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

ται καί ἔρχεται εἰς πόθον Χριστοῦ.
* * *

Δαπάνῃ καί προνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καί συν ερ
γα σίᾳ καί ἑτέρων εὐλαβῶν λογίων Πατέρων.

Μεγάλο μέρος καί τοῦ παρόντος τεύχους ἀφιεροῦται 
εἰς τόν μακαριστόν Γέροντά μας Ἀρχιμ. Γεώργιον 

 ἐξ ἀφορ μῆς τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου Αὐτοῦ.
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ΕΠΙ Τῌ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Μετά ἀπό ὅσα ἀξιόλογα ἔχουν λεχθῆ καί ἔ χουν 
γραφῆ γιά τό ἁγιασμένο πρόσωπο τοῦ Γέρον

τος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί γιά τήν σημα σία 
τῆς ἁγιοκατατάξεώς του, ἡ ἀναφορά μας σέ αὐτό τό 
τεῦ χος τοῦ περιοδικοῦ μας εἶναι μόνον μία ταπεινή 
ὀ φει λετική ἀντίδοσις εὐγνωμοσύνης σέ αὐτόν τόν ὑ
ψί κο μον φοίνικα τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς ζωῆς, 
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ὁ ὁ ποῖος ἐκόσμησε τό Ἁγιώνυμον Ὄρος ἐπί πολλές 
δε κα ε τίες καί σήμερα, ὡς ἀστήρ φαεινός, κοσμεῖ τό 
νοη τόν στερέωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Μονή μας συνεδέετο μέ τόν ἅγιο Παΐσιο 
ἀ πό τότε πού ὁ μακαριστός Καθηγούμενος τῆς Μο
νῆς μας, Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος, ἀνέλαβε τήν ἡγου
μενία τό 1974. Ἔτρεφε ὁ Γέροντάς μας βα θύ τα το 
σε βα σμό καί ἐκτίμησι στό πρόσωπο τοῦ Γέ ρον τος 
Πα ϊ σίου. Συνεδέετο προσωπικά μαζί του, τόν ἐρω
τοῦ σε γιά τά μεγάλα ἁγιορειτικά καί ἐκ κλη σια στικά 
θέ ματα (δογματικά κ.ἄ.), ὁπότε συναγωνίσθη κε μα
ζί του, καί ἀνταποκρίθηκε στήν παράκλησί του καί 
στήν ἐμ πιστοσύνη του γιά ἐνίσχυσι καί καθο δή γη σι 
ἱ ε ραποστόλων μοναχῶν στό ἔργο τῆς ἐξωτερι κῆς Ἱ
ε ρα ποστολῆς.

Ὅλοι σχεδόν οἱ παλαιοί Γρηγοριᾶται μοναχοί ἔ χουν 
ἐπισκεφθῆ τόν ἅγιο Παΐσιο γιά πνευματικές συμ βου
λές καί νουθεσίες. Πολλοί ἔχουν νά διηγοῦνται, ὅτι 
δέ χθη καν τήν φωτισμένη του καθοδήγησι σέ προσ ω
πι κά τους θέματα. Προσκεκλημένος νά ἔλθῃ καί νά 
ὁ μι λήσῃ στήν Ἀδελφότητα, ὁ Ἅγιος εἶχε ἀντα πο κρι
θῆ δύο φορές.

Στό τεῦχος 25/2000 τοῦ περιοδικοῦ μας ἔχουν δη
μο σιευθῆ οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Ἁγίου σέ ἐρωτήσεις τῶν 
ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, σέ σύναξι τῆς Ἀδελφότητος στίς 
23 Ἀπριλίου 1975, ὅπως τίς διέσωσε στήν μνήμη του 
ἀδελφός τῆς Μονῆς.
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Τόν Μάρτιο τοῦ 2004 ὁ μακαριστός Γέροντας Γε
ώργιος εἶχε δημοσιεύσει ἄρθρο ἐπί τῇ συμπληρώσει 
δέκα ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

Ἐφέτος, ἐπί τῇ ἁγιοκατατάξει του, δημοσιεύουμε 
στό παρόν τεῦχος δύο κείμενα: α) Τό ὡς ἄνω ἄρθρο 
τοῦ Γέροντος Γεωργίου καί β) ὁμιλία τοῦ ἡμετέρου 
Ἱ ερομονάχου Ἀρτεμίου γιά τό σεπτό πρόσωπο τοῦ 
ἁ γίου Παϊσίου.

Ἐπικαλούμεθα τίς θεῖες του πρεσβεῖες, ὥστε νά ἀ
ξι ωθοῦμε νά βαδίσουμε σύμφωνα μέ τό πνεῦμα του, 
πού εἶναι πνεῦμα μετανοίας, πένθους πνευματικοῦ, 
ἀ σκήσεως κατά Χριστόν, ταπεινοφροσύνης, ἀγάπης 
πρός τόν Χριστό, τούς ἀδελφούς καί τήν Ἐκκλησία, 
τηρήσεως τῶν θεοποιῶν ἐντολῶν, ἑδραίας καί ἀμε
τα θέ του προσηλώσεως στά ἁγιορειτικά θέσμια καί 
κυ ρίως στά ἱερά δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν καί σύμπαν
τος τοῦ κόσμου!
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Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

† Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου 
Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου

Ὁ Γέρων Παΐσιος δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τούς ἰδι
κούς μας ἐπαίνους ἤ τήν ἰδική μας παρουσίασι. 

Μέ τήν Χριστομίμητο ἀγάπη του ἀνέπαυσε τόν Θε
όν καί τούς ἀνθρώπους καί γι’ αὐτό πολύς εἶναι ὁ 
ἔ παινός του στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

Εἶχε τό σπάνιο χάρισμα νά ἀναπαύῃ ἀνθρώπους 
κά θε κατηγορίας, κάθε μορφώσεως καί κάθε πνευ
μα τικῆς καταστάσεως. Ἐνθυμοῦμαι τήν περίπτωσι 
ἑ νός ψυχιάτρουψυχαναλυτοῦ πού πέρασε ἀπό τήν 
Μονή μας μετά τήν συνάντησί του μέ τόν Γέροντα. 
Ὄχι μόνο εἶχε ἀναπαυθῆ, ἀλλά καί μοῦ εἶπε, ὅτι 
ὅσα τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας ἦταν ἡ τελευταία λέξις τῆς 
ψυ χιατρικῆς. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ π. Παΐσιος δέν διά
βαζε ἄλλα βιβλία ἐκτός ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί τόν 
Ἀββᾶ Ἰσαάκ τόν Σύρο.

Γιά νά ἀναπαύσῃ μία ψυχή δέν ἐφείδετο χρόνου 
καί κόπου. Κάποτε εἶχα τήν ἀπορία, πῶς μπόρεσε 
νά θεραπεύσῃ ἕνα νέο μέ σοβαρά ψυχολογικά προ
βλή ματα. Ἀπό σεβασμό δέν τόν ἐρωτοῦσα. Μετά ἀπό 
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χρό νια ἀπήντησε στήν ἀπορία μου ὡς ἑξῆς: «Ὅταν 
κά ποιος ἔχει ἕνα πρόβλημα, πρέπει νά τόν ἀκοῦς 
μέ προσοχή καί ὅση ὥρα σοῦ ὁμιλεῖ νά μή δείξῃς 
ὅ τι κουράστηκες, γιατί τά ἔχασες ὅλα. Νά, ἐγώ τόν 
τά δε νέο μία ἡμέρα τόν ἄκουγα ἀκίνητος ἐπί ἐννέα 
ὧ ρες. Γι’ αὐτό ἔπαθαν τά ἔντερά μου». Δέν ἦταν ἡ 
μό νη περίπτωσις πού ἡ θυσιαστική ἀγάπη τοῦ π. 
Πα ϊ σί ου θαυματούργησε.

Ἄλλη φορά, ὅταν τόν ἐρώτησα γιά κάποιο δύσκο
λο πρόβλημα πού ὡς Πνευματικός συναντοῦσα στήν 
ἐξομολόγησι, μοῦ εἶπε: «Ἄκουσε πάτερ, ὅταν κά ποι
ος γίνῃ Πνευματικός, πρέπει νά ἀποφασίσῃ νά πάῃ 
στήν κόλασι γι’ αὐτούς πού ἐξομολογεῖ. Ἀλ λοι ῶς νά 
μή γίνεται Πνευματικός. Ἀλλ’ ἐγώ σοῦ λέγω ὅ τι ἐκεῖ 
πού θά πάῃ στήν κόλασι, θά τήν κάνῃ Παρά δει σο, 
γιατί θά ἔχῃ τήν ἀγάπη». Φοβερός λόγος, πού μόνο 
ἕνας θεοφόρος ἄνθρωπος θά μποροῦσε νά εἰπῇ.

Εἶναι γνωστό ὅτι τά τελευταῖα τριάντα χρόνια ἡ 
Παν αγία μας ἐφρόντισε γιά τήν ἐπάνδρωσι τοῦ Ἁ γί
ου Ὄρους. Ὁ π. Παΐσιος ἀνήκει στούς Γέροντες ἐ κεί
νους πού ἐβοήθησαν πολλούς νέους νά πάρουν τήν 
ἀ πόφασι νά γίνουν μοναχοί. Καί ἀκόμη ἐβοή θησε 
πολ λούς νέους μοναχούς νά ριζώσουν στό Ἅγιον Ὄ
ρος καί νά καρποφορήσουν. Τόν νοιώθαμε συμπαρα
στά τη στόν ἀγῶνα μας γιά τήν διαποίμανσι τῶν νέ
ων μοναχῶν μας, ἀλείπτη πολλῶν πού ἠγωνίζοντο 
κα τά τοῦ διαβόλου, τῶν παθῶν καί τοῦ κόσμου.
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Συχνά ὁ Γέροντας συμβούλευε νά ἔχουμε πνευμα
τική ἀρχοντιά καί φιλότιμο. Αὐτές οἱ ἀρετές διέκρι
ναν καί τόν ἴδιο, ὅπως γνωρίζουν ὅσοι τόν εἶχαν συν
αναστραφῆ. Κάποτε πού τόν ἐπεσκέφθην στό πα λαιό 
του κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅταν μετά τήν συν ο
μι λία μας τόν ἐχαιρέτησα, μέ συνώδευε γιά ἀρ κε τό 
διά στημα. Μόλις τοῦ εἶπα ὅτι πρέπει νά μή κο πιά ζῃ 
καί νά ἐπιστρέψῃ στό κελλί του, μέ ἐ χαι ρέ τη σε καί 
ἀ νεχώρησε. Ἄν δέν τοῦ ἔλεγα νά ἐπιστρέ ψῃ, θά μέ 
συν ώδευε ὡς τό Ἀντιπροσωπεῖο μας στίς Κα ρυ ές.

Θά πρέπει ἀκόμη νά εἰπῶ ὅτι τό προορατικό χά ρι
σμα ἐφανέρωνε σπάνια καί ποτέ γιά ἐπίδειξι, ἀλλά 
γιά ὠφέλεια τῶν ψυχῶν. Σέ νέο ἀδελφό πού τόν 
ἐ πε σκέφθη καί εἶχε λογισμό κατά τοῦ Ἡγουμένου, 
ὅ τι δέν τοῦ ἔκανε κοντό (κολόβιο), πρίν ὁ ἀδελφός 
τοῦ εἰπῇ τόν λογισμό του, ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε: «Εὐ
λο γημένε, τί λογισμό ἔχεις ὅτι ὁ Γέροντας δέν σοῦ 
κά νει κοντό;».

Παρηγοροῦσε τούς νέους μοναχούς, ὅταν ἐστενο
χωροῦντο γιά κάποιες ἀδυναμίες τους, ὅπως τήν ζή
λεια, τίς ὁποῖες ἐχαρακτήριζε ὡς παιδικά ἐλαττώ
μα τα. Φυσικά τούς συμβούλευε ὅτι ἔπρεπε νά ὡρι
μά σουν καί νά τά ξεπεράσουν.

Τόν π. Παΐσιο ἐχαρακτήριζε καί ἡ πασῶν τῶν ἀ
ρε τῶν ἀνωτέρα, ἡ διάκρισις. Βοηθοῦσε τήν κάθε ψυ
χή νά ἀνακαλύψῃ τήν κλίσι της καί τήν ἀπό Θεοῦ 
κλῆ σι της, γιά νά εὕρῃ τήν ὄντως ἀνάπαυσι.



11

Ἡ ἀγάπη του ἀγκάλιαζε ὅλο τόν κόσμο. Πολλούς 
ἀνθρώπους, καί μάλιστα νέους, βοήθησε νά ζήσουν 
τήν χριστιανική ζωή στόν κόσμο καί στήν οἰκογε νει
α κή ζωή.

Ὅταν συνομιλοῦσες μέ τόν Γέροντα, εἶχες τήν αἴ
σθησι ὅτι εἶσαι στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.

Θά πρέπει ἀκόμη νά τονισθῇ ὅτι ὁ π. Παΐσιος ἦ
ταν πολύ εὐαίσθητος στά δογματικά ζητήματα. Κά
πο τε μοῦ ἔγραψε: «Τά δόγματα δέν μπαίνουν στήν 
ΕΟΚ». Ἀκολούθησε καί στό σημεῖο αὐτό τήν ὁδό ὅ
λων τῶν Ἁγίων Πατέρων πού ἐπίστευαν καί ὡμο λο
γοῦσαν ὅτι ὄχι μόνο ἡ ἀρετή ἀλλά καί ἡ ὀρθοδοξία 
τῆς πίστεως χρειάζεται γιά νά σωθῇ ὁ ἄνθρωπος.

Τήν ἁγία του ζωή ἐπεσφράγισε μέ τόν ἅγιο θά να
τό του. Ἐδέχθη τήν ὀδυνηρή ἀσθένειά του ὡς δῶρον 
Θεοῦ καί ἐχαίρετο μέ τήν σκέψι ὅτι καί οἱ ἐν τῷ 
κό σμῳ Χριστιανοί, πού κατατρύχονται ἀπό τήν ἴδια 
ἀ σθένεια, θά παρηγοροῦνται μαθαίνοντας ὅτι καί οἱ 
μοναχοί πάσχουν ἀπό αὐτήν.

Εἶχε ξεπεράσει τήν φιλαυτία. Δέν ἐστενοχωρεῖτο 
γιά τήν ἰδική του ἀσθένεια, ἀλλά καί ἐπί κλίνης ὀ
δυ νηρᾶς εὑρισκόμενος ἐσκέπτετο τούς πάσχοντας 
συν ανθρώπους του. Ἀκόμη καί τίς τελευταῖες ἡμέρες 
τῆς ζωῆς του ἐνδιεφέρετο γιά τά προβλήματα τῶν 
ἀν θρώπων. Σέ εὐσεβές ἀνδρόγυνο, πού τόν ἐπεσκέ
φθη λίγες ἡμέρες πρό τῆς κοιμήσεώς του καί πού εἶχε 
θυγατέρες ἀνύπανδρες, εἶπε: «Σᾶς δίδω ἐντολή νά 
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ἐνδιαφερθῆτε γιά τήν ἀποκατάστασι τῶν θυγατέρων 
σας». Μέ τήν εὐχή του ἡ ἐντολή καί ἐπιθυμία του 
ἐξ ε πληρώθη.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη σεβαστέ Γέροντα. Σέ εὐ χα ρι
στοῦμε γιά ὅσα μᾶς προσέφερες, μᾶς ἐπαρηγόρησες, 
ἐστήριξες, ἐνουθέτησες μέ τούς λόγους σου καί μέ 
τήν βιοτή σου. Εὔχου νά ἀκολουθοῦμε καί ἐμεῖς τά 
ἴ χνη σου, καθώς καί σύ ἀκολούθησες πιστά τά ἴχνη 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἅγιον Ὄρος, 25 Μαρτίου 2004

Ὁ ἅγιος Παΐσιος μέ τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς μας (1978).
Ἡ φωτογραφία μᾶς ἔχει εὐγενῶς προσφερθῆ ἀπό τόν 

Σεβ. Μη τρο πο λίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΩΣ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ(*)

Πάλιν καί πολλάκις πρό πάντων ἐμεῖς οἱ Ὀρθό δο
ξοι ὀφείλουμε νά εὐγνωμονοῦμε τόν δωρεοδότη 

Τρι αδικό Θεό μας γιά τίς ἀναρίθμητες εὐλογίες πού 
κα θη μερινῶς καί ἀφειδῶς μᾶς χαρίζει. Εἶναι βέβαια 
τόσο μεγάλες καί τόσες πολλές οἱ ἀφανεῖς καί φα
νερές θεῖες δωρεές, ὅπου κανείς ἀνθρώπινος νοῦς ἤ 
καί ἀγγελικός δέν μπορεῖ οὔτε νά τίς συλλάβη, οὔ τε 
νά τίς διηγηθῆ. Πάλιν καί πολλάκις ἁρμόζει νά Τόν 
εὐ χαριστοῦμε κυρίως γιά τή μεγαλύτερη καί ἀ νώ
τε ρη ἀπ’ ὅλες τίς δωρεές Του, γιά τή ροπή καί τήν 
ἐξοικείωσι πρός Αὐτόν, δηλαδή γιά τή θέ ω σι τοῦ 
ἀν θρώπου, τό καθ’ ὁμοίωσιν. Πάλιν καί πολλάκις 
χρει ά ζεται νά προσευχόμαστε καί νά Τόν δο ξο λο
γοῦ με ἀδιαλείπτως καί γιά ὅλα, ἄν θέλουμε νά ὀνο
μα ζόμαστε εὐγνώμονες δοῦλοι καί ἀληθινοί χριστι
α νοί.

(*) Ὁμιλία τοῦ ἱερομονάχου Ἀρτεμίου Γρηγοριάτου, ἐκφωνηθεῖσα εἰς 
τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κιλ
κίς τήν 2αν/15ην Μαρτίου 2015.
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Ἄν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, ἀκόμη περισσότερο 
θά πρέπει νά τόν δοξάζουμε καί γιά τά ἔμψυχα 
δῶ ρα Του, γιά τούς ἐπιγείους Ἀγγέλους καί τούς 
οὐ ρα νί ους ἀνθρώπους, δηλαδή γιά τούς Ἁγίους τῆς 
Ἐκ κλη σί ας μας. Καί τοῦτο διότι πρωτοπόροι αὐ τοί, 
μέ πρω τοστάτιδα καί προστάτιδα τήν Κυρία Θεο
τό κο, μέ ἔργα καί μέ λόγια μᾶς χειραγωγοῦν στό 
δρό μο πρός τή θέωσι, στήν ὁδό τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐ ρα νῶν. Ἔπαθαν καί ἔμαθαν τά θεῖα, στήν πρᾶ ξι 
καί στή θεωρία, ἔφθασαν ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό 
καθ’ ὁμοίωσιν, ἀπό τό κατά φύσιν στό ὑπέρ φύ σιν, 
κι ἔτσι μᾶς δίδαξαν καί μᾶς, ἄλλοτε μέ τόν βίο τους, 
ἄλ λο τε μέ τόν λόγο τους, ἄλλοτε μέ τά θαύ μα τά 
τους, κι ἄλλοτε μέ τήν ἐκκωφαντική σιωπή τους, τό 
τέ λειο πρότυπο τοῦ σωστοῦ χριστιανοῦ, τοῦ φωτι
σμέ νου καί ἁγιασμένου.

Ἐπίσης ὁ προνοητής καί παντογνώστης Κύριος 
καί Θεός μας φρόντισε νά ἔχουμε Ἁγίους σέ κάθε ἐ
πο χή, γιά νά μή παραπονιόμαστε ὅτι ἀκούσαμε τούς 
βί ους παλαιοτέρων Ἁγίων, χωρίς ὅμως τήν ζωντανή 
πα ρου σία τους ἀνάμεσά μας, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν πρίν 
πολλά χρόνια ἤ πολλούς αἰῶνες, ἐνῶ σήμερα δέν ὑ
πάρ χουν Ἅγιοι. Πάντοτε λοιπόν ὑπῆρχαν, ὑπάρ χουν 
καί θά ὑπάρχουν Ἅγιοι ὡς πρότυπα ζωῆς, γιά νά ἔ
χου με τά ζωντανά παραδείγματα ὡς φάρους τηλαυ
γεῖς στήν πολυτάραχη ζωή μας. Νά μᾶς φωτίζουν, νά 
μᾶς παρηγοροῦν, νά μᾶς στηρίζουν καί νά μᾶς ἐμ ψυ
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χώνουν στόν πνευματικό μας ἀγῶνα. Καί καθώς το
νίζει ὁ ἅγιος Φιλόθεος ὁ Κόκκινος Πατριάρχης Κων
σταν τι νου πό λεως, ὅ,τι ἦσαν οἱ Προφῆτες γιά τούς 
πρό Χριστοῦ ἀνθρώπους, εἶναι τώρα οἱ Θεόπτες Ἅ
γιοι γιά τούς μετά Χριστόν ἀνθρώπους. Ὅ πως οἱ 
Προφῆτες στήριζαν καί παρηγοροῦσαν τούς παλαι
ούς πιστούς καί τούς ἑτοίμαζαν γιά τήν Πρώ τη Πα
ρου σία τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καί οἱ Θεόπτες στη ρί ζουν 
καί παρηγοροῦν ὅλους ἐμᾶς, τούς μετά Χρι στόν πι
στούς, προετοιμάζοντάς μας γιά τή Δευτέρα Πα ρου
σία Του καί τή μέλλουσα Βασιλεία.

Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις λοιπόν ἔχουμε καί 
νεω τέρους Ἁγίους, τόν ἅγιο Νεκτάριο, τόν ἅγιο Νι
κό λαο Πλανᾶ, τόν ἅγιο Παναγῆ Μπασιᾶ, τόν ἅγιο Σι
λου ανό, τόν ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη, τόν ἅ γιο 
Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, καί ἄλλους πολ λούς, 
μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέσι ἔχει καί ὁ ἐν λό
γῳ Γέροντας καί ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Τώ ρα 
λοι πόν κι ἐμεῖς, ὅπως οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι περί τοῦ 
σαρ κωθέντος Λόγου Κυρίου Ἰησοῦ, μποροῦμε νά 
καυ χώμεθα ἐν Κυρίῳ λέγοντας γιά τούς συγχρό νους 
αὐ τούς Ἁγίους μας: «Ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκα μεν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖ ρες 
ἡ μῶν ἐψηλάφησαν... καί ἑωράκαμεν καί μαρτυ
ροῦ μεν καί ἀπαγγέλλομεν» (Α΄ Ἰωάν. α΄ 12).

Πολλά ὠφέλιμα δημοσιεύτηκαν γιά τόν βίο, τά 
θαύ ματα καί τή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Παϊσίου καί 
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οἰ κοδόμησαν πολλούς ἀνθρώπους, πιστούς καί ὀλι
γοπίστους. Σπουδαιότερα κατά τήν κρίσι μας εἶ ναι 
ὁ κα τά πλάτος ὁσιακός Βίος του ἀπό τόν μα κα ριστό 
πα παἸσαάκ καί τή συνοδεία του, καθώς καί οἱ δι
δα χές τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἀπό τήν Ἱερά Μο νή ἁ
γί ου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, ὅλα συγγρα
φέντα ἀπό πνευματικά τέκνα τοῦ ἁγίου Παϊσί ου. Ἡ 
ἔκδοσις τῶν διδαχῶν τοῦ Γέροντος ἀκόμη συν ε χί ζει, 
ὑπολογίζεται δέ σέ 20 τόμους.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος γεννήθηκε στά Φάρασα τῆς ἁγι
ο τόκου Καππαδοκίας τό 1924 ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, 
τόν Πρόδρομο καί τήν Εὐλογία. Γόνος πολύτεκνης 
οἰ κο γένειας, βαπτίσθηκε ἀπό τόν ἅγιο Ἀρσένιο τόν 
Καπ παδόκη καί ἔλαβε καί τό ὄνομά του, ὁ ὁποῖος 
Ἅ γι ος προέβλεψε ὅτι ὁ τότε νεοφώτιστος Ἀρσένιος 
θά γί νη μοναχός.

Τήν ἴδια χρονιά μέ ὅλη τήν οἰκογένεια καί τούς 
συμ πατριῶτες του ἦλθαν ὡς πρόσφυγες στήν Κέρ
κυ ρα, κατόπιν στήν Ἡγουμενίτσα καί τέλος ἐγκα τα
στά θηκαν στήν Κόνιτσα. Ἀπό μικρός ἔμαθε τά ἱερά 
γράμ ματα καί εὐλαβεῖτο τόν κοιμηθέντα ἤδη ἅγιο 
Ἀρ σέ νιο. Διάβαζε τήν Ἁγία Γραφή καί τά Συναξάρια, 
νή στευε, ἀγρυπνοῦσε καί προσευχόταν πολύ. Τελεί
ω σε τό Δημοτικό καί ἀσχολήθηκε ὁλοπρόθυμα μέ τήν 
ξυ λουρ γική τέχνη, ὅπως ὁ Κύριός μας στή Ναζαρέτ.

Δεκαπέντε χρονῶν, μετά ἀπό μιά σκληρή δοκιμα
σία πίστεως πού τοῦ ὑπέβαλε ἄθεος δαρβινιστής, ἔ
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μεινε ἀκλόνητος στήν πίστι του πρός τόν Χριστό, καί 
ἀμέσως ἀξιώθηκε νά γίνη θεόπτης, νά δῆ τό ἱλαρό 
καί ἄκτιστο φῶς Του. Ἔκτοτε ἀποφάσισε ὁριστικά 
νά γίνη καλόγηρος καί ἀναζητοῦσε ἐναρέτους γέρον
τες. Λιτοδίαιτος, ἀσκητικός καί ἡσυχαστικός ἔ τρε χε 
στό ἐξωκκλήσι τῆς ἁγίας Βαρβάρας γιά τόν κα νό να 
του. Τίς ἐλεύθερες ὧρες του νουθετοῦσε τήν πα ρέα 
του.

Στά χρόνια τῆς Κατοχῆς καί τοῦ ἐμφυλίου πολέ
μου πέρασε πολλές κακουχίες, ἀλλά δέν λιποψύχησε, 
οὔτε ἔχασε τό θάρρος του. Τό 1945 κατατάχθηκε 
στό στρατό ὡς διαβιβαστής. Εὐχαριστοῦσε τόν Θεό 
πού ἀπαλλάχθηκε ἀπό τήν ἔνοπλη συμμετοχή. Ἀρ γό
τερα χρησιμοποιοῦσε παραβολικά τήν ἰδιότητά του 
ὡς ἀσυρματιστοῦ, συμβολίζοντάς τη μέ τή ζωή τοῦ 
μοναχοῦ πού στέλνει σήματα στόν Θεό. Ἔπαθε κρυ
ο παγήματα, ἀλλά γλίτωσε τόν ἀκρωτηριασμό. Χαι
ρό ταν ὁ ἴδιος νά βρέχεται, νά κουράζεται, νά κρυώ
νη, γιά νά μή ταλαιπωροῦνται οἱ συστρατιῶτες του. 
Θυ σία γιά τούς ἄλλους. Κάποτε γλίτωσε τή μονάδα 
τους μέ τόν ἀσύρματο. Πολλές φορές διέφυγε τόν 
θά νατο χάριτι Θεοῦ. Μολαταῦτα δέν παρέλειπε νά 
νη στεύη καί νά προσεύχεται.

Τό 1950 ἀπολύθηκε ἀπό τό στρατό καί ἐπισκέ
φθη κε τό Ἅγιον Ὄρος. Ἀρχικῶς δέν ἀναπαύτηκε, γι’ 
αὐτό ἐπέστρεψε στήν Κόνιτσα νά ἐργαστῆ ὡς ξυ
λουργός καί ἀγρότης, μή παραλείποντας τούς ἀσκη
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τικούς του ἀγῶνες. Ἀγρυπνοῦσε καί κοιμόταν στό 
τσι μέντο. Μέ τό μισθό πού ἔπαιρνε δέν λησμονοῦσε 
τήν ἐ λεημοσύνη.

Τό 1953 μοίρασε τίς οἰκονομίες του στούς φτωχούς 
καί ἔφυγε γιά τόν Ἱερό Ἄθωνα. Ἐγκαταστάθηκε στήν 
Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου, ὅπου διακόνησε ὡς φούρ
να ρης, τραπεζάρης, ξυλουργός, ἀρχοντάρης, ψάλ της 
καί ἐκκλησιαστικός. Ἐδῶ βρῆκε ἐναρέτους πατέ ρες 
καί πρόσθεσε ἄσκησι στήν ἄσκησι. Ἀντιμετώ πι σε φο
βερούς πειρασμούς, αἰσθητές δαιμονικές ἐπιθέ σεις.

Τό 1954 ἔλαβε ρασοευχή μέ τό ὄνομα Ἀβέρκιος. 
Τότε διετέλεσε διακονητής στό ξυλουργεῖο μέ ἕνα 
δύστροπο γέροντα, στόν ὁποῖο ἔκανε αἱματηρή ὑ πα
κοή καί πολλή ὑπομονή. Ἔτσι ἔπαθε βρογ χε κτασία, 
εἶχε συχνές αἱμοπτύσεις. Συνάμα ὅμως δέχθηκε με
γάλες ἐπισκέψεις τῆς θείας χάριτος. Ἀργότερα πῆ γε 
σέ ἐναρέτους γέροντες στήν Κουτλουμουσιανή Σκή
τη καί στήν Ἱ. Μονή Φιλοθέου, ὅπου διακόνησε στήν 
τράπεζα καί στό δοχειό. Πρᾶος, εἰρηνικός, καλω
συνᾶ τος. Γιά 3 μῆνες φιλοξενήθηκε σέ φιλομόναχο 
σπίτι στήν Κόνιτσα, γιά τή βελτίωσι τῆς ὑγείας του. 
Τό 1956 ἐπωνομάστηκε ὁριστικά Παΐσιος. Μά δέν 
μπό ρεσε νά φύγη γιά τήν ἀγαπημένη του ἡσυχία. 
Κα τόπιν σημείου καί ἐντολῆς τῆς Παναγίας, ἔφυγε 
τό 1958 ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος γιά τή Μονή Στομίου 
στήν Κόνιτσα, ὅπου τόν περίμεναν νέοι ἀγῶνες, νέες 
δο κι μασίες, νέα στεφάνια.
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Μέ πολλές θυσίες ἀναστήλωσε τό καμένο μονα
στήρι. Εὐεργετοῦσε τούς φτωχούς, νήστευε, ἀγρυ
πνοῦ σε. Σύν τοῖς ἄλλοις μετέφερε τά λείψανα τοῦ ἁ
γί ου Ἀρσενίου ἀπό τήν Κέρκυρα. Ἀντιμετώπισε σθε
να ρά τούς αἱρετικούς Εὐαγγελικούς, τούς Μα κρα
κι στές, ἐνῶ ἐξυπηρέτησε κάποιους Μουσουλ μά νους, 
βοη θώντας τους νά μάθουν τήν ἀλήθεια, νά βα πτι
σθοῦν. Ἐκεῖ δέχθηκε πολλές δαιμονικές ἐπιθέ σεις, 
μά εἶχε καί ἀπαράμιλλη θεία παρηγοριά, βλέποντας 
καθημερινῶς τά σημεῖα τῆς θείας προνοίας, ἀκόμη 
καί στά παραμικρά πράγματα.

Τό 1962 ἀποφάσισε νά φύγη γιά τό Σινᾶ, γιά τήν 
ποθητή του ἡσυχία. Ἐκεῖ ἐπιδόθηκε σέ ὑπερ άν θρω
πες ἀσκήσεις, ἀλλά συγχρόνως εἶχε πολλές θεῖ ες ἐμ
πειρίες, τίς ὁποῖες μέ νοσταλγία θυμόταν ἀρ γό τε ρα. 
Ἐργάσθηκε στό ξυλουργεῖο καί στή συντήρησι πα
λαιῶν εἰκόνων τῆς Μονῆς τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης μέ 
πολλή σιωπή καί δεξιοτεχνία. Διά προσευχῆς ἔλυ σε 
τήν ἀνομβρία τοῦ τόπου. Ἐγκαταστάθηκε στό ἀ σκη
τήριο τῶν ἁγίων Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης, γύ ρι ζε 
ξυπόλυτος μέ πενιχρά ροῦχα, ἐλάχιστη τρο φή, τσάϊ 
καί λίγο νερό. Ἐκεῖ πέρασε μεγάλους πειρα σμούς, 
ἀλλά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τόν φύλαξε. Ἕνα κονσερβο
κού τι ἔγινε κατσαρόλα, πιάτο, ποτήρι καί μπρίκι 
γιά ὅλες τίς βιοτικές ἀνάγκες του. Κοινωνοῦσε κά θε 
βδο μάδα ἤ κάθε δεκαπέντε ἡμέρες. Ἔτσι ἐλάμ βα νε 
με γάλη δύναμι. Μέ τά ξυλόγλυπτα πού κατα σκεύα
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ζε ἐνίσχυε οἰκονομικά τούς Βεδουΐνους. Ὅλοι τόν 
ἀ γα ποῦσαν, τόν ἀποκαλοῦσαν Ἀμπούνα Παΐζι.

Τό 1964 ἔπαθε ἆσθμα, γι’ αὐτό ἀναγκάστηκε νά 
ἀ φήση τήν σιναϊτική ἔρημο. Ἐπανέκαμψε στόν Ἄ
θω να, ἐγκαταστάθηκε στήν Ἰβηριτική Σκήτη, ὅπου 
ἀ πέ κτησε τήν πρώτη συνοδεία, μεταξύ τῶν ὁποίων 
τόν ἱερομόναχο Βασίλειο, μετέπειτα ἡγούμενο στίς 
Ἱ ερές Μονές Σταυρονικήτα καί Ἰβήρων, καί τόν ἱε
ρο μό να χο Γρηγόριο, μετέπειτα Σταυρονικητιανό καί 
κα τό πιν Γέροντα τοῦ Κελλιοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θε ο λό γου, πλησίον τῆς Παναγούδας. Ξανά ἐδῶ δέν 
ἔ παυ σε τούς ἡσυχαστικούς ἀγῶνες, τή φιλοξενία καί 
τήν ἐλεημοσύνη. Κατόπιν ὑπακοῆς στόν Γέροντά του 
πα παΤύχωνα, ἔγινε μεγαλόσχημος τό 1966. Τήν ἴ
δια χρονιά στό Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βο ρεί
ου Ἑλ λάδος ἔκανε σοβαρή ἐγχείρησι στούς πνεύ μο
νες, λόγῳ ἐπιδεινώσεως τῆς ἀσθενείας του. Ἐκεῖ τόν 
ἐ πι σκέ φθηκαν φιλομόναχες νέες, τοῦ ἔδωσαν αἷμα, 
καί αὐτές ἔγιναν οἱ πρῶτες μοναχές στό Ἡσυχαστή
ριο τῆς Σουρωτῆς. Ἔλαβε αἷμα καί τούς ἔδωσε πνεῦ
μα.

Κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Γέροντά του πῆγε στά Κα
τουνάκια, ὅπου συνανεστράφη μέ προχωρημένους 
πνευ ματικά ἀσκητές, τούς ὁποίους βοηθοῦσε μέ ροῦ
χα καί τρόφιμα. Ἐδῶ πάλι ἀξιώθηκε τῆς θέας τοῦ 
ἀ κτίστου φωτός. Τό 1968 μέ τούς προρρηθέντες ἱε
ρο μονάχους ἐπάνδρωσε τήν Ἱ. Μονή Σταυρονικήτα. 
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Τήν ἴδια χρονιά ἐκοιμήθη ὁ παπαΤύχων, καί τήν 
ἑ πο μένη χρονιά ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐγκαταστάθηκε στό 
ἀ σκη τήριο τοῦ πνευματικοῦ του, στόν Τίμιο Σταυ ρό, 
θε ω ρώντας το μεγάλη εὐλογία. Νέοι ἀγῶνες ἡσυχα
στι κοί διαδέχθηκαν τούς παλαιούς. Πειρασμοί, ἀγῶ
νες, ἀλλά παράλληλα νέες θεῖες παρηγορίες. Ἐ δῶ 
κα τόρθωσε νά συνδυάση τήν ἡσυχία μέ τήν ἱ ε ρα πο
στολή, στηρίζοντας καί ἀνακουφίζοντας τούς κου
ρα σμένους καί ταλαιπωρημένους ἐπισκέπτες ἀ πό 
τόν καύσωνα τῆς ζωῆς καί τό πέλαγος τοῦ κό σμου. 
Μέ ἄφατη χαρά δέχθηκε καί τίς ἐπισκέψεις τοῦ κοι
μη θέντος παπαΤύχωνα, καθώς καί τοῦ ἁγίου Ἀρ
σε νί ου τοῦ Καππαδόκη, τόν Βίο τοῦ ὁποίου ἐπε με
λεῖ το ἐκεῖνο τόν καιρό.

Τότε πραγματοποίησε ἕνα προσκύνημα στήν Παν
αγία τῆς Τήνου, καί ἐν συνεχείᾳ συμπαραστάθηκε 
στήν ἀσθένεια τοῦ συνασκητοῦ του π. Ἀθανασίου 
Σταυ ρονικητιανοῦ στό Λαϊκό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, 
ἀ φή νον τας μεγάλη εὐλογία σέ ὅλους τούς ἀσθενεῖς, 
τούς ἰατρούς καί τούς νοσηλευτές. Τό νοσοκομεῖο ἔ
γι νε λαϊκό προσκύνημα, θεραπευτήριο ψυχῶν. Στήν 
κη δεία τοῦ π. Ἀθανασίου κατενύγη, διότι τόν ἀ γα
ποῦ σε πολύ.

Τό 1972 ἐπισκέφθηκε τήν παλαιά του πατρίδα, τά 
Φάρασα, καθώς καί τήν Κωνσταντινούπολι, προσ κυ
νώντας μέ πολλή εὐλάβεια στήν Ἁγία Σοφία καί στή 
Μονή τῆς Χώρας. Σημαντικό γεγονός ἐκείνης τῆς 
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ἐ πο χῆς εἶναι ἡ ἐπίσκεψις τῆς ἁγίας Εὐφημίας στό 
κα λύ βι του, ἡ ὁποία τοῦ προεῖπε ὅλα τά παγκόσμια 
μελ λον τι κά πράγματα μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου. 
Ἔμ πι στο πρόσωπο μᾶς διηγήθηκε πώς κάποια γεγο
νό τα τά εἶπε διπλά, δηλαδή: Ἄν γίνη ἐκεῖνο, θά γί νη 
ἐ κεῖ νο. Ἄν γίνη τό ἄλλο, θά ἀκολουθήση τό ἄλ λο. Αὐ
τό δείχνει πώς στά μελλοντικά παγκόσμια γε γο νό τα 
ἔχει νά παίξη σημαντικό ρόλο καί ἡ μετά νοια τῶν 
ἀνθρώπων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅπως στήν περί πτω
σι τοῦ Ἰωνᾶ μέ τούς Νινευΐτες. Ἀπό τήν ἁγία Εὐφη
μία ἄντλησε ἀρκετά ἐσχατολογικά μελλούμενα, τά 
ὁ ποῖα ἀναφέρει στίς διδαχές του, καθώς καί τή μορ
φή τῆς Ἁγίας, τήν ὁποία περιέγραψε στίς μο να χές 
πῶς νά τήν ἁγιογραφήσουν.

Τήν ἴδια ἐποχή μέ τήν προσευχή του βοήθησε 
μιά ψυχή νά ἀνακουφιστῆ ἀπό τήν κόλασι πού βρι
σκόταν. Αὐτή τή διήγησι τήν ἀκούσαμε καί ἀπό τό 
στό μα του, ὅταν μᾶς ἐπισκέφθηκε στήν Ἱερά Μονή 
μας.

Τό 1977 ἐπισκέφθηκε τήν Αὐστραλία πρός στηρι
γμόν τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων. Κατά τήν ἐ πι
στροφή του στό κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶχε πά λι 
θεοπτία, πού τόν γέμισε ἀπέραντη ἀγαλλίασι. Πα
ράλ ληλα εἶδε τόν φύλακα Ἄγγελό του. Σέ περίοδο 
ἀνομβρίας μέ τήν προσευχή του ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί 
καί ἔβρεξε πολύ.
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Τό 1979 ἔφυγε ἀπό τό κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
Πῆγε στό κελλί Παναγούδα, στήν Κουτλουμουσιανή 
Σκή τη, τό ὁποῖο καί ἀνεκαίνισε. Ἀπό τό Τίμιο Σταυ
ρό, στήν Παναγία μας: Ἀνάμεσα στά δύο μέγιστα 
μυ στήρια τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, τῆς Παρθένου 
Θεο τόκου καί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, σημεῖα 
καί αὐτά τῆς σταυρικῆς του ζωῆς καί τῆς υἱοθεσίας 
ἀ πό τήν Προστάτιδα τοῦ Ἄθωνα.

Ἐδῶ πλέον εἶχε τήν αἰσθητή παρουσία τῶν ἁγί
ων Μαρτύρων Παντελεήμονος καί Λουκιλλιανοῦ, οἱ 
ὁ ποῖοι τόν παρηγόρησαν καί τόν ἀνακούφισαν ἀ πό 
τούς σωματικούς πόνους καί τήν κούρασι. Κατ’ αὐ
τήν τήν περίοδο ἔτρεχε διακαῶς –ὅποτε εὐκαι ροῦ
σε– στήν ἀγαπημένη του ἡσυχία, ἐνῶ παράλληλα 
κα τά θεία σύστασι ἔβλεπε πολλούς προσκυνητές, 
τούς ὁποίους στήριζε, παρηγοροῦσε, ἐνεθάρρυνε. 
Προ έ κο πτε ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν καί ἀπό δόξης 
εἰς δό ξαν.

Κατ’ ἐκεῖνο τόν καιρό αἰσθάνθηκε ἄρρητη εὐωδία 
ἀ πό τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου «Ἄξιόν ἐστι» καί ἀ
πό τά ἅγια λείψανα τοῦ ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ 
Πρωτε πιστάτου. Ἄλλοτε κάποιοι μοναχοί ἀνήμερα 
τό Πά σχα εἶδαν φωταγωγίες στήν Παναγούδα, ἐνό
σῳ ὁ Γέ ρον τας ἔλειπε.

Τό 1982 ἐπισκέφτηκε τούς Ἁγίους Τόπους καί τό 
Σι νᾶ. Μέ πολλή εὐλάβεια καί θαυμασμό μιλοῦσε 
ἀρ γό τερα γιά τήν θεία χάρι πού ἔχει ὁ Γολγοθᾶς καί 
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ὁ Πανάγιος Τάφος. Στό Θαβώρ κάτι τοῦ συνέ βη, καί 
ἐξ αὐτοῦ ἔδειξε ἀκριβῶς τόν τόπο τῆς Μεταμορ φώ
σεως. Στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ζήτησε νά μείνη μό νος, 
γιά νά προσευχηθῆ, ἀγκάλιασε σφιχτά τήν πέ τρα 
τῆς Γεθ σημανῆ, ἐκεῖ ὅπου προσευχήθηκε ὁ Χρι στός, 
ἔ κλα ψε καί προσευχήθηκε πολλή ὥρα μέ λυ γμούς. 
Δεῖ γμα κι αὐτό τῆς μεγάλης ἀγάπης του γιά τόν 
Σταυ ρω θέντα καί Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό μας. 
Προσκύ νησε τόν τάφο τῆς Κυρίας Θεοτόκου στόν 
Κῆ πο τῆς Γεθσημανῆ, καί μᾶς βεβαίωσε πώς ἡ εἰκό
να τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας εἶναι ἡ πλέ
ον πιστή μέ τό πρωτότυπο, μέ τό γλυκύτατο πρόσω
πο τῆς Πλατυτέρας τῶν οὐρανῶν.

Ἐπέστρεψε στήν Παναγούδα, καί ἀναλώθηκε σέ 
πολύωρες ἀγρυπνίες καί προσευχές. Δέχθηκε ἐπι
σκέ ψεις καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Τό 1987 ἔκανε 
ἐγ χείρησι βουβωνοκήλης. Κατόπιν ἐπισκέφθηκε πά
λι τό Σινᾶ. Στή Θεσσαλονίκη τό 1988 συμμετεῖχε σέ 
συγκέντρωσι κατά τῆς βλάσφημης ταινίας “Ὁ τελευ
ταῖος πειρασμός” στηρίζοντας τούς πιστούς ἀπό τό 
μπαλκόνι τῆς “Καταφυγῆς”. Ἑκατοντάδες ψυχές τό
τε ἔξω ἀπό τό ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἔτρεξαν νά 
πάρουν τήν εὐχή του. Τό 1992 σέ ἀγρυπνία πρός 
τι μήν τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου κάποιοι τόν εἶδαν 
νά λάμπη καί νά αἰωρῆται.

Ἀμέτρητες νουθεσίες, θεραπεῖες, ἐμψυχώσεις, πα
ρη γο ρίες, προφητεῖες, σημεῖα καί τέρατα ἐπιτε λέστη
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καν ἀπό τόν ἅγιο Παΐσιο κατά τήν παραμονή του στήν 
Παναγούδα. Ἀρχιερεῖς καί μοναχοί, ἱερεῖς καί λαϊ
κοί, νέοι καί γέροι, πλούσιοι καί πτωχοί, μορ φω μέ νοι 
καί ἀμαθεῖς, ἔγγαμοι καί ἄγαμοι, παραστρατη μέ νοι, 
ψυχοπαθεῖς, ναρκομανεῖς, δαιμονισμένοι, πλα νε μέ
νοι, ἰνδουϊστές καί βουδιστές ἔβρισκαν κατα φύ γιο, 
θεο γνωσία καί ἰατρεία ψυχῆς καί σώμα τος στό εὐ
λο γημένο κελλί του. Ἡ Παναγούδα εἶχε γί νει τό τε 
ἕ να πνευματικό νοσοκομεῖο γιά κάθε προσκυ νη τή.

Ὅμως μετά ἀπό τόσες ἀσθένειες, βρογχεκτασία, 
αἱμοπτύσεις, δύσπνοια, εὐαισθησία στό κρύο, ἑλ κώ
δη κολίτιδα, δισκοπάθεια, βουβωνοκήλη, αἱμορ ρα
γία στά ἔντερα καί σιδηροπενία, καθώς καί μέ τίς 
ἀ νάλογες ἐγχειρήσεις, ἀπέκτησε καί καρκίνο, τόν ὁ
ποῖον ὁ ἴδιος τόν εἶχε ζητήσει. Ἐγχειρίστηκε τόν Φε
βρουάριο τοῦ 1994 καί τοῦ ἀφαιρέθηκε ὁ ὄγ κος τοῦ 
παχέος ἐντέρου. Ἀλλά ἡ ἀσθένεια εἶ χε ἤδη κά νει με
τα στάσεις. Ὑπέμεινε καρτερικά καί ὑπο δει γματι κά 
ὅλους τούς πόνους, χωρίς νά βα ρυγ κομῆ. Ἀντι θέ τως 
χαιρόταν καί δεχόταν κόσμο, ὅπως πάντα. Κοι νω
νοῦσε τακτικά. Μέ τό φοβερό αὐτό μαρτύριο τοῦ 
καρ κίνου ἐκοιμήθη εἰρηνικά τήν ἑπομένη τῆς ἁγίας 
Εὐφημίας, 12 Ἰουλίου 1994. Ἐτάφη στήν Ἱερά Μο νή 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στή Σουρωτή Θεσ σα
λονίκης. Μέχρι σήμερα ὁ τάφος του ἀποτελεῖ παγ
κό σμιο προσκύνημα. Δέν ἐγκατέλειψε ὅμως ὅ λους 
αὐτούς πού διακόνησε, ὅλους αὐτούς πού τόν ἀγά
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πη σαν, ἀλλά τούς ἐνίσχυσε καί τούς ἐνισχύει καί 
τώ ρα μέ διάφορες ἐμφανίσεις του. Τώρα πιά ἡ ἁγία 
ψυ χή του πρεσβεύει πρός Κύριον γιά τή σωτηρία 
ὅ λων μας.

* * *

Ὅποιος ἀσχοληθῆ μέ τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ ἐγ
κω μιαζομένου ὁσίου Παϊσίου, μένει ἔκθαμβος καί 
ἐκστατικός μέ τήν ἰσάγγελη πολιτεία του, μέ τούς 
λό γους καί τά θαύματά του. Τόμοι ὁλόκληροι δέν 
φθά νουν νά ὁλοκληρώσουν τό Συναξάρι του. Κι ἐνῶ 
οἱ ἐγκωμιαστές γιά ἄλλους ἀνθρώπους ψάχνουν νά 
βροῦν τί νά ποῦν καί τί νά ἐπαινέσουν, γιά τόν ἅγιο 
αὐτόν Γέροντα δέν ξέρουν τί νά πρωτοποῦν. Ὁλό
κλη ρη ἡ ζωή του, τό πολύμορφο ἔργο, ἡ διδασκαλία, 
τά θαύματά του εἶναι ἀδύνατον νά περιγραφοῦν, νά 
ἐγ κλωβιστοῦν σέ βιβλία, πόσο μᾶλλον σέ μιά ὁμιλία. 
Προσπαθεῖ κανείς νά διηγηθῆ κάποιο θαυμαστό γε
γονός τῆς ζωῆς του, καί κάτι ἄλλο πιό θαυμαστό ἔρ
χεται νά πάρη τή θέσι του. Μοιάζει μέ ποτάμι πού δέν 
μπο ρεῖ νά χωρέση μέσα σέ μιά χούφτα, ἤ μᾶλλον μέ 
τό παράδειγμα τοῦ παιδιοῦ πού φανερώθηκε στόν 
ἅ γιο Αὐγουστῖνο, τό ὁποῖο προσπαθοῦσε νά βάλη 
ὅ λη τή θάλασσα σέ μιά λακκούβα. Τί νά πρωτο θαυ
μά ση κανείς, τί νά πρωτοεπαινέση!

Πτωχότατος, ἀλλά πλουσιώτατος στίς εὐλογίες. 
Ἀ δύ ναμος, ἀλλά πανίσχυρος. Ἀσθενής, ἀλλά πυρα
κτω μένος ἀπό τή θεία χάρι. Μοναχός ἐρημίτης, ἀλ
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λά καί ἀκάματος ἱεραπόστολος. Ἀσκητής αὐστη ρός 
στόν ἑαυτό του, ἀλλά φιλάνθρωπος καί ἐπιει κής 
στούς ἀδυνάτους, στούς ἀσθενεῖς καί στούς ἀδικη
μέ νους. Σέ ὅλη του τή ζωή μέ μιά θεία τρέλα, ὡς 
μα νικός ἐραστής –ἐπιτρέψτε μου τή λέξι– ἀγάπησε 
πα ρά φορα τόν Χριστό μέ ὅλη τήν ψυχή του, μέ ὅλη 
τήν καρδιά του, μέ ὅλη τήν ἰσχύ του, μέ ὅλη τή διά
νοιά του, καί κατόπιν τόν πλησίον του σάν τόν ἑαυτό 
του, ἤ μᾶλλον περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό του. Εἶχε 
ξε γράψει τόν ἑαυτό του, τήν ἀνάπαυσί του, τήν ἄνε
σι καί τήν καλοπέρασι, γιά χάρι τοῦ Θεοῦ καί τοῦ 
πλη σίον. Προτιμοῦσε ὁ ἴδιος νά κολαστῆ, ἄν χρεια
ζόταν, προκειμένου νά σωθοῦν οἱ συνάνθρωποί του, 
μι μού μενος καί σ’ αὐτό τόν Ἀπόστολο Παῦλο.

