
Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας ∆εσποίνης 

ἡμῶν Θεοτόκου, Ἐφόρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους. Εἰς κοι-

νήν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν.

* * *

Περιέχει κείμενα ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδα σκα-

λίας, ὡς καί κείμενα περί ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως 

καί νοερᾶς προσευχῆς, κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν, 

δι᾿ ὧν ἡ καρδία τοῦ Χριστιανοῦ κατανύσσεται καί ἔρχεται 

εἰς πόθον Χριστοῦ.

* * *

∆απάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συνεργα-

σίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.

ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÉÓ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÌÏÍÇÓ
ÏÓÉÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ ÁÃÉÏÕ ÏÑÏÕÓ
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ KOLWEZI ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ – ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ – ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ

Μέ αἰ σθή μα τα εὐ χα ρι στί ας καί δο ξο λο γί ας πρός τόν 
Ἅ γι ο Θεό δέ χθη κε ἡ Ἱ ε ρά Μο νή μας καί σύ νο λος ὁ 

Ἁ γι ο ρει τι κός Μο να χι σμός τήν πρω το βου λί α τοῦ Μα κα ρι ω-
τά του Πα τρι άρ χου Ἀ λε ξαν δρεί ας καί πά σης Ἀ φρι κῆς κ.κ. 
Θε ο δώ ρου Β΄, νά ἐ κλέ ξῃ Ἐ πί σκο πον τῆς νε ο ϊ δρυ θεί σης Ἐ-
πι σκο πῆς Kolwezi τοῦ Κογ κό τόν Ἀ δελ φό τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς 
μας, τέ ως Ἱ ε ρο μό να χο Με λέ τι ο Γρη γο ρι ά τη. Μέ κα νο νι κές 
ψή φους τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἱ ε ραρ χί ας τοῦ Ἀ λε ξαν δρι-
νοῦ Θρό νου, ὁ π. Με λέ τι ος ἐ ξε λέ γη τήν 1ην Νο εμ βρί ου 
2006 καί ἐ χει ρο το νή θη τήν 25ην Νο εμ βρί ου 2006 πρῶ τος 
Ἐ πί σκο πος Kolwezi.

Ἡ ἀ πό φα σις τοῦ Μα κα ρι ω τά του τι μᾶ τό πα λαί φα το Πα-
τρι αρ χεῖ ο τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας, τόν Ἁ γι ο ρει τι κό Μο να χι σμό, 
τήν Ἱ ε ρά Μο νή μας καί τόν θε σμό τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς στά 
Ἔ θνη, φα νε ρώ νει τήν ἰ δι αί τε ρη μέ ρι μνα τῆς Ἀ λε ξαν δρι νῆς 
Ἐκ κλη σί ας γιά τήν Ὀρ θό δο ξη Ἱ ε ρα πο στο λή στήν Ἀ φρι κή 
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καί ἐ πι βρα βεύ ει τούς κό πους καί τίς θυ σί ες τῶν ἀνά τήν 
ὑ φή λι ο Ὀρ θο δό ξων ἱ ε ρα πο στό λων.

Τά ἱ ε ρα πο στο λι κά πε ρι ο δι κά ἀνά τήν Ἑλ λά δα ἐ ξῆ ραν 
ἐ παρ κῶς τό γε γο νός. Ἐ μεῖς πρός δό ξαν Θε οῦ καί ἔπαινον 
τῆς Ἱερα πο στο λῆς τῆς Ὀρθο δόξου Ἐκκλησίας δη μο σι εύ ου με 
στήν συν έ χει α: α) τήν ὁ μι λί α τοῦ Μα κα ρι ω τά του Πα τριάρ-
χου Ἀ λε ξαν δρεί ας κα τά τήν χει ρο το νί α τοῦ Ἐ ψη φι σμέ νου 
Ἐ πι σκό που Με λε τί ου, β) τήν συγ χα ρη τή ρι ο ἐ πι στο λή τῆς 
Ἱ ε ρᾶς Κοι νό τη τος τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους ἐπί τῇ ἐ κλο γῇ τοῦ π. 
Με λε τί ου γ) τήν ὁ μι λί α τοῦ Κα θη γου μέ νου τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο-
νῆς μας ἐπί τῇ ἀ να χω ρή σει τοῦ π. Με λε τί ου τό πρῶ τον δι’ 
Ἀ φρι κήν τό 1989 καί τήν ἀν τι φώ νη σι τοῦ τε λευ ταί ου πρός 
τόν σε βα στόν Κα θη γού με νον καί τήν Ἀ δελ φό τη τα τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς μας, δ) ἀ πο σπά σμα τα ἀπό τόν χει ρο το νη τή ρι ο λό-
γο τοῦ π. Με λε τί ου, καί ε) τήν προ σφώ νη σι τοῦ σε βα στοῦ 
Κα θη γου μέ νου μας κα τά τήν ἡ μέ ρα τῆς πρώ της ἐ πι σκέ ψε ως 
τοῦ Ἐ πι σκό που Με λε τί ου στήν Ἱ ε ρά Μο νή μας.
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ΤΟΥ ΜΑ ΚΑ ΡΙ Ω ΤΑ ΤΟ Υ ΠΑ ΤΡΙ ΑΡ ΧΟ Υ Α ΛΕ ΞΑΝ ∆ΡΕ Ι ΑΣ

κ.κ. ΘΕ Ο ∆Ω ΡΟ Υ Β΄

«Ε Ι ΣΕΛ ΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑ ΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ Ο Υ ΣΟ Υ»(*)

«Ὅ σοι εἰς Χρι στόν ἐ βα πτί σθη τε, εἰς τόν θά να τον Α ὐ τοῦ 
ἐ βα πτί σθη τε...» (Πρβλ. Ρωμ. στ΄ 3).

Α ὐ τή εἶ ναι ἡ ἀ πο στο λι κή ὁ μο λο γί α καί ἡ δι α πί στω σις 

τοῦ θεί ου Παύ λου γιά ὅ σους ἔ χουν ἀ κο λου θή σει τόν Χρι-

στό στήν ζωή τους.

Α ὐ τήν τήν ἁ γι ο πνευ μα τι κή βί ω σι τοῦ μυ στη ρί ου τῆς Ἀ να-

στά σε ως καί τῆς κα τά Χρι στόν μαρ τυ ρί ας καί ζω ῆς αἰ σθα νό-

με θα ἔν το να σή με ρα, κα θώς πα νη γυ ρί ζου με τήν ἱ ε ρή μνή μη 

μι ᾶς με γά λης Ἁ γί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, τῆς ἁ γί ας με γα λο-

μάρ τυ ρος Α ἰ κα τε ρί νης τῆς παν σό φου, μι ᾶς Ἁ γί ας ἡ ὁ ποί α 

γεν νή θη κε καί με γά λω σε ἐδῶ στήν Ἀ λε ξάν δρει α. Ἦ ταν μία 

πριγ κί πισ σα τῆς πε ρι ο χῆς, μέ με γά λη μόρ φω σι καί πλού σι α 

φι λαν θρω πι κή δρᾶ σι. Μαρ τύ ρη σε γιά τήν πί στι τοῦ Χρι-

στοῦ μέ τόν πλέ ον φρι κτό τρό πο καί πό τι σε τό δέν δρο τῆς 

Ἐκ κλη σί ας μας μέ τό τί μι ο αἷ μα της.

Σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α μας προ βάλ λει τήν φω τει νή της προσ-

ω πι κό τη τα ὡς φά ρο πνευ μα τι κοῦ προ σα να το λι σμοῦ καί γνη-

σί ας πο ρεί ας καί ὡ ρι μάν σε ως στήν προ σω πι κή μας ζω ή.

Γιά ἐ μᾶς ὅ λους ἐδῶ ἔ χει ἰ δι αί τε ρη ση μα σί α ἡ πα ρου σί α 

τῆς ἁ γί ας Α ἰ κα τε ρί νης, ἀ φοῦ, ὅ πως πο λύ κα λά κα τα λα βαί-

(*) Ὁμιλία κατά τήν χειροτονία τοῦ ἱερομ. Μελετίου Γρηγοριάτου εἰς 
Ἐπίσκοπον Kolwezi, Ἀλεξάνδρεια, 25-11-2006.
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ἀ γά πη τοῦ Κυ ρί ου καί τήν προ σφο ρά στήν ζων τα νή εἰ κό να 

Του, τόν πτω χό καί ἀ νήμ πο ρο ἄν θρω πο, τόν πει να σμέ νο, 

τόν ἀ πο γο η τευ μέ νο, τόν ὀρ φα νό, τήν χή ρα, τόν ἄρ ρω στο, 

καί ἔ δω σες ἀπό τό εἶ ναι σου ὅ ,τι μπό ρε σες στήν δι α κο νί α 

τῆς χρι στι α νι κῆς πί στε ως καί μαρ τυ ρί ας, στήν ἀ γά πη γιά 

τόν Ἀ φρι κα νό ἀ δελ φό!

Ἡ εὐ ρύ τε ρη πε ρι ο χή τῆς Ἱ. Μη τρο πό λε ως Κεν τρι κῆς Ἀ-

φρι κῆς, ὅ που ἰ δι αί τε ρα εὐ λο γεῖ ται καί ἀ να πτύσ σε ται τό 

θε ά ρε στο ἔρ γο τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς, σή με ρα καυ χᾶ ται καί σε-

μνύ νε ται γιά τήν ἐ πι βρά βευ σι αὐ τή τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, τήν 

ἀ να γνώ ρι σι τοῦ Ἀ πο στο λι κοῦ Θρό νου τοῦ ἁ γί ου Μάρ κου 

στό δι κό σου πρό σω πο, τήν ἐ πι βρά βευ σι τῆς με γί στης προσ-

φο ρᾶς καί ἐκ κλη σι α στι κῆς σου δι α κο νί ας. Ἐπί πολ λά -πολ-

λά χρό νι α, πε ρί που μία εἰ κο σα ε τί α, ἐρ γά σθη κες φι λό τι μα, 

μέ δι ά θε σι μα θη τεί ας, μέ δι ά κρι σι, ἀ θό ρυ βα, γνή σι α, σε μνά, 

συν το νι σμέ να καί μέ ὑ πα κο ή στήν Ἐκ κλη σί α καί τόν το πι-

κό Ἐ πί σκο πο, ἔ δω σες τόν κα λύ τε ρο ἑ αυ τό σου καί πέ τυ χες 

ἐν Κυ ρί ῳ νά κα μα ρώ νῃς σή με ρα τούς καρ πούς τῆς πνευ μα τι-

κῆς σου σο δει ᾶς.

Ὅ μως αὐ τή τήν στι γμή πρέ πει νά στρέ ψου με τήν καρ δι ά 

μας καί τήν ἀ γά πη μας στήν ἱ ε ρή καί μαρ τυ ρι κή συγ χρό νως 

μορ φή τοῦ με γά λου Ἱ ε ρα πο στό λου Κο σμᾶ Γρη γο ρι ά του, ὁ ὁ-

ποῖ ος πό τι σε μέ τό αἷ μα του τό ἔρ γο τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς. Σάν 

ἄλ λος Κο σμᾶς Α ἰ τω λός, περ πά τη σε σπι θα μή πρός σπι θα μή 

τά χώ μα τα τῆς ἀ φρι κα νι κῆς γῆς καί κή ρυ ξε τόν Λό γο τοῦ Θε-

οῦ στούς Ἀ φρι κα νούς συ ναν θρώ πους μας. «Πάν τα τά ἔ θνη» 

τῆς εὐ λο γη μέ νης καί ἡ λι ό λου στης αὐ τῆς ἠ πεί ρου χαί ρον ται 

νου με, πρό κει ται γιά μία δι κή μας Ἁ γί α, τήν ὁ ποί α αἰ σθα νό-

μα στε πο λύ κον τά μας. Κά που ἐδῶ σί γου ρα, στούς δρό μους 

καί στά στε νά σο κά κι α τῆς πα λαι ᾶς Ἀ λε ξαν δρεί ας, περ πα-

τοῦ σε καί ἐ λε οῦ σε τούς πτω χούς, συμ πα ρα στε κό ταν στούς 

ἐμ πε ρι στά τους, κα τά τά ἱ στο ρι κά ἱ ε ρά κεί με να τῶν Συ να ξα-

ρί ων.

Σή με ρα καυ χᾶ ται ἡ Ἱ ε ρά Μο νή στό Σι νᾶ, ὅ που εἴ χα με 

καί μεῖς τήν ἰ δι αί τε ρη εὐ λο γί α κα τά τό πα ρελ θόν ἔ τος νά 

τε λέ σου με τήν ἐ πί ση μη πα νή γυ ρι στήν μνή μη της.

Ἐ ψη φι σμέ νε Ἐ πί σκο πε Κο λου έ ζι κ. Με λέ τι ε, σή με ρα, μέ-

σα στήν πνευ μα τι κή αὐ τή παν δαι σί α καί πα νή γυ ρι τῆς ἁ γί-

ας Α ἰ κα τε ρί νης «Πεν τη κο στήν ἑ ορ τά ζο μεν καί προ θε σμί ας 

συμ πλή ρω σιν...», δι ό τι τό Πα νά γι ο Πνεῦ μα πνέ ει πά λι ἀ πό-

ψε μέ πνο ή «βί αι η» καί χα ρι τώ νει τήν ὕ παρ ξί σου. Ζη τεῖ 

τό πο νά κα τοι κή σῃ μέ σα σου καί νά σέ με τα μορ φώ σῃ σέ 

Ἀρ χι ε ρέ α τοῦ Θε οῦ τοῦ Ὑ ψί στου. Τό Πα νά γι ο καί Τε λε ταρ-

χι κό Πνεῦ μα, ἀ γα πη τέ μου Με λέ τι ε, ἔρ χε ται, καί ὅ λοι ἐδῶ 

μα ζί σου αἰ σθα νό μα στε ἔν το νη τήν ἐ πι δη μί α Του καί τήν 

ζων τα νή πα ρου σί α Του.

Εἶ ναι τό σο χα ρα κτη ρι στι κή ἡ προ σευ χή τῆς Ἐκ κλη σί ας 

μας· «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε, Πα ρά κλη τε, τό Πνεῦ μα τῆς Ἀ λη θεί-

ας... κα θά ρι σον ἡ μᾶς... καί σῶ σον, Ἀ γα θέ, τάς ψυ χάς ἡ μῶν».

Εἶ σαι ἕ νας κλη ρι κός μέ δι ά θε σι αὐ το θυ σί ας, μέ ἀ νά λω-

σι τοῦ ἑ αυ τοῦ σου στήν δι α κο νί α τῆς ἀ γά πης γιά τόν συν-

άν θρω πο. Μά πά νω ἀπό ὅλα εἶ σαι ὁ Ἱ ε ρα πό στο λος κλη ρι-

κός. Εἶ σαι ἕ νας γνή σι ος Ἱ ε ρα πό στο λος τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. 

Πρόσ φε ρες τήν ὕ παρ ξί σου ὡς λαμ πά δα και ο μέ νη γιά τήν 
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τοῦν δεῖ κτες πο ρεί ας στήν δι κή τους προ σπά θει α νά πο ρευ-

θοῦν τόν δρό μο τῆς ἀ γά πης καί τῆς κα τα ξι ώ σε ως. Σ᾿ αὐ τήν 

τήν σταυ ρο α να στά σι μη καί ἀ νο δι κή ὁδό ἔρ χε ται δυ να τή ἡ 

φω νή τοῦ Κυ ρί ου καί ὑ πεν θυ μί ζει· «στε νή καί τε θλιμ μέ νη ἡ 

ὁ δός ἡ ἀ πά γου σα εἰς τήν ζω ήν...». Ὅ μως, νά ξέ ρῃς, πώς μέ σα 

ἀπό τίς δυ σκο λί ες καί τούς πει ρα σμούς θά ἔρ χε ται πε ρισ σό-

τε ρη ἡ χά ρις Του καί θά σέ συν τρο φεύ ῃ στήν ἀρ χι ε ρα τι κή 

σου πο ρεί α.

Βλέ πεις αὐ τήν τήν στι γμή ἀ γα πη μέ να πρό σω πα, συνεργά-

τες ἐ κλε κτούς μέ πνεῦ μα αὐ το θυ σί ας στό ἔρ γο τῆς Ἱ ε ρα πο-

στο λῆς, τούς ἀ γα πη τούς ἐν Χρι στῷ καί κα τά πνεῦ μα ἀ δελ-

φούς σου τῆς Ἱ. Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Ἁ γί ου Ὄρους. 

Ὅ λοι εὐ φραί νον ται, μέ ἐ πι κε φα λῆς τόν Γέ ρον τα καί Κα θη-

γού με νο τῆς σε βα σμί ας Ἀ θω νι κῆς Μο νῆς, π. Γε ώρ γι ο Κα ψά-

νη. Ὅ λοι οἱ συ νερ γά τες καί συ νο δοι πό ροι σου στήν Ἱε ρα-

πο στο λι κή πο ρεί α, οἱ Ἱ ε ρα πο στο λι κές Ἀ δελ φό τη τες, ὁ Ἱ ε ρα-

πο στο λι κός Σύν δε σμος «Ἅ γι ος Κο σμᾶς ὁ Α ἰ τω λός» μέ τόν 

ἀ δελ φό μας Γε ώρ γι ο Ἀσ λα νί δη καί οἱ ἀ φα νεῖς ἐρ γά τες τοῦ 

κα λοῦ, βρί σκον ται κον τά σου καί σοῦ ἀ πευ θύ νουν μία καρ-

δι α κή προ σευ χή.

Εἴ σελ θε εἰς τήν χα ράν τοῦ Κυ ρί ου σου. Ἐ φά νη ἡ κοι νή 

Βα σι λεί α. Ἡ Βα σι λεί α τοῦ Χρι στοῦ μέ σα μας ἤδη ἐμ φα νί ζε-

ται, ἀ να τέλ λει, ἔρ χε ται καί σκη νώ νει, κα θώς ἑ τοι μα ζό μα στε 

νά ἐκ φρά σου με στήν ὕ παρ ξί μας τό μυ στή ρι ο τῆς Ζω ῆς καί 

τῆς Ἀ να στά σε ως, στήν Θεί α Λει τουρ γί α.

Σέ λί γο τά τί μι α δῶ ρα θά με τα βλη θοῦν σέ «ὄν τως ζω ή». 

Σέ ἀ λη θι νή τρο φή, τήν ὁ ποί α ἔ χει ἀ νάγ κη νά προσ λά βῃ γιά 

σή με ρα μα ζί μας καί ἀ γάλ λον ται, συμ με τέ χον τα στήν πα νη-

γυ ρι κή αὐ τή παν δαι σί α. Ὁ ἅ γι ος Κο σμᾶς ὁ Α ἰτω λός, ὁ πρύ-

τα νις τῶν Ἱ ε ρα πο στό λων καί φλο γε ρός ἐμ πνευστής τους, 

εὔ χε ται στόν θρό νο τοῦ Χρι στοῦ γιά τήν δι κή σου Ἀρ χι ε ρα-

τι κή πλέ ον Ἱ ε ρα πο στο λι κή πο ρεί α.

Σή με ρα, ἀ γα πη τέ μου Με λέ τι ε, ἡ Ἐκ κλη σί α μας, ἡ Ἁ γί α 

καί Ἱ ε ρά Σύ νο δος τοῦ Πα τρι αρ χεί ου Ἀ λε ξαν δρεί ας καί πά-

σης Ἀ φρι κῆς, τῇ προ τά σει τῆς ἡ με τέ ρας Με τρι ό τη τος, σέ ἐ ξέ-

λε ξε Ἐ πί σκο πο τῆς νε ο ϊ δρυ θεί σης Ἱ. Ἐ πι σκο πῆς Κο λου έ ζι, 

ἀ φοῦ οἱ ποι μαν τι κές, οἱ λα τρευ τι κές καί δι οι κη τι κές ἀ νάγ-

κες ἔ χουν αὐ ξη θῆ στήν πε ρι ο χή Α ὐ τή, καί σέ κα λεῖ γιά νά 

σέ ἀν τα μεί ψῃ δί και α καί εὐ ά ρε στα. Κα λεῖ σαι νά συ νε χί σῃς 

αὐ τήν σου τήν δι α κο νί α ἀπό ὑ ψη λό τε ρη καί πιό ὑ πεύ θυ νη 

θέ σι. Μέ αὐ ξη μέ νες δι οι κη τι κές καί ποι μαν τι κές εὐ θύ νες καί 

ὑ πο χρε ώ σεις. Μέ πε ρισ σό τε ρη ὡ ρι μό τη τα καί μέ γνώ μο να 

τήν κτη θεῖ σα ἐμ πει ρί α καί γνῶ σι σου στό δύ σκο λο καί ἐ πί-

πο νο Ἱ ε ρα πο στο λι κό ἔρ γο.

Ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Μη τρο πο λί της Κεν τρῴ ας Ἀ φρι κῆς κ. 

Ἰ γνά τι ος χαί ρε ται καί «καυ χᾶ ται ἐν Κυ ρί ῳ» γιά τήν πρό ο-

δό σου. Μα ζί του ὅ λοι μας χαι ρό μα στε καί προ σευ χό μα στε 

μέ σα ἀπό τήν καρ δι ά μας νά σοῦ δί νῃ δύ να μι ὁ Μέ γας Ἀρ-

χι ε ρεύς Χρι στός Ἰ η σοῦς νά πο ρεύ ε σαι ἐν εἰ ρή νῃ καί δι και ο-

σύ νῃ καί ἀ λη θεί ᾳ, ὁ δη γών τας τίς ψυ χές τῶν λο γι κῶν προ βά-

των στόν ἀ πά νε μο καί ἀ σφα λῆ λι μέ να τῆς σω τη ρί ας καί τῆς 

λυ τρώ σε ως.

Ὁ κό σμος σή με ρα ἔ χει ἀ νάγ κη ἀπό γνή σι α πρό τυ πα ζω-

ῆς καί μαρ τυ ρί ας. Οἱ κου ρα σμέ νοι ψυ χι κά ἄν θρω ποι ἀ να ζη-
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γῆς, στι γμή φρι κτή, κα τά ἄν θρω πον· ὁ χρό νος στα μα τᾶ καί 

πα ρα χω ρεῖ τήν θέ σι του στήν αἰ ω νι ό τη τα, ἡ ὁ ποί α «με τρᾶ 

ὡς ἡ ἡ μέ ρα ἡ ἐ χθές...» στά μά τι α τοῦ Παν τε λε ή μο νος Θε οῦ.

«Κρῖ νον με, Κύ ρι ε, ὅτι ἐν ἀ κα κί ᾳ μου ἐ πο ρεύ θην...», θά 

ὁ μο λο γῇς πάν το τε μέ τήν παρ ρη σί α τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς 

καί τῆς νη πτι κῆς ὁ μο λο γί ας, ἀ φοῦ πάν το τε ἤ σουν καί πα ρα-

μέ νεις ἕ νας ἀ γω νι στής μο να χός μέ πυ ξί δα προ σα να το λι σμοῦ 

σου τήν προ σευ χή καί τήν νη στεί α.

Καί τώ ρα σέ κα λῶ νά ἔλ θῃς νά ἀ κουμ πή σῃς στό ἱ ε ρό θυ-

σι α στή ρι ο καί νά συγ χο ρεύ σῃς με τά τῶν ἁ γί ων Μαρ τύ ρων 

καί μέ τόν Προ φή τη Ἠ σα ΐ α.

Νά εἶ σαι εὐ λο γη μέ νος, νά εἶ σαι πο λύ χρο νος καί εὐ τυ χι-

σμέ νος πάν το τε στήν ζωή σου καί στήν δι α κο νί α σου. Νά 

ἀ ξι ώ νε σαι νά ζῇς στι γμές καρ πῶν πνευ μα τι κῶν γλυ κυ τά των 

καί πα ρου σί ας εὐ ω δι α στῆς τῆς Βα σι λεί ας τοῦ Ἰ η σοῦ στήν 

ἐ πι σκο πι κή σου πο ρεί α.

«νά ζή σῃ ὁ ἄν θρω πος». Σ᾿ αὐ τήν τήν ἑ ορ τή τοῦ ἐρ χο μοῦ 

θά ψά λου με καί πά λι· «Ἅ γι ος, Ἅ γι ος, Ἅ γι ος, Κύ ρι ος Σαβ βα-

ώθ, πλή ρης ὁ οὐ ρα νός... εὐ λο γη μέ νος ὁ ἐρ χό με νος...» καί θά 

Τοῦ προ σφέ ρου με τά «Σά ἐκ τῶν Σῶν...», ὥ στε νά συ νε χί-

σου με τήν μαρ τυ ρί α τοῦ θα νά του καί τῆς ἀ να στά σε ως τοῦ 

Κυρίου.

Α ὐ τό τό μυ στή ρι ο τῆς ἀ να και νί σε ως καί τῆς ἀ να δη μι ουρ-

γί ας, τό ὁ ποῖ ο ἤδη ζοῦ με μέ σα στήν Θεί α Ἱ ε ρουρ γί α, πλαι-

σι ώ νε ται καί γι γαν τώ νε ται ἀπό τό ἄλ λο μέ γα μυ στή ρι ο τῆς 

Ἀρ χι ε ρω σύ νης, τῆς Ἐ πι σκο πι κῆς δι α κο νί ας, τῆς ὁ ποί ας σέ 

ἀ ξι ώ νει ὁ Χρι στός καί ἡ Ἐκ κλη σί α Του.

Τό τε ρά στι ο πνευ μα τι κό, Ἱ ε ρα πο στο λι κό, κοι νω νι κό καί 

ἀν θρω πι στι κό σου ἔρ γο στήν Κεν τρι κή Ἀ φρι κή θά συ νε χι-

σθῇ μέ τήν χά ρι τοῦ Θε οῦ καί τήν πο λύ τι μη συ νερ γα σί α τῶν 

δι α κό νων τῆς ἀ γά πης. Θά πα ρα κο λου θοῦ με τήν ἐ ξέ λι ξι καί 

τήν πο λυ σχι δῆ προ σπά θει ά σου μέ ἰ δι αί τε ρο ἐν δι α φέ ρον καί 

θά συμ πο ρευ ό μα στε, θά συμ με ρι ζό μα στε καί μεῖς τόν ἀ γῶ να 

σου γιά πο λύ καί καρ πο φό ρο θε ρι σμό.

Ἀ γα πη τέ μου Με λέ τι ε, ἐ ψη φι σμέ νε Ἐ πί σκο πε τῆς Ἐκ κλη-

σί ας τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ Μάρ κου,

Α ὐ τήν τήν στι γμή μέ προ σευ χη τι κή δι ά θε σι ἐ πι κα λοῦ μαι 

τήν πρε σβεί α τῆς Μη τέ ρας τοῦ Κυ ρί ου, τῆς Κυ ρᾶς τῶν Ἀγ γέ-

λων, τῶν Ἁ γί ων ἀ σκη τῶν καί Ὁ σί ων, τοῦ ὁ σί ου Σάβ βα, τοῦ 

ἁ γί ου Νε κτα ρί ου, τῶν Τα ξι αρ χῶν καί τῆς ἁ γί ας Α ἰ κα τε ρί-

νης τῆς Παν σό φου.

«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον τόν δοῦ λον Σου...» καί «ἐ πά κου σον ἡ μῶν 

τῶν δε ο μέ νων Σου ἐν τῇ ὥρᾳ ταύ τῃ». Εἶ ναι ὥρα πε ρι συλ λο-
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Καρυαί τῇ 5-11-2006

Ἀρ. πρωτ. Φ.2/5β/2042

Πανοσιολογιώτατον

Καθηγούμενον

Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου

Ἀρχιμανδρίτην Γεώργιον

εἰς Αὐτήν

Τήν Ὑμετέραν ἀγαπητήν Πανοσιολογιότητα

φιλαδέλφως ἐν Κυρίῳ προσαγορεύομεν.

Λα βόν τες γνῶ σιν τῆς γε νο μέ νης ἐ κλο γῆς ὑπό τῆς Ἁ γι ω τά-

της Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας ὡς Ἐ πι σκό που Κα τάγ κας 

τοῦ ἐκ τῶν ἀ δελ φῶν τῆς κα θ᾿ Ὑ μᾶς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς καί ὑ πευ-

θύ νου τοῦ Ἱ ε ρα πο στο λι κοῦ Κλι μα κί ου ἐν Κο λου έ ζι Ζα ΐρ Ἱ-

ε ρο μο νά χου Με λε τί ου, προ α γό με θα ὅ πως διά τοῦ πα ρόν τος 

ἱ ε ρο κοι νο σφρα γί στου ἡ μῶν γράμ μα τος ἐκ φρά σω μεν τήν ἐπί 

τῷ γε γο νό τι τού τῳ ἡ με τέ ραν χα ράν καί συγ κί νη σιν, με τά 

τῶν ὁ λο θέρ μων συγ χα ρη τη ρί ων εὐ χῶν ἐκ μέ ρους πάν των 

τῶν ἁ γι ο ρει τῶν πα τέ ρων.

Ἔ χο μεν τήν πε ποί θη σιν ὅτι ἡ στε λέ χω σις τῆς Ἱ ε ραρ χί ας 

τῆς Ὀρ θο δό ξου ἡ μῶν Ἐκ κλη σί ας μέ τό πρό σω πον τοῦ προ-

μνη σθέν τος ἀ δελ φοῦ ἀ πο βή σε ται ἐπ᾿ ἀ γα θῷ Α ὐ τῆς, συ σφιγ-

γού σης τόν σύν δε σμον με τά τοῦ Ἁ γι ω νύ μου Ἄθω καί ἑ δραι-

ου μέ νης ἐπί τήν πα τρο πα ρά δο τον ἁ γι ο ρει τι κήν μο να στι κήν 

πνευ μα τι κό τη τα, τῇ δέ κα θ᾿ Ὑ μᾶς Ἱ ε ρᾷ Μο νῇ καί συ νό λῳ 

τῷ ἁ γι ο ρει τι κῷ μο να χι σμῷ πολ λήν τήν ἠ θι κήν ἐ νί σχυ σιν καί 

τι μήν πε ρι ποι εῖ.

Ἐπί δέ τού τοις ἐ πι κα λού με νοι ἐπί τῷ Θε ο φι λε στά τῳ κ. 

Με λε τί ῳ τήν εὐ λο γί αν τῆς Ἐ φό ρου τοῦ Ἱ ε ροῦ ἡ μῶν Τό που 

καί κοι νῆς Μη τρός πάν των τῶν Χρι στι α νῶν Ὑ πε ρα γί ας Θε-

ο τό κου, πρός ἐ πα ξί αν ἐ πι τέ λε σιν τῆς ἀρ χο μέ νης ὑ ψη λῆς δι α-

κο νί ας αὐ τοῦ καί διά μί αν εἰ σέ τι φο ράν συγ χαί ρον τες Ὑ μῖν, 

δι α τε λοῦ μεν με τά τῆς ἐν Χρι στῷ ἀ γά πης καί φι λα δελ φί ας

Ἅ παν τες οἱ ἐν τῇ κοι νῇ Συ νά ξει Ἀν τι πρό σω ποι
καί Προ ϊ στά με νοι τῶν εἴ κο σιν Ἱ ε ρῶν Μο νῶν

τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους Ἄ θω.
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ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ ΤΟΥ ΤΕ ΛΩ ΝΟ Υ ΚΑΙ ΦΑ ΡΙ ΣΑ Ι Ο Υ

ΚΑΙ ΠΕ ΡΙ Ι Ε ΡΑ ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ(*)

Ἡ ση με ρι νή πα ρα βο λή τοῦ Ἱ ε ροῦ Εὐ αγ γε λί ου, τοῦ Τε-

λώ νου καί τοῦ Φα ρι σαί ου, μᾶς προ βάλ λει ὡς πα ρά-

δει γμα τήν τε λω νι κή προ σευ χή, πού γί νε ται μέ συν τε τριμ μέ-

νη καρ δί α. Συγ χρό νως μᾶς προ τρέ πει νά ἀ πο φύ γου με τήν 

φα ρι σα ϊ κή προ σευ χή, ἡ ὁ ποί α γί νε ται μέ αὐ το δι καί ω σι καί 

μέ κα τά κρι σι.

 Κα νέ νας πνευ μα τι κός ἀ γώ νας δέν μπο ρεῖ νά γί νῃ χω ρίς 

τήν προ σευ χή. Τά νο ή μα τα τῆς πα ρα βο λῆς αὐ τῆς ἔ χουν πο λύ 

με γά λη ση μα σί α ἰ δι αι τέ ρως τώ ρα, ἀ φοῦ σέ λί γο θά κλη θοῦ-

με σέ ἐν το νω τέ ρους πνευ μα τι κούς ἀ γῶ νας καί ἀ φοῦ ἡ προσ-

ευ χή εἶ ναι τό κυ ρι ώ τε ρο ὅ πλο στόν πνευ μα τι κό ἀ γῶ να. 

Ὅ μως τό ὅ πλο αὐ τό εἶ ναι ἀ νε νέρ γη το, ἐάν δέν συ νο-

δεύ ε ται ἀπό βα θει ά τα πεί νω σι. ῎ Ο χι μό νον εἶ ναι ἀ νε νέρ γη-

το, ἀλ λά κά νει καί κα κό στήν ψυ χή του ἐ κεῖ νος ὁ ὁ ποῖ ος 

προσεύ χε ται φα ρι σα ϊ κῶς. Γι᾿ αὐ τό μᾶς προ ει δο ποι εῖ ἡ Ἐκ-

κλη σί α· «προ σεύ χε σθε» –χω ρίς προ σευ χήν τί πο τα τό κα λό 

δέν γί νε ται–, ἀλ λά «προ σεύ χε σθε τε λω νι κῶς». ∆έν μᾶς σώ ζει 

ἡ προ σευ χή· μᾶς σώ ζει ἡ τε λω νι κή προ σευ χή, ἡ προ σευ χή μέ 

(*) Ὁμιλία εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας τῇ 6ῃ/19ῃ Φεβρουαρίου 
1989 ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τοῦ ἱερομονάχου Μελετίου εἰς τήν Ἀφρικήν τό 
πρῶτον.

βα θει ά τα πεί νω σι καί μέ συν τε τριμ μέ νη καρ δι ά. Ὅ ταν λέ με 

τήν προ σευ χή· «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱέ τοῦ Θε οῦ, ἐ λέ η σόν 

με τόν ἁ μαρ τω λόν» καί αἰ σθα νώ με θα τό «ἁ μαρ τω λόν», τό τε 

καί τό «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ» πι ά νει. Ὅ ταν δέν αἰ σθα νώ με-

θα «τόν ἁ μαρ τω λόν», δέν πι ά νει τό «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ». 

Ἔ τσι παι δα γω γού με νοι, μπο ροῦ με νά προ σευ χώ με θα ἐ-

πα ξί ως καί στό κελ λί μας ἀλ λά καί στόν Να ό, ὅ πως καί ἐν 

τῷ Ναῷ εἰ σῆλ θον ὁ τε λώ νης καί ὁ φα ρι σαῖ ος νά προ σευ χη-

θοῦν. Βέ βαι α ὁ Να ός ὁ δι κός μας πλέ ον δέν εἶ ναι ὁ Να ός ὁ 

Νο μι κός, τῆς σκι ᾶς καί τοῦ Νό μου, ἀλ λά εἶ ναι ὁ Να ός τῆς 

Χά ρι τος, εἶ ναι ὁ Να ός τῆς Και νῆς ∆ι α θή κης, εἶ ναι ὁ Να ός 

ὁ ὁ ποῖ ος κα θη γι ά σθη μέ τό αἷ μα ὄχι τρά γων καί μό σχων, 

ὅ πως λέ γει ἡ πρός ῾Ε βραί ους ἐ πι στο λή, ἀλ λά μέ τό Α ἷ μα τοῦ 

Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Σ᾿ αὐ τόν λοι πόν τόν Ναό τα πει νῶς προ σερ-

χό με νοι καί προ σευ χό με νοι, ζοῦ με τήν ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ, τό 

ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ, τήν εὐ σπλαγ χνί α τοῦ Θε οῦ, τήν θυ σί α τοῦ 

Χρι στοῦ, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι θυ σί α γιά ὅ λον τόν κό σμο. 

Ἐάν δέν στα θοῦ με μέ βα θει ά τα πεί νω σι καί συν τρε τριμ-

μέ νη καρ δί α μέ σα στόν Ναό τοῦ Θε οῦ, δέν θά αἰ σθαν θοῦ με 

τό μυ στή ρι ο τῆς Βα σι λεί ας τοῦ Θε οῦ. ∆έν θά αἰ σθαν θοῦ με 

τό νό η μα τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας. ∆έν θά ζή σου με τήν Θεί α 

Λει τουρ γί α. Ὅ ταν ὅ μως στα θοῦ με μέ βα θει ά τα πεί νω σι, τό-

τε πολ λά καί και νά μυ στή ρι α θά μα θη τευ θοῦ με στήν Ἁ γί α 

μας Ἐκ κλη σί α, τά ὁ ποῖ α κυ ρί ως ἐκ φρά ζει ἡ Θεί α Λει τουρ-

γί α.

Ἕνα ἀπό τά μυ στή ρι α αὐ τά, ἴ σως τό κεν τρι κώ τε ρο, εἶ-

ναι, ὅτι ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός προ σφέ ρε ται ἐ πά νω στόν Γολ γο-
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θᾶ, καί σέ κά θε Θεί α Λει τουρ γί α, ὑ πέρ τῆς τοῦ κό σμου ζω ῆς 

καί σω τη ρί ας. Γιά τήν σω τη ρί α καί ζωή ὅ λου τοῦ κό σμου, 

ὅ λων τῶν ἀν θρώ πων. Ἔ τσι στήν Θεί α Λει τουρ γί α δέν μπο-

ροῦ με νά ζοῦ με ἐ γω ϊ στι κά, σκε πτό με νοι μό νον τήν σω τη ρί α 

μας, ἀλ λά μᾶς ἀ νοί γε ται μία θέα με γά λη, νά δοῦ με καί νά 

πο νέ σου με ὅλο τόν κό σμο, ὅ πως τόν βλέ πει καί τόν πο νά-

ει ὁ Θε ός. Καί νά αἰ σθαν θοῦ με ὅτι ἡ θυ σί α τοῦ Χρι στοῦ εἶ-

ναι γιά ὅ λους τούς ἀν θρώ πους, γνω στούς καί ἀ γνώ στους, 

ὁ μο ε θνεῖς καί ἑ τε ρο ε θνεῖς, ἄ σπρους καί μαύ ρους. Καί γι᾿ 

αὐ τό ὀρ θῶς ἐ λέ χθη ὅτι ἡ Θεί α Λει τουρ γί α εἶ ναι τό κέν τρο 

τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἱ ε ρα πο στο λῆς. Μέ τό «δι ̓ εὐ χῶν» τῆς Θεί ας 

Λει τουρ γί ας ἀρ χί ζει τό «εὐ λο γη τός» τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς. Ἱ ε-

ρα πο στο λῆς ὄχι μό νον πρός τούς ἀλ λο ε θνεῖς, ἀλ λά καί πρός 

τούς ὁ μο ε θνεῖς. Κα νείς δέν μπο ρεῖ νά φύ γῃ ἀπό τήν Θεί α 

Λει τουρ γί α χω ρίς πό νο, σκέ ψι καί ἀ γά πη γιά ὅ λους τούς 

ἀν θρώ πους· τούς γνω στούς καί τούς ἀ γνώ στους, τούς χρι στι-

α νούς καί τούς μή χρι στι α νούς.

Ἐ πει δή ἡ Ἁ γί α μας Ἐκ κλη σί α ἔ τσι ζῆ τό μυ στή ρι ο τῆς 

ἀ γά πης τοῦ Θε οῦ μέ σα στήν Θεί α Λει τουρ γί α, εἶ ναι πάν το-

τε Ἐκ κλη σί α Ἀ πο στο λι κή, Ἐκ κλη σί α ἡ ὁ ποί α πο νά ει γιά 

ὅλο τόν κό σμο, Ἐκ κλη σί α πού ἐ πι θυ μεῖ τόν φω τι σμό ἁ πάν-

των τῶν ἀν θρώ πων, ὅ πως λέ με καί στό μυ στή ρι ο τοῦ Ἁ γί ου 

Βα πτί σμα τος, καί στήν κου ρά τοῦ Μο να χοῦ· «Εὐ λο γη τός ὁ 

Θε ός ὁ θέ λων πάν τας ἀνθρώπους σω θῆ ναι καί εἰς ἐ πί γνω-

σιν ἀ λη θεί ας ἐλ θεῖν». Ἀ φοῦ θέ λει ὁ Θε ός, ὁ Οὐ ρά νι ος Πα-

τέ ρας μας, «πάν τας ἀν θρώ πους σω θῆ ναι καί εἰς ἐ πί γνω σιν 

ἀ λη θεί ας ἐλ θεῖν», μπο ρεῖ νά μή θέ λου με τό ἴ δι ο καί ἐ μεῖς πού 

εἴ με θα δι κοί Του καί πού μέ σα στήν Θεί α Λει τουρ γί α λαμ-

βά νο με τό ἦ θος τό δι κό Του, πού εἶ ναι ἦ θος σταυ ρι κό καί 

θυ σι α στι κό γιά ὅ λους τούς ἀν θρώ πους; 

Μέ αὐ τό τό πνεῦ μα διε ξά γε ται ἡ Ὀρ θό δο ξος ῾Ι ε ρα πο-

στολή, εἴ τε στό ἐ σω τε ρι κό εἴ τε στό ἐ ξω τε ρι κό. Μέ αὐ τό τό 

πνεῦ μα πρέ πει νά δι ε ξά γε ται, γιά νά εἶ ναι καί ἀ λη θι νά Ὀρ-

θόδο ξος. Καί μέ  αὐ τό τό πνεῦ μα ὁ ἀ εί μνη στος πα τήρ Κο σμᾶς 

προ σέ φε ρε τόν ἑ αυ τό του θυ σί α ζῶ σα ὑ πέρ φω τισμοῦ τῶν 

ἀ δελ φῶν μας Ἀ φρι κα νῶν, αὐ τῶν τῶν τα πει νῶν καί πτω χῶν 

ἀ δελ φῶν τοῦ Χρι στοῦ, πε ρί τῶν ὁ ποί ων εἶ πεν ὁ Κύ ρι ος τήν 

πα ρα βο λήν· «ἐ φ᾿ ὅ σον ἐ ποι ή σα τε ἑνί τού των τῶν ἀ δελ φῶν 

μου τῶν ἐ λα χί στων, ἐ μοί ἐ ποι ή σα τε». Οἱ ἀ δελ φοί μας αὐ τοί 

εἶ ναι σή με ρα πε ρισ σό τε ρο ἀπό πολ λούς ἄλ λους ἀν θρώ πους, 

οἱ ἐ λά χι στοι ἀ δελ φοί τοῦ Ἰ η σοῦ. 

Ὁ Θε ός ἠ θέ λη σε νά κα λέ σῃ κον τά του τόν πα τέ ρα Κο-

σμᾶ καί νά τόν ἀ να παύ σῃ ἀπό τῶν κό πων αὐ τοῦ. Ἡ ἀ δελ-

φό της μας, πι στεύ ω Θεί ῳ Πνεύ μα τι κι νου μέ νη, ἀ πε φά σι σε 

νά ἀ πο στεί λῃ τόν πα τέ ρα Με λέ τι ο, νά προ σφέ ρῃ καί αὐ τός 

τα πει νά τήν δι α κο νί α του στό ἔρ γο τό ὁ ποῖ ο εἶ χε ἀρ χί σει 

ὁ ἀ εί μνη στος καί μα κα ρι στός πα τήρ Κο σμᾶς. Ἦλ θε ἡ ὥρα 

νά ἀ να χω ρή σῃ. Εὐ χό με θα ὁ Θε ός νά εὐ λο γῇ τήν πο ρεί α του 

καί νά τόν σκε πά ζῃ. Ἡ Κυ ρί α Θε ο τό κος νά εἶ ναι με τ᾿ αὐ τοῦ 

καί οἱ προ στά ται τῆς Μο νῆς μας, ὁ ἅ γι ος Νι κό λα ος, ὁ ὅ σι ος 

Γρη γό ρι ος καί ἡ ἁ γί α Ἀ να στα σί α. ̔Η Χά ρις τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ-

μα τος, ἡ ὁ ποί α ὅ λους τούς ἐρ γά τας τῆς Ἐκ κλη σί ας ἱ κα νώ νει 

καί τε λει ώ νει εἰς ἐκ πλή ρω σιν τῆς ἀ πο στο λῆς των, τό Πα νά-

γι ο Πνεῦ μα, πού εἶ ναι ἡ κι νη τή ρι ος δύ να μις κά θε ἀ πο στο λῆς 
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στό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας, νά φω τί ζῃ καί ἐ νερ γῇ διά τοῦ πα-

τρός Με λε τί ου, εἰς δό ξαν τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ καί τοῦ 

Ἁ γί ου Πνεύ μα τος καί εἰς στε ρέ ω σιν καί αὔ ξη σιν τῆς Ἁ γί ας 

μας Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας.
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«ΗΤΑΝ ΘΕΪΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ»(*)

Σε βα στέ μου Γέ ρον τα,

σε βα στοί μου πα τέ ρες καί ἀ δελ φοί, 

Πρίν ἀ να χω ρή σω στήν Ἀ φρι κή, γιά τήν μαύ ρη ῎ Η πει ρο, 

γιά τά ῎ Ε θνη τά ὁ ποῖ α δέν ἐ γνώ ρι σαν Θε όν, θά ἤ θε λα νά πῶ 

με ρι κές σκέ ψεις, τίς ὁ ποῖ ες θά ἔ λε γα τό βρά δυ στήν σύ να ξι 

πού κά νου με κά θε Κυ ρι α κή. Ἐ πει δή ὅ μως φεύ γω ἐ κτά κτως, 

πα ρε κά λε σα τόν Γέ ρον τα νά μοῦ ἐ πι τρέ ψῃ νά τίς πῶ τώ ρα.

 Εἶ μαι σα ράν τα ἑ νός ἐτῶν. Με ρι κές φο ρές κα τα λα βαί νω 

εἴ τε ἀπό τήν προ σευ χή εἴ τε ἀπό ὡ ρι σμέ νες σκέ ψεις, ὅτι κά-

ποι α πρά γμα τα τά ὁ ποῖ α ζη τοῦ με στήν προ σευ χή μας, πο-

λύ–πο λύ βα θει ά καί ἀ νυ πο ψί α στα, φα νε ρώ νον ται μπρο στά 

μας, πρα γμα το ποι οῦν ται, καί τό τε λέ με: Α ὐ τό πού εἶ χα ζη τή-

σει κά πο τε ἀπό τόν Θε ό, τώ ρα γί νε ται πρα γμα τι κό της. Πρά-

γμα τι, Γέ ρον τα, τώ ρα ἐκ πλη ρώ νον ται με ρι κά πρά γμα τα πού 

εἶ χαν ἐμ φα νι σθῆ σάν μυ στι κές, ἀ δι ό ρα τες ἐ πι θυ μί ες μέ σα 

στά σα ράν τα χρό νι α τῆς ζω ῆς μου. Α ὐ τές οἱ στι γμές, νο μί ζω, 

πώς ἦ ταν θε ϊ κές στι γμές. Τώ ρα πού ἑρ μη νεύ ον ται λέ ω· πό σο 

τυ φλός ἤ μουν τό τε, πού δέν μπο ροῦ σα νά τό συ νει δη το ποι ή-

σω αὐ τό, πα ρά μό νον ἐ λά χι στες φο ρές στήν ζωή μου.

 Ἀπό μι κρό παι δί ἕως ὅ του με γά λω σα ἕ νας πό θος ἔ και γε 

μέ σα στήν καρ δι ά μου· νά γί νω κλη ρι κός. Τόν μο να χι σμό 

δέν τόν ἐ γνώ ρι ζα. Α ὐ τός ὁ πό θος μέ συ νώ δευ ε σέ ὅλη μου 

(*) Ὁμιλία τοῦ π. Μελετίου εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 
ἀναχωρήσει αὐτοῦ δι᾿ Ἀφρικήν, τῇ 6ῃ/19ῃ Φεβρουαρίου 1989.
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κά νου με καί τόν πα τέ ρα Με λέ τι ο Πνευ μα τι κό. Ἐγώ ὅ μως 

εἶ πα· δέν γί νε ται αὐ τό τό πρᾶ γμα, Γέ ρον τα, δι ό τι εἶ μαι πο λύ 

νέ ος καί, ἀ φοῦ ἐγώ ποι μαί νο μαι, πῶς θά ποι μαί νω ἄλ λους; 

Λέ γει ὁ πα τήρ Γρη γό ρι ος· θά ἤ θε λα νά ἀ παν τή σω ἐγώ ἀν τί 

γιά τόν Γέ ρον τα σέ σέ να. Ἄ κου σες; Ἀ λλοί μο νο σέ μᾶς πού 

δέν εἴ μα στε σέ συγ κε κριμ έ νη ὑ πα κο ή, ὅ πως ἐ σεῖς· καί θά ποι-

μαί νε σαι καί θά ποι μαί νῃς. Πρά γμα τι! Ἀπό τό τε τό θε ω ροῦ-

σα πο λύ ση μαν τι κό αὐ τό πού εἶ πε ὁ πα τήρ Γρη γό ρι ος, καί 

προ σπα θοῦ σα πάν το τε νά κά νω ὑ πα κο ή. ∆υ στυ χῶς ὅ μως, 

Γέ ρον τα, τό ξέ ρε τε, καί ἐ σεῖς καί οἱ ἀ δελ φοί, πό σο ζω η ρός 

τύ πος εἶ μαι, καί ὅτι δέν τά κα τα φέρ νω πάν το τε καί σᾶς στε-

νο χω ρῶ.

 ῾Ο θά να τος τοῦ πα τρός Κο σμᾶ ἄλ λα ξε πά λι ἐν τε λῶς τά 

πρά γμα τα.

