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Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Δε
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Ἐφόρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους.
Εἰς κοινήν ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν.
***
Περιέχει κείμενα ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς δι
δασκαλίας, ὡς καί κείμενα περί ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ,
νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς, κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
παράδοσιν, δι᾿ ὧν ἡ καρδία τοῦ Χριστιανοῦ κατανύσσε
ται καί ἔρχεται εἰς πόθον Χριστοῦ.
***
Δαπάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συνερ
γασίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ(*)
Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς
Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γρηγορίου,
Ἀρχιμανδρῖτα κ. Γεώργιε,
Ὁσιολογιώτατοι ἅγιοι Πατέρες καί ἀδελφοί,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί προσκυνηταί,
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς, διότι μοῦ ἐδώσατε τήν εὐ
καιρίαν νά εὑρεθῶ διά μίαν εἰσέτι φοράν προσκυνητής
εἰς τό Κοινόβιόν σας καί νά ζήσω τήν «εὐλογίαν» ταύ
την, τήν ὁποίαν μᾶς προσέφερον ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος
ὁμοῦ μετά τοῦ σήμερον τιμωμένου ἐν Ἁγίοις Πατρός
ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ
Θαυματουργοῦ, τοῦ ὁποίου ἐτελέσαμεν τήν πανήγυριν.
Μεταφέρω πρός πάντας ὑμᾶς τάς πατρικάς εὐχάς
καί τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολο
μαίου, τοῦ καί Κυριάρχου καί κανονικοῦ Ἐπισκόπου
Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί
Μαδύτου κ. κ. Στεφάνου εἰς τήν τράπεζαν τῆς Ἱ. Μονῆς μας κατά τήν
κυρίαν Πανήγυριν αὐτῆς ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν
Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, τῇ
6ῃ Δεκεμβρίου 2012.
(*)
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τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, καί τήν στοργήν τῆς ἐσαεί ἐ
σταυρωμένης ἀλλά καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως
καταγγελλούσης ποτνίας Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ σκέψις, ἡ προσευχή καί ἡ ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου
μας Σᾶς συνοδεύουν πάντοτε.
Τό ἀνώτερον δι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους μέσα εἰς
τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, τό πολυτιμότερον δῶρον, εἶ
ναι ἡ τέλεσις τῆς θείας Εὐχαριστίας. Διά τοῦτο καί τό
ἀποκορύφωμα τῆς Πανηγύρεως, ἡ κατάληξις τῆς Ἀγρυ
πνίας καί ὅλων τῶν λατρευτικῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
συντείνουν εἰς τήν εὐλογημένην ὥραν τῆς τελέσεως
τοῦ Μυστηρίου τῶν Μυστηρίων.
Μυστήριον καί τό Ἅγιον Ὄρος! Τόπος Ἁγιώνυμος,
διότι εἶναι Ἁγιοτόκος, Θεομητορικός, ὄντως Ἅγιος.
Χθές εἰς τήν ἀντιφώνησίν μου πρός τόν ἅγιον Καθη
γούμενον ἐπεσήμανα ὅτι ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος ἐδῶ
ἔχουν μίαν διαφορετικήν διάστασιν. Ὁ τόπος αὐτός εἶ
ναι ἕνα δεύτερον Σινᾶ, γι’ αὐτό καί ὁ χρόνος σταματᾶ.
Εἶναι ξεχωριστή εὔνοια τοῦ Θεοῦ τό νά ζῇ κανείς
καί νά ἀγωνίζεται εἰς ἕνα τόπον τόσον ἁγιασμένον,
τό
σον εὐλογημένον, εἰς τόν κῆπον τῆς Παναχράντου
Μητρός Του!
Ἡ σημερινή ἡμέρα, Ἑορτή τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἐν
Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς
Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου
τιμᾶται τό καθολικό σας, ἀφήνει εἰς ὅλους μας πολλά
καί ποικίλα μηνύματα.
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Ζῶντες εἰς καιρούς δυσχειμέρους καλούμεθα, ἰδι
αιτέρως σήμερον, νά ἀντλήσωμεν παρηγορίαν καί δύ
ναμιν ἀπό τάς μορφάς, τήν ζωήν καί τούς ἀγῶνας τῶν
Ἁγίων μας.
Ἡ Ἑλλάς ἰδιαιτέρως, ἀλλά καί ὁλόκληρος ἡ Εὐρώπη
καί ὁ κόσμος γενικώτερον εὑρίσκονται εἰς μίαν σύγχυ
σιν καί ταραχήν. Ἡ λεγομένη «οἰκονομική κρίσις» δη
μιουργεῖ αἰσθήματα ἀνασφαλείας καί ἀπελπισίας εἰς
τούς ἀδελφούς μας. Ἡ ἔνδεια καί ὁ πόνος αὐξάνονται
ταχύτατα καί πολλοί ἐκ τῶν συνανθρώπων μας ὁδη
γοῦνται εἰς τήν καταστροφήν. Ζῶμεν εἰς περίοδον
«κρίσεων»! Ὄχι μόνον κρίσεως οἰκονομικῆς, ἀλλά καί
πνευματικῆς καί ἠθικῆς.
Εἰς μίαν παρομοίαν ἐποχήν ἔζησε καί ὁ τιμώμενος
σήμερον Ἅγιος Νικόλαος.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Νικόλαος εὑρέθη τότε κοντά στόν
λαό, στόν πονεμένο καί ἀναγκεμένο συνάνθρωπο. Μέ
τήν ἀγάπη του θαυματουργοῦσε ἐν ζωῇ ἀλλά καί μετά
θάνατον.
Δέν ἦτο ἄλλη ζωή τότε καί ἄλλη σήμερον.
Οἱ ἐποχές ἀλλάζουν, ἀλλά οἱ νοοτροπίες δέν ἀλλά
ζουν. Οἱ ἄνθρωποι παραμένουν οἱ ἴδιοι. Τά συνθήματα
καί τά αἰσθήματα ἦσαν τά αὐτά καί τότε. Πάντοτε
ὑπῆρχε πτωχεία, δυστυχία, ἀπογοήτευσις, ἀπελπισία,
ἀλλά καί πάντοτε ὑπῆρχεν ἀγάπη, ἐλεημοσύνη, παρη
γορία καί ἐσωτερική-πνευματική χαρά.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ἀδελφοί μου, στέκεται ἐνώπιόν
μας σήμερον ὡς ἕνα φωτεινόν μετέωρον, τό ὁποῖον
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φωτίζει τήν πορεία μας. Ἡ ἐποχή μας μπορεῖ νά ἔχῃ
ἀνέσεις, ἀγαθά πολλά, ἀσύλληπτα, τά ὁποῖα θά ἐ
φαί
νοντο ὡς ὄνειρον εἰς παλαιοτέρας ἐποχάς, ἀλ
λά
ἔ
χει καί πολλήν σύγχυσιν καί πολύ σκοτάδι. Πολ
λά
πράγματα ἐπιδιώκουν νά κλέψουν τήν θέσιν τοῦ Θεοῦ
εἰς τήν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ 21οῦ αἰῶνος. Πολ
λά καί ποικιλώνυμα εἴδωλα, τά ὁποῖα διαφημίζονται
εὐρύτατα καί διακινοῦνται ταχύτατα καί προσφέρον
ται μέ ἰδιαίτερα εὑρηματική πονηρία. Ὁ Ἅγιος Νικό
λαος μᾶς προτρέπει νά ἔχωμε «πάντ’ ἀνοιχτά, πάντ’
ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μας», ὅπως θά ἔλεγε
καί ὁ ποιητής, νά μή ζητοῦμε νόημα ζωῆς ἐκεῖ πού δέν
ὑπάρχει, νά μή παγιδευθοῦμε σέ καμμία παγίδα σα
τανική, ἀλλά νά ἀγαπήσουμε πάνω ἀπό ὁποιοδήποτε
καί ὁ,τιδήποτε τόν Χριστό, νά Τοῦ χαρίσουμε τήν ὑπα
κοή μας, τήν καρδιά μας ὁλόκληρη, χωρίς κρατούμενα.
Αὐτός ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός εἶναι
τό νόημα, ἡ οὐσία καί ἡ ἐντελέχεια τῆς ζωῆς μας. Ἡ
ζωή ἡ ἴδια, ἡ ἀληθινή καί αἰώνιος! Ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλή
θεια καί ἡ Ζωή, ὅπως πολύ καθαρά ὁ Ἴδιος διεκήρυξε.
Ἐσεῖς, οἱ λαϊκοί ἀδελφοί μου, πού σέ λίγο θά ἐπι
στρέψετε εἰς τάς οἰκογενείας σας, αὐτό νά μεταφέρετε
ὡς μήνυμα τοῦ σημερινοῦ ἑορτασμοῦ ἀπό τό Περιβόλι
τῆς Παναγίας μας.
Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλιν Ἅγιε Γέροντα καί διά
τήν ὅλην φιλοξενίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς
πολλῆς σας ἀγάπης, ἀλλά πρό παντός Σᾶς εὐχαριστῶ
καί ἐκ μέρους ὅλων διά τό μέλι τῆς ἀνεξαντλήτου ἀ
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γάπης, τό ὁποῖον ἐνσταλάζει καί σκορπίζει ἀφειδῶς
ἡ Γρη
γο
ριατική κυψέλη πρός ἀπειραρίθμους ψυχάς.
Ὄντως «ἡ τῆς ἀγάπης φύσις κόρον οὐκ ἔχει» οὔτε δέ
καί τέλος. «...Ὅλα μέν τά ἄλλα, ὅσον εἶναι δυνατόν
μέ τήν περίοδο τοῦ χρόνου καί παλαιώνουν καί γηρά
σκουν, καί τῶν σωμάτων ἡ ἀκμή καί ἡ ὡραιότητα τῶν
οἰκοδομημάτων καί λειμῶνες καί παράδεισοι καί ὅλα
τά ἐπί τῆς γῆς, μόνη δέ ἡ ἀγάπη ξέφυγε ἀπό τήν φθο
ρά, καί ὄχι μόνον δέν μαραίνεται μέ τό πέρασμα τοῦ
χρόνου, ἀλλά οὔτε μέ αὐτόν τόν θάνατον δέν διακό
πτεται», διά νά ἐνθυμηθῶμεν τόν Χρυσορρήμονα τήν
γλῶτταν.
Κατακλείοντας τόν λόγον, ἐπικαλοῦμαι πρός πάντας
τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ Ἁγίου τῆς ἀγά
πης, καί παρακαλῶ θερμῶς ὅλους σας νά εὔχεσθε ὑ
πέρ εὐσταθείας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ
κλη
σίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὑπέρ ὑγείας
καί μακροημερεύσεως τοῦ Παναγιωτάτου Αὐθέντου
καί Δεσπότου ἡμῶν, τοῦ Ὁποίου τάς εὐχάς διαβιβάζω
πρός πάντας.
Ἔτη πολλά!
Εὐλογημένα Χριστούγεννα!
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Η ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΨΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ
Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου

Σ

Εἰσαγωγή

τό Προοίμιόν του στήν Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νη
πτικῶν ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐγκωμιάζει
μέ ἐνθουσιασμό τήν νηπτική ἐργασία, τήν ὁποία τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐδίδαξε στούς θεοφόρους Πατέρας
καί ἐχάρισε στήν Ἐκκλησία. «Τό Πνεῦμα», γράφει,
φίζει τούς θεοσόφους Πατέρας καί, παράλληλα
«σο
πρός τήν ἐν γένει νηπτική ἐργασία καί τήν σέ ὅλα
προσοχή καί τήν φύλαξη τοῦ νοῦ, τούς ἀποκαλύπτει
καί τρόπο γιά νά ξαναβροῦν τήν Χάρι, πραγματικά
θαυμαστό καί ἐπιστημονικότατο»1. Μέ αὐτή, λέγει ὁ
ἅγιος Νικόδημος, τήν νοερά ἐργασία ἀνανεώνουμε τήν
1. Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔκδ. Ἀστέρος, Ἀθῆναι 1957-1963,
τόμ. Α΄, Προοίμιον, σελ. κ΄. (Οἱ μεταφράσεις τῶν παρατιθεμένων πα
τερικῶν κειμένων εἶναι δικές μας).
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αἴ
σθη
σι τῆς θείας Χάριτος, τήν ὁποίαν ἐλάβαμε μέ
τό Ἅγιον Βάπτισμα ἀλλά δυστυχῶς κατόπιν ἐχάσαμε,
«ἀφ’ ἑνός ἀπό ἄγνοια καί ἀφ’ ἑτέρου, κυρίως, ἐπειδή
ἔχουμε τυφλωθῆ ἀπό τήν ζάλη τῶν βιοτικῶν φροντί
δων»2.
Μεταξύ τῶν Ἁγίων Πατέρων, τούς ὁποίους ἐσόφισε
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά ἀναπτύξουν τόν τρόπο ἐπανευ
ρέσεως τῆς ἀπολεσθείσης Χάριτος, ἦσαν κατά τούς ἐ
ρανιστάς τῆς Φιλοκαλίας οἱ ἅγιοι Βασίλειος ὁ Μέγας,
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
τούς ὁποίους ἰδιαιτέρως μνημονεύει στό ἐν λόγῳ ἀξιο
μνημόνευτο καί χαριέστατο Προοίμιόν του ὁ ἅγιος Νι
κόδημος.
Παρ’ ὅτι καί οἱ τρεῖς αὐτοί Πατέρες δέν ἔχουν χα
ρακτηρισθῆ ἀπό τήν Ἱστορία ὡς νηπτικοί, ἀλλά τούς
ἔχουν ἀποδοθῆ προσωνυμίες πού τονίζουν τήν ἰδιαίτε
ρη καθενός προσφορά πρός τήν Ἐκκλησία, ἐν τούτοις
ὅ
λοι τους ἦσαν βαθειά νηπτικοί, σπουδαῖοι ἐργάται
καί μυσταγωγοί τῆς νηπτικῆς ἐργασίας, ἔστω καί ἄν
τά νηπτικά στοιχεῖα στήν διδασκαλία τους εἶναι λιγο
στά καί πάντως ὄχι συστηματοποιημένα.
Ὁ ἅγιος Νικόδημος εὐφυέστατα καί ἀκριβέστατα
ἑρμηνεύει τό τελευταῖο αὐτό γεγονός σημειώνοντας
ὅτι, «οἱ περισσότεροι ἀπό τούς Πατέρες ἀναφέρονται
σποραδικά στήν ἐργασία αὐτή στά συγγράμματά τους,
ἐπειδή ἀπευθύνονται σέ ἀνθρώπους πού γνωρίζουν τό
θέμα. Μερικοί ὅμως, ἐπειδή κατάλαβαν ἴσως τήν ἄ
2. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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γνοια μαζί καί τήν ἀδιαφορία γιά τήν σωτηριώδη αὐτή
ἐργασία,... πρόθυμα τήν παρέδωσαν σέ ἐμᾶς τά τέκνα
τους σάν κάποια πατρική κληρονομία»3.
Καί ὁ Μέγας Βασίλειος λοιπόν «ἀπευθυνόμενος σέ
ἀνθρώπους πού γνωρίζουν τό θέμα» δέν προσφέρει στά
συγγράμματά του τήν ἀνεπτυγμένη ἡσυχαστική καί νη
πτική διδασκαλία τῶν μεταγενεστέρων Ἱερῶν Νηπτι
κῶν ἀλλά τήν συνεπτυγμένη, ἀποφθεγματική τρόπον
τινα, τήν ὁποία συναντοῦμε στό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί
στούς λόγους τῶν ἁγίων Προφητῶν καί Ἀποστόλων.
Στό Προοίμιον τῆς Φιλοκαλίας μνημονεύονται μερικά
χαρακτηριστικά ἁγιογραφικά χωρία, πού εἶναι δηλω
τικά τῆς ἁγιογραφικῆς θεμελιώσεως τῆς ἡσυχαστικῆς
ζωῆς καί τῆς νηπτικῆς ἐργασίας: «Τίς ἀφορμές μάλι
στα τῆς ἐργασίας αὐτῆς καί τό ὑλικό, ὅπως θά ἔλεγε
κανείς, τό ἔλαβαν (οἱ ἅγιοι Πατέρες) ἀπό τήν διδα
σκαλία τοῦ Κυρίου... καί ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους ἐπι
στολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος γράφει “τού
του χάριν κάμπτω τά γόνατά μου πρός τόν Πατέρα
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἵνα δῴη ὑμῖν δυνά
μει κραταιωθῆναι διά τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ, εἰς τόν
ἔσω ἄνθρωπον κατοικῆσαι τόν Χριστόν διά τοῦ Πνεύ
ματος ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν” (Ἐφεσ. γ΄ 14-17)... Ἀλλά
βεβαίως καί ὁ Κορυφαῖος ἀπόστολος Πέτρος τό ἐπιβε
βαιώνει»4.
3. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. κα΄.
4. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. κ΄-κα΄.
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Στήν παροῦσα ταπεινή μελέτη παραθέτουμε καί κα
τά δύναμιν σχολιάζουμε ἀναφορές τοῦ Μεγάλου Βα
σιλείου τόσο στήν θεολογία, ἡ ὁποία προϋποτίθεται ὡς
βάσις τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας, ὅσο καί στήν πρακτική τῆς νή
ψεως καί τῆς φυλακῆς τῆς καρδίας. Αὐτές τίς ἀναφορές
μνημονεύουν οἱ Ἱεροί Νηπτικοί Πατέρες στά δικά τους
συγγράμματα καί οὕτως εἰπεῖν ἐπιβεβαιώνουν τήν ἡ
συ
χα
στική πλευρά τῆς θεολογίας καί τῆς ἀσκητικῆς
διδασκαλίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἡσυχία καί Θεολογία
Ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περί διακρί
σεως θείας οὐσίας καί θείων ἐνεργειῶν κατέχει περίο
πτη θέσι στά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ, τοῦ κορυφαίου τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν.
Ἡ κατά Χάριν θέωσις τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ὁ ὕψιστος
σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ὡς ὁ καρπός τῆς ἱερᾶς
ἡσυχίας καί τό ἐπιστέγασμα τῆς ἀσκήσεως τῆς φυλα
κῆς τῆς καρδίας, δέν θά ἦταν ἐφικτή, ἐάν ὁ Θεός δέν
ἦ
ταν κατά τινα τρόπον μεθεκτός ἀπό τόν θεούμενο
ἄνθρωπο.
Ἡ θεοπτία, ὡς ὑψίστη δωρεά τοῦ Πνεύματος στούς
Προφήτας, τούς Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους πού ἔ
φθασαν στό ἄκρον τῆς ἁγιότητος, θά ἦταν ψευδαίσθη
σις καί πλάνη, ἐάν ὁ Θεός δέν ὁρᾶται θεοπρεπῶς ἀπό
τούς ἀξίους τῆς ὑπερφυοῦς αὐτῆς θέας. Ἐπιπροσθέ
τως, ψεῦδος καί πλάνη θά ἦσαν καί οἱ μαρτυρίες τῆς
θείας Γραφῆς περί τοῦ ὅτι οἱ ἅγιοι Προφῆται εἶδαν
13

θεο
πρεπῶς τόν ἄσαρκο Λόγο, ἄκουσαν, ἐγεύθησαν
καί ἔλαβαν αἴσθησι τῶν θείων ἐνεργειῶν Του. Ἄλλω
στε θά ἦταν ἀναξιόπιστη καί ἡ μαρτυρία τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων, ὅτι ἔγιναν ὑπερφυῶς ἐπόπται τῆς μεγα
λει
ότητος τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου (Β΄ Πέτρ. α΄
16). Θά ἐφθάναμε, τέλος, στό ἔσχατο ἄκρο τῆς βλα
σφη
μίας, ἐάν θεωρούσαμε βαρλααμιτικῶς ὅτι ὁ ἄν
θρωπος δέν ἔχει Χάριτι θείᾳ τίς ἀνθρωπολογικές προ
ϋποθέσεις νά ἰδῇ τόν Θεό, διότι θά κατελογίζαμε ἔτσι
ψευδολογία στόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριο, τόν παν
αληθέστατο μάρτυρα καί ἐξηγητή τῶν περί Θεοῦ ὑ
περφυῶν μυστηρίων, ὁ ὁποῖος μᾶς διεβεβαίωσε: «μα
κά
ριοι οἱ καθαροί τήν καρδίαν, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν
ὄψονται» (Ματθ. ε΄ 8).
Αὐτά καί περισσότερα ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν ὁ Μέγας
Βασίλειος ἔθεσε τά θεμέλια τῆς θεολογίας περί δια
κρίσεως θείας οὐσίας καί θείων ἐνεργειῶν στόν Θεό,
εἴτε ἀντιμετωπίζοντας τόν αἱρεσιάρχη Εὐνόμιο μέ τούς
γνωστούς Κατά Εὐνομίου ἀντιρρητικούς του λόγους,
στούς ὁποίους παραπέμπουν οἱ θεῖοι Νηπτικοί Πα
τέ
ρες, εἴτε μέ τήν περιώνυμη πραγματεία του Περί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴτε καί μέ τίς θεολογικώτατες
Ἐπιστολές του.
Ἀλλά καί οἱ Ἱεροί Νηπτικοί, ἀπό τήν πλευρά τους,
ἀξιοποιοῦν τήν θεολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, γιά
νά χαρακτηρίσουν εὐνομιανούς καί μασσαλιανούς ἐ
κείνους πού δέν δέχονται θεοπρεπῆ διάκρισι θείας οὐ
σίας καί θείων ἐνεργειῶν στόν Θεό. Ἰδιαιτέρως ὁ ἅγιος
14

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀξιοποιεῖ τήν θεολογία τοῦ Με
γάλου Βασιλείου στούς Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων
λόγους του καί ἀνακεφαλαιώνει τήν ἀντιβαρλααμιτική
ἐπιχειρηματολογία του στά ΡΝ΄ Κεφάλαιά του, γιά νά
βεβαιώσῃ ὅτι ἡ μετεχομένη ἀπό τούς ἀξίους θεία Χά
ρις εἶναι ἄκτιστος θεία ἐνέργεια καί ὄχι ἡ θεία οὐσία.
Ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή «τό νά φθάσῃ τό
καθ’ ὁμοίωσίν μας μέ τόν Θεό στόν ὑψηλότατο βαθμό,
γίνεται μέ τήν θεία ἔλλαμψι πού προσφέρει ὁ Θεός»5,
παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος. Καί συμπληρώνει ὅτι
«καί οἱ Ἄγγελοι μετέχουν σέ αὐτή [τήν ἔλλαμψι] καί
ὅτι εἶναι ἄκτιστη, καί ὅτι παρά ταῦτα δέν εἶναι ἡ θεία
οὐσία»6. Ἀντιδιαστέλλοντας δέ τήν θέσι του αὐτή ἀ
πό τίς αἱρετικές ἀπόψεις τῶν βαρλααμιτῶν γράφει:
«ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἀντίθετα φρονήματα βλασφημοῦν
τήν θεία ἔλλαμψι, ἰσχυριζόμενοι ἤ ὅτι εἶναι κτίσμα ἤ
ὅτι εἶναι οὐσία τοῦ Θεοῦ»7.
Γιά νά κατοχυρώσῃ τήν θεολογία του ὁ ἅγιος Γρη
γόριος παραπέμπει στόν Μέγα Βασίλειο μέ τήν ἑξῆς
ἀναφορά του: «Ἡ μέν θεία ὑπερουσιότης οὐδέποτε λέ
γεται στόν πληθυντικό. Ἡ θεία ὅμως καί ἄκτιστος χάρις
καί ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μερίζεται ἀμερίστως,
... ὀνομάζεται ἀπό τούς θεολόγους ὄχι μόνον μία, ἀλλά
καί πολλές, ὅπως π.χ. ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει: Ποιές
5. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. ξδ΄, Φιλοκαλία τῶν
Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Δ΄, σελ. 157.
6. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξε΄, σελ. 157.
7. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξε΄, σελ. 158.
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εἶναι οἱ ἐνέργειες τοῦ Πνεύματος; Ἀνέκφραστες γιά τό
μέγεθος, ἀναρίθμητες γιά τό πλῆθος. Διότι πῶς θά κα
τανοήσουμε αὐτά πού ὑπάρχουν πέρα ἀπό τούς αἰῶ
νες; Ποιές ἦσαν οἱ ἐνέργειές Του πρίν ἀπό τήν νοητή
κτί
σι; Καί πόσες εἶναι οἱ χάριτές Του πού ἀφο
ροῦν
8
τήν κτίσι;» .
Γιά τήν ἁγιογραφική θεμελίωσι τῆς αὐτονοήτου γιά
τούς Ὀρθοδόξους, ἀλλά ὄχι γιά τούς ἀντιφρονοῦντας
βαρλααμίτας, διακρίσεως θείων ἐνεργειῶν στόν Θεό, ὁ
ἅγιος Γρηγόριος παραπέμπει πάλι στόν Μέγα Βασί
λειο, ὁ ὁποῖος ἑρμηνεύει σχετικά χωρία. Γράφει: «Ὁ
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἔβγαζε, λέγει, τά δαιμό
νια “ἐν δακτύλῳ Θεοῦ”, κατά τόν εὐαγγελιστή Λου
κᾶ, ἐνῶ κατά τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖον “ἐν πνεύματι
Θεοῦ”. Δάκτυλος ὅμως Θεοῦ, λέγει ὁ Μέγας Βασίλει
ος, εἶναι μία ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ Πνεύματος. Ἐάν
λοιπόν ἡ μία ἀπό αὐτές εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ὁ
πωσδήποτε εἶναι καί οἱ ἄλλες, καθώς μᾶς τό ἐδίδαξε
αὐτός ὁ ἴδιος. Δέν σημαίνει ὅμως ὅτι γι’ αὐτό ὑπάρ
χουν πολλοί θεοί ἤ πολλά πνεύματα. Αὐτά εἶναι πρόο
8. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξη΄, σελ. 158-159. Μεγ. Βασιλείου, Περί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, κεφ. IΘ΄, PG 32, 156D. Στήν συνάφεια τοῦ συγκε
κριμένου χωρίου ὁ Μέγας Βασίλειος ἀποδεικνύει ὅτι ὄχι μόνο τά
ὀνόματα πού ἀποδίδονται ἀπό τίς θεῖες Γραφές στό Ἅγιον Πνεῦμα
εἶναι κοινά καί στά τρία θεῖα Πρόσωπα καί ἑπομένως δείχνουν τήν
ταυτότητα τῆς φύσεως καί τῆς ἀξίας, ἀλλά καί οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος κατά τήν δημιουργία τῆς κτίσεως καί τήν ἀναδημιουργία
τοῦ πε
πτω
κότος ἀνθρώπου φανερώνουν ἐξίσου τήν ὁμοτιμία του
πρός τά ἄλλα δύο Πρόσωπα καί ἑπομένως τήν κατά τήν οὐσίαν καί
φύσιν ταυτότητα.
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δοι καί ἐκφάνσεις καί φυσικές ἐνέργειες τοῦ ἑνός
Πνεύματος, καί δι’ ἑκάστης ἕνα εἶναι τό Πνεῦμα πού
ἐνεργεῖ. Οἱ κακόδοξοι [βαρλααμῖται] ὅμως, λέγοντας
ὅτι αὐτά εἶναι κτίσματα, ἑπταπλασίως ὑποβιβάζουν
σέ κτίσμα τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἄς ντροπιασθοῦν
ἑπταπλασίως»9.
Τό ἀπόσπασμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στό ὁποῖο
ἀναφέρεται ὁ ἅγιος Γρηγόριος, εἶναι τό ἀκόλουθο ἀπό
τόν Κατά Εὐνομίου ε΄ ἀντιρρητικό λόγο: «Σέ αὐ
τά
τά θαύματα, πού ἔγιναν ἀπό τόν Μωυσῆ καί ἀπό τόν
Κύριο, τό Πνεῦμα ὀνομάσθηκε “δάκτυλος Θεοῦ”, ὄχι
διότι εἶναι μία μικρή δύναμις στόν Θεό, ὅπως στό σῶ
μα ὁ δάκτυλος, ἀλλά, ἐπειδή ἕνα ἀπό τά ἐπί μέρους
χαρίσματά του εἶναι καί τό χάρισμα τῶν σημείων καί
ἰαμάτων, γι’ αὐτόν τόν λόγο αὐτό τό ἕνα χάρισμα, καί
ὄχι ὅλα μαζί τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος, τό ὀνομάζει
δάκτυλον. Διότι στόν ἕνα διά τοῦ Πνεύματος δίδεται
λόγος σοφίας, στόν ἄλλον πάλι λόγος γνώσεως, κατά
τό αὐτό Πνεῦμα, στόν ἄλλον χαρίσματα ἰαμάτων, ἐν
τῷ αὐτῷ Πνεύματι, στόν ἄλλον προφητεία, σέ ἄλλον
διάκρισις πνευμάτων, σέ ἄλλον γένη γλωσσῶν, σέ ἄλ
λον ἑρμηνεία γλωσσῶν. Ὅλα αὐτά λοιπόν τά ἐνεργεῖ
τό ἕνα καί τό αὐτό Πνεῦμα, τό ὁποῖο τά μοιράζει χω
ριστά στόν καθένα ὅπως θέλει»10.

9. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. οα΄, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.
159.
10. Μεγ. Βασιλείου, Κατά Εὐνομίου, λόγος ε΄, PG 29, 716CD-717A.
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Γίνεται φανερό ἀπό τό ἑρμηνευτικό αὐτό σχόλιο
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὅτι ἡ ἐμπειρία τῶν ἱερῶς ἡσυ
χαζόντων ἦταν ἀπολύτως σύμφωνη πρός τήν ἐμπειρία
τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, κα
θώς οἱ Ἱεροί Νηπτικοί παραπέμπουν πάλι στόν Μέγα
Βασίλειο, στήν Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πραγμα
τεία, στήν ὁποία γράφει: «οἱ πνευματοφόρες ψυχές,
οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐλλαμφθῆ ἀπό τό Πνεῦμα, αὐτές οἱ
ἴδιες βέβαια γίνονται πνευματικές ἀλλά καί σέ ἄλλους
μεταδίδουν τήν Χάρι. Ἔτσι γίνεται ἡ πρόγνωσις τῶν
μελλόντων, ἡ φανέρωσις τῶν μυστηρίων, ἡ κατανόησις
τῶν κεκρυμμένων, ἡ διανομή τῶν χαρισμάτων, ἡ οὐρά
νια βιοτή, ἡ μετά ἀγγέλων χοροστασία, ἡ ἀτελεύτητη
εὐφροσύνη, ἡ ἐν Θεῷ διαμονή, ἡ πρός τόν Θεόν ὁμοίωσις,
τό ὑψηλότερο πού μπορεῖ κάποιος νά ἐπιθυμήσῃ, τό
νά γίνῃ θεός»11.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς θεμελιώνει τήν ἐμ
πειρία τῆς κατά Χάριν θεώσεως μεταξύ ἄλλων καί στό
ἀποστολικό χωρίο: «ὁ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦ
μά ἐστιν» (Α΄ Κορ. στ΄ 17), στήν ρῆσι τοῦ προφήτου
Ἰωήλ: «ἐκχεῶ ἀπό τοῦ πνεύματός μου» (Ἰωήλ γ΄ 1)
καί στό ψαλμικό: «ἡ λαμπρότης τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ’
ἡ
μᾶς» (Ψαλμ. πθ΄ 17). Διευκρινίζει ὅτι ἡ ἕνωσις μέ
τόν Θεό δέν εἶναι κατ’ οὐσίαν, οὔτε καθ’ ὑπόστασιν,
διότι ἡ πρώτη εἶναι ἀδύνατη καί ἡ δεύτερη συμβαίνει
11. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. οστ΄, ἔνθ’ ἀνωτ.,
σελ. 161. Μεγ. Βασιλείου, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κεφ. Θ΄, PG
32, 109BC.
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μόνο μεταξύ τῶν φύσεων τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ
Λόγου12. Ἐπιστρατεύει πλῆθος ἐπιχειρημάτων, γιά νά
δείξῃ ληρώδη τήν κατηγορία τῶν βαρλααμιτῶν, ὅτι ἡ
θέωσις σημαίνει ὑποχρεωτικῶς μετοχή στήν οὐσία τοῦ
Θεοῦ. Καί καταλήγει παραπέμποντας πάλι στόν Μέγα
Βασίλειο: «Ἡ οὐσία ἔχει τόσες ὑποστάσεις, ὅσα εἶναι
καί τά ἄτομα ἀπό τά ὁποῖα μετέχεται. Διότι, ὅσες
λαμπάδες καί ἄν ἀνάψῃ κάποιος ἀπό τήν μία, τόσες
ἔκανε καί τίς ὑποστάσεις τοῦ πυρός. Ἐάν βέβαια ἡ
θεία οὐσία μετέχεται, καί μάλιστα ἀπό ὅλους, ὅπως
ὑποστηρίζουν οἱ ἀντίπαλοί μας, ἀκόλουθο εἶναι νά μή
εἶναι πλέον τρισυπόστατη ἀλλά μυριοϋπόστατη. Ποιός
λοιπόν ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν ἀνατραφῆ μέ τά θεῖα
δόγματα δέν γνωρίζει ὅτι αὐτό τό ἔχουν πάρει ἀπό
τούς Μασ
σα
λιανούς; ... Οἱ θεόσοφοι ὅμως Πατέρες
συνοδικῶς ἔχουν ἀποφανθῆ ὅτι ἐνοικεῖ μέν ἡ θεότης
σέ αὐτούς πού εἶναι ὅσο πρέπει κεκαθαρμένοι, ἀλλά
ὄχι κατά φύσιν. Διότι οὔτε κατ’ οὐσίαν οὔτε καθ’ ὑπό
στασιν γίνεται κάποιος μέτοχος τοῦ Θεοῦ, καθώς τό
καθένα ἀπό αὐτά τά δύο μέ κανέναν τρόπο δέν μερίζε
ται, καί σέ κανέναν παντελῶς δέν μεταδίδεται ... Τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον, γιά νά μιλήσουμε μέ τά λόγια τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου, δέν μετέχεται ἀπό τούς ἀξίους
στόν ἴδιο βαθμό ἀλλά διαιρεῖ τήν ἐνέργειά του κατ’

12. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. οε΄, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ.
161.
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ἀναλογίαν τῆς πίστεως, καθώς εἶναι ἁπλοῦν μέν κατά
τήν οὐσία ποικίλο ὅμως κατά τίς δυνάμεις»13.
Ἡ ἀξιόλογη αὐτή μαρτυρία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
ἀπό τήν Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πραγματεία14
συνοδεύεται στήν ἐπιχειρηματολογία τοῦ ἁγίου Γρη
γορίου τοῦ Παλαμᾶ15 καί ἀπό τήν ἀκόλουθη μαρτυρία,
τήν ὁποία καταθέτει σέ ἐπιστολή του πρός τόν ἅγιο Ἀμ
φιλόχιο Ἰκονίου: «Οἱ ἐνέργειες βέβαια εἶναι ποικίλες,
ἀλλά ἡ οὐσία ἁπλῆ. Ἐμεῖς πάντως ἀπό μέν τίς ἐνέργειες
λέγομε ὅτι γνωρίζουμε τόν Θεό μας, τήν ἴδια τήν οὐσία
ὅμως δέν ὑποσχόμαστε ὅτι τήν προσεγγίζουμε. Διότι
οἱ ἐνέργειές του κατεβαίνουν μέχρις ἐμᾶς, ἡ οὐσία του
ὅμως μένει ἀπρόσιτη»16. Χωρίς καμμία ἀμφιβολία, τό
θεῖον Φῶς πού καταλάμπει τούς θεουμένους εἶναι ἄ
κτιστος θεία ἐνέργεια.
Ἔπρεπε ὅμως νά ἀναιρεθῇ καί ἕνα ἀκόμη βαρλα
αμιτικό ἐπιχείρημα κατά τῆς ἡσυχαστικῆς ζωῆς, μέ τό
ὁποῖο οἱ βαρλααμῖται ἀπεδείκνυαν δῆθεν, ἐπί τῇ βάσει
13. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ρθ΄, σελ. 171-172.
14. «Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἀπρόσιτο κατά τήν φύσι του, χωρητόν
λόγῳ ἀγαθότητος. Πληροῖ τά πάντα ὡς παντοδύναμο, μετέχεται ὅμως
μόνο ἀπό τούς ἀξίους. Δέν μετέχεται ἐξίσου ἀπό ὅλους, ἀλλά διαιρεῖ
τήν ἐνέργειά Του ἀνάλογα μέ τήν πίστι. Εἶναι ἁπλοῦν κατά τήν οὐ
σία, ποικίλον κατά τίς δυνάμεις. Σέ καθέναν βρίσκεται ὁλόκληρο καί
ὁλόκληρο βρίσκεται παντοῦ. Ἀπαθῶς μερίζεται καί ὁλοσχερῶς μετέ
χεται» (Μεγ. Βασιλείου, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κεφ. Θ΄, PG 32,
108C).
15. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. ρια΄, ἔνθ’ ἀνωτ.,
σελ. 172.
16. Μεγ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 234, PG 32, 869ΑB.

