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Μεγάλη Εβδομάδα 2015. 

Στην πατρίδα μας, ο λαός μας, οι άνθρωποι της εργασίας, οι 

μη προνομιούχοι, περνούν την Εβδομάδα των Παθών, εδώ 

και 5 χρόνια, τραβώντας ο καθένας το δικό του σταυρό στον 

δικό του μικρό ή μεγάλο Γολγοθά. 

Η χριστιανική κατάνυξη των ημερών, φέρνει  το Θείο  Πάθος 

ακόμα πιο κοντά στο ανθρώπινο. 

Δύο και πλέον χιλιετίες μετά τον βίο του Ιησού και η φτώχεια, 

ο πόνος, η αδικία, εξακολουθούν να είναι τα καρφιά του 

μαρτυρίου του βίου μας. 

Μεταξύ αφρόνων πλουσίων, αδίστακτων δανειστών, 

γραμματέων και Φαρισαίων, αλλά και Πιλάτων, 

προσπαθούμε να δούμε το Φως της Ανάστασης, να πάρουμε 

τη δύναμή του για να σπάσουμε τα δεσμά μας.  

Τέτοιες μέρες φορτισμένες, η καρδιά και η ψυχή μας ψάχνει 

τρόπο να αγαλλιάσει, να «ψυχωφελήσει» να φτερουγήσει 

πάνω από το γκρίζο, να σμίξει με τις μυρωδιές και τα 

χρώματα του Απρίλη. 



Τι καλύτερο από ένα ταξίδι, στο Περβόλι της  Παναγιάς, το 

θεόπνευστο, Άγιον Όρος.  

Η Αθωνική Πολιτεία, που  δίνει άλλη διάσταση στο λόγο και 

το πνεύμα, τη φύση και τον άνθρωπο. 

Εκεί το Πάθος του Ανθρώπου, συναντάει το Θείο Πάθος με 

όλες τις αισθήσεις, εκεί η ψυχή, μπορεί να ταξιδέψει, να 

λουστεί στο ανέσπερο φως. 

Φωτογραφίες πολλών ετών από το 1992 μέχρι και σήμερα, 

από το προσωπικό μου αρχείο, από Προσκυνηματικές 

αναβάσεις, έρχονται να ανασάνουν  με τον Λόγο. 

Λόγος αιώνιος φλογερός μα και συνάμα ξεδιψαστικός και 

γάργαρος, βάλσαμο για τις πληγές μας. 

Ίαση για την  καρδιά μας που προσπαθεί εναγωνίως να 

αγαλλιάσει. 

Παρηγοριά για την ψυχή μας που κλαίει, θρηνεί με τα θεία 

πάθη, περιμένοντας  να γελάσει, να γιορτάσει με την 

Ανάσταση και το Πάσχα. 

Γιατί στο θείο πάθος, βλέπουμε το δικό μας. 

Το μικρό αυτό αφιέρωμα  είναι οι ευχές μας για τις Άγιες 

Ημέρες . 

 

                                                                      Γιάννης Σταμούλης 

                                       Πρόεδρος Δ.Σ.  

Ένωσης Αξιωματικών 

 Πυροσβεστικού Σώματος   

 

 

 



ΕΝ ΠΛΩ ΤΟ "ΣΙΘΩΝΙΑ" ΑΠΟ ΔΑΦΝΗ ΠΡΟΣ Ι.Μ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 

 

 
 

 

 

 

 

…Η ησυχία του ησυχαστή δεν είναι βουδιστική νιρβάνα ή μηδενισμός 

της ύπαρξης. Δεν ζει το μηδέν αλλά ζει το πάν, αφού ζει τον Θεό. Η 

Αγωνία είναι η βίωση του μηδενός. 

 

ΗΣΥΧΙΑ <<Η Ασκητική του Προσώπου>> 

 

 

 

 



ΑΝΗΦΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 1997 

 

 

Ο Χριστιανός είναι άνοδος και κάθοδος. Υπάρχει η άνοδος, 

επειδή υπάρχει η κάθοδος. Ποια είναι η κάθοδος. Να 

κατέρχεσαι, να κατέρχεσαι, να κατέρχεσαι όν τρόπον ο 

Χριστός κατήλθε μέχρι του άδου. Χρειάζεται και η κάθοδος. 