Πρίν μι λή σω ὅ μως γι᾿ αὐ τό, θά ἤ θε λα νά πῶ ὅτι καί τό ὄ-

νο μα ἀ κό μη τοῦ πα τρός Κο σμᾶ πε ρι ποι εῖ, ἀ δελ φοί, τι μή γιά 

τό Μο να στή ρι μας, δι ό τι ὁ πα τήρ Κο σμᾶς ἦ ταν ἕ νας Ἀ πό-

στο λος, ἕ νας ἐρ γά της τοῦ Εὐ αγ γε λί ου, πού ἄ φη σε τά κόκ κα-

λά του στήν Ἀ φρι κή καί πρε σβεύ ει γιά μᾶς. 

Τώ ρα, τί μέ ἔ κα νε νά δε χθῶ χω ρίς ἀν τίρ ρη σι σέ σᾶς, Γέ-

ρον τα, νά πάω κά τω στήν Ἀ φρι κή; ∆έν ξέ ρω ἐάν σᾶς τό εἶ πα 

χθές, ὅτι τρί α πρά γμα τα μέ κά να νε. ῞ Ο ταν ἤρ θα τε προ χθές 

ἀπ᾿ ἔ ξω, με τά τόν θά να το τοῦ πα τρός Κο σμᾶ, ἦρ θα νά σᾶς 

δῶ, γιά νά συ ζη τή σου με γιά τίς δου λει ές τοῦ οἰ κο νο μεί ου. Ἐ-

σεῖς ὅ μως μοῦ εἴ πα τε· «πε ρί με νε, δι ό τι θέ λω νά συ ζη τή σου με 

κά τι ἄλ λο». Πρά γμα τι, ἀρ χί σα τε νά μοῦ λέ τε γιά τόν πα τέ ρα 

Κο σμᾶ. Στό τέ λος προ σθέ σα τε: «Πά τερ Με λέ τι ε, τί θά γί νῃ 

τήν παι δι κή καί ἐ φη βι κή ζω ή. Ὅ ταν κα τό πιν πῆ γα στήν Λα-

μί α, στήν ἐκ κλη σι α στι κή σχο λή, ἐ πι σκέ φθη κα γιά πρώ τη φο-

ρά ἕνα Μο να στή ρι. Τό τε εἶ πα· ἐδῶ θά πρέ πει νά τε λει ώ σω 

τήν ζωή μου, στό Μο να στή ρι.

Στήν σχο λή ὅ που ἔ με να, ὅ ταν δι ά βα ζα τά πε ρι ο δι κά «Ἐνο-

ρί α» καί «Ἐκ κλη σί α» καί ἔ βλε πα τίς με λέ τες τοῦ Κη θύ ρων 

Με λε τί ου, ἔ λε γα· τί ὡ ραῖ ο ὄ νο μα αὐ τό! Μα κά ρι νά μέ ἔ λε-

γαν καί ἐ μέ να Με λέ τι ο. Καί ἦλ θαν τά πρά γμα τα ἔ τσι, καί 

ἔ γι να Μο να χός καί ὠ νο μά σθη κα Με λέ τι ος.

Ὅ ταν ἔ βλε πα τό Μο να στή ρι μας στίς κάρ τες, ἔ λε γα· τί 

ὡ ραῖ ο Μο να στή ρι αὐ τό! Μα κά ρι νά μέ ἀ ξί ω νε ὁ Θε ός νά 

ἤ μου να σ᾿ αὐ τό τό Μο να στή ρι. Τά ἔ φε ρε ἔ τσι ὁ Θε ός, πού ἀ-

ναγ κα στι κά μᾶς πῆ ρε ἀπό τήν Χαλ κί δα καί μᾶς ἔ φε ρε ἔ δῶ.

 Ὅ ταν ἐ γνώ ρι σα ἐ σᾶς Γέ ρον τα τό 1969-70, –τό τε ἤ μουν 

μα ζί μέ τόν πα τέ ρα Εἰ ρη ναῖ ο, καί οἱ δύο παι δι ά τῆς θε ο λο-

γι κῆς Σχο λῆς–, καί μᾶς μι λού σα τε γιά τόν μο να χι σμό, –τό τε 

ἤ σα σταν λα ϊ κός ἐ σεῖς–, ἔ λε γα ἀπό μέ σα μου· τί ὡ ραῖ ος ἄν-

θρω πος! Γι α τί νά μή γί νῃ καί αὐ τός Μο να χός, νά πᾶ με καί 

ἐ μεῖς κον τά του; Τήν δεύ τε ρη φο ρά πού σᾶς συ νάν τη σα, σᾶς 

εἶ πα· γι α τί δέν γί νε σθε κλη ρι κός κύ ρι ε Γε ώρ γι ε; Καί μοῦ ἀ-

παν τή σα τε· σκέ πτο μαι νά γί νω. Τό τε καί ἐγώ ἔ μει να κον τά 

σας. Κα τό πιν ἔ γι να Μο να χός, μέ τίς εὐ χές σας Γέ ρον τα, Κλη-

ρι κός, ∆ι ά κο νος, Πρε σβύ τε ρος.

 Κά ποι α φο ρά, τό 1980, μό λις εἴ χα με ἐ πι στρέ ψει ἀπό τήν 

Θεσ σα λο νί κη μα ζί, καί εἶ χε ἔλ θει καί ὁ πα τήρ Γρη γό ρι ος Μι-

χα η λί δης, συν τρώ γα με στό ἀρ χον τα ρί κι. Τό τε εἴ πα τε στόν 

πα τέ ρα Γρη γό ρι ο· στήν πα νή γυ ρι τῆς Ἁ γί ας Ἀ να στα σί ας θά 
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Ἔτσι κα τά λα βα ὅτι εἶ ναι θέ λη μα τοῦ Θε οῦ νά πάω στήν 

Ἀ φρι κή καί νά συ νε χί σω τό θε ά ρε στο ἔρ γο τοῦ πα τρός Κο-

σμᾶ. Πι στεύ ω στίς προ σευ χές σας καί ἔ τσι ξε θαρ ρεύ ω, γιά 

νά πάω νά ἀρ χί σω, Γέ ρον τα, τό ἔρ γο αὐ τό τοῦ Εὐ αγ γε λί ου.

 Συγ χω ρέ στε με, ἐάν αὐ τό πού θά πῶ εἶ ναι δι δα σκα λί α. 

Τό ση με ρι νό Εὐ αγ γέ λι ο πού ἀ κού σα με, τοῦ τε λώ νου καί τοῦ 

φα ρι σαί ου, μᾶς δεί χνει ὅτι ὁ δρό μος τοῦ Χρι στι α νοῦ εἶ ναι 

ὁ δρό μος τῆς τα πει νώ σε ως. Θά ἤ θε λα καί ἐ γώ, πού δέν ἔχω 

τήν τα πεί νω σι, νά ζη τή σω ἀπό τήν ἀ γά πη σας νά εὔ χε σθε 

γιά μέ να νά μοῦ δί νῃ ὁ Θε ός τα πεί νω σι. 

Ἐ πει δή σάν ἄν θρω πος σᾶς ἔχω στε νο χω ρή σει, Γέ ρον τα, 

καί ἐ σᾶς καί τούς ἀ δελ φούς, ζη τῶ συγ χώ ρη σι ἀπό ὅ λους ὅ-

σους ἐ λύ πη σα, εἴ τε μέ τήν θέ λη σί μου εἴ τε ἄ θε λά μου. Σή με ρα 

μά λι στα τό πρωΐ σκε πτό μου να· πό σες φο ρές ἔχω ἀ δι κή σει 

τόν ἑ αυ τό μου, ὅ ταν εἴ τε ὁ Θε ός εἴ τε ὁ Γέ ρον τας εἴ τε οἱ ἀ-

δελ φοί μέ εἴ χα νε τα πει νώ σει, καί ἐγώ δέν δε χό μου να τίς τα-

πει νώ σεις; Νά! τώ ρα φεύ γω, καί θά εἶ μαι ξε κρέ μα στος στά 

χέ ρι α τοῦ Θε οῦ. Α ὐ τό μέ κά νει ἔτι πε ρισ σό τε ρο νά σᾶς θυ μᾶ-

μαι καί νά ἐλ πί ζω στίς προ σευ χές σας. Θά μέ συγ χω ρή σε τε, 

πού θά πῶ μιά συμ βου λή πρός τούς νε ω τέ ρους ἀ δελ φούς τώ-

ρα πού φεύ γω: Ἀ δελ φοί νά ὑ πο μέ νου με τίς τα πει νώ σεις, εἴ τε 

εἶ ναι ἀπό τόν Θε ό εἴ τε εἶ ναι ἀπό τόν Γέ ρον τα εἴ τε εἶ ναι ἀπό 

τούς ἀ δελ φούς. Καί ὅ ταν δε χό μα στε αὐ τές τίς τα πει νώ σεις, 

τό τε πρα γμα τι κά μᾶς χα ρι τώ νει ὁ Θε ός. Ἕνα πρᾶ γμα ζη τῶ 

ἀπό τόν Θε ό· νά μοῦ δώ σῃ ζῆ λο, ὥ στε νά πάω νά ἐρ γα σθῶ 

γιά τήν δό ξα Του, καί νά μοῦ δώ σῃ καί τα πεί νω σι. 

τό ἔρ γο τοῦ πα τρός Κο σμᾶ;» Ἀ πήν τη σα: «Γέ ρον τα, ὅ ,τι σᾶς 

φω τί σῃ ὁ Θε ός κά νε τε». Καί ἐ σεῖς: «Νο μί ζω ὅτι πρέ πει νά τό 

ἀ να λά βῃς ἐ σύ». Τό τε κα τά λα βα, ἀπό τόν πό νο πού μοῦ τό 

λέ γα τε, ὅτι δέν μπο ροῦ σα νά ἀρ νη θῶ. Πρά γμα τι, ἡ ἐ πι θυ μί α 

σας αὐ τή μοῦ μί λη σε βα θει ά στήν καρ δι ά μου καί δέν στε-

νο χω ρή θη κα κα θό λου. Καί τώ ρα φεύ γω καί δέν στε νο χω ρι-

έ μαι γι α τί φεύ γω· σάν νά μέ ἔχῃ πι ά σει μία ἀ ναι σθη σί α. Τό 

ἕνα ἦ ταν αὐ τό. 

Τό δεύ τε ρο εἶ ναι ἕνα γε γο νός μέ τόν πα τέ ρα Κο σμᾶ. Τό 

κα λο καί ρι, πού ὁ πα τήρ Κο σμᾶς ἦ ταν ἐ δῶ, εἶ χα τήν πόρ τα 

τοῦ κελ λι οῦ μου ἀ νοι κτή. Ἔ τυ χε νά περ νά ῃ ἀπό ἐ κεῖ καί 

μοῦ λέ γει· «τί κά νεις πά τερ Με λέ τι ε;». «Κα λά, πά τερ Κο σμᾶ, 

τοῦ ἀ παν τῶ, ἔλα μέ σα». Τοῦ προ σέ φε ρα ἕνα κα φέ, καί αὐ-

τός μοῦ λέ γει· «εἶ πα στόν Γέ ρον τα νά σέ πά ρω κά τω στήν 

Ἀ φρι κή. Ὁ Γέ ρον τας ὅ μως εἶ πε· “ὄχι τώ ρα, ἀλ λά τήν ἄλ λη 

φο ρά πού θά ἔρ θῃς”. Ὅ ταν ξα νάρ θω, λοι πόν, θά πά ρω ἐ σέ-

να καί τόν πα τέ ρα Ἰ γνά τι ο». Ὅ μως δέν μπό ρε σε νά ξα να έλ-

θῃ, δι ό τι τόν πῆ ρε ὁ Θε ός. Σκέ πτο μαι, ὅτι αὐ τό πού εἶ χε πῆ 

τό τε ὁ πα τήρ Κο σμᾶς ἑρ μη νεύ ε ται τώ ρα.

Καί τό τρί το εἶ ναι τό ἑ ξῆς: Μό λις μοῦ εἴ πα τε γιά τήν Ἀ-

φρι κή, τήν ἄλ λη ἡ μέ ρα, πῆ ρα ἕνα γράμ μα ἀπό μία κυ ρί α 

πού ἐ ξο μο λο γῶ, ἡ ὁ ποί α μέ ρω τοῦ σε πάν το τε· «τί εὐ θύ νη Πά-

τερ ἔ χου με γιά τήν Ἱ ε ρα πο στο λή;»· Ἐγώ τῆς ἔ λε γα· «εἰ ρή νευ ε 

εὐ λο γη μέ νη, κοί τα τήν ψυ χή σου τώ ρα». Ἐ χθές μοῦ ἔ γρα ψε, 

χω ρίς νά ξέ ρῃ τί πο τα, ὅ τι· «πά τερ, ἔχω χά σει πρό ω ρα πέν τε 

παι δι ά μέ ἀ πο βο λές. Θέ λω νά μοῦ συ στή σε τε νά βα πτί σω 

πέν τε παι δι ά, εἴ τε ἐδῶ εἴ τε στήν Ἀ φρι κή».
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Εὐ χα ρι στῶ ἐ σᾶς Γέ ρον τα καί ὅ λους τούς Πα τέ ρες, δι ό τι 

χρε ω στῶ πολ λά σέ ὅ λους σας. Νά εὐ χα ρι στή σου με καί τά 

γε ρον τά κι α μας, αὐ τά πού ἔ χουν κοι μη θῆ, τά ὁ ποῖ α πρα γμα-

τι κά μᾶς ἔ χουν βο η θή σει ὅ λους μας. Ἰ δι αι τέ ρως εὐ χα ρι στῶ 

τόν γέ ρον τα ∆α μι α νό, πού εἶ ναι τώ ρα ἐ δῶ, ὁ ὁ ποῖ ος πρα γμα-

τι κά μᾶς ἔ χει βο η θή σει πά ρα πο λύ. Μοῦ ἔ λε γε πάν το τε· «νά 

ἀ γω νί ζε στε, νά ἀ γω νί ζε στε, νά ἔ χε τε τα πεί νω σι καί ὁ Θε ός 

θά σᾶς εὐ λο γῇ». 

∆έν ἔχω νά πῶ τί πο τε ἄλ λο, πα ρά καί πά λι σᾶς παρακαλῶ 

νά εὔ χε σθε γιά μέ να, ὅσο μα κρυ ά καί ἄν εἶ μαι, καί ὁ Θε ός 

νά εὐ λο γῇ τό ἔρ γο τοῦ πα τρός Κο σμᾶ, τό ὁ ποῖ ο θά ἀρ χί σω-

με τώ ρα καί πά λι. 

Νά βά λω μία με τά νοι α σέ ὅ λους τούς Πα τέ ρες.
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ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΛΟΥΕΖΙ

κ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ(*)

...Ἀ γά πη σα τόν Ἀ φρι κα νι κό λαό μέ ὅλη μου τήν ψυ χή, 

ἀλ λά καί ἀ γα πή θη κα ἀπό αὐ τόν, ὅσο δέν μπο ρεῖ νά ἐκ φρα-

σθῇ μέ λό γι α. Ἦ ταν καί εἶ ναι τά ἀ δέλ φι α μου, οἱ συγ γε νεῖς 

μου, οἱ γνω στοί μου μέ ὅλη τήν ση μα σί α τῆς λέ ξε ως. Ἔ μει να 

κον τά τους σέ ὅ λες τίς στι γμές τῆς ζω ῆς τους, ἀλ λά καί αὐ τοί 

ἀν τα πο κρί θη καν καί ἀν τα πέ δω σαν τήν εὐ γνω μο σύ νη τους 

δί νον τας τόν καλ λί τε ρο ἑ αυ τό τους...

...Ἀ ξι ώ θη κα ἀπό τόν Πα νά γα θο Θεό καί ἀπό τόν ἅ γι ο 

Εὐ αγ γε λι στή Μάρ κο νά βα πτί σω καί εἰ σα γά γω στήν Ἁ γί α 

μας Ἐκ κλη σί α πά νω ἀπό εἴ κο σι δύο χι λι ά δες ἀ δελ φούς Ἀ-

φρι κα νούς καί νά εὐ λο γή σω πά νω ἀπό δύο χι λι ά δες γά μους. 

Εἶ δα, ἄ κου σα, ἔ νοι ω σα καί εὐ λο γή θη κα μέ ἄ πει ρες ἐμ πει ρί-

ες. Ἀ κο λού θη σαν πολ λές φο ρές καί ἔν το νοι πει ρα σμοί, μέ-

χρι θα νά του καί ἐ ξον τώ σε ως, ἀλ λά Κύ ρι ος ὁ Θε ός ἅ πλω νε 

κά θε φο ρά τό χέ ρι Του καί μᾶς ἔ βγα ζε ἀπό τήν κά μι νο τῶν 

δο κι μα σι ῶν...

...Σέ λί γο θά εἶ μαι ὁ πνευ μα τι κός πα τέ ρας τῶν ἀ γα πη μέ-

νων μου Ἀ φρι κα νῶν ἀ δελ φῶν καί ἀ να λο γί ζο μαι τό βά ρος 

(*) Ἐξεφωνήθη εἰς τόν Ναόν τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ ἁγίου Σάββα Ἀλεξανδρείας, 
τήν 25ην Νοεμβρίου 2006. 
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τῆς εὐ θύ νης τοῦ ἀ ξι ώ μα τος, ἀλ λά καί τό χρέ ος ἔ ναν τι τῶν 

ἀ δελ φῶν μου, ὑ πέρ ὧν Χρι στός ἀ πέ θα νε.

Ἀπό ἐδῶ καί ἐμ πρός θά πρέ πει νά εἶ μαι πε ρισ σό τε ρο ζη-

λω τής τοῦ Εὐ αγ γε λί ου, πε ρισ σό τε ρο ἀ δελ φός, πε ρισ σό τε ρο 

ἀ χθο φό ρος τῆς ἀ γά πης καί πε ρισ σό τε ρο δι ά κο νος σέ κά θε 

μορ φή δι α κο νί ας. Οἱ πει ρα σμοί στόν ἀ φρι κα νι κό χῶ ρο ὅλο 

καί πε ρισ σό τε ρο θε ρι εύ ουν...

...Ζη τῶ ἀπό τόν Ἅ γι ο Θεό νά μοῦ δώ σῃ ἐ κεῖ νο τό ἀν δρεῖ ο 

φρό νη μα, τό ὁ ποῖ ο ἔ χει ὁ στρα τι ώ της πού ἀ ψη φᾶ κά θε κίν-

δυ νο ἔ ναν τι τοῦ ἐ χθροῦ, ὥ στε καί ἐγώ νά ἔχω τε τα μέ νες τίς 

αἰ σθή σεις σέ κά θε κίν δυ νο καί σέ κά θε πα γί δα, ἀπό ὅ που 

καί ἄν προ έρ χε ται.

Ζη τῶ νά μοῦ δώ σῃ ὁ Πα νά γα θος Θε ός τήν ἐ πι μέ λει α πού 

ἔ χει ὁ κα λός καί ἄ ξι ος γε ωρ γός, νά σπέρ νω ἀ στα μά τη τα, νά 

θε ρί ζω ἁ πλό χε ρα καί νά χαί ρω μαι γιά τήν σω τη ρί α ψυ χῶν 

ἀ θα νά των, πού σή με ρα εἶ ναι ἕρ μαι α τῶν ποι κί λων ἐ χθρῶν, 

φα νε ρῶν καί ἀ φα νῶν, δυ να στι κῶν καί πα νούρ γων.

Τό τρί το πού ζη τῶ, πο λύ ἀ ναγ καῖ ο καί πο λύ σπου δαῖ ο 

στήν ἱ ε ρή μου δι α κο νί α, εἶ ναι νά μοῦ δώ σῃ ὁ Ἅ γι ος Θε ός 

τήν φρον τί δα τοῦ Κα λοῦ Ποι μέ νος. Νά ἔχω σο φί α, γιά νά 

ὁ δη γῶ τά λο γι κά μου πρό βα τα σέ λει μῶ νες θαλ ε ρούς καί ἀ-

ει ζώ ους. Νά ἔχω ἀν το χή καί καρ τε ρί α νά με τρῶ καί νά ξα να-

με τρῶ τά λο γι κά πρό βα τα πού ἔ χουν γρα φῆ στήν Βί βλο τῆς 

Οὐ ρα νί ας Ζω ῆς, γιά νά μή χα θῇ κα νείς ἀπό ὅ λους αὐ τούς 

πού δέ χθη καν τήν Χά ρι τοῦ Ἁ γί ου Βα πτί σμα τος καί τίς δω-

ρε ές τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος.

Καί ἕνα τέ ταρ το πρᾶ γμα ζη τῶ νά μοῦ χα ρί σῃ ὁ Ἅ γι ος Θε-

ός: Νά κρα τῶ στα θε ρά τήν ἁ γί α καί ἄ μω μη Πί στι μας, ὅ πως 

μᾶς τήν πα ρέ δω σαν οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες κα τά τήν δι α δρο μή 

τῆς ἱ στο ρί ας. Σή με ρα ἡ αἵ ρε σις θέ ρι ε ψε καί ἀ πε κά λυ ψε τό 

πρα γμα τι κό της πρό σω πο. Ὅ λοι μι λοῦν γιά τόν Θε ό, ὅ λοι 

κρα τοῦν τήν Βί βλο, ὅ λοι φω νά ζουν καί κτυ ποῦν τά χέ ρι α 

τους, ὅ λοι θέ λουν νά εἶ ναι προ φῆ τες καί μεσ σί ες. Ἀλ λά ὁ ἀ-

λη θι νός Χρι στός, ὁ ἀ λη θι νός Μεσ σί ας, βρί σκε ται στήν Ἁ γί α 

Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α μας...
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ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΝ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΗΜΩΝ ΜΟΝΗΝ (2-12-2006)

Θε ο φι λέ στε τε Ἐ πί σκο πε Kolwezi καί ἀ γα πη τό μοι ἐν Κυ-

ρί ῳ τέ κνον, Κύ ρι ε Με λέ τι ε,

Πα ρά δο ξα σή με ρον εἴ δο μεν ἐν τῇ Μο νῇ Γρη γο ρί ου.

Ὁ πο τέ ὑ πο τα κτι κός Με λέ τι ος, σή με ρον ἔρ χε ται ὡς Ἀρ-

χι ε ρεύς.

Ὁ τα πει νός ἱ ε ρο μό να χος καί συλ λει τουρ γός, ὡς Ἐ πί σκο -

πος καί Προ ϊ στά με νος τῆς Εὐ χα ρι στι α κῆς Συ νά ξε ως.

Ὁ ποι μήν τῶν λο γι κῶν τοῦ Χρι στοῦ προ βά των, ὡς Ἀρ χι -

ποί μην, ποι μήν ποι μέ νων καί λα ῶν πολ λῶν.

Ὁ θύ της, ὡς Ἀρ χι θύ της.

Ὁ ὡς πρε σβύ τε ρος με τέ χων τῆς Ἱ ε ρω σύ νης τοῦ Χρι στοῦ, 

ὡς Ἀρ χι ε ρεύς με τέ χων τοῦ πλη ρώ μα τος τῆς Ἱ ε ρω σύ νης τοῦ 

Χρι στοῦ.

Ὁ ὡς πρε σβύ τε ρος εἰς τύ πον Ἀ πο στό λου καί Συμ βού λου 

τοῦ Ἐ πι σκό που, ὡς Ἐ πί σκο πος εἰς τύ πον καί τό πον Χρι-

στοῦ.

Εἶ ναι εὔ και ρον λοι πόν νά ἐν θυ μη θῶ μεν τούς λό γους τοῦ 

ἁ γί ου Χρυ σο στό μου, ὅ ταν τό πρῶ τον ἀ νῆλ θε στόν ἄμ βω να 

τῆς Ἀν τι ο χεί ας νά κη ρύ ξῃ τόν θεῖ ον λό γον: 

«Ἆ ρα ἀ λη θῆ τά συμ βάν τα πε ρί ἡ μᾶς; καί γέ γο νεν ὄν τως 
τά γε γε νη μέ να καί οὐκ ἐ ξη πα τή με θα; οὐ δέ νύξ τά πα ρόν-
τα καί ὄ ναρ, ἀλ λ᾽ ἡ μέ ρα ὄν τως ἐ στί καί ἐ γρη γό ρα μεν ἅ-
παν τες; Καί τίς ἄν ταῦ τα πι στεύ σει εν, ὅτι ἡ μέ ρας οὔ σης, 
νη φόν των ἀν θρώ πων καί ἐ γρη γο ρό των, μει ρα κί σκος εὐ-
τε λής καί ἀ περ ριμ μέ νος πρός ὕ ψος ἀρ χῆς ἀ νη νέ χθη το-
σοῦ τον; ... Πό λις οὕ τω με γά λη καί πο λυ άν θρω πος, δῆ μος 
θαυ μα στός καί μέ γας πρός τήν ἡ με τέ ραν εὐ τέ λει αν κέ χη-
νεν, ὡς μέ γα τι καί γεν ναῖ ον ἀ κου σό με νος πα ρ᾽ ἡ μῶν» 

(Ὁ μι λί α πρώ τη, ὅτε πρε σβύ τε ρος προ ε χει ρί σθη, 19).

Α ὕ τη ἡ ἀλ λοί ω σις τῆς δε ξι ᾶς τοῦ Ὑ ψί στου.

∆έν ἐ πε δί ω ξες νά γί νῃς Ἀρ χι ε ρεύς. ∆έν ἠ κο λού θη σες τήν 

συ νή θη στα δι ο δρο μί αν, ἡ ὁ ποί α ὁ δη γεῖ εἰς τήν Ἀρ χι ε ρω σύ-

νην. Ἀν τι θέ τως μά λι στα ἐκ νε ό τη τος ἠ ρά σθης τήν μο να δι κήν 

πο λι τεί αν καί ἐγ κα τέ λει ψες τρι το ε τής τήν πα νε πι στη μι α κήν 

φοί τη σιν. Ἦλ θες εἰς τό Ἅ γι ον Ὄ ρος ἀ γαλ λο μέ νῳ πο δί, διά 

νά ζή σῃς ὡς τα πει νός καί ἀ περ ριμ μέ νος μο να χός, εὐ φραι νό-

με νος εἰς τάς αὐ λάς τοῦ Κυ ρί ου καί ἐ πα να λαμ βά νων με τά 

τοῦ Προ φη τά να κτος· «ἐ ξε λε ξά μην πα ραρ ρι πτεῖ σθαι ἐν τῷ 

οἴ κῳ τοῦ Θε οῦ μου μᾶλ λον ἤ οἰ κεῖν με ἐν σκη νώ μα σιν ἁ μαρ-

τω λῶν» (Ψα λμ. πγ΄ 11).

Ἠ γω νί σθης ἐπί πολ λά ἔτη ὡς κοι νο βι ά της μο να χός. ∆ι η-

κό νη σες φι λο τί μως εἰς πολ λά δι α κο νή μα τα. ∆ι ε τέ λε σες μέ-

λος τῆς Γε ρον τι κῆς μας Συ νά ξε ως καί Ἀν τι πρό σω πος πα ρά 

τῇ Ἱ ε ρᾷ Κοι νό τη τι. Πα ρέ μει νες ὅ μως πάν τα ἕ νας συ νε πής 

κοι νο βι ά της μο να χός.
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Ὅ ταν δέ ὁ μα κα ρι στός ἀ δελ φός μας, ἱ ε ρο μό να χος Κο-

σμᾶς Γρη γο ρι ά της, ἐ τε λει ώ θη μαρ τυ ρι κῶς ἐν Kongo τῆς Ἀ-

φρι κῆς, προ θύ μως ἔ κα νες ὑ πα κο ήν καί με τέ βης εἰς Ἀ φρι κήν, 

διά νά συ νε χί σῃς τό ἔρ γον του.

Ὁ Ἅ γι ος Θε ός εὐ λό γη σε τήν θυ σί αν σου καί η ὔ ξη σε τούς 

καρ πούς τῆς δι α κο νί ας σου.

Ὁ ἐ πι βλέ πων ἐπί τήν τα πεί νω σίν σου ἔ νευ σε ἀ γα θά εἰς 

τήν καρ δί αν τοῦ Μα κα ρι ω τά του Πά πα καί Πα τρι άρ χου Ἀ-

λε ξαν δρεί ας καί πά σης Ἀ φρι κῆς Κυ ρί ου Θε ο δώ ρου καί σέ 

ἐ κά λε σε, διά νά σέ κα τα στή σῃ Ἀρ χι ποί με να τῆς ἐν Kolwezi-

Katanga Ἐκ κλη σί ας, ὑ πέρ ἧς ἠ νά λω σες 18 ἔτη τῆς ζω ῆς 

σου.  

Ὁ λύ χνος ἐ τέ θη ἐπί ὑ ψη λο τέ ραν λυ χνί αν.

Ὁ ἀ νυ ψώ σας τόν τα πει νόν καί ἄ ση μον νε α νί αν ∆αυ ΐδ, 

τόν ποι μαί νον τα τά πρό βα τα τοῦ πα τρός του Ἰ εσ σαί, ἐπί 

τήν βα σι λι κήν κα θέ δραν, ἀ νύ ψω σε καί τήν Θε ο φι λί αν Σου, 

τόν πο τέ νε α νί αν, τόν βό σκον τα τά πρό βα τα τοῦ πα τρός 

του εἰς τάς πε δι ά δας τῆς Θεσ σα λί ας, εἰς τήν ἐ πι σκο πι κήν κα-

θέ δραν τοῦ Kolwezi.

Τώ ρα σέ πε ρι μέ νουν με γα λύ τε ροι ἀ γῶ νες καί με γα λύ τε-

ρες θυ σί ες.

Ὁ κα λέ σας Σε εἰς τήν ὑ ψη λήν αὐ τήν δι α κο νί αν Μέ γας 

Ἀρ χι ε ρεύς θά Σέ χα ρι τώ σῃ καί ἐν δυ να μώ σῃ, διά νά ποι μά-

νῃς τά πρό βα τά Του, τήν ἐ κλο γά δα Του.

Σέ ὑ πο δε χό με θα σή με ρον εἰς τήν Με τά νοι άν Σου, τήν Μο-

νήν Σου, τήν ἐν Χρι στῷ πνευ μα τι κήν οἰ κο γέ νει άν Σου.

Σέ ὑ πο δε χό με θα ἐ δῶ, ἀπό ὅ που οὐ δέ πο τε πνευ μα τι κῶς 

ἐ χω ρί σθης ἤ θά χω ρι σθῇς.

Σέ ὑ πο δε χό με θα ἐδῶ, πού εἶ ναι ἡ βά σις Σου, ἡ ἀ φε τη ρί α 

Σου, τό ὁρ μη τή ρι ό Σου.

Σέ ὑ πο δε χό με θα ἐν ἀ γαλ λι ά σει καί δο ξο λο γί ᾳ πρός τόν 

Ἅ γι ον Τρι α δι κόν Θε όν, τόν τι μή σαν τά Σε καί διά Σοῦ τι μή-

σαν τα καί τήν Ἀ δελ φό τη τά μας.

Σέ ὑ πο δε χό με θα εὐ χα ρι στοῦν τες καί τόν Μα κα ρι ώ τα τον 

Πά παν καί Πα τρι άρ χην Ἀ λε ξαν δρεί ας καί πά σης Ἀ φρι κῆς 

Κύ ρι ον Θε ό δω ρον, δι’ ὅσα ἀ γα θά ὑ πέρ τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς 

καί Σοῦ ἔ πρα ξεν ἤ πράτ τει, ἀ να μι μνη σκό με νοι εὐ χα ρί στως 

καί τούς πνευ μα τι κούς δε σμούς πού μᾶς συν δέ ουν μέ τήν 

Μα κα ρι ό τη τά Του.

Καί τώ ρα ὅ λοι οἱ Γρη γο ρι ά ται Ἀ δελ φοί Σου κλί νο μεν 

τό γό νυ τῆς ψυ χῆς πρό τοῦ Ἁ γί ου Θε οῦ καί δε ό με θα: «Κύ-

ρι ε, διά πρε σβει ῶν τῶν Ἁ γί ων προ στα τῶν τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς 

μας, Νι κο λά ου τοῦ ἐν Μύ ροις, Γρη γο ρί ου τοῦ Κτί το ρος καί 

Ἀ να στα σί ας τῆς Ρω μαί ας, σκέ πε, φύ λατ τε, ὁ δή γει καί ἁ γί α-

ζε τόν Ἐ πί σκο πον Με λέ τι ον, διά νά εἶ ναι πάν τα ὄ νο μα καί 

πρᾶ γμα Θε ο -φι λέ στα τος, φω τί ζων καί τό ποί μνι όν Του καί 

ὁ δη γῶν αὐ τό εἰς νο μάς Σω τη ρί ας».
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ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΑΝΟΜΒΡΙᾼ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙᾼ(*)

Ζοῦ με, ἀ γα πη τοί ἀ δελ φοί, ἡ μέ ρες τρα γι κές ἐδῶ στήν πα-
τρί δα μας. Ὅ λοι εἴ δα με τίς τρο μα κτι κές πυρ κα ϊ ές πού 

σκόρ πι σαν κα τα στρο φή στήν νό τι α Ἑλ λά δα. Ὅ λοι πο νοῦμε 
γιά τούς δε κά δες συ ναν θρώ πους μας πού ἔ χα σαν τήν ζωή 
τους, γιά τούς χι λι ά δες πού ἔ χα σαν τίς πε ρι ου σί ες τους καί 
τά σπί τι α τους. Ὁ πό νος πο λύς. Ἡ προ σευ χή μας θερ μή νά 
σπλαγ χνι σθῇ ὁ Θε ός τά παι δι ά Του.

Ἀλ λά καί ἐδῶ στήν πε ρι ο χή μας, ἄν καί  δέν ἔ χου με φω-
τι ές, ἔ χου με ὅ μως με γά λη ξη ρα σί α ἀπό τήν ἀ νομ βρί α. Καί 
ἐδῶ οἱ γε ωρ γοί εἶ ναι σχε δόν ἀ πελ πι σμέ νοι. Ὅ λοι ἀ νη συ χοῦ-
με καί προ σευ χό μα στε καί πα ρα κα λοῦ με τόν Θεό νά κά νῃ 
τό θαῦ μα του, νά βρέ ξῃ. Καί μα ζί μέ τήν ἀ γω νί α μας, ἕνα 
με γά λο ἐ ρώ τη μα βγαί νει ἀπό τά χεί λη μας ἤ τίς καρ δι ές μας: 
Γι α τί ὅλα αὐ τά; Γι α τί τά ἐ πι τρέ πει ὁ Θε ός;

Θά δι α βά σου με μία θε ό σο φη ὁ μι λί α τοῦ Με γά λου Βα σι-
λεί ου, πού μᾶς ἐ ξη γεῖ, γι α τί ἐ πι τρέ πει ὁ Θε ός τέ τοι ες δο κι-

(*) Ἀ πο σπά σμα τα σέ με τά φρα σι δι κή μας ἀπό τήν ὁ μι λί α πού ἐ ξε φώ νη σε 
ὁ Μέ γας Βα σί λει ος σέ πε ρί ο δο ἀ νομ βρί ας καί ξη ρα σί ας –τίτ λος πρω το τύ-
που: «ὁ μι λί α ῥη θεῖ σα ἐν λι μῷ καί αὐ χμῷ»–. Προ ε τά ξα με μι κρή δι κή μας 
ἐ πί και ρη εἰ σα γω γή. Ἀ νε γνώ σθη σαν στό ἐκ κλη σί α σμα τοῦ Με το χί ου τοῦ 
Προ φή του Ἠ λι ού τῆς Ἱ ε ρᾶς ἡ μῶν Μο νῆς, τήν Κυ ρι α κή 2-9-2007 με τά τήν 
Θ. Λει τουρ γί α, μέ ἀ φορ μή τίς κα τα στρο φι κές πυρ κα ϊ ές τοῦ Α ὐ γού στου 
τοῦ 2007.

μα σί ες σάν κι αὐ τή τῆς ἀ νομ βρί ας. Σᾶς ἀ να κοι νώ νουμε ὅτι 
στίς 6.30΄ τό ἀ πό γευ μα, σή με ρα, θά κά νου με λι τα νεί α καί 
θά πα ρα κα λέ σου με τόν Κύ ρι ο καί τόν με γά λο Προ φή τη Ἠ-
λί α νά στεί λουν βρο χή ἀπό τόν οὐ ρα νό, γιά νά πα ρη γο ρη-
θοῦ με ἀπό τόν με γά λο πει ρα σμό τῆς ἀ νομ βρί ας.

Οἱ εὐ λα βεῖς πα τέ ρες μας πα λαι ό τε ρα, σέ πε ρι πτώ σεις 
ἀ νομ βρί ας, κα λοῦ σαν τούς ἱ ε ρεῖς καί ἔ κα ναν λι τα νεῖ ες μέ 
πί στι καί με τά νοι α καί συν τρι βή, καί ὁ Θε ός τούς ἄ κου γε 
καί ἔ ρρι χνε ἀ μέ σως βρο χή. Εἶ ναι πολ λές οἱ πε ρι πτώ σεις πού 
ἡ πί στις ἁ γί ων ἱ ε ρέ ων καί εὐ λα βῶν λα ϊ κῶν ἔ λυ σε τήν πο λύ-
μη νη ἀ νομ βρί α καί ἀ πέ σπα σε ἀπό τόν οὐ ρα νό πλού σι α καί 
εὐ ερ γε τι κή βρο χή.

Θά σᾶς πα ρα κα λέ σουμε νά ἔρ θε τε ὅ λοι νά προ σευ χη θοῦ-
με μέ πί στι θερ μή καί μέ πνεῦ μα συν τε τριμ μέ νο.

* * *

Στήν Και σά ρει α τῆς Καπ πα δο κί ας, ὅ ταν ἐ πί σκο πος τῆς 
πό λε ως ἦ ταν ὁ Μέ γας Βα σί λει ος, ἔ γι νε με γά λη ἀ νομ βρί α 
καί ξη ρα σί α. Ὁ οὐ ρα νός εἶ χε νά βρέ ξῃ ἀπό τόν Φε βρου ά-
ρι ο, ἡ γῆ ἦ ταν κα τά ξε ρη,  τό κα λο καί ρι ἔ φθα σε χω ρίς τά χω-
ρά φι α νά δώ σουν σο δει ά. Ὁ κό σμος μέ σταυ ρω μέ να χέ ρι α 
πε ρί με νε ἀ πελ πι σμέ νος τήν πεῖ να πού θά ἀ κο λου θοῦ σε καί 
ἤδη εἶ χε ἀρ χί σει. Τό τε ὁ Μέ γας Βα σί λει ος συγ κέν τρω σε τό 
λαό καί τούς μί λη σε μέ τά πα ρα κά τω λό γι α:

Βλέ που με τόν οὐ ρα νό, ἀ δελ φοί, ἑρ μη τι κά κλει σμέ νο, γυ-

μνό, χω ρίς σύ ννε φα. Εἶ ναι αἴ θρι ος, ἀλ λά μᾶς εἶ ναι μι ση-

τός. Εἶ ναι κα θά ρι ος, ἀλ λά μᾶς προ κα λεῖ λύ πη. Ἄν καί, ὅ ταν 

«



36 37

γιά νά πι οῦν νε ρό, ἀλ λά δέν θά βρί σκουν γιά νά ξε δι ψά-

σουν. Κι αὐ τό γι α τί δέν γυ ρί σα τε σέ μέ να (ξε χά σα τε τίς ἐν το-

λές μου), λέ γει ὁ Κύ ρι ος”.

Ἄς μά θου με λοι πόν ὅτι ὁ Θε ός μᾶς δί νει αὐ τά τά χτυ πή μα-

τα, γι α τί τόν ξε χά σα με καί τό ρί ξα με στήν ἀ μέ λει α. ∆έν τά 

ἐ πέ τρε ψε γιά νά μᾶς ἐ ξον τώ σῃ, ἀλ λά γι α τί φρον τί ζει νά μᾶς 

δι ορ θώ σῃ. Ὅ πως κά νουν οἱ κα λοί πα τέ ρες καί ὅ σοι φρον-

τί ζουν παι δι ά, οἱ ὁ ποῖ οι δέν θυ μώ νουν κα τά τῶν παι δι ῶν 

οὔ τε τούς βά ζουν τίς φω νές γι α τί θέ λουν νά τούς κά νουν κα-

κό, ἀλ λά γιά νά τά ὁ δη γή σουν ἀπό τήν νη πι ώ δη ἀ δι α φο ρί α 

καί τά νε α νι κά σφάλ μα τα στήν ἐ πι μέ λει α. Κοι τᾶ τε λοι πόν, 

πῶς ἡ πλη θώ ρα τῶν δι κῶν μας ἁ μαρ τη μά των ἄλ λα ξε καί 

τήν φύ σι τῶν ἐ πο χῶν καί τούς χα ρα κτῆ ρες τῶν και ρῶν σέ 

ἀλ λό κο τα ἀ να κα τώ μα τα...

Ποι ά εἶ ναι λοι πόν ἡ αἰ τί α τῆς ἀ τα ξί ας καί τῆς συγ χύ σε ως 

στήν φύ σι; Γι α τί ἀλ λά ξα νε ἔ τσι οἱ και ροί; Ἄς τό ἐ ρευ νή σου-

με ὡς ἄν θρω ποι μυ α λω μέ νοι, ἄς τό σκε φθοῦ με ὡς λο γι κοί.

Μή πως ὁ κυ βερ νή της τοῦ σύμ παν τος δέν ὑ πάρ χει; Μήπως 

ὁ ἀ ρι στο τέ χνης Θε ός ξέ χα σε τήν πρό νοι ά του; Μή πως στε ρή-

θη κε τήν ἐ ξου σί α καί τήν δύ να μι; Ἤ μή πως, ἔ χει μέν τήν ἴ δι α 

δύ να μι καί κρα τεῖ τήν ἐ ξου σί α Του, ξε γλί στρη σε ὅ μως σέ 

σκλη ρό τη τα καί, ἀπό πα νά γα θος καί προ νο η τι κός γιά μᾶς, 

ἔ γι νε μι σάν θρω πος;

Ἕ νας πού ἔ χει τά λο γι κά του δέν μπο ρεῖ νά πῇ τέ τοι α 

πρά γμα τα. Οἱ αἰ τί ες πού δέν μᾶς ἔρ χον ται βο λι κά τά πρά-

γμα τα εἶ ναι ὁ λο φά νε ρα ἄλ λες. Ποι ές; Ἐνῶ ἐ μεῖς παίρ νου με 

(χρή μα τα ἤ σο δει ές), στούς ἄλ λους δέν δί νου με. Ἐνῶ ἐ παι-

κά πο τε ἦ ταν γε μᾶ τος μέ σύν νε φα καί μᾶς ἔ κα νε σκοτεινούς 

καί ἀ νή λι ους, ἐ πι θυ μού σα με τήν κα θα ρό τη τά του. Καί ἡ γῆ 

ἀπό τήν ἄλ λη κα τα ξε ρά θη κε. Στε νο χω ρεῖ σαι νά τήν βλέ πῃς. 

Κα τήν τη σε ἄ καρ πη καί ἄ γο νη. Γέ μι σε μέ ρή γμα τα ἀπό τήν 

ξέ ρα, ἔ τσι πού οἱ ἀ κτῖ νες τοῦ ἡ λί ου φθά νουν στά κα τά βα θά 

της. Καί οἱ πη γές, πού πρῶ τα ἔ δι ναν ἄ φθο νο τρε χού με νο 

νε ρό, τώ ρα πιά στέ ρε ψαν. Καί στά με γά λα πο τά μι α τό νε ρό 

λι γό στε ψε, τό σο πού καί τά μι κρά παι δι ά μπο ροῦν νά τά 

πε ρά σουν καί γυ ναῖ κες φορ τω μέ νες πρά γμα τα. Σέ πολ λούς 

ἀπό ἐ μᾶς καί τό πό σι μο νε ρό λι γό στε ψε καί κιν δυ νεύ ου με 

νά πε θά νου με ἀπό τήν δί ψα...

Ἀν τί κρυ σα τά χω ρά φι α καί ἔ κλα ψα πο λύ γιά τήν ἀ καρ-

πί α τους. Ξέ σπα σα σέ ἀ να φι λη τά, κα θώς ἡ βρο χή δέν ἦρ θε 

σέ μᾶς ἀ κό μα. Ὁ σπό ρος ἀλ λοῦ ξε ρά θη κε, προ τοῦ κἄν νά 

φυ τρώ σῃ, κρυμ μέ νος μέ σα στό χῶ μα, ὅ πως τόν ἄ φη σε τό ἀ-

λέ τρι. Καί ἀλ λοῦ, μό λις ξε πρό βα λε καί βλά στη σε, μα ρά θη κε 

ἀ ξι ο λύ πη τα ἀπό τόν καύ σω να. Ὥ στε ται ρι ά ζει τώ ρα νά πῇ 

κα νείς τόν λό γο τοῦ Εὐ αγ γε λί ου ἀν τί στρο φα: “οἱ μέν ἐρ γά-

ται πολ λοί, ὁ δέ θε ρι σμός οὔ τε κἄν λί γος”. Καί οἱ γε ωρ γοί, 

κα θι σμέ νοι στά χω ρά φι α, μέ τά χέ ρι α μπλε γμέ να στά γό να-

τά τους (ἔ τσι κά θον ται ὅ σοι κλαῖ νε τήν μοῖ ρα τους), χύ νουν 

δά κρυ α γιά τούς χα μέ νους κό πους τους...

Λοι πόν, ἄς ἀ φή σου με τόν Προ φή τη νά μᾶς μι λή σῃ γιά 

ὅλα αὐ τά: “Ἐ γώ, λέ γει, σᾶς ἐ στέ ρη σα τήν βρο χή τρεῖς μῆ νες 

πρό τοῦ θε ρι σμοῦ. Ἐγώ ἔ βρε ξα στήν μία πό λη καί στέ ρη σα 

τήν βρο χή ἀπό τήν ἄλ λη. Τό ἕνα χω ρά φι πο τί σθη κε καί τό 

ἄλ λο ξε ρά θη κε. Καί θά μα ζευ τοῦν δύο ἤ τρεῖς πό λεις σέ μία 
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νοῦ με τήν εὐ ερ γε σί α, δέν εὐ ερ γε τοῦ με ὅ σους τό χρει ά ζον-

ται. Ἐνῶ ἀπό δοῦ λοι γί να με ἐ λεύ θε ροι, δέν σπλα χνι ζό μα στε 

τούς μέ χρι πρό τι νος συν δού λους μας. Ἐνῶ βρή κα με φα γη τό 

νά κο ρέ σου με τήν πεῖ να μας, πα ρα βλέ που με αὐ τόν πού ἀ κό-

μα πει νά ει. Ἐνῶ ὁ Θε ός μᾶς τά δί νει ὅ λα, ἐ μεῖς γι νό μα στε 

τσιγ κού νη δες καί δέν φρον τί ζου με τούς φτω χούς...

Γι᾿ αὐ τό ἔρ χε ται ἐ πά νω μας ἡ δι καί α κρί σις. Γι᾿ αὐ τό ὁ 

Θε ός δέν μᾶς δί νει τό δῶ ρο τῆς βρο χῆς, γι α τί καί ἐ μεῖς ξε-

χά σα με τήν φι λα δελ φί α. Γι᾿ αὐ τό ξε ρα θή κα νε τά χω ρά φι α, 

ἐ πει δή ψυ χρά θη κε ἡ ἀ γά πη. Κά νου με λι τα νεῖ ες μέ δυ να τές 

ψαλ μω δί ες, ἀλ λά πᾶ νε στά χα μέ να καί σκορ πί ζον ται στόν 

ἀ έ ρα. Ἄλ λω στε καί ἐ μεῖς δέν γυ ρί σα με τό αὐ τί μας σ᾿ αὐ τούς 

πού μᾶς ζη τοῦ σαν.

Καί ἡ προ σευ χή μας καί ἡ δέ η σίς μας τί πε ρι ε χό με νο ἔ-

χουν; Οἱ ἄν δρες, πλήν ὀ λί γων, ἀ σχο λεῖ σθε μέ τίς δου λει ές 

σας. Καί οἱ γυ ναῖ κες ὑ πη ρε τεῖ τε τούς ἄν δρες σας, γιά νά βγά-

λε τε πε ρισ σό τε ρα χρή μα τα. Λί γοι ἔρ χον ται ἐδῶ γιά νά προσ-

ευ χη θοῦν, κι αὐ τοί ζα λί ζον ται, χα σμου ρι οῦν ται, ὅλη τήν ὥ-

ρα γυ ρο φέρ νουν καί κοι τᾶ νε πό τε θά τε λει ώ σῃ ὁ ψάλ της τά 

τρο πά ρι α, πό τε θά βγοῦν ἀπό τήν ἐκ κλη σί α, σάν νά ἦ ταν 

φυ λα κι σμέ νοι, καί πό τε θά τε λει ώ σῃ ἡ ὑ πο χρέ ω σις τῆς προσ-

ευ χῆς. Ἀ κό μη καί τά παι δι ά, αὐ τά τά τό σο δά μι κρού λι α, 

πού ἄ φη σαν τά βι βλί α τους στά σχο λεῖ α καί ἦρ θαν νά συμ-

προ σευ χη θοῦν μα ζί μας, κι αὐ τά βλέ πουν τό πρᾶ γμα μᾶλ λον 

σάν ἀ να κού φι σι καί δι α σκέ δα σι. Κά νουν τήν δι κή μας λύ πη 

δι κή τους γι ορ τή, γι α τί ἔ τσι γλυ τώ σα νε γιά λί γο ἀπό τό βά-

ρος τοῦ σχο λεί ου καί ἀπό τά μα θή μα τα.

