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Ιστορικόν τής Ίεράς θίκρνος m e Ύσεραγίας Θεοτόκον
τής καλούμενης
«αφ ω τον Ποτήριον»
"Φών εξαρτημένων ή άσολύτραχτις"

Τ ό έτος 1878 στη Ρωσσία, ένας στρατιώτης,
πού ονομαζόταν Στέφανος, Βασανιζόταν^
άπό τό πάθος της μέθης. Ξόδευε όλα τά
χρήματά του στό ποτό καί είχε περιέλθει σέ
αξιοθρήνητη κατάστασι. Μιά νύχτα είδε στό '
όνειρό του έναν μοναχό (τόν Ό σιο Βαρ
λαάμ) νά τού λέει: «Νά πας στήν πόλη 3
Σερποϋγοφ στό μοναστήρι τής Παναγίας.°0ξ
Έκεΐ θά Βρεις τήν Εικόνα Της πού
ονομάζεται «’Ακένωτον Ποτήριον». Θά«
προσευχηθείς μπροστά της, καί θά λάΒεις
θεραπεία σώματος καί ψυχής». Ό Στέφανος
δέν ΰπήκουσε. Ό μοναχός ξαναπαρουσιάστηκε στόν ύπνο του μέ τήν ίδια έντολή,
άλλά πάλι δέν ύπήκουσε. Τέλος, ό μοναχός τού εμφανίστηκε γιά τρίτη φορά
καί μέ πολύ αύστηρότητα τόν διέταξε νά ύπακούσει στήν προσταγή του. Άφοϋ
πήγε στή Μονή ζήτησε νά προσκυνήσει τήν Εικόνα της Παναγίας «Τό8
’Ακένωτον Ποτήριον. Ό μέχρι τότε άλκοολικός καί παράλυτος, άφού προσευ
χήθηκε καί προσκύνησε έγινε τελείως καλά χωρίς καμία ροπή πλέον στό η ο τ ό .ζ /
Σύντομα το θαύμα διαδόθηκε. Πολλοί άρχισαν νά προσέρχονται στή
θαυματουργή Εικόνα τής Παναγίας «Τό Ακένωτον Ποτήριον». Ανθρωποι πού \\V5ti
ύπέφεραν άπ’ τό πάθος τής μέθης ή ήταν έξαρτημένοι άπό τό κάπνισμα καί
τίς παραισθησιογόνες ούσίες (ναρκωτικά) καθώς καί οί συγγενείς τους, προ
σεύχονταν γιά θεραπεία καί άπαλλαγή άπ’ τίς άσθένειες των παραπάνω
παθών, ενώ άλλοι κατέφθαναν νά τήν εύχαριστήσουν γιά τήν άπαλλαγή τους 3®
άπ’ αύτά. Ή Εικόνα τής Παναγίας κάηκε άπό τούς άθέους κατά τήν Κομμου- g jf
νισπκή ’Επανάσταση τό 1917 καί ή Μονή μετετράπη σέ εργοστάσιο, όμως ή
τιμή εις τήν έν λόγψ ιερά εικόνα δέν έπαυσε καί ή Κυρία Θεοτόκος καθημε
ρινά Βοηθά τούς πάσχοντας μέ θαυμαστές ίασεις.
Κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή ψάλλεται ενώπιον τής Αγίας Εΐκόνος ή\
ιερά Παράκλησις Αυτής, καθώς καί όποτε ζητηθή ΰπό τών προσκυνητών πα-°ο
σχόντων. Ή έόρτιος σύναξις πρός τιμήν τής ίεράς εΐκόνος, τής Παναγίας τό
«’Ακένωτον Ποτήριον» τελείται τήν 18ην Μαΐου.

