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Το θέµα της αποψινής οµιλίας είναι «Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας 
στην πράξη� o Αγιος» και ανατέθηκε σε µένα, και εγώ ίσως µε πολύ 
θράσος το πήρα και τώρα νιώθω ότι δεν µπορώ να πω τίποτα, αλλά 
ελπίζουµε στην αγάπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, όλων των Αγίων και 
όλων των αδελφών, των αγίων που είναι παρόντες εδώ κάτι να 
πούµε µε τη βοήθεια του Θεού, ώστε να γίνει µια αφορµή για µια 
συζήτηση και για ένα καλό τέλος αυτής της βραδιάς. 
 
Ως ιερείς και ως άνθρωποι που ζούµε µέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία 
όταν ακούµε για τον Αγιο, θυµόµαστε αυθόρµητα µια ιερή στιγµή της 
Θείας Λειτουργίας, όταν ακριβώς πριν από τη Θεία Μετάληψη ο 
ιερεύς λέει: «Τα άγια τοις αγίοις». Και τότε τα χάνει κανείς, και 
νιώθει ότι δεν είναι κανείς Αγιος, γι' αυτό ο λαός απαντά µε το στόµα 
των ψαλτάδων: «Εις άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν 
Θεού Πατρός Αµήν». Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο εις Αγιος, 
ο εις Κύριος, γι' αυτό ελπίζοµε και γι' αυτό µπορούµε να σταθούµε 
στα πόδια µας. Και βλέπουµε ότι από τον Ένα Αγιο προέρχεται κάθε 
αγιότης και κάθε καλοσύνη και αυτός ο Αγιος είναι ο Ιησούς Χριστός, 
είναι ο Υιός του Θεού� αυτός ο Αγιος είναι ο Θεός. 
Μέσα στην Εκκλησία µας την ορθόδοξη, τη µία, την αγία, την 
καθολική, την αποστολική πιστεύουµε ότι ο Θεός όχι απλώς αγαπά, 
αλλά είναι αγάπη. Και όπως λέγεται, αυτό που συνιστά το είναι του 
Θεού είναι η αγάπη. Είναι µια πλησµονή αγάπης. Και όπως λέει ο 
άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Επεί δε ουκ ήρκει τη αγαθότητι 
τούτο, τη εαυτής µόνο κινείσθαι θεωρία, αλλ' έδει χεθήναι το αγαθόν 
και οδεύσαι...». Γι' αυτό δηµιουργεί πρώτον τις αγγελικές τάξεις, και 
µετά τον άνθρωπο. «Έδει χεθήναι το αγαθόν και οδεύσαι». Έπρεπε 
να χυθεί το αγαθό και εξαπλωθεί. ∆εν είχε καµµία ανάγκη ο Θεός να 
κάµει αυτό. Η µακαριότης του Θεού ήταν πλήρης, αλλά ακριβώς, 
επειδή είναι πλησµονή αγάπης γι' αυτό θα ήθελε να χυθεί το αγαθό, 
να οδεύσει «ως πλείονα είναι τα ευεργετούµενα», για να είναι 
περισσότερα αυτά που θα ευεργετούνται� να πλάσει νέα όντα, νέα 
πρόσωπα, τα οποία θα µπορούν να γίνουν µέτοχα αυτής της θείας 
µακαριότητος. 
Ο Θεός είναι αγάπη και είναι απόλυτη ελευθερία� εν ελευθερία αγαπά 
και εν αγάπη προσφέρει ελευθερία. Ακριβώς γι' αυτό λέµε στη θεία 
Λειτουργία: «τω πλήθει του ελέους σου εξ ουκ όντων εις το είναι τα 
πάντα παρήγαγες». Και στη συνέχεια όταν πλάθει τον άνθρωπο, 



πλάθει ένα νέο δηµιούργηµα, την κορωνίδα της δηµιουργίας� αν 
επιτρέπεται να πούµε έτσι ένα πλάσµα βασανισµένο, που βασάνισε το 
Θεό. Και ο Θεός ίσως ήθελε καλύτερα να υπάρχουν αυτά τα βάσανα 
τα δικά µας, και τα δικά του, παρά να µας έκανε χωρίς ελευθερία και 
χωρίς αγάπη, δηλαδή να ήµασταν σαν τα ζώα, έστω έξυπνα ζώα, τα 
οποία όµως τελεσίδικα και χωρίς κανένα σφάλµα να διαγράφαµε µια 
τροχιά ενός ενστίκτου. 
Όµως τώρα µας έδωσε τη δική του πνοή. Και µας έδωσε ένα 
επικίνδυνο δώρο, το δώρο της ελευθερίας, ένα δίκοπο µαχαίρι. Και 
µπορεί πλέον ο άνθρωπος ανταποκρινόµενος στην αγάπη του Θεού, 
ταπεινούµενος, υπακούοντας και προχέοντας αγάπη, όπως και ο 
Θεός Πατέρας προχέει την αγάπη, να φτάσει στην κατά χάριν 
θέωση. Και αυτή η άφιξη σ' αυτή την τελειότητα δεν τελειώνει ποτέ, 
αλλ' είναι µια ατέλειωτη πορεία την οποία ζουν οι Αγιοι. 
Τί γίνεται όµως; Μόλις ο Θεός δηµιουργεί τον άνθρωπο και του δίνει 
αυτή την ελευθερία, αρχίζει πολύ σύντοµα ή ταλαιπωρία της 
ανθρώπινης ιστορίας. Ο προπάτοράς µας ο Αδάµ δεν τα κατάφερε 
καλά. Και όπως λέει ο άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής µε λίγες λέξεις, ο 
Αδάµ «παρά φύσιν εκών ανοήτως κεκίνηται». Κινήθηκε εκούσια, 
κινήθηκε παρά φύσιν και κινήθηκε ανόητα. Ακριβώς από τότε 
µπαίνει όλη η αρρώστια, όλη η αµαρτία και όλη η ταλαιπωρία µέσα 
µας. Και περνούν αιώνες και περνούν γενεές. Και λέει κανείς: Τί γί-
νεται; Ο Θεός είναι παντοδύναµος, δεν µπορεί να σώσει τον 
άνθρωπο; Ο Θεός µπορεί να σώσει τον άνθρωπο αλλά δε θέλει 
σώζοντάς τον να τον καταστρέψει. Ακριβώς γι' αυτό αφήνει να 
περάσουν γενεές και γενεές. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει µια 
συνεργασία εκ µέρους του ανθρώπου, να υπάρχει µια εκούσια 
επιστροφή του ανθρώπου προς το Θεό. Γιατί, όπως λένε οι Πατέρες 
τίποτε δε γίνεται καλό δια της βίας. Και κάπου ερωτάει ο Αγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, τί έγινε µε τον Ιούδα, και απαντάει: 
«Ίσχυεν επισπάσασθαι τον µαθητήν αλλ' ουκ ηβούλετο ανάγκη 
ποιήσαι καλόν, ουδέ βία ελκύσαι προς εαυτόν». 
Γι' αυτό - επειδή ουκ ηβούλετο βία ελκύσαι προς εαυτόν, ο Θεός - 
περιµένουµε γενεές και γενεές. Ο Θεός δίδει το Νόµο, στέλνει τους 
Προφήτες και φτάνουµε στο πλήρωµα των χρόνων. Και το πλήρωµα 
των χρόνων και των καιρών είναι η γέννηση και η παρουσία της 
υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν η αγνή, η απόλυτα καθαρή, η 
απόλυτα ταπεινή κόρη Μαριάµ γεννάται, τότε έχει 
συµπληρωθεί ο καιρός, τον οποίο περίµενε ο Θεός για να 
βοηθήσει την ανθρωπότητα. ∆ηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος 
ταπεινός που αγαπά, και είναι καθαρός, και είναι ελεύθερος 
και δεν έχει δικό του θέληµα, ως ανταρσία. Και µπορεί να 
συζητήσει µε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και µπορεί να αποδεχθεί τον 
ουράνιο ασπασµό και να πει: «Γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου». 
«Ότε δε ήλθε το πλήρωµα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν 
αυτού, γενόµενον εκ γυναικός, γενόµενον υπό νόµον, ίνα τους υπό 
νόµον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωµεν». Και το πλήρωµα 



των καιρών και των χρόνων είναι η Παναγία. Ο άγιος Νικόλαος ο 
Καβάσιλας λέει� όταν ο Θεός δηµιουργεί τα πάντα και τα βλέπει ότι 
είναι καλά λίαν, αυτή η καλοσύνη και το κάλλος το λίαν της κτίσεως 
φανερώνει το κάλλος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Της Θεοτόκου που 
είναι «η καλή εν γυναιξί», η οποία φτάνει σ' αυτή την άκρα 
καθαρότητα και ταπείνωση και δεν αξιώνεται µόνο µε το νου της να 
απασχολείται µε το Θεό, αλλά να σαρκοποιεί τον ίδιο τον Υιό και 
Λόγο του Θεού. «Και ο Λόγος σαρξ εγένετο». Και ενώ ο Αδάµ παρά 
φύσιν εκών κεκίνηται, ο Κύριος εκουσίως κινείται κατά φύσιν, και 
µας δίδει το µέγα παράδειγµα του ανθρωπου� τι είναι ο άνθρωπος. 
Γιατί ο Κύριος είναι ο τέλειος Θεάνθρωπος. 
Μετά βλέπουµε στη συµπεριφορά του Κυρίου, ότι είναι «πράος και 
ταπεινός τη καρδία». Βλέπουµε αυτό που λέει ο άγιος Ιωάννης ο 
Θεολόγος: «ο νόµος δια Μωϋσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια 
Ιησού Χριστού εγένετο». Έγινε η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού 
Χριστού� πραγµατοποιήθηκε η σωτηρία µας. Ο Υιός του Θεού έγινεν 
άνθρωπος, δεν έγινε ούτε σύστηµα, ούτε νόµος, ούτε θεωρία. 
Και πολιτεύτηκε ως άνθρωπος σαν και µας, αναµάρτητος όµως, 
απλός και ταπεινός. Μας έδειξε αγάπη. «∆ιήλθεν ευεργετών και 
ιώµενος πάντας». Μίλησε τη γλώσσα που καταλάβαινε ο κόσµος. 
∆ηλαδή, ο ένας ήθελε ψωµί� του το έδωσε. Η άλλη, η µάνα, έκλαιγε 
γιατί έχασε το µοναχογιό της� τον ανέστησε. Αλλοι δεν είχαν το φως 
τους, και ζήταγαν από τον Υιόν του ∆αβίδ να τους ελεήσει� τους 
χάρισε το φως. Ο άλλος ήταν λεπρός, υπέφερε, ήταν έξω από τον 
κόσµο, µέσα στις πληγές� τον καθάρισε και τον ελευθέρωσε από τις 
πληγές. 
Μίλησε τη γλώσσα του ανθρώπου. ∆ε µίλησε µια γλώσσα 
ακατανόητη. Και προχώρησε παραπέρα. Μίλησε για τη νέα Βασιλεία 
τη δική του, την καινή κτίση η οποία φέρνει µια άλλη λογική. Και 
όταν µίλησε για τη Βασιλεία του έλεγε πράγµατα τα οποία δεν 
καταλάβαιναν καλά οι Ιουδαίοι. Και στο σηµείο αυτό, ο άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστοµος ερµηνεύοντας το Ευαγγέλιο διερωτάται: 
«Μα, Κύριε, γιατί µιλάς έτσι στους Ιουδαίους τη στιγµή που δεν 
καταλαβαίνουν αυτά που τους λες; Και ο Κύριος του απαντά: 
Σκοπίµως µιλάω έτσι, ώστε δια της ασάφειας του κηρύγµατος να 
διεγερθούν µόνοι τους και να ψάξουν να βρουν την Αλήθεια. Έτσι 
λοιπόν, ο Κύριος δίδει αυτό που καταλαβαίνουµε, και µας βοηθά σιγά 
- σιγά να προχωρήσουµε στο παραπέρα. 
Όταν φτάνει στην περίοδο του πάθους του, βλέπουµε πάλι πόσο µας 
ανέχεται και πόσο µας υποµένει. Βλέπουµε ότι θέλει να µας 
δικαιολογήσει γι' αυτό δε µας παίρνει στα σοβαρά, µας βλέπει ως 
αρρώστους. Και όταν εµείς συνάγουµε όλη τη σπείρα της ιστορίας 
για να τον εµπτύσουµε, να τον κολαφήσουµε και να τον εµπαίξουµε, 
αυτός δεν ανοίγει το στόµα του καθόλου. Και όπως λέει ο προφήτης 
Ησαΐας: «εγώ ουκ απειθώ ουδέ αντιλέγω, τον νώτον µου έδωκα εις 
µάστιγας τας δε σιαγόνας µου εις ραπίσµατα». Εδώ βρίσκουµε ότι 
υπάρχει ο µέγιστος δυναµισµός. Η µεγαλύτερη αντίσταση είναι να 



