
«Γενόμενος ὑπήκοος». Ἄν σκε-
φτοῦμε γιά ποιόν ὁμιλοῦμεν ὅτι ἔγινε
ὑπήκοος, θάμβος καί ἔκστασις θά κα-
ταλάβουν τίς ψυχές μας.
Καί φυσικά ὁμιλοῦμεν πε-
ρί τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Παρακοή ἦταν ὁ λόγος
τῆς πτώσεως καί τῆς ἐξο-
ρίας τῶν πρωτοπλάστων
ἐκ τοῦ Παραδείσου;  Ὑπα-
κοή ὁ λόγος τῆς  ἀναστά-
σεως καί τῆς εἰσόδου εἰς
τόν Παράδεισον.  Ἡδονή
ἡ γεῦσις τοῦ  ἀπαγορευ-
μένου καρποῦ;  Ὀδύνη ἡ θυσία ἐπί τοῦ
Σταυροῦ. Ἡ μέν ἔφερε τήν  ἀπώλεια
καί τόν θάνατο, ἡ δέ προκάλεσε τήν
σωτηρία καί τήν Ἀνάσταση!

Αὐτή ἡ μεγάλη  ἀρετή τῆς ὑπακοῆς
εἶναι πού  ἀποδεικνύει τήν  ἀγάπη
μας πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
Διότι δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός ἐπι-
στροφῆς καί σωτηρίας γιά νά βαδίσω-
μεν, ἐκτός  ἀπό αὐτήν πού μᾶς ἔδειξε
ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς μας, γενόμενος ὑπή-

κοος. Ὑποδύεται τόν ρόλο τοῦ ὑπο-
τακτικοῦ, Θεός ὤν! Κατάβασις ὁμοῦ
καί συγκατάβασις! Ὑπήκοος ὁ Θεός;

Ναί! Γιά τή δική μας
σωτηρία. Καί μέχρι πό-
σο ὑπήκοος; Μέχρι θα-
νάτου. Ποίου θανάτου;
Θανάτου δέ σταυροῦ
(Φιλιπ. β, 8). Καί τότε,
μόνον τότε, ἔρχεται ἡ
ὕψωσις καί ἡ  ἀνάστα-
σις. «Διό καί ὁ Θεός
Αὐτόν ὑπερύψωσε καί
ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνο-
μα, τό ὑπέρ πᾶν ὄνο-
μα» (Φιλιπ. β, 9).

Τήν ἀλήθεια αὐτή μᾶς ἐπιβεβαιώνει
καί ὁ Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς λέγο-
ντας ὅτι ἡ ὑπακοή κατέχει τήν πρώτη
θέση μεταξύ τῶν βασικῶν  ἀρετῶν,
διότι  ἀνατρέπει προηγουμένως τήν
ὑπερηφάνεια καί γεννᾶ ἐν συνεχεία
τήν ταπεινοφροσύνη. Γι’ αὐτό, γίνεται
σ’ αὐτούς πού εὐχαρίστως τήν δέχο-
νται, θύρα πού ὁδηγεῖ στήν  ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ. Καί συνεχίζει ὁ μεγάλος
αὐτός Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας λέ-

«ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»
(Φιλιπ. β, 8)





γοντας ὅτι « αὐτήν τήν ὑπακοή  ἀθέ-
τησεν ὁ Ἀδάμ καί ἐκρημνίσθη εἰς τά
βάθη τοῦ Ἅδου».  Ἐν ἀντιθέσει μέ τόν
Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος
«τήν ὑπακοήν  ἀγάπησε κατά τήν
ἐνανθρώπησή του, ὑπακούσας μέχρι
σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ς
καί θανάτου εἰς
τόν Θεόν Πα-
τέρα, χωρίς μέ
τή θυσία του νά
ἐλαττωθεῖ σέ τί-
ποτα ἡ θεία με-
γ α λ ε ι ό τ η ς
Του». Καί ἑρμη-
νεύοντας τόν
λόγο πού τό
ἔπραξε αὐτό ὁ
Χριστός λέει ὅτι
«τό ἔκαμε διά
νά ἀνατρέψει τό
κακό τῆς παρα-
κοῆς τοῦ Ἀδάμ
διά τῆς ὑπακοῆς
Του καί διά νά
ἐπαναφέρει εἰς
τήν μακαρία
καί αἰωνία ζωή ἐκείνους πού θά ζή-
σουν μέ ὑπακοή».

Πολλοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού ἔζη-
σαν μέ ὑπακοή καί ἐδιόρθωσαν τό
σφάλμα τοῦ πεπτωκότος Ἀδάμ, ὁ
ὁποῖος μέ τήν παρακοή του ἐχωρίσθη
ἀπό τόν Θεό καί ὡς ἐκ τούτου ἔφερε
τήν φθορά καί τόν θάνατο στήν κτίση
ὁλόκληρη.

Τρανότατο παράδειγμα ἡ Παναγία
μας. Ἡ κόρη αὐτή τῆς Ναζαρέτ, ἡ

ὁποία μέ τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γέ-
νοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου» (Λουκ. α,
38) ἐγεφύρωσε τό μέγα χάσμα πού
προκάλεσε ἡ παρακοή στήν σχέση μας
μέ τόν Θεό. Καί κατόρθωσε μέ τήν
ὑπακοή καί καθαρότητά της νά ἑλκύσει

τόν Υἱό καί Λόγο
τοῦ Θεοῦ καί νά
δανείσει σ’ Αὐτόν
τήν ἀνθρώπινη
φύση, τήν ὁποία
Ἐκεῖνος προσέλα-
βε καί ἁγίασε καί
ἐθέωσε. 

Στή συνέχεια
ὅλοι οἱ Ἅγιοι, Δί-
καιοι, Προφῆτες,
Ἀπόστολοι καί
Μάρτυρες, Ὅσιοι
καί Ὁμολογητές
διά τῆς ὑπακοῆς
στό θέλημα καί
στίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ κατόρθωσαν
τόν θρίαμβο τοῦ
ἁγιασμοῦ.

Ἴσως ὅμως νά
πεῖ κανείς ὅτι ἡ ὑπακοή εἶναι στέρησις
τῆς ἐλευθερίας καί  ἀντιτίθεται στά
ἀνθρώπινα δικαιώματα, πού ὑποκριτι-
κά προασπίζονται οἱ καταπατοῦντες
ἐγωιστικά τόν νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ καί κατ’ ἐπέκταση τό ἀνθρώπινο
πρόσωπο. Στήν λογική τοῦ κόσμου, καί
ἰδίως τοῦ σημερινοῦ, ἡ ἀδιάκριτος ὑπο-
ταγή τοῦ λογισμοῦ καί τοῦ θελήματος
ἀκούγεται σάν παράνοια, σάν στέρησις
τῆς  ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.



