
Ἔφυγε καί ὁ Αὔγου-
στος! Ὁ μήνας τῆς Πα-
ναγίας μας. Καί μαζί
του τελείωσε καί ὁ
χρόνος ὁ ἐκκλησιαστι-
κός, πού σφραγίστηκε
μέ τίς ἑορτές τῆς Κυ-
ρίας Θεοτόκου˙ τῆς
Κοιμήσεως καί τῆς
Μεταστάσεώς της.
Καί στό τέλος, μέ τήν
κατάθεση τῆς Τιμίας
Ζώνης της. 

Μπήκαμε, μέ τήν
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στό
Σεπτέμβριο, τόν
πρῶτο μήνα τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Στό Φθινόπωρο. Καί
ἐδῶ βλέπουμε καί πά-
λιν τήν παρουσία Τῆς
Παναγίας μας, νά
ἀνοίγει τή νέα χρονιά
μέ τήν ἑορτή τῆς γεν-
νήσεώς Της. Ἄρα, λοι-
πόν, καί ἐμεῖς μέ Τήν
Παναγία μας πρέπει
νά ἀρχίζωμε καί μέ

Τήν Παναγία μας πρέ-
πει νά τελειώνουμε.
Ἰδίως σήμερα πού ἡ
ἀγωνία γιά τό αὔριο, ἡ

ἀβεβαιότητα καί τά
πολλά ἐρωτηματικά
γιά ὅσα συμβαίνουν
γύρω μας, πλημμυρί-
ζουν τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων.

Ἕνα καινούριο ξεκί-
νημα γίνεται καί φέ-
τος, ἀλλά μέ πολλές
δυσκολίες. Ξεκινάει ὁ

γεωργός νά σπείρει
τόν σπόρο στά χωρά-
φια. Οἱ Δάσκαλοι καί
οἱ Καθηγητές, τόν
σπόρο τῆς γνώσης
στούς μαθητές καί
φοιτητές. Τά Κατηχη-
τικά μας Σχολεῖα, τόν
σπόρο τῆς ἀγάπης
πρός τόν Χριστό μας
στίς καρδιές τῶν παι-
διῶν. Δυστυχῶς ὅμως
βγῆκε καί κάποιος
ἄλλος ταυτόχρονα νά
σπείρει ἄλλο σπόρο.
Νά σπείρει τά ζιζάνια!
Βγῆκε ὁ διάβολος νά
σπείρει τόν σπόρο τῆς
διχόνοιας, τῆς ἀντιπα-
ράθεσης, τοῦ διχα-
σμοῦ μέσα σέ ὅλη τήν
κοινωνία. Στίς οἰκογέ-
νειες, στόν ἐπιστημο-
νικό κόσμο, στούς πο-
λιτικούς, στούς ἐκκλη-
σιαστικούς, στά Μο-
ναστήρια καί δυ-
στυχῶς ἀκόμα καί στό
Ἅγιον Ὄρος! 

ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν»       

(Μάρκ.8, 34)





Ἡ πανδημία, ἀντί νά γίνει αἰτία,
μέσω τῆς προσευχῆς, νά ἑνωθοῦμε
ὅλοι μεταξύ μας γιά τήν ἀντιμετώ-
πισή της, ἔγινε αἰτία μεγάλης ἀντι-
παραθέσεως καί ἀκραίων θέσεων,
πού διχάζουν καί δέν ὠφελοῦν κα-
νένα.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας γιά τό με-
γάλο γεγονός τῆς σωτηρίας τῆς
ἀθανάτου ψυχῆς μας, μᾶς δείχνει
τόν δρόμο, ἀλλά κανένα δέν ὑπο-
χρεώνει νά τόν ἀκολουθήσει. Καί σέ
αὐτό τό βασικό, τό κρίσιμο σημεῖο,
σέβεται τήν ἐλευθερία μας καί μᾶς
λέγει: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκο-
λουθεῖν». Κανέναν δέν ὑποχρεώνει,
κανέναν δέν ἐκβιάζει˙ «ὅστις θέ-
λει». Ἔχει τήν εὐθύνη τῶν πράξεών
του ὁ καθένας. Πρέπει νά σέβεται ὁ
ἕνας τόν ἄλλο.

