




Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Δε
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Ἐφόρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους. 

Εἰς κοινήν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν.
* * *

Περιέχει κείμενα ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς δι
δα σκα λίας, ὡς καί κείμενα περί ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, 
νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς, κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 
παράδοσιν, δι᾿ ὧν ἡ καρδία τοῦ Χριστιανοῦ κατανύσσε

ται καί ἔρχεται εἰς πόθον Χριστοῦ.
* * *

Δαπάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συν ερ
γα σίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.
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Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ 

(παρελθόν – παρόν - μέλλον) 
(Μία ἁγιορειτική συμβολή)1

Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς Εἰσαγωγῆς2

Προσφάτως ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπαναδραστηριοποί
η σις τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Δια λό
γου. Μία Ὁμάδα Ἐργασίας τῆς Μικτῆς Ἐπιτρο πῆς, 
ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Ἀθήνα στίς 2425 Νοεμβρίου 
2014, «ἐκάλεσε νά συνεχισθῇ ἐνθέρμως ὁ διάλογος 
καί νά συνέλθῃ ἐπισήμως σέ Ὁλομέλεια ἡ Ἐπιτροπή 
σέ κατάλληλο χρόνο τό συντομώτερο δυνα τόν»· μά
λι στα ὁ Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μι κτῆς Ἐπι
τρο πῆς, Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμα νουήλ, 
ζή τη σε νά «ἀξιολογηθοῦν συστηματικά ὅλες οἱ θεο

1. Μέ τόν τίτλο αὐτό ἐξέδωσε προσφάτως ἡ Ἱερά Μονή μας σέ ἑνιαῖο 
τό μο τίς θεολογικές ἐργασίες πού εἶχαν ἐκπονηθῆ κατά τό παρελθόν 
ἀ πό τήν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπό τήν Ἱ. Μονή μας, τῇ 
γρα φί δι ἤ ἐπιστασίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Καθηγούμενου μας Ἀρχιμ. Γε
ωρ γίου, καί ἀπό ἄλλους Ἁγιορείτας Πατέρας, καί εἶχαν ἐκδοθῆ μέ 
ἀ φορ μή τά πορίσματα τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς πού διεκ
πε ραί ω σε τόν Θεολογικό Διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας με
τά τῶν Ἀντιχαλκηδονίων.
2. Ἡ Εἰσαγωγή στίς σελίδες 21109 τοῦ ὡς ἄνω τόμου.
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λο γικές κριτικές ἐπί τῶν προτάσεων τῆς Μι κτῆς Ἐ
πι τρο πῆς καί νά δοθοῦν θεολογικές ἀπαν τήσεις στίς 
προκαταλήψεις καί στήν πολεμική ἐπιχειρηματολο
γία [σ. σ. κατά τοῦ Διαλόγου]». Καί ἐ πί σης οἱ Συμ
πρό εδροι τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς κατά τήν συν άν τησί 
τους στόν Λίβανο στίς 14 Ἀπριλίου 2018 προσ διώ ρι
σαν τήν συνέλευσι τῆς Ὁλομέλειας τῆς Μι κτῆς Ἐπι
τρο πῆς περί τά τέλη Ὀκτωβρίου 2018.

Τά μέλη τῆς νέας Διορθοδόξου Θεολογικῆς Ἐπι
τρο πῆς καί οἱ ἐκκλησιαστικές Ἱεραρχίες πού θά τούς 
ἀποστείλουν ἐπιφορτίζονται μέ τήν εὐθύνη νά δι εκ
πε ραιώ σουν ἕνα σπουδαῖο ἔργο. Ἕνα ἔργο πού θά 
καρ ποφορήσῃ τήν ἕνωσι τῶν Ἀντιχαλκηδονίων μέ τήν 
Ἐκ κλησία ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Πίστει, ἔτσι ὥστε νά μή 
δη μιουργηθοῦν ἐνδοὀρθοδόξως νέες διαφωνίες, νέα 
ἴσως “πολεμική” ἐπιχειρηματολογία καί κυρίως σχί
σμα τα. Τό ἔργο πού θά ἀναλάβῃ ἡ νέα Διορθόδοξος 
Ἐπι τροπή πρέπει νά εἶναι ἕνας νέος διάλογος θεμε
λιωμένος ἐπί ὀρθῆς ἐκκλησιολογικῆς καί χριστολογι
κῆς βάσεως, ὥστε τό θεολογικό της ἔργο νά βοη θή σῃ 
τούς Ἀντιχαλκηδονίους νά ἀντιληφθοῦν τήν ἀν ορθο
δοξία τῆς σεβηριανῆς Χριστολογίας καί νά ἀ πο δε
χθοῦν ἀνεπιφύλακτα τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύν ο δο, τήν 
Ὀρθόδοξο Χριστολογία καί ὅλη τήν συνοδι κή καί 
πα τερική παράδοσι (ἐν προκειμένῳ τίς καταδίκες 
τῶν προσώπων πού εἶχαν τήν εὐθύνη γιά τήν δη μι
ουρ γία τῆς σεβηριανῆς αἱρέσεως). Μερικοί νομίζουν 
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ὅτι αὐτός ὁ στόχος εἶναι οὐτοπία. Γιατί ὅμως πρέπει 
νά θεωρηθῇ οὐτοπία ἕνας στόχος πού ἀντιστοιχεῖ 
στήν ἀποστολική φύσι τῆς Ἐκκλησίας;

Ὅσα θά ἀναφερθοῦν στήν συνέχεια ἀποτελοῦν τόν 
προβληματισμό μας γιά τό θεολογικό πλαίσιο, μέσα 
στό ὁποῖο καλεῖται νά ξαναρχίσει ὁ Θεολογικός Διά
λο γος, δηλαδή γιά τίς θεολογικές ἀπόψεις τίς ὁποῖες 
θά κληθῇ νά συζητήσῃ ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή καί 
νά ἀξιολογήσουν κατόπιν οἱ Ἱεραρχίες τῶν κατά τό
πους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Σέ ἔντυπα καί στό διαδίκτυο ἐπαναδημοσιεύον
ται θέσεις καί ἀπόψεις ὑπέρ τῶν συμπερασμάτων 
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, στίς ὁποῖες ἤδη ἀπό δε
κα ετίας καί πλέον ἔχουν δοθῆ ἀπαντήσεις. Αὐτές οἱ 
ἀ παν τήσεις δέν ἔχουν ἀκόμη ἀξιολογηθῆ καί ἀξιο
ποι η θῆ· ἀντίθετα ἀπό ὡρισμένους περιφρονήθη καν 
ἤ θεωρήθηκαν προκαταλήψεις. Π.χ. ὁ ἰσχυρισμός ὅ
τι ὁ Διόσκορος δέν καταδικάσθηκε γιά αἵρεσι ἔ χει 
ἀνασκευασθῆ πλήρως3, ἀλλά οὐδείς οὐδέποτε ἀν τα
πάντησε στά ἐπιχειρήματα πού στάθηκαν ἰ σχυ ρά ἐπί 
αἰῶνες, καί μόνο στόν 20ό αἰῶνα παρακάμ φθη καν. 
Ἄν οἱ καλοπροαίρετες ἀπαντήσεις πα ρα κάμπτων
ται ἤ ἀπαξιώνωνται, δέν ὡριμάζει ὁ ἐν δοὀρ θόδοξος 
δι ά λογος. Χωρίς ἐπαρκῆ ἐνδοὀρ θό δο ξο διάλογο δέν 
θά εἶναι θεοσυνέργητη ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἐκ κλη

3. Βλ. στόν ὡς ἄνω νεοεκδοθέντα τόμο, σελ. 5657, 350352, 449
450, 624626 καί 680684.
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σιαστικῆς κοινωνίας Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονί
ων. Ἕνα μέρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος δέν θά 
συμ φωνήσῃ μέ ἕνωσι πού ἐνδεχομένως θά γίνῃ ἔ
ξω ἀπό τήν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδόξου Χριστολογίας. 
Ἐναντίον ἐκείνων πού ἔχουν σταθῆ κριτι κά στίς συμ
φω νίες τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως ἐν προκει μένῳ 
ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί οἱ συγ γρα φεῖς 
τοῦ ἀνά χεῖρας τόμου4, ἀναδιατυ πώ νε ται ἡ πα λαιά 
ἀδικαιολόγητη μομφή ὅτι διαπνέονται ἀπό φανατι
σμό καί προκατάληψι. Γράφεται καί πάλι στίς ἡμέ
ρες μας ἀπό θεολόγο πού ὑπερμαχεῖ τῶν συμπερα
σμά των τοῦ Διαλόγου: «κάποιες ὁμάδες πού ὡς 
γνω στόν ἀντιτίθενται στόν οἰκουμενικό διάλογο καί 
[τίς οἰκουμενικές] ἐπαφές, πολεμοῦν τόν διάλογο ἀ
πό φό βο μήπως ἡ κοινωνία ἀποκατασταθῆ χωρίς νά 
δια τηρηθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου ἄθικτα ἡ Ὀρθόδοξος πί
στις, οἱ Κανόνες καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Εἰς 
ἀ πάν τησί τους θά ἔλεγα ὅτι, βεβαίως δέν μπορεῖ νά 
γί νῃ κανένας θεολογικός ἤ ἄλλος συμβιβασμός. Ἀλ
λά τήν ἴδια στιγμή πρέπει νά βροῦμε τρόπους νά εἴ
μα στε εὐέλικτοι καί ἀνοιχτοί στόν διάλογο. Εὔχο μαι 
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά κάνουν ἐπίσης θετι κές προ
τά σεις γιά τόν διάλογο, προφορικά καί γραπτά, καί 
ὄχι μόνο νά τόν ἐπικρίνουν». Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ προ
η γη θεῖ σα καί ἡ ἀκολουθοῦσα ἀναφορά μας θά θεω
ρη θῇ ὡς εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά βαθύτερο ἐν δο

4. Τοῦ ἀνωτέρω.
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ὀρ θό δοξο διάλογο καί ὄχι ἐπίκρισις. Οἱ προτά σεις 
μας γιά ἕνα θεοσυνέργητο Θεολογικό Διάλογο εἶναι 
ἤδη διατυπωμένες καί πολύ σαφεῖς, καί συνοψίζον
ται στήν πρότασι νά χρησιμοποιηθῇ ἡ συνοδική καί 
πα τε ρι κή παρακαταθήκη, ὥστε νά βοηθηθοῦν οἱ Ἀν
τι χαλ κη δό νιοι νά ἐπανεύρουν τήν Ὀρθόδοξη Χρι
στο λο γία.

Πρόλογος τοῦ σεβαστοῦ μας Καθηγουμένου 
Ἀρχιμ. Χριστοφόρου 

στόν νεοεκδοθέντα τόμο5

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός «ἐνηνθρώπησεν, ἵ
να ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»6, κατά τόν Μέγα Ἀθανάσιο. 
Ἡ σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι τό θεμέλιο τῆς 
σω τηρίας μας. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μέ πολλούς κό πους 
καί μέ θεολογικούς ἀγῶνες ἀπομάκρυναν ἀπό τήν 
Ἐκ κλησία κάθε αἱρετικό φρόνημα γύρω ἀπό τό Μυ
στήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, διότι ἡ ἑτεροδιδα σκα
λία ἀκυρώνει τήν δυνατότητα τῆς σωτηρίας. Γι’ αὐτό ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος ἦταν αὐστηρός ἀπέναντι σέ κάθε 
παραποίησι τῆς ἀποστολικῆς διδαχῆς (Γαλ. α΄ 9), 
καί οἱ ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι περιεφρούρησαν 

5. Ὁ θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (παρελ
θόνπαρόνμέλλον). Μία ἁγιορειτική συμβολή, σελ. 21109.
6. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Ἔργα, «Περί Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λό
γου», ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1973, τόμ. 1, § 54, σελ. 366. 
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μέ δο γμα τικούς Ὅρους καί ἀναθέματα ἀκεραία τήν 
ἀ πο στο λική Πίστι.

Ἡ ἁγία Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενική Σύνοδος πα
ρέ δωσε τήν αὐθεντική ἀποστολική Πίστι γιά τό πανά
γιο Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας καθαρή 
ἀπό τίς κακοδοξίες τοῦ νεστοριανισμοῦ καί τοῦ εὐ
τυ χιανισμοῦ. Μέ τό ἀριστοτεχνικά διατυπωμένο δό
γμα τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων στόν 
Χριστό ἡ Χριστολογία τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος 
ἔγινε ἔκτοτε τό μέτρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ χριστολο
γι κή διδασκαλία τῶν μεγάλων Πατέρων καί οἰκουμε
νικῶν διδασκάλων, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀθανα
σίου τοῦ Μεγάλου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί 
Κυ ρίλ λου Ἀλεξανδρείας, συνοψίζεται στό δόγμα τῆς 
Χαλκη δόνος. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ὑπόστασις τοῦ Θεοῦ 
Λόγου, στήν ὁποία οἱ δύο φύσεις Του, ἡ θεό της καί ἡ 
ἀνθρωπότης, εἶναι ἑνωμένες, ἀτρέπτως, ἀ συγ χύ τως, 
ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως. Μετά τήν Ἐνανθρώ πησί 
Του ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, 
τῆς Θεοτόκου, ὁ Χριστός γνωρίζεται «ἐν δύο φύσεσι», 
δηλαδή εἶναι πλήρης καί τέλειος Θε ός καί πλήρης 
καί τέλειος ἄνθρωπος. Ὁ Χριστός ἐνερ γεῖ θεί ως τά 
ἀνθρώπινα καί ἀνθρωπίνως τά θεῖα, θέλει καί ἐ νερ
γεῖ «καθ’ ἑκατέραν τῶν φύσεων μετά τῆς θα τέ ρου 
κοι νωνίας». Στήν διδασκαλία τῆς Συνόδου τῆς Χαλ
κη δό νος στηρίχθηκε ἡ καταδίκη τοῦ εὐτυχια νι σμοῦ, 
τοῦ σεβηριανισμοῦ, καί κατόπιν ἡ καταδίκη τοῦ μο
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νο ενεργητισμοῦ, τοῦ μονοθελητισμοῦ καί τῆς εἰκο
νο μα χίας.

Διά τῶν αἰώνων οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος, ἀνέπτυξαν θεολογικούς δια
λό γους, ὥστε μερίς τῶν Ἀντιχαλκηδονίων νά ὑ περ
βοῦν τήν σεβηριανή αἵρεσι, νά ἀποδεχθοῦν τήν δι
δα σκα λία τῆς ἁγίας Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, νά 
συν α ρι θμή σουν μαζί μας τίς ἅγιες Οἰκουμενικές καί 
Το πι κές Συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, 
καί νά ἐ πανέλ θουν στήν κοινωνία τῆς Μιᾶς Ἁγίας 
Κα θο λι κῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ σύγχρονος Θεολογικός Διάλογος πρέπει νά βοη
θήσῃ τούς προσφιλεῖς μας συγχρόνους ἀντιχαλκη δο
νίους λαούς νά ἀποβάλουν τήν «μία σύνθετη φύσι» 
τῆς Χριστολογίας τοῦ Σεβήρου, τήν «μία ἡνωμένη 
θε ανθρωπίνη φύσι» τῶν Κοινῶν Δηλώσεων7, καί τίς 

7. Πρόκειται γιά τά κείμενα πού συνυπέγραψαν τά μέλη τῶν ἀντι
προσ ωπειῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἀντιχαλκηδονίων 
με τά τό τέλος τῶν ἐπισήμων συναντήσεών των (ἡ Α΄ Κοινή Δήλωσις 
ὑπε γράφη τό 1989 στό Μοναστήρι Anba Bishoy, ἡ Β΄ τό 1990 στό Σαμ
πεζύ τῆς Γενεύης καί τό Κοινό Ἀνακοινωθέν τῆς Δ΄ συνελεύσεως ἐ πί
σης στήν Γενεύη τό 1993) καί δημοσιεύθηκαν στό Περιοδικό «Ἐπίσκε
ψις», 422/1.7.1989, 446/1.10.1990 καί 498/30.11.1993 ἀντιστοίχως. Στά 
κείμενα αὐτά ὑπάρχουν οἱ ἐκφράσεις «μία ἡνωμένη θεανθρωπίνη φύ
σις» (Α΄ Κοινή Δήλωσις) καί «αἱ φύσεις... διακρίνονται τῇ θεωρίᾳ μό
νῃ» (Β΄ Κοινή Δήλωσις). Ἐπίσης σέ αὐτά ἔγινε δεκτό ὅτι εἶναι δυνα τή 
ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων πού ἡ Ἐκκλησία πολλάκις ἐπέβαλε διά τῶν 
Ἁ γίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων της στούς αἱρεσιάρχες Διόσκορο καί 
Σε βῆρο καί τούς λοιπούς ἀντιχαλκηδονίους διδασκάλους (Κοινό Ἀνα
κοι νω θέν).
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συν έπειές τους (τήν ὁμολογία δύο φύσεων τῇ θεω
ρίᾳ μόνῃ καί τόν μονοενεργητισμό).

Ὁ χωρισμός τῶν Ἀντιχαλκηδονίων ἀπό τήν Ἐκ κλη
σία ἐπί τόσους αἰῶνες δέν ὀφείλεται σέ ἑκατέρω θεν 
παρανοήσεις, ὅπως ὑποστηρίζεται. Ἡ δια φο ρά μας 
δέν εἶναι μόνον λεκτική (στήν χρῆσι δια φο ρε τι κῶν 
θεο λογικῶν ὅρων), ἀλλά διαφορά στήν περι γρα φή 
τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ, στό πῶς εἶ ναι ἑνωμένες 
οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ καί στό πῶς ἑρμη νεύον
ται τά γεγονότα τῆς ἐπί γῆς Θεί ας Οἰ κονομίας τοῦ 
Κυρίου μας. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, καί στίς ἰδι αί
τερες συγγραφές τους καί στίς Οἰ κου με νι κές καί 
Το πικές Συνόδους, προσδιώρισαν τό αἱρε τικό νόη μα 
τῆς «μιᾶς συνθέτου φύσεως» ἐπί Χρι στοῦ.

Ὁ μακαριστός Καθηγούμενος τῆς Μονῆς μας, ἀρ
χι μανδρίτης Γεώργιος (Καψάνης), συνέταξε ἤ εὐλό
γη σε καί ἐπέβλεψε νά συγγραφοῦν ἀπό τήν Ἱερά 
Μο νή μας σειρά μελετῶν ἐπί τῶν πορισμάτων τοῦ 
Θεο λο γικοῦ Διαλόγου πού πραγματοποιήθηκε κατά 
τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰῶνος μέ πρωτοβουλία τῆς 
πρω το θρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
καί μέ πανορθόδοξη συναίνεσι. Μέ τίς μελέτες αὐ τές 
ὁ π. Γεώργιος προσέφερε κριτήρια γιά μία θεο φι λῆ 
ἐπανάκαμψι τῶν ἀντιχαλκηδονίων λαῶν στήν Ἐκ κλη
σία. Σέ αὐτήν τήν προσπάθεια ἡ Ἱερά Κοι νό της τοῦ 
Ἁ γίου Ὄρους προσέδωσε κῦρος, κα θώς υἱοθέτη σε 
καί δημοσίευσε μέ τήν ὑπογραφή της δύο ἀπό τά 
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κεί με να πού συντάχθηκαν ἀπό τήν ἁρμοδία Ἱε ροκοι
νο τική Ἐπιτροπή καί ἀποδέχθηκε τήν δημοσίευ σι ἑ
νός τρίτου κειμένου μέ τήν ὑπογραφή τῶν με λῶν τῆς 
ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς –ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ π. 
Γε ώργιος–, ἀλλά καί κατόπιν ἐξέ δω σε Ἀ να κοι νώ
σεις μέ τό ἴδιο πνεῦμα γιά θέματα πού ἀφο ροῦ σαν 
προ ε κτάσεις τοῦ ὑπ’ ὄψιν Θεολο γικοῦ Δια λό γου.

Θεωρήσαμε χρέος μας νά ἐπανεκδώσουμε σέ ἕ να 
ἑνιαῖο τόμο τά κείμενα πού ἦταν ὁ κόπος μιᾶς εἰκο
σα ετίας τοῦ μακαριστοῦ μας Καθηγουμένου. Στόν 
τόμο περιελάβαμε καί τά ἐκδεδομένα κείμενα τῆς 
Ἱε ρᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι χωρίς αὐτά 
θά ὑπῆρχε ἀσυνέχεια στήν θεολογική του σκέψι. Σέ 
αὐ τόν τόν τόμο φαίνεται ὅτι στόχος ἑνός ὑγιοῦς καί 
θεο συνεργήτου θεολογικοῦ Διαλόγου, ὅπως ἐκεῖνος 
τοῦ ἱεροῦ Φωτίου τόν 9ο αἰῶνα, εἶναι νά βοηθήσῃ 
τούς Ἀντιχαλκηδονίους νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ 
ἀ πόρριψις τοῦ σεβηριανοῦ μονοφυσιτισμοῦ καί ἡ 
ἀποδοχή τῆς Ὀρθοδόξου Χριστολογίας ἐξασφαλίζει 
τήν ἐπιστροφή τους στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας. 
Προ ετάξαμε τῶν κειμένων μία ἐκτενῆ εἰσαγωγή, γιά 
νά περιγράψουμε χάριν τῶν νεωτέρων τό ἱστορικό 
καί θεολογικόἐκκλησιολογικό πλαίσιο, ἐντός τοῦ ὁ
ποί ου εἶχαν συνταχθῆ τά ἀναδημοσιευόμενα κείμενα, 
ἀλλά καί νά ὁρίσουμε τόν στόχο τῆς παρούσης ἐκ δό
σε ως, πού εἶναι νά συμβάλουμε ταπεινά στήν θεο φι
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λῆ καί θεοσυνέργητη ἐπανένωσι τῶν Ἀντιχαλκηδονί
ων μέ τήν Ἐκκλησία.

Ἐφ’ ὅσον θέλουμε τήν ἐπανένωσι τῶν Ἀντιχαλκη
δονίων στήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο 
νά συνεχισθῇ ὁ Θεολογικός Διάλογος, βασισμένος 
πλέ ον στήν ἀμετακίνητη ἐκκλησιολογική ἀρχή, ὅτι μό
νον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας κατέχει ἀδιαμφισβή
τητα ἀκεραία τήν ἀποστολική χριστολογική Πί στι. 
Ἕνας Διάλογος πού ἐνδεχομένως θά ἄφηνε τούς ἀν
τιχαλκηδονίους Χριστιανούς νά πιστεύουν ὅ τι εἶναι 
Ὀρ θόδοξοι, δέν θά συνεργοῦσε σέ μία θεά ρε στη ἕ
νω σί τους μέ τήν Ἐκκλησία...

Πρόλογος 
τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου μας 

Ἀρχιμ. Γεωργίου στό βιβλίο 
«Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι Ὀρθόδοξοι;»8

Ὁ θεολογικός Διάλογος πού διεξάγεται τελευταῖα 
μέ τούς Ἀντιχαλκηδονίους ἔχει δημιουργήσει στίς 
συν ειδήσεις πολλῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν σοβαρά ἐ
ρω τήματα, ὅσον ἀφορᾶ τήν δογματική τους ταυτό
τη τα. Ἀντιχαλκηδόνιοι ὀνομάζονται οἱ Χριστια νοί, οἱ 
ὁ ποῖ οι δέν ἐδέχθησαν τήν Δ΄ καί τίς ἑπόμε νες Οἰ κου
με νι κές Συνόδους, ἀπεκόπησαν ἀπό τήν Ἐκ κλη σία 
καί ἐσχημάτισαν τίς μονοφυσιτικές ἐκκλησίες τῆς 
Ἀνατολῆς, δηλαδή τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν 

8. Στόν νεοεκδοθέντα τόμο, σελ. 115120.
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Αἰ θιό πων, τῶν Ἀρμενίων, τῶν Συροϊακωβιτῶν καί 
τῶν Ἰνδῶν τοῦ Μαλαμπάρ.

Οἱ Κοινές Δηλώσεις, κείμενα πού προῆλθαν ἀπό 
τίς θεολογικές συζητήσεις, ἀποφαίνονται ὅτι οἱ Ἀν τι
χαλκηδόνιοι εἶναι κατά βάθος ὀρθόδοξοι καί ἐχω ρί
σθησαν ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά δευτερεύοντες λό γους 
(ἐθνικούς, πολιτικούς κ.λπ.). Ἄλλοι ἀντιθέτως ἱεράρ
χαι, θεολόγοι, μοναχοί καί λαϊκοί ὑποστηρίζουμε ὅτι 
οἱ θέσεις τῶν Κοινῶν Δηλώσεων εἶναι ξένες καί ἀντί
θε τες πρός τήν συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι οἱ Ἀν
τι χαλ κη δόνιοι εἶναι μονοφυσῖται καί ὡς ἐκ τούτου 
χω ρισμέ νοι ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας λόγῳ τῆς 
δια φο ρε τι κῆς των πίστεως.

Παρεμβαίνουμε στόν ἐνδοορθόδοξο διάλογο περί 
τοῦ διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων μέ 
φό βο Θεοῦ, ὄχι γιά νά ἐμποδίσουμε τήν ἐπιστροφή 
καί ἕνωσι τῶν Ἀντιχαλκηδονίων μέ τήν μόνη Μία Ἁγία 
Κα θολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, 
ἀλ λά γιά νά συντελέσουμε ταπεινά ὥστε ἡ ἕνωσις 
νά γίνῃ ἐν ἀληθείᾳ, νά εἶναι θεοσυνέργητος, γνησία 
καί μό νιμος. Ἐξετάζοντες ἀμερόληπτα καί μέ πολλή 
προσ ο χή τά κείμενα τῶν τριῶν Κοινῶν Δηλώσεων 
τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς δέν ἀναπαυόμεθα. Νομίζου
με ὅτι δέν ἐκφράζουν τήν πληρότητα τῆς Ὀρ θο δό
ξου Πίστεώς μας.

Δέν θεωροῦμε ὑπερβολή νά ὑποστηρίξουμε ὅτι γιά 
μία ἀκόμη φορά ἡ πίστις εἶναι τό κινδυνευόμενον. 
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Καί ἄρα ἡ σωτηρία εἶναι τό κινδυνευόμενον, ἀφοῦ ἡ 
σωτηρία ἐξαρτᾶται ἄμεσα ὄχι μόνο ἀπό τήν ἐνάρετο 
ζωή, ἀλλά καί ἀπό τήν ὀρθή πίστι.

Ἡ διαφορά μας μέ τούς Ἀντιχαλκηδονίους ἀφορᾶ 
αὐτό τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί 
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες μας ἀπό τῆς Δ΄ Οἰ
κουμενικῆς Συνόδου καί ἐντεῦθεν ἐπεσήμαναν ὅ τι ὄ χι 
μόνον ὁ Εὐτυχής, ἀλλά καί ὁ Σεβῆρος καί ὁ Διόσκορος 
δέν εἶχαν τήν ὀρθή πίστι περί τοῦ προσώπου τοῦ ἐν
αν θρωπήσαντος Λόγου καί τῶν δύο ἐν Αὐ τῷ τε λείων 
φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης. Καί ἀ κό μη 
ὅτι συνέχεαν τίς φύσεις πρεσβεύοντες ὅτι ὁ Θε άν
θρωπος δέν εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύ τε ρο 
Πρόσ ωπο τῆς Παναγίας Τριάδος, τό ὁποῖο προσέλα
βε τήν ἀνθρωπίνη φύσι καί τήν ἕνωσε ἐν τῇ ἀϊ δίῳ 
Ὑ πο στάσει Του μέ τήν θεία φύσι, ἀλλά κά ποια ἄλλη 
θε αν θρωπίνη ὕπαρξις, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν ἕ
νω σι τῶν δύο φύσεων. Ἄλλωστε τούς εἶναι ἀ διανόη
το ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἠμποροῦσε νά ὑπάρ χῃ χω
ρίς ὑπόστασι ἤ, ὅπως πιό σύγχρονα λέγουν, χωρίς 
συγ κεκριμένη ἀτομικότητα. Κατά τήν ὀρθόδο ξο Πί
στι μας, ἡ προσληφθεῖσα ἀνθρωπίνη φύσις δέν ἔχει 
ἰδι κή της ὑπόστασι, ἀλλά ὡς ὑπόστασί της ἔχει τήν 
Ὑ πό στασι τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Γι᾿ αὐτό οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι φοβοῦνται νά ὁμιλή
σουν περί δύο φύσεων μετά τήν ἕνωσι καί νά ἀρι θμή
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σουν τίς δύο φύσεις, τό ὁποῖο κατά τούς ἁγίους Πα
τέ ρας εἶναι τό μόνο πού ἐξασφαλίζει τήν ὀρθόδοξο 
πί στι ἔναντι τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ.

Γιά τήν προάσπισι τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τήν κακο
δοξία αὐτή ἡ Ἐκκλησία δι᾿ Οἰκουμενικῶν καί Τοπι
κῶν Συνόδων ἐπέβαλε ὄχι μόνο στόν Εὐτυχῆ, ἀλλά 
καί στούς Διόσκορο καί Σεβῆρο καί τήν μετ᾿ αὐτῶν 
“ἐνα γῆ συμμορίαν”, τά γνωστά ἀναθέματα.

Σήμερα ἡ κοινή Ἐπιτροπή τοῦ διαλόγου Ὀρθοδό
ξων καί Ἀντιχαλκηδονίων μᾶς λέγει ὅτι οἱ Διόσκορος 
καί Σεβῆρος δέν ἦσαν αἱρετικοί, οὔτε κατεδικάσθησαν 
γιά αἵρεσι, ἀλλά γιά σχίσμα, καί ὅτι οἱ σημερινοί ὀ
παδοί τους πιστεύουν ὀρθοδόξως, ἔστω καί ἄν δέν 
δέ χωνται τούς Ὅρους καί τίς ἀποφάσεις τῶν ἁγίων 
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Καί ἀκόμη 
μᾶς λέγει ὅτι ὅλα σχεδόν εἶναι ἕτοιμα γιά τήν ἕνωσι.

Πολύ θά ἠθέλαμε νά εἶναι ἔτσι τά πράγματα.
Πολύ ὅμως λυπούμεθα πού δέν εἶναι αὐτή ἡ ἀλή

θεια. Λυπούμεθα γιά τούς Ἀντιχαλκηδονίους πού δέν 
δέχονται τόν ἀληθῆ Χριστό τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς 
Ἐκκλησίας μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται. Καί ἀκόμη 
λυ πού μεθα πού τά ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς 
δέν ἔδωσαν τήν δέουσα προσοχή στό σοβαρώτατο 
αὐ τό θέμα.

Ἐμεῖς ὅμως αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη, πρό τοῦ ὑ
παρκτοῦ κινδύνου νά νοθευθῇ ἡ καθαρά καί ἀμώμη
τος πίστις τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα στό κέντρο 
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της πού εἶναι ἡ Κεφαλή της, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χρι στός, νά ὁμολογήσουμε τήν ὀρθόδοξο πίστι ἀκαι
νο τό μη το, ἀνόθευτο, ἀκεραία, “ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις 
Πα τρά σι”.

Δέν ἠμποροῦμε νά δεχθοῦμε ἕνα Χριστό πού οἱ 
δύο φύσεις Του συγχέονται· πού οἱ δύο φύσεις Του 
δέν εἶναι τέλειες καί μετά τήν ἀσύγχυτο, ἄτρεπτο, 
ἀ δι αί ρετο ἕνωσί των· διότι αὐτό θά ἐσήμαινε ὅτι ἡ 
ἀν θρω πίνη φύσις δέν προσλαμβάνεται σωστά ἀπό 
τόν Θεό Λόγο καί ἄρα δέν θεραπεύεται καί δέν θεώ
νε ται. Καί ἐπίσης ἄς ἐξετασθῇ, μήπως ἡ σύγχυσις 
στίς φύσεις πού ἑνώνονται στό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ 
Λό γου εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ ἀρνητικές συνέπειες 
καί στά ἀνθρώπινα πρόσωπα πού ἐπιδιώκουν τήν 
μετ᾿ Αὐτοῦ ἕνωσι καί γιά τά ὁποῖα ὁ Χριστός εἶναι 
τό Ἀρχέτυπο.

Τά κείμενα πού ἀκολουθοῦν ἄς γίνουν δεκτά ὡς 
ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας πού προσφέρεται μέ ἀ
γά πη καί πρός τούς Ἀντιχαλκηδονίους, τούς ὁποίους 
δέν πρέπει νά ἐξαπατήσουμε ὡραιοποιώντας τήν 
ἀρ ρω στημένη τους κατάστασι. Μέ τό νά τούς χαρα
κτη ρίζουμε ὀρθοδόξους δέν σημαίνει ὅτι καί ἔγιναν 
ὀρ θό δο ξοι.

Ἡ ὁμολογία αὐτή εἶναι χρέος ἀγάπης καί πρός 
τόν Σωτῆρα μας Χριστό πού θέλει καί ἀναμένει ἀπό 
ἐ μᾶς νά τόν πιστεύουμε καί νά τόν κηρύττουμε ὀρ
θο δό ξως.
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Εἶναι ἀκόμη χρέος εὐγνωμοσύνης πρός τούς ἁγί
ους Πατέρας μας, οἱ ὁποῖοι αὐτήν τήν πίστι ὡμολό
γησαν, ἐκήρυξαν, ἐδογμάτισαν, μᾶς παρέδωσαν καί 
γι᾿ αὐτήν τήν πίστι ἐθυσιάσθησαν. Ἄς μή λησμονοῦμε 
πόσους διωγμούς καί θανάτους ὑπέστησαν γι᾿ αὐτήν 
τήν πίστι οἱ ἅγιοι Ὁμολογηταί, καί ἐν προκειμένῳ ὁ 
ἅγιος Φλαβιανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
καί ὁ ἅγιος Προτέριος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐνῶ ἡ αἵρεσις τῶν Ἀντιχαλ κηδο
νίων δέν μᾶς εἶναι καθόλου ἀγαπητή καί ἀποδεκτή, 
οἱ ἴδιοι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι μᾶς εἶναι πολύ ἀγαπητοί 
γιά δύο κυρίως λόγους:

Πρῶτον, γιατί διετήρησαν πολλά στοιχεῖα τῆς ἀρ
χαί ας Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, πρᾶγμα πού τούς 
φέ ρει πολύ κοντά μας. Τέτοια στοιχεῖα εἶναι ὁ μο
να χισμός, ἡ λατρεία, ἡ ἄσκησις, ἡ εὐλάβεια, ἡ τι μή 
πρός τούς Ἁγίους. Εἶναι ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι 
δέν ἔχουν ἐκπέσει σέ ἄλλες αἱρέσεις, οὔτε ἔχουν ἐ
πη ρεα σθῆ ἀπό τόν σχολαστικισμό καί ὀρθολογισμό 
τῶν Δυ τικῶν.

Δεύτερον, γιατί εὑρίσκονται ἀνάμεσα στήν πλημ
μυ ρίδα τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, γεγονός πού 
τούς ἀναγκάζει νά ζοῦν μέσα σέ ἀνασφάλεια, κινδύ
νους προσωπικούς καί ἐθνικούς καί γενικῶς σέ κα
τά στασι πού θυμίζει τήν ἰδική μας κατά τούς χρό
νους τῆς ὀθωμανικῆς δουλείας.
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Γιά τούς λόγους αὐτούς οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι λαοί 
ἔχουν ἀνάγκη καί τῆς ἰδικῆς μας μερίμνης, συμπα
θείας, στοργῆς καί φροντίδος. Καί τό σπουδαιότερο, 
ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τόν φωτιστικό λόγο τῆς Ἐκκλησίας 
καί τήν ζωοποιό Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ὁποῖα 
ἐπί χίλια πεντακόσια ἔτη στεροῦνται ἐξ αἰτίας τοῦ 
χω ρισμοῦ τους ἀπό τήν κοινωνία τῆς Ὀρθοδόξου 
Κα θο λικῆς Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτούς, ὅπως καί γιά κά
θε ἄλλον αἱρετικό, προσεύχεται ἡ Ἐκκλησία: «τούς 
πεπλανημένους ἐπανάγαγε, καί σύναψον τῇ Ἁ γίᾳ 
σου Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ» (θ. Λει
τουρ γία τοῦ Μεγ. Βασιλείου).

Μέ αὐτό τό πνεῦμα καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἐ
πλη σίαζε τούς αἱρετικούς ἀπό τούς παλαιούς ἀκόμη 
χρόνους καί συνδιελέγετο μαζί τους, ὥστε νά τούς 
ἐ παναφέρῃ στήν ὀρθή πίστι καί στήν κοινωνία μέ 
τόν Χριστό.

Ἔτσι ὀφείλουν νά γίνωνται καί σήμερα οἱ θεολο
γικοί Διάλογοι, ὡς ἔκφρασις τῆς ἱεραποστολικῆς φύ
σε ως τῆς Ἐκκλησίας.

Νομίζουμε ὅτι ἡ μέχρι τοῦδε πορεία τοῦ διαλόγου 
εἶχε ἕνα μόνο θετικό ἀποτέλεσμα, νά δείξῃ ὅτι εἶναι 
πολύ δύσκολο οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι νά δεχθοῦν ἀνό
θευ το τήν Ὀρθόδοξο Πίστι καί συγκεκριμένα τήν Ὀρ
θό δοξο Χριστολογία καί ὅτι καμμία θεολογική δι
πλω ματία δέν μπορεῖ νά ἀποκρύψῃ τήν ἀλήθεια ὅτι 
οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι δέν εἶναι Ὀρθόδοξοι.
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Παρ᾿ ὅλα αὐτά πιστεύουμε ὅτι πρέπει νά συνεχί
σουμε τίς ἐπαφές, τίς συνομιλίες, τίς ἀνταλ λαγές ἐ
πι σκέψεων, καί πρό πάντων τίς ἔμπονες προσευχές. 
Ἴ σως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, τόν ὁποῖον καί αὐ
τοί ἀγαποῦν, ἔστω καί ἄν δέν τόν πιστεύουν ὀρ θοδό
ξως, τούς φωτίσῃ νά κατανοήσουν σύν τῷ χρό νῳ ὅτι 
ἐάν δεχθοῦν καί μετά τήν ἕνωσι τῶν δύο φύσε ων 
δύο τίς φύσεις, καί τόν Χριστό ὄχι μόνον ἐκ δύο φύ
σεων, ἀλλά καί ἐν δύο φύσεσιν, κατά τήν ὁμολο γία 
τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, δέν κινδυνεύ ουν νά 
πε ρι πέσουν στόν Νεστοριανισμό. Ἔτσι θά ἀπο δε
χθοῦν τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὡς ἔχει.

Γιατί σπεύδουμε σέ βεβιασμένη ἕνωσι ἐντός εἴκο
σι καί τριάντα ἐτῶν, διά τῆς ἄρσεως σχίσματος πού 
διήρκεσε χίλια πεντακόσια χρόνια; Γιατί δέν ἀφή νου
με τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ὁδηγήσῃ τούς Ἀντιχαλκηδονί
ους ἀδελφούς σέ μία σταδιακή καί ἐν χρόνῳ ὡ ρί
μαν σι καί ἀποδοχή τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας;

Μήπως ἡ σπουδή γιά τήν πραγματοποίησι βεβια
σμένης ἑνώσεως ἐπί τῶν ἡμερῶν μας ὑποκρύπτει κά
ποια ἔπαρσι; Ἤ μήπως πρέπει νά συμμορφωθοῦμε 
καί ἐμεῖς μέ τό γενικώτερο κλῖμα τῆς ἐποχῆς μας 
πού ἐπιδιώκει ἑνώσεις ὄχι μέ συμφωνία στήν πίστι, 
ἀλ λά μέ ἀνοχή καί συνύπαρξι κάθε πίστεως;

Ζητοῦμε τίς θεοπειθεῖς εὐχές ὅλων τῶν ἁγίων Ἐ
πι σκόπων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ταπεινά τούς 
ἱκετεύουμε νά μελετήσουν καί ἀποφανθοῦν γιά τό 
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ὑπ᾿ ὄψιν θέμα. Δέν εἶναι παρωνυχίς. Ἀνήκει στά καί
ρια τῆς πίστεως, διότι ἀφορᾶ τό Πανάγιο Πρόσ ω πο 
τοῦ Λυτρωτοῦ μας καί ἄρα τήν σωτηρία μας καί τήν 
σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἰδού ἕνα θέμα πού θά ἔπρεπε νά ἀπασχολήσῃ μία 
Γενική Σύνοδο ὅλων τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλη σίας 
μας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνερχομένων καί ἀποφαι νο
μέ νων, ἀφοῦ ἀκουσθοῦν ὅλες οἱ ἀπό ψεις. Εἶ ναι δυ
να τόν ὀλιγάριθμες ἐπιτροπές νά ἀντικατα στή σουν 
τίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας (Τοπικές ἤ Οἰκουμενι
κές);

Ἐπικαλούμεθα ἐπίσης τήν προσοχή τοῦ Ἱεροῦ κλή
ρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ, πρός ἐνημέρωσιν τῶν ὁ
ποί ων δημοσιεύουμε καί τά περιεχόμενα στήν ἔκ δο
σι αὐτή κείμενα...

Ἐλπίζουμε νά κατανοηθῇ ὅτι τόσο τά ἱεροκοινοτι
κά κείμενα ὅσο καί τά ἑπόμενα δέν διαπνέονται ἀ πό 
στεῖρο ἀρνητισμό, ἀλλά ἀποτελοῦν καλόπιστη κρι τι
κή τῶν πεπραγμένων τοῦ Διαλόγου καί, νομίζου με, 
οὐσιαστική συμβολή στόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλη σί ας ὑ
πέρ σωτηρίας τῶν πεπλανημένων ἀδελφῶν Ἀντιχαλ
κηδονίων.
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Πρόλογος 
τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου μας 

Ἀρχιμ. Γεωργίου στό βιβλίο 
«Διόσκορος καί Σεβῆρος, 

οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι Αἱρεσιάρχαι»9

Εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν κάθε πι
στός εἶναι συνυπεύθυνος διά τήν διατήρησιν ἀνο θεύ
του καί ἀπαραχαράκτου τῆς ἀποστολικῆς Πίστε ως, 
τῆς «ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς ἁγίοις» (πρβλ. Ἰούδ. 
3). Δέν ἔχομεν κάποιον ἀλάθητον Πάπαν, ὁ ὁποῖος 
δῆθεν ἀποτελεῖ τό τελικόν κριτήριον τῆς Ἀληθείας.

Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί πιστοί, θεολόγοι καί μή, ἠμ
πο ροῦν νά λέγουν ὅ,τι θέλουν, μέχρις ὅτου ὁ Πά πας 
τούς τό ἀπαγορεύσει. Ὑπάρχουν πολλά καί πρόσ φα
τα ἀκόμη σχετικά παραδείγματα.

Οἱ Προτεστάνται πάλιν ἠμποροῦν νά ἀναπτύσ
σουν καί τάς πλέον ἀντιευαγγελικάς διδασκαλίας, 
ἐφ’ ὅσον δέν θεολογοῦν ἐκκλησιαστικῶς ἀλλά ἀτο
μι κιστικῶς.

Οἱ Ὀρθόδοξοι ὅμως πιστοί παρελάβομεν παρά 
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων νά 
θε ο λογοῦμεν ἐκκλησιαστικῶς, ἐν κοινωνίᾳ δηλαδή 
καί συμ φωνίᾳ μετά τῶν Προφητῶν, Ἀποστόλων καί 
Πα τέ ρων.

9. Στόν νεοεκδοθέντα τόμο, σελ. 397399.
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Σκοπός καί ἀγών τῶν Ὀρθοδόξων δέν εἶναι νά 
εἰ σα γάγουν καινά δόγματα ὡς δῆθεν σύγχρονα διά 
τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά νά «ἕπωνται 
τοῖς θείοις πατράσι», καθώς καί οἱ Πατέρες τῶν Το
πι κῶν καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἑπόμενοι τοῖς 
θεί οις πατράσιν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἠμποροῦσαν νά ἑρ
μη νεύ ουν καί νά καθιστοῦν προσιτήν διά τούς συγ
χρό νους των τήν αἰωνίαν ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας 
χω ρίς νά τήν ἀλλοιώνουν.

Μέ τό πνεῦμα αὐτό ἐμελετήσαμεν τά πορίσματα 
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλ
κηδο νίων.

Πολύ θά ἠθέλαμε νά εἶναι σύμφωνα μέ τάς ἀποφά
σεις τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί μέ τήν 
δι δασκαλίαν τῶν Θεοφόρων Πατέρων. Λυποῦμαι νά 
εἴ πω ὅτι διεπιστώσαμεν σοβαράς παρεκκλίσεις ἀπό 
τήν εὐσεβῆ πίστιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας 
καί ἐγράψαμεν σχετικῶς. Ἀλλά καί ἄλλοι ἁρμόδιοι 
προ έ βησαν εἰς παρομοίας κριτικάς.

Ἀξιόλογον ἐπίσης κριτικήν ἤσκησε καί ἡ Ἱερά Κοι
νότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία καί προσφάτως εἰς 
ἀνακοίνωσίν της γράφει: «Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγί
ου Ὄρους ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἔχει καταστήσει γνω
στήν δι’ ἐμπεριστατωμένων κειμένων τήν πεποίθησίν 
της, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν ἀποδεκτά τά 
συμ φωνηθέντα εἰς ἐπίπεδον ἐπιτροπῶν κατά τόν 
Διά λογον μετά τῶν λεγομένων Ἀντιχαλκηδονίων καί 
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ἀποτυπωθέντα εἰς Κοινάς Δηλώσεις, ὡς μή σύμφωνα 
πρός τήν Ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν, τήν ὁποίαν μέ 
ἀκρίβειαν ἐκφράζουν αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι καί 
οἱ θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες. Ἄλλωστε ταῦτα οὔτε ἔ
τυ χον πανορθοδόξου ἀποδοχῆς καί ἐγκρίσεως, ἀλ λά 
μά λιστα καί ὑπό συνοδικῶν σωμάτων καί δια κε κρι
μέ νων θεολόγων κατεκρίθησαν».

Βαθύτατα ἐλυπήθημεν πληροφορηθέντες ὅτι ἡ Θε
ο λο γική Σχολή Θεσσαλονίκης (Τμῆμα Θεολογίας) 
ἐν έ κρινε δύο διδακτορικάς διατριβάς, αἱ ὁποῖαι πει
ρῶν ται νά ἀποδείξουν ὅτι οἱ αἱρετικοί Διόσκορος 
καί Σεβῆρος, οἱ καταδικασθέντες ὡς αἱρετικοί μονο
φυ σῖ ται ὑπό Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ὅλων τῶν 
Μεγάλων Πατέρων, εἶναι Ὀρθόδοξοι εἰς τήν Χρι στο
λο γίαν καί σύμφωνοι μέ τόν φωστῆρα τῆς Ὀρθο δο
ξί ας ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας.

Ἡ εὐσεβής πίστις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι οἱ Διό
σκορος καί Σεβῆρος εἶναι ὄχι μόνον αἱρετικοί ἀλλά 
καί αἱρεσιάρχαι. Εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι διά τό 
σχί σμα. Παρέσυραν καί μέχρι σήμερα παρασύ ρουν 
λα ούς πολλούς εἰς τήν αἵρεσιν [...]

