
MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HHMMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH
MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004TEYXOΣ AP. 2

\\AAÓÓ¤¤ÛÛÙÙËË\\AAÓÓ¤¤ÛÛÙÙËËXXÚÚÈÈÛÛÙÙfifi˜̃XXÚÚÈÈÛÛÙÙfifi˜̃



¶EPIEXOMENA¶EPIEXOMENA

≠Oσοι âπιθυµεÖτε νά λαµβάνετε τό 
περιοδικό τÉς ^IερÄς MονÉς γιά τήν δική
σας ψυχική καί πνευµατική èφέλεια, 
παρακαλοÜµε νά âπικοινωνήσετε στό 
τηλέφωνο: 26340-44391 ¦ νά àποστείλετε
ταχυδροµικ΅ς τά στοιχεÖα σας 
(‰Oνοµα, \Eπίθετο, ∆ιεύθυνση, Tηλέφωνο)
στήν ëξÉς διεύθυνση:

IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ.-fax 26340 - 44391

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ 
στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
KρατÄτε στά χέρια σας τό δεύτερο τεÜχος.
≠Oσοι θέλετε νά βοηθήσετε τό περιοδικό αéτό 
γιά νά συνεχίσει νά âκδίδεται, µπορεÖτε νά µÄς
àποστέλετε τήν βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρω-
µή πού âσωκλείουµε ¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική
Tράπεζα στόν àριθµό 426/440265-04 δίνοντας
καί τό ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ΅στε µας
τηλεφωνικά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη.
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Xριστός
\Aνέστη. 
Θά θέλαµε
πολύ νά
µπορούσατε
νά δεÖτε κατ\
εéθείαν µέσα
στίς ψυχές
µας πού
εrναι πληµ-
µυρισµένες

àπό συγκίνηση. Mιά συγκίνηση πού τήν
προκάλεσε ™ àνταπόκρισή σας στήν
προσπάθεια πού κάνουµε µέσα àπό τίς
σελίδες αéτοÜ τοÜ περιοδικοÜ. ≠Oταν
στείλαµε τό πρ΅το τεÜχος τÉς Mονα-
χικÉς ‰Eκφρασης περιµέναµε µέ πολύ
àγωνία τά σχόλια καί τίς παρατηρήσεις
σας, τήν àνταπόκρισή σας ¬ταν πιά θά
öφτανε στά χέρια σας. ^H àλήθεια εrναι
¬τι ξεπεράσατε κάθε προσδοκία µας.
Kαταφέρατε µέ τά τηλεφωνήµατά σας
καί τίς âπιστολές σας νά µÄς συγκινήσε-
τε µέχρι δακρύων γιά ¬λα αéτά πού µÄς
ε€πατε, γιά τά καλά σας λόγια, γιά τήν
äθική καί •λική βοήθειά σας, γιά τίς
âνθαρρυντικές προτροπές σας, γιά τίς
εéχαριστίες σας καί τίς πολλές εéχές
πού µÄς δώσατε γιά νά µπορέσουµε νά
συνεχίσουµε. ΣÄς εéχαριστοÜµε, σÄς
εéχαριστοÜµε, σÄς εéχαριστοÜµε.... ∆έν
•πάρχει µεγαλύτερη îκανοποίηση γιά
âµÄς àπό τήν àνταπόκριση τ΅ν àναγνω-
στ΅ν τοÜ περιοδικοÜ µας. Γι\ ôλλη µιά

φορά καί σ\ αéτήν τήν προσπάθειά µας
τόσο πολύ µÄς στηρίζετε τόσο κοντά
µας εrστε, καί αéτό àποτελεÖ γιά µÄς τό
öναυσµα καί τήν κινητήριο δύναµη γιά
νά συνεχίσουµε νά σÄς προσφέρουµε
καί νά προβάλλουµε τόν λόγο τοÜ ΘεοÜ.
Θά θέλαµε ξεχωριστά στόν καθένα σας
νά τοÜ σφίξουµε τό χέρι καί νά τοÜ
ποÜµε ≤να µεγάλο εéχαριστ΅ γιατί ï
καθένας àπό σÄς àποτελεÖ ≤να µέλος
τοÜ öργου µας. Θά qταν εéχÉς öργον νά
µπορέσετε νά öλθετε âδ΅ στό Mοναστή-
ρι µας, νά σÄς γνωρίσουµε àπό κοντά,
¬σους ¦δη δέν öχουµε γνωρίσει, νά σÄς
εéχαριστήσουµε àπό κοντά καί νά δεÖτε
µέ τά µάτια σας ¬λα αéτά πού ¦δη βλέ-
πετε µέ τά µάτια τÉς ψυχÉς σας.
E€µαστε âδ΅ καί σÄς περιµένουµε.
E€µαστε κοντά σας, πάντα µέ τήν προ-
σευχή µας. Erναι ï ±γιος Nεκτάριος
δίπλα σας καί σÄς παραστέκει στούς
πειρασµούς καί στίς δοκιµασίες σας,
στόν πόνο καί στίς θλίψεις σας κρατώ-
ντας σας τό χέρι. Kαθηµερινά τόν παρα-
καλοÜµε νά µήν λείψει àπό κοντά σας.
Eéχόµαστε ¬λοι σας νά µπορέσετε νά
öλθετε καί νά προσκυνήσετε âδ΅ στό
Mοναστήρι του. 

ΣÄς περιµένουµε...
ΣÄς εéχαριστοÜµε. 

Mέ εéχές 

Xριστός \Aνέστη 

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, 
φίλοι àναγν΅στες τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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N
ά λοιπόν πού öφτασε ™ σωτήρια ëορτή πού
ποθούσαµε, ™ ™µέρα πού àναστήθηκε ï
Kύριός µας \IησοÜς Xριστός, τό θεµέλιο
τÉς ε¨ρήνης, τό σηµεÖο àπό τό ïποÖο
ôρχισε ™ συµφιλίωσή µας µέ τό Θεό

πού καταργήθηκε ï θάνατος, πού νικήθηκε ï διάβο-
λος. Σήµερα οî ôνθρωποι πανηγυρίζουν µέ τούς
àγγέλους κι âκεÖνοι πού öχουν σωµατική •πόστα-
ση •µνοÜν τό Θεό µαζί µέ τίς àσώµατες δυνάµεις.
‰Aς ëορτάσουµε λοιπόν αéτή τή µέγιστη καί
λαµπρή ëορτή κατά τήν ïποία \Aνέστη ï Kύριος.
\Aνέστη ï Xριστός καί àνέστησε µαζί Tου καί τήν
ο¨κουµένη. \Aνέστη ï Xριστός καί öσπασε τοÜ
θανάτου τά δεσµά. \Aνέστη ï Xριστός πρίν 2004
χρόνια καί εrναι ¨σχυρές καί àδιαµφισβήτητες οî
àποδείξεις τÉς \Aναστάσεώς Tου: Γιά ¬σους τό
àµφισβητοÜν öχουν νά àπαντήσουµε µέ πάµπολα
âπιχειρήµατα.
Kατ\ àρχάς οî \IουδαÖοι ζήτησαν àπό τόν Πιλάτο
φρουρά γιά νά àσφαλίσουν τόν τάφο, γιατί φοβήθη-
καν, ¬πως εrπαν στόν Πιλάτο, ¬τι οî µαθητές Tου θά
κλέψουν τό Σ΅µα καί µετά θά ποÜν ¬τι ï Xριστός àνα-
στήθηκε. “... κύριε, âµνήσηµεν ¬τι âκεÖνος ï πλάνος εrπεν
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öτι ζ΅ν, µετά τρεÖς ™µέρας âγείροµαι. Kέλευσον
οsν àσφαλισθÉναι τόν τάφον ≤ως τÉς τρίτης
™µέρας, µήποτε âλθόντες οî µαθηταί αéτοÜ
νυκτός κλέψωσιν αéτόν καί ε€πωσι τ̈́  λα̈́ ,
äγέρθη àπό τ΅ν νεκρ΅ν· καί öσται ™ âσχάτη
πλάνη χείρων τÉς πρώτης...”.
≠Oµως παρ\ ¬λο πού τόν φρουροÜσαν, ï Tάφος
βρέθηκε ôδειος. Kαί ™ Pωµαϊκή φρουρά εrπε ¬τι,
âν΅ φύλαγαν τό τάφο àποκοιµήθηκαν καί οî
µαθητές öκλεψαν τό Σ΅µα τοÜ XριστοÜ καί
αéτή εrναι ™ δικαιολογία καί ™ µαρτυρία τ΅ν
^Eβραίων âδ΅ καί 2004 χρόνια. ≠Oµως π΅ς εrναι
δυνατόν στόν τόσο αéστηρό ρωµαϊκό στρατό
νά µήν τιµωρηθεÖ ™ φρουρά πού παραµέλησε τό
καθÉκον της; Στήν Ποµπηΐα, γιά παράδειγµα
¬ταν âξεράγει τό ™φαίστειο, βρέθηκαν οî στρα-
τι΅τες àπολιθωµένοι àπό τήν λάβα στό σηµεÖο
àκριβ΅ς πού qταν ™ σκοπιά τοÜ καθενός.
Kανείς δέν τόλµησε νά âγκαταλείψει τή θέση
του, γιατί τόν περίµενε θάνατος, τόσο αéστηροί
qταν οî νόµοι τοÜ ρωµαϊκοÜ στρατοÜ. Π΅ς
εrναι δυνατόν τότε, µιά ïλόκληρη φρουρά νά
φυλάει σκοπιά στόν Tάφο καί νά διανοηθοÜν
¬λοι νά àποκοιµηθοÜν; Kαί γιατί παραδέχτηκαν
δηµόσια ¬τι κοιµήθηκαν καί δέν φοβήθηκαν τήν
ποινή; Kαί γιατί τελικά δέν •πÉρξε ποινή γι\
αéτούς; Kαί âπιπλέον àκόµη àφοÜ εrπαν ¬τι
κοιµήθηκαν, π΅ς εrδαν, ¬πως εrπαν µετά, ¬τι οî
µαθητές öκλεψαν τό Σ΅µα; Aéτός πού κοιµÄται
δέν öχει τήν δυνατότητα νά δεÖ τίποτα. Kαί ôν
τούς εrδαν ¬τι qταν οî µαθητές πού öκλεψαν τό
Σ΅µα τοÜ \IησοÜ, τότε γιατί δέν τούς συνέλα-
βαν; ‰Eστω, γιατί δέν τούς συνέλαβαν τήν ëπο-
µένη ™µέρα; Γιατί δέν διέταξε ï Πιλάτος τήν
δίωξή τους; Kαί àποκοιµήθηκαν ¬λοι τόσο
βαριά πού âν΅ µετακινήθηκε µιά τεράστια
πέτρα πού öκλινε τόν τάφο, ½στόσο δέν ξύπνη-
σε κανείς; \Eπιπλέον µέσα στόν τάφο τό Σ΅µα
τοÜ XριστοÜ ¬ταν âτάφει qταν τυλιγµένο µέ τό
σουδάριο. ‰Eτσι öθαβαν οî \IουδαÖοι τούς
νεκρούς τους. Tό σουδάριο εrναι λευκές λωρίδες
•φάσµατος µέ τίς ïποÖες τύλιγαν ïλόκληρο τό
σ΅µα τοÜ νεκροÜ. Πρίν àπό τό σουδάριο, ôλει-
φαν τό σ΅µα τοÜ νεκροÜ µέ σµύρνα καί àλόη,
µεÖγµα πού öδινε εéωδία στό νεκρό σ΅µα, àλλά

Mεγάλη Πέµπτη. “Σήµερον κρεµÄται âπί ξύλου”



καί µέ τήν κολώδη οéσία πού περιέχει ™ àλόη
εrχε τήν ¨διότητα νά κολλάει πάνω στό σ΅µα τό
σουδάριο κλείνοντας àσφυκτικά καί τούς
πόρους τοÜ σώµατος. Π΅ς λοιπόν οî µαθητές,
µπαίνοντας κρυφά στόν τάφο, öβγαλαν τό σου-
δάριο τραβώντας το καί ξεκολώντας το àπό τό
Σ΅µα τοÜ XριστοÜ; ^Yπενθυµίζουµε ¬τι τό σου-
δάριο βρέθηκε καθαρό, τυλιγµένο καί τακτοποι-
ηµένο σ\ ≤ναν τόπο, µέσα στόν τάφο τοÜ Xρι-
στοÜ. Π΅ς τό ξεκόλλησαν àπό τό Σ΅µα; Kαί
ποιός  öχει ôραγε τόν χρόνο καί τήν •ποµονή
àπό τόν φόβο πού τόν κατέχει νά βγάλει τό σου-
δάριο àπό τό Σ΅µα, ¬ταν öξω àπό τόν τάφο
•πάρχει µιά µισοκοιµισµένη φρουρά, πού àνά
πÄσα στιγµή θά ξυπνοÜσε; Kαί γιατί νά µήν κλέ-
ψει τό Σ΅µα ¬πως εrναι καί γρήγορα νά φύγει;
Ποιός κλέφτης εrναι αéτός πού τακτοποιεÖ τό
σπίτι àφοÜ öκλεψε τό νοικοκύρη; Mιά àκόµη
àπόδειξη εrναι ¬τι τόν Xριστό µας Tόν εrδαν!...
Tόν εrδαν οî ôνθρωποι πού µαρτυροÜν γι\ αéτό.
Tόν εrδαν οî µυροφόρες καί Tόν àναγνώρι-
σαν!... Tόν εrδαν ο¨ \Aπόστολοι καί Tόν àναγνώ-
ρισαν!... Tόν εrδε ï ΘωµÄς καί ψηλάφισε τά

σηµεÖα ¬που εrχαν καρφωθεÖ τά καρφιά στή
Σταύρωση. Tόν εrδαν περίπου 500 ôνθρωποι
καί µαρτυροÜν γι\ αéτό. Tόν εrδε καί ï διώκτης
Tου, ï ΠαÜλος νά τοÜ λέει “Σαούλ γιατί µέ διώ-
κεις;” ‰Aς θυµηθοÜµε σέ τί κατάσταση  qταν οî
\Aπόστολοι κατά τήν œρα τÉς συλλήψεως, τ΅ν
Παθ΅ν καί τÉς Σταυρώσεως. Φοβισµένοι καί
δειλοί, öτρεξαν καί κρύφτηκαν καί κανείς τους,
âκτός àπό τόν \Iωάννη, δέν qταν κοντά Tου τίς
zρες τοÜ  µαρτυρίου. Π΅ς öγινε ™ àλλαγή τους;
Oî πρίν φοβισµένοι καί σκορπισµένοι καί êµπα-
ρωµένοι ëρµητικά στό σπίτι τους, π΅ς öγιναν οî
θαρραλέοι κηρυχτές Tου; Π΅ς öγιναν µάρτυρες
¬τι ï Xριστός \Aνέστη; ‰Aν οî €διοι εrχαν κλέψει
τό Σ΅µα Tου εrναι βέβαιο ¬τι δέν θά θυσίαζαν
τή ζωή τους γι\ Aéτόν. Ποιός δίνει τή ζωή του
γιά ≤να ψέµα; Kαί οî \Aπόστολοι öδωσαν τήν
ζωή τους γιατί εrχαν δεÖ τόν Xριστό \Aναστηµέ-
νο. Kαί γι\ αéτό κανένα µαρτύριο καί καµµία
àπειλή δέν qταν îκανή νά τούς σταµατήσει νά
ποÜνε τήν àλήθεια. ^O ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυ-
σόστοµος γράφει: “MÄς εrπε (ï Xριστός στούς
\Aποστόλους)  ¬ταν ζοÜσε ¬τι θά àναστηθεÖ µετά