Τό νά μήν σέβεται κανείς τίς ἀπο-
φάσεις τοῦ ἄλλου καί νά φανατίζε-
ται, αὐτό δέν εἶναι δημοκρατικό,
πόσο μᾶλλον χριστιανικό. Δυ-
στυχῶς φανατίστηκαν οἱ ἄνθρωποι
ὑποστηρίζοντας ὁ καθένας τήν δική
του ἄποψη. Ἀκόμη καί κορυφαῖοι
ἐπιστήμονες, ἔχουν τή δική τους
ἄποψη καί τά δικά τους ἐπιχειρήμα-
τα. Σεβαστά ὅλα. Σήμερα εἶναι αὐτό
τό θέμα, αὔριο ἄλλο καί μεθαύριο
ἄλλο! Ποῦ καταφεύγουμε τελικά; 

Ὄχι, ἀδελφοί μου, στόν διχασμό!
Αὐτόν ὁ ἀντίδικος διάβολος τόν
ἐνσπείρει. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχω-
με ὅπλο! Τόν Τίμιο Σταυρό!
«Ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου τόν
Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας».

Ἐκτός ὅμως ἀπό τόν Τίμιο Σταυ-
ρό, ἔχομε καί τήν δύναμη τῆς Προ-
σευχῆς. Ξεχάσαμε νά καταφεύγωμε
στήν προσευχή, σπαταλῶντες τόν
χρόνο μας στήν κατάκριση ὁ ἕνας
γιά τόν ἄλλο καί γιά πολλές ὧρες
στό διαδίκτυο, γιά τήν ἀνακάλυψη
στοιχείων πού θά κατοχυρώσουν
τήν θέση τοῦ καθενός ἀντιπαρατι-
θεμένου. Ὅπλα γιά νά πολεμήσει ὁ
ἕνας τίς θέσεις τοῦ ἄλλου καί δέν
καταλαβαίνωμε ὅτι αὐτό εἶναι πει-
ρασμικό!

Ἄς στραφοῦμε, λοιπόν, ὅλοι μας
στήν προσευχή καί στή μετάνοια.
Ἄς γονατίσουμε! Ἄς κλάψωμε! Ἄς
κάνωμε λίγες μετάνοιες καί νά δεῖτε
πῶς φεύγουν οἱ πανδημίες! 

Σήμερα, ἀντί νά ἔχωμε μετάνοια
καί πόθο σωτηρίας καί νά ζητοῦμε
νά μάθουμε γιά τήν σωτηρία τῆς
ψυχῆς μας, ὁ κύριος λόγος εἶναι γιά
τά ἐμβόλια καί αὔριο θά εἶναι γιά
κάτι ἄλλο καί μεθαύριο γιά κάτι
ἄλλο! Ὁ ἀγώνας τῆς μετάνοιας, τῆς
προσευχῆς καί τῆς σωτηρίας πῆγε
σέ δεύτερη καί τρίτη θέση! Ἐνῶ ὁ
Χριστός μας ξεκάθαρα μᾶς εἶπε˙
«Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθήσε-
ται ὑμῖν» (Ματθ. 6, 33).  

Στήν προσευχή, στούς Ἁγίους
μας, στήν Παναγία μας κατέφευγαν
τόσους αἰῶνες οἱ πρόγονοί μας καί
γινόντουσαν μάρτυρες τῶν πολλῶν
θαυμάτων καί τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ
Θεοῦ στή ζωή τους! Τρανταχτό πα-
ράδειγμα ἡ Νινευΐ, ἡ Κέρκυρα μέ τόν







Ἅγιο Σπυρίδωνα καί δέν θά φθάσει ὁ
χρόνος διηγούμενοι τά μεγαλεῖα τοῦ
Θεοῦ. Πρόσφατο παράδειγμα τό
Προκόπι στήν Εὔβοια. Μέ τήν προ-
σευχή καί τήν λιτανεία ὁ Ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Ρῶσσος ἔσωσε τόν τόπο,
καθώς καί οἱ Ὅσιοι Δαυίδ καί Ἰάκω-
βος τήν Μονή τους.

