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Ο κρυφός γελαστός άγιος του Αιγάλεω

Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης: ο άγιος φίλος των λεπρών

Ο π.  Ευμένιος γεννήθηκε το 1931 στην Εθιά Μονοφατσίου του
νομού Ηρακλείου Κρήτης και ήταν το όγδοο παιδί μιας φτωχής &
πιστής  οικογένειας.  Έγινε  μοναχός  σε  ηλικία  17  χρονών,
αγωνίστηκε  για  την  καλλιέγεια  της  ψυχής  του  με  αγάπη  και
προσευχή  και  δοκιμάστηκε  σκληρά  και  από  την  ασθένεια  της
λέπρας, αλλά και αργότερα, ενώ ήταν ήδη ιερέας, από δαιμονική
επιρροή,  με  την  οποία  βασανίστηκε  ψυχοσωματικά  και
ελευθερώθηκε  μετά  από  πολλές  προσευχές,  αγρυπνίες  και
εξορκισμούς  σε  μοναστήρια  της  Κρήτης,  όπως  στις  μονές
Κουδουμά και Παναγίας Καλυβιανής (δες παρακάτω).
Η  λέπρα  τον  έφερε  στο  Νοσοκομείο  Λοιμωδών  στην  Αγία
Βαρβάρα  Αθηνών.  Εκεί  θεραπεύτηκε  αλλά,  βλέποντας  τον
ανθρώπινο πόνο,  αποφάσισε να παραμείνει  στο Νοσοκομείο  ως
ιερέας,  για  να  βοηθήσει  όσο  μπορούσε  την  ανακούφιση  των
συνανθρώπων του!  Εκεί  λοιπόν  "θα  αρχίσει  το  ποιμαντικό  του
έργο, που μπροστά του γονατίζουν οι έχοντες θεολογικά πτυχία
και εκκλησιαστικά αξιώματα".
Η αγάπη του και ο ασκητικός του αγώνας έφεραν σ' αυτόν τη
χάρη του Θεού και ο ταπεινός ιερέας (λειτουργούσε στο ναό των
αγίων  Αναργύρων  Ιατρών  Κοσμά  &  Δαμιανού,  μέσα  στο
Λοιμωδών)  έφτασε  σε  μεγάλο  ύψος  αγιότητας  -το  οποίο
διατηρούσε  κρυφό  όσο  μπορούσε-  και  αξιώθηκε  να  λάβει  το
προορατικό  χάρισμα,  να  ζήσει  υψηλά  πνευματικά  βιώματα  και
οράματα  και  να  βοηθήσει  πάρα  πολλούς  ανθρώπους  κάθε
κοινωνικής  τάξης  και  μορφωτικού  επιπέδου,  όχι  μόνο  με  τις
συμβουλές  και  την  προσευχή  του  αλλά  και  με  την  αγιασμένη
παρουσία του. 
Ο Γέροντας αγαπούσε όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο προσωπικά,
και ήταν ένας ιδιαίτερα γελαστός άγιος -  το τρανταχτό γέλιο
του  ήταν  ένα  από  τα  χαρακτηριστικά  του  -  όπως  και  πολλές
φορές έβγαινε από το Ιερό, κατά τη λειτουργία, με τα γένια του
βρεγμένα  από  δάκρυα,  αφού  προσευχόταν  για  όλους  τους
πονεμένους  και  δυστυχισμένους  συνανθρώπους  μας  και  είχε
προφανώς και το χάρισμα των δακρύων.