Ποια είναι η κάθοδος; Η κατάβαση στον πόνο. Να πάμε εκεί 

που υπάρχει πόνος να πάμε στα νοσοκομεία, στα σπίτια των 

φτωχών, στις φυλακές, στα σπίτια των χήρων, των 

ορφανών, των αμαρτωλών. Να επισκεφθούμε τον 

κοινωνικόν άδη. Βέβαια ο άνθρωπος ανατριχιάζει μπροστά 

στη θέα του ανθρώπινου πόνου. Δεν πρέπει όμως να το 

λησμονούμε αυτό. 

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου 



 

 

 

 

Στο περιβόλι της Παναγιάς, ανοίγει η αγκαλιά μας όασης, να 

βυθιστείς, να αφήσεις το πολυτάραχο του κοσμικού σου βίου, να 

επικοινωνήσεις με την φύση, την ομορφιά, να ακούσεις τα ψυχωφελή 

των γεροντάδων. Να νιώσεις  «πλούσιος» με τα ελέη του Πάνσοφου 

Δημιουργού. 

Η Αθωνική Πολιτεία σε καλοσωρίζει,  σε φιλοξενεί, «δωρεάν λάβετε, 

δωρεάν δώσετε».  

Άγνωστες λέξεις  την εποχή των αγορών κα των τοκογλύφων. 

 



ΚΑΡΥΕΣ –Ι.Ν. ΠΡΩΤΑΤΟΥ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 

 

 

 

 

Μη νομίσετε ότι οι άγιοι κατόρθωσαν να εξαγιασθούν ζώντας μεταξύ 

των ανθρώπων. Επέτυχαν να κατοικήση μέσα τους η θεϊκή δύναμις, 

αφού προηγουμένως ασκήθηκαν πολύ στην ησυχία. Και τότε, 

στολισμένους με τις αρετές, τους έστελνε ο Θεός ανάμεσα στους 

ανθρώπους για να τους οικοδομήσουν και να τους θεραπεύσουν. 

 

ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΒΒΑ ΑΜΜΩΝΑ 

 

 



 

 

 

 

Πως θα δοξάσει το παράξενο θάμβος των μαρτύρων; Και διαπιστώνω, 

εξετάζοντας προσεκτικά τούτο, πως ο καθένας από τους υπόλοιπους 

αγίους εγκωμιάσθηκε από κάποιον άλλον, ο υψηλός στην αρετή από 

κάποιον επίσης υψηλό και ο μετριώτερος από κάποιον μέτριο.  

Γι' αυτόν, όμως, που τώρα ευφημείται κατ' εξοχήν, το εγκώμιο 

προέρχεται από τον ίδιο τον Χριστό τον Θεό, που είναι η αλήθεια.  

 

 

΄Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης 

Εγκωμιαστικοί Λόγοι εις τον ΄Αγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον και Βαπτιστήν 

 

 



ΕΝ ΠΛΩ ΠΡΟΣ ΔΑΦΝΗ  

 

ΜΑΙΟΣ 2005 

 

 

 

Ο  μοναχός, δίδων κατάλληλον θέσιν εις το σώμα και κλίνων την 

κεφαλήν προς το στήθος, νοερώς προφέρει την προσευχήν εισπνέων 

ησύχως τον αέρα μετά των λέξεων: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, (Υιέ του 

Θεού)» και έπειτα εκπνέων τελειώνει την προσευχήν: «ελέησον με 

(τον αμαρτωλόν)». Κατά τον χρόνον της εισπνοής η προσευχή του νου 

κατ’ αρχάς ακολουθεί την κίνησιν του εισπνεομένου αέρος και 

συγκεντρούται εις το άνω μέρος της καρδίας. Κατά την εργασίαν 

ταύτην επί τι χρονικόν διάστημα η προσοχή δύναται να διαφυλαχθή 

αδιάχυτος και ο νους να παραμείνη πλησίον της καρδίας, έτι δε και να 

εισέλθη εντός αυτής.  