“^H ζωή âν τάφω κετετέθης
Xριστέ...”. Oî µοναχές ψάλλουν

τά âγκώµια τή Mεγάλη
Παρασκευή
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τρεÖς ™µέρες καί δέν àναστήθηκε. Π΅ς λοιπόν
νά Tόν πιστέψουµε καί γιά τά µελλοντικά, δηλ.
τήν διάδοση τοÜ χριστιανισµοÜ στήν ο¨κουµένη,
àφοÜ στά τωρινά àποδείχθηκε àπατε΅νας; ‰Aν
δέν àναστήθηκε ï Xριστός, γιατί οî \Aπόστολοι
κήρυτταν ¬τι àναστήθηκε; Θά µÄς ποÜν µερικοί,
¬τι âπειδή τόν àγαποÜσαν γι\ αéτό öλεγαν αéτά.
\Aλλά κανονικά θά öπρεπε νά τόν µισοÜν, γιατί
τούς àπάτησε, τούς âξευτέλισε τούς εrπε τόσα
ψέµµατα, τούς ξεσήκωσε καί παράτησαν τίς
ο¨κογένειές τους, τά σπίτια τους, τά πάντα καί
âπιπλέον ¬λο τό \Iουδαϊκό öθνος τούς µίσησε.
Aéτό δηλαδή πού τούς öκανε, δέν qταν êπλ΅ς
µία àδυναµία, ≤να êπλά àποτυχηµένο σχέδιο,
àλλά qταν ≤να κακούργηµα. Θά öπρεπε νά τόν
µισοÜν οî \Aπόστολοι καί νά ξεσκεπάσουν τήν
àπάτη λέγοντάς τον πλάνο καί ψεύτη. ‰Aν δέν
àναστήθηκε ï Xριστός τότε π΅ς ξεκίνησαν οî
àπόστολοι κηρύττοντας τό ùνοµά Tου; ‰Aν οî
àπόστολοι δέν εrχαν àποδείξεις γιά τήν àνάστα-
ση τοÜ XριστοÜ, ùχι µόνο δέν θά τόν κήρυτταν,
àλλά θά öκλιναν τό στόµα τους καί δέν θά àνέ-
φεραν ξανά τό ùνοµά Tου.”  ‰Aν δηλαδή οî àπό-
στολοι δέν εrχαν δεÖ àναστηµένο τόν Xριστό,
γιατί ν\ àφήσουν τίς ο¨κογένειές τους καί νά

βγοÜν στόν κόσµο ¬λο, στά πέρατα τÉς ο¨κουµέ-
νης γιά νά Tόν κηρύξουν; ‰Aν δέν Tόν εrχαν δεÖ
\Aναστηµένο, τότε σίγουρα θά öλεγαν, ¬τι àφοÜ
δέν àναστήθηκε οûτε καί ¬λα τά •πόλοιπα πού
µÄς εrπε δέν εrναι àλήθεια. \Aλλά âπειδή εrδαν
τόν \IησοÜ \Aναστηµένο γι\ αéτό καί âκπλήρω-
σαν καί τήν âντολή Tου “πορευθέντες µαθητεύ-
σατε πÄντα τά öθνη,  βαπτίζοντας αéτούς ε¨ς τό
ùνοµα τοÜ Πατρός καί τοÜ YîοÜ καί τοÜ Âγίου
Πνεύµατος...”. Mερικοί •ποστηρίζουν ¬τι ï
Xριστός δέν πέθανε πάνω στό σταυρό, àλλά
âπειδή öχασε πολύ αxµα µέ τήν σταύρωση, êπλά
λιποθύµησε καί συνÉλθε µέσα στόν τάφο καί
ôρα àφοÜ δέν πέθανε δέν àναστήθηκε. ≠Oµως σ\
αéτούς τούς àφελεÖς öχουµε τήν µαρτυρία τοÜ
Kεντυρίωνος, γιατί ¬πως ¬λοι γνωρίζουµε µέ τή
λόγχη του öνιξε τήν πλευρά τοÜ \IησοÜ καί àµέ-
σως âξÉλθε αxµα καί ≈δωρ. ‰Aν qταν ζωντανός ï
Xριστός µας πάνω στό Σταυρό τότε àπό τήν
πλευρά Tου θά öβγαινε µόνον αxµα γιατί µόνον
τοÜ νεκροÜ τό αxµα χωρίζεται σέ αxµα καί ≈δωρ.
\Aλλά κι ôν εrχε συνέλθει µέσα στόν τάφο qταν
àδύνατο νά µπορέσει µόνος Tου νά κυλήσει µιά
πέτρα πού τήν κύλησαν καί τήν öβαλαν µπροστά
στόν τάφο µιά ïλόκληρη φρουρά.  
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Oî µοναχές στό ψαλτήρι στόν ^Eσπερινό τÉς \Aγάπης



Kαί σάν µεγαλύτερη àπόδειξη ¬τι ï Xριστός
µας \Aναστήθηκε εrναι ¬τι àκόµη καί τώρα οî
\IουδαÖοι àλλά καί ¬σοι δέν Tόν πιστεύουν, Tόν
πολεµοÜν. ‰Aν ï Xριστός µας δέν àναστήθηκε,
τότε γιατί πολεµοÜν ≤ναν πεθαµένο; Ποιός
πολεµÄ µ\ ≤να στρατόπεδο àνύπαρκτο; Γι\ αéτό
àπό τήν ôρνησή τους àποδεικνύεται  ¬τι ï Xρι-
στός ζεÖ καί ôρα \Aνέστη. Γιατί τόν νεκρό ποιός
τόν βρίζει καί ποιός àσχολεÖται; \Eδ΅ καί 2004
χρόνια ™ \Eκκλησία βάλλεται àπό παντοÜ àλλά
™ \Eκκλησία µας µένει. Kαί αéτή εrναι ™ δύναµη
τÉς \Eκκλησίας. Παράδοξο πρÄγµα. Tήν \Eκκλη-
σία τήν χτυποÜν àπό παντοÜ, τήν κυνηγοÜν, τήν
διαβάλλουν, τήν συκοφαντοÜν, τήν γελοιοποι-
οÜν καί ¬µως αéτή ζεÖ καί θριαµβεύει. BÄλτε σέ
≤να κοπάδι λύκων 12 πρόβατα γιά νά δοÜµε τί
θά πάθουν τά πρόβατα. Σέ λίγα λεπτά δέν θά
•πάρχει τίποτα àπό τά πρόβατα. ‰Eτσι καί ï
Xριστός µας öστειλε 12 àποστόλους, 12 πρόβα-
τα µέσα στούς λύκους: “\Iδού àποστέλλω •µÖν
½ς πρόβατα âν µέσω λύκων”. Kαί τά 12 πρόβα-
τα, àντί νά φαγωθοÜν àπό τούς λύκους, öφαγαν
¬λους τούς λύκους. Γιατί ™ πίστη µας εrναι ™
àληθινή. Γιατί ôν qταν ψεύτικη καί ï Xριστός

δέν εrχε àναστηθεÖ, τότε µέ τήν πρώτη µάχη ¦δη
àπό τά πρ΅τα χριστιανικά χρόνια µέ τούς διωγ-
µούς ™ \Eκκλησία θά εrχε àφανιστεÖ. \Aλλά âπει-
δή \Aνέστη ï Xριστός καί πάνω σ\ αéτήν τήν
\Aνάσταση χτίστηκε καί στηρίζεται ¬λη ™ \Eκκλη-
σία µας, γι\ αéτό àκόµη •πάρχει καί θά ζεÖ âσαεί.
Γιατί ™ \Eκκλησία εrναι ï Xριστός. \EκεÖνος
εrναι ™ κεφαλή κι âµεÖς τά µέλη Tου. Kαί àφοÜ
\EκεÖνος àναστήθηκε κι âµεÖς θ\ àναστηθοÜµε
µαζί Tου.

Γι\ αéτό âδ΅ καί 2004 χρόνια àνα-
φωνοÜµε µέ πίστη καί àπό τό
στόµα αéτ΅ν πού τόν εrδαν µέχρι
σήµερα äχεÖ ™ €δια µαρτυρία: Xρι-
στός \Aνέστη. Kαί γιά ¬λους âµÄς
µαζί µέ τά âκατοµµύρια τ΅ν ôλλων
àνθρώπων πάνω στή γÉ öρχεται
µέσα àπό τήν ψυχή µας àβίαστη
καί µέ πίστη ™ àπάντηση: 

\\AAÏÏËËııáá˜̃  \\AAÓÓ¤¤ÛÛÙÙËË  ïï  KK‡‡ÚÚÈÈÔÔ˜̃
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Στόν ^Eσπερινό τÉς \Aγάπης



°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

∆
υστυχ΅ς στίς ™µέρες µας πολύ λίγες
γυναÖκες γνωρίζουν τί σηµαίνει τό νά
προσφέρεις ≤να πρόσφορο. Oî περισ-
σότερες τρέχουν στό φροÜρνο τÉς γει-

τονιÄς, àγοράζουν τό πρόσφορο καί τοπο-
θετ΅ντας το σέ µιά σακούλα, τό προσφέρουν
στήν \Eκκλησία. \AγνοÜν ¬τι τό πρόσφορο συµ-
βολίζει τήν Παναγία καί αéτή πού θά τό παρα-
σκευάσει, ½ς ôλλη Âγία ‰Aννα τό προσφέρει
στήν \Eκκλησία. \EκεÖ θά τό παραλάβει ï îερέας,
½ς ôλλος \Iωσήφ, σάν νά παραλαµβάνει τήν
Παναγία καί θά τό τοποθετήσει στήν προσκοµι-
δή, τή νέα Bηθλεέµ. Στή συνέχεια ï îερέας τό
προσκοµίζει, δηλαδή àφαιρεÖ àπό τό πρόσφορο
τό τετράγωνο âκεÖνο κοµµάτι πού γράφει IΣ-
XΣ-NI-KA (\IησοÜς Xριστός NικÄ) καί τό
ïποÖο συµβολίζει τόν Xριστό καί λέγεται
“àµνός”. Kατόπιν ï îερέας àφαιρεÖ τήν µερίδα
τÉς Θεοτόκου πρός τιµή καί µνήµη τÉς Θεοµή-
τορος πού φέρει τά γράµµατα M-Θ (Mήτηρ
ΘεοÜ) καί βρίσκεται àκριβ΅ς στά àριστερά τÉς
σφραγίδας. Tήν τοποθετεÖ στά δεξιά τοÜ σώµα-
τος τοÜ XριστοÜ âπάνω στό δισκάριο, τιµÉς
≤νεκεν. Mετά àφαιρεÖ τήν µερίδα τ΅ν οéρανίων
δυνάµεων, \Aγγέλων καί \Aρχαγγέλων, πού βρί-

σκεται àριστερά τοÜ àµνοÜ καί öχει âννιά µικρά
τρίγωνα, τά âννέα τάγµατα τ΅ν \Aγγέλων.
Kατόπιν τίς ôλλες µερίδες σέ τιµή καί µνήµη
τοÜ Προδρόµου, τ΅ν Προφητ΅ν, τ΅ν \Aποστό-
λων, τ΅ν êγίων Mαρτύρων καί ^Oµολογητ΅ν,
τοÜ ëορτάζοντος êγίου καί τοÜ Âγίου \Iωάννου
τοÜ Xρυσοστόµου ¦ τοÜ Mεγάλου Bασιλείου,
àνάλογα µέ τή θεία λειτουργία πού θά τελεστεÖ.
≠Oλες αéτές οî µερίδες τοποθετοÜνται στά àρι-
στερά τοÜ àµνοÜ. 

Tό •πόλοιπο πρόσφορο εrναι σύµβολο τοÜ
“παρθενικοÜ σώµατος” τÉς Θεοτόκου, καί
àφοÜ εéλογηθεÖ •πό τοÜ îερέως χρησιµοποι-
εÖται ½ς àντίδωρο.

Tό πρόσφορο àποτελεÖται àπό τρία πράγ-
µατα: Tό àλεύρι µέ τό προζύµι πού δηλώνει τήν
ψυχή, τό νερό πού δηλώνει τό βάπτισµα καί τό
êλάτι πού σηµαίνει τή διδασκαλία τοÜ Kυρίου
στούς µαθητές του “^YµεÖς âστέ τό ±λας τÉς
γÉς”. 

Tέλος ï λειτουργός îερέας βγάζει µερίδα
•πέρ τοÜ àρχιερέως ¦ τοÜ καθηγουµένου/ης καί
τÉς λοιπÉς àδελφότητος, ôν ™ θεία Λειτουργία
τελεÖται σέ µοναστήρι καί µερίδα •πέρ τ΅ν
προσφερόντων τά δ΅ρα ταÜτα, •πέρ τοÜ φιλο-
χρίστου λαοÜ, •πέρ τ΅ν κτιτόρων, καί τελευ-
ταÖα •πέρ τ΅ν κεκοιµηµένων àδελφ΅ν ™µ΅ν.
Aéτές τίς µερίδες τίς τοποθετεÖ µπροστά àπό τό
Σ΅µα τοÜ XριστοÜ, âπειδή προσφέρονται γιά
µÄς τούς ταπεινούς πού âλπίζουµε στό öλεος
καί τή φιλανθρωπία τοÜ ΘεοÜ. 

Tό πρόσφορο εrναι στρογγυλό, γιατί συµ-
βολίζει τό ôναρχο καί àτελεύτητο τοÜ ΘεοÜ.

H KATAΣKEYH TOY ΠPOΣΦOPOY
Tό πρόσφορο θά πρέπει νά ζυµώνεται µέ

προζύµι τό ïποÖο συνήθως εéσεβεÖς γυναÖκες
“àναπιάνουν” µέ τό βασιλικό àπό τή µέρα τÉς
^Yψώσεως τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ. Tό ζύµωµα θά
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ΠPOΣΦOPO
^H σηµασία καί ï τρόπος παρασκευÉς του



πρέπει νά γίνεται σέ
χ΅ρο καθαρό καί

µέ σκεύη (λεκάνη,
ταψάκια, πετσέ-
τες κ.λπ.) πού
θά χρησιµοποι-
οÜνται µόνο γι\
αéτό τό σκοπό.