20

λόγου τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, ὅτι μόνη ἄ
κτι
στος θεία ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ Μονογενής
Του Υἱός.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἀφιερώνει μερικές σελίδες στά
ΡΝ΄ Κεφάλαιά του, στίς ὁποῖες ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι
ἀμαθεῖς καί δυσσεβεῖς ἐκεῖνοι πού ἰσχυρίζονται τήν
ἀνωτέρω θέσι, μέ βασικό ἀντεπιχείρημα ὅτι ταυτίζουν
τό ὄν καί τό προσόν ἐν τῷ Θεῷ17, δηλαδή τήν Ζωήν
ὡς τόν ἐνυπόστατον Λόγον καί Μονογενῆ Υἱόν τοῦ
Πα
τρός καί τήν ζωήν ὡς προσοῦσαν καί στά τρία
θεῖα Πρόσωπα ἄκτιστη θεία ἐνέργεια, ὅλως ἀντιθέτως
πρός τό φρόνημα τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, τόν ὁποῖον δῆ
θεν ἐπικαλοῦνται. Διότι ὁ ἅγιος Κύριλλος μέ ὅσα εἶπε
«ἀπέδειξε ὅτι ἡ ζωή πού ἔχει μέσα του ὁ Πατήρ, δη
λαδή ὁ Υἱός, εἶναι καί κάτι διαφορετικό ἀπό τόν Πα
τέρα καί κάτι ὄχι διαφορετικό. Ἐκεῖνοι ὅμως πού λέ
γουν ὅτι ὁ Υἱός κατ’ οὐδένα τρόπο διαφέρει ἀπό τόν
Πατέρα καί ὅτι ἡ ζωή πού ἔχει μέσα του ὁ Πατήρ ταυ
τίζεται ἀπολύτως μέ τόν Πατέρα, ἐπειδή δέν διαφέρει
ἀπό αὐτόν καθόλου, ὑποστηρίζοντας αὐτά γιά τόν Μο
νογενῆ Υἱό τοῦ Πατρός ἀκολουθοῦν ὁπωσδήποτε τήν
διδασκαλία τοῦ Σαβελλίου καί ὄχι τοῦ ἱεροῦ Κυρίλ
λου»18.
Καί στό σημεῖο αὐτό ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι καί
πάλι παρών μέ τήν θεόπνευστη θεολογία του στήν ἐ
17. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. ριζ΄, ἔνθ’ ἀνωτ.,
σελ. 175.
18. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ρκ΄, σελ. 176-177.
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πιχειρηματολογία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν. Γράφει ὁ θεῖ
ος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Ὄχι μόνο ὁ Μονογενής Υἱ
ός τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ὀνομάζεται
ἀπό τούς ἁγίους ἐνέργεια καί δύναμις, ἐπειδή ἔχουν
τίς ἴδιες ἀπαραλλάκτως δυνάμεις καί ἐνέργειες μέ τόν
Πατέρα, ... ὅπως λέγει καί ὁ Μέγας σέ ὅλα Βασίλειος:
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι δύναμις ἁγιαστική, ἐνούσιος,
ἐνύπαρκτος, ἐνυπόστατος. Καί ἐπειδή ἔχει εἰπεῖ στήν
πραγματεία του περί τοῦ Πνεύματος ὅτι οἱ ἐνέργειες
δέν εἶναι ἐνυπόστατες, μέ αὐτό ἀμέσως φανερώνει ὅτι
τίς ἔχει ἀντιδιαστείλει ἀπό τά κτίσματα»19.
Στόχος τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν ἦταν νά καταδείξουν
ὅτι ἡ ἄκτιστος θεία ἐνέργεια δέν ταυτίζεται μέ τήν ἄ
κτιστη θεία οὐσία, ἔστω καί ἄν στήν θεία Γραφή καί
στά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων ἡ Χάρις τοῦ
Θεοῦ ὀνομάζεται θεότης. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἤθελαν νά
ἀν
τι
κρούσουν ὁριστικά τήν βαρλααμιτική κατηγορία
ἐναντίον τῆς θεοπτίας τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων. Ἔλεγε
ὁ Μέγας Βασίλειος, στόν ὁποῖον παραπέμπουν: «ἑπο
μέ
νως ἡ ἐνέργεια διαφέρει ἀπό τήν οὐσία»20. Ὁ δέ
19. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. ρκβ΄, ἔνθ’ ἀνωτ.,
σελ. 177. «Ἀλλ᾽ ὥσπερ οὐ προφορικός λόγος ἐν τῷ Θεῷ, ἀλλά ζῶν καί
ὑφεστηκώς, καί τῶν ὅλων δραστήριος· οὕτως ἐν τῷ Θεῷ οὐ πνεῦμα
διαχεόμενον, οὐ διαλυόμενος ἀήρ, ἀλλά δύναμις ἁγιαστική, ἐνούσιος,
ἐνύπαρκτος, ἐνυπόστατος», Μεγ. Βασιλείου, Κατά Εὐνομίου ε΄, PG
29, 713Β. Καί «oὐδεμία γάρ ἐνέργεια ἐνυπόστατος» (ἔνθ’ ἀνωτ., PG
29, 689C).
20. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια ΡΝ΄, κεφ. ρμγ΄, ἔνθ’ ἀνωτ.,
σελ. 184.
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ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἑρμηνεύων τήν θέα τοῦ
θαβωρίου φωτός ἀπό τούς προκρίτους τῶν Μαθητῶν,
γράφει: «Ἐν τούτοις εἶδαν, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσι
τοῦ Σωτῆρος, τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τό θεϊκό ἐκεῖνο
καί ἀπόρρητο φῶς, τό ὁποῖο ὁ μέν Γρηγόριος καί ὁ
Βασίλειος οἱ Μεγάλοι, τό ὀνομάζουν θεότητα. Λέγουν:
“φῶς εἶναι ἡ θεότης πού εἶδαν στό ὄρος οἱ μαθηταί”.
Καί: “κάλλος τοῦ ὄντως Δυνατοῦ εἶναι ἡ φύσις Του, ἡ
ὁποία μπορεῖ νά νοῆται καί νά θεωρῆται”. Διότι ὁ Μέ
γας Βασίλειος λέγει ἐπιπλέον ὅτι, ἐκεῖνο τό φῶς εἶναι
κάλλος τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο βλέπουν μόνο οἱ ἅγιοι μέ
τήν δύναμι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό καί πάλι
λέγει: “εἶδαν ὁ Πέτρος καί οἱ υἱοί τῆς βροντῆς τό κάλ
λος Του ἐπάνω στό ὄρος νά λάμπῃ περισσότερο ἀπό
τό φῶς τοῦ ἡλίου, καί ἀξιώθηκαν νά ἰδοῦν μέ τά μάτια
τους τά προοίμια τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του”»21.

21. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ρμστ΄, σελ. 185-186. Γράφει χαρακτηριστικά
ὁ Μέγας Βασίλειος ἑρμηνεύων τόν μδ΄ Ψαλμό: «“Περίζωσαι οὖν τήν
ῥομφαίαν σου ἐπί τόν μηρόν σου, δυνατέ”, “τῇ ὡραιότητί σου”, δηλα
δή, ὅταν θά ἔλθῃ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, “καί τῷ κάλλει σου”, μέ
τήν θεότητά σου δηλαδή πού μπορεῖ νά βλέπεται καί νοῆται. Ἐκεῖνο
πράγματι εἶναι τό ὄντως καλόν, ἐκεῖνο πού ξεπερνᾶ κάθε ἀνθρώπινη
ἀντίληψι καί δύναμι. Καί βέβαια ἐγνώριζαν τό κάλλος Του οἱ μαθηταί,
στούς ὁποίους ἐπεξηγοῦσε τίς παραβολές κατ᾽ ἰδίαν. Εἶδαν ὅμως τό
κάλλος Του ὁ Πέτρος καί οἱ υἱοί τῆς βροντῆς ἐπάνω στό ὄρος νά λάμ
πῃ περισσότερο ἀπό τήν λάμψι τοῦ ἡλίου καί ἀξιώθηκαν νά ἰδοῦν μέ
τά μάτια τους τά προοίμια τῆς ἐνδόξου Παρουσίας Του» (Mεγ. Βα
σιλείου, Ὁμιλίαι εἰς τούς Ψαλμούς, PG 29, 400CD).
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Ἡσυχία καί νῆψις
Μέ τήν θεολογική θεμελίωσι τῆς ἡσυχαστικῆς ζωῆς
ἀπό τούς Ἱερούς Νηπτικούς, τήν ὁποία μέχρι τό σημεῖο
αὐτό ἐπιχειρήσαμε νά περιγράψουμε ἐν ἀναφορᾷ πρός
τίς παραπομπές τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στά
συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ἱερά ἡσυχία
παραδίδεται στήν Ἐκκλησία ὡς ἀπλανής ὁδός πρός
τήν θέωσι, ὡς γνησία καί ἀσφαλής πορεία πρός τήν
θέα τοῦ ἀκτίστου θείου φωτός, τῆς ὁποίας τήν ἐμπει
ρία εἶχαν οἱ θεῖοι Προφῆται, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ
ἅγιοι Πατέρες διά τῶν αἰώνων. Μέ τήν συνοδική κατο
χύρωσι τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα
λαμᾶ στίς μεγάλες Συνόδους τῆς Κων/πόλεως τόν 14ον
αἰῶνα, ἔγινε ἐπίσης φανερό ὅτι οἱ ἱεροί ἡσυχασταί Πα
τέρες ἀνέπτυξαν ἐπί σταθεροῦ δογματικοῦ ἐδάφους
τήν προϋπάρχουσα πατερική ἡσυχαστική διδασκαλία
καί ἀσκήθηκαν σύμφωνα μέ αὐτήν.
Στήν συνέχεια θά ἰδοῦμε πῶς εἰδικότερα ἡ πρακτική
διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περί ἡσυχίας καί
νήψεως καταγράφεται στά συγγράμματα τῶν Ἱερῶν
Νηπτικῶν.
Οἱ Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος, οἱ Ξανθόπουλοι, ὁλο
κληρώνοντας τήν περί τῆς θεοποιοῦ ἡσυχαστικῆς ζωῆς
πραγματεία τους, τήν ὁποία ἐπιγράφουν Περί τῶν αἱ
ρουμένων ἡσύχως βιῶναι, γράφουν τά ἑξῆς γιά τήν ἱε
ρά αὐτή ζωή: «Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλοι καλοί δρό
μοι καί τρόποι ζωῆς καί, ἄν θέλῃς, καί ἐργασίες, πού
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ὁδηγοῦν καί καταπαύουν στήν σωτηρία ἐκεῖνον πού
τίς μετέρχεται. Τόν χειραγωγοῦν καί τόν φέρνουν στήν
κατάστασι τοῦ δούλου ἤ τοῦ μισθωτοῦ, ὅπως εἶπε ὁ
Σωτήρ ὅτι· “παρά τῷ Πατρί μου πολλαί μοναί εἰσί”.
Ἐν τούτοις αὐτή ἐδῶ ἡ ὁδός [τῆς νήψεως καί τῆς ἡσυ
χίας] εἶναι ἡ βασιλική ὁδός καί ἡ καλύτερη ἀπό ὅλες.
Εἶναι ἐργασία πού ξεπερνᾶ ὅλες τίς ἄλλες καί εἶναι
ἀνώτερη, ὅπως ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, διότι ἀνακαινίζει
τόν ἄνθρωπο πού τήν ἀκολουθεῖ καί ἀπό γῆ καί σποδό
τόν κάνει μέ τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος υἱό Θεοῦ
καί θεό μέ θαυμαστό τρόπο, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βα
σί
λειος: Ὅταν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔλθῃ στήν ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ δίνει ζωή, τοῦ δίνει ἀθανασία, τόν
σηκώνει ἐνῶ εἶναι πεσμένος, καί, ἔχοντας δεχθῆ ἀπό
τό Ἅγιο Πνεῦμα μία κίνησι ἀΐδια, γίνεται ὁ ἄνθρωπος
ἁγία ὕπαρξις καί ἀποκτᾶ ἀξία προφήτου, ἀποστόλου,
ἀγ
γέλου, θεοῦ, καθώς ἔχει κατοικήσει μέσα του τό
Πνεῦμα, ἐνῶ πρίν ἦταν γῆ καί σποδός»22.
Κατά τούς ἰδίους ἁγίους ἄνδρας, ὁ ἐραστής τῆς
ἱερᾶς αὐτῆς πολιτείας ὀφείλει νά καλλιεργῇ ὅλες τίς
ἀρετές, τήν περιεκτική μετάνοια, τήν ὑπακοή, τήν φιλα
δελφία, τήν ταπεινοφροσύνη, τήν πίστι, τήν ἐγκράτεια,
ἐξαιρέτως ὅμως τήν ὑπό τινα ἔννοια συνεκτική ὅλων
αὐ
τῶν ἀρετή τῆς νήψεως καί τῆς θεοποιοῦ προσ
ευ

22. Καλλίστου καί Ἰγνατίου τῶν Ξανθοπούλων, Περί τῶν αἱρουμένων
ἡσύχως βιῶναι, κεφ. Ϟη΄ (98), Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’
ἀνωτ., τόμ. Δ΄, σελ. 293.
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χῆς23. Τόν συμβουλεύουν: «καί γενικά νά ἔχῃς τά μάτια
σου ἄγρυπνα καί νηφάλια ἀπέναντι στούς διαφόρους
καί πολυμόρφους πειρασμούς πού σοῦ συμ
βαί
νουν
24
κάθε ἡμέρα» .
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς παρατηρεῖ ὅτι, «ἡ
κοινωνία μέ τόν Θεό πού γίνεται διά τῶν ἀρετῶν,
λόγῳ ὁμοιότητος, ἔχει τήν ἰδιότητα νά κάνῃ τόν ἀσκητή
κατάλληλον νά ὑποδεχθῇ τό θεῖον, ὄχι ὅμως καί νά
τόν ἑνώνῃ μέ αὐτό. Ἡ δύναμις ὅμως τῆς προσευχῆς
ἱερουργεῖ καί τελεσιουργεῖ τήν ἴδια τήν ἀνάτασι καί
τήν ἕνωσι τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, καθώς εἶναι σύν
δεσμος τῶν λογικῶν κτισμάτων μέ τόν Κτίστη, ὅταν
βέβαια μέ τήν φλογερή κατάνυξι ἡ προσευχή γίνῃ ἀ
νώτερη καί ἀνεπηρέαστη ἀπό τά πάθη καί τούς λογι
σμούς»25.
Ἡ νῆψις ὅμως καί ἡ προσευχή προϋποθέτουν τήν
ἱερά ἡσυχία. Ἀξιόπιστοι μάρτυρες τῆς ἀναγκαιότητος
τῆς ἡσυχίας ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ
Σύρος, καθώς «ὁ μέν ἕνας εἶπε: ἡ ἡσυχία εἶναι ἡ ἀρχή
τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς, ὁ δέ ἄλλος εἶπε: ἡσυχία ση
μαίνει σιωπή σέ ὅλα, ἔχοντας ἐπισημάνει ἐν συντομίᾳ
μέ τά λόγια αὐτά ὁ μέν πρῶτος τήν ἀρχή τῆς ἡσυχίας,
ἐνῶ ὁ δεύτερος τό τέλος της»26.
23. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 215-218.
24. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 213.
25. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Περί προσευχῆς καί καθαρότητος καρδί
ας κεφάλαια γ΄, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Δ΄,
σελ. 132.
26. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 216.
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Ἡ ἄσκησις τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας χρειάζεται μεθοδική
ἐργασία, καί μάλιστα ἀσφαλῆ, ἐλεύθερη ἀπό τούς κιν
δύνους τῆς πλάνης. Αὐτή ἡ ἐργασία συνίσταται στήν
ἐπιστροφή τοῦ νοῦ στήν καρδία, ἤ, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ
Ἱεροί Νηπτικοί, στήν κυκλική κίνησι τοῦ νοῦ. Ὁ Μέγας
Βασίλειος ἀναφέρεται ὡς ἑξῆς σέ αὐτή τήν ἐργασία: «Ἡ
ἡσυχία λοιπόν εἶναι ἡ ἀρχή τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς,
διότι οὔτε ἡ γλῶσσα ὁμιλεῖ γιά πράγματα ἀνθρώπινα,
οὔτε τά μάτια προσέχουν στήν ὀμορφιά καί τήν συμ
μετρία τῶν σωμάτων, οὔτε τά αὐτιά χαλαρώνουν τόν
τόνο τῆς ψυχῆς ἀκούγοντας ἄσματα πού ἔχουν συντεθῆ
γιά ἡδονή, ἤ ἀκούγοντας λόγια εὐτραπέλων καί ἀστει
ευομένων ἀνθρώπων, γεγονός πού περισσότερο ἀπό
ὅλα ἔχει τήν ἰδιότητα νά παραλύῃ τόν τόνο τῆς ψυχῆς.
Πραγματικά, ὁ νοῦς πού δέν σκορπίζεται πρός τά ἔ
ξω, οὔτε διαχέεται στά κοσμικά πράγματα μέσῳ τῶν
αἰσθήσεων, ἐπιστρέφει στόν ἑαυτό του καί μέσῳ τοῦ
ἑαυτοῦ του ἀνεβαίνει πρός τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ. Καί,
καθώς περιλάμπεται καί ἐλλάμπεται ἀπό ἐκεῖνο τό
κάλ
λος, ξεχνᾶ καί αὐτή τήν ἴδια τήν φύσι, δέν τόν
τραβᾶ πρός τά κάτω ἡ μέριμνα οὔτε γιά τήν τροφή
οὔτε γιά τά ἐνδύματα, ἀλλά ἔχοντας ἐγκαταλείψει τίς
γήινες φροντίδες ὅλη του τήν σπουδή τήν μεταθέτει
στήν ἀπόκτησι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Πῶς δηλαδή θά
κατορθώσῃ τήν σωφροσύνη καί τήν ἀνδρεία, πῶς τήν
δικαιοσύνη καί τήν φρόνησι καί τίς ὑπόλοιπες ἀρετές,
οἱ ὁποῖες καθώς κατατάσσονται σέ αὐτές τίς γενικές
ἀρετές, δίνουν ἀφορμή στόν φιλότιμο ἀσκητή τῆς ἀρε
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τῆς νά ἀγωνίζεται σέ κάθε τι πού χρειάζεται νά ἀγω
νιζόμαστε στήν ζωή»27.
Οἱ Νηπτικοί Πατέρες συχνά ἀναφέρονται στό ἀπό
σπασμα αὐτό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, γιά νά τονί
σουν ὅτι εἶναι ἀναγκαιοτάτη ἡ συνέλιξις τοῦ νοός,
προκειμένου νά καθαρθῇ καί νά καταστῇ δεκτικός τῆς
ἐλλάμψεως τοῦ θείου φωτός28.
Οἱ ἱεροί Ξανθόπουλοι ἑρμηνεύοντες ἐπί τό πρακτι
κότερον τήν διδαχή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περί συν
ελίξεως τοῦ νοός, σημειώνουν: «Νά προσθέσουμε δέ
[σέ ὅσα προηγουμένως εἶχαν ἀναφέρει γιά τήν μέθοδο
τῆς εἰσπνοῆς κατά τήν ἐπίκλησι τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰ
ησοῦ Χριστοῦ] καί αὐτό, ὅτι ἐκεῖνος πού φροντίζει νά
νήφῃ νοερῶς στήν καρδιά του, καί μάλιστα ὁ ἀρχά
ρι
ος, πρέπει νά κάθεται σέ μιά ἥσυχη καί σκοτεινή
γω
νιά –πάντοτε βέβαια, ἀλλά κυρίως τήν ὥρα τῆς
καθωρισμένης προσευχῆς–, ὅπως μᾶς διδάσκουν καί
διατάσσουν οἱ θεῖοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν ἀποκτήσει πεῖρα αὐτῆς τῆς παμμακαρίστου ἐρ
γασίας. Διότι βέβαια τό νά βλέπουν τά μάτια ὅσα πρά
γματα φαίνονται καί βλέπονται ἔχει τήν ἰδιότητα νά
διασκορπίζῃ φυσικῶς καί νά διαμερίζῃ τήν διάνοια»29.
Μέ τήν νῆψι καί τήν φυλακή τῆς καρδίας ὅλες οἱ
δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἐπιτηροῦνται. Μεταξύ τῶν ψυχι
27. Μεγ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 2α, Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, PG 32, 228AB.
28. Π.χ. Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Δ΄, σελ.
126, 223.
29. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. κγ΄, σελ. 223.
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κῶν δυνάμεων, ἡ φαντασία εἶναι ἐπίσης ἐκείνη, τήν
ὁποία προσέχουν οἱ ἀσκηταί τῆς ἡσυχίας, ὥστε νά τη
ροῦν καθαρή τήν καρδία, ἐπειδή ἡ φαντασία γίνεται
γιά τούς δαίμονες ὄχημα, ὥστε νά καταστήσουν τήν
ψυχή οἰκητήριο ἐμπαθῶν ἐννοιῶν. «Πραγματικά ἡ κα
ταραμένη [φαντασία] ἀντιστέκεται πολύ στήν καθαρά
καί καρδιακή προσευχή καί στήν ἑνιαία καί ἀπλανῆ
ἐργασία τοῦ νοῦ»30, ἐπισημαίνουν οἱ ἅγιοι Κάλλιστος
καί Ἰγνάτιος καί συνιστοῦν νά ἀποβάλλεται τελείως ἡ
φαντασία ἀπό τήν καρδία. Οἱ μέν ἀρχάριοι πρέπει νά
ἀποβάλλουν τήν «ἀπρεπῆ» φαντασία μέ τήν κινητο
ποίησι καί χρῆσι κάποιας «εὐπρεποῦς» φαντασίας, οἱ
προχωρημένοι ὅμως ἐργάται τῆς νοερᾶς ἐργασίας πρέ
πει νά ἀπομακρύνουν ἀπό τόν νοῦ τους κάθε φαντα
σία: «Ὅσοι ἔχουν πολλά χρόνια στήν ἄσκησι ἀποβάλ
λουν τελείως καί τήν ἀπρεπῆ φαντασία μαζί μέ τήν
εὐ
πρε
πῆ καί τήν ἀποδυναμώνουν, ἀποτεφρώνοντας
καί διαλύοντάς την σάν τό κερί πού λιώνει ἀπό τήν
φωτιά. Καί αὐτό τό κάνουν γιά νά ἐπιτύχουν τήν κα
θα
ρά προσευχή καί γιά νά κρατήσουν τόν νοῦ τους
γυμνό καί καθαρό ἀπό κάθε λογισμό καί εἰκόνα, ὥστε
νά μπορῇ χωρίς δυσκολία νά δέχεται τόν Θεό καί, ἄν
θέλῃς, νά τόν ἀποδέχεται καί νά ἑνώνεται μαζί Του μέ
ἀσχημάτιστη καί ἑνιαία ἕνωσι»31.
Ἡ διδασκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, πού ἀφορᾶ
τήν καθαρότητα τῆς καρδίας τῶν ἡσυχαστῶν ἀπό κά
30. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξδ΄, σελ. 258.
31. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξε΄, σελ. 258.
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θε φαντασία, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Οἱ ἱερῶς ἡσυχά
ζοντες δέχονται τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν
κεκα
θαρ
μένη καρδία τους, ὅπως οἱ θεῖοι Προφῆται.
Βλέπουν τό θεῖο Φῶς μέ τήν δύναμι τῆς θείας Χάριτος
καί ὄχι μέ τήν ἐπιστράτευσι κάποιας διανοητικῆς ἤ ψυ
χολογικῆς μεθόδου. Ἡ ἐμπειρία τους κατοχυρώνεται
καί πάλι στούς λόγους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ ὁ
ποῖος ἑρμηνεύει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἔβλεπαν τίς
ὁράσεις οἱ Προφῆται ὡς ἑξῆς: «Αὐτοί πού ἔχουν τόν
νοῦ τους ἀπερίσπαστο καί καθαρό εἶναι σάν νά ἀκοῦνε
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα τους, καθώς ὁ νοῦς τους φαν
τάζεται μέ κάποια ἄρρητη δύναμι» καί «ἔβλεπαν οἱ
προφῆται, διότι τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐσχημάτιζε στό ἡγε
μονικό τους [τίς ὁράσεις]»32. Συμπεραίνουν λοιπόν οἱ
Ξανθόπουλοι: «Οἱ Προφῆται λοιπόν καί οἱ δικοί μας
τώρα θεόπται, δέν ἔβλεπαν καί φαντάζονταν σύμφωνα
μέ κάποια φυσική ἀκολουθία καί τάξι, ἀλλά ὁ νοῦς
τους δεχόταν ἐντυπώσεις καί φαντασίες μέ τρόπο θεῖο
καί ὑπέρ φύσιν μέ τήν ἀνέκφραστη δύναμι καί Χάρι
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»33.
Ἐάν ἡ φαντασία φέρνει στήν καρδία ἐμπαθεῖς ἐντυ
πώσεις, ὁ νοῦς δέν διατηρεῖται καθαρός καί ἑπομένως
δέν ἔχει ἀδιατάρακτη καθαρά προσευχή. Σέ τέτοια
κατάστασι ὁ νοῦς δέν ἐπιλάμπεται ἀπό τό θεῖο φῶς
καί δέν δέχεται ἀποκαλύψεις μυστηρίων. Διότι καί τά
32. Πρβλ. Μεγ. Βασιλείου, Ἑρμηνεία εἰς τόν Ἡσαΐαν, κεφ. ΣΤ΄, §187,
PG 30, 440AB.
33. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξζ΄, σελ. 261.
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δύο ἐπιτυγχάνονται μόνο μέ τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος. «Κατά τόν Ἅγιο Διάδοχο, μόνο τό Ἅγιον Πνεῦ
μα μπορεῖ νά καθαρίσῃ τόν νοῦ», καί κατά τόν ἅγιο
Νεῖλο τόν Ἀσκητή «νοῦ κατάστασις ἐστίν, ὕψος νοη
τόν, οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερές· ᾧ καί τό τῆς Ἁγίας
Τρι
άδος κατά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς ἐπι
γί
νε
ται
φῶς», σημειώνουν οἱ ἱεροί συγγραφεῖς Κάλλιστος καί
Ἰγνάτιος34. Καί παραπέμπουν στόν Μέγα Βασίλειο, ὁ
ὁποῖος περί τῆς καθαρᾶς προσευχῆς γράφει: «Προσ
ευχή καλή εἶναι ἐκείνη πού προξενεῖ στήν ψυχή ἐναργῆ
τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτό εἶναι ἡ ἐνοίκησις τοῦ
Θεοῦ μέσα μας, τό νά ἔχῃ κανείς ἔνοικο μέσα του τόν
Θεό μέ τήν προσευχή. Τότε γινόμαστε ναός Θεοῦ, ὅ
ταν ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή δέν διακόπτεται ἀπό τίς
γήινες φροντίδες, ὅταν ὁ νοῦς δέν ταράζεται ἀπό τά
ἀ
ναπάντεχα πάθη, ἀλλά ἀποφεύγοντας τά πάντα ὁ
φιλόθεος καταφεύγῃ στόν Θεό καί διώχνοντας ὅ,τι πα
ρακινεῖ στήν κακία ἐνδιατρίβῃ στά ἔργα πού ὁδηγοῦν
στήν ἀρετή»35.
Καρπός τῆς καθαρᾶς προσευχῆς εἶναι ἡ θεία παρά
κλησις καί ἡδονή τοῦ νοῦ, «μία ἡδονή πνευματική, ἡ
ὁποία ἀπό ἐκείνους πού τήν ἔχουν γευθῆ ὀνομάζεται
ὑπερφυής καί ζωήρρυτη καί ἐνυπόστατη ἔλλαμψις, ὑ
πέρφωτος γνόφος καί κάλλος ἀμήχανον καί ὀρεκτῶν τό
ἀκρότατον, ὄρασις καί θεοπτία καί θέωσις, ἡ ὁποία ὁ
34. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξστ΄, σελ. 260-261.
35. Μεγ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 2α, Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, PG 32, 229B.
Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. οα΄, σελ. 267.
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πωσδήποτε καί ἀφοῦ φραστικά περιγραφῆ παραμένει
ἀ
νέκ
φραστη, καί ἀφοῦ γνωσθῆ μένει ἄγνωστη, καί
ἀφοῦ νοηθῆ μένει ἀνεπινόητη». Γιά νά περιγράψουν
καί αὐτή τήν θεία τους ἐμπειρία οἱ Ἱεροί Νηπτικοί
παραπέμπουν στόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη καί
βεβαίως στόν Μέγα Βασίλειο36.
Εἶναι θαυμαστό ὅμως καί τό ἀπόσπασμα τοῦ Με
γάλου Βασιλείου, τό ὁποῖο παραθέτουν οἱ ἅγιοι Κάλ
λιστος καί Ἰγνάτιος καί τό ὁποῖο μαρτυρεῖ τήν ταυ
τό
τη
τα ἐμπειρίας τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων πρός τήν
ἐμπειρία τῶν Προφητῶν καί Ἀποστόλων. Γράφει ὁ Μέ
γας Βασίλειος: «Ἀνέκφραστες ἐντελῶς καί ἀπερίγρα
πτες εἶναι οἱ ἀστραπές τοῦ θείου κάλλους. Λόγος δέν
μπορεῖ νά τίς παραστήσῃ, ἡ ἀκοή δέν τίς χωράει. Καί
ἄν ἀναφέρῃς τήν λάμψι τοῦ αὐγερινοῦ ἤ τήν λαμπρό
τητα τῆς σελήνης ἤ τοῦ ἡλίου, ὅλα εἶναι πολύ φτω
χά γιά νά παραστήσουν τήν λαμπρότητα ἐκείνη καί
πολύ ὑστεροῦν σέ σύγκρισι μέ ἐκεῖνο τό φῶς, ὅσο δια
φέρουν ἡ βαθειά νύχτα καί τό πηχτό σκοτάδι ἀπό τό
καθαρότατο μεσημέρι. Αὐτό τό κάλλος δέν φαίνεται
μέ τά σωματικά μάτια. Μόνο μέ τήν ψυχή καί μέ τήν
διάνοια μπορεῖ νά γίνῃ κατανοητό. Καί ὅταν περιέλαμ
ψε κάποιον ἀπό τούς Ἁγίους, τούς ἄφησε τό ἀφόρητο
κεντρί τοῦ θείου πόθου. Αὐτοί οἱ Ἅγιοι στενοχωρούμε
νοι γιά τήν παροῦσα ζωή ἔλεγαν: “Οἴμοι, ὅτι ἡ παροι
κία μου ἐμακρύνθη”. “Πότε ἥξω καί ὀφθήσομαι τῷ
προσώπῳ τοῦ Θεοῦ;”. Καί ἐπίσης, “ἀναλῦσαι καί σύν
36. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. οστ΄, σελ. 271-272.
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Χριστῷ εἶναι πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον”. Καί, “ἐδίψησεν
ἡ ψυχή μου πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν τόν ζῶντα”.
Καί, “νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου, Δέσποτα”. Βαρειά
σάν φυλακή αἰσθάνονταν τήν ζωή αὐτή. Ἔτσι ἀσυγ
κράτητη ἦταν ἡ ὁρμή σέ ἐκείνους πού ὁ θεῖος πόθος
ἄγγιξε τίς ψυχές τους»37.
Πρός τό ὑπέρκαλλον λοιπόν κάλλος καί τῶν ἐφετῶν
τό ἀκρότατον ἕλκεται ὅλος ὁ πόθος τῆς ψυχῆς, ὡς ἕνας
ἐγκάρδιος καί ἐκστατικός ἔρως38, γιά τόν ὁποῖον ὁ
Μέγας Βασίλειος γράφει: «Τί εἶναι θαυμασιώτερο ἀπό
τό θεῖο κάλλος; Ποιά ἔννοια δίνει μεγαλύτερη χαρά
ἀπό τήν ἔννοια τῆς μεγαλοπρεπείας τοῦ Θεοῦ; Ποιός
πόθος ψυχῆς εἶναι τόσο δριμύς καί ἀφόρητος, ὅσο εἶ
ναι αὐτός πού γίνεται ἀπό τόν Θεό στήν ψυχή πού
εἶναι καθαρή ἀπό κάθε κακία καί μέ ἀληθινή διάθεσι
λέγει: “τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἰμί”; (Ἆσμα ε΄ 8)»39.
Ἄν καί ὁ ἀσκητής τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας ἀξιώνεται ἀπό
τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ νά ἀπολαύσῃ τέτοιες πνευματικές
ἡδονές, δέν εἶναι ἐν τούτοις παντελῶς ἀπρόσβλητος ἀπό
τίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου καί ἀπό τήν ἐνέργεια τῶν
παθῶν, παρατηροῦν οἱ Ἱεροί Νηπτικοί. Διότι, κατά τόν
ἅγιο Ἰσαάκ, «ἡ ἀπάθεια εἶναι ὄχι τό νά μή αἰσθανθῇ
κανείς τά πάθη, ἀλλά τό νά μή τά δεχθῇ. Καθώς ἔχει
ἀπο
κτή
σει τίς διάφορες ἀρετές, τίς φανερές καί τίς
37. Μεγ. Βασιλείου, Ὅροι κατά πλάτος, ἐρώτ. β΄, PG 31, 909CD912A. Πρβλ. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. οστ΄, σελ.
272.
38. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. πδ΄, σελ. 278.
39. Μεγ. Βασιλείου, Ὅροι κατά πλάτος, ἐρώτ. β΄, PG 31, 909C.
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κρυπτές, ἀποδυναμώθηκαν μέσα του τά πάθη καί δέν
μποροῦν εὔκολα νά ξεσηκωθοῦν κατά τῆς ψυχῆς»40.
Αὐτή ἡ παρατήρησις παραπέμπει εὐθέως στό ἔργο
τῆς νήψεως, μέ τό ὁποῖο ἀρχίζει καί τελειώνει ἡ τήρη
σις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἄσκησις τῶν θεοφιλῶν
ἀρετῶν. Στό ἀπόσπασμα πού ἀκολουθεῖ καί τό ὁποῖο
παραθέτουν οἱ ἱεροί Νηπτικοί, ὁ Μέγας Βασίλειος πα
ρουσιάζει τόν ἐραστή τοῦ Θεοῦ καί τῆς θείας ἀπαθεί
ας νά ἀγωνίζεται νά ἀπομακρύνῃ τούς λογισμούς τῶν
πα
θῶν καί νά κρατῇ ἀνεπιθόλωτο τόν ὀ
φθαλ
μό τῆς
ψυχῆς: «Ἔχοντας γίνει λοιπόν ἐραστής τοῦ Θεοῦ καί
ἔχοντας τήν ἐπιθυμία νά φθάσῃ τήν θεία ἀπάθεια, ἔστω
καί στό ἐλάχιστο, καί νά γευθῇ τήν ἁγιότητα τοῦ πνεύ
ματος, τήν γαλήνη καί τήν ἀταραξία, τήν ἡμερότητα
καί τήν εὐφροσύνη καί τήν χαρά πού γεννιοῦνται ἀπό
αὐτές, ὁ Μοναχός προσπαθεῖ νά διώχνει μακρυά τούς
λο
γι
σμούς κάθε ὑλικοῦ καί σωματικοῦ πάθους πού
σκοτίζει τήν ψυχή, καί μέ καθαρό καί ἀνεπισκίαστο τό
ὄμμα τῆς ψυχῆς ἀπολαμβάνει τά θεῖα, καθώς ἀπλή
στως καταυγάζεται ἀπό τό θεῖο φῶς. Ἔχοντας γυμνά
σει τήν ψυχή σέ μία τέτοια ἕξι καί κατάστασι, γίνεται
οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ στόν βαθμό πού εἶναι δυνατή ἡ ὁ
μοίωσις μέ αὐτόν, καί γίνεται στόν Θεό πάρα πολύ
ἀγαπητός καί ποθητός»41.

40. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. πστ΄, σελ. 280.
41. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., ἔνθ’ ἀνωτ. Μεγ. Βασιλείου, Ἀσκητικαί
διατάξεις, PG 31, 1324CD.
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Ἡσυχία καί τήρησις τῶν πρακτικῶν ἐντολῶν
«Πρᾶξις γάρ θεωρίας ἐπίβασις», κατά τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ὅπου «πρᾶξις» εἶναι ἡ τήρησις
τῶν ἐντολῶν καί «θεωρία» εἶναι ἡ θέα τοῦ Θεοῦ, ἡ
ἔλλαμψις τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γράφει ὁ Ἅγιος: «Θέλεις
κάποτε νά γίνῃς θεολόγος καί τῆς θεότητος ἄξιος; Φύ
λασσε τίς ἐντολές. Βάδιζε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ. Διότι ἡ πρᾶξις εἶναι ἡ βάσις, πάνω στήν ὁποία
θά πατήσουμε γιά νά φθάσουμε τήν θεωρία ... Ἄς ἀπο
κτήσουμε τόν καρπό αὐτό τῆς φιλοπονίας, δηλαδή ὅλη
τήν ἔλλαμψι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅποια καί ἄν εἶναι
κατά τήν φύσι της, καί ὅποιας λογῆς κατά τήν ποιότη
τά της καί ὅση κατά τό μέγεθός της»42.
Σέ αὐτόν τόν κανόνα στοιχοῦντες καί τήν ἰδία ἐμ
πειρία ἔχοντες οἱ Ἱεροί Νηπτικοί, ὁρίζουν ὅτι δέν μπο
ρεῖ κανείς ἀπροϋποθέτως νά ὁδεύσῃ στά ἄδυτα τῆς
νο
ερᾶς ἡσυχίας, ἐάν δηλαδή προηγουμένως δέν ἔ
χῃ
ἀποκαθάρει τό θυμικόν καί τό ἐπιθυμητικόν. Ὁ ὅσιος
Θεόδ
 ωρος, ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, γράφει: «Μέ τήν πρα
κτική ἀρετή γινόμαστε κύριοι τῆς ἐπιθυμίας καί χαλι
ναγωγοῦμε τόν θυμό. Μέ τήν γνῶσι πάλι καί τήν θεω
ρία ὁ νοῦς κάνει φτερά καί, ἀφοῦ ὑψωθῆ πάνω ἀπό τά
ὑλικά πράγματα, φθάνει στόν Θεόν ἔχοντας ἐπιτύχει
τήν ἀληθινή μακαριότητα»43. Ὁ δέ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Πα
λαμᾶς λέγει παρομοίως: «οὔτε τό θυμικόν τῆς
42. Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος Κ΄, PG 35, 1080BC.
43. Κεφάλαια Ψυχωφελῆ Ρ΄, κεφ. Ϟστ΄ (96), Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν
Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Α΄, σελ. 322.
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ψυχῆς μπορεῖ νά εἶναι ὑγιές, ἄν δέν θεραπευθῇ προη
γουμένως τό ἐπιθυμητικό, οὔτε τό λογιστικό, ἄν δέν
θεραπευθοῦν προηγουμένως τά ἄλλα δύο»44.
Εἶναι προφανές ὅτι ἡ πρακτική ἐργασία τῆς τηρή
σεως τῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ στερεά βάσις γιά τήν ἄσκησι
τῆς νηπτικῆς ἐργασίας. Ἀλλά καί ἡ νῆψις διευκολύνει
τήν τήρησι τῶν ἐντολῶν. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, γιά τόν
ὁποῖο στά συγγράμματα τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν ὁ λόγος
περί τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς συμπλέκεται μέ τόν λόγο
περί νήψεως, ἀφορᾶ ὅλες τίς πρακτικές ἀρετές καί ἅ
πτεται ἀκόμη καί τῶν λεπτομερειῶν τῆς καθημερινῆς
μο
ναστικῆς ζωῆς. Μέ τήν νῆψι οἱ μέν ἀρχάριοι ἀν
τιλαμβάνονται ποιά πάθη κινοῦνται στήν καρδία καί
πρέπει μέ τήν τήρησι τῶν θείων ἐντολῶν νά ἀπομα
κρυνθοῦν, οἱ δέ τελειούμενοι ἐπιτηροῦν μήπως κλαπῇ
ὁ θησαυρός τῶν ἀρετῶν τους.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ὀνομάζει «ἑτοιμασία καρδίας»
τήν ἀποταγή τοῦ κόσμου καί τήν κάθαρσι τῆς ψυχῆς
ἀπό τίς ἐντυπώσεις τῆς κοσμικῆς ζωῆς. Αὐτές οἱ ἐν
τυπώσεις («προλήψεις», στήν ἀσκητική γλῶσσα) δέν
φεύγουν χωρίς τήν ἄσκησι τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν. Ὁ
ἀββᾶς Φιλήμων παραπέμπει στό κατωτέρω ἀπόσπα
σμα ἐπιστολῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «Ἀναχώρησις
ἀπό τόν κόσμο δέν εἶναι νά φύγῃς ἀπό αὐτόν σωματι
κῶς, ἀλλά νά διακόψῃς τήν ἐμπαθῆ διάθεσι τῆς ψυχῆς
44. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἐπιστολή πρός τήν σεμνοτάτην ἐν μονα
ζούσαις Ξένην, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Δ΄,
σελ. 100.
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πρός τό σῶμα καί νά γίνῃς ἄνθρωπος χωρίς πόλι, χω
ρίς σπίτι, χωρίς κάτι δικό σου, χωρίς ἰδιαίτερες φιλίες,
χωρίς κτήματα καί περιουσία, χωρίς μέριμνες, χωρίς
συναλλαγές, ἀμαθής τῶν ἀνθρωπίνων μαθημάτων, ἕ
τοιμος νά δεχθῇς νά τυπωθοῦν στήν καρδιά τά γράμ
ματα τῆς θείας διδασκαλίας. Ἑτοιμασία βέβαια τῆς
καρδίας εἶναι τό νά σβήσῃς τίς ἀπόψεις πού εἶχαν
ἐγκατασταθῆ στήν ψυχή ἀπό τίς κακές συνήθειες. Ἄλ
λωστε δέν εἶναι δυνατόν νά γράψῃς σέ κέρινη πλάκα,
ἄν δέν σβήσῃς προηγουμένως τά γράμματα πού ἦταν
ἤδη χαραγμένα»45.
Θά ἀναφερθοῦμε σέ ὡρισμένες μόνο ἀπό τίς πτυχές
τῆς «πράξεως», σέ ἐκεῖνες δηλαδή, γιά τίς ὁποῖες μᾶς
δίνουν τήν ἀφορμή οἱ παραπομπές τῶν Ἱερῶν Νηπτι
κῶν τῆς Φιλοκαλίας στόν Μέγα Βασίλειο, καί πάλι ὄχι
σέ ὅλες.
Ἡ παρθενία εἶναι μία ἀπό τίς τρεῖς θεμελιώδεις
ὑποσχέσεις τῆς μοναχικῆς ζωῆς. Στήν ἐπιμελῆ ἄσκησι
τῆς ἀρετῆς τῆς παρθενίας ἀναφέρεται ὁ ὅσιος Κασ
σιανός ὁ Ρωμαῖος στόν δεύτερο ἀπό τούς ὀκτώ λόγους,
τούς ὁποίους ἐπιστέλλει πρός Κάστορα Ἐπίσκοπον καί
ἐπιγράφει «Περί τῶν ὀκτώ τῆς κακίας λογισμῶν»46.
Φροντίζει νά καταστήσῃ σαφές ὅτι ἡ ἀρετή αὐτή δέν
ἐξαντλεῖται στήν καθαρότητα τοῦ σώματος ἀπό τίς
45. Μεγ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 2α, Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, PG 32, 225B.
Πρβλ. Ἀββᾶ Φιλήμονος, Λόγος πάνυ ὠφέλιμος, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν
Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Β΄, σελ. 242.
46. Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Α΄, σελ. 61-80.

37

σαρκικές ἁμαρτίες, ἀλλά ὁλοκληρώνεται μέ τήν καθα
ρότητα τῆς καρδίας ἀπό τό σύνολο τῶν παθῶν. Σέ αὐτόν
τόν λόγο ὁ ἅγιος Κασσιανός μνημονεύει ἰδιαίτερα τόν
Μέγα Βασίλειο. Γράφει: «Μετά ἀπό ὅσα εἴπαμε ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή, καλό εἶναι νά θυμηθοῦμε καί λόγους
τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ὁ ἅγιος Βασίλειος λοιπόν, ὁ ἐπί
σκοπος τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, εἶπε: “καί
γυναῖκα ἀγνοῶ καί παρθένος οὐκ εἰμί”. Τόσο καλά ἐ
γνώριζε ὅτι τό δῶρο τῆς παρθενίας δέν κατορθώνεται
μόνο μέ τήν σωματική ἀποχή ἀπό γυναῖκα, ὅσο μέ τήν
ἁγιωσύνη καί τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς»47.
Ἡ ἀρετή τῆς ἀκτημοσύνης εἶναι ἡ δεύτερη ἀπό τίς
βασικές ὑποσχέσεις πού δίνει ὁ μοναχός. Στό πάθος
πού τήν ἀντιστρατεύεται, τήν φιλαργυρία, ἀναφέρεται
ὁ ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος στόν τρίτο ἀπό τούς
«Περί τῶν ὀκτώ τῆς κακίας λογισμῶν» λόγο του. Σέ
αὐτόν τόν λόγο ἑρμηνεύει πῶς ὁ μοναχός πέφτει στό
πάθος τῆς φιλαργυρίας ἀπό τήν κακή του προαίρεσι καί
ἀπό ἀπιστία στήν ἀγάπη καί στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἐπίσης ἀποκαλύπτει ὅλες τίς κακές ἀλλοιώσεις πού
παθαίνει ὁ φιλάργυρος μοναχός, κατά τό ἀποστολικόν
«ρίζα γάρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία»
(Α΄ Τιμ. στ΄ 10), καί πού τόν ὁδηγοῦν στόν πνευματικό
θάνατο. Γιά νά θεμελιώσῃ τόν λόγο του ὁ ἅγιος Κασ
σιανός, φέρνει πρῶτα ἁγιογραφικά παραδείγματα καί
κατόπιν παραπέμπει πάλι στόν Μέγα Βασίλειο: «Εἶ
ναι καλό λοιπόν ἐδῶ», γράφει, «νά θυμηθοῦμε τόν λό
47. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 65.
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γο κάποιου Ἁγίου. Λέγεται ὅτι ὁ ἅγιος Βασίλειος, ὁ ἐ
πίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, εἶπε τά ἑξῆς
λόγια σέ κάποιον συγκλητικό πού ἀπαρνήθηκε τόν κό
σμο μέ χλιαρότητα καί κράτησε μερικά ἀπό τά χρήμα
τά του: “καί τόν συγκλητικό ἔχασες καί Μοναχός δέν
ἔγινες”»48.
Μεταξύ τῶν ἀρετῶν πού ἐπιμελεῖται ὁ μοναχός εἶναι
καί ἡ τακτική ἐξέτασις τῆς συνειδήσεώς του, συνήθως
κάθε βράδυ πρό τοῦ ὕπνου. Σέ αὐτή τήν πνευματική
ἐργασία προτρέπουν οἱ Ἱεροί Νηπτικοί, ἐπειδή τήν θε
ωροῦν πολύ βασική καί ἀπαραίτητη στόν ἀγῶνα τῆς
μετανοίας. Ὁ ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος, στόν περί
νήψεως καί ἀρετῆς λόγο του, ἐπιγραφόμενο Πρός Θε
όδουλον, γράφει τά ἑξῆς ἐπιγραμματικά: «Λέγει τό
στόμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ μέγας
Πατήρ ἡμῶν Βασίλειος: μέγα καλό, ὥστε νά μή ἁμαρ
τάνουμε, οὔτε τήν ἑπομένη ἡμέρα νά πέφτουμε στά
ἴδια ἁμαρτήματα, εἶναι νά ἀνακρίνουμε στό τέλος τῆς
ἡμέρας τήν συνείδησί μας σέ τί σφάλαμε καί τί δέν
κάναμε καλό. Αὐτό ἔκανε καί ὁ Ἰώβ γιά τόν ἑαυτό του
καί γιά τά τέκνα του (πρβλ. Ἰώβ α΄ 5)»49.
Ὁ ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός, τοῦ ὁποίου τό πε
ριληφθέν στήν Φιλοκαλία ἔργο ἔχει χαρακτηρισθῆ ἀπό
τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη «τῆς ἱερᾶς Νήψεως
ἀ
νακεφαλαίωσις» καί πράγματι περιλαμβάνει μία
πλήρη ἀσκητική διδασκαλία, παραπέμπει πολύ συχνά
48. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 69.
49. Ἔνθ’ ἀνωτ., κεφ. ξε΄, σελ. 151-152.
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στόν Μέγα Βασίλειο. Θά ἀναφερθοῦμε σέ δύο μόνο
ἀπό αὐτές τίς παραπομπές.
Ἡ μία παραπομπή ἀφορᾶ στήν πολύ βασική πτυχή
τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, τήν αὐτογνωσία, τήν ὁποία
ὁ ἀσκητής τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας ὀφείλει νά θέσῃ σέ πρώτη
προτεραιότητα. Ἡ αὐτογνωσία αὐτή δέν εἶναι ἀποτέ
λεσμα ψυχολογικῆς ἐνδοσκοπήσεως, ρεμβασμοῦ καί
φαντασιοκοπίας, ἀλλά ἀποτέλεσμα τῆς τηρήσεως τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ νοῦς δέν περιπλανᾶται, δέν ρεμ
βάζει, ἁπλῶς νήφει, ἐπιτηρεῖ καί διαπιστώνει τί προ
θυμοποιεῖται νά κάνῃ ἡ ψυχή: νά τηρῇ τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ ἤ νά κάνῃ τά δικά της ἐμπαθῆ θελήματα. Ἀντιλαμ
βά
νε
ται ἔτσι ὁ νοῦς ὅτι στήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς
πορείας ἡ ψυχή πολύ δύσκολα προτιμᾶ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ ἀπό τό δικό της ἐμπαθές θέλημα. Διαπιστώνει ὅ
μως ὅτι στό τέλος τῆς πνευματικῆς ὁδοῦ ὅ,τι ἐπιθυμεῖ
εἶναι μόνο τό θέλημα Θεοῦ50.
Σέ αὐτή τήν ὡρίμανσι συντελεῖ τά μέγιστα ἡ παι
δαγωγική ἐναλλαγή τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ καί τῶν
πειρασμῶν, ἀπό τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἀποκομίζει,
κατά τόν ἅγιο Πέτρο τόν Δαμασκηνό, ἐπίγνωσι τῆς ἀν
θρωπίνης ἀσθενείας, ταπεινοφροσύνη, πένθος πνευμα
τικό, πνεῦμα εὐχαριστίας καί πόθο Θεοῦ. Παραπέμπων
ὁ Ἅγιος στόν Μέγα Βασίλειο γράφει στό προ
οί
μι
ον
τῆς βίβλου του: «Ὅποιος ἔχει γνωρίσει τόν ἑαυτό του,
ὅπως λέγουν οἱ ἅγιοι Βασίλειος καί Γρη
γό
ρι
ος, ὅ
τι
βρίσκεται στό μέσον ἀνάμεσα στήν μεγαλωσύνη καί
50. Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμ. Γ΄, σελ. 13-17.

40

τήν ταπεινότητα, ἐπειδή ἔχει νοερή ψυχή καί θνη
τό
καί γήινο σῶμα, ποτέ δέν ἐπαίρεται οὔτε ἀπελπίζε
ται»51. Καί κατωτέρω: «Καί ἄλλα περισσότερα συλλο
γιζόμενος αὐτός πού γνωρίζει τήν ἀδυναμία του, μένει
ἄπτωτος. Καί εἶναι ἀδύνατον κάποιος νά φθά
σῃ σέ
τέτοια κατάστασι, ἐάν δέν πάθῃ πολλούς ψυχικούς καί
σωματικούς πειρασμούς καί ὑπομείνῃ μέ τήν δύναμι
τοῦ Θεοῦ καί ἀποκτήσῃ πεῖρα. Αὐτός παντελῶς δέν
τολμᾶ νά κάνῃ τό δικό του θέλημα ἤ νά παραδεχθῇ
κάποιο νόημα, χωρίς νά ἐρωτήσῃ τούς ἐμπείρους»52.
Ἀναφερόμενος εἰδικότερα ὁ ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμα
σκηνός στήν μέριμνα τῶν ἡσυχαστῶν γιά τήν αὐτογνω
σία, γράφει σχετικῶς σέ ἄλλο ἰδιαίτερο κεφάλαιο: «Ἐ
άν θέλουμε νά ἰδοῦμε σέ ποιό θανατηφόρο τρόπο ζωῆς
βρισκόμαστε, ἄς ἐγκαταλείψουμε τά θελήματά μας καί
τά βιοτικά πράγματα ... ἄς ἀφιερωθοῦμε μέ φιλότιμο
στήν μακαρία καί κατά Θεόν ἡσυχία ... Κάθησε, λέγει,
στό κελλί σου καί αὐτό θά σοῦ τά διδάξῃ ὅλα. Καί
πάλι: ἡσυχία εἶναι ἡ ἀρχή τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς,
ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος»53.
Ἡ δεύτερη παραπομπή τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ Δαμα
σκηνοῦ, στήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε, ἀφορᾶ στό θέμα
τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι τό
θεμέλιο τῆς προκοπῆς τοῦ ἀσκητοῦ στήν πνευματική
γνῶσι, διότι οὕτως ἤ ἄλλως ἡ πλάνη παραμονεύει καί
51. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 14.
52. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 15.
53. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 31.
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ἡ οἴησις δέν εἶναι δύσκολο νά παρεισφρύσῃ ἐκεῖ πού
ὑποτίθεται ὅτι κατορθώνεται ἡ πνευματική γνῶσις. Ὁ
ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός σημειώνει χαρακτηριστι
κά: «Αὐτός πού βρίσκεται ἀκόμη στήν ἀρχή τῆς θεο
γνωσίας, ὀφείλει νά γνωρίζῃ μέ ταπείνωσι ὅτι δέν γνω
ρίζει, καί νά λέγῃ γιά κάθε τι “δέν γνωρίζω”, ὅπως λέγει
ὁ Χρυσόστομος ... Γι’ αὐτό ὀφείλουμε, μέ βεβαία πίστι
καί ἀφοῦ ἐρωτήσουμε τούς ἐμπείρους, νά δεχόμαστε
τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καί τίς διακριτικές γνῶμες
τῶν διδασκάλων τόσο γιά τίς Ἅγιες Γραφές ὅσο καί
γιά τά αἰσθητά καί νοητά κτίσματα, ὥστε νά μή ἔχου
με εὔκολες πτώσεις ἀκολουθώντας τήν δική μας φρο
νιμάδα, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Δωρόθεος»54.
Ὅσον ἀφορᾶ τήν γνῶσι τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησί
ας, ὁ ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός κάνει εἰδική παρα
πομπή στόν Μέγα Βασίλειο. Ἐάν ἡ πλάνη σέ ἄλλα
ζητήματα εἶναι καταστρεπτική, πολύ καταστρεπτικό
τε
ρη εἶ
ναι ἡ δογματική πλάνη. Δέν χρειάζεται ἄλλη
ἁμαρτία νά συμβάλῃ σέ αὐτή τήν καταστροφή. Εἶναι
ἀρκετή ἡ ἀστοχία στό δόγμα. Γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος τονίζει
ἰδιαίτερα τήν συστολή καί τήν μετριοφροσύνη γιά τήν
ἀπόκτησι τῆς ἀπλανοῦς γνώσεως: «Πάντως ὀφείλουμε
νά φοβόμαστε περισσότερο τήν γνῶσι, μή τυχόν βρεθῇ
κρυμμένο στήν ψυχή ἔστω καί ἕνα πονηρό δόγμα, πού
μπορεῖ νά τήν ὁδηγήσῃ στήν ἀπώλεια χωρίς ἄλλη ἁ
μαρτία, λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος»55.
54. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 55-56.
55. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 56.
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Ἄλλος εἶναι ὁ τρόπος τῆς κοσμικῆς γνώσεως καί
ἄλλος τῆς πνευματικῆς. Οἱ Ἱεροί Νηπτικοί ἔχουν σαφῆ
ἐπίγνωσι αὐτῆς τῆς διαφορᾶς: «Ἡ μέν πνευματική
γνῶσις εἶναι χάρισμα, ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη τοῦ λόγου εἶναι
μάθημα ἀνθρώπινο, ὅπως τά ὑπόλοιπα μαθήματα τοῦ
κόσμου τούτου, καί δέν συμβάλλει πρός σωτηρίαν
ψυχῆς»56. Ὅσον ἀφορᾶ μάλιστα τήν γνῶσι τῶν θείων
Γραφῶν, οἱ νηπτικοί Πατέρες τονίζουν ἰδιαίτερα τήν
ἀνάγκη τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας καί τῆς καθαρᾶς
προσευχῆς, ὥστε ἡ γνῶσις νά εἶναι ἀπλανής. Γράφει ὁ
ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός: «Ἄλλη εἰκόνα δείχνει ἡ
Γραφή στούς ὑπολοίπους ἀνθρώπους, ἔστω καί ἄν νο
μίζουν ὅτι ξέρουν, καί ἄλλη εἰκόνα δείχνει σέ ἐκεῖνον
πού ἔχει ἀφοσιωθῆ στήν ἀδιάλειπτη προσευχή, δηλαδή
στό νά ἔχῃ σέ ὅλα τά θέματα τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ ἀντί
ἀναπνοῆς, ἀκόμη καί ἄν αὐτός εἶναι κατά κόσμον ἁ
πλοῦς καί ἀμαθής τῶν ἀνθρωπίνων μαθημάτων, ὅπως
λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος»57. Καί στήν ἴδια συνάφεια
προσθέτει: «Λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος ὅτι, ὅταν εὕρῃ
ὁ Θεός καθαρή τήν καρδιά ἀπό ὅλες τίς κοσμικές ὑ
ποθέσεις καί γνώσεις, τότε σάν σέ ἄγραφο βιβλίο γρά
φει τά δικά του διδάγματα· καί τό λέγω αὐτό, γιά νά
ἀποφεύγῃ κανείς νά μελετᾷ ὅσα δέν συντελοῦν στήν
εὐαρέστησι τοῦ Θεοῦ»58.

56. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 68.
57. Ἔνθ’ ἀνωτ.
58. Ἔνθ’ ἀνωτ.
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Θά ἦταν παράλειψις, ἐάν δέν ἀναφέραμε ὅτι οἱ Ἱε
ροί Νηπτικοί μετ’ ἐμφάσεως παραπέμπουν στήν περί
φη
μη πραγματεία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Εἰς τό
πρόσεχε σεαυτῷ». Πρόκειται γιά τό παλαιοδιαθηκικό
ρητόν «πρόσεχε σεαυτῷ, μή γένηται ῥῆμα κρυπτόν ἐν
τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα» (Δευτ. ιε΄ 9), στό ὁποῖο εἶναι
ἔκ
δηλη ἡ προτροπή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τοῦ
Μωυσέως πρός τόν παλαιό Ἰσραήλ νά νήφῃ, ὥστε ὄχι
μόνο νά μή πράττῃ πονηρά, ἀλλά καί νά μή ἐπιτρέπῃ
νά γεννῶνται στήν καρδία λογισμοί πονηροί. Ὁ ἅγιος
Πέτρος ὁ Δαμασκηνός γράφει τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα:
«Ἡ μέριμνα τοῦ βίου δέν ἀφήνει κάποιον νά φροντίζῃ
γιά τήν ψυχή του καί νά γνωρίζῃ τήν κατάστασί της,
ὅπως τήν γνωρίζει ἐκεῖνος πού σχολάζει καί προσέχει
στόν ἑαυτό του, ὅπως λέγεται στόν μωσαϊκό νόμο:
“Πρόσεχε σεαυτῷ”, καί τά ἑξῆς. Καί σχετικά μέ αὐτό
τό ρητό ἔγραψε ὁ Μέγας Βασίλειος ἕνα πανέμορφο
λό
γο καί γεμᾶτο ἀπό κάθε σοφία. Μάλιστα χωρίς
προσοχή καί ἐγρήγορσι τοῦ νοῦ εἶναι ἀδύνατον νά σω
θοῦμε καί νά λυτρωθοῦμε ἀπό τόν διάβολο»59.
Ἡσυχία καί μετοχή στήν θεία Εὐχαριστία
Ἡ νηπτική ἐργασία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν δέν εἶναι
ἀποκομμένη καί αὐτονομημένη ἀπό τήν λατρευτική
καί λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Καμμία σωματική
ἤ ψυχική ἄσκησις δέν συνεργεῖ πρός τήν θέωσι τοῦ
ἀν
θρώπου, ἐάν δέν γίνεται γιά τόν Χριστό καί ἐν
59. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 29-30.
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Χριστῷ, δηλαδή ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἡ ἄσκησις, ἡ νῆψις
καί ἡ ἡσυχία ἐκφράζουν καί συνιστοῦν τήν ἀνθρωπίνη
συνέργεια, μέ τήν ὁποία ἐκφράζεται ἡ προθυμία τῆς
προαιρέσεώς μας γιά τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Ἀλλά
τήν ἴδια τήν σωτηρία, τήν κάθαρσι, τήν ἔλλαμψι καί
τήν θέωσι τήν χαρίζῃ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέ τήν Χάρι τοῦ
Ἁγίου Του Πνεύματος.
Αὐτή τήν αἴσθησι ἔχοντες οἱ ἅγιοι Ξανθόπουλοι γρά
φουν, πλήν τῶν συμβουλῶν τους γιά τήρησι τοῦ καθή
κοντος τῆς ψαλμωδίας καί τῆς ἄλλης λατρευτικῆς ζωῆς,
καί τά ἑξῆς ἀξιομνημόνευτα περί τῆς ἀνάγκης συμμε
τοχῆς τοῦ ἡσυχαστοῦ στό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαρι
στίας: «Τίποτε ἄλλο δέν συνεργεῖ καί δέν βοηθεῖ τόσο
πολύ στήν κάθαρσι τῆς ψυχῆς, τόν φωτισμό τοῦ νοῦ, τόν
ἁγιασμό τοῦ σώματος καί τήν μεταστοιχείωσι καί τῶν
δύο πρός τό θειότερο καί τήν ἀθανασία, ὅπως βέβαια
καί στήν ἀποτροπή τῶν παθῶν καί τῶν δαιμόνων, ἤ
μᾶλλον πιό σωστά νά τό εἰπῶ, στήν ἕνωσι καί στήν θεία
καί ὑπερφυῆ συνάφεια καί ἀνάκρασι μέ τόν Θεό, ὅσο
ἡ συνεχής μετάληψις καί κοινωνία τῶν ἁγίων, ἀχράν
των καί ἀθανάτων καί ζωοποιῶν μυστηρίων, αὐτοῦ
δηλαδή τοῦ τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου
καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ, ἡ ὁποία γίνεται μέ
ὅσο εἶναι δυνατόν στόν ἄνθρωπο εἰλικρινῆ καρδιά καί
διάθεσι»60. Δέν παραλείπουν μάλιστα νά τονίσουν τήν
συνεχῆ θεία μετάληψι μέ παραπομπή τους στόν Μέγα
Βασίλειο γράφοντες: «Ὁμοίως γράφει καί ὁ Μέγας
60. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., κεφ. Ϟα΄ (91), ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 284.
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Βασίλειος στήν πρός Καισαρία τήν πατρικία ἐπιστολή
του: καί τό νά κοινωνοῦμε κάθε ἡμέρα καί νά μετα
λαμβάνωμε τοῦ Ἁγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χρι
στοῦ, εἶναι καλό καί ὠφέλιμο ... Ἐμεῖς πάντως κοινω
νοῦμε τέσσερις φορές τήν ἑβδομάδα, τήν Κυριακή, τήν
Τετάρτη, τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο, καί τίς ἄλ
λες ἡμέρες, ἐάν εἶναι μνήμη κάποιου Ἁγίου»61.
Ἐπίλογος
Ἡ παροῦσα ἐργασία δέν μπορεῖ νά θεωρηθῇ συστη
ματική μελέτη οὔτε τῆς ἡσυχαστικῆς διδασκαλίας τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου οὔτε τῆς ἀξιοποιήσεώς της ἀπό
τούς Ἱερούς Νηπτικούς. Ἀποτελεῖ μᾶλλον μία προσέγ
γισι καί στά δύο αὐτά θέματα. Αὐτή ὅμως ἡ προσέγγισις
εἶναι ἱκανή νά δείξῃ ὅτι ἡ πλουσία ἀναφορά τῶν Ἱερῶν
Νηπτικῶν στό ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τόσο στήν
θεολογία περί τοῦ ἀκτίστου χαρακτῆρος τῆς θείας καί
θεοποιοῦ Χάριτος ὅσο καί στίς πρακτικές προτροπές
του γιά νηπτική καί ἡσυχαστική ζωή, ὁδηγεῖ μέ κάθε
ἀσφάλεια στό συμπέρασμα ὅτι ὁλόκληρο τό ἀσκητικό
ἔρ
γο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου διαπνέεται ἀ
πό τήν
δροσιά τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας. Οἱ ἀναφορές τοῦ Μεγάλου
Βα
σιλείου εἶναι σχετικῶς περιωρισμένες σέ ἀ
ριθμό
καί ἔκτασι, διότι «ἔγραφε σέ ἀνθρώπους πού ἐγνώ
ριζαν τό θέμα», ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Νικόδημος,
δηλαδή ἐγνώριζαν ὅτι καί οἱ πρακτικές συμβουλές του
δέν ἦσαν μοναστική καθηκοντολογία ἤ στήν καλλίτερη
61. Καλλίστου καί Ἰγνατίου..., κεφ. Ϟβ΄ (92), ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 288.
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περίπτωσι ἁπλῶς σύνταγμα μοναστικῶν κανονισμῶν.
Ἀπώτερος σκοπός ὅλων τῶν πρακτικῶν συμβουλῶν
(βλ. Κατά πλάτος ὅρους καί σειρά Ἐπιστολῶν του),
πού ἀφοροῦν καθημερινά ζητήματα συμπεριφορᾶς καί
δραστηριότητος τῶν μοναχῶν, εἶναι ἡ «ἑτοιμασία τῆς
καρδίας»62, ὥστε αὐτή νά γίνῃ ναός Θεοῦ, νά καθαρι
σθῇ ἀπό τά ἐπείσακτα στήν φύσι μας ἐμπαθῆ κινήμα
τα καί νοήματα καί νά καταστῇ δεκτική τῆς μεγάλης
Χάριτος τῆς θεώσεως.
Ἡ βασιλειανή μοναστική παράδοσις πέρασε μέσῳ
τῶν μεγάλων κοινοβίων καί τῶν μεγάλων ἀσκητῶν Πα
τέρων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Κων/πόλεως στό Ἅγι
ον Ὄρος. Σέ αὐτό ἀναδείχθηκαν κορυφαῖοι ἡσυχασταί,
ἀλλά ἡ νηπτική ἐργασία καλλιεργήθηκε καί μεταξύ
τῶν κοινοβιατῶν. Ἐξαίρετο παράδειγμα ἀσκητοῦ πού
συνεδύασε τό κοινόβιο μέ τήν νηπτική ζωή εἶναι ὁ ἅγι
ος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, πού ἔζησε στό μεγάλο κοι
νό
βιο τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ
αἰῶνος. Στήν Ἱερά Μονή μας ἀνεφάνησαν σχετικά
πρόσφατα δόκιμοι ἡσυχασταί καί νηπτικοί ἄνδρες οἱ
μακαριστοί, Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καθηγούμενος αὐτῆς, ὁ
ὁποῖος ἐκοιμήθη τό 1953, καί ὁ μοναχός Αὐξέντιος, ὁ
ὁποῖος ἐκοιμήθη τό 1981.
Οἱ Ἱεροί Νηπτικοί τοῦ 14ου αἰῶνος μέ τήν συχνή
καί εὐλαβική ἀναφορά τους στόν Μέγα Βασίλειο, καί
στήν συνέχεια οἱ φιλοκαλικοί Πατέρες τοῦ 18ου αἰῶνος
μέ τήν Φιλοκαλία τους, μᾶς παραδίδουν τό ἦθος πού
62. Μεγ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 2α, Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, PG 32, 225B.
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διά τῶν αἰώνων διαπνέει τόν Ὀρθόδοξο Μονα
χι
σμό
καί ἀφορᾶ στόν σεβασμό πού ὀφείλουμε ὡς φιλοπά
τορες υἱοί ἀπέναντι στούς ἁγίους Πατέρας, «οἵτινες
ἐλάλησαν ἡμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ» (πρβλ. Ἑβρ. ιγ΄
7). Τόσο στήν θεολογία ὅσο καί στήν πρακτική ζωή τό
«ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι» εἶναι πάντοτε ἐπίκαι
ρο, ἐφ’ ὅσον οἱ τυχόν νεωτερισμοί καί αὐτοσχεδιασμοί
ἀπομακρύνουν ἀπό τό μακάριο τέλος τῆς κατά Χρι
στόν ἀσκήσεως καί νήψεως, πού εἶναι τό νά «ἐ
πι
στρέψουμε στήν τελεία Χάρι τοῦ Πνεύματος, ἡ ὁποία
μᾶς δωρήθηκε ἐξ ἀρχῆς στό Ἅγιο Βάπτισμα καί μένει
μέσα μας, ἀλλά εἶναι σάν τήν σπίθα πού τήν ἔ
χουν
καταχώσει τά πάθη μέσα στήν στάχτη, καί, μόλις αὐ
τή ξαναλάμψει μέ λαμπρότητα, νά ἀνοίξουν τά μάτια
μας, νά φωτισθοῦμε νοερά καί ἑπομένως νά τελειω
θοῦμε καί νά θεωθοῦμε ὅπως πρέπει»63.

63. Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, ἔνθ’ ἀνωτ., τόμος Α΄, Προοίμιον
ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, σελ. κα΄.
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Τ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

ά ἐφετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τόν λαό μας σέ
κρίσιμη ἀκόμη κατάστασι. Οἱ ἐπικυρίαρχοι δανει
σταί μας ἐπιβάλλουν ὅλο καί πιό δυσβάστακτες φο
ρολογίες. Οἱ νέοι μας μαστίζονται ἀπό τήν ἀνεργία.
Οἱ ἡλικιωμένοι βιώνουν πρωτοφανῆ ἀνασφάλεια. Γιά
πολλούς χάθηκε ἡ ἐλπίδα. Συνάνθρωποί μας δέν ἀντέ
χουν πλέον τήν οἰκονομική δυσπραγία. Οἱ περισσότεροι
ἀγωνιοῦν γιά περαιτέρω συνέπειες. Κάποιοι ἀπελπί
ζονται καί, δυστυχῶς, ὡρισμένοι αὐτοκτονοῦν.
Στήν προσπάθεια νά δοθῇ κάποια λύσις γίνονται
πο
λιτικές, οἰκονομικές καί ἄλλες ἀναλύσεις, γιά νά
βρεθῇ τί φταίει, τί μᾶς ὡδήγησε μέχρις ἐδῶ.
Οἱ πιστοί ἄνθρωποι ὅμως θέτουν ἀλλοιῶς τό ἐρώτη
μα: Τί θέλει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς; Γιατί ἐπέτρεψε αὐτή τήν
δοκιμασία; Ἀναζητοῦν τήν αἰτία μέ ἐλπίδα σέ Ἐκεῖνον
πού προνοεῖ μέ ἀγάπη γιά τόν κόσμο του.
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Αἰσθανόμαστε ἀδύναμοι καί πτωχοί, γιά νά δώσου
με μία δική μας ἀνθρώπινη ἀπάντησι. Γι’ αὐτό προσ
φεύγουμε στόν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως καταγρά
φηκε στίς Ἅγιες Γραφές, διότι αὐτός φανερώνει τούς
ἀπορρήτους λόγους τῆς Ἱστορίας, πού εἶναι ἄγνωστοι
καί ἀκατανόητοι σέ ὅσους δέν τήν βλέπουν ὡς φιλάν
θρωπη παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ.
Ἡ δοκιμασία πού περνᾶμε σήμερα ἔχει πολλές ὁ
μοιότητες μέ τήν ταλαιπωρία τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ κατά
τήν ἑβδομηκονταετῆ αἰχμαλωσία του στήν Βαβυλῶνα.
Τό κράτος τῶν Ἰουδαίων εἶχε καταλυθῆ ἀπό τόν βα
σιλέα Ναβουχοδονόσορα, ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος εἶχε
καταστραφῆ, τά ἱερά σκεύη του εἶχαν διαρπαγῆ καί ὁ
λαός ἁλυσοδεμένος μεταφέρθηκε στήν Βαβυλῶνα. Ἡ
θλίψις τοῦ λαοῦ γιά τόν ξεριζωμό καί ἡ δυστυχία τῆς
σκλαβιᾶς ἦσαν ἀπερίγραπτες. Ὁ θρῆνος καί ὁ ὀδυρμός
γιά τήν χαμένη ἐπίγεια Ἱερουσαλήμ ἦταν καθημερινός
τρόπος ζωῆς. Στίς ὄχθες τῶν ποταμῶν τῆς Βαβυλώνας
μοιρολογοῦσαν φέρνοντας στήν μνήμη τους τήν Ἱερου
σαλήμ: «Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσα
μεν καί ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σι
ών». Στίς παρόχθιες ἰτιές κρεμοῦσαν οἱ ταλαίπωροι
αἰχμάλωτοι τά μουσικά τους ὄργανα. Δέν ἤθελαν νά
τραγουδήσουν τά ἱερά τους ἄσματα σέ ξένη γῆ. «Πῶς
ἄσομαι τήν ᾠδήν Κυρίου ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;». Δέν ἤθε
λαν νά λησμονήσουν ὅτι ἡ ἐπίγεια πατρίδα τους, ἐρη
μωμένη καί κατεσκαμμένη, τούς περιμένει. Ἡ λησμο
50

