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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ιά συγκινητική ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα τό πρωί γιά τή νίκη. Σημειώθηκαν τότε ὑπέροχες ἡρωϊκές πράξεις
τῆς Κυριακῆς, 28 Ὀκτωβρίου 2012, στό Ἱερό Κοι- κατά τῶν εἰσβολέων καί ἐξαιρετικά περιστατικά ἀτομικῆς
νόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἑόρταζε τήν ἐθελοθυσίας. Ὅλα εἶχαν τή μαρτυρία ὅτι σ᾽αὐτά ὑπῆρχε ἡ
ἡμέρα αὐτή ἡ πατρίδα μας μιά ἀκόμη ἐπέτειο τοῦ ἡρωϊκοῦ προσωπική σφραγίδα καί ἡ μεσολάβηση τῆς Παναγίας.
ἔπους τοῦ 1940 ἀλλά καί τήν ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν
Κάνοντας διαρκῶς ἀναφορά σέ συγκλονιστικές ἀφηΣκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
γήσεις αὐτόπτων μαρτύρων πού ἔζησαν ἀπό κοντά τά
Γιά νά θεωρεῖται ζωντανό ἕνα ἔθνος πρέπει νά διατηρεῖ γεγονότα, ὁ κ.Πράτσας τόνισε ὅτι πίσω ἀπό τήν νίκη τῶν
ζωντανή τήν ἱστορική μνήμη του. Ἡ Πίστη εἶναι τό μεγαλύ- Ἑλλήνων τό 1940 στά βουνά τῆς Ἠπείρου βρισκόταν ἡ
τερο γεγονός τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Εἶναι ἡ φωτιά ἐκείνη Παναγία. Ἐκείνη ἦταν πού ὁδήγησε τόν ἑλληνικό στρατό
πού ζεσταίνει καί φωτίζει τήν ψυχή τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. στόν πιό ἔνδοξο θρίαμβο: τιμώρησε τούς ὑβριστές, ἀνέβασε
Ὁ Ἕλληνας ἔχει ὡς καθῆκον νά
ψηλά τό ἠθικό τῶν Ἑλλήνων,
θυμᾶται, νά τρέφεται ἀπό τήν
ἐνδυνάμωσε τόν στρατό,
ἱστορία τοῦ ἔθνους του. Καί σέ
ἔδιωξε μακριά τούς ἐχθρούς
δύσκολες στιγμές νά καταφεύκαί δόξασε τό ἔθνος. Τό
γει σ᾽ αὐτήν γιά νά ἀντλεῖ ἀπ᾽
θαῦμα τοῦ ἔπους τοῦ ᾽40 ἦταν
ἐκεῖ διδάγματα. Ἰδιαίτερα μάλιἕνα ΘΑΥΜΑ τῆς Παναγίας. Ἡ
στα ὅταν τό ἡμέτερον ἔθνος,
Ἑλλάδα θά ζήσει καί σήμερα
τό ἑλληνικό, ἔχει ὡς πολύτιμη
γιατί τό θέλει ἡ Παναγία, εἶπε
κληρονομιά μιά ἱερή παραχαρακτηριστικά ὁ καλός ὁμικαταθήκη _ τήν τρισχιλιετῆ
λητής. Θά κάνει καί πάλι τό
_
ἔνδοξη ἱστορία του , τότε τό
θαῦμα της. Θά μᾶς βοηθήκαθῆκον αὐτό γίνεται ἀκόμη
σει νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν
Ἡ Παναγία σκέπει καί ὁδηγεῖ τούς Ἕλληνες
πιό ἐπιβεβλημένο καί ἐπιτασημερινή «κατοχή»...
κατά
τόν
ἑλληνοϊταλικό
πόλεμο
κτικό.
Τήν ἐκδήλωση αὐτή_ πού
_
Αὐτό τό καθῆκον πού ἠθελημένα ἤ μή τό λησμονοῦμε προκάλεσε ρίγη συγκινήσεως καί ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας σέ
πολλές φορές_ ἀνέλαβε νά ὑπενθυμίσει στούς προσκυ- ὅλους τούς παρισταμένους_, ἔκλεισε ὁ ἐπίλογος τοῦ σεβανητές τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, μετά τό πέρας τῆς θείας Λει- στοῦ Καθηγουμένου π.Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος παίρνοντας
τουργίας, ὁ κ.Ἀστέριος Πράτσας, ἀπόστρατος ἀξιωματικός τόν λόγο ἀπό τόν κ.Πράτσα, τόνισε ἐμφατικά ὅτι τό Ἔθνος
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μέ τήν ὁμιλία του «Οἱ ἀφανεῖς σήμερα βρίσκεται σέ κρισιμότατη στιγμή γιατί ἀρνήθηκε
ἥρωες τοῦ ἔπους τοῦ 1940».
τόν Θεό. Ὡς ἔθνος ἅγιον ἔχουμε θανάσιμα ἁμαρτήσει, γιατί
Σέ μιά πανθολογουμένως βαθιά κρίση πού διερχόμαστε Τόν ἐγκαταλείψαμε. Ἡ αἰτία τῆς οἰκονομικῆς «κρίσης»
σήμερα ὡς Ἑλληνισμός, ὁ κ. Ἀστέριος Πράτσας μέ τήν ὁμιλία ὀφείλεται στήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό. Ἡ «κρίση» πού
του ἔδωσε ἀφορμές γιά ἀναδίφηση τῆς μνήμης. Ἐμφορού- περνᾶμε σήμερα δέν εἶναι οἰκονομική, ὑλική ἀλλά ἠθική,
μενος ὁ ἴδιος ἀπό θερμή ἀφοσίωση πρός τήν Πατρίδα καί πνευματική. Μοιάζουμε μέ τόν ἄσωτο υἱό πού ἐγκατέλειψε
ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν Παναγία, ἀναθέρμανε τήν τόν Θεό Πατέρα. Ὅμως ἐκεῖνος ἀνένηψε κάποτε καί ἐπέμνήμη τῶν ἀκροατῶν του ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ ἐποποιΐα στρεψε. Ἐμεῖς ἄραγε;...
τῆς Πίνδου ὀφειλόταν στή ζωντανή πίστη τῶν στρατιωτῶν
Αὐτή ἡ πίστη στόν Θεό, αὐτή ἡ ἄμεση ὅραση τοῦ Θεοῦ
στήν «Ὑπέρμαχο Στρατηγό», τήν Παναγία. Ἦταν καθορι- πού ἔκανε τό Ἔθνος νά ἀναρριγήσει τό 1940, γιατί εἶδε τήν
στική ἡ θεία συμβολή τῆς Παναγίας στή νίκη τοῦ ἑλληνι- Παναγία ψηλά ἀπό τούς οὐρανούς νά εὐλογεῖ τόν ἀγώνα,
κοῦ στρατοῦ. Ἡ ἴδια ἡ Παναγία εὐλογοῦσε τόν ἀγώνα, τίς μᾶς εἶναι σήμερα ἀπαραίτητη. Μέσα σ᾽ αὐτήν τήν ἰσοπέμάχες, ὁδηγοῦσε σέ νίκες τούς Ἕλληνες κατά τῶν Ἰταλῶν δωση, σ᾽αὐτή τήν κρίση, σ᾽αὐτή τή δραματική περίοδο πού
εἰσβολέων. Ἦταν ἄδικος ὁ πόλεμος τοῦ 1940, γι᾽αὐτό ζοῦμε σήμερα ὅλοι, ἄς ἀκούσουμε τή φωνή τῆς ἱστορίας
καί ἡ «προσβλημένη» Παναγία βοηθοῦσε τούς Ἕλληνες. μας. Καί κυρίως ἄς ἀφουγκρασθοῦμε τή φωνή τοῦ Θεοῦ
Ἡ Μεγαλόχαρη ἔγινε προστάτιδα καί ὁδηγός τῶν στρα- πού κατευθύνει τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους. Σέ μιά κρίτιωτῶν μας πού τήν ἔβλεπαν ὁλοζώντανη στό μέτωπο τοῦ σιμη γιά τήν Πατρίδα μας ἱστορική καμπή, ἄς ὑψώσουμε καί
πολέμου νά τούς προστατεύει καί νά τούς ἐμψυχώνει. Ἡ πάλι ἱκεσία στήν Παναγία καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Καί
ἴδια ἡ Παναγία τούς προφύλαγε καί τούς ἔδειχνε τόν δρόμο ἄς τήν ἱκετεύσουμε νά ξανακάνει καί πάλι τό θαῦμα της...
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ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ

Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης

Ν

ομίζω ὅμως πώς, ὅταν ἡ
ψυχή ἡσυχάζει ὅσον ἀφορᾶ
τίς πιό ἀξιόλογες δυνάμεις, δηλ.τίς
γύρω ἀπό τό νοῦ καί τήν αἴσθηση ἐνέργειες, μόνο ἡ θρεπτική ἰδιότητα βρίσκεται σέ λειτουργία κατά τή διάρκεια τοῦ
ὕπνου. Μέσα δέ σ᾿αὐτόν κάποια εἴδωλα πού σχηματίσθηκαν
κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ἀπό ἀντίλαλους τῶν αἰσθητῶν
καί νοητῶν λειτουργιῶν, καί τά ὁποῖα ἀποτυπώθηκαν στό
νοῦ μέ τή βοήθεια τοῦ μνημονευτικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς

Ἀπ ό τό Βιβλίο Ἐντυπώσεων
τοῦ  Ἱεροῦ Κοινοβίου

(Μέ ἁπλότητα καί σοφία)

περιγράφονται ἐκ νέου ὅπως τύχει,
ἀφοῦ εἶχε παραμείνει στό μέρος αὐτό
τῆς ψυχῆς κάποια ἀναμνηστική ἀπήχηση.
Μέσα ἀπ᾿ αὐτές τίς ἀναμνήσεις ὁ ἄνθρωπος μεταφέρεται
σέ κόσμους φανταστικούς, ὁδηγούμενος στήν περιγραφή
αὐτῶν πού φαίνονται, ὄχι μέ κάποια σειρά, ἀλλά περιπλανώμενος μέσα σέ συγκεχυμένες κι ἀσυνάρτητες πλάνες.
(᾿Από τό βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ περί ὀνείρων καί ὁραμάτων», ἔκδ.
Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Γ´ἔκδοση, σελ. 93).

