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Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία 
µέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων µας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 61ο τεῦχος. 
Θέλουµε ταπεινά νά σᾶς ἐνηµερώσουµε ὅτι:
ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛ-
ΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Μπορεῖτε νά µᾶς ἀποστέλλετε τήν συµβο-
λική βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού
ἐσωκλείουµε ἤ µέ κατάθεση στήν
Ἐθνική Τράπεζα στόν λογαριασµό
426/440265-04.
(γιά τό ἐξωτερικό στό 
No GR 5201104260000042644026504
SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ὄνοµά
σας.
Κατόπιν ἐνηµερῶστε µας τηλεφωνικά γιά
νά λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦµε θερµά
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ: 
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΨΑΝΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ. 18
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
ΣΤOΝ AΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤOΝ
AΓΙΟΡΕIΤΗ4

όσο παρήγορο εἶναι στ’ ἀλήθεια πού στήν ἐποχή µας ἀκόµη ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν τόν Θεό ἐξ’  ὅλης τῆς ψυχῆς τους, ἐξ
ὅλης τῆς καρδίας καί ἐξ’  ὅλης τῆς διανοίας τους. Ἀπό τή µιά

κοιτᾶµε τή ζωή µας πῶς ἔχει γίνει µιά ζωή γεµάτη πάθη καί ἁµαρτία, ὄχι
µόνο ἁπλά ὅτι κάνουµε ἁµαρτίες, ἀλλά ὅτι ἡ βούλησή µας, ὅλη µας ἡ ὕπαρξη
κλίνει θεληµατικά στήν ἁµαρτία µέ ἀποτέλεσµα νά ἔχουµε ξεµακρύνει ἀπό
τό Θεό µας, τόν Πατέρα µας, τόν ∆ηµιουργό τοῦ Σύµπαντος κόσµου! Ἀπό
τήν ἄλλη, µέσα σ’  αὐτό τό πανδαιµόνιο τῆς κολάσεως, ποῦ καί ποῦ, βλέπουµε
κάποια «λυχναράκια» νά φωτίζουν µέ τή ζωή τους, µέ τήν πράξη τους, µέ
τήν καρδιά τους, µέ τήν ὕπαρξή τους ὁλόκληρη, τόν δρόµο γιά τόν Θεό, γιά
τή σωτηρία, γιά τή θέωση. Ἕνα τέτοιο φῶς στό σύγχρονο κόσµο εἶναι ὁ ἅγιος
Παΐσιος, ὁ ἁγιορείτης µοναχός πού στά ἔσχατα χρόνια ἔγινε µέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ ἕνας θεωµένος ἄνθρωπος, ἕνας κατά χάριν Θεός καί ἔλαβε τά χαρί-
σµατα τοῦ ἁγίου Πνεύµατος µέ τήν προαίρεσή του, τούς ἀγῶνες του, τήν τα-
πείνωσή του, τήν ὁλοκληρωµένη ἀγάπη του πρός τόν Θεό µας. Ἔζησε σάν
ἅγιος, ἔφυγε σάν ἅγιος καί ἡ χάρις τοῦ Τριαδικοῦ µας Θεοῦ τόν δόξασε ὡς
ἅγιο καί τόν κατέστησε ἅγιο στίς συνειδήσεις µας καί τώρα µέ τήν ἐπίσηµη
ἁγιοκατάταξή του.

Ἄς εὐχαριστήσουµε τόν Πανάγιο Θεό µας πού ἀκόµη µᾶς χαρίζει ἁγί-
ους γιά νά µᾶς ἐνισχύουν, νά πρεσβεύουν καί νά µᾶς καθοδηγοῦν.

Ἅγιε Παΐσιε πρέσβευε ὑπέρ πάντων ἡµῶν! 

Γερόντισσα Μόνικα
καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

ἈἈγγααππηηττοοίί  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῶῶ  ἀἀδδεελλφφοοίί,,  ἀἀννααγγννῶῶσσττεεςς  ττοοῦῦ  ππεερριιοοδδιικκοοῦῦ  µµααςς  
““ΜΜοοννααχχιικκήή  ἜἜκκφφρραασσηη””
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Αφιέρωµα...

Σ
τή χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας
συγκαταλέγεται ἐπίσηµα ἀπό τῆ 14
Ἰανουαρίου ὁ µοναχός Παΐσιος Ἁγιορεί-

της. Παρουσιάζουµε, λοιπόν, ἕνα σηµείωµα
γιά τούς περισσότερο χαρακτηριστικούς
σταθµούς τοῦ βίου τοῦ ἁγίου ἀνδρός.

Ὁ ὅσιος πατήρ Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γεν-
νήθηκε ἀπό εὐλαβεῖς γονεῖς στά Φάρασα τῆς
Καππαδοκίας στό ἔτος 1924, λίγες µέρες πρίν
ἀπό τή φυγή τῶν Φαρασιωτῶν ἀπό τήν πα-
τρώα γῆ γιά τήν Ἑλλάδα. Στή βάπτισή του, ὁ
ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, ὁ πλήρης ἡµερῶν
καί ἁγιότητος βίου κοσµούµενος ἱερέας τῶν Φα-
ράσων, τόν ὀνόµασε Ἀρσένιο, "γιά νά τόν ἀφήσει
καλόγερο στό πόδι του", ὅπως χαρακτηριστικά
εἶπε. 

Στήν Ἑλλάδα, ἡ οἰκογένεια τοῦ µικροῦ
Ἀρσενίου ἐγκαταστάθηκε στήν Κόνιτσα τῆς
Ἠπείρου, ὅπου ὁ ἴδιος πέρασε τά παιδικά καί νε-
ανικά του χρόνια. Γαλουχούµενος µέ τίς διηγή-
σεις γιά τό θαυµαστό βίο τοῦ ἁγ. Ἀρσενίου,
ἔλεγε ὅτι θά γίνει µοναχός ἀπό τήν ἡλικία τῶν 5
ἐτῶν! Καί ἀφοῦ ἔµαθε νά διαβάζει, ἀγαπηµένη
του ἀσχολία ὑπῆρξε ἡ ἀνάγνωση τῶν βίων τῶν
Ἁγίων, τῶν ὁποίων ἐµιµεῖτο τούς ἀσκητικούς
ἀγῶνες µέ θερµό ζῆλο.

Μετά ἀπό τίς ἐγκύκλιες σπουδές του δέ θέ-
λησε νά συνεχίσει τά γράµµατα, ἀλλά προτί-
µησε νά µιµηθεῖ τόν Χριστό καί µαθήτευσε στήν
τέχνη τοῦ ξυλουργοῦ, τήν ὁποία ἄσκησε µέ ἐπι-
µέλεια καί δεξιοσύνη. Στήν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν
ἀξιώθηκε τῆς θέας τοῦ Κυρίου, γιά ἕνα µόνο φι-
λότιµο λογισµό, µέσω τοῦ ὁποίου ἀπέκρουσε µία
δαιµονική προσβολή τοῦ πειρασµοῦ τῆς ἀπι-
στίας. Ἀπό τότε φούντωσε µέσα του ἀκόµη πε-
ρισσότερο ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ὁ
πόθος γιά τή µοναχική ζωή. 

Ἀκολούθησαν καιροί ταραχῆς καί ἀναστά-
τωσης γιά τήν Ἑλλάδα, λόγω τῆς ξένης Κα-
τοχῆς καί τοῦ ἐµφυλίου πολέµου. Ὁ Ὅσιος
ὅµως, τόσο ὡς πολίτης καί ὅσο ὡς στρατιώτης
κατά τή θητεία του, ἐπέδειξε ἀπαράµιλλο θάρρος
καί αὐτοθυσία.

Ἦταν πρόθυµος νά δώσει κάθε στιγµή καί
τή ζωή του ἀκόµα γιά τή σωτηρία τῶν ἄλλων.
Εὑρισκόµενος µάλιστα συχνά µέσα στόν καται-
γισµό τῶν φονικῶν πυρῶν, συνέβη νά σώσει µέ
τίς θερµές προσευχές του πολλούς στρατιῶτες,
ἀλλά νά σωθεῖ καί ὁ ἴδιος µέ τρόπο θαυµαστό.

Ὕστερα καί ἀπό αὐτές τίς περιπέτειες, θέ-
λησε νά καταταγεῖ στό ἀγγελικό τάγµα τῶν µο-
ναχῶν, µέ τά φτερά πού δίνει ὁ θεῖος ἔρωτας.
Ἔτσι, µετέβη στό Ἅγιο Ὄρος, ἀναζητώντας ἕνα
ὁδηγό γιά τή ζωή τῆς κατά Θεόν ἡσυχίας. ∆έν
κατάφερε ὅµως νά ἐκπληρώσει ἀµέσως τόν πόθο
του. Παράλληλα, οἱ δικοί του βρέθηκαν τήν ἴδια
περίοδο σέ µεγάλη οἰκονοµική δυσκολία, ὁπότε
τόν κάλεσαν νά τούς βοηθήσει. Ἔτσι, ἐπέστρεψε
στήν Κόνιτσα καί ἐργάστηκε ὡς µαραγκός.
Μετά ἀπό τρία χρόνια ὅµως, σέ ἡλικία 29 ἐτῶν
πλέον, ἐγκατέλειψε τά πράγµατα τοῦ κόσµου
καί ἐπέστρεψε στήν Ἀθωνική Πολιτεία. 

Ἀφοῦ περιῆλθε σκῆτες καί καλύβες, ἀκολού-
θησε τελικά τή συµβουλή ἑνός σεβάσµιου γέ-
ροντα καί ἐντάχθηκε στήν ἀδελφότητα τῆς Ι.Μ.
Ἐσφιγµένου, γνωστῆς τότε γιά τήν αὐστηρή
της τάξη. Ἐκεῖ ἔζησε µέσα στήν ὁλοτελῆ ὑπακοή
καί ἐπιδόθηκε σέ ὑπέρµετρη ἄσκηση, ὑπερβάλ-
λοντας κόπους γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν
ἀδελφῶν του. Ἔχοντας ὅµως ἄσβεστο µέσα του
τόν πόθο γιά τόν ἡσύχιο καί ἀπράγµονα βίο,
πῆρε τήν εὐλογία τοῦ Ἡγουµένου καί πῆγε νά
µονάσει στήν Ι.Μ. Φιλοθέου, πού ἦταν τότε σέ κα-
τάσταση ἰδιόρρυθµη. Ἐκεῖ προετοιµάστηκε γιά
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τή ζωή τοῦ ἐρηµίτη, κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση
ἑνός διακριτικοῦ καί σοφοῦ γέροντα. Τότε µάλι-
στα ἔγινε καί σταυροφόρος µοναχός, παίρνον-
τας τό ὄνοµα Παΐσιος.

Ὑπακούοντας µάλιστα σέ θεία βουλή, δέν
ἐγκαταστάθηκε στήν ἔρηµο ἀλλά στήν κατε-
στραµµένη Ι.Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Στοµίου,
πού βρίσκεται κοντά στήν Κόνιτσα. Σέ αὐτήν
ἔζησε 4 χρόνια, ζώντας ἰσάγγελο βίο, παλεύον-
τας µέ τούς πειρασµούς, εὐεργετώντας τούς
ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς, σώζοντας πολλούς
ἀπό τίς διδασκαλίες τῶν προτεσταντικῶν ὁµά-
δων πού δροῦσαν ἐκεῖ, καί ἀνακαινίζοντας µέ
πολύ µόχθο τό Μοναστήρι. 

Ὅταν ὁλοκληρώθηκε τό ἔργο τῆς ἀνακαίνι-
σης καί ὁ κίνδυνος ἀπό τίς ἑτερόδοξες ὁµάδες ἐξέ-
λιπε, ὁ Ὅσιος παρακαλοῦσε µέσα στούς
πειρασµούς, πού καθηµερινά τόν πολιορκοῦσαν,
θερµά τόν Θεό νά τοῦ δείξει τό δρόµο πού ἔπρεπε
νά ἀκολουθήσει. Ἔτσι, δέχθηκε ὡς θεόσταλτη
τήν πρόσκληση κάποιου ἱεροδιακόνου νά τόν
συνοδεύσει στό θεοβάδιστο Ὄρος τοῦ Σινᾶ.
Πάνω σέ κεῖνον τόν ἄνυδρο καί ξερό τόπο, στό

ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας Ἐπιστήµης, ἔζησε ἐπιτέ-
λους αὐτό πού χρόνια ποθοῦσε, τήν πρός Θεόν
µόνωση.

Ἀγωνιζόµενος µέ πολλή ταπείνωση, διαρκή
νηστεία, ἀκατάπαυστη ἀγρυπνία καί ἀδιάλει-
πτη προσευχή, κατάφερε νά ὑπερνικήσει τίς πα-
γίδες τοῦ µισόκαλου ἐχθροῦ καί νά ἀπολαύσει
τήν ἕνωση µέ τόν Θεό. Γεµάτος ἀπό τή χάρη τῆς
θείας παρακλήσεως, ἀπολάµβανε τήν κατά Θεόν
εὐφροσύνη µέσα στό καµίνι τῆς ἀπαράκλητης
ἐρήµου. 

∆έν θά ὑπῆρχε, ἔτσι, κανένας λόγος νά
ἐγκαταλείψει τό στάδιο ἐκεῖνο τῆς ἀρετῆς, ἐάν -
φεῦ!- δέν ἐνέσκηπτε ἡ σωµατική ἀσθένεια ἀπό τό
τραχύ κλίµα, ἡ ὁποία τόν ἀνάγκασε νά ἐπιστρέ-
ψει στήν κατά σάρκα πατρίδα του. Ἐπανερχό-
µενος στό Ἅγιον Ὄρος, δέν ἐλάττωσε τό
πλῆθος τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων του, παρά τήν
καταβολή τοῦ σώµατος, καθώς στό πνεῦµα δια-
τηροῦσε τήν πρότερη ζέση του. Ζώντας λοιπόν
ὡς ξένος καί παρεπίδηµος στή γῆ, ἔφτασε νά
γίνει πολίτης τοῦ οὐρανοῦ.

Ἔχοντας, συνεπῶς, τήν πράξη ὡς τήν “ἐπί-
βαση” τῆς θεωρίας, ἔφτασε σέ ὑψηλά µέτρα καί
ἔγινε κοινωνός θείων µυστηρίων. Ἐντρύφησε
ἔτσι καί στήν ὡραιότητα τοῦ Κυρίου, ἐνῶ ἐπι-
πλέον ἔτυχε καί τῆς Θεοµητορικῆς εὐλογίας. Συ-
νοµίλησε µέ ἁγίους πού ἐµφανίσθηκαν µπροστά
του, βίωσε τήν ὅραση τοῦ Ἄγγελου Φύλακά
του, ἄκουσε ἀγγελικούς ὕµνους καί καταυγά-
σθηκε ἀπό τό οὐράνιο φῶς.

Τό ὄνοµά του διέτρεξε σύντοµα ὅλη τήν
οἰκουµένη, ἕλκοντας πλῆθος ταλαιπωρηµένων
ἀνθρώπων, ἀπό κάθε ἡλικία καί κοινωνική τάξη,
πρός τήν ταπεινή καλύβα πού φέρει τό ὄνοµα
“Παναγούδα”, κοντά στίς Καρυές, στήν ὁποία
ἔζησε τά 14 τελευταῖα χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς
του. Ἐκεῖνος, βέβαια, µή θέλοντας νά στερηθεῖ
τήν ἀγαπητική του ἡσυχία, εἶχε τό λογισµό νά
ἀναχωρήσει σέ τόπο ἄγνωστο, καί ἀπό τήν
ἀφάνεια πλέον νά προσεύχεται ἐλεώντας καί
στηρίζοντας τόν κόσµο.

Καί πάλι ὅµως ἦλθε µία ἐκ Θεοῦ πληροφο-
ρία, ὅτι ὀφείλει νά παρηγορεῖ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, κατά τήν προφητική ρήση: “Παρακαλεῖτε,

παρακαλεῖτε τόν λαόν µου”. Ἔτσι ἀφιερώθηκε
πλέον στήν παραµυθία καί ἀνακούφιση ὅλων
τῶν ἀνθρώπων. Τή νύχτα δέ, σάν λαµπάδα πού
λιώνει, προσευχόταν µέ πολύ πόνο γιά σύµπασα
τήν ἀνθρωπότητα, µνηµονεύοντας µάλιστα καί
µεγάλο πλῆθος ὀνοµάτων, ζώντων καί κεκοιµη-
µένων.

Ἀλλά καί κατά τή διάρκεια τῆς µέρας, δα-
πανιόταν γιά νά ἀναπαύει τίς ψυχές τοῦ πλή-
θους τῶν προσκυνητῶν πού συνέρρεαν στό
καλύβι του, ἀπεργαζόµενος τά µεγάλα χαρί-
σµατα µέ τά ὁποία τόν πλούτισε ἡ θεία χάρη,
σάν καλός οἰκονόµος γιά τήν παράκληση καί
σωτηρία τους. ∆ιότι καί τά ἀπόκρυφα βάθη τῶν
καρδιῶν διέβλεπε, καί τά µέλλοντα προέλεγε, καί
σωµατικές καί ψυχικές ἀσθένειες θεράπευε, καί
εἶχε ἐξουσία πάνω σέ ἀκάθαρτα πνεύµατα, ὥστε
νά ἐλευθερώνει δαιµονισµένους µέ τήν ἐπίκληση
τοῦ θείου ὀνόµατος. Τά λόγια του ἦταν “ὡς
λόγια Θεοῦ”, κατά τό Ἀποστολικόν.

Σέ ὅλους φανέρωνε τόν ἀληθινό σκοπό τῆς
παρούσας ζωῆς, πού εἶναι ἡ προετοιµασία γιά
τήν ἀληθινή µας πατρίδα, τόν οὐρανό, ὅπως ἐξη-
γεῖ καί ὁ ἱερός Καβάσιλας. Ἀδιάκοπα προέτρεπε
τούς ἐπισκέπτες του, λοιπόν, σέ µετάνοια, ἐξο-
µολόγηση καί φιλότιµο ἀγῶνα. Ἦταν δέ στήν
συναναστροφή του γλυκός, ἁπλός, εὐχάριστος,
ἐλεήµων καί µακρόθυµος. Ἐνῶ εἶχε πολλή συµ-
πάθεια πρός τούς ἁµαρτωλούς, κάποτε γινόταν
ὡς “λέων πῦρ πνέων“, ἐναντίον ἐκείνων πού προ-
φασίζονταν διάφορες δικαιολογίες παρεξέκλιναν
ἀπό τό θεῖο δρόµο καί τίς πατερικές παραδόσεις.
Πολεµοῦσε, ἀκόµη, µέ σφοδρότητα τό κοσµικό
πνεῦµα, θεωρώντας το ὡς τό µεγαλύτερο ἐχθρό
τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν. 

Αὐτός ὁ ἀκαταπόνητος ἀσκητής, ἀφοῦ ὑπέ-
µεινε ἀπό τή νεότητά του πολλές σωµατικές
ἀσθένειες, ὑπέµεινε γενναῖα καί εὐχαρίστως στό
τέλος καί τούς µαρτυρικούς πόνους τοῦ καρκί-
νου, ἀπό τούς ὁποίους ἀναπαύθηκε τῆ 12η Ἰου-
λίου τοῦ 1994, σέ ἡλικία 70 ἐτῶν. Κοιµήθηκε
στήν Ι.Μ. τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κοντά
στή Σουρωτῆ Θεσσαλονίκης, τήν ὁποία καθοδη-
γοῦσε πνευµατικά γιά 28 χρόνια. Στό Μονα-
στήρι αὐτό, κοντά στόν Ι. Ναό τοῦ Ἁγ. Ἀρσενίου

τοῦ Καππαδόκη, βρίσκεται καί ὁ τάφος του,
ὅπου ἀναπαύεται πλέον τό πολύαθλο σῶµα
του. Ἀπό τόν οὐρανό πλέον, ὁ Ὅσιος Παΐσιος
εὐεργετεῖ ἀκόµη περισσότερο τούς ἀνθρώπους,
ἔχοντας µεγάλη παρρησία πρός τό Φιλάνθρωπο
Θεό, Τόν ὁποῖο ἀνελλιπῶς δόξασε στή ζωή του.