σύνη θά ἦταν ἡ ὁλοκληρωτική τους καταστροφή. Νά
ξεραθῇ τό χέρι μου, νά χάσω τήν λαλιά μου, ἔλεγαν
θρηνητικά, ἄν σέ ξεχάσω, Ἱερουσαλήμ, ἄν δέν σέ ἔχω
σάν τήν πρώτη μου λαχτάρα: «Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου,
Ἱ
ε
ρου
σα
λήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ
γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐάν μή σου μνησθῶ, ἐάν
μή προανατάξωμαι τήν Ἱερουσαλήμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς
εὐφροσύνης μου» (Ψαλμ. ρλστ΄ 5-6).
Ἀνάμεσα σέ αὐτόν τόν λαό ἔζησαν συναιχμάλωτοι
καί τέσσερις εὐγενεῖς νέοι, ὁ προφήτης Δανιήλ καί οἱ
Τρεῖς Παῖδες, Ἀνανίας, Ἀζαρίας καί Μισαήλ. Ἀνατρά
φηκαν στήν βασιλική αὐλή τοῦ Ναβουχοδονόσορα καί
ἔλαβαν ὑψηλά ἀξιώματα. Ἀλλά, γιά τήν εὐσέβειά τους
στόν ἀληθινό Θεό καί τήν προσήλωσι στίς παραδόσεις
τῶν πατέρων τους, συκοφαντήθηκαν καί δοκιμάσθηκαν
σκληρά. Ὁ προφήτης Δανιήλ ρίχθηκε στόν λάκκο τῶν
λεόντων καί οἱ Τρεῖς Παῖδες στήν κάμινο τοῦ πυρός.
Εὑρισκόμενοι μέσα σέ αὐτές τίς φρικτές συνθῆκες, πού
ξεπερνοῦν κάθε περιγραφή, ἔνοιωσαν θαυμαστή θεία
παρέμβασι καί παρηγορία. Ἄγγελος Κυρίου ἐδρόσιζε
τούς τρεῖς νέους μέσα στό καμίνι τῆς φωτιᾶς καί ἄλ
λος ἄγγελος ἡμέρεψε τά θηρία, γιά νά μή βλάψουν τόν
Δανιήλ. Στό ἀποκορύφωμα τῆς δοκιμασίας τους ἀλλά
καί τῆς θείας εὐλογίας, ἀπό τίς καρδιές τῶν εὐσεβῶν
νέ
ων ἐπήγασε ἡ γνωστή ἐξομολογητική καί δο
ξο
λο
γική προσευχή, ὁ θαυμάσιος «Ὕμνος τῶν Τριῶν Παί
δων» (Δαν. γ΄).
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Αὐτή ἡ προσευχή, τήν ὁποία ἐνέπνευσε τό Ἅγιο
Πνεῦμα στίς ψυχές τῶν μαρτύρων τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ,
ἀποκαλύπτει τήν πραγματική αἰτία τῆς βαβυλώνειας
αἰχμαλωσίας τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.
Αἰτία τῶν δεινῶν τους ἦταν οἱ ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ
τους. Μέσα ἀπό τήν φλόγα τῆς καμίνου, ἐξ ὀνόματος
ὅλου τοῦ λαοῦ, ἄν καί αὐτοί οἱ ἴδιοι δέν ἦσαν ποτέ
ἀνυπάκουοι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, οἱ τρεῖς νέοι ἐξωμο
λογοῦντο μέ τά ἑξῆς λόγια: «Εὐλογητός εἶσαι, Κύριε,
ὁ Θεός τῶν πατέρων μας. Δοξασμένο τό ὄνομά σου εἰς
τούς αἰῶνας. Ὅ,τι ἀποφάσισες γιά μᾶς καί τήν ἁγία
πό
λη τῶν πατέρων μας, τήν Ἱερουσαλήμ, ὅλα εἶναι
δίκαια καί σωστά. Ὅλα μᾶς βρῆκαν γιά τίς ἁμαρτίες
μας. Ἁμαρτήσαμε πολύ, ἀνομήσαμε καί σέ ξεχάσαμε.
Δέν τηρήσαμε τίς ἐντολές σου. Δέν σέ ὑπακούσαμε, ὥ
στε νά εὐτυχήσουμε. Καί τώρα μᾶς ἔχεις παραδώσει
στά χέρια τῶν παρανόμων ἐχθρῶν μας, στήν δούλευση
ἀδίκου καί πονηροτάτου βασιλέως» (πρβλ. Δαν. γ΄ 28).
Καί ὁ προφήτης Δανιήλ, συλλογιζόμενος τήν αἰτία
τῆς αἰχμαλωσίας τους, παρομοίως ἐξωμολογεῖτο ὑπέρ
ὅλου τοῦ λαοῦ: «Κύριε ὁ Θεός ὁ μέγας καί θαυμαστός,
ὁ φυλάσσων τήν διαθήκην σου καί τό ἔλεός σου τοῖς
ἀ
γαπῶσί σε καί τοῖς φυλάσσουσι τάς ἐντολάς σου,
ἡ
μάρ
τομεν, ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν καί ἀπέστημεν
καί ἐξεκλίναμεν ἀπό τῶν ἐντολῶν σου καί ἀπό τῶν
κριμάτων σου. Καί οὐκ εἰσηκούσαμεν τῶν δούλων σου
τῶν προφητῶν, οἵ ἐλάλουν ἐν τῷ ὀνόματί σου πρός
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τούς βασιλεῖς ἡμῶν καί ἄρχοντας ἡμῶν καί πατέρας
ἡμῶν, καί πρός πάντα τόν λαόν τῆς γῆς» (Δαν. θ΄ 4-6).
Ὁ πόνος τῆς σκληρῆς ἐξορίας εἶχε πιά μαλακώσει
τούς σκληροκάρδιους Ἰουδαίους, τούς εἶχε θυμίσει τά
παρακλητικά καί ἀφυπνιστικά κηρύγματα τοῦ προ
φήτου Ἱερεμία, τότε πού σέ ἡμέρες εὐμάρειας οἱ ἄρ
χον
τες, οἱ ἱερεῖς καί ὁ λαός εἶχαν ἐγκαταλείψει τήν
πίστι στόν ἀληθινό Θεό, προσέθεταν παρανομίες πάνω
στίς παρανομίες καί ἐμόλυναν μέ εἴδωλα τόν Ναό τοῦ
Σολομῶντος: «καί πάντες οἱ ἔνδοξοι Ἰούδα καί οἱ ἱε
ρεῖς καί ὁ λαός τῆς γῆς ἐπλήθυναν τοῦ ἀθετῆσαι ἀ
θετήματα βδελυγμάτων ἐθνῶν καί ἐμίαναν τόν οἶκον
Κυρίου τόν ἐν Ἱερουσαλήμ» (Β΄ Παραλ. λστ΄ 14). Τότε
πού μέ ἀλαζονεία περιγελοῦσαν τούς ἀπεσταλμένους
τοῦ Θεοῦ, ἐξευτέλιζαν τά λόγια Του καί μέ ἀφροσύνη
καί ἀγνωμοσύνη περιφρονοῦσαν τήν φιλανθρωπία Του,
μέχ ρι πού ἔφθασε ἡ ὀργή Του, γιατί ἔμειναν ἀδιόρθω
τοι: «καί ἐξαπέστειλε Κύριος ὁ Θεός τῶν πα
τέ
ρων
αὐ
τῶν ἐν χειρί τῶν προφητῶν αὐτοῦ ὀρ
θρί
ζων καί
ἀποστέλλων τούς ἀγγέλους αὐτοῦ, ὅτι ἦν φειδόμενος
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καί τοῦ ἁγιάσματος αὐτοῦ· καί ἦσαν
μυκτηρίζοντες τούς ἀγγέλους αὐτοῦ καί ἐξουδενοῦντες
τούς λόγους αὐτοῦ καί ἐμπαίζοντες ἐν τοῖς προφήταις
αὐτοῦ, ἕως ἀνέβη ὁ θυμός Κυρίου ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ,
ἕως οὐκ ἦν ἴαμα» (Β΄ Παραλ. λστ΄ 15-16). Θυμήθηκαν
οἱ ταλαίπωροι ἐξόριστοι τῆς Βαβυλώνας ὅτι τότε ἦλθε
ἡ ὀργή τοῦ ἐξανδραποδισμοῦ, ὅταν πιά ἡ ἀσέβειά τους
καί ἡ ἀλαζονεία τους δέν ἔπαιρναν ἄλλη διόρθωσι.
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Εἶναι φανερό ἀπό τήν ἐξομολόγησι τῶν ἁγίων Τρι
ῶν νέων καί τοῦ Δανιήλ ὅτι ἡ αἰτία τῶν δοκιμασιῶν
τοῦ λαοῦ τους ἦταν ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό τῶν πα
τέρων τους, ἡ ἀνυπακοή στό θέλημά Του, καί ὅτι οἱ δο
κιμασίες ἦταν φανέρωσις τῆς παιδαγωγούσης ἀγάπης
Του πρός τόν λαό Του, ἀπό τόν ὁποῖο περίμενε μετά
νοια καί διόρθωσι.
Ἡ ἀποστασία τῶν Ἰουδαίων ἦταν, ὅπως φαίνεται,
καθολική. Καί οἱ ἄρχοντες καί οἱ ἀρχόμενοι εἶχαν τό
δικό τους μερίδιο στήν ἀποστασία. Οἱ ἄρχοντες μπορεῖ
νά εἶχαν μεγαλύτερη εὐθύνη, ἀλλά καί ὁ λαός εἶχε τίς
δικές του εὐθῦνες.
Ὁ Ναβουχοδονόσορ εἶχε γίνει τό παιδαγωγικό ὄρ
γανο τοῦ Θεοῦ. Ἐδυνάστευε τούς Ἰουδαίους κατά πα
ραχώρησιν Θεοῦ, γιά νά ἀντιληφθοῦν τά λάθη καί τίς
παρεκτροπές τους καί νά ἔλθουν σέ μετάνοια.
Χρειάσθηκε ὅμως νά εὑρεθοῦν καί πρόσωπα μέ
προφητικό χάρισμα, τά ὁποῖα μέσα στήν κόλασι τῆς
δυστυχίας θά διέσωζαν τήν εὐσέβεια καί θά ἀποτελοῦ
σαν τό ἐκλεκτό λεῖμμα, χάριν τοῦ ὁποίου ὁ Θεός θά
ἔσωζε ὅλον τόν ταλαιπωρημένο λαό.
Ἑβδομήντα χρόνια κράτησε ἡ αἰχμαλωσία τῶν Ἰου
δαίων στήν Βαβυλῶνα. Ἀνάλογες ἤ καί πιό μακρόχρο
νες ἦσαν καί οἱ νεώτερες δοκιμασίες τοῦ χριστιανικοῦ
μας λαοῦ. Δέν ξέρουμε πόσο θά κρατήσῃ ἡ τωρινή δική
μας δοκιμασία. Τό μήνυμα τῶν ἁγίων Τριῶν Παίδων,
τό ὁποῖο διαχρονικά περνᾶ μέχρις ἐμᾶς σήμερα, εἶναι ἡ
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πρόσκλησις σέ μετάνοια, στήν μετάνοια πού ἐκφράζει
ἡ προσευχή τους. Μᾶς προσκαλοῦν νά ἐπιστρέψουμε
στήν πνευματική παρακαταθήκη, τήν ὁποία μᾶς ἄφη
σαν οἱ πατέρες μας καί ἐμεῖς τήν ξεχάσαμε, θαμπω
μέ
νοι ἀπό τήν αἴγλη τῶν φώτων τῆς Ἑσπερίας καί
ἀποχαυνωμένοι ἀπό τήν εὐμάρεια τῆς οἰκονομικῆς της
δῆθεν ἀκμῆς. Ἐποιήσαμε καί ἐμεῖς, ἄρχοντες καί ἀρ
χόμενοι, «τό πονηρόν ἐνώπιον Κυρίου» καί ἴσως τώρα
συνειδητοποιοῦμε καλλίτερα τίς μεγάλες μας ἁμαρτί
ες: Διώχνουμε τόν Χριστό ἀπό τήν παιδεία, γιά νά τήν
κάνουμε πανθρησκειακή. Τόν ἀπομακρύνουμε ἀπό τήν
δημόσια ζωή, διότι μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία Του. Κα
ταργοῦμε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἐπειδή ἐξ
υ
πη
ρε
τοῦνται τά μεγάλα οἰκονομικά συμφέροντα. Βλασφη
μοῦμε τό πανάγιο Πρόσωπό Του μέ χυδαῖες θεατ ρικές
καί κινηματογραφικές ταινίες καί βιβλία. Νομιμοποι
ήσαμε τήν διάλυσι τῆς οἰκογενείας καί τήν φρικτή ἁ
μαρτία τῶν ἐκτρώσεων. Ἀνεχθήκαμε τήν πλεονεξία τῶν
πλουτοκρατῶν καί τήν διαφθορά στήν δημόσια διοίκη
σι. Παραδοθήκαμε στό χρῆμα, στήν σάρκα, στήν δόξα.
Χάσαμε τήν ἀνθρωπιά μας, κλειστήκαμε στήν φιλαυ
τία μας. Ἐγκαταλείψαμε τήν πατροπαράδοτη εὐσέ
βεια ὡς ἀναχρονιστική καί ἐκκοσμικευθήκαμε, γιά νά
εἴμαστε σύγχρονοι καί κοινωνικά παραδεκτοί. Νοθεύ
σαμε τά Ὀρθόδοξα θεολογικά μας κριτήρια, δημιουρ
γήσαμε διάφορες «θεολογίες» πού δέν συμφωνοῦν μέ
τήν θεολογία τῶν Ἁγίων Πα
τέ
ρων μας, αὐ
το
σχεδιά
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ζουμε μέ αὐθάδεια, γιά νά ἐγκλιματισθοῦμε δῆθεν στό
παγκοσμιοποιμένο περιβάλλον.
Χάσαμε τόν προσανατολισμό μας, καί γι’ αὐτό γίνα
με ὑποχείριοι τῶν δυναστῶν. Τό ἔχει δείξει ἐπανειλημ
μένως ἡ Ἱστορία, ὅτι οὔτε οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου οὔτε
οἱ κραταιοί οἰκονομικοί μηχανισμοί θά μποροῦσαν νά
μᾶς ὑποδουλώσουν, ἐάν ἐμεῖς δέν εἴχαμε παρακούσει
τόν Ἅγιο Θεό.
Πλησιάζουμε στήν παγχαρμόσυνη ἑορτή τῶν Χρι
στουγέννων. Ἡ ἐλπίδα πάλι προβάλλει. Κατά τήν προ
εόρτιο αὐτή περίοδο ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ ἰδιαιτέρως τόν
προφήτη Δανιήλ καί τούς ἁγίους τρεῖς Παῖδας. Μέ τήν
ζωή τους προετύπωσαν καί προεφήτευσαν τά γεγονότα
τῆς ἐνσάρκου θείας Οἰκονομίας. Ὁ προφήτης Δανιήλ
μάλιστα εἶχε πολλές καί μεγάλες θεϊκές ἀποκαλύψεις.
Εἶδε μεταξύ ἄλλων τόν Παλαιό τῶν Ἡμερῶν, πού δέν
εἶναι ἄλλος ἀπό τόν σαρκωθέντα Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν
ἐναν
θρωπήσαντα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί Σωτῆρα
μας.
Τήν γέννησί Του ἀπό τήν Παρθένο Μαρία θά ἑορ
τάσουμε καί πάλι. Αὐτός εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά
μᾶς παρηγορήσῃ, νά μᾶς δώσῃ ἐλπίδα καί νά μᾶς δια
βεβαιώσῃ ὅτι κανείς Ναβουχοδονόσορ, ὅποια σημερινή
ὀνομασία καί ἄν ἔχῃ, δέν μπορεῖ νά μᾶς ὑποδουλώσῃ,
ἐάν ἐμεῖς μένουμε στερεοί στήν Πίστι καί τήν ζωή τῶν
Πατέρων μας.
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Ἱκετεύομε τόν ἐκ φιλανθρωπίας σαρκωθέντα καί
νηπιάσαντα Θεό, τόν Παλαιόν τῶν Ἡμερῶν καί δι’ ἡ
μᾶς γενόμενον Παιδίον Νέον, νά μᾶς συγχωρήσῃ καί νά
μᾶς ὁδηγήσῃ στήν χριστιανική ζωή, γιά νά ἀμβλυνθῇ
καί τελικά νά ξεπερασθῇ ἡ παροῦσα δεινή οἰκονομική,
κοινωνική, ἠθική καί κυρίως πνευματική κρίσις.
Εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Ἅγια Χριστούγεννα 2012
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΘΥΜΑ ΚΑΙ ΘΥΤΗΣ
«Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν,
στέφανος χρηστός ἑκουσίως, ὑπέρ πάν
των
τέθυται, Πάσχα τό καθαρτήριον· καί αὖθις ἐκ
τοῦ τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν
Ἥλιος» (Ἀναστάσιμος Κανών, ὠδή δ΄).

Κ

ατά τήν ἔξοδό του ἀπό τήν αἰγυπτιακή τυραννίδα
ὁ ἰσραηλιτικός λαός προσετάχθη ἀπό τόν Θεό
νά φάγῃ τόν πασχάλιο ἀμνό (Ἔξ. ιβ΄ 3-10), ὁ ὁποῖος
προετύπωνε τό ἀληθινό Πάσχα, «τόν Ἀμνόν τοῦ Θεοῦ
τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (πρβλ. Ἰω. α΄
29) καί θυσιαζόμενο ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί
σωτηρίας.
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Τήν Μ. Παρασκευή θά ἰδοῦμε καί πάλι τόν Κύριό
μας ὑψωμένο ἐπάνω στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, καταπλη
γωμένο καί πάσχοντα.
Ἡ Ὀρθόδοξος ἁγιογραφία τῆς Σταυρώσεως δέν Τόν
παριστᾶ ὡς ἕνα ταλαίπωρο διά σταυροῦ κατάδικο σέ
ἐπώδυνο καί ἀτιμωτικό θάνατο, ἀλλά ὡς τόν Θεάν
θρωπο Κύριο, πού πονᾶ καί πάσχει ὡς τέλειος ἄνθρω
πος, ἀλλά καί πού ὡς Κύριος τῆς δόξης δεσπόζει τοῦ
πόνου καί τοῦ θανάτου. Γι’ αὐτό καί προτιμᾶ ἀντί τοῦ
«Ἰησοῦς Ναζωραῖος Βασιλεύς Ἰουδαίων» τήν γραφή
«Ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης».
Καί πράγματι, ὁ Κύριός μας ἀνέβηκε ἑκουσίως ἐ
πάνω στόν Σταυρό ὡς Βασιλεύς πού θυσιάζεται γιά
τούς ὑπηκόους του. Συγχρόνως ὡς ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς
πού τελεῖ τήν μόνη ἀληθινή καί σώζουσα θυσία, πού
ἁγιάζει τόν σύμπαντα κόσμον. Ὁ Σταυρός εἶναι τό θυ
σιαστήριο, ἐπί τοῦ ὁποίου τελεῖ τήν λυτρωτική γιά τόν
κόσμο θυσία Αὐτός πού εἶναι συγχρόνως καί θῦμα καί
θύτης. Θυσιάζει τόν ἑαυτό Του ἀπό ἄπειρη ἀγάπη γιά
τό πλάσμα Του. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς
λέγει ὅτι, ἄν καί θά μποροῦσε μέ ἁπλούστερο τρόπο
νά μᾶς σώσῃ, προτίμησε αὐτόν τόν ἐπώδυνο καί ἀτι
μωτικό θάνατο, γιά νά δείξῃ τήν ἀπροσμέτρητη ἀγάπη
Του πρός τό λογικό πλάσμα Του καί γιά νά μᾶς πα
ρακινήσῃ νά μή προτιμοῦμε τίποτε περισσότερο ἀπό
Αὐτόν.
Στήν πρό τοῦ Πάθους Ἀρχιερατική προσευχή Του
ὁ Κύριος ἀναφέρει: «ὑπέρ αὐτῶν ἐγώ ἁγιάζω ἐμαυ
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τόν» (Ἰω. ιζ΄ 19), πού σημαίνει, κατά τόν ἅγιο Κύριλλο
Ἀλεξανδρείας, ὅτι προσφέρω τόν ἑαυτό μου θυσία, ὡς
θῦμα ἄμωμο, ἀφιερωμένο στόν Θεό, στό ἐπί τοῦ Σταυ
ροῦ θυσιαστήριο, ὥστε διά τοῦ αἵματος τῆς θυσίας μου
νά γίνουν ὅλοι οἱ μαθητές μου μέτοχοι τοῦ ἁγιασμοῦ
καί τῆς σωτηρίας πού πηγάζει ἀπό αὐτήν τήν θυσία
(PG 74, 544).
Στήν συνέχεια οἱ ἁγιαζόμενοι πιστοί γίνονται καί
αὐτοί θύματα ἅγια, ἀφιερωμένα στόν Θεό (Ἰω. Χρυσ.,
ΕΠΕ 14, 592), ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος «παραστῆσαι
τά σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ
Θεῷ» (Ρωμ. ιβ΄ 1).
Ὅμως, ἄν καί ὁ Κύριος ἔπαθε καί ἀπέθανε ὑπέρ
τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, πολλοί
ἔμελλε νά μείνουν ἀποξενωμένοι τῆς Χάριτός Του, τοῦ
ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας. Αὐτός ἦταν, κατά τόν ἅ
γιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, καί ὁ μεγαλύτερος πόνος
Του. Γράφει ὁ ἅγιος Νικόδημος: Ἄν ἐλυπήθη τόσο πο
λύ βλέποντας τήν Ἱερουσαλήμ, ὥστε «ἔκλαυσε καί
ἐθρήνησε διά τήν αἰχμαλωσίαν καί καταστροφήν ὅπου
ἔ
μελ
λε νά πάθῃ ἀπό τούς Ρωμαίους... πόσο μᾶλλον
τότε ἐλυπεῖτο καί ἔκλαιε δι’ αὐτούς βλέποντας πῶς
ἐσταύρωσαν Αὐτόν πού ἔμελλε νά τούς σώσῃ».
Ὅμως πολύ περισσότερο ἀπό τήν κακία τῶν σταυ
ρωτῶν Του «ἐλύπει τήν ψυχήν τοῦ Κυρίου ἡ ἀχαριστία
τῶν Χριστιανῶν, διότι ἐστοχάζετο πόσοι ἀπό αὐτούς
τούς πιστούς καί ἐξαγορασμένους μέ τό αἷμά Του Χρι
στιανούς ἔχουν νά καταπατήσουν αὐτό τό πάντιμον
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αἷμα καί πάθος Του, πόσοι ἔχουν νά καταφρονήσουν
τάς ἐντολάς Του, πόσους ἔχει νά κερδίσῃ ὁ διάβολος»
(Πνευμ. Γυμνάσματα, Μελέτη ΛΑ΄). Γι’ αὐτό καί πρός
τίς γυναῖκες πού ἔκλαιαν βλέποντάς Τον νά αἴρῃ τόν
Σταυρόν Του ἔλεγε: «Μή κλαίετε ἐπ’ ἐμέ, πλήν ἐφ’
ἑαυ
τάς κλαίετε καί ἐπί τά τέκνα ὑμῶν» (Λουκ. κγ΄
28).
Καί πράγματι, ἡ ζωηφόρος θυσία τοῦ Κυρίου μας
ἐπί τοῦ Σταυροῦ μένει ἀνενεργός, ἄν καί ἐμεῖς δέν
συνεργήσουμε θυσιάζοντας καθ’ ἡμέραν τό ἐγωϊστικό
μας θέλημα, τίς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες μας καί τίς ἀντί
θεες κινήσεις τῆς ψυχῆς μας, καί καθιστώντας διά τοῦ
τρόπου αὐτοῦ τούς ἑαυτούς μας θυσία εὐάρεστη στόν
Θεό.
Κατά τόν ἅγιο Αὐγουστῖνο τρεῖς σταυροί ὑπῆρχαν
στόν Γολγοθᾶ: Ὁ Σταυρός τοῦ Ἀναμαρτήτου, πού εἶναι
ἀκατανόητος καί ἀσύλληπτος στήν πεπερασμένη διά
νοιά μας. Ὁ σταυρός τοῦ μετανοοῦντος ληστοῦ, πού
προσιδιάζει σέ ὅλους τούς ἀγωνιζομένους Χριστιανούς,
πού καθιστοῦν τόν ἑαυτό τους μέ τήν μετάνοιά τους
ἁγία θυσία γιά τόν Θεό. Καί ὁ σταυρός τοῦ ἀμετανοήτου
ληστοῦ, πού ἐγωιστικά αἰρόμενος ἀποκλείει τόν ἄν
θρωπο ἀπό τήν χαρά τῆς ὑποφωσκούσης ἐνδόξου καί
λαμπροφόρου Ἀναστάσεως.
Ὁ Κύριός μας δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά ἀγωνιᾷ,
νά πονᾷ καί νά φροντίζῃ γιά τήν σωτηρία μας. Τό λέ
γει πολύ ὄμορφα ὁ Ἴδιος: «Ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι
ἐργάζεται, κἀγώ ἐργάζομαι» (Ἰω. ε΄ 17). Κατά τούς
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ἁγίους Πατέρας, ὁ Κύριος δέν ἔπαυσε νά προνοῇ γιά
τά δημιουργήματά Του, νά τά συντηρῇ καί νά τά δια
κυβερνᾷ, κυρίως ὅμως νά φροντίζῃ γιά τόν ἁγιασμό
τοῦ κατ’ εἰκόνα Του πλασθέντος δημιουργήματός Του.
Στήν ἀγωνία αὐτή καί τόν πόνο τοῦ Κυρίου μας
συμμετέχουν καί ὅλοι οἱ πιστοί δοῦλοί του. Ὁ ἅγιος
Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης δέν ἔπαυε καθ’ ὅλη τήν ζωή του
νά πονᾷ καί νά κλαίῃ ὑπέρ ὅλου τοῦ Ἀδάμ, δηλαδή
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Καί μάλιστα ὅσο περισσότερο
ἁγιάζεται κάποιος, τόσο περισσότερο αὐξάνουν καί οἱ
ὀδύνες του γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Πῶς λοιπόν καί σήμερα οἱ πιστοί Χριστιανοί μπο
ροῦν νά ἡσυχάζουν, βλέποντας τήν ἁμαρτία καί τό
σκότος νά κυριαρχοῦν; «Ἀθυμία κατέσχε με ἀπό ἁ
μαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τόν νόμον σου», ἀ
νακράζουν θρηνητικά μαζί μέ τόν προφητάνακτα Δαυ
ίδ (Ψαλμ. ριη΄ 53). Ὁ πόνος τους γίνεται πιό βαθύς,
καθώς βλέπουν νά λιγοστεύῃ ἡ πίστις στόν Ἀναστάντα
Χριστό. Ἀκόμη καθώς βλέπουν νά «βάπτεται κάλαμος
ἀποφάσεως παρά κριτῶν ἀδίκων» κατά τοῦ Κυρίου
τῆς Δόξης, ὁ ὁποῖος μέσῳ τῆς Πανθρησκείας ἐξισοῦται
μέ τούς πλάνους “θεούς” τῶν ἐθνῶν, καί κατά τῶν ἀν
θρώπων, τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου. Περνᾶ ἡ Μ. Ἑβδο
μάδα καί τό Ἅγιον Πάσχα, χωρίς τήν συγκλονιστική
αἴσθησι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός, ὁ Ἐν
ανθρωπήσας προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, πά
σχει,
σταυ
ροῦται, ἀποθνήσκει καί θάπτεται ὡς ἄνθρω
πος
θνητός, γιά νά μᾶς ἀναστήσῃ ἀπό τήν φθορά καί τόν
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θάνατο ὡς Θεός ἀθάνατος, ὅτι σηκώνει ὡς φιλάνθρω
πος τήν καθημερινή μας ταλαιπωρία καί τόν καθημε
ρινό μας ποικιλότροπο θάνατο, ὥστε ἐμεῖς νά ζοῦμε
ἐλεύθεροι ἀπό τήν ἀπελπισία καί τά ἀδιέξοδα.
Διότι ἡ τελική πρᾶξις τῆς ἱστορίας δέν εἶναι ὁ σταυ
ρός, τό πάθος, ἡ ἀγωνία καί ὁ πόνος. Εἶναι ἡ ἀνάστα
σις.
Ὁ Κύριός μας, ἀφοῦ ἀπέθανε ἐπί τοῦ Σταυροῦ, με
τά τρεῖς ἡμέρες ἀναστήθηκε καί ἐπλήρωσε τά σύμ
παντα μέ τό ὑπέρλαμπρο Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του,
χαρίζοντας τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του σέ ὅσους
συμπορεύονται καί συσταυρώνονται καθημερινά μαζί
Του. Καί ἡ ἀκλόνητη πίστις στόν Χριστό εἶναι σταυρός
καί ἀνάστασις.
Τό ἀδιαμφισβήτητο ἱστορικό γεγονός τῆς Ἀναστά
σεως τοῦ Κυρίου διαλύει ὅλα τά σκότη τῆς ἁμαρτίας,
τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου. «Χριστός ἐγερθείς ἐκ νε
κρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος Αὐτοῦ οὐκέτι κυρι
εύει» (Ρωμ. στ΄ 9).
Ἄς ἀφήσουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί, τά νεκρά ἔργα
τῆς ἁμαρτίας, ἄς καθαρίσουμε τούς ἑαυτούς μας μέ τά
δάκρυα τῆς μετανοίας, ἄς προσφέρουμε τό σῶμα καί
τήν ψυχή μας καθαρά ἀπό κάθε μολυσμό, ἄς τρέξουμε
νά ἑνωθοῦμε μέ τόν μόνο Νικητή τοῦ θανάτου καί τῆς
ἁμαρτίας, γιά νά γευθοῦμε καί ἐμεῖς τήν ἀτελεύτητη
χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἰδίως σήμερα πού ὅλα μᾶς
φαίνονται χωρίς φῶς, χωρίς ἐλπίδα, χωρίς προοπτική.

