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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
δασκαλίας, 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 συνερ
γασίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.

ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Ὁ

θαυμαστός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ Κύριος εὐδό
κησε μεταξύ τῶν πολλῶν εὐλογιῶν Του, πού
ἀδιαλείπτως ἐπιδαψιλεύει σέ μᾶς, νά εὐλογήσῃ τήν
Ἱερά Μονή μας καί μέ τήν Χάρι τῶν ἱερῶν λειψάνων
τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Σοφίας τῆς Κλεισούρας, ἡ
ὁποία προσφάτως κατετάγη στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκ
κλησίας μας.
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Τά ἱερά λείψανα τῆς Ὁσίας προσεκόμισε στήν Ἱ.
Μονή μας μέσα σέ κλῖμα κατανύξεως καί χαρᾶς
πνευματικῆς ὁ φιλάγιος Μητροπολίτης Καστορίας
κύριος Σεραφείμ τήν 20ή Μαΐου ἐνεστῶτος ἔτους,
παραμονή τῆς πανηγύρεως τῆς Μονῆς μας ἐπί τῇ
ἀνακομιδῇ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ προστάτου μας
ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας
τοῦ θαυματουργοῦ.
Ἡ ὁσία μήτηρ ἡμῶν Σοφία γεννήθηκε τό 1883 στό
χωριό Σαρή παπᾶ τῆς Τραπεζοῦντος τοῦ Πόντου.
«Ἀπό μικρή στήν πατρίδα ἔτρεχε στίς ἐκκλησίες καί
τά ἐξωκκλήσια, γιά νά τά περιποιηθεῖ καί νά ἀνά
ψει τά καντήλια. Δέν τῆς ἄρεσαν οἱ παρέες καί οἱ ἄ
τακτες συζητήσεις τῶν συνομήλικών της κοριτσιῶν.
Ἦταν, ὅπως λένε, ἐξαιρετικά ὄμορφη»1. Σέ ἡλικία
24 ἐτῶν ὑπανδρεύθη παρά τήν θέλησί της τόν Ἰορ
δάνη Χοτοκουρίδη, μέ τόν ὁποῖο ἀπέκτησε ἕνα παι
δί. Κρίμασι ὅμως Θεοῦ τό παιδί ἀπέθανε σέ ἡλικία 2
ἐτῶν. Τό 1914, ὅταν ξεκίνησε ὁ Α΄ Παγκόσμιος πόλε
μος, μετά τήν ἐπιστράτευσί του, ἐξαφανίσθηκε καί
ὁ σύζυγός της. «Ὁ θάνατος τοῦ παιδιοῦ καί ἡ ἐξα
φάνιση τοῦ συζύγου σφράγισαν, μέ τήν τραγικότητά
τους, τήν ζωή τῆς Σοφίας καί ἀποτυπώθηκαν ἀνεξί
τηλα στό ἀσκητικό της βλέμμα. Αὐτά τήν ὁδήγησαν
σέ βαθειά μετάνοια καί σέ διά βίου ἀσκητική ἀφι
1. «Σοφία, ἡ ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας», ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Γενεθλίου τῆς
Θεοτόκου, Κλεισούρα Καστοριᾶς 2002, σελ. 42.
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έρωση... Ὅταν τά θυμόταν... σταυροκοπιοῦνταν καί
ἐπικαλοῦνταν τό ὄνομα τῆς Παναγίας. Ἔκλαιε πι
κρά καί ἐπαναλάμβανε τήν ἀγαπημένη της φράση:
“Εἶμαι πολλά ἁμαρτωλή. Ὁ Θεός νά ἐλεᾶ με”»2. Τό
1916 μετά ἀπό τά φρικτά γεγονότα τῶν πολύ δύσ
κολων ἐκείνων ἐποχῶν τά ἴχνη τῆς Ὁσίας χάνονται.
Τό 1923 τήν ἀνευρίσκουν οἱ συγγενεῖς της –ἀφοῦ
ἦλθαν στήν Ἑλλάδα– στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναλήψε
ως Θεσσαλονίκης. Στήν συνέχεια ἐγκαθίστανται ὅ
λοι μαζί στήν Ἀναρράχη Πτολεμαΐδος.
Ἡ Ὁσία, σέ ἡλικία 44 ἐτῶν, μετά ἀπό ἐπανειλημ
μένες ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία τήν διέτασσε
νά ἔλθῃ στό σπίτι της στήν Κλεισούρα, ἐγκαθίσταται
στήν Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κλεισού
ρας. Ἐκεῖ ζοῦσε διακονώντας ὅλους, ἐργαζομένους,
ἀσθενεῖς, περαστικούς, καί κάνοντας συγχρόνως καί
ὅλες τίς ἐργασίες τοῦ νοικοκυριοῦ.
Τό 1944, κατά τήν Κατοχή, οἱ Γερμανοί, ἐξαγριω
μένοι ἀπό τόν φόνο ἑνός γερμανοῦ μοτοσυκλετιστή,
φθά
νουν μέ τόν στρα
τό τους στήν Κλει
σούρα καί
σκοτώνουν περί τούς 300 ἀνθρώπους. Στήν συνέχεια
κατευθύνονται πρός τήν Μονή τῆς Παναγίας καί ἑ
τοιμάζονται νά τήν κάψουν καί αὐτήν. «Ἐκεῖ ἡ μονα
χή Σοφία, μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας στήν ἀγκαλιά
της, γονατίζει στούς στρατιῶτες γερμανούς, τούς φι
λᾶ τά πόδια καί κλαίει δυνατά. Τούς λέγει·“ὄχι τήν
2. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 44.
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Παναγία”. Τότε οἱ Γερμανοί, ἡ Παναγία τούς φώτι
σε καί δέν πείραξαν τό Μοναστήρι καθόλου»3. Στήν
Μονή εἶχαν συγκεντρωθῆ πολλοί ἄνθρωποι, κυρίως
γυναικόπαιδα, γιά νά σωθοῦν. «Ἡ Σοφία γονατιστή
προσευχόταν μέ πολύ πόνο γιά τά φρικτά συμβάν
τα. Ἡ παρουσία της δέσποζε καί παρηγοροῦσε, ἰδί
ως τίς χαροκαμένες μάνες. Ὁ πόνος τους ἔγινε δικός
της πόνος. Μάτωνε ἡ καρδιά της καθώς πρόφερε
ἐκεῖνο τό “ὑπομονή, ὑπομονή, ἡ Παναΐα κι θά χάντς
σας (=ἡ Παναγία δέν θά σᾶς ἀφήσει νά χαθεῖτε)”»4.
«Πόσες φορές παρουσιάστηκε ἡ Κυρία Θεοτόκος
στήν Σοφία δέν γνωρίζουμε. Ὅταν ὅμως ἐγκαταστά
θηκε τελικῶς στό μοναστήρι, στήν Κλεισούρα, ἄν καί
τότε ὅλα σχεδόν τά κελλιά τοῦ μοναστηριοῦ ἦταν
ἄδεια, αὐτή ἔμενε στήν ποδιά τοῦ τζακιοῦ, ἀπέ
ναντι ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού εἶναι στό
ὑπέρθυρο τῆς νότιας πύλης τοῦ Καθολικοῦ. Αὐτή,
ὅπως ἔλεγε, ἦταν ἡ ἐντολή πού πῆρε»5. «Ἡ πλάκα
τοῦ τζακιοῦ... μέ ἐντολή τῆς Παναγίας ἦταν ἡ μόνι
μη κατοικία τῆς Σοφίας. Γονατιστή ὅλη νύχτα, κα
θόταν μέ τήν πλάτη ἀκουμπισμένη στόν ὑγρό τοῖχο.
Χωρίς τήν τζαμαρία, τό κρύο μέ τήν ὑγρασία ἀπό
τά τρεχούμενα νερά ἦταν ἀκόμα πιό τσουχτερό... Τό
θερμόμετρο... συχνά τόν χειμώνα κατεβαίνει στούς
3. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 52.
4. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 53.
5. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 55.
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15 βαθμούς κάτω ἀπό τό μηδέν»6. «Ἐκεῖ καθόταν,
ἐκεῖ ἔτρωγε, ἐκεῖ περνοῦσε τόν καιρό της, παρα
κολουθῶντας συγχ ρόνως καί τήν πύλη τῆς Μονῆς.
Συχνά, χωρίς καμία προηγούμενη εἰδοποίηση, ἀφοῦ
τηλέφωνα ἤ ἄλλος τρόπος ἐπικοινωνίας τότε δέν ὑ
πῆρχε, ἐκεῖ πού συζητοῦσε μέ τήν παρέα της, τούς
φανέρωνε αὐτούς πού σέ λίγο θά κατέφθαναν γιά
νά προσκυνήσουν, μάλιστα προέλεγε καί τό ὄνομά
τους, πρίν κἄν οἱ ἄλλοι δοῦν τούς ἐπισκέπτες»7. «Τό
τζάκι ἦταν ἀκόμα γιά τήν Σοφία καί τό ἀποστολικό
της βῆμα, ὁ ἄμβωνας, ἀπό ὅπου ἔκανε τά κηρύγμα
τά της. Ὁ λόγος της... ὄχι μόνον “ἅλατι ἠρτυμένος”,
δηλαδή σοφός καί σίγουρος, ἀλλά καί μέλιτι μεμι
γμένος, ὅλο στοργή καί γλυκύτητα»8. «Ἐ
κεῖ στό
τζάκι, στήν πλάκα τοῦ τζακιοῦ, δεχόταν ἐπίσης ὅ,τι
φαγώσιμο τῆς πήγαιναν, καί, χωρίς νά σκεφτεῖ, ξά
πλωνε ἐπάνω στά φαγητά καί λερωνόταν»9. Κάποι
οι πού τήν ἐπισκέφθηκαν ἕνα χειμῶνα διηγοῦνται:
«Ἔκανε κρύο καί φορούσαμε ζακέτες, ἐνῶ ἐκείνη,
ξυπόλυτη, ἔριχνε κρύο νερό στά χέρια καί τά γυμνά
της πόδια»10.
«Τά ἐνδύματα τῆς Σοφίας ἦσαν πάμφτωχα... Κα
μιά φορά τό καταχείμωνο ἔριχνε στήν πλάτη της μία
6. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 56.
7. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 59.
8. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 60.
9. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 61.
10. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 62.
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τρύπια κουβέρτα ἤ κανένα ποντικοφαγωμένο σάλι...
Πάντα ἦταν ξυπόλητη... Σπάνια φοροῦσε κάτι μάλ
λινα σκουφούνια, τρύπια καί παλιά, καί κάτι παλιο
παντόφλες ἤ παλιοπάπουτσα»11. «Βλέποντάς την οἱ
προσκυνηταί μέ τά παλιόρουχα, μέσα στά κρύα καί
τήν ὑγρασία, τῆς πήγαιναν ἄλλα, καινούργια καί ζε
στά. Ἀλλά αὐτή ἡ μακαρία μέ τό ἕνα χέρι τά δεχό
ταν καί μέ τό ἄλλο τά σκόρπιζε στούς φτωχούς»12.
«Στό κεφάλι εἶχε πάντα δεμένη μαύρη μαντήλα. Τά
μαλλιά της, ἀπό τόν Πόντο ἀκόμα, οὔτε τά ἔλου
σε οὔτε τά χτένισε. Εἶχαν κατσιάσει καί εἶχαν γίνει
σκληρά σάν κοτσάνι, “σάν τήν οὐρά τοῦ ἀλόγου”. Τό
κεφάλι της ὅμως εὐωδίαζε»13.
«Τά βράδυα, καθισμένη στό τζάκι, συνήθως ἔβαζε
ὅποιον ἤξερε ἀνάγνωση νά τῆς διαβάζει βίους ἁγί
ων, ἀπό μικρά φυλλαδιάκια, πού φύλαγε μέ προσο
χή ἀνάμεσα στά πράγματά της»14.
«Στό μοναστήρι ἀνέβηκε ὅταν ἦταν σαραντατεσ
σάρων ἐτῶν. Γιά νά μήν σκανδαλίζει μέ τήν ὀμορφιά
της, μαύριζε καί μουτζούρωνε τό ὡραῖο της πρόσ
ωπο μέ γάνες καί κάπνες ἀπό τά καζάνια. Ἔπιανε
τά ἀναμμένα κάρβουνα μέ τά χέρια, χωρίς μασιά,
γιαυτό καί τά ροζιασμένα της δάκτυλα, τά γεμάτα
11. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 66.
12. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 67.
13. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 68.
14. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 69.
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κόμπους σκληρούς ἀπό τίς ἀμέτρητες μετάνοιες, ἦ
ταν, ἰδίως τόν χειμώνα, πάντα καμμένα»15.
«Ἡ τροφή της πάντα νηστεία. Κόκκινες πιπεριές,
ἤ κανένα πράσσο ψημένα στήν χόβολη τοῦ τζακιοῦ,
λίγο τουρσί ντομάτα πράσινη, ἄσπρη ἀπό τήν μού
χλα, ἁλμυρές πιπεριές, καί σέ μέρες ἀρτύσιμες κα
νένα παστό ψαράκι»16. «Τό ἐλαιόλαδο τό εἶχε μό
νον γιά τά καν
τή
λια τῆς Παν
α
γί
ας, πού ἤ
θε
λε νά
εἶναι πάντοτε καθαρά καί ἀναμμένα, γιά νά λάμπει
ἡ Ἐκκλησία, πλημμυρισμένη στό φῶς»17.
«Ἡ Σοφία ποτέ δέν πλήγωσε οὔτε καί στενοχώρη
σε ἄνθρωπο. Ὅταν καταλάβαινε πώς κάποιος δυσ
κολευόταν ἀπό τίς ἁμαρτίες πού τόν τυραννοῦσαν,
περνοῦσε διακριτικά ἀπό δίπλα του. Μουρμούριζε
μία δύο κουβέντες, κάτι σάν σύνθημα... Μόνον ἐκεῖ
νος πού ἔπρεπε νά καταλάβει, καταλάβαινε καί τήν
ἀκολουθοῦσε. Τότε μόνοι οἱ δυό τους, καθισμένοι ἀ
πόμερα, ὥστε νά τούς βλέπουν ἀλλά νά μήν τούς ἀ
κοῦν, χωρίς νά τοῦ φανερώσει τήν ἁμαρτία ἤ τό πρό
βλημα, ἐνῶ τά προγνώριζε, πρῶτα τόν παρηγοροῦσε
κι ὕστερα τόν συμβούλευε μέ ψυχωφέλιμα στοργι
κά λόγια τοῦ Θεοῦ»18. «Σέ κάποιες συγκεκριμένες
περιπτώσεις –π.χ. ὅταν κάποιος ἔβριζε τά θεῖα– ἡ
Σοφία θύμωνε πάρα πολύ· τουλάχιστον ἐπιφανεια
15. Ἔνθ’ ἀνωτ.
16. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 70.
17. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 71.
18. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 71-72.
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κά ἔτσι ἔδειχνε... Ἀμέσως ὅμως μετά ἀπό τό πρῶτο
κύμα θυμοῦ, γαλήνευε καί ἄρχιζε νά κάνει ὄρθιες
μετάνοιες καί νά ζητάει ἀπό τόν Θεό καί τήν Παν
αγία νά τήν συγχωρήσουν, ἀναστενάζοντας, μέ μα
κρόσυρτα ἄαααχ, κατηγορῶντας συνεχῶς τόν ἑαυτό
της»19.
«Ἰδιαίτερα νοιαζόταν γιά τά ἀνύπαντρα κορί
τσια, πού τύχαινε νά παραστρατήσουν... Τά μάζευε
κοντά της καί τά νουθετοῦσε καλύτερα ἀπό μάνα...
φρόντιζε νά τά καλοπαντρέψει, δίνοντάς τα καί προῖ
κα ἡ ἴδια, χρήματα καί ρουχισμό, ἀπό αὐτά πού ἄλ
λοι τῆς ἔδιναν»20.
«Ἡ ἴδια ζοῦσε μέσα στήν ἀθλιότητα καί τήν φτώ
χεια. Ὅταν ἦταν πολύ δύσκολα κάτω στό τζάκι, πή
γαινε στό ἐπάνω πάτωμα, σέ ἕνα κελλί... Ἐκεῖ εἶχε
ριγμένα φύλλα καί ἄχυρα καί ξάπλωνε. Ἀλλά ἡ πε
ριέργεια τοῦ κόσμου ἔψαξε καί ἐκεῖ, καί τί βρῆκε;
Κάτω ἀπό τά ἄχυρα ἡ Σοφία εἶχε σουβλερές πέ
τρες»21. «Στήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, κάτω ἀπό τά
ἄχυρα, ἔκρυβε λάδια ἤ φαγώσιμα, καί τά μοίραζε,
μέ τόν τρόπο της, ὅπου ὑπῆρχε μεγάλη ἀνάγκη»22.
«Χρήματα ἀπό τά χέρια της πέρασαν πολλά. Τά ἔ
παιρνε καί τά ἔβαζε ὅπου τύχαινε... Μόλις ὅμως τά
19. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 72.
20. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 73.
21. Ἔνθ’ ἀνωτ.
22. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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χρειαζόταν, ἀμέσως τά εὕρισκε, καί τά ἔδινε ὅπου
ἔπρεπε»23.
«Ἡ γερόντισσα ἦταν ἕνα γνήσιο καλλικέλαδο, ἀλ
λά καί θρηνητικό ἀηδόνι τῆς Ἀνατολῆς, πού ἡ ἄσκη
σή της καί οἱ προσευχές της διαπερνοῦσαν τό στε
ρέωμα γιά νά φθάσουν κατ’ εὐθεῖαν στόν θρόνο τοῦ
Οὐρανίου Πατέρα... Ἐφλέγετο ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ... Τά πνευματικά μάτια τῆς ψυχῆς της ἦσαν
πολύ διεισδυτικά, ὥστε νά βλέπουν ἀκόμη καί εἰς
τό μέλλον»24.
«Τήν ρώτησαν πῶς μένει μόνη της μέσα στήν ἐ
ρημιά, ἀλλά αὐτή, ἡ ζωή της ἦταν μισή στήν γῆ, μι
σή στόν οὐρανό. “Ὄχι, δέν εἶμαι μόνη μου”, ἔλεγε
ἐκείνη ἡ εὐλογημένη ψυχούλα. Ἔρχονται οἱ ἄγγελοι
καί μέ κάνουν παρέα. Μέ δείχνει ὁ Κύριος χωρά
φια καί ἀγκάθια. Αὐτή εἶναι ἡ γῆ πού ζοῦμε ἐδῶ.
Καί μέ λέει· βλέπεις αὐτά τά ἀγκάθια; Αὐτά εἶναι
ἡ ἁμαρτία, αὐτά ὅλα θά καθαριστοῦν. Θά γίνει με
γάλο κακό, ἀλλά θά καθαριστεῖ ὁ κόσμος. Ἔρχεται
ἡ Παναγία, ἔρχεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἔρχεται ἡ
Ἁγία Παρασκευή καί μέ λένε, Σοφία, νά χαίρεσαι.
Δέν καταλαβαίνω πῶς περνᾶνε οἱ μέρες»25.
«Ἀγαπημένη της φράση ἦταν: “Πολλά ὑπομονή νά
κάμνετε, πολλά ὑπομονή”. Τήν ἔλεγε καί τήν ξανα
23. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 74.
24. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 77.
25. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 79-80.
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έλεγε, αὐτή, πού ἡ ζωή της ἦταν μόνο ὑπομονή καί
σκληρός ἀγώνας γιά τόν Χριστό»26.
«Τό σῶμα της σκελετωμένο, κατάξερο· ὁσία Μα
ρία Αἰγυπτία. Πρόσωπο μόνον κόκκαλα· σκαμμένο,
χαρακωμένο ἀπό τά θεϊκά περπατήματα. Μῆλα ξε
πεταγμένα σάν μυστικές σημαδοῦρες. Βαθουλωμέ
νες κόγχες, σπήλαια πού ἔκρυβαν βαθιά βιώματα.
Μάτια μικρά, κατάμαυρα, διαπεραστικά. Σάν νά δι
απερνοῦσαν νοῦ, σκέψη, τά πάντα, ἐκεῖνα τά μάτια
της. Σπηλαιώδη, ἀπό τήν ἀγρυπνία τῆς προσευχῆς,
πού δάκρυζαν συνεχῶς γιά τόν κόσμο ἤ ἀπό ἀγάπη
γιά τόν Χριστό καί τήν Παναγία. Τό στόμα χωρίς δόν
τια, φρυγμένο ἀπό τήν πείνα καί τήν ἑκούσια δίψα
καί ἡ γλῶσσα σάν νά εἶχε κατεβεῖ στόν λαιμό της. Ἡ
θωριά της πολλούς τούς τρόμαζε. Ἀλλά ὅταν χαμο
γελοῦσε στόν κόσμο, ἦταν πολύ γλυκιά. Ἔλαμπαν
καί τά μάτια της. Δέρμα χωρίς ἰκμάδα, ἡλιοψημένο,
κίτρινο, σχεδόν ἄσπρο, δίχως αἷμα. Μαλλιά ἀχτένι
στα, σκληρά, μπερδεμένα μέ ἀγκάθια καί κολτσίδες,
φύλλα, χορτάρια καί κοπριές ἀπό τά πρόβατα. Χέ
ρια ροζιασμένα, καψαλισμένα ἀπό τίς στάχτες καί
τά κάρβουνα. Δάχτυλα γεμάτα κόμπους σκληρούς
ἀπό τίς ἀμέτρητες μετάνοιες. Χτυποῦσε τό στῆθος
της κλαίγοντας καί ἀκουγόταν σάν νά χτυπᾶς λα
μαρίνα, σκέτο κόκκαλο καί δέρμα ξερό... Πόδια σάν
καλαμιᾶς, γόνατα ἀπό τό συνεχές γονάτισμα καί τίς
26. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 81.
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ἀπειράριθμες γονυκλισίες, ἀπεσκληκότα, σάν τῆς κα
μήλας, φτέρνες σκασμένες καί ματωμένες»27.
Ἔτσι πέρασε τήν ὁσιακή ζωή της ἡ εὐλογημένη
Μητέρα μας Σοφία. Πτωχή, καταφρονημένη ἀπό τούς
ἀνθρώπους, μέ ἐπίπλαστη σαλότητα, μέ ἀπέραντο
πόθο γιά τόν Θεό καί ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους.
Καί ὁ Θεός τήν ἐδόξασε μέ πολλά σημεῖα, μέ προό
ρασι καί θαυματουργία.
Στίς «ἕξι Μαΐου, τό 1974... μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰώβ
τοῦ πολυάθλου ἐκοιμήθη ἡ μακαρία καί ἐν ὁσίαις
δούλη τοῦ Θεοῦ Σοφία». Εἶχε θεϊκή πληροφορία γιά
τήν κοίμησί της. «Τρεῖς ἡμέρες πρίν ἀπό τό τέλος
της, τήν μετέφεραν στό κελλί, στό ἐπάνω πάτωμα.
Στό κορμί της δέν εἶχε μείνει σάρκα, μόνον κόκκα
λα πού πονοῦσαν. Κρύωνε καί ἀναγκαστικά ἄνα
ψαν τζάκι. Ἀλλά ἡ καμινάδα ἦταν βουλωμένη... Ὁ
καπνός ἀπό τήν φωτιά καί τό θέαμα τῆς Σοφίας σέ
ἔκαναν, θέλοντας καί μή, νά κλαῖς. Καί αὐτή παρέ
μενε στοργική καί γλυκομίλητη»28.
«Ὅλη τήν ζωή της τήν πέρασε καλογερικά, καί
ἴσως πιό σκληρά καί ἀπό μοναχή· σάν ἀσκήτρια, μέ
τέλεια ἀκτημοσύνη, σωφροσύνη καί ὑπακοή στόν λό
γο τῆς Κυρίας Θεοτόκου»29.

27. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 81-82.
28. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 171.
29. Ἔνθ’ ἀνωτ.

15

«Μόλις παρέδωσε τήν τελευταία της πνοή, τό καμ
πουριασμένο καί πολύπαθο σῶμα ἦρθε καί ἴσιωσε.
Τό τίμιο λείψανό της τό συνέστειλαν καί τό τακτο
ποίησαν ὅσα πνευματικά της τέκνα ἔτυχε νά βρί
σκονται ἐκεῖ, εἴτε εἰδοποιημένα εἴτε αὐθόρμητα»30.
«Κατά τήν ἐκδημίαν της, προσείλκυσεν μεγάλο
πλῆθος πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν περιοχῶν Μακεδονίας
καί Θεσσαλίας καί τοῦτο ἦτο ἀξιοθαύμαστον, πῶς
καί πότε ἐπληροφορήθη τόσον πλῆθος λαοῦ διά νά
παραστῇ εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν της»31.
«Μετά ἀπό 7 χρόνια... στίς 7 Ἰουλίου τό 1981, ἔγι
νε ἡ ἐκταφή τῶν λειψάνων τῆς Σοφίας... ἀνοίγοντας
ὁ τάφος, εὐωδίασε βασιλικός... καί ἡ εὐωδία αὐτή
παρέμεινε μέρες πολλές. Ἄλλοι εἶδαν τήν ἡμέρα ἐ
κείνη νά βγαίνει μία λάμψη ἀπό τόν τάφο της καί
νά ἀνεβαίνει πρός τόν οὐρανό»32.
Ἔτσι δοξάζει ὁ Θεός αὐτούς πού μέ τήν ζωή τους
Τόν ἐδόξασαν ἐδῶ στήν γῆ, ὅπως ἔκανε καί ἡ μακα
ρία δούλη τοῦ Θεοῦ Σοφία. Ἡ Ἐκκλησία μέ ἐπίσημη
πρᾶξι της τήν κατέταξε μετά τῶν Ἁγίων της κατά
τήν 4η Ὀκτωβρίου 2011 καί ὥρισε ἡ μνήμη της νά
τελῆται κατά τήν 6η Μαΐου.

30. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 172.
31. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 174.
32. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 180.
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ΕΓΚΩΜΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ
ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ(*)

Ἕ

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας
κ. Σεραφείμ Παπακώστα

να καταπληκτικό φαινόμενο παρουσιάζει σέ
μία περίφημη ὁμιλία του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος μιλῶντας γιά τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων
τῆς πίστεώς μας. Καί αὐτό εἶναι τό φαινόμενο τῆς ἀν
τοχῆς. Νά τί λέγει χαρακτηριστικά ὁ θεοφόρος Πατέ
ρας τῆς Ἐκκλησίας : «Ποιός δέν θά ἐκπλαγεῖ, ὅταν
κάποιος πού ᾿ναι τῆς ἴδιας ἀνθρώπινης φύσεως μέ
μᾶς καί συναναστρέφεται ἀνθρώπους, σάν διαμάντι
δέν κάμπτεται ἀπ’ τό πλῆθος τῶν παθῶν; Τόν βρί
ζουν, κι αὐτός εὐλογεῖ. Τόν συκοφαντοῦν, κι αὐτός
ἐγκωμιάζει. Τόν βλάπτουν, κι αὐτός προσεύχεται
γιά ὅσους τόν ἀδικοῦν. Τόν ἐπιβουλεύονται, κι αὐ
τός εὐεργετεῖ ὅσους τόν πολεμοῦν»1.
(*) Ἐν Καστορίᾳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2019.
1. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «Λόγος ΙΗ΄ εἰς τήν Α΄ πρός Κοριν
θίους ἐπιστολή», ΕΠΕ, τόμ. 18, σελ. 506.
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Γιά τούς Ἁγίους ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου: «οὐ μόνον τό εἰς αὐτόν πιστεύειν, ἀλλά
καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν»2. Ἑνωμένος ὁ Ἅγιος
μέ τόν Θεό, μοιάζει σάν ἕνα διαμάντι πού δέν κάμ
πτεται ἀπό τό πλῆθος τῶν παθῶν. Κι ὅταν βρίσκε
ται στή χαρά τοῦ ἄλλου, χαίρεται καί αὐτός μαζί
του. Κι ὅταν ὁ ἄλλος θλίβεται, ἡ θλίψη εἶναι καί γι’
αὐτόν ἕνας σταυρός καί μία δοκιμασία. Ὁ Ἅγιος εἶ
ναι αὐτός ὁ ὁποῖος στή ζωή του ἀντιγράφει τή ζωή
τοῦ Χριστοῦ. Ἀκολουθεῖ τόν ἴδιο δρόμο τοῦ Γολγο
θᾶ μαζί μέ τόν Χριστό. Σταυρώνεται, ἀλλά καί συν
ανίσταται καί συνδοξάζεται μαζί Του. Ὁ κόσμος τόν
διώκ
 ει καί τόν περιφρονεῖ. Ὁ Χριστός ὅμως τόν ἀγ
καλιάζει καί ἐν συνεχείᾳ τόν δοξάζει. Γι’ αὐτό καί
ἔχει παρρησία ἐνώπιόν Του. Εἶναι ὁ πρεσβευτής μας
ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τῆς Θείας Μεγαλωσύνης. Πα
ρακαλεῖ, πρεσβεύει καί δέεται γιά τήν στρατευομέ
νη Ἐκκλησία πού ἀγωνίζεται στή θάλασσα τῆς πα
ρούσης ζωῆς, ὥστε νά συμμετάσχει στήν ἀθάνατη
καί μακάρια ζωή πού καί αὐτός ζεῖ, στήν ἀνέσπερη
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἕνα τέτοιο πρόσωπο πού ἀγωνίστηκε σ’ αὐτήν
τή ζωή, πού βάσταξε «τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας καί
τόν παγετό τῆς νυκτός», πού δέχτηκε πειρασμούς
καί δυσκολίες, διωγμούς καί κατατρεγμούς, ἀλλά
συγχ ρόνως ἀπήλαυσε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
2. Φιλιπ. α΄ 29.
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καί τήν φοβερά προστασία τῆς Παναγίας, εἶναι καί
ἡ σύγχ ρονη Μυροφόρος Ὁσία Σοφία, πού ἀσκήθηκε
στό φημισμένο Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Κλει
σούρας. Ζωντανή ἡ παρουσία της μετά τήν ὁσιακή
κοίμησή της. Ὁλοζώντανη στό Μοναστήρι της καί σέ
ὁλόκληρο τόν ὀρθόδοξο κόσμο. Ἕνα πλῆθος ἀνθρώ
πων φθάνει καθημερινά στό ἀσκητήριό της καί στόν
τάφο της, προκειμένου νά ἀσπασθεῖ τά μυροβόλα
Ἱερά Λείψανά της καί νά ζητήσει τήν πρεσβεία καί
τή μεσιτεία της. Καί ἐκείνη μέ ἁπλοχεριά, ὅπως τό
τε ἐν τῇ ζωῇ, ἔτσι καί τώρα συνεχίζει ἀδιάκοπα νά
παραμυθεῖ, νά θεραπεύει, νά θαυματουργεῖ, νά ἐνι
σχύει, νά ὁδηγεῖ στή μετάνοια, νά πρεσβεύει καί νά
δείχνει στόν καθένα τό δρόμο πρός τήν πολυπόθητη
πατρίδα, πού ἦταν γι’ αὐτήν ὁ Παράδεισος. Γι’ αὐ
τό καί εὐχόταν: «Καλόν Παράδεισον!».
Γιά νά μπορέσουμε νά προσεγγίσουμε μέ μεγα
λύτερη ἀκρίβεια τήν Ὁσία καί νά ἀντιληφθοῦμε τό
μέγεθος τῆς ἁγιότητός της, θά ἤθελα νά καταθέσω
στήν ἀγάπη τῶν εὐλαβῶν ἀναγνωστῶν ἕνα χαρακτη
ριστικό γνώρισμα τῶν Ἁγίων μας, γνώρισμα συγ
χρόνως καί τῆς Ἁγίας Σοφίας. Καί αὐτό εἶναι ἡ ἀ
πόρριψη τοῦ δικαιώματος.
Πρῶτον, ὁ Ἅ
γι
ος, ὄν
τας ἑ
νω
μέ
νος μέ τό Θεό,
προσπαθεῖ στή ζωή του νά τηρήσει τά δικαιώματα
τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό μαζί μέ τόν Προφήτη Δαβίδ ἐ
παναλαμβάνει τόν γνωστό ψαλμό «εὐλογητός εἶ,
19

Κύριε· δίδαξόν με τά δικαιώματά σου»3. Δέν ὑπάρ
χει γιά τόν Ἅγιο, πού εἶναι ἕνας ὑγιής ἄνθρωπος,
τό προσωπικό του δικαίωμα, ἀλλά μόνο τά δικαι
ώματα τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἁπλούστατα, ἄλλη ἀξία ἔ
χει γιά τόν Ἅγιο ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη καί ἄλ
λη ἡ θεία. Γι’ αὐτό καί μέσα ἀπό τήν ἀφάνεια, τή
φαινομενική ἀδικία, τήν περιθωριοποίηση ἀπό τούς
ἀνθρώπους, τή μωρία καί τό χλευασμό, ὑπάρχει ἡ
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ βρίσκει πλήρη ἐφαρμο
γή ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού ζωγραφίζει
ὅλη τήν ἀποστολική ζωή καί γίνεται συγχ ρόνως καί
ζωή τῶν Ἁγίων: «ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν, ὑμεῖς δέ
φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δέ ἰσχυ
ροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δέ ἄτιμοι»4.
Δεύτερον, τό δικαίωμα, κατά τήν διδασκαλία τῶν
ἁγίων πατέρων καί ἰδιαίτερα τῶν νηπτικῶν τῆς Φι
λοκαλίας, προκαλεῖ πνευματική καταστροφή στόν
ἄνθρωπο. Μπορεῖ κανείς νά ἀδικεῖται ἀπό τούς ἀν
θρώπους, ἀλλά ἐπειδή τό ἀντιμετωπίζει κατά Θεόν,
βιώνει μία διαφορετική πραγματικότητα, ἡ ὁποία
τοῦ δημιουργεῖ ἀνέκφραστη ἐσωτερική χαρά, πού
δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτή ἀπό τόν ἄνθρωπο
τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, πού θέλει νά προβάλλει στή
ζωή του τό δικαίωμά του. Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος εἶναι
χαρακτηριστικός στό σημεῖο αὐτό: «Ὅταν μένουμε
3. Ψαλμ. ριη΄ 12.
4. Α΄ Κορ. δ΄ 10.
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δεμένοι στό δικό μας θέλημα καί προσκολλώμαστε
στά δικαιώματά μας, τότε νομίζοντας ὅτι κάνουμε
κάποιο καλό πράγμα, ἐπιβουλευόμαστε τούς ἑαυ
τούς μας καί οὔτε κάν γνωρίζουμε πώς χανόμα
στε... Ἔπειτα ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν λέγει καί γιά τήν
διεκδίκηση: “ἐάν δέ καί ἡ διεκδίκηση συνεργήσει
μέ τό θέλημα, τότε ὁ ἄνθρωπος δέν ἀκολουθεῖ κα
λό κύκλο”... Ἡ σύμπτωση τῆς διεκδικήσεως μέ τό
θέλημα εἶναι καθαρός θάνατος, μέγας κίνδυνος, μέ
γας φόβος... Ποιός μπορεῖ νά πείσει ἕναν τέτοιο
ἄνθρωπο ὅτι κάποιος ἄλλος γνωρίζει καλύτερα ἀ
πό αὐτόν τό συμφέρον του; Τότε παραδίδεται τε
λείως στόν δικό του λογισμό καί τελικῶς ὁ ἐχθρός
τόν κάνει, ὅπως θέλει, πτῶμα»5.
Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν ἀνταποδίδει τήν
κακία ὅταν ἀδικεῖται, ἀλλά περιμένει νά μιλήσει ὁ
Θεός, ἀφοῦ πάντοτε ἔχει ὡς κανόνα τῆς ζωῆς του
τήν ἀναφορά στόν Θεό. Δέν ζητᾶ ἐδῶ στή γῆ, τήν
ὁποία θεωρεῖ «μέ
λαι
να καί ζο
φώ
δη τοῦ βίου θά
6
λασσα» , κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
Νύσσης, τή δικαίωσή του ἀπό τούς ἀνθρώπους. Δέν
εἰσέρχεται πολύ περισσότερο στόν ἀτέρμονα κύκλο
τῶν δικαιολογιῶν. Δέν δικαιολογεῖ τόν ἑαυτό του,
δέν ὑπάρχει γι’ αὐτόν δικαίωμα, ἀλλά περιμένει τήν
5. Ἀββάς Δωρόθεος, «Περί τοῦ μή ὀφείλειν τινά στοιχεῖν τῇ ἰδίᾳ συν
έσει», Φιλοκαλία, ΕΠΕ, τόμ. 12, σελ. 365-367.
6. Ἁγ. Γρηγ. Νύσσης, «Περί Παρθενίας», ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1990, τόμ. 9,
κεφ. Δ΄, σελ. 48.
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ἀποκατάστασή του ἀπό τό Θεό. Χαίρεται ἀκόμη
περισσότερο ἀπό τήν ἀδικία πού τοῦ προσφέρουν
οἱ ἄνθρωποι, γιατί γνωρίζει ὅτι διά τῆς ὑπομονῆς
«τρέχει τόν προκείμενον ἀγῶνα, ἀφορῶν εἰς τόν
τῆς πίστεως ἀρχ ηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν»7. Εἶναι
ἀποκαλυπτικός στό σημεῖο αὐτό ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ
Ἀσκητής: «Ἄν ζημιώθηκες ἤ κατηγορήθηκες ἤ διώ
χθηκες ἀπό κάποιον, νά μή σκέφτεσαι τό παρόν,
ἀλ
λά νά πε
ρι
μέ
νεις τό μέλ
λον. Θά δεῖς ὅ
τι σοῦ
ἔγινε πρόξενος μεγάλων ἀγαθῶν, ὄχι μόνο στό πα
ρόν, ἀλλά καί στόν μέλλοντα αἰώνα»8.
Τρίτον, στό ἴ
διο μῆ
κος κύ
μα
τος γιά τήν ἀ
πόρ
ριψη τοῦ δικαιώματος, πού στέκεται ἐμπόδιο στήν
πνευματική ζωή καί στή βίωση τοῦ θελήματος τοῦ
Θεοῦ καθώς ἐπίσης καί στίς μεγάλες εὐλογίες πού
δέχεται ὁ ἀγωνιστής πού προσκολλᾶται στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ, κινεῖται καί ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Δι
δάσκει πώς, ἐκεῖνος πού ἀποκρούει τίς ἀδικίες καί
ὑπομένει θλίψεις καί δοκιμασίες, δέχεται πολλές εὐ
λογίες ἀπό τό Θεό. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ὁ παύλειος
ἀποστολικός λόγος: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε
τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους
ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσ
εύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί διωκόν
7. Πρβλ. Ἑβρ. ιβ΄ 1-2.
8. Ἅγιος Μᾶρκος ἀσκητής, «Περί νόμου πνευματικοῦ», Φιλοκαλία,
ΕΠΕ, τόμ. 13, σελ. 31.
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των ὑμᾶς»9. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ νηπτικός πα
τήρ: «Ὅστις δύναται νά ὑποφέρει μετά χαρᾶς καί
εὐχαριστήσεως τήν ἀδικίαν, καίτοι ἔχει τόν τρόπο
ν’ ἀποφύγει αὐτήν, αὐτός δέχθηκε παρά Θεοῦ τήν
παρηγορία διά τῆς πίστεως, τήν ὁποία ἔχει πρός
αὐτόν. Καί ὅστις ὑπομένει μετά ταπεινοφροσύνης
τίς κατ’ αὐτοῦ κατηγορίες, αὐτός ἔφθασε στήν τε
λειότητα καί θαυμάζεται ὑπό τῶν ἁγίων ἀγγέλων·
ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἄλλη τέτοια μεγάλη καί δυσ
κατόρθωτη ἀρετή»10.
Γράφει γιά τήν Ὁσία Σοφία ὁ Γέροντας Πορφύ
ριος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου
τῆς Σκήτης Βεροίας: «Τήν μάλωναν οἱ ἄνθρωποι
πώς τάχα ἔριχνε λάδια ἀνάβοντας τίς ἱερές καν
δῆλες καί λέρωνε τόν τόπο»11. Δέν τῆς ἔδιναν καμ
μία σημασία ἐπειδή τήν ἔβλεπαν ἀτημέλητη, πολύ
δέ περισσότερο δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν τόν
τρόπο ζωῆς της.
Μοῦ ἀνέφερε κατά τήν περίοδο τῆς ἐπισήμου ἁ
γιοκατατάξεως στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας ἕνα
γνωστό μου πρόσωπο ἀπό τήν πόλη τῆς Καστοριᾶς:
«Πῆγα στό Μοναστήρι. Ἔβλεπα τούς ἀνθρώπους
νά φιλοῦν τό χέρι της κι ἐγώ ἀπέφευγα, γιατί ἦταν
9. Ματθ. ε΄ 44.
10. Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, Ἀσκητικά, «Λόγος Ε΄, περί τοῦ μακρύνεσθαι
τοῦ κόσμου», ἐκδ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 20-21.
11. Πρβλ. Σοφία, ἡ ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας, ἐκδ. Ἱερά Μονή Γενε
θλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, 2002, σελ. 166.
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πάρα πολύ λερωμένο καί στήν οὐσία ἀπεχθανό
μουν νά τήν πλησιάσω ὅπως τήν ἔβλεπα σ’ ἐκείνη
τήν κατάσταση. Ἐκείνη μέ πλησίασε καί μέ καλω
σύνη μοῦ μίλησε λέγοντάς μου: “μέ ἀπεχθάνεσαι
ἐπειδή μέ βλέπεις λερωμένη;”. Ντρέπομαι τώρα,
γιατί ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε τή μοναδική εὐλογία τῆς
ζω
ῆς μου νά γνω
ρί
σω τήν Ἁ
γία καί νά ἀ
σπα
στῶ
τό χέρι της κι ἐγώ αὐτήν τήν εὐλογία δέν τή δέ
χτηκα. Γι’ αὐτό καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσει καί νά
πρεσβεύει γιά μένα καί τήν οἰκογένειά μου».
Τέτοια παραδείγματα ἀπορρίψεως τοῦ δικαιώ
ματος συναντοῦμε σέ ὅλα τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων
μας, ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο μέχ ρι τόν τελευταῖο
ἀσκητή τῶν ἡμερῶν μας. Ὁ πνευματικά ὑγιής ἄν
θρωπος ἀφήνει τόν Θεό νά δράσει στή ζωή του, δέν
ἀνταποδίδει τήν ἀδικία, χαίρεται ὑπερβολικά γι’ αὐ
τήν κι ἀκολουθεῖ, σύμφωνα μέ τόν ὑψιπέτη ἀετό τῆς
Ἀποκαλύψεως, τό Ἀρνίο «ὅπου ἄν ὑπάγῃ»12. Γι’
αὐτό καί τό βασικό μας πρόβλημα θά πρέπει νά εἶ
ναι, ὄχι τό πῶς θά κατορθώσουμε νά λύσουμε τά
προβλήματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν, ἀλλά τό πῶς θά
ἀποκτήσουμε ἀμυδρή αἴσθηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ
Θεοῦ, ὥστε νά περάσουμε χαίροντες ἀπό τήν κοινω
νική ἀσφυξία στήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
12. Ἀποκ. ιδ΄ 4.
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Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἔδειξαν τόν δρόμο
πού ὁδηγεῖ στήν αἰωνιότητα. Αὐτόν τόν δρόμο ἀκο
λούθησε καί ἡ Ὁσία Σοφία τῆς Κλεισούρας, ἡ ὁποία
ζώντας ξεχασμένη ἀπό τούς ἀνθρώπους μά σέ διαρ
κῆ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, ἀπέρριψε τά δικαιώμα
τά της, βίωσε τήν πνευματική ἐλευθερία, κατέκτησε
τίς κατά Θεόν ἀρετές καί κατέστη πολίτης τοῦ Πα
ραδείσου. Εἴθε κι ἐμεῖς νά ἀκολουθήσουμε τό πα
ράδειγμά της!
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«ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗΣ»
Λόγοι Ἑπτά
Περίληψις τοῦ ὁμωνύμου ἔργου
τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα
ὑπό Ἀδελφῶν τοῦ Ἱ. Κελλίου
Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρη

ΛΟΓΟΣ Α΄
Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή συγκροτεῖται
διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος,
τοῦ Χρίσματος καί τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἡ

ἐν Χριστῷ ζωή γεννᾶται καί ἀρχίζει στήν πα
ροῦσα ζωή, ὁλοκληρώνεται ὅμως στή μέλλου
σα, ὅταν θά ἔλθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη. Σέ ὅσους φθάσουν
ἐκεῖ χωρίς τίς δυνάμεις καί τίς αἰσθήσεις πού εἶναι
ἀπαραίτητες γιά τή ζωή ἐκείνη, τίποτε δέν θά μπο
ρέσῃ νά ἐξασφαλίσῃ τή μακαριότητα, ἀλλά θά εἶναι
νεκροί καί δυστυχεῖς.
Γενικά, ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος κυοφορεῖται σ’
αὐ
τόν ἐ
δῶ τόν κό
σμο καί, ἀ
φοῦ πλα
σθῇ καί δια
μορφωθῇ ἐδῶ, ἔτσι τέλειος γεννᾶται στόν τέλειο καί
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ἀγέραστο ἐκεῖνο κόσμο. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς τό ἔμ
βρυο, ὅσο βρίσκεται στό σκοτεινό καί ὑγρό χῶρο
τῆς μήτρας, ἡ φύσι τό ἑτοιμάζει γιά τή ζωή στό φῶς
καί τό πλάθει σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς ζωῆς
πού θά τό ὑποδεχθῇ, τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς
πι
στούς. Ἀλλ’ ὅ
μως, ἐ
νῶ τά ἔμ
βρυα δέν μπο
ροῦν
σέ καμμία περίπτωσι νά ἀντιληφθοῦν αὐτήν ἐδῶ τή
ζωή, οἱ πιστοί στήν παροῦσα ζωή ἔχουν πολλές φα
νερώσεις τῆς μελλούσης. Καί ἡ διαφορά ὀφείλεται
στό ἑ
ξῆς: Στά μέν ἔμ
βρυα τού
τη ἡ ζωή δέν εἶ
ναι
παροῦσα ἀλλά μελλοντική, ἀφοῦ ποτέ δέν ἔφθασε
στό χῶρο τῆς μήτρας ἀκτῖνα φωτός οὔτε καί τίποτε
ἄλλο ἀπό ὅσα συνιστοῦν τήν μετά τή γέννησι ζωή.
Γιά ἐμᾶς ὅμως δέν ἰσχύει τό ἴδιο, ἀλλ’ ἡ μέλλουσα
ζωή χύθηκε κατά κάποιο τρόπο μέσα στήν παροῦσα
καί ἀναμίχθηκε μαζί της.
Γι’ αὐτό, λοιπόν, οἱ πιστοί ἔχουν τή δυνατότητα
ὄχι μόνο νά προετοιμάσουν τόν ἑαυτό τους γιά τή
μέλλουσα ζωή, ἀλλά καί νά ζοῦν καί νά ἐνεργοῦν
σύμφωνα μέ αὐτή στόν παρόντα βίο. “Κράτησε μέ
σα σου τήν αἰ
ώ
νιο ζωή”, «Ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου
1
ζωῆς» , γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρός τόν Τιμό
θεο.
Ἄλλωστε καί ἡ ἴδια ἡ Ζωή, ὁ Χριστός, ὑπόσχεται
ὅτι θά εἶναι γιά πάντα μαζί μέ τούς πιστούς, λέγον
τας «ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας
1. Α΄ Τιμ. στ΄ 12.
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ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»2. Καί ἀκόμη, ὅπως
ἀκριβῶς ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄρρητη καί
ἡ ἀγάπη Του γιά τό γένος μας ἀσύλληπτη ἀπό τόν
ἀνθρώπινο νοῦ καί ταιριαστή μόνο στή θεία ἀγαθό
τητα, ἔτσι καί ἡ ἕνωσι τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἠγαπημέ
νους Του εἶναι ἑπόμενο νά ὑπερβαίνῃ κάθε ἕνωσι
–ἀκόμη καί αὐτή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἑαυτό του–
καί νά μή συγκρίνεται μέ τίποτε.
Ὁ Σωτήρ τόσο ἀδιάλειπτα καί κατά πάντα συνυ
πάρχει μέ ὅσους ζοῦν ἐν Αὐτῷ, ὥστε καλύπτει κάθε
ἀνάγκη τους καί εἶναι γι’ αὐτούς τό πᾶν. Δέν τούς
ἀφήνει νά στραφοῦν ἀλλοῦ ἤ νά ζητήσουν κάτι ἀ
πό κάπου ἀλλοῦ, γιατί δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά
χρειάζωνται καί νά μήν εἶναι ὁ Ἴδιος γι’ αὐτούς.
Αὐτός τούς γεννᾷ, τούς αὐξάνει καί τούς τρέφει. Εἴ
μεθα τά μέλη, καί Ἐκεῖνος εἶναι ἡ κεφαλή. Ὅταν
χρειάζεται νά ἀγωνισθοῦμε, ἀγωνίζεται μαζί μας. Ὅ
ταν διακρινώμεθα στόν ἀγῶνα, ὁρίζει τό ἔπαθλο καί
μᾶς τό προσφέρει. Καί, ὅταν νικᾶμε, εὐθύς ἀμέσως
γί
νε
ται ὁ στέ
φα
νος τῆς νί
κης. Μέ ποι
όν τρόπο ὅ
μως εἶναι δυνατόν νά ζήσωμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή; Τί
πρέπει νά κάνωμε, γιά νά συναφθῇ καί νά ἑνωθῇ ὁ
Χριστός τόσο στενά μαζί μας;
Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ἐξαρτᾶται ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τόν
Θεό, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπό τή δική μας προσπάθεια. Ὁ
Χριστός εἶναι πράγματι παρών –ὄχι ὅπως τήν πρώτη
2. Ματθ. κη΄ 20.
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φορά– ἀλλά μέ ἕναν ἄλλο τρόπο θαυμαστό, καλύ
τερο καί τελειότερο, διά τοῦ ὁποίου γινόμεθα σύσ
σωμοι μέ Αὐτόν καί σύζωοι καί μέλη Του καί ὅ,τι
παρόμοιο. Ἐκείνους δηλαδή πού μέ σύμβολα μι
μοῦνται καί σάν σέ πίνακα ἀπεικονίζουν τό θάνατο,
τόν ὁποῖο ὄντως ἀπέθανε χάριν τῆς δικῆς μας ζωῆς,
τούς ἀνακαινίζει καί τούς ἀναπλάθει πραγματικά
καί τούς κάνει κοινωνούς τῆς δικῆς Του ζωῆς. Γιατ ί
στά ἱερά Μυστήρια εἰκονίζουμε τήν ταφή τοῦ Χρι
στοῦ καί ὁμολογοῦμε τό θάνατό Του, καί ἔτσι γεν
νώμεθα πνευματικῶς καί συναπτόμεθα ὑπερφυῶς
μέ τόν Σωτῆρα. Τό Βάπτισμα μᾶς δίνει τήν ὕπαρξι
καί γενικῶς τήν κατά Χριστόν ὑπόστασι. Τό Χρῖσμα
καθιστᾷ τέλειο τόν ἀναγεννημένο ἄνθρωπο ἐνστα
λάζοντας μέσα του ἐνέργεια κατάλληλη γιά μιά τέ
τοια ζωή. Τέλος, ἡ θεία Εὐχαριστία συντηρεῖ καί δι
ατηρεῖ αὐτήν τή ζωή καί τήν ὑγεία. Ζοῦμε, λοιπόν,
πνευματικά μέ τόν Ἄρτο τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί
κινούμεθα διά τοῦ ἁγίου Μύρου, ἀφοῦ λάβαμε τήν
πνευματική μας ὕπαρξι ἀπό τό λουτρό τοῦ Βαπτί
σματος.
Αὐτόν τόν δρόμο χάραξε ὁ Κύριος ἐρχόμενος σ’
ἐμᾶς καί αὐτήν τήν πύλη ἄνοιξε μέ τήν εἴσοδό Του
στόν κόσμο. Καί, ὅταν ἀνέβηκε στόν Πατέρα Του,
δέν θέλησε νά τήν κλείσῃ, ἀλλά διά μέσου τῆς πύλης
αὐτῆς, διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, ἔρχεται καί πάλι
ἀπό τόν Πατέρα Του στούς ἀνθρώπους. Αὐτή εἶναι
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καί ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξι τῆς φιλανθρωπίας τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός δέν μετέδωσε στήν ἀνθρώπινη φύσι
ἕνα ὁποιοδήποτε ἀγαθό κρατώντας τά περισσότερα
γιά τόν Ἑαυτό Του, ἀλλά τῆς ἐνστάλαξε «πᾶν τό
πλήρωμα τῆς Θεότητος»3, ὅλον δηλαδή τόν πλοῦτο
τῆς ἰδικῆς Του φύσεως. Ἔτσι, διά τῆς μετοχῆς μας
στά Μυστήρια, γινόμεθα μέτοχοι στό θάνατό Του καί
κοινωνοί τοῦ Πάθους Του, διαφεύγουμε τόν πνευμα
τικό θάνατο καί ἔχουμε τή ζωή, πού ἦλθε νά μᾶς φέ
ρῃ. Διότι λέγει: «Ἦλθον, ἵνα ζωήν ἔχωσι»4.
Ἐπειδή, ὅμως, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴχαμε καταστῆ
δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας μέ τή θέλησί μας, ἦταν ἀδύνα
τον νά τήν νικήσωμε καί νά ζήσωμε ἐν τῷ Θεῷ. Τήν
ἁμαρτία μόνον ὁ Θεός μποροῦσε νά τήν θανατώσῃ.
Χρειάσθηκε, λοιπόν, νά ἑνωθοῦν αὐτά τά δύο, ἡ θεία
δηλαδή καί ἡ ἀνθρώπινη φύσι, ὥστε τό ἴδιο πρόσω
πο νά ἔχῃ καί τή φύσι αὐτοῦ πού ὤφειλε νά πολε
μήσῃ καί τή φύσι Ἐκείνου πού μποροῦσε νά νικήσῃ.
Αὐτό καί ἔγινε: Ὁ Θεός ἀνέλαβε τόν ὑπέρ τῶν ἀν
θρώπων ἀγῶνα γενόμενος ἄνθρωπος· καί ὡς ἄνθρω
πος νίκησε τήν ἁμαρτία, ὄντας καθαρός ἀπό κάθε
ἁμαρτία, ἀφοῦ ἦταν Θεός.
Ἀλλά καί μετά τήν ἐνανθρώπησι δέν εἶχε ἀκόμη
ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀγωνισθῆ καί νικήσει, καί, ἑπομέ
νως, δέν εἶχε λυτρωθῆ ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας.
3. Κολ. β΄ 9.
4. Ἰω. ι΄ 10.
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Καί αὐτό τό πραγματοποίησε ὁ Ἴδιος ὁ Σωτήρ ἡμῶν
μέ τίς πληγές, τόν Σταυρό, τό θάνατο καί τά παρό
μοια πού δοκίμασε, δίνοντας στόν κάθε ἄνθρωπο
τήν ἐξουσία νά θανατώσῃ τήν ἁμαρτία καί νά γίνῃ
κοινωνός τῆς νίκης Του. Χρησιμοποιεῖ ὁ ἀναμάρτη
τος Δεσπότης τό φάρμακο τῶν θλίψεων καί τοῦ θα
νάτου, αὐτό πού εἶχε παραχωρήσει ἀμέσως μετά τή
διάπραξι τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος γιά τήν
ἀρρώστια τοῦ ἀνθρώπου, καί μεταβιβάζεται σέ μᾶς
ἡ δύναμι «τοῦ ποτηρίου τοῦ πάθους Του»5, ἐπειδή
ὁ Ἴδιος δέν εἶχε ἴχνος ἀρρώστιας, γιά νά τή θερα
πεύσῃ τό φάρμακο πού ἔλαβε. Ὑπομένει πολλά δει
νά, πεθαίνει ἀπολογούμενος ὡς ἄνθρωπος γιά λογα
ριασμό τῶν ἀνθρώπων καί χαρίζει στούς δεσμίους
τήν ἐλευθερία, τήν ὁποία δέν ἔχει ἀνάγκη Αὐτός ὡς
Θεός καί Δεσπότης. Ἔτσι διά τοῦ θανάτου τοῦ Σω
τῆρος μεταβιβάζεται σέ μᾶς ἡ ἀληθινή ζωή.
Ὅταν μετέχωμε στά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος,
τοῦ Χρίσματος καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δέν ἀγω
νιζόμεθα οὔτε κοπιάζομε, ἀλλ’ ἐξυμνοῦμε τόν ἀγῶ
να τοῦ Χριστοῦ, τιμοῦμε τή νίκη Του, προσκυνοῦμε
τό τρόπαιό Του καί δείχνουμε μία σφοδρή καί ἀνέκ
φραστη ἀγάπη γιά τόν Νικητή. Μέ τόν τρόπο αὐτό
κάνουμε, ὅσον εἶναι δυνατόν, δικά μας τά τραύμα
τα, τήν πληγή καί τό θάνατό Του καί γευόμεθα τήν
ἴδια τήν Σάρκα τοῦ νεκρωθέντος καί ἀναστάντος
5. Πρβλ. Μαρκ. ι΄ 38.
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Χριστοῦ. Γι’ αὐτό ἑπόμενο εἶναι νά λαμβάνωμε νί
κη καί στέφανο, τά ὁποῖα εἶναι καρπός πόνων καί
ἱδρώτων. Ὁ Νικητής Χριστός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό
τά ἔπαθλα, ἀλλά θεωρεῖ ἔπαθλο τοῦ ἀγῶνος Του τό
στέφανο τοῦ ὀπαδοῦ Του. Καί ὁ στέφανος αὐτός
δέν εἶναι ἕνα μέρος τῆς δόξης τοῦ Νικητοῦ, ἀλλ’ ὁ
Ἴδιος ὁ Νικητής στεφανωμένος. Εἶναι δέ ἄξιο θαυ
μασμοῦ καί τό ἑξῆς: Ἐμεῖς δέν συμμετείχαμε στό
Πάθος καί στό θάνατο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά μόνος Του
ἀγωνίσθηκε· ὅταν ὅμως ἐπρόκειτο νά στεφανωθῇ,
τότε μᾶς ἔκανε κοινωνούς τῶν ἀγαθῶν Του.
Ἀναδυόμενοι λοιπόν ἀπό τό ὕδωρ τοῦ Βαπτίσμα
τος, τό ὁποῖο ἔχει τήν ἰσχύ τοῦ θανάτου καί τῆς τα
φῆς τοῦ Χριστοῦ, φέρουμε στήν ψυχή καί σέ ὅλα τά
μέλη τοῦ σώματός μας τόν Ἴδιο τόν Σωτῆρα. Ἔτσι
ὁ Χριστός καταλαμβάνει τίς «εἰσόδους τῆς ζωῆς»,
αὐτές ἀπό τίς ὁποῖες εἰσάγουμε στόν ὀργανισμό μας
τόν ἀέρα καί τήν τροφή, γιά νά διατηρούμεθα στή
ζωή. Ἀπό τή μιά εἰσέρχεται ὡς μύρο καί εὐωδία καί
ἀπό τήν ἄλλη ὡς τροφή κάνοντας δικές Του καί τίς
δύο αὐτές θυρίδες. Ἀναμιγνύεται καί ἑνώνεται μαζί
μας, μᾶς κάνει δικό Του Σῶμα καί γίνεται γιά μᾶς
ὅ,τι εἶναι ἡ κεφαλή γιά τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ σώ
ματος. Ἐπειδή, λοιπόν, εἶναι γιά μᾶς Κεφαλή, γι’
αὐτό γίνονται δικά μας καί ὅλα τά ἀγαθά Του, ἀ
φοῦ τά τῆς κεφαλῆς μεταβιβάζονται ὁπωσδήποτε σ’
ὁλόκληρο τό σῶμα. Ἡ μόνη συνεισφορά μας στήν ἐν
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Χριστῷ ζωή εἶναι αὐτή: Νά διατηρήσωμε τίς δωρε
ές πού λάβαμε, νά διαφυλάξωμε τά χαρίσματα πού
μᾶς δόθηκαν καί νά μήν πετάξωμε τόν στέφανο πού
μέ πολλούς ἱδρῶτες καί κόπους ἔπλεξε γιά μᾶς ὁ
Θεός.
Αὐ
τή εἶ
ναι ἡ ἐν Χρι
στῷ ζωή: Συγ
κρο
τεῖ
ται διά
τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, ἀλλά φαίνεται πώς συνερ
γεῖ κάπως σ’ αὐτήν καί ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια.
Ὅποιος, λοιπόν, θέλει νά μιλήσῃ γιά τήν ἐν Χριστῷ
ζωή, εἶναι ἑπόμενο νά ἀναφερθῇ ἀρχικά στό κάθε
Μυστήριο χωριστά, καί ἐν συνεχείᾳ νά ἐξετάσῃ τήν
ἐργασία τῆς ἀρετῆς πού ὀφείλει νά κάνῃ κάθε πι
στός.
(Συνεχίζεται)
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«Ο ΠΟΙΩΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ»(*)

Ε

† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου
Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου

ὐχαριστοῦμε τόν Ἅγιο Θεό πού μᾶς ἀξίωσε καί
ἐφέτος νά ἑορτάσουμε τήν Κυριακή τῆς Τυρι
νῆς καί νά συνέλθουμε ὅλοι στήν Τράπεζα τῆς Συγ
χωρήσεως, πού γίνεται κάθε χρόνο τό ἑσπέρας τῆς
Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.
Σήμερα τό πρωΐ στό Συναξάρι τῆς Κυριακῆς τῆς
Τυρινῆς διαβάσαμε: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν ποι
ούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξο
ρίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ».
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἐξορία τῶν
Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς, γιά
νά μᾶς τονίσῃ ὅτι βρισκόμαστε στήν ἐξορία καί ὅ
τι πρέπει νά ἐπιστρέψουμε στόν Παράδεισο, διότι
«οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλ
λουσαν ἐπιζητοῦμεν»1. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι
(*) Πνευματικές νουθεσίες τοῦ σεβαστοῦ καθηγουμένου ἡμῶν ἐπί
τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 25/2-10/3/2019.
1. Ἑβρ. ιγ΄ 14.
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χρόνος ἐπιστροφῆς στόν Παράδεισο, ἐπιστροφῆς στόν
Χριστό, ἐπιστροφῆς στήν Ζωή.
Ὁ Θεός ἀπό ἄπειρη ἀγάπη ἐδημιούργησε τόν ἄν
θρωπο κατ’ εἰκόνα Του, γιά νά μετέχῃ τῆς δόξης καί
μακαριότητος τοῦ Θεοῦ, τόν στόλισε μέ διάφορα
χαρίσματα, τήν ἐλευθερία, τό αὐτεξούσιο, τό λογικό,
τό δημιουργικό. Κάνοντας ὁ ἄνθρωπος σωστή χρῆσι
τῶν χαρισμάτων πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ὁδηγεῖται
στόν Θεό, ὁδηγεῖται στήν Ζωή. Κάνοντας ὅμως κακή
χρῆσι τῶν χαρισμάτων πού τοῦ δώρισε ὁ Θεός, ὁ
δηγεῖται στήν ἀπώλεια, ὁδηγεῖται στόν πνευματικό
θάνατο.
Ὁ Ἀδάμ ἐξορίσθηκε, διότι παρέβη τήν ἐντολή τοῦ
Θεοῦ καί ἔκανε τό δικό του θέλημα, πιστεύοντας
πώς ἔτσι θά ἀποκτοῦσε πλήρη ἐλευθερία καί ὅτι θά
γίνῃ θεός, χωρίς τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀδάμ δέν ἔ
κανε σωστή χρῆσι τῶν χαρισμάτων πού τοῦ ἔδωσε
ὁ Θεός, μέ ἀποτέλεσμα νά χάσῃ τόν Παράδεισο καί
νά ὁδηγηθῇ στόν πνευματικό θάνατο.
Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι τό θέλημα τοῦ Ἀδάμ δέν ταυ
τίζεται μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὁ
μιλοῦν γιά δύο θελήματα τοῦ Θεοῦ: τό κατ’ εὐδοκίαν
καί τό κατά παραχώρησιν. Τό κατ’ εὐδοκίαν θέλημα
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνο πού πραγματικά θέλει ὁ Θεός,
διότι αὐτό ἀναπαύει καί τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο.
Τό κατά παραχώρησιν θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖ
νο πού δέν ἀναπαύει τόν Θεό, ἀλλά τό παραχωρεῖ,
δηλαδή τό ἐπιτρέπει, τό ἀφήνει, δέν τό ἐμποδίζει.
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Αὐτό τό βλέπουμε πολύ καθαρά στήν παραβολή
τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ2, ὅπου ὁ Θεός Πατέρας δέν ἐμπο
δίζει τό παιδί Του νά πάρῃ τό «ἐπιβάλλον μέρος
τῆς οὐσίας» του καί νά φύγῃ σέ χώρα μακρινή, μα
κρυά ἀπό τήν ἐπίβλεψι καί ἐξουσία τοῦ Πατέρα του,
νομίζοντας ὅτι ἔτσι θά ἀποκτοῦσε πλήρη ἐλευθερία
καί ὅτι θά εἶχε εὐτυχία καί ἀνάπαυσι χωρίς τήν βο
ήθεια τοῦ Πατέρα του.
Ἐδῶ, στήν περίπτωσι τοῦ Ἀσώτου, ὅπως καί στήν
περίπτωσι τοῦ Ἀδάμ, πού εἶναι ὁ πρῶτος ἄσωτος
μέσα στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ἔχουμε τό κα
τά παραχώρησιν θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεός Πατέρας δέν ἐμποδίζει τόν νεώτερο υἱό
νά κάνῃ τό θέλημά του, τό ὁποῖο δέν εἶναι σύμφωνο
μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅμως δέν τόν ἀπορρίπτει,
δέν τόν διαγράφει ἀπό τό βιβλίο τῆς Ζωῆς, περιμέ
νοντας τήν ἐπιστροφή του. Ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτόν,
τόν παρακολουθεῖ σέ κάθε του βῆμα καί δημιουργεῖ
συνθῆκες κατάλληλες, πού θά τόν βοηθήσουν νά κα
ταλάβῃ τό λάθος του καί ἐλεύθερα, ἐν μετανοίᾳ, νά
ἐπιστρέψῃ πίσω στόν Πατέρα του, ἐκπληρώνοντας
ἔτσι τό κατ’ εὐδοκίαν θέλημα τοῦ Πατρός.
Οἱ Πρωτόπλαστοι μέσα στόν Παράδεισο διέπρα
ξαν τέσσερα βασικά ἁμαρτήματα: τήν γαστριμαργία,
τήν παρακοή, τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἀμετανοη
σία. Καί στά τέσσερα αὐτά ἁμαρτήματα βλέπουμε
2. Λουκ. ιε΄ 11-32.
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ὅτι τό θέλημα τῶν Πρωτοπλάστων δέν ταυτίζεται μέ
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Σέ ὅλα αὐτά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ Πρωτό
πλαστοι δέν εἶχαν πλήρη ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια
τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί θέλησαν πρίν τήν ὥρα τους
νά πετύχουν ἐκεῖνο πού ὁ Θεός προώριζε γι’ αὐ
τούς, ὅταν θά ἐρχόταν τό πλήρωμα τοῦ χρόνου.
Ἡ πλήρης ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
μᾶς βοηθάει σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας νά ζητᾶμε
καί νά θέλουμε νά κάνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ «τό
ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον»3. Καί ὅπως ἔ
λεγε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ θαυματουργός: «Ὅποιος
ταύτισε ἀπόλυτα τήν θέλησί του μέ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, ὅποιος ὅλα ὅσα τοῦ συμβαίνουν τά δέχεται
ὁλοπρόθυμα σάν ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ, αὐτός ἀ
πολαμβάνει τήν οὐράνια μακαριότητα ἤδη ἀπό τήν
παροῦσα ζωή. Χάρις στήν αὐταπάρνησί του καί τήν
ἀγάπη του πρός τόν Θεό γεύεται τήν ἀνέκφραστη
χα
ρά, πού δέν μπο
ροῦν νά γευ
θοῦν ὅ
σοι δέν ἀρ
νοῦνται τήν φιλαυτία τους καί τό θέλημά τους. Τήν
εἰρήνη τῆς καρδιᾶς του δέν μποροῦν νά τήν διατα
ράξουν οἱ συμφορές καί οἱ θλίψεις, καθώς γνωρίζει
ὅτι αὐτές παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεό γιά τό συμ
φέρον του»4.
3. Ρωμ. ιβ΄ 2.
4. Ἁγ. Ἰωάννου θαυματουργοῦ, Μητροπολίτου Τομπόλσκ, Ἡλιοτρόπιο,
ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 2019, σελ. 79.
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Ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀρχίζει
μέ τήν ἐξορία τοῦ Ἀδάμ ἀπό τόν Παράδεισο καί τε
λειώνει μέ τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ καί συμβολί
ζει τόν χρόνο τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπου.
Κατ’ αὐτήν τήν περίοδο οἱ ἅγιοι Πατέρες ὥρισαν
ἐντονώτερο πνευματικό ἀγῶνα μέ τήν νηστεία, τήν
ὑπακοή, τήν ταπείνωσι, τήν μετάνοια, τήν συγχωρη
τικότητα, ἀποβλέποντας στήν κάθαρσι τῶν πιστῶν
ἀπό τά πάθη τῆς φιλαυτίας, τῆς φιληδονίας καί τῆς
φιλαργυρίας, πού εἶναι προϋπόθεσις γιά τήν θέωσι
τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι περίοδος ἐπι
στροφῆς στόν Θεό Πατέρα, εἶναι περίοδος ἐκζητή
σεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας καί ταυ
τίσεως τοῦ δικοῦ μας θελήματος μέ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ.
Τό «θέλημα τοῦ Θεοῦ», τό ἀγαθόν καί εὐάρε
στον καί τέλειον, εἶναι «ὁ ἁγιασμός ἡμῶν»5. Καί «ὁ
ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα»6.
Ἄς ὑποδεχθοῦμε λοιπόν μέ χαρά τήν Ἁγία καί
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ ὁποία θά μᾶς βοηθήσῃ
περισσότερο στόν πνευματικό μας ἀγῶνα νά ταυτί
σουμε τό θέλημά μας μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί ὁ
Θεός νά βασιλεύῃ πάντοτε μέσα στήν καρδιά μας.

5. Α΄ Θεσ. δ΄ 3.
6. Α΄ Ἰωάν. β΄ 17.
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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ(*)

Ο

† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου
Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου

ἱ ἅγιες Μυροφόρες γυναῖκες, ἀλλά καί ὁ Ἰωσήφ
ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας καί ὁ Νικόδημος ὁ νυκτερι
νός μαθητής, ἦσαν οἱ ἄνθρωποι πού ὑπηρέτησαν τόν
Χριστό, διακόνησαν τόν Χριστό, ὑπηρέτησαν δηλα
δή τήν Ἐκκλησία.
Μάλιστα ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας ἐτόλμησε
νά πάη στόν Πι
λά
το, γιά νά ζη
τή
σῃ τό σῶ
μα τοῦ
Ἰησοῦ. Ἦταν δύσκολο τό νά ζητήσῃ κανείς κάτι τέ
τοιο. Ἦταν ἐπικίνδυνο καί νά τόν συλλάβουν, καί
νά τόν κλείσουν στήν φυλακή, καί νά χάσῃ καί τήν
ζωή του. Ἀλλά ἡ ἀγάπη πού εἶχε γιά τόν Χριστό τόν
ἀνάγκασε νά τολμήσῃ νά ζητήσῃ τό σῶμα Του. Ἡ
ἀγάπη τοῦ ἔδωσε τήν τόλμη αὐτή, ὅπως καί στόν
ἅγιο Νικόδημο, διότι καί αὐτός συνείργησε μαζί μέ
τόν ἅγιο Ἰωσήφ στό νά κατεβάσουν τόν Χριστό ἀπό
τόν Σταυρό, νά τόν τυλίξουν μέσα στό σινδόνι καί
νά τόν βάλουν μέσα στόν Τάφο.

(*) Παραινέσεις τοῦ σεβαστοῦ Γέροντός μας κατά τήν Κυριακήν τῶν
Μυροφόρων εἰς τήν Σύναξιν τῆς Ἀδελφότητός μας, 22-4/12-5-2019.
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Τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ ἅγιες Μυροφόρες γυναῖκες
ἀπό τήν ὑπερβολική ἀγάπη πού εἶχαν στόν Χριστό.
Δέν ἐδίστασαν νά πᾶνε στό μνῆμα τήν νύχτα. Δέν
φοβήθηκαν οὔτε τήν νύχτα οὔτε τούς στρατιῶτες.
Παρέβλεψαν ἀκόμη καί τόν λογισμό τους πού τούς
ἔλεγε: «τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον;»1. Διότι ὑ
πῆρχε ἕνας μεγάλος βράχος ἐκεῖ, μέ τόν ὁποῖο εἶχαν
κλείσει τό μνημεῖο, καί δέν μποροῦσε κανείς εὔκολα
νά τόν μετακινήσῃ. Ὅμως ὅλα αὐτά δέν ἐστάθησαν
ἐμπόδιο στήν πορεία τους πρός τόν Χριστό.
Ἔτσι πρέπει νά συμβαίνῃ καί σέ μᾶς, ἐπειδή καί
ἡ δική μας ζωή εἶναι μία πορεία πρός τόν Χριστό,
εἶναι μία ὑπηρεσία, μία διακονία, πού καί ἐμεῖς ὀ
φείλουμε νά κάνουμε πρός τόν Χριστό. Ἡ ὁποιαδή
ποτε δυσκολία, τό ὁποιοδήποτε βάρος πού θά αἰ
σθανθοῦμε στήν ζωή μας, ἤ ἀπό κάποια συκοφαντία
ἤ ἀπό κάποια κοροϊδία ἤ ἀπό κάποια περιφρόνησι
πού θά μᾶς δείξουν ἤ ἀπό κάποια στενοχώρια πού
θά μᾶς ἔλθῃ, δέν πρέπει νά γίνῃ ἐμπόδιο στήν πο
ρεία μας πρός τόν Χριστό. Διότι, ἄν ἐμεῖς ἐπιμείνου
με σ’ αὐτήν τήν πορεία, ὁ Χριστός θά ἔλθῃ καί θά
«ἀποκυλίσῃ τόν λίθον», ὅπως ἔκανε καί γιά τίς Μυ
ροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες, ὅταν προχώρησαν, ἄν
καί εἶχαν τόν λογισμό τους, εἶδαν «ὅτι ἀποκεκύλι
σται ὁ λίθος», ἔφυγε ὁ λίθος ἀπό τήν θέσι του· τόν
1. Μάρκ. ιστ΄ 3.
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πῆρε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος εἶδε τόν πόθο τους καί τήν
ἀγάπη τους.
Ὅλη αὐτή ἡ τόλμη καί ἡ ἀνδρεία πού εἶχαν καί ὁ
Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος καί οἱ Μυροφόρες γυναῖκες
ἦταν καρπός τῆς ἀγάπης πού εἶχαν γιά τόν Χριστό.
Ἦσαν ἀποφασισμένοι νά πεθάνουν γιά τόν Χριστό,
γι’ αὐτό καί ἐτόλμησαν καί ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν. Ὅ
ταν κάποιος πραγματικά ἀγαπᾷ τόν Χριστό, λαμ
βάνει αὐτούς τούς καρπούς γιά τήν ἀγάπη του.
Αὐτή ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό Σῶ
μα τοῦ Χριστοῦ, συνεχίζεται μέσα στούς αἰῶνες ἀ
πό τούς πιστούς Χριστιανούς. Ὅποιος εἶναι πιστός
Χριστιανός διακονεῖ, ὑπηρετεῖ τήν Ἐκκλησία. Καί
ἄν παραμείνῃ σταθερός στήν διακονία του αὐτή, τό
τε καί αὐτός θά συναντήσῃ τόν Χριστό. Ἀπό τήν στι
γμή πού κάποιος ὑπηρετεῖ τόν Χριστό, θά ἀκούσῃ
καί αὐτός τό «χαίρετε»2, πού εἶπε ὁ Χριστός στίς
Μυροφόρες γυναῖκες.
Αὐτό τό «χαίρετε» πού ἄκουσαν οἱ Μυροφόρες
γυναῖκες ἦταν ἡ ἀνταμοιβή γιά τήν ἀγάπη πού εἶχαν
πρός τόν Χριστό. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά ἀξιώ
θηκαν καί νά δοῦν τόν Χριστό καί νά τόν ἀκούσουν
καί νά τίς βάλῃ νά μεσολαβήσουν στό νά εἰδοποιή
σουν τούς Μαθητάς Του, οἱ ὁποῖοι ἐδίστασαν νά
πᾶνε στόν Τάφο. Καί ἀξιώθηκαν ὅλα αὐτά οἱ Μυρο
2. Ματθ. κη΄ 9.
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φόρες, ἐπειδή δέν ἔπαυσαν τήν πορεία τους πρός
τόν Χριστό.
Καί ἐμεῖς, πατέρες, νά μείνουμε σταθεροί σ’ αὐ
τήν τήν πορεία μας πρός τόν Χριστό. Ὅ,τι ἐμπόδιο
καί νά ἔχουμε, δέν πρέπει νά σταματοῦμε τήν πο
ρεία μας πρός τόν Χριστό, οὔτε νά ἀπογοητευόμα
στε οὔτε νά στενοχωριόμαστε, ἀλλά νά συνεχίζουμε
τόν ἀγῶνα μας. Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός θά πάρη τό βά
ρος πού ἔχουμε ἐπάνω μας, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός θά
σηκώσῃ τόν λίθο πού ἔχουμε καί ἐμεῖς, ὅταν δῇ ὅτι
καί ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε, θυσιαζόμαστε, ἀπαρνού
μαστε τά θελήματά μας, ἀπαρνούμαστε τίς ἐπιθυ
μί
ες μας καί προσ
πα
θοῦ
με νά κά
νου
με στήν ζωή
μας αὐτό πού θέλει ὁ Θεός.
Ὁ Χριστός νά μᾶς δίνῃ τήν Χάρι Του νά ἀγωνι
σθοῦμε, πατέρες, στό νά ἀπαρνηθοῦμε τόν ἑαυτό
μας, στό νά ἔχουμε ταπείνωσι, γιά νά μπορέσουμε
ἔτσι νά προχωρήσουμε.

42

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ(*)