 

Η ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  

Του μακαριστού Γέροντος και κτήτορος  

της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Essex Σωφρονίου Σαχάρωφ  

 



 

 

 

 

Ο πλήρης τύπος της προσευχής είναι: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του 

Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Εις τους αρχαρίους ακριβώς αυτός 

ο τύπος προτείνεται. Εις το πρώτον μέρος της προσευχής 

ομολογούμεν τον Χριστόν-Θεόν, τον σαρκωθέντα δια την ημών 

σωτηρίαν. Εις το δεύτερον μέρος εν μετανοία αναγνωρίζομεν την 

πτώσιν ημών, την αμαρτωλότητα και την λύτρωσιν ημών. Ο 

συνδυασμός της δογματικής ομολογίας με΄τα της μετανοίας 

απεργάζεται την προσευχήν πληρεστέραν κατά το θετικόν αυτής 

περιεχόμενον. Είναι δυνατόν να καθορίσωμεν στάδια τινα εν τη 

αναπτύξει της προσευχής ταύτης: 

 

Η ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  

Του μακαριστού Γέροντος και κτήτορος 

 της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Essex Σωφρονίου Σαχάρωφ  

 



ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 

 

 

 

Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και 

ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι 

εισερχόμενοι δι' αυτής. 

Κατά Ματθαίον 7:13 

 

 



Ι.Μ.ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 

 

 

 

 

Ο θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα· όταν το σώμα 

εγκαταλειφθεί από την ψυχή, τότε αποσυντίθεται στα στοιχεία που 

πριν το αποτελούσαν.  

Καθένα στοιχείο του σώματος επιστρέφει στο φυσικό του στοιχείο, 

έτσι ώστε κανένα επιμέρους στοιχείο δεν καταστρέφεται πλήρως ή 

δεν επιστρέφει στην ανυπαρξία, και το σώμα παραμένει μέσα στα 

όρια αυτού του κόσμου (στο νερό, τον αέρα, το χώμα και το πυρ).  

Αυτό είναι η φθορά, δηλ. αποσύνθεση και όχι καταστροφή ή 

μετάπτωση σε κατάσταση ανυπαρξίας.  

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 



ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

 

 

 

Η ψυχή δεν επηρεάζεται από αυτήν την αποσύνθεση, γιατί είναι απλή 

και ασύνθετη και γι’ αυτό δεν μπορεί να διασπαστεί.  

Η ψυχή είναι αθάνατη και εκτείνεται στην αιωνιότητα.  

Το μόνο που αλλάζει σ’ αυτήν κατά το θάνατο είναι ο τρόπος 

υπάρξεώς της.  

Ακόμη και τότε η σχέση της με το φθειρόμενο σώμα δεν διακόπτεται, 

και η ψυχή θα μπορέσει να βρει όλα τα στοιχεία του λόγω της 

γνωστικής της δυνάμεως. 

 Ούτε ο χώρος (απόσταση) ούτε ο χρόνος εμποδίζει την ψυχή να βρει 

τα στοιχεία του σώματος κατά την ανάσταση.  

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΑ 



ΕΝ ΠΛΩ ΓΙΑ ΔΑΦΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 

 

 

 

Μακάριοι είναι όσοι βρίσκουν και πίνουν αυτό το αθάνατο 

κρυστάλλινο νερό, τον λόγο του Θεού, αφού μόνον αυτός έχει τη 

δύναμη να θεραπεύει την πνευματική δίψα της ψυχής και να 

μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Μακάριοι είναι αυτοί, που έρχονται σε 

προσωπική συνάντηση με τον Λόγο του Θεού, τον Χριστό, όπως η 

Σαμαρείτιδα εκείνη και μετέπειτα ισαπόστολος Φωτεινή. 

Εκείνη ξεδίψασε πνευματικά, βρήκε την ειρήνη της καρδιάς της, έζησε 

την ευτυχία και τη χαρά της, ένιωσε τη δικαιοσύνη του Θεού πέρα για 

πέρα, βίωσε την εμπειρία της αγάπης του. Αυτό κατόπιν διαλαλεί και 

στους άλλους συντοπίτες της και τους καλεί να σχηματίσουν τη δική 

τους εμπειρία γνωρίζοντας από κοντά τον Λόγο του Θεού, τον Κύριό 

μας Ιησούν Χριστόν! 