63

Συγχρόνως, ἄς μή παύσουμε νά ἀγωνιοῦμε καί νά
πενθοῦμε γιά τούς «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου κα
θη
μέ
νους» ἀδελφούς μας, παρακαλώντας τόν Κύριο
τῆς Δόξης νά ἀνοίξῃ τά μάτια τῆς ψυχῆς τους, ὥστε
νά καταλαμφθοῦν καί αὐτοί ἀπό τό ἄκτιστο Φῶς τῆς
Ἀναστάσεώς Του καί ὅλοι μαζί νά δοξάζουμε εἰς αἰ
ῶνας αἰώνων τόν Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας, γευό
μενοι τήν ἀνέκφραστο γλυκύτητα, τήν «πάντα νοῦν
ὑπερέχουσαν», τῆς ἑνώσεως μαζί Του.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ἅγιον Πάσχα 2013
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ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ
π. ΕΥΣΕΒΙΟ ΒΙΤΤΗ(*)
ΜΕΡΟΣ 3ον
Μοναχός Ν.: Μέχρι ποιό σημεῖο μποροῦμε νά χρη
σιμοποιοῦμε τήν σύγχρονη τεχνολογία μέσα στό Μο
ναστήρι;
π. Εὐσέβιος: Τήν τεχνολογία θά τήν καθορίζῃ τό
Μο
ναστήρι. Καί ὅταν τό Μοναστήρι μοῦ πῇ ὅτι θά
χρησιμοποιήσουμε τήν σύγχρονη τεχνολογία, ἐγώ δέν
ἔχω καμμιά γνώμη στό θέμα αὐτό. Θά κάνω αὐτό πού
θά μοῦ ποῦνε. Αὐτό εἶναι ζήτημα ὑπακοῆς. Ἐάν ὑπο
τεθῇ ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι λόγοι σοβαροί, θά τό συζη
τήσω. Ἔχω εὐλογία νά τό συζητήσω; Τό συζητῶ. Καί
μοῦ παρατίθενται τά ἐπιχειρήματα, οἱ λόγοι.
Ἐγώ λέω τό ἑξῆς: Ἄς πάρω τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Πα
χωμίου, πού εἶχε πέντε χιλιάδες μοναχούς. Πόσους εἶχε
ἐκεῖ πέρα; Χρησιμοποιοῦσαν τσεκούρι; Χρησιμοποιοῦ
σαν. Δέν μπορεῖ νά μή χρησιμοποιοῦσαν. Μαχαίρι δέν
χρησιμοποιοῦσαν; Σύγχρονη τεχνολογία ἦταν. Αὐτή ἦ
(*) Σύναξις τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου στό
νέο Συνοδικό τῆς Μονῆς τήν 20ήν Αὐγούστου 1998.
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ταν ἡ τεχνολογία τῆς ἐποχῆς· τό τσεκούρι, τό μαχαίρι,
τό πριόνι, ξέρω ᾿γώ, ὅ,τι εἶχαν. Ἡ κάθε ἐποχή θά χρη
σιμοποιῇ τά μέσα πού ἔχει, τά ὁποῖα δέν μποροῦμε νά
ἀρνηθοῦμε. Μέ τήν διαφορά ὅτι, θά πρέπει νά ὑπάρχῃ
τό μέτρο. Τό μέτρο δέν θά τό κανονίσω ἐγώ. Τό μέτρο
θά τόν κανονίσῃ ἡ ὑπακοή. Ὅ,τι θά μοῦ ποῦν θά κάνω.
Ἐάν, ἄς ποῦμε, χρησιμοποιήσω π.χ. τούς ἠλεκτρονι
κούς ὑπολογιστές, θά τούς χρησιμοποιήσω γιά νά ἐξ
υ
πη
ρετήσω τό μοναστήρι. Ἐάν ὅμως μπῶ στό πρό
γραμμα πού ἔχει παιχνίδια κ.λπ., ἔ, ἐκεῖ δέν πρέπει,
δέν εἶ
ναι σω
στό νά προχωρήσω πρός τά ἐκεῖ… Δέν
πρέπει νά ἀρχίσω νά παίζω, ἐπειδή δέν ἔχω δουλειά
ἐκείνη τήν ὥρα. Π.χ. εἶμαι διατεταγμένος, ἄς ποῦμε, νά
ἐργαστῶ ἑπτά μέ ἐννέα. Ἐγώ στίς ὀκτώ τελείωσα, δέν
ἔχω νά κάνω τίποτα, καί ἀρχίζω νά ψάχνω ἀμέσως νά
δῶ ἐκεῖνον πού χαμογελάει, ἐκεῖνον πού ἔχει κατεβα
σμένα τά μοῦτρα του κ.λπ., γιατί ἔχει κάτι παιγνίδια,
κά
τι προγράμματα –δέν ξέρω ἄν ἔχετε–, ὑ
πάρ
χουν
καί αὐτά. Λοιπόν, μέ τήν ἔννοια αὐτή, κά
νω κα
τά
χρησι πλέον αὐτοῦ τοῦ πράγματος. Ἐμεῖς, λοιπόν, θά
χρησιμοποιοῦμε τήν τεχνολογία. Ἔχω τήν ἐντύπωσι
ὅτι ὑπάρχει πάντοτε ἕνα φρένο.
Καί στά μοναστήρια μπορεῖ σήμερα νά ἔχουμε τήν
σύγχρονη τεχνολογία, πολύ σύγχρονη. Αὐτή βοηθάει
καί ἐξυπηρετεῖ σέ πολλά πράγματα. Ἔβλεπα πρό ὀλί
γου –πού ἤμουν στοῦ Γέροντα τό κελλί– δύο σύρματα
πού ὑπῆρχαν στόν κῆπο, καί καλώδια, καί ἔλεγα· “θά
ἀνεβάζουν τίποτα, κανένα καλάθι, ξέρω ᾿γώ”. Μοῦ εἶ
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παν· “πεντακόσια κιλά ἀνεβάζει ἐπάνω, κάπου τόσο”.
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι, γιατί μοῦ φάνηκε σάν ἀδύνατο
αὐτό τό πρᾶγμα. Πεντακόσια κιλά, πόσοι ἄνθρωποι θά
χρειαστοῦν νά πᾶνε νά τά ἀνεβάσουν τόσο ψηλά; Εἶναι
καί πολύ ἀπότομα. Νά πᾷς γύρω-γύρω, νά ἀνεβάσῃς,
ἄς ποῦμε, ἀπό δέκα-δεκαπέντε κιλά, εἴκοσι –δέν ξέ
ρω πόσο μπορεῖ νά ἀνεβάσῃ κανείς στόν ὦμο του–,
ὅπως οἱ παλαιοί ἐκεῖνοι πού ἔχυναν τά τσιμέντα στίς
πλάκες. Λοιπόν, μέ αὐτόν τόν τρόπο διευκολυνόμαστε
ἐμεῖς.
Καί γιατί τό λέω αὐτό; Ἐγώ παρατηρῶ τό ἑξῆς
πρᾶγμα πού μοῦ κάνει ἐντύπωσι, ὅτι ὁ σύγχρονος ἄν
θρωπος δέν ἀντέχει, δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ πρίν ἀπό
ἑκατό χρόνια ἤ αὐτούς πού πρόλαβα καί ἐγώ, πρίν, ἄς
ποῦμε, ἀπό ἑξήντα χρόνια, τόσα, πού οἱ ἄνθρωποι οἱ
γεωργοί πήγαιναν ἐκεῖ πέρα, δούλευαν ἀπό τίς δύο ἡ
ὥρα τό πρωΐ μέχρι τά μεσάνυχτα, καί οἱ ὁποιοιδήποτε
ἄλλοι ἐργάτες μέ τούς κασμάδες, τά τσιμέντα κ.λπ.
Ὁ σημερινός ἄνθρωπος δέν τό κάνει, δέν τό ἀντέχει.
Ἔχουμε μία δυσαναλογία, βλέπω, ψυχολογική πρῶτα
καί βιολογική. Οἱ νέοι σήμερα, ὅταν ἦρθα ἐδῶ στήν
Ἑλλάδα γιά πρώτη φορά, μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι, ἦταν
μία-μιάμιση πιθαμή ψηλοτέροι. Περίμενα κοντούς ἐγώ.
Ὁ Γέροντας: Πόσο κάνατε στήν Σουηδία;
π. Εὐσέβιος: Εἴκοσι χρόνια. Χωρίς νά ᾿ρθῶ καθόλου
στήν Ἑλλάδα, καμμία ἐπαφή μέ τήν Ἑλλάδα. Λοιπόν,
μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι αὐτό. Βλέπω τά παιδιά, ὡραῖα
παιδιά, μεγάλα, ἕνα ὀγδόντα, ἕνα ἐνενήντα, δύο μέτρα
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πολλές φορές, ὅμως ψυχική ἀντοχή δέν ἔχουν, πολύ ἀ
δύνατα ψυχικά. Δέν μπορεῖ νά πάῃ φαντάρος, δέν μπο
ρεῖ νά ὑποταχθῇ, νά πειθαρχήσῃ κ.λπ. Ὑπάρχει αὐτή ἡ
δυσκολία, ἀλλά καί σωματική πιά! Διότι καί σωματικά
ὑστεροῦν, παρά τόν ἀθλητισμό –μία μειονότης ἀσχο
λεῖται μέ ἀθλητισμό, οἱ περισσότεροι δέν ἀσχολοῦνται,
ἀσχολοῦνται μέ τά αὐτοκίνητα, δηλαδή δέν κινοῦνται–,
μέ ἀποτέλεσμα ὁ ὀργανισμός νά μήν ἔχῃ τήν ἀντοχή
ἐκείνη πού εἶχαν οἱ παλαιότεροι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι
δούλευαν σκληρά. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι: Γέρος τσομ
πάνος ἑβδομήντα πέντε ἐτῶν, Τετάρτη, ψωμί καί ἐλιά
καί μία ντομάτα. Εἶναι σκληρή ἡ δουλειά τοῦ τσομπά
νη. Δέν τό φανταζόμουν, ἀλλά τήν γνώρισα ἀπό κοντά.
Τρέξε τώρα –γέρος ἑβδομήντα ἐτῶν–. Καί νά τρέ
χῃ
ἐπάνω-κάτω, νά μαζεύῃ τά κατσίκια, τά ὁποῖα ξέρετε
ὅτι εἶναι ἀπείθαρχα. Πῶς τό ἄντεχε; Διότι ἦταν ψημέ
νος. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος δέν ἀντέχει.
Ἑπομένως, βελτιώνεται, ἄς ποῦμε, τό συσσίτιο τώ
ρα… Δέν τρῶμε, ὅπως τρώγανε παλαιότερα. Νά τρῶμε
σάν τούς παλιούς; Θά μᾶς θερίσῃ ἡ φυματίωσις, θά
μᾶς θερίσουν ἄλλα πράγματα. Δέν ἀντέχουμε. Δέν ἀν
τέχουμε ἀκόμη καί σέ ἄλλους κόπους. Γι᾿ αὐτό λοιπόν,
πιστεύω ὅτι ἐπιβάλλεται νά χρησιμοποιηθῇ ἡ σύγχρο
νη τεχνολογία γι᾿ αὐτούς τούς λόγους.
Ἄντε νά πᾷς μέ τό μουλάρι νά ἀνεβάσῃς ἐπάνω ὑλι
κά… Ἤθελα κάποτε καί ἐγώ νά διορθώσω ἕνα κελλί...
Καί κατέληξα ὅτι πρέπει νά εἶναι πλούσιος κανείς γιά
νά ᾿ρθῆ στό Ἅγιον Ὄρος. Γιά νά ἀγοράσω ὑλικά –
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πρῶτα νά ἀγοράσω τό κελλί, ἔπειτα νά ἀγοράσω τά
ὑλικά– τριπλάσια ἡ ἀξία τους ἀπό τόν κόσμο. Ποιός
θά τά ἀνεβάσῃ ἐπάνω; Τό μουλάρι. Ἄν ὑπῆρχαν καί
ἄλλα μέσα, θά ἀνέβαζαν πιό εὔκολα.
Καί λέω, μέ τόν τρόπο αὐτόν σήμερα μπορεῖ νά κου
ραζόμαστε, ἀλλά ἔχουμε ἀνέσεις. Εἶδα καί κάπου ἐκεῖ
πέρα πάνω, πῶς λέγεται, μηχανήματα κλιματισμοῦ,
γιά νά δροσίζωνται οἱ ἄνθρωποι, γιά νά βοηθιοῦνται.
Τούς βοηθοῦμε σ᾿ αὐτό τό πρᾶγμα, διότι θέλουν νά ἔρ
θουν στό μοναστήρι νά πάρουν κάτι. Μετά ἀπό αὐτά,
πέστε μου τήν ἀντίρρησι. Δέν θέλετε νά πῆτε, πάτερ
μου, κάτι; Ἐσεῖς πού προβάλατε τήν ἐρώτησι.
Μοναχός Ν.: Παλιότερα στό Ἅγιον Ὄρος –κατά
τήν δεκαετία ἀπό τό 1975 μέχρι τό 1985– γινόταν ἕνας
μεγάλος ἀγώνας ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος γιά τήν μή διά
νοιξι καινούργιων δρόμων, καί γιά τά τροχοφόρα. Αὐ
τά τώρα ἔχουν προχωρήσει. Καί γιατί πρίν ἀπό δέκα
χρόνια κάναμε αὐτόν τόν ἀγώνα καί τώρα τόν παρα
τήσαμε;
π. Εὐσέβιος: Αὐτό τό πρᾶγμα δέν τό ξέρω, δέν μοῦ
πέφτει ἐμένα λόγος νά τόν πῶ. Ἐγώ πιστεύω προσ
ωπικά ὅτι ἡ ρόδα φέρνει πολλά πράγματα μαζί της.
Ἀλλά, ἐν πάσῃ περιπτώσει, τό θέμα αὐτό εἶναι πλέον
ζήτημα ἀντιμετωπίσεως γενικώτερης. Δέν ἐξαρτᾶται ἀ
πό μᾶς, δέν μποροῦμε νά τό λύσουμε αὐτό τό πρᾶγμα,
δέν μᾶς πέφτει λόγος. Ἐκεῖνο πού χρειάζεται εἶναι:
Μή νομίζουμε ὅτι θά ὑπῆρχε ἁγιότης περισσότερη, ἐάν
ὑπῆρχαν μόνο τά μονοπάτια. Δέν τό πιστεύω αὐτό τό
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πρᾶγμα. Μπορεῖ νά ὑπάρξῃ ἁγιότητα μέσα καί στά
πιό τέλεια τεχνικά μέσα πού ὑπάρχουν, ὅταν τά χρη
σι
μο
ποιήσουμε ἐν μέτρῳ καί, ἐπαναλαμβάνω, μέσα
στόν χῶρο τῆς ὑπακοῆς.
Ἄς πάῃ ὁ Γέροντας ἐκεῖ πέρα πάνω στό Πρωτᾶτο
νά διαμαρτυρηθῇ γιά τούς δρόμους. Θά τόν ἀκούσουν;
Ποιός θά τόν ἀκούση; Δέν γίνεται αὐτό τό πρᾶγμα.
Ὑπάρχει μία τάσις τέτοια, ἡ ὁποία, κατά τήν γνώμη
μου, ἄρχισε ἀπ᾿ αὐτήν τήν χιλιετία (τοῦ Ἁγίου Ὄρους)
πού ἔγινε. Ἀνοίχθηκε ὁ πρῶτος δρόμος… Καί γι᾿ αὐτόν
τόν λόγο θά πρέπει νά προσέξουμε τό πρῶτο βῆμα
στήν ἁμαρτία. Ἄν γίνῃ τό πρῶτο βῆμα, ὅλα τά ἄλλα
κατόπιν ἔρχονται τό ἕνα μετά τό ἄλλο, γιατί φαίνονται
εὔκολα καί ἄνετα. Ἔ, ἀφοῦ ἔπεσα μία φορά, ἔ, δέν
πειράζει. Καί δεύτερη φορά, θά πάω νά ἐξομολογηθῶ.
Καί τρίτη φορά, καί κατόπιν γίνεται συνέχεια τό πρᾶ
γμα.
Ἐμεῖς, νομίζω, τό καλύτερο πού ἔχουμε νά κάνουμε
εἶναι νά παρακαλοῦμε. Ἔτσι γράφει ἐκεῖ πέρα στόν
Ναό πού εἶδα ἐγώ πρό ὀλίγου τό ἀπόγευμα: «Ἡ Ἔφο
ρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Ἔτσι, δέν τό λέτε; Λοιπόν, νά
παρακαλέσουμε τήν Ἔφορο: «Ἔλα Παναγία καί ἐσύ,
ὅ,τι δέν εἶναι σύμφωνο μέ τό θέλημά σου, σταμάτησέ
το».
Νά πιστέψουμε βαθιά στήν προσευχή. Νομίζω, ὅτι
σ᾿ αὐτό ὑστεροῦμε. Δέν τό κάνουμε ζήτημα προσευχῆς.
Ἦταν κάποιος μοναχός –πολύ πιστός ἄνθρωπος– καί
συνάντησε ἕναν γέροντα. “Πῶς τά πᾶτε, παιδί μου;”
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λέει ὁ γέροντας. “Καλά, ἀλλά νά, δέν ἔχουμε βροχή”.
“Βροχή; Δέν κάνετε προσευχή;”. “Κάνουμε προσευχή,
ἀλλά δέν ἔρχεται”. “Δέν ἔρχεται;”. Σήκωσε τά χέρια
του. Προτοῦ τά κατεβάσῃ, ἦρθε ἡ βροχή. Νά, αὐτή εἶναι
προσευχή! Δέν κάνουμε προσευχή. Δέν ἔχουμε ἀναγά
γει τήν προσευχή σέ πρῶτο στοιχεῖο τῆς ζωῆς μας, καί
στίς πιό μεγάλες λεπτομέρειες, διότι, ἐάν πιστεύουμε
στόν Παντοδύναμο Θεό καί ἄν πιστεύουμε στήν ἀξία
τῆς προσευχῆς, νομίζω, ἐκεῖ θά ποῦμε τά παράπονά
μας.
Πολλές φορές μπορεῖ νά γίνῃ καί αὐτό τό πρᾶγμα:
Π.χ. βλέπω ἕναν ἀδελφό πού κάνει κάτι καί μοῦ κάνει
ἐντύπωσι, καί τόν κατακρίνω. Μπορῶ ὅμως νά κάνω
τό ἑξῆς, γιά νά μήν πέσω στήν ἁμαρτία: «Κύριέ μου, ὁ
ἀδελφός ἔκανε αὐτό. Εἶναι ἁμαρτία; Συγχώρησέ τον.
Τόν κρίνω ἄδικα ἐγώ; Συγχώρησέ με». Μέ τέτοιον
τρόπο ξεφεύγω πλέον ἀπό τήν κατάκρισι καί ἔρχεται
καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Καί θά ᾿ρθῆ ὁ ἀδελφός καί θά
τό αἰσθανθῇ, διότι θά προσευχηθῶ γι᾿ αὐτόν.
Νομίζω λοιπόν, ὅτι ἡ προσευχή πρέπει νά ἀπευθύ
νεται στόν Κύριο καί γιά τέτοια θέματα πού μᾶς ἀνη
συχοῦν: “Πῆγα στόν Γέροντα· τά εἴπαμε· μοῦ ἔδωσε
ἐξηγήσεις· δέν μέ ἱκανοποίησε κατά βάθος, δέν πείθο
μαι κατά βάθος”. Τότε, κατευθεῖαν στόν Κύριο. Αὐτό
δέν μᾶς τό ἀπαγορεύει κανείς, δέν εἶναι ἀνυ
πα
κοή
αὐτή. Δέν συμφωνεῖτε; Τό λέω λοιπόν στήν Παναγία,
τό λέω καί στόν Κύριο. Ὁπότε, λοιπόν, θά ᾿ρθῆ ἡ ἀπάν
τησις, θά μᾶς βοηθήσῃ ὁ Θεός! Δέν ξέρω τί θά γίνῃ. Θά
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γίνῃ ὅμως ἐκεῖνο πού πρέπει νά γίνῃ. Καί νομίζω ὅτι,
ἐπειδή ἀκριβῶς ὑπάρχει αὐτός ὁ φόβος τῆς εἰσβολῆς
τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος μέσα στό Ἅγιον Ὄρος, χρει
άζεται πολλή προσευχή. Ἔ, πολλοί ἐργάτες τώρα, ἕνα
σωρό… Γίνονται ἔργα μεγάλα, μικρά κ.λπ. καί, ἑπομέ
νως, μπαίνει κόσμος μέσα στό Ἅγιον Ὄρος. Ἔρχεται
κόσμος ἀπ᾿ ἔξω, διάφοροι τουρίστες καί προσκυνητές…
Ἑπομένως, πῶς θά προφυλαχθοῦμε ἐμεῖς; Μό
νο μέ
τήν προσευχή καί μέ τά ἄλλα τά μέσα τά πνευματικά
πού ἀσκοῦμε. Ἀλλά καί μέ τήν προσευχή αὐ
τή, τήν
εὐχή, καί τήν ἐξειδικευμένη, ἄν θέλουμε νά τήν ἐξειδι
κεύσουμε μέ αὐτόν τόν τρόπο: «Κύριε, προσωπικά ἐ
γώ φοβᾶμαι τά πολλά τεχνικά μέσα. Βάλε Ἐσύ τό
χέρι Σου. Φώτισε Ἐσύ τί νά κάνουμε, ὥστε νά χρησι
μοποιοῦνται ἐν μέτρῳ καί ὅπως πρέπει». Ὁπότε, λοι
πόν, δέν θά μᾶς πειράξῃ σέ τίποτε ἡ τελειότητα τῶν
τεχνικῶν μέσων.
Μή νομίζουμε ὅτι ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἡ ἔλλειψις τῶν
ὑλικῶν μέσων οἱ ἄνθρωποι εἶναι καλοί. Πᾶτε στήν Ἀ
φρική. Οἱ Ἀφρικανοί δέν ἔχουν μέσα. Ἔχουν καλύβες
–ἔχω δεῖ στίς φωτογραφίες κ.λπ. καί σέ φίλμ πού ἔτυ
χε νά δῶ–. Βοηθάει ἡ ἐξαθλίωσις; Ὄχι, δέν βοηθάει.
Χρειάζεται, ἑπομένως, κάτι ἄλλο. Οὔτε ἡ προηγμένη
τεχνολογία κάνει τόν ἄνθρωπο καλύτερο. Ἔλεγαν κά
ποτε: «Ὅσα σχολεῖα ἀνοίγεις, τόσες φυλακές θά κλεί
νῃς». Τώρα ἐμεῖς φτάσαμε στό σημεῖο νά ἀνοίγουμε
φυλακές καί νά κλείνουμε σχολεῖα. Αὐτό γίνεται στήν
περίπτωσι αὐτή. Ἀλλά: «Ὅση προσευχή κάνεις, τόσες
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πληγές κλείνεις». Ἔτσι λέω ἐγώ. Ἄν προσεύχεται ὁ
καθένας ἀπό μᾶς καί ὅλοι μαζί γιά θέματα τέτοια, τά
ὁποῖα εἶναι πολύ σημαντικά, ὁ Κύριος θά βοηθήσῃ.
Δέν βοήθησε ἡ προσευχή μέ τήν πυρκαγιά πού ἔγινε
στό Πανόραμα; Πού ἔφθασε ἐκεῖ –ἐγώ τό εἶδα μέ τά
μάτια μου– μέχρι τά σύνορα; Καί δικαίως ἐπέτρεψε
ὁ Θεός νά καοῦν, γιατί εἶχαν βρεῖ τόν μπελά τους οἱ
μοναχές μέ τούς γείτονες, πού δέν τίς ἄφηναν νά κά
νουνε κελλιά, διότι ὁ διάβολος δέν ἤθελε νά αὐξηθῇ τό
μοναστήρι, τό τόσο ἐκλεκτό καί ὡραῖο κατά τήν γνώ
μη μου· ἐγώ πολύ τό ἐκτιμῶ.
Λοιπόν, αὐτό λέω ἐγώ, προσευχή, πάτερ μου. Καί
ἐπειδή μοῦ δώσατε καί ἐμένα ἀφορμή, ἀναλαμβάνω
καί ἐγώ μέσα μου νά παρακαλῶ τό ἴδιο πρᾶγμα στήν
Ἔφορο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι αἰσθάνομαι καί ἐγώ
λίγο Ἁγιορείτης. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἔχω λίγο μέσα
μου κάτι τέτοιο. Πολύ τό ἀγαπῶ τό Ἅγιο Ὄρος. Ἐγώ,
νομίζω, ἡ Παναγία μέ ἔδιωξε, διότι δέν ἤμουν καλός,
ἀλλά, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀναλαμβάνω νά προσεύχω
μαι καί ἐγώ ταπεινά γιά τό θέμα αὐτό. Συμφωνεῖς
πάτερ μου;
Μοναχός Ν.: Ναί, ναί.
Ὁ Γέροντας: Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὑπάρχει προβλη
ματισμός γιά τό θέμα αὐτό καί πολλοί πατέρες καί
ἀγωνιοῦν καί ἀνησυχοῦν καί τό προσέχουν τό θέμα. Ἡ
δυσκολία εἶναι ὅτι ἡ ἀνακαίνισις τῶν Μονῶν, οἱ ὁποῖες
ἦταν ἐγκαταλελειμμένες πάνω ἀπό ἑκατό χρόνια, ἐπέ
βαλε νά μποροῦν νά μετακινοῦνται ὡρισμένα ὑλικά
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κ.τ.λ. Ἐπίσης οἱ ἀσθένειες τῶν πατέρων… Ἔτσι ἔγι
ναν κάποιες διανοίξεις, ἴσως λίγο περισσότερο τοῦ δέ
οντος. Ἀλλά πιστεύω, ὅπως εἴπατε, ὅτι ἡ Παναγία δέν
θά ἐπιτρέψῃ τό Ἅγιον Ὄρος νά καταστραφῇ. Διότι καί
οἱ δρόμοι κλείνουνε. Ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος ὅσους δρό
μους καί νά ἀνοίξουνε, μετά ἀπό λίγο κλείνουν, γιατί
δέν μπορεῖς νά κάνῃς δρόμους μέ τεχνικά μέσα κ.τ.λ.
Κάνουν δρόμους πρόχειρους καί μετά ἀπό μία βροχή
ὁ δρόμος πάει· καί αὐτό εἶναι κάτι θετικό. Ἀλλά π.χ.
ἐμεῖς δέν εἴχαμε δρόμους καθόλου στό δάσος μας πά
νω. Οἱ δρόμοι ἔγιναν τό 1990 πού ἔπιασε πυρκαγιά,
καί ἔπρεπε νά μποῦν μέσα τά πυροσβεστικά, γιά νά
σβήσουν τίς φωτιές.
π. Εὐσέβιος: Διότι ἔχουμε καινούργια πληγή τώρα.
Πρῶτα δέν ὑπῆρχαν τόσες πυρκαγιές. Ὑπῆρχαν βέβαια
καί στό παρελθόν, ἀλλά τώρα γίνονται πιό συχνά, για
τί εἶναι βαλτές.
Ὁ Γέροντας: Μετά φτιάξαμε ἐμεῖς ἕνα φράγμα,
καί μερικοί ἀδελφοί ἐδῶ εἶχαν ἀντιρρήσεις γιά τό
φράγμα αὐτό.
π. Εὐσέβιος: Νεροῦ;
Ὁ Γέροντας: Νεροῦ. Ἔχουμε δεκαπέντε χιλιάδες
κυ
βικά νεροῦ. Καί ἐγώ στήν ἀρχή εἶχα ἀντιρρήσεις,
γιατί σκεφτόμουν ὅτι θά καταστραφῇ ἕνα μέρος τοῦ
δάσους, ἀλλά μετά μοῦ εἴπανε οἱ πατέρες, οἱ ὁποῖοι
ἀσχολοῦνται μέ τό δάσος, ὅτι αὐτό γίνεται γιά νά προσ
τατευθῇ τό δάσος. Καί οἰκολογικῶς δέν εἶναι πρόβλη
μα, διότι ἔγινε μία ὡραία λίμνη τώρα πάνω. Τσιμέντο
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δέν φαίνεται πουθενά· δέν ἔχει τσιμέντο· μέ χῶμα ἔχει
γίνει, πού εἶναι κάτι οἰκολογικό καί σύμφωνο μέ τό
περιβάλλον.
π. Εὐσέβιος: Τό νερό χρησιμοποιεῖται καί γιά δύ
ναμι;
Ὁ Γέροντας: Τό νερό,... ὄχι τώρα πρός τό παρόν.
Μαζεύονται λοιπόν ἐκεῖ δεκαπέντε χιλιάδες κυβικά.
π. Εὐσέβιος: Πολύ νερό.
Ὁ Γέροντας: Καί νά! Τώρα πού ἔπιασε πυρκαγιά
πάνω, ἄν ἐκτεινόταν λίγο πιό κεῖ, θά ἐρχόντουσαν τά
αὐτοκίνητα στήν λίμνη νά παίρνουν νερό γιά νά τήν
σβήσουν. Τό 1990 λοιπόν δέν εἴχαμε καμμιά ὑποδομή
καί κάηκε τό μισό Ἅγιο Ὄρος σχεδόν, πολύ, ἕνα μεγά
λο μέρος. Τώρα, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔχει ὑπάρξει
ὑποδομή. Ἔχουν γίνει λίμνες τέτοιες, ἔχουν γίνει ἄλλα
ἔργα κ.τ.λ., καί γι᾿ αὐτό αὐτή ἡ φωτιά ἡ τελευταία δέν
μπόρεσε νά προχωρήσῃ. Βέβαια, μέ τήν βοήθεια τῆς
Παν
α
γίας πρῶτα, ἀλλά συνετέλεσαν κι αὐτά. Συνε
πῶς, ὑπάρχουν κάτι τέτοια θέματα.
Καί πῶς νά πῇς τώρα στά μοναστήρια, πού οἱ στέ
γες τους εἶναι τρύπιες σάν τρυπητό καί τρέχει ὅλο τό
νερό τῆς βροχῆς μέσα, ὅπως εἶναι στήν Μονή Ἰβήρων,
πῶς νά τούς πῇς, μήν ἀλλάζετε στέγες; Μετά, οἱ νέοι
μοναχοί πού ἦρθαν στό Ἅγιον Ὄρος δημιούργησαν καί
νέες ἀνάγκες. Καί ὁ κόσμος πού ἔρχεται, οἱ προσκυ
νηταί. Ἐμεῖς ἀναγκασθήκαμε καί κάναμε τό παραλια
κό ἀρχονταρίκι κάτω νά βάζουμε τόν κόσμο, νά μήν
ἔρχεται ἐδῶ, γιατί δέν χωράει κιόλας, καί γιά νά μήν
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ἔχουμε καί φασαρία. Τώρα δέν ἔχουμε κελλιά. Ἀναγ
καζόμαστε καί κάνουμε αὐτήν τήν πτέρυγα. Ἤτανε
βέβαια καί παλιά ἐκεῖ πτέρυγα –ὄχι τόσο μεγάλη ὅ
μως–. Λοιπόν, καί ἡ προσέλευσις νέων μοναχῶν –καί
μο
να
χῶν μάλιστα οἱ ὁποῖοι ἔχουν καί κάποια ἄλλη
παιδεία καί ἄλλο τρόπο ζωῆς ἐν σχέσει μέ τούς πα
λαι
ο
τέρους πατέρες– δημιουργοῦν ἀνάγκες τέτοιες
στά μοναστήρια. Ἀλλά, ὅπως εἴπατε, τό μέτρον καί ἡ
προσοχή καί ἡ σύνεσις.
Ἐμεῖς, ὅταν πρωτοήρθαμε ἐδῶ, δέν εἴχαμε οὔτε ἠλε
κτρικό ρεῦμα, οὔτε τίποτε, οὔτε καί ἤθελα ἐγώ. Ἔπρε
πε ὅμως νά λειτουργῇ τό ξυλουργεῖο. Λοιπόν, βάλαμε
πετρελαιομηχανή νά γυρίζῃ τά ξυλουργικά μηχανήμα
τα μέ τό λουρί, χωρίς ἠλεκτρικό ρεῦμα. Τελικά αὐτό
δέν μποροῦσε νά δουλέψῃ καλά. Δέν μποροῦσε νά λει
τουργήσῃ ὡς ξυλουργεῖο. Μετά ἄρχισαν οἱ πατέρες νά
ἔχουν ἀλλεργίες. Ἔπρεπε νά βάζουμε στό ψυγεῖο τά
φάρμακα κατά τῆς ἀλλεργίας, γιά νά μή χαλᾶνε. Δέν
εἴχαμε ψυγεῖο· τά πηγαίναμε στήν Νέα Σκήτη, στόν ἀ
είμνηστο πατέρα Σπυρίδωνα. Χάλαγε ἡ θάλασσα καί
δέν μπορούσαμε νά τά πάρουμε. Εἴπαμε νά πάρουμε
ἕνα ψυγεῖο πετρελαίου. Πήραμε τό ψυγεῖο πετρελαίου,
ἀλλά αὐτό δέν ἔκανε τίποτα. Τί νά κάνουμε λοιπόν;
Γιά νά φτιάξουμε τό ξυλουργεῖο καί γιά νά ἔχουμε
τά φάρμακα τῶν πατέρων, γιά νά μή πηγαίνουν στόν
κόσμο –γιατί ἀλλιῶς θά ἔβγαιναν στόν κόσμο– καί
γιά νά μή πετᾶμε τά φαγητά πού περισσεύουν καί
δέν μποροῦμε νά τά φᾶμε τήν ἄλλη μέρα, γιατί εἶναι
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νηστεία, εἴπαμε, νά βάλουμε τό ἠλεκτρικό, γιά νά βά
λουμε τά πρῶτα ψυγεῖα. Καί βοήθησε ὁ Θεός τώρα
καί ἔχουμε φτιάξει ἕνα μικρό ὑδροηλεκτρικό ἔργο, τό
ὁποῖο εἶναι οἰκολογικό. Οὔτε θόρυβο κάνει, οὔτε καυ
σαέρια βγάζει. Τό νεράκι αὐτό πού μᾶς δίνει ἡ Πανα
γία περνάει ἀπό ᾿κεῖ καί γίνεται ἠλεκτρικό ρεῦμα σα
ράντα κιλοβάτ. Καί μ᾿ αὐτό δουλεύουν τά μηχανήματα,
τά ψυγεῖα κ.λπ. Τί νά κάνουμε; Τώρα, βλέπετε ἐδῶ,
τό μοναστήρι δέν εἶναι ἕνα ἀσκηταριό, ὅπου ἕνας ἄν
θρωπος, δύο ἄνθρωποι μποροῦν νά ζήσουν πολύ πιό
ἁπλά. Ἐδῶ ἔχεις τόσον κόσμο νά φιλοξενήσῃς, ἔχεις
ἀρρώστους νά οἰκονομήσης, ἔχεις κόσμο πού ἔρχεται.
Καταλάβατε; Ἄρα, πρέπει νά γίνωνται κάποιες οἰκο
νομίες, καί ἔτσι γινόταν πάντοτε στά μοναστήρια ἀπό
ἀρ
χαιοτάτων χρόνων καί γίνεται καί μέχρι σήμερα.
Μόνον νά κοιτᾶμε νά τηροῦμε τό μέτρο.
π. Εὐσέβιος: Ἐγώ νομίζω καί κάτι ἄλλο, Γέροντα.
Νομίζω τό ἑξῆς: Ὅτι ἀποτελεῖ ἐγκληματική ἀμέλεια τό
νά μή χρησιμοποιῶ τά σύγχρονα μέσα πού ὑπάρχουν
γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς ἀσθένειες τῶν ἀδελφῶν.
Διότι ἄλλο εἶναι τό νά ᾿ρθῆ μία ἀρρώστια πού νά μή
μπορῶ νά τήν ἀντιμετωπίσω καί ἄλλο νά ὑπάρχῃ δυνα
τότητα καί νά μή τήν χρησιμοποιῶ. Ἕνας ἀδελφός π.χ.
ἔπεσε καί ἔσπασε τό ποδάρι του. Ἄιντε πήγαινέ τον
στήν Θεσσαλονίκη. Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος. Εἶναι,
νομίζω, τό ἑλικόπτερο, ἄς ποῦμε, πού μπορεῖ νά πάῃ
τούς ἀδελφούς. Καί σώθηκαν ἀδελφοί, διότι ἔπρεπε
νά γί
νῃ ἄμεση ἐπέμβασι. Λοιπόν, νομίζω, στό θέ
μα
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αὐτό, ἡ ὑποδομή πρέπει νά εἶναι πνευματική. Ὅταν
εἶμαι ἄνθρωπος πνεύματος καλλιεργημένου στά πνευ
ματικά, θά τά χρησιμοποιήσω μέ μέτρο. Ἐάν πιστεύω
ὅτι τά ἐπιστημονικά μέσα καί τά τεχνικά μέσα μέ σώ
ζουν, δέν εἶμαι μοναχός. Ἀλλά, ἐάν πιστεύω ὅτι ἡ Χά
ρις τῆς Παναγίας θά μέ βοηθήσῃ –καί κατ᾿ ἀρχήν κάνω
αὐτά πού πρέπει νά κάνω– μπορῶ νά κάνω ἀπό κεῖ
καί πέρα καί τό ἄλλο, ἄς ποῦμε, δηλαδή νά δεχθῶ καί
τήν ἐπιστήμη κ.λπ.
Ἐάν ὁ καινούριος ἀρχιεπίσκοπος θά θελήσῃ…–ἔχω
ἀκούσει ὅτι σκέφτεται νά κάνῃ νοσοκομεῖο κληρικῶν–,
θά μποροῦν νά πᾶνε ἐκεῖ οἱ μοναχοί. Γιατί τό ζῆ κανείς
προσωπικά, τό ἔχω ζήσει καί ἐγώ σέ νοσοκομεῖα. Εἶ
ναι δύσκολη ἡ θέσι τοῦ κληρικοῦ ἀνάμεσα στούς λαϊ
κούς ἀνθρώπους… Ἑπομένως, πρέπει νά ὑπάρξουν
αὐτές οἱ δυνατότητες· νά μποροῦμε νά πάρουμε τόν
ἀδελφό, νά τόν πᾶμε κατευθεῖαν, ἄν χρειαστῇ νά πάῃ
στό νοσοκομεῖο.
Λοιπόν, τό μέτρον, «πᾶν μέτρον ἄριστον», πού εἶ
ναι ἡ μέση καί βασιλική ὁδός, εἶναι τό καλύτερο. Οὔτε
ὑπερβολή ἀπό τήν μία μεριά οὔτε ὑπερβολή ἀπό τήν
ἄλλη. Αὐτό πού εἴπατε: Ἕνας ἀσκητής, ἕνας-δύο ἄν
θρωποι μποροῦν νά ζήσουν, καί νά μήν φᾶνε. Νά ποῦν·
δέν τρῶμε ἀπόψε... Δέν μπορεῖ τό κοινόβιο νά πῇ· “ξέ
ρετε, ἀπόψε δέν θά φᾶμε”. Αὐτό δέν γίνεται. Μπορεῖ
νά μή θέλῃ κάποιος νά φάῃ· ἄς μή φάῃ. Ἀλλά κάποιος
θέλει νά φάῃ, καί θέλει νά φάῃ καί λίγο περισσότερο·
πρέπει νά φάῃ. Ἑπομένως, ἀπ᾿ αὐτήν τήν ἄποψι, εἶναι
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τό ζή
τημα ἑνός συγκερασμοῦ, μιᾶς ἀντιμετωπίσεως
τέτοιας.
Καί μήν ἀφήνουμε τόν ἑαυτό μας, ἀδελφοί, σέ τέ
τοιες ἐσωτερικές κρίσεις καί κατακρίσεις. Καί, κατά
κάποιον τρόπο, κάνουμε μία μηχανική σύγκρισι· “ξέ
ρεις; ὁ ἅγιος τάδε…· εἶχε ἕνας ἐρημίτης μόνο ἕνα κα
τσαρολάκι ἐκεῖ πέρα, ἕνα ντενεκεδάκι νά πίνῃ νερό”.
Καλά ἔκανε αὐτός. Αὐτός ἔπρεπε νά τό κάνῃ αὐτό.
Μπορεῖτε τώρα ἐσεῖς –γιά νά μήν ἔχουμε πολυτέλειες–
νά μήν ἔχουμε ποτήρια γιά ὅλους; Ἕνα ποτήρι γιά νά
πιοῦν ὅλοι μαζί… γίνεται; Δέν γίνεται. Πρέπει, ἑπομέ
νως, νά ἐξυπηρετηθοῦν ὅλοι. Ἄιντε, πλύνε τώρα τά ὀγ
δόντα ποτήρια. Ἀμέσως, νά, ἡ ἀνάγκη. Ἄν ἔχουμε τήν
μηχανή, τά πλύνομε ὅλα τάκα-τάκα, ἀμέσως, καί δέν
θά πάῃ ὁ κουρασμένος ἀδελφός νά πλύνῃ τά πιάτα.
Κάπως ἔτσι, νομίζω λοιπόν, θά ζήσουμε τήν ἐποχή μας.
Νά εὐλογοῦμε τόν Κύριο γι᾿ αὐτά πού μᾶς δίνει ἀπό
ἀπόψεως τεχνικῶν μέσων, ἀλλά νά μή κάνουμε αὐτό
πού κάνουν οἱ ἄνθρωποι στόν κόσμο· “θέλω νά πάω νά
ἀγοράσω ἕνα πακέτο τσιγάρα· παίρνω τό αὐτοκίνητο
καί πάω”. Ἐπειδή ἔχουμε τήν α ἤ β δυνατότητα, νά
τήν χρησιμοποιῶ; Ἄς κουραστῶ καί λίγο, ὅπου μπορῶ
νά κουραστῶ, ἀλλά θά χρησιμοποιήσω τά μέσα ἐκεῖνα
πού θά βοηθήσουν στήν προαγωγή τοῦ μοναστηριοῦ.
Ἐγώ ὅμως θά κουραστῶ γιά ὡρισμένα πράγματα. Δέν
θά χρησιμοποιήσω τίς εὐκολίες, γιά νά ἀσκηθῶ. Ἀλλά,
ἄν μοῦ ποῦν· “ὄχι, θά χρησιμοποιῇς αὐτό”, θά τό κάνω.
Ἔτσι νομίζω.
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Ὅ

