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

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ 
στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
KρατÄτε στά χέρια σας τό ε¨κοστό τέταρτο
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. 24, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2008

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
Nέο e-mail: agnektar@yahoo.gr

EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη

KΩ∆IKOΣ: 7109
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ε¨κόνα âξωφύλλου:
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ταν θά φτάσει στά

χέρια σας τό περιο-

δικό µας καί θά διαβά-

ζετε αéτές τίς γραµµές δέν

θά öχουν συµπληρωθεÖ κôν οî 40

™µέρες àπό τήν κοίµηση τοÜ

\Aρχιεπισκόπου Xριστοδούλου.

^H àναγγελία τοÜ θανάτου του

öκανε τίς καρδιές ¬λων µας νά

ραγίσουν. \Aπό τά µάτια ¬λων

µας κύλησαν δάκρυα καί àπό

τήν ψυχή µας βγÉκε µία προσευ-

χή γιά νά τόν συνοδεύει στό

ταξίδι του γιά τήν α¨ωνιότητα. 

^O θάνατος πάντα µÄς δηµιουργεÖ ≤να φόβο, ¬σο

¬µως κι ôν εrναι στενό αéτό τό πέρασµα τοÜ

θανάτου δέν παύει νά εrναι τό µοναδικό πέρασµα

πού µÄς âπιτρέπει νά περάσουµε âλεύθεροι πιά

στήν α¨ωνιότητα. ^O Θεός öπλασε τόν ôνθρωπο

καί τόν κάλεσε στήν àθανασία, σέ µιά àθανασία

χωρίς θάνατο. ^O θάνατος qλθε στή ζωή µας σάν

συνέπεια τÉς êµαρτίας κι öτσι ï καθένας àπό âµÄς

ζοÜµε σέ κάθε θάνατο τήν φρικτή δολοφονία τ΅ν

àγαπηµένων µας προσώπων àπό τήν êµαρτία.

Ξέρουµε ¬τι ï θάνατος εrναι ™ àπαρχή τÉς νέας

ζωÉς, àλλά δέν παύουµε νά θρηνοÜµε τόν νεκρό.

‰Eτσι θρηνήσαµε ¬λοι µας τόν µακαριστό \Aρχιε-

πίσκοπο Xριστόδουλο παρόλο πού ξέρουµε ¬τι ï

θάνατος τόν âλευθέρωσε àπό τήν πρόσκαιρη καί

µάταιη αéτή ζωή καί τόν ≤νωσε µέ τόν Xριστό γιά

τόν ^OποÖο τόσο πολύ àγωνίστηκε καί τόσο πολύ

àγάπησε. Oî τελευταÖοι µÉνες τÉς ζωÉς του, γνω-

ρίζοντας τήν κατάσταση τÉς •γείας του θά qταν

σίγουρα οî πιό öντονοι: Ξέροντας ¬τι εrναι λίγο τό

διάστηµα µέχρι νά βρεθεÖ στήν àγκαλιά τοÜ ΘεοÜ

του, θά ζοÜσε τήν κάθε στιγµή ξεχωριστά,  µονα-

δικά, ¬πως κάποιοι àπό âµÄς θά öχουµε ζήσει

κοντά σέ àνθρώπους ëτοιµοθά-

νατους. ̂ H σκέψη τοÜ θανάτου, ™

µνήµη του, ¬πως τήν àναφέρουν

καί οî Πατέρες, µÄς κάνει νά στε-

κόµαστε στό ≈ψος τοÜ θανάτου,

νά ζοÜµε τήν κάθε στιγµή µέ

τέτοιο τρόπο, œστε ï θάνατος νά

εrναι καλοδεχούµενος ïποιαδή-

ποτε στιγµή καί νά µÄς συναντή-

σει στήν κορύφωσή µας. ^H κάθε

µας λέξη τότε öχει µέσα της ¬λη

τήν àγάπη πού θέλουµε νά χαρί-

σουµε σέ ¬λους γύρω µας.  Tό

φ΅ς, ï ≥λιος, οî ôνθρωποί µας

öχουν ôλλη àξία, πιό οéσιαστική. ^H µετάνοια

ξεσηκώνει µέσα µας τά àλλεπάλληλα κύµατά της.

Kαθώς àνοίγεται ¦δη àπό αéτήν τήν ζωή ™ πύλη

τÉς α¨ωνιότητας ξέρουµε ¬,τι âκκρεµότητα öχουµε

àφήσει πίσω σ\ αéτήν τήν γÉ δέν θά µπορέσουµε

πιά νά τήν ïλοκληρώσουµε. Oî δικοί του ôνθρω-

ποι πού qταν γύρω του θά µποροÜσαν νά κάνουν

πιό συγκεκριµένες αéτές τίς λίγες σκέψεις, àλλά

¬λοι µας ε€δαµε τά δάκρυα τοÜ µακαριστοÜ Xρι-

στοδούλου καί καταλάβαµε ¬τι µέσα àπό τόν

πόνο πού âξαγιάζει, κατανοεÖ ï ôνθρωπος τήν

µηδαµηνότητά του, γαληνεύει καί ε¨ρηνεύει ™

ψυχή του. ̂ H προετοιµασία του εrναι δεδοµένη. Tό

€διο καί ™ µετάνοιά του. Kαί καθώς πορευόταν

γιά τήν τελευταία του κατοικία εrχες βαθειά τήν

πεποίθηση µέσα σου ¬τι ™ ψυχή του πετοÜσε χαµο-

γελαστή (σάν âκεÖνο τό χαρακτηριστικό του

ζωντανό χαµόγελο) πρός τόν Πλάστη Tου àνα-

φωνώντας τά λόγια τοÜ \Aποστόλου Παύλου ¬τι

γιά µένα ï θάνατος εrναι κέρδος καί ζωή µου εrναι

ï Xριστός...

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

âν Xριστ̈́  àδελφές.

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

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

¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

O



ά σÄς π΅ ≤να παράδειγµα: Pωτ΅

τά παιδιά στίς κατασκηνώσεις

πού κάµνοµε τώρα, ποιά εrναι ™

πιό µεγάλη âντολή τοÜ ΘεοÜ.

Ποιά εrναι ™ πιό µεγάλη âντολήNN

HH  ££EEPPAA¶¶EEIIAA  AA¶¶OO  TTHHNN

AAPPPPøø™™TTEEIIAA  TTOOYY  ººAAPPII™™AA´́™™MMOOYY
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...

∆ιερωτÄται κανείς ¬λα

αéτά γίνονται καί ¬σα

κάµνοµεν, τά προσκυνήµα-

τά µας, οî λαµπάδες µας, οî

àγρυπνίες µας, οî προσευ-

χές µας, οî νηστεÖες µας,

οî âλεηµοσύνες µας, ¬λα

¬σα κάµνοµεν στή ζωή µας

ποιό σκοπό öχουν, γιά

ποιό λόγο τά κάµνοµε.

\Eδ΅ ™ àπάντηση σ\ αéτό

τό âρώτηµα εrναι πολύ

σηµαντική, γιατί àπό αéτή

τήν àπάντηση âξαρτÄται ™

σωστή ¦ ™ µή σωστή πνευ-

µατική µας ζωή...

τοÜ ΘεοÜ παιδιά; Kαί τά παιδιά ¬λα λένε διά-

φορες âντολές. Tό νά µήν κλέψεις, νά µήν λές

ψέµµατα, νά µήν àδικήσεις τόν ôλλο ôνθρωπο,

νά σέβεσαι τούς γονεÖς σου ν\ àγαπÄς τόν πλη-

σίον σου, àλλά κανένα παιδί δέν •ποπτεύθηκε

¬τι καµία àπό αéτές τίς âντολές δέν εrναι ™

πρώτη âντολή τοÜ ΘεοÜ.

Oî ôνθρωποι νοµίζουν ¬τι ™ πρώτη âντολή

εrναι ν\ àγαπÄς τόν πλησίον σου καί ¬ταν τούς

öλεγα, ùχι παιδιά δέν εrναι αéτή ™ πρώτη âντο-

λή, τότε ≤να παιδάκι λέει: Nαί, ναί âγώ τήν

ξέρω. Ποιά âντολή εrναι; Tό αéξάνεσθε καί

πληθύνεσθε. Oûτε αéτή βέβαια εrναι ™ âντολή

τοÜ ΘεοÜ ™ πρώτη, öτσι.

^H πρώτη âντολή τοÜ ΘεοÜ καί ™ µοναδική

âντολή τοÜ ΘεοÜ, ™ πρώτη καί ™ µοναδική, οî

ôλλες ¬λες εrναι àποτέλεσµα τÉς âντολÉς

αéτÉς, εrναι νά àγαπήσεις τόν Θεό µέ ¬λη
σου τήν καρδιά. \Eντολή πρώτη, λέει ï Xρι-

στός: “\Aγαπήσεις Kύριον τόν Θεό σου âξ\ ¬λης

τÉς ψυχÉς σου καί âξ\ ¬λης τÉς καρδίας σου, âξ\

¬λης τÉς ¨σχύος σου καί âξ\ ¬λης τÉς διανοίας

σου”.

Kαί δεύτερη âντολή ¬µοια µέ τήν πρώτη, ™

ïποία βγαίνει µέσα àπό τήν πρώτη, εrναι τό νά

àγαπήσεις τόν πλησίον σου. Tά ôλλα ¬λα εrναι
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àποτελέσµατα. ‰Aν àγαπÄς

τόν πλησίον σου, δέν τόν

κλέβεις, δέν τοÜ λές ψέµµα-

τα, δέν τόν àδικεÖς, δέν τοÜ

πιάνεις τά πράγµατά του,

δέν âνοχλεÖς τήν σύζυγό

του, δέν âνοχλεÖς τό σπίτι

του, δέν τόν κατακρίνεις,

öτσι, εrναι àποτελέσµατα

τÉς πρώτης âντολÉς. Kαί τό

νά àγαπήσεις τόν πλησίον

σου καί αéτό εrναι àποτέ-

λεσµα τÉς âντολÉς τÉς πρώ-

της. \Eάν àγαπÄς τόν Θεό

δέν εrναι δυνατόν νά µήν

àγαπÄς τόν πλησίον σου.

^O ôνθρωπος πού àγαπÄ

τόν Θεό ½ς φυσικό àποτέ-

λεσµα τÉς àγάπης τοÜ ΘεοÜ

öχει τήν àγάπη ε¨ς τόν

àδελφό του. 

‰Aρα, ™ πρώτη καί

µοναδική âντολή τοÜ ΘεοÜ

εrναι νά àγαπήσουµε τόν

€διο τόν Θεό µέ ¬λη τήν

καρδιά µας. ^Eποµένως,

¬,τι κάµνοµεν ε¨ς τήν

âκκλησία öχει αéτό τόν

σκοπό. Γι\ αéτό πήγαµε στά

προσκυνήµατα, γι\ αéτό

νηστεύουµε, γι\ αéτό προ-

σευχόµαστε, γι\ αéτό âξο-

µολογούµαστε, γι\ αéτό

àνάβουµε κεριά, γι\αéτό

διαβάζουµε τούς βίους τ΅ν

Âγίων, γι\ αéτό κάµνοµεν

τά πάντα. Γιά νά àγαπή-

σουµε τόν Xριστό. 

Tώρα, ποÜ εrναι τό

λάθος. Tό λάθος εrναι ¬τι

δυστυχ΅ς λέµε ¬τι κάµνο-

µεν ¬λα αéτά τά πράγµατα

γιά νά γίνουµε καλοί

ôνθρωποι, καί καλύτεροι

ôνθρωποι, καί âδ΅ εrναι ™ µεγάλη àπάτη, εrναι τό σκαλί πού σκοντά-

φτουµε ¬λοι. Γιατί âάν ™ âκκλησία öχει σκοπό νά µÄς κάνει καλύτε-

ρους àνθρώπους τότε δέν θά •πÉρχε λόγος νά öχουµε προσωπική

σχέση µέ τόν Xριστό, οûτε καί λόγος •πÉρχε νά öρθει ï Xριστός στόν

κόσµο. Γιά ποιό λόγο νοµίζετε δέν µποροÜµε νά καταλάβουµε τούς

êγίους; ‰H νά π΅ àκόµα πιό êπλό πρÄγµα, γιά ποιό λόγο δέν µπο-

ροÜµε νά καταλάβουµε τούς àνθρώπους πού àγαποÜν τόν Θεό; 

Λέµε, καλά εrναι àνάγκη νά κάνεις αéτό τό πρÄγµα γιά νά

σωθεÖς, γιά νά εrσαι κοντά στόν Θεό; Erναι àνάγκη νά πÄς νά βγεÖς

(νά àνέβεις) στά βουνά; Nά πÄς νά κάµεις ¬λα αéτά τά πράγµατα;

\Aσφαλ΅ς ùχι. ∆έν εrναι àνάγκη. ≠Oµως âάν καταλάβουµε ¬τι ™ σχέση

µας µέ τόν Θεό, δέν εrναι σχέση êπλ΅ς γιά νά σωθοÜµε ¬πως λέµε,

àλλά σχέση àγάπης, τότε µόνο µποροÜµε νά καταλάβουµε καί τούς

êγίους γιά ποιό λόγο öκαναν ¬λα αéτά τά πράγµατα, τά ïποÖα µέ τή

λογική δέν ëρµηνεύονται. ∆ιότι ™ àγάπη •περβαίνει τήν λογική.

\Aκόµα καί ™ κοσµική àγάπη, öτσι ¬πως ≤νας πού àγαπÄ ≤να ôλλο
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πρόσωπο, ≤νας πού θέλει νά παντρευτεÖ παρα-

δείγµατος χάριν καί àγαπÄ τήν σύζυγό του,

àγαπÄ τήν κοπέλα πού θά πάρει ¦ ™ κοπέλα τόν

ôνδρα, κάνουν πράγµατα τά ïποÖα δέν στέκουν

µές τήν λογική. \Eάν τÉς πεÖς, ôς ποÜµε ¦ ôν τοÜ

πεÖς ποιά εrναι ™ πιό ùµορφη κοπέλα τοÜ

κόσµου, µπορεÖ νά σοÜ πεÖ ¬τι εrναι ™ κοπέλα

πού àγαπÄ. Bέβαια, τήν βλέπει µέ τά δικά του τά

µάτια. Tά δικά µας µάτια λένε ôλλα πράγµατα ¦

ôν τήν ρωτήσεις âκείνη, ποιός εrναι ï πιό καλός

ôνδρας θά σοÜ περιγράψει τόν ôνδρα πού

àγαπÄ µέ τά καλύτερα λόγια. ∆έν βλέπει âλατ-

τώµατα, δέν βλέπει µειονεκτήµατα, δέν βλέπει

τίποτα τό κακό, γιατί ™ àγάπη •περβαίνει αéτά

τά πράγµατα. ^H àγάπη δέν µπαίνει µέσα στά

καλούπια τÉς λογικÉς. ^H àγάπη εrναι πάνω àπό

τήν λογική. ‰Eτσι εrναι καί ™ àγάπη τοÜ ΘεοÜ. ^H

àγάπη τοÜ ΘεοÜ •περβαίνει τήν λογική τ΅ν

àνθρώπων. Γιά αéτό τό λόγο δέν µποροÜµε νά

κρίνουµε µέ λογικά κριτήρια τούς àνθρώπους

πού àγαποÜν τόν Θεό. Γι\ αéτό τό λόγο οî ±γιοι

κινοÜνταν µέ µιά δική τους λογική. Erχαν µιά

ôλλη λογική, ùχι τήν λογική τ΅ν àνθρώπων.

Γιατί ™ λογική ™ δική τους qταν ™ λογική τÉς àγά-

πης. Kαί ™ âκκλησία δέν µÄς µαθαίνει νά γίνου-

µε καλοί ôνθρωποι, ùχι, αéτό εrναι φυσικό, πρέ-

πει νά γίνουµε, ôν δέν γίνουµε καλοί ôνθρωποι

τί κάµαµε; Aéτά εrναι τοÜ νηπιαγωγείου πράγ-

µατα. ^H âκκλησία µÄς µαθαίνει νά àγαποÜµε

τόν Xριστό, δηλαδή νά àγαποÜµε αéτό τό Πρό-

σωπο τοÜ Kυρίου \IησοÜ XριστοÜ.

Mέσα στήν âκκλησία àναπτύσσεται µία

σχέση. Προσωπική σχέση τοÜ àνθρώπου µέ τόν

Xριστό, ùχι µέ τή διδασκαλία τοÜ XριστοÜ, ùχι

µέ τό Eéαγγέλιο. Tό Eéαγγέλιο εrναι κάτι πού

µÄς βοηθÄ νά φτάσουµε στήν àγάπη τοÜ Xρι-

στοÜ. ≠Oταν φτάσουµε στήν àγάπη τοÜ XριστοÜ

δέν χρειάζεται τό Eéαγγέλιο. Tίποτα δέν χρειά-

ζεται. Aéτά σταµατοÜν ¬λα. Mένει µόνο ™ σχέση

τοÜ àνθρώπου µέ τόν Θεό. Aéτή εrναι ™ διαφορά

τÉς âκκλησίας àπό τήν θρησκεία.

^H θρησκεία σέ µαθαίνει νά κάνεις τά καθή-

κοντά σου, ¬πως qταν οî ε¨δωλολάτρες. ≠Eνα

παράδειγµα: âπήγαµε στά προσκυνήµατα, âπρο-

σκυνήσαµε, âβάλαµε τά λεφτά µας στό κουτί,

àφήσαµε τίς λαµπάδες µας, τά λάδια µας τίς

παρακλήσεις µας, τά çνόµατά µας, τά πρόσφορά

µας, τά πάντα. Aéτά εrναι θρησκευτικά καθήκο-

ντα. \Aλλά ™ καρδιά µας δέν ôλλαξε καθόλου.

Tέλειωσε ™ œρα τοÜ καθήκοντος, ε€µαστε τό €διο

¬πως προηγουµένως. ≠Eτοιµοι νά âπιτεθοÜµε

στόν ôλλο, ≤τοιµοι νά διαµαρτυρηθοÜµε âνα-

ντίον τοÜ ôλλου, ≤τοιµοι νά \µαστε ξυνισµένοι

πάλι, ¬πως προηγουµένως. ∆έν àλλάζει ™ καρ-

διά µας. ∆έν àποκτοÜµε τή σχέση µέ τόν Xριστό.

Γιατί êπλ΅ς àρκούµαστε στά καθήκοντα, στά

θρησκευτικά καθήκοντα. 