+ Ο Σάμου και Ικαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ 

 

 



ΑΝΗΦΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 

 

 

 «Το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω στον άνθρωπο, θα γίνει μέσα σ΄ 

αυτόν πηγή νερού, που θα τον συντηρεί για την αιώνια ζωή»  

Ιω. δ΄ 13-14 

 

 «Και μετά το υπερβλύσαι μένει πλήρης, εν ουδενί γαρ ελαττούμενος 

εκ της εις ετέρους χορηγίας, αλλ΄ αεί πηγάζων και πάσι τούτων 

μεταδούς των καλών επί της αυτής μένει τελειότητος»  

Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ιδ΄ 1 

 

 

 

 

 



ΚΑΡΥΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

 

 

 

Η ξεχωριστή σημασία της αρχιτεκτονικής του Αγίου Όρους είναι 

προφανής για όποιον συνειδητοποιεί την ιδιαιτερότητα των 

συνθηκών διαμόρφωσής της. Η μακραίωνη ιστορία του εγγυάται την 

ύπαρξη σ’ αυτό μνημείων από τα μεσοβυζαντινά χρόνια ως τον αιώνα 

που διανύουμε, ενώ οι διαβαθμίσεις συγκρότησης της μοναστικής 

ζωής και η ποικιλομορφία των λειτουργιών της έχει ως φυσική 

συνέπεια τη μεγάλη ποικιλία των κτισμάτων του. Στη διατήρηση του 

μνημειακού αυτού πλούτου καθοριστικό στοιχείο υπήρξε ο 

συντηρητισμός της μοναστικής ζωής, η οποία παραμένει ουσιαστικώς 

ανεξέλικτη. 

Μιλτιάδης Δ. Πολυβίου 

 



ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

 

 

 

 

«Στις εσχατιές του Άθωνα, εκεί που η ρομαντική αγριότητα και το 

τραγικό μεγαλείο της φύσης φθάνουν στο κατακόρυφο, εκεί που οι 

μεγαλοπρεπείς και ηλιοκαμμένοι βράχοι αμμιλώνται προς τους 

άγριους βράχους και τους λόφους, βρίσκονται, ως ιερό βήμα του 

πελώριου ναού του Υψίστου, τα ονομαστά Καυσοκαλύβια».  

Ευλ. Κουρίλας Λαυριώτης, 1929 

 



 

 

 

 «…Εάν ο Κύριος επέτρεπε τούτο, θα έσπευδον εν τη πρώτη ευκαιρία 

και αφορμή να καταφύγω εις τον βράχον υμών, ίνα παραδώσω το 

πνεύμα προς τον Ύψιστον αυτού, όπου η ψυχή μου εύρεν επί έτη 

ανακούφισιν και ύψωσιν, όπου το στοιχείον της αμαρτίας εσίγα. 

Ευχηθήτε να ψάλητε την νεκρώσιμον ακολουθίαν μου εις την 

κατακόσμητον κόγχην του ναού σας, ευχηθήτε υπέρ του ταπεινού 

αδελφού σας». 

Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΛΙ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ –ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

 

 

Η ζωή του μοναχού είναι αυθεντική σπουδή μετανοίας. Ο μοναχός 

είναι «ο στηλογραφών την ζωήν της μετανοίας. Δεδομένου δε ότι η 

μετάνοια είναι ουσιαστική επανάσταση, που εισήχθη εν Χριστώ στον 

κόσμο, για τη συνεχή ανακαίνιση του κόσμου, ο μοναχισμός διακρατεί 

τον Χριστιανισμό ως μόνιμη (πνευματική) επανάσταση, μέσα στον 

κόσμο ενώ παράλληλα συνεχίζει την πνευματικότητα των πρώτων 

αιώνων, προφυλάσσοντας την Εκκλησία από τον κίνδυνο της 

εκκοσμίκευσης, ενεργώντας ανασταλτικά στην εξάπλωσή της 

Του Πρωτοπρεσβ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού 



ΚΕΛΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΠΟΥΣ –ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

 

 

 

Ο Μοναχισμός στην απόλυτη συνέπειά του στον αγώνα για θέωση, 

εκφράζει σε κάθε εποχή το «περισσόν» της Χριστιανικής ασκήσεως, 

την οδόν της «υπερβολής» (Α´ Κορινθίους 12, 31), η οποία στην 

πνευματική ζωή γίνεται κανόνας. Γι αυτό και ονομάσθηκε «κρείσσων 

οδός» ή «κόσμος της Εκκλησίας». 