Tά σκεύη αéτά
θά πρέπει νά εrναι

àπολύτως καθαρά,
àλλά καθαρή θά πρέπει

νά εrναι στό σ΅µα καί στήν
ψυχή καί ™ γυναίκα πού θά ζυµώσει τό πρό-
σφορο. 

Πρίν àρχίσουµε νά ζυµώνουµε, σταυρώ-
νουµε τρεÖς φορές τή λεκάνη, àλλά καί κατά τή
διάρκεια τοÜ ζυµώµατος θά πρέπει νά προσευ-
χόµαστε λέγοντας τήν σωτήρια εéχή τοÜ \IησοÜ
“Kύριε \IησοÜ Xριστέ âλέησόν µε τήν êµαρτω-
λή” ¦ ôλλες προσευχές, öτσι œστε νά κρατεÖται
ï νοÜς προσηλωµένος στό îερό αéτό καθÉκον
τÉς κατασκευÉς τοÜ προσφόρου.  

Ξεκινώντας, διαλύουµε τό προζύµι, àφοÜ
τό öχουµε βγάλει àποβραδύς àπό τό ψυγεÖο
¬που καί τό διατηροÜµε, σέ ≤να ποτήρι χλιαρό
νερό µέχρι νά γίνει ≤νας λεÖος χυλός.  \Aνάλογα
µέ τό πόσα πρόσφορα θέλουµε νά ζυµώσουµε,
διαλύουµε τό προζύµι στά àνάλογα ποτήρια
χλιαροÜ νεροÜ (≤να πρόσφορο àντιστοιχεÖ σέ
≤να ποτήρι χλιαρό νερό, δύο ποτήρια-δύο πρό-
σφορα κ.ο.κ) 

Kατόπιν, àφοÜ βάλουµε λίγο àλάτι,
ρίχνουµε σιγά σιγά στό χυλό (προζύµι + νερό)
τό àλεύρι, (σκληρό κίτρινο σταρένιο) ¬σο
πάρει,  µέχρις ¬του γίνει µιά σφιχτή ζύµη. 

Γιά κάθε ≤να πρόσφορο φτιάχνουµε µία
στρογγυλή µπάλα àπό ζύµη, (µποροÜµε νά
φτιάξουµε δύο µικρές µπαλίτσες καί νά τίς
τοποθετήσουµε τή µία πάνω στήν ôλλη).
ΠατÄµε τή σφραγίδα µέχρι τή µέση, àφοÜ τή
βουτήξουµε στό àλεύρι καί τήν τινάξουµε καλά.
Προσεκτικά àφαιροÜµε τή σφραγίδα καί
τρυπÄµε τό πρόσφορο γύρω àπό τήν σφραγίδα
καί στίς τέσσερις ôκρες στό IΣ-XΣ-NI-KA.
\AφοÜ φουσκώσουν σέ ζεστό µέρος µέχρι νά
γίνει ™ ζύµη διπλάσια, τά ψήνουµε σέ µέτριο
φοÜρνο γιά µία œρα. 

Mόλις τελειώσουµε, τά σκεύη πού χρησι-
µοποιήσαµε, τά πλένουµε µέ σφουγγάρι πού
χρησιµοποιεÖται µόνο γι\ αéτό τό σκοπό. 

TI ΠPEΠEI NA ΠPOΣEXOYME:

-^H ζύµη νά εrναι ζεστή σέ ¬λα τά στάδια
τÉς παρασκευÉς τοÜ προσφόρου.
-Πρίν βάλουµε τά πρόσφορα στό φοÜρνο τά
ξανατρυπÄµε στίς €διες τρύπες πού ε€χαµε
àνοίξει πρίν τά βάλουµε νά φουσκώσουν.
-Στό ταψάκι στόν πÄτο, βάζουµε λίγο àλεύ-
ρι γιά νά µήν κολλήσει τό πρόσφορο.
-Πρίν τό πÄµε στήν âκκλησία, τό τυλίγουµε
σέ ε¨δική καθαρή πετσέτα.
-∆έν ξεχνοÜµε νά κρατήσουµε προζύµι γιά
τήν ëπόµενη φορά, σέ ε¨δικό τάπερ.
-Προσοχή στήν σφραγίδα, γιατί κυκλοφο-
ροÜν πολλές àκατάλληλες. Nά εrναι µέ
γράµµατα καθαρά, ¬πως τÉς φωτογραφίας
καί βαθειά σκαλισµένες.



O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...
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\Eν ‰Oρει τ΅ν \Aµώµων œσπερ ≥λιος
öλαµψας καί µαρτυρικ΅ς θεοφόρε, πρός

Θεόν âξεδήµησας, βαρβάρων •ποστάς âπι-
δροµάς, \Eφραίµ Mεγαλοµάρτυς τοÜ Xρι-

στοÜ· διά τοÜτο àναβλύζεις χάριν àεί, τοÖς
εéλαβ΅ς βο΅σι σοι·δόξα τ΅ δεδωκότι σοι
¨σχύν, δόξα τ΅ σέ θαυµαστώσαντι, δόξα
τ΅ âνεργοÜντι διά σοÜ, πÄσιν ¨άµατα.

(\Aπολυτίκιον τοÜ ^Aγίου)

ÙÙÔÔÜÜ    

MMÂÂÁÁ··ÏÏÔÔÌÌ¿¿ÚÚÙÙ˘̆ÚÚÔÔ˜̃  

ÎÎ··››  ££··˘̆ÌÌ··ÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁÔÔÜÜ

TÉ 5Ë ÙÔÜ ÌËÓfi˜ M·˝Ô˘,
MÓ‹ÌË ÙÔÜ âÓ êÁ›ÔÈ˜
·ÙÚfi˜ ìÌáÓ 

O
±γιος \Eφραίµ γεννή-
θηκε στά Tρίκαλα τÉς Θεσσαλίας
στίς 14 Σεπτεµβρίου, ™µέρα τοÜ
ΣταυροÜ, τοÜ öτους 1384.

^Ως γνωστόν τά Tρίκαλα τό öτος 1393 περιÉλθαν
στήν Tουρκική κατοχή, •πό τοÜ Bαγιαζίτ τοÜ Á τοÜ
KεραυνοÜ, ï ïποÖος κατέκτησε τή χώρα τÉς Θεσσα-
λίας. \Aπό τότε ôρχισε ™ âγκατάσταση Mουσουλµά-
νων στίς Θεσσαλικές πεδιάδες.

Tό 1395 στή Θεσσαλονίκη ôρχισε νά âφαρµόζε-
ται τό “Παιδοµάζωµα”, τό ïποÖο âπί MουρÄτ B΄
çργανώθηκε συστηµατικώτερα σέ ¬λες τίς τουρκο-

EEººPPAAIIMM
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κρατούµενες περιοχές. Συνήθως στρατολο-
γοÜνταν παιδιά àπό 14 µέχρι 18 âτ΅ν ¦ 15
µέχρι 20 âτ΅ν, àλλά καί µικρότερες ™λικίες. 

^O ≠Aγιος \Eφραίµ σέ ™λικία 14 âτ΅ν, τό
1398 µέ τό κοσµικό ùνοµα
KΩNΣTANTINOΣ MOPΦHΣ  âγκατέλειψε
τήν µητέρα του, ™ ïποία qταν χήρα καί τούς
ëπτά (7) àδελφούς του, µέ τήν προτροπή
τÉς εéσεβοÜς µητέρας του, προφαν΅ς γιά
νά àποφύγει τή βίαιη στρατολογία γιά τήν
âπάνδρωση τ΅ν γενιτσαρικ΅ν σωµάτων.
‰Eτσι κατέφυγε γιά νά µονάσει στήν Σταυ-
ροπηγιακή Mονή τοÜ EéαγγελισµοÜ τÉς
Θεοτόκου, στό ‰Oρος τ΅ν \Aµώµων τÉς
\AττικÉς, ™ ïποία βρισκόταν σέ µεγάλη
àκµή.

Mέσα στή Mονή, µέ φλογερό ζÉλο, âπι-
δόθηκε στή Mοναχική Πολιτεία καί βίωσε
½ς ôγγελος âπί τÉς γÉς µαζί µέ τούς àδελ-
φούς τÉς MονÉς.

Kατά τό öτος 1416 οî TοÜρκοι λεηλάτη-
σαν τήν \Aττική καί àνάγκασαν τόν ∆οÜκα
τ΅ν \Aθην΅ν \Aντώνιο \Aτζαγιόλι νά ïµολο-
γήσει •ποταγή στό Σουλτάνο. Kατά τό öτος
1424 οî TοÜρκοι ε¨σέβαλαν βίαια στήν ^Iερά
Mονή EéαγγελισµοÜ τÉς Θεοτόκου, στό
ùρος τ΅ν \Aµώµων καί σφαγίασαν àγρίως
τούς πατέρες τÉς MονÉς.

^O ≠Aγιος àπουσίαζε στή σπηλιά του καί
¬ταν âπέστρεψε βλέποντας τά νεκρά σώµα-
τα τ΅ν Πατέρων τÉς MονÉς καί àδελφ΅ν
του, σφαγµένα âδ΅ καί âκεÖ, θρήνησε µέ
πολύ πόνο καί çδύνη. Tόν ëπόµενο χρόνο,
στίς 14 Σεπτεµβρίου 1425, âπανÉλθαν οî
βάρβαροι \Oθωµανοί καί βρίσκοντας τόν
≠Aγιο, τόν συνέλαβαν καί ôρχισαν τά µαρ-
τύριά του. Tόν βασάνισαν âπί çχτώµισυ
συνεχόµενους µÉνες, µέ µεγάλη µανία καί
βαρβαρότητα, µέ τά €δια βασανιστήρια µέ
τά ïποÖα βασάνισαν τούς Âγίους Mεγαλο-
µάρτυρες, τόν ≠Aγιο Γεώργιο, τόν ≠Aγιο
∆ηµήτριο, τήν Âγία A¨κατερίνη, τήν Âγία

Bαρβάρα καί τόσους ôλλους.
Tέλος τόν κρέµασαν àνάποδα σέ ≤να

παλαιό δέντρο µουριÄς πού βρισκόταν
στόν περίβολο τÉς MονÉς, àφοÜ διεπέρα-
σαν στόν àφαλό του χοντρό παλαιό ξύλο
àναµένο καί àφοÜ τόν κάρφωσαν πάνω στό
δέντρο µέ µεγάλα σουβλερά καρφιά.
\EκεÖνος καιγόµενος προσευχόταν θερµά
στόν Kύριο. 

^O ≠Aγιος \Eφραίµ τελείωσε µαρτυρικ΅ς
τή ζωή του àπό τά βασανιστήρια τ΅ν Tούρ-
κων στίς 5 Mαΐου τοÜ öτους 1426, ™µέρα
Tρίτη καί στίς 9 ™ œρα τό πρωΐ, σέ ™λικία
42 âτ΅ν.

\Aπό τή µαρτυρία τÉς 
Γερόντισσας Mακαρίας

Στά âρείπια τοÜ ΠαλαιοÜ MοναστηριοÜ

Kαθισµένη πάνω στά âρείπια τοÜ παλιοÜ
MοναστηριοÜ, ¬που ™ Θεία Πρόνοια ïδήγη-

Tό µαρτύριο τοÜ Âγίου \Eφραίµ



O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

σε τά βήµατά µου, öφερνα τόν στοχασµό
µου σέ χρόνια περασµένα, σέ παλιούς και-
ρούς, ¬ταν σκορπισµένα παντοÜ τά κόκκα-
λα τ΅ν Âγίων, πού µέ τό αxµα τους ποτί-
στηκε τό δέντρο τÉς \Oρθοδοξίας. Kαί
καθώς καταγινόµουν στό καθάρισµα àπ\ τά
χαλάσµατα τοÜ îεροÜ τόπου τÉς MονÉς,
àναλογιζόµουν ¬τι βρίσκοµαι σέ îερό τόπο,
καί öλεγα· Θεέ µου, ôς µποροÜσα νά βρι-
σκόµουν σ\ âκεÖνες τίς µέρες καί νά öβλεπα
τούς Âγίους πού περπατοÜσαν στή γÉ κι
öκαναν θαύµατα!

^H σκέψη µου αéτή öγινε νοσταλγία,
πόθος καί φλόγα. Kαί νά, ï καλός Θεός,
πού βλέπει τά κρύφια τοÜ àνθρώπου, öκανε
πραγµατικότητα αéτή τή θερµή âπιθυµία
µου.

MοÜ •πέδειξε ≤να τρόπο µυστηριακό,
≤να κοµµάτι γÉς στό προαύλιο τοÜ Mονα-
στηριοÜ, µέ µιά âσωτερική àπόκοσµη φωνή:
\EκεÖ σκάψε καί θά βρεÖς αéτό πού âπιθυ-
µεÖς.

Kι öδειξα τόν τόπο στόν âργάτη πού
εrχα φωνάξει κεÖνες τίς µέρες γιά µιά
µικροεπισκευή στό παλιό ^HγουµενεÖο.

\EκεÖνος δέν qταν πρόθυµος νά σκάψει

âκεÖ πού µέ èθοÜσε ™ âσωτερική φωνή.
‰Hθελε νά σκάψει κάπου πιό πέρα καί

âπειδή âπέµενα, δέχθηκε.
\EκεÖ πού öσκαβε, ¬ταν öφτασε ≤να καί

ëβδοµÉντα περίπου βάθος, öφερε στό φ΅ς ï
κασµÄς τό κεφάλι τοÜ ^Oσίου àνθρώπου
τοÜ ΘεοÜ, καί αéτή τή στιγµή σκορπίστηκε
ôρρητη εéωδία. oHταν αéτό πού ζητοÜσα.
oHταν τά λείψανα ëνός Âγίου.

Nά, π΅ς περιγράφεται ™ âµφάνιση τοÜ
Âγίου µέ τούς παρακάτω στίχους: 
Erχε τά βλέφαρα κλειστά 
καί σφαλιστά τά χείλη. 
Tό πρόσωπό του qταν χλωµό 
καί χυνόταν γαλήνη. 
^H öκφρασή του τùλεγε πώς εrχε 
αéτό τό θάρρος, γιά νά σηκώσει 
ôφοβα τοÜ µαρτυρίου τό βάρος. 
Erχε τά πόδια àδύνατα, 
γυµνά κοκκαλιασµένα, öτσι καθώς 
τά δέσανε µέσ\ τά σχοινιά µπλεγµένα. 
Kι ¬λο τό σ΅µα του γυµνό 
καί καταπληγωµένο.
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^H µακαριστή Γερόντισσα Mακαρία.

^H Mονή τοÜ EéαγγελισµοÜ 
στό ùρος τ΅ν \Aµώµων



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

ΪO
Σ 

- I
O

Y
N

IO
Σ 

20
04

15

^O âργάτης χλώµιασε, δέθηκε ™ γλ΅σσα
του, κόπηκε ™ µιλιά του.