Ὁ

ὅσιος Ἰωάννης τῆς
θά πλα
Κλίμακος
γράφει
νηθεῖ, θά
πώς ὅλα τά ὁράματα πού
ξεστρατί
προέρχονται ἀπό τόν Θεό Ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ (1807 - 1867)
σει καί τό
ἔχουν ἕνα κοινό χαρακτηριστι
πνεῦμα
κό. Φέρνουν ταπείνωση καί γαλήνη στήν ψυχή, τή γεμίζουν μέ
του θά ἐκμαυλιστεῖ. Αὐτό δέν τό καταφόβο Θεοῦ καί ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητας καί μηδαμινότη
λαβαίνει ὁ ἄπειρος. Στή συνέχεια ἡ δυνατάς της. Τά ὁράματα πού προκαλοῦμε μόνοι μας ὅμως,
τότητα διόρθωσης καί σωτηρίας σχεδόν
ἐνάντια στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀλαζο
χάνεται. Αὐτό τό ἔπαθαν πολλοί, πάρα
νεία καί τήν πλάνη. Προ
καλοῦν χαρά πού κολακεύει τή
πολλοί ἄνθρωποι. Καί δέν τό ἔπαθαν μόνο
μα
ταιότητα καί τό ἐγώ μας, κάτι πού ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νά
εἰδωλολάτρες, πού οἱ ἱερεῖς τους βρίσκοδιακρίνουμε.
νται σχεδόν σέ ἀνοικτή ἐπικοινωνία μέ τούς
Οἱ δαίμονες προσπαθοῦν νά ἐμφανίζονται σάν ἄγγελοι,
δαίμονες, ἀλλά καί πολλοί χριστιανοί πού
κολακεύουν τόν ἄνθρωπο μέ ἐπαίνους καί ἱκανοποιοῦν τήν
δέν γνώριζαν τά μυστήρια τοῦ χριστιανισμοῦ, πού οἱ συμπτώπεριέργεια καί τή ματαιότητά του. Μετά τόν σπρώχνουν
σεις καί τά περιστατικά τούς ἔκαναν νά ἐπικοινωνήσουν μέ
εὔκολα στήν αὐταπάτη καί προκαλοῦν μεγάλη ζημιά στήν
τούς δαίμονες. Ἀλλά τό ἔπαθαν καί πολλοί ἀσκητές καί μοναψυχή του.[...]
χοί πού ἐνῶ δέν εἶχαν πνευματική ἀντίληψη τῶν πνευμάτων,
Ἄνθρωποι πού ἔχουν ἁμαρτωλή ζωή εἶναι περισσότερο
τά εἶδαν μέ τά σωματικά τους μάτια.[...]
ἱκανοί στήν αἰσθητή ἀντίληψη τῶν πνευμάτων. Ποιός μπορεῖ
Ἐκεῖνος πού δέχεται τίς ὀπτασίες τῶν δαιμόνων μέ
νά βλέπει πνεύματα καί νά ἐπικοινωνεῖ μαζί τους; Οἱ
αἰσθητό τρόπο ἀπό μόνος του, χωρίς καθοδήγηση, τό κάνει
μάγοι, πού ἔχουν ἀπορρίψει τόν Θεό κι ἔχουν δεχτεῖ σάν
λαθεμένα καί πλανεμένα καί βαδίζει ἐνάντια στό θέλημα
θεό τους τόν σατανᾶ, καθώς καί οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν
τοῦ Θεοῦ. Τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατο ν᾽ ἀποφύγει τήν
δοθεῖ στά πάθη καί προσπαθοῦν νά τά ἱκανοποιήσουν.
πλάνη καί τή βλάβη πού ἀκολουθεῖ. Ἡ ἴδια ἡ ρίζα τῆς πρόΕἶναι ἐκεῖνοι πού καταφεύγουν στούς μάγους καί μέ τή βοή
θεσης καί τῆς ἐπιθυμίας του εἶναι αὐταπάτη καί πλάνη.[...]
θειά τους ἔρχονται σέ προφανή ἐπικοινωνία μέ τά ἐκπεσμένα
Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό νά μᾶς χαρίσει πνευματική
πνεύματα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά τό κατορθώσουν
θεωρία τῶν πνευμάτων, ὥστε νά μπορέσουμε νά τά διακρίαὐτό εἶναι ν᾽ ἀπαρνηθοῦν τόν Χριστό. Αὐτό τό συναντᾶμε
νουμε στούς λογισμούς καί στά ὄνειρα πού μᾶς βάζουν, νά
σέ ἀνθρώπους πού εἶναι ἐξαντλημένοι ἀπό τή μέθη καί τήν
διακόψουμε τήν πνευματική ἐπικοινωνία μας μαζί τους, νά
ἔκλυτη ζωή καί σέ ἀσκητές πού ἔχουν πέσει στήν ὑπερηφά
ξεφύγουμε ἀπό τόν ζυγό τους καί νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τή
νεια καί τήν πλάνη. Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού μποροῦν νά
δουλεία τους.
δοῦν πνεύματα φυσικά, μέ αἰσθητό τρόπο. Ἡ ἐπίσκεψη τῶν
Ὁ κίνδυνος γιά μᾶς βρίσκεται στήν ἐπικοινωνία μας μέ τά
πνευμάτων γίνεται σέ πολύ λίγους ἀνθρώπους καί τότε, σέ
ἐκπεσμένα πνεύματα, στην ὑποταγή μας σ᾽ αὐτά. Ἄς ἐγκαἐξαιρετικές περιπτώσεις τῆς ζωῆς τους.[...]
ταλείψουμε τήν ἄγνοια καί τίς ἐπικίνδυνες ἐπιθυμίες νά βλέΣήμερα πολλοί ἄνθρωποι ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά
πουμε αἰσθητά ὁράματα, ἔξω ἀπό τήν τάξη πού ὅρισε ὁ Θεός.
ἔρθει σέ ἐπικοινωνία μέ τά πονηρά πνεύματα, μέ τή μαγεία.
Ἄς ἀκολουθήσουμε τή διδασκαλία τῶν ἁγίων πατέρων καί τήν
Οἱ δαίμονες συχνά ἐμφανίζονται σάν ἄγγελοι φωτός. Ἀπατοῦν
παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας μέ εὐλάβεια καί
καί πλανοῦν μέ διάφορα παραμύθια, ἀνακατεύοντας τίς ἀλή
ὑποταγή. Ἄς ὑποταχτοῦμε μέ εὐλάβεια στήν τάξη τοῦ Θεοῦ.
θειες μέ τά ψέματα. Προκαλοῦν πάντα μεγάλη σύγχυση στήν
Ἐκεῖνος κάλυψε τίς ψυχές μας μέ τό πυκνό πέπλο τῶν σωμάψυχή ἤ καί στόν νοῦ. Σάν μέθοδο χρησιμοποιοῦν τή μαγεία.
των μας κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας διαδρομῆς μας, μᾶς
Σ᾽ αὐτήν τήν περίπτωση δέν ὑπάρχει ἀνοιχτή ἄρνηση τοῦ
ξεχώρισε μέ τό σῶμα μας αὐτό ἀπό τά κτιστά πνεύματα, γιά
Θεοῦ, ἀλλά κρυφή, καλυμμένη. Σήμερα ὁ διάβολος προ
νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τά ἐκπεσμένα. Δέν ἔχουμε ἀνάγκη
σπαθεῖ νά κρύψει τά δίχτυά του. Ἀγωνίζεται περισσότερο
τήν αἰσθητή ἀντίληψη τῶν πνευμάτων γιά νά τελειώσουμε τό
νά καταστρέψει τό οὐσιαστικό, ὄχι τό ἐπιφανειακό. Ἐκεῖνος
ἐπίπονο ἐπίγειο ταξίδι μας. Αὐτό πού χρειαζόμαστε εἶναι ἕνα
πού προσπαθεῖ νά ἐρευνήσει τά μυστήρια ἀδιαφορώντας γιά
φῶς ξεχωριστό. Καί τό φῶς αὐτό μᾶς δόθηκε. «Λύχνος τοῖς
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά διερωτηθεῖ ἄν ἡ πρόθεσή του
ποσί μου ὁ νόμος σου καί φῶς ταῖς τρίβοις μου» (Ψαλμ. ρη´
εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό ἤ σύμφωνη μέ τό θέλημά Του, ἐμπι
105). Ἐκεῖνοι πού πορεύονται διαρκῶς μέσα στό φῶς τοῦ θείου
στεύεται τυφλά τή μαγεία, μπαίνει ἀπρόσεχτα σέ ἐπικοινωνία
νόμου δέν θά πλανηθοῦν οὔτε ἀπό τά πάθη τους οὔτε ἀπό τά
μέ τούς δαίμονες καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τίς
ἐκπεσμένα πνεύματα, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφή: «Εἰρήνη
ὁδηγίες τους. Τί εἶναι αὐτό ἄν ὄχι ἀποστροφή τοῦ Θεοῦ, ἀπο
πολλή τοῖς ἀγαπῶσι τόν νόμον σου, καί οὐκ ἔστιν αὐτοῖς
μάκρυνση ἀπό κοντά Του;[...]
σκάνδαλον» (Ψαλμ. ριη´ 165). Τό θεϊκό φῶς ἀποκαλύπτει
Ἐκεῖνοι πού βλέπουν πνεύματα μέ τά σωματικά τους μάτια,
ὅλους τούς κρυφούς καί φανερούς κινδύνους στόν δρόμο μας.
εὔκολα μποροῦν νά πλανηθοῦν καί στή συνέχεια νά βλαφτοῦν
ἤ καί νά καταστραφοῦν. Ἄν τήν ὥρα πού βλέπει πνεύματα (Ἀπό τό βιβλίο «Τά Πνεύματα» τοῦ ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Μετάφραση
κάποιος ἄνθρωπος τά πιστέψει ἤ τά ἐμπιστευτεῖ, σίγουρα - Ἐπιμέλεια Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2010, σ.51-53, 60-61, 115-116, 144-146)

σελ. 2
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Ὁμολογία Πίστεως, δηλαδή  Ἀπολογία δικαιότατη

τή στήλη αὐτή, «Ἁγιονικοδημικά», συνεχίζουμε τή δημοσίευση (σέ συνέχειες) τοῦ
σπουδαιότατου καί τελευταίου ἔργου πού βγῆκε ἀπό τόν θεοφώτιστο νοῦ καί τήν
ὀξυγράφο γραφίδα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου. Πρόκειται γιά τήν «Ὁμολογία Πίστεως»,
πού παραθέτουμε σέ μετάφραση γιά κατανόηση καί ἀπό τούς ἁπλουστέρους.

(ΣΤ′ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
Γιά τό Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας
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ἶναι κατά πάντα ἀξιέπαινη ἡ
πρωτοβουλία τοῦ Γέροντος
Χρυσοστόμου καί τῆς ἀδελφότητος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου νά συμ
παρασταθοῦμε στόν διωκόμενο ἐπίσκο
πο Ράσκας καί Πριζρένης κ.Ἀρτέμιο
καί τόν πρωτοσύγκελλό του Συμεών.
Αὐτό σημαίνει πνευματική ὀρθόδοξη
αὐτοσυνειδησία καί ἐπαγρύπνηση, δι
ότι ὁ διωγμός γίνεται γιά θέματα πίστε
ως, ἀλλά καί συγκινητική φιλαδελφία.
Ὁ Θεός νά ἐνισχύῃ τήν ἀδελφότητα
ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό
κου καί τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.
Εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν φιλο
ξενία.
† πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης
27-5-2010

Ἐ

πισκέφθηκα τό Μοναστήρι τοῦ
Πενταλόφου. Εἶδα πολύ ὡραῖα
πράγματα τά ὁποῖα θά μείνουν στή
μνήμη μου. Γι᾽ αὐτά τά ὡραῖα πού ἔχουν
φτιάξει καί συνεχίζουν νά φτιάχνουν
(οἱ Μοναχοί) τούς ἀξίζει ἕνας μεγάλος
ἔπαινος. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά συμπα
ραστέκεται σέ τέτοιους ἀνθρώπους.
Μέ εὐλάβεια καί ἀγάπη
Νικόλαος Ἀβραμίδης/ 2-5-1992

Ε

ἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἐπισκε
πτόμεθα τό Μοναστήρι τοῦτο.
Χωρίς νά ἔχουμε ξεκινήσει μέ σκοπό νά
τό ἐπισκεφθοῦμε, μείναμε κατάπληκτοι
ἀπό τό ἔργο πού εἴδαμε καί μάθαμε, ὅτι
εἶναι ἐργασία δέκα ἐτῶν! Εὐχόμεθα νά
ὁλοκληρωθεῖ στό διάστημα, πού θά μᾶς
ἀξιώσει ὁ Κύριος νά τό ξαναεπισκε
φθοῦμε.
Ἰωάννης Μαυρομμάτης/2-5-1992

Σ

ᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα νά εἶστε
καλά πάντα. Πάντα νά προο

δεύετε.