Ἀπό μικρός ἔδειξε ἀμέτρητο ζῆλο στά πνευματι
κά. Στηριγμένος στή βαθειά πίστι πρός τόν Κύριό 
μας Ἰησοῦ Χριστό, καί βαδίζοντας πάνω στά ἀσκη
τι κά ἴχνη τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη, ἀ πέ
κτη σε τόν θεῖο φόβο, σύμφωνα μέ τούς ἁγίους Πα
τέρες, καί πλήρη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό γιά ὅ,τι τοῦ 
συν έβαινε. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἐπιδόθηκε 
σέ μεγάλους πνευματικούς ἀγῶνες, δυσανάλογους 
μέ τήν ἀσθενική του κρᾶσι. Νηστεῖες, ἀγρυπνίες καί 
προσ ευχές ἦσαν καθημερινό του μέλημα. Παράλ λη λα 
ἐργαζόταν σέ γεωργικές ἐργασίες καί στό ξυ λουρ
γεῖο, ὥστε νά γίνη ἐπιδέξιος τεχνίτης, χωρίς πο τέ 
νά καυχηθῆ γιά τό ἔργο του. Ἀπέδιδε τά πάν τα στή 
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θεία πρόνοια. Ἀκράδαντα πίστευε πώς τίπο τα δέν 
γίνε ται χωρίς τή χάρι τοῦ Θεοῦ, κοντά στήν ἀνθρώ
πι νη συνέργεια. Νέος ἀκόμη βοηθοῦσε τούς φίλους 
του στίς ἐργασίες τους, ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς του, 
δια βά ζον τάς τους παράλληλα τήν Ἁγία Γραφή.

Στό στρατό διέπρεψε ὡς διαβιβαστής, καί ἔτρεχε 
ὁλοπρόθυμα νά ἐξυπηρετήση τό τάγμα του σέ ἐξω
τερικές ἐργασίες, βάζοντας διαρκῶς τή ζωή του σέ 
κίνδυνο, γιά νά μή κινδυνεύσουν συστρατιῶτες του 
πού ἦσαν οἰκογενειάρχες. Προσφορά καί θυσία γιά 
τούς συνανθρώπους του, χωρίς κρατούμενα, ἀνι διο
τελῶς. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός τόν προστάτεψε ἀπό 
κά θε κίνδυνο καί ἀπό σίγουρο θάνατο.

Τελειώνοντας τή στρατιωτική του θητεία βοη θοῦ
σε τούς γονεῖς του, ἀλλά ὅ,τι τοῦ περίσσευε τό ἔδι νε 
στούς φτωχούς, στίς χῆρες καί στά ὀρφανά, στά θύ
μα τα τοῦ πολέμου. Κατόπιν μοίρασε τίς οἰκονο μίες 
του, ἀπαλλάχθηκε ἀπό κάθε τι πού τόν ἔδενε μέ 
τόν κόσμο, καί ὡς ἀετός ἱπτάμενος πέταξε γιά τόν 
Ἄ θω να. Ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Ὅσο πετᾶς, τόσο 
πε τᾶς».

Σ’ ὅλη τήν μετέπειτα μοναχική του ζωή, στό Ἅγι ον 
Ὄρος, στό Στόμιο καί στό Σινᾶ, ποτέ δέν χαρίστη κε 
στόν ἑαυτό του. Ποτέ δέν ἀναπαύθηκε στά κεκτη
μέ να. Ἤθελε μέ κάθε τρόπο νά εὐαρεστήση τόν Θεό 
καί τούς ἀνθρώπους, σύμφωνα μέ τίς ὑποσχέσεις 
τῆς μο ναχικῆς κουρᾶς. 
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Γιά νά εὐαρεστῆ τόν Θεό, κατέφευγε σέ ἐρημικούς 
τόπους προσευχόμενος ἀπερίσπαστα μόνος μέ μόνο 
τόν Θεό. Κρυβόταν σέ σπήλαια, ἔκανε ἀγρυπνίες μέ 
κομποσχοίνι, ἀναρίθμητες μετάνοιες. Πρόσφερε τήν 
ἄσκησι ὡς θυσία ἀγάπης γιά τόν Χριστό, καί δέχθηκε 
τίς ἀρρώστιες του μέ εὐχαριστία καί δοξολογία. Δέν 
πανικοβαλλόταν, δέν γόγγυζε, ἀλλά ὑπέμενε καί δό
ξα ζε τόν Κύριο. Θεωροῦσε πώς ἕνα “Δόξα σοι ὁ Θε
ός” σέ καιρό πειρασμῶν εἶναι ἀνώτερο ἀπό ἑκατό 
“Κύ ριε ἐλέησον”. Ἔλεγε μέ βεβαιότητα: «Ὅσο μέ ὠ
φέ λη σαν οἱ ἀρρώστιες, δέν μέ ὠφέλησε ἡ ἄσκηση 
πού ἔ κανα τόσα χρόνια σάν μοναχός».

Λίγους μῆνες πρίν κοιμηθῆ, τόν ἐπισκέφθηκε ὁ 
μα καριστός Γέροντάς μας Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος, 
καί παρ’ ὅλες τίς ὀδύνες του, εἶπε μέ ἀστεῖο τρόπο 
στόν Γέροντά μας: «Γέροντα, ἀρρωστήσαμε κι ἐ
μεῖς, γιά νά μή παραπονοῦνται οἱ κοσμικοί πώς μό
νο αὐτοί ἀρρωσταίνουν».

Παρ’ ὅλο πού ἔκανε αὐστηρή νηστεία ἐφ’ ὅρου 
ζω ῆς, κατόρθωνε νά τήν κρύβη μπροστά στούς ἄλ
λους, γιά νά μή δίνη ὑποψίες. Μόνο ἀπό τό λιπόσαρ
κο καί σκελετωμένο του σῶμα μποροῦσε κα νείς νά 
ἀντιληφθῆ τίς μεγάλες νηστεῖες του. Τίς νύχτες ἀ
γρυ πνοῦσε προσευχόμενος. Κοιμόταν ἐλάχι στα, στό 
πάτωμα, στίς πλάκες, στά τοῦβλα, στό τσιμέν το, ἤ ἔ
βα ζε πέτρες κάτω ἀπό τό στρῶμα του. Καταφρονοῦ
σε τήν ἀνάπαυσι, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Ἰσαάκ.
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Τίς ἐργασίες στό κελλί του μόνος του τίς ἔκανε, 
μέ χρι πού ἀρρώστησε. Τακτοποιοῦσε τό καλύβι, 
κόσ σιζε τά χόρτα, ἔκοβε ξύλα γιά τό χειμῶνα. Ἡ 
αὐ τα πάρ νησις, ὁ ζῆλος καί τό φιλότιμο ἐνίσχυαν τό 
σῶ μα του καί ἔκανε περισσότερη ἄσκησι ἀπό ἄλ
λους πιό δυνατούς. Ἡ βία στόν ἑαυτό του ἔφτανε σέ 
ὁ ρια κά σημεῖα, συνήθως τά ξεπερνοῦσε.

Διαρκής μετάνοια τόν κατεῖχε σέ ὅλη του τή ζωή. 
Πίστευε πώς εἶναι ὁ πιό ἁμαρτωλός, ἐκζητώντας δι
αρ κῶς τό θεῖο ἔλεος, τή συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν του. 
Εἶχε μάθει ἀπ’ ἔξω τόν Μεγάλο Κανόνα. Τοῦ ἄ ρε σε 
νά λέγη τήν προσευχή τῆς μετανοίας τοῦ Μα νασ σῆ 
ἀπό τό Μέγα Ἀπόδειπνο. Τήν μελε τοῦ σε μέ πνεῦ μα 
συντετριμμένο, καί ὡς ἐκ τούτου ἰσοπεδω νό ταν. Ὅ
ταν ἔψαλλε τό «Πάντων προστα τεύ εις ἀ γα θή...», 
ἔτρεμε ἀπό κατάνυξι. Ὅταν ἔφθανε στό ση μεῖο 
«ἄλ λην γάρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοί πρός Θε όν...», 
ξε σποῦσε σέ λυγμούς. Ἔβγαινε ἀπό τήν ἐκ κλη σία, 
τά χα γιά νά σκουπίση τή μύτη του. Συνιστοῦ σε σέ 
ὅ λους νά μή ζητοῦν χαρίσματα, παρά μόνον με τά
νοια. Ἔπειτα τούς παρέπεμπε σέ πνευματι κούς γιά 
ἐξο μολόγησι. Χαιρόταν, συνέπασχε μέ τούς με τα νο
η μένους, ἐνῶ στενοχωριόταν μέ τούς ἀμετα νοή τους.

Παράλληλα ἀσκοῦσε καί τίς ὑπόλοιπες ἀρετές: 
Τήν ξενιτεία, τήν ὑπακοή, τήν ἀκτημοσύνη, τήν προσ
ευ χή, τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, τή διάκρισι, τήν ἁ πλό τη
τα, τή νῆψι, τήν ἀπάθεια, τήν ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. 
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Ἡ ἐμπιστοσύνη του στή θεία πρόνοια ἦ ταν συν ε
χές βίωμα καί μόνιμη διδασκαλία του. Νου θε τοῦ σε 
ὡς ἑξῆς: «Ἀφῆστε τόν ἑαυτό σας 100% μέ τέ λεια 
ἐμπιστοσύνη στά χέρια τοῦ Θεοῦ». Σέ κά ποι ον προ
πετῆ πού παραπονιόταν γιά τήν ἀδια φορία τῶν ἀρ
χιερέων καί τῶν ἱερέων πρός τό ποίμνιο, τοῦ ἀ πάν
τησε σοφά: «Ἔ, μή τά κάνετε ὅλα ἐσεῖς! Ἀφῆστε 
καί στόν Θεό νά κάνη κάτι!».

Θεωροῦσε τό φιλότιμο ἀπαραίτητο γιά τήν πνευ
ματική ζωή. Ὅριζε τό φιλότιμο ὡς εὐλαβικό ἀπό
στα γμα τῆς καλωσύνης,  λαμπικαρισμένη ἀγάπη τοῦ 
ταπεινοῦ ἀνθρώπου. Ὅ,τι γίνεται πέρα ἀπό καθῆκον, 
πέρα ἀπό ὑποχρέωσι, χωρίς νά ζητηθῆ, ἀπό ἀνι διο
τελῆ ἀγάπη, αὐτό εἶναι τό φιλότιμο. Συνιστοῦ σε τά 
ἑξῆς: «Νά κάνουμε τό καλό, ὄχι ὠφελιμιστικά, ὄχι 
νομικά, ἀλλά ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό. Τότε ὄχι 
μό νο μέ εὐκολία κάνω ὅ,τι ὑποχρεοῦμαι, ἀλλά θυ
σιά ζω καί ὅ,τι δικαιοῦμαι». Αὐτή ἡ ἰδιαίτερη ἀρετή 
του, τό φιλότιμο, τόν ἀνέδειξε ὡς λαϊκό εὐεργέτη, 
ὡς στρατιώτη ἥρωα, καί ὡς μοναχό ἅγιο.

Μᾶς ὑποδείκνυε νά ἀποφεύγουμε τήν κατάκρισι. 
Ἔ λεγε πώς ὁ δαίμονας τῆς κατακρίσεως μᾶς πα
ρα δίδει στό δαίμονα τῆς πορνείας. Μᾶς νουθετοῦσε 
νά εἴμαστε σάν τή μέλισσα, νά μαζεύουμε τή γύρι, 
τά καλά στοιχεῖα ἀπό παντοῦ, ὄχι σάν τή μύγα, πού 
πη γαί νει πάντα στίς ἀκαθαρσίες.
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Μεγάλη σημασία ἔδινε στήν καθαρότητα τῶν λο
γι σμῶν. Νά γίνη ὁ νοῦς ἐργοστάσιο καλῶν λογι σμῶν. 
Χρη σιμοποιοῦσε ἁπλά καί καθημερινά παρα δεί
γμα τα, σάν τίς παραβολές τοῦ Κυρίου μας, γιά νά 
κά νη ἀντιληπτό τόν πνευματικό ἀγῶνα στούς ἀκρο
α τές του. Μᾶς ἔλεγε κάποτε: «Ὁ διάβολος εἶναι σάν 
τή γάτα. Κοιτάζει στά κλαδιά, κι ὅταν ἐντοπίση ἕνα 
πουλί, τό κοιτάζει συνεχῶς, μέχρι νά τό μαγνητίση 
καί νά τό ρίξη ἀπό τό κλαδί. Ἄν τό πουλί κοιτάξη 
τή γά τα καί προσπεράση τό βλέμμα της, γλίτωσε. 
Ἄν τήν παρατηρῆ συνεχῶς, τό πουλί ζαλίζεται καί 
πέ φτει. Γι’ αὐτό χρειάζεται προσπέραση καί περι
φρό νη ση στό λογισμό πού μᾶς βάζει ὁ πονηρός». 
Ἄλ λο τε πάλι νουθετοῦσε: «Ὁ νοῦς σας νά εἶναι σάν 
τό Ἅ γι ον Ὄρος. Πάνω ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος περνοῦν 
ἀε ρο πλά να; Περνοῦν. Προσγειώνεται κανένα; Ὄχι. 
Ἔτσι νά εἶναι καί ὁ νοῦς σας στούς λογισμούς. Ἀφῆ
στε τους νά περάσουν, χωρίς νά προσγειωθοῦν».

Βέβαια γιά ὅλα αὐτά πού συμβούλευε εἶχε καί αἰ
σθητές δαιμονικές ἐπιθέσεις. Ἀντιμετώπιζε καθημε
ρινά τούς πειρασμούς γενναῖα, καταφρονώντας τίς 
κακουργίες τους. Ἤξερε τίς παγίδες πού τοῦ ἔ στη
ναν, καί τούς προσπερνοῦσε μέ ἀδιαφορία, τα πεί
νω σι καί θεία σύνεσι, χωρίς νά φοβᾶται.

Ἐκεῖνο ὅμως πού τόν χαρακτήριζε ἰδιαίτερα ἦταν 
ἡ ταπείνωσίς του. Ἡ πλουτοταπείνωσις, σύμφωνα 
μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. Ἔβαζε τόν ἑαυ τό 
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του κάτω ἀπ’ ὅλη τήν κτίσι, πιό κάτω κι ἀπό τά ζῶα. 
Θε ω ροῦσε τόν ἑαυτό του χειρότερο κι ἀπό γαϊδου
ρά κι, χειρότερο κι ἀπό σκαθάρι. Θωρακιζό ταν μέ τήν 
τα πεί νωσι, γιά νά μή κινδυνέψη ἀπό ὑπερηφάνεια. 
Ὀνό μα ζε τόν ἑαυτό του λειψό, μυξιάρικο, χωριάτη, 
χα μέ νο, σκιάχτρο, ἀγράμματο καί ὀλιγόμυαλο. Ἀπέ
φευ γε παραδειγματικά τίς τιμές, τίς διακρίσεις, τά 
ἀ ξιώματα, τήν προβολή. Ὅταν τόν ρωτοῦσαν, ἄν ὑ
πε ρηφανεύεται μέ τίς τιμές πού τοῦ ἀποδίδουν, ἀ
παν τοῦσε: «Τί νά ὑπερηφανευτῶ, ὅταν ξέρω ποιός 
εἶ μαι; Κι ὅταν σκεφθῶ πόσα κιλά αἷμα ἔχυσε ὁ Χρι
στός γιά μένα, πάει νά μοῦ φύγη τό μυαλό».

Κάποτε ἕνας Καυσοκαλυβίτης μοναχός διανυκτέ
ρευσε στό κελλί τοῦ Γέροντος Παϊσίου. Τό βράδυ ὁ 
μοναχός αὐτός ἄκουσε πολλές δαιμονικές ἐπιθέσεις 
κατά τοῦ Γέροντος. Τό πρωΐ τοῦ εἶπε: «Καταλαβαίνω, 
Γέροντα, τί πόλεμο σᾶς κάνουν οἱ δαίμονες κάθε 
βρά δυ!». Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε ταπεινά: «Δέν πᾶνε 
νά βροῦνε κανένα δυνατό».

Ἔλεγε ὁ ἴδιος γιά τήν ταπείνωσι: «Δέν ἀρκεῖ μό
νο νά διώχνουμε τούς λογισμούς ὑπερηφανείας, ἀλ
λά νά σκεφθοῦμε τή θυσία καί τίς εὐεργεσίες τοῦ 
Θε οῦ καί τή δική μας ἀχαριστία. Τότε ἡ καρδιά μας, 
καί γρανιτένια νά εἶναι, ραγίζει. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
γνω ρίση τόν ἑαυτό του, τότε τοῦ γίνεται κατάσταση 
ἡ τα πείνωση. Ὁ Θεός ἔρχεται καί κατοικεῖ μέσα 
στόν ἄν θρωπο καί ἡ εὐχή λέγεται μόνη της».
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Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του ἤθελε νά ταφῆ ἁ πλά 
καί ἀπέριττα στό Ἅγιον Ὄρος. Μά ἐπειδή ἦταν θέ
λημα Θεοῦ νά ταφῆ ἐκτός Ἁγίου Ὄρους, ὑπά κουσε 
ταπεινά. Μόνο ζήτησε νά μή κληθῆ κανείς στήν κη
δεία του.

Γι’ αὐτή τήν ταπείνωσί του ὁ Κύριος τοῦ ἔδωσε 
καί τό χάρισμα τῆς διακρίσεως. Μποροῦσε νά δῆ ὁ
λοκάθαρα τόν ἑαυτό του, μποροῦσε νά κάνη ἀξο νική 
τομογραφία στήν ψυχή τοῦ καθενός, μποροῦσε νά δῆ 
καί τό μέλλον. Μέ δυό λόγια ἀπέκτησε τό διορατικό 
καί τό προορατικό χάρισμα. Στενοχωριόταν μέ ὅσα 
συμ βαίνουν στήν πατρίδα μας, διέβλεπε μέ πί κρα 
τό μέλλον στά πολιτικά, στά κοινωνικά, στά ἐκ κλη
σι αστικά θέματα, μά δέν ἀπελπιζόταν. Προέ βλεπε 
ὅτι ἡ παιδεία τῆς χώρας θά χειροτερέψη, τά νο μο
σχέ δια θά ἀλλάζουν τό ἕνα πίσω ἀπό τό ἄλλο, τό 
ἕνα χειρότερο ἀπό τό ἄλλο.

Παρ’ ὅλα ταῦτα μᾶς διαβεβαίωνε πώς θά 'ρθουν 
κα λύ τερες ἡμέρες, σοφώτεροι ἡγέτες, σώφρονες 
ποι μέ νες. Προφήτεψε τά παγκόσμια γεγονότα, μά 
συν ά μα συνιστοῦσε σέ ὅλους μας νά ἀποφεύγουμε 
τά ἄκρα, τόν πανικό καί τήν ἀδιαφορία. Νά ’χουμε 
πάν τα μιά καλή ἀνησυχία. Ἰδίως γιά τή συνθήκη 
Σέγ κεν καί τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα ἔλεγε: «Αὐ τοί 
θά τό ψηφίσουν, μά δέν θά προλάβουν νά τό ἐνερ
γο ποι ή σουν». Αὐτό φάνηκε μέχρι στιγμῆς, τουλάχι
στον τά τελευταῖα 25 χρόνια. Συνιστοῦσε ἐπίσης: 
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«Μά θε τε τουρκικά. Δέν θά προλαβαίνετε νά τούς 
βα πτί ζετε». Τόνιζε ἐπίσης ὅτι μετά τίς μεγάλες συμ
φο ρές, θά ἔρθη ἀληθινή εἰρήνη στόν κόσμο, καί θά 
βα πτίζωνται παντοῦ, σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.

Κορυφαία ἀπ’ ὅλες τίς ἀρετές του δέσποζε ἡ 
ἀγάπη του. Ὅπου καί νά πήγαινε, ἀγκάλιαζε ὅλους 
τούς ἀνθρώπους μέ στοργή καί φροντίδα. Ἔδινε 
με γάλη σημασία στήν ἐλεημοσύνη. Τή θεωροῦσε βα
σικό κριτήριο γιά τή σωτηρία καθενός.

Γιά νά εὐαρεστῆ τούς ἀνθρώπους, μάζευε ροῦ χα, 
χρήματα, τρόφιμα καί φάρμακα, τά ἔκανε δέμα τα 
καί τά ἔστελνε σέ ἀπόρους. Βοηθοῦσε μέ χρήμα τα καί 
μέ γνωριμίες τά φτωχά καί τά ὀρφανά παι διά, προ
κει μένου νά σπουδάσουν. Κάποιοι εὐεργε τημένοι, 
ση με ρινοί ἐπιστήμονες, ἀκόμη τόν θυμοῦνται καί τόν 
εὐ γνωμονοῦν. Μοίραζε τά ὑπάρχοντά του σέ μο να
χούς, ἀσθενεῖς, φτωχούς, καί σέ μαθητές τῆς Ἀθω
νι ά δος Σχολῆς. Συγχρόνως μοίραζε καί εὐλογίες: 
Σταυ ρούς, εἰκονάκια, βιβλία, κομβοσχοίνια, ἀκόμη 
καί ἅγια λείψανα, ὅταν ἔβλεπε μεγάλη εὐλάβεια. 
Εὔ κο λα ἔδινε, δύσκολα ἔπαιρνε, καί τοῦτο  γιά νά 
μή δυσα ρε στήση τόν δωρητή. Ὅλη του ἡ ζωή ἦταν 
δό σι μο, κένωσι, θυσία πρός ὅλους. Παρακαλοῦσε τόν 
Θεό νά θεραπεύωνται οἱ ἀσθενεῖς καί νά ἀρ ρω σταί
νη ὁ ἴδιος. Συμπονοῦσε, συναισθανόταν, συνέ πα σχε 
μέ καθένα πού τόν ἐπισκεπτόταν. Πολλές φο ρές ἔ
κλαιγε μαζί τους. Νήστευε, κοπίαζε καί προσ ευ χό
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ταν γιά τή σωματική καί ψυχική ὑγεία τῶν ἀ σθε
νῶν ἀδελφῶν. Δέν ὑπολόγιζε τόν ἑαυτό του, δέν εἶ χε 
ἴχνος φιλαυτίας. Ὅταν κάποιος μοναχός τοῦ πρό τει
νε νά οἰκονομήση ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του, ἀπάν τη σε 
ὁ Γέροντας: «Ὅταν ἔρχωνται οἱ ἄνθρωποι μέ προ
βλήματα, τί νά κάνω; Τόν ἑαυτό μου θά κοι τά ξω;».

Ὅμως παράλληλα βοηθοῦσε ἀδιακρίτως, ἀκόμη 
καί Μουσουλμάνους, ἀκόμη καί Βεδουΐνους. Ἔκλαι
γε γιά τούς ἀνθρώπους πού δέν πιστεύουν στόν Χρι
στό. Θεωροῦσε ὅλο τόν κόσμο γονεῖς καί ἀδέλφια 
καί συγγενεῖς. Αἰσθανόταν ὅλο τόν κόσμο σάν ἀ δελ
φούς του. Μοίραζε τήν ἀγάπη του σέ ὅλους, ἀλ λά 
ποτέ δέν στέρευε, γιατί εἶχε συνδεθῆ μέ τήν ἀ στεί
ρευ τη πηγή τῆς ἀγάπης, τόν Χριστό. Γι’ αὐτό καί 
ἔ γινε πατήρ παγκόσμιος.

Συγχρόνως μέ πολλή διάκρισι καί ἐνδιαφέρον ἔ
κανε καί ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες, ἀντιμετωπίζοντας 
αἱ ρετικούς, μάγους, ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους. 
Κάποτε εἶπε σέ ἕναν Ἑβραῖο κομμουνιστή πού ἔ
βλεπε τόν Γέροντα μέ πολλή ὑπεροψία: «Πές μου, 
ἔ χεις διαβάσει καθόλου τούς Ψαλμούς τοῦ Προφήτη 
Δα βίδ;». «Ὄχι», ἀπάντησε ἐκεῖνος. Καί τοῦ ἀποκρί
θηκε ὁ Γέροντας: «Ξέρεις, ἐμεῖς οἱ μοναχοί διαβάζου
με ὅλους τούς Ψαλμούς τουλάχιστον μιά ἤ δυό φο
ρές τήν ἑβδομάδα. Ἐμεῖς εἴμαστε πιό Ἑβραῖοι ἀπό 
σᾶς».
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Σέ θέματα πίστεως ἦταν σταθερός καί ἀνυποχώ
ρητος. Ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξος. Δέν δεχόταν συμβιβα
σμούς καί καινοτομίες στά δογματικά. Θεωροῦσε 
τόν Οἰκουμενισμό πολυκέφαλο τέρας. Συνάμα ὅ μως 
μᾶς συνιστοῦσε νά μή φανατιζόμαστε, νά μή βγαί
νουμε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως οἱ Ζηλωτές.  Ὄχι 
ζη λω τές, ὄχι οἰκουμενιστές, ἀλλά Ὀρθόδοξοι.

Παράλληλα ἡ ἀπέραντη ἀγάπη του δέν περιο ρί
στηκε μόνο πρός τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἐπεκτάθηκε 
σέ ὅλη τήν κτίσι, ἀκόμα καί στά ζῶα καί στά θηρία. 
Ὅπου καί νά βρισκόταν, ἐπιμελῶς φρόντιζε γιά τήν 
ἄλογη κτίσι. Συζητοῦσε μέ τά ἑρπετά, τά ζῶα, τά 
πουλιά. Μεγάλη οἰκειότητα μέ τά οἰκιακά ζῶα, γάτες 
καί ποντίκια, ἀκόμα καί μέ ξένους γάτους. Ἄφηνε 
σέ κεραμιδένιο αὐλάκι γάλα γιά τά φίδια, μιά φέτα 
ψωμί γιά τό τσακάλι τῆς νύχτας, μιά καραμέλλα ἔ
ξω ἀπό τή μυρμηγκοφωλιά, γιά νά ξεκουράζωνται 
τά μυρμήγκια. Ἔγινε φίλος μέ ἕνα λαγό καί μέ ἕ να 
ἐ λάφι, στό μέτωπο τῶν ὁποίων ἔγραψε ἕνα μαῦ ρο 
Σταυρό, εἰδοποιώντας τούς κυνηγούς νά μή τά σκο
τώ σουν. Κάποιος πού δέν πίστευε στόν Θεό, πίστεψε 
τε λικῶς, ὅταν τόν εἶδε νά ὁμιλῆ μέ μιά σαύρα, γιά 
νά βεβαιώση τήν ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ. 

Τάϊζε ἀρκοῦδες ἔξω ἀπό τό κουζινάκι του. Κά ποι
οι μοναχοί τόν εἶδαν νά καλῆ καί νά τρέφη ἑκατον
τάδες πουλιά μέ τά χέρια του. Τούς μιλοῦσε σάν φί
λος. Στό Σινᾶ δυό πέρδικες τοῦ ἔκαναν παρέα καί 
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ἔ τρω γαν μαζί του. Κάποια φορά νήστευαν μαζί του. 
Τόν περίμεναν νά φᾶνε μαζί. Κάποτε ἔπιασε φιλία 
μέ ἕνα κοκκινολαίμη, τόν ὁποῖον ὀνόμασε Ὄλετ, πού 
ση μαί νει παιδί στή γλῶσσα τῶν Βεδουΐνων. Τόν τάϊ
ζε μέ σιτάρι. Ὅταν ἀρρώστησε ὁ Γέροντας, ὁ Ὄ λετ 
δέν ἔφαγε τόν φαγητό πού τοῦ εἶχε ἀφήσει σέ μιά 
πλά κα. Πῆγε νά τόν δῆ πῶς πάει στήν ὑγεία του. 
Αὐτό συγκίνησε τόν Γέροντα.

Ἀνέφερε σχετικά: «Τά ἄγρια ζῶα εἶναι πολύ φιλό
τιμα. Συνάντησα φιλότιμο περισσότερο στά ἄγρια 
ζῶα, παρά σέ πολλούς ἀνθρώπους. Ἄν θέλης φίλο 
ἀ λη θινό μετά τόν Θεό, πιάσε φιλία μέ τούς Ἁγίους. 
Ἀλ λιῶς μέ τά ἄγρια ζῶα». Τόνιζε ὅμως ὅτι ἡ ἀγάπη 
μας πρός τό ζωϊκό βασίλειο πρέπει νά εἶναι τό πε
ρίσ σευμα τῆς ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο, ἀλλιῶς 
φτά νουμε σέ παραλογισμούς, ὅπως ντυσίματα καί 
πάρ τυ γιά τά ζῶα, ἀκόμα καί νεκροταφεῖα ζώων, ὅ
ταν κάποιοι ἄνθρωποι πεινοῦν, λιμοκτονοῦν καί πε
θαί νουν χειρότερα καί ἀπό σκυλιά.

Ἡ ἀγάπη του ἀγκάλιαζε ὅλη τήν κτίσι, ἀκόμη καί 
τά φυτά, ἀκόμη καί τούς δαίμονες. Κάποτε προσευ
χό ταν καί γιά τούς δαίμονες, ἀλλά ἀντιλήφθηκε πώς 
ἦ ταν μάταιο, γι’ αὐτό καί σταμάτησε. Ὡστό σο πο
νοῦ σε ἀκόμη καί γιά τόν Ἑωσφόρο, καί ἀποροῦσε 
πῶς ἕνας τόσο μεγάλος Ἄγγελος ἔπαθε τόσο φοβερή 
πτῶ σι ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας του. Ἔδειχνε ἀ
πέ ραν τη ἀγάπη πρός ὅλους. «Καῦσις καρδίας ὑπέρ 



39

πά σης κτίσεως», καθώς ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ 
Σῦ ρος.

Ὁ λόγος του ἦταν πάντα «ἅλατι ἠρτυμένος». 
Συμ βούλευε, νουθετοῦσε, μερικές φορές ἐπιτιμοῦσε. 
Ὅ ταν ὁ ἀκροατής ἦταν ἀνεπίδεκτος μαθήσεως, ξύλο 
ἀπε λέ κητο πού λέμε, καί δέν πρόσεχε τίς ὑποδείξεις 
του, ὁ ἅγιος Παΐσιος κάπουκάπου φώναζε, ἀγανα
κτοῦ σε, θύμωνε, ἀλλά ἀπαθῶς, μέ διάκρισι καί λε
πτό τητα, χωρίς νά πληγώνη. Εὐκαίρως ἀκαίρως κή
ρυσ σε Ἰησοῦν Χριστόν.

Χρησιμοποιοῦσε ἀλληγορίες μέσα ἀπό τή φύσι, 
ἔλεγε ἀνέκδοτα, χωρατά, λογοπαίγνια, ἀστειευόταν 
μέ τούς προσκυνητές, σάν μικρό παιδί μαζί τους γε
λοῦ σε, προσπαθώντας νά τούς παρακινήση στά πνευ
μα τικά, νά πετάξουν σάν πουλιά. Ἔλεγε π.χ. πώς 
δυστυχῶς δέν θέλουμε βουλευτές, ἀλλά βολευτές, 
γιά νά μᾶς βολεύουν στά πάθη. Σέ κάποιον πού τόν 
ρώ τησε ποῦ βρίσκει τόσα λουκούμια, τοῦ εἶ πε πώς 
τά μαζεύει ἀπό τίς λουκουμιές, δείχνοντας τίς κου
μα ριές. Σέ ἄλλον ἄσχετο πού τόν ρώτησε τί κάνει 
στό ἀσκητήριό του, τοῦ ἀπάντησε πώς ἔχει δι α κό
νη μα καί ἐργασία κάθε βράδυ νά ἀνάβη τ’ ἀ στέ
ρια. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο παρίστανε καί τόν σα λό, 
ἀπο φεύ γοντας τήν ἀνθρώπινη δόξα.

Σέ κάποιον πού ἤθελε νά ἀποκτήση νήψη, τοῦ ἔ λε
γε: «Νά νίβεσαι κάθε μέρα. Ἄν κι ἐγώ πού νίβομαι, 
χαΐ ρι δέν εἶδα ἀκόμα». Σέ ἀμελῆ μοναχό πού δέν 
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κα τέβαινε ἐξ ἀρχῆς στίς ἀκολουθίες, καί εἶχε πολύ 
καιρό νά ἀκούση τόν “Ἄμωμο” (τόν Ψαλμό πού δια
βάζεται στήν ἀρχή τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ἀλλά καί στίς 
κη δεῖες) τοῦ ἔλεγε: «Τόν διαβάζουν οἱ ἄλλοι γιά 
σέ να, γιατί εἶσαι μισοπεθαμένος στήν κούραση!». 
Κά ποιος μοναχός τοῦ εἶπε πώς εἶχε ἀκηδία, καί ὁ 
ἅ γιος Παΐσιος τόν ρώτησε: «Τί θά πῆ ἀκηδία;». Ἀ
πάν τησε ὁ μοναχός: «Ἀκηδία θά πῆ ἀμέλεια, ἀ φρον
τι σιά». Καί ὁ Γέροντας τοῦ ἀποκρίθηκε: «Ὄχι. Ἀ
κη δία σημαίνει πώς δέν ἔκανες ἀκόμη κηδεία, δέν 
ἔθα ψες τόν νεκρό σου!».

Σέ ἕνα ἱερέα πού τοῦ συνέστησε νά μιλήση γιά τήν 
ἀγάπη καί τήν ταπείνωσι, τοῦ εἶπε νά τοῦ φέρη δυό 
σακκοῦλες, γιά νά βάλη μέσα λίγα κιλά ἀγάπη καί 
λίγα κιλά ταπείνωσι, ἐννοώντας φυσικά πώς αὐτά 
δέν εἶναι τόσο εὔκολα, ὅσο νομίζουμε. Σέ ἄλλον πά
λι πού τόν ρώτησε ἄν ἔχη δεῖ τό ἄκτιστο φῶς, ὁ Γέ
ρον τας, γιά νά ἀλλάξη τή συζήτησι, ἀπάντησε πώς 
ἔ χει μιά κτιστή σόμπα γιά τό χειμῶνα.

Μᾶς τόνιζε τήν ἰδιαίτερη σημασία τῆς προσευ
χῆς. Θεωροῦσε τήν προσευχή πιό ὠφέλιμη, πιό ἀ πο
τελεσματική ἀπό τή συνομιλία καί τήν ἀλληλογρα
φία. Ἤθελε τήν προσευχή νά γίνεται μέ πόθο, μέ 
συν αίσθησι, μέ στεναγμούς, ὄχι μηχανικά σάν ἀγγα
ρεία. Ὁ ἴδιος εἶχε τήν ἀδιάλειπτη, καρδιακή καί κα
θα ρή προσευχή. Εὐχέτης τοῦ σύμπαντος κόσμου. 
Προσ ευ χό ταν γιά τόν ἑαυτό του, γιά τούς ζῶντες, 
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γιά τούς κεκοιμημένους, ἰδίως γιά τούς τελευταίους. 
Συν ι στοῦσε στούς μοναχούς νά προσεύχωνται γιά 
ὅ λους τούς κεκοιμημένους. Πίστευε πώς ὁ λόγος τοῦ 
Κυ ρίου: «ἐν φυλακῇ ἤμην καί οὐκ ἐπεσκέψασθέ 
με» ἀφορᾶ καί τούς κεκοιμημένους, πού εἶναι σάν 
φυ λα κι σμένοι, ἰδίως αὐτοί πού προγεύονται τήν κό
λα σι. Κάθε προσευχή γιά τούς κεκοιμημένους εἶ ναι 
ἐ πί σκεψις στή φυλακή τους.

Εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί ἀγάπη στήν Παναγία 
μας, τήν ὁποία τακτικά ἐπεκαλεῖτο καί τήν εἶχε δεῖ 
ὀφθαλμοφανῶς. Μᾶς βεβαίωνε ὅτι οἱ προσευχές καί 
οἱ ἀδιάλειπτες πρεσβεῖες Της στηρίζουν ὅλο τόν κό
σμο. Τό παρακάτω περιστατικό βεβαιώνει τόν λό γο.

Ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1983 ἦταν πολύ λυ
πημένος. Συνέστησε σέ κάποιον ἱερέα νά λειτουργήση 
μιά συγκεκριμένη ἡμέρα τοῦ καλοκαιριοῦ, διότι τά 
πράγματα, ὅπως προέβλεπε, ἦσαν πολύ ἐπικίνδυ να 
μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Κατόπιν ἐξαφα νί
στηκε γιά δύο μῆνες, καί οἱ προσκυνητές στό κελ λί 
του στήν Παναγούδα ἐπέστρεφαν ἄπρακτοι. Φαίνε
ται κάπου προσευχόταν ἔγκλειστος νύχτα καί μέρα 
γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδας μας. Πράγματι τότε 
τό τουρκικό πλοῖο “Σεισμίκ” γυρόφερνε στό Αἰγαῖο, 
καί ὁ ἑλληνικός στρατός μεταφέρθηκε στά σύνορα 
ἐν ὄψει ἑνός ἐπικειμένου πολέμου. 

Μετά ἀπό δύο μῆνες ὁ Γέροντας βγῆκε ὁλόφωτος, 
ἀλλά σύννους καί πολύ σκεπτικός. Μᾶς πληροφόρησε 
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μέ πολλή σοβαρότητα: «Νά εὐχαριστῆτε τήν Παναγία 
μας, γιατί χάρι σ’ Αὐτήν στέκεται ὁ κόσμος ὅλος ἀ
κό μη ὄρθιος!». Τί εἶδε καί τί ἄκουσε, δέν μάθαμε. 
Μπο ροῦμε ὅμως νά καταλάβουμε ποῦ βρισκόταν 
καί τί εἶδε ὅλους αὐτούς τούς δύο μῆνες.

Πολλές μαρτυρίες πιστῶν, ἐμφανίσεις, θαυμα
τουρ γίες, μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ἀκόμη καί τώρα, με τά 
τήν κοίμησί του, ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔχει πολλή παρ
ρη σία πρός τόν Θεό, μᾶς βοηθεῖ καλύτερα καί ἀπο
τε λε σμα τι κώ τερα ἀπό τόν οὐρανό. Ἔγινε ὁ ἴδιος 
μιά ἄσβεστη καιομένη λαμπάδα μπροστά στόν θρό
νο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιά νά 
πρεσβεύη γιά ὅλους μας, ἕως τή συντέλεια τῶν αἰώ
νων.

Ἔχοντας λοιπόν ἕνα τέτοιο Ἅγιο, ἕνα ἀνεκτίμητο 
θησαυρό τῆς Ἑλλάδος, καύχημα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
φάρο τηλαυγή τῆς Ὀρθοδοξίας, κόσμημα τῆς Ἐκ
κλη σίας καί πρεσβευτή τῆς οἰκουμένης, ποιά εἶναι ἡ 
δι κή μας εὐθύνη ἀπέναντι στόν Θεό, στούς συναν
θρώ πους μας, στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας; Ποιός εἶναι 
ὁ προσ ωπικός μας πνευματικός ἀγώνας, ἡ δική μας 
ἄ σκη σις, ἡ ζωή, ὁ λόγος, τό ἔργο μας, ἡ ὁμολογία 
μας, τό δικό μας φιλότιμο, σύμφωνα μέ τά πάνσοφα 
λό για του;

Ἡ ἐποχή πού ζοῦμε εἶναι δύσκολη. Ἡ ζωή κατήν
τησε ἀνυπόφορη. Ἡ ἁμαρτία φαίνεται νά κυριαρχῆ. 
Κρίσις παντοῦ, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἀκοές πολέμων, 
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ἐ πι κείμενοι πόλεμοι, αὐτοκτονίες, ἀνεργία, πεῖνα, 
φτώ χεια, πανικός, ἀδιέξοδο, κατάθλιψις καί ἀπελ πι
σία σέ ὅλη τήν ὑφήλιο. Πόλεμος κατά τῆς Πατρίδος, 
κα τά τῆς οἰκογενείας, κατά τῆς Ἐκκλησίας, κατά τῆς 
παι δείας μας. Ποῦ ὁδηγούμαστε; Τί θά ἀπογίνουμε; 
Ποῦ θά βρεθῆ ἕνας Προφήτης Ἰερεμίας νά θρηνήση 
τήν ἀπώλεια τῆς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς ψυχῆς 
μας καί ὅλου τοῦ κόσμου;

Ὅμως ἄς μή ἀπελπιζόμαστε. Ἔχουμε μαζί μας 
τόν Χριστό, τήν Παναγία, ὅλους τούς Ἁγίους μας, 
τόν ὅσιο Παΐσιο, πού μᾶς βλέπουν ἀπό τόν οὐρανό 
καί μᾶς ἐνθαρρύνουν. Νά μή πανικοβαλλόμαστε, νά 
μή ἀπελπιζόμαστε, νά μή παραδίδουμε τά ὅπλα. Οἱ 
πει ρασμοί, οἱ δοκιμασίες καί οἱ ἀντιξοότητες τῆς 
ζω ῆς εἶναι ἀπολύτως μέσα στό πρόγραμμα τῆς πο
ρεί ας μας. Ἄς κάνουμε τόν μικρό, τόν ταπεινό μας 
ἀγῶ να μέσα στήν Ἐκκλησία, καί ὁ Θεός δέν θά μᾶς 
ἀφή ση. Ἀρκεῖ νά ἔχουμε φιλότιμο, νά ἀγωνισθοῦμε 
καθένας κατά τό μέτρο του, στή νηστεία, στή μετά
νοια, στήν προσευχή, στή σιωπή, στήν ὑπακοή καί 
στήν ταπείνωσι. Γνωρίσαμε ἕναν Ἅγιο, τόν εἴδαμε, 
τόν ἀκούσαμε. Ἄς τόν μιμηθοῦμε ἔστω καί στά λίγα, 
στήν μικρή ἄσκησι πού μποροῦμε νά κάνουμε, στή 
λί γη νηστεία, στή μικρή ἀγρυπνία, στήν προσευ χή, 
στή συντριβή καί στήν ταπείνωσι, γιά νά ἀναπληρώ
σου με τά κενά στόν δύσκολο ἀγῶνα μας.
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Ἔτσι θά καθαρισθοῦμε, ἔτσι θά φωτισθοῦμε, ἔτσι 
θά ἁγιασθοῦμε, μέ τήν ὑπομονή, τήν καρτερικότητα, 
τήν ἐλπίδα καί τήν ἐμπιστοσύνη μας μόνο στόν 
Παν τοδύναμο Θεό. Ὁ ἅγιος Παΐσιος τά προέβλεψε, 
τά εἶπε, τά ἑρμήνευσε. Μᾶς ὑποσχέθηκε πώς θά ἔρ
θουν καλύτερες ἡμέρες, καλύτερες συνθῆκες ζωῆς, 
κα λύ τεροι ἡγέτες, καλύτεροι ἄνθρωποι. Μή τά πα
ρα τοῦμε, μή τά βάζουμε κάτω.

Μέσα λοιπόν σ’ αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες πού 
ζοῦμε, ἄς κρατήσουμε τή μεγάλη ὑπόσχεσι πού ὁ ἐπί
γειος αὐτός Ἄγγελος, ὁ οὐράνιος αὐτός ἄνθρωπος, 
ὁ προσφιλής καί πολυαγαπητός μας ὅσιος Παΐσιος 
προφήτευσε μέ τά ἁγιασμένα του χείλη: «Μετά τή 
μπό ρα τή δαιμονική, θά 'ρθει ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή!». 
Ἀμήν.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΓΝΩΣΕΩΣ(*)

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 

κ. Παντελεήμονος

«Ἐνατενίσας ἀκλινῶς τῷ ὕψει τῆς γνώσεως 
καί κατοπτεύσας ἀδήλως σοφίας τόν βυθόν, 
σαῖς διδα χαῖς κόσμον κατεπλούτισας, Πάτερ» 
(α΄ τρο πά ριον Λι  τῆς).

Ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος πρός τι μήν τοῦ παν
ηγυρικῶς ἑορταζομένου κλεινοῦ προστά του τῆς 

ἱ στορικῆς καί ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς τοῦ ὁσί ου Γρηγο
ρί ου, ἐνατενίζοντας καί αὐτός, ὅπως καί ὅ λοι ἐ μεῖς, 
οἱ πατέρες καί ἀδελφοί τῆς Μονῆς καί οἱ παρε πιδη
μοῦν τες εὐλαβεῖς συμπανηγυριστές, τό ὕ ψος τῆς ἀ
ρε τῆς τοῦ τιμωμένου Ἁγίου καί κατοπτεύον τας τό 
βά θος τῆς ἀγάπης του πρός τόν Θεό καί τούς ἀν θρώ
πους.

(*) Ὁμιλία εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἱ. Μονῆς μας κατά τήν Πανήγυριν 
τοῦ Προστάτου Αὐτῆς, ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυ
μα τουργοῦ, τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου 2014.
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Γνῶσις καί σοφία, ἀρετή καί ἀγάπη, ἀποτελοῦν 
τίς συνισταμένες τῶν διδαχῶν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός 
ἡ μῶν Νικολάου, ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας 
τοῦ θαυ ματουργοῦ, ὁ ὁποῖος διδάσκει σιωπῶν, διδά
σκει ἐν ταπεινώσει, ἐν πραΰτητι καί ἀγάπῃ ὅσα ὡς 
ἄλ λος ἠγαπημένος μαθητής τοῦ Κυρίου διδάχθηκε 
ἀ πό τήν ὄντως Σοφία καί τήν ὄντως Ἀγάπη, τόν Θεό.

Καί δέν μᾶς μεταδίδει σιωπῶν μόνο τήν γνώση 
καί τήν σοφία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μᾶς διδάσκει καί τόν 
τρό πο, μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά προσεγγίσουμε 
καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τήν γνώση καί τήν σοφία 
Του.

«Ἐνατενίσας ἀκλινῶς τῷ ὕψει τῆς γνώσεως». Ἰ
δού ὁ πρῶτος τρόπος, τόν ὁποῖο μᾶς ὑποδεικνύει: Ἡ 
ἀ κλινής ἐνατένιση τῆς γνώσεως, δηλαδή ἡ ἀμετε ώ ρι
στη προσήλωση στόν Θεό. Διότι ἀληθής πη γή γνώ σε
ως εἶναι μόνον ὁ Θεός. Ὅλα τά ἄλλα ὅσα φαντά ζουν 
ὡς γνώση εἶναι ψευδεπίγραφη καί ἀπα τη λή γνώ
ση· εἶναι γνώση περιφερειακή καί πεπερα σμέ νη, ἡ 
ὁποία ἱκανοποιεῖ κάποιες μόνο ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώ
που, ἀλλά δέν ἀναπαύει τήν ψυχή του.

Ἡ ἀκλινής ὅμως ἐνατένιση τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, 
ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται μέ τήν οὐράνια θεωρία καί 
τήν θέα τοῦ ἀκτίστου φωτός, δέν εἶναι ἐφικτή, ἐάν ὁ 
ἄν θρωπος δέν διαθέτῃ καθαρή τήν καρδιά του, ὥστε 
ἡ ὅρασή του νά μή σκιάζεται καί νά μή παρακω λύ
ε ται ἀπό τίποτε γήινο καί ἁμαρτωλό.
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Ἡ ἀκλινής ἐνατένιση τῆς γνώσεως εἶναι προνόμιο 
τῶν καθαρῶν τῇ καρδίᾳ, γιά τούς ὁποίους ἰσχύει ὁ 
μα κα ρισμός τοῦ Κυρίου· «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ 
καρ δίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. ε΄ 8).

Ἡ ἀκλινής ἐνατένιση τῆς γνώσεως εἶναι δωρεά τοῦ 
Θεοῦ, τήν ὁποία ἀπολαμβάνουν ὅσοι προσευχητι κῶς 
καί ἐν συναισθήσει τῆς ἀναξιότητός τους προσεγγί
ζουν τά κράσπεδα τῆς Θεότητος καί προσ καρ τε ροῦν 
ἐκεῖ τήν ἔλλαμψη τοῦ φωτός τῆς γνώ σεως, ἐ πα
ναλαμβάνοντας τήν ἱκεσία τοῦ ἁγίου Γρηγο ρίου τοῦ 
Παλαμᾶ πρός τήν Παναγία· «φώτισόν μου τό σκό
τος», προκειμένου νά ἀξιωθοῦν ὄχι μόνο νά ἀτε νί
σουν τό ὕψος τῆς γνώσεως, ἀλλά νά κατοπτεύ σουν 
καί τό βάθος τῆς σοφίας, τό ὁποῖο ἀξιώθηκε νά δῇ ὁ 
ἑ ορ ταζόμενος σήμερα θεῖος Πατήρ.

Διότι ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μία θρυαλλίδα 
φωτός, δέν εἶναι ἀστήρ διάττων, ἀλλά εἶναι «βά θος 
πλού του καί σοφίας» (Ρωμ. ια΄ 33) ἀνεξι χνί αστο, 
τοῦ ὁποίου πεῖρα λαμβάνουν ὅσοι ἐν ὑπομονῇ κα το
πτεύ ουν τόν βυθό τῆς θείας σοφίας, ἀκολουθών τας 
μέ πιστότητα τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Καί αὐτός εἶναι, ἀδελφοί, ὁ δεύτερος τρόπος, τόν 
ὁ ποῖο μᾶς ὑποδεικνύει διδάσκων διά τοῦ σιωπηλοῦ 
πα ρα δείγματος τῆς ζωῆς του ὁ ἑορταζόμενος ἱερός 
Πα τήρ.

Ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Νικολάου ὑπῆρξε διαρκής σπου
δή τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, γνώση τήν ὁποία ἀπέκτη
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σε διά τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀγάπης, τῆς προσευχῆς, τῆς 
καθάρσεως τοῦ νοός, τῆς ἀπολύτου ἀφοσιώσεως στό 
θέ λημα τοῦ Θεοῦ, τῆς αὐτοθυσιαστικῆς διακονίας 
του πρός τούς ἀνθρώπους, καί πρό παντός διά τῆς 
Χά ριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει τούς ἀπο
κρύ φους θησαυρούς Του στούς ζητοῦντας Αὐτόν ἀλ
λά καί στούς ταπεινούς τῷ πνεύματι.

Αὐτή ἡ σπουδή τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι δια
θέ σιμη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός ὅλους τούς 
πι στούς, ἰδιαιτέρως ὅμως στούς μοναχούς, οἱ ὁποῖοι 
μέ τήν ἐπιλογή τους νά ἀφιερώσουν τήν ὕπαρξη καί 
τήν ζωή τους στόν Θεό καί νά θεωρήσουν τά τοῦ κό
σμου ὡς σκύβαλα, προκειμένου νά βρίσκωνται διαρ
κῶς μέσα στήν παρουσία τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἔ
χουν στρέψει τό ἐνδιαφέρον τους ἀποκλειστικά πρός 
τήν ἀναζήτηση αὐτῆς τῆς γνώσεως, τό πλήρωμα τῆς 
ὁ ποί ας εἶναι ἡ ἀγάπη, δηλαδή ὁ Θεός, ὅπως βε βαιώ
νει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας πρός τούς Ἐ
φε σί ους, ὅτι παρακαλεῖ τόν Θεό «ἵνα ἐξι σχύ ση τε 
κα τα λαβέ σθαι σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τό πλά τος 
καί μῆκος καί βάθος καί ὕψος, γνῶναί τε τήν ὑπερ
βάλ λου σαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα 
πλη ρω θῆτε εἰς πᾶν τό πλήρωμα τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ. 
γ΄ 1819).