Kαί αéτοί οî ôνθρωποι νά ξέρετε, οî
“θρÉσκοι ôνθρωποι” εrναι τό πιό âπικίνδυνο
εrδος µέσα στήν âκκλησία. Aéτοί οî θρÉσκοι

ôνθρωποι εrναι âπικίνδυνοι. ^O Θεός νά µÄς

φυλάει àπ\ αéτούς. ‰Eλεγε ≤νας êγιορείτης ¬ταν

öκανα µιά φορά λειτουργία καί λέγαµε “Kύριε

σ΅σον τούς εéσεβεÖς”, λέει àστειευόµενος

“Kύριε σ΅σον ™µÄς àπό τούς εéσεβεÖς”, δηλαδή

ï Θεός νά σέ φυλάει àπό τούς θρήσκους àνθρώ-

πους, διότι θρÉσκος ôνθρωπος σηµαίνει µία

προσωπικότης διεστραµµένη, ™ ïποία οéδέποτε

εrχε προσωπική σχέση µέ τόν Θεό. Âπλ΅ς µόνον

κάµνει τά καθήκοντά της àπέναντί Tου, àλλά

καµιά σοβαρή σχέση δέν εrχε, γι\ αéτό καί ï Θεός

δέν λέει σ\ αéτόν τόν ôνθρωπο τίποτα. Kαί σÄς

ïµολογ΅ καί âγώ àπό τήν πεÖρα µου ¬τι δέν εrδα

χειρότερους âχθρούς τÉς âκκλησίας àπό τούς

θρήσκους àνθρώπους. 

≠Oταν παιδιά θρήσκων àνθρώπων πού,

µέσα στήν âκκλησία ¦ καί παπάδων àκόµα καί

θεολόγων καί àνθρώπων πού κάνουν τούς θρή-

σκους καί τούς πολλούς, âδοκίµασαν τά παιδιά

τους νά γίνουν µοναχοί ¦ îερεÖς αéτοί οî ôνθρω-

ποι öγιναν χειρότεροι καί àπό δαίµονες. \Eξανέ-

στησαν âναντίον τ΅ν πάντων. ‰Eγιναν οî χειρό-

τεροι âχθροί τ΅ν àνθρώπων. ΘυµÄµαι γονεÖς

πού öφεραν τά παιδιά τους ε¨ς τίς ïµιλίες καί

¬ταν τό παιδί τους κάποια στιγµή öκαµε ≤να

βÉµα παραπάνω, öγιναν οî χειρότεροι ôνθρωποι

πού öλεγαν τά χειρότερα λόγια. Kαί âγώ τούς

λέω: µά âσύ öφερες τό παιδί σου στήν ïµιλία, δέν

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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τό öφερα âγώ. Kαί µιά φορά εrπα σέ ≤ναν πατέ-

ρα ¬ταν öβλεπα ¬τι ™ κόρη του, τέλος πάντων,

εrχε ζÉλο στήν âκκλησία, τοÜ λέω: Kοίταξε µήν

τήν ξαναφέρεις στήν ïµιλία. Mήν τήν ξαναφέ-

ρεις νά τÉς µιλήσω διότι ™ κόρη σου θά γίνει

µοναχή καί αûριο θά σοÜ φταίω âγώ. ‰Oχι πάτερ

µου, àλλοίµονο, âµεÖς σέ λατρεύουµε. Kαί öγινε

™ κόρη του µοναχή ëφτά χρόνια καί δέν µοÜ µιλÄ

àκόµα. ‰Aνθρωποι πού δέν öχαναν ïµιλία!.

oHταν πάντοτε οî πρ΅τοι. ^Oµιλίες, àγρυπνίες,

βιβλία, τά πάντα. Kαί öφερναν καί τά παιδιά

τους καί ¬ταν qρθε ™ œρα πού τό παιδί τους

µέσα στήν âλευθερία του, τέλος πάντων, àποφά-

σισε ≤ναν δικό του δρόµο, τότε οî ôνθρωποι

αéτοί öγιναν τελείως στό àντίθετο στρατόπεδο

καί àπέδειξαν ¬τι γι\ αéτούς ï Xριστός δέν εrχε

µιλήσει ποτέ µές στήν δική τους τήν καρδιά.

Âπλ΅ς qταν θρÉσκοι ôνθρωποι. Γι\ αéτό οî

θρÉσκοι ôνθρωποι εrναι τό πιό δύσκολο εrδος

µέσα στήν âκκλησία. Γιατί ξέρετε κάτι; Aéτοί οî

ôνθρωποι καµιά φορά δέν θά θεραπευθοÜν.

Γιατί νοµίζουν ¬τι εrναι κοντά στόν Θεό. \Eν΅ οî

êµαρτωλοί, οî χαµένοι ôς ποÜµε, αéτοί ξέρουν

¬τι εrναι êµαρτωλοί. Γι\ αéτό ï Xριστός εrπε ¬τι

οî τελ΅νες καί οî πόρνες θά πÄνε στήν Bασιλεία

τοÜ ΘεοÜ, âν΅ εrπε στούς Φαρισαίους: \EσεÖς,

âσεÖς πού ε€σαστε θρÉσκοι δέν θά πÄτε ποτέ στή

Bασιλεία τοÜ ΘεοÜ. Γιατί οéδέποτε ï λόγος τοÜ

ΘεοÜ ôλλαξε τήν καρδιά τους. Âπλ΅ς

àρκοÜνταν στήν τήρηση τ΅ν θρησκευτικ΅ν

τύπων.

‰Eτσι λοιπόν âµεÖς ôς προσέξουµε τόν ëαυτό

µας νά καταλάβοµε ¬τι ™ âκκλησία εrναι ≤να

νοσοκοµεÖο πού µÄς θεραπεύει, µÄς κάνει ν\

àγαποÜµε τόν Xριστό καί ™ àγάπη τοÜ XριστοÜ

εrναι µιά φλόγα πού àνάβει µέσα στήν καρδιά

µας καί νά âξετάζοµε τόν ëαυτόν µας âάν βρι-

σκόµαστε στήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ. \Eάν βλέποµε

µέσα µας ¬λες αéτές τίς κακίες καί τίς àνιδιοτέ-

λειες καί τίς πονηριές τότε πρέπει νά àνησυ-

χοÜµε. Γιατί δέν εrναι δυνατόν ï Xριστός νά

εrναι µέσα στήν καρδιά µας καί νά ε€µαστε γεµά-

τοι ξύδι.

Π΅ς εrναι δυνατόν νά προσεύχεσαι
καί νά εrσαι γεµάτος χολή âναντίον τοÜ
ôλλου àνθρώπου; Π΅ς εrναι δυνατόν νά
διαβάζεις τό Eéαγγέλιο καί νά µήν δέχε-
σαι τόν àδελφό σου; Π΅ς εrναι δυνατόν
νά λές öχω τόσα χρόνια στήν \Eκκλησία,
öχω τόσα χρόνια πού εrµαι µοναχός, κλη-
ρικός ¦ ïτιδήποτε καί ¬µως τό ôλφα τÉς
πνευµατικÉς ζωÉς πού \ναι ™ àγάπη, πού
\ναι τό νά •ποµένεις τόν àδελφό σου, νά
κάνεις λίγο •ποµονή· µέ τό νά µήν τό
δέχεσαι σηµαίνει τίποτα δέν öκαµες. 
Tίποτα, àπολύτως τίποτα...

\Eδ΅ ï Xριστός öφθασε στό σηµεÖο νά πεÖ

γιά τίς παρθένες âκεÖνες ¬τι δέν εrχε καµµία

σχέση µαζί τους. Tούς πέταξε öξω àπό τόν

νυµφ΅να παρ\ ¬λα πού \χαν ¬λες τίς àρετές,

γιατί δέν εrχαν àγάπη. ∆ιότι ¦θελε νά τούς πεÖ

¬τι µπορεÖ νά öχετε àρετές âξωτερικές, µπορεÖ νά

µείνατε παρθένες, µπορεÖ νά κάµατε χίλια πράγ-

µατα, àλλά δέν κατορθώσατε τήν οéσία αéτοÜ

πού εrχε σηµασία àπ\ ¬λα. \Eάν αéτό δέν τό

κατάφερες, τί τά θέλεις τά ôλλα ¬λα; Tί τά θέλω

âγώ τώρα ôν τρώω λάδι σήµερα καί δέν τρώω

λάδι. MπορεÖ νά µήν τρώω λάδι, ôς ποÜµε καί νά
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τρώω τόν àδελφό µου àπό τό πρωΐ ½ς τή νύχτα.

‰Eλεγαν ε¨ς τό ≠Aγιον ≠Oρος, λέει µή ρωτÄς ôν

τρώω ψάρι, τόν ψαρÄ νά µήν φάεις καί ψάρι

φάε. ‰H, τόν λαδÄ νά µήν φάεις καί φάε µιά στα-

λιά λάδι. Tό νά φάεις τόν ôλλον àπό τήν γλ΅σσα

εrναι πολύ χειρότερο àπό τό νά φÄς µιά κουτα-

λιά λάδι. Kαί ¬µως, στέκοµεν âκεÖ. Tρ΅µε λάδι,

δέν τρ΅µε λάδι, δέν τρ΅µε ψάρι. Bούτηξε τό

κουτάλι στό ôλλο φαΐ καί µπορεÖ νά τσακω-

θοÜµε âκεÖ, νά σκοτωθοÜµε µέ τόν ôλλο ôνθρω-

πο γιατί âβούτηξε τό κουτάλι προηγουµένως σέ

≤να ôλλο φαΐ. Kαταλαβαίνετε πόσο γελοÖα εrναι

âτοÜτα τά πράγµατα καί µÄς κοροϊδεύουν καί οî

δαίµονες, àλλά καί οî ôνθρωποι πού εrναι âκτός

âκκλησίας. Kαί ¬ταν µπαίνουν κοντά µας, àντί

νά βλέπουν τούς àνθρώπους τÉς âκκλησίας

µεταµορφωµένους σέ Xριστό \IησοÜ, νά εrναι

γλυκεÖς ôνθρωποι καί νά εrναι œριµοι ôνθρω-

ποι, ¨σορροπηµένοι, ïλοκληρωµένοι ôνθρωποι,

ôνθρωποι γεµάτοι êρµονίες, ôς ποÜµε µέσα

τους, µÄς βλέπουν δυστυχ΅ς µέ ¬λα αéτά τά

πάθη µας καί ¬λες âκεÖνες τίς ξυνίλες µας καί

λένε: ‰E, νά γίνω öτσι; Kαλύτερα νά µοÜ λείπει. 

\Eσύ πού πÄς στήν âκκλησία, τί σέ
èφέλησε ™ \Eκκλησία; ΠÉγες στά προσκυ-
νήµατα, εrδες τούς πατέρες, εrδες τά
≠Aγια λείψανα, εrδες τό ≠Aγιον ‰Oρος, τήν
Παναγία τÉς Tήνου ¬λα αéτά πού πήγα-
µε, ¦ρθαµε. Ποιό τό ùφελος τελικά àπό
¬λα αéτά τά πράγµατα; Mεταµορφώθηκε
™ καρδιά µας; Γίναµε πιό ταπεινοί ôνθρω-
ποι; Γίναµε πιό γλυκεÖς ôνθρωποι; Γίναµε
πιό πραεÖς ôνθρωποι, ε¨ς τό σπίτι µας,
ε¨ς τήν ο¨κογένειά µας, στό µοναστήρι
µας, âκεÖ πού âργαζόµαστε; Aéτό öχει
σηµασία. \Eάν δέν τά καταφέραµε αéτά
τά πράγµατα, τουλάχιστον ôς γίνουµε
ταπεινοί. Mέσα àπό τήν µετάνοια. ‰Aς
γίνοµαι ταπεινοί. \Eάν οûτε καί αéτό τό
καταφέραµε, τότε ε€µαστε ôξιοι πολλ΅ν
δακρύων. E€µαστε γιά κλάµατα. ∆ιότι
δυστυχ΅ς ï χρόνος περνÄ καί χάνεται καί
âµεÖς µετροÜµε χρόνια... 

‰Eλεγε ï γέρων Παΐσιος ¬ταν τόν

ρωτοÜσαν: Γέροντα, πόσα χρόνια öχεις âσύ στό

≠Aγιον ‰Oρος; Λέει: \Eγώ qρθα τήν €δια χρονιά

πού qρθε τό µουλάρι τοÜ γείτονα. ^O γείτονάς

του, ï γερο-ZÉτος εrχε ≤να µουλάρι καί ξέρετε,

στό ≠Aγιον ‰Oρος, κάθε κελλί öχει καί ≤να ζ΅ο,

≤να µουλάρι πού κουβαλοÜν τά πράγµατά τους.

‰E, τό ζ΅ο αéτό ζεÖ πολλά χρόνια, δέν àγοράζεις

κάθε µέρα µουλάρια, εrναι  àκριβά. Λοιπόν, τήν

χρονιά πού qρθα âγώ λέει στό ≠Aγιον ‰Oρος àγό-

ρασε καί ï γείτονας τό µουλάρι του. ‰Eχοµε τά

€δια χρόνια στό ≠Aγιον ‰Oρος, àλλά τό καηµένο

âκεÖνο öµεινε µουλάρι καί âγώ τό €διο öµεινα. ∆έν

ôλλαξα. Λοιπόν, λέµε πολλές φορές, âγώ öχω

σαράντα χρόνια καί τό λέµε âµεÖς οî παπάδες καί

οî καλόγεροι αéτά τά πράγµατα, öχω σαράντα

χρόνια στό µοναστήρι. Mά τά χρόνια εrναι ε¨ς

βάρος σου. ^O Θεός θά σοÜ πεÖ: Σαράντα χρόνια

καί àκόµα δέν κατάφερες νά γίνεις τίποτα;

‰Eχεις σαράντα χρόνια, àκόµα θυµώνεις, àκόµα

κατακρίνεις, àκόµα àντιλογεÖς, àκόµα àντίστα-

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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σαι, àκόµα δέν •ποτάσσεσαι; ‰Eχεις σαράντα

χρόνια καί δέν öµαθες τό ôλφα, τό πρ΅το

πρÄγµα τÉς µοναχικÉς ζωÉς, τÉς χριστιανικÉς

ζωÉς; Tί νά κάµω τά χρόνια σου; Tί νά σέ κάµω

ôν öχεις πενÉντα χρόνια καί δέν µπορεÖς νά àπα-

ντήσεις στό ôλλο µέ ≤ναν καλό λόγο. Tί νά κάµω

¬λα αéτά τά πράγµατα; 

≠Oλα αéτά εrναι ε¨ς βάρος µας. ≠Oλα αéτά

τά λέω  πρ΅τα àπό ¬λα γιά τόν ëαυτόν µου.

Γιατί ¨σχύουν γιά τόν ëαυτόν µου πρ΅τα καί

âπειδή τά ξέρω àπό τόν ëαυτόν µου γι\ αéτό σÄς

τά λέω. Kαί νοµίζετε ¬τι τά λέω γιά τόν καθένα

àπό âσÄς. Λένε, γιά µένα τά εrπες. ∆έν εrναι γιά

\σενα πού τά εrπα. Γιά \µενα πού τά εrπα. Γιά

µένα πρ΅τα. 

≠Oλα αéτά λοιπόν τά λέµε τουλάχιστον νά

ταπεινωνόµαστε. Γιά νά κλείνουµε τό στόµα

µας. ≠Oταν κινοÜνται µέσα µας ¬λοι âκεÖνοι οî

âγωϊσµοί καί ¬λα âκεÖνα τά πράγµατα, τά ïποÖα

δυστυχ΅ς µÄς γελοιοποιοÜν καί µÄς κάνουν νά

φαινόµαστε àνόητοι âνώπιον τοÜ ΘεοÜ. Kαί âάν

ταπεινωθοÜµε καί πάψουµε νά öχουµε ¨δέα περί

τοÜ ëαυτοÜ µας, τότε πράγµατι µπορεÖ σιγά-σιγά

ï ôνθρωπος νά àρχίσει νά διορθώνει τόν ëαυτόν

του µέσα àπό τή µετάνοια, ™ ïποία γεννÄται ½ς

καρπός τÉς ταπεινώσεως. Aéτός πού δέν δικαι-

ολογεÖται, µετανοεÖ. Aéτός πού δικαιολογεÖται,

οéδέποτε µετανοεÖ, οéδέποτε δέν θά µάθει τί

σηµαίνει µετάνοια, αéτός ï ôνθρωπος πού

πάντοτε, ε€τε âξωτερικά, ε€τε âσωτερικά, δικαιο-

λογεÖ τόν ëαυτόν του. Γι\ αéτό λοιπόν νά âξετά-

ζουµε τούς ëαυτούς µας. “∆οκιµάζετε ëαυτούς

àδελφοί”, λέγει ï \Aπόστολος. Nά âξετάζεις τόν

ëαυτόν σου âάν ™ àγάπη τοÜ ΘεοÜ εrναι µέσα

σου. Kαί ùχι τόσο àκόµα âάν αéτό, àλλά τουλά-

χιστον âάν ζοÜµε µέσα στό χ΅ρο τÉς µετανοίας,

œστε νά θεραπεύσει ï Θεός τήν ≈παρξή µας.

Aéτή ™ σχέση µας µέ τήν âκκλησία νά µÄς θερα-

πεύσει. Nά γίνουµε ôνθρωποι θεραπευµένοι àπό

τά πάθη καί τήν êµαρτία. 

Λένε πολλοί ôνθρωποι καί π΅ς φθάνουµε

âκεÖ; Π΅ς φθάνουµε âκεÖ; ≠Oταν àφήσουµε τόν

ëαυτόν µας  ε¨ς τά χέρια τοÜ καλοÜ ̈ ατροÜ ΘεοÜ.

≠Oταν àφήσουµε τόν ëαυτόν µας µέ âµπιστοσύνη

στά χέρια τοÜ ΘεοÜ, œστε µέσα àπό τίς περιστά-

σεις µας, µέσα àπό τίς δυσκολίες µας. Ξέρει ï

Θεός γιά τόν καθένα τί χρειάζεται καί θά µÄς

ïδηγήσει µέσα àπό âκείνους τούς δρόµους πού

σιγά-σιγά, σιγά-σιγά µέσα àπό τό πέρασµα τ΅ν

χρόνων ï ôνθρωπος θά τελειωθεÖ, θά τελειοποι-

ηθεÖ. Φθάνει âµεÖς νά δώσουµε τόν ëαυτόν µας µέ

âµπιστοσύνη ε¨ς τόν Θεό, ¬πως δίνουµε τόν ëαυ-

τόν µας µέ âµπιστοσύνη ε¨ς τόν γιατρό ¦ µέσ\ τό

πλοÖο στόν καπετάνιο. ‰Eχοµε âµπιστοσύνη.

MÄς πηγαίνει καί âµεÖς δέν àνησυχοÜµε γιά τό

ποÜ πηγαίνουµε καί πότε θά φθάσουµε, γιατί

ξέρουµε ¬τι αéτός πού ïδηγεÖ τό καράβι öχει τό

νοÜ του, εrναι ôγρυπνος, ξέρει τόν δρόµο καί

προσέχει.