πως οἱ φάροι φωτίζουν καί ὁδηγοῦν τούς ναυτιλ
λομένους στίς θαλάσσιες πορεῖες τους, ἔτσι καί
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει τούς ἰδικούς της φάρους,
πού φωτίζουν καί καθοδηγοῦν τούς «ἐν σκότει καί
σκιᾷ θανάτου καθημένους» ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς
στόν δρόμο τῆς ζωῆς τους. Τέτοιοι πνευματικοί φάροι
εἶ
ναι παντοῦ τοποθετημένοι ἀπό τήν Θεία Πρόνοια.
Δέν ἔχουν δικό τους φῶς, ἀλλά τό λαμβάνουν ἀπό τήν
Πηγή τοῦ Φωτός, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.
Ἕνας φάρος τοῦ Χριστοῦ πού ἔλαμψε γιά περισ
σότερο ἀπό τρεῖς δεκαετίες στήν Βίγλα, τήν ἐρημικώ
τερη καί νοτιώτερη περιοχή τοῦ Ἄθωνος, ἦταν ὁ ἡγού
μενος τῆς Κοινοβιακῆς Ρουμανικῆς Σκήτης τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, Γέρων Πετρώνιος Προδρομίτης.
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Χιλιάδες ἦταν οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ρουμᾶνοι ὀρθόδο
ξοι Χριστιανοί πού καθημερινά ἔφθαναν στήν Σκήτη,
ἡ ὁποία διοικητικῶς ὑπάγεται στήν Ἱερά Μονή Μεγί
στης Λαύρας, γιά νά ἀντικρύσουν τόν ἀσκητικό Γέ
ροντα καί νά ἀκούσουν τά θεοφώτιστα λόγια του, πού
σάν χείμαρρος ἔτρεχαν ἀπό τό μελισταγές καί ἁγια
σμένο του στόμα.
Μέ τόν Γέροντα Πετρώνιο γνωρίστηκα τό 1982, ὅ
ταν εὑρέθηκα στήν Σκήτη μέ εὐλογία τοῦ σεβαστοῦ
μου Γέροντος π. Γεωργίου γιά νά μάθω τήν ρουμανική
γλῶσ
σα. Ἐπιθυμώντας νά γνωρίσω καλλίτερα τήν
προσωπικότητά του, τοῦ ζήτησα κάποια στοιχεῖα ἀπό
τήν οἰκογένειά του καί τά παιδικά του χρόνια, τά ὁ
ποῖα μία ἡμέρα μέ πολλή ἀγάπη μοῦ ἐμπιστεύθηκε:
Οἰκογενειακές ρίζες
«Γεννήθηκα τήν 23η Μαΐου τοῦ 1916 στό χωριό
Φαρκάσα τοῦ νομοῦ Νεάμτς τῆς Ρουμανίας ἀπό πτωχή
καί εὐσεβῆ οἰκογένεια. Ἤμουν τό προτελευταῖο ἀπό
τά ἐννέα παιδιά. Οἱ γονεῖς μας, Ἰωάννης καί Ὀλυμπία,
ἁπλοϊκοί καί εὐλαβέστατοι χριστιανοί, θυσιάσθηκαν
κυριολεκτικά γιά τά παιδιά τους. Τό τελευταῖο, ὁ Δη
μή
τριος, ἔφυγε γιά τήν αἰωνιότητα σέ μικρή ἡλικία,
πρᾶγμα τό ὁποῖο προκάλεσε –ἰδιαίτερα στήν μητέρα
μου– ἀβάσταχτο πόνο.
Δέν ἦταν γραμματισμένοι ἄνθρωποι. Εἶχαν ὅμως ἄ
μετρο ζῆλο γιά τίς ἑορτές καί τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλη
σίας, στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν ἀνελλιπῶς. Βασική τους
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φροντίδα, ἐκτός ἀπό τήν βιολογική καί χριστιανική ἀ
νατροφή τῶν παιδιῶν τους, ἦταν ἡ ἄσκησις τῆς ἐλεη
μοσύνης σέ καθημερινή βάσι. Καλοῦσαν τούς ξένους
τοῦ χωριοῦ στό σπίτι μας, τούς φιλοξενοῦσαν καί τούς
ἀνέπαυαν. Ποτέ δέν ἀνεχώρησε ξένος ἀπό τό σπίτι
μας μέ ἀδειανά χέρια.
Ἡ μητέρα μου κάθε Σάββατο πρωΐ ἔδινε ἐλεημοσύνη
γιά τήν ἀνάπαυσι τῶν κοιμηθέντων. Μετέφερε στήν
Ἐκ
κλησία μία λεκάνη γάλα ἤ μαγειρευμένο φαγητό
μέ νερό καί τό μοίραζε στούς ἄλλους χριστιανούς. Ἰ
διαίτερα φρόντιζε γιά τούς γείτονές της.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου ἀσχολεῖτο μέ τό
πλύσιμο τῶν ρούχων μας καί τό ἀπόγευμα μαγείρευε
τό φαγητό τῆς ἑπομένης ἡμέρας, διότι οὐδέποτε μα
γείρευε τήν Κυριακή. Ἀφ᾿ ὅτου κτυποῦσε ἡ καμπάνα
γιά τόν ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, σταματοῦσαν ἀμέσως
ὅλες οἱ δουλειές μας.
Τήν Κυριακή τό πρωΐ φορούσαμε ὅλοι μας τά κα
θα
ρά μας ροῦχα καί πηγαίναμε στήν ἐκκλησία. Ὁ
πατέρας μας σηκωνόταν ἐνωρίτερα τό πρωΐ. Ἔκανε
μόνος του τήν προσευχή του, διάβαζε τούς Χαιρετι
σμούς πρός τιμήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μετά διά
βαζε τίς ἀποστολικές καί εὐαγγελικές περικοπές τῆς
Κυριακῆς. Πρίν ἀναχωρήσουμε γιά τήν Ἐκκλησία, ζη
τούσαμε ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο συγχώρησι. Ἔλεγαν οἱ
μέν στούς δέ: “Συγχωρέστε με” καί “Ὁ Θεός νά σᾶς
συγχωρήσῃ”. Αὐτό συνέβαινε ὄχι μόνο ἀνάμεσα στά
μέλη τῆς οἰκογενείας μας, ἀλλά καί μέ τούς γείτονες.
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Τίς νηστεῖες τῆς Δευτέρας, Τετάρτης καί Παρασκευῆς
τίς κρατοῦσαν οἱ γονεῖς μου μέ πολλή εὐλάβεια καί
ἀκρίβεια. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἦταν ἕνα σημαν
τικό γεγονός γιά τήν χριστιανική ζωή ὅλης τῆς οἰκογε
νείας μας. Γιά τήν περίοδο αὐτή κρατούσουμε ξεχωρι
στά πιάτα, λεκάνες καί κουτάλια. Οἱ μεγάλες ἑορτές
τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων διαρκοῦσαν πολ
λές ἡμέρες στά χωριά μας.
Ἡ μητέρα μου ἦταν μία ἀνεπανάληπτη νοικοκυρά.
Αὐτή ἔραβε, ὕφαινε στόν ἀργαλειό καί ἔπλεκε. Μᾶς
ἔκανε ἡ ἴδια ὅλα τά ἐνδύματά μας, ὑποκάμισα, παλτά,
γελέκια καί ζακέττες. Ἀκόμη ὕφαινε κουβέρτες καί
βελέντζες γιά τά κρεββάτια μας.
Ἄν καμμιά φορά ἤμασταν ζωηροί καί ἀπείθαρχοι
καί τῆς χαλούσαμε τήν ἁρμονία τοῦ “κοινοβίου” της,
δέν λυπόταν νά μᾶς δέρνη. Ἄλλοτε μᾶς ἀνέφερε πα
ραδείγματα Ἁγίων καί ὅ,τι ἄκουγε στήν Ἐκκλησία ἀ
πό τόν ἱερέα.
Οἱ γονεῖς μου μᾶς ἐδίδαξαν νά ἔχουμε φόβο πρός
τόν Θεό, ἀγάπη στήν Ἐκκλησία, σεβασμό καί τιμή
πρός τούς ἄλλους ἀνθρώπους.
Ὅλα αὐτά καί ἡ τάξις πού πήραμε ἔγιναν μιά καλή
συνήθεια γιά ὅλα τά παιδιά τῆς οἰκογενείας μας. Ἔκ
τοτε τά μεγαλύτερα παιδιά παρακινοῦσαν τά μικρό
τερα στήν ἐφαρμογή τῶν χριστιανικῶν μας καθηκόν
των καί τόν ἀλληλοσεβασμό μεταξύ μας. Ἄσχημα
λό
για καί ἀνάρμοστες συμπεριφορές ἦταν ἄγνωστα
στήν οἰκογένειά μας. Τά βράδυα, πρίν κοιμηθοῦμε,
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μᾶς ρωτοῦσε ἡ μητέρα μου, πῶς περάσαμε κατά τό
διάστημα τῆς ἡμέρας. Γιά κάθε ἀτόπημά μας εἴχαμε
καί κάποιον κανόνα.
Τήν Μεγάλη Πέμπτη κάθε χρονιᾶς ἡ μητέρα μου
ἔφευγε τό πρωΐ καί ἐπέστρεφε στό σπίτι μας τό ἀπό
γευμα. Ἐπισκεπτόταν διαφόρους ἀσθενεῖς καί τούς ἔ
πλυνε τά πόδια, μιμουμένη τόν Κύριό μας, πού τέτοια
μέρα ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν Του.
Τήν Μεγάλη Παρασκευή ἡ μητέρα μου ἦταν ὅλη τήν
ἡμέρα μέ τά μάτια της βουρκωμένα. Μοῦ ἔλεγε: “Πόσα
ὑπέφερε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός γιά ἐμᾶς! Μοῦ
ἔρχεται νά κλαίω καί νά στενάζω ἀπό πόνο”.
Τό Μέγα Σάββατο, ὅταν ἐμεῖς θαυμάζαμε τά τσου
ρέκια καί τά κουλούρια πού εἶχε ἑτοιμάσει γιά τό Πά
σχα, ἐκείνη μᾶς ἔλεγε: “Τά ἔφτιαξα τόσο ὡραῖα, ὄχι
γιά νά τά εὐχαριστηθῆτε τρώγοντάς τα, ἀλλά γιά τήν
δόξα τοῦ Κυρίου μας, πού αὔριο ἀνασταίνεται”.
Ὅταν ἔφθασε σέ γεροντική ἡλικία, ἔπασχε ἀπό
πολλές ἀσθένειες, ἀλλά οὐδέποτε ἀπουσίαζε ἀπό τήν
Ἐκκλησία.
Πολλές φορές τήν ἡμέρα τήν βλέπαμε νά γονατίζῃ
μπροστά στίς εἰκόνες. Ἔλεγε γρήγορα τίς προσευχές
πού ἤθελε, ἔβαζε μερικές μετάνοιες καί πάλι ἔτρεχε
γιά τίς δουλειές της ἔξω ἀπό τό σπίτι. Ἔλεγε τήν εὐχή
τοῦ Ἰησοῦ καί ἐπεκαλεῖτο τήν Κυρία Θεοτόκο μέ πολ
λή θερμότητα καί ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στήν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ.
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Γιά τόν θάνατό της ἦταν προετοιμασμένη ἀπό και
ρό. Τό φόρεμά της γιά τόν τάφο, τό λευκό σεντόνι γιά
τό φέρετρό της κι ἕνα μάτσο κεριά τά κρατοῦσε μέσα
στό μπαοῦλο της.
Λίγες ἡμέρες πρίν πεθάνῃ, κάλεσε τήν ἀδελφή μου
Γλυκερία καί τῆς εἶπε: “Κάλεσε τόν π. Ἰωάννη νά μέ
ἐξομολογήσῃ καί νά μέ κοινωνήσῃ”. Ἐνήστευσε τρεῖς
ἡμέρες, ἐξωμολογήθηκε καί κοινώνησε τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων.
Μετά τήν Μετάληψι τῆς Θείας Κοινωνίας τό πρόσω
πό της ἀλλοιώθηκε. Εἶχε μεγάλη χαρά, τήν ὁποία οὐ
δέ
ποτε εἶχε δείξει στό παρελθόν. Μετά ἄρχισε νά
ψάλλῃ διάφορα τροπάρια, ὅπως “Χριστός ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν...”, “Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...”, “Ἡ γέν
νη
σίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν...”, τό τροπάριο τῆς
Πεν
τη
κο
στῆς καί ἄλλα. Ἀκόμη ἔλεγε ἀκατάπαυστα
τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ: “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με
τήν ἁμαρτωλή” καί “Μητέρα τοῦ Κυρίου μου, ἐλέησόν
με τήν ἁμαρτωλή”. Ἔλεγε συχνά τόν Πεντηκοστό ψαλ
μό: “Ἐλέησόν με ὁ Θεός...” καί ἐπανελάμβανε συχνά
τήν εὐχή: “Κύριε, δέξου αὐτούς πού ἔρχονται σέ Σένα
καί τελευταία δέξου καί μένα τήν ἁμαρτωλή καί παν
άθλια”.
Τήν τελευταία της νύκτα δέν κοιμήθηκε καθόλου.
Μόνο προσευχόταν ψιθυριστά. Κατόπιν εἶπε στήν Γλυ
κερία: “Νά μοῦ κάνῃς ὡραῖο μνημόσυνο μέ κόλλυβα,
μέ πρόσφορο καί μέ λουλούδια καί νά εἰπῇς στόν π.
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Πετρώνιο νά μέ μνημονεύῃ πάντοτε στίς Λειτουργίες
του”.
Τήν Τρίτη τό πρωΐ τῆς 4ης Ἰουλίου, ὅταν εἶχαν φθά
σει οἱ πρῶτες ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου στό παράθυρο τοῦ
δωματίου της, ζήτησε ἀπό τήν Γλυκερία τό κερί. Μετά
ἄνοιξε τά μάτια της καί ψιθύρισε: “Συγχώρεσέ με”.
Κατόπιν στράφηκε πρός τό ἄλλο μέρος καί κοιμήθηκε
τόν αἰώνιο ὕπνο. Ἡ ἁγία ψυχή της πέταξε ἀπό τό γήϊνο
σκεῦος τοῦ σώματός της στόν οὐρανό, ἀφοῦ πολύ βα
σανίσθηκε καί ταλαιπωρήθηκε στήν ζωή της. Τό πρόσ
ωπό της ἦταν εἰρηνικό κι ἕνα χαμόγελο ζωγραφιζόταν
στά χείλη της.
Ἡ μητέρα μου Ὀλυμπία ἔζησε περίπου 87 χρόνια,
ἀπό τά ὁποῖα τά 39 μέ τόν ἄνδρα της καί τά ὑπόλοιπα
25 σάν χήρα. Ἐκοιμήθη στίς 4 Ἰουλίου τοῦ 1967, ἐνῶ ὁ
πατέρας μου ἀπέθανε τήν 1ην Αὐγούστου τοῦ 1942».
Σπουδές καί πρώτη προσφορά
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος
Μετά τήν ἀποφοίτησί του ἀπό τό Δημοτικό σχολεῖο
τοῦ χωριοῦ του καί σέ ἡλικία 14 ἐτῶν κατετάγη σάν
δόκιμος μοναχός στήν περίφημη μονή Νεάμτς τῆς βο
ρείου Ρουμανίας (Μολδαβίας). Ἐκεῖ τελείωσε καί τήν
ἑξατάξια ἐκκλησιαστική σχολή πού στεγάζεται μέχρι
σήμερα σέ κτίρια πλησίον τῆς Μονῆς καί ὑπάγεται στήν
μητρόπολι Ἰασίου καί Μολδαβίας. Τότε γνωρίσθη
κε
καί μέ τόν νεαρό δόκιμο Ἠλία, τόν μετέπειτα ὅ
σιο
Ἰωάννη τόν Χοζεβίτη, τοῦ ὁποίου τό λείψανο παραμέ
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νει ἄφθαρτο στήν Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Χοζεβίτου τῆς Παλαιστίνης ἀπό τό 1960.
Προσκλήθηκε ἐν συνεχείᾳ ἀπό τόν Πατριάρχη γιά
νά ὑπηρετήσῃ ὡς ἐφημέριος στόν καθεδρικό ναό τῶν
ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Βουκουρέστιο,
ὅπου καί χειροτονήθηκε διάκονος καί ἱερεύς. Ἔμενε
στήν Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, ὅπου
ἀσκοῦσε καί τά μοναχικά του καθήκοντα. Ἡ Μονή εὑ
ρίσκεται πλησίον τοῦ ρουμανικοῦ Πατριαρχείου. Ταυ
τόχρονα σπούδασε σέ τρεῖς πανεπιστημιακές σχολές,
στήν θεολογική, τήν φιλοσοφική καί μαθηματική (τήν
τελευταία δέν τήν τελείωσε).
Κατόπιν ἐδίδαξε μαθήματα γαλλικῆς γλώσσης, βυ
ζαντινῆς μουσικῆς, κατηχητικῆς, παιδαγωγικῆς καί ὁ
μι
λη
τικῆς στήν ἐκκλησιαστική σχολή τῆς Μονῆς Νε
άμτς. Ἐδῶ διέπρεψε λόγῳ τοῦ αὐστηροῦ μοναχικοῦ
του ἤθους, τοῦ πλούτου τῶν γνώσεών του καί τοῦ χα
ρίσματος τοῦ λόγου καί τῆς διδασκαλίας του.
Τό ἔτος 1949 ἐστάλη ὁ γνωστός γέροντας π. Κλε
όπας μαζί μέ 30 ἐναρέτους μοναχούς ἀπό τήν Μονή
Συχαστρία, γιά νά ἐπανδρώσῃ τήν Μονή Σλάτινα. Τόν
ἀκολούθησε καί ὁ π. Πετρώνιος. Ὅταν ἐπέστρεψε καί
πάλι ὁ π. Κλεόπας στήν Συχαστρία τό 1956, ἐξελέγη
ἡγούμενος στήν Σλάτινα ὁ π. Πετρώνιος ἔχοντας ὑπό
τήν πνευματική του φροντίδα περί τούς 70 μοναχούς.
Τό 1959, βάσει τοῦ νόμου 410, περί διωγμοῦ τῶν
μοναχῶν ἀπό τά μοναστήρια τους, τοῦ τότε ἀθεϊστικοῦ
Καθεστῶτος, ὑποχρεώθηκε νά ἐπιστρέψῃ στόν κόσμο
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μαζί μέ ὅλους τούς μοναχούς, πλήν τῶν πολύ ἡλικιω
μένων. Λόγῳ τῆς ἀρνήσεώς του νά ἀποβάλῃ τό μονα
χικό του σχῆμα ἀλλά καί τῆς μεγάλης ἐπιρροῆς πού
ἀσκοῦσε στούς μοναχούς καί τούς εὐλαβεῖς ρουμά
νους χριστιανούς, θεωρήθηκε ἐπικίνδυνος ἀπό τό Κα
θεστώς. Γι’ αὐτό καί μεταφέρθηκε στήν Μονή Κοιμή
σεως τῆς Θεοτόκου Ἄρντζες, ὅπου διωρίσθηκε σάν
φύλακας τῆς ἐκκλησίας, ἑνός κτίσματος τοῦ 1517, τό
ὁποῖο διετηρεῖτο ὡς θρησκευτικό μνημεῖο.
Ἁγιορείτης μοναχός
Τό ἔτος 1975 ὑπῆρξε ἀποφασιστικό γιά τήν μετέ
πειτα μοναχική του ζωή, διότι τότε πραγματοποίησε
τό πρῶτο προσκύνημά του στό Ἅγιον Ὄρος. Τελικά,
τό 1978 κατέφυγε στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας,
γιά νά ἀποφύγῃ τά βασανιστήρια καί τόν θάνατο, καί
ἐν
τά
χθηκε στήν ἀδελφότητα τῆς Σκήτης τοῦ Τιμίου
Προδρόμου τῆς Μεγίστης Λαύρας.
Ἀπό τό 1985 μέχρι περίπου τόν θάνατό του ὑπηρέ
τησε ὡς Δικαῖος τῆς Σκήτης, δηλ. ἐπί 25 χρόνια. Ἔκτο
τε δέν ἐπέστρεψε στήν Ρουμανία παρά μόνο τό 1993,
μετά ἀπό πρόσκλησι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά νά εὑρεθοῦν καί οἱ δύο στά ἐγ
καίνια τῆς Μονῆς Σίμπατα. Οἱ βασικοί του συνεργάτες
ἦταν ὁ σημερινός Δικαῖος, ἱερομόναχος Ἀθανάσιος, ὁ
διάκονος Ἰουστινιανός καί ὁ μοναχός Πρόδρομος.
Ὁ Γέροντας, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἦλθε στό Ἅγιον Ὄρος,
τό ἀγάπησε πολύ. Χαιρόταν ἤ καί ἐλυπεῖτο γιά τά
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διάφορα γεγονότα καί περιστατικά τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἄν καί ἦλθε στό Ὄρος σέ ἡλικία 62 ἐτῶν, ἐγκολπώθηκε
ὁλόκληρο τό Ἅγιον Ὄρος, τό ἀγάπησε μέ πάθος, τό ὑ
πηρέτησε, τό ἐτίμησε μέ τήν ἁγία βιοτή του καί σ᾿ Αὐ
τό ἄφησε καί τό ἀσκητικό του λείψανο.
Ἀσκητικά ἀγωνίσματα
Ὁ νῦν Δικαῖος τῆς Σκήτης, ἱερομόναχος Ἀθανάσιος,
διηγεῖται τά ἑξῆς: «Ζήσαμε μαζί στήν Συχαστρία, πρίν
ἔλθουμε στό Ἅγιον Ὄρος, ἐπί τρία χρόνια. Ἐκεῖ, ὅταν
ἦταν νεώτερος ὁ Γέροντας, ἔκανε τίς νύκτες χιλιάδες
μετάνοιες, τίς ὁποῖες συνέχισε –ἀλλά λιγώτερες– σέ
ὅλη του τήν ζωή. Στά βαθειά του γεράματα κατέληξε
νά κάνῃ 50 μετάνοιες.
Εἶχε βαθειά εὐλάβεια στό Ἅγιον Ὄρος. Δέν γελοῦσε
ποτέ. Στήν Λειτουργία ἔκλαιγε συχνά καί κάθε τόσο
ἔβγαζε τό μαντήλι του γιά νά σκουπίσῃ τά δάκρυά
του. Λειτουργοῦσε κάθε Σάββατο, στίς μεγάλες γιορ
τές καί στίς ἀγρυπνίες. Στήν Θ. Λειτουργία δέν κάθισε
ποτέ. Κι αὐτό τό τυπικό τό κράτησε μέχρι πρίν πέσῃ
στό κρεββάτι».
Ἀπό τόν ἱερομόναχο Δανιήλ, πού μονάζει στήν Σκή
τη ἀπό τό 1996, πληροφορήθηκα τά ἑξῆς: «Εἶχε ἕνα
ρολόγι-ξυπνητήρι γιά τήν ἀκριβῆ ἐφαρμογή τοῦ προ
γράμματος. Ὅμως σπανίως τό χρησιμοποιοῦσε, διότι
εἶχε τό πρόβλημα τῆς βαρυκοΐας.
Ποτέ δέν ἀπουσίασε ἀπό τήν ἐκκλησία καί ποτέ
δέν καθυστέρησε νά ἔλθῃ στήν ἀκολουθία. Μέχρι τά
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ἐνενήντα χρόνια του παρακολουθοῦσε τίς ἀκολουθίες
τῆς ἐκκλησίας ἀδιακόπως καί ἀόκνως. Ἀγάπησε τίς
ψαλμωδίες, διότι ἦταν καί ὁ ἴδιος πρωτοψάλτης, καί
συχνά ἔψαλλε μέ τήν μελωδική καί κατανυκτική φω
νή του. Πολύωρες ἀκολουθίες, ὀκτώ ἕως δέκα ὡρῶν,
τοῦ ἐφαίνοντο μικρές. Σημειωτέον ὅτι ἦταν καί δά
σκαλος τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Μαζί μέ τόν γέρον
τα πρωτοψάλτη Νεκτάριο μοναχό –ἡλικίας τώρα 77 ἐ
τῶν– ἔψαλλαν στίς ἀγρυπνίες τῆς Σκήτης, βοηθούμενοι
ἀπό τούς νεωτέρους ἀδελφούς. Πάντοτε μᾶς ἔλεγε νά
διαβάζουμε ἀργά καί νά αἰσθανώμεθα ὅτι στεκόμεθα
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μέσα στόν Οἶκο Του καί στόν Οἶ
κο τῶν Ἁγίων Του. Γι’ αὐτό καί ἀπηγόρευε τίς συζητή
σεις ἀνάμεσα στούς μοναχούς μέσα στήν ἐκκλησία.
Καί ὁ ἴδιος ποτέ δέν συζητοῦσε στήν ἐκκλησία, παρά
μόνο σέ πολύ μεγάλη ἀνάγκη.
Ὁ Γέροντας τόσο πολύ ἀγαποῦσε τήν ἐκκλησία, ὥστε
μᾶς ἔλεγε ὅτι καί ἄρρωστος νά εἶναι στό κρεββάτι ὁ
χριστιανός, νά προτιμήσῃ νά πάῃ στήν ἐκκλησία, παρά
νά μείνῃ στό σπίτι του.
Λόγῳ γηρατείων, ἑβδομήντα ἡμέρες πρίν τόν θάνα
τό του ἔπαυσε νά ἔρχεται στήν ἐκκλησία. Μέχρι τήν
τελευταία ἡμέρα πού ἐρχόταν στήν ἐκκλησία, ποτέ δέν
κάθισε κατά τήν Θεία Λειτουργία. Ὅταν ἦταν νεώτε
ρος, δέν καθόταν καθόλου καί σέ καμμία ἀκολουθία.
Ὅταν γέρασε, καθόταν κατά τήν διάρκεια τῶν ἄλλων
ἀκολουθιῶν, ἀλλά ποτέ κατά τήν Θεία Λειτουργία.
Συνήθως στεκόταν ὄρθιος κάτω ἀπό τό στασίδι, γιά
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νά μή τόν νικᾷ ἡ φιλαυτία καί τόν πιέζῃ νά καθίσῃ. Οἱ
πατέρες τόν βλέπαμε μέ πόση βία στεκόταν ὄρθιος.
Κάποτε τόν ἔπιανε ὁ ὕπνος ὄρθιο. Ὅταν ὅμως συνερ
χόταν, “στύλωνε” καί πάλι τήν μέση του γιά νά σταθῇ
ὄρθιος! Ἀπό τήν ὀρθοστασία τά πόδια του εἶχαν πρη
σθῆ καί φουσκώσει καί τά εἶχε δέσει μέ ἐπιδέσμους!
Στήν τράπεζα τοῦ φαγητοῦ ἦταν πολύ ἐγκρατής.
Ποτέ δέν ἔτρωγε ὅλο τό φαγητό του. Πάντοτε ἄφηνε
λίγο στό πιάτο, γιά τούς πτωχούς καί πεινασμένους
τοῦ κόσμου, ὅπως κάποτε μᾶς εἶπε».
Στήν ἀρχή τῆς Τεσσαρακοστῆς, ὅταν ἦταν νεώτερος,
κρατοῦσε πενθήμερη νηστεία, ἐνῶ τήν τριήμερη κρα
τοῦσε μέχρι τόν θάνατό του.
Ἀπό τόν ὑπογραμματέα τῆς Σκήτης, μοναχό Γαβρι
ήλ, ἄκουσα τά ἑξῆς: «Τόν συνάντησα γιά πρώτη φορά
στά γεράματά του. Ἤμουν τότε φοιτητής στήν Θεσσα
λονίκη. Μέ τράβηξε ἡ μόρφωσίς του καί ἡ γαλήνια ἀ
σκητική του ὄψις.
Ἦταν βιαστής μοναχός. Ἀκολουθοῦσε τά λόγια τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, πού ἔγραψε ὅτι: “Μονα
χός ἐστι βία φύσεως διηνεκής”.
Στούς ἄλλους συμπεριφερόταν πάντοτε μέ καλω
σύνη, ἐνῶ στόν ἑαυτό του ἦταν σκληρός καί ἀσυγκα
τάβατος μέχρι τήν τελευταία του πνοή. Τόν βλέπαμε
νά εἶναι ἕτοιμος νά πέσῃ κάτω ἀπό τό στασίδι, νά
γέρνῃ τό στῆθος του καί τό κεφάλι του, νά κρέμεται
πρός τά κάτω, καί νά μή συγκαταβαίνῃ νά καθίσῃ ἔ
στω καί γιά λίγο.
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Μέχρι τήν ἡλικία τῶν 85 ἐτῶν ἦταν ὁ ταμίας, ὁ
γραμ
ματεύς, ὁ λογιστής καί ὁ πρακτικογράφος τῆς
Σκήτης μας. Αὐτός, ἐπειδή ἤξερε πολύ καλά τά ἑλληνι
κά, διεκπεραίωνε καί τήν ἀλληλογραφία μέ τούς Ἕλ
ληνες».
Ἀρετές τοῦ Γέροντος
Ὁ π. Πετρώνιος ἦταν προσηλωμένος στίς παραδό
σεις καί τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατεδίκαζε
ἀπερίφραστα τόν Οἰκουμενισμό καί κάθε ἀπόκλισι ἀ
πό τήν ἁγία μας Πίστι.
Ἄκουσα ἀπό τόν π. Δανιήλ: «Ὅταν γινόταν λόγος
γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστι, καί μάλιστα ὅταν διαλεγόταν
μέ κάποιο αἱρετικό, ἦταν πολύ προσεκτικός καί δέν ἐ
πρόδιδε τίποτε ἀπό τά Ἱερά καί Ὅσια τῆς Ὀρθοδοξίας
μας. Ἐγνώριζε πολύ καλά τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησί
ας καί τούς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τούς τη
ροῦσε μέ ἀκρίβεια καί διάκρισι.
Ὅταν μάθαινε ὅτι παραβιάζονται οἱ ἱεροί Κανόνες
τῆς Ἐκκλησίας, ἐλυπεῖτο πολύ καί κατεδίκαζε μέ τόν
λόγο του τίς παρεκτροπές αὐτές. Ὅταν ὅμως τόν πα
ρακαλοῦσαν κάποιοι νά γράψῃ κάτι γι᾿ αὐτές, ἀπαν
τοῦσε ὅτι αὐτό εἶναι ἔργο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἶ
χε
βαθειά πίστι ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα θά μείνῃ στήν Ἐκ
κλησία τοῦ Χριστοῦ μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου καί θά
ἐργάζεται διά τῶν Ἱερῶν Συνόδων καί ὅτι δέν θά ἀ
φήσῃ τήν Ἐκκλησία νά τήν ἐξουσιάσῃ ὁ ἄρχοντας τοῦ
κόσμου τούτου».
92

Τήν ἀκλινῆ προσήλωσί του στήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη
Πίστι μαρτυροῦσε καί ἡ ἁγία ζωή του.
Κάποιος λαϊκός θεολόγος, πνευματικό τέκνο τοῦ Γέ
ροντος, μοῦ εἶπε: «Μέγα χάρισμα τοῦ Γέροντος ἦταν ἡ
ἀνεξικακία του. Κάποτε ἕνας ἀδελφός ἀπό τούς πα
λαιοτέρους, σέ ἔκρηξι θυμοῦ, σήκωσε τό χέρι του καί
ράπισε τόν Γέροντα. Ἐκεῖνος, ὄχι μόνο σιώπησε, ἀλλά
καί τόν συγχώρησε ἀπό καρδίας καί ποτέ δέν τόν κα
κολόγησε.
Ἕνας ἄλλος ἀδελφός τόν ὕβρισε ἐνώπιον καί ἄλλων
ἀδελφῶν. Αὐτοί θέλησαν νά ἐκδιώξουν τόν ὑβριστή ἀπό
τήν Σκήτη. Ὅμως ὁ Γέροντας τούς εἶπε: “Μή διώξετε
τόν ἀδελφό μας. Τί θά γίνῃ μέ τήν ψυχή του; Ἐγώ εἶμαι
ὑπεύθυνος καί τί ἀπολογία θά δώσω γι᾿ αὐτόν στόν
Δικαιοκρίτη Θεό, τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως;” Μάλιστα
πῆγε ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας καί τοῦ ζήτησε συγγνώμη, δι
ότι φοβήθηκε μήπως εἶχε φταίξει ἀπέναντί του σέ κάτι
καί εἶχε εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ἄλλη φορά μερικοί ἀδελφοί τῆς Σκήτης, ὑποκινού
μενοι ἀπό τόν πειρασμό, πῆγαν καί κατήγγειλαν τόν
Γέροντα στήν κυρίαρχη Μονή, προκειμένου νά τόν κα
τεβάσουν ἀπό τό ἀξίωμά του. Ὅταν τό ἔμαθε αὐτό ὁ
Γέροντας, τούς παρακάλεσε νά κάνουν ἐπί μία ἑβδο
μάδα προσευχή μέ νηστεία, καί θά γίνῃ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Πράγματι, ἀπεσοβήθη κάθε ἀντίθετη ἐνέργεια
καί ἐπικράτησε ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη μεταξύ ὅλων τῶν
ἀδελφῶν, χάρις στήν προσευχή καί τήν ἀνεκτικότητα
τοῦ Γέροντος. Οἱ ἀδελφοί πού τόν κατήγγειλαν, τοῦ
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ζήτησαν συγγνώμη. Τοῦ ἔβαλαν μετάνοια καί τοῦ ἀ
σπάσθηκαν τό χέρι.
Συχνά ἐγκωμίαζε τούς παλαιοτέρους ἡσυχαστές
τοῦ Ὄρους καί ἐτόνιζε τήν ἁπλότητα στήν περιβολή,
στό βάδισμα, στήν ψαλμωδία καί στήν συμπεριφορά.
Ἀ
γωνιζόταν χωρίς τήν παραμικρή συγκατάβασι γιά
τήν πιστή ἐφαρμογή τοῦ τυπικοῦ τῆς Σκήτης καί τῶν
πνευματικῶν του καθηκόντων».
Ὑπάρχει τυπικό στήν Ρουμανική Σκήτη οἱ ἐφημέριοι
ἱερεῖς, πού διακονοῦν ὁ καθένας ἀνά μία ἑβδομάδα, νά
ἐξομολογοῦνται τά βράδυα, γιά νά λειτουργήσουν τήν
ἄλλη ἡμέρα. Αὐτό ἔκανε ἀπό τό βράδυ καί ὁ Γέροντας,
ὅταν τήν ἑπομένη ἐπρόκειτο νά λειτουργήσῃ.
Ὅταν οἱ ἐφημέριοι περνοῦσαν θυμιάζοντας τούς Ἁ
γίους καί τούς μοναχούς, αὐτός δέν ἤθελε νά τόν θυ
μιάζουν πολλές φορές, ὅπως εἶναι ἡ τάξις. Μάλιστα
γύριζε τό κεφάλι του ἀλλοῦ. Σάν ἡγούμενος τῆς Σκή
της, πού εἶναι κοινοβιακή, ποτέ δέν κάθησε στό ἡγου
μενικό στασίδι. Πάντοτε καθόταν ἀπέναντι, στά ἄλλα
στασίδια τοῦ χοροῦ, καί μάλιστα στό τρίτο κατά σειράν
ἀπό τήν ἀπέναντι ἀρχή, ὅπου παλαιότερα καθόταν ὁ
πρωτοψάλτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Νεκτάριος ὁ Βλάχος.
Ποτέ δέ κράτησε τό ἡγουμενικό του μπαστούνι, οὔτε
καί στίς μεγάλες ἑορτές καί πανηγύρεις.
Μισοῦσε τήν δόξα καί τήν τιμή. Ἐνῶ ἀπό τήν Ρου
μανία ἦταν ἀρχιμανδρίτης, ποτέ δέν φόρεσε ἐπιστήθιο
σταυρό. Δέν ἔβαλε ποτέ μανδύα σέ ἀγρυπνία ἤ σέ
πανήγυρι. Δέν ἔδινε νά τοῦ ἀσπασθοῦν τό χέρι, ἀλλά
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εὐχόταν: “Νά ἔχῃς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ”. Δέν δε
χό
ταν ὑποδοχές, οὔτε περίμενε νά τοῦ ἀνοίξουν τίς
πόρτες νά περάσῃ πρῶτος. Δέν δεχόταν νά τοῦ βάζουν
μετάνοιες. Ἐδίδασκε τήν ἁγία ταπείνωσι μέ τά ἔργα
του καί ὄχι μέ τά λόγια του.
Δέν δεχόταν εὔκολα νά τόν βοηθήσῃ κάποιος σέ κά
τι. Μέ πολλή δυσκολία δέχθηκε κάποιον νά τόν βοη
θήσῃ στήν ἀσθένειά του, αὐτόν μόνον καί κανένα ἄλ
λον.
Ἦταν πολύ εὐγενικός. Προσφωνοῦσε πάντοτε τούς
ἀ
δελφούς στόν πληθυντικό. Ἔλεγε: “Ὁσιώτατε” καί
ὄχι “πάτερ”.
Κάποιοι πού τόν ἐγνώρισαν, τόν ἀγάπησαν καί τόν
ἐξετίμησαν πολύ. Συχνά τόν προσκαλοῦσαν: «Γέρον
τα, πότε θά ἔλθετε καί σ᾿ ἐμᾶς;». «Πότε θά ἔλθω, εἴ
πατε;». «Ναί, Γέροντα, νά σᾶς φιλοξενήσουμε, νά μᾶς
διδάξετε». «Ποτέ», ἀπαντοῦσε μονολεκτικά.
Ὁ 86χρονος, φημισμένος καί ἐμπειρότατος Πνευμα
τικός τῆς Ρουμανικῆς Σκήτης, π. Ἰουλιανός, μοῦ εἶπε
τά ἑξῆς: «Ἦταν ταπεινός. Ἐφήρμοζε τόν λόγο τοῦ Χρι
στοῦ πού λέγει: “Ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,
ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν”. Ἐγώ τόν ἐξωμολογοῦσα
ἀπό τότε πού ἦλθε στήν Σκήτη μας. Δέν εἶδα ἄνθρωπο
νά κλαίῃ τόσο πολύ, λίγες ἡμέρες πρίν τόν θάνατό
του. Ἐκείνη τήν ἡμέρα ἦταν γονατιστός μπροστά μου
καί μοῦ ἔλεγε: “Πῶς θά πάω στήν ἄλλη ζωή; Θά ἐρω
τηθῶ γιά ὁλόκληρη τήν ζωή μου. Πῶς θά φθάσω στήν
αἰωνιότητα;” Κι ἀμέσως ἔπεσε κάτω καί ἔκλαιγε μέ
95