Αὐτό τό πλήρωμα τῆς γνώσεως καί τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ βίωσε καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς του 
ὁ μακαριστός Γέροντας καί ἐπί πολλά ἔτη Ἡγού με
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νος καί πνευματικός Πατέρας τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Ἀδελ
φό τη τος, π. Γεώργιος. Καί τό ἔζησε διά τῆς μελέτης, 
τῆς προσευχῆς, τῆς ἀσκήσεως, καί κυρίως διά τῆς 
θεί ας Χάριτος, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε εὐρύχωρο δοχεῖο. 
Καί εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ Πανοικτίρμων Θεός θά τόν 
ἀ ξιώ νῃ τώρα νά τό ἀπολαμβάνῃ στήν πληρότητά 
του καί στόν οὐρανό μαζί μέ τόν προστάτη αὐτῆς 
τῆς πνευματικῆς Μάνδρας, τήν ὁποία θεαρέστως ἐ
ποί μανε, πρεσβεύοντας καί ἐκεῖνος γι’ αὐτήν.

Αὐτό τό πλήρωμα τῆς γνώσεως καί τῆς ἀγάπης εὔ
χο μαι ταπεινῶς νά χαρίσῃ ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ 
ἁγίου Νικολάου εἰς τόν Καθηγούμενον τῆς ἱερᾶς αὐ
τῆς Μονῆς καί τούς ἐν Αὐτῇ θεοφιλῶς ἀσκουμένους 
πα τέρας καί εἰς τούς παρεπιδημοῦντας εὐσεβεῖς 
συμ πανηγυριστάς καί εἰς ὅλους τούς τιμῶντας καί 
εὐλα βουμένους τόν προστάτη τῆς ἱερᾶς ταύτης Μάν
δρας, τόν ἅγιο Νικόλαο, πρός τόν ὁποῖον καί ἐκφρά
ζω τήν εὐγνωμοσύνη μου, διότι μέ ἀξίωσε διά τῆς 
εὐ γενοῦς προσκλήσεως τοῦ πανοσιολογιωτάτου Κα
θ η γουμένου νά ἱερουργήσω καί πάλι ἐπί τῇ παμ
φα εῖ μνήμη του εἰς τήν Μονήν αὐτήν πού τόν ἔχει 
προσ τάτη καί φύλακα καί μεσίτη πρός Θεόν ἀκα
ταί σχυντο.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ 
ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗ, 

ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ(*)

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Ἅγιε Ἡγούμενε, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀγαπητοί 
προσκυνητές.

Πολλά εἶναι ἐκεῖνα πού μέ συνδέουν μέ τήν Ἱερά 
αὐτή Μονή τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, καί πρίν ἀκόμη 
ἐγ κατασταθῆ ἡ νέα ἀδελφότητα ὑπό τόν μακαριστό 
Ἡ γούμενο, τόν π. Γεώργιο. 

Ἤμουν τακτικός προσκυνητής τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς 
Μο νῆς ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’60, ἀλλά ἰδιαιτέρως 
συν δέ θηκα μέ τήν Ἱερά αὐτή Μονή ἀπό τότε πού ἐγ
κα θι δρύθηκε ἡ νέα ἀδελφότητα ὑπό τήν φωτισμένη 
κα θο δήγηση τοῦ καθηγουμένου αὐτῆς, τοῦ μακα ρι
στοῦ Γέροντος π. Γεωργίου, τόν ὁποῖον ἐγνώριζα ἀ
πό τότε πού ἤμουν φοιτητής τῆς Θεολογικῆς Σχο λῆς. 
Διέ με νε στήν Ἀθήνα καί διακρινόταν ὡς λαϊκός ἀκόμη 
θεο λό γος γιά τήν λιπαρά γνώση τῆς Ὀρθοδόξου θεο

(*) Λόγος (ἀπομαγνητοφωνημένος) ἐκφωνηθείς στήν τράπεζα τῆς Ἱε
ρᾶς Μονῆς μας στίς 8/21 Μαρτίου 2015.
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λο γίας, ἀλλά καί τήν ἀγάπη τήν ὁποίαν εἶχε καί 
γιά τήν Ἐκκλησία, τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, 
ὅ πως καί γιά τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα τό ὁποῖο 
τόν διακατεῖχε.

Ἀπό τότε πού ἔγινε Ἡγούμενος στήν Ἱερά αὐτή 
Μο νή καί ἐρχόμουν μέ τόν μακαριστό Γέροντά μου, 
τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας 
κυ ρό Καλλίνικο, εἶχα περισσότερη ἐπικοινωνία μαζί 
του, καί μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου 
Γρη γο ρίου ἀποτελεῖ ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς δικῆς 
μου ζωῆς καί τῆς μοναχικῆς μου ζωῆς. Συνέδεσα τήν 
μο να χι κή μου πολιτεία μέ τούς πατέρας τοῦ Ἁγίου 
Ὄ ρους, ἰ διαιτέρως δέ μέ τόν π. Σπυρίδωνα ἀπό τήν 
Νέα Σκήτη, ὅπου γιά ἕνα διάστημα ἀσκήθηκα στήν 
μο να χι κή ζωή, καί ἐπειδή ὁ μακαριστός π. Σπυρίδων 
συν δε ό ταν μέ τήν Ἱερά αὐτή Μονή, γι’ αὐτό ἐρ χό
μουν πολλές φορές στό Μοναστήρι.

Ἔτσι ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ὡς 
χαρισματικῆς καταστάσεως, ὅσο μπόρεσα καί ἐγώ 
νά ζήσω, τό πέρασα στήν Ἱερά αὐτή Μονή. Ἰδιαιτέ
ρως μιά φορά πού παρέμεινα δεκαπέντε περίπου 
ἡ μέ ρες, αἰσθανόμουν ὅτι ὅλα μιλοῦσαν γιά τόν Θεό. 
Αἰ σθα νόμουν τήν Χάρη καί τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ σέ 
ὅ λη αὐτή τήν περιοχή, ὁπουδήποτε καί ἄν πήγαινα, 
εἴ τε στό κελλί εἴτε στήν Ἐκκλησία ἤ καί στούς κή πους 
ἀ κόμη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, εἴτε ἀνέβαινα στά σπή λαια 
πού ἦταν γύρω ἀπό τήν Ἱερά Μονή. Παντοῦ ἔ βλεπα 
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τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, αὐτό πού λέγει ὁ 
ἅ γι ος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, τούς λόγους τῶν ὄν
των. Καί ξέρουμε ὅτι οἱ λόγοι τῶν ὄντων δέν εἶναι 
τί πο τε ἄλλο παρά ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἡ 
ὁ ποία ζωοποιεῖ ὅλη τήν κτίση. Ὅταν κανείς μέ τήν 
Χά ρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί μέ τίς προσευχές 
τῶν ἁ γίων Πατέρων ἀναπτύσσεται ἐσωτερικά, τότε 
ξαφ νι ά ζεται ἀπό αὐτό πού αἰσθάνεται καί βλέπει 
νά ὑ πάρ χη σέ ὅλη τήν κτίση, αὐτήν τήν ἐνέργεια τοῦ 
Θεοῦ.

Πάντως οἱ λόγοι τῶν ὄντων, ὅπως διδάσκει ὁ ἅγι
ος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, δέν εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ 
Θε οῦ τήν ὁποία αἰσθάνεται κανείς διανοητικά, ἀλλά 
εἶ ναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ τήν ὁποία βιώνει κανείς. 
Δη λα δή, μετέχουμε τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας τοῦ Θε οῦ, 
ὅπως ἐπίσης μετέχουμε τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυ ροῦ 
καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα τά γε γο νό
τα πού γίνονται μέσα στήν Ἐκκλησία δέν εἶ ναι ἐ
ξω τερικά γεγονότα, ἀλλά εἶναι ἐσωτερικά βι ώ ματα. 
Ὅ ταν ἀναπτύσσεται μέσα μας αὐτό πού λέ με καρ
διά, ὁ ἐσώτατος πυρήνας τῆς ὑπάρξεώς μας, ὁ «ἔ σω 
ἄν θρωπος», γιά τόν ὁποῖον κάνει λόγο ὁ Ἀ πό στο λος 
Παῦ λος, τότε κανείς βλέπει σέ ὅλη τήν κτί ση αὐτήν 
τήν ἐνέργεια, τήν δημιουργική ἐνέργεια, τήν συνε
κτι κή ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί τήν ζωοποιό ἐνέρ γεια 
τοῦ Θεοῦ.
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Ἑπομένως, ἐδῶ στό Μοναστήρι ἀναπτύχθηκε ἕνα 
μεγάλο κομμάτι τῆς μοναχικῆς καί τῆς ἱερατικῆς 
μου διακονίας. Εἶναι ἡ δεύτερη φορά πού ἔρχομαι 
ὡς Μητροπολίτης στό Μοναστήρι αὐτό. Τό 2000 μέ 
εἶ χε καλέσει ὁ μακαριστός Γέροντας νά προστῶ τῆς 
παν η γύρεως τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας. 
Ἦρ θα ἐδῶ καί χάρηκα πάρα πολύ. Μέ ὑποδέχθηκε, 
ὅ πως ὑποδεχόταν ὅλους, μέ πολύ μεγάλη ἀγάπη καί 
σε βα σμό, ἐπειδή διακρινόταν γιά τό ἐκκλησιαστικό 
του φρό νημα καί τό Ὀρθόδοξο ἦθος. Ἦταν ἕνας με
γά λος Γέροντας ὁ Γέροντάς σας, τόν ξέρατε κα λύ τε
ρα ἀπό μένα, ἐσεῖς τόν ζήσατε ἐδῶ στό Μοναστή ρι. 
Ἐ γώ ἐκεῖνο πού μπορῶ νά πῶ εἶναι ὅτι κοντά του 
ἔ ζησα αὐτήν τήν ἀρχοντική ἀγάπη, τό τί εἶναι ὁ Θε
ός, πῶς μᾶς ἀγαπᾶ παρά τήν ἀναξιότητά μας.

Ὅταν ἔβλεπε κανείς τόν Γέροντα καί συζητοῦσε 
μα ζί του, διέκρινε τήν ὅλη ἐσωτερική διάθεσή του. 
Ἦ ταν ἕνας αὐθόρμητος ἄνθρωπος, καί θά ἔλεγα ὅτι 
σέ αὐτόν δέν ὑπῆρχε ἡ διάσταση καί ἡ διάσπαση με
τα ξύ τοῦ φαίνεσθαι καί τοῦ εἶναι, ἀλλά αὐτό πού ἦ
ταν μέσα του αὐτό φαινόταν καί ἔξω. Δέν ἦταν ὑπο
κρι τής, νά δείχνη δηλαδή ἐξωτερικά κάτι ἄλλο καί 
ἄλ λο νά εἶναι μέσα του. Εἶχε, βέβαια, κρυφή ἀ ρε τή, 
ἀλ λά αὐτή ἡ κρυφή ἀρετή φαινόταν καί ἐξωτε ρι κά.

Ἔβλεπα, ὅταν τόν συναντοῦσα, ὅτι φαινόταν αὐτό 
στά μάτια του, τά ὁποῖα ἦσαν πύρινα μάτια, φλογι
σμέ να, καί ἐξέφραζαν αὐτό τό βάθος τῆς καρδίας 
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του. Καθώς ἐπίσης φαινόταν καί στό στόμα του πού 
ἦ ταν πάρα πολύ γλυκό, καί ὅταν τό ἄνοιγε γιά νά 
μι λή ση ἦταν ὅλο γλύκα. Ὁ Γέροντας εἶχε πάντοτε 
ἕ να γλυ κύ λόγο. Καί ὁ πυρήνας τῶν ματιῶν καί τοῦ 
στό μα τός του, ἀπό τόν ὁποῖον προέρχονταν αὐτά, 
ἦ ταν ἡ καρδιά του.

Ὁ μακαριστός Γέροντας εἶχε ἐσωτερικά βιώματα. 
Ἀνεπανάληπτες θά εἶναι οἱ θεῖες Λειτουργίες τίς ὁ
ποῖες ἔζησα μαζί του, καί ἔβλεπα πόσο ζοῦσε σάν 
μικρό παιδί τήν θεία Λειτουργία. Ἦταν σοφός, πρά
γμα τι, κατά κόσμον καί ἤξερε τήν ἀνθρώπινη γνώ ση 
καί τήν θεολογία τῶν Πατέρων, ἀλλά εἶχε καί ἐσω
τε ρικά βιώματα. Ἦταν σάν μικρό παιδί στήν καρδιά 
του, δηλαδή συνεδύαζε τήν σοφία κατά κόσμον, τήν 
παι δικότητα κατά Θεόν, ἦταν ὅλος ἀγάπη καί ἀρ
χον τιά καί εὐγένεια. Ἔτσι τόν αἰσθανόμασταν ἐμεῖς, 
ὅ ταν ἐρχόμασταν ἐδῶ στό Μοναστήρι. Ἦταν πρά
γμα τι ἕνας οἰκουμενικός ἄνθρωπος.

Ἐπίσης ἦταν θεολόγος, ὁ ὁποῖος γνώριζε τήν θεο
λογία τῆς Ἐκκλησίας μας πάρα πολύ καλά καί εἶχε 
στερεές βάσεις. Ἦταν Ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος θά ἔλεγα 
ὅτι ἀφομοιώθηκε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ἤ ἀφομοίωσε 
τό Ἅγιον Ὄρος. Δέν προσπάθησε νά δώση κάτι στό 
Ἅγιον Ὄρος, νά ἀλλοιώση τό Ἅγιον Ὄρος, νά δώ ση 
σέ αὐτό τήν δική του παράδοση καί τήν δική του 
σφρα γίδα, ἀλλά μᾶλλον ἡ σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Ὄ
ρους τέθηκε ἐπάνω του.
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Ἀγαποῦσε πολύ τό Ἅγιον Ὄρος, καί μπορῶ νά 
σᾶς πῶ ὅτι ἀπό ἐκεῖνον ἄκουγα γιά πρώτη φορά ὅτι 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἦταν Ἁγιορείτης. Καί 
ὅταν ἔγραψα τό βιβλίο γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν 
Πα λαμᾶ, τόν χαρακτήρισα Ἁγιορείτη, ἀκριβῶς ὅπως 
τό ἄκουσα ἀπό τόν Γέροντα, τόν π. Γεώργιο. Μι λοῦ
σε γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ ὡς Ἁγιο ρεί τη. 
Ὁ ἴδιος ἐξέφραζε αὐτήν τήν ἐμπειρία καί τήν πα ρά
δο ση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ ταπείνωση δέχθηκε ὅ λη 
τήν ζωή τῶν ἁγίων Πατέρων, ζητοῦσε τίς εὐχές τους, 
ζη τοῦσε νά μάθη κάτι ἀπό τήν πεῖρα τους, καί ἑπο
μέ νως δέν προσέθεσε κάτι στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλ λά 
πῆ ρε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί τό ἀφομοίωσε μέ σα 
του καί ἔγινε πραγματικά ἕνας Ἁγιορείτης. 

Ὅλη αὐτήν τήν ἐμπειρία καί τήν γνώση πού εἶχε 
ἀποκτήσει τήν μετέφερε σέ αὐτό τό Μοναστήρι, σέ 
σᾶς, στούς πατέρας καί ἀδελφούς τῆς Μονῆς, τούς 
ὁποίους ἀγαποῦσε ἀπεριόριστα, καί στούς προσκυ
νη τάς. Νομίζω στήν δική του περίπτωση φαίνε ται 
αὐ τό πού βλέπουμε στούς Ἁγίους μας, ὅτι ἡ Ὀρθοδο
ξία δέν εἶναι κάτι τό ἀφηρημένο, δέν εἶναι ἕνα ἰδεο
λόγημα οὔτε ἁπλῶς μιά θεολογία πού λέγεται Ὀρ
θό δοξη, ἀφοῦ δέν νοεῖται Ὀρθόδοξη θεολογία χω ρίς 
τήν Ἐκκλησία. Ἡ θεολογία εἶναι ἡ φωνή τῆς Ἐκκλη
σίας καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁ ποῖ ον ἀ να
πτύσ σεται ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία. Καί φυσι κά, ὅ ταν 
λέ με Ὀρθόδοξη θεολογία, ἐννοοῦμε τούς πνευμα τι
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κούς Πατέρες πού ἔχουν μέσα τους τήν Χάρη τοῦ 
Ἁ γίου Πνεύματος καί προσπαθοῦν αὐτό νά τό με
τα δώσουν καί σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θέλουν νά τήν 
δε χθοῦν.

Ἄλλωστε, πάντοτε ἡ πνευματική ζωή εἶναι καρπός 
συνεργείας, μέ τήν ἄποψη ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐκεῖνος 
ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού 
συνεργεῖ. Ὅταν μιλᾶμε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
γιά συνέργεια, δέν ἐννοοῦμε ὅτι βάζει ὁ Θεός τό 
50% καί ἐμεῖς βάζουμε τό ἄλλο 50%. Πάντοτε ὁ 
Θε ός ἐνεργεῖ, Αὐτός εἶναι ὁ ἐνεργῶν ἐν πᾶσι. Ἐμεῖς 
ἀντα πο κρινόμαστε σέ αὐτήν τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, 
γι’ αὐτό καί λεγόμαστε καί εἴμαστε συνεργοῦντες. 
«Μή εἰς κενόν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς», 
ὅ πως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Κορ. στ΄ 1). Ὁ 
Θε ός μᾶς ἀγαπᾶ, μᾶς στέλλει τήν Χάρη Του, καί 
ἐ μεῖς ἐκεῖνο τό ὁποῖο πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά 
ἀν τα πο κρι θοῦμε σέ αὐτήν, ὥστε νά ἀφήσουμε τήν 
Χά ρη τοῦ Θεοῦ νά ἐνεργήση μέσα στήν ὕπαρξή μας, 
γιά νά ἀ να γεννηθοῦμε, νά ἀναπτυχθῆ αὐτός ὁ «ἔσω 
ἄν θρω πος».

Εἶναι γνωστόν αὐτό πού λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦ
λος, ὅτι μέσα στήν καρδιά μας ὑπάρχει ὁ «ἔσω ἄν
θρωπος». Εἶναι ὁ «ἔξω ἄνθρωπος» καί ὁ «ἔσω ἄν
θρωπος». Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αἰσθανόταν ὅτι, ὅ ταν 
γνώρισε τόν Χριστό καί ἀναγεννήθηκε ἐν Πνεύ μα τι, 
μέσα του ἀναπτύχθηκε κάτι ἰδιαίτερο πού δέν τό εἶ
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χε προηγουμένως, γι’ αὐτό καί ὡμιλοῦσε –τρεῖς φο
ρές τοὐλάχιστον στίς ἐπιστολές του– γιά τόν «ἔσω 
ἄν θρωπο» (Ρωμ. ζ΄ 22, Β΄ Κορ. δ΄ 16, Ἐφ. γ΄ 16).

Καταλάβαινε, δηλαδή, ὅτι μέσα του ὑπῆρχε κάποια 
ἄλλη ἐνέργεια. Εἶναι αὐτό πού ἀργότερα ὁ ἅγιος 
Συ μεών ὁ Νέος Θεολόγος θά τό παρουσίαζε μέ τήν 
εἰκόνα τῆς ἐγκύου γυναικός, γιά νά χαρακτηρίση τόν 
πνευματικό ἄνθρωπο. Ὅπως ἡ γυναίκα αἰσθάνεται 
μέσα της ὅτι ἔχει ἔμβρυο καί τό καταλαβαίνει πάρα 
πο λύ καλά ἀπό τά σκιρτήματά του, ἔτσι καί ὁ ἄν
θρωπος τῆς θείας Χάριτος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, 
αἰ σθάνεται ὅτι ἔχει μέσα του αὐτήν τήν ἐνέργεια τοῦ 
Θεοῦ ὡς ἔμβρυο. Ἔτσι γίνεται ἡ ἀναγέννηση, καί ὅ
πως λέγει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ ἄν
θρω πος αἰσθάνεται τά «βρεφοπρεπῆ σκιρτήματα» 
τοῦ Χρι στοῦ μέσα στήν καρδιά του.

Νομίζω, ὅτι αὐτό πού λέμε Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
οὐσιαστικά εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες, αὐτοί εἶναι 
οἱ φορεῖς τῆς Ἀποκαλύψεως. Εἶναι οἱ Πατέρες οἱ ὁ
ποῖοι ἀνακάλυψαν τήν νοερά ἐνέργεια μέσα τους, για
τί, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι λο γι κή 
καί νοερά, ἔχει νοῦ καί λόγο. Ἡ ἐνέργεια αὐ τή, ἡ νο
ε ρά ἐνέργεια, ἐνεργοποιεῖται στόν κατά Θεόν ἀ να
γεννημένο ἄνθρωπο μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅποι ος 
μέσα του αἰσθάνεται αὐτήν τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύματος καί γνωρίζει τόν «ἔσω ἄνθρωπο», στήν 
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συνέχεια εἶναι πυρπολημένος ἀπό αὐτήν τήν ἀγά πη 
τοῦ Θεοῦ καί τήν μεταδίδει σέ αὐτούς πού τήν ζη
τοῦν.

Οὐσιαστικά Πνευματικός Πατέρας εἶναι ἐκεῖνος ὁ 
ὁποῖος ἔχει ἀνεπτυγμένη μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν 
νοερά ἐνέργεια μέσα του, καί ἀναπτύσσεται αὐτό 
πού λέμε νοερά προσευχή. Αὐτός ὁ Πνευματικός 
Πα τέρας, ὅταν ἐντοπίση τίς σπίθες τῆς Χάριτος τοῦ 
Θε οῦ πού ὑπάρχουν στούς ἀνθρώπους πού τόν πλη
σιάζουν, τότε τούς ἀνάβει αὐτές τίς σπίθες πού ὑ
πάρ χουν μέσα τους καί τούς πυρπολεῖ, τούς μετα
δί δει αὐτήν τήν φλόγα, τήν φωτιά τῆς πίστεως, τῆς 
ἀ γά πης γιά τόν Θεό. Αὐτό σημαίνει Πνευματικός 
Πα τέ ρας. Εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνεπτυγμένη 
αὐ τήν τήν ἐνέργεια, τήν νοερά ἐνέργεια, ἔχει γνωρί
σει τόν ἔσω ἄνθρωπο, καί στήν συνέχεια τήν ἀνα
πτύσ σει ἀκόμη περισσότερο στούς ἄλλους πού τόν 
πλη σι ά ζουν, τούς μεταδίδει αὐτήν τήν ἐνέργεια καί 
κά νει καί τούς ἄλλους νά γεμίζουν μέ τήν Χάρη τοῦ 
Παν α γίου Πνεύματος, μέ ἀγάπη γιά τόν Θεό, μέ τήν 
προσ ευ χή, μέ ὅλη τήν ἐσωτερική ζωή.

Νομίζω ὅτι ἕνας τέτοιος Γέροντας ἦταν ὁ μακα
ριστός Γέροντάς σας καί Γέροντάς μας καί Γέρον τας 
ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας καί πολλῶν Μοναστη ρι
ῶν καί ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τόν Θεό. Εἶχε 
ἀ να καλύψει αὐτήν τήν ἐσωτερική ζωή καί τήν μετέ
διδε στούς ἄλλους εἴτε μέ τό λόγο του εἴτε μέ τήν 
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διδασκαλία του εἴτε μέ τήν ἐξομολόγηση, τήν ὁ ποί
αν ἔκανε, καί τήν ἐπικοινωνία πού εἶχε μέ τούς ἄλ
λους εἴτε μέ τήν παρουσία του, καί ἄναβε συν εχῶς 
λαμ πάδες.

Εἶναι αὐτό πού ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα
λαμᾶς γιά τήν ἀποστολική παράδοση καί διαδοχή. 
Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἄναψε μιά πολύ με γά
λη λαμπάδα στούς ἁγίους Ἀποστόλους καί, ὅπως 
τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα μεταδίδουμε τό φῶς τῆς Ἀνα
στά σεως ἀπό λαμπάδα σέ λαμπάδα, ἔτσι ἀπό τότε 
μέσα ἀπό τούς Ἀποστόλους, τούς Πατέρες, τούς Ἐ
πι σκόπους μεταδίδεται ἀπό γενιά σέ γενιά ἡ χάρη 
τῆς Ἀρχιερωσύνης καί τῆς Ἱερωσύνης, μεταδίδεται 
ἡ χάρη τῆς μοναχικῆς πολιτείας, γενικότερα ἡ χαρι
σμα τική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό ἔκανε ὁ μα
κα ριστός Γέροντας.

Καί τό Μοναστήρι αὐτό ἀλλά καί αὐτή ἡ τράπεζα 
στήν ὁποία βρισκόμαστε τώρα ἔγινε, θά ἔλεγα, ἕνα 
ὑπερῶο τῆς Πεντηκοστῆς, ἔγινε μιά Ἱερά Μονή μέσα 
στήν ὁποία οἱ μοναχοί προσεύχονταν, μετανοοῦσαν 
κατ’ ἀρχάς. Γιατί ὁ μακαριστός Γέροντας μιλοῦσε 
πά ρα πολύ γιά τήν μετάνοια, καί ἡ μετάνοια εἶναι 
καρ πός τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ δέν 
μπο ρεῖ ὁ σαρκικός ἄνθρωπος νά μετανοήση, ἀλ λά 
μετανοεῖ μόνον ἐκεῖνος πού εἶναι κάτω ἀπό τήν ἐν
έρ γεια τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι τό 
Μο ναστήρι αὐτό ἔγινε ἕνα ὑπερῶο τῆς Πεν τη κο στῆς 
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γιά πολλούς μοναχούς, προσκυνητές, Ἐπισκό πους. 
Ξέ ρω ὅτι ἔρχονταν πολλοί Ἐπίσκοποι καί ἐξομολο
γοῦν ταν στόν Γέροντα.

Ἐκεῖνο τό ὁποῖο βλέπουμε, καί τό ἔβλεπα κι ἐγώ 
συνεχῶς στόν μακαριστό Γέροντα, εἶναι ὅτι εἶχε κα
τα λάβει πάρα πολύ καλά τί θά πῆ νά συνάπτη κα
νείς προσωπική διαθήκη μέ τόν Θεό καί ὅτι αὐτή ἡ 
προσωπική διαθήκη πρέπει νά εἶναι διαθήκη αἰώνια. 
Καθένας ἀπό μᾶς ἀρχίζει τήν χριστιανική του ζωή μέ 
τό Βάπτισμα. Ἀργότερα ὅμως μέ τήν μετάνοια, ὅταν 
συνειδητοποιῆ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἁμαρτία καί ὅταν 
γινόμαστε μοναχοί, τότε συνάπτει μιά προσωπική 
δι α θήκη μέ τόν Θεό.

Ξέρουμε πολύ καλά τόσο ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη 
ὅσο καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη ὅτι κάθε διαθήκη 
συνεπάγεται ὁμολογία πίστεως καί ἔκχυση αἵματος. 
Διότι, ὅταν κατέβηκε ὁ Μωϋσῆς ἀπό τό Ὄρος Σινά 
καί ἔδωσε τόν Νόμο, τήν Παλαιά Διαθήκη, τότε διέ
τα ξε νά σφαγοῦν σφάγια καί πῆρε τό αἷμα καί ράν
τι σε τίς πλάκες τῆς Διαθήκης καί στήν συνέχεια διέ
τα ξε νά γίνη γεῦμα. Αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει διαθή κη. 
Δια θήκη σημαίνει νόμος, ραντισμός αἵματος καί στήν 
συνέχεια γεῦμα.

Αὐτό ἔκανε καί ὁ Χριστός στόν Γολγοθᾶ. Ἔδωσε 
τόν νόμο Του, τήν διδασκαλία Του, καί μετά στόν 
Μυ στικό Δεῖπνο εἶπε: «Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι 
τό σῶμά μου», «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ 
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ἐ στι τό αἷμά μου τό τῆς καινῆς διαθήκης» (Ματθ. 
κστ΄ 2628). Αὐτό πού ἔγινε στήν Παλαιά Διαθήκη 
δη λα δή, πού συνδέεται ὁ νόμος μέ τόν ραντισμό τοῦ 
αἵ μα τος καί τό γεῦμα, αὐτό γίνεται καί στήν Και
νή Δια θήκη. Ἔχουμε προσφορά νόμου, λόγου, στήν 
συν έ χεια ἔκχυση αἵματος, τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χρι
στοῦ, καί φυσικά ἀκολουθεῖ τό δεῖπνο τῆς θείας Εὐ
χα ρι στί ας.

Καθένας ἀπό μᾶς ἔχει συνάψει αὐτήν τήν προσ
ωπική διαθήκη μέ τόν Θεό. Ὅμως αὐτή ἡ διαθήκη 
θέλει αἷμα, ὄχι μόνο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τό δικό 
μας αἷμα. Καί δικό μας αἷμα εἶναι ὁ ἀγώνας, ἡ θυσία, 
τά δάκρυα, ὁ πόνος καί ὁ,τιδήποτε κάνουμε γιά νά 
ἐκ φρά σουμε τήν ἐπιθυμία μας γιά νά θεραπευθοῦμε, 
νά ἀλλοιωθοῦμε πνευματικά. Καί τό δεῖπνο εἶναι τό 
Μυ στήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Εἶναι γνωστόν τό 
πα τερικό λόγιο: «δός αἷμα, λάβε πνεῦμα». Ὅσο αἷ
μα θά δίνουμε γιά τόν Θεό τόσο Ἅγιο Πνεῦμα καί 
Χά ρη θά λαμβάνουμε.

Νομίζω ὅτι στήν περίπτωση τοῦ μακαριστοῦ Γέ
ροντος ἰσχύει αὐτό πού ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: 
«Ἐ άν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, 
ἀλλ’ οὐ πολλούς πατέρας· ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ 
διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορ. 
δ΄ 15). Εἴχατε ὅλοι σας πολλούς δασκάλους στήν ζωή 
σας, ἀπό τήν ἄποψη ὅτι διαβάσατε διάφορα βιβλία, 
δέ χε στε προσκυνητές, λαμβάνετε τήν εὐχή διαφόρων 
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συγ χρό νων Γερόντων ἤ Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, 
ἀλ λά γιά σᾶς ἕνας εἶναι ὁ Πνευματικός Πατέρας 
πού σᾶς γέννησε. Ὑπάρχουν πολλοί διδάσκαλοι, ἀλ
λά ὁ μα καριστός Ἡγούμενος Γεώργιος σᾶς γέννη σε 
πνευ ματικά διά τοῦ Εὐαγγελίου: «Διά τοῦ εὐαγγε
λί ου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα». Σᾶς μετέδωσε τήν εὐαγ
γε λι κή ζωή, τήν πράξη, ὄχι μόνο τήν διδαχή, σᾶς 
με τέ δω σε ὁλόκληρη τήν εὐαγγελική ὕπαρξή του καί 
σᾶς γέννησε κατά Χριστόν.

Πολλές φορές θά μποροῦσε καί ἐκεῖνος νά ἐ πα
να λαμβάνη αὐτό πού ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: 
«τε κνία μου, οὕς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ 
Χρι στός ἐν ὑμῖν» (Γαλ. δ΄ 19). Πόνεσε πάρα πολύ 
ὁ ἀ εί μνηστος Γέροντας γιά νά σᾶς ἀναγεννήση, ἀλ
λά νομίζω τώρα χαίρεται ἀπό τούς οὐρανούς, διότι 
βλέ πει τήν ἀδελφότητα νά εἶναι ἑνωμένη καί ἀγαπη
μέ νη.

Ἐμένα μέ συνετάραξαν οἱ λόγοι πού διάβασα στό 
περιοδικό σας, πού σᾶς εἶπε πρίν τήν ἐκλογή τοῦ 
νέου Ἡγουμένου καί ἐν ὄψει τῆς ἀναχωρήσεώς του 
ἀ πό τόν κόσμον αὐτόν, ὅτι θά ἤθελε τό Μοναστήρι 
αὐ τό νά εἶναι ἑνωμένο καί ὅτι σέ ὅλη του τήν ζωή 
προσ πά θησε νά κρατήση αὐτήν τήν ἑνότητα τῆς Ἱε
ρᾶς Μονῆς καί τήν ἀγάπη μεταξύ σας. Καί σᾶς εἶπε 
ὅτι δέν θά ἤθελε νά ὑπάρξουν διασπάσεις, ἀλλά νά 
ὑ πάρ χη ἑνότητα κάτω ἀπό τόν νέο Ἡγούμενο, ὁ ὁ
ποῖ ος θά ἐκλεγῆ. 
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Παρατηρῶ δέ μέ πολύ μεγάλη συγκίνηση ὅτι κρα
τᾶτε αὐτόν τόν τελευταῖο λόγο τοῦ Γέροντά σας καί 
ἐκλέξατε νέο διάδοχο, νέο Πνευματικό Πατέρα, νέον 
Ἡγούμενο, τόν ὁποῖον ἀγαπᾶτε καί σέβεστε, καί ἐ
κεῖ νος σᾶς ἀγαπᾶ καί σᾶς σέβεται. Στό Μοναστήρι 
αὐ τό ἐξελέγη ἕνας νέος Ἡγούμενος, διάδοχος τοῦ 
με γάλου ἐκείνου Γέροντος, μέσα ἀπό τά σπλάγχνα 
αὐ τῆς τῆς ἀδελφότητος, πού ἔχει τό ἴδιο πνεῦμα, 
τήν ἴδια παράδοση, καί νομίζω ὅτι τό Μοναστήρι 
αὐ τό τώρα περισσότερο θά προοδεύση. 

Πολλές φορές, ὅταν ἕνα ἀγαπητό μας πρόσωπο 
φεύγη ἀπό τόν κόσμον αὐτόν, αἰσθανόμαστε ὡς ὀρ
φανοί. Ἐγώ νά σᾶς πῶ τό δικό μου παράδειγμα. Ζοῦ
σα μέ ἕναν ἅγιο Ἐπίσκοπο, τόν Μητροπολίτη Ἐδέσ
σης Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστός σέ ὅλους σας, 
σέ πολλούς ἀπό σᾶς μᾶλλον, μέ τόν ὁποῖον ἔζησα δε
καπέντε (15) χρόνια μέσα στήν Ἱερά Μητρόπολη καί 
ἤμουν τό κατ’ ἐξοχήν πνευματικό του παιδί. Βεβαίως 
καί ὁ Μητροπολίτης, νῦν διάδοχός του, Ἐδέσσης Ἰω
ήλ ἦταν πνευματικό του παιδί καί συνεργάτης του, 
ἀλλά δέν ἔμενε στήν Μητρόπολη –ἐκεῖνος εἶχε Πνευ
μα τικό Πατέρα, μέ τήν στενή ἔννοια τοῦ ὅρου, τόν 
ἀεί μνηστο π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο– ἀλλά ἀ γα
ποῦ σε τόν Καλλίνικο καί ἐκεῖνος τόν ἀγαποῦσε, ἀ
φοῦ τόν χειροτόνησε καί Διάκονο καί Πρεσβύτερο. 
Ὅ μως ἐγώ ἔμενα στήν Μητρόπολη μαζί του, εἶδα 
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τήν ζωή του, τήν ἀγγελική του πολιτεία· ἦταν ἕνας 
ἀ σκη τής Ἐπίσκοπος. 

Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νά φύγη ἀπό τόν κόσμον αὐτόν 
–ἑτοιμάσθηκα, εἶναι ἀλήθεια, μέ τήν ἀσθένειά του 
πε ρίπου ἑπτά (7) μῆνες– ἀλλά ὅταν ἐκοιμήθη καί 
ἔ γι νε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, αἰσθάνθηκα ὅτι ἔμεινα 
τε λείως μόνος μου. Ἄν ὑπάρχη μιά ἀδελφότητα, ὑ
πάρ χουν οἱ ἄλλοι ἀδελφοί καί συνεχίζουν τόν δρόμο 
τους. Ἐγώ ἤμουν τελείως μόνος μου. Καί εἶπα: 
«Θεέ μου, τώρα τί θά κάνω χωρίς Γέροντα στήν ζωή 
μου;». Καί αὐτό περίπου κράτησε τρεῖς (3) ὧρες, 
τήν ἑ πόμενη ἡμέρα τῆς κηδείας του· αἰσθάνθηκα σάν 
νά ἤ μουν μέσα σέ ἕνα σκοτάδι. Ἀμέσως ὅμως μετά 
εἶπα: «Ἐκοιμήθη ὁ Γέροντάς μου, μέ ἀγαποῦσε, τόν 
ἀ γα ποῦσα, τώρα εἶναι στούς οὐρανούς καί, ἐφ’ ὅσον 
εἶ ναι στούς οὐρανούς, θά μέ προστατεύη καί θά μέ 
εὐλο γῆ». Καί ἀμέσως πῆρα μπροστά, καί ἀπό τότε 
αἰ σθά νομαι περισσότερο τήν εὐλογία του, παρά ὅ σο 
ζοῦσε. Γενικῶς πέρασα πάρα πολλές δυσκολίες με
τέ πει τα στήν ζωή μου, ἀλλά εἶχα καί ἔχω πάντοτε 
κον τά μου τόν ἀείμνηστο Γέροντά μου. 

Τό ἔλεγα καί δέν μέ πίστευαν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι 
«ἐγώ αἰσθάνομαι τήν παρουσία τοῦ Γέροντός μου 
τώ ρα καί τήν εὐλογία του περισσότερο ἀπό ὅσο ὅταν 
ζοῦ σε». Ἄλλωστε ἔχω καί ἁγιογραφική τεκμηρίωση. 
Οἱ Μαθητές εἶχαν τρία χρόνια κοντά τους τόν Χρι
στό, τόν ἀγαποῦσαν, τόν σέβονταν, πικράθηκαν ὅταν 
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ἔ βλε παν ὅτι ὁ Χριστός θά σταυρωθῆ, ἀλλά Ἐκεῖ νος 
τούς εἶπε: «Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς», ἀλ λά «ἔρ
χο μαι πρός ὑμᾶς» (Ἰω. ιδ΄ 18). Καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύ
μα τι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς οἱ Μαθητές ἑνώ
θη καν μέ τόν Χριστό καί ἔγιναν μέλη τοῦ Σώματός 
Του. 

Μέχρι τήν Πεντηκοστή τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἦταν 
ἔξω ἀπό αὐτούς, ἐνῶ ἡ Χάρη πού τούς ἔδινε ἦταν 
ἔσωθεν. Ἀλλά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἑνώθηκαν 
καί μέ τό ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἔγιναν μέ
λη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί δέν αἰσθάνθηκαν 
πο τέ ὀρφανοί. Ἐμεῖς δέν πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχει 
μιά ἀόρατη Ἐκκλησία τήν ὁποία δέν βλέπουμε καί 
μιά ὁρατή Ἐκκλησία τήν ὁποία βλέπουμε, ὅπως λένε 
οἱ Προτεστάντες, ἀλλά πιστεύουμε ὅτι μία εἶναι ἡ 
Ἐκ κλησία. Ἔχει βέβαια τήν ἀόρατη ὄψη της καί τήν 
ὁ ρατή, ἀλλά μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι Ἐκκλησία 
ἀγ γέλων καί ἀνθρώπων, ζώντων καί κεκοιμημένων, 
καί ἑ πομένως ἀκούγεται μέσα στήν Ἐκκλησία ἕνα 
παν αρμόνιο ἆσμα.

Νομίζω ὅτι ὁ Γέροντάς σας θά εἶναι πολύ πιό 
κον τά σας ἀπό ὅ,τι ἦταν ὅσο ζοῦσε, ἀρκεῖ νά ἔχουμε 
ἐ μεῖς τήν διάθεση νά παραμείνουμε σέ ἐκεῖνα τά 
ὁ ποῖα ἐκεῖνος μᾶς δίδασκε καί νά ζοῦμε σύμφωνα 
μέ τό ἅγιο παράδειγμά του καί τήν ἁγία του ζωή. 
Καί ἐάν ἔχουμε αὐτήν τήν ἐπικοινωνία ἐμεῖς διά τῆς 
ἐφαρ μο γῆς τῶν λόγων του, τότε καί ἐκεῖνος ποτέ 
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δέν θά λείψη, καί θά προσεύχεται καί θά παρακαλῆ 
γιά ὅλους μας. 

Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν φιλοξενία, τήν 
ὁποία μοῦ παρείχατε ἀπό χθές μέχρι σήμερα, ἀβρα
μιαία φιλοξενία. Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν 
θεία Λειτουργία, τήν ὁποίαν ἐπιτελέσαμε σήμερα. 
Καί θά ἤθελα νά εὐχηθῶ νά παραμείνετε –ὅπως καί 
παραμένετε, δέν χρειάζεται νά τό εὐχηθῶ– σέ αὐ
τά τά ὁποῖα ἀκούσατε ἀπό τόν μακαριστό Γέ ρον τά 
σας. 

Ἐδῶ σέ αὐτήν τήν τράπεζα ἀκούστηκε μεγάλη, 
ὑ ψηλή θεολογία. Λίγα Μοναστήρια στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκ κλησία ἔχουν τήν εὐλογία νά ἀκοῦνε λόγο θεολο
γι κό. Στήν Ἱερά αὐτή Μονή ἀκούστηκε ὑψηλός λό
γος θεολογικός. Σέ κάθε σύναξη, σέ κάθε ὁμιλία, 
σέ κάθε πανήγυρη, πέρα ἀπό τίς ἀναγνώσεις τῶν 
ἁ γί ων Πατέρων, ἀκούσατε θεολογία ὑψηλή, ὄχι ἀπό 
ἀ πό ψεως διανοητικῆς, ἀλλά ἀπό ἀπόψεως χαρισμα
τι κῆς. Γιατί ὁ μακαριστός Γέροντας εἶχε μεγάλο χά
ρι σμα μέ πάρα πολύ ὡραῖο τρόπο νά παρουσιάζη 
τήν βιωματική ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Παρακαλῶ νά εὔχεσθε καί γιά μένα καί γιά μᾶς 
τούς Ἐπισκόπους νά εἴμαστε καί ἐμεῖς ὅπως μᾶς θέ
λει ὁ Θεός, μέσα στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ὥστε νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ 
Θεοῦ.

Ὁ Θεός νά εἶναι πάντοτε μαζί μας!
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ 

ΑΡΧΙΜ. π. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΝ 
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ(*)

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος 
κ. Νικολάου

Τό ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ πολυσεβάστου Προη
γουμένου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς τοῦ Ὁσίου 

Γρη γορίου μακαριστοῦ π. Γεωργίου συνήγαγε πάν
τας ἡμᾶς τούς τιμῶντας καί ἀγαπῶντας τήν μνήμην 
του, διά νά καταθέσωμεν τήν τιμήν τῆς καρδίας μας 
πρός τό σεπτόν πρόσωπόν του, νά προσευχηθῶμεν 
κα τά τά διατεταγμένα τῆς Ἁγιορειτικῆς λειτουργικῆς 
τάξεως διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του καί ἐν τῇ 
ἀναμνήσει τῆς ζωῆς καί τῶν λόγων του νά ἐνισχυθῶ
μεν εἰς τόν καθημερινόν ἀγῶνα τῆς ἐνθέου ζωῆς.

(*) Ἐξεφωνήθη κατά τό ἐτήσιον μνημόσυνον αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ ἡμῶν 
Μονῇ τό Σάββατον 245/662015.
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Ἰδού μετά τήν τέλεσιν τῆς Παραδεισίου Θείας καί 
ἀναιμάκτου Μυσταγωγίας μετέβημεν ἀπό Τραπέ
ζης εἰς Τράπεζαν. Ἀπό τήν Ἁγίαν Τράπεζαν, εἰς τήν 
ὁ ποί αν ὁ Χριστός ἦτο ὁ προσφέρων καί προσ φε ρό
με νος, εἰς τήν τράπεζαν τῶν ἐπιγείων ἀγα θῶν, κατά 
τήν δι άρ κειαν τῆς ὁποίας κατά τό Ἁγιογραφικόν 
λό γιον «αἰ νέ σωμεν δή ἄνδρας ἐνδόξους καί τούς 
πα τέρας ἡ μῶν» (Σοφ. Σειρ. μδ΄ 1). Ἱ ε ρουρ γοῦν τες 
τόν λόγον σε πτῇ παρακλήσει τοῦ Πανοσι ο λο γι ωτά
του Καθη γου μένου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρι στο φόρου, 
θά φιλο τε χνή σωμεν ἀδεξίως μέν ἀλλ’ ἐγ καρ δίως τήν 
λάμ που σαν Θείας Χάριτος προσ ω πι κό τη τα τοῦ μνη
μο νευ ομένου καί μα κα ρι ζο μένου ἀει μνή στου Γέ ρον
τος, ἐν εὐ λα βείᾳ ὑπεί κον τες εἰς τήν Ἀπο στο λι κήν ἐν
το λήν· «μνη μο νεύ ετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες 
ἐ λά λησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεω
ροῦν τες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖ σθε τήν 
πί στιν» (Ἑβρ. ιγ΄ 7).

Ἔχομεν τήν αἴσθησιν σήμερον, ὅτι ὁ μακαριστός 
Γέ ρων εἶναι μεθ’ ἡμῶν ὡσεί παρών, ὄχι μόνον διότι 
τοῦ το διακηρύττει ἡ πίστις τῆς Ἐκκλησίας μας· «οἱ 
γάρ δίκαιοι ζῶσι καί τεθνηκότες», ἀλλά καί διότι ἡ 
τεσ σαρακονταετής διακονία του ἐν τῇ Μονῇ κατέλι
πε ζωηρά τά ἴχνη τῆς ἁγίας διαβάσεώς του, ὥστε τό 
ὄνομά του νά ταυτισθῇ ἀπόλυτα μέ τήν Ἱεράν Μο
νήν τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου.
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Εὐχαριστοῦμεν τόν Κύριον καί τήν Ὑπεραγίαν Θε
ο τόκον, τήν ἔφορον τοῦ Ἁγιωνύμου τούτου πνευμα
τι κοῦ λειμῶνος, διά τό δῶρον τῆς παρουσίας τοῦ 
εἰ ρη μένου Καθηγουμένου εἰς τόν κόσμον κατά τήν 
πο λυ πρά γμονα καί πολυτάραχον ταύτην ἐποχήν, εἰς 
τήν ὁποίαν ἐστάθη ὡς ἰσχυρός λιμενοβραχίων, ἀνα
κό πτων μέ τόν εὔχυμον καί πειστικόν λόγον του τήν 
μα νίαν τῶν κυμάτων τῆς ἀσεβείας, καί ὡς λιμήν γα
λή νιος, ἀναπαύων ναυαγισμένας καί ταλαιπωρη μέ
νας ψυχάς.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης ὑπῆρξε μία 
σπανία καί ἀνεπανάληπτη Ἐκκλησιαστική καί Μο
να στική προσωπικότης, διά τήν ὁποίαν θά καυ χᾶ ται 
τό Ἅγιον Ὄρος ἐσαεί.

Ἄς ἴδωμεν ἐν συντομίᾳ σημαντικά τινά σημεῖα 
τῆς ζωῆς του, τά ὁποῖα διεμόρφωσαν καί ἐσμίλευσαν 
τήν προσωπικότητά του, καί ἄς ἐνσκήψωμεν ἐν εὐ
λα βείᾳ εἰς τόν πλοῦτον τῶν χαρισμάτων, μέ τά ὁ
ποῖα τόν ἐπροίκισεν ὁ Θεός.

Ὁ π. Γεώργιος εἶχε τήν εὐλογίαν νά ἀνατραφῆ εἰς 
ἕν χριστιανικόν περιβάλλον. Οἱ γονεῖς του νησιῶτες ἐκ 
καταγωγῆς –ὁ μέν πατέρας ἐκ Κυθήρων ἡ δέ μη τέ ρα 
ἐκ Νάξου– τοῦ ἐνεστάλαξαν τήν νησιωτικήν εὐ λά βει
αν καί εὐγένειαν. Ἔχων ἔφεσιν πρός τά ἱερά γράμμα
τα, μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς ἐφοίτησεν εἰς τήν 
Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν καί ἀργότερα παρη κο
λού θησε μαθήματα Ποιμαντικῆς εἰς τήν Ἀμερικήν 
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καί Ἀγγλίαν. Ἐπιστρέψας ὑπηρέτησεν ὡς Βοηθός εἰς 
τήν ἕδραν τῆς Ποιμαντικῆς καί τοῦ Κανονικοῦ Δι καί
ου ὑπό τήν ἐπιστημονικήν καθοδήγησιν τοῦ Καθη
γη τοῦ Κων/νου Μουρατίδου. Τό ἔτος 1972, ἀν τα πο
κρι νό μενος εἰς τήν ἔκκλησιν πρός τούς θεολόγους 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά δος Ἱ
ε ρωνύμου τοῦ Α΄, εἰσῆλθεν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἀ γά
μου Κλή ρου, καρείς Μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μο νήν 
Πεν τέλης καί χειροτονηθείς Διάκονος ὑπό τοῦ ἰδίου 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου πρός μεγάλην ἱ κα
νο ποί η σιν Καθηγητῶν, Φοιτητῶν καί πολλῶν ἐκ κλη
σια στι κῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Εἰς σύν
το μον χρόνον ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ἔ στη σε 
τό πνευματικόν του ὁρμητήριον εἰς τήν Ἱε ράν Μονήν 
Πεντέλης, ἡ ὁποία κατά τό σύντομον χρονι κόν διά
στη μα τῆς παραμονῆς του ἐγνώρισεν ἡμέρας πνευ
μα τι κῆς ἀναλαμπῆς.

Γνωρισθείς καί συνδεθείς μετά τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου Σελέντη, 
ἠκολούθησεν αὐτόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλ
κίδος μέ τήν εὐάριθμον ἐκλεκτήν Ἀδελφότητα τῶν 
πρώτων Μοναχῶν του καί ἐγκατεστάθη ὡς Ἡγούμε
νος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀρμᾶ, 
ἡ ὁ ποία ἐπί τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἐγνώρισε μεγάλην 
πνευ ματικήν ἀκμήν καί κατέστη πνευματικός φάρος 
διά τήν νῆσον Εὔβοιαν. Δυστυχῶς ὁ χρόνος τῆς πνευ
μα τικῆς ὡραιότητος κατά παραχώρησιν Θεοῦ ἦτο 
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συν τετμημένος. Ἐνσκηψάσης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
κα ται γίδος τοῦ 1974 μέ τήν ἄδικον ἔκπτωσιν τῶν 12 
Μη τρο πολιτῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦτο καί ὁ Χαλ
κί δος Νικόλαος, ὁ ἀσυμβίβαστος εἰς τά θέματα τῶν 
Ἱ ε ρῶν Κανόνων Καθηγούμενος Γεώργιος ἔλαβε τήν 
εὐ χήν τοῦ Νικολάου, ἐγκατέλειψεν ὅλην τήν πνευ
μα τι κήν ἐργασίαν τῆς Μονῆς του καί ἐπορεύθη μετά 
τῆς ἑπταμελοῦς Ἀδελφότητός του εἰς τό Ἅγιον Ὄ
ρος, παραδοθείς εἰς τήν ἀγκάλην τῆς Ὑπεραγίας Θε
ο τό κου.

Ἔχει ἰδιαιτέραν ἀξίαν μία ἐπιστολή, τήν ὁποίαν 
ἀ πέστειλεν ὁ π. Γεώργιος ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος εἰς 
τόν ἀσθενοῦντα Μητροπολίτην Νικόλαον, ἡ ὁποία εἶ
ναι δηλωτική τῆς πνευματικῆς σχέσεως καί τοῦ ἱ ε
ροῦ συνδέσμου τῶν δύο ἀνδρῶν:

«Ἐπληροφορήθημεν τά τῆς ἐγχειρήσεως καί ἐλυ
πή θημεν, διότι δέν εἴμεθα πλησίον σας νά συμ με ρι
σθῶ μεν τήν δοκιμασίαν σας. Σᾶς ἔχομεν συνε χῶς 
εἰς τήν σκέψιν μας καί εἰς τάς ἀναξίους προσευ χάς 
μας τελοῦντες εἰδικάς θείας λειτουργίας καί πα
ρα κλήσεις, ὅπως ἐπίσης καί πολλοί ἄλλοι ἁγιορεῖ
ται πού σᾶς ἀγαποῦν καί σᾶς περιμένουν νά ἐπι
σκε φθῆ τε τό Ἅγιον Ὄρος.