Π

Ἱερομονάχου Ἀρτεμίου Γρηγοριάτου

ανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱ. Μο
νῆς ταύτης τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
Ἀρχιμ. Χρυσόστομε!
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ πατέρες καί ἀδελφοί!
Μέ πολλή χαρά καί συγχ ρόνως πολύ φόβο ἔρχο
μαι σήμερα νά καταθέσω τόν πενιχρό μου λόγο στήν
πλούσια αὐτή πανδαισία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Νι
κοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Χαρά, διότι ἀξιώθηκα νά
ξαναμελετήσω, νά ἐντρυφήσω, νά ὠφεληθῶ καί ἐν
συνεχείᾳ νά μοιραστῶ μαζί σας τίς πνευματικές νου
θεσίες τοῦ προσφιλοῦς μας αὐτοῦ Ἁγίου, μέσα ἀπό
τό θεοφώτιστο συγγραφικό του ἔργο: «Πνευματικά
Γυμνάσματα». Παράλληλα φόβος μέ συνέχει, διότι
δέν θεωρῶ τόν ἑαυτό μου κατάλληλο γιά μιά τέτοια
ἀνάλυσι, ἀντικρύζοντας τό ὕψος τῶν νοημάτων καί
(*) Εἰσήγησις εἰς τό Γ΄ Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τῇ συμπληρώ
σει 210 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου, τό ὁποῖον ἔλαβε χώραν ἀπό τήν 20ήν ἕως τήν 22αν
Σεπτεμβρίου 2019 ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ὁσίου Νικοδήμου Γουμενίσσης.
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κατ’ ἐπέκτασιν τό ὕψος τῆς ἁγιότητος τοῦ ἐν λόγῳ
Ἁγίου μας, καί συγκρίνοντάς το μέ τό βάθος τῆς ἀ
μαθείας καί ἐμπαθείας μου.
Ὅμως ὁ λόγος τῆς ὑπακοῆς πρός τήν ἀγάπη τοῦ
σεβαστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς Ἀρ
χιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ὅσο καί πρός τήν παρό
τρυνσι τοῦ σεβαστοῦ μας Καθηγουμένου Ἀρχιμαν
δρίτου Χριστοφόρου, μοῦ δίνει θάρρος νά συνεχίσω.
Τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο. Ἐπιτρέψατέ μου νά
συγχαρῶ ἐπίσης καί ὅλη τήν ἀδελφότητα αὐτῆς τῆς
Ἱ. Μονῆς, πού μέ τό παρόν συνέδριο μᾶς δίνουν τήν
εὐκαιρία νά “ξαναφρεσκάρουμε” τή μνήμη τῶν ἱε
ρῶν συγγραμμάτων τοῦ ὁσίου Νικοδήμου, νά ἀνα
καινίσουμε τόν πρῶτο μοναχικό μας πόθο καί ζῆλο,
καί νά ξαναγυμναστοῦμε μέ τίς θεῖες παραινέσεις
του.
Ὁ σοφώτατος ἅγιος Νικόδημος εἶναι ἴσως ὁ πολυ
γραφώτατος ἐκκλησιαστικός Πατήρ τῶν τελευταίων
αἰώνων, μαζί μέ τόν ἅγιο Νεκτάριο. Λένε πώς ἔχει
γράψει περί τά 200 βιβλία (κάποια δέν ἔχουν ἀκόμη
ἐκδοθῆ) τά ὁποῖα θρέφουν πνευματικά τήν Ὀρθόδο
ξη Ἐκκλησία μας πάνω ἀπό 200 χρόνια, πού σημαί
νει 7 γενεές πιστῶν. Νά θυμηθοῦμε μόνο τή φράσι τοῦ
συγχ ρόνου μας ἁγίου Παϊσίου: «Μόνο ἡ Ἀκολουθία
καί τό Ἐγκώμιο στούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἦσαν ἱ
κανά γιά νά ἀνακηρυχθῆ Ἅγιος ὁ ἅγιος Νικόδημος».
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Δέν θά ἀσχοληθῶ καθόλου μέ τή συκοφαντία καί
τήν ἁγιομαχία κάποιων συγγραφέων ἐναντίον τοῦ
ὑπ’ ὄψιν Ἁγίου μας. Ἐγράφησαν καί εἰπώθηκαν τό
σα πολλά ἀναιρετικά τῶν συκοφαντιῶν αὐτῶν ἀπό
τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπό πατέρες
καί θεολόγους, καθώς καί μία εἰσήγησις ἀπό τόν
μακαριστό Γέροντά μας Ἀρχιμανδρίτη π. Γεώργιο
τό 1999 σέ αὐτό ἐδῶ τό Κοινόβιο μέ θέμα: «Ὁ Ὀρ
θόδοξος Μοναχισμός κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν
Ἁγιορείτη», πού περιττεύουν τά δικά μου σχόλια.
Τοῦτο μόνο νά τονίσω, ἐπειδή ἀφορᾶ καί τήν παροῦ
σα εἰσήγησι, πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Ἅγιός μας νά με
τέφρασε ἕνα τευχίδιο 30 σελίδων κάποιου ρωμαιο
καθολικοῦ μοναχοῦ, τή στιγμή πού τά «Πνευματικά
Γυμνάσματα» εἶναι 650 σελίδες στήν πρώτη του ἔκ
δοσι, ἤ 470 σελίδες στήν ἐκδόσεις τοῦ μακαριστοῦ
Σωτηρίου Σχοινᾶ; Πῶς εἶναι δυνατόν οἱ ἑκατοντά
δες ἀναφορές του στούς ἀνατολικούς ἁγίους Πατέ
ρες μας νά μεταφράστηκαν ἀπό τόν σοφώτατο Ἅγιό
μας, παρμένες ἀπό ἰταλικά ἐγχειρίδια; Καί πῶς εἶ
ναι δυνατόν ὁ σφόδρα ἀντιλατίνος καί ἀντιαιρετικός
Ἅγιος νά δανειζόταν στοιχεῖα ἀπό τούς παπικούς;
Ἄς εἶναι αὐτά μία πρόχειρη ἀπάντησις στούς ἀνορ
θόδοξους ἰσχυρισμούς μεταπατερικῶν θεολόγων.
Ὁ ὅσιος Νικόδημος, κατά κόσμον Νικόλαος, γεν
νήθηκε στή Νάξο τό 1749 ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, Ἀν
τώνιο καί Ἀναστασία, τή μετωνομασθεῖσα δι’ ἀγγε
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λικοῦ σχήματος μοναχή Ἀγάθη. Ἀπό μικρός ὑπῆρξε
εὐφυέστατος καί ἐνάρετος. Τήν περίοδο 1755-1765
μαθήτευσε στόν Ἀρχιμανδρίτη Χρύσανθο, ἀδελφό
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τό 1765 μετέβη γιά
νά σπουδάση στή Σμύρνη ὑπό τόν Ἀρχιμ. Ἱερόθεο. Τό
1775 μετέβη στήν Ἱ. Μονή Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους,
ὅπου ἀργότερα ἐκάρη μοναχός μετωνομασθείς Νι
κόδημος. Ἐκεῖ διετέλεσε ἀρχιγραμματεύς καί ἀνα
γνώστης.
Ἔκτοτε ἔγινε κελλιώτης σέ πολλά ἀθωνικά κελλιά
καί στή Σκυροπούλα. Λόγῳ ἀσκήσεως, νηστείας καί
ἐξασθενημένου σώματος πέρασε πολλές ἀσθένειες.
Αὐτό ὅμως δέν τόν ἐμπόδισε νά πραγματοποιήση τό
τεράστιο πνευματικό συγγραφικό του ἔργο, στό νά
γίνη δηλ. ὀρθόδοξος διδάσκαλος καί ἀσκητικός κα
θηγητής ὅλων τῶν συγχ ρόνων καί μεταγενεστέρων
ὀρθοδόξων γενεῶν.
Τό 1809 προσεβλήθη ἀπό ἡμιπληγία. Στίς 14 Ἰ
ουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους σέ ἡλικία 60 ἐτῶν ἐκοιμήθη
ἐν Κυρίῳ στό Κελλί τῶν Σκουρταίων στίς Καρυές
Ἁγίου Ὄρους. Τό 1955 ἔγινε ἐπισήμως ἡ διακήρυξις
τῆς ἁγιότητός του. Σ’ αὐτόν ὀφείλουμε ἐν πολλοῖς
τόν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξο Μοναχισμό καί τήν τελεία
χριστιανική πολιτεία. Θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς τε
λευταίους μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν πόσο στήριξε τούς συγχ ρό
νους του Ἕλληνες ὑπό τόν ζυγό τῆς Τουρκοκρατίας,
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καί πόσο στηρίζει ἀκόμη καί ὅλους ἐμᾶς τούς μετα
γενεστέρους πιστούς ὑπό τό ζυγό τῆς... “δυτικοπλη
ξίας”.
Ἀνάμεσα σέ ἀρκετά βιβλία συμβουλευτικοῦ χα
ρακτῆρα τοῦ ἐν λόγῳ Ἁγίου μας, ὅπως εἶναι π.χ. «Ἀ
όρατος Πόλεμος», «Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον»,
«Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν», «Ἐξομολογητάρι
ον» κ.ἄ. εὑρίσκεται καί τό ἀξιολογώτατο βιβλίο
«Πνευματικά Γυμνάσματα», τό ὁποῖο συνέγραψε τό
1800. Τό βιβλίο αὐτό χωρίζεται σέ 4 μεγάλες ἑνό
τητες:
1) 34 ἐκτενεῖς Μελέτες.
2) 30 σύντομες Μελέτες, μία γιά κάθε ἡμέρα κά
θε μηνός.
3) 8 Ἐξετάσεις, καί
4) 8 Ἀναγνώσεις.
Στίς 30 σύντομες Μελέτες περιλαμβάνει μικρά
ἀποφθεγματικά χωρία καί ρητά δικῆς του ἐμπνεύ
σεως περί μετανοίας, σωτηρίας, Παραδείσου, Κο
λάσεως, Ἀναστάσεως, Δευτέρας Παρουσίας, καί ἀ
θανασίας. Στίς 8 Ἐξετάσεις ἐξετάζει τά πάθη, τίς
κακές συνήθειες, τή θεραπεία τους, τήν ἐξομολόγησι
καί τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον. Στίς
8 Ἀναγνώσεις ἀναφέρεται στήν ἀδυναμία τῆς πί
στεως, στή μετάνοια, στά τρία μεγάλα πάθη τῆς φι
ληδονίας, τῆς φιλοδοξίας καί τῆς φιλαργυρίας καί
στήν ἰατρεία τους, στόν φόβο τοῦ Θεοῦ κ.ἄ.
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Στίς 34 ἐκτενεῖς Μελέτες, πού ἀποτελοῦν καί
τόν μεγαλύτερο ὄγκο τοῦ βιβλίου, ἀναφέρεται κλι
μακωτά σέ θέματα γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς καί
γιά τήν ἔνσαρκο οἰκονομία τοῦ Κυρίου μας. Συγκε
κριμένα στίς πρῶτες 18 ἐκτενεῖς Μελέτες ἀναλύει
διεξοδικά τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ καί
Σωτῆρος μας Κυρίου καί Θεοῦ, συγκρίνοντάς την μέ
τήν ἀνθρώπινη ἀχαριστία, νωθρότητα καί ἀμέλεια.
Ἐπίσης ἐμβαθύνει στή ζωή, στό θάνατο, στήν ἔν
νοια τῆς ἁμαρτίας, στόν Παράδεισο καί στήν Κόλα
σι, στή μετάνοια, στή σωτηρία, καί στήν ἀγάπη τοῦ
χριστιανοῦ πρός τόν Θεό. Στίς ἑπόμενες ἐκτενεῖς
Μελέτες 19 ἕως 34 ἀναφέρεται στήν ἔνσαρκο οἰκο
νομία, δηλαδή στήν ἐπίγεια ζωή τοῦ Κυρίου μας Ἰ
ησοῦ Χριστοῦ. Ξεκινᾶ ἀπό τήν Γέννησι τοῦ Χριστοῦ,
τήν Περιτομή, τήν προσκύνησι τῶν 3 Μάγων, βλέπει
ἐν συνεχ είᾳ τήν ὑπακοή καί τήν ταπείνωσι τοῦ Χρι
στοῦ πρός τούς γο
νεῖς του, με
λε
τᾶ ἐκ βα
θέ
ων τή
διδασκαλία του, τή θεία Εὐχαριστία, τήν ἄρνησι τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου, τή μαστίγωσι καί τή Σταύρωσι
τοῦ Κυρίου, τήν Ἀνάστασί του, τήν Πεντηκοστή, καί
κλείνει μέ τή χαρά τῶν Ἁγίων Πάντων καί τῶν Δι
καίων στόν Παράδεισο.
Σέ ὅλες αὐτές τίς πραγματεῖες ἔκθαμβος ἀτενί
ζει τήν ἀπέραντη ἀγάπη καί τό ἀνεξιχνίαστο μέγα
ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ σέ ἀντιπαράθεσι βλέπει καί
μυκτηρίζει τή μιζέρια, τήν ἀγνωμοσύνη, τήν ἀναξιό
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τητα, τήν ἁμαρτωλή διάθεσι καί χαμερπῆ ζωή κάθε
ἀμετανόητου χριστιανοῦ, τόν ὁποῖο προσκαλεῖ σέ
εἰλικρινῆ μετάνοια, θεομίμητη ταπείνωσι, πρόθυμη
ἄσκησι, μέ σκοπό τόν τελικό ἁγιασμό καί τή θέωσί
του. Θἄλεγε κανείς πώς ὁ ἅγιος Νικόδημος χρησι
μοποιεῖ τά Πνευματικά του Γυμνάσματα σάν ἰατρι
κό νυστέρι στά παθογόνα ἀνθρώπινα μέλη, ἤ μᾶλ
λον σάν δυνατή βουκέντρα πού κεντρίζει τόν νωθρό,
νωχελικό καί ἀμελῆ δυσκίνητο χριστιανό, γιά νά ὀρ
γώση ἀποτελεσματικά καί γρήγορα τό χέρσο χωρά
φι τῆς ψυχῆς του.
Στίς πατρικές του νουθεσίες ξεκινᾶ πάντα ὡς ἑ
ξῆς καί πάντα σέ δεύτερο πρόσωπο, ἀπευθυνόμενος
στόν πιστό ἀναγνώστη καί ἀκροατή: «Συλλογίσου,
ἀγαπητέ ἀδελφέ» ἤ «Συλλογίσου ἀκόμη καί τό βά
ρος τῶν ἁμαρτιῶν σου» ἤ «Συλλογίσου τήν ἀχαρι
στίαν ὅπου δείχνεις εἰς τόν Θεόν μέ τάς ἁμαρτίας
σου» ἤ πάλι «Συλλογίσου τήν κατάχ ρησιν ὅπου ἔ
καμες ἕως τώρα» ἤ ἀκόμη «Συλλογίσου πώς ὁ θά
νατος εἶναι τό τέλος τοῦ αἰσθητικοῦ, τό τέλος τῆς
ἀπάτης καί τό τέλος τοῦ καιροῦ»1. Μ’ αὐτές τίς προ
τροπές διεγείρει τούς πιστούς γιά μιά ἐνδοσκόπησι,
μιά ἐμβάθυνσι στόν ἑαυτό τους.
Ἐν συνεχείᾳ μπαίνει βαθύτερα: «Πόσον τυφλός
εἶσαι ἀδελφέ», «Μή θέλῃς νά ᾖσαι, ἀγαπητέ, τόσον
1. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Γυμνάσματα Πνευματικά», ἐκδ.
Σωτ. Σχοινᾶ, Βόλος (1950), σελ. 11, 41, 42, 25, 26, 49, 51, καί 54.
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τυφλός»2. Ἀκάθεκτος συνεχίζει: «Στοχάσου, ἀδελ
φέ», «Στοχάσου, ἁμαρτωλέ, τί ἔκαμες ὅταν ἥμαρ
τες»3. Ἐκκωφαντικά φωνάζει: «Ἐξύπνησαι, ἀγαπη
τέ», «Ἔγειραι, ἀγαπητέ, ἔγειραι, καί ἐξύπνισαι τούς
λογισμούς σου», «Ἐντράπου διά τήν ἄβυσσον τῆς ἀ
χαριστίας σου»4. Στή συνέχεια προτρέπει εἰρηνικά:
«Ἀποφάσισαι, ἀδελφέ, νά γυμνάζεσαι», «Ἀποφάσι
σαι νά ἀντισταθῇς μέ ἄκραν γενναιότητα εἰς κάθε
λογῆς πειρασμόν καί ἐνόχλησιν», «Ἀποφάσισαι νά
ἀρχίσῃς μίαν ζωήν ἀξίαν διά τό τέλος σου»5. Καί τέλος
νουθετεῖ γαλήνια: «Ζήτησαι συγχώρησιν». «Ἀποστρά
φου μέ ὅλην σου τήν καρδίαν ὅλαις ταῖς περασμέ
ναις ἀταξίαις τῆς ζωῆς σου». «Τώρα σύ, ἁμαρτωλέ,
ὅπου μελετᾷς ταῦτα, τί καρπόν ἔλαβες ἀπό τήν πα
ροῦσαν μελέτην;»6.
Διαπιστώνουμε λοιπόν τήν ἀγάπη, τό ἐνδιαφέρον
καί τήν διαρκῆ μέριμνα τοῦ Ἁγίου γιά τή σωτηρία
τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ του. Ἐπιτιμᾶ, παροτρύνει,
κεντρίζει, ξυπνᾶ καί παρακινεῖ τόν κάθε χριστιανό
νά μήν ἀ
να
βάλ
λη, νά σπεύ
ση γιά τή σω
τη
ρία καί
τήν ἕνωσί του μέ τόν Θεό. Μήπως αὐτό μᾶς θυμίζει
καί τόν σύγχ ρονό μας ἅγιο Παΐσιο μέ τίς προτροπές
του, γιά νά μᾶς ξυπνήση τό ἑλληνορθόδοξο “φιλότι
2.
3.
4.
5.
6.
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Ὅπως παραπάνω, σελ. 13, 27.
Ὅπως παραπάνω, σελ. 15, 32.
Ὅπ. παρ. σελ. 16, 55, 19.
Ὅπ. παρ. σελ. 17, 48, 21.
Ὅπ. παρ. σελ. 19, 23, 91.

μο”; Οἱ Ἅγιοι κάθε ἐποχῆς ἐργάζονται ὄχι μόνο γιά
τή δική τους σωτηρία, ἀλλά καί γιά τή σωτηρία τοῦ
πλησίον. Αὐτό θά πῆ ἀληθινή καί πραγματική ἀγά
πη, ὄχι ψεύτικη καί κίβδηλη.
Καλόν θά εἶναι τώρα νά ἐξετάσουμε ἐν ὀλίγοις
κάποια σημαντικά στοιχεῖα στά «Πνευματικά Γυ
μνάσματα». Ἀρχίζοντας ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
πρός ἐμᾶς, τονίζει πώς ἡ θεϊκή ἀγάπη εἶναι ἄπειρη
καί αἰώνια, καί ὅπως ὁ Ἴδιος ἀγάπησε τόν ἑαυτό
του, ἔτσι ἀγαπᾶ καί τόν ἄνθρωπο, καί προαιωνίως
ἐπεθύμησε νά τόν κάνη κοινωνό καί μέτοχο τοῦ δι
κοῦ του ἀγαθοῦ καί τῆς μακαριότητός του7. Ἀκόμη
περισσότερο, ὁ Ἴδιος δέν μπορεῖ νά ἀρνηθῆ τήν ἀ
γάπη του, δέν ἐγκαταλείπει τόν ἄνθρωπο, ἐκτός ἐάν
ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ἐγκαταλείψη τόν Θεό, κάνοντας
κακή χρῆσι τῆς ἐλευθερίας του8.
Κατόπιν ὁ ἅγιος Νικόδημος ἀντικρύζει τήν ἀγά
πη τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τή σάρκωσί του, καί τήν
παραβάλλει μέ τήν ἀνθρώπινη ἀχαριστία, ἀδιαφο
ρία καί ἀμέλεια. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Δέν
στοχάζεσαι πῶς κανένα ἄλλο πρᾶγμα οὔτε εἰς τόν
οὐρανόν οὔτε εἰς τήν γῆν δέν ἠγοράσθη μέ μεγα
λυτέραν τιμήν, ὡσάν ἡ ἀγάπη σου; Ἐπειδή διά τήν
ἀγάπην τῶν ἐννέα ἀγγελικῶν ταγμάτων δέν ἐχύθη
οὔτε μία ρανίδα θείου αἵματος· διά τήν ἀγάπην ὅ
7. Ὅπ. παρ. σελ. 130.
8. Ὅπ. παρ. σελ. 130.

51

μως τήν ἰδικήν σου ἐχύθη ὅλον τό αἷμα ἑνός μονογε
νοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί μέ ὅλα ταῦτα ἀκόμη στέ
κεις καί δέν θέλεις ν’ ἀγαπᾷς τόν Θεόν;»9.
Στήν ΚΘ΄ Μελέτη σταματᾶ στήν κολώνα μαστι
γώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐκπλήσσεται καί νουθετεῖ: «Σέ
βαστᾷ πλέον ἡ καρδία σου, ἐμπρός εἰς τόσας πλη
γάς· ἐμπρός εἰς τόσον αἷμα· ἐμπρός εἰς τόσους πό
νους τοῦ Κυρίου σου, νά γυρεύσῃς πάλιν ἀπ’ ἐδῶ
καί εἰς τό ἑξῆς τάς ἐμποδισμένας ἡδονάς καί ἀπο
λαύσεις τῆς σαρκός καί τῶν αἰσθήσεών σου, καθώς
τάς ἐγύρευες ἕως τώρα; Μή παρακαλῶ, ἀδελφέ, μή,
διά τήν ἀγάπην αὐτοῦ τοῦ τόσον πολλά μαστιγω
θέντος γλυκυτάτου Ἰησοῦ, μή ἔλθῃς εἰς τόσην ἀναι
σθησίαν καί καταφρόνησιν τῆς σωτηρίας σου»10. Καί
ἀλλοῦ προσθέτει: «Ὅλα τά μέλη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
εἶναι μάρτυρες τῆς ἀγάπης ὅπου αὐτός ἔδειξεν εἰς
ἐσέ, καί πάλιν ὅλα τά μέλη τοῦ Ἰησ
 οῦ εἶναι μάρτυ
ρες ἀντιστρόφως τῆς ἀχαριστίας ὅπου ἔδειξες ἐσύ
εἰς αὐτόν»11. Καί τέ
λος συν
ισ
 τᾶ νά γί
νη ἡ κο
λώ
να μαστιγώσεως ὅριο καί τέρμα τῶν ἁμαρτιῶν μας,
δεσμός ἀγάπης γιά τόν Χριστό, χωρίς μεσολάβησι
καμμίας ἄλλης πρόσκαιρης ἀγάπης12.
Στήν ΙΖ΄ Μελέτη παροτρύνει τόν πιστό πάντα νά
εὐαρεστῆ τόν Θεό, κι αὐτό νά γίνη ἀπόφασις ὅλων
9. Ὅπ. παρ. σελ. 131.
10. Ὅπ. παρ. σελ. 238.
11. Ὅπ. παρ. σελ. 226.
12. Ὅπ. παρ. σελ. 243-244.
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τῶν ἀποφάσεων, γνώμη ὅλων τῶν γνωμῶν, ἐπιθυμία
ὅλων τῶν ἐπιθυμιῶν, ἄθροισμα καί κεφάλαιο ὅλων
τῶν ζητημάτων, ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό. Κι ἄν ὁ πι
στός δέν μπορεῖ ν’ ἀγαπήση τόν Κύριο, νά τόν πα
ρακαλέση νά δυναμώση τήν ἀγάπη του, νά τά προσ
φέρη ὅλα, θέλησι, νοῦ, μνήμη, ἐλευθερία, ὥστε ν’
ἀποκτήση τόν θεῖο ἔρωτα13. Καί ἀλλοῦ πάλι προσ
θέτει νά παρακαλέση ὁ πιστός τόν Κύριο νά κάψη
τήν ἀχαριστία του, καί νά τοῦ ἀνάψη τόν θεῖο πόθο,
γιά νά ἀναπνέη, νά ἐπιθυμῆ καί νά ἀγαπᾶ μόνο τόν
Θεό14.
Σέ ἄλλη Μελέτη ἀπαριθμεῖ ὀκτώ σημάδια πού
δείχνουν τήν ἀγάπη πρός τόν Κύριο: Φυσική ἀγάπη,
τήρησις ἐντολῶν, ἐγκάρδια καί ὁλοσχερής ἀγάπη,
συχνή μνήμη Θεοῦ, μνήμη μέ δάκρυα, γλυκύτητα
στήν προσευχή, χαρά νά πάσχη γιά τόν Χριστό, καί
θεϊκή ἀγάπη πού νικᾶ τά πάντα15. Ἄν μετά ἀπ’ ὅλα
αὐτά δέν συγκινεῖται καί δέν φιλοτιμεῖται ὁ πιστός
στήν πρός Θεόν ἀγάπη, ἐπί τέλους ἄς τό κάνη γιά
τό συμφέρον του, γιά τήν ἀγάπη καί ἀνάπαυσι τοῦ
ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ του16. Ἐδῶ πάλι διαπιστώνει ὁ
ἀναγνώστης πόσο ταιριάζουν οἱ νουθεσίες τῶν ἁγί
ων Νικοδήμου καί Παϊσίου, παρακινώντας τούς πι
στούς στό ρωμαίικο ὀρθόδοξο φιλότιμο.
13.
14.
15.
16.

Ὅπ.
Ὅπ.
Ὅπ.
Ὅπ.

παρ.
παρ.
παρ.
παρ.

σελ.
σελ.
σελ.
σελ.

132.
148-149.
195-196.
301.
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Ὅμως ὁ ὑπ’ ὄψιν Ἅγιός μας δέν περιορίζεται μό
νο στήν ἑρμηνεία τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης ἀγά
πης, ἀλλά ἀναλύει διεξοδικά καί πῶς καθένας μας
μπορεῖ νά προγυμνασθῆ καί νά φθάση στά μέτρα
αὐτά. Γι’ αὐτό δέν παραλείπει νά ἀναλύση τή ση
μασία τῆς ὑπακοῆς, τῆς μετανοίας, τῆς ἐξομολογή
σεως, τῆς ταπεινώσεως, τῆς προσευχῆς καί ἰδίως τῆς
νοερᾶς προσευχῆς, τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς ὑπομονῆς
στούς πειρασμούς κ.ἄ. Βέβαια ὁ χρόνος μᾶς περιο
ρίζει γιά μιά ἐκτεταμένη ἀνάλυσι. Ἄς κάνουμε ὅμως
μιά μικρή ἀνθολόγησι ἀπό τίς παραπάνω ἀρετές.
Κατ’ ἀρχάς σχεδόν σέ κάθε ὁμιλία του τονίζει τή
μετάνοια. Στίς σύντομες Μελέτες του ἐπιγραμματι
κά μᾶς ὑπενθυμίζει τή μεγάλη σημασία τῆς μετα
νοίας. Μᾶς λέγει ὅτι δύο δρόμοι ὁδηγοῦν στόν Πα
ράδεισο, ἡ ἀθωότης καί ἡ μετάνοια. Τήν ἀθωότητα
τήν χάσαμε, ὅταν μολύναμε τό ἅγιο βάπτισμα. Ἄρα
μένει μόνο ἡ μετάνοια, ὡς μοναδική ὁδός πρός τόν
οὐρανό17. Συγχ ρόνως νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού
μᾶς χαρίζει καιρό μετανοίας18.
Στίς ἐκτενεῖς Μελέτες μᾶς καλεῖ νά μιμηθοῦμε
τήν ἐπιστροφή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, ὁ ὁποῖος στοχά
στηκε τήν ἀθλιότητά του, τή σύγκρινε μέ τήν εὐτυ
χία τῶν ὑπηρετῶν τοῦ πατρικοῦ οἴκου, καί τέλος
ἔλαβε μιά ζωντανή ἐλπίδα πώς ὁ Πατήρ του θά τόν
17. Ὅπ. παρ. σελ. 312.
18. Ὅπ. παρ. σελ. 311.
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συγχωρήση, καί γι’ αὐτό ἐπέστρεψε19. Παράλληλα
στήν ΚΗ΄ Μελέτη περί τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστό
λου Πέτρου, ἀφοῦ ἑρμήνευσε τά τρία λάθη τοῦ ἐν
λόγῳ Ἀποστόλου, δηλαδή τήν ὑπερηφάνεια, τήν ἀ
μέλεια καί τήν ἔλλειψι προσευχῆς, ἀπ’ ὅπου καί ἡ
ἄρνησίς του, ἐν συνεχείᾳ τονίζει τή μετάνοια καί τήν
ταπείνωσι τοῦ ἰδίου Ἀποστόλου, καλώντας μας νά
ἀποφύγουμε τά τρία πρῶτα, καί νά τοῦ μοιάσουμε
στά δύο τελευταῖα, δηλαδή στή μετάνοια καί στήν
ταπείνωσι20.
Ἐπίσης ἐπισημαίνει καί τήν σημασία τῆς ὑπακο
ῆς. Στήν ΚΓ΄ Μελέτη ὁμιλεῖ γιά τήν ὑπακοή τοῦ Χρι
στοῦ στήν Παναγία καί στόν Ἰωσήφ, καθώς καί γιά
τήν σωματική ἐργασία του, καί μ’ αὐτόν τόν τρόπο
διδάσκει τήν ταπείνωσι, τόν δέοντα σεβασμό πρός
τούς γονεῖς, τήν ὠφέλεια τῆς σωματικῆς ἐργασίας
καί τήν ὑπακοή στό θεῖο θέλημα, στούς ἁγίους Πα
τέρες καί στόν πνευματικό21. Τό ἴδιο θέμα διαπρα
γματεύεται καί στήν ΚΒ΄ Μελέτη εἰς τήν προσκύ
νησιν τῶν Τριῶν Μάγων22. Ἐκεῖ συμβουλεύει πώς
ἄν τό περιβάλλον σου ἀντιστέκεται στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, ἐσύ νά μήν ἀκοῦς κανένα, παρά μόνο τήν Ἁ
γία Γραφή, τούς θεοφόρους Πατέρες καί τόν πνευ
19. Ὅπ. παρ. σελ. 110.
20. Ὅπ. παρ. σελ. 227-237.
21. Ὅπ. παρ. σελ. 182-199.
22. Ὅπ. παρ. σελ. 178.
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μα
τι
κό σου, πού εἶ
ναι εἰς τό
πον Θε
οῦ23. Σέ ἄλ
λο
σημεῖο τονίζει πώς ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ μετάνοια καί ἡ
ἐξομολόγησις εἶναι τά ὅπλα τοῦ φωτός24.
Ἀναφερόμενος στό μέγα μυστήριο τῆς ταπεινώσε
ως στή Μελέτη Κ΄, προστρέχει καί πάλι στήν ταπεί
νωσι τοῦ Χριστοῦ πού γεννήθηκε στή φάτνη. Βλέ
πει τήν ἀπαράκλητη Γέννησι τοῦ Κυρίου μας, μέ
τήν ψύχ ρα τοῦ ἀέρα, τήν ὑγρασία τοῦ σπηλαίου, τή
βρῶμα τῆς φάτνης, τίς φωνές τῶν ζώων, τήν ἀπαρη
γόρητη φτώχεια, τήν ὀδύνη καί τήν ταλαιπωρία του,
καί ἐξίσταται στήν ἄκρα συγκατάβασί του στά ἀν
θρώπινα βάσανα25. Συνάμα παρακάτω συνεχίζει μέ
θαυμασμό: «Αὐτός ὅπου εἶναι βασιλεύς τῶν βασι
λευόντων, γεννᾶται καί ζῇ παντελῶς ἀγνώριστος
καί λογίζεται ὡς ἕνα οὐδέν. Ὤ, τῆς ἀνυπερβλήτου
σου ταπεινώσεως, γλυκύ καί πρᾶγμα καί ὄνομα Ἰη
σοῦ!»26.
Πάλι δέν παραλείπει νά ἀντιπαραθέση τήν κατά
στασι κάθε χριστιανοῦ ἔναντι τοῦ μυστηρίου τῆς θεί
ας ταπεινώσεως μέ τά ἑξῆς: «Μά σοῦ κακοφαίνεται,
διότι σέ καταφρονεῖ καί σέ μισεῖ ὁ κόσμος; Ἀνόητος
ὅπου εἶσαι· αὐτό τό μῖσος καί αὐτή ἡ καταφρόνη
σις εἶναι σημάδι καλόν πώς δέν εἶσαι μαθητής τοῦ
κόσμου, ἀλλά μαθητής τοῦ Χριστοῦ... Κάμε στερεάν
23.
24.
25.
26.
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Ὅπ.
Ὅπ.
Ὅπ.
Ὅπ.

παρ.
παρ.
παρ.
παρ.

σελ.
σελ.
σελ.
σελ.

178.
65-66.
152.
155.

ἀπόφασιν νά μελετᾷς πάντοτε καί νά ἀκολουθῇς τήν
ὁδηγίαν τοῦ φωτός τῶν παραδειγμάτων τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό τά βρεφικά σπάργανα
σοῦ φωνάζει μέ ψελλίζουσαν γλῶσσαν ἐκεῖνον τόν
φοβερόν ἐλεγμόν· “πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι,
δόξαν παρά ἀλλήλων λαμβάνοντες καί τήν δόξαν
τήν πα
ρά τοῦ μό
νου Θεοῦ οὐ ζη
τεῖ
τε;”27. Καί ἐ
πειδή αὐτός ἔπαθε τόσα, διά νά σέ μαθητεύσῃ τήν
ἀλήθειαν, παρακάλεσαί τον νά σοῦ δώσῃ χάριν νά
καταλάβῃς κατά βάθος τό παράδειγμά του καί τήν
διδασκαλίαν του, διά νά ἀγαπᾷς μέν τήν ταπείνω
σίν του, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη ἀπό ἀληθινόν ὕψος
καί δό
ξαν, νά μι
σῇς δέ καί νά ἀ
πο
στρέ
φε
σαι τήν
δόξαν καί τιμήν τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία εἶναι ἀληθινή
ἀτιμία καί ἀδοξία»28. Σέ ἄλλη Μελέτη μᾶς συμβου
λεύει νά μή νομίζουμε πώς στόν πνευματικό ἀγῶνα
θά νικήσουμε μέ τίς δικές μας δυνάμεις, ἀλλά πάν
τοτε νά ἀποδίδουμε τή νίκη στόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν
μόνο νικητή ὅλων τῶν ἐχθρῶν μας29.
Ἀλλοῦ πάλι προσθέτει: «Δέν σοῦ φαίνεται πρᾶ
γμα ἀλλόκοτον νά βλέπεις τήν αὐτοτιμήν, (δηλ. τόν
Χριστόν) νά γίνεται ἀτιμία, καί σύ ὁ πηλός ἡ αὐτο
ατιμία νά μή θέλῃς νά ὑπομείνῃς οὐδένα λόγον ὑ
βριστικόν ὅπου νά σοῦ εἰπῇ ὁ ἀδελφός σου; Δέν σοῦ
27. Ἰωάν. ε΄ 44.
28. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Γυμνάσματα Πνευματικά»,
ὅπ. παρ., σελ. 157.
29. Ὅπ. παρ. σελ. 211.
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φαίνεται πρᾶγμα παράξενον νά βλέπῃς τόν Δεσπό
την καί δοτῆρα τοῦ νόμου νά ὑποτάσσεται ὡς δοῦ
λος εἰς νόμον, διά νά διδάξῃ ἐσένα νά ὑποτάσσεσαι
εἰς αὐτόν· ἔπειτα σύ ὁ ὄντως δοῦλος νά βαστάζῃς
τόν τράχηλόν σου ὑψηλόν καί σκληρόν, ὡσάν ἀδά
μαστος ταῦρος καί ἵππος ἄγριος, καί νά μή θέλῃς
νά τόν λυγίσῃς εἰς τόν ζυγόν καί τήν ὑποταγήν τοῦ
θεϊκοῦ νόμου διά τήν ἰδικήν σου σωτηρίαν;»30.
Σέ ἄλλο πάλι σημεῖο θά βροντοφωνάξη 6 φορές
τό «οὐ
αί!» σ’ αὐ
τούς πού πι
στεύ
ουν στόν ἑ
αυ
τό
τους, στίς δυνάμεις τους καί στίς πεποιθήσεις τους,
περιφρονώντας τίς νουθεσίες τοῦ πνευματικοῦ, καί
παραβαίνοντας καί ἀθετώντας πεισματικά τήν Ἁγία
Γραφή, τούς θεοφόρους Πατέρες καί τίς παραδό
σεις τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἁγίων, κρατώντας τίς
παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων καί τίς κακές συνήθειες,
τυφλωμένοι πλέον ἀπό τόν καπνό τῆς ὑπερηφανείας
τους31.
Στό θέμα τῆς προσευχῆς ὁ ὅσιος Νικόδημος ἐπιμέ
νει πολύ, διότι χωρίς προσευχή μένουμε ἀφύλακτοι
καί μᾶς κυριεύει ὁ ἐχθρός32. Θεωρεῖ πώς ἡ καρπο
φόρος προσευχή πρέπει νά ἔχη τά παρακάτω χα
ρακτηριστικά, τά ὁποῖα ὀνομάζει «ὑποδιαιρέσεις»:
Δοξολογία Θεοῦ, εὐχαριστία γιά τίς εὐεργεσίες του,
30. Ὅπ. παρ. σελ. 159.
31. Ὅπ. παρ. σελ. 228.
32. Ὅπ. παρ. σελ. 234.
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ἐξομολόγησι τῶν ἁμαρτιῶν καί τελευταῖα αἴτησις
γιά τά πρός σωτηρίαν. Τονίζει πώς πρῶτα πρέπει
νά δοξάζουμε τόν Θεό, καί νά μή ξεκινοῦμε ἀπό τίς
αἰτήσεις, γιατί ἔτσι φαίνεται πώς ἡ προσευχή γίνε
ται μόνο ἐξ ἀνάγκης καί ὄχι ἐκ προαιρέσεως. Μέ
τήν εὐχαριστία δείχνουμε πώς εἴμαστε εὐγνώμονα
πλάσματα πρός τόν Κύριο. Μέ τήν ἐξομολογητική
προσευχή δέν ἀπαριθμοῦμε ἕνα-ἕνα τά ἁμαρτήμα
τά μας, ἀλλά γενικά καί περιληπτικά. Τέλος μέ τήν
αἴτησι νά μή ζητοῦμε χρήματα, δόξες καί ἡδονές,
ἀλλά τήν βασιλεία καί τή δικαιοσύνη τοῦ Κυρίου.
Ἐν κατακλεῖδι συμπληρώνει καί τήν Κυριακή προσ
ευχή, καθώς καί τή νοερά ἤ καρδιακή προσευχή33.
Ὅσον ἀφορᾶ τή νοερά προσευχή, διδάσκει καί τόν
τρόπο: Νά συμμαζεύεται ὅλος ὁ νοῦς στήν καρδιά,
νά μή διασκορπίζεται μέ τίς αἰσθήσεις στά κοσμικά
πράγματα, νά ἐπικαλῆται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰη
σοῦ, καί τό
τε ὁ ἄν
θρω
πος θά γνω
ρί
ση τόν ἑ
αυ
τό
του, τά πάθη του, τόν ἀόρατο πόλεμο τοῦ ἐχθροῦ,
καί θά καταλάβη τό κέρδος ἤ τή ζημιά πού εἶχε πά
θει34.
Παράλληλα μέ τίς ὡραιότερες ἐκφράσεις στολίζει
τή νοερά προσευχή. Ἄς τόν ἀκούσουμε: «Τοῦτο τό
πολυπόθητον καί παντεπόθητον ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶ
χον γλυκύτατον μελέτημα εἰς τόν νοῦν, γλυκύτατον
33. Ὅπ. παρ. σελ. 234-235.
34. Ὅπ. παρ. σελ. 111.
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μελέτημα εἰς τήν γλῶσσαν καί γλυκύτατον μελέτη
μα εἰς τήν καρδίαν, ὄχι μόνον ὅλοι οἱ Ὅσιοι καί Ἀ
σκηταί ὅπου ἐκατ οίκουν εἰς τά ὄρη καί σπήλαια τῆς
Αἰγύπτου, τῆς Λιβύης, τῆς Θηβαΐδος, τοῦ Ἁγίου Ὄ
ρους καί ἄλλων τόπων, ἀλλά καί πολλώτατοι λαϊκοί,
ὅπου εὑρίσκοντο μέσα εἰς τόν κόσμον καί εἰς τά βα
σίλεια, φωνάζοντες παντοτεινά: “Κύριε Ἰησοῦ Χρι
στέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησ
 όν με”· καί αὐτό ἐνεθ
 υμοῦν
το κάθε ὥραν, καί εἰς αὐτό ἦτο προσκολλημένη ἡ
ἀναπνοή των καί μέ αὐτό τό ὄνομα ἐδίωχναν τούς
κακούς λογισμούς καί τούς πονηρούς δαίμονας»35.
Σέ ἄλλο σημεῖο θεωρεῖ τή νοερά προσευχή σάν ἁ
λάτι, ἡ ὁποία ὅταν λέγεται συνεχῶς, νοστιμίζει κάθε
ἐργασία, κάθε ὑπηρεσία, κάθε εὐεργεσία. Κατ’ αὐ
τόν τόν τρόπο ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή γίνεται ὁμο
λογία ὅτι κάθε ἐλπίδα καί δύναμις στηρίζεται στή
βοήθεια τοῦ Λυτρωτοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος περικρα
τεῖ καί στηρίζει τόν ἄνθρωπο, κάνοντάς τον ἀνίκητο
στούς πειρασμούς36.
Ὅπως ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, ἔτσι καί ὁ ἅγιος
Νικόδημος ὑπερτονίζει τή σημασία τῶν πειρασμῶν
στή ζωή μας. Γι’ αὐτό μᾶς νουθετεῖ ὡς ἑξῆς: «Πρέπει
ὄχι μόνον νά βαστάζῃς τάς θλίψεις καί τόν Σταυρόν
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά πρέπει ἀκόμη καί νά τόν βαστά
ζῃς μέ προθυμίαν καί γενναιότητα, καθώς ὁ Κύριος
35. Ὅπ. παρ. σελ. 165.
36. Ὅπ. παρ. σελ. 236.
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τόν ἐβάστασεν· ὅτι ἡ προθυμία, κατά τόν ἅγιον Θεό
δωρον τόν Στουδίτην, πολλαῖς φοραῖς κάμνει καί τά
δύσκολα εὔκολα· καθώς ἐξ ἐναντίας ἡ ὀλιγοψυχία
καί ἀμέλεια κάμνει καί τά εὔκολα δύσκολα· καί ὅ
ποιος μέ γενναίαν καρδίαν δέχεται τάς θλίψεις καί
τούς πειρασμούς, οὗτος λαμβάνει παρηγορίαν εἰς
αὐτάς καί καρπώνεται τόν πνευματικόν πλοῦτον ὅ
που κρύπτεται μέσα εἰς αὐτάς... ὅποιος δέ μέ ὀλιγο
ψυχίαν δέχεται αὐτάς, οὗτος διπλᾶ βασανίζεται»37.
Ἀλλοῦ πάλι ὁ Ἅγιος ταλανίζει ὅσους τή Μεγάλη Πα
ρασκευή προθυμοποιοῦνται νά σηκώσουν τό Σταυρό
ἤ τήν εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου, καί ὅταν ἔρχεται ὁ
ἀληθινός Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή κάποια θλῖ
ψις καί πειρασμός, γίνονται μικρόψυχοι, ρίχνουν τόν
Σταυρό ἀπό τούς ὤμους τους καί ἀποφεύγουν τόν
πειρασμό. Ἄρα ψεύτικη ἡ προθυμία τους, ψεύτικα
τά δάκρυά τους, ψεύτικος ὁ σεβασμός καί ἡ εὐλά
βεια πού δείχνουν ἐξωτερικά, καί ὄχι ἐσωτερικά μέ
τήν καρδιά. Αὐτοί θεωροῦνται ριψάσπιδες στρατιῶ
τες38.
Γιά τό ἴδιο θέμα σέ ἄλλη Μελέτη ἀναφέρει πώς
δέν εἶναι ἀξιοθαύμαστο νά ἀκολουθῆς τόν Χριστό
στή Μεταμόρφωσί του, ἤ νά ἀγωνίζεσαι ὅταν ἡ χάρις
τοῦ Θεοῦ σέ φωτίζη, σέ παρηγορῆ καί γλυκαίνη τήν
καρδιά σου, ἀλλά ὅταν τόν ἀκολουθῆς στόν Γολγοθᾶ
37. Ὅπ. παρ. σελ. 251-252.
38. Ὅπ. παρ. σελ. 252.
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καί σταυρώνεται, καί συσταυρώνεσαι μαζί του, δη
λαδή νά ἀγωνιστῆς καί νά μή ξεφεύγης, ὅταν ἔρχων
ται θλίψεις καί πειρασμοί, ἐσωτερικοί καί ἐξωτερι
κοί, κι ὅταν ξεραίνεται ἡ καρδιά σου καί στερῆται
τήν κατάνυξι. Τότε δοκιμάζεται ἡ ἀνδρεία σου, ὅταν
ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ σοῦ στερῆ τή γλυκύτητά της καί
σύ δέν μικροψυχῆς διόλου39.
Παράλληλα τονίζει τή σημασία τῆς ἐργασίας στή
ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Παροτρύνει τόν πιστό νά δου
λεύη σέ ὅποια ἐργασία μπορεῖ. Φέρνει παράδειγμα
τόν ἴδιο τόν Χριστό πού ἐργάστηκε στή Ναζαρέτ μέ
τόν δίκαιο Ἰωσήφ καί τήν Κυρία Θεοτόκο, γιά νά
θεραπεύση τούς μέν ἀμελεῖς καί ὀκνηρούς νά μά
θουν νά ἐργάζωνται, τούς δέ ἐργαζομένους νά μήν
εἶναι δόλιοι καί κλέφτες, ἀλλά νά εἶναι τίμιοι καί
εἰλικρινεῖς40. Ἐπίσης μᾶς ὑπενθυμίζει πώς οἱ ἐργα
ζόμενοι ἔχουν λιγώτερα πάθη καί πονηρίες, ἐνῶ οἱ
τεμπέληδες ἔχουν πάντοτε περισσότερα πάθη, ἐπι
θυμίες καί πονηρίες41.
Ἄλλο θέμα πού ἀναλύει διεξοδικά στήν ΚΔ΄ ἐκτε
νῆ Μελέτη εἶναι ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου καί ἐν
γένει τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀπό τήν πατερική θεολογία
ὀνομάζει τήν Ἁγία Γραφή οὐρανό καί συνομιλία μέ
τόν Θεό42, πού κάνει τόν χριστιανό σοφό καί ἅγιο.
39. Ὅπ. παρ. σελ. 177.
40. Ὅπ. παρ. σελ. 188-189.
41. Ὅπ. παρ. σελ. 191.
42. Ὅπ. παρ. σελ. 201.
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Συνάμα ὀνομάζει τό Εὐαγγέλιο μικρό στό μῆκος,
ἀλλά μεγάλο στά νοήματα, πέλαγος καί θάλασσα
πνευματικῶν μυστηρίων καί νοημάτων, ἐπιτομή θε
ολογίας, ἀπαρχή ὅλης τῆς Γραφῆς, βάσι καί κέντρο
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἥλιο τῆς Καινῆς, ἐγκυκλοπαί
δεια ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, ἐργαστήριο ψυχῶν καί ἀ
ποθήκη πνευματικῶν φαρμάκων43. Θεωρεῖ πώς κάθε
μαθητής πρέπει νά μοιάση στόν διδάσκαλό του, κι
ἐφ’ ὅσον ὁ διδάσκαλος εἶναι ἅγιος, ὀφείλει καί ὁ
μαθητής νά γίνη ἅγιος44.
Στήν ΚΣΤ΄ Μελέτη μᾶς παρουσιάζει τό μεγαλεῖο
τῆς θείας Κοινωνίας, τήν ἀγάπη τοῦ δωρεοδότη Χρι
στοῦ καί τήν ὠφέλεια τοῦ πιστοῦ πού μεταλαμβά
νει. Μέ τή θεία μετάληψι ὁ Κύριός μας ἐξάπλωσε σέ
ὅλο τόν κόσμο τήν ἄπειρη εὐεργεσία τῆς ἐνανθρω
πήσεώς του45. Ὀνομάζει τό μυστήριο τοῦτο τελετή
τελετῶν46. Μέ τή θεία Εὐ
χα
ρι
στία, τήν ὁ
ποία μᾶς
μεταδίδει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τό ἴδιο του τό χέρι,
φωτίζει τό νοῦ μας, θερμαίνει τήν καρδιά μας, νε
κρώνει τά πάθη μας, θεραπεύει τίς ἀσθένειές μας,
φυλάττει τήν ὑγεία μας, βάζει σέ τάξι τίς αἰσθήσεις
μας47. Συγχ ρόνως ὁ ἄνθρωπος μέ τή σειρά του ὀφεί
λει νά ἀποδώση στόν δωρεοδότη Χριστό ἀγάπη ἀντί
43. Ὅπ. παρ. σελ. 202-203.
44. Ὅπ. παρ. σελ. 206.
45. Ὅπ. παρ. σελ. 213.
46. Ὅπ. παρ. σελ. 214.
47. Ὅπ. παρ. σελ. 219.
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ἀγάπης, ἔρωτα ἀντί ἔρωτος, θερμότητα ἀντί θερμότη
τος. Πρός τοῦτο ἁρμόζει νά κάνη τέσσερεις θυσίες:
Θυσία λογισμῶν, θελήσεως καί φρονήματος, θυσία
λόγων εὐγνωμοσύνης, θυσία ἐλεημοσύνης καί εὐερ
γεσίας πρός τόν πλησίον, καί τέλος θυσία σαρκικῶν
παθῶν καί ὀρέξεων48.
Στή Λ΄ Μελέτη περί βασταγμοῦ τοῦ Σταυροῦ ἀ
πό τόν Χριστό φανερά καί δημόσια, μέ γενναιότητα,
ὑπομονή καί καρτερικότητα, ὁ ἐν λόγῳ Ἅγιός μας
βροντοφωνάζει νά μή ντρεπόμαστε, ὅταν μᾶς κατη
γοροῦν πώς ἐκτελοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ἤ
ὅταν μᾶς ὀνειδίζουν πού φυλάττουμε σῶα καί ἀνελ
λιπῆ τά δόγματα τῆς πίστεως καί τίς παραδόσεις
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Τό αἰτιολο
γεῖ, διότι τά δόγματα καί οἱ παραδόσεις εἶναι σάν
πέτρες μιᾶς οἰκοδομῆς πού συγκρατοῦν ἡ μία τήν
ἄλλη, κι ἄν ἀφαιρέσουμε τίς μικρές πέτρες, σαλεύει
καί γκρεμίζεται ὅλη ἡ οἰκοδομή49. Κάθε ὀνειδισμό
καί κατηγορία πού λαμβάνουμε γιά τήν ἀλήθεια καί
τήν ἀ
ρε
τή, εἶ
ναι ὁ Σταυ
ρός τοῦ Ἰ
η
σοῦ, τόν ὁ
ποῖο
βαστάζουμε δημοσίως μπροστά σέ ὅλο τόν κόσμο,
χωρίς ντροπές καί ἀντιρρήσεις, ὅπως ὁ Χριστός50.
Μεγαλειώδεις καί ἀνεπανάληπτες εἶναι οἱ ἐκτε
νεῖς Μελέτες ΛΑ΄ ἕ
ως ΛΔ΄ περί Σταυρώσεως καί
48. Ὅπ. παρ. σελ. 218.
49. Ὅπ. παρ. σελ. 246.
50. Ὅπ. παρ. σελ. 247-248.
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Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, περί
τῆς Πεντηκοστῆς καί τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων.
Ἄς τίς ἐξετάσουμε ἐν συντομίᾳ.
Στή ΛΑ΄ Μελέτη περί Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ,
ἀναφέρει τούς 7 λόγους πού ἀναφώνησε ὁ Χριστός
πάνω ἀπό τόν Σταυρό, καί τήν ἀπήχησι πού ἔχουν
αὐτοί οἱ λόγοι μέσα στή ζωή μας. Μέ τό: «Ἄφες αὐ
τοῖς»51 μᾶς μαθαίνει τήν ἀνεξικακία καί τή συγχω
ρητικότητα. Μέ τό λόγο πρός τόν ληστή: «Σήμερον
μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ»52 δείχνει τήν ἀ
μοιβή τῶν δικαίων, ἀλλά καί τήν πίστι, ἀγάπη καί
ἐλπίδα τοῦ ληστοῦ μέ τίς ἀντίστοιχες ὁμολογίες του.
Μέ τά λόγια πρός τήν Θεοτόκο καί τόν Εὐαγγελι
στή Ἰωάννη τόν Θεολόγο ἀντιστοίχως: «Ἰδού ὁ υἱός
σου... ἰ
δού ἡ μή
τηρ σου»53 μᾶς ἀποκαλύπτει τό
σεβασμό καί τή φροντίδα πρός τους γονεῖς. Μέ τό
λόγο: «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;»54
ἀποτυπώνει στόν ἑαυτό του τήν ἐγκατάλειψι τοῦ
Θεοῦ πού ἔπαθε ἡ ἀνθρώπινη φύσις μας, καθώς ἀ
ναδέχθηκε τήν ἀφροσύνη καί τίς πλημμέλειές μας
πού περιέχει ὁ χριστολογικός 21ος Ψαλμός. Μέ τή
φράσι: «Διψῶ»55, πέρα ἀπό τήν ἀνθρώπινη δίψα, ἀ
ποκαλύπτει πώς διψᾶ τή ζωή καί τή σωτηρία τῶν
51. Λουκ. κγ΄ 34.
52. Λουκ. κγ΄ 43.
53. Ἰωάν. ιθ΄ 26-27.
54. Ματθ. κζ΄ 46 καί Ψαλμ. κα΄ 1.
55. Ἰωάν. ιθ΄ 28.
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ἀνθρώπων. Μέ τόν λόγο: «Τετέλεσται»56, πέρα ἀπό
τήν τελείωσι τῆς σωματικῆς του δυνάμεως, ἐπιση
μαίνει πώς τελειώθηκε καί ὁλοκληρώθηκε ἡ ἔνσαρ
κος οἰκονομία καί τό θέλημα τοῦ Πατρός. Τέλος μέ
τή φράσι: «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τό
πνεῦμά μου»57 μᾶς παρουσιάζει ὡς ἄνθρωπος τήν
τελεία ὑπακοή του στό θεῖο θέλημα. Προσθέτει δέ
ὅτι μέ τήν κλίσι τῆς κεφαλῆς του μᾶς ἀποκαλύπτει
καί τή θεότητά του, ὅπου τότε κάλεσε προστακτικά
τόν θάνατο νά ἔλθη, ὡς Θεός ὁ ἴδιος καί Κύριος τῆς
ζωῆς καί τοῦ θανάτου58.
Στή ΛΒ΄ Μελέτη περί Ἀναστάσεως ἀναφέρει ὅσα
ἔχασε ὁ Χριστός στή Σταύρωσι καί ἐπανέκτησε στήν
Ἀνάστασί του: Τή χαρά, τήν ὡραιότητα, τήν τιμή καί
τή ζωή59. Κι ἐδῶ ὡς Ἁγιορείτης καί γνήσιο υἱοθετη
μένο τέκνο τῆς Θεοτόκου, ὁ ἅγιος Νικόδημος, χαίρε
ται, συναγάλλεται καί συνευφραίνεται μαζί της μέ
τήν Ἔγερσι τοῦ Υἱοῦ της. Συγχ ρόνως σέ ἕνα κλῖμα
παγκόσμιας πανηγύρεως ὁ Ἅγιός μας μᾶς περιγρά
φει τήν ἀναστάσιμη χαρά τῆς ἄλογης καί ἄψυχης
φύσεως μαζί μέ τήν Παναγία. Βλέπει τόν καθαρό
οὐρανό, τή διαυγῆ σελήνη μέ τά ἀστέρια, τά χόρτα,
τά ἄνθη, τά περιβόλια, τά πουλιά, τά ἔντομα, τά ζῶα,
56. Ἰωάν. ιθ΄ 30.
57. Λουκ. κγ΄ 46.
58. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Γυμνάσματα Πνευματικά»,
ὅπ. παρ. σελ. 265-271.
59. Ὅπ. παρ. σελ. 271-277.
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τά ψάρια, τίς βρύσες, τά ποτάμια, τή θάλασσα, τούς
ἀνέμους, καθώς καί τήν ἔλλογη κτίσι, τούς γεωρ
γούς, τούς βοσκούς, τούς ναῦτες καί τούς ψαράδες,
ὅπου ὅλοι καί ὅλα μαζί χαίρονται, σάν νά συνανα
στήθηκαν μαζί μέ τόν Χριστό καί ζωντάνεψαν, πού
ἦ
σαν σάν νε
κρά ἀ
πό τήν ψύ
χρα καί τή δρι
μύ
τη
τα
60
τοῦ χειμῶνα .
Στή ΛΓ΄ Μελέτη ἀναλύει πῶς τό Ἅγιο Πνεῦμα
κατά τήν Πεντηκοστή μετέβαλε τό νοῦ, τήν καρδιά
καί τή γλῶσσα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, γιά νά κηρύ
ξουν ἄφοβοι σάν λιοντάρια καί νά ὁμολογήσουν τόν
Χριστό καί τό θεῖο του Εὐαγγέλιο61. Προσφυῶς καί
ἀλληγορικά λέγει πώς ἡ χάρις, ἡ ἐνέργεια καί τό
πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κάνει τούς λαγούς λεον
τάρια, τούς ἀδύνατους δυνατούς, τούς ἀσόφους σο
φούς, τούς πηλίνους πυρίνους, καί τά ἀγάλματα τε
λείους καί ζωντανούς ἀνθρώπους62. Ὅμως πάλι δέν
θά παραλείψη νά παρακινήση τούς νωθρούς, πέτρι
νους καί σκληροκάρδιους τάχα χριστιανούς νά λά
βουν καί αὐτοί παρόμοιο θεῖο φωτισμό63.
Τέλος στήν ΛΔ΄ Μελέτη του προβάλλει τήν πίστι,
τήν προθυμία, τήν καρτερικότητα καί τήν ὑπομονή
τῶν Ἁγίων Πάντων, καί πόσο ἀξίζει νά τούς μιμη
60. Ὅπ. παρ. σελ. 277-281.
61. Ὅπ. παρ. σελ. 286-293.
62. Ὅπ. παρ. σελ. 289.
63. Ὅπ. παρ. σελ. 287.
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θοῦμε καί νά τούς μοιάσουμε, γιά νά ἀπολαύσουμε
μαζί τους τήν ἴδια δόξα καί αἰωνιότητα64.
***