(www. pemptousia.gr)
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Αφιέρωµα...�

Σ
’’ ὅλη τή µοναχική του σταδιοδροµία ὁ Γέ-
ροντας διακρινόταν γιά τό ταπεινό του φρό-
νηµα. Νέος ἀκόµη εἶχε πολύ καλά καταλάβει

ὅτι, γιά νά µήν κρυοπαγήσει πνευµατικά, ἔπρεπε
νά “περιπτυχθεῖ”σάν ἔνδυµα τήν ταπεινοφρο-
σύνη. Καί, µάλιστα, ὄχι ἔτσι ἁπλά, νά τήν ρίξει
ἐπάνω του, ἀλλά νά τήν “κουµπώσει” καλά, σύµ-
φωνα µέ τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου,
“... τήν ταπεινοφροσύνην ἐγκοµβώσασθε· ὅτι ὁ
Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δί-
δωσι χάριν. Ταπεινώθητε οὖν ὑπό τήν κραταιάν
χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑµᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ.
πᾶσαν τήν µέριµναν ὑµῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ᾽
αὐτόν, ὅτι αὐτῷ µέλει περί ὑµῶν.”(Πετρ. Α´, Ε´ 5-
7). Σ᾽ ἐµᾶς τούς ἀρχάριους στήν µοναχική ζωή -
πού λόγω ἀπειρίας ἀποπροσανατολιζόµασταν
πνευµατικά- συνεχῶς τόνιζε ὅτι ὡς σκοπό πρέ-
πει νά ἔχουµε τήν ταπείνωση τοῦ ἑαυτοῦ µας
(τήν ὑποταγή τοῦ νοῦ µας στήν Χάρη). Φυσικό
δέ ἀποτέλεσµα θά εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση τῆς
Θείας Χάριτος, πού µᾶς δόθηκε µέ τό µυστήριο
τοῦ χρίσµατος κατά τήν ὥρα τῆς βαπτίσεως καί
ἡ ὁποία θά τελεῖ µετά ὅλα τά ἄλλα. “Μήν προ-
σπαθεῖτε, µᾶς συµβούλευε, νά ἀποκτήσετε
ἀγάπη, νηστεία, ἀγρυπνία καί τίς ἄλλες ἀρετές.
Μάταια θά κουράζεσθε, διότι δέν θά σᾶς βοηθᾶ ὁ
Θεός, ἐπειδή σᾶς λείπει ἡ ταπείνωση. Κι αὐτό, ὄχι
γιά ἄλλο λόγο, ἀλλά γιατί, ἄν σᾶς βοηθήσει, θά
καταστραφεῖτε ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Ὁ Θεός
µόνο τήν ταπείνωση ζητᾶ ἀπό ᾽µας. Ὅλα τά
ἄλλα εἶναι ὁ φυσικός καρπός τῆς καλῆς συνερ-
γασίας ἀνάµεσα στήν ταπεινή διάθεση τοῦ
ἀνθρώπου καί στήν τῶν πάντων τῶν ἀγαθῶν
πρόξενον Θεία Χάρη. “ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύµα-
τος ἐστιν (ὅταν ὁ ἄνθρωπος Τοῦ ἐπιτρέπει “νά
ἀνθεῖ”) ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, µακροθυµία, χρη-
στότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκρά-
τεια...”(Γαλ. Ε´ 22-23).

Βλέπετε πῶς καί ἡ Παναγία µας ὁµολογεῖ,
ἀλλά καί µᾶς δείχνει ὅτι ὁ Θεός “... ἐπέβλεψεν ἐπί
τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης Αὐτοῦ”; (Λουκ. Α´ 48).

Ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ Γέροντα πήγαζαν
πάντοτε µέσα ἀπ᾽ αὐτήν του τήν ταπείνωση.

Ἔχοντας πλήρη συναίσθηση τῆς ἀνθρώπινης
ἀδυναµίας του, αἰσθανόταν βαθιά τήν ἀνάγκη
νά προσκολλᾶ - διά τῆς ἐπιθυµίας καί ἀγάπης-
τόν νοῦ του στή µόνη ἀγαθοποιό δύναµη, πού
εἶναι ὁ Κύριος ἡµῶν, Ἰησοῦς Χριστός. Ἀπ᾽
Αὐτόν, ἀπόλυτα ἐξαρτηµένος καί ὑποταγµένος,
ἐλάµβανε κάθε κίνηση καί ἐνέργεια. Ἐνῶ, λοιπόν,
ὁ νοῦς του βρισκόταν σ᾽ αὐτή τήν κατάσταση,
ἐτελοῦντο δι᾽ αὐτοῦ ὑπό τῆς Χάριτος ὅλα τά
θαυµαστά σηµεῖα. Ὁ Γέροντας δέν ἀνεχόταν
οὔτε πρός στιγµήν νά ἀπασχολήσει τόν νοῦ του
µέ κάτι ἄλλο καί νά διακόψει τήν νοερά ἕνωσή
του µέ τήν Θεία Χάρη, ἀνταλάσσοντας ἔτσι τήν
Θεία ἐνέργεια µέ τήν ἀνθρώπινη. Ὁ νοῦς του δυ-
σκολευόταν ἀκόµη καί νά διαβάζει τά ἱερά γράµ-
µατα τῶν ἀκολουθιῶν, τά ὁποῖα ὑπεραγαποῦσε
καί ἐθαύµαζε κι ὅλους µᾶς προέτρεπε νά προσέ-
χουµε τά ἱερά νοήµατά τους. (“Τόσο ἀγαπῶ τά
βιβλία τῆς Ἐκκλησίας µας, µᾶς ἔλεγε, πού, ὅταν
εὔχοµαι, παίρνω τήν Παρακλητική καί τήν
σφίγγω πάνω στήν καρδιά µου!).

Ὅλο τό µεγαλεῖο τοῦ Γέροντα τό ἑστιάζαµε
στό ἀνεπανάληπτο ταπεινό φρόνηµά του, πού
ἔλεγε µετά ἀπό ὅλα αὐτά:

“Αἰσθάνοµαι σάν ἕνα κονσερβοκούτι ἄχρη-
στο, πεταµένο µέσα σέ ἕνα σκουπιδοτενεκέ, πού
ὅµως -οἰκονοµία Θεοῦ- εἶναι στραµµένο τό κα-
πάκι του πρός τόν Ἥλιο.

∆έχεται ἔτσι πάνω του τίς φωτεινές Του ἀκτίνες,
µέ ἀποτέλεσµα νά καθρεπτίζεται ὅλος ὁ Ἥλιος πάνω
του καί νά γίνεται κατά Χάριν φωτεινό!”.

Θαυµάζαµε τήν ταπεινή του σκέψη, πού θε-
ωροῦσε τόν ἑαυτόν του ἄχρηστο, πεταµένο κον-
σερβοκούτι, ἀλλά καί τήν ὁλοκάθαρη ὁµολογία
του, γιά τήν αἰτία πού τόν ἔκανε νά φαίνεται φω-
τεινός. Αὐτά τά δύο, ἡ ἀναγνώριση ἀπό τή µιά
τῆς δικῆς του ἀσθένειας καί ἀπό τήν ἄλλη, τῆς
µόνης ἀγαθοποιοῦ δυνάµεως, τοῦ χάριζαν τόν
τέλειο βαθµό τῆς ταπεινώσεως. Τόν βλέπαµε µέ
θαυµασµό νά βάζει µετάνοια ἀκόµη καί στούς κο-
σµικούς· σέ ὅσους βέβαια, ἡ διάκρισή του τόν
πληροφοροῦσε ὅτι ἀπό τήν ἐνέργειά του αὐτή
δέν θά ἐβλάπτοντο.

“- Γέροντα, γιατί µοναχός, ἐσεῖς, βάζετε µε-

ΣΣττόό  ππάάννθθεεοο  ττῆῆςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς  
γγιιάά  ττόόνν  ἍἍγγιιοο  ΠΠααΐΐσσιιοο  ττόόνν  
ἉἉγγιιοορρεείίττηη  ππρρωωττοοσσττάάττηησσαανν,,  
κκααίί  μμέέ  δδιιααφφοορράά,,  δδύύοο  ββιιββλλίίαα  
ττοοῦῦ  σσεεββαασσττοοῦῦ  ΓΓέέρροονντταα  
ππ..  ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ  ἈἈγγγγεελλόόγγλλοουυ  
μμέέ  ττοούύςς  ττίίττλλοουυςς  ““ΓΓέέρρωωνν  ΠΠααΐΐσσιιοοςς””
((11999944))  κκααίί  ““ΣΣκκεεῦῦοοςς  ἘἘκκλλοογγῆῆςς””
((22000000))  πποούύ  ἦἦτταανν  κκααίί  ττάά  ππρρῶῶτταα
πποούύ  ἀἀφφοορροοῦῦσσαανν  ττόόνν  ἍἍγγιιοο  
ΓΓέέρροονντταα  κκααίί  δδιικκααίίωωςς  ἔἔγγιινναανν  
δδιιόόττιι  ἀἀππηηχχοοῦῦσσαανν  ττάά  ββιιώώμμαατταα  
πποούύ  κκααθθηημμεερριιννάά  κκααττέέγγρρααφφεε  
σσέέ  σσηημμεειιώώμμαατταα  ἐἐππίί  σσεειιρρᾶᾶ  ἐἐττῶῶνν  
ὁὁ  ππ..  ΧΧρριισσττόόδδοουυλλοοςς  κκααίί  ἔἔττσσιι  
μμππόόρρεεσσεε  ααὐὐττοούύσσιιαα  ννάά  μμᾶᾶςς  
μμεεττααφφέέρρεειι,,  κκααθθιισσττώώννττααςς  μμααςς  
κκοοιιννωωννοούύςς  ττῆῆςς  ἁἁγγιιόόττηηττοοςς  
ττοοῦῦ  ππ..  ΠΠααϊϊσσίίοουυ..  

πως µαρτυρεῖ ὁ π. Χριστόδουλος:
῾῾Τίς σηµειώσεις µου αὐτές ποτέ
δέν σκέφθηκα νά τίς κρατῶ γιά νά
γράψω κάτι γιά τό Γέροντα. Τώρα
παρακινοῦµαι νά τίς δηµοσιεύσω,
διότι διάβασα στόν πρόλογο πού

ἔγραφε ἐκεῖνος στό βιβλίο του γιά τό Χατζη-Γε-
ώργη: ̔ ῾Οἱ ἀπόγονοι πάντοτε ἔχουν ἱερό καθῆκον
νά γράφουν τά θεῖα κατορθώµατα τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῆς ἐποχῆς τους καί τόν φιλότιµο
ἀγῶνα  πού ἔκαναν, γιά νά πλησιάσουν στόν
Θεό. Φυσικά, µέ τό νά γράφουµε γιά τούς Ἁγί-
ους µας, πάλι ἐµεῖς ὠφελούµαστε διότι µ᾽ αὐτόν
τόν τρόπο τούς θυµόµαστε καί οἰ Ἅγιοι τότε
συγκινοῦνται περισσότερο καί µᾶς βοηθοῦν, γιά
νά φθάσουµε κι ἐµεῖς κοντά τους᾽᾽. (Γέρων Παΐ-
σιος, Πρόλογος σελ. 13).

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ παρόντος τεύχους
τῆς Μοναχικῆς Ἔκφρασης θά θέλαµε θερµά νά
εὐχαριστήσουµε τό Ἱερό Ἡσυχαστήριον, τῆς Πα-
ναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας πού µᾶς πα-
ραχώρησε τή δυνατότητα νά ἀναδηµοσιεύσουµε
κάποια ἀπό τά πολύτιµα καί µοναδικά κείµενα
ἀπό τά αὐτούσια λόγια τοῦ Ἁγ. Παϊσίου, ὅπως
τά µετέφερε µέ τήν ἀκρίβεια πού τόν διακρίνει ὁ
Γέροντας τῆς Μονῆς π. Χριστόδουλος. Τά ὅσα
ἀκολουθοῦν εἶναι ἀποσπάσµατα ἀπό τό θη-
σαυρό πού ἀποθησαυρίζεται στίς σελίδες τῶν
δύο βιβλίων. 

O‘́

ΤΤααππεείίννωωσσηη
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Αφιέρωµα...�
τάνοια στούς κοσµικούς; τόν ρώτησε κάποια
µέρα ὁ γράφων.

Κι ἐκεῖνος µέ ἔκφραση γεµάτη ἀγάπη, ἀπάν-
τησε: 

- ∆ιότι βλέπω µέσα τους τήν Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, πού ἔλαβαν κατά τό Ἅγιο
Βάπτισµα· καί ἐκείνη (τήν Χάρη) βλέποντας ὁ
νοῦς µου, προσκυνῶ τούς ἀδελφούς”. 

ἈἈγγάάππηη

Μ
έσα ἀπ᾽ αὐτή τήν ταπείνωση τοῦ Γέ-
ροντα, πήγαζε ἡ γνήσια καί ἀνυπόκρι-
τος ἀγάπη του: Προσκολληµένος ὁ

νοῦς του στόν Θεό, περιβαλλόταν ἀπό τήν
ἄγνοια τῆς καταστάσεως τῶν ἀνθρώπων· ἔτσι,
θεωροῦσε τόν ἑαυτόν του ὡς τόν πιό ἁµαρτωλό
καί κατώτερο ἄνθρωπο τοῦ κόσµου, γι᾽ αὐτό καί
ὑπηρετοῦσε ταπεινά κάθε ἀδελφό. Γινόταν “
πάντων ἔσχατος καί πάντων διάκονος” καί γι᾽
αὐτό καί ὑπό τοῦ Θεοῦ κατεστάθη “πρῶτος”.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα ἦταν ἔκδηλη, χωρίς
διακρίσεις, πρός ὅλους ἴση καί εἶχε ὅλα τά ἰδιώ-
µατα τῆς γνήσιας ἀγάπης.

Μακροθυµοῦσε, δηλαδή ἦταν πάρα πολύ
ἐπιεικής στά ἁµαρτήµατα τῶν ἄλλων, διότι προ-
σπαθοῦσε πάντα νά βλέπει τίς µέν ἁµαρτίες τους
µέσα ἀπό φακό σµικρύνσεως, τά δέ ἐλαφρυντικά
τους µέσα ἀπό µεγεθυντικό φακό, πού τά δεκα-
πλασίαζε.

Ἡ ἀγάπη του δέν ζήλευε. Τί θά µποροῦσε νά
ζηλέψει µιά καρδιά πού µέσα της εἶχε “ἔνοικο” τόν
Κύριο τῶν πάντων; Τήν δόξα; Μά ὁ Γέροντας
ἀντιδοξαζόταν ἀπό τόν ∆ηµιουργό ὅλης τῆς κτί-
σης µέ τίς ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ποιά
ἄλλη ἐνέργεια θά τοῦ πρόσφερε, µεγαλύτερη, µό-
νιµη καί ἀληθινή δόξα; ∆όξα, πού βέβαια ποτέ ὁ
Γέροντας δέν ἀγάπησε καί ἄς τοῦ προσφερόταν
κι ἀπό τόν Ἴδιο τόν Θεό. Πάντα τήν ἀντέστρεφε
καί τήν ἀπέδιδε ἐκεῖ πού δικαιωµατικά ἀνῆκε. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα, οὐ ζητοῦσε τά
ἑαυτῆς· πάντα κοιτοῦσε τό συµφέρον τῶν ἄλλων·
καί αὐτό φάνηκε πολύ καθαρά τά τελευταῖα χρό-
νια, πού µέ τήν ἀσθένεια καί τήν ἀκατάσχετη
αἱµορραγία του ὑπηρετοῦσε τούς πονεµένους

ἀνθρώπους, µή ὑπολογίζοντας τίς συνέπειες πού
ἐπέφεραν ἡ ἐξάντληση καί ὁ “ὑπέρ ἄνθρωπον”
κόπος του στήν ὑγεία του. Τήν ἡµέρα τήν εἶχε
ἀφιερώσει τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων καί τήν νύχτα
τήν εἶχε ἀφιερώσει στόν Θεό. Ἀπό τήν αἱµορραγία
δύο καί τρεῖς φορές µέσα στή λειτουργία λιποθυ-
µοῦσε καί τόν µάζευαν ἀπό τό πάτωµα. Κι ὄχι
µόνον νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τή θεία λειτουργία δέν
ἤθελε, ἀλλά οὔτε κάν νά καθίσει στό στασίδι, ὥστε
νά µήν ξαναλιποθυµήσει. Ἕως θανάτου παρά-
βλεπε τόν ἑαυτό του κοιτώντας µόνον τόν Θεό καί
τούς συνανθρώπους του.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα πάντα λειτουργοῦσε
σάν σκέπη γιά ᾽µας τούς ἁµαρτωλούς: Ἤθελε τά
παιδιά του νά µήν ἔχουν ἐλλείψεις· ὅταν ὅµως
εἶχαν, δέν ἤθελε καθόλου νά φαίνονται αὐτές
στούς ἄλλους.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα πάντα πίστευε καί
ἤλπιζε ὅτι κάποτε θά διορθωθοῦµε· ἄν καί ἐµεῖς
µέ τήν ἀχαριστία µας τόν διαψεύδαµε. Ἐκεῖνος
ὅµως δέν ἀπελπιζόταν, διότι ἤξερε ὅτι “τά ἀδύ-
νατα παρά ἀνθρώποις” ἦταν δυνατά “ παρά τῷ
Θεῷ”(Λουκ. ΙΗ´, 27). Καµιά φορά, ἄλλωστε, ἀνα-
θέτοντας τήν ἐλπίδα του ὁ Γέροντας στόν Χρι-
στό µας δέν καταισχύνθηκε ἀπ᾽ Αὐτόν.

Τί νά πεῖ ὅµως κανείς γιά τήν ὑποµονή τῆς
ἀγάπης του; Σ᾽ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἡ ὑπο-
µονή ἔχει καί κάποιο ὅριο· τοῦ Γέροντα εἶχε καί
ἐκείνη τό δικό της. Μόνο, αὐτό τό ὅριο δέν τό
ἔθεσε ὁ ἴδιος· καί ἦταν ὁ σωµατικός του θάνατος.
Ἄν ἦταν στό χέρι του, θά συνέχιζε νά ἔχει ὑπο-
µονή πέρα ἀπό κάθε ὅριο.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα οὐδέποτε εἴδαµε νά
ἐκπίπτει. Ἀπό ποῦ ὅµως νά πέσει; Ὁ ἴδιος εἶχε
τόν ἑαυτό του ὑποκάτω πάσης κτίσεως· δέν
µποροῦσε ἀπό ἐκεῖ νά πέσει. (Ἄλλωστε ἰδίωµα
αὐτῶν πού ὑπεραίρονται καί “πετοῦν στά σύν-
νεφα”εἶναι νά πέφτουν).