Τόν ὀλίγον χρόνον πού συνεργάσθημεν ἐζήσαμεν 
μέ ἔντασιν τήν ἁγίαν ἀγάπην σας, τήν Χριστομίμη
τον ταπείνωσίν σας, τό κλῖμα τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευ
θερίας πού ἀκτινοβολούσατε καί ὅλας τάς ἄλλας 
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ἀ ρε τάς σας πού ὠφέλησαν πολύ τάς ψυχάς μας 
καί μᾶς συνέδεσαν μαζί Σας μέ ἕνα ἄρρηκτον καί 
ἅ γιον δεσμόν.

Δι’ αὐτό καί τήν δοκιμασίαν σας τήν αἰσθανόμεθα 
καί ὡς ἰδικήν μας δοκιμασίαν. Αἰσθανόμεθα τοπι
κῶς μόνον χωρισμένοι. Εἰς τήν καρδίαν μας εἶστε 
πάν τα ὁ Ἐπίσκοπος καί Πατήρ μας.

Δι’ αὐτό καί τολμῶμεν τώρα πού διά τῆς δοκιμα
σίας σας ἐξαγνίζεσθε ἔτι περισσότερον καί προσεγ
γίζετε τό ἀπρόσιτον Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος νά πα
ρα καλέσωμεν νά ἐνθυμῆσθε καί ἐμέ». (Μητροπολί
του Φθιώτιδος Νικολάου, «Νικόλαος Σελέντης, Μη
τρο πολίτης Χαλκίδος», ἐκ δ. Ἱ. Μητροπόλεως Φθι ώ
τι δος, Λαμία 2011, Β΄ ἔκδοσις βελτιωμένη, σελ. 205).

Ἐν τῷ μεταξύ, μετά ἕν ἑξάμηνον, ὁ Νικόλαος 
προσ βληθείς ἀπό τήν ἐπάρατον, «εὐάρεστος τῷ Θεῷ 
γε νό μενος ἠγαπήθη καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν με
τε τέθη…» (Σοφ. Σολομ. δ΄ 10) εἰς τήν οὐράνιον πα
τρί δα, ὁ δέ π. Γεώργιος ὁμοφώνως ἐξελέγη ἀπό τήν 
Ἀ δελ φότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Καθηγού
με νος, τοῦ Καθηγουμένου Διονυσίου παραιτηθέντος 
ὑ πέρ αὐτοῦ.

Ἐάν ἡ Ἱερά Μονή Πεντέλης καί τοῦ Ἁγίου Γεωρ
γίου Ἀρμᾶ Χαλκίδος προσεφέρθησαν διά τόν Γέ ρον
τα ὡς τόποι ποιμαντικῆς δραστηριότητος καί πνευ
μα τικῆς προσφορᾶς, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Γρη
γο ρίου ὑπῆρξε δι’ αὐτόν καί τούς μοναχούς ἐρ γα
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στή ριον ἁγιότητος, σκάμμα πνευματικῶν ἀγώνων, 
γυ μνα στή ριον ψυχῶν διά τήν ἀπόθεσιν τοῦ παλαιοῦ 
ἀν θρώ που καί διά τήν ἔνδυσιν τοῦ καινοῦ, τοῦ ἐνα
ρέ του, τοῦ τελείου «καθ’ ὁμοίωσιν Χριστοῦ». Ἡ 
πνευ μα τική ποιότητα τῆς Ἀδελφότητός του, ἡ ὁποία 
φυ σι κῶς κατηυθύνετο ἀπό τήν κεφαλήν, δηλαδή τόν 
ἴ δι ον τόν Γέροντα, τόν διδάσκοντα καί ποιοῦντα, ἡ 
μόρ φω σίς του καί ἡ Χριστομίμητος συμπεριφορά 
του προσ είλ κυσε πλῆθος πολύ τῶν ἐκζητούντων τήν 
ἐν Χρι στῷ ζωήν, οἱ ὁποῖοι προσέφευγον εἰς τήν ἀ γά
πην του, ἀνεκουφίζοντο καί ψυχικῶς ἐθερα πεύ ον το, 
διότι, ὅπως λέγει ὁ Ὅσιος Φιλήμων: «Ἡ ἀγάπη ποι
εῖ τήν ψυ χήν ἄνοσον». Ὁ ἅγιος Γέρων ἀδιακρί τως 
προσ έφε ρεν ἀγάπην καί πάντας ὡδηγοῦσε εἰς τόν 
Χριστόν, τό μέγα μάλαγμα τό σφῖγγον πάν τα τά 
μέλη καί «θερα πεῦον πᾶσαν νό σον καί πᾶσαν μα
λακίαν» (Ματθ. δ΄ 23). Ἡ ἀ γά πη του προσεφέρε το 
πρός πάντας. Δηλαδή ὁ Θεός προσε φέ ρε το, ὅπως λέ
γει ὁ Ἅγιος Μάξιμος: «Ὁ κτησάμενος τήν ἀγάπην 
αὐ τόν τόν Θεόν ἐκτή σα το» (Δ΄ ἑκατοντάς περί ἀ
γά πης, ρ΄). Ἀπό τήν ἀ γα πῶσαν καρδίαν του ἐξε δη
λοῦ το ἡ ἁγιότης του, «Ὅτε φθάσομεν τήν ἀ γά πην, 
ἐ φθά σαμεν εἰς τόν Θε όν» (Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, Λόγος 
72).

Μέ τήν παρουσίαν του εἶχε προστεθῆ εἰς τήν Ἱ ε
ράν Μονήν μία ἀκόμη ἀποστολή, τήν ὁποίαν ἐ πι με
λῶς διηκόνησε καί ἀκόμα μετά ἀπό αὐτόν δια κο νεῖ, 
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τήν προσφοράν ἀγάπης πρός τούς βεβαρη μέ νους ἀ
δελ φούς. Ὁ Ἅγιος Δωρόθεος Γάζης λέγει, ὅτι «ἕ κα
στος θέλων σωθῆναι χρείαν ἔχει οὐ μόνον μή ποι
ῆ σαι τό κακόν, ἀλλά καί τό ἀγαθόν ἐργάσασθαι» 
(Διδαχή 12, 133). Ἐμπνεόμενος ἀπό τήν Ὀρ θό δοξον 
Ἐκκλησιολογίαν ἐχειραγώγει τούς πι στούς εἰς τήν 
ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἁγίῳ Πνεύ ματι. Μό νον μέ τό 
Ἅ γιον Πνεῦμα ὁ ἄνθρωπος ἀνακαινί ζε ται, ἐξα γνί ζε
ται, ἁγιάζεται καί ὁδηγεῖται εἰς τήν τελει ότητα. Ὁ 
Μέ γας Ἀντώνιος κάνει λόγον διά τό «Πνεῦμα με
τα στροφῆς», τό ὁποῖον ἔρχεται εἰς βοήθειαν ὅσων 
πο ρεύ ονται αὐτόν τόν δρόμον. Προπορεύεται, ὅσων 
μά χον ται, διά νά ἐλαφρύνῃ τόν ἀγῶνα τους, καί 
γλυ καί νει τό ἔργον τῆς μεταστροφῆς τους.

Συνεβούλευε νά ἀγωνιζώμεθα κατά τῶν παθῶν, 
διά νά ἔλθουν οἱ ἀρετές . Ἐάν συγχρόνως ἐφαρμόζω
μεν ἀρετάς καί πάθη, ἡ ψυχή ζῆ ἐν τρικυμίᾳ καί τα
ραχῇ, διότι κατά τόν ἅγιον Εἰρηναῖον «ἐξωθεῖται τό 
ἕτερον ὑπό τοῦ ἑτέρου καί παρόντος τοῦ ἑ τέρου 
ἀνήρηται τό ἕτερον» (Ἁγ. Εἰρηναίου, Κατά αἱ ρέ σε
ων 5, 12, 1). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ ποι
μαν τικοῦ λόγου του ἦταν ἡ θεολογική καί ἐκκλη σιο 
λο γική θεώρησις ὅλων τῶν ζητημάτων πίστεως καί 
ἠθικῆς καί ἡ βιωματική ἐμβάθυνσις εἰς τήν ἁ γι ο  ρει τι
κήν παράδοσιν, τήν ὁποίαν ἐκράτησεν καί ἐτή  ρη σεν 
ἀ κεραίαν. Ὁσάκις ὡμίλει, ἐνεστάλαζε τήν γλυκύ τη
τα τῆς θεολογίας εἰς τάς ψυχάς, ἡ ὁποία εἶχε πάν το
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τε ἀρχήν καί τέλος τήν Θείαν Εὐχαριστίαν (βλ. «Ἡ 
ζωή μας μέσα εἰς τήν ἑβδομάδα...»: «Θέματα Ἐκ
κλη σι ο λογίας καί Ποιμαντικῆς», γ΄ ἔκδ. Ἱερᾶς Μο
νῆς Ὁ σί ου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, σ. 43).

Ἀρχέτυπο τῶν σχέσεων του μέ τούς Μοναχούς 
καί τά ἄλλα πνευματικά του παιδιά ἀποτελοῦσαν 
οἱ ἀντίστοιχες σχέσεις τοῦ οὐρανίου Πατρός καί τῶν 
ἀν θρώ πων, οἱ ὁποῖοι εἶναι τέκνα ἀπό υἱοθεσίαν τοῦ 
Πα τρός, «ἐξ οὗ πᾶσα πατριά ἐν οὐρανοῖς καί ἐπί 
γῆς ὀνομάζεται» (Ἐφεσ. γ΄ 1415). Κύριον καθῆκον 
του ἐθεώρει νά γεννᾷ πνευματικῶς τά παιδιά του μέ 
τήν «ἄνωθεν γέννησιν» καί νά βοηθῇ νά αὐξηθοῦν, 
ἕ ως ὅτου φθάσουν τό μέτρον τῆς ἡλικίας τοῦ πλη ρώ
μα τος ἐν Χριστῷ, ὡς ὁ θεῖος Παῦλος λέγει· «τεκνία 
μου, οὕς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός 
ἐν ὑμῖν» (Γαλ. δ΄ 19).

Ἦτο πρᾶος, γλυκύς καί ἀόργητος. Παρ’ ὅλα αὐτά 
εἶχε τόν «σώφρονα θυμόν» εἰς τά θέματα τῆς Πί στε
ως, ὅταν παρεβιάζοντο οἱ Ἱεροί Κανόνες καί παρε
μορ φώνετο ἡ Πατερική Παράδοσις. Τότε πα ρεμέρι
ζε τήν πραότητα καί ἀνελάμβανε ἀγῶνα «τό νον πρός 
τήν τῶν καλῶν ἔνστασιν ἐμποιῶν» (Μ. Βα σι λεί ου, 
Ὁ μι λία 10, Κατά ὀργιζομένων, 5). Μνημεῖα Ὀρθοδό
ξου Θε ο λογίας εἶναι τά κείμενά του, τά ὁ ποῖα κα τά 
και ρούς ἐξαπέλυε πρός τήν Ἐκκλησίαν ἀ πό τό Μο
να χι κόν κελλίον του, ὁσάκις ἠπειλεῖτο ἡ ἀ κρί βεια 
τῆς Πί στε ως καί ἐκινδύνευεν ἡ ἑνότης τῆς Ἐκ κλη σί
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ας. Ἤ λεγ χε μέ ἀγάπην, συνεβούλευε μέ ταπείνω σιν, 
πα ρ ε νέ βαινε μέ εὐγένειαν, πάντοτε οἰκοδο μοῦ σε.

Εἶχε φόβον Θεοῦ. Ἐξ αὐτοῦ προήρχετο ἡ γαλήνη 
τῆς ψυχῆς του καί ἡ πνευματική μακαριότης του, κατά 
τόν Ψαλμῳδόν: «Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν 
Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα» 
(Ψαλμ. ρια΄ 1). Τόν φόβον τοῦ Θεοῦ εἶχε θέσει ὡς 
ἀρ χήν τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. «Ὁ φοβούμενος τόν Θεόν 
δαι μό νων ὁρμάς οὐ φοβεῖται, οὐδέ τάς ἀσθενεῖς 
ἐ φό δους αὐτῶν, ἀλλ’ οὐδέ ἀνθρώπων πονηράς ἀ
πει λάς» (Ἁγ. Συμεών τοῦ Ν. Θεολόγου, Κεφάλαια 
δι ά φο ρα, 1, 68). Παρ’ ὅτι ἦτο φύσει εὐγενής, συγ κα
τα βα τι κός καί ὑποχωρητικός, δέν ἐδειλίασε εἰς τάς 
ποι κίλας ἐπιθέσεις δαιμόνων, ἰσχυρῶν, ψευδαδέλ
φων, προδοτῶν, μηχανορράφων, ἀλλά πάντοτε διά 
τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ ἀντιμετώπιζε πᾶσαν ἐπι
βου λήν ἐπιτυχῶς, λέγων: «Κύριος ἐμοί βοηθός, καί 
οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος» (Ψαλμ. 
ριζ΄ 6).

Ἐπί τεσσαράκοντα καί πλέον ἔτη ὁ ἀείμνηστος 
Γέ ροντας ἐπί τῶν πνευματικῶν ἐπάλξεων ἠγω νί σθη 
διά τόν ἔνθεον βίον καί διά τόν ἁγιασμόν τῆς Ἀ δελ
φότητός του καί τῶν πολυαρίθμων πνευ μα τι κῶν του 
τέκνων. Ἠνάλωσε τήν ζωήν του εἰς τήν πνευμα τικήν 
καθοδήγησιν ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφό τη τος τῆς Μο
νῆς του καί ἄλλων Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί 
πλή θους πιστῶν τῶν Ἱερῶν Μετοχίων τῆς Μονῆς καί 
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ἐπί σης τῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀνύ
στα κτος ἦτο καί ἡ μέριμνά του διά τήν ἐξωτε ρικήν 
Ἱ ε ρα ποστολήν, εἰς τήν ὁποίαν ἔταξε τόν ἤδη μακαρι
στόν Ἀρχιμανδρίτην π. Κοσμᾶν Γρηγοριάτην καί τόν 
ση με ρινόν Μητροπολίτην Κατάγκα κ. Μελέτιον.

Ἡ μεγάλη πνευματική του ἀξία καί ἡ ἀποδοχή 
του ὑπό συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας ἐντός καί ἐ κτός 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὤθησαν τόν μακαριστόν Ἀρχιε πί
σκο πον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρόν Χρι στό
δου λον νά εἰσηγηθῇ τήν ἐγγραφήν του εἰς τόν κατά
λο γον τῶν ὑποψηφίων πρός Ἀρχιερατείαν, διά τήν 
ἐν συνεχείᾳ τιμητικήν ἐκλογήν του εἰς τό ὕψιστον 
ἀ ξίω μα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Τοῦτο πληροφορηθείς ὁ 
ἅ γι ος Γέρων, ἐμήνυσε εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον, οὐδέ 
κἄν σκέψιν νά κάνῃ περί τούτου, διότι θά ἠρνεῖτο.

Ὁ χρόνος, οἱ κόποι, τῆς σαρκός ἡ φθαρτότης κατέ
βαλαν τάς σωματικάς δυνάμεις του, ὄχι ὅμως καί τάς 
πνευματικάς, τάς ὁποίας διέθετε μετά χαρᾶς εἰς τήν 
διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τάς θλίψεις τῆς ἀσθε
νείας του «οὐκ ἔπεσεν ἀπό τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ» 
(Σοφ. Σειρ. ιδ΄ 2). Διαισθανόμενος ὅτι πλησιάζει ἡ 
«ἀ πό θεσις τοῦ σκηνώματός» του (Β΄ Πέτρου α΄ 14) 
πα ρη τήθη τῶν διοικητικῶν φροντίδων τῆς Μονῆς καί 
εἰσ η γή θη τήν ἐκλογήν νέου Ἡγουμένου, τόν ὁποῖον 
ἡ θε όλεκτος Ἀδελφότης εὗρε εἰς τό πρόσωπον τοῦ 
ση με ρινοῦ ἀξίου Καθηγουμένου π. Χριστοφόρου.
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Ὁ ὑπόλοιπος χρόνος τῆς ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ 
Γέ ροντος ἦτο χρόνος ἐντόνου προετοιμασίας του διά 
τήν ἔξοδον καί δύναται νά περιγραφῇ μέ τά κάτωθι 
λό για τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «καί γάρ ἐν τούτῳ 
στε νά ζομεν, τό οἰκητήριον ἡμῶν τό ἐξ οὐρανοῦ ἐ
πεν δύσασθαι ἐπιποθοῦντες» (Β΄ Κορ. ε΄ 2). Διακο
νού μενος μέ ὑποδειγματικήν ἀφοσίωσιν ἀπό τά 
πνευ ματι κά του παιδιά, ἐπιδεικνύων Χριστομίμητον 
ὑ πο μο νήν καί καρτερίαν, προητοιμάσθη διά τήν πρός 
Κύ ριον ἀ ποδημίαν, τήν ὁποίαν «ὁ βάθει σοφίας φι
λαν θρώ πως πάντα οἰκονομῶν καί τό συμφέρον πᾶ
σιν ἀ πο νέ μων» Θεός (Ἀπολυτίκιον τῷ Σαββάτῳ πρό 
τῆς Πεν τη κο στῆς) ὥρισε τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς 
Ἁγίας Πεν τη κο στῆς.

Ὁ ἀξιομακάριστος καί ἀείμνηστος Καθηγούμενος 
τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κα
ψά νης, ὁ Θεοδίδακτος καί Θεοδόξαστος ἐραστής τῆς 
ἁγιότητος, ὁ ἐκφάντωρ τῆς οὐρανίου ζωῆς καί μυ
στο γράφος τῆς Χάριτος μετά τῶν συνασκητῶν του 
Ἁγίων συνευφραίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν ἐν οὐ
ρανοῖς ἀπογεγραμμένων.

Διά τῆς «καλλοποιοῦ» καί «θείας ὁδοιπορίας» 
του ἐκοινώνησε τοῦ Δεσποτικοῦ πάθους καί ἐδόξασε 
τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἁγία του ζωή συνιστᾶ μίαν ἀνεκτίμητον πνευ
ματικήν κληρονομίαν διά τήν Μονήν του καί διά τά 
πνευματικά του παιδιά. Ὅπως ὁ Μωϋσῆς, οὕτω καί 



79

ὁ μακαριστός Γέροντας κατέλιπε εἰς ἕνα ἕκαστον 
αὐ τήν τήν πνευματικήν Διαθήκην: «Πρόσεχε σεαυ
τῷ, μή ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου τοῦ μή φυ
λάξαι τάς ἐντολάς αὐτοῦ καί τά κρίματα καί τά 
δι καιώματα αὐτοῦ» (Δευτ. η΄ 11).

Ὅσοι τόν ἐγνωρίσαμε καί τόν ἐζήσαμε καυχώμεθα 
ἐν Κυρίῳ, ὅτι ἐγνωρίσαμεν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, πλήρη 
Πνεύματος καί ἀληθείας, μέ θυσιαστικήν πατρικήν 
ἀγάπην διά κάθε ἄνθρωπον καί πεπυρακτωμένην 
καρ δίαν διά τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν.

Ἄς ἀναπαύῃ ὁ Κύριος τήν ψυχήν του ἐν τῇ ἀγήρῳ 
μακαριότητι.
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ(*)

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, 
Ἀρχιμανδρίτου Πέτρου

«Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου οὐκ ὄλλυται 
ἐλ πίς... Υἱός γάρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν» 
(Παρ. ια΄ 7, 19).

Αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ Προφήτου καί Βασιλέως Σο
λο μῶντος ἁρμόζουν, κατά τήν ταπεινή μου γνώ

μη, στήν συγκεκριμένη αὐτή συγκυρία. Σήμερα, πού 
τε λοῦ με τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ περιφιλήτου καί 
πο λυ σε βάστου μακαριστοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱε
ρᾶς καί Σε βασμίας Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, 
Γέ ρον τος Γε ωρ γίου. Πέρασε ἕνας χρόνος πού δέν 
τόν ἔ χουμε ἀ νά μεσά μας σωματικῷ εἴδει, ἀλλά πού 
ὅ λοι, καί εἰ δι κά τά ἀπορφανισθέντα τέκνα του, τόν 
αἰ σθα νό μεθα καί τόν βλέπουμε τοῖς νοεροῖς ὀ φθαλ
μοῖς ἐ ν αρ γῶς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, ἐν μέσῳ τῆς πνευ
μα τι κῆς μας συνάξεως.

(*) Ὁμιλία εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Μονῆς μας κατά τό ἐτήσιον Μνημό
συ νον τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας Ἀρχιμ. Γεωργίου, εἰς τήν Παν
νυχίδα τῆς 23ης Μαΐου 2015.
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Ἄλλωστε κατά τήν πίστιν ἡμῶν δέν ὑπάρχει θά
νατος, καί ὅπως ἔλεγε ὁ μέγας τῆς Ἐκκλησίας σύγ
χρονος ἅγιος Πορφύριος «ὁ θάνατος εἶναι σάν νά 
ἀ νοίγεις τήν πόρτα καί νά μπαίνεις ἀπό τό ἕνα δω
μά τιο στό ἄλλο». Εἶναι καί θά εἶναι πάντοτε στήν 
μνή μη μας, ἀλλά φρονοῦμε καί πιστεύουμε ὅτι θά 
εἶ ναι αἰωνίως εἰς τήν μνήμην τοῦ Θεοῦ, «εἰς μνημό
συ νον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» (Ψαλμ. ρια΄ 6), ἐν βί
βλῳ ζωῆς, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν πρωτοτόκων τῶν ἐν 
Οὐ ρα νοῖς ἀπογεγραμμένων καί θεωρούντων τήν δό
ξαν τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου. Θά εἶναι διά παντός 
εἰς τήν μνήμην ὅλων ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, Μονα
χῶν καί λαϊκῶν πάσης τάξεως καί ἡλικίας, πού ἐνα
πέ θεσαν τήν ψυχήν των εἰς τό ἐπιτραχήλιόν του καί 
πού ἡ διακριτική του ποιμαντική ὡδήγησεν εἰς νο
μάς ζωηφόρους καί σωτηρίους.

Ὅταν ὁμιλῇ κανείς γιά προσωπικότητες τοῦ με
γέθους τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου, αἰσθά
νεται ἀνεπάρκεια, ὅσο καί ἄν εἶναι ἄξιος χειριστής 
τοῦ λόγου, λόγιος, ὅπως λέμε. Καί ὅσο καί εἰδικός 
καί ἄν εἶναι στήν περιγραφή καί παραστατικός στήν 
ἀφήγηση, πάλι αἰσθάνεται ὀλίγος νά ζωγραφίσῃ μέ 
τήν ἀσθένεια τοῦ λόγου μία προσωπικότητα τόσο 
πνευματική, τόσο πολύπλευρα διακεκριμένη καί κα
τα ξιωμένη ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦ Γέροντος 
Γε ωρ γίου «ὁ ἔπαινος πολύς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ 
Χρι στοῦ» (πρβλ. Ψαλμ. κα΄ 26) καί ἀσφαλῶς δέν ἔχει 
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ἀ νάγ κη τῶν ἰδικῶν μου ἐπαίνων καί προσηγοριῶν. 
Ὅμως θά ἤθελα νά καταθέσω χρεωστικῶς κάποιες 
ταπεινές σκέψεις γιά τόν μακαριστό Γέροντα, διότι 
καί ἐγώ εἶμαι ἕνας ἀπό ἐκείνους πού εὐεργετήθηκαν 
ἀπό τήν σεπτή παρουσία του, καί αὐτό τό κάνω σάν 
ἕνα μικρό εὐχαριστῶ, σάν τήν κατάθεση ἑνός μικροῦ 
ἄνθους στόν σεπτό του τάφο. Εὐχαριστῶ λοιπόν 
τόν Ἅγιον Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς καί Σεβασμίας 
ταύτης Μονῆς, τόν ἄξιον διάδοχον τοῦ Γέροντος Γε
ωρ γίου, Γέροντα Χριστοφόρον, πού μοῦ δίδει τήν 
εὐ καιρία αὐτῆς τῆς καταθέσεως τῆς ταπεινῆς μου 
εὐ χα ριστίας πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ μα κα ρι
στοῦ Γέροντος.

Ὁ Γέροντας Γεώργιος εἶναι ἀπό ἐκείνους τούς 
ἀν θρώπους πού τούς γράφει ἡ ἱστορία καί γράφουν 
ἱ στο ρία. Πού σηματοδοτοῦν τόν χῶρο καί τόν χρόνο, 
ἐν τός τοῦ ὁποίου ὁ Θεός τούς ἔταξε νά κινοῦνται, 
καί πού ἁγιάζουν ἀμφότερα, χῶρο καί χρόνο, καί 
τά προσφέρουν ὡς προσφοράν καί ὁλοκάρπωσιν εἰς 
τόν Θεόν. Ἔζησε σέ μία ἐποχή πού στήν Ἑλλάδα εἰς 
τούς Ἐκκλησιαστικούς κύκλους ὑπῆρξαν ρεύματα 
καί τάσεις ἐπηρεασμένες ἀπό τήν Δύση, μετά ἀπό 
τήν Βαυαροκρατία ἰδίως καί ἐντεῦθεν, τά ὁποῖα δυσ
τυ χῶς δέν ἄφησαν ἀνεπηρέαστες καί μεγάλες ἀκό
μη φυσιογνωμίες Ἐκκλησιαστικές. Μέ τίς ἀγαθές 
κα τα βολές πού εἶχε καί μέ τήν ἀκόμη πιό ἀγαθή 
του προαίρεση διεῖδε μέ τά πνευματικά του μάτια 
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καί διέκρινε ὅλα αὐτά τά ὀθνεῖα καί ἀλλότρια τῆς 
ἡ με τέρας παραδόσεως ρεύματα καί «ἐξελέξατο τήν 
ἀ γα θήν μερίδα» τῆς γνησίας Ἁγιοπατερικῆς ζωῆς 
καί ἔζησε καί ἐκινήθη πάντοτε ἐντός τῶν ὁρίων της. 
Ἄ φη σε τήν πανεπιστημιακή ἕδρα καί ἐβίωσε καλῶς 
τό πατερικόν λόγιον «εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀ
λη θῶς· καί εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, θεολόγος εἶ» (Ὁσ. 
Νεί λου, Περί προσευχῆς, ξα΄) καί κατενόησε βα θύ τα
τα ὅτι ἡ ἀληθής θεολογία δέν διδάσκεται στά Παν
ε πιστημιακά ἕδρανα, ἀλλά βιώνεται καί ἀποτελεῖ 
ἐμ πειρία καί γεῦσιν ψυχικήν ἐντός τῆς ἐν Χρι στῷ 
ζω ῆς καί πολιτείας. Κατενόησε τήν ἀξία καί τήν μο
να δικότητα τοῦ Μοναχισμοῦ καί τό πόσο με γα λο δω
ρεά εἶναι τοῦ Θεοῦ εἰς τό ἀνθρώπινον γέ νος, σέ μία 
ἐ πο χή κατά τήν ὁποία πολλοί τῶν Ἐκκλησια στι κῶν 
τόν θε ωροῦσαν σάν κάτι τό παράδοξο ἤ καί Ἐκκλη
σιο λογική ἔριδα, γιά νά θυμηθοῦμε τήν ἔκφρα ση ἑ
νός θεολόγου διαπρεποῦς τότε, ἀλλά δυστυχῶς ἐ
πη ρεα σμένου βαθύτατα ἀπό τά ἀνωτέρω ρεύματα.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τόν ἔφερε στό Ἅγιον Ὄρος μέ 
τήν τιμία συνοδεία του ἀπό τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Ἀρμᾶ, τῆς Μητροπόλεως Χαλκίδος, 
ὅ που πολλά προσέφερε. Ἦλθεν ἐδῶ ὑπακούοντας 
στήν πρόσκληση τοῦ Ὄρους, γιά νά καταθέσῃ τήν 
συμ βο λή του καί τήν συμπαράσταση σ’ αὐτό πού 
τό τε εὑρίσκετο ἐν περιστάσει. Στό Ὄρος πού τότε 
εἶ χε μεγάλη ἔλλειψη ἐμψύχου ὑλικοῦ, καί ὅπως λέμε 
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ἦ ταν «ἐγγύς ἀφανισμοῦ» ἀνθρωπίνως. Εἶναι γνωστό 
ἐκεῖ νο πού εἶχε εἰπεῖ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὅταν 
κα τά τούς ἱστορικούς ἑορτασμούς τῆς Χιλιετηρίδος 
εἶ δε μέν λαμπράς τελετάς ἀλλά ὀλιγοστούς Μονα
χούς, καί οἱ περισσότεροι εἶχαν λευκά γένια. Εἶχε πεῖ 
λοι πόν· «μά ἤλθαμε νά κάνουμε κηδεία τοῦ Ἁγίου 
Ὄ ρους;». Ὅμως ἡ Παναγία εἶχε τό σχέδιόν της, καί 
πά λιν ὡς καί πολλάκις μέ τήν μητρική της πρό νοια 
καί στοργή φρόντισε καί γέμισε καί πάλι τό Ἅ γιον 
Ὄ ρος μέ νέους καί φερέλπιδας Μοναχούς. Στό σχέ
διο τοῦ Θεοῦ αὐτό καί τῆς Παναγίας μας ἦταν καί ἡ 
ἔλευσις τοῦ Πατρός Γεωργίου εἰς τό Ὄρος. Ἡ συμ
βο λή του, καθώς καί τῶν ἄλλων βέβαια συνο δειῶν 
πού ἦλθαν ἀπό Μοναστήρια τοῦ κόσμου γιά τόν 
ἴ διο σκοπό, ἦταν καθοριστικῆς σημασίας.

Ἐκεῖνο πού χαρακτήριζε τόν Γέροντα ὅμως καί 
τόν ἔκανε νά ὑπερέχῃ ἦταν ἡ ἀγάπη του γιά τό Περι
βό λι τῆς Παναγίας καί τό πνεῦμα μαθητείας μέ τό 
ὁ ποῖο πλησίαζε πάντοτε τούς παλαιούς Γεροντά δες 
τοῦ Ὄρους. Προσπαθώντας ἀνελλιπῶς νά ἀποκο μί
σῃ ὅ,τι περισσότερο ἀπό τήν πεῖρα καί τήν γνῶσιν 
των, ἐπ’ ἀγαθῷ καί ὠφελείᾳ τοῦ ἰδίου προσωπι
κῶς ἀλλά καί τῆς τιμίας συνοδείας του καί ὅλων 
ἐ κείνων τῶν πολυαρίθμων πιστῶν πού τόν εἶχαν 
ὡς πνευματικόν ὁδηγόν καί ἀλείπτην, κληρικῶν καί 
λαϊ κῶν καί ἀρκετῶν Ἀρχιερέων.
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Ἐκεῖνο δέ πού εἶναι γνωστόν καί πανθομολογού
μενον καί πού χαρακτηρίζει τόν Γέροντα εἶναι ὁ ἀ
μέριστος σεβασμός, ἡ πατρική στοργή καί ἡ ἀ γά πη, 
μέ τήν ὁποία περιέβαλλε πάντοτε τούς πα λαι ούς 
Γρηγοριάτας Πατέρας. Τούς θεωροῦσε ὡς θεματοφύ
λακας ζῶντας καί ἐμψύχους τῆς κληρονομίας πού 
ἐμεῖς οἱ νεώτεροι παρελάβαμε. Οὐδέποτε συμπεριε
φέρετο ἀπέναντί των ἐξουσιαστικῶς καί ὑ πε ρο χι
κῶς, ἀλλά μέ πολύ σεβασμό τούς πλησίαζε πάν τοτε 
καί ὑπελόγιζε ἰδιαιτέρως στήν πεῖρα καί τήν σοφία 
των καί ἐμαθήτευε σ’ αὐτήν. Ὅλοι δέ γνωρίζουμε τό 
πῶς ἐγηροκομήθησαν μέ περισσή φροντίδα ἀπό τόν 
Γέροντα καί τούς ὑποτακτικούς του οἱ πα λαι οί Γρη
γοριᾶται Πατέρες, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι Μοναχοί 
ἀπό ἄλλα σκηνώματα τοῦ Ὄρους πού δέν εἶχαν 
συν οδεῖες καί κυριολεκτικῶς «ποῦ τήν κεφαλήν κλῖ
ναι».

Ὅπως προανέφερα, ἐσέβετο γενικῶς τούς παλαι
ούς Ἁγιορείτας ὡς φορεῖς μιᾶς μεγάλης παραδόσε
ως καί κληρονομίας, καί σάν μαθητής στεκό ταν 
δί πλα τους. Δύο ἀπό τούς παλαιούς καί κατα ξιω μέ
νους εἰς τόν Ἁγιορειτικόν κόσμον Πατέρας, τούς ὁ
ποί ους ἰδιαιτέρως ηὐλαβεῖτο καί ἐπλησίαζε πάντοτε 
μέ αὐτό τό πνεῦμα τῆς μαθητείας, ἦσαν καί οἱ σε
πτοί προκάτοχοί μου καί Γέροντες Χαράλαμπος καί 
Γαβριήλ. Τόν Γέροντα Γαβριήλ τόν αἰσθανόταν σάν 
στήριγμα καί παρηγορία, ἰδίως στά πρῶτα χρόνια 
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τῆς ἐγκαταβιώσεώς του στήν Μονή Γρηγορίου, ἀλλά 
καί μέχρι τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του πάντοτε τόν 
συμ βουλευόταν καί εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σ’ 
αὐ τόν καί αἰσθανόταν ἀσφάλεια μέ τίς πατρικές 
συμ βουλές καί παρεμβάσεις του. Τόν καλοῦσε πολύ 
συ χνά στίς πανηγύρεις τῆς Μονῆς Γρηγορίου καί 
τόν ἐπισκεπτόταν καί στήν Μονή μας ἕως καί τήν 
τε λευ τή του.

Ὅταν ἀργότερα ἦλθε στήν Μονή μας ὡς Ἡγούμε
νος ὁ μακαριστός Γέροντάς μας ΠαπαΧαράλαμ πος, 
συνδέθηκε καί μέ ἐκεῖνον μέ τόν ἀνάλογο δεσμό. 
Ἦλθε στήν ἐνθρόνισή του καί συμμετεῖχε στήν χαρά 
τῆς Μονῆς μας καί μίλησε προσφυῶς στήν Τράπεζα 
ἐκείνη τήν ἡμέρα, ἐξαίροντας τήν εὐλογία γιά τήν 
Μονή Διονυσίου μέ τήν ἤδη δημιουργηθεῖσαν ἀπό τόν 
Γέροντα Γαβριήλ καί τούς πρό αὐτοῦ Ἡγουμένους 
ἁγίαν παράδοσιν, στήν ὁποία ἦλθε νά συναφθῇ καί 
ἡ εὐλογημένη παρουσία τοῦ «χαρισματικοῦ», ὅπως 
τόν χαρακτήριζε, Γέροντος ΠαπαΧαραλάμπους. Εἶ
πε δέ τότε εἰς τήν ὁμιλία του, ὅτι αἰσθάνεται ἰδιαίτε
ρο προνόμιο τήν παρουσία ἑνός τέτοιου Γέροντος 
πλη σίον τῆς γείτονος Μονῆς του, τοῦ Γρηγορίου.

Ὅταν ἀργότερα ἡ πρόνοια, τό ἔλεος καί ἡ ἀνοχή 
τοῦ Θεοῦ ἀνέθεσεν εἰς τήν ταπεινότητά μου νά ἀ να
λάβω τήν Ἡγουμενίαν τῆς Μονῆς μας, τότε κυριολε
κτικῶς ὁ Γέροντας Γεώργιος ἦλθεν ἡ ὥρα νά ξε χρε
ώσῃ εἰς τό πρόσωπόν μου ὅσα πνευματικῶς ἔ λα βε 
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τρό πον τινά ἀπό τούς Γεροντάδες μας. Ἦταν κυ ριο
λε κτικῶς ὁ ἄνθρωπος πού μέ στήριξε παντοιο τρό
πως στίς δύσκολες ἡμέρες πού διῆλθα, στήν ἀρχή 
ἰ δί ως τῆς Ἡγουμενίας μου, καί ὑπῆρξε τό πρόσωπο 
πού μέ τήν μεγάλη πεῖρα του σάν Ἡγούμενος καί 
Πνευ μα τικός μέ βοήθησε μαζί μέ τόν ζῶντα εὐτυχῶς 
ἀ κό μη τότε μακαριστόν μου Γέροντα νά σταθῶ στά 
πό δια μου καί νά διέλθω τό μεγάλο ἐκεῖνο κλυδώνιον 
καί νά μπορέσω μέ ὑπομονή καί προσευχή νά ὑπο
μεί νω κάθε πειρασμό καί δοκιμασία τῆς νέας καί 
ἄ γνωστης γιά μένα Ἡγουμενικῆς διακονίας, «τῆς 
ὁ ποίας τό βά ρος», ὅπως ἔλεγεν ὁ ἴδιος, «γνωρίζει 
μό νον ὅποιος τό σήκωσε στούς ὤμους του».

Κυριολεκτικῶς ἡ παρουσία του δίπλα μας εἰς τήν 
γείτονα Μονή Γρηγορίου ἦταν στήριγμα καί πα ρη
γο ρία καί μᾶς γέμιζε ἀσφάλεια καί σιγουριά. Πάρα 
πολ λές φορές στό τηλέφωνο μιλῶντας μαζί του ἐπί 
πολλήν ὥραν εὕρισκα τήν λύση στά πάμπολλα προ
βλήματα καί τίς δυσχέρειες πού ἐδοκίμαζα.

Ὁ Γέροντας εἶχε ὡς κύριο χαρακτηριστικό τήν 
σύν ε ση καί τήν περίνοια, τήν διάκριση καί τήν ἐπιεί
κεια, χαρίσματα πού ἀπαραιτήτως πρέπει νά κο
σμοῦν ἕνα πνευματικό Πατέρα, καί δή ἕνα Ἁγιο ρεί τη 
Ἡ γού μενο. Εἶχε πατρική στοργή γιά τούς ὑπο τα κτι
κούς του. Ἤξερε νά ἀποφεύγῃ τίς ἀκρότη τες σέ ὅ λες 
τίς περιπτώσεις. Ἦταν ἄνθρωπος μέ βαθύ Ὀρ θό δο
ξο αἰσθητήριο. Ἤξερε νά ὑπερασπίζεται τήν Ὀρ θο
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δοξία σέ κάθε εὐκαιρία, ἀλλά ἤξερε καί νά ἀ γα πᾷ 
καί νά δέχεται πατρικῶς καί νά βοηθῇ καί μέ τήν 
πα τρική του στοργή νά μεταβάλλῃ κάθε καινοτο
μοῦν τα καί κακοδοξοῦντα. Ἐβίωνε ἰδιαίτερα τό τοῦ 
Παύ λου «τό ἐπιεικές ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀν
θρώ ποις» (Φιλ. δ΄ 5).

Ὅταν ἀνεφύοντο διάφορα προβλήματα καί ὁποι
εσ δήποτε δυσχέρειες στήν Ἱερά Κοινότητα, στίς δι
πλές συνάξεις, οἱ παρεμβάσεις του ἦταν καθορι στι
κές γιά τήν λύση καί τήν ἀγαθή ἔκβασή των. Τό 
Ἅ γι ον Ὄρος τό ἔβλεπε πάντοτε σάν μία ὁλότητα. 
Ὅ πως συνήθιζε νά λέγῃ, «τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἕνα 
Μο να στή ρι μέ μία Ἡγουμένη, τήν Κυρία Θεοτόκο».

Ἦταν πρωτοποριακή ἡ προσφορά του στό νά ἀ
γα πήσῃ ὁ κόσμος τόν Μοναχισμό, τότε πού ἐπικρα
τοῦσε πολύ ἀντιμοναχικό πνεῦμα καί ἀκόμη ὑπῆρχε 
μεγάλη προκατάληψη ἀπέναντί του καί ἄγνοια γιά 
τό τί εἶναι. Μέ τίς συχνές του ὁμιλίες σέ διάφορες Ἐκ
κλησιαστικές ἐπαρχίες, πού πραγματοποιοῦσε ὑ πα
κούοντας στίς προσκλήσεις πολλῶν Ἀρχιερέων πού 
εἶχαν κατανοήσει τό περιεχόμενο καί τήν βαρύτη τα 
τῶν λόγων του, ἐπηρέασε βαθύτατα πλήθη ψυ χῶν 
εἰς τό νά γνωρίσουν τήν ἀληθῆ Ὀρθόδοξον παράδο
σιν καί τήν ἐν Χριστῷ ζωήν. Μέ τίς ὁμιλίες του αὐ
τές, ἀλλά καί μέ τά πολυάριθμα κείμενά του, ἔ κα νε 
γνωστόν τόν Μοναχισμό στόν πολύ κόσμο. Ἐ νῶ τά 
χρό νια ἐκεῖνα ἄλλοι μεγάλοι καί σπουδαῖοι Ἐκ κλη
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σια στικοί παράγοντες εἶχαν στάση ἀδιάφορη καί 
ἐνίο τε πολεμική κατά τοῦ Μοναχισμοῦ, ἐκεῖνος διεῖ
δε μέ τά δέρκοντα καί μακράν βλέποντα πνευματικά 
του μάτια τήν ἀξία του καί τήν ζωτική του σημασία 
γιά τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί ἀντάλλαξε 
τήν πανεπιστημιακή ἕδρα μέ τό Μοναχικό ράσο, 
«τόν τῆς ἀληθοῦς φιλοσοφίας τρίβωνα», κατά τούς 
Ἁ γίους Πατέρας.

Πάνω ἀπ’ ὅλα εἶχε τήν βιωματική καί ἐμπειρική 
Θε ο λογία καί τήν ἀληθῆ καί θεοποιό προσευχή. Ἡ ὁ
μι λία του πάντοτε, εἴτε σέ διαπροσωπική ἐπικοινω
νία εἴτε σέ πολυπληθῆ ἀκροατήρια, ἀπέπνεε ἄ ρω μα 
Ὀρ θοδοξίας κυριολεκτικῶς. Ἐκτός δέ ἀπό τίς ἀ ναρί
θμητες ὁμιλίες του, πού εὐτυχῶς ἔχουν ἠχο γραφη θῆ 
καί ὑπάρχουν ἐνίοτε καί καταγε γραμμένες, κα τέ λι
πεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν πλῆθος σπου δαί ων Ἐκκλη σι
α στικῶν συγγραμμάτων καί σάν ἄλλος Μέγας Βα
σί λειος «καί θανών ὁμιλεῖ ἐκ τῶν βίβλων» του εἰς 
τό διηνεκές.

Ἐπίσης ὁ Γέροντας ἦταν μέγας σιτοδότης καί ἑ
στι ά τωρ πνευματικός καί ὑλικός ἀναριθμήτων προσ
κυ νητῶν, πού ὡς ἔλαφοι διψῶσαι προσέτρεχον στήν 
Μονή Γρηγορίου, γιά νά βροῦν ἀνάπαυσιν καί στή
ριγμα ψυχικόν. Ἡ φιλοξενία του πάντοτε κυριολεκτι
κῶς Ἀβραμιαία. Τήν φιλοξενία δέν τήν θεω ροῦ σε ὡς 
παρωνυχίδα καί κάτι δευτερεῦον τῆς ζωῆς τῶν Μο
ναχῶν, ἀλλά μέρος τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί προσφο
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ρᾶς των. Ἐφρόνει ὅτι, ἐάν οἱ μεγάλοι Ὅ σι οι καί 
πα λαιοί Πατέρες τῆς ἐρήμου, πού ἦσαν ἄν θρω ποι ἄ
κρως ἡσυχαστικοί καί ἀπερίσπαστοι, ὅ μως οὐ δα μῶς 
ἀμελοῦσαν τήν φιλοξενίαν καί δοχήν πο λυ α ρί θμων 
προσκυνητῶν, ὅπως ὁ Ἅγιος Σάββας, πού εὐ θύς ἐξ 
ἀρ χῆς τῆς ἱδρύσεως τῆς Λαύρας του ἔ κτι σε καί τό 
εἰσ έτι ὑπάρχον καί λεγόμενον ξενοδο χεῖ ον, πό σῳ 
μᾶλ λον ἐμεῖς, πού δέν ἔχομε οὔτε τά μέ τρα ἐ κεί νων 
οὔ τε τό ἀπερίσπαστον καί ἐκτενῶς προσ ευ χητικόν, 
πρέ πει νά δεχώμεθα ἀδελφικῶς καί μετά πολ λῆς 
σπου δῆς νά φιλοξενοῦμε καί νά ἀναπαύωμε τούς 
ἐ πι σκε πτομένους ἡμᾶς προσκυνητάς! Ἔλεγε χα ρα
κτη ρι στικῶς ὅτι «τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ὁ τόπος ὅ που 
κα θα ρί ζεται τό αἷμα τῆς Ὀρθοδοξίας», ἐννοῶντας 
ὅ τι ἐδῶ ἔρχονται οἱ πιστοί καί καθαίρονται πνευ
μα τι κῶς μέ τήν μετάνοια, τήν ἐξομολόγηση καί τήν 
προσ ευχή.

Ἀλλά καί σάν ἄλλος Κοσμᾶς Αἰτωλός ἄκουσε 
καί ἐκεῖνος τήν φωνή τοῦ Ἀποστόλου· «μηδείς τό 
ἑ αυ τοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ 
Κορ. ι΄ 24). Κατάλαβε ὅτι οἱ ἀπαιτήσεις τῶν και ρῶν 
ἐ πι βάλ λουν πράγματα πού παλαιότερα δέν ἦσαν 
αὐ το νό η τα εἰς τά πλαίσια τῆς Μοναχικῆς διακο νί ας 
καί προσφορᾶς. Καί ἔτσι συνεργασθείς μέ τό Πα
τρι αρ χεῖον Ἀλεξανδρείας, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλ βα
νίας Ἀναστάσιον καί μέ τό Πατριαρχεῖον Ρου μα νί
ας, ἔστειλε ἀξίους καί χαρισματούχους ἀδελφούς, οἱ 
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ὁποῖοι σέ αὐτές τίς Ἐκκλησίες, ἀλλά ἰδίως στήν Ἀ
φρική, ἄφησαν ἀνεξίτηλη τήν σφραγίδα τῆς προσφο
ρᾶς καί διακονίας των. Εἷς δέ ἐξ αὐτῶν, ὁ μακα ρι
στός πατήρ Κοσμᾶς, ἐσφράγισε καί μέ τό αἷμά του 
αὐ τήν τήν προσφορά, γενόμενος κατά προαίρεσιν 
Μάρ τυρας.

Ἀλλά καί ἀπέναντι στό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας 
κέν τρον, τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, «τόν ἁ
γιώ τερον τόπον τῆς Εὐρώπης», ὅπως ἔλεγε ὁ ὁμόψυ
χός του Γέρων Γαβριήλ ὁ Διονυσιάτης, ἡ εὐλάβεια 
καί ἡ ἀφοσίωσίς του ἦταν μοναδική. Τόν Πατριάρχη, 
ὅ πως μᾶς εἶπε, τόν ἐγνώριζε ἀπό Διάκονον καί ἐπί 
σει ράν ἐτῶν εἶχε σύνδεσμον μαζί του. Πάντοτε ἔλε
γε· «αὐτός ὁ Πατριάρχης ἔχει φόβον Θεοῦ». Ὁσάκις 
δέ ἀνεφύοντο προβλήματα καί διαφορές μεταξύ Ἁ
γίου Ὄρους καί Φαναρίου, πρᾶγμα ἀνθρώπινον καί 
ἀ να πόφευκτον, πάντοτε ἤξερε νά λειτουργῇ εἰρηνο
ποι ῶς καί νά γαληνεύῃ καί νά αἰθριάζῃ τήν τα ρα
γμέ νη ἀτμόσφαιρα. Τήν ἀγάπη του καί τόν σεβα σμό 
του πρός τήν ἐμπερίστατον Ἐκκλησίαν τήν ἀ πέ δει ξε 
πολλάκις ἐμπράκτως σύν τοῖς ἄλλοις καί μέ τό νά 
ἀποστέλλῃ κατά καιρούς ἀδελφούς τῆς Μο νῆς του 
στήν Πόλη καί νά ἐξυπηρετῇ ἐφημερια κῶς καί ἱε ρο
ψαλτικῶς στήν Χάλκη, ἀλλά καί στήν Γραμματεία τοῦ 
Φαναρίου, σέ ἐποχές πολύ δύσκολες καί μέ μεγάλη 
λειψανδρία στήν Μητέρα Ἐκκλησία. Πολ λοί δέ Ἀρ
χι ε ρεῖς τοῦ Πατριαρχείου τόν εἶχαν Πνευματικόν 
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Πατέρα καί ὁδηγόν, στήριγμα καί παρηγορία στήν 
ἐκεῖ δυσχερῆ καί ὑπό τάς γνωστάς συνθήκας διακο
νί αν των. Καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πάντοτε 
ἀναφέρεται μέ ἰδιαίτερο σεβασμό καί ἐκτίμηση πρός 
τό σεπτόν του πρόσωπον καί ἐξαίρει τό μέγεθος τῆς 
προσωπικότητός του.

Ἕνα ἄλλο σημεῖο πού πρέπει κανείς νά δῇ εἶναι 
καί τό γεγονός τῆς παραιτήσεώς του γιά λόγους ὑ
γείας ἀπό τήν Ἡγουμενία. Πάρα πολλές φορές βλέ
πουμε Ἐκκλησιαστικούς Ἄρχοντας, Ἡγουμέ νους, Ἀρ
χιερεῖς καί Πατριάρχας, οἱ ὁποῖοι δέν δύνανται λό γῳ 
ἡλικίας προχωρημένης καί λόγῳ προβλημάτων ὑ γεί
ας νά ἐπιτελέσουν τά καθήκοντά των καί τίς ὑπο
χρε ώσεις των ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. 
Καί ἀπορεῖ κανείς, πῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί πολ λές 
φο ρές δέν ἔχουν ἐπίγνωση, νά πῶ, τό θάρ ρος ἤ τήν 
πνευ μα τικότητα, νά ἀποσυρθοῦν καί νά ἀφή σουν 
κά ποι ον ἄλλον νεώτερο καί ἱκανό νά ἀν τα πε ξέλ θῃ 
σ’ αὐτά πού οἱ ἴδιοι πλέον ἀδυνατοῦν. Αὐτό τελι κῶς, 
ἀσφαλῶς χρειάζεται πνευματικότητα, πρᾶ γμα πού 
εἶχε ὁ Πατήρ Γεώργιος, ὅπως εἶχαν καί οἱ ὁμοϊ δε ά
ται καί ὁμόψυχοί του Γεροντάδες μας Γα βριήλ καί 
Χαράλαμπος. Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνος πα ραιτήθηκε καί 
ἄφησε ἄξιο διάδοχο, ἐνῶ ζοῦσε ἀκό μη, τόν ἀ γα πητό 
καί σεμνό Πατέρα Χριστοφόρο, φο ρέα τῆς πα ρα δό
σε ως καί τῆς κληρονομίας τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος 
Γε ωρ γίου. Εἶναι πολύ σημαντικό ἕνας ἡ γού με νος νά 
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ἀ φήσῃ διάδοχο ἐνῶ ζῆ. Ἡ ἀλλαξοηγου με νία τότε εἶ
ναι πολύ πιό ἀνώδυνη καί φυσική. Καί ἐπίσης ὁ νέ ος 
Ἡγούμενος ἔχει τόν ζῶντα εἰσέτι Γέρον τα καί προ
κά τοχό του δίπλα του, πού μέ τήν πεῖρα καί τήν εὐ
λο γία του ἀποτελεῖ μέγα στήριγμα καί ἀντι λή πτο ρά 
του. Αὐτό τό ἔζησα προσωπικῶς καί μπο ρῶ νά τό 
βε βαιώσω ἀπολύτως. Ὅπως εἶπα προ οι μια κῶς, κα
τά τό γραφικόν, «τελευτήσαντος ἀν δρός δικαίου 
οὐκ ὄλλυται ἐλπίς·... Υἱός γάρ δίκαι ος γεννᾶται εἰς 
ζω ήν». Ὄντως τελευτήσαντος τοῦ Γέροντος Γε ωρ γί
ου, ὁ ὀνόματι καί πράγματι Χριστοφόρος, διά δο χός 
του καί Καθηγούμενος, ἀνέλαβε πλέον τήν Ἡ γου με
νί αν καί διαδοχήν ἐκείνου. Βεβαίως ἡ εὐθύνη τερα
στία μιᾶς τοιαύτης διαδοχῆς, ἀλλά καί ἡ εὐχή τοῦ 
μα καριστοῦ Γέροντος μεγάλη καί εὐπαρρησία στος 
εἰς τόν Θεόν καί πρόξενος ἀγαθῶν καρπῶν πνευ μα
τι κῶν.