Πανστρατιά, λοιπόν, προσευχῆς!
Ἡ μόνη διέξοδος στά ἀδιέξοδα. Ἡ
προσευχή, πού θά φέρει χαρά καί
ἐλπίδα στίς ψυχές μας καί θά ἑνώσει
ὅλους μας μέσα στήν ταπείνωση καί
στήν ἀγάπη πρός Τόν Χριστό μας
καί κατ’ ἐπέκτασιν καί πρός τόν συ-
νάνθρωπό μας. Ἔτσι ἔλυναν οἱ Χρι-
στιανοί τά προβλήματά τους. Ἔτσι
χαίρονται ὁ Χριστός μας καί ἡ Πα-
ναγία μας. 

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, πού
ὑπῆρξαν οἱ κατ’ ἐξοχήν προσευχό-
μενοι ἄνθρωποι, μᾶς ἔχουν παρα-
δώσει τήν ἱερή τους ἐμπειρία μέ
τρόπο ἐκφραστικό καί κατηγορη-
ματικό. Μᾶς εἶπαν, κατά τόν Ἅγιο
Νεῖλο τόν Ἀσκητή, ὅτι «ἡ Προσευ-
χή εἶναι φωτισμός τῆς ψυχῆς, συγ-
χώρηση τῶν ἁμαρτημάτων καί μη-
τέρα τῶν ἀρετῶν. Η Προσευχή
εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο· γέφυρα
πού σώζει ἀπό τούς πειρασμούς.
Τεῖχος πού προστατεύει ἀπό τίς
θλίψεις. Ἡ Προσευχή εἶναι καθρέ-
φτης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου».  

Τέτοιος προσευχόμενος ἄνθρω-
πος ἦταν καί ὁ Ὁσιότατος Πατήρ
ἡμῶν Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής, στόν

ὁποῖο ἀφιερώνεται τό παρόν
τεῦχος. Τό κύριο μέλημα καί ὁ στό-
χος του ἦταν ἡ προσευχή. Καί ὅπως
ὁ ἴδιος ἔλεγε: «Ὁ προσευχόμενος
ἄνθρωπος εἶναι κοινωνός μέ τόν
πανανθρώπινο πόνο».

Αὐτό, λοιπόν, μᾶς χρειάζεται καί
σήμερα. Ἡ κοινωνία μας μέ τόν πα-
νανθρώπινο πόνο, εἴτε αὐτός λέγε-
ται πανδημία εἴτε φτώχεια εἴτε
ἀσθένεια εἴτε ψυχικός πόνος. Καί ἡ
ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς κοινωνίας γίνε-
ται μόνο μέ τήν προσευχή. 

Ἄς παρακαλέσουμε τόν Χριστό
μας, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου πα-
τρός Ἡμῶν  Ἰωσήφ, νά μᾶς ἀξιώσει
νά γίνωμε καί ἐμεῖς ἄνθρωποι τῆς
προσευχῆς καί τῆς μετανοίας καί
κατ’ ἐπέκτασιν φορεῖς τῆς ἑνότητας
καί τῆς ἀγάπης. ΑΜΗΝ. 







 


   
   
   
   
  


  


    
   

   




 





    




  



    


   

  

  


 

     
 


    

   


    






    

   




    
 


Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΙΕΙ


 



     





   
    


     





    
    

  










    



     















      


     




 


 

 
      
    
     
  

 



 
 
 
  

    
   
  
  
  
  
     
  


  
   
 
  
 







 
 
    

  

 


 


  
 



   
 
   


  
   

   
    
  
  


    
  

   

 

  
 
  
   
 
  
  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ 
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ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

(1897-1959)

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ
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ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

 







    

 
  
  




    

   

    
      




 
 


 

  


     

 
   
 
     
     
   
 
  


    








 


    
 
   

      
  
 
 

 

 

       
   
 
  




    





KATOYNAKIA

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ 

 



Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής μέ τόν κατά σάρκα ἀδελφό του 
π. Ἀθανάσιο.

 ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

 



Ἡ συνοδία τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ  τοῦ Ἡσυχαστῆ κατά τά τελευταῖα χρόνια.
Διακρίνονται: στό μέσον (καθιστός) ὁ Γέροντας Ἰωσήφ καί ἀπό ἀριστερά, ὁ
πατήρ Ἀθανάσιος (κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ Ὁσίου), ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ὁ

Φιλοθεΐτης, ὁ Γέροντας Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης, συνασκητής του Γέροντος
Ἰωσήφ, ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός, ὁ Πατήρ Θεοφύλακτος, καί ὁ Γέ-

ροντας Χαράλαμπος ὁ Διονυσιάτης.