Ἀφήσαµε σκοπίµως γιά τό τέλος τό ὅτι ἡ
ἀγάπη τοῦ Γέροντα οὐ λογιζόταν τό κακό. Ἀπό
πολύ νωρίς φρόντισε νά ἐξαγνίσει τή διάνοιά του
καί νά τήν καθαρίσει ἀπό κάθε κακό ἀνθρώπινο
λογισµό· καί στή συνέχεια καί ἀπό τούς καλούς.
Ἔτσι κατέστησε τόν νοῦ του “σκεῦος εἰς τιµήν,
ἡγιασµένον καί εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν
ἔργον ἀγαθόν ἡτοιµασµένον”. ( Β´ Τιµ. Β´, 21). Ὁ

χῶρος τῆς διανοίας τοῦ Γέροντα ἀπό πολύ
νωρίς εἶχε ἔνοικο τόν Χριστό. ∆έν ἀνεχόταν νά φι-
λοξενεῖ τίποτε ἄλλο µαζί µ᾽ Αὐτόν· ὅλη του ἡ
προσοχή ἦταν ἀφιερωµένη στό νά µήν γίνει
αὐτός ἡ αἰτία- στρέφοντας τόν νοῦ του κάπου
ἀλλοῦ- νά τόν ἐγκαταλείψει ἡ Χάρη. Ἔτσι αὐτή
του ἡ ἁγία συναναστροφή δέν τοῦ ἐπέτρεπε νά
βλέπει τόν λογισµό ἑνός ἀνθρώπου νά ̓ χει χαλά-
σει γιά κάποιον συνάνθρωπό του καί νά µήν
προσπαθεῖ νά τόν διορθώσει. “ Ἡ δική µου δου-
λειά, ἔλεγε, εἶναι νά διορθώνω χαλασµένους λο-
γισµούς· κι αὐτή τή δουλειά εἴµαστε ὅλοι µας
ὑποχρεωµένοι νά τήν κάνουµε!”. Πολλές φορές ὁ
γράφων κατέβηκε στό κελί τοῦ Γέροντα µέ χα-
λασµένο λογισµό καί διάθεση νά κρίνει τίς ἐνέρ-
γειες κάποιων, πού κατά τή γνώµη του δέν
ἔπρατταν σωστά. Πάντα ὅµως διαπίστωνε ὅτι ὁ
Γέροντας ἦταν πολύ κουρασµένος, νυσταγµένος
καί συνεχῶς... χασµουριόταν! Κάποια φορά, συ-
νειδητοποιώντας ὅτι αὐτά δέν ἄρεσαν στόν Γέ-
ροντα, ἄλλαξε τήν συζήτηση καί ἀµέσως
διαπίστωσε ὅτι ὁ Γέροντας ἔγινε “ἄλλος ἄνθρω-
πος”µέ µεγάλη εὐδιαθεσία. Κάποια ἄλλη φορά,
ὅµως, πού τόν πίεσε ὑπέρ τό δέον γιά τίς ἐνέρ-
γειες ἑνός ἀδελφοῦ, γύρισε µέ τόνο πού τοῦ ἐφι-
στοῦσε τήν προσοχή εἶπε: “ Βρέ παιδάκι µου, ἐσύ
τά ἄφησες ὅλα κι ἦρθες στό Ἅγιον Ὄρος, γιά νά
κοιτᾶς τί κάνουν οἱ ἄλλοι ἤ γιά νά καθαρίσεις
τήν ψυχή σου;”.

- Γέροντας, τόλµησε ἕνας κοσµικός µιά φορά
νά τοῦ πεῖ, λένε πώς ὁ τάδε εἶναι ἀνήθικος. Ἐσεῖς
τί γνώµη ἔχετε γι᾽ αὐτό;

- Ὅτι “ οἱ τελῶναι καί αἱ πόρναι προάγουσιν
ὑµᾶς εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ”(Ματθ. ΚΑ´, 31)
δέν σοῦ λέει τίποτα; Γιατί τελικά αὐτούς, ἐπειδή
συναισθάνονται τά χάλια τους, ὁ Θεός τούς οἰκο-
νοµεῖ· καί τά χάλια τους -µέ τή µετάνοιά τους- τά
κάνει χαλιά γιά τήν οὐράνια βασιλεία Του.

Μ᾽ ἐµᾶς ἔχει πρόβληµα ὁ Θεός, πού νοµίζουµε
ὅτι εἴµαστε δίκαιοι καί κρίνουµε τούς ἄλλους· καί
µή αἰσθανόµενοι τήν ἀνάγκη τῆς βοήθειάς Του
δέν τήν ζητοῦµε καί συνεπῶς στεροῦµε στή Θεία
Χάρη τό δικαίωµα νά ἐνεργήσει καί νά µᾶς σώσει.

- Γέροντα, οἱ γονεῖς µου ὅλο γκρινιάζουν καί
πλέον δέν τούς ὑποφέρω µέσα στό σπίτι· τί νά
κάνω; 

- Βρέ εὐλογηµένε,
ἐσύ ὅταν ἦσουν στήν
κούνια, µέρα νύχτα
γκρίνιαζες. Ἐκεῖνοι τότε,
σ᾽ ἔπαιρναν στήν ἀγκα-
λιά τους καί σ᾽ ἔσφιγ-
γαν γεµάτοι στοργή καί
ἀγάπη. Θά σοῦ ἄρεσε
τότε ἐσένα νά προβλη-
µατιζόντουσαν κι ἐκεῖνοι
-ὅπως ἐσύ τώρα- καί νά
σκεφτόντουσαν µήπως
θά ἔπρεπε νά σέ στεί-
λουν σέ κανένα ἵδρυµα,
γιά νά ἡσυχάσουν; Ἡ
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ
σοῦ δίνει τώρα τή δυνα-
τότητα νά ξεχρεώσεις
λίγο ἀπό τό χρέος πρός
τούς γονεῖς σου µέ τήν ἀνάλογη ἐκ µέρους σου
συµπεριφορά, πού εἶχαν παλαιότερα κι ἐκεῖνοι
πρός ἐσένα.

- Γέροντα, τοῦ εἶπε ἄλλος ἀδελφός· σήµερα ὁ
διάβολος ὀργώνει ὅλη τήν γῆ καί φέρνει τά πάνω
κάτω· τί θά γίνει; 

Χτυπώντας τον ἐκεῖνος καθησυχαστικά
στήν πλάτη καί γελώντας, τοῦ ἀπάντησε:

- Μήν ἀνησυχεῖς, βρέ λεβέντη! Ὁ Χριστός θά
βρίσκει ἕτοιµο ὀργωµένο χωράφι καί θά σπέρνει
χωρίς κόπο!

Μιά ὁλόκληρη ζωή ὁ Γέροντας ἔδινε ἐξετάσεις
καί δέν βρέθηκε οὔτε µία φορά νά τόν δοῦµε, ὄχι
µόνο νά βάλει κακό λογισµό, ἀλλά καί νά µήν διορ-
θώνει τούς δικούς µας χαλασµένους λογισµούς.

Βλέποντας, µάλιστα, τόν χαλασµένο λογι-
σµό ἑνός ἀδελφοῦ, ἀλλά καί ὅτι ὁ ἀδελφός αὐτός
διακατεῖχετο κι ἀπό ἐγωϊσµό, τοῦ ἐφιστοῦσε τήν
προσοχή µέ παραβολικό τρόπο καί τόσο κεκα-
λυµµένα, πού πολλές φορές δέν καταλάβαινε
οὔτε κι ὁ ἴδιος ὁ ἀδελφός ὅτι κάτι εἶχε κάνει.
Ὅµως, γιά τόν Γέροντα προτιµότερο ἦταν νά
µήν καταλάβει ὁ ἀδελφός τό σφάλµα του, παρά
νά στενοχωρηθεῖ καί νά παροξυνθεῖ ὁ ἐγωϊσµός
του. Σ᾽ αὐτές τίς περιπτώσεις µιλοῦσε στόν
ἀδελφό αἰνιγµατικά ἤ ὑποθετικά ἤ σάν νά ἀνα-
φερόταν σέ κάποιο ξένο περιστατικό. Ὅταν, λοι-
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πόν, ὁ ἀδελφός ἀναχωροῦσε, ὁ Γέροντας εὐχόταν
νά ἐνεργήσει ἡ Χάρη µυστικά καί µέ τόν γλυκό
της τρόπο νά ὑποµνήσει στόν ἀδελφό τά λεγό-
µενα τοῦ Γέροντα, ὥστε νά συναισθανθεῖ κατ᾽
ἰδίαν τό σφάλµα του καί νά τό διορθώσει. Αὐτή
ἦταν ἡ πάγια τακτική τοῦ Γέροντα καί οἱ ἀδελ-
φοί µετά ἀπό καιρό καταλάβαιναν τί ἤθελε νά
τούς πεῖ!

““ΣΣηηµµεεῖῖαα  ττῶῶνν  κκααιιρρῶῶνν””    666666

Μ
ετά ἀπό τήν µπόρα τήν δαιµονική θά
ἔλθη ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή. Πίσω ἀπό τό
κοσµικό πνεῦµα τῆς σηµερινῆς “ἐλευθε-

ρίας” τῆς ἔλλειψης σεβασµοῦ στήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, στούς µεγαλυτέρους, γονεῖς καί
διδασκάλους, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ, κρύβεται ἡ
πνευµατική σκλαβιά, τό ἄγχος, καί ἡ ἀναρχία,
πού ὁδηγοῦν τόν κόσµο στό ἀδιέξοδο, στήν ψυ-
χική καί σωµατική καταστροφή.

Πίσω λοιπόν καί ἀπό τό τέλειο σύστηµα
“κάρτας ἐξυπηρετήσεως” ἀσφαλείας κοµπιούτερ,
κρύβεται ἡ παγκόσµια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ
ἀντιχρίστου. “ Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. ιγ´16 “ ἵνα δώ-
σουσιν αὐτοῖς χάραγµα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς
δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν µετώπων αὐτῶν, καί ἵνα µή τις δύ-
νηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ µή ὁ ἔχων τό χά-
ραγµα, τό ὄνοµα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθµόν τοῦ
ὀνόµατος αὐτοῦ. Ὦδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν
ψηφισάτω τόν ἀριθµόν τοῦ θηρίου· ἀριθµός γάρ
ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθµός αὐτοῦ χξς”. 666.

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Καισαρείας γράφει τά
ἑξῆς· “Περί τοῦ µιαροῦ ὀνόµατος τοῦ ἀντιχρί-
στου. Καί τήν µέν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου, ὡς καί
τά λοιπά τά περί αὐτοῦ γεγραµµένα, ὁ χρόνος
ἀποκαλύψει καί ἡ πεῖρα τῆς νήφουσιν· ... ἀλλ᾽
οὐκ εὐδόκησεν ἡ θεία χάρις ἐν θεία βίβλω τό τοῦ
λυµεῶνος ὄνοµα γραφῆναι)· ὡς ἐν γυµνασίαις δέ
λόγω πολλά ἐστίν εὑρεῖν....”

Ἁγίου Ἀνδρέου Καισαρείας, ἐξήγησις εἰς τήν
Ἰωάννου Ἀποκ. σελ. 341-42, κεφ.ΛΗ.   

Τό παράξενο ὅµως, καί πολλοί πνευµατικοί
ἄνθρωποι ἐκτός πού δίνουν δικές των ἑρµηνείες,
φοβοῦνται καί αὐτοί τόν κοσµικό φόβο τοῦ φα-
κελλώµατος, ἐνῶ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευµα-

τικά, καί νά βοηθήσουν τούς χριστιανούς µέ τήν
καλή ἀνησυχία, καί νά τούς τονώνουν στήν
πίστη, νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά.

Ἀπορῶ! δέν τούς προβληµατίζουν ὅλα
αὐτά τά γεγονότα; γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα
ἐρωτηµατικό γιά τίς ἑρµηνείες τοῦ µυαλοῦ τους;
Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγι-
σµα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν
ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ· “.... τό ἀποπλανᾶν, εἰ δυ-
νατόν, “καί τούς ἐκλεκτούς”. Μάρκ. ιγ῞.

Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρµηνεύουν µέ
τό µυαλό.

Κι ἐνῶ τά σηµεῖα φαίνονται ξεκάθαρα· “τό
θηρίο” στίς Βρυξέλλες µέ τό 666 ἔχει σχεδόν ρου-
φήξει ὅλα τά κράτη, στό κοµπιοῦτερ. Ἡ κάρτα, ἡ
ταυτότητα, ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσµατος“, τί
φανερώνουν; ∆υστυχῶς τό ράδιο µόνο παρακο-
λουθοῦµε τί καιρό θά ἔχουµε.

Τί θά µᾶς πεῖ ὁ Χριστός; “ Ὑποκριταί, τό µέν
πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν,
τά δέ σηµεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;”.
Ματθ. κεφ. 6.

Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, καί τήν ταυ-
τότητα, “τό φακέλλωµα” γιά νά προχωρήσουν
πονηρά στό σφράγισµα, θά λένε συνέχεια στήν
τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τήν κάρτα τοῦ
δεῖνα, καί τοῦ σήκωσε τά χρήµατα ἀπό τήν τρά-
πεζα. Ἀπό τήν ἄλλη µεριά, θά διαφηµίζουν “τό
τέλειο σύστηµα” τό σφράγισµα στό χέρι ἤ στό
µέτωπο µέ ἀκτίνες λέϊζερ, πού δέν θά διακρίνεται
ἐξωτερικά, µέ τό 666 τό ὄνοµα τοῦ ἀντιχρίστου.

∆υστυχῶς, καί πάλι “ὁρισµένοι γνωστικοί”
θά φασκιώνουν τά πνευµατικά τους τέκνα σάν
τά µωρά, δῆθεν γιά νά µήν στενοχωροῦνται· δέν
πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικά
νά πιστεύετε!”. Κι ἐνῶ βλέπουµε τόν ἀπόστ.
Πέτρο πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό, καί
ἦτο ἄρνησις, αὐτοί ἀρνοῦνται τό Ἅγιο σφράγι-
σµα τοῦ Χριστοῦ πού τούς δόθηκε στό Ἅγιο Βά-
πτισµα· “Σφραγῖς δωρεᾶς Πνεύµατος Ἁγίου” µέ
τό νά δέχονται τήν σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου,
λένε καί ὅτι ἔχουν µέσα τους τόν Χριστό!!!

Τέτοια δυστυχῶς λογική, εἶχαν καί ὁρισµέ-
νοι “γνωστικοί” στά χρόνια τῶν Ἁγίων Μαρτύ-
ρων, πού προσπαθοῦσαν, νά µεταστρέψουν τούς
ὑποψηφίους µάρτυρας, ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας

Βασίλειος στόν λόγο του στόν Μάρτυρα Γόρδιο:
“..... πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθών-
τας νά πείσουν τόν Μάρτυρα νά ἀρνηθεῖ µόνο µέ
τά λόγια, καί νά κρατήσει τήν πίστη µέ τήν ψυχή,
τήν ἐσωτερική διάθεση, γιατί ὁ Θεός δέν δίνει προ-
σοχή στή γλῶσσα ἀλλά στήν διάθεση. Ὁ Μάρ-
τυς ὅµως Γόρδιος ἦταν ἄκαµπτος καί ἀπεκρίθηκε·
“οὐκ ἀνέχεται τι γλῶσσα κτισθεῖσα παρά Χρι-
στοῦ φθέγξασθαι τι κατά τοῦ Κτίσαντος... µή
πλανᾶσθε, Θεός οὐ µυκτηρίζεται ἐκ τοῦ στόµα-
τος ἡµᾶς τοῦ ἡµετέρου κρίνει, ἐκ τῶν λόγων δι-
καιοῖ, καί ἐκ τῶν λόγων καταδικάζει”. Ἐπίσης ἐπί
∆εκίου, µέ διάταγµα ζητοῦσε νά ὁµολογήσουν
τήν θρησκεία τῶν εἰδωλολατρῶν, καί ὅσοι Χρι-
στιανοί δήλωναν, καί θυσίαζαν στά εἴδωλα,
ἔπαιρναν πιστοποιητικό, καί γλύτωναν τό Μαρ-
τύριο. Ὄχι µόνον, αὐτοί ἦταν ἀρνητές τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλλά καί ἐκεῖνοι ὅπου ἔδιναν χρήµατα
στούς εἰδωλολάτρας στήν ἐπιτροπή, καί ἔπαιρ-
ναν τό πιστοποιητικό, χωρίς νά ἀρνηθοῦν, οἱ ὀνο-
µαζόµενοι “λιβελλοφόροι“ καί αὐτούς ἡ Ἐκκλησία
τούς θεώρησε ἀποστάτας-πεπτωκότας.

Κι ἐνῶ λοιπόν ἔχουµε τόσα πολλά παρα-
δείγµατα, ὅπως τοῦ γενοµένου θαύµατος τοῦ
_Ἁγίου Θεοδώρου, πού ἑορτάζουµε κάθε χρόνο,
τό Σάββατο τῆς Α´ ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν· “
Ἰουλιανός ὁ παραβάτης, γινώσκων ὅτι οἱ χρι-
στιανοί καθαίρονται µᾶλλον διά νηστείας τήν
πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς,
ἥν, καί ἡµεῖς διά τοῦτο καθαράν ἑβδοµάδα κα-
λοῦµεν, ἡβουλήθη ἵνα τότε µάλιστα µολύνη
αὐτούς· διό καί προσέταξε κρυφίως ἴνα τεθῶσιν
εἰς τήν ἀγοράν κατ᾽ ἐκείνας τάς ἡµέρας βρώµατα
µεµιασµένα ἐκ τῶν αἱµάτων τῶν εἰδωλικῶν θυ-
σιῶν. Ἀλλά νεύσει θεία ἐπιφανείς καθ᾽ ὕπνον ὁ
Μάρτυς Θεόδωρος εἰς τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπον
Κων/λεως Εὐδόξιον καί φανερώσας τό πράγµα
παρήγγειλεν αὐτῶ ἵνα συγκαλέση τούς πι-
στούς εὐθύς τό πρωΐ τῆς ∆ευτέρας καί ἐµποδίση
αὐτοῖς τῶν βρωµάτων ἐκείνων τήν χρῆσιν, τήν
ἔλλειψιν τῆς ἀναγκαίας τροφῆς ἀναπληρώση ἐκ
τοῦ προχείρου διά κολλύβων.... Τοιουτοτρόπως
ὁ µέν σκοπός τοῦ παραβάτου ἐµαταιώθη· ὁ δέ
εὐσεβής λαός, διαφυλαχθείς ἀµόλυντος......

Ὡρολόγιον τό Μέγα σελ. 446. Τό νά ἀπέ-
χουµε ἀπό τά εἰδωλόθυτα, εἶναι κανών τῶν

Ἁγίων Ἀποστόλων. Πράξ. Ἀποστ. κεφ´ιε... “Συ-
νήχθησαν δέ οἱ ἀπόστολοι καί οἱ πρεσβύτεροι... “
ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καί αἵµατος καί πνικτοῦ
καί πορνείας·....”.

Παρ᾽ ὅλα λοιπόν αὐτά πού ἀνέφερα, ἀκούει
κανείς ἕνα σορό δυστυχῶς ἀνοησίες τοῦ µυαλοῦ,
ἀπό ὁρισµένους σηµερινούς “Γνωστικούς”, ὁ ἕνας
νά λέει· “ ἐγώ θά δεχθῶ τήν ταυτότητα µέ τό 666,
θά βάλω καί ἕνα Σταυρό, κι ὁ ἄλλος νά λέει· “ἐγώ
θά δεχθῶ τό σφράγισµα στό κεφάλι µέ τό 666 καί
θά κάνω κι ἕνα Σταυρό στό κεφάλι...“ καί ἕνα
σορό ὅµοιες ἀνοησίες, πού νοµίζουν ὅτι θά ἁγια-
σθοῦν µέ αὐτόν τόν τρόπο, ἐνῶ αὐτά εἶναι
πλᾶνες. Μόνον αὐτά πού δέχονται ἁγιασµό,
αὐτά µόνον ἁγιάζονται. Ὅπως· τό νερό, δέχεται
ἁγιασµό, καί γίνεται Ἁγιασµός. Ἡ πέτρα, µέ
θαῦµα γίνεται ψωµί. Ἡ ἀκαθαρσία, δέν δέχεται
ἁγιασµό. Ἑποµένως, ὁ διάβολος, ὁ ἀντίχριστος,
ὅταν εἶναι στήν ταυτότητά µας, ἤ στό χέρι, ἤ
στό κεφάλι µας, µέ τό σύµβολό του, δέν ἁγιάζον-
ται, µέ τό νά βάλουµε καί ἕνα Σταυρό.