Του Πρωτοπρεσβ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού 

 



ΣΤΟΝ ΑΡΣΑΝΑ ΤΗΣ Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ 

ΜΑΙΟΣ 2010 

 

 

 

Οί θλίψεις, είναι οί διάφορες τρικυμίες, καί στίς τρικυμίες πρέπει νά 

βρεθούμε άντοχικοί. Τί θέλει νά πει αύτό; Ότι πρέπει νά 

προετοιμάζουμε τόν εαυτό μας εκ πείρας καί άπό πρόβλεψη, όπως 

προβλέπουν καί οί καπεταναίοι άπό τά διάφορα σημεία τό τί μέλλει 

νά γίνει στή θάλασσα καί παίρνουν τά άνάλογα μέτρα. Έτσι καί εμείς 

οί ίδιοι θά παίρνουμε τά άνάλογα μέτρα άντιμετωπίσεως στό νά 

ύπομείνουμε τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς 

Γέροντος Έφραίμ Φιλοθεΐτου 



ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ 

ΜΑΙΟΣ 2010 

 

 

 

 

"Ο στερεώσας λόγω τους ουρανούς, και την γην εδράσας επί υδάτων 

πολλών, στερέωσόν με προς ύμνον, και δοξολογίαν σου Κύριε"  

"Μηναίον Ιανουαρίου" 

 

 

 



Ι.Μ ΦΙΛΟΘΕΟΥ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

 

 

 

Ἀληθῶς εἶπεν ὁ Κύριος, ὅτι δὲν δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ 

κόσμου ν' ἀποκτήσῃ καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὔτε μετὰ τῆς 

συναναστροφῆς τοῦ κόσμου ν' ἀποκτήσῃ καὶ τὴν συναναστροφὴν 

τοῦ Θεοῦ, οὔτε μετὰ τῆς φροντίδος τοῦ κόσμου δύναται νὰ ἔχῃ καὶ τὴν 

φροντίδα τοῦ Θεοῦ. 

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος 



ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

 

 

 

 

Είναι δειλινό. Κατεβαίνουν μέσα στον ήλιο ένας ένας και πηγαίνουν 

στο καθολικό, που στέκει με το βαθύ κόκκινο χρώμα του στην αυλή. 

Η πυκνή μοναστική πόλη ξύπνησε από τη νάρκη του μεσημεριού. 

Εσπερινός . 

Πρώτα φαίνονται οι γέροι. Τους χρειάζεται ώρα να φτάσουν, και 

ξεκινούν νωρίς. Έπειτα ακούγεται το στερεό και γρήγορο βήμα των 

νέων. Τα νιάτα τους δεν ξεχνούν το λύγισμά τους μέσα στο ράσο.. 

Μερικοί από αυτούς είναι ανήσυχες σερπαντίνες, άλλοι κρατούν το 

παράστημα ολόισιο, λεπτό και σεμνό κιονίσκο βυζαντινού τρούλου. Η 

φορεσιά τους περιποιημένη. Το ράσο ολοκαίνουργιο. Το 

επανωκαλυμάυχο άψογο. 

 

Από την ζωή του μοναστηριού ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 



Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ΜΑΙΟΣ 1997 

 

 

Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκραταίωσε Κύριος το 

έλεος αυτού επί τους φοβούμενους αυτόν. Καθ' όσον απέχουσιν 

ανατολαί από δυσμών, εμάκρυνεν αφ' ημών τας ανομίας ημών. Καθώς 

οικτείρει πατήρ υιούς, ωκτείρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν· 

ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χους εσμέν. Άνθρωπος, 

ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσεί άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει.  