«ἰδού ἡ δούλη Κυρίου˙
γένοιτό μοι κατά τό

ρῆμά σου»





Ἡ λογική τοῦ κόσμου  ἀγνοεῖ βε-
βαίως ὅτι ἡ ὑπακοή ὡς τρόπος ζωῆς
καί πολιτείας προϋποθέτει τήν ἐλεύ-
θερη ἐπιλογή τοῦ ἰδίου τοῦ ὑποτακτι-
κοῦ καί τοῦ κάθε ἀγωνιζομένου Χρι-
στιανοῦ, ὁ ὁποῖος προκρίνει τήν σοφία,
τό θέλημα, τήν ἐμπειρία καί πάνω  ἀπό
ὅλα τήν ἀγάπη τοῦ Γέροντος καί πνευ-
ματικοῦ πατέρα, ὡς τόν ἀσφαλή ὁδο-
δείκτη πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄν ὅμως μέσα στόν ἀγώνα τοῦ κάθε
χριστιανοῦ πρός τήν κάθαρση καί τόν
ἁγιασμό ἡ ὑπακοή κατέχει τήν πρώτη
θέση, ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ ἅγιος
Διάδοχος, πολύ περισσότερο στή ζωή
καί τόν ἀγώνα τοῦ Μοναχοῦ. Γι’ αὐτό
καί δέν μπορεῖ νά λέγεται κάποιος
Μοναχός χωρίς ὑποτακτικό φρόνημα
πρός τόν Γέροντά του.

Καί γιά νά μήν ἰσχυριστεῖ κανείς ὅτι
σήμερα εἶναι ἀνεφάρμοστη ἡ μεγάλη
αὐτή ἀρετή, προβάλλουμε ἕναν ἀπό
τούς πολλούς ἀθλητές τῶν ἡμερῶν
μας, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν πράξη στήν ζωή
τους τήν χριστομίμητη αὐτή ἀρετή,
πρός ὠφέλεια ὅλων μας.

Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης
ἐργάστηκε τήν ὑπακοή μέ τέλεια
αὐταπάρνηση. Κατάλαβε, ὁ μεγάλος
αὐτός νηπτικός Γέροντας, ἐμπειρικά -
«ἐκ πείρας ὁμιλῶ» ἔλεγε- τί σημαίνει
νά ἀγαπᾶ κάποιος τόν Θεό καί νά
ὑπακούει σ’ Αὐτόν! Ἔτσι, ἔδωσε τά
πρωτεῖα στήν ὑπακοή, τήν ὁποία
ἐργάστηκε μέ τέλεια αὐταπάρνηση.
Κατάλαβε μέ τήν πρακτική ἐμπειρία
του ὅτι ἡ ὑπακοή στόν Γέροντα ἀνα-
τρέχει σέ ὑπακοή στόν ἴδιο τόν Θεό.

Μᾶς  ἀξίωσε ὁ Θεός νά γνωρίσωμε
ἀπό κοντά αὐτόν τόν μεγάλο ἥρωα
τῆς ὑπακοῆς καί νά βιώσωμε τά πνευ-
ματικά του χαρίσματα, ἐφόσον συχνά
τόν συναντούσαμε, ἰδίως κατά τήν πα-
ραμονή μας στή Νέα Σκήτη. Τήν ἀγά-
πη, τόν σεβασμό ἀλλά καί τήν εὐλά-
βειά μας στόν σύγχρονο αὐτόν ὅσιο
τῶν ἡμερῶν μας, ἔβαλε μέσα στίς ψυ-
χές μας ὁ μακαριστός Γέροντάς μας
Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός. Μαθητές καί
οἱ δύο τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ, Ἁγίου
Ἰωσήφ τοῦ ἡσυχαστοῦ, εἶχαν  ἀνα-
πτύξει, καί μετά τήν ὁσία κοίμηση τοῦ
Γέροντός τους, ἕναν δυνατό σύνδεσμο
ἀγάπης, τόν ὁποῖο κράτησαν μέχρι
τήν ἀναχώρησή τους ἐκ τοῦ ματαίου
τούτου κόσμου.

Δοξάζομε τόν Θεό, πού στίς δύσκο-
λες αὐτές ἡμέρες, κατά τίς ὁποῖες ὁ
ἄνθρωπος καταρρακώνεται ἀπό τά πά-
θη του, μέσα στή γενική ἁμαρτωλότη-
τα πού ἐπικρατεῖ, μᾶς φανερώνει τέτοι-
ες μορφές, σάν τόν Γέροντα Ἐφραίμ
τόν Κατουνακιώτη, ζωντανό παρά-
δειγμα ὑπακοῆς καί ἁγιότητος, ὡς
ἀντιστάθμισμα στήν γενική ἀποστασία.

Μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Κα-
τουνακιώτη ἄς ἐπικαλεστοῦμε τίς
εὐχές ὅλων τῶν συγχρόνων Ἁγίων,
καθώς καί τοῦ πολυσεβάστου μας Γέ-
ροντος Γερβασίου -ἀπό τήν κοίμηση
τοῦ ὁποίου συμπληρώθηκαν δύο ἔτη -
γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης τοῦ
Θεοῦ στόν κόσμο καί στίς ψυχές μας.
Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Νήφων







 

Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ






    





   
   
   


  









  


    
 

 

  



   
   

    
   
 






   
    
    





 

   
 


   




   

 




    

   


     



    




    



    

    
    



 


 
     
    










     




 

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνου-
με τό καλό στόν κόσμο. 

 



5 Μαρτίου 2022. Δύο χρόνια συ-
μπληρώθηκαν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ
μακαριστοῦ Γέροντός μας Γερβασίου.

Λίγες ταπεινές σκέψεις σάν ἕνα
εὐλαβικό κεράκι στή μνήμη του θέλω
να χαράξω. 

Ὁ Γέροντας δέν ἦταν μεγάλος ἐπει-
δή γύρισε τόσες χῶρες κι ἐπειδή βοή-
θησε καί ἀποφυλάκισε τόσους ἀνθρώ-
πους. Ὄχι, δέν ἦταν μόνο αὐτό. Ὅπως
καί ἡ ἀξία τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔγκειται
στά συσσίτια καί στίς ἄλλες πράξεις
κοινωνικῆς προσφορᾶς. Ἡ Ἐκκλησία
ἱερουργεῖ. Κατεβάζει τόν Θεό στή γῆ.
Τά ἄλλα ἕπονται. Γιατί δέν μπορεῖ νά
εἶσαι τοῦ Θεοῦ καί νά ἀδιαφορεῖς γιά
τήν εἰκόνα Του, τόν διπλανό σου. 

Ἡ μεγαλοσύνη τοῦ Γέροντα βρίσκε-
ται στό ὅτι εἶχε μιά βαθύτατη σχέση μέ
τόν Θεό, ἦταν μονίμως συνεπαρμέ-
νος ἀπό τόν θεῖο ἔρωτα καί ὡστόσο
δέν κλείστηκε στόν ἑαυτό του γιά νά

ἀπολαμβάνει τίς πνευματικές του
ἐμπειρίες. Καί ἦταν νά ἀπορεῖς πῶς
συνδύαζε αὐτή τήν τόσο ὑψηλή πνευ-
ματική κατάσταση μέ τήν ἐνασχόληση
στόν τομέα τῶν φυλακισμένων. Πῶς
βίωνε καθημερινά καί τίς λεπτομέρειες
ἀκόμα τῆς ζωῆς τους. 