φτάσει κανείς στη µη αντίσταση. Αυτό είναι φανέρωση της υψίστης 
δυνάµεως� να µην απειθεί και να µην αντιλέγει. 
Εµείς είµαστε αδύνατοι, γι' αυτό απειθούµε και αντιλέγουµε. 
Ας θυµηθούµε και την άλλη φράση του Προφήτου για το Μεσσία: 
«άνθρωπος εν πληγή ων και ειδώς φέρειν µαλακίαν». Είναι 
άνθρωπος πληγωµένος, ο οποίος ξέρει να υποφέρει τον πόνο. Και 
είναι µεγάλο πράγµα αυτό που µας δίδει ο Κύριος µε το παράδειγµά 
του� πως µπορούµε να υποφέρουµε τον πόνο. 
Όταν προχώρησε στη Γεσθηµανή (για να θυµηθούµε τη φράση που 
ελέχθη προ ηµερών εδώ, ότι ο «Χριστός έπαθε υπέρ υµών υµίν 
υπολιµπάνων υπογραµµόν ίνα επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού») 
ο Κύριος πολιτεύεται ως τέλειος άνθρωπος και ως τέλειος Θεός. Την 
περιγραφή της αγωνίας της Γεσθηµανή θα πρέπει να την 
αναγιγνώσκουµε µε απόλυτο δέος και ευλάβεια, όπως κάνουµε την 
πιο ιερή προσευχή. Εκεί βλέπουµε ότι ο Κύριος - αν θα εκφραστούµε 
ανθρώπινα - λέει το λογισµό του. Λέει: «Πάτερ µου ει δυνατόν 
παρελθέτω απ’ εµού το ποτήριον τούτο». Και γίνεται εν αγωνία, 
ώστε ο ιδρώς αυτού να πέφτει ωσεί θρόµβοι αίµατος επί της γης. Και 
παρακαλεί και τους µαθητές του να αγρυπνήσουν µαζί του, αλλά 
αυτοί δεν το κατορθώνουν. Και στο τέλος καταλήγει να πει: «Πάτερ 
µου, ει ου δύναται τούτο το ποτήριον παρελθείν απ’ εµού εάν µη 
αυτό πίω, γενηθήτω το θέληµα σου». Όταν καταλήγει ο Κύριος στο 
«γενηθήτω το θέληµά σου»� τότε τελειώνουν όλα, τελειώνει η 
αγωνία. Και λέει στους µαθητές του: «εγείρεσθε, άγοµεν εντεύθεν». 
Και προχωρούν. 
Όταν σε λίγο, έρχονται οι άλλοι µετά φανών και όπλων και ξύλων 
για να συλλάβουν τον Κύριο, ο απόστολος Πέτρος ο οποίος δεν 
κατόρθωσε να αγρυπνήσει µαζί µε τον Κύριο, και δεν κατόρθωσε να 
κάνει την προσευχή του Κυρίου και να πει και αυτός ενσυνείδητα: 
«Γενηθήτω το θέληµα σου», αντιδρά, όπως αντιδρά ο κόσµος. Βγάζει 
το µαχαίρι του και κόβει το αυτί του Μάλχου. Αλλά ο Κύριος του λέει 
ότι δεν είναι έτσι. Η βασιλεία η δική µου δεν είναι εκ του κόσµου 
τούτου. Αν ήταν εκ του κόσµου τούτου, τότε θα µπορούσα να 
παρακαλέσω τον Πατέρα µου να στείλει δώδεκα λεγεώνες Αγγέλων 
και να συντρίψει τους εχθρούς. Εδώ υπάρχει ένας νέος βασιλιάς ο 
οποίος προχωρεί παντοδύναµος όντας γυµνός και άοπλος. Ένας νέος 
µέγας Βασιλιάς ο οποίος για πρώτη φορά δεν έχει εχθρούς παρά 
µόνο την έχθρα. Και δε θέλει να συντρίψει κάποιους εχθρούς για να 
τους νικήσει, αλλά να καταργήσει την έχθρα. Γι' αυτό τους αφήνει 
να τον συντρίψουν, να τον θανατώσουν για να δώσει τη δυνατότητα 
σε όλους να ζήσουν και να µπουν στην αιώνια ζωή. 
Εδώ έχουµε το νέο ήθος, την καινή πολιτεία. Γι' αυτό όταν απλώς 
λέει ο Κύριος: «Εγώ ειµί»� µόνη αυτή η διαβεβαίωση της παρουσίας 
εκείνου που είπε: «µη το θέληµά µου αλλά το σον γιγνέσθω» ρίχνει 
χαµαί όλους αυτούς που έρχονται πάνοπλοι εναντίον του. Και αυτό, 
το ότι έπεσαν χαµαί, ήταν ευλογία γι' αυτούς. Έτσι προχωρούµε στο 
πάθος, έτσι προχωρούµε στην είσοδο, τον ερχοµό της βασιλείας των 



ουρανών στη γη. 
Όταν αργότερα τον ειρωνεύονταν οι Ιουδαίοι και όλοι οι 
παραπορευόµενοι και έλεγαν, άλλους έσωσεν εαυτόν ου δύναται 
σώσαι». Ας κατεβεί από το Σταυρό και θα πιστέψουµε. Ο Κύριος δεν 
κατέβηκε από το Σταυρό για να δουν µερικοί και να «πιστέψουν». 
Κατέβηκε από το Σταυρό νεκρός και νίκησε το θάνατο δια του 
θανάτου του. Και όπως οµολογεί η Εκκλησία µας «ανιστάµενος 
συνανέστησε το ανθρώπινο σύµπαν». Όπως λέει ο άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστοµος: «Συνανέστησε την οικουµένη». 
Έχουµε τώρα τη δυνατότητα της δηµιουργίας της οικογενείας του 
Θεού. Όσοι εδέχθηκαν Αυτόν, τους έδωσε εξουσίαν να γίνουν τέκνα 
Θεού. Με το Πάθος, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την 
Πεντηκοστή έχουµε τη δηµιουργία της Εκκλησίας. ∆ηλαδή έχουµε το 
νέο προζύµι, το οποίο ζυµοί όλο το φύραµα. Έχουµε τη Βασιλεία των 
ουρανών που δυνάµει υπάρχει µέσα στον καθένα άνθρωπο, που 
υπάρχει µέσα σε όλους µας και µπορεί τον καθένα άνθρωπο να τον 
διαστείλει, να τον µεγαλώσει και να πάρει τις πραγµατικές του 
πρωτόκτιστες, χαρισµατικές διαστάσεις να γίνει θεός κατά χάριν. 
Έτσι µπαίνουµε στην κοινωνία των Αγίων και έχουµε τους 
ανθρώπους οι οποίοι τρέφονται από το Χριστό, όπως το κλήµα 
τρέφεται από την άµπελο, και γίνονται και αυτοί κατά χάριν χριστοί. 
Τώρα να λέγαµε µερικά γνωρίσµατα του Αγίου: Νοµίζω ότι ο Αγιος 
κατ' αρχήν υπάρχει µέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία µόνο. Έξω 
από την ορθόδοξη Εκκλησία µπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί 
άνθρωποι. ∆εν υπάρχουν οι Αγιοι, µε την έννοια που εµείς 
γνωρίζουµε. Γιατί ο Αγιος δεν είναι αυτός που έχει απλώς αρετές ή 
αυτός ο οποίος µε µια άσκηση µπόρεσε να κυριαρχήσει στον εαυτό 
του και να έχει έναν έλεγχο πάνω στις ψυχοσωµατικές του δυνάµεις. 
∆εν είναι έτσι. Αλλά πώς είναι; Ο Αγιος είναι αυτός ο οποίος, όπως 
είπαµε προηγουµένως, έχει µια οργανική σχέση µε το Χριστό. 
Βαφτίστηκε στο όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύµατος. Πέρασε µια περίοδο ασκήσεως, µια περίοδο υποµονής 
και προχώρησε από τη µετάνοια στην καθαρότητα και από την 
καθαρότητα στην τέλεια ταπείνωση. Και αναφέρω αυτή την πορεία� 
µετάνοια, καθαρότητα και τελειότητα, βασιζόµενος στον Αγιο Ισαάκ 
το Σύρο, που λέει: Μετάνοια είναι το να εγκαταλείψουµε τα πρώτα, 
όσα πράξαµε στο παρελθόν και να µη λυπόµαστε γι' αυτά. 
Καθαρότης είναι καρδιά ελεήµων υπέρ πάσης της κτίσεως. Εδώ 
νοµίζω ότι θα πρέπει λίγο να προσέξουµε. Βλέπετε ότι λέει ο Αγιος 
ότι καθαρότης δέν είναι απλώς το να βλέπουµε στον εαυτό µας ότι 
δεν έχουµε το α, το β, ή το γ πάθος, αλλά το αποτέλεσµα. Εάν τυχόν 
µετά από τη µετάνοια φτάσαµε στην καθαρότητα, η καθαρότης είναι 
γνήσια εν Χριστώ Ιησού, εάν µας έχει δηµιουργήσει µέσα µας µια 
καρδία ελεήµονα για όλη τη δηµιουργία. Να έχουµε αυτή την καρδία 
που αγαπά όλους. Και στη συνέχεια έρχεται η τελειότης, που είναι η 
ταπείνωση� το να εγκαταλείψει κανείς όλα τα αισθητά και όλα τα 
νοητά και να βρίσκεται πάνω από αυτά, «εκτός µερίµνης της υπέρ 



αυτών». 
Λοιπόν οι Αγιοι είναι αυτοί που πέρασαν αυτά τα στάδια και έφτασαν 
στην κατά χάριν θέωση. Και όταν λέµε θέωση τί εννοούµε; Το θέµα 
είναι λεπτό. 
Είπε ο κ. Ράµφος το πρωί, ότι στην παράδοση της Ευρώπης δεν 
υπάρχει η θεία Χάρις. Για να είµαστε λίγο ειλικρινείς, δεν υπάρχει 
κατά κάποιο τρόπο και σε µας. ∆ηλαδή την ξεχάσαµε κάποτε και στη 
θεολογία των Πανεπιστηµίων και στα κηρύγµατα των Κατηχητικών 
µας. Αλλά ενώ την ξεχάσαµε, υπάρχει αυτή µέσα µας. Τώρα είµαστε, 
κατά κάποιο τρόπο, λίγο νεοφώτιστοι και κάνουµε όλοι σφάλµατα. 
Και ξέρετε τι γίνεται; Εκπληττόµεθα από κάτι εκφράσεις τολµηρές 
των Αγίων. Τις παίρνουµε λοιπόν και φτιάχνουµε µ' αυτές κάτι 
κατασκευάσµατα τα οποία είναι λίγο - πολύ ανώριµα και 
αλλοπρόσαλλα. 
Άρα λοιπόν να µη µιλούµε για τη θέωση; Νοµίζω ότι έχοµε τη 
δυνατότητα να µιλούµε γιατί αναφερόµαστε στους Αγίους. Τώρα θα 
πει κανείς: εντάξει, αλλά εγώ είµαι ένας άνθρωπος ταλαίπωρος, 
µπορώ να ακούω για τέτοια πράγµατα µεγάλα; Μα ταλαίπωροι 
είµαστε όλοι, και το θέµα και το θαύµα είναι ότι οι Αγιοι είναι κατά 
χάριν θεάνθρωποι. Κοιτάχτε να δείτε τι γίνεται. Παρουσιάζονται πολύ 
πιο ταλαίπωροι από µας. Είναι φοβερά ειλικρινείς, ταπεινοί, 
εξουθενώνουν τον εαυτό τους. ∆εν παριστάνουν αλλά είναι κάτι. 
Εµείς οι µη άγιοι, κάνουµε τους αγίους γι' αυτό εξουθενώνουµε τους 
άλλους. Ένας πραγµατικός Αγιος είναι µεγάλος. Και αληθινά µεγάλος 
είναι εκείνος κοντά στον οποίο, ο άλλος, ο αδύνατος, αισθάνεται 
µεγάλος. Οπότε λοιπόν η αγιότης και η θέωσις δεν έφυγε από µας 
επειδή δεν υπάρχουν Αγιοι, αλλά επειδή εµείς κάνουµε τους 
ψευτοαγίους και τους ψευτοθεολόγους και τους ψευτοκαλόγηρους 
και τους ψευτοϊεροκήρυκες. 
Και τί σηµαίνει λοιπόν θέωση; Μα θέωση είναι η κατάληξη και ο 
σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου. ∆εν έχει κανένα άλλο λόγο 
υπάρξεως ο άνθρωπος. Όλα αυτά που λέγονταν αυτές τις µέρες για 
τα συστήµατα που θέλουν να γίνει ο άνθρωπος� οικονοµικός, 
µοντέρνος, µεταµοντέρνος, προµοντέρνος... Μα τί να τα κάνουµε τα 
µοντέρνα και τα µεταµοντέρνα τη στιγµή που θα µας φάει ο 
θάνατος; Το θέµα είναι να ξεπεραστεί ο θάνατος. Ε, αυτό είναι η 
θέωση. Και γι' αυτό δηµιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό κατ' 
εικόνα και οµοίωσή του. Γι' αυτό ενώ έπεσε, ο Θεός φρόντισε για τον 
άνθρωπο και περίµενε. Και οι άνθρωποι πρέπει να είµαστε 
ευγνώµονες προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία ανέδειξε την 
ανθρώπινη φύση όχι απλώς θεοδόχο και θεοφόρο, αλλά Θεοτόκο και 
θεογεννήτρια. Και έτσι ήρθε ο Υιός του Θεού και έγινε Υιός του 
ανθρώπου. Και µας αξιώνει να έχουµε πάλι όλες αυτές τις χαµένες 
δυνατότητες� αν θέλουµε να προχωρήσουµε προς το Θεό. 
Τώρα εµείς ζούµε, κινούµεθα, µετανοούµε. Όπως αναφέρεται στην 
Αγία Γραφή, ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός από ρύπου έστω και αν 
είναι µία ηµέρα ο βίος του επί της γης. Το λέω αυτό σχολιάζοντας 