Τό σημερινόν μνημόσυνον καί ἡ εὐλογημένη μας 
σύναξη ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ Γέροντος Γεωργίου 
μᾶς παρηγορεῖ καί εἶναι σάν νά τόν ξαναβλέ που με 
πάλιν εὑρισκόμενοι ἐδῶ εἰς τάς αὐλάς τοῦ Γρηγο
ρί ου, ὅπου ἔζησε καί ἠσκήθη καί προσέφερε τούς 
τι μίους ἱδρῶτας καί τά ἐν Χριστῷ παλαίσματά του. 
Εὐ χόμενοι ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυ χῆς 
του, ἐπιτελοῦμεν ἐλάχιστον ἀντίδωρον εἰς τά τόσα 
πού τοῦ ὀφείλομεν. Ὅπως εἶπα καί πρίν, κατα θέ του
με ἕνα ἄνθος εὐλαβείας καί ἀγάπης πρός αὐτόν εἰς 
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τόν σεπτόν του τάφον. Παραλλήλως δέ προσ βλέ πον
τες εἰς τήν παρρησίαν, πού πιστεύομεν ὅτι ἔχει πρός 
Θεόν, τοῦ ζητοῦμε νά μή παύσῃ νά πρεσβεύῃ ὑ πέρ 
ἡμῶν. Νά μή παύσῃ νά πρεσβεύῃ γιά τό Ἅγιον Ὄ
ρος πού τόσο ἠγάπησε, νά πορευώμεθα πάντοτε καί 
ἐ μεῖς ἐντός τῶν θεσμίων, τῶν παραδόσεων καί τῶν 
Τυ πικῶν πού παρέδωσαν οἱ πρό ἡμῶν Ἅγιοι Πατέ
ρες. Νά πρεσβεύῃ ἰδιαιτέρως γιά ὅσους ἀπό ἐμᾶς 
ἔ χουμε ἐπωμισθῆ τό βάρος ψυχῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός 
ἀπέ θανε καί γιά τίς ὁποῖες θά δώσωμεν ἀπολο γίαν 
ἐπί τοῦ ἀπαραλογίστου καί φρικτοῦ βήματος τοῦ 
Σω τῆρος ἡμῶν. Νά εὔχεται γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία, 
τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, σήμερον 
πού ἔχει νά ἀντιμετωπίσῃ τόσα πρωτόγνωρα προ
βλή ματα καί ἀντιθέσεις, ἐχθρούς αἰσθητούς καί νοη
τούς. Γιά τήν ἱερά ἀδελφότητα, πού μέ τήν Χάρη τοῦ 
Θεοῦ καί τούς ἀγῶνες του ἐδημιούργησε, γιά τήν ἐν 
Χριστῷ αὔξησίν της καί προκοπήν. Ἄς εὔχεται γιά 
τήν ἑνότητά της, γιά τήν ἑνότητα ὅλων μας, ἀφοῦ 
«ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἑνότητι», «ἵνα ὦμεν ἕν», κατά τήν 
θέ λησιν καί προσευχήν τοῦ Κυρίου, ᾯ ἡ δόξα καί ἡ 
τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ(*)

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας 
Ἀρχιμανδρίτου Ἐλισαίου

Σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀγα
πη τοί μου ἀδελφοί τοῦ Μετοχίου αὐτοῦ τῆς Ἱε

ρᾶς Μονῆς Γρηγορίου, ἀλλά καί ὅσοι στό μνημόσυ νο 
αὐτό παρευρίσκεσθε γιά νά τιμήσετε τόν μα κα ρι στό 
Γέροντα Γεώργιο.

Ὁ ἀγαπητός μου Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Γρηγορίου, Γέροντας Χριστοφόρος, μέ παρεκάλεσε 
καί μοῦ ἔκανε τήν ἰδιαίτερη τιμή νά μέ προσκαλέσῃ 
στήν ἐτήσιο Παννυχίδα τοῦ Γέροντος, ὁ ὁποῖος «ἐν 
οὐ ρανίοις θαλάμοις» περιπατῶν τώρα, εἶναι πλέον 
Πα τήρ ὅλων μας. Ἀνήκει στήν χορεία τῶν Πατέρων 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στήν χορεία τῶν Πατέρων, ὅπως 
εἶ πε ὁ Σεβασμιώτατος. Εἶναι Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας. 

(*) Λόγος ἐπιμνημόσυνος (ἀπομαγνητοφωνημένος) εἰς τόν μακαρι
στόν Γέ ροντα ἡμῶν, Ἀρχιμ. Γεώργιον, ἐκφωνηθείς εἰς τόν ἱερόν Μετο
χι ακόν Να όν τῆς ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου», κατά 
τό ἐν αὐ τῷ τελεσθέν ἐτήσιον Μνημόσυνον αὐτοῦ, τῇ 25ῃ Μαΐου/7ῃ 
Ἰ ουνίου 2015.
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Εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατο καί γιά τήν ὑποδοχή, 
γιά τήν ἀγάπη, γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού μᾶς ἔ χει 
καί γι’ αὐτή τήν συγκινητική συμμετοχή ἐδῶ στό 
μνη μόσυνο. Ἀσφαλῶς ἡ παρουσία του καί τά ἐμ
πνευ σμένα πάντοτε αὐθόρμητα λόγια του μᾶς χα
ρο ποι οῦν καί μᾶς ἐνισχύουν. Καί ἐπικαλούμαστε 
τήν εὐ λογία του γιά τήν ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς τοῦ 
μα κα ρι στοῦ Γέροντος.

Σεβασμιώτατε, σήμερα τελοῦμε τό ἐτήσιο μνημό
συνο τοῦ Γέροντος. Καί, ὅπως λέμε στό Ἅγιον Ὄρος, 
αὐτό τό μνημόσυνο ὀνομάζεται Παννυχίδα. Πανα γι
ορειτική συνήθεια εἶναι αὐτή ἡ Παννυχίδα, καί τε
λεῖται ἐπισήμως στά σαράντα καί στό ἔτος γιά κά
θε κεκοιμημένο μοναχό, ἀλλά καί ἀνεπισήμως κάθε 
Σάβ βατο στό Κοιμητήριο γιά ὅλους τούς πατέρας 
καί γιά ὅλους τούς Χριστιανούς. Εἶναι ὡραιοτάτη 
ἀ κο λουθία, πολύ παρηγορητική καί μέ ἐπουράνια 
μη νύ ματα, σύνοψις τῆς ὁποίας ἦταν τά τροπάρια 
πού ψάλαμε, τά Εὐλογητάρια καί τό «Μετά πνευ
μά των…».

Δέν θά ἦταν ὑπερβολή, ἀδελφοί μου, νά ποῦμε ὅ
τι ὁ μακαριστός Γέροντας ἦταν «ὁ ποιμήν ὁ κα λός» 
γιά ὅλους μας, ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους, 
καί «πάντες εἰς αὐτόν, ὡς εἰς ἀρχέτυπον εἰκό να 
βλέ πουσι, καί τά παρ’ αὐτοῦ λεγόμενα καί πρατ
τό με να, ὡς ὅρον καί νόμον λογίζονται», ὅπως μᾶς 
λέ γει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος (Λόγ. ΛΑ΄, Πρός 
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Ποιμένα, κγ΄). Ἦταν καί ποιμήν καί κυβερνήτης καί 
δι δάσκαλος καί ἰατρός, ὥστε ἐμεῖς οἱ νοσοῦντες, οἱ 
ἄρ ρωστοι, καί μόνον νά τόν βλέπαμε χαιρόμασταν. 
Καί ἴσως καί τίποτε νά μή μᾶς πρόσφερε, μόνον ἡ 
θέα του, μόνον τό πρόσωπό του, μᾶς ἀρκοῦσε. Δέν 
λε γό ταν ποιμήν, ἀλλά τό ἀποδείκνυε. Καί πῶς; Δι’ 
ἀ γά πης. Δι’ ἀγάπην ὁ Κύριος ἐσταύρωται, λέγει ἡ 
Γρα φή (πρβλ. Ἰω. ιε΄ 13). Ἀλλά ὄχι μόνο μέ τήν ἀγά
πη, ἀλλά καί μέ τήν νουθεσία, μέ τόν λόγο, μέ τήν 
συγ γραφή, μέ τό παράδειγμα, τήν ταπείνωσι, τήν ἀ
πά θεια, μέ τήν στρατηγική του, πού ἐγνώριζε πολύ 
κα λά τήν θέσι καί τήν τάξι τοῦ καθενός, μέ τό νά 
προ η γῆται ὁ ἕτερος.

Τόσους μοναχούς ἔκανε, καί πόσοι ἀπό αὐτούς ὑ
πηρετοῦν μέ θυσία ὄχι μόνον τό Ἅγιον Ὄρος ἀλλά καί 
τίς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας! Καί ὅπως, κατά θείαν 
συγκυρίαν, κατά τήν διάκρισι τοῦ Γέροντος, ὅπως 
εἶ πε καί ὁ Σεβασμιώτατος, καί αὐτό τό Μετόχι ἔτσι 
λει τούργησε ἐδῶ. «Μή μακαρίσῃς», λέγει ὁ ἅγιος 
Ἰω άν νης τῆς Κλίμακος, «αὐτούς πού προσφέρουν 
χρή ματα, ἀλλά ἐκείνους πού ἀφιερώνουν στόν Χρι
στό λογικά πρόβατα» (ἔνθ’ ἀνωτ., Ϟ΄).

Ὁ λόγος του ἦταν Χριστοκεντρικός, ὅπως γράφει 
στόν Πρόλογο τῆς νέας ἐκδόσεώς του τό Μοναστήρι. 
Βοηθοῦσε τόν ἀκροατή νά ἀγαπήσῃ τόν Χριστό, νά 
ἐπιθυμήσῃ τήν ἄσκησι καί νά θυσιάσῃ τόν ἐγωϊσμό 
του, νά δείξῃ ἀγάπη, νά κάνῃ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
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νά ἑνωθῇ μέ τόν Θεό. Δέν ἔπαυε νά τονίζῃ τήν ἀλή
θεια ὅτι σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ θέ ω
σις. Μέ ἀφορμή τά ἑορτολογικά γεγονότα σχο λία ζε 
πάντοτε τίς ἑορτές στό Μοναστήρι καί ἀλλοῦ. Ὁ Γέ
ρον τας ἀγαποῦσε ἐπίσης ἀπεριόριστα τήν Πανα γία. 
Αὐ τό ζωγραφίζεται ἔντονα στίς ὁμιλίες του. Τό νιζε 
ἰ δι αίτερα τόν ρόλο τῆς Παναγίας μας, τῆς Ὑ περ α γίας 
Θεοτόκου, στήν Ἐνανθρώπησι τοῦ Χρι στοῦ, στήν σω
τηρία μας, στήν ἄσκησι τῆς κατά Χρι στόν ζω ῆς.

Ὅμως δέν πετοῦσε, ὅπως λέμε, στά σύννεφα. Ὅ
ταν ὡμιλοῦσε, εἶχε συναίσθησι καί τῶν προβλημάτων 
τῶν ἀνθρώπων. Ἀναφερόταν σ’ αὐτά μέ σκοπό νά 
βροῦν οἱ ἄνθρωποι παρηγορία, νά στηριχθοῦν στήν 
πίστι καί νά τά ἀντιμετωπίσουν μέ προοπτική τήν 
σωτηρία. Στίς ὁμιλίες του δέν ξεχνοῦσε τούς προσ
κυ νητάς πού ἦσαν παρόντες καί τόν ἄκουγαν στό 
Μο να στήρι ἤ κατά καιρούς ἐπισκέπτονταν τά Μετό
χια. Ὁ λόγος του ἀπέβλεπε καί στήν δική τους ὠ
φέ λεια.

Πρό παντός ὁ Γέροντας μιμούμενος τούς Πατέ ρας, 
«τήν ἀκε ραία πίστι καί τά εὐσεβῆ δόγματα» ἄφησε 
«πρίν ἀπ’ ὅλα καί πάνω ἀπ’ ὅλα, κληρονομία στά 
τέκνα του, ὥστε ὄχι μόνο τά τέκνα του ἀλλά καί τούς 
ἐγγόνους του νά ὁδηγήσῃ στόν Κύριο διά τῆς ὁδοῦ 
τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπως ἀκριβῶς λέγει πάλι ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης, ὁ ἀγαπητός μας συγγραφέας τῆς Κλίμακος 
(ἔνθ’ ἀνωτ., Ϟζ΄). Καί τό δείχνουν αὐτό οἱ «τελευταῖες 
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ὑποθῆκες» τοῦ Γέροντος πού περιέχονται στό πε ρι
ο δικό τῆς Μονῆς «Ὅσιος Γρηγόριος», ὅταν τίς ἄφη
νε σάν παρακαταθήκη στήν Ἀδελφότητα. Ἄφησε 
τήν ἀγάπη εἰς ἀλλήλους, τήν ἀποδοχή τοῦ ἑνός ἀπό 
τόν ἄλλο, τό ἀσκητικό φρόνημα τό ἁγιορειτικό καί 
τήν συγχωρητικότητα μεταξύ μας, πού τήν ἔνιωθε 
καί τήν θεωροῦσε προϋπόθεσι ἑνώσεως μέ τόν Θεό. 
«Δέν τά ἔχεις καλά μέ τόν ἄλλο; Δέν θά δῇς Θεό». 
Ἀλ λά, κυρίως, ἄφησε παρακαταθήκη, ὅπως εἴπαμε, 
τήν ἀκεραία πίστι καί τήν ἑνότητα.

Δρῦς, λοιπόν, τῆς Ὀρθοδοξίας, μπορεῖ νά χαρα
κτη ρισθῇ ὁ Γέροντας, στόν ἴσκιο τῆς ὁποίας πολλοί 
ἀ ναπαύθηκαν καί ξεκουράστηκαν, οἱ ἁπανταχοῦ τῆς 
Οἰ κουμένης Ὀρθόδοξοι, καί ὄχι μόνον. «Πηγή ὕ δα
τος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. δ΄ 14), ἀ πό 
τήν ὁποία ὅποιος ἔπινε ξεδιψοῦσε καί, ὅπως ἡ Σα
μα ρεῖτις, δέν διψοῦσε πλέον. Ροῦς ἀρωματοφόρος 
ἦταν ὁ νοῦς του, καί εἵλκυε μέ τήν εὐωδία του τούς 
πλησιάζοντας, ὄχι μόνον διότι εὐωδίαζαν τά λό για 
του πού ἦσαν γλυκύτερα καί ἀπό τό μέλι, ἀλ λά καί 
διότι ἡ προσφορά τους ἦταν εὐγενής καί θερα πευ
τι κή. Δέν ὠνείδιζε οὔτε ἐπενέβαινε βίᾳ, ἀλλά νου
θε τοῦ σε. Ἐφήρμοζε τό τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου πού 
ἔλεγε: «Πρόσελθε ἐκείνῳ (τῷ σφάλλοντι καί ἁ μαρ
τά νοντι) καί εἰπέ μικρόν ἐγκώμιον τοῦ ἀδελφοῦ, ἀ
πό τῶν ἄλ λων ὧν ἔχει πλεονεκτημάτων αὐτό συν
τι θείς… ἀνάμι ξον ἐγ κώμιον τοῖς ἐλέγχοις» (Εἰς τήν 
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Α΄ Κορινθ. PG 61, 379). Διότι κάτι καλό θά ἔχῃ, δέν 
μπο ρεῖ νά εἶ ναι ὅλα κακά στόν ἄλλον. «Ἀνάμιξον ἐγ
κώ μιον τοῖς ἐ λέγχοις», νά ἀναμειγνύῃς τό ἐγκώμιο 
μέ τούς ἐ λέγ χους. Ἔτσι καί ὁ ἔλεγχος τοῦ Γέροντα 
γι νό ταν εὐ πρόσ δε κτος μέ τό ἐγκώμιο, ἀλλά αὐτό 
δέν τούς ἔκανε νά ἐπαναπαύωνται, διότι ἔβλεπαν 
τά δικά τους σφάλ ματα.

Ὅλοι πήραμε εὐλογία ἀπό τά χέρια του, ὅλοι κα
θήσαμε στά πόδια του νά ἀκούσωμε ψυχωφελῆ, ὅ
λοι δοκιμάσαμε τόν γλυκύ καί στερρό ἄρτο τῆς δι
δα σκαλίας του, ὅλοι σκύψαμε καί ἤπιαμε ἀπό τά 
κα θαρά νάματα τῆς πίστεώς μας, ἐπίσκοποι, ἱε ρεῖς, 
μο ναχοί, μοναχές, λαϊκοί, πιστοί, οὐδέτεροι, ἑ τε ρό
δο ξοι, ἑτερόθρησκοι, καί οἱ πάντες στό Ὄρος, κοι
νο βι ά τες, σκητιῶτες, κελλιῶτες, ἐρημίτες, ὅλοι ἀπο
λάμ βαναν τῆς ἀγάπης τοῦ καλοῦ του λόγου καί τῆς 
ἀ κρι βεί ας του, ὅλο τό Ἁγιώνυμον Ὄρος, καί ἰδι αί
τερα τά διοικητικά του ὄργανα, δηλαδή ἡ Ἱερά Κοι
νό της, οἱ μεγάλες Συνάξεις τῶν ἡγουμένων καί τῶν 
ἀν τι προσ ώ πων. Ὅλοι αὐτοί ἀπήλαυσαν ἀπό τόν λό
γο του καί τό παράδειγμά του.

Ἐμεῖς (κάνω μία παρένθεσι) πού ἤμασταν μικρό
τεροι καί τόν εἴχαμε δάσκαλο στό Πανεπιστήμιο, 
τόν ἀκούγαμε καί ἐκεῖ. Τό γραφεῖο του στό Παν
επιστήμιο ἦταν πάντα ἀνοικτό γιά μᾶς. Καί φυσικά 
μερικοί ἀπό μᾶς μέ τόν Γέροντα Αἰμιλιανό πήγαμε 
στό Ἅγιον Ὄρος. Πήγαμε, ἀλλά μέσα μας ἦταν σάν 
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νά τόν περιμέναμε στό Ἅγιον Ὄρος. Καί ὅταν ἦ ταν 
στό μοναστήρι τοῦ Ἀρμᾶ, ὅταν πρωτοπῆγε ἐκεῖ στόν 
Δεσπότη Νικόλαο –εἶχε γίνει ἱερομόναχος καί ἀ νέ
λαβαν ἐκεῖνο τό μοναστήρι μέ μερικούς μονα χούς– 
τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Γέροντας ὁ δικός μας τό 1974 
καί τόν ρώτησε ὁ Γέροντας Γεώργιος: “Τί νά κά νω 
Γέροντα; Πολλά προβλήματα ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἐδῶ. 
Νά πᾶμε στό Ἅγιον Ὄρος;”. Τοῦ ἀπήντησε ὁ Γέρον
τας Αἰμιλιανός: “Ἔχετε κάποια δυσκολία;”. Τοῦ λέ
ει: “Ὄχι”. “Ἔ, τότε, ἄς τό ἀφήσωμε λίγο”. Ἀλλά 
με τά προέκυψε δυσκολία. Ἦταν τότε μία περίοδος 
δύ σκο λη, ἄς τήν ποῦμε ἔτσι, καί ταραχώδης. Καί 
ἦρ θαν στό Ἅγιον Ὄρος –οἱ παλαιότεροι πατέρες οἱ 
Γρη γο ριά τες τά θυμοῦνται αὐτά– καί ἐμεῖς τούς φι
λο ξε νή σαμε καί τούς κάναμε τυπικά μοναχούς τῆς 
Σι μω νό πε τρας γιά δεκατρεῖς ἡμέρες. Εἴκοσι Ἰουλίου 
μέ τό νέο ἦρθαν στό Ἅγιον Ὄρος, εἴκοσι Ἰουλίου μέ 
τό πα λιό πῆγαν στήν Μονή Γρηγορίου. Ἔ, τότε ἦ ταν 
με γά λη ἡ χαρά μας. Ξαναθυμηθήκαμε ὅλα τά πα λιά 
μας καί ὅλη αὐτή τήν διαδρομή πού εἴχαμε κά νει 
στό Παν ε πι στήμιο, πού τόν εἴχαμε τότε καί σάν δά
σκα λό μας ἀλλά καί σάν ἕνα φίλο μας, ὁ ὁ ποῖ ος μᾶς 
φρόν τι ζε καί πνευματικά καί πρακτικά.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου 
κ. Ἰωσήφ εἶπε στό σαρανταήμερο μνημόσυνο, τό πε
ρα σμένο ἔτος δηλαδή, ὅτι τό Ἅγιον Ὄρος βρῆκε 
στό πρόσωπο τοῦ Γέροντα μία μεγάλη Οἰ κου με νι
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κή προσωπικότητα, ἡ ὁποία ἐλάμπρυνε τό ἀ θω νι κό 
ὄνο μα. Ἐξ ἄλλου ὁ Οἰκουμενικός Πατρι άρ χης μας 
ἀλ λά καί ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ ἐξέφρα σαν τήν εὐα
ρέ σκειά τους γιά τήν προσφορά του στήν Ἐκ κλη σία 
καί τήν ἀθωνική πολιτεία. Καί διετράνωσε ἡ Ἱ. Κοι
νό της τήν «ἱστορικήν συμβολήν» τοῦ Γέροντος «εἰς 
τήν γενομένην ἀνανέωσιν τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἁγιορειτι
κοῦ μοναχισμοῦ», ὡς Πατρός τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορί
ου, «ὁμοῦ μετά τῆς πολυτίμου συμμετοχῆς καί συν
εισφορᾶς εἰς τά κοινά τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τό που, τόν 
ὁποῖον ἐγκαρδίως ἠγαπήσατε» –πολύ ἀγα ποῦ σε ὁ 
Γέ ροντας τήν Παναγία καί τό Ἅγιον Ὄ ρος– «καί ἐ
πα ξίως μετά πιστότητος πολλάκις ἐξεπροσωπήσα τε 
εἰς ἀναληφθείσας ἀποστολάς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Κοι
νό τητος». Εἴχαμε τήν εὐλογία σέ πολλές ἐπιτρο πές 
νά συμμετέχουμε, νά πᾶμε μαζί, νά μιλᾶμε, νά κου
βεντιάζουμε, νά ἀναφερόμαστε στά διάφορα προ
βλή ματα. «Ἡ ὅλη πορεία», γράφει ἡ Ἱ. Κοινότης, 
«τῆς πολυετοῦς καί εὐκάρπου Ὑμῶν Καθηγουμενί
ας, στοι χοῦσα εἰς τό παράδειγμα ἀειμνήστων προ
κα τόχων Ὑμῶν, ἀπέδειξεν ἔτι ἅπαξ ὅτι ἔργον τῶν 
ὑπευ θύ νων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων εἶναι ἡ φι
λό θεος διακονία, ἐν πνεύματι πραότητος καί ἀγά
πης, μέ αἴ σθησιν πατρικῆς εὐθύνης, μέ ὑπομονήν 
καί καρ τε ρί αν εἰς τάς ποικίλας δοκιμασίας».

Θά σᾶς παρουσιάσω λοιπόν, μιά καί πολλά γρά
φτη καν γιά τόν Γέροντα, ἀφιερώματα, περιοδικά ἐ
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πι μνημόσυνα, φιλολογικά καί θεολογικά, γιά νά 
προσ φέρω, ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά τό πῶ, κάτι φρέσκο 
–πα λιό μέν ἀλλά φρέσκο, γιατί τώρα πρώτη φορά 
λέ γε ται– μία ἀνθολογία τῶν παρεμβάσεών του, ἰδι
αί τερα στίς Συνάξεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού κατα
δει κνύ ουν τήν συμμετοχή καί συνεισφορά τοῦ Γέ
ρον τος Γεωργίου στά κοινά τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἦταν Μάρτιος τοῦ 1976 (1031976), καί ἔπρεπε 
τότε νά ληφθοῦν κάποια μέτρα, ἐπειδή ἐπισκε πτό
ταν πολύς κόσμος τό Ἅγιον Ὄρος καί ἀνα πτύ χθη κε 
ἕνα ραγδαῖο τουριστικό ρεῦμα, τό ὁποῖο πήγαινε νά 
ἀλλοιώσῃ τό Ἅγιον Ὄρος. Ἡ παρέμβασις τοῦ Γέ
ρον τος ἦταν καίρια, γιά νά προστατευθῇ τό Ἅγιον 
Ὄ ρος. Διαβάζω, τί εἶπε τότε: «Σήμερα, πατέρες μου, 
ὁ κατ’ ἐξοχήν πλοῦτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι ὁ ἡ
συχαστικός καί ἅγιος αὐτοῦ χαρακτήρας. Εἰς περί
πτω σιν δέ κατά τήν ὁποίαν θά ἀφεθοῦν ἐλεύθεραι 
αἱ Μοναί ὡς πρός τήν διάνοιξιν τῶν δρόμων καί τόν 
τουρισμόν, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐμποδίσῃ κανείς κα
νένα νά προεκτείνῃ τάς ὁδούς μέχρι τῆς ἐρήμου τοῦ 
Ἁ γίου Ὄρους, μέ ἀποτέλεσμα τήν καταστροφήν καί 
ἀλ λοίωσιν τοῦ πνευματικοῦ χαρακτῆρος τοῦ Ἱεροῦ 
ἡμῶν Τόπου». Τήν ἴδια εὐαισθησία –τά θυμᾶμαι 
αὐ τά, ὅπως τά ζούσαμε τότε– εἶχε ὁ Γέροντας γιά 
τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, γιά τά δάση μας, 
πού εἶναι ἕνας ἄλλος πλοῦτος, πλοῦτος ζωτικός ἀλ
λά καί πλοῦτος ἡσυχίας. Καί ἡ συμμετοχή του καί 
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ἐκεῖ ἦταν ἄμεση, γιά νά κρατήσουμε ἀκριβῶς τό 
μέ τρο σ’ ὅλη αὐτή τήν εἰσβολή τοῦ πολιτισμοῦ στό 
Ἅ γιον Ὄρος.

Αὐτή λοιπόν ἦταν, ὅπως θά λέγαμε, μία ἐποχή 
δύσκολη καί γιά μᾶς τότε, γιατί πρῶτοιπρῶτοι πη
γαί ναμε στό Ἅγιον Ὄρος. Μᾶς εἶπε μάλιστα ἕνας 
διοι κητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους –ἐμεῖς ἤμασταν πολύ 
νεα ροί, 2022 χρονῶν– “Μά ποιοί εἶστε ἐσεῖς πού 
ἤλ θατε νά διοικήσετε τό Ἅγιον Ὄρος;”. “Ἐμεῖς”, εἴ
πα με, “ἀκολουθοῦμε τούς Γεροντάδες μας”. “Μά”, 
λέ ει, “ἐσεῖς δέν ξέρετε οὔτε τούς διαδρόμους τῶν 
Μο νῶν σας. Πῶς εἶναι δυνατόν;”. Εἴπαμε: “Θά τούς 
μά θου με, γιατί ἔχουμε καί ἀγάπη γιά τό Ἅγιον Ὄρος 
καί ἐνθουσιασμό”. Καί φυσικά ἔτσι ἀκριβῶς συνέβη 
μέ τήν βοήθεια τῶν Γερόντων μας, καί ἐν προκειμέ
νῳ καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Γέροντος Γεωργίου.

Εἴχαμε καί τότε πολλά προβλήματα καί ἔπρεπε 
νά τά ἀντιμετωπίσουμε ἕναἕνα. Καί χρειαζόμασταν 
πάντοτε, ὅταν εἴχαμε μεγάλα προβλήματα, καί τήν 
παρουσία τοῦ Πατριαρχείου στό Ἅγιον Ὄρος. Καί 
ἔτσι συνεδριάζαμε ἀπό κοινοῦ καί συζητούσαμε τά 
θέματά μας. Θά σᾶς πῶ τί ἔλεγε ὁ Γέροντας Γεώργιος 
παρουσίᾳ τῆς Ἐξαρχίας σέ μία περίπτωσι γιά τά ἁ
γιορειτικά ζητήματα. Πόσο ἦταν προσηλωμένος στό 
Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί μέ τί σεβασμό μιλοῦσε γιά 
τήν Ἐκκλησία! Ἦταν τότε πρόεδρος τῆς Ἐξαρ χί ας 
ὁ Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Μάξιμος (289
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1979). Εἶπε ὁ Γέροντας: «Σεβασμιώτατοι, ἡ στάσις 
τῆς σεβαστῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας γιά τήν ἐ πί
λυσι τῶν ἁγιορειτικῶν ζητημάτων μᾶς ἀ να παύ ει, δι
ό τι βλέπουμε ὅτι χαρακτηρίζεται ἀπό ἀγά πη πρός 
τό Ἅγιον Ὄρος καί εἰλικρίνεια. Αὐτή ἡ εἰ λι κρί νεια 
μᾶς ἐπιτρέπει νά μιλήσουμε καί ἐμεῖς εἰ λι κρι νῶς». 
Ὅ πως εἴπαμε, τό ἐγκώμιο μέ τόν ἔλεγ χο. Τά θέ μα
τα πού τότε μᾶς ἀπασχολοῦσαν ἦταν τά θέ μα τα 
τῶν ἑτεροδόξων, οἱ συνομιλίες μέ τούς ἑτε ρο δόξους. 
Τό τε ἡ Σιμωνόπετρα εἶχε δεχθῆ ἑτερο δό ξους, ὅπως 
τόν π. Πλακίδα, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε νά τόν βα πτί σω με, 
καί εἴχαμε κάποια προβλήματα. «Τό ὑπό συ ζή τη
σιν θέμα», συνεχίζει ὁ Γέροντας Γεώρ γιος, «τῶν βα
πτίσεων καί χειροτονιῶν τῶν ἑτε ρο δό ξων σχε τί ζε ται 
μέ τό γενικώτερο ζήτημα τῆς τηρουμένης σήμε ρα 
γραμ μῆς, διά τάς ὁποίας τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐσχάτως 
ἐ ξέ φρασε τάς ἀνησυχίας του διά γράμματος πρός 
τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Ἀνησυ χοῦ με, 
ὅ ταν αὐτές οἱ σχέσεις παρεκκλίνουν τῆς πα ραδε δο
μέ νης Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας, καθ’ ἥν τήν μίαν, 
ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν ἀπο
τελεῖ μόνον ἡ Ὀρθοδοξία καί οὐχί οἱ ἄλλες ὁμο λο
γί ες. Ἐκδεχόμενοι τήν ἐκκλησιολογίαν ταύτην, δέν 
δυ νά μεθα νά δεχώμεθα στήν Ὀρθοδοξία τούς προσ
ερ χομένους, εἰ μή μόνον διά Βαπτίσματος καί κατ’ 
οἰ κονομίαν διά Χρίσματος». Διότι, ὅπως εἴπαμε, ὁ 
Γέ ροντας ἦταν ἄνθρωπος τοῦ μέτρου. Στό Ὄρος βε
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βαίως εἶναι τό Βάπτισμα, ἀλλά ἐκτός, ὅταν ἔχουμε 
νά ἀντιμετωπίσωμε περισσότερα προβλήματα, λέ
γει, «κατ’ οἰκονομίαν διά Χρίσματος»· πάντως διά 
μυ στηριακῆς πράξεως. «Οὔτε πάλι δυνάμεθα νά δε
χώ μεθα τάς χειροτονίας ὡς ἐγκύρους καί νά μή τούς 
χει ρο τονῶμεν προσερχομένους εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, 
διότι τοῦτο σημαίνει ὅτι τούς ἀναγνωρίζομεν ὡς ἔ
χον τας ἀποστολικήν διαδοχήν, ὅπερ σημαίνει ἀπο
στο λικήν ἀλήθειαν, ὀρθοδοξίαν καί ἀποστολικήν Χά
ριν». Διότι ἔτσι σημαίνει «ὅτι παραιτούμεθα τῆς 
ἀ ξι ώσεως ὅτι εἴμεθα ἡ μία, ἁγία, καθολική καί ἀπο
στο λική Ἐκκλησία, καί ὅτι πρέπει νά ἀποκατα στή
σω μεν πλήρη μυστηριακήν κοινωνίαν μετ’ αὐτῶν».

Ἐπίσης ὁ Γέροντας, ἐπειδή ἦταν εὐρείας παιδείας 
ἄνθρωπος, ἤθελε τήν προβολή τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί 
μέσα ἀπό δράσεις καί ἐκδόσεις πνευματικές. Γι’ 
αὐ τό καί συμμετεῖχε ἔντονα στήν ἔκδοσι ἑνός ἁ γι
ο ρειτικοῦ περιοδικοῦ, καί συνήθως στήν ἔκδοσι τοῦ 
πε ριοδικοῦ ὑπό τόν π. Θεόκλητο Διονυσιάτη «Ἀ θω
νι κοί Διάλογοι», πού τήν ἐποχή ἐκείνη ἄφησε μία 
κα λή μαρτυρία, ἀλλά καί τώρα, ἄν διαβάσετε, θά 
δῆ τε πόση ὠφέλεια θά πάρετε ἀπό τά τεύχη αὐτοῦ 
τοῦ περιοδικοῦ. Ἐμεῖς αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού 
δού λε ψαν πάνω σ’ αὐτά τά θέματα τούς γνωρίσαμε 
ἀπό κοντά καί βλέπαμε καί τήν ἀγάπη τους πρός τήν 
Πα ρά δοσι ἀλλά καί τήν ἀγάπη τους στόν λαό, πού 



107

ἤθε λαν νά τόν τρέφουν μέ τά νάματα τῆς Ὀρθοδο ξί
ας καί τῆς ἁγιότητος.

Φυσικά ὁ Γέροντας πάντοτε ἐμπιστευόταν στήν 
Ἐκ κλησία. Τότε (2991979) περνούσαμε μία δυσκο
λία μέ τήν Ἱερά Μονή Δοχειαρίου, πού καί αὐτή χει
μα ζόταν ἀπό λειψανδρία. Ὅταν πήγαμε στό Ἅ γι ον 
Ὄρος ὑπῆρχαν δέκα ἰδιόρρυθμα μοναστήρια. Με τά 
ἔγιναν ὅλα Κοινόβια. «Νομίζω», λέγει ὁ Γέ ρον τας, 
«Σεβασμιώτατοι, ὅτι εἶναι εὐλογία Θεοῦ ἡ πα ρου
σία σας ἐδῶ γιά τήν συζήτησι αὐτοῦ τοῦ ση μαν τι
κοῦ θέματος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου, καί ἀ σφα λῶς 
πιστεύομεν ὅτι ἐσεῖς μέ τήν ἐγνωσμένην ἐμ πει ρίαν 
θά ὁδηγήσετε τό ὅλον θέμα σέ μία εὐλο γημένη διευ
θέτησι. Ὀφείλομε νά ὁμολογήσωμε ἐν πά σῃ εἰ λι
κρι νείᾳ, ὅτι καί ἐμεῖς αὐτή τήν στιγμή ἔ χο με τάς 
σκέ ψεις μας καί ἀπόψεις μας γιά τήν λύσι τοῦ ζη τή
ματος. Ἀλλά θά ἦτο εὐχῆς ἔργον, ἐάν ἁ παξά παν τες 
παραιτηθῶμεν πρός στιγμήν» –νά δῆτε πῶς προέ
τασ σε τό κοινόν συμφέρον ἔναντι τοῦ ἀτο μικοῦ– 
«τῶν προσωπικῶν ἐπιθυμιῶν καί σχεδίων, καί ζη τή
σω με τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ διά τήν δεδι καιωμέ νην 
λύ σιν διά τήν Μονήν αὐτήν». «Ἐγώ προσ ω πι κῶς», 
ἔ λε γε ὁ Γέροντας, «τρέφω πολλήν ἀγάπην καί συμ
πάθειαν πρός τούς ἐν τῇ Μονῇ ἀσκουμένους Γέ
ρον τας μοναχούς, οἵτινες ἀπό νεαρᾶς ἡλικίας ἦλθον 
ἐν ταῦ θα καί κατηνάλωσαν ἑαυτούς ὑπέρ τῆς Μονῆς. 
Πρέπει νά βοηθήσωμε νά ἐπιλυθῇ τό θέμα, ἵνα μή τά 
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πράγματα ἀργότερα γίνουν χειρότερα». Ἡ συμβολή 
τοῦ Γέροντα στήν εἰρηνική διευθέτησι τοῦ ζητήματος 
καί στήν ἀποφυγή διενέξεων καί συγκρούσεων ὑ
πῆρ ξε καθοριστική.

Ἐν συνεχείᾳ, γιά τό θέμα τῆς ἁρπαγῆς τῆς περι
ου σίας τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἱερῶν Μονῶν τό 1987 ἀπό τό 
κράτος, ἡ ἀντίδρασις τοῦ Γέροντα ἦτο σθεναρή καί 
ἀσυμβίβαστη. Χαρακτηριστικά τό Πρακτικό σημει
ώνει τήν παρέμβασί του: «Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος 
τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου συγχαίρει τήν Ἱ. Κοινότητα 
διά τά ἀποσταλέντα γράμματα καί τονίζει τήν ἀ
νάγ κη μιᾶς δυναμικωτέρας διαμαρτυρίας, καθ’ ὅσον 
τό παρουσιαζόμενον πρόβλημα εἶναι βαθύτερον καί 
ὄ χι ἐπιφανειακόν. Διότι βαλλομένου τοῦ Ὀρθοδόξου 
Μονα χισμοῦ, βάλλεται αὐτή αὕτη ἡ Παράδοσις τοῦ 
Ἑλ ληνορθοδόξου Γένους μας, μέ ἀπώτερο σκο πό τήν 
δη μιουργία ἑνός Ἔθνους ἀσχέτου πρός τήν πα ρά
δο σίν του καί ἑνός λαοῦ ξένου καί ἀποκεκομ μένου 
ἀπό τίς ρίζες αἱ ὁποῖαι τόν ἔθρεψαν. Τό Ἅγιον Ὄρος 
δέ ον νά ἀντιδράσῃ δυναμικῶς κατά τῆς ἐπιβολῆς 
αὐ τοῦ τοῦ νόμου (1700/87), καθότι τά μέτρα αὐτά 
ἐμ μέσως ἀπειλοῦν καί αὐτό, καί δέν εἶναι ὀρθή ἡ 
ἄ ποψις περί τοῦ ἀντιθέτου».

Γενικά ὁ Γέροντας ἀγρυπνοῦσε καί ἐμερίμνα ἰδι
αιτέρως γιά τό κῦρος καί τήν ἑνότητα τοῦ Ἁγίου Ὄ
ρους, τήν ἀσφαλῆ προστασία τοῦ ἀβάτου, ὡς καί διά 
τήν διατήρησι καί τόν σεβασμό τοῦ αὐτοδιοικήτου 
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πο λιτεύματος τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας καί τοῦ παν
ορ θοδόξου χαρακτῆρος αὐτῆς.

Διά τό πρῶτον ἡ παρέμβασίς του στήν Ε.Δ.Ι.Σ. τοῦ 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1989 εἶναι ἀποκαλυπτική. «Ἅγιοι 
Ἔξαρχοι, εὐχαριστοῦμεν διά τήν ἀγάπην καί τό ἐν
δια φέρον Σας, τό ὁποῖον καί ἄλλοτε ἔχομε γνω ρί
σει… Ὁμολογῶ ὅτι ἐθίξατε πολλά καί σοβαρά θέμα
τα, πού ἐγώ θά ἤθελα νά τά μελετήσω καί νά ἔχω τόν 
χρό νον καί τήν ἄνεσιν νά ἀπαντήσω, νά πῶ τίς τα
πει νές μου σκέψεις ὄχι πρόχειρα καί βιαστι κά, ἀλλά 
μέ κάποια σοβαρότητα ἀντάξια μέ τήν σοβαρότητα 
μέ τήν ὁποίαν ἐσεῖς ἐθίξατε τά θέματα αὐτά. Δέν 
φαί νε ται ὅμως νά ἔχωμεν τόσον χρόνον. Κατ’ ἀρχήν 
θέ λω νά Σᾶς πῶ ὅτι αὐτά, τά ὁποῖα μέ τήν χάριν τοῦ 
Θε οῦ καί τήν εὐχήν Σας θά πῶ, θέλω νά μή εἶναι λό
γοι ἀρ γοί, διά τούς ὁποίους θά δώσω λόγον ἐν ἡμέ
ρᾳ κρί σεως. Ἀλλά νά εἶναι ὡς κατ’ ἐνώπιον Θεοῦ 
καί ὡς λό γον ἀποδώσων, καί μάλιστα ἐνώπιον τῆς 
Ἐκ κλη σίας, τήν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖτε, τῆς Παναγίας 
μας καί τῶν Ἁγίων Ἀθωνιτῶν Πατέρων. Θέλω λοιπόν 
νά Σᾶς δια βεβαιώσω –νομίζω ὅλοι οἱ Πατέρες τοῦ 
Ἁγ. Ὄ ρους καί τελευταῖος πάντων ἐγώ– εἰς τά βά θη 
τῆς καρ δίας μας ἔχομεν τόν σεβασμόν καί τήν εὐλά
βει αν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί γι’ 
αὐ τό, ἄν καμμιά φορά ὡρισμένες ἐνέργειές μας ἐμ
φα νί ζουν ὅτι δέν ἔχομε αὐτήν τήν εὐλάβειαν, αὐτό 
προ κα λεῖ ἕνα πόνον μέσα μας. Μάλιστα ἐγώ θά ἔ
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λε γα ὅτι καί αἱ ἐνέργειαι πού ἐμφανίζονται ὅτι δέν 
ἐκ φρά ζουν εὐλάβεια στό Πατριαρχεῖο καί σεβασμό, 
κα τά βάθος ἀποβλέπουν στό νά στερεώσουν τήν 
θέ σιν τοῦ Πατριαρχείου στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν 
Ἁ γι ο ρει τικήν συνείδησιν. Θά ἤθελα νά πῶ, προτοῦ 
ἀ να φερ θῶ στά σοβαρώτερα, ὅτι ἡ σκέψις ὅτι αἱ συν
ο δεῖαι αἱ ἐλθοῦσαι νεωτέρως εἰς τό Ἅγιον Ὄρος εἶ
ναι δυνατόν νά εἶναι κομισταί κάποιου πνεύματος 
ἀν τι πατριαρ χικοῦ, καί μόνον λεγομένη προκαλεῖ με
γά λην λύπην καί ἱστορικῶς δέν δικαιώνεται. Διότι 
γνω ρί ζετε ἐσεῖς, Ἅγιε Πρόεδρε, ὅτι πρίν ἔλθουν αἱ 
νέ αι συνοδεῖαι, ποία κατάστασις ἐπικρατοῦσε εἰς τό 
Ἅ γιον Ὄρος. Γνωρίζετε πόσαι διαμαρτυρίαι ἐκ μέ
ρους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος στό ἀρχεῖο τοῦ Πα τρι αρ
χεί ου ὑπάρχουν. Ὅλα αὐτά ἤρχοντο διά τά θέ μα τα 
τοῦ Οἰ κουμενισμοῦ. Γνωρίζετε καί μέ ποίαν γλῶσ
σαν ἦ σαν συντεταγμένα καί ἐπίσης γνωρίζετε ποία 
ἦ το ἡ κα τά στασις εἰς τάς Μονάς. Αἱ νέαι συνοδεῖαι 
λοι πόν πού ἦλθον εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ὄχι μόνον δέν 
ἐ μεί ω σαν σέ κάτι τό κῦρος καί τήν ἐξουσίαν τοῦ Πα
τριαρ χείου στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλ’ ἀντίθετα συνε τέ
λε σαν εἰς τό νά ἀποκατασταθῇ τό κῦρος τοῦ Πατρι
αρ χεί ου καί τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου εἰς τάς 
Μο νάς, καί σήμερον νά βλέπετε αὐτό τό εὐλογημένο 
φαι νό με νον, ὅπου πᾶτε νά γίνεσθε δεκτοί, ὄχι ἁπλῶς 
τυ πι κῶς εὐπρόσδεκτοι ἀλλά μετά καρδιακῆς χαρᾶς 
ἀ πό τούς πατέρας τῶν Μονῶν».
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»Πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι ἡμεῖς βαλλόμεθα ἔσω θεν 
διά τήν ἀγάπην μας πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρ
χεῖον καί, ἐάν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἔχῃ ἕνα τέτοιον λο
γισμόν εἰς τό θέμα αὐτό, πονᾶμε πάρα πολύ. Τώ ρα 
διά τό θέμα τῶν διαμαρτυριῶν τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους διά 
τά θέματα τῆς πίστεως, καί αὐτό γίνεται ὑπέρ τοῦ 
Πα τριαρχείου μας, διότι ἡ συνείδησις τῶν μοναχῶν, 
ὅπως εἴπατε καί σεῖς καί γνωρίζετε, εἶναι εὐ αί σθη
τος… Οἱ Μοναχοί εἶναι λογικά ὄντα καί πρέ πει νά 
τούς ποιμαίνωμεν ἡμεῖς λογικῶς καί θεολογικῶς καί 
νά γράφωμε στό Πατριαρχεῖο αὐτές τίς ἀνησυχίες, 
ὥ στε τό Πατριαρχεῖο νά ἔχῃ ὑπ’ ὄψιν του ὅτι σέ ἕνα 
τμῆ μα μεγάλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὅπως εἶναι 
τό Ἅγιον Ὄρος, ὑπάρχει κίνδυνος νά ὑπάρξουν προ
βλή ματα μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Πατριαρχείου, ὅταν 
συμ βαίνουν αὐτές οἱ ἐνέργειες. Ἀλλά καί ὄχι μό νον 
διά νά προστατεύσωμε τό ποίμνιόν μας· ἔχου με καί 
ἐμεῖς προβλήματα συνειδήσεως. Αὐτά τά λέ γω αὐ
τήν τήν στιγμήν ἐξομολογούμενος ἐνώ πι ον ὅ λης τῆς 
Ἐκκλησίας, καί δέν θέλω νά πῶ πράγμα τα τά ὁποῖα 
δέν τά πιστεύω κατά βάθος. Λοι πόν, δέν δια φω νοῦ
με μέ τούς διαλόγους· εἶναι δικαίωμα τῆς Μη τρός 
Ἐκκλησίας. Καταλαβαίνομε ὅτι εἰς τήν σημε ρι νήν 
ἐ πο χήν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἔχει μί αν οἰ κου μενι κήν 
εὐ θύ νην. Ἔτσι νομίζω ὅτι πρέπει νά κά νῃ. Λοι πόν 
ἐ κεῖ νο πού μᾶς στενοχωρεῖ εἶναι ὅτι ἐνίο τε στούς 
δι α λόγους συμβαίνουν πράξεις ἤ λό γοι, εἰς τούς ὁ
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ποί ους ἐμεῖς –ἴσως νά πέφτουμε ἔξω– βλέπο με ὅτι 
ἔρ χον ται εἰς ἀντίθεσιν μέ βασικά θέμα τα τῆς Ὀρ θο
δό ξου Ἐκκλησιολογίας. Ἐκεῖνο τό ὁποῖ ον μᾶς στε
νο χω ρεῖ εἶναι, ὅταν γίνωνται δηλώ σεις ὅτι ἡ Μία, 
Ἁ γία, Κα θο λι κή καί Ἀποστολική Ἐκκλη σία ἀποτε
λεῖ ται ὄ χι μόνον ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη σί αν. Ἐ
σεῖς ὡ ραῖα τό εἴπατε σήμερα καί μᾶς ἀναπαύ σα τε 
καί ὁ μολογήσατε ὅτι μόνον ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Μία 
Ἐκ κλη σία. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες ἐκδηλώσεις καί 
λό γοι πού λένε τό ἀντίθετον. Υἱϊκῶς παρακαλοῦμεν 
εἰς τό μέλλον νά ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν αὐτό».

Τήν Ε.Δ.Ι.Σ. τῆς 1981989 ἀπησχόλησε τό θέμα 
τῆς περιφρουρήσεως τοῦ ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Ὁ Γέροντας περί αὐτοῦ τοῦ θέματος ἔδειχνε μεγά
λην εὐαισθησίαν καί ἦτο φυσικόν. Ἐνθυμοῦμαι στή
ρι ζε πολύ τήν Ἐπιτροπή μας καί μᾶς παρώτρυνε νά 
τρέξωμε, μαζί μέ τά ἄλλα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, σέ 
Ἀ νατολή καί Δύσι γιά τήν προστασία του. Ἀποτέ λε
σμα εἶναι ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ἀγῶνες δέν πῆγαν χαμένοι, 
καί σήμερα τό Ἅγιον Ὄρος, ὁ θεσμός, ἀπό πλευρᾶς 
μέ τρων ἀποτροπῆς παραβάσεων τοῦ ἀβάτου εἶναι σέ 
κα λό δρόμο καί, κατά τό δυνατόν, ἐξασφαλισμένο.

Γιά τό αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν Ε.Δ.Ι.Σ. 
τῆς 26111992 παίρνει τόν λόγο σημειώ νον τας τά ἑ
ξῆς: «Ἡ ἀθωνική μοναχική Πολιτεία δέν ἀπο τε λεῖ με
μο νωμένον μοναστικόν καθίδρυμα, ἀλλά μοναχι κόν 
κέν τρον, τό μόνον ἐναπομεῖναν ἐκ τῶν πολλῶν τῆς 
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Βυ ζαν τι νῆς Αὐτοκρατορίας. Αὕτη ἐδημιουργήθη ἀρ
χῆ θεν ὑπό τῶν μοναχῶν τῇ συνδρομῇ τῶν ἀειμνήστων 
Βυ ζαν τινῶν Αὐτοκρατόρων, προικισθεῖσα ὑπ᾿ αὐτῶν 
διά προνομίων καί ἐλευθεριῶν ἀπό ἐκκλησιαστικῶν 
καί κο σμι κῶν προσώπων. Τοῦτο δέ δέν συνέβη διά 
πρώ την φοράν μόνον μέ τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐξ ἀ
γνοί ας ἤ περιφρονήσεως τῶν ἐκκλησιολογικῶν θε
σμῶν καί κανόνων, ἀλλά τά προνόμια αὐτά ἐθεω ρή
θη σαν ὡς ἀπαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν ὁ μα λήν 
καί ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν καί διά τήν ἐ πι βίω σιν 
αὐτοῦ καί πέραν τῆς καταλύσεως τοῦ Βυ ζαντι νοῦ 
κράτους». Καί σέ ἄλλη παρέμβασι ὑ πο στή ρι ξε: «Τό 
αὐτοδιοίκητον τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρέ πει νά διατηρη
θῇ, διότι εἶναι προϋπόθεσις τῆς ἐ λευ θέ ρας ἐν αὐτῷ 
ἀσκήσεως τῆς μοναχικῆς ἀσκή σε ως, τῆς μοναχικῆς 
ζωῆς καί τῆς εὐοδώσεως αὐτῆς. Προ τεί νο μεν τήν ἀ
πο στολήν Ἐπιτροπῆς ἐξ Ἡγουμέ νων, καί μάλιστα 
τῶν συνταξάντων τήν Ἔκθεσιν εἰς τό Σε πτόν Κέν
τρον, ἡ ὁποία μέ σεβασμόν καί ἀ γά πην θά δια τυπώ
σῃ τάς θέσεις μας. Νομίζω ὅτι ἡ καλή διά θε σις τοῦ 
Παν αγιωτάτου εἶναι δεδομέ νη, ὅπως ἐ φά νη καί εἰς 
τήν ἐνταῦθα πρός τούς Καθηγου μέ νους γενομέ νην 
ὁ μι λίαν Του, καί τό ζήτη μα θά τακτο ποιη θῇ».