Tελικά ™ λύση καί ™ àπάντηση σέ ¬λα
τά προβλήµατα εrναι, ï ôνθρωπος νά στρα-
φεÖ ν\ àγαπήσει τόν Θεό καί ¬ταν àγαπήσει
ï ôνθρωπος τόν Θεό καί νεκρός νά εrναι ï
ôνθρωπος καί γιά àποσύνθεση νά εrναι, ï
Θεός θά τόν àναστήσει, φθάνει ï ôνθρωπος
νά πετάξει àπό µέσα του ¬λα τά ôχρηστα
καί νά βάλει µέσ\ τήν καρδιά του τήν àγάπη
τοÜ ΘεοÜ καί γύρω àπό τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ
καί πάνω στήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ νά χτίσει τή
ζωή του, νά χτίσει τόν γάµο του, νά χτίσει
τήν ο¨κογένειά του, νά χτίσει τόν δρόµο του,
νά χτίσει τίς σπουδές του, τήν πορεία του.
\Eάν τό κάνει αéτό ï ôνθρωπος πραγµατικά

τότε θά χαίρεται τή ζωή του καί ™ ζωή του θά

γίνει παράδεισος, γιατί ï παράδεισος δέν εrναι

τίποτα ôλλο παρά ™ àγάπη τοÜ ΘεοÜ καί ™ κόλα-

σις δέν εrναι τίποτα ôλλο παρά ™ àπουσία τÉς

àγάπης τοÜ ΘεοÜ.

‰Eτσι λοιπόν αéτή ™ àγάπη τοÜ ΘεοÜ νά µÄς

συνοδεύει καί νά µή ξεχνÄµε ¬τι ¬λα ¬σα κάµνο-

µεν τά κάµνοµεν γι\ αéτό καί µόνο τό λόγο καί

νά µή γίνουµε êπλ΅ς θρÉσκοι ôνθρωποι, àλλά

νά γίνοµε ôνθρωποι πού àγαποÜµε τόν Θεό καί

νά µεταβληθεÖ ™ ζωή µας σωστά καί νά µεταµορ-

φωθοÜµε âν Xριστ̈́  \IησοÜ τ̈́  Kυρίω ™µ΅ν.

àποµαγνητοφωνηµένη ïµιλία Mητροπ. ΛεµεσοÜ 
κ. \Aθανασίου, àπό τήν îστοσελίδα www.alopsis.gr
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^Yπό τοÜ \Aρχιµανδρίτου Nεκταρίου Mουλατσιώτη

ά τί συµβαίνει àδέλφια µου,

σήµερα ε¨ς τήν Bηλθεέµ; \Aκούω

ποιµένες µαζί µέ \Aγγέλους καί

\Aρχαγγέλους νά συµψάλλουν

οéράνιους ≈µνους! \Aκούω Xερουβίµ καί Σερα-

φίµ νά δοξολογοÜν τόν âν ^Yψίστοις Θεό!

Mάγοι âξ \Aνατολ΅ν νά καταφθάνουν, γιά νά

προσκυνήσουν Bασιλέα γεννηθέντα âν Bηθλεέµ

τÉς \Iουδαίας, ½ς οî €διοι ïµολογοÜν! 

\Aλλά δέν àκούω µόνον, βλέπω καί \Aγγέ-

λους νά χορεύουν καί νά àγάλλονται âν Oéρα-

νοÖς! ≠Oλη δέ ™ κτίσις νά σκιρτÄ àπό χαρά. Kι

âγώ ï êµαρτωλός καί ταπεινός àναρωτ΅µαι!

Mά τί συµβαίνει σήµερον καί ™ φύσις πÄσα χαί-

ρει; Tότε àκούω φωνή γνωστή πού εrναι τοÜ

\Hσαΐα, τοÜ µεγάλου Προφήτη, λέγουσα: “\Iδού

™ Παρθένος âν γαστρί ≤ξει, καί τέξεται Yîόν, καί

καλέσουσι τό ùνοµα AéτοÜ \Eµµανουήλ”

(\Hσαΐας κεφ. 7, 10-16), ½ς καί τό ¬τι “Παιδίον

âγεννήθη ™µÖν, υîός καί âδόθη ™µÖν, οy ™ àρχή

âγεννήθη âπί τοÜ œµου αéτοÜ καί καλεÖται τό

ùνοµα αéτοÜ Mεγάλης BουλÉς ‰Aγγελος, θαυ-

µαστός σύµβουλος, Θεός ¨σχυρός, âξουσιαστής,

ôρχων ε¨ρήνης, πατήρ τοÜ µέλλοντος α¨΅νος”

\Hσαΐας κεφ. 9 στ. 6-7). Tότε, τρέχω στίς Γραφές

καί βλέπω ¬τι σήµερον âκπληρώνεται âν Bηθλε-

έµ ï λόγος τοÜ Προφήτη καί τελεÖται µέγα καί

παράδοξον θαÜµα! Παρθένος τίκτει καί ™ µήτρα

της δέν φθείρεται. ̂ O Λόγος λαµβάνει σάρκα καί

çστÄ καί ¬µως âκ τοÜ Πατρός δέν χωρίζεται. 

Σήµερον βλέπω τήν Παρθένον, νά τίκτει τόν

Ποιητήν τοÜ παντός καί παρ\ ¬τι βλέπω Παιδίον

νέον, àναγνωρίζω ε¨ς τό Πρόσωπό Tου τόν πρό

α¨ώνων Θεόν, καί αéτό τό ïποÖο qταν διέµεινε,

Θεός •πάρχων àληθινός καί αéτό τό ïποÖον δέν

qταν öγινε, προσλαµβάνοντας àνθρώπινη

σάρκα καί γενόµενος àπό φιλανθρωπίαν

ôνθρωπος. ‰Eτσι ï \Aχώρητος παντί, âχώρεσε âν

τ΅ Σπηλαίω τÉς Bηθλεέµ! ^O âν κόλποις τοÜ

Πατρός, ε•ρέθη τώρα âν àγκάλαις τÉς Mητρός! 

Mυστήριον ξένον βλέπω καί παράδοξον!

≠Eνα σπήλαιον νά γίνεται ξαφνικά οéρανός καί

ï Θεός àντί νά κάθεται âπί θρόνου XερουβικοÜ,

νά âπιλέγει ½ς θρόνον Tου τήν µήτραν τÉς Παρ-

θένου Mαριάµ, κάνοντας καί τήν €δια νά âκθαµ-

βεÖται καί νά λέγει ¬τι “ôνδρα δέν âγνώρισα καί

π΅ς εrναι δυνατόν τώρα νά γεννήσω υîόν;

Xωρίς σπέρµα ποιός εrδε ποτέ γυναίκα νά

γεννÄ; Kι ¬µως. \Eγέννησα âν χρόνω τόν ‰Aχρο-

νον Yîόν, µή διδαχθεÖσα τοÜ τικτοµένου τήν

σύλληψιν. ≠Eνα öχω νά σÄς π΅, αéτό πού εrναι

MMMM
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καί γεγραµµένο, ¬τι ¬που Θεός βούλεται, νικÄται

φύσεως τάξις”.

Kι âµεÖς àδέλφια µου, µέ τά àνάξια χείλη

µας µιµούµενοι τούς \Aγγέλους ôς α¨νέσουµε

σήµερα τόν âν •ψίστοις Θεόν, διότι âπί τέλους

qλθε ™ προσδοκία τ΅ν âθν΅ν, qλθε καί öσωσε

¬λους âµÄς âκ τÉς δουλείας τοÜ âχθροÜ. 

‰Aς µεγαλύνει λοιπόν ™ ψυχή µας Tόν âκ τÉς

Παρθένου, Θεόν σαρκί τεχθέντα.

‰Aς µεγαλύνει ™ ψυχή µας Tόν âν τ΅ σπη-

λαίω, τεχθέντα Bασιλέα. 

‰Aς µεγαλύνει ™ ψυχή

µας Tόν •πό τ΅ν µάγων,

Θεόν προσκυνηθέντα.

‰Aς µεγαλύνει ™ ψυχή

µας τήν êγνήν Παρθένον,

τήν γεννησαµένην Xριστόν

τόν Bασιλέα.

Kαθότι σήµερον ï

∆εσπότης γεννιέται ½ς Bρέ-

φος, àπό Mητέρα Παρθένον.

Σήµερον οî Ποιµένες, βλέ-

πουσι τόν Σωτήρα τ΅ν

àνθρώπων σπαργάνοις

εîληµένον καί κείµενον âν φάτνη. Σήµερον πÄσα

κτίσις àγάλλεται καί χαίρει, ¬τι Xριστός âτέχθη

âκ τÉς Παρθένου Kόρης. Σήµερον âπεσκέψατο

¬λους âµÄς âξ ≈ψους ï Σωτήρας µας, ™ \Aνατολή

τ΅ν àνατολ΅ν καί ¬σοι ε•ρισκόµασταν ε¨ς τό

σκότος καί ε¨ς τή σκιά ε•ρήκαµεν τήν àλήθειαν.

∆ιά τοÜτο, ôς ψάλλει τ̈́  Kυρίω πÄσα ™ γÉ καί âν

εéφροσύνη ôς àνυµνήσουν οî λαοί èδήν âπάξιον

λέγοντες, δόξα âν •ψίστοις τ΅ σήµερον âν Σπη-

λαίω τεχθέντι âκ τÉς Παρθένου καί Θεοτόκου, âν

Bηθλεέµ τÉς \Iουδαίας.

‰Aς àκολουθήσωµεν λοιπόν àδέλφια µου κι

âµεÖς, ôν âπιθυµοÜµε καί θέλουµε τήν σωτηρία

µας, ¬που µÄς ïδηγεÖ ï \Aστέρας µετά τ΅ν

Mάγων τÉς àνατολÉς, âκεÖ πού âγεννήθη ï Xρι-

στός, âκεÖ πού ôγγελοι àκαταπαύστως Aéτόν

•µνοÜσι καί οî Ποιµένες àγραυλοÜσιν ψάλλο-

ντες καί αéτοί µέ τούς àγγέλους τό “∆όξα âν

•ψίστοις Θε΅ καί âπί γÉς ε¨ρήνη”.

‰Aς àκολουθήσουµε λοιπόν τόν Yîόν τοÜ

ΘεοÜ πού γίνεται σήµερα Yîός τÉς Παρθένου,

τόν àπάτωρα âκ Mητρός καί àµήτωρα âκ

Πατρός, διότι ï àκολουθών Aéτόν δέν θά περ-

πατήσει ξανά ε¨ς τό σκοτάδι, àλλά θά βρεÖ τό

φ΅ς τÉς ζωÉς. Kαθ\ ¬τι µέ τή Γέννησή Tου ™

πόρτα τοÜ Παραδείσου àνοίχθηκε, ™ κατάρα âξα-

φανίστηκε, ™ êµαρτία διώχθηκε, ™ πλάνη àποµα-

κρύνθηκε, ™ àλήθεια àποκα-

λύφθηκε, ™ Bασιλεία τ΅ν

Oéραν΅ν µεταφυτεύθηκε ε¨ς

τήν γÉ καί ≤νωσε τήν γÉ µέ

τόν Oéρανό, οî ôγγελοι

συνοµιλοÜν ξανά µέ τούς

àνθρώπους, ¬λα öγιναν καί

πάλι ≤να, ¬πως qταν καί τότε

µέσα ε¨ς τόν Παράδεισο,

¬που ï Θεός συνοµιλοÜσε µέ

τούς àνθρώπους· τόν \Aδάµ

καί τήν Eûα. ‰Eτσι καί σήµε-

ρα, ï Θεός γίνεται ‰Aνθρω-

πος καί συνοµιλεÖ καί πάλι µέ τό πλάσµα Tου, µέ

âσένα καί µέ âµένα. ΞαναζοÜµε τήν παραδεισένια

ζωή. Γιατί; Γιατί κατέβηκε ï Θεός στή γÉ καί

àφοÜ ≤νωσε τόν ôνθρωπο ε¨ς τόν Mυστικό

∆εÖπνο µαζί Tου, τόν àνεβάζει τώρα ½ς θεόν ε¨ς

τούς οéρανούς. Tόν κάνει ξανά µέτοχο τÉς Bασι-

λείας Tου, µέτοχο τÉς ζωÉς καί καταργεÖ τόν

θάνατο. Kατέβηκε ï Θεός πάνω στή γÉ διά νά

σώσει τόν ôνθρωπο, χωρίς ¬µως νά λείψει οûτε

στιγµή àπό τόν Oéρανό, öγινε ôνθρωπος καί

παρέµεινε Θεός· εrναι Θεός καί öγινε ôνθρωπος. 

Tρέχουν τώρα κοντά Tου διά νά σωθοÜν οî

Ποιµένες, τρέχουν κοντά Tου καί οî Mάγοι τÉς

àνατολÉς, τρέχουν κοντά Tου οî δώδεκα καί οî

ëβδοµήκοντα \Aπόστολοι, τρέχουν κοντά Tου

πλÉθος παρθένων, τρέχουν κοντά Tου τά öθνη,

OΛA EΓINAN KAI ΠAΛI ENA,
¬πως qταν καί τότε µέσα ε¨ς τόν
Παράδεισο, ¬που ï Θεός συνοµι-
λοÜσε µέ τούς àνθρώπους, τόν
\Aδάµ καί τήν Eûα. ‰Eτσι καί

σήµερα, ï Θεός γίνεται ‰Aνθρωπος
καί συνοµιλεÖ καί πάλι µέ τό
πλάσµα Tου, µέ âσένα καί µέ

âµένα. ΞαναζοÜµε τήν
παραδεισένια ζωή...
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τρέχουν κοντά Tου λαοί, àναζητώντας τήν

βοήθειά Tου, τήν στήριξή Tου, τήν àπελευθέ-

ρωσή τους, τήν σωτηρία τους àπό τήν πλάνη

¬λων âκείνων πού τούς öταξαν λύση ε¨ς τά

προβλήµατά τους καί οéδέποτε τούς τήν πρό-

σφεραν. Tρέχουν κοντά Tου οî àδικηµένοι, οî

φτωχοί καί οî πεινασµένοι, οî êµαρτωλοί καί

οî ταλαιπωρηµένοι, οî ïποÖοι πίστεψαν ε¨ς

¬σους τούς öταξαν ¬τι öχουν τή δύναµη νά

τούς προσφέρουν τό δίκαιο, νά τούς χορτά-

σουν ψωµί καί νά ξαλαφρώσουν τήν ψυχή

τους àπό τίς ταλαιπωρίες τÉς ζωÉς, àλλά τούς

àπάτησαν. Tρέχουν κοντά Tου καί οî φιλόσο-

φοι, οî πλούσιοι καί οî βασιλιάδες τÉς γÉς πού

καί οî €διοι τελικά παγιδεύθηκαν ε¨ς τήν φιλο-

σοφία τους, ε¨ς τόν πλοÜτον τους καί ε¨ς τήν

âξουσίαν τους, πιστεύοντας ¬τι θά βροÜν

µόνοι τους διέξοδο ε¨ς τά àδιέξοδα τÉς ζωÉς.

Tρέχουν τώρα ¬λοι κοντά Tου, àναζητώντας

τή σωτηρία τους, διότι àντελήφθησαν ¬τι àπό

µόνοι τους τελικά δέν µποροÜσαν νά σωθοÜν. 

\Aναγνώρισαν τήν àδυναµία τοÜ àνθρώ-

που, àναγνώρισαν τήν àδυναµία τοÜ ëαυτοÜ

τους, àναγνώρισαν τό πόσο µικρός εrναι

τελικά ï ôνθρωπος. \Aναγνώρισαν ¬τι ™

λύση τÉς σωτηρίας τους δέν µποροÜσε νά

προέλθει àπό τόν ôνθρωπο, δέν µπο-

ρεÖ νά εrναι τελικά àνθρωποκε-

ντρική, ™ λύση προÉλθε

µόνον àπό τόν Xριστό,

γι\ αéτό καί εrναι Xρι-

στοκεντρική. Tήν λύση

λοιπόν, τούς τήν öδωσε

ï Oéρανός. Tήν λύση,

τούς τήν öδωσε ï ‰Iδιος

ï Θεός πού öγινε σήµερα

‰Aνθρωπος καί παρέµει-

νε Θεός. Tό ùνοµά Tου;

Γιεσουά - \IησοÜς, πού

σηµαίνει ¬τι ï Θεός σώζει. ^O \IησοÜς λοιπόν

½ς Θεός öδωσε τή λύση. ∆ιότι ï €διος εrπε ¬τι

εrναι: τό Φ΅ς, ™ Zωή, ï ‰Aρτος, ™ ^Oδός, ™

\Aλήθεια, ™ A¨ώνιος Zωή, ™ ∆ικαιοσύνη, ™

Θύρα, ™ \Eλευθερία, ™ Σοφία, ï \Iατρός, ï

Bασιλεύς τ΅ν Bασιλέων, ™ E¨ρήνη, ™ \Aγάπη, ™

\Aρχή καί τό Tέλος, τό A καί τό Ω, ™ Σωτηρία

τ΅ν àνθρώπων, ï oHν, ï ‰Ων καί ï \Eρχόµενος.

∆ι\ αéτό καί ¬λοι οî λαοί Σωτήρα Tόν àπεκά-

λεσαν, διότι Aéτός σήκωσε τό βάρος τ΅ν

êµαρτηµάτων καί τόν πόνο ïλοκλήρου τοÜ

àνθρωπίνου γένους. ∆ι\ αéτό καί ™µεÖς

σήµερον σÄς καλοÜµε µαζί µας νά ψάλλε-

τε τό “Xριστός ΓεννÄται δοξάσατε· Xρι-

στός âξ οéραν΅ν àπαντήσατε. Xριστός

âπί γÉς, •ψώθητε, ‰Aσατε τ̈́  Kυρίω πÄσα

™ γÉ καί âν εéφροσύνη, àνυµνήσατε λαοί·

¬τι δεδόξασται”.
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ταν τόν εrδαν àπό µακριά, σκυφτό,

µικρόσωµο, κυρτωµένο, µέ τό χοντρό του

ράσο, τό σκοÜφο του τόν καλογερίστικο, τό

ταγάρι του καί τό ραβδί του, ôρχισαν νά τόν

φωνάζουν, νά τοÜ κάνουν νοήµατα καί νά τρέχουν.

Oûτε γέροντας δέν öµεινε πού νά µήν τρέξει”...