εκείνο που ελέχθη για τον Τελώνη. Ο Τελώνης έχει τα δικά του 
αµαρτήµατα, το µικρό παιδί έχει τη δική του ευαισθησία. Μακάρι να 
είχαµε την ευαισθησία του µικρού παιδιού ή τη συντριβή του 
Τελώνη. 
Προχωρούµε, αγωνιζόµαστε, µετανοούµε, ζητάµε το έλεος του Θεού, 
κάνουµε υποµονή. Κάνοντας υποµονή µέσα στην άσκηση, στην 
ταπείνωση, στην αγάπη µια στιγµή κάτι γίνεται. Λέει πάλι ο Αββάς 
Ισαάκ: «Εξαίφνης», «σου µη ειδότος», «αναιτίως», «ανελπίστως», 
κάτι γίνεται µέσα σου. Υπάρχει µια χαρά, υπάρχει µια αγαλλίαση, 
υπάρχει µια ευφροσύνη η οποία βγαίνει από σένα. Και παραξενεύεσαι 
και λες: αυτό δεν είναι δικό µου. Μα σου δόθηκε. Γιατί σου δόθηκε; 
Γιατί ο Θεός είναι Υπεράγαθος. Είναι Υπεράγαθος. Οπότε λες τώρα τί 
γίνεται; Μα εγώ δεν το άξιζα, µα εγώ έπρεπε να τιµωρηθώ. Και τότε 
καταλαβαίνεις τον Αγιο που λέει ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, είναι 
άδικος. Γιατί; Μα αν ήταν δίκαιος θα µας είχε κατακάψει όλους. Και 
θυµάσαι τον Αββά Ισαάκ που λέει ότι ο Θεός είναι φοβερός όχι 
για τη δύναµή του αλλά για την αγάπη του. 
Και µένει µέσα σου η θεία απορία και έκπληξη. Και βλέπεις ότι αυτή 
η χαρά, αυτή η αγαλλίαση δεν παρέρχεται, δεν τελειώνει, αυξάνει. 
Και αυτό είναι που είπε ο Κύριος «περί του Πνεύµατος ου έµελλον 
λαµβάνειν οι πιστεύοντες». «Ο πιστεύων εις εµέ ποταµοί εκ της 
κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Και προχέεται αυτή η 
παράκληση και προχωρεί σε όλο τον άνθρωπο, «εις πάντας αρµούς, 
εις νεφρούς, εις καρδίαν». Νιώθεις να γίνεται αυτό το παράδοξο, που 
αναφέρεται στο συναξάριο των Αγίων Πάντων, «το πνεύµα κάτεισι 
και ο χους άνεισι». Το πνεύµα κατέρχεται και το χώµα, ο άνθρωπος 
όλος ανέρχεται, αναλαµβάνεται. Και λέει ο Αγιος Γρηγόριος ο 
Παλαµάς ότι ο Θεός µας έδωσε το σώµα του ώστε «τη προς Αυτόν 
ανανεύσει» αυτό το σώµα να γίνει πνευµατικό, αλλά εµείς αντιθέτως, 
«τη προς τα γήινα κατανεύσει» και το πνεύµα µας, δεν το κάναµε 
σαρκικό, αλλά λέει το κάναµε σάρκα. Οι Αγιοι λοιπόν µετά από την 
πολλή άσκηση, µετά από την πολλή ταπείνωση - και θα έλεγα - προ 
παντός µετά από την υποµονή, δέχτηκαν αυτή τη χάρη. ∆έχτηκαν 
αυτό το έλεος - και αν θέλετε - τα έχουν χαµένα. Εκπλήσσονται από 
το έλεος και από την αγάπη και από το µέγεθος της ελεηµοσύνης του 
Θεού. Νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα, νιώθουν ότι είναι τελευταίοι από 
όλους. Βλέπουν όλους τους άλλους καλούς. Αγαπούν όλους τους 
άλλους δωρεάν, όπως ο Θεός δωρεάν τους αγάπησε. Γιατί, λέει ο 
άγιος: τί βρήκε σε µένα ο Θεός και µε αγάπησε; 
Γι' αυτό πλησιάζοντας τον άγιο, νιώθεις ότι σε αγαπά. ∆ε σε 
εκµεταλλεύεται. Βρίσκεις µια ευρυχωρία, µια απεραντοσύνη 
ατέλειωτη κοντά του και µια ζεστασιά. Και τότε πετάς και συ τα 
όπλα, σταµατάς την αντίσταση. Με τη σειρά σου και συ τα χάνεις 
µπροστά στον Αγιο, όπως αυτός τα χάνει µπροστά στο Θεό Πατέρα. 
Και ο Αγιος ο ορθόδοξος, έχει αξία όχι γιατί έχει αρετές, αλλά επειδή 
είναι εν έτερα µορφή ο ίδιος ο Χριστός. Και γνωρίζεις τον ίδιο το 
Χριστό στο πρόσωπο του Αγίου. Γιατί «µία λαµπρότης εστίν των 



Αγίων και του Θεού αυτών», κατά τον Αγ. Γρηγόριο Παλαµά. 
Όταν σε αγαπά, σου ανοίγει νέους δρόµους. Σου δίνει τη δυνατότητα 
να έρθεις στα συγκαλά σου και να προσανατολιστείς µέσα σε όλη τη 
δηµιουργία. Γιατί σου λέει µε όλη του τη διαγωγή: Κοίταξε, είσαι 
ταλαίπωρος, εγώ είµαι πιο ταλαίπωρος από σένα, αλλά µην ξεχνάς 
ένα πράγµα ότι ο Θεός µας αγαπά, ο Θεός είναι πατέρας µας. Και η 
πίστη µας εκφράζεται µε το Πιστεύω, που λέει: «Πιστεύω εις ένα 
Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα». Η Κυριακή προσευχή, που µας 
δίδαξε ο Κύριος αρχίζει µε την ίδια λέξη: «Πάτερ ηµών ο εν τοις 
ουρανοίς». Οπότε, µη στενοχωριέσαι, είσαι παιδί του Θεού. Ξέρω ότι 
είσαι αδύνατος, γιατί είµαι από την ίδια φύση και γω. Και γράφει 
κάπου ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: Όλοι αδελφοί είµαστε, και οι 
µοναχοί και οι κοσµικοί. Γιατί όλοι δεν είµαστε από το ίδιο χώµα; 
Ταλαίπωροι είµαστε, αλλά όµως έχουµε µια δύναµη. Και η δύναµη 
αυτή είναι ότι κάποιος υπάρχει που µας αγαπά. Και αγαπά προσωπικά 
τον καθένα µε την ίδια αγάπη που αγαπά ολόκληρη την οικουµένη. 
Οπότε, και αν ξεστρατίσεις, µπορείς να γυρίσεις στο Θεό, στο Θεό 
Πατέρα. Αν τυχόν έτσι το σκεφτείς, έτσι το ζήσεις τότε αµέσως τα 
πράγµατα αλλάζουν, καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι είναι. Τότε 
νιώθουµε ότι η κατά φύσιν λειτουργία του ανθρώπου είναι να 
δέχεται αγάπη και να προσφέρει αγάπη. Επειδή είναι θεόπλαστο ον, 
δηµιούργηµα του Θεού που είναι αγάπη γι' αυτό µόνο αν ελευθέρως 
αγαπήσει το Θεό, δέχεται την αγάπη του Θεού ως ευλογία και 
δοξάζει το Θεό και προχωρεί από δόξης εις δόξαν. 
Αντίθετα αν αυτοµολήσει στη χαλεπή τυραννίδα της φιλαυτίας, αν 
τυχόν δηλαδή εγκαταλείψει ή ξεχάσει αυτή την εκστατική φύση της 
αγάπης, καταστρέφεται. Γιατί όπως λέει ο άγιος ∆ιονύσιος ο 
Αρεοπαγίτης, ο Θεός «ο πάντων αίτιος... έξω εαυτού γίνεται ταις εις 
τα όντα πάντα προνοίαις». Και «εν πάσι κατάγεται κατ' εκστατικήν 
υπερούσιον δύναµιν ανεκφοίτητον εαυτού». ∆ηλαδή ο Θεός είναι 
αγάπη και γίνεται εκτός εαυτού δια των προνοιών, δια των 
ενεργειών του, δια της φιλανθρωπίας του και δίδει τη δυνατότητα 
στον άνθρωπο να δεχτεί αυτή την αγάπη, να απαντήσει σ' αυτήν και 
να γίνει Θεός κατά χάριν. Αν τυχόν έτσι κινηθεί ο άνθρωπος, τότε 
εξερχόµενος έξω «του οίκου και της συγγένειάς του», βρίσκει τον 
εαυτόν του και παίρνει τις πραγµατικές του διαστάσεις. Αν κλειστεί 
στη φιλαυτία του µέσα, πνίγεται. Η φιλαυτία είναι η µεγάλη 
αρρώστια, «φιλαυτία εστί κατά τον άγιο Μάξιµο, η προς το σώµα 
εµπαθής και άλογος φιλία η οποία αντίκειται στην αγάπη και στην 
εγκράτεια και ο έχων την φιλαυτίαν δήλον ότι έχει πάντα τα 
πάθη». Οπότε εάν καταλάβουµε ότι ο Θεός γίνεται «εκτός εαυτού 
ταις προς τα όντα προνοίαις», εάν νιώσουµε ότι ούτως ηγάπησεν ο 
Θεός τον κόσµον ώστε το µονογενή του Υιόν έδωκεν ίνα πας ο 
πιστεύων εις αυτόν µη απόληται αλλ' έχη ζωήν αιώνιον. Εάν και µεις 
πάψουµε να ζούµε για τον εαυτό µας και ζούµε για τον υπέρ ηµών 
αποθανόντα και αναστάντα, τότε παίρνουµε τις πραγµατικές µας 
διαστάσεις, τότε γινόµαστε πραγµατικά άνθρωποι, και τότε 



καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει ότι ο άνθρωπος πλάσθηκε από το Θεό. 
Βρίσκουµε ποια είναι η κατά φύσιν λειτουργία του είναι µας, και 
βρίσκουµε πως µπορούµε από το κατά φύσιν να προχωρήσουµε στο 
υπέρ φύσιν, δηλαδή από το να πράττουµε τις αρετές και να 
γιγνώσκουµε τα θεία, εις το να πάσχουµε κατά χάριν τα θεία, να 
πάσχουµε την αύξηση, να πάσχουµε την επέκταση. 
Κοντά σ' έναν Αγιο διδάσκεται ο άνθρωπος την πραγµατική 
θεολογία. Και τη διδάσκεται όχι µε τα λόγια - αν θέλετε και µε 
τα λόγια - αλλά προπαντός µε την παρουσία του Αγίου. Οι Αγιοι 
κατά τον άγιο Ιωάννη το ∆αµασκηνό, και όταν ζούσαν ήσαν γεµάτοι 
µε τη χάρη του Θεού, και µετά την κοίµησή τους δε χωρίστηκε η 
χάρη του Θεού από τις ψυχές και από τα σώµατά τους, από τους 
τάφους από τα άγια Λείψανά τους και από τις εικόνες τους. Ακριβώς 
γι’ αυτό µπορούµε να δούµε ότι οι Αγιοι και όταν είναι παρόντες είναι 
απόντες, και όταν φεύγουν είναι µαζί µας. Εξηγούµαι: Όταν 
βλέπουµε έναν Αγιο δεν παίρνουµε απλώς κάτι µε τις σκέψεις που 
διατυπώνει ή µε κάτι άλλο που θα µας δώσει, αλλά αυτό που έχει 
σηµασία είναι ότι έχει αγιαστεί η ψυχή και το σώµα του. Έχει γίνει 
ολόκληρος πυρ από την αγάπη του Θεού, και έτσι µας δίδει κάτι 
άλλο το οποίο δεν παρέρχεται, το οποίο δεν περνά ποτέ. Και για να 
το δεχτεί αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει ορισµένες 
προϋποθέσεις. 
Μας δίνει ο Αγιος τη δυνατότητα να καταλάβουµε τι είναι Θεός και 
ποια είναι η φυσιολογία του είναι µας. Να καταλάβουµε ότι ο Θεός 
είναι πατέρας µας και µας αγαπά. Και εµείς µπορούµε να γυρίσουµε 
σ' Αυτόν. 
Σας µεταφέρω µια συζήτηση που είχα µε κάποιους επισκέπτες στο 
Αγιο Όρος. Οι άνθρωποι ήσαν από χωριό. Μου έκαναν παράπονα για 
την κατάσταση και τη συµπεριφορά των παιδιών, που έχουν πάρει 
στραβό δρόµο, που τρώνε την ώρα τους στα καφενεία, που έχουν 
πέσει στα ναρκωτικά... Ένας άλλος από τη συντροφιά τους λέει: 
Αυτά όλα είναι κακά, είναι κακό πράγµα η αµαρτία, είναι κάκιστο. 
Αλλά το χειρότερο είναι ότι τα παιδιά δεν πιστεύουν και δεν ξέρουν 
που να γυρίσουν στη δύσκολη στιγµή. Μου έκαµε εντύπωση αυτό 
που είπε αυτός ο χωριάτης, ο ορθόδοξος: να ξέρουµε που µπορούµε 
και που πρέπει να γυρίσουµε τη δύσκολη στιγµή. 
∆εν ανοίγουν τα λουλούδια µέσα στο χειµώνα και στο ξεροβόρι, 
ανοίγουν την άνοιξη µέσα στη ζέστη. ∆εν ανοίγει κάποιος ην καρδιά 
του µπροστά σε απειλές. Την ανοίγει µέσα στην αγάπη, εκεί όπου 
του έχει δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης. Και η αγάπη δεν είναι 
συναισθηµατισµός αλλά είναι θυσία. Και οι Αγιοι αγαπούν και 
αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι πατέρας µας, και είναι αγάπη 
εκστατική. Στην παραβολή του ασώτου υιού βλέπουµε ότι ο Θεός 
πατέρας µε την εκστατική του αγάπη βρίσκεται έξω από το σπίτι για 
να υποδεχθεί τον άσωτο υιό που επιστρέφει. Και βρίσκεται έξω από 
το σπίτι για να παρακαλέσει τον πρεσβύτερο υιό του να µπει µέσα. 
Και ο άσωτος υιός γυρίζει και γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της 