Ο παππούλης μας γελούσε,  γελούσε πολύ.  Γελούσε με
εμάς τους ανθρώπους και μας μετέδιδε τη χαρά του.
Γελούσε με τους αγίους, με την Κυρία Θεοτόκο, με τους
αγγέλους, και μας μετέδιδε πάλι τη χαρά των αγίων,
της  Κυρίας  Θεοτόκου,  των  αγγέλων,  γι’  αυτό,  όταν
πηγαίναμε εκεί, μπορεί να ήμαστε στενοχωρημένοι και
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κουρασμένοι  ψυχικά  ή  σωματικά,  αλλά  φεύγαμε…
πετώντας.
Ο  π.  Ευμένιος  γελούσε  πολλές  φορές  και  κατά  τη
διάρκεια των ακολουθιών, μπορεί την ώρα που διάβαζε
το ιερό ευαγγέλιο ή όταν εθυμίαζε την Κυρία Θεοτόκο
στην  «Τιμιωτέρα»  [σημαντικό  τροπάριο  για  την
Παναγία,  που  ψάλλεται  σε  ειδικό  σημείο  της
καθημερινής πρωινής ακολουθίας (όρθρου)] ή την ώρα
των  παρακλήσεων  [παράκληση  ή  "παρακλητικός
κανόνας"  =  μουσικό  +  ποιητικό  έργο,  που  αποτελεί
προσευχή  προς  την  Παναγία  ή  προς  έναν  άγιο  (οι
χριστιανοί  συχνά  διαβάζουν  παρακλήσεις  στο  σπίτι
τους,  αλλά  ψάλλονται  &  στην  εκκλησία  -  δες  πολλά
δείγματα εδώ)].
[...]  «Όποιος  τον  πλησίαζε,  έβλεπε  έναν  ιερέα,  έναν
καλόγερο,  με έντονη χαρά στο πρόσωπό του.  Αυτή η
χαρά, πολλές φορές, εκφραζόταν με πολλά γέλια, που
αναμιγνύονταν με τα λόγια του ή ξεχύνονταν από τις
άκρες των κλειστών χειλιών του, όταν έμενε σιωπηλός.
Το  καταλάβαινες  ότι  ήταν  γέλια  ενός  χαριτωμένου
ανθρώπου [δηλ. ανθρώπου με θεία χάρη], μιας καρδιάς
ξέχειλης  από  αληθινή,  θεία  γαλήνη  και  χαρά,  που
χυνόταν έξω και δρόσιζε, ξενίζοντας [παραξενεύοντας]
τους άλλους.
Ήταν  εμφανές  ότι  ο  π.  Ευμένιος  προσπαθούσε  να
συγκρατηθεί από ταπείνωση, να μη φανεί αυτή η αγία
ιδιαιτερότητα, μα δεν το κατάφερνε πάντοτε.
Όποτε  τον  επισκεπτόμουν  έπαιρνα αυτό το  δώρο,  τη
χαρά  δηλαδή  και  τα  «αλλιώτικα»  γέλια  του,  που
κυλούσαν ώς την δική μου καρδιά. Όταν φορούσε την
ιερατική του στολή και έβγαινε στην Ωραία Πύλη για το
«Ειρήνη πάσι» ή θυμίαζε την Παναγία μας στο τέμπλο,
το πρόσωπό του, συγκρινόμενα με τα απαστράπτοντα
άμφια,  έλαμπε  περισσότερο.  Ιδιαίτερα  μπροστά  στην
Θεοτόκο,  στην Τιμιωτέρα ή  στους Χαιρετισμούς,  την
χαιρετούσε  πραγματικά  πλημμυρισμένος  χαρά  και
γελούσε μόνος αυτός, σαν να του είπε η Θεοτόκος μιαν
ευχάριστη  είδηση.  […]»  (βλ.  Σίμωνος  μοναχού,  π.
Ευμένιος  -  Ο  κρυφός  άγιος  της  εποχής  μας,  Αθήνα
2010, 2η έκδ., σελ. 137-146).

Ο  Γέροντας  Πορφύριος  έλεγε  για  τον  Γέροντα  Ευμένιο:  «Να
πηγαίνετε  να  παίρνετε  την  ευχή  του  Γέροντα  Ευμένιου,  γιατί
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είναι  ο  κρυμμένος  Άγιος  των  ημερών  μας.  Σαν  τον  Γέροντα
Ευμένιο βρίσκει κανείς κάθε διακόσια χρόνια».
Στο Νοσοκομείο Λοιμωδών ευτύχησε να γνωρίσει το λεπρό άγιο
μοναχό  Νικηφόρο,  που,  αν  και  τυφλός  από  την  ασθένειά  του,
έγινε  μεγάλος  πνευματικός  πατέρας  των  χριστιανών  και
δάσκαλος του Γέροντα Ευμένιου.
Τα  δύο  τελευταία  χρόνια  της  ζωής  του  τα  πέρασε  στο
Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και την 23η Μαίου 1999 παρέδωσε
το πνεύμα του στον Κύριο και τάφηκε, σύμφωνα με την επιθυμία
του, στον τόπο που γεννήθηκε (στην Εθιά).