Στή σημερινή μας ἐποχή ὅλες αὐτές οἱ θεοδίδα
κτες Μελέτες φαίνονται παράξενες, ἀλλόκοτες, ἀ
πρόσιτες, ἀκατόρθωτες, ἀπηρχαιωμένες καί ἴσως καί
ἀπαράδεκτες. Ἡ σύγχ ρονη γενική κρίσις, τό κοσμικό
φρόνημα καί ἡ ἐξάρτησις ἀπό τό χρῆμα, τή δόξα καί
τίς ἡδονές δέν ἀφήνουν τό σύγχ ρονο ἄνθρωπο νά ἀν
τικρύση τήν αὐγή τοῦ νοητοῦ Ἡλίου. Ἡ χρεωκοπία
ὅλων τῶν ἰδεολογιῶν, ὅλων τῶν θεωριῶν, ὅλων τῶν
“-ισμῶν”, τό ἀδιέξοδο, ἡ πεῖνα, ἡ τυραννία, ἡ ἐξάρ
τησις, καί ὁ φόβος πολέμων καί καταστροφῶν ἔχει
ὁδηγήση τόν ἄνθρωπο τοῦ 21ου αἰῶνα σέ ἀπογοή
τευσι, ἀπελπισία καί ἀπόγνωσι. Ἐξ ὧν καί οἱ ηὐξη
μένες αὐτοκτονίες.
Μήπως ἄραγε αὐτά συμβαίνουν μόνο σήμερα; Μή
πως δέν συνέβαιναν σέ ἄλλες ἐποχές; Μήπως αὐτά
δέν τά γνώριζε ὁ ἅγιος Νικόδημος; Μήπως ἀγνόησε
ἤ σιώπησε τήν ἀποσκίρτησι ἀπό τό θεῖο θέλημα; Μά
βεβαίως ὁ Ἅγιος τά γνώριζε, καί ἀσφαλῶς πάντοτε
συνέβαιναν, ἴσως ὅμως σέ μικρότερη κλίμακα. Ἄς
τόν ἀκούσουμε πῶς διεκτραγωδεῖ ἀπό τότε τό κο
σμικό φρόνημα: «Ἀφ’ οὗ δέ ἡ ἁμαρτία εὐκαιρώσῃ
τήν ἀθλίαν ψυχήν ἀπό ὅλα τά ὑπερφυσικά ἀγαθά,
64. Ὅπ. παρ. σελ. 293-304.
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τήν γυμνώνει ἀκόμη καί ἀπό τά ἀγαθά τῆς φύσε
ως· διότ ι τῆς παίρνει τήν ὀξύτητα τοῦ νοός· τό φῶς
καί τήν διάκρισιν τοῦ λογικοῦ· τήν ἁπαλότητα καί
αἴσθησιν τῆς καρδίας· τήν εἰρήνην τῶν λογισμῶν καί
τῆς συνειδήσεως καί τήν καθαρότητα ὅλων της τῶν
δυνάμεων· ἀλλά καί αὐτό ἀκόμη τό σῶμα τό ἀδυνα
τίζει καί τάς αἰσθήσεις του μολύνει· καί ἔτσι γεμίζει
τήν ταλαίπωρον ψυχήν ἀπό μόνα τά παρά φύσιν
πάθη». Καί ἀπαριθμεῖ τόν σκοτισμό καί τά σφάλ
ματα τοῦ νοῦ, τή σκληρή θέλησι καί τήν ἀποστροφή
ἀπό τόν ἄκρως Ἀγαθό, τίς ἀχαλίνωτες ἐπιθυμίες, τήν
ἀνορεξία καί ἀηδία τῆς ψυχῆς γιά κάθε καλό, τήν
ἀκαθαρσία τοῦ σώματος, τήν ἀταξία τῶν αἰσθήσε
ων, καί τέλος τήν κυριαρχία τοῦ νοητ οῦ ἐχθροῦ καί
τῶν δαιμόνων στήν ψυχή, πού εἶναι ζωντανός ναός
Θεοῦ65.
Ἀλλοῦ καταγγέλλει τίς μάταιες φροντίδες γιά προσ
ωρινά πράγματα66, τήν προσκόλλησι καί τήν ἐλπίδα
στά γήϊνα67, τήν ἀνθρωπαρέσκεια καί τήν ἀμέλεια68,
καί ἄλλα πολλά καταστροφικά γιά κάθε πιστό. Το
νίζει πώς ὁ χειρότερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ ἑαυτός του69, ταλαιπωρούμενος ἀπό τόν ἐγω
ϊσμό, τήν ὑπερηφάνεια καί τή φιλαυτία. Ὑπενθυμίζει
65. Ὅπ. παρ. σελ. 46.
66. Ὅπ. παρ. σελ. 49, 50.
67. Ὅπ. παρ. σελ. 164, 165.
68. Ὅπ. παρ. σελ. 231, 233.
69. Ὅπ. παρ. σελ. 233.
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πώς δέν ὑπάρχουν μικρά καί μεγάλα ἁμαρτήματα70,
ἐφ’ ὅσον ὅλα ὁδηγοῦν στήν κόλασι. Ἰδιαίτερα στήν
ΙΒ΄ Μελέτη κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πώς ἡ
κόλασις εἶναι φοβερή καί αἰώνια71.
Ὅμως ὁ Ἅγιός μας δέν μένει μόνο στά ἀρνητικά
σημεῖα. Ἀποκαλύπτει καί τόν τρόπο καί τά φάρμα
κα γιά τή σωτηρία μας. Μᾶς συνταράσσει κυριολε
κτικά γιά πνευματική ἐγρήγορσι, διαρκῆ ἑτοιμότητα
καί φιλότιμο. Μᾶς φωνάζει νά ξυπνήσουμε καί νά
φροντίσουμε γιά τόν πνευματικό πόλεμο72, νά μή
ἀναβάλλουμε τόν ἀγώνα, ἀφοῦ ἡ ὥρα, ὁ τόπος καί
ὁ τρόπος τοῦ θανάτου μας εἶναι ἄγνωστα73, νά ἑτοι
μαστοῦμε καί νά κοπιάσουμε πρό τοῦ τέλους74, νά
συνακολουθήσουμε καί νά συσταυρωθοῦμε θυσια
στικά μαζί μέ τόν Χριστό75, καί γενικῶς νά κάνουμε
τά πάντα πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν ψυχῆς76.
Ἄς κλείσουμε τήν παροῦσα ὁμιλία μέ τίς τελευ
ταῖες αἰσιόδοξες καί ἐλπιδοφόρες νουθεσίες τοῦ ἁ
γίου Νικοδήμου, τίς ὁποῖες νά ἐνστερνιστοῦμε μό
νιμα ὡς ἱερή παρακαταθήκη ἕως τό τέλος τῆς ζωῆς
μας καί ὡς παντοτινό ἐφόδιο γιά τή μέλλουσα ζωή:
70. Ὅπ. παρ. σελ. 96, 103-104.
71. Ὅπ. παρ. σελ. 83-89, 311.
72. Ὅπ. παρ. σελ. 74-75.
73. Ὅπ. παρ. σελ. 305.
74. Ὅπ. παρ. σελ. 82, 139, 210.
75. Ὅπ. παρ. σελ. 268-271.
76. Ὅπ. παρ. σελ. 305.
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«Λοιπόν ἦλθεν ὁ καιρός ὅπου ἔχεις νά ἀποφασίσῃς
διά νά ἀρχίσῃς νά ζῇς μίαν ζωήν ἀξίαν τοῦ χριστια
νικοῦ σου ὀνόματος· ἦλθεν ὁ καιρός νά μήν ἀκούῃς
πλέον ἐκεῖνο ὅπου σέ λέγουν αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώ
ματός σου καί ὁ μάταιος οὗτος κόσμος, ἀλλ’ ἐκεῖνο
ὅπου σέ λέγουν αἱ Ἅγιαι Γραφαί καί ὁ Κύριος εἰς
τόν ὁποῖον πιστεύεις· ἦλθεν ὁ καιρός νά ἀφήσῃς πλέ
ον κάθε προσπάθειαν καί ἀγάπην τῶν προσκαίρων
τούτων πραγμάτων, καί νά προσπαθῇς εἰς τά πνευ
ματικά χαρίσματα καί οὐράνια πράγματα, τά ὁποῖα
θέλουν εἶναι πάντοτε μαζί σου ἀχώριστα καί θέλουν
σέ κάμει κληρονόμον μιᾶς ἀτελευτήτου βασιλείας
καί μακαριότητος, εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμενος, ὤ,
πόσον ἔχεις νά χαρῇς καί νά εὐχαριστήσῃς μύριαις
φοραῖς διά τήν ἀγάπην ὅπου ἔδειξες εἰς τόν Κύριον!
Διά τήν ἐμπιστοσύνην σου καί τήν μετάνοιάν σου,
καί διά τόν ὀλίγον κόπον ὅπου ἔκαμες καί ἐκέρδι
σες ἕνα καλόν ἄπειρον!»77.

77. Ὅπ. παρ. σελ. 73.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΨΑΝΗ(*)

Τ

Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου

όν Ἀπρίλιο τοῦ 1979 ἡ τριμελής ἀντιπροσωπεία
ἀπό τήν Μονή Γρηγορίου μέ ἐπικεφαλῆς τόν
Καθηγούμενο π. Γεώργιο (Καψάνη) ἔφθανε στό Μο
ναστήρι Τσέλιε τῆς κεντρικῆς Σερβίας. Στίς 25 Μαρ
τίου εἶχε ἀναπαυθῆ ἐν Κυρίῳ ὁ ὅσιος καί ὁμολογη
τής π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, καί θά παρίσταντο στό
40θήμερο μνημόσυνό του. Ὁ π. Γεώργιος ἦταν ἤδη
μία πενταετία ἡγούμενος στήν Μονή Γρηγορίου.
«Σ’ αὐτόν τό τάφο, ἀκουμπάει ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία»1,
εἶχε πεῖ ὁ μακαριστός π. Γεώργιος ἐκφωνώντας τόν
ἐπιμνημόσυνο λόγο του. Εἶχε θυμηθῆ τόν λόγο τοῦ
Σικελιανοῦ μπροστά στό φέρετρο τοῦ Κωστῆ Παλα
μᾶ, καί τόν εἶχε προσαρμόσει στήν περίσταση. Αὐτό
τό γεγονός τό θυμᾶται καί τό περιγράφει σέ σύναξη
(*) Εἰσήγησις εἰς τό Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο τῆς ΠΕΘ στίς 15
καί 16 Νοεμβρίου 2019 μέ θέμα «Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Παιδεία:
Ἡ συμβολή τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς καί τοῦ π. Γεωργίου Φλω
ρόφσκι».
1. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 5/1980, σελ. 45-47.
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τῆς Ἀδελφότητος τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τό
2006.
Βαθειά στήν συνείδησή του ὁ π. Γεώργιος πί
στευε ὅτι ὁ π. Ἰουστῖνος ἦταν τό τιμαλφές κειμήλιο
τῆς Ὀρθοδοξίας.
Δέν εἶχαν συναντηθῆ προσωπικά. Ὅμως ὁ φημι
σμένος ὁμολογητής τῆς πίστεως, ὁ διωγμένος ἀπό τό
ἀθεϊστικό καθεστώς, ὁ περιφρονημένος ἀπό τήν ἐκ
κλησιαστική διοίκηση, ὁ ἀδίκως στερημένος τήν κα
θηγητική ἕδρα στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Βελιγρα
δίου, ὁ ἔγκλειστος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στό
κελλί ἑνός μοναστηριοῦ, ὁ μιμητής καί διάδοχος τῶν
μεγάλων Ὁμολογητῶν, ἦταν τόσο γνώριμος στόν π.
Γεώργιο.
Ἦταν τότε πού ὁ π. Γεώργιος, νεαρός λαϊκός θεο
λόγος, εἶχε γυρίσει ἀπό τήν Ἀμερική, εἶχε τελειώσει
τό μεταπτυχιακό του στήν Ποιμαντική τῶν φυλακι
σμένων, εἶχε γνωρίσει τό ἀδιέξοδο τοῦ δυτικοῦ Χρι
στιανισμοῦ, εἶχε συνειδητοποιήσει τόν ὀλισθηρό δρόμο
πού εἶχε πάρει ὁ λεγόμενος διαχ ριστιανικός οἰκου
μενισμός στήν Εὐρώπη, καί εἶχε στραφῆ μέ ζῆλο
στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχε ἀκουμπήσει
σταθερά στούς αὐθεντικούς ἐκφραστές τῆς πατερι
κῆς θεολογίας ἐκείνη τήν ἐποχή.
Ἔληγε ἡ δεκαετία τοῦ ’60. Ἡ αἰχμαλωσία τῆς θε
ολογίας στόν γερμανικό ὀρθολογισμό βρισκόταν στό
τέλος της. Ἀναδυόταν ἡ νοσταλγία τῆς φιλοκαλικῆς
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παραδόσεως καί τῆς πατερικῆς θεολογίας. Ἡ ἀκα
δημαϊκή θεολογία ἀνακάλυπτε τούς Ἕλληνες Πατέ
ρες τῆς Ἐκκλησίας, τήν στιγμή πού ἡ φιλοκαλική
παράδοση, ἀφανής βεβαίως καί κεκρυμμένη ἀπό τά
μάτια τοῦ ματαιόφρονος κόσμου, ζωντανή ὅμως καί
ἀκμαία περνοῦσε χωρίς διακοπή καί χάσματα ἀπό
τούς ὕστερους Κολλυβάδες τοῦ 19ου αἰῶνος, ἀπό τόν
ἅγιο Νεκτάριο, τόν ἅγιο Σάββα τῆς Καλύμνου, τόν
ἅγιο Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη, τόν παπα-Πλανᾶ, στόν
π. Ἀμφιλόχιο τῆς Πάτμου, στόν π. Φιλόθεο Ζερβάκο,
στόν π. Παΐσιο, στόν π. Πορφύριο. Ὁ κόσμος σέ Ἀνα
τολή καί Δύση βάδιζε με γρήγορους ρυθμούς πρός
τήν ἐκκοσμίκευση, ἀλλά ὁ Θεός ἀναδείκνυε ψυχές
χαριτωμένες, γεμάτες ἀπό θεία ἀγάπη. Αὐτά στήν
Ἑλλάδα. Στήν Σερβία ἡ ἐκκλησιαστική εὐσέβεια καί
ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία ἔπαιρναν μορφή στά πρόσω
πα καί στά ἔργα τοῦ ἐπισκόπου Νικολάου Ζίτσης
καί τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς.
Μέσα σέ αὐτό τό κλῖμα, νεαροί Σέρβοι θεολόγοι
ἔφερναν στήν Ἀθήνα τήν πνοή τῆς σερβικῆς εὐσέβει
ας, πού ἦταν σάν τήν σπίθα κρυμμένη κάτω ἀπό τίς
στάχτες τοῦ ἀθεϊσμοῦ.
Στήν Ἀθήνα, βοηθός στήν ἕδρα τῆς Ποιμαντικῆς
ὑπό τόν καθηγητή Κων. Μουρατίδη, ὁ π. Γεώργιος
Καψάνης ἐλάμβανε τίς πρῶτες πληροφορίες γιά
τόν π. Ἰουστῖνο ἀπό τούς σχεδόν συνομηλίκους του
Σέρβους θεολόγους.
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«Ἐάν αὐτά πού σᾶς γράφω συμφωνοῦν μέ τούς
ἁγίους Πατέρες, κρατῆστε τα. Ἄν δέν συμφωνοῦν,
ἀπορρίψτε τα». Αὐτό σημείωνε ὁ π. Ἰουστῖνος σέ
γράμμα πού ἔστελνε ἀπό τό Τσέλιε στήν Ἀθήνα, στά
πνευματικά του παιδιά, στόν Ἀμφιλόχιο Ράντοβιτς
καί τόν Ἀθανάσιο Γέβτιτς.
Ἡ πατερική θεολογία σαρκωμένη! Τό «ἑπόμενοι
τοῖς ἁγίοις πατράσι» αὐθεντικό, χωρίς τίς ἑρμηνεῖ
ες καί τίς στρεβλώσεις τῶν θεολογικῶν ἐργαστηρί
ων! Ἡ Ὀρθόδοξη ταπείνωση! Ἡ ἁγιότης!
Ὁ δέσμιος καί μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ὁ π. Ἰουστῖ
νος, ἦταν γιά τόν π. Γεώργιο ὁ αὐθεντικός διδάσκα
λος τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτό ἀκριβῶς θά φανῇ ἀπό τήν
σύντομη ἀναφορά στό πῶς ἔβλεπε τό πρόσωπο καί
τό ἔργο τοῦ π. Ἰουστίνου ὁ π. Γεώργιος Καψάνης.
Στό τεῦχος 4/1979, σελ. 65, τοῦ περιοδικοῦ Ὁ Ὅσι
ος Γρηγόριος, ἡγούμενος πιά στήν Μονή Γρηγορίου,
ὁ π. Γεώργιος ἔγραψε γιά τόν π. Ἰουστῖνο: «Τήν 25ην
Μαρτίου παλαιοῦ ἡμερολογίου [ἐνν. τοῦ 1979] ἐκοι
μήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Ἀρχιμανδρίτης πατήρ Ἰουστῖνος
Πόποβιτς, διδάσκαλος καί ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδό
ξου πίστεώς μας. Ἑνωμένος μέ τόν Θεό ἔζησε καί
ἐκήρυξε ἀποστολικά καί ἁγιοπατερικά τό μυστήριο
τοῦ Θεανθρώπου καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Οἱ πιστοί
Ὀρθόδοξοι σέ ὅλο τόν κόσμο αἰσθάνθηκαν τήν πα
ράκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἀνέβλυζε ἀπό
τήν σεπτή μορφή του καί τά θεόσοφα συγγράμματά
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του. Ἀγαποῦσε ἰδιαιτέρως τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν
Ἑλλάδα. Μεταξύ τῶν τελευταίων του λόγων πρός τά
πνευματικά του τέκνα ἦσαν καί αὐτοί: Νά ἀγαπᾶτε
τούς Ἕλληνας. Εἶναι οἱ διδάσκαλοι καί οἱ φωτισταί
μας».
Εἶχε ὁ π. Γεώργιος ἀναθέσει σέ σερβομαθεῖς ἀ
δελφούς τῆς Μονῆς μας νά μεταφράσουν ὁμιλίες
τοῦ π. Ἰουστίνου στά ἑλληνικά. Ἐθαύμαζε τό βάθος,
τήν δύναμη καί τήν πρωτοτυπία τοῦ πηγαίου λόγου
του. Τό 2006, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ σύναξη
τῆς Ἀδελφότητος εἶχε ἀναγνώσει (σέ ἑλληνική μετά
φραση) ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ π. Ἰουστίνου
στήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρίν τήν ἀνάγνωση,
εἰσαγωγικά, εἶπε: «Τήν ἔστειλα καί στά γυναικεῖα
μοναστήρια. Καί μέ πῆραν ἀπό τήν Αἴγινα... Ἡ Γε
ρόντισσα μέ εὐχαρίστησε πολύ. Πολύ συγκινημένη.
“Μᾶς συγκλόνισε”, λέει, “αὐτό τό κείμενο. Τό διαβά
σαμε καί στούς Χριστιανούς πού ἦταν σήμερα στήν
Ἐκκλησία...”. Ὅπως πάντα ὁ λόγος τοῦ π. Ἰουστί
νου προφητικός καί θεολογικός... Εἶναι εὐλογία νά
ἀκοῦμε τί ἐκήρυττε ὁ π. Ἰουστῖνος, πού εἶναι σύγ
χρονος ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Σέ ἕνα
μικρό ἐκκλησάκι, πού χωροῦσε λίγους ἀνθρώπους
–ἀξιώθηκα καί ἐγώ νά λειτουργήσω ἐκεῖ, μαζί μέ
ἀρχιερεῖς καί ἄλλους πατέρες στό 40θήμερο μνημό
συνο τοῦ π. Ἰουστίνου– ἐκεῖ, σέ αὐτό τό ἐκκλησάκι
λειτουργοῦσε ὁ π. Ἰουστῖνος ἁπλᾶ, ταπεινά, μόνος
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του ὡς ἱερομόναχος, καί ἐκεῖ ἐκφωνοῦσε αὐτούς
τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι εἶναι σάν νά εἶναι γιά ὅλη
τήν οἰκουμένη καί γιά ὅλους τούς αἰῶνες. Καί γι’
αὐτό ἔχουν μεγάλη ἀξία. Σέ ἕνα ταπεινό ἐκκλησάκι
μιλοῦσε, [καί ὁ λόγος του ἦταν] γιά ὅλο τόν κόσμο,
γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, γιά ὅλη τήν ὀρθοδοξία.
Τήν εὐχή του νά ἔχουμε». Μετά τήν ἀνάγνωση τῆς
ὁμιλίας, συμπλήρωσε ὁ π. Γεώργιος: «Εἴδατε πού
εἶναι προφητικός ὁ λόγος του; Σάν νά εἶναι ὁ ἅγιος
Χρυσόστομος πού κήρυττε στήν Ἁγία Σοφία στήν
Κων/πολη. Ὅπως εἴπαμε, σέ ἕνα ταπεινό ἐκκλησάκι
ἐκήρυττε αὐτά τά ἱερά καί μεγαλειώδη κηρύγματα.
Ἦταν πέντε-δέκα ἄνθρωποι ἐκεῖ, ἀλλά γιά τήν οἰ
κουμένη εἶναι... Ὁ π. Ἰουστῖνος ἦταν ὁ προφήτης, ὁ
ἀπόστολος, ὁ εὐαγγελιστής τοῦ θεανθρωποκεντρι
κοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον ἐτόνισε
μέ ὅλη τήν θεολογία του –ἐνῶ ὁ δυτικός χριστια
νισμός εἶναι ἀνθρωποκεντρικός–. Καί ἔδειξε πόσο
θεανθρωποκεντρική εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, καί πόσο
ἀνθρωποκεντρικός εἶναι ὁ πολιτισμός, ἡ θεολογία
καί ἡ ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου.
Καί γι’ αὐτό τοῦ ὀφείλουμε χάριτας. Βέβαια πρό
τοῦ π. Ἰουστίνου ἦταν ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος Νικόλαος
Βελιμίροβιτς, ὁ ὁποῖος καί αὐτός εἶχε συλλάβει τό
νόημα. Καί ἄν ἔχετε διαβάσει τό βιβλίο τοῦ π. Ἰ
ουστίνου Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός,
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ἔχει πολλά ἀποσπάσματα τοῦ Νικολάου γιά τήν Εὐ
ρώπη, πολύ ὡραῖα».
Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς ἴδιας χρονιᾶς,
μετά ἀπό τήν ἀνάγνωση ὁμιλίας τοῦ π. Ἰουστίνου
στόν Τίμιο Σταυρό, ὁ π. Γεώργιος παρατήρησε:
«Βλέπετε πόσο Χριστοκεντρικός εἶναι ὁ π. Ἰουστῖ
νος; Ὅ
πως καί ὅ
λοι οἱ Ἅ
γι
οι τῆς Ἐκ
κλη
σί
ας. Δέν
ζοῦσαν αὐτοί, ἀλλά ζοῦσε ὁ Χριστός ἐν αὐτοῖς καί
αὐτοί ἐν τῷ Χριστῷ... Εὐχαριστοῦμε τόν Θεόν, ὁ Ὁ
ποῖος ἀπέστειλε τόν π. Ἰουστῖνο στήν ἐποχή μας,
νά ἀνανεώσῃ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν
Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων, καί νά μᾶς βοηθήσῃ καί
ἐμᾶς μέ τά θεόσοφα κείμενά του στήν μετάνοια καί
εἰς τήν ἀκολούθησιν τοῦ Χριστοῦ».
Τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὁ Γέροντας διάβα
σε πάλι μία ἄλλη ὁμιλία τοῦ π. Ἰουστίνου, σχετική
μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. Σχολιάζοντας κα
τόπιν τήν ἔντονα βιωματική ἐκφορά τοῦ λόγου τοῦ
π. Ἰουστίνου ἔλεγε: «Αὐτό πού λέγαμε τό πρωΐ γιά
τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, τό λέμε τώρα γιά
τόν π. Ἰουστῖνο. Ὅτι ἔζησε, ἐβίωσε καί ἔγραψε ἐκ
πείρας. Καί φαίνεται ὅτι αὐτά τά ὁποῖα λέει, τά ζῇ,
καί ἐπειδή τά ζῇ, τά λέει ἔτσι πού τά μεταδίδει καί
σέ μᾶς μέ πόθον Χριστοῦ. Νά μεταδώσῃ καί σέ μᾶς
πόθον, γιά νά ἀγωνισθοῦμε καί ἐμεῖς τόν ἴδιον ἀγῶ
να, πού ὁ ἴδιος εἶχε ἀγωνισθῆ».
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Ὁ π. Ἰουστῖνος τό 1936 εἶχε γράψει ἤ εἶχε ἐκφω
νήσει ὡς ὁμιλία ἕνα κείμενο μέ τίτλο «Καταδικα
σμένοι νά εἶναι ἀθάνατοι»2. Μέ τό κείμενο αὐτό εἶ
χε ὑπερβῆ τήν ἐποχή του καί ἐξέφραζε τό βαθύτερο
χριστολογικό καί ἀνθρωπολογικό περιεχόμενο τῆς
ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἔλεγε: «Ὁμο
λογῶ εἰλικρινῶς, ὅτι ἐγώ οὐδέποτε θά ἐπίστευον
εἰς τόν Χριστόν, ἐάν δέν εἶχεν ἀναστῆ καί δέν εἶχε
νικήσει τόν θάνατον»3, καί ἐπίσης ἀναφωνοῦσε μέ
ἐνθουσιασμό: «Ναί, ναί, ναί, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς
Χριστός μέ τήν ἀνάστασίν Του ἔδειξε καί ἀπέδει
ξεν ὅτι εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ὁ μόνος ἀληθι
νός Θεάνθρωπος εἰς ὅλους τούς ἀνθρωπίνους κό
σμους»4.
Ὁ π. Γεώργιος εἶχε καθιερώσει νά διαβάζεται ἡ
γνωστή αὐτή ὁμιλία τοῦ π. Ἰουστίνου στήν Τράπεζα
τῆς Μονῆς ἀπό ἄμβωνος μετά ἀπό τήν Ἀνάσταση ἤ
μετά ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης. Εἶναι τό ἀγα
πημένο πασχαλιάτικο ἀνάγνωσμα στήν Μονή μας.
Πέραν ἀπό τό ὁμιλητικό, καί στό συγγραφικό ἔρ
γο τοῦ π. Γεωργίου γίνονται ἀναφορές στό πρόσωπο
καί στήν θεολογία τοῦ π. Ἰουστίνου. Τόν ἐπεκαλεῖτο
ὁ π. Γεώργιος κάθε φορά πού ἤθελε νά τονίσῃ στοι
χεῖα Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας. Ἔτσι π.χ. στό κεί
2. Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, ἐκδ. «Ἀ
στήρ», Ἀλ. & Εὐ. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1981, σελ. 40-49.
3. Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 44.
4. Ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 47.
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μενο πού δημοσίευσε τό 2007 μέ τίτλο «Τό Κείμενο
τῆς Ραβέννας καί τό Πρωτεῖο τοῦ Πάπα» παραπέμ
πει στόν π. Ἰουστῖνο ὡς ἑξῆς: «Εὐχή καί ἐλπίδα μας
πάντως εἶναι νά ἀποβάλουν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί
τήν παποκεντρική τους ἑρμηνεία ἐπί τῶν ἱστορικῶν
στοιχείων τῆς πρώτης χιλιετίας, καθώς καί τό συνε
πακόλουθο πρωτεῖο παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Ἴ
σως ἔτσι, αἰρομένου τοῦ αἰτίου, πού εἶναι ἡ παπική
ἡγεμονική διάθεσις, διορθωθοῦν καί οἱ δογματικές
συνέπειες. Ὁ π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς συνέδεε ὡς αἴ
τιο μέ αἰτιατό τό παπικό πρωτεῖο μέ τίς παπικές
κακοδοξίες:” Τό ὀρθόδοξον δόγμα, μᾶλλον δέ τό
παν-δόγμα περί Ἐκκλησίας, ἀπερρίφθη καί ἀντικα
τεστάθη διά τοῦ λατινικοῦ αἱρετικοῦ δόγματος περί
τοῦ πρωτείου καί τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, δηλαδή
τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξ αὐτῆς δέ τῆς παναιρέσεως ἐγεν
νήθησαν καί γεννῶνται συνεχῶς ἄλλαι αἱρέσεις: τό
Filioque, ἡ ἀποβολή τῆς Ἐπικλήσεως, τά ἄζυμα, ἡ
εἰσαγωγή τῆς κτιστῆς Χάριτος, τό καθαρτήριον πῦρ,
τό θησαυροφυλάκιον τῶν περισσῶν ἔργων...”»5.
Γενικῶς ὁ π. Γεώργιος παρέπεμπε στήν θεολογία
τοῦ π. Ἰουστίνου, γιά νά στηρίξῃ τήν μοναδικότητα
τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή ὁ π. Ἰουστῖνος ἔθετε ὡς βά
σιν τῆς μοναδικότητός της τήν μοναδικότητα τοῦ
Προσώπου τοῦ Χριστοῦ, καί ὄχι παρερμηνεῖες τοῦ
τριαδικοῦ δόγματος πού ὁδηγοῦν σέ μία περιεκτι
5. Περιοδ. Παρακαταθήκη, τεῦχ. 57/2007, σελ. 9.
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κή (comprehensive) Ἐκκλησιολογία προτεσταντικοῦ
τύπου.
Ὁ σεβασμός τοῦ π. Ἰουστίνου στούς ἐκκλησιαστι
κούς θεσμούς καί τούς ἐκπροσώπους των εἶναι χα
ρακτηριστική. Διαφωνοῦσε, ἀλλά σεβόταν. Διαμαρ
τυρόταν, ἀλλά μέ πόνο. Διαπίστωνε μέ ὀξυδέρκεια
τίς ἐκτροπές, ἀλλά ἔγραφε μέ σύνεση. Σήκωνε οὐρα
νομήκη φωνή, ἀλλά ἦταν πάντα ταπεινός, ἀκόμη καί
ὅταν ἤλεγχε. Ζοῦσε τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.
Καί ὁ π. Γεώργιος ἐπίσης ἔτρεφε καί ἐξεδήλωνε
ἀπεριόριστο σεβασμό στούς ἐκκλησιαστικούς ἄρ
χοντες, παρότι τά κείμενά του μαρτυροῦν γιά τό
αὐθεντικό θεολογικό του κριτήριο καί γιά τόν ἀσυμ
βίβαστο θεολογικό του λόγο. Καταγεγραμμένο στό
τεῦχος 33/2008, σελ. 14-15, τοῦ περιοδικοῦ Ὁ Ὅσιος
Γρηγόριος εἶναι ἕνα εἰσαγωγικό σχόλιο σέ κείμενο
τοῦ π. Ἰουστίνου, σχόλιο πού δείχνει τό θεολογικό
ἦθος ἀμφοτέρων τῶν ἀνδρῶν. Ὁ π. Γεώργιος στό ὡς
ἄνω τεῦχος δημοσίευσε σέ ἑλληνική μετάφραση τήν
προσφώνηση πού εἶχε ἑτοιμάσει ὁ π. Ἰουστῖνος, γιά
νά διαβασθῇ ἀπό τόν Σέρβο ἐπίσκοπο Σιρμίου Μα
κάριο κατά τήν προγραμματιζομένη τότε ἐπίσκεψη
τοῦ πατριάρχη Ἀθηναγόρα στήν Σερβία. Ἡ ἐπίσκε
ψη δέν πραγματοποιήθηκε, ἀλλά τό κείμενο ἔμεινε
μνημεῖο ἐκκλησιαστικοῦ καί θεολογικοῦ ἤθους. Τό
εἰσαγωγικό σχόλιο ἔγραφε: «Τό ἔτος 2009 συμπλη
ρώνονται 30 χρόνια ἀπό τῆς μακαρίας ἐκδημίας
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τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος π. Ἰουστίνου Πόποβιτς.
Ἡ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας τόν ἔχει κατατάξει ἤ
δη μετά τῶν Ἁγίων, καθώς ἡ μορφή του, ὁ ἀγώνας
του, ἡ ὁμολογία του, τό μαρτύριό του, τό συγγραφι
κό του ἔργο καί οἱ καρποί τῆς φωτεινῆς παρουσίας
του στό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας βεβαιώνουν ὅτι
ὑπῆρξε κανών Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ζωῆς... Εἰς
μνημόσυνον αἰώνιον καί εἰς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης
δι᾿ ὅ,τι ὑπῆρξε καί δι᾿ ὅ,τι ἔπραξε καί ἔγραψε ὁ ἀ
οίδιμος Γέροντας, δημοσιεύουμε κατωτέρω κείμενο
προσφωνήσεως πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀ
θηναγόρα, σέ ἰδική μας μετάφρασι ἀπό τά σερβικά.
Τό κεί
με
νο αὐ
τό βρέ
θη
κε στό ἀρ
χεῖο τοῦ π. Ἰου
στίνου καί δημοσιεύθηκε στόν τόμο Setve i Zetve
(Σπορά καί συγκομιδή), σελ. 558-560, τόν 20ό τόμο
τῶν «Ἁπάντων» του. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἐπιμελη
τής τῆς ἐκδόσεως, τό κείμενο ἑτοιμάσθηκε ἀπό τόν
π. Ἰουστῖνο γιά νά τό ἐκφωνήσῃ κατά τήν ὑποδοχή
τοῦ Πατριάρχου ὁ ἐπίσκοπος Σιρμίου Μακάριος καί
εἶναι ἕνα κείμενο γραμμένο μέ σοφία, στό πνεῦμα
τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς ὕμνος πρός τόν Θρόνο τῆς
Κων/πόλεως, τόν πρῶτο Θρόνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ
κλησίας, ἀλλά ταυτοχ ρόνως καί ὡς ὑπενθύμησις ὅτι
ὁ Θρόνος αὐτός πρέπει νά μείνῃ πιστός στήν ἁγία
Ὀρθοδοξία, καθώς ὁ μακαριστός Γέροντας εἶχε ὑπ᾿
ὄψιν του συγκεκριμένες κατ᾿ ἐκείνη τήν ἐποχή δη
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λώσεις καί ἐνέργειες τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου
(ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 849).
Ὁ π. Ἰουστῖνος εἶχε ἑτοιμάσει νά λεχθοῦν τά ἑξῆς
κατά τήν προσφώνηση:
«Παναγιώτατε, Καλῶς ἤλθατε!
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας καί ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια
τῆς Ὀρθοδοξίας...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια ὅ
λων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια τοῦ
χρυσορρήμονος Εὐαγγελιστοῦ τῆς οἰκουμένης, τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας καί ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια
τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια τοῦ
ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια τοῦ
ἁγίου Φωτίου, τοῦ ἀληθῶς μεγάλου καί ὑπερμεγί
στου πατριάρχου τῆς Κων/πόλεως...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια τοῦ
ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου...
Καλῶς ἦλθε μαζί Σας ἡ Οἰκουμενική Ἀλήθεια τῶν
ὁσίων καί θεοφόρων καί θεοσόφων Πατέρων...
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶναι γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους
τό κριτήριο, τό μέτρο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ὀρθόδο
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ξο εἶναι μόνο ἐκεῖνο τό ὁποῖο εἶναι τῶν Ἁγίων Πατέ
ρων καί ὅ,τι εἶναι σύμφωνο μέ αὐτούς. Κάθε τι ἄλλο
δέν εἶναι δικό μας, δέν εἶναι ὀρθόδοξο, δέν εἶναι τοῦ
Χριστοῦ. Σέ τί συνίσταται ἡ Ὀρθοδοξία; Στήν Οἰ
κουμενική Ἀλήθεια τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων Ἀναρ
γύρων, μέ μία λέξι τῶν Ἁγίων. Αὐτή ἡ Οἰκουμενική
Ἀλήθεια ἰσχύει καί γιά τούς ἀγγέλους στόν οὐρανό
καί γιά τούς ἀνθρώπους στήν γῆ. Καί αὐτή ἡ Ἀλή
θεια εἶναι ὅ,τι κυρίως λείπει σήμερα ἀπό τόν κό
σμο, ὁ ὁποῖος θανάσιμα βασανίζεται τρεφόμενος μέ
τά ξυλοκέρατα τοῦ ἀθέου εὐρωπαϊκοῦ οὐμανισμοῦ
καί σχετικισμοῦ. Ὁ κόσμος σήμερα κουράστηκε ἀ
πό διεστραμμένα εὐαγγέλια Χριστοῦ. Περισσότερο
παρά ποτέ εἶναι ἀναγκαῖο στόν κόσμο τό αἰώνιο
Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ (Ἀποκ. ιδ΄ 6), τό ὁποῖο δια
φυλάσσεται μόνο στήν Ὀρθοδοξία. Αὐτό εἶναι τό
Εὐαγγέλιο, στό ὁποῖο ἐπιθυμοῦν νά παρακύψουν οἱ
ἄγγελοι (Α΄ Πέτρ. α΄ 12). Χάριν αὐτοῦ τοῦ Εὐαγ
γελίου τοῦ Χριστοῦ, αὐτῆς τῆς Αἰωνίου Ἀληθείας
τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν εἶναι δυνατόν νά γίνῃ κανένας
συμβιβασμός, καμμία παραχώρησις, πουθενά, ποτέ
καί μέ κανένα»6.
Μπορεῖ κανείς νά βεβαιώσῃ ὅτι καί οἱ δύο ἄνδρες,
ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος καί ὁ π. Γεώργιος, εἶχαν συνδυά
σει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν κατά
6. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 33/2008, σελ. 16-19.
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Χριστόν ταπείνωση, δηλαδή τό ἐκκλησιαστικό ἦθος.
Προφητικός λόγος, ἀντικειμενική κριτική, κανένα ἴ
χνος συμβιβασμοῦ μέ τήν θεολογική παρέκκλιση, ἀλ
λά καί κανένα ἴχνος ἀμετροέπειας ἀπέναντι στούς
ἀπό Θεοῦ τεταγμένους ἐκκλησιαστικούς ἄρχοντες.
Θά τελειώσω μέ τήν ἀνάγνωση λίγων σειρῶν ἀπό
τόν ἐπιμνημόσυνο λόγο τοῦ π. Γεωργίου στόν π. Ἰ
ουστῖνο, στόν ἅγιο Ἰουστῖνο σήμερα.
«Δοξασμένος ὁ ἀναστάς Κύριος πού μᾶς ἐχάρισε
στήν δύσκολο ἐποχή μας ἄνδρα “ἀπεσταλμένο πα
ρά Θεοῦ”, ᾧ ὄνομα Ἰουστῖνος. Εὐλογητός ὁ Κύριος
καί Θεός μας, πού δέν ἀφήνει ἀπαράκλητο τόν λαό
του, ἀλλά σέ κάθε ἐποχή ἀνιστᾶ ἄνδρας προφήτας,
πού παρακαλοῦν τήν καρδίαν τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ
π. Ἰουστῖνος παρακάλεσε τήν καρδίαν τῆς ἐπιγείου
καί οὐρανίου Ἱερουσαλήμ. Αἰσθανόμεθα οἱ ὀρθόδο
ξοι, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ὅτι ὁ π. Ἰουστῖνος δέν ὡμί
λησε ὡς ἕνα ἄτομο, ἀλλά ὡς στόμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐξέφρασε τήν συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας, τήν πίστι
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔζησε τόν πόνο τῆς Ἐκκλησίας, ἐ
σήκωσε τόν Σταυρό τῆς Ἐκκλησίας καί ἔγινε ἡ χαρά
καί ἡ ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτό τώρα αἰσθα
νόμεθα ὅτι στόν τάφο του ἀκουμπᾶ ὅλη ἡ ὀρθόδο
ξος Σερβία, ὅλη ἡ ὀρθόδοξος Ἑλλάς, τό Ἅγιον Ὄρος
καί ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία.
Ἤλθαμε ταπεινά ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος... νά γονατί
σουμε στόν τάφο τοῦ π. Ἰουστίνου καί νά τόν εὐ
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χαριστήσουμε. Νά τόν εὐχαριστήσουμε, γιατί στήν
δύσκολο ἐποχή μας ἀνανέωσε προφητικά τό κήρυ
γμα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησί
ας καί ὑπενθύμισε σέ ὅλους ὅτι μόνον ὁ Θεάνθρω
πος Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρ μας καί ἡ μοναδική ἐλ
πίδα μας. Μᾶς ὑπενθύμισε ἀκόμη ὅτι ἡ σωτηρία
εὑρίσκεται στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι μόνον
ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας καί ὅτι
ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν θά γίνῃ ὅταν οἱ χριστιανοί
τῶν ἄλλων δογμάτων, πού δέν ἀκολουθοῦν τήν ὀρθή
πίστι τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ἐπιστρέψουν μέ
μετάνοια στόν Θεάνθρωπο Χριστό.
Εἴμεθα εὐγνώμονες στόν π. Ἰουστῖνο, διότι ἀντε
τάχθη καί ἀπετέλεσε ἕνα ἰσχυρό ἀνάχωμα στό ρεῦ
μα τῆς ἐκκοσμικεύσεως πού ἀπειλεῖ τήν Θεολογία
καί τήν ζωή μας. Στή συνείδησί μας ὁ π. Ἰουστῖνος
εἶναι Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας»7.
Μετά ἀπό τά λίγα καί ταπεινά αὐτά ψελλίσματα
περί τοῦ πῶς ὁ π. Γεώργιος αἰσθανόταν τό πρόσω
πο καί τό θεολογικό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πό
ποβιτς, αἰσθάνομαι καί ἐγώ τήν ἀνάγκη νά ζητήσω
τίς ἰσχυρές πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου, ὥστε νά μή φανοῦ
με ἀγνώμονες στή μεγάλη πνευματική κληρονομιά
πού ἐκεῖνος ἔχει ἀφήσει σέ ὅλους μας.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν. Ἀμήν.
Σᾶς εὐχαριστῶ.
7. Περιοδ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, τεῦχ. 5/1980, σελ. 45-46.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΣΑΛΙΚΗΝ
Μοναχοῦ Νεοφύτου Γρηγοριάτου