Kάπως öτσι θά µπορούσαµε νά φανταστοÜµε

τόν ΠαπουλÄκο πού ™ µνήµη του àκόµη παραµένει

àνεξίτηλη σ\ ¬λο τό MωριÄ καί σ\ ¬λη τήν ^Eλλάδα,

χρόνια µετά τό πέρασµά του. ∆ιηγήσεις, îστορίες

καί θαύµατα àφήνουν, àκόµα καί σήµερα, τόν

àπόηχό τους γιά τόν ôσηµο ½ς τότε µοναχό πού στό

πέρασµά του ταράχτηκε, àναστατώθηκε, àλλά καί

êγιάσθηκε ¬λος ï Mωριάς.

Tή µνήµη, λοιπόν, τοÜ σεβαστοÜ αéτοÜ µονα-

χοÜ θά προσπαθήσουµε νά ξαναζωντανέψουµε,

µέσα σ\ αéτό τό κείµενο, σάν àναψηλάφιση τÉς îστο-

ρικÉς µνήµης τοÜ τόπου, στά µέσα τοÜ περασµένου

α¨ώνα, πού σφραγίστηκε µέ τήν ±για µορφή τοÜ

Παπουλάκου καί τίς διδαχές του.

Kαταγωγή.
Kατά κόσµον γνωστός µέ τό ùνοµα Xριστόφο-

ρος Παναγιωτόπουλος, γεννήθηκε τό 1780 στό

µικρό χωριό ‰Aρµπουνα τÉς âπαρχίας Kαλαβρύτων.

Mαζί µέ τά τρία àδέλφια του âµπορεύονταν καί

σφάζανε ζ΅α στά χωριά τÉς περιοχÉς του. ∆έν τοÜ

πολυάρεσε τό âπάγγελµά του, àντίθετα τοÜ ôρεσε ™

ψαλτική καί qταν πόθος του νά γίνει àναγνώστης.

^H µόρφωσή του qταν àσήµαντη καί µÄλλον θά

qταν µαθητής κάποιου “κρυφοÜ σχολειοÜ” ¦ αéτο-

δίδακτος àπό τά βιβλία τÉς \Eκκλησίας. ^O ôσηµος,

¬µως αéτός, χωρικός öµελε, µέ τήν êγιότητά του, νά

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

^̂OO  ≠≠AAÁÁÈÈÔÔ˜̃

O

XXPPII™™TTOOººOOPPOO™™PPII™™TTOOººOOPPOO™™
^̂OO  ¶¶··ÔÔ˘̆ÏÏÄÄÎÎÔÔ˜̃
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κερδίσει τήν àφοσίωση τ΅ν àνθρώπων καί “δέν

öµεινε ôνθρωπος πού νά µήν τόν λογάριαζε ±γιο

γιά νά êγιάσει µέ τό διάβα του στό Mωριά”.

Tό ξεκίνηµα.
Στά 60 χρόνια ï ΠαπουλÄκος µοιράζει τήν

περιουσία του στ\ àδέλφια του καί γίνεται µονα-

χός. “ΠÉρε τήν àνηφοριά τÉς πίστης ξαλαφρωµέ-

νος àπό κάθε πλοÜτο, µέ µόνο àγαθό ≤να κοµµάτι

ψωµί πού εrχε στό ταγάρι του...Tά àγαθά πού

σήκωνε µαζί του qταν ≤να ε¨κόνισµα τÉς κοίµησης

τÉς Θεοτόκου, τά βιβλία του καί τό ραβδί του”. Mέ

αéτά τά φτωχικά κοσµικά âφόδια, µέ συνοδοιπό-

ρο τήν àστείρευτη πίστη του καί àσπίδα τήν àσκη-

τική του ζωή ôρχισε τό îεραποστολικό του öργο,

àφοÜ πρ΅τα àσκήτεψε σ\ ≤να àσκηταριό πού öχτι-

σε κοντά στό χωριό του âφαρµόζοντας τήν πατε-

ρική àσκητική ζωή.

ΠεριοδεÖες.
^Oπλισµένος µέ τήν àστείρευτη πίστη του καί

τό àκονισµένο µέσα στό àσκηταριό του πνεÜµα,

àλλά καί µέ τίς ïδηγίες φωτισµένων µορφ΅ν τÉς

Φιλοορθόδοξης ^Eταιρίας, ξεκίνησε ï

ΠαπουλÄκος σέ δύο περιοδεÖες στά χωριά καί τίς

πολιτεÖες τοÜ MωριÄ. Γράµµατα πολλά δέν ξέρει,

àλλά τό φωτισµένο του µυαλό καταλαβαίνει τόν

àνθρώπινο πόνο, àγγίζει τίς λησµονηµένες χορδές

τÉς àνθρώπινης ψυχÉς καί γιατρεύει τίς σωµατι-

κές καί ψυχικές πληγές.

\Aπό τά χωριά τ΅ν Kαλαβρύτων ™ φήµη του

φτάνει παντοÜ. ‰Eρχεται στά Tρόπαια, στά

Λαγκάδια, τήν \Aλωνίσταινα, τά χωριά τÉς

Kυνουρίας, τήν Tσακωνιά, τίς Σπέτσες, τό Kρανί-

δι, τή Λακωνία καί τή Mεσσηνία. ∆έ µένει χωριό

πού νά µήν περιµένει τόν ΠαπουλÄκο γιά νά êγια-

σθεÖ àπό τά φωτισµένα του λόγια: “στά στήθια

τ΅ν àνθρώπων πληµµυρίζει χαρά. Tούς εrχαν

àποκαρδιώσει τόσοι καί τόσοι τραµπουκισµοί τÉς

âξουσίας, τόση καταφρόνια πού τούς δείχνανε οî

δεσποτάδες, ï ξεπεσµός τοÜ παπÄ, ™ παντοδυνα-

µία τοÜ τοκογλύφου, ï φόβος τοÜ ληστÉ καί τό

πλιάτσικο τοÜ àποσµατάρχη œστε τό φανέρωµα

τοÜ Παπουλάκου τό λογάριαζαν εéλογία τοÜ

ΘεοÜ”.

Παρά τούς âλέγχους του, οî ôνθρωποι τόν

âκτιµοÜν καί τόν σέβονται. Oî ζωοκλοπές, οî

µαγεÖες, ™ πολυτέλεια µαστίζονται àλύπητα àπό

τά φωτισµένα του λόγια.

\Aνάλογα µέ τά ¨διαίτερα προβλήµατα πού

àντιµετωπίζει σέ κάθε χωριό προσαρµόζει àνάλο-

γα καί τή διδαχή του, àντλώντας παραδείγµατα

àπό τή γεωργοποιµενική ζωή γιά νά πλησιάσει

περισσότερο τό êπλοϊκό του àκροατήριο.

Θέλοντας νά âπουλώσει τά τραύµατα τÉς

παραστρατηµένης äθικÉς στήν \Aλωνίσταινα θά

πεÖ στή διδαχή του: “ Mιά φορά ≤νας νοικοκύρης

εrχε ≤να χωράφι µέ γÉ àγαθή καί καρπερή. \Aντίς

νά τό φράξει, νά τό µαντρώσει, νά τό βοτανίσει, νά

τό çργώσει, νά τό σπείρει καί νά νοιαστεÖ γιά τή

σπορά του, τ\ àπαράτησε νά τό πατάει ï καθένας”. 

Ξερίζωµα τÉς κοινωνικÉς àδικίας.
\Eν΅ ï €διος δέν εrχε νά δώσει τίποτα, àφοÜ

εrχε ξαλαφρώσει àπό τό βάρος τοÜ •λικοÜ πλού-

του, βοηθάει ¬σο µπορεÖ, ζητώντας àπό τούς πιό

εûπορους, γιά τίς χÉρες καί τά çρφανά παιδιά,

âν΅ παράλληλα διδάσκει τούς àνθρώπους νά

àντιµετωπίζουν τή φτώχεια µέ α€σθηµα àξιοπρέ-

πειας: “XαρεÖτε τή φτώχεια σας καί µήν βαρυγ-

γοµÄτε, γιατί βλάστηµο στόµα öχουνε µόνο ¬σοι

χάσανε àπό τά µάτια τους τήν ε¨κόνα τοÜ οéρα-

νοÜ...τό χρυσάφι εrναι ™ êρµατωσιά τοÜ σατανÄ”.

^H θέση τÉς γυναίκας.
‰Aν τά σύγχρονα φεµινιστικά κινήµατα µπο-

ροÜσαν νά νιώσουν τό βάθος τÉς àγάπης τοÜ

Παπουλάκου γιά τή γυναÖκα θά èχριοÜσαν µπρο-

στά στήν ôβυσσο πού χωρίζει τίς δύο αéτές τοπο-

θετήσεις πάνω στά προβλήµατα τÉς γυναÖκας. Tό

µήνυµά του εrναι ï êγιασµένος καί φωτισµένος

λόγος γιά κάθαρση καί µετάνοια.

Tό πρόβληµα δέν εrναι νά προβάλεις σάν

≈ψιστο δικαίωµα τήν öκτρωση ¦ τό διαζύγιο, àλλά

τί µπορεÖς νά κάνεις γιά νά σωθεÖ τό συγκεκριµέ-

νο πάσχον ôτοµο (ôντρας ¦ γυναÖκα) πού àκόµα

καί στήν πτώση του νά πιστέψει στήν λυτρωτική

àνάστασή του.

^O λόγος τοÜ Παπουλάκου δέν àρκεÖται στά

âξωτερικά στολίδια, àλλά βασισµένος στήν Eéαγ-

γελική àρχή, προσπαθεÖ νά µεταµορφώσει τόν

âσωτερικό κόσµο τ΅ν àνθρώπων µέ τήν θεραπεία

τ΅ν τραυµατισµένων ψυχ΅ν.

Tό στίγµα τÉς πορνείας εrναι âξίσου âπιλήψι-
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

µο γιά τή γυναÖκα καί τόν ôντρα: “Γιατί λοιπόν εrναι δίκιο νά

ποµπέψουµε τήν àδύναµη γυναÖκα, χωρίς νά ποµπέψουµε

µαζί της καί τ\ ôσπλαχνα àδέλφια της καί τούς πόρνους àγα-

πητικούς της...δέν εrναι δικαιοσύνη γιά ≤να κρÖµα πού κάνανε

καί οî δύο µαζί, ï ≤νας νά τό πληρώνει κι ï ôλλος νά παρα-

σταίνει τό µπόγια...”.

^H γυναÖκα, πού τόσο πολύ α¨σθάνθηκε τόν παρήγορο

λόγο τοÜ Παπουλάκου, γρήγορα µαγνητίσθηκε àπό τίς διδα-

χές του καί δέχθηκε τό µήνυµά του. ∆έν εrναι τυχαÖο ¬τι ¬ταν

àπειλήθηκε νά συλληφθεÖ ï ΠαπουλÄκος, οî γυναÖκες τόν προ-

στάτεψαν, λυντσάροντας µάλιστα τούς χωροφύλακες. Aéτό

öγινε γιατί ï ≠Aγιος εrχε δώσει νόηµα στή ζωή τους καί ™ λύπη

τους εrχε γίνει χαρά.

^O ΠαπουλÄκος καί ™ Παιδεία.
^O B. Λαούρδας, στό δοκίµιό του “Θέµατα Παιδείας”,

σηµειώνει ¬τι ™ δραµατική περιπέτεια τοÜ Παπουλάκου δέν

προÉλθε µόνο àπό τυχόν σφάλµατα τοÜ ¨δίου καί àπό προ-

σωπικές àδυναµίες τ΅ν àντιπάλων του, àλλά àπό τή µοιραία

àντίθεση àνάµεσα στή φλογερή λαϊκή

θρησκευτικότητα τοÜ ëλληνικοÜ λαοÜ

καί τήν âπιστηµονίζουσα τυπολογία τÉς

^Iεραρχίας καί τ΅ν λογίων”.

Tά δύο àντιµαχόµενα ρεύµατα

qταν ™ παραδοσιακή παιδεία πού qταν

ôρρηκτα δεµένη µέ τήν çρθόδοξη γραµ-

µατεία καί ™ δυτικοφερµένη παιδεία,

πού, παρά τά ¬ποια καλά της, qταν ξένη

πρός τίς παραδόσεις τοÜ λαοÜ.

Tό µέχρι τότε πρότυπο τοÜ δασκά-

λου qταν ™ µορφή âκείνη πού µέ λίγες

γνώσεις κατάφερνε νά µεταλαµπαδεύ-

σει τήν àγάπη καί τό πάθος γιά τό öθνος

(€σως ï τύπος τοÜ δασκάλου τοÜ κρυ-

φοÜ σχολειοÜ) πού, ôσχετα µέ τό µορ-

φωτικό του âπίπεδο, εrχε γίνει àποδε-

κτός στή συνείδηση τοÜ öθνους.

Mέ τό δάσκαλο Παναγάκη (στά

Λαγκάδια) àρχίζει νά προβάλλεται

≤νας •περφίαλος τύπος δασκάλου, πού,

ξιπασµένος àπό τήν ™µιµάθειά του καί

τή δουλική του •πακοή στούς ¨σχυρούς

τÉς ™µέρας, φαίνεται σάν ≤να ψεύτικο

κατασκεύασµα λογίου, ξένου πρός τίς

àνάγκες τοÜ τόπου: “öβρισε τούς χρι-

στιανούς γι\ àγράµµατους, γι\àνίδεους

πού ξεσηκώνονταν νά •ποδεχτοÜν ≤ναν

àγράµµατο καλόγερο...”.

Aéτός ï τύπος δασκάλου θά àπευ-

θύνει τό µεγάλο κατηγορητήριο κατά

τοÜ Παπουλάκου: “Nοθεύει τήν ζωήν

τοÜ öθνους ï ρασοφόρος αéτός àγύρ-

της... εrναι ï πλέον âπικίνδυνος çχλα-

γωγός...διατάξητε λήψιν âναντίον του

τ΅ν âνδεδειγµένων µέτρων”.

\Eξάλλου, οî φορεÖς τÉς \Eκκλη-

σίας, πού •πόθεσή τους qταν καί ™

âκκλησιαστική àγωγή τοÜ λαοÜ, δεµένοι

σφιχτά στό ±ρµα τÉς κοσµικÉς âξου-

σίας δέν µπόρεσαν νά àκούσουν τή

φωνή τοÜ Παπουλάκου. Kι ¬µως αéτό

πού χρειαζόταν ï κόσµος qταν ï καθο-

δηγητής τÉς µορφÉς τοÜ Παπουλάκου,

¬πως παλιότερα ï KοσµÄς ï A¨τωλός,
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καί ùχι ≤νας •πάλληλος τÉς ^Iεραρχίας πού àντι-

προσώπευε τά παιδευτικά πρότυπα τÉς ∆υτικÉς

\Eκκλησίας.

^H \Oρθόδοξη àγωγή προσπαθοÜσε νά µετα-

δώσει τή θεανθρώπινη θεώρηση τÉς ζωÉς, âν΅ µέ

τήν ∆υτική àντίληψη ï ôνθρωπος προσπαθεÖ νά

âξηγήσει τά πάντα µέ τή λογική.

^H παιδευτική àγωγή τοÜ Παπουλάκου öρχε-

ται àντίθετη σ\ αéτό τό ρεÜµα, δίνοντας προτε-

ραιότητα στήν \Oρθόδοξη àγωγή. ^H διαφορά

àνάµεσα σ\ αéτές τίς àντίθετες τάσεις φαίνεται

στό λόγο τοÜ Παπουλάκου στά Λαγκάδια:

“^Yπάρχουν δύο λογι΅ν γράµµατα. Tά θεοτικά

καί τά ôθεα γράµµατα. T\ ôθεα γράµµατα παρα-

µέρισαν τούς êγίους καί τούς àγωνιστές καί

βάλανε στό κεφάλι τοÜ öθνους ξένους καί ôπι-

στους γραµµατισµένους”.

≠Oταν, γιά νά τοÜ àρνηθοÜν τήν χορήγηση

ôδειας κηρύγµατος, τοÜ προβάλλουν τό âπιχείρη-

µα ¬τι δέν ξέρει γράµµατα, ï ΠαπουλÄκος θά πεÖ

ξεκάθαρα: “™ àγράµµατη πίστη, δεσπότη µου, βρί-

σκει τό δρόµο τοÜ ΘεοÜ, ™ ôθεη ¬µως παιδεία δέν

τόν βρίσκει ποτέ”.

Aéτή τήν àγράµµατη πίστη, πάνω στήν ïποία

γαλουχήθηκε τό öθνος, qρθαν ξαφνικά νά τήν

παραγκωνίσουν οî Bαυαροί, οî “âξ ™µ΅ν” λάτρεις

καί δυστυχ΅ς ™ âπίσηµη âκκλησία.

‰Aν τό µήνυµα πού öφερνε ™ παράδοση καί τό

µήνυµα τ΅ν νέων τάσεων εrχαν öρθει σέ κάποιο

συγκερασµό, €σως νά εrχαν προσφερθεÖ στήν παι-

δεία µας πολύτιµες •πηρεσίες καί νά µήν ε€χαµε

σήµερα µιά παιδεία àναιµική καί τραυµατισµένη

µετά àπό àπανωτές µεταρρυθµίσεις καί àλλαγές

προγραµµάτων.

^H àντίδραση.
≠Oπως εrναι ëπόµενο, τό öργο τοÜ Παπουλά-

κου δέν µένει χωρίς àντίδραση καί πολέµιους.

Πρ΅τον, εrναι τά µεγάλα τζάκια πού εrχαν ëδραι-

ώσει τό κοινωνικό τους κÜρος στόν πλοÜτο καί

öβλεπαν µέ θολό µάτι τά περί ¨σότητος κηρύγµα-

τά του: “Kι âγώ σοÜ λέω πώς ùχι µονάχα στόν

οéρανό, àλλά οûτε στή γÉ δέν öχουν πέραση τά

λεφτά σου”.

∆εύτερον, ™ âκκλησιαστική ™γεσία πού δέ

µιλοÜσε τή γλώσσα τοÜ êπλοÜ λαοÜ καί δέ µπο-

ροÜσε νά πιάσει τόν πονεµένο σφυγµό του γιά νά

τόν àναπαύσει τουλάχιστον ψυχικά: “περιÉλθεν

ε¨ς τήν àκοήν τÉς Συνόδου ¬τι ï µοναχός Xρι-

στόφορος...λήρους àσέµνους âξερευγόµενος δια-

στρέφει τήν γνησίαν τοÜ Eéαγγελίου διδασκα-

λίαν...κηδοµένη καί •µ΅ν ½ς πνευµατικ΅ν

τέκνων...”. oHταν ëπόµενο µιά τέτοια γλ΅σσα νά

µή βρίσκει àποδέκτες στά ε•ρύτερα λαϊκά στρώ-

µατα καί φαινόταν σάν νά âρχόταν àπό ôλλον

κόσµο.