Ἐπιποθοῦμεν καί ἡμεῖς τήν ἕνωσιν μετά τῶν Ἀν τι
χαλκηδονίων, ἀλλά ἕνωσιν ἐν τῇ Ἀληθείᾳ. Κάθε ἕνω
σις πού δέν εἶναι ἐν τῇ Ἀληθείᾳ, δέν ἀντέχει εἰς τόν 
χρόνον, εἶναι τεχνητή καί ἐπίπλαστος καί δημιουργεῖ 
νέα σχίσματα. Ἄς συνεχίσωμεν προσευχόμενοι καί 
ἄς διαλεγώμεθα μετά τῶν Ἀντιχαλκηδονίων, μέχρις 
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ὅ του πεισθοῦν ὅτι ἡ Χριστολογία των δέν εἶναι Ὀρ
θό δοξος καί ἀποδεχθοῦν τήν Χριστολογίαν τῆς Δ΄ Οἰ
κου μενικῆς Συνόδου.

Καί ἄς μή λησμονοῦμεν τόν λόγον τοῦ ἁγίου Ἰω
άννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ὅτι αἱ φύσεις «ἀριθμοῦνται, 
καί ὁ ἀριθμός οὐκ εἰσάγει διαίρεσιν. Εἷς γάρ ἐστιν ὁ 
Χρι στός ἐν θεότητι καί ἀνθρωπότητι τέλειος» (Ἔκ
δο σις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως).

Δέν φθάνει λοιπόν διά τήν ὀρθήν πίστιν τό «ἐκ 
δύο φύσεων»· χρειάζεται καί τό «ἐν δύο φύσεσιν».

Αὐτόν τόν ἑνώσαντα ἐν τῇ Ὑποστάσει Του τάς δύο 
φύσεις ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως καί ἀδιαι
ρέτως, καί γνωριζόμενον ἐν αὐταῖς Κύριον Ἰησοῦν 
Χρι στόν τόν Θεάνθρωπον, πιστεύομεν ὀρθοδόξως, 
ὁ μο λογοῦμεν, λατρεύομεν καί προσκυνοῦμεν.

Καί δέν θά σιωπήσωμεν ὁσάκις αὐτή ἡ πίστις 
καθ’ οἱονδήποτε τρόπον κινδυνεύσῃ νά ἀλλοιωθῇ διά 
συμ φωνιῶν μετά ἑτεροδόξων μή ἀποδεχομένων αὐ
τήν.
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Πρόλογος 
τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου μας 

Ἀρχιμ. Γεωργίου στό βιβλίο 
«Ἡ “ἰδεολογική” ὀρθοδοξία τῶν 

Ἀντιχαλκηδονίων»10

Παρελάβαμε στήν ἁγία μας Ἐκκλησία νά θεολο
γοῦμε «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσιν», ἀποδεικτι
κῶς καί ὄχι στοχαστικῶς, ἁλιευτικῶς καί ὄχι ἀριστο
τελικῶς. Δέν ἀκολουθοῦμε τίς ἰδικές μας ἀπόψεις, 
ἴσως καλοπροαίρετες, ὄχι ὅμως πάντοτε δοκιμα σμέ
νες στήν λυδία λίθο τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλη σίας. 
Ἔχουμε «βεβαιότερον τόν προφητικόν λόγον ... ὡς 
λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ» (πρβλ. Β΄ Πέτρ. 
α΄ 19). Οἱ ἀποφάνσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 
οἱ μαρτυρίες τῶν ἁγίων Πατέρων, ἡ ὑμνολογία καί ἡ 
ἐν γένει λατρεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ὁδηγός μας.

Ὡς μοναχοί μάλιστα αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερα τήν 
ἀ νάγκη νά ὁμολογοῦμε τήν Πίστι μας, ὅταν διαπι
στώ νουμε ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νά ἀλλοιωθῇ. Ἡ ὁμο
λο γία τῆς Πίστεως λαμβάνει χαρακτῆρα θεολο γικῶν 
παρεμβάσεων, ὁσάκις ἡ παρέκκλισις ἀπό αὐτήν ἐ
πεν δύεται μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα. Ἔχουμε τήν 
συν είδησι ὅτι βαδίζουμε στά ἴχνη τῶν πρό ἡμῶν μο
να χῶν, καί μάλιστα τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων, οἱ ὁ
ποῖ οι μέ σεβασμό, διάκρισι καί παρρησία ἤλεγχαν 

10. Στόν νεοεκδοθέντα τόμο, σελ. 597599.
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τίς ἐκ τροπές. Τά Πρακτικά πολλῶν Συνόδων βεβαιώ
νουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνον ἐπέτρεπε, ἀλλά καί 
ἐνε θάρ ρυνε καί ἐπιζητοῦσε τήν συμμετοχή σέ αὐτές 
τῶν προκρίτων ἡγουμένων καί μοναχῶν, γιά τήν ἀν
τι μετώπισι τῶν αἱρέσεων καί τήν διατύπωσι τῶν ὀρ
θοδόξων δογμάτων (βλ. Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν 
ὑ πέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρη
γο ρί ου, 2003).

Οἱ ἀπόψεις πού δημοσιεύθηκαν... γύρω ἀπό τήν 
“ἰ δεολογική” ὀρθοδοξία τῶν Ἀντιχαλκηδονίων, μᾶς 
προ εκάλεσαν βαθυτάτη ἔκπληξι. Ἐγνωρίζαμε βεβαί
ως ὅτι ὁ Θεολογικός Διάλογος μετά τῶν Ἀντι χαλ κη
δονίων εἶχε καταλήξει στήν συμφωνία, ὅτι ἀνέκα θεν 
καί μέχρι σήμερα οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι διετήρη σαν πι
στῶς τήν ὀρθόδοξο χριστολογική πίστι καί ἀποστο
λι κή παράδοσι (βλ. Β΄ Κοινή Δήλωσις, 1990, παρ. 10). 
Με λετήσαμε τό ζήτημα. Κατελήξαμε στά συμπερά
σμα τα, πού ἔχουμε δημοσιεύσει στίς ἐργα σίες μας 
καί συνοψίζονται στό ὅτι οἱ Ἀντιχαλκη δό νιοι δέν ἔ
χουν Ὀρθόδοξο Χριστολογική Πίστι, δέν ἔχουν ἀπαγ
κι στρωθῆ ἀκόμη ἀπό τήν αἱρετική Χριστολογία τῶν 
αἱ ρε σιαρχῶν Διοσκόρου καί Σεβήρου καί δέν ἔ χουν 
ἀ ποδεχθῆ τήν Ὀρθόδοξο Χριστολογία καί ὡς ἰδι κή 
τους πίστι. Θεωρήσαμε ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι θεο λό γοι 
ἀ πό ἐνθουσιασμό καί ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιά τήν 
ἕ νωσι προχώρησαν σέ βήματα πού ἐκ τῶν ὑστέ ρων 
φά νηκε πώς ἦσαν ἄστοχα. Ἐλπίζαμε ὅτι, μετά τήν 
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ἀ πο δο κιμασία τῆς συμφωνίας αὐτῆς ἀπό ση μαν τι κό 
μέρος τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, θά ὑ πῆρ χε 
περισσότερη περίσκεψις. Δέν πιστεύαμε ὅτι Ὀρ θό
δο ξοι θεολόγοι θά ἀνελάμβαναν νά τήν ὑ πε ρα σπι
σθοῦν [...]

Ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι θεο
λό γοι, ὅσοι τουλάχιστον χειρίζονται τίς τύχες τοῦ 
Θε ο λο γικοῦ Διαλόγου, ἐλπίζουν νά ἐπιτύχουν μία 
ἐκ κλη σια στική ἕνωσι χωρίς ἑνότητα χριστολογικοῦ 
φρο νή ματος, ἕνα εἶδος συνυπάρξεως στό πνεῦμα τῆς 
προ τε σταντικῆς comprehensiveness (περιεκτικότη
τος).

Γι᾿ αὐτό, ἡ θεολογική ἐπαγρύπνησις εἶναι ἀπαραί
τητη. Ὄχι λόγῳ ἑνός ψυχροῦ συντηρητισμοῦ, πού δέν 
κατανοεῖ τήν πραγματική ἀνάγκη τῶν Ἀντι χαλ κηδο
νίων νά ἐπιστρέψουν στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀντιθέτως, λόγῳ ἑνός σοβαροῦ ἐνδιαφέρον τος γιά 
τήν ἐπαναγωγή τους ἀπό τήν πλάνη στήν Ἀ λή θεια, 
ἀπό τόν χωρισμό στήν ἑνότητα τῆς Μιᾶς Ἁγίας Κα
θο λικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας· καί ἐπί πλέ
ον λόγῳ τῆς βαθειᾶς ἀνησυχίας γιά τυχόν σχί σμα τα 
στό σῶμα τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας, ἐάν τυχόν ἡ 
ἕ νω σις τῶν Ἀντιχαλκηδονίων μέ τήν Ἐκκλησία δέν 
γί νῃ στήν σταθερή βάσι τῆς ἀπολύτου δογματικῆς 
ταυ τό τητος.

Ἐν ὄψει τῆς προωθήσεως τῶν διαδικασιῶν γιά 
τήν συνοδική ἀπόφανσι περί τῶν Πορισμάτων τοῦ 
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Θεολογικοῦ Διαλόγου, προσφέρουμε τήν παροῦσα 
ἐρ γα σία μας στήν Ἐκκλησία ὡς ταπεινή συμβολή, 
γιά νά ὡριμάσῃ μία ἀκριβής καί σύμφωνη πρός τίς 
ἀ πο φάνσεις τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἐκτί
μη σις τῶν συνοδικῶν σωμάτων τῆς Ἐκκλησίας ἔναν
τι τῆς χριστολογικῆς διδασκαλίας τῶν αἱρεσιαρ χῶν 
Διο σκόρου καί Σεβήρου.

Εἰς δέ τόν πανάγιον Κύριον καί Θεόν μας Ἰησοῦν 
Χρι στόν, τόν ὁποῖον ἡ ἁγία ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος 
ἀ νε κήρυξε «ἕνα καί τόν αὐτόν Χριστόν Υἱόν Κύριον 
Μο νο γενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀ
χω ρίστως καί ἀδιαιρέτως γνωριζόμενον», ἀπονέμου
με ὀφειλετικῶς εὐχαριστία, δόξα, τιμή καί προσ κύ
νη σι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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† ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(1930-2018)

«Ὥσπερ τά εὐώδη τῶν ἀρωμάτων τῆς 
ἰδίας εὐπνοίας τόν παρακείμενον ἀέρα 
πλή ρη ποιεῖ, οὕτως ἀνδρός ἀγαθοῦ πα
ρου σία τούς πέλας ὀνίνησιν»1.

Τόν μακαριστό Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως 
κυ ρό Γερμανό γνωρίσαμε στήν Ἱερά Μονή μας κατά 
τήν πρώτη ἐπίσκεψί του σ’ Αὐτήν τόν Αὔγουστο τοῦ 
1976.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού τόν ἀντικρύσαμε αἰ
σθανθήκαμε πολύ ἔντονα ὅτι μέσα του ἔφερε τήν Χά ρι 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποία καί ἀκτινοβολοῦ σε 

1. Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Εἰς τά Ἱερά Παράλληλα, PG 95 1385C. 
Σέ νεοελληνική μετάφρασι: «Ὅπως τά εὐώδη ἀρώματα γεμίζουν μέ 
τήν εὐωδία τους τόν γύρω ἀέρα, ἔτσι καί ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος ὠφελεῖ 
μέ τήν παρουσία του τούς γύρω ἀπό αὐτόν».
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γύρω του. Τήν φανέρωνε τό εἰρηνικό, πρᾶο, σο βα ρό, 
τα πεινό καί μέ γλυκύτατο πάντοτε χαμόγελο στολι
σμέ νο πρόσωπό του. Ἔκτοτε πολλές φορές ἦλθε 
στήν Ἱερά Μονή μας καί συνεδέετο μέ θερμή φιλία 
καί ἀγάπη μέ τόν μακαριστό Γέροντά μας π. Γεώρ
γιο. Ἐτέλεσε καί τήν εἰς διάκονον χειροτονία ἀδελ
φοῦ τῆς Μονῆς μας. Ὅλοι μας τρέφαμε ἰδιαίτερη 
εὐ λά βεια πρός αὐτόν ὡς εἰς ἕνα σύγχρονο ἅγιο. Τήν 
αἴ σθη σι ὅμως αὐτή δέν τήν εἴχαμε μόνο ἐμεῖς ἀλλά 
ὅ λοι οἱ ἐν τῷ Ἄθῳ Πατέρες. Ἀπό πληροφορίες δέ 
πού ἔ φθαναν μέχρις ἡμῶν μαθαίναμε ὅτι τόν Σε βα
σμιώ τα το Γερμανό ηὐλαβοῦντο ὡς ἅγιο ὄχι μόνον οἱ 
Χρι στια νοί ἀλλά καί οἱ ἀλλόθρησκοι τῆς Κωνσταντι
νου πό λε ως.

Ἀναφέρουμε δύοτρία παραδείγματα:
Κατά τά φοβερά γεγονότα τῆς 6ης πρός 7ην Σε

πτεμβρίου τοῦ 1955, κατά τά ὁποῖα πολλοί Χριστια
νοί τῆς Πόλεως ἔπεσαν θύματα τῆς τουρκικῆς θηρι
ω δίας καί πολλά ἀπό τά ἱερά προσκυνήματά της 
ὑ πέστησαν μεγάλες καταστροφές, μία ὁμάδα νεα
ρῶν Τούρκων ἀπεφάσισαν νά θωρακίσουν μέ κίν δυ
νο τῆς ζωῆς τους τόν Γερμανό καί τήν οἰκία του. Ἐ
πει δή ἡ ἀγάπη του ἀγκάλιαζε καί αὐτούς, γι’ αὐτό 
καί αὐτοί, τήν ὥρα τοῦ κινδύνου, θέλησαν νά ἐκφρά
σουν μέ αὐτοθυσία τήν ἀγάπη τους πρός αὐ τόν. Εὑ
ρί σκε το τότε στά Θεραπειά, ἕδρα τῆς Μη τρο πό λε ως 
Δέρ κων. Βέβαια «σώθηκε μαζί μέ τόν Γέ ρον τά του 
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ὡς ἐκ θαύματος... τότε πού τό μέγαρο τῆς Μη τρο
πό λε ως Δέρκων παραδόθηκε στήν φωτιά»2.

Εἶναι χαρακτηριστικά αὐτά πού εἶπε, ὅταν κάπο
τε ρωτήθηκε, πῶς αἰσθάνεται γιά τόν τουρκικό λαό: 
«Εἶναι καλός. Ἐμεῖς πού κάναμε στήν Μ. Ἀσία καί 
στήν Καλλίπολη τή στρατιωτική μας θητεία, γνω
ρίσαμε πολλές ὑπηρεσίες ἀπό τό λαό. Ἀλλά καί ἐδῶ 
οἱ γείτονές μας μᾶς ἐκτιμοῦν καί τούς ἐκτιμᾶμε. Δέν 
ἔ χουμε προβλήματα...»3. Πλήρης ὤν τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χρι στοῦ πρός ὅλους τούς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλα
σμέ νους ἀνθρώπους, δέν μποροῦσε νά ἐκφρασθῇ μέ 
λόγια διαφορετικά ἀπό τά λόγια τῆς ἀγάπης.

Συναναστρεφόμενος τόν λαό αὐτό, πονοῦσε γιά 
τήν βιωτική, κυρίως ὅμως γιά τήν πνευματική κα
τάστασί του, διότι εὑρίσκετο στό σκότος τῆς ἀ γνοί ας 
τοῦ μόνου ἀληθινοῦ, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐ τό 
καί προσευχόταν συνεχῶς πρός τόν Κύριο τοῦ παν
τός νά τόν ἐλεήσῃ, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τό ἑ ξῆς 
γεγονός: Γενομένης κάποτε συζητήσεως, κα τά τήν 
ὥ ρα τῆς τραπέζης στό Πατριαρχεῖο, γιά τά ὀ θωμα
νι κά προσκτίσματα τῆς Ἁγίας Σοφίας, ρω τήθηκε καί 
αὐ τός νά πῇ τήν γνώμη του. Ὁ δέ οὐρανό φρων Γερ
μα νός ἀπήντησε: «Αὐτό πού μέ ἀπασχολεῖ εἶ ναι ὁ 
θαυμαστός τρόπος τόν ὁποῖον ὁ Κύ ριος τῶν Δυνάμε

2. Πασχάλης Βαλσαμίδης, ΝεκρολογίαΜητροπολίτης Θεοδωρουπό
λεως Γερμανός Ἀθανασιάδης, σελ. 10.
3. Ἰωάννου Ἐλ. Σιδερᾶ, Ὁ Ἅγιος τῆς διπλανῆς πόρτας Μητροπολίτης 
Θεοδωρουπόλεως Γερμανός.
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ων θά ἐπιλέξῃ περί τῆς μεταστρο φῆς τοῦ γηγε νοῦς 
πληθυσμοῦ εἰς τήν ἀλη θῆ πίστιν τοῦ Σωτῆρος Χρι
στοῦ»4. Ὁποία ὄντως «γνη σία καί πη γαία ἀγά πη 
πρός ἀλλογενεῖς καί ἀλ λοδό ξους, ἀλη θῶς δέ ἀδελ
φούς πλασθέντας ἐκ τοῦ αὐτοῦ στορ γι κοῦ Θεοῦ Πα
τρός»! Γι’ αὐτό καί αὐ τοί τόν ἀγα ποῦ σαν καί μέ 
κά θε τρόπο τόν τιμοῦ σαν.

Τήν ἀποδοχή του ὡς ἁγίου ἀπό τούς ἀλλοεθνεῖς 
μαρ τυρεῖ καί τό παρακάτω περιστατικό, πού διη γεῖ
ται κάποιος ὁμογενής ἀπό τήν Πόλι: «Τοῦ μακαρι
στοῦ ἁγίου Θεοδωρουπόλεως τήν ἁγιότητα τήν ἔζη σα 
ζωντανή, ὅταν τόν συνόδευσα νά δώσει γιά τε λευ
ταία φορά τά Ἄχραντα Μυστήρια στόν ἑτοιμοθάνα
το ἀδελφό μου στό Νοσοκομεῖο τοῦ Πανεπι στη μίου 
ÇAPA. Μόλις μπήκαμε στήν εἴσοδο τοῦ νοσο κο μείου, 
ὁ κόσμος πού περίμενε μπῆκαν στήν σειρά νά ἀ σπα
σθοῦν τό χέρι του, ὅλοι ἀλλόθρησκοι. Τί προκά λεσε 
αὐ τούς; Πάντοτε τό ἀναφέρω· πολύ συγκλονιστι κή 
στιγμή. Τήν ἁγιότητα τήν αἰσθάνθηκαν καί οἱ μου
σουλ μάνοι χατζῆδες...». Ἐπίσης, ὅπως πολλοί αὐτό
πτες μάρτυρες πληροφοροῦν, ὅταν ἔβγαινε ἀπό τό 
σπί τι του ὁ μακάριος Γερμανός, «σηκώνονταν οἱ 
Τοῦρ κοι καί οἱ Τουρκάλες πού κάθονταν ἔξω καί 

4. Διακόνου Βοσπορίου, Λόγος ἐπικήδειος, ἐκφωνηθείς ἐν Φαναρίῳ τῇ 
ιγ΄ Αὐγούστου ͵βιη΄, ἐπί τῇ τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως 
κυ ροῦ Γερμανοῦ ἐξοδίῳ Ἀκολουθίᾳ, σελ. 6.
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ἔ λε γαν: “ἀζίζ Γερμανός γκελίορ”, δηλαδή, περνᾶ ὁ 
ἅ γιος Γερμανός»5.

Ἀλλά ποιός ἦταν ὁ Θεοδωρουπόλεως Γερμανός;
Παραθέτουμε τήν λιτή μέν ἀλλά πολύ ἐκφραστική 

περιγραφή πού κάνει ὁ Σεβασμιώτατος Γέρων Χαλ
κη δόνος Ἀθανάσιος: «Ὁ Γέρων Γερμανός ἦτο εἷς σε
βά σμιος τήν ψυχήν καί τό ἀσθενικόν του σῶμα Ἀρ
χιε ρεύς, παροιμιωδῶς φιλάνθρωπος πρός πάντας, 
ἀ νε ξαρ τήτως φυλῆς καί θρησκεύματος, ἀθόρυβος, 
μα κράν πάσης προβολῆς καί ἐπιδείξεως, μοναχικός 
καί μο να χό φιλος, εἷς ἄνθρωπος τῆς νηστείας καί τῆς 
προσ ευχῆς, τῆς ὑπομονῆς καί νουθεσίας, τῆς γλυκύ
τη τος καί τῆς ἐξομολογήσεως. Διό καί ἦτο ἀπό τούς 
ὀ λί γους ἀποδεκτούς καί τιμωμένους, ἀκόμη καί ἀπό 
τούς Ἁγιορείτας, εἷς “Ἁγιορείτης” εἰς τήν Βασι λεύ
ου σαν. Βεβαίως ἦτο καί ὀλίγον πείσμων καί ἰδιόμορ
φος»6.

Τό τελευταῖο εἶναι αὐτονόητο, διότι «ὁ ἅγιος ἄν
θρω πος ἔχει λεπτότητα συνειδήσεως. Ἔχει πρό ὀ
φθαλ μῶν του διαρκῶς τό θεῖο θέλημα. Ὅ,τι κάνει, τό 
κά νει μέ τήν προοπτική τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐ
τά πού ὁ ἴδιος μέ συνέπεια τηρεῖ, δέν προσπαθεῖ νά 
τά ἐπιβάλλει σέ κανένα. Ἀλλά μένει διακριτικά ἀ

5. Χρυσοστ. Παπαδάκη, Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, 
ὁ ἡγιασμένος ἐπίσκοπος τοῦ Φαναρίου, ἐν περιοδ. «Πεμπτουσία», 
11.8.2018.
6. Σεβ. Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου, Ὁ Γέροντας Γερμανός, 
ἐπί τῇ κοιμήσει του (11.8.2018).
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συμ βί βαστος μέ πράγματα πού οἱ ἔχοντες ἐλαστική 
συν εί δηση τά θεωροῦν φυσικά ἤ παραμικρά. Αὐτή 
τήν στάση θά τήν ποῦνε ἰδιοτροπία, παραξενιά, πεῖ
σμα, ἀφέλεια»7.

Ὁ Γέρων Γερμανός γεννήθηκε στίς 17 Σεπτεμβρίου 
τοῦ 1930 ἀπό εὐλαβεῖς γονεῖς, τόν Κωνσταντῖνο (Ἀ
θανασιάδη) καί τήν Ἑλλάδα στό Μακροχώρι Κων
σταν τινουπόλεως. Στό ἅγιο βάπτισμα ἔλαβε τό ὄ νο μα 
Ἰωάννης. Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι γεν νή θηκε 
τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν 
μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Σοφίας μετά τῶν θυ γα
τέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγά πης, διότι 
καί ὁ Μητροπολίτης Γερμανός ἦταν μία ἐν σάρ κω σις 
τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, σοφίας, πίστεως, ἐλ πί δος 
καί ἀγάπης.

Τήν στοιχειώδη ἐκπαίδευσι ἔλαβε στήν ἑξατάξια 
Ἀ στική Σχολή τῆς κοινότητος Μακροχωρίου. Στήν 
συν έχεια φοίτησε στό Γυμνάσιο τῆς Πατριαρχικῆς 
Με γά λης τοῦ Γένους Σχολῆς καί ἀκολούθως στό γυ
μνα σια κό καί λυκειακό τμῆμα τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς 
Θεο λο γικῆς Σχολῆς, ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε τό 
1954 μετά ἀπό τετραετεῖς ἐπιτυχεῖς σπουδές. Ἡ ὀ
ξύ νοια καί φιλομάθειά του συνετέλεσαν στό νά ἀ
πο κτή σῃ εὐρεῖα μόρφωσι.

7. Χρυσοστ. Παπαδάκη, Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμα νός..., 
ἔνθ’ ἀνωτ.
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Χειροτονήθηκε Διάκονος στίς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 
1953 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἰκονίου Ἰά
κω βο καί ἔλαβε τό ὄνομα Γερμανός πρός τιμήν τοῦ 
Οἰ κουμενικοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦ Δ΄, ἱδρυ τοῦ 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Γέρον τάς του 
ἦταν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Δέρ κων Ἰάκωβος 
(Πα πα παϊσίου), πού ἄφησε τήν μνή μη πολυα ρέ του 
καί ἁγίου ἀνδρός. Ὁ Γερμανός Θεοδω ρου πόλεως πο
λύ ἀγαποῦσε τόν Γέροντά του καί τόν ὑ περ ευλαβεῖ
το. Σέ αὐτόν ἀπέδιδε ὅ,τι καλό εἶχε. «Καθημε ρινά 
στίς συζητήσεις του ἔκανε λόγο γιά τόν Γέροντά του 
καί εἶχε στή σκέψη του τίς συμβουλές του, τίς ἀρε
τές του, τό ἔργο του, τή διακονία του καί τήν πνευ
μα τι κή του καθοδήγηση»8.

Τόν βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου ἔλαβε ἀπό τόν παρα
δελ φό του Ἰάκωβο, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς, στίς 11 
Ἰουνίου τοῦ 1966. Στίς 15 Αὐγούστου τοῦ ἰ δίου ἔ τους 
χειροθετήθηκε Πνευματικός καί στίς 29 Ὀ κτωβρίου 
Ἀρχιμανδρίτης καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱε ρᾶς Μη
τρο πόλεως Δέρκων ὑπό τοῦ Γέροντός του. Ἐξε λέ γη 
Ἐ πί σκοπος Ἀριανζοῦ τήν 11η Ἰανουαρίου 1972 καί 
πα ρέμεινε ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πό λεως Δέρκων μέχρι τήν 5η Φεβρουαρίου 1987, ὁ
πό τε προήχθη σέ Ἐπίσκοπο Θεοδωρουπόλεως. Ἡ 
Ἐ πι σκο πή Θεοδωρουπόλεως ἐν τῷ προσώπῳ του 
ἔ γι νε ἐν ἐνεργείᾳ Μητρόπολις τήν 2α Ὀκτωβρίου 

8. Πασχάλη Βαλσαμίδη, Νεκρολογία..., ἔνθ’ ἀνωτ.



38

τοῦ 1990. Τήν 10η Ἰανουαρίου ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Οἰ
κου με νικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου τοποθετήθηκε 
ὡς ἡ γού μενος τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας 
Τρι ά δος καί τήν 21η Δεκεμβρίου 1995 ὁ νῦν Πανα γιώ
τα τος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ θολομαῖ ος 
τοῦ ἀνέθεσε τήν διακονία τοῦ Ἱεροῦ Μυστη ρίου τῆς 
Ἐξο μο λο γήσεως στήν Ἱερά Ἀρχιεπι σκο πή Κων σταν
τι νου πό λεως καί τῶν παρα κει μένων Ἱερῶν Μη τρο
πό λεων.

Ἡ ζωή ὅμως τοῦ ἀοιδίμου Γερμανοῦ σέ ὅλες τίς 
φά σεις της δέν ἄλλαξε. Πάντοτε ἦταν νηστευτής, ἀ
σκη τικός, ἐλεήμων, ἀκτήμων, ἀδιαλείπτως προσευ
χό μενος. Ἀκόμη καί ὅταν ἀνῆλθε στό ὑπερμέ γι στο 
ἀρ χιε ρατικό ἀξίωμα, παρέμεινε ὁ ἴδιος.

Κατά τόν Διάκονο Βοσπόριο, πού ἐξεφώνησε τόν 
ἐ πικήδειό του, ὁ ἀοίδιμος Γερμανός πάντοτε διε κρί
νετο «ἐπί σκληρᾷ, ἐπιμόνῳ καί ἀκαταπονήτῳ ἀσκή
σει, νηστεύων αὐστηρῶς κατά τε τάς νενομι σμέ νας 
πε ριόδους καί ἐκτάκτως, εὐλογίᾳ τοῦ πνευματικοῦ 
του πατρός, προσευχόμενος ἀδιαλείπτως κατά τήν 
παύ λειον ρῆσιν, νύκτα καί πρωί καί μεσημβρίαν ὑ
πέρ ἑαυτοῦ, ὑπέρ τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, ὑπέρ 
ζώντων καί κεκοιμημένων, ὑπέρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὑπέρ εὐσταθείας τῶν Ἁ
γίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ὑπέρ εἰρήνης καί κατα
στά σεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀναπαυόμενος ἐπ’ 
ὀλίγον καί ἐπί σκληρᾶς ἐπιφανείας καί οὐχί μαλα κοῦ 
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στρώματος». Καί ἐπειδή ἔτσι ζοῦσε ἀπό τήν νε α ρά 
του ἡλικία, «ἀφ’ ἑνός μέν ἐνωρίς διεκρίθη ἐπ’ ἀ σκή
σει, ἀφ’ ἑτέρου δέ κατώρθωσε νά μή γίνηται ἐμ φα
νές τό μέγεθος τῆς καθημερινῆς ἀσκήσεως, τό ὁ ποῖ
ον δέν ἐβάσταζεν ὡς βάρος, ἀλλ’ ἐβίου ὡς φυσι κόν 
καί εὐχάριστόν τινα τρόπον ζωῆς καί δή τῆς κα τά 
Χρι στόν τοιαύτης. Ἐγνώριζεν ὁ μακαριστός Γέ ρων 
ἐκ τῶν συναξαρίων, ἐκ τῶν βίων τῶν Ἁγίων, ἐκ τῆς 
δι δα σκαλίας τῶν Πατέρων, ἐκ τῆς ἐμπειρίας δῆ λον 
τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅτι ἡ ἐν ὑπακοῇ ἄ σκη
σις ἀποτελεῖ ἀτραπόν ἀσφαλῆ καί βεβαίαν διά τήν 
πτῶ σιν τῆς ἀρρώστου φιλαυτίας, τήν πάταξιν τοῦ 
ἑω σφο ρικοῦ ἐγωισμοῦ, τήν ἐπίτευξιν τῆς ταπεινώ
σε ως, οὐ μήν ἀλλά καί τῆς ἀπαθείας, διά τῆς μετα
στρο φῆς τῶν παθῶν τῆς φθαρτῆς σαρκός εἰς ἀγά πην 
Χρι στοῦ, καί διά τῆς ἀγάπης Ἐκείνου εἰς ἀγά πην 
τοῦ πλη σίον, τοῦ μακράν, τοῦ Ἀνθρώπου γενι κῶς, 
τῆς θεί ας δημιουργίας τελικῶς»9.

Νά λοιπόν, πῶς ἐξηγεῖται ὁ θαυμαστός βίος τοῦ 
Γερ μανοῦ Θεοδωρουπόλεως. Προσφέρθηκε ἀπό νεα
ρᾶς ἡλικίας ὁλόψυχα στόν Χριστό, μέ τό νά ὑπο
τά ξῃ τελείως τόν ἑαυτό του στόν Γέροντά του, τόν 
Μη τρο πολίτη Δέρκων Ἰάκωβο, τόν ὁποῖο ἀπόλυτα ἀ
νέ παυσε μέ τήν «ἐπί ἔτη... ἄνευ ὅρων ὑπα κοή του»10, 
χαλιναγώγησε τήν σάρκα του μέ αὐστηρά ἄ σκη σι, 

9. Διακόνου Βοσπορίου, Λόγος ἐπικήδειος..., σελ. 5.
10. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 6.
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ἔ ζησε μέ συνέπεια τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί ἔ κα
νε ἀδιάλειπτο ἔργο του τήν νοερά μνήμη τοῦ Θε οῦ, 
πού σιγάσιγά μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἔγινε καρ δι α
κή προσευχή. Ἔτσι ἔφθασε στήν ἀπάθεια καί κα τέ
κτη σε τίς δύο μεγάλες ἀρετές, τήν πρός τόν Θεό καί 
τόν πλησίον ἀγάπη.

Σέ ἡλικία 36 ἐτῶν, ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Δέρκων, ὑπηρέτησε τόν Γέροντά του, 
μέ «σπάνια καί ὑποδειγματική ἀφοσίωσι καί αὐτα
πάρ νησι». Παράλληλα «δέν ἔπαυσε νά ἐπισκέ πτε
ται κατ’ οἶκον τούς πιστούς, τούς πονεμέ νους, τούς 
ἀδυνάτους, τούς μοναχικούς, τούς ἀ σθε νεῖς, τούς γέ
ρον τας, παρηγορῶν καί ἐνισχύων αὐ τούς, ὄχι μό νο 
πνευ ματικά ἤ ἠθικά, ἀλλά καί ὑλικά, ὑπακού ον τας 
στήν εὐαγγελική ἐντολή». Ἰδιαίτερα ἐν διεφέ ρε το γιά 
τό μέλλον καί τήν ἐπαγγελματική ἀπο κα τάστασι 
τῶν νέων τῆς Μητροπόλεως Δέρκων, κυρίως ὅ μως 
γιά τήν κατά Χριστόν προκοπή τους11.

«Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογή καί χειροτονία τοῦ 
Γερ μανοῦ δέν συνετέλεσεν οὐδόλως εἰς τήν ἀλλαγήν 
τῶν συνηθειῶν τοῦ βίου του. Ἀντιθέτως, ὁ τιμημένος 
ἀρ χιε ρα τικός σάκκος καί τό βαρύτιμον ἐγκόλπιον 
ἐ σκιά ζοντο ὑπό τῆς ἐλλάμψεως τοῦ προσώπου τοῦ 
φέ ροντος. Ἡ ταπείνωσις ηὐξήθη, ἡ ἐλεημοσύνη ἐ
πεξ ε τά θη, ἡ νηστεία ηὐστηροποιήθη, ἡ ἀσκητικότης 

11. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 3.
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ἐ συ στη μα το ποι ή θη, ἡ ἀγάπη ἐγενικεύθη, ἡ νῆψις ἀ
πε κα λύ φθη»12.

Τιμοῦσε τούς πάντες καί δέν ὑποτιμοῦσε κανένα. 
Αὐτή τήν ἀνιδιοτελῆ καί εἰλικρινῆ ἀγάπη του πρός 
τόν πλησίον φανερώνουν καί τά παρακάτω περιστα
τι κά:

Μετά τόν μεγάλο σεισμό, πού ἔγινε στήν Νικομή
δεια στίς 17 Αὐγούστου τοῦ 1999 καί ἄφησε πίσω 
του χιλιάδες νεκρούς καί ἀστέγους, ὁ μακαριστός 
Γερ μανός καθιέρωσε νά τρώγῃ κάθε μέρα ἀλάδωτο 
φα γητό, γιά νά συμπάσχῃ μέ τούς πληγέντες, ἕως 
ὅ του τελικά ἀρρώστησε. Ὁπότε τοῦ ἔβαλε κανόνα 
ὁ Πατριάρχης νά τρώγῃ, καί ἔτσι σταμάτησε νά νη
στεύῃ.

Κάποιος κλέπτης τοῦ ἀφήρεσε τό πτωχικό του 
πορ τοφόλι. Ὅταν θέλησε νά πληρώσῃ τόν ὁδηγό τοῦ 
ὀ χή ματος στό ὁποῖο ἐπέβαινε, δέν τό βρῆκε. Ἀναγ κά
στηκε νά φανερώσῃ τό γεγονός, προκειμένου νά ζη
τή σῃ δανεικά. Ἔτσι αὐτό ἔγινε γνωστό, διότι σέ ἄλ
λη περίπτωσι θά παρέμενε ἄγνωστο. Ἡ ἀντίδρασις 
τοῦ Γερμανοῦ ἦταν ἀξιοθαύμαστη. Δέν κατηγό ρη σε 
κα θόλου τόν κλέπτη. Ἀντιθέτως, ἀφ’ ἑνός μέν δι καιο
λό γησε τήν πρᾶξι του ὡς ἀναγκαία, ἐφ’ ὅσον χω ρίς 
χρήματα θά βρισκόταν σέ ἐσχάτη πτωχεία, ἀφ’ ἑτέ
ρου δέ κατηγοροῦσε τόν ἑαυτό του, διότι ἐκείνη τήν 

12. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 4.
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ἡ μέρα δέν εἶχε ἀρκετά χρήματα στό πορτοφόλι του, 
γιά νά ἀνακουφίσῃ μέ αὐτά τήν ἀνάγκη τοῦ λη στοῦ.

Ἄλλοτε πάλι, φθάνοντας στήν Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ 
ἐπί πολλές ὧρες ταξίδευε ἀπό τήν Πόλι μέ τραῖνο 
παλαιοῦ τύπου, πού ἀργοῦσε πολύ, πῆρε ἕνα ταξί. 
Εἶ πε στόν ταξιτζῆ νά τόν πάῃ στήν Μονή Βλατάδων. 
Ὅ μως ὁ ταξιτζής τοῦ ἔκανε τήν παρατήρησι: «Τί 
γυ ρεύ εις ἐσύ, καλόγερος, νά γυρνᾷς ἐδῶ; Νά πᾷς 
στό Ἅγιον Ὄρος». Καί παρά τήν θέλησί του, τόν 
πῆ γε στήν Οὐρανούπολι. Τοῦ πῆρε μάλιστα καί 100 
εὐ ρώ. Ὁ μακάριος Γερμανός οὔτε θύμωσε οὔτε κα
τέ κρι νε. Ἀπεναντίας ἔλεγε: «Εἶδες; Ἡ Παναγία ἤθε
λε νά πάω στό Ὄρος καί γι’ αὐτό ἔστειλε αὐτόν τόν 
ἄν θρω πο νά μέ πάῃ».

Ὁ Γερμανός ποτέ δέν κατέκρινε κανένα, γιατί 
πάν το τε εἶχε πολύ εὐτελῆ ἰδέα γιά τόν ἑαυτό του. 
Χαρα κτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό ἑξῆς: Κατά 
τήν κοινοβιοποίησι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου ἐ
στά λη ἀπό τό Πατριαρχεῖο αὐτός, γιά νά προστῇ τῆς 
Παν ηγύρεως. Ἐπειδή ἀντελήφθη τήν ἀπορία ἑνός 
συνο δοῦ του, γιατί δέν ἐστάλη ἄλλος Ἀρχιερεύς, τοῦ 
εἶ πε: «Ξέρετε, πάτερ, ὅλοι οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς εἶχαν 
πολ λές ὑποχρεώσεις. Κανείς δέν ἦταν διαθέσιμος 
καί γι’ αὐτό στείλανε ἐμένα». Θεωροῦσε τόσο μικρό 
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τόν ἑ αυτό του, ὥστε «μόνο ὡς ἔσχατη ἐφεδρική λύση 
γιά ἀ ποστολές μποροῦσε νά δεῖ τόν ἑαυτό του»13.

Ὅμως ὁ πλέον ἐμφανής τρόπος, μέ τόν ὁποῖο φα
νέρωνε τήν ἀγάπη του, ἦταν ἡ ἐλεημοσύνη, τήν ὁποία 
ἀσκοῦσε συνεχῶς καί πρός τούς ὁμογενεῖς καί πρός 
τούς ἀλλοεθνεῖς. «Εἶχε κατεστρωμένον κατάλογον 
ὀνομάτων πενομένων καί ἐν ἀνάγκαις ὄντων... καί 
τακτικῶς διεμοίραζε ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ, διακρίσει καί 
μυστικότητι τόν μισθόν αὐτοῦ ἅπαντα σχεδόν. Εἰς 
ἑορτάς χριστιανικάς (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.τ.τ.) ἤ 
εἰς τά ὀνομαστήρια τῶν βοηθουμένων οὐχί σπανίως 
ἠμφανίζετο πρό τῆς θυρός τῶν οἰκιῶν κραδαίνων 
δῶρα διά πάντα τά μέλη τῆς οἰκογενείας ὡς καί τό 
εἰθισμένον “φακελάκι” τό περιέχον ἔκτακτον βοή
θει αν ἕνεκα τῶν ἡμερῶν». Ἀκόμη «δέν ἦτο σπάνιον 
ὑπήκων εἰς ἐσωτερικήν πληροφορίαν, νά ἐμφανισθῇ 
εἰς τόν προθάλαμον μονάδος ἐντατικῆς θεραπείας, 
ἄνευ εἰδοποιήσεως ἤ προσκλήσεώς τινος, ἵνα μετα
δώσῃ τά ἄχραντα μυστήρια εἰς ψυχορραγοῦντα καί 
ἔπειτα ἀμέσως παραδώσαντα τό πνεῦμα»14.

Ἄλλο παράδειγμα τῆς φιλαδελφίας τοῦ Σεβασμιω
τάτου Γερμανοῦ εἶναι καί τό παρακάτω: Φεύ γον τας 
ἀ πό τήν Μονή μας καί ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, με τά 
ἀ πό κάποια ἐπίσκεψί του, ὁ Γέροντάς μας –π. Γε

13. Χρυσοστ. Παπαδάκη, Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμα
νός..., ἔνθ’ ἀνωτ.
14. Διακόνου Βοσπορίου, Λόγος ἐπικήδειος..., σελ. 7.
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ώρ γιος– τόν παρεκάλεσε νά συνοδεύσῃ ἕνα πολύ 
ἄρ ρω στο παιδί –μέ ψυχική νόσο– μέχρι τήν Οὐρα
νού πολι. Ὁ δέ μακάριος Γερμανός ἀνέλαβε τό παιδί 
προσ ω πικά καί τό συνώδευσε ὄχι μόνον μέχρι τήν 
Οὐ ρα νού πολι ἀλλά μέχρι τήν Ἀθήνα, ἕως ὅτου τό 
πα ρέ δωσε στούς γονεῖς του. Εὐχαριστοῦσε μάλιστα 
ἐκ τῶν ὑστέρων τόν Γέροντα, διότι τοῦ ἐχάρισε ἕνα 
τόσο καλό συνοδό στό ταξίδι του μέχρι τήν Ἀθήνα.

Ἡ ψυχή τοῦ Γερμανοῦ εἶχε ἀγάπη καί μόνο ἀγάπη 
γιά τόν ἄλλο. Τόν συνωδεύαμε κάποτε μεταβαίνοντα 
πεζῇ ἀπό τήν Μονή μας πρός τήν γείτονα Μονή τῆς 
Σίμωνος Πέτρας. Τήν στιγμή πού περνούσαμε ἀπό 
τήν ὁριοθετική γραμμή μεταξύ τῶν δύο Μονῶν, τοῦ 
λέ με: «Ἐδῶ, Σεβασμιώτατε, εἶναι τά σύνορα πού 
μᾶς χωρίζουν μέ τήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας». 
Τό τε ὁ ἀοίδιμος μέ τήν γλυκεῖα ψυχή καί φωνή του 
σχο λίασε: «Τά σύνορα δέν μᾶς χωρίζουν, ἀλλά μᾶς 
ἑνώ νουν».

Ἄλλοτε πάλι, κατά τήν διάρκεια ἀγρυπνίας στήν 
Μο νή μας, χοροστατοῦσε φορώντας ἕνα πολύ βαρύ 
μαν δύα, πού τοῦ εἶχε δώσει ὁ ἐκκλησιαστικός. Τό 
πρωί, μετά τήν διακοπή πού ἀκολουθεῖ τό τέλος τοῦ 
ὄρ θρου, ὅταν θά «ἔπαιρνε καιρό» γιά νά λειτουργήσῃ, 
τοῦ ἔ δωσαν πάλι τόν ἴδιο μανδύα. Παρεκάλεσε τό τε, 
ἄν ἦ ταν δυνατόν, νά τοῦ δώσουν κάποιον ἄλλο ἐλα
φρό τερο. Ὁ Γέροντας –π. Γεώργιος– τόν ἐρώτησε 
μέ ἀ πο ρία: «Μά, γιατί, Σεβασμιώτατε, δέν μᾶς τό 
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εἴ πα τε αὐτό ἀπό ἐχθές, καί κουραστήκατε ὅλη τήν 
νύ χτα νά φορᾶτε τόν βαρύ μανδύα;». Καί αὐτός ἀ
πήν τησε: «Δέν πειράζει, Γέροντα. Παρακαλοῦσα τόν 
Κύριο νά δεχθῇ αὐτόν τόν μικρό μου κόπο σάν ἐ λα
χί στη προσφορά, γιά νά δώσῃ λίγη ἀνάπαυσι στούς 
ἀν θρώ πους πού πονοῦν καί ὑποφέρουν».

Κατά τίς μετακινήσεις του μέσα στίς πόλεις χρη
σι μο ποιοῦσε τά μέσα μαζικῆς κυκλοφορίας. Ἦ ταν 
συχνό τό φαινόμενο νά βλέπῃς τόν πολιό Ἐ πί σκο πο 
Γερ μανό νά μετακινῆται μέ τά ἀστικά λεω φο ρεῖα τῆς 
Θεσσαλονίκης ἤ τά τράμ τῆς Ἀθήνας, καί μά λι στα 
ὄρθιο καί στηριζόμενο στίς χειρολαβές τῶν ὀχη μά
των. Ἄν καί τοῦ προσφερόταν ἀπό εὐλαβεῖς ἐπι βά
τες ἡ δυνατότητα νά καθίσῃ σέ κάποιο κάθισμα, αὐ
τός εὐγενικά ἠρνεῖτο λέγοντας, ὅτι προτιμᾶ νά μένῃ 
ὄρ θιος, προκειμένου νά καθήσῃ κάποιος ἀνήμπορος.

Ἦταν θαυμαστό τό γεγονός, καί ὁπωσδήποτε ἔρ
γο τῆς θείας Χάριτος, μέ τήν ὁποία ἄριστα συνεργα
ζό ταν ὁ μακάριος Γερμανός, τό ὅτι, ἄν καί ζοῦσε μέ
σα στόν κόσμο, διέσωζε τήν ἄκρα καθαρότητα τῆς 
ψυ χῆς, τήν ἀδιάλειπτη κοινωνία μέ τόν Θεό καί τήν 
ἀνυ πόκριτη ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώ πους, κατα στά
σεις πού προσιδιάζουν στούς ἐν ἡσυ χίᾳ διάγον τας 
ἐρημίτας μοναχούς.