Ἔχουµε τήν δύναµη τοῦ Τιµίου Σταυροῦ,
τοῦ Ἁγίου Συµβόλου, τήν Θεία Χάρη τοῦ Χρι-
στοῦ, µόνον ὅταν ἀρκούµεθα στό Ἅγιο Σφράγι-
σµα τοῦ Βαπτίσµατος, πού ἀπαρνούµεθα τόν
σατανᾶ καί συντασσώµεθα στόν Χριστό, καί δε-
χόµεθα τό Ἅγιο Σφράγισµα· “Σφραγίς δωρεᾶς
Πνεύµατος Ἁγίου”.

Ὁ Χριστός νά µᾶς δίνει καλή φώτιση. Ἀµήν.
Ἅγιον Ὄρος Κουτλουµουσιανό Κελλί “Παναγούδα”

Σάββατο Α´ Νηστειῶν 1987.
Μέ πολύ πόνο καί ἀγάπη Χριστοῦ

Μοναχός Παΐσιος.

ΠΠεερρίί  ττααππεειιννοοφφρροοσσύύννηηςς  
κκααιι    ὑὑπποοµµοοννῆῆςς

Γέροντας ἐπικέντρωνε ὅλη τήν πνευµατική
ἐργασία τοῦ χριστιανοῦ στήν ἀπόκτηση
τῆς ταπεινοφροσύνης. 

Ἔλεγε χαρακτηριστικά:
- Ὁ Θεός ἀγαπᾶ πάρα πολύ τόν ἄνθρωπο,

γνωρίζει τό πρόβληµα τοῦ καθένα πάρα πολύ
καλά καί θέλει νά τόν βοηθήσει, πρίν ἐκεῖνος φθά-
σει νά Τοῦ τό ζητήσει. Καί ἐνῶ γιά τόν Θεό δέν

O‘
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ὑπάρχουν δυσκολίες, ἀφοῦ εἶναι παντοδύναµος,
στήν προκειµένη περίπτωση συναντᾶ ὁ Θεός δυ-
σκολία καί µάλιστα µοναδική! Ἡ δυσκολία λοι-
πόν, πού ἔχει ὁ Θεός - καί ἐπαναλαµβάνω,
µοναδική εἶναι ὅτι “δέν µπορεῖ” νά βοηθήσει, ὅταν
ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ταπεινή. Τότε ὁ
καλός Θεός “στενοχωριέται“, κατά κάποιο
τρόπο, γιατί, ἐνῶ βλέπει τό πλάσµα Του νά τα-
λαιπωρεῖται, Ἐκεῖνος “δέν µπορεῖ” νά βοηθήσει·
γιατί ὅ,τι βοήθεια καί νά τοῦ προσφέρει, ἐφ᾽ ὅσον
δέν ἔχει ταπεινό φρόνηµα, θά βλαφτεῖ. Ὅ,τι γίνε-
ται στόν ἄνθρωπο εἶναι ἀπόλυτα ἐξαρτηµένο
ἀπό τήν ταπείνωση· βλέπουµε, παραδείγµατος
χάριν, κάποιον ἄνθρωπο νά πολεµᾶται καί νά
νικᾶται ἀπό κάποιο πάθος· αὐτό ὁ Θεός τό πα-
ραχωρεῖ µόνο καί µόνο, γιατί ἡ ψυχή ἤ ἔχει ὑψη-
λόφρονα λογισµό ἤ κινδυνεύει νά πέσει σ᾽ αὐτόν.
(Ἔχει, δηλαδή, προδιάθεση ὐπερηφανείας). Ὁ
ἄνθρωπος αὐτός µπορεῖ νά µισεῖ τά συγκεκρι-
µένα πάθη καί νά µήν τά θέλει -καί γι᾽ αὐτό νά
χύνει αἷµα, γιά νά τά βγάλει· ὅµως δέν πρόκειται

νά κατορθώσει τίποτα ἀπολύτως, γιατί δέν τόν
βοηθᾶ ὁ Θεός -καί θά συνεχίζει νά µήν τόν βοηθᾶ-
µέχρι νά ταπεινωθεῖ. (Γιατί, ναί µέν, µισεῖ τά συγ-
κεκριµένα πάθη, εἶναι ὅµως ὑποδουλωµένος στό
πάθος τῆς ὑπερηφανείας, τό ὁποῖο εἰσάγει ὅλα
τά ἄλλα πάθη). ( “ Ὑπερηφάνεια γεννήτριά ἐστι
πάντων τῶν παθῶν” Ἰωάννου τῆς Κλίµακος).

Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά θέλει πνευµατικά νά
προκόψει· νά ζητᾶ ἀπό τόν Θεό ἀγάπη, νά ζητᾶ
προσευχή, ὑπακοή καί ὅλες τίς ἀρετές. Ὁ Θεός
ὅµως θά πρέπει νά γνωρίζουµε -καί νά τό βά-
λουµε καλά µέσα στό µυαλό µας- ὅτι δέν πρόκει-
ται ποτέ νά µᾶς δώσει τίποτα ἀπ᾽ αὐτά- ὅσο
ἀγῶνα καί νά κάνουµε- ἄν πρῶτα δέν ταπεινω-
θοῦµε. Ὅταν ἐµεῖς ἔχουµε αὐτό σά µοναδικό
σκοπό -νά ταπεινωθοῦµε- , τότε ὁ Θεός ὅλα τά
δίνει δωρεάν.

Ὁ Θεός ἕνα µόνο θέλει ἀπό ᾽µας· τήν ταπεί-
νωση, τίποτα ἄλλο· δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίποτα
δικό µας, γιά νά τό ἐπιθυµεῖ καί νά τό θέλει. Θέλει
µόνο νά ταπεινωθοῦµε, γιά νά µπορέσει, Ἐκεῖνος,

µ᾽ αὐτό τόν τρόπο νά µᾶς καταστήσει ἐνεργά µε-
τόχους τῆς θείας χάριτός Του, πού, πρίν ἐµεῖς κά-
νουµε τίποτα, πρίν Τόν ἀγαπήσουµε πρίν
ἀγωνισθοῦµε, µᾶς τή δώρησε διά τοῦ ἁγίου βα-
πτίσµατος ἀπό τήν ἀνέκφραστη ἀγαθότητά Του.
Ἀπό ἐµᾶς τό µόνο πού ζητᾶ εἶναι νά ἀνταποκρι-
θοῦµε, ἀπό φιλότιµο στή δική του ἀγάπη, ταπει-
νωνόµενοι· ἔτσι θά ἐνεργοποιήσουµε µέσα µας τή
χάρη, ἡ ὁποία θά τελέσει µετά ὅλα τά ἄλλα.
Ἐκείνη θά µᾶς κάνει νά ἀγαπήσουµε τόν Θεό, νά
Τόν γνωρίσουµε καί γενικά ἐκείνη θά ἐπιτελεῖ τά
πάντα· ἐµεῖς µόνο νά ἔχουµε ταπείνωση γιά νά µήν
ἐµποδίζουµε τή θεία χάρη, ἀλλά νά τήν ἀφήνουµε
νά ἐνεργεῖ· τήν ἐµποδίζουµε µόνο, ὅταν δέν ἔχουµε
ταπείνωση. Τό µόνο πού ἀντιστέκεται στή θεία
χάρη εἶναι ἡ ὑψηλοφροσύνη (ὑπερηφάνεια).

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, στήν Α´ Ἐπιστολή
του, στό Ε´ κεφάλαιο, µᾶς δίνει πολύ ὡραῖα νά
καταλάβουµε στήν περίπτωση αὐτή καί τί
φταίει καί τί πρέπει νά κάνουµε: “5. ἀλλήλοις
ὑποτασσόµενοι τήν ταπεινοφροσύνην ἐγκοµβώ-
σασθε· ὅτι ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,
ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν. 6. Ταπεινώθητε οὗν
ὑπό τήν κραταιάν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑµᾶς
ὑψώση ἐν καιρῶ, πᾶσαν τήν µέριµναν ὑµῶν ἐπιρ-
ρίψαντες ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῶ µέλλει περί ὑµῶν”.

Ἐάν ἐµεῖς κοιτάξουµε καί ἀφοσιωθοῦµε στό
µοναδικό αὐτό ἔργο τῆς ταπείνωσής µας, τότε
ὅλα τά ἄλλα δίδονται εὐλογία ἀπό τό Θεό.
Ὅταν ἐµεῖς φροντίζουµε γιά ὅλα τά ἄλλα καί ὄχι
γιά τήν ταπείνωσή µας, τότε δέν πρόκειται τί-
ποτα καλό νά ἀποκτήσουµε· ἀκόµα ὅµως καί ἐάν
τό ἀποκτούσαµε, δέν θά µπορούσαµε γιά πολύ
νά τό κρατήσουµε. Ἕνα µόνο χρειάζεται· ἡ τα-
πείνωση τῆς καρδιᾶς, γιά νά ἀνατείλει ἀπό ̓ κει ἡ
Βασιλεία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

ἩἩ  ΘΘεείίαα  ΠΠρρόόννοοιιαα

Π
ρέπει νά ἐµπιστευόµαστε τά πάντα στή
θεία πρόνοια, γιατί τότε µόνο γλιτώ-
νουµε καί ἀπό τό ἄγχος καί ἀπό τή στε-

ναχώρια καί ἀπό ὅλα τά κακά. Γιατί, ὅταν κανείς
γνωρίζει καί πιστεύει ὅτι ἔχει τό Θεό πού φρον-
τίζει γι᾽ αὐτόν, γιά ποιό λόγο νά στενοχωρηθεῖ;

Ὅµως, γιά νά ἐµπιστευθεῖ κανείς τά πάντα
στή θεία πρόνοια, πρέπει πρῶτα νά καθαρίσει
τόν ἐαυτό του ἀπό κάθε µέριµνα κοσµική καί τότε
νά περιµένει τή θεία πρόνοια νά ἐνεργήσει. Γιατί,
ἄν κάποιος π.χ. µεριµνᾶ νά ἀποκτήσει χρήµατα,
γιά νά τά ἔχει γιά τίς δύσκολες στιγµές ἤ γιά νά
µήν τοῦ λείπει τίποτα, τότε αὐτός στηρίζει τόν
ἑαυτό στά χρήµατα κι ὄχι στόν Θεό. Πρέπει, λοι-
πόν, πρῶτα νά πάψει ν᾽ ἀγαπᾶ τά χρήµατα καί
νά στηρίζει σ᾽ αὐτά τήν ἐλπίδα του καί µετά νά
στηρίξει τήν ἐλπίδα του στόν Θεό· καί τά δύο
µαζί δέν γίνονται. ∆έ λέω νά µή χρησιµοποιεῖ τά
χρήµατα, ἀλλά νά µή στηρίζει κανείς σ᾽ αὐτά
ἐπάνω τήν ἐλπίδα του καί νά µή δίνει σ᾽ αὐτά τήν
καρδιά του”.

Ὁ Γέροντας θέλοντας νά µᾶς δείξει τό πῶς ὁ
Θεός προνοεῖ καί κρίνει γιά τά πλάσµατά του,
ἐνῶ ἐµεῖς πολλές φορές ἀγανακτοῦµε καί δέν κα-
ταλαβαίνουµε τίς ἐνέργειές Του, µᾶς διηγήθηκε
ἱστορίες, ὅπως αὐτή:

“ Ἕνας ἀσκητής βλέποντας τήν ἀδικία πού
ὑπάρχει στόν κόσµο προσευχόταν στό Θεό καί
τοῦ ζητοῦσε νά τοῦ ἀποκαλύψει τό λόγο πού δί-
καιοι καί εὐλαβεῖς ἄνθρωποι δυστυχοῦν καί βα-
σανίζονται ἄδικα, ἐνῶ ἄδικοι καί ἁµαρτωλοί
πλουτίζουν καί ἀναπαύονται. Ἐνῶ προσευχό-
ταν ὁ ἀσκητής νά τοῦ ἀποκαλύψει ὁ Θεός τό µυ-
στήριο, ἄκουσε φωνή πού τοῦ ἔλεγε:

- Μή ζητᾶς ἐκεῖνα πού δέ φτάνει ὁ νοῦς σου
καί ἡ δύναµη τῆς γνώσης σου. Οὔτε νά ἐρευνᾶς
τά ἀπόκρυφα, γιατί τά κρίµατα τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἄβυσσος. Ἀλλά, ἐπειδή ζήτησες νά µάθεις, κα-
τέβα στόν κόσµο καί κάθησε σ᾽ ἕνα µέρος καί
πρόσεχε αὐτά πού θά δεῖς, γιά νά καταλάβεις
ἀπό τή µικρή αὐτή δοκιµή, ἕνα µικρό µέρος ἀπό
τίς κρίσεις τοῦ Θεοῦ. Θά γνωρίσεις τότε ὅτι εἶναι
ἀνεξερεύνητη καί ἀνεξιχνίαστη ἡ προνοητική δια-
κυβέρνηση τοῦ Θεοῦ γιά ὅλα.

Ὁ γέροντας, ὅταν τ᾽ ἄκουσε αὐτά, κατέ-
βηκε µέ πολλή προσοχή στόν κόσµο κι ἔφτασε σ᾽
ἕνα λιβάδι πού τό διέσχιζε ἕνας πολυσύχναστος
δρόµος. Ἐκεῖ κοντά ἦταν µία βρύση κι ἕνα γέρικο
δένδρο, στήν κουφάλα τοῦ ὁποίου µπῆκε ὁ γέ-
ροντας καί κρύφτηκε καλά.

Μετά ἀπό λίγο πέρασε ἕνας πλούσιος πάνω
στό ἄλογό του. Σταµάτησε γιά λίγο στή βρύση,
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γιά νά πιεῖ νερό καί νά ξεκουραστεῖ. Ἀφοῦ ξεδί-
ψασε, ἔβγαλε ἀπό τήν τσέπη του ἕνα πουγγί µέ
ἑκατό φλουριά καί τά µετροῦσε. Ὅταν τελείωσε
τό µέτρηµα, θέλησε πάλι νά τά βάλει στή θέση
τους. Χωρίς ὅµως νά τό καταλάβει, τό πουγγί
ἔπεσε στά χόρτα.

Ἔφυγε, ξεκουράστηκε, κοιµήθηκε καί µετά
καβαλίκεψε τό ἄλογο καί ἔφυγε χωρίς ν᾽ ἀντιλη-
φθεῖ τίποτα γιά τά φλουριά.

Μετά ἀπό λίγο ἦρθε ἄλλος περαστικός στή
βρύση, βρῆκε τό πουγγί µέ τά φλουριά, τό πῆρε
καί ἔφυγε τρέχοντας µεσ᾽ ἀπ᾽ τά χωράφια.

Πέρασε λίγη ὥρα καί φάνηκε ἄλλος περα-
στικός. Κουρασµένος, ὅπως ἦταν, σταµάτησε κι
αὐτός στή βρύση, πῆρε λίγο νεράκι, ἔβγαλε καί
λίγο ψωµάκι ἀπό ἕνα µαντήλι καί κάθησε νά φάει.

Τήν ὥρα, πού ὁ φτωχός ἐκεῖνος ἔτρωγε, φά-
νηκε ὁ πλούσιος καβαλάρης ἐξαγριωµένος, µέ
ἀλλοιωµένο πρόσωπο ἀπό ὀργή, καί ὅρµησε
ἐπάνω του. Μέ θυµό φώναζε νά τοῦ δώσει τά φλου-
ριά του. Ὁ φτωχός, µή ἔχοντας ἰδέα γιά τά φλου-
ριά, διαβεβαίωνε µέ ὅρκους πώς δέν εἶδε τέτοιο
πράγµα. Ἐκεῖνος ὅµως, ὅπως ἦταν θυµωµένος,
ἄρχισε νά τόν δέρνει καί νά τόν χτυπᾶ, µέχρι πού
τόν θανάτωσε. Ἔψαξε µετά ὅλα τά ροῦχα τοῦ
φτωχοῦ, δέν βρῆκε τίποτα κι ἔφυγε λυπηµένος.

Ὁ γέροντας ἐκεῖνος τά ἔβλεπε ὅλα αὐτά
µέσα ἀπ᾽ τήν κουφάλα καί θαύµαζε. Λυπόταν
πολύ κι ἔκλαιγε γιά τόν ἄδικο φόνο πού εἶδε καί
προσευχόµενος στόν Κύριο, ἔλεγε:

- Κύριε, τί σηµαίνει αὐτό τό θέληµά Σου; Γνώ-
ρισέ µου, Σέ παρακαλῶ, πῶς ὑποµένει ἡ ἀγαθό-
τητά Σου τέτοια ἀδικία. Ἄλλος ἔχασε τά φλουριά,
ἄλλος τά βρῆκε κι ἄλλος ἄδικα φονεύθηκε!

Ἐνῶ ὁ γέροντας προσευχόταν µέ δάκρυα,
κατέβηκε ὁ Ἄγγελος Κυρίου καί τοῦ εἶπε:

- Μή λυπᾶσαι, γέροντα, οὔτε νά σοῦ κακο-
φαίνεται καί νά νοµίζεις ὅτι ὅλα αὐτά γίνονται
τάχα χωρίς θέληµα Θεοῦ. Ἀλλά ἀπ᾽ αὐτά πού
συµβαίνουν, ἄλλα γίνονται κατά παραχώρηση,
ἄλλα γιά παίδευση κι ἄλλα κατ᾽ οἰκονοµία.
Ἄκουσε λοιπόν:

Αὐτός πού ἔχασε τά φλουριά εἶναι γείτονας
ἐκείνου πού τά βρῆκε. Ὁ τελευταῖος εἶχε ἕνα πε-
ριβόλι ἀξίας ἑκατό φλουριῶν. Ὁ πλούσιος,
ἐπειδή ἦταν πλεονέκτης, τόν ἐξανάγκασε νά τοῦ

τό δώσει γιά πενήντα φλουριά. Ὁ φτωχός
ἐκεῖνος, µή ἔχοντας τί νά κάνει, παρακαλοῦσε τό
Θεό νά κάνει τήν ἐκδίκηση. Γι᾽ αὐτό καί οἰκονό-
µησε ὁ Θεός καί τοῦ τά ἔδωσε διπλά.

Ἐκεῖνος, πάλι, ὁ φτωχός, ὁ κουρασµένος,
πού δέν βρῆκε τίποτα καί φονεύτηκε ἄδικα, εἶχε
κάνει µιά φορά µόνο. Μετανόησε ὅµως εἰλικρινά
καί σ᾽ ὅλη τήν ὑπόλοιπή ζωή του τά ἔργα του
ἦταν χριστιανικά καί θεάρεστα. ∆ιαρκῶς παρα-
καλοῦσε τό Θεό νά τόν συγχωρέσει γιά τό φόνο
πού διέπραξε καί συνήθιζε νά λέει: “Θεέ µου, τέ-
τοιο θάνατο πού ἔδωσα, ἴδιο νά µοῦ δώσεις!”. Βέ-
βαια, ὁ Κύριός µας τόν εἶχε συγχωρέσει ἀπό τήν
πρώτη στιγµή πού ἐκδήλωσε τή µετάνοιά του.
Συγκινήθηκε ὅµως ἰδιαίτερα ἀπό τό φιλότιµο τοῦ
παιδιοῦ του, τό ὁποῖο ὄχι µόνο φρόντιζε γιά τήν
τήρηση τῶν ἐντολῶν του, ἀλλά ἤθελε καί νά
πληρώσει γιά τό παλιό του φταίξιµο. Ἔτσι δέν
τοῦ χάλασε τό χατίρι, ἐπέτρεψε νά πεθάνει µέ
βίαιο τρόπο -ὅπως τοῦ τό εἶχε ζητήσει- καί τό
πῆρε κοντά Του, χαρίζοντάς του µάλιστα καί
λαπρό στεφάνι γι᾽ αὐτό του τό φιλότιµο!