H προσευχή του Γέροντα ("Και εχάρη ο Θεός")

Η μυστική  ζωή  του  αγίου  Γέροντα  (=οι  προσωπικοί  ασκητικοί
αγώνες  του)  δεν  είναι  ευρύτερα γνωστή.  Όμως έχει  ιδιαίτερη
σημασία η παρακάτω προσευχή του, που περιλαμβάνεται, μαζί με
πολλά  άλλα  στοιχεία  για  τη  ζωή  του  και  μαρτυρίες  πολλών
ανθρώπων  που  τον  γνώρισαν  (και  πολλές  μαρτυρίες  για  τα
αγιοπνευματικά  [=θαυματουργικά]  χαρίσματά  του),  στο
εξαιρετικό βιβλίο του Σίμωνος Μοναχού π. Ευμένιος - Ο κρυφός
άγιος  της  εποχής  μας,  σελ.  133-134  [για  το  βιβλίο,  και
αποσπάσματα, κλικ εδώ]. Διηγείται ο μητροπολίτης Μόρφου της
Κύπρου Νεόφυτος.
«Ένα  πολύ  σημαντικό  περιστατικό,  που  θυμούμαι  από  τον
γέροντα  Ευμένιο,  είναι  μία  προσευχή  του  έκανε:  "Κύριε  Ιησού
Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους".
"Κι εχάρη ο Θεός", μου έλεγε.
"Και μετά είπα: "Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους
καθολικούς. Και όλους τους προτεστάντες, Χριστέ μου, θέλω να
σώσεις". Κι εχάρη ο Θεός.
"Θέλω να σώσεις και τους μουσουλμάνους και όσους ανήκουν σε
όλες τις θρησκείες, και τους αθέους ακόμα θέλω να σώσεις". Κι
εχάρη πολύ ο Θεός.
Και του είπα: "Χριστέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους απ' αιώνες
κεκοιμημένους από Αδάμ μέχρι τώρα". Κι εχάρη ο Θεός πολύ.
Και είπα: "Θεέ μου, θέλω να σώσεις και τον Ιούδα". Και στο τέλος
είπα: "Θέλω να σώσεις και τον διάβολο". Κι ελυπήθη ο Θεός".
Του λέω: "Γιατί λυπήθηκε ο Θεός;". "Διότι θέλει ο Θεός και δεν
θέλουν αυτοί" μου απάντησε, "δεν υπάρχει ίχνος καλής θελήσεως
σωτηρίας στον διάβολο".
"Καλά" του είπα, "πώς κατάλαβεες εσύ πότε ο Θεός χαιρόταν και
πότε ελυπήθη;". Και μου λέει: "Άμα η καρδιά σου γίνει ένα με την
καρδία του Χριστού, αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεται".
Δηλαδή  αντιλαμβάνεσαι  τι  εύρος  είχεν  η  καρδία  αυτού  του
ανθρώπου; Αυτό είναι από τα πιο δυνατά που έχω ακούσει και δεν
το έχω ακούσει από κανέναν άλλον. Κι αυτό το καταλάβαινε από
την  ένταση της  Χάριτος.  Ανάλογα με  τον  βαθμό της  Χάριτος
αντιλαμβανόταν την λύπη ή την χαρά Του, σ' αυτό που ο ίδιος
έλεγε ή έκανε».
[Χάρις: η αγαθή ενέργεια του Θεού, που εκπέμπεται σε όλα τα
πλάσματα  και  που  ανάλογα  με  το  βαθμό,  που  ο  άνθρωπος
ανοίγεται σ' αυτήν (=την επιθυμεί και γίνεται κατάλληλος για να
μπει μέσα του, καλλιεργώντας την ταπεινή αγάπη), σώζεται και
γίνεται  άγιος.  Κατά  τους  αγίους  Πατέρες,  η  Χάρις  είναι
"άκτιστη", δηλ. αδημιούργητη: εκπέμπεται απευθείας από το Θεό,
δεν είναι δημιούργημά Του - κι έτσι, όποιος ανοίγεται και μπαίνει
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μέσα  του  η  θεία  Χάρις,  έχει  μέσα  του  τον  Ίδιο  το  Θεό
αυτοπροσώπως και όχι ένα δημιούργημα, ενώνεται δηλαδή με το
Θεό (θέωση). Σχετικά δες εδώ & εδώ].