Ὅσιε Ἰάκωβε Τσαλίκη,
εἶσαι ἄσαρκος ἄγγελος,
εἶσαι νηπτικός πατερικός θεολόγος,
εἶσαι καθαιρέτης τοῦ Σατάν.
Εἶσαι ἀσκητής, ἀφιλάργυρος, ἀετός,
εἶσαι καρδιακῆς εὐχῆς ὁδηγός.
Εἶσαι ἐξομολόγος παστρικός,
εἶσαι ἀπό ὀκτάχρονος, θαυματουργός.
Εἶσαι σπηλαιώτης ἡσυχαστής,
εἶσαι ὁσίου Δαυΐδ μονῆς ἀνακαινιστής.
Εἶσαι ὁ ἁπλός, «ὁ μέ συγχωρεῖτε»,
εἶσαι ὁ σύμβουλος πλουσίων καί φτωχῶν,
ἐπισήμων καί ἀνωνύμων.
Εἶσαι Ἁγίας Τριάδος θεϊκός ἐραστής.
Εἶσαι τοῦ Θεοῦ Πατρός φιλοπάτορας,
εἶσαι τοῦ Θεοῦ Λόγου μνήστορας,
εἶσαι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δοχεῖον.
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Ὅσιε Ἰάκωβε Τσαλίκη ἐν Εὐβοίᾳ,
ἱκέτευε πρός Κύριον ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν,
Ἰάκωβε ὅσιε ἁπλέ, «ὁ μέ συγχωρεῖτε»,
ὁ πιό ταπεινός ἄνθρωπος στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα
καί τήν Ἑλληνορθόδοξη νῆσο τῶν Ἁγίων,
τήν Κύπρο.
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Η ΑΠΛΟΤΗΣ, Η ΠΤΩΧΕΙΑ,
ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΡΟΟΔΟΥ
Ἀποσπάσματα ἀπό συζήτησι μέ Ἁγιορείτη Μοναχό

Τ

ό Ἅγιον Ὄρος, ὁ κλῆρος τῆς Θεοτόκου, εἶναι ἡ
μακροβιώτερη ἐν ζωῇ μοναστική πολιτεία. Ὅ
πως ἔχει γραφῆ καί παλαιότερα, τήν μακροβιότητά
του καί τήν ὕπαρξί του τό Ἁγιώνυμον Ὄρος τήν ὀφεί
λει στήν ἀπαρέγκλιτη στάσι τῶν Ἀθωνιτῶν Πατέρων
στήν ἀκρίβεια τῆς ἀσκήσεως. Ὅπως ὅμως καί πάλι
πολύ εὔστοχα ἔχει γραφῆ, ἐάν ὀφείλῃ τήν ὕπαρξί
του ὡς μοναστική κοινωνία στήν ἀκρίβεια, τήν ἐπάν
δρωσί του ἀπό τήν “ταλαίπωρο καί ἀσθενεστάτη ἰ
δική μας γενεά” τήν ὀφείλει στήν οἰκονομία καί τήν
διακριτική συγκατάβασι.
Μέ αὐτήν τήν σκέψι νά θέτῃ τό πλαίσιο, ἔλαβε μέ
ρος μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα συνομιλία μέ κελλιώ
τη Ἁγιορείτη Μοναχό. Ἡ συζήτησις κινήθηκε κυρίως
γύρω ἀπό 8 βασικά θέματα: τόν μοναχισμό, ὅπως
βιωνόταν ἀπό τίς προηγούμενες γενεές μοναχῶν, τίς
παλαιές Καρυές μέ τά ἁπλά γεροντάκια της, τόν
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ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, τό πνευματικό πρόγραμ
μα, τήν προσευχή, τούς λογισμούς, τήν “ἐπικαιρότη
τα”, τήν νέα γενεά μοναχῶν. Ἀπό τήν συζήτησι αὐ
τή παραθέτουμε παρακάτω κάποια ἀποσπάσματα
πρός ψυχικήν ὠφέλειαν.
α΄. Ὁ μοναχισμός παλαιότερα.
«Mακαριστή εἶναι καί ἡ ἐν σώματι πτωχεία καί
παρεκτική τῆς οὐρανίου Βασιλείας, ἀλλ’ ὅταν διά
τήν τῆς ψυχῆς ταπείνωσιν τελῆται καί ταύτῃ συν
ημμένη ᾖ καί ἀπό ταύτης ἔχῃ τήν ἀρχήν».
(Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Πρός τήν σεμνοτάτην
ἐν μοναζούσαις Ξένην»)
Ὁ μοναχισμός παλαιότερα ἦταν πολύ διαφορετι
κός ἀπό ὅ,τι σήμερα. Ἡ ζωή ἦταν πολύ ἁπλῆ. Ὅμως
σιγά-σιγά ἄρχισε νά πνέῃ ἁπαλά στήν ἀρχή καί με
τά πιό γοργά μία ἄλλη πνοή. Ἡ ζωή μας ἀνοίχθηκε
πρός τά ἔξω.
Δέματα δέν παίρναμε. Αὐτή ἡ ἁπλότητα σοῦ ἔφερνε
μία εἰρήνη στήν ψυχή. Ἔφερνε ἀμεριμνία μέσα μας.
Ψάρια σπάνια βρίσκονταν. Τρώγαμε σέ καμμιά γι
ορτή παστά ἤ ἀπό κονσέρβες. Δέν ὑπῆρχαν ψυγεῖα,
γεννήτριες. Καί στήν τράπεζα τῆς Πανηγύρεως πα
ρέθεταν ψάρια πού ἔβρισκαν μετά ἀπό πολλές συν
εννοήσεις μέ ψαράδες, πού γίνονταν ἡμέρες πολλές
πρίν τήν Πανήγυρι.
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Ὅ,τι δυσκολίες εἴχαμε πηγαίναμε στήν Παναγία.
Αὐτή ἦταν γιατρός, οἰκονόμος, μητέρα μας, τροφός
μας, πρεσβευτής μας στήν ἄλλη ζωή. Κάποτε εἶχα
μεγάλη δυσκοιλιότητα. Πῆγα μπροστά στήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας καί τῆς εἶπα: «Παναγία μου, ἔχω δυσ
κολία. Βοήθα με». Καί ἀμέσως ἦλθε ἡ γιατρειά. Αὐ
τή ἡ στενότητα νά βροῦμε ἀνθρώπινες λύσεις, μᾶς
ἔδινε μεγάλη ἐμπιστοσύνη στήν Παναγία καί προσ
ευχή καρδιακή στίς δυσκολίες μας.
Σήμερα, δυστυχῶς, ἄλλαξαν οἱ λογισμοί μας, ἐ
πειδή καταργήθηκε ἡ ἁπλότης τῆς ζωῆς καί οἱ λύ
σεις στά προβλήματά μας εἶναι εὔκολες.
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι στά παλιά γεροντάκια, ὅτι
δέν ἤθελαν νά ἀλλάξουν τήν διαρρύθμισι τοῦ κελλιοῦ
τους. Μία φορά τό ἔστρωναν καί μέχ ρι νά πεθάνουν
παρέμενε τό ἴδιο. Καθάριζαν τό κελλί γιά τήν πανή
γυρι, τίναζαν τά στρωσίδια, ἀλλά τά ξαναέβαζαν
ὅλα στήν θέσι τους, χωρίς νά ἀλλάξουν κάτι. Αὐτό
δέν τούς ἔφερνε περισπασμό. Ποτέ τά παλιά γερον
τάκια δέν ἔκαναν κάτι καινούργιο. Ὅσες φορές τά
ἐπισκεπτόσουν, σέ γιορτές ἤ καθημερινές, τά πάντα
στό κελλί τους ἦταν ἴδια· δέν ἄλλαζε κάτι. Γι’ αὐτό
καί ἡ προσοχή μας δέν πήγαινε στά πράγματα τοῦ
κελλιοῦ, ἀλλά στόν Γέροντα· τί θά μᾶς πῇ πρός ὠ
φέλειαν.
Εἶχα ἐπισκεφθῆ κάποτε ἕναν ἡλικιωμένο μοναχό.
Μέ ἔβαλε νά καθίσω σέ μία στραβή καρέκλα, πού
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τήν εἶχε καλυμμένη μέ ὄμορφα στρωσίδια. Μοῦ εἶ
πε: «Ξέρεις τί εἶναι αὐτή ἡ καρέκλα; Σ’ αὐτήν κά
θησε ὁ πνευματικός μου παππούς, μετά ὁ Γέροντάς
μου, μετά ὁ δεύτερος Γέροντας, ὁ παραδελφός μου,
μετά ἐγώ πού εἶμαι τώρα ὁ Γέροντας καί τώρα ἐ
σύ. Νά ἤξερες, τί μεγάλη εὐλογία ἔχει αὐτή ἡ καρέ
κλα!».
Ἕνας νέος πού πῆγε σέ ἕνα γειτονικό κελλί νά
μονάσῃ βρῆκε στό κελλί του ἕνα παλιό κρεββάτι καί
ἀμέσως τό πέταξε. Ὁ Γέροντας τοῦ κελλιοῦ τοῦ εἶπε
νά τό ξαναβάλῃ στήν θέσι του, διότι σ’ αὐτό τό κρεβ
βάτι κοιμήθηκαν (ἀπεβίωσαν) οἱ ἐνάρετοι Γεροντά
δες του, ὁ γ. Βαρθολομαῖος, ὁ πρῶτος Γέροντας τοῦ
κελλίου, μετά ὁ διακο-Βασίλης, μετά ὁ γ. Εὐθύμιος
καί τέλος ὁ γ. Διονύσιος.
Εἶχαν οἱ παλιοί καί τά ἀνθρώπινα. Ἀλλά αὐτά τά
ἀνθρώπινα συγκρινόμενα μέ τά δικά μας ἦταν ἀρε
τή.
β΄. Ἀπό τίς παλαιές Καρυές.
«Παρά τῷ ῥηθέντι τῶν Καρυῶν καλλίστῳ χωρίῳ
τήν ἀσκητικήν ἔχων τό τηνικαῦτα καλύβην».
(Ἁγ. Φιλοθέου Κοκκίνου, «Βίος ὁσ. Γερμανοῦ
Ἁγιορείτου»)
Τά παλιά γεροντάκια εἶχαν νά ποῦν πάντα ἕναν
καλό λόγο, πνευματικό, κάτι ἀπό τό ἁγιορείτικο πα
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ρελ
θόν τους. Κα
νείς δέν γνώ
ρι
ζε τί γι
νό
ταν στόν
κόσμο. Τά νέα πού συζητοῦσαν ἀκόμη καί στά μπα
κάλικα τῶν Καρυῶν ἦσαν τοπικά. Δηλαδή ποιός ἀ
γόρασε ἕνα μουλάρι, ποιός Γέροντας ἀπέκτησε νέο
καλογέρι, ποιός ἐκοιμήθη. Ἀκόμη καί οἱ μπακάληδες
ἦσαν καλογερικοί.
Μία Κυριακή ἕνας γέροντας βρέθηκε στίς Καρυ
ές καί σκέφθηκε νά πάρῃ κάτι πού τοῦ ἔλειπε ἀπό
τό μπακάλικο τοῦ Ταλέα. Ὁ κυρ-Θόδωρος τοῦ εἶπε:
«Παπᾶ μου, δέν ἀνοίγω τήν Κυριακ
 ή γιά τούς μο
ναχούς, ἀλλά γιά τούς ἐργάτες. Νά ἔρχεσαι καθημε
ρινές νά ψωνίζῃς, ὄχι Κυριακή».
Ὁ κ. Χρῆστος ὁ Ζέγκος, ὁ μπακάλης, εἶχε τά πρόσ
φορα πού τοῦ ἔστελνε ἡ Ἱ. Μονή Φιλοθέου. Ἅμα τοῦ
ἔλεγες «δῶσε μου ἀπό τά Φιλοθεΐτικα τά πρόσφορα
πού εἶναι νόστιμα», δέν σοῦ ἔδινε, γιατί νόμιζε ὅτι
τά τρῶς. Ἄν τοῦ ἔλεγες ἁπλά «δῶσε μου μιά ζυγιά
πρόσφορα», τότε σοῦ ἔδινε. Ἦταν καί ὁ φωτογρά
φος τῶν Καρυῶν.
Ὁ π. Δανιήλ ὁ ράπτης εἶχε στό μαγαζί του δύο ρά
σα, ἕνα μακρύ καί ἕνα κοντό. Ὅποιος ἤθελε νά πάῃ
στήν Ἱ. Κοινότητα, δανειζόταν τό ράσο πού τοῦ ταί
ριαζε καί ἔτσι πήγαινε στήν Ἱ. Κοινότητα. Μετά τό
ἐπέστρεφε. Ἐπίσης ἔμπαιναν στόν Ναό τοῦ Πρω
τάτου πάντα μέ ράσο. Ὅ,τι ἔκαναν ἦταν βέβαια τυ
πικό, ὅμως εἶχε καί βαθύτερο νόημα. Ἔδειχνε τόν
σεβασμό τους πρός τόν Ἱερό Ναό καί τήν Ἱερ
 ά Κοι
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νότητα. Προετοιμάζονταν καί πνευματικά μέ αὐτόν
τόν τρόπο.
Ὁ φούρναρης ἦταν ὁ κ. Θανάσης. Ὅταν τελείωνε
τήν δου
λειά του, κοι
μό
ταν πά
νω σέ μία κα
ρέ
κλα
μέ τά πόδια σέ μία ἄλλη. Μπαίναμε στόν φοῦρνο
προσέχοντας νά μή τόν ξυπνήσουμε. Παίρναμε τό
ψωμί, ἀφήναμε τά χρήματα καί φεύγαμε. Ὅταν ξύ
πναγε, ἔβρισκε τά χρήματα στόν πάγκο καί τά ψω
μιά πουλημένα.
Ὁ γέρο-Ἠλίας ἀπό τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, πρίν
κοινωνήσῃ, ἔβαζε μετάνοια σέ ὅλους, μικρούς καί
μεγάλους. Ζοῦσε στήν περιοχή τῶν Καρυῶν καί εἶ
χε πενήντα χρόνια νά κατέβῃ ἀπό τό κελλί του στίς
Καρυές. Οὔτε στήν χιλιετηρίδα δέν κατέβηκε. Εἶχε
ἔλθει στό Ἅγιον Ὄρος 14 χρονῶν μαζί μέ τόν πα
τέρα του, πού ἦταν ὑλοτόμος καί πέθανε ἀπό σκω
ληκοειδίτιδα, καί ἔμεινε ἐδῶ. Κοιμήθηκε σέ ἡλικία
87 χρονῶν στό κελλί του. Μόνο δύο ἐξόδους ἔκανε
στόν κόσμο γιά λόγους ὑγείας. Μετά τήν δεύτερη
φορά, ὅταν βάρυνε πολύ ἡ ὑγεία του, πῆγαν ὅλοι νά
τόν ἐπισκεφθοῦν, ἀκόμη καί ὁ Πρῶτος. Ὁ γιατρός
τοῦ εἶπε: «Θά σέ βγάλουμε ἔξω μέ τό ἑλικόπτερο.
Δέν θά κουρασθῇς». Τότε αὐτός ρώτησε: «Τό ἑλικό
πτερο ἔχει φτερά;». «Ναί», τοῦ ἀπήντησαν. Τότε εἶ
πε: «Δέν εἶναι καλύτερα νά πάω μέ τόν ἀρχάγγελο
Μιχαήλ; Καί αὐτός ἔχει φτερά». Προεγνώρισε τόν
θάνατό του. Εἶπε: «Μετά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας
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ἐγώ θά κοιμηθῶ». Ἔτσι καί ἔγινε. Ἔφυγε στίς 14
Ἀπριλίου τοῦ 1994, μετά τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τήν
ἑορτή αὐτή τῆς Παναγίας πού τήν εἶχε σέ ἰδιαίτερη
εὐλάβεια.
γ΄. Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.
«Θεέ μου, ἡ Ἀγάπη σου δέν ὑποφέρεται, διότι εἶ
ναι πολλή καί στήν μικρή μου καρδιά δέν χωράει».
(Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου,
«Ἐπιστολές», ΣΤ΄)
Ὁ ἅγιος Παΐσιος καί τά ἄλλα γεροντάκια μᾶς ἔ
λεγαν: «Μοναχέ, κάτσε στό κελλί σου, γιά νά σώσῃς
τήν ψυχή σου».
Ὁ ἅγιος Παΐσιος δεχόταν πολύ κόσμο. Αὐτό ὅμως
τό ἔκανε μέ τήν καθοδήγησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀναφέρεται στόν βίο τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀ
θωνίτου, ὅτι στό ἐρώτημα «πῶς ἐνεργοῦν οἱ Ἅγιοι;»
ἀπήντησε· «ὅπως τούς ὁδηγεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα». Οἱ
Ἅγιοι δέν κάνουν τίποτε δικό τους. Ἐνῶ ἐμεῖς οἱ
ἁπλοί κάνουμε ὅ,τι μᾶς παραδίδει ὁ πνευματικός
μας. Κάνουμε ὑπακοή.
Κάποιοι ἔλεγαν γιά τόν ἅγιο Παΐσιο: «Ἦταν ἔξυ
πνος». Πολλοί ὅμως ἔξυπνοι πέρασαν ἀπό τό Ἅγιον
Ὄρος, ἀλλά δέν μπόρεσαν νά κάνουν τό ἔργο τοῦ
γ. Παϊσίου. Πόσους μπορεῖ νά ἀναπαύσῃ ἕνας ἔξυ
πνος ἤ μορφωμένος; Δύο, τρεῖς; Μετά θά κουρασθῇ.
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Ὅμως ὁ γ. Παΐσιος, ἐπειδή ἦταν γεμάτος ἀπό τήν
Χάρι τοῦ Θεοῦ, δέν κουραζόταν ποτέ· ἦταν πάντα
εὐδιάθετος, χαρούμενος, εἰρηνικός. Δέν χασμουριό
ταν οὔτε εἶχε χαλαρότητα ἤ ραθυμία. Σέ πρόσεχε,
ὅταν μιλοῦσες· δέν διεσπᾶτο ἡ προσοχή του οὔτε ἡ
προσευχή του. Αὐτό δέν ἦταν μόνον ἱκανότητα σω
ματική. Χωρίς τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά κά
νῃ κανείς τέτοιο διακόνημα. Εἶχε πεῖ κάποτε ὁ ἴδιος
σέ ἕνα καλογέρι: «Τό νά μιλᾷς μέ τούς ἀνθρώπους
εἶναι τό πιό δύσκολο διακόνημα». Κάποτε τόν ρω
τήσαμε: «Γέροντα, δέν κουράζεσαι μέ τόν κόσμο;».
«Δέν προσέχω σέ ὅ,τι μοῦ λέγουν. Ὅταν εἶναι κάτι
ἀνάγκη, μόνος του πηγαίνει ὁ νοῦς μου ἐκεῖ», μᾶς
ἀπήντησε ὁ ἅγιος Γέροντας.
Στόν π. Κοσμᾶ τόν Γρηγοριάτη, τόν ἱεραπόστολο
τοῦ Κογκό, ὁ ἅγιος Παΐσιος τοῦ ἐπέτρεψε νά πάῃ
στήν ἱεραποστολή, γιατί εἶχε πληροφορία ἀπό τόν
Θεό. Ἐ
νῶ σέ κά
ποι
ον ἄλ
λο, πού ἐ
πέ
με
νε νά πάῃ
στήν ἱερ
 αποστολή, τοῦ εἶπε: «Ἄν πᾷς, θά ντροπιά
σῃς τήν Ἐκκλησία».
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος: «Οἱ κοσμικοί θά χαθοῦν
ἀπό τίς καταχ ρήσεις καί οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι
ἀπό τίς κατακρίσεις». Ἄλλοτε πάλι ἔλεγε: «Ἡ περι
έργεια γεννᾷ τήν κατάκρισι. Ὅποιος δέν ἀσχολεῖται
μέ τό τί κάνει ὁ ἄλλος, γλυτώνει ἀπό τήν κατάκρισι.
Νά λές τήν εὐχή καί θά φεύγουν οἱ κακοί λογισμοί.
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Μήν ἀσχολῆσαι μέ τούς ἄλλους, γιά νά ἔχῃς χρόνο
νά ἀσχοληθῇς μέ τόν ἑαυτό σου».
Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἐπέμενε πάρα πολύ στό νά μήν
ἀλλάξουμε τόν καλογερικό τρόπο τῆς ζωῆς μας. Ἡ
καταστροφή τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Μοναχισμοῦ
εἶναι τό κοσμικό φρόνημα. Ἔλεγε: «Νά μή θέλῃς νά
τά ἀπολαύσῃς ὅλα ἐδῶ. Ἄφησε νά ἀπολαύσῃς κάτι
καί στήν ἄλλη ζωή. Π.χ. θέλουμε νά μή μᾶς κατη
γορῇ κανείς, νά μή μᾶς ἐμπαίζῃ, νά μή μᾶς χλευά
ζῃ. Τό
τε τί θά ἀ
πο
λαύ
σου
με στήν ἄλ
λη ζωή; Πῶς
θά σταθοῦμε κοντά στούς Ἁγίους, πού ἔφυγαν ὅλοι
τους κακοθάνατοι (γιά τούς ἀνθρώπους);».
Ἐπίσης ἔλεγε: «Μή χάνετε τόν καιρό σας, ἀλλά
νά ἀγωνίζεσθε γιά τήν ἁγιότητα. Ἡ καλύτερη ἐλεη
μοσύνη στόν κόσμο εἶναι νά γίνῃς ἅγιος. Ὁ ἅγιος
βοηθᾷ καί ὅσο ζῇ ἀλλά καί μετά θάνατον».
δ΄. Πνευματικό πρόγραμμα.
«Ἐμοῦ ἀντίδικοι, φησίν ἡ ἀκηδία, ὑφ’ ὧν δέδεμαι
νῦν, ψαλμῳδία σύν ἐργοχείρῳ».
(Ἁγ. Ἰωάννου Σιναΐτου,
«Κλίμαξ», Λόγος ΙΓ΄)
Ὅταν πρωτοήλθαμε στό Ἅγιον Ὄρος, ὁ γ. Παΐσι
ος μᾶς συμβούλεψε: «Νά μήν ἀνοίγεσθε μέ φιλοξε
νίες, γνωριμίες, πανηγύρια. Οὔτε δωρεές νά παίρνε
τε χωρίς μεγάλη ἀνάγκη. Γιατί οἱ κοσμικοί δίνουν
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κάποιο δῶρο καί μετά περιμένουν πολλά». Ὁ πνευ
ματικός μας πάλι μᾶς ἔδωσε ἄλλη συμβουλή: «Νά
κρατᾶτε πρόγραμμα». Καί ἐμεῖς καταλάβαμε, ὅτι ἡ
πνευματική ζωή ἀνάμεσα σέ αὐτά τά δύο κινεῖται·
στό νά μή ἀνοιγόμαστε καί στό νά κρατᾶμε πρό
γραμμα.
Αὐτό ὅμως τό εἴδαμε καί στά ἄλλα γεροντάκια
πού γνωρίσαμε. Ἡ ζωή τους ἐκινεῖτο γύρω ἀπό τό
κελλί τους, τήν Ἐκκλησία, τό ἐργόχειρό τους, τό δια
κόνημα. Οἱ γνωριμίες τους ἦταν μόνο μέ τούς γειτό
νους τους. Καί αὐτό μᾶς ἀνέπαυε πολύ. Στό τηλέ
φωνο –σταθερό– λίγα ἔλεγαν καί τό ἔκλειναν.
Εἶναι χαρακτηριστικό ἕνα γεγονός πού συνέβη σέ
κάποιο κελλί στήν περιοχή μας, ὅπου ἔμενε ἕνα γε
ροντάκι. Τό γεροντάκι τό ἀνέλαβαν κάποιοι νέοι, οἱ
ὁποῖοι στήν πανήγυρι κάλεσαν πολλούς γνωστούς
τους. Τό γεροντάκι βλέποντας τήν πολυκοσμία εἶπε:
«Αὐτό δέν ἦταν πανήγυρις, ἦταν συμπόσιο».
Ὅταν τοποθετοῦσαν τήν κεραία τοῦ κινητοῦ τηλε
φώνου, ἕνα ἄλλο γεροντάκι ἀπό τίς Καρυές ρώτησε
τόν ὑποτακτικό του: «Τί εἶναι αὐτό, πάτερ Ραφαήλ,
πού βάζουν στό βουνό;». «Κεραία γιά κινητά τηλέ
φωνα, γέροντα», εἶπε ὁ π. Ραφαήλ. Τότε ὁ γέροντας
ἀπήντησε: «Κινητή τηλεφωνία; Ἀντίο ἡσυχία!!!».
Κάποτε ἐπισκεφθήκαμε ἕναν γέροντα. Τόν ρωτή
σαμε: «Δέν ἔχεις ἀκηδία, γέροντα;». Καί αὐτός ἀ
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πήντησε: «Ἔχω πρόγραμμα. Γι’ αὐτό δέν ἔχω ἀκη
δία».
Τί περιελάμβανε τό πρόγραμμα; Πρῶτα ἡ Ἀκο
λουθία καί ὁ Κανόνας. Μερικά γεροντάκια δέν εἶ
χαν παραλάβει νά κάνουν Κανόνα. Λίγοι ἔκαναν τήν
Ἀκολουθία μέ κομποσχοίνι. Οἱ περισσότεροι ὅμως
διάβαζαν τήν Ἀκολουθία. Μερικοί ὅλα μαζί τό ἀπό
γευμα. Ἑσπερινός, Παράκλησι, Ἀπόδειπνο, Χαιρε
τισμοί, Μεσονυκτικό, Ὄρθρος κρατοῦσαν περί τίς
τέσσερεις ὧρες. Μετά τήν Ἀκολουθία κάποιοι ξεκου
ράζονταν. Ἄλλοι διάβαζαν Ἀκολουθία τό πρωΐ καί
μετά τήν Ἀκολουθία ἔπιναν ἕναν καφέ καί ἔβγαιναν
στόν κῆπο τους ἤ στά ἄλλα διακονήματα.
Στήν βιβλιοθήκη τοῦ κελλιοῦ τους δέν ὑπῆρχαν κο
σμικά βιβλία. Αὐτά πού συναντοῦσες ἦσαν κυρίως
τά «Ἀσκητικά» τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ καί τοῦ ὁσίου Ἐ
φραίμ τῶν Σύρων, ἡ «Κλίμακα» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Σιναΐτου, οἱ «Κατηχήσεις» τοῦ ἁγίου Θεοδώρου
τοῦ Στουδίτου, τά «Ἅπαντα τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ
Νέου Θεολόγου» τοῦ Διονυσίου Ζαγοραίου, ὁ «Εὐ
εργετινός», τό «Γεροντικό», ὁ «Συναξαριστής» καί
πολλά μουσικά γιά τήν Πανήγυρι. Πανηγυρικά βι
βλία εἶχαν τόν «Θησαυρό τοῦ Δαμασκηνοῦ» καί τόν
«Μηνιάτη» καί ἱστορικά τήν «Ἱστορία τοῦ Παπαρη
γοπούλου».
Ὅμως «τό πνευματικό ἔργο τοῦ μοναχοῦ, τό κύ
ριο ἔργο του, δέν εἶναι τό διάβασμα, ἀλλά ἡ προσευ
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χή. Τό διάβασμα εἶναι τό γέμισμα». Ἔτσι μᾶς ἔλεγε
ὁ πνευματικός.
Τά κελλιά μοιάζουν μέ μικρή βάρκα. Ἄν δέν ἀκο
λουθῇς αὐστηρό πρόγραμμα, κινδυνεύεις πνευματι
κά, γιατί ὑπάρχει χαλάρωσις. Στά Κοινόβια ὅμως τά
πράγματα εἶναι διαφορετικά. Τό Κοινόβιο μοιάζει
μέ καράβι πού προχωρᾷ στό πέλαγος. Ὁ κοινοβιά
της συμμετέχει στήν χάρι τῆς προσευχῆς τοῦ Κοινο
βίου καί χωρίς νά κάνῃ ἰδιαίτερη προσευχή. Παίρνει
τήν χάρι τῆς προσευχῆς, ἀρκεῖ νά κάνῃ ὑπακοή. Μέ
σα στό Κοινόβιο, εἴτε εἶναι κανείς καπετάνιος εἴ
τε ναύτης, θά φθάσῃ στό λιμάνι μαζί μέ ὅλους. Ὁ
μάγειρας, ὁ τραπεζάρης, ὁ οἰκονόμος παίρνουν τήν
χάρι τῆς προσευχῆς, ἔστω καί ἄν δέν συμμετέχουν
στίς ἀκολουθίες, ἐφ’ ὅσον βέβαια ἔχουν τόν νοῦ τους
στόν Θεό τήν ὥρα τοῦ διακονήματός τους. Ἄν ὅμως
λένε ἀνέκδοτα, δέν παίρνουν χάρι.
ε΄. Περί προσευχῆς.
«Μή ὅλην τήν σχολήν σου περί τήν σάρκα ἔχε,
ἀλλά ὅρισον αὐτῇ τήν κατά δύναμιν ἄσκησιν καί
ὅλον τόν νοῦν σου περί τά ἔνδον τρέψον».
(Ἁγ. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ,
«Περί ἀγάπης δ΄ ἑκατοντάς», ξγ΄)
Νά προσπαθοῦμε νά μή χάνουμε τήν μνήμη τοῦ
Θεοῦ. Τα
ξί
δευα κά
πο
τε μέ τό πλοῖο τῆς γραμ
μῆς
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ἀπό τήν Δάφνη πρός τήν Ἁγία Ἄννα. Εἶχα κλειστά
τά μάτια καί φαινόμουν σάν νά κοιμᾶμαι. Μέ πλη
σίασε ἕνας ἡλικιωμένος μοναχός –ἦταν ὁ γ. Ἡσαΐας
ἀπό τήν Μ. Λαύρα– καί μέ ρώτησε: «Πῶς σέ λένε
καλογέρι;». Τοῦ εἶπα τό ὄνομά μου. Τότε μοῦ εἶπε:
«Μή χάσῃς τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ, καλογέρι. Ἄν χάσῃς
τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ, θά κουραστῇς σάν γεράσῃς. Ὁ
Ἀδάμ γι’ αὐτό ἔχασε τόν Παράδεισο, γιατί ἔχασε
τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ. Λέγε τήν εὐχή ὅσο μπορεῖς».
Πολύ παρηγορήθηκα ἀπό τούς λόγους του.
Ὁ πνευματικός μας μᾶς ἔλεγε νά μή μιλᾶμε μετα
ξύ μας κατά τήν ὥρα τοῦ διακονήματος. Ἀκόμη νά
παίρνουμε μαζί μας καί κανένα πατερικό βιβλίο,
ὅπως τήν «Κλίμακα» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, καί ὅταν
κάνουμε διάλειμμα νά διαβάζουμε λίγο ἀπό αὐτό ἤ
νά λέμε τήν εὐχή στό διακόνημα, λίγο πιό ἀργά ἀπό
ὅ,τι ὅταν κάνουμε τόν κανόνα μας. Νά μήν μιλᾶμε
μετά τό Ἀπόδειπνο, οὔτε τό πρωΐ, ὅταν τελειώσῃ ἡ
Ἀκολουθία.
Γι’ αὐτό λοιπόν: «Κάνε τό ἐργόχειρό σου προσευ
χή καί τήν προσευχή σου ἐργόχειρο», δηλ. κύριο ἔρ
γο σου. Ἔλεγε καί ὁ Γέροντάς μας: «Πάσχουν οἱ
ἄνθρωποι, γιατί ἔπαυσαν νά προσεύχωνται».
Γιατί ἀπό πολλούς ἡ προσευχή γίνεται σάν κατα
ναγκαστικό ἔργο; Γιατί γίνεται τυπικά. Κάνουμε τόν
Ὄρθρο, τόν Ἑσπερινό, τό Ἀπόδειπνο, ἀλλά ἐνδιάμε
σα τό μυαλό πετᾷ. Γι’ αὐτό χρειάζεται συνεχής ἀ
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γώνας, ὅταν φεύγῃ ὁ νοῦς μας, νά τόν μαζεύουμε.
Νά σκιρτᾷ ἡ καρδιά μας γιά τόν Χριστό.
Ἀλλά καί ὅταν κάνουμε τό διακόνημα, νά προσ
ευχόμαστε. Τό κύριο ἔργο μας εἶναι ἡ προσευχή. Ἄς
ὑποθέσουμε ὅτι εἶσαι μάγειρας, κηπουρός, ἁγιογρά
φος. Νά πῇς στόν ἑαυτό σου: «Δέν εἶμαι μάγειρας·
εἶμαι μοναχός. Δέν εἶμαι κηπουρός· εἶμαι μοναχός.
Δέν εἶμαι ἁγιογράφος· εἶμαι μοναχός».
Ἐμεῖς εἴχαμε σάν ἐργόχειρο τήν ἁγιογραφία. Εἴ
χαμε πολλές ἐλλείψεις στό σχέδιο. Μᾶς παρακινοῦ
σαν κάποιοι νά ἀπευθυνθοῦμε σέ γνωστό Καθηγητή
τῆς ἁγιογραφίας, γιά νά μᾶς λύνῃ τίς ἀπορίες. Τό
εἴπαμε στόν πνευματικό, ἀλλά αὐτός δέν μᾶς ἔδωσε
εὐλογία. Μᾶς εἶπε: «Δέν ἤλθατε ἐδῶ γιά νά γίνετε
ἁγιογράφοι, ἀλλά μοναχοί. Ἡ ἴδια ἡ πεῖρα πού θά
ἀποκτᾶτε, θά σᾶς διορθώνῃ. Τό κύριο ἔργο σας δέν
εἶναι τό ἐργόχειρο, ἀλλά ἡ προσευχή. Ἐπειδή ὅμως
δέν εἴμαστε ἀσώματοι ἄγγελοι, γι’ αὐτό κάνουμε τό
ἐργόχειρο. Καί μέ τήν προσευχή ἁγιάζεται τό ἐρ
γόχειρο, ἁγιάζεται καί ὁ μοναχός. Μέ τό ἐργόχειρο,
ζοῦμε χωρίς νά ἔχουμε τήν ἀνάγκη ἄλλων. Κάνουμε
καί ἐλεημοσύνες».
Ὅταν λέμε τήν εὐχή, δέν πρέπει νά προσέχ ουμε
οὔτε λογισμούς οὔτε αἰσθήματα, ὅπως ταραχή, θυμό,
ἀνασφάλεια, φοβίες. Δέν πρέπει νά τά προσέχουμε
αὐτά, γιατί καταστρέφουν τήν προσευχή. Ἐμεῖς ὀ
φείλουμε νά προσέχουμε στά λόγια τῆς εὐχῆς καί
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νά ἔχουμε τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος
κάνῃ ἔτσι, σιγά-σιγά ἀρχίζει νά γλυκαίνεται. Καί
στήν συνέχεια δέν κάνει ἰδιαίτερη προσπάθεια γιά
νά προσευχηθῇ. Ἡ προσοχή κατά τήν διάρκεια τῆς
ἡμέρας βοηθᾷ στήν καθαρότητα τῆς προσευχῆς μας
τό βράδυ.
Εἴχαμε ρωτήσει κάποτε τόν ἅγιο Παΐσιο, πῶς μπο
ροῦμε νά προσευχόμαστε. Μᾶς εἶπε: «Ἄν δέν μαλα
κώσῃ ἡ καρδιά, ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά προσευ
χηθῇ. Σέ παγωμένη καρδιά δέν φυτρώνει τίποτα. Γι’
αὐτό νά βλέπετε τήν ἁμαρτωλότητά σας, νά πενθῆτε
γι’ αὐτήν καί νά βλέπετε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὅλα
αὐτά μαλακώνουν τήν καρδιά. Ἰδίως ὅταν βλέπουμε
τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, βγαίνει ἡ προσευχή ἀβί
αστα. Νά προσευχώμεθα σάν ἁμαρτωλοί».
Ὁ ἅγιος Παΐσιος τόνιζε πολύ τήν προσευχή. Στό
ἐργόχειρο, δέν ἄφηνε νά ἀκοῦμε κασέτες. Ἔλεγε:
«Μυστικά, νοερά, νά προσεύχεσθε. Νά κάνετε ἕνα
διάλειμμα μετά μία ὥρα. Διαβάστε κάτι. Κάντε ἕνα
κομποσχοινάκι. Ἄν κάνετε ἔτσι, ξεκουράζεσθε καί
εἶναι σάν νά ξεκινᾶτε τό διακόνημα πάλι ἀπό τήν
ἀρχή».
Βρῆκε κάποτε ἕνα γεροντάκι, ὁ γέρο-Νικόδημος,
ἕνα κασετόφωνο καί κάτι κασέτες μέ ψαλμωδίες. Ὅ
ταν τίς ἄκουσε, μᾶς εἶπε: «Εὐφράνθηκα. Νά ἀκοῦτε
κασέτες, εἶναι καλό πράγμα». Ὅμως μετά μία ἑ
βδομάδα ἦλθε στό κελλί μας λέγοντας: «Πατέρες
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μήν ἀκοῦτε κασέτες. Ἔπαθα ζημιά. Ἔχασα τήν προσ
ευχή. Ζαλίστηκε τό κεφάλι μου. Ἕνα βουητό ἔχω
συνέχεια στόν νοῦ μου».
στ΄. Περί λογισμῶν.
«Ἀπό τήν ποιότητα τῶν λογισμῶν ἑνός ἀνθρώ
που φαίνεται ἡ πνευματική του κατάσταση».
(Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου,
Λόγοι Γ΄, «Πνευματικός ἀγώνας»)
Ἄν κάποιος θέλῃ νά ὠφεληθῇ, μπορεῖ νά ὠφεληθῇ
καί ἀπό τά ἀνάποδα. Καί ἄν δέν θέλῃ, δέν ὠφελεῖ
ται ἀπό τίποτα, οὔτε καί ἀπό αὐτά πού εἶναι πρός
σωτηρίαν κατάλληλα.
Κάποιος προσκυνητής μοῦ ἔλεγε ὅτι ὠφελήθηκε
ἀπό ἕναν γάτο. Μοῦ εἶπε: «Ἦλθε ὁ γάτος καί κυλιό
ταν στά πόδια μου, χωρίς νά μέ ξέρῃ. Ἔξω στόν κό
σμο οἱ γάτοι εἶναι ἄγριοι. Ἐπειδή ἐμεῖς στόν κόσμο
εἴμαστε ἄγριοι, εἶναι καί τά ζῶα ἄγρια. Ἐνῶ ἐδῶ,
ἐπειδή οἱ μοναχοί εἶναι εἰρηνικοί, καί οἱ γάτοι εἶναι
ἥμεροι». Πολύ ὠφελήθηκα ἀπό αὐτόν τόν λογισμό.
Ὁ γέρο-Νικόδημος ἦταν κατάκοιτος. Μιά μέρα
μοῦ εἶπε: «Τί μεγάλη σοφία εἶναι τό ὅτι ὁ ἄνθρω
πος βρῆκε τό κρεββάτι! Ἄν δέν ὑπῆρχε τό κρεββάτι,
θά ἤμουν στό πάτωμα καί θά περνοῦσαν ἀπό πάνω
μου τά ποντίκια καί οἱ κατσαρίδες. Καί πῶς θά μπο
ροῦσαν τότε οἱ ἀδελφοί νά μέ περιποιοῦνται, νά μέ
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καθαρίζουν καί νά μέ ταΐζουν; Ἔπρεπε νά σκύβουν
συνέχεια». Ἔκανε ὁλόκληρη θεωρία γιά τά πλεονε
κτήματα τοῦ κρεββατιοῦ, ἀντί νά ἀδημονῇ πού ἦταν
καθηλωμένος πάνω σ’ αὐτό, καί εὐχαριστοῦσε τόν
Θεό. Σ’ αὐτό τόν βοήθησαν οἱ καλοί λογισμοί.
Τό ἴδιο ἔκανε καί ἕνας ἄλλος πού ἔπαιρνε ψυχο
φάρμακα. Ἀντί νά δυσανασχετῇ, δοξολογοῦσε τόν
Θεό πού φώτισε τούς γιατρούς νά βροῦν τά ψυχο
φάρμακα καί μποροῦσε μέ αὐτά νά λειτουργήσῃ
φυσιολογικά μέσα στήν κοινωνία.
Μέ τά γεγονότα πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά συμβαί
νουν στήν ζωή μας, κάτι διορθώνεται μέσα μας, ἄν
τό πάρωμε μέ καλό λογισμό. Ἄν θέλῃ ὁ ἄνθρωπος
νά σωθῇ, ὅλα, καί ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, θά συμβάλ
λουν στήν σωτηρία του. Ἄν δέν θέλῃ νά σωθῇ, ὅλα
θά τοῦ φταῖνε καί δέν θά μπορῇ νά κάνῃ προκοπή.
ζ΄. Ἐπικαιρότητα καί μοναχισμός.
«Μή ἐρωτήσῃς πλέον περί τοῦ κόσμου, μήτε πε
ρί τῆς καταστάσεως αὐτοῦ».
(Ἁγ. Ἰσαάκ Σύρου, «Ἀσκητικά», Λόγος Π΄)
Συνήθως ἀπό τούς παλαιούς μοναχούς, ὅταν τούς
πλησίαζες, ἄκουγες ἕναν λόγο στηρικτικό, πνευματι
κό. Μιά φορά προχωροῦσα στίς Καρυές καί ὁ γ. Ἐ
φραίμ ὁ Λαυριώτης μοῦ εἶπε: «Πάτερ, στό χέρι σου
νά κρατᾷς πάντοτε τό κομβοσκοίνι, γιά νά θυμᾶσαι
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τήν εὐχή». Τώρα πολλοί μοναχοί ἀσχολοῦνται ὑπερ
βολικά μέ τά σύγχ ρονα προβλήματα. Ὁ Γέροντάς
μας δέν ἄφηνε νά ἀσχολούμαστε μέ αὐτά. Ἔλεγε ὅτι
αὐτά εἶναι γιά τούς μεγάλους. Καί ὁ ἅγιος Παΐσιος,
ἐνῶ μιλοῦσε καί γιά τά πατριωτικά καί γιά τόν Οἰ
κουμενισμό ἤ γιά ἄλλα σύγχ ρονα θέματα, καί μάλι
στα ἔντονα μερικές φορές, ὅμως τό βάρος τό ἔριχνε
στά πνευματικά. «Κάνετε δουλειά στόν ἑαυτό σας.
Εἶναι ἕνα ἐργόχειρο πού δέν τελειώνει ποτέ», ἔλεγε
ὁ ἅγιος Γέροντας. Ἄν ὁ μοναχός ἀσχολῆται πολύ μέ
αὐτά τά σύγχ ρονα προβλήματα, χάνεται, χάνει τόν
ἑαυτό του. Χάνεται ἡ διάθεσίς του γιά προσευχή
καί τοῦ ἔρχεται ἀκηδία καί ἔντασις. Ἀλλά καί χωρίς
προσευχή, χωρίς ἀλλαγή μέσα μας, πῶς μποροῦμε
νά βοηθήσουμε τήν Ἐκκλησία ἤ τήν πατρίδα μας;
Ὅμως οὔτε καί νά κοιμώμεθα, καί νά ὀργώνουν οἱ
ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδος μας.
Εἶχε πεῖ κάποτε ὁ π. Αἰμιλιανός ὁ Σιμωνοπετρίτης,
ὅτι πολλοί θά πᾶνε στήν κόλασι ἀπό τήν ἐπικαιρό
τητα. Ὁ Γέροντας μπορεῖ νά ἀσχολῆται, ἀλλά, ἄν
ἀσχολοῦνται οἱ μικροί, πλανῶνται.
η΄. Σύγχρονος μοναχισμός.
«Εἶναι χρεία νά προηξεύρῃ τινάς, ὅτι δύω εἴδη
κυβερνήσεως, καί διορθώσεως, φυλλάττονται εἰς τήν
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν. Τό ἕν εἶδος ὀνομάζεται Ἀ
κρίβεια, τό δέ ἄλλο, ὀνομάζεται Οἰκονομία καί Συγ
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κατάβασις, μέ τά ὁποῖα κυβερνοῦσι τήν σωτηρίαν
τῶν ψυχῶν οἱ τοῦ Πνεύματος οἰκονόμοι, πότε μέν
μέ τό ἕνα, πότε δέ μέ τό ἄλλο».
(Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου,
«Πηδάλιον», ΜΣΤ΄ Ἀποστολικός Κανών)
Ἄς μή κατακρίνουμε βλέποντας τίς ἀδυναμίες τῶν
νεωτέρων ἀδελφῶν μας. Οἱ σύγχ ρονοι νέοι πού γί
νονται μοναχοί, ἐπειδή ἔζησαν ἔντονα τήν κοσμική
ζωή, βγάζουν τίς ἀναθυμιάσεις τῆς κοσμικῆς ζωῆς
καί στήν καλογερική. Γι’ αὐτό ὁ Γέροντας πρέπει νά
ἔχῃ πολλή διάκρισι καί πολλή πατρική ἀγάπη καί
ἔμπονη προσευχή. Δέν φεύγουν εὔκολα οἱ ἐμπειρίες
τῆς κοσμικῆς ζωῆς, ὅταν κάποιος τήν εἶχε ζήσει ἔν
τονα. Χρειάζεται συνεχής ἐξομολόγησις καί ταπεί
νωσις. Ἄς συγκρίνουμε τήν ζωή τῆς ἁγίας Φωτεινῆς
τῆς Ἐρημίτιδος, πού ἦταν ὅλη παρθενική, μέ τήν
ζωή τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Πόσο ταλαι
πωρήθηκε ἡ δεύτερη! Ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Παΐ
σιος: «Ὑπάρχει καλό ὑλικό, ἀλλά θέλει δούλεμα καί
παράδειγμα ἀπό τούς μεγάλους».
Εἴχαμε πάει κάποτε στόν παπα-Ἐφραίμ τόν Κα
τουνακιώτη. Μόλις πήγαμε, μᾶς ρώτησε ἄν εἴχαμε
πάρει εὐλογία πού πήγαμε ἐκεῖ. Ὅταν τοῦ εἴπαμε
ὅτι εἴχαμε εὐλογία ἀπό τόν πνευματικό, μᾶς εἶπε:
«Ὁ πνευματικός εἶναι ἐγγύησις στήν πνευματική
ζωή». Μείναμε κοντά του μιάμιση ὥρα καί μᾶς μι
λοῦσε συνέχεια γιά τήν ὑπακοή. Μεταξύ τῶν ἄλλων
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μᾶς εἶπε καί τό ἑξῆς: «Ὅταν πῇ ὁ ὑποτακτικός “εὐ
λόγησον”, σταματᾷ ὁ Γέροντας τήν ἐπιτίμησι. Ἀλλά
νά μή λέμε τό “εὐλόγησον”, σάν νά θέλωμε νά κλεί
σωμε τό στόμα τοῦ Γέροντος».
Νά βλέ
που
με τούς ἄλ
λους ὡς ἀ
σθε
νεῖς, ὄ
χι ὡς
ἐμπαθεῖς, καί ὅτι ὅλοι εἴμαστε στό Νοσοκομεῖο, πού
εἶναι τό κελλί μας ἤ τό Μοναστήρι μας. Ἐφ’ ὅσον
μένουμε στό Νοσοκομεῖο, ὅλοι θά γιατρευθοῦμε, δη
λαδή θά ταπεινωθοῦμε, καί οἱ νοσηλευόμενοι καί οἱ
νοσηλευτές.
θ΄. Ἐπιλογικά.
«Θεολογοῦσιν οἱ ἄφωνοι θεολόγοι, τά ὡραῖα βρα
χάκια, καί ὅλη ἡ φύσις».
(Γέροντος Ἰωσήφ ἡσυχαστοῦ,
«Ἔκφρασις μοναχικῆς ἐμπειρίας», ΝΖ΄ ἐπιστολή)
Τό κύριο ἔργο τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ προσευχή. Καί
μέσα σ’ αὐτό εἶναι ὅλα τά ἄλλα ἔργα του. Ἄν κά
νουμε τόν μοναχισμό ἔργο κοινωνικό, πάει ὁ μοναχι
σμός. Ἐνῶ, ἄν ζοῦμε καλογερικά, βοηθᾶμε τόν κό
σμο μέ τόν καλογερικό τρόπο τῆς ζωῆς μας.
Γνωρίζουμε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι παίρνουν ναρ
κωτικά, ἔχουν τάσεις αὐτοκτονίας, ψυχοπάθειες, ἐγ
χειρίζονται, πεθαίνουν, ἔχουν πένθος... Ἐμεῖς πῶς
μποροῦμε νά τούς βοηθήσουμε; Ὅταν ἀσχολούμαστε
μόνο μέ τόν πνευματικό μας καταρτισμό, φαίνεται
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σάν νά κοιτᾶμε μόνο τόν ἑαυτό μας. Ὅμως δέν εἶ
ναι ἔτσι. Διότι μέ τήν προσευχή, συμμετέχουμε στόν
παγκόσμιο πόνο, πού αὐξάνει συνεχῶς. Ἀλλά καί μέ
ὅσους μᾶς πλησιάζουν ἤ ἔρχονται στά μοναστήρια
μας οἱ μοναχοί κάνουν κοινωνικό ἔργο, γιατί τούς
βοηθοῦν καί πνευματικά καί ὑλικά, ἄν ὑπάρχῃ
δυνατότητα.
Μήπως ἄραγε θά πρέπει νά ξαναρχίσουμε νά ζοῦ
με πιό ἡσυχαστικά, πιό καλογερικά; Ἡ εὐλογία τῆς
καλογερικῆς ζωῆς εἶναι αὐτή ἡ μονοτονία, διότι ἔ
τσι δέν ἔχουμε περισπασμούς. Ἄν κάνουμε αὐτήν
τήν φαινομενικά μονότονη ζωή καί δέν ἐπιδιώκουμε
νά δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, ἀποφεύγουμε
τούς περισπασμούς καί αὐτό μᾶς βοηθᾷ πολύ στήν
προσευχή.
Ἄν δέν μάθῃ ὁ ἄνθρωπος νά μαζεύεται, νά ζῇ ἐ
σωτερικά, ἡ πνευματική ζωή καταντᾷ τυραννία. Γι’
αὐτό ἄς μή ζητᾶμε πολλές ἀνθρώπινες παρηγοριές
στόν μοναχισμό. Ἀφήσαμε βέβαια τόν κόσμο, ἀλλά
δέν φθάνει αὐτό. Πρέπει νά κάνουμε καί ἕναν ἄλλο
ἀγῶνα, ἴσως πιό δύσκολο. Νά μήν ἐπιθυμοῦμε πρά
γματα κοσμικά. Ὁ μοναχισμός εἶναι ἕνας ἅγιος τρό
πος ζωῆς. Εἶναι παράδοσις πού ἔχει μία ἐσωτερι
κότητα· δέν συντηρεῖται ὡς ἀνθρώπινη ἐνέργεια. Ἡ
ἐλευθερία τῶν λογισμῶν μᾶς χαρίζεται ἀπό τήν μυ
στική ζωή πού ζοῦμε στό Ἅγιον Ὄρος.
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Ἕνα καλογέρι μοῦ εἶπε κάποτε ὅτι εὑρισκόμενο
στό δάσος καί προσευχόμενο ἔπεσε σέ ἔκστασι. Ἔ
νοιωσε ὅλη τήν κτίσι, τά δένδρα, τά χορτάρια, τά
πουλιά, ἀκόμη καί τίς πέτρες νά φωνάζουν: «Δόξα
σοι ὁ Θεός». Αὐτό κράτησε γιά λίγο. Ἄρα αὐτός ὁ
τρόπος ὑπάρχει σέ ὅλη τήν κτίσι. Αὐτός ὁ μυστικός
τρόπος ζωῆς δίνει νόημα στήν ζωή μας. Ἄν τόν χά
σουμε αὐτόν, τά χάσαμε ὅλα.
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† ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
(1980-2018)