Πάν τως οἱ πιό πολ λοί ἀπό τούς ἐ νή λι κες, ἄν θρω ποι μπλε-

γμέ νοι μέ ἕνα σω ρό ἁ μαρ τί ες, γυρ νᾶ νε στήν πό λι ἄ νε τοι, χα-

ρού με νοι, χω ρίς νά πο λυ σκο τί ζων ται. Α ὐ τοί μέ σα στίς ψυ-

χές τους κου βα λᾶ νε τήν αἰ τί α τῶν κα κῶν. Α ὐ τοί φέ ρα νε τήν 

συμ φο ρά.

Τί νά τά κά νω τά βρέ φη, πού τρέ χουν καί συ νω θοῦν ται 

γιά νά ἐ ξο μο λο γη θοῦν. Α ὐ τά οὔ τε κα τα λα βαί νουν οὔ τε ἀ ξι-

ο κα τη γό ρη τα εἶ ναι. Οὔ τε ἀ φορ μή ἔ δω σαν γιά τίς συμ φο ρές 

πού μᾶς ζώ νουν, οὔ τε νά προ σευ χη θοῦν ξέ ρουν ἤ μπο ροῦν.

Ἐ σύ, πα ρα κα λῶ, ἐσύ πού εἶ σαι φορ τω μέ νος μέ ἁ μαρ τί ες, 

ἐσύ ἔλα ἐ δῶ. Γο νά τι σε καί κλᾶ ψε καί στέ να ξε. Ἄ φη σε τό 

βρέ φος νά κά νῃ τά παι δι κά του κα μώ μα τα. Ἀ φοῦ ἐσύ εἶ σαι 

ὁ κα τη γο ρού με νος, γι α τί κρύ βε σαι καί στέλ νεις τό ἀ νεύ θυνο 

νή πι ο ἐδῶ μπρο στά; Μή πως μπο ρεῖς νά ξε γε λά σῃς τόν Θε ό, 

βά ζον τας μπρο στά ἄλ λο πρό σω πο ἀν τί γιά τόν ἑ αυ τό σου; 

Ἔ πρε πε νά τό ἔ χῃς καί ἐ κεῖ νο μα ζί σου, ὄχι ὅ μως νά τό στέλ-

νῃς μό νο του. Βλέ πεις πῶς οἱ Νι νευ ῖ ται, ὅταν μέ τήν με τά-

νοι α πα ρα κα λοῦ σαν τόν Θεό καί πεν θοῦ σαν γιά νά τούς 

συγ χω ρή σῃ τά ἁ μαρ τή μα τα, δέν προ έ τρε ψαν σέ με τά νοι α 

μό νο τά νή πι α ἀλ λά καί τούς με γά λους;...

Λοι πόν, ὅ λοι μας, καί ξε χω ρι στά ὁ κα θέ νας καί ὅ λοι μα-

ζί, ἄς ἐ ξε τά σου με τόν τρό πο τῆς ζω ῆς μας. Ἄς δοῦ με τήν ξη-

ρα σί α ὡς παι δα γω γό πού ὑ πεν θυ μί ζει στόν κα θέ να μας τίς 

δι κές του ἁ μαρ τί ες. Ἄς ποῦ με καί ἐ μεῖς μέ συ ναί σθη σι τόν 

λό γο τοῦ γεν ναί ου Ἰ ώβ: “μέ ἄγ γι ξε τό χέ ρι τοῦ Θε οῦ”. Καί 

μά λι στα ἄς θε ω ρή σου με ὅτι ἀ κρι βῶς γιά τίς δι κές μας ἁ μαρ-

τί ες ἦρ θε ἡ συμ φο ρά. Καί ἄν πρέ πει νά προ σθέ σου με καί κά-
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τι ἀ κό μη, νά ξέ ρου με ὅτι οἱ κα κο τυ χί ες  αὐ τές ἐ νί ο τε συμ βαί-

νουν στούς ἀν θρώ πους, γιά νά δο κι μα σθοῦν οἱ ψυ χές καί 

νά φα νοῦν οἱ δό κι μοι, οἱ πρα γμα τι κά ἐ νά ρε τοι, πά νω στίς 

δυ σκο λί ες. Εἴ τε πτω χοί εἶ ναι αὐ τοί εἴ τε πλού σι οι. ∆ι ό τι καί 

οἱ μέν καί οἱ δέ δο κι μά ζον ται ἀ κρι βῶς στήν ὑ πο μο νή. Καί 

σ᾿ αὐ τές κυ ρί ως τίς πε ρι στά σεις φα νε ρώ νε ται ἄν ὁ πλού σι ος 

εἶ ναι ἐ λε ή μων καί φι λάν θρω πος ἤ ἄν ὁ πτω χός εἶ ναι εὐ γνώ-

μων καί ὄχι βλά σφη μος, πού ἀλ λά ζει δι α θέ σεις τό σο γρή γο-

ρα ὅ πως ἀλ λά ζουν οἱ πε ρι στά σεις τῆς ζω ῆς. Ἐγώ γνω ρί ζω 

πολ λούς (ὄ χι ἐξ ἀ κο ῆς ἀλ λά προ σω πι κά), οἱ ὁ ποῖ οι, ὅσο 

τά πρά γμα τα τούς ἔρ χον ται βο λι κά, ἐκ φρά ζουν εὐ χα ρι στί α 

στόν εὐ ερ γέ τη Θε ό, ἄν καί ὄχι πάν το τε. Ἄν ὅ μως κά πο τε τά 

πρά γμα τα γυ ρί σουν ἀν τί θε τα, καί ὁ πλού σι ος γί νῃ πτω χός, 

ἡ ὑ γεί α τοῦ σώ μα τος γί νῃ ἀρ ρώ στι α, ἡ δό ξα καί ἡ πε ρι φά-

νει α γί νουν ντρο πή καί ἀ τι μί α, τό τε οἱ ἄν θρω ποι γί νον ται 

ἀ χά ρι στοι, ξε στο μί ζουν βλα στή μι ες, δέν θέ λουν νά προ σεύ-

χων ται, τά βά ζουν μέ τόν Θεό σάν νά τούς τά χρω στά ῃ, καί 

δέν τόν νοι ώ θουν σάν Θεό πού ἀ γα να κτεῖ ἐ ναν τί ον τους.

∆ι ῶ ξε τέ λος πάν των κά τι τέ τοι ους λο γι σμούς. Ὅ ταν βλέ-

πῃς τόν Θεό νά μή σοῦ τά δί νῃ ὅ λα, νά συλ λο γί ζε σαι μέ σα 

σου: Μή πως ὁ Θε ός ἀ δυ να τεῖ νά μᾶς θρέ ψῃ; Πῶς εἶ ναι δυ να-

τόν; Α ὐ τός εἶ ναι Κύ ρι ος τοῦ οὐ ρα νοῦ καί ὅ λης τῆς δη μι ουρ-

γί ας, σο φός ρυ θμι στής τῶν ἐ πο χῶν καί τῶν και ρῶν, αὐ τός 

κυ βερ νά ει τά πάν τα, αὐ τός ὥ ρι σε τίς ἐ πο χές καί τίς και ρι κές 

με τα βο λές νά δι α δέ χων ται ἡ μία τήν ἄλ λη σάν σέ εὔ τα κτο 

χο ρό, γιά νά ἐ ξοι κο νο μοῦν ται οἱ δι κές μας ἀ νάγ κες...

Ὁ Θε ός λοι πόν εἶ ναι δυ να τός, καί τό δε χθή κα με ὅτι εἶ ναι 

δυ να τός. Μή πως ὅ μως ἔ πα ψε νά εἶ ναι ἀ γα θός; Καί αὐ τός ὁ 

λό γος εἶ ναι ἀ νυ πό στα τος. ∆ι ό τι ποι ά ἀ νάγ κη ἔ κα νε αὐ τόν 

πού δέν εἶ ναι ἀ γα θός νά δη μι ουρ γή σῃ κατ᾿ ἀρ χήν τόν ἄν-

θρω πο; Ποι ός ἀ νάγ κα σε τόν ∆η μι ουρ γό μας νά πά ρῃ χῶ μα, 

καί μά λι στα χω ρίς νά θέ λῃ, καί ἀπό τήν λά σπη νά μορ φο-

ποι ή σῃ τέ τοι ο κάλ λος; Ποι ός τόν ἀ νάγ κα σε νά δη μι ουρ γή σῃ 

τόν ἄν θρω πο κατ᾿ εἰ κό να Του καί νά τόν προι κί σῃ μέ τόν 

λό γο, ὥ στε σάν λο γι κός νά μά θῃ τίς τέ χνες καί νά μά θῃ νά 

φι λο σο φῇ γιά τά οὐ ρά νι α πού δέν τά βλέ πῃ;

Ἄν ἔ τσι συλ λο γί ζε σαι, θά κα τα λά βῃς ὅτι ὁ Θε ός εἶ ναι ἀ γα-

θός καί συ νε χί ζει νά εἶ ναι μέ χρι τώ ρα. Γι α τί, τί θά ἐμ πό δι ζε, 

πές μου, νά μή εἶ ναι ἁ πλῆ ξη ρα σί α αὐ τό πού βλέ που με ἀλ λά 

τε λεί α πυρ πό λη σις, ἄν ὁ ἥ λι ος ἄλ λα ζε λί γο τήν συ νη θι σμέ νη 

τρο χι ά του καί, πλη σι ά ζον τας τήν ἀ τμό σφαι ρα, αὐ το μά τως 

κα τέ και ε τά πάν τα;

Ἔλα στόν ἑ αυ τό σου καί στά συγ κα λά σου, ἄν θρω πε! 

Μή κά νῃς σάν τά ἀ νό η τα παι δι ά, πού, ἐ πει δή τά μά λω σε ὁ 

δά σκα λος, σχί ζουν τά βι βλί α τους... Νά ἐλ πί ζῃς στόν Θε ό. 

Μή πως δέν βλέ πει ὅτι στε νο χω ρεῖ σαι; ... Κά νε λί γη ὑ πο μο νή 

στήν συμ φο ρά σάν τόν γεν ναῖ ο Ἰ ώβ... Σάν πο λύ τι μο θη σαυ-

ρό φύ λα ξε στήν ψυ χή σου τήν εὐ χα ρι στί α, γιά νά λά βῃς καί 

ἐσύ δι πλό τόν μι σθό γιά τήν εὐ γνω μο σύ νη σου. Νά θυ μᾶ σαι 

τόν ἀ πο στο λι κό λό γο: “ἐν παν τί εὐ χα ρι στεῖ τε”...

∆ι ό τι σέ Α ὐ τόν, τόν Θε ό, ἀ νή κει ἡ δό ξα, ἡ δύ να μις καί ἡ 

προ σκύ νη σις εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν».
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ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΣΑΝΤΑΒΙΣΙ ΚΑΙ ΓΚΟΡΙ κ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΑΓΙΟΤΗΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τήν Μεγ. Τεσσαρακοστή τοῦ 2007 ἐ πι σκέ φθη κε τήν Ἱερά 
Μονή μας ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Ἀρ χι ε πί σκο πος Σαν τα βί σι καί 
Γκό ρι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γε ωρ γί ας κ. Ἀν δρέ ας. Στό ἐ πί ση μο 
βι βλί ο τῶν ἐν τυ πώ σε ων τῶν προ σκυ νη τῶν τῆς Μο νῆς μας 
ἔ γρα ψε τά ἑ ξῆς:

«Μέ τήν χά ρι τῆς Πα να γί ας Μη τρός τοῦ Θε οῦ πά λι προσ-

κυ νή σα με τό Ἅ γι ον Ὄ ρος καί πα ρη γο ρη θή κα με μέ τήν φι-

λο ξε νί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου. Γευ θή κα με τήν 

ἀ γά πη τῶν ἀ δελ φῶν καί εἴ δα με τήν ἁ πλό τη τά τους.

Ἡ ἐν Χρι στῷ ἀ λη θι νή ἑ νό τη τα τῶν ἀ δελ φῶν ἔ χει με γά λη 

ση μα σί α ἰ δι αί τε ρα σή με ρα.

Εὔ χο μαι ἡ ἑ νό τη τα τῶν Ὀρ θο δό ξων νά νι κή σῃ ὅλα τά 

ἐμ πό δι α τοῦ πο νη ροῦ. 

Εὐ χα ρι στοῦ με τόν ἅ γι ο Κα θη γού με νο, π. Γε ώρ γι ο, καί 

τήν ἀ δελ φό τη τα τῆς Μο νῆς γιά τήν ἀ γά πη τους.

Ἡ Χά ρις τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ εἴη μεθ᾿ ὑ μῶν. 

Ἀ μήν».

 Ὁ Σεβασμιώτατος ἀ πη ύ θυ νε τούς πα ρα κά τω πα τρι κούς 
λό γους στήν σύ να ξι τῆς ἀ δελ φό τη τός μας:

Πρῶ τα ἀπό ὅλα εὐ χα ρι στοῦμε τόν Θε ό, πού μᾶς ἔ δω σε 

τήν εὐ και ρί α νά βρι σκό μα στε κον τά σας. Α ὐ τό εἶ ναι 

γιά μᾶς εὐ λο γί α Θε οῦ, δι ό τι τό Ἅ γι ον Ὄ ρος εἶ ναι ἀ λη θι νά 

κά τι ξε χω ρι στό. Στήν Γε ωρ γί α ἀ γα ποῦν πο λύ τό Ἅ γι ον Ὄ-

ρος. Ἀ γα ποῦν τόν μο να χι σμό καί, ὅ πως το νί σα τε καί ἐ σεῖς 

(ἅ γι ε Γέ ρον τα), ὁ λα ός μας ἀ γα πᾷ τήν Ὀρ θο δο ξί α.

Στήν Γε ωρ γί α κά θε Σαβ βα το κύ ρι α κο, δη λα δή στίς Κυ ρι-

α κά τι κες ἀ κο λου θί ες, οἱ Ἐκ κλη σί ες εἶ ναι κα τά με σ τες ἀπό 

κό σμο, καί ἄν ὑ πῆρ χαν πε ρισ σό τε ρες Ἐκ κλη σί ες, θά ἦ ταν 

καί αὐ τές γε μᾶ τες.

Ὁ λα ός μας καί ἡ Ἐκ κλη σί α μας πέ ρα σαν πολ λές δυ σκο-

λί ες. Καί σή με ρα ὅσο πο τέ ἄλ λο τε εἶ ναι ὑ περ βο λι κά ἀ πα-

ραί τη τες (σέ μᾶς) οἱ σχέ σεις μέ ὅ λους ἐ κεί νους τούς τό πους 

στούς ὁ ποί ους δι α τη ρεῖ ται θερ μή ἔ φε σις πρός τόν Θεό καί 

τήν Ὀρ θό δο ξο πα ρά δο σι.

Πι στεύ ω ὅτι ὁ μο να χι σμός εἶ ναι ὅ πως ὁ φά ρος πού φω τί-

ζει τόν δρό μο τῶν πλοί ων. Α ὐ τός κα τευ θύ νει καί κα θο δη γεῖ 

τούς ἀν θρώ πους, δι ό τι ὁ μο να χι σμός ἐκ πλη ρώ νει τόν λό γο 

τοῦ Θε οῦ: “Οὕ τω λαμ ψά τω τό φῶς ὑ μῶν ἔμ προ σθεν τῶν ἀν-

θρώ πων, ὅ πως ἴ δω σιν ὑ μῶν τά κα λά ἔρ γα καί δο ξά σω σι τόν 

Πα τέ ρα ὑ μῶν τόν ἐν τοῖς οὐ ρα νοῖς” (Μα τθ. ε΄ 16). Γι᾿ αὐ τό 

καί ὁ Ἁ γι ο ρει τι κός μο να χι σμός εἶ ναι ἕ νας λαμ πρός φά ρος 

γιά τόν ὑ πό λοι πο κό σμο. Ἔ τσι εἶ ναι καί ἡ Ἱ ε ρά Μο νή τοῦ 

Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου. Ὁ ἔν θε ος ζῆ λος τῆς ἀ δελ φό τη τός της καί 

«
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τά συγ γράμ μα τα τοῦ Κα θη γου μέ νου της εἶ ναι γνω στά σ᾿ 

ὅλο τόν Ὀρ θό δο ξο κό σμο.

Κα τά τήν γνώ μη μου, αὐ τό πού ἔ χει πε ρισ σό τε ρη ἀ νάγ κη 

σή με ρα ὁ κό σμος μας καί ἐ μεῖς οἱ μο να χοί εἶ ναι ἡ ἁ γι ό τη τα.

Σή με ρα πολ λοί ἄν θρω ποι βλέ πουν ὅτι βρί σκον ται σέ σύγ-

χυ σι, δι ό τι δέν ἔ χουν στή ρι γμα. Ὅ ταν ἐ μεῖς (οἱ πι στοί) λέ με 

«Κύ ρι ε ἐ λέ η σέ με», τό τε μυ στι κά ἁ πλώ νει ὁ Κύ ρι ος τό χέ ρι 

του σ᾿ ἐ μᾶς καί ἐ μεῖς πι α νό μα στε ἀπ᾿ αὐ τό. Α ὐ τός εἶ ναι τό 

στή ρι γμά μας. Ὅ μως οἱ ἄν θρω ποι πού μέ νουν χω ρίς αὐ τό, 

βρί σκον ται σέ κα τά στα σι σκο τα σμοῦ τοῦ νο ός. Τό μό νο πού 

μπο ρεῖ νά κα θα ρί σῃ τόν νοῦ τους εἶ ναι ἡ θεί α Χά ρις, πού 

κα τοι κεῖ στόν ἁ γι α σμέ νο ἄν θρω πο καί ἀ κτι νο βο λεῖ ται ἀπό 

αὐ τόν. Ἀποστολή τοῦ μο να χι σμοῦ εἶ ναι νά με τα δί δῃ στούς 

ἀν θρώ πους αὐ τήν τήν ἁ γι ό τη τα, ὥ στε καί ἐ κεῖ νοι μέ κα θα-

ρό βλέμ μα (φω τι σμέ νο νοῦ), δη λα δή κα θα ροί, νά φθά σουν 

στόν Θε ό.

Σή με ρα ὑ πάρ χουν πολ λοί πει ρα σμοί, πού ὁ σύγ χρο νος 

ἄν θρω πος δέν μπο ρεῖ νά ὑ περ πη δή σῃ, καί πε ρι πλέ κε ται στό 

δί χτυ τους. Μό νον ἡ ἁ γι ό τη τα μπο ρεῖ νά πε ρά σῃ μέ σα ἀπό 

αὐ τά τά συμ πλέ γμα τα, νά φθά σῃ μέ χρι τήν καρ δι ά τοῦ ἀν-

θρώ που καί νά τόν ἀ πε λευ θε ρώ σῃ ἀπό τήν δου λεί α τῆς ἁ-

μαρ τί ας. 

Ἐ μεῖς δέν γνω ρί ζου με πῶς γί νε ται αὐ τό. Πῶς τό κά νει 

αὐ τό ὁ Κύ ρι ος; Μή πως μέ τήν προ σευ χή ἑ νός ἤ δύο ἁ γί ων 

ἀν θρώ πων; Τό μό νο πού γνω ρί ζου με εἶ ναι ὅτι σή με ρα οἱ ἄν-

θρω ποι ἔ χουν ἀ νάγ κη ἀπό τό πνεῦ μα τῆς ἁ γι ό τη τος γιά νά 

σω θοῦν.

Κα τά τήν γνώ μη μου, ὁ ση με ρι νός μο να χι σμός πρέ πει νά 

ἐρ γα σθῇ γιά νά ἀ πο κτή σῃ αὐ τήν τήν ἁ γι ό τη τα. Α ὐ τό δέν 

θά τό ὠ νό μα ζα ἄ σκη σι, ἀλ λά ἔρ γο ἀ λη θι νῆς ἀ γά πης. Ἀ γά πη 

ἀ λη θι νή, πού λει τουρ γεῖ γιά τήν σω τη ρί α τῶν ἀν θρώ πων».
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ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

κ. ΠΕΤΡΟΥ

«ΑΜΙΛΛΗΘΩΜΕΝ ΤΑΙΣ ΑΡΕΤΑΙΣ ΑΥΤΩΝ»(*)

«Ταῖς τῶν Πα τέ ρων ἀ στρα παῖς κα ταυ γα σθέν τες, ὡς εἰς 
πα ρά δει σον τερ πνόν νῦν εἰ σι όν τες, τῆς τρυ φῆς τοῦ χει μάρ-
ρου κα τα πο λαύ σω μεν, καί τού των τάς ἀ ρι στεί ας θαμ βη-
τι κῶς, σκο ποῦν τες ἀ μιλ λη θῶ μεν ταῖς ἀ ρε ταῖς, τῷ Σω τῆ ρι 
κραυ γά ζον τες· εὐ χαῖς αὐ τῶν ὁ Θε ός, με τό χους ἡ μᾶς ποί η σον, 
οὐ ρα νῶν Βα σι λεί ας σου» (Κάθισμα Σαββάτου Τυρινῆς).

Ἀ γα πη τοί Πα τέ ρες καί ἀ δελ φοί,

Τό ἱ ε ρόν τοῦ το καί θε ό πνευ στον ὑ μνο γρά φη μα τῆς Ἁ γί ας 

ἡ μῶν Ἐκ κλη σί ας ᾄ δε ται νῦν ἐν τῇ καρ δί ᾳ ἡ μῶν ὡς λί αν ἁρ-

μό δι ον καί προ σῆ κον πρός τήν σή με ρον ἱ ε ράν καί σε βα σμί-

αν ἑ ορ τήν τῶν ἐν ταῦ θα ἐν ἀ σκή σει καί ἀ θλή σει δι α λαμ ψάν-

των Ὁ σί ων καί Θε ο φό ρων Πα τέ ρων ἡ μῶν. Σή με ρον, ὅτε ἡ 

κα θ᾿ Ὑ μᾶς Ἱ ε ρά καί Σε βα σμί α Μο νή τοῦ Ὁ σί ου Γρη γο ρί ου 

υἱ ι κῷ τῷ πό θῳ τι μᾶ καί γε ραί ρει χρε ω στι κῶς τήν μνή μην 

αὐ τῶν, συγ κα λέ σα σα καί ἡ μᾶς τούς γεί το νας ἀ δελ φούς εἰς 

(*) Ἐξεφωνήθη τήν 2αν Ὀκτωβρίου 2006 κατά τήν Πανήγυριν τῶν ἐν τῇ 
Ἱερᾷ ἡμῶν Μονῇ ∆ιαλαμψάντων Ἁγίων.

τήν χα ράν αὐ τῆς, ἵνα ὁ μοῦ συ νει σέλ θω μεν πνευ μα τι κῶς εἰς 

τόν νο ε ρόν καί τερ πνόν πα ρά δει σον τῆς ἁ γί ας βι ο τῆς αὐ-

τῶν, φι λο τι μού με νοι πρός τήν κα τά τό δυ να τόν μί μη σιν αὐ-

τῶν. Με γά λη ἡ εὐ λο γί α καί τό ἱ ε ρόν προ νό μι ον ἡ μῶν τῶν 

Ἁ γι ο ρει τῶν, τῆς κα τοι κί ας δη λο νό τι καί δι α μο νῆς ἐν τός τοῦ 

χώ ρου τού του, τόν ὁ ποῖ ον ἡ γί α σαν καί ἐ χα ρί τω σαν πλή θη 

Ἁ γί ων γνω στῶν καί ἀ νω νύ μων, κα τα στη σάν των τό Ὄ ρος 

τοῦ το ἀ λη θῶς ἄλ λον πα ρά δει σον ἐπί γῆς καί πε ρι βό λι ον τῆς 

Θε ο τό κου καί κῆ πον χα ρί των. Με γί στη ὅ μως καί ἡ εὐ θύ νη 

ἡ μῶν διά τήν βα ρυ τά την κλη ρο νο μί αν, ἥν ἐ κλη ρο νό μη σαν 

εἰς ἡ μᾶς οἱ Θε ο φό ροι Πα τέ ρες ἡ μῶν, καί τήν πα ρά δο σιν, ἥν 

πα ρέ δω καν εἰς ἡ μᾶς, τήν ὁ ποί αν ὀ φεί λο μεν ὅ πως «φυ λά ξω-

μεν ἀ πα ρεγ χεί ρη τον», ὡς πα ρα κι νεῖ ἡ μᾶς ὁ ἅ γι ος Νι κό δη μος 

ὁ Ἁ γι ο ρεί της, καί οὕ τω ἀ λώ βη τον κα τα λί πω μεν εἰς τούς ἐ πι-

γι νο μέ νους.

Σή με ρον εἰς μί αν ἐ πο χήν ἥ τις χα ρα κτη ρί ζε ται ὑπό γε νι κῆς 

πνευ μα τι κῆς κα τα πτώ σε ως καί στρο φῆς πρός πᾶν τό γή ϊ νον 

καί ὑ λι κόν, ὅτε ὁ ἄν θρω πος ἀ να ζη τεῖ με τά μα νί ας τά σαρ κι-

κά καί τρέ χει ὁρ μη τι κῶς πρός τήν πλα τεῖ αν καί εὐ ρύ χω ρον 

ὁ δόν τήν ἀ πά γου σαν εἰς τήν ἀ πώ λει αν, κα τά τόν λό γον τοῦ 

Κυ ρί ου, οἱ Ὅ σι οι Πα τέ ρες ἡ μῶν ὑ ψώ νου σι τό πνευ μα τι κόν 

ἀ νά στη μα αὐ τῶν θέ τον τες τήν ὁ σί αν βι ο τήν αὐ τῶν τήν πλή-

ρη ἀ σκή σε ως, θλί ψε ως κα τά Θε όν καί ἀ γώ νων ἐν θέ ων, ἀν τι-

μέ τω πον εἰς τό ρεῦ μα τοῦ κό σμου καί βο ῶ σι μυ στι κῶς εἰς τά 

ὦτα τῆς καρ δί ας ἡ μῶν τό «στῶ μεν κα λῶς».

Μα κά ρι οι ἐ σμέν ἀ λη θῶς, ἐάν ἐ νω τι σθῶ μεν τῆς μα κα ρί ας 

φω νῆς αὐ τῶν. Μα κά ρι οι ἐ σμέν ἐάν ἀ γω νι ζώ με θα, ὅση δύ να-
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μις ἡ μῖν, ἵνα, ὡς προ εί πο μεν, «ἀ μιλ λη θῶ μεν ταῖς ἀ ρε ταῖς αὐ-

τῶν». Μα κά ρι οι, ἐάν κα τα νο ή σω μεν ὅτι οἱ Πα τέ ρες ἡ μῶν 

κα τά τήν ἐν ταῦ θα πα ροι κί αν αὐ τῶν ἐ βί ω σαν τό τοῦ Παύ-

λου «ἐ μοί κό σμος ἐ σταύ ρω ται κἀ γώ τῷ κό σμῳ» καί τό «ζῶ 

δέ οὐ κέ τι ἐ γώ, ζῆ δέ ἐν ἐ μοί Χρι στός». Προ σέ τι, ὅτι ἡ ζωή 

αὐ τῶν ἦτο πλή ρης σταυ ρο ει δοῦς ἀ γά πης, κα τά τόν Χρυ σορ-

ρή μο να, ἀ γά πης πρός τόν Θε όν καί πρός τόν πλη σί ον. ∆ιά 

τῆς «ἐκ καύ σε ως» κυ ρι ο λε κτι κῶς τῆς πρός τόν πλη σί ον ἀ γά-

πης οἱ ὅ σι οι Πα τέ ρες ἡ μῶν ἔ θε σαν ἑ αυ τούς εἰς τήν δι α κο νί-

αν καί ἀ νά παυ σιν πολ λῶν ἀν θρώπων, εἴ τε διά πρα κτι κῆς 

προ σφο ρᾶς, φι λο ξε νί ας καί με τα δό σε ως πρός τούς ἐν δε εῖς, 

εἴ τε διά ἀ νο χῆς καί προ σευ χῆς ὑ πέρ τῶν ἐ πη ρε α ζόν των καί 

δι ω κόν των αὐ τούς, εἴ τε διά λό γου οἰ κο δο μη τι κοῦ, εἴ τε διά 

συγ γρα φῆς καί κλη ρο δο τή σε ως εἰς ἡ μᾶς πολ λῶν ψυ χω φε λε-

στά των βι βλί ων. Πρω τί στως ὅ μως καί κυ ρί ως ἠ γω νί σθη σαν 

διά τόν προ σω πι κόν ἁ γι α σμόν, τήν προ σω πι κήν κά θαρ σιν 

τῆς ψυ χῆς καί τοῦ σώ μα τος αὐ τῶν, «ὅ ἐ στίν ἐ νώ πι ον Θε οῦ 

πο λυ τε λές» καί ἔν τι μον καί ἄ νευ τοῦ ὁ ποί ου «οὐ δείς ὄ ψε-

ται τόν Κύ ρι ον», κα τά τό ἀ πο στο λι κόν. ∆ιά τῆς ἐν Χρι στῷ 

κα θάρ σε ως αὐ τῶν, τοῦ φω τι σμοῦ καί τῆς θε ώ σε ως ἐν τέ λει, 

κα τά τόν Ἅ γι ον Γρη γό ρι ον τόν Πα λα μᾶν, ὠ φέ λη σαν ὑ πέρ 

πᾶ σαν ἄλ λην ὠ φέ λει αν καί ὠ φε λοῦ σι καί ἁ γι ά ζου σιν ἐ σα εί 

τό σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ, πρε σβεύ ον τες ἀ δι α-

λείπτως τῷ Κυ ρί ῳ καί τῇ Κυ ρί ᾳ Θε ο τό κῳ καί ὑ πέρ ἡ μῶν 

τῶν μω μη τῶν καί κα τα κρί των τέ κνων αὐ τῶν, τῶν σή με ρον 

ἐν κα τα νύ ξει βο ών των· «ταῖς αὐ τῶν ἱ κε σί αις ὁ Θε ός ἐν εἰ ρή-

νῃ κυ βέρ νη σον τήν ζω ήν ἡ μῶν».

Τῆς εἰ ρη νι κῆς καί ἀ δελ φι κῆς σχέ σε ως τῶν γει τό νων Ἱ ε-

ρῶν ἡ μῶν Μο νῶν καί τῆς με τα ξύ ἡ μῶν ὁ μο νοί ας καί ἀ γά πης 

φρυ κτω ροί καί θι α σῶ ται τυγ χά νου σιν οἱ σή με ρον παγ κοί-

νως ἑ ορ τα ζό με νοι Πα τέ ρες ἡ μῶν, με ρι κοί τῶν ὁ ποί ων ὡς οἱ 

Ἅ γι οι Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της, Ἀ κά κι ος ὁ Καυ σο κα λυ βί της 

καί Παῦ λος ὁ Ὁ σι ο μάρ τυς τυγ χά νου σι καί Γρη γο ρι ά ται καί 

∆ι ο νυ σι ά ται, ὡς ζή σαν τες καί πα ροι κή σαν τες ἐν τοῖς ὁ ρί οις 

καί τῶν δύο Μο νῶν ἡ μῶν, χρη μα τί ζον τες οὕ τω κρί κος συν-

δε τι κός καί αἰ ώ νι ος καί ση μεῖ ον συγ κλί σε ως τῶν Ἱ ε ρῶν Ἀ-

δελ φο τή των ἡ μῶν.

Κα τα παύ ων τόν τα πει νόν καί ἄ κομ ψον λό γον μου θερ-

μῶς εὐ χα ρι στῶ τόν ἀ πόν τα μέν σω μα τι κῶς, ἀ σφα λῶς δέ τῷ 

πνεύ μα τι πα ρόν τα, τόν πο λυ σέ βα στον καί ὑ πέρ λί αν ἀ γα πη-

τόν μοι ἅ γι ον Κα θη γού με νον τῆς Ἱ ε ρᾶς ταύ της Μάν δρας, 

Γέ ρον τα Γε ώρ γι ον, διά τήν ἀ δελ φι κήν πρό σκλη σιν αὐ τοῦ, 

ὅ πως ὁ μοῦ με θ᾿ Ὑ μῶν τῶν ὑπό τήν πε πνυ μέ νην καί δι α κρι τι-

κήν ποι μαν σί αν αὐ τοῦ τε λούν των ἀ γα πη τῶν ἡ μῶν ἀ δελ φῶν, 

συ νε ορ τά σω μεν τήν ἱ ε ράν μνή μην τῶν Ὁ σί ων Γρη γο ρι α τῶν 

Πα τέ ρων ἡ μῶν. Εὐ χό με θα θερ μῶς, ὅ πως ὁ Κύ ρι ος, πρε σβεί-

αις τῆς Κα θη γου μέ νης τοῦ Ἁ γι ω νύ μου ἡ μῶν Τό που Κυ ρί ας 

Θε ο τό κου, τοῦ Ἁ γί ου Νι κο λά ου καί τῶν σή με ρον ἑ ορ τα ζο μέ-

νων Ἁ γί ων, κρα τύ νῃ αὐ τόν καί ἐν δυ να μοῖ καί χα ρί ζη ται τῇ 

ἀ δελ φό τη τι Ὑ μῶν ἐπί ἔ τε σι πλεί ο σι καί ἀ ξι ώ σῃ αὐ τόν τε καί 

Ὑ μᾶς τά εὐ λο γη μέ να τέ κνα αὐ τοῦ, τῆς Βα σι λεί ας τῶν οὐ ρα-

νῶν, ἧς γέ νοι το πάν τας ἡ μᾶς ἐ πι τυ χεῖν ἐν Χρι στῷ Ἰ η σοῦ τῷ 

Κυ ρί ῳ ἡ μῶν, ᾧ ἡ δό ξα καί ἡ τι μή καί προ σκύ νη σις εἰς τούς 

αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν.



50 51

Ὁ προ φή της Ἠ σα ΐ ας 800 χρό νι α πρό Χρι στοῦ κα ταυ-

γά σθη κε ἀπό τό Ἅ γι ο Πνεῦ μα καί προ φή τευ σε τήν 

σάρ κω σι τοῦ Κυ ρί ου Ἰ η σοῦ μέ τό ση ἐ νάρ γει α, ὥ στε δι καί ως 

νά ἀ πο κλη θῇ με γα λο φω νό τα τος προ φή της καί πέμ πτος Εὐ-

αγ γε λι στής.

Στό ἕ να το κε φά λαι ο τοῦ βι βλί ου του λέ γει ὅτι ὁ Μεσ σί ας 

ἐ δό θη σέ μᾶς ὡς παι δί ον καί ὡς Υἱ ός (τοῦ Θε οῦ προ αι ώ νι ος 

καί τῆς Παρ θέ νου κα τά σάρ κα).

Πρά γμα τι ὁ προ αι ώ νι ος Λό γος τοῦ Θε οῦ γε νό με νος ἄν-

θρω πος ἀ κο λού θη σε τά στά δι α τῆς ἐ νη λι κι ώ σε ως τοῦ ἀν-

θρώ που. Ἔ τσι πέ ρα σε καί ἀπό τήν παι δι κή ἡ λι κί α καί μᾶς 

ἐ βε βαί ω σε ὅτι δέν εἶ ναι ψι λός (φαι νο με νι κός) ἄν θρω πος, ὅ-

πως ἔ λε γαν οἱ αἱ ρε τι κοί ∆ο κῆ ται, ἀλ λά ἔ λα βε πλή ρη καί τε-

λεί α τήν ἀν θρω πί νη φύ σι.

∆έν ἦλ θε μέ ἐ ξω τε ρι κή δύ να μι καί μέ ἐ ξου σί α ἤ ὡς “ἀ πό 

μη χα νῆς Θε ός”, ἀλ λά ἦλ θε τα πει νά, ἀ θό ρυ βα, ὡς παι δί ον, 

«ΠΑΙ∆ΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΗΜΙΝ, 

ΥΙΟΣ ΚΑΙ Ε∆ΟΘΗ ΗΜΙΝ»(*)

(Ἡσ. θ΄ 6)

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 

ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2006.

γιά νά μή μᾶς ἐν τυ πω σι ά σῃ καί ἀ ναγ κά σῃ νά τόν δε χθοῦ-

με.

Τόν βλέ που με νά συλ λαμ βά νε ται ἐκ Πνεύ μα τος Ἁ γί ου 

καί νά κυ ο φο ρῆ ται στήν κοι λί α τῆς ἁ γί ας Παρ θέ νου. Τόν 

βλέ που με γεν νώ με νον στό πτω χι κό σπή λαι ο τῆς Βη θλε έμ, 

σπαρ γα νού με νον καί ἀ να κλι νό με νον στήν φά τνη, τεσ σα ρα-

κον θή με ρον προ σφε ρό με νον ὡς πρω τό το κον στόν Να ό, φεύ-

γον τα στήν Α ἴ γυ πτο, βο η θοῦν τα τόν θε τό Του πα τέ ρα στήν 

ἐρ γα σί α του, βα πτι ζό με νον ἀπό τόν Τί μι ο Πρό δρο μο στόν Ἰ-

ορ δά νη, ὅ πως ἐ βα πτί ζον το καί πολ λοί ἄλ λοι συμ πα τρι ῶ ται 

Του, πε ρι ερ χό με νον τα πει νά καί ἀ θό ρυ βα τήν Ἰ ου δαί α καί 

Γα λι λαί α, γιά νά κη ρύ ξῃ τό Εὐ αγ γέ λι ο τῆς νέ ας Βα σι λεί ας.

Καμ μί α ἐ νέρ γει ά Του δέν εἶ χε σκο πό νά προ κα λέ σῃ τούς 

ἀν θρώ πους νά τόν θαυ μά σουν καί νά τόν δο ξά σουν. Καί 

ὅ ταν ἀ κό μη θαυ μα τουρ γοῦ σε, εὐ σπλαγ χνι ζό με νος τούς πά-

σχον τας ἀν θρώ πους, πα ρήγ γελ λε νά μή δι α δί δουν τό γε γο-

νός, ἀλ λά νά δί δουν δό ξα στόν Θε ό. Σταυ ρω θέν τα τόν εἶ δαν 

ὅ λοι. Τήν Ἀ νά στα σί Του ὅ μως κα νείς δέν εἶ δε. Ὅ πως ἐν μυ-

στη ρί ῳ ἐ σαρ κώ θη καί ἐ ξῆλ θε ἀπό τήν κοι λί α τῆς ἁ γί ας Θε-

ο τό κου, χω ρίς νά θί ξῃ τήν παρ θε νί α της, ἔ τσι ἐ ξῆλ θε καί ἐκ 

τοῦ μνή μα τος, πρίν ἀ πο κυ λι σθῇ ὁ βα ρύς λί θος πού τόν ἔ φρα-

ζε: «Κύ ρι ε, ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ τά φου ὑπό τῶν πα ρα νό μων, 

προ ῆλ θες ἐκ τοῦ μνή μα τος, κα θώς ἐ τέ χθης ἐκ τῆς Θε ο τό κου· 

οὐκ ἔ γνω σαν πῶς ἐ σαρ κώ θης οἱ ἀ σώ μα τοί σου Ἄγ γε λοι· οὐκ 

ἤ σθον το πό τε ἀ νέ στης οἱ φυ λάσ σον τές σε στρα τι ῶ ται· ἀμ φό-

τε ρα γάρ ἐ σφρά γι σται τοῖς ἐ ρευ νῶ σι, πε φα νέ ρω ται δέ τά 
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θαύ μα τα τοῖς προ σκυ νοῦ σιν ἐν πί στει τό μυ στή ρι ον...» (Πα-

ρα κλη τι κή, α΄ ἀ να στά σι μο στι χη ρό τῶν Α ἴ νων, ἦ χος πλ. α΄). 

Α ὐ τός λοι πόν εἶ ναι ὁ Θε ός καί Σω τή ρας μας: «Παι δί ον 

νέ ον, ὁ πρό αἰ ώ νων Θε ός», ὅ πως ψάλ λει ἡ Ἐκ κλη σί α.

«Προ σκυ νοῦ μεν σου τήν γέν ναν, Χρι στέ». Σέ προ σκυ νοῦ-

με καί ὡς παι δί ον. 

Παι δί ον στήν σω μα τι κή ἀ νά πτυ ξι, ἀλ λά καί Θε ός ὁ μο-

ού σι ος τῷ Πα τρί. Φαι νο με νι κά ἀ δύ να το παι δί, ἀλ λά στήν 

πρα γμα τι κό τη τα Κύ ρι ος καί Παν το κρά τωρ. Λέ γει ὁ ἅ γι ος 

Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος: «Ὅ ταν ἀ κού σῃς παι δί ον, μή κα τα-

φρό νει τοῦ ὀ νό μα τος, ἀλ λά θαύ μα σον τοῦ Θε οῦ τήν φι λαν-

θρω πί αν, καί θαύ μα σον τῆς οἰ κο νο μί ας τήν σω τη ρί αν, ἵνα 

γέ νῃ ἄ ξι ος ἀ κού ειν τῶν εὐ αγ γε λι κῶν λό γων, διά πί στε ως 

πα ρα κο λου θῶν, διά καρ τε ρί ας γυ μνα ζό με νος, δι᾽ εὐ λα βεί ας 

ἀ γω νι ζό με νος, δι᾽ ἀ γά πης τε λει ού με νος, διά πάν των ὁ λό κλη-

ρος γι νό με νος ἐν Χρι στῷ Ἰ η σοῦ τῷ Κυ ρί ῳ ἡ μῶν» (Λό γος εἰς 

τό ρη τόν· Ἐ ξῆλ θε δό γμα, PG 50, 800).

Στήν βυ ζαν τι νή μας ζω γρα φι κή τό παι δί ον Ἰ η σοῦς βα στα-

ζό με νον στήν ἀγ κα λι ά τῆς Ἁ γί ας Θε ο τό κου δέν εἰ κο νί ζε ται 

σάν ἕνα ἀ νώ ρι μο χα ρι τω μέ νο ἀν θρω πά κι ἀλ λά, ἐνῶ δέν ὑ-

στε ρεῖ κα θό λου σέ παι δι κό τη τα, εἶ ναι πάν τα ὁ Κύ ρι ος.

Τίς ἅ γι ες αὐ τές ἡ μέ ρες θά μᾶς δο θῇ ἡ εὐ και ρί α νά συ ναν-

τή σου με τόν σαρ κω θέν τα Θεό μας ὡς βρέ φος, ὡς νή πι ον, ὡς 

παι δί ον. Θά δι α πι στώ σου με γιά μία ἀ κό μη φο ρά ὅτι ἔ χου με 

ἕνα τα πει νό Θε ό, πού σέ βε ται τήν ἐ λευ θε ρί α μας. Ἐ λεύ θε ρα 

πι στεύ ου με ὅτι τό παι δί ον αὐ τό εἶ ναι ὁ Ἄ κτι στος καί ∆η μι-

ουρ γός τοῦ σύμ παν τος Κύ ρι ος καί Θε ός. Γι᾿ αὐ τό ἡ πί στις 

μας ἔ χει ἀ ξί α. ∆έν εἶ ναι φι λο σο φί α οὔ τε ἰ δε ο λο γί α. Εἶ ναι 

κοι νω νί α ἀ γά πης καί ἐμ πι στο σύ νης στόν πτω χεύ σαν τα Θεό 

μας.

Μία τέ τοι α κοι νω νί α μέ τό παι δί ον Ἰ η σοῦς προ ϋ πο θέ τει 

ὅτι καί ἐ μεῖς θά γί νου με παι δί α. Θά πα ραι τη θοῦ με ἀπό τόν 

ἐ γω ϊ σμό μας, τήν ψευ δο αυ τάρ κει α τῆς λο γι κῆς μας, τήν πο-

νη ρί α μας, γιά νά δε χθοῦ με μέ ἁ πλό τη τα καί ἐμ πι στο σύ νη 

τό ὑ πέρ λο γο καί ὄχι πα ρά λο γο μυ στή ρι ο τοῦ Χρι στοῦ. Πρέ-

πει νά νη πι ά σου με κα τά τήν κα κί α καί ὄχι κα τά τάς φρέ νας, 

ὅ πως μᾶς πα ραγ γέλ λει ὁ θεῖ ος Ἀ πό στο λος, γιά νά ζή σου με 

τό μυ στή ρι ο τοῦ Χρι στοῦ (Α΄ Κορ. ιδ΄ 20).

Στήν εὐ λο γη μέ νη ἑλ λη νορ θό δο ξη πα ρά δο σί μας αὐ τές τίς 

ἅ γι ες ἡ μέ ρες τά παι δι ά ἐ χαί ρον το ἰ δι αί τε ρα γιά τήν θεί α Γέν-

νη σι. Ἔ ψαλ λαν τά κά λαν τα, γέ μι ζαν τίς ἐκ κλη σί ες, ἔ κα ναν 

χρι στου γεν νι ά τι κες ἑ ορ τές στά σχο λεῖ α. Μα ζί τους ἐ χαί ρον-

το καί ὅ σοι ἐ νή λι κες ζοῦ σαν κά τι ἀπό τήν ἁ πλό τη τα καί 

ἀ θω ό τη τα τῶν παι δι ῶν.

Μέ πο λύ πό νο δι α πι στώ νου με ὅτι κά ποι οι κά νουν ὅ ,τι 

μπο ροῦν, γιά νά κρύ ψουν ἀπό τά παι δι ά τό παι δί ον Ἰ η σοῦς. 

Ἀν τί Α ὐ τοῦ τούς προ σφέ ρουν μά γους, μά γισ σες, νε ρά ϊ δες, 

ἐ ξω γή ϊ να ὄν τα πού μοι ά ζουν μέ δι α βο λά κι α. Τά παι δι κά 

πε ρι ο δι κά, πού ὡς ἔν θε τα προ σφέ ρουν κά ποι ες με γά λες ἐ-

φη με ρί δες, ὄχι μό νον προ βάλ λουν τά Χρι στού γεν να χω ρίς 

Χρι στό, ἀλ λά καί ἔμ με σα ἐμ παί ζουν τόν Χρι στό καί τήν χρι-

στι α νι κή πί στι. Μή πως καί αὐ τά ἀ πο τε λοῦν προ ε τοι μα σί α 

γιά τήν παγ κο σμι ο ποι η μέ νη κοι νω νί α, τήν παν θρη σκεί α καί 
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τόν Ἀν τί χρι στο, γιά τά ὁ ποῖ α κά θε τι τό Χρι στι α νι κό καί 

Ὀρ θό δο ξο πρέ πει νά κα τε δα φι σθῇ;

Ὁ Κύ ρι ος Ἰ η σοῦς ὄχι μό νον ἔ γι νε ὁ Ἴ δι ος παι δί ον, ἀλ λά 

ἀ γά πη σε τά παι δι ά καί τά ἐ κά λε σε κον τά Του, τά εὐ λό γη σε 

καί εἶ πε: «Ἐ άν μή στρα φῆ τε καί γέ νη σθε ὡς τά παι δί α, οὐ μή 

εἰ σέλ θη τε εἰς τήν βα σι λεί αν τῶν οὐ ρα νῶν» (Μα τθ. ιη΄ 3).

Καί σή με ρα σέ ὅ σους δέν ἀ φή νουν τά παι δι ά νά Τόν πλη-

σι ά σουν ἐ πα να λαμ βά νει: «Ἄ φε τε τά παι δί α ἔρ χε σθαι πρός 

με» (Λουκ. ιη΄ 16). Θέ λει κοντά Του τούς ἀνθρώπους ἀπό 

τήν παιδική τους ἡλικία, γιά νά τούς δώσῃ ἐλπίδα, νόημα, 

ζωή, φῶς, χαρά. Γιά νά τούς δώσῃ ἐφόδια, μέ τά ὁποῖα 

θά μπορέσουν νά ἀντιμετωπίσουν τούς πειρασμούς, τίς 

προκλήσεις, τά ναυάγια τῆς ζωῆς.

Πῶς νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν δι᾿ 

ἡμᾶς καί διά τήν σωτηρίαν μας νηπιάσαντα Κύριον;

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑποδεικνύει τόν τρόπο:

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε.

Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε.

Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε».

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές γιά ἀξία ὑποδοχή τοῦ παιδίου Ἰησοῦ 

καί γιά πανευφρόσυνες ἑορτές μέ τήν Χάρι καί τήν εὐλογία 

Του.

Ἅγια Χριστούγεννα 2006
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Ο ΣΤΑΥΡΩΘΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ

Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ(*)

Κα θώς ὁ Κύ ρι ος πο ρεύ ε ται στό ἑ κού σι ο Πά θος γιά μᾶς 

καί γιά τήν σω τη ρί α μας, ὁ δη γεῖ ται καί ἐ νώ πι ον τοῦ 

Πι λά του γιά ἀ νά κρι σι καί τε λι κή ἔγ κρι σι τῆς θα να τι κῆς ποι-

νῆς πού τοῦ ἐ πέ βα λε τό Συ νέ δρι ο τῶν Ἰ ου δαί ων.

Ὁ Πι λά τος, ἄν θρω πος μέ φι λο σο φι κές ἀ να ζη τή σεις, ὅ ταν 

ἄ κου σε ἀπό τόν Κύ ρι ο ὅτι ἡ βα σι λεί α Του δέν εἶ ναι ἐκ τοῦ 

κό σμου τού του καί ὅτι ἦλ θε νά μαρ τυ ρή σῃ «τῇ ἀ λη θεί ᾳ», 

δη λα δή νά φα νε ρώ σῃ τήν ἀ λή θει α, ἐ ρώ τη σε: «Τί ἐ στιν ἀ λή-

θει α» (Ἰ ω άν. ιη΄ 38). ∆έν πε ρί με νε τήν ἀ πάν τη σι, προ φα νῶς 

γι α τί ἤ ξε ρε ὅτι κα νέ νας φι λό σο φος δέν μπό ρε σε νά δώ σῃ 

ἱ κα νο ποι η τι κή ἀ πάν τη σι. Πολ λῷ μᾶλ λον δέν πε ρί με νε τήν 

ἀ πάν τη σι ἀπό ἕνα ὑ πό δου λο στούς Ρω μαί ους Ἑ βραῖ ο, πού 

οἱ συμ πα τρι ῶ ται του τόν ἔ κρι ναν ἔ νο χο θα νά του. Ἀλ λά καί 

ὁ Ἰ η σοῦς, πα ρό τι πολ λές φο ρές ὡ μί λη σε γιά τήν ἀ πο στο λή 

Του νά φέ ρῃ στόν κό σμο τήν Ἀ λή θει α, δέν ἀ πήν τη σε στόν 

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἐπί τῇ 

ἑορτῇ τοῦ Πάσχα 2007.
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Καί ἐ πει δή ὁ Χρι στός εἶ ναι ἡ Ἀ λή θει α, ἐ λευ θε ρώ νει ἀπό 

τήν πλά νη καί ἄ γνοι α καί σώ ζει τόν ἄν θρω πο: «γνώ σε σθε 

τήν Ἀ λή θει αν, καί ἡ Ἀ λή θει α ἐ λευ θε ρώ σει ὑ μᾶς» (Ἰ ω άν. η΄ 

32). Ὑ πάρ χουν πολ λές ἀ πό ψεις γιά τήν ἀ λή θει α, ἀλ λά ἕ νας 

μό νος εἶ ναι ἡ Ἀ λή θει α. 