Γονάτισα µ\ εéλάβεια κι àσπάστηκα τό
σκήνωµα κι α¨σθάνθηκα βαθειά τήν öκταση
τοÜ µαρτυρίου του. ^H ψυχή µου γέµισε àπό
àγαλλίαση. \Aπόκτησα µεγάλο θησαυρό.
‰Aφησέ µε σέ παρακαλ΅ µόνη, εrπα στόν
ôνθρωπο. Kαί àποµακρύνθηκε. ‰Eσκυψα
τότε καί παραµερίζοντας τό χ΅µα µέ προ-
σοχή, öβλεπα µέ θαυµασµό τήν êρµονία τοÜ
σκηνώµατος, πού µετά àπό τόσους α¨΅νες
µέσα στή γÉ, δέν εrχε àλλοιωθÉ.

Mιά àδελφή τÉς MονÉς, πολύ àργότε-
ρα, ïραµατίστηκε τό π΅ς âτάφη ï ≠Aγιος σ\
αéτόν τόν τόπο.

Erδε ¬τι ≤να σκυλί τÉς MονÉς ôσπρο µέ
µαÜρες βοÜλες, τοÜ καιροÜ âκείνου, στεκό-
ταν κοντά στό κουφαλιασµένο δέντρο, qταν
πολύ θλιµµένο κι àπό τά µάτια του τρέχανε
δάκρυα.

Aéτή τήν œρα µπÉκαν τρεÖς àγρότες
στό Mοναστήρι, τό σκυλί àµέσως πÉγε στήν
κουφάλα τοÜ δέντρου καί συνέχεια στούς
àγρότες, µέ τά σχήµατα καί τίς φωνές του
τούς προκαλοÜσε νά πÄνε στήν κουφάλα.
\EκεÖνοι κατάλαβαν πώς κάτι συνέβη σ\
αéτό τό δέντρο καί πÉγαν κοντά. Tό σκυλί
öδειξε µέ τό πόδι τήν κουφάλα ¬που εrχαν
πεταµένο τό καταπληγωµένο καί κατακοµ-
µατιασµένο σ΅µα τοÜ Âγίου, τό σήκωσαν
καί àφοÜ öσκαψαν ≤να λάκκο, âκεÖ πού βρί-
σκεται σήµερα ï τάφος του, τό àπόθεσαν.
Tό σκυλί, µόλις πÉραν τό σ΅µα τοÜ Âγίου,
πÉγε στήν κουφάλα καί πÉρε ≤να κοµµάτι
àπό τήν πλευρά τοÜ Âγίου πού εrχε àποµεί-
νει, àπό τά πολλά βασανιστήρια πού τοÜ
εrχαν κάνει, καί κρατ΅ντας το στά δόντια
του τό öβαλε στόν τάφο µέ τό σ΅µα τοÜ
Âγίου. Oî ôνθρωποι αéτοί σκέπασαν τόν
τάφο κι öφυγαν.

Xαρακτηριστικό ¬τι âπρόκειτο γιά κλη-
ρικό εrναι τό ¬τι εrδα ≤να κοµµάτι àπό τό

ράσο του πού qταν ïλοκάθαρο, τόσο, œστε
διέκρινα τήν ≈φανσή του καί τήν ποιότητά
του.

oHταν ≤να ≈φασµα τοÜ παλαιοÜ καιροÜ
χονδροϋφασµένο στόν àργαλειό.

\Eκείνη τή στιγµή öβρεχε àνάλαφρα λές
καί öρριχνε àσηµένια φυλλαράκια µέ τά
ïποÖα öρραινε ï Oéρανός τόν ≠Aγιο καί τόν
τάφο του. Προσπαθώντας νά καθαρίσω τά
çστÄ, εrδα ¬τι τά δάκτυλά του τρίβονταν, κι
öτσι τά τοποθέτησα ¬πως qταν σέ µιά àπό
τρεÖς θυρίδες πού βρίσκονταν σ\ αéτό τό
µέρος. Oî θυρίδες, τό τζάκι, ï µισογκρεµι-
σµένος τοÖχος, öδειχαν ¬τι qταν κάποτε ≤να
καλογερικό κελλί. 

oHταν βράδυ, διάβαζα τόν ^Eσπερινό,

^O τάφος τοÜ Âγίου \Eφραίµ.
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¦µουνα µόνη σ\ αéτόν τόν ±γιο, àλλά âρηµι-
κό τόπο, πού µ\ öφερε ï Kύριος νά •πηρε-
τήσω. Ξαφνικά àκούω βήµατα πού ξεκι-
νοÜσαν àπό τό βάθος τοÜ τάφου, προχώρη-
σαν στήν αéλή κι öφτασαν στήν πόρτα τÉς
\Eκκλησίας. Kυριεύτηκα àπό φόβο. ≠Yστερα
àκούω τήν φωνή νά µοÜ λέει:

“≠Eως πότε θά µέ öχεις âκεÖ πέρα;” καί
πρόσθεσε.

“Kι αéτός πού µοÜ öβαλε τό κεφάλι µου
öτσι!”...

Γύρισα καί τόν εrδα. Ψηλός, àσκητικός,
πολύ µελαχροινός, µάτια µικρά στρογγυλά
µέ âλαφρές ρυτίδες στήν ôκρη, µακρυά
γένεια πού öφθαναν ≤ως τό λαιµό, µέ ¬λη τή
µοναχική àµφίεση. Στό àριστερό χέρι κρα-
τοÜσε ≤να φ΅ς •περφυσικό καί µέ τό δεξί
χέρι εéλογοÜσε.

^H ψυχή µου πληµµύρισε àπό χαρά.

A¨σθάνθηκα τήν παρουσία του πολύ γνώρι-
µη. ΠÉρα θάρρος καί δύναµη καί εrπα:

Συγχώρεσέ µε καί αûριο µόλις ξηµερώ-
σει ï Θεός τήν ™µέρα, θά σέ περιποιηθ΅.

\Aµέσως öγινε ôφαντος καί συνέχισα
τόν ^Eσπερινό.

Tό πρωΐ, µετά τήν \Aκολουθία τοÜ
ùρθρου, καθάρισα τά çστÄ àπό τό χ΅µα µέ
τά χέρια µου, τά öπλυνα καί τά àπόθεσα
στό ^Iερό σέ µιά θυρίδα, ôναψα καί ≤να
καντήλι.

Tό βράδυ τÉς €διας ™µέρας, βλέπω στόν
≈πνο µου τόν ≠Oσιο ôνθρωπο τοÜ ΘεοÜ
πού κρατοÜσε στήν àγκαλιά τήν ε¨κόνα του,
µεγάλη €σαµε τό àνάστηµά του. Mά µιά
ε¨κόνα περίλαµπρη àπό καθαρό àσήµι,
σφυρηλατηµένη µέ τό χέρι.

∆ίπλα του βρισκόταν ≤να µανουάλι.
\EκεÖ ôναψα µιά λαµπάδα àπό καθαρό κερί.
Kι ôκουσα τή φωνή του:

Σ\ εéχαριστ΅ πολύ. 
\Oνοµάζοµαι \Eφραίµ.
Πέρασε àρκετός καιρός. \Aπό τότε, εrχα

µέσα µου µιά àπορία γιά αéτό τό περιστα-
τικό.

Mιά ôλλη µέρα, àφοÜ τελείωσα τόν
^Eσπερινό, καθώς öκλεινα τήν πόρτα τÉς
\Eκκλησίας, àκούω τρία γλυκόηχα κτυπή-
µατα σάν àπό κοµπολόϊ κεχριµπαρένιο.
Kατάλαβα. oHταν ï ±γιος. Γυρίζοντας,
µπÉκα στό ^Iερό, ôναψα ≤να κεράκι καί
προσκύνησα τά ≠Aγια Λείψανα. Eéωδία
ôρρητη πληµµύρισε ïλόκληρο τό εrναι µου.
A¨σθάνθηκα âντός µου τόν Παράδεισο µά
καί τήν ταπεινότητά µου, µπροστά σ\ αéτό
τό µεγαλεÖο.

(Mαρτυρία τÉς Γερόντισσας Mακαρίας àπό τό
βιβλίο “\Oπτασίαι καί θαύµατα τοÜ ^Aγίου Mεγα-
λοµάρτυρος \Eφραίµ τοÜ ΘαυµατουργοÜ” ‰Eκδ.
^Iερ. MονÉς EéαγγελισµοÜ Θεοτόκου, ‰Oρος \Aµώ-

µων \AττικÉς)   

Tό δέντρο πού µαρτύρησε ï ≠Aγιος \Eφραίµ
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O
î µοναχές τÉς ^IερÄς MονÉς êγίου
Nεκταρίου κεντοÜν στό χέρι
καλύµµατα διακοσµηµένα µέ σταυ-
ρό καί öγχρωµα λουλούδια γύρω

àπό αéτόν καί ντύνουν τήν Kαινή ∆ιαθήκη.
‰Eτσι τό îερό αéτό βιβλίο, φαίνεται πολύ
περιποιηµένο, âν΅ στό πίσω µέρος βάζουν
βελούδινο ≈φασµα. 

^H Kαινή ∆ιαθήκη εrναι τό βιβλίο πού ¬λοι µας θά πρέπει νά öχουµε καί νά
τήν διαβάζουµε καθηµερινά. ≠Oσοι àπό âσÄς τήν θέλετε µέ κεντηµένο κάλυµ-
µα, µπορεÖτε νά µÄς τήν παραγγείλετε, θά σÄς τήν κεντήσουµε καί θά σÄς
τήν àποστείλουµε ταχυδροµικ΅ς.

HH  KKAAIINNHH  ¢¢IIAA££HHKKHH  

ÌÌ¤¤  ÎÎ¿¿ÏÏ˘̆ÌÌÌÌ··  ¯̄ÂÂÈÈÚÚÔÔÔÔ››ËËÙÙ··
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H
Mόνικα γεννήθηκε στήν Tαγάστη
τÉς Nουµιδίας τÉς \AφρικÉς, τό
332 µ.X. Oî γονεÖς της qταν εéσε-
βεÖς χριστιανοί, καί παρότι qταν
πλούσιοι, προτίµησαν νά τÉς

δώσουν χριστιανική παιδεία µÄλλον, παρά τήν
ψευδεπίπλαστη µόρφωση, ™ ïποία µεταβάλλει
τούς àνθρώπους σέ µαταιόφρονους χαρα-
κτÉρες.

\Eµπιστεύθηκαν λοιπόν τήν àνατροφή της,
σέ µία ™λικιωµένη καί δοκιµασµένη στήν àρετή
•πηρέτρια, ™ ïποία προσπαθοÜσε ¬σο τό δυνα-
τόν περισσότερο νά τήν καταστήσει ôξια τοÜ
µελλοντικοÜ της ρόλου. Παρά τίς συµβουλές
της ¬µως καί τίς προφυλάξεις της, ™ Mόνικα
νικήθηκε àπό µία κακή συνήθεια. ‰Aρχισε νά

πίνει καί µέ τήν πάροδο τοÜ χρόνου, öπινε
πολλά ποτήρια κρασιοÜ, πρÄγµα τό ïποÖο
öκανε µÄλλον àπό νεανική àπερισκεψία, παρά
àπό àγάπη πρός τό ποτό. ^O καλός Θεός ¬µως,
τήν öφερε σέ âπίγνωση, ¬ταν âρχόµενη σέ προ-
στριβή µέ µία •πηρέτριά της, τÉς εrπε: “\Eσύ
πού µεθÄς, θά µέ διδάξεις;” Aéτό qταν àρκετό
γιά νά κάνει τή Mόνικα νά σταµατήσει τήν
κακή της συνήθεια, καί ùχι µόνο αéτό, àλλά καί
νά àρχίσει νά διαβάζει συστηµατικά τήν Âγ.
Γραφή καί νά âπιδίδεται στό λόγο τοÜ ΘεοÜ.

Oî γονεÖς της, τήν παντρεύουν µέ τόν
Πατρίκιο, ï ïποÖος qταν àπό àριστοκρατική
ο¨κογένεια, ε¨δωλολάτρης, àλλά ¬µως καλο-
προαίρετος. Γιά νά τόν προσελκύσει ™ Mόνικα
στή χριστιανική πίστη, öκανε πλήρη •πακοή σ\
αéτόν, ¬πως λέει καί ï \Aπόστολος. Erχε ¬µως
δύο µεγάλα âλαττώµατα. Erχε âξωσυζυγικές
σχέσεις καί qταν πολύ νευρικός. ^H Mόνικα
στεναχωριόταν πάρα πολύ καί γιατί ï σύζυγός
της προσέβαλε τή συζυγική τιµή, àλλά καί γιατί
ï €διος êµάρτανε âνώπιον τοÜ ΘεοÜ. ^H Mόνι-
κα ¬µως, ποτέ δέν τοÜ προκάλεσε σκηνές ¦
φιλονικίες µέσα στό σπίτι. \EξακολουθοÜσε νά
τόν περιβάλλει µέ τήν àγάπη της καί µέ χρι-
στιανική τρυφερότητα.

^H Mόνικα στάθηκε ¬µως •ποδειγµατική
καί àπέναντι στήν  πεθερά της, ™ ïποία qταν
¨διότροπη καί âπιπλέον δέν τήν συµπαθοÜσε.
^H Mόνικα •πέµεινε καί τήν φρόντιζε µέ στορ-
γή καί ™ πεθερά της µεταβλήθηκε τόσο πολύ,
œστε νά τιµωρεÖ ¬σες •πηρέτριες συκοφα-
ντοÜσαν τή νύφη της. \EκεÖνο ¬µως τό ïποÖο
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Mιά µάνα πού µέ 
τά δάκρυά της öσωσε 
τόν ôσωτο γιό της...

HH  AA°°IIAA  MMOONNIIKKAA
^̂HH  ññÔÔ‰‰ÂÂÈÈÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡˙̇˘̆ÁÁÔÔ˜̃  ÎÎ··››  ÌÌËËÙÙ¤¤ÚÚ··........



τήν χαροποίησε περισσότερο, qταν ™ âπιστρο-
φή τοÜ Πατρίκιου, στό δρόµο τοÜ ΘεοÜ.
Kάποια στιγµή ï σύζυγός της àρρώστησε
βαρειά, καί λίγο πρίν πεθάνει, βαπτίσθηκε χρι-
στιανός.