Τό ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς ἀγάπης του πρός 
τόν πλησίον φανερώθηκε κυρίως, ὅταν ἀνέλαβε τήν 
διακονία τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως τῶν Χρι
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στια νῶν τῆς Πόλεως καί τῶν περιχώρων. Ἀνέλαβε τό 
διακόνημα αὐτό μέ πολύ ζῆλο καί τό ἐπιμελήθηκε μέ 
μεγάλη προθυμία καί ἀγάπη πρός τά λογικά πρόβα τα 
τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Ἀναφέρει πάλι ὁ Διά κο νος 
Βοσπόριος: «Οἱ λαβόντες πεῖραν τῆς εἰς τόν ἅ γιον 
Θεο δωρουπόλεως ἐξομολογήσεως ὁμι λοῦ σι περί μο
να δικῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας, περί ἐσωτε ρι κοῦ 
βι ώ ματος ἀποκαλύψεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Κά
μουν λόγον διά φιλόστοργον καί φιλάδελφον Πατέρα 
καί οὐχί ἀνακριτικόν ἐξομολόγον. Ὁμιλοῦν περί μι
ᾶς κάποιας ἰδιαιτέρας ποιμαντικῆς, ἐξομολογητι κῆς 
καί θεραπευτικῆς μεθόδου τοῦ τιμίου Πατρός, ἑ στιά
ζον τος πάντοτε εἰς τήν ἀπάλυνσιν καί ἐπίλυσιν τοῦ 
ψυχι κοῦ προβλήματος τοῦ τυχόντος πεφορτι σμέ νου 
ἀδελ φοῦ, ἐν διακρίσει πολλῇ καί ἐν ἀποφυ γῇ ἐπι
πό νων καί ἀδιακρίτων λεπτομερειακῶν ἐρωτήσεων 
ἀνακριτικῆς φύσεως. Ὁ σεβάσμιος Γέρων ἐγνώριζεν 
καί ἦτο ἡτοιμασμένος νά ἀκούσῃ. Ἦτο ὀλιγόλογος, 
οὐσιώ δης, ἐπιστηρικτικός. Κατεῖχεν τήν μέθοδον τῆς 
πνευ ματικῆς νουθεσίας καί τῆς εὐγενοῦς καί δια κρι
τικῆς ὑποδείξεως, ὡς παιδαγωγός εἰς Χρι στόν, τῶν 
τρόπων τῆς ἐσωτερικῆς κατά Χριστόν καλλιεργείας 
καί πνευματικῆς ἀνελίξεως. Διεκρίνετο ἐμφανῶς καί 
κα τά τήν ἐπίσημον ὥραν τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου διά 
τήν ταπείνωσιν, τήν ὑπομονήν, τήν κατανόησιν, τήν 
ἀ νε κτι κότητα, τήν κατ’ οἰκονομίαν ἐπιείκειαν, τήν 
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ἀ πο δο χήν τῶν ἀδυναμιῶν τοῦ προσερχομένου Κυ
ρίῳ»15.

Κάποτε πῆγε νά ἐξομολογηθῇ στόν μακάριο Γερ
μανό κάποιος, πού εἶχε τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, 
παρακινημένος ἀπό ἕνα γνωστό του. «Καί τί νά τοῦ 
πῶ; Ὅτι εἶμαι ἔτσι;», τόν ρώτησε. Ὅμως τελικά πῆγε. 
Ὅταν τελείωσε, βγῆκε μέ κλάματα. «Τί ἔγινε;», τόν 
ρώ τησε ὁ γνωστός του. Αὐτός ἀπήντησε: «Τοῦ εἶπα 
τά δικά μου. Ὁ Γέροντας δέν μοῦ ἔθιξε καθόλου τό 
θέμα αὐτό. Ἁπλά μοῦ εἶπε: “νά βλέπῃς ὅλους τούς 
ἀνθρώπους σάν ἁγίους, καί αὐτό τό θέμα θά τό ξε
πε ράσῃς”. Μετά, ὅταν πῆγε νά μοῦ διαβάσῃ τήν εὐ
χή, γονάτισε. Τοῦ λέγω: “Γέροντα, ἐσεῖς θά γονατί
σε τε; Πρώτη φορά βλέπω αὐτό τό πρᾶγμα”. Λέει: 
“Ἐγώ εἶμαι ἁμαρτωλότερος ἀπό σένα. Καί πρέ πει 
νά παρακαλέσουμε ἀπό κοινοῦ τόν Θεό νά συγχω
ρή σῃ τίς ἁμαρτίες μας”».

Τήν διάκρισί του, τήν ἀγάπη του καί τήν ταπείνω
σί του τήν ζήσαμε καί ἐμεῖς, ὅταν σέ μία ἀπό τίς ἐ
πι σκέψεις του στήν Μονή μας ὁ Γέροντας τόν παρε
κά λεσε νά ἐξομολογήσῃ ἕνα ἀπό τούς παλαιούς 
πα τέ ρες τῆς Μονῆς, πού ἦταν ἐκ φύσεως ὀξύθυμος. 
Ὁ Σεβασμιώτατος, πού νωρίτερα εἶχε λάβει πεῖρα 
τῆς ὀξύτητος τοῦ χαρακτῆρος του, ἐπισκέφθηκε τόν 
ἀ δελ φό στό κελλί του καί ἄκουσε τήν ἐξομολόγησί 
του. Τόν ἄκουσε μέ πολλή προσοχή καί τοῦ μίλησε 

15. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 8.
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μέ τόν ἴδιο ταπεινό καί γλυκύ τρόπο πού εἶχε γιά ὅ
λους. Γονατιστός, ὅπως ἔκανε πάντοτε, τοῦ διάβασε 
τήν συγχωρητική εὐχή. Ὅταν τοῦ εἴπαμε, γιά νά δι
και ο λο γή σου με τήν κατάστασι, ὅτι ὁ ἀδελφός εἶναι 
ἐκ φύ σεως νευρικός, ἐκεῖνος, ἀποφεύγοντας τήν κα
τά κρι σι, ἀπήντησε: «Εἶναι πολύ καλός ὁ ἀδελφός. 
Ἔ χει τήν αὐστηρότητα τοῦ Τιμίου Προδρόμου». Πε
ριτ τό νά ποῦμε, ὅτι ὁ ἀδελφός ἐκεῖνος ἔκτοτε ἔτρε
φε πολύ μεγάλο σεβασμό πρός τόν Σεβασμιώτα το.

Ἡ ἁγιασμένη προσωπικότητα τοῦ Θεοδωρουπό
λε ως Γερμανοῦ ἦταν ἐμφανής καί ἀπό τήν διακαῆ 
ἐπιθυμία του νά ἐπισκέπτεται τόπους ἁγιασμένους 
καί ἱερά προσκυνήματα, μεταξύ τῶν ὁποίων πρω
τεύ ουσα θέσι εἶχε τό Περιβόλι τῆς Παναγίας. Τίς ἐ
τή σιες κανονικές του ἄδειες τίς δαπανοῦσε ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον σέ προσκυνήματα στό Ἅγιον Ὄρος. Ἐπι σκέ
φθηκε ὅλες τίς Ἱερές Μονές, τίς Σκῆτες, πολ λά κα θί
σμα τα καί κελλία. «Ἦτο φιλομόναχος, φιλακόλουθος 
λίαν, ἀσκητικός καί καλογερικός... ὥστε ἐ ταί ρια ζεν 
ἀπολύτως ἐξωτερικῶς καί ἐσωτερικῶς εἰς τά τοῦ Ἁ
γιω νύμου Ὄρους»16. Ἦταν πολύ φυσι κό νά συχνά ζῃ 
σέ ἁγιασμένους τόπους, διότι «ὁ πιστό τε ρος φίλος 
του ἦταν οἱ ἱερές ἀκολουθίες καί ἡ ἐν γένει μυστη
ρι α κή καί λειτουργικήλατρευτική ζωή τῆς Ἁγί ας 
Ὀρ θο δόξου Ἐκκλησίας, ἡ μελέτη τῶν Ἁγίων Γρα

16. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 9.
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φῶν καί τῆς Πατερικῆς καί ἀσκητικονηπτικῆς θεο
λο γίας, ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία»17.

«Ὅτε ἐλειτούργει, ἐμφανεστάτη ἦτο ἡ ταπεινή λει
τουργική του παρουσία. Ὅτε προσήρχετο ὡς ἁπλοῦς 
πιστός, ἐθεᾶτο ἐν σιγῇ καί διακρίσει πάντοτε ἐντός 
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος προσευχόμενος ἐνθέρμως καί με
ταρσιούμενος ἐσωτερικῶς». Καί ὅταν ἐξήρχετο τοῦ 
ἁγίου Βήματος, ἐφήρμοζε τό «λάθε βιώσας»18. Ὅ ταν 
«ἔπαιρνε καιρό», δέν ἤθελε νά τοῦ ψάλλουν: «Τόν 
Δεσπότην καί Ἀρχιερέα...», ἀλλά νά διαβάζουν τούς 
στίχους τοῦ κβ΄ (22) ψαλμοῦ: «Κύριος ποιμαίνει με, 
καί οὐδέν με ὑστερήσει· εἰς τόπον χλόης ἐ κεῖ με κα
τε σκήνωσεν, ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέ θρε ψέ με, 
τήν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν...». Ὅταν λειτουργοῦ σε 
στήν Πόλη, ἐπειδή ἦταν τόσο ἀκενόδοξος καί ἀ κτή
μων, φοροῦσε πάντοτε τήν ἴδια εὐτελῆ ἀρχιερα τι
κή στολή. Ὅταν ὅμως εὑρίσκετο στό Ἅγιον Ὄρος, 
φο ροῦσε, ὡς τέλειος ὑποτακτικός, ὅ,τι στολή τοῦ 
προσ έ φεραν οἱ πατέρες.

Ὡς Συνοδικός, κατά τίς συνεδριάσεις τῆς Συνόδου 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐάν δέν ἠρωτᾶτο, 
δέν ὡμιλοῦσε. Ἕνας ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου 
κάποτε τοῦ εἶπε: «Σεβασμιώτατε, γιατί δέν ὁμιλεῖτε; 
Ἔ χετε πνευματική εὐθύνη γι’ αὐτό». Καί αὐτός πο
λύ ταπεινά τοῦ ἀπήντησε: «Ὑπάρχουν τόσοι ἅγιοι 

17. Ἰωάννου Ἐλ. Σιδερᾶ, Ὁ Ἅγιος τῆς διπλανῆς πόρτας...
18. Διακόνου Βοσπορίου, Λόγος ἐπικήδειος..., σελ. 8.
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Ἀρ χιε ρεῖς πολύ πιό ἄξιοι καί πολύ πιό ἔμπειροι ἀπό 
μέ να. Ἐγώ τήν ὥρα ἐκείνη προσεύχομαι, ὁ Θεός νά 
τούς φωτίζῃ ὅλους. Καί κατά τήν προσευχή πού κά
νου με, στήν ἑπομένη συνεδρίασι οἱ ἀποφάσεις ἀλ
λά ζουν».

Γιά ὅλα αὐτά πολύ εὔστοχα χαρακτηρίσθηκε ὡς 
ὁ «ταπεινός καί προσευχόμενος ἐπίσκοπος τῆς Πό
λης»19. «Ἦταν μεγάλος τεχνίτης τῆς κρυφῆς ἀρετῆς 
καί τῆς διά Χριστόν θεληματικῆς καί ἐπιμε λοῦς ἀ
φα νείας»20.

Θά ἀναφέρουμε στό σημεῖο αὐτό ἕνα περιστατικό 
ἐνδεικτικό τῆς εὐλαβείας του πρός τήν Ὑπεραγία Θε
ο τόκο καί τό Περιβόλι Της, ἀλλά καί τῆς ἀσκητικῆς 
του διαγωγῆς. Ἐκμυστηρεύθηκε σέ γνωστό του κλη
ρι κό, ὁ ὁποῖος τόν συνώδευε σέ ταξίδι του πρός τόν 
ἱερό Ἄθωνα καί ἤθελε νά τοῦ παραθέσῃ, τήν πα ρα
μο νή τῆς εἰσόδου των, πλούσιο γεῦμα: «Πάτερ μου, 
θέ λω κάτι νά σᾶς ἐξομολογηθῶ. Συγχωρεῖστε με πού 
ἀρ νήθηκα χθές νά πᾶμε γιά φαγητό... Θά σᾶς τό ἐμ
πιστευθῶ. Δέν τό ἔχω πεῖ σέ ἄλλον καί μήν τό πεῖ τε 
πουθενά. Ἔχω κάνει τάμα στήν Παναγία μας. Ὅ πο
τε μέ ἀξιώνει νά πηγαίνω στό Ἅγιον Ὄρος, φεύ γον
τας ἀπό τήν Πόλη δέν βάζω τίποτε στό στόμα μου, 

19. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 9.
20. Χρυσοστ. Παπαδάκη, Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμα
νός..., ἔνθ’ ἀνωτ.
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οὔτε νερό, μέχρι νά μπῶ στό Ὄρος καί νά προσ κυ
νή σω τήν πρώτη της εἰκόνα»21.

Ὁ μακάριος Θεοδωρουπόλεως Γερμανός ἔπρεπε 
καί αὐτός νά πληρώσῃ τό κοινόν χρέος. Γηροκομήθηκε 
γιά κάποιο διάστημα στό Γηροκομεῖο τοῦ Βαλουκλῆ 
καί γεύθηκε τήν ἀγάπη καί τήν στοργή τῶν κατά 
Χρι στῶν ἀδελφῶν του. Στό σημεῖο αὐτό θέλουμε 
νά προσθέσουμε κάτι, πού δείχνει τήν θερμή ἀγάπη 
πού ἔτρεφε πρός τό πρόσωπό του ὁ μακαριστός Γέ
ρον τάς μας, π. Γεώργιος. Σέ ἀνύποπτο χρόνο τοῦ 
εἶ χε προτείνει νά ἔλθῃ στήν Μονή μας γιά νά τόν 
γη ροκομήσουμε, ὅταν θά κατέπιπτε ἡ ὑγεία του. 
Ὅ μως αὐτός εὐγενικά ἀρνήθηκε, λέγοντας ὅτι ἔ χει 
χρέ ος νά γηροκομηθῇ, ὅταν ἔλθῃ ἐκείνη ἡ ὥρα, στό 
Γηρο κομεῖο τοῦ Βαλουκλῆ μαζί μέ τά ἄλλα γερον
τά κια τῆς Πόλεως. Σημειωτέον ὅτι ὅσο ἦταν ὑγι ής, 
πο λύ συχνά ἐπισκεπτόταν τά γεροντάκια στό Γηρο
κο μεῖο, γιά νά τά παρηγορῇ μέ τόν γλυκό του λόγο 
καί τά δῶρα τῆς ἀγάπης του.

«Ὁ γλυκύτατος παππούς Γερμανός ἦταν πλέον 
σέ “κατάσταση”, ὅπως συνήθιζε νά λέει γιά σχετικές 
πε ριπτώσεις ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, δηλαδή 
γιά ἐκείνους πού εἶχαν φθάσει σέ ὑψηλή ἀλλά καί 
στα θερή πνευματικότητα. Ὁ χῶρος πού ἡ ἀγάπη τῆς 
Ἐκκλησίας φρόντιζε τό ἀδύναμο σῶμα του, τοῦ ἔ δι
νε τήν δύναμη καί τόν χρόνο νά χορταίνει προσευ χή 

21. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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καί νά συνεχίζει νά τήν εὐεργετεῖ δι’ αὐ τῆς, μέχρι 
πού πρόβλημα ὑγείας τόν βύθισε στή σιω πή. Ἀλλά ἡ 
καρ διά του πού εἶχε μάθει νά προσ εύ χεται ἀδιαλεί
πτως, δέν ἔπαυσε ποτέ τήν νοε ρά ἐργασία της... Τό 
θεῖο του πρόσωπο ἦταν ὅ πως πάντα λαμπερό. Τί κι 
ἄν δέν μιλοῦσε; Τί κι ἄν ἡ νη στεία καί ἡ ἑκούσια 
κα κο πάθεια ἀποτελοῦσαν πα ρελ θόν; Στή Βίβλο τῆς 
Ζω ῆς ὅλα ἦταν γραμμένα. Τό Πνεῦ μα τό Ἅγιο πού 
εἶχε σκηνώσει στήν ψυχή καί τό σῶ μα του, εἶχε μονί
μως ἔκδηλη τήν παρουσία Του πά νω Του»22. 

Τό βράδυ τῆς 10ης Αὐγούστου 2018 ὁ μακάριος 
Γερ μανός παρέδωσε τήν χαριτωμένη ψυχή του στά 
χέ ρια τοῦ Κυρίου, τόν ὁποῖο ἐκ νεότητος πολύ ἀγά
πησε καί ὑπηρέτησε σέ ὅλη τήν ζωή του μέ ἀπόλυτη 
συνέπεια στίς ἅγιες ἐντολές Του.

Μελετώντας τά περιστατικά τῆς ζωῆς τοῦ Μητρο
πολίτου Θεοδωρουπόλεως Γερμανοῦ ἄθελά μας ἔρ
χονται στόν νοῦ μας τά λόγια τοῦ καθηγητοῦ τῆς 
ἐ ρή μου, ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, περί τοῦ ταπεινό
φρο νος: «Ὁ ταπεινόφρων πάντοτε βρίσκεται σέ ἀ
νά παυσι, διότι δέν ὑπάρχει κάτι πού νά κινῇ ἤ νά 
τα ράζῃ τήν διάνοιά του. Καί ὅπως δέν μπορεῖ κά
ποι ος νά ἐκφοβίσῃ ἕνα βουνό, ἔτσι δέν ταράζεται ἡ 
δι ά νοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καί θά μποροῦσε νά πῇ 
κα νείς... ὅτι ὁ ταπεινόφρων δέν ἀνήκει σ’ αὐτόν τόν 
κό σμο, διότι οὔτε ἀπό τά λυπηρά φοβεῖται καί με

22. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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τα βάλ λεται οὔτε ἀπό τά χαρωπά ἐκπλήσσεται καί 
ξι πά ζεται. Ἀλλά ὅλη ἡ εὐφροσύνη του καί ἡ ἀληθινή 
ἀ γαλ λία σίς του βρίσκονται στήν συναναστροφή του 
μέ τόν Δεσπότη του (Χριστό). Σέ αὐτόν πού ἔχει τα
πει νο φρο σύ νη ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιείκεια καί ἡ ἐσω στρέ
φεια, δηλαδή ἡ σωφροσύνη στίς αἰσθήσεις, ἡ χαμη λή 
φω νή, ἡ μετριοφροσύνη, ἡ καταφρόνησις τοῦ ἑαυ τοῦ 
του, τά εὐτελῆ ροῦχα, τό ταπεινό βάδισμα, τό νά ἔχῃ 
στραμ μένα τά βλέμματά του κάτω, τό νά δια κρί νε ται 
στήν ἐλεημοσύνη, τό νά χύνῃ εὔκολα δά κρυα, (τό νά 
ἔχῃ) ψυχή μοναχική, καρδία συν τε τριμ μένη, ἀ κινησία 
στόν θυμό, αἰσθήσεις συμ μα ζε μένες, πτωχεία, ὀλι
γάρ κεια, τό νά σηκώνῃ τό βά ρος τοῦ ἄλ λου, ἡ ὑπο
μο νή, τό νά μή φοβῆται, ἡ ἀν δρεία στήν καρ διά πού 
γεννιέται ἀπό τό μῖσος στήν παροῦσα ζωή, ἡ ὑ πομο
νή στούς πειρασμούς, ἔν νοι ες τοῦ νοῦ σο βα ρές καί 
ὄ χι ἐλαφρές, ἡ ἀπουσία λογι σμῶν, τό νά τηρῇ τά 
μυ στήρια τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰ δώς, ἡ εὐ λά βεια καί 
πά νω ἀπό ὅλα τό ἡσυχαστικό φρόνημα καί ἡ ἄγνοια 
τῶν κοσμικῶν πραγμάτων καί τῶν πα θῶν»23. Δέν θά 
ὑ πῆρ χε πράγματι καλύτερη περι γρα φή ἀπό αὐτήν, 
γιά νά περιγράψουμε τήν προσωπικό τητα καί τό 
ἦ θος τοῦ ἀξιομακαρίστου καί ἁγίου Ἱεράρχου Θεο
δω ρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ.

23. Ὁσ. Ἰσαάκ Σύρου, Ἀσκητικά, ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 1997, 
σελ. 312.
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Κατακλείουμε μέ τούς λόγους πού μεταξύ ἄλλων 
εἶπε κατά τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του ὁ 
Παν αγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ
θο λο μαῖ ος: «Ὁ Θεοδωρουπόλεως Γερμανός ἐβάδιζεν 
ἀνάμεσά μας, συμπνευματιζόταν, συνυ πῆρ χε, με τεῖ
χε εἰς τήν ζωήν τῆς Μητρός Ἐκκλη σί ας, ὡς εἷς ἐξ ἡ
μῶν, ἀλλά δέν ἦτο ἀκριβῶς εἷς ἐξ ἡμῶν. Ἦ ταν κά τι 
ξε χω ριστό. Ἔτσι θά τόν ἐν θυ μού μεθα, ἔτσι θά εὐ λα
βού μεθα τήν μνήμην του, θά εὐ χα ριστοῦμεν τόν Θε
όν πού μᾶς τόν ἔστειλε καί ἐ ζή σα με μαζί κάτω ἀπό 
τήν ἱεράν στέγην τῆς Μητρός Ἐκ κλη σί ας, καί θά πα
ρα καλοῦμεν τόν Κύριον καί Δο μήτο ρα τῆς Ἐκ κλη
σίας νά ἀποστέλῃ σέ κάθε ἐπο χή Ἱεράρ χας καί κλη
ρι κούς τοῦ ἤθους, τῆς πνευ μα τι κῆς ἐμβελείας τοῦ 
μα καριστοῦ Γερμανοῦ... Ἦ ταν τόσο σε μνός, τόσο ἁ
πλοῦς... Πέταξε στούς οὐ ρα νούς, ἀλλά ἄ φη σε ἀ νεξί
τη λη τή σφραγῖδα του στή ζωή καί στήν ἱστο ρία τῶν 
κά τω χρόνων τοῦ Οἰ κου μενι κοῦ μας Πα τριαρ χείου.

Δυνάμεθα νά εἴπωμεν, ἄνευ ἐπιφυλάξεως, ὅτι ἦ
το ἐφάμιλλος τῶν νέων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας· 
Πορ φυ ρίου, Παϊσίου, Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη καί τοῦ 
Ἀμ φι λοχίου τῆς Πάτμου...»24.

* * *

Εἰς μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου παρα
θέ τουμε κατωτέρω ὀλίγους λόγους του, πού εἶχε ἀ

24. Ὁμιλία ἀπομαγνητοφωνημένη, Σάββατον 15.9.2018.
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πευ θύνει πρός τήν Ἀδελφότητά μας, στήν Τράπεζα 
τῆς Μονῆς, ὅταν μᾶς ἐπισκέφθηκε στίς 12 Αὐγούστου 
τοῦ 1989:

«Ἀπό τήν μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας 
Πατριαρχεῖο, σᾶς μεταφέρω τήν ἀγάπη, τήν στοργή 
καί τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχου μας κ. Δημητρίου, 
τόν χαιρετισμό ἐξ ὅλης τῆς καρδίας τῶν εὐλαβῶν 
ἐ κεῖ πατέρων μας, ἀλλά ἀκόμη τοῦ ἱεροῦ κλήρου 
καί τοῦ λαοῦ. Σήμερα μέ ὀλίγους ἀγωνιζόμεθα νά 
κρα τήσωμεν τάς ἐπάλξεις καί νά μείνη ἄσβεστο τό 
Φα νά ρι, ὁ πνευματικός φάρος, καί νά ἀκτινοβολῇ 
μέ τήν Χάρι καί τήν προστασία τοῦ ἁγίου Θεοῦ, 
τῆς Θεο μήτορος καί τῶν Ἁγίων, πολλοί τῶν ὁποίων 
ἔ χυ σαν τό αἷμα των στήν μαρτυρική γῆ, ὅπου φιλο
ξε νεῖται σήμερον τό Πατριαρχεῖον μας καί ὁ λαός 
τοῦ Θεοῦ.

Ἰδιαιτέρα δι’ ἡμᾶς παρηγορία εἶναι ἡ ἀλήθεια ὅτι 
ἐ δῶ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος πατέρες καί ἀδελφοί προσ
εύ χονται δι’ ἡμᾶς. Ὅπως ἀκόμη ὑπάρχει ἡ διαπί
στω σις ὅτι καί ἔξω ἀκόμη ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, τό 
Ἔθνος μας, οἱ ὁμογενεῖς, οἱ βεβαπτισμένοι εἰς τήν 
αὐ τήν κολυμβήθραν καί μεταλαμβάνοντες ἐκ τοῦ 
αὐ τοῦ ἁγίου Ποτηρίου δέν μᾶς λησμονοῦν εἰς τάς 
προσ ευχάς των. Καί αὐτό εἶναι ἡ ἀκατάβλητη δύνα
μις, γιά νά συνεχίσωμεν τό καθῆκον μας στήν ζωή 
μας εἰς τά ἅγια χώματα καί ἐδάφη τῆς στοργι κῆς 
Πό λης...
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Δι’ ἐμέ εἶναι ἰδιαίτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί δι’ 
ὀλίγας ἡμέρας καί δι’ ὀλίγας ὥρας ἀκόμη, νά εἶ μαι 
ἐν μέσῳ σεβαστῶν πατέρων καί ἀδελφῶν, νά συμ
μετέχω στίς προσευχές τους, στήν Θεία Λειτουργία 
καί ὅλοι μαζί νά ἀνατείνουμε τόν νοῦ, τό πνεῦ μα 
καί τήν καρδία πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό, πρός τήν 
με γάλη μας Μητέρα, τήν Παναγία, καί τούς ἐκ λε
κτούς Ἁγίους καί ὁμολογητάς τῆς πίστεώς μας καί 
μάρ τυρας.

Εὐχαριστῶ τόν Κύριο καί τήν Παναγία Μητέρα 
Του, διότι κατηύθυνε καί ἐφέτος τά βήματά μου εἰς 
τόν ἅγιον τοῦτον τόπον, τό Ἅγιον Ὄρος. Καί εὔχομαι 
ἐκ βάθους καρδίας εἰς τήν πρώτην αὐτήν Μονήν, πού 
ἀξιώ θηκα νά ἔλθω ὡς προσκυνητής, ὁ Κύριος καί ἡ 
Παν αγία νά ἐνισχύουν τόν ἅγιο Καθηγούμενο τοῦ 
Ἱε ροῦ τούτου Μοναστηρίου, Ἱερομόναχον κ. Γεώργι
ον, καί ὅλους τούς σύν αὐτῷ ἁγίους ἀδελφούς, ἱε ρο
μο νάχους, διακόνους καί μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ὡς ἕνα 
ἀ διαίρετον σῶμα κινοῦνται νά εὐχαριστήσουν τόν 
Θεό καί διακονήσουν τούς ἀνθρώπους...

Ζῶμεν σέ ἡμέρες πού τό σύνθημά μας θά πρέπει 
νά εἶναι: Δῶσε μας, Κύριε, καιρόν μετανοίας, νά ἐπι
στρέ ψωμεν εἰς τό πατρικόν Σου σπίτι, νά ἀσφα λι
σθῶμεν καί νά σωθῶμεν. Δός μας, Κύριε, τό πνεῦμα 
τῆς ἰδικῆς Σου ἀγάπης καί εἰρήνης νά ζῶμεν εἰς τήν 
Μονήν αὐτήν, εἰς τήν Πατρίδα ἀγαπημένοι, συνεν
νοη μένοι, ὁ ἕνας κοντά στόν ἄλλον μέ δεμένα τά χέ
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ρια ποιοῦντες μέ ὅλη μας τήν προαίρεσι τό ἅγιό Σου 
θέ λημα, ξερριζώνοντας μέσα ἀπό τήν ψυχή μας καί 
πά θη καί μίση καί ἐκδικήσεις καί ὅ,τι ἄλλο πάθος 
μπο ρεῖ νά μᾶς χωρίση καί πληγώση θανάσιμα.

Προσεύχεσθε καί ὑμεῖς, ἅγιε πάτερ καί ἀδελφοί, 
καί ἡμεῖς στήν μακρυνή ἐκεῖ Κωνσταντινούπολι, στήν 
Πόλη, ὅπου ἑδράζεται ὁ πνευματικός φάρος, τό Πα
τριαρχεῖο μας, ὅλοι, κλῆρος καί λαός, νά κάνωμεν μέ 
πίστι καί ἀφοσίωσι τό καθῆκον μας.

Καί προτοῦ κλείσω τόν λόγο, διότι θά σᾶς ἐκού ρα
σα ἀρκετά, θά ἤθελα νά κάνω τήν ἑξῆς παρατήρησι: 
Στήν ἐποχή τῶν ἀρχαίων προγόνων μας ὑπῆρχαν οἱ 
φιλόσοφοι, πού εἶχαν βάθος, πού εἶχαν πόνους καί 
κόπους γιά νά εἰσέλθουν στό ἀληθινό νόημα τῆς ζω
ῆς, νά βροῦν τήν ἀλήθεια, τήν δικαιοσύνη καί τόν 
ἀ λη θινό τρόπο μέ τόν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος στρέφεται 
πρός τόν Θεό καί δέχεται τά ἅγια δῶρα Του. Ἀκόμη 
ἐδί δα ξαν τούς ἀνθρώπους γιά τίς καταστροφές, τίς 
βλά βες καί ζημίες πού φέρνει ὁ δρόμος τῆς κακίας 
καί ἀδικίας, μακράν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Στήν πάροδο τοῦ χρόνου διεμορφώθη καί ἡ σχολή 
τῶν σοφιστῶν, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ἀνακάτωσαν τήν 
ἀλη θινή διδασκαλία, τήν ἀληθινή σοφία μέ σοφι
στεῖ ες καί τήν ἐμόλυναν καί τήν ἐκηλίδωσαν μέ 
παν τοῖα πάθη, τά ὁποῖα θεωροῦσαν εὔλογα νά τά 
πράτ τη ὁ ἄνθρωπος καί νά εἶναι ὄργανο ὅλων τῶν 
θε λή σεών του, ἀσχέτως ἄν αὐτές εἶναι ἀληθινές ἤ 
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ψευ δεῖς, κολάσιμες ἤ βραβευτές, δεκτές ἤ μισητές 
ἀ πό τούς θεούς, ὠφέλιμες γιά τόν συνάνθρωπό τους 
ἤ βλα βερές.

Τό πνεῦμα αὐτό δυστυχῶς δεσπόζει σήμερα σ’ 
ὁλό κληρο τόν κόσμο. Ἀκόμη καί οἱ ἄρχοντες τοῦ λα
οῦ καί οἱ πνευματικοί κυβερνῆται ἔχουν σκοτισθῆ 
καί νομίζουν ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα νά μπερδεύουν 
τόν λαό, τούς μαθητάς τους, τό ποίμνιο τους, μέσα σ’ 
αὐτό τόν λαβύρινθο, ὅτι δέν ὑπάρχει καμμιά διάκρι
σις μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ, δικαίου καί ἀδίκου, 
φω τός καί σκότους.

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο βλέπομεν ἀδελφούς μας νά 
τραυματίζωνται καί νά περπατοῦν μέ σκοτισμένα 
τά μάτια, ἀδύνατο τό πνεῦμα στήν ζωή καί νά τρι
κλί ζουν καί νά πίπτουν καί, ὁ Θεός νά φυλάξη, νά 
σκορ πίζουν συντρίμματα καί ταλαιπωρίες στόν λαό 
τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά δι’ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ὑπάρχει 
ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Θεός τῆς ἀληθείας, ὁ Θεός πού 
ἐ χά ραξε τόν νόμο καί τήν ἀλήθειά Του, πού μένει 
σε βα στή εἰς τούς αἰῶνας.

Ἄς ἀκούσωμε τό θέλημά Του καί τότε θά εἴμεθα 
σέ ἀσφάλεια. Τότε κάθε βῆμα μας θά εἶναι γιά τό 
καλό τοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ τόπου μας καί ὁλοκλήρου 
τῆς ἀνθρωπότητος. Τό χέρι τοῦ Θεοῦ ἄς μᾶς στηρίζη 
στόν δρόμο μας. Ἀμήν»25.

25. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 14, ἔτος 1989, σελ. 1822.
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Ο Π. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ 
ΩΣ ΠΟΙΜΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ(*)

Ἡ Ἱερά Μονή μας αἰσθάνεται ἰδιαίτερα εὐλογη
μένη ἀπό τόν Ἅγιο Θεό, διότι ἔγινε κληρονόμος τόσο 
τοῦ ἁγιασμένου τόπου τῆς ἀσκήσεως ὅσο καί τοῦ 
συγ γραφικοῦ ἔργου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Εὐσε
βί ου Βίττη, πιστεύουμε δέ καί τῶν ἁγίων πρεσβειῶν 
του πρός Κύριον.

Προτοῦ ἀναφερθοῦμε στό πρόσωπό του ὡς ποι
μέ νος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, πού ἦταν καί τό 
κύ ριο γνώρισμα τῆς ζωῆς του, θά ἀναφέρουμε ὀλί γα 
στοιχεῖα ἀπό τόν βίο του.

Ὁ π. Εὐσέβιος Βίττης γεννήθηκε στό ἱστορικό χω
ριό Βλάστη τῆς Πτολεμαΐδος τό 1927 ἀπό πολύ φτωχή 
οἰκογένεια. Ἡ ἀγράμματη μέν ἀλλά εὐλαβεστάτη 
μη τέρα του τοῦ ἐνέπνευσε ἀπό τήν μικρή του ἡλικία 
τήν πρός τόν Θεόν ἀγάπη. Μόλις τελείωσε τίς πρῶτες 
σπου δές του στά σχολεῖα τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος 
του, στά ὁποῖα φάνηκε ἡ μεγάλη εὐφυΐα του καί ἡ ἀ

(*) Εἰσήγησις ὑπό τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος καί Καθηγουμένου ἡμῶν 
Ἀρ χιμ. Χριστοφόρου, εἰς ἱερατικήν Σύναξιν εἰς Λευκωσίαν Κύπρου, 
22 Νοεμβρίου 2017.
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ρί στη ἐπίδοσίς του στά γράμματα, καί ἐνῶ ὅλοι πε
ρί με ναν ἀπό αὐτόν μία λαμπρά σταδιοδρομία στίς 
ἐ πι φανεῖς κατά κόσμον ἐπιστῆμες, αὐτός ἐπηρεα
σμέ νος ἀπό τό σεμνό παράδειγμα τοῦ θεολό γου κα
θη γη τῆ του ἐπέλεξε τήν Θεολογική ἐπιστή μη καί ἐ νε
γρά φη στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Οἱ συγ γε νεῖς του 
ἀν τέ δρασαν στήν ἀπόφασί του αὐτή, ἀλλά κανείς 
δέν μπό ρεσε νά τόν μεταπείσῃ. Με τά τό πέ ρας τῶν 
σπου δῶν του ἐνετάγη μέ πολύ ζῆ λο στήν νεοϊ δρυ
θεῖ σα ἀδελφότητα τῶν θεολόγων «ἡ Ζωή». Ὅ μως ὁ 
δι χα σμός πού μετά ἀπό λίγο συνέβη σ’ αὐτήν, τόν 
ὤ θη σε νά ἐγκαταλείψῃ μέ πολ λή ὀδύνη τήν Ἑλ λάδα 
τό 1960 καί νά βρεθῇ στήν καρ διά τῆς Εὐ ρώ πης. Ἀρ
χι κά στήν Γαλλία καί στήν συνέ χεια στήν Σουη δία 
συνερ γάσθηκε μέ τήν ὀργά νω σι «Ἐμ μα ούς», πού 
προσ παθοῦσε νά περι θάλ ψῃ τούς ἀστέ γους τῶν με
γα λου πόλεων τῆς Εὐρώ πης.

Οἱ Ἕλληνες πού κατά κύματα ἄρχισαν νά ἔρχων
ται στήν Σουηδία, ἐκίνησαν τήν πολυεύσπλαγχνο ψυ
χή του στήν διακονία τους. Μεσολαβεῖ γιά τήν τα κτο
ποί η σί τους, τήν ἐξεύρεσι ἐργασίας, τά προβλήμα τα 
ὑ γείας τους. Τελικά δέχεται χάριν αὐτῶν τό μέ γα 
χά ρισμα τῆς ἱερωσύνης, μετά ἀπό πα ρότρυν σι ὑψη
λῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, τό 1965. Ἀνα λαμ
βά νει τό ποιμαντικό ἔργο τῶν ἀπροστατεύ των αὐ τῶν 
ψυ χῶν, ἐκδαπανώμενος νύχτα καί ἡμέ ρα γι’ αὐ τές, 
καί μάλιστα ἀμισθί. Εἶχε «μία ἐνορία», ὅ πως χα ρα
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κτη ριστικά ἔλεγε, «σάν τήν Ἑλλάδα, μέ κα τοί κους 
μιᾶς κωμοπόλεως 5.000»1, ἐπειδή ἦσαν διεσπαρ μέ
νοι σέ τρία κράτη, τήν Δανία, τήν Νορβη γία καί τήν 
Σουηδία. Συγχρόνως ἐργαζόταν σκλη ρά γιά νά κερ
δίζῃ τά πρός τό ζῆν. Ἐννοεῖται ὅτι οἱ ἐπιστη μο νικές 
ἐ φέσεις του, ἄν καί πρός στι γμήν φά νη κε ὅτι θά 
μπο ροῦσαν νά εὐοδωθοῦν, ἐγκατα λεί φθη καν χά ριν 
τῶν ἐν ἐνάγκαις εὑρισκομέ νων ἀδελ φῶν.

Ἡ ὑπερβολική κόπωσις τόν ἀνάγκασε τελικά νά 
ἀ ποσυρθῇ τό 1972 σέ κάποιο ἐρημικό ἀγροτικό σπί
τι, πού μέ προσωπική ἐργασία τό μετέτρεψε σέ ἡσυ
χα στήριο, μέ ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου, στό 
Ραῖτ βικ τῆς Σουηδίας. Παρέμενε ἐκεῖ ζώντας ἡσυ
χα στικά, προσευχόμενος καί μελετώντας τίς ἅγιες 
Γρα φές καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Συγ χρό
νως ἀπαντοῦσε στίς χιλιάδες ἐπιστολές πού ἐλάμ
βα νε. Εἶχε σάν “ἐργόχειρο”, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε, τήν 
ἐρ γα σία σέ κάποιο ἵδρυμα, ὅπου ἐργαζόταν σάν 
λαντζέ ρης. Μέ τόν τρόπο αὐτό ξεχρέωνε τό δάνειο 
πού εἶχε πάρει, προκειμένου νά γίνῃ κάτοχος τοῦ 
ἀ σκη τη ρίου του.

Τέλη τοῦ 1980 μέ παρότρυνσι τοῦ π. Παϊσίου καί 
τοῦ π. Πορφυρίου (τῶν Ἁγίων) καί τοῦ πνευματικοῦ 
του ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα καί μετέβη γιά λίγο 
στήν Κερασιά τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γιά λόγους ὅμως 
ὑ γείας ἐγκατέλειψε τό Ὄρος καί ἐγκαταστάθηκε σέ 

1. Ἐπιστολή π. Ἀντωνίῳ Ἀλεβιζοπούλῳ, Οὐψάλα, 991966.
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ἐ ρη μη τήριο πού ἑτοίμασε στήν περιοχή Κρυονέρι τῆς 
Φαι ᾶς Πέτρας τοῦ Σιδηροκάστρου. Καί ἐδῶ συνέχι
σε τήν ζωή πού εἶχε ἀρχίσει στό ἀσκητήριο τῆς Σου
η δίας. Συγχρόνως ἐξωμολογοῦσε πολλές ὧρες στούς 
ναούς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Σιδηροκάστρου καί τῆς 
Φαιᾶς Πέτρας καί ὡμιλοῦσε σέ αἴθουσες τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Προσβλήθηκε στό τέλος ἀπό τήν ἀνίατη ἀσθένεια 
τοῦ καρκίνου. Τότε ἰδιαίτερα φάνηκε στό ἀσθενικό 
καί καταπονημένο σῶμα του ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ, 
στόν ὁποῖο μέ ὅλες του τίς δυνάμεις εἶχε προσφερθῆ 
ἀπό τά νειᾶτα του. Στίς 4 Νοεμβρίου τοῦ 2009, ἡ 
χα ρι τω μένη ψυχή του χώρισε ἀπό τό σύζυγο σῶμα, 
γιά νά συναντήσῃ τόν ἀγαπημένο Κύριό της. Ἐτάφη 
στόν τάφο πού ὁ ἴδιος εἶχε ἑτοιμάσει πίσω ἀπό τόν 
ναό τοῦ ἡσυχαστηρίου του στήν Φαιά Πέτρα.

1. Χαρακτηριστικά τῆς προσωπικότητός του.

Ἡ θέσις τοῦ Ποιμένος στό ποιμαντικό ἔργο τῆς 
Ἐκ κλησίας εἶναι σπουδαιοτάτη καί ἀπαιτεῖ εἰδική 
Χά ρι καί κλῆσι ἀπό τόν Ἅγιο Θεό. Ὁ Ποιμήν ὀφείλει 
νά βαδίζῃ στά ἴχνη τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ καί 
τῶν ἁγίων Ποιμένων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, 
δη λα δή τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί Πατέρων τῆς Ἐκ
κλη σίας, οἱ ὁποῖοι ὑπήκοοι γενόμενοι Χριστοῦ ἔρ γῳ 
καί λόγῳ, ἐποίμαναν τά λογικά πρόβατα τοῦ Χρι
στοῦ καί τά ὡδήγησαν εἰς ὁδούς σωτηρίας, «τύποι 
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γι νό με νοι»2 τῶν πιστῶν. Ἔτσι προχώρησε καί ὁ π. 
Εὐ σέ βι ος στήν ζωή του.

α. Ὀρθόδοξο φρόνημα.
Ὁ π. Εὐσέβιος ἐβάδιζε πάντοτε στόν δρόμο τῆς 

Ὀρθοδόξου εὐσεβείας πού διδάχθηκε ἀπό τήν καλή 
του μητέρα, «ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις Πατράσι». Κέν
τρο τῆς ζωῆς του ἦταν ἡ Ἐκκλησία καί τά ἅγια Μυ
στή ριά της, οἱ Παραδόσεις της, ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἀ
κο λουθίες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἅγιοί της, καί οἱ λό γοι 
τους.

Γι’ αὐτό καί βλέπουμε στά συγγράμματά του, ὅ τι 
ὅλα ὅσα γράφει τά στηρίζει στούς λόγους τῆς Ἁ γίας 
Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὁ π. Εὐσέβι ος δέν 
ἀνήκει στούς «καινούς θεολόγους»3 πού θεολο γοῦν 
φιλοσοφικά, ἀλλά στούς ταπεινούς θεο λό γους πού 
ζοῦν καί θεολογοῦν ἐν ὑπακοῇ πρός τήν Ἐκκλησία 
καί τούς Ἁγίους της. Δέν τοῦ ἀρέσει νά ὁμι λῇ δια
νοη τικά ἤ «νά λέγῃ τι καί νά ἀκούῃ καινό τε ρον»4, 
ἀλλά μόνον ὅσα «τό Πνεῦμα (τό Ἅγιον) λέ γει ταῖς 
Ἐκκλησίαις»5. Ὁμιλώντας γιά τούς θεο λό γους τῆς 
Δύσεως, γράφει: «Ἐδῶ σέ ἐπαφή μέ τούς φρι χτούς 
θεο λόγους τῆς Δύσης –ἡ τερατώδης σο φία τους μέ 

2. Α΄ Πέτ. ε΄ 3.
3. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ ἔργα, ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1987, τόμ. 6, σελ. 
198, στ. 8, καί σελ. 424, στ. 17.
4. Πρβλ. Πράξ. ιζ΄ 21.
5. Ἀποκ. β΄ 7.
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τήν παγωμένη πνοή της μεταδίνει τόν ψυ χρό θάνα το 
στό σφιχταγκάλιασμά της– κινδυνεύ ου με νά χά σου
με κι ὅ,τι φτωχό εἴχαμε, ἄν εἴ χα με. Ἄν δέν μᾶς προ
φύ λαγαν ἡ θ. Λειτουργία καί ἡ Πατε ρι κή θεοσέ βεια, 
σίγουρα θά κείμασταν πτώ μα τα ἐξαί σια»6.

Τό φρόνημά του αὐτό φαίνεται πολύ ὄμορφα καί 
σέ ἐπιστολή του πρός τόν καθηγητή Κων/τῖνο Μου
ρα τίδη, μέ τήν ὁποία τόν συγχαίρει γιά τήν στάσι πού 
πῆρε στό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ: «Δέν ὑπάρχει πιό 
δυνατός τρόπος μετοχέτευσης τῆς ὀρθοδόξου πνευ
ματικότητος ἀπό τόν βιωματικό... καί (δι)αισθάνομαι 
πώς ὅ,τι γράφετε, βγαίνει ἀπό καρδιά κα θα ρή καί 
γε μάτη ἀγάπη... Χρειαζόμαστε σήμερα, ἐ πο χή ἐκκο
σμί κευσης καί γενικῶς κατάπτωσης ἠ θῶν καί ἐκ κλη
σιαστικοῦ φρονήματος, φωνές ἰσχυ ρές, διαπρύ σιες, 
φλο γερές, “πλήρεις Πνεύματος Ἁ γίου καί δυ νάμεως” 
καί ἀγάπης Χριστοῦ γιά νά ξυ πνή σου με ἀ πό τόν νή
δυ μο (=ὕπνο) τῆς ἀκηδίας καί τοῦ ἐκκλησια στι κοῦ 
ἐ παγ γελματισμοῦ»7.

β. Ἐμπιστοσύνη στόν Θεό.
Διαβάζουμε σέ ἐπιστολή του τό 1967: «Τό οἰκο νο

μικό θέμα δέν ξέρω πῶς θά τακτοποιηθῆ... Στηρίζο
μαι πιό πολύ στήν πρόνοια τοῦ Κυρίου μας καί στή 
διάθεσή μου νά δουλέψω ἐν ἀνάγκῃ διά τήν ἀντιμε

6. Ἐπιστολή Ξηροτύρῃ, Freiburg, 8101969.
7. Ὁ πατήρ Εὐσέβιος Βίττης, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ/νίκη 
2012, σελ. 67.
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τώ πισιν τῶν ὑλικῶν μου ἀναγκῶν. Δέν θέλω μέ κα
νέ να τρόπο νά γίνω βάρος στούς ἐκεῖ χριστιανούς 
καί σέ κανένα... Ἔτσι ἔμαθα νά ζῶ καί βλέπω, ὅτι 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν μέ ἐγκατέλειψε ποτέ. Δόξα 
στό ὄνομά του»8.

Ἔζησε τήν ζωή του κυριολεκτικά σάν τά πουλιά, 
πού ἀναφέρει τό Εὐαγγέλιο, πού δέν ἔχουν «ταμεῖο 
ἤ ἀποθήκη», καί ὁ Θεός τά τρέφει9.

Τό 1989, κατόπιν προτροπῆς τῶν ἁρμοδίων σουη
δι κῶν ἀρχῶν, τά πνευματικά του τέκνα ἀπό τήν Σου η
δία τοῦ ἔστειλαν νά ὑπογράψῃ τά σχετικά ἔγγραφα, 
γιά νά συνταξιοδοτηθῇ. Αὐτός, ἀφοῦ εὐχαρί στη σε 
εὐ γενικά γιά τό ἐνδιαφέρον τους, τούς ἀπήν τη σε: 
«Κά νετε, παρακαλῶ, αἰτήσεις στά ἑξῆς τα μεῖα καί 
ὀρ γανισμούς, πού σημειώνω:

1) ΔΙ.ΤΑ.Θ.ΕΛ=Διαρκές Ταμεῖο Θείου Ἐλέους,
2) Τ.Α.ΧΑ.Θ=Ταμεῖο Ἀγάπης Χάριτος Θεοῦ,
3) ΕΜ.ΘΕΙ.ΠΡΟ=Ἐμπιστοσύνη στή Θεία Πρόνοια,
4) Τ.ΥΠ.ΕΓΚΑ=Ταμεῖο ὑπομονῆςἘγκαρτερήσε

ως,
5) ΕΛ.ΑΙ+ΧΡ+ΒΑΣ.Θ=Ἐλπίδα αἰωνιότητος σύν 

Χρι στῷ καί Βασιλείας Θεοῦ. Σᾶς εὐχαριστῶ ὁλόθερ
μα»10.