Σ

ὑπό ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου

υμπληρώνεται ἤδη ἕνας χρόνος ἀπό τήν ὁσία
κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντά μας. Ἕνας ὁ
λόκληρος χρόνος, ἀπό αὐτούς τούς λιγοστούς πού ἀ
παρ
τί
ζουν τήν πρόσ
και
ρη ζωή μας, καί ὅ
μως δέν
μποροῦμε νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ Γέροντας
ἀνεχώρησε ἀνεπιστρεπτί πρός τά ἐπέκεινα. Σάν κά
που νά πῆγε καί τόν περιμένουμε μέ γλυκειά ἀναμονή
νά ἐπιστρέψη. Γι’ αὐτό καί τά πάντα στό μοναστήρι
τά κάνουμε σάν νά πρόκειται σέ λίγο νά ἐπανέλθη
καί νά μᾶς ἐλέγξη μέ τήν ἱλαρή ἐκείνη χαρμολύπη,
ζωγραφισμένη στό κουρασμένο του πρόσωπο.
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Εἶναι δύσκολο νά καταπιαστῆ κανείς μέ ἕνα πνευ
ματικό μέγεθος σάν τόν γέροντα Γρηγόριο καί νά
προσπαθήση νά κάνη φανερή τήν κεκρυμμένη πνευ
ματική του ζωή, νά καταστρώση σέ χαρτί τούς πνευ
ματικούς καί σωματικούς του καμάτους γιά τήν
ἀνάδειξη καί ἀνασυγκρότηση τῆς Μονῆς, γιά τόν κα
ταρτισμό τῆς ἀδελφότητας καί γιά τόν προσωπικό
του ἁγιασμό. Μάλιστα ὅταν ὁ βιογραφούμενος ἔχει
ὡς ὅρο ζωῆς τό «λάθε βιώσας» καί τήν προσποιητή
κατά περίπτωση κατά Χριστόν μωρία, τότε τά πρά
γματα γίνονται πιό δύσκολα καί μόνον ἡ ὑπακοή καί
ἡ συναίσθηση «τοῦ ἀφοσιώσασθαι τό χρέος» μπο
ροῦν νά ἐξομαλύνουν τόν δύσκολο δρόμο τοῦ ἐγχει
ρήματος. Θά προσπαθήσουμε λοιπόν νά σκιαγραφή
σουμε τήν ζωή τοῦ Γέροντα μόνον στό Ἅγιον Ὄρος,
στό ὁποῖο ἐδαπάνησε ὡς ἡγούμενος τῆς Μονῆς τό
ἥμισυ τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, τριάκοντα ὀκτώ δηλα
δή ὁλόκληρα χρόνια.
Ἐπιγραμματικά μόνον ἀναφέρουμε γιά τήν πνευ
ματική του καταγωγή, δανειζόμενοι λόγια τοῦ ὁσίου
Νείλου μέ μικρή παραλλαγή: «οὐ νόθον μόσχευμα,
κάλλιστον δέ καί ἄγαν ἐπαινετόν ὑπῆρξε τοῦ ἀοι
δίμου καί παναρέτου ἀββᾶ Ἀμφιλοχίου τοῦ Πατμί
ου, καί δικαίως τόν χαρακτῆρα τοῦ ἀνδρός ὑπέρ
λαμπρον ἔδειξεν ἐν ἑαυτῷ...»1.
1. Πρβλ. Ὁσ. Νείλου, Ἐπιστολή ΝΔ΄, «Ἐπιστολαί», βιβλ. β΄, Φιλοκαλία,
ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1997, τόμ. 11Δ, σελ. 36.
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Τήν δεκαετία τοῦ 1970 ἕως τίς ἀρχές τοῦ 1980
συνετελέσθη στό Ἅγιον Ὄρος ἀληθινή κοσμογονία,
τά ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας θά κρίνη ἡ ἱστορία, ὅ
ταν παρέλθη «πᾶσα ἡ γενεά ἐκείνη...». Στίς μεγάλες
καί βασιλικές Μονές, ὅταν πιά ἀπό τήν λειψανδρία
εἶχαν φθάσει σχεδόν σέ ἀπόγνωση, ἐγκεντρίζονται
νέες ἀδελφότητες, προερχόμενες εἴτε ἀπό μοναστή
ρια ἐκτός τοῦ Ὄρους εἴτε ἀπό ἐξαρτήματα τῶν Ἁγι
ορειτικῶν Μονῶν. Ἐκεῖ πού τό Ὄρος τό Ἅγιο ἔσβη
νε, ἄρχισε ξαφνικά νά ἀνακαινίζεται «ὡς ἀετοῦ ἡ
νεότης αὐτοῦ». Μία θαλερή ἄνοιξη διαδέχθηκε τόν
στυγνό χειμῶνα. Μία κατάσταση πού θύμιζε λίγο
τήν ἐποχή τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτη, ὅταν,
ἐρχόμενος ἀπό τόν Κυμινά, μετέφερε στόν ἡσυχα
στικό καί ἐρημητικό ἕως τότε Ἄθωνα τό κοινοβιακό
καί λαυρεωτικό σύστημα καί τό ἐκκλησιαστικό τυ
πικό, ὅπως εἶχαν παγιωθῆ στήν Μονή τοῦ Στουδίου.
Οἱ νέες ἀδελφότητες στίς Μονές πού ἐγκαταστά
θηκαν ἐκτός τῆς μετατροπῆς τους σέ κοινόβιες ὅσων
ἦσαν ἰδιόρρυθμες, ἐγκατέστησαν σέ αὐτές καί τόν
θεσμό τοῦ Γέροντα, κάτι πού εἶχε ἀνάγκη γιά τήν ἀ
ναζωογόνησή του ὁ γηραιός Ἄθωνας τήν ἐποχή αὐ
τή. Κατά τά ἄλλα, ἡ βαθειά πνευματική παράδοση
τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετεστοιχείωσε τούς νέους μονα
χούς καί ὁ ἐγκεντρισμός φαίνεται πώς στέφθηκε μέ
ἐπιτυχία, ἀφοῦ ὅ,τι ἔγινε δέν ἦταν δυνατόν νά μήν
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ἦταν στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί τήν μητρική πρόνοια
τῆς Παναγίας.
Τήν χρο
νι
κή αὐ
τή στι
γμή, τέ
λος τοῦ ’70, καί ἡ
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Προυσιωτίσσης ὑπό τόν γέ
ροντα Γρηγόριο θέλησε νά μεταφυτευθῆ στόν ἱερό
Ἄθωνα, τήν κοινή πατρίδα καί χώρα τῶν μοναχῶν.
Θά παρατρέξουμε τίς πολλές λεπτομέρειες, καί γιά
νά μή μακρύνουμε τόν λόγο, ἀλλά καί γιατί ἀκόμη
πολλά πρόσωπα εὑρίσκονται ἐν ζωῇ καί θά πρέπει
νά δοθῆ πίστωση χρόνου νά κριθοῦν ἀπό τήν ἀδέκα
στη ἱστορία. Ὁ Γέροντας σάν τόπο ἐγκατάστασης δέν
προτίμησε τήν Μονή Βατοπεδίου, ἡ ὁποία διά τοῦ
προηγουμένου Ματθαίου ἐπίσημα μᾶς προσκάλεσε.
Δέν ἔστρεψε τό βλέμμα πρός τήν Ἰβήρων, στήν ὁ
ποία μᾶς παρέπεμψε ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία, ἀλλ’
οὔτε καί στήν Ξηροποτάμου, γιά τήν ὁποία ὁ προη
γούμενος Εὐσέβιος ὄχι μόνον μᾶς προσκάλεσε, ἀλλά
καί μᾶς παρεκάλεσε. Ἡ ψυχή του ἀναπαύθηκε στήν
πτωχή ἀλλ’ εὔμορφη Μονή τοῦ Δοχειαρίου, στήν Μο
νή τῶν Ἀρχαγγέλων καί τῆς Παναγίας Γοργοϋπη
κόου. Αὐτόν τόν δρόμο ἐξάλλου τοῦ ὑπέδειξε καί
ὁ πολύ εὐλαβούμενος τήν Γοργοϋπήκοο γέροντας
Ἐφραίμ Κατουνακιώτης. «Ὅλοι οἱ Ἅγιοι –τοῦ εἶπε–
τήν Παναγία προσκυνοῦν».
Στήν Μονή ὅμως ἐπικρατοῦσε μιά δύσκολη κατά
σταση. Οἱ ἐλάχιστοι παλαιοί πατέρες ἤθελαν νά πα
ραδώσουν τήν Μονή σέ ζηλωτές. Ἡ Ἱερά Κοινότης
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καί ἡ Ἐξαρχία προωθοῦσαν ἀδελφότητα ἀπό ἄλλη
πολυάριθμη Μονή. Μέσα σέ ἕνα τέτοιο κυκεῶνα νά
’μαστε κι ἐμεῖς ἀπό τόν Προυσό πού ζητᾶμε ἐγκατα
βίωση στήν Μονή. Φαίνεται ὅμως πώς οἱ Ἀρχάγγελοι
εἶχαν κάμει τήν ἐπιλογή τους. Δέν ἀναφερόμαστε
σέ ἀνούσιες πλέον σήμερα λεπτομέρειες. Μετά ἀπό
πολλά, οἱ εὐάριθμοι ἀπό τήν συνοδία τοῦ Γέροντα
ἔμειναν στήν Μονή τόν Μάϊο τοῦ 1980. Ἡ ἀβεβαιό
τητα ὅμως γιά τό μέλλον ἦταν ἐμφανής.
Τίς ἡμέρες αὐτές ἕνας μοναχός, ὅπως ἐκμυστη
ρεύθηκε ἀργότερα, εἶδε τό ἑξῆς ἀποκαλυπτικό ὄνει
ρο-ὅραμα: Βρέθηκε πίσω ἀπό τόν ἀμυντικό πύργο
τοῦ μοναστηριοῦ, πλησίον στά κτιτορικά κυπαρίσ
σια. Ἐκεῖ βλέπει σέ μικρή ἀπό αὐτόν ἀπόσταση τόν
ἀρχάγγελο Μιχαήλ, σάν ἕνα ὑπερμεγέθη ἄνδρα, νά
βαστάζη στούς ὤμους του τό μοναστήρι σέ μικρο
γραφία, καί στρεφόμενος πρός τόν μοναχό τοῦ εἶπε:
«Περιέρχομαι ζητῶν ἄνδρα ἱκανόν, ἵνα ἀποθέσω ἐ
πί τῶν ὤμων αὐτοῦ τήν διακυβέρνησιν τῆς Μονῆς
ταύτης». Καί δέν ἄργησε νά τόν εὕρη στό πρόσωπο
τοῦ γέροντος Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἕως ἐσχάτης ἀνα
πνοῆς του ἐβάστασε κυριολεκτικά τήν Μονή στούς
ὤμους του καί δέν διέψευσε τίς προσδοκίες τοῦ Ἀρ
χαγγέλου.
Στίς 15-9-1980 ἔγινε ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Γέροντα ὡς
πρώτου ἡγουμένου καί κοινοβιάρχου μετά ἀπό αἰῶ
νες ἰδιορρύθμου βίου τῆς Μονῆς. Παρέστη σύμπασα
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ἡ Ἱερά Κοινότης καί μερικοί ἡγούμενοι. Ἡ Μονή ὅ
μως εὑρίσκετο σέ ἀξιοθρήνητη κατάσταση. Ὅσα θά
περιγράψω ἐν συντομίᾳ νά μή θεωρηθοῦν ὑπερβο
λές. Εἶναι γεγονότα πραγματικά, ἄν καί θυμίζουν
ἀπῳχημένες ἐποχές.
Τό μοναστήρι, ὅπως προαναφέραμε, ἀκολουθοῦσε
τό ἰδιόρρυθμο σύστημα, γι’ αὐτό δέν ὑπῆρχαν οὔτε
μαγειρεῖο οὔτε σκεύη μαγειρικά οὔτε πιάτα οὔτε
κουταλοπίρουνα. Τό ἀρχονταρίκι μᾶς φιλοξένησε τόν
πρῶτο καιρό. Τά οἰκονομικά τῆς Μονῆς προέρχονταν
ἀπό τήν πενιχ ρή οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς πολιτείας,
σάν ἕνα ὑποτυπῶδες ἀντιστάθμισμα γιά τήν ἀπαλ
λοτρίωση, δήμευση οὐσιαστικά, τῆς ἀγροτικῆς ἐκτός
Ἁγίου Ὄρους περιουσίας τῶν Μονῶν. Τά λιγοστά
ἀστικά ἀκίνητα, τά ὁποῖα ἀποκτήθηκαν μετά ἀπό
πώληση δύο μετοχίων, μᾶλλον προβλήματα προσέ
θεσαν παρά οἰκονομική βοήθεια. Τό δάσος ταλαιπω
ρημένο ἀπό τήν ἀδηφαγία τῶν ἐμπόρων, χωρίς τήν
ὕπαρξη δρόμου ἐλάχιστα προσέφερε. Τά κελλιά τῆς
Μονῆς σέ ἀπελπιστική κατάσταση. Ὅπως ἕνας-ἕνας
πέθαιναν οἱ παλαιοί πατέρες, ἔπαιρναν τά ὅποια
χρήσιμα, καί τά ὑπόλοιπα (ροῦχα κλπ) σκορπισμέ
να καταγῆς θύμιζαν ἔφοδο ληστῶν. Οἱ στέγες ἔτρε
χαν. Τζάμια σπασμένα. Οἱ πόρτες παραβιασμένες
(Ἱεροκοινοτική Ἐπιτροπή στήν προσπάθεια νά ἀνα
καλύψη καί ἐξώση τούς ζηλωτές ἔσπασε ὅλες τίς
πόρτες!). Δοχειό τῆς Μονῆς ἦταν τό κατάστημα τοῦ
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μακαρίτη Σβούκη στήν Δάφνη. Ἀπό ἐκεῖ ἔπαιρναν
λίγα τρόφιμα βερεσέ, γιά νά περάσουν ὑποτυπωδῶς.
Μία ἡμέρα, ἐνθυμούμαστε ἐνδεικτικά, θελήσαμε
νά μαγειρέψουμε κολοκυθόρυζο. Ζητήσαμε ἀπό τόν
προηγούμενο Εὐδόκιμο, δοχειάρη τότε, λίγο ρύζι.
Μᾶς ἔδωσε –αὐτό ὑπῆρχε– ἕνα μικρό τσουβαλάκι,
τήν ἡλικία τοῦ ὁποίου θά εὕρισκες μόνον μέ ἐνεργό
ἄνθρακα! Τό περιεχόμενο τό εἶχαν ἀλέσει κυριολε
κτικά τά ποντίκια καί ἦταν ἀνάμεικτο μέ τίς ἀκα
θαρσίες τους. Πῶς ὅμως νά τό διαλέξη καί καθαρίση
ὁ δυστυχής μάγειρας; Προσπάθησε, προσπάθησε, ἀλ
λά μάταιη ἀπέβαινε κάθε προσπάθεια. Τελικά, μέ
πόνο ψυχῆς, ἀφοῦ τό ἔπλυνε, τό μαγείρεψε ὅπως
ἦταν, προσθέτοντας ἀρκετό δυόσμο καί πιπέρι, γιά
νά μή γίνη φανερή ἡ πρόσμειξη!
Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά ἀντανακλοῦσαν στό
πρόσωπο τοῦ Γέροντα. Καί αὐτός μπροστά στό μέ
γεθος τῶν ἀνυπέρβλητων δυσκολιῶν δέν ὠρρώδησε.
Ἔπρεπε νά γίνη ὅλων τῶν πρακτέων ὑφηγητής. Νά
ὑποδείξη σέ κάθε πρόβλημα καί δυσκολία τήν ἀνά
λογη λύση, ὄχι ἐπιστατῶν ἀλλ’ ἐργαζόμενος μέ ὅλες
τίς πενιχ ρές ἀλλά ἀνεξάντλητες δυνάμεις του πρῶ
τος αὐτός. Τούς πεσμένους σοβάδες τῶν τοίχων τῶν
κελλιῶν καί τά μπαγδαντιά τῶν ὀρόφων τά κλείνα
με μέ ἀσβέστη καί ἄχυρο, χωρίς μυστρί, ἀλλά μέ τίς
παλάμες, καί μετά ἀσπρίζαμε, γιά νά γίνη τό κελλί
κατοικήσιμο. Οἱ νεροποντές ἀντιμετωπίζονταν μέ τε
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νεκέδες πάνω ἀπό τά ταβάνια. Τίς χορταριασμένες
αὐλές τίς καθαρίζαμε κόβοντας τά ὑψηλά χόρτα
(κυρίως βοῦζα) μέ σκαλιστηράκια καί σκεπάρνια.
Τά δασωμένα ἐλαιόδενδρα τά καθαρίζαμε ὑλοτο
μώντας πουρνάρια, κουτσουπιές καί σπάρτα μέ τσε
κουράκια καί βατοκόπους καί ὑπό τό εἰρωνικό μει
δίαμα παλαιῶν Ἁγιορειτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν «Τί τά
καθαρίζετε; Πάλι τό ἴδιο θά γίνουν». Παρ’ ὅλα αὐτά,
τήν πρώτη χρονιά βγάλαμε στό ἀπαρχαιωμένο λιο
τρίβι τῆς Μονῆς τό πρῶτο μας λάδι. Φτιάξαμε μά
λιστα κατά τήν παράδοση μέ τό πρῶτο λάδι καί τίς
καθιερωμένες τηγανίτες. Ὅμως τό λάδι, ἐπειδή δέν
ὑπῆρχε διαχωριστήρας, ἦταν πικρό καί δυσκολοκα
τάπιοτο. Τήν ἐποχή αὐτή μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ φρού
ραρχος τοῦ Καρπενησίου, τόν ὁποῖο φιλοξενοῦσε ὁ
Γέροντας στήν Μονή Προυσοῦ. Ὅταν ἀντίκρυσε τήν
κατάσταση τοῦ μοναστηριοῦ καί τῶν μοναχῶν, ἔφυ
γε κλαίγοντας καί εἶπε στόν Γέροντα: «Ἤσουν ἄρ
χοντας καί ἔγινες ζητιάνος».
Ἔτσι διῆλθε τά πρῶτα χρόνια στήν Μονή ὁ Γέρον
τας «ὑστερούμενος, θλιβόμενος, κακουχούμενος»,
«ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσί». Σκῆπτρο του βα
σιλικό ἦταν ἡ σκούπα, καί μάλιστα σκούπα ἀπό τσα
λιά (κλαδιά) σουσούρας. Τέθριππον ἅρμα τό φαράσι.
Ἀλλά καί τό λάστιχο δέν ἀπέλιπε ἀπό τά χέρια του,
ποτίζοντας τά πολυπληθῆ λουλούδια. Κάποτε εὑρέ
θη στήν Μονή ὡς πρόεδρος Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας
118