^H Mόνικα εrχε àποκτήσει µέ τόν Πατρί-
κιο, ≤να γιό, τόν AéγουστÖνο. Στή νεαρή του
™λικία, ï AéγουστÖνος, qταν âπιρρεπής στήν
ôσωτη ζωή. ^H Mόνικα àγωνίστηκε σέ ¬λη της
τή ζωή νά τόν κάνει àπό µικρό, ≤να καλό χρι-
στιανό, àλλά τό παράδειγµα τοÜ πατέρα του
καί ™ àνήσυχη φύση τοÜ Aéγουστίνου τόν öφε-
ρεαν στόν δρόµο τÉς êµαρτίας. Σέ ™λικία 19
âτ΅ν, πηγαίνει στήν Kαρχηδόνα γιά ε•ρύτερες
σπουδές. \EκεÖ, ¬που ™ àκολασία çργιάζει,
α¨χµαλωτίζεται τελείως στίς παράνοµες àπο-
λαύσεις καί ε¨σέρχεται στή γνωστή  τότε,
α¥ρεση τ΅ν Mανιχαίων. ^H Mόνικα τό µαθαί-
νει, àλλά ¬µως ξέρει  νά •ποµένει, νά κλαίει
καί νά προσεύχεται. Tόν περιµένει τά βράδυα,
µέ δάκρυα στά µάτια, νά γυρίσει àπό τούς
ο€κους τÉς êµαρτίας. Xύνει τόσα δάκρυα -
¬πως γράφει καί ï €διος àργότερα στίς “\Eξο-
µολογήσεις” του-, πολύ περισσότερα àπό
âκεÖνα τά ïποÖα χύνουν οî µητέρες στίς σορούς
τ΅ν κεκοιµηµένων παιδι΅ν τους. ‰Eβλεπε
καθηµερινά τόν AéγουστÖνο, ùχι σωµατικά,
àλλά πνευµατικά, νεκρό. ^O Θεός ¬µως, ï
ïποÖος εrδε τά δάκρυά της, φρόντισε καί γιά
τήν âπιστροφή τοÜ γιοÜ της. Kάποτε ï âπίσκο-
πος Kαρχηδόνας τÉς εrχε πεÖ παρηγορητικά:
“≠Eνα παιδί πού προκαλεÖ τόσα δάκρυα στή
µητέρα του, δέν εrναι ποτέ δυνατόν νά χαθεÖ.
Θά σωθεÖ ï γιός σου.” 

^O AéγουστÖνος, φεύγει àπό τήν Kαρχηδό-
να καί πηγαίνει στό Mιλάνο, ½ς δάσκαλος τÉς
ρητορικÉς. \EκεÖ συνδέεται µέ τόν εéσεβέστατο
âπίσκοπο Mεδιολάνων \Aµβρόσιο, µέ τόν
ïποÖο ™ γνωριµία öφερε καί τήν àποχώρησή
του àπό τήν πλάνη τ΅ν Mανιχαίων. ^O Aéγου-
στÖνος, συνεχίζει νά δοκιµάζει µία πάλη µετα-
ξύ τοÜ καλοÜ καί τοÜ κακοÜ. Φύση συνεχ΅ς
àνήσυχη καί àνικανοποίητη, ψάχνει συνεχ΅ς
τήν \Aλήθεια. Kαί κάποια µέρα àκούει µιά
φωνή νά τοÜ •παγορεύει: “Πάρε καί διάβασε”.

\Aνοίγει τότε τό Eéαγγέλιο σ\ ≤να χωρίο καί
διαβάζει: “Mή κώµαις καί µέθαις, µή κοίταις
καί àσελγείαις...”. \Aρχίζει τότε νά συναισθάνε-
ται τήν êµαρτία σάν βασανιστική τιµωρία.
\Eγκαταλείπει τήν êµαρτωλή ζωή καί σέ µιά
συνεχή πορεία µετανοίας àρχίζει νά πλησιάζει
¬λο καί περισσότερο τό Θεό. KατηχεÖται κοντά
στόν ≠Aγιο \Aµβρόσιο καί στίς 24 \Aπριλίου τοÜ
387 µ.X. βαπτίζεται χριστιανός.

Xαίρονται οî ôγγελοι στόν οéρανό γιά
κάθε ψυχή πού µετανοεÖ. Xαίρεται µαζί τους
στή γÉ καί ™ µητέρα του ™ Mόνικα, ™ êγία
Mόνικα πού µέ δάκρυα καί πάλι, àλλά αéτή τή
φορά χαρÄς, δοξολογεÖ καί εéχαριστεÖ τόν Θεό.
^H âπιστροφή τοÜ πλάσµατος στόν πλάστη
εrναι γεγονός.

Mητέρα καί γιός âπιστρέφουν στή Pώµη.
\EκεÖ ¬µως, ™ Mόνικα προσβάλλεται àπό θανα-
τηφόρα àσθένεια, ™ ïποία âπιδεινώνεται καθη-
µερινά σέ γρήγορους ρυθµούς... ^H ™µέρα τÉς
àποχώρησής της àπό τήν âπίγεια ζωή πλησιά-
ζει, àνοίγει ¬µως ï δρόµος γιά τήν ôλλη ζωή,
τήν α¨ώνια, τήν àτελείωτη ζωή κοντά στό Θεό...
Tώρα ¬µως, àρχίζει καί ™ θλίψη στήν καρδιά
τοÜ Aéγουστίνου. ^H Mόνικα τόν παρακαλεÖ
νά µή στενοχωριέται, γιατί αéτός ï χωρισµός
τους δέν εrναι ôξιος θλίψης, àφοÜ εrναι προ-
σωρινός, γιατί  ¬λοι θά àνταµώσουν καί πάλι
στήν ôνω ^Iερουσαλήµ. Tό µόνο πού τόν παρα-
καλεÖ εrναι νά τήν µνηµονεύουν στήν Âγία
Πρόθεση, στίς Θ. Λειτουργίες... ‰Aφησε τήν
πνοή της, διανύοντας τό 56ο öτος τÉς ™λικίας
της καί ¬ταν ï AéγουστÖνος qταν 33 âτ΅ν.

Tά δάκρυα µιÄς µητέρας, ¬πως καί τÉς
Mόνικας, σπείρονται σέ κάθε βÉµα τÉς ζωÉς
της. Προσεύχεται καί âλπίζει. Ποτέ δέν κάµπτε-
ται προσευχόµενη. ∆έν çργίζεται, δέν µεµψι-
µοιρεÖ κατά τοÜ ΘεοÜ. Tήν προσευχή της τή
συνοδεύει µέ βίο ±γιο, µέ àγαθοεργίες. ‰Eσωσε
τόν γιό της, τόν σύζυγο, τήν πεθερά της. Erναι
€σως τό καλύτερο παράδειγµα γιά τίς µητέρες,
τίς συζύγους, τίς νύφες...

^H \Eκκλησία µας ëορτάζει τή µνήµη της
στίς 15 \Iουνίου.
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¶¶AA¶¶AA  --  EEººPPAAIIMM

ïï  KK··ÙÙÔÔ˘̆ÓÓ··ÎÎÈÈÒÒÙÙËË˜̃

¶¶AA¶¶AA  --  EEººPPAAIIMM

ïï  KK··ÙÙÔÔ˘̆ÓÓ··ÎÎÈÈÒÒÙÙËË˜̃

≠Eνας ±γιος •ποτακτικός πού öζησε στίς µέρες µας, 
στό ≠Aγιο ‰Oρος...

\Eφραίµ ^Iεροµόναχος Kατουνακιώτης, ¦ êπλά παπα-
\Eφραίµ. ‰Eτσι τόν àποκαλοÜσαν ¬λοι στό ≠Aγιον ‰Oρος.
Λέγοντας γενικά, “τό εrπε ï παπα \Eφραίµ,” ¬λοι âννο-
οÜσαν, τόν Kατουνακιώτη. ∆ιακριτικός, παρηγορητικός
στίς θλίψεις τ΅ν µοναχ΅ν, συµµετεÖχε στίς χαρές τους,
στοργικός καί µέ ôµετρη àγάπη γιά κάθε ψυχή πού τόν
âπισκεπτόταν. Προσευχόταν κατανυκτικά γιά τούς µονα-
χούς µέ αéτοσχέδια προσευχή. Erναι εûκολο νά καταλά-
βει κανείς, τήν παρρησία πού εrχε πρός τόν Kύριο,
κυρίως àπό τόν τρόπο µέ τόν ïποÖο àπευθυνόταν πρός
Aéτόν. ≠Oσοι τόν γνώρισαν àπό κοντά, φυλÄνε τίς συνα-
ντήσεις τους, σάν îερή παρακαταθήκη. ^H δέ  êγία του
µορφή, öχει χαραχθεÖ στίς καρδιές ¬λων.

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

YΠAKOH
^O γέροντας \Eφραίµ πάντοτε
τόνιζε ¨διαίτερα τήν µεγάλη
σηµασία τÉς •πακοÉς στή
µοναχική πορεία τοÜ µονα-
χοÜ. ‰Eλεγε συχνά στούς
πατέρες: “≠Oποιος δέν κάνει
•πακοή, δεύτερος \Iούδας
γίνεται, ¬ποιος •πακούει,
σώζεται.” Tόνιζε συχνά, ¬τι ™
βάση γιά νά στηριχθεÖ κανείς
στήν προσευχή, εrναι ™
•πακοή. Nοερά προσευχή καί
παρακοή, δέν συνδιάζονται

στή ζωή τοÜ
µοναχοÜ. ^Yπα-
κοή öλεγε, πρέ-
πει νά öχει
κανείς, φυσικά
στό Γέροντα,
àλλά καί στούς
•πόλοιπους
πατέρες. ∆έν
φοβÄται κανείς
τόν Θεό καί τήν
κρίση, âάν εrναι
τέλειος στήν
•πακοή. ^H
•πακοή εrναι
ζωή, ™ παρακοή
θάνατος. “
≠Oποιος δέν
κάνει •πακοή,
καί δέκα φορές
τήν ™µέρα νά
µεταλαµβάνει,
προορίζεται γιά
τήν κόλαση”.
\EξηγοÜσε στούς
πατέρες, ¬τι
κάποτε θέλησε
νά φυτέψει µία
βερυκοκιά µέ
τήν ïποÖα δέν
συµφωνοÜσε ï

Γέροντάς του. Aéτό τό δέν-
δρο, δέν πρόκοψε ποτέ, καί
µόνο ≤να λουλούδι öβγαλε
µετά àπό 7 χρόνια.

ΠIΣTH ΣTON ΓEPONTA
^O γέροντας \Eφραίµ öδινε
¨δαίτερη öµφαση στήν εéλά-
βεια καί τήν πίστη πού πρέ-
πει νά öχει κανείς στόν Γέρο-
ντά του. “\Eάν çλιγοπι-
στοÜµε, ¦ δέν öχουµε πίστη
στό Γέροντα, πρέπει νά βιά-
σουµε τόν ëαυτό µας νά àπο-

κτήσουµε. ∆ιότι, ™ εéχή τοÜ
Γέροντα θά µÄς σώσει. Nά
öχουµε εéλάβεια πρός τό
Γέροντα, γιά νά λαµβάνουµε
µεγαλύτερη εéλογία. Erναι
µεγάλη •πόθεση νά àναπαύ-
ουµε τήν ψυχή τοÜ Γέροντα.
Tήν €δια στιγµή àναπαύεις
καί τόν Xριστό. Στεναχώρη-
σες τόν Γέροντα, στεναχωρεÖς
τόν Xριστό. Tό στόµα τοÜ
Γέροντα, εrναι τό στόµα τοÜ
XριστοÜ”. Erναι φανερό, ¬τι
στό θέµα τÉς •πακοÉς, qταν
αéστηρός, γιά τή σωτηρία τÉς
ψυχÉς τ΅ν µοναχ΅ν.
Tόν πόθο πού εrχε ï παπα-
\Eφραίµ ¬ταν qρθε στό ≠Aγιο
‰Oρος, τόν διατήρησε καί τόν
αûξησε µέχρι τό τέλος τÉς
ζωÉς του. ≠Oπως στήριζε
τούς µοναχούς âν ζωή, ¦ τούς
παρηγοροÜσε, ¦ τούς χαρο-
ποιοÜσε µέ τήν àτέλειωτη
àγάπη του, öτσι καί τώρα πού
™ ψυχή του βρίσκεται κοντά
στή µόνη \Aγάπη του, τόν
Xριστό, συνεχίζει âντονώτε-
ρα νά βοηθάει µέ τή δυνατή
πρός Kύριον πρεσβεία του.
‰Aς öχουµε τήν εéχή του. 

ENA XAPAKTHPIΣTIKO
ΠAPA∆EIΓMA
Θά παραθέσουµε ≤να àπό τά
πολλά περιστατικά τÉς πνευ-
µατικÉς του ζωÉς, πού àποτε-
λεÖ καί µία λύση γιά ¬λους
τούς χριστιανούς πού πιστεύ-
ουν ¬τι ™ ζωή τους στόν
κόσµο δέν τούς βοηθÄ νά
καλλιεργήσουν τήν καρδιακή
προσευχή. “Λίγο λοιπόν πρίν
τό 1980 âπισκέφθηκε τόν
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Γέροντα ≤νας νεαρός ε¨ρηνο-
δίκης. Tόν βρÉκε στήν κουζί-
να νά κάνει âργόχειρο.
‰Eπαιρνε σφραγίδες àπό τό
ζεστό νερό τÉς κατσαρόλας
πού σιγόβραζε πάνω στήν
πυροστιά τοÜ τζακιοÜ καί τίς
χάραζε. ‰Eβαλε µετάνοια καί
κάθισε στό κοντινό σεντούκι. 
-Λοιπόν, τί öχουµε; καί öστρε-
ψε ï Γέροντας τό διαπεραστι-
κό του βλέµµα στό νέο.
-‰Eχω προβλήµατα, γέροντα,
διάφορα προβλήµατα.
-Kάθε πότε âξοµολογεÖσαι; 
-Γέροντα, διστακτικά ï νέος,
δέν âξοµολογοÜµαι.
-‰E, τότε τά προβλήµατα
εrναι φυσικό νά βρίθουν.
-Mά, δέν öχω τί νά âξοµολο-
γηθ΅!
-Nά σοÜ π΅ âγώ τί νά âξοµο-
λογηθεÖς. Θά πÄς τότε;...
Erδες στόν δρόµο νά περνάει
µία κοπέλα καί σκέφτηκες
κάτι πονηρό. Tί λές;
-\Eντάξει, γέροντα, θά πάω
νά âξοµολογηθ΅.
‰Eφυγε. Πέρασαν µερικοί
µÉνες καί ξαναεµφανίστηκε. 
-Kαλ΅ς τόν Eéθυµάκο! Λοι-
πόν, âξοµολογήθηκες;
-Nαί, γέροντα.
-Kαί ï πνευµατικός σέ ôφησε
νά µεταλάβεις; ρώτησε διε-
ρευνητικά.
-MοÜ εrπε να µεταλαµβάνω
κάθε 15 ™µέρες.
-‰A, καλά, öκανε εéχαριστηµέ-
νος ï γέροντας.
Kαί µÄς öλεγε ≈στερα: Kατά-
λαβα ùτι δέν εrχε µεγάλα
προβλήµατα τό παιδί. 
≠Oµως ï νέος συνέχισε τήν
συνοµιλία προβάλλοντας τό