Α ὐ τόν τόν Χρι στό -Ἀ λή θει α προ ε φή τευ σαν οἱ Προ φῆ ται, 

ἐ κή ρυ ξαν οἱ Ἀ πό στο λοι, ὡ μο λό γη σαν οἱ Μάρ τυ ρες, ἐ δο γμά-

τι σαν οἱ Πα τέ ρες.

Α ὐ τός ὁ Χρι στός εἶ ναι «φῶς ἐκ φω τός, Θε ός ἀ λη θι νός ἐκ 

Θε οῦ ἀ λη θι νοῦ, ὁ μο ού σι ος μέ τόν Πα τέ ρα».

Α ὐ τός ὁ Χρι στός ἕ νω σε τε λι κά καί ἀ δι ά σπα στα τήν θεί α 

φύ σι μέ τήν ἀν θρω πί νη φύ σι στήν ὑ πό στα σί Του, στό ἕνα 

πρό σω πό Του, στό πρό σω πο τοῦ Λό γου.

Α ὐ τός ὁ Χρι στός εἶ ναι ἡ Ἀ λή θει α, γι α τί μέ τόν θά να τό 

Του νι κᾶ τόν θά να τό μας καί μέ τήν Ἀ νά στα σί Του μᾶς χα ρί-

ζει τήν αἰ ώ νι ο ζω ή.

Α ὐ τήν τήν Χρι στο α λή θει α δέν μπο ροῦ με νά τήν συμ βι-

βά σου με μέ τίς “ἀ λή θει ες” τῶν ἄλ λων θρη σκει ῶν καί ἄλ λων 

πί στε ων. Ὁ Χρι στός εἶ ναι ὅλη ἡ Ἀ λή θει α. ∆έν εἶ ναι ἡ μι σή 

Ἀ λή θει α, πού πρέ πει νά συμ πλη ρω θῇ ἀπό ἄλ λες ἀ λή θει ες.

Ἔ χον τας αὐ τήν τήν πί στι καί ὁ με γά λος Ντο στο γι έφ σκη 

ἔ γρα ψε: «Πι στεύ ω ὅτι ὁ Χρι στός εἶ ναι ἡ Ἀ λή θει α, ἀλ λά ἐάν 

μέ πεί σῃ κα νείς ὅτι ὁ Χρι στός δέν εἶ ναι ἡ ἀ λή θει α, ἐγώ θά 

προ τι μοῦ σα νά εἶ μαι μέ τόν Χρι στό πα ρά μέ τήν ἀ λή θει α» 

(Πρβλ. «Οἱ ∆αιμονισμένοι», ∆εύτ. μέρος Α΄, VII). Ὁ Ντο στο-

γι έφ σκη καί ὅ λοι οἱ πι στοί Χρι στι α νοί πρά γμα τι προ τι μοῦ-

Πι λά το. Ὁ Πι λά τος δέν ἔ λα βε ἀ πάν τη σι, γι α τί δέν ἐ ρώ τη σε 

σω στά. Ἐάν ἐ ρω τοῦ σε ὄχι «τί ἐ στιν ἀ λή θει α» ἀλ λά «τίς ἐ-

στιν Ἀ λή θει α», θά ἐ λάμ βα νε τήν ἀ πάν τη σι: «Ἐ γώ εἰ μι ἡ Ἀ λή-

θει α» (Ἰ ω άν. ιδ΄ 6). 

Γρά φει ὁ π. Σω φρό νι ος τοῦ Ἔσ σεξ: «Ἡ ἐ πι στή μη καί ἡ 

φι λο σο φί α θέ τουν στόν ἑ αυ τό τους τό ἐ ρώ τη μα “τί ἐ στιν ἀ-

λή θει α”, ἐνῶ ἡ γνή σι α χρι στι α νι κή συ νεί δη ση ἀ πο τεί νε ται 

πρός τήν ἀ λή θει α ρω τών τας “τίς”. Οἱ ἐκ πρό σω ποι τῆς ἐ πι-

στή μης καί τῆς φι λο σο φί ας συ χνά θε ω ροῦν τούς χρι στι α νούς 

ὀ νει ρο πό λους χω ρίς βά θος, ἐνῶ γιά τόν ἑ αυ τό τους ἔ χουν τή 

γνώ μη πώς πα τοῦν σέ στέ ρε η βά ση καί γι᾿ αὐ τό αὐ το α πο κα-

λοῦν ται “θε τι κι στές”. Κα τά πα ρά δο ξο τρό πο δέν ἀν τι λαμ βά-

νον ται τόν ἀ φη ρη μέ νο χα ρα κτή ρα πού ἔ χει τό “τί” τους. ∆έν 

κα τα λα βαί νουν πώς ἡ Ἀ λή θει α, ἡ συγ κε κρι μέ νη, ἡ ἀ πό λυ τη, 

μπο ρεῖ νά εἶ ναι μό νο “τίς” καί σέ καμ μί α πε ρί πτω ση “τί”. 

Γι α τί ἡ Ἀ λή θει α δέν εἶ ναι ἕ νας θε ω ρη τι κός τύ πος ἤ μία ἀ φη-

ρη μέ νη ἰ δέ α, ἀλ λά ἡ Α ὐ το ζω ή, τό “Ἐ γώ εἰ μι” (Ἰ ω άν. η΄ 58)» 

(«Ἅ γι ος Σι λου α νός ὁ Ἀ θω νί της», σελ. 119).

Πρά γμα τι, ὁ Κύ ρι ος δέν ἐ νην θρώ πη σε γιά νά εἰ ση γη θῇ 

μία νέα φι λο σο φι κή πρό τα σι γιά τήν ἀ λή θει α ἤ ἔ στω καί μία 

νέα ἠ θι κή συμ πε ρι φο ρά ἤ μία νέα με τα ξύ ἄλ λων θρη σκεί α, 

ἀλ λά γιά νά φέ ρῃ στόν κό σμο σαρ κω μέ νη τήν Ἀ λή θει α, τόν 

ἑ αυ τό Του. Ἔ κτο τε γιά τούς Χρι στι α νούς ἡ Ἀ λή θει α εἶ ναι 

ὁ Χρι στός. Κα τά τόν ἅ γι ο Ἰ ω άν νη τόν Θε ο λό γο καί Εὐ αγ γε-

λι στή: «ὁ νό μος διά Μω ϋ σέ ως ἐ δό θη, ἡ χά ρις καί ἡ  ἀ λή θει α 

διά Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ ἐ γέ νε το» (Ἰ ω άν. α΄ 17).
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Α ὐ τόν τόν στό χο ἐ ξυ πη ρε τεῖ καί ἡ νε ο ε πο χί τι κη παν θρη-

σκει α κή κί νη σι τοῦ συγ κρη τι στι κοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ, πού 

προ σπα θεῖ νά ἐ ξι σώ σῃ τόν Θε άν θρω πο Κύ ρι ο καί τήν Ἁ γί α 

μας Ὀρ θό δο ξο πί στι μέ τίς ἄλ λες θρη σκεῖ ες καί ἄλ λες ὁ μο-

λο γί ες.

Φο βε ροί ἐ χθροί τῆς Ἐκ κλη σί ας ὑ πῆρ ξαν οἱ αἱ ρέ σεις. Φο-

βε ρώ τε ρος ὅ λων εἶ ναι ὁ Συγ κρη τι σμός, δη λα δή ἡ ἀ νά μι ξις 

καί σχε τι κο ποί η σις κά θε πί στε ως. Ὑ πο βα θμί ζει, μει ώ νει, ὑ-

πο σκά πτει ὄχι κά ποι ο ἀπό τά δό γμα τα ἀλ λά ὅλα τά δό γμα-

τα, δη λα δή ὅλη τήν Ἀ λή θει α, τόν Θε άν θρω πο Κύ ρι ο, γιά νά 

ἀ νοί ξῃ τόν δρό μο στήν Παν θρη σκεί α τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς μέ 

τήν πί ε σι τῶν ἰ σχυ ρῶν τῆς γῆς.

Ἡ ἀ πάν τη σίς μας σ᾿ αὐ τόν τόν γε νι κευ μέ νο πό λε μο κα τά 

τῆς Ἀ λη θεί ας -Χρι στοῦ θά πρέ πει νά εἶ ναι ἡ μέ παρ ρη σί α ὁ-

μο λο γί α μας ὅτι μό νος ὁ Χρι στός εἶ ναι ἡ μό νη Ἀ λή θει α, καί 

γι᾿ αὐ τό ὁ Σω τήρ τοῦ κό σμου, καί μό νον ἡ Ἁ γί α Ὀρ θό δο ξος 

Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ ἀ λη θι νή, ἀ πο στο λι κή, ἀ και νο τό μη τη συν-

έ χει α τῆς Μι ᾶς, Ἁ γί ας, Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας τῶν Προ φη-

τῶν, τῶν Ἀ πο στό λων καί τῶν Πα τέ ρων.

Ὁ μο λο γοῦ με τήν πί στι μας, ἔ στω καί ἐάν γι᾿ αὐ τήν τήν 

ὁ μο λο γί α ὑ φι στά με θα ἤ θά ὑ πο στοῦ με στό μέλ λον ἐν το νώ τε-

ρο κοι νω νι κό ἀ πο κλει σμό.

Και ρός μαρ τυ ρί ας καί μαρ τυ ρί ου γιά τήν ὁ μο λο γί α τοῦ 

Σταυ ρω θέν τος καί Ἀ να στάν τος Χρι στοῦ, τῆς Α ὐ το α λη θεί ας 

καί σω τη ρί ας μας.

Χρι στός Ἀ νέ στη! Ἀ λη θῶς Ἀ νέ στη!

Ἅ γι ον Πά σχα 2007

με, πι στεύ ου με στήν προ σω πο ποι η μέ νη καί σαρ κω μέ νη Ἀ λή-

θει α καί ὄχι σέ κά ποι ες ἀ πρό σω πες ἀ λή θει ες, ἰ δέ ες.

Στήν Ρω σί α στά χρό νι α τοῦ μα χη τι κοῦ ἀ θε ϊ σμοῦ κά ποι ος 

κομ μα τι κός πα ρά γων προ σπά θη σε μέ  μία “ἐ πι στη μο νι κή” ὁ-

μι λί α του νά πεί σῃ τό ἀ κρο α τή ρι ό του ὅτι ἡ Ἀ νά στα σις τοῦ 

Χρι στοῦ εἶ ναι μῦ θος. Ἐ νό μι σε ὅτι ὅ λοι ἐ πεί σθη σαν. Ὅ ταν 

ἐ ρώ τη σε, ἐάν κά ποι ος ἔχῃ νά εἰ πῇ κά τι, ἐ ζή τη σε τόν λό γο 

ἕ νας εὐ σε βής Ρῶ σος, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ πε δύο λέ ξεις μό νον: «Χρι-

στός Ἀ νέ στη». Ὅλο τό ἀ κρο α τή ρι ο ἐ βρον το φώ νη σε: «Ἀ λη-

θῶς Ἀ νέ στη». Ἡ σαρ κω μέ νη Ἀ λή θει α, ὁ Χρι στός, ἐ νί κη σε τίς 

“ἀ λή θει ες” τοῦ κό σμου τού του.

Οἱ σταυ ρω ταί τοῦ Κυ ρί ου προ σπά θη σαν νά κρύ ψουν τό 

γε γο νός τῆς Ἀ να στά σε ως καί νά συ κο φαν τή σουν τούς μα-

θη τάς ὅτι ἔ κλε ψαν τόν Κύ ρι ο ἀπό τόν Τά φο. ∆έν μᾶς εἶ παν 

ὅ μως, πῶς αὐ τοί, οἱ κατ᾿ αὐ τούς ἀ πα τε ῶ νες μα θη ταί, ἐ κή ρυ-

ξαν τόν Σταυ ρω θέν τα καί Ἀ να στάν τα Κύ ρι ο σέ ὅλο τόν κό-

σμο καί γιά τήν ἀ γά πη Του ὑ πέ στη σαν δι ω γμούς, βα σα νι-

στή ρι α καί φρι κτούς θα νά τους.

Ἡ ἱ στο ρί α ἐ πα να λαμ βά νε ται. Σύγ χρο νοι σταυ ρω ταί τοῦ 

Κυ ρί ου συ κο φαν τοῦν τόν Ἀ να στάν τα Κύ ρι ο. Προ σπα θοῦν 

νά τόν γε λοι ο ποι ή σουν, χρη σι μο ποι ών τας τόν τύ πο, τά ρα δι-

ό φω να, τίς τη λε ο ρά σεις, τό δι α δί κτυ ο. Κυ κλο φο ροῦν DVD-

Video μέ βλά σφη μες, ψευ δεῖς καί ἀ να πό δει κτες κα τη γο ρί ες 

κα τά τοῦ Κυ ρί ου, πού διά με γά λων κα θη με ρι νῶν ἐ φη με ρί-

δων καί πε ρι ο δι κῶν μπαί νουν σέ κά θε σπί τι, ὥ στε μι κροί 

καί με γά λοι νά κλο νί ζων ται στήν πί στι τους, ἀ φοῦ δέν ὑ πάρ-

χει καί ἡ δυ να τό της νά ἀ κού σουν καί τήν ἄλ λη ἄ πο ψι.
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ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΣ

ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
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Α ἰ σθά νο μαι με γά λη χα ρά, γι α τί εἶ μαι ἀ πό ψε μα ζί σας. 

Ἔρ χο μαι ἐδῶ σάν προ σκυ νη τής, ἀλ λά καί γιά νά ἐκ-

φρά σω σε βα σμό καί τι μή πρός τήν Ἐκ κλη σί α τῆς Κύ πρου 

καί πρός ὅ λους ὅ σους διά μέ σου τῶν αἰ ώ νων δι ε τή ρη σαν μέ 

τούς ἀ γῶ νες τους τήν Κύ προ ἑλ λη νι κή καί ὀρ θό δο ξο.

Α ἰ ω νί α ἡ μνή μη τῶν ἀ γω νι στῶν τῆς Ε Ο ΚΑ, τῶν νέ ων παι-

δι ῶν πού ἦ σαν γεμᾶτα ἀπό τόν Χρι στό, τήν Ὀρ θο δο ξί α καί 

τήν Ἑλ λά δα. Γι᾿ αὐ τό σή με ρα εἶ μαι ἐδῶ προ σκυ νη τής καί 

τοῦ δι κοῦ των ἀ γῶ νος καί τῆς δι κῆς των θυ σί ας καί ὅ λων 

ἐ κεί νων πού μα ζί τους ἀ γω νί σθη καν καί θυ σι ά στη καν γιά 

τήν ἐ λευ θε ρί α, ἑλ λη νι κό τη τα καί ὀρ θο δο ξί α τῆς Κύ πρου. 

Ἄρα λοι πόν, μή θε ω ρεῖ τε ὅτι εἶ σθε ὀ φει λέ ται ἀ πέ ναν τί μου. 

Ἐγώ ἐκ φρά ζω μία ὀ φει λή ἀ πέ ναν τί σας καί ἀ πέ ναν τι ὅ λων 

τῶν προ γό νων μας καί προ γό νων σας Κυ πρί ων, πού κρά τη-

(*) Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἐκφωνηθεῖσα στήν Λευκωσία τήν 3η 
Μαΐου 1985, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παγκυπρίου συλλόγου «Οἱ φίλοι 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους».

σαν, ὅ πως εἴ πα με, ὀρ θό δο ξο καί ἑλ λη νι κή τήν Κύ προ, ἀπό 

τήν ἐ πο χή τῶν ἁ γί ων Ἀ πο στό λων Παύ λου καί Βαρ νά βα μέ-

χρι σή με ρα.

Πρίν προ χω ρή σω στό θέ μα μου, πρέ πει νά ἐκ φρά σω καί 

ἐγώ τίς εὐ χα ρι στί ες μου πρός τόν Μα κα ρι ώ τα το Ἀρ χι ε πί σκο-

πο Κύ πρου κ. Χρυ σό στο μο, ὁ ὁ ποῖ ος μέ ἀ γά πη ἔ δω σε τήν εὐ-

λο γί α του γιά νά εἶ μαι ἐν μέ σῳ ὑ μῶν, ὅ πως καί τόν σύλ λο γο 

«Οἱ φί λοι τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους», πού εἶ ναι ἐ κλε κτοί ἀ δελ φοί 

καί μέ τούς ὁ ποί ους συν δέ ο μαι ἀπό πολ λά χρό νι α. Ἡ κα λή 

τους πρό θε σις καί οἱ ὡ ραῖ οι σκο ποί πού ἔ χουν τά ξει στόν 

σύλ λο γό τους εἶ ναι κά τι τό ὁ ποῖ ο μέ εὐ χα ρι στεῖ καί μέ συγ-

κι νεῖ. 

Ὅ πως γνω ρί ζε τε, ὁ ἑλ λη νι κός λα ός τῆς Κύ πρου ἦ ταν πάν-

το τε ἕ νας λα ός φι λό θρη σκος, ἀ κό μη καί ἀπό τήν ἐ πο χή τῆς 

εἰ δω λο λα τρί ας. Μά λι στα ἐ δῶ, κον τά στούς ἄλ λους θε ούς 

πού ἐ λά τρευ αν πρίν γνω ρί σουν τόν ἀ λη θι νό Θε ό, οἱ Ἕλ λη-

νες τῆς Κύ πρου τι μοῦ σαν ἰ δι αί τε ρα τήν Ἀ φρο δί τη. Ἄ ρα γε 

λα τρεύ ον τας τήν Ἀ φρο δί τη, ἐ λά τρευ αν μό νον τήν σαρ κι κή 

ὀ μορ φι ά; Νο μί ζω ὅτι πέ ρα ἀπό τήν σαρ κι κή ὀ μορ φι ά οἱ ἄν-

θρω ποι δι ψοῦ σαν γιά τήν πνευ μα τι κή ὀ μορ φι ά. ∆ι ψοῦ σαν 

γιά τό οὐ ρά νι ο κάλ λος, ἀλ λά δέν τό εἶ χαν γνω ρί σει, καί ἔ με-

ναν στό σαρ κι κό καί φθαρ τό κάλ λος. Πί σω ὅ μως ἀπό αὐ τό 

ὑ πῆρ χε ἡ νο σταλ γί α τοῦ οὐ ρα νί ου κάλ λους.

Μέ τήν ἔ λευ σι τοῦ Χρι στοῦ στόν κό σμο ἀ πο κα λύ φθη κε 

τό οὐ ρά νι ο κάλ λος. Ἀ πο κα λύ φθη κε ὅτι ὑ πάρ χει ἕ να, κα τά 

τούς ἁ γί ους Πα τέ ρας, «ὑ πέρ καλ λον κάλ λος», μία ὀ μορ φι ά 

πνευ μα τι κή, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι ὑ πε ρά νω κά θε ὀ μορ φι ᾶς. Ὑ πάρ-
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χει ἕνα φῶς ὑ πέρ τα τον, πά νω ἀπό κά θε φῶς. Καί αὐ τό εἶ ναι 

ὁ Θε ός. Καί ὅ ταν κα νείς γνω ρί σῃ τόν Θε ό, γνω ρί ζει πρα γμα-

τι κά τήν ἀ λη θι νή ὀ μορ φι ά, τό μό νο ἀ λη θι νό κάλ λος. Α ὐ τό 

τό κάλ λος φα νε ρώ θη κε στήν Πα να γί α μας ἰ δι αί τε ρα. Καί γι᾿ 

αὐ τό τό νη σί τῆς Ἀ φρο δί της ἔ γι νε νη σί τῆς Πα να γί ας.

Παν τοῦ ἡ Πα να γί α πα ροῦ σα στήν Κύ προ μας. Τά πε ρισ-

σό τε ρα μο να στή ρι α τῆς Κύ πρου εἶ ναι ἀ φι ε ρω μέ να, ὅ πως 

εἶ δα, στήν Πα να γί α. Καί οἱ Ἅ γι οι τῆς Κύ πρου, καί αὐ τοί 

γεμᾶτοι ἀπό αὐ τό τό οὐ ρά νι ο κάλ λος, γεμᾶτοι ἀπό αὐ τό τό 

οὐ ρά νι ο φῶς, τό φῶς τοῦ Χρι στοῦ. Ἔ τσι ἡ Κύ προς ἔ γι νε 

ἡ νῆ σος τῆς πνευ μα τι κῆς ὀ μορ φι ᾶς, τοῦ οὐ ρα νί ου κάλ λους. 

Νῆ σος τοῦ Χρι στοῦ, τῆς Πα να γί ας καί τῶν Ἁ γί ων. Οἱ κάτοι-

κοι τῆς Κύ πρου, πού στόν Χρι στό, στήν Πα να γί α, στούς Ἁ-

γί ους καί στήν Ἐκ κλη σί α βρῆ καν αὐ τό πού νο σταλ γοῦσαν, 

με τά τό βά πτι σμά τους δέν εἶ ναι μό νο Ἕ λλ η νες, ἀλ λά εἶ ναι 

Χρι στι α νοί Ὀρ θό δο ξοι Ἕλ λη νες. Ὁ Ὀρ θό δο ξος Χρι στι α νός 

Κύ πρι ος ἐ δη μι ούρ γη σε τόν Ὀρ θό δο ξο Ἑλ λη νι κό Κυ πρι α κό 

Χρι στι α νι κό πο λι τι σμό. Ὁ Ἕλ λη νας ἄν θρω πος μπῆ κε μέ σα 

στήν Ἐκ κλη σί α καί ἔ γι νε Χρι στι α νός Ἕλ λη νας ἄν θρω πος. 

Καί ἀπό αὐ τήν τήν με τα μόρ φω σι τοῦ Ἕλ λη νος ἀν θρώ που 

μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α βγῆ κε καί ὁ Ἑλ λη νορ θό δο ξος Χριστι-

α νι κός μας πο λι τι σμός, πού ἐδῶ στήν Κύ προ ἔ χει ἐπί πλέ ον 

καί τόν κυ πρι α κό του χα ρα κτῆ ρα.

Α ὐ τόν τόν πο λι τι σμό ἐκ φρά ζουν τά ὀρ θό δο ξα κυ πρι α κά 

ἤθη καί ἔ θι μα, ἡ τέ χνη, ἡ κοι νο τι κή καί κοι νω νι κή ζω ή, ἡ 

ἐ θνι κή ζω ή, ὁ γά μος, ἡ οἰ κο γέ νει α. Ὅλα αὐ τά μπῆ καν μέ σα 

στήν Ἐκ κλη σί α καί εὐ λο γή θη καν. Ἐ μεῖς σή με ρα ἔ χου με τό 

προ νό μι ο νά εἴ με θα οἱ κλη ρο νό μοι μι ᾶς τέ τοι ας με γά λης κλη-

ρο νο μί ας, ὅ πως εἶ ναι ὁ ἑλ λη νορ θό δο ξος πο λι τι σμός μας, ἡ 

ἑλ λη νορ θό δο ξος πα ρά δο σίς μας.

Θά ἤ θε λα σή με ρα στήν ὁ μι λί α μου αὐ τήν νά ἀ να φέ ρω με-

ρι κά στοι χεῖ α χα ρα κτη ρι στι κά αὐ τῆς τῆς ἑλ λη νορ θο δό ξου 

πα ρα δό σε ώς μας.

Α. Ἐκ κλη σι α στι κό της

Ἕνα βα σι κό στοι χεῖ ο αὐ τῆς τῆς ἑλ λη νορ θο δό ξου πνευ-

μα τι κῆς κλη ρο νο μί ας πού ἐ κλη ρο νο μή σα με εἶ ναι ἡ ἐκ κλη σι α-

στι κό της. Ὁ ὀρ θό δο ξος λα ός μας ἤ θε λε ὅλη ἡ ζωή του νά περ-

νᾷ μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α. Ἡ γέν νη σις, τά παι δι κά χρό νι α, ὁ 

γά μος, ἡ παι δεί α, ἡ ἐρ γα σί α, ἡ κοι νω νι κή καί ἡ ἐ θνι κή ζω ή, 

τά πάν τα νά εἶ ναι ἐκ κλη σι α στι κά. Γι᾿ αὐ τό ἡ Ἐκ κλη σί α μας 

μέ τά μυ στή ρι α καί τίς εὐ χές της ἁ γι ά ζει ὁ λό κλη ρη τήν ζωή 

τοῦ ἀν θρώ που. Τί πο τε  δέν μέ νει –ἐ κτός τῆς ἁ μαρ τί ας–, πού 

νά μή μπο ρῇ νά μπῇ μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α, γιά νά ἁ γι α σθῇ.

Θυ μᾶ μαι μία φο ρά, πού μοῦ ἦλ θε ἕνα κυ βερ νη τι κό πε ρι-

ο δι κό ἀπό τήν Κύ προ. Ἔ γρα φε πῶς γι νό ταν ὁ γά μος στήν 

Κύ προ. Ἐ κεῖ ἔ δει χνε ὅτι ἡ πα ρου σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας σέ ἕνα 

γά μο δέν πε ρι ο ρι ζό ταν μό νο τήν ὥρα τῆς ἱ ε ρο τε λε στί ας. Ἄρ-

χι ζε ἀπό με ρι κές ἡ μέ ρες πρίν, πού ἑ τοι μα ζό ταν τό νέο σπί τι 

γιά τούς μελ λο νύμ φους, καί συ νε χι ζό ταν με τά τόν γά μο. Ὁ 

πα πάς ἐρ χό ταν στό σπί τι καί εὐ λο γοῦ σε τήν νέα οἰ κο γέ νει α. 

Ἔ βλε πε κα νείς ὅτι ὑ πῆρ χε μία πρα γμα τι κή συμ με το χή τῆς 

Ἐκ κλη σί ας καί στήν προ ε τοι μα σί α τοῦ γά μου καί με τά τόν 

γά μο, μέ τήν ἔ ναρ ξι τῆς νέ ας οἰ κο γε νεί ας καί τοῦ νέ ου σπι τι-
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οῦ. Ἤ θε λε ὁ λα ός μας, ἡ Πα ρά δο σις τοῦ λα οῦ μας, ὅλα νά 

εἶ ναι μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α. Ὄχι γι α τί ἡ Ἐκ κλη σί α θέ λει νά 

κα τα κτή σῃ τόν κό σμο· δέν ὑ πάρ χει τέ τοι ο πνεῦ μα στήν Ὀρ-

θο δο ξί α. Ἡ Ἐκ κλη σί α θέ λει νά προσ λά βῃ καί νά με τα μορ-

φώ σῃ τόν κό σμο. Εἶ ναι αὐ τό μία θε ο λο γι κή συ νέ πει α τῆς ἀ-

λη θεί ας πού πι στεύ ου με στήν Ἐκ κλη σί α μας, ὅτι ὁ Χρι στός, 

ὁ Θε άν θρω πος, ὁ Λό γος τοῦ Θε οῦ, ἔ γι νε τέ λει ος ἄν θρω πος 

καί προ σέ λα βε ὁ λό κλη ρη τήν ἀν θρω πί νη φύ σι, ὥ στε ὅλη τήν 

ἀν θρω πί νη φύ σι νά θε ώ σῃ καί νά ἁ γι ά σῃ. Ἐάν κά τι ἀν θρώ-

πι νο ἔ με νε ἀ πρόσ λη πτο ἀπό τόν Θεό Λό γο, θά ἔ με νε καί ἀ-

θε ρά πευ το: «Τό γάρ ἀ πρόσ λη πτον καί ἀ θε ρά πευ τον»1. Ὅλα 

προ σε λή φθη σαν τά τοῦ ἀν θρώ που, πλήν τῆς ἁ μαρ τί ας. Ἡ 

ἁ μαρ τί α δέν ἀ νή κει στήν φύ σι τοῦ ἀν θρώ που, εἶ ναι πα ρά 

φύ σιν κα τά στα σις.

Ὅλα λοι πόν τά τοῦ ἀν θρώ που προ σε λή φθη σαν, γιά νά 

με τα μορ φω θοῦν, νά φω τι σθοῦν, καί νά θε ω θῇ ὁ ἄν θρω πος. 

Γι᾿ αὐ τό ἡ Ἐκ κλη σί α ἐ πέ με νε τό σο πο λύ κα τά τῶν αἱ ρε τι-

κῶν, οἱ ὁ ποῖ οι κα τά και ρούς ἐ δί δα σκαν ὅτι ὁ Χρι στός δέν 

προ σέ λα βε πλή ρη τήν ἀν θρω πί νη φύ σι. Ἡ Ἐκ κλη σί α ἐ πέ-

με νε μέ Οἰ κου με νι κές Συ νό δους, ὅτι ὁ Χρι στός προ σέ λα βε 

πλή ρη τήν ἀν θρω πί νη φύ σι καί ἑ πο μέ νως προσ λαμ βά νει καί 

πλή ρως τόν ἄν θρω πο κά θε ἐ πο χῆς. Ὅ πως εἴ πα με, ὄχι γιά νά 

τόν κα τα κτή σῃ ἀλ λά γιά τόν ἐ λευ θε ρώ σῃ, νά τόν με τα μορ-

φώ σῃ, νά τόν ἁ γι ά σῃ, νά τόν φω τί σῃ, νά τόν χα ρι τώ σῃ.

Γι᾿ αὐ τό ἡ Ἐκ κλη σί α θέ λει νά προσ λαμ βά νῃ ὅλη τήν ζω ή. 

Θέ λει νά προσ λαμ βά νῃ τόν γά μο, τήν παι δεί α, τήν ἐ θνι κή 

1. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, ἐπ. 101 (P.G. 37, 181C).

ζω ή. Γιά μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους δέν νο εῖ ται γά μος ἐ κτός τῆς 

Ἐκ κλη σί ας. Οὔ τε νο εῖ ται παι δεί α ἐ κτός τῆς Ἐκ κλη σί ας. Οὔ-

τε νο εῖ ται ἐ θνι κή ζωή ἐ κτός τῆς Ἐκ κλη σί ας. ∆ι ό τι, ἐάν αὐ τά 

μεί νουν ἐ κτός τῆς Ἐκ κλη σί ας, μέ νουν ἔξω ἀπό τό φῶς τοῦ 

Χρι στοῦ. «Ἐν χώ ρᾳ καί σκι ᾷ θα νά του»2. Καί ὅσα κα λά στοι-

χεῖ α καί ἄν ἔ χουν, εἶ ναι ἄρ ρω στα, ση μα δε μέ να μέ τήν φθο-

ρά καί τόν θά να το. Τε λι κά οὔ τε ἀ να παύ ουν οὔ τε ὁ λο κλη ρώ-

νουν τόν ἄν θρω πο. Μό νο ὁ Χρι στός ἐ νί κη σε τόν θά να το καί 

μό νο ὅ που μπεῖ ὁ Χρι στός τά φω τί ζει ὅλα μέ τό φῶς τῆς Ἀ να-

στά σε ώς του, ξε περ νι έ ται ὁ θά να τος, ἡ μα ται ό της, ἡ φθο ρά, 

πού εἶ ναι κα θο λι κός νό μος τῆς ζω ῆς μας, ὅ πως τό βλέ που με 

κά θε μέ ρα καί στήν βι ο λο γι κή μας ὕ παρ ξι.

Μέ σα λοι πόν στήν Ἐκ κλη σί α οἱ Ὀρ θό δο ξοι πρό γο νοί 

μας ἤ θε λαν νά περ νᾷ ὅλη τους ἡ ζω ή, ὥ στε ὅλη τους ἡ ζωή νά 

γί νε ται λει τουρ γί α, εὐ χα ρι στί α. Γιά μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους ἡ 

Λει τουρ γί α δέν τε λει ώ νει μέ τίς δύο ὧ ρες πού θά πᾶ με τήν 

Κυ ρι α κή στήν Ἐκ κλη σί α. Ὅλη μας ἡ ζωή γί νε ται Λει τουρ-

γί α. Ἄν πη γαί νου με δύο ὧ ρες τήν Κυ ρι α κή στήν Θ. Λει τουρ-

γί α καί στίς ἑ ορ τές, πη γαί νου με ὥ στε ἀπό ἐ κεῖ νά πά ρου με 

τό πνεῦ μα τῆς Θ. Λει τουρ γί ας, καί ὅλη μας ἡ ζωή νά γί νῃ 

Λει τουρ γί α, προ σφο ρά στόν Θε ό, ἀ να φο ρά στόν Θε ό, εὐ χα-

ρι στί α πρός τόν Θε ό. Ὅλη μας ἡ ζωή νά συμ μορ φω θῇ πρός 

τό θυ σι α στι κό ἦ θος τοῦ Χρι στοῦ. ∆ι ό τι μέ σα στήν Θ. Λει-

τουρ γί α κυ ρί ως φα νε ρώ νε ται ὅτι τό ἦ θος τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι 

τό θυ σι α στι κό. Ζοῦ με τήν θυ σί α Του γιά τόν κό σμο καί τόν 

ἄν θρω πο. Καί ἐ πει δή εἶ ναι θυ σί α ἡ Θ. Λει τουρ γί α, ὁ Χρι-

2. Ματθ. δ΄ 16.
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στι α νός φεύ γει ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α με τά τήν Θ. Λει τουρ γί α 

φω τι σμέ νος, χα ρι τω μέ νος, ὥ στε ὅλα νά τά ζῇ λει τουρ γι κά, 

εὐ χα ρι στι α κά, θυ σι α στι κά. Νά προ σφέ ρε ται στόν Θεό καί 

στόν συ νάν θρω πό του. Νά ἀ γω νί ζε ται κα τά τῶν πα θῶν του, 

τοῦ ἐ γω ι σμοῦ του, τῆς φι λαυ τί ας του. 

Μέ σα στήν Θ. Λει τουρ γί α προ σφέ ρου με ἐν Χρι στῷ τά 

πάν τα στόν Θε ό: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν, σοί προ σφέ ρο μεν κα-

τά πάν τα καί διά πάν τα». Ὅ ταν λέ με «τά σά ἐκ τῶν σῶν, 

σοί προ σφέ ρο μεν», ἐν νο οῦ με πρα γμα τι κά τά πάν τα. ∆έν 

μπο ροῦ με νά ἀ φή σου με τί πο τε ἀπό τήν ζωή μας πού νά μή 

τό προ σφέ ρου με στόν Θε ό. ∆ι ό τι τό τε ση μαί νει ὅτι προ σφέ-

ρου με στόν Θεό μέ ὅ ρους καί κά ποι ο τμῆ μα ἤ κά ποι ον το μέ α 

τῆς ζω ῆς μας. Ἀλ λ᾿ ὁ Θε ός δέν θέ λει ἕνα μέ ρος τῆς ζω ῆς μας. 

Θέ λει ὅλη τήν ζωή μας. Θέ λει τήν οἰ κο γε νει α κή μας ζω ή, τήν 

παι δεί α μας, τήν τέ χνη μας, τήν ἱ στο ρί α μας, τά πάν τα. Γι α-

τί θέ λει τά πάν τα; Γιά νά τά φω τί σῃ ὅ λα, νά τά χα ρι τώ σῃ 

ὅ λα, νά τά σφρα γί σῃ ὅλα μέ τήν σφρα γί δα τῆς Ἀ να στά σε ώς 

Του. Νά τά βγά λῃ ἀπό τήν φθο ρά καί τόν θά να το. Ὁ Ἴ δι ος, 

ἄλ λω στε, δέν μᾶς δί νει ἕνα μέ ρος τοῦ ἑ αυ τοῦ Του. Μᾶς δί νει 

ὁ λό κλη ρο τόν ἑ αυ τό Του: «Λά βε τε, φά γε τε, τοῦ τό ἐ στι τό 

Σῶ μά μου... πί ε τε ἐξ αὐ τοῦ πάν τες, τοῦ το γάρ ἐ στι τό Α ἷ μά 

μου»3. ∆έν μᾶς δί νει μό νο τήν δι δα σκα λί α Του ἤ μό νο τό ἠ θι-

κό Του πα ρά δει γμα. Μᾶς δί νει τόν ἑ αυ τό Του ὅ λο, τήν ζωή 

Του ὅ λη. Τό Σῶ μα Του καί τό Α ἷ μα Του.

Μέ σα στήν Θ. Λει τουρ γί α καί στήν εὐ χα ρι στι α κή ζωή τῆς 

Ἐκ κλη σί ας μα θαί νου με νά δε χό μα στε ὅλα τά πρά γμα τα καί 

3. Ματθ. κστ΄ 26-28.

ὅλα τά πρό σω πα ὡς δῶ ρα τοῦ Θε οῦ καί ὄχι ὡς ἰ δι ο κτη σί α 

μας. Μα θαί νου με νά τά ἐ κτι μοῦ με σω στά. Ὅ ταν βλέ πω στό 

κά θε ὑ λι κό πρᾶ γμα ἕνα δῶ ρο τοῦ Θε οῦ πρός ἐ μέ να, ἀλ λοι ῶς 

θά τό ἐ κτι μή σω καί ἀλ λοι ῶς θά τό χρη σι μο ποι ή σω. Καί ὅ-

ταν στόν κά θε ἄν θρω πο, τόν γνω στό ἤ τόν ἄ γνω στο, βλέ πω 

τόν στε νό συγ γε νῆ μου, τόν φί λο, τήν εἰ κό να τοῦ Θε οῦ, τό 

δῶ ρο τοῦ Θε οῦ σ᾿ ἐ μέ να, ἀλ λοι ῶς θά στα θῶ ἀ πέ ναν τί του. 

Καί ἀλ λοι ῶς θά εὐ χα ρι στή σω τόν Θεό γιά τά πρά γμα τα καί 

τά πρό σω πα. Καί ἀλ λοι ῶς θά προ σφερ θῶ ἐγώ καί στόν Θεό 

καί στά ἄλ λα ἀν θρώ πι να πρό σω πα. Θά αἰ σθαν θῶ καί ἐγώ 

τήν ἀ νάγ κη νά προ σφέ ρω τόν ἑ αυ τό μου σ᾿ αὐ τούς σάν δῶ-

ρο. Ἄν π.χ. ὁ σύ ζυ γος βλέ πῃ τήν σύ ζυ γό του σάν δῶ ρο τοῦ 

Θε οῦ πρός αὐ τόν, πα ρά τίς ἀ δυ να μί ες πού μπο ρεῖ νά ἔχῃ ἡ 

σύ ζυ γος, ἤ τό ἀν τί θε το, θά αἰ σθαν θῇ καί αὐ τός τήν ἀ νάγ κη 

νά προ σφερ θῇ στήν σύν τρο φο τῆς ζω ῆς του ὡς δῶ ρο. Καί 

ὅλη ἡ ζωή νά γί νε ται μέ αὐ τό τό πνεῦ μα καί τό πρῖ σμα: ὅτι 

εἴ με θα ὅ λοι δῶ ρα τοῦ Θε οῦ ὁ ἕ νας γιά τόν ἄλ λο. Καί ὅτι 

πρέ πει νά ζοῦ με ὅ λοι με τα ξύ μας ἀν ταλ λάσ σον τες ὡς δῶ ρο 

ὁ ἕ νας πρός τόν ἄλ λο τήν ἀ γά πη μας. Μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α 

μᾶς δί νε ται αὐ τή ἡ χά ρις: ἡ σχέ σις μας μέ τόν Θεό καί ἡ σχέ-

σις μας μέ τούς ἀν θρώ πους νά εἶ ναι μία ἀν ταλ λα γή δώ ρων.

Κα τά τήν Θ. Λει τουρ γί α προ σφέ ρου με στόν Θεό τόν ἄρ-

το καί τόν οἶ νο. Τό πρό σφο ρο, πού κα τά τήν εὐ λο γη μέ νη 

πα ρά δο σι τοῦ λα οῦ μας προ σφέ ρου με, ἔ χει με γά λη θε ο λο γι-

κή ση μα σί α. Συ νο ψί ζει, πε ρι λαμ βά νει ὅλη μας τήν ζω ή. ∆έν 

προ σφέ ρου με μό νο σι τά ρι, οὔ τε ἀ λεύ ρι μό νο. Προ σφέ ρου με 

ψω μί. Τό σι τά ρι ἔ γι νε ἀ λεύ ρι καί τό ἀ λεύ ρι γί νε ται ψω μί. 
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Μπαί νει ὁ κό πος μας, ἡ ζωή μας μέ σα. ∆έν προ σφέ ρου με στα-

φύ λι· προ σφέ ρου με κρα σί. Μπαί νει ὅλη μας ἡ ζωή στό ψω μί 

καί στό κρα σί. ∆η λα δή προ σφέ ρου με τόν ἑ αυ τό μας στόν 

Θε ό. Προ σφέ ρου με ὅ ,τι εἴ μα στε καί ὅ ,τι ζοῦ με, καί πα ρα κα-

λοῦ με τόν Θεό νά τά δε χθῇ καί νά μᾶς δώ σῃ καί Α ὐ τός τό 

δι κό Του δῶ ρο. Καί πά λι αὐ τά πού προ σφέ ρου με στόν Θεό 

δέν εἶ ναι δι κά μας. Ἀπό τά δι κά Του δῶ ρα εἶ ναι. Τί ἔ χου με 

δι κό μας νά Τοῦ προ σφέ ρου με; Παίρ νου με ἀπό τά δι κά Του 

καί Τοῦ τά προ σφέ ρου με. Γι᾿ αὐ τό λέ με «τά σά ἐκ τῶν σῶν». 

Καί ὁ Θε ός ὡς κα λός πα τέ ρας, δέ χε ται τό δῶ ρο μας καί μᾶς 

δί νει τήν δι κή Του ζω ή. Ἐ μεῖς τοῦ δί νου με ἄρ το καί οἶ νο 

καί Ἐ κεῖ νος μᾶς δί νει Σῶ μα καί Α ἷ μα Χρι στοῦ. Α ὐ τή εἶ ναι 

ἡ ἀν ταλ λα γή δώ ρων, πού γί νε ται στήν Θ. Λει τουρ γί α. Καί 

σέ κά θε μυ στή ρι ο καί πρᾶ ξι τῆς Ἐκ κλη σί ας αὐ τό γί νε ται. 

Προ σφέ ρου με στόν Θεό αὐ τό τό φτω χό πού ἔ χου με ἐ μεῖς 

ἀπό τά δι κά Του δῶ ρα, καί Ἐ κεῖ νος μᾶς προ σφέ ρει αὐ τό τό 

πλού σι ο πού ἔ χει, τήν δι κή Του Χά ρι. Ὥ στε νά λά βου με τήν 

Χά ρι τοῦ Χρι στοῦ, νά μή εἴ μα στε οἱ θνη τοί, οἱ φθαρ τοί καί 

πε πε ρα σμέ νοι ἄν θρω ποι, ἀλ λά νά γί νου με οἱ ἄν θρω ποι πού 

μέ σα μας ζῆ ὁ Θε ός, μέ το χοι αἰ ω νί ου ζω ῆς.

Γι᾿ αὐ τό ἡ Ἐκ κλη σί α μας καί ὁ λα ός μας ἤ θε λε ὅλα νά περ-

νᾶ νε μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α. Ἤ θε λε ὅλα νά ἐκ κλη σι ά ζων ται, 

ὅλα νά λει τουρ γοῦν ται, γιά νά γί νουν ὅλα εὐ χα ρι στί α πρός 

τόν Θε ό. Καί νά ζοῦ με ὅ λοι ἔ τσι, ἀν ταλ λάσ σον τες δῶ ρα με-

τα ξύ μας καί μέ τόν Θε ό. Ὅλη μας ἡ ζωή νά γί νῃ, ὅ πως εἴ πα-

με, μία ἀν ταλ λα γή δώ ρων, δη λα δή ἔκ φρα σις ἀ γά πης. Πλή-

ρω μα ἀ γά πης καί προ σφο ρᾶς. Ἔ τσι ζών τας ὁ ὀρ θό δο ξος 

λα ός μας ἐκ κλη σι α στι κά, λει τουρ γι κά, εὐ χα ρι στι α κά, ζοῦ σε 

Θε ο κεν τρι κά. ∆έν ἔ βα ζε ἐ γω ι στι κά ὁ κά θε ἄν θρω πος κέν τρο 

τόν ἑ αυ τό του. Ἀλ λά κέν τρο εἶ χε τόν Θε ό. Ἀ νε γνώ ρι ζε τόν 

Θεό ὡς πη γή ὅ λων τῶν δώ ρων. Τά δε χό ταν ὅλα ὡς δῶ ρα 

τοῦ Θε οῦ καί εὐ χα ρι στοῦ σε τόν Θε ό. Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος δέν 

το πο θε τη θῇ ἔ τσι στήν ζωή του, τό τε βά ζει κέν τρο τόν ἑ αυ τό 

του. Φτι ά χνει μία ψεύ τι κη εἰ κό να τοῦ κό σμου, ὅ που αὐ τα πα-

τᾶ ται ὅτι αὐ τός εἶ ναι ὁ Θε ός. Ξε χνά ει πώς ὅ ,τι ἔ χει εἶ ναι τοῦ 

Θε οῦ καί ὅτι ὁ Θε ός εἶ ναι τό κέν τρο τοῦ κό σμου. Νο μί ζει ὅτι 

αὐ τός εἶ ναι τό κέν τρο τοῦ κό σμου, ὅτι ὅ λοι αὐ τόν πρέ πει 

νά ὑ πη ρε τοῦν καί σ᾿ αὐ τόν νά δου λεύ ουν. Τούς ἀν θρώ πους 

παύ ει νά τούς βλέ πῃ ὡς δῶ ρα τοῦ Θε οῦ. Τούς βλέ πει ὡς ἀν-

τι κεί με να ἤ ὡς σκεύ η ἡ δο νῆς. ∆έν μπο ρεῖ νά ἔχῃ τήν ὀρ θή 

σχέ σι οὔ τε μέ τούς ἀν θρώ πους οὔ τε μέ τά πρά γμα τα. ∆έν 

μπο ρεῖ πιά νά χρη σι μο ποι ή σῃ τόν κό σμο βα σι λι κά, δη λα δή 

μέ ἀρ χον τι ά. Οὔ τε ἱ ε ρα τι κά καί προ φη τι κά.

Ὁ ἄν θρω πος πλά σθη κε ἀπό τόν Θεό βα σι λεύς, ἱ ε ρεύς καί 

προ φή της μέ σα στήν δη μι ουρ γί α. Ὁ ἄν θρω πος με τά τήν πτῶ-

σι ἔ χα σε τήν δυ να τό τη τα νά λει τουρ γῇ σάν βα σι λεύς, ἱ ε ρεύς 

καί προ φή της. Ὁ Θε άν θρω πος Χρι στός ὡς τέ λει ος βα σι λεύς, 

ἱ ε ρεύς καί προ φή της δί νει στόν ἄν θρω πο μέ τό Ἅ γι ο Βά πτι-

σμα καί τό Χρῖ σμα τήν δυ να τό τη τα νά ξα να βρῇ τήν βα σι λι-

κή, ἱ ε ρα τι κή καί προ φη τι κή του λει τουρ γί α.

Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος λοι πόν μέ ἀρ χον τι ά χρη σι μο ποι ῇ τήν 

κτί σι, δέν κά νει πο τέ ἐ γω ι στι κή χρῆ σι τῆς κτί σε ως. Ὅ ταν ὁ 

ἄν θρω πος κά νῃ ἐ γω ι στι κή χρῆ σι τῆς κτί σε ως, τοῦ φυ σι κοῦ 

του πε ρι βάλ λον τος, τό τε τό κα κο ποι εῖ καί φτι ά χνει ἕνα κό-
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σμο ἀ βί ω το, ὅ πως ἔ χου με πά θει σή με ρα. Ἡ χρη σι μο ποί η σις 

πού κά νου με σή με ρα στήν κτί σι εἶ ναι ἀ λό γι στη, ἐ γω ι στι κή, 

πα ρά λο γη. Ἐνῶ ὁ κό σμος τοῦ Θε οῦ εἶ ναι ὡ ραῖ ος, ἐ μεῖς τόν 

ἀ σχη μί ζου με, καί τε λι κά δέν μπο ροῦ με νά ζή σου με μέ σα σ᾿ 

αὐ τόν. Γί νε ται ἡ ζωή μας βά σα νο καί ὀ δύ νη. Ὅ ταν ὅ μως ὁ 

ἄν θρω πος μά θῃ νά χρη σι μο ποι ῇ σω στά τόν κό σμο, δέν κά-

νει κα τά χρη σι τοῦ κό σμου ἀλ λά χρῆ σι, ὅ πως θέ λει ὁ Θε ός. 

Κά νον τας κα λή χρῆ σι τοῦ κό σμου, γί νε ται καί αὐ τός συν δη-

μι ουρ γός μέ τόν Θε ό.