Tρίτον, οî λόγιοι τÉς âποχÉς, çχυρωµένοι

πίσω àπό τίς γλωσσικές τους âπάλξεις, εrδαν µέ

•περοψία τήν êπλοϊκή µόρφωσή του. Γι\ αéτούς ï

γέροντας θά qταν àποδεκτός, ôν εrχε κάποιο

àξίωµα κι ôν ¦ξερε τήν àρχαÖα γλ΅σσα. Kριτήρια,

λοιπόν, γιά τήν àξιολόγησή του qταν τό ταπεινό

âπάγγελµα πού àσκοÜσε παλιότερα (κρεοπώλης)

καί ™ µή λόγια µόρφωσή του: “...καταλιπών τά

καθηµαγµένα îµάτια τοÜ κρεοπώλου...^H χυδαιο-

τάτη παίδευσις τοÜ µοναχοÜ περιεωρίζετο ε¨ς

στοιχειώδης τινάς γνώσεις...”. Θά πρέπει ¬µως νά

θυµίσουµε στούς λογίους, τύπου M. ‰Aνινου, ¬τι

ôν ™ λύτρωση qταν ζήτηµα àνθρώπινης σοφίας

τότε δέν θά •πÉρχε àνάγκη τÉς θεϊκÉς âνανθρω-

πήσεως.

Πολλοί, âξάλλου, πατέρες “àγράµµατοι ùντες

âθεολόγουν” âφόσον, κατά τόν Âγ. Συµεώνα τόν

Nέο Θεολόγο, τό ≠Aγιο ΠνεÜµα “àπεστάλη δι\

YîοÜ τοÖς àνθρώποις...οé τοÖς ρήτορσιν, οéδέ τοÖς

φιλοσόφοις, οé τοÖς µαθοÜσι συγγραφάς τ΅ν

^Eλλήνων”. Σχετικά µέ τό ταπεινό του âπάγγελµα

καί αéτό δέν εrχε ¨διαίτερη σηµασία âφόσον, κατά

τόν \Aπ. ΠαÜλο, “τά àσθενÉ τοÜ κόσµου...καί τά

àγενÉ âξελέξατο ï Θεός ¥να καταισχύνη τά

¨σχυρά”.

Aéτή τήν êγιασµένη àπό τήν ôσκηση καί

προσευχή µορφή, πού τόση àπήχηση βρÉκε στίς

ψυχές τ΅ν àνθρώπων, τήν περιφρόνησαν οî λόγι-

οι τÉς âποχÉς. Aéτό πού εrχε σηµασία γι\ αéτούς

qταν ™ ξερή γλωσσική âπένδυση καί τό πιστοποι-

ητικό κοινωνικÉς κλίµακας κι ùχι ™ γλ΅σσα τÉς

καρδιÄς. Kι ¬µως µέ ≤ναν λιγότερο λόγιο δέ θά

àλλάξουν πολύ τά πράγµατα. Πόσο ¬µως διαφο-

ρετικό θά qταν µέ ≤ναν àκόµα διδάσκαλο τÉς µορ-

φÉς τοÜ Παπουλάκου;



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

IA
N

O
Y

A
PI

O
Σ

 - 
Φ

E
B

PO
Y

A
PI

O
Σ

20
08

18

Tέλος, àντίθετη εrναι ™ •παλληλία καί ™ κρα-

τική âξουσία πού στήν àρχή àνεχόταν τό κήρυγµά

του, ¬ταν δέν θίγονταν τά χωράφια τους: “µεθ\

¬λας τάς âλλείψεις, ™ διδαχή τοÜ Παπουλάκου qτο

κατ\ àρχάς èφέλιµος καί καρποφόρος...συνδιαλ-

λάξας ο¨κογενείας âχθρικ΅ς διακειµένας πρός

àλλήλας µέχρι α¥µατος”. ≠Oταν ¬µως τά µηνύµατά

του Παπουλάκου παίρνουν πολιτική χροιά καί

µιλÄνε γιά περισσότερη δικαιοσύνη (“θέλοµε νά

δώσεις τό δίκαιον τοÜ λαοÜ ¬που φωνάζει διά τήν

πίστη µας” ¬πως öλεγε στήν àναφορά του στόν

‰Oθωνα τό 1852), τότε τή θέση öχει ™ βία γιατί ™

âξουσία νιώθει τό öδαφος νά τρίζει κάτω àπό τά

πόδια της.

Oî συµπληγάδες.
\Aπό τά πρ΅τα χρόνια τÉς âπανάστασης φαί-

νονται τά àντίθετα ρεύµατα πού χαρακτηρίζουν

τήν âθνική ζωή: àπό τή µιά µεριά εrναι οî παραµε-

ληµένοι àγωνιστές πού âκφράζουν τίς προσδοκίες

ëνός πονεµένου λαοÜ καί àπό τήν ôλλη, τό âπίση-

µο κράτος καί ™ âπίσηµη âκκλησία πού ±γονται καί

φέρονται àπό τίς “προστάτιδες” δυνάµεις καί τίς

παπικές ¦ προτεσταντικές σκευωρίες. ΛογÉς-

λογÉς ùρνια öχουν πέσει πάνω στό νεοσύστατο

κρατίδιο, êρπάζοντας τό καθένα ¬,τι µποροÜσε µέ

τή βοήθεια τ΅ν “εéρωπαϊζόντων” πολιτικ΅ν καί

λογίων µας.

Mέσα σ\ αéτόν τόν κυκε΅να εrναι àπόλυτα

δικαιολογηµένες οî παρατηρήσεις τ΅ν δύο κορυ-

φαίων µορφ΅ν τοÜ àγώνα, τοÜ Θ. Kολοκοτρώνη

“Tό Nαυαρίνο καί ï Mαιζών öσωσαν τήν âλευθε-

ρία, àλλά πόσο âκατέβη ™ àξία της” καί τοÜ

Mακρυγιάννη “ôλλος ¦θελε \Aγγλικόν, ôλλος Pού-

σικον, ôλλος Γαλλικόν καί οî àντιβασιλεÖς µας

τήραγαν νά πάρουν κάνα λεφτό ¬τι ε¨ς τήν ^Eλλά-

δα η≈ραν êλώνι ν\ êλωνίσουν”.

≠Oταν, λοιπόν, κρίνεται ôν τό κήρυγµα τοÜ

Παπουλάκου θά συνεχιστεÖ ¦ ùχι, ™ âπίσηµη

^Iεραρχία àδυνατεÖ νά τό àγκαλιάσει γιατί ™ €δια,

äθεληµένα ¦ ôθελα, εrναι σφιχτά âγκλωβισµένη στά

δίχτυα τοÜ καίσαρα. \AρκεÖ καί µόνο νά àναφερθεÖ

¬τι, âπί ‰Oθωνος, àρχηγός τÉς âκκλησίας εrναι ï

‰Oθωνας (παπικός), âν΅ στήν οéσία διοικοÜσε ï

Mάουερ (προτεστάντης) καί ™ Σύνοδος δέ µπο-

ροÜσε νά πάρει καµµιά àπόφαση, χωρίς τήν

•πογραφή τοÜ βασιλικοÜ âπιτρόπου...

≠O,τι εrναι çρθόδοξο πολεµεÖται µέ τρόπο πού

δέν πολεµήθηκε οûτε àπό τούς àλλόδοξους κατα-

κτητές. Tήν âποχή αéτή κλείνονται αéθαίρετα

γύρω στά 400 µοναστήρια, διώχνονται οî µοναχοί

καί βεβηλώνονται καί αéτά τά ±για δισκοπότηρα.

\Aηδιασµένος θά πεÖ ï Mακρυγιάννης: “τά µονα-

στήρια qταν προπύργια τÉς âπανάστασης καί οî

περισσότεροι καλόγεροι σκοτώθηκαν στόν àγ΅να.

^H àναθεµατισµένη καί ™ διαφταρµένη ™γεσία µας

συµφώνησε µέ τούς Mπαυαρέζους καί χάλασαν

καί ρήµαξαν ¬λους τούς ναούς. E¨ς τόν καιρόν τÉς

TουρκιÄς µίαν πέτραν δέν πείραξαν àπό τά παλιο-

κλήσια”.

\Eξάλλου, ™ πολιτική καί στρατιωτική ™γεσία

àδυνατοÜν νά δοÜν ¬τι στόν ΠαπουλÄκο λειτουρ-

γοÜσε ™ λαϊκή συνείδηση καί διψοÜσε γιά \Oρθό-

δοξη παιδεία καί δικαιοσύνη. Tά €δια τά παιδιά

τ΅ν àγωνιστ΅ν ε€χανε συµβιβαστεÖ µέ τό κατεστη-

µένο καί πολεµήσανε τόν ΠαπουλÄκο µαζί του.

∆έν εrναι τυχαÖο ¬τι àρχηγός τ΅ν χερσαίων

δυνάµεων κατά τοÜ Παπουλάκου καί τ΅ν çπαδ΅ν

του εrναι ï ΓενναÖος Kολοκοτρώνης, γιός τοÜ

Γέρου τοÜ MωριÄ. Tότε θά πλεύσουν, γιά τόν €διο

σκοπό, στά νερά τÉς Λακωνίας πέντε πολεµικά

πλοÖα, âν΅ ï ΓενναÖος öχει 3.000 στρατό. ≠Oποιος

βοηθήσει γιά τή σύλληψη τοÜ Παπουλάκου θά

πάρει àρκετά χρήµατα...Πάλι, ¬πως κάποτε ôλλο-

τε, “öστησαν τά τριάκοντα àργύρια”. ^O \Iούδας

δέν θά àργήσει νά φανεÖ, àφοÜ ¬λοι µας τόν κρύ-

βουµε µέσα µας...

^H σύλληψη.
Tελικά ï ΠαπουλÄκος, χωρίς νά προβάλει

àντίσταση, συλλαµβάνεται καί κλείνεται γιά ≤να

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

Tό χωριό ‰Aρµπουνα àπό
¬που κατάγεται ï ≠Aγιος.
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χρόνο στίς φυλακές τοÜ Pίου (1852-53).

Kάθε µεγάλο öργο εrναι àναπόσπαστα συνδε-

δεµένο µέ τό στοιχεÖο τοÜ µόχθου, τ΅ν δακρύων

καί τοÜ πάθους. \Aπό τόν κανόνα αéτό δέν âξαι-

ρεÖται ï γέροντας. Bασανίστηκε àπάνθρωπα

(“ïλάκερες àµέρες τόν àφήνανε χωρίς τροφή καί

νερό. TοÜ πήρανε τό ταγάρι του καί τά êγιοτικά

του βιβλία, τόν τυρρανοÜσαν µέ λογÉς πειρα-

σµούς πού ï γέροντας πολεµοÜσε µέ νηστεία καί

προσευχή”) καί ïδηγήθηκε στήν \Aθήνα γιά νά

δικαστεÖ. Mπροστά στήν çργή τοÜ λαοÜ µαταιώ-

νεται ™ δίκη καί µέ àπόφαση τÉς Συνόδου κλείνε-

ται ¨σόβια στή Mονή Παναχράντου στήν ‰Aνδρο,

µέ χωροφύλακα νά φυλάει νύχτα µέρα τό κελλί

του.

Στό ôκουσµα τÉς συλλήψεώς του ™ Mάνη, ™

Tσακωνιά, οî Σπέτσες, τό Kρανίδι ξεσηκώνονται

ôγρια: “Xιλιάδες χριστιανοί γυρίζουνε σέ ρηµο-

κλήσια καί κάνανε àγρυπνίες καί οî παπάδες στήν

Tσακωνιά καί στίς Σπέτσες ξεκολουθάγανε νά

µνηµονεύουνε τόνοµά του, “ïσιωτάτου Πατρός

™µ΅ν Xριστοφόρου τοÜ Παπουλάκου”.

Πρίν àκόµα συλληφθεÖ ï ΠαπουλÄκος πολ-

λές περιοχές εrχαν âκδηλώσει âπαναστατικές

τάσεις: “^O öπαρχος εrχε ε¨δοποιήσει τήν Kυβέρ-

νηση πώς µποροÜσε àπό œρα σέ œρα νά ξεσπάσει

âπανάσταση καί στά νησιά καί στήν Tσακωνιά...!”.

^H çργή καί ™ πίκρα τοÜ κόσµου γιά τή σύλ-

ληψη τοÜ γέροντος κράτησε χρόνια καί κανένας

δέν τολµοÜσε µπροστά στό λαό νά κακολογίσει

τό φυλακισµένο γέροντα. Tό àλάνθαστο α¨σθητή-

ριο τ΅ν êπλ΅ν àνθρώπων πού δέν εrχε àµβλυν-

θεÖ àπό τά στολίδια τÉς ™µιµάθειας -¬πως εrχε

συµβεÖ µέ τούς καλοζωϊσµένους καί τούς τακτο-

ποιηµένους àνθρώπους τÉς πολιτικÉς, τοÜ κλή-

ρου καί τÉς •παλληλίας- öνιωσε τόν παλµό τοÜ

Παπουλάκου, γι\ αéτό πόνεσε γιά τά πάθη του.

Στή φυλακή.
^H φήµη ¬µως καί ™ êγιότητα τοÜ Παπουλά-

κου δέν µποροÜν νά χωρέσουν στό κελλί τÉς

‰Aνδρου! \Aπό τό φεγγίτη àρχίζει καί πάλι τό

κήρυγµα: “^O λόγος τοÜ XριστοÜ δέν δένε-

ται...¬σο καί νά σκαλίσουν οî τύρρανοι καί οî

ôπιστοι δέν θά καταφέρουν νά τόν àφανίσουν...”.

\Aπό ¬λα τά µέρη τÉς ^Eλλάδος ôρχισαν νά

φτάνουν στήν ‰Aνδρο προσκυνητές γιά νά πάρουν

τήν εéλογία τοÜ πολυαγαπηµένου γέροντα:

Mοναχοί àπό τό ≠Aγιον ‰Oρος, τόν ≠Aγιο Tάφο, τό

ΣινÄ, τό Mέγα Σπήλαιο, τήν Kρήτη καί τά Mετέ-

ωρα öρχονται νά àκούσουν τό λόγο του.

\Oχτώ χρόνια κράτησε ™ ¨διόρρυθµη αéτή

ζωή του φυλακισµένου κήρυκα (1853-1861). Oî

κακουχίες, ™ àσκητική ζωή καί οî θλίψεις öχουν

καταβάλει τόν σεβάσµιο γέροντα καί τό τέλος

πλησιάζει. Kατάκοιτος τίς τελευταÖες µέρες, δέν

παραλείπει νά προσεύχεται. Στίς 18 \Iανουαρίου

1861 προαισθάνεται τό τέλος του: “τούτη τή

νύχτα ï Kύριος µέ καλεÖ στό µεγάλο καί φοβερό

κριτήριο...Erµαι ï πιό êµαρτωλός καί àνάξιος

àπό τούς δούλους Tου”. Mεταλαµβάνει τ΅ν

\Aχράντων µυστηρίων µέ τελευταÖα του λόγια:

“µνήσθητί µου Kύριε...”.

Ποτέ στή µνήµη τ΅ν êπλ΅ν àνθρώπων δέν

öσβησε ™ ε¨κόνα τοÜ Παπουλάκου. \Aπόδειξη γι\

αéτό εrναι οî µνÉµες πού διατηροÜνται γιά τή ζωή

του καί τά θαύµατά του, τά κοµµάτια àπό τό ράσο

του πού öχουν πολλοί στά χωριά τÉς Kυνουρίας,

τÉς TσακωνιÄς καί ¬λου τοÜ MωριÄ. Tήν ±για

µνήµη του, σάν καλύτερο µνηµόσυνο, ôς τήν

µεταλαµπαδεύσουµε, ½ς εéλογία τοÜ Παπουλά-

κου, στίς âρχόµενες γενιές ¬πως τήν πήραµε àπό

τόν παπποÜ καί τή γιαγιά...

Σ. Λ.
àπό τό βιβλίο “^O ≠Aγιος τÉς Πελοποννήσου”

öκδ. ^I.M. Âγ. Aéγουστίνου & Σεραφείµ Tρικόρφου

^H φυλακή τοÜ ^Aγίου 
Xριστοφόρου τοÜ Παπουλάκου
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MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

^̂OO  °°¤¤ÚÚÔÔÓÓÙÙ··˜̃

ZZEEPPBBAAKKOO™™

ººII§§OO££EEOO™™ººII§§OO££EEOO™™
ïï  ïï‰‰ÔÔÈÈfifiÚÚÔÔ˜̃  ÙÙÉÉ˜̃  ^̂IIÂÂÚÚÄÄ˜̃  MMÔÔÓÓÉÉ˜̃

§§ÔÔÁÁÁÁÔÔ‚‚¿¿ÚÚ‰‰··˜̃  ¶¶¿¿ÚÚÔÔ˘̆

Σέ κάθε γενιά, ï Θεός âπιλέγει àνθρώπους,

καί τούς κάνει δοχεÖα τÉς Χάριτος, καί ïδηγούς

καί παραδείγµατα ζωÉς γιά τούς συγχρόνους

τους.

Α. Γέννηση - àνατροφή:
^Η σύγχρονη αéτή ïσιακή µορφή, γεννήθηκε

τόν Μάϊο τοÜ 1884 στό χωριό Πάκια, τÉς âπαρ-

χίας \Επιδαύρου ΛιµηρÄς, κοντά στούς Μολά-

ους τÉς Λακωνίας. Οî γονεÖς του çνοµάζονταν

Παναγιώτης καί Α¨κατερίνη Ζερβάκου. ΠÉρε τό

ùνοµα ΚωνσταντÖνος. \Από τήν παιδική του

™λικία àγαποÜσε τήν \Εκκλησία, τοÜ ôρεσε νά

ψέλνει καί νά διαβάζει τά îερά βιβλία.

Μιά µέρα στό παιχνίδι τά παιδιά τόν âξέλε-

ξαν ™γούµενο µέ καλάµι γιά… ποιµαντορικό

ραβδί! \Απ’ ¬τι ï €διος µνηµονεύει, σέ ™λικία 8-10

âτ΅ν τοÜ âµφανίστηκε στό δρόµο του ï διάβο-

λος, µέ χαλκοπράσινο àηδιαστικό πρόσωπο καί

κέρατα στό κεφάλι καί τοÜ πέταγε πέτρες στά 10

µέτρα, χωρίς ¬µως νά κτυπηθεÖ!

≠Oταν οî γονεÖς του τόν öστελναν σέ âργα-

σίες, καί ï µικρός ΚωνσταντÖνος ôκουγε τίς

καµπάνες τÉς \Εκκλησίας ôφηνε τίς δουλειές…

καί öτρεχε στήν \Eκκλησία.