Αναφορά σε άλλη προσευχή του Γέροντα, με το ίδιο πνεύμα, δες
και στο post μας περί αυτοκτονίας.

Η μάχη με τον εχθρό (διάβολο)

Επειδή  πολλοί  αναγνώστες  θα  θέλουν  κάτι  παραπάνω  για  το
θέμα,  ας  αναφέρουμε  επιγραμματικά  λίγες  πληροφορίες,
προερχόμενες από το βιβλίο του π. Σίμωνα, σελ. 60-65.
Το χτύπημα του εχθρού ήρθε όταν, μετά από σειρά δαιμονικών
οραμάτων με άγρια θηρία, ο Γέροντας (νέος & άπειρος ιερέας
ακόμη,  αν  και  πιστός,  γεμάτος  αγάπη  &  αγωνιστής  της
προσευχής) έπαψε να έχει ενοχλήσεις και ένιωσε ότι "νίκησε το
διάβολο"  και  τον  γελοιοποίησε.  Η  στιγμή  εκείνη  ήταν  μια
εγωιστική  πτώση σε  παγίδα  και  ο  εχθρός  τον  χτύπησε  καθώς
κατέβαινε τη σκάλα του Λοιμωδών, αρχικά στο πρόσωπο και στη
συνέχεια στην ψυχή. 
Για την περίοδο εκείνη ο Γέροντας είχε πει: "Ήταν ο καιρός που
τα δάκρυά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου. Ζεματιστά δάκρυα". Η
ταλαιπωρία του έπαψε όχι με τη βοήθεια της ψυχιατρικής, αλλά
μετά  από  νηστείες,  αγρυπνίες  και  πολλές  επισκέψεις,  με  τη
συντροφιά  πιστών  φίλων  και  χωριανών,  στα  μοναστήρια  της
Κρήτης.  Στην  Παναγία  του  Κουδουμά,  κατά τον  άγιο  Γέροντα,
δόθηκε η τελική νίκη κατά του εχθρού, μια νίκη της Παναγίας για
χάρη του.
Σημειωτέον ότι η μονή Κουδουμά (νότια νομού Ηρακλείου) είναι
μία  από  τις  πιο  σημαντικές  ορθόδοξες  μονές  της  Κρήτης  και
πολλοί άγιοι έχουν αναδειχθεί εκεί, όπως οι άγιοι Παρθένιος και
Ευμένιος (κοιμήθηκαν αρχές του 20ού αιώνα), Ιωακείμ ο Νάνος,
Γεννάδιος ο μετέπειτα ασκητής της Ακουμιανής Γιαλιάς (νομού
Ρεθύμνης) κ.λ.π. [για Γεννάδιο και Ιωακείμ δες σχετικό βιβλίο].