8. Ἐπιστολή Ἠλίᾳ Νικολάου, Μάρμπουργκ, 1961967.
9. Λουκ. ιβ΄ 24.
10. Ὁ πατήρ Εὐσέβιος Βίττης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 7475.



66

Ἄν κάποιοι τοῦ ἔδιναν χρήματα παρά τήν θέλησί 
του, ἔπαιρναν σέ λίγο καιρό εὐχαριστήρια ἐπιστολή 
ἀπό κάποια φτωχή οἰκογένεια ἀπό τήν Ἑλλάδα.

γ. Ὑπακοή στίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ π. Εὐσέβιος ἀγωνιζόταν ἰσόβια νά αἰχμαλωτίζῃ 

κάθε νόημά του «εἰς τήν ὑπακοήν τοῦ Χριστοῦ»11, 
σταυ ρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο «σύν τοῖς πα
θή μασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις»12.

«Ψυχή», λέγει ὁ Κύριος, «πού λαχταρᾶς νά ἀκού
σης τό λόγο μου, δέν εἶναι ἀνάγκη νά ξέρης πολ λά... 
Ἀρκεῖ νά μέ ἀγαπᾶς πολύ καί νά εἶσαι ἕτοι μη νά 
κάνης τό θέλημά μου, γιατί αὐτό εἶναι γιά σένα σω
τή ριο»13.

δ. Φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία.
Λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅτι ὁ φίλαυτος δέν μπο

ρεῖ νά εἶναι οὔτε φιλόθεος οὔτε φιλάνθρωπος. Ὁ π. 
Εὐσέβιος δέν ἱκανοποίησε ποτέ τήν φιλαυτία του. 
Γι’ αὐτό ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό τόν Θεό, πού τόν χα
ρί τωσε πλούσια. Ἔτσι καί αὐτός ἀγάπησε πολύ καί 
τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς του, δηλαδή τόν κάθε 
ἄν θρω πο πού συναντοῦσε στό διάβα τῆς ζωῆς του.

11. Β΄ Κορ. ι΄ 5.
12. Γαλ. ε΄ 24.
13. Ἱερομ. Εὐσεβίου Βίττη, Προσευχητικές καί ἐξομολογητικές πα
τρι κές ἱκεσίες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σελ. 8.
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Ἡ καρδιά του ἦταν ἀδιάλειπτα στραμμένη πρός 
τόν ἐν Τριάδι Ἅγιον Θεόν. Τόν ἐλάτρευε καί τόν ἐδό
ξα ζε διαπαντός. Ξεχύλισμα τῆς ἀγάπης του πρός 
τόν Θεόν ἦταν καί ἡ πρός τόν πλησίον ἀγάπη, κατά 
τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου: «ὁ ἀ
γα πῶν τόν Θεόν ἀγαπᾷ καί τόν ἀδελφόν αὐ τοῦ»14.

Πηγαίνοντας ὁ π. Εὐσέβιος στό Λονδῖνο, γιατί πα
ρου σιάστηκε κάποιο πρόβλημα στήν καρδιά του, πῆ
ρε τηλέφωνο ἀπό τό ἀεροδρόμιο στόν μακαριστό Γέ
ροντά μας π. Γεώργιο γιά νά τοῦ πῇ: “Ἐάν πεθάνω, 
σᾶς παρακαλῶ, τόν τάδε νέο νά τόν ἀναλάβετε”. Ἦ
ταν βαρειά ἀσθενής. Πήγαινε στό Λονδῖνο μέ τό ἐν
δε χόμενο νά πεθάνῃ, καί αὐτός σκεπτόταν τό παι δί 
πού εἶχε ἀνάγκη.

Ὅταν μετά τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο 
200.000 πρόσφυγες ἔμειναν ἄστεγοι, ὁ π. Εὐσέβιος 
ἔκανε τό ἑξῆς: Τό μόνο ἀγαπητό πρᾶγμα πού εἶχε ἦ
ταν μία δανέζικη ἠλεκτρονική συσκευή καλή (ράδιο, 
μαγνητόφωνο, μικρόφωνα κ.λπ.)... Τήν ἔβαλε σέ λα
χειοφόρο ἀγορά. Ἀπό ἐκείνη τήν συσκευή εἰσέπραξαν 
πάνω ἀπό 1000 εὐρώ πού τά ἔστειλαν στόν Ἀρ χιε
πίσκοπο Μακάριο γιά τίς ἀνάγκες τῶν προσφύ γων.

Ἕνα ἀπό τά ἄπειρα παραδείγματα θυσίας τοῦ 
ἑ αυτοῦ του χάριν τῶν ἀδελφῶν του.

14. Α΄ Ἰωάν. δ΄ 21.
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Εἶχε τήν «καῦσιν καρδίας ὑπέρ πάσης τῆς κτίσε
ως»15, πού ἀναφέρει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος. Μα
θαί νοντας ἀπό τίς εἰδήσεις γιά μία κοπέλα 20 ἐτῶν 
πού πέθανε ἀπό λέπρα, τῆς ἀφιέρωσε ὁλόκληρο ποί
η μα: «Ἤτανε εἴκοσι χρονῶν κοπέλα. Εἶ χε κι αὐ τή 
δι καί ωμα νά ζήσει, ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες εἴ κοσι χρο
νῶν κοπέλες... Ἤτανε εἴκοσι χρονῶν κο πέ λα, μά δέν 
εἶχε τήν ὑγειά τῶν χρόνων της...Ἤ τα νε εἴκο σι χρο
νῶν κοπέλα καί πέθανε λεπρή ἀπό τήν πείνα! Καί 
ζύ γι ζε μόνον εἴκοσι κιλά! Τήν ὥ ρα πού βαρυεστημέ
να μπουχτίζουν ἄλλοι... Ἤτανε εἴ κο σι χρονῶν κο πέ
λα. Κι ὅμως τήν σκότωσε ὄχι ἡ λέ πρα οὔτε ἡ πεί να. 
Ἡ ἀ πονιά μου τήνε σκότωσε»16.

Ἔβλεπε ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνωτέρους του 
καί τούς τιμοῦσε μέ τήν στάσι του, κατά τόν Ἀπόστο
λο: «τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι»17. Ὁ κάθε 
ἄν θρω πος γιά τόν π. Εὐσέβιο ἦταν πολύτιμος. Δέν 
προσ περνοῦσε τούς ἀνθρώπους. Στεκόταν μέ εὐλά
βεια καί σεβασμό μπροστά στόν κάθε ἄνθρωπο, ἀ
κό μη καί τόν πιό ἁπλό.

ε. Φρόνημα μετανοίας καί ταπεινώσεως.
Ἡ μετάνοια καί ἡ ταπεινοφροσύνη ἦσαν κύρια 

γνω ρίσματα τῆς ζωῆς του. Ὁ κλασικός τρόπος πού ὑ

15. Ἁγ. Ἰσαάκ Σύρου, Ἀσκητικά, Λόγος ΠΑ΄, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, 
Θεσ/νίκη 1997, σελ. 306.
16. Ἱερομ. Εὐσεβίου, Κατοπτρισμοί, σελ. 16.
17. Ρωμ. ιβ΄ 10.
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πέ γρα φε ἦταν· «κεγχριαῖος μοναχός», δηλαδή ἔσχα
τος, σάν τό κεχρί· αὐτός πού ἔχει σχῆμα ἤ μέγεθος 
μι κροῦ σπόρου. Συνέχεια ζητοῦσε συγγνώμη ἀ πό ὅ
λους γιά τίς ἐλλείψεις καί τά ἐλαττώματά του. Κά
πο τε, μιλώντας σέ ἕνα ἀκροατήριο, καί ἐνῶ στήν 
συν έ χεια ἐπρόκειτο νά λειτουργήσῃ, ξεχάστηκε καί 
ἤ πιε λίγο νερό. Ὅταν τό συνειδητοποίησε, κατηγόρη
σε πολύ αὐστηρά τόν ἑαυτό του μπροστά στούς ἀ
κρο α τές του καί τούς δήλωσε ὅτι γιά τό λά θος του 
αὐ τό δέν θά ἔτρωγε καί δέν θά ἔπινε τίπο τε ἐπί 
τρεῖς ἡμέρες.

Τό 2002 συναντήθηκαν ὁ σεβάσμιος Γέροντας π. 
Ἰ ωάν νης Καλαΐδης, πού μόλις εἶχε ἐγχειρισθῆ, μέ τόν 
π. Εὐσέβιο, πού πῆγε νά τόν ἐπισκεφθῇ. Ἀφοῦ ἀν τάλ
λαξαν τόν ἀσπασμό τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, τοῦ λέει 
ὁ π. Ἰωάννης: «Σεβασμιώτατε τήν εὐχή σας». Καί 
ὁ π. Εὐσέβιος: «Δέν εἶμαι Σεβασμιώτατος». «Γιά 
μέ να εἶστε». «Νά εὔχεστε γιά τήν μετάνοιά μου, π. 
Ἰ ω άν νη». «Κι ἐσεῖς γιά μένα». «Ἐκεῖ πού θά πάω, 
δέν γνωρίζω τί σκοτάδι θά συναντήσω π. Ἰωάν νη, 
νά εὔ χεστε». «Ἐκεῖ πού θά πᾶς, θά εἶσαι μέ σα στό 
ἄ κτι στο Φῶς. Θά εἶσαι στό Φῶς τό ἱλαρόν». «Εἶ μαι 
ἕ νας σκου πιδοτενεκές, ὅπου μαζεύονται τά διά φο
ρα σκου πίδια. Τώρα θά ἀναχωρήσω γιά ἕνα διά στη
μα μα κρυά ἀπό τόν κόσμο, γιά νά καθαριστῆ λί γο 
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ὁ σκου πιδοτενεκές»18. Αὐτό ἦταν τό φρόνημα πού 
εἶ χε πάν τοτε ὁ π. Εὐσέβιος γιά τόν ἑαυτό του.

Εἶχε δεχθῆ πολλές φορές προτάσεις νά γίνῃ ἐπί
σκο πος, ἀλλά δέν ἀποδέχθηκε καμμία ἀπό αὐτές. 
Ἀρ γό τερα ἔλεγε: «Δέν θέλω νά βλέπω τούς ἀδελφούς 
μου ἀφ’ ὑψηλοῦ, προτιμῶ νά βρίσκωμαι ἐγώ χαμηλά 
καί αὐτοί πιό ψηλά ἀπό μένα»19.

Κάποτε, κατά τήν περίοδο πού ἠσχολεῖτο μέ τόν 
σχο λιασμό τοῦ βιβλίου τοῦ «Ἰώβ», ὁ καθηγητής 
Στέρ γιος Σάκκος τόν ἐπήνεσε λέγοντάς του: «π. Εὐ
σέ βιε, ἐσύ μέ τά βάσανα πού πέρασες εἶσαι ὁ κα ταλ
λη λό τερος γιά νά σχολιάσῃς τό βιβλίο τοῦ “Ἰ ώβ”». 
Τό τε ὁ π. Εὐσέβιος, ἀπορρίπτοντας τόν ἀν θρώ πινο 
ἔ παινο, τόν ἔδιωξε μέ ἀπότομο τρόπο, λέ γον τάς του· 
«Φύγε, Στέργιο· φύγε γρήγορα ἀπό δῶ». Καί ἐ κεῖ
νος ἔφυγε, χωρίς νά ἐννοήσῃ τότε γιά ποι όν λό γο 
τοῦ φέρθηκε ἔτσι.

στ. Ἐλευθερία ἐν Χριστῷ.
Ὁ π. Εὐσέβιος δέν συμβιβάσθηκε ποτέ μέ τό πνεῦ

μα τοῦ κόσμου τούτου. Ὑπετάσσετο μόνο στόν νόμο 
τοῦ Θεοῦ. Ἦταν πνεῦμα ἐλεύθερο, ὄχι μέ τήν ἔννοια 
τῆς ἀναρχίας ἀλλά μέ τήν θεολογική ἔννοια τῆς ἐν 
Χρι στῷ ἐλευθερίας, κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Τῇ 
ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στή

18. Ἐπιστολή Μιλτ. Τσεσμετζῆ εἰς Γέροντα Γεώργιον (Καψάνην).
19. Ὁ πατήρ Εὐσέβιος Βίττης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 71.
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κε τε, καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε»20. Πο
τέ του δέν δέχθηκε, παραβιάζοντας τήν συνείδησί 
του, νά γίνῃ «δοῦλος ἀνθρώπων»21 γιά ἀτομικό του 
συμ φέ ρον, ἄν καί συνεχῶς ὑπεδούλωνε τόν ἑαυτό 
του στούς ἀδελφούς του ἐξ ὑπακοῆς στήν ἐντολή 
τῆς ἀ γά πης τοῦ Χριστοῦ.

Τήν ἀγάπη του αὐτή πρός τήν ἐν Χριστῷ ἐλευ θε
ρία διατυπώνει σέ ἐπιστολή του τό 1967: «Προσω
πικῶς ὅμως δέν δύναμαι ἀτυχῶς νά συμβιβασθῶ μέ 
τό ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατοῦν ἀνελεύ θερον στρατιω τικόν 
καθεστώς, ὅσον καί ἄν τοῦτο ὁμιλῆ περί ἑλληνοχρι
στια νικοῦ πολιτισμοῦ κ.τ.ὅ., τά ὁποῖα οὐσιαστικῶς 
καταλύει, διότι καταλύει τήν κυριωτέραν προϋπόθε
σίν των, δηλαδή τήν ἐλευθερίαν... Ἐφ’ ὅσον δέ τό ἔρ
γον τοῦ Κυρίου στηρίζεται πλήρως εἰς τήν ἐλευθε
ρί αν... καί ἐφ’ ὅσον τό ἀσπάζομαι πλήρως, δέν θά 
ἠ δυ νάμην μέ κανένα τρόπον νά συμβιβασθῶ ἤ νά 
ἐ παινέσω καί ὁπωσδήποτε ἐξάρω... ἀρχάς καί ἐξου
σί ας καταλυούσας τήν θεμελιωδεστάτην ἀρχήν αὐ
τήν»22.

ζ. Συγχωρητικότης.
Γιά τήν παραπάνω στάσι του συκοφαντήθηκε πο

λύ. Εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ ἀγάπη του πρός τούς κα

20. Γαλ. ε΄ 1.
21. Πρβλ. Α΄ Κορ. ζ΄ 23.
22. Ἐπιστολή Σεβ. Μητρ. Τρίκκης Διονυσίῳ, Μάρμπουργκ, 227
1967, σελ. 1.
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τη γό ρους του: «Δέν πειράζει πού καταδικάζομαι ἀ
να πο λό γητος... Λυποῦμαι μόνο γιατί καί αὐτοί πού 
ἔ κα ναν καί εἶπαν ὅ,τι εἶπαν εἶναι πνευματικά μου 
παι διά καί ψυχές πού γι’ αὐτές χρωστῶ μόνο ἀγά
πη καί τίποτε ἄλλο. Εὔχομαι νά μή λογαριάση ὁ 
Θε ός τό λάθος τους»23.

η. Ἀσκητικό φρόνημα.
Εἶναι ἀδύνατον νά περιγράψῃ κανείς τά ἀσκητικά 

ἀγωνίσματα τοῦ π. Εὐσεβίου, τίς νηστεῖες του, τούς 
κόπους του σέ χειρονακτικές ἐργασίες, τίς ὁδοιπορίες 
του, τίς ὀρθοστασίες του, τίς ἀγρυπνίες του, τήν ἑ
κού σια πτωχεία του, τήν ἀγόγγυστο ὑπομονή του 
στίς ἀρρώστιες.

Λαϊκός ἀκόμη, συμμετεῖχε μέ ὁμάδα νέων στήν ἀ
πο μάκρυνσι τῶν ἐρειπίων, μετά ἀπό τούς σεισμούς 
στόν Δομοκό τό 1953, μέ φτυάρια καί κασμάδες. Ὅ
ταν σουρούπωνε, μάζευε τούς χωρικούς καί τούς ὡ
μι λοῦσε πνευματικά. Κάποιος ἀριστερός, ἐνοχλημέ
νος γι’ αὐτό, τόν κατηγόρησε λέγοντας: «Ἐ σεῖς οἱ 
κα λα μαράδες δέν ξέρετε πῶς βγαίνει τό ψω μί. Δέν 
ξέ ρε τε ἀπό δουλειά καί ἀπό ἱδρῶτα». Καί ὁ τότε 
Στέρ γιος Βίττης τοῦ ἀπήντησε: «Γιά νά δοῦ με πῶς 
εἶ ναι τά χέρια μας». Οἱ παλάμες του ἦ ταν γεμάτες 
ἀ πό ρόζους καί μουντζοῦρες ἀπό τό με λά νι τοῦ τυ

23. Ἐπιστολή Ἀναστασοπούλῳ, Μάρμπουργκ, 1521967.



73

πο γραφείου, ὅπου τότε δούλευε, ἐνῶ τοῦ ἄλ λου λεῖ
ες. Ἀπό τότε ἐκεῖνος δέν τόλμησε νά ξα να μι λή σῃ.

Ὅταν βρισκόταν στό ἐρημητήριο τοῦ ἁγίου Νικο
λάου στό Ραῖτβικ, περπατοῦσε τρεῖς ὧρες μέσα στά 
χιόνια, γιά νά πάῃ στόν τόπο ὅπου ἐργαζόταν σάν 
λαν τζέρης, καί ἄλλες τόσες γιά νά γυρίσῃ, πέντε ἡ
μέ ρες τήν ἑβδομάδα, μέ θερμοκρασίες ἀπό 35οC 
ἕ ως 20οC. Ἀνάλογα ζοῦσε καί στό ἡσυχαστήριο τοῦ 
Κρυ ο νερίου τῆς Φαιᾶς Πέτρας. Ἐξωμολογοῦσε στόν 
ἅ γιο Νεκτάριο τοῦ Σιδηροκάστρου. Γιά νά φθά σῃ 
ἐγ καίρως –κατά τίς 8 τό πρωΐ– ξεκινοῦσε ἀ πό τό 
κελ λί του μέ τά πόδια στίς 4. Ἔφθανε στήν Φαιά Πέ
τρα μετά ἀπό 2 ὧρες καί ἔπαιρνε κάποιο αὐτοκίνη
το μέχρι τό Σιδηρόκαστρο. Ἐξωμολογοῦσε μέχρι τίς 
10 τό βράδυ. Ἐπιστρέφοντας, πολλές φορές ἔφθανε 
στίς 2 τό πρωΐ στό κελλί του, περπατώντας πάλι μέ 
τά πόδια ἀπό τήν Φαιά Πέτρα μέχρις αὐτό.

Μετά τήν τελευταία ἐγχείρησι στήν μέση του, καί 
ἐνῶ ἦταν στό στάδιο τῆς ἀναρρώσεως, εἰδοποιήθηκε 
γιά μία ἀγρυπνία στήν Μονή τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου 
στό Σιδηρόκαστρο. Ἀμέσως ἔσπευσε νά ἀνταποκρι
θῇ. Κατά τήν θεία Λειτουργία στεκόταν ὄρθιος, ὅπως 
ἔκανε πάντοτε. Ἴσως γι’ αὐτό ἡ ἐγχείρησις ἐκείνη 
δέν ἔφερε τό ἀναμενόμενο ὄφελος, μέ ἀποτέλεσμα 
ὁ π. Εὐσέβιος ἔκτοτε νά κυρτώσῃ ἀνεπανόρθωτα.
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θ. Ἡσυχαστικό φρόνημα.
Μία σημαντική ἁγία συνήθεια τοῦ π. Εὐσεβίου ἦ

ταν «ἡ φυγή». Μέ τόν τίτλο αὐτό δημοσίευσε καί μία 
σειρά διηγημάτων σέ ξεχωριστό τόμο. Ὅταν ἡ παρα
μονή του σέ ἕνα χῶρο τόν δυσκόλευε πνευ ματικά, 
προ τιμοῦσε νά φεύγῃ. Δέν ἔφευγε ἀπό δει λία, ἀλ λά 
γιά νά μή χάνῃ τήν δυνατότητα τῆς κοινω νίας του 
μέ τόν Θεό: «Ὁ Κύριος ἄς δείξῃ, ἄν ἡ ἀκο λου θηθεῖ
σα πορεία τοῦ ὑποφαινομένου ἦτο ἡ ἐνδεδει γμένη 
ἤ, ἐάν οὐ, ἄς φανῇ ἵλεως, διότι πάντοτε ἀγα θῷ συν
ει δότι ἠκολουθήθη καί ἐν πολλῇ καί μετά πολ λῶν 
δα κρύ ων προσευχῇ καί πρός καλλιτέραν εὐαρέστη
σιν ἐνώπιον Αὐτοῦ ἐγένετο παρά τάς μή συμ φώ
νους ἀπόψεις ἄλλων, διά τάς ὁποίας “οὐκ ἔχω τί 
εἰ πεῖν”»24, ἔγραφε τό 1982. Τοῦ προσφέρθηκαν ὑ
ψη λές θέσεις, ὅπως π.χ. τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ τοῦ Πα
τρι αρ χι κοῦ Κέντρου στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης ἀπό 
τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἤ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ 
Ἐκ κλη σιαστικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Πεντέλης ἀπό 
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τόν Α΄. Ὅλα ὅμως τά 
ἄ φη νε καί ἔφευγε, προτιμώντας τήν ἀφάνεια, πού 
τοῦ ἐξασφάλιζε τήν ἐσωτερική ἡσυχία καί τήν κοι
νω νία μέ τόν Θεό.

Πάντοτε ἐπιθυμοῦσε τήν ἡσυχαστική ζωή, ἀκόμη 
καί ὅταν ἦταν ὑποχρεωμένος νά ζῇ σέ μία πολυμέ
ριμνη ζωή. Ὅμως αὐτό πού πάντοτε ποθοῦσε καί 

24. Ἐπιστολή Ἀλεξάνδρῳ Γκανιάτσῳ, Σιδηρόκαστρον, 141982.
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μυ στι κά ἐβίωνε, τό καλλιέργησε καί τό αὔξησε μετά 
τήν ἀ πόσυρσί του στά δύο ἡσυχαστήριά του, πρῶτα 
τοῦ Ραῖτβικ καί μετά τῆς Φαιᾶς Πέτρας.

ι. Πολυτάλαντος.
Ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντάς μας, π. Γεώργιος, 

πού συνδεόταν πολύ μέ τόν π. Εὐσέβιο: «Τόν θεωρῶ 
ἐφάμιλλο τοῦ π. Παϊσίου (τοῦ Ἁγίου), μέ πολλά χα
ρί σματα πού δέν τά συναντάει κανείς εὔκολα σή με
ρα οὔτε σέ Ἁγιορεῖτες οὔτε σέ ἀνθρώπους ἔξω τοῦ 
κό σμου. Τήν φοβερή ἄσκησι, τήν νηστεία, τήν ἀγρυ
πνία, τήν κακοπάθεια, τήν ποιμαντική φροντί δα τῶν 
ψυ χῶν, τήν θεολογική συγκρότησι, τήν μόρφωσι, τήν 
ἀ γά πη γιά τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Δέν εἶναι εὔκολο 
νά συν δυασθοῦν ὅλα αὐτά. Ἤ ἡσυχαστής γίνεσαι 
ἤ κοινωνικός ἐργάτης. Αὐτός τά συνεδύασε ὅλα. 
Τόν χαρίτωσε ὁ Θεός, λόγῳ τῆς καλῆς προαιρέσεώς 
του».

2. Χαρακτηριστικά τῆς ποιμαντικῆς του.

α. Ἡ ἔκτασις τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου.
Ὅπως εἴδαμε καί ἀνωτέρω, ὁ π. Εὐσέβιος κατεδα

πάνησε τόν ἑαυτό του στήν διακονία τῶν ἐν ἀνάγκαις 
εὑρισκομένων συνανθρώπων του σέ ὅλη τήν ζωή του. 
Δέν ὑπῆρχε ἀνάγκη ὑλική ἤ πνευματική τοῦ πλησίον, 
πού νά μή ἔσπευδε ὡς ὁ «Καλός Σαμαρείτης» νά 
τήν θεραπεύσῃ. Πολύ ἁπλᾶ ἔγραφε σέ ἐπιστολή του 
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τό 1968 γιά τόν ἑαυτό του: «ὁ ἱερεύς ἐνταῦθα κατ’ 
ἐλάχιστον εἶναι ἱερεύς, κυρίως δέ μεταφραστής καί 
διεκπεραιωτής πλήθους ἄλλων μικρῶν καί μεγάλων 
ὑποθέσεων τῶν ὁμογενῶν»25.

«Ἐργάσθηκε ὡς δημόσιος ὑπάλληλος, καί μετά 
τήν ὀχτάωρη ἐργασία του ἦταν ὁ πνευματικός, ὁ δά
σκαλος, ὁ κοινωνικός λειτουργός, ὁ διερμηνέας, ὁ με
ταφραστής, ὁ σύμβουλος, ὁ συμπαραστάτης τῶν Ἑλ
λήνων, πού διαρκῶς κατέφθαναν ἀπό τήν Ἑλλάδα... 
Ὡς ἱερέας διακονοῦσε τόν ἑλληνισμό ὅλης τῆς νό τιας 
Σουηδίας, τῆς Κοπεγχάγης καί τοῦ Ὄσλο. Σέ ὅλες 
τίς πόλεις καί κωμοπόλεις πού περιώδευε, γι νό ταν 
δέ κτης πολλῶν καί ποικίλων προβλημάτων, στά ὁ
ποῖα προσπαθοῦσε νά ἀνταποκριθῆ ὅσο μπο ροῦ σε 
πε ρισ σότερο. Ἕνα ὀξύ πρόβλημα π.χ. πού ἀ πα σχο
λοῦ σε τούς Ἕλληνες τῆς Σουηδίας ἦταν ἡ διδα σκα
λία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στά παιδιά τους... Ἀκόμη 
καί σήμερα θυμοῦνται πολλοί Ἕλληνες πῶς συγ
κέν τρωνε μικρούς καί μεγάλους καί τούς δίδα σκε, 
στούς μέν μεγάλους τήν σουηδική γλῶσσα, στούς δέ 
μι κρούς τήν ἑλληνική»26.

«Στά εἴκοσι περίπου χρόνια πού ἔζησε στήν Σου
η δία στήριξε καί συμπαραστάθηκε πολύ κόσμο. Ἔ
σω σε κυριολεκτικά ἀπό τό στόμα τοῦ λύκου πολ λές 
ψυχές... Τίς βραδυνές ὧρες πήγαινε συχνά στά νοσο

25. Ἐπιστολή Μπουκουβάλᾳ, Göteborg, 22121968.
26. Ὁ πατήρ Εὐσέβιος Βίττης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 6970.
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κο μεῖα, στούς καρκινοπαθεῖς καί τούς προσέφερε 
δι ά φορες ὑπηρεσίες ἀφιλοκερδῶς, γιά νά ζή σει, ὅ
πως ἔλεγε, τόν ἀνθρώπινο πόνο ἀπό κον τά. Ὅ ταν 
περ νοῦ σε ἀπό ἁμάξια σταθμευμένα, ἔβλε πε μή πως 
ὁ χρό νος στάθμευσης πλησίαζε νά τελειώ σει. Τό τε 
ἔ βα ζε ὁ ἴδιος χρήματα γιά νά μή τούς βάλουν πρόσ
τι μο»27.

Γινόταν, κατά τόν Ἀπόστολο, «τοῖς πᾶσι τά πάν
τα, ἵνα πάντως τινάς σώσῃ»28. Συμπαρίστατο ὑλι κά 
σέ ἐνδεεῖς, συνέχαιρε μετά τῶν χαιρόντων καί παρη
γο ροῦ σε τούς πενθοῦντες, ἀνέπαυε τούς ἀσθε νεῖς, 
δέν παρέβλεψε τούς ἡλικιωμένους γονεῖς του, εἰ ρή
νευε τούς ἀντιμαχομένους, μεσολαβοῦσε γιά τήν ἐ
πα να σύνδεσι χωρισμένων οἰκογενειῶν, ὑπερασπιζό
ταν τούς καταφρονημένους.

Συνέγραφε βιβλία, ἄρθρα σέ περιοδικά καί χιλιά
δες ἐπιστολές, γιά νά ὁδηγήσῃ τούς ἀναγνῶστες τους 
στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, λειτουργοῦσε, ἐξωμολογοῦσε, 
ἐκήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, προσηύχετο θερμά καί 
μετά δακρύων γιά τό λογικό ποίμνιό του.

β. Ἡ ποιότης τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου.
Ἄν καί ἔζησε μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς του στόν χῶ

ρο τῆς Εὐρώπης, ὅπου δυστυχῶς ἐπικρατεῖ ἕνα οὐ
μα νι στικό πνεῦμα, ὁ π. Εὐσέβιος κατώρθωσε μέ τήν 

27. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 73.
28. Α΄ Κορ. θ΄ 22.
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Χά ρι τοῦ Θεοῦ νά διατηρήσῃ τόν ἑαυτό του ἀ νε πη
ρέα στο ἀπό αὐτό. Γι’ αὐτό καί κατηύθυνε τά πνευ
μα τικά του τέκνα πρός τόν Χριστό, ὅπως τόν δι δά
σκει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἡ ποιμαντική του δέν 
ἦταν εὐσεβιστική ἤ ἠθικιστική, δηλαδή δέν ἀπέβλε
πε σέ μία ἀθεολόγητη εὐσέβεια καί ἠθική. Δέν ἦ ταν 
ἀν θρωποκεντρική, ἀλλά Θεανθρωποκεντρική. Ἐπε
δί ω κε, δηλαδή, νά ὁδηγήσῃ τούς ἀνθρώπους στόν 
Θε άνθρωπο Χριστό.

Σέ ἄρθρο του κατά τήν δεκαετία τοῦ 60 ἔγραφε: 
«Ἡ ἀγάπη, ὅπως τή θέλει ὁ Κύριος, δέν εἶναι ψυχο λο
γικῆς τάξεως ἤ καρπός μιᾶς εὐγενικῆς προσπάθειας. 
Ἡ ἀγάπη εἶναι ἐπίτευγμα καί καρπός τοῦ ἀν θρώ
που πού συνάπτεται μέ αὐτόν πού εἶναι ἡ ἴ δια ἡ 
ἀ γά πη, τόν Θεόν. Τόν Θεόν πού “ἀγάπη ἐστί”. Ἱ
στο ρι κή ἔκφραση τῆς ἀγάπης αὐτῆς εἶναι ὁ Κύριος 
Ἰ η σοῦς. Ὁ Κύριος εἶναι ἐκεῖνος πού ἀποτελεῖ τήν 
“ὁ δό” γιά τήν ἀγάπη. Καί αὐτό σημαίνει νά εἶναι 
κα νείς “σύμφυτος” καί “σύσσωμος” καί “ἕν” μέ τόν 
Κύ ρι ον, γιά νά βαδίσῃ τήν ὁδό αὐτή»29.

Φεύγοντας ἀπό τήν Σουηδία, ἀπηύθυνε θερμή δέ
η σι πρός τόν Κύριο γιά τά πνευματικά του τέκνα 
πού ἄφηνε ἐκεῖ. Μεταξύ ἄλλων Τοῦ ἔλεγε: «Δέξου, 
Κύ ριε Ἰησοῦ γλυκύτατε, Ἀρχιποίμην μου Ἰησοῦ, Υἱέ 

29. Τίτλος τοῦ ἄρθρου: «Ἡ πλαστή καί ἡ γνήσια». Ἐστάλη εἰς πε ρι
ο δικόν Ὀρθόδοξος Κήρυκας, Ὄργανον Ἱ. Μητρ. Θυατείρων Μ. Βρε
τα νίας, σελ. 23.
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Θε οῦ Μονογενές, Ἀγάπη τῆς Ἀγάπης τοῦ Πατρός, 
πού εἶναι ἡ ρίζα κάθε ἀγάπης, δέξου, Κύριέ μου, τήν 
ταπεινή μου προσφορά. Δέξου την καί, ἐπειδή ὁ πωσ
δήποτε εἶναι μολυσμένη καί βεβορβορωμένη ἀ πό 
τήν ἄμετρη ἁμαρτωλότητά μου, ἐξάγνισέ την Ἐ σύ, 
κα θάρισέ την Ἐσύ, συμμόρφωσέ την Ἐσύ, σύμ φω να 
μέ τήν δική Σου σοφία καί καθαρότητα. Δέ ξου τούς 
κτύ πους τῆς καρδιᾶς μου, ὅσο κι ἄν εἶ ναι πήλινη. 
Δέ ξου τά δάκρυά μου, ὅσο κι ἄν εἶναι γήϊ να. Δέξου 
τήν ταπεινή μου ἱκεσία, ὅσο κι ἄν εἶναι φτω χή καί 
ἰσχνή. Σέ ἱκετεύω, φτωχό Σου πρόβατο κι ἐγώ, γιά 
τά πρόβατά Σου, πού εἶναι ἀδέρφια μου, πού εἶναι 
ἀ δέρφια Σου, πού εἶναι παιδιά τοῦ “Πα τρός ἡμῶν 
τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς”, Πρωτότοκε καί Πρεσ βύτερε 
Ἀ δελ φέ, Κύριε καί Δέσποτα Ἰησοῦ Χρι στέ, Σωτήρ 
μου»30.

Ἐπειδή ἤθελε νά φανερώνεται ὁ Χριστός, ἔκρυβε 
πάντοτε τόν ἑαυτό του. Ἔτσι, ὅταν συναντήθηκε μέ 
μία οἰκογένεια πού εἶχε ἕνα αὐτιστικό παιδί καί 
τοῦ ζήτησαν τήν εὐχή του, αὐτός ἀπήντησε: «Ἐγώ 
ὁ ἁμαρτωλός Εὐσέβιος δέν μπορῶ νά κάνω τίποτα. 
Ἕ να μπορῶ νά κάνω· νά μή τρώω τίποτα κάθε Τε
τάρ τη γιά τό παιδάκι σας».

Κάποιον πενθοῦντα, τό 1970, τόν παρηγοροῦσε ὄ
χι ψυχολογικά ἀλλά θεολογικά: «Εἰς Αὐτόν θά πα ρε
κάλουν νά στραφῇ ἡ προσοχή τῆς πονούσης καρδί ας 

30. Ἱερομ. Εὐσεβίου Βίττη, Προσευχητικές καί..., ἔνθ’ ἀνωτ. σελ. 25.
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Σας. Εἰς τόν Κύριον, ὅστις ἐπιτρέπει τό Μυ στή ριον 
τοῦ πόνου, τό ὁποῖον ἐκένωσε μέχρι τρυ γός. Ἀ πο θέ
σατε, Σᾶς παρακαλῶ, εἰς Αὐτόν τόν πό νον Σας. Ἐν 
σι ω πῇ καί ταπεινώσει. Καί θά αἰ σθαν θῆτε τήν πα
ρη γορίαν τοῦ Παρακλήτου»31.

γ. Θεολογική προσέγγισις τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ σεβασμός πού ἔτρεφε ὁ π. Εὐσέβιος πρός κάθε 

ἄν θρω πο ὡς ἱεροῦ προσώπου, κατά τόν λόγο τοῦ 
Κυ ρίου, «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀ δελ
φῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε»32, ἐκ φρά
ζε ται καί στήν ποιμαντική του.

Σέ κάποιο κοριτσάκι πού ἤθελε νά ντυθῇ καρνα
βά λι, τοῦ ἔστειλε μία ἱστοριοῦλα μέ δύο φίλες πού 
θέ λησαν νά διασκεδάσουν. Ἡ μία ἀπό τίς δύο σκαρ
φί στηκε νά παραμορφώσῃ μέ μπογιές τήν φωτο γρα
φία τοῦ πατέρα τῆς ἄλλης. Ὅταν ἐκείνη τό ἀντι λή
φθηκε, ἡ ἀρχική χαρά της μετατράπηκε σέ θλῖψι καί 
ὀρ γή, γιατί γελοιοποιήθηκε ὁ πατέρας της. Ἔτσι ὁ 
π. Εὐσέβιος βρῆκε τήν εὐκαιρία νά τονίσῃ ἀκό μη καί 
στό μικρό παιδί τήν θεολογική ἀρχή, ὅτι ὁ ἄνθρω
πος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καί ὅτι ὡς ἐκ τούτου τό 
καρ ναβάλωμα εἶναι μία ἀσέβεια πρός τήν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ.

31. Ἐπιστολή Δημητριάδῃ, Göteborg, 5101970.
32. Ματθ. κε΄ 40.
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Ὅπως ὁ Θεός δέν παραβιάζει τήν ἐλευθερία, πού ὁ 
Ἴδιος μᾶς ἔδωσε, ἔτσι καί ὁ π. Εὐσέβιος συμβούλευε 
νά ἐνεργοῦμε ἀνάλογα πρός τούς ἀδελφούς μας, ὅ
ταν σφάλλουν. Διηγεῖται ὁ κ. Α. Τ.: «Ἡ κόρη μου, 
φοι τήτρια νομικῆς, μία μέρα ἄργησε πολύ νά γυρίσῃ 
στό σπίτι. Ἐγώ θύμωσα πολύ καί τῆς ἔβαλα τίς φω
νές. Ἐπί τρεῖς ἡμέρες δέν τῆς μιλοῦσα καθόλου. Μοῦ 
παίρνει ξαφνικά τηλέφωνο ὁ π. Εὐσέβιος στό γρα
φεῖο μου, χωρίς κανείς νά τόν ἔχῃ ἐνημερώσει, καί 
μοῦ λέει: “Γιατί κόβετε τόν ὀμφάλιο λῶρο μέ τήν 
κό ρη σας; Ἄν αὔριομεθαύριο ἔχει ἀνάγκη, ποῦ θά 
πάῃ; Γιά πέστε μου!”».

Μέ τήν ἴδια ἀγάπη πρός τόν κάθε ἄνθρωπο, καί 
μά λιστα τόν βαρύτατα πάσχοντα, πού δέν τόν βλέ
πει μέ κριτήρια γήινα ἀλλά θεολογικά, δηλαδή ὡς 
«ζῶ ον... τῇ πρός Θεόν νεύσει θεούμενον»33, κατά 
τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ἀντιμετώπιζε καί τό 
θέ μα τοῦ καλουμένου «ἐγκεφαλικά νεκροῦ» ἀν θρώ
που. Σέ σχετική ἐρώτησι πού τοῦ ἐτέθη, ἀ πήν τησε 
γρα πτῶς: «Ἐφόσον δέν ὑπάρχει καί ὁ λεγό με νος 
“καρ διακός θάνατος”, ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι νε κρός, 
ἀφοῦ λειτουργεῖ ὁ ὀργανισμός του... Ποι ός ἄν θρω
πος ἔχει δικαίωμα νά κόψη τό νῆμα τῆς ζωῆς κάποι
ου ἄλλου; Ἡ ζωή δέν εἶναι δική μας ἀλ λά δῶρο τοῦ 
Θεοῦ προσωπικό... Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρ ξη ἀπο τε λεῖ 

33. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου Ἔργα, Λόγος ΛΗ΄ «Εἰς τά Θεοφάνια, 
εἴ τουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος», ΕΠΕ, τόμ. 5, Θεσ/νίκη 1977, σελ. 54.



82

μυ στήριο καί δέν νομίζω, ὅτι μπορεῖ ἡ ἐπι στή μη νά 
εἰσ χωρήση στό μυστήριο αὐτό... Ἀμφιβάλ λω δέ, ἄν 
στίς περιπτώσεις αὐτές γίνεται συζήτηση ἤ ἐνέρ γεια 
βά σει τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνθρώπινης ὑπο στά σε ως 
καί μέ τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος τοῦ ἀ σθε
νοῦς».

δ. Τό βάθος τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου.
Τό ποιμαντικό ἔργο τοῦ π. Εὐσεβίου δέν ἦταν ἐ πι

φα νειακό. Ὅπως ὁ ἴδιος συνεχῶς ἔσκαβε μέσα του, 
κρίνοντας πολύ αὐστηρά τόν ἑαυτό του, καί ζη τοῦ σε 
νά ἔχῃ οὐσιαστική σχέσι μέ τόν Χριστό μας, μέ τόν 
ἴδιο τρόπο προσπαθοῦσε νά καλλιεργῇ καί τίς ψυ
χές τῶν ἀνθρώπων.

Δέν τόν ἱκανοποιοῦσε μία ἐξωτερική θρησκευτικό
τητα καί τυπολατρεία. Ἐστόχευε στόν ἔσω ἄνθρωπο, 
στήν βαθεῖα καρδία του καί αὐτήν ἤθελε μέ τήν Χά
ρι τοῦ Θεοῦ νά μεταμορφώσῃ σέ κατοικία Χρι στοῦ. 
Ἀκολουθοῦσε καί στό σημεῖο αὐτό τόν θεῖο Ἀπόστο
λο Παῦλο πού ἔγραφε: «Τεκνία μου, οὕς πάλιν ὠδί
νω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν»34.

Γράφει πολύ ὄμορφα σέ ἕνα βιβλίο του: «Ἄς ἀ
φή σουμε λοιπόν τίς τυχόν ἀπογοητεύσεις μας καί 
τίς ἀ παι σιοδοξίες γιά τίς τυχόν ἀδυναμίες μας. Ἄς 
ἀ γαπή σουμε περισσότερο καί συνεπέστερα τόν Κύ
ριο Ἰησοῦ μας. Ἄς τόν ἐπικαλούμαστε συνεχῶς μέ 

34. Γαλ. δ΄ 19.
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τήν καρ διακή προσευχή καί ἄς τρέφουμε ἔτσι τήν ἱε
ρή φλόγα τῆς ἀγάπης στόν Κύριο. Ἡ ἀκατάπαυστη 
ἐ πί κλη ση τοῦ Ἰησοῦ κόμπο τόν κόμπο, ἡ χρήση τοῦ 
κομ πο σκοι νιοῦ μας, μέ στεναγμό στόν στεναγμό ἀπό 
τά βά θη τῆς καρδιᾶς μας, μέ χτύπο στόν χτύπο τῆς 
“και ο μένης καρδίας” μας, θά εἶναι οἱ “σταγόνες, αἵ 
πέ τρας κοιλαίνουσι” πέφτοντας μιά μιά, ἀθόρυβα, 
ἀ σή μαν τα, ἀδύναμα, φαινομενικά σπάζοντας οἱ ἴδι
ες σέ χίλια σταγονίδια καθώς θά πέφτουν στή σκλη
ρή πέτρα. Τελικά ὅμως θά τήν ὑποτάξουν. Θά εἶ ναι 
τά δόντια τοῦ πριονιοῦ, πού λίγο λίγο τρῶνε τόν 
κορ μό καί τοῦ πιό ψηλοῦ καί δυνατοῦ δέντρου. Καί 
ὅ,τι δέν πέτυχαν ἀνεμοβρόχια, καταιγίδες καί θύ ελ
λες, τό κατορθώνουν τά ἀσήμαντα αὐτά δοντά κια, 
πού σιγά σιγά, ἀλλά συστηματικά, τό ρί χνουν τε λι
κά κάτω. Θά εἶναι ἡ σιγανή βροχούλα, πού πέφτον
τας ἁπαλά ἁπαλά στήν κατάξερη γῆ τήν κά νει 
γό νι μη καί πολύκαρπη καί ἱκανή “τοῦ ἐξαγα γεῖν 
ἄρ τον ἐκ τῆς γῆς καί χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώ
πων”35· ἱκανή νά χορτάσουν “τά ξύλα τοῦ πε δί ου 
(καί) αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου”36 οἱ πελώριες· ἱκα νή 
νά με ταμορφώση “γῆν ἔρημον καί ἄβατον καί ἄ νυ

35. Πρβλ. Ψαλμ. ργ΄ 1415.
36. Ψαλμ. ργ΄ 16.
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δρον”37 σέ πραγματικό παράδεισο, δηλαδή τήν καρ
διά μας»38.

Ἀλλοῦ πάλι, ἀποτυπώνοντας τήν προσωπική του 
ἐμ πειρία, γράφει: «Ὁ ἄνθρωπος δέν σώζεται μέ τό 
ἔρ γο του καί τά ἐπί μέρους ἔργα του, ὅσο καλά κι 
ἄν εἶναι. Χρειάζεται νά γίνη ὁ ἴδιος ἔργο τοῦ Θε οῦ. 
Πρέ πει νά γίνη πιό εὔκολος σέ σφυρηλατήσεις καί 
πιό ταπεινός στά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ του. Πρέ
πει νά γίνη πιό εὔπλαστος ἀπό ὅ,τι ὁ ἄργιλλος στά 
χέ ρια τοῦ κεραμέως· πιό εὐλύγιστος ἀπό τίς βέρ γες 
τῆς ἰτιᾶς στά χέρια τοῦ καλαθοπλέχτη· πιό φτωχός 
καί πιό ἐγκαταλελειμμένος ἀπό τό νεκρό δέν τρο μέ
σα στό δάσος στήν καρδιά τοῦ χειμώνα. Μό νο ἀ πό 
αὐ τή τή θέση τῆς ἀγωνίας καί μέσα σ’ αὐ τή τήν συγ
κατάθεση πτωχείας μπορεῖ νά ἀνοί ξη ὁ ἄν θρωπος 
στό Θεό μιά πίστωση χωρίς ὅρια, ἀφήνον τάς του μέ 
ἐμπιστοσύνη τήν ἀπόλυτη πρωτοβουλία γιά τήν ὕ
παρξη καί τή σωτηρία του. Τότε μπαίνει οὐσια στι κά 
μέσα σέ μιά ἅγια ὑπακοή. Γίνεται παιδί καί ὁ μο λο
γεῖ τό θεῖο παιχνίδι τῆς δημιουργίας. Πέρ’ ἀπ’ τόν 
πόνο καί τήν ἡδονή ἀποχτάει τή γνωριμία μέ τή χα
ρά καί τή δύναμη. Μπορεῖ νά βλέπη μέ τήν ἴδια διά

37. Πρβλ. Ψαλμ. ξβ΄ 2.
38. Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη, Ἐμεῖς καί ἡ ἀγάπη μας, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς 
Ὁ σί ου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2012, σελ. 2728.
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θε ση στήν καρδιά του τόν ἥλιο καί τό θάνατο. Μέ 
τήν ἴδια σοβαρότητα καί τήν ἴδια φαιδρότητα»39.