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ 

 



 ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ




 
  
   
 
   

   
 
 





     






 

     





  


    
 
 



 
   
  


   
  

 

   
  
  

    





 








 
 





     

Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου
στή Ν. Σκήτη.

Ἡ ἁγία κάρα τοῦ Ἁγίου

 





 
 




 

      

     
    


 








     

 
      


     
 
 

  

 





    
 
    

      


  

 



 


    
 

    
     
    
      
    




 

      
 

   
 
 
 

    



     


  
 
 

   
    




  


ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ 

 



Ἀπό τήν Ἀκολουθία 
τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ

Κοντάκιον τοῦ Ὁσίου
Ἦχος πλ. δ΄  Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς Πάτερ ἀπέπλυνας, καί ταῖς ἀγρύπνοις
προσευχαῖς σου κατελάμπρυνας, Ἰωσήφ ψυχῆς τό ἔνδυμα καί Νυμ-

φῶνος, τοῦ ἀφθάρτου ἔνδον γέγονας γηθόμενος, σύν ὁσίοις ὧν τόν βίον
ἠκολούθησας, μεθ’ ὧν πρέσβευε, τοῦ σωθῆναι τούς τιμῶντάς σε.

Ὁ Οἶκος.
Τόν τοῦ Ἄθωνος θρέμμα φανέντα καί μοναστῶν καύχημα, ἐσχάτοις μέν και-

ροῖς διαλάμψαντα, ἔνθα ἀπιστία καί ἀμέλεια ἐπερίσσευσεν, μηδαμῶς δέ τῇ
πλάνῃ καί ῥαθυμίᾳ ὑποκύψαντα, δεῦτε εὐφημήσωμεν, μιμούμενοι αὐτοῦ τόν
ζῆλον καί τοῦ πόθου τό φιλόθεον· τόν Θεόν γάρ δι’ ὅλου ἀγαπήσας, Αὐτῷ καί
μόνῳ ἐκολλήθη ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ. Ἀλλ’ ὦ Πάτερ ἡμῶν Ἰωσήφ συμπαθέ-
στατε, ἱκετεύομέν σε, σύν τῇ χορείᾳ τῶν ὁσίων μεθ’ ὧν συναγάλλῃ, πρέσβευε
τυχεῖν σωτηρίας τούς τιμῶντάς σε. 

Τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας, ἤτοι τῆς ις΄ τοῦ Αὐγούστου, καί εἶτα: 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν

Ἰωσήφ τοῦ ἐν ἡσυχασταῖς δοκιμωτάτου, ὅστις, μαρτυρικήν καρτερίαν ἐπιδειξά-
μενος ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, μετέστη πρός Κύριον τῇ ιε΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός. Με-
τετέθη δέ ἡ Ἀκολουθία αὐτοῦ κατά τήν σήμερον διά τό αἰδέσιμον τῆς Ἑορτῆς
τῆς Θεοτόκου. 

Γῆς μεταστάς πρός πόλου τρέχεις πλάτος,
Ἔνθα σου καί ἦν τό πρίν ἡ θεωρία. 

* * *
Ἀπολυτίκιον.

Ἦχος δ΄. «Ταχύ προκατάλαβε»
Τοῦ Ἄθωνος βλάστημα καί μοναστῶν καλλονή, ἀσκήσεως πρόμαχος καί

ἡσυχίας λιμήν, ἐδείχθης Πατήρ ἡμῶν, ἔδειξας βιοτῇ σου, τούς τῆς Χάριτος
τρόπους, ἔσωσας τῇ εὐχῇ σου τούς πιστῶς σε αἰτοῦντας· διό πρέσβευε τῷ
Κυρίῳ, Ἰωσήφ Πατήρ ἡμῶν Ὅσιε. 

* * *
Μεγαλυνάριον

Κλέος τό τοῦ Ἄθωνος Ἰωσήφ, γνώμων καί ἀκρότης τῶν τελείων ἡσυ-
χαστῶν, χαίροις Παλαμείου τῆς χάριτος ὁ μύστης, ἀκτίστῳ ἐνεργείᾳ
πάντας καταύγασον. 

* * *
Ταῖς αὐτοῦ εὐχαῖς καί ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,

καί ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καί θείῳ ζήλῳ διανῦσαι τόν
βίον καταξίωσον καί σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν ὡς

ἀγαθός καί φιλάνθρωπος.