ἀναφυλλητά. Ἐγώ τόν περίμενα ἀρκετή ὥρα νά στα
ματήσῃ καί νά σηκωθῇ...».
Ὅταν ἦταν νέος στήν Ρουμανία, εἶχε ἀρρωστήσει
σοβαρά καί ἀπό τά ἰσχυρά φάρμακα ἔχασε τήν ἀκοή
του. Ἔκτοτε ἔφερε συσκευή ἀκουστικῶν. Ἐπειδή δέν
ἄ
κουγε καλά, δέν ἐξωμολογοῦσε τούς πατέρες τῆς
Σκή
της. Ὅμως ἔκανε ἔτσι, μᾶλλον ἀπό ταπείνωσι,
προφασιζόμενος τήν βαρυκοΐα του.
Συμμετεῖχε παρά τήν ἡλικία του καί στίς χειρονα
κτι
κές ἐργασίες. Ἀνέβαινε στό τρακτέρ καί πήγαινε
μαζί μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς στό δάσος γιά ξύλα.
Κα
θη
μερινά ἔσκαβε καί σκάλιζε τά κηπουρικά καί
πότιζε τά λουλούδια.
Ἦταν πάμπτωχος. Στό κελλί του εἶχε ἐλάχιστα βι
βλία. Ἔπαιρνε δανεικά ἀπό τήν βιβλιοθήκη τῆς Σκή
της, τά διάβαζε καί τά ἐπέστρεφε. Σ᾿ ὅλη του τήν ζωή
εἶχε ἕνα ράσο καλό κι ἕνα κουκούλι. Ἔπλενε τά ροῦχα
του μόνος του στήν λεκάνη μέχρι τά βαθειά του γερά
ματα. Ἐνίοτε οἱ πατέρες τοῦ ἔπαιρναν κρυφά τά ροῦ
χα του καί τά ἔπλεναν.
Ἀγαποῦσε πολύ τόν Γέροντά μας, π. Γεώργιο, καί
τήν Ἱερά Μονή μας, τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου. Ὅταν ἐρχό
ταν, συμβουλευόταν τόν Γέροντά μας γιά διάφορα θέ
ματα. Ζητοῦσε ὁδηγίες πρακτικές, πού ἐφήρμοζε καί
στό δικό του κοινόβιο.
Μετά τήν πτῶσι τοῦ κομμουνιστικοῦ Καθεστῶτος
–τό 1989– ἡ Ἐκκλησία στήν Ρουμανία ἦταν τελείως
ἀποδιοργανωμένη. Τότε τόν κάλεσαν νά ἀναλάβῃ τήν
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Πα
τριαρχεία στήν Ἐκκλησία τῆς Χώρας του, ἀλλά
ἀρ
νήθηκε, προφασιζόμενος ὅτι εἶναι κουφός καί μέ
βλαμμένους τούς ὀφθαλμούς του.
Διάβαζε πολλά βιβλία, καί ἰδιαίτερα τά θεολογικά.
Θαύμαζε τούς παλαιούς συγγραφεῖς. Ἰδιαίτερα μελε
τοῦσε τό αἰγυπτιακό Γεροντικό, τήν Βίβλο τῶν ἁγίων
Ἰωάννου καί Βαρσανουφίου, τά Ἀσκητικά τοῦ ἁγίου
Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί τά ἔργα τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ
Ὁμολογητοῦ. Ὅμως διάβαζε μέ προσοχή καί τίς θεο
λογικές ἐργασίες τῶν νέων θεολόγων, ὅπως καί πολλά
Χριστιανικά Περιοδικά. Ἔμοιαζε μέ μία μέλισσα, ἡ
ὁποία συγκέντρωνε ἀπό παντοῦ ὅ,τι καλλίτερο καί ὠ
φέλιμο γιά τήν σωτηρία. Ἤθελε νά ἐνημερώνεται γιά
ὅλα τά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τίς σχέ
σεις της μέ τίς λεγόμενες «ἐκκλησίες» τῆς Δύσεως.
Ἀγαποῦσε ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τήν ἴδια πάν
τα ἀγάπη. Ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε τούς ἑτεροδόξους Χρι
στιανούς. Ποτέ δέν λύπησε ἤ προσέβαλε ἄνθρωπο. Ἀ
γαποῦσε ἐπίσης καί τά λουλούδια τοῦ δάσους. Ὅπου
τά εὕρισκε μέσα στό δάσος, τά ἔφερνε καί τά μετε
φύτευε στόν κῆπο τῆς αὐλῆς τῆς Σκήτης, ἀκριβῶς ἔξω
ἀπό τήν ἀνατολική πτέρυγα, ὅπου καί ἔμενε. Σέ κάθε
λουλούδι καί σέ κάθε ἄνθρωπο ἔβλεπε τό χέρι καί τήν
πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Εἶχε μεγάλη διάκρισι καί εὐγένεια
ψυχῆς. Ποτέ δέν ἔκοψε ἕνα λουλούδι γιά νά τό βάλῃ
σέ ἀνθοδοχεῖο στό κελλί του. Θεολογοῦσε βλέποντας
τά πολύχρωμα λουλούδια του.
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Ποιμαντική τοῦ Γέροντος
Ἐάν κάποιος εἶχε πειρασμό, πήγαινε ὁ ἴδιος στό
κελλί του. Τοῦ κτυποῦσε τήν πόρτα καί μέ τήν ἄδειά
του ἔμπαινε μέσα. Τόν ἄκουγε μέ ὑπομονή ἀκόμη καί
μία ὥρα. Γιά νά τόν οἰκονομήσῃ, τοῦ ἔδινε εὐλογία νά
ἐπισκεφθῇ τίς ἱερές Μονές τοῦ Ὄρους ἤ, ἄν ἤθελε, νά
πάῃ στήν Ρουμανία νά ἰδῇ τούς συγγενεῖς του.
Ἀλλά καί ὅταν κάποιος ἦταν ἄρρωστος, τόν ἐπι
σκεπτόταν στό κελλί του. Φρόντιζε νά ἔχῃ μαζί του
σοκολάτα, καραμέλλες ἤ κάποιο φροῦτο. Τόν παρηγο
ροῦσε καί τοῦ εὐχόταν καλή ἀνάρρωσι καί σύντομη
ἐπιστροφή στό τυπικό τῆς Σκήτης, δηλ. στήν ἐκκλησία
καί τήν τράπεζα.
Διηγεῖται ὁ π. Δανιήλ: «Ὑπεύθυνος γιά τήν ἔγερσι
τῶν μοναχῶν ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Γέροντάς μας. Ἕνα τέταρ
το πρίν τήν ἀκολουθία περνοῦσε ἀπό τά κελλιά μας.
Δέν πήγαινε σέ ἄλλο κελλί, πρίν σηκωθῇ καί τοῦ ἀνοί
ξῃ ὁ ἀδελφός τοῦ προηγουμένου κελλιοῦ! Μετά τήν
πρωϊνή ἀκολουθία εἴχαμε μία ἀνάπαυσι περίπου δύο
ὡρῶν. Κατόπιν ἀρχίζαμε τά διακονήματα, πού διαρ
κοῦσαν μέχρι τήν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ. Φαγητό τίς ἡ
μέρες τῆς νηστείας εἴχαμε μία φορά τήν ἡμέρα στίς 3
τό ἀπόγευμα –καί φυσικά χωρίς λάδι–, ἐνῶ τίς ἄλλες
ἡμέρες δύο φορές μέ λάδι.
Πέρασα ἀπό διάφορα διακονήματα, τά ὁποῖα ὤ
φει
λα νά τά ἐπιτελῶ μέ σοβαρότητα καί συνέπεια.
Τό δυσκολώτερο διακόνημα πού ἐπετέλεσα ἦταν τοῦ
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ἀποθηκαρίου. Κάποτε ἦλθε ὁ Γέροντας καί μοῦ εἶπε:
“Ὁσιώτατε ἀδελφέ, δέν ἔχεις εὐλογία νά δίνῃς τίποτε
καί σέ κανέναν. Ὅλα στήν ἀποθήκη ἀνήκουν σέ ὅλους.
Ὅ,τι εἶναι ἀναγκαῖο θά τοποθετῆται στήν τράπεζα τοῦ
φαγητοῦ γιά ὅλους”.
Ἦταν ἄνθρωπος δίκαιος. Ἀπέβλεπε πάντοτε στήν
διόρθωσι τοῦ ἀδελφοῦ, ὅταν ἐκεῖνος παρεβίαζε κάτι.
Ποτέ δέν πῆρε ἀπό τήν ἀποθήκη κάτι μόνος του, ἄν καί
εἶχε καί δικό του κλειδί. Ἐάν γιά λόγους ὑγείας ἤθελε
κάτι, τό ζητοῦσε ἀπό μένα. Στήν ἔξω αὐλή τῆς Μονῆς
μας ὑπῆρχε ἕνα καρποφόρο δένδρο (ροδακινιά). Μία
μέρα πῆρε ἕνα τσεκούρι καί ἄρχισε νά τό κόβῃ. Ἕνας
ἡλικιωμένος μοναχός τόν ρώτησε: “Τί κάνεις ἐκεῖ, Γέ
ροντα;”. “Τό κόβω, γιά νά μή τρώγουν ἀπ᾿ αὐτό οἱ ἀ
δελφοί χωρίς εὐλογία καί ἁμαρτάνουν!”.
Ἄν καμμιά φορά οἱ νεώτεροι κατέληγαν σέ λογομα
χίες καί παράπονα μεταξύ τους, ἐκεῖνος τούς εἰρήνευε
λέγοντας: “Ἔχετε δίκαιο. Νά κάνετε ὑπομονή. Θά πε
ράσουν οἱ φουρτοῦνες. Ὄχι ταραχές μεταξύ σας. Ὅλοι
νά βοηθῆτε τόν ἕνα καί ὁ ἕνας ὅλους”.
Ἄν κάποιος ἔσφαλε σέ κάτι, δέν τόν προσέβαλε οὔτε
τόν καλοῦσε ἰδιαιτέρως γιά ἐξηγήσεις. Ὅμως στήν ὁ
μι
λία πού ἔκανε κάθε Κυριακή βράδυ, παρουσίαζε
πα
ρα
δείγματα ἁγίων μοναχῶν, πῶς ἐνήργησαν στήν
συγκεκριμένη περίπτωσι, καί ἔτσι δίδασκε αὐτόν πού
ἔσφαλε. Μᾶς συμβούλευε μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μή
μᾶς στενοχωρήσῃ, βάζοντας καί τόν ἑαυτό του μέσα
σάν ἔνοχο».
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Συνήθως δέν ὡμιλοῦσε στήν τράπεζα. Ἀλλά μετά
ἀπό ἀγρυπνίες, κατά τήν ὥρα τοῦ φαγητοῦ, ἀνέπτυσσε
θεολογικά τό νόημα τῆς ἑορτῆς, καί ὅλοι θαυμάζαμε
τό βάθος καί ὕψος τῶν νοημάτων του.
Ὅταν κάποτε τοῦ ζήτησα, συνεχίζει ὁ π. Δανιήλ, νά
πάω στήν πανήγυρι μιᾶς ἑλληνικῆς ἀθωνίτικης Μονῆς,
μοῦ εἶπε: “Δέν θά ὠφεληθῆς, ὁσιώτατε. Ἔχουμε κι ἐ
μεῖς ἐδῶ ὡραία ἀκολουθία στήν ἐκκλησία καί καθένας
ἔχει τό κελλί του, ὅπου ἠμπορεῖ νά κάνῃ τόν μοναχικό
του κανόνα. Ἐάν πᾷς, δέν θά καταλαβαίνῃς τήν γλῶσ
σα –ἀφοῦ οἱ ἀκολουθίες γίνονται στά ἑλληνικά– καί θά
συναντηθῇς μέ ἄλλους ρουμάνους μοναχούς γιά κου
τσομπολιό. Ἔτσι, θά κουρασθῇς σωματικά, χωρίς νά
κάνῃς οὔτε καί τόν διωρισμένο μοναχικό σου κανόνα”.
Μοῦ ἦταν δύσκολο νά τά καταλάβω αὐτά, ἔλεγε
κατόπιν ὁ π. Δανιήλ, ἀλλά ἀργότερα εἶδα ὅτι εἶχε ἀ
πόλυτο δίκαιο ὁ Γέροντάς μου».
Ἄν καί ἦταν πολύ αὐστηρός στόν ἑαυτό του, δέν
ἔκρινε κανέναν, οὔτε ἐπίεζε τούς πατέρες νά ἔρχων
ται στήν ἐκκλησία. Ὅταν κάποιος τόν ρώτησε, γιατί
δέν εἶναι αὐστηρός στό θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν
μοναχῶν, τοῦ ἀπήντησε μονολεκτικά: «Μά δέν βλέπουν
πῶς ζῶ ἐγώ; Τί ἄλλο κήρυγμα νά κάνω;».
Διδασκαλίες τοῦ Γέροντος
Καθημερινά δεχόταν ὁμάδες εὐσεβῶν ρουμάνων ἀ
πό τήν Ρουμανία καί τό ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι τοῦ ζη
τοῦσαν λόγον παρηγορίας καί ἀπάντησι στά προβλή
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ματά τους. Συνήθως τούς μιλοῦσε μετά τό Ἀπόδειπνο.
Ἀλλά καί Ἕλληνες, μοναχοί καί λαϊκοί, ἀκόμη καί ἐπί
σκοποι, ὅπως ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Σιατίστης κυ
ρός Ἀντώνιος, πήγαιναν στήν Σκήτη γιά νά ἀκούσουν
ρή
ματα ζωῆς αἰωνίου. Μιλοῦσε μέ αὐθεντία, μέ σι
γουριά καί εὐθύνη. Ἐδέχοντο τά λόγια του σάν λόγια
Θεοῦ. Γι᾿ αὐτό καί ἔφευγαν χαρούμενοι ἀπό κοντά του
καί κρατοῦσαν σάν πανάκριβο θησαυρό τίς πολύτιμες
συμβουλές καί ὁδηγίες του. Ὅ,τι δουλειές καί νά εἶχε,
τίς παραμέριζε, γιά νά ὑποδεχθῇ τούς ἐπισκέπτες του.
Πολλές φορές μιλοῦσε προφητικά καί ἐνέπνεε τούς
ἀκροατές του, οἱ ὁποῖοι ἐκρέμοντο κυριολεκτικά ἀπό
τά μελισταγῆ χείλη του.
Τόνιζε συνεχῶς τήν ἀνάγκη τῆς ἐμπειρίας τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. «Ὁ μοναχός, ἔλεγε, δέν μπορεῖ νά ζήσῃ
τόν Θεό στό κελλί του, ὅταν ἀσχολῆται μέ τόν κόσμο,
μέσῳ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου καί τῶν ἄλλων νέων τε
χνικῶν μέσων. Ὁ μοναχός ὀφείλει νά διάγῃ ἁπλῆ καί
ὁλοκληρωμένη ἐν Χριστῷ ζωή, μακριά ἀπό τά φθορο
ποιά σύγχρονα μέσα, τά ὁποῖα ἐλαττώνουν τήν πίστι
καί ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τά ἔργα τῆς ἀρε
τῆς». Τόνιζε τήν ἀνάγκη τῆς συνεχοῦς κοινωνίας μέ
τόν Θεό καί τήν ἐλάχιστη ἀπασχόλησι μέ τά βιοτικά
πρά
γματα. Στίς ὁμιλίες του ἔλεγε: «Ἀλλοίμονό μας,
ἄν δέν ἀποκτήσουμε τόν παράδεισο». Καί ἀμέσως ἀ
ναλυόταν σέ δάκρυα.
Ἄλλοτε ἔλεγε: «Ὁ μοναχός ὀφείλει νά φυλάγῃ τίς
πέντε αἰσθήσεις του, δηλαδή κάθε τι τό ὁποῖο μπαίνει
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ἀπό ἔξω μέσα του. Αὐτό τό ἔργο, τῆς φυλακῆς τῶν
αἰσθήσεων, εἶναι εὐκολώτερο ἀπό τήν προσπάθεια νά
ξεριζώσῃ τόν κακό λογισμό καί τήν πονηρή ἐπιθυμία,
τά ὁποῖα, ὅταν εἰσέλθῃ τό πονηρό ἀπ’ ἔξω στήν ψυχή
του, ριζώνουν μέσα του καί εἶναι πολύ δύσκολο ἔπει
τα νά ξεριζωθοῦν. Καί ἔφερνε τό παράδειγμα τῆς Ὁ
σίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία βασανιζόταν στήν
ἔρημο ἀπό τά πάθη της, δεκαεπτά χρόνια. Εἶναι σχε
δόν ἀδύνατον νά εὑρίσκεσαι στούς τόπους τῆς ἁμαρ
τίας καί νά μή μολυνθῇς. Γι᾿ αὐτό ὁ μοναχός φεύγει
στήν ἔρημο. Γιά νά γλιτώσῃ ἀπό τίς ἀφορμές τῶν ἁ
μαρτιῶν.
Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο μέ νοῦ καί μέ καρδιά.
Στήν καρδιά του θά πρέπει νά ἀναζητήσῃ καί νά εὕρῃ
τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτό ὁ μοναχός ζῇ μόνος του.
Φορεῖ τό κουκούλι του, πού κρύβει τό πρόσωπό του,
γιά νά μή βλέπῃ καί συζητῇ μέ τούς ἄλλους, ὥστε νά
μπο
ρῇ νά εὕρῃ μέσα στήν καρδιά του τόν Θεό. Νά
συνομιλῇ μαζί Του, μέσα στήν καρδιά του».
Καί ἄλλοτε πάλι: «Σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι νά
αἰσθανώμεθα πάντοτε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Αἴσθη
σις Θεοῦ σημαίνει καρπός τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς. Χωρίς
αὐτή τήν αἴσθησι εἶναι ἄκαρπη ἡ πνευματική ζωή».
Δέν χρησιμοποιοῦσε τεχνικές μεθόδους γιά τήν
προσευχή, ὅπως αὐτές ἀναφέρονται ἀπό μερικούς Πα
τέρες στήν Φιλοκαλία. Γι᾿ αὐτόν «πρόοδος στήν προσ
ευχή ὑπάρχει, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζῇ μέ ταπείνωσι καί
ἀσκητική ζωή, δηλαδή μέ ἐκπλήρωσι τῶν θείων ἐντο
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λῶν. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑπηρετῇ τόν Θεό, ὁ Θεός ἐνερ
γεῖ πάντοτε ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου».
Κατά τόν π. Δανιήλ: «Ὁ Γέροντας ἦταν ἕνα ὡραῖο,
εὐθυτενές καί ὑψηλό δένδρο, φορτωμένο μέ πολλούς
καρπούς. Ἦταν λίγο “τσιγκούνης”, διότι δέν μᾶς ἔδινε
εὔ
κολα κάτι ἀπό τά δικά του πνευματικά φροῦτα,
ὅταν μᾶς ὡμιλοῦσε μία φορά τήν ἑβδομάδα γιά ὑψηλά
θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, περί ταπεινώσεως καί
περί θεολογίας. Μέ πολλή δύναμι ψυχῆς μᾶς προέτρεπε
ὁ καθένας νά φροντίζῃ γιά τήν καρποφορία τοῦ δικοῦ
του δένδρου, ὥστε νά φέρῃ πολλούς καί πλουσίους
καρπούς.
Συχνά μᾶς προέτρεπε νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού
κατοικοῦμε σ᾿ αὐτόν τόν Ἅγιο Τόπο, νά ἐκμεταλλευ
ώμεθα αὐτή τήν εὐλογία, νά ἐκπληρώνουμε τά καλο
γερικά μας καθήκοντα καί νά κοιτάζουμε ὁ καθένας
μας τήν προσωπική του σωτηρία.
Δέν ἀπασχολεῖτο πολύ μέ τά προβλήματα τοῦ κό
σμου, ἀλλά, ὅταν ἄκουγε ὅτι τά πάθη καί οἱ ἁμαρτίες
τῶν ἀνθρώπων ἐπιτρέπωνται ἐλεύθερα καί νομιμοποι
οῦνται, ἐλυπεῖτο πολύ καί ἔλεγε ὅτι αὐτές οἱ ἁμαρτίες
θά φέρουν πολλές συμφορές στόν λαό μας.
Συνέκρινε τήν σημερινή πνευματική ζωή μέ τήν πα
λαιότερη. Ἔλεγε: “Τό δένδρο ἀπό τόν καρπό του γνω
ρίζεται. Τά ἀποτελέσματα τά βλέπουμε ἀρκετά καλά
σήμερα, πού ὁ ἄνθρωπος γέμισε μέ τεχνικά μέσα τήν
ζωή του, τήν σύγχρονη τεχνολογία, τό αὐτοκίνητο, τήν
τηλεόρασι, τό τηλέφωνο καί τόσα ἄλλα, πού εἶναι εἴ
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δωλα γι’ αὐτόν. Οἱ σημερινοί ἀσθενεῖς στηρίζουν τώρα
τίς ἐλπίδες τους στά φάρμακα καί ὄχι στήν δύναμι τοῦ
Θεοῦ μέσῳ τῆς προσευχῆς. Ὅλα αὐτά ὡδήγησαν τόν
ἄνθρωπο σέ μία ἀποξένωσι ἀπό τόν Θεό, πού πιστεύει
ὅτι μπορεῖ νά κάνῃ τό πᾶν χωρίς τόν Θεό. Γι᾿ αὐτό καί
Τόν βλασφημᾶ καί Τόν περιφρονεῖ. Ἔφθασε ἀκόμη νά
προσ
εύ
χεται στόν Σατανᾶ καί στήν ἀκολουθία του.
Ὅταν ἔχῃ ὁ ἄνθρωπος σήμερα ἕνα πρόβλημα στό σπί
τι του, δέν καλεῖ πλέον τόν ἱερέα νά προσευχηθῇ, οὔτε
πηγαίνει στήν ἐκκλησία νά ἐξομολογηθῇ, ἀλλά προσ
παθεῖ μόνος του χωρίς τήν θεία βοήθεια”».
Συγγραφές
Συμμετεῖχε μέ πόνο στά μεγάλα προβλήματα τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ κόσμου. Συνέγραψε ἀρκετά ἄρθρα
πνευματικά γιά τό ἐτήσιο περιοδικό τῆς Μονῆς μας
«Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος», κατόπιν παρακλήσεως τοῦ
σεβαστοῦ Γέροντός μου π. Γεωργίου, στήν ὁποία μέ
πολλή ταπείνωσι ἀνταποκρινόταν. Ὅλα αὐτά τά ἄρ
θρα καί ἄλλα, πού κυκλοφόρησαν στήν Ρουμανία, με
ταφράσθηκαν καί ἀπετέλεσαν τό βιβλίο του μέ τίτλο:
«Ἡ κλῆσις τῆς Ὀρθοδοξίας».
Τό βιβλίο του «Ἡ θύρα τῆς μετανοίας» μεταφρά
σθη
κε καί ἐκδόθηκε στά ἑλληνικά. Τό περιεχόμενο
του, σχετικό μέ τά βαθειά νοήματα τῶν Κυριακῶν τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὠφέλησε πολύ ὅσους τό δι
άβασαν.
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Τό βιβλίο του «Εἰκόνες πραότητος», μεταφρασμένο
κι αὐτό στά ἑλληνικά, περιέχει ἐν συντομίᾳ τήν ζωή
καί τά θαυμαστά ἔργα ἁγίων κληρικῶν καί μοναχῶν,
τούς ὁποίους εἶχε γνωρίσει προσωπικά ὁ Γέρον
τας
κατά τήν πολύχρονη πορεία τῆς ζωῆς του καί πολλά
εἶχε ὠφεληθῆ ἀπ᾿ αὐτούς, ὅπως ἔγραψε ὁ ἴδιος.
Παρά τά πολλαπλά του καθήκοντα καί τίς πολύω
ρες καθημερινές ἀκολουθίες, εὕρισκε χρόνο νά ἀσχο
λῆται καί μέ τήν μετάφρασι βιβλίων ἀπό τά ἑλληνικά
στά ρουμανικά. Ἔτσι, μετέφρασε τό βιβλίο: «Ἕνας
ἀσκητής ἐπίσκοπος», τοῦ ὁποίου μετά ἀπό λίγα χρό
νια μεταφράσθηκε καί ἡ ἀσματική ἀκολουθία ἀπό ἄλ
λους ἀδελφούς. Τήν ἑλληνική γλῶσσα εἶχε μάθει, ὅταν
ἐσπούδαζε στήν ἐκκλησιαστική σχολή τῆς Μονῆς Νε
άμτς.
Ἐπίσης μετέφρασε τό βιβλίο: «Ὁ Ὄλυμπος τῆς Βι
θυνίας», ὅπου περιγράφονται οἱ Μονές πού κτίσθηκαν
κατά τήν βυζαντινή ἐποχή γύρω ἀπό τό ὄρος Ὄλυμπος
τῆς Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Ἀκόμη μετέφρασε καί τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Νεο
φύτου Καυσοκαλυβίτου, πού ἀναφέρεται στήν συχνή
συμμετοχή στά Ἄχραντα Μυστήρια. Μέ τήν ἔκ
δοσι
τοῦ βιβλίου αὐτοῦ στήν Ρουμανία, δέχθηκε ὁ λαός της
τά πρῶτα σωτήρια μηνύματα περί τῆς συχνῆς Θεί
ας Μεταλήψεως, ἐπειδή ἡ Θεία Κοινωνία ἐκεῖ ἐπιτρε
πόταν μόνο τρεῖς φορές τόν χρόνο. Μέχρι καί σήμερα
δέν ἐπικρατεῖ στόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ρουμανίας ἡ εὐλο
γημένη αὐτή πρᾶξις τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. τό νά κοινω
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νοῦν συχνά τά Θεῖα Μυστήρια. Ὑπάρχουν ἀκόμη καί
μοναστήρια, στά ὁποῖα οἱ μοναχοί προσέρχονται στήν
Θεία Κοινωνία τρεῖς μέ πέντε φορές τόν χρόνο!
Ἤθελε νά γράψῃ ὁ ἀείμνηστος Γέροντας ἕνα Γε
ροντικό μέ τήν διδασκαλία Ρουμάνων ἁγίων Πατέρων,
ἀλλά δέν πρόλαβε. Τό Γεροντικό ὅμως αὐτό καταρ
τίσθηκε καί ἤδη ὑπάρχει στήν ἑλληνική γλῶσσα καί
εἶναι εὐρέως διαδεδομένο στήν Χώρα μας.
Κτιριακή καί πνευματική ἀνακαίνισις τῆς Σκήτης
Κατά τήν περίοδο τῆς διακονίας του ὡς ὑπευθύνου
Γέροντος τῆς κοινοβιακῆς Σκήτης, πολλά ἔργα ἐκτε
λέστηκαν.
Ἀποφασίσθηκε ἡ καθημερινή θεία Λειτουργία καί ἡ
κοινοβιακή τράπεζα φαγητοῦ.
Ἡ Σκήτη εὑρίσκετο σέ μεγάλη παρακμή. Λόγῳ τοῦ
κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Ρουμανίας ἐλάχιστοι
νέοι ἤρχοντο γιά μοναχοί. Ἐστεροῦντο καί ἀπό τά ἀ
πολύτως ἀναγκαῖα. Τό ρουμανικό Πατριαρχεῖο τούς
ἔστελνε κατά καιρούς καί μέ πολλές δυσκολίες ξερά
φασόλια. Μέ αὐτά καί μέ τήν βοήθεια τῶν ἰδικῶν τους
κηπουρικῶν προϊόντων οἰκονομοῦντο.
Τά κτίρια τῆς Σκήτης εὑρίσκοντο ὅλα σέ ἐρειπιώδη
κατάστασι, ἐκτός ἀπό τήν ἀνατολική πτέρυγα πού δι
ετηρεῖτο κάπως καλλίτερα. Οἱ σοβάδες ἀπό τίς παλιές
ἁγιογραφίες τῆς ἐκκλησίας ἔπεφταν συνεχῶς. Στά δω
μά
τια ἔμπαινε τό βρόχινο νερό, μηδέ τῆς ἐκκλησίας
ἐξαιρουμένης.
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Μέ τούς ἀξίους καί δραστηρίους συνεργάτες του,
ὅπως τόν ἱεροδιάκονο Ἰουστινιανό, τόν νῦν Δικαῖο π.
Ἀθανάσιο καί τούς μοναχούς Πρόδρομο καί Ἰορέστ,
καί ὅλους γενικά τούς ἀδελφούς, κατώρθωσε κατά τήν
περίοδο τῆς διακονίας του στήν Σκήτη νά τήν ἀνακαινίσῃ.
Ἔτσι ἐπετεύχθη ἡ ἀνακαίνισις τοῦ κεντρικοῦ ναοῦ, ἡ
ἁγιογράφησίς του μέ τήν ἁγιογραφική τέχνη Fresco καί
ὁ ἐξωραϊσμός του. Ταυτόχρονα ἐπισκευάσθηκαν τά
κτίρια τῆς Σκήτης, ὠργανώθηκε ἡ βιβλιοθήκη καί λει
τουργοῦν ἤδη ἐργαστήρια ἁγιογραφίας, βιβλιοδεσίας
καί ξυλογλυπτικῆς. Τελείωσαν οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν
ἡλιακῶν συσσωρευτῶν, πού παρέχουν ἄφθονο ρεῦμα
γιά τήν λειτουργία ὅλων τῶν ἐργαστηρίων καί τῶν
ἠλεκτρικῶν συσκευῶν.
Διανοίχθηκε δρόμος, πού συνέδεσε τήν Σκήτη μέ
τήν Κυρίαρχη Ἱερά Μονή τῆς Λαύρας καί ἐν συνεχείᾳ
μέ τίς Καρυές καί τήν Δάφνη. Καταργήθηκε ἡ διά θα
λάσσης μεταφορά τῶν προϊόντων τους ἀπό τόν πολύ
ἀνώμαλο τρακτερόδρομο, ἀπό τόν ὁποῖο οἱ πατέρες
κινδύνευσαν πολλές φορές νά γκρεμισθοῦν κάτω στά
βράχια μαζί μέ τό τρακτέρ.
Χάρις στήν ἐνάρετο πολιτεία του καί τήν ἀφοσίωσί
του στήν ἡσυχία καί τήν προσευχή, ἦλθαν κοντά του
πολλοί μοναχοί ἀπό τήν Ρουμανία. Ἔτσι ἡ Σκήτη ἔ
φθασε σέ μεγάλη ἀκμή ἐπί τῶν ἡμερῶν του καί ἡ ἀ
δελφότης ἀριθμοῦσε περί τούς σαράντα πατέρες.
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Σημεῖα τῆς θείας Χάριτος
Διηγεῖται ὁ π. Γαβριήλ: «Σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς
Σκήτης μας, στήν ἀρχή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
οἱ διακονητές τῆς τραπέζης μοίραζαν ἀπό ἕνα βά
ζο μέλι σέ κάθε ἀδελφό. Μία χρονιά πήραμε μέ τόν
μοναχό Κύριλλο τά βάζα νά τά μοιράσουμε. Κτυπή
σαμε τήν πόρτα τοῦ Γέροντά μας. Μᾶς ἄνοιξε, ἀλλά
θαμπωθήκαμε ἀπό μία λάμψι πού ἐξέπεμπε τό πρόσ
ωπό του. “Ἔχω μέλι ἀπό τό περυσινό. Δέν θέλω ἄλ
λο”, μᾶς εἶπε. Ἐκεῖνος μπῆκε ἀμέσως στό κελλί του
καί ἐμεῖς συνεχίσαμε τήν δουλειά μας. Ὅμως ἡ λάμψις
τῆς μορφῆς του μᾶς εἶχε συνεπάρει».
Καί ὁ π. Δανιήλ: «Ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Ἄρντζες, κ.
Καλ
λίνικος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισκεφθῆ τήν Σκήτη τό
1977, ἔφυγε τότε λυπημένος, βλέποντας παντοῦ τήν
ἐγκατάλειψι, τήν φτώχια καί τήν δυστυχία. Τό 1997
ἦλθε καί πάλι. Βλέποντας τήν ἄνθησι τῆς Σκήτης εἶ
πε: “Τήν φορά αὐτή φεύγω χαρούμενος, διότι εἶδα
ἡ Σκήτη μας νά ἀναγεννᾶται καί νά ἐπισκευάζεται.
Ἦλθαν νέοι μοναχοί καί ἀνθίζει πάλι ἡ χριστιανική
ζωή. Αὐτή ἡ πρόοδος εἶναι οἱ καρποί τῆς ἀδιαλείπτου
προσευχῆς τοῦ Γέροντός σας, τοῦ π. Πετρωνίου”.
Ἀπό τόν μοναχό Νεκτάριο Λαζάρ, συμμοναστή τοῦ
π. Πετρωνίου καί ψάλτη, πληροφορηθήκαμε ὅτι, τήν
χρονιά πού ἦλθε ὁ π. Πετρώνιος στό Ἅγιον Ὄρος –1978–
εἶχε γίνει μεγάλος σεισμός. Οἱ πατέρες βγῆκαν στόν
διάδρομο τῶν κελλιῶν τους. Κάποιος τούς παρώτρυνε
108