Θυμᾶμαι κάποια φορά πού ἐπρόκει-
το νά ἐπισκεφθεῖ μιά φυλακή. Μᾶς
εἶπε νά βάλουμε μέσα στά δέματα πού
ἑτοιμάζαμε γιά τούς κρατουμένους καί
καραμέλες. Στήν ἀγορά ὅμως βρίσκα-
με μόνο μαλακές καραμέλες (ζελεδά-
κια). Ὁ Γέροντας ζητοῦσε νά ψάξουμε
περισσότερο, νά βροῦμε σκληρές κα-
ραμέλες. Ὅταν τόν ρωτήσαμε γιατί θέ-
λει ὁπωσδήποτε τίς σκληρές, μείναμε
ἄναυδες ἀπό τήν ἀπάντηση: «Γιατί
αὐτές ἀργοῦν νά λιώσουν μέσα στό
στόμα κι ἔτσι ἡ γλύκα διαρκεῖ περισ-
σότερο»!

*
Κάθε βράδυ πρίν ξαπλώσει σταύρω-

νε τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα -
ὅπου ὑπάρχουν φυλακισμένοι- καί
ἔλεγε: «-Ἐγώ θά ξαπλώσω στό κρεβάτι
μου. Ἐκεῖνοι ἄραγε ποῦ ξαπλώνουν
ἀπόψε;». 

*
Ἦταν ἀδύνατο νά ἔρθει φάξ ἀπό φυ-

λακή μέ αἴτημα τήν ἀποστολή χρημα-
τικοῦ ποσοῦ γιά τήν ἀποφυλάκιση
ἄπορου μικροποινίτη κρατούμενου,
καί νά ἀφήσει τή διεκπεραίωσή του γιά
τήν ἑπόμενη μέρα (μιλᾶμε γιά ἐποχές

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον 

Εἰς μνημόσυνον
αἰώνιον





πού δέν ὑπῆρχε ἀκόμα ἡ ἠλεκτρονική
ὀργάνωση). 

Τά τηλέφωνα τῶν συνεργατῶν του
χτυποῦσαν μέχρι νά βρεθεῖ κάποιος
πού νά μπορεῖ νά πάει στό ταχυδρο-
μεῖο καί νά στείλει τήν ἐπιταγή μέ τό
ζητούμενο ποσό. 

Κάποια φορά ἐπειγόταν νά ἀνταπο-
κριθεῖ σέ ἀνάλογο αἴτημα, ἐνῶ βρι-
σκόταν στό ἐξωτερικό. Ἡ συνεργάτιδά
του ἀδελφή τοῦ λέει: «Γέροντα, γιατί
δέν τό ἀφήνετε γιά αὔριο, πού θά ἐπι-
στρέψετε καί θά μπορέσετε πιό εὔκολα
νά τό τακτοποιήσετε;». Καί πῆρε τήν
ἀπάντηση: «Ξέρεις τί θά πεῖ νά μείνει
ἕνας ἄνθρωπος ἄλλη μιά μέρα στή φυ-
λακή;...».

*
Ἔχω τήν ταπεινή γνώμη ὅτι

ἀκριβῶς ἐπειδή ἀγκάλιαζε μέ τέτοια
μητρική στοργή τούς ἀνθρώπους, γι’
αὐτό ἦταν σκήνωμα τῆς θείας χάρι-
τος. Ὄχι μόνο δέν ἔχανε τίς ὑψηλές
πνευματικές θεωρίες, ἀλλά αὐτές
αὐξάνονταν ἔτι καί ἔτι. (Σάν τόν μο-
ναχό ἐκεῖνο, πού ἔβλεπε τό γλυκύ

πρόσωπο τοῦ Κυρίου, ἀλλά ὑπάκουσε
στό καμπανάκι πού τόν καλοῦσε νά
ταΐσει τούς γέροντες τῆς Μονῆς˙ κι
ὅταν γύρισε στό κελί του, βρῆκε τόν
Κύριο ἐκεῖ, ὁ Ὁποῖος τοῦ εἶπε: «Ἄν
ἔμενες, θά ἔφευγα»).

* * *  

5 Μαρτίου 2020. Ὁ «ἀετός τῶν φυ-
λακισμένων» ἄνοιξε τά μεγάλα του
φτερά καί πέταξε στήν αἰώνια πατρί-
δα. Αὐτήν πού νοσταλγοῦσε πάντα.
Ἐκεῖ, στόν νυμφώνα τόν ὁλόφωτο τοῦ
λατρευτοῦ του Νυμφίου. Πρέσβυς α-
κοίμητος πλέον γιά τίς δύσκολες ὧρες
πού βιώνει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. 

Πολυσέβαστε, μακαριστέ μας Γέ-
ροντα, μέ τά μεγάλα φτερά τῆς ἀγά-
πης σας -σάν τή μεγάλη ἀγκαλιά πού
ἀνοίγατε πάντα- σκεπάστε μας ἀπό
τίς ἐπιβουλές τοῦ πονηροῦ. Στε-
ρεῶστε μας στήν πίστη καί τήν ἀγά-
πη στόν Κύριο, ἔτσι ὥστε ἡ κάθε μέ-
ρα νά μᾶς φέρνει πνευματικά σ’
Ἐκεῖνον πιό κοντά. Ἀμήν! 

Ἕνα πνευματικό του τέκνο. 

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον 





Στό διετές μνημόσυνο

Στό διετές μνημόσυνο 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν σεπτό μας
ποιμενάρχη κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟ, ὁ ὁποῖος μέ
πατρική ἀγάπη καί στοργικό ἐνδιαφέρον
συμπαραστέκεται τήν Ἀδελφότητά μας
πάντοτε. Εὐχόμαστε ταπεινά ὁ Κύριος
νά τοῦ χαρίζει μακροημέρευση καί ὑγεία
γιά τό καλό τῆς Μητροπόλεώς του.

Ὁ πνευματικός τῆς Ἀδελφότητος,
Γέροντας Νήφων, τελεῖ τό διετές 

μνημόσυνο τοῦ Γέροντα.

Ὁ σεπτός ποιμενάρχης μας τελεῖ τρισά-
γιο στόν τάφο τοῦ Γέροντα μέ τήν εὐκαι-
ρία τῆς συμπλήρωσης δύο ἐτῶν ἀπό τήν
ἐκδημία του.







Περί ὑπακοῆς
Ὑποθῆκες τοῦ «χαρισματούχου ὑποτακτικοῦ»

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Κατουνακιώτου

«Δέν εἶναι ἡ παρακοή καί τό θέλημα ἡ αἰτία τῆς πτώσεως καί τῆς κατα-
στροφῆς ἀγγέλων καί ἀνθρώπων; Μήπως καί ὁ νόμος τῆς φθορᾶς στήν
αἰσθητή μας φύση καί κατάσταση δέν ἔχει αἰτία τήν παρακοή, ἀπό τήν
ὁποία στενάζει ὅλη ἡ κτίση (βλ. Ρωμ. 8, 22), κατά τόν Παῦλο, καί προσ-
δοκᾶ τήν ἀποκατάστασή της μέ τήν παλιγγενεσία;».

