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Τό ἡσυχαστικό ἦθος  
τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης



Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Ἡκατά Θεόν ἡσυχία ἀπο-
τελεῖ ἀξιοσέβαστη μορ-
φή ἀσκήσεως καί πνευ-

ματικῆς ζωῆς καί ἴσως τήν ὑπά-
τη ὁδό τῆς μυστικῆς ἐν Χριστῷ τε-
λειώσεως. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος, τήν θεωρεῖ ἀπαραίτη-
τη γιά νά φθάσει κανείς στήν κοι-
νωνία μέ τόν Θεό. Γι’ αὐτό «χρῇ 
καί ἡσυχάζειν, ὥστε ἀθολώτως 
προσομιλεῖν τῷ Θεῷ» τονίζει. Ὁ 
κορυφαῖος ἐκφραστής τοῦ ἡσυ-
χασμοῦ, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, τονίζοντας τή μεγάλη 
σπουδαιότητά της,  τήν ὀνομάζει 
«τέχνη τῶν τεχνῶν» καί πεμ-
πτουσία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, 
ἀφοῦ μέ τήν ἡσυχία ὁ ἄνθρωπος 
καθαρίζει τίς αἰσθήσεις του καί 
τήν καρδία του καί ἔτσι γνωρίζει 
τόν Θεό. Καί αὐτή ἡ γνώση τοῦ 
Θεοῦ συνιστᾶ τή σωτηρία του. 

Ὁ ἡσυχασμός, ὅπως βιώθηκε 
μέσα στήν ἀσκητική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἔχει διττό χα-
ρακτήρα, ἐξωτερικό καί ἐσωτε-
ρικό. Πρῶτον δηλώνει τή φυγή 
ἀπό τόν κόσμο, μακριά ἀπό 

τούς ἐξωτερικούς θορύβους καί 
τίς μέριμνες, ἡ ὁποία ἐπιτυγχά-
νεται μέ τήν καταφυγή σ’ ἕνα 
ἥσυχο μέρος, ὥστε ὁ ἄνθρωπος 
νά παραμένει ἀπερίσπαστος καί 
νά ζεῖ πνευματική ζωή. Ἡ ἡσυ-
χία βιώνεται πρωτίστως στήν 
ἔρημο, γι’ αὐτό καί ὅλοι οἱ με-
γάλοι ἡσυχαστές πέρασαν ἀπό 
τήν ἔρημο. Ἡ ἐξωτερική ἡσυχία 
εἶναι βοηθητική γιά νά φθάσει ὁ 
ἄνθρωπος στήν ἐσωτερική  νοε-
ρά ἡσυχία, ἀφοῦ καθαρισθεῖ 
ἀπό τούς λογισμούς καί τά 
ἁμαρτωλά πάθη.  

Ὁ ὀρθόδοξος ἡσυχασμός, σύμ-
φωνα μέ τούς Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας, δίνει πρωταρχική 
σημασία στήν καθαρότητα τοῦ 
νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, μέσα ἀπό 
τήν ἔντονη κατά Θεόν ἄσκηση καί 
τούς αἱματηρούς ἀγῶνες κατά 
τῶν παθῶν. Μόνον τότε ὁ νοῦς 
εἶναι σέ θέση νά ἐπιτελεῖ τό ἔργο 
του, νά εἶναι δηλαδή ὁ θυρωρός 
πού δέν ἐπιτρέπει νά περάσει 
στό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου 
ὁποιοσδήποτε ἐμπαθής λογισμός 

«Ἡ ἡσυχία μείζων πάντων ἐστίν…»

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄
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πού τόν μολύνει καί δημιουργεῖ 
τίς προϋποθέσεις γιά νά γίνει ἡ 
ἁμαρτία.  Ἡ ἡσυχία, κατά τόν 
Μέγα Βασίλειο, εἶναι ἡ ἀρχή τῆς 
καθάρσεως τῆς ψυχῆς. Κανείς 
δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τόν ἑαυ-
τό του, νά δεῖ τά ἐλαττώματά 
του, τίς ἀδυναμίες του, τίς ἁμαρ-
τίες του, οὖτε νά ἔχει μετάνοια 
ἄν δέν ἡσυχάσει.  Τήν ἀλήθεια 
αὐτή τονίζει πολύ εὔστοχα ὁ 
ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός: "ἡ 
ἡσυχία μείζων πάντων ἐστίν καί 
χωρίς ταύτης οὐ δυνάμεθα κα-
θαρθῆναι καί γινώσκειν τήν 
ἀσθένειαν ἠμῶν καί τά τῶν δαι-
μόνων πανουργεύματα". 

Τόν καίριο ρόλο τῆς ἡσυχίας 
στήν πνευματική ζωή ἐξαίρει ὁ 
Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος, 
τόσο μέ τή ζωή του, ὅσο καί μέ 
τή διδασκαλία του, ἀφοῦ ὁ ἴδιος 
ὑπῆρξε ἀναμφίβολα μία ἡσυχα-
στική μορφή τῆς κατά Κύπρον 
ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας. Σύ-
νολη ἡ διδασκαλία του καί ἡ ὅλη 
πνευματικότητά του στοιχεῖ μέ 
τήν προγενέστερη νηπτική πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί 
ἀποτελεῖ πρόδρομο τῶν μεγάλων 
ἡσυχαστῶν πατέρων τῶν ἑπό-
μενων αἰώνων. Ὁ ἱερός Νεόφυ-
τος προκειμένου νά ἐξασφαλίσει 
πιό ἥσυχη καί γαλήνια διαμονή, 
ἀποφεύγοντας τόν θόρυβο καί 
τήν ἐνόχληση τῶν ἐπισκεπτῶν 

του, σαράντα χρόνια μετά τήν 
ἐγκατάστασή του καί ἐγκατα-
βίωση στήν κατώτερη Ἐγκλεί-
στρα ἀποφάσισε τή λάξευση 
τῆς ἀνωτέρας ἐγκλείστρας, στά 
ἐπάνω μέρη τοῦ ἀπότομου βρά-
χου. Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος, ὡς ὁ 
ἔγκλειστος τῆς Κύπρου ἡσυχα-
στής,  καταθέτει τή δική του προ-
σωπική μαρτυρία καί τόν λόγο 
τῆς διόρυξης μικρᾶς ὀπῆς πρός 
τά ὑπερώα τῆς Ἐγκλείστρας 
καί τά τοῦ κρημνοῦ ἀνώτερα 
μέρη, πού θά ἦταν τοῖς πολλοῖς 
ἀνεπίβατος, γιά νά μπορεῖ ἐκεῖ 
νά ἡσυχάζει καί ἀπερίσπαστος 
νά ἀφοσιώνεται καί νά προσεύ-
χεται στόν Θεό, «τῆς πολλῆς καί 
ἀκαίρου τῶν πολλῶν ἀποδιδρά-
σκειν ὀχλήσεως καί τῆς φίλης 
ἀναχωρήσεως καί θεογνώστου 
ἡσυχίας μή ἐκπεπτωκέναι κατά  
μικρόν».  

Παράλληλα, ὅμως, ὁ Ἔγκλει-
στος ἀσκητής τῆς Πάφου γνω-
ρίζει ὅτι ἡ ἐξωτερική ἡσυχία ἀπό 
μόνη της δέν ἦταν καί δέν εἶναι 
ἱκανή νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο 
νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό. Γι’ αὐτό 
καί σέ ἐπιστολή πρός τόν ἱερο-
μόναχο Εὐθύμιο τόν Χρυσοστο-
μίτη, τονίζει τό μέγεθος καί τήν 
ἀξία τῆς ἐσωτερικῆς ἡσυχίας καί 
συγκεκριμένα τῆς ἡσυχίας ἀπό 
τούς λογισμούς, τήν ὁποία ἄν 
δέν ἀποκτήσουμε μπορεῖ νά γί-

6 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική



νει αἰτία περισπασμοῦ, ἀκόμη 
καί ἄν βρισκόμαστε στό πιό ἥσυ-
χο μέρος. Ἑπομένως, ἡ κατά 
Θεόν ἡσυχία μπορεῖ νά βιωθεῖ 
καί μέσα στόν κόσμο, ἀφοῦ ἡ 
ἄσκηση στήν Ὀρθοδοξία δέν 
εἶναι φυγή καί ἀποκλεισμός 
ἀπό τόν κόσμο. Ὅπως γράφει ὁ 
Ἅγιος Νεόφυτος «οὐχ ὁ τόπος, 
αλλ’ ὁ τρόπος μετά Θεόν σώζει 
τόν ἄνθρωπο». Ἐπιπλέον, ὁ 
Ἅγιος, συστήνει τήν τήρηση τῆς 
ἡσυχίας μέ μέτρο καί ἀνάλογα 
μέ τίς δυνάμεις τοῦ καθενός, 
σύμφωνα μέ τό παράδειγμα 
τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος 
πότε βρισκόταν συναυλιζόμενος 
μέ τούς μαθητές καί πότε κα-
τέφευγε σέ ἥσυχο τόπο γιά νά 
προσευχηθεῖ διδάσκοντάς μας 
ἔτσι «σύμμετρον διαγωγήν».  

Σύνολη ἡ πατερική παράδο-
ση τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς 
στοιχεῖ στό ὅτι ἡ κατά Θεόν ἡσυ-
χία δέν ἀποτελεῖ προνόμιο μόνο 
τῶν ἀσκητῶν ἀλλά καί κάθε 
ἀγωνιζόμενου Χριστιανοῦ. Ὅλοι 
οἱ Χριστιανοί καλοῦνται νά ζή-
σουν αὐτή τή ζωή, εἴτε ὁλοκλη-
ρωτικά εἴτε κατά μέρος. Ἄλλω-
στε, αὐτή εἶναι ἡ βάση ὅλων τῶν 
θείων ἐντολῶν. Ὁ ὅσιος Πέτρος 
ὁ Δαμασκηνός τονίζει: “Πάντες 
οἱ ἄνθρωποι χρήζομεν τῆς τοι-
αύτης σχολῆς, εἴτε ἐκ μέρους, 
εἴτε ὁλοκλήρως, καί ἐκτός ταύ-

της ἀδύνατον εἰς γνῶσιν πνευ-
ματικήν καί ταπεινοφροσύνην 
ἐλθεῖν τινα...”. 

Ἰδιαίτερα, στίς μέρες μας, φί-
λοι ἀναγνῶστες, ὅπου λόγῳ τοῦ 
σύγχρονου τρόπου ζωῆς οἱ γα-
λήνιες στιγμές εἶναι σπάνιες 
καί δυσεύρετες στή ζωή μας, ἡ 
ἡσυχία εἶναι ὅσο ποτέ ἄλλοτε 
ἐπιτακτική καί ἀποτελεῖ αὐτο-
νόητη ἀνάγκη γιά κάθε πιστό 
χριστιανό. Γι’ αὐτό κρίναμε 
σκόπιμο τό ἀνά χείρας τεῦχος 
τοῦ περιοδικοῦ μας Παρέμβαση 
Ἐκκλησιαστική νά εἶναι ἀφιε-
ρωμένο στόν ἡσυχασμό. Μέσα 
ἀπό τά κείμενα τοῦ ἀφιερώμα-
τος σᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά 
γνωρίσετε τό πνευματικό μέγε-
θος τῆς ἡσυχαστικῆς μας παρά-
δοσης καί τίς κυριότερες μορφές 
τοῦ ἡσυχασμοῦ, οἱ ὁποῖες ἐμπνέ-
ουν καί καθοδηγοῦν καί ἐμᾶς 
στήν ὁδό τῆς θεογνώστου ἡσυ-
χίας. Περαίνοντας τόν λόγο 
εὐχόμαστε, ὅπως μέ τήν κατά 
Θεόν ἄσκηση, τήν ἡσυχία καί τήν 
ἀληθινή προσευχή ἀναδειχθεῖτε 
καί σεῖς ἁγιασμένοι ἄνθρωποι 
καί νά γευθεῖτε τούς γλυκεῖς 
καρπούς τῆς κατά Θεόν ἡσυχίας, 
ὥστε νά εἶστε πηγή εὐλογίας 
τόσο γιά τό περιβάλλον στό 
ὁποῖο ζεῖτε, ὅσο καί γιά ὅλη τήν 
ἀνθρωπότητα.

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Ἡσυχασμός 
Ὁ Ἡσυχασμός, ὅπως ἀνα-

πτύχθηκε καί βιώθηκε μέσα 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει 
δύο ἔννοιες. Ἡ πρώτη του 
ἔννοια εἶναι ἡ ἐξωτερική. Ὁ ὅρος 
αὐτός προέρχεται ἀπό τή λέξη 
ἡσυχία. Ὁ ἡσυχασμός μέ τήν 
πρώτη του ἔννοια ἦταν ἡ φυγή 
ἀπό τόν κόσμο, τούς ἐξωτερι-
κούς θορύβους, τίς μέριμνες, τίς 
κοσμικές συγχύσεις καί γενικά 
ὅ,τι προκαλοῦσε τήν κοσμική 
φροντίδα καί ἡ καταφυγή σ’ ἕνα 
ἥσυχο ἐξωτερικά μέρος, ὥστε ὁ 
ἄνθρωπος νά παραμένει ἀπε-
ρίσπαστος καί νά ζεῖ πνευμα-
τική ζωή. Ἔτσι δημιουργήθηκαν 
τά ἀναχωρητήρια, οἱ σκῆτες, τά 
μοναστήρια. Ὅμως ἡ ἐξωτερι-
κή ἡσυχία ἀπό μόνη της δέν 
ἦταν καί δέν εἶναι ἱκανή νά βοη-
θήσει τόν ἄνθρωπο νά ἑνωθεῖ μέ 
τόν Θεό. Χρειάζεται καί ἡ ἐσω-
τερική ἡσυχία. Ἡ δεύτερη, λοι-
πόν, ἔννοια τοῦ ἡσυχασμοῦ 
εἶναι ἡ ἐσωτερική ἡσυχία. Ἡ 

ἡσυχία ἀπό τά πάθη, ἡ κάθαρ-
ση τοῦ νοῦ καί ἡ ἐπιστροφή του 
μέσα στήν καρδία, ἡ ἡσυχία τῆς 
συνείδησης καί γενικά ἡ παρα-
μονή τῆς θείας χάρης μέσα 
στόν ὅλο ἄνθρωπο. Ἡ ἡσυχία 
αὐτή ἐπιτυγχανόταν μέ τή με-
λέτη, τή μυστηριακή ζωή, τή νο-
ερά προσευχή, τή μετάνοια καί 
γενικά μέ ὅ,τι βοηθοῦσε τόν νοῦ 
νά μή διαχέεται στά ὑλικά καί 
ἐμπαθῆ πράγματα, ἀλλά νά 
στρέφεται στόν Θεό. 

Παρ’ ὅτι ὁ Ἡσυχασμός, ὅπως 
τόν περιγράψαμε πιό πάνω, 
εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος 
ἀναπτύχθηκε ἀπό τούς Μονα-
χούς, ὅμως εἶναι στήν οὐσία του 
καί κατ’ ἀναλογία ὁ καθολικός 
τρόπος ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας 
γιά ὅλους τους Χριστιανούς. Ἡ 
ἱερά ἡσυχία, ἡ ἀποδέσμευση 
ἀπό τά τοῦ κόσμου καί ἡ ἐσω-
τερική εἰρήνευση ἀπό τά πάθη, 
ὅπως θά δοῦμε καί πιό κάτω 
ἀναλυτικά, ἀποτελεῖ τήν ὁδό τῆς 
σωτηρίας, τήν ὁποία ἐβάδισαν 

Ὁ Ἡσυχασμός  
καί οἱ ἡσυχαστικές ἔριδες τοῦ 14ου αἰώνα 

e 
Ἐπισκόπου Καρπασίας 

κ. Χριστοφόρου



καί ὁ Χριστός, ὡς ἄνθρωπος, καί 
οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι. 
Εἶναι ἡ ἀνεκτίμητη κληρονομιά 
τήν ὁποία ἐκληρονομήσαμε. 
Εἶναι αὐτό, τό ὁποῖο μᾶς πα-
ρέδωσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 
ὅταν ἔγραφε στούς Γαλάτες 
καί σ’ ὅλους τούς Χριστιανούς: 
«ἐμοί δέ, μή γένοιτο καυχάσθαι 
εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρί-
ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ 
(τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου) ἐμοί 
κόσμος ἐσταύρωται, κἀγώ τῷ 
κόσμῳ». 

 
Ἱστορικό περίγραμμα ἡσυ-

χαστικῶν ἐρίδων  
Μελετώντας κάποιος προ-

σεκτικά τό ἱστορικό περίγραμ-
μα τῆς ἐποχῆς τῶν λεγομένων 

ἡσυχαστικῶν ἐρίδων, βλέπει 
τήν θεία βούληση νά ἀποκαλύ-
πτει μέσα ἀπό αὐτή τήν πολε-
μική ἀκόμη πιό ξεκάθαρα τόν 
τρόπο σωτηρίας τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὁ πλοῦτος τῆς ἡσυχα-
στικῆς ἐμπειρίας, τόν ὁποῖο 
ἐβίωναν κυρίως οἱ Μοναχοί 
ἡσυχαστές, γιά τούς πολλούς 
ἦταν ἄγνωστος, ἀπρόσιτος καί 
γενικά ἐξωπραγματικός. Σέ μία 
ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἀνατολή δεχόταν, κυρίως 
στήν ἐπικράτεια τοῦ Βυζαντίου, 
σφοδρή ἐπίθεση καί ἐπηρεασμό 
ἀπό τόν δυτικό ἀνθρωπισμό 
καί τήν φιλοσοφία, ἡ Ἐκκλησία 
ἐκαλεῖτο νά διασώσει τόν δικό 
της ἀνθρωπισμό, ὁ ὁποῖος στη-
ριζόταν πάνω στό βασικό δόγ-
μα τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
περί τῆς ἕνωσης τῆς θείας καί 
ἀνθρώπινης φύσης στό ἕνα καί 
μοναδικό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ 
Λόγου. 

Δηλαδή, κατά τόν ΙΔ΄ αἰώνα 
εἴχαμε τήν σύγκρουση δύο δι-
δασκαλιῶν περί τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἡ πρώτη ἦταν αὐτή ἡ 
ὁποία στηριζόταν πάνω στήν Φι-
λοσοφία καί στήν σχολαστική 
Θεολογία τῆς Δύσης. Καί οἱ δύο 
- Φιλοσοφία καί σχολαστική 
Θεολογία - ἔθεταν ὡς κέντρο 
καί βάση τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ 
τήν λογική τοῦ ἀνθρώπου. Μέ 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

9ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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ἄλλα λόγια, «κέντρον πάντων ὁ 
ἄνθρωπος». Ὁ ἄνθρωπος διά 
τοῦ ἑαυτοῦ του καί γιά τόν ἑαυ-
τό τοῦ ἀγωνίζεται νά κατανοήσει 
τόν Θεό καί τόν κόσμο ποῦ τόν 
περιβάλλει. Ὁ Οὐμανισμός τῆς 
Δύσης, ὅπως τόν περιγράψαμε καί 
στήν Ἡ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ὁ 
ὁποῖος στήν οὐσία θεοποιεῖ τόν 
ἴδιο τόν ἄνθρωπο, προσπαθεῖ 
διά τῆς Φιλοσοφίας καί τοῦ σχο-
λαστικισμοῦ νά διεισδύση καί 
στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή. Δυ-
στυχῶς, τό πέτυχε σ’ ἕνα μεγά-
λο βαθμό μέσω τῶν φιλοσοφικῶν 
καί ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν, οἱ 
ὁποῖες ἀναπτύχθηκαν πολύ κατά 
τόν ΙΔ΄ αἰώνα στό Βυζάντιο. 

Ἡ δεύτερη διδασκαλία περί 
ἀνθρώπου στηριζόταν πάνω στήν 
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, 
τήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων. Ἡ δι-
δασκαλία αὐτή ἔθετε ὡς κέντρο 
καί βάση τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ, 
ὄχι τήν λογική τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀλλά τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ. 
Κέντρο πάντων εἶναι ὁ Θεάν-
θρωπος, στό πρόσωπο τοῦ ὁποί-
ου ἑνώνεται ὁ ἄνθρωπος μέ τόν 
Θεό, χωρίς ὁ ἄνθρωπος νά μετα-
βάλλεται σέ Θεό καί ὁ Θεός σέ 
ἄνθρωπο, ἀλλά διατηρώντας ὁ 
καθ’ ἕνας αὐτό τό ὁποῖο εἶναι. Ὁ 
Θεός χαρίζει στόν ἄνθρωπο ὅλα 
τά θεία ἰδιώματα καί τόν καθιστᾶ 
συμμέτοχο τῆς δόξας Του καί 

γνώστη ὅλων τῶν θείων ἐνεργειῶν 
Του. Τήν γνώση αὐτή τήν ἀπο-
κτοῦσαν ὅσοι καθάριζαν τόν ἑαυ-
τό τους ἀπό τά πάθη καί δέχον-
ταν τήν ἔλλαμψη τῆς θείας χάρης 
μέσα τους διά τῆς προσευχῆς καί 
τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. 
Κυρίως αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς 
Ἐκκλησίας διέσωζαν καί θεωρη-
τικά καί πρακτικά οἱ Μοναχοί 
ἡσυχαστές, οἱ ὁποῖοι δέν ἦταν δυ-
νατό νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό τήν Φι-
λοσοφία καί σχολαστική Θεολο-
γία. Φυσικά, ὅταν λέμε ἡσυχα-
στές, δέν ἐννοοῦμε μόνο αὐτούς 
οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν μακριά ἀπό τόν 
κόσμο. Ὅπως εἴδαμε παραπάνω, 
ὁ ὅρος ἡσυχασμός ἔχει μία βα-
θύτερη πνευματική ἔννοια, ἡ 
ὁποία ἀφορᾶ ὅλους τους Χρι-
στιανούς καί ἀναφέρεται στήν 
ἐσωτερική ἡσυχία ἀπό τά πάθη 
καί τήν ἐνοίκηση τῆς θείας ἐνέρ-
γειας μέσα τους. 

Τό βασικό, λοιπόν, ἐμπόδιο 
στήν διάβρωση τοῦ φρονήματος 
τῶν Ὀρθοδόξων καί στήν ἀλλοί-
ωση τῆς διδασκαλίας περί σωτη-
ρίας τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ὁ ἡσυ-
χασμός καί οἱ ἐκπρόσωποί του, 
ὅσοι δηλαδή τόν βίωναν ὡς μία 
πραγματικότητα. Αὐτοί κυρίως 
ἦταν οἱ Μοναχοί, ἀλλά καί πνευ-
ματικοί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι 
ζοῦσαν μέσα στόν κόσμο. 
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Οἱ ἡσυχαστικὲς ἔριδες τοῦ 
14ου αἰῶνος βρῆκαν τὴν Κύ-
προ καὶ τὴν κατὰ Κύπρον 

Ἐκκλησία σὲ μία ἀπὸ τὶς κρισι-
μώτερες καὶ τὶς πλέον σκοτεινὲς 
περιόδους τῆς Ἱστορίας της, στὴν 
περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας, ἡ 
ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 12ου 
αἰῶνος μὲ τὴν κατάληψη τοῦ νησιοῦ 
ἀπὸ τὸν βασιλιὰ τῆς Ἀγγλίας Ρι-
χάρδο τὸν Λεοντόκαρδο καὶ τὴν 
πώλησή του ἀρχικὰ στοὺς Ναΐτες 
καὶ στὴ συνέχεια στοὺς Λουζινια-
νούς. Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 14ου 
αἰῶνος ἡ Κύπρος κυβερνᾶται ἀπὸ 
τοὺς Λουζινιανοὺς βασιλεῖς καὶ 
εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη μιὰ βί-
αιη προσπάθεια καθυπόταξης τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ 
ἐκφράγκευσης τῶν Ἑλλήνων κα-
τοίκων τοῦ νησιοῦ διὰ μέσου τῆς 
ὑπόσκαψης τῆς θρησκευτικῆς καὶ 
ἐθνικῆς συνειδήσεώς τους καὶ τῆς 
γλώσσας τους. Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς 
τῆς Φραγκοκρατίας ἡ θέση τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καταργή-
θηκε καὶ οἱ μόλις τέσσερεις ἐνα-
πομείναντες ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι 

ὑφίσταντο συνεχεῖς πιέσεις, γιὰ νὰ 
παραμείνουν ὑποτεταγμένοι στὴ 
λατινικὴ ἱεραρχία. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διέκοψε 
ἀναγκαστικὰ τοὺς δεσμούς της 
μὲ τὶς λοιπὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες 
καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ὁ λοιπὸς 
ὀρθόδοξος κόσμος θεωροῦσε τοὺς 
ὀρθοδόξους Ἕλληνες τῆς Κύπρου 
σχισματικούς.  

Θὰ ἀνέμενε κανείς, γνωρίζοντας 
αὐτὰ τὰ δραματικὰ δεδομένα στὸ 
νησί, ὅτι οἱ ἡσυχαστικὲς ἔριδες τοῦ 
14ου αἰῶνος δὲν θὰ εἶχαν κανένα 
ἀντίκτυπο στὴν Κύπρο. Ὡστόσο, οἱ 
Ἕλληνες τῆς Κύπρου συμμετεῖχαν 
σὲ ἀρκετὰ μεγάλο βαθμὸ στὶς 
ἡσυχαστικὲς ἔριδες, γεγονὸς ποὺ 
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ κυπριακὸς λαός, 
παρὰ τὴν ἀφόρητη λατινικὴ κατα-
πίεση, δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ θεωρεῖ 
ὅτι δικαιωματικὰ ἀνῆκε στὴ ἑλλη-
νορθόδοξη Ρωμανία – Βυζάντιο. 
Ἀσφαλῶς, οἱ ἡσυχαστικὲς ἔριδες 
δὲν εἶχαν στὴν Κύπρο τὸν ἀντί-
κτυπο ποὺ εἶχαν ἀλλοῦ. Λόγῳ 
ἐλλείψεως ἑνιαίας καὶ ὀργανωμέ-
νης ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Οἱ ἡσυχαστικές ἔριδες  
καί ἡ Κύπρος  

e 
Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ 

Θεολόγου



12 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

ἀρχῆς ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δὲν 
εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ συγκαλέσει 
Σύνοδο καὶ νὰ τοποθετηθεῖ ἔναντι 
τοῦ ζητήματος αὐτοῦ, ὅπως ἀκριβῶς 
δὲν θὰ μπορέσει νὰ πάρει θέση καὶ 
τὸν ἑπόμενο αἰώνα ἀπέναντι στὶς 
ἀποφάσεις τῆς ἑνωτικῆς Συνόδου 
Φερράρας – Φλωρεντίας (1438-
1439), καίτοι οὐδέποτε τὶς ἀπο-
δέχθηκε, ἀφοῦ ἡ ἕνωση ὀρθοδόξων 
καὶ ρωμαιοκαθολικῶν δὲν εὕρισκε 
καμιὰ ἀπήχηση στοὺς κόλπους τοῦ 
λαοῦ.  

Ὅπως ἦταν φυσικὸ καὶ ἀναμε-
νόμενο, ὑπῆρχε στὴν Κύπρο ἔντονο 
ἀντιπαλαμικὸ κλίμα, τουλάχιστον 
στὶς τάξεις τῶν λογίων καὶ τῶν 
εὐγενῶν. Ἄς μὴν ξεχνοῦμε, ὅτι ὁ 
ἀντιπαλαμισμὸς ὄχι μόνο στὴν Κύ-
προ, ἀλλὰ καὶ στὴν Κωνσταντινού-
πολη καὶ στὴ Θεσσαλονίκη, ἦταν 
κατὰ κύριο λόγο μιὰ ὑπόθεση τῶν 
λογίων. Ἐξάλλου, ἡ ρίζα τοῦ ἀντι-
παλαμισμοῦ καὶ γενικώτερα τοῦ 
ἀντιησυχασμοῦ ἦταν καὶ εἶναι μέχρι 
σήμερα ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ ὀρθοῦ 
λόγου, τῆς λογικῆς. Μιὰ ἄλλη πα-
ράμετρος τοῦ ἀντιπαλαμισμοῦ - 
ἀντιησυχασμοῦ, ποὺ αἰτιολογεῖ τὸ 
ἔντονο ἀντιπαλαμικὸ κλίμα ἀνάμε-
σα στοὺς λογίους καὶ εὐγενεῖς τῆς 
Κύπρου, ἦταν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ 
θεολογικὲς προϋποθέσεις τῶν ἀντι-
παλαμιτῶν ἦταν πέραν πάσης ἀμφι-
βολίας φραγκικές. Αὐτὸ δὲν σημαί-
νει ἀσφαλῶς ὅτι οἱ ἡγέτες τοῦ 
ἀντιπαλαμισμοῦ ἦσαν κατ’ ἀνάγκην 
λατινόφρονες. Σημαίνει, ὅμως, ὅτι 

θεολογοῦσαν μὲ φραγκικὲς προ-
ϋποθέσεις. Ὡστόσο, στὴ μετὰ τὸ 
1354 συνέχιση τῶν ἡσυχαστικῶν ἐρί-
δων τὰ πράγματα, ὅσον ἀφορᾶ 
στὴ σχέση ἀντιπαλαμισμοῦ καὶ λα-
τινοφροσύνης, θὰ γίνουν πιὸ ξεκά-
θαρα. Ὅσοι δέχθηκαν τὴν ἐπίδρα-
ση τῆς σχολαστικῆς θεολογίας θὰ 
συνταχθοῦν μὲ τοὺς ἀντιπαλαμίτες, 
ἐνῶ πολλοὶ ἀντιπαλαμίτες θὰ με-
ταστραφοῦν στὸ λατινικὸ δόγμα. Ὡς 
ἐκ τούτου, λοιπόν, οἱ λόγιοι τοῦ νη-
σιοῦ (Γεώργιος Λαπίθης, Ἀθανάσιος 
Λεπενδρηνὸς καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι), 
σχετιζόμενοι στενὰ μὲ τοὺς λατίνους 
τῆς νήσου καὶ ἐπηρεασμένοι σὲ 
μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὸ φραγκολατι-
νικὸ πνεῦμα, κάτοχοι πολλοὶ ἀπὸ 
αὐτοὺς τῆς λατινικῆς θεολογικῆς καὶ 
φιλοσοφικῆς παιδείας καὶ συνδε-
δεμένοι μὲ στενὴ φιλία πρὸς τοὺς 
ἡγέτες τοῦ ἀντιπαλαμισμοῦ (Βαρ-
λαὰμ Καλαβρό, Γρηγόριο Ἀκίνδυνο 
καὶ Νικηφόρο Γρηγορᾶ), ἔκλιναν ξε-
κάθαρα πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν ἀντι-
παλαμιτῶν καὶ ὑπῆρξαν πολέμιοι 
τῆς θεολογίας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ. 

Ὁ σημαντικότερος Κύπριος λό-
γιος τοῦ 14ου αἰῶνος ἦταν ἀναμφι-
βόλως ὁ Γεώργιος Λαπίθης. Ἦταν 
ἐκεῖνος ποὺ καλλιέργησε κατὰ κύ-
ριο λόγο τὸ ἀντιπαλαμικὸ κλίμα στὸ 
νησί. Διατηροῦσε ἀλληλογραφία 
καὶ μὲ τοὺς τρεῖς προαναρθέντες κυ-
ρίους ἡγέτες τοῦ ἀντιπαλαμισμοῦ, 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐπηρεάστηκε 
ἀποφασιστικά. Ἀπὸ τὸν Βαρλαὰμ 
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ζήτησε λύση ἀποριῶν του σὲ ἐπι-
στημονικὰ ζητήματα. Πολλὰ δὲ 
στοιχεῖα γιὰ τὴ στάση του στὶς ἡσυ-
χαστικὲς ἔριδες μᾶς παρέχουν οἱ 
ἐπιστολὲς τοῦ Γρηγορίου Ἀκινδύνου. 
Ὁ Γεώργιος Λαπίθης ἦταν ἐπίσης 
ἐκεῖνος ποὺ τὸ 1347 κάλεσε τὸν Νι-
κηφόρο Γρηγορᾶ ν’ ἀναλάβει τὴν 
ἡγεσία τοῦ ἀντιπαλαμικοῦ ἀγώνα. 
Συνέγραψε μάλιστα καὶ ἀντιπαλα-
μικὸ ἔργο μὲ τὸν τίτλο «Διαιρέσεις 
τῶν τῆς εὐσεβοῦς πίστεως κεφα-
λαίων». Εἰσηγητὴς τοῦ ἀντιπαλα-
μισμοῦ στὸ νησί, παρὰ ταῦτα, φαί-
νεται ὅτι δὲν ἦταν ὁ Γεώργιος Λα-
πίθης, ἀλλὰ ὁ Κύπριος Ἀρχιεπί-
σκοπος Θεσσαλονίκης Ὑάκινθος. Ὁ 
Ὑάκινθος ἦταν ἐκεῖνος ποὺ προ-
σπάθησε τὸ 1332 νὰ πείσει τὸν Γε-
ώργιο Λαπίθη νὰ στραφεῖ ἐναντίον 
τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.  

Ἰσχυρὴ ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος 
ὅτι ἡ Κύπρος ἀποτελοῦσε βάση τοῦ 
ἀντιπαλαμισμοῦ ἀποτελεῖ καὶ ἕνα 
ἄλλο γεγονός. Σ’ αὐτὴν κατέφυγαν 
τὸ 1358 ὁ ἀντιπαλαμίτης Πατριάρ-
χης Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος Β΄, ὅταν 
ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν θρόνο του ἀπὸ 
τὸν Δαμασκοῦ Παχώμιο, καὶ τὸ 
1368 ὁ ἀντιπαλαμίτης θεολόγος 
καὶ φιλόσοφος Ἰωάννης Κυπαρισ-
σιώτης, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸν θάνατο 
τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ ἀνέλαβε τὴ 
θεωρητικὴ ἡγεσία τῶν ἀντιπαλα-

μιτῶν καὶ κατέστη ὁ διαπρεπέστε-
ρος πολέμιος τῆς διδασκαλίας τοῦ 
Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ κατὰ τὸ 
δεύτερο ἥμισυ τοῦ 14ου αἰῶνος.  