ὁ Σταυρουπόλεως Μάξιμος, σχολάρχης τῆς Χάλκης
καί ἐραστής τῆς καθαριότητας, καί εἶπε στόν Γέρον
τα: «Δέν πιάνεσαι πουθενά. Προσπαθῶ νά βρῶ καμ
μιά ἀπόμερη γωνιά ἀσκούπιστη καί ἀνεπιμέλητη
καί δέν βρίσκω».
Τούς ὀλίγους παλαιούς πατέρες πού βρῆκε στήν
Μονή δέν τούς πείραξε οὔτε τούς ἀνάγκασε νά ἀκο
λουθήσουν τό κοινόβιο. Τούς ἔδινε καί τρόφιμα, νά
πορεύωνται στό κελλί τους ὅπως ἀναπαύονταν. Αὐ
τήν τήν διάκριση καί οἰκονομία ἐθαύμασε καί ἐπαί
νεσε καί ὁ μητροπολίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης,
ὅταν τό 1982 βρέθηκε στήν Μονή προσκεκλημένος
γιά τήν πανήγυρη, λέγοντας στόν Γέροντα: «Μπρά
βο, εἶσαι Λένιν. Χριστιανός ὅμως Λένιν».
Ὅταν τό ΚεΔΑΚ ἄρχισε νά ἐπιτελῆ ἀναστηλωτικά
ἔργα στό Ὄρος, δημιούργησε ὁ Γέροντας σιγά-σιγά
οἰκοδομικό συνεργεῖο καί τά ἔργα πού μελετοῦσε
καί χρηματοδοτοῦσε τό Κέντρο τά ἐκτελούσαμε ἐ
μεῖς. Ἔτσι ἔμεναν κάποια χρήματα στήν Μονή. Στά
ἔργα αὐτά ἀλλά καί στά ὑπόλοιπα ἐντός καί ἐκτός
τῆς Μονῆς, πάντα παρών ὁ Γέροντας. Μέ τόν λοστό
καί τόν κασμά νά κατεδαφίζη τά πλινθόκτιστα ἀπο
σαθρωμένα διαχωρίσματα, τά ἑτοιμόρροπα ταβά
νια, τά σαπισμένα πατώματα. Νά εἶναι ὅλος ὀφθαλ
μός πρός ἀποφυγήν ἀτυχήματος. Νά γεμίζη μέ τό
φτυάρι τσουβάλια μέ μπάζα, γιά νά τά μεταφέρουν
ἐκτός τῆς Μονῆς «ἄνδρες φωτοφόροι», τά λογικά ὑ
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ποζύγια τοῦ Χριστοῦ, αὐτοί πού φέρουν ἐπωμάδιον
τόν σταυρόν τοῦ Κυρίου, οἱ ἀρνησίκοσμοι μοναχοί.
Στό οἰκοδομικό-ἀνακαινιστικό ἔργο στήν Μονή
ὑπῆρξε συντηρητικός. Σεβάστηκε τήν παλαιά μορφή
της καί δέν τήν ἀλλοίωσε, ἀλλά καί ὅποια στοιχεῖα
μπόρεσε νά κρατήση τά κράτησε, σέ μνημόσυνο αὐ
τῶν πού πρίν ἀπό τόν ἴδιο ἐκοπίασαν γιά τήν συγ
κρότηση τοῦ μοναστηριοῦ.
Ἐκεῖ ὅμως πού εἶχε εἰδικότητα ἦταν οἱ πέτρες.
Διάλεγε αὐτές πού εἶχαν «πρόσωπο» καί ἦταν γιά
κτίσιμο, αὐτές πού ἦταν γιά «γέμισμα», αὐτές πού
χρησίμευαν γιά καλντερίμια. Καί ὅταν ὑπῆρχαν βρά
χια μεγάλα, μέ τήν βαρειά τά θρυμμάτιζε, προσέ
χοντας νά τά χτυπάη ἐκεῖ πού εἶχαν νερά, γιά νά
βγαίνουν πέτρες κατάλληλες γιά κτίσιμο. Σέ ὅλα δι
δάσκαλος καί πρωτεργάτης. Μέ ἀνείπωτους κόπους,
σάν ἕνας νέος Βεσελεήλ, «ἀνέστησε τήν σκηνήν τήν
πεπτωκυῖαν» τῶν θείων Ἀρχαγγέλων. Καί σήμερα,
ὅποιος βλέπει ἀπό κοντά ἤ μακριά τό μοναστήρι,
δέν μπορεῖ παρά νά θυμηθῆ τά τοῦ μάντεως Βαλα
άμ: «Ὡς καλοί οἱ οἶκοί σου Ἰακώβ, αἱ σκηναί σου
Ἰσραήλ!»2.
Δέν ἔμεινε ὅμως μόνον στό ἀναστηλωτικό ἔργο.
Προσπάθησε νά ἐξασφαλίση τήν λειτουργία τῆς Μο
νῆς ἀξιοποιώντας τήν γῆ. Πολλές φορές ἔλεγε καί
σέ μᾶς ἀλλά καί σέ Συνάξεις Διπλῶν: «Ὁ ἀνατολι
2. Ἀριθμ. κδ΄ 5.
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κός μοναχισμός εἶναι ἀγροτικός· δέν στηρίζεται στίς
ἐπιχειρήσεις, ἀλλά στήν καλλιέργεια τῆς γῆς». Γι’
αὐτό, ἄνοιξε νέους κήπους, ὅπου ὑπῆρχε λίγο νερό
καί προσεφέρετο τό ἔδαφος. Φύτεψε ἀμπελῶνες, ἐ
λαιῶνες, δένδρα ὀπωροφόρα καί καρποφόρα. Ὅπου
εὕρισκε χῶμα, φύτευε δένδρο καί τό πότιζε μέχ ρι
«νά ἀναστηθῆ», ὅπως ἔλεγε. Μάλιστα, ὅταν δέν εὕ
ρισκε τόπο κατάλληλο, φύτευε δένδρα καί μέσα στόν
κῆπο, ἀλλ’ ὁ δύστροπος κηπουρός κρυφά τά ξερρί
ζωνε, γιά νά μήν ἀχ ρηστευθοῦν οἱ λιγοστοί μας κῆ
ποι. Ἀκόμη καί ἁλυκές δημιούργησε γιά παραγωγή
ἁλατιοῦ, στήν προσπάθειά του νά ἀπαγκιστρώση
τήν Μονή ἀπό τήν ἐξάρτηση τῆς ἀγορᾶς ἤ καί νά
τήν καταστήση ἕτοιμη καί αὐτοδύναμη σέ συνθῆκες
ἔκτακτης ἀνάγκης.
Φύτεψε ἐπίσης πολλούς φοίνικες, γιά νά θυμᾶται
τό λίκνο τοῦ μοναχισμοῦ, τίς ἐρήμους τῆς Αἰγύπτου
καί τῆς Λιβύης. Μετά τήν κοίμησή του ὅμως, «σκώ
ληξ ἑωθινή ἐπάταξεν αὐτούς» καί ξηραίνονται. Σάν
νά θέλησε νά πάρη μαζί του τό ὅραμα τῆς Θηβαΐ
δος καί τοῦ αἰγυπτιακοῦ μοναχισμοῦ ὡς ἀνεφίκτων
πλέον...
Ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ἄρχισε, οὐκ ἀθεεί,
ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ μετοχίου στόν Σοχό Λαγκαδᾶ.
Νέοι κτιτορικοί κόποι. Τόν πρῶτο καιρό χωρίς κατα
λύματα, ἡ διαμονή στό ὕπαιθρο ἤ σέ σκηνές. Ὁ Γέ
ροντας μέ ἕνα σκεπάρνι ὅλη μέρα καθαρίζει μαδέρια
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καί τάβλες, βγάζει πρόκες, σκουπίζει. Ἐπειδή ὅμως
ἐπρόκειτο νά γίνη ἔργο Θεοῦ καί νά στηθῆ τόπος
ἀσκήσεως, προσευχῆς καί λατρείας, ὁ ἀντικείμενος
δέν ἡσυχάζει. Ἐμφανίζεται στόν Γέροντα ὡς λέων
πῦρ πνέων καί τρίζοντας τά δόντια τοῦ λέγει: «Θά
σέ κανονίσω ἐγώ». Πράγματι, χτύπησε τόν Γέροντα
στό πιό λεπτό σημεῖο, στά πατρικά του σπλάγχνα.
Ράγισε ἡ καρδιά σάν τήν πέτρα τήν ἀκρότομη πού
χτύπησε στήν ἔρημο ἡ ράβδος τοῦ Μωυσῆ. Ἔτρεξαν
κρουνοί δακρύων καί χεύματα πόνου ἀμετρήτου γιά
«τούς δελεασθέντας ὑπό τῆς πολυμεθόδου παν
ουργίας τοῦ ψυχοφθόρου λύκου». Καί αὐτά, γιατί
γνώριζε ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος «τήν ἴσην κρίνει
ἀπόπτωσιν τῷ ἀλόγως ἀναχωροῦντι καί ἀποσχι
ζομένῳ πατρός τοῦ καί αὐτό τό θεῖον ἐπάγγελμα
ἀπορριπτομένου»3. Αὐτός ὅμως εἶναι ὁ κλῆρος τῶν
πνευματικῶν πατέρων, νά ἐπαναλαμβάνουν συνε
χῶς «υἱούς ἐγέννησα καί ἐξέθρεψα, αὐτοί δέ με
ἠθέτησαν»4. Ὁ Θεός ὁ εὔσπλαγχνος καί πολυέλεος
ἄς μᾶς ἐλεήση ὅλους καί ἡ σοφή του πρόνοια νά οἰ
κονομήση τήν σωτηρία μας.
Ὁ Γέροντας ὑπῆρξε θιασώτης τῆς μοναχικῆς βί
ας. Θεωροῦσε «βδέλυγμα παρά Κυρίῳ πᾶσαν ἀνά
παυσιν σαρκός». Γι’ αὐτό, οὔτε ὁ ἴδιος ραθύμησε,
3. Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, ἐπιστολή 8, «Ἐπιστολαί», Φιλοκαλία,
ΕΠΕ, Θεσ/νίκη 1999, τόμ. 18Β, σελ. 50.
4. Πρβλ. Ἡσ. α΄ 2.
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οὔτε τά καλογέρια ἄφηνε σέ χλωρό κλαρί νά τρα
γουδοῦν σάν τά καλοκαιρινά τζιτζίκια ἀμέριμνα καί
ἀργόσχολα. Τίς ἄυπνες νύχτες του σκεπτόταν μέ τί
θά ἀπασχοληθοῦν τήν ἑπόμενη μέρα, γιατί ἡ ἀργία
γίνεται δάσκαλος κάθε κακίας. Δέν ἤθελε πολλές ἀ
νέσεις καί εὐκολίες. Προτιμοῦσε τόν κόπο τόν ἅγιο,
πού γίνεται προπομπός στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἤθελε τόν μοναχό συνεπῆ στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἀτο
μικοῦ κανόνα. «Τό λιγώτερο πού ἔχει νά κάνη ὁ μο
ναχός –ἔλεγε– εἶναι νά παρακολουθήση τήν ἀκολου
θία καί νά κάνη τόν κανόνα του». Ὅταν μοναχός τοῦ
ἀνέφερε ὅτι κάποιες φορές δέν προλαβαίνει νά ὁ
λοκληρώση τόν κανόνα, τοῦ εἶπε: «Ἐγώ γιά τόν κα
νόνα εὐθύνη δέν λαμβάνω». Καί ἄλλους, πού εἶχαν
πολλά «χρεωστούμενα», τούς ὑποχ ρέωσε νά ἐξο
φλήσουν, προκειμένου νά προσέλθουν στά ἄχ ραντα
μυστήρια. Κάποιος ἄλλος νεώτερος, ἀποκαμωμένος
ἀπό τούς κόπους, τόν ρώτησε: «Ἐμεῖς, Γέροντα, πό
τε θά χορτάσουμε τόν ὕπνο;». «Ποτέ!», ἀπήντησε ὁ
θιασώτης τῆς ἁγίας βίας.
Στόν Γέροντα δέν ἄρεσαν οἱ μετακινήσεις τῶν μο
ναχῶν, οἱ ἐκδρομοῦλες, τά προσκυνήματα, οἱ ἐκτός
Ἁγίου Ὄρους μεταφορές λειψάνων καί ἁγίων εἰκό
νων, οἱ διαλέξεις. Ἀγαποῦσε τό μοναστήρι –«ὤκτει
ρε καί τόν χοῦν αὐτοῦ»– τό ἀγαπημένο του κελλί,
τήν πτωχή του γωνιά. Ὅταν γιά κάποια ἀνάγκη ἤ
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γιατρούς ἔβγαινε ἔξω, προσπαθοῦσε τό συντομώτε
ρο νά ἐπιστρέψη.
Γιά τά φαγητά τῆς τράπεζας προτιμοῦσε τό λιτό
καί ἀπέριττο μαγείρευμα. Δέν τά ἔβαζε ὅμως καί
μέ τούς μαγείρους, ἐπειδή τό διακόνημα αὐτό εἶναι
βαρύ στά κοινόβια καί δυσκολοπροτίμητο. Μερικές
φορές μαγείρευε ὁ ἴδιος καί τά φαγητά του εἶχαν
μιά νοστιμιά καί χάρη ἰδιαίτερη. Προπαντός μαγεί
ρευε στά σπίτια τοῦ βουνοῦ, ὅταν ἐκτελοῦνταν ἐκεῖ
ἐργασίες, καί ἔφτιαχνε ἁπλᾶ φαγητά στούς παλιούς
κτιστούς ξυλόφουρνους, πού μένουν ἀξέχαστα σέ
ὅσους τά δοκίμασαν, γιατί προέρχονταν ἀπό μία ἀ
γαπῶσα πατρική καρδιά. Ὅταν δέ περνοῦσε ἀπό τό
μαγειρεῖο καί εὕρισκε πιάτα ἤ σκεύη ἄπλυτα, δέν
τό θεωροῦσε ἐντροπή νά τά πλύνη.
Ἀγνοοῦσε τίς λεγόμενες συνάξεις τῆς ἀδελφότη
τας. Ὅ,τι εἶχε νά πῆ τό ἔλεγε στήν τράπεζα ἐνώπιον
ὅλων καί αὐτῶν τῶν προσκυνητῶν. Ἀκολουθοῦσε τό
ἀποστολικό «τούς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων
ἔλεγχε, ἵνα καί οἱ λοιποί φόβον ἔχωσι»5. Μιλοῦσε
γενικά ἤ καί ἀνέφερε συγκεκριμένα πρόσωπα χωρίς
δισταγμό.
Φρόντιζε τούς ἀδελφούς στίς ἀσθένειές τους καί
στήν ἐκδημία τους κατήγαγε δάκρυα. Στίς ἀτέλειω
τες ἄυπνες νύχτες του ἔκανε κομβοσχοίνι γιά κάθε
μοναχό του, καί γιά τούς συνοδοιπόρους του καί γι’
5. Α΄ Τιμ. ε΄ 20.
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αὐτούς πού εἶχαν φύγει ἤ λοξοδρομήσει, ἀλλά καί
γιά τούς ἔχοντας προβλήματα κοσμικούς. Ἀπό τά
ἐλέη πού συγκέντρωνε ἐλεοῦσε «δικαίους καί ἀδί
κους» ἀδιάκριτα. Κάποτε δάνειζε καί χωρίς ἐλπίδα
ἐπιστροφῆς.
Εἶναι γραμμένο: «Ἡγούμενόν σε κατέστησαν;
Μή ἐ
παί
ρου· γί
νου ἐν αὐ
τοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐ
τῶν»6.
Πραγματικά σέ τίποτε δέν ξεχώριζε ἀπό τούς ὑπό
λοιπους μοναχούς· οὔτε στήν ἐνδυμασία οὔτε στήν
ἐργασία. Μόνον στό λιγοστό του φαγητό καί αὐτό
λόγῳ ἀσθενείας. Μαζί στήν ἐκκλησία, στήν τράπεζα,
στίς παγκοινιές. Ἀπό τίς τελευταῖες, ἐκείνη πού εἶ
χε χάρη ἰδιαίτερη ἦταν ἡ συγκομιδή τῆς ἐλιᾶς. Σέ
αὐτήν συμμετεῖχαν ὅλοι ἐκτός ἀπό τόν ἀρχοντάρη.
Εἶναι γεγονός ὅτι τά διακονήματα στά κοινόβια δη
μιουργοῦν ἕνα πολυμερισμό καί ἴσως κάποια ἀντι
παράθεση, ἀλλά τό μάζεμα τῆς ἐλιᾶς φέρνει τούς
ἀδελφούς κοντά. Ἦταν τῆς χρονιᾶς τό πανηγύρι.
Ὅπως πάντα ὁ Γέροντας μαζί μας, κορυφαῖος τοῦ
χοροῦ. Δέν ἐπέτρεπε κουβέντες, ἀφιδιασμούς, γέλω
τες, φωνές. Ἤθελε νά ἐργαζώμαστε ἐν σιωπῇ. Ἔβα
ζε συνήθως κάποιον νά λέγη ἐκφώνως τήν εὐχή ἤ
νά ἀπαγγέλλη τούς χαιρετισμούς. Τό δέ ἀπόγευμα
ἀργά, τήν ὥρα πού ἄρχιζε νά σκοτεινιάζη, στήν ἐπι
στροφή, δίπλα στήν θάλασσα, ἕνας πίσω ἀπό τόν
6. Σοφ. Σειράχ λβ΄ 1.
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ἄλλο ἀπαγγέλαμε τό ἀπόδειπνο. Ὦ χρόνοι καί και
ροί, πῶς παρήλθατε ἀνεπιστρεπτί!
Δέν μποροῦμε νά παραλείψουμε ἀδακρυτί αὐτό
πού συνέβη τελευταία φορά πού μαζεύαμε ἐλιές,
ζῶντος τοῦ Γέροντος. Ἦταν Ὀκτώβριος τοῦ 2017. Ὁ
Γέροντας βαριά ἄρρωστος θά ἔφευγε γιά τό νοσοκο
μεῖο. Λίγο πρίν ἀναχωρήση ἦλθε ἐκεῖ πού μαζεύαμε
ἐλιές καί μᾶς λέγει: «Πατέρες, νά μαζέψω κι ἐγώ
δυό φοῦχτες ἐλιές. Ἔτσι γιά τό καλό. Γιά τό λάδι
στά καντήλια τῆς Παναγίας καί τῶν Ἀρχαγγέλων».
Ἐκεῖ ὅμως πού ὁ Γέροντας ὑπερτεροῦσε καί ξε
χώριζε ἦταν ἡ λατρεία. Ἀπό μικρό παιδί εἶχε ζυμω
θῆ μέ τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τό ὄμορ
φο χωριό του πῆρε τά ἀγροτικά πανηγύρια. Ἀπό τήν
Λογγοβάρδα τήν βία στήν ἀκολουθία. Ἀπό τό μονα
στήρι τῆς Πάτμου τήν βασιλική μεγαλοπρέπεια. Ἀπό
τόν γέροντα Ἀμφιλόχιο τήν βαθειά εὐλάβεια. Ἤθελε
νά λέμε ὅλα τά γράμματα, ἀργά ὅμως καί καθαρά.
Νά ψάλλουμε ζωηρά καί μέ χρόνο. Νά εἶναι ὁ νοῦς
μας στά λεγόμενα. Νά κάνουμε τόν σταυρό μας στό
ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγίας,
τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, νά μετανίζουμε στίς στά
σεις τοῦ ψαλτῆρος καί στά Τριαδικά. Ὁ ἴδιος ὄρθιος
παρακολουθοῦσε, σάν τήν γέρικη δρῦ στήν ἀκρώρεια
τοῦ βουνοῦ, πού τήν σαλεύουν οἱ ἄνεμοι, μά δέν τήν
ξερριζώνουν. Τό στασίδι του δέν τό κούρασε μέ τό
νά κάθεται· τό χρησιμοποιοῦσε σάν ὑποβοήθημα τῆς
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ὀρθοστασίας. Λειτουργοῦσε μέ ἱεροπρέπεια, χωρίς
θεατρινισμό καί ἐπιτήδευση. Ξεχώριζε τίς λαμπρές
ἡμέρες ἀπό τίς καθημερινές. Κάθε μεγάλη ἑορτή εἶ
χε τό δικό της χρῶμα, τά ἰδιαίτερά της ἄμφια. Προί
κισε τήν ἐκκλησία μέ πολλά καί περίτεχνα καντήλια,
πολυελέους, σκεύη. Κατασκεύασε ἄμφια καί βλατία
πολύτιμα, ἔργα ὄντως κτιτορικά, σάν αὐτά πού μνη
μονεύει στήν διαθήκη του (1118) ὁ ὅσιος Νεόφυτος.
Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ὅμως ἦταν ἡ ψυχή του.
Σύμφωνα μέ τό ἀρχαῖο τυπικό καί τήν κολλυβάδικη
παράδοση πού παρέλαβε ἀπό τούς Γεροντάδες του,
κάναμε καί συνεχίζουμε νά κάνουμε μεγάλες μετά
νοιες ὅπου ἀπαιτεῖ ἡ τάξις. Μάλιστα τίς ἀναγνώσεις
ὁσίου Ἐφραίμ, Λαυσαϊκοῦ καί Κλίμακος, τά πρῶτα
χρό
νια πού ἔ
βλε
πε τίς ἔ
βα
ζε ὁ ἴ
δι
ος καί σέ πολ
λά σημεῖα σχολίαζε εἴτε γενικά, εἴτε ἀπευθυνόμενος
προσωπικά σέ κάποιους. Ὅταν τελείωναν οἱ τριάν
τα λόγοι τῆς Κλίμακος τοῦ Σιναΐτου καί ἀπέμενε ὁ
λόγος πρός Ποιμένα, ἔλεγε: «Τώρα ἡ σειρά μου νά
τά ἀκούσω. Διαβάστε λοιπόν καί ὑβρίστε με ὅσο θέ
λετε». Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τό ἀποκορύφωμα τῆς
Τεσσαρακοστῆς καί ἡ προανάκρουση τοῦ Πάσχα, εὕ
ρισκε τόν Γέροντα ὄρθιο, γεμᾶτο σφρίγος πνευματι
κό, παρά τήν σωματική του ἀδυναμία. Ἔψαλλε μέ
ὅλη του τήν ψυχή, ἄλλοτε μέ τήν ὀδύνη τοῦ σωτηρίου
πάθους καί ἄλλοτε μέ τήν χαρμολύπη τοῦ ὑποφώ
σκοντος φωτός τῆς Ἀναστάσεως. Γιά τό Πάσχα καί
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τήν πεῖρα τῆς Ἀναστάσεως δέν χρειάζεται νά ποῦμε
τίποτε. Εἶναι αὐτονόητο πώς τά πάντα ἐπληροῦντο
φωτός, πρᾶγμα πού γινόταν φανερό καί στό πρόσω
πο τοῦ Γέροντα, γιατί ὑπῆρξε υἱός τῆς Ἀναστάσεως.
Στήν τιμή καί ὑμνολόγηση τῆς Γοργοϋπηκόου εἶ
χε ὡς ἀρχή τό «ὅλῃ ψυχῇ καί διανοίᾳ καί καρδίᾳ σε
καί χείλεσι δοξάζω...». Ψάλλοντας τήν παράκληση
μέ στεντόρεια φωνή, παιάνιζε διθυραμβικά καί ἐγ
κωμίαζε τά ἄπειρα θαύματα τῆς Παναγίας ἤ ἐκλι
παροῦσε τό ἔλεός της γιά τούς πονεμένους καί ἔχον
τας ἀνάγκη. Μᾶς παρώτρυνε καί μάθαμε ὅλοι τήν
παράκληση ἀπ’ ἔξω καί καθημερινά πρίν ἀπό τήν
τράπεζα ἐδονοῦντο ὁ διάδρομος καί οἱ τοῖχοι τοῦ
προσκυνήματος ἀπό τά ρήματα τῆς παρακλήσεως,
στά ὁποῖα προηγεῖτο μεγάλῃ τῇ φωνῇ ὁ Γέροντας.
Ὁ σοφός Σολομών γράφει γιά τούς μεταγνωμή
σαντας γλωσσαλγούς μετά τόν θάνατο τοῦ δικαίου
«...οὗτος ἦν ὅν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καί εἰς
παραβολήν ὀνειδισμοῦ· τόν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμε
θα μανίαν...»7. Εἶναι ἀλήθεια πώς κάποιες φορές ὁ
Γέροντας παρήλλασσε τάς φρένας ὡς ὁ Δαυΐδ πρό
τοῦ Ἀγχοῦς, γιά νά ἀποφύγη τῆς πολυκέφαλης καί
ἄθεης ὑπερηφανίας τά ἔνεδρα. Εἶχε στήν ἀποθήκη
του συγκεντρώσει καρπό πνευματικό καί φοβόταν
τό νοητό μυρμήγκι, πού ὀλίγον κατ’ ὀλίγον ἀδειάζει
ἀνεπαίσθητα τούς καμάτους τῆς ζωῆς. Γι’ αὐτό καί
7. Σοφ. Σολ. ε΄ 4.
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προτιμοῦσε τήν ἄπτωτη ὅπως λέγουν οἱ Πατέρες τα
πείνωση, τόν ἀσφαλέστερο δρόμο γιά τήν βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Μιλοῦσε κάποιες φορές μέ μία γλῶσσα
πού ἔμοιαζ ε χυδαία καί πού γιά τούς ἠθικιστές θε
ωρεῖτο ἀποτρόπαιη. Καί αὐτό, γιά νά καταφρονηθῆ
ἀπό τούς ἀκούοντας. Μέσα ὅμως σέ αὐτά τά εὐ
τράπελα φανέρωνε ἄλλοτε ἀπ’ εὐθείας καί ἄλλοτε
αἰνιγματωδῶς τήν κατάσταση αὐτῶν πού ἄκουγαν.
Ἀπό τούς ὁποίους ἄλλοι δαγκώνονταν καί ἄλλοι πα
ραδέχονταν αὐτά πού τούς φανέρωνε. Αὐτό ὅμως
κάποιοι πού θωροῦσαν μόνον τό βλεπόμενο καί ὄχι
τό σκοπούμενο τό παρεξηγοῦσαν. Εἴμαστε αὐτήκο
οι καί αὐτόπτες στίς τριόδους τῶν Καρυῶν μονα
χῶν πού ἐπαναλάμβαναν φράσεις τοῦ Γέροντα καί
γελοῦσαν εἰρωνικά. Μάλιστα ἐξῆλθε φήμη πού διέ
τρεχε τίς ἀτραπούς τοῦ Ἄθωνα, πώς ὁ Δοχειαρίτης,
ὁ Ζουμῆς, εἶναι τρελός. Ἐμεῖς, πού τόν ζήσαμε ἀπό
κοντά χρόνια καί χρόνια, ὁμολογοῦμε: «μακάρι τό
ἁγιώνυμο βουνό νά εἶχε πολλούς τρελούς σάν τόν
γέροντα Γρηγόριο, πού νά βαστάζουν διά βίου ἀνα
πεπταμένη τήν παντιέρα τοῦ ἀληθινοῦ καί ἀπροσ
ποίητου ἀρχέγονου μοναχισμοῦ».
Μεγάλη ἀγωνία τόν διακατεῖχε γιά τό κολλυβάδι
κο μοναστήρι τῆς πατρίδας του, τήν ἁγία Λογγοβάρ
δα, καθώς τό ἔβλεπε νά σιγοσβήνη. Τήν Λογγοβάρδα,
πού ὁ ἀπό Λαρίσης ἀρχιεπίσκοπος Δωρόθεος τήν
θεώρησε στόν καταστατικό σάν μοναστικό κανόνα,
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πρός τόν ὁποῖο ἔπρεπε νά εὐθυνθοῦν ὅλες οἱ Μονές
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν μάστιζε ἤδη ἡ λει
ψανδρία. Μετά τό Πάσχα τοῦ 2001 καί τήν ἐπιτέ
λεση τήν Καινή Δευτέρα τῆς κοπιαστικῆς λιτανείας
στήν Μονή, βρέθηκε στό μετόχι στόν Σοχό γιά νά
ἐπιτελέση καί ἐκεῖ τήν Νέα Τρίτη τήν λιτανεία καί
τόν ἁγιασμό. Τό βράδυ βλέπει σέ ὅραμα ἕνα μοναχό
νά τόν καλῆ στήν Πάρο. Δέν «ἐγένετο ἀπειθής τῇ
οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ»8. Τό ἄλλο πρωί ἀναχωρεῖ γιά νά
ἐπιτελέση τήν πανήγυρη τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, καί
τά μεσάνυχτα βρίσκεται στήν Λογγοβάρδα. Τούς ὑ
ποδέχθηκε ὁ ἡγούμενος Ἐπιφάνιος, τούς τραπέζω
σε, τούς τακτοποίησε σέ κελλιά καί ἀποχωρίστηκαν.
Τήν νύχτα αὐτή ὁ Ἐπιφάνιος πέρασε τό κατώφλι
τῆς ἄλλης βιοτῆς. Φαντάζεται κανείς τόν πόνο καί
τήν θλίψη πού δοκίμασε ὁ κουρασμένος Γέροντας.
Ὁ μητροπολίτης τόν τοποθετεῖ τοποτηρητή καί ἐπι
δίδεται σέ μία προσπάθεια καταγραφῆς τῶν κινη
τῶν ἀξιῶν και κειμηλίων τῆς Μονῆς, προκειμένου νά
ἀποφευχθῆ ἡ διαρπαγή. Ὁ φιλομόναχος ἐπίσκοπος
Ἀμβρόσιος θέλει νά τόν ὁρίση καί ἡγούμενο, ἀλλά τό
Πατριαρχεῖο, στό ὁποῖο ἀπευθύνθηκε, δέν ἐνέκρινε
καί δικαίως. Τότε εὑρέθη ἡ λύση τοῦ ἐξαρτηματικοῦ
τῆς Μονῆς μας ἱερομονάχου Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος
μέ μία ὁμάδα πνευματικῶν του τέκνων ἐγκαθίστα
ται καί ἐκλέγεται ἡγούμενος. Ὁ Γέροντας ἐπιτελεῖ
8. Πρβλ. Πράξ. Ἀποστ. κστ΄ 19.
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τίς πρῶ
τες κου
ρές καί προσ
πα
θεῖ νά μυ
ή
ση τούς
νέους μοναχούς στό πνεῦμα καί τήν παράδοση τῆς
Μονῆς. Ἡ λύση ὑπῆρξε ἐπιτυχής καί ἡ Μονή συνε
χίζει νά ζῆ καί νά μαρτυρῆ Χριστόν ἐσταυρωμένον.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐξώφλησε ὁ Γέροντας ἕνα χρέ
ος ἀπέναντι στόν ὅσιο Φιλόθεο, ὁ ὁποῖος τό 197879 μᾶς παρεκάλεσε πολύ νά ἐγκαταβιώσουμε στήν
Λογγοβάρδα, ἀλλά ἐμεῖς προτιμήσαμε τόν Ἄθωνα.
Ὁ Γέροντας δέν παρεῖδε τήν ἐνασχόληση μέ τά
κοινά τοῦ Ὄρους. Τά πρῶτα χρόνια συμμετεῖχε σέ
ἀποστολές ἐκτός χερσονήσου καί σέ ἐπιτροπές γιά
εἰσηγήσεις. Ἐχ ρημάτισε γιά ἀρκετό καιρό ἐκπρόσω
πος τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος στό ΚεΔΑΚ καί οἱ πατέ
ρες τῆς Μονῆς εἶχαν παράπονο πώς δέν προωθοῦσε
τά θέματα τῆς Μονῆς, ἀλλά φρόντιζε γιά τούς ἄλ
λους. Δέν ἔμαθε τήν διπλωματία, τήν «πολίτικα», ὅ
πως τήν ἔλεγαν στό Φανάρι τόν ΙΗ΄ αἰῶνα. Μιλοῦσε
μέ εὐθύτητα, χωρίς κρατούμενα. Αὐτό πού εἶχε στήν
καρδιά του τό ἔλεγε φανερά. Κάποιοι τόν ἀποκα
λοῦσαν «ξεσκέπαστο τσουκάλι», ἐπειδή δέν μαγεί
ρευε τίς ὑποθέσεις κρυφά, ἀλλά ἐκφραζόταν ἀπρο
κάλυπτα. Σέ δύσκολες περιπτώσεις καί σέ παρουσία
Πατριαρχικῶν Ἐξαρχιῶν, ὅταν στήν αἴθουσα βασί
λευε σιωπή καί ἀμηχανία, ὁ Γέροντας ἔλεγε κάτι τό
ἀστεῖο καί ἔσπαγε ὁ πάγος.
Ὑποστήριξε μέ σθένος ἀπό τήν ἀρχή μέχ ρι τό τέ
λος τά θέσμια τοῦ Ὄρους. Τό 1992 κατά τήν ἐπίσκε
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ψη τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου ὡρίστηκε ὁμιλη
τής ἐκ μέρους τῆς ΕΔΙΣ καί μετά παρρησίας μεταξύ
ἄλλων εἶπε τά ἑξῆς: «Μή ἐπιτρέψητε ὅθεν, παναγι
ώτατε πάτερ καί δέσποτα, ὡς ἐκεῖνος ὁ μέγας ἐν
βασιλεῦσιν Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών, οὐδενί Δεινο
κράτῃ, ἐξ ἐφημέρων κινουμένῳ λογισμῶν, τήν ἀλλοί
ωσιν τῆς ἀρχεγόνου τοῦ Ἄθωνος μορφῆς. Τό Ὄρος
ἐπέζησεν καί ἡ ζωή αὐτοῦ παραταθήσεται ἀναλλοί
ωτος, ὅσον ἡ θεία πρόνοια εὐδοκήσει, στηριζόμενον
εἰς τούς ἀπ’ αἰῶνος θεσμούς, τούς διέποντας τό κα
θεστώς αὐτοῦ, καί εἰς τήν συμπαράστασιν καί με
γαλοδωρίαν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἥτις οὐδέποτε
μικρολογεῖ περί τῶν ἐλαχίστων, ἀλλ’ ἐπικυρώσασα
ἤδη τήν ἐλευθερίαν εἰς τά σπουδαῖα, παραβλέπει τά
ἐπουσιώδη καί ἀσήμαντα...». Ὅταν δέ μετά ταῦτα
ἐπῆλθε ὁ διχασμός στό Ἱερό Σῶμα καί δέν μποροῦ
σε νά λειτουργήση ἡ Ἱερά Κοινότης, εἶναι γνωστό τό
πόσο μόχθησε, παρά τήν κλονισμένη ὑγεία του, νά
ἐπέλθη ἡ ποθεινή ἑνότης καί σύμπνοια.
Παραλείπουμε τά ὑπόλοιπα, πού εἶναι πολλά καί
σημαντικά, καί ἀναφέρουμε ἕνα τελευταῖο. Εἶχε προ
κύψει ἕνα πρόβλημα στά διοικητικά ὄργανα τοῦ Ἁγί
ου Ὄρους· δέν τό ἀναφέρουμε σκόπιμα. Ὁ Γέροντας
πῆρε τήν θέση πού ἔπρεπε, γιατί δέν ἤθελε «νεωτε
ρισμούς» στό καθεστώς. Πίστευε ὅτι ὁ Καταστατι
κός Χάρτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔγινε κατ’ οἰκονομίαν
τῆς Παναγίας μέ τίς εὐνοϊκώτερες τότε συνθῆκες,
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καί πᾶσα ἀπόπειρα διορθώσεως ἤ ἀναπροσαρμογῆς
θά ἐπιφέρη τήν κατάρρευση τῶν καθεστώτων. Τό θέ
μα ἐτέθη καί πάλι στήν ΕΔΙΣ τοῦ Πάσχα τοῦ 2018.
Ὁ Γέρων βαριά ἀσθενής, χειραγωγούμενος, ὑποβα
σταζόμενος καί ἀσθμαίνων ἀνῆλθε τίς μεγάλες κλί
μακες τοῦ ἱεροκοινοτικοῦ κτιρίου, χωρίς νά δεχθῆ
καμμία ἐνημέρωση ἀπό τόν ἀντιπρόσωπο. Ὅταν ἐ
τέθη τό θέμα, πῆρε τόν λόγο καί εἶπε τά ἑξῆς: «Ἐ
μεῖς ὅπως κάναμε μέχ ρι τώρα θά κάνουμε καί εἰς
τό μέλλον. Ὅ,τι παραλάβαμε αὐτό καί θά παραδώ
σουμε».
Αὐ
τό εἶ
ναι τό κύ
κνειο ἆ
σμα τοῦ Γέ
ρον
τα στήν
ΕΔΙΣ. Αὐτή καί ἡ παρακαταθήκη πού μᾶς ἄφησε.
Σημειώνουμε πρός τιμήν τῶν μελῶν τῆς ΕΔΙΣ, ὅτι
οὐδείς ἔφερε ἀντίρρηση σέ αὐτά πού εἶπε.
Ὁ Γέροντας φρόντισε ἐγκαίρως γιά τήν διαδοχή
του, χωρίς νά τήν ἐπιβάλη.
Γιά τά οἰκονομικά προτιμοῦσε τήν πτωχεία, τήν
συνέμπορο τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ὁσίων. Μᾶς ἔ
λεγε: «Τό μοναστήρι τό ἀφήνω πτωχό, ὅπως τό βρῆ
κα. Δέν συμβιβάζονται μέ τόν χαρακτῆρα μου οὔτε
μέ τήν μοναχική μου κοσμοθεωρία οἱ ἐπιχειρήσεις
καί οἱ οἰκονομικές ἐνασχολήσεις. Ἔφτιαξα ὅμως καν
τήλια καί σκεύη ἀργυρᾶ· ἐάν βρεθῆτε σέ ἀνάγκη,
πουλῆστε τα, γιά νά ζήσετε καί νά περάση ἡ δύσ
κολη ὥρα».
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Στήν κηδεία του θέλησε νά μή φωνάξουμε κανέ
να, ἀλλά νά ψαλῆ καί ταφῆ ἀπό μόνα τά πνευματικά
του τέκνα. Ὑπῆρξε πατέρας γνήσιος καί φιλόστορ
γος, παιδαγωγός καί ποδηγέτης στήν πνευματική
ζωή. Τά πνευματικά του τέκνα, μοναχοί καί λαϊκοί,
διηγοῦνται πολλά καί «διά τινα ἐπακολουθοῦντα
σημεῖα». Ὁ Θεός οἶδεν.
Τά τελευταῖα χρόνια εἶχε χάσει σχεδόν τελείως τό
φῶς του. Οἱ ἀσθένειες πύκνωσαν. Ἐπατάχθη ἕλκει
πονηρῷ. Ἔγινε ὅλος ἕνας πόνος ἀκατάπαυστος καί
ἀπαραμύθητος μέ συνοδοιπόρο τήν δύσπνοια. Ἦταν
φανερό ὅτι ὁ Γέροντας βάδιζε πρός τό τέλος ἐν πλή
ρει ἐπιγνώσει καί ἐγρηγόρσει. Ὅπως παρακαλοῦσε
τόν Θεό, τό μυαλό του ἔμεινε σῶο. Μέχρι τήν τε
λευταία στιγμή ἐνδιαφερόταν γιά τίς ὑποθέσεις τῆς
Μονῆς. Δέν δυσφόρησε, δέν γόγγυξε γιά τούς πό
νους τούς φρικτούς. Ζητοῦσε ἀπό ὅλους συγχώρηση
σάν ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν. Τό καλοκαίρι τό
πέρασε στό μετόχι στόν Σοχό. Μετά τήν ἑορτή τῆς
Γοργοϋπηκόου ζήτησε ἐπίμονα νά ἐπιστρέψη στήν
Μονή. Ἤθελε νά ἀφήση τήν τελευταία του πνοή στό
κελλί του, στήν ἀγαπημένη του γωνιά, στό ποθητό του
Δοχειάρι.
Τήν Δευτέρα 9 Ὀκτωβρίου τό βράδυ ζήτησε νά τοῦ
ψάλουμε τήν παράκληση τῆς Παναγίας Γοργοϋπη
κόου. Ἔγινε στήν συνέχεια εὐχέλαιο καί μετέλαβε
τῶν ἀχ ράντων μυστηρίων. Σέ λίγη ὥρα, χωρίς σχε
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δόν νά γίνη ἀντιληπτός, ἐπάνω στήν καρέκλα καθε
ζόμενος, παρέδωκε τήν ψυχήν του εἰς τάς χεῖρας τοῦ
πλάστου του. Δέν ἐξέτεινε τούς πόδας ἐν τῷ προσ
τίθεσθαι αὐτόν πρός τούς πατέρας αὐτοῦ. Μέχ ρις
ἐσχάτων συνεπής ὁδοιπόρος τῆς τεθλιμμένης ὁδοῦ,
γι’ αὐτό καί ἀπό τήν στενή πύλη τῶν δοκιμασιῶν
καί τῶν θλίψεων εἰσῆλθεν, ὅπως πιστεύουμε, στό
πλάτος καί τήν εὐρυχωρία τοῦ παραδείσου.
Ἐτάφη σέ προϋπάρχοντα τάφο στήν νότια πλευρά
τοῦ καθολικοῦ. Ὁ τάφος ἀπέριττος βλέπει πρός τήν
εἴσοδο τῆς Μονῆς, γιά νά εἶναι φύλακας καί πορτάρης
καί νά ἐλέγχη εἰσόδους καί ἐξόδους, καί σκιάζεται
ἀπό εὐσκιόφυλλο πορτοκαλιά, πού ὁ ἴδιος φύτεψε
καί μεγάλωσε.
Μέ τά λίγα αὐτά πού γράψαμε, θελήσαμε νά δεί
ξουμε «ἐξ ὄνυχος τόν λέοντα». Δέν γράψαμε καμ
μία ὑπερβολή. Δέν σκοπεύουμε νά ὡραιοποιήσουμε
καί νά μακιγιάρουμε τήν μορφή τοῦ Γέροντα. Ὁμο
λογοῦμε πώς, ὅσο ζοῦσε, τό ὀστράκινο σκεῦος δέν
ἄφηνε νά δοῦμε τό πολύτιμο μαργαριτάρι πού ἔκρυ
βε μέσα του. Πάθαμε ὅ,τι οἱ μαθητές στήν πορεία
πρός Ἐμμαούς. Ὅταν ὁ Γέροντας ἔγινε ἄφαντος, τό
τε διηνοίχθησαν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί, γι’ αὐτό καί ἐπα
ναλαμβάνουμε τόν θρῆνο τοῦ Θεοδώρου Στουδίτου
γιά τόν Γέροντά του: «Ποῦ ποτέ μου τό γλυκύ ἀ
πέπτη πρόσωπον; Ποῦ δέ ἡ σωτήριος φωνή κατε
σιγάσθη; Ἰδού ἐγώ ὀρφανός ὁ ἐλεεινός καί παντέ
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ρη
μος, οὐκ ἔ
χων τόν πα
τέ
ρα μου, οὐκ ἔ
χων τόν
φωστῆρα μου, τόν ἰατρόν καί τροφέα τῆς ταπεινῆς
μου ψυχῆς· ἀπροστάτευτος, ἀνεπαμύνευτος πρός
τούς πολεμοῦντάς με ἀοράτως, καθ’ ἡμέραν ἐπο
φθαλμιῶν ὧδε κἀκεῖσε βλέπων καί περιαθρῶν καί
οὐδαμῶς τό ποθούμενον πρόσωπον...»9.

9. Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, ἐπιστολή 3, «Ἐπιστολαί», ἔνθ' ἀνωτ.,
σελ. 24.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ
1.
ΤΑ «ΔΙΚΑΙΑ» ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(Μελέτη κανονική καί ἱστορική μέ ἀφορμή
τό οὐκρανικό ἐκκλησιαστικό ζήτημα)
Μέρος Α΄
«ΠΡΩΤΕΙΟΝ» ΚΑΙ «ΕΚΚΛΗΤΟΝ»
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Μέ τόν τίτλο αὐτό ἡ Ἱερά Μονή μας συνέταξε με
λέτη, στό Α΄ μέρος τῆς ὁποίας θέλησε νά παρουσιάσῃ
ἀπό κανονικῆς καί ἱστορικῆς πλευρᾶς τά δύο μεγά
λα καί σοβαρά ἐκκλησιολογικά ζητήματα τοῦ «πρω
τείου» καί τοῦ «ἐκκλήτου».
Ἀφορμή γιά τήν σύνταξη τῆς μελέτης ἔδωσε ἡ λε
γόμενη οὐκρανική ἐκκλησιαστική κρίση καί ἡ πολύ
πιθανή ἐξέλιξή της σέ σχίσμα μεταξύ τῶν ἁγίων τοῦ
Θεοῦ Ἐκκλησιῶν.
Ὁ σεβαστός μας Καθηγούμενος σέ ἐπιστολή πού
προτάσσεται τῆς μελέτης καί ἀπευθύνεται στούς Σεβ.
ἀρχιερεῖς σημειώνει: «Προσευχόμαστε νά ἐπινεύσῃ
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ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Ὁποῖος
“εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε”1, καί νά φωτίσῃ τούς
ἁγίους ἀρχιερεῖς, ὥστε μέ τήν ἄνωθεν σοφία νά δια
κρατήσουν ἑνωμένο τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἄσχιστο
τόν ἄρραφο Χιτῶνα Του».
Στόν Πρόλογο τῆς μελέτης τό θέμα τίθεται ὡς ἑξῆς:
«Ἀγαποῦμε καί τιμοῦμε ὅλες τίς τοπικές Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες, διότι ὅλες εἶναι μαρτυρικές καί ἁγιοτό
κες. Καί πολύ περισσότερο τήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία τῆς Κων/πόλεως πού μᾶς ἀνατρέφει ἐν
Χριστῷ. Μπροστά στόν κίνδυνο σχισμάτων ὅμως, τό
συμφέρον τῆς καθόλου Ἐκκλησίας, δηλαδή ἡ ἑνότης,
εἶναι προτιμότερο οἱουδήποτε ἄλλου συμφέροντος
τῶν ἐπί μέρους Ἐκκλησιῶν. Τό ἀνά χεῖρας κείμενο
γεννήθηκε ἀπό πόνο καί ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία ...
Εἶναι μία “κραυγή γιά τήν ἑνότητα”, τώρα πού μέ
τό λεγόμενο οὐκρανικό ζήτημα ἡ ἑνότης κινδυνεύ
ει».
Στήν Εἰσαγωγή διευκρινίζεται ὅτι: «Ἡ ἑνότης τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἀσυγκρίτως βαθύτερη καί ἱερώτε
ρη ἀπό κάθε ἄλλη μορφή εὐγενοῦς καί ἐπαινετῆς
ἑνότ ητος στόν γήινο καί κτιστό κόσμο μας. Ἡ Ἐκ
κλησία ζῇ ἐν μέσῳ τοῦ παρόντος κόσμου, ἀλλά τό
εἶναι Της δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Ἡ ἑνότης
Της ἀνήκει στό εἶναι Της, πού εἶναι ὑπερφυές· εἶναι
ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: εἴμαστε “ἕν σῶμα
1. Κοντάκιον Πεντηκοστῆς.
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καί ἕν πνεῦμα, καθώς καί ἐκλήθημεν ἐν μιᾷ ἐλπίδι
τῆς κλήσεως ἡμῶν”2. Αὐτό πού μᾶς συνδέει καί μᾶς
ἑνώνει στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι κάποιοι παράγον
τες ψυχολογικῆς ἤ κοινωνιολογικῆς φύσεως, ἀλλά
εἶναι ὁ Χριστός, εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού μᾶς κά
νουν ἕν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί μεταξύ μας ἕν. Οἱ
ἅγιοι Πατέρες ἐποδύρονται γιά τήν ἀπώλεια τῆς με
ταξύ μας εἰρήνης καί ἀγάπης ὡσάν γιά τήν ἀπώλεια
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Συνήθως οἱ διχοστασίες μεταξύ τῶν τοπικῶν Ἐκ
κλησιῶν δημιουργοῦνται, ὅταν συμβῇ νά πληγωθοῦν
τά «δίκαια τῶν Ἐκκλησιῶν», δηλαδή τά προνόμια
πού καθεμία τοπική Ἐκκλησία ἔχει λάβει ἀπό τούς
Ἱερούς Κανόνες καί τά διατηρεῖ μέ ἐπιμέλεια στίς
σχέσεις της μέ τίς ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες.
Σύμφωνα ὅμως μέ τό πνεῦμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων
–σημειώνεται ἐπίσης στήν Εἰσαγωγή– «τά “δίκαια
τῶν Ἐκκλησιῶν” δέν εἶναι ἐγωιστικές ἀπαιτήσεις ὡ
ρισμένων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, στίς ὁποῖες ἀντιπα
ρατίθενται οἱ ἐπίσης ἐγωιστικές ἀπαιτήσεις ἄλλων
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν· ἀντίθετα, εἶναι ἰδιότητες πού
ἔχουν δοθῆ στίς τοπικές Ἐκκλησίες ἀπό τούς Ἱερούς
Κανόνες γιά νά ὑπηρετοῦν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως
καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλη
σία. Ἡ Ἐκκλησία ἀναφέρεται σέ “δίκαια τῶν Ἐκ
κλησιῶν”, ὄχι μέ τήν ἔννοια τῶν σημερινῶν ἀτομικῶν
2. Πρβλ. Ἐφ. δ΄ 4.
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δικαιωμάτων, διεθνῶν δικαίων κ.λπ., τά ὁποῖα εἶναι
ἀνθρωποκεντρικά μεγέθη, ἀλλά μέ χριστοκεντρικό
περιεχόμενο· “ὁ Χριστός εἶναι ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν”
(Α΄ Κορ. α΄ 30), αὐτός πού εἶναι ἡ μοναδική ἀόρα
τη ἐν ταὐτῷ καί ὁρατή Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας. Τά
ὠνόμασε “δίκαια”, ἐπειδή ὑπηρετοῦν τόν ἴδιο σκο
πό πού ὑπηρετεῖ ἡ “δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ”, δηλαδή
τήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση τῆς πεπτωκυίας φύσεως
καί τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἐκ τούτου
τά “δίκαια τῶν Ἐκκλησιῶν” στήν Ὀρθόδοξη Παρά
δοσή μας ἔχουν μία ἱερότητα. Ἔτσι γίνεται κατα
νοητό τό γεγονός ὅτι δέν “ἁρπάζονται” ἀπό τίς το
πικές Ἐκκλησίες, ἀλλά προσφέρονται σέ αὐτές ὡς
κανονικά προνόμια ἀπό τήν καθ’ ὅλου Ἐκκλησία.
Ἡ αὐτοκεφαλία π.χ., δηλαδή τό ἀνεπηρέαστον στίς
χειροτονίες καί τίς κρίσεις τῶν ἐπισκόπων καί στήν
ἐσωτερικἠ διοίκηση, δέν εἶναι μία κοσμικοῦ τύπου
“ἐκκλησιαστική ἀνεξαρτησία” πού κερδίζεται μέ ἐκ
κλησιαστική ἐπανάσταση, ἀλλά χορηγεῖται ἀπό τήν
καθ’ ὅλου Ἐκκλησία ὡς τεκμηριωμένη μαρτυρία της
περί τοῦ ὅτι ἡ συγκεκριμένη τοπική Ἐκκλησία ἔχει
πληρότητα ἁγιαστικῆς Χάριτος καί πληρότητα κοι
νωνίας μέ τίς ὑπόλοιπες τοπικές Ἐκκλησίες. Ὅταν ἡ
καθ’ ὅλου Ἐκκλησία ἀδυνατῇ νά μαρτυρήσῃ γιά τήν
διπλῆ αὐτή πληρότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πού
ζητεῖ αὐτοκεφαλία (λόγῳ αἱρέσεως, κανονικῶν κω
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λυμάτων ἤ πολιτικῶν σκοπιμοτήτων), παραχώρηση
αὐτοκεφαλίας εἶναι ἀδιανόητη».
Λέγεται ἐπίσης στήν Εἰσαγωγή καί ἀποδεικνύ
εται στήν πορεία τῆς μελέτης ὅτι «εἶναι ἱστορικῶς
βεβαιωμένο ὅτι στίς μεταξύ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησι
ῶν σχέσεις οἱ μονομερεῖς ἐνέργειες δέν δικαιώνονται
ἀπό τήν καθόλου Ἐκκλησία. Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Ρώ
μης Νικολάου Α΄ στά ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κων/πόλεως τόν 9ον αἰῶνα κατακρίθηκε ἀπό τήν ἐπί
Φωτίου οἰκουμενική Σύνοδο τοῦ 879, καί ἡ ἀκοινω
νησία πού μονομερῶς ἐπέβαλε ὁ Διόσκορος Ἀλεξαν
δρείας στόν Ρώμης Λέοντα, τόν κατέστησε ὑπόλο
γο ἐνώπιον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου». Γι’ αὐτό ἡ
μελέτη καταθέτει –ὅπως γράφεται στήν Εἰσαγωγή–
«τήν ἑρμηνεία τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί ἀνάλογα ἱ
στορικά στοιχεῖα πού βεβαιώνουν τρία τινά:
α) Τήν ἰσοτιμία τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν (ἄρνηση
παντός εἴδους ἀντικανονικοῦ πρωτείου στήν Ἐκ
κλησία). Διευκρινίζεται διά πολλῶν ὅτι τά “πρεσβεῖα
τιμῆς” εἶναι τά προνόμια τοῦ “πρώτου” (προκαθη
μένου) μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας (ὅπως ὁρίζει ὁ λδ΄
ἀποστολικός κανών) ἐν σχέσει πρός τούς συνεπι
σκόπους του στήν ἴδια τοπική Ἐκκλησία, καί ὄχι τυ
χόν ἐξαίρετα προνόμια τοῦ ἑνός “πρώτου” ἐν σχέσει
πρός τούς “πρώτους” τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησι
ῶν· ὅτι τά πρεσβεῖα τιμῆς τῶν “πρώτων” εἶναι ἴσα
καί διαφέρουν “κατά μόνην τήν τάξιν τῆς προαρι
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θμήσεως καί τῆς ὑπαριθμήσεως”3· ὅτι δέν ὑπάρχει
ἀξιακή διαβάθμιση τῶν πρεσβείων τιμῆς τῶν “πρώ
των” ἀλλά μόνο ἡ πρωτοκαθεδρία στίς συνόδους καί
οἱ συντονιστικές ἁρμοδιότητες πού ἀπορρέουν ἀπό
αὐτήν· ὅτι ἡ παρερμηνεία τῆς ἐννοίας τῶν πρεσβεί
ων τιμῆς ὡς διαβαθμισμένης ἀξίας τῶν θρόνων εἶχε
ὁδηγήσει στό παπικό πρωτεῖο, ἄν καί αὐτό δέν εἶχε
φανῆ ἐξ ἀρχῆς στήν ἀκραία μορφή του.
β) Τήν κανονικῶς δεδομένη στούς ἐκκλησιαστι
κούς θρόνους ἔκταση τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκκλήτου
(ἤτοι μόνο ἐντός τῶν δικαιοδοσιακῶν τους ὁρίων).
Τό ἔκκλητον καί ἡ σημασία του εἶναι στό ἐπίκεντρο
τῆς μελέτης μας, διότι ἡ παρερμηνεία τοῦ ἐκκλήτου
εἶχε γίνει στό παρελθόν τό μέσον ἐκφράσεως καί ἐ
φαρμογῆς τοῦ οἱουδήποτε ἀντικανονικοῦ πρωτείου.
Παρατίθεται ὡς πρῶτο παράδειγμα ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ρώμης, ἡ ὁποία ἀξίωνε τό ἔκκλητον ἀπό ὅλη τήν
Ἐκκλησία προβάλλοντας παρερμηνευμένους τούς
κανόνες τῆς Σαρδικῆς. Ὡς γνωστόν οἱ Κανόνες τῆς
Σαρδικῆς ἀπονέμουν στόν Ρώμης τό δικαίωμα νά
δέχεται ἐκκλήτους προσφυγές ἀπό κληρικούς τῆς
δικῆς του δικαιοδοσίας καί μόνον. Συναφῶς τονίζε
ται ὅτι οἱ κανόνες τῆς Καρθαγένης προσδιορίζουν
ὡς ἐνόρια τήν ἔκταση τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς καί
ἀπαγορεύουν στόν Ρώμης τήν ὑπερόρια ἄσκηση ἐκ
3. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, ἑρμηνεία εἰς τον λστ΄ τῆς ΣΤ΄, Πηδάλιον,
ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 1982, σελ. 252.
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κλήτου. Διευκρινίζεται ἐπίσης ὅτι ὁ θ΄ Κανών τῆς Δ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέρεται σέ ἐκδίκαση ὑ
ποθέσεων ἀπό τόν θρόνο τῆς Κων/πόλεως (ὄχι κατό
πιν ἐκκλήτου προσφυγῆς), καί μόνον ἐπισκόπων καί
κληρικῶν τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου· ὅτι ὁ Κανών
δέν παρέχει στόν θρόνο τῆς Κων/πόλεως δικαίωμα
ἀποδοχῆς καί ὑπερορίου ἐκκλήτου, τό ὁποῖον κατά
τόν ἅγιο Νικόδημο (Πηδάλιον) “μόνον δεκτόν [ἦτο]
τοῖς Λατίνοις καί Λατινόφροσιν”4. Διευκρινίζεται ἀ
κόμη ὅτι ὁ ιζ΄ Κανών τῆς Δ΄ ὁρίζει βεβαίως ἔκκλητον
προσφυγή στόν θρόνο τῆς Κων/πόλεως ἀλλά ὁπωσ
δήποτε “ἐνόριο” (ἐντός τῆς πατριαρχικῆς δικαιοδο
σίας). Καί,
γ) Τό γεγονός ὅτι ἡ οἰκουμενική (πανορθόδοξη)
σύνοδος εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλής καί θεοφιλής τρόπος
ἐπιλύσεως μειζόνων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων,
χωρίς δηλαδή νά θίγωνται τά δίκαια τῶν τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν. Περιγράφεται τό πῶς ἡ ὑπεροψία τοῦ
ἀλεξανδρινοῦ κατ’ ἀρχήν θρόνου, θιγεῖσα ἀπό τήν
προβολή τοῦ ἀναβαθμιζομένου θρόνου τῆς Κων/πό
λεως (Θεόφιλος, Διόσκορος, Τιμόθεος Αἴλουρος)·
καί ἐπίσης τό πῶς γιά τόν ἴδιο λόγο ἡ ἀλαζονεία τοῦ
ρωμαϊκοῦ κατόπιν θρόνου (Φίληξ Γ΄, Γελάσιος Α΄,
Νικόλαος Α΄, Εὐγένιος Δ΄) ἔναντι τῶν τεσσάρων ἀ
νατολικῶν θρόνων, ὡδήγησαν στά ὀδυνηρά σχίσμα
4. Ὑποσημ. 1, εἰς τόν θ΄ τῆς Δ΄, Πηδάλιον, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 192-193.