*
«Ὅση περισσότερη ἀφοσίωση καί πίστη ἔχεις πρός τόν Γέροντα, τόσο

δέν ἔχεις ἀντιλογία μέσα σου. Ὅταν αἰσθάνεσαι τό πνεῦμα τῆς ἀντιλογίας
νά κινεῖται μέσα σου, εἶναι δεῖγμα ὅτι δέν ἔχεις πίστη καί ἀγάπη στόν Γέ-
ροντά σου. Ὅση περισσότερη ἀφοσίωση καί ὑπακοή ἔχεις στόν Γέροντά
σου, τόση περισσότερη αὐταπάρνηση θά ἔχεις».

*
«Καί ἄν ἡ ἐντολή τοῦ Γέροντος εἶναι λανθασμένη; Ἀκόμα κι ἄν ἡ ἐντολή

τοῦ Γέροντος εἶναι λανθασμένη, ὁ Θεός χάριν τῆς ὑπακοῆς θά τήν μετα-
στρέψει σέ ψυχικό ὄφελος».

*
«Δέν ἔχει σημασία ποιός εἶναι ὁ Γέροντας. Τί τόν ὠφέλησε τόν Ἰούδα,

πού εἶχε Γέροντα τόν Χριστό; Τί τόν ὠφέλησε τόν Γιεζί, πού ὁ Γέροντάς
του ἦταν προφήτης; Τί τόν ὠφέλησε τόν Ἀδάμ, πού ἦταν στόν παράδεισο
καί πού κατά κάποιο τρόπο εἶχε Γέροντα τόν ἴδιο τόν Θεό; Τίποτε. Οὔτε ὁ
παράδεισος τόν ὠφέλησε, ἀφοῦ ἔκανε παρακοή».

*
«Χτίσε πάνω στήν ταπείνωση. Εἶπε κάτι ὁ Γέροντας; Νά ’ναι εὐλογημέ-

νο. Καί τίποτε νά μήν ἔχεις, ἐφόσον κάνεις ὑπακοή, θά σωθεῖς. Ὅσο πιό
πολύ εὐλαβεῖσαι, ἀγαπᾶς τόν Γέροντά σου, τόσο περισσότερη Χάρη θά λά-
βεις. Ἡ Χάρις τῆς ὑπακοῆς σάν φωτιά περικυκλώνει τόν ὑποτακτικό καί
δέν μπορεῖ νά τόν βλάψει ὁ διάβολος».

*
«Ὅταν βλέπω καί κρίνω μέσα μου τόν Γέροντα, νά ξέρω ὅτι δέν πάω

καλά. Δέν εἶμαι ἐγώ ὁ κριτής τοῦ Γέροντός μου, ἀλλά ἐκεῖνος θά κρίνει
ἐμένα. Ὁ διάβολος, πού μᾶς πολεμᾶ, κάνει τό μαῦρο ἄσπρο καί τό ἄσπρο
μαῦρο. Κάτι πού λέει ἤ κάνει ὁ Γέροντας μπορεῖ νά τό ἀναστρέψει. Ὁ λο-
γισμός τοῦ ἐμπαθοῦς καί ὁ διάβολος γίνονται ἕνα, γιά νά ἐμποδίσουν τήν
πίστη καί τήν ὑπακοή, ἀπό τίς ὁποῖες ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία. Γι’ αὐτό ποτέ
καί γιά τίποτε νά μή πιστέψεις στό λογισμό σου, ὅ,τι καί ἄν λέει».

Περί Ὑπακοῆς ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ τοῦ Κατουνακιώτου

 



 ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ὁ Κατουνακιώτης

 





«Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος ὡσεί κρίνον,
Κύριε...».  Ἐξήνθησε καί ἡ ἔρημος τῶν
Κατουνακίων πολλά εὔοσμα κρίνα.
Ἀκόμη καί σ᾽ αὐτές τίς ἄγονες καί δύ-
σοσμες μέρες μας. Ἕνα τέτοιο ἄνθος
τῆς  ἐρήμου εἶναι καί ὁ πρόσφατα
ἁγιοκαταταχθείς Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Κα-
τουνακιώτης. 

Στό Ἀμπελοχώρι τῆς Θήβας γεννή-
θηκε ὁ κατά κόσμον Εὐάγγελος Παπα-
νικήτας τό 1912 καί ἔζησε μέ τούς
φτωχούς γεωργούς γονεῖς του καί τά
ἀδέλφια  του. Ὅταν τελείωσε τό Γυ-
μνάσιο, ἔκανε πολλές προσπάθειες γιά
νά εἰσαχθεῖ σέ κάποια σχολή καί νά
ἀποκατασταθεῖ ἐπαγγελματικά. Παρα-
δόξως ὅμως ὅλες ἀποτύχαιναν. Ὁ νεα-
ρός Εὐάγγελος πίστεψε τότε ὅτι μέ τόν
τρόπο αὐτόν ὁ Θεός τοῦ ἔδειχνε τό
δρόμο γιά τό Ἅγιον Ὄρος. Ὅταν πῆρε
τήν ἀπόφαση τῆς φυγῆς του ἀπό τόν
κόσμο, ἡ μητέρα του - ἁπλή καί ἁγία
ψυχή - εἶδε στόν ὕπνο της ἕνα σεβά-
σμιο γεροντάκι  - τόν Ὅσιο Ἐφραίμ τόν
Σύρο  -  νά τῆς λέει: “Ἐκεῖ πού πάει τώ-
ρα ὁ γιός σου, θά πετύχει”. 

Ἔτσι τό 1933 ὁ νεαρός Εὐάγγελος
ἔρχεται στά ἐρημικά Κατουνάκια,
ὅπου μόναζαν οἱ γέροντες Ἐφραίμ καί
Νικηφόρος, πού ἦταν συμπατριῶτες
του καί τούς γνώριζε. Πολύ σύντομα -
μετά ἀπό ἕνα ἑξάμηνο-κείρεται μονα-
χός μέ τό ὄνομα Λογγίνος. Μετά τήν
κοίμηση τοῦ ὑπερήλικα γερο - Ἐφραίμ
ὁ Λογγίνος θά  ὑποταχθεῖ πλέον στόν
νέο γέροντα  τοῦ Ἡσυχαστηρίου, τόν

ἱερομόναχο Νικηφόρο. 

Τόν ἑπόμενο χρόνο γίνεται
μεγαλόσχημος μοναχός καί παίρνει τό
ὄνομα Ἐφραίμ. Ὁ γέροντάς του βλέπο-
ντας τήν ὑπακοή καί τό ἀγωνιστικό
του φρόνημα φροντίζει νά τόν χειρο-
τονήσει πρεσβύτερο.  Ἔτσι, τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1936 ὁ π.Ἐφραίμ γίνεται ἱερο-
μόναχος. Ἡ ψυχή του ἀναζητᾶ μιά
ἀνώτερη πνευματική ζωή, ἔτσι ὅπως
τήν ξέρει ἀπό τά βιβλία τῶν Πατέρων.
Τοῦ λείπει ὅμως ὁ κατάλληλος δάσκα-
λος. 