Ὁ ἄλλος, τέλος, ὁ πλεονέκτης, πού ἔχασε τά
φλουριά κι ἔκανε τό φόνο, θά κολαζόταν γιά τήν
πλεονεξία καί τή φιλαργυρία του. Τόν ἄφησε λοι-
πόν ὁ Θεός νά πέσει στό ἁµάρτηµα τοῦ φόνου,
γιά νά πονέσει ἡ ψυχή του καί νά ἔρθει σέ µετά-
νοια. Μέ τήν ἀφορµή αὐτή ἀφήνει τώρα τόν
κόσµο καί πάει νά γίνει καλόγερος!

Λοιπόν, ποῦ, σέ ποιά περίπτωση, βλέπεις νά
ἦταν ἄδικος ἤ σκληρός ἤ ἄπονος ὁ Θεός. Γι᾽
αὐτό, στό ἑξῆς νά µήν πολυεξετάζεις τίς κρίσεις
τοῦ Θεοῦ, γιατί Ἐκεῖνος τίς κάνει δίκαια καί
ὅπως ξέρει, ἐνῶ ἐσύ τίς περνᾶς γιά ἄδικες. Γνώ-
ριζε ἐπίσης ὅτι καί πολλά ἄλλα γίνονται στόν
κόσµο µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ γιά λόγους πού οἱ
ἄνθρωποι δέν γνωρίζουν. Κι ἔτσι τό σωστό εἶναι
νά λέει ὁ καθένας: “∆ίκαιος εἶ, Κύριε, καί εὐθεῖαι αἱ
κρίσεις σου.” (Ψαλµ. ΡΙΗ, 137 ).

Μιά µέρα εἶπε ὁ Γέροντας:
- Ὅταν ἤµουν νέος ἀκόµη κι ἔµενα σ᾽ ἕνα µο-

ναστήρι, µέ ἔστειλαν ἀπό τή µονή νά πάω νά
πείσω ἕνα γεροντάκι, πού ἔµενε σέ ἕνα κελί, νά
ῤθει στό µοναστήρι νά τό γηροκοµήσουµε. Πῆγα
λοιπόν καί τοῦ εἶπα:

- Γέροντα, µόνος σου πλέον εἶναι δύσκολο νά

αὐτοεξυπηρετηθεῖς καί θά δυσκολεύεσαι. Ἔλα
νά σέ φροντίσουµε ἐµεῖς. Τί λές, θά ἔρθεις; 

Καί τό γεροντάκι µοῦ ἀπάντησε:
- Λέω, π. Παΐσιε, ὅτι ὁ Θεός, πού φροντίζει

καί µεριµνᾶ γιά τά µικρά σκουληκάκια καί τά
τρέφει καί ζοῦν, γιά µένα, πού εἶµαι ἕνα µεγάλο
σκουλήκι, δέ θά µεριµνήσει;

Κάποτε κάποιοι προσκυνητές στούς ὁποί-
ους ὁ Γέροντας ἔδωσε τά πράγµατα, πού τοῦ
εἶχαν φέρει κάποιοι προηγούµενοι, γιά νά τά
πᾶνε σέ ἕνα γεροντάκι ἀπέναντι στή Σκήτη τοῦ
Ἁγίου Παντελεήµονος, τόν ρώτησαν:

- Γέροντα, γιατί δέν κρατᾶτε καί σεῖς λίγα
πράγµατα, γιά νά ἔχετε;

Κι ὁ Γέροντας τούς ἀπάντησε:
- ∆έν τά κρατάω πρῶτον, γιατί, ἄν τά

κρατῶ, θά δηµιουργήσω, χωρίς νά θέλω, Σούπερ
Μάρκετ ἐδῶ πέρα· δεύτερον, γιατί ἔχω ὑπ᾽ ὄψιν
µου, ὅτι, τότε, πού ὁ Θεός βοηθοῦσε στήν ἔρηµο
τούς Ἰσραηλίτες, τόν πιστό λαό Του, καί τούς
ἔριχνε καθηµερινά τό µάννα, ὅσοι ἦταν ὀλιγόπι-
στοι καί κρατοῦσαν ἀπ᾽ αὐτό γιά τήν ἄλλη
µέρα, ἐκεῖνο σάπιζε· οἰκονοµοῦσε ἔτσι ὁ Θεός τά
πράγµατα, γιά νά ἔχει ὁ λαός Του ἀπόλυτη
ἐµπιστοσύνη στή δική Του πρόνοια καί φροντίδα
κι ὄχι στή δική τους ἀρρωστηµένη µέριµνα.

ΠΠεερρίί  ΠΠρροοσσεευυχχῆῆςς

Π
ρέπεισυνεχῶς, ἀδιαλείπτως, νά λέµε τήν
εὐχή. Μέσα στήν καρδιά µας καί στό νοῦ
µας πρέπει νά µένει µόνο τό ὄνοµα τοῦ

Χριστοῦ µας· γιατί, ὅταν ἐµεῖς ἀφήνουµε τήν
προσευχή, τήν ἐπικοινωνία µας µέ τόν Θεό, τότε
ὁ διάβολος µέ τούς λογισµούς ἀρχίζει καί µᾶς ζα-
λίζει καί δέν ξέρουµε πλέον οὔτε τί θέλουµε οὔτε
τί λέµε οὔτε τί κάνουµε.

Ἡ εὐχή πρέπει νά ἀναβλύζει µέσα ἀπό τήν
ψυχή µας µόνο καί µόνο ἀπό φιλότιµο, σκεπτό-
µενοι ὅ,τι ὁ Θεός ἔκανε γιά µας.

Παντοῦ καί πάντα πρέπει νά λέµε τήν εὐχή·
καί ὅταν περπατᾶµε, νά µήν ἀφήνουµε νά περνᾶ
ὁ χρόνος µας ἔτσι, νά τόν ἐκµεταλλευόµαστε
προσευχόµενοι, ὄχι µόνο πρωΐ καί βράδυ. Ὅταν
κάνουµε κάποια δουλειά πού ἔχει φασαρία καί

εἶναι δύσκολο νά αὐτοσυγκεντρωθοῦµε, τόσο
πολύ βοηθᾶ νά σιγοψέλνουµε, χωρίς νά ἐνοχλεῖτε
τούς ἄλλους.

Ἐγώ, ὅταν θέλω νά ξεκουραστῶ, προσεύχο-
µαι. Εἶδα ὅτι µόνον ἡ προσευχή ξεκουράζει
σωστά τόν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτό νά προσεύχεστε
καί νά µελετᾶτε.

Ὅταν πρόκειται νά προσευχηθεῖτε, νά διαβά-
ζετε κάτι ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ἤ κάποιο περιστα-
τικό ἀπό τό Γεροντικό, γιά νά συγκεντρώνεται ὁ
νοῦς σας, νά “θερµαίνεται” ἡ καρδιά καί ὕστερα ν᾽
ἀρχίζετε τήν προσευχή.

ΛΛόόγγοοιι  σσττόόµµααττοοςς  σσοοφφοοῦῦ  χχάάρριιςς

Τ
εκµήριο γνησιότητας τῆς πνευµατικῆς
κατάστασης κάποιου πνευµατικοῦ εἶναι
ὅτι, ἐνῶ στόν ἑαυτόν του εἶναι πολύ

αὐστηρός, στούς ἄλλους εἶναι πολύ ἐπιεικής καί
δέν χρησιµοποιεῖ σάν κανόνια τούς κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας µας ἐναντίον τῶν ἄλλων.

Ὅποιος ἀναγνωρίζει τό σφάλµα του ἔχει κάνει
µισή προκοπή· µεγάλο κακό ὅµως εἶναι νά αἰσθάνε-
ται καί τήν ἀδυναµία του. Αὑτός πού ἀναγνωρίζει
τήν ἀδυναµία του εἶναι καλύτερος ἀπό ἐκεῖνον πού
κάνει µεγάλο ἀγῶνα, ἀλλά δέν τήν ἀναγνωρίζει.

Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά κάνουµε ὅ,τι γίνεται
ἀνθρωπίνως καί ὅλα τά ὑπόλοιπα, πού ὑπερβαί-
νουν τίς δυνάµεις µας, νά τά ἀναθέτουµε στόν Θεό.

Πρέπει νά εὐχόµαστε (προσευχόµαστε) συ-
νεχῶς, νά µελετᾶµε ὅσο µποροῦµε καί νά ψάλ-
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λουµε, ὅταν εἴµαστε λυπηµένοι.
Ὁ Θεός ἀνέχεται ὅλους µας. Ἔτσι κι ἐµεῖς

πρέπει νά ἀνεχόµαστε τούς ἄλλους.
Οἱ κεκοιµηµένοι ἀδελφοί µας περιµένουν τίς

προσευχές µας, ὅπως οἱ φυλακισµένοι τίς ἐπι-
σκέψεις τῶν συγγενῶν τους.

Οἱ προϋποθέσεις γιά τήν πνευµατική πρό-
οδο µιᾶς ψυχῆς εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, τό πολύ
φιλότιµο καί τό ἀγωνιστικό πνεῦµα.

Εἴµαστε ὑποχρεωµένοι τόν πόνο τοῦ ἄλλου
νά τόν κάνουµε δικό µας πόνο!

Ἡ καρδιά ἔχει πολύ µεγάλη δύναµη. Ὅλη ἡ
ἐπιθυµητική της δύναµη πρέπει νά κλίνει στήν
πνευµατική ζωή. Καί πρέπει νά γνωρίζουµε ὅτι
τότε µόνο πληµµυρίζει ἀπό χαρά γι᾽ αὐτό πού
κάνει, ὅταν τό κάνει ὄχι γιατί πρέπει, ἀλλά ἀπό
φιλότιµο, γιατί τό ἀγαπᾶ.

Πάντα προσπαθῶ νά µήν ἀσχολοῦµαι µέ τό
δικό µου πόνο. Ἔχω στό νοῦ µου τόν πόνο τῶν
ἄλλων ἀνθρώπων καί αὐτόν τόν πόνο τόν κάνω
δικό µου. Ἔτσι, εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νά ἐρχό-
µαστε πάντοτε στή θέση τῶν ἄλλων!

Πολλές φορές οἱ σωµατικές ὀδύνες γεννοῦν
τίς πνευµατικές παρηγοριές καί γ᾽ αὐτό πρέπει
νά τίς ἀποδεχόµαστε µέ χαρά.

∆όξα σοι, ὁ Θεός! ∆όξα σοι, ὁ Θεός! Μέ τό
“∆όξα σοι, ὁ Θεός”, πνίγονται ὄλοι οἱ δαίµονες!

Πόσο σπουδαῖο εἶναι νά γίνεται µέ χαρά καί
φιλότιµο ὅλη ἡ πνευµατική ζωή κι ὄχι γιατί ἔτσι
πρέπει νά γίνει! Τό λίγο καιρό πού µᾶς µένει πρέ-
πει νά τόν ἐκµεταλλευθοῦµε.

Ὅταν στούς πειρασµούς, στίς δύσκολες κα-
ταστάσεις καί στά προβλήµατα κάνει κανείς
ὑποµονή, τότε ὁ Θεός βρίσκει γι᾽ αὐτόν τίς κα-
λύτερες λύσεις. Γι᾽ αὐτό πρέπει νά κάνουµε σέ
ὅλα ὑπακοή καί νά ταπεινωνόµαστε, δηλαδή νά
ὑποµένουµε κάθε τι, ἐπιθυµώντας µόνο νά ἐνερ-
γήσει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό τό λόγο ὑποµέ-
νουµε και δέν ἐνεργοῦµε ἐµεῖς, γιά νά ἀφήσουµε
νά ἐνεργήσει ὁ Θεός.

Εἴµαστε ὑποχρεωµένοι γιά τήν πνευµατική
ἀνάπαυση τῶν ἄλλων.

Ἡ καλύτερη ἐπιχείρηση εἶναι νά ἀνοίξει κανείς ἕνα
ἐργοστάσιο, πού νά παράγει καλούς λογισµούς.

Γέροντα, τό βράδυ πού ἔρχοµαι ἀπό τή δου-
λειά νυστάζω καί δέν ἔχω ὄρεξη νά κάνω τίποτα·
οὔτε ἀπόδειπνο. Τί νά κάνω; - Οἱ στρατιῶτες,
ὅταν εἶναι κουρασµένοι κοιµοῦνται. Ὅµως, πρίν
κοιµηθοῦν, ρίχνουν µερικές ριπές στόν ἀέρα, γιά
νά συνειδητοποιεῖ ὁ ἐχθρός ὅτι βρίσκονται ἔξω
καί δέν ἀστειεύονται. Ἀφοῦ ρίξουν µερικές ριπές,
µετά πέφτουν γιά ὕπνο. Τό ἴδιο νά κάνει καί ἐσύ·
νά ρίχνεις καµιά µατιά σέ κανένα βιβλίο, νά λές
λίγο τήν εὐχή καί νά ξαπλώνεις µετά.

ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΪΪΣΣΙΙΟΟΥΥ

ἮἮχχοοςς  αα´́..  ΤΤῆῆςς  ἐἐρρήήµµοουυ  πποολλίίττηηςς..

Τῶν Φαράσων τόν γόνον, καί τοῦ Ἄθωνος κλέϊσµα, 
καί τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ὁσίων, µιµητήν καί ἰσότιµον,

Παΐσιον τιµήσωµεν πιστοί, τό σκεῦος χαρισµάτων τό µεστόν,
ὡς συντρέχοντα ταχέως τούς εὐσεβεῖς,

τούς πίστει ἀνακράζοντας,
δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι,

δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάµατα.

ἝἝττεερροονν..  ἮἮχχοοςς  γγ´́..  ΘΘεείίααςς  ππίίσσττεεωωςς..

Ὥσπερ ἄγγελος, φανείς ἐν κόσµῳ, 
ἐν τοῖς ἔτεσι, τοῖς τελευταῖοις,

χριστοµίµητε Παΐσιε ὅσιε,
ἀσκητικῶς γάρ βιώσας ἐν Ἄθωνι, 
ὡς παµφαέστατος ἥλιος ἔλαµψας,

καί κατηύγασας, πιστῶν τά πλήθη τῇ χάριτι,
τοῖς ρήµασι σηµείοις καί τοῖς θαύµασι.

ἝἝττεερροονν..  ἮἮχχοοςς  δδ´́..  ΤΤααχχύύ  ππρροοκκααττάάλλααββεε..

Παΐσιε γέγονας, τῶν ἀσκητῶν ἡ κρηπίς,
τοῦ Ἄθωνος κλέϊσµα, καί Σουρωτῆς ὁ τροφός,

Κονίτσης τό καύχηµα, σύ γάρ ἐπί τά ἴχνη, Ἀρσενίου ὁδεύσας,
εἴληφας χαρισµάτων, τήν πληθύν Παρακλήτου,

ἀφθόνως τοῖς σέ τιµῶσιν, παρέχων τά πρόσφορα.

ἮἮχχοοςς  ππλλ..  αα´́..  ΤΤόόνν  σσυυννάάννααρρχχοονν  λλόόγγοονν..

Τόν πανεύφηµον ἄνδρα τοῦ ὄρους Ἄθωνος,
τόν ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων, καθάπερ φάος λαµπρόν.

τήν σκοτίαν τῶν πιστῶν διασκεδάσαντα, 
καί νοσήµατα ψυχῶν, καί σαρκός ἐπιφοράς, 

ἰώµενον ὑπέρ φύσιν, τῆς προοράσεως λύχνον, 
νέον Παΐσιον τιµήσωµεν.

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης & Ἀλµωπίας, κ.κ. Ἰωήλ
www.imepa.gr
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φετεινὴ ἑορτὴ τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς
ὑπῆρξε ἡµέρα τῆς προσωπικῆς Ἀνα-
λήψεως µεγάλου στοιχείου τῆς
Ἐκκλησίας στὴν ἐποχή µας, τοῦ Προ-

ηγουµένου τῆς Ἁγιορειτικῆς Μονῆς Γρηγορίου
πολυσεβάστου Ἀρχιµανδρίτου Γεωργίου, τοῦ
κατὰ κόσµον Καψάνη. Ἐπειδὴ «καὶ τὸ µεµνῆσθαι
αὐτοῦ ἁγιασµός, καὶ µέγιστον εἰς παράκλησιν
ἀρετῆς ὁ λόγος» (Ἅγ. Γρηγ. Θεολ. Εἰς τὸν Ἅγ.
Ἱεροµ. Κυπριανόν, ΕΠΕ 6,104), θὰ µοῦ ἐπιτρέψετε
νὰ εἴπω ὀλίγα τινὰ περὶ τοῦ ἱεροῦ ἀνδρός, κυ-
ρίως τὰ περὶ τὴν νεότητά του καὶ τὸ Ἵδρυµα «ὁ
Παντοκράτωρ», τὸ ὁποῖο ἐστάθη ἡ ἀφορµὴ νὰ
γνωρισθῶ καὶ νὰ συνδεθῶ µαζί του.