Ένα ποίημα αφιερωμένο στο όσιο Γέροντα Ευμένιο
Σαριδάκη

Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία.
Με τους αριθμούς άλλωστε δεν τα πάω καλά.
Έχουν πολύ λογική και με κουράζουν.
Μα εκείνο που σίγουρα θυμάμαι
είναι ότι σαν ήρθε το μακάριο λείψανο στο νησί μας
μετά από διήμερο προσκύνημα στην πρωτεύουσα,
ανέβηκα στο χωριό να δω έναν Άγιο.
Δεν είναι δα και τόσο συχνό το φαινόμενο!!!
Όταν πλησίασα κοντά του,
μια λάμψη που έκαιγε κάθε δισταγμό και λογοκρατούσα συνήθεια
φάνηκε ηχηρά στο πρόσωπό του.
Όχι !!!! Δε την έβλεπα μονάχα εγώ.
Ήταν πολλοί εκεί με αναμμένα τα κεριά
και πληγωμένη την καρδιά.
Έλαμπε!!!!!!
Μα η λάμψη αυτή δεν είχε κάτι από αυτή εδώ την κτίση.
Δεν ήταν φως σε δικό μας ουρανό.
Μήτε μορφή από εκείνες που στολίζουν τους τοίχους του χώρου

Anthony Bloom (6)

Death (11)

English (208)

Homosexuality (2)

New Age (66)

new martyrs (25)

Protestantism (17)

Rasta (1)

saints (91)

sex (39)

Theotokos (8)

UFO (2)

X-TREME Shopping (3)

άγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς (12)

άγγελοι (14)

Άγιο Μύρο (1)

Άγιο Φως (5)

άγιοι (314)

άγιοι Αμερικής (28)

άγιοι Ιθαγενείς (4)

άγιοι της διπλανής πόρτας (33)

άγιος Βαλεντίνος (1)

άγιος Νεκτάριος (7)

έκτρωση (14)

Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό
τον κάνει πέρα (53)

έφηβοι (96)

αγάπη (70)

Αθέατα περάσματα (4)

αθεΐα (82)

αλληθωρίζοντας (119)

αμαρτία (55)

ανέκδοτα με μοναχούς (3)

αναρχία και αιώνια Ζωή (10)

Αντίχριστος (12)

από Ισλάμ (27)

Απόκρυφα Ευαγγέλια (3)

αρχαία Ελλάδα και



Αναρτήθηκε από ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ στις 11:33 μ.μ.

Ετικέτες άγιοι της διπλανής πόρτας, μοναχοί, παπάδες που ΛΕΝΕ, σύγχρονοι άγιοι

και του χρόνου μας.
Δεν ήταν κορνίζα, για να ξυπνάει την λήθη και την μοναξιά του
χωρισμένου.
Ήταν φως εκ φωτός. Λάμψη λαμπρής κοσμημένης.
Μα πιο πολύ από όλα, εκείνο που σταμάτησε της λογικής τους
ήχους,
σώπασε και ηρέμησε,
εσώτερες φωνές των απειθών λογισμών μου,
…..τα πόδια τα κουρασμένα του Αγίου.
Ήταν ζεστά και μαλακά σαν την καρδιά του,
κι όμως είχαν περάσει τρεις μέρες που είχε κοιμηθεί !!!

(π. Λίβυος)

IN ENGLISH

Βίντεο από ΕΔΩ, όπου και πιο αναλυτικό βιογραφικό του Γέροντα,
καθώς και μερικές διηγήσεις θαυμάτων του:

χριστιανισμός (18)

αρχαίες μαρτυρίες για τον
Ιησού Χριστό (5)

Αυτογνωσία (4)

βιβλία (38)

Βιβλία για το Καλοκαίρι (7)

Βλάχος π. Ι. (12)

Βυζάντιο (32)

Γέλιο (3)

Γέροντας Παΐσιος (22)

Γέροντας Πορφύριος (8)

Γερόντισσες (28)

γιόγκα (8)

γνώση Θεού (32)

Γονείς (11)

δίψα Θεού (38)

δαιμονισμός και επιστήμη (5)

Δημιουργία (5)

δουλεία και δούλοι (5)

Εκκλησία και Εξουσία (33)

επίκαιρα (266)

Επαγγελματικός
Προσανατολισμός (23)

Επιστήμη και Επιστήμονες (47)

Ετέραις γλώσσαις (26)

ευεξία (4)

Η θεία λειτουργία με
υπότιτλους (1)

Ηθικισμός; Όχι ευχαριστώ (77)

θάνατος (54)

θέωση (17)

Θεοφάνεια (2)

ιερά λείψανα (19)

Ιησούς Χριστός (21)

Ινδιάνοι (9)

ιστορίες Φωτός (14)

Κάλλιστος Ware (5)

κάποιοι που βρήκαν το δρόμο
(71)



Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δημοσίευση σχολίου

ΦΛΟΓΑ - ΚΥΡΙΟΥ: Η θρησκεία της χαράς – Γελαστοί άγιοι

Δημιουργία Συνδέσμου

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ Ωραίο αυτό το Αφιέρωμα σε Αυτόν τον Γέροντα.