παράπονό του, ¬τι δέν öχει
χρόνο νά προσευχηθεÖ λόγω
φόρτου •πηρεσιακÉς âργα-
σίας πού τοÜ τρώει àκόµα
καί τίς âλεύθερες zρες.
Xαµογέλασε ï γέροντας καί
µέ πρακτικό ≈φος τοÜ λέει:
-Θά σοÜ δείξω âγώ π΅ς νά
προσεύχεσαι καί µοÜ λές ôν
µπορεÖς ¦ ùχι.
\Aκούµπησε τό âργόχειρό του
δίπλα, σηκώθηκε, τίναξε τά
ξυλαράκια àπό τήν ποδιά
του καί ψηλός, λευκογένειος,
îεροπρεπής πλησίασε τόν
νιπτήρα λέγοντας: 
-Erναι πρωΐ καί σηκώθηκες
àπό τόν ≈πνο.
‰Aνοιξε ï γέροντας τό νερό
καί ôρχισε µέ êπλές κινήσεις
νά πλένει τά χέρια καί τό
πρόσωπό του âπαναλαµβάνο-
ντας γλυκά καί παρακλητικά.
“Kύριε, \IησοÜ Xριστέ âλέη-
σόν µε”.
Πλησίασε τήν πετσέτα καί
σκουπίστηκε συνεχίζοντας
τήν εéχή. Mετά στράφηκε µέ
τό φωτεινό του πρόσωπο στό
νέο καί ρώτησε âπιτακτικά: 
-Aéτό µπορεÖς νά τό κάνεις;
-Mπορ΅ γέροντα ïµολόγησε
àφοπλισµένος âκεÖνος.
-Πρόσεχε ¬µως, θά τό κάνεις
κάθε µέρα, ùχι µία ναί, µία
ùχι. ∆ιότι, ¬πως γράφει ï
àββάς \Iσαάκ ï ΣÜρος, “µεγά-
λη ™ δύναµις τÉς µικρÄς
πολιτείας τÉς àεί γινοµένης”
(‰Eχει µεγάλη δύναµη ™ µικρή
προσπάθεια πού γίνεται
¬µως πάντοτε. \AββÄ \Iσαάκ,
Λόγος 73).
-Kαί κάτι àκόµη, πρόσθεσε ï
γέροντας, àφοÜ ξανακάθισε

στό âργόχειρο καί ëτοιµαζό-
ταν ν\ àρχίσει.
-Στήν α€θουσα πού δικάζεις,
•πάρχει καµία ε¨κόνα τοÜ
XριστοÜ ¦ τÉς Παναγίας;
-^Yπάρχει.
-Λοιπόν, πρίν àρχίσεις νά
δικάζεις, θά στραφεÖς καί θά
πεÖς: “Xριστέ µου, φώτισέ µε,
νά µήν àδικήσω κάποιον àπ\
αéτούς τούς àνθρώπους”....
Tόν ρωτούσαµε µήπως εrναι
λίγη αéτή ™ προσευχή àκόµα
καί γιά τούς κοσµικούς καί
µÄς öλεγε ¬τι: “\Eάν ï ôνθρω-
πος συνηθίσει νά λέει κάθε
µέρα, öστω àπό λίγο, ¬σο
µπορεÖ, àλλά κάθε µέρα, τήν
εéχή, ™ καρδιά του σιγά σιγά
γλυκαίνεται καί περιµένει
πότε θά öρθει âκείνη ™ zρα.
Kαί ¬ταν γλυκαθεÖ ™ καρδιά
àπό µόνος του κανείς ζητάει
περισσότερο”.

(Γέροντας \Eφραίµ Kατουνακιώτης,
‰Eκδ. ^I. ^Hσυχ. “≠Aγιος \Eφραίµ”

≠Aγιον ‰Oρος”)
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M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

H
àνθρώπινη ζωή εrναι àνα-
πόσπαστα δεµένη µέ τόν
πόνο. Θλίψεις, βάσανα,
στεναχώριες, àρρώστιες,
θάνατοι àγαπηµένων προ-
σώπων, πρωταγωνιστοÜν

στή ζωή µας. Πολλές φορές ρωτÄµε “γιατί;”.
Γι\ αéτό ≤νας àπό τούς µεγαλύτερους πατέ-
ρες τÉς \Eκκλησίας µας, πρόλαβε νά µÄς
àπαντήσει. Erναι ï ±γιος \Iωάννης ï Xρυσό-
στοµος πού δέν µιλάει µόνο ½ς χρυσορρή-
µων, οûτε καί ½ς βαθύς γνώστης τÉς àνθρώ-
πινης ψυχÉς, àλλά προβάλλει καί τό βίωµα
τÉς €διας του τÉς ζωÉς. Mιά ζωή ζυµωµένη
µέ τόν πόνο, τή θλίψη,τούς διωγµούς καί τίς
συκοφαντίες.^O πόνος, εrναι ™ κληρονοµιά
πού ôφησε ½ς τιµή καί γνώρισµα ï \Eσταυ-
ρωµένος Kύριος, στούς πιστούς Tου. ^O
≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος, öκλεισε
¬µως τήν πονεµένη καί δοκιµασµένη ζωή
του µέ τόν àθάνατο λόγο του: “∆όξα τ΅ Θε΅

πάντων ≤νεκεν”. Γιά τίς χαρές καί τίς λύπες,
τίς âπιτυχίες καί τίς συµφορές, γιά ¬λα
δόξαζε τό Θεό. 

Πολλοί παραδέχονται σάν γιατρούς τÉς
θλίψης καί τοÜ πόνου, τή φιλοσοφία, τό
χρόνο κ.λπ. Aéτά εrναι ψεύτικοι παρακλήτο-
ρες. Mόνον ï Θεός µπορεÖ νά καταπαύσει
καί νά âλαφρύνει τόν πόνο µας. ^O Xρυσό-
στοµος, σέ µιά àπό τίς âπιστολές του πρός
τήν διακόνισσά του, τήν Âγία \Oλυµπιάδα,
γράφει χαρακτηριστικά, καί µάλιστα σέ µιά
πονεµένη περίοδο τÉς ζωÉς του, στήν âξορία,
τά ëξÉς: “‰Aφησε τούς àνθρώπους νά
ζήσουν τήν παρηγοριά στίς σκιές. Σύ,
παρακάλεσε θερµά τόν \IησοÜ πού
λατρεύεις, νά ρίξει µόνο ≤να βλέµµα στήν
θλίψη σου καί θά καταπαύσουν µέ µιÄς
οî πόνοι σου”. Erναι ™ ôνωθεν βοήθεια, ™
ïποία êπαλύνει τόν πόνο, ™ θεία παρηγοριά,
™ ïποία µÄς δίνεται àπό τό Θεό, ¬ταν φυσι-
κά τή ζητήσουµε...
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∆έν θά πρέπει βέβαια νά ξεχνÄµε ¬τι ï
πόνος εrναι πολλές φορές τό προσκλητήριο
τοÜ ΘεοÜ, πού µÄς καλεÖ σέ µετάνοια...

Mή σκέπτεσαι πώς ôν τόν τάδε τόν àγα-
ποÜσε ï Θεός δέν θά τόν ôφηνε νά γίνει φτω-
χός, λέει ï ±γιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος.
‰Aφησε τίς προλήψεις. Aéτές οî €διες οî θλί-
ψεις εrναι καί ™ àπόδειξη τÉς àγάπης τοÜ
ΘεοÜ. ^O πόνος δίνεται στούς àσεβεÖς σάν
≤να µέσον, πού θά τούς κινήσει σέ µετάνοια,
¦ σάν τιµωρία, ôν öχει ï νοÜς τους πορωθεÖ.
Στούς δίκαιους ï πόνος âπιτρέπεται γιά νά
λάµψουν àκόµη περισσότερο, ¬πως λάµπει
τό χρυσάφι ¬ταν πυρώνεται στή φωτιά.
\Aλλά καί γιά ≤ναν àκόµα λόγο γιά νά τούς
δοξάσει γιά τήν •ποµονή καί τήν καρτερικό-
τητά τους. Γι\ αéτό καί ï Xρυσόστοµος çνο-
µάζει τήν θλίψη καί τόν πόνο “^φάρµακο
ψυχÉς”. Γιατί ¬πως κάθε φάρµακο öχει τίς
âνέργειες καί τίς παρενέργειές του, öτσι καί
τό π΅ς θά âνεργήσει τό φάρµακο σέ âµÄς,

âξαρτÄται àπό τή διάθεσή µας νά •ποτα-
χθοÜµε στό θέληµα τοÜ ΘεοÜ. Oûτως ¦
ôλλως τόν πόνο σου καί τή θλίψη σου πρέ-
πει νά τά àντέξεις. ‰Aν τά •ποφέρεις àγόγγυ-

στα θά öχεις µεγάλο κέρδος, ôν ¬µως δυσα-
νασχετεÖς âναντίον τοÜ ΘεοÜ, ï πόνος σου
θά γίνει àκόµη µεγαλύτερος. Kαί εrναι στό
χέρι µας νά âφαρµόσουµε ëκούσια τό θέληµα
τοÜ ΘεοÜ, γιατί τότε µέσα µας θά ε€µαστε
ε¨ρηνικοί καί îκανοποιηµένοι, δοξάζοντας
τό Θεό γιά ¬,τι µÄς συµβεÖ. ≠Oταν ¬µως
àκούσια κάνουµε τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ τότε
τόν Θεό σέ τίποτα δέν τόν βλάπτουµε, àλλά
µόνον τόν ëαυτό µας τόν καταδικάζουµε
στήν κόλαση, γιατί αéτό εrναι ™ κόλαση, ™
ëκούσια àποµάκρυνσή µας àπό τό Θεό. 

MποροÜµε ¬µως νά 
àντιµετωπίσουµε τόν πόνο;

K
αί πάλι ï îερός Xρυσόστοµος µÄς
δίνει τίς λύσεις: Kαί πρ΅τα àπ\ ¬λα
µέ τήν προσευχή πού εrναι τό ¨σχυ-

ρότερο àντίδοτο τοÜ πόνου. Θλίβεσαι,
πονÄς καί •ποφέρεις; \Aκόµα καί τότε δοξο-
λόγησε τό Θεό. E€µαστε συνηθισµένοι σήµε-
ρα οî ôνθρωποι στήν ôνεση καί δυσανασχε-
τοÜµε µέ τήν παραµικρή δυσκολία καί µÄς
φαίνεται àδιανόητο νά δοξάζουµε τό Θεό
στίς θλίψεις. Kαί ¬µως. \Aπό τό παράδειγµα
τοÜ \Iώβ µέχρι καί τόν €διο τόν ≠Aγιο \Iωάν-
νη τόν Xρυσόστοµο µαζί µέ τίς χιλιάδες
ôλλες τ΅ν êγίων µας ôς àγωνιστοÜµε µέ τήν
προσευχή νά δοξάσουµε τόν Θεό µέσα àπό
τήν καρδιά µας γιά τίς θλίψεις µας. ^H âλεη-
µοσύνη εrναι ≤να àκόµα φάρµακο âναντίον
τοÜ πόνου. Σέ βρÉκε µιά συµφορά, µιά δοκι-
µασία; Σκέψου τούς πονεµένους àδελφούς
σου. ∆΅σε τους κάποια âλεηµοσύνη καί öτσι
δεµένος µέ τόν Θεό µέ τήν προσευχή καί συν-
δεδεµένος µέ τούς àδελφούς σου µέ τήν âλε-
ηµοσύνη, θά öχεις ≤να γερό στήριγµα πού θά
σέ στηρίξει αéτές τίς σκληρές zρες πού περ-
νÄς. ^H προσευχή λοιπόν σέ συνδέει µέ τό
Θεό, ™ âλεηµοσύνη µέ τούς συνανθρώπους
σου καί τρίτο φάρµακο εrναι ™ αéτοεξέταση,
πού θά σέ συνδέσει µέ τόν ëαυτό σου. ‰Eλεγ-
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ξε καλά τά öγκατα τÉς ψυχÉς σου. Xωρίς
κολακεÖες καί φιλαρέσκειες. Kαί θά δεÖς τότε
¬τι δέν εrσαι àθ΅ος καί γι\ αéτό πάσχεις.
Mήν σκέπτεσαι ¬τι ôλλοι εrναι πιό êµαρτω-
λοί àπό âσένα, àλλά καλοπερνοÜν. Mήν βλέ-
πεις τούς ôλλους. \Aλλά στρέψου στόν ëαυτό
σου. Kαί €σως οî θλίψεις καί ï πόνος σου
εrναι ≤νας καλός τρόπος γιά νά ξεπληρώσεις
τά χρέη τ΅ν êµαρτι΅ν σου. Kαί τότε, ¬πως
τό δέντρο πού εrναι βαθειά ριζωµένο στή γÉ,
µένει àσάλευτο στήν ïρµή τοÜ àνέµου, öτσι
καί ï πιστός, γνωρίζοντας ¬τι ï Θεός ξέρει
τό συµφέρον του καί τόν àγαπÄ δέν θά λυγί-
σει στίς µπόρες πού θά συναντήσει... Aéτή ™
âµπιστοσύνη εrναι µιά δύναµη πού βοηθÄ τά
πιστά παιδιά τοÜ ΘεοÜ νά •ποφέρουν τίς
παροÜσες θλίψεις µέ καρτερία καί •ποµονή
καί öτσι καί τά µέλλοντα àγαθά νά κερδί-
σουν. ^O Θεός ξέρει τά βάσανα καί τίς θλί-
ψεις µας καί ποτέ δέν θά âπιτρέψει νά µÄς
βρεÖ ≤νας πειρασµός µεγαλύτερος àπό τίς
δυνάµεις µας. Kαί τό πέµπτο φάρµακο κατά
τοÜ πόνου εrναι ï πόθος καί ™ àγάπη τοÜ
ΘεοÜ. ^H ψυχή πού öχει συνέχεια τά µάτια
της στραµµένα στό Θεό δέν φοβÄται τή φτώ-
χεια, δέν δυσανασχετεÖ στήν àρρώστεια, δέν
δειλιάζει µπροστά στόν θάνατο, γιατί ™
àγάπη τοÜ ΘεοÜ ¬λα τά νικÄ... Kαί ï îερός
Xρυσόστοµος µÄς φέρνει σάν ζωντανό
παράδειγµα τόν àπόστολο ΠαÜλο πού µέσα
στίς θλίψεις καί τούς πειρασµούς του, qταν
χαρούµενος, σάν νά βρισκόταν στόν Παρά-
δεισο. Kάθε πιστός λοιπόν, πού µένει κοντά
στήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ, ποτέ δέν καταβάλεται
àπό τήν µελαγχολία. \Aλλά, öστω µέ µάτια
δακρυσµένα àπό τόν πόνο, µέ καρδιά µατω-
µένη àπό τούς πολέµους καί τούς πειρα-
σµούς, βυθίζεται µές στήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ.
Γιατί ¬πως καί ï Xριστός µÄς βεβαιώνει “ï

γάρ ζυγός µου χρηστός και τό φορτίον µου
âλαφρόν âστί”. Tέλος, ≤νας àκόµη τρόπος
γιά ν\ àντιµετωπίζουµε µέ θάρρος καί δύνα-
µη τίς δυσκολίες καί τίς συµφορές τÉς ζωÉς
µας εrναι, κατά τόν î. Xρυσόστοµο, τό νά
βλέπουµε τά πάντα µέσα àπό τό πρίσµα τÉς
α¨ωνιότητος. 