Εὐτύχησα νὰ γνωρίσω τὸν π. Γεώργιο τὸ
Πάσχα τοῦ 1977, Ἡγούµενο ἀπὸ τριετίας τοῦ
σεβάσµιου Γρηγοριατικοῦ Κοινοβίου, ὅταν
ἐκεῖνος ἦταν µόλις 42 ἐτῶν κι ἐγὼ φοιτητὴς,
εἴκοσι χρόνια νεώτερός του, καὶ κατ’ εὐδοκίαν
Θεοῦ διάδοχός του στὸ ἔργο τῶν εὐσεβῶν νεα-
νικῶν του ὀνείρων, τοὐτέστι στὸν «Παντοκρά-
τορα». Πιὸ σωστά, στὸ Χριστιανικὸ Ἵδρυµα
Νεότητος «ὁ Παντοκράτωρ», στὴ συµβολὴ τῶν

ὁδῶν Ἥβης Ἀθανασιάδου καὶ Ναϊάδων, στὸ Πα-
λαιὸ Φάληρο. Λίγο νωρίτερα εἶχα γνωρίσει τοὺς
µακαριστοὺς γονεῖς του, Ἀναστάσιο καὶ Μαρία
Καψάνη. Τὸν ἀρχοντικὸ Τσιριγώτη, διαπρεπῆ
παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ δικηγόρο τῶν Ἀθηνῶν, καὶ τὴν
εὐγενικὴ Ναξιακῆς καταγωγῆς διδασκάλισσα µὲ
τὴ βαθειὰ χριστιανικὴ καλλιέργεια, τὸ πλατὺ
χαµόγελο, τὴν πεπυκασµένη σύνεσι καὶ τὴν
πολλὴ ἀγάπη, ποὺ ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια
σ’ ἐµένα ἔλαχε ἡ τιµὴ κ’ ἡ εὐλογία νὰ τὴν ξεπρο-
βοδίσω στὴ Ζωή. Ἀκόµη τὸν ἀδελφό του ∆ηµή-
τριο, λαοφιλῆ ∆ήµαρχο τότε τοῦ Παλαιοῦ
Φαλήρου, καθὼς καὶ τοὺς πρώτους συνεργάτες
καὶ φίλους του ποὺ ἔκαµαν µαζὶ στὸ ἱστορικὸ
προάστειο ἕνα ὡραῖο πνευµατικὸ ξεκίνηµα µὲ
ἄξονα τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ζωή, στὰ
πλαίσια τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, ἐν
οἷς τε καὶ πρῶτον τὸν φίλτατο διαπρεπῆ Καθη-
γητὴ τοῦ Πανεπιστηµίου κ. Νίκο Ζία, τὸν καὶ ση-
µερινὸ Πρόεδρο τοῦ «Παντοκράτορος». Κοινὴ
συνισταµένη ὅλων τους ἡ «πίστις δι’ ἀγάπης
ἐνεργουµένη» (Γαλ. 5: 6) καὶ ὁ ζῆλος γιὰ πνευµα-
τικὴ στήριξι καὶ εὐαγγελικὸ καταρτισµὸ τῶν
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παιδιῶν καὶ τῶν νέων τοῦ Φαλήρου.
Εἶδα, ἄκουσα, ρώτησα, πληροφορήθηκα,

µοῦ εἶπαν, µοῦ διηγήθηκαν, ψηλάφησα, ξεσκά-
λισα καὶ ἔµαθα πολλὰ τὰ καλὰ καὶ περισσότερα
τὰ κάλλιστα γι’ αὐτὸν τὸν εὐπατρίδη καὶ εὐγε-
νέτη, ποὺ ἔµελλε νὰ γίνῃ καὶ ὁ δικός µου πνευµα-
τικὸς πατέρας. Γι’ αὐτὸ τὸ ἀσθενικὸ παιδὶ τὸ
γεννηµένο στὰ µέσα τοῦ 1935, ποὺ τὸ περίµεναν
νὰ πεθάνῃ, τὸ πολὺ ὅταν θἄφθανε τὰ δώδεκά του
χρόνια. Κι ἐκεῖνο, µὲ τὶς προσευχὲς τῶν γονέων
του διέψευσε τοὺς γιατροὺς καὶ τὶς ἐπιστηµονι-
κές τους προβλέψεις, ἔζησε ἐκ θαύµατος, ἔστω
καὶ µὲ πλεῖστα διὰ βίου προβλήµατα σωµατικῆς
ὑγείας, ἀγάπησε τὸν Θεὸ σφόδρα, κολλήθηκε
σὰν στρεῖδι στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ
καὶ παράδοσι, µοσχοβόλισε λιβάνι, ἄνθισε σὰν
κρινάκι τῆς Παναγίας, ἄνοιξε σὰν πουλὶ οὐρανό-
ποθο µεγάλα φτερὰ µορφώσεως πνευµατικῆς,
κάτω ἀπὸ τὰ προστατευτικὰ φιλόστοργα
φτερὰ τοῦ πατέρα του καὶ τῆς ἁγιασµένης µε-
γαλοφτέρουγης περιστερᾶς, τῆς Μητέρας του,
καὶ µορφώσεως ἐκκλησιαστικῆς καὶ θεολογικῆς,
κάτω ἀπὸ τὰ στιβαρὰ φτερὰ ἑνὸς µεγαλοπτέρυ-
γου ἀετοῦ τῆς ἱερωσύνης, τοῦ Ἀρχιµανδρίτου
καὶ µετέπειτα Μητροπολίτου Λήµνου Βασιλείου
τοῦ Ἀτέση, καθὼς καὶ τοῦ ὁµολόγου του Ἀντω-
νίου Κλαουδάτου, τοῦ κατόπιν Μητροπολίτου
Ξάνθης, καὶ πέταξε µὲ δύναµι καὶ χάρι Θεοῦ σὲ
ὁρίζοντες ἀνοιχτοὺς εὐσεβείας, γραµµάτων,
ἀρετῆς, Θεολογίας, Κατηχήσεως τῶν νέων, φι-
λανθρωπίας, Μοναχισµοῦ, Ἱερωσύνης καὶ Ἱερα-
ποστολῆς, κι ἄφησε στίγµα τοῦ ἱεροῦ
πετάγµατός του ὁλοφώτεινο καὶ ὁδηγητικὸ γιὰ
ὅλους µας.

Ὁ π. Γεώργιος, ἀγαπητοί µου, ἔζησε παι-
διόθεν συστοίχως µὲ τὸ ὄνοµα ποὺ τοῦ ἐχάρισε
στὸ Βάπτισµα ἡ Ἐκκλησία. Ἔγινε κατὰ γράµµα
«Θεοῦ γεώργιον» (Α΄Κορ. 3: 9). Ἄφησε τὸ χωράφι
τῆς ψυχῆς του νὰ τὸ γεωργήσῃ δυναµικὰ ὁ Θεὸς
µὲ τὸ ἄροτρο τῆς καλῆς διδασκαλίας τῶν ἔµπει-
ρων καὶ ἔµπυρων σὲ θεῖο ζῆλο πνευµατικῶν πα-
τέρων καὶ µὲ τὴν εὐσεβῆ κατήχησι καὶ τὶς
αὐστηρὲς παιδαγωγίες τῆς θεοσεβοῦς Μητέρας
του, ἀλλὰ καὶ µὲ τὸ δικέλλι τοῦ πόνου καὶ τῆς
ἀσθενείας. ∆έχθηκε ὅλες τὶς καλλιεργητικὲς πε-
ριποιήσεις τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας, τῆς
ὑπακοῆς, τῆς καθαρᾶς ἐξοµολογήσεως, τοῦ τα-
κτικοῦ ἐκκλησιασµοῦ, τῆς ἱερᾶς µελέτης, τῆς

ἐσωστρέφειας, τῆς ἀσκητικῆς ἀποφυγῆς κάθε
συνήθους παιδικῆς τρέλλας καὶ ἀπὸ δίπλα τὴ
γεωπονία τῆς ἀρρώστιας. ∆ὲν ἔπαιξε σὰν παιδί.
Εἶχε πάρει παιδιόθεν τὴ ζωὴ πολὺ στὰ σοβαρά.
Ἡ παιδικὴ διασκέδασίς του ἦταν νὰ κάνῃ µὲ κάθε
σοβαρότητα καὶ ἱεροπρέπεια τὸν παπᾶ, ὅπως
κάποτε ἔκανε καὶ ὁ Μέγας ἐν Πατράσι Ἀθανά-
σιος. Σηµεῖο τοῦτο τῶν µελλόντων! Μεγάλωσε ὁ
π. Γεώργιος κάτω ἀπὸ τοὺς θόλους τῆς ἐκκλη-
σίας τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, τῆς Ἐνορίας του.
Ἄφησε τοὺς πνευµατικούς του νὰ σβαρνήσουν
καλὰ καὶ νὰ ξεβοτανίσουν ἀπὸ κάθε κακοβότανο
τὴν παιδικὴ κι ἐφηβική του καρδιὰ καὶ νὰ φυτέ-
ψουν σιγὰ-σιγὰ κι ἀθόρυβα τὶς ἅγιες εὐαγγε-
λικὲς ἀρετὲς κι ὅλα τὰ ἄνθη τῆς πρὸς Θεὸν
ἀγάπης καὶ τοῦ θείου φόβου. «Θεοσέβειαν ἐξα-
σκούµενος», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Θεολόγος Γρηγό-
ριος, «καὶ πρὸς τὴν µέλλουσαν τελειότητα διὰ
τῶν ἐξ ἀρχῆς µαθηµάτων ἀγόµενος» (Ἐπιτάφιος
εἰς τὸν Μ. Βασίλειον, ΕΠΕ 6, 148). Ἔτσι ἀπὸ
νωρὶς ἔγινε ἀνθοφόρος τοῦ Πνεύµατος, κατα-
στόλιστος µὲ ἀρετές, «κοινὸς ἀρετῆς πίναξ», πάλι
κατὰ τὸν Θεολόγο, καὶ γιὰ τοῦτο περίβλεπτος
καὶ ἐπίκεντρο γενικῆς ἐκτιµήσεως καὶ ἀγάπης.
Ἀπὸ τὰ δεκαοκτώ του χρόνια ἄρχισε µὲ πολλὴ
ταπείνωσι, σεµνότητα καὶ ἐπιµέλεια ἔργο Κατη-
χητοῦ στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου.
Λίγο κατόπιν, γιὰ καλλίτερα ἀποτελέσµατα, ξε-
κίνησε τὴ «Χριστιανικὴ Συντροφιὰ Νέων» στὸ
ὑπόγειο τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, µιὰ Κατηχητικὴ
προσπάθεια σὲ ὑγιεῖς ἐκκλησιαστικὲς βάσεις, ἐν
ὑπακοῇ πάντοτε πρὸς τοὺς ὑπευθύνους ἱερεῖς
τῆς Ἐνορίας.

Στὰ εἰκοσιένα του χρόνια, φοιτητὴς πιὰ τῆς
Θεολογίας, εἶχε ἤδη τὸ κῦρος ν’ ἀπευθύνῃ µιὰ
γραπτὴ ἔκκλησι στοὺς εὐκατάστατους Φαλη-
ριῶτες νὰ τοῦ χαρίσουν ἕνα χῶρο γιὰ νὰ στε-
γάσῃ τὸ ὄνειρό του γιὰ µιὰ σοβαρὴ καὶ
συστηµατικὴ προσπάθεια χριστιανικῆς κατηχή-
σεως, πνευµατικῆς µορφώσεως, ὑγιοῦς ψυχα-
γωγίας καὶ ἠθικοῦ στηριγµοῦ τῶν νέων, «ποὺ
δέρνονται στ’ ἄγρια ξεροβόρια τῆς ἁµαρτίας»,
ὅπως χαρακτηριστικὰ ὁ ἴδιος ἔλεγε. Καὶ ἡ ἔκκλη-
σις αὐτὴ τοῦ Κατηχητοῦ (µ’ αὐτὴ τὴν ἰδιότητα
τὴν ὑπέγραψε), βρῆκε εὐήκοον τὸ οὖς τοῦ µακα-
ρίτη Ἀγησιλάου Σγουρίτσα, πρῶην διευθυντοῦ
τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου καὶ τοῦ Ταµείου Πα-
ρακαταθηκῶν καὶ ∆ανείων, ποὺ ἔχοντας τὶς καλ-
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λίτερες πληροφορίες γιὰ τὸν νεαρὸ Κατηχητὴ
τοῦ Φαλήρου καὶ τὴν φερεγγυότητά του ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη πρ. Λήµνου Βασίλειο, τὸν
ἐµπιστεύθηκε ἀπόλυτα καὶ τοῦ χάρισε τὸ πολύ-
τιµο οἰκόπεδο τοῦ «Παντοκράτορος», 2.650 περ.
τ.µ.. Γιὰ καλλίτερη διασφάλισι τῶν πραγµάτων
ἱδρύθηκε κοινωφελὲς ἵδρυµα, κατὰ τὶς διατάξεις
τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καὶ διὰ Βασιλικοῦ ∆ια-
τάγµατος, ὑπὸ τὸ ὄνοµα: «Χριστιανικὸν Ἵδρυµα
Νεότητος ὁ Παντοκράτωρ», µὲ πρῶτο Πρόεδρο
τοῦ ∆.Σ. τὸν µακαριστὸ λόγιο ἐκεῖνο καὶ σεβά-
σµιο Ἱεράρχη πρ. Λήµνου Βασίλειο Ἀτέση.

Στὴθηκε λοιπὸν στὸ οἰκόπεδο τὸν ∆εκέµβριο
τοῦ 1959 ἕνα µεγάλο τὼλ ποὺ ἐχάρισε στὸν
ἐνθουσιώδη Κατηχητὴ ἡ Ἑλληνικὴ Βασιλικὴ
Ἀεροπορία καὶ δίπλα κατασκευάσθηκε ἕνα γή-
πεδο καλαθοσφαιρήσεως, ποὺ θὰ ἔπαιζε ρόλο
τρόπον τινὰ «κράχτου» γιὰ τὰ ζωηρὰ Φαληριω-
τάκια. Ἄρχισαν ἀµέσως συνάξεις κατηχητικές,
ὁµιλίες καὶ διαλέξεις ἀπὸ τὸν Γεώργιο Καψάνη,
ποὺ παρὰ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας του ἦταν ἤδη
«σοφὸς τὸν λόγον, σοφώτερος τὴν διάνοιαν» καὶ
ταυτόχρονα εὐέντευκτος, εὐπροσήγορος, ἀπέρ-
περος, µελητητικός, εἰρηνικός, µετὰ ἐπιεικείας
ἄµαχος, σωστὴ µειδιῶσα γαλήνη, «σὰν τὴν
καλὴν ἡµέρα», ὅπως λέµε οἱ Κρῆτες, παιδαγωγι-
κότατος καὶ λοιπὸν διαρκῶς µὲ πολλὴ ἀγάπη
«ἐσόφιζεν... ἐνουθέτει, ... σύµβουλος ἀγαθός, πα-
ραστάτης δεξιός, τῶν θείων ἐξηγητής, τῶν πρα-
κτέων καθηγητής» (Γρ. Θεολόγος, Ἐπιτάφιος εἰς
τὸν Μ. Βασίλειον, ΕΠΕ 6,186), σὲ ὅλα καλὸ ὑπό-
δειγµα δίδων τὸ ἀδαµάντινο ἦθος του καὶ τὴν συ-
νεπῆ θεοσέβειά του. Παράλληλα ἄλλοι
συνεργάτες ὑπὸ τὴν ἄµεσο πάντοτε ἐποπτεία
του ἐπέβλεπαν τὸ παιχνίδι τῶν παιδιῶν, ὀργά-
νωναν προβολές, ἑορταστικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς
ἐκδηλώσεις, ἐνῷ καὶ θερινὲς κατασκηνώσεις ἀπε-
τόλµησε µὲ πολλὴ ἐπιτυχία.

Παράλληλα ὁ νεαρὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγε-
λίου δὲν λησµονοῦσε καὶ τὰ «ἄλλα πρόβατα»
τοῦ Χριστοῦ. Τοὺς παραστρατηµένους νέους
ποὺ µέσα στὶς φυλακὲς ἀνηλίκων ἔψαχναν γιὰ
νόηµα ζωῆς ἤ ἁπλῶς ἀποµαραίνονταν ἤ ἐτρέ-
ποντο ἐπὶ τὰ χείρω. Σὲ συστηµατικὴ βάσι ἐπι-
σκεπτόταν µαζὶ µὲ ἐκλεκτοὺς νέους συνεργάτες
του στὸν «Παντοκράτορα» τὶς φυλακές, µιλοῦσε
µὲ ἀγάπη στοὺς νεαροὺς κρατουµένους γιὰ τὸν
Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔβαζε τὸν ἑαυτό Του στὴ θέσι

τους («ἐν φυλακῇ ἤµην» Ματθ. κε΄, 36), τοὺς ἔδινε
κουράγιο, τοὺς παρουσίαζε τὴ δυνατότητα τῆς
µετανοίας καὶ τῆς ἀναγεννήσεως σὲ µιὰ καινούρ-
για ἐν Χριστῷ ζωή, τοὺς µοίραζε τὴν Καινὴ ∆ια-
θήκη καὶ ψυχωφελῆ βιβλία, γλυκίσµατα καὶ
µικροδῶρα, ἐνῶ ἔδειχνε ἔµπρακτο ἐνδιαφέρον γιὰ
ἄλλα προβλήµατα ποὺ ἀντιµετώπιζαν, ὅπως
οἰκογενειακά, οἰκονοµικά, ὁµαλῆς ἐπανεντάξεως
στὴν κοινωνία µετὰ τὴν ἀποφυλάκισί τους κ.λπ.
Αὐτὸ ἀπετέλεσε παράδοσι τοῦ Ἱδρύµατος καὶ
γιὰ τὴν µετὰ τὸν π. Γεώργιο ἐποχή.

Ἕνα ἀνθρώπινο λοιπὸν µελίσσι εἶχε µαζευθῆ
ἀµέσως γύρω ἀπὸ τὸν φερέλπιδα Θεολόγο, ποὺ
µὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ συγκέντρωσε περὶ αὐτόν, ἤ
πιὸ σωστὰ περὶ τὸν Χριστὸ καὶ ἐν τῆ Ἐκκλησίᾳ,
τὸν ἀνθὸ τῶν ἐφήβων καὶ νέων τοῦ Φαλήρου. 

Σὲ λίγο, τὸν Μάϊο τοῦ 1961, ὁ µακαριστὸς
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Θεόκλητος Β΄
αὐτοπροσώπως ἔθεσε τὸν θεµέλιο λίθο τοῦ κτη-
ριακοῦ συγκροτήµατος τοῦ Ἱδρύµατος, ποὺ θὰ
περιλάµβανε τὴ µεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων, τὴ
θεατρικὴ σκηνὴ καὶ τοὺς βοηθητικοὺς χώρους.
Νὰ σηµειώσω στὸ σηµεῖο αὐτὸ τὴν ἐκκλησιολο-
γικὴ εὐαισθησία τοῦ νεαροῦ τὴν ἡλικία ἀλλὰ
«πολιοῦ τὴν σύνεσιν καὶ πρὸ τῆς πολιᾶς» Γεωρ-
γίου, ἡ ὁποία τὸν συνώδευσε καὶ σὲ ὅλη τὴν µετὰ
ταῦτα πορεία του, πανεπιστηµιακή, µοναχική,
ἱερατική, ἡγουµενική.

Μὲ κανέναν τρόπο δὲν ἤθελε ἡ πνευµατικὴ
προσπάθειά του νὰ χαἰρῃ ἱδρυµατικῆς αὐτονο-
µίας ἔναντι τῆς κανονικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς,
ὅπως συνέβαινε µὲ πλῆθος ἄλλες ἀνάλογες προ-
σπάθειες κατὰ τὸν τότε κρατοῦντα ἥκιστα ὀρθό-
δοξο συρµό. Ἤξευρε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι
σωµατεῖο, ἀλλὰ σῶµα. Σῶµα Χριστοῦ. Καὶ τὸ
σῶµα ἔχει κεφαλή. Καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς µὲν ὅλης
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός, ἑνὸς δὲ τοπικοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος. Ὁ
π. Γεώργιος δὲν ἤθελε ἡ κεφαλὴ νὰ ἔχῃ διακοσµη-
τικὸ ρόλο στὸ ἔργο του, ἀλλὰ οὐσιαστικό.
Ἐγνώριζε καλῶς τὰ λόγια τοῦ Ἁγ. Ἰγνατίου:
«Μηδεὶς χωρὶς τοῦ Ἐπισκόπου τι πρασσέτω
τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Σµυρναίοις
VIII, ΒΕΠΕΣ 2, 281) καὶ ὅτι «ὁ λάθρα Ἐπισκόπου
τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (αὐτόθι ΙΧ).
Καὶ ἀκόµη ὅτι «Πρέπον οὖν ἐστιν, µὴ µόνον κα-
λεῖσθαι Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ εἶναι· ὥσπερ καί
τινες Ἐπίσκοπον µὲν καλοῦσιν, χωρὶς δὲ αὐτοῦ
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πάντα πράσσουσιν» (Μαγνητεῦσιν IV, ΒΕΠΕΣ
2,269). Ἐζήτησε λοιπὸν ἀπὸ τὸ ∆ιοικητικὸ Συµ-
βούλιο τοῦ Ἱδρύµατος, πρὶν ἀκόµα ἀπὸ τὴ θεµε-
λίωσι τοῦ κτηρίου, νὰ ἀπευθυνθῆ ἐγγράφως
στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Θεόκλητο καὶ νὰ
τὸν παρακαλέσῃ ὄχι µόνον νὰ θέσῃ τὸ Ἵδρυµα
ὑπὸ τὴν προστασία του, ἀλλὰ καὶ νὰ ὁρίσῃ ἐπὶ
πλέον ἕνα τῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων του ὡς Ἐπό-
πτη τοῦ Ἱδρύµατος, ὥστε ἡ ὅλη δραστηριότης
του νὰ εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν ἄµεση καθοδήγησι
καὶ ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
στὴν ὁποία ἀνῆκε τότε ἐκκλησιαστικῶς τὸ Πα-
λαιὸ Φάληρο. Τοῦτο καὶ ἔγινε καὶ ὡρίσθηκε Ἐπό-
πτης ὁ Ἐπίσκοπος Ἀχαΐας Παντελεήµων, ὁ µετὰ
ταῦτα Μητροπολίτης Κορίνθου.