Κάποτε, ὅταν ἐξωμολογοῦσε στόν ἅγιο Νεκτάριο, 
τόν πλησίασαν δύο φίλες, συνδεδεμένες μέ πολύ δυ
νατή καί μακροχρόνια ἐν Χριστῷ φιλία. Ὁ π. Εὐσέ
βιος χαιρόταν πολύ ὅταν τίς ἔβλεπε. Τίς εἶχε πεῖ ὅ τι 
μοιάζουν μέ τόν Δάμωνα καί τόν Φιντία. Ὅ μως πρίν 
λίγο καιρό εἶχε μπῆ ἀνάμεσά τους μία ψυχρό τη
τα, λόγῳ κάποιας παρεξηγήσεως τῶν ἀν δρῶν τους. 
Αὐτή τήν φορά, μόλις τίς εἶδε, ἄν καί δέν εἶχε ἄλ λον 
στό Ἐξομολογητήριο, τίς ἄφησε νά περι μέ νουν τοὐ
λά χιστον 20 λεπτά ἀπ’ ἔξω. Στήν συνέ χεια, ἀ φοῦ 
ἄ νοιξε τήν πόρτα, τίς λέγει μέ πολλή σοβα ρό τη τα: 
«Ἄλλες ἀδελφές περίμενα καί ἄλλες μοῦ ἦρθαν». 
Καί ἔκλεισε πάλι τήν πόρτα, χωρίς νά τίς δεχθῇ. Αὐ
τές φυσικά κατάλαβαν τό λάθος τους.

Τό βάθος στό ὁποῖο πρέπει νά φθάσουμε ὡς Χρι
στια νοί, τό ἀποτυπώνει ὁ π. Εὐσέβιος πολύ ὄμορφα 
σέ μία ὁμιλία του γιά τόν «χρυσό κανόνα τοῦ Εὐ αγ
γελίου». Παραθέτουμε ὀλίγα χαρακτη ρι στικά ἀπο
σπά σματα: «“Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
ἄν θρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως”40... Σ’ 
αὐ τό τό “καθώς θέλετε...” ὑπάρχει καί τό καθώς θέ
λε τε ἵνα μή ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ἐννοεῖται αὐ

39. Ἱερομ. Εὐσεβίου Βίττη, Περί χριστιανικῆς ἀσκήσεως, ἐκδ. «Ὀρ
θό δοξος Κυψέλη», Θεσ/νίκη, σελ. 4647.
40. Λουκ. στ΄ 31.
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τό, ἔχει λοιπόν μία θετική καί μία ἀρνητική ἄπο ψη. 
Ἄς πά ρουμε τήν ἀρνητική ἄποψη. Τί θέλω νά μή μοῦ 
κά νουν οἱ ἄνθρωποι;... Δέν θέλω νά μέ σκοτώσουν, 
νά μοῦ ἀφαιρέσουν τήν ζωή, δέν θέλω νά μέ μισοῦν... 
Ἐφ’ ὅσον λοιπόν λέγει ὁ Κύριος δέν θέλεις νά σέ μι
σοῦν, νά σέ σκοτώνουν, νά σέ ἐκμεταλλεύονται... ἔ
τσι καί σύ νά μή μισεῖς, νά μή σκοτώνεις, νά μή φθο
νεῖς... Ἡ ἄλλη πλευρά εἶναι “καθώς θέλετε”, ὅ πως 
θέ λετε νά σᾶς κάνουν. Θέλουμε νά μᾶς ἀγα ποῦν, 
θέ λουμε νά μᾶς ἐκτιμοῦν, θέλουμε νά μᾶς τι μοῦν... 
Τό ἴ διο κάνετε καί ἐσεῖς, λέει ὁ Κύριος... Τό δεύτερο 
στοι χεῖο εἶναι... Μή περιμένετε νά σᾶς κά νουν πρῶ
τοι οἱ ἄλλοι τό καλό, ἀλλά ἐσεῖς πρῶτοι. Δηλα δή 
πρω το βου λία τῆς ἀγαθοποιίας... Καί τό τρίτο ση μεῖο 
(εἶ ναι)... ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται στόν ἄν
θρω πο καί ζητάει μία ἐσωτερική βαθειά με τα βο λή... 
Θέ λει νά πιστέψω βαθειά στό λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅτι 
αὐ τός ὁ λόγος θά μέ σώσει... νά τόν ἀκούσω ὡς λόγο 
τόν ὁποῖο μοῦ ἀπευθύνει ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁ ποῖ ος 
μέ καλεῖ νά πιστέψω ἀπόλυτα στό λό γο Του, ὡς εἰς 
λό γον τοῦ Θεοῦ, νά μετανοήσω, νά ἀπαρνη θῶ τήν 
ἁ μαρ τία, νά ἔρθω κοντά Του, νά κλά ψω, νά ζη τή σω 
τό ἔλεός Του καί νά Τοῦ πῶ: “ἄ νοι ξον Κύ ριε τά ὄμ
μα τα τῆς διανοίας μου... Ἐν τῷ φω τί Σου ὀψόμε θα 
φῶς”...».

Καί τελειώνει τήν ὁμιλία του αὐτή μέ μία ἱστορία 
δύο ἀδελφῶν γεωργῶν, τοῦ Κώστα, πολύτεκνου μέ 
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6 παιδιά, καί τοῦ Νίκου, ἄτεκνου ἀλλά μέ πολλές 
ἀρ ρώ στιες, καί αὐτοῦ καί τῆς γυναίκας του. «Ὅταν 
ἔ γι νε ὁ θερισμός καί μαζεύτηκαν οἱ θημωνιές, λέει 
ὁ Νί κος στήν γυναίκα του, “ἄκουσε γυναίκα, ὁ Θεός 
μᾶς ἔδωσε πολλά, ὁ ἀδερφός μας ὁ καημένος πῶς νά 
βγά λει πέρα, βέβαια ἦταν καλή ἡ σοδιά, ἀλλά τόσα 
στό μα τα ποῦ νά τά χορτάσει. Λοιπόν, συμφωνεῖς νά 
πᾶμε κρυφά νά δώσουμε στόν ἀδερφό μου κάτι; 
Συμ φω νεῖς;” “Συμφωνῶ”, λέει ἡ γυναίκα, ἦταν καλή 
ψυ χή. Καί ξεκινάει λοιπόν τό βράδυ ὁ Νίκος μό λις 
κρύ φτηκε τό φεγγάρι καί ἦρθε τό σκοτάδι καί παίρ
νει δεμάτια καί τά κουβαλάει στόν ἀδερφό του. Κου
βα λάει, κουβαλάει, κάνει μία ἄλλη θημωνιά, ἦταν 
θη μω νιές πολλές “ἔ! λέει, δέν θά πάρει μυρωδιά τί 
συνέ βη”. Τήν ἄλλη μέρα ἦταν ἱκανοποιημένος, ἄρχι
σε τό ἁλώνι, κοιτάζει στίς γωνιές του, περίεργο πρᾶ
γμα, λέει, πολλά μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, μοῦ ἔδωσε τόσα 
πολ λά καί δέν τελειώνουν. Τό βράδυ ξανά πάλι ἄλλη 
θη μω νιά ὁλόκληρη στόν ἀδερφό του. Συνεχίζει τήν 
ἄλ λη μέρα τό ἁλώνισμα, δόξα τῷ Θεῷ, λέει, τόσα ἔ
δω σα καί πάλι δέν λιγοστεύουν. Τήν τρίτη μέρα, τήν 
τέ ταρ τη μέρα, τήν πέμπτη μέρα συνέχιζε, κι ἁλώ νι ζε 
κιό λας. Τήν ἕκτη μέρα καθώς προχωροῦσε, βλέ πει 
κά ποι ον ἄνθρωπο στόν ἴσκιο, “ποιός νά εἶναι αὐ τός 
πού ἔρ χεται καί δέν θέλω νά μέ δεῖ κανείς”, ἀλ λά 
δέν μπο ροῦσε νά κάνει τίποτα. Δέν εἶχε ἄλλο μονο
πά τι νά φύγει, “ἔ, λέει, ποιός νά εἶναι, δέν θά μέ 
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πα ρε ξη γήσει, ἄλλωστε ἐγώ δέν κουβαλάω ἀπό ξένο 
χω ρά φι, ἀπό τό δικό μου πάω πρός τά ἐκεῖ. Ἄς 
προ χω ρή σω”, καί προχωρεῖ καί συναντιέται μέ τόν 
ἄ γνω στο ἐκεῖνον! Ἦταν ὁ ἀδερφός του ὁ Κώστας, ὁ 
ὁ ποῖ ος εἶχε σκεφτεῖ τό ἴδιο πρᾶγμα καί κουβαλοῦσε 
κά θε βράδυ κρυφά, κι αὐτός τά δεμάτια, γι’ αὐτό 
δέν τέλειωναν οἱ θημωνιές τοῦ Νίκου. Παρατοῦν τά 
δε μά τια καί ἀγκαλιάζει ὁ ἕνας τόν ἄλλον. “Ἀδερφέ 
μου!” αὐτήν τήν φράση μόνον μπόρεσαν νά ποῦν. 
Τά δάκρυα πού ἔπεσαν ἀπ’ τά μάτια τους, θά ’λεγε 
κα νείς, χάραζαν πάνω στό χῶμα τοῦ δρόμου ἐκεί
νου... αὐτόν τόν λόγο “καθώς θέλετε...”»41.

ε. Ποιμαντική μέ τό προορατικό του χάρισμα.
Ὁ ψυχίατρος Στέργιος Κ. περιγράφει, πῶς πρω

τογνώρισε τόν π. Εὐσέβιο στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νεκτα
ρίου Σιδηροκάστρου: «Μέ δισταγμό χτύπησα τήν 
πόρ τα του –ἡ ὥρα ἦταν 11 τό βράδυ–, λέγοντάς του 
πώς τό μόνο πού θέλω εἶναι νά μοῦ ὁρίσει ἕνα ραντε
βού... Ἐπέμενε νά περάσω μέσα...“Ἐλᾶτε, καθίστε”, 
μοῦ εἶπε. “Ἄλλωστε εἴμαστε καί συνονόματοι”. “Δέ 
μέ λένε Εὐσέβιο”, τόλμησα ὁ ἀγενής νά ψελλίσω. 
“Στέρ γιο δέ σέ λένε; Καί μένα τό ὄνομά μου ἦταν 
Στέρ γιος, πρίν ἐνδυθῶ αὐτό τό ταπεινό ράσο”... 
“Ἄλ λωστε κάνουμε καί τήν ἴδια δουλειά” εἶπε. “Δέν 
κα τα λα βαίνω, γέροντα, τί ἐννοεῖτε;”... “Καί ἐσεῖς θε

41. Ὁ πατήρ Εὐσέβιος Βίττης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 1323.
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ρα πευτής ψυχῶν εἶστε, παιδί μου. Καθίστε”. Καί 
συν έ χισε: “Ἄλλωστε εἴμαστε καί πατριῶτες”. “Τί 
ἐν νο εῖ τε, γέροντα, εἴμαστε πατριῶτες;”. “Ἀπό τήν 
Πτο λε μαΐ δα δέν εἶστε; ...Ἤμουν κεραυνοβολημένος 
στήν κυριολεξία... Ἄρχισε νά μέ ρωτάει ὅλα ὅσα θά 
ἤ θε λα νά συζητήσω μαζί του. Διάβαζε τίς σκέψεις 
μου, τά ἐρωτηματικά μου, τίς ἀγωνίες μου καί μέ 
πα ρα δεί γμα τα ἀπ’ τήν θύραθεν σοφία ἀρχικά καί 
στό τέ λος ἀπ’ τή ζωή τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς 
Ἐκ κλη σί ας καί ἀπό τά κείμενα τῆς Ἁγ. Γραφῆς μοῦ 
ἔ δι νε ἀπαντήσεις... Εἶχαν περάσει δύο ὧρες καί πλέ
ον. Μοῦ πρότεινε, ἐάν ἤθελα, νά προσευχηθοῦμε μα
ζί. Γο νά τισα. Εἶπε τίς εὐχές. Μιά γλυκειά γαλήνη 
γέ μι σε τήν ψυχή μου»42.

Διηγεῖται ἡ κ. Κ. Σ.: «Ἤμουν νιόπαντρη καί δέν 
εἶ χε ἀσφαλισθῆ ἀκόμη ὁ σύζυγός μου. Γι’ αὐτό χρη
σιμοποίησα τό βιβλιάριο τῆς θείας μου, γιά νά πά ρω 
κάποια φάρμακα. Τό βράδυ εἴχαμε συνάντησι μέ 
τόν Γέροντα. Μόλις μπήκαμε, μᾶς καλωσόρισε μέ 
ἐγκαρδιότητα: “Καλῶς τους! Τί κάνετε κ. Γ., κ. Κ.;”. 
“Δόξα τῷ Θεῷ, Γέροντα, καλά”. Λέει: “Νά σᾶς πῶ 
κάτι; Κάποιοι χρησιμοποιοῦν τά βιβλιάρια κάποιων 
ἄλλων”. “Ἄχ, Γέροντα! Ἐγώ τό ἔκανα αὐτό σήμερα”. 
Χαμογελάει καί λέει: “Αὐτό εἶναι κλεψιά. Εἶναι σάν 
νά κλέβουμε τό κράτος”».

42. Ψυχιάτρου Σ. Κ., «Ἀναμνήσεις ἀπό τόν π. Εὐσέβιο Βίττη», Βλ. 
Πε ριοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 35/2010, σελ. 5456.
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στ. Ἡ ἀκεραιότης τῆς προσφορᾶς του.
Ὅπως ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος, ἔτσι καί ὁ π. 

Εὐσέβιος θά μποροῦσε νά πῇ: «Ταῖς χρείαις μου καί 
τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται»43. 
«Ἵ να μή μωμηθῇ ἡ διακονία»44 του, δέν θέλησε γιά 
τίς ἀνάγκες τοῦ φθαρτοῦ σαρκίου του νά βασισθῇ 
στούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου τούτου. Ἄν καί τοῦ 
προσ φέρθηκαν πολλές, ὑψηλές, προσοδοφόρες καί 
ἄνε τες θέσεις ἐργασίας, αὐτός ἐφύλαξε «διά τούς 
λό γους τῶν χειλέων τοῦ Θεοῦ ὁδούς σκληράς»45, 
κο πιά ζοντας χειρονακτικά μέχρι τά τελευταῖα του, 
γιά νά διακονῇ καί τόν ἑαυτό του καί αὐτούς πού 
εἶ χαν ἀνάγκη.

«Οἱ συνάδελφοί του στό ἵδρυμα (τοῦ Ραῖτβικ) πού 
ἐργαζόταν τοῦ ἀγόρασαν δύο φορές στά γενέθλιά 
του δῶρα. Τή μία φορά ἕνα ποδήλατο καί τήν ἄλλη 
ἕνα μεταχειρισμένο ἁμάξι. Τόν λυπόντουσαν πού 
τόν ἔβλεπαν νά περπατάει κάθε μέρα τέτοια ἀπό
στα ση. Ἀρνήθηκε εὐγενικά καί τίς δύο φορές νά δε
χθεῖ τά δῶρα τους. Τό ἐπιχείρημά του ἦταν: “Ὑ
πάρ χουν ἑκατομμύρια συνάνθρωποί μου πού δέν 
μπο ροῦν ποτέ ν’ ἀποκτήσουν οὔτε ποδήλατο οὔτε 
ἁ μά ξι. Γι’ αὐτό δέν θέλω νά ἔχω οὔτε ἐγώ”»46.

43. Πράξ. κ΄ 34.
44. Β΄ Κορ. στ΄ 3.
45. Πρβλ. Ψαλμ. ιστ΄ 4.
46. Ὁ πατήρ Εὐσέβιος Βίττης, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 73.
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ζ. Ἡ δύναμίς του.
Ἀπό ποῦ ὅμως ἀντλοῦσε τήν δύναμι γιά νά φέρνῃ 

εἰς πέρας τό ἀπροσμέτρητο, ἐπώδυνο καί κοπια στι
κό αὐτό ἔργο;

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ δύναμίς του ἦταν ἡ δύναμις 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο «τά ἀσθενῆ θε
ρα πεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ»47.

Ἀλλά μέ ποιό τρόπο ὁ π. Εὐσέβιος διατηροῦσε 
συν εχῶς τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα 
του;

Εἶναι προφανές ὅτι τοῦτο ὠφείλετο στήν ἄπειρη 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού ἐπέβλεπε «ἐπί τόν ταπεινόν 
καί ἡσύχιον καί τρέμοντα τούς λόγους Του»48, π. 
Εὐ σέβιον. Στήν ἀγάπη αὐτή ἀνταποκρινόταν καί ὁ 
π. Εὐσέβιος προσφέροντας συνεχῶς τόν ἑαυτό του 
στόν Θεό μέ τήν ἀέναο μετάνοιά του καί τήν βαθεῖα 
του ταπείνωσι.

η. Πειρασμοί ἐκ τοῦ ἐχθροῦ.
Γιά τήν θεοφιλῆ αὐτή διακονία του, ὁ π. Εὐσέβιος 

δέν ἦτο δυνατόν νά μείνῃ ἀπρόσβλητος ἀπό τήν κακία 
τοῦ κοινοῦ πολεμίου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἄν 
καί πολλές φορές δοκιμάστηκε σκληρά, ὅμως Χάρι
τι Θεοῦ ἐνίκησε. Παίρνουμε μικρή γεῦσι γιά τίς δο
κι μα σίες του αὐτές ἀπό τούς παρακάτω λόγους του: 

47. Ἀκολουθία τῆς Χειροτονίας.
48. Πρβλ. Ἡσ. ξστ΄ 2.
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«Πό σες φορές δέν ἀποζήτησα τό θάνατο στίς σκλη
ρές ὧρες τῆς ἀκηδίας καί στίς ἀτέλειωτες ὧρες τῆς 
ἀ γρυπνίας, ἐνῶ τό κορμί εἶχε ἀπόλυτη τήν ἀνάγκη 
τοῦ ὕπνου! “Πάρε με, Κύριε”. “Περιεχύθη μοι ὕ δωρ 
ἕ ως ψυχῆς, ἄβυσσος ἐκύκλωσέ με ἐσχάτη... ἀνα
βή τω ἐκ φθορᾶς ἡ ζωή μου, πρός σέ Κύριε ὁ Θεός 
μου... ἔλθοι πρός σέ ἡ προσευχή μου”49»50.

* * *

Ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Ἰωάννης παρουσιάζει τόν 
Κύριό μας ὡς τόν καλό Ποιμένα λέγοντας: «Ὁ ποι
μήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν 
προ βάτων»51. Καί εἶναι ὁ καλός Ποιμήν, διότι «ἑαυ
τόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών»52, καί ἦλ θε ζη
τών τας τό «πλανώμενον πρόβατον»53, δη λα δή τήν 
πε σοῦσα στούς κρημνούς τῆς ἁμαρτίας φύ σι μας. 
Τήν ἔσωσε ἑνωθείς καθ’ ὑπόστασιν μέ αὐ τήν, τήν 
ἀ νέ στησε ἐκ τῶν νεκρῶν κατά τήν ἔνδοξό του Ἀνά
στα σι, τήν ἀνέβασε στούς πατρικούς θρό νους κατά 
τήν Ἀνάληψί του καί τήν ἐνεθρόνισε στούς κόλ πους 
τῆς Θεότητος.

Τό ἔργο τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ συνεχίζουν μέ 
τήν δύναμί Του ὅλοι οἱ ἅγιοι Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, 

49. Ἰωνᾶς β΄ 68.
50. Ἐπιστολή Σεβ. Μητροπολίτῃ Σουηδίας Παύλῳ, σελ. 67.
51. Ἰωάν. ι΄ 11.
52. Φιλ. β΄ 7.
53. Πρβλ. Ματθ. ιη΄ 12.
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θυσιαζόμενοι γιά τά λογικά Του πρόβατα καί προσ
φέροντάς τα καθαρά καί ἅγια στόν θρόνο τῆς μεγα
λωσύνης Του.

Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ μακαριστός γέρων 
π. Εὐσέβιος Βίττης, πού προσέφερε καί θυσίασε ὅ
σον ὀλίγοι τόν ἑαυτό του γιά νά ζήσῃ μέ συνέπεια 
κα τά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί γιά νά ποιμάνῃ τά λο
γι κά πρόβατα πού ὁ Χριστός τοῦ ἐνεπιστεύθη. Τά ἀ
γάπησε καί τά ὡδήγησε μέ τό παράδειγμά του πρω
τίστως, ἀλλά καί μέ τόν λόγο του εἰς ὁδούς σωτηρίας, 
πρῶτα «ποιήσας» καί ὕστερα «διδάξας»54. Γι’ αὐτό 
καί τό ὁλοφώτεινο παράδειγμά του τόν καθιστᾷ πρό
τυπο ποιμένος καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τόν περιέλουσε ὀφθαλμοφανῶς 
λίγο πρίν τήν κοίμησί του. Νά πῶς περιγράφει ἡ κ. Α. 
Θ., χήρα σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ κ. Δ. Θ. τίς τελευ
ταῖες στιγμές του στόν κόσμο αὐτό: «Πῆγα κοντά 
του (βρισκόταν στό σπίτι τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ 
του Ρωμύλου) –πονοῦσε, φώναζε: “Παναγία μου, Θεέ 
μου”– καί τοῦ εἶπα: “Γέροντα εἶμαι ἡ Ἀναστασία”. 
Ἕ να μειδίαμα χαρᾶς καί χαμόγελο. “Ἦρθα νά σᾶς 
δῶ”. “Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας καί ἡ 
ἀ γά πη τοῦ Θεοῦ νά τά διορθώνῃ ὅλα”. “Ἀμήν”, τοῦ 
εἶ πα ἐγώ. Βυθίστηκε. Ἦταν μεταξύ οὐρανοῦ καί 
γῆς... Ἦταν ὅλος φῶς. Αὐτό πού σᾶς λέω δέν εἶναι 

54. Πρβλ. Ματθ. ε΄ 19.
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ὑ περ βο λή... Τό βλέπαμε ὅλοι... Μόνο τό στεφάνι τοῦ 
ἔ λει πε!»55.

Κατά τόν σεβαστό Γέροντά μας π. Γεώργιο, ὁ μα
κάριος Γέρων Εὐσέβιος κατώρθωσε μέ τήν Χάρι τοῦ 
Θεοῦ νά συνδυάσῃ τρία τινά: Τήν αὐστηρή ἄσκησι, 
τήν ἡσυχαστική ζωή καί τήν μεγάλη ποιμαν τική προσ
φορά στόν λαό τοῦ Θεοῦ.

* * *

Θά κλείσουμε μέ δύο προσευχές του, πού ἐκφρά
ζουν μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν προσωπικότητά 
του καί τήν ποιμαντική του:

α.

«Ὦ, Κύριε Ἰησοῦ μου, πρᾶε καί ταπεινέ τῇ καρ
δίᾳ, σέ παρακαλῶ καί σέ ἱκετεύω μέ ὅλη μου τήν 
καρ διά:

Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐκτιμοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀγαποῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀναζητοῦν, ἐλευθέρωσέ 

με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ τιμοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπαινοῦν, ἐλευθέρωσέ 

με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ προτιμοῦν, ἐλευθέρωσέ 

με.

55. Μαρτυρία κ. Α. Θ., βλ. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, ἔνθ’ ἀνωτ. 
σελ 5859.
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Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ συμβουλεύωνται, ἐλευ
θέ ρωσέ με.

Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπιδοκιμάζουν, ἐλευθέ
ρωσέ με.

Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ φροντίζουν, ἐλευθέρωσέ 
με.

Ἀπό τόν φόβο νά μέ ταπεινώνουν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ περιφρονοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ ἀπορρίπτουν, ἐλευθέρωσέ 

με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ συκοφαντοῦν, ἐλευθέρωσέ 

με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ λησμονοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ προσβάλλουν, ἐλευθέρωσέ 

με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ ὑποπτεύωνται, ἐλευθέρωσέ 

με.
Νά ἀγαποῦν τούς ἄλλους πιό πολύ ἀπό μένα, δός 

μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά ἐκτιμοῦν τούς ἄλλους πιό πολύ ἀπό μένα, δός 

μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά μεγαλώνη ἡ καλή ἰδέα γιά τούς ἄλλους καί ἡ 

δική μου νά μειώνεται, δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά χρησιμοποιοῦνται οἱ ἄλλοι πιό πολύ ἀπό μέ

να, δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά ἐπαινοῦνται οἱ ἄλλοι πιό πολύ ἀπό μένα, δός 

μου, Κύριε, νά τό θέλω!



96

Νά θυμοῦνται μόνο τούς ἄλλους κι ὄχι ἐμένα, δός 
μου, Κύριε, νά τό θέλω!

Νά προτιμοῦνται οἱ ἄλλοι πιό πολύ ἀπό μένα, 
δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!

Νά προοδεύουν οἱ ἄλλοι στήν ἀρετή πιό πολύ ἀπό 
μένα, ἄν βέβαια μπορέσω νά πετύχω κάτι τέτοιο 
γιά τόν ἑαυτό μου, δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!».

β. 
Ταπεινή ἱκεσία ποιμένος ψυχῶν (Ἐξομολογητική).

«Κύριε, προστάτευσε τήν Ποίμνη Σου! Ὁδήγησέ 
της τά βήματα “εἰς νομάς σωτηρίους”, “εἰς τόπον 
χλό ης”, “εἰς ὕδατα ἀναπαύσεως”. Ἐκεῖ στούς θεϊ
κούς λειμῶνες τῆς θείας Σου ἀγαπήσεως ἔκθρεψέ 
την μέ τά ἁγιαστικά μέσα τῆς χάριτός Σου καί πρό 
πάν των μέ τήν τροφή τῆς ἀθανασίας, τό πανάγιο 
Μυ στή ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, τό ἀντίδοτον τοῦ 
θα νά του. Καί πρό πάντων στεῖλε ποιμένες ἅγι ους, 
σε μνούς, σώφρονες, καθαρούς, ταπεινούς, τίμιους, ἀ
νι διο τελεῖς, ἀληθινούς, γνήσιους, ὥριμους πνευματι
κά, “ὑγιαίνοντας περί τήν πίστιν”, φωτοειδεῖς καί 
χρι στο ει δεῖς, ὥστε νά κατευθύνουν τήν Ποίμνη Σου 
“εἰς τό πον Σοῦ”. Ναί, Κύριε, Κύριέ μου, Σέ ἱκετεύω 
θερ μά μέ δάκρυα, στεῖλε ἅγιους ἱερεῖς, ἐργάτες τοῦ 
θερι σμοῦ Σου, οἰκονόμους τῆς ποικίλης Χάριτός Σου 
στό ἐγ κα τα λε λειμ μένο Ποίμνιό Σου. Στεῖλε ἱε ρεῖς 
πα ρα κα λοῦν τας τόν λαόν σου, Κύριε! Ὤ, πόσο θά 
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χαί ρω μαι, ὅταν ἡ Ποίμνη Σου θά χαίρεται! Πό σο θά 
σκιρ τῶ ἀπό ἀγαλλίαση, ὅταν τό λογικό Σου κο πάδι 
θά ἀναπαύεται κάτω ἀπό τή θεία Σου σκέ πη, ἀνα
πνέ ον τας τή ζείδωρη αὔρα τῆς Χάριτός Σου, ἤ ρε μο 
καί γαλήνιο, γιατί θά ξέρη πώς πάνω του ἀ γρυ πνεῖς 
Ἐσύ ὁ ἴδιος!

[...] Σέ παρακαλῶ· δέξου μιά ταπεινή προσφορά, 
Κύ ριε... Καί ἡ προσφορά μου θά εἶναι:

Γιά ὅσα πρόβατά Σου δέν Σέ γνωρίζουν καί γι’ 
αὐ τό δέν ἐπικοινωνοῦν μαζί Σου, θά ἐπικοινωνῶ ἐ
γώ.

Γιά ὅσα πρόβατά Σου δέν κλαῖνε γιά τίς ὅποιες 
παραβάσεις τους καί ἐκτροπές τους, μικρές ἤ μεγά
λες, τίς ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τους, θά κλαίω ἐγώ.

Γιά ὅσα πρόβατά Σου βυθίζονται στό βοῦρκο τῆς 
ἁμαρτίας χάνοντας τήν ἁγνότητά τους, θά θρηνῶ 
ἐγώ.

Γιά ὅσα πρόβατά Σου κοιμοῦνται τόν μακάριον 
ὕπνον τῆς ἀμελείας καί ἀδιαφορίας, θά ξαγρυπνῶ 
ἐ γώ.

Γιά ὅσα πρόβατά Σου Σέ βλασφημοῦν καί Σέ 
πε ρι φρονοῦν, γιατί ποτέ τους δέν Σέ γνώρισαν πρα
γμα τικά, θά Σέ ὑμνῶ καί θά Σέ δοξολογῶ ἐγώ.

Γιά ὅσα πρόβατά Σου εἶναι δέσμια ὁποιουδήποτε 
πάθους, γονατιστός θά Σέ ἱκετεύω νά τά ἐλευθερώσης 
ἀπό τά φοβερά δεσμά τους.
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Γιά ὅσα πρόβατά Σου πέφτουν σέ χέρια λύκων, 
μέ ἀγωνία καί ἀπελπισμένα Σοῦ κράζω: Κύριε, Κύ 
ριε, Κύριε, σῶσε τα! γλίτωσέ τα!

Γιά ὅσα πρόβατά Σου βρίσκονται σέ ἀπελπιστική 
κατάσταση, σέ μόνωση, σέ ἀδυναμία νά σκεφτοῦν 
καί μή μπορῶντας νά βροῦν τή σωτήρια διέξοδο ἀ
πό τόν λαβύρινθο, στόν ὁποῖο βρίσκονται, θά Σοῦ 
δέ ο μαι ἐγώ.

Μέ ὅσα πρόβατά Σου ἀγωνίζονται εἰλικρινά, καί 
δακρύζουν καί πονοῦν καί πασχίζουν καί ματώνουν 
ἀ διάκοπα καί προσπαθοῦν νά “τελέσωσι τόν δρό
μον” τους μέ χαρά, γιά νά φέρουν σέ αἴσιο πέρας 
τό ἔργο τῆς σωτηρίας τους, θά συναγωνίζωμαι καί 
ἐ γώ “ἐν ταῖς προσευχαῖς”, ὥστε νά ἀξιωθοῦν νά 
λά βουν τό στεφάνι τῆς νίκης, τό ὁποῖο “ἀποδώσεις 
Σύ ὁ δίκαιος Κριτής ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ”»56.

56. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 2024.
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† ΠΑΠΑ-ΚΟΣΜΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ 
(1942 - 1989)

Ἱερομόναχος Κοσμᾶς Γρηγοριάτης, κατά κόσμον 
Ἰ ω άννης Ἀσλανίδης, γνωστός σέ ὅλους μας ὡς «πα
παΚοσμᾶς». Ἕνας ἀπό τούς ἐσχάτους, χρο νικά, ἱε
ρα ποστόλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στόν 
χῶ ρο τῆς Ἀφρικῆς. Ἡ Ἱερά Μονή μας τοῦ Ὁσίου Γρη
γο ρίου σεμνύνεται, διότι εὐτύχησε νά ἐγγράψη στούς 
μο ναχικούς καταλόγους της καί νά συγκαταριθμή ση 
στήν ἀδελφότητά της ἀπό τίς 20 Ἰουλίου τοῦ 1978 
τόν ἀγαπητό καί σεβαστό σέ ὅλους μας παπαΚο
σμᾶ, τόν δραστήριο ἀλλά ταὐτόχρονα ταπεινό Ἱε
ρα πό στολο τοῦ Χριστοῦ. Καί ὁλόκληρη ἡ Ἀθωνική 
Πο λι τεία, νομίζουμε, καυχᾶται καί αὐτή ἐν Κυρίῳ, 
δι ό τι ἀπό τούς κόλπους της ἐξῆλθε ἡ ἡγετική αὐτή 
ἐκ κλη σια στι κή προσωπικότης.



100

Τριάντα χρόνια ἔχουν παρέλθει ἀπό τόν αἰφνίδιο 
θάνατό του. Ὁ χρόνος ὅμως δέν κατώρθωσε νά σβήση 
τήν μνήμη του, ὅπως συνήθως γίνεται μέ τούς ἀπο
θνή σκοντες. Ἀντίθετα αὐτή παραμένει ζωντα νή σέ ὅ
λους ὅσους τόν εἴχαμε γνωρίσει καί εἴχαμε ἐκτιμήσει 
τά χαρίσματα μέ τά ὁποῖα τόν εἶχε προικίσει ὁ Θεός, 
καί κυρίως γιά τήν Χριστομίμητο ἀγάπη του πρός 
τούς ἀφρικανούς ἀδελφούς μας καί τόν χει μαρ ρώδη 
ἐν θου σιασμό του γιά τήν ἱεραποστολή. Μέ συγκίνη
ση ἐνθυμούμαστε –οἱ παλαιότεροι Γρη γοριά τες πα
τέ ρες– τήν 28η Ἰανουαρίου τοῦ 1989, ὅ ταν κα τά τήν 
διάρ κεια τοῦ Ὄρθρου στό Καθολι κό τῆς Ἱε ρᾶς Μο
νῆς μας, πρός τό τέλος τοῦ Ἑξαψάλ μου, διε κό πη 
ξα φνικά ἡ ἀκολουθία, γιά νά μᾶς ἀναγγελθῆ κά ποιο 
ση μαν τικό γεγονός. Εἶναι κάτι πού δέν συνη θί ζε ται, 
καί ὅλοι μέ τεταμένη τήν προσοχή καί κά ποια ἀγωνία 
περι μέ ναμε νά ἀκούσουμε τήν ἔ κτα κτη εἴδηση. Ὁ Κα
θηγούμενος, νῦν μακαριστός π. Γε ώρ γιος, ἀπου σί α ζε 
καί ἀναπληρωτής του ἦ ταν ὁ ἱε ρομό να χος Με λέ τιος, 
νῦν Μητροπολίτης Κατάν γ κα. Αὐτός, εὑρισκό με νος 
κά τω ἀπό τόν πολυέλαιο, μέ ἔκδηλη τήν συγ κί νη σή 
του, καί ἐλάχιστα διακρινόμενος λόγῳ τοῦ ἰσχνοῦ 
φω τισμοῦ τῶν καντηλιῶν, μᾶς ἀνήγγειλε τό τρα γι κό 
γε γο νός τοῦ αἰφνιδίου θανάτου τοῦ π. Κο σμᾶ. Ἡ 
εἴ δη ση ἔπεσε σάν κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ στήν ἀ δελ
φό τη τα. Νεκρική σιωπή ἐπεκράτησε γιά λίγα δευ
τε ρό λεπτα. Ἀμέσως μετά, μέ τήν προτροπή τοῦ π. 
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Με λετίου, ἀκολούθησε ἕνα κομποσχοίνι ἐκφώνως 
–ὅ πως συνηθίζεται σέ παρόμοιες περιπτώσεις– ὑ πέρ 
ἀ να παύ σεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου καί λί αν 
προσ φιλοῦς ἀδελφοῦ μας.

Τρεῖς δεκαετίες συμπληρώθηκαν ἀπό τότε, ὅλοι ὅ
μως ἐνθυμούμαστε τά γεγονότα σάν νά διαδραματί
σθηκαν χθές, καθώς ἐπίσης καί ὅλα τά τῆς μο ναχικῆς 
καί ἱεραποστολικῆς πορείας τοῦ π. Κο σμᾶ: Τήν κου
ρά του, τίς χειροτονίες του, τόν ἀπο χω ρισμό του ἀ
πό μᾶς, γιά νά ἀναλάβη τά ὑψηλά κα θή κοντα τῆς 
ἱ ε ρα ποστολῆς στήν μακρινή Ἀφρική. Ἀ κό μη ἐνθυ
μού μαστε τίς κατατοπιστικές καί πολύ ζωη ρές πε
ρι γρα φές του, μέ τίς ὁποῖες μᾶς ἐνημέ ρω νε γιά ὅλες 
τίς πτυ χές τῆς ἱεραποστολικῆς του προσ πα θεί ας, ὅ
ταν ἐ πέ στρεφε στήν Μονή τῆς μετα νοίας του.

Ὁ π. Κοσμᾶς προσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά 
καλ λιεργῆ ἕνα θερμό κλῖμα ἐπικοινωνίας καί ἑνότη
τος μεταξύ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς μας, ἀλλά καί 
ἄλλων Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ τούς ἀφρι κα νούς 
ἀδελφούς μας, τῶν ὁποίων εἶχε πλέον ἀνα λά βει τήν 
πνευματική πατρότητα. Κατέγρα φε τά ἁ γιορειτικά 
τυπικά, γιά νά μάθουν νά τά ἐφαρμό ζουν καί ἐκεῖ· 
ζητοῦσε συμβουλές καί κάποι ους λό γους, τούς ὁποί
ους μαγνητοφωνοῦσε γιά νά μεταγ γί ση στούς ἀ φρι
κανούς τήν ὀρθόδοξη εὐσέβεια. Μαγνητο φωνοῦ σε 
ἐ πί σης τίς ψαλμωδίες, γιά νά μά θουν τό βυ ζαν τινό 
καί ἁγιορειτικό ὕφος· φωτογρά φιζε πρόσ ωπα καί 
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το πία ἁγιορείτικα. Τώρα, ἀρ κετά χρό νια με τά ἀπό 
τόν ἀπροσδόκητο καί μαρ τυ ρι κό θάνα τό του, ἔχοντες 
κατά νοῦν ὅλα ὅσα βιώσαμε κον τά του, τόν πόθο 
του, τούς ἀγῶ νες του, τούς στό χους του, τούς πειρα
σμούς πού ἀντιμετώ πι ζε, λε πτο μέρειες ἀ πό τήν ζωή 
του, ὅπως μᾶς τίς διη γοῦν ται στενοί ἀ φρικανοί συν
ερ γά τες του, διαπι στώ νου με ὅτι ἦταν ὄν τως ἕνας 
πνευ μα τέμ φο ρος ἄν θρω πος, πού ἐπεδίωκε νά εἶναι 
σύμ φω να μέ τό θέ λη μα τοῦ Θεοῦ κάθε του ἐνέργεια 
καί κάθε προ γραμ ματι σμός του. Γι᾿ αὐ τό ἐξάλ λου 
συμ βου λευό ταν δια κρι τι κούς Γέ ρον τες, τόν ἅγιο Παΐ
σιο, τόν μα καρι στό Γέρον τά του, π. Γε ώρ γιο (Καψά
νη), καί ἄλ λους. Στό προσ ω πι κό του ἡ μερολό γιο, μέ 
ἡ μερομη νία 411983, διαβάζουμε: «... Κά νου με ἕ
ναν ἀγώνα. Δέν ξέρου με ποῦ θά βγεῖ... κά θε βῆμα 
πού κάνουμε, τό βασα νίζουμε. Ἔρ χο μαι τά βρά δια! 
Σκέ πτομαι: “Αὐτά πού κάναμε εἶ ναι σω στά; Δέν εἶ
ναι; Εἶναι σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θε οῦ; Ἔ χουν 
τήν εὐλογία Του;...”»1.

Σέ πολλούς προκαλεῖ ἐντύπωση τό γεγονός, ὅτι 
χω ρίς μεγάλη σχετικά ἱεραποστολική πεῖρα δημι
ούρ γησε σέ μικρό χρονικό διάστημα τό μεγάλο αὐ τό 
ἱεραποστολικό οἰκοδόμημα, ὥστε τό ἔρ γο του σή με
ρα καί ὁ τρόπος ἐνεργείας του νά ἀποτε λοῦν πλέ

1. Ἱερομονάχου Κοσμᾶ Γρηγοριάτου, Ἱεραποστόλου τοῦ Ζαΐρ, Τό ἱε
ρα ποστολικό μου ἡμερολόγιο, ἔκδ. Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅ
γι ος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Θεσ/νίκη 2009, σελ. 191192.
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ον ἱεραποστολικό ὁδοδείκτη γιά τούς με ταγε νε στέ
ρους. Ὀρθόδοξοι Ἱεραπόστολοι καί ἱεραποστολι κές 
ἐκκλησιαστικές κοινότητες σέ πολ λά σημεῖα τοῦ 
πλανήτη μας ἔχουν ἀκούσει γιά τό ἔργο, τήν ζωή καί 
τήν θυσία τοῦ παπαΚοσμᾶ, καί εἶναι σί γου ρο ὅ τι 
ἐπιθυμοῦν νά μάθουν ἀκόμη περισσό τε ρα. Ὅσα ἔ
γραψε, εἶπε καί ἔπραξε, ἀποτελοῦν ἱερές παρακατα
θῆκες, πού προτρέπουν, διδάσκουν καί παρα κι νοῦν 
στήν κένωση, τήν θυσία, τήν μαρτυρία καί τό μαρ τύ
ριο. Ἀποπνέουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἐμ πνέει καί 
καθοδηγεῖ στήν πρόοδο τοῦ εὐαγγελισμοῦ καί τῆς 
σω τηρίας τῶν ψυχῶν. Ἀποτελοῦν γνήσια ἔκ φρα ση 
τῆς ἱεραποστολικῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου πρός τούς 
μα θητάς του: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάν τα τά 
ἔθνη... »2.

Γιά τήν ἱεραποστολή «τό δόσιμο νά εἶναι ἀληθινό, 
ὁλοκληρωτικό», ἔγραφε, «δίχως κρατούμενα, μέ δι
ά θεσι αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήσεως καί μέ σκο
πό νά ἀφήσουμε τά κόκκαλά μας μεταξύ τῶν ἰθαγε
νῶν ἐπί τοῦ ἱεραποστολικοῦ πεδίου»3. Αὐτά δέν τά 
ἔ λεγε θεωρητικά μόνο, ἀλλά καί τά ἔπρα ξε. Τό πα
ράδειγμά του καί ὁ μαρτυρικός του θάνατος ἐνέ
πνευ σαν πολλούς καί ἐπέδρασαν μέ πολλούς καί 
θαυ μαστούς τρόπους, ὥστε νά βιώνου με σήμε ρα τήν 

2. Ματθ. κη΄ 19.
3. Ἱερομον. Κοσμᾶ..., Τό ἱεραποστολικό μου ἡμερολόγιο, ἔνθ’ ἀνωτ., 
σελ. 395.
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λαμ πρή πραγματικότητα τῆς σύγ χρο νης Ὀρθοδόξου 
Ἱ ερα ποστολῆς σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἑ δραί ω σαν τήν Ὀρ
θόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἀφρι κή. Προ ε κάλε σαν ἱε ρα
ποστολικό «παροξυσμόν ἀγά πης»4 καί νέα ἱεραπο
στο λικά ξεκινήματα γιά τίς χῶ ρες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς 
Ἀ σίας, Ἀμερικῆς κ.λπ. Εὐαισθητοποίη σαν τόν ἑλ λη
νορ θόδοξο κόσμο, πού δημιούργησε πολ λά ἱε ρα πο
στο λι κά Σωματεῖα, «ἄνδρωσαν» τήν ἱερα ποστο λι κή 
ἰδέα καί βοήθησαν στήν δημιουργία γνησίας ὀρθοδό
ξου ἱεραποστολικῆς συνειδήσεως. Καί λέ γουμε «γνη
σίας ὀρθοδόξου ἱεραποστολικῆς συνει δή σεως», γιά 
νά τήν ἀντιδιαστείλουμε ἀπό τίς ἑτερό δο ξες ἱερα
πο στολές, οἱ ὁποῖες διαπνέονται ἀπό ἕνα ἀ κτι βι στι
κό πνεῦμα. Σύμφωνα μέ αὐτό, «κάτι γιά νά ἔχῃ ἀ
ξία, πρέπει νά παράγῃ κοινωνικό ἔργο, νά φαί νε ται 
καί νά ἀναγνωρίζεται εὐρύτερα ὡς κοινωνι κά ὠ φέ
λι μο. Ἐάν δέν ἔχῃ ἄμεσο ἀποτέλεσμα, δέν ἔχῃ δρᾶ
σι, εἶναι ἄχρηστο καί μή ἀναγκαῖο γιά τήν Ἐκ κλη
σία»5. Αὐτό ἐκφράζει ἀκριβῶς τό ἀν θρω πο κεν τρι κό 
πνεῦ μα τῆς Δύσεως, τόν δυτικό οὐμα νι σμό, ὅπου ἡ 
ἀ που σία τῆς ἀκτίστου Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀνα πλη
ρώ νε ται ἀπό τήν ἀνθρώπινη ὑπερδραστηριό τη τα.

Ὁ παπαΚοσμᾶς ἀγωνίσθηκε γιά νά μεταφέρη 
στήν Ἀφρική τό πνεῦμα καί τήν διδασκαλία τῆς Ὀρ

4. Ἑβρ. ι΄ 24.
5. Ἀρχιμ. Γεωργίου, Ὀρθόδοξος Μοναχισμός καί Ἅγιον Ὄρος, ἔκδ. 
Ἱ. Μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου, Ἅγ. Ὄρος 1997, σελ. 167.
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θο δόξου Ἐκκλησίας, τήν ὀρθόδοξη ἡσυχαστική πα
ρά δοση, ὅπως τήν ἐβίωσε στό Ἅγιον Ὄρος, καθώς καί 
τόν πλοῦτο τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη σί ας μας. 
Ἔδωσε ἰδιαίτερη βαρύτητα στόν τομέα αὐτό, δι ό τι 
στό Ἅγιον Ὄρος δεσπόζουσα θέση στήν καθημε ρινή 
ζωή τῶν μοναχῶν κατέχει ἡ Θεία Λατρεία. Μέ τήν 
Θ. Λατρεία ἡ ζωή τῶν πιστῶν, χάριτι Θεοῦ, ἐκκλη
σιο ποιεῖται καί γίνεται Χριστοκεντρική, στό χοι πού 
ἔ χουν πρωτεύουσα σημασία κατά τόν εὐ αγ γε λι σμό 
τῶν ἀ φρικανῶν ἀδελφῶν μας (ἐν ἀντι θέ σει πρός τίς 
ἑ τε ρόδοξες ἱεραποστολές). Σ’ αὐτό βέ βαια τόν βοή
θη σε καί ἡ φύση τοῦ ἀφρικανοῦ, ἡ ἀγα πη τική διά θε
ση πού ἔχει ἔμφυτη μέσα του, πού τήν βλέπου με νά 
ἐκ δη λώ νεται πλούσια, ὅταν δο θῆ κά ποιο ἐ ρέ θισμα. 
Αὐ τή λόγῳ τῆς ἀγνοίας καί τοῦ εἰδω λο λα τρι κοῦ πα
ρελ θόντος εἶχε ἐκτραπεῖ σέ ἄλ λες κα τευ θύν σεις. Ἡ 
προσ πάθειά του ἦταν νά τούς βοη θή ση νά τήν ἐπα να
προσ ανα τολίσουν καί ἑ στιά σουν στό πρόσ ω πο τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά τόν ἀγαπή σουν, καί νά γί νη ὁ 
ἀ φρικανικός λαός λαός Χρι στο φό ρος. Αὐ τός ἦ ταν ὁ 
βα σικός καί πρωταρχικός του στό χος, καί πρά γμα τι 
τά κατάφερε.

Βέβαια καί οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες σέ ἕνα ἱε
ραπο στολικό κλιμάκιο εἶναι ἀπαραίτητες καί ἀ ναγ
καῖ ες, καί ὁ π. Κοσμᾶς ἀσχολήθηκε ὑπεράνθρωπα 
καί στόν τομέα αὐτόν. Εἶχε καταρτίσει ἕνα οἰκοδομι
κό συνεργεῖο, πού τό ὠνόμαζε «Ἀστρα πή», ὅπως καί 
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ὁ ἴδιος ἦταν στίς δουλειές του «ἀστραπή». Κατώρ
θω σε σέ λίγο διάστημα νά κτί ση πολλές ἐνοριακές 
ἐκ κλησίες. Τά οἰκοδομικά ὅ μως, ἄν καί ἀναγκαῖα, 
τά εἶχε σέ δεύτερη μοῖρα σέ σχέ ση μέ τό κατηχητικό 
ἔρ γο καί τόν εὐαγγελισμό τοῦ ποι μνίου του.