Ἑξακόσια μέτρα περίπου πιό πάνω
ἀπό τά Κατουνάκια, στόν Ἅγιο Βασί-
λειο, ἀσκήτευε ἐκείνη τήν ἐποχή ὁ με-
γάλος ἀγωνιστής τῆς νοερᾶς προ-
σευχῆς, Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής. Ὁ  π.
Ἐφραίμ φλεγόμενος ἀπό τήν ἐπιθυμία
γιά ὑψηλές πνευματικές πτήσεις συν-
δέθηκε πνευματικά μαζί του. Εἶναι χα-
ρακτηριστικά τά λόγια πού τοῦ ἀπηύ-
θυνε ὁ Γέροντας  Ἰωσήφ μετά τήν πρώ-
τη τους συνομιλία: «Παιδί μου, ἐσύ
ἔψαχνες ἐμένα κι ἐγώ ἐσένα!»  Στό ἑξῆς
ὁ π. Ἐφραίμ ὀνόμαζε τόν γερο - Ἰωσήφ
Γέροντά του καί Δάσκαλο καί ἔλεγε
γι΄αὐτόν: «Ὁμολογῶ ὅτι κανέναν
ἄνθρωπο δέν ἀγάπησα τόσο οὔτε φο-
βήθηκα, ὅσο αὐτόν τόν Γέροντα, πού
ἔγινε ἴνδαλμα ὅλης τῆς ζωῆς μου καί
ὅταν ζοῦσε καί ὅταν ἕφυγε. Ἔγινε τό
σωσίβιό μου· ἡ μνήμη του καί μόνο μέ
ἀνέσυρε  ἀπό τά λάθη καί μέ προήγαγε
σέ προκοπή σέ ὅλη τή ζωή μου». Ἐξα-
κολούθησε βέβαια νά παραμένει στήν

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
ὁ Κατουνακιώτης
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ὑπακοή τοῦ γερο - Νικη-
φόρου, μέ τήν εὐλογία
τοῦ ὁποίου πήγαινε 3- 4
φορές τήν ἑβδομάδα στό
ἐρημητήριο τοῦ Γέροντα
Ἰωσήφ,  ἀρχικά στόν Ἅγιο
Βασίλειο καί μετά τό 1938
στή Μικρή Ἁγία Ἄννα,
γιά νά λειτουργήσει στό
ἀπέριττο ἐκκλησάκι τοῦ
Τιμίου Προδρόμου. Τά
μεσάνυχτα ἄρχιζαν τή Θ.
Λειτουργία. 

Γράφει ὁ παραδελφός
τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ, γέρο-
ντας Ἰωσήφ Βατοπαιδι-
νός, ὁ ὁποῖος εἶχε στενό
πνευματικό σύνδεσμο μα-
ζί του: «Ὡς  λειτουργός
ἐνώπιον τοῦ θείου θυσια-
στηρίου ἦταν ἄμεμπτος.
Τελοῦσε τήν Θεία Λει-
τουργία μέ μία φλογερή
καρδία καί πλήρη αἴσθη-
ση τῆς Χάριτος,  ἐνῶ συ-
χνά  ἀπό τά πολλά δά-
κρυά του καί τίς θεῖες
ἀποκαλύψεις δέν μπο-
ροῦσε νά κάνει τίς ἐκφωνήσεις· νομί-
ζω πώς ἦταν ἀνεπανάληπτος. Ὅπως
μοῦ ἔλεγε, ἀπό τήν πρώτη φορά πού
λειτούργησε ὥς καί τήν τελευταία
Λειτουργία του ἔβλεπε «πνευματικῷ
τῷ τρόπῳ» πάντοτε τήν θεία Χάρη νά
καθαγιάζει τά τίμια δῶρα σέ σῶμα καί
αἷμα Χριστοῦ. Πολλές φορές ἔβλεπε
μέσα στό ἅγιο δισκάριο ὄχι τόν ἄρτο
πού βλέπουμε εμεῖς, ἀλλά τόν ἴδιο τόν
Χριστό. Ἄλλοτε πάλι ἔβλεπε ἀριστερά
καί δεξιά του ἀγγέλους νά παραστέ-
κονται ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ Μυστη-

ρίου. Ὅλη ἡ ζωή του  ἦταν μία Θεία
Λειτουργία· ἡ προετοιμασία μέ τήν
ἀκριβῆ τήρηση τῆς συνειδήσεώς του
καί μετά ἡ τέλεση καί οἱ καρποί τῆς
ἱερᾶς αὐτῆς ὄντως Μυσταγωγίας».

Καί ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχα-
στής ἔλεγε μέ ἱερή καύχηση: «Δέν πι-
στεύω νά γίνεται σέ ὅλο τό Ἅγιον
Ὄρος καλύτερη Θεία Λειτουργία».
Πῶς νά μήν εὐωδιάζει ἀκόμα καί σή-
μερα τό ἐγκαταλελειμμένο πλέον ἐρη-
μοκκλησάκι στή σπηλιά τῆς Μικρῆς
Ἁγίας Ἄννας;
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Ὁ  Ἅγιος Ἐφραίμ μέ τούς παραδελφούς του, Γέροντες
Ἰωσήφ Βατοπαιδινό καί  Ἐφραίμ Φιλοθεΐτη, 
στήν εἴσοδο τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου. 

 





Ἀπό τόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν Ἡσυ-
χαστή μυήθηκε ὁ π. Ἐφραίμ στήν εὐχή
τοῦ Ἰησοῦ καί στά μυστήρια τῆς νη-
πτικῆς ἐργασίας. Σύντομα ἄρχισε νά
βιώνει ὑψηλές πνευματικές καταστά-
σεις. Ἀφηγεῖται ὀ ἴδιος: “Δύο μῆνες
πού κάθησα κοντά στόν γερο - Ἰωσήφ
ἦταν ἀρκετοί, γιά νά βρῶ τήν Χάρη,
ὅπως οἱ Πατέρες μᾶς περιγράφουν...
Ὅπως ἔμαθα ἀπό τόν Γέροντα νά συ-
γκεντρώνω τόν νοῦ μου, προσευχό-
μουν μόνος στό κελί μου.   Ξαφνικά
αἰσθάνθηκα σάν νά ἄνοιξε ὁ ἀπέναντι
τοῖχος καί εἶδα νά μέ πλησιάζουν τρεῖς
μορφές. Τόση ἀγάπη πλημμύρισε τήν
ψυχή μου, πού αὐθόρμητα  ἀγκάλιασα
τήν μεσαία. Ἡ πνευματική μου αἴσθη-
ση μέ πληροφοροῦσε ὅτι ἦταν ὁ Χρι-
στός συνοδευόμενος ἀπό δυό ἀγγέ-
λους...  Ἀνέβηκα στόν δάσκαλο, μολο-
νότι ἦταν μεσάνυχτα, γιά νά μάθω τή
σημασία τοῦ μυστηρίου, πού γιά πρώ-
τη φορά μοῦ συνέβη... Ἄν καί ἦταν
ἀκατάλληλη ἡ ὥρα τῆς ἐπισκέψεως καί
ἀπαιτήσεώς μου, μέ δέχθηκε ὁ Γέρο-

ντας, μέ ἀγκάλιασε μέ χαρά
καί μοῦ εἶπε : «Αὐτή, παιδί
μου, εἶναι ἡ Χάρις πού σέ
δίδασκα καί ἤθελες νά γνω-
ρίσεις... Πόσοι τό ζήτησαν
αὐτό μέσα στήν ἱστορία καί
τή ζωή καί τό βρῆκαν ἀργό-
τερα ἤ μετά ἀπό ἔμπονη
προσπάθεια· καί σύ τό
βρῆκες τόσο σύντομα καί
τόσο καθαρά».