26/12/10 05:59

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ-gvardavas είπε...

Συγκλονιστική η προσευχή του Γέροντος.Έβαλα λίνκ στο πόστ σου. Καλή

χρονιά, με υγεία σε όλους.

30/12/10 13:43

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση

κάτι περίεργα πράγματα (61)

κακό (36)

Καρναβάλι (1)

καύση νεκρών (1)

Κεντρική Ευρώπη (16)

κινούμενα σχέδια (11)

κρυπτοχριστιανοί (4)

Κόλαση (11)

Κόντογλου (2)

ΛΕΦΤΑ (26)

λογοτεχνία (5)

Λουδοβίκος π. Ν. (11)

Λόγος και Αντίλογος (1)

μάρτυρες (49)

Μάρτυρες του Ιεχωβά (6)

Μεταλληνός π. Γ. (9)

μεταμοσχεύσεις (4)

Μετανάστες (7)

Μετενσάρκωση (2)

μη ορθόδοξοι συγγενείς (28)

μοναχοί (119)

μουσική (23)

Ναζί (20)

Ναι υπάρχει άη Βασίλης (1)

νεανική κουλτούρα (20)

νεομάρτυρες (39)

Νευροθεολογία (1)

νηστεία (33)

Νικόλας Άσιμος (4)

Ο Χριστός στα βάθη της Ασίας
(25)

Ο Χριστός στην Ασία (20)

Ο Χριστός στην Αφρική (25)

οι εκτός (31)

οικολογία (29)

οικονομική κρίση (41)

Ομοφυλοφιλία (8)

Ορθοδοξία στη Σκανδιναβία (1)



Ορθόδοξα Βαλκάνια (96)

ορθόδοξες εικόνες (28)

Ορθόδοξες ρίζες στη Δύση
(115)

Ορθόδοξη Γεωργία (17)

Ορθόδοξη Ρωσία (113)

Ουνία (9)

π. Ιωνάς Ταϊβάν (9)

παιδεία (30)

Παιδιά (70)

Παλαιό Ημερολόγιο (2)

Παναγία (62)

παπάδες που ΛΕΝΕ (70)

ΠΑΠΑΔΕΣ ξυπνάτε (35)

παραμύθια και μυθικά όντα
(12)

πειρασμοί (1)

πεντηκοστιανοί (3)

περιθώριο (48)

πλάνη (21)

πνευματική κληρονομιά (190)

πνευματικοί άνθρωποι (120)

Ποδόσφαιρο (4)

Ποιος Είμαι (3)

πολεμικές τέχνες (1)

πολιτική (72)

πολιτισμός (83)

προς Δυσμάς (100)

Προς Σατανιστές (19)

προσευχή (22)

προσκλήσεις (30)

πρωτοχριστιανισμός (55)

πρωτόπλαστοι (5)

Πόνος και Φως (24)

Ρωμανίδης (4)

σαλοί (24)

Σεραφείμ Ρόουζ (13)

Σινδόνη του Τορίνο (1)



Σιωνισμός και Μασονία (2)

Σούπερ Γιαγιάδες (11)

Στηβ ο Μάστορας (5)

Σωφρόνιος του Έσσεξ (15)

σύγχρονη Γυναίκα (53)

σύγχρονοι άγιοι (191)

σύγχρονοι μάρτυρες (75)

ταινίες (40)

Ταό (1)

Το δικό μου Πάσχα (57)

τράπουλα (1)

Τρίτος Κόσμος (21)

Τριαδικός Θεός (7)

Τριώδιο (9)