Ἀπό τήν Ἀκολουθία  Ὁσ. Ἰωσήφ Ἡσυχαστοῦ

 



Γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ!
Γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ,
βάλσαμον τῆς ψυχῆς μου,
ἀγάπη τῆς καρδίας μου,
ἀέρας τῆς πνοῆς μου...
Ἰησοῦ καί Σωτήρα μου,
Πανάγιε Θεέ μου,
μή παύσεις νά διδάσκεις με,
μή παύσεις νά φωτίζεις, 
στό θέλημά σου ὁδήγησε 
ἐσύ καθώς γνωρίζεις
καί πλούτιζέ με συνεχῶς
στήν ἐδικήν σου ἀγάπην,
καί βάσταζε νά βρίσκομαι
διά παντός μέ ταύτην...
νά χαίρω, νά εὐφραίνομαι
μέ σένα τόν Χριστόν μου,
τόν Κύριόν μου καί Θεόν,
εἰς αἰῶνας αἰώνων. 

*
Θεοτόκε Μαρία!

Παντάνασσα, Μητέρα μου,
γλυκεῖα Παναγία,
τοῦ κόσμου ἡ βασίλισσα,
ἡ πάντων σωτηρία,
ἡ μόνη μου παράκλησις,
ἡ μόνη μου ἐλπίδα,
γλυκειά παρηγορία μου,

Θεοτόκε Μαρία...
τοῦ Παραδείσου ἄρωμα,
τοῦ οὐρανοῦ ἡ λαμπρότης
καί τῶν Ἁγίων ἁπάντων 
ὅλη ἡ ὡραιότης·
νά μεσιτεύεις πρός Θεόν
εἰς τόν Υἱόν καί Λόγον,
νά προστατεύεις τούς πι-

στούς,
ὡς Μήτηρ οὖσα ὅλων.

* * *
Ὅταν ἄνοιξιν προσμένεις
Ὅταν ἄνοιξιν προσμένεις
καί ἔρχεται ἡ χειμωνιά,
ὅταν ἥλιον ἀναμένεις
καί ἀντ’ αὐτοῦ ἡ σκοτεινιά,
ὅταν ράπισμα προσφέρουν
ἐνῶ δίδεις ἀσπασμούς,
εἶναι δύσκολον τῷ ὄντι
νά τά καταλάβει ὁ νοῦς.
Μέ ὑπομονή καί ἀγάπη
καί διά τῆς προσευχῆς
δείχνεις εἰς τόν λοιδοροῦντα
τά δρομάκια τῆς ψυχῆς.
Ἴσως κάποτε ἀγγίσουν 
τήν γλυκεῖαν θαλπωρήν,
ὅταν πάλιν ἐπιστρέψουν
εἰς τῆς πίστεως τήν ἀρχήν...

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΟΣΙΟΥ ΙΩΣΗΦ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΟΣΙΟΥ ΙΩΣΗΦ

(Ἀκολουθοῦν ἀποσπάσματα ἀπό ποιήματα καί ἐγκώμια τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ,
τά ὁποῖα συνέθεσε ὁ ἴδιος γιά τίς δυό μεγάλες ἀγάπες τῆς ζωῆς του, τόν Κύ-
ριο Ἰησοῦ καί τήν Παναγία Μητέρα του. Χειμαρρώδης ὁ λόγος του καί γλυκύ-
τατος ἀπό τήν πλημμύρα τῆς καρδιακῆς του ἀγάπης γιά ΕΚΕΙΝΟΝ καί
ΕΚΕΙΝΗΝ πού «ἀξίζουν νά ἀγαπῶνται περισσότερο ἀπό κάθε δημιούργη-
μα»)

 



Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής 

«Τό νά κηρύττεις εἶναι τόσο εὔκολο·
σάν νά πετᾶς πέτρες ἀπό ἕνα ψηλό κα-
μπαναριό κάτω, ἐνῶ τό νά πράττεις τά
κηρυττόμενα εἶναι τόσο δύσκολο, σάν νά
τίς κουβαλᾶς ἐκεῖ ἐπάνω!».

*
«Μαζί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρω-

πος γίνεται ἄγγελος. Χωρίς τή θεία χάρη
παρεκτρέπεται καί γίνεται δαίμονας».