Βιογραφικά στοιχεῖα

Τόν παπαΚοσμᾶ εἶχε προικίσει ὁ Κύριος μέ πολ
λά χαρίσματα, τά ὁποῖα ἀξιοποίησε ὁ ἴδιος κατά τόν 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια πολύ συνετέλεσε 
καί ἡ «πατρώα εὐσέβεια», τήν ὁποία εἶχε κληρονομή
σει ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του, Δημή τριο καί Δέ
σποι να καί τούς λοιπούς προπάτορές του, πού εἶ χαν 
κα ταγωγή ἀπό τόν Πόντο. Ὁ πάππος του, ἀπό τό 
γέ νος τῆς μητέρας του, ἦταν ἱερεύς, ὁ π. Ἰω άν νης. Ὁ 
πα παΚοσμᾶς γεννήθηκε στά Θεοδόσια τοῦ Κιλκίς 
στίς 16 Ἀπρι λίου 1942. Ἀ πό μικρό παιδί φάνηκε ὅτι 
θά προ κό ψη πολύ στήν ζωή του.

Τό 1948 πῆγε στό Δημοτικό Σχολεῖο Σταυρουπό
λεως Θεσσαλονίκης, ὅπου γρήγορα ἀπέσπασε τήν 
ἀ γάπη τῶν διδασκάλων του λόγῳ τῆς μεγάλης προ
θυ μίας καί τοῦ ἤθους του. Ἀπό μικρός φοιτοῦσε ἀ νε
λιπῶς στήν Ἐκκλησία. Σέ ἡλικία 14 ἐτῶν γράφτηκε 
στά Κατηχητικά Σχολεῖα ἐργαζομένων τῆς Χ.Ε.Ε.Ν. 
Μέ τά ἄλλα κατηχητόπαιδα συνεκεντρώνοντο τίς ἑ
ορτάσιμες ἡμέρες στήν ταράτσα τοῦ πατρικοῦ του 
σπι τιοῦ, ὅπου διάβαζαν τήν Ἁγία Γραφή καί ἄλλα 
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χρι στιανικά βιβλία. Ὅταν τελείωσε τό Δημοτικό, γρά
φτηκε στήν Σχολή «Εὐκλείδης», ταυτόχρονα δέ ἐρ
γα ζόταν καί ὡς ἠλεκτρολόγος. Τό 1960 τελείωσε τήν 
Κατωτέρα Σχολή Ἠλεκτροτεχνίτου. Μετά γρά φτη κε 
στήν Σχολή Ἐργοδηγῶν Ἠλεκτρολόγων καί συνέ χισε 
νά παρακολουθῆ μαθήματα ἄλλα τρία χρό νια στήν 
νυ κτερινή Σχολή τοῦ «Εὐκλείδη». Τότε ἀ πο φά σισε 
νά ἀκολουθήση τόν ἄγαμο βίο. Τό 1963 τε λεί ω σε τήν 
Σχο λή τοῦ «Εὐκλείδη» καί γράφτηκε σ᾿ ἕνα ἰδιωτικό 
νυ κτερινό Γυμνάσιο τῆς Θεσσαλονίκης. Τό ἴδιο ἔτος 
τόν κάλεσαν στό Ναυτικό νά ὑπηρετήση τήν θητεία 
του. Ἀφοῦ ἐκπαιδεύθηκε, ἐστάλη στό ἀν τι τορ πιλλικό 
«Σφενδόνη» ὡς ὑπαξιωματικός, Ὑποκελευστής. Με
τά ἀπό 30 μῆνες θητεία, ἀπολύθηκε τόν Μάρτιο τοῦ 
1966. Στήν συνέχεια τελείωσε τό Γυ μνάσιο, δια μέ
νον τας στό οἰκοτροφεῖο τῆς ἀδελφό τη τος «Σταυρός» 
στήν Ἀθήνα ὑπό τήν πνευματική καθο δή γη ση τοῦ 
πο λύ πιστοῦ καί ἀγωνιστοῦ Ἀρχι μαν δρί του (τότε) 
Αὐ γουστίνου Καντιώτη, τοῦ με τέ πει τα Μη τρο πο λί
του Φλωρίνης.

Καθ’ ὅλο αὐτό τό διάστημα ἀπέκτησε καί πολλές 
ἄλ λες εἰδικότητες. Εἰδικεύθηκε ὡς νοσοκόμος στόν 
Ἐ ρυθρό Σταυρό. Ἐσπούδασε κολυμβητής, βατραχάν
θρωπος, καί πῆρε τό εἰδικό πτυχίο. Παρακολού θησε 
μαθήματα ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς στήν Ἀπο στο
λική Διακονία. Ἄκουσε μαθήματα Κατηχητικῆς στήν 
Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπου ἐργάσθηκε ὡς κα τη χη
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τής ἐπί 12 χρόνια. Μάλιστα, ἕνα ἀπό τά κατηχητό
παι δά του, ὁ Ἀπόστολος Διαρεμές, τόν ἀκολούθησε 
ἀρ γότερα στήν ἱεραποστολή, ἀφοῦ προηγουμένως 
ἐ κά ρη μοναχός στήν Ἱερά Μονή μας παίρνοντας τό 
ὄ νομα Κύριλλος. Μέχρι σήμερα ὁ π. Κύριλλος ἐργά
ζε ται ἀκούραστα, βαδίζοντας στά ἴχνη τοῦ κατη χη
τοῦ καί διδασκάλου του.

Ὁ παπαΚοσμᾶς, ἀφοῦ ἔδωσε ἐξετάσεις, φοίτησε 
γιά ἕνα χρόνο στήν ἐκκλησιαστική Ριζάρειο Σχολή, 
στό τμῆμα τοῦ ἀνωτέρου Φροντιστηρίου. Τό 1975 διέ
κοψε, γιά νά μεταβῆ στό Ζαΐρ, σημερινό Κονγκό, ὡς 
βοηθός τοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Ἀμφιλοχίου Τσούκου 
–με τέπειτα Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας–, ὅπου 
πα ρέ μεινε ἐπί 15 μῆνες. Στό χρονικό αὐτό διάστη
μα, μέ τόν ἐνθουσιασμό, τήν δυναμικότητα καί τήν 
τόλ μη πού τόν διέκριναν, κατάφερε νά κτίση 9 να
ούς. Κατήρτισε συνεργεῖα καί ἄρχισε τήν θεμελίωση 
ναῶν. Τά συνεργεῖα δούλευαν τό ἕνα πί σω ἀ πό τό 
ἄλ λο. Τό ἕνα ἔκτιζε, τό δεύτερο σοβά τιζε, τό τρί το 
περ νοῦσε τίς πόρτες καί τά παρά θυρα, τό τέταρτο 
ἔ κα νε βαψίματα κ.ο.κ. Πρίν τελειώ ση ὁ ἕ νας να ός, 
ἄρ χι ζε ὁ ἄλλος. Μετά ἀπό τό τεράστιο αὐτό οἰ κο δο
μικό ἔργο ἐπέστρεψε στήν Ἑλ λά δα τόν Σεπ τέμβριο 
τοῦ 1976 καί συνέχισε τίς σπου δές του στό Β΄ ἔτος 
τοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ρι ζα ρείου Σχολῆς.

Τό ἑπόμενο ἔτος (1977), ἀφοῦ πῆρε τό πτυχίο του, 
μετέβη στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἐπισκέφθηκε ἐναρέ
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τους ἁγιορεῖτες πατέρες. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί ὁ 
ἅ γιος Παΐσιος, πού τότε διέμενε στό κελλί τοῦ Τι
μί ου Σταυροῦ στήν Καψάλα. Ἀφοῦ συζήτησαν ἀρ
κε τή ὥρα καί ὁ νεαρός καί ἐνθουσιώδης Ἰωάννης 
τοῦ ἄνοιξε τήν καρδιά του καί τοῦ ἀπεκάλυψε τόν 
ἐ σω τε ρι κό του πόθο γιά τήν ἱεραποστολή, ὁ σοφός, 
δια κρι τικός καί ἅγιος Γέροντας μετά ἀπό προσευχή 
τόν συμ βούλευσε νά καρῆ μοναχός στήν Ἱερά Μονή 
Ὁ σί ου Γρηγορίου, μέ τήν ὁποία ὁ Ἰωάννης δέν εἶχε 
καμ μία σχέση ὥς τότε, νά χειροτονηθῆ, καί κατόπιν 
μέ τήν εὐ λογία τῆς Μετανοίας του νά ξεκινήση γιά 
τήν ἱε ρα ποστολή.

Ἔτσι καί ἔγινε. Ὁ Ἰωάννης τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1977 
ἦλθε στό Μοναστήρι μας καί γνωρίσθηκε μέ τόν Κα
θηγούμενο Ἀρχιμ. π. Γεώργιο (Καψάνη). Ὁ Γέρον
τας Γεώργιος ἀργότερα ἔγραψε: «Ὀρθά σκέφθη κε 
(ὁ π. Κοσμᾶς), ὅτι ἡ ἱεραποστολή χωρίς βά σεις καί 
θε μέλια πνευματικά δέν ἀποδίδει. Γι’ αὐτό ἦλ θε στό 
Ἅ γιον Ὄρος καί, κατόπιν συστάσεως καί εὐλογί ας 
ἁγίων Γερόντων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἦλ θε στήν Μονή 
μας καί μοῦ ἐζήτησε νά τόν κάνω μοναχό καί νά 
τόν βοηθήσω νά ἐξέλθη στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγ γε λί
ου στά ἔθνη, στούς εἰδωλολάτρας τῆς Ἀ φρι κῆς. Δέν 
εἶναι αὐτό συνηθισμένο στόν ἁγιορειτικό μονα χι
σμό, ἀλλά δέν ἐδίστασα νά τόν δε χθῶ, διό τι ἔβλε πα 
τόν ζῆλο του, τόν πόθο του. Ἄ κουσα καί τάς συ στά
σεις τῶν ἁγίων Γερόντων τοῦ Ἁγί ου Ὄ ρους –ὑ παι
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νίσσεται τόν ἅγιο Παΐσιο καί τόν Πνευ ματικό τῆς Ν. 
Σκήτης π. Σπυρίδωνα Ξένο–, οἱ ὁποῖοι εἶχαν φω τι
σμό Θεοῦ... Τούς ἔκαμα ὑπα κοή. Ἐπῆρα τόν π. Κο
σμᾶ κοντά μας, ἄν καί μέχρι ἐκεί νη τήν ὥρα δέν τόν 
ἐγνώριζα. Ἔμεινε ἀρκετούς μῆ νες στό Μοναστή ρι 
μας καί ἔμαθε, ὅσα μποροῦσε νά μάθη στό δι ά στη
μα αὐτό ἀπό τά τῆς μοναχικῆς ζω ῆς. Ὁμολο γῶ ὅτι 
στό διάστημα αὐτό, ἔδειξε πολύ ζῆ λο καί ἄ σκη σι. 
Μιά φορά ἐπέρασα ἀπό τό κελ λά κι του καί εἶ δα τό 
κρεββάτι του: Τάβλες, καί πά νω στίς τά βλες ἕνα σεν
τονάκι. Οὔτε κουβέρτα δέν εἶχε. Ἀ φοῦ τά εἶ δα αὐ τά 
καί ἄλλα, σκέφθηκα ὅτι ὁ ἀ δελ φός ἔ χει χά ριν Θε οῦ 
καί πρέπει νά γίνη μονα χός». Ἔ τσι στίς 20 Ἰ ουλί ου 
τοῦ 1978 ἐκάρη μι κρό σχη μος μο να χός λαμβά νον τας 
τό ὄνομα τοῦ ἁγί ου Κο σμᾶ τοῦ Αἰ τωλοῦ. Ἐν συνε
χείᾳ στίς 15 Αὐ γού στου ἔγινε ἡ χει ροτονία του εἰς 
διά κονον καί τήν ἑπομέ νη εἰς ἱε ρέα. Μετά ἀ νε χώ ρη
σε γιά τήν Ἀ φρι κή, ἕτοιμος πλέ ον, καί μέ τήν ἱερα
τι κή χάρι, νά ἀγω νι σθῆ νά ὑλο ποι ή ση τά μεγά λα 
σχέ διά του καί τούς βα θύ τερους πό θους καί ὁ ραμα
τι σμούς του. Καί συνε χίζει ὁ μα κα ρι στός Γέρον τας 
π. Γε ώρ γιος: «ἐκεῖ ἐργάσθηκε ὑ πε ράνθρωπα. Κα
νείς ἀπό ἐμᾶς δέν γνωρίζει ὅλους τούς κό πους του, 
τούς ἀγῶνες του καί τήν ἀγωνία του γιά τίς ψυ χές. 
Μό νον ὁ Ἅγιος Θεός τά γνωρίζει αὐ τά, ὁ Ὁποῖος καί 
θά τοῦ ἀνταποδώση τόν μισθό»6.

6. Περιοδικό Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, 14/1989, σελ. 6264.
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Ἱεραποστολικοί ἀγῶνες

Πράγματι ἐμεῖς ἐδῶ, στά μετόπισθεν, βλέπουμε 
τά πράγματα λίγο ἐπιφανειακά καί ἀρκετές φο ρές 
κρί νουμε κατ’ ἄνθρωπον. Δέν ἠμποροῦμε νά εἰσέλ
θου με στόν βαθύτερο χῶρο τῆς ψυχῆς τοῦ ἱερα πο
στό λου, νά νοιώσουμε τίς ἐσωτερικές συγ κρού σεις, 
τά δι λήμματα πού ἀντιμετωπίζει, τούς με γά λους πει
ρα σμούς πού διέρχεται ἀπό τήν μο χθη ρία τοῦ πο νη
ροῦ, τά δάκρυα πού χύνει, ἀλλά καί τήν Χάρη πού 
λαμβάνει κατ’ εὐδοκίαν Θεοῦ. Ὁ π. Κο σμᾶς δι ῆλ θε 
ἀπό ὅλα αὐτά τά στάδια μέ καρ τε ρία καί ὑ πο μο νή, 
γι’ αὐτό καί ὁ Κύριος τοῦ ἔδω σε τό χάρι σμα τῆς 
ποι μαντικῆς διακρίσεως. Διαβάζου με τίς ἐ πι στο λές 
του καί θαυμάζουμε τόν λε πτό χειρι σμό μέ τόν ὁ
ποῖο ἀντιμετώπιζε τίς διά φορες ὑποθέσεις. Ὅ ταν 
εἶ χε κάποιες ἀπορίες καί προ βλη μα τι σμούς, ἀ πευ
θυ νό ταν καί ἐρωτοῦσε τόν Γέρον τά του. Δέν ἐπα να
παυ ό ταν ποτέ στήν δική του κρίση.

Μόλις ἔφθασε στήν Ἀφρική, ἐπεδόθη σέ ἕνα τιτά νιο 
ἀγῶνα, ρίχνοντας τό βάρος στόν πνευματικό το μέα. 
Ἄρχισε τήν κατήχηση τῶν χριστιανῶν καθ’ ὁμά δες· 
ἀν δρῶν, γυναικῶν, κοριτσιῶν, ἀγοριῶν. Γιά νά προσ
εγ γίζη τούς χριστιανούς τῶν ἀπομεμακρυσμένων πε
ριοχῶν, πῆρε ἕνα γερό αὐτοκίνητο τύπου LandRov
er, μέ τό ὁποῖο γύριζε τά χωριά, ἔχοντας μα ζί του τό 
ἀτομικό του ἀντίσκηνο καί τίς τροφές του. Συγκέν
τρω νε τόν κόσμο καί τούς μιλοῦσε ἐπί ὧρες. Μέ τήν 
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μπαταρία τοῦ αὐτοκινήτου τούς παρουσίαζε σλάιτς 
ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, τούς Ἁγίους Τόπους, τήν θρη
σκευ τική ζωή τῶν χριστιανῶν τῆς πατρίδος μας, μέ
χρι ἀργά τήν νύκτα. Ἐκεῖνοι ἄναβαν φωτιά γιά νά 
φω τί ζωνται καί νά ζεσταίνωνται καί ἐβίωναν πρω
τό γνωρες καταστάσεις καί ἐμπειρίες, κυρίως ὅ μως 
τήν ἀγάπη πού τούς προσέφερε ἁπλόχερα ὁ π. Κο
σμᾶς, ἡ ὁποία ἕνεκα τῆς ἀποικιοκρατίας εἶχε ξε θω
ριά σει στήν μνήμη τους. Πολλές φορές ἀναγκαζόταν 
νά κοιμηθῆ στίς καλύβες τους, ἀλλά δέν τόν ἔ παιρ νε 
κα θόλου ὁ ὕπνος ἀπό τήν μυρωδιά, τά ἔν το μα, τά 
ποντίκια, τά φίδια, τόν ἦχο τῶν τάμτάμ, πού ἔκα ναν 
ὅσοι εἶχαν παραμείνει προσκολ λη μέ νοι στά προ γονι
κά τους ἔθιμα, κυρίως τά μεσά νυ κτα. Ὅ σους ἤ θελαν 
νά ἀσπασθοῦν τήν Ὀρθοδο ξία, τούς ὑποχρέω νε νά 
πα ραδώσουν ὅλα τά μαγικά ἀντικείμε να καί νά πι
στεύ ουν στόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριο Ἰ η σοῦ Χρι στό.

Ἀπό κάθε χωριό ἔπαιρνε ἕνα ἤ δύο ἄνδρες, πού 
τούς ἔφερνε στό Kolwezi –κέντρο τῆς ἱεραποστο λι κῆς 
του προσπαθείας–, προκειμένου νά τούς κατη χήση 
καί νά τούς ἐκπαιδεύση. Τούς κρατοῦσε δύο μέ τρεῖς 
μῆνες. Κατόπιν τούς ἔστελνε πίσω στά χω ριά τους, 
ὅ που κατηχοῦσαν τούς συγχωριανούς τους. Συνέ
τασ σαν καταλόγους μέ τά ὀνόματα τῶν κατηχου
μέ νων καί τῶν ὑποψηφίων γιά βάπτιση. Μετά τήν 
πε ρίο δο τῶν βροχῶν μετέβαινε ὁ π. Κοσμᾶς στά χω
ριά, γιά νά κάνη ὁμαδικές βαπτίσεις στά ποτά μια ἤ 
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στίς λίμνες. Τό ἱερατεῖο τῆς ἱεραποστολῆς ἀπετελεῖ
το τότε ἀπό ἕνα ἱερέα ὅλον καί ὅλον, τόν γηραιό 
π. Γε ράσιμο, ὁ ὁποῖος μέ νεανικό πόθο καί ἀγάπη 
ἔ τρε χε ἀπό χωριό σέ χωριό, γιά νά βαπτίζη τούς 
πι στούς συμπατριῶτες του, νά τούς παντρεύη, νά 
λει τουρ γῆ, νά ἐξομολογῆ καί γενικά νά τελῆ ὅλα τά 
ἅ για Μυστήρια καί ὅ,τι ἄλλο προέκυπτε. Αὐτόν ἔ
παιρ νε ὁ π. Κοσμᾶς κατ’ ἀρχάς στίς περιοδεῖες του 
γιά τίς βαπτίσεις.

Οἱ πρῶτοι ἰθαγενεῖς ἱερεῖς πού σήκωναν ὅλο τό 
βά ρος τῆς νεοπαγοῦς Ἐκκλησίας τοῦ Κονγκό σέ ὅλη 
τήν περιοχή εἶναι οἱ ἀνώνυμοι «ἥρωες» Αὐτῆς, πού 
δέν τούς γνωρίζουν οἱ πολλοί. Μακάριοι εἶναι ὅ σοι 
ὑ πέμειναν μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς τους, ὅπως ὁ π. 
Γε ράσιμος, καί βοήθησαν τόν παπαΚο σμᾶ καί τούς 
μετ’ αὐτόν στό βαρύ ἔργο πού ἀνέλαβαν. Βλέ πον τας 
τήν ἔλλειψη ἱερέων, ὁ τότε Μητρο πο λί της Κεν τρώ ας 
Ἀ φρικῆς Τιμόθεος πῆγε στό Κολουέ ζι καί ἐ χειροτό
νη σε 10 ἱερεῖς ἀπό τούς καλύτερους κατηχητές. Ἕ
νας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ π. Φίλιππος, ὁ ὁποῖος 
ἐ κοι μήθη τό 2014, ἀφοῦ ἐργάσθηκε ὑπεράνθρωπα 
μέ χρι τελευταίας του πνοῆς γιά τό καλό τῆς Ἐκκλη
σίας. Τόν ἐνθυμούμαστε εἰρηνικό καί πρᾶο νά μᾶς 
δί νη τίς ἀνεκτιμήτου ἀξίας συμβουλές του, ὅποτε τοῦ 
τό ζη τούσαμε. Κάτω ἀπό τό πετραχήλι του εὕρισκε 
ἀνά παυση πλῆθος πιστῶν. Σέ ὅλες τίς δύσκολες πε
ρι πτώ σεις ἔφερνε τήν εἰρήνη. Ἦταν ἄτεκνος. Μᾶς 
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ἀ γα ποῦ σε ὅλους σάν παιδιά του, ὅπως καί ἐμεῖς. 
Τό βλέμ μα του ἦταν πάντοτε ἱλαρό καί ξεχείλιζε ἀ
πό χαρά καί ἀγάπη πρός ὅλους, καί μάλιστα πρός 
τούς εὐ ρωπαίους ἱεραποστόλους, ὅταν εἶχε καιρό 
νά τούς δῆ. Διακαῶς ποθοῦσε τήν ἵδρυση Μονῆς. Εἶ
ναι καί αὐτός ἕνας ἀπό τούς ἀγνώστους ἁγίους τῆς 
ἐν τό πιας Ἐκκλησίας.

Ὁ παπαΚοσμᾶς εἶχε μεγάλη μέριμνα γιά τούς 
νέ ους. Τούς συγκέντρωνε καί τούς ὠργάνωνε, ὥστε 
νά ξεφύγουν ἀπό τά ψυχοφθόρα ἔθιμα πού εἶχαν 
πα ρα λάβει ἀπό τίς οἰκογένειές τους ἤ τό κοινωνικό 
τους περιβάλλον. Γιά τόν λόγο αὐτό ἔκτισε μέσα 
στόν χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς στό Κολουέζι ἕνα οἰκο
τρο φεῖο μέ δύο μεγάλες πτέρυγες, πού περιελάμβα
ναν κοιτῶνες, βιβλιοθήκη, ἀναγνωστήριο καί ἄλ λους 
κοινό χρηστους χώρους. Συνεκέντρωσε δέ σέ αὐ τό με
γάλο ἀριθμό νέων, μαθητῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου 
καί Λυκείου, τούς ὁποίους ἐξεπαίδευε ἐκκλη σιαστι
κά, τούς ἐξομολογοῦσε ὁ ἴδιος καί τούς παιδαγω
γοῦ σε μέ αὐστηρό ἡμερήσιο πρόγραμμα. Τούς δίδα
σκε πῶς νά χρησιμοποιοῦν τό κομποσχοίνι, ὅ πως καί 
ὅλους τούς χριστιανούς. Γι’ αὐτό ἀπό τότε οἱ χρι στια
νοί τῆς Ἐκκλησίας μας συνήθισαν στίς ἀκο λου θίες 
νά κρατοῦν κομποσχοίνι καί νά λέγουν ψι θυ ρι στά 
τήν εὐχή. Τούς ἔκανε συνάξεις καί τούς ἐ δι η γεῖ το 
ἱ στο ρίες πατέρων τῆς ἐρήμου.
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Γιά νά ἐξασφαλίση κάποια αὐτάρκεια στό θέμα 
τῆς διατροφῆς καί γενικώτερα στόν οἰκονομικό το
μέα, ἀγόρασε μία μεγάλη φάρμα κοντά στό Κολουέ
ζι, ὅπου ἐξέτρεφε ζῶα, καλλιεργοῦσε λαχανικά καί 
δημιούργησε ὀπωρῶνες. Στήν προσπάθειά του αὐτή 
τόν βοήθησε σημαντικά ὁ πατέρας του Δημήτριος, ὁ 
ὁποῖος μετέβη στό Κολουέζι δύο φορές, ὁπότε καί 
ἀφιέρωνε καθημερινά πολύ χρόνο στήν φάρμα. Φύ
τευσε πολλά ἑσπεριδοειδῆ δένδρα, τά ὁποῖα ὑπάρ
χουν μέχρι σήμερα καί ἀποδίδουν πολλούς καρπούς. 
Γιά νά ἔχη ἡ φάρμα ἐπάρκεια ὕδατος, ἔφερε νερό 
ἀ πό μακρυά. Ἔτσι ἐξασφάλισε τήν ὑδροδότησή της. 
Εἶ χε ἀρκετά εἴδη ζώων, ἀγελάδες, αἰγοπρόβατα, χοί
ρους, κουνέλια, κότες, περιστέρια, γαλοποῦλες, πά
πιες κ.λπ. Αὐτά δέν ἐξασφάλιζαν μόνο τίς βασικές 
ἀ νάγ κες τῆς ἱεραποστολῆς, ἀλλά ἐκάλυπταν καί τίς 
ἀ νάγ κες γιά πολλά ἄλλα παρεμφερῆ θέματα, ὅπως 
ἦταν τά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας ἤ ἡ εὐχαριστία πρός 
κάποια δημόσια πρόσωπα πού εἶχαν συμπαρασταθῆ 
στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς.

Δέν παραμελοῦσε ποτέ τήν φιλανθρωπία. Προσέ
φε ρε φαγητό, πού μαγειρευόταν σέ μεγάλα καζάνια, 
ἐπισκεπτόμενος συχνά τούς 350 περίπου κρατουμέ
νους πού ἦσαν κλεισμένοι στίς φυλακές, ὅπως ἐπίσης 
καί στούς λεπρούς, στούς ἀσθενεῖς τοῦ Δημοσίου 
Νο σοκομείου καί στούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου. 
Δέν ἔμενε ὅμως μόνον στήν παροχή φαγητοῦ. Ὅταν 
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εἶ δε τούς φυλακισμένους νά κοιμοῦνται κάτω, στό 
τσι μεν τένιο δάπεδο, ἀγόρασε κορμούς δένδρων, ἀπό 
τούς ὁποίους κατεσκεύασε στό ξυλουργεῖο τῆς ἱε
ρα ποστολῆς κρεβάτια, τά ὁποῖα μαζί μέ κουβέρτες 
προσέ φερε στίς φυλακές. Ἐξαγόραζε τήν ποινή τῶν 
κρα τουμένων πού εἶχαν καταδικασθῆ γιά μικρά πταί
σμα τα καί τούς ἀπελευθέρωνε. Ὅταν διεπίστω νε ὅ τι 
ἦ σαν ἀσθενεῖς, ἔφερνε δικό του ἰατρό στίς φυλακές 
νά τούς ἐξετάση, καί τούς χορηγοῦσε δωρε άν φάρ
μα κα.

Ἀγάπησε πολύ τούς ἰθαγενεῖς καί ἀφιέρωσε ὁλό
κληρο τόν ἑαυτό του στήν ὑπηρεσία τους καί τήν 
βελ τίωση τῆς ζωῆς τους. Ὅταν τοῦ ζητοῦσαν βοή θεια, 
ἔ σπευδε νά τούς τήν προσφέρη, χωρίς νά κάνη διά
κρι ση σέ βαπτισμένους καί μή. Μία φορά με τα βαί
νον τας στήν πόλη Μούσιμα, στά σύνορα μέ τήν Ζάμ
πια, συνάντησε ἕνα φορτηγό τῆς ἑταιρείας G.K.M. 
γε μάτο γυναικόπαιδα πού πήγαινε στό Κολου έ ζι. 
Εἶχε ὑποστῆ κάποια βλάβη στήν μηχανή του καί ἦ
ταν σταματημένο ἐπί δύο ἡμέρες. Ἄν καί σέ λίγο θά 
νύ χτω νε καί ἦταν μακρινή ἡ ὑπόλοιπη διαδρομή, ὁ 
πα παΚοσμᾶς σταμάτησε γιά νά βοηθήση ὡς συνή
θως. Ἔχοντας ἐργαλεῖα κατάλληλα, μπῆκε κά τω ἀ
πό τό αὐτοκίνητο, βρῆκε τήν βλάβη, καί σέ λίγο τό 
φορ τηγό ξεκινοῦσε γιά τόν προορισμό του, μέ τά ἐν
θου σιώδη χειροκροτήματα καί τίς ἰαχές τῶν ἐπιβα
τῶν. Ἀψηφοῦσε τούς κινδύνους. Ἔλεγε: «Ἐμένα μέ 
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ἔ τα ξε ὁ Θεός Ἱεραπόστολο σ’ αὐτή τήν περιοχή· ὅ
που καί νά πηγαίνω, θά βοηθῶ ὅποιον συναντήσω 
πού ἔχει τήν ἀνάγκη μου»7.

Τακτικά ἐπισκεπτόταν τούς λεπρούς στήν πόλη 
Κάζενζε γιά νά τούς δώση τρόφιμα καί φάρμακα. Ἐ
κεῖ ἔ βλε πες ἀνθρώπους χωρίς μύτη, μέ κομμένα αὐ
τιά, χέ ρια καί πόδια, πού περίμεναν ὄχι τόσο τήν ὑλι
κή βο ή θεια, ὅσο κάποια ἐκδήλωση συμπαραστάσεως 
καί ἀ γάπης. Καί ἐπειδή ὁ π. Κοσμᾶς εἶχε πολλή ἀγά
πη, τήν προσέφερε πλουσιοπάροχα. Ἀποφάσισε καί 
τούς χο ρηγοῦσε κάθε μῆνα ἕνα γουρούνι καί ἄλλα 
φα γη τά. Γι’ αὐτούς τούς λόγους ὁ π. Κοσμᾶς ἦ ταν τό 
πιό ἀγαπητό πρόσωπο τῆς ἐπαρχίας Katanga, τόσο 
στίς δη μόσιες ὑπηρεσίες ὅσο καί στόν λαό. Ὅλοι τόν 
ἀ γα ποῦσαν, τόν ἐσέβοντο, καί τόν ἄφηναν νά μπαί νη 
ἐ λεύθερα σέ κάθε ὑπηρεσία. Γι’ αὐτόν ὅλες οἱ πόρ
τες ἦσαν ἀνοικτές. Εἶχε ξεγράψει τελείως τόν ἑ αυ τό 
του. Ἀκόμα καί τήν νύκτα ταξίδευε, γιά νά κερ δί ζη 
χρό νο καί ἔτσι νά προχωρῆ τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Τά προβλήματα τῶν ἰθαγενῶν ἦσαν πολλά καί 
ποι κίλα. Ὁ παπαΚοσμᾶς συμμετεῖχε καί συνέπασχε 
μα ζί τους. Ὅλοι τους ἦσαν συνηθισμένοι νά προσφεύ
γουν στόν φύλαρχο τοῦ τόπου τους (τόν «σέφ»), γιά 
νά τούς λύνη τίς διαφορές. Συνήθως αὐ τοί εἶναι καί 

7. Ὁ Ἱεραπόστολος τοῦ Ζαΐρ π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης, ἔκδ. Ἱεραπο
στολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Θεσσαλονίκη 1996, 
σελ. 31.
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μά γοι καί δικάζουν κατά τό δικό τους «δίκαιον». 
Τώ ρα πλέον, γιά ὅσα προβλήματα εἶχαν, κατέ φευ
γαν στόν παπαΚοσμᾶ, νά τούς τά ἐπιλύ ση, ἔ χον τας 
ἐμ πι στοσύνη στήν κρίση του, ἐπειδή εἶχε τόν φωτι
σμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί αὐτός διέ θε τε ἕνα 
με γά λο μέρος ἀπό τόν πολύτιμο χρόνο του γιά νά 
τούς ἐξυπηρετῆ, μέ κριτήρια χριστιανικά, ὀρ θό δοξα. 
Τά πλέον συνήθη προβλήματά τους ἦσαν δια ζύ για, 
πορ νεῖες, μοιχεῖες, κλοπές, ἀδικίες ἤ καί ἄλ λες ἁ
πλές διενέξεις. Προλάβαινε πολλά διαζύγια· δέν τούς 
ἄφηνε νά χωρίσουν. Ἐπειδή ἐδυσκολεύοντο στά θέ
μα τα τῆς ἠθικῆς, δηλαδή στό νά ζοῦν βίο κα θα ρό 
καί ἐνάρετο, ὁ π. Κοσμᾶς στίς συνάξεις πού τούς 
ἔ κα νε, τούς ἐτόνιζε ἰδιαίτερα καί τούς συμ βού λευε 
γιά τά θέματα αὐτά. Τά λόγια καί οἱ συμ βου λές του 
ἦσαν γι’ αὐτούς νόμος. Ἔλεγαν: «τό εἶ πε ὁ π. Κο
σμᾶς», καί σταματοῦσαν τίς ἔχθρες καί ἀντι δι κί ες 
με ταξύ τους.

Τό ζήτημα τῆς μαγείας ἦταν πολύ σοβαρό. Οἱ νεο
φώτιστοι, ἄν καί εἶχαν βαπτισθῆ, διατηροῦσαν ζωη
ρά στήν μνήμη τους τίς ἐπιδράσεις τῆς μαγείας καί 
ἐφοβοῦντο τόν μάγο. Σέ ἐρωτήσεις τοῦ παπαΚοσμᾶ 
ἔλεγαν: «Ναί, ὁ μάγος εἶναι φοβερός· μπορεῖ νά μέ 
σκοτώση». Πολύ ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἐξάλειψη τῆς 
μαγείας ἀπό τήν μνήμη καί τήν ζωή τους. Ἐγύριζε 
στίς πόλεις, στά χωριά, στίς καλύβες, στά δάση καί 
ἔπαιρνε τά μαγικά τους ἀντικείμενα. Εἶχε μαζέψει 
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ἀρ κετά καί εἶχε σκοπό νά γράψη βιβλίο γιά τήν μα
γεία, ἀλλά δέν πρόλαβε. Ἰδιαίτερα τούς ἐτόνιζε, ὅτι 
ἐφόσον εἶναι βαπτισμένοι καί συμμετέχουν ἐνεργά 
στά ἅγια Μυστήρια, δέν κινδυνεύουν ἀπό τούς μά
γους καί ἄρα δέν πρέπει νά τούς φοβοῦνται.

Μαρτυρίες ζώντων πνευματικῶν του τέκνων

Ὁ παπαΚοσμᾶς ἐργάσθηκε ὑπεράνθρωπα, θυ
σια στικά, ἀψηφώντας τόν ἑαυτό του. Ὅμως θά τόν 
ἀ δι κούσαμε, ἐάν ἀναφέραμε γεγονότα ἀπό τήν ζωή 
καί τό ἔργο του ὑπό τύπον ἀφηγήσεως μόνον. Γι’ 
αὐ τό παραθέτουμε τίς αὐθεντικές μαρτυρίες κάποι
ων ἀφρικανῶν πνευματικῶν του τέκνων καί στε νῶν 
συν ερ γατῶν του, πού ζοῦν μέχρι σήμερα, ἀπό ἀ να
μνή σεις καί ἐμπειρίες τους. Ἀπό τόν τρόπο ἐκφρά
σε ώς τους ἀντιλαμβανόμαστε τόν βαθύτερο πνευμα
τι κό σύνδεσμο πού ὑπῆρχε μεταξύ τους.

Ὁ Σταῦρος Kasongo, πού εἶναι σήμερα 60 ἐτῶν 
καί συνεχίζει νά ἐργάζεται στήν ἱεραποστολή ὡς ὁ
δη γός, καταθέτει: «Ὁ παπαΚοσμᾶς ἦταν γιά μένα 
ἕ νας ἀληθινός πατέρας. Μᾶς ἀγαποῦσε καί μᾶς 
φρόν τιζε καλύτερα καί ἀπό πατέρας. Ἀγωνιοῦσε γιά 
τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Πρίν ἀπό κάθε μεγά λη 
ἑ ορ τή μᾶς δίδασκε γιά τό νόημά της καί μᾶς πα ρα κι
νοῦ σε γιά Ἐξομολόγηση καί γιά Θ. Κοινω νία. Κά θε 
Σάβ βατο βράδυ μᾶς ἔκανε σύναξη καί μᾶς ἐξηγοῦ σε 
τό Ἀποστολικό καί Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑπο
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μέ νης. Ἀλλά καί κάθε βράδυ μετά τό Ἀπόδειπνο μᾶς 
ἔ λε γε ἱστορίες Πατέρων τῆς ἐρήμου ἀπό τό Γεροντι
κό. Μᾶς εἶχε δώσει κομποσχοίνι καί μᾶς δίδασκε 
κα θη με ρι νά πῶς νά λέμε τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, πῶς 
νά διώχνουμε τούς κακούς λογισμούς καί πῶς νά 
ζη τᾶ με τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Γιά ὅσους ἑτοιμάζονταν 
γιά γάμο, ἐκεῖνος πλήρωνε σχεδόν ὅλα τά ἔξοδα. Ἔ
δι νε ἕτοιμο σφαχτό γουρουνάκι γιά τό τραπέζι τοῦ 
γάμου. Εἶχε δικές του νυφικές στολές γιά τίς νύ φες, 
καί τελοῦσε ὁ ἴδιος τό Μυστήριο. Σέ ὅλα τά ζευ γά
ρια πού στεφάνωνε ἔδινε κατόπιν ὡς δῶρο τήν Ἁ γία 
Γρα φή καί τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παν α
γίας. Ἐμένα μοῦ ἔμαθε νά ὁδηγῶ αὐτοκίνητα. Μοῦ 
ἔβγαλε ἄδεια ὁδηγήσεως καί μοῦ ἔμαθε τήν τέ χνη 
τῶν ἠλεκτροσυγκολλήσεων. Ὅ,τι εἶμαι σήμερα καί 
ὅ,τι ἔμαθα στήν ζωή μου, τό ὀφείλω σ’ αὐτόν. Ἦλθε 
κον τά μας ὄχι γιά δόξες καί ἀξιώματα ἤ γιά νά μᾶς 
ἐκ με ταλ λευθῆ ἤ γιά νά πάρη διαμάντια καί ἐλεφαν
τό δον τα. Ἦλθε γιά νά μᾶς διακονήση. Ἀνα ρω τιέ μαι: 
“θά τόν συναντήσω ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός στήν ἄλλη 
ζωή;”».

Ὁ Μωυσῆς Kalenga, 65 ἐτῶν, εἶναι καί αὐτός ἀπό 
τούς πρώτους συνεργάτες τοῦ παπαΚοσμᾶ. Εἶναι 
με ταφραστής καί ὑπεύθυνος τῆς ἀποθήκης τῆς Ἱερα
πο στολῆς στό Κολουέζι. Ὁμιλεῖ τέλεια ἑλληνικά, πού 
τά ἔμαθε κατά τήν τετραετῆ παραμονή του στήν Ἱ. 
Μονή μας. Καταθέτει: «… ἔμεινα κοντά στόν παπα
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Κοσμᾶ. Κάναμε πολλά ταξίδια. Συναντήσαμε πολ
λά ἐμπόδια καί περιπέτειες. Τόν θαύμαζα, διότι 
ἦ ταν πολύ διαφορετικός ἀπό ἐμᾶς τούς ντόπιους. 
Εἶ χε τόν Θεό μέσα του… Ἡ ἀγάπη του γιά τούς 
Κον γ κο λέζους δέν εἶχε ὅρια· ἦταν ὁ ἄγγελός μας. 
Ζοῦ σε σάν ἄγγελος ἀνάμεσά μας καί κανείς δέν 
τόν πείραζε. Τόν θεωρούσαμε σάν ἀπεσταλμένο τοῦ 
Θε οῦ καί πατέρα ὅλων μας, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καί 
θρη σκεύματος. Πόσες φορές, ὅταν ἐπιστρέφαμε στήν 
ἕδρα μας στό Κολουέζι, ἔδενε τά καρότσια τῶν ἀν
θρώ πων, πού συναντούσαμε στόν δρόμο καί πού με
τέ φε ραν τρόφιμα ἤ κάρβουνα, πίσω ἀπό τό τζίπ καί 
τά τραβοῦσε μέχρι τό Κολουέζι! Καί ἐκεῖνοι δέν ἤ ξε
ραν πῶς νά τόν εὐχαριστήσουν. Τραγουδοῦσαν αὐ
το σχέ δια τραγούδια καί εὐχόντουσαν στόν Θεό γιά 
τόν εὐεργέτη τους παπαΚοσμᾶ.

Ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ὁ Χριστός προσ
καλοῦσε τούς Μαθητές Του, ἔτσι καί ὁ π. Κοσμᾶς κα
λοῦσε μερικούς νέους γιά νά συγκροτήση τό δι κό του 
κοινόβιο. Μᾶς ἔπαιρνε κοντά του καί μᾶς κατήρτιζε 
σέ διάφορες δουλειές. Ἦταν ὁ ἴδιος πολυτε χνί της, 
ἀ κόμα καί κολυμβητής. Γνώριζε νά ὁδηγῆ καί νά ἐ
πι σκευάζη αὐτοκίνητα, νά εἶναι ἀρχιμάστορας στίς 
οἰ κο δομικές ἐργασίες, νά παρέχη πρῶτες βοή θει ες 
καί φάρμακα, νά εἶναι σιδηρουργός καί ἠλεκτροσυγ
κολ λη τής καί πολλά ἄλλα. Ἐπιστατοῦσε ὁ ἴδιος σέ 
ὅ λα τά ἔργα. Δέν γνώριζε ἀπό κούραση. Δέν σταμα
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τοῦ σε μπροστά σέ ὁποιοδήποτε ἐμπόδιο, μέχρι νά 
τε λειώ ση τήν ἐκκλησία ἤ τό ἔργο πού εἶχε ἀρχίσει. 
Ἔ δι νε φαγητό σέ ὅλους τούς ἐργάτες καί ἔτρωγε 
καί ὁ ἴδιος μαζί τους. Ἔγινε ἕνα πράγμα μαζί μας. 
Ἔ γι νε στήν καρδιά Κονγκολέζος, ἄν καί στό μυαλό 
ἦ ταν Εὐ ρωπαῖος. Ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Μᾶς 
ἄ φη σε τήν ἁγιότητά του. Αὐτό εἶναι τό καλύτερο δῶ
ρο του σ’ ἐμᾶς».

Ὁ πρεσβύτερος π. Σεραφείμ Ilunga, 58 ἐτῶν, οἰ κο
νο μολόγος, πατέρας 10 παιδιῶν, καταθέτει: «Ἤ μουν 
ἕνα ἀπό τά 35 παιδιά τοῦ Οἰκοτροφείου, ἡ λι κίας 8 
ἕως 20 ἐτῶν. Ὁ παπαΚοσμᾶς ἦταν ἐξαιρετι κός καί 
πολύ πιό διαφορετικός ἄνθρωπος ἀπό ὅλους μας. 
Κον τά του νιώθαμε σιγουριά, ἀσφάλεια καί χαρά. 
Ἦ ταν ὁ ἄνθρωπος μέ τό χαμόγελο. Γεννημέ νος γιά 
αὐ τήν τήν ἀποστολή. Ἔδινε χαρά καί εὐλογία στόν 
δυ στυ χισμένο κόσμο μας. Γιά νά προ χω ρῆ τό ἔρ γο 
τῆς ἱε ραποστολῆς, ἔγινε φίλος μέ ὅ λους τούς ὑπευ
θύ νους τῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν τοῦ Κολουέ ζι. Στούς 
κλέ φτες, τούς φυλακισμένους, τούς μεθυσμέ νους, σέ 
ὅ λους εἶχε νά πῆ ἕνα λόγο ἀ γά πης καί παρηγο ρι ᾶς, 
καί πάν τοτε μέ ἕνα δῶρο στό χέρι… Ἦ ταν πολύ ἐρ
γατικός. Κοιμόταν περίπου 4 ὧ ρες τό 24ωρο. Τίς ὑ πό
λοι πες ὧρες μελετοῦσε, ἔκα νε σχέ δια γιά ἐκκλη σί ες 
καί σχολεῖα ἤ ἑτοίμαζε τό πρό γραμ μα τῆς ἑπο μέ νης 
ἡμέρας. Ἀσχολεῖ το μέ τά παι διά τοῦ οἰκοτρο φεί ου, 
ἀπό τά ὁ ποῖα προσ δο κοῦ σε νά βγοῦν οἱ αὐ ρια νοί 
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ἱε ρεῖς καί ἱερα πόστο λοι τοῦ Κον γ κό. Λειτουρ γοῦσε 
ἁ πλά καί μέ δυ να τή πίστη. Δέν ἐπέτρε πε ἀτα ξί ες 
μέ σα στόν ναό. Ἀ γα ποῦ σε τόν μο να χι σμό. Ἀ πό τό 
1982 εἶχε ξεκι νή σει νά κτίζη τό Μο να στή ρι τοῦ Ἁ γί
ου Νεκτα ρίου, σέ κατοικημένη πε ριο χή τοῦ Κολουέ
ζι πού λέ γεται “Κα μα νιόλα”. Σήμερα τό Μο να στή ρι 
αὐ τό λει τουρ γεῖ μέ ἕξι μοναχές. Σα ράν τα μέ ρες με
τά τόν θάνα τό του ἐμ φα νί σθηκε στόν ὕπνο μου καί 
μοῦ εἶ πε: “Σε ρα φείμ μή στενο χω ριέ σαι. Δέν πέ θανα. 
Ἔ λα μαζί μου νά μέ δῆς ποῦ εἶμαι”. Με τά μοῦ εἶ πε: 
“Κοί τα ξέ με. Εἶ μαι ἀναστημέ νος”. Με τά τόν τραγι
κό θάνατό του μεί να με πνευ μα τι κά ὀρφα νοί. Ἡ πί
στη του, τά φι λαν θρω πικά καί πνευματικά του ἔρ γα 
πα ραμέ νουν γιά μᾶς πα ρά δει γμα πρός μί μη ση στήν 
χρι στι α νι κή ζωή μας. Εἶ ναι νι κη τής τοῦ κα κοῦ, διά 
τοῦ κα λοῦ».

Οἱ τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του 
καί τό ἅγιο τέλος του

Ὁ π. Κοσμᾶς πραγματοποίησε τέσσερα ταξίδια 
στήν Ἑλλάδα, τά ἔτη 1981, 1982, 1984 καί 1988. Τόν 
πε ρισσότερο χρόνο τόν ἀφιέρωνε στήν Ἱ. Μονή τῆς 
Με τα νοίας του. Ἦταν πολύ κουρασμένος σωματικά 
καί ψυχικά καί ζητοῦσε νά βρῆ ἐκεῖ λίγη ἡσυχία γιά 
προσ ευχή καί περισυλλογή.