πανηγύρεως, επειδή κατάλαβε ένα πράγµα, ήδη πριν φύγει από το 
σπίτι ονόµασε τον πατέρα του, πατέρα είπε: «Πάτερ δος µοι το 
επιβάλλον µέρος της ουσίας µου». Και ο πατέρας του του έδειξε την 
πατρική και αρχοντική του αγάπη. ∆εν τον δέσµευσε µε εντολές -
εκείνη την ώρα δεν είχαν κανένα νόηµα - αλλά ούτε επίσης τον 
περιφρόνησε. Του έδωσε την περιουσία και έφυγε ο υιός. Όπου 
όµως και αν πήγε αυτός, η αγάπη του Πατέρα του πήγε πιο µακριά, 
πιο πέρα από την απώλεια και το θάνατο όπου τον οδήγησε η 
ανταρσία. Στο τέλος «εις εαυτόν ελθών» ένιωσε το τι είχε συµβεί: 
Είµαι ανάξιος γιος ενός µεγάλου Πατέρα. Θα γυρίσω και θα του 
ζητήσω συγγνώµη. Θα του πω: «Πάτερ ήµαρτον εις τον ουρανόν και 
ενώπιον σου», ενώπιον ενός τέτοιου Πατρός που έχει τέτοια αγάπη 
και παρέχει τέτοια ελευθερία. Είµαι χαµένο κορµί. 
Μόλις τέλειωσε την εξοµολόγηση, ο Πατέρας δεν του λέει τίποτε, 
µόνον αγαπά. Σ' αυτή την άγια στιγµή της ιερουργίας της αγάπης τα 
πάντα γίνονται αφώνως. Ο πατέρας µιλάει µόνο στους δούλους. 
∆ίδει εντολή να ετοιµάσουν το πανηγύρι το πρώτο και να σφάξουν 
το µόσχο το σιτευτό. Και ο υιός µπαίνει µέσα. Ένιωσε ότι το µεγάλο 
αµάρτηµά του ήταν, ότι προσέβαλε τον πατέρα του, ως πατέρα. ∆εν 
του είπε: «Κοίταξε, έφαγα την περιουσία σου. Θα δουλέψω, θα 
βγάλω χρήµατα, θα σου τα δώσω και θα τα φτιάξουµε». Το θέµα δεν 
είναι οικονοµικό, το θέµα είναι υπαρξιακό. Γι' αυτό οµολόγησε ότι 
δεν είναι άξιος να ονοµάζεται γιος ενός τόσο µεγάλου άρχοντα στην 
αγάπη Πατέρα. 
Με την περίπτωση του πρεσβυτέρου γιου τα πράγµατα δεν 
εξελίσσονται καλά, δε µιλά τη γλώσσα του νεώτερου γιου, την 
οικογενειακή γλώσσα. ∆ε νιώθει γιος του Πατέρα, αλλά νιώθει σαν 
εργάτης ενός εργοδότη. Και όταν ο άνθρωπος - που είναι πλασµένος 
για να µιλά τη γλώσσα αυτή του γιου προς τον Πατέρα - µιλάει 
γλώσσα εργάτη προς εργοδότη, τότε τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Αν 
µας είχε δηµιουργήσει κανένα εργοστάσιο, αν είχαµε βγει από 
κανένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο σα ροµπότ, θα µπορούσαµε να 
µιλούµε αυτή τη γλώσσα. 
Μέσα στην Εκκλησία ως άνθρωποι µιλάµε τη γλώσσα την 
προσωπική: Υπάρχει ο Πατέρας µου εγώ είµαι γιος και είµαι ανάξιος. 
Ο πρεσβύτερος γιος το πήρε το θέµα οικονοµικά: Τοσαύτα έτη 
δουλεύω σοι και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον. Και συ ουδέποτε 
µου έδωσες ένα ερίφι για να ευφρανθώ µε τους φίλους µου. 
∆ηλαδή, εγώ τα έκαµα όλα σωστά, εσύ τα έκαµες όλα στραβά. Τί θα 
γίνει τώρα; Και αµέσως προχωρεί στην κριτική: ο γιος σου που σου 
έφαγε την περιουσία... Μα, λέει ο Πατέρας: όχι ο γιος µου, αλλά 
είναι ο αδελφός σου, ο οποίος «απολωλώς ην και ευρέθη και νεκρός 
ην και ανέζησε». Και ακριβώς επειδή µιλά άλλη γλώσσα ο 
πρεσβύτερος υιός, ο οποίος είναι «ηθικός», ο οποίος µένει στο σπίτι 
(αλλά επειδή δε µιλά τη γλώσσα την ορθόδοξη, της µετανοίας) µένει 
έξω από το µεγάλο πανηγύρι, όπου θύεται ο µόσχος ο σιτευτός. Έτσι 
παράδοξα προχωρούν τα πράγµατα. 



Και στην παραβολή τούτη µας αποκαλύπτεται η ίδια αλήθεια ότι ο 
Θεός είναι αγάπη. ∆ηµιουργεί ένα πλάσµα, από αγάπη και του δίδει, 
τη δυνατότητα εν ελευθερία, αν θέλει να ανταποκριθεί στην αγάπη 
αυτή. Ο Θεός δεν µπορεί να κάµει τίποτε άλλο παρά να αγαπά. 
∆ηλαδή ο Θεός δεν µπορεί να µισεί, ο Θεός µόνον αγαπά. 
Αν ένας έχει τη σωστή και κατά φύσιν στάση της εν ελευθερία 
αγάπης, τότε νιώθει το Θεό ως Πατέρα. Και όπως λέει στον 
πρεσβύτερο γιο: «Πάντα τα εµά σα εστί», όλα τα δικά µου είναι δικά 
σου� τί ζητάς ένα ερίφι; Αν τυχόν κανείς «µιλά άλλη γλώσσα», η ίδια 
αγάπη του Θεού γι' αυτόν είναι κόλαση. Όπως ο ήλιος, ενώ για τους 
ζωντανούς οργανισµούς είναι ευλογία και η προϋπόθεση της 
αυξήσεως και της επιτελέσεως του σκοπού της δηµιουργίας, για τα 
πτώµατα είναι αφορµή αποσυνθέσεως. Ο ήλιος ζωογονεί τους 
ζωντανούς οργανισµούς και αποσυνθέτει τα πτώµατα. Η έλλειψη της 
θέρµης του ήλιου, τη ζωή την καταργεί και τα πτώµατα τα συντηρεί. 
∆ηλαδή επιβάλλει θάνατο. 
Ο Θεός είναι αγάπη. ∆ια το πλήθος του ελέους του εξ ουκ όντων εις 
το είναι τα πάντα παρήγαγε. «Ίνα πλείονα είναι τα ευεργετούµενα». 
∆ηµιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική Του και οµοίωση. Ο 
άνθρωπος ζει µόνο στην κατά φύσιν λειτουργία του είναι του, εάν 
τυχόν ανταποκρίνεται σ' αυτή τη δωρεά της αγάπης του Θεού. Και 
αυτή η αγάπη είναι ο παράδεισος. Και αυτή η αγάπη είναι η κόλαση 
γι' αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει από την εκστατική αγάπη, την καθ' 
οµοιότητα Θεού, και έχουν κλειστεί µέσα στην ασφυκτική φυλακή 
της φιλαυτίας. 
Στον Αγιο κοντά νοιώθεις κάτι παρόµοιο. ∆ε σε ζαλίζει µε θεωρίες. 
Έχει γίνει το κεφάλι µας καζάνι από θεωρίες και αντιθεωρίες και 
υπερθεωρίες. Εδώ έχεις µπροστά σου έναν αληθινό άνθρωπο, 
καθαρή εικόνα του Θεού. Και δεν έχει σηµασία αυτό που λέει, 
αλλά αυτό που µεταδίδει µε την παρουσία του. Οι Απόστολοι 
ήσαν «οσµή ζωής εις ζωήν και οσµή θανάτου εις θάνατον». Ο Αγιος 
µεταδίδει κάτι. Μεταδίδει τη χάρη του Θεού η οποία είναι δοκιµασία: 
Ευλογία γι' αυτόν που µιλάει τη γλώσσα την οικογενειακή, δηλαδή 
την κατά φύσιν γλώσσα του ανθρώπου. Και είναι κόλαση, κάτι 
αβάσταχτο γι' αυτόν που µιλάει τη γλώσσα της φιλαυτίας και του 
µίσους. Και δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. 
Εδώ πέρα επίσης βλέπουµε ότι καταργούνται τα συστήµατα, που 
κατατρώνε τον άνθρωπο, και πρώτη φορά νιώθεις και τα χάνεις από 
το ότι ο άλλος, ο Αγιος, σε ανέχεται, έχει χρόνο για σένα. 
Ενδιαφέρεται για σένα, δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Ο Αγιος 
δε θέλει να σε εκµεταλλευτεί, ούτε θέλει να σε «αξιοποιήσει», 
ούτε να σε κάνει εργαλείο. Όπως είπε ο κ. Μαρκαντώνης, όλα τα 
συστήµατα -καπιταλιστικά και µαρξιστικά- χρησιµοποιούν τον 
άνθρωπο. Έτσι είναι. Γιατί ο άνθρωπος, από τη φύση - αν τον δεις 
καλά - είναι ανυπόφορος. ∆εν µπορείς να τον υποµείνεις. Αυτός τα 
θέλει όλα. Αλλά αυτά τα πράγµατα είναι αδύνατα, είναι 
απραγµατοποίητα. Μόνον Αυτός που µας έπλασε, και µας ξέρει πριν 



γεννηθούµε και αφού πεθάνουµε, µπορεί να µας ικανοποιήσει, γιατί 
ο καθένας τα θέλει όλα. Αλλά µε τη δική µας λογική δε γίνεται. 
Μέσα στην Εκκλησία γίνονται όλα. «Τα ανήκουστα ακούεται και 
τα φοβερά τελεσιουργείται». 
Για να απαλλαγεί λοιπόν κάποιος από το βάσανο του ανθρώπου - είτε 
πρόκειται για κόµµα ή σύστηµα ή ιδεολογία ή αν θέλετε και 
χριστιανική ιδεολογία τον κόβει τον άνθρωπο µε την 
προκρούστεια µέθοδο και τον κάνει λίγο φυτό, και ησυχάζει. 
Αλλιώς δε γίνεται, δεν µπορείς να υποφέρεις τον άνθρωπο. 
Ο Αγιος αντίθετα δε σε καταστρέφει, δε σε χρησιµοποιεί. Σε αγαπά. 
Και µη νοµίζετε ότι η αγάπη του είναι συναισθηµατισµός. Είναι 
κάτι σκληρό, πολύ πιο σκληρό από την οποιαδήποτε 
σκληρότητα. Είναι σαν µια εγχείρηση που σου κάνει, που σου 
βγάζει τα σωθικά. Αλλά νιώθεις ότι είναι χειρουργός και δεν 
είναι σφάχτης. Και του λες: έχεις απόλυτο δίκιο, κάνε ό,τι θέλεις. 
Και η αγάπη του, και όταν δεν κάνει τίποτε, ενεργεί µια φοβερή 
επέµβαση µέσα στον άνθρωπο. Ενδιαφέρεται για σένα. Θέλει να 
σωθείς, να γίνεις θεός κατά χάριν. Και ας χαθείς απ’ αυτόν ας µην 
του δώσεις σηµασία αυτού του Αγίου που σε φροντίζει. ∆ε θέλει 
τίποτε. ∆ε ζητά καµµία ανταµοιβή, δεν περιµένει καµµία 
ευγνωµοσύνη να του δείξεις -ίσως γι’ αυτό τον ευγνωµονείς ολοζωής 
και δεν τον αποχωρίζεσαι. Η ευγνωµοσύνη και ανταµοιβή γι' αυτόν 
είναι το να βρεις τον εαυτόν σου, να αγιάσεις ο ίδιος και µέσα από τα 
σπλάγχνα σου να βγει ένα «∆όξα τω Θεώ». ∆ε θέλει ο Αγιος να σε 
κάνει οπαδό του κόµµατός του, µέλος του σωµατείου του ή αν 
θέλετε και καλόγερο του µοναστηριού του. Αλλά θέλει να σε 
βοηθήσει να βρεις το δρόµο σου εν Χριστώ Ιησού. Και αν 
τυχόν αυτό γίνει, τότε είµαστε µαζί, οπουδήποτε και αν πας, 
και όσες χιλιετίες και αν περάσουν. Έτσι αγιάζεται και το 
κτιστό και το χρονικό, και ζούµε διαφορετικά ήδη από τώρα. 
Και αυτό που είπαµε προηγουµένως ότι ο άνθρωπος είναι ον 
ανυπόφορο - να το πούµε κρητικά, δεν «νταγιαντίζεται», δεν 
υποφέρεται - αυτό το ανυπόφορο του ανθρώπου ξέρετε τί είναι; Θα 
το έλεγα, το απωθηµένο της επιθυµίας του να γίνει θεός κατά χάριν. 
Και µέσα στην Εκκλησία υπάρχει η καινή Βασιλεία, υπάρχει η νέα 
λογική, υπάρχουν οι νέες δυνατότητες. Ας θυµηθούµε αυτό που είπε 
ο Κύριος στους µαθητές του: «Ουχ ούτως έσται εν υµίν». Αλλά 
όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι πάντων δούλος και 
πάντων έσχατος. Και «ο Υιός του ανθρώπου, ο βασιλεύς της ειρήνης, 
δεν ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού 
λύτρον αντί πολλών». Και άλλος λέει στους Ιουδαίους: Οι πατέρες 
σας έφαγαν το µάννα εν τη ερήµω και απέθανον. Εγώ είµαι ο άρτος 
«ο εκ του ουρανού καταβάς, ίνα τις εξ αυτού φάγη και µη αποθάνη». 
Όχι, θα αναστηθεί, αλλά δε θα πεθάνει. Και ο Αρτος αυτός είναι της 
θείας Ευχαριστίας, «ο µελιζόµενος και µη διαιρούµενος ο πάντοτε 
εσθιόµενος και µηδέποτε δαπανώµενος». Και το Αγιο Πνεύµα είναι το 
«απαθώς µεριζόµενον και ολοσχερώς µετεχόµενον». Σ' έναν άγιο 