Στ. Σηφάκης
Κορυδαλλός/2-5-1992

ὐτά παρακινηθήκαμε νά
τά γράψουμε ὄχι γιά νά
προξενήσουμε σκάνδαλο στήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ·ἀλλοίμονο
ἄν σκέφτεται κανείς ἔτσι! Ἀλλά
πρῶτα καί προπαντός γιά νά
ἀποδείξουμε ἀθῶο τόν ἑαυτό μας
ἀπό τίς κακόβουλες διαδόσεις καί
τίς κατηγορίες, πού οἱ καλοί ἀδελφοί διαδίδουν ἐναντίον μας καί
περισσότερο ἀπό κάθε τι ἄλλο
ἐπειδή μᾶς ὀνομάζουν αἱρετικούς
καί κακόδοξους καί μασόνους.
Διότι ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἀνώτεροι ἀπό ἐκεῖνον τόν
ὅσιο ἀββᾶ Ἀγάθωνα, ὁ ὁποῖος ὅταν
κατηγορήθηκε ὡς
πόρνος καί ὑπερήφανος καί φλύαρος καί συκοφάντης, δέχθηκε τίς
κατηγορίες
αὐτές
μέ
εὐχαρίστηση
(χαρά)· ὅταν ὅμως
κατηγορήθηκε ὡς
αἱρετικός, δέν ἀνέχθηκε τόν κακόβουλο χαρακτηρισμό,
ἀλλά ἀποκρίθηκε
ἔτσι ἀκριβῶς· «Δέν εἶμαι αἱρετικός». Καί ἀπολογούμενος γι᾽
αὐτό, εἶπε· «τά πρῶτα (δηλαδή τά
ἁμαρτήματα) τά ἀποδίδω στόν
ἑαυτό μου· ἐπειδή ἔτσι ὠφελεῖται
ἡ ψυχή μου· ἀλλά τό αἱρετικός
(δηλαδή τό ὄνομα) σημαίνει χωρισμό ἀπό τόν Θεό», ὅπως ἀναφέρονται αὐτά στό χειρόγραφο
«Παράδεισος τῶν Πατέρων», πού
συντάχθηκε ἀπό τόν Παλλάδιο,
ἐπίσκοπο ῾Ελενουπόλεως. Ἐμεῖς
δέν παρακινηθήκαμε σ'αὐτό ἀπό
μόνοι μας, πιστέψτε μας, ἀγαπητοί· ἀλλά τό κλειδί τῶν καλῶν
ἀδελφῶν, πού μᾶς κατηγοροῦν,
αὐτό ἄνοιξε τή δική μας πόρτα
καί οἱ κακόβουλες διαδόσεις καί
οἱ κατηγορίες τους «γέννησαν»
(δημιούργησαν) τήν Ὁμολογία
καί τήν Ἀπολογία μας αὐτή.
Διότι ἀπό τά παλαιά χρόνια ἐπισελ. 3

κρατεῖ συνήθεια στήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ καί ὅποιος κατηγορεῖται στά θέματα τῆς Πίστεως
ἔχει κάθε ἐλευθερία νά κάνει
ὁμολογία ἐκθέτοντας ὅσα προσωπικά παραδέχεται σχετικά μέ
τήν Πίστη του καί νά ὑπερασπίζεται τόν ἑαυτό του σέ ὅσα κατηγορεῖται γιά νά πληροφορηθοῦν,
ἀφ᾽ ἑνός ἐκεῖνοι πού δέν γνωρίζουν· καί ἀφ᾽ἑτέρου, γιά νά διορθωθοῦν αὐτοί πού κατηγοροῦν
ἐν γνώσει τους, ὅπως ἀναφέρουν
τά παραδείγματα ἐκείνων πού
μέ λεπτομέρειες ἀνέπτυξαν τίς
προσωπικές ὁμολογίες τους, ἀπό
τά ὁποῖα πολλά καί ἀναρίθμητα διασώζονται στά ἱερά Βιβλία.
῎Ετσι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διατύπωσε προσωπική
Ὁμολογία Πίστεως,
γιά ὅσα τόν κατηγοροῦσαν οἱ ὁπαδοί
τοῦ Βαρλαάμ καί
τοῦ Ἀκινδύνου, γιά
νά ἀποκρούσει τίς
κατηγορίες πού τοῦ
ἀπέδιδαν, ὅτι τάχα
πίστευε στήν ὕπαρξη δύο θεῶν· ἔτσι
ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ
Ἀλεξανδρείας στήν
Ἐπιστολή του πρός
τόν Ἀκάκιο, τόν ἐπίσκοπο Μελιτηνῆς, ἀπολογεῖται ὑπερασπιζόμενος κάποιους ἐπισκόπους τῆς
Φοινίκης, οἱ ὁποῖοι κατηγορήθηκαν ἄδικα, διότι γνωστοποίησαν
δημοσίως τήν δική τους Ὁμολογία· ἀλλά καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος
Ἐφέσου, στή Σύνοδο πού ἔγινε
στή Φλωρεντία, φαίνεται νά τό
ἐπιτρέπει αὐτό· (καί βλέπε γι᾽
αὐτό τήν ὑποσημείωση τοῦ Ζ´
Κανόνα τῆς Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στό δικό μας «Πηδάλιο»)·
ἔτσι ἔκαναν καί πολλοί ἀπό τούς
νεώτερους Διδασκάλους, ὅπως ὁ
κυρ Εὐγένιος καί ἄλλοι. Γι᾽ αὐτό,
κατόπιν (ὅσων εἰπώθηκαν) δέν
πρέπει κάποιος νά σκανδαλισθεῖ βλέποντας καί τήν δική μας
Ὁμολογία, τῆς ὁποίας ἀφορμή
ὑπῆρξε ἡ αἰτία πού ἀναφέρθηκε
προηγουμένως.