Σύμφωνα μέ τίς ἀνεξιχνίαστες βουλές τοῦ Θεοῦ, 
μετά τό τελευταῖο του ταξίδι στήν Ἑλλάδα καί στό 
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Ἅ γιον Ὄρος, πού ἦταν καί τό τελευταῖο τῆς ἐπίγειας 
ζω ῆς του, ἐπέστρεψε στό Κολουέζι μέ νέες δυνάμεις 
καί ἐνθουσιασμό. Προετοίμαζε τήν κατασκευή τοῦ 
Δη μο τικοῦ Σχολείου τῆς Ἱεραποστολῆς στό Κολουέ
ζι. Τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, 6 Ἰανουα ρίου τοῦ 
1989, βάπτισε 350 ἰθαγενεῖς στό Κολουέζι καί μετά 
τέ λε σε 22 γάμους. Στίς 18 καί 19 Ἰανουαρίου κατέ
γρα ψε μέ τήν κάμερά του ὅλες τίς ἐγκαταστάσεις 
τῆς Ἱ εραποστολῆς, διότι ἤθελε νά στείλη τήν βιντεο
κα σέ τα στούς συγγενεῖς του στήν Ἑλλάδα, καί ἀμέ
σως μετά ἀνεχώρησε γιά τό Λουμπουμπάσι. Διήνυε 
πλέ ον τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του καί ἐνερ
γοῦ σε σάν νά τό ἐγνώριζε. Ζητοῦσε συνεχῶς συγχώ
ρη ση ἀπό ὅλους: τούς συνεργάτες του, τούς Ἱερεῖς, 
τούς πιστούς, ἄν ἀνθρωπίνως κάποτε τούς εἶχε πι
κρά νει σέ κάτι. Μιλοῦσε γιά τήν ταπείνωση. Ἔδινε 
ὁ δη γίες, σάν νά ἦταν νά φύγη. Στήν τελευταία του Θ. 
Λει τουρ γία, στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο
τό κου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Λουμπουμπάσι, 
μι λοῦ σε μέ μάτια βουρκωμένα περί μετανοίας. Τούς 
ὑ πεν θύ μι σε τό μυστήριο τοῦ θανάτου καί ὅτι γιά 
ὅ λους θά πρέπει ἀπό ἐδῶ νά ἀνατείλη ἡ χαρά τῆς 
ἀ νε σπέ ρου Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ἦλθε ὅμως ἡ ὥρα καί γι’ αὐτόν, τόν ἀκαταμάχητο 
καί ἀκούραστο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, νά μεταβῆ 
στά οὐράνια σκηνώματα, στήν δική του αἰώνια ἀνά
παυ ση, τήν μοιραία ἐκείνη βραδυά τῆς 27ης Ἰανουα
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ρί ου 1989. Εἶχε εἰδοποιήσει ἐνωρίτερα τόν κ. Χάμπο 
Γε ωρ γίου –στενό συνεργάτη του ἐκ Κύπρου– στό Λι
κά σι, ὅτι κατευθυνόμενος πρός Κολουέζι θά περνοῦ
σε ἀπό ἐκεῖ, συνοδευόμενος ἀπό τόν πρόξενο τῆς Ἑλ
λη νι κῆς Κοινότητος κ. Κυβετό καί τόν Μωυσῆ, μέ λος 
τῆς ἱεραποστολῆς.

Εἶχαν βγῆ ἀπό τήν πόλη Λουμπουμπάσι καί ἦσαν 
στό 55ο χιλιόμετρο τῆς διαδρομῆς, κοντά στό χω ριό 
Σοφουμάνγκο. Ἡ ὥρα ἦταν ὀκτώ καί δέκα τό βρά
δυ. Ἐκείνη τήν ὥρα κατέβαινε ἕνα φορτηγό ἀπό τό 
ἀν τίθετο ρεῦμα, ἡ καρότσα τοῦ ὁποίου προεξεῖχε 
ἀ πό τό μπροστινό κουβούκλιο τοῦ αὐτοκινήτου περί 
τούς 30 πόντους ἑκατέρωθεν. Ὁ παπαΚοσμᾶς δέν 
ἀν τε λήφθη, λόγῳ τοῦ σκότους, τήν προεξέχουσα κα
ρότ σα τοῦ φορτηγοῦ, μέ ἀποτέλεσμα τό φορτηγό 
νά θε ρί ση κυριολεκτικά τήν ἀριστερή πλευρά τοῦ 
LandRover πού ὡδηγοῦσε ὁ π. Κοσμᾶς. Μόνον ἕνα 
«ὤχ» πρό λα βε νά πῆ καί ἐξέπνευσε. Ὁ πρόξενος πού 
κα θόταν δίπλα του δέν ἔπα θε τίποτα, ἐνῶ ὁ Μωυ
σῆς τραυματίσθηκε ἐ λα φρά. Ὅ πως δέ καταθέτει ὁ 
Μω υ σῆς: «Ἦλθαν οἱ χω ρι κοί νά μᾶς βοη θή σουν καί 
εἰ δο ποιήθηκε ὁ κ. Χάμ πος Γε ωρ γίου, ὁ ὁ ποῖος ἔτρε
ξε μέ τό αὐτοκίνητό του καί με τέ φερε τήν σορό του 
στό Νοσοκομεῖο τοῦ Λουμ πουμ πάσι». Ἐ κεῖ ὅλοι οἱ 
χρι στιανοί ἔκλαιγαν καί ἔ λε γαν: «Χάσα με τόν πατέ
ρα μας. Χάσαμε τόν προ σ τά τη μας. Χάσα με τόν ἄν
θρω πο πού μᾶς ἀγα ποῦ σε καί θυ σιά στη κε γιά μᾶς». 
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Τά κλάματα καί τά μοι ρο λό για τους δέν περιγρά
φον ται. Ἔβαλαν τήν σο ρό σέ εἰ δι κό νεκροθά λα μο. 
Ἐ πί τρεῖς ἡμέρες, μέχρι τήν τα φή του, στό σῶ μα του 
δέν παρετηρήθη ἡ νε κρι κή ἀ καμ ψία, ἀλλά παρέμει
νε εὔκαμπτο παρά τό κρύο, ὅ πως συμβαίνει σέ ὅ
λους τούς Ἁγιορεῖτες πατέρες. Ἀ πό τήν μύτη του δέ 
ἔ τρε χε αἷμα.

Ἀμέσως μετά τό ἀτύχημα ἐμφανίσθηκε ὁ π. Κο
σμᾶς σέ κάποιον χωρικό, πού εἶχε βρῆ σ’ ἐκεῖνο τόν 
τό πο ἕνα μπουκάλι μέ Ἅγιο Μῦρο, λέγοντάς του νά 
τό παραδώση στούς ὑπευθύνους τῆς Ἱεραποστολῆς, 
γιατί αὐτό δέν εἶναι κοινό λάδι. Με τά ἀπό τρεῖς 
μῆ νες, ὅταν πλέον εἶχε ἀναλάβει τό ἱε ρα πο στο λικό 
Κλι μάκιο ὁ π. Μελέτιος, ἄλλος χω ρι κός ἀνήγγειλε 
στόν π. Μελέτιο ὅτι ὁ π. Κοσμᾶς ἐμ φα νί σθηκε καί σ’ 
αὐ τόν, λέγοντάς του νά πῆ στόν ὑπεύ θυνο τῆς ἱερα
πο στο λῆς ὅτι γύρω ἀπό τό σημεῖο τοῦ ἀτυχήμα τος 
βρί σκον ται πεταμένα τρία πολύ τιμα ἀντικείμενα, ἕ
να μπου κάλι μέ λάδι, ἕνα μα χαί ρι καί ἕνα τρίγωνο. 
Πρά γμα τι τά ἀντικείμενα αὐ τά βρέθηκαν. Ἦταν ἕνα 
δεύ τερο μπουκάλι μέ Ἅ γιο Μῦ ρο, μία Ἁγία Λόγχη 
γιά τήν Προσκομιδή, καί ἕνα Ἐ πι γο νάτιο. Ἡ Ἁγία 
Λόγ χη, ὡς ἱερό κειμήλιο, δια φυ λάσ σε ται σήμερα στήν 
Ἱ ερά Μονή μας.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία διαβάσθηκε στίς 30 Ἰανου
α ρίου στόν Ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό κου 
στό Λουμπουμπάσι. Ἡ ἐκκλησία καί ὁ προαύλειος 
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χῶ ρος ἦσαν ἀσφυκτικά γεμάτα ἀπό κόσμο. Παρόντες 
ἦ σαν ὁ Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς Τιμό θεος, 
ὅ λοι οἱ Ἕλληνες –περί τούς 500–, ὅλοι οἱ ἐν τό πιοι χρι
στια νοί μας, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου, ὁ 
Νο μάρ χης, ὁ Δήμαρχος, ὁ Στρατηγός, ὁ Εἰ σαγ γελέας 
καί ἄλλοι. Ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία ἀκού γον το οἱ θρῆ
νοι καί οἱ ἀλαλαγμοί τῶν γυναικῶν. Τό ἀ πό γευμα 
τῆς ἰδίας ἡμέρας τό σκήνωμα τοῦ π. Κοσμᾶ μέ μι κρό 
ἀ ε ροσκάφος μεταφέρθηκε στό Κολουέζι. Ἡ ἐκ κλη
σία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ αὔλειος χῶρος καί ὅλοι οἱ 
δρό μοι ἔξω ἦσαν ἀσφυκτικά γεμάτοι ἀπό χι λιά δες 
κό σμο, πού περίμεναν μέ ἀγωνία καί δάκρυα στά 
μά τια. Ὅταν ἔφθασε τό σκήνωμα, ὅλος ὁ κό σμος 
ξέ σπασε σέ ἀλαλαγμούς καί ξεφωνητά. Δέν περι
γρά φεται μέ λόγια τό γεγονός, ὅπως καταθέτει ὁ π. 
Σε ρα φείμ Ilunga. Οἱ ἐντόπιοι καί οἱ Ἕλληνες κατα
στη μα τάρ χες ἔκλεισαν τά καταστήματά τους γιά νά 
πα ρευ ρε θοῦν στήν κηδεία, ἐνῶ σέ ὅλο τό Κο λου έ ζι 
ἐ κη ρύ χθη ἐπισήμως τριήμερο πένθους. Παρέστησαν 
ἐ πί σης ὅλες οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου, οἱ παραδοσιακοί φύ
λαρ χοι («σέφ») καί ὅλοι ὅσοι τόν εἶχαν γνωρίσει καί 
εἶ χαν γευθῆ τήν φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη του.

Ἡ ταφή του ἔγινε πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ἱ. 
Να οῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Κολουέζι. Πλῆθος ἀπό 
στε φάνια, ἀνθοδέσμες, λουλούδια καί πρασινάδες ἐ
κά λυ ψαν τόν τάφο του, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε καί συνε
χίζει νά ἀποτελῆ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς εὐλαβείας τοῦ 



128

ὀρθοδόξου λαοῦ αὐτῆς τῆς χώρας καί προσ κύνημα 
καθημερινό τῶν πιστῶν τοῦ Κολουέζι. Ὅλοι οἱ προσ
ερχόμενοι γιά νά ἐκκλησιασθοῦν στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁ
γίου Γεωργίου προηγουμένως περνοῦν, βά ζουν με τά
νοια καί ἀσπάζονται τόν Σταυρό τοῦ τά φου του. Τό 
καν τηλάκι του τό ἔχει ἀναλάβει νά εἶναι ἀ κοίμητο ἡ 
πα λαιά συνεργάτις του, «ἡ μητέρα Θεα νώ» (Μουσ
δε λε κίδου, 90 ἐτῶν σήμερα, ἀπό τήν Ἔ δεσ σα), μία 
ἡ ρωι κή παρουσία στόν χῶρο τῆς Ἱεραποστο λῆς, ἡ 
ὁ ποία ἐπί 31 συναπτά ἔτη ἀκολουθεῖ τά βή μα τα τοῦ 
πα παΚοσμᾶ καί προσφέρεται θυσια στι κά, ἔχοντας 
καί αὐτή ξεγράψει τελείως τόν ἑαυτό της χά ριν τῆς 
Ἱερα ποστολῆς.

Λυπούμαστε, ὡς ἄνθρωποι, γιά τόν πρόωρο θάνα
το τοῦ μακαριστοῦ παπαΚοσμᾶ, ὁ ὁποῖος ἀντάλλα
ξε τά ἐπίγεια μέ τά ἐπουράνια, σέ ἡλικία μόλις 47 
ἐ τῶν. Στό βάθος ὅμως τῆς ψυχῆς μας νιώθου με μία 
πνευ ματική ἀνάπαυση, διότι νίκησε τόν κο σμοκρά
το ρα διάβολο καί ἀναπαύθηκε στούς κόλ πους τοῦ 
Θε οῦ μαζί μέ τούς Ἁγίους, ἀφήνοντας πί σω του μία 
με γάλη παρακαταθήκη στόν χῶρο τῆς Ἱε ραποστολῆς. 
Αὐτό τό ἀναγνωρίζουν καί οἱ ἰθαγενεῖς ἀδελφοί μας, 
οἱ ὁποῖοι τόν ἔχουν θέσει πολύ ψηλά στήν συν εί δη σή 
τους. Γι’ αὐτό βλέπεις στίς καλύβες τους, στούς τοί
χους ἀπό ψημένες πλίνθους, νά ἔχουν τοποθετήσει 
δί πλα στίς χάρτινες εἰκόνες τῶν Ἁ γίων καί τήν φω
το γραφία τοῦ παπαΚοσμᾶ καί νά βαπτίζουν τά 
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παι διά τους μέ τό ὄνομά του. Ἀλλά καί στήν Ἑλλά
δα, στόν Δῆμο Σταυρουπόλεως Θεσ σα λονί κης, κον
τά στό πατρικό του σπίτι, ἐκεῖ ὅπου πέρασε τά παι
δι κά του χρόνια, ὁ οἰκεῖος Δῆμος ὠνόμασε μία ἀπό 
τίς κεν τρικές ὁδούς του πρός τιμήν του: «Ὁδός Κο
σμᾶ Ἱ εραποστόλου».

Τό ἔργο τοῦ Θεοῦ συνεχίζεται

Μέ τό ἱεραποστολικό του ἔργο ὁ παπαΚοσμᾶς 
κα τώρθωσε νά θέση τίς πνευματικές καί ὑλικές βά
σεις γιά μία πορεία εὐαγγελισμοῦ πού φθάνει μέ 
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ὥς τίς ἡμέρες μας.

Ἔφυγε ὁ π. Κοσμᾶς, ἀλλά τό ἔργο τοῦ Θεοῦ συνε
χίζεται. Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας, π. Γεώργιος, 
ὑ πα κούοντας στίς ἐπίμονες παρακλήσεις τοῦ τότε 
Μη τρο πολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Τιμοθέου, ἀπέ
στει λε τόν Ἱερομόναχο π. Μελέτιο Γρηγοριάτη, γιά 
νά λάβη τήν πνευματική σκυτάλη καί νά συνεχίση τό 
ἱε ρα πο στολικό ἔργο τοῦ Κλιμακίου τοῦ Κολουέζι. 
Ὁ π. Μελέτιος ἔφθασε στό Ζαΐρ –σημερινό Κονγκό– 
σα ράν τα ἡμέρες μετά τόν θάνατο τοῦ πρώτου Γρηγο
ριά  του Ἱεραποστόλου. Στό Κλιμάκιο συνεχίζει νά 
ἐρ γά ζε ται φιλότιμα καί θυσιαστικά ὁ μοναχός π. 
Κύ ριλ λος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔλθει στό Κολουέζι μέ τόν 
π. Κο σμᾶ τό 1981 καί ἔκτοτε παραμένει ἐκεῖ ὡς μό
νι μο στέλεχος τοῦ Κλιμακίου, καθώς ἐπίσης καί ἄλ
λοι Γρη γο ριάτες πατέρες, οἱ ὁποῖοι μεταβαίνουν μέ 
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τήν εὐ λογία τῆς Ἱ. Μονῆς καί συμπαρίστανται στό 
ἔρ γο τοῦ Κλιμακίου.

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ἐτέθησαν τά θεμέλια 
τῆς πρώτης ὑποσαχάριας ἀνδρώας Μονῆς, χάρη στίς 
σύν τονες προσπάθειες τοῦ λαμπροῦ ἐγγάμου κληρι
κοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης, π. Γεωργίου Κουγιουμτζό γλου, 
μέ χρήματα πού συνεκέντρωσε τε λῶν σαραν ταλεί
τουργα καί μνημονεύων χιλιάδες ὀνό ματα. Αὐ τή ἐ
παν δρώθηκε στίς 2142014 καί ἄρ χισε νά λει τουρ
γῆ ὡς Κοινόβιο, μέ πρῶτο Καθη γού μενο αὐ τῆς τόν 
ἀρ χιμ. Βαρνάβα Γρηγοριάτη, ὁ ὁποῖ ος ἐν θρο νίσθηκε 
ἐπι σήμως ὑπό τοῦ Πατρι άρ χου Θεο δώ ρου τοῦ Β΄ 
στίς 1422017. Σήμε ρα ἐγκα τα βι οῦν σέ αὐ τήν ἕνας 
μο ναχός καί ἕξι δό κιμοι, φερέλ πιδες γιά τό μέλ λον 
τῆς τοπικῆς Ἐκκλη σί ας.

Ἕνα χρόνο μετά τήν κοίμηση τοῦ παπαΚοσμᾶ, 
ἱ δρύθηκε στήν Θεσσαλονίκη ὁ ἱεραποστολικός Σύλ
λο γος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» μέ πρόεδρο τόν 
νεώ τερο ἀδελφό του, κ. Γεώργιο Ἀσλανίδη. Βα σι κός 
του στόχος ἦταν ἡ οἰκονομική στήριξη τῆς Ἱεραπο
στο λῆς Κολουέζι. Ὁ Σύλλογος αὐτός συνε χίζει μέχρι 
σήμερα νά λειτουργῆ ἐπιτυχῶς καί νά ἐνισχύη παν
τοι ο τρόπως τό ἱεραποστολικό Κλιμά κιο τοῦ Κολουέ
ζι, ὅπως ἐπίσης καί ἄλλα ὀρθόδο ξα ἱε ρα πο στο λι κά 
Κλι μάκια στήν Ἀφρική, Ἀσία καί Ἀ με ρι κή.

Στά τριάντα ἔτη τῆς ἕως τώρα ἱεραποστολικῆς του 
δραστηριότητος ὁ π. Μελέτιος συνεχίζει μέ τήν Χά ρη 
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τοῦ Θεοῦ τό ἔργο τοῦ παπαΚοσμᾶ, εὐαγγε λιζό με
νος τόν λαό τῆς ἐπαρχίας Κατάνγκα. Ἤδη σήμε ρα 
ἡ Ἱεραποστολή Κολουέζι, τῆς ὁποίας ἡ ἔκταση εἶ ναι 
δυόμισι φορές ἡ ἔκταση τῆς Ἑλλάδος, ἔχει 159 ἐνο
ρίες μέ 78 ἱερεῖς καί διακόνους, 84 ἐκπαιδευτήρια 
(Δη μοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές, Παι
δα γω γικό Τμῆμα νεανίδων, ἀπ’ ὅπου ἀποφοιτοῦν 
δα σκά λες, Σχολή ἀναλφαβήτων γυναικῶν, Σχολή κο
πτι κῆςραπτικῆς γυναικῶν, Γεωπονικό Λύκειο, Κτη
νο τρο φι κή Σχολή, Οἰκονομική Σχολή) μέ 30.000 μα
θη τές καί 633 διδασκάλους καί καθηγητές. Ἡ με γά λη 
αὐτή προσφορά πρός τόν λαό τοῦ Κονγκό ἔ χει ἐ κτι
μη θῆ δεόντως ἀπό τίς τοπικές Ἀρχές τοῦ Κον γκό, 
οἱ ὁ ποῖες τρίς ἀπένειμαν στόν π. Μελέτιο τι μη τι κό 
με τάλ λιο. Ἀλλά καί ἡ Ἑλληνική Πολιτεία τόν ἐτίμη
σε καί τόν ἐβράβευσε μέ τό βραβεῖο τῆς Ἀ κα δη μί ας 
Ἀ θη νῶν τήν 20ή Δεκεμβρίου 2013 γιά τό ἐν γέ νει ἀν
θρω πι στι κό ἔργο πού ἐπιτελεῖ στήν Ἱ. Μητρό πο λή 
του. Τό Πα τριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τέλος, ἀνεβίβα
σε τόν π. Μελέτιο στό Ἀρχιερατικό ἀξίωμα, ἐ κτι μών
τας καί αὐτό τήν μεγάλη του προσφορά.

* * *

Σέ σχετική ἐρώτηση, πού εἶχε ὑποβληθῆ στόν πα
παΚοσμᾶ κατά τήν ἔναρξη τῶν ἱεραποστολικῶν δρα
στηριοτήτων του, ἄν θά ἔπρεπε νά ἀναλάβη τήν εὐ
θύ νη ἑνός τόσο μεγάλου ἔργου, εἶχε ἀπαντήσει, ὅ τι 
στήν πορεία θά δείξη ὁ Κύριος τό ἅγιο θέλημά Του. 
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Σή μερα, 40 χρόνια ἀπό τότε, κάνοντας τόν ὡς ἄ νω ἀ
πο λογισμό τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου στό Κο λουέζι, 
βλέπουμε ὅτι πράγματι ἡ χάρη τοῦ Θε οῦ σκεπά  ζει 
καί εὐοδώνει τήν ὅλη ἱεραποστολική προσπά θεια καί 
ὅτι πράγματι ἐπιτελεῖται ἔργο Θεοῦ.

Διερωτώμεθα ὅμως, ὡς ἄνθρωποι, πῶς ὁ Θεός πα
ρε χώρησε αὐτόν τόν ξαφνικό καί πρόωρο θάνατο ἑ νός 
κληρικοῦ πού ἦταν στῦλος τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλη σίας 
τοῦ Κονγκό, καί μάλιστα κατά τόν χρόνο τῆς με γά
λης του προσφορᾶς; Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας π. 
Γεώργιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς μας, ἔ δω σε 
τήν ἀπάντηση στόν ἀντί Ἐπικηδείου λόγο του: «Ἐ
πι τρέψατέ μου νά σᾶς πῶ ὡς Πνευματικός, ἀπό τήν 
μι κρά μου πεῖρα, ὅτι ὁ ἅγιος Θεός οἰκονομεῖ τά τῆς 
ζω ῆς μας πάντοτε ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς ψυχῆς μας καί τῆς 
Ἐκ κλησίας. Ἐάν ἐκάλεσε τώρα τόν π. Κοσμᾶ, τόν ἐ
κά λεσε διότι ἐν τῇ ἀγαθότητί Του Ἐκεῖνος ὁ πάν σο
φος Δημιουργός καί Πατέρας μας γνωρίζει ὅτι ἦταν 
ἡ καλλίτερη ὥρα γιά τήν ψυχή του. Ἦταν ἡ καλ λί τε
ρη ὥρα γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τήν ἱεραπο στο λή 
στήν Ἀφρική, νά τόν καλέση τώρα. Ἡ ἱεραποστο λή 
στήν Ἀφρική ἔχει βέβαια ὀλίγους ἀνθρώπους ἀ φω σι
ω μέ νους, πού διακονοῦν ἐκεῖ, ἀλλά δέν ἔχει μάρ τυ
ρες. Μόνο ἕνα εἶχε σχεδόν μάρτυρα, τόν ἀεί μνη στο 
π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο. Τό ἱερό του 
σῶ μα ἔμεινε στήν Ἀφρική. Εὐλογία γιά τήν Ἀ φρική. 
Τό δεύτερο ἱερό σῶμα ἑνός ἀγωνιστοῦ καί ἑ νός πά
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λι σχεδόν μάρτυρος Ἱεραποστόλου τῆς Ἀφρι κῆς, τοῦ 
πα τρός Κοσμᾶ, μένει καί αὐτό στήν ἀ φρι κανι κή γῆ 
ὡς εὐλογία.

Ὁ σπόρος πέφτει μέσα στήν γῆ. Σαπίζει, γιατί, ἄν 
δέν σαπίση, δέν θά βλαστήση δένδρο ὡραῖο, εὐσκιό
φυλ λο, μέ γλυκύτατους καρπούς, κάτω ἀπό τό ὁ ποῖο 
θά ἀναπαυθοῦν πολλές ψυχές»8.

«Εὐχαριστῶ τόν Θεό πού ἔφερε τόν π. Κοσμᾶ 
στήν Ἱερά Μονή μας καί πού μᾶς ἀξίωσε νά τοῦ 
συμ πα ρασταθοῦμε ταπεινά στόν ἀγῶνα του.

Τώρα ὁ π. Κοσμᾶς ἀναπαύεται ἐν χώρᾳ ζώντων 
καί προσεύχεται γιά μᾶς καί γιά τούς ἀγαπητούς 
του Ἀφρικανούς, στούς ὁποίους ἐχάρισε ὅλη τήν ζωή 
του καί τό ἱερό του σκήνωμα.

Εὔχου καί γιά μᾶς, περιπόθητε ἀδελφέ καί ἀγαπητό 
μου ἐν Κυρίῳ τέκνον π. Κοσμᾶ, νά ἀξιωθοῦμε καί 
ἐ μεῖς οἱ ἀδύνατοι καλῶς νά ἀγωνισθοῦμε καί νά σέ 
συν αντήσουμε στήν αἰώνιο Βασιλεία τῆς Ἁγίας Τρι
ά δος»9. Ἀμήν!

8. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 6566.
9. Ὁ Ἱεραπόστολος τοῦ Ζαΐρ..., ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 9.
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ΕΠΕΣΚΕΨΑΤΟ ΗΜΑΣ Ο ΣΩΤΗΡ ΗΜΩΝ(*)

Καί ἐφέτος «ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτή
ριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτ. β΄ 11), ἡ ἑορτή τῆς κατά 
σάρ κα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ 
Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν.

Τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας ἄγγε
λος Κυρίου ἐφάνη στούς Ποιμένες καί τούς εἶπε: 
«ἰ δού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις 
ἔ σται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σω
τήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος» (Λουκ. β΄ 1011).

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, 
Ἀρχιμ. Χριστοφόρου, ἐπί τῆ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2017.
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Ἔχουμε χαρά μεγάλη γιά τήν σωτηρία πού ἔφερε 
ὁ Χριστός «παντί τῷ λαῷ», σέ ὅλον τόν κόσμο, ἀλλά 
ἔχουμε καί λύπη, διότι ὁ Χριστός «εἰς τά ἴδια ἦλθε, 
καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. α΄ 11). Τό τε 
ὁ κόσμος δέν τόν ἐγνώρισε, ἀλλά καί τώρα δέν τόν 
ἀναγνωρίζει ὡς Θεόν, ὡς Λυτρωτήν καί Σωτῆρα. Ἑ
ορ τάζει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ἀπουσιάζει ὁ 
Χρι στός ἀπό τήν ζωή μας, γι’ αὐτό καί ὁ σύγχρονος 
ἄν θρω πος ἀπογοητεύεται ἀπό τόν ἄκοσμο κόσμο, 
τόν κόσμο χωρίς Χριστό. Ψάχνει ἀπεγνωσμένα νά 
βρῇ διέξοδο, νά βρῇ λύσι καί λύτρωσι ἀπό τήν ἀπελ
πι σία καί τό σκότος, στό ὁποῖο ζῇ, ἀπό τήν λύπη καί 
τό ἄγχος πού πιέζουν τήν ψυχή του, ἀπό τήν ἁμαρ
τία καί ἀπό τά πάθη πού τόν βασανίζουν.

Ἡ μόνη καί μοναδική λύσις σ’ ὅλα αὐτά τά ἀδιέ
ξο δα τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ τεχθείς ἐν τῷ Σπηλαίῳ 
Χρι στός μας. «Αὐτός γάρ σώσῃ τόν λαόν αὐτοῦ ἀ
πό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄ 21).

Ὁ Κύριός μας ἐσαρκώθη δι’ ἡμᾶς καί διά τήν ἡ
με τέραν σωτηρίαν. Γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος, γιά νά 
θεώ σῃ τόν ἄνθρωπον. Ἦλθε «τό Φῶς τό ἀληθινόν, τό 
φω τίζον καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον 
εἰς τόν κόσμον».

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε»!
Ταπεινά καί ἐν μετανοίᾳ ἄς τόν προσκυνήσουμε 

μαζί μέ τούς ἐξ Ἀνατολῶν Μάγους, ἄς τόν δοξά σου
με μαζί μέ τούς Ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ, ἄς τόν εὐ χα
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ρι στήσουμε μαζί μέ ὅλη τήν κτίσι, ἄς τόν ὑμνήσου με 
μα ζί μέ τούς Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ. Ἄς τιμήσουμε 
τήν θεία Του Ἐνανθρώπησι. Ἄς ἀγωνισθοῦμε νά κρα
τήσουμε ζωντανή τήν Χάρι τοῦ Χριστοῦ στίς καρ
διές μας, ὥστε Αὐτός νά εἶναι «τά πάντα ἐν πᾶ σι» 
(Α΄ Κορ. ιε΄ 28), Αὐτός νά εἶναι «τό πᾶν» στήν ζωή 
μας (ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης).

Ἐγκαρδίως εὔχομαι ὁ Θεός νά χαρίσῃ σέ ὅλους 
μας τήν ἐμπειρία τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στίς 
καρ διές μας, στίς οἰκογένειές μας καί σέ ὅλον τόν 
κό σμο.

Ἅγια Χριστούγεννα 2017
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ΟΜΙΛΙΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ(*)

Εὐχαριστοῦμε τόν ἅγιον Τριαδικόν Θεόν διά τήν 
πολ λήν Του ἀγάπην καί τίς πολλές Του εὐεργεσίες. 
Αἰ σθα νόμεθα ὅτι σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας καί σέ 
κά θε στιγμή τῆς ζωῆς μας μᾶς κυνηγάει ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θε οῦ. Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τήν χρονιά πού πέ ρα σε· 
τόν εὐχαριστοῦμε γιά τόν χρόνο τῆς ζωῆς πού μᾶς 
χα ρί ζει, δίνοντάς μας τήν δυνατότητα νά μετανοή
σου με εἰλικρινά καί νά ἐπιστρέψουμε πίσω στόν πα
τέ ρα μας ὡς ὁ ἄσωτος υἱός. Τόν εὐχαριστοῦμε καί 
γιά τήν σημερινή σύναξι στήν τράπεζα τῆς συγχω
ρή σεως, πού γίνεται κάθε χρόνο τό ἑσπέρας τῆς Κυ
ρια κῆς τῆς Τυρινῆς.

Ἀκούσαμε σήμερα τό πρωΐ στό εὐαγγέλιο ὁ Κύρι
ος νά μᾶς λέγη: «Ἐάν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά 
πα ρα πτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑ
μῶν ὁ οὐράνιος· ἐάν δέ μή ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά 
πα ρα πτώματα αὐτῶν, οὐδέ ὁ πατήρ ὑμῶν ἀφήσει 

(*) Παραινέσεις τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου ἡμῶν, Ἀρχιμ. Χριστο
φό ρου, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 5/18
22018.
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τά παραπτώματα ὑμῶν»1. Βλέπουμε ὅτι βασική προ
ϋ πόθεσις γιά νά μᾶς συγχωρήση ὁ Θεός, γιά νά χω
ροῦμε καί νά ἔχουμε ἕνα μέρος στήν Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν, εἶναι νά συγχωροῦμε καί ἐμεῖς τόν ἀ δελ
φό μας. Νά τόν συγχωροῦμε μέσα ἀπό τήν καρ διά 
μας. Ἡ καρδιά μας νά ἔχη χῶρο γιά τόν ἀ δελφό μας, 
γιά τόν πλησίον μας, γιά τόν οἱονδήποτε ἄν θρω πο. 
Νά τόν συγχωροῦμε χωρίς κρατούμενα, ὅπως μᾶς 
συγ χωρεῖ καί ἐμᾶς ὁ Θεός. Ὁ ἄσωτος υἱός ἐ πιστρέ
φον τας στόν πατέρα του δέχθηκε ὅλη τήν συγ χώ ρη
σι καί ὅλη τήν ἀγάπη τοῦ πατέρα του, χωρίς νά τοῦ 
ζη τη θῆ κάποια ἀπολογία γιά τήν ἀποστασία του. Ὁ 
Κύριός μας καί Θεός μας, ὁ Χριστός μας, ἀ νε βαί νον
τας στόν Σταυρό ὄχι μόνο συγχωροῦσε τούς σταυ
ρωτές Του, ἀλλά παρακαλοῦσε καί τόν Θε όν Πα τέ
ρα νά τούς συγχωρήση· «πάτερ, ἄφες αὐ τοῖς», καί 
τούς δικαιολογοῦσε· «οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦ σι»2.

Τό ἴδιο καί ὁ πρωτομάρτυς καί ἀρχιδιάκονος Στέ
φα νος, μιμούμενος τόν Ἀρχιποίμενα Χριστόν, συγ
χω ροῦ σε τούς Ἰουδαίους πού τόν λιθοβολοῦσαν λέ
γον τας: «Κύριε, μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν 
ταύ την»3.

Ὁμοίως καί ὁ ἅγιος Διονύσιος Ζακύνθου συγχώ
ρησε τόν δολοφόνο τοῦ ἀδελφοῦ του καί τόν προφύ

1. Ματθ. στ΄ 1415.
2. Λουκ. κγ΄ 34.
3. Πράξ. ζ΄ 60.
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λαξε ἀπό τούς ἀνθρώπους, τούς χωριανούς πού τόν 
κυνηγοῦσαν, φυγαδεύοντάς τον καί λέγοντάς του: 
«ἐγώ σέ συγχωρῶ, ἀλλά καί ἐσύ νά μετανοήσης γιά 
νά σωθῆς». 

Τό ἴδιο ἔκαναν καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι, μιμούμενοι τόν 
Χριστό μας καί τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελί
ου. Ἔτσι καί ἐμεῖς πρότυπο στήν ζωή μας πρέπει 
νά ἔχουμε τόν Χριστό καί τούς Ἁγίους μας, καί νόμο 
στήν ζωή μας νά ἔχουμε τόν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, 
συγχωροῦντες ὄχι μόνον τούς γνωστούς καί φίλους, 
ἀλλά καί τούς ἐχθρούς μας.

Πολύ χαρακτηριστικά μᾶς λέγει ὁ μακαριστός 
Μη τροπολίτης Ἀντώνιος Μπλούμ: «Συγχωρῶ... κάνω 
χῶ ρο στήν καρδιά μου νά χωρέσω μέ σένα, μέ τόν 
ἄλ λο, μέ τόν ἄλλο... Κάνω χῶρο νά χωρέσουμε μαζί. 
Συγ χωρῶ σημαίνει βλέπω τόν ἄλλο ὅπως εἶναι, μέ 
τήν ἁμαρτία του καί τήν ἀνυπόφορη πλευρά του, 
μέ ὅλα τά βαρίδιά του καί τά ἐλαττώματά του, καί 
λέω: “Θά σέ κουβαλήσω, ὅπως ἕνα σταυρό, θά σέ 
κου βαλήσω μέχρι τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἴτε τό θέ
λεις εἴτε ὄχι. Καί εἴτε εἶσαι καλός εἴτε κακός, θά σέ 
κου βαλήσω στούς ὤμους μου, θά σέ φέρω μπρο στά 
στόν Κύριο καί θά πῶ: Κύριε, ὅλη μου τή ζωή κου
βά λησα αὐτό τόν ἄνθρωπο, γιατί φοβόμουνα μή πως 
χα θεῖ. Τώρα εἶναι δικό Σου θέμα νά τόν συγ χω ρή
σεις, στό ὄνομα τῆς δικῆς μου συγχώρεσης! μέ τό 
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Ἄ πει ρο Ἔλεός Σου, καί νά τόν δεχθῆς στήν ἀγ κα λιά 
τῆς Ἀγάπης Σου!”»4.

Μερικές φορές συμβαίνει νά διστάζουμε νά ζητή
σουμε ἀπό τόν ἄλλον συγχώρησι, μέ τήν δικαιο λογία 
ὅτι φταίει ὁ ἄλλος καί ὅτι αὐτός πρέπει πρῶτος νά 
ζητήση συγχώρησι. Κατά κανόνα σ’ αὐτές τίς πε ρι
πτώσεις, λέγει ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὅ τι καί 
οἱ δύο ἔχουν δίκαιο, μόνον πού διεκδικοῦν λί γο πε
ρισ σότερο δίκαιο ἀπ’ ὅ,τι ἔχουν. Ἐμεῖς, ἄν πραγμα
τικά ἀγαποῦμε τόν Θεό καί θέλουμε ὄχι μόνο τήν 
δική μας σωτηρία ἀλλά καί τήν σωτηρία τοῦ ἀδελ
φοῦ μας, τοῦ πλησίον μας, πρέπει νά κάνουμε ἐ μεῖς 
τό πρῶτο βῆμα γιά τήν συμφιλίωσι καί τήν συγχώ
ρη σι. Διότι, ὅπως λέγει ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος· «πρα
γμα τικά, ἄν ἐξετάσει κανείς τόν ἑαυτόν του μέ φόβο 
Θε οῦ, θά βρεῖ ὅτι ὁπωσδήποτε ἔδωσε ἀφορμή εἴτε 
μέ λό γο, εἴτε μέ ἔργο, εἴτε μέ κάποια κίνηση... καί 
ἄν ψη λα φήσει τή συνείδησή του μέ ἀκρίβεια, θά 
βρεῖ ὁ πωσδήποτε ὅτι εἶναι ἔνοχος»5.

Καί ὁ ἅγιος Σιλουανός λέει ὅτι· «οὕτω πρέπει 
νά βιάζωμεν ἑαυτούς πρός τό καλόν καθ’ ὅλην τήν 
ζωήν ἡμῶν, καί τό κυριώτερον, νά συγχωρῶμεν εἰς 
τούς ἄλλους τά πλημμελήματα αὐτῶν, καί τότε ὁ 

4. Πρβλ. Anthony Bloom, Τό μυστήριο τῆς ἵασης, ἐκδ. «Ἐν πλῷ», 
Ἀ θῆ ναι 2017, σελ. 102.
5. Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά, ἐκδ. «Ἑτοιμασία», Καρέας 
1983, Ζ΄ Διδασκαλία, σελ. 208.
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Κύ ριος δέν θά μνησθῇ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν καί θά 
δώ σῃ εἰς ἡμᾶς τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»6.

Καί στίς προσευχές τῆς Θείας Μεταλήψεως δια
βάζουμε· «πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σέ λυποῦσιν, 
ἔ πειτα θαρρῶν μυστικήν βρῶσιν φάγε...». Δηλαδή 
πρίν νά κοινωνήσης τό ἄχραντον Σῶμα καί τό Τίμιον 
Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, νά συμφιλιωθῆς μέ αὐτούς 
πού σέ λύπησαν καί μετά νά κοινωνήσης. Καί στήν 
Κυ ριακή προσευχή ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε νά ζητᾶμε 
τήν συγχώρησι ἀπό τόν Θεόν, ὑπό τόν ὅρο ὅτι καί 
ἐμεῖς θά συγχωρήσουμε τούς πταίοντας εἰς ἡμᾶς.

Ἐμπόδιο στόν ἀγῶνα αὐτόν τῆς συγχωρήσεως εἶ
ναι ὁ ἐγωϊσμός, πού μαζί μέ τήν φιληδονία καί τήν 
φιλαργυρία εἶναι τά τρία βασικά πάθη πού μᾶς χω
ρίζουν ἀπό τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί οἱ ἅγιοι Πατέρες 
μᾶς ἔδωσαν τά ἀντίδοτα αὐτῶν τῶν παθῶν, πού 
εἶ ναι ἡ ὑπακοή, ἡ παρθενία καί ἡ ἀκτημοσύνη, πού 
μᾶς ἑνώνουν μέ τόν Θεό. Χρειάζεται θάρρος καί γεν
ναι ό τητα ὁ ἀγώνας γιά νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τήν 
δου λεία τῶν παθῶν καί νά εἰσέλθουμε στήν ἐλευθε
ρία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Αὔριο εἰσερχόμαστε στό στάδιο τῆς ἁγίας καί με
γάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἡ Ἐκκλησία μας καθιέρω
σε κατά τήν περίοδο αὐτή ἐντονώτερο πνευματικό 

6. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, «Περί πνευματι
κοῦ ἀγῶνος», ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2002, 
σελ. 535.
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ἀγῶνα, αὐστηρότερη νηστεία, μεγαλύτερες ἀκολου
θίες καί γενικά περισσότερη ἄσκησι καί ἐντονώτερο 
ἀγῶνα κατά τῶν παθῶν καί μεγαλύτερη προσπάθεια 
νά ἀποκτήσουμε τίς ἀρετές. Ἔχουμε ὅμως τήν βε
βαίαν ἐλπίδα ὅτι ὁ ἅγιος Θεός εἶναι δίπλα μας καί 
μᾶς ἐνισχύει στόν πνευματικό μας ἀγῶνα· «προω
ρώ μην τόν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ 
δε ξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μή σαλευθῶ»7.

Ἐφέτος, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἄς βάλουμε 
ἀρ χή μετανοίας, ὅπως λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἀ
γω νι ζόμενοι στήν νηστεία, στήν προσευχή, στήν τα
πεί νωσι, στήν ὑπακοή καί τίς λοιπές ἀρετές, ἀπο
φεύ γοντες τήν ἰδιορρυθμία, τό ἴδιον θέλημα, τό ἴδιον 
φρό νημα, τήν ἀντιλογία, τόν θυμό καί τά λοιπά πά θη, 
δίδοντες περισσότερη προσοχή στόν ἀγῶνα τῆς συγ
χω ρή σεως, γιά νά μᾶς συγχωρέση καί ἐμᾶς ὁ ἅγιος 
Θεός καί νά ἔχουμε ἐλπίδα νά κληρονομήσουμε τήν 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Εὔχομαι ὁ ἅγιος Θεός νά χαρίσῃ σ’ ὅλους μας τα
πεί νωσι καί ἀγάπη, καί ὅλοι μαζί συγχωρημένοι με
ταξύ μας νά περάσωμε τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μας 
μέ εἰρήνη καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς χαρᾶς τοῦ Παρα
δείσου μετά πάντων τῶν Ἁγίων.

Εὔχομαι καί στούς εὐλαβεῖς προσκυνητές, πού 
ἦλ θαν νά ἑορτάσουν μαζί μας, ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
νά εἶναι μαζί τους καί νά ἀγωνισθοῦν καί αὐτοί τόν 

7. Ψαλμ. ιε΄ 8.
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κα λόν ἀγῶνα τῆς μετανοίας καί τῆς συγχωρήσεως 
καί νά ἀξιωθοῦν τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Καλή Σαρακοστή!  Καλόν ἀγῶνα!
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ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ 
Η ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΥΒΡΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ(*)

Εὐχαριστοῦμε τόν ἅγιο Θεό πού στό ὄνομα Αὐτοῦ, 
μέ τήν εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν παρόντων 
σεβαστῶν Πατέρων, γινόμαστε κοινωνοί στήν χαρά 
τῆς σημερινῆς αὐτῆς Συνάξεως.

Εἶναι ἀξιέπαινοι οἱ ἀδελφοί πού ὀργανώνουν τέ
τοι ες ἡμερίδες. Καί ἀπό καρδίας εἶναι ἡ εὐχή, ὁ Θε
ός νά εὐλογῆ τήν ζωή τους! Διότι ἀκόμη κι ἕνα παι δί 
νά σωθῆ μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ –πού πιστεύου με 
πο λύ περισσότερα θά εἶναι– αὐτό ἀπο τε λεῖ μεγάλη 
εὐ λο γία. Εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τό νά κατα κτή σουμε 
ὅ λον τόν κόσμο.

Εὐχαριστοῦμε λοιπόν ἰδιαίτερα τούς πολύ κοπιά
σαντες ἀγαπητούς διοργανωτές τῆς παρούσης ἡμε
ρί δος γιά τήν εὐγενική, τιμητική πρόσκλησί τους πρός 
τήν Ἱεράν ἡμῶν Μονήν τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁ γίου 
Ὄρους.
(*) Εἰσήγησις τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. ἡμῶν Μονῆς, Φιλοθέου ἱερομονάχου, 
στήν ἡμερίδα· Ὑπέρ τῆς Ζωῆς τοῦ Ἀγεννήτου Παιδιοῦ, μέ κεντρικό 
θέμα «Ἀφῆστε με νά ζήσω», ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπό τά Ὀρθόδοξα 
Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, τήν 
6η Μαΐου 2018.
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Διαβιβάζω ἐν πρώτοις τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Καθη
γου μένου καί Γέροντος ἡμῶν, Ἀρχιμ. Χριστοφόρου, 
γιά εὐόδωσι τοῦ παρόντος Συνεδρίου πρός ὠφέλεια 
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς Πατρίδος.

Ἔχουν κατά καιρούς πολλά ἐμπεριστατωμένα καί 
ὡραῖα λεχθῆ καί παρουσιασθῆ γιά τό ἐν λόγῳ θέμα 
ἀπό εἰδικούς καί χαρισματικούς ἀδελφούς, ὥ στε δέν 
αἰσθανόμαστε καθόλου ἀναγκαία τήν δική μας πτω
χή συνεισφορά. Μόνο ὡς ὑπακοή ἀποδεχόμα στε τήν 
φιλάδελφη πρόσκλησι τῶν διορ γα νω τῶν ἀδελφῶν, κι 
ὡς ταπεινή συμμετοχή καί ἡμῶν τῶν Ἁ γιο ρει τῶν μο
να χῶν στόν ἀγῶνα τῆς ἁγί ας Ἐκκλη σίας σχε τικά μέ 
τό σοβαρότατο πρό βλη μα τῶν ἐ κτρώ σεων.

Ὡς θέμα τῆς παρούσης εἰσηγήσεώς μου, θά ἔθετα: 
“Ἐκτρώσεις, ἡ πρός Θεόν ὕβρις τοῦ Ἑλληνισμοῦ  
Με τανοίας ὁ καιρός...”. (Ἡ “ὕβρις”, μέ τήν ἀρχαιο
ελ λη νική σημασία τοῦ ὅρου).

Ἐξ ἀρχῆς λοιπόν, κυρίως καί θεολογικῶς, τό θέμα 
αὐτό ὁρίζεται ὡς ἀλαζονική ἀνυπακοή τοῦ ἀνθρώ
που ἔναντι τοῦ ἁγίου θελήματος τοῦ Θεοῦ καί Δη μι
ουργοῦ. Πού τελικά ἀποβαίνει “ἀνταρσία”, καί ἡ ὁ
ποία θυμίζει τήν πρώτη ἀπαίσια ἱστορική ἀνταρσία 
ἐκείνου, πού θέλησε νά γίνη ἴσος μέ τόν Θεό λέ γον
τας: “ἐπάνω τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τόν 
θρό νον μου, καί ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ”1.

1. Ἁγ. Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Ρωμαίους, Ὁ μιλία 
ΚΑ΄, ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1985, τόμ. 17, σ. 448.
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Αὐτή δέ ἡ προκείμενη ἀλαζονεία ἀντιτίθεται στήν 
ἱερότητα καί ἀξία τῆς ζωῆς, τοῦ ἀνθρώπινου προσώ
που. Καί ἀκόμη περισσότερο ἀπέναντι στήν ζωή τοῦ 
ἄλλου ἀνθρώπου, τοῦ συνανθρώπου καί ἀδελ φοῦ.