µαργαρίτη, σε µια µικρή αγία µερίδα υπάρχει όλος ο Χριστός. Και µε 
ένα θείο χάρισµα γινόµαστε κοινωνοί του πληρώµατος του Αγίου 
Πνεύµατος το οποίο όπως είπαµε απαθώς µερίζεται και ολοσχερώς 
µετέχεται. Έτσι µπορούν να δηµιουργηθούν και να υπάρξουν οι 
άνθρωποι «οι µηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες». Και τότε 
καταλαβαίνουµε ότι είναι µακάριον διδόναι µάλλον ή λαµβάνειν. Και 
το θέµα δεν είναι να φάω τον άλλο για να ζήσω. Αλλά γίνεται 
τελείως το αντίθετο, και το ακούµε µέσα στη θεία Λειτουργία. Όχι να 
σε φάω για να ζήσω, αλλά� Λάβετε φάγετε το Σώµα µου... Πίετε το 
αίµα µου. Εσείς να χορτάσετε, εσείς να ξεδιψάσετε. Εσείς είστε ο 
αληθινός εαυτός µου. Αν εσείς ζείτε και εγώ ζω. Αυτή είναι η καινή 
λογική ότι υπάρχει τόπος και υπάρχει χώρος για όλους. ∆εν 
υπάρχει  συνωστισµός  ατόµων  αλλά περιχώρηση  
αγαπωµένων προσώπων. 
Ο Αγιος δίδει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έλθει στον εαυτό του. 
Και του δίδει τη δυνατότητα να ανοίξει την καρδιά του, να 
εξοµολογηθεί και του δείχνει το δρόµο που θα γυρίσει προς τον 
Πατέρα και θα µιλήσει εξοµολογητικά. 
Όλοι µετανοούµε στο τέλος ή αν δε µετανοούµε, µεταµελούµεθα. 
Βλέπετε, και ο ταλαίπωρος ο Ιούδας µεταµεληθείς επέστρεψε τα 
τριάκοντα αργύρια. ∆εν µπόρεσε να τα αξιοποιήσει, να τα χαρεί µε 
κανένα τρόπο. Αλλά τί έκανε; έκανε ένα λάθος. ∆εν ήξερε που να 
γυρίσει ο ταλαίπωρος. Και γύρισε σ' αυτούς οι οποίοι δεν αγαπούν 
και οι οποίοι στην πιο δύσκολη -και γι' αυτό ιερή- στιγµή της ζωής 
του τον πέταξαν έξω και του είπαν: «Τί προς ηµάς, συ όψει». «Και 
ρίψας τα αργύρια απελθών απήγξατο». Και δεν τον έσωσε ούτε ο 
απαγχονισµός του. 
Ενώ ο Πέτρος τί έκαµε; «Εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς». Και το 
κλάµα του αυτό -µόνο ένα κλάµα- έγινε δεκτό από µακριά, από τον 
Κύριο. Και γι' αυτό µετά την Ανάσταση παρήγγειλε: «Είπατε τοις 
µαθηταίς και τω Πέτρω...». Λέει στις Μυροφόρες: Να έρθει και ο 
Πέτρος, να µη στενοχωριέται, έγινε δεκτός µε το κλάµα. 
Αν είναι δυνατόν να βοηθήσουµε τους ανθρώπους, να τους δώσουµε 
τη δυνατότητα να κλάψουν, µπροστά σ' Αυτόν που αγαπά. Να 
κλάψουν σαν τον Πέτρο. Γιατί ξέρουµε ότι όλοι είµαστε 
τραυµατισµένα παιδιά, άσχετα αν είµαστε ασπροµάλληδες ή άσχετα 
εάν κάνουµε τους σκληρούς. Και αν βρούµε ένα Αγιο, τότε θα 
καταλάβουµε ότι µέσα µας κρύβουµε ένα πληγωµένο παιδί. Όπως 
µια ρίζα που φαίνεται ξερή, όταν έρθει η βροχή η κανονική και ο 
ήλιος, τότε θα καταλάβει ότι µέσα της κρύβει ζωή. Ε, αυτό κάνουν οι 
Αγιοι, είναι αυτοί που αγαπούν κι είναι οι ταπεινοί. Έτσι ανασταίνουν 
νεκρωµένες δυνατότητες µέσα µας. 
Η δύναµις των Αγίων «εν ασθενεία τελειούται». Αυτό µας το έδειξε ο 
Κύριος. Και όταν ανάγκασαν τον απόστολο Παύλο να µιλήσει για τον 
εαυτόν του, άρχισε να αναφέρει τα κατορθώµατά του, τα 
κατορθώµατα που είναι κατανοητά από τον καθένα. Μετά προχωρεί 
σε οπτασίες. Μιλά για κάποιον άνθρωπο ο οποίος προ ετών 



δεκατεσσάρων ηρπάγη µέχρι τρίτου ουρανού. Και µιλά για άλλον - 
ενώ είναι ο ίδιος - επειδή η αρπαγή, η ανάληψη στον τρίτο ουρανό 
έγινε από Αλλον, έγινε από τη χάρη του Θεού. ∆εν πήγε ο 
Απόστολος εκεί, αλλά ηρπάγη. Και το θέµα είναι ότι µπορεί ο 
άνθρωπος να φτάσει σ' αυτή την κατάσταση όπου γίνεται η αρπαγή. 
Προσθέτει δε για την άνοδό του αυτή: «είτε εν σώµατι, είτε εκτός 
του σώµατος ουκ οίδα, ο Θεός οίδε». και όταν του εδόθη «σκόλοψ 
τη σαρκί, άγγελος σατάν», παρακάλεσε τον Κύριο να απαλλαγεί απ’ 
αυτόν το σκόλοπα αλλά ο Κύριος του είπε: «Αρκεί σοι η χάρις µου, η 
γαρ δύναµίς µου εν ασθενεία τελειούται». Τότε αναφέρει την 
αληθινή του καύχηση: «Ήδιστα ουν µάλλον καυχήσοµαι εν ταις 
ασθενείαις µου...». Το µεγάλο καύχηµα για τον Αγιο είναι ότι 
υπάρχει µια δύναµη η οποία «τελειούται εν ταις ασθενείαις». Και 
καταλήγει ο Απόστολος: «όταν ασθενώ τότε δυνατός ειµί». 
Αυτή είναι µια ανατροπή της συνηθισµένης καταστάσεως. Οι Αγιοι 
είναι παντοδύναµοι και ταυτόχρονα πάρα πολύ αδύνατοι. Όπως λέµε 
για τον Κύριο: «κατάστικτος τοις µώλωψι και πανσθενουργός». Εάν 
τυχόν ένας ερχόταν και ήταν πάρα πολύ δυνατός, γιγάντιος τότε η 
παρουσία του ασφαλώς θα µας συνέθλιβε. Εάν νιώθαµε ότι κάποιος 
είναι παντοδύναµος και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ αδύνατος, σαν 
µικρό παιδί, σαν µωρό, σαν ελάχιστος (φτάνει ο απόστολος Παύλος 
να πει, και ο Αββάς Ισαάκ, σαν ανύπαρκτος), ε τότε νιώθεις 
διαφορετικά. Συγκλονίζεσαι µε το ξένο µεγαλείο αυτού ο οποίος είναι 
παντοδύναµος και η παντοδυναµία του παρουσιάζεται µε το να είναι 
τελείως άοπλος και τελείως αδύναµος στο να σου κάνει κακό. Ο 
Αγιος δεν µπορεί να κάµει κακό στον άλλο, αλλά ο άλλος µπορεί να 
τον πειράξει. Γρήγορα όµως καταλαβαίνεις ότι ο Αγιος είναι 
προφυλαγµένος από τη χάρη του Θεού και δε φοβάται καµµιά 
απειλή. Είναι παντοδύναµος όντας ασθενής. Γι' αυτό γράφει ο 
απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους: «Καγώ ελθών προς υµάς, 
αδελφοί, ήλθον... εν ασθενεία και εν φόβω και εν τρόµω πολλώ,.. 
και το κήρυγµά µου ουκ εν πειθοίς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις αλλ' 
εν αποδείξει πνεύµατος». Επειδή, νοµίζω, πήγε µε πολλή ασθένεια 
και πολύ φόβο και τρόµο, γι' αυτό µίλαγε ως εξουσίαν έχων. Ή, 
αντίθετα να πούµε, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, δεν είχε ανάγκη 
από κοσµική δύναµη και εξουσία. Η εξουσία αυτού, του οποίου «η 
δύναµις εν ασθενεία τελειούται» δεν είναι ανθρώπινη, είναι εκ Θεού, 
και είναι ευλογία για όλους και σώζει όλους. 
Αυτό είναι το γνώρισµα της χαράς που δίδει η βασιλεία του Θεού� 
κοινοποιείται, απλώνεται «παντί τω λαώ». Αυτό δείχνουν οι σχετικές 
παραβολές του Κυρίου: Με τη χαρά που αισθάνεται η γυναίκα που 
βρήκε τη χαµένη δραχµή και καλεί τις γειτόνισσες να χαρούν µαζί 
της. Με τη χαρά που έχει ο βοσκός που βρήκε το απολωλός πρόβατο 
και συγκαλεί όλους τους φίλους του για να συγχαρούν µαζί του. Με 
τη χαρά του Πατέρα, που δέχτηκε τον άσωτο γιο του και κάνει 
τραπέζι µεγάλο, ευχαριστιακό για να συγκεντρώσει όλους, να χαρεί 
όλο το σπίτι του, να χαρεί όλος ο κόσµος. 



Η δύναµη του Αγίου είναι δύναµη όλων µας, και η χαρά του είναι 
χαρά όλων µας, ακριβώς γι' αυτό δεν κλείνεται στον εαυτόν του, 
αλλά προχέεται και δίδεται. Κι όπως αναφέραµε προηγουµένως τη 
γνώµη του Αγίου Ιωάννη του ∆αµάσκηνου που λέει ότι γεµίζει η 
ψυχή, γεµίζει και το σώµα, γεµίζουν τα άγια λείψανα µε τη χάρη του 
Θεού. Στη συνέχεια βλέπουµε ότι µπορεί κανείς να πάρει αυτή τη 
χάρη κι αυτή τη βεβαιότητα, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και εθέωσε 
το ανθρώπινο, από την παρουσία των Αγίων, από τα άγια Λείψανά 
τους, από το λόγο τους. Όπως αναφέρει ο Ιγνάτιος ο θεοφόρος, ο 
άγιος «δι' ων λαλεί πράσσει και δι' ων σιγά γινώσκεται». Αυτό 
βλέποµε και στο παράδειγµα του Κυρίου. Ο Υιός του Θεού έγινεν 
άνθρωπος και κυκλοφόρησε µεταξύ µας. Και αναφέρει ο άγιος 
Συµεών ο Νέος Θεολόγος, ότι όλοι τον είδαν ως έναν άνθρωπο 
κοινό, γνώρισαν όµως τη θεότητά του αυτοί οι οποίοι είπαν, «ιδού 
ηµείς αφήκαµεν πάντα και ηκολουθήσαµέν σοι». Και εις το πάντα, 
συνέκλεισαν τα τε κτήµατα, χρήµατα και θελήµατα. 
Αν τυχόν πεις: Θεέ µου να γίνει το θέληµά σου. Τότε παίρνεις µια 
άλλη δύναµη και γνωρίζεις ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς υιός της 
Παρθένου και υιός της Μαρίας, αλλά είναι και Υιός του Θεού. 
Επίσης κάτι άλλο: Βλέπουµε στο παράδειγµα της αιµορροούσης, ότι 
βαδίζει ο Κύριος στο δρόµο και ο πολύς όχλος τον συνθλίβει. Μια 
αιµορροοούσα όµως ακούµπησε το κράσπεδο του ιµατίου αυτού, 
«και έγνω τω σώµατι ότι ίατο από της µάστιγος»� ένιωσε ότι έγινε 
καλά. Και ο Κύριος σταµάτησε την πορεία και είπε ότι κάτι έγινε: 
«Ήψατό µου τις». Μα, λένε οι Απόστολοι, τί σηµαίνει «ήψατό µου 
τις», τη στιγµή που σε συνθλίβει όλος ο κόσµος; Ο κόσµος µε 
συνθλίβει αλλά κάποιος µε άγγιξε διαφορετικά. Και αυτό το 
διαφορετικά έχει σηµασία, γιατί «έγνων δύναµιν εξελθούσαν απ' 
εµού». 
Υπάρχει, αν θέλετε, η δυνατότητα µιας µυστικής, εσωτερικής 
εγγραφής. Μιας επαφής του ανθρώπου µε το Θεάνθρωπο και µε τον 
Αγιο. Ο Αγιος - όπως ο Κύριος παρουσιάστηκε ως κοινός άνθρωπος - 
είναι ένας κοινός άνθρωπος. Και µέσα εδώ, στην αίθουσά µας, 
υπάρχουν άγιοι, αλλά δεν το παίρνουµε εµείς είδηση. Γιατί; Γιατί δεν 
είµαστε σαν την αιµορροούσα. Τί µπορεί να γίνει τότε; Πώς µπορεί 
κάποιος να γίνει κοινωνός, να πάρει δύναµη από τον Αγιο; Γίνεται, 
βλέπετε, µυστική έγγραφη στο δρόµο. Αυτή την έγγραφη δεν την 
επηρεάζει ο θόρυβος που γίνεται γύρω, ούτε επίσης αυτή δίδει 
κανένα σηµείο ζωής, ότι κάτι έγινε. «Έγνω τω σώµατι» η 
αιµορροούσα, και ο Κύριος «έγνω ότι δύναµις εξήλθεν εξ αυτού». 
Πώς µπορεί να γίνει κάτι και για µας; Εδώ πέρα πάλι γυρίζουµε στο 
ίδιο. Το µεγάλο πράγµα είναι αν µπορούµε να είµαστε 
συντετριµµένοι και να είµαστε απογοητευµένοι από τον εαυτό 
µας. Και η αιµορροούσα εξαντλήσασα και δαπανήσασα πάντα τα 
εαυτής εις τους ιατρούς και µηδέν ωφεληθείσα, αλλά µάλλον εις το 
χείρον ελθούσα, είπε: ∆εν υπάρχει τίποτε άλλο. Θα πάω στον Κύριο, 
και δε θέλω να του µιλήσω, δε θέλω να τον πάρω στο σπίτι µου, 