Ὅλα τοῦτα, ὡστόσο, φανερώνουν 
τὴ μία πλευρὰ τῆς πραγματικότη-
τος, ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τοὺς λο-
γίους καὶ τοὺς εὐγενεῖς. Ἀνάμεσα 
στὸν λαὸ τὰ δεδομένα ἦταν διαφο-
ρετικά. Τὸ κλίμα στὴν Κύπρο δὲν 
ἦταν ἀπολύτως ἀρνητικὸ ἀπέναντι 
στὴ θεολογία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ καὶ γενικώτερα ἀπέναντι 
στὴν ἡσυχαστικὴ θεολογία. Παρὰ 
τήν, λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων ἱστο-
ρικῶν συνθηκῶν ποὺ βίωνε ἡ Κύ-
προς, ἄγνοια τοῦ λαοῦ, ἀκόμη καὶ 
ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, γιὰ τὶς 
ἡσυχαστικὲς ἔριδες, ὑπῆρχε στὸ 
νησὶ καὶ μερίδα ὑποστηρικτῶν τῆς 
θεολογίας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ, καθὼς καὶ ἡσυχαστὲς μο-
ναχοί. Σὲ μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Γρηγο-
ρίου Ἀκινδύνου πρὸς τὸν Νικηφόρο 
Γρηγορᾶ ἀναφέρεται, ὅτι ἐκεῖ ποὺ 
κατοικοῦσε ὁ Γεώργιος Λαπίθης 
ἔκανε θραύση ἡ «ἑτεροδοξία», δη-
λαδὴ ὁ παλαμισμός. Ἀναφέρεται σ’ 
αὐτὴν χαρακτηριστικά: «Μεστὴ μὲν 
Ἀντιόχεια καὶ Κύπρος, ἐῶ γὰρ τὰ 
καθ’ ἡμᾶς, μεστὴ δὲ Ἀλεξάνδρεια, 
μεστὴ δὲ καὶ αὐτὴ ῾Ρώμη τῆς τῶν 
ἀσεβημάτων ὑπερβολῆς τῶν τούτου, 
μεστὰ δὲ πάντα»1. 

1 Ἐπιστολὴ XVIII, ἐν: R. GUILLAND, Correspondance de Nicéphore Grégoras, Texte 
édité et traduit, Paris 1927, σσ. 281-282.

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Στὴν Κύπρο, παρὰ τὴ Φραγκο-
κρατία καὶ τὴ φοβερὴ καταπίεση 
ποὺ αὐτὴ ἐσήμαινε, ὑπῆρχαν ὅλες οἱ 
προϋποθέσεις ν’ ἀναπτυχθεῖ ὁ Ἡσυ-
χασμός. Ἂς γίνουμε σαφέστεροι. Ὁ 
Ἅγ. Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος (1134-
1219), αὐτὸς ὁ μεγάλος ἅγιος τῆς 
Κύπρου ποὺ στέκεται ἐπαξίως δί-
πλα στὸν Ἅγ. Σπυρίδωνα Τριμι-
θοῦντος καὶ τὸν Ἅγ. Ἐπιφάνιο Σα-
λαμίνος, ὑπῆρξε ἀναμφιβόλως ἕνας 
πρόδρομος τοῦ Ἡσυχασμοῦ τοῦ 
14ου αἰῶνος. Ὁ τρόπος σκέψεώς του 
καὶ ἡ ὅλη πνευματικότητά του φα-
νερώνουν τὴ συγγένειά του μὲ τοὺς 
μεγάλους ἡσυχαστὲς πατέρες τῶν 
ἑπομένων αἰώνων. Στὰ τέλη τοῦ 13ου 
αἰῶνος, ἐπίσης, ἤκμασε στὴ Βασι-
λεύουσα ἕνα μεγάλο τέκνο τῆς Κύ-
πρου, ὁ Γρηγόριος ὁ Κύπριος, ὁ 
ὁποῖος ἀναδείχθηκε Πατριάρχης 
Κων/πόλεως μόλις ἐννέα χρόνια 
μετὰ τὴν ἑνωτικὴ Σύνοδο τῆς Λυὼν 
(1274). Ὁ Γρηγόριος ὁ Κύπριος 
ὑπῆρξε πηγὴ ἐμπνεύσεως γιὰ τὸν 
Ἅγ. Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, κυρίως 
μὲ τὴ διδασκαλία του περὶ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος καὶ τὴ διάκριση ἀνά-
μεσα στὴν καθ’ ὕπαρξιν ἐκπόρευ-
ση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ μόνου 
τοῦ Πατρὸς καὶ τὴν δι’ Υἱοῦ ἀίδιον 
ἔκφανσιν ἢ ἔκλαμψιν. 

Πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο ἀπο-
τελεῖ καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ μονα-
χισμὸς συνέχισε νὰ ἀκμάζει στὸ νησὶ 

καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Φραγκο-
κρατίας. Ὄχι μόνο δὲν ἐλαττώθηκαν 
οἱ ὀρθόδοξες Μονές, ἀλλὰ ἱδρύθη-
καν καὶ ἄλλες. Ὅπως κατὰ τοὺς 
προηγουμένους αἰῶνες ἔτσι καὶ 
κατὰ τὸν 14ο αἰώνα ὑπῆρχαν στὴν 
Κύπρο ἡσυχαστὲς μοναχοί. Ὁ Ἅγ. 
Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, ἕνας ἐκ τῶν 
σπουδαιοτέρων ἐκπροσώπων καὶ 
θεωρητικῶν τοῦ Ἡσυχασμοῦ, προ-
τοῦ μεταβεῖ στὴ Μονὴ τοῦ Σινᾶ, 
ὅπου ἐκάρη μοναχός, κατέφυγε 
στὴν Κύπρο καὶ ὡς δόκιμος μοναχὸς 
προσκολλήθηκε σ’ ἕναν ἡσυχαστὴ 
μοναχὸ - ἀναχωρητὴ τῆς νήσου. Κι 
ὅλ’ αὐτά, παρὰ τὴ φοβερὴ κατα-
πίεση τοῦ λαοῦ ἐκ μέρους τῶν Λα-
τίνων καὶ τὴν ὀργανωμένη, ὅπως 
ἀναφέραμε πιὸ πάνω, προσπάθεια 
ὑποσκάψεως τῆς θρησκευτικῆς καὶ 
ἐθνικῆς συνειδήσεώς του. Ὁ λαὸς 
τῆς Κύπρου, ὅσες προσπάθειες κι ἂν 
καταβλήθηκαν καὶ ὅσες πιέσεις κι 
ἂν ἀσκήθηκαν, οὐδέποτε ἐκλατινί-
στηκε, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἔτρεφε ἔντο-
να ἀντιλατινικὰ αἰσθήματα.  

Συμπερασματικὰ ν’ ἀναφέρουμε, 
ὅτι ἡ συμμετοχὴ τῆς Κύπρου καὶ 
τῶν τέκνων της στὰ κορυφαῖα αὐτὰ 
γεγονότα τοῦ βυζαντινοῦ κόσμου 
ἀποδεικνύει, ὅτι τὸ νησὶ «παρὰ τὴν 
συνθλιπτικὴν Φραγκοκρατίαν ἐξα-
κολουθεῖ νὰ εἶναι σὰρξ ἐκ τῆς 
σαρκὸς τοῦ Βυζαντίου»2. Ἔστω κι 
ἄν, ὅπως προανεφέρθη, ὁ λοιπὸς 

2 Κ.Π. ΚΥΡΡΗΣ, «Ἡ Κύπρος καὶ τὸ ἡσυχαστικὸν ζήτημα κατὰ τὸν ΙΔ΄ αἰώνα (Εἰσα-
γωγή)», ἐν: Κυπριακαὶ Σπουδαὶ ΚΣΤ΄ (1962), σσ. 21-31.
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ὀρθόδοξος κόσμος θεωροῦσε τοὺς 
ὀρθοδόξους Ἕλληνες τῆς Κύπρου 
σχισματικούς, οἱ δεσμοὶ ἀνάμεσα 
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Κύ-
προ ποτὲ δὲν ἔπαψαν νὰ ὑφίσταν-
ται. Ἀπόδειξη αὐτοῦ τοῦ γεγονότος 
ἀποτελοῦν δύο σημαντικὲς ἐπιστο-
λές: α) Ἡ σωζόμενη σ’ ἕνα χειρό-
γραφο τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους ἐπιστολὴ τοῦ Πα-
τριάρχου Κων/πόλεως, τῆς ὁποίας 
παραλῆπτες εἶναι οἱ «ἐν τῇ περι-
φανεστάτῃ καὶ περιδόξῳ νήσῳ τῇ 
Κύπρῳ εὑρισκόμενοι καὶ οἰκοῦντες 

ἱερωμένοι, ἄρχοντες καὶ ὁ λοιπὸς 
ἅπας τοῦ Κυρίου λαός». Συντάκτης 
αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς εἶναι, κατὰ τὸν 
Καθηγητὴ Δημήτριο Γόνη, ὁ Πα-
τριάρχης Κάλλιστος μεταξὺ τῶν 
ἐτῶν 1361-13643. β) Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ 
Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ πρὸς τοὺς 
ἐπισκόπους Καρπασίας καὶ Ἀμμο-
χώστου, γιὰ νὰ τοὺς ἐνημερώσει 
σχετικὰ μὲ τὶς ἡσυχαστικὲς ἔριδες, 
ἡ ὁποία ἐγράφη τὸ ἔτος 13714. 

Οἱ ̔́ Ελληνες τῆς Κύπρου, λοιπόν, 
ὄχι μόνο κατάφεραν νὰ ἐπιβιώσουν 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Φραγκοκρα-
τίας, ὄχι μόνο κατάφεραν νὰ κρα-
τήσουν ζωντανὴ τὴ θρησκευτικὴ 
καὶ ἐθνικὴ συνείδησή τους, καθὼς 
καὶ τὴ γλώσσα τους, παρὰ τὴ φο-
βερὴ καταπίεση ποὺ ὑπέστησαν, 
ἀλλὰ κατάφεραν νὰ ἐξέλθουν καὶ νι-
κητὲς στὴ διαμάχη τους μὲ τοὺς 
Φράγκους. Μάλιστα περὶ τὰ τέλη 
τοῦ 14ου αἰῶνος καὶ κατὰ τὴ μέχρι 
τὴν ἔλευση τῶν Ἐνετῶν διάρκεια 
τοῦ 15ου αἰῶνος παρατηρήθηκε 
ἀφομοίωση, ἐθνικὴ καὶ ἐν μέρει 
ἐκκλησιαστική, τῶν Φράγκων πρὸς 
τοὺς ἰθαγενεῖς. Ὁ ἑλληνορθόδοξος 
κυπριακὸς λαός, κατὰ ταῦτα, ὄχι 
μόνο νίκησε τοὺς κυριάρχους, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς κατέκτησε.

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΓΟΝΗΣ, «Εἰδήσεις γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κατ’ ἀνέκδοτη 
ἐπιστολὴ Πατριάρχου Κων/πόλεως (μέσα ΙΔ΄ αἰ.)», ἐν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, Πρακτικὰ τοῦ δευτέρου Διεθνοῦς Κυπριολογικοῦ Συνεδρίου, Τόμος 
Β’: Μεσσαιωνικὸν Τμῆμα, Λευκωσία 1986, σσ. 333-350.
4 J. DARROUZÉS, «Lettre inédite de Jean Cantacuzène relative a la controverse pa-
lamite», ἐν: Revue des Études Byzantines XVII (1959), σσ. 9-27. 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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1 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐχά-
ρισε στήν Ἐκκλησία 
ἁγιασμένους πατέρες, 

οἱ ὁποῖοι ἐσφράγισαν τόν 18ο 
καί τόν 19ο αἰώνα μέ τήν φω-
τεινή παρουσία τους, τήν ὀρθό-
δοξη θεολογία τους, τήν αὐστη-
ρή ἀσκητική τους ζωή, τά θεο-
φώτιστα συγγράμματά τους 
καί τίς παραδοσιακές μοναστι-
κές τους ἀρχές. Οἱ πατέρες μᾶς 
αὐτοί ἄφησαν ἀνεξίτηλη τήν 
σφραγίδα τους στήν ἐκκλησια-
στική ζωή μέχρι τίς ἡμέρες 
μας. Ὀνομάσθηκαν σκωπτικά 
«κολλυβάδες» καί ἡ πνευματι-
κή τους δραστηριότητα «κολ-
λυβαδικό κίνημα», ἐπειδή τήν 
ἀφορμή γιά τήν ἐμφάνισί της 
ἔδωσε τό γεγονός ὅτι οἱ μονα-
χοί τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῆς Ἁγίας 
Ἄννης τελοῦσαν τά «μετά κολ-

λύβων» μνημόσυνα τῶν κτιτό-
ρων τοῦ ἀνακαινιζομένου τότε 
καθολικοῦ ναοῦ (Κυριακοῦ) 
τῆς Σκήτης κατά τήν ἡμέρα τῆς 
Κυριακῆς ἀντί τοῦ Σαββάτου. 
Στήν συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας 
ὅμως οἱ «κολλυβάδες» θά πα-
ραμείνουν ὡς «οἱ Φιλοκαλικοί 
Πατέρες τοῦ 18ου καί 19ου 
αἰῶνος» καί τό πολύπλευρο 
ἔργο τους ὡς «Φιλοκαλική Ἀνα-
γέννησις», ὅπως εὔστοχα τούς 
ὀνομάζει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος. Οἱ 
ἐπιφανέστεροι καί γνωστότεροι 
ἀπό αὐτούς τούς πατέρες εἶναι 
ὁ ἅγιος Μακάριος ἐπίσκοπος 
Κορίνθου, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης καί ὁ ἅγιος Ἀθανά-
σιος ὁ Πάριος. 

Λόγῳ τῆς θεολογικῆς τους 
μαρτυρίας, οἱ ἀοίδιμοι «Φιλο-

1. Πηγή: Μηνιαῖο περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, Πειραϊκή Ἐκκλη-
σία, ἔτος 18ο, ἀρ. φύλ. 205, Ἰούνιος 2009. Ἀπό ἱστοσελίδα http://agioritikesmn-
imes.blogspot.com/2013/07/3386-18.html (20/12/21)

Φιλοκαλικοί Πατέρες  
τοῦ 18ου αἰῶνος1  

e 
† Ἀρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη
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καλικοί πατέρες» ὑπέστησαν 
διωγμούς καί ἐξορίες ἀπό τό 
Ἅγιον Ὄρος. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος 
ὁ Πάριος μάλιστα ἀδίκως ἀφο-
ρίσθηκε. Ἐν τούτοις ἡ ἀκούσια 
διασπορά τους, στά νησιά τοῦ 
Αἰγαίου κυρίως, δημιούγησε μία 
θαυμάσια πνευματική κίνησι μέ 
πολλούς καί εὔχυμους καρπούς. 
Τά χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς 
Φιλοκαλικῆς Ἀναγεννήσεως εἶναι 
ἐπιγραμματικῶς τά ἑξῆς: 

α) Ἀνανέωσαν τήν αὐθεντική 
Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, κα-
θώς οἱ ἴδιοι, ἀσκηταί καί θεολό-
γοι ταυτόχρονα, τήν ἐβίωσαν 
καί τήν ἐδίδαξαν μέ τά θεόσο-
φα συγγράμματά τους. 

β) Ἀντιστάθηκαν στήν ἀλλο-
τρίωσι πού προκαλοῦσε ὁ εὐρω-
παϊκός διαφωτισμός μεταξύ τῶν 
Ὀρθοδόξων. 

γ) Στήριξαν στήν Πίστι τούς 
Ὀρθοδόξους λαούς. Ἰσχυρό ἀνά-
χωμα ἔναντι τῆς λατινικῆς προ-
παγάνδας καί τοῦ προτεσταν-
τικοῦ προσηλυτισμοῦ ὑπῆρ-ξε τό 
θεολογικό ἔργο τῶν προκρίτων 
καί μεγάλων «κολλυβάδων» θε-
ολόγων, μέ τό ὁποῖο ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησιολογία εὕρισκε τήν 
ἀπαραίτητη γιά τήν ἐποχή καί τά 
προβλήματά της θεολογική κα-
τοχύρωσι. 

δ) Ἀνεπτέρωσαν τό ἠθικό τῶν 

ὑποδούλων Ὀρθοδόξων καλ-
λιεργοῦντες μαρτυρικό ἦθος. 
Ὕπηρξαν ἀλεῖπται πολλῶν νεο-
μαρτύρων. 

ε) Ἔδειξαν ὅτι μέ τήν πιστό-
τητά τους στήν Ὀρθόδοξο Πα-
ράδοσι δέν καλλιεργοῦσαν τήν 
μισαλλοδοξία καί τόν σκοταδι-
σμό, ὅπως ἐκατηγοροῦντο, ἀλλά 
ἐπιβεβαίωναν τήν διαχρονικό-
τητα τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύμα-
τος. 

στ) Ἔδωσαν ἀπάντησι στά 
αἰτήματα τῶν καιρῶν. Ἀνάμεσα 
σέ αὐτά ἦταν ἡ ἀνάγκη νά ἐπα-
νασυνδεθῆ ὁ «κανών τῆς προ-
σευχῆς» μέ τόν «κανόνα τῆς πί-
στεως», δηλαδή νά ἐπανευρεθῆ 
τό αὐθεντικό λειτουργικό ἦθος. 

ζ) Ἀνέδειξαν νέους ἁγίους 
στήν Ἐκκλησία. Ἡ ἴδια ἡ ζωή 
τῶν «κολλυβάδων» πατέρων 
ἦταν προσανατολισμένη στήν 
προοπτική τῆς κατά Χάριν θε-
ώσεως καί γι’ αὐτό ὠρισμένοι 
ἔδειξαν σημεῖα ἁγιότητος ἤ ἀνε-
κηρύχθησαν ἐπισήμως ἅγιοι, 
ἀλλά καί προέβαλαν μέ τά συγ-
γράμματά τους τήν ἁγιότητα τῶν 
ἁγίων νεομαρτύρων καί συγ-
χρόνων τους ὁσίων ἀνδρῶν. 

Ἡ παρακαταθήκη τῶν ἱερῶν 
αὐτῶν ἀνδρῶν εἶναι πολύτιμη 
καί στίς ἡμέρες μας, καθώς ἡ 
πρόκλησις ἀπό τό παλαιό καί 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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πάντοτε παρόν στήν ἐκκλησια-
στική μας ζωή νεωτερικό ἦθος 
μᾶς ὑποχρεώνει νά μετροῦμε τίς 
ἐνέργειές μας μέ τόν γνώμονα 
τοῦ δικοῦ τους ἤθους. Οἱ ἅγιοι 
«κολλυβάδες» προέταξαν τήν 
θεολογία ἀπό τήν πρακτική 
ζωή. Ἡ θεολογία καί ἡ εὐσεβής 
παράδοσις ἔπρεπε νά καθορί-
ζουν τόν τρόπο τῆς ἐκκλησια-
στικῆς δράσεως. Ἡ ἐποχή τους 
παρουσίαζε συμπτώματα πα-
ρόμοια μέ τήν δική μας. Στίς 
ἡμέρες τους κατόπιν προσκλή-
σεως τοῦ Παροναξίας Ἰωσήφ 
Δόξα καπουτσίνοι ἱερομόναχοι 
ἐξομολογοῦσαν Ὀρθοδόξους πι-
στούς, γεγονός πού προεκάλε-
σε τήν σφοδρή ἀντίδρασι τοῦ 
ἱεροδιακόνου Μακαρίου τοῦ 
Πατμίου. Ἀλλά καί ὁ οἰκουμε-
νικός πατριάρχης Κύριλλος ὁ Ε΄, 
ὁ ὁποῖος μέ τήν συμφωνία τῶν 
πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πλήν 
τοῦ Ἀντιοχείας συνοδικῶς ἀπέρ-
ριψε ὡς ἄκυρο τό λατινικό 
ράντισμα, ἀπομακρύνθηκε ἀπό 
τόν θρόνο του μετά ἀπό ἐνέρ-
γειες μητροπολιτῶν πού δια-
φώνησαν μέ τήν ἀπόφανσί του 
μέ κίνητρα μή θεολογικά καί 
ἀπό σκοπιμότητες. Οἱ ἅγιοι 
«κολυββάδες» εἶχαν ταχθῆ θε-
ολογικῶς ὑπέρ τῆς ἀπόψεως 
τοῦ πατριάρχου Κυρίλλου Ε΄. Οἱ 
συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους, 

ἡ τάσις ἀναγνωρίσεως τοῦ βα-
πτίσματος τῶν ἑτεροδόξων καί 
κάποιες κοινές ποιμαντικῆς φύ-
σεως πρωτοβουλίες μέ τούς 
ἑτεροδόξους, χάριν πρακτικῶν 
σκοπῶν καί ἄλλων σκοπιμοτή-
των, παρακάμπτουν καί σήμε-
ρα τόν «κανόνα τῆς πίστεως». 

Ἐξίσου ἀντίθετη πρός τό 
πνεῦμα τῆς Φιλοκαλικῆς Ἀνα-
γεννήσεως τῶν «κολλυβάδων» 
εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευσις, πού πα-
ρατηρεῖται σέ διαφόρους τομεῖς 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς 
καί ἀλλοιώνει τήν πιστότητά 
μας στό ἀποστολοπαράδοτο 
εὐαγγελικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. 
Οἱ ὅσιοι «κολλυβάδες» πατέρες 
μέ τά φιλοκαλικά κείμενα πού 
ἐξέδωσαν καί μέ τά δικά τους 
θεόσοφα νηπτικά καί ἑρμηνευ-
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τικά συγγράμματα προσέφεραν 
στόν λαό τοῦ Θεοῦ τό ἀναλ-
λοίωτο βίωμα τῆς πατερικῆς 
Παραδόσεως. Στήν Φιλοκαλία, 
τήν ὁποία ἐπεξεργάσθηκαν οἱ 
ἅγιοι Μακάριος Κορίνθου καί 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, κατα-
γράφονται ἡ ἁγιοπνευματικη 
ἐμπειρία καί ἡ ἀπλανής μέθο-
δος τῆς νηπτικῆς ἐργασίας, 
ὅπως τήν ἔζησαν καί τήν ἐδί-
δαξαν μεγάλοι θεολόγοι καί 
ἡσυχασταί πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι τοῦ 
14ου αἰῶνος. Κατά τόν κρίσιμο 
γιά τήν Βυζαντινή αὐτοκρατο-
ρία αὐτόν αἰώνα, τό ἀνθρωπο-
κεντρικό (οὐμανιστικό) ρεῦμα 
τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἀναγεννήσεως 
κατέκλυζε τήν Ὀρθόδοξη Ἀνα-
τολή καί ἀπειλοῦσε μέ ὁριστι-
κή ἀλλοίωσι τό θεανθρωποκεν-
τρικό της ἦθος. Ἡ ἡσυχαστική 
ὅμως θεολογία εἶχε ἐπιτύχει νά 
τό διασώση. Ἐπιπλέον εἶχε δη-
μιουργήσει στούς κουρασμέ-
νους πολιτικά καί κοινωνικά 
Ὀρθόδοξους λαούς ἕνα ἀκμαῖο 
πνευματικό φρόνημα, τό ὁποῖο 
κατά τόν Σεβ. Μαυροβουνίου 
Ἀμφιλόχιο, «δέν ἦταν μόνο 
ὀρθόδοξη θεωρητική ἀπάντησι 
στό σύγχρονό τους φιλοσοφικό 
καί θεολογικό προβληματισμό 
τῆς Δύσεως ἤ τῆς ἀρχαίας ἑλλη-
νικῆς σκέψεως. Ταυτόχρονα 

εἶχε καί συγκεκριμένη ἱστορική 
ἀποτελεσματικότητα, πολύτι-
μη γιά τήν ἐπιβίωσι τῶν ὀρθο-
δόξων λαῶν καί τή διατήρησι 
τῆς καθολικῆς αὐτοσυνειδησίας 
τῆς Ἐκκλησίας στούς καιρούς 
τῶν δεινῶν τῆς τουρκοκρα-
τίας». 

Κατά παρόμοιο τρόπο ἡ Φι-
λοκαλική Ἀναγέννησις τοῦ 18ου 
αἰῶνος, ἡ ὁποία δέν ἀφοροῦσε 
μόνο τήν πλούσια συγγραφική 
παραγωγή τῶν «κολλυβάδων» 
πατέρων ἀλλά καί τήν δημι-
ουργία πολλῶν ἑστιῶν Ὀρθο-
δόξου λατρείας, ἤθους καί βιο-
τής (στά κολλυβάδικα μονα-
στήρια καί γύρω ἀπό ἐκκλη-
σιαστικά πρόσωπα στόν κόσμο), 
προσέφερε στήν Ὀρθόδοξο 
Ἐκκλησία ἰσχυρή προστασία 
ἀπό τήν δυναμική ἐπέλασι τοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ κατά 
τόν 19ον αἰώνα. Οἱ Φιλοκαλικοί 
Πατέρες ἐγνώριζαν πολύ καλά 
τά «φῶτα» τοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
Διαφωτισμοῦ καί διέκριναν 
εὔστοχα ὅτι αὐτός ὁ διαφωτι-
σμός ἀπεμάκρυνε τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τήν προσδοκία καί τήν θέα 
τοῦ ἄκτιστου Φωτός, τοῦ ὁποί-
ου εἶχαν προσωπική καί βιω-
ματική ἐμπειρία. Γι’ αὐτό ὅλη 
τους ἡ προσπάθεια ἦταν νά δια-
σώσουν τόν τρόπο καί τήν μέ-
θοδο τῆς ἡσυχαστικῆς Ὀρθοδό-

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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ξου ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό 
ἐπέτυχαν μέ πολλές θυσίες. 
Καρπός τοῦ ἀγῶνος τῶν εἶναι τά 
χαριτόβρυτα λείψανά τους, τά 
ἀπαραμίλλου ἀξίας δογματικά, 
ποιμαντικά, ἑρμηνευτικά καί 
λειτουργικά τους ἔργα, τά μο-
ναστήρια τους. Τά κολλυβαδικά 
μοναστήρια ἐπί δύο αἰῶνες κρά-
τησαν τήν παράδοσι τῶν ἁγια-
σμένων κτιτόρων τους. Οἱ κα-
τανυκτικές ἀγρυπνίες τοῦ Πα-
παδιαμάντη καί τοῦ Μωραϊτίδη 
στόν ἅγιο Ἐλισαῖο τῆς Πλάκας, 
ἡ ἀφανής στά μάτια τῶν «φω-
τισμένων» λάτρεων τῆς εὐρω-
παϊκῆς σοφίας λατρευτική καί 
ποιμαντική δραστηριότης τοῦ 
ἁγίου πάπα-Πλανᾶ, ὁ ὅσιος 
Ἀρσένιος τῆς Πάρου, ὁ στρατη-
γός Μακρυγιάννης, ἦταν ἡ ὥρι-
μη συνέπεια τῆς προηγηθείσης 
Φιλοκαλικῆς Ἀναγεννήσεως. Ἡ 
ὁλοφώτεινη παρουσία τοῦ ἁγί-
ου Νεκταρίου καί ἡ ὑπ’ αὐτοῦ 
ἀνασύστασις τοῦ γυναικείου μο-
ναχισμοῦ στήν Ἑλλάδα, καθώς 
καί ἡ λαμπρή σειρά τῶν ἁγίων 
μορφῶν τοῦ 20ου αἰῶνος, ἦταν 
ἐπίσης καρπός τοῦ φιλοκαλικοῦ 
ἤθους. Ἡ ἀναγέννησις τῆς ἡσυ-
χαστικῆς ζωῆς στήν Ρουμανία 
καί τήν Ρωσία μέ τόν ὅσιο Παΐ-
σιο Βελιτσκόφσκυ καί τούς με-
γάλους στάρετς μαρτυρεῖ τήν 
οὐσιαστική σημασία πού εἶχε ἡ 
Φιλοκαλικη Ἀναγέννησις τοῦ 

18ου αἰῶνος γιά τούς Ὀρθοδό-
ξους τοῦ Βορρᾶ, οἱ ὁποῖοι ὑπέ-
στησαν καί ἄντεξαν τήν ἀθεϊ-
στική λαίλαπα τοῦ 20οῦ αἰῶνος. 
Οἱ νεομάρτυρες καί ὁμολογηταί 
στήν Ρωσία, τήν Σερβία, τήν 
Ρουμανία εἶναι καρπός τῆς ἡσυ-
χαστικῆς παραδόσεως πού με-
ταλαμπαδεύθηκε ἐκεῖ ἀπό τόν 
ἱερό Ἄθωνα διά τῶν ἐπιγόνων 
τῶν «κολλυβάδων» πατέρων. 

Ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννησις 
δέν εἶναι μόνον ἱστορία. Εἶναι 
κυρίως τρόπος Ὀρθοδόξου ζωῆς 
καί μήνυμα Ὀρθοδόξου φρονή-
ματος. Εἶναι ἐπίσης πρόσκλησις 
πρός ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους 
τοῦ 21ου αἰώνα νά μένουμε πι-
στοί σέ ὅ,τι παρελάβαμε ἀπό 
τούς ἁγιασμένους «κολλυβά-
δες» πατέρες ὡς Ὀρθόδοξο 
ἐκκλησιαστικό δόγμα καί Ὀρθό-
δοξο ἐκκλησιαστικό ἦθος. Τούς 
εὐχαριστοῦμε καί τούς παρα-
καλοῦμε νά μᾶς βοηθήσουν μέ 
τήν εὐχή τους καί τήν πρεσβεία 
τους πρός τόν Ἅγιον Θεόν νά τι-
μήσουμε τούς ἀγῶνες τους μέ 
τήν συνέπειά μας στήν ἱερά 
τους παρακαταθήκη, τώρα πού 
νέες προκλήσεις ξενόφερτων καί 
δελεαστικῶν «διαφωτισμῶν» 
ἀπειλοῦν νά ἀνακόψουν καί τήν 
ἰδική μας πορεία πρός τό ἀλη-
θινό Φῶς τῆς ἀνεσπέρου Βασι-
λείας τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
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Α. Παλαιά Διαθήκη 
Ἡ Ἁγία Γραφή ἀποτελεῖ τήν 

κυριότερη πηγή ἔμπνευσης τῶν 
ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 
Κύριος σκοπός τῆς ἑρμηνευ-
τικῆς προσέγγισης καί σχολια-
σμοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐκ μέ-
ρους τῶν ἁγίων πατέρων, ἦταν 
πάντοτε ἡ πνευματική μόρφωση 
τῶν πιστῶν μέ σκοπό τή σωτη-
ρία τους. Ἄν ἀνατρέξουμε στούς 
πρώτους αἰῶνες τοῦ μοναχι-
σμοῦ, θά δοῦμε ὅτι ἦταν βασική 
προϋπόθεση νά γίνει κάποιος δό-
κιμος σέ μία σκήτη ἤ ἕνα μονα-
στήρι, ἐάν γνώριζε ἀπ’ ἔξω ὁλό-
κληρα χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γρα-
φή1. Ἔτσι ἡ μελέτη τῆς Βίβλου 
καί ἡ προσπάθεια ἑρμηνείας 
της ἦταν ἀναπόσπαστο μέρος τῆς 

ζωντανῆς ἐμπειρίας τῶν ἁγίων.  
Δέν ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ ἀπάν-

τηση τῆς νηπτικῆς πρακτικῆς 
καί στάσης μέσα ἀπό τά κείμε-
να τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ φι-
λόθεη καί νηπτική στάση ζωῆς 
ἦταν κάτι πού φαίνεται καί τότε 
μέσα ἀπό τήν ἀγαθή προαίρεση 
τοῦ ἀνθρώπου νά ἀναζητήσει καί 
νά βρεῖ τόν Θεό δημιουργό, συ-
νοδοιπόρο καί συμπαραστάτη 
τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ Του. Εἶναι ἡ 
ἐνδότερη πνευματική ἔκφραση 
τῶν δικαίων καί ἀγαθῶν ἀνθρώ-
πων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού 
ἀγωνίζονται νά κρατήσουν ἀνό-
θευτη καί ἄσπιλη τή Διαθήκη πού 
σύναψε μαζί μέ τούς προπάτο-
ρες τοῦ Ἰσραήλ ὁ Θεός.  

Ἐνδεικτικά, μέσα ἀπό τή Σο-

1 Βλ. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Οἱ βυζαντινοί ἀσκητικοί καί πνευματικοί πατέ-
ρες, σελ. 213.

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Οἱ ἀπαρχές τῆς ἡσυχαστικῆς  
καί νηπτικῆς παράδοσης   
μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή  

e 
Πρωτ. Σωκράτη Ἀνδρέου 

Θεολόγου
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φιολογική Γραμματεία τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης2, προβάλλεται ἡ 
ζωντανή καί παραστατική 
ἔκφραση τοῦ πιστοῦ Ἰσραηλίτη 
πού ζητᾶ καί ἐπιθυμεῖ νά βρεῖ 
καί νά συναντήσει τή λαμπρή καί 
ἀμάραντη σοφία τοῦ Θεοῦ, δήλ, 
τόν ἴδιο τόν Θεό, ἤ ὅπως ἑρμη-
νεύεται στήν Πατερική Θεολογία, 
τόν ἴδιο τόν (ἄσαρκο τότε) Λόγο 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ προσπάθεια 
καρποφορεῖ καθώς αὐτή ἡ σοφία 
τοῦ Θεοῦ «εὐχερῶς θεωρεῖται 
ὑπό τῶν ἀγαπώντων αὐτήν». 
Χαρακτηριστικό στοιχεῖο τοῦ 
νηπτικοῦ ἀνθρώπου, σύμφωνα μέ 
τή Σοφία Σολομῶντος, παρόλο 
τόν κόπο, τήν προσπάθεια καί 
τήν ἀγρυπνία πού κάνει ὁ πιστός 
ἄνθρωπος, ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, 
δηλ. ἡ ἴδια ἡ παρουσία τοῦ 
Θεοῦ, εἶναι ἤδη ἀποκεκαλυμμέ-
νη καί παροῦσα μέσα του καί 
γύρω του καθώς καί αὐτός ὁ 
Θεός συνεχῶς βρίσκεται ἀδια-
λείπτως μαζί μέ τόν ἄνθρωπο 
πού τόν ἐνθυμεῖται καί τόν πο-
θεῖ: «ὅτι τούς ἀξίους αὐτῆς 
αὔτη περιέρχεται ζητοῦσα καί ἐν 
ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς 
εὐμενῶς καί ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ 
ὑπαντᾶ αὐτοῖς».  