Λοιπόν, ἀδελφοί μου, δέν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος γιά 
πε ρισ σότερα, διότι ὑπάρχουν πλεῖστα. Μετά τίς γε
νι κές αὐτές παρεμβάσεις καί τήν συμβολή τοῦ Γέ
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ρον τα στά κοινά τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἄφησα ὡς τε
λευ ταῖα δύο σημαντικά κείμενα.

Τό ἕνα ἐκφωνήθηκε ἐδῶ στήν Θεσσαλονίκη, ὅταν 
μέ ἕνα σπουδαῖο ἄνθρωπο, μακαριστό τώρα, τόν 
καθη γητή τῆς Νομικῆς Σχολῆς κ. Δημήτριο Εὐρυγένη 
δι ορ γανώθηκε ἐδῶ στήν Θεσσαλονίκη ἕνα συμπόσιο 
γιά τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό τίς 17 μέχρι τίς 20 Μαΐου τό 
1984 μέ θέμα: «Τό Ἅγιον Ὄρος στήν ἐποχή τῆς Εὐ
ρωπαϊ κῆς Κοινότητος». Στήν εἰσήγησί του ὁ Γέρον τας 
ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔλεγε: «Εἶναι ἀπολύ τως 
δικαιολογημένο τό ἐνδιαφέρον γιά τήν μοναστική πο
λι τεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὄχι μόνον τῶν Ἑλλήνων καί 
Ὀρ θο δό ξων Χριστιανῶν, ἀλλά καί κάθε ἀνθρώπου 
πού ἔχει κάποια πνευματικά ἐνδιαφέροντα καί ἀνη
συ χίες. Κατά βάθος ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Ὄρους (σᾶς 
δι α βάζω πολύ ἐλάχιστα ἀποσπάσματα, ἔτσι γιά νά 
πά ρετε τό πνεῦμα του) εἶναι ἕνα μυστήριο, πού εἶ
ναι πέρα ἀπό κάθε περιγραφή. Πρέπει νά διανοι
χθοῦν οἱ ὀφθαλμοί μας, γιά νά δοῦμε τό μυστήριο. 
Τό μυ στή ριο εἶναι ἀνοιχτό. Προσφέρεται σέ ὅποιον 
Ἁ γιο ρεί τη καί μή Ἁγιορείτη θέλει νά τό προσεγγίσῃ. 
Ἡ προσ έγ γισις ὅμως θέλει ἄνοδο καί ἡ ἄνοδος ἀ
φαί ρε σι. Καί ἡ ἀφαίρεσις τόλμη. Πρέπει, ἅμα θέλῃς 
νά συμ μετά σχῃς σέ ἕνα πνευματικό γεγονός, νά δι
ώ ξῃς τίς ἀποσκευές σου, δηλαδή τά πάθη σου, γιά 
νά πῇς ὅτι θά τό καταλάβω… Ὅλους μᾶς συν δέ ει ἡ 
ἐ σω τε ρική λειτουργία καί ἡ ὀργάνωσις ἑνός Κοι νο
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βίου. Ἔχει σκοπό τήν ὑπέρβασι τόσο τοῦ ἀτο μικι
σμοῦ ὅσο καί τῆς μαζοποιήσεως τοῦ ἀν θρώ που». 
«Γιά προσέξτε το», λέει ὁ Γέροντας, «αὐτό!» «Πῶς 
ἠμ πο ροῦμε νά ἐπιτύχωμε μία μορφή κοινω νί ας, 
στήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι θά ζοῦν κοινή ζωή, χω ρίς 
νά ἰσο πεδώνωνται καί νά γίνωνται μᾶζα; Καί ἀκόμη 
ὅ που οἱ ἄνθρωποι θά διακρίνωνται σέ ἰδι αί τε ρες 
προσ ω πικότητες, χωρίς νά πέφτουν στόν ἐγωϊ στικό 
καί ἀντικοινωνικό ἀτομικισμό; Ὅλους αὐ τούς τούς 
συν δέει ἡ κοινή Ὀρθόδοξος πίστις πού νι κᾶ τίς ἐ θνι
κές διαφορές καί κάποτε ἀντιθέσεις. Ὅ λοι οἱ Ὀρ
θό δοξοι λαοί αἰσθάνονται τό Ἅγιον Ὄ ρος σάν δι κό 
τους, ὅπως αἰσθάνονται καί τούς Ἁ γί ους Τό πους, 
ὅ που περπάτησε ὁ Θεάνθρωπος Χρι στός. Τόσο στόν 
χῶ ρο ἑνός Κοινοβίου ὅσο καί σέ ὁλόκλη ρη τήν Ἁγιο
ρει τική Πολιτεία εἶναι θαυμαστός ὁ συνδυα σμός 
ποι κι λίας καί ἑνότητος. Ὅλοι ἑνωμένοι σέ ἕνα βαθύ 
πνευ μα τικό δεσμό, καί συγχρόνως ὅλοι ἐλεύ θε ροι 
νά ἐκ φρά σουν καί νά ὁλοκληρώσουν τόν ἑαυ τό τους 
μέσα στήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ἀξίωμα τοῦ Ἁγιο ρει τι
κοῦ Μοναχισμοῦ εἶναι “ὅποιος ἀναπαύει τόν ἀδελ
φό του, ἀναπαύει τόν Θεό”. Ὁ μοναχός θέλει νά 
ἀ να παύῃ μέ τήν ἀγάπη του τόν Θεό καί τόν ἀδελφό 
του. Ὅταν ἀναπαύῃ τόν Θεόν, ἀναπαύει καί τόν ἀ
δελ φό του. Καί ὅταν ἀναπαύῃ τόν ἀδελφό του, ἀνα
παύ ει καί τόν Θεό. Ὁ μοναχός θέλει νά ἀναπαύῃ 
τόν πλησίον, τόν συνασκητή, κάθε ἄνθρωπο πού θά 
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συναν τήσῃ. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, 
καί γι’ αὐτό ἀξιοσέβαστος καί ἀξιαγάπητος. Ἡ ἀγ
κα λιά λοιπόν τοῦ Θεοῦ χωράει ὅλον τόν κόσμο. Ἡ 
Ὀρ θόδοξος ἀπεικόνισις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ εἰκό
να τῆς Πεντηκοστῆς. Τό Ἅγιον Ὄρος λοιπόν ἀποτε λεῖ 
κοι νότητα, ἑνότητα, ἀλλά ἑνότητα ἀνοιχτή πού δέν 
ὑ πάρ χει γιά τόν ἑαυτό της ἀλλά γιά τόν Θεό καί τόν 
κόσμο. Αὐτός εἶναι νομίζω ὁ λόγος πού ὁ ἄν θρω πος 
στό Ἅγιον Ὄρος αἰσθάνεται μία ἄνεσι, μία εὐ λο γία 
καί μία χαρά. Εἶναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι ἡ λο γι κή τοῦ 
κό σμου σκοντάφτει στήν λογική τῆς Ἐκ κλη σίας καί 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γι’ αὐτό κανείς δέν μπορεῖ νά 
κα τα λάβῃ τήν Ἐκκλησία καί τό Ἅγιον Ὄ ρος χωρίς 
με τά νοια, δηλαδή χωρίς ἀλλαγή νοῦ. Ἡ Χρι στια νική 
Πο λι τεία σεβάστηκε τήν λογική αὐτή τοῦ ἀ πρά γμο
νος καί ἡσυχαστικοῦ πνεύματος τῶν μοναχῶν. Εἶχε 
τήν πνευματικότητα νά ἀναγνωρίσῃ τήν ἀξία τοῦ 
θανάτου τοῦ Μοναχοῦ ὡς προϋπόθεσι ζωῆς. Ἔτσι 
κα θιέ ρωσε θεσμικά τήν δυνατότητα στό Ἅγιο Ὄρος 
νά ζήσῃ, ὅπως Αὐτό θέλει τήν μοναχική του ζωή, ὥ
στε χωρίς κώλυμα νά ἐπιτελῆται τό μυστήριο τῆς 
μο να χι κῆς πολιτείας». Καί καταλήγει ὁ Γέροντας μέ 
πο λύ θαυμαστό τρόπο: «Ὡς Ἁγιορείτης δέν αἰσθά
νο μαι ξένος πρός τήν Εὐρώπη. Αἰσθάνομαι ὅτι ὁ ἐν 
ἐνεργείᾳ ἀρχέγονος Χριστιανισμός τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους 
συναντᾶται μέ τόν κρυμμένο καί ἀρχέγονο Χριστια
νι σμό τῆς Εὐρώπης, τόν Χριστιανισμό τῆς Ἁγίας Σο
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φί ας, τόν Χριστιανισμό τῶν κατακομβῶν τῆς Ρώμης, 
τόν Χρι στιανισμό τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου τῆς Λυών, 
ὅ που καί τό μαρτύριό του, τόν Χριστιανισμό τῶν 
ψηφι δω τῶν τῆς Ραβέννας, τόν Χριστιανισμό τῶν Ὀρ
θο δό ξων μοναχῶν τῆς Ἀγγλίας, τῆς Σκωτίας καί τῆς 
Ἰρ λαν δίας. Ταπεινῶς φρονῶ», λέγει ὁ Γέροντας, «ὅτι 
ἡ πνευ ματική ἀνεστιότητα τοῦ συγχρόνου Εὐρωπαί
ου ἀνθρώπου ἠμπορεῖ νά βρῇ τήν ἑστία του στό Ἅ
γιον Ὄρος, καί ἡ Εὐρωπαϊκή Κοινότητα ἠμπορεῖ νά 
βρῇ πέραν ἀπό τήν σύμπτωσι τῶν συμφερόντων κάτι 
τό βαθύτερο, κάτι τό οὐσιαστικώτερο, στήν πνευ μα
τι κή κληρονομιά τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου 
Ὄ ρους». Θεωρῶ εὐλογία ὅτι στήν ἐκφώνησι αὐτοῦ 
τοῦ ἱστορικοῦ κειμένου –ἔτσι χαρακτηρίστηκε τήν 
ἐπο χή ἐκείνη– ἤμουν αὐτήκοος μάρτυς.

Καί τώρα κάτι πιό ἁπλό ἀλλά καί πιό ἑλκυστικό 
κεί μενο. Στίς 28 Ἰουνίου τοῦ 1972 –ὁ Γέροντας τότε 
ἦταν Ὑφηγητής στό Πανεπιστήμιο– ἐπισκέφθηκε στά 
Μετέωρα τόν Γέροντα Αἰμιλιανό. Ἐκεῖ ἐμονάζαμε 
ἐ μεῖς, στό Μεγάλο Μετέωρο. Ἤμασταν δόκιμοι μο
να χοί, ἄρα ἦταν νωπές οἱ σπουδές μας. Εἶπε ὁ Γέ
ρον τας Αἰμιλιανός: «Χθές τό βράδυ πού ἦρθε ὁ π. 
Γε ώρ γιος μέ παρεκάλεσε νά κάνω μία εἰσήγησι. Εἶ χε 
βάλει πολλές ἐρωτήσεις. Ὅμως ἀλλοίμονο, ἄν κα θή
σω νά ἀπαντήσω σέ ὅλες τίς ἐρωτήσεις. Ἀποφά σι σα 
μόνο στήν μία νά πῶ τίς σκέψεις μου καί νά ἀπαν
τήσω στό ἐρώτημα “τί εἶναι Μοναχισμός”». Ἀξίζει, 
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ἀ δελ φοί μου, νά τό ἀκούσετε. «Κατ’ ἀρχάς», λέγει 
ὁ Γέ ροντας Αἰμιλιανός, «νομίζω ὅτι ὁ Μοναχισμός 
εἶ ναι μία ἔκφρασις καί ὑπόμνησις τῶν δικαιωμάτων 
τοῦ Θεοῦ καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἤ, ἄς 
τό πῶ καλύτερα, τοῦ δικαιώματος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ 
δικαιώματος τοῦ ἀνθρώπου, ἑνός μοναδικοῦ δι καιώ
μα τος. Ποιό εἶναι αὐτό τό δικαίωμα; Τό μονα δι κό δι
καί ω μα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὄντως ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώ πινη 
φύσις. Ὁ Θεός σέ θέλει ὅλον, νά σέ φάῃ ὅλον. Θέλει 
ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύσι. Δέν θέλει τό μισό κομ μάτι. 
Δέν τοῦ ἀρέσει τό μισό κομμάτι νά φάῃ. Θέλει ὅλο τό 
κομμάτι. Ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασι μέ ὅ λες 
τίς δυνάμεις της νά εἶναι δική Του. Καί τό ἀν θρώ πινο 
δικαίωμα ποιό εἶναι; Εἶναι ἐπίσης κάτι ἀντί στοιχο. 
Ἅπαξ καί ἐκένωσε ὁ Θεός τόν ἑαυτό Του καί ἔλαβε 
τήν ἀνθρώπινη φύσι ὁ Χριστός, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει τό δικαίωμα Αὐτόν τόν κενωθέντα, Αὐτόν τόν 
ἀμίκτως συμμειγέντα Θεόν νά τόν ἔχῃ δι κό του· ὅλον 
δικό του. Γι’ αὐτό λέμε: “Πῆρες λίγο Θεό; Τόν πῆρες 
Ὅ λον. Εἶδες τό Φῶς Του; Τόν πῆρες Ὅ λον. Πῆρες 
λίγο ἀπό τήν Χάρι Του, εἶδες ἕνα θαῦμα στήν ζωή 
σου; Νά ξέρῃς, πῆρες ὅλον τόν Θεόν”, διότι ὁ Θεός 
εἶ ναι πλήρως ἑνωμένος μέ τόν ἄνθρωπο. Ὁ Μονα χι
σμός, προχωράω σ’ ἕνα δεύτερο», λέει ὁ Γέροντας 
Αἰ μιλιανός, «δέν εἶναι κάποιος δρόμος τῆς ζωῆς ἀ
νώ τερος ἴσως ἀπό τούς ἄλλους. Γιατί δέν πρέπει 
νά χωρίσωμε τούς ἀνθρώπους σέ κατηγορίες καί νά 
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παρουσιάσωμε τόν Θεό σάν νά ἀνήκῃ σέ μερικούς 
ἀνθρώπους. Δέν πρέπει νά λέμε: “Τί σπουδαῖοι πού 
εἶναι αὐτοί οἱ Μοναχοί ἤ οἱ Ἐπίσκοποι!” Ὅλοι μας 
εἴμαστε σπουδαῖοι. Καί δέν πρέπει νά κάνουμε τέ
τοι ες διακρίσεις. Ὁ Μοναχισμός δέν εἶναι κάτι πα
ράλ ληλο μέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Ὁ Μοναχισμός μπο ρεῖ 
νά βαίνῃ παραλλήλως πρός τόν γάμο ἤ πρός τήν ἐν 
κόσμῳ διαβίωσι, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς τί θε
ται πάντοτε σέ μία θέσι παράλληλη ἤ σέ ἄλ λη οἱ
ανδήποτε θέσι, π.χ. ἀνώτερη, μέ κάτι ἄλ λο. Ὁ Μο να
χι σμός μόνος του εἶναι δρόμος τῆς ζω ῆς. Δέν ἀναι ρεῖ 
κανέ να ἄλλον δρόμο. Δέν τόν ἐξουδετε ρώ νει, δέν 
τόν ὑποτιμᾶ. Ἀλλά οὔτε καί συγ κρί νε ται μέ τίποτε. 
Ὁ Θεός ἔχει τά δικαιώματά του στήν κάθε ψυχή, 
εἴ τε μοναστική εἶναι αὐτή ἡ ψυχή εἴτε κοσμική, ἄς 
τό ποῦμε ἔτσι. Μοναχισμός εἶναι μία πρόγευσις, ἄς 
ποῦμε, μία ἐγγύησις, ἕνα ἀρραβώνας αὐτῆς τῆς ἑ
νώ σεως τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, καί ἑπομένως 
τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Μοῦ 
λέει ὁ Θεός: “Ἔχεις μία ἐξασφάλισι, τώρα πού ἀρ
ρα βω νίστηκες μαζί μου, γιά τήν Βασιλεία. Ἔχεις τόν 
ἀρ ραβῶνα. Ὅταν παίρνῃς τό μικρό Σχῆ μα, παίρ νεις 
τόν ἀρραβῶνα. Ὅταν παίρνῃς τό δα κτυλίδι καί συν
αρμόζεσαι μέ ἕνα ἄνθρωπο, αὐτό εἶ ναι ὁ ἀρ ρα βώ
νας. Τί νομίζεις, ὁ ἀρραβώνας εἶναι γιά νά ἔ χε τε 
ὡ ραῖα δακτυλίδια; Ἀλλά ἀρραβώνας ση μαί νει, ὅτι 
μαζί θά πᾶτε στόν Παράδεισο. Γίνο μαι λοιπόν Μο
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να χός σημαίνει, ὅτι δυνάμει ἔχω ἐξα σφαλίσει τόν 
Οὐ ρανό, τήν Βασιλεία τῶν Οὐρα νῶν. Ἀ κό μη», συνε
χίζει ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός, «ὁ Μο να χός δέν μπο ρεῖ 
νά μπῇ μέσα σέ καλούπια. Εἶ ναι ὁ Μονα χι σμός κάτι 
τό πάντοτε σημερινό, κάτι τό ἀλη θινό. Μπορεῖ νά 
ἀναμειγνύεται μέ κάθε πρόσω πο, μέ τήν Χαναναία, 
μέ τήν Πόρνη πού θά τήν ἀθωώσῃ, μέ τόν Τελώνη, 
μέ τήν Σαμαρείτιδα. Ἕνας Δεσπότης πού εἶναι μέσα 
στόν κόσμο ἀναμειγνύεται μέ ὅλο τόν κόσμο. Δέν 
μπορεῖς νά πῇς στόν Δεσπότη: “Γιατί πᾶς ἀπό δῶ 
καί δέν πᾶς ἀπό κεῖ; Γιατί κάνεις αὐτό καί δέν κάνεις 
τό ἄλλο;”. Γιατί εἶναι Μοναχός πού ἀναμειγνύεται 
ταυ τόχρονα μέ τόν κόσμο, ἀλλά συγχρόνως εἶναι 
καί βυθισμένος μέσα στήν ἀπειρότητα τοῦ Θεοῦ. Εἶ
μαι ἐδῶ. Εἶμαι μαζί σας, ἀλλά εἶμαι καί μακρυά 
σας. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Σωτήρ, ὁ ὁποῖος μέ σώζει, καί 
ἐγώ ἐκεῖνος πού Τόν ζῶ ἀκριβῶς ὁλόκληρον. Ἕνας 
Μο ναχός ἤ ἕνα Μοναστήρι εἶναι ἀκριβῶς μία εὔελ
πις ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ 
Θε οῦ». 

«Νομίζω, π. Γεώργιε, ὅτι σ’ αὐτό τό πρῶτο ἐρώ
τη μα», εἶπε τελειώνοντας ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός, 
«σᾶς ἀπήντησα καί μπορῶ νά ἀπαντήσω καί στά 
ἄλ λα ἐρωτήματα. Ἀλλά ἡ ὥρα εἶναι 11 παρά 5΄ καί 
μοῦ εἴπατε ὅτι στίς 11 πρέπει νά φύγετε. Ἐγώ ἔτσι 
νο μίζω τόν Μοναχισμόν καί δέν ἔχω βεβαίως ἀπαί
τη σι συζητήσεων, γιατί δέν νομίζω ὅτι σᾶς εἶπα κά τι 
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τό σπουδαῖο. Σᾶς εἶπα κάτι ὅμως τό ὁποῖον τό πι
στεύ ο μεν, ὅταν ζοῦμε μέσα στό Μοναστήρι, καί ἐγώ 
ἀλλά καί τά παιδιά, οἱ πατέρες καί οἱ ἀδελφοί, οἱ 
ὁποῖοι ἐκ νεότητός των ἠθέλησαν νά ἄρουν τόν ζυ
γόν καί πού ὄντως τόν νιώθουν ὄχι σάν ζυγόν ἀλλά 
σάν μίαν εὐφροσύνην, τήν ὁποίαν δίδει ὁ Θεός ὁ εὐ
φραίνων τάς καρδίας καί τήν νεότητα.

»Κάτι τέτοιο, θά ἤθελα νά πιστεύω, ὅτι θά μπο
ροῦ σαν οἱ ψυχές σας νά νιώσουν καί νά πάρουν. Δι
ό τι ὁ Μοναχισμός, ἄν δέν εἶναι κανόνας ζωῆς, ὅ πως 
εἴ παμε, ἄν δέν εἶναι τύπος ζωῆς, εἶναι ὅμως μία μί
μη σις ἀγγελικῆς πολιτείας, καί ἑπομένως εἶ ναι μία 
μίμησις γιά κάθε ἄνθρωπον καί γιά κάθε κο σμι κόν 
ἄνθρωπον. Διότι, ὅπως εἶπε ὁ Καθηγητής Κων σταν
τῖνος Μουρατίδης, παραπέμποντας στόν Μ. Βασί
λειο, “ὁ Θεός ἔχει (ἐπάνω στούς ἀνθρώπους) τά ἴ δια 
δικαιώματα, ἐμεῖς δέ τά ἴδια καθήκοντα εἴτε εἴ με θα 
μοναχοί, εἴτε ζοῦμε ἐν τῷ κόσμῳ”».

Τέλος, ἀγαπητοί μου, θά ἔλεγα, ὅτι γιά νά ἀπο
τιμήσωμε ἀντικειμενικά τήν προσφορά τοῦ μακαρι
στοῦ Γέροντα Γεωργίου στά κοινά τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους 
καί νά ἀνακαλύψωμε τά ἐγκατεσπαρμένα σέ διά φο
ρα ὑπομνήματα καί ἐκθέσεις καί στίς δέλτους τῆς 
ψυχῆς του βιώματα καί σκέψεις του, ἀσφαλῶς αὐτό 
θά ἀπαιτοῦσε ὁλόκληρη διατριβή. Καί θά βλέπαμε 
ἐ κεῖ ὅλον τόν ἄνθρωπο σέ ὅλες τίς πτυχές του, ἀλλά 
καί σέ ὅλους τούς πειρασμούς. Ὄχι μόνον στά καλά 
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καί ὡραῖα, ἀλλά καί στούς πειρασμούς. Θά δοῦμε ἀ
κριβῶς ἐκεῖ, πῶς φαίνεται καί πῶς συμπεριφέρεται 
ὁ γνήσιος ἄνθρωπος. Δέν ἔχεις πειρασμούς; Δέν ἔχεις 
ζωή. Ἐμεῖς διαμαρτυρόμαστε γιά τούς πειρασμούς, 
γιά τά παθήματα, ἀλλά δέν καταλαβαίνουμε ὅτι αὐ
τό δημιουργεῖ τό κίνητρο. Πῶς θά προσευχηθῇς, ἄν 
δέν ἔχῃς πειρασμούς; Νομίζω ὅτι, ἄν εἶναι ὅλα ὡ
ραῖα, καθόλου δέν θά προσευχηθῇς. Ἀλλά ὅταν ἀ ναγ
κασθῇς, ὅταν νιώσῃς τήν ἀνάγκη ἀπό τόν πειρασμό, 
θά στρέψῃς τό βλέμμα σου στόν Θεό, «ὅθεν ἥξει ἡ 
βοή θεια» (Ψαλμ. ρκ΄ 1).

Ὅμως ὁ Γέροντας δέν ἔχει πλέον ἀνάγκη ἀπό τά 
δικά μας λόγια. Ἐμεῖς ἔχομε ἀνάγκη τῶν ἰδικῶν του 
λόγων. Δέν ἔχει ἀνάγκη, διότι εἶναι «ἐν χειρί Θεοῦ καί 
οὐ μή ἅψηται αὐτοῦ βάσανος». Εἶναι «ἐν εἰρήνῃ». 
«Ἡ ἐλπίς αὐτοῦ» εἶναι «πλήρης ἀθανασίας» καί 
ὁ Κύ ριος ἔκρινεν αὐτόν «ἄξιον τοῦ ἑαυτοῦ Του». 
«Ἐ δοκίμασεν αὐτόν», καί στό τέλος ἰδιαίτερα, καί 
τόν δέχτηκε «ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας» (Σοφ. Σολ. 
γ΄ 16). Ὁ Κύριος ἀναπαύει τόν Γέροντα καί ἐ κεῖ νος 
ἀνα παύεται ἐν τῷ Θεῷ καί ἀναστρέφεται καί ἀνα
παύ ε ται μετά τῶν ἠγαπημένων του Ἁγίων, πα λαι ῶν 
καί νέων, καί γίνεται καί παραμένει γιά μᾶς τούς 
πε ρι λειπομένους ἀνάπαυσις, προσκέφαλο, παρά κλη
σις καί μεσιτεία. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!
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Η ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΝ 
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ(*)

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἐξορία 
τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο.

Τώρα ἐμεῖς βρισκόμαστε στήν ἐξορία. Εἴμαστε 
ἔ ξω ἀπό τόν χῶρο πού ὥρισε ὁ Θεός γιά μᾶς, ἔξω 
ἀ πό τόν χῶρο τῆς ἀναπαύσεως, τῆς εἰρήνης, τῆς εὐ
τυ χίας καί τῆς ἀγάπης. Εἴμαστε ἔξω ἀπό τόν Πα
ρά δεισο. Διότι, ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας· «μέσα στόν 
Πα ρά δεισο οἱ Πρωτόπλαστοι ἦσαν εὐτυχισμένοι, γι
α τί ζοῦσαν μέ ἀγάπη, ἀγαπώντας τόν Θεό καί ἀγα
πών τας ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ὅταν ἄφησαν νά μπῇ 
μέ σα τους ὁ ἐγωϊσμός –μέ τήν παρακοή πού ἔκαναν 
στόν Οὐ ράνιο Πατέρα τους– ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή 
δέν μπο ροῦσαν πιά νά ζοῦν στόν Παράδεισο».

Ἡ παρακοή πρός τόν Θεό εἶναι ἀποστασία καί 
χω ρισμός ἀπό τόν Θεό. Καί ὅταν κανείς χωρίζεται 
ἀ πό τόν Θεό, χωρίζεται καί ἀπό τήν Ἀγάπη πού εἶ
ναι ὁ Θεός, χωρίζεται καί ἀπό τήν Ζωή πού εἶναι ὁ 
Θε ός. Ἄρα πεθαίνει. Ὁ ἄνθρωπος ζῆ πραγματικά 

(*) Παραίνεσις τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, Ἀρχιμ. Χρι
στοφόρου, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακο στῆς, τῇ 
Κυριακῇ τῆς Τυρινῆς τοῦ 2015.
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«νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων», μό
νον ὅταν εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Θεόν.

Μετά τήν ἐξορία ἀρχίζει ἡ τραγωδία τοῦ ἀνθρω
πίνου γένους. Ὁ κόπος, ὁ μόχθος, ὁ πόνος, οἱ θλίψεις, 
οἱ πειρασμοί καί τά βάσανα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ζυ
μω μένα μέ τήν ζωή του. «Πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος 
ἀν θρώπου ἐπί τῆς γῆς» (Ἰώβ ζ΄ 1).

Ὅμως ὁ Ἅγιος Θεός, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς 
εὐσπλαγχνίας, «ὁ θέλων πάντας ἀνθρώπους σωθῆ
ναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», δέν ἐγκα τά
λειψε τούς ἀνθρώπους. Καί ὅπως λέγει ὁ Μ. Βα σί
λει ος· «οὐκ ἀπεστράφη τό πλάσμα Του εἰς τέ λος, 
ὅ ἐποίησε, οὐδέ ἐπελάθου ἔργα χειρῶν Του. Ἐξα
πέ στειλε προφήτας, ἐποίησε δυνάμεις διά τῶν ἁγί
ων Του, νόμον ἔδωκεν εἰς βοήθειαν. Καί ὅταν ἦλθε 
τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν 
Υἱ όν αὐτοῦ» (πρβλ. Θ. Λειτουργία), «γενόμενον ἐκ 
γυ ναι κός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νό
μον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» 
(Γαλ. δ΄ 45).

Ὁ Θεός μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά γίνωμε υἱοί 
Θεοῦ, νά γίνωμε θεοί κατά Χάριν. Αὐτό πού χρειά
ζε ται ἀπό μᾶς εἶναι ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θε
οῦ, ἡ ταπείνωσις καί ἡ πραγματική μετάνοια καί ἡ 
ἀγάπη.

Ὅταν ὁ Χριστός ἀπέστειλε τούς Ἀποστόλους στά 
ἔ θνη, τούς εἶπε: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
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τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πα
τρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδά
σκον τες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑ
μῖν· καί ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας 
ἕ ως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν» (Ματθ. κη΄ 
1920). Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς ὑπόσχεται ὅτι, ὅταν 
ἐ μεῖς τηροῦμε τίς ἐντολές Του, θά εἶναι μαζί μας, 
βο η θός καί προστάτης μας, σέ ὅλες τίς ἡμέρες τῆς 
ζωῆς μας.

Ἐμπόδιο στόν ἀγῶνα μας νά ζοῦμε σύμφωνα μέ 
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ 
Θε οῦ, καί νά κερδίσωμε τόν Παράδεισο, τήν Βασι
λεία τῶν Οὐρανῶν, εἶναι ὁ ἐγωϊσμός καί ἡ φιλαυτία 
μας. Καί ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας: «Πρέπει νά νική
σω με τόν ἐγωϊσμό μας, γιά νά βασιλεύσῃ μέσα μας 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καί τότε εἴμεθα ἄξιοι γιά τόν 
Πα ρά δεισο».

Καί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή αὐτό τό νόημα ἔχει. 
Νά μᾶς βοηθήσῃ μέ τήν ἄσκησι, μέ τήν νηστεία, μέ 
τήν προσευχή, νά ἀγωνισθοῦμε κατά τῶν παθῶν μας, 
κα τά τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας, καί ἔτσι νά ἔχωμε ἐλπίδα 
νά κληρονομήσωμε τόν Παράδεισο, τήν Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν.

Ἐφέτος ἄς προσέξωμε περισσότερο τήν εὐχή τοῦ 
ἁγίου Ἐφραίμ, τήν ὁποία κανείς μπορεῖ νά τήν λέ γῃ 
ὅλο τόν χρόνο. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ὥρισε νά λέ γε ται 
τώρα τήν Μ. Τεσσαρακοστή: «Κύριε καί Δέσπο τα τῆς 
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ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περι ερ γείας, φι λαρχί ας 
καί ἀργολογίας μή μοι δός. Πνεῦμα δέ σωφροσύ
νης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀ γάπης χά ρι
σαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώ ρη σαί 
μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί μή κα τα κρίνειν 
τόν ἀδελφόν μου. Ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰ ῶ
νας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Καί ἀπό αὐτή τήν εὐχή, ἄς ἐπικεντρώσωμε τήν 
προσοχή μας στό «ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί μή 
κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου». Ὅταν κανείς κοιτά
ζῃ τά δικά του λάθη, τίς δικές του ἀδυναμίες καί ἁ
μαρ τίες, δέν ἔχει χρόνο νά ἀσχοληθῇ μέ τούς ἄλ λους 
καί νά τούς κατακρίνῃ. Ἀπεναντίας κατακρί νει τόν 
ἑ αυτό του· ἔχει αὐτομεμψία. Καί, ὅπως λέγουν οἱ 
Πα τέρες, ἡ αὐτομεμψία εἶναι τό ἐλαφρύ φορτίο πού 
εἶ πε ὁ Χριστός: «ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό 
φορ τίον μου ἐλαφρόν ἐστι» (Ματθ. ια΄ 30). Ἡ αὐ
το μεμψία καί τό ἀκατάκριτον εἶναι ὁ σύντο μος δρό
μος τῆς σωτηρίας μας πού ὁδηγεῖ στόν Παράδεισο, 
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Εὔχομαι μέ εἰλικρινῆ μετάνοια καί ταπείνωσι νά 
πε ράσωμε τό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
καί νά ἀξιωθοῦμε νά προσκυνήσωμε ἀκατακρίτως 
τά Ἅγια Πάθη καί τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας.
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ΠΑΣΧΑ 
ΠΕΡΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ(*)

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό θεμέλιο τῆς 
πί στεώς μας· εἶναι τό θεμέλιο τῆς σωτηρίας 

μας. 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ 

ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ 
καί ἡ πίστις ὑμῶν» (Α΄ Κορ. ιε΄ 14).

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀποκτᾶ νόημα καί ἀξία, 
ὅ ταν φέρῃ τήν σφραγίδα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι
στοῦ. Καί οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά βροῦν ἀληθι
νό νόημα στήν ζωή τους ἔξω ἀπό τήν ζῶσα πίστι 
τους στήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου.

(*) Ἑόρτιος χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, 
Ἀρχιμ. Χριστοφόρου, ἐπί τῆ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα 2015.



128

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι Πάσχα.
Πάσχα σημαίνει διάβασις, πέρασμα.
Εἶναι ἡ διάβασις ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, ἀπό 

τήν φθοράν εἰς τήν ἀφθαρσίαν, ἀπό τήν κατάραν εἰς 
τήν εὐλογίαν, ἀπό τήν ἁμαρτίαν εἰς τήν ἀρετήν, ἀπό 
τήν ἐξορίαν εἰς τόν Παράδεισον.

Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἡ Ἐκκλησία μας ἐνθυ
μεῖ ται τήν ἐξορία τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Πα
ρά δεισο, τόν χωρισμό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θε όν. 
Ὁ ἐγωϊσμός καί ἡ ἀνυπακοή ὡδήγησαν τούς Πρω
το πλάστους στήν ἑκούσια στέρησι ἀπό τήν κοι νω νία 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν Κυριακή τῆς Τυ ρι νῆς 
ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει τήν Μ. Τεσσαρακοστή. 
Ἡ περίοδος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς εἶναι πε ρίοδος 
ἐντονώτερης πνευματικῆς ζωῆς, πνευμα τι κῶν ἀγώ
νων. Εἶναι κατ’ ἐξοχήν περίοδος με τα νοί ας.

Ἀκολουθεῖ ἡ Μ. Ἑβδομάδα μέ ἀποκορύφωμα τήν 
Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου πού χαρίζει στόν ἄνθρωπο 
τήν δυνατότητα τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπό τήν ἐξορία 
στόν Παράδεισο, μέ πρῶτο οἰκιστή τόν ληστή. Ἡ 
Ἀνά στασις τοῦ Χριστοῦ ἔφερε τήν ἀποκατάστασι 
τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θε
οῦ, ἐάν ὁ ἴδιος θελήσῃ, τήν ἐπιστροφή του στόν Πα
ρά δεισο. Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε ὅτι ὁ 
Κύ ριος «εἰς τά ἴδια ἦλθε, καί οἱ ἴδιοι Αὐτόν οὐ 
πα ρέ λαβον. Ὅσοι δέ ἔλαβον Αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξου σίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν 
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εἰς τό ὄνομα Αὐτοῦ» (Ἰω. α΄ 1112). Σ’ αὐτούς πού 
τόν πι στεύουν ὡς ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν τοῦ Θεοῦ 
καί ὡς Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων ἔδωσε τό δικαίωμα 
καί τήν Χάρι νά γίνουν παιδιά Του.

Ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς μέχρι τό Πάσχα ἡ 
Ἐκκλησία μᾶς δείχνει τόν δρόμο πού πρέπει νά ἀκο
λουθήσουμε, γιά νά μπορέσουμε καί ἐμεῖς νά γίνουμε 
μέτοχοι τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ 
δρόμος αὐτός εἶναι ἡ ὀρθή πίστις, ἡ Ὀρθοδοξία καί 
ἡ Ὀρθοπραξία. Γι’ αὐτό ἡ Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 
εἶναι ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν ὁποία ἡ 
Ἐκκλησία μᾶς φανερώνει τήν ὀρθή πίστι στό πρόσ
ωπο τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός 
καί τέλειος ἄνθρωπος.

Ἡ Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη 
στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Ἡ Ἐκκλησία προ
βάλ λει τήν δυνατότητα μεθέξεως τῶν ἀκτίστων ἐν
ερ γειῶν τοῦ Θεοῦ. Ὅτι οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ εἶ ναι 
ἄ κτιστες καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔχῃ ἐμ πει
ρία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καί νά γίνῃ 
θε ός κατά Χάριν.

Τήν Γ΄ Κυριακή ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τήν προσ
κύνησι τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Οἱ πιστοί 
προσκυνοῦντες τόν Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου 
μέ πίστι καί ἐλπίδα, ἀντλοῦμε δύναμι καί χάρι γιά 
νά συνεχίσουμε τόν πνευματικό μας ἀγῶνα, διότι 
ὁ Σταυ ρός εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς ἄπειρης ἀγάπης 
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τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ὁ Σταυρός ἐπίσης μᾶς 
θυ μί ζει ὅτι καί ἐμεῖς πρέπει νά σταυρώσουμε τήν 
ἁ μαρ τία, τά πάθη μας, τόν ἐγωϊσμό μας καί τό θέ
λη μά μας, γιά νά γίνουμε μέτοχοι τοῦ Σταυροῦ καί 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Τήν Δ΄ καί Ε΄ Κυριακή ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει 
ὡς πρότυπα ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί μετανοίας 
τούς ἁγίους Ἰωάννη τῆς Κλίμακος καί Μαρία τήν 
Αἰ γυπτία. Ἄνθρωποι καί αὐτοί σάν καί ἐμᾶς, «σάρ
κα φοροῦντες καί τόν κόσμον οἰκοῦντες», οἱ ὁποῖοι 
ἀ ξιώ θηκαν νά γίνουν τέκνα Θεοῦ ἀπό τήν ζωή αὐτή, 
νά γίνουν θεοί κατά Χάριν, νά μεταβοῦν ἐκ τοῦ θα
νά του τῆς ἁμαρτίας εἰς τήν ζωήν τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ.

Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου φανερώνει ὁ Κύριος 
στούς ἀνθρώπους ὅτι εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ 
θα νάτου, καί προδηλώνει τήν «κοινήν ἀνάστασιν», 
τήν δική Του καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἱεροσόλυμα φανε
ρώ νει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ «εὐλογημένος» τοῦ Θε
οῦ καί ὅτι ἑκούσια προσέρχεται εἰς τό «παθεῖν» καί 
«σταυρωθῆναι» «δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους».

Τέλος διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ὁλοκληρώνει τό 
μέ γα τῆς Οἰκονομίας Του μυστήριον, χαρίζοντας 
στούς ἀνθρώπους τήν δυνατότητα νά γίνουν κοινωνοί 
τῆς Ἀναστάσεώς Του καί νά ἀξιωθοῦν τῆς Βασι λεί
ας τῶν Οὐρανῶν.
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Εὔχομαι τό ἀνέσπερον Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυ ρίου νά φωτίζῃ τάς καρδίας ὅλων μας, γιά νά 
κά νουμε τό θέλημα τοῦ Κυρίου «τό ἀγαθόν καί εὐ
ά ρεστον καί τέλειον» (Ρωμ. ιβ΄ 2), νά ζοῦμε μέ τα
πεί νωσι καί ὑπακοή, νά ζοῦμε μέ εἰλικρινῆ μετά νοια 
καί ἀγάπη καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς χαρᾶς τοῦ Ἀ να
στάντος Κυρίου.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2015
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ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ 
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ 

π. ΕΥΣΕΒΙΟ ΒΙΤΤΗ(*)

ΜΕΡΟΣ 4ον

Μοναχός Π.: Προηγουμένως εἴπατε γιά τήν σιω
πή. Εἴπατε, ὅτι, ἄν ἔλθῃ ἕνας μοναχός, καί τοῦ πῆ τε· 
“ἔχω κανόνα σιωπῆς”, μπορεῖ νά πεταχθῇ στό τα
βάνι. Μπορεῖ ὅμως ἕνας ἄλλος νά πῇ· “νά ’ναι εὐλο
γη μένο” καί νά ὠφεληθῇ. Ὅταν ἔρχεται ἕνας λαϊκός 
καί τοῦ πῇς αὐτό, ὅτι “ἔχω κανόνα σιωπῆς”, πῶς θά 
τό ἐκλάβῃ αὐτός καί τί θά τοῦ πῇς; Ἤ θά νομίσῃ ὅτι 
εἶ σαι παλαβός ἤ ἴσως σκανδαλισθῇ, καί θά σηκωθῇ 
νά φύγῃ, ἐνῷ ἔρχεται μέ καλή διάθεσι νά ἀκούσῃ 
κά τι πτωχό, ὅ,τι καί ἄν εἶναι αὐτό πού θά τοῦ πῇ ὁ 
μο να χός, καί νά ὠφεληθῇ. Μπορεῖ κουταμάρες νά 
τοῦ πῇ, ἀλλά αὐτός θά ὠφεληθῇ ἀπό τήν διάθεσι 
πού ἔχει.

(*) Τελευταῖο μέρος τῆς Συνάξεως τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μο
νῆς μας μέ τόν π. Εὐσέβιο, στό νέο Συνοδικό τῆς Μονῆς, τήν 20ήν 
Αὐ γούστου 1998.
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π. Εὐσέβιος: Ἔχετε δίκαιο.
Μοναχός Π.: Πῶς πρέπει νά συμπεριφερθοῦμε 

σ’ αὐτόν τόν λαϊκό, πού ἔρχεται καί σοῦ ζητάει κά
τι, μία κουβέντα.

π. Εὐσέβιος: Ὑπάρχει τρόπος νά πῶ κάτι μέ ἑ
κα τό λόγια καί ὑπάρχει τρόπος νά τό πῶ μέ δέκα. 
Ρώ τη σαν τόν ἅγιο, τόν ἀββᾶ Ποιμένα· «νά σιωπῶ ἤ 
νά μιλῶ;». «Ἐάν εἶναι νά μιλήσῃς γιά τόν Θεό, νά 
μι λήσῃς· καί ἄν εἶναι νά σιωπήσῃς γιά τόν Θεό, νά 
σιωπήσῃς» (Γεροντικόν, ρμζ΄). Νομίζω, αὐτός ὁ κα νό
νας θά μᾶς βοηθήσῃ. Δέν μπορεῖ νά 'ρθῇ ὁ ἄλλος καί 
νά τοῦ πῶ· “δέν μιλάω”. Ἐγώ μιλοῦσα σέ μοναχούς· 
σέ μοναχούς πού ξέρουν ὅτι ἔχω κάποιο ἰδιαίτερο, 
ἄς ποῦμε, κανόνα. Καί ἔπρεπε νά μέ καταλάβουν. 
Ἀλ λά, δέν θά 'ρθῇ ἕνας ἄγνωστος μοναχός, ὁ ὁποῖος 
δέν μέ ἔχει δεῖ ποτέ, καί ἐγώ θά τοῦ κλείσω τήν 
πόρ τα καί δέν θά τοῦ πῶ τίποτα! Λέγανε γιά ἕναν 
μα κα ρίτη δεσπότη, ὅτι ἦταν στό γραφεῖο του καί 
ἔ γρα φε ἀπό τίς δέκα μέχρι τίς δώδεκα. Καί πάει 
ἕ νας στίς δώδεκα καί δύο δευτερόλεπτα ἐκεῖ πέρα, 
καί καθόταν ὁ εὐλογημένος ὁ δεσπότης –δέν ζῆ· μα
κα ρί της εἶναι– πίσω ἀπ’ τήν πόρτα –εἶχε τζάμι– καί 
δέν μιλοῦσε, καί τοῦ ἔδειξε τήν ταμπέλα. Δέν εἶναι 
πρᾶ γμα αὐτό. Καί θά μείνω ἔτσι, στό γράμμα τοῦ 
νό μου; Δέν γίνεται αὐτό τό πρᾶγμα.

Πόσες φορές δέν χρειάσθηκε νά παραβῇ κανείς 
τόν κανόνα του! Μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ εἴκοσι πέν
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τε ὧρες ἔφθασα στήν ἐξομολόγησι μία φορά. Πῆγα 
στήν ἄλλη ἄκρη. Εἴκοσι πέντε ὧρες στό εἰκοσιτε
τρά ω ρο! Φαίνεται περίεργο αὐτό, ἀλλά δέν τό λέω 
γιά περι αυτολογία· ἀνάγκη ἦταν. Πάω νά τελειώσω, 
ἔρχεται κάποιος ἀπό τήν Δρᾶμα· “σᾶς παρακαλῶ, ἔ
χω πρόβλημα πολύ μεγάλο μέ τό παιδί μου, ψυχο λο
γικό. Ἦρθα ἀπό 'κεῖ καί δέν ἔχω καμμιά λύσι. Πρέ πει 
κάποιος πνευματικός νά μοῦ μιλήσῃ καί ἄ κου σα γιά 
σᾶς καί ἦρθα ἐδῶ πέρα…”. Τοῦ λέω· “Κά ποι ος θαυ
ματουργός δέν εἶμαι, ἀλλά, τέλος πάντων, θά δοῦ
με”. “Δέν θά φύγω”, λέγει, “ἐδῶ θά μείνω καί μέ χρι 
αὔ ριο τό πρωί ἐδῶ θά περιμένω”. Θά περίμενε, γιά 
νά τελειώσω μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Μπορῶ νά 
τόν ἀφήσω; Δέν μπορεῖς νά τόν ἀφήσῃς. Μπορῶ νά 
τοῦ πῶ· “ξέρεις, μέ συγχωρεῖτε πάρα πολύ, ἐγώ τώ
ρα πρέπει νά κάνω τόν κανόνα μου, νά κάνω προσ
ευχή κ.λπ...”; Θά ἀγρυπνήσω, θά κουραστῶ, δέν θά 
κάνω τόν κανόνα μου, ἀλλά τόν ἄνθρωπο πρέ πει νά 
τόν δῶ!

Κάποτε ὁ Ἀντώνιος ὁ Μπλούμ –Ρῶσσος εἶναι, μη
τρο πολίτης Σουρόζ λέγεται ὁ τίτλος του– μοῦ εἶ πε 
αὐτό τό πρᾶγμα. Τόν ρώτησα· «Σεβασμιώτατε, ἔρ
χον ται πολλοί καί μέ ἐνοχλοῦν. Ἔχω ἕνα κανόνα· 
κά νω ἀκολουθία, ξέρω ’γώ…”. “Νά τούς βλέπῃς ὡς 
ἀγ γέλους τοῦ Θεοῦ”. Καί μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι αὐτό. 
“Θά διακόπτῃς καί θά μιλήσῃς μαζί τους”.
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Ἡ σιωπή ὅταν, ἄς ποῦμε, γίνεται συνειδητή –σι
γάσιγά γίνεται– καί οἱ πιστοί θά μάθουν αὐτό τό 
πρᾶ γμα, ὅτι “αὐτοί οἱ καλόγεροι δέν πολυμιλᾶνε 
ἐ κεῖ πέρα, καί κάνουν πολύ καλά”. Δέν θά γίνουμε 
μουγ κοί –αὐτά εἶναι γελοῖα πράγματα– ἀλλά θά μι
λή σουμε μέ τέτοιο τρόπο, πού θά τούς ἐξηγήσουμε: 
“Ξέ ρετε, μέ συγχωρεῖτε πάρα πολύ, ἀλλά γιά τό 
θέμα αὐτό δέν θά μπορέσουμε νά συζητήσουμε τώ
ρα. Ὅταν θά τελειώσω τήν ἐργασία μου κ.λπ., θά πά
ρου με τήν εὐλογία καί θά συζητήσουμε τό θέμα”, ἄν 
ὑ ποτεθῇ ὅτι αὐτό ἀπευθύνεται σέ μένα. Ἀλλά τώρα, 
νά ἀρχίσουμε νά συζητᾶμε· “καί πῶς τά περνᾶτε· τί 
κά νετε μέ τίς δουλειές σας, μέ τοῦτο, μέ τήν κρίσι· 
τί λέτε, τί ἔκανε ὁ Κλίντον καί ἡ Κλίντενα, καί..., ξέ
ρω ’γώ κ.τ.λ.”... Νά ἀσκήσουμε τήν «ἐν γνώσει σιω
πή», γιατί ἔχουμε γίνει πολύ φλύαροι. Ὑπάρχει καί 
ἡ λεγομένη θρησκευτική φλυαρία. Ὑπάρχουν πολλοί 
θρησκευτικοί ἄνθρωποι, πού νά σέ φυλάῃ ὁ Θεός. Σ’ 
ἀρχίζουν καί δέν σ’ ἀφήνουν ἥσυχο…

Ὁ Γέροντας: Θρησκευτική φλυαρία!…
π. Εὐσέβιος: Ναί, ὑπάρχει αὐτό τό πρᾶγμα. Λές, 

δέν ξαναπατᾷς στόν ἄνθρωπο αὐτό. Πᾶς καί σοῦ 
ἀρ χίζει τήν διδασκαλία. Καί σάν ἀρχίσῃ νά λέῃ καί 
τοῦτο καί τό ἄλλο κ.τ.λ., δέν βάζει καί κανένα κόμ
μα, καμμιά τελεία, γιά νά τελειώσῃ. Ἔτσι εἶναι τό 
πρᾶγμα.



136

Πάντως, δέν μιλάω «ex cathedra»· δέν εἶμαι πά
πας ἀκόμη, ἄν καί στήν Ἑλλάδα ἔχουμε πολλούς 
πα πί σκους. Καμμιά φορά μπορεῖ νά μή τά λέω σω
στά· ὅποιο καί ὅ,τι εἶναι σωστό καί ἐγκρίνεται, κρα
τῆ στε το· ὅ,τι δέν εἶναι σωστό, πετάξτε το.

Μοναχός Ε.: Στήν Ἐκκλησία, στίς ἀκολουθίες, 
συν ή θως λέμε τήν εὐχή, εἴτε γιατί δέν μποροῦμε νά 
δι α κρίνουμε τά λόγια εἴτε γιατί δέν τά καταλαβαί
νου με… Ὑπάρχουν κάποια σημεῖα στίς ἀκολουθίες, 
πού θά πρέπει νά ἐντείνουμε τήν προσοχή μας;

π. Εὐσέβιος: Βεβαίως, ὑπάρχουν. Ὑπάρχουν μερι
κά κεντρικά σημεῖα. Ὅταν διαβάζεται ὁ κανόνας, 
καί μά λιστα ἄν τόν διαβάζουν λίγο γρήγορα –δέν ξέ
ρω, εἶναι χαρακτηριστικό αὐτό τῶν μοναστηριῶν· μέ 
συγχωρεῖτε πού τό λέω αὐτό, διαβάζετε λίγο γρήγο
ρα– δέν ἀκούει κανείς. Π.χ. ἐγώ προσωπικά, στόν 
κα νόνα αὐτόν πού διαβάστηκε μετά τόν Ἑσπερινό, 
δέν κατάλαβα τίποτα.