Σή με ρα γνω ρί ζου με ὅτι ἰ σχυ ρά ρεύ μα τα μᾶς ἐ πη ρε ά ζουν 

νά ἐγ κα τα λεί ψου με αὐ τήν τήν εὐ λο γη μέ νη, ἐκ κλη σι α στι κή, 

εὐ χα ρι στι α κή, λει τουρ γι κή, Θε ο κεν τρι κή χρῆ σι τοῦ κό σμου 

καί νά ζοῦ με ἀν θρω πο κεν τρι κά. Νά βά λου με τόν ἑ αυ τό μας 

κέν τρο τοῦ κό σμου. Α ὐ τά τά ρεύ μα τα ἔρ χον ται κυ ρί ως ἀπό 

τήν ∆ύ σι. Ἡ ∆ύ σις πο λύ ἐ νω ρίς ἔ χα σε τόν Θε ο κεν τρι κό της χα-

ρα κτῆ ρα καί ἔ γι νε ἀν θρω πο κεν τρι κή· ἔ βα λε κέν τρο ὄχι τόν 

Θεό ἀλ λά τόν ἄν θρω πο καί ἀρ ρώ στη σε βα ρει ά. Α ὐ τή εἶ ναι 

ἡ ἀρ ρώ στι α τοῦ δυ τι κοῦ κό σμου, τοῦ δυ τι κοῦ πο λι τι σμοῦ, 

τῆς δυ τι κῆς φι λο σο φί ας, τῆς δυ τι κῆς τέ χνης: ὁ ἄν θρω πο κεν-

τρι σμός της. Καί αὐ τή ἡ ἀρ ρώ στι α ὡ δή γη σε ὅ λον αὐ τόν τόν 

κό σμο στό ἀ δι έ ξο δο, τό ὁ ποῖ ο ὁ μο λο γοῦν δι α πρε πεῖς ξέ νοι 

δι α νο ού με νοι, καλ λι τέ χναι, λο γο τέ χναι καί ποι η ταί: ὅτι ἡ 

ἀν θρω πο κεν τρι κή αὐ τή ζωή καί ὁ πο λι τι σμός τῆς φι λαυ τί ας 

ἀ πέ τυ χαν καί μᾶς ἔ φε ραν στό ἀ δι έ ξο δο.

Α ὐ τά λοι πόν τά ρεύ μα τα ἔρ χον ται καί στόν τό πο μας 

σή με ρα καί μᾶς ἐ πη ρε ά ζουν. Μᾶς κά νουν νά φεύ γου με σι-

γά -σι γά ἀπ᾿ αὐ τήν τήν εὐ λο γη μέ νη ἐκ κλη σι α στι κή μας πα-

ρά δο σι καί νά θέ λου με νά ὀρ γα νώ σου με τήν ζωή μας ἔξω 

ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α. Ὄχι Θε ο κεν τρι κά ἀλ λά ἀν θρω πο κεν τρι-

κά. Ὄχι εὐ χα ρι στι α κά ἀλ λά ἀ χα ρι στι α κά. Μέ ἀ χα ρι στί α 

πρός τόν Θε ό. Σάν νά μή εἶ ναι ἡ ζωή καί οἱ ἄν θρω ποι καί ὁ 

ἑαυ τός μας δῶ ρα τοῦ Θε οῦ. Α ὐ τό μαρ τυ ρεῖ ἡ προ σπά θει α 

νά ἐ πι βλη θῇ καί νά δι α δο θῇ ὁ πο λι τι κός γά μος. Πο λι τι κός 

γά μος ση μαί νει γά μος ἐ κτός Ἐκ κλη σί ας. Οἰ κο γέ νει α ἐ κτός 

Ἐκ κλησί ας. Ἐ κτός, δη λα δή, Θε οῦ. Ἀ κό μη, νά ἐ πι βλη θῇ ἄ θρη-

σκη παι δεί α. Ἡ ἄ θρη σκη παι δεί α τό ἴ δι ο εἶ ναι. Γράμ μα τα 

χω ρίς Θε ό. Ἔξω ἀπό τήν Λει τουρ γί α, ἔξω ἀπό τήν Ἐκ κλη-

σί α. Ἐνῶ πό σο δι α φο ρε τι κή ἦ ταν ἡ πα ρά δο σις τοῦ λα οῦ 

μας μέ τά κρυ φά σχο λει ά, τούς με γά λους δι δα σκά λους τοῦ 

Γέ νους, τίς σχο λές πού εἶ χε ἱ δρύ σει ἡ Ἐκ κλη σί α! Εἶ ναι γνω-

στό τό λα ϊ κό ἐ κεῖ νο ποι η μα τά κι πού ἔ λε γαν τά παι δι ά μας, 

ὅ ταν πή γαι ναν στά κρυ φά σχο λει ά:

«Φεγ γα ρά κι μου λαμ πρό

φέγ γε μου νά περ πα τῶ

νά πη γαί νω στό σχο λει ό

νά μα θαί νω γράμ μα τα

γράμ μα τα, σπου δά γμα τα

τοῦ Θε οῦ τά πρά γμα τα».

Οἱ εὐ σε βεῖς πα τέ ρες μας ἤ θε λαν τά σχο λεῖ α ὄχι γιά νά 

ἀ πο κτοῦν τά παι δι ά ξη ρές γνώ σεις, μή τε γιά νά γί νων ται οἱ 

ἄν θρω ποι ἐρ γα λεῖ α γιά τίς βι ο μη χα νί ες. Ἀλ λά νά γί νων ται 

ἄν θρω ποι φω τι σμέ νοι μέ τό φῶς τοῦ Θε οῦ. Καί τά γράμ μα-

τα νά ὑ πη ρε τοῦν αὐ τόν τόν φω τι σμό. Ὁ ἅ γι ος Κο σμᾶς ὁ 

Α ἰ τω λός, ὁ με γά λος δι δά σκα λος τοῦ Γέ νους μας, πό σα δέν 
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ἔ γρα ψε καί δέν εἶ πε στά κη ρύ γμα τά του γι᾿ αὐ τήν τήν παι-

δεί α, τά θε ϊ κά γράμ μα τα, πού ἔ χουν σκο πό νά κά νουν τόν 

ἄν θρω πο ἀ λη θι νό ἄν θρω πο καί ἀ λη θι νό Χρι στι α νό!

Τώ ρα λοι πόν ὑ πάρ χει αὐ τή ἡ τά σις, ὅλα νά βγοῦν ἀπό 

τήν Ἐκ κλη σί α· νά χω ρί σου με τόν πο λι τι σμό ἀπό τήν Ἐκ κλη-

σί α. Ἐνῶ γιά τούς Ὀρ θο δό ξους ἦ ταν αὐ το νό η το, ὅτι δέν 

μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξῃ ἀ λη θι νή ζωή καί πο λι τι σμός ἔξω ἀπό τήν 

Ἐκ κλη σί α.

Ἱ δρύ ον ται σή με ρα πο λι τι στι κοί σύλ λο γοι, πού ὀρ γα νώ-

νουν πο λι τι στι κές ἐκ δη λώ σεις χω ρι σμέ νες ἀπό τήν Ἐκ κλη-

σί α. Ἐνῶ ὅ λες οἱ πο λι τι στι κές ἐκ δη λώ σεις τοῦ λα οῦ μας 

ἦ ταν συ νυ φα σμέ νες μέ τήν Ἐκ κλη σί α καί μέ τά ἐκ κλη σι α-

στι κά πα νη γύ ρι α. Νά κά νουν ἑ ορ τές ἄ θε ες, γι α τί ὁ κό σμος 

ἔ χει ἀ νάγ κη ἀπό ἑ ορ τές. Ὅ πως ἔ λε γαν οἱ ἀρ χαῖ οι Ἕλ λη νες, 

«βί ος ἀ νε όρ τα στος, μα κρά ὁ δός ἀ παν δό χευ τος». Γιά νά μή 

ἔ χουν οἱ ἄν θρω ποι τίς ἑ ορ τές τῆς Ἐκ κλη σί ας καί μ᾿ αὐ τές νά 

φω τί ζων ται, νά ἀ να παύ ων ται, νά ψυ χα γω γοῦν ται καί νά 

ἁ γι ά ζων ται. Θέ λουν νά φτι ά ξουν ἑ ορ τές ἄ θε ες: Ἑ ορ τή τῆς ὑ-

γεί ας, ἑ ορ τή τοῦ ἀ θλη τι σμοῦ, ἑ ορ τή τοῦ παι δι οῦ κ. λπ. Νά μή 

ἑ ορ τά ζου με τίς μνῆ μες τῶν Ἁ γί ων, πού φέ ρου με τά ὀ νό μα τά 

τους, ἀλ λά τά γε νέ θλι ά μας. Βλέ πε τε πό σο ἀν θρω πο κεν τρι-

κό εἶ ναι αὐ τό; Ὅ ταν ἑ ορ τά ζω τά γε νέ θλι ά μου, τι μά ω τόν 

ἑ αυ τό μου, σάν νἆ μαι ἐγώ κά ποι ος σπου δαῖ ος. Καί ἀ φή νω 

τόν Ἅ γι ο πού φέ ρω τό ὄ νο μά του. Ἐνῶ ἡ εὐ σε βής πα ρά δο σις 

τοῦ ὀρ θο δό ξου λα οῦ μας εἶ ναι νά ἑ ορ τά ζου με τόν Ἅ γι ό μας. 

Καί ἄν δέν ἔ χου με ἑ ορ τα ζό με νο Ἅ γι ο, νά ἑ ορ τά ζου με τῶν 

Ἁ γί ων Πάν των. Νά ἑ τοι μά σου με τό πρό σφο ρο, νά τό πᾶ με 

στήν Ἐκ κλη σί α, νά λει τουρ γη θοῦ με, νά κοι νω νή σου με, νά 

πά ρου με τό «ὕ ψω μα», νά τό φέ ρου με στό σπί τι, νά ἔρ θῃ ὁ 

ἱ ε ρεύς νά μᾶς εὐ λο γή σῃ καί ἔ τσι νά τι μή σου με τόν Ἅ γι ο, νά 

τι μη θοῦ με καί ἐ μεῖς.

Α ὐ τή ἡ προ σπά θει α, νά πα ρα κάμ ψουν τήν Ἐκ κλη σί α καί 

νά ὀρ γα νώ σουν τήν ζωή μας ἔξω ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α καί πα-

ρά τήν Ἐκ κλη σί α, λέ γε ται ἐκ κο σμί κευ σις. Νά ἀ πεκ κλησιο-

ποι ή σουν τήν κοι νω νί α μας, τόν κό σμο μας, τόν πο λι τι σμό 

μας, τήν ζωή μας.

Εἴ πα με ὅτι αὐ τό τό ἰ σχυ ρό ρεῦ μα ἔρ χε ται ἀπό τήν ∆ύ σι. 

Εἴ μα στε ἄ ρα γε ἕ τοι μοι νά ἀν τι με τω πί σου με αὐ τό τό κῦ μα, 

πού κα τά τήν τα πει νή μου γνώ μη συ νι στᾷ τήν με γα λύ τε ρη 

ἀ πει λή κα τά τοῦ ὀρ θο δό ξου λα οῦ μας; Θυ μᾶ στε πα λαι ά, ὅ-

ταν λέ γα με κά ποι ον ἀ λει τούρ γη το ἤ ἀ στε φά νω το, ὅτι αὐ τό 

ἐ θε ω ρεῖ το ὕ βρις; Σή με ρα κον τεύ ου με νά τό συ νη θί σου με. Ἀν-

τί θε τα, τό νά εἶ σαι λει τουρ γη μέ νος ἀρ χί ζει νά θε ω ρῆ ται ἀπό 

τούς ἐκ κο σμι κευ μέ νους κύ κλους σάν ἀ να χρο νι στι κό καί πα-

ρά ξε νο. Α ὐ τό τό πνεῦ μα ἐ πη ρε ά ζει καί τούς νέ ους μας, πού 

σέ με ρι κές πε ρι ο χές ντρέ πον ται νά ἐκ κλη σι ά ζων ται.

Α ὐ τή εἶ ναι ἡ ὀ δυ νη ρά πρα γμα τι κό της πού ἔ χου με νά ἀν-

τι με τω πί σου με καί γιά τήν ὁ ποί α χρει ά ζε ται ἀ γῶ νας ἐκ μέ-

ρους ὅ λων μας, γιά νά μή γί νῃ ὁ λα ός μας ἀ λει τούρ γη τος, 

ἀ στε φά νω τος, ἀ νεκ κλη σί α στος.

B. Ἀ σκη τι κό πνεῦ μα

Ἕνα ἄλ λο βα σι κό στοι χεῖ ο τῆς πα ρα δό σε ώς μας εἶ ναι τό 

ἀ σκη τι κό πνεῦ μα. Ἡ Ὀρ θο δο ξί α, ὅ πως γνω ρί ζε τε, εἶ χε πάν-
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το τε ἕνα ἀ σκη τι κό χα ρα κτῆ ρα. ∆έν εἶ ναι ὁ δρό μος τῆς ἀ νέ σε-

ως, μέ τόν ὁ ποῖ ο βρί σκου με εὔ κο λα τόν Θε ό. Πρέ πει κα νείς 

νά ἀ γω νι σθῇ, νά κα θα ρι σθῇ ἀπό τά πά θη του, νά με τα νο ή-

σῃ, νά πο νέ σῃ, νά ἀ σκη θῇ, νά ἐγ κρα τευ θῇ, νά νη στέ ψῃ, γιά 

νά βρῇ τόν Θεό καί νά ἑ νω θῇ μα ζί Του. ∆έν ὑ πάρ χει ἀ νά στα-

σις χω ρίς σταυ ρό. Καί ὁ Υἱ ός καί Λό γος τοῦ Θε οῦ ἀ να στή-

θη κε, ἀ φοῦ πρῶ τα σταυ ρώ θη κε. Ἔ πρε πε νά σταυ ρω θῇ, γιά 

νά μᾶς σώ σῃ καί νά μᾶς χα ρί σῃ ἀ νά στα σι καί αἰ ώ νι α ζω ή. 

Μπο ροῦ με ἄ ρα γε ἐ μεῖς νά ζοῦ με ἀ νά στα σι, χα ρά, βα θει ά εἰ-

ρή νη, χω ρίς σταυ ρό, χω ρίς ἄ σκη σι, χω ρίς ἀ γῶ να κα τά τῶν 

πα θῶν μας;

Ἕ νας εὔ κο λος Χρι στι α νι σμός δέν ἦ ταν πο τέ Ὀρ θό δο ξος. 

Πάν το τε οἱ Ὀρ θό δο ξοι Χρι στι α νοί ἀ γα ποῦ σαν τήν ἄ σκη σι, 

τήν ἐγ κρά τει α, τήν προ σευ χή, τήν νη στεί α, τήν ἀγρυ πνί α, 

τήν ὀρ θο στα σί α. Γι α τί ἤ ξε ραν ὅτι μέ αὐ τά θά ὁ δεύ σουν 

πρός τόν Θεό καί θά κα τα κτή σουν τόν Θε ό. Α ὐ τό τό πνεῦμα 

πού εἶ χε ὁ λα ός μας, τό σταυ ρο α να στά σι μο, τοῦ νά φθά νῃ 

τήν ἀ νά στα σι διά τοῦ σταυ ροῦ, τό ἀ σκη τι κό πνεῦ μα, τό 

πνεῦ μα τῆς ἐγ κρα τεί ας, ἦ ταν πού βο ή θη σε τόν λαό μας νά 

μεί νῃ Ὀρ θό δο ξος στούς μα κρούς αἰ ῶ νας τῆς σκλα βι ᾶς. Ἐάν 

ὁ λα ός δέν εἶ χε αὐ τό τό ἀ σκη τι κό πνεῦ μα, θά μπο ροῦ σε νά 

ὑ πο μεί νῃ τά δει νο πα θή μα τα τῶν κα τα κτη τῶν καί νά μή δε-

λε α σθῇ ἀπό τίς προ σφο ρές τους νά ἀλ λα ξο πι στή σῃ; Ἡ Κύ-

προς ἔ χει ὑ πο φέ ρει πε ρισ σό τε ρο ἀπό κά θε ἄλ λο μέ ρος τοῦ 

ἑλ λη νι σμοῦ ἀπό τούς ξέ νους κα τα κτη τάς. Πό σες πι έ σεις ἔ χει 

ὑ πο στῇ ὁ λα ός μας ἐ δῶ, γιά νά ἀλ λα ξο πι στή σῃ; Ἀ πό πό σους 

κα τα κτη τάς καί ἐπί πό σους αἰ ῶ νας;

Θά σᾶς δι α βά σω ἕνα ἀ πό σπα σμα ἀπό ἕνα κεί με νο τοῦ 

Τερ τσέ τη, ἑ νός ἀπό τούς ἀ γω νι στάς καί συγ γρα φεῖς τοῦ 

1821: «...ἔ παι νος μέ γας τοῦ ἔ θνους μας εἶ ναι ὅτι κυ ρι ευ μέ νον 

ἀπό τούς ἀλ λο φύ λους καί κα λού με νον ἀπό τούς κα τα κτη-

τάς του εἰς τό συμ πό σι ον τῶν ἡ δο νῶν, εἰς τό με γα λεῖ ον τῆς 

ἐ ξου σί ας, ἀρ κοῦ σε μό νον νά ἐγ κα τα λεί ψει τήν πί στιν τῶν 

Χρι στι α νῶν· τό ἑλ λη νι κόν ἔ θνος ἀ πε στρά φη τήν προ σφο-

ράν τοῦ νι κη τοῦ, ἐ φύ λα ξε πί στιν εἰς τό πά τρι ον θρή σκευ μα 

καί εἰς τήν γλῶσ σαν τοῦ Πλά τω νος καί τοῦ Εὐ αγ γε λί ου. Τόν 

ἕνα Χρι στι α νόν ἔ κο βε ὁ τό τε βάρ βα ρος ἐ χθρός, ὁ ἄλ λος τόν 

σταυ ρόν του ἔ κα νε· οἱ γλῶσ σες κομ μέ νες ἀπό τόν ἄ γρι ον 

στρα τι ώ την, κει τώ με νες εἰς τό αἱ μα τω μέ νον χῶ μα, ἀ η δο νο-

λα λοῦ σαν, νά εἰ πῶ οὕ τως, τό ὄ νο μα τοῦ Ἰ η σοῦ. Α ὐ τό, σε βα-

στοί ὁ μο γε νεῖς, εἶ ναι τό προ τέ ρη μα, τό ὁ ποῖ ον ἀ πο φα σί ζει 

καί τά με γά λα δω ρή μα τα τῶν θεί ων εὐ ερ γε τη μά των»4.

Ὁ λα ός μας μά θαι νε τήν ἀ σκη τι κή ζωή μέ σα στήν Ἐκ κλη-

σί α. Μέ χρι σή με ρα, δό ξα τῷ Θε ῷ, δι α τη ρεῖ ται ἡ ἀ σκη τι κή 

πα ρά δο σις στόν εὐ σε βῆ λαό μας. Γι᾿ αὐ τό βλέ που με ὅτι ὁ 

λα ός μας θέ λει νά νη στεύ ῃ, νά στέ κε ται ὄρ θι ος στήν Ἐκ κλη-

σί α, νά ἀ γω νί ζε ται. Καί αἰ σθά νε ται ὅ τι, ἄν δέν ἀ γω νί ζε ται, 

δέν προ σφέ ρε ται στόν Θε ό. ∆έν θέ λει ἡ θρη σκευ τι κό τη τά 

του, ἡ εὐ σέ βει ά του, νά εἶ ναι ἀ νέ ξο δη. Θέ λει νά εἶ ναι κά τι 

πού βγαί νει ἀπό τόν κό πο του καί ἀπό τό αἷ μα του μέ σα.

Α ὐ τό φαί νε ται καί στά κεί με να τοῦ με γά λου ἀ γω νιστοῦ 

καί μάρ τυ ρος τῆς ἑλ λη νορ θο δό ξου πα ρα δό σε ώς μας, τοῦ 

4. «Λόγος στό Λιβόρνο», Τερτσέτη Ἅπαντα, ἔκδ. «Παρθενών», Ἀθήνα 
1958, τομ. Β΄, σελ. 262.
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στρα τη γοῦ Μα κρυ γι άν νη. Ὁ Μα κρυ γι άν νης ἦ ταν ἀπό τούς 

ἀ σκη τι κώ τε ρους καί ἁ γνό τε ρους ἀν θρώ πους τοῦ 1821. Λέει 

λοι πόν κά που στά Ἀ πο μνη μο νεύ μα τά του: «Ἀ πό ἑ νοῦ χρο-

νοῦ παι δί μέ ἐ συ νεί θι σαν οἱ γο νέ οι νά κά νω με τά νοι ες καί μ᾿ 

ἔ λε γαν· “Κά νε με τά νοι ες νά πι ά σῃς περ δι κό που λα”». Ἀ γράμ-

μα τοι ἄν θρω ποι καί ὅ μως ἄ ρι στοι παι δα γω γοί. «Πή γαι ναν 

ἐ κεῖ νοι, μοὔ φερ ναν περ δι κό που λα καί μοὔ λε γαν· “Γιά, ἔ κα-

μες με τά νοι ες καί τἄ πι α σες”. Καί ἐ συ νεί θι σα μέ ταῦ τον τόν 

τρό πον καί ἔ κα να με τά νοι ες»5. Λέ ει κά που ἀλ λοῦ: «Ἀ φοῦ 

εἶ δα καί βλέ πω κα θε με ρι νῶς τήν εὐ λο γί αν του (τοῦ  Θε οῦ 

δη λα δή) καί τῆς βα σι λεί ας του ὅ λης, ἀ πο φά σι σα, ἄλ λο τί πο-

τας δέν ἔχω νά εὐ κα ρι στή σω, μό νον καί μό νον τήν ἁ μαρ τω-

λή μου προ σευ κή». ∆έν ἔχω τί πο τε ἄλ λο νά προσ φέ ρω, λέ ει, 

στόν Θεό γιά νά τόν εὐ χα ρι στή σω, πα ρά μό νο τήν ἁ μαρ-

τω λή μου προ σευ χή. «Καί νά μοῦ δώ σει κα θε ρά σπλά χνα 

(κα θα ρή καρ δι ά πού λέ με), νά τόν εὐ κα ρι στῶ, νά μήν γέ νω 

ἀ χά ρι στος». Βλέ πε τε, ἤ θε λε νά ζῇ εὐ χα ρι στι α κά, ὅ πως εἴ πα-

με. «Καί προ σφέρ νω αὐ γή καί βρά δυ ἀπό χίλιες τρακόσες 

με τά νοι ες καί ἑκατό μέ τό κομ πο λό γι». Κομ πο λό γι εἶ ναι τό 

κομ πο σχοί νι. «Καί ὅ ,τι μπο ρέ σω, ὅ ταν θά πά γω εἰς τήν δου-

λει ά μου καί ὅ ταν γυ ρί σω ὀπί σου νά τόν εὐ κα ρι στή σω, ὁ 

ἁ μαρ τω λός»6. Εἶ ναι πο λύ χα ρι τω μέ νος πρά γμα τι ὁ Μα κρυ-

5. Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, ἐπιμέλεια Γιάννη Βλαχογιάννη,  
ἔκδ. Χ. Κοσμαδάκη, Ἀθῆναι, παράρτημα πρῶτον, σελ. 467.
6. Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, Ὁράματα καί Θάματα, ἔκδ. Μορφωτ. 
Ἱδρύμ. Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1989, σελ. 167.

γι άν νης, καί ἄν τόν δι α βά ζα με, θά γι νό μα σταν κα λύ τε ροι 

Ὀρ θό δο ξοι Χρι στι α νοί καί κα λύ τε ροι Ἕλ λη νες.

Α ὐ τή λοι πόν ἡ ἀ σκη τι κό της βο ή θη σε τόν λαό μας καί νά 

ἀν θέ ξῃ στίς πι έ σεις τῶν κα τα κτη τῶν καί νά μή ἀλ λα ξο πι στή-

σῃ, ἀλ λά καί νά ἀ να λά βῃ τίς θυ σί ες τοῦ ἀ πε λευ θε ρω τι κοῦ ἀ-

γῶ νος. Ὅ ταν ξε ση κώ θη καν οἱ προ πά το ρές μας στήν ἐ θνε γερ-

σί α τοῦ 1821, ἐ γνώ ρι ζαν ὅτι δέν εἶ ναι εὔ κο λα τά πρά γμα τα. 

Καί ἐ πρό κει το νά πε ρά σουν με γά λες τα λαι πω ρί ες καί με γά-

λους κιν δύ νους στόν ἀ γῶ να αὐ τόν πού ἀ νε λάμ βα ναν. Ἀλ λά 

εἶ χαν τό ἀ σκη τι κό πνεῦ μα καί ἦ ταν ἕ τοι μοι νά δε χθοῦν κά-

θε θυ σί α προ κει μέ νου νά ἐ λευ θε ρω θῇ ἡ πα τρί δα.

Λέ ει κά που ὁ Κο λο κο τρώ νης: «Ἐ συ νη θί σα με νά κα τα-

φρο νοῦ με τούς Τούρ κους, νά ὑ πο φέ ρο με τήν πεῖ να, τήν δί-

ψα, τήν κα κο πά θι α, τήν λέ ρα καί κα θε ξῆς»7. Α ὐ τή ἡ ὑ πέρ βα-

σις τῆς φι λαυ τί ας, πού ἀ πο κτᾷ ὁ ἄν θρω πος μέ τό ἀ σκη τι κό 

πνεῦ μα καί τό πνεῦ μα τῆς θυ σί ας, πού εἶ ναι καί αὐ τό συν-

έπει α τοῦ ἀ σκη τι κοῦ πνεύ μα τος, τούς βο ή θη σε ἐ πί σης νά 

προσ φέ ρουν τά πάν τα στόν ἀ γῶ να.

Εἶ ναι πο λύ συγ κι νη τι κή ἡ προ σφο ρά τοῦ δι δα σκά λου 

Γ. Γεν να δί ου, πού κα τα θέ τον τας τίς τε λευ ταῖ ες οἰ κο νο μί ες 

του στήν συγ κέν τρω σι τοῦ πλη θυ σμοῦ στήν πλα τεῖ α τοῦ 

Ναυ πλί ου, εἶ πε: «Ὀβολόν ἄλλον δέν ἔχω νά δώσω, ἀλλ᾿ 

ἔχω ἐμαυτόν, καί ἰδού τόν πωλῶ! Τίς θέλει διδάσκαλον ἐπί 

τέσσερα ἔτη διά τά παιδιά του; Ἄς καταβάλῃ ἐνταῦθα τό 

7. Κολοκοτρώνη Ἀπομνημονεύματα, ἐν Τερτσέτη Ἅπαντα, ἔνθ᾿ ἀνωτ. 
τομ. Α΄, §29, σελ. 86.
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τίμημα»8. Συγ κι νη τι κό εἶ ναι ἐ πί σης τό πα ρά δει γμα τοῦ πρού-

χον τα Θε ο δω ρά κη ∆ε λη γι άν νη, πού γιά τήν ἐ πι τυ χί α τῆς ἐ πα-

να στά σε ως πα ρα δό θη κε μέ τήν θέ λη σί του στούς Τούρ κους, 

γιά νά βρῇ φρι κτό θά να το. «Γνω ρί ζε τε, ἀ δελ φοί», ἔ γρα φε 

λί γο πρίν ἀ πό τήν πα ρά δο σί του, «τό Εὐ αγ γέ λι ον ὁ ποῦ λέ-

γει ὅτι “ὁ ἀ γα πῶν πα τέ ρα ἤ μη τέ ραν ἤ τέ κνα ἤ ἀ δελ φούς ἤ 

ἀδελφάς ὑ πέρ ἐμέ οὐκ ἔ στιν μου ἄ ξι ος”. Τό αὐ τό φω νά ζει 

σή με ρον καί εἰς ἐμέ ἡ πα τρίς!... ἄρα πρέ πει νά ὑ πα κού σω εἰς 

τήν φω νήν της»9.

Γ. Σε βα σμός στό ἀν θρώ πι νο πρό σω πο

Μέ σα στήν ἑλ λη νορ θό δο ξο πα ρά δο σί μας μά θα με νά σε-

βό μα στε τό ἀν θρώ πι νο πρό σω πο, τόν ἄν θρω πο. Νά τόν βλέ-

που με ὡς εἰ κό να τοῦ Θε οῦ. Α ὐ τή ἡ θε ο λο γί α τοῦ προ σώ που, 

ἄς τήν ποῦ με ἔ τσι, ἡ τι μή, ὁ σε βα σμός πρός τό ἀν θρώ πι νο 

πρό σω πο, εἶ ναι γέν νη μα τῆς ὀρ θο δό ξου χρι στι α νι κῆς μας 

πα ρα δό σε ως. Ἡ Ἐκ κλη σί α ἐ πέ με νε πο λύ στό νά το νί ζῃ ὅτι 

ἡ Ἁ γί α Τρι άς εἶ ναι Τρί α ὁ μο ού σι α Πρό σω πα: Ὁ Πα τήρ, ὁ 

Υἱ ός καί τό Ἅ γι ον Πνεῦ μα. ∆έν εἶ ναι θε ός ἀ φη ρη μέ νος, θε-

ός τῶν φι λο σό φων, θε ός ἰ δέ α, ἀλ λά εἶ ναι Τρί α Πρό σω πα 

«ἐν μιᾷ οὐ σί ᾳ». Γι᾿ αὐ τό ὄχι τρεῖς θε οί, Ἕ νας Θε ός. Ἐ πέ με νε 

ἐ πί σης ἡ Ἐκ κλη σί α πο λύ στό νά το νί ζῃ ὅτι ὁ Χρι στός, ὁ Θε-

άν θρω πος, εἶ ναι ἕνα Πρό σω πο μέ δύο φύ σεις, τήν θεί α καί 

τήν ἀν θρω πί νη, πρᾶ γμα πού τό ἠρ νοῦν το οἱ κα τά και ρούς 

8. Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ἡλίου», Ἀθῆναι Τόμ. 5, σελ. 85.
9. Κανέλλου ∆εληγιάννη, Α΄, ἐν Ἀπομνημονεύματα Ἀγωνιστῶν τοῦ 21,  
ἔκδ. Τσουκαλᾶ καί υἱοῦ «Βιβλιοθήκη», Ἀθῆναι 1957, τόμος 16ος, σελ. 
121.

αἱ ρε τι κοί. Ὁ Χρι στός λοι πόν Πρό σω πο, ἡ Ἁ γί α Τρι άς Τρί α 

Πρό σω πα.

Α ὐ τός ὁ το νι σμός τῆς ση μα σί ας τῶν Τρι ῶν Θεί ων Προ-

σώ πων (Ὑ πο στά σε ων) «ἐν μιᾷ οὐ σί ᾳ» καί τοῦ Ἑ νός Προ σώ-

που (Ὑ πο στά σε ως) «ἐν δυ σί φύ σε σιν» στόν Χρι στό, ἔ δω σε 

τήν δυ να τό τη τα νά το νι σθῇ καί ἡ ἀ ξί α τοῦ ἀν θρώ που ὡς 

προ σώ που κατ᾿ εἰ κό να Θε οῦ. Ὁ ἄν θρω πος δέν εἶ ναι νού με-

ρο. ∆έν εἶ ναι κά τι πού μπο ρεῖ νά τό ἰ σο πε δώ σου με μέ σα στό 

σύ νο λο, νά χα θῇ μέ σα σέ μία ὁ μά δα. Εἶ ναι κά τι τό μο να δι-

κό, ἀ νε πα νά λη πτο καί ἰ δι αί τε ρο κα τά τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ. 

Ἔ χει ἀ κό μη λά βει ἰ δι αί τε ρα χα ρί σμα τα ἀπό τόν Θε ό. Καί ὀ-

φεί λει αὐ τά τά χα ρί σμα τά του νά τά ἀ ξι ο ποι ή σῃ καί ἔ τσι νά 

ἐκ φρά σῃ καί ὁ λο κλη ρώ σῃ τόν ἑ αυ τό του. Πρέ πει καί στόν 

ἑ αυ τό μας καί στούς ἄλ λους ἀν θρώ πους νά ἀ να γνω ρί ζου με, 

νά σε βό μα στε, τά πρό σω πα πού ἔ χου με λά βει ὡς δῶ ρα τοῦ 

Θε οῦ. Ἡ πα τρο πα ρά δο τος φι λο ξε νί α ,νο μί ζω, ἐδῶ βα σί ζε ται. 

Τόν κά θε ἄν θρω πο τόν βλέ που με, τόν τι μοῦ με καί τόν δε χό-

μα στε ὡς πρό σω πο κατ᾿ εἰ κό να Θε οῦ.

Ἡ κοι νω νί α πά λι γιά μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους δέν εἶ ναι ἕνα 

σύ νο λο ἀν θρώ πων πού συν δέ ον ται ἐ ξω τε ρι κά, μη χα νι κά, 

μα ζι κά. ∆έν εἶ ναι ἀ γέ λη, ἀλ λά ἕ νω σις ἐ λευ θέ ρων προ σω πι-

κο τή των, πού ὁ κα θέ νας συν δέ ε ται μέ τόν ἄλ λο προ σω πι κά, 

ὑ πεύ θυ να καί ἐ λεύ θε ρα. Γι᾿ αὐ τό στήν Ὀρ θο δο ξί α προ έ χει 

πάν το τε τό πρό σω πο, πο τέ ἡ ἰ δέ α ἤ ἡ ἰ δε ο λο γί α ἤ τό κρά τος 

ἤ τό κόμ μα. Ἕ νας Χρι στι α νός Ὀρ θό δο ξος πο τέ δέν θά κά-

νῃ ὑ πα κο ή στό κόμ μα ἤ στό κρά τος ἤ στήν ἰ δε ο λο γί α, ἐάν 

ἡ συν εί δη σίς του δέν τοῦ τό ἐ πι τρέ πῃ. Θά κά νου με ὑ πα κο ή, 
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ὅ ταν ἡ συ νεί δη σίς μας μᾶς πλη ρο φο ρῇ ὅτι αὐ τό πού μᾶς ζη-

τοῦν εἶ ναι σύμ φω νο μέ τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ: «Πει θαρ χεῖν δεῖ 

Θεῷ μᾶλ λον ἤ ἀν θρώ ποις»10.

Τώ ρα τί γί νε ται; Ὅ λες οἱ ἰ δε ο λο γί ες πού ἔ χουν ὁ λο κλη-

ρω τι κό χα ρα κτῆ ρα δέν θέ λουν νά ἀ φή σουν τόν ἄν θρω πο 

ἐ λεύ θε ρο. ∆έν θέ λουν τό πρό σω πο νά εἶ ναι ὑ πε ρά νω τῆς ἰ-

δε ο λο γί ας. ∆έν τό βλέ πουν αὐ τό μέ κα λό μά τι. Ἕνα Ὀρ θό-

δο ξο Χρι στι α νό πο τέ δέν μπο ροῦν νά τόν κά νουν τυ φλό 

ὄρ γα νό τους. Γι᾿ αὐ τό ὅ λες οἱ ὁ λο κλη ρω τι κές ἰ δε ο λο γί ες, 

ὁ ποι ασ δή πο τε προ ε λεύ σε ως καί δο ξα σί ας, εἶ ναι ἐ ναν τί ον 

τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. ∆ι ό τι ἡ Ὀρ θο δο ξί α δι α τη ρεῖ ἄ σβε στη τήν 

ἐ λευ θε ρί α τοῦ ἀν θρώ που. Ἐ μεῖς ὡς Ὀρ θό δο ξοι Χρι στι α νοί 

πο τέ δέν μπο ροῦ με νά δε χθοῦ με νά ὑ πο τα χθῇ τό πρό σω πο 

στήν μᾶ ζα. Οὔ τε μπο ροῦ με νά χρη σι μο ποι οῦ με ἔ τσι τήν λέ ξι 

μᾶ ζα. Ἀλ λοί μο νο ἄν ἡ κοι νω νί α τῶν ἀν θρώ πων εἶ ναι μᾶ ζα 

ἤ εἶ ναι ἀ γέ λη ζώ ων. Ἡ κοι νω νί α, ὅ πως εἴ πα με, εἶ ναι ἕ νω σις 

πνευ μα τι κή ἀν θρώ πων, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ ναι χα ρι τω μέ νοι ἀπό τόν 

Θεό καί ἔ χουν πρό σω πα καί ἐ λευ θε ρί α. Α ὐ τήν τήν πα ρά δο-

σι σε βα σμοῦ στό πρό σω πο βρῆ κα καί ἐδῶ στήν Κύ προ νά βι-

ώ νε ται μέ σα στήν ἐκ κλη σι α στι κή, κοι νο τι κή, οἰ κο γε νει α κή 

ζω ή, στήν φι λο ξε νί α καί στά πα τρο πα ρά δο τα ἑλ λη νορ θό δο-

ξα ἤθη καί ἔ θι μα.

* * *

10. Πραξ. ε΄ 29.

Ἐ τό νι σα αὐ τά τά τρί α στοι χεῖ α. Ὑ πάρ χουν καί ἄλ λα 

πολ λά, ἀλ λά αὐ τά εἶ ναι τά βα σι κά, πού δεί χνουν τήν 

με γά λη ση μα σί α τῆς ἑλ λη νορ θο δό ξου πα ρα δό σε ώς μας. Γεν-

νᾶ ται ὅ μως ἕνα ἐ ρώ τη μα: Α ὐ τή ἡ πα ρά δο σις καί κλη ρο νο-

μί α μας εἶ ναι γιά τόν σύγ χρο νο ἄν θρω πο; Ἤ μή πως εἶ ναι 

ἕνα ὡ ραῖ ο μου σεῖ ο, ὅ που μπο ροῦ με νά συγ κεν τρώ σου με δι-

ά φο ρα ἐκ θέ μα τα τοῦ πα ρελ θόν τος, ὡ ραῖ ες εἰ κό νες, ὡ ραῖ α 

ἀν τι κεί με να, γιά νά τά ἐκ θέ του με, νά τά θαυ μά ζου με καί νά 

λέ με· “Τί ὡ ραῖ α πού εἶ ναι, δέν εἶ ναι ὅ μως γιά μᾶς σή με ρα. 

Εἶ ναι ἀ να μνή σεις ἑνός ὡ ραί ου πο λι τι σμοῦ, πού τώ ρα τε λεί ω-

σε”. Νο μί ζω, ὅτι ἡ πα ρά δο σίς μας ἀ φο ρᾶ κυ ρί ως τό πα ρόν. 

Πο τέ ἄλ λο τε οἱ Ἕλ λη νες δέν εἴ χα με τό ση ἀ νάγ κη αὐ τῆς τῆς 

πα ρα δό σε ως, ὅσο τήν ἔ χου με σή με ρα.

Θά το νί σω δύ ο -τρί α ση μεῖ α, πού δεί χνουν πό σο ἀ νάγ κη 

ἔ χου με ἀπό τήν Ὀρ θο δο ξί α μας.

α. Ἡ Ἐκ κλη σί α μπο ρεῖ νά μᾶς κρα τή σῃ ἑ νω μέ νους

Ἄν δέν εἴ μα στε πνευ μα τι κά ἑ νω μέ νοι, μπο ρεῖ νά ἐ πι ζή σῃ 

ὁ Ἑλ λη νι σμός; Πολ λά πρά γμα τα μᾶς χω ρί ζουν στόν κό σμο· 

τά συμ φέ ρον τα, τά κόμ μα τα, οἱ ἰ δε ο λο γί ες. Ἡ Ἐκ κλη σί α, ἡ 

πί στις μας, ἡ πα ρά δο σίς μας, μᾶς ἑ νώ νει. Ἄν θε λή σου με τώ-

ρα νά συ ζη τή σου με, θά δι α πι στώ σου με ὅτι πολ λοί ἀπό μᾶς 

ἔ χου με δι α φο ρε τι κές ἀν τι λή ψεις γιά πολ λά ζη τή μα τα. Τί μᾶς 

ἑ νώ νει ὅ λους ἐ μᾶς; Ὅτι εἴ με θα Ὀρ θό δο ξοι Χρι στι α νοί. Ὅτι 

εἴ με θα μέ λη τοῦ ἰ δί ου Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ. Καί γι᾿ αὐ τό 

πάν το τε, ἀλ λά ἰ δι αι τέ ρως στίς κρί σι μες ὧ ρες τῆς ἱ στο ρί ας, 

ἐ κεῖ νο τε λι κά πού σώ ζει τούς Ἕλ λη νας, πα ρά τίς ἀ δυ να μί-
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ες μας, εἶ ναι ἡ Ὀρ θο δο ξί α, ἡ Ἐκ κλη σί α. Μπο ρεῖ κα τά τό 

ἀν θρώ πι νο καί ἐ ξω τε ρι κά νά φαί νε ται ὅτι καί στήν Ἐκ κλη-

σί α μπαί νει ἡ δι αί ρε σις, ἀλ λά κα τά βά θος καί στόν ἐ σώ τα το 

πυ ρῆ να τῆς Ἐκ κλη σί ας εἴ μα στε ἑ νω μέ νοι. ∆ι ό τι ἔ χου με τήν 

ἴ δι α πί στι, τόν ἴ δι ο Χρι στό, τά ἴ δι α μυ στή ρι α, τήν ἴ δι α πα ρά-

δο σι, τό ἴ δι ο Σῶ μα καί Α ἷ μα τοῦ Χρι στοῦ, πού μᾶς ἑ νώ νουν. 

Εἶ πε ἕ νας ξέ νος Ὀρ θό δο ξος κα θη γη τής, ὅτι στίς φλέ βες τῶν 

Ἑλ λή νων ρέ ει τό Α ἷ μα τοῦ Χρι στοῦ. Πρά γμα τι ὅ λοι οἱ Ἕλ-

λη νες, δέν ξέ ρω ἄν ὑ πάρ χουν ἐ λά χι στες ἐ ξαι ρέ σεις, εἴ μα στε 

βα πτι σμέ νοι καί τοὐ λά χι στον γιά μία φο ρά στήν ζωή μας 

κοι νω νη μέ νοι. Νά! Ἕ νας δε σμός αἵ μα τος, καί μά λι στα θεί ου 

Α ἵ μα τος, πού μᾶς βο η θεῖ νά μέ νου με κα τά βά θος ἑ νω μέ νοι, 

πα ρά τίς δι α φο ρές.

Ἕνα ἄλ λο ὑ παρ ξι α κό αἴ τη μα, στό ὁ ποῖ ο ἀν τα πο κρί νε-

ται ἡ Ὀρ θό δο ξος πί στις καί πα ρά δο σίς μας, εἶ ναι ἡ

β. Εὕ ρε σις τοῦ νο ή μα τος τῆς ζω ῆς

Ἔ χει νό η μα ἡ ζωή τοῦ κα θε νός ἀπό μᾶς, ἐάν δέν ὑ πάρ-

χῃ Θε ός, ἐάν δέν ὑ πάρ χῃ ἀ νά στα σις τῶν νε κρῶν, ἐάν ὁ Θε-

ός δέν ἀ γα πᾷ τόν ἄν θρω πο; Ἐάν δέν ὑ πάρ χῃ κέν τρο, γύ ρω 

ἀπό τό ὁ ποῖ ο κι νοῦν ται καί ὀρ γα νώ νον ται ὅ λα, τί νό η μα 

ἔ χει αὐ τός ὁ ἀ πέ ραν τος κό σμος, αὐ τοί οἱ πο λυ πλη θεῖς γα λα-

ξί αι πού ἀ πέ χουν ἑ κα τομ μύ ρι α ἔτη φω τός ὁ ἕ νας ἀπό τόν 

ἄλ λον; Τί νό η μα ἔ χει ὅλη αὐ τή ἡ δη μι ουρ γί α, ἐάν δέν ὑ πάρ-

χῃ ∆η μι ουρ γός; Τί νό η μα ἔ χει ἡ ἰ δι κή μας ζω ή, ἄν κά θε ἕ νας 

ἀπό μᾶς εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα τυ φλῆς τύ χης, ἀ ναγ και ό τη τος καί 

συμ πτώ σε ως; Εἶ μαι ρι γμέ νος στόν κό σμο σάν ἕνα ἔκ θε το παι-

δί, πού δέν γνω ρί ζει πα τέ ρα καί μη τέ ρα, οὔ τε τί πο τε ἄλ λο 

γιά τήν προ έ λευ σί του. Τό τε ὅλα εἶ ναι πα ρά λο γα καί ἡ ἀν-

τί δρα σις τοῦ ἀν θρώ που δέν μπο ρεῖ νά εἶ ναι ἄλ λη ἀπό τόν 

μη δε νι σμό. Καί ὁ ἄν θρω πος δέν μπο ρεῖ νά αἰ σθαν θῇ καμ μί α 

οὐ σι α στι κή χα ρά στήν ζωή του. Ἄν ὁ κό σμος δέν ἔ χει νό η μα, 

λό γο, τό τε ἡ ζωή εἶ ναι ἀ νυ πό φο ρη καί οὔ τε ἔ χει νό η μα νά 

ἀ γω νί ζε ται κα νείς, νά σπου δά ζῃ, νά συ νά πτῃ γά μο, νά κά νῃ 

παι δι ά. Τί νό η μα ἔ χει νά κά νου με παι δι ά, ὅ ταν δέν πι στεύ-

ου με στήν αἰ ώ νι ο ζω ή; Κά νου με παι δι ά, γιά νά τά θά ψου με; 

Νά γε μί σου με τά νε κρο τα φεῖ α;

Μέ σα στήν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ κλη σί α μας βε βαι ω νό μαστε ὅτι 

ἡ ζωή μας ἔ χει νό η μα, ὅτι ὁ κό σμος ἔ χει νό η μα, ὅτι ὁ κό σμος 

ἔ χει κέν τρο, ὅτι καί ἐγώ ἔχω κέν τρο μέ σα μου καί μπο ρῶ 

νά εἶ μαι ἑ νω μέ νος ἐ σω τε ρι κά καί ὄχι δι α σπα σμέ νος. Καί αὐ-

τό τό κέν τρο εἶ ναι ὁ Χρι στός. Κέν τρο τοῦ κό σμου εἶ ναι ὁ 

Χρι στός. Κέν τρο τοῦ ἑ αυ τοῦ μου, τῆς ὑ πάρ ξε ώς μου, εἶ ναι ὁ 

Χρι στός. Ἔ τσι ἐν Χρι στῷ μπο ρῶ νά βλέ πω καί τό ἐ ξω τε ρι-

κό σύμ παν καί τόν ἐ σω τε ρι κό μου κό σμο ἑ νο ποι η μέ να. Νά 

βλέ πω ὅτι ἔχω ἕνα με γά λο σκο πό στήν ζωή μου. Καί αὐ τός 

ὁ σκο πός εἶ ναι νά γί νω θε ός κα τά Χά ριν, νά ἑ νω θῶ μέ τόν 

Θε ό.

Ἀλ λά ἡ πα ρά δο σίς μας μπο ρεῖ νά μᾶς βο η θή σῃ καί σ᾿ ἕνα 

ἄλ λο πο λύ σο βα ρό θέ μα. Στό  

γ. Νά οἰ κο δο μή σου με ἕνα κα λύ τε ρο μέλ λον

Ὅ λοι βλέ που με ὅτι ὁ κό σμος πού ζοῦ με δέν εἶ ναι ὁ κα λύ-

τε ρος καί ὅτι ὑ πάρ χουν πολ λές ἐλ λεί ψεις, πολ λά κε νά, ὅτι 
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πολ λά πρέ πει νά δι ορ θω θοῦν. Πολ λοί προ τεί νουν δι ά φο ρες 

με ταρ ρυ θμί σεις. Μι λοῦν γιά εἰ ρή νη, γιά δι και ο σύ νη, γιά ἰ σό-

τη τα. Α ὐ τά ὅλα μπο ροῦν νά γί νουν ἔξω ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α 

καί ἔξω ἀπό τόν Χρι στό; Προ σπα θοῦν πολ λοί νά τό κά νουν 

ἔξω ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α καί ἔξω ἀπό τόν Χρι στό. Καί νά 

φέ ρουν στόν τό πο μας λύ σεις τοῦ κοι νω νι κοῦ προ βλή μα τος 

ξέ νες πρός τήν πα ρά δο σί μας, λύ σεις πού σκέ φτη καν καί ἔ-

φτι α ξαν ἄν θρω ποι ἄλ λων φι λο σο φι ῶν καί πο λι τι σμῶν. Καί 

αὐ τές τίς λύ σεις θέ λουν νά τίς ται ρι ά σουν σέ μᾶς. Εἶ ναι σάν 

νά προ σπα θοῦν νά μᾶς φο ρέ σουν ἕνα ροῦ χο πού δέν μᾶς κά-

νει. Οὔ τε ἐ μεῖς αἰ σθα νό μα στε ἄ νε τα φο ρών τας ἕνα ξέ νο ροῦ-

χο. Καί ἐ μεῖς θέ λου με τήν εἰ ρή νη, τήν δι και ο σύ νη, θέ λου με 

νά λυ θῇ τό κοι νω νι κό πρό βλη μα, καί ἀλ λοί μο νο ἄν δέν τό 

θέ λα με. Τό θέ μα εἶ ναι νά βροῦ με λύ σεις πού βγαί νουν μέ σα 

ἀπό τήν πα ρά δο σί μας, πού μᾶς ἐκ φρά ζουν, πού δέν εἶ ναι 

ξέ νες πρός ἐ μᾶς. Καί ἐ δῶ, νο μί ζω, μπο ρεῖ νά βο η θή σῃ πο λύ 

ἡ Ὀρ θο δο ξί α. Θά φέ ρω ἕνα πα ρά δει γμα:

Προ σπά θη σαν στήν ∆ύ σι νά λύ σουν τό κοι νω νι κό πρό-

βλη μα. Εἶ δαν ὅτι ὁ ἀ το μι κι σμός, πού ἐκ φρά ζε ται στό κε φα-

λαι ο κρα τι κό σύ στη μα, τε λι κά δέν βο η θεῖ νά γί νῃ μία δι καί α 

κοι νω νί α με τα ξύ τῶν ἀν θρώ πων. Εἶ παν νά κα ταρ γή σουν 

τόν ἀ το μι κι σμό καί τήν κε φα λαι ο κρα τι κή τά ξι καί νά φτιά-

ξουν ἕνα ἄλ λο κοι νω νι κό σύ στη μα, πού θά ἀ πο τε λῇ ὑ πέρ-

βα σι τοῦ ἀ το μι κι σμοῦ. Ἡ πρό θε σις κα λή ἦ ταν. Ἀλ λά στήν 

προ σπά θει ά τους νά πρα γμα το ποι ή σουν αὐ τήν τήν ὑ πέρ βα-

σι τοῦ ἀ το μι κι σμοῦ, ἔ φτι α ξαν ἕνα ἄλ λο κοι νω νι κό σύ στη-

μα, τό ὁ ποῖ ο λέ γουν ὅτι εἶ ναι προ ο δευ τι κό καί φι λε λεύ θε ρο. 