Αὐτή ἡ ἀμφίπλευρη καί ἀμοι-

βαία συνάντηση ἀνθρώπου καί 
Θεοῦ ἔχει ὡς βασική ἀρχή της 
τήν ἀληθινή ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώ-
που, ἡ ὁποία γίνεται μέσα στή 
ζωή του πραγματική σπουδή 
καί παιδεία καθώς μέ τή νήψη 
καί τήν ἐγρήγορση, μορφώνει καί 
καλλιεργεῖ μέσα του τήν ἀρετή 
τῆς Ἀγάπης. Αὐτή ἡ Ἀγάπη συ-
νέχει καί χαρακτηρίζει τή σχέση 
του μέ τόν Θεό καί τήν τήρηση 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Μωσαϊκοῦ Νό-
μου. Ἡ δέ ἀγάπη τοῦ νόμου δέν 
εἶναι ἐπιδερμική ἤ τυπολατρική, 
ἀλλά ζωντανή καί οὐσιαστική 
καθώς δι’ αὐτοῦ  (τοῦ Νόμου) 
προσέχει νά διατηρεῖ ἄφθαρτη 
τήν ἐγγύτητά του μέ τόν Θεό.  

Ἐπιπλέον, ἀρκετοί ἀπό τούς 
Ψαλμούς τοῦ Δαυίδ περιέχουν 
στοιχεῖα τῆς νηπτικῆς διάθεσης 
τοῦ ἀνθρώπου νά καθαρίσει τήν 
ψυχή του καί νά προσπαθεῖ νά 
τήν διατηρεῖ ἀνόθευτη μέσα ἀπό 
τίς πονηρές καί διαπλεκόμενες 
περιπέτειες τῆς ζωῆς. Ἡ ἐμπει-
ρία τῆς Θείας παρουσίας δέν 
εἶναι σέ καμία περίπτωση ἀμφι-
βαλλόμενη στή ζωή τοῦ/τῶν συγ-
γραφέα/ων τῶν ψαλμῶν. Ἀντί-
θετα πρόκειται γιά ἄνθρωπο 
ἐνάρετο, δίκαιο καί φιλόθεο κα-
θώς ὁμολογεῖ τήν ἀνάγκη του νά 

2 Σοφ. Σολ. στ΄, 12-19.
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ξεδιψάσει τήν πνευματική του 
δίψα ἀπό τήν παρουσία καί τή 
νοερά δύναμη τοῦ Θεοῦ, μάλιστα 
μέσα ἀπό κοπιώδη καί ἐπίπονη 
προσπάθεια3. Ὁμολογεῖ τό ἀσύγ-
κριτο μεγαλεῖο τοῦ ἐλέους τοῦ 
Θεοῦ στή ζωή του, σέ σχέση μέ 
ὁποιαδήποτε ἄλλη ὕπαρξη. 
Αὐτός ὁ λόγος ἐκφράζεται ὡς 
αἶνος, εὐχαριστία καί δοξολογία 
ὥστε λογικά καί νοερά «τά χεί-
λη μου ἐπαινέσουσι σέ». Αὐτή ἡ 
εὐαρέσκεια ὅμως δέν εἶναι στιγ-

μιαία, οὔτε παροδική, ἀλλά μία 
ἀτελεύτητη εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ 
ὅλη του τή ζωή. Γίνεται στάση 
τοῦ σώματος πού προκρίνει τήν 
ἐλευθερία τοῦ πνεύματος καθώς 
ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός τοῦ 
Θεοῦ εἶναι συνεχῶς μέσα στήν 
προσευχητική διάθεση καί ἐνα-
τένιση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς 
τοῦ ἀνθρώπου: «Οὕτως εὐλογή-
σω σέ ἐν τῇ ζωῇ μου καί ἐν τῷ 
ὀνόματί σου ἀρῶ τάς χεῖράς 
μου».  

Ἐτούτη ἡ στάση ζωῆς συγκι-
νεῖ καί συγκλονίζει σύνολη τήν 
ψυχοσωματική ὕπαρξη τοῦ 
ἀνθρώπου ἀφοῦ ὅπως λέει ὁ 
ψαλμωδός ἡ ψυχή του καί τά 
σπλάχνα του πληροῦνται μέ 
«ποιότητα» (πνεύματος) καί τά 
χείλη του μέ ἀγαλλίαση χαρᾶς 
καί εὐφροσύνης. Ἡ μνήμη τοῦ 
Θεοῦ δέν σταματάει οὔτε ὅταν 
ἔρθει ἡ ὥρα τῆς κατάκλισης καί 
τῆς ξεκούρασης, ἀλλά συνεχίζε-
ται ἀκαταπαύστως ἡ μελέτη 
τοῦ Θείου λόγου μέ σκοπό νά 
παραμείνει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώ-
που προσκολλημένη στήν εὐχά-
ριστη παρουσία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή 
ἡ νηπτική διάθεση δέν σκοπεύει, 
οὔτε στοχεύει σέ κάποια ἀντι-
μισθία, καθότι ἡ παρουσία τοῦ 

3 Ψαλμ.62, 1-9.

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Θεοῦ εἶναι ἤδη δεδομένη καθώς 
λέει ὁ ψαλμωδός: «ἐν τῇ σκέπῃ 
τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσο-
μαι». Ἔτσι ἡ δίψα τοῦ Θεοῦ, 
εἶναι ἀφενός ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώ-
που νά γεμίσει μέ τήν παρουσία 
τῆς χάρης Του στή ζωή του, εἶναι 
ἀφετέρου καί δῶρο τοῦ Θεοῦ σ’ 
αὐτούς πού φιλότιμα καί τα-
πεινά γίνονται δοχεῖα γιά νά 
εἰσέλθει σ’ αὐτούς ἡ Θεία Χάρη, 
προτοῦ κἄν τό αἰτηθοῦν…    

Ἡ ἀκατάπαυστη προσευχητι-
κή διάθεση προβάλλει σίγουρα 
ὡς κραυγή ἀγωνίας καί στε-
ναγμοῦ πρός τόν Πανάγαθο 
Θεό4. Ἐξωτερικεύοντας ὁ πιστός 
τόν ἐσώτερο ἑαυτό του, ὁμολο-
γεῖ τήν ψυχική ταραχή πού 
αἰσθάνεται («ἐν ἐμοί ἐταράχθη 
ἡ καρδία μου»), ἀπό τίς ἀλλό-
τριες παρεμβάσεις τοῦ πονηροῦ, 
καί προσκαλεῖ ἄμεσα καί κατα-
λυτικά τήν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ 
ὥστε ἀφενός νά ἀκούσει τά 
αἰτήματά του καί ἀφετέρου νά 
τόν λυτρώσει ἀπό τό κακό. Ἡ 
παροῦσα κατάσταση κλονίζει 
τόν ψυχικό καί πνευματικό κό-
σμο τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος τε-
λικά ἐνθυμεῖται «τίς ἀρχαῖες 
ἡμέρες» καί «τή μελέτη τῶν 

ἔργων τοῦ Θεοῦ», μέσα ἀπό τά 
ὁποία ἐκτιμάει πλέον σημαντικά 
τήν προγενέστερη ἁγνή καί φι-
λόθεη βιοτή του. Ἡ πτώση στήν 
ἁμαρτία («ἐταπείνωσεν εἰς γῆν 
τήν ζωήν μου») καί τά τραγικά 
ἀποτελέσματά της («ἐκάθισε μέ 
ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος· 
καί ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμέ τό πνεῦμά 
μου») γίνονται ἡ αἰτία τῆς βα-
θύτερης μεταστροφῆς τοῦ νοῦ 
καί τῆς καρδιᾶς του πρός τίς 
θεῖες δωρεές πού ἔλαβε ἀπό τόν 
Θεό. Ἡ κραυγή ἀγωνίας, γίνεται 
ἀκόμη πιό ἐπιτακτική καί ζωη-
ρή ἀφοῦ ὁ πνευματικός του κό-
σμος τόν ἐγκαταλείπει, ἐνῶ ἡ 
ἀποκλίνουσα πορεία πρός τόν 
Ἅδη, διατρανώνει τό δράμα τοῦ 
χάσματος πού διερράγη στήν 
προσωπική σχέση τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τόν Θεό. Ὁ ψαλμωδός, ζητά-
ει νά βρεῖ καί νά γνωρίσει τήν 
ὁδό στήν ὁποία πρέπει νά μα-
θητεύσει («Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν 
τό θέλημά σου, ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός 
μου») ὥστε νά διάγει τήν ψυχή 
του μέ ἀσφάλεια μέσα στό ἔλε-
ος καί τήν ἐλπίδα τῆς ἀγαθότη-
τος τοῦ Θεοῦ.  

(συνεχίζεται)

4 Ψαλμ. 142, 1-12.
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Ἄς προχωρήσωμε σέ ἕνα 
ἄλλο στοιχεῖο, πού ἔχει 
σχέσι μέ τήν ἐγρήγορ-

σι καί τήν χαρά καί εἶναι ὁ κα-
νόνας. Αὐτό εἶναι τό καθημερι-
νό φαγοπότι τοῦ ἀνθρώπου, στήν 
γλώσσα δέ τῶν ἀσκητικῶν Πα-
τέρων ἀποκαλεῖται «λειτουρ-
γία». Ὅταν οἱ ἀσκητικοί Πατέ-
ρες ὁμιλοῦν περί λειτουργίας, δέν 
ἐννοοῦν τήν θεία λειτουργία. 
Αὐτήν σπανίως τήν εἶχαν. Θεία 
μετάληψι μπορεῖ νά εἶχαν συ-
χνότερα, ἀλλά λειτουργίες εἶχαν 
ἀραιά, καί μάλιστα οἱ ἀσκηταί. 
Τήν καθημερινή τους ὅμως λει-
τουργία, δηλαδή τόν κανόνα 
τους δέν τόν παρέλειπαν ποτέ, 
διότι ὁ κανόνας εἶναι ἡ ὥρα τῆς 
ἰδιαίτερης πάλης μέ τόν Θεόν. 
Τότε μπορεῖ κανείς νά κερδίζη 

τόν Θεόν ἤ νά τόν χάνη.1 
Ὁ κανόνας εἶναι ὁ τρόπος καί 

τό ποσόν καί τό ποιόν τῆς ἀγρυ-
πνίας τοῦ κάθε μοναχοῦ. Προ-
φανῶς, δέν ἐννοοῦμε τίς κοινές 
ἀγρυπνίες στόν ναό. Ἐκεῖνες 
εἶναι κάτι ἄλλο, μία κοινή πα-
ράστασις ἐνώπιόν του Θεοῦ. Ὁ 
κανόνας εἶναι ἡ ἀγρυπνία πού 
κάνομε κάθε ἡμέρα στό κελλί 
μας, εἶναι τό μεδούλι τῆς ὑπάρ-
ξεώς μας, τό λεπτότερο καί τό 
σοβαρώτερο μέρος τῆς μονα-
στικῆς ζωῆς· δείχνει ἐάν ἔχωμε 
Θεόν ἤ δέν ἔχωμε, ἄν ἔχωμε διά-
θεσι νά τόν ἀποκτήσωμε ἤ ὄχι. 

Ὅποιος δέν ἔχει κανόνα, 
ἀσφαλῶς αὐταπατᾶται ὅτι ἔχει 
Ἅγιον Πνεῦμα. Δέν ὑπάρχει 
Ἅγιον Πνεῦμα «ἐνεργοῦν καί λα-
λοῦν ἐν ἡμῖν», ἐφ’ ὅσον δέν 
ἔχομε νυκτερινή ζωή. Καί ἐάν δέν 

1. Ἀπό τήν ἱστοσελίδα https://www.pemptousia.gr/2019/06/o-kanonas-ke-i-
prosefchi-sti-zoi-tou-askiti-christianou/  (7/10/21).

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Ὁ Κανόνας καί ἡ προσευχή    
στή ζωή τοῦ ἀσκητῆ χριστιανοῦ1  

e 
† Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου
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ὑπάρχουν οἱ κα-
τάλληλες προϋπο-
θέσεις γιά νυκτερι-
νή ζωή, τουλάχιστον 
πρέπει νά ὑπάρχη ὁ 
πόθος καί ἡ λαχτά-
ρα νά τίς δημιουρ-
γήσωμε, ὥστε κά-
ποτε νά ἔχωμε 
αὐτή τήν νυκτερινή 
ζωή. Ὁ Θεός θά δῆ 
τόν πόθο καί θά 
μᾶς τόν πραγμα-
τώση. 

Πότε ὅμως θά 
κάνωμε τόν κανόνα 
μας καί πότε θά 
ἀναπαυώμαστε ; 
Ὑπάρχει μεγάλη ποικιλία ὡς πρός 
τό θέμα τῆς ἀναπαύσεως. Πολλοί 
Πατέρες κοιμοῦνταν λίγο τό πρωί, 
ἄλλοι λίγο τό βράδυ, ἄλλοι μία 
ὥρα τό εἰκοσιτετράωρο. Ἄλλοι 
ὅμως κοιμοῦνταν τρεῖς ὧρες, ἄλλοι 
ἔξι ὧρες, ἄλλοι ἑπτά ὧρες, ἀνά-
λογα μέ τήν προσωπική ἀντοχή 
καί τόν τρόπο ζωῆς τους καί μέ 
τήν ἀγωγή πού εἶχαν λάβει. Τό βέ-
βαιο εἶναι ὅτι αὐτή ἡ λειτουργία 
φέρνει τόν φωτισμό στήν ψυχή καί 
τήν ἕνωσι μέ τόν Θεόν. Στήν 
ἀγρυπνία φωτίζεται ὁ ἄνθρωπος, 
καθαρίζεται ἡ διάνοιά του, φεύ-
γουν οἱ λογισμοί, μένει μόνος του 
ὁ νοῦς, ὅποτε μπορεῖ νά ἀναπε-
τάννυται, νά ἀνέχεται πρός τόν 

Θεόν, νά τόν χαίρεται, 
νά τόν ἀγαπᾶ, νά τόν 
γνωρίζη, διότι εἶναι 
πλέον ὁ Θεός του καί 
ὄχι κάποιος ἄγνω-
στος Θεός. Βεβαίως, 
ὅσο ἄγνωστος καί νά 
εἶναι ὁ Θεός μας, δέν 
θά ἐγκαταλείψωμε 
τήν ἀγρυπνία μας. 
Θά κουρασθοῦμε, θά 
ταλαιπωρηθοῦμε, γιά 
νά ζήσωμε μαζί του. 

Ἐάν οἱ ἀρχαῖοι 
Ἀθηναῖοι εἶχαν βωμό 
ἀφιερωμένο «τῷ 
ἀγνώστῳ Θεῷ», πόσο 
μᾶλλον ἔχομε ἐμεῖς. 

Γιά νά λέμε τήν ἀλήθεια, γιά τούς 
πιό πολλούς ἀνθρώπους ὁ Θεός 
εἶναι ἄγνωστος, πέρα ἀπό τά 
σύννεφα, μέσα στόν γνόφο. Εἶναι 
ἕνας Θεός πού δέν τόν ζοῦμε, δέν 
τόν νοιώθομε, δέν τόν ξέρομε. Γι’ 
αὐτό ἀκριβῶς καί ἡ πνευματική 
μας ζωή εἶναι δύσκολη. Γι’ αὐτό 
καί δέν μποροῦμε νά ἀδολε-
σχοῦμε στήν ἀγρυπνία μας, γι’ 
αὐτό δέν μποροῦμε νά καθίσωμε 
περιορισμένοι στήν λατρεία. Δέν 
νοιώθομε τόν Θεόν, δέν τόν ξέρο-
με, δέν τόν ἀγαποῦμε, ὁ Θεός δέν 
μᾶς συγκινεῖ, δέν σημαίνει τίπο-
τε γιά μας. Ἡ προσευχή καί ἡ 
ἀγρυπνία τῶν περισσοτέρων 
ἀνθρώπων, καμιά φορᾶ καί τῶν 
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μοναχῶν, εἶναι ἕνα πηχτό σκοτά-
δι. 

Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ φωτισμός τῆς 
ψυχῆς καί ἡ ἕνωσις μέ τόν Θεόν, 
δηλαδή ἡ οἰκειοποίησις τοῦ προ-
σωπικοῦ Θεοῦ γίνεται κατ’ αὐτές 
τίς ὧρες. Εἶναι σκληρές ὧρες, ἐπει-
δή εἴμαστε χωρίς Θεόν καί κα-
λούμεθα νά τόν ἀποκτήσωμε. Ὁ 
Θεός ὅμως ὑπάρχει. Ξέρομε ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι στό εἶναι μας, στήν 
ἀτμόσφαιρα, στό μοναστήρι, εἶναι 
πανταχοῦ παρών. Ἐν τούτοις, 
ἐμεῖς ζοῦμε ὡς «ἄθεοι ἐν τῷ 
κόσμῳ», δέν διαφέρομε οὔτε ἀπό 
τούς ἁμαρτωλούς οὔτε ἀπό τούς 
τελῶνες οὔτε ἀπό τίς πόρνες οὔτε 
ἀπό τούς ἐγκληματίες. Μπορεῖ νά 
ἔχωμε «ἅπασαν τήν δικαιοσύνην», 
ἀλλά τό θέμα εἶναι: ἔχω προσω-
πικόν Θεόν ἐγώ; ὑπηρετῶ τόν 
Θεόν; τόν εἶδα; τόν κατάλαβα; μέ 
φώτισε ἐμένα ὁ Θεός; Ὄχι τί μου 
εἶπε στό ὄνειρό μου, στό ὄνειρο 
πού κάνω ἐγώ, ἀλλά ποιά μετο-
χή ἔχει ἡ ὑπαρξίς μου στήν ζωή 
τοῦ Θεοῦ. 

Ἐπειδή, κατά κανόνα, μᾶς λεί-
πει ὁ Θεός, ἀναγκαζόμαστε νά κα-
ταλάβωμε ὅτι ἡ προσευχή μας θά 
εἶναι μία ἄσκησις, ἕνας ἀγώνας. 
Ὅπως βάζομε τήν ἐσχάρα στά 
κάρβουνα καί τοποθετοῦμε ἐπά-
νω τό κρέας, γιά νά τό ψήσωμε, 
καί βλέπομε νά χύνεται τό αἷμα 
του καί ὀσφραινόμεθα τήν μυρω-

διά του, ἔτσι ἀκριβῶς καί ὁ κα-
νόνας μᾶς εἶναι ἡ ἐσχάρα πάνω 
στήν ὁποία ξηροψηνόμαστε· εἶναι 
ἡ θυσία τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ ἄσκη-
σίς μας ἡ ὀδυνηρή, τό δόσιμο τῆς 
νύκτας μας, τῆς χθαμαλῆς ζωῆς 
μας, τῆς ἁμαρτίας μας, τοῦ ἱεροῦ 
πόθου μας στόν Θεόν. Ὅλα τά βά-
ζομε ἐκεῖ, καί ἔτσι γινόμαστε 
θύμα τοῦ Χριστοῦ. Ἄν ὅμως ἐγώ 
δέν ζῶ τόν Θεόν, τουλάχιστον ἄς 
θυσιάζωμαι γι’ αὐτόν τόν Θεόν καί 
ἄς στέκωμαι ἔτσι ἐνώπιόν του. Ὁ 
Θεός βλέπει αὐτή τήν θυσία, τό ὅτι 
γίνομαι ἕνας μάρτυς ἐνώπιόν Του. 
«Ἀγάγετε μοί τούς μάρτυρας», λέ-
γει ὁ Κύριος. Ἔτσι, γίνομαι καί 
ἐγώ ἕνας μάρτυς, τόν ὁποῖον προ-
σάγει ἡ Ἐκκλησία στήν ἐσχάρα, σέ 
ἐκεῖνο τό συγκεκριμένο κελλί 
μέσα στό σκοτάδι μου, στήν πίκρα 
μου, στήν ἀορασία μου, στήν 
ἀκατανοησία μου, στήν ἀγνωσία 
μου, θυσιάζομαι γιά τόν Θεόν. 

Ἐπειδή ὁ κανόνας εἶναι τό 
κέντρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, 
βλέπομε ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας συνιστοῦν πολλούς τρόπους 
ἀγρυπνίας, ὁ καθένας ἀνάλογα μέ 
τό πνεῦμα του, τόν τόπο καί τόν 
χρόνο στόν ὁποῖο ζῆ. Ἄλλος κάνει 
ὅλη τήν νύκτα ὀρθοστασία. Ἄλλος 
διαβάζει Ψαλτήρι, ἄλλος λέγει 
μόνον τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησον μέ», ἄλλος διαβάζει γο-
νατιστός τήν Ἁγία Γραφή ἐπί δύο, 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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τρεῖς ὧρες, ἄλλος ὄρθιος· ἄλλος 
διαβάζει ἐνώπιον τῶν εἰκόνων 
τήν Παλαιά Διαθήκη ἤ τό Εὐαγ-
γέλιο ἤ τούς ψαλμούς. Ὁ καθείς 
κάνει ὅ,τι μπορεῖ. Ἄλλος ἐργάζε-
ται, κουβαλάει πέτρες. Χίλιους δύο 
τρόπους ἐφευρίσκουν, οὕτως ὥστε 
νά ξεπεράσουν τό ἀδιαπέραστο 
τεῖχος πού ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ 
αὐτούς καί στόν Θεόν. Στό κοι-
νόβιο, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀγρυπνία 
μας, πρέπει νά βρισκώμαστε σέ 
ἕνα κοινό σημεῖο, γιά νά συναν-
τιώμαστε. Στό κοινό αὐτό σημεῖο, 
ἄλλος μπορεῖ νά εἶναι πιό ψηλά 
καί ἄλλος πιό χαμηλά, ἀνάλογα μέ 
τήν εἰσδοχή τοῦ Πνεύματος στόν 
νοῦ καί στήν καρδιά του, ἀνάλο-
γα μέ τήν ἀγωνιστικότητα καί τήν 
χωρητικότητά του. 

Ἀλλά ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ 
διάρκεια τῆς καθημερινῆς ἀγρυ-
πνίας μας; Ἡ ἀγρυπνία πρέπει νά 
διαρκῆ ὅσο τό δυνατόν περισσό-
τερο, ἀρχίζομε ὅμως μέ μία ὥρα, 
μετά πᾶμε στίς δύο, στίς τέσσε-
ρις, στίς πέντε ὧρες. Αὐτό ἔρχε-
ται φυσιολογικά, ἐξοικειώνεται ὁ 
ὀργανισμός. Ὅπως ἐξοικειώνεται 
ὁ ἄνθρωπος μέ τήν φτώχειά του 
καί δέν μπορεῖ νά κάνη στόν 
πλοῦτο, ἤ μέ τόν πλοῦτο καί δέν 
μπορεῖ νά κάνη στήν φτώχεια, ἤ 
μέ τό χωριό καί δέν μπορεῖ νά 
κάνη στήν πόλι, ἔτσι ἀκριβῶς συμ-
βαίνει καί μέ τήν ἀγρυπνία. Βε-

βαίως δέν θά ὑποφέρωμε, ἀλλά θά 
κουρασθοῦμε λιγάκι· διότι πῶς 
ἀλλοιῶς ἀπό τήν χοντροκοπιά 
μας, ἀπό τήν ραθυμία μας καί τήν 
ὑπνηλία μας, θά φθάσωμε στήν 
κατάστασι τοῦ στρουθίου ποῦ 
ἀγρυπνεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Πῶς 
ἀπό ἄνθρωποι θά γίνωμε ἅγιοι; 
Τά μάτια μας θά πρησθοῦν, θά 
πονέσουν. Ὅλα ὅμως αὐτά θά γί-
νουν ἐξελικτικά, δέν θά γίνουν 
ἀμέσως. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἔκαναν πάρα πολλές δοκιμές, 
γιά νά μπορέσουν νά συνηθίσουν 
στήν ἀγρυπνία. Δέν μέ ὑποχρεώ-
νει κανένας νά ἀγρυπνῶ καί μετά 
νά σπάω καί νά μήν μπορῶ νά ξε-
κουράζωμαι ἤ νά μήν μπορῶ νά 
κάνω τήν δουλειά μου ἤ νά 
κοιμᾶμαι ὅλη τήν νύκτα στήν 
καρέκλα καί νά ταλαιπωροῦμαι. 
Ὁ Θεός δέν εἶναι σωματοκτόνος 
οὔτε ψυχοκτόνος. Ὁ Θεός εἶναι 
ζωοδότης, σωτήρας. Σκοτώνει τά 
πάθη μας, ὄχι ἐμᾶς τούς ἴδιους. 

Ἐπίσης, διαφέρει καί ἡ ὥρα 
πού κάνομε τήν ἀγρυπνία. Ἄλλοι 
ἀπό τούς Πατέρες προτιμοῦσαν 
νά συνεχίσουν τήν ἡμέρα τους μέ 
τήν ἀγρυπνία καί νά ξεκουρα-
σθοῦν τίς πρωινές ὧρες. Ἄλλοι, οἱ 
περισσότεροι, ἔκαναν τό ἀντίθε-
το. Ξεκουράζονταν καί ἐν συνέ-
χεια φρέσκοι ἔκαναν τήν ἀγρυπνία 
τους. Ἄλλοι κοιμοῦνταν λίγο, 
ἀγρυπνοῦσαν καί ἐν συνέχεια 
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πάλι ξεκουράζονταν λίγο. Ὁ κα-
θένας μπορεῖ νά ἔχη τόν τρόπο 
του. Πάντως, αὐτό πού προσι-
διάζει περισσότερο στό δικό μας 
πλαίσιο εἶναι, νά προτιμᾶμε τίς 
ὧρες τίς μεσονύκτιες ἤ τίς μετα-
μεσονύκτιες. 

Τό νά συνεχίσης τήν ἡμέρα σου 
μέ τήν ἀγρυπνία εἶναι πολύ εὔκο-
λο. Αὐτό τό κάνουν καί οἱ φοιτη-
τές, καί οἱ μαθητές, καί οἱ καθη-
γητές, καί οἱ ἐργοστασιάρχες, 
καί οἱ ἐργάτες. Ἔτσι κάνει ὅλος 
ὁ κόσμος. Μπαίνεις καί σύ μαζί 
μέ τήν κοσμική ἐργατιά ἤ τόν φοι-
τητόκοσμο, μαζί μέ τούς παλιούς 
φίλους σου. Ἐνῶ τό «μετά» εἶναι 
κάτι πού προσιδιάζει στούς 
ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι 
πιό σκληρό νά σηκωθῆ κανείς τήν 
νύκτα, νά ἀφήση τίς κουβέρτες 
του, ὅταν μάλιστα εἶναι χειμώνας 
καί ἀκούη τόν ἀέρα νά σφυρίζη, 
νά κτυπᾶ στό παράθυρό του. 
Ἀλλά μία ὥρα ὅλοι μποροῦν, 
ἀκόμη καί οἱ ἀνάπηροι καί αὐτοί 
πού τούς λείπει τό μυαλό. Ἄς δί-
νωμε στόν Θεόν τό μεσονύκτιό 
μας· αὐτό εἶναι τό καλύτερο. Βε-
βαίως, ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο 
τῆς ζωῆς μας καί ἀπό τόν τόπο, 
στόν ὁποῖο βρισκόμαστε, ἀλλά 
ἐμεῖς ἄς κάνωμε τήν προσπάθειά 
μας. 

Μία ὥρα προσευχῆς τό μεσο-
νύκτιο ἔχει περισσότερη ἐνέρ-

γεια ἀπό δέκα ὧρες προσευχῆς 
τήν ἥμερα. Ὅποιος δέν χρησιμο-
ποιεῖ αὐτές τίς ὧρες, οἱ ὧρες καί 
οἱ ἡμέρες του συνήθως εἶναι ἀγο-
νώτατες. Κοιμᾶσαι τό μεσονύκτιο; 
Ἡ ζωή σου θά εἶναι πάντοτε μία 
ζωή ἀδύναμη. Παραλύει ἡ ὕπαρ-
ξίς σου, ὅταν δέν ἔχης τήν νύκτα 
δική σου, διότι δέν μπορεῖς νά πά-
ρης τό Πνεῦμα. Τό μεσονύκτιο 
γνωρίζει καί ἀναγνωρίζει ὁ Θεός, 
ἀλλά τό μεσονύκτιο τό μόνιμο. 
Εἴτε εἶσαι στό κελλί, εἴτε ἐκτός 
μονῆς, τό μεσονύκτιο νά εἶσαι 
ἐνώπιόν του Θεοῦ. Νά ξέρης ὅτι 
αὐτή ἡ ὥρα ἀνήκει στόν Θεόν. 
Αὐτή ἡ ὥρα εἶναι ἡ ὥρα πού θά 
παλέψης καί θά ἀντιμετώπισης 
τόν Θεόν, καί θά πρέπει ὁ Θεός νά 
γίνη ὁ δικός σου Θεός· εἶναι ἡ ὥρα 
τῆς δικῆς σου κλίμακος. 

Τό μεσονύκτιο ἀγρυπνεῖ καί ἡ 
Ἐκκλησία καί παλεύει μέ τούς 
δαίμονες, διότι τότε οἱ δαίμονες 
πειράζουν τούς ἀνθρώπους καί 
τούς πλανοῦν ὁδηγώντας τους 
στήν διασκέδασι ἤ στό ἔγκλημα. 
Αὐτές τίς ὧρες ὑποφέρουν οἱ 
ἄρρωστοι, ταλαιπωροῦνται οἱ 
ἁμαρτωλοί. Αὐτές τίς ὧρες, πού 
εἶναι ὧρες ἡσυχίας, τό Ἅγιον 
Πνεῦμα φωτίζει τόν ἄνθρωπο, 
καί ὁ Θεός ἀγαπάει νά βρίσκη τό 
πλάσμα του καί νά τοῦ μιλάη. 
Τότε μπορεῖ κανείς νά γίνεται νι-
κητής.

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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1 

Ἡ ἄσκηση τῆς νοερᾶς προ-
σευχῆς μπορεῖ πρόσκαιρα 
νά συνδέεται μέ τήν ψυ-

χοσωματική μέθοδο, δηλαδή νά ἔχει 
χαρακτήρα ρυθμικῆς ἤ ἄρρυθμης 
προφορᾶς τῆς εὐχῆς μέ τό νοερό 
μέσο τῆς εἰσπνοῆς κατά τό πρῶτο 
μέρος καί τῆς ἐκπνοῆς κατά τό 
δεύτερο, ὅπως περιγράψαμε πιό 
πάνω. Ἡ ἐργασία αὐτή μπορεῖ νά 
εἶναι ὠφέλιμη, ἄν ἔχουμε πάντοτε 
κατά νοῦν ὅτι κάθε ἐπίκληση τοῦ 
ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά 
συνδέεται ἀδιάκοπα μέ Αὐτό, τό 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ-Θεοῦ. Δια-
φορετικά ἡ προσευχή μετατρέπεται 
σέ τεχνητό γύμνασμα καί καταλήγει 
σέ ἁμαρτία σύμφωνα μέ τήν ἐντολή: 
«Οὐ λήψει τό Ὄνομα Κυρίου τοῦ 
Θεοῦ σου ἐπί ματαίω» (Ἐξ. κ΄, 7 καί 
Δευτ. ε΄, 11). 

Ὅταν ἡ προσοχή τοῦ νοῦ στερε-
ώνεται στή καρδιά, τότε εἶναι δυ-
νατός ὁ πλήρης ἔλεγχος ὅσων τε-
λοῦνται μέσα της, ἡ δέ πάλη πρός τά 

πάθη διεξάγεται μέ σύνεση. Ὁ εὐχό-
μενος βλέπει τούς ἐχθρούς νά προ-
σεγγίζουν ἐκ τῶν ἔξω καί μπορεῖ νά 
τούς διώξει μέ τή δύναμη τοῦ Ὀνό-
ματος τοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν ἄσκηση 
αὐτή ἡ καρδιά λεπτύνεται καί γίνε-
ται διορατική: Διαισθάνεται τήν κα-
τάσταση τοῦ προσώπου ἐκείνου, 
περί τοῦ ὁποίου προσφέρεται δέη-
ση. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο γίνεται ἡ με-
τάβαση ἀπό τή νοερά προσευχή 
στή νοερά-καρδιακή, μετά τήν ὁποία 
δίνεται ἡ αὐτενεργούμενη προσευχή. 

Ἀγωνιζόμαστε νά σταθοῦμε ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἑνότητα καί 
ὁλότητα τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ ἐπί-
κληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Σωτῆρος μέ 
φόβο Θεοῦ συνδεόμενη μέ τήν ἀκα-
τάπαυστη προσπάθεια τηρήσεως 
τῶν ἐντολῶν, ὁδηγεῖ βαθμηδόν στήν 
μακαρία ἑνότητα ὅλων τῶν δυνάμε-
ών μας, πού προηγουμένως ἦταν ἐξα-
σθενημένες λόγῳ τῆς πτώσεως. Κατά 
τόν θαυμαστό, ἀλλά δύσκολο καί 
ὀδυνηρό αὐτόν ἀγώνα οὐδέποτε 
πρέπει νά βιαζόμαστε. Εἶναι ση-

1. Ἀπό τήν ἱστοσελίδα https://www.pemptousia.gr/2014/08/i-askisi-tis-prosefchis-
tou-iisou-i-ipe/ (21/10/21).