Ὁ Ἀχαΐας Παντελεήµων ἦταν ποὺ ἐτέλεσε
καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ κτηρίου αὐτοῦ στὶς 23 Μαΐου
τοῦ 1963. Πολὺ παραστατικὰ διεζωγράφισε τοὺς
σκοποὺς τοῦ Ἱδρύµατος στὴν ἐπὶ τῷ γεγονότι
προσφώνησί του ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ
∆ηµάρχου Παλαιοῦ Φαλήρου καὶ τῶν ἄλλων
ἀρχῶν, τῆς πνευµατικῆς ἐλὶτ τοῦ προαστείου καὶ
πλήθους ἐνθουσιώντων νέων καὶ λαοῦ, ὁ εἰκοσιο-
κτάχρονος ∆ιευθυντής: «Τὸ Ἵδρυµα ἔχει σκοπὸ νὰ
δείξῃ τὴν ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος,
νὰ βοηθήσῃ τοὺς νέους νὰ σεβασθοῦν τὸν
ἄνθρωπο, ποὺ εἶναι πλασµένος κατ’ εἰκόνα Θεοῦ,
νὰ τὸν σεβασθοῦν στὸ πρόσωπο τὸ δικό τους καὶ
στὸ πρόσωπο τοῦ συνανθρώπου τους.... Νὰ βοη-
θήσουµε τὴ νέα γενιὰ θετικὰ καὶ ὄχι ἀρνητικά. Νὰ
τὴν βοηθήσουµε: -Μὲ τὸ παράδειγµά µας. –Μὲ τὴ
συνέπειά µας. –Μὲ τὴν κατανόησί µας.». Περαι-
τέρω: «Τὸ Ἵδρυµα, πέρα ἀπὸ τὴν βοήθεια ποὺ
προσφέρει σὲ ἕνα κύκλο νέων τοῦ Παλαιοῦ Φαλή-
ρου, ἔχει καὶ ἄλλους σκοπούς: Νὰ διατηρήσῃ σὲ
ἐγρήγορσι τὴν συνείδησι τῆς κοινωνίας σχετικὰ
µὲ τὸ χρέος της γιὰ τὴ νεότητα». Καὶ ὄντως ἐργά-
σθηκε φιλότιµα, συστηµατικὰ καὶ ἀκαταπόνητα
γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῶν σκοπῶν αὐτῶν ἐξαρτώντας
πάντοτε τὰ πάντα ἀπὸ τὸν Χριστὸ διὰ τῆς προ-
σευχῆς καὶ διὰ τῆς εὐλογηµένης ὑπακοῆς στὴν
αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἐργαζόµενος ἔτσι
γινόταν καθηµερινὰ µαγνήτης γιὰ πολλοὺς καὶ
ἄξιους συνεργάτες ποὺ ἔσπευδαν νὰ τοῦ συµ-
παρασταθοῦν ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς. Ὅλη ἡ ἀφρό-
κρεµα τῆς φαληρικῆς κοινωνίας στάθηκε δίπλα
του. Κι ἐκεῖνος ὅλους τοὺς τιµοῦσε, σὲ ὅλους ἔδει-
χνε σεβασµό.

Τὸν Μάϊο τοῦ 1964, σύµφωνα καὶ µὲ τὴν ἐπι-
θυµία τοῦ διαθέτου Σγουρίτσα, θεµελιώθηκε ἀπὸ
τὸν πρώην Λήµνου Βασίλειο ὁ ὡραῖος Ναὸς τοῦ
Παντοκράτορος Ἀναληφθέντος Κυρίου σὲ κυ-
κλαδίτικο ρυθµό, γιὰ τὰ οὐσιαστικώτερα τοῦ
πνεύµατος καὶ τὴν εὐχαριστιακὴ ἐµπειρία. Στὴν
προσφώνησή του ὁ νεαρὸς Γεώργιος εἶπε ὅτι ἡ
ἀφιέρωσις τοῦ Ναοῦ στὸν Παντοκράτορα
Χριστὸ ἦταν γιὰ πολλοὺς λόγους ἐπιβεβληµένη,
ἀλλὰ καὶ διότι: «Σήµερα, ποὺ ἕνα ρεῦµα ἰδεολο-
γικό, ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντίθεο προσπαθεῖ νὰ
πείσῃ τοὺς ἀνθρώπους ὅτι δὲν ἔχουν ἀνάγκη
ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ἔγινε παντοκρά-
τωρ, καὶ ἀντὶ τοῦ Θεοῦ Παντοκράτορος πρέπει
νὰ λατρεύῃ τὸ δικό του εἴδωλο, ἐµεῖς οἱ Χριστια-
νοὶ νέοι ὑψώνουµε τὴν φωνή µας γιὰ νὰ καταδι-
κάσουµε τὴ σύγχρονη πλάνη, τὴν αὐταπάτη
τοῦ σηµερινοῦ ἀνθρώπου, τὴ νεοειδωλολατρία
καὶ τὸν ἄθεο ἀνθρωπισµό, καὶ νὰ διακηρύξουµε
µαζὶ µὲ τοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων τὴν
πίστη µας στὸν ἀληθινό Θεό: «Πιστεύω εἰς ἕνα
Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα... Καὶ εἰς ἕνα Κύ-
ριον Ἰησοῦν Χριστόν... Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον». Ἡ ἐκκλησία τοῦ Παντοκράτορος στὸ
χῶρο τοῦτο, ποὺ εἶναι τὸ ὑψηλότερο σηµεῖο τοῦ
Παλαιοῦ Φαλήρου, ἔρχεται νὰ θυµίσῃ τὴν αἰώνια
παντοδυναµία καὶ παρουσία τοῦ Κυρίου µας...».
Σὲ δύο χρόνια, στὶς 3 Ἰουλίου 1966, ἔγιναν τὰ
ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ καὶ πάλι ἀπὸ τὸν Μητροπο-
λίτη πρ. Λήµνου. Ἦταν ἡ ὥρα νὰ ξανακουσθῆ
ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ ἐµπνευστοῦ τοῦ ὅλου ἔργου
βαθυκάρδιο τό: «Εὐχαριστοῦµεν Σοι, Κύριε, ὁ
Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ»! (Ἀποκ. 11,17). Τὸ ἱερὸ θυ-
σιαστήριο τῆς Εὐχαριστίας, ὡς προέκτασις τοῦ
ἐνοριακοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, θὰ ἦταν
πλέον τὸ κέντρο ὅλης τῆς ζωῆς τοῦ Ἱδρύµατος.
Τὸ προσευχητήριο καὶ τὸ ἀναπαυτήριο τῆς καρ-
διᾶς τῶν νέων, ἀλλὰ καὶ τῶν µεγάλων. Ὁ ἄµβω-
νάς του θὰ γνωρίσῃ ἡµέρες δόξης µὲ τὰ
κηρύγµατα τοῦ ζηλωτοῦ ∆ιευθυντοῦ. Ὁ πολιὸς
δωρητὴς Ἀγησίλαος Σγουρίτσας ἦταν εὐτυχὴς νὰ
βλέπῃ ὅτι τὸ κοινὸ ὄνειρό του µὲ τὸν ζηλωτὴ νέο
Θεολόγο εἶχε πλήρως λάβει σάρκα καὶ ὀστᾶ καὶ
εὐτυχέστατος ὅταν στὶς Θεῖες Λειτουργίες τοῦ
Παντοκράτορος εἶχε τὴν εὐλογία νὰ ἀπαγγέλλῃ
τὸ Σύµβολον τῆς Πίστεως!

Ἀκολούθησε λίγο ἀργότερα ὁ ἐπάνω ὄροφος
τοῦ κτηρίου µὲ τὶς αἴθουσες, τὸ ἐντευκτήριο, τὶς

Μοναδικές εµπειρίες...�
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βιβλιοθῆκες καὶ τὰ γραφεῖα, ποὺ θὰ γινόταν τὸ
στέκι τῶν διψασµένων γιὰ πνευµατικὲς ἀναβά-
σεις νέων καὶ µεγαλυτέρων. Αὐτὸ ἀργότερα, µετὰ
τὴ συµφορὰ τῆς Κύπρου τὸ 1974, θὰ µετεξελισ-
σόταν καὶ σὲ φοιτητικὸ Οἰκοτροφεῖο γιὰ τὶς πιε-
στικὲς ἀνάγκες προσφυγόπουλων καὶ ἄλλων
ἐµπερίστατων Κυπρίων νέων ποὺ σπούδαζαν
στὴν Ἀθήνα. Ἐδὼ στὸν «Παντοκράτορα» ὁ «κα-
λοκαλλουργηµένος», ὅπως λέµε ἐµεῖς στὴν Κρήτη,
νεαρὸς Θεολόγος ἐγεώργησε µὲ τὸ λόγο του τὸν
γλυκύ, τὸν πειστικὸ καὶ θεοφώτιστο, ἀλλὰ προ-
πάντων µὲ τὸ προσωπικό του φωτεινὸ καὶ στίλ-
βον παράδειγµα πλεῖστες νεανικὲς ψυχὲς ποὺ θὰ
τὸν εὐγνωµονοῦν γι’ αὐτὸ ὥς τὴν αἰωνιότητα.

Στὴ λογοκρατούµενη Θεολογικὴ Σχολὴ τῶν
Ἀθηνῶν µετὰ ἀπὸ λίγο ξεκίνησε τὴ γεωργία τῶν
φοιτητῶν, συνεχίζοντας τὴ διακονία στὸν Παν-
τοκράτορα. Εἶχαν µεσολαβήσει οἱ µεταπτυ-
χιακὲς σπουδές του στὶς Ἡνωµένες Πολιτεῖες τῆς
Ἀµερικῆς καὶ µιὰ λαµπρὴ διδακτορία γιὰ τὴν
Ποιµαντικὴ τῶν Φυλακισµένων, ποὺ τοῦ χάρισε
τὸν τίτλο τοῦ ∆ιδάκτορος τῆς Θεολογίας ἀπὸ
τὴν τροφὸ Σχολὴ τοῦ Ἀθήνησι. Ὅµως εἶχε ἔλθει ἡ
ὥρα νὰ εἰσέλθῃ στὰ ἐνδότερα τοῦ καταπετά-
σµατος καὶ νὰ λάβῃ τὸ πλήρωµα τῆς ἱερατικῆς
χάριτος, ὅπως ἄλλωστε ἀπὸ παιδὶ ἐπιθυµοῦσε.
Ἐκάρη µικρόσχηµος Μοναχὸς στὴ Μονὴ Πεντέ-
λης καὶ ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος ἀπὸ τὸν µακα-
ριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυµο καὶ
κατόπιν Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο (Μη-
τροπολίτη σήµερα) Εὐρίπου κ. Βασίλειο. Ἱερεὺς

πιὰ ἐννοµώτατος καὶ «τετελειωµένος τὰς χεῖρας»
(Λευιτ. 1:15), ὑπῆρξε ἡ «ἄλλη» παρουσία µέσα
στὴ Θεολογικὴ Σχολή. Θεολόγος παραδοσιακὸς
καὶ πατερικός, µὲ τὴ φωτεινὴ διδαχή του, µὲ τὰ
µυστικῆς εὐωδίας βιβλία του, µὲ τὸ φιλάνθρωπο
πετραχήλι του καὶ τὸ κοµποσχοινάκι του, κάτω
ἀπὸ τὴ στοργὴ καὶ τὴ φωτισµένη ἐπίβλεψι τοῦ
Καππαδόκου Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Μου-
ρατίδου τοῦ Καισαρέως, ποὺ τὸν καµάρωνε καὶ
τὸν ὑπεραγαποῦσε, ἐγεώργει ἐµµελῶς τοὺς
αὐριανοὺς γεωργοὺς τοῦ ἀγροῦ τοῦ Κυρίου.
Καινούργιος ἀέρας, ἄλλο πνεῦµα στὶς µουχλια-
σµένες αἴθουσες! Εἶχε ἑτοιµάσει καὶ τὴν ἐπὶ Ὑφη-
γεσίᾳ διατριβή του καὶ ἦταν µπροστά του
ἀνοικτὸς πλατὺς ὁ δρόµος γιὰ πανεπιστηµιακὴ
εὐδοκίµησι. Ὅµως φαίνεται ὅτι τὰ σχέδια τοῦ
Θεοῦ ἦσαν ἄλλα! Ἀπὸ τὴ Σχολή, τὴ Μονὴ Πεν-
τέλης καὶ τὸν «Παντοκράτορα», ποὺ ἀκόµα συ-
νεδύαζε τὴν διακονία καὶ στὰ τρία, µὲ
παρότρυνσι καὶ εὐλογία τοῦ ἡγουµένου του µα-
καριστοῦ π. Θεοκλήτου Φεφέ, δέχεται τὴν πρό-
σκλησι τοῦ ἁγιασµένου Μητροπολίτου
Χαλκίδος Νικολάου καὶ ἀναχωρεῖ µαζὶ µὲ µιὰ
µικρὴ συνοδεία νέων τοῦ «Παντοκράτορος» γιὰ
τὸ ἐρηµωµένο Μοναστήρι τ’ Ἅη Γιώργη στὸν
Ἀρµᾶ, τὸ ὁποῖο καὶ ἀναστηλώνει. Ἐπιθυµεῖ νὰ
συνδέσῃ τὸν φοιτητόκοσµο τῆς Θεολογικῆς, καὶ
τοὺς διψασµένους πνευµατικῶς νέους γενικώ-
τερα, µὲ τὸν παραδοσιακὸ Ὀρθόδοξο Μοναχισµὸ
καὶ τὴν ἀσκητικὴ ἐµπειρία. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι
ἐκαλλιέργησε µερικὲς ὄµορφες ψυχές, «Παντο-
κρατορινὲς» κυρίως στὴν καταγωγή, κάποιες
ἀπ’ τὶς ὁποῖες τὸν ἀκολούθησαν στὴν πορεία του
ἕως θανάτου. Μεταξύ τους ὁ σεβαστὸς πνευµα-
τικὸς παπᾶ - Πανάρετος, ὁ Ἐπίσκοπος σήµερα
Κατάγκας Θεοφιλέστατος Μελέτιος, ὁ π. Τιµό-
θεος, ὁ µακαριστὸς π. Νικόδηµος, ὁ π. Βασίλειος ὁ
Κύπριος, ὁ παπᾶ - Παΐσιος καὶ εἴ τις ἕτερος. Ὁ
Ἀρµᾶς ἔζησε µιὰ βραχεῖα περίοδο πνευµατικῆς
αἴγλης µὲ τὴν συνοδεία τοῦ Γέροντος. 

Ὁ «Παντοκράτωρ» τώρα, ὑπὸ τὴν προ-
εδρεία τοῦ µακαριστοῦ Καθηγητοῦ Μουρατίδου,
συµπαραστατούµενου ἀπὸ ἐκλεκτὰ στελέχη,
ὅπως οἱ µακαρίτες Γιάννης Ἰωαννίδης – Φαλη-
ριώτης, Ἀντιγόνη Λαµπράκη, Ἀλέξανδρος Βακί-
ρης, Γιάννης Μπόσκοβιτς καὶ ἄλλοι, πρὸ πάντων
δὲ τὸν εὐτυχῶς ἀνάµεσά µας Καθηγητὴ κ. Ζία, ὁ
ὁποῖος καὶ εἶναι ὁ σηµερινὸς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύ-

µατος, ἐσυνέχισε τὴν διακονία καὶ µαρτυρία του
στὸν χῶρο τῆς νεότητος, στὰ ἴχνη ποὺ εἶχε χα-
ράξει ο ἀξιόθεος Ἱδρυτής του. Ἄλλωστε ὁ π. Γε-
ώργιος δὲν ἀποκόπηκε ποτέ. Πέραν τῆς
διαρκοῦς προσευχῆς του ὑπὲρ τοῦ «Παντοκρά-
τορος», τοῦ ἔργου του, τῶν στελεχῶν του καὶ
τῶν πολυπληθῶν µελῶν του, συχνὰ ἀναζη-
τοῦσε εὐκαιρίες γιὰ νὰ τὸν ἐπισκεφθῇ, συνήθως
σὲ συνδυσµὸ µὲ ἐργασίες γιὰ ὑποθέσεις τῆς
Μονῆς ποὺ ἐπέβαλλαν τὴν κάθοδό του στὴν
πρωτεύουσα, κάποτε δὲ καὶ στὴν πανήγυρι τῆς
Ἀναλήψεως. Ἐρχόταν, πήγαινε πρῶτα στὸν
Μητροπολίτη πρὸς ἐκζήτησι τῆς εὐλογίας του
καὶ κατόπιν λειτουργοῦσε, ἐκήρυττε, ἐπικοινω-
νοῦσε µὲ τὰ παιδιά, µὲ φοιτητές, µὲ κληρικούς, µὲ
φίλους Θεολόγους, ὅπως ὁ µακαρίτης Πανα-
γιώτης Νέλλας, ποὺ πολὺ ἀγαποῦσε καὶ τὸν
Γέροντα καὶ τὸν «Παντοκράτορα», ὁµιλοῦσε, ἐξο-
µολογοῦσε, ἐστήριζε, παρηγοροῦσε, συνεργα-
ζόταν πολὺ διακριτικὰ µὲ τὸ ∆ιοικητικὸ
Συµβούλιο καὶ τὸν ∆ιευθυντή, ποὺ περίµεναν
πάντοτε τὴ σοφὴ γνώµη καὶ καθοδήγησί του
γιὰ τὰ κυριώτερα θέµατα. Ἡ παρουσία του
ἦταν φῶς καὶ χαρὰ γιὰ ὅλους! Συχνὰ ἔστελνε
Πατέρες τῆς Μονῆς ποὺ ἐρχόντουσαν στὴν
Ἀθήνα γιὰ ἐργασίες τῆς Μονῆς ἤ χάριν τῆς
ὑγείας των κι ἐστήριζαν καὶ αὐτοὶ ἐξ ὀνόµατός
του µὲ τὸ λόγο τους, τὴ συµβουλή τους, τὴν
προσευχή τους καὶ τὴν ὅλη παρουσία τους τὸν
∆ιευθυντή, τοὺς οἰκοτρόφους καὶ τὰ ἐξωτερικὰ
µέλη. Προσωπικῶς εἶχα τὴ µεγάλη εὐλογία καὶ
τιµὴ νὰ µοῦ ἀνατεθῆ, µετὰ ἀπὸ πρότασι τοῦ µα-
καριστοῦ Καθηγητοῦ µου Μουρατίδου, ἡ διεύ-
θυνσίς τοῦ Ἱδρύµατος ἐπὶ δυόµιση χρόνια, κατὰ
τὰ ἔτη 1977, 1978 καὶ 1979. Στὸ παρεκκλήσιό
του ἔγινε ἡ κουρά µου µὲ νυµφαγωγὸ τὸν πολυ-
σέβαστο Γέροντα, κι ἐκεῖ ἔζησα τὴν χαρὰ καὶ κα-
τάνυξι τῶν πρώτων διακονικῶν λειτουργιῶν
µου. Καὶ νιώθω ξεχωριστὴ συγκίνησι ἐνθυµούµε-
νος ὅλα τὰ βιώµατά µου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
ἐκεῖ ταπεινῆς ὑπηρεσίας µου, κάτω ἀπὸ τὴ φι-
λόστοργη καθοδήγησι τοῦ σεπτοῦ Γέροντος
καὶ τὴ συνεργασία µου µὲ πλεῖστα σεβάσµια καὶ
ἐκλεκτὰ πρόσωπα, πολλὰ τῶν ὁποίων εἶναι ἤδη
στοὺς οὐρανοὺς καὶ ὀλίγα ἀπόψε ἐδῶ µαζί µας.