Καί στό σύ στη μα αὐ τό τό ἀν θρώ πι νο πρό σω πο πά λι κα τα-

στρέ φε ται, μέ τήν μα ζο ποί η σι. Γιά νά σώ σουν τόν ἄν θρω πο 

ἀπό τόν ἀ το μι κι σμό, τόν ὁ δη γοῦν στήν μα ζο ποί η σι.

Πῶς λοι πόν θά σω θοῦ με τώ ρα τό σο ἀπό τήν μα ζο ποί η σι 

τῶν φι λε λευ θέ ρων καί προ ο δευ τι κῶν συ στη μά των ὅσο καί 

ἀπό τόν ἀ το μι κι σμό τῆς πα λαι ᾶς κε φα λαι ο κρα τι κῆς τά ξε ως; 

Ἡ Ὀρ θο δο ξί α ἔ χει τήν δι κή της λύ σι. Ἅμα οἱ Ὀρ θό δο ξοι 

Ἕλ λη νες κοι νω νι ο λό γοι με λε τή σουν πῶς λει τουρ γεῖ ἕνα Ὀρ-

θό δο ξο Κοι νό βι ο, θά ἰ δοῦν ὅτι τό κοι νω νι κό πρό βλη μα λύ νε-

ται ὑ περ βαί νον τας τό σο τόν ἀ το μι κι σμό ὅσο καί τήν μαζο-

ποί η σι. Στό Ὀρ θό δο ξο Κοι νό βι ο ὅ λοι πρέ πει νά ζοῦν γιά 

τόν ἕνα καί ὁ ἕ νας γιά ὅ λους, ὅ πως λέ γει ὁ Μ. Βα σί λει ος11.

∆υ στυ χῶς ἡ λύ σις τοῦ κοι νω νι κοῦ μας προ βλή μα τος δέν 

ἀ να ζη τεῖ ται στήν πα ρά δο σί μας, ἀλ λά στούς ξέ νους κοι νω νι-

ο λό γους πού μᾶς θαμ πώ νουν, ὅ πως ὁ Μά ρξ καί ἄλ λοι. Ἔ τσι 

χά νου με τήν δυ να τό τη τα νά δώ σου με μία ἑλ λη νι κή καί ὀρ θό-

δο ξο λύ σι στό κοι νω νι κό μας πρό βλη μα.

Σή με ρα αὐ τό τό ρεῦ μα πού μᾶς πα ρα σύ ρει νά ἀ θε τή σου-

με τήν πα ρά δο σί μας εἶ ναι ἰ σχυ ρό. Ἔρ χε ται μέ τόν θε ω ρη τι-

κό ὑ λι σμό, δη λα δή τά συ στή μα τα πού ἑρ μη νεύ ουν ὑ λι στι κά 

τήν ζω ή. Ὁ θε ω ρη τι κός ὑ λι σμός ἔ χει πο λι τι κές συ νέ πει ες καί 

ἐκ φρά ζε ται σέ συγ κε κρι μέ νες πο λι τι κές ἰ δε ο λο γί ες. Ἔρ χε ται 

ἐ πί σης μέ τό πνεῦ μα τοῦ πρα κτι κοῦ ὑ λι σμοῦ, τοῦ εὐ δαι μο νι-

σμοῦ, πού μᾶς ὑ πα γο ρεύ ει νά ζοῦ με ζωή μό νον ὑ λι στι κή, νά 

ἔ χου με ὡς σκο πό τῆς ζω ῆς μας τήν κα λο πέ ρα σι. Νο μί ζω ὅτι 

11. Μ. Βασιλείου «Ἀσκητικαί ∆ιατάξεις», κεφ. ΙΗ΄: Πρός τούς ἐν κοινοβίῳ 
κανονικούς. 
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ὁ πρα κτι κός ὑ λι σμός εἶ ναι ἐξ ἴ σου ἐ πι κίν δυ νος μέ τόν θε ω ρη-

τι κό ὑ λι σμό, τόν ἀ θε ϊ σμό. Ναρ κώ νει τούς ἀν θρώ πους, τούς 

ἀ πο κοι μί ζει, ὥ στε νά μή ἔ χουν πνευ μα τι κά ἐν δι α φέ ρον τα. 

Ὅλη τους ἡ ζωή νά γί νῃ γή ι νη. Νά μή ὑ πάρ χῃ καμ μί α δι έ ξο-

δος καί καμ μί α ἔ φε σις πρός τόν οὐ ρα νό.

Ὁ θε ω ρη τι κός καί πρα κτι κός ὑ λι σμός εἰ σχω ροῦν καί 

δη λη τη ρι ά ζουν τήν ζωή μας μέ τά μέ σα τῆς ἐ πι κοι νω νί ας, 

πού τό σο ἀ πο τε λε σμα τι κά ἐ πη ρε ά ζουν καί ἀλ λοι ώ νουν τό 

φρό νη μα τῶν ἀν θρώ πων. Ἡ τη λε ό ρα σις, τό ρα δι ό φω νο, οἱ 

ἐ φη με ρί δες μπαί νουν παν τοῦ. Πρῶ τα τοὐ λά χι στον τά χω ρι ά 

μας κρα τοῦ σαν τήν πα ρά δο σι, δι ό τι δέν εἶ χε εἰ σχω ρή σει ἡ 

τη λε ό ρα σις ἐ κεῖ. Τώ ρα καί στό τε λευ ταῖ ο σπί τι τοῦ χω ρι οῦ 

μπῆ κε ἡ τη λε ό ρα σις καί με τα φέ ρει αὐ τό τό ὑ λι στι κό καί εὐ-

δαι μο νι στι κό πνεῦ μα. Ἀλ λοι ώ νει τόν λαό μας, τήν πα ρά δο-

σί του, τήν πνευ μα τι κή του ἐ γρή γορ σι καί τόν κά νει λαό κοι-

μι σμέ νο, ἀ δι ά φο ρο, ὑ λι στι κό. Πῶς θά σω θοῦ με ἀπό αὐ τόν 

τόν με γά λο κίν δυ νο;

Ἔρ χε ται με τά ὁ του ρι σμός. Ἄλ λος κίν δυ νος με γά λος. Βλέ-

που με τό δρᾶ μα πολ λῶν τό πων τῆς πα τρί δος μας, ὅ που οἱ 

ἄν θρω ποι ζοῦ σαν μία ὡ ραί α ἐκ κλη σι α στι κή, πα ρα δο σι α κή, 

οἰ κο γε νει α κή ζω ή. Ὅ λοι ἑ νω μέ νοι μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α καί 

στίς οἰ κο γέ νει ες. Ὅλο τό χω ρι ό μία οἰ κο γέ νει α ἐν Χρι στῷ. 

Με τά μπῆ κε ὁ του ρι σμός καί τά δι έ λυ σε ὅ λα. Οἱ ἄν θρω ποι 

γί νον ται ἀ γνώ ρι στοι. Χά νε ται ἡ ἐκ κλη σι α στι κή ζω ή, χά νον-

ται τά ἤθη καί ἔ θι μα, χά νε ται ἡ οἰ κο γε νει α κή ζω ή, χά νον ται 

ὅ λα. Πῶς θά ἀν τι δρά σου με στήν κα τα στρο φή αὐ τή; Πῶς θά 

μπο ρέ σου με νά δε χό μα στε τούς ξέ νους, χω ρίς νά μᾶς δι α λύ-

ουν, ἀλ λά νά οἰ κο δο μοῦν ται ἀπό μᾶς; Καί ἀν τί νά μᾶς βγά-

ζουν αὐ τοί ἀπό τήν Ἐκ κλη σί α, ἐ μεῖς νά τούς φα νε ρώ νου με 

τήν Ὀρ θο δο ξί α, πού τό σο ἔ χουν ἀ νάγ κη; Νά κά τι, πού πρέ-

πει νά μᾶς ἀ πα σχο λή σῃ ὅ λους. Καί σάν Κυ βέρ νη σι καί σάν 

Ἐκ κλη σί α καί σάν το πι κή Α ὐ το δι οί κη σι καί κά θε ἕνα ἀπό 

μᾶς.

* * *

Σή με ρα πρέ πει νά συ νει δη το ποι ή σου με, πε ρισ σό τε ρο ἀπό 

κά θε ἄλ λη φο ρά, τήν με γά λη ἀ ξί α τῆς πα ρα δό σε ώς μας. Νά 

μή τήν κρα τή σου με ὅ μως ἐ γω ι στι κά γιά τόν ἑ αυ τό μας, ἀλ λά 

νά τήν προ σφέ ρου με στόν κό σμο. Ὁ κό σμος εὑ ρί σκε ται σέ 

ἕνα ἀ δι έ ξο δο σή με ρα. Ἐ κεῖ νο πού λεί πει εἶ ναι ἡ Ὀρ θο δο ξί α, 

ὁ Χρι στός. Καί αὐ τό ἔ χου με νά προ σφέ ρου με ἐ μεῖς, οἱ Ὀρ θό-

δο ξοι Χρι στι α νοί Ἕλ λη νες.

Μέ αὐ τήν τήν εὐ χή, νά προ σφέ ρου με σέ ὅλο τόν κό σμο 

τόν πο λυ τι μώ τα το θη σαυ ρό τῆς πα ρα δό σε ώς μας, τε λει ώ νω 

τήν ση με ρι νή τα πει νή μου ὁ μι λί α, ἀ φοῦ εὐ χη θῶ σέ ὅ λους 

σας πλου σί α τήν Χά ρι τοῦ Θε οῦ, ἡ δέ Κύ προς μας, ὅ πως καί 

ἡ Ἑλ λά δα μας, εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων νά μεί νουν Ὀρ-

θό δο ξες καί Ἑλ λη νι κές.
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«Ε ΝΑ ΡΕ ΤΟ Ι ΑΝ ΘΡΩ ΠΟ Ι

ΠΟΥ ΓΝΩ ΡΙ ΣΑ ΜΕ ΣΤΟ Α ΓΙ Ο Ο ΡΟΣ

ΣΤΙΣ ΜΕ ΡΕΣ ΜΑΣ»

Συνομιλία μέ τούς πατέρες

τοῦ Ἱεροῦ Γρηγοριατικοῦ Κελλίου

τῶν Ἰωασαφαίων Καρυῶν

-Πό σα χρό νι α ἔ χε τε, πά τερ Βα σί λει ε, στό Ἅ γι ον Ὄ ρος;

-Σαράντα πέντε στά σαράντα ἕξι.

-Ἄ ρα γε γνω ρί σα τε κά ποι ους ἀν θρώ πους τοῦ Θε οῦ στά 

χρό νι α πού εἴ σα στε ἐ δῶ; 

-Μᾶς ἀ ξί ω σε ἡ Πα να γί α μας νά γνω ρί σου με ἀρ κε τούς ἐν-

α ρέ τους ἀ δελ φούς, μο να χούς καί λα ϊ κούς.

-Θά μπο ρού σα τε νά μᾶς δι η γη θῆ τε κά τι γι᾿ αὐ τούς; 

-Θά προ σπα θή σω νά θυ μη θῶ κά ποι α πε ρι στα τι κά, ἄν 

καί ἔ χουν πε ρά σει ἀρ κε τά χρό νι α ἀπό τό τε.

π. Μά ξι μος καί π. Γεν νά δι ος Ἰ βη ρί ται

καί π. Γε ώρ γι ος καί π. Πα χώ μι ος

ἀπό τό κελ λί τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου τοῦ Φα νε ρω μέ νου. 

Ἡ ὑ πό θε ση αὐ τή, πού θά δι η γη θῶ, συ νέ βη πρίν ἀπό εἴ κο-

σι χρό νι α. 

Ἦλ θε ἕ νας μο να χός ἀπό τήν Μο νή τῶν Ἰ βή ρων, ὁ π. Γεν-

νά δι ος, καί ζή τη σε τήν εὐ λο γί α ἀπό τόν γέ ρον τά μου, τόν π. 

Ἰ ω ά σαφ. Τοῦ λέ γει: «Νά πά ρω τόν πα τέ ρα Βα σί λει ο καί νά 

πᾶ με νά ἐ πι σκε φθοῦ με τόν γέ ρον τα Γε ώρ γι ο τοῦ Φα νε ρω μέ-

νου;» Μέ τόν π. Γεν νά δι ο εἴ χα με πά ει καί ἄλ λη φο ρά μα ζί 

στόν π. Γε ώρ γι ο. Τό τε μᾶς εἶ χε πεῖ, ὅτι ὁ γέ ρον τάς του τοῦ 

εἶ χε πεῖ πρίν ἀπό σα ράν τα χρό νι α: «Μό λις ἐσύ παι δί μου 

φθά σῃς στά ὀ γδόν τα σου χρό νι α, τό τε θά κοι μη θῇς. Οὔ τε 

νω ρί τε ρα, οὔ τε ἀρ γό τε ρα». Ὁ π. Γε ώρ γι ος ἤ τα νε ἀπό τό Σου-

φλί καί ἔ με νε πολ λά χρό νι α στό κελ λί τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου 

τοῦ Φα νε ρω μέ νου. Ὁ γέ ρον τάς του λε γό τα νε Εὐ λό γι ος καί 

Πα χώ μι ος ὁ πα ρα δελ φός του. Ἐ κεί νη τήν χρο νι ά, ἀπ᾿ ὅ ,τι 

ὑ πο λο γί σα με, συμ πλή ρω νε τά ὀ γδόν τα του χρό νι α. Ἦλ θε 

λοι πόν ὁ π. Γεν νά δι ος ἀπό τήν Μο νή Ἰ βή ρων –ἦ ταν Ἰ ού νι ος 

μή νας– καί εἶ πε στόν γέ ρον τά μου: «Ἔ χει εὐ λο γί α νά πᾶ με 

νά δοῦ με γιά τε λευ ταί α φο ρά τόν π. Γε ώρ γι ο, γι α τί ἀπ᾿ ὅ ,τι 

μᾶς ἔ χει πεῖ, αὐ τή τήν χρο νι ά θά κοι μη θῇ».

Ὁ π. Γεν νά δι ος ἦ ταν μο να χός τῆς Μο νῆς Ἰ βή ρων. Ἦ ταν 

καί ὀ δον τί α τρος. Ὁ γέ ρον τάς μου τόν εἶ χε βο η θή σει, ὅ ταν 

ἐρ χό ταν νά γί νῃ μο να χός, θαυ μα στῷ τῷ τρό πῳ. Ἔ τυ χε νά 

συν τα ξι δεύ ου νε μα ζί ἀπό τήν Θεσ σα λο νί κη γιά τήν Οὐ ρα-

νού πο λη καί τό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Ὁ π. Γεν νά δι ος πα ρα κα λοῦ σε 

τήν Πα να γί α, γι α τί εἶ χε ἕνα πρό βλη μα: «Πα να γί α μου, τώ ρα 

πού θά μπῶ στό λε ω φο ρεῖ ο νά τα ξι δέ ψω στό Ἅ γι ο Ὄ ρος, σέ 

πα ρα κα λῶ, ἄς βρε θῇ ἕ νας γέ ρον τας νά κα θή σω κον τά του, 

ἕ νας Ἁ γι ο ρεί της». Τό τε βλέ πει ἐ κεῖ ὅτι τό νού με ρο πού εἶ χε 

στό εἰ ση τή ρι ό του, ὅ ταν μπῆ κε, ἦ ταν δί πλα σέ ἕνα γέ ρον τα, 

καί αὐ τός ἦ ταν ὁ γέ ρων Ἰ ω ά σαφ, ὁ γέ ρον τάς μας. Συν τα ξι-

δέ ψα νε λοι πόν μα ζί μέ χρι τίς Κα ρυ ές καί στόν δρό μο συ νο μι-
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λού σα νε. Ἀπό τό τε συ νά ψα νε φι λί α, πού κρά τη σε μέ χρι τό 

τέ λος τῆς ζω ῆς τους. Λοι πόν ὁ γέ ρον τάς μου τόν πῆ γε στόν 

γέ ρον τα Μά ξι μο στήν Ἱ ε ρά Μο νή τῶν Ἰ βή ρων. Ἐ κεῖ ἔ γι νε ὑ-

πο τα κτι κός τοῦ γέ ρον τος Μα ξί μου, πού ἦ ταν προ σμο νά ρι ος 

50 χρό νι α στήν Πα να γί α τήν Πορ τα ΐ τισ σα. 

Θά κά νω μία πα ρέν θε ση: Ὁ γέ ρον τας Μά ξι μος, δέν ξέ ρω 

ἄν τόν γνω ρί ζε τε, πή γαι νε καί ἄ να βε τό καν τη λά κι κά θε βρά-

δυ σέ ἕνα προ σκύ νη μα τῆς Μο νῆς τῶν Ἰ βή ρων πού τό λέ νε 

Φλου ρί, ἐ πει δή ἐ κεῖ ἡ Πα να γί α μας εἶ χε δώ σει σ᾿ ἕ να φτω χό 

–τό γνω στό αὐ τό θαῦ μα– ἕνα φλου ρί. Ἕνα βρα δά κι ἀ κού ει 

ὁ π. Μά ξι μος μία φω νή πού τοῦ ἔ λε γε: «Γέ ρον τα Μά ξι με, 

νά μοῦ κτί σῃς μία Ἐκ κλη σί α ἐδῶ πέ ρα». Ὁ γε ρο -Μά ξι μος 

λέ ει: «Πει ρα σμός θά εἶ ναι». ∆έν ἔ δω σε ση μα σί α. Ἔ κα νε τόν 

σταυ ρό του. Στήν συ νέ χει α ἐ πα να λαμ βά νε ται ἡ ἴ δι α φρά ση: 

«Γέ ρον τα Μά ξι με, θέ λω νά μοῦ κτί σῃς μία Ἐκ κλη σί α ἐ δῶ». 

«Μπά! », λέ ει· «ποι ός νά μι λά ῃ; Πει ρα σμός θά εἶ ναι». Ἔ κα νε 

τόν σταυ ρό του. Γιά τρί τη φο ρά: «Γέ ρον τα Μά ξι με, θέ λω μία 

Ἐκ κλη σί α νά μοῦ κτί σῃς ἐ δῶ». «∆έν μπο ρῶ, δέν ἔχω δυ να-

τό τη τες», ἀ παν τά ει ὁ γε ρο -Μά ξι μος. «Θά σέ βο η θή σω ἐ γώ», 

τοῦ λέ ει. Ἐ κεῖ ἦ ταν ἕνα πο λύ μι κρό προ σκυ νη τα ρά κι –ἀ πό 

αὐ τά τά ἐκ κλη σά κι α πού βά ζουν στούς δρό μους– καί κά θε 

ἀ πό γευ μα πή γαι νε με τά τόν Ἑ σπε ρι νό καί ἄ να βε τό καν τη-

λά κι. Ὑ πῆρ χε καί τό τε ρά στι ο δέν δρο ἐ κεῖ, πού εἶ χε κα θί σει 

ὁ φτω χός ἀπό κά τω καί ἔ κλαι γε, ὁ πει να σμέ νος. Πῆ ρε ἀπό 

τό τε μιά με γά λη χα ρά ὁ γε ρο -Μά ξι μος καί πολ λή ψυ χι κή δύ-

να μη καί ἄρ χι σε νά συλ λέ γῃ μό νος του τά ὑ λι κά ἐ κεῖ πέ ρα, 

κου βα λών τας, ἀπ᾿ ὅ,τι μᾶς ἔ λε γε ὁ κα η μέ νος, στόν ὦμο τίς 

πέ τρες, τά χα λί κι α καί τά τσι μέν τα. Ἔ τσι ἔ κτι σε αὐ τό πού 

μέ χρι σή με ρα ὑ πάρ χει καί τό ἁ γι ο γρά φη σε ἀπό μέ σα. Ἐ κεῖ 

ἔ ζη σε τά τε λευ ταῖ α ἑφτά χρό νι α τῆς ζω ῆς του. Κοι μή θη κε 

βέ βαι α στό μο να στή ρι. Α ὐ τός ὁ π. Γεν νά δι ος, πού σᾶς λέω, 

ἦ ταν ὑ πο τα κτι κός τοῦ γέ ρον τος Μα ξί μου. 

Ἔρ χε ται, λοι πόν, ὁ π. Γεν νά δι ος στόν γέ ρον τα ἐδῶ καί 

τοῦ λέ γει: «Γε ρο -Ἰ ω ά σαφ, δῶ σε μου τόν πα τέ ρα Βα σί λει ο, 

νά μή πάω μό νος μου, νά πᾶ με πα ρέ α, νά δοῦ με τόν πα τέ ρα 

Γε ώρ γι ο, γι α τί φέ τος μᾶς εἶ πε ὅτι θά κοι μη θῇ». «Πάρ᾿ τον», 

τοῦ λέ ει ὁ γέ ρον τας.

Στόν δρό μο, κα θώς πη γαί να με πρός τό κελ λί τοῦ ἁ γί ου Γε-

ωρ γί ου τοῦ Φα νε ρω μέ νου, μοῦ λέ ει ὁ π. Γεν νά δι ος: «Πά τερ 

Βα σί λει ε, ἐσύ πού εἶ σαι πα λαι ό τε ρος ἐδῶ πέ ρα, ἔχω μιά σφο-

δρά ἐ πι θυ μί α. Νά βροῦ με κα νέ ναν ξυ λο γλύ πτη, νά μοῦ κά νῃ 

μία καρ δι ά ἀπό ξύ λο, καί ἐγώ νά κά νω μέ σα τήν Πα να γί α 

χρυ σῆ, γι α τί ξέ ρω ἀπό σχέ δι ο. Νά κά νω τήν Πα να γί α μας 

χυ τή χρυ σῆ, νά τήν βά λου με μέ σα στήν καρ δι ά. Μά λι στα θά 

ἤ θε λα στήν καρ δι ά νά ἔχῃ καί τρι αν τά φυλ λα», μοῦ ἔ λε γε. 

Τοῦ λέ γω: «Α ὐ τό εἶ ναι πα νεύ κο λο». Τό τε ὑ πῆρ χαν πολ λοί 

ξυ λο γλύ πται. «Θά ποῦ με σ᾿ ἕνα ξυ λο γλύ πτη νά σοῦ κά νῃ 

μία καρ δι ά. ∆έν εἶ ναι τί πο τα αὐ τό. Εὔ κο λο εἶ ναι. Μή στε να-

χω ρι έ σαι». Μοῦ λέ γει: «Ξέ ρεις, πά τερ Βα σί λει ε; Τήν ἔχω τήν 

Πα να γί α μέ σα στήν καρ δι ά μου». Καί ὄν τως τήν ἀ γα ποῦ σε, 

τήν ὑ πε ρα γα ποῦ σε τήν Πα να γί α μας ὁ π. Γεν νά δι ος. Ἐ κεί νη 

τήν στι γμή πού τά λέ γα με αὐ τά, ἀπό τήν ἀ πέ ναν τι με ρι ά τοῦ 

δρό μου, νά! ἕ νας γέ ρον τας, ψη λός, ἀ σπρο γέ νης, μα κρυ γέ νης. 

Τοῦ βά ζου με με τά νοι α. Τοῦ φι λᾶ με τό χέ ρι. Στόν πα τέ ρα Γεν-
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νά δι ο, ὁ ὁ ποῖ ος τοῦ φί λη σε δεύ τε ρος τό χέ ρι, τοῦ δί νει ἕνα 

μαν τη λά κι λέ γον τάς του:  «Πά τερ Γεν νά δι ε, αὐ τό γιά σέ να». 

Τόν ἀ πο κά λε σε μέ τό ὄ νο μά του. Τόν κοι τά ζω ἐγώ καί τοῦ 

λέ γω: «Τόν ξέ ρεις τόν γέ ρον τα αὐ τόν;». «Ὄ χι», μοῦ λέ ει. «Ἐ-

σύ; Ἔ χεις πολ λά χρό νι α ἐδῶ πέ ρα, ἐγώ εἶ μαι νέ ος μο να χός». 

«Ὄ χι», τοῦ λέ ω. «Καί ἐγώ πρώ τη φο ρά τόν βλέ πω». Κοι τᾶ-

με πί σω, γιά νά δοῦ με τόν γέ ρον τα. Ἐ ξα φα νί στη κε ἀπό τόν 

δρό μο. «Ἔ!», λέ ω· «κά που θά πῆ γε μέ σα στό δά σος. Γιά νά 

δοῦ με τί σ᾿ ἔ δω σε. Ἐ μέ να δέν μοῦ ἔ δω σε τί πο τα», πα ρα πο νέ-

θη κα. Ἀ νοί γει τό μαν τη λά κι καί βλέ που με μία καρ δι ά μέ τήν 

Πα να γί α χρυ σῆ μέ σα, καί μά λι στα τήν Πορ τα ΐ τισ σα. ∆έν 

ἦ ταν ὁ ποι α δή πο τε Πα να γί α, ἀλ λά ἡ Πορ τα ΐ τισ σα. Τό τε καί 

ἐγώ πο νή ρε ψα καί τοῦ λέ ω: «Εἴ χα τε ραν τε βοῦ μέ τόν γέ ρον-

τα καί μέ κο ρό ϊ δευ ες τό σην ὥρα λέ γον τάς μου, νά βροῦ με 

κά ποι ον ξυ λο γλύ πτη νά σοῦ κά νῃ μιά καρ δι ά». «Ὄ χι», λέ ει. 

«Οὔ τε τόν ξέ ρω, οὔ τε τόν ἔχω ξα να δεῖ». Ἀλ λά τόν ἀ πο κά λε-

σε μέ τό ὄ νο μά του· ἐ κεί νη τήν στι γμή πού ἐ πι θυ μοῦ σε. Τάνκ! 

Α ὐ τήν τήν καρ δι ά τήν κρα τοῦ σε πάν τα ἐ πά νω του. Ὅ ταν 

κοι μή θη κε ὁ π. Γ εν νά δι ο ς –ἔχει τρί α χρό νι α τώ ρα–, ὁ ὑ πο τα-

κτι κός του τήν ἄ φη σε ἐ πά νω του, καί τόν θά ψα με μα ζί μέ 

τήν καρ δι ά. Μά λι στα σή με ρα σκε φτό μου να ὅτι μπο ρεῖ τό 

ξύ λο νά σά πι σε, ἀλ λά τό μέ ταλ λο τό χρυ σό... Ἄν θά ἀ νοί ξου-

νε τόν τά φο στά 3 ἤ 7 χρό νι α –πό τε θά τόν ἀ νοί ξου νε δέν ξέ-

ρω–, μπο ρεῖ νά τήν βροῦ με τήν Πα να γί τσα αὐ τή. ∆έν ἔ πρε πε 

νά τήν βά λῃ μέ σα στόν τά φο, ἀλ λά δυ στυ χῶς τήν ἔ βα λε. 

Με τά προ χω ρᾶ με. Πᾶ με στόν γέ ρον τα Γε ώρ γι ο. Τοῦ βά-

λα με με τά νοι α καί μᾶς δι η γή θη κε ἐ κεῖ τά θαύ μα τα τοῦ ἁ γί-

ου Γε ωρ γί ου. Θά ξέ ρε τε φυ σι κά, γι α τί ὀ νο μά ζε ται ἅ γι ος Γε-

ώρ γι ος τοῦ Φα νε ρω μέ νου. Γι α τί πα ρου σι ά στη κε ὁ Ἅ γι ος σέ 

κά ποι ους πει ρα τές, πού πῆ γαν νά κά νουν ἐ κεῖ κα κό στούς 

πα τέ ρες. Τούς ἄ νοι ξε τήν πόρ τα τά με σά νυ κτα καί τούς ἔ-

δε σε στό ἀρ χον τα ρί κι. Τούς ἔ δε σε ἀ ο ρά τως καί τούς εἶ πε: 

«Πε ρι μέ νε τε νά φω νά ξω τούς γέ ρον τες». Περ νοῦ σε ὅ μως ἡ 

ὥ ρα. Κά νουν νά ση κω θοῦν. Ὅ μως δέν μπο ροῦ σαν νά ση κω-

θοῦν· δε θή κα νε. Τά χα ρά μα τα πού ση κώ θη καν οἱ γέ ρον τες 

γιά τόν Ὄρ θρο, ἀν τι λαμ βά νον ται ξέ νους ἀν θρώ πους μέ σα 

στό κελ λί τους. Τό τε τούς ρω τᾶ νε: «Ἀ πό ποῦ μπή κα τε; Πῶς 

μπή κα τε ἐ σεῖς μέ σα στό κελ λί μας;». Καί αὐ τοί ἀ παν τοῦν: 

«Τό κα λο γέ ρι σας μᾶς ἄ νοι ξε». «Μά ἐ μεῖς δέν ἔ χου με κα λο-

γέ ρι. Τρί α γε ρον τά κι α εἴ μα στε ἐ δῶ». Ἐ κεί νη τήν στι γμή ὡ μο-

λό γη σαν: «∆υ στυ χῶς ἤρ θα με γιά κα κό σκο πό ἐδῶ πέ ρα, νά 

σᾶς λη στέ ψου με, καί δε θή κα με ἀ ο ρά τως. ∆έν μπο ροῦ με νά 

κου νη θοῦ με. Κάν τε προ σευ χή. Σέ ποι όν Ἅ γι ο τι μᾶ ται ἐδῶ ἡ 

Ἐκ κλη σί α σας;». Οἱ πα τέ ρες πῆ γαν στήν Ἐκ κλη σί α· ἔ κα ναν 

προ σευ χή καί οἱ κλέ φτες λύ θη καν. Τούς λέ νε: «Ἐ λᾶ τε τώ ρα 

νά εὐ χα ρι στή σε τε τόν Ἅ γι ό μας. Μό λις εἶ δαν στό τέμ πλο τήν 

εἰ κό να τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου, φώ να ξαν: «Νά! Τό κα λο γέ ρι 

σας!  Α ὐ τό τό κα λο γέ ρι μᾶς ἄ νοι ξε καί μπή κα με μέ σα». Με-

τά ἀπό τό γε γο νός αὐ τό με τα νό η σαν, καί ἀπό λη σταί ἔ γι ναν 

μο να χοί στό κελ λί αὐ τό, καί πέ θα ναν ἐ κεῖ. 

Μᾶς εἶ πε καί ἄλ λα θαύ μα τα –νά μή σᾶς τά λέω τώ ρα–, ὅ-

πως ὅτι κά πο τε δέν εἴ χα νε ψά ρι α γιά τό πα νη γύ ρι, καί τούς 

λέ ει ὁ γέ ρον τάς τους: «ἑ τοι μά σα τε ὅλα τά ὑ πό λοι πα τά τῆς 

πα νη γύ ρε ως καί ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος θά φρον τί σῃ γιά ψά ρι α», 
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δι ό τι εἶ χε φουρ τοῦ νες ἐ κεῖ νες τίς ἡ μέ ρες. Καί ὄν τως! Τήν πα-

ρα μο νή τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου ἕνα με γά λο κα ΐ κι ἦρ θε ἀπό τήν 

Κα βά λα στό Βα το πέ δι γε μᾶ το ψά ρι α. Ἕ νας ψα ράς φόρ τω-

σε δύο κά σες ἐ κλε κτά ψά ρι α σ᾿ ἕνα μουλάρι, γιά νά τά που-

λή σῃ στίς Κα ρυ ές. Ὅ ταν ἔ φθα σε στήν πε ρι ο χή ἐ κεί νη τοῦ 

κελ λί ου τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου, φεύ γει τό κα πί στρι ἀπό τό χέ-

ρι τοῦ ψα ρᾶ καί τρέ χει τό μου λά ρι μπρο στά. Ἐ κεί νη τήν στι-

γμή εἶ χε καί ὁ μί χλη ἐ κεῖ πέ ρα. «Ἔ!», λέ ει. «Ξέ ρει τόν δρό μο. 

Θά πάῃ στίς Κα ρυ ές. Θά τό βρῶ. Τό ζῶο δέν χά νε ται. Ἕ νας 

εἶ ναι ὁ δρό μος». Τό ζῶο ὅ μως δέν ἦρ θε στίς Κα ρυ ές. Ἔ κα νε 

μία πα ρα καμ πτή ρι ο καί πῆ γε στό κελ λί τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί-

ου. Μέ τό κε φά λι του χτύ πη σε τήν πόρ τα, καί ἀ νοί γον τας 

οἱ πα τέ ρες βλέ που νε τό μου λά ρι φορ τω μέ νο μέ ψά ρι α. Ἔ τσι 

τά κα τέ βα σαν, ἔ κα ναν τό πα νη γύ ρι καί τήν ἄλ λη ἡ μέ ρα ἔ μα-

θε ὁ ψα ράς ὅτι τά ψά ρι α ἔ φτα σαν στόν ἅ γι ο Γε ώρ γι ο. Καί 

ἄλ λα τέ τοι α θαύ μα τα μᾶς εἶ πε. 

Ἐ μεῖς στό τέ λος τόν ρω τή σα με: «Γέ ρον τα Γε ώρ γι ε, σέ 

βλέ που με ὑ γι έ στα το». Γέ ρος μέν 80 χρο νῶν, ἀλ λά στε κό ταν 

πο λύ κα λά στήν ὑ γεί α του. Θυ μό μα στε, ὅτι ἦ ταν πο λύ φι-

λα κό λου θος καί ἐρ χό τα νε σ᾿ ὅ λες τίς ἀ γρυ πνί ες τοῦ να οῦ 

τοῦ Πρω τά του. Μά λι στα περ νοῦ σε ἀπό τό κελ λί μας λί γο 

νω ρί τε ρα γιά νά ξε κου ρα στῇ, ἔ πι νε ἕνα τσα γά κι μέ χρι νά 

χτυ πή σῃ ἡ καμ πά να καί με τά πή γαι νε στήν ἀ γρυ πνί α καί 

κα θό ταν ὅλη τήν νύ κτα. Ἦ ταν καί φι λό μου σος. Ἔ ψαλ λε κι᾿ 

ὅ λας. Παρ᾿ ὅτι ἤ τα νε ἀ γράμ μα τος, εἶ χε πο λύ με ρά κι καί πό-

θο. Ἐ μεῖς πού εἴ μα στε νέ οι δέν ἔ χου με τέ τοι ο πό θο. Α ὐ τό, γε-

ρον τά κι, μέ τό ση ἀ δυ να μί α, νά ἔρ χε ται μέ τό μπα στου νά κι 

του ἀπό ἐ κεῖ μία ὥρα –τό σο ἀ πεῖ χε τό κελ λί του– σ᾿ ὅ λες τίς 

ἀ γρυ πνί ες καί νά κά θε ται ὧ ρες ὁ λό κλη ρες! Γι α τί ἐ κεῖ να τά 

χρό νι α ἦ ταν πο λύ με γά λες οἱ ἀ γρυ πνί ες. Τώ ρα δι αρ κεῖ 6-7 

ὧ ρες ἡ ἀ γρυ πνί α. Τό τε 11, 12, 13 ὧ ρες... Πῶς ἄν τε χε αὐ τό τό 

γε ρον τά κι!  Καί ὅ λοι οἱ πα τέ ρες τό τε, πιό σκλη ροί ἦ ταν. Εἶ-

χε καί πολ λή ἀ γά πη καί ἐ λε η μο σύ νη. ∆έν ἔ λε γε γιά κα νέ ναν 

κα κό. Ὅ λους τούς ἀ γα ποῦ σε καί ἤ θε λε νά προ σφέ ρῃ ὅ ,τι 

μπο ροῦ σε. Ἔ κα νε πα νη γύ ρι κά θε χρό νο τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί-

ου. Ἔ κα νε λου κου μά δες καί μοί ρα ζε στόν κό σμο. Α ὐ τό πού 

μοῦ ἔ κα νε ἰ δι αι τέ ρα ἐν τύ πω ση ἦ ταν ὅτι ὅ ,τι ἔ κα νε τό ἔ κα νε 

μέ πο λλή χα ρά καί προ θυ μί α. Ὅσο πε ρισ σό τε ροι πα τέ ρες 

πη γαί να νε, τό σο πε ρισ σό τε ρο χαι ρό τα νε. Α ὐ τά ἦ ταν εὐ λο-

γη μέ να γε ρον τά κι α. 

Τοῦ λέ με τό τε: «Γέ ρον τα, μᾶς εἶ πες ὅτι στά ὀ γδόν τα σου 

θά κοι μη θῇς. Φέ τος συμ πλη ρώ νεις ὀ γδόν τα». «Ναί», λέ ει. «Ἐ-

γώ τό πι στεύ ω, πα τέ ρες, ὅτι φέ τος φεύ γω». «Μά πῶς θά φύ-

γῃς;». «Φέ τος φεύ γω ἀπό τήν ζωή αὐ τή, δι ό τι ἔ τσι μοῦ εἶχε 

πεῖ ὁ γέ ρον τάς μου πρίν 40 χρό νι α, ὅτι ὅ ταν φτά σῃς στά 

ὀγδόν τα σου, τό τε θά κοι μη θῇς». 

Πή ρα με τήν εὐ λο γί α του καί τοῦ φι λή σα με τό χέ ρι. Φύ γα-

με χα ρού με νοι, καί πε ρισ σό τε ρο ὁ π. Γεν νά δι ος, πού εἶ χε καί 

τήν καρ δι ά μέ τήν Πα να γί α στό χέ ρι. Καί ὄν τως! Ἦ ταν Ἰ ού-

νι ος μή νας τό τε πού πή γα με. Τόν Σε πτέμ βρι ο ἀρ ρω σταί νει 

γιά μιά βδο μά δα. Τόν παίρ νουν οἱ πα τέ ρες οἱ Τρι γω νά δες, ὁ 

πα τήρ Νι κό λα ος μέ τόν πα πα -∆η μή τρη, καί σέ μιά βδο μά δα 

κοι μή θη κε. Ἀ κρι βῶς ἐ κεί νη τήν χρο νι ά, ὅ πως τοῦ τό ’χε πεῖ 

ὁ γέ ρον τάς του πρίν 40 χρό νι α. Μά λι στα εἶ χε δεῖ καί με ρι κά 
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ὁ ρά μα τα. Μᾶς ἔ λε γε ὁ π. Νι κό λα ος, ὅτι ὁ π. Γε ώρ γι ος μιά- 

δυό μέ ρες πρίν κοι μη θῇ εἶ χε δεῖ μία πλού σι α τρά πε ζα, στήν 

ὁ ποί α συμ με τεῖ χε καί αὐ τός, καί εἶ χε πο λλή χα ρά. Τοῦ ἔ λε γε 

ὁ π. Νι κό λα ος: «Α ὐ τή θά εἶ ναι ἡ τρά πε ζα τοῦ Πα ρα δεί σου». 

«Ἐ γώ δέν εἶ μαι ἄ ξι ος νά πάω ἐ κεῖ πέ ρα», ἀ παν τοῦ σε. Μά λι-

στα εἶ χε δεῖ καί τόν πα ρα δελ φό του καί τόν γέ ρον τά του, 

τόν π. Εὐ λό γι ο, μέ πο λύ φω τει νά πρό σω πα στήν τρά πε ζα. 

Πι θα νόν νά ἦ ταν ὅλα αὐ τά ση μεῖ α ἁ γι ό τη τος, γι α τί ὁ κα η-

μέ νος ἦρ θε ἀπ᾿ τό Σου φλί μι κρό παι δί καί μέ χρι τά βα θει ά 

του γε ρά μα τα –μέ χρι τά ὀγδόντα του– πα ρέ μει νε ἐδῶ στό 

πε ρι βό λι τῆς Πα να γί ας μας, δι α κο νών τας τόν ἅ γι ο Γε ώρ γι ο 

καί τούς πα τέ ρες.

Πρίν 4-5 χρό νι α ὁ π. Πα χώ μι ος, ὁ πα ρα δελ φός του –ζοῦ-

σε τό τε– ἔστειλε τόν π. Γε ώρ γι ο νά κα λέ σῃ γιά τόν ἅ γι ο Γε-

ώρ γι ο ὅ λους τούς πα τέ ρες μέ τά ἑ ξῆς λό γι α: «Εὐ χάς καί εὐ λο-

γί ας τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου. Νά ρθῆ τε νά κά νου με φέ τος δι πλό 

πα νη γύ ρι». Ἦρ θε καί σέ μᾶς ἐ δῶ. Μά λι στα ἤ μα σταν στό 

ἐρ γα στή ρι ο. Τοῦ λέ ει ὁ γέ ρον τας, ὁ π. Ἰ ω ά σαφ: «τί διπλό 

πα νη γύ ρι θά ’χου με;». «Ἔ!», ἀ παν τᾶ. «Θά ᾿χου με τήν ἐ ξόδι ο 

ἀ κο λου θί α τοῦ γέ ρον τος, τοῦ πα ρα δελ φοῦ μου πα τρός Πα-

χω μί ου, καί με τά τόν ἅ γι ο Γε ώρ γι ο». «Κα λά, πέ θα νε ὁ γέ ρον-

τας;», τοῦ λέ με. Ἦ ταν 15 μέ ρες πρίν τόν Ἅι-Γι ώρ γη. «Ὄ χι», 

λέ ει. «∆έν πέ θα νε, ἀλ λά μοῦ εἶ πε νά σᾶς πῶ ἔ τσι. Ὁ ρί στε 

νά πα νη γυ ρί σου με δι πλό πα νη γύ ρι φέ τος». Καί ἐνῶ πα ρα ξε-

νευ τή κα με ἐ μεῖς, πῶς 15 μέ ρες πρίν τό πα νη γύ ρι τοῦ ἁ γί ου 

Γε ωρ γί ου καί ἐνῶ ζοῦ σε ὁ π. Πα χώ μι ος μᾶς κα λεῖ τώ ρα, νά 

κά νου με τήν κη δεί α τοῦ γέ ρον τα (τοῦ π. Παχωμίου) καί νά 

κά νου με καί τό πα νη γύ ρι, ὄν τως· τήν προ πα ρα μο νή τῆς πα-

νη γύ ρε ως κοι μή θη κε ὁ πα ρα δελ φός του, ὁ π. Πα χώ μι ος, τήν 

πα ρα μο νή ἔ γι νε ἡ κη δεί α του καί με τά ὁ Μέ γας Ἑ σπε ρι νός 

τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου. Πῆ γε ὁ γε ρο -Ἰ γνά τι ος. Ἐγώ μέ τόν γε-

ρο -Ἰ ω ά σαφ, τόν γέ ρον τά μας, πή γα με στήν Μο νή Ζω γρά-

φου, πού καί σ᾿ αὐ τήν γι ορ τά ζει ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος.

Πα τήρ Χα ρά λαμ πος ὁ κομ πο σκοι νάς

Ἐδῶ ἀ ξι ω θή κα με νά γνω ρί σου με καί ἕ ναν ἄλ λο σε βα στό 

γέ ρον τα, πού καί αὐ τός εἶ χε δεί ξει ση μεῖ α ἁ γι ό τη τος, τόν 

π. Χα ρά λαμ πο τόν κομ πο σκοι νά. Α ὐ τός, ἀπ᾿ ὅ ,τι μᾶς ἔ λε γε, 

ἀ ξι ώ θη κε νά δῇ πολ λά ση μεῖ α· τήν Πα να γί α μας, ἁ γί ους Ἀγ-

γέ λους, καί ὅτι πολ λά θαύ μα τα τοῦ συ νέ βη σαν. Μιά μέ ρα 

κα τε βαί να με μέ τόν πρω το σύγ γε λο Θεσ σα λο νί κης (τόν π. 

Ἰ ω άν νη Τα σι ά) στήν Ἰ βή ρων καί τόν βλέ που με νά εἶ ναι ξα-

πλω μέ νος σ᾿ ἕνα χαν τά κι πού περ νᾶν τά νε ρά δί πλα στόν 

δρό μο. Ἐνῶ περ νού σα νε τά αὐ το κί νη τα συ νέ χει α καί κά να-

νε πο λλή σκό νη, αὐ τός ἐ κεῖ ἔ πλε κε κομ πο σκοί νι, καί τά ροῦ-

χα του –πα λι ό ρα σα– νό μι ζες ὅτι ἄ στρα φταν, ὅτι ἤ τα νε ἀπό 

με τά ξι· δέν τόν ἄγ γι ζε ἡ σκό νη. 

Εἶ χε ἕνα χω ρά φι μέ κου κι ά. Θυ μᾶ μαι μιά μέ ρα πού πή γα-

με ἐ κεῖ, εἶ χε μπεῖ σέ μιά τρύ πα πού ὑ πῆρ χε στό χω ρά φι, εἶ χε 

βά λει χόρ τα μέ σα καί, ἐ πει δή τοῦ πο νοῦ σαν τά πό δι α τοῦ 

κα η μέ νου, τά εἶ χε βά λει λί γο ψη λά. Ἔ πλε κε συ νέ χει α κομ πο-

σκοί νι καί ἔ λε γε συ νέ χει α τήν εὐ χή. Α ὐ τό μᾶς ἔ κα νε ἐν τύ πω-

ση. Συ νέ χει α ἔ λε γε τήν εὐ χή, δέν στα μα τοῦ σε κα θό λου. Τόν 

φω νά ζου με: «Γέ ρον τα Χα ρα λάμ πη, ποῦ εἶ σαι;». «Ἐ δῶ ω ω! 
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εἶ μαι». Ψά χνου με, ψά χνου με μέσ᾿ στά κου κι ά καί τόν βρή κα-

με μέ σα σέ μιά γοῦ βα.

Α ὐ τός ἕνα δι ά στη μα εἶ χε κά νει σ᾿ ἕνα κελ λί ἐδῶ στίς Κα-

ρυ ές, τοῦ ἁ γί ου Χα ρα λάμ πους, πού εἶ ναι πί σω ἀπό τόν ναό 

τοῦ Πρω τά του. Μιά μέ ρα κα θό τα νε στήν ἁ πλω τα ρι ά του 

καί ἔ πλε κε κομ πο σκοί νι. Ὅ πως ἀ κουμ ποῦ σε ἐ πά νω στήν 

κου πα στή –ἦ ταν ἑ τοι μόρ ρο πη ἡ κου πα στή– ἀπό τό βά ρος 

του, ἐ πει δή ἦ ταν καί γι γαν τό σω μος, ὑ πο χω ρεῖ ἡ κου πα στή 

καί πέ φτει κά τω. Φω νά ζει: «Πα να γί α μου, μ᾿ αὐ τό τόν θά να-

το θά φύ γω ἀπ᾿ αὐ τή τήν ζω ή;» Ἀπό κά τω ἦ ταν ὅλο πέ τρες, 

θά σκο τω νό τα νε. Ἐ κεί νη τήν στι γμή μία ἀ ό ρα τη δύ να μη ἦρ-

θε καί τόν ἔ βα λε ἐ πά νω στό μπαλ κό νι, καί βρέ θη κε κα θή με-

νος στό μπαλ κό νι. 

Πολ λά ση μεῖ α μᾶς ἔ λε γε αὐ τός, πά ρα πολ λά εἶ δε. Στό 

τέ λος γη ρο κο μή θη κε στήν Ἱ ε ρά Μο νή Σταυ ρο νι κή τα. Τόν 

πή ρα νε ἐ κεῖ οἱ πα τέ ρες, γι α τί δέν μπο ροῦ σε ἄλ λο νά ὑ πη-

ρε τή σῃ τόν ἑ αυ τό του. Ἔ με νε στήν Κα ψά λα. Α ὐ τός ἤ τα νε 

ἀπό τήν Μι κρά Ἀ σί α. Στό Ἅ γι ο Ὄ ρος ἦρ θε με γά λος, ἄν καί 

κα λο γέ ρευ ε ἀπό λα ϊ κός καί ἤ τα νε γε νι ο φό ρος. Ἔ λα βε μέ ρος 

καί στόν ἀν ταρ τι κό πό λε μο, στά ἀν τάρ τι κα τοῦ ’40, μέ τούς 

Γερ μα νούς. Ἦ ταν στόν πό λε μο μέ τούς Γερ μα νούς καί με τά 

στά ἀν τάρ τι κα. Μά λι στα μᾶς εἶ πε ὅτι κου βα λοῦ σε πο λε μο-

φό δι α μέ τά μου λά ρι α ἐ πά νω στά βου νά.

 «Κά πο τε», μᾶς εἶ πε, «βρε θή κα με σ᾿ ἕ ναν λό φο πού ἔ βαλ-

λαν θε ρι στι κή βο λή οἱ Γερ μα νοί. Ὅ σοι βρε θή κα νε ἐ κεῖ στόν 

λό φο ὅ λοι σκο τω θή κα νε ἐκτός ἐλαχίστων. Πέ φταν δί πλα οἱ 

ὀ βί δες καί ἐγώ προ σπα θοῦ σα νά δι α πι στώ σω ἄν τά ’χω τά 

χέ ρι α μου, τό ’χω τό στῆ θος μου ἤ μοῦ ἔ φυ γε; Μέ σκε πά σαν 

τά χώ μα τα καί δέν μέ ἔ πι α νε βο λή, γι α τί εἶ χα Τί μι ο Ξύ λο πά-

νω μου, καί πί στευ α. Ὅ σοι φαν τά ροι τό ἀν τι λή φθη καν, πι α-

στή καν ἀπ᾿ τά ροῦ χα μου. Μό νο αὐ τοί σω θή κα νε. Ὅ λοι οἱ 

ἄλ λοι σκο τω θή κα νε πά νω στόν λό φο». Ἦ ταν νε α ρός τό τε. 