Τρόμος (3)

Υμνογραφικά (12)

φασισμός και ιμπεριαλισμός
(11)

φωτιστές (9)

Χριστούγεννα (26)

ψυχοθεραπευτικά (84)

Όλες οι θρησκείες έχουν τον
ίδιο Θεό; (9)

Αναγνώστες

Πρόσφατα σχόλια

Ancient Faith Radio

Angels, Blessed Messengers
of God

Antiochian Orthodox Christian
Archdiocese of North America

Conciliar Press (Orthodox)

Death to the world

Death to the world + Orthodoxy
- Christianity. Only Tougher

e-Μητερικό (αγίες γυναίκες,
παλιές και σύγχρονες)

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα



e-Μητερικό (νεότερο)

Expaganus

From Ortho-Vegan's Kitchen

Full of Grace and Truth

HOLY FIRE - The Miracle of
Holy Saturday at the Tomb of
Christ. Forty-five Historical
Accounts (9th – 16th c.)

Icons of the Theotokos

Jamster / Orthodox Hip Hop

Journey to Orthodoxy

Korça Orthodhokse -
Ορθόδοξη Κορυτσά (ελληνο-
αλβανόφωνο blog)

Kλασικοπερίπτωση

Lock-heart World (πολύ καλό
ελληνικό+νεανικό blog)

Modern Father

MOSES THE BLACK (ο
μαύρος άγιος)

MYSTAGOGY

Orthodox America - By Issue
Number

Orthodox Canada

Orthodox Christian Information
Center

Orthodox Christianity and the
World

Orthodox England

Orthodox links in America

Orthodox Metropolitanate of
Hong Kong and South East
Asia

ORTHODOX OUTLET for
DOGMATIC ENQUIRIES

Orthodoxy in America

Praying with my Feet

San Demetrio a Bologna (άγ.
Δημήτριος Μπολώνια, Ιταλία)

Simply Orthodox

St. Gregory Nazianzen
Orthodox Institute (Ορθόδοξο
πανεπιστήμιο στη Γουατεμάλα)

Terra Incognita (ένα ωραίο
ορθόδοξο blog)

tro-ma-ktiko (ελεύθερη



ενημέρωση)

Two Natures - Reflections in
the Light of the Incarnation

UFO - ΞΕΝΑ ΟΝΤΑ

Άγιο Φως (αναλυτική
επιστημονική έρευνα)

Άγιοι

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς

Άμβλωση

Άποψη

Άρωμα Ασίας

Ένας επαναστάτης παπάς

Ένας θησαυρός στο Διαδίκτυο

Ένας πολύ καλός άνθρωπος

Αγία Γραφή

Αγιορείτικο Βήμα

ΑΗΔΟΝΙ (στο αγιασμένο
δάσος)

Αθέατα Περάσματα

Αθέατα Περάσματα 2

ΑΘΕΪΑ

ΑΘΩΣ (προτεινόμενο
ορθόδοξο forum)

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ,
ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ, ΜΑΓΕΙΑ
κ.τ.λ.

Αντίβαρο!

Αντιπληροφόρηση

ΑΝΤΙΦΩΝΟ (επιστήμες -
φιλοσοφία - τέχνες - θεολογία)

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ

Απαντήσεις σε λειτουργικά
θέματα

Απλή και ήσυχη ζωή (με όλους
τους αγίους)...

Αποστάτες

Απόψεις για τη Μονή
Βατοπαιδίου (και όχι μόνο...)

ΑΡΔΗΝ - ΡΗΞΗ

Αρχαγγέλων Ταινιόραμα (ένα
"άλλο" blog για τον
κινηματογράφο)

Αρχαγγέλων Τόπος



Αόρατοι Γυμνοί Ασκητές

ΒΑΒΥΛΩΝΑ η Πόρνη

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
κείμενα διακριτικά -
ερωταποκρίσεις

Βιβλία του Γέροντα Σωφρόνιου
(ολόκληρα)

Γέρων Παΐσιος

Γέρων Πορφύριος

Γεροντικό (ιστορίες των
αρχαίων χριστιανών ασκητών)

ΓΙΟΓΚΑ

Διαμαρτυρία για την
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διωγμοί χριστιανών ΣΗΜΕΡΑ!