Ὁ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Λόγος
σ ά ρ ξ
ἐ γ έ ν ε τ ο .
Αὐτό σημαίνει πώς ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας
Ἀθάνατος καί Αἰώ- καί τοῦ σατανᾶ καί νά μᾶς μεταποιήσει σέ παιδιά
νιος ὅπως ὁ Θεός τοῦ Θεοῦ, πού ζοῦν στήν ἐλευθερία καί τή δόξα
Πατέρας καί τό Του· νά μᾶς ὁδηγήσει ἀπό τόν θάνατο στήν ἀθαἍγιο Πνεῦμα, ἔγινε νασία, νά μᾶς κάνει υἱούς Θεοῦ καί νά μᾶς τοἄνθρωπος. Ἔλαβε ποθετήσει δίπλα Του στόν θρόνο τῆς δόξας Του,
σάρκα ἀπό τήν Παρ- σάν γνήσια τέκνα Του.
θένο Μαρία. Ὤ, τί
Ὦ, ἀπροσμέτρητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Ὦ, ἀνέκθαυμαστό, τί φοβερό φραστη σοφία τοῦ Θεοῦ! Ὦ, μέγιστο θαῦμα, πού
καί σωστικό μυστή- δέν χωρεῖ ὄχι μόνο στόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ'
ριο! Ὁ Ἄναρχος Θεός Λόγος ἔλαβε ἀρχή κατά οὔτε καί στόν νοῦ τῶν ἀγγέλων! Ἄς δοξάσουμε
τό ἀνθρώπινο. Ὁ ἄσαρκος σαρκώθηκε. Ὁ Θεός τόν Θεό. Μέ τήν κατά σάρκα ἔλευση τοῦ Υἱοῦ Του
ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς ν' ἀπεκδυθεῖ τή θεότητά στόν κόσμο, μέ τό νά προσφέρει ὁ ἴδιος ὁ Υἱός
Του. Ὁ ἀναφής κι ἀπρόσιτος Θεός ἔγινε προ- τόν ἑαυτό Του θυσία γιά τό γένος τῶν ἀνθρώπων
σιτός σέ ὅλους,
πού εἶχε ὑποδουἩ
μόνη
αἰτία
κι
ὁ
μοναδικός
λόγος
τῆς
ἐνανθρώ
παίρνοντας δούλωθεῖ στήν ἁμα
πησης
τοῦ
Θεοῦ
ἦταν
τό
ὑπέρτατο
κι
ἀνέκφραστο
λου μορφή.
ρτία, δόθηκε σ'
Γιατί, γιά ποιό ἔλεός Του πρός τόν ἄνθρωπο... «...ὁ Λόγος σάρξ ἐγέ ἐκείνους πού Τόν
λόγο, μέ τή δική νετο», γιά νά μετατρέψει ἐμᾶς τά γήινα πλάσματα πίστεψαν ἡ εὐλοτου ἀποκλειστικά
γία τοῦ οὐράνιθέληση, ἔδειξε τέ- σέ οὐράνια, γιά νά πάρει τούς ἁμαρτωλούς καί νά ου Πατέρα, πού
τοια συγκατάβαση τούς κάνει ἁγίους· νά μᾶς ὁδηγήσει ἀπό τό θάνατο ἀντικατέστησε τήν
ὁ παντοδύναμος
ἀρχική
κατάρα.
στήν ἀθανασία, νά μᾶς κάνει υἱούς Θεοῦ...
Δημιουργός πρός
Τώρα ὁ ἄνθρωπος
τά ἁμαρτωλά πλάσματά Του, πρός τήν ἀνθρωπότη- ἀπολαμβάνει τήν υἱοθεσία, ἔλαβε τήν ἐπαγγελία
τα ὁλόκληρη, πού ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Θεό; ὅτι θά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή.
Ἡ μόνη αἰτία κι ὁ μοναδικός λόγος τῆς ἐναν
Ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε ὀρφανέψει ἐξαιτίας τῆς
θρώπησης τοῦ Θεοῦ ἦταν τό ὑπέρτατο κι ἀνέκφρα- ἁμαρτίας της. Ὁ οὐράνιος πατέρας μας ὅμως τήν
στο ἔλεός Του πρός τόν ἄνθρωπο. Δέν μποροῦσε ἀνακαινίζει μέ τό μυστήριο τῆς ἀναγέννησης, δηνά ὑποφέρει ὁ Δημιουργός νά βλέπει ὁλόκληρο λαδή μέ τό βάπτισμα καί τή μετάνοια. Οἱ ἄνθρωτό ἀνθρώπινο γένος, τό γένος αὐτό πού ὁ ἴδι- ποι ἐλευθερώθηκαν ἀπό τή βασανιστική καί
ος εἶχε προικίσει μέ τόσα θαυμαστά χαρίσματα θανατηφόρα ἐξουσία τοῦ διαβόλου, ἀπό τίς δοκατά τή δημιουργία, νά παραμένει σκλαβωμένο κιμασίες τῆς ἁμαρτίας καί τά πάθη τους. Ἡ φύση
ἀπό τόν διάβολο καί καταδικασμένο σέ αἰώνια τοῦ ἀνθρώπου θεοποιεῖται γιά χάρη τῆς ἄκρας
καταδίκη καί βάσανα. Κι «...ὁ Λόγος σάρξ ἐγέ- συγκατάβασης κι ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
νετο», γιά νά μετατρέψει ἐμᾶς τά γήινα πλάσματα Οἱ ἁμαρτίες του καθαρίστηκαν. Οἱ ἁμαρτωλοί
σέ οὐράνια, γιά νά πάρει τούς ἁμαρἐξαγιάστηκαν. Οἱ ἄρρωστοι θεραπεύτηκαν.
τωλούς καί νά τούς κάνει ἁγίους·
Ὅσοι βρίσκονταν σέ ἀτιμία δέχτηκαν πλού
νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή
σια τήν τιμή,
φθορά καί νά μᾶς κάνει
ἄμετρη τήν
ἄφθαρτους· νά μᾶς πάοὐράνια δό
ρει ἀπό τή γῆ καί νά
ξα. Ἐκεῖνοι
μᾶς ὁδηγήσει στόν
πού ζοῦσαν
οὐρανό·
σέ μαῦρο
καί
πηχτό σκοτάδι
φωτίστη-

μετοχή στήν κοινή
λατρεία καί στή
Θεία Εὐχαριστία.
Γνώση καί τήρηση
τῶν ἐντολῶν τοῦ
καν ἀπό τό θεϊκό φῶς τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστοῦ. Μᾶς εἶναι
νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δέχτηκε τή λογική δύναμη ἀπαραίτητες ἐπίτοῦ Θεοῦ, ἔχουμε τώρα νοῦν Χριστοῦ (βλ. Α΄Κορ. σης οἱ ἀρετές τῆς
β΄ 16), ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Στήν καρ- τα πείνω σης, τῆς
διά τοῦ ἀνθρώπου δόθηκε ἡ καρδιά τοῦ Χριστοῦ. ἐ λ ε η μ ο σ ύ ν η ς ,
Ὁ φθαρτός ἄνθρωπος γίνεται ἀθάνατος. Οἱ γυ- τῆς ἐγκράτει ας,
μνοί καί τραυματισμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία καί τῆς ἁγνότητας, τῆς
τά πάθη τους, στολίζονται τώρα μέ θεϊκή δόξα. ἁπλότητας καί τῆς
Ὅσοι πεινοῦν καί διψοῦν, χορταίνουν καί ξεδι- καλοκαρδίας.
ψοῦν μέ τόν ζωογόνο καί ψυχοτρόφο Λόγο τοῦ
Ἀδελφοί μου! Ἄς προσφέρουμε τίς ἀρετές αὐτές
Θεοῦ, μέ τό πάντιμο καί πάναγνο σῶμα καί αἷμα ὡς δῶρα σ' Ἐκεῖνον πού γεννήθηκε γιά χάρη
τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἀπατῆς σωτηρίας μας.
ρηγόρητοι βρίσκουν Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου θεοποιεῖται γιά χάρη Ἄς προσφέρουμε τίς
παραμυθία. Ὅσοι ἦ τῆς ἄκρας συγκατάβασης κι ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ ἀρετές μας αὐτές ἀντί
ταν ὑποδουλωμένοι,
γιά χρυσό, λίβανο καί
τοῦ
Θεοῦ.
Οἱ
ἁ
μ
αρτίες
του
καθαρί
σ
τη
κ
αν.
Οἱ
δεσμευμένοι ἀπό τόν
σμύρνα πού Τοῦ πρόἁμαρτωλοί
ἐ
ξ
α
γ
ι
ά
στηκαν.
Οἱ
ἄρρωστοι
θερα
διάβολο, βρῆκαν κι
σφεραν οἱ Μάγοι. Ὁ
πεύτηκαν...
Ὁ
φθαρτός
ἄνθρωπος
γί
ν
ε
τ
αι
ἐξακολουθοῦν νά βρίΧριστός εἶναι ὁ Βασκουν τήν ἐλευθερία ἀθάνατος... Ὅσοι ἦταν ὑποδουλωμένοι, δεσ σιλιάς μας, Θεός καί
τους.
μευμένοι ἀπό τόν διάβολο, βρῆκαν κι ἐξακο Ἄνθρωπος, Ἐκεῖνος
Ἀδελφοί μου! Τί
πού ἦρθε γιά νά δώσει
λου
θ
οῦν
νά
βρίσκουν
τήν
ἐλευθερία
τους...
πρέπει τότε νά κάνουτή ζωή Του γιά μᾶς.
με ἐμεῖς γιά νά γίνουΑὐτή θά εἶναι ἡ πιό
με ἱκανοί νά δεχτοῦμε ὅλη τή χάρη πού παρέχει εὐάρεστη θυσία μας στόν Θεό καί στό νεογεννη
ἡ κατά σάρκα ἔλευση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γῆ; θέν Βρέφος τῆς φάτνης, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀμήν.
Ἐκεῖνο πού χρειάζεται πρῶτ' ἀπ' ὅλα εἶναι ἡ
(Ἀπό τό βιβλίο «Ἐκκλησία, ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας καί ἡ μακαριότητα
πίστη μας στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, στό Εὐαγγέλιο, τῶν Ἁγίων» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κροστάνδης, Μετάφραση- ἐπιμέλεια Πέπού μᾶς προσφέρει οὐράνια διδασκαλία. Συμ τρου Μπότση, Ἀθήνα 2012, σ.59-62)