*
«Αὐτός ὅπου ἀγωνίζεται καί φυλάγει

τό σῶμα του καθαρόν καί τόν νοῦ του
ἀμόλυντον ἀπό ρυπαρούς λογισμούς, ὡς
εὐῶδες θυμίαμα ἀνεβαίνει ἡ ζωή καί ἡ
προσευχή του στούς οὐρανούς».

*
«Δέν ἔχει κουδούνι ἡ ἀρετή νά τήν

γνωρίζεις μέ τό κουδούνισμα. Τό κουδού-
νι τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ ἀνοχή, ἡ μακροθυ-
μία, ἡ ὑπομονή. Αὐτά εἶναι τά στολίδια
τοῦ μοναχοῦ καί κάθε χριστιανοῦ».

*
«Γίνου καλός καί ὅλοι θά γίνουν καλοί

μαζί σου».
*

«Πρόσεχε σφόδρα μή καταφρονήσεις
ἕνα τῶν μικρῶν τούτων, τῶν ἀσθενῶν καί
ἐξουδενωμένων τοῦ κόσμου τούτου. Διότι
ἡ καταφρόνηση αὐτή καί προσβολή σου
δέν σταματᾶ εἰς αὐτούς τούς δυστυχεῖς,
ἀλλά ἀναβαίνει εἰς τοῦ Πλάστου τό πρό-
σωπον, τοῦ ὁποίου φέρουν τήν εἰκόνα».

*

«Ὦ γλυκεῖα ὄντως ἀγάπη! Διά τήν ἀγά-
πην Σου ἐσταυρώθημεν καί ὅλα τά βα-
στάζομεν»!

*
«Ἀνδρίζου καί ἴσχυε ἐν Κυρίῳ καί μή

σμικρύνεις τήν προθυμίαν σου. Ἀλλά ζή-
τει, φώναζε διαρκῶς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλέησόν με», κἄν λαμβάνεις κἄν οὔ».

*
«Ἀγάπα τόν Ἰησοῦν καί λέγε ἀδιάλει-

πτα τήν εὐχήν καί αὐτή σέ φωτίζει εἰς τήν
ὁδόν Του».

*
«Εἰς κάθε πόλεμον τοῦ ἐχθροῦ πρέπει

νά βγεῖς νικητής. Ἤ νά ἀποθάνεις εἰς τόν
ἀγῶνα ἤ νά νικήσεις μέ τόν Θεόν. Ἄλλος
δρόμος δέν εἶναι».

*
«Κἄν εἶσαι νέος, κἄν ἐγήρασες, κἄν

ἠγωνίσθης χρόνους πολλούς, ἐάν δέν κά-
μεις ὑπομονήν μέχρι νά βγεῖ ἡ ψυχή σου,
ὡς ράκος λογίζονται τά ἔργα σου ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ».

*
«Ἅρπαζε εἰς τήν ἀγκαλιά σου τήν εἰκόνα

τῆς Παναγίας σάν νά εἶναι ἡ μανούλα σου».
*

«Ἔχε ὑπομονή στίς θλίψεις καί τίς ἀσθέ-
νειές σου καί φώναζε τόν Χριστό καί τή
γλυκιά Του Μανούλα, νά σέ σκεπάζει ἀπό
κάθε κακό. Ἡ προσευχή νά μή λείπει ἀπό
τό στόμα σου».

*

Ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ καί ἡ συνοδεία του

 



 Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

«Ὅσο λίγη εἶναι ἡ ὑπομονή, τόσο μεγάλοι
φαίνονται οἱ πειρασμοί. Καί ὅσο συνηθίζει ὁ
ἄνθρωπος νά τούς ὑπομένει, τόσο μικραί-
νουν καί τούς περνᾶ χωρίς κόπο».

*
«Εἰς ὅλας τάς προσευχάς ὁ νοῦς νά

ἀκολουθεῖ καί νά ἐννοεῖ τό τί εὔχεσαι καί
τί ὁμιλεῖς. Διότι, ἄν σύ δέν ἐννοεῖς τό τί
λέγεις, πῶς θά γίνει συνεννόηση μετά τοῦ
Θεοῦ, νά σέ χαρίσει ὅ,τι ζητεῖς;».

*
«Νά μή πετᾶμε φαγητά. Εἶναι ἁμαρτία.