Β. Σπουδές:
Τέλειωσε τό σχολεÖο στήν πατρίδα του καί

οî γονεÖς του τόν öστειλαν σέ ∆ιδασκαλεÖο καί σέ

™λικία 17 âτ΅ν (τό 1901) öγινε δάσκαλος. ^Υπη-

ρέτησε λοιπόν αéτό τό âπάγγελµα γιά τρία χρό-

BBIIOO™™  KKAAII  ¶¶OO§§IITTEEIIAABBIIOO™™  KKAAII  ¶¶OO§§IITTEEIIAA



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

IA
N

O
Y

A
PI

O
Σ

 - 
Φ

E
B

PO
Y

A
PI

O
Σ

20
08

 

21

νια (1901-1904) στό χωριό Φοινίκιο, κοντά στό

δικό του.  

Τόν ζήτησαν τότε νά πάει νά âργασθεÖ σάν

δάσκαλος στήν \Αµερική, àλλά δέν qταν θέληµα

ΘεοÜ καί βρέθηκαν âµπόδια. ∆ιάβαζε συχνά

βίους Α̂γίων. \Ενθουσιάστηκε àπό τήν ζωή τ΅ν

Α̂γίων \Αντωνίου, \Ιωάννου τοÜ ∆αµασκηνοÜ,

Α̂γίας Βαρβάρας καί ôλλων… Κατά τήν µελέτη

αéτή α¨σθανόταν - ¬πως ïµολογεÖ ï €διος - τήν

âπίσκεψη τÉς γλυκιÄς Θείας Χάριτος! Τότε

φανταζόταν καί τόν ëαυτό του στήν öρηµο καί

τοÜ âρχόταν ™ âπιθυµία νά ζήσει τή «µοναχική

πολιτεία»…

Γ.^Ο δύσκολος δρόµος πρίν γίνει µοναχός.
Τόν πόθο του αéτό âκµυστηρεύτηκε στή

µητέρα του, ™ ïποία qταν àρχικά θετική.≠Oταν

≤να βράδυ τÉς ζήτησε λίγα χρήµατα γιά νά àνα-

χωρήσει, αéτή λυπήθηκε καί ôρχισε νά τόν συµ-

βουλεύει νά µείνει… œστε νά περάσουν λίγα

χρόνια àκόµη! ^Ο ΚωνσταντÖνος στενοχωρήθη-

κε καί στόν ≈πνο του φοβεροί γίγαντες τόν àπει-

λοÜσαν. 

Φοβήθηκε πολύ καί ζήτησε τήν βοήθεια τÉς

Θεοτόκου. Τότε τήν εrδε νά κατέρχεται καί τÉς

ζήτησε νά µήν τόν âγκαταλείψει. Οî γίγαντες âξα-

φανίστηκαν µέχρις νά àναληφθεÖ ™ ε¨κόνα τÉς

Παναγίας. Οî προσευχές συνεχίστηκαν, ≤ως ¬του

νά φύγουν οî δαίµονες! Πάντως öµεινε στήν καρ-

διά του φόβος καί µετά τήν δύση τοÜ ™λίου

φοβόταν νά βγεÖ àπ’ τό σπίτι!

Κάποτε, στό χωριό Φοινίκιο πού qταν

δάσκαλος, στό σπίτι ëνός φίλου του ¬που öψελ-

ναν καί τραγουδοÜσαν (qταν πολύ καλός µουσι-

κός) àνακάλυψε τό βιβλίο «\Αδάµαντες τοÜ

Παραδείσου», µέ πατερικά κείµενα. Τό πÉρε καί

πÉγε γρήγορα στό σπίτι πού öµενε καί ôρχισε νά

τό ρουφÄ σάν τά öντοµα τÉς ôνοιξης. 

∆ιαβάζοντάς το α¨σθανόταν µεγάλη χαρά.

^Ο λόγος τοÜ Μεγάλου Βασιλείου στό «πρόσεχε

σ’ ëαυτ΅» τόν συγκλόνισε συθέµελα. \Από τότε

σταµάτησε κάθε συναναστροφή καί χάσιµο χρό-

νου.≠Oλες του τίς δυνάµεις τίς öδωσε στούς

µαθητές του, µέ τούς ïποίους öκανε δύο χορούς

καί öψελναν στήν \Εκκλησία, àλλά καί στά γύρω

χωριά στά πανηγύρια. 

≠Oµως δέχτηκε πάλι τήν âπίθεση ëνός γίγα-

ντα-δαίµονα, καθώς κοιµόταν καί πάλι µέ τήν

âπίκληση τÉς Παναγίας, πού âµφανίστηκε, àπο-

µακρύνθηκε… ^Ο πόλεµος µέ τούς µιαρούς δαί-

µονες συνεχίστηκε γιά πολύ καιρό, àλλά µέ τίς

προσευχές του âξÉλθε νικητής.

Νά µή νοµισθεÖ ¬µως ¬τι öµεινε àµέτοχος

τ΅ν προβληµάτων τοÜ χωριοÜ. Μέ δική του

πρωτοβουλία χτίστηκε τό νεκροταφεÖο µέ Ναό,

âπ’ çνόµατι τ΅ν \Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί

Γαβριήλ καί στό κτίσιµο σχολείου àφοÜ κάλεσε

¬λους τούς χωρικούς σέ συνέλευση καί συνέστη-

σαν âρανική âπιτροπή…

∆. Κλήση µέ âµπόδια… στό µοναχισµό:
Στό Φοινίκιο εrχε συνδεθεÖ µέ ¨διαίτερη

φιλία µέ δύο νέους, πού εrχαν àποφασίσει καί ο÷î

τρεÖς νά µεταβοÜν στό ≠Aγιο ‰Oρος, νά µονά-

σουν. Βέβαια εrχε τόν Αûγουστο τοÜ 1902 δοκι-

µάσει νά µονάσει στό µονύδριο τοÜ  Α̂γίου

Γεωργίου κοντά στό χωριό του (7 zρες), πού εrχε

îδρύσει ï δάσκαλος Γεώργιος Στουρνάρας,

µοναχός-γιατρός àπό τήν ‰Hπειρο. Εrχε σκοπό

àπό âκεÖ νά  àναχωρήσει γιά τό ≠Aγιο ‰Oρος.



\Αλλά ï πατέρας του µέ δάκρυα καί âπιχει-

ρήµατα καί âκβιασµούς γιά αéτοκτονία (!!!),

παρ’ ¬λες τίς àντιρρήσεις τοÜ Κωνσταντίνου

(18 âτ΅ν), τόν κατάφερε νά πάει στό πατρικό.

\ΕκεÖ προσπάθησε νά συναντήσει ≤ναν àπό τούς

µικρότερους àδελφούς του, àλλά δέν τά κατάφε-

ρε. 

\Αποφάσισε τήν νύκτα νά φύγει καί βαδίζο-

ντας ξηµερώθηκε àρκετά µακριά. ^Ο πατέρας

του öστειλε τήν àστυνοµία νά τόν γυρίσει πίσω,

àλλά κατάφερε νά ξεφύγει!!!‰Eφτασε στόν

Εéρώτα, ¬που πέραν τÉς σωµατικÉς ταλαιπω-

ρίας, ôρχισε καί ï νοερός πόλεµος τ΅ν δαιµό-

νων… Ταλαιπωρήθηκε πολλές µέρες περπατώ-

ντας καί στό τέλος çλιγοψύχησε σάν ôνθρωπος

àβοήθητος.

Στό δρόµο γιά τήν Τρίπολη εrδε ¬ραµα ≤να

νεανία πού τοÜ εrπε: «φάγε καί βάδιζε àφόβως

τήν ïδόν σου».‰Eφαγε λοιπόν σταφύλια µέ

ψωµί, δυνάµωσε καί προχωροÜσε.≠Eνα βράδυ

διαπίστωσε στά πέλµατα τ΅ν ποδι΅ν του àπο-

στήµατα àπό àγκάθια πού εrχαν µπεÖ! 

Πάντως µέ τροµερή δυσκολία öφτασε στήν

Τρίπολη. Φιλοξενήθηκε σ’ ≤ναν îερέα, πού τόν

περιποιήθηκε… Τότε ôρχισε πάλι ï πονηρός

τούς λογισµούς γιά τίς ™δονές τοÜ κόσµου, πού

χάνει… ‰Aνοιξε τό îερό Εéαγγέλιο καί παρηγο-

ρήθηκε àπό τούς λόγους τοÜ Κυρίου.

‰Hθελε νά φτάσει  στήν ̂Αγία Λαύρα καί àπό

âκεÖ στό Mέγα Σπήλαιο, àλλά πολλοί τόν συµ-

βούλευαν νά σταµατήσει πρ΅τα στήν Μονή τοÜ

Α̂γίου \Αθανασίου κοντά στά Φίλια Καλαβρύ-

των. Στό δρόµο αéτό ôρχισε νά νοιώθει φρι-

κτούς πόνους καί νά κάνει âµετό. Πρόλαβε ¬µως

νά φτάσει στή ^I.Μ.Α̂γ.\Αθανασίου. Τήν νύκτα

θεραπεύτηκε, ïπότε σύντοµα öφτασε στήν Α̂γία

Λαύρα καί µετά àπό δύο ™µέρες στό Μέγα Σπή-

λαιο!!!

\ΕκεÖ τόν συµβούλευσαν νά βρεÖ στό Α€γιο

τόν κ. \Ιωάννη ΚουτσοÜκο, ï ïποÖος τόν öστειλε

στή Πάτρα, στόν… π. Εéσέβιο Ματθόπουλο, ï

ïποÖος τόν öστειλε πάλι στούς γονεÖς του καί

στό Φοινίκιο… γιά 15 µÉνες. 

Πάλι ¬µως qλθε στήν Πάτρα, ¬που öµεινε

≤να öτος. Περπατώντας µιά µέρα στήν παραλία

τÉς Πάτρας ï πονηρός τοÜ âπιτέθηκε µέ λογι-

σµούς. Τότε πÉγε στόν I.Ν. τοÜ Α̂γίου \Ανδρέα

(τόν παλαιό) προσευχήθηκε καί δυνάµωσε πνευ-

µατικά. Στό παρεκκλήσιο τοÜ Α̂γ. \Ιωάννου τοÜ

Θεολόγου παρακολούθησε τά κηρύγµατα τοÜ π.

Εéσέβιου καί àργότερα διορίστηκε îεροψάλτης

στόν ≠Aγιο \Αλέξιο  (µετόχι τÉς Α̂γίας Λαύρας).

Στήν Πάτρα τόν βρÉκε ™… κλήση στό στρα-

τό, ¬που καί •πηρέτησε 29 ïλόκληρους

µÉνες… \ΕκεÖ συνάντησε σκληρές δοκιµασίες

πού εrναι περιττό νά àναφέρουµε.

≠Oταν τέλειωσε αéτό τό µαρτύριο πÉρε τήν

ôδεια àπό τόν π.Εύσέβιο νά àκολουθήσει τήν

µοναχική πολιτεία, πού τόσο ποθοÜσε. Τόν

σκοπό αéτό àνακοίνωσε στόν ≠Aγιο Νεκτάριο

Πενταπόλεως, πού qταν τότε ∆ιευθυντής στή

Ριζάρειο \Εκκλησιαστική  Σχολή στήν \Aθήνα. 

ΤοÜ εrπε: «Καλή εrναι ™ γνώµη σου, àλλ’

âγώ σέ συµβουλεύω νά µή •πάγεις ε¨ς ôλλην

µονήν, παρά ε¨ς τήν µονήν τÉς Πάρου, πού εrναι

âνάρετοι àδελφοί καί πολλοί». ̂ Ο ΚωνσταντÖνος

âπέµενε γιά τό ≠Aγιο ‰Oρος, ïπότε ï≠Aγιος τοÜ
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εrπε ôν θέλει νά πάει νά µήν πάει σέ ¨διόρρυθµο.

‰Αν ùχι, νά πάει στήν Μονή Λογγοβάρδας τÉς

Πάρου…

Στό Ναό τοÜ Α̂γίου \Ελισαίου öγινε àγρυ-

πνία γιά τή ëορτή τοÜ Âγίου \Ιωάννου τοÜ Θεο-

λόγου (8 Μαΐου 1907-23 âτ΅ν) καί τό ôλλο

βράδυ àναχώρησε µέ πλοÖο µέ τό φίλο του Νικό-

λαο Μητρόπουλο γιά τό≠Aγιο‰Oρος. Στή Θεσσα-

λονίκη προσκύνησε στήν τουρκοκρατούµενη

πόλη τόν τάφο τοÜ Α̂γίου ∆ηµητρίου τοÜ Μυρο-

βλύτη. 

≠Oµως τήν ôλλη µέρα δέν τούς âπέτρεψαν

νά àναχωρήσουν γιά τό  ≠Aγιο‰Oρος γιατί

qσαν… «κατάσκοποι»! ∆έν τούς φυλάκισαν,

àλλά τούς εrχαν σέ αéστηρή âπιτήρηση. Προσευ-

χόµενοι ôρχισαν νά öχουν πόθο πρός µαρτύριο

âν΅ δικάζονταν àπό ΤοÜρκο àξιωµατικό!

Κάποιος àνώτερος qλθε καί àποφάσισε νά âπι-

στρέψει στήν ^Ελλάδα, ¬πως καί öγινε.≠Oπως

àργότερα öµαθε, ï Πασάς qταν αéτός πού τόν

âλευθέρωσε µετά àπό προσταγή τοÜ Α̂γίου

∆ηµητρίου σέ ¬ραµα!‰Eτσι ξεκίνησε γιά τήν

Πάρο… σύµφωνα µέ τήν προφητεία τοÜ Âγίου

Νεκταρίου!

Ε΄. Στην Ι.Μ.Λογγοβάρδας:
\Από τή Θεσσαλονίκη öφτασε στό Βόλο.

\ΕκεÖ öµεινε λίγες ™µέρες καί γνώρισε τόν Θεο-

δόσιο Ζωγράφο, συµβολαιογράφο, τόν àδελφό

του Θεόδωρο, θεολόγο-îεροκήρυκα, τόν γερο-

Παναγιώτη Κοντοπιθάρη (παππούς), τόν ΠαÜλο

Λουκόπουλο καί ôλλους, πού τόν φιλοξένησαν. 

Προσπάθησαν νά τόν στείλουν στό ≠Aγιο

‰Oρος, àλλά qταν… àδύνατο. ^Οπότε ï Κων-

σταντÖνος διαισθάνθηκε, ¬τι τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ

qταν γιά τήν… Πάρο! Τότε ï παππούς εrπε ¬τι

τρεÖς µέρες σκεφτόταν νά τοÜ προτείνει νά πάει

στήν Ι. Μ. Λογγοβάρδας, πού εrχε πάει πολλές

φορές, àλλά δέν τό öλεγε, γιατί δέν γνώριζε ποιό

qταν τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ!

‰Eτσι τήν ëποµένη öφτασε στόν Πειραιά καί

àπό âκεÖ γιά Σύρο. Στό ταξίδι αéτό ï âσωτερικός

πόλεµος φούντωνε. ≠Oταν µπÉκε τό πλοÖο στό

λιµάνι καί àντίκρυσε τόν Ναό τÉς Παναγίας οî

λογισµοί âξαφανίστηκαν καί àγαλλίαση πληµ-

µύρισε τήν καρδιά του… Προσκύνησε λοιπόν

στό ναό τÉς ̂ ΕκατονταπυλιανÉς καί πεζή öφτασε

στή Μονή καί âξοµολογήθηκε στόν ^Ηγούµενο

^Ιερόθεο Βοσυνιώτη, Πελοποννήσιο καί τόν

παρακάλεσε νά τόν συναριθµήσει «στή λογική

του µάνδρα».

≠Oλοι τόν δέχτηκαν µέ χαρά καί µπÉκε στήν

àδελφότητα σάν δόκιµος. Μετά àπό ≤να µήνα

βγÉκε àπό τήν Μονή γιά κάποια διακονία καί

àντικρύζοντάς την, θυµήθηκε πώς qταν €δια µέ

≤να του âνύπνιο! Στούς 7 µÉνες, 29 ∆εκεµβρίου

1907 (23 âτ΅ν) öγινε µικρόσχηµος µοναχός, µέ τό

ùνοµα Φιλόθεος.

Τήν ëποµένη, Κυριακή 30-12-1907 χειροτο-

νήθηκε ∆ιάκονος! Πρίν χειροτονηθεÖ α¨σθανό-

ταν φόβο γιά τήν îερωσύνη, àλλά µέ ¬ραµα τήν

νύκτα πÉρε θάρρος, àφοÜ πληροφορήθηκε γιά τό

θέληµα τοÜ ΘεοÜ.
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Μετά àπό δύο χρόνια, στίς 6 Σεπτεµβρίου

1909 (25 âτ΅ν) βγÉκε àπό τό µοναστήρι τό βράδυ

καί γιά ε€κοσι ™µέρες κάθισε µόνος στό âκκλησά-

κι τοÜ Προφήτη \Ηλία στήν •ψηλότερη κορυφή

τοÜ νησιοÜ, γιά προσευχή καί µελέτη.

ΣΤ΄. Προσκύνηµα στό ‰Oρος 
καί τήν Α€γινα:

Στίς 8 Μαϊου 1910 µέ εéλογία τοÜ Γέροντά

του àναχωρεÖ γιά προσκύνηµα στό ≠Aγιο ‰Oρος.

Προσκύνησε ¬λες τίς ≠Aγιες Mονές, τίς σκÉτες,

πανσέπτους ε¨κόνες καί ¨δίως τά ±για λείψανα.

Ζήτησε νά βρεÖ ôνδρες êγίους, àλλά µόνο στά

δάκτυλα τοÜ ëνός χεριοÜ βρÉκε γιά νά συνοµιλή-

σει καί νά èφεληθεÖ!