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης (1829 - 1908)

ΕΥΧΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ

Σ

τεκόμαστε καί φέτος μπροστά στή φάτνη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μέσα σ᾽ ἕναν κόσμο ἀνάστατο, βυθισμένο στήν ἀπόγνωση, τήν ἀπελπισία καί τήν παραφροσύνη.
Ὁλόκληρος ὁ κόσμος ζεῖ σήμερα σέ μιά ἀναστάτωση καί μιά ἐσωτερική ἀνασφάλεια χωρίς
προηγούμενο. Ἡ καθημερινή ζωή ἔχει γίνει ἀσφυκτική, βασανιστική, ἀπάνθρωπη.
Ζοῦμε σέ δύσκολες ὧρες. Ἐγκαταλείψαμε τόν Θεό Πατέρα καί γευόμαστε τώρα τούς
καρπούς τῆς ἀποστασίας μας.
Ἔρχεται ὅμως ἡ Νύκτα τῶν Χριστουγέννων. Καί ξαφνικά ὅλα θά ντυθοῦν στό
φῶς, ὅλα θά γίνουν διαφορετικά.
Νά, ὅπου νά᾽ ναι θά ἐνανθρωπήσει μέσα σέ ἄκρα συγκατάβαση ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Ἐκεῖ μέσα στή φάτνη περιμένει νά Τόν προϋπαντήσουμε ὅπως οἱ Μάγοι καί οἱ Ποιμένες. Ἄς πλησιάσουμε γιά νά μεταμορφωθοῦμε ἐκεῖ ὅπου ὁ Θεός ἀπόψε θά σπαργανωθεῖ. Καί ἄς Τοῦ προσφέρουμε καί
ἐμεῖς τά δῶρα τῆς καρδιᾶς μας:
Τήν ἀληθινή πίστη καί τή μετάνοιά μας,
τήν θερμή καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη μας,
τήν ἀδιασάλευτη πρός Αὐτόν ἐλπίδα μας.
Ἀληθῶς, ἐγεννήθη γιά μᾶς σήμερον Σωτήρ!
σελ. 5

Τ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ό Σάββατο, 27 Ὀκτωβρίου 2012, ὁ Σύλλογος
«ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ» εἶχε προγραμματίσει τήν πραγματοποίηση τοῦ
παράπλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Συγκεντρωθήκαμε ἑκατόν
πενήντα προσκυνητές καί ἐπιβιβαστήκαμε σέ τρία λεωφορεῖα. Πρῶτος προορισμός μας ἦταν ἡ Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ στήν Ὀλυμπιάδα Χαλκιδικῆς. Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχθηκε
ἡ ἁγία Καθηγουμένη Χρυσοβαλάντου μέ τήν Ἀδελφότητά
της, προσφέροντάς μας τό παραδοσιακό μοναστηριακό
κέρασμα.
Ἐνόσω βρισκόμασταν ἐκεῖ, ἦρθε τό ἄγγελμα τῆς ἀπαγόρευσης ἀπόπλου ἀπό τό λιμανάκι τῆς Οὐρανούπολης
λόγῳ κακοκαιρίας. Ἔτσι ἀναγκαστήκαμε νά ἀλλάξουμε τό
πρόγραμμά μας καί μετά ἀπό σύντομη σύσκεψη κατευθυνθήκαμε στήν Ἱερά Μονή ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Ἐκεῖ μέ περισσή χαρά μᾶς ὑποδέχθηκε
ὁ πνευματικός τῆς γυναικείας Ἀδελφότητας Γέροντας
Φίλιππος, ἡ ἁγία Καθηγουμένη Μοναχή Λυδία καί ἡ χαριτωμένη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Ἐντός τοῦ νεόδμητου
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Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, ὁ Γέροντας Φίλιππος μέ ἀξιοθαύμαστο νεανικό σφρίγος μᾶς ἀπηύθυνε λόγους πνευματικῆς
οἰκοδομῆς καί μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι δέν ὑπάρχει βίος ἐπί
γῆς πιό εὐτυχισμένος ἀπό αὐτόν πού διάγει ὁ Μοναχός.
Τό προσκύνημά μας ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἐπίσκεψή
μας στήν Ἱερά Μονή Εἰκοσιφοίνισσας, ὅπου προσκυνήσαμε τήν θαυματουργή ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας μέσα
στό κατανυκτικό παμπάλαιο Καθολικό.
Κατά τήν ἐπιστροφή μας ὁ σεβαστός ἅγιος Καθηγούμενος π.Χρυσόστομος δέν παρέλειψε νά κάνει τήν πνευματική συγκεφαλαίωση τῆς ὅλης ἐξόρμησής μας. Μᾶς
εὐχαρίστησε καί συνάμα μᾶς συνεχάρη πού δέν φέραμε
βαρέως τήν ἀλλαγή τοῦ προγράμματος, ἀλλά τήν ἀντιμετωπίσαμε πνευματικά, μέ γαλήνη καί ἐμπιστοσύνη στόν
Θεό. Ἄλλωστε, ὁ σκοπός μας κατ᾿ οὐσίαν εἶχε ἐπιτευχθεῖ·
προσκυνήσαμε σέ τόπους ἀσκήσεως καί προσευχῆς, σέ
τόπους ἀγγελικῆς βιοτῆς, ἀφιερωμένους διά βίου στήν
ἀέναη λατρεία καί δοξολογία Θεοῦ, ὅπου ἐφαρμόζεται τό
«ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς»...