143

τα (μονοφυσιτικό καί λατινικό) καί στίς αἱρέσεις πού
τά ὁριστικοποίησαν».
Κατά τήν ἀνάπτυξη τῶν ἀνωτέρω θέσεων τῆς με
λέτης κατατίθενται καί τά ἑξῆς.
Σχετικά μέ τό «πρωτεῖο» γράφεται:
«Συχνά γίνεται λόγος γιά “πρεσβεῖα τιμῆς” μέ ἐ
σφαλμένη ἔννοια, ὡσάν νά ἀφοροῦν τίς σχέσεις τῶν
προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μεταξύ
τους, ὡσάν δηλαδή νά ὑπάρχῃ ἱεράρχιση σέ μείζονα
καί ἐλάσσονα “πρεσβεῖα τιμῆς”. Λανθασμένα π.χ.
χρησιμοποιεῖται ἡ φράση: “ὁ δεῖνα προκαθήμενος ὑ
περέχει κατά τά πρεσβεῖα τιμῆς”. Ἡ ὀρθή ἔννοια τῶν
πρεσβείων τιμῆς, ὅπως προελέχθη, ἀναφέρεται στήν
προέχουσα θέση τοῦ “πρώτου” τῆς τοπικῆς Ἐκκλη
σίας ἐν σχέσει πρός τούς συνεπισκόπους του στήν ἐ
παρχία του, καθώς αὐτοί τοῦ ἀναγνωρίζουν τό “πρε
σβεῖον τιμῆς”, νά εἶναι δηλαδή ἡ κεφαλή τους». Καί
πιό συγκεκριμένα, ἀναφορικά μέ τήν σύγχρονη ἔννοια
“ἑνός παγκοσμίου πρώτου” σημειώνεται: «Πρόσφα
τα ἀναφάνηκε παρερμηνεία τοῦ λδ΄ (ἀποστολικοῦ)
κανόνος, καί αὐτή ἀφορᾶ τήν σχέση τῶν προκαθη
μένων (πατριαρχῶν καί ἀρχιεπισκόπων) τῶν σημε
ρινῶν αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν μεταξύ τους. Σύμ
φω
να μέ τήν πα
ρερμηνεία αὐ
τή, βά
σει δῆθεν τοῦ
λδ΄ κανόνος, κάποιος μεταξύ τῶν προκαθημένων
πρέπει νά θεωρῆται ὡς “πρῶτος” καί “κεφαλή” τῶν
ὑπολοίπων. Ἡ παρερμηνεία αὐτή συγχέει τήν ἔννοια
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τῆς πρωτοκαθεδρίας τοῦ “πρώτου τῇ τάξει” μετα
ξύ ἰσοτίμων προκαθημένων μέ τήν ἔννοια τῆς πρω
τοκαθεδρίας τοῦ “πρώτου-κεφαλῆς” τῆς δεῖνος ἐ
παρχιακῆς συνόδου, καί ἐφαρμόζεται στό Κείμενο
τῆς Ραβέννας (2007). Στό κείμενο αὐτό ἡ ἔννοια τῆς
“κεφαλῆς”, πού ὀρθῶς ἐφαρμόζεται στόν “πρῶτο”
τῆς ἐπαρχιακῆς συνόδου (“περιφερειακό ἐπίπεδο”)
μεταφέρεται ἐσφαλμένως καί στό λεγόμενο “παγκό
σμιο ἐπίπεδο”, γιά νά δικαιολογηθῇ ἕνας “παγκό
σμιος πρῶτος”. Ἀλλά “παγκόσμιος πρῶτος”, ὡς κε
φα
λή τῶν “πρώ
των” τῆς κα
θό
λου Ἐκκλησί
ας, δέν
μπορεῖ νά ὑπάρχῃ. Οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ “πρώτου”
τῆς ἐπαρχιακῆς συνόδου δέν μπορεῖ νά ἀποδοθοῦν
στόν “πρωτοκάθεδρο” μεταξύ τῶν ἰσοτίμων “πρώ
των” τῶν ἐπαρχιακῶν συνόδων. Ὁ ἅγιος Νικόδημος
ὁ Ἁγιορείτης μέ πολλή σαφήνεια διερμηνεύει ὅτι
“πρωτεῖο” ἐπί παγκοσμίου ἐπιπέδου, πέραν τῆς πρω
τοκαθεδρίας (στήν σειρά τῆς τάξεως) μεταξύ ἴσων
προκαθημένων, δέν ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία. Οἱ προ
καθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι
ἰσότιμοι κατά τά “πρεσβεῖα τιμῆς” καί διαφέρουν
μόνο κατά τήν “τάξιν (ἀκολουθίαν) τῆς τιμῆς”». Δι
αφορετικά, κατά τόν ἅγιο Νικόδημο, «(ἐπειδή, μέ τό
νά ᾖναι μετά τόν Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ἀλεξαν
δρείας, μετά δέ τόν Ἀλεξανδρείας ὁ Ἀντιοχείας, καί
μετά τόν Ἀντιοχείας ὁ Ἱεροσολύμων, κατά τόν λστ΄
τῆς ΣΤ΄, ἔσονται τέσσαρα εἴδη ὑποβιβασμοῦ τιμῆς,
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καί ἀκολούθως πέντε διάφοροι τιμαί μία τῆς ἄλλης
ἀνωτέρα, ὅπερ ἐναντίον ἐστί πάσῃ τῇ καθολικῇ Ἐκ
κλησίᾳ, καί μόνον δεκτόν τοῖς Λατίνοις καί Λατινό
φροσιν)»5.
Ἐν τούτοις ἰσοτιμία δέν σημαίνει κατάργηση τῆς
τάξεως. Γι’ αὐτό σημειώνεται στήν μελέτη: «Οἱ ἁρ
μοδιότητες τῆς πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Κων/
πόλεως σέ ἐπίπεδο διορθόδοξης συνεργασίας δέν
μποροῦν νά προσβληθοῦν οὔτε νά μειωθοῦν ἀπό τό
γεγονός τῆς ἰσοτιμίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐ
πειδή γιά κανονικούς λόγους οἱ τοπικές Ἐκκλησίες
ἀποδίδουν τήν πρωτοκαθεδρία στόν θρόνο τῆς Κων
σταντινουπόλεως. Ἰσχύει διαχ ρονικῶς ὁ λόγος τοῦ
Νουνεχίου Λαοδικείας: “Ἡ δόξα τοῦ θρόνου Κων
σταντινουπόλεως δόξα ἡμῶν ἐστι· τῆς γάρ ἐντεῦ
θεν τιμῆς καί ἡμεῖς μετέχομεν, ἐπειδή καί τάς με
ρίμνας ἡμῶν ἀναδέχεται”6».
Σχετικά μέ τό «ἔκκλητο» ἡ μελέτη παρατηρεῖ τά
ἀκόλουθα:
«“Ἔκκλητος” εἶναι ἡ σήμερα λεγομένη ἔφεσις, ἡ
προσφυγή δηλαδή σέ μεῖζον δευτεροβάθμιο δικα
στήριο, ἐφ’ ὅσον ἕνας ἀπό τούς διαδίκους νομίζει
ὅτι ἀδικήθηκε ἀπό τό πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Οἱ
κανόνες γ΄, δ΄ καί ε΄ τῆς Σαρδικῆς ἀναφέρονται ἀκρι
βῶς στήν ἔκκλητο προσφυγή ἐπισκόπων πρός τόν ἐ
5. Βλ. ἑρμηνεία εἰς τόν γ΄ τῆς Β΄, Πηδάλιον, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 157-158.
6. ACO II, 1, 3, 97.
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πίσκοπο Ρώμης, καί γι’ αὐτό εἶναι πολύ σημαντικές
οἱ παρατηρήσεις τῶν κανονολόγων ἐπ’ αὐτῶν... Τό
πνεῦμα τῶν τριῶν αὐτῶν κανόνων ἔχει διαχ ρονικῶς
παρεξηγηθῆ. Ἀπό τούς Λατίνους, πού ὑπερασπίζον
ται τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης καί τήν ἐξου
σία του ἐφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει ὑποστηριχθῆ
ὅτι οἱ τρεῖς αὐτοί κανόνες ἐπικυρώνουν τήν “ἔκκλη
τον” προσφυγή ἐπισκόπων ἀπό ὅλες τίς ἐκκλησια
στικές δικαιοδοσίες πρός τόν ἐπίσκοπο τῆς Ρώμης.
Ἡ ἑρμηνεία αὐτή ἀπορρίφθηκε ἀπό τίς Ἐκκλησί
ες στήν Δύση καί στήν Ἀνατολή». Καί παρατίθεται
σχετικό ἀπόσπασμα ἀπό τό Πηδάλιον, ὅπου ὁ ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης σχετικά μέ τούς κανόνες
τῆς Σαρδικῆς λέγει: «Ὥστε ὅποιος θέλει νά σώζων
ται καί νά τιμῶνται οἱ Κανόνες οὗτοι, δέν θέλει τούς
βιάσει νά τούς κάμῃ καθολικούς καί οἰκουμενικούς
[σ.σ. νά δίδουν τό ἔκκλητον ὅλης τῆς Ἐκκλησίας σέ
ἕνα πατριάρχη], διατί οὐδέ αὐτά τά πράγματα συγ
χωροῦσι τοῦτο νά γένῃ. Ἀλλά καθώς περί τοῦ Ρώ
μης οἱ κανόνες οὗτοι διορίζουσιν, ἔτσι παρομοίως
καί περί τῶν ἄλλων τεσσάρων Πατριαρχῶν, καί ὁ
καθείς ἐξ αὐτῶν ἠμπορεῖ νά τούς μεταχειρισθῇ διά
τά ἀνήκοντα πράγματα, καί τάς ἐκκλήτους τῶν ὑ
ποκειμένων εἰς τήν ἐδικήν του Πατριαρχίαν, ἐπειδή
οἱ κανόνες οὗτοι δέν ἀναφέρουσιν ὅλας τάς ἐκκλή
τους καί διοικήσεις τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν Ῥωμαϊ
κόν θρόνον· τοῦτο γάρ εἶναι πρᾶγμα καί ἀδύνατον,
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καί ἀλλότριον τῆς Ἐκκλησίας»7. Μετά μάλιστα ἀπό
τήν ἀνάλυση τῶν κανόνων λστ΄ καί ρλδ΄ τῆς Καρ
θαγένης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπικυρωθῆ ἀπό τήν Πεν
θέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο καί ἔχουν οἰκουμενική
ἰσχύ, σημειώνεται στήν μελέτη: «Μέ τούς κανόνες
αὐτούς τίθενται τά θεμέλια τῆς ὀρθῆς λειτουργίας
τοῦ δικαιώματος τῆς ἐκκλήτου, δηλαδή, ἐφ’ ὅσον ἡ
τελεσιδικία δέν ἐπιτυγχάνεται στά ὅρια μιᾶς αὐ
τοκεφάλου Ἐκκλησίας, ἡ ὑπόθεση νά ἐξετάζεται
ὁριστικῶς καί ἀμετακλήτως ἀπό Οἰκουμενική σύν
οδο».
Ἡ ἔννοιες τοῦ «πρωτείου» καί τοῦ «ἐκκλήτου»
λαμβάνουν κάποια συγκεκριμένη μορφή ἀπό τήν
στιγμή πού ὁ θρόνος τῆς Κων/πόλεως-Νέας Ρώμης
μέ τόν γ΄ κανόνα τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπέ
κτησε τά «ἴσα πρεσβεῖα» μέ τόν θρόνο τῆς παλαιᾶς
Ρώμης καί ἐπιπλέον μέ τόν κη΄ κανόνα τῆς Δ΄ Οἰκου
μενικῆς Συνόδου ἔλαβε τήν ἐξουσία τῶν χειροτονι
ῶν τῶν μητροπολιτῶν τῶν Διοικήσεων Θράκης, Ἀσί
ας καί Πόντου, καί τῶν χωρῶν τῆς «βαρβαρικῆς».
Στό πλαίσιο τῆς ὑπερμητροπολιτικῆς αὐτῆς ἐξου
σίας οἱ θ΄ καί ιζ΄ κανόνες τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συν
όδου ἀπέκτησαν τήν ἰδιαίτερη σημασία τους. Στήν
μελέτη μας παρατίθεται ἀνασκευή τῶν λατινικῶν
παρερμηνειῶν τῶν κανόνων αὐτῶν, οἱ ὁποῖες δίδουν
7. Προλεγόμενα στήν σύνοδο τῆς Σαρδικῆς, Πηδάλιον, ἔνθ’ ἀνωτ.,
σελ. 445, ὑποσημ. 1.
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ἐξαίρετο δικαίωμα ἐκκλήτου προσφυγῆς στόν Πάπα
τῆς Ρώμης ἀπό ὅλες τίς ἐπαρχίες καί δικαιοδοσίες
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ἑρμηνεύεται τό γράμμα καί
τό πνεῦμα τῶν κανόνων αὐτῶν καί παρατίθεται ἡ
ἐκ μέρους τῶν ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καθολικῶς
ἀποδεκτή ἑρμηνεία τῶν κανόνων αὐτῶν, ὅπως τήν
ἐκφέρει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό Πηδά
λιον μετά ἀπό σοβαρή ἀξιολόγηση τῶν ἑρμηνειῶν
τῶν βυζαντινῶν κανονολόγων. Γράφεται: «Γύρω ἀ
πό τήν ἑρμηνεία τῶν κανόνων αὐτῶν εἶχε γίνει κατά
τήν μέση καί ὕστερη βυζαντινή περίοδο πολύς θό
ρυβος, ὅπως μαρτυρεῖ καί ὁ ἅγιος Νικόδημος, λόγῳ
τῶν παρερμηνειῶν καί τῶν ἐσφαλμένων ἰσχυρισμῶν
τῶν Λατίνων καί Λατινοφρόνων. Ἐπειδή ὁ “θόρυ
βος” δέν ἔχει παύσει καί στήν νεώτερη βιβλιογρα
φία, εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νά διευκρινισθῇ ἡ
ἔννοια τῆς δικαστικῆς προσφυγῆς, στήν ὁποία ἀνα
φέρονται οἱ ἀνωτέρω δύο κανόνες... Ἑρμηνεία, πι
στή στό γράμμα τοῦ Κανόνος, κάνουν οἱ βυζαντινοί
κανονολόγοι Ζωναρᾶς καί Βαλσαμών, ἐνῶ διαφορε
τική ἑρμηνευτική ἐκτίμηση κάνουν ὁ Ἀριστηνός8 καί
8. Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα..., Β΄, σελ. 240: «Ἐπίσκοπος, ἤ κληρικός,
εἰ κατά μητροπολίτου ἔχει τινά ὑπόθεσιν, ἤ παρά τῷ ἐξάρχῳ τῆς δι
οικήσεως, ἤτοι τῷ πατριάρχῃ, ὑφ’ ὅν τελοῦσιν οἱ τῶν ἐπαρχιῶν ἐκεί
νων μητροπολῖται, δικάζεσθαι, ἤ παρά τῷ πατριάρχῃ Κωνσταντινου
πόλεως· ὅπερ προνόμιον οὐδενί τῶν ἄλλων πατριαρχῶν ἐδόθη, οὔτε
ἀπό τῶν κανόνων, οὔτε ἀπό τῶν νόμων, τό δικάζεσθαι μητροπολίτην
τελοῦντα ὑφ’ ἕτερον πατριάρχην παρά πατριάρχῃ ἑτέρῳ, εἰ μή μό
νον τῷ Κωνσταντινουπόλεως». Ἡ θεμελίωση ἑνός ὑπερορίου ἐκκλή
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ὁ Ματθαῖος Βλάσταρης9 [...] Ἀπό τόν θ΄ Κανόνα τῆς
Δ΄, κατόπιν παρερμηνείας του, εἶχαν συναγάγει καί
ὑπερόριο ἔκκλητο προσφυγή στόν θρόνο τῆς Ρώμης
ἤ τῆς Κων/πόλεως οἱ Λατῖνοι καί οἱ ἡμέτεροι Ὀρθό
δοξοι ἀπό διαφορετικά κίνητρα κινούμενοι. Παρερ
μηνευμένος, πρῶτον, ὁ κανόνας ἀπό τούς Λατίνους
θεωρήθηκε ὅτι ἀναφέρεται σέ ἔκκλητο προσφυγή
στόν θρόνο τῆς Ρώμης (“ἔξαρχον τῆς Διοικήσεως”) ἤ
καί κατά συγκατάβασιν στόν θρόνο τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως [...] Οἱ Ὀρθόδοξοι, δεύτερον, παρεξήγη
σαν μετά ταῦτα τόν Κανόνα καί θέλησαν μέ αὐτόν
νά τονίσουν τήν θέση τοῦ Κων/πόλεως, γιά νά ἀντι
του στήν ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστηνοῦ ἐπί τοῦ θ΄ τῆς Δ΄ εἶναι κατά τόν
Δοσίθεο Ἱεροσολύμων ἀπαράδεκτη: «ὁ Ἀριστηνός... παραλογίζεται,
μαχόμενος τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς Κανόσι» (Δωδεκάβιβλος, Δ΄, δ΄, γ΄,
ἔκδ. Ρηγοπούλου, σελ. 393). Ἔχει σημασία νά διευκρινίζεται, ἄν ἕνας
πολιτικός νόμος ἤ μία ἑρμηνεία συμφωνοῦν μέ τούς ἱ. Κανόνες ἤ τούς
ἀντιμάχωνται. Στήν δεύτερη περίπτωση οὔτε ὁ νόμος οὔτε ἡ ἑρμηνεία
συντελοῦν στήν εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία διακρατεῖ ἡ πιστό
της στούς ἱ. Κανόνες καί ἡ ὀρθή ἑρμηνεία τους.
9. Σέ ὑποσημείωση στήν μελέτη παρατίθεται ἡ γνώμη τοῦ Ματθαίου
Βλάσταρη: «”Ὁ Κων/πόλεως θρόνος βασιλείᾳ ἐπικοσμηθείς ταῖς συν
οδικαῖς ψήφοις πρῶτος ἀνηγορεύθη· αἷς οἱ θεῖοι κατακολουθοῦντες
νόμοι, καί τάς ὑπό τούς ἑτέρους θρόνους γινομένας ἀμφισβητήσεις,
ὑπό τήν ἐκείνου προστάττουσιν ἀναφέρεσθαι διάγνωσιν καί κρίσιν”
(Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα..., ΣΤ΄, σελ. 429)» καί παρατηρεῖται: «Ἀπό
τήν πραγμάτευση τοῦ θέματος συμπεραίνει κανείς ὅτι ἡ γνώμη τοῦ
Βλά
σταρη, θεμελιωμένη στήν Ἐπαναγωγή (ἀνεπίσημη συλλογή νό
μων), δέν ἱκανοποιεῖ τόν στόχο τῆς κοινῆς εἰρήνης στήν Ἐκκλησία,
τόν ὁποῖο ἐπιτυγχάνουν τά Βασιλικά (κεκαθαρμένη καί ὁριστικῶς
ἐπικρατήσασα στό βυζαντινό πολιτικό Δίκαιο νομική συλλογή).
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παρατεθοῦν στήν ρωμαϊκή παρερμηνεία. Παρερμη
νεύθηκε ἔτσι καί ἀπό τίς δύο πλευρές ἡ ἔννοια τῆς
προσφυγῆς στόν “Ἔξαρχο τῆς διοικήσεως” ἤ στόν
Πατριάρχη. Ὁ ἅγιος Νικόδημος σημειώνει μέ ἔμφα
ση: “Ὅλοι ὅμως οὗτοι μακράν τῆς ἀληθείας ἀπε
πλανήθησαν”10». Καί συμπεραίνεται σχετικά στήν
μελέτη: «Συνοψίζοντας τά ἀνωτέρω περί τῶν θ΄ καί
ιζ΄ Κανόνων τῆς Δ΄ παρατηροῦμε ὅτι ἡ μέν προσφυ
γή στόν θρόνο τῆς Κων/πόλεως, ὅπως τήν ὁρίζει ὁ
θ΄ τῆς Δ΄, δέν μπορεῖ νά εἶναι ὑπερόριος ἔκκλητος
προσφυγή, ἡ δέ προσφυγή κατά τόν ιζ΄ εἶναι ὁπωσ
δήποτε ἔκκλητος, ἀλλά ἡ ἀναψηλάφηση τῆς ὑποθέ
σεως εἶναι “ἐνόριο” καθῆκον τοῦ Κων/πόλεως καί
ὄχι ὑπερόριος ἐνέργεια».
Ἡ ἰσοτιμία καί ἡ τάξις τῶν θρόνων τῆς Πενταρ
χίας δέν ἀλλοιώθηκε κατά τούς χρόνους τῆς δου
λείας. Στήν μελέτη σημειώνεται: «ἡ ἐκκλησιαστική
ἰσχύς τῶν θρόνων τῆς Πενταρχίας παρέμενε ἀκε
ραία, χάρις στήν δύναμη τῶν ἱερῶν Κανόνων πού
τήν προσδιορίζουν καί τήν ἐγγυῶνται. Ὁ Δοσίθεος
Ἱεροσολύμων σημειώνει ὅτι οἱ θρόνοι δέν χάνουν
τήν κανονική τους θέση, ἔστω καί ἄν σμικρυνθοῦν
ἀπό τίς ἱστορικές περιστάσεις: “ἴσοι οἱ Πατριάρχαι
ἀλλήλοις... εἰ καί τό ὑποκείμενον [σ.σ. τό ποίμνιο,
ἡ ἔκταση, ἡ ἰσχύς] τινῶν ἠλάττωται, καί οὐδείς τοῦ
ἑτέρου μείζων ἔν τινι τό παράπαν, εἰ μή ἐν τῇ τῆς
10. Πηδάλιον, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 192.
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πρωτοκαθεδρίας τάξει, ὡς οἱ τῶν Συνόδων διώρι
σαν Κανόνες”11».
Πέραν τῆς κανονικῆς ἀναλύσεως στήν μελέτη δί
δονται χαρακτηριστικά ἱστορικά παραδείγματα, πού
δείχνουν πῶς μέ μονομερεῖς ἐνέργειες παραβιάσθη
καν τά «δίκαια τῶν Ἐκκλησιῶν», δημιουργήθηκε ἐκ
κλησιαστική ἀκαταστασία, καί θεραπεύθηκε κατό
πιν αὐτή μέ τήν συνδρομή τῆς καθόλου Ἐκκλησίας.
Οἱ πιό σημαντικές ἀπό τίς παρατιθέμενες ἱστορικές
μαρτυρίες εἶναι ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν τήν προσβολή
τῶν δικαίων τοῦ θρόνου τῆς Κων/πόλεως ἀπό τόν
Θεόφιλο Ἀλεξανδρείας (καθαίρεση ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου στήν σύνοδο τῆς Δρυός) καί ἀπό
τόν Διόσκορο Ἀλεξανδρείας (καθαίρεση ἁγίου Φλα
βιανοῦ) κατά τόν 5ον αἰῶνα, καί ἀπό τόν Πάπα Ρώ
μης Νικόλαο τόν Α΄ κατά τόν 9ον αἰῶνα (καθαίρεση
ἁγίου Φωτίου). Ἡ θεραπεία ἐπιτεύχθηκε ἤ μέ τήν
συναίνεση ὅλων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἤ μέ τήν
σύγκληση οἰκουμενικῆς συνόδου. Ἔτσι δικαιώθηκε
μετά θάνατον ὁ ἱερός Χρυσόστομος, μέ τήν Δ΄ Οἰκου
μενική Σύνοδο ὁ ἅγιος Φλαβιανός καί μέ τήν γενική
(Η΄ οἰκουμενική) Σύνοδο τοῦ 879 ὁ Μέγας Φώτιος.
Τέλος, τά ἱστορικά δεδομένα μαρτυροῦν περί τοῦ
ὅτι τό παπικό πρωτεῖο ἐξουσίας ἔφερε τόν διχα
σμό τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως.
11. Δωδεκάβιβλος, Ι, ε΄, στ΄, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 591.
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Παρατίθενται τά ἀκόλουθα ἀποσπάσματα ἀπό τήν
μελέτη:
«Ἡ ἀπαίτηση ἐπίσης τοῦ Ρώμης, νά εἶναι ὁ τελι
κός κριτής ὑποθέσεων ἀπό ὅλες τίς τοπικές Ἐκκλη
σίες καί ἡ κρίσις του νά μή ὑπόκειται σέ ἀναίρε
ση, εἶναι στοιχεῖα τοῦ παπικοῦ πρωτείου τά ὁποῖα
χαρακτηρίσθηκαν ἀπό τίς Ἐκκλησίες ὡς προσβολή
τῶν κανονικῶν τους δικαίων».
«Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Δοσιθέου Ἱεροσολύμων εἶ
ναι ἐπίσης σημαντικές περί τοῦ θρυλουμένου δικαι
ώματος τοῦ Ρώμης νά συγκαλῇ μόνος αὐτός τίς συν
όδους τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει: “ψεῦδος ἄρα ὅτι ὁ
Ρώμης ἀγείρει, ἤ βεβαιοῖ τάς Συνόδους· βλασφημία
ἐστί τό τάς Συνόδους, αἵτινες οὐκ ἀγείρονται τῇ
προσταγῇ τοῦ Πάπα, καί οὐ βεβαιοῦνται τῇ αὐτοῦ
κρίσει, μή εἶναι Συνόδους· ὁ δέ τεσσαρακοστός Κα
νών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ προφανέστατα καθαιρεῖ τοῦ
το τό πομπηϊκόν ἀξίωμα, φησί γάρ, ὅτι οὐ δεῖν Ἐ
πισκόπους καλουμένους εἰς Σύνοδον, καταφρονεῖν,
ἀλλ’ ἀπιέναι, καί διδάσκειν, καί διδάσκεσθαι· εἰς
κατόρθωσιν τῆς Ἐκκλησίας, καί τῶν λοιπῶν, εἰ δέ
καταφρονήσειεν ὁ τοιοῦτος, ἑαυτόν αἰτιάσεται· καί
σημείωσαι, ὅτι ὁ Κανών οὗτος οὐδένα Ἐπίσκοπον
ἐξαιρεῖ, ἀλλά πάντας συμπεριλαμβάνει, ἐν οἷς καί ὁ
Ρώμης ἐστίν”12».
12. Δωδεκάβιβλος, Α΄, κδ΄, α΄, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 242.
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«Στήν ἀντίληψη τῶν παπιστῶν τό ἡγετικό ἐκκλη
σιαστικό κέντρο εἶχε ἐπίσης τήν ἰδιότητα νά εἶναι
καί κέντρο ἑνότητος στήν Ἐκκλησία, ὥστε χωρίς αὐ
τό νά μή μπορεῖ νά συγκροτῆται ἡ Μία Ἁγία Καθο
λική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ὁ οὐμανιστής τῆς
ὕστερης παλαιολόγειας ἐποχῆς, ὁ Γεώργιος Τραπε
ζούντιος (1395-1472/3), ὁ ὁποῖος ἀσπάσθηκε τόν
λατινισμό καί διετέλεσε γραμματέας τῆς παπικῆς
κουρίας13, ἔγραφε ὅτι “πᾶσαι αἱ Ἐκκλησίαι τῇ τῆς
Ρώμης ἑνίζονται [σ.σ. διά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης
ἑνοποιοῦνται, ἀποκτοῦν ἑνότητα], αὕτη δέ τῷ Πάπᾳ
[σ.σ. ἑνίζεται]”. Ἕνα τέτοιο παποκεντρικό ἐπιχείρη
μα εἶναι προφανής ἀσέβεια, γράφει ὁ πολυίστωρ
Δοσίθεος».
«Ἡ ἀξιοπρεπής ἀντίδραση τῶν ἀνατολικῶν πα
τριαρχείων στήν παπική ἀπαίτηση ἦταν μία σαφής
ἀπόδειξη τῆς ἰσότητος τῶν πατριαρχικῶν θρόνων,
ὅπως πρίν ἀπό αἰῶνες ἡ ἀντίδραση τῶν συνόδων
τῆς Ἀσίας στήν ἀπαίτηση τῆς Ρώμης στά θέματα
τοῦ Πάσχα καί τοῦ ἀναβαπτισμοῦ ἦταν ἀπόδειξη
τῆς ἰσότητος τῶν ἀποστολικῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν
συνόδων τους. Γι’ αὐτό καί ὁ Δοσίθεος σχολιάζον
τας τίς ἐπιστολές τῶν ἀνατολικῶν πατριαρχῶν πρός
τούς βασιλεῖς κατά τήν ἐπί Φωτίου Σύνοδο παρατη
ρεῖ: “ἐν οἷς σημείωσαι πρῶτον, ὅτι πᾶσα μοναρχική
13. The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press 1991,
volume 3, σελ. 839.
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ἐξουσία διά τούτων ἀποβάλλεται ἀπό τῆς Ἐκκλησί
ας, καί οὔτε ἐνταῦθα οὔτε ἐν τοῖς μετά ταῦτα πρά
ξεσι ποιοῦσι μνείαν τοῦ Πάπα, ἀλλ’ ὡς εἴρηται, ὡς
πάντοτε οἱ Ρωμᾶνοι ἐπαίροντες τά ἴδια, λέγουσι δι’
αὐτῶν γεγονέναι τήν κοινήν εἰρήνην, καί τῇ ρωμαϊκῇ
Ἐκκλησίᾳ ἀκολουθησάντων τῶν λοιπῶν Ἐπισκόπων
προξενηθῆναι τήν εἰρήνην, οὕτως ἀπαραλλάκτως λέ
γουσι περί ἑαυτῶν καί οἱ Ἀνατολικοί θρόνοι”14.
Στήν ἐπί Φωτίου Σύνοδο τοῦ 879 πρυτάνευσαν
τά “δίκαια τῶν Ἐκκλησιῶν” τῆς Πενταρχίας καί τα
πεινώθηκαν οἱ ἡγεμονικές τάσεις τῆς παπικῆς καθέ
δρας! Ἡ ἀρχή τοῦ ἑνός, ἀκόμη καί ὅταν προβάλλεται
ὡς καθῆκον διακονίας ἐπί τῆς καθόλου Ἐκκλησίας
ἀλλά συνίσταται στήν ἐπιβολή τῶν ἀπόψεών του
ἐπί ὅλων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, καταδικάζεται
στήν ἐπί Φωτίου Σύνοδο ἀπό τήν ἴδια τήν συνοδική
διαδικασία. Πρόκειται γιά θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς
ἐκκλησιολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀ
νατολή. Αὐτό ἐπιβεβαιώθηκε ἀργότερα καί ἀπό τίς
συζητήσεις κατά τήν σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεν
τίας καί ἀπό τίς ἀπαντήσεις τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ στίς φιλοπαπικές καί φιλομονοκρατορι
κές ἑρμηνεῖες καί προτάσεις τῶν λατινοφρόνων τῆς
παλαιολόγειας ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς».
Στόν Ἐπίλογο τῆς μελέτης γράφεται σέ τόνο πα
ρήγορο: «Ἡ οὐκρανική ἐκκλησιαστική κρίση θά ξε
14. Δωδεκάβιβλος, Ζ΄, ιδ΄, ια΄, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 205.
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περασθῇ μέ τόν φωτισμό τοῦ Παρακλήτου. Πάντοτε
τά προβλήματα εὕρισκαν τήν συνοδική τους λύση,
ἐπειδή τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐπιστατεῖ στήν Ἐκκλη
σία» καί συμπεραίνεται: «ἡ παροῦσα μελέτη στό Α΄
αὐτό μέρος της θέλησε κυρίως νά δείξῃ ὅτι ἡ ἑνότης
τῆς Ἐκκλησίας ἐξασφαλίζεται, ὅταν ἑρμηνεύωνται
ὀρθά καί κοινῶς ἀποδεκτά οἱ ἱεροί Κανόνες πού ἀ
ναφέρονται στό “πρωτεῖον” καί τό “ἔκκλητον”».
2.
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΝ

Τήν Πέμπτη 26/9-5-2019, τρεῖς ἡ
μέ
ρες πρό τῆς
Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, ἐκοιμήθη ὁ Γέροντας Αἰ
μιλιανός, προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέ
τρας.
Ὁ μακαριστός π. Αἰμιλιανός μέ τήν λαμπρή πα
ρουσία του στήν ἡγουμενεία τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος
Πέτρας καί μέ τήν ἁγιαστική μακρά ἀσθένειά του,
ση
μά
δε
ψε ὄ
χι μό
νο τήν ζωή τῆς Μο
νῆς του, ἀλ
λά
καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν ἄν
θρωπος τῆς θυσίας, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀδιαλείπτου
νοερᾶς προσευχῆς. Ἦταν μία νήφουσα μορφή, ἕνας
ἀληθής μοναχός, «βία φύσεως διηνεκής».
Δημιούργησε ἤδη ἀπό τά Μετέωρα τήν ἐκλεκτή
μοναστική του συνοδεία, ἡ ὁποία λαμπρύνει μέχ ρι
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σήμερα τό Ἅγιον Ὄρος καί μέ τήν ὁποία μᾶς συν
δέουν στενοί πνευματικοί δεσμοί.
Ὁ μακαριστός Καθηγούμενός μας, Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος, συνεδέετο στενά μέ τόν π. Αἰμιλιανό καί
μέ τήν Μετεωρίτικη συνοδεία του ἀπό τότε πού ἦ
ταν διδάκτωρ καί βοηθός στήν ἕδρα τῆς Ποιμαντικῆς
στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Ἔτρεφε βαθύ σεβα
σμό στόν ἡγούμενο Αἰμιλιανό. Ὁ σύνδεσμος τῶν
δύο Γερόντων συνεχίσθηκε καί ὅταν ὁ π. Αἰμιλιανός
μέ τήν συνοδεία του βρίσκονταν ἤδη στήν Ἱ. Μονή
Σίμωνος Πέτρας, ὁ δέ π. Γεώργιος δημιούργησε τήν
δική του συνοδεία στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἀρ
μᾶ στήν Χαλκίδα, καί ὅταν ἐπίσης ἀπό τό 1974 μέ
τήν συνοδεία του ὁ π. Γεώργιος ἔφθασε στό Ἅγιον
Ὄρος, ἐνεγράφη στό δοκιμολόγιο τῆς Σιμωνόπετρας
γιά δύο ἑβδομάδες, καί ἐγκαταστάθηκε κατόπιν
στήν Ἱ. Μονή Γρηγορίου. Ὁ σύνδεσμος αὐτός κληρο
δότησε στίς συνοδεῖες μας μία ἀμοιβαία ἐκτίμηση,
ἀγάπη καί ἐν Χριστῷ κοινωνία. Ὁ π. Αἰμιλιανός ὑ
πῆρξε ἀπό τούς πρωτοπόρους τῆς ἀναβιώσεως τοῦ
ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ, ἀλλά καί ἕνας ἀπό τούς
ἀναδιοργανωτάς τοῦ συγχρόνου γυναικείου μοναχι
σμοῦ μέ τήν ἵδρυση καί τήν πνευματική καθοδήγηση
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τῆς Ὀρμύλιας.
Ἡ πνευματική πεῖρα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Αἰ
μιλιανοῦ περί τῆς βαθείας ἡσυχαστικῆς μοναχικῆς
ζωῆς, ὅπως τήν ἐδίδαξαν οἱ πατέρες τῆς ἐρήμου καί
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καταγράφεται στά βιβλία του πού ἤδη ἐκδίδονται,
προσανατολίζει τήν βιοτή τῶν πνευματικῶν ἀγωνι
στῶν.
Ἐπιστέγασμα τῆς ἁγιασμένης βιοτῆς του ἦταν ἡ
πολυχρόνια καί πραγματικά ἁγιαστική ἀσθένειά του.
Ἴσως δέν μπορέσαμε νά ἀκούσουμε ἀπό τά δικά του
χείλη γιά τούς καρπούς τῆς πολυώδυνης ὑπομονῆς
του, τήν ὁποία γνωρίζει πλήρως ὁ Ἅγιος Θεός, ἀλλά
γι’ αὐτούς εἶναι σέ θέση νά μᾶς ὁμιλήσουν οἱ ἀδελφές
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὀρ
μύλιας πού μέ θυσία καί ἀγάπη τόν ὑπηρέτησαν καί
σήκωσαν μαζί του τόν βαρύ σταυρό. Εὐχόμεθα νά
ἔχουν τήν εὐχή του καί τήν ἀντιμισθία τῶν κόπων
τους ἀπό τόν Ἅγιο Θεό.
Καθώς διανύουμε τήν εὐλογημένη ἀναστάσιμη πε
ρίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, ὁπότε «τά πάντα πεπλή
ρωται φωτός» καί «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν»,
ὁ Ἀναστάς Κύριος προσεκάλεσε τόν Γέροντα στά
Οὐράνια Σκηνώματα, ὥστε νά συγχορεύῃ μετά τῶν
Ἁγίων καί Δικαίων στήν ἀνέσπερη Βασιλεία Του.
Νά μᾶς συνοδεύῃ ἡ ἁγία εὐχή του.
Καλή ἀντάμωση στόν Παράδεισο, πολυσέβαστε Γέ
ροντα!
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