‰Aς πάρουµε δύναµη καί •ποµονή ¨σχυρή
àπό τήν âλπίδα τ΅ν µελλόντων àγαθ΅ν.
\Eδ΅ ε€µαστε οî δόκιµοι γενναÖοι àγωνιστές
τÉς ζωÉς. Kαί στόν οéρανό θά àπολαύσουµε
τή δόξα και τή λαµπρότητα τοÜ ΘεοÜ. Kαί ï
îερός Xρυσόστοµος µÄς •πενθυµίζει καί
πάλι τόν \Aπ. ΠαÜλο, ï ïποÖος βάζοντας
µπροστά µας µιά •περκόσµια ζυγαριά γιά
νά µετρήσει àπό τή µιά τόν πόνο τÉς παρού-
σης ζωÉς καί àπό τήν ôλλη τήν οéράνια àπό-
λαυση, µÄς λέει “... οéκ ôξια τά παθήµατα
τοÜ νÜν καιροÜ πρός τήν µέλλουσαν δόξαν
àποκαλυφθÉναι ε¨ς ™µÄς... (Pωµ. 8-18).

≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

M
έ τή σκέψη καί τόν πόθο τÉς
οéράνιας πατρίδας, δέν θά
α¨σθανόµαστε κôν τά δεινά καί

τίς συµφορές τÉς παρούσας ζωÉς. ^O
öµπορος νικÄ τήν ταλαιπωρία µέ τήν
âλπίδα τοÜ κέρδους. Kαί ï àθλητής
εéχαρίστως δέχεται στερήσεις καί περιο-
ρισµούς µέ τή σκέψη τÉς νίκης. ‰Eτσι κι
âµεÖς. Kοιτάζοντας πρός τόν Oéρανό,
àφοÜ âδ΅ στή γÉ ε€µαστε πάροικοι καί
παρεπίδηµοι καί βλέποντας τά àγαθά
πού µÄς περιµένουν âκεÖ, ôς •ποµείνουµε
γενναÖα τά δεινά τÉς παρούσας ζωÉς.
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ΠPΩTOΠPEΣBYTEPOΣ 
π. ∆HMHTPIOΣ AΛIKAKOΣ
ΓΛYKA NEPA ATTIKHΣ

Γερόντισσα χαίρετε âν Kυρίω, àγάλλεσθε.
... Πρό ëβδοµάδος στήν \Aθήνα, öλαβα τό

πρ΅το τεÜχος τοÜ àπέριτου περιοδικοÜ σας:
Mοναχική ‰Eκφραση. Σήµερα ôρχισα νά τό
µελετ΅: ‰Oντως τό µελετ΅, λέξη πρός λέξη.
‰Oµορφο-πνευµατικό àλλά καί ™ γραφίδα, τÉς
àρθρογράφου µοναχÉς, µέ κατέπληξε! Mέ
κατέκτησε! Âπλές στή ζωή, êπλές καί στήν
γραφίδα σας! \EκεÖ στό χαριτωµένο περιοδικό
σας, βλέπω σύν τοÖς ôλλοις, νά •πάρχουν: δύο
διαφορετικές κυψέλες: ^H µία δίνει τό êγνό
σας κερί, πού τό εéλογηµένο öντοµο ™ µέλισσα,
κατασκευάζει, νά προσφέρει τή θυσία του: Tό
πλάσµα του στόν Πλάστη καί âκ παραλλήλου
δέ, ™ ôλλη Kυψέλη, εrναι ™ ̂ Iερά σας Mονή, τοÜ
êγίου Nεκταρίου πού •πέρ-εéλαβοÜµαι µισόν
α¨΅να, ™ ïποία öχει µεγαλύτερη γλυκύτητα,
àλλά καί àποστολή.

\EσεÖς διά τÉς êπλÉς, σεµνÉς ζωÉς σας µέ
τίς προσευχές σας, σεÖς ™ θεία Kυψέλη: Γλυ-
καίνει τήν ζωή κάθε ïδοιπόρου, διαβάτη καί
προσκυνητοÜ, ¬πως γλυκάνατε âµέ καί τήν
πρεσβυτέρα µου •πέρ µέλιτος καί κηρίου, γλυ-
καθήκαµε! \Aλλά καί µέ τό πρ΅το âπιτυχές
τεÜχος σας àγαλλόµεθα καί εéφραινόµεθα καί
βοηθώµεθα καί κάθε ψυχή πού τό •πέροχο
περιοδικό σας νοερε΅ς µÄς µεταφέρει δίπλα
σας, στό σπιτάκι σας, τήν Kυψέλη σας, καί
γνωρίζουµε π΅ς πολιτεύονται οî ùντως âκ
ΘεοÜ κεκληµέναι νύµφαι XριστοÜ, πού àκο-
λουθοÜν τήν στενή ïδόν τοÜ µοναχικοÜ Σχή-
µατος. ^O Θεός νά εéλογεÖ τό öργο σας τούς
κόπους σας, τό öργο κυκλοφορίας τοÜ µοναχι-
κοÜ περιοδικοÜ σας: “Mοναχική ‰Eκφραση”.

Eéλογηµένες νά εrστε, êγιασµένες, àσά-
λευτα ëνωµένες καί νά àξιωθεÖτε νά µπεÖτε ùχι
µόνον στόν σεµνό διάκοσµο τ΅ν κατακοµβ΅ν
σας, àλλά στόν àφάνταστο àσύληπτο διάκο-
σµο τοÜ OéρανοÜ πού àναµένει ï Πλάστης
Πατέρας τά κουρασµένα πλάσµατά Tου!..

NIKOΛAOΣ ∆HMOΠOYΛOΣ
EK∆OTHΣ “AXAΓIΩTIKΩN NEΩN”
KATΩ AXAΪA

Σεβαστή Γερόντισσα,
Mιά εéχάριστη öκπληξη àλλά καί χαρά,

öνιωσα ¬ταν ôνοιξα τό φάκελο καί κράτησα
στά χέρια µου τό πρ΅το τεÜχος τοÜ περιοδικοÜ
“MONAXIKH EKΦPAΣH”. ≠Eνα περιοδικό,
δηµιούργηµα τÉς σεπτÉς καί àγαπητÉς àδελ-
φότητος τÉς ^IερÄς MονÉς σας, τοÜ Âγίου
Nεκταρίου. Erναι µιά öκφραση âπικοινωνίας
καί µιά “στάυρωση” γιά ¬σες àπό τίς µοναχές
βοήθησαν στήν öκδοσή του. Πλήν ¬µως, γνωρί-
ζω, ¬τι öρχεται γρήγορα ™ “àνάσταση” ùχι
µόνον ¬ταν ταχυδροµεÖς καί τό τελευταÖο
περιοδικό, àλλά γιατί νιώθεις τήν îκανοποίηση
¬τι µέ τίς µικρές σου δυνάµεις προβάλλεις τό
λόγο τοÜ ΘεοÜ, προβάλλεις τήν \Oρθοδοξία
µας, àλλά καταγράφεις καί κοινωνικά θέµατα
àφυπνίζοντας συνειδήσεις.

\Eξάλλου γιά ¬σους àναγν΅στες ™ πρώτη
γνωριµία µέ τήν îερά Mονή τοÜ Âγίου Nεκτα-
ρίου θά γίνει µέσα àπό τίς σελίδες τÉς
“MONAXIKHΣ EKΦPAΣHΣ”, εrναι βέβαιο
¬τι κάποια στιγµή τά βήµατά τους θά τούς ïδη-
γήσουν ταπεινούς προσκυνητές στή Mοναχική
Πολιτεία σας.

^H “MONAXIKH EKΦPAΣH” εrναι ≤νας
µαργαρίτης µέσα στόν κυκε΅να τοÜ öντυπου
καί äλεκτρονικοÜ τύπου, εrναι àκόµα µιά
φωνή τÉς àλήθειας, τÉς àγάπης, τÉς çµορφιÄς,
τÉς πίστης στό Xριστό µας. Tό πρ΅το τεÜχος
γραµµένο σέ êπλή γλ΅σσα, ¦δη τό κυκλοφορή-
σατε, εûχοµαι καί âλπίζω µέ τή βοηθεια τοÜ
ΘεοÜ νά βρεÖ στήριξη àπό χιλιάδες
àναγν΅στες καί νά
εrναι ï λαµπαδηδρό-
µος πού θά µεταφέ-
ρει τήν äθική καί
πνευµατική τελείω-
ση, τό Φ΅ς τό àληθι-
νό, τό Λόγο τοÜ
ΘεοÜ στούς
àναγν΅στες του... 
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... EÓ ÛˆÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ.

A
NOIΞH, âποχή
àναγέννησης
τÉς φύσης.
\Aπό ποιητικÉς
ôποψης, σίγου-
ρα εrναι µία

âποχή πού âµπνέει, àλλά καί
àπό ψυχολογικÉς, ¬,τι ...
καλύτερο. Tί γίνεται ¬µως,
µέ αéτές τίς àλλεργίες âπο-
χιακοÜ χαρακτÉρα πού παι-
δεύουν καί ταλαιπωροÜν ≤να
µεγάλο ποσοστό àνθρώπων,
µέ ¨διαίτερα âπίµονα καί
âνοχλητικά συµπτώµατα; Tί
εrναι àλλεργία καί πώς àντι-
µετωπίζεται; Θεραπεύεται, ¦
êπλά àνακουφίζουµε τά
συµπτώµατα; Aéτά καί διά-
φορα ôλλα âρωτήµατα πού
àφοροÜν τίς àνοιξιάτικες
àλλεργίες, µÄς àπασχολοÜν
âδ΅, προκειµένου νά γνωρί-
ζουµε καλύτερα, µικροί καί
µεγάλοι -γιατί ™ àλλεργία
χρόνια δέν κοιτÄ-, τόν καλύ-
τερο δυνατό τρόπο προκειµέ-
νου νά τήν àντιµετωπίσουµε.

Oî àλλεργίες
τÉς ‰Aνοιξης
Oî àλλεργίες
τÉς ‰Aνοιξης



Tί εrναι àλλεργία 
καί π΅ς âκδηλώνεται. 
\Aλλεργία εrναι, ™ βίαιη àντίδραση ëνός çργα-
νισµοÜ σέ µία âξωτερική οéσία, σάν νά âπρό-
κειτο γιά βλαβερή οéσία, âν΅ δέν εrναι. ^O
çργανισµός âρχόµενος σέ âπαφή µέ τήν ξένη
οéσία- τό àντιγόνο ¦ τό àλλεργιογόνο- εéαι-
σθητοποιεÖται, παράγοντας κάποια στιγµή τήν
îσταµίνη, καθώς καί κάποιες ôλλες οéσίες πού
âνοχοποιοÜνται γιά τά συµπτώµατα µίας
àλλεργίας. ≠Eνα τυπικό παράδειγµα τέτοιας
àντίδρασης, εrναι αéτές πού προκαλεÖ ™ γύρη
τ΅ν φυτ΅ν. ^Yπάρχει στόν àέρα, χωρίς νά
µπορεÖ νά βλάψει, ¬µως γιά κάποιο λόγο πού
κανείς δέν ξέρει, κάποιος çργανισµός “àποφα-
σίζει” ¬τι αéτό εrναι πάρα πολύ βλαβερό καί
àντιδρÄ µέ φλεγµονή, σέ âκεÖνα τά σηµεÖα µέ τά
ïποÖα öρχεται σέ âπαφή. Kατά κύριο λόγο
αéτά εrναι: τό àναπνευστικό σύστηµα, ™ µύτη,
καί âπίσης τά µάτια πού öχουν µία µεµβράνη
âκτεθειµένη στό περιβάλλον. 
Σηµαντικό ρόλο γιά τήν âκδήλωση µιÄς àλλερ-
γίας, διαδραµατίζουν ï περιβαλλοντικός
παράγοντας καί ™ γενετική προδιάθεση ëνός
çργανισµοÜ.
\Aξιοσηµείωτο εrναι, ¬τι ™ àλλεργία δέν εrναι
νόσος πού κληρονοµεÖται. Aéτό πού κληρονο-
µεÖται εrναι ™ προδιάθεση ëνός çργανισµοÜ γιά
νά âµφανίσει κάποια στιγµή τÉς ζωÉς του,
àλλεργία. ‰Eτσι, δέν εrναι τυχαÖο τό γεγονός,
¬τι ïλόκληρες ο¨κογένειες µπορεÖ νά παρου-
σιάζουν àλλεργίες σέ διάφορες οéσίες.

PINITI∆A-EΠIΠEΦYKITI∆A
Oî δύο πιό συχνές χαρακτηριστικές àνοιξιάτι-
κες àλλεργίες. Pινίτιδα, δηλαδή àλλεργία τÉς
µύτης, µπορεÖ νά öχει τό 20% µέ 25% τοÜ πλη-
θυσµοÜ κάποια στιγµή τÉς ζωÉς του. 
\Eκδηλώνεται µέ φαγούρα, καταρροή καί φρά-
ξιµο τÉς µύτης. Aéτά τά κύρια συµπτώµατά
της, µπορεÖ νά προκληθοÜν καί κατά τή διάρ-
κεια µίας €ωσης. Σέ αéτήν τήν περίπτωση
¬µως, θά διαρκέσουν ïρισµένο χρονικό διά-
στηµα, àπό τρεÖς ™µέρες, ≤ως µία ëβδοµάδα.
Στή ρινίτιδα, ™ διάρκειά τους παρατείνεται γιά

≤να àρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, πού
àντιστοιχεÖ µέ τήν àνθοφορία τοÜ φυτοÜ ¦ τ΅ν
φυτ΅ν πού τήν προκαλεÖ. ‰Eτσι, µία àλλεργία,
µέ τά ¨διαίτερα âνοχλητικά της συµπτώµατα,
µπορεÖ νά κρατήσει καί δύο µÉνες, âν΅ κάποι-
ος çργανισµός εrναι àλλεργικός σέ πολλά
φυτά µπορεÖ ™ àλλεργία του νά παραταθεÖ ¬λη
τήν περίοδο τÉς ôνοιξης.
\Eκτός àπό τή γύρη τ΅ν φυτ΅ν, ρινίτιδα µπο-
ρεÖ νά προκαλέσουν καί οί µύκητες. Aéτή ¬µως
™ περίπτωση, δέν εrναι αéστηρά âποχιακοÜ
χαρακτÉρα, àφοÜ γιά νά àναπτυχθοÜν οî
µύκητες àπαιτεÖται ≤νας καλός συνδυασµός
•γρασίας καί ζέστης, πού µπορεÖ νά προκληθεÖ
σέ ïποιαδήποτε χρονική περίοδο, σέ περιβάλ-
λον âσωτερικοÜ χώρου. ≠Oµως, καί ™ σκόνη
τοÜ σπιτιοÜ, âνοχοποιεÖται γιά πρόκληση
àλλεργικ΅ν συµπτωµάτων. \Aλλά καί αéτή ™
περίπτωση δέν •πάγεται στίς âποχιακοÜ χαρα-
κτÉρα àλλεργίες.