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

εγάλη προσέλευση φιλέορτων πιστῶν γνώρισε ὁ ναός τῶν Ἀρχαγγέλων στίς 7 καί 8
Νοεμβρίου 2012, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῶν παμμεγίστων Τα
ξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς, στίς 3.30´μ.μ. ἔγινε λιτάνευση
τῆς ἱερῆς, θαυμαστῆς καί μεγαλοπρεποῦς
εἰκόνας τῶν ἀγγελικῶν Δυνάμεων ἀπό τό
Ἡγουμενεῖο πρός τόν ναό καί στή συνέχεια
ξεκίνησε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου
ἀρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου.
Μετά τό «Φῶς ἱλαρόν» ἡ Ἀκολουθία
συνεχίστηκε στό ὕπαιθρο. Ἤδη ὁ ἥλιος ἔ
ριχνε τίς τελευταῖες χλωμές ἀχτῖδες του στή
φύση, ἕτοιμος νά ἀποσυρθεῖ. Καί καθώς
τό σούρουπο ἅπλωνε ἀργά ἀργά παντοῦ τό
μακρύ μαῦρο πέπλο του, ἐμεῖς οἱ συμπανηγυριστές, συναθροισμένοι ἔξω ἀπό τόν ναό
τῶν Ἀγγέλων, συνηγμένοι ὅλοι ἐπί τό αὐτό, συμψάλλοντας καί συμπροσευχόμενοι, ἀναπέμπαμε δεήσεις πρός τόν
οὐρανό...

Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος π.Χρυσόστομος ἔκανε ἀναφορά στήν ἀποστασία τοῦ ἑωσφόρου ἀπό τόν Θεό καί τήν
πτώση τῶν Ἀγγέλων ἐκείνων πού τόν ἀκολούθησαν, μέ
συνέπεια νά γίνουν στή συνέχεια δαίμονες. Τόνισε ὡστόσο ὅτι καί ἐμεῖς, οἱ
σημερινοί Χριστιανοί, βρισκόμαστε σέ
ἀποστασία ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας,
γι ̓ αὐτό ζοῦμε καί βιώνουμε καθημερινά ὅλα αὐτά τά δεινά τά ὁποῖα ἔχουν
ἐπισωρευθεῖ τά τελευταῖα χρόνια στήν
πατρίδα μας καί στή ζωή τοῦ καθενός
μας προσωπικά.
Εὐχή τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου ἦταν
νά ἐντονοποιηθεῖ, μέσῳ τῆς προσευχῆς,
ἡ παρουσία τῶν Ἀγγέλων στή ζωή μας
καί νά ἐπιστρέψουμε σύντομα πίσω
στόν Πατέρα μας, τόν Ὁποῖο ἐγκαταλείψαμε. Οἱ Ἄγγελοι, τόνισε χαρακτηριστικά, στέλλουν σήμερα ἕνα μήνυμα πρός ὅλους
μας:«Πρόσχωμεν, στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου...».

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ _ ΕΟΡΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
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έ μιά ἀκόμη μεγάλη ἐκκλησιαστική ἑορτή
ἐλάμπρυνε ὁ μήνας Νοέμβριος τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου. Τήν 13η Νοεμβρίου τιμᾶται
ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου καί οἰκουμενικοῦ διδασκάλου
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἡμέρα κατά τήν ὁποία
συνεορτάζει καί ὁ _ φέρων τό ὄνομα «Χρυσόστομος»_
ἅγιος Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου.
Κάθε χρόνο ἡ ἡμέρα αὐτή τιμᾶται μέ ἰδιαίτερη
λαμπρότητα στό Ἱερό Κοινόβιο, τόσο ἀπό τούς πατέρες
τῆς Μονῆς ὅσο καί ἀπό τούς πολυπληθεῖς πιστούς καί
φίλους του.
Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος χοροστάτησε τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς κατά τή διάρκεια τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ τήν κυριώνυμη ἡμέρα (Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012) προεξῆρχε στό ἱερατικό συλλείτουργο μέσα
σ̓ ἕναν κατάμεστο ἀπό φιλάγιους προσκυνητές ναό, ὅπου
ξεχώρισαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Δήμαρχος Παιονίας
κ.Ἀθανάσιος Λαπόρδας καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κιλκίς
κ.Χρῆστος Γκουντενούδης.
Στίς ὁμιλίες του πρός τό ἐκκλησίασμα ὁ ἅγιος Καθηγούμενος σκιαγράφησε μέ ἁδρές γραμμές τήν προσωπικότητα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τοῦ μεγάλου καί
ἀπαράμιλλου αὐτοῦ ἐπισκόπου καί μάρτυρα τῆς ὀρθῆς
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πίστεως, ὁ ὁποῖος ἀδίκως διώχθηκε ἀπό συνεπισκόπους
του.
Στό μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ὁ ἅγιος Καθηγούμενος δέχθηκε καί τίς δύο ἡμέρες τίς εὐχές τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ», πολλῶν μελῶν
τοῦ
Συλλόγου,
πνευματικῶν παιδιῶν του καί φίλων
τῆς Μονῆς, ἐνῶ
παράλληλα ἔλαβε
καί σωρεία τη
λεφωνικῶν εὐχῶν
ἀπό ὅσους δέν
μπόρεσαν νά προ
σέλθουν γιά νά τοῦ
εὐχηθοῦν αὐτοπροσώπως. Εὐχές ἐπίσης, συνοδευόμενες ἀπό ξεχωριστή ὑϊική ἀγάπη καί ἔκφραση καρδιακῆς
εὐχαριστίας, ὁ ἅγιος Καθηγούμενος δέχθηκε ἀπό τούς
Μοναχούς καί τίς Μοναχές τῶν δύο Ἀδελφοτήτων πού
ποιμαίνει καί καθοδηγεῖ ὅλα αὐτά τά χρόνια ὡς πνευματικός πατέρας _ τῆς ἀνδρικῆς Ἀδελφότητας τοῦ Ὁσίου
Νικοδήμου καί τῆς γυναικείας Ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ
Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν ἐστιν».

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἔκαναν ἀποδεκτή τήν ἔγγραφη παραίτηση τοῦ ἕως πρότινος Προέδρου
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ» κ.Γεωργίου Ζερβοῦ σεβόμενα τούς αὐστηρῶς προσωπικούς λόγους πού ἐπικαλεῖται. Τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ἀπήλλαξαν τόν κ.Ζερβό
ἐκ τῶν καθηκόντων του στό Δ.Σ. καί τόν εὐχαρίστησαν διά τήν ἕως τοῦδε ἀγαστή συνεργασία τους.
Σύμφωνα πάντα μέ τό καταταστικό ἐκλήθη ὁ πρῶτος ἐπιλαχών Σύμβουλος κ.Ἀναστάσιος Πατσαλίδης, ὁ ὁποῖος
καί ἀπεδέχθη ἐκθύμως τήν εἴσοδό του στό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου. Ἔτσι, μετά τήν σύγκληση σέ σῶμα, ἡ σύνθεση τοῦ
νέου Δ.Σ. ἔχει ὡς ἀκολούθως: Πρόεδρος: Ἰωάννης Μπούρας, Ἀντιπρόεδρος: Ἀναστάσιος Πατσαλίδης, Γραμματέας:
Ἀθανάσιος Κουτσός, Ταμίας: Σπυρίδων Κουτσίδης καί Μέλος: Χρῆστος Σιμήτης.
Ὅλα τά μέλη ἀποδέχθηκαν ἀσμένως τήν ἀνωτέρω κατανομή τῶν ἀξιωμάτων τους
καί δήλωσαν προθυμία καί ζῆλο στήν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων τους γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου.
Τούς εὐχόμαστε ὁλόθερμα καλή ἐπιτυχία στό ἔργο τους!
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ»
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἔτος 13ο ^ Ἀρ. φύλλου 77 ^ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