Ὁ Γέροντας: Στό Θεοτοκάριο;
π. Εὐσέβιος: Δέν ἀκούω ἐγώ. Τῆς Παναγίας ἦταν. 

Τό «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς» ἐντάξει, αὐτό 
τό κατάλαβα· τά ἄλλα δέν μποροῦσα νά τά καταλά
βω, δέν τά διέκρινα. Τότε κατ’ ἀνάγκη θά κάνῃ κα
νείς τήν εὐχή. Ἀλλά, ὅταν θά λεχθῇ· «τά σά ἐκ τῶν 
σῶν» ἤ κάτι τέτοιο, αὐτά ἀκούγονται, δέν μπορεῖ νά 
μήν ἀ κούγωνται, τά ξέρουμε, γιατί, ἐάν ξέρῃ κανείς 
τό κεί μενο, τά διακρίνει. Ἄν δέν ἀκούῃ καλά, τότε θά 
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κά νῃ προσευχή, ὅπως ἐγώ πού δέν ἀκούω καλά, καί 
μά λιστα τώρα πού δέν ἔχω καί τό ἀκουστικό· ἐ άν 
ἔχω τό ἀκουστικό, ἀκούω καλύτερα. Ἀλλά σέ ὡρι
σμέ να σημεῖα, πρό πάντων στήν Θεία Λειτουργία, 
πρέ πει νά ἐντείνουμε τήν προσοχή μας. Ἔχω αὐτήν 
τήν ἐντύπωσι… Ὅτι αὐτό τό πρᾶγμα πρέπει νά τό 
προσέ ξουμε. Τά Εἰρηνικά π.χ. τά ξέρουμε περί που,… 
καί ἄν δέν τά διακρίνουμε, ξέρουμε ὅτι λέγον ται τά 
Εἰρηνικά, ὁπότε μέσα μας τά παρακολουθοῦ με, τά 
ἐ παναλαμβάνουμε ἤ ξέρουμε τό νόημά τους… Ἀλ λά 
σέ ὡρισμένα σημεῖα πρέπει ὁπωσδήποτε νά συμμε
τά σχουμε, γιατί δέν γίνεται ἀλλιῶς ἡ λατρεία. Ἡ 
λα τρεία γι’ αὐτό γίνεται, γιά νά προσευχηθοῦμε, νά 
μι λοῦμε στόν Κύριο «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρ
δίᾳ». Ἀλλά λέμε τήν εὐχή, ὅταν λόγοι πρακτικοί δέν 
μᾶς ἀφήνουν νά παρακολουθοῦμε: Εἶναι μεγάλη ἡ 
Ἐκ κλησία, δέν ἀκούγεται ὁ ψάλτης, μεγάφωνα δέν 
χρη σιμοποιοῦν. Καί καλῶς κάνουν, γιατί δέν γί νε
ται, δέν χρειάζεται αὐτό. Νομίζω σ’ αὐτήν τήν τε
χνο λογία νά μή προχωρήσουμε ποτέ, ἐπειδή βλέπω 
δια φθείρεται ἡ λατρεία στούς ναούς πού πᾶμε, καί 
φω νά ζουν καί ὠρύονται. Ἔτσι μοῦ λέγανε οἱ ξένοι 
πού ἐρχόντουσαν στήν Στοκχόλμη· “μά ἐσεῖς δέν 
ψάλ λετε, ὠρύεσθε”, ἐπειδή εἶχαν τά μεγάφωνα καί 
ἦ ταν τρομερή ἡ κατάστασις. Λοιπόν, ἔτσι τό νομίζω 
ἐ γώ. Δέν ξέρω· τί λέτε Γέροντα;

Ὁ Γέροντας: Συμφωνῶ.
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Ἱερ. Κ.: Μᾶς εἴπατε, Γέροντα, ὅτι ὁ νοῦς μας 
πρέ πει νά εἶναι συνέχεια στόν Θεό μέ τροπάρια, μέ 
τέ τοι ες σκέψεις. Πολλές φορές ὅμως φθάνουν στά 
χέ ρια μας ἐφημερίδες –ἐγώ εἶμαι καί βιβλιοθη κάριος 
κι ό λας– καί βλέπω κάτι γιά τήν Πατρίδα μας, κά τι 
γιά τήν Ἐκκλησία... πῶς πάει ἡ Πατρίδα μας ἤ τί 
γί νε ται μέ τούς S300. Μπορεῖ νά μή μιλᾶ με μέν, 
ἀλ λά νά διαβάσουμε μία σελίδα γιά τήν μι κρα σια
τική καταστροφή καί μετά νά εἴμαστε μία ἑβδο μά
δα ἄρρωστοι… Ὁ μοναχός δέν πρέπει καθό λου μά 
καθόλου νά νοιάζεται γιά ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὅπως γιά 
τήν Πατρίδα του, ἀλλά μόνο γιά τήν μετά θάνατο, 
γιά τήν αἰώνια ζωή καί γι’ αὐτά τά πράγματα;

π. Εὐσέβιος: Κοιτάξτε, ἐμεῖς γιά τά αἰώνια εἴμα
στε, ἀλλά καί γιά τά ἐπίγεια λέμε· «ὑπέρ εὐφο ρί ας 
τῶν καρπῶν τῆς γῆς», δέν λέμε; Τήν εὐφο ρία τῶν 
καρ πῶν τῆς γῆς, καιρούς εἰρηνικούς, ὑετούς εἰρηνι
κούς πάλι ζητᾶμε ἀπό τόν Κύριο κ.λπ. Ζη τοῦν ται 
στήν κοι νή λατρεία αὐτά τά στοιχεῖα. Ἐάν ἔχουμε 
–ὅ πως ἔχου με– σήμερα μία κρίσι πνευματική στήν 
Πα τρί δα μας, στό κελλί πού θά πᾶμε, ἄς προσευχη
θοῦ με καί γι’ αὐτό τό πρᾶγμα. Νά παρακαλέσουμε 
τόν Κύ ριο, τήν Παναγία: “Δές τήν κατάστασι πού 
βρι σκόμαστε. Νά ἐπιστραφοῦν οἱ ἄνθρωποι”. Ὅταν 
φύ γῃ ὁ Θε ός ἀπό τήν μέση, τίποτα δέν σῴζεται. Ἐ
άν μπῇ ὁ Θε ός μέσα, ὅλα θά τακτοποιηθοῦν. Ἐάν εἶ
ναι ὁ Θε ός μέ σα στήν Πατρίδα μας, δέν φοβόμαστε 
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τούς Τούρ κους. Σήμερα γιατί τούς φοβόμαστε; Γιά 
τόν λόγο ὅ τι δέν φοβόμαστε τόν Θεό. Καί ἐμεῖς νο
μί ζου με ὅ τι θά ἀντιμετωπίσουμε τά πράγματα μέ 
αὐ τούς τούς ἀντιρρησίες τῆς συνειδήσεως καί κάτι 
ἄλ λους, ἰντελιγκέντσιες πού τούς λένε, κουλ του ριά
ρη δες. Ἐγώ λέω: κουλτουριάρης –παρένθεσι κάνω– 
ψει ριάρης, ψωριάρης, γκρινιάρης καί λοιπά τέ τοια 
πρά γματα. Λοιπόν, νομίζω, στό θέμα αὐτό ἔχου με ὑ
πο χρέωσι νά προσευχηθοῦμε καί γιά τούς ἀδελ φούς 
μας πού εἶναι ἔξω στόν κόσμο, νά προσ ευ χη θοῦ με 
γιά τέτοια προβλήματα μεγάλα, ἀλλά νά πα ρακα
λοῦ με πάντοτε μέ αὐτήν τήν ἔννοια· νά ἐπιστρα
φοῦν στόν Θεό, διότι μόνον ὁ Κύριος μπορεῖ νά μᾶς 
σώ σῃ· μόνον ἡ Παναγία μπορεῖ νά μᾶς σώσῃ· δέν 
θά μᾶς σώσῃ κανείς ἄλλος. Νομίζω· «ζητεῖτε πρῶ
τον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ... καί ταῦτα πάντα 
προσ τε θή σε ται ὑμῖν» (Ματθ. στ΄ 33). Νά ζητοῦμε 
με τά νοια ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Ἀπό τήν ταπεινή μου πεῖρα –καί φαντάζομαι καί 
ἀπό τήν δική σας Γέροντα καί τῶν ἄλλων ἀδελφῶν 
ἐ δῶ πού εἶναι πνευματικοί– γνωρίζουμε ὅτι ἡ μετά
νοια δέν χαρακτηρίζει ὅλους τούς ἐξομολογουμέ νους. 
Αὐ τό τό καταλαβαίνεις πολύ καλά. Δέν ἔρ χον ται νά 
ποῦν τίς ἁμαρτίες τους. Μοῦ ἔκανε ἐντύ πωσι στό 
Ἐξο μολογητήριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου –ἔ χει βγά λει 
καί ὁ Κε μεντσετζίδης ἕνα μικρό φυλλάδιο σχε τι κό μέ 
αὐ τό, πού λέει ὡρισμένα τέτοια πράγματα– ὅτι σέ 



140

πολ λούς ἀνθρώπους δέν ὑπάρχει ὁ πόνος τῆς καρ
διᾶς, νά 'ρθοῦν νά καταθέσουν τίς ἁμαρ τί ες τους. 
Πολ λές φορές ἔρχονται καί μοῦ λένε τίς ἁμαρτίες 
τῶν ἄλλων. “Βρέ, παιδάκι μου, γιά τόν ἑαυτό σου 
ἦρ θες νά ἐξομολογηθῇς ἤ γιά τόν πεθερό σου, τήν πε
θε ρά σου, τήν νύφη σου, τήν γυναῖκα σου, ξέρω ’γώ, 
τόν ξάδελφό σου;”. Αὐτό τό πρᾶγμα γίνεται. Δέν ὑ
πάρ χει ἡ αἴσθησις τοῦ «τί εἶναι ἁμαρτία» οὔτε τοῦ 
τί φο βερό πρᾶγμα εἶναι.

Ἐγώ χρησιμοποιῶ ἕνα παράδειγμα, τό ὁποῖο ἐπι
τρέψτε μου νά τό πῶ. Γιά νά δῆτε πόσο καί ἐμεῖς, 
πού λέμε ὅτι τάχα εἴμαστε πνευματικοί ἄνθρωποι, 
δέν εἴμαστε. Ἔρχομαι π.χ. ἀπό τήν Θεσσαλονίκη στήν 
Οὐρανούπολι μέ τό αὐτοκίνητό μου καί μέ στα μα τά
ει ὁ τροχονόμος. Μοῦ λέει· “στόπ”. Βλέπει τά χαρ τιά 
μου κ.λπ. Τοῦ λέω· “Τί ἄλλο;”. “Κατεβεῖτε, πα ρα κα
λῶ”. “Γιατί, κύριε τροχονόμε;”. Δέν ξέρω τί εἶ ναι ὁ 
τρο χονόμος· στήν ἐγκυκλοπαίδεια βλέπω τί εἶ ναι… 
Λοι πόν, μοῦ δίνει ἕνα πιρούνι καί ἕνα μαχαί ρι καί 
λέ ει· “ἀκολουθῆστε με”. “Τί νά κάνουμε; Τραπέ ζι ἔ
χου με; Ποῦ;”. “Ἐλᾶτε, θά σᾶς πῶ”. Πᾶμε δέκα μέ τρα 
πιό ’κεῖ, εἶναι ἕνας λάκκος ἐκεῖ πέρα καί ἕ να ψοφί
μι, πού τό σκότωσε ἕνα αὐτοκίνητο πρίν ἀπό πέν
τεἕξι ἡμέρες καί τό πέταξαν ἐκεῖ πέρα. “Κόψ τε καί 
φᾶ τε…”. Τρώω; Ἐγώ δέν τρώω. Ἐσεῖς δέν ξέ ρω, ἄν 
τρῶ τε αὐτό τό πρᾶγμα. Εἶναι θάνατος βιολογι κός, 
ἀ πο στροφή τελεία. Διότι εἶναι θάνατος, δέν μπο ρῶ 



141

νά τό δεχθῶ αὐτό. Ἐδῶ λοιπόν ὁ φόβος τοῦ θα νά
του καί ἡ ἀποστροφή ἡ φυσιολογική γιά τόν θά να το, 
ὁ,τιδήποτε εἶναι βρομερό, τό νιώθω ἔντονα. Ἄραγε 
νιώθω τήν ἴδια ἀποστροφή γιά τήν ἁμαρτία; Δέν θά 
τήν ξανακάνω.

Κάποτε σκάλιζα ἕνα μηχάνημα ἐκεῖ πού δούλευα 
–ἔκανα ἐργόχειρο ἐκεῖ στήν Σουηδία– εἶχα πάει νά 
διορθώσω μία μηχανή, ἕνα πλυντήριο πιάτων. Ἐ γώ 
νόμισα ὅτι εἶχα κλείσει τό ρεῦμα, ἀλλά δέν τό εἶχα 
κλείσει. Δέν εἶχα προσέξει καί δέν τό ἔκλεισα κα
λά, καί πῆγα νά πάρω κάτι ἀπό μέσα.Ἔβγαλα ἕνα 
ἐργαλεῖο, τέλος πάντων, καί μέ χτύπησε τό ρεῦ μα. 
Εὐτυχῶς εἶχα τά παπούτσια αὐτά πού εἶναι πλα στι
κά καί εἶχε μουσαμά κάτω, ἀλλά τό ἔνιωσα. Πάρτε 
μία σακκοῦλα πλαστική καί φυσῆξτε ἀπότομα· θά 
σκά σῃ μέ κρότο. Τραντάχτηκα ὁλόκληρος· ἔτσι ἔ νι
ω σα. Ξαναβάζω τό χέρι μου ἐκεῖ; Δέν τό ξανα βάζω, 
ὅ,τι καί νά μοῦ ποῦνε· εἶναι θάνατος. Ἐδῶ, για τί νά 
δικαιολογηθῶ, νά πῶ ἕνα ψέμα, γιατί νά τό κά νω 
τοῦ το, νά δεχθῶ ἕνα λογισμό πού δέν θά εἶναι κα
λός κ.λπ.; Διότι δέν φοβήθηκα τήν ἁμαρτία.

Ἐάν, ἄς ποῦμε, ὁδηγῶ... Μοῦ ἔδωσε ὁ Γέροντας 
τήν εὐλογία του νά ὁδηγήσω τό αὐτοκίνητο καί πη
γαίνω μέ ὑπερβολική ταχύτητα καί μέ πιάνει ὁ τρο
χονόμος. Λοιπόν, ξανακάνω τό λάθος αὐτό; Τό ἔχω 
κάνει καί ἐγώ, διότι μέ εἶχε παρασύρει ἡ σκέ ψις. Μέ 
πιάνει ὁ ἀστυφύλακας καί μοῦ λέει· “κάνα τε ὑ πέρ
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βα σι”. Ποῦ λεφτά· δέν εἶχα. Ἄν ἔκανα τριάντα χι λιό
μετρα, θά μοῦ ἔπαιρνε τό δίπλωμα. Ἔ γώ ἔ τρε χα μέ 
εἴκοσι χιλιόμετρα παραπάνω. “Ἄ! κύριε ἀστυφύλα
κα, τοῦ λέω –στήν Σουηδία γίνεται αὐτό– ἄν ἤξε ρες 
τήν κατάστασι πού βρίσκομαι!”. Θά ἔπρεπε νά κά νω 
αἱματηρές οἰκονομίες γιά νά πληρώσω· ἄς ποῦ με, τό 
ἥμισυ τοῦ μισθοῦ μου. Τό ξανάκανα; Ἑκατό χι λιό
μετρα ἔλεγε αὐτός τήν ταχύτητα; Ἐνενήντα, ἐγώ, 
ὀγδόντα ἐγώ… ἄν καί δέν εἶναι σωστό, γιατί δέν 
πρέ πει νά παρακωλύῃς τήν κίνησι τῶν ἄλλων. Γι’ 
αὐ τό πήγαινα σέ ἐρημικούς δρόμους. Καί θέλω νά 
πῶ· ἐκεῖ μέν τό νιώθω! Αὐτό πού εἶναι ἁμαρτία δέν 
τό νιώθω. Ὅταν ὅμως φθάσω στό σημεῖο τοῦ Ἰωσήφ 
πού εἶπε· «πῶς ποιήσω τό ρῆμα τό πονηρόν τοῦτο, 
καί ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ;» (Γεν. λθ΄ 9), 
δέν ἁμαρτάνω. Προτίμησε ὁ Ἰωσήφ νά τόν ρίξουν 
στήν φυλακή… Ὁ κύριος Πετεφρής θά τόν σκότωνε 
ἀ μέ σως, χωρίς νά δώσῃ λογαριασμό σέ κανένα. Φω
τι σμός τοῦ Θεοῦ ἦταν αὐτό πού ἔκανε ὁ Ἰωσήφ. Καί 
προτίμησε αὐτό τό πρᾶγμα. Ὅπως ἕνας νεαρός, γιά 
τόν ὁποῖο μοῦ ἀνέφερε ὁ Γέροντας, πού εἶπε· “δέν 
βγά ζω τόν Σταυρό”, ἄν καί ἤξερε ὅτι θά τόν σκο τώ
σουν. Καί τόν σκότωσαν. Ὑπέστη μαρτύριο.

Εἶμαι ἕτοιμος; Φοβᾶμαι τήν ἁμαρτία; Ὅμως δέν 
τήν φοβόμαστε, ἀδελφοί μου, καί γι’ αὐτό τήν ἐπα
να λαμ βάνουμε. Πόσες φορές ἔρχονται καί μοῦ λένε· 
“ξέ ρετε εἴμαστε ἁμαρτωλοί”, καί χαμογελᾶνε. Ἀντί 
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νά τό λένε κλαίγοντας, τό λένε ἀστειευόμενοι. Λοι
πόν, μ’ αὐτήν τήν ἔννοια, νομίζω, πρέπει νά καλλιερ
γή σουμε μέσα μας διά τῆς προσευχῆς αὐτήν τήν 
αἴ σθη σι τῆς ἁμαρτίας, γιά νά τήν καταλάβῃ καί ὁ κό
σμος. Γιατί σήμερα ἔχει ἀφαμαρτοποιηθῆ ἡ ἁ μαρ τία 
–μοῦ ἐπιτρέπετε νά πῶ αὐτήν τήν ἔκφρασι– δη λα
δή λένε· “δέν εἶναι ἁμαρτία”. Γιά τίς ὁ ποιεσ δήποτε 
τρο μερές καί μεγάλες ἁμαρτίες, πού ντρέ πε ται κα
νείς νά τίς πῇ, λένε: “Εἶναι φυσιολογικό αὐ τό. Ἔτσι 
εἶναι. Αὐτό εἶναι τό κανονικό. Γιατί νά μή τό κάνω 
αὐτό τό πρᾶγμα; Καί ποιός εἶσαι σύ πού θά μοῦ 
πῇς νά μή τό κάνω αὐτό; Ποιός Θεός; Τί πο τε!”. Καί 
γι’ αὐτόν τόν λόγο γέμισε ὁ κόσμος ἀπό ἁμαρτία, 
τρο μερή ἁμαρτία.

Ἐάν φύγῃ ἡ ἁμαρτία, θά ἔχουν ἐπανορθωθῇ πολ
λά πράγματα. Ἄοπλοι νά εἴμαστε… –οὔτε μέ τούς 
S300· τίποτε ἀπό αὐτά δέν θά μᾶς προφυλάξῃ– θά 
μᾶς προφυλάξῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Πῶς ἡ Χάρις τοῦ 
Θεοῦ καί τῆς Παναγίας τότε στόν ἀλβανικό πόλεμο 
μᾶς εἶχε βοηθήσει; Τί ὅπλα εἴχαμε; Ξυπόλυτοι πή
γαιναν, μέ πάγο ἀπό κάτω οἱ φαντάροι. Τώρα μέ πυ
ραύλους νά πᾶμε, δέν κάνουμε τίποτα. Μοῦ ἔλεγε ἕ
νας στρατηγός τό 1974 –πότε ἔγινε… τελευταῖα, πρίν 
ἀπό πέντεἕξι χρόνια ἐδῶ ἐπάνω ἡ κινητοποίησις; 
Κλάμα… Νά δῆτε τούς φαντάρους νά κλαῖνε… Νά 
μή λειτουργοῦν τά μισά ὀχήματα ἐκείνη τήν ὥρα… 
Χαλασμός κόσμου. Ἄν ἐρχόντουσαν οἱ Τοῦρκοι, θά 
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μᾶς ἔπιαναν, θά μᾶς καθάριζαν. Τότε τέτοιο πνεῦμα 
ὑπῆρχε, διότι ὑπάρχει τό πνεῦμα τῆς ἁμαρτίας. Ὅ λη 
τήν νύχτα ξενυχτοῦν. Πέντε ἡ ὥρα γυρίζουν τά παι
διά, τέσσερεις μέ πέντε ἡ ὥρα τό πρωί. Γι’ αὐτό καί 
σκο τώνονται πολλά παιδιά τό πρωί, γυρνώντας ἀπό 
τά νυχτερινά κέντρα… Ἁμαρτία πολύ μεγάλη. Αὐτό 
πρέ πει νά φύγῃ, ἀδελφοί μου. «Ζητεῖτε πρῶτον τήν 
Βα σιλείαν τοῦ Θεοῦ... καί ταῦτα πάντα προστε
θή σεται ὑμῖν».

Νά παρακαλέσω τόν Θεό καί γιά τόν στρατό. Εἶ ναι 
παιδιά, δικά μας παιδιά· ὑπάρχουν καί χριστιανοί, ὑ
πάρ χουν καί μή χριστιανοί. Θά παρακαλέσω καί γιά 
τήν εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς, γιά τίς ξηρα σί ες 
πού ὑπάρχουν. Θά παρακαλέσω γιά τίς πυρκαγιές 
πού γίνονται –γιατί νά μή παρακαλέσω; εἶναι κάτι 
πού εἶναι γενικό– γιά τίς πλημμύρες πού γίνονται, 
γιά τίς καταστροφές αὐτές πού γίνονται, γιά τούς 
δι κούς μου πού ξέρω ὅτι δοκιμάζονται, πού ἔχουν 
ἀρ ρώστιες κ.τ.λ...

Ἀλλά τό πρῶτο πού χρειάζεται εἶναι νά ζητάω 
τήν μετάνοια, διότι ἔχω δεῖ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι πει
σματικά ἀρνοῦντο νά ἐξομολογηθοῦν, ἀκόμη καί τήν 
ὥρα πού πέθαιναν. “Κάνε ἐξομολόγησι γιά νά κοι
νω νήσῃς”. “Δέν θέλω νά κοινωνήσω· δέν θέλω νά ἐ ξ
ο μο λογηθῶ· δέν ἔχω τίποτα νά πῶ…”. Καί θυ μᾶ μαι 
μέ κάλεσε κάποιος νά πάω νά τόν δῶ· μέ κά λε σαν 
οἱ συγ γενεῖς: “Ἔλα σέ παρακαλοῦμε· δέν εἶναι κα
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λά, θά πεθάνῃ ὁ ἄνθρωπος”. Ἔ, τόν εἶδα· νόμισα, ὅ τι 
ἔχει κάποια δυνατότητα νά μιλήσῃ· “πές μου· τί ἔ
χεις νά μοῦ πῇς;”. “Εἶμαι ἁμαρτωλός”. “Ἁμαρτωλός 
εἶ μαι καί ’γώ. Ἐγώ ἦρθα νά μοῦ ἐξομολογηθῇς, νά 
πῇς τίς ἁμαρτίες σου”. “Εἶμαι ἁμαρτωλός...”. Λέω, ὁ 
ἄν θρω πος αὐτός δέν μπορεῖ, δέν μπορεῖ νά κατα λά
βῃ τήν μετάνοια… Ἔ, τοῦ διάβασα μία εὐχή· παρα
κά λε σα τόν Θεό νά τόν φωτίσῃ νά μετανοήσῃ, νά τόν 
δε χθῇ στήν κατάστασι πού εἶναι, ἀλλά… μετάνοια 
δέν ὑπῆρχε, καί, ἐάν δέν ὑπάρχῃ μετάνοια, ὑπάρχει 
ὁ αἰώνιος θάνατος.

Ἐδῶ, ἐπειδή ὑπῆρχε πίστις καί μετάνοια μέσα 
στόν ἑλληνικό λαό, τότε πού ἦρθαν οἱ Τοῦρκοι, μεί
να με. Τώρα, ἐάν δέν ὑπάρξῃ ἡ πίστις, ἄν γίνῃ κάτι 
τέτοιο, πάει… θά ἀλλαξοπιστήσουμε οἱ περισ σό τε
ροι. Εἴμαστε πρόθυμοι γι’ αὐτό τό πρᾶ γμα, διότι δέν 
ἔ χουμε ἐσωτερική ἀντίστασι, διότι πιστεύουμε στήν 
ἁ μαρτία… Μοῦ δίνει λεφτά ὁ ἄλλος; Ἐν τάξει, προ
δί δω, πάω καί καίω… Ἄν εἶναι οἱ ἐμπρηστές δικοί 
μας –ἐπειδή δικοί μας θά εἶναι οἱ περισσότεροι– 
παίρ νουν λεφτά καί τό κάνουν αὐτό τό πρᾶγμα. Δι
κοί μας δέν εἶναι αὐτοί πού πουλᾶνε ναρκωτικά; 
Δι κοί μας δέν εἶναι αὐτοί πού παράγουν ἀπαίσιες 
ται νί ες καί τίς βλέπει ὁ κόσμος στήν τηλεόρασι κ.λπ.; 
Ἡ ἁμαρτία μᾶς καταστρέφει. Ἑπομένως, αὐτό πρέ
πει νά προσέξουμε πολύ. Νά καταλάβουμε, ὅτι ἡ 
ἁ μαρ τία ἔχει καί κοινωνική διάστασι. Δέν ἔχει μό νο, 
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ἄς ποῦμε, πνευματική διάστασι, μόνο γιά τήν Βασι
λεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐκείνη πού κα
τα στρέ φει τό παρόν καί ἡ ὁποία ἐξαλείφει γιά μᾶς 
καί τήν αἰωνιότητα τήν μακαρία.

Ὁ Γέροντας: Θυμᾶμαι μία φορά, πού εἶχε ἔρθει 
ὁ μητροπολίτης Γερμανός Θεοδωρουπόλεως, πού εἶ
ναι εὐλαβής καί ταπεινός ἄνθρωπος, καί τοῦ ἔλεγα· 
“Σε βασμιώτατε, σᾶς σκεφτόμαστε μέσα στούς Τούρ
κους”. Καί μοῦ λέει· “Πάτερ, δέν φταῖνε οἱ Τοῦρκοι· 
τά πάθη μας φταῖνε”. Καταλάβατε;

π. Εὐσέβιος: Ἔτσι εἶναι.
Ὁ Γέροντας: Λοιπόν, εὐχαριστοῦμε τόν σεβαστό 

Γέ ροντα γιά ὅσα πνευματικά μᾶς εἶπε καί ὠφέλιμα. 
Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς ἔρχεται ὅποτε μπορεῖ. Τόν 
ἔχει ἀνάγκη καί ὁ ἡγούμενος, ὄχι μόνο οἱ πατέρες.

π. Εὐσέβιος: Ἐγώ εὐχαριστῶ πάρα πολύ. Ἐμένα 
μέ τιμᾶ ἡ εὐλογία τῶν πολλῶν· «τό ἔλασσον ὑπό 
τῶν μειζόνων εὐλογεῖται». Ἀλλάζω ἐγώ λίγο τό ρη
τό· «ὑπό τῶν πλειόνων εὐλογεῖται». Ἔτσι εἶναι, γιά 
μέ να εἶναι εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Γέροντας: Ὁ Θεός ξέρει τά μείζονα καί τά ἐ
λάσσονα…

π. Εὐσέβιος: Καί ἑπομένως, ὅταν θέλῃ ὁ Θεός... 
Μόνο νά σκέφτεστε, ὅτι, ἐπειδή λέει κάπου· «ἅμα 
βγῇς ἀπό τό κελλί σου, βγαίνεις ἀπό τά νερά σου», 
χα λάει κανείς λίγο τήν σειρά του, θά ἦταν ὡραῖο νά 
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μπο ροῦσε κανείς αὐθημερόν νά 'ρθῇ καί νά φύγῃ. 
Βέ βαια αὐτό δέν εἶναι εὔκολο...

Ὁ Γέροντας: Εἶναι λίγο δύσκολο. Ἀλλά ἅμα θέ
λε τε, καί αὐτό θά τό κάνουμε.

π. Εὐσέβιος: Ἔ, ὄχι δά… Δέν εἶναι… Ὅπως δώσῃ 
ὁ Θεός, ἐγώ νομίζω…

Ὁ Γέροντας: Πάντως ἔχουμε ἀνάγκη καί ἐμεῖς 
ἀ πό πνευματική βοήθεια, Γέροντα, καί ἰδίως ὁ ὁμι
λῶν. Διότι κατατρύχομαι ὑπό πολλῶν δυσκολιῶν. 
Καί ἅμα εἶναι καχεκτικός ὁ ἡγούμενος, καχεκτεῖ καί 
τό ποίμνιον.

π. Εὐσέβιος: Ὅλοι μας, οἱ μέν ἀπό τούς δέ. «Ἡ 
δύ ναμις μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 
9), μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ… Ἔτσι νομίζω.

Ὁ Γέροντας: Γι’ αὐτό νά εὔχεσθε. Νά εὔχεσθε, 
για τί ἔχω καί ἐγώ μεγάλες εὐθύνες, ὅπως βλέπετε.

π. Εὐσέβιος: Μάλιστα… Τόσες ψυχές ἐδῶ πέρα. 
Βλέ πω καί εὐφραίνομαι…

Ὁ Γέροντας: Νά μᾶς θυμᾶστε –ξέρω ὅτι μᾶς θυ
μᾶ στε– στήν ἐρημία ἐκεῖ!

π. Εὐσέβιος: Μάλιστα. Σᾶς θυμᾶμαι.
Ὁ Γέροντας: Ἀνέφερε προηγουμένως ὁ Γέροντας 

γιά τόν νεομάρτυρα Ἀλέξιο. Δέν ξέρω ἄν σᾶς ἔχω 
μι λήσει γι’ αὐτόν. Σᾶς ἔχω πεῖ;

Ἦταν ἕνα παιδάκι δεκαπέντε ἐτῶν. Τοῦ ζήτησαν 
νά βγάλῃ τόν Σταυρό του οἱ σατανισταί. Δέν τόν ἔ
βγα λε ὅμως, καί μετά ἀπό λίγες μέρες, τήν ἡμέρα 
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τοῦ Πάσχα, μόλις τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία, τόν 
σκό τωσαν.

Τό Μέγα Σάββατο αὐτό τό παιδάκι εἶχε πάει καί 
καθάριζε τήν Ἐκκλησία μαζί μέ τήν μητέρα του. Ἡ 
μητέρα του, πολιτικός μηχανικός, ἡ ὁποία δέν πλη
ρω νόταν ἀπό τό κράτος –ἄν καί διωρισμένη στό 
κρά τος, γιατί ἡ Σοβιετική οἰκονομία ἦταν σέ ἀθλία 
κα τά στασι– ἔκανε τήν καθαρίστρια τῶν δρόμων, τήν 
ὁ δο καθαρίστρια, παίρνοντας καί τό κοριτσάκι της 
μαζί… –ὀκτώἐννέα ἐτῶν τό κοριτσάκι– γιά νά τήν 
βοηθάῃ νά καθαρίζουν τούς δρόμους… Ἀπό κεῖ κά τι 
ἔπαιρνε γιά νά ζήσουν. Ἡ δέ μητέρα ἀπό τήν πεῖ
να καί ἀπ’ τήν ἀδυναμία εἶχε γίνει σαράντα κι λά… 
Τό παιδάκι αὐτό, ὁ Ἀλέξιος, εἶχε πολύ πόθο γιά τόν 
Θεό… Ὅλο στήν Ἐκκλησία ἤτανε. Ἐκεῖ, λοι πόν, τό 
Μέ γα Σάββατο καθάριζε τήν Ἐκκλησία, σκού πι ζε 
κ.τ.λ., βοηθοῦσε… Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα κοι νώ νη
σε καί μετά τήν Θεία Κοινωνία πήγαινε γιά τό σπίτι 
του. Πέρασε ἀπό ἕνα ἀλσύλλιο καί ἐ κεῖ τόν πιά σα νε 
αὐτοί οἱ σατανισταί καί τοῦ σπάσανε τό κε φαλάκι 
του… Πατοῦσαν πάνω του καί τοῦ σπά σαν τό κε
φα λάκι του… Καί ἐτελειώθη μαρτυρικῶς ὁ Ἀλέ ξιος 
δε κα πέντε ἐτῶν… Ἴσως νά εἶναι καί ὁ τελευ ταῖος 
νε ο μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας μας. Μετά τούς ἔπια σε ἡ 
ἀ στυ νομία. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν μετενόησε καί ἐξω μο
λο γήθη… Ζῆ στήν φυλακή βέβαια τώρα, ἀλλά πάν
τως ζῆ ἐν μετανοίᾳ. Καί ὑπάρχουν πολλά γεγονό τα 
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πού συνδέονται μέ τήν ζωή αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ καί 
μέ τόν θάνατό του, πού δείχνουν ὅτι ἦταν ἕνα παι δί 
χα ρι τωμένο ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ καί πού πο θοῦ
σε τό μαρτύριο… Ποθοῦσε νά μαρτυρήσῃ γιά τόν 
Χρι στό.

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!
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ΓΕΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
(1944-2015)

Τῆς Συνοδίας τῶν Δανιηλαίων 
εἰς Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους

«Στέφανος ἀσκήσας ἐν Ἄθω παιδιόθεν, στέφος 
ἄφθαρτον λαμβάνει χειρί Ἠγαπημένου».

Ὁ μακαριστός π. Στέφανος (κατά κόσμον Πα
σχά λης Ἀβραμίδης) ἐγεννήθη τό 1944 εἰς τό 

Παλαιοχώρι ον τοῦ Δήμου Παγγαίου, Νομοῦ Καβάλας, 
ἐκ γο νέ ων εὐλαβῶν, τῶν ἀειμνήστων Παναγιώτου καί 
Εὐ αν θί ας, καί ἦτο τό πέμπτον ἀπό τά ἐννέα τέκνα 
των. Ἀ νετράφη ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου, ἐν 
μέ σῳ τῶν δυσκολιῶν καί τῆς πτωχείας τοῦ δευτέρου 
παγ κοσμίου πολέμου καί τῆς ἀναταραχῆς πού ἠκο
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λούθησε, ἀλλά καί τῆς ἡγιασμένης ἐπισκιάσεως τῆς 
πα λαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης, μέ τήν 
θαυματουργόν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ση
μεῖον ἀναφορᾶς καί εὐλαβείας ὅλης τῆς περιοχῆς.

Ὁ πατήρ του κάποτε συνελήφθη ὑπό τῶν Βουλ
γά ρων πού ἐκυρίευσαν τότε τήν Μακεδονία, ἐφυ λα
κίσθη καί ἐξυλοκοπήθη ἀγρίως. Ἔκανε τότε τάμα 
εἰς τήν Παναγίαν, ἄν τόν ἰατρεύσῃ, νά προσφέ ρῃ ἕ να 
ἀπό τά τέκνα του ὡς μοναχόν. Καί ὄντως ἡ φι λεύ
σπλαγχνος Δέσποινα τόν ἰάτρευσε ἀπό τάς πλη γάς 
καί τόν ἠξίωσε νά ἴδῃ τρία τέκνα του ἀ φι ε ρω μένα 
εἰς τόν Θεόν, τόν Ἱερομόναχον Γρηγό ριον, ση με ρι
νόν Γέροντα τῆς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαί ων, τόν 
Γέροντα Φίλιππον, κτίτορα καί Πνευματικόν τῆς γυ
ναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυ σο
κάστρου Καβάλας, πού ἐγαλουχήθη παιδιόθεν καί 
ἐδιδάχθη τήν μοναχικήν παράδοσιν εἰς τήν ἀ δελ φό
τη τα τῶν Δανιηλαίων, καί τόν π. Στέφανον, τόν μι
κρό τερον ἀπό τούς τρεῖς.

Κατά τό 1946 ὁ Γέρων Στέφανος, ὁ ὑποτακτικός 
τοῦ ἐν ἀρετῇ καί διακρίσει διαλάμψαντος πολυγρα
φω τάτου Γέροντος Δανιήλ τοῦ Σμυρναίου, ἱδρυτοῦ 
τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέ
ρων, μετέβη εἰς τό Παλαιοχώριον διά τήν μεταφοράν 
ἁγιογραφημένων εἰκόνων ὑπό τῆς συνοδίας των. Ἡ 
παρουσία καί ἀναστροφή του ἦτο μία μαρτυρία 
γνη σίας μοναχικῆς βιοτῆς καί ἡ ἐπίδρασίς του κα τα
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λυ τική, καθότι συνετέλεσε ὥστε ἕξι νέοι ἐκ τοῦ Πα
λαιοχωρίου νά ποθήσουν τήν ἀγγελικήν ζωήν καί νά 
γίνουν μοναχοί εἰς τό Περιβόλι τῆς Κυρίας Θεοτόκου. 
Πρῶτος ἐγκατέλειψε τόν κόσμον ὁ ἀδελφός τοῦ π. 
Στεφάνου, π. Γρηγόριος, καί ἀφιερώθη τό 1947 εἰς 
ἡλικίαν 15 ἐτῶν εἰς τήν σεμνήν καί φημισμένην ἀ
δελ φότητα τῶν Δανιηλαίων.

Ὁ π. Στέφανος ἦτο ἐκ φύσεως φιλάσθενος καί ἔ
πασχε ἀπό πέτρας εἰς τά νεφρά καί πυρετούς. Διά 
κάποιαν βελτίωσιν τῆς ὑγείας του ἐκ τῆς ἀλλαγῆς 
τοῦ κλίματος, τό 1953, μετέβη μέ τόν πατέρα του εἰς 
τά Κατουνάκια, εἰς ἡλικίαν ἐννέα ἐτῶν, καί διέμεινε 
ὅλον τό θέρος. Ἦτο ὅμως τόσον ζωηρά ἡ ἐντύπωσις 
τῆς ἀκριβοῦς ἀσκητικῆς διαγωγῆς τῶν πατέρων εἰς 
τήν ψυχήν τοῦ μικροῦ παιδίου, πού ἐγέννησε μέσα 
του τόν πόθον τῆς ἀφιερώσεως εἰς τόν Θεόν, καί ἠρ
νή θη νά ἀκολουθήσῃ τόν πατέρα του ὅταν ἦλθε νά 
τόν παραλάβῃ, κρυπτόμενος εἰς ἕνα βαρέλι καί οὐ
δό λως δελεαζόμενος ὑπό τῶν παρακλήσεών του νά 
ἐ πι στρέψῃ εἰς τήν οἰκίαν των. Ἐνετάχθη λοιπόν εἰς 
τήν Συνοδίαν τῶν Δανιηλαίων ὁ μικρός Πασχάλης 
καί εἰς αὐτήν τήν τρυφεράν ἡλικίαν ἀντήλλαξε τήν 
ἀγ κά λην τῆς μητρός του μέ τήν κηδεμονίαν τῆς Θεο
τό κου, τήν θαλπωρήν τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς μέ τήν 
αὐ στη ρότητα τοῦ ἀσκητικοῦ προγράμματος, τήν φοί
τησιν εἰς τό σχολεῖον μέ τήν σπουδήν τῆς μονα στι
κῆς ζωῆς, τά παιχνίδια καί τήν ἀνέμελον ζω ήν τῆς 
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παιδικῆς ἡλικίας μέ τήν σοβαρότητα ἑνός ἐ ρη μι κοῦ 
ἡ συχαστηρίου, τά ὄνειρα τῆς νεότητος μέ τά σκλη ρά 
βρά χια καί τήν ἀπαράκλητον ζωήν εἰς τά Κα του νά
κια. Ὅμως ἡ ἀπόφασίς του ἦτο σταθερά καί διε τη
ρή θη ἀκλόνητος δι’ ὅλον τόν ὑπόλοιπον βίον του.

Εἰς τό Ἡσυχαστήριον, ὑπό τήν πατρικήν ἐπίβλε
ψιν καί παιδείαν τῶν Γερόντων καί τήν ἀδελφικήν 
συμπαράστασιν τοῦ αὐταδέλφου του π. Γρηγορίου, 
ὁ π. Στέφανος προέκοπτε εἰς τά ἀσκητικά παλαί
σματα καί τήν ἀρετήν, καταθέτων ὅλην τήν ἰσχύν 
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος εἰς τήν προσευχήν, τήν 
δια κονίαν καί τήν μαρτυρικήν ὑποταγήν. Ἐκάρη μο
να χός τό ἔτος 1962 εἰς ἡλικίαν 18 ἐτῶν ὑπό τοῦ Γέ
ρον τος τῆς Συνοδίας Στεφάνου Μοναχοῦ, ὅστις τοῦ 
ἔ δωσε καί τό ὄνομά του καί εἰς ὀλίγον διά στη μα 
ἐ κοιμήθη. Ἐδιδάχθη τήν ἱεράν τέχνην τῆς ἁγιο γρα
φί ας, τήν ὁποίαν πρῶτος ὁ Γέρων Δανιήλ εἰργά σθη 
καί παρέδωσε ὡς ἐργόχειρον τῆς συνοδίας. Ἐξαι
ρέτως δέ διέπρεψε εἰς τήν ψαλτικήν τέχνην καί ἀ
πό δοσιν τοῦ γνησίου ἁγιορειτικοῦ ὕφους, ὅπως τά 
πα ρέ λαβε ἀπό τούς Γέροντας τοῦ Ἡσυχαστηρίου, 
καλ λιερ γώντας τήν ἔμφυτον καλλιφωνίαν του. Ἐπί 
πολ λά ἔτη ἐλάμπρυνε τάς πανηγύρεις τῶν Ἁγιο ρει
τι κῶν Μονῶν εἰς τάς πολυώρους ἀγρυπνίας, ὅπου 
ὡς καλλίφωνος ἀηδών ἔμελπε τούς ὕμνους πρός δο
ξο λο γίαν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τοῦ Υἱοῦ της καί 
πάν των τῶν Ἁγίων.
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Μία ἄλλη ἱερή ἐργασία, ὅπου διέπρεψε ὁ π. Στέ
φα νος, ἦτο καί ἡ διακονία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου, 
στά Καρούλια, Κατουνάκια, μέχρι τήν Κερασιά καί 
τόν Ἅγιο Βασίλειο, ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν ἀναγκῶν 
των, ἡ μεταφορά τῶν φορτίων καί ἡ συμπαράστασις 
εἰς τάς ἀσθενείας των, ὅπου μέ μεγάλην αὐτοθυσίαν 
καί ἀγάπην ἠνάλωσε τόν ἑαυτόν του, λαμβάνων τάς 
ἁ γί ας εὐχάς των καί διδασκόμενος ἐκ τῆς ἀρετῆς καί 
τοῦ ὑπερανθρώπου ἀγῶνος των. Ἐπί πολλάς δε καε
τί ες ἀγογγύστως ἀνεβοκατέβαινε καθημερινῶς τό 
ἀ πό τομον μονοπάτι ἀπό τόν ἀρσανᾶν εἰς τό Ἡ συ χα
στή ριον, συνοδεύων τά ἀχθοφόρα ζῶα, μέ τάς ἀ πα
ραι τήτους διά τήν διαβίωσίν των προμηθείας, ἀλλά 
καί εἰς πολλάς ἄλλας κοπιαστικάς ἐργασίας συμ με
τεῖ χε ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων πατέρων, ὅπως ἡ με τα φο
ρά τοῦ νεροῦ ἀπό τόν Ἄθωνα εἰς τό Ἡσυ χα στήριον, 
ἡ οἰ κοδόμησις τοῦ κτιρίου, ἡ μεταφο ρά χώματος διά 
τήν κατασκευήν τοῦ κήπου, ὅπου ὑπερβαλλόντως ἐ
κο πίασαν, ὑπομένοντες ταλαιπωρίαν ἀδιανόητον 
διά τά σημερινά δεδομένα.

Ὁ π. Στέφανος ἀγαποῦσε πολύ τήν προσευχήν, 
καί μόνον διά πολύ σοβαρόν λόγον ἔλειπε ἀπό τήν 
Ἀ κολουθίαν, ὅπου μέ ζῆλον καί προθυμίαν διη κό νη σε 
εἰς τό Ἀναλόγιον, ψάλλων προθύμως καί αἰ νῶν τόν 
Θε όν ὡς ἐπίγειος ἄγγελος. Ἔχαιρε διά τήν προσέ
λευ σιν εἰς τήν ἀδελφότητα νέων μοναχῶν, τούς ὁποί
ους καί ἐστήριζε εἰς τά πρῶτα βήματα τῆς μονα χι
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κῆς ἀφιερώσεως μέ τήν διακριτικήν ἀδελφικήν του 
συμ πα ρά στασιν. Ἄν καί δέν ὡλοκλήρωσε οὔτε τό 
Δημοτικόν Σχολεῖον, διδάχθηκε ὑπό τῶν Γερόντων 
Γραμ ματικήν, καί ὁ λόγος του ἦτο ἀρχαιοπρεπής 
καί πνευματικός. Εἰς ὑπόδειξιν τοῦ ἀδελφοῦ του π. 
Φι λίπ που ἵνα φοιτήσῃ εἰς τήν Ἀθωνιάδα, ἀπήντησε 
ὅτι τοῦ ἦτο ἀρκετή ἡ φοίτησις εἰς τό Πανεπιστήμιον 
τῆς ἐρήμου. Ὅλη του ἡ ζωή καί ἡ ἀναφορά ἦτο γύ
ρω ἀπό τό πρόσωπον τῆς Παναγίας μας, τήν ὁ ποί αν 
ἐλάτρευε ὡς ἀληθινήν του μητέρα καί εἰς τήν κη δε
μο νίαν τῆς ὁποίας ἐστήριζε τήν ἐλπίδα τῆς ψυχῆς 
του. Ἰδιαιτέρως ηὐλαβεῖτο τούς προστάτας τοῦ Ἡ
συ χα στη ρίου, Ὁσίους Ἀθωνίτας Πατέρας, ἀλλά καί 
τόν στύλον τῆς Αἰγυπτιακῆς ἐρήμου, Μέγαν Ἀντώ
νιον, εἰς τόν ὁποῖον συχνά ἀνεφέρετο καί ὅστις τόν 
ἠ ξί ω σε νά κοιμηθῇ κατά τήν ἡμέραν τῆς μνήμης του.

Ἡ ἔξοδος τοῦ π. Στεφάνου εἰς τόν κόσμον ἦτο μό
νον δι’ ἀναγκαίας ὑποθέσεις τῆς Συνοδίας καί διά 
λόγους ὑγείας, καί πάντοτε σύντομος, διά νά ἐπι
στρέψῃ εἰς τό ἠγαπημένον του Ἅγιον Ὄρος. Ἔδιδε 
τήν μαρτυρίαν ἑνός μοναχοῦ σεμνοῦ καί παραδοσια
κοῦ, ξένου πρός τόν κόσμον καί τό φρόνημά του, καί 
ἦτο μία ζῶσα εἰκών τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ, 
ἕνας εὐλογημένος μοναχός πού ἀπέπνεε τήν χά ριν 
τῆς Παναγίας, τήν παράκλησιν τῆς ἐρήμου, τό ἀ σκη
τι κόν φρόνημα, διά τῆς καθαρότητος πού διεχέ ετο 
ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν του. Ἀκόμη καί τούς κατά σάρ κα 
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συγγενεῖς του σπανίως ἐπεσκέπτετο, διαφυ λάσ σων 
ἕως τέλους τήν ξενιτείαν, ἀποταγήν καί ἀπάρνησιν 
τοῦ κόσμου. Τά τελευταῖα ἔτη μετά καί ἀ πό σοβα
ράν δοκιμασίαν τῆς ὑγείας του, εἶχε ἔντο νον τήν ἀ
νη συχίαν διά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του καί ἐ καλ
λιέρ γησε ἰδιαιτέρως τήν μετάνοιαν καί αὐ το μεμ ψί αν. 
Τοῦ ἦτο δέ ἀδιανόητον νά μεταλάβῃ τῶν ἀ χράν των 
Μυ στη ρίων ἕκαστον Σάββατον, χωρίς νά ἐ ξο μο λο
γηθῇ ἀφ’ ἑσπέρας καί νά τοῦ ἀναγνώσῃ ὁ Πνευ μα
τι κός τήν συγχωρητικήν εὐχήν. Ἔπαιρνε εὐ λο γίαν ἀ
κό μη καί διά νά πιῇ νερό καί εἶχε φθάσει εἰς τε λείαν 
ἀ πά θειαν λογισμῶν καί ἁπλότητα μικροῦ παι δί ου, 
συνεχής δέ μέριμνά του ἦτο ἡ προετοιμασία διά τήν 
ἄλλην ζωήν, τήν ὁποίαν ἐντόνως ἐπιθυμοῦσε. 

Κατά τήν ἑορτήν τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου συμμε
τεῖ χε εἰς τήν ἀγρυπνίαν εἰς τήν Καλύβην τῶν γειτό
νων Γερασιμαίων, πού συνεορτάζουν καί τόν Ἅγιον 
Νε ομάρτυρα Γεώργιον ἐξ Ἰωαννίνων, καί ἐνῶ ἔψαλ
λε μέ πόθον καί καλλιέπειαν τά τροπάρια τοῦ Ἑ
σπερινοῦ τοῦ ἠγαπημένου του Ἁγίου, εἰς τήν Λι τήν 
ἠ σθάνθη ἀδιαθεσίαν, ὁπότε καί ἀπεσύρθη, καί τήν 
ἑ πομένην, ἐνῶ ἐπεδεινοῦτο ἡ κατάστασίς του, ἦ το 
ἀ δύνατος λόγῳ θαλασσοταραχῆς ἡ ἔξοδός του εἰς 
τόν κόσμον. Μετεφέρθη εἰς τό Ἰατρεῖον τῶν Καρυ
ῶν, ὅπου ὁ Ἰατρός διέγνωσε εἰλεόν καί συνέ στησε 
ἄ μεσον διακομιδήν εἰς τό Νοσοκομεῖον ἔστω καί διά 
τῆς χερσαίας ὁδοῦ. Σχεδόν ἀμέσως μέ τήν εἴ σο δόν 



157

του εἰς τό αὐτοκίνητον ὅμως ἐτελειώθη ἤρε μα, ἀ
νώδυνα καί εἰρηνικά, ἔξωθεν τοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτά
του καί πλησίον τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ «Ἄξιόν 
ἐστι», μέσα εἰς τήν ἀγκάλην τῆς προσφιλοῦς του 
Θε ο τόκου. Ἡ μεταφορά τοῦ σκήνους του μέσῳ τῆς 
Ἱ ε ρᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου ἦτο μία τελευταία 
λι τά νευσις εἰς τό ἠγαπημένον του Ἅγιον Ὄρος καί 
τήν ποθητήν του ἔρημον, ὅπου ἀπό τῆς παιδικῆς του 
ἡ λι κίας ἕως καί τῆς κοιμήσεώς του ὁσιακῶς ἠσκήθη 
καί παρέμεινε ἐπί ἑξήκοντα δύο ἔτη. Τό σκήνωμά 
του ἤρεμο καί ὁσιακό, ἀπέπνεε τήν εὐωδίαν τῆς πο
λυε τοῦς ἀσκήσεώς του καί ἔδιδε τήν μαρτυρίαν τῆς 
ἐλ πί δος τῆς ἀναστάσεως.