Π΅ς àντιµετωπίζεται.
\AφοÜ λοιπόν, διαπιστώσει κανείς ¬τι τά χαρα-
κτηριστικά συµπτώµατα πού παρουσιάζει ™
ρινίτιδα δέν çφείλονται σέ κάποια €ωση, λόγω
τÉς µακρόχρονης διάρκειάς τους, τότε âπιβάλ-
λεται νά âπισκεφθεÖ τόν γιατρό, προκειµένου
νά περάσει σέ φαρµακευτική àγωγή. Tά τελευ-
ταÖα χρόνια, ™ àντιµετώπιση τ΅ν συµπτωµά-
των µιÄς àλλεργίας, öχει περάσει àπό τή χρήση
τ΅ν συστηµατικ΅ν φαρµάκων, τά χάπια, στή
χρήση διαφόρων  τοπικ΅ν σκευασµάτων. Πρό-
κειται γιά “öξυπνα” φάρµακα, τά ïποÖα χτυ-
ποÜν κατευθείαν στό ùργανο µέ δραστικό
τρόπο, χωρίς νά âπιβαρύνουν τόν çργανισµό.
Mέ παρόµοια, ¦ àνάλογα συµπτώµατα, ™ âπι-
πεφυκίτιδα àνήκει στίς àλλεργίες âποχιακοÜ
χαρακτÉρα. Bασικό της σύµπτωµα εrναι ï âρε-
θισµός τοÜ µατιοÜ, σάν νά öχει µπεÖ ≤να ξένο
σ΅µα µέσα σέ αéτό, âν΅ δέ συµβαίνει κάτι
τέτοιο. Tά µάτια δακρύζουν καί τό σύµπτωµα
τÉς φαγούρας εrναι öντονο.
\Aντιµετωπίζεται µέ προηγµένα φάρµακα,
¬πως τά κολλύρια πού προσφέρουν καλή àνα-
κούφιση.
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Π΅ς µποροÜµε νά 
àνιχνεύσουµε µία
àλλεργία.
Tό îστορικό τοÜ àσθενÉ,
εrναι πολύ σηµαντικό
καί πρέπει νά τό γνωρί-
ζει ï γιατρός του. Mέ

βάση αéτό, θά περάσει σέ
διάφορα τέστ δερµατοαντίδρασης. Πρόκειται
γιά µία µέθοδο àξιόπιστη, κατά τή διάρκεια τÉς
ïποίας γίνονται µικρά τσιµπηµατάκια στό
δέρµα καί στή συνέχεια τοποθετοÜνται âπάνω
σέ αéτά σταγόνες âκχυλίσµατος àπό διάφορες
οéσίες.
\Aνάλογα µέ τίς δερµατικές àντιδράσεις, âντο-
πίζονται οî âνοχοποιητικές οéσίες πού προκα-
λοÜν àλλεργία στό συγκεκριµένο çργανισµό.
∆έν àποτελεÖ âπώδυνη µέθοδο καί τά παιδιά τίς
περισσότερες φορές àντιδροÜν àρνητικά, λόγω
τοÜ φόβου καί ùχι λόγω τοÜ πόνου πού •ποθε-
τικά προκαλεÖ.

^H θεραπεία τÉς àλλεργίας.
Mέ τήν τεχνική τÉς àνοσοθεραπείας, γίνεται
προσπάθεια àποευαισθητοποίησης ëνός çργα-
νισµοÜ, στόν ïποÖο χορηγεÖται ¬λο καί µεγαλύ-
τερη δόση àπό τήν ξένη οéσία, µέ σκοπό στό
τέλος ™ χορήγηση µεγάλης ποσότητας νά µήν
προκαλεÖ àντιδράσεις. ≠Oµως, ™ àποτελεσµατι-
κότητα αéτÉς τÉς µεθόδου δέν εrναι σίγουρη,
àλλά εrναι àνεκτίµητη σέ κάποιες περιπτώσεις
âπαγγελµατικ΅ν àλλεργι΅ν (≤να ôτοµο εrναι
àλλεργικό στίς γάτες καί εrναι κτηνίατρος), ¦
σέ περιπτώσεις εéαισθησίας σέ τσιµπήµατα
âντόµων. 
^H χρησιµότητα τÉς àνοσοθεραπείας στίς âπο-
χιακές àλλεργίες, περιορίζεται, àφοÜ àπαι-
τεÖται µιά µακρόχρονη διαδικασία, καί τό âπι-
τυχές àποτέλεσµα εrναι àβέβαιο. ≠Oµως, âπιλέ-
γεται σάν µέθοδος àντιµετώπισης σέ περιπτώ-
σεις àτόµων πού εéαισθητοποιοÜνται àπό
λίγους παράγοντες.

ΓNΩPIZOYME OTI:

-Oî âποχιακές àλλεργίες, çφείλονται αéστηρά
στή γύρη τ΅ν φυτ΅ν, âν΅ οî µύκητες καί ™
σκόνη τοÜ σπιτιοÜ, πού âπίσης προκαλοÜν
àλλεργικά συµπτώµατα, κάτω àπό ïρισµένους
συγκυριακούς παράγοντες, θεωροÜνται δια-
χρονικοί ëκλυτικοί παράγοντες.
-^H γύρη πού προκαλεÖ àλλεργία, εrναι αéτή
πού µεταφέρει ï àέρας σέ µεγάλες àποστάσεις,
καί πρόκειται γιά ¨διαίτερα λεπτούς κόκκους,
σχεδόν àόρατους-âκτός κάποιων âξαιρέσεων-.
-Tά φυτά πού διαθέτουν âντυπωσιακά ôνθη καί
öντονη µυρωδιά, δέν âνοχοποιοÜνται γιά πρό-
κληση àλλεργικ΅ν συµπτωµάτων.
-Σέ κάθε χώρα οî àλλεργίες àνακύπτουν µέ
βάση τήν τοπική χλωρίδα. ‰Eτσι, ôν ≤να ôτοµο
µετακοµίσει σέ ôλλο περιβάλλον, γλυτώνει àπό
τίς µέχρι τότε γνωστές àλλεργίες, µέχρι ï çργα-
νισµός του νά γνωρίσει τίς καινούργιες.
-Στή χώρα µας πού τό µεγαλύτερο µέρος κατοι-
κεÖ στά πεδινά καί παραθαλάσσια, οî âποχιακές
àλλεργίες προκαλοÜνται τήν περίοδο τÉς µεγά-
λης àνοιξιάτικης àνθοφορίας. Ξεκινάει µέ τήν
àνθοφορία τοÜ πεύκου, συνεχίζεται µέ αéτήν
τ΅ν àγροστωδ΅ν φυτ΅ν, διαφόρων δένδρων,
àναρρηχιτικ΅ν καί ïλοκληρώνεται µέ τήν
àνθοφορία τÉς âλιÄς πού κλείνει χρονικά
αéτήν τήν περίοδο µέ χαρακτηριστικό της γνώ-
ρισµα τή βαριά àνθοφορία κάθε δεύτερο χρόνο.
-^H àντιµετώπιση µιÄς àλλεργίας, λόγω τοÜ ¬τι
εrναι χρόνια κατάσταση καί δέν àντιµετωπίζε-
ται ριζικά, πέρα àπό τήν φαρµακευτική àγωγή
πού âφαρµόζουµε, àποτελεÖ τρόπο ζωÉς.
-Mαθαίνουµε νά ζοÜµε µέ τήν àλλεργία µας καί
προσπαθοÜµε νά àνακουφιστοÜµε àπό τά
συµπτώµατά της, κάτω àπό ¨ατρική παρακο-
λούθηση καί καθοδήγηση.
-^Yποµονή... λέξη κλειδί γιά τίς àλλεργίες. ≠Eνα
àλλεργικό ôτοµο, çφείλει νά εrναι •ποµονετικό
µέ τήν πάθησή του, καί ̈ διαίτερα σχολαστικό µέ
τήν àγωγή του, φαρµακευτική καί µή. 

“HOME LIFE ‰Aνοιξη 2001”
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¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ & ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...
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IEPA MONH A°. NEKTAPIOY TPIKOPºO ¢øPI¢O™
330 56 EY¶A§IO TH§. 26340 - 44391 
(9.00-2.00 τό πρωΐ καί 6.00-9.00 τό àπόγευµα)

^H παρασκευή àλλά καί ™ χρήση

τοÜ θυµιάµατος àφορÄ τόν Θεό ε¨ς τόν

^ΟποÖον πρέπει νά προσφέρουµε πάντα

τό καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατα-

σκευή τοÜ θυµιάµατος χρησιµοποιοÜµε

τά καλύτερα •λικά, πρώτης ποιότητας

καί µέ τόν παραδοσιακό êγιορείτικο

τρόπο πού χρόνια τώρα κατασκευάζεται

τό γνήσιο λιβάνι, àλλά καί µέ προσευ-

χή καί προσοχή ™ ^Iερά Mονή µας

κατασκευάζει γνήσιο θυµίαµα σέ πολλά

àρώµατα: 

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, BHΘΛEEM,
AΞION EΣTI, BIOΛETTA,
TEPIPEM, AΓPIOΛOYΛOY∆O 

KAI NYXTOΛOYΛOY∆O.

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

2 NNEEAA  AAPPøøMMAATTAA:: ΣTAYPOΛOYΛOY∆O & ANAΣTAΣIMO



°EøP°IOY ™TAYPOY §AM¶PO¶OY§OY
°EøP°IOY ™TAYPOY §AM¶PO¶OY§OY

ETO™ ™Y°°PAºH™ 1978

ETO™ EM¶§OYTI™MENH™ ™Y°°PAºH™ 2001

EK¢O™H IEPA™ MONH™ A°. NEKTAPIOY ¢øPI¢O™
EK¢O™H IEPA™ MONH™ A°. NEKTAPIOY ¢øPI¢O™

^̂OO‰‰ÔÔÈÈÔÔÚÚÈÈÎÎfifi

ÛÛÙÙÔÔ‡‡˜̃  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆˜̃

TTfifiÔÔ˘̆˜̃  ÙÙááÓÓ

^̂IIÂÂÚÚÔÔÛÛÔÔÏÏ‡‡ÌÌˆ̂ÓÓ

Tό βιβλίο αéτό εrναι µοναδικό στό εrδος του, γιατί
àποτελεÖ µιά λεπτοµερή καί àναλυτική ξενάγηση σέ κάθε
îερό χ΅ρο καί σέ κάθε προσκύνηµα, âκεÖ ¬που γεννήθη-
κε, öζησε, θαυµατούργησε, âκήρυξε, σταυρώθηκε καί
àναστήθηκε ï Xριστός µας. Kανένα ôλλο βιβλίο δέν öχει
µέχρι τώρα âκδοθεÖ καί τό ïποÖο νά περιλαµβάνει ¬λα τά
µέρη πού σχετίζονται µέ τή ζωή τοÜ XριστοÜ µας, τ΅ν
µαθητ΅ν Tου καί τÉς Παναγίας µας. ^H ξενάγηση στούς
Âγίους Tόπους µέσα àπό τά προσεγµένα κείµενα τοÜ
àξιόλογου συγγραφέα Γ. Λαµπρόπουλου καί τό πλούσιο
φωτογραφικό •λικό γίνεται µ\ ≤να τρόπο µοναδικό καί
περιλαµβάνει àναφορές πού µέχρι τώρα δέν öχουν àνα-
φερθεÖ σέ ôλλα παρόµοια βιβλία.

““^̂OO  ¯̄ÚÚ˘̆ÛÛfifi˜̃  MM··ÚÚÁÁ··ÚÚ››ÙÙËË˜̃””, ¬πως τιτλοφορεÖται

τό µοναδικό αéτό βιβλίο θά µÄς βοηθήσει ν\ àπολαύσου-
µε ≤να •πέροχο πνευµατικό ταξίδι στήν Âγία ΓÉ. 

•ENA°H™H ™TA ¶PO™KYNHMATA TøN A°IøN TO¶øN

Tιµή: 6 Eéρώ

BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ ñfi ÙfiÓ Ù›ÙÏÔ:““^̂OO  XXÚÚ˘̆ÛÛfifi˜̃  MM··ÚÚÁÁ··ÚÚ››ÙÙËË˜̃””

IEPA MONH A°. NEKTAPIOY TPIKOPºO ¢øPI¢O™
330 56 EY¶A§IO TH§. 26340 - 44391 
(9.00-2.00 τό πρωΐ καί 6.00-9.00 τό àπόγευµα)

Συνεχίζει νά κυκλοφορεÖ µέ µεγάλη âπιτυχία àπό τό  
τό βιβλίο τοÜ \Aρχιµ. Nεκταρίου Mουλατσιώτη 

““¶¶OOTTEE  ££AA  °°IINNEEII  HH  ¢¢EEYYTTEEPPAA  ¶¶AAPPOOYY™™IIAA  TTOOYY  KKYYPPIIOOYY  MMAA™™””

KAΘE EK∆OΣH TOY ΓINETAI ANAPΠAΣTH

1984

ΓIA ΠAPAΓΓEΛIEΣ AΠEYΘYNEΣΘE:

τηλ.: 26340 - 44282 καί 26340-44381, fax.: 44390  
10.00 π.µ. - 2.00 µ.µ. & 6.00 µ.µ. - 8.00 µ.µ. (\Eκτός Σαββατοκύριακου)

➧ Γιατί δέν γνωρίζουµε πότε θά γίνει ™ ∆ευτέρα Παρουσία.

➧ Tά σηµεÖα πού θά προηγηθοÜν τÉς B΄ Παρουσίας. 

➧ ^O \Aντίχριστος καί ç àριθµός του.

➧ ^H τελική κρίση καί ™ \Aνάσταση. 

➧ Oî πρόδροµοι τÉς ∆ευτέρας τοÜ XριστοÜ Παρουσίας.

ΘA TO BPEITE ΣTA BIBΛIOΠΩΛEIA:

“NEKTAPIOΣ ΠANAΓOΠOYΛOΣ” τηλ. 210-32.24.819
“ΦΩΣ” τηλ. 210-38.19.858