Ό γιος μου είναι 36 χρόνων. Δεκαεπτά χρόνια ήταν έθισμένος στα
ναρκωτικά. Προσπάθησε πολλές φορές νά θεραπευτεί στα κέντρα
απεξάρτησης. Δέν τον βοηθούσε τίποτα. Είχε προβλήματα υγείας. Κάθε
χρόνο νοσηλευόταν για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο γιατί είχε χρόνια
ήπατίτιδα καί είχε καταστρέφει το συκώτι του. Οί γιατροί μάς έλεγαν, έαν
συνεχίσει έτσι θά καταστρέφει καί άλλα πολλά όργανα στο σώμα του. Όταν
δέν είχε ηρωίνη πάθαινε έπιληψίες. Είχα χάσει τον ύπνο μου. Σηκωνόμουν
τά βράδια καί πήγαινα άπό πάνω του νά δώ άν άναπνέει. Τά πόδια του καί
τά χέρια του ήταν πρησμένα άπό τις σύριγγες γιατί είχε καταστρέφει όλες
του τις φλέβες. Τό σώμα του δέν θά ανιεχε γιά πολύ άκόμα. Κάθε μέρα
στο σπίτι μας είχαμε καυγάδες, βρίζαμε ό ένας τον άλλο, έμπαινε ό δαίμο
νας άναμεσά μας καί δέν ξέραμε τί λέγαμε καί τί κάναμε. Μέχρι πού μιά
μέρα μιά φίλη μου μάς έφερε τό βιβλίο τής Παναγίας «Άκένωτον Ποτήριον». Είχε καί τό δικό της παιδί τό ίδιο πρόβλημα καί διαβάζοντάς το, τό
βοήθησε νά άπεξαρτηθεΤ. Όταντό πήρα καί τό διάβασα όλα άλλαξαν μέσα
μου γιατί γιά χρόνια είχα άπομακρυνθεϊ άπό την εκκλησία. Τό έδωσα καί
στον γιο μου καί όταν τό διάβασε καί εκείνος είπε «Κάθε χρόνο πάμε στην
Παναγία της Τήνου, φέτος θέλω νά πάμε στο μοναστήρι πού βρίσκεται στο
Παλαιοχώρι Χαλκιδικής». Μετά άπό λίγο έτοιμάστηκε νά πάει νά πάρει τή
δόση του. Μόλις τον είδα νά ντύνεται άρχισα τον καυγά. Τσακωθήκαμε
άσχημα καί έφυγε. Τότε πηγα μπροστά στά εικονίσματα καί μέ λυγμούς
παρακαλοΰσα την Παναγία νά γυρίσει πίσω γερός. «Παναγία καί άν είναι
θέλημά σου δώσε του τή δύναμη νά κόψει αύτή τη βρωμιά. Δώσε μας την
άγάπη καί την γαλήνη καί πάρε μέσα άπό τό σπίτι μας τον δαίμονα. "Αν
είναι θέλημά σου όμως νά είμαστε σέ αύτή την κατάσταση έγώ θά σέ
προσκυνώ καί θά σέ δοξολογώ.» Μετά άπό μία ώρα περίπου έπέσιρεψε
στο σπίτι καί μπήκε στο δωμάτιο για νά κάνει ένεση. Παίρνω τό βιβλίο της
Παναγίας καί πάω στά εικονίσματα. Τήν ώρα πού διάβαζα τον άκουγα νά
τά έχει βάλει μέ τον έαυτό του. Τα παρατάει καί έρχεται καί μοϋ λέει:
«Τέρμα μανούλα ώς εδώ. Άπό αύτη τη στιγμή θά κόψω τά πάντα. Τήν ώρα
πού κρατούσα τήν σύριγγα στο χέρι κάποιος μέ έσπρωξε καί μού έπεσε
κάτω. Τώρα κατάλαβα ότι ή Παναγία θά μέ βοηθήσει νά γίνω καλά».
Άπό έκείνη τή στιγμή τό παιδί μου άγωνιζόταν νά ξεπεράσει τά στε
ρητικά. ’Εγώ καθόμουν άπο πάνω του καί τού διάβαζα μιά τήν Αγία Γραφή,
μιά τό Άκένωτον Ποτήριον. Μετά άπο πέντε μερόνυχτα άρχισε πιά νά τρώει
καί νά συνέρχεται. Όταν πέρασαν δεκαπέντε ήμέρες άρχισε νά στέκεται
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στα πόδια ίου. Μοϋ ζήτησε νά πάει στη δουλειά. Δούλεψε δλο τό χειμώνα
και τό καλοκαίρι του 2015 άποφασίσαμε νά έπισκεφθοϋμε τό μοναστήρι
Ψο στο «Παλαιοχώρι Χαλκιδικής».