αλλά µόνο θα ακουµπήσω το κράσπεδο του ιµατίου του. Και έγινε 
αυτό, και σώθηκε. Ή να είµαστε απογοητευµένοι, να έχουµε τη 
χάρη της ολικής αποτυχίας και να είµαστε κατερραγµένοι 
(κοιτάχτε, αυτό είναι χαρούµενο γεγονός, µην το παίρνετε σαν 
µακάβριο). Ή να είµαστε φοβερά ευαίσθητοι σαν τα µικρά 
παιδιά. Τότε µπορεί κάτι να γίνει. 
Και µε τους προσκυνητές του Αγίου Όρους κάτι παρόµοιο νοµίζω ότι 
συµβαίνει� οι πολύ πονεµένοι και ευαίσθητοι ή τα µικρά παιδιά 
παίρνουν µηνύµατα. Και τα µικρά παιδιά είναι το υπόδειγµα της 
ωριµότητος για να µπούµε στη Βασιλεία των ουρανών. 
Το τραγικό είναι ότι εµείς πολλές φορές, ενώ έχουµε χίλια βά-
σανα και είµαστε καταχτυπηµένοι, δεν έχουµε όµως τη 
συντριβή και την ταπείνωση της αιµορροούσης γι' αυτό ίσως 
δεν µπορούµε να επικοινωνήσωµε µε τους Αγίους. 
 
Περνά παρά πολύ η ώρα και θα αρχίζω να τελειώνω. Κοιτάζω τώρα 
αυτό που έγραψα εδώ: «Η ορθόδοξη πίστη προϋπόθεση της 
αγιότητος και της θεώσεως». Όπως είπαµε και στην αρχή, νοµίζω 
ότι για αγιότητα και για θέωση µπορούµε να µιλάµε µόνο µέσα στην 
ορθόδοξη Εκκλησία, όπου γνωρίζεται όντως ο Θεάνθρωπος, ο οποίος 
δεσπόζει των επουρανίων και των επιγείων, ο οποίος πράττει τα 
ανθρώπινα θεϊκώς και τα θεία ανθρωπίνως. Και όταν λέµε, µόνο 
µέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό το πράγµα µην το πάρετε ως 
κάτι το οποίο χωρίζει. Αυτό το «µόνο στην ορθόδοξη Εκκλησία» είναι 
ευλογία για όλο τον κόσµο και για όλους τους ανθρώπους - αρκεί να 
γνωρίσουµε τι είναι η ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως είπαµε για την 
αγάπη: Η αγάπη δεν είναι συναισθηµατισµός, ούτε λόγια που 
δεν έχουν σηµασία� ούτε φωνές πάλι και τιµωρίες που δεν 
έχουν νόηµα. Η αλήθεια, όπως και η αγάπη, είναι «σκληρή» 
και ταυτόχρονα είναι η µόνη σωτηρία. Λοιπόν, «µόνο µέσα στην 
ορθόδοξη Εκκλησία». Γι' αυτό λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς ότι 
τα δυσεβή δόγµατα και ακάθαρτα πάθη µαζί εισέρχονται στον 
άνθρωπο. Όπως επίσης αν κάποιος δεν έχει σωστή πίστη δεν 
µπορεί να φτάσει στο πλήρωµα της ζωής, στη θέωση. Αν 
κάποιος δεν πιστεύει στη θεότητα του Κυρίου δεν µπορεί να φτάσει 
και να ζήσει το γεγονός της κατά χάριν θεώσεως. Μέσα στην 
Εκκλησία οι Αγιοι µας διαβεβαιούν ότι ο Κύριος είναι τέλειος Θεός. 
Ακριβώς επειδή αν δεν ήταν τέλειος Θεός και δεν είχε προσλάβει την 
ανθρώπινη φύση δε θα είχαµε σωθεί. «Το γαρ απρόσληπτον 
αθεράπευτον», επειδή εµείς, λένε οι Αγιοι έχουµε σωθεί και είµαστε 
θεοί κατά χάριν, ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. 
Επίσης για την Παναγία - που βλέπετε σήµερα τόσες αιρέσεις να τη 
χτυπούν - λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (και το παίρνει όλη η 
Εκκλησία, ο άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός και άλλοι), ότι όποιος δε 
δέχεται την αγίαν Μαρίαν ως Θεοτόκον «χωρίς εστί της θεότητος». 
Είναι έξω, χωρισµένος από τη θεότητα. Και αυτό το όνοµα, 
«Θεοτόκος», συνιστά όλο το µυστήριο της θείας Οικονοµίας. 



Ακριβώς γιατί όπως είπαµε και προηγουµένως, η Παναγία ανέδειξε 
την ανθρώπινη φύση όχι απλώς θεοδόχο αλλά θεογεννήτρια. Και η 
Θεοτόκος δεν είναι έξω από µας, αλλά είναι το αληθινό υπόδειγµά 
µας, είναι η µητέρα µας. Και όπως ο Κύριος δεν ήρθε σαν δυνατός 
να µας πει ότι εγώ είµαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και ότι 
εσείς είστε χαµένοι� αλλά ήρθε ως αδύνατο παιδί, για να µας 
βοηθήσει µε έναν τρόπο πολύ παράξενο, ζητώντας µας βοήθεια. Έτσι 
και η Παναγία, η αληθινή Θεοτόκος, δεν είναι έξω από µας, αλλά µας 
δίδει τη χάρη, µε τη θεοµητορική της στοργή να γίνει και ο καθένας 
µας Θεοτόκος ψυχή. 
Λέει ο άγιος Συµεών ο νέος Θεολόγος ότι όταν κανείς ησυχάσει, όταν 
καθαρεύσει εν τη καρδία, µπορεί να συλλάβει µέσα στην καρδιά του 
την όντως χαρά. Και όπως η µητέρα νιώθει ότι έχει µέσα στα 
σπλάγχνα της το συλληφθέν έµβρυον, γιατί νιώθει την ύπαρξή του 
από τα σκιρτήµατά του, έτσι ακριβώς νιώθει και ο άνθρωπος ότι 
συνέλαβε τη χαρά, την ενυπόστατη γιατί αισθάνεται τα σκιρτήµατα 
της όντως χαράς µέσα του. Και έτσι ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται κατά 
χάριν Θεοτόκος. Αυτά είναι τα τολµηρά τα οποία πιστεύονται και 
βιούνται µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 
 
Στη συνέχεια λέµε ότι οι Αγιοι είναι οι θεολόγοι. Θεολόγοι στην 
ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ούτε οι ειδικευµένοι, ούτε οι 
διανοητές. Υπάρχει µια φράση η οποία επαναλαµβάνεται έξι φορές 
στο Συνοδικόν της Ορθοδοξίας: «Κατά τας των Αγίων θεοπνεύστους 
θεολογίας». ∆ε λέει κατά τας εµπεριστατωµένας µελέτας των 
ειδικών, ούτε κατά τας βαθυστοχάστους φιλοσοφίας των µεγάλων 
εγκεφάλων, αλλά λέει: «κατά τας θεοπνεύστους θεολογίας των 
Αγίων». Και αυτό που κάνει εντύπωση σ' αυτή τη φράση είναι ότι δε 
γίνεται λόγος για µια θεολογία, αλλά για θεολογίες. Και ενώ 
υπάρχουν πολλές θεολογίες, δεν υπάρχει Βαβέλ αλλά υπάρχει η 
χάρη της Πεντηκοστής. Ο καθένας κινείται ελεύθερα, ο καθένας 
εκφράζεται µε το δικό του τρόπο και ταυτόχρονα δεν υπάρχει 
σύγχυση, αλλά υπάρχει µία συµφωνία, ακριβώς γιατί όλες οι 
θεολογίες είναι θεόπνευστες. Όλοι οι Αγιοι πέτυχαν «τη 
ταπεινώσει τα υψηλά και τη πτωχεία τα πλούσια». Και έτσι 
ανιστάµενοι µετά από τη δοκιµασία αυτή, µπαίνουνε σε ένα χώρο 
όπου δεν υπάρχει συνωστισµός ατόµων αλλά περιχώρησις 
αγαπωµένων προσώπων. 
Ο άγιος Κοσµάς λέει ότι το κακό θα έλθει από τους διαβασµέ-
νους. Και νοµίζω ότι έχει δίκιο γιατί οι διαβασµένοι έρχονται 
από τη Βαβέλ. Και είναι οι διαβασµένοι εκείνοι που φέρνουν 
τη σύγχυση. Ο καθένας γυρίζει γύρω από τον εαυτόν του. Ο 
καθένας νοµίζει ότι αυτός είναι ο άξων του σύµπαντος 
κόσµου. Και έτσι ο ένας αναιρεί τον άλλον και δεν τελειώνει 
ποτέ αυτή η διαδικασία. 
Ενώ αντίθετα λέµε ότι το καλό θα έρθει από τους Αγίους, γιατί οι 
Αγιοι είναι ελεύθεροι και ταυτόχρονα είναι ενωµένοι. Και πώς 



µπορεί να έχωµε µια τέλεια ελευθερία (γιατί µιλάει ο άγιος 
Γρηγόριος Νύσσης για ανυπότακτη ελευθερία) και τέλεια 
ενότητα; Γιατί ο καθένας ανακεφαλαιώνει το όλον, είναι εν 
σµικρώ Εκκλησία. Και ενώ κάθε άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού 
πλασµένος και µπορεί να φθάσει στη θέωση, ταυτόχρονα, κατά τον 
άγιο Γρηγόριο Νύσσης, «εις άπαν το γένος, απ’ αρχής µέχρι των 
εσχάτων µία τις του Όντος διήκει εικών». Γι' αυτό «εις άνθρωπος 
κατωνοµάσθη το παν». Μπορούµε δηλαδή να δούµε µία εικόνα του 
Θεού σε όλο το ανθρώπινο γένος, και να ονοµάσουµε έναν άνθρωπο 
όλο το ανθρώπινο γένος. Και ταυτόχρονα κάθε άνθρωπος είναι κατ' 
εικόνα Θεού που ανακεφαλαιώνει το όλον. Αυτά είναι τα υπέρ φύσιν 
και έννοιαν, τα οποία χαρίζονται στους Αγίους, στους ανθρώπους 
µέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτή είναι η ελευθερία από τον 
κλειστό χώρο του κτιστού και του χρονικού. 
Γι' αυτό λοιπόν λέµε ότι έχει δίκιο ο άγιος Κοσµάς που λέει ότι από 
τους διαβασµένους θα έρθει το κακό, επειδή οι διαβασµένοι νο-
µίζουν ότι είναι µορφωµένοι. Και το καλό θα έρθει, έρχεται, από 
τους Αγίους οι οποίοι φέρνουν αυτή την ελευθερία και την 
ενότητα. 
 
Στη συνέχεια να πούµε για το έργο του θεολόγου. 
 