* * *

Δῶρο Θεοῦ μέγα, μέγιστο, ἡ ζωή στόν ἄνθρωπο. 
Χά ρισμα κι εὐεργεσία, τήν ὁποία μάλιστα δέν ζήτη
σε, δέν παρεκάλεσε γι᾿ αὐτήν ἐκ τῶν προτέρων ὁ εὐ
ερ γετηθείς ἄνθρωπος τόν Εὐεργέτη Θεό.

Ὁ πανάγιος Δημιουργός “ἐν τῇ μεγαλοπρεπείᾳ 
τῆς ἁγιωσύνης” Του... “ἐν δικαιοσύνῃ καί κρίσει ἀ
λη θι νῇ”... ἔπλασε... τόν ἄνθρωπο... τόν τίμησε μέ τήν 
εἰ κόνα Του, τόν ἔβαλε στόν Παράδεισο τῆς τρυ φῆς, 
δί δον τάς του ὑπόσχεσι ὅτι θά ζοῦσε χωρίς θάνατο, 
ἀ πο λαμβάνοντας αἰωνίως ὅλα τά ἀγαθά Του, ἄν τη
ροῦ σε τίς ἅγιες ἐντολές Του2.

Ὅμως τό κτίσμα παρακούει καί πρός ὥραν δέν 
με τανοεῖ.

Παρά τόν τραγικό ξεπεσμό τοῦ ἀνθρώπου, μέ ἀνυ
πέρβλητη σοφία, ἀγάπη καί φροντίδα ὁ ἅγιος Θεός
Πατέρας διορθώνει τήν ἁμαρτία καί ἀμετανοησία 
τοῦ παιδιοῦ Του:

Μέσα ἀπό τά σωτήρια ἐπιτίμια τοῦ κόπου, τῆς 
φθο ρᾶς, τοῦ πρόσκαιρου θανάτου, τοῦ δίδει τώρα 
νέα εὐκαιρία, ὥστε μέ τόν ἀγῶνα του νά ἀποδείξη, 

2. Βλ. Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
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ὅτι ἀπορρίπτει τήν πρώην ἀνυπακοή ἐπιλέγοντας 
συν ειδητά, ἑκούσια καί ὑπεύθυνα τήν συμμόρφωσί 
του πρός τίς σωτήριες ἐντολές τοῦ Εὐεργέτου.

Μέ τήν θαυμαστή δέ ἔνσαρκο Οἰκονομία Του, καί 
κυρίως διά τοῦ σταυροῦ καί τῆς ἀναστάσεώς Του, 
τοῦ δίδει ἀνώτερη ἀπό πρίν Χάρι, ἐπαγγελία συμ
με τοχῆς στήν βασιλεία Του, ὡς συγκληρονόμου, φί
λου καί ἀδελφοῦ Του.

Ἡ πρώτη μεγάλη ἀγάπη, ἡ ὁποία κινεῖ τό πᾶν, τό 
“ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου...” ὀφείλει νά κα
θορίζη ὅλη τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, πρός ὑπέρβασι τῆς 
φιλαυτίας του. Καλεῖται δέ συνάμα νά ζῆ πάντοτε σέ 
κοινωνία ἀγάπης καί μέ τόν συνάνθρωπο: “...(καί) 
τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν”3. Ἀφοῦ ὁ πλησίον, 
ὁ ὅ ποιος ἀδελφός, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς «Εἰκόνος τοῦ 
Θε οῦ τοῦ ἀοράτου»4. Κατά τό Πατερικό, “εἶδες 
τόν ἀ δελ φόν σου, εἶδες Κύριον τόν Θεόν σου!”.

Ἀλλά ὁ ἐγωιστής ἄνθρωπος, ὡσάν παράφρων ἀ
πο ξενώνεται ἀπό ὅλη αὐτήν τήν νέα κοσμογονία τῆς 
ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ, καί χειριζόμενος ἀδέ ξια, μέ 
ἀφελῆ προχειρότητα τό αὐτεξούσιο πού χα ρι σμα τι
κά ἔλαβε ἀπ᾿ Αὐτόν, ἀποφασίζει καί πάλι νά μή ἀ
πο δεχθῆ τούς ὅρους τῆς ἀγάπης Του. Αὐτονο μεῖ ται 
ζῶν τας μιά ἐγωκεντρική ζωή, μέ μόνο τίς στρε βλές 
ἐ πι νοήσεις τῆς αὐτοκαταστροφικῆς φιλαυτίας του.

3. Ματθ. κβ΄ 37, 39.
4. Πρβλ. Κολ. α΄ 15.
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Ὁ ἅγιος Δημιουργός τίμησε μέ πολλές τιμές τό 
ἔμ ψυχο πλάσμα Του. Μία ἀπό τίς ὑψηλότατες τιμές 
εἶ ναι, τό ὅτι θέλησε νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος συνδη μι
ουρ γός Του στήν γένεσι νέων ἀνθρώπων. Νά συνερ
γά ζεται μέ τήν Χάρι Του γιά τήν δημιουργία νέας 
ζω ῆς. Καί τά τέκνα τοῦ Θεοῦ, νά ὀνομάζωνται καί 
δι κά του τέκνα.

Ἡ ἀνταρσία τοῦ ἀπείθαρχου καί ἐγωιστῆ ἀνθρώ
που ὡστόσο συνεχίζει νά μολύνη τά πάντα. Ἔτσι 
καί στήν σπουδαία αὐτήν ἀποστολή, μέ τήν ὁποία 
τόν προίκισε ὁ Θεός, στήν συνεργασία του δηλ. στό 
“θαῦ μα τῆς ζωῆς”, μέ ὑποκίνησι βέβαια κι ἀπό τόν 
μι σό θεο καί μισάνθρωπο διάβολο, τόν ὁδηγεῖ στό ἀν
τί θε το ἀποτέλεσμα, ἀπ᾿ αὐτό πού ἡ ἀγάπη τοῦ Δη
μι ουρ γοῦ εἶχε θεσπίσει γι᾿ αὐτόν:

Ὁ ἅγιος Θεός δημιουργεῖ ζωή, ὁ ὑπερήφανος ὅμως, 
ἐγωιστής ἄνθρωπος, ἐπαναστατῶντας ἐναντίον Του 
ἐφευρίσκει, μηχανεύεται θάνατο! Καί ἔτσι φθάνει, ἕ
ως καί στό νά φονεύη αὐτά τά ἴδια τά παιδιά του, 
τά σπλάγχνα του!

Πλάθει δέ ἄλλοθι, κατασκευάζει σκευωρίες, δικαι
ο λογεῖ τά ἀδικαιολόγητα, γιά νά κάνη τελικά καί νά 
στηρίξη τό θέλημά του.

Ἕνα ἀπό τά “ἀστεῖα” ἐπιχειρήματα γιά τήν ἐ γωι
στική αὐτή ἐπιλογή του εἶναι, ὅτι τάχα τά κυοφο
ρούμενα ἔμβρυα δέν εἶναι “ἀκόμη ἄνθρωποι”.
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Εἶναι γνωστό, ὅτι ὡς χρονική ἀρχή τῆς ζωῆς ὁρί
ζεται μόνο ἡ στιγμή τῆς συλλήψεως τοῦ ἀνθρώπου, 
κι ὄχι κάτι ἄλλο μέ ὁποιαδήποτε συμβατικά κι αὐ
θαί ρετα κριτήρια.

Ἡ ζωή ἀρχίζει “ἐξ ἄκρας συλλήψεως.” Κι αὐτό 
δια κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία.

* * *

Δέν θά ἀναλωθοῦμε ἐδῶ σέ ἀναλυτικές παραθέ
σεις ἀποδεικτικές περί τοῦ προφανοῦς, ὅτι δηλ. καί 
κατά τόν χρόνο τῆς κυοφορίας τό ἔμβρυο εἶ ναι ἤδη 
ἄνθρωπος. Δέν ὑπάρχει ἄλλωστε κανένα ἀμφιλεγό
μενο σημεῖο ἤ κενό περί αὐτοῦ τοῦ ζητήματος θεο
λο γικῶς. Μόνο λίγες ἐπισημάνσεις θά κάνω, πού νο
μί ζω πώς συμβάλλουν ἐπαρκῶς.

Σέ ὅλη τήν Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Δια θή
κη, δέν ὑπάρχει πουθενά ἡ λέξις “ἔμβρυον”, γιά νά 
δη λωθῆ δηλ. ἀποκλειστικά τό κυοφορούμενο παι δί. 
Ἀντ᾿ αὐτῆς δέ χρησιμοποιοῦνται οἱ λέξεις “βρέ φος” 
ἤ “παιδίον”, πού τίθενται μέν κατ᾿ ἐξοχήν γιά τά ἤ
δη γεννηθέντα τέκνα, ἀλλά καί γιά τά κυο φο ρούμε
να ἀκόμη ἔμβρυα. Δηλώνοντας καί μ᾿ αὐ τόν τόν ἔμ
με σο τρόπο ὁ Θεόπνευστος λόγος, ὅτι δέν ὑ πάρ χει 
οὐ σιαστική, εἰδοποιός διαφορά μεταξύ τῶν δύο αὐ
τῶν περιόδων τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Στήν Παλαιά Διαθήκη, καί συγκεκριμένα στό βι
βλίο τῆς Γενέσεως, ἀναφέρεται σχετικά μέ τήν κυο φο
ρία τῶν δύο τέκνων (Ἠσαῦ καί Ἰακώβ) τοῦ Πα τρι άρ
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χου Ἰ σαάκ καί τῆς γυναικός του δικαίας Ρεβ έκ κας: 
“... καί συνέλαβεν ἐν γαστρί Ρεβέκκα ἡ γυ νή αὐτοῦ 
(τοῦ πατριάρχου Ἰσαάκ)· ἐσκίρτων δέ τά παι δία ἐν 
αὐ τῇ”5.

Στήν Καινή δέ Διαθήκη καί κατά τήν ἐπίσκεψι τῆς 
Κυρίας Θεοτόκου στήν ἐξαδέλφη της, ἡ μητέρα τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου, ἁγία Ἐλισάβετ, λέγει στήν Παν
αγία: “... ἰδού γάρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνή τοῦ ἀσπα
σμοῦ σου εἰς τά ὦτά μου, ἐσκίρτησε τό βρέφος ἐν 
ἀ γαλ λιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου...”6.

Τήν ἴδια ὅμως αὐτή λέξι “βρέφος”συναντοῦμε καί 
γιά τό ἤδη γεννηθέν Παιδίον. Ὅταν, στήν γέννησι τοῦ 
Χριστοῦ, εἶπε ὁ Ἄγγελος στούς ποιμένες: “... ἐτέ χθη 
ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Kύριος, ἐν 
πό λει Δαυίδ· καί τοῦτο ὑμῖν τό σημεῖον· εὑ ρή σετε 
βρέ φος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φά τνῃ”7.

Σέ παλαιά λεξικά, καί οἱ δύο αὐτές λέξεις (“ἔμ
βρυον” καί “βρέφος”) χρησιμοποιοῦνται γιά νά ἐκ
φρά σουν ἀδιακρίτως κάποια ἀπό τίς ἀνωτέρω ἔννοι
ες (κυοφορούμενο ἤ ἤδη νεογέννητο). Μάλιστα ἡ 
λέ ξις “βρέφος” ἐτυμολογεῖται ἀπό τήν σανσκριτική 
ὡς τό “συλληφθέν ἐν τῇ μήτρᾳ”8.

Γιά τήν Ἁγία Γραφή, λοιπόν, γιά τόν νόμο τοῦ Θε
οῦ, ἕνα βρέφος, κυοφορούμενο ἤ νεογέννητο, εἶναι 

5. Γεν. κε΄ 2122. 
6. Λουκ. α΄ 44.
7. Λουκ. β΄ 1112.
8. Βλ. Λεξικόν Σταματάκου.
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ἤδη ἄνθρωπος, παιδίον, τέκνον Θεοῦ. Κι αὐτό φυσι
κά ἰσχύει πολύ περισσότερο στούς Ἁγίους καί πά νω 
ἀπ᾿ ὅλους στόν ἴδιο τόν Κύριο, τόν ἐνανθρωπή σαν τα 
Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Στό ἀπολυτίκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τήν ἡμέρα δηλ. 
πού ἑορτάζουμε τήν σύλληψι τοῦ ΘεοῦΛόγου στήν 
ἄχραντο κοιλία τῆς Θεοτόκου, ψάλλουμε: “Σήμε
ρον... ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνε
ται...”.

Κατά τήν ἑρμηνεία δέ τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀπό 
τήν πρώτη στιγμή τῆς ἁγίας συλλήψεώς Του, καί σέ 
ὅ λα τά στάδια τῆς κατά σάρκα νηπιακῆς καί παι
δι κῆς Του ἡλικίας, “ὁ Παῖς Ἰησοῦς” εἶναι πάντο τε 
“ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καί Κύριος”. Ἔτσι κι αὐτό 
θε ο λογεῖται καί περιγράφεται ἀπό τήν Ἐκκλη σία σέ 
κά θε σχετική εἰκόναἁγιογραφία, καί πα ρου σιά ζεται 
ὁ Χριστός ὡς εὐλογῶν καί δή μέ χα ρακτηριστικά 
προσώπου ἐνήλικος ἀνθρώπου κι ὄχι τῆς παι δικῆς 
ἡ λικίας.

Λέγουν ἐπίσης οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅτι κατά τήν ἐν
αν θρώπησί Του διερχόμενος ὁ Κύριος ἀπό ὅλα τά 
στά δια ἡλικίας, ἀπό τήν σύλληψι ἕως καί τήν ἐνη
λι κί ωσι, εὐλόγησε ὅλες τίς ἀντίστοιχες ἡλικίες τοῦ 
ἀν θρώ που, ἄρα καί τόν χρόνο τῆς ἐμβρυϊκῆς ἡλικί
ας. Θέ λον τας δηλ. ὁ ἅγιος Θεός, τά τέκνα Του, ἀπό 
τό πρώ ι μο αὐτό ἀκόμη στάδιο τῆς ἡλικίας τους, νά 
ἀπο λαμ βάνουν τήν Χάρι Του, καί ἔτσι νά ἔχη σέ ὅ
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λες τίς πε ριό δους μέγα νόημα ἡ ζωή καί ὕπαρξίς 
τους ἐν Αὐ τῷ, μέ προοπτική τήν αἰώνιο βασιλεία Του.

Σύμφωνα μέ τόν ὅσιο Γρηγόριο τόν Σιναΐτη:
“Καθένας πού βαπτίσθηκε στό ὄνομα τοῦ Χρι

στοῦ, ὀφείλει νά διέλθη λαμβάνοντας Χάρι Θεοῦ κι 
εὐ λογίες ἀπ᾿ ὅλες τίς περιόδους τῆς κατά σάρκα 
ἡλικίας τοῦ Χριστοῦ. Διότι προσέλαβε ὁ Χριστια
νός τήν δύναμι ὅλων αὐτῶν, καί μέσῳ τῆς τηρήσεως 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μπορεῖ νά τίς εὕρη καί νά 
τίς γνωρίση. Καί ἡ μέν σύλληψις τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ὁ ἀρ ραβώνας τοῦ Πνεύματος· ἡ δέ γέννησίς Του, ἡ 
ἐ νέρ γεια τῆς ἀγαλλιάσεως...”9.

* * *

Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν σαφῶς τήν ἱερότητα καί 
μεγάλη ἀξία αὐτῆς τῆς πρώτης περιόδου τῆς ζω
ῆς, ὅπως ἐξηγοῦσαν σέ πολλούς Χριστιανούς καί οἱ 
σύγχρονοί μας Ὅσιοι, Πορφύριος καί Παΐσιος οἱ Ἁ
γιο ρεῖτες. Ἔκαναν μάλιστα, αὐτοί οἱ Ἅγιοι, πολλές 
συ στάσεις γιά τήν καλή καί ἐν Χριστῷ εἰρηνική κυο
φορία τῶν ἐγκύων γυναικῶν, ὑπογραμμίζοντας, πό
σο πολύ συμβάλλει αὐτή στήν ὅλη μετέπειτα ζωή 
τῶν παιδιῶν.

Ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος: “Ἡ γυναίκα, ὅταν εἶναι 
ἔγ κυ ος, πρέπει νά εἶναι ἤρεμη, νά διαβάζη τό Εὐαγ
γέ λιο, νά προσεύχεται, νά λέγη τήν εὐχή. Ἔτσι ἁ

9. Φιλοκαλία, ἔκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1976, τ. Δ΄, σ. 63.
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γιά ζεται καί τό παιδί. Ἀπό τώρα ἀρχίζει ἡ ἀνα τρο
φή τοῦ παιδιοῦ. Νά προσέχης, νά μή στενοχωρῆς 
τήν ἔγκυο γιά κανένα λόγο”.

Καί ὁ ὅσιος Πορφύριος: “Ἡ σύλληψη ἑνός παιδι
οῦ εἶναι πράξη ἀγάπης καί πρέπει νά γίνεται σέ 
συν θῆκες ἀποδοχῆς, εἰρήνης καί ἀγάπης. Τό ἔμ βρυο 
μπορεῖ νά πληγωθῆ ἀπό τήν πρώτη ὥρα τῆς συλ
λή ψεώς του, ὅταν οἱ γονεῖς του κατά τήν σύλ λη ψή 
του δέν ἀγαπῶνται ἤ δέν τό ἐπιθυμοῦν”.

Κατά τόν χρόνο τῆς κυοφορίας γίνεται ἡ πρώτη 
ἀγαπητική, θυσιαστική προσφορά τῆς μητέρας (καί 
τοῦ πατέρα βέβαια κατά δεύτερο λόγο) πρός τό νέο 
μέλος τῆς “κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησίας” τους. Εἶναι ἡ ἀρ
χή τῆς διακονίας τους πρός τόν νέο συνάνθρωπο. Ἕ
να διακόνημα ἀγάπης, ὅπως λέμε στό Ἅγιον Ὄρος. 
Πού, ὅταν γίνεται ἐν ὑπακοῇ καί ὡς κατενώπιον 
Θεοῦ, ἀποβαίνει σωτήριο ὄχι μόνο γιά τόν διακονού
μενο, ἀλλά καί γι᾿ αὐτόν πού διακονεῖ.

Ἐξ ἄλλου οἱ πιστοί πού καλῶς θά διακονήσουν 
γιά τόν Χριστό τά κυοφορούμενα τέκνα τους καί θά 
τά ἀφήσουν νά ζήσουν γιά τήν συμμετοχή τους στήν 
Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως θά τιμηθοῦν μέ 
τόν λόγο τοῦ δικαιοκρίτου Κυρίου: “Ἀμήν λέγω ὑ
μῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν 
μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε”10.

10. Ματθ. κε΄ 40.
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Τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιά τήν καλή αὐτή διακο
νία καί ἄσκησι ὑπακοῆς στό ἅγιο θέλημά Του, στε
ροῦν ται δυστυχῶς οἱ γονεῖς πού ἀποφασίζουν καί 
πρα γματοποιοῦν ἔκτρωσι (=θάνατο) τῆς κυοφορού
με νης νέας ζωῆς. Ἀντίθετα, μέ τέτοιες πράξεις ἀδια
φο ρίας καί ἀλαζονείας πρός τόν πλησίον (καί τί πιό 
“πλη σίον” ἀπό τό δικό σου βρέφος!), ἡ ὅλη ζωή τους 
ἐγ κλω βίζεται στήν αὐτοκαταστροφή τῆς ἀνελεύ θε
ρης φιλαυτίας τους.

Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας, π. Γεώργιος, μέ πο λύ 
πόνο καί κόπο ἀγωνίσθηκε ὑπερβολικά καί παν τοι
οτρόπως κατά τῆς νομιμοποιήσεως τῶν ἐκτρώσε ων. 
Ἔλεγε σέ μία ὁμιλία του σχετικά μέ τήν ἐ λευ θε ρία 
καί τά λεγόμενα “ἀτομικά δικαιώματα” τοῦ ἀν θρώ
που:

“...Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία δέν εἶναι ἀτομική ἀ
νεξαρ τησία, ἀλλά ἀγάπη καί κοινωνία προσώπων. 
Εἶ ναι λάθος νά ταυτίζουμε τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθε
ρία μέ τά ἀτομικά δικαιώματα ἤ τήν ἀτομική ἀνεξ
αρ τησία. Ἡ ἀτομική ἀνεξαρτησία, πού ἀποκό πτει 
τόν ἕνα ἀπό τόν ἄλλο, εἶναι ὁ θάνατος τῆς ἐλευ θε
ρίας. Ἡ ἐλευθερία μας πάντοτε εἶναι σέ συν άρ τη σι 
μέ τόν Τριαδικό Θεό, μέ τά πρόσωπα τῆς Ἁγί ας 
Τριά δος, καί τά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας. Στήν 
κοινωνία τῆς ἀγάπης. Γι᾿ αὐτό καί μποροῦ με νά 
ποῦ με, ὅτι ἐλευθερία καί ἀγάπη εἶναι συνώνυ μα. 
Τήν ὥρα πού ἀγαπᾶς, εἶσαι ἐλεύθερος. Πε ριε χόμε
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νο τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ ἀγάπη. Εἶμαι ἐ λεύ θε ρος, 
ὅ ταν ἀγαπῶ, ὄχι ὅταν ἱκανοποιῶ τόν ἐ γωϊ σμό μου. 
Καί αὐτό νομίζω, ὅτι εἶναι τό λάθος πού γί νε ται 
σή με ρα: ὅτι ἡ ἐλευθερία περιορίζεται· δέν το ποθε
τεῖ ται στήν ἀγάπη.

Ἔτσι ἐνεργοῦν, ὅσοι προσπαθοῦν νά δικαιώσουν 
π.χ. τίς ἀμβλώσεις. Δέν ξέρω, ἄν ἀκούσατε, αὐτό 
πού ἀπαιτοῦν οἱ φεμινίστριες: “τό σῶμα μας μᾶς 
ἀ νή κει”. (“Ἡ μητρότητα εἶναι ἐπιλογή”, διαβά ζα με 
κά που πρίν μποῦμε μέσα σ᾿ αὐτόν τόν χῶρο). Δη λα
δή (πιστεύουν ὅτι) ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐγωϊστι κή μου 
ἱκα νο ποίησις... (Ὅμως στ᾿ ἀλήθεια) εἶμαι ἐλεύθε
ρος, ὅταν κάνω αὐτό πού ἀπαιτεῖ ἡ ἀγάπη καί θέ
λει ὁ Θεός... Καί... ἐνῶ τόσος λόγος γίνεται γιά 
ἀ το μι κά δικαιώματα καί γιά ἐλευθερία, (ὅλο καί) 
πε ρισ σό τε ρο ὑποδουλωνόμαστε, καί στά πάθη μας 
καί γε νικά σέ δομές ζωῆς, οἱ ὁποῖες κάθε ἄλλο πα
ρά ἐ λευθερώνουν τόν ἄνθρωπο...”11.

Mέ συνοχή καρδίας ἔγραφε καί πρός τόν τότε Δή
μαρχο τῆς Θεσσαλονίκης, πληροφορηθείς τήν ἔκδο σι 
ψηφίσματος τοῦ Δημοτικοῦ τους Συμβουλίου πρός 
τήν Κυβέρνησι, γιά γρήγορη κατάθεσι καί ψήφισι 
τοῦ νο μοσχεδίου σχετικά μέ τήν νομιμοποίησι τῶν 
ἀμ βλώ σεων:

11. Ὁμιλία στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν, 1988, Περιοδ. Ὁ Ὅσιος 
Γρηγόριος, 35/2010, σ. 108109.
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“...Ἡ νομιμοποίησις τῶν ἀμβλώσεων σημαίνει ἐ
πι βράβευσι τoῦ ἐγωισμοῦ καί ὄχι τῆς ἐλευθερίας... 
Νο μί ζω ὅτι καί σεῖς, κ. Δήμαρχε, ὡς χριστιανός καί 
ὡς ὑπεύθυνος πολιτικός, θά συμφωνῆτε ὅτι ἡ ἀλη
θινή ἐλευθερία δέν εὑρίσκεται στήν ἐγωιστική ἱκα
νο ποίη σι τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀλλά στήν ἐπιτέλεσι τοῦ 
κα θήκοντός μας, πού γιά τούς Χριστιανούς εἶναι τό 
θέ λη μα τοῦ Θεοῦ... Γι᾿ αὐτό τολμῶ νά σᾶς παρακα
λέ σω νά ἐπανεξετάσετε καί ἀναθεωρήσετε, μέ τό 
δη μοτικό σας συμβούλιο, τό διάβημά σας αὐτό καί 
νά κά νετε κάτι ἀντάξιο πρός τήν χριστιανική σας 
συν είδησι...”12.

* * *

Ὡστόσο παρά τίς παρακλήσεις καί προσευχές 
πολ λῶν, ἡ σύγχρονη Ἑλληνική κοινωνία, τοὐλάχιστον 
διά στόματος καί ἀποφάσεων τῶν ἀρχόντων, “οὐκ 
ἠ βου λήθη συνιέναι”. Ἐπί τόσες δεκαετίες ὁ ἄνομος 
τοῦ τος νόμος13 παραμένει σέ ἰσχύ, παρασύροντας 
στόν ἀφανισμό ἑκατομμύρια ἀθώων τέκνων τοῦ Θε
οῦ, καί βυθίζοντας σέ πνευματικό σκότος καί κατά
πτω σι τήν Πατρίδα. Ἔτσι τό μόνο πού ἀπομένει 
πιά, εἶναι ἡ μετάνοια...!

Μετάνοια...! Ἡ ὄντως ἐργασία τοῦ Χριστιανοῦ, 
ἡ ἀνώτερη δημιουργία τῆς ζωῆς του! Τό βαθύτατο, 

12. Ἅγ. Ὄρος, 7/20 Μαρτίου 1986.
13. Πρόκειται γιά τόν παροργίζοντα τόν Θεόν νόμο 1609/1986. 
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συν ε χές, γλυκύ κεντρί τῆς συνειδήσεως, πού κεντᾶ 
καί πληγώνει εἰρηνικά τήν ψυχή, πληροφορῶντας 
την, ὅτι ἡ ζωή μου δέν ἀρέσει, δέν ἀναπαύει τόν Δη
μι ουρ γό καί Πατέρα μου.

Ἀναφέρει θεολογικώτατα ὁ μακαριστός ἅγιος Γέ
ρον τας Σωφρόνιος Σαχάρωφ: “Ὅταν ἦρθε ὁ Κύ ριος 
στή γῆ, εἶπε πρίν ἀπό ὅλα: «Μετανοεῖτε». Ὁ λόγος 
αὐ τός ἀποτελοῦσε τή συνέχεια τῆς συνομιλί ας τοῦ 
Θε οῦ μέ τόν Ἀδάμ στόν Παράδεισο”. (Με τά τήν 
πα ρακοή του δηλ., τότε πού προσπαθοῦσε ὁ ἅ γι ος 
Θε ός νά τόν ὁδηγήση σέ μετάνοια...)14.

Γι᾿ αὐτό καί “Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ βάση ὅλης τῆς 
πνευματικῆς ἀσκήσεως”15.

Καί ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ: “... οὐδεμία τῶν ἀρετῶν ὑ
ψη λοτέρα τῆς μετανοίας”16.

* * *

Ὥστε καί ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς μᾶς ὑπενθυμίζει: 
“Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ 
καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι...”.

Ὀφείλουμε, κατά τήν λειτουργική αὐτήν αἴτησι, 
νά ζοῦμε μέ εἰρήνη καί μετάνοια μαζίταυτόχρονα, 
ὅ σον χρόνο ὁ ἅγιος Θεός εὐδοκήσει νά ζήσουμε σ᾿ 
αὐ τόν τόν κόσμο.

14. Οἰκοδομῶντας τόν Ναό τοῦ Θεοῦ..., ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προ
δρό μου, Ἔσσεξ, 2014, τ. Γ΄, σ. 137.
15. Ἔνθ᾿ ἀνωτ., τ. Β΄, σ. 214.
16. Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη, 1977, σ. 220.
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Καί πόσο σοφά μᾶς καθοδηγεῖ ἡ Ἐκκλησία:
Τό κάθε ἕνα ἀπό τά δύο (“εἰρήνη” καί “μετάνοια”) 

προσδιορίζει τήν γνησιότητα τοῦ ἄλλου. Ὀφείλει δηλ. 
ἡ μετάνοιά μας νά εἶναι ἀληθινή, εἰλικρινής, ὥστε νά 
φέρη καί πνευματική εἰρήνη, ἀνάπαυσι στήν καρ δία. 
Αὐτή δέ πάλι ἡ καλή, ἐν Χριστῷ εἰρήνη τῆς καρ δίας, 
νά φανερώνη θεάρεστο τόν ταπεινό ἀγῶνα τῆς με
τα νοίας μας. Γιά νά μή ζοῦμε μέ ἕνα ψεύτικο, κο
σμι κό ἐφησυχασμό, κι ἔτσι χωρίς μετάνοια, ἀλλά κι 
οὔ τε πάλι μέ μιά ἐγωιστική, ταραχώδη μεταμέλεια 
γιά τίς ἁμαρτίες μας, καί γι᾿ αὐτό δίχως εἰρήνη. Καί 
μέ τά δύο μαζί, ζῆ ὁ πιστός τήν ἀληθῆ ζωή μέ τόν 
Χρι στό, τήν ἐνυπόστατη Ἀλήθεια.

Τά ἴδια αὐτά νοήματα μέ ἄλλα λόγια ἐκφράζει καί 
τό οὐράνιο μήνυμα, πού δέχθηκε ὁ ὅσιος Σιλουανός 
ὁ Ἁγιορείτης, τό ὁποῖο ἰσχύει καί γιά μᾶς σήμερα: 
“Κράτει τόν νοῦν σου εἰς τόν ᾅδην καί μή ἀπελπί
ζου”.

Κι αὐτή ἡ ἐν εἰρήνῃ καί ἐπ᾿ ἐλπίδι Χριστοῦ σωτη
ριώδης μετάνοια εἶναι μέγα δῶρο Θεοῦ, δύναμις 
Θε οῦ πρός ἐπιστροφή, διόρθωσι, σωτηρία.

Ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅτι “... ὅ σοι... 
ἔλαβον αὐτόν (τόν Χριστόν), ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξου
σί αν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό 
ὄ νο μα αὐτοῦ”17.

17. Ἰωάν. α΄ 12.
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Κι ἐμεῖς, πού πιστεύουμε στόν Χριστό, λάβαμε 
τήν ἐξουσία Του, νά γίνουμε τέκνα Θεοῦ. Ὡστόσο ἡ 
ζωή μας δέν εἶναι πράγματι ζωή πίστεως. Καί πο
νοῦ με γι᾿ αὐτό!

Γι᾿ αὐτό καί λέγει ὁ ὅσιος Θαλάσσιος: Ναί μέν, 
“Ἐ λά βομεν ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι· οὐ γι
νό με θα δέ, εἰ μή τά πάθη ἀποδυσώμεθα” (... δέν 
γι νό μα στε ὅμως ἀληθινά τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέν 
βγά λουμε ἀπό πάνω μας τά πάθη)18.

Ὁπότε “Κανείς ἄς μή νομίζη, ὅτι ἔγινε ἤδη τέ κνον 
Θεοῦ, κατά Χάρι καί ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος, ὅσο ἀκόμη δέν ἀπέκτησε τά θεῖα χαρακτη ρι
στι κά καί τίς ἰδιότητες τῶν ἀρετῶν τοῦ Χρι στοῦ”19.

Ἔτσι λοιπόν κι ἐμεῖς κατά τόν καθημερινό ταπει νό 
ἀγῶνα μας αἰσθανόμαστε, ὅτι εὑρισκόμαστε σέ κα
τάστασι πνευματικῆς “κυοφορίας” μέσα στήν πνευ
ματική μήτρα τῆς Μάνας μας, τῆς ἁγίας Ἐκκλησί ας. 
Ὅπου μέ τήν στοργική φροντίδα Της ἀγωνι ζό μα στε 
νά μετανοοῦμε “... μέχρι καταντήσω μεν... εἰς ἄν
δρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώ μα τος τοῦ 
Χριστοῦ...”20.

* * *

18. «Περί ἀγάπης καί ἐγκρατείας», Β΄ ἑκατοντάς, Φιλοκαλία, Ἀθῆναι 
1958, τ. Β΄, σ. 214, νζ΄.
19. Ἔνθ’ ἀνωτ., νη΄.
20. Ἐφ. δ΄ 13.
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“Νά λοιπόν Κύριε! Σοῦ προσφέρουμε τήν ἀποτυ
χία μας, τήν σύγχρονη τραγωδία μας, καί σάν πρόσ
ωπα, ἀλλά καί σάν ἔθνος. Αὐτήν πού ζοῦμε καί κα
λά γνωρίζουμε:

“... ὅτι, Δέσποτα, ἐσμικρύνθημεν παρά πάντα τά 
ἔθνη, καί ἐσμεν ταπεινοί ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον διά 
τάς ἁμαρτίας ἡμῶν. Καί οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ 
τού τῳ ἄρχων καί προφήτης καί ἡγούμενος...” (... 
ἔ χου με ταπεινωθῆ πιό πολύ κι ἀπ᾿ ὅλα τά ἔθνη. Εἴ
μα στε ἐξουδενωμένοι, περιφρονημένοι σ᾿ ὅλη τήν γῆ 
γιά τίς ἁμαρτίες μας. Καί δέν ὑπάρχει κατ᾿ αὐτόν 
τόν καιρό σέ μᾶς, οὔτε ἱκανός ἀρχηγός οὔτε προφή
της οὔτε κάποιος πού νά μᾶς καθοδηγῆ σω στά...)21.

Κι ὅλα αὐτά τά πάθαμε διότι: “Ἡμάρτομεν, ἠνο
μή σαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου, οὐδέ συνετηρή
σα μεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλω ἡμῖν” (... 
δέν τηρήσαμε τίς ἐντολές Σου, δέν κάναμε ὅ πως μᾶς 
παρήγγειλες)22.

Πονοῦμε καί θρηνοῦμε γιά τίς ἀμέτρητες ἐκτρώ
σεις στόν εὐλογημένο αὐτόν τόπο, γιά τήν “ὕβρι” 
αὐ τή τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρός Ἐσένα, τόν ἅγιο Θεό καί 
Εὐ ερ γέτη μας.

Δέν ἐξαιροῦμε τόν ἑαυτό μας ἀπ᾿ ὅσους καί ὅσες 
ἐφόνευσαν καί συνεχίζουν ἀκόμη νά φονεύουν τά παι
διά τους, τά παιδιά σου, Κύριε! Εἴμαστε κι ἐμεῖς “ὀ

21. Προσευχή Ἁγ. Τριῶν Παίδων, Δαν. γ΄ 13.
22. Μ. Κανών, ζ΄ ᾠδή.
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στοῦν ἐκ τῶν ὀστέων τους καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός 
τους”23. Κι ἐμεῖς παρόμοια κάνουμε (μέ ἄλλους τρό
πους) καί ἴσως καί χειρότερα...

Πονοῦμε ὅμως, πρῶτα βέβαια γιά τό δικό μας κα
τάν τημα, καί μετά καί γι᾿ αὐτούς.

Πονοῦμε καί γιά ὅλες τίς ἀποστασίες μας ἀπό 
τήν ἱστορία καί παράδοσι αὐτοῦ τοῦ τόπου, πού 
εἶ ναι ζυμωμένος μέ ἄπειρα ἁγιασμένα αἵματα, μέ 
ἱ δρῶ τες τίμιους, μέ δάκρυα ἱερά, Ἁγίων, Δικαίων, 
Ἡ ρώ ων...

Θρηνοῦμε γι᾿ αὐτήν τήν Πατρίδα, πού μέσα σέ 
λί γες μόλις δεκαετίες καί μέ κάθε τρόπο μολύναμε, 
ἀ χρειώσαμε, καταστρέψαμε!

Πονοῦμε, γλυκύτατε Χριστέ, πού δέν μετανοοῦμε, 
οἱ Νεοέλληνες, γιά τόν ξεπεσμό μας αὐτόν! Ἀλλά 
καί δικαιολογούμαστε, ρίχνοντας σέ ἄλλους καί σέ 
ἄλ λα τό φταίξιμο.

Κι αὐτό εἶναι τό χειρότερο. Γι᾿ αὐτό ἐξωρίσθηκαν 
οἱ Πρωτόπλαστοι ἀπό τόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς. 
Ὄ χι τόσο γιατί ἁμάρτησαν, ὄχι γιατί παρήκουσαν. 
Ἀλ λά γιατί δέν μετάνοιωσαν γιά τήν παρακοή καί 
πτῶ σι τους. Δέν θρήνησαν, δέν ἔκλαυσαν, ὅσο ἦσαν 
μέ σα ἀκόμη στόν Παράδεισο. Παρά μόνο, ὅταν τόν 
ἔ βλε παν πιά ἀπό μακρυά. Μόνο τότε ἄρχισαν νά 
θρη νοῦν σ᾿ ὅλη τους τήν ζωή. “Παράδεισε, Παράδει
σε...!”.

23. Πρβλ. Γέν. β΄ 23.
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Ἔτσι κι ἐμεῖς. Σάν πεισματάρικα παιδιά κι ἀνόη
τα, σάν νά περιμένουμε νά ἐξορισθοῦμε πρῶτα, νά 
χά σουμε ὅλα τά καλά, κι ἔπειτα νά ἀρχίσουμε νά 
θρη νοῦμε τήν ἀπώλειά τους... Πονοῦμε λοιπόν πού 
δέν μετανοοῦμε, πού δέν βάζουμε ἀρχή μετανοίας, 
οἱ Ἕλληνες!

Θρηνοῦμε γι᾿ αὐτήν τήν ἀμετανοησία μας!
Ἴσως δηλ. κατά κάποιον τρόπο, μετανοοῦμε πού 

δέν ἔχουμε μετάνοια...!
“Ἀλλά”, Σύ Κύριε, “μή παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέ

λος, ὁ τῶν Πατέρων Θεός!”24.
Μόνο αὐτό τολμοῦμε νά Σοῦ ζητοῦμε: “Μή ὀργι

σθῆς ἡμῖν σφόδρα! Μή μᾶς ἐγκαταλείψης, μή μᾶς 
ἀ ποστραφῆς ἐντελῶς”. Διότι μόνο αὐτό μᾶς φυλάσ
σει ἀπό τήν τελεσίδικη ἀποτυχία, τήν ἀπελπισία, 
τήν ἀπώλεια.

Σύ εἶσαι ὁ Ἀληθής, ὁ Ἐλεήμων, ὁ Θεός τῶν Ἁγίων 
Πα τέρων μας. Αὐτῶν τῶν παλαιῶν, πού Σύ μᾶς ἔ
δω σες καί γνωρίσαμε ἐν Πνεύματι, κι αὐτῶν τῶν 
συγ χρόνων μας, πού πάλι Σύ μᾶς χάρισες γιά καθο
δή γησι καί παρηγορία μας. Αὐτοί πού Σέ γνώ ρισαν, 
μᾶς μίλησαν γιά Σένα, Σέ ἔκαναν γνωστό καί σέ 
μᾶς... καί ἔτσι μᾶς στήριξαν καί μᾶς στηρί ζουν ἀκό
μη...

Λοιπόν, “... μή παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, ὁ τῶν 
Πα τέρων Θεός!”.

24. Πρβλ. Προσευχή Ἁγ. Τριῶν Παίδων, Δαν. γ΄ 10.
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* * *

Ἄν ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀρχίση ἔτσι ταπεινά νά 
προσεύχεται στό ταμιεῖον του, μ᾿ αὐτήν τήν αὐτο
γνωσία καί εἰρηνική αὐτομεμψία τῶν Ἁγίων...

Ἄν αὐτό τό πνεῦμα βαθειᾶς καί εἰλικρινοῦς μετα
νοίας ἀρχίση νά διέπη, ὅσο γίνεται καί πιό πολλούς, 
ἄρχοντες κι ἀρχόμενους στόν τόπο αὐτόν...

Ἄν ἡ προσευχή αὐτή καί μετάνοια τῶν ἁγίων 
Τρι ῶν Παίδων τῶν ἐν Βαβυλῶνι γίνη θρηνητικό τρα
γού δι τοῦ γένους μας ἀπό τώρα, πρίν ἔλθουν τά 
χει ρό τε ρα δεινά...

Κι ἄν οἱ ἄρχοντές μας –ἔστω καί κάποιοι ἀπ᾿ αὐ
τούς– μπορέσουν, τολμήσουν, νά ἐξαγγείλουν τέ τοια 
μεγαλειώδη κείμενα, ὡς διαγγέλματά τους...

Τότε ταπεινά θεωρῶ, ὅτι θά ἀξιωθοῦμε κι ἐμεῖς 
θαυ μάτων στίς ἡμέρες μας!

Ἡ “Νινευί οὐ καταστραφήσεται”25, ἀλλά θά χα
ροῦ με ἀνάστασι καί ἀνακαίνισι... ψάλλοντας: “Εὐ
λο γητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ 
ὑ περύμνητος καί ὑπερυψούμενος εἰς τούς αἰῶ
νας...!”26.

Ὅλα τά ὡραῖα καί μεγάλα ἀρχίζουν καί τελειώ
νουν μέ τήν μετάνοια, ἀδελφοί!

Ἀλλά, κι ἄν δέν ἀξιωθοῦμε νά ἰδοῦμε θαυμαστές 
μεταβολές...

25. Πρβλ. Ἰωνᾶ γ΄ 4.
26. Πρβλ. Προσευχή Ἁγ. Τριῶν Παίδων, Δαν. γ΄ 28.
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Καί ἄν γιά τίς ἁμαρτίες μας, τίς μεγάλες καί 
πολ λές, δέν ὑπάρξη ἡ μεγάλη αὐτή μετάνοια στήν 
Πα τρίδα...

Καί τότε, κι ἀπό τώρα, ἀδελφοί, θά ἀναλάβουμε 
(καί πρέπει νά ἀναλάβουμε) ἐμεῖς νά μετανοοῦμε 
“ὑ πέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ 
λα οῦ ἀγνοημάτων”.

Ἄς ὑπάρχουν κάποιοι, νά μετανοοῦν ἐπί τέλους 
σ᾿ αὐτήν τήν Πατρίδα!

Καί τότε (καί πάντοτε) “… ὁ Θεός τῆς ἀγάπης 
καί τῆς εἰρήνης, ἔσται μεθ᾿ ἡμῶν. Ἀμήν!”27.

27. Πρβλ. B΄ Κορ. ιγ΄ 11.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

Ἡ ἁγιοκατάταξις τῶν Ὁσίων Πατέρων μας Ἰακώβου 
Τσαλίκη καί Ἀμφιλοχίου Μακρῆ παρηγορεῖ τούς εὐσεβεῖς 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, διότι στίς ἡμέρες μας ὁ Κύ ρι
ος ἀνέδειξε ἁγιασμένες μορφές, πλήρεις Πνεύ ματος Ἁ
γίου καί δυνάμεως, ὅπως ἦσαν καί οἱ ὅσιοι Πορφύ ριος 
ὁ Καυσοκαλυβίτης καί Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, τούς ὁποί
ους πολύ ἀγάπησε ὁ χριστώνυμος λαός μας. Ἡ ἀρετή 
τῆς ἀγάπης, τό πλήρωμα τοῦ νόμου, χαρακτήριζε τούς 
θεο φόρους ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις 
ἦταν τό θεμέλιο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τους καί ἡ ἐγγύησις 
τῆς ἁγιότητός τους. «Ἅπας γάρ ὁ τῶν ἁγίων ἔπαινος καί 
μα καρισμός διά τῶν δύο τούτων συνίσταται, διά τε τῆς 
ὀρ θο δόξου πίστεως καί τοῦ ἐπαινετοῦ βίου, καί διά τῆς 
δω ρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν χαρισμάτων αὐ
τοῦ» (Ἁγ. Συμεών Νέου Θεολόγου, Κατηχήσεις, Ι΄).

* * *

Σέ μία ἀπό τίς μεγαλύτερες μάστιγες καί τραγωδίες 
τοῦ συγχρόνου Ἑλληνισμοῦ ἔχει δυστυχῶς ἐξελιχθῆ τό 
πρό βλημα τῶν ἐκτρώσεων, ὡς βαρυτάτη ἁμαρτία τῶν 
Νε ο ελ λή νων, ἀπιστία καί προσ βολή πρός τόν ἅ γιο Δημι
ουρ γό τῆς ζωῆς. Κατά τίς στατιστικές, ἀπό τό 1986 μέ 
τήν νομι μοποίησι τῶν ἀμβλώσεων, 1213 ἑκατομμύ ρια 
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φό νοι ἀ θώων καί ἀνυπερα σπίστων ἀνθρώ πων ἔχουν δια
πρα χθῆ στήν Πατρίδα. Αἰσθανό μαστε ὅτι καί μέ τό ἀνο
σι ούρ γη μά μας αὐτό, ὡς ἄλλοι Γα δαρη νοί, ζητοῦμε ἀπό 
τόν Χρι στό νά φύγη ἀπό τόν τόπο μας (βλ. Λουκ. η΄ 37).

Στόν ἀντίποδα ἕνα μικρό ἀλλά ἐλπιδοφόρο φῶς Χρι
στοῦ ἀνέτειλε στίς ἡμέρες μας: Πιστοί Ὀρθόδοξοι Χρι στι
α νοί μέ νεῦσι καί ἔμπνευσι Θε οῦ δημιούργησαν τό Κίνη
μα ὑ πέρ τῆς ζωῆς, «Ἀφῆστε με νά ζήσω», καί μέ κόπους 
πολ λούς ἀγωνίζονται ἐνημερώνοντας γιά τό φρικτό αὐτό 
ἔγ κλημα πού συντε λεῖται. Μέ ὁμιλίες, ἡμερίδες, ἐκ δό σεις, 
προ βολές, δημο σιεύσεις στό διαδίκτυο διακη ρύτ τουν γιά 
τό ἐν λόγῳ θέμα τήν ἀλή θεια, πού τεχνηέντως ἀπο κρύ
πτε ται ἀπό τά Μ.Μ.Ε. καί τήν “παγ κόσμια βιομη χα νία 
τῶν ἐκτρώσεων”.

Συγχαίρομε ἀπό καρδίας τούς καλούς αὐτούς ἀδελ
φούς, ἐπαι νώντας τους γιά τούς θεοφιλεῖς κόπους τους. 
Ὀ φεί λουμε δέ νά συμ πράττουμε, ὁ καθένας μας ὅ,τι δύ
να ται, γιά ἐνίσχυσι σέ αὐτήν τήν ἱερή προσπάθεια. Ὅλη 
ἡ Ἐκ κλησία, ἡ γρηγοροῦσα συνείδησις καί καρδιά τοῦ 
Ἑλ ληνισμοῦ, κλῆρος καί λαός, καλεῖται νά ἀναλάβη παν
ελ λήνια πρωτοβουλία ἐγεί ροντας σέ πάνδημη μετά νοια 
τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, ὥστε –εἰ δυνα τόν– νά ἐξαλει
φθῆ ἀπό πάνω μας τοῦτο τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώ σε
ως». Ἔτσι ἐν μετανοίᾳ, ὡς πρόσωπα ἀλλά καί ὡς ἔθνος, 
νά μπο ρέσου με νά καλύψουμε τά πλήθη τῶν ἁ μαρ τιῶν 
μας καί νά ξαναελκύσουμε τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ στούς οἴ
κους μας καί τήν Πατρίδα.
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