Σήμερα μετά άπό 17 χρόνια τό παιδί μου είναι υγιέστατο καί
ευτυχισμένο. Τό σπιτικό μας γέμισε γαλήνη καί αγάπη. Όλοι, στην
οΐκογένειά μας, προσευχόμαστε καί ευχαριστούμε την Παναγία γιά τό καλό
που μας εκανε.
Ο
’Αναστασία, Χαλκίδα
Ο
Γιά πολλά χρόνια ήμουν εθισμένος στο πάθος τού αλκοολισμού καί τού
καπνίσματος. Τά προβλήματα πού δημιουργούσα στην οΐκογένειά μου ήταν
πάρα πολλά Ό καιρός περνούσε καί έγώ έπινα δλο καί περισσότερο.
Έφευγα τό πρωί γιά δουλειά καί γύριζα στο σπίτι ένας άλλος άνθρωπος.
Γινόμουν πολύ άγριος καί έπιθεπκός. 'Η σύζυγός μου μέ παρακαλοΰσε
κάθε μέρα γιά πολύ χρονικό διάστημα νά πάω στο γιατρό, άλλά έγώ ήμουν
πάντα άρνητικός. Μετά άπό πολλές πιέσεις πήρα την άπόφαση καί πήγα
στο γιατρό. Μοΰ έδωσε θεραπεία καί ύποσχέθηκα ότι θά τό κόψω. Ή
διακοπή όμως κράτησε γιά λίγο χρονικό διάστημα. 'Η σύζυγός μου πίστευε
πάρα πολύ στον Θεό καί την Παναγία καί προσευχόταν καθημερινά γιά
μένα. Διάβαζε γιά πολύ χρονικό διάστημα την Παράκληση καί τούς
Χαιρετισμούς τής Παναγίας, την καλούμενη «Άκένωτον Ποτήριον» πού τής
είχαν στείλει άπό τό Μοναστήρι τής Παναγίας Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής.
Κάποια μέρα πήγαμε μαζί στο κτήμα πού βρίσκεται λίγο πιο κάτω άπό τό
σπίτι μας γιά άγροτικές δουλειές. Μετά άπό λίγη ώρα πήγα στο στάβλο καί
ή γυναίκα μου ήρθε νά δε! τί κάνω. Μέ βρήκε νά κρατάω τό μπουκάλι μέ
τό ποτό στά χέρια μου καί νά πίνω. Μείναμε καί οί δύο άφωνοι. Αύτή ή ώρα
ήταν καί ή μεγάλη σωτηρία τής ζωής μου. Οί προσευχές πού έκανε, δέν
πήγαν χαμένες, ή Παναγία έκανε τό θαύμα της. Την ίδια στιγμή ζήτησα
μόνος μου νά πάμε στήν ’Εκκλησία τής Παναγίας τού χωριού μας, νά κά
νουμε προσευχή. Πήγαμε καί έπεσα γονατιστός στήν εικόνα τής Μεγαλό
χαρης. Προσευχηθήκαμε μέ όλη τήν δύναμη τής ψυχής μας καί ορκίστηκα
ότι δέν θα ξαναβάλω ποτό στο στόμα μου, δπως καί έγινε. 'Η Παναγία μας
μέ αγκάλιασε στοργικά καί έκανε τό θαύμα της.
Τώρα έχω νά πιω ποτό τρία χρόνια. Έξαιτίας τού ποτού μέ βοήθησε ή χάρη
τής Παναγίας καί έκοψα καί τό κάπνισμα. Έχω γίνει ένας άλλος άνθρωπος.