Ὅλα εἶναι ἁγιασμένα».
*

«Εὐλογεῖται ἡ ἐργασία, ἁγιάζεται τό
στόμα, ἡ γλώσσα, ἡ καρδιά, ὁ χῶρος, ὁ
χρόνος καί ὅλος ὁ ἄνθρωπος, πού προφέ-
ρει τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού καί-
ει τούς δαίμονες καί τούς μαστιγώνει».

*
«Ὅ,τι μπορεῖς, κάνε. Ὁ Θεός θά δεῖ τόν

κόπο σου καί θά βραβεύσει τόν ἀγώνα σου».
*

«Ὅσο ζοῦμε, ἡ ζωή αὐτή δέν ἔχει ἀνά-
παυση. Ζυμωμένη μέ τά βάσανα εἶναι.
Ἀνάμεικτα ὅλα. Μακάριος ἐκεῖνος πού
ἔχει σύνεση καί κερδίζει ἀπό ὅλα»!

*
«Μήν πιστεύεις ὅσα ἀκούεις. Ἡ ἀλή-

θεια εἶναι πράγμα ἀκριβόν καί δέν εὑρί-
σκεται εἰς τοῦ καθενός τόν λόγον. Καθώς
ζεῖ ἔτσι καί ὁμιλεῖ ἕκαστος τῶν ἀνθρώ-

πων. Γνῶθι ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς τήν
ἀλήθειαν τῶν λεγομένων. Νόει ἅ λέγω».

*
«Σέ καιρό πειρασμοῦ μήν ἀφήνεις τή

θέση σου. Μή λιποτακτήσεις. Ὅλοι οἱ πει-
ρασμοί θέλουν ὑπομονή καί αὐτή εἶναι ἡ
νίκη τους».

*
«Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος

λογικός καί ἤρεμος, διορθώνεται ἀσυ-
γκρίτως καλύτερα μέ τήν ἀγάπη καί τόν
ἥμερο τρόπο, παρά μέ τό θυμό καί τήν
ἀγριότητα».

*
«Εὐωδία εἶναι τό ὄνομα τοῦ Χρι-

στοῦ»!!!
(Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής)


1. «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥ-

ΧΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ» (Γέροντος
Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου).

2. «ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑΣ» (Ὁσίου Ἰωσήφ Ἡσυχαστοῦ).

3. «ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ»
(Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ).

4. «ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ» (Ι. Μ. Λεμε-
σοῦ).

5. «ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἁγίου Ὄρους
2018» (Ἱ. Μ. Μονή Βατοπαιδίου).

6. «Ἱ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ
ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ» (Ποίημα Γέροντος Ἰωσήφ Βατο-
παιδινοῦ).

 



 Μητροπολίτης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Στίς 27 Ἰουλίου ἀναχώρησε γιά τήν
αἰώνια πόλη «ἧς τεχνίτης καί δημιουρ-
γός ὁ Θεός» (Ἑβρ. 11, 10), γιά τήν ἐπου-
ράνια βασιλεία, ἕνα ἐκλεκτό μέλος τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀφήνοντας πίσω του
ἕνα δυσαναπλήρωτο κενό. Ὁ Μητρο-
πολίτης Κινσάσα Κονγκό
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ. 

Τοῦ ἔπλεξαν ἐγκώμια πολλά. Κι
ὅμως ἦταν λίγα γι’ αὐτόν τόν μετρημέ-
νο, σοβαρό, ἤρεμο, εὔχαρι «ἄνθρωπο
τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Τιμ. 6, 11), γι’ αὐτήν τήν
ἱερή καί ἐπιβλητική παρουσία τοῦ Μι-
κραγιαννανίτη μοναχοῦ στό χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας. Σέ μιά συνέντευξή του εἶχε
πεῖ μεταξύ ἄλλων: «Μέ διάφορους τρό-
πους πάντα ὑπάρχει διωγμός ἐναντίον
τῆς πίστεώς μας καί τῆς Ἐκκλησίας.
Οὐσιαστικά δέν πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει
ἀληθινή Ἐκκλησία. Πιστεύουν ἕνα θεό
νεκρό,γι’ αὐτό καί πολεμοῦν τήν
Ἐκκλησία. Ἔχει ξεφυτρώσει ἕνας σύγ-
χρονος διωγμός γιά τά ἱερά καί τά
ὅσια». Παραθέτουμε κάποια σταχυο-
λογήματα ἀπό αὐτά πού λέχθηκαν γιά
τόν Ἱεραπόστολο τῆς Κεντρώας
Ἀφρικῆς:

«...Μιά ἁγία μορφή. Ἕνα ἀπό τά ση-
μαντικότερα στελέχη τοῦ Ἀλεξανδρι-
νοῦ Θρόνου. Διακόνησε μέ ἀφοσίωση
προσφέροντας ταπεινά τόν ἑαυτό του
θυσία στήν Ἱεραποστολή τῆς
Ἀφρικῆς» (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας).

«...Ὑπόδειγμα μοναχοῦ. Ὑπόδειγμα
ἁγιορείτου. Ὑπόδειγμα διδασκάλου.
Ὑπόδειγμα ἱεραποστόλου. Ὑπόδειγμα
ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου. Τίμησε τό ρά-
σο» (Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ).

«Τίμιο λίθο τοῦ Ἄθωνος», τόν λένε

οἱ ἁγιο-
ρεῖτες συμ-
μοναστές
του.

«Τό δια-
μάντι τῆς
Ἀφρικῆς»,
τόν ἀπο-
καλοῦν τά
πνευματι-
κά του
παιδιά στό
Κ ο ν γ κ ό ,
γιατί ἦταν
ἕνας Ἐπίσκοπος-πατέρας γιά ὅλους.
Ἔκανε τή ζωή του προσφορά, δημι-
ουργία, ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο. Ἔζη-
σε ἐκεῖ ὅπου ἕνα πιάτο φαγητό λέγε-
ται εὐτυχία καί ἕνα ποτήρι καθαρό νε-
ρό ζωή καί ὑγεία. 

Ὅταν ἡ εὐλογημένη ἀθωνική γῆ
ἄνοιξε τήν ἀγκαλιά της γιά νά δεχθεῖ
τόν ἀσκητή κτήτορα τῆς Καλύβης τῶν
Ἀρχαγγέλων στή Μικρά Ἁγία Ἄννα καί
Ἀρχιερέα Ἱεραπόστολο τοῦ Θρόνου
τοῦ Ἁγίου Μάρκου, δάκρυσαν ὅλοι κα-
τά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία. Δύσκολες
στιγμές αὐτές! 

Δεόμαστε ταπεινά «ὁ Θεός, ὁ μέ-
γας Ἀρχιερεύς, ὁ δίκαιος τῶν καμά-
των κριτής» νά ἀναδείξει τόν ἐκδημή-
σαντα σεπτό Ἀρχιερέα ΝΙΚΗΦΟΡΟ
κληρονόμο τῆς οὐράνιας βασιλείας
καί νά τοῦ χαρίσει ἀγγελική παρρη-
σία ὑπέρ τοῦ ἀγαπημένου του ποι-
μνίου. Ὑπέρ ὅλης τῆς ἀγαπημένης
του πατρίδας. Ὑπέρ τοῦ προσφιλοῦς
του Ἁγίου Ὄρους. Ἀμήν. 

 




 



 π. Χρυσόστομος Πῆχος

 
 
   
     
       
   
  
 

      





  

 



 






 
    
 

   
     


 

   



   

 
   


  

 
  
   

 
 
  

  


     
  
 
  
 

 
 
    





    
 
   

   
 
 







 




    

   


 
  


  
       
   
    
  
  
    
  
 
    
       

  
 


 

 
  

  
 

  
        
    
  
    

   
  

 
  

 

     
  
 
     

  
   
 

     
 
 

  
   
   
   

    


  

   




   
   
   

   
 

 
 
 
    
   
  
      
    
       


 

     

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».

 



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 Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ
1.
2.
3.
4.



Ἀθήνα: Εἰσαγγελία
Θεσ/νίκη: Κατ. Κράτησης
Λαμία: Ὑπηρ. Κοιν. Ἀρωγῆς
Σέρρες: Πλημμ/κεῖο

Σύνολο:

  

Σύνολο:


1
8

21
1

31

1


32

200,00
865,00

6.220,00
500,00

7.785,00

300,00
300,00

8.085,00



 



 
 
 



e-mail: Info@diakonia-filakon.gr




 
 

 


  












       
 

  
       
 
  


























 