Ψαλμός 



Ι.Μ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΜΑΙΟΣ 1997 

 

 

 

Δὲν πρέπει, ἀγαπητέ, μὲ κανένα τρόπο, νὰ ἀποφεύγῃς ἐκεῖνα, ποὺ 

γίνονται ἀφορμές, γιὰ νὰ ἀποκτήσῃς τὶς ἀρετές. Ἀλλὰ ἀντίθετα, 

πρέπει νὰ τὰ δέχεσαι πάντα μὲ χαρά, ἀμέσως μόλις σοῦ 

παρουσιασθοῦν καὶ νὰ θεωρῇς ἔντιμα πλέον καὶ ἀγαπητὰ ἐκεῖνα, ποὺ 

εἶναι στὴν αἴσθησί σου περισσότερο ἀηδιαστικὰ καὶ ἀνόρεκτα. 

Μακάριος ο Αιγύπτιος 



ΣΤΟ ΔΟΜΟ ΑΠΟ Ι.Μ.ΙΒΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 

ΜΑΙΟΣ 1997 

 

 

 

Ἂν ὁ πονηρὸς καὶ πείσμων ἐχθρός μας, ποὺ δὲν κουράζεται ποτὲ νὰ 

μᾶς πειράζῃ, ἤθελε κάποτε νὰ σὲ πολεμήσῃ καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τὴν 

ὥρα τοῦ θανάτου μὲ κάποιες ψεύτικες ἐμφανίσεις καὶ μὲ 

μεταμορφώσεις σὲ Ἄγγελο φωτός, ἐσὺ νὰ παραμένῃς σταθερὸς στὴν 

γνῶσι τῆς ταπεινότητος καὶ τῆς μηδαμινότητος τοῦ ἑαυτοῦ σου. 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 



Ι.Μ.ΙΒΗΡΩΝ 

ΜΑΙΟΣ 1997 

 

 

"Ήλιος πνευματικός, το Όρος το Άγιον, και πέριξ αυτόν τα 

φωτόμορφα συγκροτήματα του νοητού της Εκκλησίας στερεώματος. 

Θεία παρεμβολή της Βασιλίσσης των Αγγέλων, επί κούφων νεφελών 

καθεζομένης και εκείθεν απλούσης την επισκίασιν Αυτής επί το 

προστατευόμενον Όρος" 

 Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης 

 



 

 

Ο «σταυρός σου» μεταβάλλεται σε «σταυρό του Χριστού», όταν ο 

μαθητής του Χριστού τον βαστάζη με πραγματική επίγνωσι της 

αμαρτωλότητός του που της πρέπει τιμωρία. Όταν τον βαστάζη με 

ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό, με δοξολογία του Χριστού. Η 

δοξολογία και ευχαριστία δίνουν στον πάσχοντα πνευματική 

παρηγοριά. Η ευχαριστία και η δοξολογία γίνονται η υπεράφθονη 

πηγή της απρόσιτης και ακήρατης χαράς, που υπερπλημμυρίζει την 

καρδιά, ξεχύνεται στην ψυχή, ξεχύνεται ακόμη και στο σώμα. 

Ο Σταυρός του Χριστού και μόνον κατά το σχήμα του είναι για τα 

σαρκικά μάτια στάδιο σκληρό. Για τον μαθητή όμως και οπαδό του 

Χριστού είναι το αγώνισμα που δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή 

πνευματική ηδονή. Τόσο είναι μεγάλη αυτή η ευχαρίστησις, ώστε η 

θλίψις καταπίνεται εντελώς από την ευχαρίστηση, και ο οπαδός του 

Χριστού στις πιο σκληρές δοκιμασίες δοκιμάζει μόνον ευχαρίστησή. 

Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ 

 

 

 

 



 

 

Από παντού προβάλλουν ασκηταριά ερημικά και αγέρωχα . Αιώνες 

και καιροί τα σημάδεψαν,  κάνοντάς τα μέρη αναπόσπαστα στου 

Ποιητή την πάνσοφη φτιάξη . Στεκόμαστε στα ψηλότερα αγνάντια 

και ανασαίνουμε μυρωμένο οξυγόνο . Φωνάζουμε , να ακουστεί η 

χαρά μας όσο πιο μακριά … Προσπαθούμε να …αγγίξουμε θάλασσα 

και ουρανό στο σμίξιμό τους . 

Νώντας Σκοπετέας 

 