Ἡ χαριτωμένη προσευχή
τοῦ π.  Ἐφραίμ πολλές φο-
ρές γινόταν αἰσθητή  ὡς
εὐωδία, τήν ὁποία αἰσθά-
νονταν ὅσοι βρίσκονταν

κοντά του. Παράλληλα εἶχε πλούσιο
καί τό χάρισμα τῶν δακρύων. Ταιριά-
ζουν ἀπόλυτα στόν Ὅσιο τά λόγια τοῦ
τροπαρίου «ταῖς τῶν δακρύων σου ῥο-
αῖς τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργη-
σας...». Φρόντιζε ὡστόσο νά κρύβει
τήν κατάνυξή του , γιά νά μή γίνεται
ἀντιληπτή ἀπό τούς ἄλλους. Ἤξερε νά
ἐργάζεται τήν ἀρετή “ἐν τῷ κρυπτῷ». 

Ἡ ζωή στά Κατουνάκια  - εἰδικά τήν
ἐποχή ἐκείνη - δέν ἦταν καθόλου εὔκο-
λη. Ἕνας λόγος παραπάνω τό ὅτι ὁ π.
Ἐφραίμ ἦταν  ὁ μοναδικός νέος τῆς συ-
νοδίας καί ἑπομένως ὅλες οἱ δουλειές
ἔπεφταν πάνω του. Ἔπρεπε ὁ ἴδιος νά
πλένει, νά μαγειρεύει, νά ζυμώνει, νά
σκάβει, νά φροντίζει τόν κῆπο, νά κά-
νει ἐργόχειρο. Τά μεγάλα κοφίνια, πού
χωροῦσαν 1.000 σφραγίδες γιά πρό-
σφορα - αὐτό ἦταν τό ἐργόχειρό τους -
τά φορτωνόταν στήν πλάτη του, γιά
νά τά κατεβάσει ὥς τή θάλασσα. Καί τά
ὑπόλοιπα φορτία μέ τόν ἴδιο τρόπο τά
κουβαλοῦσε στόν ἀνήφορο ὑποφέρο-
ντας συγχρόνως ἀπό βασανιστικές πα-
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Ὁ  Ἅγιος μέ τόν παραδελφό του Γέροντα Ἰωσήφ στό
κελί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στή Νέα Σκήτη. 
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θήσεις, πού τόν ταλαιπωροῦσαν ἀφά
νταστα. 

Παρόλα αὐτά τηροῦσε ἐπακριβῶς
τό πρόγραμμα τῆς προσευχῆς καί
ὅλων τῶν πνευματικῶν του ὑποχρεώ-
σεων. Προσπαθοῦσε νά ἀντιγράφει
τόν Γέροντά του, Ἰωσήφ τόν Ἡσυχα-
στή, στίς ἀγρυπνίες καί στίς προσευ-
χές. Τήν ἀγρυπνία κατά τή διάρκεια
τῆς νύχτας τήν τηροῦσε μέ ὅση δύνα-
μη εἶχε. Κατά τή διάρκεια τοῦ καλο-
καιριοῦ, μετά τό Ἀπόδειπνο, ἀποσυρό-
ταν σέ μία ἄκρη τῆς καλύβης τους μέ
ἕνα μικρό σκαμνάκι καί σχεδόν μέχρι
τά μεσάνυχτα προσευχόταν. Τόν χρό-

νο τόν μετροῦσε μέ τήν ἀνατο-
λή τῶν ἄστρων μέχρις ὅτου
ἔφταναν σέ  ὁρισμένο ὕψος. Τό
“ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε”
σ’αὐτόν ἐφαρμόστηκε πλήρως,
γιατί οὐδέποτε ἀνεχόταν τή
διακοπή τῆς προσευχῆς του, σέ
ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς του.
Μιά προσευχή καρδιακή, κατά
τήν ὁποία ὅλος ἀλλοιωνόταν
καί ἁρπαζόταν σέ θεωρίες  καί
ἐκστάσεις. Προέβλεπε τά μέλ-
λοντα, γνώριζε τά παρελθόντα
καί εἰδικά παρηγοροῦσε ὅσους
ἔπασχαν. Μάλιστα γιά ὅσους
τόν ἐπικαλοῦνταν νοερά, ἔβλε-
πε καί αἰσθανόταν τούς  κινδύ-
νους πού διέτρεχαν καί τούς
βοηθοῦσε μέ τήν προσευχή του. 

Τό κεντρικό θέμα τῶν ὑποδεί-
ξεων καί τῶν συμβουλῶν του
ὡστόσο ἦταν ἡ ὑπακοή, τή δύ-
ναμη τῆς ὁποίας βίωσε παρα-

δειγματικά ὁ ἴδιος. Συνήθιζε πάντα νά
λέει: «Ὑπακοή, ζωή. Παρακοή,   θάνα-
τος».  Ἔλεγε ἀκόμη: «Καί  τίποτε (καλό)
νά μήν ἔχεις, ἐφόσον κάνεις ὑπακοή, θά
σωθεῖς». Καί συνεχῶς θύμιζε: «Ἀπό τήν
ὑπακοή  γεννᾶται ἡ προσευχή καί ἀπό
τήν προσευχή ἡ θεολογία». Ἀπό τά 65
χρόνια τῆς αὐστηρῆς ἀσκητικῆς του
ζωῆς στό Ἅγιον Ὄρος, τά 42 τά ἔζησε
ὡς ὑποτακτικός καί μάλιστα στόν δύ-
σκολου χαρακτήρα παπα-Νικηφόρο,
τόν ὁποῖο διακόνησε ἀκούραστα καί
θυσιαστικά μέχρι τά τελευταῖα του. Τό-
τε ἀξιώθηκε νά πάρει καί τήν εὐχή του:
« Ὁ Θεός νά σ’ εὐλογήσει» τοῦ φώναξε
σηκώνοντας τά χέρια ψηλά «ὁ Θεός νά
σ’ εὐλογήσει. Ὁ Θεός νά σέ βάλει στό
κέντρο τοῦ παραδείσου. Δέν εἶσαι



Ὁ Γέροντάς  μας, π. Νήφων, 
μέ τόν  Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη

στά Κατουνάκια, στίς 29/12/1982.