Ἡ ἄσκηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ:    
οἱ ὑπερκόσμιες διαστάσεις της1  

e 
Ἁγίου Σωφρονίου Σαχάρωφ 



31ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

μαντικό νά ἀποβάλουμε τόν λογισμό, 
ὁ ὁποῖος μᾶς εἰσηγεῖται τήν ἐπιτυ-
χία τοῦ μεγίστου στόν μικρότερο δυ-
νατό χρόνο. Ὁ Θεός δέν βιάζει τή θέ-
λησή μας, ἀλλ’ οὔτε σ’ Αὐτόν εἶναι 
δυνατόν νά ἐπιβάλουμε διά τῆς 
βίας νά κάνει ὁτιδήποτε. Ὅσα ἐπι-
τυγχάνονται διά τῆς βίας τῆς θελή-
σεως μέσῳ τῆς ψυχοσωματικῆς με-
θόδου δέν διατηροῦνται γιά πολύ, 
καί τό κυριότερο, δέν ὁδηγοῦν στήν 
ἕνωση τοῦ πνεύματός μας μέ τό 
Πνεῦμα τοῦ Ζῶντος Θεοῦ. 

Στίς συνθῆκες τοῦ σύγχρονου 
κόσμου ἡ προσευχή ἀπαιτεῖ ὑπε-
ράνθρωπη ἀνδρεία, διότι σ’ αὐτήν 
ἀνθίσταται τό σύνολο τῶν κοσμικῶν 
ἐνεργειῶν. Διαμονή σέ ἀπερίσπαστη 
προσευχή σημαίνει νίκη σέ ὅλα τά 
ἐπίπεδά της φυσικῆς ὑπάρξεως. Ἡ 
ὁδός αὐτή εἶναι μακρά καί ἀκαν-
θώδης, ἀλλ’ ἔρχεται στιγμή κατά τήν 
ὁποίαν ἀκτίνα τοῦ Θείου Φωτός 
διαπερνᾶ τό πυκνό σκοτάδι καί δη-
μιουργεῖ ἐνώπιόν μας ρωγμή, διά μέ-
σου τῆς ὁποίας βλέπουμε τήν Πηγή 
αὐτοῦ του Φωτός. Τότε ἡ προσευχή 
τοῦ Ἰησοῦ λαμβάνει κοσμικές καί 
ὑπερκόσμιες διαστάσεις. 

«Ἐσύ νά γυμνάζεσαι στήν εὐσέ-
βεια. Γιατί ἡ ἐκγύμναση τοῦ σώμα-
τος λίγο ὠφελεῖ· ἡ εὐσέβεια ὅμως 
εἶναι ὠφέλιμη γιά ὅλα, ἐπειδή ὑπό-
σχεται τή ζωή καί τήν τωρινή καί τήν 
μελλοντική. Αὐτό πού λέω εἶναι 
ἀλήθεια καί ἀξίζει νά γίνει πέρα γιά 
πέρα ἀποδεκτό· καί ἐμεῖς γι’ αὐτό 
ὑπομένουμε κόπους καί ὀνειδισμούς 
γιατί στηρίξαμε τήν ἐλπίδα μας 
στόν ἀληθινό Θεό πού εἶναι σωτήρας 

ὅλων τῶν ἀνθρώπων… Αὐτά νά πα-
ραγγέλλεις καί δίδασκε» (Α΄ Τιμ. δ΄, 
7-11). Ἡ τήρηση τῆς διδαχῆς αὐτῆς 
τοῦ Ἀποστόλου ἀποτελεῖ τόν βεβαι-
ότερο δρόμο πρός τόν Ἀναζητούμε-
νον. Εἶναι ἀδύνατον νά διανοη-
θοῦμε ὅτι μέ τεχνητά μέσα 
ἀποκτᾶται ἡ θέωση. 

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός ἦλθε στή 
γῆ, ἀποκάλυψε τό μυστήριο τῆς 
ἁμαρτίας καί μᾶς ἔδωσε τή χάρη τῆς 
μετανοίας, ἐμεῖς δέ προσευχόμαστε: 
«Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, 
ἐλέησον μέ τόν ἁμαρτωλόν», μέ τήν 
ἐλπίδα τῆς συγχωρήσεως καί τῆς κα-
ταλλαγῆς στό Ὄνομά του. Τούς λό-
γους «ἐλέησον μέ τόν ἁμαρτωλόν» 
δέν ἐγκαταλείπουμε σ’ ὅλη μας τή 
ζωή. Ἡ τελεία νίκη ἐπί τῆς ἁμαρτίας 
δέν εἶναι δυνατή διαφορετικά, παρά 
μόνο μέ τήν ἐνοίκηση τοῦ ἰδίου τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτό ἀποτελεῖ τή θέωσή μας, 
ἕνεκα τῆς ὁποίας καθίσταται δυνα-
τή ἡ ἄμεσος θεωρία τοῦ Θεοῦ «κα-
θώς ἐστι». Τό πλήρωμα τῆς χρι-
στιανικῆς τελειότητας εἶναι ἀκα-
τόρθωτο στά ὅρια τῆς γῆς. Ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γράφει: «Κα-
νείς ποτέ δέν εἶδε τόν Θεόν· μόνο ὁ 
Μονογενής Υἱός, πού εἶναι μέσα 
στήν ἀγκαλιά τοῦ πατέρα, ἐκεῖνος 
μας τόν ἔκανε γνωστό» (Ἰωάν. α΄, 
18). 

Ὁ ἴδιος δέ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι 
στόν μέλλοντα αἰώνα θά συντελεσθεῖ 
ἡ θέωσή μας, διότι «ὀψόμεθα Αὐτόν 
καθώς ἐστί» (Α΄ Ἰωάν. γ΄, 2). «ὅποι-
ος λοιπόν μέ ἐμπιστοσύνη στόν Χρι-
στό ἔχει αὐτή τήν ἐλπίδα καθαρίζει 
τόν ἑαυτόν του ἀπό τήν ἁμαρτία 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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ἔχοντας ὡς πρότυπο τήν καθαρότη-
τα ἐκείνου… ὅποιος εἶναι ἑνωμένος 
μέ αὐτόν παύει νά ἁμαρτάνει. Ὅποι-
ος ἁμαρτάνει, αὐτός οὔτε εἶδε οὔτε 
γνώρισε ποτέ τόν Χριστό» (Α΄ Ἰωάν. 
γ΄, 3 καί 6). Εἶναι ὠφέλιμο νά δια-
ποτιστοῦμε ἀπό τό περιεχόμενο 
αὐτῆς τῆς Ἐπιστολῆς, ὥστε ἡ ἐπί-
κληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ νά γί-
νει ἐνεργός, σωτήριος, γιά νά «με-
ταβῶμεν» ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν 
ζωήν» (πρβλ. Α΄ Ἰωάν. γ΄, 14) καί λά-
βουμε «δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. 
κβ΄, 49). 

Ἕνα ἀπό τά πιό θαυμάσια βιβλία 
τῶν ἀσκητῶν Πατέρων εἶναι ἡ «Κλί-
μαξ» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σι-
ναΐτου. Διαβάζεται ἀπό τούς ἀρχά-
ριους μοναχούς, ἀλλά χρησιμεύει καί 
ὡς αὐθεντικό κριτήριο γιά τούς τέ-
λειους. (Εἶναι ἴσως περιττό νά ποῦμε 
ὅτι ἡ τελειότητα στή γῆ ποτέ δέν 
εἶναι πλήρης). Κάτι παρόμοιο μπο-
ροῦμε νά διαπιστώσουμε καί σέ ὅ,τι 
ἀφορᾶ στήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ. Μ’ 
αὐτή προσεύχονται κατά τή διάρκεια 
κάθε ἐργασίας ἁπλοί καί εὐσεβεῖς 
ἄνθρωποι· μ’ αὐτήν ἀντικαθίστανται 
οἱ ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες· αὐτήν 
«νοερῶς» προφέρουν οἱ μοναχοί, 
εὐρισκόμενοι στόν ναό κατά τόν χρό-
νο τῶν ἀκολουθιῶν· αὐτή ἐπίσης 
ἀποτελεῖ τό κατ’ ἐξοχήν ἔργο τῶν 
μοναχῶν στά κελλιά καί τῶν ἐρη-
μιτῶν-ἡσυχαστῶν. 

Ἡ ἐργασία τῆς προσευχῆς αὐτῆς 
συνδέεται στενότατα μέ τή θεολογία 
τοῦ θείου ὀνόματος. Ἔχει βαθιές 
δογματικές ρίζες, ὅπως καί ὅλη ἡ 
ἀσκητική ζωή τῶν ὀρθοδόξων: Συμ-

βαδίζει ἁρμονικά μέ τή δογματική 
συνείδηση. Ἡ προσευχή σέ μερικές 
μορφές τῆς γίνεται ἀληθινά φωτιά 
πού καίει τά πάθη. Σ’ αὐτήν περι-
κλείεται θεία δύναμη, ἡ ὁποία ἀνα-
σταίνει αὐτούς πού νεκρώθηκαν 
ἀπό τήν ἁμαρτία. Εἶναι φῶς, πού 
λαμπρύνει τόν νοῦ καί μεταδίδει σ’ 
αὐτόν τήν ἱκανότητα τῆς διακρίσε-
ως δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐνεργοῦν «ἐν 
τῷ κόσμῳ»· παρέχει ἐπίσης τή δυ-
νατότητα τῆς θεωρίας τῶν τελουμέ-
νων μέσα στόν νοῦ καί τήν καρδιά 
μας: «εἰσχωρεῖ βαθειά ὡς ἐκεῖ πού 
χωρίζει τή ψυχή ἀπ’ τό πνεῦμα, τό 
κόκκαλο ἀπ’ τό μεδούλι, καί κρίνει 
τούς διαλογισμούς καί τίς προθέσεις 
τῆς καρδιᾶς» (πρβλ. Ἑβρ. δ΄, 12).

Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ 
(ἔργο Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιου  

Γκορελώβ)
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Ἡ  διδασκαλία τῆς Ἐκ-
κλησίας γιά τήν ἀδιά-
λειπτη προσευχή ἀπο-

τελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἡσυχασμοῦ. 
Μέ τήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς ὁ 
ἄνθρωπος καθαρίζεται ἀπό τά 
πάθη καί τούς λογισμούς, εἰρη-
νεύει καί γίνεται κατοικητήριο 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ διδα-
σκαλία γιά τήν ἀδιάλειπτη προ-
σευχή ἐκφράστηκε κυρίως τόν 
14ο αἰώνα ἀπό τούς μεγάλους 
ἡσυχαστές πατέρες ἅγιο Γρη-
γόριο Σιναΐτη καί ἅγιο Γρηγό-
ριο Παλαμᾶ. Ἡ προέλευση ὅμως 
τῆς διδασκαλίας αὐτῆς εἶναι 
βιβλική. Στό κείμενο αὐτό θά 
προσπαθήσουμε νά παρουσιά-
σουμε τίς διάφορες μορφές 
ἀδιάλειπτης προσευχῆς μέσα 
ἀπό τά συγγράμματα τῶν ἡσυ-
χαστῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
καί ἀκολούθως θά παραθέσου-
με μία πατερική ἑρμηνεία γιά 

τήν πιό γνωστή μορφή ἀπ’ 
αὐτές, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 
ἐλέησόν με». 

Τό αἴτημα τῆς ἀδιάλειπτης 
προσευχῆς τίθεται ἤδη ὡς εὐχή 
καί προτροπή ἀπό τόν ἀπόστο-
λο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο. Στήν 
πρώτη πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπι-
στολή του γράφει στό τελευταῖο 
κεφάλαιο: «Πάντοτε χαίρετε, 
ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν 
παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ 
θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
εἰς ὑμᾶς» (ε΄, 16-18). Ἡ παύλεια 
προτροπή γιά ἀδιάλειπτη προ-
σευχή βρίσκει ἐφαρμογή στούς 
πρώτους ἀσκητές καί ἀναχω-
ρητές τῆς ἐρήμου. Στόν Βίο τοῦ 
Μεγάλου Ἀντωνίου, καθηγητῆ 
τῆς ἐρήμου (3ος-4ος αἰώνας), ὁ 
βιογράφος καί μαθητής του Μέ-
γας Ἀθανάσιος μαρτυρεῖ ὅτι 
προσευχόταν συνεχῶς, γιατί εἶχε 
μάθει ἀπό ἄλλους ἀσκητές ὅτι 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Ἡ ἀδιάλειπτη καρδιακή προσευχή    
στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας  

e 
Ἀντώνιου Χαραλάμπους 

Θεολόγου
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πρέπει κατ’ ἰδίαν νά προσευ-
χόμαστε ἀδιαλείπτως1. 

Μέσα ἀπό τήν παράδοση τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δια-
σώζονται διάφοροι τρόποι καί 
μέθοδοι ἀδιάλειπτης προσευχῆς. 
Ὁ ἀββᾶς Ἀπολλῶς (4ος αἰώνας) 
προσευχόταν συνεχῶς λέγον-
τας: «“Ἥμαρτον ὡς ἄνθρωπος, 
ὡς Θεός ἰλάσθητι”· καί γέγονεν 
αὐτῷ ἡ εὐχή αὕτη εἰς μελέτην 
νυκτός καί ἡμέρας»2. Ὁ ἀββᾶς 
Κασσιανός (ἀρχές 5ου αἰώνα) 
στή Δύση διδάσκει τήν ἀδιάλει-
πτη προσευχή μέ τή συνεχή 
ἐπανάληψη τοῦ ψαλμικοῦ στίχου 
«Ὁ Θεός εἰς τήν βοήθειάν μου 
πρόσχες· Κύριε εἰς τό βοηθῆσαί 
μοι σπεῦσον», διευκρινίζοντας 
ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἐφεύρεση δική 
του, ἀλλά ἀποκάλυψη τῶν πα-
τέρων τῆς ἐρήμου3. Λίγο ἀργό-
τερα, ὁ ἀββᾶς Φιλήμονας (πε-
ρίπου 470 μ.Χ.) μᾶς δίνει τόν 

πρῶτο πλήρη τύπο ἀδιάλειπτης 
προσευχῆς: «Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»4. 
Κατά τόν 12ο-13ο αἰώνα, ὁ Κύ-
πριος ἡσυχαστής ἅγιος Νεόφυ-
τος ὁ Ἔγκλειστος μᾶς παραδί-
δει ἄλλους δύο τρόπους ἀδιά-
λειπτης μνήμης τοῦ Θεοῦ· τόν 
ψαλμικό στίχο «Κύριε, σῶσον μέ 
ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου»5 (Ψάλμ. 
6,5), καθώς καί τήν ἱκεσία τοῦ 
ληστῆ στόν σταυρό «Μνήσθητί 
μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ σου»6. Τέλος, στόν βίο 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
διαβάζουμε ὅτι στήν ἀρχή τῆς 
ἄσκησής του προσευχόταν νύκτα 
καί μέρα μέ τά λόγια «Φώτισόν 
μου τό σκότος, φώτισόν μου τό 
σκότος»7. Ἀπό τίς ἡσυχαστικές 
ἔριδες καί μετά, ἡ ἀδιάλειπτη 
προσευχή ἀσκεῖται κυρίως μέ τή 
μορφή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 
ἐλέησον μέ», πού ἔχει ἕνα βαθύ 

1 P.G. 26, 845A.
2 P.G. 65, 136A.
3 Διακόνου Σωκράτη Ἀνδρέου, Ἡ πνευματική τελείωση καί τά πάθη. Σπουδή 
στήν νηπτική θεολογία τοῦ ὁσίου Κασσιανοῦ, ἐκδ. Ostragon Publishing, Θεσ-
σαλονίκη 2018, σ. 376-377.
4 Ἀρχιμ. Πλακίδα Deseille, Φιλοκαλία, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999, σ. 40.
5 Περί ὑπακοῆς πρός τούς ἑαυτοῦ φοιτητᾶς, Συγγράμματα, τ. Ε΄, σ. 470.
6 Περί τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν, Συγγράμματα, τ. Α΄, σ. 65.
7 P.G. 151, 566C. Ἡ εὐχή αὐτή πιθανότατα προέρχεται ἀπό τόν ψαλμικό στίχο 
«σύ φωτιεῖς λύχνον μου, Κύριε ὁ Θεός μου, φωτιεῖς τό σκότος μου» (Ψάλμ. 
17,29). 
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θεολογικό περιεχόμενο, ὅπως 
θά ἐξηγήσουμε παρακάτω. 

Μέσα ἀπό τήν παράθεση τῶν 
διαφόρων μορφῶν ἀδιάλειπτης 
προσευχῆς γίνεται φανερή ἡ 
σύνδεσή της μέ τό Ψαλτήρι. 
Ὅπως σημειώνει χαρακτηριστι-
κά ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, «οἱ 
ἀρχαῖοι Χριστιανοί, πού προ-
ητοιμάζοντο γιά τήν νοερά προ-
σευχή, πρῶτα ἀποστηθίζανε ὅλο 
τό Ψαλτήρι. Αὐτήν τήν μεγάλη 
σημασία εἶχε τό Ψαλτήρι γι’ 
αὐτούς· στό νά τούς βοηθήσει νά 
ἐργασθοῦν τήν νοερά προσευ-
χή... Τά παληά χρόνια, γιά νά 
χειροτονηθεῖ κανείς ἐπίσκοπος, 
ἔπρεπε νά ἀποδείξη ὅτι ἤξερε τό 

Ψαλτήρι. Γιατί; Γιατί τό Ψαλ-
τήρι εἶχε τόσο μεγάλη σημασία 
μέσα στήν Ἐκκλησία; Διότι τό 
Ψαλτήρι ἔχει προσευχές σχετι-
κές μέ τήν νοερά προσευχή. Διό-
τι ἡ νοερά προσευχή στήν ἑβραϊ-
κή παράδοση, ἀλλά καί στήν 
ἀρχαία Χριστιανική παράδοσι, 
γινόταν μέ τούς Ψαλμούς. Γι’ 
αὐτόν τόν λόγο λέγει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ‘προσεύξομαι τῷ 
Πνεύματι, προσεύξομαι καί τῷ 
νοΐ. Ψαλῶ τῷ Πνεύματι, ψαλῶ 
καί τῷ νοΐ’. Ὁπότε, ἡ νοερά προ-
σευχή δέν εἶναι μόνο προσευχή 
μέ λόγια, ἀλλά εἶναι καί ψαλ-
μωδία, ψαλμός δηλαδή. Γι’ αὐτό 
ἔχουμε καί δείγματα ἀπό τήν 
Παράδοσι ὅτι ἡ νοερά εὐχή γι-
νόταν καί μέ τούς Ψαλμούς». 
Γιά νά συμπληρώσει λίγο πα-
ρακάτω ὅτι «οἱ Ψαλμοί εἶναι τό 
θεμέλιο τῆς λειτουργικῆς ζωῆς 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Μετά ἔχουμε τίς πνευματικές 
ὠδές, τούς ὕμνους κλπ. γιά τά 
ὁποία ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος. Ὅλα αὐτά μαζί εἶναι ἡ 
ὑποδομή τῆς λειτουργικῆς ζωῆς 
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία χειρα-
γωγεῖ καί προετοιμάζει τόν 
ἄνθρωπο, ὥστε νά ἔλθῃ στήν κα-
τάστασι φωτισμοῦ, ἐφ’ ὅσον 
ἀγωνισθῆ καί καθαρισθῆ ἀπό τά 
πάθη του. Καί, ὅταν ἔλθῃ στήν 

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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κατάστασι φωτισμοῦ, ὁ ἄνθρω-
πος χρησιμοποιεῖ αὐτές τίς 
εὐχές, τούς ὕμνους καί τίς προ-
σευχές πού ἀκούει στήν Ἐκκλη-
σία. Δηλαδή τό Πνεῦμα τό Ἅγιο 
προσεύχεται μέσα στόν ἄνθρω-
πο στήν κατάστασι φωτισμοῦ μέ 
τίς εὐχές καί προσευχές τῆς λει-
τουργικῆς παραδόσεως»8. 

Ἡ ἄσκηση τῆς νοερᾶς προ-
σευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 
ἐλέησον μέ» ἔχει ἕνα βαθύ θε-
ολογικό περιεχόμενο. Ἡ σύντο-
μη αὐτή φράση ἐμπερικλείει 
ἐπίκληση τοῦ θείου ὀνόματος 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος σωτήρας 
τοῦ κόσμου, ὅπως ὁμολογεῖ καί 
ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Πέ-
τρος: «καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ 
οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ 
ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν 
οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν 
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι 
ἡμᾶς» (Πράξ. δ΄, 12). Σύμφωνα 
μέ ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Μάρκου 
τοῦ Εὐγενικοῦ, «τά θεία λόγια 
τῆς εὐχῆς ὑποδηλώνουν τό ὀρθό 
δόγμα τῆς πίστεώς μας καί 
ἀπορρίπτουν κάθε αἵρεση τῶν 
κακοδόξων. Μέ τό “Κύριε”, πού 
φανερώνει τή θεία φύση, ἀπο-

κηρύττονται ἐκεῖνοι, πού φρο-
νοῦν πώς ὁ Ἰησοῦς εἶναι μόνο 
ἄνθρωπος· μέ τό “Ἰησοῦ”, πού 
φανερώνει τήν ἀνθρώπινη φύση, 
ἀποδιώχνονται ἐκεῖνοι πού Τόν 
θεωροῦν μόνο Θεό πού ὑποδύ-
θηκε κατά φαντασίαν τόν 
ἄνθρωπο· τό “Χριστέ”, πού πε-
ριέχει καί τίς δύο φύσεις, ἀνα-
χαιτίζει ἐκείνους πού Τόν πι-
στεύουν Θεό καί ἄνθρωπο μέ 
χωρισμένες ὅμως τίς ὑποστάσεις 
τή μία ἀπό τήν ἄλλη· τέλος, τό 
“Υἱέ τοῦ Θεού” ἀποστομώνει 
ἐκείνους πού τολμοῦν νά διδά-
σκουν τή σύγχυση τῶν δύο φύ-
σεων, ἐπειδή φανερώνει πώς ἡ 
θεία φύση τοῦ Χριστοῦ δέν 
συγχέεται μέ τήν ἀνθρώπινη 
φύση Του, ἀκόμη καί μετά τήν 
ἕνωσή τους... Ἔτσι λοιπόν μᾶς 
παραδόθηκαν αὐτά τά θεία λό-
για, τά ὁποία δικαίως θά τά ὀνό-
μαζε κανείς μνημεῖο προσευχῆς 
καί ὀρθοδοξίας. Αὐτά καί μόνα 
τους εἶναι ἀρκετά γιά ὅσους 
προχώρησαν στήν κατά Χρι-
στόν ἡλικία καί ἔφτασαν στήν 
πνευματική τελείωση· αὐτοί 
ἐνστερνίζονται καί καθένα ἀπό 
τά θεία τοῦτα λόγια, χωριστά, 
ὅπως δόθηκαν ἀπό τούς ἱερούς 

8 Πατερική Θεολογία, ἐκδ. Παρακαταθήκη, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 56-57 καί 
91-92.
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Ἀποστόλους, δηλαδή τό “Κύριε 
Ἰησοῦ – Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ” 
(κάποτε μάλιστα καί μόνο τό 
γλυκύτατο ὄνομα “Ἰησοῦ”), καί 
τό ἀσπάζονται ὡς ὁλοκληρωμέ-
νη ἐργασία προσευχῆς. Καί μέ 
αὐτή γεμίζουν ἀπερίγραπτη 
πνευματική χαρά, γίνονται ἀνώ-
τεροι τῆς σάρκας καί τοῦ κό-
σμου καί ἀξιώνονται νά λάβουν 
θεῖες δωρεές. Αὐτά τά γνωρί-
ζουν, λένε, οἱ μυημένοι. Γιά 
τούς νηπίους ὅμως ἐν Χριστῷ 
καί ἀτελεῖς στήν ἀρετή, παρα-
δόθηκε ὡς κατάλληλη προσθή-
κη τό “ἐλέησόν με”, ἡ ὁποία τούς 
δείχνει ὅτι ἔχουν ἐπίγνωση τῶν 
πνευματικῶν τους μέτρων καί 
ὅτι χρειάζονται πολύ ἔλεος ἀπό 
τόν Θεό. Μιμοῦνται ἔτσι τόν τυ-
φλό ἐκεῖνο πού, ποθώντας νά 
βρεῖ τό φῶς του, φώναζε στόν 
Κύριο καθώς περνοῦσε: “Ἰησοῦ, 
ἐλέησόν με” (Μάρκ. ι΄, 47)»9. 

Ἡ ἄσκηση τῆς ἀδιάλειπτης 
προσευχῆς δέν ἀφορᾶ μόνο τούς 
μοναχούς, ἀλλά γίνεται καί ἀπό 
τούς λαϊκούς μέσα στόν κόσμο. 
Μπορεῖ κάποιος καθώς ἐργά-
ζεται ἤ βρίσκεται στό σπίτι ἤ 

στόν δρόμο νά λέει πότε μέ τό 
στόμα καί πότε μέ τόν νοῦ καί 
τήν καρδία τή σύντομη εὐχή 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον 
μέ» καί ἔτσι νά εὐλογεῖται καί 
νά φωτίζεται ὅλη ἡ ζωή του. 
Ὑπάρχουν πολλά παραδείγμα-
τα ἀπό τή ζωή τῶν ἁγίων πού 
προτρέπουν καί τά λαϊκά μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας νά ἀσκοῦν τή νο-
ερά προσευχή. Θά ἀρκεστοῦμε 
σέ ἕνα ἀπό τόν Βίο τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ: τόν καιρό 
πού ἀσκήτευε ὁ Ἅγιος στή σκή-
τη τῆς Βεροίας, συνέβη καθώς 
συζητοῦσε μέ τούς μοναχούς καί 
τούς προέτρεπε νά διδάσκουν 
καί τούς λαϊκούς, ἄντρες, γυ-
ναῖκες καί παιδιά νά ἀσκοῦν τήν 
ἀδιάλειπτη προσευχή, τότε ἕνας 
φίλος τοῦ ἁγίου, ὁ ἀσκητής 
Ἰώβ διαφώνησε μαζί του, ὑπο-
στηρίζοντας τήν ἄποψη ὅτι ἡ 
ἀδιάλειπτη προσευχή ἀφορᾶ 
μόνο τούς μοναχούς, πού ἔχουν 
ἀναχωρήσει ἀπό τόν κόσμο. 
Μπροστά στήν ἐπιμονή τοῦ Ἰώβ 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος δέν ἐπέμει-
νε, τά λεγόμενά του ὅμως τά 
ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός 

9 «Περί τῶν λόγων πού περιέχει ἡ θεία εὐχή, δηλαδή τό Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, μετ. Ἀντώνιου 
Γαλίτη, ἐκδ. Τό περιβόλι τῆς Παναγίας, ⁵1986, σελ. 285-288. Ἀπό τόν ἱστότοπο 
Ἑλληνική Πατρολογία, στόν σύνδεσμο https://greekdownloads.wordpress.com 
/2013/06/30/άγιος-μάρκος-ο-ευγενικός-περί-των-λόγω/ (29/11/21).

Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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ἄνωθεν· τό ἴδιο βράδυ ἄγγελος 
Κυρίου ἐμφανίστηκε στόν Ἰώβ 
καί τοῦ συνέστησε νά φρονεῖ 
ὅπως διδάσκει ὁ ἱερός Γρηγόριος 
σχετικά μέ τήν ἀδιάλειπτη προ-
σευχή10. 

Συμπερασματικά, ἡ ἀδιάλει-
πτη προσευχή εἶναι ἀποστολική 
καί πατερική παράδοση, τήν 
ὁποία βίωσαν κατά τή διάρκεια 
τῶν αἰώνων πάρα πολλοί ἄνθρω-
ποι πού ἀγάπησαν τόν Θεό τόσο 
στά μοναστήρια ὅσο καί στόν κό-
σμο. Μέ τήν ἄσκηση τῆς προ-
σευχῆς ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου 
καθαρίζεται ἀπό τά πάθη καί 
τούς λογισμούς, εἰρηνεύει καί γί-
νεται δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Αὐτό ἔζησαν καί δίδαξαν οἱ 
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας· μάλι-
στα, στήν ἐποχή μας ὅλοι οἱ σύγ-
χρονοι ἅγιοι, ὅπως γιά παρά-
δειγμα ὁ ἅγιος Παΐσιος, ὁ ἅγιος 
Πορφύριος, ὁ ἅγιος Ἰωσήφ ὁ ἡσυ-
χαστής καί ὁ ἅγιος Σωφρόνιος 
Σαχάρωφ βίωσαν καί δίδαξαν 
τήν ἀδιάλειπτη καρδιακή προ-
σευχή καί τή σπουδαιότητά της 
γιά τόν ἁγιασμό τοῦ ἀνθρώπου. 
Θά κλείσουμε τό κείμενό μας μέ 
ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τόν 
ἅγιο Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή, ἕνα 

ἀκάματο ἐργάτη καί δάσκαλο 
τῆς νοερᾶς προσευχῆς: «Δίδασκε 
τούς ὅλους νά προσεύχωνται 
νοερῶς, νά λέγουν ἀδιάλειπτα 
τήν εὐχήν: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 
ἐλέησόν με. Εἰς τήν ἀρχήν μέ τά 
χείλη καί μέ τόν νοῦν. Ἔπειτα μέ 
τόν νοῦν καί μέ τήν καρδίαν. Καί 
θά εὕρουν συντόμως ὁδόν τῆς 
ζωῆς, θύραν τοῦ παραδείσου· 
μᾶλλον αὐτή ἡ εὐχή λεγομένη μέ 
πόθον θά γίνη ὡς παράδεισος 
μέσα τους»11.

10 P.G. 151, 573-574.
11 Ἀρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα, Ἡ νοερά προσευχή ἔκφραση ἀληθοῦς λατρείας 
τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 748.

Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής,  
Γεώργιου Πογιατζῆ, καπνογραφία.
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Τό ἀποστολικό ἀνάγνω-
σμα τῆς Κυριακῆς πρό 
τῶν Φώτων προέρχεται 

ἀπό τήν Β΄ Πρός Τιμόθεον Ἐπι-
στολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, 
πού συγγράφηκε κατά τήν 
αἰχμαλωσία καί τή δεύτερη φυ-
λάκιση τοῦ Ἀποστόλου στή 
Ρώμη, λίγο πρίν ἀπό τήν μαρ-

τυρική του τελείωση. Στήν συγ-
κεκριμένη σύντομη περικοπή, ὁ 
Ἀπόστολος συμπυκνώνει τίς τε-
λευταῖες του νουθεσίες πρός τόν 
ἀγαπημένο του μαθητῆ καί συ-
νεργάτη Τιμόθεο σέ περιεκτικές 
λακωνικές παραινέσεις, ἀφ’ 
ἑνός μέ τήν μορφή τεσσάρων 
προτροπῶν («νῆφε ἐν πᾶσι, 

Νήψη. Ἡ ἀγάπη τῆς ἐπιφάνειας  
τοῦ Χριστοῦ στήν πράξη. 

 
Σχόλιο στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς  

πρό τῶν Φώτων 
 

Πρωτ. Ἠλία Κουτραφούρη 
Θεολόγου 

 
(Β΄ Τίμ. δ΄, 5-8)

5. Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον 
εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον. 6. Ἐγώ γάρ 
ἤδη σπένδομαι, καί ὁ καιρός τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. 7. Τόν 
ἀγώνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τε-
τήρηκα· 8.  λοιπόν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, 
ὄν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, 
οὐ μόνον δέ ἐμοί, ἀλλά καί πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τήν ἐπιφάνει-
αν αὐτοῦ. 

* * *

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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κακοπάθησον, ἔργον ποί-
ησον εὐαγγελιστοῦ, τήν δια-
κονίαν σου πληροφόρησον») 
καί ἀφ’ ἑτέρου μέ τόν ἐπί-
σης λακωνικό ἀπολογισμό 
τοῦ προσωπικοῦ του ἀγώνα, 
πού τόν παραδίδει ὡς πα-
ρακαταθήκη καί πρότυπο 
πρός μίμηση γιά τόν Τιμόθεο 
καί φυσικά γιά ὅλους τούς 
χριστιανούς («Τόν ἀγώνα 
τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον 
τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρη-
κα»). Τέλος, ἡ περικοπή κατα-
κλείεται μέ τήν ὑπογράμμιση τῆς 
προσδοκίας τοῦ ἐσχατολογικοῦ 
δοξασμοῦ («στέφανος») πού 
ἀναμένει κατά τή Δευτέρα Πα-
ρουσία τοῦ Κυρίου τόν Ἀπόστο-
λο ἀλλά καί ὅλους ὅσους ἀγά-
πησαν τήν «ἐπιφάνεια» τοῦ Κυ-
ρίου. Ἡ τελευταία αὐτή φράση 
προφανῶς μᾶς συνδέει μέ τά 
νοήματα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐπι-
φανείων/Θεοφανείων τοῦ Κυρί-
ου καί δικαιώνει τήν ἐπιλογή τῆς 
συγκεκριμένης περικοπῆς γιά 
τήν Κυριακή πρό τῶν Φώτων.  

 
Αὐτοί πού ἔχουν ἀγαπήσει 

τήν «ἐπιφάνεια τοῦ Κυρίου». 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς 

ἐξηγεῖ ὅτι ὄχι μόνο αὐτός πρό-
κειται νά λάβει ἀπό τόν Κύριο τό 
στεφάνι τῆς θείας δόξης ἀλλά καί 

ὅλοι ὅσοι ἀγάπησαν τήν ἐπιφά-
νεια τοῦ Κυρίου, ὑποδεικνύοντας 
μέ τόν τρόπο αὐτό τό κριτήριο ἤ 
καλύτερα τήν αἰτία τοῦ δοξα-
σμοῦ, τῆς μετοχῆς δηλαδή στή 
δόξα τοῦ Κυρίου, πού δέν εἶναι 
ἄλλη ἀπό τήν ἀγάπη τῆς ἐπιφά-
νειας τοῦ Κυρίου.  