νά τρέξουν πρός τήν ἔξοδο. Ἀλλά ὁ π. Πετρώνιος τούς
σταμάτησε: “Ὄχι, ἀδελφοί, νά μείνουμε στά κελλιά
μας καί νά κάνουμε προσευχή”. Καί ἀπό τότε μέχρι
τώρα δέν ξαναέγινε σεισμός. Ἐπίσης λέγεται ὅτι ὅλα
αὐτά τά χρόνια ὁ π. Πετρώνιος ἔβλεπε καί αἰσθανόταν
μία Σκέπη καί μία Εὐλογία πάνω ἀπό τήν Σκήτη μας.
Αὐτό τό πρᾶγμα τό αἰσθάνθηκα καί τό εἶδα κι ἐγώ καί
ἄλλοι πατέρες τῆς Σκήτης μας».
Τό τέλος τοῦ Γέροντος
Ἀναφέρει ὁ π. Δανιήλ: «Τούς τελευταίους μῆνες οἱ
σωματικές του δυνάμεις ἄρχισαν νά τόν ἐγκαταλείπουν.
Μέ δυσκολία τόν βοηθοῦσε μία μαγκούρα πού κρατοῦσε
μαζί του. Στήν συνέχεια χρειάσθηκε ἕνας ἀδελφός νά
τόν συνοδεύῃ, γιά νά μεταβαίνῃ στήν ἐκκλησία καί
στήν τράπεζα. Καί κάποια ἡμέρα αἰσθανθήκαμε ὅλοι
μας ὅτι ἡ ἐκκλησία ἦταν ἄδεια. Ἀπουσίαζε ὁ Γέροντάς
μας. Εἶχε πέσει στό κρεββάτι.
Ἐμάχετο μέχρι τήν τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς του
νά μή κυριευθῇ ἀπό τήν ἀκηδία καί τήν φιλαυτία. Στήν
ἀρχή σηκωνόταν καί στηριζόμενος στό ξύλο τοῦ κρεβ
βατιοῦ ἔκανε μικρές μετάνοιες μέ τό χέρι λέγοντας καί
τήν εὐχή: “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ...”. Προσευχόταν μέ τήν
εὐχή, ὅση ὥρα κρατοῦσε ἡ ἀκολουθία στήν ἐκκλησία,
εἴτε διάβαζαν οἱ πατέρες τόν ὄρθρο εἴτε τόν ἑσπερινό
εἴτε τό ἀπόδειπνο. Πάντοτε ρωτοῦσε τόν βοηθό του:
“Ποῦ ἔφθασε ἡ ἀκολουθία;” ἤ “Τί ὥρα εἶναι καί πότε θά
ἔλθῃ ὁ ἐφημέριος ἱερεύς νά μέ κοινωνήσῃ;”. Μοναδική
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του ἐπιδίωξις καί συνηθισμένη του συνομιλία ἦταν τά
θέματα τῆς προσευχῆς, τῆς Ἐκκλησίας καί βαθειά του
ἐπιθυμία νά κοινωνῇ, ὅσο γίνεται συχνότερα, τά Ἄ
χραντα Μυστήρια. Τίποτε ἄλλο δέν τόν ἐνδιέφερε.
Στό διάστημα πού ἔμεινε στό κρεββάτι –ἑβδομήντα
ἡμέρες– δέν δεχόταν νά φάῃ κάτι πρίν ἀπό τό πρό
γραμμα φαγητοῦ τῆς Ἀδελφότητος στήν τράπεζα. Ὁ
βοηθός του τόν προέτρεπε νά φάῃ, ἐκεῖνος ὅμως τόν
ρωτοῦσε ἄν ἔφαγε ἡ ἀδελφότης, γιά νά φάῃ κι αὐτός
ταυτόχρονα.
Βλέποντας ὅτι οἱ δυνάμεις του τόν ἐγκαταλείπουν,
στίς 15 Ἰανουαρίου πῆγα στό κελλί του νά τοῦ ζητήσω
συγχώρησι, ἕνα λόγο πνευματικό καί τήν εὐλογία του.
Πρῶτα αὐτός ζήτησε συγχώρησι ἀπό μένα. Μετά μέ
προέτρεψε νά μή ξεχνῶ τίς μοναχικές μου ὑποσχέσεις,
νά μή κάνω συγκαταθέσεις στούς λογισμούς μου καί
γενικά συμβιβασμούς μέ τόν ἑαυτό μου. Νά μή προ
κα
λῶ σκάνδαλα καί νά ἐνισχύω τούς ἀδελφούς τῆς
Σκήτης μας, καί ὁ Κύριος θά μοῦ χαρίσῃ ἕνα εἰρηνικό
καί χριστιανικό τέλος.
Τόν ἐπισκέφθηκα γιά τελευταία φορά, λίγες ὧρες
πρίν τήν ὁσιακή κοίμησί του. Αὐτός ὁ ὡραῖος καί ὑψη
λός ἄνδρας, τώρα εἶχε φθάσει νά εἶναι μόνο δέρμα καί
ὀστᾶ. Εἶπα στόν βοηθό του, τόν π. Μόδεστο, ὅτι δέν θά
ζήσῃ ἀκόμη πολύ. Καί τήν ὥρα τοῦ Ἀποδείπνου κτύ
πησε ἡ καμπάνα, γιά νά μᾶς ἀναγγείλῃ τήν μετάβασί
του στίς αἰώνιες μονές».
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Καί ὁ νῦν Δικαῖος, Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος: «Μία ἑβδομά
δα πρίν τήν κοίμησί του, μᾶς εἶπε νά κάνουμε ἀγρυ
πνία καί νά προσευχηθοῦμε, ποιόν θά ἐκλέξῃ ἡ Πανα
γία γιά ἡγούμενο τοῦ κοινοβίου μας. Ἐγώ τοῦ εἶχα
εἰπῆ: “Ἀκόμη καί ἄγγελος νά κατέβῃ ἀπό τόν οὐρανό,
δέν θά δεχθῶ νά γίνω ἡγούμενος”. Καί αὐτός μοῦ εἶ
πε: “Ἐσύ εἶναι θέλημα Θεοῦ νά γίνῃς, καί θά γίνῃς”.
Ἀφοῦ ἔγινε ἡ ἀγρυπνία καί ἡ ἀδελφότης ἐψήφισαν
τήν ἐλαχιστότητά μου, μέ κάλεσε ὁ Γέροντας νά πάω
στό κελλί του. Χάρηκε πολύ γιά τήν ἐκλογή μου. Μέ
ἀγκάλιασε καί ἔκλαιγε. Μοῦ εἶπε νά μή συμπεριφέ
ρωμαι σάν δεσπότης, ἀλλά σάν δοῦλος τῶν πατέρων.
Τό ἴδιο ἔκαναν ὅλοι οἱ Πατέρες. Μέ ἀγκάλιασαν καί
μοῦ εὐχήθηκαν: “Καλή ὑπομονή”.
Τρεῖς ἡμέρες πρίν τό τέλος του, κοινώνησε τῶν Ἀ
χράντων Μυστηρίων ἀπό τόν ἱερομόναχο π. Κλήμη καί
εἶπε: “Φεύγω εὐχαριστημένος ἀπό τήν ζωή μου. Εὐ
χαριστῶ τόν Κύριό μας. Μέ τό καλό νά συναντηθοῦμε
στόν παράδεισο”.
Σέ συνεργασία μέ τόν Πνευματικό μας, τόν π. Ἰου
λιανό, κάναμε τήν σκέψι γιά τήν χειροτονία εἰς διάκο
νον τοῦ μοναχοῦ π. Μοδέστου. Πρίν πάρουμε τήν τε
λική ἀπόφασι, ἐμφανίσθηκε ὁ Γέροντας στόν ὕπνο τοῦ
π. Μοδέστου καί τοῦ εἶπε: “Θά γίνῃς διάκονος. Εἶναι
θέλημα τοῦ Θεοῦ”».
Στήν κηδεία του δέν αἰσθάνθηκε κανείς ἴχνος λύπης,
διότι ἐπικρατοῦσε ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα. Πολλή
χα
ρά πνευματική εἶχε κατακλύσει τίς καρδιές ὅλων
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μας. Γι᾿ αὐτό ἀσπαζόμενοι τό ἱερό του λείψανο εἴχαμε
τήν αἴσθησι ὅτι προπέμπαμε ἕνα μεγάλο ἁγιορείτη ὅ
σιο Πατέρα.
Κατά τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία του ἔσπευσαν πάνω ἀπό
400 ἀδελφοί νά τόν ἀποχαιρετίσουν. Προσῆλθαν πολ
λοί ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος
Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰ
κουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκπρόσωποι τοῦ πατριάρ
χου Ρουμανίας, ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερι
κῶν τῆς Ρουμανίας, κληρικοί καί λαϊκοί ἀπό τήν
Ἑλλάδα καί ὅλοι σχεδόν οἱ ρουμᾶνοι μοναχοί τοῦ Ἁγί
ου Ὄρους.
Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας, ἀρχιμ.
π. Τιμόθεος, εἶπε τά ἑξῆς στήν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ
Γέροντος: «Ὁ π. Πετρώνιος παραμένει στήν συνείδησι
τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς ἕνας ἀφωσιωμένος μοναχός,
σοφός ἡγούμενος καί χαρισματοῦχος συγγραφεύς».
Ὁ νῦν Δικαῖος τῆς Σκήτης, Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, στόν
ἐπικήδειο λόγο του ἀνέφερε μεταξύ τῶν ἄλλων καί
τά ἑξῆς: «Ἦλθε στό Ἅγιον Ὄρος σέ ἡλικία 62 ἐτῶν.
Ὅταν ἐξελέγη Δικαῖος τό 1985 ἦταν περίπου 70 ἐτῶν.
Ἄν καί ἦταν ἀρκετά ἡλικιωμένος, ἐργαζόταν συνεχῶς
παρά τό πλευρό μας, καί διανοητικά καί σωματικά...
Μᾶς ἐνεθάρρυνε νά μένουμε πάντοτε πιστοί στό Ἅγιον
Ὄρος, διότι τό Ὄρος εἶναι ἅγιο, καί νά κοπιάζουμε,
ὥστε νά στολίσουμε τίς ψυχές μας μέ ἀρετές, ἀνάμεσα
στίς ὁποῖες πρωταρχική θέσι κατέχουν ἡ ὑπακοή καί ἡ
ὑπομονή. Ὁ Γέροντάς μας π. Πετρώνιος θά μείνῃ γιά
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ὅλους μας ἕνα ζωντανό ὑπόδειγμα διακονίας, ἐργα
τικότητος καί ὑπομονῆς σέ κάθε πειρασμό τῆς ζωῆς
μας, ἀλλά καί ὑπόδειγμα θάρρους σέ καιρούς δοκιμα
σιῶν γιά τούς μοναχούς καί τούς λαϊκούς».
Τέλος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
τῆς Ρουμανίας, κ. Θεόδωρος Μπακόνσκι, κατέθεσε τά
ἑξῆς: «Ὅσοι τόν ἐγνώρισαν, θά μαρτυρήσουν γιά τήν
ταπείνωσι καί τό πνευματικό χάρισμά του. Θά θαυ
μάσουν τόν ζῆλο του καί θά ἀνακαλύψουν τό θαυμά
σιο ἔργο του μέ τήν ὀργάνωσι τῆς Σκήτης καί τῆς
βιβλιοθήκης της. Ἐκοιμήθη ἕνας ἐν Χριστῷ ἀσκητής, ἕ
νας λόγιος βιβλιόφιλος καί καλός ἐκπληρωτής τῶν μο
ναχικῶν ὑποσχέσεων. Ὡς ἄνθρωπος καί ὡς ὑπουργός
ὑποκλίνομαι ἐνώπιον τοῦ τολμηροῦ ἔργου αὐτοῦ τοῦ
μεγάλου ἁγίου ἀνθρώπου... Στό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξω
τε
ρι
κῶν τῆς Ρουμανίας οἱ πατέρες τῆς Ρουμανικῆς
Σκή
της καί ὅλοι οἱ ρουμᾶνοι ἁγιορεῖτες μοναχοί θά
εὑρίσκουν πάντοτε μία πόρτα ἀνοικτή».
Κατά τήν στιγμή τοῦ ἐνταφιασμοῦ του ὅλοι οἱ παρ
ευ
ρεθέντες μοναχοί, Ρουμᾶνοι καί Ἕλληνες, μέ μία
πανηγυρική ἰαχή τοῦ ἔψαλλαν ἀναστάσιμα τροπάρια
καί τό «Χριστός Ἀνέστη».
Αἰωνία σου ἡ μνήμη σεβαστέ μας π. Πετρώνιε. Πρέ
σβευε στόν Φιλάνθρωπο Θεό μας, γιά νά ἐπιτύχουμε
κι ἐμεῖς τῆς ἰδικῆς σου πορείας καί χάριτος. Ἀμήν.
Δ.Μ.Γ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε.(*)
Ἀρχιμ. Γεωργίου
Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὄρους
Τόν 20όν αἰῶνα χαρακτηρίζουν ὡς γνωστόν αἱ προσπά
θειαι προσεγγίσεως τῶν διαφόρων χριστιανικῶν κοινοτήτων.
Αἱ προσπάθειαι αὐταί ἐντός καί ἐκτός τοῦ Π.Σ.Ε. χαρακτη
ρίζονται ὡς Οἰκουμενική Κίνησις ἤ ὡς Οἰκουμενισμός.
Οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων πρωτεργάται τῆς Οἰκουμενι
κῆς
Κι
νή
σεως ἐνεφοροῦντο ὑπό πόθου ἀποκαταστάσε
ως τῆς
ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν.
Ὅμως ἔνιαι ἐνέργειαι καί θέσεις των μᾶς ἐπιτρέπουν νά
διίδωμεν καί τήν ἐπί τινων τοὐλάχιστον ἐξ αὐτῶν ἐπίδρασιν
τοῦ ἰσχυροῦ ρεύματος τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τό ὁποῖον κατά
τόν 20όν αἰῶνα καθιεροῦται εἰς τόν Δυτικόν χριστιανισμόν
καί τάς Δυτικάς κοινωνίας.
Τό ἐρώτημα λοιπόν, τό ὁποῖον τίθεται, καί διά τήν ἀπάν
τησιν τοῦ ὁποίου χρειάζεται σοβαρά μελέτη εἶναι τό ἑξῆς:
(*) Κείμενον συνταχθέν τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 1998, μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Με
γα
λο
μάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Δημοσιεύεται ὡς καί
σήμερον ἄκρως ἐπίκαιρον.
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Μέχρι ποίου σημείου ἡ ἀνάπτυξις τῆς Οἰκουμενικῆς Κι
νήσεως γενικῶς, ἀλλά καί ἡ συμμετοχή εἰς αὐτήν τῶν Ὀρ
θο
δόξων εἰδικῶς, ἐπηρεάζεται ἀπό τήν ἐκκοσμι
κευ
μένην
Θεολογίαν;
Εἶναι γνωστόν ἄλλως τε ὅτι καί ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία
καί πρό τοῦ 20οῦ αἰῶνος εὑρίσκετο ἐν πολλοῖς ὑπό Δυτικήν
ἐπίδρασιν.
Ὁ μακαριστός π. Δημήτριος Στανιλοάε μοῦ εἶχεν εἴπει ὅτι
εἰς τήν θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἰς
τήν ὁποίαν ἔλαβε τό διδακτορικόν του δίπλωμα, ἐθαύμαζε
τούς Καθηγητάς διά τήν σοφίαν των, ἐν οἷς καί τόν πολύν
Ἀν
δροῦτσον, ἀλλά τήν Πατερικήν καί γνησίαν Θεολογίαν
τήν ὑπερβαίνουσαν τήν Σχολα
στι
κήν Θεολογίαν ἐγνώρισε
καί ἔμαθεν, ὅταν ἀργότερον ἀνέγνωσε καί μετέφρασεν εἰς
τά Ρουμανι
κά τήν Φι
λοκαλίαν καί τούς Ἁγίους Πατέρας,
καί δή τόν ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν.
Ἀλλά καί ὁ γράφων, κατά τά ἔτη τῶν σπουδῶν του εἰς
τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (19531957), οὐδέν ἤκουσε περί Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
νηπτικῆς θεολογίας, διακρίσεως οὐσίας καί ἐνεργείας παρά
τῷ Θεῷ καί θεώσεως.
Ὅθεν εἶναι κατανοητόν ὅτι οἱ ὑπό τοιαύτας συν
θή
κας
εὑρισκόμενοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι θά διεμόρφωναν ἀναλό
γως καί τήν συμμετοχήν των εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν.
Ἡ ἐκκοσμίκευσις δέν ἀνέχεται ἀπόλυτα μεγέθη καί συνε
πῶς οὔτε τήν Ὀρθόδοξον πίστιν ὅτι τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθο
λικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν ἀποτελεῖ μόνον ἡ Ὀρ
θόδοξος Ἐκκλησία καί συνεπῶς αἱ ἄλλαι “Ἐκκλησίαι” ὡς
στερούμεναι τοῦ πληρώματος τῆς Ἀληθείας καί τῆς Χάριτος
δέν ἠμποροῦν νά συναποτελοῦν τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν
καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ἀκόμη ἡ ἐκκοσμίκευσις δέν
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δί
δει σημασίαν εἰς τά δόγματα, ἀλλά εἰς τήν πρακτικήν
συνεργασίαν διά κοινωνικούς σκοπούς.
Διά τούς ἐκκοσμικευμένους Χριστιανούς δέν ἔχει σημα
σίαν τί πιστεύεις· ἀρκεῖ νά πιστεύῃς κάπου.
Διαχριστιανικός Συγκρητισμός
Οὕτως οἱ ἐκκοσμικευμένοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι δέχονται
τήν προτεσταντικήν ἐκκλησιολογίαν καί μάλιστα τήν θεω
ρίαν τῶν κλάδων (Branch Theory).
Καρπός τοῦ πνεύματος τῆς ἐκκοσμικεύσεως εἶναι καί
ὁ δογματικός μινιμαλισμός, ἤτοι νά συμφωνήσωμεν εἰς τά
βασικά καί νά μή δίδωμεν σημασίαν εἰς τά θε
ωρ
ούμενα
δευτερεύοντα. Ὑπάρχουν ὅμως εἰς τήν πίστιν πρωτεύοντα
καί δευτερεύοντα; Καί ποῖα εἶναι τά πρωτεύοντα καί ποῖα
τά δευτερεύοντα; Οἱ Ἅγιοι Πατέρες λέγουν ὅτι, ἕν νόμισμα
ἐάν καί εἰς ἕν μόνον σημεῖον ἔχει κάποιαν ἀλλοίωσιν, εἶναι
κίβδηλον. Οὕ
τω συμβαίνει καί εἰς τήν πίστιν. Συμφώνως
πρός τό πνεῦ
μα αὐτό, σπουδαῖαι δογματικαί διαφοραί,
ὡς ἡ τοῦ «Filioque», ὅλον καί περισσότερον θεωροῦνται
ὡς δευτερεύουσαι καί δέν συζητοῦνται. Ἐσχάτως μάλιστα
ὑποστηρίζεται ἀπό ἐπισήμους Ὀρθοδόξους οἰκουμενιστάς
ὅτι αἱ μετά τό Σχίσμα διαφοραί δέν εἶναι βασικαί, ἀλλά
συνιστοῦν δύο διαφορετικούς μέν ἀλλά νομίμους τρόπους
διατυπώσεως τῆς ἰδίας ἀποστολικῆς πίστεως. Καί μάλιστα
αὐ
τό χαρακτηρίζεται ὡς Φωτιανή παράδοσις. Πρόκειται
περί φοβερᾶς διαστρεβλώσεως τῆς Ἀληθείας. Θά ἔκανε ὁ
Μ. Φώτιος τόσους ἀγῶνας κα
τά τοῦ «Filioque», ἐάν τό
«Filioque» ἦτο εἷς ἐκ τῶν δύο νομίμων τρόπων διατυπώσεως
τῆς ἀποστολικῆς πίστεως;
Οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων οἰκουμενισταί ἀποσιωποῦν τούς
ἀγῶνας τῶν Ἁγίων Πατέρων διά τήν προάσπισιν τῶν ὀρθο
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δόξων Δογμάτων. Εἰς θεολογικά συνέδρια π.χ. περί τοῦ Μ.
Φω
τίου ἀναφέρονται εἰς διάφορα δευ
τε
ρευ
ούσης φύσεως
θέματα περί τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, ἀλλά οὐδείς λόγος γίνεται
διά τήν περισπούδαστον ἀντιρρητικήν θεολογίαν τοῦ ἁγίου
Φωτίου κατά τοῦ «Filioque».
Εἰς τό σημεῖον αὐτό θά ἤθελα νά παραθέσω τάς ἀξιο
προσέκτους παρατηρήσεις τοῦ μακαριστοῦ π. Δη
μη
τρίου
Στανιλοάε:
«Δημιουργεῖται κάθε τόσο, ἀπό τή μεγάλη ἐπιθυμία
γιά ἕνωση, ἕνας εὔκολος ἐνθουσιασμός, πού πιστεύει πώς
μπορεῖ μέ τήν συναισθηματική του θερμότητα νά ρευστο
ποιήση τήν πραγματικότητα καί νά τήν ξαναπλάση χωρίς
δυσκολία. Δημιουργεῖται ἀκόμα καί μία διπλωματική συμ
βιβαστική νοοτροπία, πού νομίζει πώς μπορεῖ νά συμφι
λι
ώ
ση μέ ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις ὡρι
σμένες δογματικές
θέ
σεις ἤ γενικώτερες κα
ταστά
σεις, πού κρατοῦν τίς ἐκ
κλησίες χωρισμένες.
Οἱ δύο αὐτοί τρόποι, μέ τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζεται
–ἤ παραθεωρεῖται– ἡ πραγματικότητα, φανε
ρώνουν μιά
κάποια ἐλαστικότητα ἤ κάποια σχετικοποίηση τῆς ἀξίας
πού ἀποδίδεται σ’ ὡρισμένα ἄρθρα πίστεως τῶν ἐκκλησι
ῶν. Ἡ σχετικοποίηση αὐτή ἀντικαθρεπτίζει ἴσως τήν πολύ
χαμηλή σημασία, πού ὡρισμένες χριστιανικές ὁμάδες –στό
σύνολό τους ἤ σ’ ὡρισμένους ἀπό τούς κύκλους τους– δί
νουν σ’ αὐτά τά ἄρθρα τῆς πίστεως. Προτείνουν πάνω σ’
αὐτά, ἀπό ἐνθουσιασμό ἤ διπλωματική νοοτροπία, συναλ
λαγές καί συμβιβασμούς, ἀκριβῶς γιατί δέν ἔχουν τίποτα
νά χάσουν μέ αὐτά πού προτείνουν»1.
1. Dimitru Staniloae, «Γιά ἕνα Ὀρθόδοξο Οἰκουμενισμό», Ἐκδόσεις
«Ἄθως», Πειραιεύς, 1976, σελ. 19-20.
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Διαθρησκειακός Συγκρητισμός
Ἡ σχετικοποίησις τῆς Ἀληθείας ὁδηγεῖ ὄχι μόνον εἰς τόν
διαχριστιανικόν συγκρητισμόν, ἀλλά καί εἰς τόν διαθρη
σκειακόν συγκρητισμόν.
Προσφάτως Ὀρθόδοξος οἰκουμενιστής διαλεγόμενος μέ
τούς Μουσουλμάνους διετύπωσε μεταξύ ἄλ
λων συγ
κρη
τιστικῶν θέσεων καί τήν ἑξῆς:
«Ἡ προσέγγιση αὐτή μᾶς κάνει ξαφνικά νά ἀποκτήσου
με συνείδηση τοῦ γεγονότος ὅτι, κατά βάθος, μία ἐκκλη
σιά ἤ ἕνα τέμενος –χῶροι ταπεινώσεως, ὅπου ὁ ἄνθρωπος
ἀναγνωρίζει τήν μηδαμινότητά του– ἀποβλέπουν στήν ἴ
δια πνευματική καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου»2.
Ἕτερος μάλιστα οἰκουμενιστής θεολόγος, ὁ Olivier Clé
ment, προχωρεῖ εἰς συγκρίσεις μεταξύ Ὀρθοδόξου Πίστεως
καί ἄλλων θρησκειῶν, πού ὁδηγοῦν εἰς σύγχυσιν καί παν
θρησκείαν τύπου Νέας Ἐποχῆς.
Διά τόν Μωαμεθανισμόν μεταξύ ἄλλων παραθέτει τήν
γνώμην τοῦ Μητροπολίτου Γεωργίου Khodr, μέ τήν ὁποίαν
συμφωνεῖ:
«Ὁ Μωάμεθ δέν εἶναι λοιπόν μόνο ἕνας προφήτης πού
ὁδηγεῖ ὁλόκληρους λαούς στό στάδιο τῆς Παλαιᾶς Διαθή
κης, ἀλλά ἕνας ἐξάγγελος τοῦ ἐσχάτου, τῆς ἐπικειμένης
Κρίσεως, καί ὁ Θεός, μέσῳ αὐτοῦ, καταλογίζει στούς χρι
στιανούς “τήν ἐχθρότητα καί τό μῖσος” πού τούς δι
αι
ροῦν»3.
Παρομοίως ὁμιλεῖ διά τόν Βουδισμόν καί τόν Ἰου
δαϊ
σμόν. Διά τήν Νέαν Ἐποχήν γράφει:
2. Βλ. «Ὀρθοδοξία καί Ἰσλάμ», Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρη
γορίου Ἁγίου Ὄρους, 1997, σελ. 17.
3. Olivier Clément, «Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς», Ἐκδόσεις «Ἀ
κρίτας», Νέα Σμύρνη, 1997, σελ. 269.
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«Ἄς μή βιαστοῦμε νά καταγγείλουμε τόν νεο-παγανι
σμό, μολονότι ἐδῶ ὁ πειρασμός εἶναι προφανής. Οἱ ἀνα
ζητήσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς μᾶς παραπέμπουν στήν ὑψηλή
θεολογία (ἐξ ὁρισμοῦ νηπτική) τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί
ας»4.
Εἰς τήν σχετικοποίησιν τῆς Πίστεως ὁδηγοῦν αἱ συμ
προσευχαί Ὀρθοδόξων μετά ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων.
Εἰς τήν προσευχήν διά τήν εἰρήνην, πού τελεῖται κατ’ ἔτος
εἰς Ἀσσίζην, συμμετέχουν καί ὀπαδοί ἄλλων θρησκειῶν καί
μάλιστα εἰδωλολατρικῶν.
Ὡς ἐκ τούτου πολλοί Ὀρθόδοξοι ἀνησυχοῦν σοβαρότατα,
ὅτι ὄπισθεν τοιούτων ἐκδηλώσεων κρύπτεται τό κίνημα τῆς
Νέας Ἐποχῆς, ἡ ὁποία ἀποβλέπει εἰς τόν ἐξοβελισμόν τῆς
Χριστιανικῆς Πίστεως, καί μάλιστα μέ τήν εἴσοδον τῆς τρί
της χιλιετίας, τῆς χαρακτηριζομένης ὡς ἐποχῆς τοῦ Ὑδρο
χόου. Ὑποθέτω ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι οἰκουμενισταί δέν ὑπη
ρε
τοῦν σκοπίμως τό σχέδιον τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀλλά ἐξ
ἀγνοίας καί ἀφελείας.
Προβληματική ἡ συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων
εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν
Τήν συμμετοχήν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν Οἰκουμενικήν
Κίνησιν καθιστοῦν περισσότερον προβληματικήν σή
μερον
τά ἑξῆς γεγονότα:
1) Εἰς τό Π.Σ.Ε. δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά ὁμιλοῦν οἱ Ὀρ
θόδοξοι ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατα
θέτοντες ἰδιαιτέραν δήλωσιν, ὡς ἐγένετο κατά τάς Γενικάς
Συνελεύσεις τῆς Λωζάνης (1927), τοῦ Ἐδιμβούργου (1937),
τῆς Λούνδης (1952), τοῦ Evaston (1954) καί τοῦ Ν. Δελχί
4. Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 281-282.
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(1961)5. Οὕτω δέν ἀκούεται ἡ φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας καί δέν
δίδεται ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἡ φωνή τῶν
Ὀρθοδόξων χάνεται μέσα εἰς τήν χοάνην τῶν πολυπληθῶν
προτεσταντικῶν παραφυάδων.
2) Τό Π.Σ.Ε. καθίσταται ὁσημέραι ὀλιγώτερον “χριστι
ανικόν”, ἀκολουθοῦν θεολογικάς ἀπόψεις ὀρθολογιστικάς,
πανθρησκειακάς καί παγανιστικάς. Εἶναι γνωστόν ὅτι εἰς
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ Π.Σ.Ε. ἐν Καμπέρᾳ, Διαμαρτυ
ρομένη θεολόγος ὡμίλησε περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά
ἀνιμιστικόν (εἰδωλολατρικόν) τρόπον.
Τό ἴδιον συμβαίνει καί μέ τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν. Τό
τελευταῖον τεῦχος τοῦ ἐπισήμου ὀργάνου τοῦ Π.Σ.Ε. «The
Ecumenical Review» ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τῆς θέσεως τῶν
ὁμοφιλοφύλων εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Εἰς κεί
μενον σουηδοῦ
θεολόγου, ἐκθέτοντος τάς συζητήσεις πού διεξάγονται ἐν
τός τῆς σουηδικῆς “Ἐκκλησίας” περί τοῦ θέματος αὐτοῦ,
δημοσιεύεται καί προσευχή, ἐπί τῇ ἑνώσει ὁμοφιλοφύλων,
τήν ὁποίαν καί παραθέτομεν:
«Θεέ, σύ μᾶς δίδεις ζωήν. Πρός σέ ἐρχόμεθα μέ τήν
ἀνα
ζήτησίν μας δι’ ὁλοκλήρωσιν καί πλήρωμα εἰς τήν
ζωήν μας.
Ἐρχόμεθα πρός σέ μέ τήν χαράν μας εἰς τά ἀνθρώπι
να πρόσωπα, τά ὁποῖα δύνανται νά ἀγαποῦν ἕ
κα
στον
τό ἕτερον καί νά μεταμορφώνουν τόν κόσμον ἐν τῷ φωτί
σου.
Προσευχόμεθα διά... καί διά...
Εὐδόκησον ὥστε ἡ κοινή ζωή των νά χαρακτηρίζεται
ἀπό ἐμπιστοσύνην καί σεβασμόν διά τήν μοναδικότητα ἑ
5. Βλ. Ἰω. Καρμίρη, «Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας», τόμος Β΄, Graz, 19682, σελ. 962
καί ἑξῆς.
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κάστου. Βοήθησον αὐτούς νά ζοῦν μέ ἀμοιβαίαν κοινωνί
αν καί νά εἶναι ἀνοικτοί ὁ εἷς πρός τόν ἄλλον, ὥστε νά
ἐκπληροῦν τό θέλημά σου.
Ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίας, φέρε αὐτούς πλησιέ
στερα πρός σέ καί πρός ἀλλήλους.
Βοήθησον αὐτούς νά συγχωροῦν ὁ εἷς τόν ἄλλον καί
εὐδόκησον ὥστε, ἡμέραν καθ’ ἡμέραν, νά λαμβάνουν χα
ράν καί δύναμιν παρά τῆς χειρός σου.
Θεέ, σύ δίδεις ζωήν καί δύναμιν νά ἀγαπῶμεν.
Βοήθησον ἡμᾶς νά ζῶμεν πλησίον σου, πάντοτε. Ἀ
μήν»6.
Διερωτώμεθα: Ἡ προσευχή αὐτή ἀπευθύνεται πρός τόν
Θεόν ἤ πρός τόν διάβολον;
3) Ἡ χειροτονία γυναικῶν ὡς “ἐπισκόπων” καί “ἱερέων”
καί ἡ συμμετοχή αὐτῶν εἰς τάς συμπροσευχάς καί συζητή
σεις μετά τῶν Ὀρθοδόξων.
Διάλογοι μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί
Ἀντιχαλκηδονίων
Ἀλλά καί οἱ μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν-Παπικῶν καί
Ἀντιχαλκηδονίων διάλογοι φοβούμεθα ὅτι τελικῶς ὡδήγη
σαν εἰς μείωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὡς ἀπέδειξαν τά
σχετικά κείμενα Ἐκκλησιῶν, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί ἄλλων διαπρεπῶν θεολόγων. Καί τοῦτο, διότι
διά τοῦ κειμένου τοῦ Balamand οἱ Ὀρθόδοξοι ἀνεγνώρισαν
εἰς τόν Παπισμόν ὅτι ἀποτελεῖ πλήρη Ἐκκλησίαν, διά δέ
τῶν κοινῶν δηλώσεων Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων ἀ
νεγνωρίσθη ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι εἶ
ναι ὀρ
θό
δοξοι καί ὅτι εἶναι δυνατόν νά προχωρήσουν αἱ
6. Ἐκ τοῦ ἐπισήμου ὀργάνου τοῦ Π.Σ.Ε., «The Ecumenical Review»,
τόμος 50, Νο. 1, Ἰανουάριος 1998, σελ. 64.

121

δύο “οἰκογένειαι τῶν Ὀρθοδόξων” εἰς μυστηριακήν ἕνωσιν
διά τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων ὑπό τῆς ἑκάστοτε ἐκκλη
σιαστικῆς αὐθεντίας, χωρίς νά διευκρινίζεται ἐάν ἡ ἐκκλη
σιαστική αὐθεντία εἶναι οἱ Ἀρχηγοί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκ
κλησιῶν ἤ αἱ γενικαί Σύνοδοι ὅλων τῶν Ἐ
πι
σκό
πων τῶν
κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, κατόπιν ἐλευθέρου
διαλόγου καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνδιασκέψεως καί ἀπο
φάσεως.
Ὅμως παρά τάς φιλοφρονήσεις καί ἀγαπολογίας ἡ Οὐ
νία συνεχίζει τό φθοροποιόν καί ὕπουλον ἔργον της καί ὁ
Πάπας μέ ἐπισήμους ἐγκυκλίους ἐνισχύει τό “πρωτεῖον ἐξ
ουσίας” καί τό “ἀλάθητον”, προβαλλόμενος ὡς παγκόσμιος
ποιμήν καί ὑπερεπίσκοπος.
Ἀλλά καί οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι εἰς στιγμάς εἰλικρινείας λέ
γουν τί πράγματι φρονοῦν. Οὕτως εἰς πρόσφατον βιβλίον τοῦ
Πατριάρχου τῶν Κοπτῶν Σενούντα, μεταφρασθέν εἰς τήν
ἑλληνικήν ὑπό τόν τίτλον «Ἡ φύση τοῦ Χριστοῦ», φαίνεται
ἡ ἐμμονή τῶν Ἀντιχαλκηδονίων εἰς τήν αἱρετικήν ὁρολογίαν
των, τήν ὁποίαν αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι κατεδίκασαν καί
ἀνεθεμάτισαν. Ρητῶς ὁ Σενούντα ὁμιλεῖ περί μιᾶς φύσεως,
μιᾶς θελήσεως, μιᾶς ἐνεργείας τοῦ σαρκωθέντος Λόγου τοῦ
Θεοῦ, καί ἀκόμη δηλώνει ὅτι δέν δέχονται τήν Δ΄ Οἰ
κου
μενικήν Σύνοδον, διότι αἱ ἀποφάσεις της ἐλήφθησαν ὑπό
νεστοριανήν ἐπίδρασιν.
Συγκεκριμένως ὁ Πατριάρχης Σενούντα γράφει:
«Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ σύνοδος τῆς Ἐφέσου ἀναθε
μάτισε τόν Νεστόριο, οἱ νεστοριανές ρίζες ἁπλώθηκαν καί
ἐπέδρασαν στήν σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος, ὅ
που ἡ τάση
νά διαχωρισθοῦν οἱ δύο φύσεις ἄρχισε νά γί
νεται τόσο
ὁρατή, ὥστε εἰπώθηκε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι δύο πρόσωπα.
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Ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος· ὁ ἕνας ἐπιτελεῖ θαύματα καί ὁ
ἄλλος ἐπιδέχεται ὕβρεις καί ταπείνωση.
Ἀκολουθώντας τήν ἴδια τάση ὁ Λέων, ἐπίσκοπος Ρώ
μης, παρέθεσε τόν περίφημο Τόμο του, πού ἀπορρίφθηκε
ἀπό τήν Κοπτική Ἐκκλησία. Ἡ σύνοδος ὅμως τόν ἀποδέ
χτηκε καί τόν ὑπερψήφισε, βεβαιώνοντας ἔτσι ὅτι οἱ δύο
φύσεις ὑπάρχουν στόν Χριστό καί μετά τήν ἕνωσή τους.
Μία θεία φύση πού ἐπιτελεῖ τούς σκο
πούς της καί μία
ἀνθρώπινη πού ἐκπληρώνει τόν ρόλο της»7.
Ἀνησυχίαι διά τάς μεθόδους προωθήσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ
Θά ἤθελα τελειώνων νά ἐκφράσω τάς σοβαράς ἀνησυχίας
μου διά τάς μεθόδους πού ἀκολουθοῦνται, προκειμένου νά
ἐπιβληθοῦν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν αἱ οἰκουμενιστι
καί ἀπόψεις περί ἑνώσεως μετά τῶν ἑτεροδόξων.
α) Αἱ ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι λαμβάνονται ἀπό τάς μικτάς
ἐπιτροπάς τῶν διαλόγων, δέν συζητοῦνται συνήθως ἀπό
τάς Συνόδους ὅλων τῶν Ἐπισκόπων τῶν τοπικῶν Ἐκκλη
σιῶν. Δέν ἀκούονται αἱ ἀντίθετοι ἀπόψεις. Δέν λειτουργεῖ
τό Συνοδικόν σύστημα. Περιωρισμένος ἀριθμός οἰκουμενι
στῶν θεολόγων (εἰδικευμένων –σπεσιαλιστῶν– εἰς τόν Οἰ
κουμενισμόν) εἰσηγεῖται καταλλήλως καί ἐπιτυγχάνει τήν
ἔγ
κρι
σιν ὑ
πό μι
κροῦ ἀρι
θμοῦ Ἐπισκοπικῶν Συνόδων, ἐν
ἀγνοίᾳ ἤ κατόπιν πλημμελοῦς ἐνημερώσεως τοῦ συνόλου
τῶν Ἐπισκόπων τῶν Τοπικῶν ἐκκλησιῶν, τῶν πρεσβυτέρων,
τῶν διακόνων, τῶν μοναχῶν, τῶν θεολόγων καί τοῦ πιστοῦ
λαοῦ.
7. Σενούντα Γ΄ Πατριάρχου τῆς Κοπτορθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλε
ξαν
δρείας Αἰγύπτου, «Ἡ φύση τοῦ Χριστοῦ», Ἐκδόσεις «Ἁρμός»,
Ἀθήνα, 1996, σελ. 23.
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Πῶς τά πληρώματα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θά ἀ
ποδεχθοῦν τάς “ἑνώσεις” αὐτάς, διά τάς ὁποίας οὐδέποτε
ἐξεφράσθη τό φρόνημά των; Καί ἐννοεῖται ὅτι τό φρόνημα
τῶν πιστῶν δέν ἐκφράζουν ὡρισμένοι κο
σμι
κοί δη
μο
σιο
γράφοι ἐπιστρατευμένοι νά προβάλλουν τά οἰκουμενιστικά
ἐπιτεύγματα.
β) Οἱ Ὀρθόδοξοι οἰκουμενισταί ἐπιθυμοῦν σφόδρα τούς
διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων ὄχι ὅμως καί με
τά τῶν
Ὀρθοδόξων.
Πρός ἀποκλεισμόν τῶν διαφωνούντων Ὀρθοδόξων πρός
τά οἰκουμενιστικά των ἀνοίγματα, τούς χαρακτηρίζουν ὡς
φανατικούς ἤ φονταμενταλιστάς, προκειμένου νά τούς θέ
σουν ἐκτός μάχης.
Λησμονοῦν ὅμως ὅτι φανατικοί δέν εἶναι μόνον οἱ ἀκραῖ
οι ἀντιοικουμενισταί, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν τόν ἀντιοι
κουμενισμόν διά νά ἀποκτήσουν ὀπαδούς, ἀλλά καί οἱ ἀ
κραῖοι οἰκουμενισταί, ἐφ’ ὅσον μέ ὁλοκληρωτικόν πνεῦμα
προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν τάς ἀτομικάς των ἀπόψεις ἐπί
τῆς Ἐκκλησίας, ἀδια
φοροῦντες ἐάν ἕπωνται τοῖς Ἁγίοις
Πατράσι καί ἐάν ἐκφράζουν τήν συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας.
Τά ἀντίθετα ἄκρα ὡς γνωστόν συναντῶνται καί ἀποτελοῦν
τάς δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.
Σπανίως ἤ οὐδέποτε Ὀρθόδοξος θεολόγος διαφω
νῶν
πρός τόν τρόπον καθ’ ὅν διεξάγονται σήμερον οἱ διάλογοι
κα
λεῖται νά συμμετάσχῃ εἰς αὐτούς καί ἐάν κατά λάθος
συμμετάσχῃ θά φροντίσουν διά τήν ἀντικατάστασίν του.
Διοργανοῦνται ἐπίσης οἰκουμενιστικά σεμινάρια, εἰς τά
ὁποῖα ἐν συνεργασίᾳ μετά Ρωμαιοκαθολικῶν καί Προτε
σταν
τῶν θεολόγων ἐπιχειρεῖται ὁ ἐπηρεασμός τῶν νέων
θεολόγων καί κληρικῶν καί ἡ οἰκουμενιστική των μόρφωσις.
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Ἀπό τά ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά περιοδικά ἀποκλείονται
θεολογικά κείμενα κριτικά τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενι
σμοῦ.

***
Ἴσως διερωτηθῇ τις: Εἶσθε κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Θά
ἀπαντήσω ἀπεριφράστως: Εἴμεθα κατά τοῦ συγκρητιστι
κοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Θά ἐδεχόμεθα ὅμως ἕνα Ὀρθόδοξον Οἰκουμενισμόν, ὑπό
τήν ἔννοιαν πού ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ τόν
ἐννοεῖ:
«Σάν μέλος καί ἱερεύς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πι
στεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία βαπτίσθηκα καί
ἀνατράφηκα, εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, ἡ μόνη
ἀληθινή Ἐκκλησία. Καί τό πιστεύω γιά πολλούς λόγους:
Ἕνεκα προσωπικῆς πεποιθήσεως καί ἕνεκα τῆς ἐσωτάτης
βεβαιώσεως τοῦ Πνεύματος, πού πνέει στά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας, καί ἕνεκα τῶν ὅσων εἶναι δυνατό νά γνωρίζω
ἀπό τή Γραφή καί ἀπό τήν καθολική παράδοσι τῆς Ἐκ
κλησίας. Εἶμαι ὑποχρεωμένος, λοιπόν, νά θεωρῶ ὅλες τίς
ὑπόλοιπες χριστιανικές Ἐκκλησίες ὡς ἐλαττωματικές, καί
σέ πολλές περιπτώσεις μπορῶ νά προσδιορίσω αὐτές τίς
ἐλλείψεις τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια. Γι’
αὐτό, λοιπόν, ἡ ἕνωσις τῶν Χριστιανῶν, γιά μένα, σημαί
νει ἀκριβῶς τήν παγκόσμια ἐπιστροφή στήν Ὀρθοδοξία.
Δέν ἔχω καμμία ἀπολύτως ὁμολογιακή πε
ποί
θη
σι, ἡ πε
ποίθησίς μου ἀνήκει ἀποκλειστικά στήν Una Sancta (“Μία
Ἁγία”)»8.

8. π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας», Ἐκ
δόσεις «Ἄρτος Ζωῆς», Ἀθήνα, 1973, σελ. 219.
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Πιστεύομεν ὅτι τό Πανάγιον Πνεῦμα θά ὁδηγῇ τήν Ἁγίαν
μας Ἐκκλησίαν νά δίδῃ τήν μαρτυρίαν της ἐν ἀληθείᾳ καί
ἐν ἀγάπῃ κατά τήν παραγγελίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«...ἀληθεύοντες δέ ἐν ἀγάπῃ αὐ
ξή
σωμεν εἰς Αὐτόν τά
πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός,...» (Ἐφεσ. δ΄ 15).
2. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Ἕνα ἀκόμη ἀντιχριστιανικό νομοθέτημα ψηφίσθηκε ἐφέ
τος ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Ἀποδομεῖται ἔτι περαι
τέρω ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική ταυτότητα τοῦ νεοελληνικοῦ
Κράτους, ἀντίθετα πρός τήν βούλησι τῶν ἡρώων πού τήν
εἶχαν δημιουργήσει μέ τό αἷμα τους. Ἡ ἀντίδρασις τῶν ἐ
παγγελματικῶν καί κοινωνικῶν φορέων πού ἐπηρεάζονται
ἀπό τό νομοθέτημα εἶναι ἐπαινετή. Ἡ διαμαρτυρία τῶν Σε
βασμιωτάτων Ἱεραρχῶν καί τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας
παρήγορος.
Ὅμως σήμερα, μετά τήν ὑπερψήφισι τοῦ νόμου, ἔστω
καί στόν περιωρισμένο βαθμό ἐφαρμογῆς του σέ ὡρισμένες
Κυριακές τόν χρόνο, ἡ εὐθύνη γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου
βαραίνει τούς ὤμους τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ ἀργία
τῆς Κυριακῆς εἶναι βασικό καθῆκον μας, ἐπειδή εἶναι ἐντο
λή τοῦ Θεοῦ, κατά τό «ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ καί ποιήσεις πάν
τα τά ἔργα σου, τῇ δέ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ
τῷ Θεῷ σου» (Ἐξόδ. κ΄ 9), ἀλλά κυρίως γιατί ὡς μέλη τῆς
Ἐκκλησίας ὀφείλουμε νά μετέχουμε κάθε Κυριακή στό μέ
γιστο γεγονός τῆς Θείας Λειτουργίας καί νά τιμοῦμε τήν
ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἐκεῖνοι πού σήμερα ἐπίεσαν γιά τήν κατάργησι τῆς Κυ
ριακῆς ἀργίας δέν θέλουν τούς χριστιανικούς θεσμούς, ἐ
πειδή δέν θέλουν τόν Χριστό, ἀλλά τόν ἀντίχριστο, κατά
τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου: «ἐγώ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι
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τοῦ πατρός μου καί οὐ λαμβάνετέ με· ἐάν ἄλλος ἔλθῃ ἐν
τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε» (Ἰωάν. ε΄ 43). Καί
ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μαρτύρησε μέ τόν δι’ ἀγχόνης
θάνατο, ἐπειδή εἶχε πείσει τούς Χριστιανούς νά μεταθέσουν
τό παζάρι ἀπό τήν Κυριακή στό Σάββατο, γιά νά τιμοῦν
τήν ἁγία ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἀποτελεῖ καί γιά ἐμᾶς σήμερα φιλόθεη ὑποχρέωσι νά
ὑπερβοῦμε μέ πίστι καί ἀγάπη πρός τόν Χριστό τά ἀντί
χριστα νομοθετήματα, ὅπως οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, γιά τούς
ὁποίους ὁ ἀνώνυμος συγγραφεύς τῆς Πρός Διόγνητον Ἐ
πιστολῆς γράφει: «Ἐπί γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ᾽ ἐν οὐρανῷ
πολιτεύονται. Πείθονται τοῖς ὡρισμένοις νόμοις, καί τοῖς
ἰδίοις βίοις νικῶσι τούς νόμους. Ἀγαπῶσι πάντας, καί ὑπό
πάντων διώκονται. Ἀγνοοῦνται, καί κατακρίνονται· θανα
τοῦνται, καί ζωοποιοῦνται. Πτωχεύουσι, καί πλουτίζουσι
πολ
λούς· πάντων ὑστεροῦνται, καί ἐν πᾶσι περισσεύου
σιν». Τό μαρτυρικό μας φρόνημα ὡς Χριστιανῶν σήμερα
μπορεῖ νά φανερωθῇ μεταξύ ἄλλων καταστάσεων, πού ἤδη
ὑφιστάμεθα, καί ἀπό τήν ἄρνησι νά ἐργασθοῦμε τήν ἡμέρα
τῆς Κυριακῆς ἀπό ἀγάπη καί πίστι στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος
ἔ
χυ
σε τό Τίμιο Αἷμα Του στόν Σταυρό καί «τῇ μιᾷ τῶν
Σαββάτων», δηλ. τήν Κυριακή, ἀνεστήθη ἀπό ἄπειρη ἀγά
πη γιά ἐμᾶς.
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