Προέκυψε κατόπιν τὸ Ἅγιον Ὄρος. Πῆγε ὁ
Γέροντας µὲ τὴν Συνοδεία του γιὰ προσκύνηµα
στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ γιὰ νὰ δοῦν τὸν

τρόπο τῶν Ἁγιορειτῶν καὶ νὰ ἀκούσουν λόγον
ἀγαθὸν καὶ σωτήριον ἀπὸ φθασµένους Ἀββᾶδες,
κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ Γεροντικοῦ. Ὅµως οἱ γέ-
ροντες Γρηγοριάτες µοναχοὶ εἶδαν στὸ φωτεινὸ
πρόσωπό του µαργαρίτην πολύτιµον. Τὸν πίε-
σαν φορτικῶς «καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγον-
τες· µεῖνον µεθ’ ἡµῶν ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ
κέκλικεν ἡ ἡµέρα» (Λουκ. 24: 29) τοῦ Μοναστη-
ριοῦ µας. ∆ὲν βλέπεις τὴν ἀνάγκη µας; Κάµε
ἀγάπη. Καὶ ἔκαµε! Αὐτὸ ἐπληροφορήθη ὅτι
ἦταν τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ! Ἔτσι ἔγινε µιὰ µε-
γάλη στροφή, ἀνατροπὴ θὰ ἔλεγα στὰ σχέδιά
του. Πῆγε στὴν ἄκρη ἡ ἀκαδηµαϊκὴ σταδιοδρο-
µία, ἡ διατριβὴ τῆς Ὑφηγεσίας ἄν καὶ ἕτοιµη δὲν
ὑπεβλήθη κἄν, ἐγκατελείφθη τὸ Πανεπιστήµιο
καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσµῳ. Ἡ κλῆσις ἐζήτει τὴν
ξενιτεία στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὁ Παντοκράτωρ πα-
ρεχώρησε τὸν π. Γεώργιο στὴν Παναγία Μητέρα
Του! Ἔτσι ὁ νεαρὸς Ἀρχιµανδρίτης µεταφύτεψε
τὴν ἐκλογάδα του στὰ βράχια τὴς νοτιοδυτικῆς
πλευρᾶς τοῦ Ἄθωνα καὶ τὴν αὔξησε κατὰ Θεόν,
οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ σὲ ἀριθµούς, καὶ ἐξαπέστειλε
ἀναδενδράδες της στὰ πέρατα τοῦ κόσµου πρὸς
ἐξάπλωσι τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας καὶ τοῦ
παραδοσιακοῦ µοναχικοῦ πνεύµατος. Ἐκεῖ, ὑπὸ
τὴ σκέπη τῆς Παναγίας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστα-
σίας τῆς Ρωµαίας κατέστη κυριολεκικῶς νέος
Κτήτωρ τῆς Μονῆς καὶ ἐσυνέχισε ἐν µέσῳ
πολλῶν θλίψεων καὶ ὑποµονῶν τὴν θεοφιλῆ
σταυροαναστάσιµη πορεία του πρὸς τὸν ἀγα-
πηµένο του Χριστὸ ἐπὶ σαράντα ὁλόκληρα χρό-
νια, πληρούµενος Πνεύµατος, ὥσπου αὐτὸ τὸ
Πνεῦµα ἐπιφοιτῆσαν στοὺς Ἀποστόλους τὸν
ἀνήρπασε φωτεινό, καθαρό, λελαµπρυσµένο,
πολύκαρπο, ἀγλαόκαρπο, πλεῖστα παράσηµα
µόχθων ἱερῶν ὑπὲρ τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τοῦ ἀνθρώπου φέροντα ὡς στίγµατα
ἐπὶ τοῦ καθαροῦ σώµατός του. 

Πηγή: Ἁγιορείτικο Βῆµα 

ß
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ΑΓΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
ἐλαιολάδου

� Μέ βάση τό κατσικίσιο
γάλα ἄρωμα πικραμύγδαλο

καί ἄρωμα μπισκότο

Περιέχει λάδι ἀβοκάντου, γλυκό
ἀμυγδαλέλαιο, κερί, H20 κ.ἄ.

Χειροποίητη ἐξαιρετική 
Βιολογική κρέμα 

χεριῶν καί προσώπου

� Ἐλαιολάδου Η μεγάλη ποσότητα παρθένου ἐλαιόλαδου τό κύριο
προϊόν πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν παρασκευή του. Τρέφει τό δέρμα, γιά
σῶμα καί πρόσωπο.    Τιμή: 4.50 ε

� Ἐλαιολάδου μέ Τριαντάφυ�ο Η μεγάλη ποσότητα
παρθένου ἐλαιόλαδου τό κύριο προϊόν πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν
παρασκευή του. Τρέφει τό δέρμα, γιά σῶμα καί πρόσωπο.  Μέ εὐχάριστο
ἄρωμα ἀπό ρόδα Τριανταφύ7ου.    Τιμή: 4.50 ε

� Ἐλαιολάδου μέ ΓΕΡΑΝΙ & δενδρολίβανο
᾽Αναπλαστικό - ᾽Αντισηπτικό - ᾽Αντιβακτηριακό σαπούνι ἐλαιόλαδου μέ
αἰθέρια ἔλαια καί φυτά Γερανιοῦ καί Δεδρολιβάνου. Ἕνα ἀναπλαστικό σαπούνι
πού παρά7ηλα μέ τό ὑπέροχο ἄρωμά του, βοηθᾶ στήν καλή κυκλοφορία τοῦ
αἵματος. ̓ Από τό γεράνι κερδίζει βιταμίνες Α, Β καί C καί μετα7ικά στοιχεῖα
ὅπως ἀσβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, τανίνες, μηλικό ὀξύ καί
φαινόλες καί ἀπό τό δενδρολίβανο ἀντισηπτικές, ἀντιβακτηριδιακές καί
ἀποχρεμπτικές ἰδιότητες. Τρέφει τό δέρμα, γιά σῶμα καί πρόσωπο. Τό σαπούνι
προτείνεται καί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κυτταρίτιδας.    Τιμή: 4.50 ε

� Ἐλαιολάδου μέ ΛΕΒΑΝΤΑ & σπόρους
παπαρούνας Αναπλαστικό – ̓ Αντισηπτικό – ̔ Επουλωτικό σαπούνι,
βασίζει τήν δυναμή του στό φυτό τῆς λεβάντας καί στό αἰθέριο ἔλαιο της. Μαζί
μέ τό ὑπέροχο ἄρωμά του εἶναι ἰδανικό γιά δέρματα πού ἔχουν ταλαιπωρηθεῖ
ἤ ἀντιμετωπίζουν ἀκμή. Παρά7ηλα οἱ σπόροι παπαρούνας βοηθοῦν στήν
ἐλαφρά ἀπολέπιση τοῦ δέρματος προκειμένου νά ἀπορροφηθοῦν καλύτερα
καί γρηγορότερα τά συστατικά τοῦ σαπουνιοῦ. Τρέφει τό δέρμα, σέ σῶμα καί
πρόσωπο.    Τιμή: 4.50 ε

� Ἐλαιολάδου μέ ΒΑΛΣΑΜΟΧΟΡΤΟ
Τά λουλούδια τοῦ φυτοῦ καί ὁ βλαστός του χρησιμοποιοῦνται γιά τήν παρασκευή τοῦ
σαπουνιοῦ , στήν ὁποία προστίθεται καί βάμμα σπαθόχορτου. Παρά7ηλα μεγάλη
ποσότητα ἀπό τό λάδι πού χρησιμοποιεῖται, εἰδικά γι  ̓αὐτό τό σαπούνι, ἔχει παραμείνει
γιά ἀρκετές ἡμέρες μέσα σέ μεγάλα γυάλινα βάζα μαζί με μεγάλη ποσότητα ἀπό ἄνθη
τοῦ φυτοῦ, ὥστε τό λάδι νά φυλακίσει τίς θεραπευτικές ἰδιότητές του. Σέ συνδυασμό μέ
ἐπάλειψη ἀπό βαλσαμέλαιο τό σαπούνι μπορεῖ νά κάνει μικρά θαύματα, ἀνακουφίζοντας
ταλαιπωρημένα σώματα καί δέρματα. Προτείνεται καί γιά τήν κατάκλιση.
Τιμή: 4.50 ε

Τιμή: 8 ε

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.µ. & 6-9 µ.µ.) � ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ✆ 26340-44391 (9.30-2 π.µ. & 6-9 µ.µ.) � ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

2 -́3  ́ΣΤΟΥΣ 75-80 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
(ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ 

12-15 ΓΡ. ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΝΕΡΟΥ). 

Τιμή συσκευασίας: 2.50 ε

ΤΣΑΪ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ::  

ΤΤΣΣΑΑΪΪ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΥΥΝΝΟΟΥΥ
ΦΦΑΑΣΣΚΚΟΟΜΜΗΗΛΛΟΟ

ΜΜΟΟΛΛΟΟΧΧΑΑ
ΧΧΑΑΜΜΟΟΜΜΗΗΛΛΙΙ  

∆∆ΙΙΚΚΤΤΑΑΜΜΟΟ
ΚΚΕΕΝΝΤΤΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ
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ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές δοκιμασμένες μέ 100% θεραπεία 
γιά τίς ἀσθένειες πού ἀναφέρονται
γιά παθολογικές & δερματολογικές παθήσεις

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή 
γιά δερματολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
1. Ἐγκαύματα.
2. Ἐπούλωση τραυμάτων.
3. Ἐξαφανίζει τά σπυριά νεότητας.
4. Σπυριά προερχόμενα ἀπό διάφορες αἰτίες.
5. Φαγοῦρες.
6. Συγκάματα.
7. Ἀ@εργικές παθήσεις ἀπό ἔντομα, φυτά κ.ἄ.
8. Πρόληψη καί θεραπεία κατακλίσεων.
9. Ἕρπητα.
10. Ψωρίαση.
11. Μουρμουτσέλες.
12. Πανάδες στό πρόσωπο.
13. Μύκητες.
14. Ἐκζέματα.
15. Τσιμπήματα ἀπό ἔντομα.
16. Σκασίματα.
17. Λεύκη.
18. Φουσκάλες στά χέρια καί διάφορα σημεῖα
τοῦ σώματος ἀπό μεγάλη καταπόνηση.
19. Γρατζουνιές καί μολύνσεις ἀπό χόρτα.
20. Προστατεύει τό ἀνθρώπινο δέρμα 
ἀπό τόν ἥλιο.

� Οἱ δύο πολυθεραπευτικές ἀλοιφές, εἶναι
πολλαπλῆς χρήσης καί ἀπό τά µέχρι σήµερα
ἀποτελέσµατά τους ἔχουν ἀποδειχτεῖ
«θαυµατουργές» στήν θεραπεία δερµατολογικῶν καί
παθολογικῶν παθήσεων.
� ∆οκιµασµένες ἐπί µακρό χρόνο σέ πολλές
δερµατολογικές καί παθολογικές παθήσεις, ἔδωσαν
πολύ καλά ἀποτελέσµατα. Οἱ πολυθεραπευτικές
ἀλοιφές παρασκευάζονται ἀπό βότανα, φυτά καί
προϊόντα, πολλά στόν ἀριθµό, τά ὁποῖα εἶναι ὅ,τι
ὡραιότερο καί ἐκλεκτότερο µπορεῖ νά δώσει ἡ
εὐλογία του Θεοῦ.
� Εἶναι σηµαντικό τό γεγονός ὅτι οἱ δύο αὐτές
πολυθεραπευτικές ἀλοιφές δέν ἔχουν καµιά
ἀπολύτως παρενέργεια, ἔχουν καί οἱ δύο
ἀπολυµαντική ἱκανότητα καί δέν κάνουν ποτέ κακό,
ἀκόµα καί ὅταν ἀγγίζουν τά χείλη ἤ τό στόµα.
� Τό µόνο σηµεῖο στό ὁποῖο πρέπει νά
ἀποφεύγεται ἡ χρήση τους εἶναι τα µάτια, γιατί
προκαλοῦν τσούξιµο.

� ∆ιατηροῦνται σέ θερµοκρασία δωµατίου καί δέν
ἔχουν ἡµεροµηνία λήξεως. Ἡ χρήση καί ἡ θεραπεία
µέ τίς παραπάνω πολυθεραπευτικές ἀλοιφές πρέπει
νά γίνεται σωστά γιά νά ἔχουµε τό ἐπιθυµητό
ἀποτέλεσµα.
� Ἀνάλογα µέ τήν πάθηση, ἡ θεραπεία γίνεται µέ
ἐπάλειψη καί µέ ἐλαφρό µασάζ. Ὅταν πρόκειται γιά
χρόνιες παθήσεις, ὅπως παθήσεις τῆς µέσης, τῶν
ἄνω καί κάτω ἄκρων καί ἄλλων σηµείων τοῦ
σώµατος, γίνονται δύο ἕως τρεῖς ἐπαλείψεις
ἡµερησίως.
� Γιά θεραπεία ἀπό ἐγκαύµατα, τραύµατα καί λοιπές
ἄλλες παθήσεις πρέπει νά γίνονται δύο ἤ τρεῖς
ἐπαλείψεις ἡµερησίως, χωρίς ὅµως νά βρέχουµε τό
σηµεῖο τό ὁποῖο θεραπεύουµε.
� Τό διάστηµά τῆς θεραπείας ἐξαρτᾶται ἀπό τή
βαρύτητα τῆς κάθε παθήσεως, γι’ αὐτό καί πρέπει νά
ὑπάρχει ἐπιµονή καί ὑποµονή γιά νά ὑπάρξει τό
ἐπιθυµητό ἀποτέλεσµα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ
ἀποθεραπεία.

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή 
γιά παθολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
1. Χρόνιες ρευματοαρθριτικές παθήσεις.
2. Ἐξάλειψη τῶν πόνων ἀπό χτυπήματα.
3. Ἐξάλειψη τῶν πόνων καί πρηξιμάτων.
4. Ψύξη μέσης, λαιμοῦ & ἄ@ων σημείων
τοῦ σώματος.
5. Χαλάρωση διαφόρων σημείων του 
σώματος ἀπό κούραση, πόδια, χέρια κ.ἅ.
6. Ἅλατα στόν αὐχένα.
7. Πονοκέφαλος ἀπό κρύο καί κούραση
8. Ἐπαναφορά σπονδύλων.
9. Κτυπήματα, μώλωπες, τραύματα ἀπό
ὁποιαδήποτε αἰτία.
10. Χρόνιες παθήσεις μέσης 

(20 – 25 χρόνων).
11. Χρήση γιά μασάζ μετά ἀπό κατάγματα
καί ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ γύψος ἤ ὁ νάρ-
θηκας ἀπό τόν ὀρθοπεδικό, γιά νά ἐπανέλθει 
στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση 
τό πάσχον σημεῖο.
12. Χρόνιες κεφαλαλγίες.
13. Χιονίστρες.
14. Κάλοι ποδιῶν.

ἄμεσα ἀποτελέσματα!!!

Συσκευασία 60 γρ. Τιμή: 20 ε

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.µ. & 6-9 µ.µ.) � ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ✆ 26340-44391 (9.30-2 π.µ. & 6-9 µ.µ.) � ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
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Ὅπως κάθε χρόνο 
αὐτήν τήν ἐποχή
φτιάχνουμε 
λαμπάδες γιά τήν 
Ἀνάσταση. 
Μέ τό διακόνημα αὐτό
μποροῦμε νά συνεχίζουμε
τά ἔργα στό Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατί
πάντοτε ἀνταποκρίνεσθε
καί σᾶς παρακαλοῦμε νά
πάρετε καί φέτος γιά ἐσᾶς
καί τούς γνωστούς σας, 
τίς λαμπάδες σας ἀπό τό
Μοναστήρι μας, 
βοηθώντας καί μέ αὐτόν
τόν τρόπο τό ἔργο μας.
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✆ 26340-44391 (9.30-2 π.µ. & 6-9 µ.µ.) � ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Λιβάνι-Θυμίαμα
μέ ἀνανεωμένη
σύνθεση, μέ ἀκόμα
καλύτερες πρῶτες
ὕλες καί ἀρώματα
πού τελειοποιοῦν
τήν ποιότητα τοῦ
θυμιάματος πού
προσφέρεται στό
Θεό.

� Χερουβικό 
� Γαρδένια  
� Μύρο 
� Βηθλεέμ 
� Ἄξιον Ἐστί 
� Μύρο Σάρωφ 
� Νυχτολούλουδο  
� Κεχριμπάρι 
� Τριαντράφυ+ο 

μέ Κεχριμπάρι 
� Ἄνθος Ἐρήμου 
� Βυζαντινό 
� Γιασεμί 
� Κυπαρίσσι  (Σύπρ)
� Σμύρνα

ΓΝΗΣΙΟ ΘΥΜΙΑΜΑ (λιβάνι)
ΑΡΩΜΑΤΑ:

συσκευασία λιβανοθήκης μέ 7 ἀρώματα

Τιμή: 6 εε

✆ 26340-44391 (9.30-2 π.µ. & 6-9 µ.µ.) � ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΓΓιιάά  ππααρρααγγγγεελλίίεεςς  ττηηλλεεφφωωννεεῖῖσσττεε

�2266334400  --  4444339911 ((κκααθθηηµµεερριιννάά  99::3300  ππ..µµ..--22::0000  µµ..µµ..  &&  66::0000  µµ..µµ..--99::0000  µµ..µµ..  ἐἐκκττόόςς  ΚΚυυρριιαακκῆῆςς))

ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
Διαθέτουμε ἐπίσης πασχαλινές παιδικές λαμπάδες.

ΛΑΜΠΑΔΕΣ λλεευυκκέέςς  γγιιάά  ττήήνν
ἈἈννάάσστταασσηη σέ 9 διαφορετικά σχέδια, συσκευασμένες σέ κουτί



ΜΜπποορρεεῖῖττεε  ννάά  τταα  ζζηηττήήσσεεττεε  σσττόό  ττηηλλέέφφωωννοο  ττῆῆςς  ἹἹεερρᾶᾶςς  ΜΜοοννῆῆςς

� 2266334400  --  4444339911  (9.30-2 πρωΐ  6-9 ἀπόγευµα καθηµερινά ἐκτός Κυριακῆς)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ

� ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
� ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
� ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
� ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

� ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
� ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
� ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΠΑΛΑΜΑΣ
� ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ:

� Προφ. ΗΣΑΪΑΣ
� Προφ. ΣΟΛΟΜΩΝ
� Προφ. ∆ΑΥΪ∆

Ἔνθρονος Χριστός ὡς ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ καί Ἱεράρχες (8):

Ζητοῦνται δωρητές γιά τούς 5 Προφῆτες, πέριξ τῆς Πλατυτέρας:

� Προφ. ΓΕ∆ΕΩΝ
� Προφ. ΜΩΫΣΗΣ

"Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ"

ΤΌΜΟΣ Α 
& ΤΌΜΟΣ Β

ΤΙΜΗ 12 εε ΕΚΑΣΤΟΣ