Τί σημαίνει ὅμως «ἐπιφάνεια 
τοῦ Κυρίου»; Ἡ λέξη «ἐπιφά-
νεια» σημαίνει «ἔνδοξη φανέ-
ρωση» καί χρησιμοποιήθηκε στήν 
ἀρχαία ἐκκλησία γιά νά δηλωθεῖ 
α) ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου β) 
ἡ φανέρωση τῆς θεότητάς Του 
στόν Ἰορδάνη ποταμό κατά τήν 
βάπτισή Του ὑπό τοῦ Προδρόμου 
γ) ἡ φανέρωση τῆς ὁμοουσίου 
Τριάδος ἐπίσης κατά τή Βάπτι-
ση δ) ἡ ἔνδοξη Δευτέρα Παρου-
σία τοῦ Κυρίου. Συγχρόνως ἡ 
λέξη «ἐπιφάνεια» παραπέμπει 
στή βασιλική ἰδιότητα, ἀναφε-
ρόμενη σέ θριαμβευτική ἔλευση 
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καί παρουσία βασιλέως. Ἀπό τήν 
ἄλλη, συνδέεται μέ τήν προφη-
τική ἀναφορά στήν «ἡμέρα Κυ-
ρίου, τή μεγάλη καί ἐπιφανή», 
«ἐπιφανή σφόδρα» (Ἰωήλ) καί 
μέ προσφιλεῖς ἐκφράσεις τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου γιά τή Δευ-
τέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου καί 
τή μετοχή μας στή δόξα Του («ἡ 
ζωή ἡμῶν κέκρυπται σύν τῷ 
Χριστῷ ἐν τῷ Θεῶ. Ὅταν ὁ Χρι-
στός φανερωθῇ, ἡ ζωή ἡμῶν, 
τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανε-
ρωθήσεσθε ἐν δόξῃ» Κολ. γ΄, 3-
4). Μποροῦμε λοιπόν συμπερα-
σματικά νά ποῦμε ὅτι «αὐτοί 
πού ἔχουν ἀγαπήσει τήν ἐπι-
φάνεια τοῦ Κυρίου» εἶναι αὐτοί 
πού ἔχουν ἀγαπήσει τόν ἐναν-
θρωπήσαντα Υἱό τοῦ Θεοῦ καί 
ποθοῦν τήν ἔλευση τῆς Βασι-
λείας Του.  

 
Αὐτοί πού ἔχουν ἀγαπήσει 

τή θεία λειτουργία.  
Ἡ «ἐπιφάνεια τοῦ Κυρίου» 

γιά τόν πιστό δέν ἀφορᾶ βέβαια 
ἕνα ἀπόμακρο παρελθόν ἤ μέλ-
λον ἀλλά κυρίως καί κατεξοχήν 
βιώνεται ὡς λειτουργικό παρόν 
σέ κάθε θεία λειτουγία, ὅπου ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «καλῶς ὁρί-
ζεται» ὡς «εὐλογημένη νῦν καί 
ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν 

αἰώνων». Τόσο ἡ σάρκωση τοῦ 
Κύριου ὅσο καί ἡ ἐνδοξη πα-
ρουσία Του καί ἡ ἐσχατολογική 
Του φανέρωση βιώνονται ἀπό 
τούς πιστούς στή θεία λειτουρ-
γία, ἐνῶ ἡ τεθεωμένη σάρκα Του 
προσφερόμενη «τοῖς ἀξίοις» ὡς 
«ἀντίδοτο τοῦ μή ἀποθανεῖν» 
νικᾶ τή φθορά καί τόν θάνατο 
στή ζωή τους καί ἀπεργάζεται 
τόν δοξασμό, δηλαδή τήν ἁγιό-
τητα. Ἄξιοι, λοιπόν, εὔλογα 
νοοῦνται ὅσοι ἔχουν ἀγαπήσει 
τήν ἐπιφάνεια τοῦ Κυρίου καί τή 
θεία λειτουργία, ἀφοῦ αὐτά 
οὐσιαστικά ταυτίζονται.  

 
Νήψη.  
Ἡ ἀγάπη αὐτή βέβαια δέν 

μπορεῖ παρά νά εἶναι ἔμπρακτη. 
Καί ἡ πρώτη πράξη της, ὅπως 
φαίνεται στή μέθοδο πού πα-
ραδίδει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
στόν Τιμόθεο εἶναι ἡ νήψη 
(«νῆφε ἐν πᾶσι»). Καί αὐτός 
ὅμως ὁ ὅρος χρειάζεται διασά-
φηση. Τί ἄραγε σημαίνει 
«νήψη»;  

Ἡ λέξη «νήψη» προέρχεται 
ἀπό τό ρῆμα «νήφω» πού ση-
μαίνει συνέρχομαι ἀπό μέθη, 
βρίσκομαι σέ νηφαλιότητα καί 
ἐγρήγορση. Χρησιμοποιήθηκε 
ἤδη ἀπό τούς ἁγίους ἀποστό-
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λους, γιά νά δηλωθεῖ ἡ κατά-
σταση τῆς πνευματικῆς ἐγρή-
γορσης μέσῳ τῆς ἀδιάλειπτης 
προσευχῆς πρός ἀποτελεσμα-
τική ἀντιμετώπιση τῶν δαιμο-
νικῶν ἐνεργειῶν (πρβλ. «νή-
ψατε εἰς τάς προσευχᾶς» Α΄ 
Πετρ. δ΄, 7 καί  «νήψατε, γρη-
γορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν 
διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος 
περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη» 
Α΄ Πετρ. ε΄, 8). Στούς πατέρες 
ὁ ὅρος «νῆψις» ἀγαπήθηκε 
ἰδιαίτερα, γιατί ἀποδίδει πε-
ριεκτικά, ἴσως καλύτερα ἀπό 
ὁποιονδήποτε ἄλλο, τήν πραγ-
ματικότητα τῆς πνευματικῆς 
ἀφύπνισης τῆς μετανοίας, τῆς 
ἐξόδου ἀπό τό ὑπαρξιακό σκο-
τασμό στό φῶς τῆς θείας χά-
ριτος, πού χαρίζει τήν πνευ-
ματική ὑγεία. Κυρίως ἀνα-
πτύχθηκε ἡ ἔννοια τῆς νήψεως 
στήν πατερική διδασκαλία ὡς 
μέθοδος θεραπείας γιά τήν 
κάθαρση τῆς καρδίας καί τήν 
ἀπελευθέρωση ἀπό τήν αἰχμα-
λωσία τῶν λογισμῶν καί τῆς 
φαντασίας.  

Ἡ θεραπευτική αὐτή «νη-
πτική» μέθοδος συνίσταται 
στή φυλακή (φύλαξη) τῶν 
αἰσθήσεων, τήν ἀποφυγή τῶν 
περισπασμῶν καί τῶν με-

ριμνῶν, στήν ἐσωτερική ἡσυχία, 
στήν ἐπίγνωση τῶν ἐπιθυμιῶν 
τῆς καρδίας, στό  χαροποιόν 
πένθος τῆς μετανοίας γι’ αὐτές, 
στήν ἀδιάλειπτη προσευχή ἰδι-
αίτερα μέσῳ τῆς μονολόγι-
στης ἐπίκλησης τοῦ θείου ὀνό-
ματος («Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησόν με») καί στή συνεχῆ 
θεία μετάληψη.  

 
«Ὥστε γενέσθαι τοῖς μετα-

λαμβάνουσι εἰς νήψιν ψυχῆς» 
Ἡ νήψη λοιπόν ἀποτελεῖ 

βασική προϋπόθεση γιά τή 
μετοχή στήν Εὐχαριστία, ἀφοῦ 
σημαίνει τή διαρκῆ προετοι-
μασία γιά τή μετά φόβου 
Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης 
προσέλευση. Συνεπάγεται τόν 
ἀσκητικόν ἀγώνα («κακοπά-
θησον») γιά τήν τήρηση τῶν 
εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καί τούς 
κόπους τῆς μετάνοιας γιά τήν 
ἀνεπάρκεια καί τήν «εὐπερί-
στατον» ἁμαρτία. Ἀποτελεῖ 
ὅμως συγχρόνως ἐκτός ἀπό 
προϋπόθεση καί καρπό τῆς 
Εὐχαριστίας, τόν πρῶτο μάλι-
στα ζητούμενο καί ἀναμενό-
μενο γιά ὅσους ἔχουν ἀληθινά 
ἀγαπήσει τήν ἐπιφάνεια τοῦ 
Βασιλέως τῶν ὅλων Χριστοῦ.  
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Πρωτ. Κωνσταντίνου Λ. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου 

 
(Μαρκ. θ΄, 17-31) 

 
 

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ γονυπετῶν 
αὐτῷ καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχον-
τα πνεῦμα ἄλαλον καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, 
καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον 
τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ δὲ ἀπο-
κριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; 
Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν 
πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, 
καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα 
αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ εἶπε· παι-
διόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα 
ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς 
ἐφ’ ἡμᾶς. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα 
δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ 
δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. Ἰδὼν δὲ 
ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, ἐγὼ σοι ἐπιτάσσω, 
ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κράξαν καὶ 
πολλὰ σπαράξαν αὐτόν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολ-
λοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς 
ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μα-
θηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτόν κατ’ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθη-

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ



μεν ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύνα-
ται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν 
ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα 
τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀπο-
κτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται». 

* * * 
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Ὁ Κύριος κατά τήν ἐπί 
γῆς παρουσία Του, ἔδει-
χνε πάντα στούς ἀνθρώ-

πους γλυκύτητα, ἀγάπη, ἠρεμία, 
πραότητα. Συμπονοῦσε κάθε πά-
σχοντα ἄνθρωπο. Ἦταν ἕτοιμος 
νά βοηθήσει τόν κάθε ἄρρωστο 
πού τοῦ τό ζητοῦσε. Δέ σταμα-
τοῦσε ποτέ νά θεραπεύει σωμα-
τικά καί ψυχικά τούς ἀνθρώπους. 

Στήν περίπτωση ὅμως αὐτῆς 
τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τόν 
βλέπουμε νά ἔχει μία κάπως 
διαφορετική ἔκφραση συμπερι-
φορᾶς. Ὅταν ὁ πατέρας τοῦ 
ἄρρωστου παιδιοῦ, Τοῦ διηγήθηκε 
τά γεγονότα, τούς κινδύνους καί 
τίς ταλαιπωρίες πού περνοῦσε ὁ 
νέος, ὡς συνήθως ἀμέσως «σπλα-
χνισθεῖς» θά ἐπιτελοῦσε τό θαῦμα 
καί τή θεραπεία. Πρίν ζητήσει νά 
φέρουν τό παιδί κοντά τοῦ ἀνα-
φωνεῖ καί ἐκφράζει ἕνα παρά-
πονο: «Ὦ γενεά ἄπιστος, ἕως 
πότε πρός ὑμᾶς ἔσομαι; Ἕως 
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;». Ἀπευθύ-

νεται στήν  ἄπιστη γενιά τῶν συ-
νανθρώπων Του καί διερωτᾶται: 
μέχρι πότε θά εἶμαι μαζί σας, μέ-
χρι πότε θά σᾶς ἀνέχομαι; 

Σίγουρα θά μᾶς προκαλέσει 
πολύ μεγάλη ὠφέλεια ἄν προ-
σπαθήσουμε νά δοῦμε γιά ποιό 
πράγμα παραπονιέται ὁ Χρι-
στός. Τί τοῦ προκαλεῖ τόση πίκρα 
καί πόνο; 

Ἀναφωνεῖ «Ὦ γενεά ἄπι-
στος», καί δηλώνει πώς ἡ ἀπιστία 
τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς Του 
Τόν πληγώνει ἀφάνταστα. Εἶναι 
ἀλήθεια ὅτι οἱ Ἑβραῖοι, σάν 
λαός, φάνηκαν πολλές φορές 
ἀγνώμονες ἀπέναντι στόν δωρε-
οδότη Κύριο. Δέν ἐκτίμησαν τίς 
προσφορές Του. Γρήγορα ξέχα-
σαν πώς ἐκεῖνος ἦταν πού τούς 
ἐλευθέρωσε ἀπό τήν πικρή δου-
λεία τῆς Αἰγύπτου. Τούς ἔδειχνε 
τόν δρόμο μέ φωτεινή νεφέλη, 
τούς τάιζε μέ ὀρτύκια καί μάν-
να καί ἐκεῖνοι φώναζαν στόν 
Μωυσῆ πώς προτιμοῦσαν τά 
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σκόρδα καί τά κρεμμύδια πού 
ἔτρωγαν μέ ἀσφάλεια, δοῦλοι τῶν 
Αἰγυπτίων. 

Ἀκόμη ὅταν ὁ ἴδιος, ὡς ὁ 
Θεός Λόγος, μέσῳ τῶν προ-
φητῶν τούς ἀποκάλυπτε τή γέν-
νηση τοῦ Μεσσία, πού θά γινόταν 
ὁ λυτρωτής τους, ἐκεῖνοι ἀμφέ-
βαλλαν. Παρερμήνευαν ὅταν οἱ 
προφῆτες τούς μιλοῦσαν γιά τήν 
αἰώνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί πί-
στευαν πώς ὁ Σωτήρας τους θά 
ἦταν ὁ ἐλευθερωτής τους ἀπό 
τούς Ρωμαίους. Τούς περισσότε-
ρους μάλιστα ἀπό τούς προφῆτες, 
ὄχι μόνο  δέν τούς σεβάστηκαν, 
ἀλλά κάποιοι βρῆκαν φρικτό καί 
μαρτυρικό θάνατο ἀπό τά χέρια 
τους. Ὅλα αὐτά εἶχαν ὁδηγήσει 
τόν Χριστό νά ξεσπάσει μέ πόνο 
καί νά πεῖ μέ παράπονο: «Ἱερου-
σαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέν-
νουσα τούς προφήτας καί λιθο-
βολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους 
πρός αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα 
ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου ὄν 
τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τά νοσ-
σία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέρυγας, καί 
οὐκ ἠθελήσατε».  

Χαρακτηριστικός τύπος αὐτῆς 
τῆς ὀλιγοπιστίας, γιά νά μήν 
ποῦμε ἀπιστίας, τῶν ἀνθρώπων 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης παρουσιάζε-
ται ὁ τραγικός πατέρας τοῦ 
ἄρρωστου νέου. Πάνω στόν πόνο 
καί τήν ἀγωνία του νά σώσει τό 

παιδί του, καταφεύγει στόν Χρι-
στό. Σίγουρα θά εἶχε ἀκούσει γιά 
πολλά ἄλλα θαύματα τοῦ Κυρί-
ου. Ἴσως μάλιστα νά ἦταν καί ὁ 
ἴδιος αὐτόπτης μάρτυρας σέ κά-
ποιο ἀπό αὐτά. Παρόλα αὐτά 
ὅμως ἡ πίστη του στό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι σταθερή, 
κλονίζεται. Ἡ ἱκεσία του θερμό-
τατη. Περιγράφει μέ κάθε λε-
πτομέρεια τό ἱστορικό της δρα-
ματικῆς περιπέτειας τοῦ παιδιοῦ 
του. Στό τέλος ὅμως, γεμάτος 
ἀμφιβολία, λέει: «ἀλλ' εἴ τι δύ-
νασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνι-
σθείς ἐφ' ἡμᾶς». Ἄν μπορεῖς, λυ-
πήσου μας καί βοήθησέ μας. 

Ἀκόμη καί οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές 
τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἀπόστολοι, πα-
ρουσιάζουν μία ἀνάλογη στάση 
δυσπιστίας. Στό παρελθόν εἶχαν 
κάνει πολλά θαύματα. Νίκησαν 
πολλές φορές τόν διάβολο καί μέ 
χαρά ἀνήγγειλαν στόν Χριστό: 
«Κύριε, καί τά δαιμόνια ὑπο-
τάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί 
σου» (Λουκ. ι΄, 17). Αὐτή τή 
φορά ὅμως βρέθηκαν σέ ἀδιέξο-
δο. Ὅταν ὁ πατέρας τούς πλη-
σίασε καί τούς παρακάλεσε νά 
διώξουν τό δαιμόνιο ἀπό τό παι-
δί του, ἐκεῖνοι δέν μπόρεσαν. 
Στάθηκαν μπροστά στό δράμα 
πονετικοί μά καί ἀνίσχυροι. Φαί-
νεται πώς ἡ πίστη τούς ἦταν ἀνώ-
ριμη. Ἴσως νά φοβήθηκαν, νά 
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τρομοκρατήθηκαν ἀπό 
τίς ἐνέργειες τοῦ διαβό-
λου. Ἀργότερα, ὅταν κατ’ 
ἰδίαν ρώτησαν νά τούς 
πεῖ τόν λόγο γιά τόν 
ὁποῖο δέ μπόρεσαν νά 
διώξουν ἐκεῖνοι τό δαι-
μόνιο «ὅτι ἡμεῖς οὐκ 
ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν 
αὐτό», ὁ  Χριστός  μέ 
αὐστηρό ὕφος τούς εἶπε: «Τοῦτο 
τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελ-
θεῖν, εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νη-
στείᾳ». 

Εἶναι πικρή διαπίστωση πώς, 
στήν ἴδια πνευματική  κατάστα-
ση ὀλιγοπιστίας βρισκόμαστε 
καί ἐμεῖς πολλές φορές στή ζωή 
μας. Τρανή ἀπόδειξη εἶναι ἡ 
ἀπομάκρυνση πολλῶν ἀνθρώ-
πων ἀπό τόν Χριστό καί τήν 
Ἐκκλησία Του. Πρωτίστως τήν 
ὀλιγοπιστία μας τήν ἀποδεικνύει 
ἡ κατακυρίευση ὅλων μας ἀπό τό 
«ἄγχος». Γιά ἐμᾶς ὅμως δέν 
ὑπάρχουν ἐλαφρυντικά πού θά 
ἴσχυαν στήν περίπτωση τῶν 
Ἑβραίων καί τῶν ἀνθρώπων τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Κυρίου. Μαζί μας ὁ 
Θεός δέν ἐπικοινωνεῖ πλέον μέ 
προφητεῖες καί σημεῖα. Βρισκό-
μαστε στήν ἐποχή τῆς «χάριτος» 
καί τοῦ «μυστηριακοῦ ἁγια-
σμοῦ». Τό ἔργο τῆς θείας Ἀπο-
κάλυψης ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Βρί-

σκεται ἀπέναντι μας μέσα στήν 
κιβωτό τῆς σωτηρίας τήν 
«Ἐκκλησία», καί προσφέρεται σέ 
κάθε ἕναν πού θέλει νά τό δεχτεῖ 
καί νά τό βιώσει. Ὁ Χριστός καρ-
φωμένος πάνω στόν σταυρό μέ 
ἁπλωμένα τά χέρια εἶναι ἕτοιμος 
νά ἀγκαλιάσει τόν καθένα μας 
ξεχωριστά. Μπορεῖ νά γίνει «Σύ 
γάρ εἶ, Κύριε, ἡ βοήθεια τῶν 
ἀβοηθήτων, ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπι-
σμένων, ὁ τῶν χειμαζομένων σω-
τήρ, ὁ τῶν πλεόντων λιμήν, ὁ τῶν 
νοσούντων ἰατρός (θεία Λει-
τουργία Μεγάλου Βασιλείου). 
Φτάνει νά πιστέψουμε ὅτι «τά 
ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνα-
τά παρά τῷ Θεῶ ἐστιν» (Λουκ. 
ιη΄, 27). Πιστεύω σημαίνει ἐμπι-
στεύομαι. Αὐτό πρέπει νά κά-
νουμε βίωμά μας καί νά ἀφε-
θοῦμε ὁλοκληρωτικά στή διακυ-
βέρνησή Του. 

Ἐκτός ἀπό τήν ἀπιστία μας, 
μεγάλη θλίψη προκαλεῖ στόν 



Χριστό ἡ κακή ἐκμετάλλευση τῆς 
μακροθυμίας καί τῆς ἀνοχῆς 
Του, ἀπό μέρους τῶν ἀνθρώπων. 
«Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» 
εἶναι τό δεύτερο παράπονό Του. 
Μέ εἰλικρίνεια πρέπει νά ὁμο-
λογήσουμε πώς στίς δύσκολες 
στιγμές, τοῦ πόνου καί τῶν προ-
βλημάτων καταφεύγουμε στόν 
Θεό. Ζητοῦμε τό ἔλεος καί τή 
βοήθειά Του. Ὑποσχόμαστε πώς 
θά ἐπιστρέψουμε κοντά Του, 
πώς θά εἴμαστε πιστά παιδιά 
Του, πώς θά ἐφαρμόζουμε τόν 
νόμο Του. Ἀκόμη πώς θά ζοῦμε 
σέ κοινωνία ἀγάπης, ἀλληλοκα-
τανόησης καί συγγνώμης μέ τούς 
συνανθρώπους μας. Μόλις ὅμως 
περάσει ἡ μπόρα καί τό πρό-
βλημα ξεχαστεῖ ἐπιστρέφουμε 
καί πάλι στά ἴδια. Ξεχνοῦμε τόν 
Θεό, πνίγουμε τή συνείδηση καί 
κυλιόμαστε στόν βοῦρκο τῆς 
ἁμαρτίας. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος 
μᾶς ξεκαθαρίζει πώς ὁ Θεός: 
«μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μή βου-
λόμενος τινας ἀπολέσθαι, ἀλλά 
πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι» 
(Β΄ Πέτρου γ΄, 9). Μακροθυμεῖ 
γιατί θέλει νά μᾶς δώσει καιρό 
μετανοίας, γιά νά γλυτώσουμε 
τήν ἀπώλεια, τόν αἰώνιο θάνατο. 
Ἡ μακροθυμία αὐτή τοῦ Θεοῦ ἄς 
μή θεωρηθεῖ σάν ἀδυναμία, λόγῳ 
τῆς ἀπέραντής Του ἀγάπης. Νά 
γνωρίζουμε πώς ἕνα ἀπό τά 

θεία Του ἰδιώματα εἶναι καί ἡ Δι-
καιοσύνη. Στό Σύμβολο τῆς Πί-
στεως ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Χριστός 
θά ἔρθει μπροστά σέ ὅλη τήν 
ἀνθρωπότητα, ὡς ὁ δίκαιος Κρι-
τής. «Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά 
δόξης κρῖναι ζώντας καί νε-
κρούς». Ὁ δέ Ἀπόστολος Παῦλος 
μας τό ξεκαθαρίζει: «Βλέπετε 
οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή 
ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί,  ἐξα-
γοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ 
ἡμέραι πονηραί εἰσι». Πραγμα-
τικά σοφός ἄνθρωπος εἶναι 
ἐκεῖνος πού τήν κάθε στιγμή τῆς 
ζωῆς του, τήν βλέπει ὡς καιρό 
μετανοίας καί ἐπιστροφῆς στήν 
ἐν Χριστῷ ζωή. Ἡ Σαρακοστή 
πρέπει νά βιώνεται σάν μία μι-
κρογραφία τῆς ζωῆς μας ὁλό-
κληρης. Συναίσθηση δηλαδή πώς 
βρισκόμαστε μακριά ἀπό τόν 
Θεό, στή χώρα τῆς ἁμαρτίας καί 
πρέπει νά ἐπιστρέψουμε ταπει-
νωμένοι καί μετανοιωμένοι. 

Μήν ἔχουμε ψευδαισθήσεις, 
καί ἐμεῖς σάν τόν πατέρα τῆς ση-
μερινῆς περικοπῆς πλησιάζουμε 
τόν Χριστό μέ αἰτήσεις πολλές, 
ἀμφιβολίες καί ὀλιγοπιστία. Ἄν 
θέλουμε πραγματικά νά μᾶς σώ-
σει ὁ Κύριος, θά πρέπει  ταπεινά 
νά Τόν παρακαλέσουμε «Κύριε· 
βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Ἐκεῖνος 
ξέρει. Θά βρεῖ τόν τρόπο. 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Ὁ Ἀθανάσιος Καρύδης 
γεννήθηκε στά μέσα 
τοῦ 18ου αἰώνα στήν 

ἐνορία τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ 
Σωτῆρος στή Λάρνακα καί 
ἀνῆκε σέ μία ἀπό τίς σημαντι-
κότερες οἰκογένειες τῆς πόλης. 
Ὁ ἴδιος, στόν τίτλο τῆς ἀκο-
λουθίας τοῦ Ἁγίου Ἐρμογένους, 
πού ἐξέδωσε στή Βενετία τό 
1771, καί ἐπανέκδωσε τό ἀμέ-
σως ἑπόμενο ἔτος, μέ δαπάνη 
τοῦ Μητροπολίτη Κιτίου (1737-
1776) Μακαρίου, ἀναφέρει 
ἀόριστα ὡς τόπο καταγωγῆς 
του τήν ἐπαρχία Λάρνακας. 

Σύμφωνα μέ τόν Κων-
σταντῖνο Οἰκονόμο τόν ἐξ 

Οἰκονόμων, Μέγα Ἱερο-
κήρυκα τοῦ Οἰκου-

μενικοῦ Πατριαρχείου καί γνώ-
ριμο τοῦ Ἀθανασίου ἀπό τήν 
περίοδο πού συνυπηρέτησαν 
στήν Κωνσταντινούπολη, ὁ με-
τέπειτα Κύπριος Μητροπολίτης 
πραγματοποίησε εὐρύτερες 
σπουδές στή Βενετία, μᾶλλον 
στά ἑλληνικά καί λατινικά 
γράμματα, ὅπως συνηθιζόταν 
τήν περίοδο αὐτή. Ὡστόσο 
ἐλλείπουν σαφεῖς μαρτυρίες 
γιά τή Σχολή στήν ὁποία φοί-
τησε, καθώς καί γιά τήν πε-
ρίοδο τῶν σπουδῶν του. 

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν 
σπουδῶν του στή Βενετία, ὁ 
Ἀθανάσιος ἐπέστρεψε στήν 
Κύπρο, ὅπου χειροτονήθηκε 
ἀπό τόν Μητροπολίτη Κιτίου 
Μακάριο ἀρχικά Ἱεροδιάκονος, 

Κωστῆ Κοκκινόφτα 
Ἐρευνητῆ
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στίς 30 Ἰανουαρίου 1773, καί 
στή συνέχεια Ἱερομόναχος, στίς 
24 Μαρτίου τοῦ ἴδιου ἔτους. 
Σύμφωνα μέ μή ἐξακριβωμένες 
ἀναφορές, ὁ Ἀθανάσιος διετέ-
λεσε στά ἀμέσως ἑπόμενα χρό-
νια ἐφημέριος στήν ἑλληνορ-
θόδοξη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στή Βενετία. Ἀκο-
λούθως ἀποδέχθηκε πρόσκλη-
ση τοῦ Μητροπολίτη Ἀθηνῶν 
(1764-1780) Βαρθολομαίου καί 
κατῆλθε μαζί του, στίς 10 Ἰου-
νίου 1776, στή μετέπειτα πρω-
τεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους, ὅπου ἀνέλαβε τά καθή-
κοντα τοῦ γραμματέα καί ἱερο-
κήρυκα τῆς τοπικῆς Μητρόπο-
λης. Ὑπηρέτησε ἐπίσης καί ὡς 
διδάσκαλος στήν ἰδιωτική Σχο-
λή τοῦ Ἰωάννη Ντέκα, πού 
λειτουργοῦσε στήν Ἀθήνα ἀπό 
τό ἔτος 1750. 

Τήν ἴδια περίοδο Πατριάρχης 
Ἀλεξανδρείας ἦταν ὁ Κύπριος 
στήν καταγωγή Κυπριανός 
(1766-1783), ὁ ὁποῖος πρότει-
νε στόν Ἀθανάσιο νά κατέλθει 
στήν Αἴγυπτο καί νά ὑπηρετή-
σει στόν μητροπολιτικό θρόνο 
Λιβύης. Ὁ Κύπριος κληρικός 
ἀποδέχθηκε τήν πρόταση καί, 
ἀφοῦ χειροτονήθηκε στήν Κων-
σταντινούπολη, τήν 1η Ἀπριλί-

ου 1783, στόν τρίτο βαθμό τῆς 
ἱερωσύνης, ἀναχώρησε γιά τήν 
Ἀλεξάνδρεια, ὅπου ὑπηρέτησε 
μέ ζῆλο. Ὀκτώ χρόνια ἀργότε-
ρα, ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπό-
λεως τόν προσκάλεσε στή Βα-
σιλεύουσα καί τόν ἐξέλεξε, τόν 
Νοέμβριο τοῦ 1791, στόν μη-
τροπολιτικό θρόνο Νικομηδεί-
ας. Ὅπως ἀναφέρεται χαρα-
κτηριστικά, ἡ ἐκλογή του ἀπο-
τέλεσε ἐπιβράβευση τῆς μέχρι 
τότε προσφορᾶς του στήν 
Ἐκκλησία καί ἕνα νέο καί 
εὐρύτερο στάδιο πνευματικῶν 
ἀγώνων καί ποιμαντικῆς δρά-
σης. 

Ἔκτοτε, καί μέχρι τόν μαρ-
τυρικό θάνατό του, στίς 10 
Ἀπριλίου 1821, ὁ Ἀθανάσιος 
προσέφερε πολύτιμες ὑπηρε-
σίες στό Πατριαρχεῖο, διαδρα-
ματίζοντας σημαντικό ρόλο στή 
χάραξη τῆς πολιτικῆς του, πού 
εἶχε βαρύνουσα σημασία γιά 
τόν χριστιανικό πληθυσμό 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο-
κρατορίας, λόγῳ τῆς 
ἐθναρχικῆς του 
ἰδιότητας. Κα-
θόλο αὐτό 
τό διά-
στημα 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
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διετέλεσε ἐπίσης μέλος τῆς 
ἀντιπροσωπείας τῶν Ἀρχιερέ-
ων, ἡ ὁποία ἐκπροσωποῦσε τό 
Ἑλληνικό Γένος στήν Πύλη γιά 
διάφορα σημαντικά ζητήματα. 
Ἀνάμεσά τους περιλαμβανόταν 
καί ἡ προάσπιση τῶν συμφε-
ρόντων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου, ὅπως ἀναφέρεται σέ 
διάφορες πηγές καί μαρτυ-
ρεῖται ἐπίσης σέ ἐπιστολή, ἡμε-
ρομηνίας 5 Ἰουνίου 1803, πού 
ὁ Κύπριος Μητροπολίτης ἔστει-
λε πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου (1767-1810) Χρύσανθο. 
Μέ αὐτήν τόν ἐνημέρωνε γιά τίς 
ἐνέργειές του, ὥστε νά ἀπο-
τραπεῖ ἡ ἐκχώρηση ἄδειας, 
μέσῳ τοῦ Γάλλου πρέσβη στήν 
Κωνσταντινούπολη, στόν κα-
θολικό κλῆρο τῆς Λάρνακας γιά 
νά τελεῖ τή θεία λειτουργία 
στόν ναό τοῦ Ἁγίου Λαζάρου. 
Τόν πληροφοροῦσε ἀκόμη ὅτι, 
ὕστερα ἀπό πολλούς κόπους, 
κατάφερε νά ἀναγείρει νέο μη-

τροπολιτικό ναό στή Νικο-
μήδεια, ἀφιερωμένο στόν 

Ἅγιο Βασίλειο τόν 
Μέγα, στή θέση 

ὅπου προηγου-
μ έ ν ω ς  

ὑπῆρχε  
μικρό 

ἐκκλησάκι. Εἶναι καί ἡ ἐνέργειά 
του αὐτή ἕνα χαρακτηριστικό 
δεῖγμα τῆς συνεχοῦς προσπά-
θειάς του γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, παρά τίς 
πολλές δυσκολίες πού εἶχε νά 
ἀντιμετωπίσει, ἐξαιτίας τῶν 
σκληρῶν συνθηκῶν τῆς τουρ-
κικῆς διακυβέρνησης. 

Ὁ Ἀθανάσιος ἐπέδειξε ἐπί-
σης ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά 
τήν προώθηση τῶν ἑλληνικῶν 
γραμμάτων στή Νικομήδεια, 
ὅπου μερίμνησε γιά τήν ἵδρυ-
ση Ἑλληνικῆς Σχολῆς, τό 1800. 
Ὅπως ἀναφέρεται στήν πράξη 
ἵδρυσης τῆς Σχολῆς, πού ὑπέ-
γραψε τόν Μάιο τοῦ 1801, 
ἀρχικά συλλέχθηκε μέσῳ τῶν 
ναῶν τῆς πόλης τό ποσό τῶν 
δύο χιλιάδων γροσίων, τό ὁποῖο 
αὔξησε μέ δική του εἰσφορά 
στίς τρεῖς χιλιάδες. Στή συνέ-
χεια κατέθεσε τό ἀνωτέρω 
ποσό στίς κοινότητες Μιχαηλί-
τσι καί Καρατεπέ, ὥστε ἀπό 
τούς τόκους νά καλύπτεται 
μέρος τῆς μισθοδοσίας τοῦ δι-
δασκάλου. Ἔλαβε ἀκόμη πρό-
νοια γιά τή φοίτηση στή Σχο-
λή ἄπορων μαθητῶν, τούς ὁποί-
ους ἀπάλλαξε ἀπό τήν κατα-
βολή διδάκτρων, καί κατοχύ-
ρωσε τή λειτουργία της μέ τήν 
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ἔκδοση, τόν Ἰούλιο τοῦ 1801, 
συνοδικοῦ σιγιλλίου ἀπό τόν 
Πατριάρχη Καλλίνικο Ε΄. 