∆ιέκρινε τό γέροντα ∆ανιήλ ΣµυρναÖο, êγιο-

γράφο, Σπυρίδωνα ΚαµπανÄ, ¨ατρό Λαυριώτη,

Γεράσιµο Λέσβιο, Καλλίνικο \ΑθηναÖο καί τούς

Πνευµατικούς \Ιγνάτιο Κατουνακιώτη, ΜατθαÖο

Καρακαλληνό καί µερικούς àκόµα… ^Ο €διος

öχει γράψει πώς ôν ε≈ρισκε τό ≠Aγιο ‰Oρος ¬πως

τό νόµιζε, θά öµενε âκεÖ…

\Εκτός âξαιρέσεων, βρÉκε δύο φατρίες, τούς

Μπογαζιανούς (Μακεδόνες, Θράκες, Μυτιληνι-

οί, Μικρασιάτες) καί τούς Μοραΐτες

(\Ηπειρ΅τες, Θεσσαλοί, ∆ωδεκανήσιοι, Στερεο-

ελλαδίτες, Πελοποννήσιοι, Κυκλαδίτες καί

ΚρÉτες)! Οéδείς µάλιστα Πνευµατικός τοÜ εrπε

νά àλλάξει τόπο µετανοίας…

Περνώντας àπό τήν Θεσσαλονίκη βλέπο-

ντας τήν πόλη, προσευχήθηκε νά àπελευθερω-

θεÖ… Βγαίνοντας στό ΤελωνεÖο πάλι συνελήφθη

àπό τούς Τούρκους, χωρίς νά καταλάβει τό λόγο

καί τόν φυλάκισαν σέ συρµατοπλέγµατα!   \Αργό-

τερα κάποιος νεαρός τόν àπελευθέρωσε.‰Eτσι

àναχώρησε µέ τό πλοÖο καί öφτασε στό Βόλο καί

συνάντησε τούς àδελφούς.

Στόν Πειραιά öψαχνε  τόν Πνευµατικό του

Πατέρα ≠Aγιο Νεκτάριο, πού τότε βρισκόταν

στήν Α€γινα. ΠÉγε καί τόν βρÉκε. Τόν βρÉκε νά

σκάβει…Τόν πέρασε γιά âργάτη τÉς µονÉς! ^Ο

≠Aγιος τόν συµβούλεψε καί µέ τό παράδειγµά του

καί µέ τά λόγια του. Τόν Σεπτέµβριο τοÜ 1910

βρέθηκε µέσω Σύρου καί πάλι στήν Πάρο.  

Ζ΄. Πρεσβύτερος, \Αρχιµανδρίτης, Κήρυκας:
≠Oπως àναφέρει σέ âπιστολή στόν Πνευµα-

τικό του ΜατθαÖο Καρακαλληνό (13-6-1912), µέ

παραίνεση τοÜ ̂ Ηγουµένου καί τ΅ν Πατέρων τÉς

ΜονÉς προχειρίστηκε Πρεσβύτερος στίς 22-4-

1912, Κυριακή τÉς Σαµαρείτιδας àπό τόν \Επί-

σκοπο Τριφυλίας καί \Ολυµπίας κ. Γαβριήλ στήν

\Αθήνα.  

Τό ëπόµενο öτος, 21-10-1913, προχειρίστηκε

σέ \Αρχιµανδρίτη àπό τόν Μητροπολίτη Παρο-

ναξίας κ. ^Ιερόθεο. \Από τότε ôρχισε νά âξοµολο-

γεÖ καί νά κηρύττει τόν θεÖον λόγο στόν Πάρο καί

τήν Νάξο καί àργότερα στή Σύρο, τήν ΤÉνο καί

τήν \Αθήνα. \Από τό 1916 (32 âτ΅ν ) καί στήν

•πόλοιπη ^Ελλάδα…

Τό 1917 µετέβη στήν ¨διαίτερη πατρίδα του

καί κήρυξε τόν θεÖο λόγο σέ πολλές κωµοπόλεις.

Τό 1920 µετέβη στή Πελοπόννησο καί κήρυξε

στήν Τρίπολη, Σπάρτη καί σέ µερικά χωριά. Τό

€διο öτος âπισκέφτηκε καί τήν Σίφνο.

Τό 1921, τήν Μ. Σαρακοστή κήρυξε καί âξο-

µολογοÜσε στήν ΤÉνο, Σύρο, \Αθήνα καί Βόλο.

Τό καλοκαίρι öφτασε στήν \Αθήνα, Πειραιά, Χίο

καί Τσεσµέ (àπέναντι). Τόν ëπόµενο χρόνο βρέ-

θηκε στήν \Ιτέα, ∆εσφίνα, \Αράχοβα, ∆ελφούς,

Χρυσό καί Γαλαξίδι.  Τό 1923 πÉγε \Αθήνα καί

Πελοπόννησο…  

Η΄. Στούς ^Aγίους Τόπους, ΣινÄ 
καί Α€γυπτο καί ^Ελλάδα:

Τό Μάρτιο τοÜ 1924 öκαµε µεγάλη περιο-

δεία. ‰Aρχισε àπό τήν Νάξο, Σύρο, \Αθήνα,

Κρήτη, \Αλεξάνδρεια, Παλαιστίνη, \Αραβία,

Α€γυπτο καί ‰Oρος ΣινÄ! Ε¨δικά στήν Παλαιστί-

νη πÉγε σ’ ¬λα τά προσκυνήµατα καί στό ΣινÄ

λειτούργησε στό παρεκκλήσιο τÉς Âγίας Βάτου.

\Από τίς περιοχές αéτές öστειλε πολλές âπιστο-

λές, ¨δίως στό γέροντά του ^Ιερόθεο: 

1). \Από Α̂γία πόλη Σιών 8-4-1924, 

2). \Από ^Ιερουσαλήµ 20-4-1924, 

3). \Από ^Ιερουσαλήµ 24-4-1924, 

4). \Από Σουέζ 20-5-1924, 

5). \Από ΣινÄ 4-6-1924, 

6). \Από Παραλία \ΕρυθρÄς Θάλασσας 11-6-

1924, 
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7). \Από Κάιρο 25-6-1924.

\Επέστρεψε στήν \Αθήνα καί àπό âκεÖ πÉγε

στό ≠Aγιο ‰Oρος. Πέρασε, κήρυξε καί âξοµολόγη-

σε  τό 1926 στήν Θεσσαλονίκη, Βόλο, Μακρινί-

τσα, Κανάλια καί Σκιάθο. 

Θ΄. ^Ηγούµενος τÉς ΜονÉς:
Τό 1928 µετέβη στήν Κέρκυρα. Τό 1930 àπε-

βίωσε ï γέροντάς του ^Ιερόθεος. Μέ διαθήκη του

τόν àφÉκε διάδοχό του, πράγµα πού δέχτηκαν οî

πατέρες τÉς ΜονÉς. Εrχε παρακαλέσει τόν

^Ηγούµενο νά àφήσει ôλλον, àλλά στάθηκε àδύ-

νατο νά τόν µεταπείσει…\Αλλά καί öτσι δέν

âγκατέλειψε τό προηγούµενο öργο του. Τό 1933

(49 âτ΅ν) öφτασε στά Καλάβρυτα καί προσκύνη-

σε στήν Α̂γία Λαύρα καί Μέγα Σπήλαιο. \Από

âκεÖ öφτασε στήν Κεφαλονιά, στόν ≠Aγιο Γεράσι-

µο καί στήν Ζάκυνθο στόν ≠Aγιο ∆ιονύσιο.

Τό 1934 φτάνει στήν Κωνσταντινούπολη

(Πατριάρχης ï Φώτιος) λειτούργησε καί κήρυξε

σέ πολλές περιοχές. Προσπάθησε νά συναντήσει

τόν Κεµάλ \Ατατούρκ (Πρόεδρο τÉς ΤουρκικÉς

∆ηµοκρατίας), γιά νά τοÜ µιλήσει γιά τό Χρι-

στιανισµό (εrχε ¦δη àποκηρύξει τόν \Ισλαµισµό).

≠Oµως ï Πατριάρχης Φώτιος τόν àπέτρεψε...

^Ετοίµαζε àργότερα àπό τήν ^Ελλάδα âπιστολή,

àλλά ï Κεµάλ πέθανε.

Τό 1935, Μ. Σαρακοστή, àπό τούς Μητρο-

πολίτες Φωκίδας \Ιωακείµ καί Α¨τωλοακαρνα-

νίας \Ιερόθεο καί περιόδευσε στήν ‰Aµφισσα καί

\Αγρίνιο. Τόν Μάιο πÉγε στά Μετέωρα καί µίλη-

σε στήν Καλαµπάκα, Τρίκαλα, Καρδίτσα καί

Λάρισα. Τόν \Οκτώβριο παρευρέθη στήν ëορτή

τοÜ Α̂γίου ∆ηµητρίου στή Θεσσαλονίκη καί àπό

âκεÖ öφτασε στό Κιλκίς.  \Από âκεÖ öφτασε στό

Βόλο, Χίο καί µετά Πελοπόννησο!

Τό 1936 προσκλήθηκε àπό τόν Καλαβρύτων

καί Α¨γιαλείας τήν Μ. Σαρακοστή, καί πÉγε στό

Α€γιο. Τόν \Οκτώβρη βρέθηκε στήν Πάτρα καί

κήρυξε στόν ≠Aγιο \Ανδρέα, Παντάνασσα καί

≠Aγιο ∆ηµήτριο. Πέρασε στήν Κεφαλονιά καί

àπό âκεÖ στό \Αγρίνιο. Τό ëπόµενο βρέθηκε πάλι

στό Α€γιο, πέρασε στή Ρούµελη, \Αθήνα καί Πει-

ραιά. Τόν Μάϊο τοÜ 1938 µίλησε στήν \Αττική,

τόν Σεπτέµβρη στή Σίφνο, τόν \Οκτώβρη \Αθήνα

καί àπό âκεÖ στήν πατρίδα του. Τό €διο öτος

πέρασε àπό τόν ≠Oσιο ΛουκÄ ΛιβαδειÄς καί àπό

τόν Προφήτη \Ηλία στήν ≠Yδρα. Τόν Μάιο τοÜ

1940 περιόδευσε σέ περιοχές τÉς \ΑττικÉς. Τόν

\Οκτώβριο τόν βρÉκε ï \Ιταλο-ελληνικός πόλε-

µος στή Σύρο…

Η΄. Στόν πόλεµο καί µετά:
Οî στερήσεις τÉς κατοχÉς ïδήγησαν πολύ

κόσµο στή Μονή. ^Ο ρόλος τώρα öγινε ρόλος

παραµυθίας. ΤρεÖς àδελφοί τÉς µονÉς παρα-

σκεύαζαν καθηµερινό συσσίτιο.  \Ανά 50 νοµα-

ταÖοι ïδηγιόντουσαν στήν τράπεζα.‰Eφταναν

καθηµερινά τους 150-200. Τά τρόφιµα τÉς

ΜονÉς qταν εéλογηµένα καί τουλάχιστον 1500

ôνθρωποι δέν πέθαναν àπό τήν πείνα! 

Στίς 14 –5-1944  εrχε àποφασισθεÖ ï θάνα-

τος 125 Παριαν΅ν àπό τούς Γερµανούς. ̂ Ο γέρο-

ντας, âπικεφαλÉς àντιπροσωπίας, κατάφερε νά

µεταπείσει τούς àποφασισµένους Γερµανούς…

Μετά τήν κατοχή συνέχισε τό προηγούµενο

öργο. Οî περιοδεÖες συνεχίζοντας  νά κηρύττει

τόν λόγο τοÜ ΘεοÜ. ^Η ™λικία προχωροÜσε στόν

γέροντα, πέρασε τά çγδόντα, àλλά τουλάχιστον

τρεÖς  φορές τό χρόνο περιόδευε.

Θ΄. Η κοίµησή του:
^Ο γέροντας Φιλόθεος ¦δη àπό τίς àρχές τοÜ

1979 àσθενοÜσε. Στίς 7 Μαΐου 1980 (96 âτ΅ν)

¬µως καί âν΅  βρισκόταν στό κελί του στά

Θαψανά τÉς Πάρου, öπεσε ïριστικά στό κρεβάτι.

Τήν 6η πρωινή στίς 8 Μαΐου 1980 οî ≠Aγιοι

‰Aγγελοι παρέλαβαν τήν µακαρία του ψυχή  γιά

α¨ώνια  àνάπαυση…

^Ο θεράποντας τοÜ Κυρίου εrχε εéλογηµένο

καί ±γιο τέλος. Τήν œρα πού παρέδιδε τό πνεÜµα

του öψαλλε τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»… ^Ο

τύπος τ΅ν Κυκλάδων öγραψε âγκωµιαστικά γιά

τόν ≠Oσιο καί Κήρυκα. \Ακολούθησαν δεκάδες

âκκλησιαστικά περιοδικά καί âφηµερίδες….

âπιµέλεια-Παρουσίαση στό διαδίκτυο N.Π. 
Bιβλ. 1). Ο ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ 

(Ο ΟΥΡΑΝΟ∆ΡΟΜΟΣ Ο∆ΟΙΠΟΡΟΣ) ΤΟΜΟΣ A΄ 
öκδ. ΟΡΘ. ΚΥΨΕΛΗΣ , Θεσ/νίκη 1980. 

2).ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΙ∆Α, \Aοιδ. Γέροντος
ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, öκδ. ΟΡΘ. ΚΥΨΕΛΗ, Θεσ/νίκη 1992.

3). ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ  ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ (Περιοδική öκδο-
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öκδ. ΝΕΚΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, (σελ. 135-159).



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

IA
N

O
Y

A
PI

O
Σ

 - 
Φ

E
B

PO
Y

A
PI

O
Σ

20
08

26

άν ™ ^Eλένη öπαιρνε κακό δρόµο,
τότε öπρεπε νά λυπηθÉτε τόσο πολύ,

àλλά ™ ^Eλένη àκολούθησε τόν δρόµο
τοÜ ΘεοÜ. ‰Aκουσε τήν φωνή τοÜ Eéαγγε-

λίου πού λέγει: ï φιλ΅ν πατέρα ¦ µητέρα
περισσότερον àπό âµέ, δέν εrναι ôξιος νά µέ
àκολουθήση. ΣÄς àγαποÜσε, σÄς àγαπÄ καί
θά σÄς àγαπÄ ≤ως τέλους τÉς ζωÉς της,
àλλά καί àπό σÄς καί àπό ¬λους τούς συγ-
γενεÖς καί φίλους àγάπησε περισσότερον τόν
Xριστόν καί âπροτίµησεν, àπό κάθε ôλλον
ôνθρωπον γήϊνον, µάταιον, νά νυµφευθÉ τόν
οéράνιον καί àθάνατον Nυµφίον Xριστόν.
∆έν öπρεπε, λοιπόν, νά λυπηθÉτε τόσο πολύ,
âπειδή ™ κόρη σας âπροτίµησε νά γίνη
νύµφη τοÜ οéρανίου Bασιλέως XριστοÜ.
≠Oπως, âάν âνυµφεύετο καί öπαιρνε ½ς
ôνδρα ≤ναν âπίγειον βασιλέα ¦ ≤να µεγάλο
ôρχοντα, δέν θά âλυπÉσο, àλλά θά âχαίρεσο,
àκόµη περισσότερον πρέπει νά χαίρεσαι
τώρα πού ™ κόρη σας âπροτίµησε νά νυµ-
φευθÉ τόν οéράνιον Nυµφίον Xριστόν, καί νά
θεωρÉς τόν ëαυτόν σου ½ς τήν εéτυχεστέ-
ραν µητέρα τοÜ κόσµου, διότι äξιώθης καί
âλόγου σου νά γεννήσεις τοιαύτην θυγατέρα.
...ΣÄς παρακαλ΅ νά τήν συγχωρέσετε µέ
τήν καρδιά σας καί νά τήν εéχηθÉτε νά
φανÉ àντάξια δούλη καί νύµφη τοÜ οéρανίου
Nυµφίου ΣωτÉρος ™µ΅ν \IησοÜ XριστοÜ...
Συναισθάνοµαι τόν πόνο καί τήν θλίψιν τÉς

καρδιÄς σας πού âλαβετε διά τήν ^Eλένην
καί συνθλίβεται καί ™  ¨δική µου καρδία, δι\
αéτό καί πάλιν σÄς παρακαλ΅ νά µή
λυπÉσαι, àλλά νά δοξάσετε τόν Θεό πού τήν
âφώτισε καί àκολούθησε τόν Xριστόν καί
âξέλεξε τήν àγαθήν µερίδα ™ ïποία δέν θά
àφαιρεθÉ àπό αéτήν. Nά τήν συγχωρέσετε
καί νά τήν εéχηθεÖτε νά τήν àξιώση ï Θεός
νά γίνει êγία καί âλόγου σας θά γίνετε µητέ-
ρα êγίας... \Eάν ™ ̂ Eλένη σÄς ôφησε, ï Xρι-
στός καί ™ Παναγία δέν σÄς ôφησαν· θά
εrναι πάντα µαζί σας. Mήν àπελπίζεσθε àλλ\
öχετε θάρρος, âλπίδα καί πίστιν ε¨ς τόν Θεόν
καί τήν Παναγίαν.
Mετά πατρικÉς àγάπης καί εéχ΅ν âγκαρδίων

ï πνευµατικός πατήρ

Φιλόθεος \Aρχιµανδρίτης 

E

;AÊÈ¤ÚˆÌ·...M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

EE¶¶II™™TTOO§§HH  ¶¶..  ººII§§OO££EEOOYY  ZZEEPPBBAAKKOOYY

¶¶PPOO™™  MMHHTTEEPPAA  ¶¶OOYY  EE§§YY¶¶HH££HH  ¢¢IIOOTTII  HH  KKOOPPHH  TTHH™™

AAKKOO§§OOYY££HH™™EE  TTHH  MMOONNAAXXIIKKHH  ZZøøHH

EE¶¶II™™TTOO§§HH  ¶¶..  ººII§§OO££EEOOYY  ZZEEPPBBAAKKOOYY

¶¶PPOO™™  MMHHTTEEPPAA  ¶¶OOYY  EE§§YY¶¶HH££HH  ¢¢IIOOTTII  HH  KKOOPPHH  TTHH™™

AAKKOO§§OOYY££HH™™EE  TTHH  MMOONNAAXXIIKKHH  ZZøøHH

2.8.1958



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

IA
N

O
Y

A
PI

O
Σ

 - 
Φ

E
B

PO
Y

A
PI

O
Σ

20
08

 

27

ταν µία φορά σ\ ≤να δάσος τρία
δέντρα.
Tό καθένα àπό αéτά εrχε γιά

τόν ëαυτό του ≤ναν ïραµατισµό -
µία προοπτική.
-Tό πρ΅το âπιθυµοÜσε νά àξιωθεÖ νά

γίνει κάποια στιγµή ≤να πολύτιµο µπαοÜλο
ξυλόγλυπτο, ùµορφα σκαλισµένο, πού µέσα του θά
φυλάσσεται ≤νας πολύτιµος θησαυρός. Aéτό qταν
τό ¬ραµά του καί ™ προοπτική του.

-Tό δεύτερο δέντρο ¦θελε νά àξιωνόταν νά
γίνει στά χέρια ëνός καλοÜ ναυπηγοÜ ≤να µεγά-
λο καράβι, γερό σκαρί, ùµορφο, µεγαλόπρεπο πού
θά µετέφερε βασιλιάδες καί âπίσηµα πρόσωπα
πού θά öκανε ταξίδια •ψηλ΅ν προσώπων.