Εύχόμαστε έγώ καί ή σύζυγός μου, ή άδελφότητα τής Ίερας αύτής Μονής,
νά έχουν πάντα τήν εύλογία τής Παναγίας. ’Αμήν.
Γιώργος, Κρήτη
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Μέ λένε Μαρία καί μένω στή Μεταμόρφωση ’Αττικής. Έχω ένα γιό 31 χρό
νων. "Οταν πήγε στρατιώτης μάθαμε ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Παναγία μου, είπαμε! Τί νά κάνουμε; Δέ γνωρίζαμε τίποτα γιά τά ναρκωτικά.
Άρχισε δλη ή οικογένεια νά αρρωσταίνει ό ένας πίσω άπό τόν άλλον. Τρέξαμε σέ κλινικές, σέ προγράμματα απεξάρτησης, δμως δέ καταφέραμε τί
ποτα. Τό παιδί μου θά πέθαινε. Ή χρήση πού έκανε στά ναρκωτικά γινόταν
καί χειρότερη. Έχοντας αύτήτή δυστυχία, πεθαίνει ό μονάκριβος άδερφός
μου άπό καρκίνο. Ό πόνος άθάσταχτος, άπό τό κακό στό χειρότερο. Μά,
δταν κάναμε τά «σαράντα», τό μνημόσυνο τού άδερφοϋ μου, έκεΐ έγινε
θαύμα, μεγάλο θαύμα. Τό παιδί τού άδερφοΰ μου, ό Βασίλης ήλθε κοντά
μου καί μοΰ είπε: «Θεία μου, πάρε αυτό τό τηλέφωνο καί κάνε γρήγορα,
μόνο άπό τήν Παναγία θά γίνει καλά ό Κώστας». Τού είπα «ευχαριστώ».
Άρχισα νά παίρνω τηλέφωνο. Έμαθα ότι αύτό τό τηλέφωνο άνήκει στό Μο
ναστήρι της Παναγία μας, της καλουμένης «Άκένωτον Ποτήριον».
’Επικοινώνησα άμέσως καί μοΰ στείλανε τό Βιβλίο. ΤρεΤς μήνες διάβαζα
κάθε ημέρα τήν παράκληση της Παναγίας καί τούς Χαιρετισμούς. Μία μέρα
καθώς διάβαζα, τό σπιτικό μου μύρισε μύρο, ευωδίασε ό τόπος. Τό θαύμα
έγινε. Άπό έκείνη τήν ημέρα τό παιδί μου πήρε τό καλύτερο, παρακολουθεί
ένα πρόγραμμα καί είναι σέ πολύ καλή κατάσταση.
Θέλω νά ευχαριστήσω δλους τούς ιερείς πού δύο χρόνια μέ βοη
θάνε πνευματικά καί μπήκαμε στό δρόμο τής πίστεως, τής ταπείνωσης καί
τής άγάπης. "Οσο ζώ θά προσκυνώ καί θά διαβάζω τήν παράκληση καί τούς
Χαιρετισμούς τής Παναγίας μας τής καλουμένης «Άκένωτον Ποτήριον» καί
«Χαρά τών Θλιβομένων».
Μαρία, ’Α θήνα
Οί θαυμαστές επεμβάσεις τής Υ.Θ. καταγράφονται όπως άποστέλλονται άπό
τούς εύεργετηθέντες. Πλήρη στοιχεία των εύρίσκονται είς τό άρχεϊοντοϋ
Μοναστικού Οίκου.
Ή Εικόνα τής Παναγίας τό “Άκένωτον Ποτήριον” βρίσκεται
στόν Μοναστικό Οίκο Υ.Θ. “Ή Χαρά τών Θλιβομένων”.
Μοναστικός Οΐκος Υ.Θ «Ή Χαρά τών Θλιβομένων»
Παλαιοχώριον Χαλκιδικής ΤΚ; 630 74
Τηλ.·· 2 3 7 2 0 4 1 7 25 ΤηΛεομοιότνπο 2 3 7 2 0 4 1 726
e-mail· osathan@hotmail.com
www.xaratonthlivomenon.gr