Όταν υπάρχει αυτή η σχέση µεταξύ Θεού και ανθρώπου, όταν ο Υιός 
του Θεού έρχεται και γίνεται άνθρωπος και σώζει όλο τον άνθρωπο, 
ένας ορθόδοξος θεολόγος τί έχει να πει; Έχει σαν έργο του κάτι να 
διαβάσει και να δώσει; Νοµίζω πως όχι. Εφ' όσον όλο το ανθρώπινο 
γένος σώθηκε, θα πρέπει όλοι να προσφέρουµε όλο µας τον 
εαυτό στο Χριστό και στους αδελφούς του. Έτσι ζούµε, έτσι 
θεολογούµε. Είναι σχετικό αυτό που λέει και ζει ο απόστολος 
Παύλος, «ως αληθής εραστής και εξεστηκώς»: «Ου ζητώ τα υµών 
αλλ' υµάς». Και «ευδοκούµεν µεταδούναι υµίν ου µόνον το 
ευαγγέλιον του Θεού αλλά και τας εαυτών ψυχάς, διότι αγαπητοί 
ηµίν γεγένησθε». 
Είναι καλό ένας θεολόγος να διαβάζει το Ευαγγέλιο; Είναι 
καλό να διαβάζει τους Πατέρες; Είναι καλό να είναι 
ενηµερωµένος στη νέα θεολογική παραγωγή την ορθόδοξη ή 
µήπως και την ξένη και ετερόδοξη; Όλα καλά είναι, αλλά εάν 
τυχόν µείνουν σαν γνώσεις µόνον, δεν έγινε τίποτε. Όπως 
λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς: Αν χίλιες φορές διανοηθείς 
περί του Θεού, δεν πάθεις δε τα θεία, τίποτε δε γνώρισες 
όντως. Τότε µπορεί να πει κανείς: Πώς µπορούµε να πάθωµε τα θεία 
εµείς οι απλοί άνθρωποι; Νοµίζω ότι όλοι είµαστε απλοί και οι Αγιοι 
προπαντός είναι οι πραγµατικά απλοί. 
Το να είναι κανείς θεολόγος είναι το πιο βασανιστικό και το πιο 
µεγάλο πράγµα. Η µεγαλύτερη ταλαιπωρία και η µεγαλύτερη 
ευλογία, γιατί είµαστε στρατευµένοι µε όλη µας τη ζωή, εµείς οι 
ταλαίπωροι να δώσουµε ένα µήνυµα για την ανάσταση του 



Χριστού στον κόσµο. Και θα πει κανείς� ποιός είµαι εγώ; Ε, αυτός 
ο ταλαίπωρος είµαι. Αλλά αυτός ο ταλαίπωρος, που είµαι, διψά την 
Ανάσταση. Και τί γίνεται; Να τι γίνεται: Επειδή ο Θεός µας αγαπά, 
επιτρέπει να περάσουµε πολλές δοκιµασίες στη ζωή µας και 
όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ: Η ταπείνωση, που είναι αφορµή να 
δεχθεί κανείς τη χάρη του Θεού, είναι γέννηµα της γνώσεως 
και η γνώση είναι γέννηµα πολλών πειρασµών. Και το 
πλεονέκτηµά µας είναι ότι έχουµε πολλούς πειρασµούς, ότι 
έχουµε πολλούς σταυρούς. Και καµµιά φορά όταν τα 
πράγµατα πάνε ανάποδα στη ζωή µας, όταν δεν έρθουν έτσι 
που τα προγραµµατίζουµε, όταν έχουµε δυσκολίες στις 
σχέσεις µας µε τους οικείους µας, όταν τα παιδιά δεν πάνε κα-
λά, όταν έρθουν αρρώστιες, όταν φτάσουν θανατικά, όταν δεν 
ξέρουµε τι να κάνουµε, όταν δεν µπορούµε να ησυχάσουµε, 
όταν δεν µπορούµε να διαβάσουµε, αν θέλετε, δεν µπορούµε 
να προσευχηθούµε, τότε που είµαστε χαµένοι, ας µην τα 
χάσουµε. Και ας πούµε: «Θεέ µου, κάνε εσύ ό,τι θέλεις, εγώ 
δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, εσύ µε αγαπάς. Αν θέλεις να διαλυθώ 
και 'γώ και το σπίτι µου, ας διαλυθώ, αν είναι θέληµα δικό 
σου». Και όταν αυτό πει κανείς, ο Θεός, που αγαπά το πλάσµα 
του, έρχεται και µας δίδει µια δύναµη, µια χάρη, µια βοήθεια 
την οποία δεν καταλαβαίνει κανείς τρίτος... Και τότε νιώθουµε τι 
σηµαίνει ότι εκ κοιλίας του κήτους εβόησε προς Κύριον ο Ιωνάς και 
εσώθη� τι σηµαίνει ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Τότε, µετά από 
αυτόν τον πολύ πόνο και την ανερµήνευτη βεβαιότητα, 
πηγαίνοντας στο σχολείο, µπορούµε να µπούµε στην τάξη και 
να αγαπάµε τα παιδιά σαν παιδιά δικά µας, σαν τον εαυτό µας. 
Να τα βλέπουµε σαν µεγάλους, σαν γέρους, σαν κεκοιµηµένους, σαν 
να έχουν γίνει χώµα, και όµως να τα βλέπουµε µπροστά στα µάτια 
του Θεού. Και να πούµε στα παιδιά µε την παρουσία µας: «παιδιά, 
µπορείτε να κάνετε υποµονή, ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών». 
Έτσι λοιπόν νοµίζω ότι µέσα σε όλη µας τη ζωή, και µε όλες τις 
ταλαιπωρίες ετοιµαζόµαστε για να δώσουµε αυτή τη µία 
µαρτυρία, ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών, και έτσι 
προχωρεί η ορθόδοξη θεολογία. 
Πρέπει να τελειώσω. 
Ήρθε ένα παιδί στο Μοναστήρι και µου λέει: Έχω σχέση µε την 
Εκκλησία. Και του λέω, εντάξει, καλά κάνεις. Και µου είπε την 
ιστορία του. Ήταν µαθητής, µε γονείς διαζευγµένους. Είχε διαβάσει 
Νίτσε, Σαρτρ... Το είχε ρίξει έξω. Έκανε τον πολύ άθεο και 
µοντέρνο. Στο σχολείο φυσικά κορόιδευαν το θεολόγο. Κάποτε 
έφυγε ο θεολόγος τον οποίο κορόιδευαν και θα ερχόταν ένας άλλος. 
Μετά από λίγο τους είπαν ότι δεν θα έρθει άλλος, αλλά θα έρθει 
άλλη. Οπότε είπαν: «πολύ ωραία, θα σπάσουµε πλάκα µε τη 
θεολόγο». Και ετοιµάστηκαν να την υποδεχθούν µε ερωτήσεις 
ειρωνικές, µέχρι και ανυπόφορα αυθάδεις, προκλητικές. Η θεολόγος 
ήρθε. Μπήκε στην τάξη και άρχισε η βροχή των ερωτήσεων, τα 



χαµόγελα κ.λπ. Αυτή έµεινε απαθής, έκανε το µάθηµα. Την άλλη 
µέρα ξανάγινε το ίδιο, και την τρίτη µέρα επανελήφθη... Η θεολόγος 
συνέχιζε τη δουλειά της. Οπότε τα παιδιά άρχισαν να 
παραξενεύονται. Ο συγκεκριµένος µαθητής άρχισε να διερωτάται 
σοβαρά: Μα, τί γίνεται εδώ; Αν τυχόν κάποιον χτυπάς και τον 
περνούν οι σφαίρες σου από τη µια µεριά στην άλλη και αυτός δεν 
παθαίνει τίποτε, θα πρέπει ή φάντασµα να είναι ή να παίρνει δύναµη 
από κάπου αλλού. Εδώ κάτι συµβαίνει. Πράγµατι σε λίγο χρόνο 
άλλαξε η συµπεριφορά των µαθητών. Αυτή -συνέχισε να µου λέει το 
παιδί- ήταν για µένα ο µοναδικός άνθρωπος που συνάντησα στη ζωή 
µου. Αυτή έγινε η µάνα µου και σε αυτήν άνοιξα την καρδιά µου. 
Αυτή µε οδήγησε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το παιδί ήταν φοιτητής, 
πήγαινε στην Εκκλησία, εξοµολογιόταν και είχε σχέση µε τους 
Αγίους. 
Νοµίζω ότι η θεολόγος αυτή, παρουσίασε στην πράξη ποιο είναι το 
αρχέτυπο της Ορθοδοξίας, τι είναι ο Αγιος. ∆ηλαδή αυτή 
παρουσίασε έργω, το πως πολιτεύθηκε ο Χριστός στο πάθος. 
Αυτή έδωσε στα παιδιά να καταλάβουν τί σηµαίνει το «ουκ απειθώ 
ουδέ αντιλέγω». Αυτή υπέµεινε τα πάντα, άφησε τα παιδιά να την 
βρίσουν - και είχε τη δύναµη να το κάµει. Αφού τέλειωσε όλο το 
βρίσιµο, αφού τέλειωσε όλη η µανία, τα παιδιά έγιναν δικά της 
παιδιά. Και στη συνέχεια, αυτή τα οδήγησε στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
δηλαδή στο Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, και έτσι τους 
έδωσε τη δυνατότητα της σωτηρίας. 
 
Μετά από το µεγάλο αυτό παράδειγµα θα ήθελα να θυµηθούµε 
εκείνο που συνέβη στη ζωή του αγίου Αντωνίου. Όταν ο άγιος 
Αντώνιος διερωτήθη σε ποιο επίπεδο τελειότητος να βρίσκεται, τον 
έστειλε ο Θεός σε ένα τσαγκάρη. Και ο τσαγκάρης αυτός στα µάτια 
του Θεού ήταν στο επίπεδο του αγίου Αντωνίου. Και νοµίζω ότι ο 
τσαγκάρης αυτός είναι µεγαλύτερος από τον άγιο Αντώνιο επειδή 
δεν είναι άγιος Αντώνιος. Ως ανώνυµος, µετέχει του «Ανωνύµου 
Ονόµατος». Και το θέµα είναι ότι πολλοί «τσαγκάρηδες» 
υπάρχουν µέσα στο λαό µας, και ένας τσαγκάρης, από αυτούς 
είναι η θεολόγος µας. Και πολλοί Αγιοι και πολλές Αγιες υπάρχουν, 
και πολλοί θεολόγοι µεγάλοι. Και θεολόγοι είναι εκείνοι που έχουν τη 
δύναµη αυτή µέσα τους και δίδουν τη µαρτυρία κατά τον τρόπο του 
Μεσσία, ο οποίος όπως αναφέρει ο Προφήτης: «ουκ ερίσει ουδέ 
κραυγάσει, ουδέ ακούσει τις εν ταις πλατείαις την φωνήν αυτού». 
Και όµως αυτός είναι που σώζει τον κόσµο. 
 
Τελειώνοντας µπορούµε να ξαναπούµε ότι η δύναµη του ορθοδόξου 
Αγίου δε βρίσκεται στο ότι είναι ενάρετος και έχει καλές συνήθειες, 
αλλά στο ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός µέσα του. Και η δύναµη η δική 
µας εδώ δε βρίσκεται στο ότι έχουν συγκεντρωθεί 2.000 ή 3.000 
άτοµα - και αν παρακάτω έχουν συγκεντρωθεί 100.000 - είναι 
ισχυρότεροι, αλλά επειδή έχουµε συγκεντρωθεί εν ονόµατι του 



Ιησού Χριστού. Και ακριβώς επειδή συγκεντρωθήκαµε εν ονόµατι 
του Ιησού Χριστού και είµαστε ένα κοµµάτι του προζυµιού της 
βασιλείας των ουρανών, έχουµε ένα δυναµισµό που δεν τελειώνει 
ποτέ και δε φοβάται τίποτε. 
 
Σε µια φοιτητική συγκέντρωση κάποιος φοιτητής µου είπε: «Εντάξει 
αυτά που λες, αλλά εδώ υπάρχει ο κίνδυνος για έναν πυρηνικό 
όλεθρο που θα κάνει στάχτη τα πάντα. 
Θυµάµαι, µετά πήγα στο Αγιον Όρος. Σύντοµα άρχισε η µεγάλη 
Εβδοµάδα. Και ζήσαµε τον «όλεθρο», αν θέλετε, του Πάσχα. Τότε 
λες: όποιος περάσει αυτόν τον όλεθρο δε φοβάται τίποτε. Πέρα από 
Τσερνοµπίλ και τα παρόµοια, αυτό το οποίο µένει και όσο και αν το 
χώσεις αγιάζει την ψυχή και το σώµα του ανθρώπου και της 
ανθρωπότητος όλης, είναι αυτό το µικρό προζύµι της βασιλείας των 
ουρανών το οποίο υπάρχει µέσα σε έναν Αγιο και µέσα σε όλους 
τους Αγίους. Και αυτό το προζύµι αντιπροσωπεύουµε εµείς εδώ. 
Γι’ αυτό και είµαστε ασθενείς, καυχιόµαστε όµως ότι υπάρχει 
Ένας δυνατός που µας αγαπά και αγαπά όλο τον κόσµο, και γι' 
αυτό µπορούµε να προχωρήσουµε. 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ π. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

 
 
Ένας σύνεδρος: Επανειληµµένα τόνισε ο π. Βασίλειος ότι Αγιοι 
υπάρχουν µόνο στην Ορθοδοξία. 
Βέβαια για τον Λούθηρο και τους λοιπούς Προτεστάντες, δεν 
γεννάται ζήτηµα, διότι δεν αναγνωρίζουν ούτε την Παναγία, ούτε 
τους Αγίους. 
Ένας Καθολικός όµως χριστιανός και πολύ περισσότερο ένας 
Καθολικός θεολόγος, θα µπορούσε να υποβάλλει µια ένσταση και να 
αντιπαρατάξει ένα πλήθος Αγίων της ∆υτικής Εκκλησίας, οι οποίοι γι' 
αυτούς είναι πρότυπα ζωής και οι οποίοι έχουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα της αγιότητας, π.χ: πίστη στο Θεό, αγάπη στο Θεό και 
στον άνθρωπο, ταπείνωση, καθαρότητα, προσευχή, υποµονή και 
τέλος, θέωση. 
Ένα παράδειγµα: Ο Φραγκίσκος της Ασίζης τον οποίο σέβεται, τιµά 
και προσκυνά, ολόκληρη η Παπική Εκκλησία. Το ερώτηµά µου είναι: 
ποιά είναι η ειδοποιός διαφορά των Αγίων της Ορθοδοξίας σε 
σύγκριση µε τους Αγίους της ∆υτικής Εκκλησίας; Παρακαλώ θα 
ήθελα κάποιες διευκρινίσεις. 
 