-Tό τρίτο δέντρο öλεγε ¬τι τό µόνο πού θά
¦θελε qταν νά εrχε γίνει τό πιό ψηλό καί τό πιό
δυνατό δέντρο τοÜ δάσους öτσι œστε οî ôνθρω-
ποι, πού θά βλέπουν τό ≈ψος του στήν κορυφή
τοÜ λόφου, νά σκέπτονται τόν Oéρανό καί τόν
Θεό.

≠Oµως πέρασαν τά χρόνια. Kαί τά πράγµατα
âξελίχθηκαν κάπως àλλι΅ς.

ΠÉγαν •λοτόµοι.
-Kαί öκοψαν τό πρ΅το δέντρο. Kαί âν΅ σχε-

δίαζε καί ποθοÜσε νά γίνει ùµορφο ξυλόγλυπτο
µπαοÜλο γιά θησαυρούς, ï ξυλουργός τό öκανε
δοχεÖο γιά τήν τροφή τ΅ν ζώων, παχνί γιά τά
ôχυρα τ΅ν ζώων.

-Tό δεύτερο δέντρο, πού ¦θελε  νά γίνει ½ραÖο
καράβι, γιά νά µεταφέρει βασιλιάδες, öγινε ≤να
µικρό ψαροκάϊκο, πού τόχαν φτωχοί ψαράδες νά
ψαρεύουν.

-Tό τρίτο δέντρο, πού ¦θελε νά µείνει τό ψηλό-
τερο τοÜ δάσους τό öκοψε κάποιος ξυλοκόπος καί
τό öβαλε στήν àποθήκη του.

ΠερνοÜσαν χρόνια. Kαί τά δέντρα, àπογοητευ-
µένα àπό τήν âξέλιξη τ΅ν πραγµάτων, ξέχασαν
àκόµα καί τά ùνειρά τους. 

≠Oµως κάποια µέρα ≤νας ôνδρας καί µία
γυναίκα qλθαν στόν στάβλο, πού qταν âκεÖνο τό
ξύλινο παχνί µέ τά ôχυρα κι âκεÖ ™ γυναίκα γέν-
νησε ≤να àγοράκι καί τό τοποθέτησαν στό παχνί
πού εrχε φτιαχτεÖ àπό τό πρ΅το δέντρο. oHταν ï
\Iωσήφ καί ™ Παναγία Θεοτόκος. Kαί àπόθεσαν

σ\ âκεÖνο τό ξύλινο παχνί ùχι êπλ΅ς διαµάντια
καί χρυσάφια, àλλά τόν €διο τόν Θεό, πού εrχε
γίνει ôνθρωπος γιά µÄς. ‰Eτσι àξιώθηκε αéτό τό
παχνί, ™ φάτνη, νά δεχτεÖ µέσα της τό θησαυρό
τ΅ν θησαυρ΅ν, τόν €διο τόν Θεό. 

Στό µικρό ψαροκάϊκο -πού εrχε γίνει àπό τό
δεύτερο δέντρο- µετά àπό χρόνια µπÉκαν κάτι
ψαράδες· ≤νας àπό αéτούς κουρασµένος ξάπλωσε
νά κοιµηθεÖ. Erχαν àνοιχθεÖ στή θάλασσα. Kαί
ξέσπασε µιά µεγάλη τρικυµία. Kαί τό ψαροκάϊ-
κο δέν qταν àρκετά δυνατό γιά νά κρατήσει. Oî
ôλλοι τότε ξύπνησαν âκεÖνον πού κοιµόταν. Kι
âκεÖνος τότε σηκώθηκε. Kαί διέταξε τήν φουρ-
τουνιασµένη θάλασσα: “Σι΅πα, πεφίµωσο”. Kαί ™
θάλασσα ε¨ρήνευσε àµέσως. oHταν ï Xριστός
µαζί µέ τούς µαθητές Tου στή λίµνη Γεννησαρέτ.
‰Eτσι καί τό δεύτερο δέντρο, πού εrχε φιλοδοξή-
σει νά γίνει µεγάλο πλοÖο, πού θά µετέφερε
•ψηλά πρόσωπα καί βασιλιάδες, àξιώθηκε νά
µεταφέρει τόν Bασιλέα τ΅ν βασιλέων, τόν €διο
τόν Xριστό µέ τούς µαθητές Tου!

Kαί τό τρίτο δέντρο, πού qταν στήν àποθήκη
τοÜ ξυλουργοÜ, µιά µέρα τό πÉραν καί öκαναν
≤να σταυρό. Kαί σ\ αéτόν τόν σταυρό σταύρωσαν
τόν Xριστό. ‰Eτσι τό δέντρο αéτό öγινε πιό ψηλό
àπό ¬,τι εrχε âπιθυµήσει. ‰Eφθασε στόν οéρανό
καί στόν Θεό! ‰Eγινε, ¬πως λέµε σέ ≤να τροπά-
ριο, οéρανοÜ ¨σοστάσιο.

Tελικά, τό κάθε ≤να àπό τά δέντρα τÉς îστο-
ρίας µας àπόκτησε ùχι µόνο αéτό πού ¦θελε καί
ποθοÜσε, àλλά àσυγκρίτως περισσότερα· ùχι ¬µως
µέ τόν τρόπο πού φανταζόταν καί σχεδίαζε. 

^H îστορία αéτή µÄς λέει:
∆έν γνωρίζουµε ποιό εrναι τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ

γιά µÄς. Πρέπει ¬µως νά µήν ξεχνÄµε ποτέ, ¬τι
âκεÖνο πού µÄς ëτοιµάζει ï Θεός, εrναι πάντα προ-
τιµότερο καί èφελιµότερο γιά µÄς. 

\EµεÖς πρέπει νά κάνουµε ùνειρα. Γιά τό καλό.
Πρέπει ¬µως νά µήν ξεχνÄµε καί ¬τι τά πράγµα-
τα δέν âξελίσσονται ¬µως âµεÖς θά θέλαµε. Kαί
¬τι ï Θεός ο¨κονοµεÖ καί γίνονται καλύτερα àπό
¬,τι âµεÖς φανταζόµαστε.

‰Aς öχουµε πίστη. Πίστη καί âµπιστοσύνη στόν
Θεό...

περιοδ. Φίλοι φυλακισµένων τ.4 

H

TTAA  TTPPIIAA  ¢¢EENNTTPPAATTAA  TTPPIIAA  ¢¢EENNTTPPAA

Erναι µιά φαινοµενικά êπλοϊκή îστορία. ≠Eνα παραµύθι...
‰Eχει ¬µως ≤να βαθύ καί µεγάλο δίδαγµα...
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OOîî  ââÓÓÙÙÂÂÙÙ··ÏÏÌÌ¤¤ÓÓÂÂ˜̃  àà‰‰ÂÂÏÏÊÊ¤¤˜̃

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

ââÈÈÛÛÙÙÚÚ¤¤ÊÊÔÔ˘̆ÓÓ  ààfifi  ÙÙ‹‹  ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔ--

ÓÓ››··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙ¿¿  ˙̇áá··  ÙÙÉÉ˜̃

MMÔÔÓÓÉÉ˜̃..  òòAAÚÚÌÌÂÂÍÍ··ÓÓ  ÙÙ››˜̃  ààÁÁÂÂÏÏ¿¿--

‰‰ÂÂ˜̃  ÎÎ··››  öö‚‚··ÏÏ··ÓÓ  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ÙÙ››˜̃

ÎÎfifiÙÙÂÂ˜̃....    --““AA‰‰ÂÂÏÏÊÊ‹‹,,  ÛÛÔÔÜÜ

ÊÊ¤¤ÚÚ··ÌÌÂÂ  ÙÙfifi  ÁÁ¿¿ÏÏ··  ÎÎ··››  ÙÙ¿¿

··ééÁÁ¿¿  ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙ¿¿  ˙̇˘̆ÌÌ··ÚÚÈÈÎÎ¿¿..

EEééÏÏfifiÁÁËËÛÛÔÔÓÓ..””  AAééÚÚÈÈÔÔ,,  ÓÓ¤¤··

ÌÌ¤¤ÚÚ··..  OOîî  ··‰‰ÂÂÏÏÊÊ¤¤˜̃  ıı¿¿  ààÚÚ¯̄››--

ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÚÚˆ̂˚̊--ÚÚˆ̂˚̊  ÌÌÂÂÙÙ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ

\\AAÎÎÔÔÏÏÔÔ˘̆ıı››··,,  ÓÓ¿¿  ÊÊÙÙÈÈ¿¿ÍÍÔÔ˘̆ÓÓ

¯̄˘̆ÏÏÔÔ››ÙÙÙÙÂÂ˜̃,,  ÏÏ··˙̇¿¿ÓÓÈÈ··  ÎÎ··››

ÙÙÚÚ··¯̄··ÓÓ¿¿,,  ÙÙ‹‹ÓÓ  ‰‰ÈÈÎÎ‹‹  ÙÙÔÔ˘̆˜̃

‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔÓÓ››··  ÛÛÙÙ‹‹  MMÔÔÓÓ‹‹,,  ÌÌ¤¤  ¯̄··ÚÚ¿¿

ÎÎ··››  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÂÂéé¯̄‹‹  ““KK‡‡ÚÚÈÈÂÂ  \\IIËËÛÛÔÔÜÜ

XXÚÚÈÈÛÛÙÙ¤¤  ââÏÏ¤¤ËËÛÛÔÔÓÓ  ììÌÌÄÄ˜̃  ÎÎ··››

ÙÙfifiÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔÓÓ  ÛÛÔÔ˘̆””......  

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

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

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

°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA

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

ÓÓ¤¤··  ààÚÚÒÒÌÌ··ÙÙ··

¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))

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™

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™



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

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

ààÚÚÙÙ‹‹ÛÛÈÈÌÌ··  ÎÎ··››

ÓÓËËÛÛÙÙ‹‹ÛÛÈÈÌÌ··

MM¤¤  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ››‰‰ËËÛÛËË  óó˜̃

ÌÌÔÔÓÓ··¯̄¤¤˜̃  ÙÙÉÉ˜̃  ‰‰ÈÈ··--

ÎÎÔÔÓÓ››··˜̃  ÌÌ··˜̃  ÁÁÈÈ¿¿

ÙÙfifiÓÓ  ≠≠AAÁÁÈÈfifi  ÌÌ··˜̃  

NNÂÂÎÎÙÙ¿¿ÚÚÈÈÔÔ  ÎÎ··››  

ÌÌ¤¤  ÛÛÂÂ‚‚··ÛÛÌÌfifi  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ

··ÚÚ¿¿‰‰ÔÔÛÛËË,,  

··ÚÚ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

˙̇˘̆ÌÌ··ÚÚÈÈÎÎ¿¿  ÌÌ¤¤  

ÎÎÙÙËËÓÓÔÔÙÙÚÚÔÔÊÊÈÈÎÎ¿¿

ÚÚÔÔ˚̊fifiÓÓÙÙ··  ààfifi  

ÙÙ¿¿  ˙̇áá··  ÙÙÉÉ˜̃

MMÔÔÓÓÉÉ˜̃  ÌÌ··˜̃  

X˘ÏÔ›ÙÂ˜
§·˙¿ÓÈ·
TÚ·¯·Ó¿˜

(Í˘Ófi˜)

TÚ·¯·Ó¿˜
(ÁÏ˘Îfi˜)

B›‰Â˜
(ÔÏ‡¯ÚˆÌÂ˜ Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

ÎÔ¯‡ÏÈ·
(ÔÏ‡¯ÚˆÌ· Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

X˘ÏÔ›ÙÂ˜
§·˙¿ÓÈ·
TÚ·¯·Ó¿˜

(Í˘Ófi˜)

TÚ·¯·Ó¿˜
(ÁÏ˘Îfi˜)

B›‰Â˜
(ÔÏ‡¯ÚˆÌÂ˜ Ì¤ Ï·¯·ÓÈÎ¿)

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

22 66 33 4400 -- 44 44 33 99 11 ))
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¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

∆
ιαθέτουµε δαχτυλίδι àσηµένιο στό ïποÖο

àναγράφεται ™ προσευχή “KYPIE
IHΣOY XPIΣTE EΛEHΣON ME” 

γιά νά µÄς •πενθυµίζει νά προσευχόµαστε
àδιαλείπτως καί νά ζητοÜµε τό öλεος τοÜ ΘεοÜ. 

ààÛÛËËÌÌ¤¤ÓÓÈÈÔÔ  ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹ÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹  

““KKYYPPIIEE  IIHH™™OOYY  XXPPII™™TTEE

EE§§EEHH™™OONN  MMEE””

¢¢AAXXTTYY§§II¢¢II¢¢AAXXTTYY§§II¢¢II

TTIIMMHH::1100€

+ ταχυδρ.

µετρεÖστε κάποιο δαχτυλίδι σας για να δεÖτε το νούµερό σας

2 νέα µεγέθη
àκόµη µεγαλύτερα

NO 7 NO 8NO 6 NO 9

NO 10 NO 11

™™TTAAYYPPOOII

ÌÌ¤¤  ¯̄ááÌÌ··  ààfifi  

ÙÙ‹‹ÓÓ  ^̂AAÁÁ››··  °°ÉÉ

∆ιαθέτουµε γιά τούς πιστούς
ξύλινους σταυρούς àπό τά
^Iεροσόλυµα πού περιέχουν
χ΅µα àπό τήν êγία ΓÉ. (àξίας

6€+ταχ.) \Eπίσης ï σταυρός πού
βλέπετε δεξιά öχει στά τέσσε-
ρα σηµεÖα του, λιβάνι, πέτρα,
χώµα καί σταυρολούλουδο
àπό τήν Âγία ΓÉ. (àξίας

15€+ταχ.).

OΛOI EINAI ΣTAYPΩMENOI
KAI EYΛOΓHMENOI ΠANΩ
ΣTON ΠANAΓIO TAΦO 
TOY XPIΣTOY MAΣ.

MπορεÖτε νά προµηθευθεÖτε
τούς εéλογηµένους Σταυρούς 
τοÜ XριστοÜ µας τηλεφωνικ΅ς
àπό τήν ^Iερά Mονή µας. 
τηλ. 26340 - 44.391
(9-2 τό πρωΐ καί 6-9 τό àπό-
γευµα) γιά νά σÄς àποστα-
λοÜν âπί àντικαταβολÉ.

MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË
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ëκατο-
στά ëκατοστά



§§AAMM¶¶AA¢¢EE™™

¶¶AA™™XXAA§§IINNEE™™

§§AAMM¶¶AA¢¢EE™™

¶¶AA™™XXAA§§IINNEE™™

\AÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ 
Ù‹Ó ¶·Û¯·ÏÈÓ‹
Û·˜ Ï·Ì¿‰·
àπό τό Mοναστήρι
µας βάζετε ≤να
λιθαράκι στήν
λιθοδοµή µέ τήν
ïποία âπενδύουµε
τόν Nαό τοÜ
Âγίου Nεκταρίου. 
O AΓIOΣ
NEKTAPIOΣ
σÄς öχει àνάγκη, 
µήν τόν ξεχνÄτε... 
∆ιαθέστε ¬σες
λαµπάδες µπο-
ρεÖτε σέ συγγενεÖς
καί φίλους καί 
θά µνηµονεύεστε 
½ς κτήτορες τÉς
^IερÄς MονÉς µας.

H ΣTAYPΩΣH
Xειροποίητο âργόχειρο

φτιαγµένο àπό τίς µονα-

χές µέ ξύλινο σταυρό καί

µέ βάση τήν ε¨κόνα àπό

τόν ΓολγοθÄ, τόν Πανάγιο

Tάφο ¦ τήν Παναγία πού

βρίσκεται στήν φυλακή

τοÜ XριστοÜ στά ^Iεροσό-

λυµα.
∆ιαθέτονται στούς πιστούς 
καί τηλεφωνικ΅ς.
26340-44391    τιµή: 6 εéρώ
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Ξεκίνησε τό χτίσιµο τÉς πέτρας στόν ^Iερό Nαό τÉς ^IερÄς MονÉς µας.

“Mνήσθητι Kύριε •πέρ •γείας, σωτηρίας, θείας βοηθείας καί âπισκέψεως πάντων τ΅ν δούλων τοÜ ΘεοÜ... 
τ΅ν κτητόρων καί δωρητ΅ν τοÜ îεροÜ NαοÜ τούτου... 

Mνήσθητι Kύριε •πέρ µακαρίας µνήµης καί α¨ωνίου àναπαύσεως πάντων τ΅ν κτητόρων, 

δωρητ΅ν καί àνακαινιστ΅ν τοÜ ^IεροÜ NαοÜ τούτου...”.

A
éτές εrναι οî προσευχές πού àκούγονται •πέρ •γείας τ΅ν ο¨κογενει΅ν σας,  àλλά καί •πέρ
àναπαύσεως πάντων τ΅ν κεκοιµηµένων κτητόρων, καθηµερινά στίς ^Iερές \Aκολουθίες καί
ΘεÖες Λειτουργίες τÉς ^IερÄς MονÉς µας. Aéτή δέ ™ προσευχή θά àκούγεται ≤ως συντελείας

τοÜ α¨΅νος, ¬ταν âσεÖς καί âµεÖς δέν θά •πάρχουµε τότε âπάνω στή γÉ. Oî îερεÖς ¬µως, οî µοναχοί καί
οî µοναχές θά συνεχίζουν νά προσεύχονται γιά ¬λους âσÄς καί âµÄς πού •πήρξαµε κτήτορες τ΅ν
Âγίων τοÜ ΘεοÜ \Eκκλησι΅ν, àλλά καί ¨διαιτέρως τοÜ ^IεροÜ NαοÜ τοÜ Âγίου Nεκταρίου τοÜ θαυµα-
τουργοÜ καί θά παρακαλοÜν γιά τήν σωτηρία τÉς ψυχÉς µας, œστε νά βρεÖ öλεος κατά τήν ™µέρα τÉς
Kρίσεως. ̂ O δέ ≠Aγιος Nεκτάριος θά εrναι ï κύριος •περασπιστής µας τήν ™µέρα αéτή καί θά ζητÄ àπό
τόν Kύριο νά µÄς στηρίξει καί νά µÄς βοηθήσει, ¬πως καί âµεÖς βοηθήσαµε στήν àνέγερση τÉς ^IερÄς
MονÉς του καί τοÜ ^IεροÜ NαοÜ του.    

O§OI A™ ¶PO™ºEPOYME THN BOH£EIA MA™ 
°IA NA XTI™TEI O IEPO™ NAO™ 

TOY A°IOY NEKTAPIOY ME ¶ETPA

O§OI A™ ¶PO™ºEPOYME THN BOH£EIA MA™ 
°IA NA XTI™TEI O IEPO™ NAO™ 

TOY A°IOY NEKTAPIOY ME ¶ETPA