 





ἄνθρωπος ἐσύ, ἄγγελος εἶσαι».

Μετά τήν τελευτή τοῦ παπα-Νικη-
φόρου ἄρχισε νά δέχεται κοντά του
ὑποτακτικούς, κάνοντας καί σ’αὐτό τό
θέμα ὑπακοή στόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν
Ἡσυχαστή, πού τοῦ εἶχε πεῖ νά δεχτεῖ
συνοδία μόνο μετά τό θάνατο τοῦ γέ-
ροντά του. Ὥς τό 1981 εἶχε συγκε-
ντρωθεῖ πλέον ὅλη ἡ συνοδία του. Πέ-
ντε νέοι, οἱ ὁποῖοι τέθηκαν κάτω ἀπό
τή φωτισμένη καθοδήγηση καί παιδα-
γωγία του.

Ὡστόσο σύντομα ἡ ὑγεία του ἄρχισε
νά ἐπιδεινώνεται, μέ ἀποτέλεσμα νά
χάσει τό φῶς του καί νά παραλύσουν
τά μέλη του, συνέπεια ἰσχαιμικῶν
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων. Παρακα-
λοῦσε τήν Παναγία νά μπορεῖ νά
αὐτοεξυπηρετεῖται μέχρι τέλους.
Ὅμως πρόσθετε: «Παναγία  μου, ὄχι
ὅπως ἐγώ θέλω, ἀλλά ὅπως ἐσύ θέ-

λεις».

Στίς 14/27 Φεβρουαρίου 1998 τόν
πῆρε ἥσυχα ὁ Θεός , ἐνῶ καθόταν στό
κρεβάτι του, σκυφτός -ὅπως πάντα-
στήν ἀγαπημένη του στάση προ-
σευχῆς.

Τό 2020 τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο κατέταξε στίς Ἁγιολογικές Δέλ-
τους τῶν Ὁσίων τῆς Ἐκκλησίας τόν Ἱε-
ρομόναχο Ἐφραίμ Κατουνακιώτη καί
ὅρισε νά τελεῖται ἡ μνήμη του στίς 27
Φεβρουαρίου.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, νοερά γονατίζουμε
στόν ἀπέριττο τάφο σου καί δεόμα-
στε: Πρέσβευε καί ὑπέρ ἡμῶν, νά σέ
ἀκολουθήσουμε στήν ὁδό τῆς ὑπα-
κοῆς, γιά νά ἀνυψωθοῦμε μέ τά φτε-
ρά τῆς καθαρῆς προσευχῆς καί νά
γευτοῦμε κάτι ἀπό τούς γλυκασμούς
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ὁ Κατουνακιώτης

Ἡ καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ στά Κατουνάκια σήμερα.

 



Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης 

«Ἀφιερῶστε τουλάχιστον τό εἰκοσιτε-
τράωρο μισή ὥρα καί νά λέτε τήν εὐχούλα
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Ἐάν ὁ
ἄνθρωπος συνηθίσει νά λέει κάθε μέρα,
ἔστω ἀπό λίγο, ὅσο μπορεῖ, ἀλλά κάθε μέ-
ρα, τήν εὐχή, ἡ καρδιά του σιγά -σιγά γλυ-
καίνεται καί περιμένει πότε θά ἔρθει ἐκεί-
νη ἡ ὥρα. Καί ὅταν γλυκαθεῖ ἡ καρδιά,
ἀπό μόνος του κανείς ζητάει περισσότερο.
Καλλιέργησέ το αὐτό καί θά δεῖς τί καρπό
θά βγάλει. Ἀπό μισή ὥρα θά τό κάνεις κα-
τόπιν μιά ὥρα˙ καί πρόσεξε ὅτι ἐκείνην
τήν ὥρα εἴτε τό τηλέφωνο θά σοῦ χτυπή-
σει ἤ ἄ, αὐτήν τήν δουλειά πρέπει νά τήν
κάνω τώρα ἤ ὕπνος θά σέ χτυπήσει ἤ κα-
μιά βλασφημία θά σέ χτυπήσει ἐκείνην
τήν ὥρα. Τίποτες. Κλεῖστο τό τηλέφωνο,
τελείωσε ὅλες τίς δουλειές σου καί κάνε
αὐτό, μισή ὥρα, ὄχι περισσότερο. Καί θά
δεῖς, αὐτό εἶναι, θά φυτέψεις ἕνα δεντράκι
κι αὔριο -μεθαύριο θά κάνει καρπό. Κι ὁ
ἅγιος Χρυσόστομος κι ὁ Ἅγιος Βασίλειος
ἀπ’ αὐτό ἄρχισαν. Μικρό δεντράκι κι ἔγι-
ναν φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης»..

* * *
«Ἐάν ἐγώ μέσα στήν ἡσυχία τῶν Κα-

τουνακίων λέω ἑκατό εὐχές τή μέρα καί
σεῖς μέσα στήν τύρβη τῆς πόλεως καί τίς
ὑποχρεώσεις τῆς ἐργασίας καί τῆς οἰκογέ-
νειας λέτε τρεῖς εὐχές, εἴμαστε ἴσα».

* * *
«Ἡ προσευχή, τό κομποσχοίνι, ἡ ἐλεη-

μοσύνη νικᾶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καμιά

ἁμαρτία δέν εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τό ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ»

* * *
«Ἕνα κομποσχοίνι πού κάνεις γιά τόν

ἀδελφό σου, γιά τόν συγγενή σου, δέν πά-
ει χαμένο. Ὁ Θεός θά τόν βοηθήσει, ὅταν
βρεθεῖ σέ δύσκολη θέση. Τό κομποσχοίνι,
ὄχι βοηθάει, ἀλλά καί ψυχή ἀπό τήν κόλα-
ση μπορεῖ νά βγάλει. Τόση δύναμη ἔχει ἡ
προσευχή».

* * *
«Ὅταν ὁ Θεός θελήσει νά βοηθήσει μιά

ψυχή βασανισμένη, δέν τήν ἀπαλλάσσει
ἀπό τίς θλίψεις, ἀλλά τῆς  χαρίζει ὑπομο-
νή. Γι’ αὐτό νά εὐχόμαστε ὁ Θεός νά μᾶς
δίνει ὑπομονή καί ὄχι νά μᾶς πάρει τά βά-
σανα, γιατί αὐτά μᾶς πηγαίνουν στόν πα-
ράδεισο».

* * *
«Τά δάκρυα εἶναι ἡ τροφή τῆς ψυχῆς.

Ὅπως ὅταν τό σῶμα τρέφεται μέ καλή
τροφή ζωογονεῖται, ἔτσι καί ἡ ψυχή τρέ-
φεται μέ τά δάκρυα καί ζωογονεῖται».

* * *
«Ἀπαλλαγή κανένας Ἅγιος δέν ἐζήτησε

ἀπό τόν Θεό. Ὑπομονή νά χαρίσει. Ἄν κά-
νεις ὑπομονή, θά ᾽χεις καί λιγάκι μισθό,
ἄν θά ᾽χεις ἀπαλλαγή, δέν ἔχεις τίποτες,
μισθό δέν ἔχεις».