Μιά μέ ρα μοῦ λέ ει ὁ πρω το σύγ γε λος τῆς Θεσ σα λο νί κης: 

«Πᾶ με, πά τερ Βα σί λει ε, νά δοῦ με τόν γε ρο -Χα ρα λάμ πη ἀπ᾿ 

τήν Σταυ ρο νι κή τα, γι α τί ἔχω μιά στε να χώ ρι α με γά λη. Ἔχω 

τήν Ρο τόν τα καί αὐ τοί οἱ Ἀρ χαι ο λό γοι δέν μᾶς ἀ φή νουν νά 

λει τουρ γή σου με μέ σα. Πᾶ με νά δοῦ με, τί θά μᾶς πῇ. Νά τοῦ 

ποῦ με γι᾿ αὐ τό τό θέ μα πού μέ προ βη μα τί ζει, γι α τί μέ ἔ χουν 

βά λει στό στό χα στρο οἱ Ἀρ χαι ο λό γοι». Τοῦ λέ ω: «Γέ ρον τα 

εἶ ναι λί γο ἀρ γά –σού ρου πο ἤ τα νε–, στό μο να στή ρι εἶ ναι λί-

γο δύ σκο λα νά πᾶ με τέ τοι α ὥ ρα». «∆έν πει ρά ζει, μιά καί 

βρί σκο μαι ἐδῶ πέ ρα, γι α τί αὔ ρι ο τό πρω ΐ θά φύ γω καί δέν 

ἔχω χρό νο». Τρέ χου με. Πη γαί νου με στοῦ Σταυ ρο νι κή τα. Ἴ -

σα-ἴσα πού προ λά βα με τήν πόρ τα. Προ σκυ νή σα με τόν ἅ γι ο 

Νι κό λα ο καί πή γα με στόν γέ ρον τα Χα ρα λάμ πη. Μᾶς λέ ει: 

«Τέ τοι α ὥρα δέν κά νουν ἐ πι σκέ ψεις στά μο να στή ρι α, ἀλ λά 

κά νουν προ σευ χή». Πρίν προ λά βῃ ὁ Πρω το σύγ γε λος νά τόν 

ρω τή σῃ γιά τόν Ἅ γι ο Γε ώρ γι ο, τήν Ρο τόν τα, τί θά γί νῃ, τοῦ 

λέ ει ὁ π. Χα ρα λάμ πης: «Νά ξέ ρε τε ὅ μως πα τέ ρες, ὅτι ὁ ἅ γι ος 

Γε ώρ γι ος ὁ Τρο παι ο φό ρος ἔ χει ἕνα κον τά ρι τρί α μέ τρα! Καί 

ὅ σους τοῦ πᾶ νε ἐ νάν τι α θά τούς ἀρ χί σῃ μέ αὐ τό τό κον τά-

ρι». Τά ’χα σε ὁ πρω το σύγ γε λος. Καί ἄλ λα τέ τοι α μᾶς εἶ πε, 

πού θαύ μα σε ὁ πρω το σύγ γε λος: «Γι ά δές! Ποῦ ἤ ξε ρε αὐ τός 

ὁ ἄν θρω πος ὅτι ἐ μεῖς ἤλ θα με γι᾿ αὐ τόν τόν λό γο ἐ δῶ, γιά νά 
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τόν ρω τή σου με γιά τόν ναό τοῦ ἁ γί ου Γε ωρ γί ου, γιά τό τί 

θά γί νῃ, καί μᾶς εἶ πε ὅτι θά τούς κυ νη γή σῃ μέ τό κον τά ρι 

του ὁ ἅ γι ος Γε ώρ γι ος!».

Ἀπό αὐ τόν τόν ἄν θρω πο, ἐ πει δή ἐρ χό τα νε πο λύ τα κτι κά 

στό κελ λί μας, ὠ φε λη θή κα με πά ρα πο λύ, γι α τί μό νο πού κα-

θό μα σταν δί πλα του, γα λη νεύ α με. Κα θό ταν ἐδῶ πέ ρα καί 

ἔπλε κε, ἤ κα θό ταν κά τω στό ἐρ γα στή ρι καί συ νέ χει α ἔ πλε κε 

καί ἔ λε γε τήν εὐ χή καί μᾶς ἔ λε γε ἱ στο ρί ες ἀπό τήν πα τρί δα 

του, ἀπό τά νε α νι κά του χρό νι α, ἀπό τό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Ὅλα 

πνευ μα τι κά, δέν ἔ λε γε τί πο τα κο σμι κό. Ὅλα ὅσα εἶ χαν σχέ-

ση μέ τήν ὠ φέ λει α τῆς ψυ χῆς. Τί πο τα πε ριτ τό. Καί μά λι στα 

μεμ φό με νος  τόν ἑ αυ τό του ἔ λε γε: «Οὐ αί ὁ λα λῶν καί μή ποι-

ῶν».

Ἐρ χό ταν καμ μι ά φο ρά κο σμι κοί. Τόν ρω τοῦ σαν: «Τί νά 

κά νου με γε ρο -Χα ρα λάμ πη; Πές μας μο νο λε κτι κά κά τι, κά-

ποι α δι δα χή». Καί τούς ἔ λε γε: «Ἔκ κλι νον ἀπό κα κοῦ καί 

ποί η σον ἀ γα θόν». Καί πολ λές πα ρό μοι ες σο φές κου βέν τες.

Α ὐ τά μέ τόν γέ ρον τα Χα ρα λάμ πη. Ὑ πάρ χουν πολ λές βέ-

βαι α ἱ στο ρί ες του, ἀλ λά δέν τίς θυ μᾶ μαι. Καί ὁ π. Ἰ γνά τι ος 

ἔ χει ἀ κού σει πά ρα πολ λές. Πάν τως αὐ τό πού ἔ μει νε στήν 

μνή μη μας εἶ ναι, ὅτι εἴ χα με μία χα ρά ὅ ταν πη γαί να με νά συν-

αν τή σου με αὐ τούς τούς ἀν θρώ πους, δι ό τι εἴ χα νε πο λλή ἀ γά-

πη καί ἀ νε ξι κα κί α. ∆έν εἴ χα νε κα κί α γιά κα νέ ναν, καί ἄν 

τούς ἔ κα νε κά τι κά ποι ος τόν συγ χω ρού σα νε. ∆έν κρα τού σα-

νε. Ἤ τα νε σάν προ βα τά κι α ἀ θῶ α. Καί χαι ρό σουν αὐ τούς 

τούς ἀν θρώ πους νά τούς συ να να στρέ φε σαι. ∆έν ἔ βλε πες κα-

κί α καί μῖσος, ἄν καί τούς πο λε μοῦ σε καί αὐ τούς ὁ πει ρα-

σμός μέ δι α φό ρους τρό πους μέ σῳ τῶν ἀ δελ φῶν.

Ὁ Ρου μά νος μέ τά που λά κι α

Ὁ Γέ ρον τάς μας, ὁ π. Ἰ ω ά σαφ, ἔ μα θε μου σι κά στήν Ἱ ε-

ρά Μο νή Σταυ ρο νι κή τα στόν μέ γα πρω το ψάλ τη τό τε, στόν 

Συ νέ σι ο τόν Σταυ ρο νι κη τι α νό, πού τόν λέ γα νε «τό ἀ η δό νι 

τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους». Μιά μέ ρα –γι α τί σάν νέο καί αὐ τόν τόν 

ἔ πι α νε καμ μι ά φο ρά πει ρα σμός, με λαγ χο λί α–, σκε φτό τα νε 

νά φύ γῃ στόν κό σμο, καί τά λοι πά, γι α τί τά χα ἐδῶ δέν ἔ χει 

πνευ μα τι κούς ἀν θρώ πους. Τοῦ λέ ει τό τε ὁ δά σκα λός του, ὁ 

π. Συ νέ σι ος: «Ἔ λα νά σέ πάω νά δῇς ὅτι καί μέ χρι σή με ρα ὑ-

πάρ χουν ἅ γι οι ἄν θρω ποι ἐδῶ στό Ἅ γι ον Ὄ ρος». Πᾶ νε πρός 

τήν Μο νή Παν το κρά το ρος. Εἶ χε κά τι ἀ σκη τή ρι α ἐ κεῖ. Σέ μιά 

πε ρι ο χή ἐ κεῖ ἔ χει ἕνα κελ λά κι πά νω ἀπό τήν θά λασ σα πο λύ 

ὄ μορ φο, τόν Τί μι ο Πρό δρο μο. Ἐ κεῖ κον τά βρί σκουν ἕ ναν 

Ρου μά νο γέ ρον τα, δέν θυ μᾶ μαι πῶς τόν λέ γα νε, στόν πα τέ-

ρα Συ νέ σι ο βέ βαι α γνω στό. «Νά δῇς», τοῦ λέ ει, «αὐ τός πό σο 

ἔ χει ἐ ξοι κει ω θῆ μέ τήν φύ ση, καί τά ζῶα δέν τόν φο βοῦν ται 

καί ἔρ χον ται κον τά του». «Ὅ ταν φθά σα με ἐ κεῖ», συ νέ χι σε 

ὁ Γέ ρον τάς μας, «μᾶς κέ ρα σε ἕνα σύ κο, λί γο νε ρά κι καί λί γο 

τσί που ρο». Τοῦ λέ ει ὁ π. Συ νέ σι ος: «Γέ ρον τα, θά φω νά ξῃς 

νά ρθοῦν τά που λά κι α ἐδῶ πέ ρα;». Ἀ μέ σως ἀρ χι νά ει ὁ Ρου-

μά νος μέ τήν δι κή του γλῶσ σα νά τά κα λῇ. Τό τε ἀπ᾿ ὅλα τά 

ση μεῖ α τοῦ ὁ ρί ζον τος τρέ χα νε τά που λά κι α καί ἐρ χό τα νε σ᾿ 

αὐ τόν. Κα θό τα νε ἐ πά νω του, ἀπό τό κε φά λι του μέ χρι τά 

πό δι α του, ἐ πά νω στά ροῦ χα του, πά νω στά χέ ρι α του, στόν 
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ὦμο του, στό κε φά λι του. Ὅλο γε μᾶ το που λά κι α. Μό λις τό 

εἶ δε ὁ γέ ρον τάς μας θαύ μα σε. Ἀ πό ρη σε πού ὑ πάρ χου νε τέ-

τοι οι ἄν θρω ποι, πού δέν τούς φο βοῦν ται τά ζῶ α. Εἶ χε ἡ με ρέ-

ψει καί ἄλ λα ζω ά κι α, ἀ λε ποῦ δες, λα γούς κ.τ.λ. Μᾶς ἔ λε γε ὁ 

Γέ ρον τας: «Γι ά, νά δο κι μά σω τώ ρα καί ἐ γώ. Πάω καί ἐγώ νά 

πῶ κά ποι α λό γι α πα ρό μοι α μέ αὐ τά τοῦ Ρου μά νου ἀ σκη τῆ, 

ἀλ λά κα νέ να που λί δέν πά τη σε σέ μέ να, μό νο στόν Ρου μά-

νο». Τό εἶ δε αὐ τό τό πρᾶγμα ὁ Γέ ρον τάς μας καί θαύ μα σε. 

Ὄχι ἕνα που λά κι. Γε μᾶ το! Γέ μι σε που λά κι α! Γύ ρω -γύ ρω φτε-

ρου γί ζα νε. Ἕνα θαυ μα στό πρᾶγμα ἦ ταν αὐ τό. Ἄ γρι α που-

λι ά. Μᾶς ἔ κα νε καί ἐ μᾶς ἐν τύ πω ση αὐ τό τό πρᾶγμα πού μᾶς 

δι η γή θη κε ὁ Γέ ρον τας. Α ὐ τά γιά τόν Ρου μά νο. Α ὐ τά ἐ κεῖ 

στήν Κα ψά λα, κον τά στήν Μο νή Σταυ ρο νι κή τα πρός Παν-

το κρά το ρα.

Γέ ρων Πα νά ρε τος Παν το κρα το ρι νός

Στήν Μο νή Παν το κρά το ρος ὑ πῆρ χε ἕ νας ἁ πλού στα τος 

γέ ρον τας, ἀ γράμ μα τος ἀλ λά πο λύ κα λό καρ δος, ὁ π. Πα νά ρε-

τος, –τόν προ λά βα με καί μεῖς–. Α ὐ τός ἔ κα νε τόν τα χυ δρό μο 

τοῦ Μο να στη ρι οῦ. Τό τε δέν εἶ χε δρό μους· μέ τά ζῶα πη γαί-

να νε. Α ὐ τός ὅ μως ἐ πει δή ἤ τα νε δυ να τός στόν ὀρ γα νι σμό, 

πή γαι νε μέ τά πό δι α κά θε μέ ρα. Εἶ χε ἕ ναν με γά λο σάκ κο. 

Τοῦ εἶ χε ἀ να θέ σει τό Μο να στή ρι νά ἔρ χε ται ἐδῶ στίς Κα ρυ-

ές νά παίρ νῃ τό τα χυ δρο μεῖ ο καί νά τό πη γαί νῃ στό Μο να-

στή ρι. Μά λι στα, γιά νά τόν πει ρά ξου νε λί γο, γιά νά γε λᾶν 

οἱ πα τέ ρες ἐ κεῖ πέ ρα –ὁ π. Εὐ θύ μι ος καί ἄλ λοι προ ϊ στά με-

νοι–, τοῦ ἀ γο ρά σα νε μιά ντουν τού κα, ὅ πως εἴ χα νε οἱ πα λι οί 

τα χυ δρό μοι. «Ντού ου ου!», φυ σοῦ σε καί σφύ ρι ζε. Τοῦ εἶ παν: 

«Ὅ ταν θά ἔρ χε σαι πά νω στόν Σταυ ρό, ἀπ᾿ ὅ που φαί νε ται 

τό μο να στή ρι, θά σφυ ρί ζῃς, νά ἀ κοῦ με ὅτι ἔρ χε σαι». Α ὐ τός 

ὅμως εἶ χε τέ τοι α παι δι κή ψυ χή, πού ἔ κα νε τό σο με γά λη χα-

ρά, σάν νά τοῦ εἶ χαν δώ σει τό πιό πο λύ τι μο πρᾶγμα, ἐ πει δή 

εἶ χε πο λλή ἁ πλό τη τα· σάν παι δί ἤ τα νε. Μιά μέ ρα τοῦ λέ ει 

ἕ νας ἀ δελ φός τῆς Μο νῆς, ὁ γε ρο -Παρ θέ νι ος ἀπ᾿ τήν Πά ρο: 

«Σέ πα ρα κα λῶ, πά τερ Πα νά ρε τε, τώ ρα πού ἀ νε βαί νεις στίς 

Κα ρυ ές, ἐ πει δή ἔχω γρίπ πη, πά ρε μου λί γα πορ το κά λι α ἀπό 

τόν Τα λέ α νά φά ω, γι α τί μέ τα λαι πω ρεῖ τώ ρα λί γες μέ ρες ἡ ἴ-

ω ση αὐ τή· γιά νά δυ να μώ σῃ ὁ ὀρ γα νι σμός μου. Ἔ φθα σε στίς 

Κα ρυ ές. Ὅ μως, σάν ἄν θρω πος καί αὐ τός, ξέ χα σε νά πά ρῃ 

τά πορ το κά λι α. Πῆ ρε τό τα χυ δρο μεῖ ο καί ἐ πέ στρε ψε. Ὅ ταν 

ὅ μως πλη σί α σε στό Μο να στή ρι, τό θυ μή θη κε, ἀ φοῦ ὅ μως εἶ-

χε σφυ ρί ξει ὅ ταν ἔ φτα σε στό ὕ ψω μα ἀπ᾿ ὅ που φαί νε ται τό 

Μο να στή ρι. «Ἔρ χε ται ὁ τα χυ δρό μος», εἶ παν οἱ πα τέ ρες, ἀλ-

λά ἄν καί περ νοῦ σε ἡ ὥρα δέν φαι νό ταν. Μόλις θυ μή θη κε 

τά πορ το κά λι α, γύ ρι σε πί σω στίς Κα ρυ ές, –ἡ ἀ πό στα ση εἶ-

ναι μι ά μι συ ὥρα ἀ νη φό ρα–. Ὁ κα η μέ νος τό ση ἀ γά πη εἶ χε, 

πού ἀ να λο γί σθη κε: «Πῶς θά πάω νά πα ρου σι α στῶ στόν γέ-

ρον τα χω ρίς τά πορ το κά λι α». Γυρ νά ει πί σω, πα ρ᾿ ὅ τι ἦ ταν 

χει μω νι ά τι κη ἡ μέ ρα καί εἶ χε ἀρ χί σει νά βρα δυ ά ζῃ. Παίρ νει 

τά πορ το κά λι α καί ἐ πι στρέ φει. Ὅ μως νύ χτω σε στόν δρό μο 

καί τόν ἔ πι α σε καί μία χι ο νο θύ ελ λα ξα φνι κά. Ἀ ναγ κά σθη κε 

νά κα θή σῃ κά τω ἀπό ἕνα δέν δρο. «Πα να γί α μου», ἄρ χι σε 

νά πα ρα κα λῇ, «σῶ σε με νά μήν πα γώ σω». Τό τε ἐμ φα νί ζε ται 

ξα φνι κά μιά μαυ ρο φό ρα κυ ρί α μέ ἕνα φα να ρά κι καί τοῦ 
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λέ ει: «Γε ρο -Πα νά ρε τε, ἀ κο λού θη σέ με». Τήν ἀ κο λου θεῖ ὁ 

γε ρο -Πα νά ρε τος, καί χω ρίς νά κα τα λά βῃ τό πῶς, βρέ θη κε 

μέ σα στόν πε ρί βο λο τοῦ Μο να στη ρι οῦ. Μό λις τόν εἴ δα νε, 

τρό μα ξαν οἱ πα τέ ρες. «Πῶς; Ποι ός;». «Α ὐ τό καί αὐ τό», τούς 

λέ ει, «μί α κυ ρί α μ᾿ ἔ φε ρε». 

Μά λι στα πα ρήγ γει λε σ᾿ ἕ ναν ἁ γι ο γρά φο μία εἰ κό να τῆς 

Πα να γί ας. Σ᾿ αὐ τήν εἰ κο νί ζε ται ἡ Πα να γί α νά ὁ δη γῇ τόν γε-

ρο -Πα νά ρε το στό Μο να στή ρι. Καί ἐγώ τήν εἶ δα τήν εἰ κό να 

αὐ τή, καί μοῦ δι η γή θη καν με τά οἱ πατέρες τό θαῦ μα αὐ τό. 

Α ὐ τά ἐπί τῶν ἡ με ρῶν μας τώ ρα, ὄχι ἐ κεῖ νον τόν και ρό. 

-Τά ση μεῖ α ἀ κο λου θοῦν τήν ἀ ρε τή τῶν ἀν θρώ πων. Α ὐ-

τός εἶ χε τίς ἀ ρε τές τῆς τα πει νώ σε ως καί τῆς ἀ γά πης...

Οἱ «ζεύ γα λοι» – Ὁ γε ρο -Κώ στας

Ἀλ λά καί οἱ λα ϊ κοί πού μέ νου νε ἐδῶ στό Ἅ γι ον Ὄ ρος 

παίρ νου νε μία χά ρη, πα ρ᾿ ὅ τι πολ λές φο ρές βλέ που με ὅτι 

δέν ἔ χου νε καί βίο σω στό καί πολ λές φο ρές ἴ σως μᾶς σκαν-

δα λί ζουν. Με ρι κοί λέ νε: «Τί τούς θέ λου με αὐ τούς τούς κο-

σμικούς ἐδῶ πέ ρα καί δέν τούς βγά ζει ἔξω ἡ Ἱ ε ρά Κοι νό της». 

Σέ πα λαι ό τε ρη ἐ πο χή, ἀπ᾿ ὅ ,τι μᾶς λέ ει ὁ πα πα -Ἀ κά κι ος τῶν 

Πα χω μαί ων πού εἶ ναι με γα λύ τε ρος, ἀ πο φά σι σε ἡ Ἱ ε ρά Κοι-

νό της νά τούς μα ζέ ψῃ ὅ λους αὐ τούς –ἐ μεῖς τούς λέ γα με «ζεύ-

γα λους» ἤ «καβιῶτες»– καί νά τούς βγά λῃ ἔ ξω, νά τούς κά-

νῃ ἐ ξο ρί α ἀπό τό Ἅ γι ον Ὄ ρος, δι ό τι οἱ πε ρισ σό τε ροι ἀπό 

αὐ τούς με θού σα νε, πέ φτα νε στούς δρό μους, ζοῦ σαν ἄ σω τη 

ζω ή. Τό τε ὑ πῆρ χαν τά κα ρά βι α τά με γά λα, ὅ πως τό «Γε ώρ-

γι ος Φ», πού ἐρ χό τα νε ἀπό Θεσ σα λο νί κη καί πή γαι νε Κα-

βά λα, καί κά θε δε κα πεν θή με ρο περ νοῦ σε ἀπό τήν ∆ά φνη. 

Α ὐ τή ἦ ταν ἡ συγ κοι νω νί α τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους. Ὅ ταν τούς 

μα ζέ ψα νε ἐ κεῖ στήν ∆ά φνη, εἶ παν: «Μι ά πού εἶ ναι τώ ρα μα-

ζε μέ νοι ὅ λοι –ἴ σως νά ἦ ταν καμ μι ά πε νην τα ρι ά ἄ το μα– νά 

τούς βγά λου με μία φω το γρα φί α, ἔ τσι γιά ἀ νά μνη ση, γιά τήν 

ἱ στο ρί α, νά τούς ἔ χου με». Ὅ ταν βγά λαν τήν φω το γρα φί α 

καί ἐμ φα νί σα νε τήν πλά κα, εἴ δα νε ἐ πά νω ἀπ᾿ ὅ λους αὐ τούς 

τούς «ζεύ γα λους» τήν Πα να γί α μας νά τούς σκε πά ζῃ. Πα-

ρου σι ά στη κε ἡ Πα να γί α στήν πλά κα, ὁ πό τε ἀ πο φα σί σαν οἱ 

πα τέ ρες νά μή τούς δι ώ ξουν: «Ἀ φοῦ ἡ Πα να γί α μας τούς σκε-

πά ζει, ποι οί εἴ μα στε ἐ μεῖς πού θά τούς δι ώ ξου με;».

Γνω ρί σα με ἕ ναν ἀπ᾿ αὐ τούς, πού τόν λέ γαν γε ρο -Κώ στα, 

ὁ ὁ ποῖ ος ἔ με νε στό Μπου ρα ζέ ρι, πρίν νά πᾶ νε ἀ κό μα ἐ κεῖ 

οἱ πα τέ ρες, ὅ ταν ἦ ταν λί γοι Ρῶσ σοι. Εἴ χα νε ἐ ξώ σπι τα ἀπ᾿ 

ἔξω καί ζού σα νε κά ποι οι ἀπ᾿ αὐ τούς τούς «ζεύ γα λους». Σ᾿ 

ἕνα κα λυ βά κι ἐ κεῖ ζοῦ σε καί ὁ γε ρο -Κώ στας. Ἕ ναν βα ρύ χει-

μώ να εἶ χε πέ σει πο λύ χι ό νι καί ὁ γε ρο -Κώ στας ἀρ ρώ στη σε 

ἀπό γρίπ πη. Εἶ χε πέ σει 60-70 πόν τους χι ό νι καί δέν μπο ροῦ-

σε κα νείς νά πάῃ νά τόν δῇ. Ὅ ταν ἔ λι ω σε τό χι ό νι, πῆ γαν 

οἱ ἄλ λοι λα ϊ κοί, οἱ «ζεύ γα λοι», ἐ κεῖ νά τόν δοῦ νε, καί τοῦ 

λέ νε: «Γε ρο -Κώ στα πῶς τά πέ ρα σες μέ τό χι ό νι; Ποι ός σοῦ 

ἔ φερ νε ψω μί ἐδῶ πέ ρα;  Εἶ χες τρό φι μα νά πε ρά σῃς;». «Εἶ χα 

ἀρ ρω στή σει, παι δι ά, πο λύ ἄ σχη μα καί θά πέ θαι να ἀπό γρίπ-

πη, ἀλ λά μία μαυ ρο φό ρα κυ ρί α ἐρ χό τα νε, ἄ να βε τήν σόμ πα 

μου καί μ᾿ ἔ κα νε καί τσά ϊ. Μοῦ ᾿δι νε καί πα ξι μά δι καί ἔ τσι 

πέ ρα σα αὐ τή τήν κρί ση. Ἀλ λι ῶς θά πέ θαι να, θά ἤ μουν πε θα-
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μέ νος». Τόν ὑπηρετοῦσε ἡ Παναγία καί αὐτός τό θεωροῦσε 

τόσο φυ σι ο λο γι κό...

Γε ρο -Ἀν τώ νης Τσού κας

Ἐ πί σης ἕ νας ἄλ λος, ὁ γε ρο -Ἀν τώ νης, πού ἦ ταν στίς ἡ μέ ρες 

μας –Τσού κας λε γό ταν τό ἐ πώ νυ μό του– ζοῦ σε τά τε λευ ταῖ α 

χρό νι α τῆς ζω ῆς του με τα ξύ Ξη ρο πο τά μου καί Ρωσ σι κοῦ. 

Ἦ ταν πο λύ ἁ πλός. Ἀπό τεσ σά ρων χρο νῶν τόν εἶ χε φέ ρει 

ὁ πα τέ ρας του ἐδῶ πέ ρα καί δού λευ ε μα ζί του στά δά ση. 

Κό βα νε ξύ λα. Ὅ πο τε ἐρ χό ταν ἐδῶ σέ δι ά φο ρα πα νη γύ ρι α, 

τόν θαύ μα ζα. Φο ροῦ σε κά τι ροῦ χα, πού δέν γνώ ρι ζες ἀπό 

ποι ό ὕ φα σμα ἦ ταν τό ροῦ χο ἀπό τά μπα λώ μα τα. Μπά λω μα 

πά νω στό μπά λω μα· καί δέν τόν πεί ρα ζε. Ἦ ταν τό σο ἁ πλός, 

ἀ πέρ ρι τος. Ζοῦ σε πο λύ ἀ σκη τι κά, ἀπ᾿ ὅ ,τι μᾶς λέ γαν καί οἱ 

πα τέ ρες τῆς Ξη ρο πο πά μου. 

Μιά μέ ρα ἀ νε βαί νει ἀπό τό Ξη ρο πο τά μου ἐδῶ στίς Κα ρυ-

ές νά μά θῃ πό τε εἶ ναι ἡ Πα σχα λι ά, γιά νά κοι νω νή σῃ, γι α τί 

νή στευ ε πο λύ και ρό. Βρί σκει τόν πα πα -∆η μή τρη τόν Τρι γω-

νᾶ. Μι λοῦ σε ἔ τσι χον τρά, καί τόν ρω τᾶ: «Βρέ πα πά, δέν μοῦ 

λές, πό τε εἶ ναι φέ το ἡ Πα σχα λι ά;». «Ἔ!», τοῦ λέ ει, «γε ρο -Ἀν-

τώ νη, τώ ρα ἡ Πα σχα λι ά; Ἡ Πα σχα λι ά πέ ρα σε, ἔ χει τρεῖς μῆ-

νες τώ ρα. Με θαύ ρι ο ἔ χου με ∆ε κα πεν ταύ γου στο». «Ἄ! κα λά, 

δέν ξέ ρς ἐσύ ἀπ᾿ αὐ τά. Θά ρω τή σω κα ναν᾿ ἄλ λον πά τερ». 

Βρί σκει πα ρα κά τω ἕ ναν ἄλ λον: «∆έ μοῦ λές πά τερ, πό τε εἶ-

ναι φέ το ἡ Πα σχα λι ά;», «Ἔ! γε ρο -Ἀν τώ νη, τώ ρα ἡ Πα σχα-

λι ά; Ἡ Πα σχα λι ά πέ ρα σε. Τώ ρα κον τεύ ει ∆ε κα πεν ταύ γου-

στος». «Σο βα ρά; Ἀμ! ἐγώ δέν ξέρ᾿ ἀπ᾿ αὐ τά. Βλέ πς τά χαρ τι ά 

τά ’χουν τά μα να στή ρι α καί αὐ τοί ξέ ρουν πό τε εἶ ναι ἡ Πα-

σχα λι ά. ∆έν ἔχω τά χαρ τι ά. Ἐγώ ἀ κό μα δέν ἀρ τίθ κα. Ἐγώ 

νη στεύ ω. Θέ λω νά πά ρω τήν με τα λα βι ά. Γι᾿ αὐ τό κα τέβ κα, 

νά μά θω πό τε εἶ ναι ἡ Πα σχα λι ά».  Λοι πόν, νή στευ ε τό σους 

μῆ νες, γιά νά φτά σῃ τό Πά σχα. ∆έν εἶ χε πά ρει χαμ πά ρι ὅτι 

πέ ρα σε τό Πά σχα. Εἶ χε χά σει τήν αἴ σθη ση τοῦ χρό νου. 

Ὅ ταν κοι μή θη κε –τόν βρῆ καν κά ποι οι προ σκυ νη ταί πε-

θα μέ νο μέ σα στό κελ λί του–, φω νά ξα με τόν κυρ -Πα να γι ώ-

τη τόν γι α τρό ἀπ᾿ ἐδῶ πέ ρα. Μᾶς ἔ λε γε ὁ κυρ -Πα να γι ώ της, 

πού ἤ τα νε σο βα ρός ἄν θρω πος: «Πῆ γα. ∆ι ε πί στω σα ὅτι εἶ χε 

κοι μη θῆ πρίν 20-30 ἡ μέ ρες –ἕ ναν μῆ να πε ρί που–, καί ὅτι δέν 

εἶ χε καμ μί α δυ σο σμί α, καμ μί α ἀλ λοί ω ση τό σῶ μα του. Ἀπεν-

αν τί ας εὐ ω δί α ζε ὅ λος ὁ χῶ ρος. Α ὐ τό μ᾿ ἔ κα νε φο βε ρή ἐν τύ-

πω ση». Α ὐ τά ἔ λε γε ὁ κυρ -Πα να γι ώ της ὁ Χα τζη εμ μα νου ήλ 

ἀπό τήν Μυ τι λή νη. Πρέ πει νά ζῇ ἀ κό μη. Στήν Θεσ σα λο νί κη 

πρέ πει νά εἶ ναι. Ἐδῶ τόν εἴ χα με δί πλα. Μᾶς τό ἔ λε γε καί μᾶς 

συγ κλό νι σε αὐ τό τό πρᾶγμα.

Α ὐ τοί ἦ ταν ἅ γι οι, παρ᾿ ὅτι ἦ ταν λα ϊ κοί.

Γέ ρων Φα νού ρι ος, ὁ Ρου μά νος ἀ σκη τής ἀπό τήν Κα ψά λα

Οἱ γε ρον τά δες μας ἦ ταν πο λύ αὐ στη ροί. Πη γαί να με τήν 

Κυ ρι α κή στήν Θ. Λει τουρ γί α στό Πρω τᾶ το. Με τά τό «Ἄ ξι όν 

ἐ στι» μᾶς ἔ παιρ ναν –γι ά νά μή τε λει ώ σῃ ἡ Θ. Λει τουρ γί α καί 

μᾶς πι ά σῃ κου βέν τα κα νείς ἄλ λος· νά μή δοῦ με κα νέ ναν– καί 

τό ἀ πό γευ μα τῆς Κυ ρι α κῆς μᾶς ἔ παιρ νε ἤ ὁ π. Ἰ ω ά σαφ ἤ ὁ 

π. Ἀ γα θάγ γε λος καί κά να με καμ μι ά βόλ τα. Πη γαί να με στά 

ἐ ξω κέλ λι α, πό τε πρός τά δῶ, πό τε πρός τά κά τω, πό τε πρός 
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τά πέ ρα. Α ὐ τή ἦ ταν ὅλη ἡ ἔ ξο δός μας ἀπό τό κελ λί· μό νοι 

μας που θε νά.

Ὡς ἐπί τό πλεῖ στον πη γαί να με στήν Κα ψά λα καί βλέ πα με 

ἀ σκη τάς. Α ὐ τό μᾶς ἄ ρε ζε πο λύ, γι α τί ἀ να παυ ό μα σταν ἐ κεῖ 

πέ ρα. Βλέ πα με πῶς ζού σα νε ἁ πλᾶ, πο λύ ἁ πλᾶ.

Πᾶ με μιά μέ ρα καί βλέ που με ἕ ναν γέ ρον τα νά δι α βά ζῃ 

ἕνα βι βλί ο. Ἦ ταν ὁ π. Φα νού ρι ος ἀπό τήν Ρου μα νί α. Ἔ με νε 

στό κελ λί τοῦ ἁ γί ου Βα σι λεί ου, ἐ κεῖ πού εἶ χε ζή σει καί ἁ γί α-

σε ὁ ἅ γι ος Θε ό φι λος ὁ Μυ ρο βλή της. Βλέ πω μέ σα στό κελ λί 

πού ἔ με νε ὅτι εἶ χε ἕνα κρεβ ά τι μέ τά βλες ξύ λι νες καί μιά πέ-

τρα γιά προ σκέ φα λο. Ἐγώ πρώ τη φο ρά ἔ βλε πα προ σκέ φα-

λο πέ τρας. «Σ᾿ αὐ τή τήν ἐ πο χή;», λέ ω. Κι᾿ ὅ μως! Τό ἔ κα νε γιά 

ἄ σκη ση. Πό σα χρό νι α ἔ χει; Ἴ σως ἀπό τό 1964. Τό 1961-62 

ἤρ θα με ἐ μεῖς ἐδῶ πέ ρα. Μᾶς ἔ κα νε με γά λη ἐν τύ πω ση, νά βλέ-

πῃς ἕ ναν νά κοι μᾶ ται στήν πέ τρα ἐ πά νω. Οὔ τε κου βέρ τα 

ἀπό κά τω οὔ τε τί πο τα· ἐ ξε πλά γη μεν. Μά λι στα, ὅ ταν πή γα-

με ἐ κεῖ πέ ρα, αὐ τός ἐ ξα κο λου θοῦ σε νά δι α βά ζῃ, σάν νά μήν 

ἦ ταν ἄν θρω ποι τρι γύ ρω του. Τό σο ἀ φο σι ω μέ νος ἦ ταν στήν 

προ σευ χή. Πρός ἀ να το λάς κοι τοῦ σε καί προ σευ χό τα νε. 

Α ὐ τά μᾶς ἄ ρε ζαν, γι᾿ αὐ τό καί μᾶς πή γαι ναν οἱ γε ρον τά-

δες μας πρός τά ἐ κεῖ. Ρώσ σους, Ρου μά νους, ἀλ λά καί Ἕλ λη-

νες εἶ χε πολ λούς.

Πα τήρ Ἡ ρω δί ων ὁ Ρου μά νος

Κά πο τε πή γα με μέ ἕνα ἀ δελ φό, –τόν πα τέ ρα Νι κό λα ο, 

τόν ὑ πο τα κτι κό τοῦ πα τρός Ἀρ σε νί ου τοῦ ὀ δον τι ά τρου–, 

νά δοῦ με τόν πα τέ ρα Ἡ ρω δί ω να, πού ἦ ταν ἔγ κλει στος 40 

χρό νι α. Ὁ π. Νι κό λα ος τοῦ πή γαι νε τρό φι μα στά τε λευ ταῖ α 

του. Μά λι στα, ὅ ταν ἀ να κα λύ φθη κε -πα ρου σι ά στη κε τε λευ-

ταῖ α ὁ π. Ἡ ρω δί ων, ὁ π. Πα ΐ σι ος ὅ λους τούς προ σκυ νη τάς 

τούς ἔ στελ νε ἐ κεῖ: «Ἐ γώ», τούς ἔ λε γε, «δέν εἶ μαι τί πο τε, δέν 

ἔχω ἀ ρε τή. Πη γαί νε τε νά πά ρε τε ἀπό κεῖ τήν εὐ λο γί α τοῦ πα-

τρός Ἡ ρω δί ω νος, γι α τί αὐ τός ἔ κα νε με γά λη ἄ σκη ση· ἔ μει νε 

40 χρό νι α ἔγ κλει στος μέ σα σ᾿ ἕνα κελ λά κι». Ὅ ταν πή γα με, 

ἄ νοι ξε μιά μι σό πορ τα πού ἤ τα νε κλει σμέ νη. Ἤ τα νε σκε πα-

σμέ νος μέ μιά κου ρε λι α σμέ νη κου βέρ τα. Ἐ πει δή ἤ τα νε καμ-

πού ρης, λέω στόν π. Νι κό λα ο: «∆ί νε του ἕ να -ἕ να τά τρό φι-

μα, καί μά λι στα σή κω νέ τα λί γο ψη λά, ὥστε, καθώς θά τά 

παίρ νῃ, νά μπο ρέ σω ἐγώ νά τόν φω το γρα φή σω». Σή κω νε 

λί γο τό κε φα λά κι του γιά νά τά βλέ πῃ, καί ἔ τσι τοῦ ἔ βγα λα 

με ρι κές φω το γρα φί ες. Με τά ἀπό λί γο και ρό –κα νέ ναν χρό-

νο–  κοι μή θη κε.

Λέ γε ται γι᾿ αὐ τόν –μά λι στα ἔ χει γρά ψει καί ὁ π. Νι κό λα-

ος ὁ Με σο γαί ας– ὅτι 40 χρό νι α εἶ χε κλει σθῆ μέ σα στό κελ λί. 

Λέ νε ὅτι, ὅ ταν λει τουρ γοῦ σε, τόν ξε λει τουρ γοῦ σαν Ἄγ γε λοι. 

Ἔ τσι λέ νε οἱ πα τέ ρες οἱ πέ ριξ. Μό νο ἕνα πα ρα θυ ρά κι εἶ χε, 

πού τοῦ ἀ φή να νε οἱ πα τέ ρες καί οἱ προ σκυ νη ταί κά ποι α 

τρό φι μα. ∆έν ἄ νοι γε οὔ τε πόρ τες οὔ τε πα ρά θυ ρα. Ἤ τα νε 

ἔγ κλει στος 40 χρό νι α. Φο βε ρή ἄ σκη ση.

Πα τήρ ∆α μα σκη νός ἀπό τήν Κουτ λου μου σι α νή σκή τη

Τόν π. ∆α μα σκη νό ἀπό τήν Κουτ λου μου σι α νή σκή τη τόν 

θαύ μα ζα. Τοῦ δί να με κά θε χρό νο, ὅ ταν κά να με τήν θεί α Λι-

τα νεί α τήν δεύ τε ρη μέ ρα τοῦ Πά σχα, ἕνα σκα μνί τῆς Πα να γί-
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ας, πού τό βά ζου νε σέ δι ά φο ρες στά σεις πού κά νει ἡ Εἰ κό να 

(τοῦ «Ἄ ξι όν ἐ στιν»). Τό σκαμνί αὐτό ἤ τα νε πο λύ βα ρύ, ἀπό 

ξύ λο βα ρύ. Ὅμως μέ πο λύ ζῆ λο καί ἀ γά πη τό κου βα λοῦ σε 

στούς ὤ μους του ὁ π. ∆αμασκηνός, ἄν καί ἦ ταν γε ρον τά κι. 

Τό εἶ χε τά μα νά κά νῃ αὐ τό τό δι α κό νη μα. Νά κου βα λά ῃ τό 

σκα μνί τῆς Πα να γί ας. Πο λύ τα πει νός, πά ρα πο λύ τα πει νός 

γέ ρον τας. Οὔ τε με γα λεῖ α ἤ θε λε οὔ τε τί πο τε. Σ᾿ ὅλη τήν Λι τα-

νεί α! Στά γε ρά μα τά του πῶς ἄν τε χε! Καί τόν θαυ μά ζα με.

Γε ρο -Γι άν νης ὁ λα ϊ κός ἀπό τήν Λῆ μνο

Ἐρ χό ταν ἀπό τήν Λῆ μνο μ᾿ ἕ ναν γά ϊ δα ρο. Τόν ἔ βα ζε καί 

στό κα ρά βι μέ σα. 

Στόν γε ρο -Γι άν νη μᾶς ἔ κα νε ἐν τύ πω ση ἡ ἁ πλό τη τα καί ἡ 

εὐ λά βει ά του. Α ὐ τός δού λευ ε χρό νι α πολ λά ἐδῶ στό Ἅ γι ο 

Ὄ ρος καί στό τέ λος ἦρ θε νά πά ρῃ ἕνα χαρ τί ἀπό τήν Ἱ ε ρά 

Κοι νό τη τα, γιά νά εἰ σα χθῇ στό γη ρο κο μεῖ ο Μυ τι λή νης. 

Πρίν ἀπό και ρό μέ εἶ χε ἀν τα μώ σει καί μοῦ λέ ει: «Πά τερ, 

θά μοῦ κά νῃς μιά κο νί τσα;». Τοῦ λέ ω: «Μπαρ μπα -Γι άν νη, 

ἐσύ δέν ἔ χεις χρή μα τα νά πλη ρώ σῃς. Εἶ ναι ἀ κρι βές οἱ εἰ κό-

νες». Λέ ει: «Ἄμ σύ πολ λά θά μοῦ ζη τᾷς, ἐγώ λί γα θά σοῦ δώ-

κω». «Ποιά εἰ κο νί τσα θέ λεις;» «Νά! Εἶ δα τήν Πα να γί α μιά 

μέ ρα ξε κνι ών τας ἀπό τό Ἰ βή ρων νά πάω στό Κα ρα κά λου 

καί μοῦ λέ ει· “γύρ να πί σω καί νά πᾷς αὔ ρι ο, δι ό τι θά πά θῃς 

ἀ πό ψε κα κό”. Ἐγώ ἔ κα να ὑ πα κο ή καί γύ ρι σα, ἀλ λά εἶ χα τό-

ση χα ρά». «Πῶς τήν εἶ δες τήν Πα να γί α;» «Τήν εἶ δα πά νω σέ 

σύν νεφ κα ἄ σπρα, καί ὅλα αὐ τά πού φο ροῦ σε, τά ἐν δύ μα τά 

της, ἦ ταν λευ κά. Πῆ ρα τό ση χα ρά, καί πῆ γα τήν ἄλ λη μέ ρα 

στήν Μο νή Κα ρα κά λου». 

Τήν πα ρήγ γει λε τε λι κά τήν εἰ κό να στούς Ἀ να ναί ους. Ἦρ-

θε ἐδῶ στό κελ λί μας τήν τε λευ ταί α μέ ρα τῆς ζω ῆς του, γιά 

νά πά ρου με τη λέ φω νο στούς Ἀ να ναί ους, ἄν ἑ τοί μα σαν τήν 

εἰ κό να, γι α τί ὁ μπαρ μπα -Γι άν νης ἑ τοι μα ζό ταν νά εἰ σα χθῇ 

στό γη ρο κο μεῖ ο Μυ τι λή νης. Ἦρ θε νά πά ρῃ τό χαρ τί ἀπό τήν 

Κοι νό τη τα, ὅτι δού λε ψε ἐδῶ στό Ἅ γι ον Ὄ ρος. Ὁ κα η μέ νος 

ἀ νέ βαι νε βογ κών τας τήν σκά λα, γι α τί εἶ χε καρ δι ά, εἶ χε ἀ νε-

πάρ κει α. Α ὐ τή τήν τε λευ ταί α φο ρά πού ἦρ θε μᾶς εἶ πε ὅτι 

κοι νώ νη σε. Μά λι στα τόν ἔ πι α σε καί μιά κρί ση μέ σα στήν 

Πορ τα ΐ τισ σα. Τόν βγά λαν λί γο ἔ ξω, συ νῆλ θε, καί ἀ νέ βη κε 

στίς Κα ρυ ές γιά νά πά ρῃ τό χαρ τί. Τό βρά δυ ὅ μως κοι μή θη-

κε ἐδῶ πί σω ἀπό τόν Τα λέ α, τόν ἔ πι α σε ἡ καρ δι ά του καί 

πέ θα νε. ∆έν πρό λα βε νά πάῃ στήν Μυ τι λή νη, γι α τί ἡ Πα να-

γί α τόν ἤ θε λε ἐδῶ πέ ρα. Τόν θά ψαν ἐδῶ στό κοι μη τή ρι στίς 

Κα ρυ ές. Μᾶς ἔ λε γε, πώς εἶ δε τήν Πα να γί α μας πά νω στά 

σύν νε φα, καί ὅ ταν πή ρα με τη λέ φω νο ἀπό ἐδῶ στούς Ἀ να-

ναί ους τοῦ εἶ παν: «Μπαρ μπα -Γι άν νη, ἡ εἰ κό να ἐ στά λη στό 

νη σί. Ὅ ταν θά πᾷς, θά τήν βρῇς ἐ κεῖ».

Εἶ χε ἁ πλῆ ζω ή. Φο ροῦ σε γου ρου νο τσά ρου χα –ἐ μᾶς μᾶς 

ἔ κα ναν ἐν τύ πω ση–. Εἶ χε καί ἕνα ντουρ βα δά κι ἀπό ἕ ναν 

τρά γο, πού τό ἔ κα νε μό νος του. Ἐγώ τόν πεί ρα ζα: «Μπαρ-

μπα -Γι άν νη, νά μοῦ κά νῃς δῶ ρο ἕνα ζευ γά ρι τσα ρού χι α». 

Ἔρ χε ται μιά μέ ρα, μέ τήν ἁ πλό τη τα πού εἶ χε, καί μοῦ λέ ει: 

«Πά τερ, πά τερ, σοῦ ἔ φε ρα ἕνα δῶ ρο». Μ᾿ ἔ φε ρε ἕνα ζευ γά ρι 

γου ρου νο τσά ρου χα. «Α ὐ τά θά τά βά λε τε στήν ἔκ θε ση, καί 
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θά ’ρχον ται οἱ Εὐ ρω παῖ οι νά τά βλέ που νε, καί νά! θά πέ φτῃ 

τό χρῆ μα!». Γε λοῦ σα μέ τήν ἁ πλό τη τα τοῦ ἀν θρώ που. Γι᾿ αὐ-

τό καί τόν ἀ ξί ω σε ἡ Πα να γί α καί κοι μή θη κε ἐδῶ πέ ρα. 

 «Κλω νά ρη», τόν λέ γα νε. Με τά τόν βγά λαν «μπαρ μπα -

Γι άν νη». ∆έν λε γό ταν «μπαρ μπα -Γι άν νης». «Κλω νά ρης» τό 

ἐ πί θε τό του ἤ τα νε. Ἤ τα νε ἀπ᾿ τό Καρ πε νή σι καί με τά πῆ γε 

στήν Λῆ μνο. 

Κοι μό ταν ἔξω στό δά σος, γι α τί σ᾿ ὅλη του τήν ζωή βο-

σκός ἤ τα νε. Τό τε εἴ χα με λύ κους στό Ἅ γι ο Ὄ ρος. Πά ει ἕ νας 

λύ κος μιά νύ χτα πού κοι μό ταν ἔξω στό δά σος καί τόν μύ ρι-

ζε γύ ρω -γύ ρω, ἐ πει δή τά γου ρου νο τσά ρου χα μυ ρί ζα νε. Λέ ει 

ὁ μπαρ μπα -Γι άν νης: «Πα να γί α μου –ἔ τρε μα ἀπό τόν φό βο 

μου– ἄν μέ βο η θή σῃς καί δέν μέ πει ρά ξει ὁ λύ κος...». «Ἄν τε 

που θά ’ταν λύ κος, κα νέ νας σκύ λος θά ’τα νε», τοῦ λέ ω. «Μι ά 

ζωή βο σκός ἤ μου να. ∆έν ξέ ρω, δέν γνω ρί ζω τούς λύ κους;... 

Καί ἄν δέν μέ πει ρά ξῃ, θά σοῦ φέ ρω ἕνα δο χεῖ ο λά δι, Πα να-

γί α μου». Ἔ φυ γε ὁ λύ κος. Τόν μύ ρι σε καί ἔ φυ γε. Τήν ἄλ λη 

μέ ρα πῆ ρε ἀπό τόν Τα λέ α ἕνα δο χεῖ ο λά δι καί τό πῆ γε στό 

«Ἄ ξι όν ἐ στι», στήν Πα να γί α μας. Ἁ πλοῖ ἄν θρω ποι.

Πο λύ ἀ στεῖ ος ἤ τα νε. Μι λοῦ σε καί ἔ κα νε αὐ τό τό· «ἀ ά χα-

χα α α». Τοῦ ἔ λε γε ὁ γέ ρον τάς μας: «Τί κά νεις ἔ τσι καί θο-

ρυ βεῖς; Ἀ να στα τώ νεις τόν κό σμο. Φω νά ζεις». «Ἄ! γέ ρον τα. 

Ἀπό μέ σα μου ἔρ χε ται, ἀπό μέ σα μου. Θά πάω Σα λώ νι κα. 

Οἱ γι α τροί θά μοῦ τό θε ρα πεύ σουν αὐ τό».

Μᾶς ἔ κα νε ἐν τύ πω ση πού ἀ ξι ώ θη κε νά δῇ τήν Πα να γί α 

μας ἐ πά νω στά σύν νε φα μέ λευ κά φο ρέ μα τα, καί ἔ τσι ἁ γι ο-

γρά φη σαν οἱ ἀ δελ φοί Ἀ να ναῖ οι τήν εἰ κό να.

Ἡ ἀ γά πη τῶν Γε ρόν των

π. Ἀ γα θαγ γέ λου καί π. Παϊ σί ου

Ὁ γε ρο -Παγ κρά τι ος ἀπό τά Βα το παι δι νά κελ λι ά μᾶς ἔ-

λε γε: «Ὁ Θε ός ὅλα θά μᾶς τά συγ χω ρέ σῃ, ἀλ λά, ἄν ἔ χου με 

ἔλ λει ψη ἀ γά πης, ἡ Πα να γί α μας δέν θά μᾶς τό συγ χω ρέ σῃ».