Ὁ μαρτυρικός του θάνατος 
Ἡ κήρυξη τῆς Ἐπανάστασης 

ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, 
στίς 24 Φεβρουαρίου 1821, 
στίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες 
προκάλεσε μεγάλη ἀναστάτω-
ση στήν Ὑψηλή Πύλη, γεγονός 
πού ἔθεσε σέ ἄμεσο κίνδυνο 
τόν χριστιανικό πληθυσμό τῆς 
Αὐτοκρατορίας, ἀφοῦ θεωρή-
θηκε συλλογικά ὑπεύθυνος γιά 
τήν ἀποστασία. Γιά τόν λόγο 
αὐτό, ἕνα μήνα ἀργότερα, οἱ 
Τοῦρκοι προχώρησαν σέ συλ-
λήψεις Ἀρχιερέων καί σέ σφα-
γές δεκάδων προκρίτων τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Γένους στήν Κων-
σταντινούπολη, ἐπιδιώκοντας 
νά ἐνσπείρουν τόν φόβο καί νά 
περιορίσουν ἐπέκταση τῆς 
Ἐπανάστασης. Ἀπό τούς Ἀρχιε-
ρεῖς, ἀρχικά συνελήφθη ὁ Μη-
τροπολίτης Ἐφέσου Διονύσιος 
(1803-1821) καί ἀκολούθως, 
τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, οἱ Νι-
κομηδείας Ἀθανάσιος, Ἀγχιάλου 
(1813-1821) Εὐγένιος καί ἄλλοι. 
Ἀρχικά οἱ Ἀρχιερεῖς μεταφέρ-
θηκαν, ὡς ὕποπτοι γιά συμμε-
τοχή στή «συνωμοσία» γιά τήν 
κατάλυση τῆς Αὐτοκρατορίας, 

στίς φυλακές τοῦ Μποσταν-
τζίμπαση (ἀρχικηπουροῦ), ὅπου 
τέθηκαν ὑπό περιορισμό. Ὅταν 
στή συνέχεια ἔγινε γνωστή ἡ 
Ἐπανάσταση στήν Πελοπόννη-
σο, ὁ Σουλτάνος διέταξε τήν 
ἄμεση ἐκτέλεσή τους. Οἱ κρα-
τούμενοι Ἀρχιερεῖς, προαισθα-
νόμενοι τό ἐπικείμενο τέλος, τή 
Μεγάλη Πέμπτη, 7 Ἀπριλίου 
1821, ἐξομολογήθηκαν ὁ ἕνας 
στόν ἄλλο καί κοινώνησαν τῶν 
ἀχράντων μυστηρίων, πού ἕνας 
διάκονος μετέφερε κρυφά στίς 
φυλακές. Τήν ἴδια ἡμέρα τούς 
ζητήθηκε νά ἀλλαξοπιστήσουν, 
γιά νά σώσουν τή ζωή τους, καί 
ἀκολούθως, ὕστερα ἀπό τήν 
ἄρνησή τους, παραδόθηκαν 
στούς δήμιους, πού τούς βα-
σάνισαν σκληρά. 

Στό μεταξύ, στίς 10 Ἀπριλί-
ου, μικρό χρονικό διάστημα 
ὕστερα ἀπό τήν ὁλοκλήρωση 
τῆς ἀναστάσιμης λειτουργίας, 
συνελήφθη ὁ Πατριάρχης Γρη-
γόριος Ε΄ καί ἀπαγχονίστη-
κε στή μεσαία πύλη τοῦ 
Πατριαρχείου, ἡ ὁποία 
ἔκτοτε παραμένει 
κλειστή, γιά νά 
ὑπενθυμίζει 
τή θυσία 
του.  

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
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Τήν ἴδια ἡμέρα, Κυριακή 
τοῦ Πάσχα τοῦ 1821, ὁδηγήθη-
καν στό μαρτύριο καί οἱ Μη-
τροπολίτες Ἐφέσου Διονύσιος, 
Ἀγχιάλου Εὐγένιος καί Νικο-
μηδείας Ἀθανάσιος. Ὁ μέν 
Ἐφέσου Διονύσιος θανατώθη-
κε ἀπό τά ξίφη τῶν δημίων 
στήν ψαραγορά (Μπαλούκ Πα-
ζάρ), ὁ δέ Ἀγχιάλου Εὐγένιος 
ἀπαγχονίστηκε ἀπό τή λεγό-
μενη κιγκλιδωτή πύλη στόν 
Γαλατά (Παρμάκ Κάπου). Ὁ 
Ἀθανάσιος, ὅμως, ὁ ὁποῖος 
ἦταν μεγάλης ἡλικίας, καχε-
κτικός, φιλάσθενος καί ἐξου-
θενωμένος ἀπό τά βασανιστή-
ρια, βλέποντας τήν ἀγριότητα 
τῶν δημίων προσευχήθηκε με-
γαλόφωνα, ζητώντας νά πα-
ραδώσει τήν ψυχή του εἰρηνι-
κά στά χέρια τοῦ Θεοῦ καί νά 
μήν ἐπιτραπεῖ νά βασανιστεῖ 
ἕως θανάτου, ὅποτε ἀμέσως 
ἐξέπνευσε. Ὡστόσο, οἱ δήμιοι 
δέν τόν σεβάστηκαν οὔτε καί 

νεκρό καί, ἀφοῦ ἀνέβασαν 
τή σορό του σέ ζῶο, τόν 

ὁδήγησαν ἐπίσης στό 
Παρμάκ Κάπου, 

ὅπου καί τόν 
κρέμασαν. 

Ἀκολούθως στό στῆθος τῶν 
μαρτυρικῶν Ἀρχιερέων ἀναρ-
τήθηκε τό καταδικαστικό φιρ-
μάνι γιά τούς λόγους ἐκτέλεσής 
τους καί, ἀφοῦ παρέμειναν σέ 
δημόσια θέα γιά τρεῖς συνεχεῖς 
ἡμέρες, οἱ σοροί τους ρίχθηκαν 
στή θάλασσα, ἀπό ὅπου περι-
συλλέγησαν ἀπό εὐσεβεῖς Χρι-
στιανούς, πού τίς ἔθαψαν σέ 
ἄγνωστο μέρος. Συλλέγηκε 
ἐπίσης τό λείψανο τοῦ νεκροῦ 
Πατριάρχη, τό ὁποῖο μεταφέρ-
θηκε καί τάφηκε στήν Ὀδησσό. 
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδας περιέλαβε 
στίς Ἁγιολογικές Δέλτους τῆς 
Ἐκκλησίας ἀρχικά, στίς 8 Ἀπρι-
λίου 1921, στά πλαίσια τῶν 
ἑορτασμῶν τῆς ἑκατονταετη-
ρίδας τῆς Ἐπανάστασης, τόν 
Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, καί 
πρόσφατα, στίς 15 Ἰουλίου 
2021, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμ-
πλήρωσης διακοσίων χρόνων, 
καί τούς συλληφθέντες, μαζί μέ 
τόν Πατριάρχη, καί ἐκτελε-
σθέντες, εἴτε τήν ἴδια ἡμέρα, 
εἴτε ἀμέσως μετά, ἑπτά Ἀρχιε-
ρεῖς, ἀνάμεσα στούς ὁποίους 
καί τόν Κύπριο Μητροπολίτη 
Νικομηδείας Ἀθανάσιο.
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ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

«Δέν ἔχω χρόνο!» εἶναι τό 
ἐπαναλαμβανόμενο μεγάλο πα-
ράπονο τῶν ἀνθρώπων. Παλιό-
τερα ἴσχυε γιά τόν φτωχό οἰκο-
γενειάρχη πού ἔπρεπε νά κάνει 
ἴσως καί δεύτερη δουλειά, καί 
γιά τόν πολυάσχολο ἐπιχειρη-
ματία πού ἀσχολεῖτο μέ ποικι-
λία ἐργασιῶν. Σήμερα, ἰσχύει γιά 
φτωχούς καί πλούσιους, παιδιά 
καί ἐνήλικες. Ἡ ἔλλειψη χρόνου 
εἶναι ἡ μεγάλη «φτώχια» τῆς 
ἐποχῆς μέ τίς τόσες διευκολύν-
σεις, τίς συσκευές καί ὑπηρεσίες 
ταχείας ἐξυπηρέτησης.  

Τό παιδί παραπονιέται ὅτι 
δέν ἔχει χρόνο νά παίξει, ἡ μη-
τέρα ὅτι δέν ἔχει χρόνο νά ξε-
κουραστεῖ καί νά κάνει κάτι γιά 
τόν ἑαυτό της, ὁ ἄνδρας ὅτι εἶναι 
πνιγμένος στίς ἔγνοιες καί τίς 
δουλειές, ἡ γιαγιά διερωτᾶται 
πότε ἐπιτέλους θά ἀπαλλαγεῖ 
ἀπό ὑποχρεώσεις, πότε θά 
εὐκαιρήσει νά κάτσει, νά ἀσχο-

ληθεῖ μέ κάτι πού τῆς ἀρέσει…  
Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει κάποια 

πνευματικά ἐνδιαφέροντα πα-
ραπονιέται ὅτι δέν ἔχει τόν χρό-
νο πού θά ἤθελε γιά νά πάει 
στήν ἐκκλησία ἤ γιά νά προ-
σευχηθεῖ, νά διαβάσει τά βιβλία 
πού μαζεύει στή βιβλιοθήκη καί 
μένει πάντα ἀπραγματοποίητο 
ὄνειρο τό διάβασμά τους… 

Σίγουρα πρέπει ὅλοι νά στα-
θοῦμε γιά λίγο, καί μάλιστα μέ 
τήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου, ὄχι 
γιά νά φιλοσοφήσουμε γιά τόν 
χρόνο, ἀλλά νά ἀποφασίσουμε 
γιά τήν ἐκμετάλλευσή του. Για-
τί ὁ χρόνος δέν εἶναι κάτι ἔξω 
ἀπό ἐμᾶς, εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας. 
Κάθε στιγμή εἶναι μοναδική καί 
πολύτιμη, μία ψηφίδα στό ψη-
φιδωτό τῆς ζωῆς μας, πού δέν 
γνωρίζουμε καί ποιά στιγμή τε-
λειώνει.  

«Δύο εἶναι τά κρίσιμα σημεῖα 
γιά τόν ἄνθρωπο. Ἡ ὥρα τῆς 

Νίκης Τρακοσιῆ  
Φιλολόγου
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γέννησης καί ἡ ὥρα πού θά κα-
ταλάβει γιατί γεννήθηκε». Γιά 
ὅσους ἔχουν τήν εὐλογία νά 
γνωρίζουν τόν σκοπό τῆς ὕπαρ-
ξής τους στόν κόσμο καί τή με-
γάλη κλήση τους γιά τή βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ εἶναι φανερό ὅτι τό πιό 
σημαντικό πράγμα εἶναι ἡ ἐκμε-
τάλλευση τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς, 
γιά νά φτάσουν στόν σκοπό 
τους, στό ποθητό τέρμα. Εἶναι 
πολύ τραγικό ὅτι οἱ Χριστιανοί 
ἀφήνουμε τή ζωή νά φεύγει, χω-
ρίς νά τήν ἀξιοποιοῦμε ὅσο 
ὀφείλουμε γιά τή σωτηρία μας.  

«Ἐξαγοραζόμενοι τόν και-
ρόν» λέγει τόσο εὔστοχα ὁ Ἄπ. 
Παῦλος, ἐπισημαίνοντας τήν 
ἀνάγκη γιά  ἀξιοποίηση τοῦ χρό-
νου μέ σκοπό τή σωτηρία μας. 
Καί 1.000 χρόνια νά ζήσει κά-
ποιος δέν τοῦ φτάνουν γιά τίς 
δουλειές, πάντα θά ὑπάρχουν 
ἐκκρεμότητες. Ὅπως ὁ ἔμπορος 
ἀσχολεῖται μέ τό νά κερδίσει ὅσο 
γίνεται περισσότερα ἔτσι ὁ 
ἄνθρωπος, ἔχοντας ὡς μόνο δικό 
του τόν χρόνο πού τοῦ χαρίζει ὁ 
Θεός, πρέπει νά μεριμνᾶ, νά 
ἀπασχολεῖται μέ τό τί θά κερ-
δίσει γιά τήν αἰωνιότητα. 

«Μετανοεῖτε, ἤγγικεν ἡ βα-
σιλεία τῶν οὐρανῶν» ἦταν ἡ 

ἀρχή τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰωάν-
νη τοῦ Προδρόμου καί τοῦ ἴδι-
ου τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἄρχισε τό 
ἔργο Του.  Μετάνοια εἶναι ἡ πο-
ρεία ἀντίθετα μέ τόν δρόμο 
πού πήραμε μέ τήν ἀποστασία 
καί ἡ στροφή πρός τόν Θεό καί 
τή βασιλεία Του, ἡ ὀρθή ὁδός 
πρός τόν στόχο μας. Ὁ χρόνος 
αὐτῆς τῆς ζωῆς εἶναι τό μοναδικό 
διάστημα πού ἔχουμε στή διά-
θεσή μας γιά νά κάνουμε αὐτή 
τήν πορεία.  Θά ἀσχοληθοῦμε μέ 
τήν ἐργασία μας, μέ τήν οἰκο-
γένειά μας, ἀλλά πρέπει νά 
βροῦμε χρόνο γιά προσευχή, 
ἐξομολόγηση, ἐκκλησιασμό, ἔργα 
ἀγάπης καί προσφορᾶς... 

«Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου 
ἐγερθῆναι. Νῦν γάρ ἐγγύτερον 
ἠμῶν ἡ σωτηρία ἤ ὅτε ἐπιστεύ-
σαμεν» (Ρωμ. ιγ΄, 11)», γράφει ὁ 
ἀπ. Παῦλος, γιά νά ἐπιστήσει τήν 
προσοχή τῶν Χριστιανῶν ὅτι 
ὅσο προχωρεῖ ἡ ζωή τόσο πιό 
κοντά στό τέλος καί στήν ποθη-
τή σωτηρία βρισκόμαστε. Ἄν γιά 
τήν ἐποχή ἐκείνη ἴσχυε, πολύ πε-
ρισσότερο σήμερα. Ἡ ὥρα τῆς 
κρίσεως εἶναι  πολύ κοντά γιά 
τόν καθένα προσωπικά καί ἡ γε-
νική κρίση πλησιέστερα.  

«Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, 
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ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρα-
σμόν» εἶπε ὁ Κύριος τό βράδυ 
τῆς Μ. Πέμπτης στούς νυσταγ-
μένους Μαθητές. Ὁ διάβολος δέν 
ἔπαψε ποτέ νά πολεμᾶ τούς πι-
στούς. Στήν ἐποχή μας ἡ ἁμαρ-
τία προβάλλεται ὡς δικαίωμα, 
ἀγαθό, εὐτυχία, ἐπιβεβλημένος 
δρόμος καί γίνεται πλέον νομο-
θεσία κρατῶν. Δέν ἐπιτρέπεται 
νά ζοῦμε σέ ραθυμία καί πνευ-
ματικό ὕπνο.  

Ὁ ὕπνος γιά τό σῶμα εἶναι 
ἀπαραίτητος. Γιά τήν ψυχή ἡ 
ἐγρήγορση εἶναι ἀπαραίτητη. 
Δέν ὑπάρχουν διαστήματα πού 
μπορεῖ νά κοιμᾶται πνευματικά, 
ὅποιος θέλει νά προχωρήσει 
στήν ὁδό τῆς σωτηρίας. Ἐγρή-
γορση πρῶτα κατά τῆς ἁμαρ-
τίας, πού εἶναι «εὐπερίστατη». 
Νά μή ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ραθυμία 
εἶναι καί τό σημεῖο πού ἐκμε-
ταλλεύεται ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος 
ποτέ δέν κοιμᾶται. Ἡ ἁμαρτία 
δέν εἶναι κάτι ξένο γιά κανένα 
μας, ἀφοῦ ὁ παλαιός ἄνθρωπος 
μέ τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες 
του εἶναι ζωντανός. Ὁ διάβολος 
στήνει τίς παγίδες του καί μᾶς 
αἰφνιδιάζει. Βλέπουμε ἄλλους νά 
κινδυνεύουν, νά πέφτουν, ἀλλά 
δέν γνωρίζουμε τί σχεδιάζει καί 

γιά μας. Κάποιοι βρίσκονται 
μέσα στήν παγίδα, ἀλλά δέν 
ἀνησυχοῦν, δέν τό καταλαβαί-
νουν, δέν ἔχουν διάθεση νά 
ἀλλάξουν κάτι στή ζωή τους.  

Ἐμείς εἴμαστε σίγουρα ἐκτός; 
Μήπως ὑπάρχουν δεσμεύσεις, 
συνήθειες πού μᾶς κρατοῦν καί 
δέν προχωροῦμε στή σωτηρία;  
Ὅπως ὁ σκοπός ἀναμένει ὅτι 
μπορεῖ νά συμβεῖ ὁτιδήποτε, 
ἔτσι κι ἐμεῖς. Γιατί καθυστε-
ροῦμε νά ξυπνήσουμε, σάν τόν 
νυσταγμένο ἄνθρωπο πού πατᾶ 
ἀναβολή στό ξυπνητήρι καί λέ-
γει, σέ λίγο; Αὐτός ὁ χρόνος πού 
χάσαμε, χάθηκε πραγματικά. 
Καί ἄν κερδίσουμε τόν κόσμο 
ὅλο καί ζημιωθοῦμε τήν ψυχή 
μας χάνουμε τά πάντα.  

Ἡ προσδοκία τοῦ Κυρίου 
εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη γιά 
ἀγώνα. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς πα-
ρέρχεται τόσο γρήγορα, οἱ δυ-
νάμεις λιγοστεύουν, οἱ κατα-
στάσεις ἀλλάζουν, οἱ πειρασμοί 
ἐντείνονται. Δέν θά εἶναι καλύ-
τερο τό μέλλον. Ὁ χρόνος εἶναι 
τό τάλαντο πού μᾶς δίνει ὁ Κύ-
ριος. Ἄς μήν μείνουμε χωρίς 
ἔργα σάν «ἄκαρπη συκῆ», μόνο 
μέ φύλλα, οὔτε νά ἀκούσουμε 
σάν τίς μωρές παρθένες τῆς 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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παραβολῆς τό «δέν σᾶς ξέρω». 
Ἡ πνευματική ἀκαρπία δέν 
εἶναι λιγότερο ἐπικίνδυνη ἀπό τό 
νά κάνει κάποιος ἔργα κακά. Τό 
τελικό ἀποτέλεσμα εἶναι τό ἴδιο.  

Προσοχή καί στήν ψευδαί-
σθηση ὅτι μποροῦμε νά διατη-
ρήσουμε μία σταθερή κατάστα-
ση μένοντας στό σημεῖο πού 
φτάσαμε. Σέ κανένα τομέα δέν 
συντηρεῖται κάτι μέ τή στασι-
μότητα. Στό ἐμπόριο, στήν ἐπι-
στήμη, στήν ὑγεία…καί κυρίως 
στήν πνευματική ζωή ὁ μόνος 
τρόπος διατήρησης τῶν κεκτη-
μένων εἶναι ὁ ἀγώνας γιά αὔξη-
ση. Ἄν δέν ὑπάρχει ἀγώνας γιά 
ἀνανέωση, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θά τά 
παρατήσουμε, δέν θά βρίσκου-
με νόημα σέ μία τυπική χρι-
στιανική ζωή.  

Ἀντίθετα, ὁ πόθος γιά ἀνέ-
βασμα πνευματικό δίνει φτερά 
στήν ψυχή, δίνει ὤθηση γιά 
ἀγώνα. Δέν εἶναι καλό νά μέ-
νουμε πνευματικά σέ νηπιακή 
ἡλικία. Ὑπάρχουν τά πνευματι-
κά ὕψη καί κάποιοι φτάνουν 
ψηλά, βλέπουν ἄλλα πράγματα, 
ἀπολαμβάνουν, ἀφήνουν πίσω 
τόν κόσμο τροπικά καί ζοῦν μέ 
τήν προσδοκία τῆς πλήρους ἀπο-
λαύσεως τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν. 

Καί στήν ἐποχή μας κάποιοι κερ-
δίζουν τήν ἁγιότητα. Ἐμεῖς; 

Νά βάλουμε πρόγραμμα 
πνευματικῆς πορείας χωρίς ἀνα-
βολή καί ἀμέλεια. Σήμερα νά με-
τανοήσουμε, νά συγχωρήσουμε 
τόν ἐχθρό μας, νά προσευχη-
θοῦμε, νά βοηθήσουμε, νά ἀλλά-
ξουμε… Ὁ χρόνος εἶναι «χρῆμα» 
μέ τό ὁποῖο ἀγοράζεις τήν 
αἰώνια ζωή. Ἡ ὑπόσχεση ὅτι 
ἀργότερα θά ἔχουμε χρόνο εἶναι 
μία ἀπάτη πού ξεγέλασε πολ-
λούς. Ὁ χρόνος γιά νά κερδί-
σουμε τήν αἰωνιότητα δέν εἶναι 
ἀπαραίτητα αὐτός πού ἀφιε-
ρώνουμε εἰδικά στήν ψυχή μας. 
Καί τήν ὥρα τῆς δουλειᾶς καί 
τῆς διακίνησης καί τῆς συνανα-
στροφῆς αὐτός πού εἶναι σέ 
ἐγρήγορση προσεύχεται, σκέ-
φτεται πνευματικά, ἀγωνίζεται 
καί κερδίζει τή σωτηρία του. 

«Ἐξαγοραζόμενοι τόν και-
ρόν» (Ἐφ. ε΄, 16) δέν θά φοβη-
θοῦμε τήν «ὥρα τῆς κρίσεως» 
(Ἀποκ. ιδ΄, 7). Γιά ὅλους τούς 
ἄγρυπνους ἀγωνιστές θά ἰσχύ-
σει τό, «Ἀναπαύσονται  ἐκ τῶν 
κόπων αὐτῶν. Τά δέ ἔργα αὐτῶν 
ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν» (Ἀποκ. 
ιδ΄, 13).
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1 

Ἡἡσυχία εἶναι μεγάλη 
ὑπόθεση. Ἀκόμη καί νά 
μήν προσεύχεται κανείς 

καί μόνο μέ τήν ἡσυχία προ-
σεύχεται. Εἶναι μυστική προ-
σευχή καί βοηθᾶ πολύ στήν 
προσευχή σάν τήν ἄδηλη ἀνα-
πνοή στόν ἄνθρωπο. Αὐτός πού 
κάνει δουλειά πνευματική στήν 
ἡσυχία βυθίζεται μέσα στήν 
εὐχή. 

Ἡ ἐξωτερική ἡσυχία μακριά 
ἀπό τόν κόσμο μέ τή διακριτική 
ἄσκηση καί τήν ἀδιάλειπτη προ-
σευχή πολύ γρήγορα φέρνει καί 
τήν ἐσωτερική ἡσυχία, τήν εἰρή-
νη τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀπα-
ραίτητη προυπόθεση γιά τήν 
πνευματική λεπτή ἐργασία. Τότε 
πιά ὁ ἄνθρωπος δέν ἐνοχλεῖται 
ἀπό τήν ἐξωτερική ἀνησυχία, 
γιατί στήν οὐσία μόνο τό σῶμα 
βρίσκεται στή γῆ, ἐνῶ ὁ νοῦς βρί-

σκεται στόν Οὐρανό. 
Ὅταν ἔρθει στόν ἄνθρωπο ἡ 

ἐσωτερική ἡσυχία, ἡσυχάζουν 
ὅλα μέσα του καί τίποτε δέν τόν 
ἐνοχλεῖ. Ἄν θέλει τήν ἐξωτερική 
ἡσυχία, γιά νά ἡσυχάσει ἐσωτε-
ρικά ὅταν βρεθεῖ στήν ἡσυχία τήν 
ἡμέρα θά πάρει ἕνα καλάμι καί 
θά διώχνει τά τζιτζίκια καί τό 
βράδυ θά διώχνει τά τσακάλια, 
γιά νά μήν τόν ἐνοχλοῦν. 

Ὁ ἀνήσυχος καί στήν ἔρημο 
θά μεταφέρει τόν ἀνήσυχο ἑαυ-
τό του. Πρῶτα ἀπό ὅλα ἡ ψυχή 
θά πρέπει νά ἀποκτήσει τήν 
ἐσωτερική ἡσυχία μέσα στήν 
ἐξωτερική ἀνησυχία γιά νά μπο-
ρέσει νά ἡσυχάσει ἔξω στήν 
ἡσυχία. 

Οἱ ἄνθρωποι συνέχεια βιά-
ζονται, τρέχουν ἀσταμάτητα. 
Γι’ αὐτό καί δέν βρίσκουν ἡσυ-
χία. Μάθανε νά ζοῦν μέ τόν θό-

1 Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, τ. Α΄-Ε΄.

Ἐπιμ.: Σάββα Παρῆ 
Θεολόγου

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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ρυβο. Πολλά ἀπό τά 
σημερινά παιδιά γιά 
νά διαβάσουν θέλουν 
μουσική. Δηλαδή πε-
ρισσότερό τούς ἀνα-
παύει νά διαβάζουν 
μέ μουσική παρά μέ 
ἡσυχία. Ἀναπαύονται 
στήν ἀνησυχία, γιατί 
ὑπάρχει ἀνησυχία 
μέσα τους. Ὁ ἀνήσυχος ἄνθρω-
πος δέν ἡσυχάζει ποτέ. 

Νά περιορίσουμε ὅσο μπο-
ροῦμε τή φασαρία καί νά ἀγα-
πήσουμε τή γλυκιά ἡσυχία, τήν 
ἁγία ἡσυχία τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς. Τό ἀπερίσπαστο καί τό 
ἀμέριμνο φέρνουν τήν ἐσωτερι-
κή ἡσυχία καί τήν πνευματική 
ἐπιτυχία. Οἱ μέριμνες ἀπομα-
κρύνουν ἀπό τόν Θεό. Νά ἀγα-
πήσουμε τήν εὐλογημένη ἔρημο 
καί νά τήν σεβαστοῦμε ἐάν θέ-
λουμε νά μᾶς βοηθήσει καί αὐτή 
μέ τήν ἁγία της ἐρημία καί τήν 
γλυκιά της ἠρεμία γιά νά ἡμε-
ρέψουμε, νά ἐρημωθοῦν τά πάθη 
μας καί νά πλησιάσουμε στόν 
Θεό. Χρειάζεται προσοχή μήν τυ-
χόν καί προσαρμόσει κανείς τήν 
ἁγία ἔρημο μέ τόν ἐμπαθῆ ἑαυ-
τό του. Αὐτό εἶναι μεγάλη ἀσέ-
βεια. 

Σκοπός εἶναι ὁ ἄνθρωπος νά 
τά ἀξιοποιήσει ὅλα γιά ἀγώνα. 

Νά προσπαθήσει νά ἀποκτήσει 
τήν ἐσωτερική ἡσυχία. Νά ἀξιο-
ποιήσει τόν θόρυβο βάζοντας δε-
ξιό λογισμό. Ὅλη ἡ βάση εἶναι ἡ 
καλή ἀντιμετώπιση. Ὅλα μέ 
καλούς λογισμούς νά τά ἀντι-
μετωπίζει. Μέ τούς καλούς λο-
γισμούς καθαρίζει ὁ δρόμος. 
Μέσα στόν θόρυβο ἄν πετύχει 
τήν ἐσωτερική ἡσυχία, ἔχει πολ-
λή ἀξία. Ὁ νοῦς εἶναι ἕνα ἀναρ-
χικό παιδί, ἕνα ἄτακτο καί ἀδέ-
σποτο παιδί πού θέλει νά γυρί-
ζει συνεχῶς ἐδῶ καί ἐκεῖ καί νά 
ἀλητεύει. Ἀπό αὐτόν ὅμως 
ἐξαρτᾶται ἡ ζωή καί ἡ σωτηρία 
μας. Ἄν τόν συμμαζέψουμε καί 
τόν παιδαγωγήσουμε ἡσυχάζει 
γίνεται καλό παιδί καί νοικο-
κυρεύεται. Γι’ αὐτό ὅσο μπο-
ρεῖτε νά μήν ἀφήνετε τόν νοῦ 
σας νά γυρίζει. Νά τόν ἐκπαι-
δεύσετε πνευματικά, νά τόν μά-
θετε νά συχνάζει στό σπίτι του, 
στόν Παράδεισο κοντά στόν Πα-
τέρα του, τόν Θεό. 



1 

Δύσκολο νά γραφτεῖ ἐπικήδειος γιά 
τόν μακαριστό Ἡγούμενο Ἀθα-
νάσιο. Αἰσθανόμαστε ὅτι ἀπορεῖ 

ἡ γλώσσα νά μιλήσουμε γιά τόν γέρον-
τα. Ὅσα καί νά ποῦμε, δέν μποροῦμε νά 
περιγράψουμε τό μέγεθος τῆς πνευμα-
τικότητας καί τό ὕψος τῆς ταπεινοφρο-
σύνης του. Ἐξωτερικά ἡ ζωή τοῦ γέροντα 
ἦταν ἁπλή, χωρίς ἴχνος ἐκκοσμίκευσης ἤ 
διάθεση προβολῆς. Ὁ γέροντας συνεχί-
ζοντας τήν παράδοση τῶν Σταυροβου-
νιωτῶν γερόντων του, ἔκρυβε ἐπιμελῶς 
τήν ἀρετή του ἐφαρμόζοντας τό γραφι-
κό λόγιο «Κύριον δέ τόν Θεόν ἁγιάσα-
τε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν» (Α΄ Πέτρ. γ΄, 

1 Ἀπόσπασμα ἀπό τόν ἐπικήδειο λόγο, πού δη-
μοσιεύτηκε στήν ἱστοσελίδα https://www. 
romfea.gr/ekklisia-kyprou/41677-epikideios-logos-
ston-geronta-athanasio-apo-ton-kitiou-nektario- 
(14/10/2021).
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ΜΟΡΦΕΣ

Μητροπολίτη Κιτίου 
κ. Νεκταρίου 

4). Ὅσο καί νά ἤθελε νά 
κρύψει τήν ἀρετή του, 
ἦταν δύσκολο, ἀφοῦ σύμ-
φωνα μέ τόν ἀψευδῆ 
λόγο τοῦ Κυρίου μας 
«Οὐ δύναται πόλις 
κρυβῆναι ἐπάνω ὅρους 
κειμένη» (Ματθ. ε΄, 14). 

Ὁ μακαριστός Ἡγού-
μενος Ἀθανάσιος γεννή-
θηκε στό χωριό Ἄσσια 
στή Μεσαορία. Ἦταν 
ὁμοχώριος τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ, τόν ὁποῖο ὑπερ-
βαλλόντως εὐλαβεῖτο καί 
τιμοῦσε. Οἱ γονεῖς του, 
γεωργοί, ἄνθρωποι ἁπλοί 
καί φιλόθεοι. Ἐτελει-
ώθησαν καί οἱ δύο διά 
τοῦ μοναχικοῦ σχήμα-
τος. Προτοῦ ἀκόμα ἐνη-
λικιωθεῖ ὁ ἔφηβος Ἀνδρέ-
ας (αὐτό ἦταν τό ὄνομα 
πού ἔλαβε στή βάπτισή 
του), ἄναψε μέσα στήν 
ἀγαθή ψυχή του ὁ πόθος 
τοῦ μοναχισμοῦ. Ὁ Θεός 
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ὁδή-

γ η σ ε  
τά βήματά 

του στό εὐλογημένο 
Κοινόβιο τοῦ Σταυροβου-

νίου. Ἦρθε στό μοναστήρι μέ 
ἐφόδιο τήν ἁπλότητα καί τή 
λαϊκή πίστη του, πού κληρονό-
μησε ἀπό τούς γονεῖς του καί 
τήν ἐκκλησιαστική παράδοση 
τοῦ χωριοῦ του. Σάν δέντρο ρί-
ζωσε ὁ γέροντας Ἀθανάσιος στό 
μοναστήρι τῆς μετανοίας του 
κάτω ἀπό τή σκιά τοῦ «εὐσκιό-
φυλλου δένδρου» τοῦ «μακα-
ρίου Ξύλου» τοῦ Τιμίου καί 
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ἀπό τά 
ἐνενήντα πέντε χρόνια που 
ἔζησε ἐπί τῆς γῆς ὁ γέροντας, 
τά ὀγδόντα τά πέρασε στό 
μοναστήρι. 

Ἔγινε μέλος μιᾶς ἀδελφό-
τητας μέ ἀγωνιστές, ἀσκητές 
πατέρες, κληρονόμος καί συ-
νεχιστής τοῦ ἀρχαίου ἀσκητικοῦ 
μοναχισμοῦ, δωρικοῦ, μέ ἁπλό-
τητα, ὅπως τόν συναντοῦμε 
στό γεροντικό. Εἶναι μέσα σ’ 
αὐτό τό περιβάλλον στό ὁποῖο 
ὁ γέροντας ἔζησε καί ἀγωνί-
στηκε, πού ἐξυφάνθη ἡ θεοΰ-
φαντος χλαῖνα τῶν ἱερῶν 
ἀρετῶν του. Πρᾶος, σεμνός 

καί ξένος ἀπό κάθε μορφή 
ἄκαιρου ζηλωτισμοῦ ἐκτιμήθη-
κε ἀπό τούς παλαιότερους πα-
τέρες τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι τόν 
προέκριναν ὡς κατάλληλο γιά 
τό ὕψιστο χάρισμα τῆς ἱερο-
σύνης. Μέχρι τό τέλος τοῦ βίου 
του διατήρησε ἀμείωτη τήν 
ἀγάπη καί τόν σεβασμό γιά 
τούς μακαριστούς γέροντές 
του, τῶν ὁποίων τούς πνευμα-
τικούς λόγους πάντοτε διατη-
ροῦσε ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 

Μετά, δέ, τήν κοίμηση τοῦ 
μακαριστοῦ γέροντος Γερμα-
νοῦ, τό 1982, καί τήν ἐκλογή 
τοῦ ἱερομονάχου Ἀθανασίου 
στή θέση τοῦ Ἡγουμένου, ὁ λύ-
χνος «ἐτέθη ἐπί τήν λυχνίαν». 
Ἕνας ἀκόμα κρίκος προστέ-
θηκε στήν πολύτιμη ἁλυσίδα 
τῶν προκατόχων του. Ὁ γέ-
ροντας Ἀθανάσιος ἀπό τήν κο-
ρυφή τοῦ Σταυροβουνίου ἔχει 
ἀποτελέσει πνευματικό φάρο, 
πού φώτιζε τήν Κύπρο ὁλό-
κληρη. Ὁ Θεός τόν εὐλόγησε 
ἐπί τῆς ἡγουμενίας του νά δεῖ 
τό μοναστήρι του νά ἐπαν-
δρώνεται μέ νέους πατέρες. Ὡς 
ἑπόμενος τῶν προγενέστερων 
μεγάλων πνευματικῶν ἀνα-
στημάτων τῆς Μονῆς καί μέ 
γνώμονα τή γνήσια καί ἀνεπι-
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τήδευτη ἀγάπη καί ταπείνωσή 
του, νουθετοῦσε καί καθοδη-
γοῦσε ὄχι μόνο τούς μοναχούς 
του, ἀλλά καί τά πολυάριθμα 
πνευματικά τέκνα του, πού 
ἔφταναν ἀπ’ ὅλες τίς περιοχές 
τῆς Κύπρου. 