Εικόνες της Παναγίας (αγγλικά)

Εικόνες της Παναγίας (με την
ιστορία τους)

Εκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΥΨΕΛΗ

Εκπαιδευτικές & θεολογικές...
αταξίες

Ενάντια στην Κατάθλιψη!!

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ερευνητική Ορθόδοξη Ομάδα

Ζωντανό Ιστολόγιο

Η Διδασκαλία της Ορθοδοξίας

Η θεία λειτουργία (με
μετάφραση)

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θεολογικό Ιστολόγιο

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

Θεομητορικό (blog για την
Παναγία)

Ιεραποστολή (με αγάπη και
αγωνία για όλους τους λαούς)

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ

Ιστοτρόπιο: βιβλία Μαρίας
Δημητριάδου

Κοίμηση Θεοτόκου Αιτωλικού

Κοινωνία Αγίων

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Λόγος & Αντίλογος (ηλεκτρ.
περιοδικό)



ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Μικρά δοκίμια (αγάπης και
πίστης)

ΝΑΙ στο Δαρβίνο!...

Νεκρώσιμη Ακολουθία
(μετάφραση + κείμενο)

Νεομάρτυρες

Νηστεία... special! (ορθόδοξη
εναλλακτική διατροφή &
πνευματικότητα)

Νηφάλια Μέθη - Ανεξήγητη
Γλύκα

Ομάδα Γυναικών ΑΓΑΖΗΛΟΣ

Ομολογία πίστεως
(πνευματικοί θησαυροί ύψιστης
σπουδαιότητας)

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - Στις ορθόδοξες
γειτονιές του πλανήτη

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(και απαντήσεις)

Ορθόδοξα Βιβλία

Ορθόδοξα Ιστολόγια

Ορθόδοξη Γυναίκα

Ορθόδοξη κουλτούρα:
συνταγές

Ορθόδοξη Μπλογκόσφαιρα

Ορθόδοξος Αμπελώνας της
Αφρικής

Ορθόδοξος Αμπελώνας της
Αφρικής

Παιδικά βιβλία Μυρσίνης
Βιγγοπούλου

Παιδικό Ιστολόγιο

Παιδικό Ιστολόγιο 2

ΠΑΠΑΡΟΚΑΔΕΣ

ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

Περί Γάμου (και... όχι μόνο)

Περί νηστείας (αναλυτικά & όχι
μόνο στην Ορθοδοξία)

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Ποιοι γιορτάζουν πότε (άγιοι και
ονόματα)

Προσκυνητής

Πύλη Ορθόδοξων Βlogs &
Έρευνας



Σαλογραία (η σαλή πλευρά του
Διαδικτύου)

Σοφία και ζωή των ορθόδοξων
μοναχών

Στα ίχνη του Χριστού στην
Κεντρική+Νότια Αμερική

Συκοφαντίες κατά αγίων

Σύγχρονοι πνευματικοί
διδάσκαλοι

Σύλλογος Ορθοδόξων Τυφλών
Ελλάδας (πολύ καλός
ορθόδοξος ιστότοπος)

Σύλλογος Προστασίας
Αγέννητου Παιδιού

Τέως ναρκισσιστής άθεος, νυν
αγωνιζόμενος χριστιανός

Τα βήματα του Προσκυνητή

Τα Μυστήρια της Προσευχής
του Ιησού

Το κάλλος θα σώσει τον κόσμο

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

ΦΛΟΓΑ ΚΥΡΙΟΥ

Φωνή βοώντος Αμαρτωλού
Ιερέως

Χαρούμενοι αγωνιστές

Χριστός - Παναγία

Χριστός το Αιώνιο ΤΑΟ

Χωρίς ακρότητες και
φανατισμούς!...

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ
ΚΑΝΑΛΙ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 4Ε

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ



ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Προβολή πλήρους προφίλ

Για Μένα

Awesome Inc. πρότυπο. Powered by Blogger.