Ἀριθμός ἀδείας ΕΛ.ΤΑ : 020013

Ἰδιοκτήτης: Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ»
Ἐκδότης - διευθυντής: Ἰωάννης Μπούρας
Ὑπεύθυνος τυπογραφείου:
Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου
Πεντάλοφος Παιονίας 61300 Γουµένισσα
Τηλ.: 23430 42314

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου ὁ
Πρόεδρος κ.Ἰωάννης Μπούρας καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου εὔχονται τό Μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ νά
πλημμυρίσει τίς καρδιές ὅλων μέ χαρά καί εἰρήνη καί τό νέο
ἔτος 2013 νά εἶναι γεμάτο ἀπό πνευματική καρποφορία
σελ. 7
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΕ ΙΕΡΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

ό Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου 2012, συντροφιά μέ ἕναν
Τελευταῖος σταθμός μας ἦταν τό πάντα φιλόξενο Ἱερό
θαυμάσιο, ἡλιόλουστο καιρό μέλη τοῦ Συλλόγου
Ἡσυχαστήριο «Παναγία Ἄξιόν ἐστιν» στό χωριό Μεσαῖο
μας «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ» ἐν
Θεσσαλονίκης. Φθάσαμε ἐκεῖ τό μεσημέρι. Ἤδη μᾶς ἀνέμενε
ἀρχῇ πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο
στρωμένη ἡ τράπεζα τῆς ἀγάπης! Ἡ αὐθόρμητη μοναστηρι
τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, πού βρίσκεται στίς
ακή φιλαδελφία καί φιλοξενία πού θέλει νά ὑπηρετεῖ καί
παρυφές τῆς μεγαλοπρεποῦς ὀροσειρᾶς
νά ἀναπαύει τόν πλησίον, ἦταν ἐκεῖ
Κερκίνης (Μπέλες). Τό ὅ
λο κτηριακό
ἁπλωμένη, μπροστά μας καί μᾶς
συγκρότημα, κτισμένο κατά τήν ἁγιο
περίμενε. Εἶχε φροντίσει γι᾽ αὐτό ἡ
ρειτική ἀρχιτεκτονική παράδοση, προ
ἀφειδώλευτη ἀγάπη τῆς ἁγίας Καθη
ξενεῖ ἐντύπωση στόν ἐπισκέπτη. Ἐκεῖνο
γουμένης Μοναχῆς Εὐφημίας καί
ὅμως πού προκά
λεσε περισσότερο τόν
τῆς καλῆς συνοδίας της. Γιά μιά
θαυμασμό μας ἦταν τό νεοανεγερθέν
ἀκόμη φορά βλέπαμε αὐτήν τήν
Καθολικό τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ἕνα
ἀγάπη, πού δέν φείδεται κόπου καί
ἀληθινό ἀρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα)
θυσίας, νά ἐκδηλώνεται ἔμπρακτα
θεμελιωμένο ἐντός τοῦ νέου περιβόλου
πρός τά πρόσωπά μας...
τῆς Μονῆς. Ὁ νέος αὐτός περικαλλής
Εἶχε στό μεταξύ ἀρχίσει νά ἔρχεται
Ναός_ ἕνα ἀξιοθαύμαστο μνημεῖο τέχ
γοργά τό δεῖλι, ὅταν κατευθυνθή
νης πού θυμίζει ἔντονα ἔνδοξες ἡμέ

καμε στόν Ναό τῆς «Παναγίας Ἄξιόν
ρες βυζαντινοῦ μεγαλείου, κτισμένος
ἐστιν» γιά νά προσκυνήσουμε τήν
ὁλόκληρος ἀπό πέτρα μέ τήν ἀρ
χαία
ὁμώνυμη θαυμαστή εἰκόνα τῆς προ
τεχνική_ χρειάσθηκε περισσότερο ἀπό
στάτιδος τοῦ τόπου αὐτοῦ. Κι ἀφοῦ
δέκα χρόνια γιά νά ὁλοκληρωθεῖ καί
ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
προσφάτως (21 Ὀκτωβρίου 2012) ἐγκαι
Μονῆς τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, πού
Μπροστά στό νέο Καθολικό
νιάσθηκε ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκου
πάντοτε μᾶς συνοδεύει στά προσκυ
τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου
μενικό Πατριάρχη κ.Βαρθολομαῖο.
νήματα αὐτά, τέλεσε τόν Ἑσπερινό
Τό ταπεινό Μοναστηράκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, πού βρίσκε
τοῦ Σαββάτου, ὕστερα ἔκανε καί τόν Ἁγιασμό. Ἦταν πρώτη
ται στό χωριό Θερμοπηγή λίγο πρίν ἀπό τό Σιδηρόκαστρο,
τοῦ μηνός, ἡ ἡμέρα ἀπό τό πρωί εἶχε ξεκινήσει πολύ ὄμορφα
ἦταν ὁ ἑπόμενος σταθμός μας. Ἀκολούθησε μετά ἡ Ἱερά
καί ὕστερα ἀπό τίς πνευματικές εὐλογίες πού λάβαμε, ὁ
Μονή τῶν ἁγίων Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Ἰωάννου τοῦ
ἐπίλογος ἦταν ὁ προσωπικός ἁγιασμός μας ἀπό τό χέρι τοῦ
Χρυσοστόμου καί ἁγίας Ὄλγας τῆς Βασιλίσσης στό χωριό
σεβαστοῦ Καθηγουμένου π.Χρυσοστόμου...
Φαιά Πέτρα. Ἀπολαύσαμε κι ἐδῶ τήν ἀγάπη τῶν Μονα
ζουσῶν...

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ_ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ:
Οἱ ὁμιλίες τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τοῦ
Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου θά συνεχισθοῦν _ σύν Θεῷ_ καί κατά τό ἐρχόμενο ἔτος (2013).
Ἡ πρώτη ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο, 26
Ἰανουαρίου 2013 καί ἡ ἑπόμενη τό Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013.
Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ: Τό
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013, ἀπό τίς 9. 30΄ π.μ.
ἕως τίς 12. 30΄ μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἡ 48η στή σειρά αἱμοδοσία
(ἡ πρώτη τοῦ νέου ἔτους). Καλοῦνται οἱ αἱμοδότες καί
οἱ Φίλοι τῆς Μονῆς, νά θυμηθοῦν τήν ἡμερομηνία αὐτή
καί νά προσέλθουν μέ τούς ἁγιονικοδημίτες πατέρες στό
κάλεσμα αὐτό πού ἀποτελεῖ μιά ἔμπρακτη πράξη προσφορᾶς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπό μας.

Πρός τά μέλη τοῦ Συλλόγου
ᾶς προσκαλοῦμε σέ τακτική Γενική Συνέλευση
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τοῦ Συλλόγου μας, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ
στό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
τό πρωί τῆς Κυριακῆς, 13 Ἰανουαρίου 2013, μετά τήν
θεία Λειτουργία.
Ἔπειτα ἀπό τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας, τήν προσφώνηση καί τίς πρωτοχρονιάτικες εὐχές ἀπό τόν ἅγιο
Καθηγούμενο τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, ἡ Συνέλευση τοῦ Συλλόγου θά ἀσχοληθεῖ μέ τά
παρακάτω θέματα:
α) Ἔγκριση πεπραγμένων καί Ἀπολογισμοῦ παρελθόντος ἔτους 2012.
β) Ψήφιση Προϋπολογισμοῦ ἔτους 2013.
Παρακαλοῦνται τά μέλη τοῦ Συλλόγου μας νά προσέλθουν στό Ἱερό Κοινόβιο κατά τήν προαναφερόμενη
ἡμερομηνία καί νά παρευρεθοῦν στή Γενική Συνέλευση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