Πόσοι καί πόσοι δέν βρῆκαν 
παρηγορία καί ἀνάπαυση κον-
τά σ’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο τοῦ 
Θεοῦ; Πόσοι ἄνθρωποι δέν 
ἔφυγαν ξαλαφρωμένοι καί ἀνα-
νεωμένοι μέσα ἀπό τό ἐξομο-
λογητήριό του; Εὔσπλαχνος, 
ἐπιεικής καί ἀνθρώπινος. Κατά 
τή διάρκεια τῆς ἐξομολόγησης 
ἄκουγε περισσότερο καί μι-
λοῦσε λιγότερο, ἀλλά ὁ λόγος 
του ἦταν καρπός προσευχῆς. Ὁ 
γέροντας μιλοῦσε, ὅπως μι-
λοῦν οἱ τέλειοι. Καί νά μήν ἔλε-
γε τίποτα, σέ ἀρκοῦσε μόνο νά 
τόν βλέπεις. «Ἀρκεῖ μοί τό 
βλέπειν σέ πάτερ» εἶχε πεῖ κά-
ποτε ἕνας μοναχός στόν μέγα 
Ἀντώνιο. Στόν μακαριστό γέ-
ροντα ἔβρισκε ἐφαρμογή ὁ λό-
γος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ 
Στουδίτου «Τίς σέ ἰδών οὐκ 
ἠγάπηκε; Τίς δέ συντυχῶν οὐ 
γεγλύκαται;». 

Τό «ἄκρον ἀντικείμενον τοῦ 
νοός του», «τό μελέτημα τῆς 
καρδίας του» καί τό «ἐντρύ-

φημα τῆς γλώσσης τοῦ» ἦταν ὁ 
Χριστός, ἡ Παναγία καί οἱ 
Ἅγιοι. Ἀπότοκο αὐτοῦ ἦταν ἡ 
μεγάλη του ἀγάπη γιά τούς βί-
ους τῶν ἁγίων καί τίς ἱερές 
ἀκολουθίες. Ἀγαποῦσε πολύ 
τούς βίους τῶν ἁγίων. Μέχρι τό 
τέλος τοῦ βίου του, παρόλο πού 
ὁ ἴδιος εἶχε φτάσει «εἰς ἄνδρα 
τέλειον εἰς μέτρον τῆς ἡλικίας 
τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» 
(Ἐφ. δ΄, 13), δέν σταμάτησε νά 
ἐντρυφᾶ στούς βίους τῶν 
ἁγίων. Τίς ἱερές ἀκολουθίες τοῦ 
νυχθημέρου ἀνελλιπῶς παρα-
κολουθοῦσε στό καθολικό τῆς 
μονῆς. Ὡς ἐπί τό πλεῖστον πα-
ρέμενε ὄρθιος ἐπί τοῦ στασι-
δίου του καθ’ ὅλη τή διάρκεια 
τῆς ἀκολουθίας. Ἀκόμα καί 
στίς πιό δύσκολες στιγμές τῆς 
ὑγείας του ἐπέμενε «ὡς ζηλω-
τής μανικώτατος» νά παρακο-
λουθεῖ καί νά συμμετέχει στίς 
ἀκολουθίες καί στή Θεία Λει-
τουργία γενόμενος τύπος ὑπο-
μονῆς, φιλοπονίας καί ἀκρίβειας 
γιά τούς ὑποτακτικούς του. 

ΜΟΡΦΕΣ
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Ἔ τ σ ι  
δίδασκε καί δι-

οικοῦσε ὁ γέροντας. 
Μέ τό παράδειγμα καί κυρίως 

μέ τήν ὑπομονή καί τήν ταπεί-
νωσή του κατά τό βιβλικό «ἀπ’ 
ἐμοῦ ὄψεσθε καί οὕτω ποιήσε-
τε» (Κριτ. ζ΄, 17). 

Αὐτό πού αἰσθανόμαστε ὡς 
ὑποχρέωσή μας νά μαρτυρή-
σουμε γιά τόν μακαριστό γέ-
ροντα ἐμεῖς προσωπικά, καθώς 
μαρτυρεῖ καί ὁ προκάτοχός 
μας, μητροπολίτης πρώην Κι-
τίου Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος 
ἐνθρόνισε τόν γέροντα ὡς ἡγού-
μενο καί πολλά χρόνια ὑπῆρξε 
ἐπίσκοπός του, ἦταν ὁ σεβα-
σμός τοῦ μακαρίου γέροντος 
στόν θεσμό τοῦ ἐπισκόπου. 
Σεβασμός καί ἀγάπη πού ἐκδη-
λωνόταν μέ πολλούς τρόπους. 
Αὐτό φανέρωνε ἀφενός τή βα-
θιά γνώση ἐκκλησιολογίας πού 
εἶχε ὁ γέροντας, λόγῳ τῆς βιω-
ματικῆς θεολογίας, τῆς ὁποίας 
ἦταν κάτοχος, καί ἀφετέρου τή 
μεγάλη ταπείνωση πού τόν χα-
ρακτήριζε. 

 

Αὐτό τόν σεβασμό καί συ-
νεργασία μέ τόν ἐπίσκοπο τόν 
ἐνέπνευσε καί σέ ὅλη τήν περί 
αὐτόν συνοδεία του. 

Ὁ ἀείμνηστος ἡγούμενος 
Σταυροβουνίου Ἀθανάσιος 
ὑπῆρξε μεγάλη Ἐκκλησιαστική 
μορφή τοῦ αἰώνα μας. Ἡ προ-
σφορά τοῦ σεμνοῦ καί θεοφό-
ρου αὐτοῦ ἀνδρός στόν μονα-
χισμό τῆς Κύπρου εἶναι τερά-
στια. Ὅταν ὁ μακαριστός καί 
ἐνάρετος ἡγούμενος Σιμωνό-
πετρας Ἁγίου Ὅρους πατήρ 
Αἰμιλιανός συνάντησε τόν γέ-
ροντα Ἀθανάσιο, εἶπε χαρα-
κτηριστικά «αὐτός δέν εἶναι γέ-
ροντας, αὐτός εἶναι Ἀββᾶς». Ἄς 
δοξάσουμε τόν Θεό πού ἀνέ-
δειξε καί στήν ἐποχή μας 
ἀνθρώπους αὐθεντικούς, τα-
πεινούς, ἀληθινούς ἐργάτες τοῦ 
Εὐαγγελίου, μέ γνήσιο ἀσκητι-
κό φρόνημα, ὅπως τόν ἀείμνη-
στο γέροντα Ἀθανάσιο. Αὐτό τό 
πνεῦμα καταλείπει ὁ γέροντας 
ὡς κληρονομιά καί παρακατα-
θήκη στούς πατέρες τῆς μονῆς 
του, πού μέ πολλή ἀγάπη καί 
αὐταπάρνηση τόν διακόνησαν, 
ἰδιαίτερα τά τελευταία του 
χρόνια.
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Ἕνα μοναστήρι πού 
ἐπίσης ἀνάγει τήν 
ἵδρυσή του στόν 

12ο αἰώνα μ.Χ., ὅπως καί 
ἀρκετά ἄλλα στή νῆσο τῶν 
ἁγίων, τήν ἁγιοτόκο Κύπρο, 
ἀποτελεῖ ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τι-
μίου Προδρόμου Μέσα Ποτα-
μοῦ. Βρίσκεται στίς νότιες 
πλευρές τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ 
Τροόδους ἐντός δασώδους καί 
εὔφορης – λόγω τοῦ κλίματος 
καί τῆς ἀφθονίας τοῦ νεροῦ – 
περιοχῆς. Ἡ μονή ἀνοικοδο-
μήθηκε σέ κατάφυτη ἀπό δέν-
τρα καί θάμνους τοποθεσία 
μεταξύ τῶν ὀρεινῶν χωριῶν 
Κάτω Ἀμίαντος, Σαϊττᾶς καί 

Πλάτρες. Ἡ ὀνομασία τοῦ 
Μέσα Ποταμοῦ ὀφείλεται σέ 
παραπόταμο τοῦ ποταμοῦ 
Κούρρη πού περνᾶ πλησίον 
τῆς μονῆς. Τό μοναστήρι εἶναι 
κτισμένο στή δυτική πλευρά 
τοῦ παραπόταμου αὐτοῦ 
(«μέσα ποταμός»), ὁ ὁποῖος 
στή συνέχεια ἑνώνεται μέ τόν 
«ἔξω ποταμό» δηλαδή τόν 
Κούρρη. 

Οἱ πρῶτοι αἰῶνες λειτουρ-
γίας τῆς μονῆς καλύπτονται 
ἀπό ἄγνοια πληροφοριῶν, κα-
θώς ἡ ἀρχαιότερη μέχρι 
στιγμῆς ἀναφορά σέ αὐτήν 
ἐντοπίζεται ἐπί Φραγκοκρα-
τίας καί συγκεκριμένα τό 

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία  
τς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 10ου – 12ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ 
Δρος Θεολογίας - Δρος Φαρμακευτικῆς 

Μέρος ΙΒ΄ 
 

Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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1468 μ.Χ. Προέρχεται ἀπό 
διάταγμα τοῦ τότε βασιλιᾶ τῆς 
Κύπρου Ἰακώβου Β΄ (1460-
1473 μ.Χ.), ὅπως αὐτό δια-
σώζεται στό ἔργο «Histoire del 
ile de Chypre» (3ος τόμος) τοῦ 
Γάλλου Ἱστορικοῦ Mas Latrie. 
Στίς 4/4/1468 ὁ βασιλιάς 
Ἰάκωβος Β΄ ἐξέδωσε διάταγ-
μα στή Λευκωσία καί ὅριζε ὅτι 
ἔπρεπε νά παραχωρεῖται κατ’ 
ἔτος καί ἐφ’ ὄρου ζωῆς στόν 
Ἡγούμενο τῆς μονῆς τοῦ Μέσα 
Ποταμοῦ Γρηγόριο χρηματικό 
ποσό καί ποσότητα οἴνου. 
Στό διάταγμα γίνεται ἀναφο-
ρά καί στόν ἀνεψιό τοῦ Γρη-
γορίου ὀνόματι Γουαλίστον. 

Ἡ ἑπόμενη χρονικά γραπτή 
πληροφορία γιά τή μονή ἐντο-
πίζεται τό 1573 μ.Χ. στό ἔργο 
«Chorograffia et breve historia 
universale di Cypro» τοῦ Λα-
τίνου Στέφανου Λουζινιανοῦ 
(1537-1599 μ.Χ.). Στό βιβλίο 
αὐτό, τό ὁποῖο κυκλοφόρησε 
τό 1573 στήν Μπολώνια τῆς 
Ἰταλίας, γίνεται μνεία μέ ση-
μαντικές πληροφορίες γιά τόν 
Ἅγιο Θεοφάνη τόν Μυροβλή-
τη, ὁ ὁποῖος μόνασε στή μονή 
τοῦ Μέσα Ποταμοῦ. Ὁ Ἅγιος 
Θεοφάνης καταγόταν ἀπό τή 
Λευκωσία καί ἔζησε κατά τήν 
περίοδο τῆς Ἐνετοκρατίας. 
Ἀκολούθησε τή μοναχική του 
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Ἡσυχασμός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

κλήση καί ἀφιερώθηκε στόν 
Θεό. Ὅμως, μετά ἀπό πολλές 
πιέσεις ἀποδέχθηκε νά ἐκλε-
γεῖ ἐπίσκοπος Σολέας (ἄν καί 
διέμενε στή Λευκωσία) καί 
ἐκτελοῦσε μέ θεάρεστη εὐσυ-
νειδησία τά ποιμαντικά καί 
πνευματικά του καθήκοντα. 
Μία μέρα ὑποχρεώθηκε νά 
προβεῖ σέ κάποιες συστάσεις 
πρός τόν Οἰκονόμο τῆς Ἐπι-
σκοπῆς. Δυστυχῶς, ὁ Οἰκονό-
μος συμπεριφέρθηκε μέ πλή-
ρη ἀπαξίωση καί ἀγένεια πρός 
τόν Ἐπίσκοπό του καί μάλι-
στα ἔφθασε στό σημεῖο νά τόν 
ραπίσει. Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης, 
ὡς γνήσιος μαθητής τοῦ Χρι-
στοῦ, ὑπέμεινε μέ ἀνεξικακία 
τό ράπισμα, ἀλλά μετά τό πε-
ριστατικό αὐτό, θεώρησε ἀνά-
ξιο τόν ἑαυτό του γιά τήν Ἐπι-
σκοπή καί ὑπέβαλε τήν πα-
ραίτησή του. Τοῦ δόθηκε ἔτσι 
ἡ εὐκαιρία γιά νά ζήσει τή μο-
ναχική ζωή πού πάντοτε ἐπι-
ζητοῦσε. Ἀναχώρησε ἀπό τή 
Λευκωσία καί ὁδήγησε τά βή-
ματά του στή Μονή τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 
Μέσα Ποταμοῦ, ὅπου καί 
ἐγκαταβίωσε.  Γιά λόγους με-
γαλύτερης ἄσκησης δέν διέ-
μενε ἐντός τῆς μονῆς ἀλλά 

ἔκανε τό κελί του σέ ψηλότε-
ρο σημεῖο (περίπου 87 μέτρα 
πιό πάνω ἀπό τή Μονή). Ἡ θε-
άρεστη καί ἁγία ζωή του ἔγι-
νε ἀντιληπτή ὄχι μόνο ἀπό 
τούς συμμοναστές του ἀλλά 
καί ἀπό τούς κατοίκους τῶν 
γύρω περιοχῶν. Τό 1550 μ. Χ. 
κοιμήθηκε ὀσιακά καί μερικά 
χρόνια ἀργότερα, κατά τήν 
ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου του, 
βρέθηκε τό πάνσεπτο σκήνω-
μά του ἀδιάφθορο καί πλῆρες 
ἐπουράνιας εὐωδίας. Ἐπιβε-
βαιώθηκε ἔτσι στή συνείδηση 
τοῦ λαοῦ καί διακηρύχθηκε 
ἅγιος. Ἡ μνήμη του τελεῖται 
στίς 17 Μαΐου. 

Τό 1584 μ.Χ. καταγράφεται 
ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς ἀπό τόν 
τότε Ἡγούμενό της Σωφρόνιο 
καί πιθανόν τό σημερινό κα-
θολικό του Μοναστηριοῦ νά 
προέρχεται ἀκριβῶς ἀπό τίς 
ἐργασίες ἀνακαίνισης πού ἔγι-
ναν τότε. Περίπου δύο αἰῶνες 
ἀργότερα (1774 μ.Χ.) πραγ-
ματοποιήθηκε νέα ἀνακαίνιση, 
κατά τήν ὁποία ἐπιχρυσώθη-
κε τό τέμπλο τοῦ ναοῦ ἐπί 
Ἡγουμένου Ἰωακείμ καί τοῦ 
ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου Μα-
καρίου. 

Τό ἔτος 1735 μ.Χ. ἐπισκέ-



φθηκε τή μονή ὁ Ρῶσος μονα-
χός καί περιηγητής Βασίλειος 
Μπάρσκυ, ὁ ὁποῖος περιέ-
γραψε τήν ὡραιότητα τοῦ το-
πίου πού περιβάλει τή μονή. 
Ἀναφέρει ὅτι ἡ μονή ὑπάγεται 
στόν Μητροπολίτη Κιτίου, ἔχει 
μικρό ναό, 2-3 κελλιά, κῆπο 
καί μερικούς ἀμπελῶνες. Στή 
μονή ἐγκαταβίωναν τότε 2 
μοναχοί μαζί μέ τόν ἡγούμε-
νό της. Ὁ Μπάρσκυ θεωρεῖ τό 
μέρος κατάλληλο ὄχι μόνο 
γιά μοναχική ἀλλά καί γιά 
ἀναχωρητική ζωή. Τά οἰκονο-
μικά τῆς μονῆς δέν βρίσκονταν 
τήν ἐποχή ἐκείνη σέ ἀνθηρή 
κατάσταση καί γι’ αὐτό τό 
1745 μ.Χ. μετέβη ὁ μοναχός 
Νικηφόρος στήν Κέρκυρα μέ 
σκοπό τή διεξαγωγή ἐράνου. 
Πρός τοῦτο ἐξασφάλισε σχε-
τική συστατική ἐπιστολή ἀπό 
τόν ἐν Κερκύρα Πρωτόπαπα 
Ἰωάννη Βοημάρη. 

Στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα 
φαίνεται ὅτι ἐπῆλθε βελτίωση 
στά οἰκονομικά τῆς μονῆς 
ἀφοῦ καταγράφονται ἀρκετά 
περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ μο-
ναστηριοῦ στούς ἀντίστοιχους 
κώδικες τῆς Μητρόπολης Κι-
τίου: ἀκίνητη περιουσία σέ 

διάφορα χωριά (Ἐρήμη, Τρι-
μίκλινη, Σαϊττά κ.ἄ.), μετόχια 
στά χωριά Σαϊττά, Καντού, Βί-
κλα καί Κλωνάρι, ἀμπελῶνες, 
ἐλαιῶνες, κοπάδια κ.ἄ. Ἰδιο-
κτησία τῆς μονῆς ἦταν καί ὅλα 
τά κτήματα πού βρίσκονταν 
ἑκατέρωθεν τοῦ δρόμου πρός 
τόν Ἀμίαντο. Κατά τά πρῶτα 
χρόνια τῆς ἀγγλοκρατίας τό 
μοναστήρι παρήκμασε. Ὁ τε-
λευταῖος μοναχός πού ζοῦσε 
στή μονή ὀνομαζόταν Ἰωαννί-
κιος καί καταγόταν ἀπό τό 
χωριό Χαντριά. Ὑπολογίζε-
ται ὅτι τό 1885 μ.Χ. ὁ Ἰωαν-
νίκιος κοιμήθηκε καί ἡ μονή 
παρέμεινε πλέον χωρίς φρον-
τίδα. Ἐπιπρόσθετα, ἡ πολιτι-
κή τῆς ἀποικιοκρατικῆς κυ-
βέρνησης ἐπέβαλε κατάσχεση 
μεγάλων ἐκτάσεων πού 
ἀνῆκαν στή μονή, ὥστε νά ὁρο-
θετηθοῦν τά δάση μετατρε-
πόμενα σέ κρατικά δάση. Οἱ 
μητροπολίτες Κιτίου Κύριλλος 
Β΄ καί Μελέτιος Μεταξάκης 
(1912 μ.Χ.) ἀγωνίστηκαν νά 
ἐπαναφέρουν τήν περιουσία 
τῆς μονῆς καί μάλιστα ὁ δεύ-
τερος ἐπιχείρησε ἀνασύσταση 
τοῦ μοναστηριοῦ μεταφέρον-
τας ἐκεῖ μοναχούς ἀπό τό 
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Σταυροβούνι. Οἱ ἐν λόγω μο-
ναχοί τελικά δέν παρέμειναν 
στή μονή καί ὁ Μητροπολίτης 
Μελέτιος ἔκανε συμφωνία μέ 
κατοίκους τοῦ γειτονικοῦ χω-
ριοῦ Ἀγρός ὥστε νά καλλιερ-
γοῦνται μέ πολύ χαμηλό ἐνοί-
κιο τά κτήματα τῆς μονῆς. 
Προχώρησε μάλιστα στή δη-
μιουργία ἑνός μοναστηριακοῦ 
ξενώνα (τό ἀρχιτεκτονικό σχέ-
διο τοῦ ὁποίου ἐκπόνησε ὁ 
ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀρχιτέ-
κτονας Ζ. Βόνδας πού ζοῦσε 
στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύ-
πτου). Ὁ ξενώνας λειτούργη-
σε μέχρι τό 1950 μ.Χ. ὅποτε 
καί ἐγκαταλείφθηκε. Σέ με-
ταγενέστερη φάση καί κατό-
πιν ἐπιδιορθώσεων χρησιμο-
ποιήθηκε ὡς κατασκηνωτικός 
χῶρος γιά παιδιά τῆς μητρό-
πολης Λεμεσοῦ. 

Τό 1949 μ.Χ. ὁ τότε Μη-
τροπολίτης Κιτίου Μακάριος 
(1948-1950), δηλαδή ὁ μετέ-
πειτα Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Μακάριος Γ΄ (1950-1977) ἐπι-
σκέφθηκε τόν χῶρο τῆς μονῆς 
ὅπου καί παρέμεινε ἀρκετές 
μέρες προετοιμάζοντας τά 
ἔγγραφα τοῦ  ἑνωτικοῦ δη-
μοψηφίσματος πού ἀκολού-

θησε στίς 15/01/1950. Ἡ μονή 
χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ 
κατά τά ἔτη 1950-1954 γιά τή 
διεξαγωγή ἐμπιστευτικῶν καί 
προπαρασκευαστικῶν τοῦ 
ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ συναντήσε-
ων. Μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Μακάριος Γ΄ εἶχε συ-
ναντήσει στή μονή καί τόν 
στρατηγό Γεώργιο Γρίβα (Δι-
γενῆ). Κατά τή διάρκεια τοῦ 
ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς 
ΕΟΚΑ (1955-1959) τό μονα-
στήρι πρόσφερε μυστικό καί 
ἐρημικό καταφύγιο σέ πολ-
λούς ἀγωνιστές τῆς περιοχῆς 
τοῦ Τροόδους. 

Σταθμό στήν ἱστορία τῆς 
μονῆς ἀποτελεῖ ἡ σύγχρονη 
ἀνακαίνισή της ἀπό τόν με-
γάλο εὐεργέτη της Κων-
σταντῖνο Λεβέντη καί τή σύ-
ζυγό του Ἐντμέ. Ἡ ἔμπνευση 
γιά ἐπαναλειτουργία τοῦ μο-
ναστηριοῦ προῆλθε ἀπό τόν 
νῦν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ 
Ἀθανάσιο, στόν ὁποῖον ὑπά-
γεται πλέον διοικητικά ἡ μονή. 
Τό ζεῦγος Λεβέντη ἀνέλαβε 
ὅλα τά ἔξοδα γιά τήν ἀνα-
καίνιση τοῦ μοναστηριοῦ. Μά-
λιστα τήν ἴδια μέρα πού ὑπο-

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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γραφόταν ἐπισήμως ἡ συμ-
φωνία γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς 
μονῆς, ἐπέστρεφε στήν Κύπρο 
μέ ἐνέργειες τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Χρυσοστόμου Α΄, ἡ κλα-
πεῖσα – ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 
1980 – εἰκόνα τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου τῆς μονῆς τοῦ 
Μέσα Ποταμοῦ. Ἡ ἐν λόγῳ 
εἰκόνα εἶχε ἀγοραστεῖ ἀπό 
Γερμανό συλλέκτη, ὁ ὁποῖος τό 
1996 μ.Χ. τήν δώρησε σέ Ρω-
μαιοκαθολικό μουσεῖο χρι-
στιανικῆς τέχνης. 

Ἡ μονή ἐπανδρώθηκε μέ μο-
ναχούς ἀπό τήν Ἱερά Μονή 
Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ μέ 
πρῶτο Ἡγούμενο τόν Ἀρχι-
μανδρίτη Νικόλαο, ὁ ὁποῖος τό 
2007 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀμα-
θοῦντος. Τόν διαδέχθηκε στήν 
ἡγουμενία τῆς μονῆς ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης Παΐσιος. Τό καθο-
λικό τῆς μονῆς εἶναι μονόκλι-

το, κτισμένο μέ πέτρες καί ξυ-
λόστεγο. Τό κλίτος τοῦ κυρίως 
ναοῦ εἶναι ψηλότερο ἀπό αὐτό 
τοῦ νάρθηκα καί ἔχει ξύλινους 
δοκούς πού ἁρμόζουν στήν κυ-
πριακή ναοδομική παράδο-
ση. Τό πάτωμα τοῦ ναοῦ εἶναι 
καλυμμένο μέ κυπριακῆς προ-
έλευσης μάρμαρο. Ὁ ναός 
ἔχει δύο εἰσόδους (δυτικά καί 
νότια) καί φωτίζεται ἀπό δύο 
στενόμακρους φεγγίτες. Τά 
κελλιά τῶν μοναχῶν βρίσκον-
ται νοτιοανατολικά τοῦ ναοῦ. 
Τά ἐγκαίνια τῆς μονῆς ἔγιναν 
στίς 26/10/2003 ἀπό τόν Μη-
τροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανά-
σιο. Ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς 
εἶναι πολύ δραστήρια πνευ-
ματικά καί τά ἐργόχειρά της 
περιλαμβάνουν ἁγιογραφία, 
ἀρτοποιήματα, παραγωγή βο-
τάνων κ.ἄ. Ἡ μονή πανηγυρί-
ζει τήν 24η Ἰουνίου.

Βιβλιογραφία 
1. Κληρίδη Νέαρχου, Μοναστήρια στήν Κύπρο, Θρύλοι καί παραδόσεις, 
Ἔκδοση Ἱδρύματος Νέαρχου Κληρίδη, Γ’ ἔκδοση, Λευκωσία, 2015, σ. 153-
156. 
2. Παπαγεωργίου Κώστα, Κυπριακά Μοναστήρια ἀπό τόν 4ο-21ο αἰώνα, 
τόμος Γ΄, ἐκδόσεις Παλέττα, Λευκωσία, 2011, σ. 42-47. 
3. Πομπεντίμσκα Σ., Καλάσνικοβα Ο., Ποτγκόρνεβα Ε., Μονές καί Ἡσυ-
χαστήρια τῆς Κύπρου, ἐκδόσεις Ἁγία Ταμασσός, Yianel Ltd, 2007, σ. 76-
79.  
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Τήν Πέμπτην 1ην Σεπτεμβρίου 
1955 ὅτε ἤμουν συναρχηγός μέ 

τόν φοιτητήν θεολογίας π. Χρύ-
σανθον Σαρηγιάννην εἰς τήν Β΄ πε-
ρίοδον κατασκηνώσεως Κατηχη-
τικῶν Ἀρρένων Ἀρχιεπισκοπῆς 
ἀπό 25 Αὐγούστου 
1955 – 8 Σεπτεμ-
βρίου 1955 κατά τό 
πρωί ἐπήραμε εἰδο-
ποίησιν ὅτι θά μᾶς ἐπισκεφθῆ ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Μακάριος ὁ Γ΄. Ἀμέ-
σως ὅλοι οἱ ὁμαδάρχες ἑτοίμασαν 
τίς σκηνές γιά τήν ὑποδοχήν. Ἡ 
ἑτοιμασία ἦτο σχετικῶς εὔκολη 
διότι τήν προηγούμενη ἡμέρα μᾶς 
ἐπεσκέφθη ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης Κυρηνείας κ. Κυ-
πριανός ὁ ὁποῖος παρεθέριζε εἰς 
τήν γενέτειράν του Κακοπετριάν. 
Μία ἁπλή ἀλλαγή τοῦ «Καλῶς 
ἤλθατε Πανιερώτατε» εἰς «Καλῶς 
ἤλθατε Μακαριώτατε» στά πε-
τραδάκια ἔξω ἀπό τίς σκηνές καί 
ὅλα ἤσαν ἕτοιμα γιά τήν ἐπιθεώ-
ρησιν ἀπό τόν Μακαριώτατον. 

 Πράγματι ὁ Μακαριώτατος 

ἦλθε ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Κύκ-
κου μέσω τοῦ χωματόδρομου τότε 
πού ἕνωνε τό Pine-wood μέ τόν 
Ἅγιον Νικόλαον τῆς Στέγης. 

 Ὁ Μακαριώτατος ἐπιθεώρησε 
τίς σκηνές καί ἐμίλησε στούς κα-

τασκηνωτές πού 
συγκεντρώθησαν 
στήν τραπεζαρία. 
Ἕνας κατασκηνω-

τής τόν ἐπροσφώνησε μέ γραπτή 
προσφώνηση ἡ ὁποία διεσώθη καί 
κατέληγε: «Ὑποσχόμαστε ὅτι θά 
ἀγωνιστοῦμε μέχρι τέλους γιά 
τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία 
καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία. 
Ζήτω ὁ Μακαριώτατος ἐθνάρχης 
μας». 

 Ὁ Μακαριώτατος μέ ἁπλότη-
τα σάν δάσκαλος ἀπήντησε στούς 
κατασκηνωτές καί τούς εὐχήθηκε 
καλή διαμονή στήν κατασκήνωση. 

 Μετά ὁ Μακαριώτατος συνο-
δευόμενος ἀπό τόν θεολόγον τῆς 
«Ζωῆς» ἱεροκήρυκα τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς κ. Δημήτριον Ρέβελαν (Νι-
κολάου) καί πνευματικόν καθο-
δηγητήν τῆς κατασκηνώσεως ἀπε-

Μυστική συνάντησις  
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄  

καί τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Στρατηγοῦ  
Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ εἰς τήν Κατασκήνωσιν  

τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς  
κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος 

1955-1959 

Θεοχάρη Σχίζα 
Θεολόγου

ΙΣΤΟΡΙΑ
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σύρθη εἰς τήν παράγκαν ἡ ὁποία 
ἐχρησιμοποιεῖτο διά νά διαμένουν 
οἱ πνευματικοί καθοδηγητές τῆς 
Κατασκηνώσεως. Ἡ παράγκα αὐτή 
ἦτο εἰς τό ἄκρον τῆς Κατασκηνώ-
σεως ἀπομακρυσμένη ἀπό τίς σκη-
νές εἰς τήν νοτίαν πλευράν τῆς Κα-
τασκηνώσεως, ἀριστερά ἦτο ὁ πο-
ταμός καί δεξιά ὁ δρόμος πού 
ἤρχετο ἀπό Pine-wood. 

 Ὁ κ. Δημήτριος Νικολάου ἔμει-
νε ἔξω ἀπό τήν παράγκα γιά νά 
ἐμποδίζει κάθε ἕνα πού θά ἤθελε 
νά δή τόν Μακαριώτατον. Τό ἴδιο 
ἔκανε καί γιά μένα ὅταν ἐζήτησα 
νά τόν δῶ. Ἔτσι ἐμείναμε μαζί μέ 
τόν ὁδηγό τοῦ Μακαριωτάτου σέ 
κάποια ἀπόσταση ἀπό τήν πα-
ράγκα. 

 Χωρίς νά ἀντιληφθοῦμε τίποτε 
εἶχαν ἔρθει ἀντάρτες τῆς ΕΟΚΑ οἱ 
ὁποῖοι συνόδευαν ἀπό τά Σπήλια 
τόν ἀρχηγόν τῆς ΕΟΚΑ Διγενῆ 
καί ἀπό τήν νότια πόρτα τῆς πα-
ράγκας ἐμπήκαν μέσα γιά τήν 
συνάντηση τοῦ Διγενῆ καί Μακα-
ριωτάτου. 

 Μετά τήν συνάντηση οἱ ἀντάρ-
τες καί ὁ Διγενής ἔφυγαν ἀπό μίαν 
νοτίαν πόρτα τοῦ κιγκλιδώματος 
τῆς Κατασκηνώσεως γιά νά ξα-
ναπᾶνε στό κρησφύγετό τους στά 
Σπήλια, ὁ δέ Μακαριώτατος ἀφοῦ 
ὑποτίθεται «ἐξεκουράσθη» στήν 
παράγκα μέ τόν ὁδηγό τοῦ αὐτο-
κινήτου του κατευθύνθη εἰς Λευ-
κωσίαν. 

 

 Ὅλα ἔγιναν μέ τέτοιο τρόπο 
ὥστε νά θεωρηθοῦν οἱ ἐπισκέψεις 
τοῦ Μητροπολίτου Κυρηνείας καί 
τοῦ Μακαριωτάτου ὡς καθαρῶς 
θρησκευτικές. Ἐκ τῶν ὑστέρων 
φαίνεται ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κυ-
ρηνείας ἦλθε γιά νά διευθετήσει τόν 
τρόπο πού θά εἰσήρχετο εἰς τήν Κα-
τασκήνωσιν ὁ Διγενής γιά νά μήν 
γίνη ἀντιληπτός ἀπό τούς κατα-
σκηνωτές καί γενικῶς τήν συνάν-
τηση Διγενῆ – Μακαρίου.  

 
 
Σημείωση: Ὡς μοῦ ἀνέφερε ὁ Ἀνδρέ-

ας Μαλέκος τήν 6.6.2003, ὁ ὁποῖος 
ἐζήτησε τίς πληροφορίες διά τήν συ-
νάντησιν Μακαρίου – Διγενῆ διά νά τίς 
ἀποστείλει εἰς τόν κ. Δημήτριον Νι-
κολάου, τό βράδυ τῆς Πέμπτης 1ης Σε-
πτεμβρίου μετέφερε διά τήν κατα-
σκήνωσιν τόν στρατολόγον τῆς ΕΟΚΑ 
π. Σταῦρον Παπαγαθαγγέλου καί 
εἶχαν δυστύχημα εἰς περιοχήν Κου-
τραφᾶ. Προφανῶς, ἐπήγαινε εἰς τήν 
κατασκήνωσιν διά νά ἐνημερωθῆ ἀπό 
τόν κ. Δημήτριον Νικολάου διά τήν συ-
νάντησιν Μακαρίου – Διγενῆ καί νά 
παραλάβη τυχόν ὁδηγίες τοῦ Διγενῆ 
πού θά ἄφηνε εἰς κ. Νικολάου. 
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 Ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος γεν-
νήθηκε τό 17351 καί ἡ καταγωγή τοῦ 
ἦταν ἀπό τήν Πελοπόννησο καί 
πιό συγκεκριμένα ἀπό τήν Σπάρτη. 
Ἡ ἀναφορά αὐτή ἐμφανίζεται σέ 
πολλούς αὐτόγραφους κώδικες2. 