* * *
-Γέροντα, ξεχνῶ νά λέω τήν εὐχή.
«Δέν εἶναι αὐτό παράξενο, παιδί μου,

ἀφοῦ αὐτό δέν τό γνώριζες καί ἀρχίζεις τώ-

 



 Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης

ρα νά τό μαθαίνεις. Χρειάζεται προσπάθεια
καί ἐπιμονή, ὅπως συμβαίνει καί στίς ἄλλες
τέχνες. Ἰδιαίτερα ἐδῶ πολεμᾶ ὁ διάβολος
νά ἐμποδίσει τήν προκοπή μας. Χρειάζεται
ἐπιμονή καί βία. Ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος μέ
τήν ἁπλότητα τοῦ χαρακτήρα του μᾶς δι-
δάσκει «ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καί φεύξε-
ται ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰακ. 4, 7).

* * *
«Πόσα ἐγώ μέ τό κομποσχοίνι αὐτό, μέ

τή διαρκῆ εὐχούλα βρῆκα! Καί πόσα
σκάνδαλα καί πειρασμούς ἀπέφυγα, πού
θά μοῦ στοίχιζαν τή σωτηρία μου!».

* * *
«Βρισκόμαστε μέσα στή χούφτα τοῦ

Θεοῦ, πού εἶναι γεμάτος ἀγάπη. Ἄς μᾶς
κάνει ὅ,τι θέλει».

* * *
«Χθές ἦλθε ἐν ὥρᾳ Λειτουργίας ἕνας

πολύ καλός ψάλτης καί ἔψαλε. Καί καθώς
ἔψαλλε αὐτός, ἐγώ εἶπα ἀπό μέσα μου:
«Ἐσύ, πάτερ μου, ψάλλεις καί χαίρεσαι καί
αὐτό προσφέρεις εἰς τόν Θεόν˙ ἐγώ πο-
νάω, ὑποφέρω καί αὐτόν τόν πόνον ἔχω νά
προσφέρω εἰς τόν Θεόν, ἵνα με ἐλεήσῃ».

* * *
«Ὅ,τι ἔχει ὁ καθένας μας, αὐτό καί θά

προσφέρει εἰς τόν Θεόν, ἀλλά πολύ δια-
φέρει ἡ χαρά ἀπό τήν λύπην, ἡ ὑγεία ἀπό
τήν ἀρρώστεια, ἡ ἡμέρα ἀπό τήν νύχτα».

* * *
«Ἀφοῦ λές ὅτι ἀγαπᾶς τόν Θεόν, περί-

μενε τό δεῖγμα τῆς ἀγάπης Του, δηλαδή
τόν Σταυρόν Του. Αὐτό θά σοῦ δώσει σέ
αὐτήν τήν ζωήν, αὐτό τό δῶρο, τό ὁποῖον
εἶναι ἡ ἀγάπη Του. Ἀπό ἐκεῖ καταλαμβά-
νεις ὅτι ὁ Θεός σέ ἀγαπάει˙ ἀπό τάς θλί-
ψεις πού σοῦ δίδει. Ἐάν θέλουμε νά εἴμεθα
ὄντως μαθηταί Του, ὄχι μόνον μέ λόγια,
ἀλλά μέ ἔργα, πρέπει καί ἡμεῖς, ὅπως
Αὐτός, ὁ Ἀρχηγός μας, ἀνέβηκε στόν
Σταυρόν, νά ἀνέβουμε καί ἡμεῖς... Ἐν
ἡμέρᾳ Κρίσεως ὅ,τι ἔχει ὁ καθένας, δηλα-
δή ὅ,τι ὑπέφερε σέ αὐτήν τήν ζωήν διά τόν
Χριστόν, αὐτό καί θά δείξει. Καί μακάριος
θά εἶναι ἐκεῖνος, πού θά ἔχει νά φανερώσει
πολλά παθήματα -μεγάλον σταυρόν».

* * *
«Ὁ ἄνθρωπος, ἐφ᾽ ὅσον ζεῖ, πρέπει πά-

ντοτε νά ἀγωνίζεται. Καί ὁ πρῶτος ἀγώ-
νας εἶναι νά νικήσει τόν ἑαυτό του. Ὁ
πρῶτος καί κυριότερος ἐχθρός τοῦ
ἀνθρώπου δέν εἶναι ὁ διάβολος, ὄχι! Εἶναι
ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν ἑαυτό του ἐπί-
βουλος. Καί τοῦτο διότι δέν ἀκούει τόν
ἄλλον, ἀκούει τί τον λέει ὁ λογισμός του.
Ἐνῷ ἔχουμε τόσους ἁγίους Πατέρες νά
τούς μιμηθοῦμε διαβάζοντας τά συγγρά-
ματά τους, ἐν τούτοις ὅμως τό «ἐγώ» μᾶς
κυριεύει πολλές φορές. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος
νικήσει τόν ἑαυτό του, εἶναι ὁ μεγαλύτε-
ρος μεγαλομάρτυρας καί τροπαιοφόρος
καί νικηφόρος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ!».

(Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης)
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«Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» 
 


  

    


   


    

 



Φεβρουάριος 1988. Ὁ Γέροντας Γερβάσιος ὁμιλεῖ  στόν αὔλειο χῶρο
τοῦ Ἀγροτικοῦ Καταστήματος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας, στούς

κρατουμένους καί ἐπισκέπτες, κάτω ἀπό δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες.

 




  
 
    

 
  
 
 


 
 
 
       
 
  

 
 
        


 
  
        
 
 


   
 

 



  
 

 
  

  
  
   

         
 


 
 
  
  
   
 
  

   

 

       
 
 



      
  
 

 

Ὁ Γέροντας Νήφων μέ τόν Διευθυντή κ. Στέφανο Ρα-
φτόπουλο καί τήν Κοινωνική Λειτουργό  κ. Χριστίνα

Τιμπλαλέξη.

Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες πού θέλουν νά ἀνανεώσουν τή
συνδρομή τους γιά τούς Χριστιανικούς Παλμούς, νά ἀποστέλλουν αὐτήν στή 

διεύθυνση: Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». Τ.Θ. 4301, 570 19 ΠΕΡΑΙΑ.
Ἤ στήν Ἐθνική Τράπεζα: Ἀρ. Λογ. 210/481184-48

IBAN: GR 4901102100000021048118448.

 



 

Ἡ εὐχαριστήρια ἐπιστολή πού ἔστειλε ἡ Φυλακή Κασσαβέτει-
ας, μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Γέροντα Νήφωνα.

 



ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 



 
  
 
 
 
 
 



 

 


 
 













    
     








Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.





Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ
1.

2.

3.

Λάρισα: Πρωτοδικεῖο

Τρίκαλα: Κατάστημα Κράτησης

Ἀθήνα: Πρωτοδικεῖο

Σύνολο:

1

1

1

3

400,00

300,00

100,00

800,00

  

 



 
 
 



e-mail: Info@diakonia-filakon.gr




 
 

 


  












       
 

  
       
 
  


























 