Εἰς τήν κηδείαν του, παρά τήν κακοκαιρίαν, προ
εξῆρχε ὁ σεβαστός Καθηγούμενος τῆς κυριάρχου Ἱε
ρᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρο
μος, ἐκπρόσωποι πολλῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Σκή τεων 
καί οἱ συνασκηταί του εἰς τήν ἔρη μον, διά νά προ
πέμ ψουν εἰς τήν ἀθανασίαν ἕνα γνή σιον πνευ μα τι κόν 
τέ κνον τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀ θω νίτου. Ὁ π. 
Στέ φανος ἦτο ἕνα ἀπό τά τελευ ταῖα τέ κνα τῆς ἐ ρή
μου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τούς εὐ λο γημέ νους μονα χούς 
πού ἠξιώθησαν ἀπό τῆς παι δι κῆς των ἡ λι κίας νά 
ἀ φιε ρωθοῦν, νά ἀσκηθοῦν, ἀλ λά καί νά τελειώ σουν 
τόν βίον εἰς τό Περιβόλι τῆς Παν αγί ας. Τό σῶ μα 
του ἀναπαύεται εἰς τήν ἀ θωνι κήν ἔ ρη μον, ὁ μοῦ με
τά τῶν προαπελθόντων πα τέ ρων τῆς Συνοδίας, ἡ 
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δέ ψυχή του συναγάλλεται εἰς τάς αἰ ω νί ους μο νάς, 
πλη σίον τοῦ ἠγαπημένου του Σω τῆρος Ἰησοῦ Χρι
στοῦ, τῆς κουροτρόφου τῶν παρ θένων Κυ ρί ας ἡ μῶν 
Θεο τόκου, ἀλλά καί Πάντων τῶν ἐν Ἄ θῳ ἀσκήσει 
καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁ σί ων Πα τέρων. Προσ
ευ χό μεθα διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυ χῆς του, ἀλ λά 
καί πι στεύομεν ὅτι κατηξιώθη τοῦ βρα βεί ου τῆς ἄ νω 
κλή σεως, ὡς καλῶς τελέσας τόν ἀσκη τικόν δρό μον 
καί τήν πίστιν τηρήσας, καί ὅ τι ἔ χο μεν ἐν οὐ ρα νοῖς 
ἀ δελ φόν πρεσβεύοντα πρός Κύ ρι ον, ἵνα καί ἡ μεῖς 
τε λει ώ σωμεν ἐν ὑπομονῇ καί ὑ πα κοῇ τόν προκείμε
νον ἡμῖν ἀγῶνα. Οἱ εὐχές του εἴ θε νά στηρί ζουν 
πνευ ματικά τήν ἀδελφότητα ἡμῶν, ὡς πο λύ τι μον θη
σαυ ρόν κατέχουσαν τό παράδειγμα τῆς ὁ σια κῆς βι
ο τῆς του.

Στεφάνου Μοναχοῦ τοῦ Δανιηλίδου καί Κατουνα
κιώτου αἰωνία καί ἀγήρως ἡ μνήμη.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

Η 40ΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἐφέτος ἐκδίδεται τό 40ό 
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος». 
Τό 1976 ἐκδόθηκε τό 1ο τεῦχος τῆς β΄ περιόδου ἀπό 
τόν μακαριστό Γέροντά μας, Καθηγούμενο Γεώργιο. 
Ἐ πί ἡγουμενείας τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου 
Βησ σαρίωνος τό περιοδικό ἐξεδίδετο μέ τόν ἴδιο τί
τλο ἀνά δίμηνο ἐπί τετραετίαν (19641968), πού εἶ
χε ἀποτελέσει τήν α΄ περίοδο ἐκδόσεώς του.

Ὁ Γέροντας Γεώργιος εἶχε τήν ἐπιθυμία μέ τά 
κεί μενα τοῦ περιοδικοῦ ἡ Ἱερά Μονή μας «νά ἐκ
φρά ζῃ κατά τρόπον καθολικόν τήν Ἀλήθειαν τῆς Ἀρ
χαί ας Μοναστικῆς Παραδόσεως, πού ἐν ἐσχάτῃ ἀ να
λύσει εἶναι ἡ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς καί 
πνευ ματικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς» (τεῦχ. 1ο). Γι’ αὐ τό 
σέ ἑπόμενο τεῦχος καί μέχρι σήμερα γράφεται ὡς 
ὑ πότιτλος «Περιέχει κείμενα ὀρθοδόξου δογμα τι κῆς 
καί ἠθικῆς διδασκαλίας, ὡς καί κείμενα πε ρί ὀρθο
δό ξου Μοναχισμοῦ, νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς, 
κα τά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν, δι᾿ ὧν ἡ καρδία 
τοῦ Χριστιανοῦ κατανύσσεται καί ἔρχεται εἰς πόθον 
Χρι στοῦ».
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Ὑπό τήν φωτισμένη καθοδήγησι τοῦ Γέροντος Γε
ωρ γίου δημοσιεύθηκαν στά σαράντα τεύχη τοῦ πε
ρι ο δικοῦ ἀξιόλογα κείμενα λογίων Μοναχῶν τοῦ Ἁ
γίου Ὄρους καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας μέ στόχο νά 
καλ λιεργηθῇ στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ὀρ θό
δο ξος δογματική συνείδησις καί ὁ πόθος γιά τήν ἐν 
Χρι στῷ σωτηρία.

Παρακαλοῦμε τόν Ἅγιο Θεό νά εὐλογήσῃ τήν συν
έ χισι τῆς ἐκδόσεως τοῦ ταπεινοῦ περιοδικοῦ μας 
καί νά μᾶς ἀξιώσῃ νά διατηρήσουμε τούς στόχους 
τοῦ μα καριστοῦ Γέροντος Γεωργίου.

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΣ 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στήν Ἱερά Μονή μας στίς 245/662015, ἡμέρα 
Σάβ βατο, τελέσθηκε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μα κα
ριστοῦ Καθηγουμένου μας, Ἀρχιμανδρίτου Γεωργί
ου. Στήν Παννυχίδα (Παρασκευή ἑσπέρας) καί στήν 
Θεία Λειτουργία (Σάββατο) προέστη ὁ Σεβ. Μητρο
πο λί της Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Παρέστησαν ἐκ
πρόσ ω ποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἰ
δι αι τέ ρως ἐτίμησαν τήν μνήμη τοῦ Γέροντος μέ τήν 
πα ρου σία τους ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμε
σοῦ κ. Ἀ θα νά σι ος, οἱ ἅγιοι Καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν 
Μο νῶν Βα το παι δίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, Ἰβήρων Ἀρχιμ. 
Να θα να ήλ, Διονυσίου Ἀρχιμ. Πέτρος, Ἐσφιγμένου Ἀρ
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χιμ. Βαρ θο λομαῖος, ὁ ἅγιος Προηγούμενος τῆς Ἱ ε
ρᾶς Μο νῆς Ἰβήρων Ἀρχιμ. Βασίλειος, καθώς ἐπί σης 
καί ὁ Κα θηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Διο νυ
σί ου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ Ἀρχιμ. Μάξιμος Κυρίτσης. Στό 
πα ρόν τεῦχος δημοσιεύουμε τούς λόγους πού ἐξε
φώ νη σαν ὁ Σεβ. Φθιώτιδος καί ὁ Καθηγούμενος τῆς 
Ἱ. Μο νῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

Στίς 265/862015 στό Μετόχιό μας τῆς «Κοι μή
σεως τῆς Θεοτόκου» στήν Πολίχνη τῆς Θεσσαλο νί
κης τελέσθηκε ἐπίσης ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Γέ ρον
τος Γεωργίου. Στήν Παννυχίδα (Κυριακή ἑσπέ ρας) 
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυ
ρουπόλεως κ. Βαρνάβας. Μετά τήν Παννυχίδα ὁ ἅ γι
ος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σί μωνος Πέ τρας, 
Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος, ὡ μί λησε εἰς μνήμην τοῦ Γέ ροντος  
μέ θέμα: «Ἡ συνεισφορά τοῦ Γέ ρον τος Γε ωρ γίου 
εἰς τά κοινά τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους». Ἀ κολούθησε ἀ γρυ
πνία. Στό παρόν τεῦχος δημοσιεύ ου με καί τήν ὁ μι
λία αὐτή.

Μέχρι σήμερα πολλοί ἀκόμη ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐτέ
λεσαν Τρισάγιο στόν τάφο του, τούς ὁποίους εὐχα
ρι στοῦμε. Στό παρόν τεῦχος παραθέτουμε καί τήν 
ὁ μιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁ γί
ου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, τήν ὁποία ἀπηύθυνε στήν 
Ἀ δελ φότητα τῆς Μονῆς μας στίς 3/21 Μαρτίου 2015 
με τά τό Τρισάγιο καί τήν Θ. Λειτουργία.
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Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Συνεχίζεται διαρκῶς ἐπιδεινουμένη ἡ δοκιμασία 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό τήν λεγομένη «οἰκονομική 
κρίσι».

Τό πρῶτο μέλημα σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες 
εἶ ναι ἡ ἀλληλεγγύη μας πρός τούς ἀσθενεστέρους. 
Αὐ τό στήν ἐκκλησιαστική μας γλῶσσα λέγεται «χρι
στι α νική ἀγάπη» καί στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ 
πρόσ κλησις τοῦ Θεοῦ νά ξεπεράσουμε τήν φιλαυτία 
μας καί νά σταθοῦμε κοντά στόν πλησίον μας. Ὅταν 
ὅ λοι μας δυσκολευόμαστε, ἡ ἀγάπη ἔχει μεγαλύτερη 
ἀ ξία.

Τό ἐξίσου σημαντικό ὅμως εἶναι νά ἔχουμε πνευ
ματική ἐγρήγορσι καί νά διακρίνουμε τά σημεῖα τῶν 
καιρῶν. Βρισκόμαστε σέ ἐποχή πού τό πνεῦμα τοῦ 
κόσμου θριαμβεύει, ἐνῶ τό ἦθος τοῦ Χριστοῦ ξε θω
ριάζει μεταξύ τῶν Χριστιανῶν. Οἱ εὔκολες λύ σεις 
στά καθημερινά προβλήματα ὁδηγοῦν στήν χαλαρό
τη τα, καί τό «δέν πειράζει» γίνεται συνήθεια. Οἱ ἐν
το λές τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς ἁγιάζουν, ἔρχονται σέ 
δεύ τερη μοῖρα.

Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὅμως δέν ἀναπαύεται στήν 
πνευματική χλιαρότητα. Λέγει ὁ Κύριος στόν ἐπί
σκο πο τῆς Λαοδικείας (Ἀποκ. γ΄ 1419): «Ἐπει δή εἶ
σαι χλιαρός (οὔτε ζεστός οὔτε ψυχρός), θά σέ ἐ μέσω 
(θά σέ ἀποδοκιμάσω)... Λές πώς εἶσαι πλού σι ος, 
αὐ τάρ κης πνευματικά, καί δέν ἔχεις ἀνάγκη ἀπό 
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τί πο τε... Σέ συμβουλεύω νά ἀποκτήσῃς (“νά ἀγορά
σῃς ἀπό μένα”) φρόνημα ἀρετῆς πύρινο, γιά νά γί
νῃς ἀληθινά πλούσιος. Σέ συμβουλεύω νά φορέσῃς 
ἐν δύ μα τα λευκά (τήν καθαρότητα τῶν ἠθῶν), γιά νά 
μή φαίνεται ἡ γύμνια σου ἡ πνευματική. Σέ συμβου
λεύω νά βάλῃς κολλύριο στά μάτια σου (τήν διδα
σκα λία μου), γιά νά βλέπῃς. Ἐγώ, ἐκείνους πού ἀ
γα πῶ, τούς ἐλέγχω καί τούς δοκιμάζω. Λοιπόν, κοί
τα ξε νά ἀποκτήσῃς ζῆλο πνευματικό καί νά μετα
νο ήσῃς».

Οἱ συμβουλές τοῦ Χριστοῦ μᾶς ταιριάζουν. Χρει
αζόμαστε μετάνοια. Πού σημαίνει ἀγῶνα γιά νά ξε
περνοῦμε τίς ἐπιθυμίες πού μᾶς κρατοῦν στήν ἁ
μαρτία, χωρισμένους ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ, καί νά 
καλλιεργοῦμε τίς θεῖες ἀρετές, πού μᾶς ἑνώνουν μέ 
τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Καί οἱ δοκιμασίες, ὅπως λέγει ὁ 
Κύριος, μᾶς χρειάζονται, διότι εἶναι δεῖγμα ὅτι μᾶς 
ἀγαπᾶ καί θέλει νά μᾶς σώσῃ.

Ὁ «κόσμος» κοιτάζει γιά σωτηρία στά οἰκονομικά 
μεγέθη καί στήν οἰκονομική πολιτική, στά μνημόνια 
ἤ στήν ἀντίστασι σ’ αὐτά. Ὅσοι ἔχουν τόν νοῦ τους 
στήν σωτηρία, πού δέν εἶναι φθαρτή καί γήινη, βλέ
πουν τίς δοκιμασίες –χωρίς ἴσως κἄν νά εὐθύνωνται  
γιά τήν δημιουργία τους– ὡς εὐκαιρίες γιά νά ἀπο
κτή σουν περισσότερη ἀγάπη στόν Θεό καί στόν συν
άν θρωπο, περισσότερη ὑπομονή, περισσότερη καί 
κα θαρότερη προσευχή, περισσότερη ἐλπίδα σέ Ἐ
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κεῖ νον καί ὄχι στά ὑλικά ἀγαθά, πού πολλούς γιά 
πολ λά χρόνια μᾶς εἶχαν κάνει «αὐτάρκεις».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. 
Παῦ λος, ἐ φέτος ἀνήμερα τοῦ Προφήτου Ἠλία, ἔ κα
νε μία ἐξαι ρετική ὁμιλία στό ὁμώνυμο Μετόχι τῆς 
Μο νῆς μας στό Λιβάδι Κολινδροῦ Πιερίας καί ἀ
να φέρ θηκε στό θέ μα αὐτό. Παραλλήλισε τήν ἐποχή 
μας μέ ἐκείνην τοῦ θαυμαστοῦ προφήτου καί τήν 
χα ρα κτήρισε μέ τήν ἐπιτυχημένη φράσι «ἐν ἡμέραις 
Ἠ λιού τοῦ Προ φήτου». Πραγματικά, ἐποχές παράλ
λη λες, ἴδιες.

Ἀνάμεσα στά πολλά, πού κάνουν τήν ὁμιλία αὐτή 
ἀναγκαία νά ἀκουσθῇ ἀπό τούς συνανθρώπους μας, 
περιλαμβάνονται καί οἱ ἑξῆς παρατηρήσεις:

α) Ὅτι στίς ἡμέρες τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί στίς 
δικές μας σήμερα ἡ ἁμαρτία προβάλλεται μέ προ
πέ τεια καί ἐλέγχει τόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας μέ αὐ
θά δεια καί ἀλαζονεία. Εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος: «... ὁ 
Ἀ χαάβ ἐλέγχει τόν Προφήτη: “Γιατί”, τοῦ λέει, “δια
στρέφεις τίς ὁδούς τοῦ Κυρίου;” Βλέπετε τήν ἀλα
ζο νεία τῶν ἁμαρτωλῶν; Καί αὐτήν τήν ἀλαζονεία 
νά τήν περιμένετε, γιατί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σα
φής: Καθώς πλησιάζουμε πρός τό Τέλος, οἱ ἅγιοι θά 
γί νων ται ἁγιώτεροι καί οἱ ἁμαρτωλοί θά γίνωνται 
ἀ θλι ώ τεροι! Καί ἐπειδή εἶναι ἀθλιώτεροι, γι’ αὐτό 
εἶ ναι καί προπετεῖς καί αὐθάδεις. Καί ἀντί ἐκεῖνοι 
νά ταπεινώνωνται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔρχονται μέ 
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αὐ θάδεια νά ἐλέγξουν τήν Ἐκκλησία καί τόν λόγον 
της, τόν λόγον της τόν προφητικόν. Γιατί ἐνοχλεῖ τούς 
ἀν θρώ πους τῆς αἰσχύνης ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας».

β) Ὅτι χρειάζεται ἐκ μέρους μας συνέπεια: Νά ἁ
γιαζώμεθα. Εἶπε ἐπ’ αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος: «Τε
λει ώσανε τά ψέματα. Δέν ὑπάρχει περιθώριο γιά 
τήν οὐδετερότητα κανενός. Ὅταν δέν ἁγιαζώμεθα, 
καί τίποτε ἄλλο νά μή κάνουμε, ἁμαρτάνουμε! Γιατί 
ση μαί νει ὅτι δέν ἐπιλέξαμε τόν Θεό, ἀλλά ἐπιλέξαμε 
τήν βόλεψή μας καί τήν καλοπέρασή μας. Ποιά βό
λε ψη ὅμως, ἀφοῦ «μία ροπή καί ταῦτα πάντα θά
να τος διαδέχεται» καί θά ξαφνιαζόμαστε τότε; Νά 
πα ρα καλέσουμε τόν μεγάλο Προφήτη, αὐτόν τόν ἄν
θρω πο τῆς δυνάμεως, τοῦ ἁγιασμοῦ, τῆς προσευχῆς, 
τῆς πίστεως προπαντός, νά μᾶς ἐμπνεύσῃ τίς δι κές 
του χάρες καί τίς δικές του ἀρετές».

Οἱ ἀρετές αὐτές ἔκαναν τόν Προφήτη Ἠλία μέτο
χο τῆς μεγάλης Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε 
«ἐν πυρίνῳ ἅρματι», δηλαδή μέσα σέ μεγάλη καί 
ὑ περφυῆ κατάστασι Χάριτος, νά μετατεθῇ στόν Οὐ
ρα νό, μέχρις ὅτου ἔλθῃ πάλι πρίν ἀπό τήν ἔνδοξη 
Δευ τέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου.

Η ΑΥΘΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Αὐξάνει στίς ἡμέρες μας καί ἐκτραχύνεται ἡ ἁ
μαρ τία. Ζητεῖ μάλιστα νά «νομιμοποιηθῇ» σέ λει
τουρ γίες πού οὔτε ἀπό τόν φυσικό νόμο μποροῦν 
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νά δικαιωθοῦν οὔτε ἀπό τήν εὐαγγελική ἠθική. Ὁ 
«γά μος τῶν ὁμοφυλοφίλων» καί ἡ ἀπαίτησίς τους 
νά νομιμοποιηθῇ ἡ «υἱοθέτησις τέκνων», θέματα 
πού στήν Ἑσπερία ἔχουν γίνει καί κρατικός νόμος, 
εἶ ναι ἀπό τά σημεῖα τῶν καιρῶν, δείγματα ἀποστα
σί ας. Μέ ἀφορμή τήν «παρέλαση τῆς ντροπῆς» στήν 
Θεσ σα λονίκη, γιά νά τονισθῇ ἀπό τήν πλευρά τῆς 
Ἐκ κλη σίας ἡ ἀδιαφιλονίκητη σημασία τῆς φυσιο λο
γι κῆς (καί μάλιστα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανι κῆς οἰ
κογένειας), ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ σα
λο νίκης κ. Ἄνθιμος ἐτέλεσε ἀγρυπνία στόν Ἱ. Ναό 
τῆς Ἀχειροποιήτου. Πρός ὑποστήριξιν τῆς πρω το
βου λί ας τοῦ Παναγιωτάτου, κατόπιν προσκλή σεως 
τῆς ὀργανωτικῆς ὁμάδος, ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Μονή 
μας ἐκπρόσωπό της στήν ἐν λόγῳ ἀγρυπνία καί ὁ 
Καθηγούμενός μας Ἀρχιμ. Χριστοφόρος ἔστειλε τήν 
παρακάτω ἐπιστολή:

«Παναγιώτατον
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
Κύριον κ. Ἄνθιμον
Εἰς Θεσσαλονίκην

Παναγιώτατε,
Μέ θλίψι καί ἀγανάκτησι γεμίζει ἡ ψυχή μας, 

κα θώς πληροφορούμεθα ὅτι ἡ φιλόθεος πόλις τῆς 
Θεσ σαλονίκης θά γίνῃ καί πάλιν ἐφέτος θέατρο ἐ
παι σχύντου δημοσίας προβολῆς, διαφημίσεως καί 
ὑ ποστηρίξεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἀπαξιώσεως 
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τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας, μέ τήν πρωτοβουλία 
μά λιστα καί τήν στήριξι τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τό θλιβερό αὐτό γεγονός μᾶς ὑποχρεώνει, πρῶ
τον, προσκληθέντες νά συμμετάσχωμε δι’ ἀντι προσ
ώπου μας στήν ἱερά ἀγρυπνία πού θά τελέσετε 
στόν πάνσεπτο Ναό τῆς Ἀχειροποιήτου γιά νά ἀπο
σο βηθῇ ἡ ὕβρις πρός τήν πόλι τῆς Θεσσαλονίκης, 
καί δεύτερον, νά ὑπομνήσουμε στόν κ. Δήμαρχο καί 
σέ ὅσους προσβάλλουν μέ τόν τρόπο αὐτό τήν Ὀρ
θόδοξη χριστιανική οἰκογένεια ὅτι τό μέγα θῦ μα τῆς 
ἀνήκουστης αὐτῆς πρωτοβουλίας, πού ἀνερυ θρί αστα 
ἐπαναλαμβάνεται, εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ὄχι ἀό ρι στα ὁ 
ἄγνωστος ἄνθρωπος, ἀλλά καί ὁ δικός μας ἄν θρω
πος. Βάζουμε τόν ἑαυτό μας στήν θέσι τοῦ τίμιου 
οἰ κο γενειά ρχη καί διαπιστώνουμε ὅτι τό θῦμα θά 
εἶ ναι τό παιδί μας, ἡ κόρη μας, ὁ ἀδελφός μας, ὁ 
φί λος μας, ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαποῦμε, ὁ ὁποῖος ἐξ
ω θεῖται νά ζήσῃ σέ μία κοινωνία παραμορφωμένη 
ἀ πό τήν παράλογη θεσμοθέτησι τῆς ἀνομίας, σέ ἕ
να πε ρι βάλλον ἀρρωστημένο, ἐξαχρειωμένο. Θῦμα 
στήν κυριολεξία εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη φύσις μας, 
ἡ ὁποία χάνει τήν ὀμορφιά της, τό κάλλος της, τόν 
θε όσ δοτο δυναμισμό της καί ἀποβαίνει ἄθυρμα τῶν 
ἀ λό γων παθῶν. 

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, σέ κάθε ἐπο χή, 
διασώζει τήν ἀλήθεια περί τοῦ ἀνθρώπου καί σώ
ζει τόν ἄνθρωπο. Στό κέντρο τῆς ζωῆς της ἔχει τόν 
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Θεάνθρωπο Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἐλευθερώνει τόν ἄν
θρω πο ἀπό τήν φθορά, ἀπό τόν διάβολο καί ἀπό τόν 
θά νατο, καί τοῦ δίνει τήν αἰώνια ἀξία του: τήν θέω
σι. Σέ αὐτόν τόν ὑψηλό σκοπό προσβλέπει ἡ Ἁγία 
Γρα φή, ὅταν θεσμοθετῇ τήν ὀντολογία τοῦ γάμου: 
«Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα 
Θε οῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν 
αὐ τούς. Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός λέγων· αὐ
ξά νεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν 
καί κα τακυριεύσατε αὐτῆς» (Γεν. α΄ 2728). Καί σέ 
αὐ τόν τόν σκοπό ἐπίσης κατευθύνει, ὅταν συμπλη
ρώ νῃ στήν Καινή Διαθήκη: «Τό μυστήριον τοῦτο 
μέ γα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν 
Ἐκ κλη σίαν» (Ἐφ. ε΄ 32).

Αὐτό πού ζοῦμε στίς ἡμέρες μας, ὡς κατάντημα 
τοῦ πολιτισμοῦ καί ἀπαξίωσι τῆς ἀνθρωπιᾶς, ὀφεί
λε ται στόν χωρισμό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ζωή τοῦ 
Χρι στοῦ. Χωρίς τόν Χριστό, χωρίς τό Εὐαγγέλιο, χω
ρίς τήν Ἐκκλησία, χωρίς τήν Ὀρθόδοξο ἄσκησι, χω ρίς 
τήν κατά Χριστόν ζωή, ὁ ἄνθρωπος εἶναι μία τρα
γῳδία, ἕνα δρᾶμα, τό ὁποῖο ζοῦμε μέ τήν κόλα σι τῶν 
ναρκωτικῶν, τήν μεθοδευμένη καί κατευθυνόμενη 
δι ά λυσι τῆς οἰκογένειας μέ τά ἀτέ λει ω τα προ βλή
μα τα τῶν παιδιῶν της, μέ τίς ἑκα τον τά δες χι λιά δες 
ἐκ τρώσεων, μέ τήν γενικευμένη δια φθο ρά στόν δη
μό σιο βίο, μέ τήν ἀπανθρωπιά στίς ἐρ γα σια κές σχέ
σεις καί μέ τήν ἀνεργία, μέ τήν ἐμπο ρευ μα το ποί η σι 



169

τῆς ἀν θρώ πινης σάρκας, μέ τήν δυσώ νυ μη δια στρο
φή πού ὁδηγεῖ τήν ἀνθρώπινη φύσι στό ἔ σχα το ὅριο 
τῆς ἠ θι κῆς καί ὀντολογικῆς της ἀποδό μη σης.

Παναγιώτατε, πιστεύουμε ὅτι Χάριτι Χριστοῦ ἡ 
χρι στιανική οἰκογένεια θά παραμείνῃ, σέ πεῖ σμα ὅ
σων τήν πολεμοῦν, τό λίκνο τῆς ὑγιοῦς κοινωνικότη
τος καί τῆς ἀνιδιοτελοῦς συζυγικῆς ἀγάπης, τό ἀ κα
τάλυτο Μυστήριο ἀγαπητικῆς κοινωνίας τῶν συ ζύ γων 
μεταξύ τους καί μέ τόν Χριστό. Ἡ Ὀρθόδο ξος ἱ ε ρο
λογία τοῦ γάμου καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύ μα
τος στήν ζωή τῶν συζύγων κάνουν τήν χρι στι α νική 
οἰ κο γένεια φανέρωσι τῆς Βασιλείας τοῦ Θε οῦ, ὅπως 
κα τό πιν καί ἡ Ὀρθόδοξος ἄσκησις τήν συ σφίγ γει μέ 
ἕνα μοναδικό τρόπο ὑπερβάσεως τοῦ ἐ γω κεν τρι
σμοῦ, θυσιαστικῆς ἀγάπης καί καλλιτε κνί ας.

Ἡ Ἐκκλησία θά συνεχίσῃ τό ὑπεύθυνο ποιμαντι
κό της ἔργο, ὥστε κάτω ἀπό τήν φροντίδα της κάθε 
ταλαιπωρημένος ἄνθρωπος νά εὑρίσκῃ τήν ψυ χο σω
ματική καί πνευματική του ὑγεία, ἀντί νά παρα σύ
ρεται ἀπό ἀντίχριστες καί ἀπάνθρωπες πρω το βου
λί ες πού προωθοῦν τήν νομιμοποίησι ἐμπαθῶν καί 
ὀλεθρίων ἐπιλογῶν. Καί ἐμεῖς σέ αὐτή τήν κατάστασι 
τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό καλούμεθα νά ἀν τι
παρατάξουμε ἔνθεο βίο, τήν εἰλικρινῆ μετάνοιά μας, 
τόν πόνο μας, τήν ἀγάπη μας, τήν καρδιακή προσ
ευ χή μας, γιά νά λυπηθῇ ὁ Ἅγιος Θεός τόν λαό μας, 
νά ἀνοίξῃ τά σπλάγχνα τῆς φιλανθρωπίας Του «ὁ 
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μή θέλων τόν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τό ἐπι
στρέ ψαι καί ζῆν αὐτόν» καί νά μᾶς ἐλεήσῃ.

Μέ πόνο καί ἀγάπη διαμαρτυρόμεθα γιά τίς πρω
το βουλίες πού λαμβάνονται καί ἐφαρμόζονται καί 
στήν Χώρα μας σύμφωνα μέ τά σχέδια ὑπερε θνι κῶν 
σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἀπεργάζονται πρός 
ἴδιον ὄφελος τήν καταστροφή τῆς παραδο σιακῆς 
κοι νωνίας μας.

Συμπαριστάμεθα στόν ἀγῶνα Σας μέ τήν προσ
ευχή μας καί μέ τήν κατά δύναμιν συμμετοχή μας 
σέ αὐτόν, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀκουσθῇ ἡ ἀγω
νία τῆς Ἐκκλησίας γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας 
πού ἔχει ποτισθῆ μέ τό αἷμα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, 
καί κυρίως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί 
Μυ ρο βλύτου Δημητρίου.

Ἐπικαλούμενοι τίς ἰσχυρές πρός Κύριον πρεσβεῖ
ες τῆς Ὑπεραγίας Μητρός του καί τοῦ μεγαλομάρτυ
ρος Προστάτου τῆς Θεσσαλονίκης καί ἀσπαζόμενοι 
τήν ἁγίαν δεξιάν Σας διατελοῦμε

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

† Ἀρχιμ. Χριστοφόρος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 30ῇ Μαΐου 2015».
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Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΥΣ

Ἀπό τό 1993 ὁ Διάλογος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί
ας μέ τούς Ἀντιχαλκηδονίους ἔχει χαρακτηρισθῆ ἐ
πισήμως «περατωθείς». Τά συμπεράσματά του καί 
οἱ ἀποφάσεις τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἔχουν παραπεμφθῆ στίς Ἱεραρχίες τῶν κατά τόπους 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά ἀποδοχή ἤ ἀπόρριψί 
τους. Πλήν 23 Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες 
ἔ χουν ἐγκρίνει συνοδικῶς τίς ἐν λόγῳ ἀποφάσεις, οἱ 
ὑπόλοιπες δέν ἔχουν ἀποφανθῆ καί ὡρισμένες, ὅ
πως τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ρωσσίας, ἔχουν ἐκφράσει 
τίς σοβαρές τους ἐπιφυλάξεις. Ἐν τῷ μεταξύ ἔχει 
γί νει ἐπί μία εἰκοσαετία ἔντονος ἐνδοορθόδοξος δι
ά λογος γιά τήν πιστότητα ἤ μή τῶν ἀποφάσεων τοῦ 
πε ρα τω θέν τος διαλόγου πρός τήν δογματική καί 
καν ο νι κή παρακαταθήκη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας. Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ Ἱερά 
Μο νή μας καί ἐξαίρετοι θεολόγοι, ἕλληνες καί ξέ νοι, 
παν ε πιστημιακοί καί ἄλλοι, ἔχουν γράψει ἐμπερι
στα τω μέ νες καί πειστικές μελέτες γιά τό ὅτι τά 
συμ πε ρά σματα καί οἱ ἀποφάσεις τοῦ διαλόγου δέν 
δι και ώνονται Ὀρθοδόξως. 

Ἡ θέσις μας, ἁγιοπατερικῶς τεκμηριωμένη, εἶ ναι 
ὅτι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι δέν ἔχουν Ὀρθόδοξη Χριστο λο
γία, ὅπως διατείνονται οἱ ὑπογράψαντες τίς ἀπο φά
σεις τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς. Ἑπομένως κάθε κίνησις 
πρός ἀποκατάστασι τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας 
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Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων θά προσκρούσῃ 
στίς ἀποφάνσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί στήν 
διδασκαλία μεγάλων καί ἐγκρίτων Ἁγίων Πατέ ρων 
(Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Σωφρονίου Ἱεροσολύ
μων, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Φωτίου τοῦ Μεγάλου 
κ.ἄ.). Μάλιστα μέ τό λεγόμενο «Ὑπόμνημα τῆς Ἱερᾶς 
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους περί τοῦ Διαλόγου 
Ὀρ θοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων» (14/27 Μαΐου 
1995), πού εἶχε ἀποσταλῆ σέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες 
Ἐκ κλησίες, εἶχε ἀνασταλῆ κάθε πρωτοβουλία γιά 
ἐ φαρ μογή τῶν προτάσεων τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς.

Πρόσφατα ἡ Μικτή Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξων καί Ἀν
τιχαλκηδονίων συζήτησε πάλι περί τῶν ἀποφάσε ων 
τοῦ Διαλόγου. Στό κοινό Ἀνακοινωθέν (2425 Νο εμ
βρίου 2014) τῆς Ὁμάδος Ἐργασίας τῆς ἐν λόγῳ Ἐπι
τρο πῆς γράφεται ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς 
Ὁμάδος Ἐργασίας «ζήτησε συστηματική ἀξιολόγησι 
ὅλων τῶν θεολογικῶν κριτικῶν ἐπί τῶν προτάσεων 
τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς καί θεολογική ἀπάντησι σέ 
ὅ λες τίς προκατειλημμένες τοποθετήσεις καί τήν 
πο λεμική ἐπιχειρηματολογία».

Θά ἦταν γιά ὅλους μας ἐλπιδοφόρο ἕνα μήνυμα, 
ὅτι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ἔχουν ἐσχάτως ἐπανεκτιμή σει 
τήν μέχρι πρό τινος στάσι τους, ἀποδέχονται πλέ ον 
τήν Ὀρθόδοξο Χριστολογία, συναριθμοῦν τίς ἑπτά 
Οἰ κουμενικές Συνόδους καί συμμορφώνονται πρός 
τίς ἀποφάνσεις των, μεταξύ τῶν ὁποίων ὅτι οἱ αἱρε σι
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άρχαι Διόσκορος Ἀλεξανδρείας, Σεβῆρος Ἀντιοχεί ας 
καί οἱ λοιποί εἶχαν ὑποστηρίξει μονοφυσιτική Χρι
στο λογία καί γι’ αὐτό εἶχαν συνοδικῶς κα τακριθῆ 
σέ Οἰκουμενικές συνόδους. Προσδοκοῦμε τήν ἐν τῇ 
Ὀρ θοδόξῳ Πίστει ἀποκατάστασι τῆς ἐκκλησιαστι
κῆς ἑνότητος τῶν ἀντιχαλκηδονίων λαῶν μέ τήν Ὀρ
θό δοξο Ἐκκλησία μας καί προσευχόμαστε γι’ αὐτήν.

Πρέπει ὅμως νά παρατηρήσουμε ὅτι, ὅσοι ἀσκή
σα με θεολογικῶς τεκμηριωμένη κριτική στίς ἀποφά
σεις τοῦ Διαλόγου, δέν ἀσκήσαμε ἰδιοτελῆ ἤ προκα
τει λημμένη πολεμική. Ἀναπτύξαμε μέ φόβο Θεοῦ ἐν
ώ πιον τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ἐνημε ρωθοῦν 
οἱ σεπτές Ἱεραρχίες τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη σι ῶν, 
τούς λόγους πού ἀποδεικνύουν ὅτι τά συμπε ράσμα
τα τοῦ Διαλόγου δέν συμφωνοῦν μέ τήν δι α χρονική 
Πί στι τῆς Ἐκκλησίας.

Τεκμηριωμένα ἀποδεικνύεται μέ τήν κριτική αὐτή 
ὅτι οἱ ἀντιχαληδόνιοι αἱρεσιάρχαι Διόσκορος καί Σε
βῆ ρος εἶναι κατά κυριολεξίαν μονοφυσῖται. Ὁ μονο
εν ερ γη τισμός εἶναι στό κέντρο τῆς χριστολογικῆς 
τους διδασκαλίας. Ὁ ὅρος «μονοφυσιτισμός» ἀποδί
δεται ἀπό τούς ἁγίους Πατέρας ὄχι μόνο στούς Εὐ
τυ χιανι στάς ἀλλά καί στήν διοσκόρειοσεβηριανή 
ἀν τι χαλ κηδόνια παράταξι πού συγχέει τίς δύο φύ
σεις σέ μία.

Ἀποδεικνύεται ἐπίσης μέ τήν ὡς ἄνω κριτική 
γραμ ματεία ὅτι οἱ σημερινοί Ἀντιχαλκηδόνιοι, παρά 
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τήν φιλότιμη καί εἰλικρινῆ τους διάθεσι γιά ἕνωσι μέ 
τήν Ἐκκλησία, δέν ἔχουν ἀποδεσμευθῆ ἀκόμη ἀπό τό 
μο νοφυσιτικό, μονοενεργητικό, περιεχόμενο τῆς Χρι
στο λογίας τῶν πατέρων τους. Μνημονεύουμε ἐπιλε
κτι κῶς τά ἄρθρα τοῦ καθηγητοῦ Παν. Τρεμπέλα, 
δη μο σι ευ μένα στό περιοδικό Ἐκκλησία (1965), τό 
βι βλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἀνδρ. Ν. Παπαβασιλείου Ὁ 
θε ο λο γι κός Διάλογος μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἀντι
χαλ κη δο νίων (Λευκωσία 2000), τήν μελέτη τοῦ J.Cl. 
Lar chet Τό Χριστολογικό πρόβλημα [ἑλληνική με
τά φρα σις στό περιοδ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ 74/1 (2003), σελ. 
199234· 74/2 (2003), σελ. 633670· 75/1 (2004), σελ. 
77104]. Ἐπίσης μνημονεύουμε τήν ἀξιόλογη κρι τι κή 
πού ἀσκήθηκε μέ τά κείμενα τῆς Ἱερᾶς Κοινό τη τος 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Εἰσήγησις Ἐπιτροπῆς Ἱε ρᾶς Κοι
νό τητος..., 1994, Ὑπόμνημα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος..., 
1995, καί μέ τό κείμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁ σίου 
Γρηγορίου Συμβολή στόν ἐνδοορθόδοξο διάλογο..., 
1994, ὅλα δημοσιευμένα στόν τόμο Εἶναι οἱ Ἀντι
χαλ κηδόνιοι Ὀρθόδοξοι;, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρη
γο ρίου, 1995. Ἐπιπλέον καί μέ τό βιβλίο τῆς Ἱε ρᾶς 
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Παρατηρήσεις περί 
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντι
χαλ κη δονίων, 1996. Δημοσιεύθηκαν ἐπίσης ἀπό τήν 
Ἱ ε ρά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου τό βιβλίο Διόσκορος 
καί Σεβῆρος, οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι αἱρεσιάρχαι (Κρι
τι κή δύο διδακτορικῶν διατριβῶν), Ἱερά Μονή Ὁσί



175

ου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2003, καθώς καί ἀ πό τόν 
μα καριστό Γέροντά μας Ἀρχιμ. Γεώρ γιο (Κα ψά νη) τό 
βιβλίο Ἡ ‘‘Ἰδεολογική’’ Ὀρθο δο ξία τῶν Ἀν τι χαλ κη
δονίων, 2005. Λίγο νωρί τε ρα εἶχε δημο σι ευ θῆ τό ἄρ
θρο τοῦ Ἱερομ. Λου κᾶ Γρη γο ριά του Θεολογικαί πα
ρα τηρήσεις ἐπί τεσ σάρων εἰσηγήσεων τοῦ Μητρο
πο λίτου Δαμιέτ της κ. Bishoy περί τῶν Κοινῶν Δη
λώ σεων τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί 
Ἀντιχαλκηδονίων, 11 Ἰουλίου 2004, καί ἀργότερα τό 
ἄρθρο τοῦ ἰδίου Θεολογικές ἐπισημάνσεις σέ πρό σ
φα τες προτάσεις γιά μυστηριακή διακοινωνία Ὀρ
θο δό ξων καί Ἀντιχαλκηδονίων, 1/14 Σεπτεμβρίου 
2011, ἀμφότερα μέ τήν εὐλογία καί ἐπίβλεψι τοῦ 
μα κα ριστοῦ Γέροντος Γεωργίου.

Ἡ προαναφερθεῖσα θαυμάσια μελέτη τοῦ J.Cl. 
Larchet ἔχει ἤδη ἀποτελέσει, στήν σερβική της με
τάφρασι, τήν ἐπίσημη συνοδική τοποθέτησι τῆς Ἐκ
κλη σίας τῆς Σερβίας ἐπί τοῦ θέματος. Καί ἐπι πλέον 
ἀξιοπρόσεκτο εἶναι καί ἄρθρο τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου 
πρώην Ζαχουμίου καί Ἐρζεγοβίνης κ. Ἀθανασίου 
Γι έβ τιτς, δημοσιευμένο στό σερβικό περιοδικό Teo
loški Pogledi, τ. 2/2011, ὡς ἀπάντησις στό ἄρθρο τοῦ 
ἀν τι χαλκηδονίου κληρικοῦ Πῆτερ Φάρινγκτον «Ἡ 
Ὀρ θόδοξη Χριστολογία τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας». 
Τό ἐν λόγῳ ἄρθρο τοῦ Σεβ. Ἀθανασίου ἔχει μεταφρα
σθῆ στά ἑλληνικά μέ τόν τίτλο Ἡ σεβηριανή Χρι
στο λογία εἶναι μονοφυσιτισμός.
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Συνοψίζοντας θεωροῦμε πολύ σημαντικό νά ἐπα
ναλάβουμε ἐκεῖνο πού ἔγραψε ὁ μακαριστός Γέρον
τάς μας, ὁ Καθηγούμενος Γεώργιος, ὅτι, ἐάν ὁ θεο
λογικός αὐτός Διάλογος ἐπαναληφθῇ, πρέπει νά γί νῃ 
«ἐπί ὀρθῶν θεολογικῶν βάσεων». Καί γιά τήν ἀν
εύ ρεσι τῶν ὀρθῶν βάσεων χρειάζεται, νομί ζουμε, νά 
λη φθῇ σοβαρά ὑπ’ ὄψιν ἡ ὡς ἄνω ἀντιρ ρη τι κή ἐπι
χειρηματολογία ἐπί τῶν προτάσεων τοῦ Διαλόγου.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ἡ πορεία πρός τήν Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθο δό
ξου Ἐκκλησίας βαίνει πρός τό τέλος της. Τήν Πεντη
κοστή τοῦ 2016, ἐκτός ἀπροόπτου.

Ἐλπίδα καί ἀγωνία, ἀνάμεικτα συναισθήματα, 
γιά τήν ἔκβασι τῆς συνόδου. Κάθε σύνοδος εἶναι μία 
δι α κινδύνευσις. Θά τήν ἀποδεχθῇ ἄραγε τό πλή ρω
μα τῆς Ἐκκλησίας ἤ θά ὑπάρξουν σχίσματα;

Ἕνα εἶναι τό ἀδιαφιλονίκητο κριτήριο: ἡ ὀρθοδο
ξία τῶν ἀποφάσεών της, ἡ πιστότης στήν διδασκα λία 
τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ὅπως τό δια τύ
πωσε ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: «Ἐκείνας οἶ
δεν ἁγίας καί ἐγκρίτους συνόδους ὁ εὐσεβής τῆς 
Ἐκ κλη σίας κανών, ἅς ὀρθότης δογμάτων ἔκρινεν» 
(PG 90, 148).

Αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τίς προϋποθέσεις, τίς δια δι
κασίες καί τίς ἀποφάσεις της. Προσευχόμαστε ὅλα 
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νά γίνουν ἁγιοπνευματικά καί ὄχι μέ μεθό δους τοῦ 
κό σμου τούτου, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι δυστυ χῶς ἄ γνω
στες στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία. Ἡ ἐκ κο σμί κευ σις 
καί ὁ ἀνθρωποκεντρισμός εἶναι κακές καί ἐπικίν
δυ νες προϋποθέσεις. Τό «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πα
τρά σι» καί ἡ ἐκζήτησις τοῦ θείου θελήματος εἶναι 
ἀ σφα λεῖς προϋποθέσεις. «Ὅτε ὡμίλουν ἐκ τοῦ νοός 
μου, συνέβαινον λάθη», ἔλεγε ὁ ἅγιος Σεραφείμ 
τοῦ Σάρωφ.

Οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἔχουν τήν εὐθύνη. Ἐμεῖς οἱ 
Μο ναχοί, μαζί μέ τόν πιστό λαό τῆς Ἐκκλησίας, 
μπο ροῦμε νά προσευχόμαστε μέ ταπεινοφροσύνη νά 
τούς φωτίσῃ τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὥστε νά ὁμιλήσουν 
μέ Πνεῦμα Ἅγιον καί «νοῦν Χριστοῦ».

Παράλληλα, μέ ταπεινό φρόνημα καί μέ φόβο Θε
οῦ, μποροῦμε νά ἐκφράζουμε ἐκεῖνο πού νοιώθουμε 
ὡς ἀποστολική καί ἁγιοπατερική παρακαταθήκη 
πού πρέπει νά διαφυλαχθῇ ἀναλλοίωτη.

Γιά τό φλέγον θέμα «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκ κλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», 
θε ωροῦμε ὅτι πρέπει νά ἀποφευχθῇ μία συνοδική 
ἀ πό φανσις, ὅτι οἱ ἑτερόδοξες ἐκκλησίες ἔχουν «ἐκ
κλη σιακό χαρακτῆρα» (ecclesiality, δηλαδή ὅτι εἶναι 
ἐκ κλησίες μέ τούς χαρακτῆρες τῆς Μιᾶς Ἁγίας Κα
θο λικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας), ἐν ὅσῳ δέν 
ὑ  πάρχει μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων ἑνό της 
πί στε ως, λατρείας, διοικήσεως, ἤθους, καί κυ ρί ως 
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ταυ τότης ἐμπειρίας τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ μα
τος «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις».

Γιά κάποια θέματα κανονικῆς φύσεως, πού ἀφο
ροῦν τήν εἰρήνη καί τήν εὐστάθεια τῶν ἁγίων τοῦ 
Θε οῦ τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας, προσευ
χό μαστε ἐμπόνως ὡς «μέλη» τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Σώ
ματος τοῦ Χριστοῦ, «μέλη ἐκ μέρους» καί «ἀλ
λή λων μέλη» (βλ. Α΄ Κορ. ιβ΄ 2527, Ρωμ. ιβ΄ 5), νά 
μή ἐ πιτρέψῃ ὁ Κύριος τριγμούς στήν ἑνότητα τῆς 
Ὀρ θοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Θεωροῦμε ὅτι σέ ὡρισμένα θέματα δέν πρέπει νά 
παραβλεφθοῦν καί οἱ θέσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί οἱ παρεμβάσεις της. Ὅσον ἀ
φο ρᾶ π.χ. τό ζήτημα τοῦ συνεορτασμοῦ τοῦ Πάσχα 
μετά τῶν ἑτεροδόξων, ὑπάρχει ἡ παρέμβασις τῆς Ἱε
ρᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τήν Β΄ Προ
συνοδική Διάσκεψι, μέ τήν χαρακτηριστική φράσι: 
«διό καί ἀποδοκιμάζομεν οἱανδήποτε ἀλλαγήν τοῦ 
Πα σχαλίου». Χαρακτηριστική εἶναι ἐν προκειμένῳ 
καί ἡ ἀποδοχή τῆς παρεμβάσεως αὐτῆς ἀπό τόν 
πρό εδρο τῆς Β΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Δια
σκέ ψεως μέ τά ἑξῆς λόγια: «Θεωρῶ φυσικόν νά 
ἐκ φρά σουν οὗτοι πρός ἡμᾶς εὐλαβῶς τήν ἄποψιν, 
τό φρό νημα καί τήν γνώμην των. Εἶναι πρός τιμήν 
των ὅτι δέν ἔδειξαν ἀδιαφορίαν. Ὀφείλομεν νά τούς 
προσέ ξωμεν. Ἀποδίδομεν ἰδιαιτέραν σημασίαν καί 
προσο χήν εἰς τήν τάξιν τῶν μοναχῶν, καί ἰδιαιτέρως 
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τῶν σεβασμίων πατέρων τοῦ Ἄθω. Παρακαλῶ ὑ
μᾶς ὅπως, ἐν τῇ ἐξετάσει τῶν θεμάτων ἐν ταῖς ἐπι
τρο παῖς, ἔχητε ὑπ’ ὄψιν καί τήν ἀσκητικήν ἄποψιν 
τῶν μο ναχῶν» (βλ. Συνοδικά VIII, ἔκδ. Ὀρθοδόξου 
Κέν τρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σαμπεζύ 
1994, σελ. 119).

Ὅσον ἀφορᾶ δέ τά θέματα πού ἅπτονται τῆς 
μοναχικῆς ζωῆς καί ἰδιότητος, ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους ἔχει ἐκφράσει ἐπίσημη τοποθέτησι, 
κα τά τήν ὁποία ὁ μοναχός, ὁ ὁποῖος ἔχει καρῆ μέ 
«ρα σοευχή» καί δέν ἔχει λάβει ἀκόμη τό «μεγάλο 
σχῆ μα», εἶναι μοναχός καί ἡ μοναχική ἰδιότης του 
πα ραμένει ἀνεξίτηλη παρά τήν τυχόν ἔκπτωσί του 
ἀ πό τόν μοναχικό βίο (βλ. ΕΔΙΣ ΡΚΘ΄, 20/8/1993). 
Θε ω ροῦμε ἐπ’ αὐτοῦ ὅτι ἱερολογοῦντες τόν γάμο ἐκ
πε σόντος μοναχοῦ ὑποβαθμίζουμε τήν δυνατότητα 
με τανοίας του –γνωστῆς ἀπό πάμπολλες διηγήσεις 
τῶν συναξαρίων περί πρώην ἐκπεσόντων μοναχῶν– 
καί τήν προθυμία φιλοθέου ἐπιστροφῆς του στίς 
πρός Θεόν μοναχικές ὑποσχέσεις.

 «ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΝ ΚΥΡΙῼ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ»

Κατά τό παρόν ἔτος ἀνεπαύθησαν ἐν Κυρίῳ, ἐν 
Χώ ρᾳ Ζώντων, ἐκλεκτοί πατέρες καί ἀδελφοί Ἁγιο
ρεῖ ται: Ὁ πολυσέβαστος καί μειλίχιος παπαΓαλακ
τί ων καί ὁ ἀξιαγάπητος παπαΓερμανός τῆς Ἱε ρᾶς 
Μο νῆς Σίμωνος Πέτρας· ὁ καλλιφωνότατος Γέ ρων 
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τοῦ ἱεροῦ Κελλίου τῶν Γερασιμαίων (τοῦ Ὑ μνογρά
φου), πατήρ Σπυρίδων· ὁ πολιός Γέροντας τοῦ Γρη
γο ριατικοῦ Κελλίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων (τῶν Πα
χωμαίων) στίς Καρυές, παπαἈκάκιος. Ὅλοι τους 
ἀ γωνίσθηκαν φιλοθέως, εὐηρέστησαν τόν ἀγωνο θέ τη 
Κύριο μέ διαφορετικούς τρόπους ἀσκητικῶν πα λαι
σμάτων, ἀναδείχθηκαν γνήσια τέκνα τῆς Ὑπερ α γί ας 
Θεοτόκου, καί ἀξιώθηκαν τῆς Οὐρανίου Βα σι λείας, 
ὅπου ἀπολαμβάνουν τόν μισθόν τῶν κα μά των τους.

Στό τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας, ἐλλείψει χώ
ρου, δέν μποροῦμε νά ἀναφερθοῦμε στούς ἀξιομα
κα ρίστους πατέρας λεπτομερέστερα. Ἐλπίζουμε σέ 
ἑ πό μενο τεῦχος νά μνημονεύσουμε τά χαρίσματα 
καί τούς κόπους των. Εὐχόμαστε νά τούς ἀναπαύῃ 
ὁ Ἅ γιος Θεός μετά τῶν Ἁγίων Του καί νά ἔχουμε 
τήν εὐ χή τους!
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