Ἀπό τήν Πελοπόννησο ἀρχικά με-
ταφέρθηκε οἰκογενειακῶς στή Σμύρ-
νη, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν ἦταν μία 
εὐημεροῦσα περιοχή καί ἐξ ἀπό-
ψεως μουσικῆς. Ἐκεῖ παρακολού-
θησε ὡς παιδί ἀκόμη, τά πρῶτα μα-
θήματα στήν μουσική ἀπό κάποιο 

«μουσικόν ἱερομόναχον, ἀπό τόν 
ὁποῖο ἐπέρασεν ἀρκετά μαθήμα-
τα»3. Ἡ μαρτυρία αὐτή τοῦ Χρύ-
σανθου ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τά χει-
ρόγραφα ὅπως αὐτό τοῦ Δημητρί-
ου Λώτου τοῦ Χίου, πρωτοψάλτου 
Σμύρνης στά 17674, ὅπου ἀνθολογεῖ 
τή σύνθεση τοῦ Πέτρου «Σιγησάτω 
ποία σάρξ βροτεία» καί ἐπιγράφει: 
«Πέτρου Μπαρδάκι ἐκ Μορέως 
μαθητού τοῦ κύρ Θεοδοσίου, τά νῦν 
δέ χρηματισθέντος δομέστικου τῆς 
Μεγάλης Ἐκκλησίας»5. Ἔτσι, συ-
νάγεται τό συμπέρασμα ὅτι ὁ 
πρῶτος διδάσκαλος τοῦ Πέτρου 
Πελοποννησίου ὑπῆρξε ὁ φημισμέ-
νος ἱερομόναχος Θεοδόσιος ὁ Χίος, 
πρωτοψάλτης Σμύρνης6. 

1 Βλ. Γρηγορίου Στάθη, Λακωνικαί Σπουδαί, τ. 7, Ἀθῆναι 1983 σ. 110.
2 Ὅ.π.
3 Χρυσάνθου Ἀρχιεπισκόπου Δυρραχίου τοῦ ἐκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα τῆς 
Μουσικῆς, Τεργέστη 1832 σ. XL
4 Βλ. Δοχειαρίου 338.
5 Γρηγορίου Στάθη, Τά χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς - Ἅγιον Ὅρος, τόμος Α΄, 
Ἀθῆναι 1975, σ. 413.
6 Βλ. Γρ. Στάθη, ὅ.π., σ. 111

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ  

Παναγιώτη Παπακυριακοῦ 
Θεολόγου – Πρωτοψάλτου 
 Ἱ.Ν. Παναγίας Τράχωνα 
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 Ἀπό τήν Σμύρνη, ὁ Πέτρος πῆγε 
στήν Κωνσταντινούπολη καί ἐκεῖ 
μαθήτευε στόν Ἰωάννη Πρωτο-
ψάλτη, «τόν ὁποῖον καί ἐμιμεῖτο εἰς 
τά μέλη του, κατ’ ἐκεῖνον ἐκφρά-
ζων αὐτά»7. 

 Ἡ κλίση καί ἡ ἀγάπη τοῦ Πέ-
τρου γιά τή μουσική τόν ὁδήγησαν 
στό νά μεταβεῖ στήν Κωνσταντι-
νούπολη καί νά μαθητεύσει στόν 
Ἰωάννη Πρωτοψάλτη, ὁ ὁποῖος 
ἐκτίμησε τό ταλέντο τοῦ μαθητῆ 
του καί μέ πρόταση τοῦ Ἰωάννη 
διορίστηκε ὡς Β΄ δομέστικος στόν 
Πατριαρχικό Ναό8. 

 Τό γεγονός ὅτι ὁ Πέτρος Πελο-
ποννήσιος βρίσκεται στήν Κων-
σταντινούπολη τή συγκεκριμένη 
περίοδο, συμπίπτει μέ τήν ἀρχή τῆς 
συστηματοποίησης γιά ἁπλοποίηση 
τῆς μουσικῆς γραφῆς κατόπιν ὑπο-
δείξεως τοῦ φιλόμουσου Πατριάρ-
χου Κύριλλου τοῦ Ε΄, μέ πρωτο-
στατοῦντα τόν πρωτοψάλτη τῆς Μ. 
Ἐκκλησίας, Ἰωάννη τόν Τραπε-
ζούντιο, τό 17569. 

Οἱ δύο διδάσκαλοι, Ἰωάννης 
Πρωτοψάλτης καί Δανιήλ Λαμπα-
δάριος ἄρχισαν νά ἀναλύουν τήν 
παλαιά γραφή, γιά νά μποροῦν οἱ 

μαθητές τους νά μαθαίνουν τήν 
μουσική σέ μικρότερο χρονικό διά-
στημα. Ὁ Πέτρος, ὁ μαθητής τους, 
εἶναι αὐτός πού καταγράφει τήν 
παράδοση τῶν διδασκάλων του. Σέ 
ἰδιόχειρο κώδικά του ὁ Πέτρος ἀνα-
γράφει: «τοῦ μακαρίτου κύρ Ἰωάν-
νου πρωτοψάλτου καί Δανιήλ Λαμ-
παδαρίου»10. 

 Τῶν ἐξηγήσεων καί κατα-
γραφῶν προηγήθηκαν οἱ προσω-
πικές συνθέσεις τοῦ Πέτρου. Αὐτό 
φαίνεται ἀπό πρώιμο μέλος του, 
πού ἀνθολογεῖται ὁ πολυέλεος 
«Βαβυλῶνος, ἀλληλούια» καί ἀνα-
γράφεται ὁ χαρακτηρισμός «Πέτρος 
ὁ νέος»11. Τό συγκεκριμένο προ-
σωνύμιο «νέος»  διαχωρίζει τόν Πέ-
τρο ὡς νέο μελωδό ἀπό τόν Πέτρο 
Μπερεκέτη12.   

Ἡ ἐργατικότητα τοῦ Πέτρου σέ 
συνδυασμό μέ τό μουσικό του τά-
λαντο εἶχε ἀρχίσει νά καρποφορεῖ. 
Ἔτσι, ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Ἰωάννης 
Πρωτοψάλτης, τόν διαδέχθηκε ὁ 
Δανιήλ καί στή θέση τοῦ Λαμπα-
δάριου ἔπρεπε νά ἀνέλθει ὁ Ἰάκω-
βος ὡς δεξιός δομέστικος πού 

7 Χρ. ἐκ Μαδύτων, ὅ.π., σ. XL.
8 Βλ. Γρ. Στάθη, ὅ.π., σ. 112.
9 Βλ. Χρ. ἐκ Μαδύτων, ὅ.π., σ. XLVIII-XLIX.
10 Βλ. Ἄλμπουμ «Πέτρος Λαμπαδάριος ὁ Πελοποννήσιος», ἔκδ. Ι. Βυζαντινῆς 
Μουσικολογίας, σειρά «Βυζαντινοί καί Μεταβυζαντινοί Μελουργοί», 4, 1980, σ.6.
11 Γρ. Στάθη, Τά Χειρόγραφα Α΄, σ. 455.
12 Γρ. Στάθη, Λακωνικαί Σπουδαί τ. 7, σ. 113.
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ἤταν13. Ὅμως «ὁ δέ Πέτρος διά με-
σιτείας δυνατωτέρων παραβάς τήν 
τάξιν, ἔγινεν Λαμπαδάριος. καί 
ἐπῆρε δομέστικον τοῦ τόν Βυζάν-
τιον Πέτρον»14. Νά σημειώσουμε 
ἐδῶ ὅτι κατά τήν ὀρθή Πατριαρχι-
κή τάξη, τόν Πρωτοψάλτη διαδέ-
χεται ὁ Λαμπαδάριος, τόν Λαμ-
παδάριο ὁ Α΄ δομέστικος, δηλαδή 
αὐτός πού στεκόταν δίπλα στόν 
Πρωτοψάλτη, καί τέλος, τόν Α΄ 
δομέστικο  διαδέχεται ὁ Β΄ δομέ-
στικος. Στήν προκειμένη περίπτω-
ση δέν ἀκολουθήθηκε ἡ τάξη αὐτή. 
Οἱ «δυνατώτεροι πού ὑπερίσχυσαν 
σέ αὐτή τήν ἀπόφαση σίγουρα θά 
ἦταν ὁ σουλτάνος Χαμίτ ὁ Α΄ καί 
ὁ Πατριάρχης Σαμουήλ ὁ Χατζε-
ρής»15. Ὡστόσο τό γεγονός αὐτό  
δέν καθιστᾶ σαφές, ἄν ἡ σχετική 
εὔνοια προῆλθε λόγῳ τῆς μουσι-
κότητας τοῦ Πέτρου, ἤ γιά ἄλλους 
λόγους. Ἔτσι, δέν εἶναι βέβαιο τί 
ἦταν αὐτό πού ὁδήγησε τελικά στήν 
παράβαση τῆς πατριαρχικῆς τάξης. 

 Ὅσον ἀφορᾶ τό ἔργο τοῦ Πέ-
τρου, μποροῦμε νά τό διαχωρί-
σουμε σέ δύο θεματικές ἑνότητες: 
τήν ἐκκλησιαστική μουσική καί 
τήν κοσμική. Τά χρόνια κατά τά 
ὁποία ὑπηρέτησε ὁ Πέτρος ὡς 

Λαμπαδάριος, θεωροῦνται τά πιό 
γόνιμα καί ἀποφασιστικά χρόνια 
γιά τήν ἐξέλιξη τῆς ψαλτικῆς τέχνης. 
Τό 1770 εἶχε ὁλοκληρώσει τό Εἰρμο-
λόγιο καί τό Ἀναστασιματάριο, 
καί μέ τήν σύνθεση τοῦ Δοξαστα-
ρίου, συμπλήρωσε τό «νέον 
ὕφος»16. Αὐτό πού καί στά χειρό-
γραφα τό συναντᾶμε ὡς τό ὕφος 
τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας17. 

 Ἡ καταγραφή τῶν σύντομων, 
κυρίως, μελῶν μέσω τῆς ἀναλυτικῆς 
γραφῆς πού ἐφηῦρε ὁ Πέτρος 
ὑπῆρξε ἡ σημαντικότερη ἴσως κλη-
ρονομιά του. Θά μπορούσαμε νά 
ποῦμε ὅτι, μέ τήν καταγραφή τούς 
αὐτά τά μέλη διασώθηκαν, γιατί ἄν 
δέν καταγράφονταν, μέ τό πέρασμα 
τοῦ χρόνου, ἴσως νά χάνονταν ἤ νά 
ἀλλοιώνονταν σέ τέτοιο βαθμό πού 
δέν θά εἶχαν καμία σχέση μέ τήν 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, κάτι τό 
ὁποῖο παρατηρεῖται στίς μέρες 
μας δυστυχῶς ἀπό κάποιους Πρω-
τοψάλτες, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν τά 
μέλη κατά τό δοκοῦν, ἀψηφώντας 
τήν γραπτή ἀλλά καί τήν προφο-
ρική παράδοση.         

 Ὅσον ἀφορᾶ τόν τομέα τῆς δι-
δασκαλίας ἀναφέρεται ὅτι τό 1776, 

13 Βλ. Χρύσ. ἐκ Μαδύτων ὅ.π., σ. XL.
14 Χρύσ. ἐκ Μαδύτων , ὅ.π., σ. XL.
15 Βλ. Γρ. Στάθη, ὅ.π., σ. 113.
16 Βλ. Γρ. Στάθη, Λακωνικαί Σπουδαί, τ. 7, σ.114.
17 Βλ. Γρ. Στάθη, Τά χειρόγραφα Β΄ (1976), σ. 198-200.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ  
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συγκροτεῖται ἡ Β΄ Πατριαρχική 
Μουσική Σχολή ἀπό τόν Πα-
τριάρχη Σαμουήλ. Στή σχολή δι-
δάσκει ὁ Πέτρος Λαμπαδάριος τήν 
Παπαδική καί τό Στιχηράριο καί 
παράλληλα, συνεχίζει νά δημι-
ουργεῖ τό προσωπικό του ἔργο.  

Ὡς προσωπικές συνθέσεις τοῦ 
Πέτρου, μποροῦμε νά ἀναφέρου-
με τίς σειρές χερουβικῶν καί κοι-
νωνικῶν, ἀργές καί σύντομες δο-
ξολογίες, ἀργά μαθήματα, τά κρα-
τήματα καί τά τραγούδια. Ἐπίσης 
ἔγραψε πολλά τραγούδια, ἑλληνι-
κά (περί τά 110), καθώς ἐπίσης συ-
νέθεσε καί κατέγραψε πολυάριθ-
μα τουρκικά πεσρέφια, σεμαϊά καί 
ταξίμια – εἰσαγωγές κρατήματα, 
γιά χερουβικά κυρίως18. 

Τό τέλος τῆς ζωῆς τοῦ Πέτρου 
ἦλθε νωρίς, στά σαράντα του χρό-
νια «λοιμοῦ παρανάλωμα γενό-
μενος»19. Τό ἔτος κατά τό ὁποῖο 
ξέσπασε ὁ λοιμός θεωρεῖται τό 
1778, πού ἔπεσε μεγάλο θανατικό 
στήν Πόλη. Ἰδιαίτερα ἀποκαλυ-
πτική εἶναι καί μία μαρτυρία σέ 
μουσικό χειρόγραφο, ἡ ὁποία συγ-
κεκριμενοποιεῖ τόν χρόνο καί τήν 
αἰτία θανάτου τοῦ Πέτρου: «ἐξη-
γήθη δέ τό αὐτό κράτημα [εἶναι τό, 
Ἀναστάσεως ἡμέρα] παρά λαμ-

πάδαρη Πέτρου, τοῦ ἀκμάζοντος 
μέχρι ἀψοή, τελευτήσαντος ἐκ πα-
νώλους»20. Μέ βάση τήν μαρτυρία 
αὐτή μποροῦμε νά ποῦμε μέ βε-
βαιότητα ὅτι ὁ Πέτρος ἀπεβίωσε τό 
ἔτος 1778.  

Λόγῳ τῆς μουσικῆς κληρονομιᾶς 
πού ἄφησε ὁ Πέτρος, ὀνομάστηκε 
«μέγας διδάσκαλος» καί θαυμά-
στηκε τόσο ἀπό Ἕλληνες μουσι-
κούς, ὅσο καί ἀπό Τούρκους χα-
νεντέδες καί δερβίσηδες.  

Ἡ σκιαγράφηση τοῦ βίου καί 
τοῦ ἔργου τοῦ  Πέτρου Λαμπα-
δαρίου τοῦ Πελοποννησίου εἶναι 
ἔργο δύσκολο. Ὅμως, μέσα ἀπό τίς 
πηγές ἔγινε μία ἀποτίμηση τοῦ 
ἔργου καί τῆς προσφορᾶς του 
στή Βυζαντινή Μουσική. Βέβαια, 
μία ἐργασία ποτέ δέν εἶναι ἀρκε-
τή γιά νά καλύψει ὅλο τό ἔργο μίας 
μουσικῆς προσωπικότητας ὅπως ὁ 
Πέτρος ὁ Λαμπαδάριος. Σίγουρα 
ὅμως, μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά 
γνωρίσουμε καί νά παρακολουθή-
σουμε, τή ζωή ἑνός σημαντικοῦ 
μουσικοῦ κατά τήν περίοδο τῆς 
Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, πού 
καλοῦνταν οἱ Ρωμιοί νά ἐπιβιώσουν 
καί νά συνυπάρξουν μέ τούς Τούρ-
κους. 

18 Βλ. Γρ. Στάθη, Λακωνικαί Σπουδαί, τ. 7, σ. 123-125.
19 Βλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικό ὅ.π., σ. XLV.
20 Βλ. Κώδικας Ἰβήρων 997 (τέλη ΙΗ΄ αἰ.) , φ 159 β καί Γρ. Στάθη, Λακωνικαί 
Σπουδαί, τ. 7 Ἀθήνα 1983, σ. 122.
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- Ποῦ πᾶς, παιδάκι μου, μέ τό τε-

τράδιο; Ἐκκλησία θά πᾶμε, ὄχι σχο-
λεῖο. 

- Δέν εἶναι δικό μου. Εἶναι τοῦ θεί-
ου Γιώργου. 

- Τοῦ ἀδελφοῦ Γρηγορίου θές νά 
πεῖς. Εἴπαμε ὅτι τώρα πού πῆγε στό 
μοναστήρι τοῦ ἔδωσαν ἄλλο ὄνομα. 

- Ἐντάξει, δέν τό συνήθισα ἀκόμα. 
Ὅμως ἐμένα εἶναι θεῖος μου, μπορῶ 
νά τόν λέω θεῖο Γρηγόριο;  

- Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
πού θά τόν δοῦμε, νά τόν ρωτήσεις. 
Ποῦ βρῆκες ὅμως ἐσύ τό τετράδιό 
του; 

- Προχθές πού ἔμεινα στή γιαγιά, 
καθάριζε τό δωμάτιό του καί ἤμουν 
ἐκεῖ μαζί της. Αὐτό ἦταν πάνω στό 
κομοδίνο του. «ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ», λέει 
ἀπ’ ἔξω καί κάθισα καί τό διάβαζα. 
Δέν κατάλαβα πολλά πράγματα, θά 
τό πάρω νά μοῦ τό ἐξηγήσει. Καί 
εἶναι καί λάθος γραμμένος ὁ τίτλος 
ἀπ’ ἔξω. Θά τοῦ τό πῶ. 

- Λάθος δέν εἶναι, εἶναι γραμμένο 
στήν καθαρεύουσα, ἔτσι μιλοῦσαν 
παλαιότερα. Ρώτησες ὅμως τή για-
γιά πρίν τό πάρεις; 

- Ναί, καί μοῦ εἶπε: «Παρ’ τό, ἦταν 

τό ἀγαπημένο τοῦ θείου σου, θά χα-
ρεῖ νά τό ἔχεις ἐσύ». 

- Ἅμα ἔχεις καί τήν ἄδεια τῆς για-
γιᾶς, τότε τό δικαιοῦσαι. Νά τό βάλω 
στήν τσάντα μου; 

- Ὄχι, θά τό κρατῶ. Γιά μένα θά 
χαρεῖ ἄν τό ἔχω ὁ θεῖος Γρηγόριος, 
ὄχι γιά σένα. 

- Καλά, καλά, ἄντε πᾶμε καί θά 
ἀργήσουμε. 

 
* * * 

- Θεῖε Γιῶργο! Ε... θεῖε Γρηγόριε, 
ὅλο μπερδεύομαι καί ἡ μαμά ὅλο μοῦ 
λέει νά σέ φωνάζω ἀδελφό Γρηγόριο. 
Δικός της ἀδελφός εἶσαι ὅμως, ἐμέ-
να εἶσαι θεῖος μου. Μπορῶ νά σέ λέω 
θεῖο Γρηγόριο; 

- Νά μέ λές! Ἀλλά νά τό συνηθί-
σεις τό καινούριο μου ὄνομα, γιατί 
μου ἀρέσει. 

- Τό Γιῶργος δέ σού ἄρεσε; 
- Βεβαίως! Καί τόν Ἅγιο Γεώργιο 

τόν τιμῶ πολύ. Ἀλλά ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος μέ ἔμαθε πολλά πού θέλω νά 
τά θυμᾶμαι καί νά τά ἐφαρμόζω συ-
νέχεια. Καί ὅταν μέ φωνάζουν μέ τό 
ὄνομά του, δέν μπορῶ νά ξεχάσω κι 
αὐτά πού διάβασα ἀπό τά βιβλία 
του. 

- Θεῖε Γρηγόριε, βρῆκα αὐτό τό τε-
τράδιο στό κομοδίνο σου καί ἡ για-
γιά εἶπε ὅτι μπορῶ νά τό πάρω. 
Ὅμως... δέν κατάλαβα πολλά ἀπ’ 
αὐτά πού γράφει μέσα. Μπορεῖς νά 
μοῦ τά ἐξηγήσεις; 

- Πώ πώ! Τό τετράδιο μέ τίς προ-
σευχές πού ἀντέγραφα καί διάβαζα 
τό βράδυ πρίν πάω γιά ὕπνο. Χαί-
ρομαι πού πέρασε στά χέρια σου. Νά 

Ἑλένης Ἀναστασίου 
Ἐκπαιδευτικοῦ

Ἐπίσκεψη  
στόν θεῖο  
Γρηγόριο

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
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τό προσέχεις. Καί νά τό διαβάζεις. 
- Ὅλο; 
- Γιά τήν ὥρα ὄχι ὅλο, νά παίρ-

νεις κομματάκια. Σιγά σιγά μπορεῖ 
νά τό διαβάζεις καί ὅλο. Ἔλα, νά 
σού βρῶ μία προσευχή ἀπό τόν Ἅγιο 
Γρηγόριο τόν Παλαμά, αὐτόν πού 
σου ἔλεγα ὅτι μέ ἔμαθε πολλά καί 
πού ἔχω τό ὄνομά του. Νά, αὐτή! 
Αὐτή τή διάβαζα καί τό πρωί καί τό 
μεσημέρι καί τό βράδυ. Ἀπ’ αὐτή νά 
ξεκινήσεις κι ἐσύ. 

- Μά εἶναι 3 σελίδες. Μέχρι νά τή 
διαβάσω θά μέ παίρνει ὁ ὕπνος. 

- Δίκαιο ἔχεις. Θά σοῦ σημειώσω 
ἕνα κομματάκι, αὐτό: 

- Διαπαιδαγώγησε τή γλώσσα 
μου, γιά νά λέγω πάντα ὅσα συμ-
φέρουν στήν ψυχή μου. Δίδαξε τά 
μάτια μου νά βλέπουν σωστά τήν 
ἀρετή. Τά χέρια μου νά κάνουν τό 
καλό, γιά νά τά ἀνυψώνω ἐπάξια σέ 
στάση προσευχῆς. 

- Μά αὐτό εἶναι πολύ μικρό, θά 
τό μάθω ἀπ’ ἔξω. 

- Ἀκόμα καλύτερα! Νά τό μάθεις 
ἀπ’ ἔξω καί νά τό λές πολλές φο-
ρές τή μέρα. Κι ἅμα πετύχεις αὐτά, 
εἶσαι σέ πολύ καλό δρόμο. Ἡ 
γλώσσα νά λέει πάντα τά ὠφέλιμα, 
αὐτά πού γλυκάνουν τήν ψυχή τῶν 
ἄλλων καί τό στόμα μας: τήν ἀλή-
θεια, τήν προσευχή, μία καλή κου-
βέντα, ἕναν λόγο παρηγοριᾶς, μία 
ψαλμωδία. Τά μάτια μας νά κλεί-
νουν μπροστά σέ ὅ,τι θά μᾶς βλά-
ψει καί νά ἀνοίγουν διάπλατα ὅταν 
μπροστά μας βρίσκεται τό καλό. 
Ἕνα καλό βιβλίο, μία εἰκόνα ὄμορ-

φη πού θά μᾶς κάνει νά δοξάσου-
με τόν Θεό. Ἀλλά νά βλέπουν καί τό 
μονοπάτι τῆς ἀρετῆς. Αὐτό θά μά-
θεις νά τό ἀναγνωρίζεις ὅταν θά γί-
νεις λίγο πιό μεγάλος. Καί τέλος τά 
χέρια μας νά κάνουν καλές πράξεις, 
νά δίνουν, νά ἀγκαλιάζουν, νά κά-
νουν τόν σταυρό τους. Δεῖξε μου 
πῶς κάνεις τά χέρια σου ὅταν προ-
σεύχεσαι. Ἀκριβῶς! Δείχνουν πρός 
τά πάνω, πρός τόν Οὐρανό, πρός τόν 
Θεό. Μήν εἶναι λερωμένα καί μετά 
ντρεπόμαστε νά τά σηκώσουμε γιά 
νά προσευχηθοῦμε. 

- Μέχρι τήν ἑπόμενη φορά πού θά 
ἔρθουμε θά τήν ξέρω ἀπ’ ἔξω τήν 
προσευχή σου, θεῖε, θά δεῖς! 

- Δέν εἶναι δική μου, εἶναι ἑνός 
ἄλλου Γρηγορίου. Νά τόν σκέφτε-
σαι κάθε φορά πού λές τήν προ-
σευχή. Καί νά σκέφτεσαι κι ἐμένα. 
Νά τόν παρακαλεῖς νά μέ ἀξιώσει 
νά ἡσυχάσω, σάν αὐτόν. 

- Νά ἡσυχάσεις; Ἔχει πολλή φα-
σαρία ἐδῶ στό μοναστήρι; 

- Ἄλλες εἶναι οἱ φασαρίες μας, 
ἀγόρι μου. Ὅταν καταφέρεις νά 
διαβάσεις ὅλες τίς προσευχές ἀπό 
αὐτό τό τετράδιο, θά σού πῶ καί γιά 
τήν ἡσυχία πού ψάχνω. Κι αὐτήν ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μου τήν 
ἔμαθε, πού ἦταν ἡσυχαστής. 

- Δέν καταλαβάινω τί λές, ἀλλά 
δέν πειράζει. Φτάνει πού κατάλα-
βα τήν προσευχή. Θά φύγουμε 
τώρα, ἀλλά μόλις τή μάθω ἀπ’ ἔξω 
θά πῶ στή μαμά νά μέ ξαναφέρει 
νά σού τήν πῶ. 

- Ὅποτε θέλεις! Θά σέ περιμένω. 
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Ν έα κυκλοφορία βιβλίου 
ἀπό τίς ἐκδόσεις 
Ἄθως, τοῦ Ἁγίου Νε-

κταρίου Πενταπόλεως μέ τίτ-
λο «Περί Ἱερῶν Μνημοσύ-
νων». Πρόκειται γιά μία σει-
ρά κειμένων αὐτογνωσίας, πού 
ἐπικαλοῦνται στοιχεῖα ἀπό 
τήν Ἱερά καί Ἀποστολική πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας διά 
μέσου τῶν αἰώνων καί τό ζή-
τημα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.  

Τό παρόν σύγγραμμα ἔχει 
ὡς ἀφετηρία, κείμενα τά ὁποῖα 
κάνουν ἀναφορά στήν Ἁγία, 
Καθολική καί Ἀποστολική 
Ἐκκλησία, σχετικά μέ τά Μνη-
μόσυνα καί τῶν τελουμένων 
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν 
Ἱερά παράδοση, παράδοση ἡ 
ὁποία εἶναι ἡ ἀποστολική δι-

δασκαλία πού διασώθηκε διά 
μέσου τῶν αἰώνων μέσα στήν 
Ἐκκλησία.  

Ὅπως ἀναφέρει στόν πρό-
λογο τοῦ βιβλίου ὁ Ἅγιος Νε-
κτάριος Πενταπόλεως «Κύ-
ριος σκοπός τῆς δημοσιεύσεως 
τῆς παρούσας μελέτης εἶναι 
ἀφενός μέν ἡ διδασκαλία ἐκεί-
νων πού δέν σκέπτονται ὀρθά 
γιά τά ἱερά μνημόσυνα, πα-
ραγνωρίζουν τήν σπουδαιότη-
τά τους καί δέν ἀκολουθοῦν 
τούς κανόνες τῆς Ἁγίας Ἐκκλη-
σίας μας (...) ἀθετώντας τήν 
πίστη σέ ὅσα εἶναι ἀπολύτως 
σωτήρια· ἀφετέρου δέ, ἡ ὑπο-
στήριξη τῶν ἀληθειῶν καί τῶν 
ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ἑδραίωση τῶν θρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν 

Μάριου Θρασυβούλου 
Θεολόγου Ἐκπαιδευτικοῦ 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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πιστῶν (...) καί ἡ προφύ-
λαξή τους ἀπό ὁποιαδή-
ποτε πλάνη ὑπεισέρχεται 
μέ νεοεισερχόμενες, ἐσ-
φαλμένες ἀντιλήψεις, ὥστε 
μέ ἐπίγνωση καί ἐμπιστο-
σύνη νά φυλάσσουν τίς 
ἀλήθειες τῆς Ἐκκλησίας, 
καί ἔτσι, θεμελιωμένοι 
γερά στήν πίστη, νά προ-
χωροῦν σταθερά στόν δρό-
μο τῆς σωτηρίας καί (...) 
τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
πού μᾶς ἔχει ἤδη ἐπαγ-
γελθεῖ καί πού εὐχόμαστε 
ὅλοι νά ἀξιωθοῦμε.»  

Ἔπειτα συνεχίζει μέ 
τήν θεματική ἑνότητα τῶν 
ἐτήσιων μνημοσύνων πού τε-
λοῦνται ἀπό τήν Ἐκκλησία, 
προσπαθώντας μέ αὐτό τόν 
τρόπο νά κατανοήσουμε τήν 
ὠφέλεια πού πραγματο-
ποιεῖται στίς ψυχές, ἐξηγώντας 
τήν ἀναγκαιότητα τοῦ πρώτου 
ψυχοσάββατου καί τοῦ ἐτήσι-
ου μνημόσυνου. Γιά νά ἀντι-
ληφθοῦμε σωστά, ὁ συγγρα-
φέας ἐπικαλεῖται μαρτυρίες 
ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας, τίς Θεῖες Λειτουργίες, τά 
δίπτυχα, τίς ὁμολογίες, τή δι-

δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως 
ἐπίσης μαρτυρίες ἀπό τήν 
Καινή Διαθήκη. 

Ἐπιπρόσθετα ὁλοκληρώνει 
τό σύγγραμμα μέ ἐμπεριστα-
τωμένη ἀναφορά καί παρα-
πομπές στά γεγονότα πού θά 
συμβοῦν μετά τόν θάνατό μας. 
Ὁ ἐνσαρκωμένος Λόγος τοῦ 
Θεοῦ ἔθεσε ὡς κέντρο τῆς δι-
δασκαλίας Του τή Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ καί ὁ Ἅγιος Νεκτά-
ριος μᾶς γράφει γιά τήν προσ-
δοκία τῆς μέλλουσας κρίσεως, 
γιά τό καθαρτήριο πῦρ, τήν 
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ἀναφορά τῶν δυτικῶν καί τίς 
παρατηρήσεις γιά τό καθαρ-
τήριο πῦρ.  

Ἐπιπλέον, τό σύγγραμμα 
στεγάζει κείμενα πού σχετί-
ζονται μέ τή συναίσθηση, τήν 
ὁποία ἔχει ἡ ψυχή ὅταν ἀπαλ-
λάσσεται ἀπό τό σῶμα, ὅσον 
ἀφορᾶ τήν ἀμοιβή ἤ τήν κό-
λαση πού τήν ἀναμένει, τή 
μέση κατάσταση στήν ὁποία 
βρίσκεται ἡ ψυχή μετά τόν θά-
νατο, τή Δευτέρα παρουσία τοῦ 
Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
κατά τήν ὁποία θά κρίνει 
ζῶντες καί νεκρούς. 

 
 

Ἐν κατακλείδι συνεχίζει τήν 
ἀναφορά γιά τήν κόλαση πού 
ἔχει ἑτοιμασθεῖ γιά τόν διά-
βολο καί τούς ἀγγέλους του 
μετά τή μέλλουσα κρίση, καί τή 
δόξα ὅσων μέλλουν νά κληρο-
νομήσουν τήν ἑτοιμασμένη βα-
σιλεία τῶν οὐρανῶν μετά τήν 
τελική κρίση. 

Ἡ παροῦσα μελέτη ἀπευ-
θύνεται σέ ὅλο τό πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας πού θέλει νά με-
λετήσει καί νά μάθει περισ-
σότερα γιά τά μνημόσυνα ὅσο 
καί γιά τήν κατάσταση στήν 
ὁποία θά βρίσκεται ἡ ψυχή 
μετά τόν θάνατο.  

Τό βιβλίο, μπορεῖτε 
νά προμηθευτεῖτε 
ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο 
«Φωτοδότες» στήν 
Λευκωσία (Τηλ. 
22430301).

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Λτδ. 
 

Διεύθυνση: Ἀδαμάντιου Κοραῆ 45-47, Λευκωσία 
Τ.Κ. 1502   Τ.Θ. 27130 

Τηλ. 00357 22430301 / 22344309 
Φαξ: 22343122 

Email: fotodotes@fotodotes.org.cy



200 χρόνια ἀπό τό μαρτύριό του

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  Ἀρχιεπ. Κύπρου Κυπριανός

Α φιερῶστε τουλάχιστον 
τὸ εἰκοσιτετράωρο μισὴ 

ὥρα. Ὅποια ὥρα, κατὰ τὴν κο-
σμικιὰ δέκα, ἕντεκα πρὸ τοῦ 
μεσονυκτίου. Καὶ νὰ λέτε τὴν 
εὐχούλα δίχως νὰ κρατᾶτε 
κομποσχοίνι στὸ χέρι σας. Ἱκε-
τευτικά, παρακλητικά, κλα-
ψιάρικα «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησόν με». Ἔτσι. Καλλιέρ-
γησέ το αὐτὸ καὶ θὰ δεῖς τί 
καρπὸ θὰ βγάλει. Ἀπὸ μισὴ 
ὥρα θὰ τὸ κάνεις κατόπιν μία 
ὥρα· καὶ πρόσεξε ὅτι ἐκείνην 
τὴν ὥρα εἴτε τὸ τηλέφωνο θὰ 
σοῦ χτυπήσει, ἢ αὐτὴ τὴ δου-
λειὰ πρέπει νὰ τὴν κάνω τώρα, 
ἢ ὕπνος θὰ σὲ χτυπήσει ἐκεί-
νην τὴν ὥρα. Τίποτες. Κλεῖσ᾿ το 
τὸ τηλέφωνο, τελείωσε ὅλες τὶς 
δουλειές σου καὶ κάνε αὐτό, 
μισὴ ὥρα, ὄχι περισσότερο. 
Καὶ θὰ δεῖς, αὐτὸ εἶναι, θὰ φυ-
τέψεις ἕνα δεντράκι κι αὔριο - 
μεθαύριο θὰ κάνει καρπό. Κι 
ὁ ἅγιος Χρυσόστομος κι ὁ 
ἅγιος Βασίλειος ἀπ᾿ αὐτὸ ἄρχι-
σαν. Μικρὸ δεντράκι κι ἔγιναν 
φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης. 
 

Ἁγίου Ἐφραίμ 
Κατουνακιώτου