Τήν πα λαι ό τε ρη ἐ πο χή εἴ χα με ἐδῶ τόν πα τέ ρα Ἀ γα θάγ γε-

λο, πού προ λά βα με ὡς δι ά κο νο, ὁ ὁ ποῖ ος ἦ ταν εὐ φυ έ στα τος. 

Εἶ χε πά ει μό νον ἕνα χρό νο στήν Ἀ θω νι ά δα. Α ὐ τός, ἄν συ νέ-

χι ζε, θά γι νό ταν ἐ πι στή μων με γά λος. ∆έν ὑ πῆρ χε τέ χνη πού 

νά μή τήν κα τα πι α νό τα νε. Τά πάν τα ἤ ξε ρε. Εἶ χε τέ τοι α εὐ φυ-

ΐ α, πού ἐ μεῖς τόν θαυ μά ζα με. Πῶς τά κα τόρ θω νε ὅ λα! Χρυ σᾶ 

χέ ρι α. Ἐ πι πλο ποι ός. Ἁ γι ο γρά φος. Μα ραγ κός. Μά γει ρας. Τά 

πάν τα ἔ κα νε. Καί τά ἔ κα νε ὅλα μέ ἐ πι μέ λει α. Μό λις ἄ κου γε 

ὅτι στό τά δε μέ ρος –στόν “Ζή τω” φέρ᾿ εἰ πεῖν μα κρυ ά–, ἀρ ρώ-

στη σε ὁ γέ ρον τας· χει μῶ νας ἤ τα νε; ἔ βρε χε; θά ’παιρ νε τήν ὀμ-

πρέ λα, θά ’παιρ νε 5 πορ το κά λι α καί θά πή γαι νε νά τόν δῇ. 

Στό τά δε μέ ρος ἄλ λος γέ ρον τας; Θά πή γαι νε νά τόν δῇ. Νά 

τόν πα ρη γο ρή σῃ, νά πά ρῃ ὁ ἀ σθε νής κά ποι α ἀ να κού φι σι.

Ὁ π. Ἀ γα θάγ γε λος πέ θα νε 49 χρο νῶν ἀπό καρ κί νο. Στό 

κελ λί μας ἤ τα νε. Τόν προ λά βα με ἐ μεῖς. Ζή σα με 12 χρό νι α μα-

ζί του. Α ὐ τός μᾶς πή γαι νε ὡς ἐπί τό πλεῖ στον σέ γέ ρον τες. Εἶ-

χε πολ λή ἀ γά πη καί πο λύ ἐν δι α φέ ρον πρός τούς συ ναν θρώ-

πους του, πρός τούς πέ ριξ ὅ λους. Ὅ που ἄ κου γε ἀρ ρώ στι α, 

ὅ που ἄ κου γε δυ στυ χί α, ἔ τρε χε. Σή με ρα δέν μᾶς νοι ά ζει...

-Α ὐ τά εἶ ναι τά ση μεῖ α τῶν και ρῶν: Ἡ ἔλ λει ψη τῆς ἀ γά-

πης. Ἴ σως αὐ τή ἡ πο λυ τέ λει α καί ἡ χλι δή νά μᾶς κά νουν 

σή με ρα φί λαυ τους.
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Πᾶ νε στόν πα τέ ρα Πα ΐ σι ο ἕνα παι δί πού ἦ ταν δαι μο νι-

σμέ νο. Τό πῆ ρε κον τά του. Τοῦ μι λοῦ σε, τοῦ μι λοῦ σε, τοῦ 

ἐ λά φρυ νε τόν πό νο του. Ὁ μο να χός πού συνόδευε, λυ πού με-

νος τόν πα τέ ρα Πα ΐ σι ο πού ἦ ταν με τά ἀπό ὁ λο νύ κτι ο ἀ γρυ-

πνί α κου ρα σμέ νος, τοῦ λέ ει: «Γέ ρον τα δέν λυ πᾶ σαι τόν ἑ αυ-

τό σου; Κου ρα σμέ νος, τα λαι πω ρη μέ νος, κά θε σαι καί μι λᾶς 

τώ ρα στό παι δί αὐ τό;» Τοῦ ἀ παν τᾷ: «Ἀ δελ φέ μου, ἐγώ κου-

ρά στη κα 6, 7, 8 ὧ ρες στήν ἀ γρυ πνί α. Α ὐ τό ἔ χει 20 χρό νι α 

πού τυ ραν νι έ ται ἀπό τό δαι μό νι ο. Ἐγώ δέν πρέ πει νά τοῦ 

ἀ φι ε ρώ σω, νά τοῦ ἁ πα λύ νω τόν πό νο του 2 ὧ ρες; Τί εἶ ναι ἡ 

δι κή μου προ σφο ρά μπρο στά στήν ὑ πο μο νή πού κά νει αὐ τό 

τό παι δί 20 χρό νι α; Τί τυ ραν νί α, τί βά ρος ση κώ νει! Τό δι κό 

μου βά ρος δέν εἶ ναι τί πο τα». 

Τί δι ά κρι ση! Τί ἀ γά πη! Θυ σί α σε τήν κού ρα ση πού εἶ χε, 

γιά νά ξε κου ράσῃ τό παι δί ἐ κεῖ νο, πού ἐπί 20 χρό νι α βα σα-

νι ζό ταν ἀπό τό δαι μό νι ο.

Γέ ρων Ἰ ω ά σαφ, ὁ μα κα ρι στός γέ ρον τάς μας

Ὁ γέ ρον τάς μας, ὁ π. Ἰ ω ά σαφ, ἔ ζη σε ἐδῶ στό Ἅ γι ο Ὄ ρος 

64 χρό νι α. Ἁ γι ο γρά φη σε, νά μή σᾶς πῶ χι λι ά δες, ἑ κα τον τά-

δες εἰ κό νες. Μία ἀπό αὐ τές τίς εἰ κό νες θαυ μα τούρ γη σε καί 

θαυ μα τουρ γεῖ. Εἶ ναι ἡ «Πα να γί α ἡ Θρη νω δοῦ σα», ἡ ὁ ποί α 

βρί σκε ται στήν Νέα Ὄ λυν θο Χαλ κι δι κῆς. 

Ἔ κα νε ἡ Πα να γί α μας ἕνα θαῦ μα σ᾿ ἕ ναν πι στό ἐ κεῖ –θε-

ρά πευ σε τό παι δί του πού εἶ χε καρ κί νο– καί ὁ πι στός ἔ τα ξε, 

ὅ ταν ἀ πο κτή σῃ λί γα χρή μα τα, νά κτί σῃ μία Ἐκ κλη σί α πρός 

τι μήν τῆς Πα να γί ας μας. Ὅ ταν ἔ κτι σε τήν Ἐκ κλη σί α, εἶ χε 

ἀ πο ρί α σέ ποι ά θαυ μα τουρ γό εἰ κό να τῆς Πα να γί ας μας νά 

ἀ φι ε ρώ σῃ τήν Ἐκ κλη σί α. Πα ρου σι ά στη κε ἡ Πα να γί α στόν 

ὕ πνο του καί τοῦ λέ ει: «Θά πᾷς στό Ἅ γι ον Ὄ ρος στούς ἀ δελ-

φούς Ἰ ω σα φαί ους καί θά πῇς στόν γε ρο -Ἰ ω ά σαφ νά σοῦ ἁ γι-

ο γρα φή σῃ τήν “Πα να γί α τήν Θρη νω δοῦ σα”». Λέ ει ὁ πι στός 

στήν Πα να γί α: «Ἐ γώ ἔχω γυ ρί σει τό σες Ἐκ κλη σί ες, τό σα 

μο να στή ρι α, δέν ἔχω δεῖ τέ τοι α εἰ κό να». «Ἐ σύ, λέ ει, θά πᾷς 

νά τοῦ πῇς, καί ἐγώ θά τοῦ στεί λω μή νυ μα καί ξέ ρει αὐ τός 

πῶς θά σοῦ τήν ἁ γι ο γρα φή σῃ». Ἦρ θε αὐ τός ὁ πι στός μέ εὐ-

λο γί α τῆς Μη τρο πό λε ως, τήν ἐ πι τρο πή τῆς Ἐκ κλη σί ας καί 

τόν ἱ ε ρέ α τοῦ χω ρι οῦ του, καί δι η γή θη κε στόν γέ ρον τα αὐ τό 

τό ὄ νει ρο πού εἶ δε. Ἔ τσι ὁ γέ ρον τας ἁ γι ο γρά φη σε τήν Πα-

να γί α τό 1972 καί τήν ἔ στει λε εὐ λο γί α ἐ κεῖ στό χω ρι ό. Ἀπό 

τό τε ἔ χει ἐ πι τε λέ σει πάμ πολ λα θαύ μα τα.

Θά σᾶς ἀ να φέ ρω δύο θαύ μα τα τῆς «Πα να γί ας Θρη νω-

δού σας»:

α΄. Πέ ρυ σι βρέ θη κα ἐ κεῖ στό προ σκύ νη μα τῆς Πα να γί ας. 

Ἔρ χε ται ἕνα ζευ γά ρι μέ δυό παι δά κι α. Λέ νε: «Ἀ νοῖξ τε τόν 

Ναό νά προ σκυ νή σου με, γι α τί κά τι μᾶς συν δέ ει μ᾿ αὐ τόν». 

Ἐγώ σκέ φτη κα ὅτι κά τι θαυ μα στό θά συ νέ βη σ᾿ αὐ τή τήν 

οἰ κο γέ νει α. Ἀ νοί γει τό ἐκ κλη σά κι ὁ κυρ -Βα σί λης – γι α τί εἶ-

ναι ἰ δι ω τι κό–, καί τούς ρω τά ω: «Τί σᾶς συ νέ βη;». «Νά» λέ νε. 

«Πρίν 4-5 χρό νι α, πού ἦρ θε ἡ Πα να γί α ἡ Ἱ ε ρο σο λυ μί τισ σα 

στόν Ἅ γι ο ∆η μή τρη, κα τε βή κα με καί ἐ μεῖς ἀπό τήν Κομ μο τι-

νή νά πά ρου με τήν εὐ λο γί α της. Νά προ σκυ νή σου με καί νά 

προ σευ χη θοῦ με νά μᾶς δώ σῃ κα νέ να παι δί, γι α τί 7 χρό νι α 

ἀ γω νι ζό μα στε μέ ἐ ξω σω μα τι κές, μέ τα λαι πω ρί ες καί δέν ἔ-
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χου με παι δί. Ἐ κεῖ ἀν τα μώ σα με ἕ ναν μο να χό, πού μᾶς ἔ δω σε 

μία εἰ κό να μι κρή τῆς “Πα να γί ας τῆς Θρη νω δού σας”. Μᾶς 

εἶ πε: “προ σευ χη θεῖ τε σ᾿ αὐ τή τήν εἰ κό να. Α ὐ τή ἔ χει δώ σει 

καί σ᾿ ἄλ λες ἄ τε κνες γυ ναῖ κες παι δι ά καί θά δώ σῃ καί σέ 

σᾶς”. Μά λι στα μ᾿ ἔ δω σε κι᾿ ἕνα μι κρό κομ πο σχοι νά κι –εἶπε ἡ 

γυναῖκα–, τό ὁ ποῖ ο δέν ἔμ παι νε στό χέ ρι μου. Με τά σκέφτη-

κα· “τί θά τό κά νω αὐ τό τό κομ πο σχοι νά κι;” Ἦ ταν γιά μι κρό 

παι δά κι. Ἔ φυ γε ὁ μο να χός, φύ γα με καί ἐ μεῖς. Ὅ ταν πή γα με 

στήν πα τρί δα μας, συ νέ λα βα καί ἔ κα να δί δυ μα, τόν Χα ρά-

λαμ πο καί τόν Ἀ λέ ξαν δρο, καί τά ’φε ρα ἐδῶ νά προσκυ νή-

σουν καί νά εὐ χα ρι στή σου με τήν Πα να γί α μας, γι α τί θε ω-

ροῦ με ὅτι εἶ ναι παι δι ά τῆς Πα να γί ας μας. 

β΄. Πῆ γα στό Α ΧΕ ΠΑ νά κά νω ἐ ξε τά σεις γιά τόν θυ ρο-

ει δῆ. Περ νών τας ἀπό τό κυ λι κεῖ ο γιά νά πά ρω ἕ ναν κα φέ, 

βλέ πω δύο κυ ρί ες νά κλαῖ νε. Τίς πλη σι ά ζω καί τίς ρω τά ω: 

«Τί ἔ χε τε;». Κά ποι ο πρό βλη μα, σκέ φτο μαι, θά ἔ χουν. Ἴ σως 

κά ποι ον ἀ σθε νῆ ἐδῶ πέ ρα. Με τά ἀπό ἀ να φι λη τά, στα μά τη-

σε ἡ μία καί μοῦ λέ ει: «Τί νά ἔ χου με πά τερ. Πρό βλη μα. Ἡ 

ἀ δελ φή μου ἔ χει ἕνα παι δά κι 15 χρο νῶν καί μέ τό μη χα νά κι 

τρα κά ρι σε σέ μία κο λώ να καί εἶ ναι 20 μέ ρες σέ ἀ φα σί α. Οἱ 

γι α τροί λέ νε ὅτι δέν θά ξα να ξυ πνή σῃ. Μό νο ἄν γί νῃ κά ποι ο 

θαῦ μα. Ἔ χει νε κρω θῆ ὁ ἐγ κέ φα λος. Χτύ πη σε στό κε φά λι. 

Ἐγώ τίς πα ρη γό ρη σα καί τίς λέ ω: «Πάρ τε αὐ τή τήν εἰ κό να 

τῆς Πα να γί ας μας καί βάλ τε την μέ σα στό προ σκέ φα λο». Γι-

α τί ἦ ταν στήν ἐν τα τι κή τό παι δί, καί οἱ νο σο κό μες πε τᾶ νε 

ὅλα ὅσα βά ζουν ἐ κεῖ. Τίς λέ ω: «Βάλ τε τήν εἰ κό να μέ σα στήν 

μα ξι λα ρο θή κη καί πέ στε στόν πα πά νά κά νῃ μία πα ρά κλη-

ση στήν Πα να γί α μας, καί νά ἔ χε τε ἐλ πί δα. Ἡ Πα να γί α μας 

θά σᾶς βο η θή σῃ». Ἤ μουν σί γου ρος ὅτι θά τούς βο η θή σῃ. Ἔ-

τσι μοῦ ἦρ θε μία ἰ δέ α. Σέ μιά ἑ βδο μά δα πάω νά πά ρω τά ἀ-

πο τε λέ σμα τα καί  βλέ πω τίς κυ ρί ες νά χα μο γε λοῦν, ἐ κεῖ στό 

κυ λι κεῖ ο πά λι. «Τί συ νέ βη;» λέ ω. «Πέ στε μου». «Θαῦ μα, θαῦ-

μα, πά τερ! Τό παι δί μας ξύ πνη σε. Μά λι στα αὔ ρι ο φεύ γου-

με. Εἴ μα στε ἀπό τήν Βέ ροι α. Ἔ χου με τίς πρῶ τες ἐ ξε τά σεις 

–μα γνη τι κή; δέν ξέ ρω τί ἀ κρι βῶς ἤ τα νε– πού δεί χνουν τόν 

ἐγ κέ φα λο νε κρό, καί τίς δεύ τε ρες ἐ ξε τά σεις, πού δεί χνουν 

κρυ στάλ λι νο τόν ἐγ κέ φα λο. Μί λη σε τό παι δί μας. Ξύ πνη σε. 

Εἶ ναι 15 χρο νῶν. Α ὔ ρι ο τό παίρ νου με καί φεύ γου με».

Ἔ χει κά νει πάμ πολ λα θαύ μα τα αὐ τή ἡ εἰ κό να τοῦ γέ-

ρον τος Ἰ ω ά σαφ. Βρί σκε ται στήν Νέα Ὄ λυν θο Χαλ κι δι κῆς. 

Πα νη γυ ρί ζει 23 Α ὐ γού στου μέ τό Νέ ο, στά ἐν νι ά με ρα τῆς 

Πα να γί ας μας.

Μέ τόν γέ ρον τα Ἰ ω ά σαφ ζή σα με ἐδῶ στό κελ λί 33 χρό-

νι α. Α ὐ τός μέ ἔ κα νε μο να χό μι κρό σχη μο. 

-Προ λά βα τε καί τούς πα λαι ό τε ρους γε ρον τά δες;

-Ναί, τούς δύο ἀ δελ φούς κα τά σάρ κα, τόν πα τέ ρα Ἰ γνά-

τι ο καί τόν πα πα -Βα σί λη. Τόν ∆ε κέμ βρι ο τοῦ 1962 κοιμήθηκε 

ὁ π. Ἰ γνά τι ος καί τόν Ἰ α νου ά ρι ο τοῦ 1965 ὁ πα πα -Βα σί λης. 

Τόν Φε βρου ά ρι ο τοῦ 1974 κοι μή θη κε καί ὁ δι ά κο νος Ἀ γα-

θάγ γε λος. Μεί να με ἐ μεῖς οἱ δύ ο, ἐγώ καί ὁ π. Ἰ γνά τι ος, μέ 

τόν γέ ρον τα Ἰ ω ά σαφ, ὁ ὁ ποῖ ος ἀπό τό τε πού ἔ φυ γε ἀπό τήν 

πα τρί δα του δέν ἐ πέ στρε ψε ξα νά πί σω. 

Τό εἶ χε τά μα ὁ γέ ρον τάς μας, ὁ π. Ἰ ω ά σαφ, νά μήν ξα να-

πά ῃ στήν πα τρί δα του. Ἕνα χρό νο πρίν κοι μη θῇ, πή γα με 
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μα ζί στήν Πά τμο νά προ σκυ νή σου με. Ἀπό ἐ κεῖ ἤ τα νε πο λύ 

κον τά. Μά λι στα τόν πί ε σα: «Γέ ρον τα, μιά πού εἴ μα στε ἐδῶ 

κον τά στήν πα τρί δα σου –ἤ τα νε ἀπό τήν Σά μο, τούς Μυ-

τι λη νι ούς τῆς Σά μου– λέω νά πᾶ με νά δοῦ με καί τό χω ρι ό 

σου». Λέ ει: «Ὄ χι, παι δί μου. Ἐγώ 64 χρό νι α δέν πῆ γα, καί 

τώ ρα θά πά ω; ∆έν θέ λω νά πά ω, τό ’χω τά μα». Καί τε λι κά 

δέν πῆ γε. 

Ἐ κεῖ νο πού μᾶς ἔ κα νε ἐν τύ πω ση –ἀ ξι ο θαύ μα στο ση μεῖ ο– 

ἦ ταν ὅτι, ἀ φ᾿ ὅ του ἔ πα θε ἐγ κε φα λι κό –ἕ να μῆ να πε ρί που 

πρίν κοι μη θῇ–, δέν πῆ ρε κα θό λου τρο φή. Ἀπό τήν ἡ μέ ρα πού 

ἔ πα θε τό ἐγ κε φα λι κό. Γνώ ρι ζε τούς πάν τες, ὅ σους ἐρ χό τα νε 

νά τόν δοῦν στό Νο σο κο μεῖ ο (τό Πα πα νι κο λά ου), ἀλ λά δέν 

μπο ροῦ σε νά μι λή σῃ. Χαι ρό ταν, ὅ ταν ἐρ χό τα νε γνω στοί ἄν-

θρω ποι. Ἄ νοι γε τό πρω ΐ τό στο μα τά κι του, ὅ ταν ἔ βλε πε τόν 

ἱ ε ρέ α, τόν πα πα -Ἀν τώ νη  –ὥ ρα του κα λή–, νά ἔρ χε ται μέ 

τήν Θεί α Κοι νω νί α. Ἄ νοι γε, ὅ πως τό που λά κι πού πε ρι μέ-

νει τήν μα νού λα του νά τοῦ φέ ρῃ τήν τρο φή. Μά λι στα δέν 

ἔ κλει νε τό στό μα του. Μέ χρι νά ἑ τοι μα στῇ ὁ πα πάς, ἀ νοι χτό 

τό στο μα τά κι του. Καί μό λις κοι νω νοῦ σε τό ἔ κλει νε καί δέν 

ἔ παιρ νε τί πο τα, οὔ τε γά λα, οὔ τε νε ρό, οὔ τε χυ μό, τί πο τα. 

Τόν πα ρα κα λού σα με ἐ μεῖς καί οἱ γνω στοί του ἄν θρω ποι. Τί-

πο τα. Μό νο τήν Θεί α Κοι νω νί α. Ἔ κλει νε τό στο μα τά κι του, 

καί τήν ἄλ λη μέ ρα τό πρω ΐ, μό λις ἔ βλε πε τόν πα πά ἀπ᾿ τήν 

πόρ τα, ἄ νοι γε μό νος του τό στο μα τά κι του. Ὅλο τό ἄλ λο 

δι ά στη μα δέν ἔ παιρ νε τί πο τα, οὔ τε χυ μό, οὔ τε τρο φή. Α ὐ-

τό μᾶς ἔ κα νε με γά λη ἐν τύ πω ση. Μά λι στα πή γα με καί στόν 

πα τέ ρα Πα ΐ σι ο, ἀ φοῦ κοι μή θη κε ὁ Γέ ρον τας, καί τόν ρω τή-

σα με: «Γέ ρον τα, τί γνώ μη ἔ χεις γιά τόν Γέ ρον τά μας; Σώ θη κε 

ἄ ρα γε; Τόν πῆ ρε ἡ Πα να γί α κον τά της;». Γι α τί 64 χρό νι α 

ἔ μει νε ἐδῶ στό πε ρι βό λι της. Μά λι στα ἀ σχο λή θη κε μέ τήν 

ὑ μνο λο γί α. Ἤ τα νε πο λύ κα λός ψάλ της. Ἐδῶ στήν Πα να γί α 

μας, στό Πρω τᾶ το. Ἔ ψελ νε πά ρα πο λύ ὡ ραῖ α. Ἦ ταν καί 

πο λύ ζω η ρός στό ὕ φος του. Θυ μᾶ μαι στήν ἀ γρυ πνί α, ἐ πει δή 

ψάλ λαν τα πει νά οἱ πα τέ ρες, μᾶς ἔ παιρ νε καί λί γο ὁ ὕ πνος 

στό στα σί δι. Μό λις ἔ παιρ νε ὁ Γέ ρον τας –καί ἔ παιρ νε τό ἴσο 

ζω η ρό– ξυ πνού σα με ὅ λοι. Ἦ ταν ἐν θου σι ῶ δες τό ψάλ σι μό 

του. Τό ζοῦ σε. Μέ τήν ψυ χή του ἔ ψελ νε. Μᾶς λέ ει ὁ γε ρο -

Πα ΐ σι ος: «Μα κά ρι νά πάω καί ἐγώ στήν θέ ση πού εἶ ναι ὁ 

Γέ ρον τας, ἐ κεῖ στόν οὐ ρα νό». Τώ ρα μᾶς τό εἶ πε γιά νά μᾶς 

πα ρη γο ρή σῃ ἤ εἶ χε καμ μί α πλη ρο φο ρί α, δέν τό ξέ ρου με. Με-

τά ἀπό 8 μῆ νες κοι μή θη κε καί ὁ π. Πα ΐ σι ος.

Ὁ π. Ἰωάσαφ εἶ χε πο λλή ἀ γά πη. Κα θό ταν στό μπαλ κό νι, 

καί ὅ σους ἀ σκη τές Κα ψα λι ῶ τες ἐρ χό τα νε τούς φώ να ζε: «Ἐ-

λᾶ τε ἐ πά νω νά πι οῦ με ἕνα κα φε δά κι». Μᾶς φώ να ζε ἀπό πά-

νω, γι α τί ἐ μεῖς δου λεύ α με κά τω στό Ἁ γι ο γρα φεῖ ο: «Βα σί λη! 

Ἔ λα! Ἀ νέ βα πά νω!» Τοῦ ἔ λε γα: «Γέ ρον τα, μή τούς φω νά ζῃς. 

Ἀ φῆ στε νά δου λέ ψου με καί λί γο τήν ἁ γι ο γρα φί α». Κά θε τό-

σο μᾶς ἀ πα σχο λοῦ σε. «Ὄ χι», ἀ παν τοῦ σε. «Κά νε τό κα φε δά-

κι ἐδῶ πέ ρα. Κά νε ὑ πα κο ή». ∆έν ἤ θε λε νά κα κο καρ δί σῃ κα-

νέ ναν. Ὅ σους ἔρ χον ταν, τούς ἄ νοι γε τήν πόρ τα. Ὅ λους τούς 

φι λο ξε νοῦ σε. Ὅ λους τούς δε χό τα νε μέ πλού σι α καρ δι ά καί 

ὄχι μέ μοῦ τρα, ὅ πως κά νου με ἐ μεῖς πολ λές φο ρές. Μέ πλού-

σι α καρ δι ά, μέ πολ λή ἀ γά πη. Εἶ χε πολλή ἀ γά πη στόν κό σμο 

καί ἦ ταν πο λύ ἀ γα πη τός. Τύ χαι νε τά τε λευ ταῖ α χρό νι α πού 
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ἔ πα σχε ἀπό ἀρ θρι τι κά -ρευ μα τι κά καί πή γαι νε στά λου τρά, 

νά! ὁ κό σμος μα ζευ ό τα νε δί πλα του. Ὅ που πή γαι νε τόν ἀ γα-

ποῦ σαν πο λύ. Πο λύ εὔ κο λα ἔ πι α νε φι λί α καί ὅ λος ὁ κό σμος 

τόν ἀ γα ποῦ σε, γι α τί ἦ ταν ἀ νοι χτό καρ δος καί μέ ἄ δο λη ἀ-

γά πη. Σπά νι οι τέ τοι οι χα ρα κτῆ ρες. Ἦ ταν ἀρ χον τάν θρω πος, 

κα θώς ἦ ταν ἀρ χον τάν θρω ποι καί οἱ γε ρον τά δες μας ἀπ᾿ τήν 

Μι κρά Ἀ σί α. Ἦ ταν τρί α ἀ δέρ φι α. Καί ὁ πα τέ ρας τους ἔ γι νε 

μο να χός ἐδῶ στό Ἅ γι ο Ὄ ρος. ∆ύο ἀ δέρ φι α ἔ μει ναν ἐδῶ στίς 

Κα ρυ ές καί ὁ τρί τος πῆ γε στήν Σι μω νό πε τρα, ὁ π. Ἰ ω ά σαφ. 

Ὁ πα τέ ρας τους πέ θα νε στά Καυ σο κα λύ βι α, γι α τί οἱ γε ρον-

τά δες μας εἶ χαν πά ει στήν ἀρ χή στά Καυ σο κα λύ βι α. Τό 1924 

πῆ ραν αὐ τό τό κελ λί ἐδῶ στίς Κα ρυ ές.

Γέ ρων Παγ κρά τι ος

Εἴ χα με τήν εὐ λο γί α νά γη ρο κο μή σου με καί νά δι α κο νή-

σου με κα τά τά τε λευ ταῖ α χρό νι α, στίς τε λευ ταῖ ες στι γμές 

του πού ἦ ταν πο λύ ὀ δυ νη ρές, κι᾿ ἕ ναν ἄλ λον γέ ρον τα, τόν 

γέ ρον τα Παγ κρά τι ο, πού ἦ ταν καί αὐ τός ἀρ χον τάν θρω πος. 

Ἡ κα τα γω γή του ἤ τα νε ἀπό τό Γο μά τι τῆς Χαλ κι δι κῆς. Εἶ χε 

συγ γε νεῖς κά ποι ους γέ ρον τες ἐδῶ. Μά λι στα ἕ νας συγ γε νής 

του ἦ ταν κα λός πνευ μα τι κός. Εἶ χε πο λύ μεγάλη φή μη. Ἦ ταν 

ὁ πα πα -Νε ό φυ τος πού ἔ με νε στά Βα το πε δι νά κελ λι ά, στόν 

Ἅ γι ο Προ κό πι ο. Τόν φέ ρα νε τόν γέ ρον τα Παγ κρά τι ο, μι κρό 

παι δά κι –νο μί ζω 8 ἐ τῶν–, ∆η μη τρά κης τό τε. Τόν φορ τώ σα-

νε πά νω σ᾿ ἕνα ζῶ ο. ∆ύο κο φί νι α εἶ χε τό ζῶ ο. Στό ἕνα εἶ χαν 

βά λει τόν ∆η μη τρά κη καί στό ἄλ λο ἕνα γου ρου νά κι, καί 

τόν φέ ραν στό Ἅ γι ο Ὄ ρος, γιά νά κοι τά ζῃ ἕ ναν πα ππού λη 

πού εἴ χα νε ἐ κεῖ ἄρ ρω στο. Ἀλ λά ὁ μι κρός ἤ θε λε παι γνί δι α. 

Πή γαι νε κά τω ἀπό τό κρεβ ά τι καί κου νοῦ σε τόν παπ πού. 

Στενοχωριόταν ὁ παππούς. Ἔ παιρ νε τό μπα στού νι καί τόν 

ἔ δερ νε. Ἔ μει νε ὅμως στό Ἅ γι ο Ὄ ρος, πα ρ᾿ ὅ τι δέν εἶ χε κλί ση 

γιά μο να χός. Ἔ μει νε ἀπό ἀ γά πη πρός τούς γέ ρον τες. Μά λι-

στα, ὅ ταν ἔ γι νε μο να χός, ἔ λε γε: «Τί ἔ γι να ἐ γώ;» Ἔ κλαι γε. 

«Σκλά βω σα τήν ζωή μου τώ ρα». Ἀλ λά ἔ μει νε μέ χρι τό τέ λος 

καί κρά τη σε τό ρά σο, γι α τί ἀ γα ποῦ σε τούς γέ ρον τες. 

Καί αὐ τός εἶ χε πο λλή ἀ γά πη πρός τούς πλη σί ον του. Ὅ-

που ἀρ ρω στοῦ σε κα νείς, τόν ἔ τρε χε στούς γι α τρούς. Βο η θοῦ-

σε ὅσο μπο ροῦ σε. Εἶ χε ἕνα πο λύ κα λό σπί τι, τόν Ἅ γι ο Προ-

κό πι ο, πού τό εἶ χε πεν τα κά θα ρο μέ σα. Τόν δι α κο νοῦ σε τόν 

Ἅ γι ο μέ πολ λή ἀ γά πη. 

Στό τέ λος ἐ πέ τρε ψε ὁ Θε ός νά πά θῃ καρ κί νο στόν πνεύ-

μο να. Ὑ πέ μει νε μέ καρ τε ρί α τήν ἀ σθέ νει ά του δυ ό μι συ χρό-

νι α πε ρί που. Ἔ λα χε σ᾿ ἐ μᾶς νά τόν δι α κο νή σου με κα τά τίς 

τε λευ ταῖ ες μέ ρες τῆς ζω ῆς του. Θυ μᾶ μαι ὅτι τοῦ ἄ ρε ζε καί ἡ 

πο λι τεί α καί τά ὑ ψη λά πρό σω πα. Πάν τα ἤ θε λε νά κά νῃ συν-

τρο φι ά μέ ὑ ψη λά πρό σω πα, μέ ὑ πουρ γούς, μέ στρα τη γούς. 

Πα ρ᾿ ὅ τι ἦ ταν ἀ γράμ μα τος, ἔ γρα φε πα νέμ μορ φα. Ὅ μως στό 

τέ λος, ἐνῶ νο ση λευ ό ταν στό Θε α γέ νει ο καί ἦ ταν σέ πο λύ 

ἄ σχη μη κα τά στα ση –τά λο γι κά του βέ βαι α τά εἶ χε τε τρα κό-

σι α–, μᾶς λέ ει: «Πα τέ ρες νά μέ πά ρε τε καί νά μέ πᾶ τε στό 

Ἅ γι ο Ὄ ρος. Θέ λω νά κοι μη θῶ ἐ κεῖ, γι α τί πλη σι ά ζει τό τέ λος 

μου». Τοῦ λέ ω: «Γέ ρον τα, εἶ ναι πο λύ δύ σκο λα νά σέ με τα-

φέ ρου με, γι α τί τό ἀ σθε νο φό ρο δέν μπο ρεῖ νά σέ με τα φέ ρῃ. 

Εἶ σαι μέ τούς ὀ ρούς. Εἶ σαι μέ τό ὀ ξυ γό νο». Ἦ ταν ὄν τως σέ 
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πο λύ ἄ θλι α κα τά στα ση καί εἶ χε φρι κτούς πό νους. Λέ ει: «Θά 

βρῆ τε τρό πο ἐ σεῖς καί θά μέ με τα φέ ρε τε. Ἡ Πα να γί α δέν θά 

μ᾿ ἀ φή σῃ νά κοι μη θῶ ἐ δῶ. Θέ λω νά πάω στό Ἅ γι ον Ὄ ρος. 

Νά μοῦ φέ ρε τε ἑ λι κό πτε ρο». «Πῶς θά σέ φέ ρου με ἑ λι κό πτε-

ρο γέ ρον τα; Ποῦ θά τό βροῦ με τό ἑ λι κό πτε ρο; Ξέ ρω ὅτι με-

τα φέ ρει ἀ σθε νεῖς ἀπό τό Ἅ γι ο Ὄ ρος πρός τά ἔ ξω, ἀλ λά ἀπό 

ἔξω πρός τά μέ σα δέν με τα φέ ρει». «Ἐ σεῖς θά τό κα νο νί σε τε 

καί θά φύ γου με». Ἦ ταν τό σο σί γου ρος. Ἐ μεῖς δέν εἴ χα με τέ-

τοι α ἐλ πί δα, νά με τα φερ θῇ ὁ γε ρο -Παγ κρά τι ος στό Ἅ γι ο Ὄ-

ρος μέ ἑ λι κό πτε ρο.  Λέ ω, ἄς κά νου με μία προ σπά θει α, ἀ φοῦ 

τό ἀ παι τεῖ ὁ γέ ρον τας.

-Πό σων χρο νῶν ἦ ταν ὁ γέ ρον τας;

-Ἤ τα νε 92 χρο νῶν. Μά λι στα, πρίν ἀρ ρω στή σῃ, ἐρ χό-

τα νε ἀπό τά Βα το πε δι νά κελ λι ά –3 ὧ ρες μέ τά πό δι α– ἐδῶ 

στίς Κα ρυ ές, στό κελ λί μας. Πο λύ τα κτι κά τό ἔ κα νε αὐ τό. 

Ἐνενήντα δύο χρο νῶν. ∆έν τόν ἔ πι α νε κα νείς. Ἀ ε τός ἤ τα νε. 

Ἦ ταν λε πτού λης πο λύ.

Παίρ νου με τη λέ φω νο στόν δι οι κη τή ἐ δῶ, τόν κ. Κα σμί ρο-

γλου. Τοῦ λέ με: «Ὁ δι οι κη τής –ὁ Ψυ χά ρης– ἔ χει ἑ λι κό πτε ρο 

καί ἔρ χε ται». «Μπά!» λέ ει. «Α ὐ τός δέν ἔ χει δι κό του. Νοι-

κι ά ζει. ∆έν ἔ χου με δυ να τό τη τα ἐ μεῖς νά σᾶς προ σφέ ρου με 

ἑ λι κό πτε ρο». Ἀ να ρω τι ό μα στε, ποῦ θά βροῦ με ἑ λι κό πτε ρο. 

Παίρ νου με στήν Express Service. Μᾶς λέ νε: «Εἶ ναι σέ πε ρι πο-

λί α στήν Χα λκι δι κή τό ἑ λι κό πτε ρό μας –ἦ ταν πρω το μα γι ά–. 

∆έν μπο ρεῖ νά πάῃ στό Ἅ γι ον Ὄ ρος». Παίρ νου με στήν Ἰν-

τερ σα λό νι κα καί βρί σκε ται ἐ κεῖ πέ ρα μία ψυ χή, μιά κυ ρί α, 

καί μᾶς δι ευ κο λύ νει. Λέ ει: «Εἶ ναι σέ ἀ πο στο λή τό ἑ λι κό πτε-

ρο τώ ρα, ἀλ λά ὅ ταν θά ἔρ θῃ, θά σᾶς πά ρω τη λέ φω νο. Θά πε-

τά ξε τε τό ἀ πό γευ μα γιά τό Ἅ γι ον Ὄ ρος». Ἐ μᾶς μᾶς φά νη κε 

πα ράξε νο, καί ὅ μως παίρ νει σέ λί γο –εἶ πε ὅτι συν ε ννο ή θη κε 

μέ τον πι λό το– καί μᾶς λέ ει: «Ἕ ξι ἡ ὥ ρα πε τᾶ τε γιά τό Ἅ γι-

ον Ὄ ρος». 

Τοῦ λέ με τοῦ γε ρο -Παγ κρά τι ου: «Βρέ θη κε τό ἑ λι κό πτε-

ρο. Ἡ Πα να γί α βο ή θη σε καί ὁ ἅ γι ος Προ κό πι ος». Ὦ! χα ρά! 

ὁ γε ρο -Παγ κρά τι ος. Τό κά θε λε πτό τοῦ φαι νό ταν χρό νος. 

«Μέ γε λά σατε», ἔ λε γε. «Πό τε θά φύ γου με; Πέ ρα σε ἡ ὥ ρα». 

«Ὄ χι δέν πέ ρα σε». Ἦ ταν με ση μέ ρι, μία ἡ ὥ ρα. «Κα τά τίς 

πέν τε θά ρθῇ τό ἀ σθε νο φό ρο νά σέ πά ρῃ καί θά πᾶ με στό 

ἑ λι κο δρό μι ο...». Εἶ χε φο βε ρό πό θο νά ρθῇ στό Ἅ γι ον Ὄ ρος... 

Τε λι κά πή γα με στό ἑ λι κο δρό μι ο. Μπή κα με μέ σα στό ἑ λι κό-

πτε ρο καί πε τά ξα με. Ὅ ταν φθά σα με ἐ δῶ, μᾶς λέ ει: «Χα μη λῶ-

στε νά δῶ τό κελ λά κι μου» (τοῦ ἁ γί ου Προ κο πί ου). «∆έν θά 

πᾶς στό κελ λά κι σου;» «Ὄ χι. Θά πᾶ με στό σπί τι. Ἐ κεῖ πέ ρα 

θά πε θά νω». Χα μή λω σε τό ἑ λι κό πτε ρο πά νω ἀπό τόν Ἅ γι ο 

Προ κό πι ο. Ση κώ θη κε λι γά κι ὁ γε ρο -Παγ κρά τι ος καί εἶ δε τό 

κελ λά κι του. Ἔ κα νε τόν σταυ ρό του πά νω ἀπό τόν Ἅ γι ο 

Προ κό πι ο. Με τά προσ γει ώ θη κε τό ἑ λι κό πτε ρο στίς Κα ρυ ές. 

Ἕνα δω μά τι ο τό κά να με ἐν τα τι κή. Μᾶς δώ σα νε ὅλα τά φάρ-

μα κα ἀπό τό Νο σο κο μεῖ ο. Ἔ ζη σε πέν τε μέ ρες ἐδῶ πέ ρα καί 

πέ θα νε. Τόν ξε νυ κτού σα με. 

Ἐ κεῖ νο πού μᾶς ἔ κα νε ἐν τύ πω ση εἶ ναι ὅτι ἀπό τό τε πού 

ἦρ θε στό Ἅ γι ο Ὄ ρος ἔ πα ψαν οἱ πό νοι. Τί πο τα. Παρ᾿ ὅτι εἶ χε 

δυ σκο λί α. Εἶ χε τόν ρόγ χο αὐ τό. Εἶ χε ὑ γρά στούς πνεύ μο νες. 

Τόν ρω τού σα με: «Σέ δυ σκο λεύ ει;» «Μπά, κα θό λου. Τί πο τα 
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δέν αἰ σθά νο μαι», ἀ παν τοῦ σε. Τό μό νο πού ἤ θε λε ἦ ταν νά 

τόν κου νᾶ με λι γά κι, γι α τί ἄ να βαν τά πό δι α του. Ἦρ θε καί 

ὁ ἀ νη ψι ός του ἐδῶ πέ ρα. Ποῦ πῆ γαν ἐ κεῖ νοι οἱ πό νοι; Ἀ-

φοῦ εἶ χε καρ κί νο ὁ ἄν θρω πος καί ἦ ταν στά τε λευ ταῖ α του; 

Κοι νω νοῦ σε κά θε μέ ρα. Μά λι στα, τήν τε λευ ταί α μέ ρα μοῦ 

λέ ει: «Πά τερ Βα σί λει ε, κά τι θυ μή θη κα. Φέ ρε τόν πνευ μα τι-

κό». Ἐ ξο μο λο γεῖ ται τό με ση μέ ρι. Τό βρά δυ βά ρυ νε. Ἄρ χι σε 

ὁ ἐ πι θα νά τι ος ρόγ χος. Παίρ νω ἀ μέ σως, 10-11 τό βρά δυ, τό 

νο σο κο μεῖ ο. Μοῦ λέ νε: «Ἀ μέ σως ἀ σθε νο φό ρο γιά τόν Πο λύ-

γυ ρο». «Ποι ό ἀ σθε νο φό ρο; Φεύ γει ὁ ἄν θρω πος. Πές τε μας, 

τί νά κά νου με». Ἔ δω σαν κά ποι ες ὁ δη γί ες: Κορ τι ζό νη, θε ο-

φυ λί νη, δι ου ρη τι κά, μέ σα στόν ὀ ρό.

Μοῦ λέ ει ὁ γε ρο -Παγ κρά τι ος:  «Ἄ σ᾿ τα τά φάρ μα κα αὐ-

τά. ∆έν μέ βο η θᾶνε πλέ ον. Ὅ ,τι ἦ ταν νά κά νουν, τό ᾿κα ναν. 

Ἐγώ τώ ρα φεύ γω. Μό νο κά θι σε λί γο ἐδῶ δί πλα μου, νά μοῦ 

κά νῃς λί γη συν τρο φι ά. Σέ λί γο φεύ γω». Λέω στόν γέ ρον τα 

(τόν π. Ἰ γνά τι ο): «Πή γαι νε, ξε κου ρά σου λί γο. Ἔ! Μπο ρεῖ νά 

τά λέῃ ἔ τσι ὁ παπ πούς. Ποῦ ξέ ρει ὅτι θά φύ γῃ; Μπο ρεῖ νά 

ζή σῃ καί μέ ρες ἀ κό μη». 

Πῆ γε νά ξε κου ρα στῇ λί γο ὁ γέ ρον τας. Τα κτο ποί η σα τόν 

ἀ σθε νῆ καί κά θι σα δί πλα του. Ἐ κεῖ πού μι λού σα με, τόν πῆ-

ρε λί γο ὁ ὕ πνος. Ξε ψύ χη σε σάν που λά κι. Βγά ζω τούς ὀ ρούς. 

Κοι μᾶ μαι καί ἐγώ δί πλα του. Σκέ πτο μαι: «Θά τόν ἑ τοι μά-

σου με τό πρω ΐ. ∆έν πα γώ νει ὁ μο να χός. Τό πρω ΐ χα ρά μα τα 

θά ξυ πνήσ ω τόν γέ ρον τα καί θά τοῦ ἀ ναγ γείλω τό γε γο νός. 

Με τά θά τόν ἑ τοι μά σου με». Οὔ τε πά γω σε, οὔ τε τί πο τα. Εἶ χε 

ὁ σι α κό τέ λος ὁ γε ρο -Παγ κρά τι ος.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ∆ΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟΝ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ-ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ 

ὑπό Ἀρχιμ. Γεωργίου

Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας

Σέ πρό σφα το ἄρ θρο μου, πού δη μο σι εύ θη κε στό Ὀρ θό-

δο ξο πε ρι ο δι κό «Πα ρα κα τα θή κη» (τεῦχ. 54, Μαΐος-Ἰούνιος 

2007), ἐ ξέ φρα σα τήν ἀ νη συ χί α μας, πού πι στεύ ω ὅτι εἶ ναι 

καί ἀ νη συ χί α πολ λῶν Ὀ ρθο δό ξων, ὅτι οἱ Πα πι κοί μέ σῳ τοῦ 

δι α λό γου με θο δεύ ουν καί στο χεύ ουν σέ ἕ νω σι Οὐ νι τι κοῦ τύ-

που Φε ρά ρας -Φλω ρεν τί ας. ∆η λα δή ἕ νω σι -ὑ πο τα γή τῶν Ὀρ-

θο δό ξων στήν παγ κό σμι α ἐ ξου σί α τοῦ “ἀ λα θή του” Πά πα. 

Ἐ πέ τυ χαν μά λι στα οἱ Πα πι κοί νά κάμ ψουν τήν ἀν τί στα σι 

τῶν Ὀρ θο δό ξων, ὥ στε νά δε χθοῦν ὡς μέ λη τῆς μι κτῆς ἐ πι-

τρο πῆς τοῦ δι α λό γου καί Οὐ νί τας κλη ρι κούς, ἄν καί στήν 

ἀρ χή τοῦ δι α λό γου οἱ Ὀρ θό δο ξοι εἶ χαν ἐ πι μό νως ἀρ νη θῆ 

τήν συμ με το χή Οὐ νι τῶν.

Λυ ποῦ μαι, δι ό τι ἡ ἀ να κοί νω σις τοῦ Βα τι κα νοῦ, τήν ὁ-

ποί α πλη ρο φο ρή θη κα με τά τήν δη μο σί ευ σι τοῦ ἄρ θρου μου, 

δι και ώ νει τίς ἀ νη συ χί ες μας. Κα τά τήν ἀ να κοί νω σι αὐ τή: «ἡ 

οἰ κου με νι κή δέ σμευ ση τοῦ Βα τι κα νοῦ “δέν ση μαί νει ὅτι ἡ 
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ἀ παν θρώ πους ἐ ξου νι τι σμούς Ὀρ θό δο ξοι ὑ πέ στη σαν διω-

γμούς, ἐ ξο ρί ες, βα σα νι στή ρι α καί μαρ τυ ρι κούς θα νά τους, 

καί εἶ ναι μάρ τυ ρες καί ὁ μο λο γη ταί τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε-

ως. Συ νι στοῦ με τήν με λέ τη τοῦ βι βλί ου τοῦ Θε ο φι λε στά του 

Ἐ πι σκό που Giorgiou Ἀμ βρο σί ου: «Ἱ στο ρι κή θε ώ ρη ση τῶν 

αἰ τί ων καί τῶν συ νε πει ῶν τῆς ἕ νω σης τῶν Ὀρ θο δό ξων τῆς 

Τραν συλ βα νί ας μέ τή Ρω μαι ο κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α. (Ἡ Οὐ-

νί α στήν Τραν συλ βα νί α ἀπό τόν 18ο μέ χρι τόν 21ο μ. Χ. 

αἰ.)», τῶν ἐκ δό σε ων Π. Πουρ νά ρα, Θε σ/νίκη 2006.

Κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α ἀ παρ νεῖ ται τήν πε ποί θη ση ὅτι εἶ ναι 

ἡ μο να δι κή πρα γμα τι κή Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ”... οἱ Ὀρ-

θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες εἶ ναι πρα γμα τι κές ἐκ κλη σί ες, οἱ ὁ ποῖ ες 

πά σχουν ἀπό ἕνα “ἔλ λει μα”... γι α τί δέν ἀ να γνω ρί ζουν τόν 

Πά πα ὡς δι ά δο χο τοῦ Πέ τρου καί δέν εἶ ναι πα ρά “χω ρι στές 

ἐκ κλη σί ες” ... Ὁ οἰ κου με νι κός δι ά λο γος “πα ρα μέ νει πάν τα 

μία ἀπό τίς προ τε ραι ό τη τες τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ-

πως ἐ πι βε βαί ω σε ὁ Πά πας Βε νέ δι κτος ὁ 16ος”... “ὡ στό σο... 

ὁ δι ά λο γος δέν μπο ρεῖ νά εἶ ναι μία ἀ φορ μή, γιά νά προ σαρ-

μό σει ἤ νά μα λα κώ σει (τό Βα τι κα νό) αὐ τό πού πι στεύ ει ὅτι 

εἶ ναι” » (Ἐ φημ. «Ὀρ θό δο ξος Τύ πος», 20.7.2007).

Ὑ πάρ χουν καί ἄλ λα κεί με να Πα πι κῶν θε ο λό γων, πού 

ἀ πο κα λύ πτουν τίς προ θέ σεις τοῦ Βα τι κα νοῦ. Θά ἀ να φέ ρω 

τήν γνώ μη τοῦ B. de Margerie, κα τά τήν ὁ ποί α: «Ὁ σκο πός 

τοῦ οἰ κου με νι κοῦ δι α λό γου εἶ ναι νά ὁ δη γή σῃ τούς Ὀρ θο δό-

ξους στό νά ὑ πο γρά ψουν τούς ὅ ρους τῆς συ νό δου τῆς Φλω-

ρεν τί ας» (Ἐν «L' Esprit qui dit “Père”», Orientalia Christiana 

periodica, 49, 1983, σελ. 162). 

∆ι ε ρω τώ με θα, τί νό η μα ἔ χει ἡ συ νέ χι σις τοῦ δι α λό γου με-

τά τίς ἐ πί ση μες ἀ να κοι νώ σεις τοῦ Πά πα καί τῶν θε ο λό γων 

του, ὅτι καμ μί α ἀλ λα γή δέν πρό κει ται νά γί νῃ στήν πα πι κή 

ἐκ κλη σι ο λο γί α καί τά πα πι κά δό γμα τα;

Παρ᾿ ὅλα αὐ τά οἱ Πα πι κοί θέ λουν τήν συ νέ χι σι τοῦ δια -

λό γου. Φαί νε ται ἐλ πί ζουν ὅτι θά κάμ ψουν κά πο τε τήν ἀν τί-

στα σι τῶν Ὀρ θο δό ξων, ὅ πως ἔ γι νε καί μέ τίς ἐ ξου νι τι σθεῖ-

σες πρώ ην Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες. Σέ ὅ σους λη σμο νοῦν τήν 

ἱ στο ρί α ὑ πεν θυ μί ζω, ὅτι οἱ ἀν τι στα θέν τες στούς βι αί ους καί 
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