π. Βασίλειος Γοντικάκης: Πριν πούµε δυο λόγια για το θέµα των 
Ρωµαιοκαθολικών Αγίων, θα ήθελα ν' αναφερθώ σε µια ένσταση: 
«Γιατί τα κατηχητικά κατηγορούνται ότι δεν είχαν τη θεία Χάρη και 
µόνο καταστροφή φέρανε και τίποτα θετικό;» Ευχαριστώ πολύ 
αυτόν που έγραψε αυτήν την ερώτηση, αυτήν τη φράση. 
∆εν ξέρω αν σας έδωσα να καταλάβετε αυτό που ήθελα να σας πω. 
Αν δε σας το έδωσα, σηµαίνει ότι εγώ φταίω. ∆ε θέλω να χτυπήσω 
τα κατηχητικά, ούτε τη θεολογία των Πανεπιστηµίων. Όταν ο 
Κύριος ήρθε για να µας σώσει, όπως λέγεται, κατέκρινε την αµαρτία 
«εν τη εαυτού σαρκί». Αν την κατέκρινε στη δική µας τη σάρκα 
έπρεπε να µας κάψει όλους. Εγώ δεν έχω διάθεση να κατακρίνω 
κανένα για να σώσω τον εαυτό µου. Λέµε ότι περάσαµε µια περίοδο 
δοκιµασίας όλοι µας, και τα Πανεπιστήµια και τα κατηχητικά µας και 
το Αγιον Όρος. Μη νοµίζετε ότι το Αγιον Όρος είναι κάτι µαγικό, έξω 
από επιδράσεις. Τον περασµένο αιώνα και στις αρχές του αιώνα µας, 
καλύπτονταν οι τοιχογραφίες και οι τέλειες εικόνες οι βυζαντινές, µε 
κάτι καρικατούρες της ∆ύσεως. Τώρα καταλαβαίνουµε ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά και τα διορθώνουµε. 
Νοµίζω ότι όπως ο Απόστολος Πέτρος ζήτησε από το Χριστό να 
βαδίσει επάνω στα κύµατα και ο Κύριος του έδωσε την άδεια να το 
κάνει και µετά πάλι από αγάπη για λίγο τον εγκατέλειψε η χάρη του 
και άρχισε να βουλιάζει και να ζητάει τη βοήθεια του Κυρίου, έτσι 
καµµιά φορά, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, µας εγκαταλείπει λίγο ο 
Κύριος, κάπως τα κάνουµε θάλασσα για να ξαναγυρίσουµε πάλι µε 
ταπείνωση. Έτσι νιώθω για το θέµα των κατηχητικών, γιατί όλοι του 
Κατηχητικού είµαστε και όλοι του Πανεπιστηµίου είµαστε. Και νοµίζω 
ότι εγώ δε διαφέρω από σας, επειδή έβαλα ένα σκούφο. ∆ιαφέρει 
αυτός ο οποίος είναι πιο ταπεινός. Μην τα µπλέκουµε τα πράγµατα. 
Όπως έλεγε ένας αγιορείτης, µην µπλέκουµε τις µύξες µε τις 
µαρµελάδες. 
Αγιος είναι ο ταπεινός. Αγιος είναι αυτός που δε ζει για τον 
εαυτό του και ζει για τον άλλο. Αυτό που έλεγε ο πατήρ Παύλος, 
το δέχοµαι. ∆έχοµαι να µε κατακρίνουν. 
Επίσης θα ήθελα και τούτο να πω, µεταξύ µας, αδελφικά: Και αν 
φωνάξω, αν σας «βρίσω» να το αγαπήσετε, σας το λέω από αγάπη. 
Κοιτάξτε� πρέπει να αλλάξουµε τον τρόπο που µιλάµε οι θεολόγοι. 
Λίγο διαφορετικά να τα λέµε. Μια φορά ένας θεολόγος ιεροκήρυκας 
έκανε το κήρυγµά του µε το συνηθισµένο στόµφο. Αφού τέλειωσε το 
κήρυγµα λέει απλά: Το απόγευµα στις 5 η ώρα θα γίνει διάλεξη στην 
τάδε αίθουσα. Και λέει ένας: Μα δεν µπορούσε ο Χριστιανός να µας 
τα πει έτσι όλα; 
 
Τώρα αυτό που λέµε, ότι Αγιοι υπάρχουν µόνο µέσα στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι µια οµολογία πίστεως που σας την 
κάνω εξοµολογητικά. Έτσι νιώθω, έτσι το πιστεύω. Και όταν σας λέω 
ότι Αγιοι υπάρχουν µόνο µέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό το 
πράγµα είναι ευλογία για όλο τον κόσµο, για τους ορθόδοξους, 



για τους αιρετικούς, για τους άθεους. Είναι ευλογία για όλο 
τον κόσµο. Έτσι το νιώθω. Και αυτό που είπε ο αδελφός 
προηγουµένως, για τους Αγίους της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας... 
Εντάξει. Εγώ σας λέω τι έχω ζήσει, πως το έχω δει, για να είµαι 
ειλικρινής µε τον εαυτό µου και µε σας. Λίγο έζησα στη ∆ύση και 
νιώθω ότι ούτε οι ίδιοι µιλούν για θέωση. Και µετά αυτό που λέµε 
εδώ, ότι ο Χριστός είναι ο τρέφων, ο συντηρών και ο πληθύνων τα 
σύµπαντα, και ότι το κέντρο της ζωής µας είναι ο Χριστός, ότι 
καθένας γίνεται Χριστός κατά χάριν, ο καθένας ανακεφαλαιώνει το 
όλον και ο καθένας είναι «εν σµικρώ» Εκκλησία. Αυτά όλα που τα 
ζουν οι Αγιοι, δεν τα ζουν αυτοί και δεν τα λένε αυτοί. Και η 
αρχιτεκτονική της διοικήσεως, της θεολογίας και της ευσεβείας της 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι διαφορετική. (∆ιαφορετική η 
σχέση διοικήσεως, θεολογίας και ευσεβείας µεταξύ τους). 
∆ιαφορετική η έννοια και η πραγµατικότητα γι' αυτούς του τι είναι 
θεολογία, τι είναι αγιότης, τι είναι άγιοι και τι θεολόγοι. 
Αυτό δεν είναι κάτι που το λέµε από µίσος, αλλά το λέµε από 
αγάπη και γι' αυτούς. Και µου αρέσει, το θέλω, να έρχονται εδώ 
να µου φωνάζουν και να µου λένε ότι πρέπει να αγαπάς όλους. Και 
έτσι πρέπει να είναι. Όταν όµως µιλάµε για «καύσιν της καρδίας 
υπέρ πάσης της κτίσεως», για την αληθινή αγάπη αυτό δε θα 
γίνει µε φιλοφροσύνες, που δεν κοστίζουν, αλλά µε το να πάψω 
να ζω για τον εαυτό µου και να ζει «εν εµοί» ο Χριστός. Αυτά είχα να 
πω τώρα. 
Κάτι άλλο σχετικό. Κάποτε, σε µια οµιλία, ένας φοιτητής µε ρώτησε: 
Αν τυχόν κάποιος δεν είναι χριστιανός αλλά είναι κάτι άλλο π.χ. 
βουδιστής, τί γίνεται µ' αυτόν; Απήντησα: Εγώ ξέρω ότι το πλήρωµα 
της ζωής το φθάνει ο άνθρωπος µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Καί 
είπα γι' αυτόν: Όλοι είναι πλάσµατα του Θεού. Έχει ο Θεός για 
όλους. Ο Θεός ξέρει. 
 
 

κ. Αραµπατζής: Πάτερ Βασίλειε, 
Όταν εις την αµαρτωλότητα του Τελώνου που κραυγάζει «ο Θεός 
ιλάσθητί µοι τω αµαρτωλώ και ελέησόν µε», υπάρχει ο Φαρισαίος ο 
οποίος αντίκειται και αντιδρά στον Τελώνη και δακτυλοδεικνύει και 
επισηµαίνει, πως θα µεταβληθεί και θα προοδεύσει και θα 
µεταπηδήσει εις την Ζακχαιικήν πραγµατικότητα ο κραυγάζων 
Τελώνης; Πρώτη ερώτηση. 
∆εύτερη ερώτηση: ∆εν πρέπει να είναι πρότυπόν µας ο Κύριος ο 
οποίος µας λέει: «µάθετε απ' εµού ότι πράος ειµί και ταπεινός τη 
καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς ηµών». Αυτό το 
«µάθετε», θέλω να µου αναπτύξετε. 
Ερώτηση τρίτη: Ο Ιεροµόναχος µακαρίτης πατήρ Ευσέβιος 
Ματθόπουλος εις ποίον Πανεπιστήµιον του εξωτερικού σπούδασε ή 
Θεολογική Σχολή και συνεπώς εδέχθη επιδράσεις ρωµαιοκαθολικές 



και προτεσταντικές και τις κληροδότησε στο έργο του και στους 
συνεχιστές του; 
Σχόλιον: Επειδή δεν έλαβα απάντηση εις το ιδεολόγηµα 
Ελληνοχριστιανισµός, φέρω ενώπιόν σας τα ακόλουθα: 
Πρώτον τα υπό του Γερµανού Πρυτάνεως του Πανεπιστηµίου του 
Μονάχου κατά το 1975, λεχθέντα εις φίλο και συνεργάτη µου 
φιλόλογο και θεολόγο: 
»Εσείς οι Έλληνες, εµάς τους Γερµανούς, µας παραλάβατε σκυλιά και 
µας κάµατε ανθρώπους. Αν εµείς οι Γερµανοί, είχαµε την κληρονοµιά 
που έχετε εσείς οι Έλληνες θα είµεθα οι ηµίθεοι του κόσµου. 
Ο ∆ραµινός χριστιανικός παιάν ψάλλει: «Είµαστε του Ναζωραίου τα 
παιδιά, του νικητού του µίσους, της κακίας, είµαστε δοσµένοι µε όλη 
την καρδιά στο έργο του χρέους, της θυσίας. Το σύµβολό µας, ο 
σταυρός� αυτόν κρατώντας προχωρούµε, µε αυτόν νίκησε ο Χριστός, 
γι' αυτό και µεις µε αυτόν νικούµε. Αυτόν κοιτώντας µε χαρά, 
παίρνουµε δύναµη και θάρρος και σε όλους λέµε δυνατά, πως 
δρόµος δεν υπάρχει άλλος». 

 

π. Βασίλειος Γοντικάκης: Μια στιγµή, θα ήθελα να έλεγα το εξής: 
Το µεγάλο προσόν που έχουµε - και είναι χρέος µας και γι' αυτό θα 
µας ζητήσουν λόγο πάρα πολλοί - είναι ότι ανήκουµε στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία και έχουµε αυτούς τους Πατέρες που έχουµε. 
Αυτοί οι Πατέρες, δεν ανήκουν πιο πολύ στους Αγιορείτες από ότι 
στους ανθρώπους που είναι εδώ στον κόσµο. Το µεγάλο προσόν 
είναι ότι είµαστε Ορθόδοξοι, κι' έχουµε τους πατέρες που έχουµε. Οι 
πατέρες αυτοί δεν ανήκουν πιο πολύ στους Μοναχούς, απ' ό,τι 
ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους και νοµίζω ότι αυτή η αίσθηση 
της αδελφοσύνης, δόθηκε από αυτά που είπαµε. Γι' αυτό εγώ λέω 
ένα πράγµα: 
Μη συζητάµε για τα Κατηχητικά και για τις Ενώσεις και για τους 
Συλλόγους ή για τα Μοναστήρια, ποια είναι καλύτερα ή χειρότερα, 
αλλά έχουµε πρότυπο τον Κύριο που είναι πράος και ταπεινός τη 
καρδία, µε το να ζούµε κοντά στους Αγίους, µε το να κάνουµε 
προσκυνήµατα στους τόπους που έζησαν, εφ' όσον και οι τάφοι τους 
και τα Αγια Λείψανα τους έχουν αυτήν τη χάρη. Να προσκυνούµε τις 
εικόνες τους, να παρακολουθούµε τις ακολουθίες τους και να 
διαβάζουµε τα συγγράµµατά τους µε την ίδια ευλάβεια που 
παρακολουθούµε τη Θεία Λειτουργία και διαβάζουµε το Ευαγγέλιο. 
Και αν ένας διψά, αν ένας πονά, αν ένας θέλει ελευθερία, θα την 
βρει µέσα εκεί. 
Λέµε ότι έχουµε «τας των Αγίων θεοπνεύστους θεολογίας». Αγάπησε 
όποιον Αγιο θέλεις. Τον Αγιο Βασίλειο, το Χρυσόστοµο, το Μάξιµο 
τον Οµολογητή. Αλλοι λένε ότι εσείς τώρα κάνετε χωρισµό των 
ηθικολόγων Πατέρων και των Μυστικών. ∆εν υπάρχουν 
ηθικολόγοι και Μυστικοί Πατέρες. Υπάρχουν θεόπνευστοι 
Πατέρες και θεόπνευστοι Αγιοι. 



Γι' αυτό εγώ λέω, όλοι µας ας µελετήσουµε τους Πατέρες και έτσι θα 
γίνει η ζωή µας καλύτερη. Όπου και αν βρισκόµαστε, αν είµαστε 
νέοι, γέροι, άνδρες, ή γυναίκες, αν φοράµε ράσα, ή αν φοράµε 
κοσµικά ρούχα. Στο τέλος οι διαφορές αυτές είναι µηδαµινές. Ο 
αγώνας δίνεται στην ταπείνωση και στην αγάπη και η τελική κρίση 
είναι ο θάνατος. Όπως λέει ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς, ο πιο 
ψηλός από τον πιο χαµηλό άνθρωπο εξίσου απέχουν από τα 
αστέρια. Οι διαφορές που µας χωρίζουν είναι ελάχιστες. 
Είµαστε µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτό που χρειάζεται είναι 
µε ταπείνωση να πλησιάσουµε τους Αγίους. Ακούει ένας ένα λόγο 
ενός Αγίου και µπαίνει µέσα του. Ο άλλος τον ακούει και φεύγει σαν 
να είναι λαµαρίνα. ∆εν µπαίνει µέσα του, γιατί δεν είναι 
συντετριµµένος. Αλλος ακουµπάει το κράσπεδο του ιµατίου του 
Κυρίου, αγγίζει έναν τάφο, προσκυνά µια εικόνα και δέχεται κάτι 
(Λέει ο Αγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός ότι προσκυνούµε «τας αγίας 
Εικόνας» µε τα χείλη, µε τα µάτια και µε την καρδιά). Βλέπετε ότι 
µπαίνει ένας µέσα σε ένα Ναό, παρακολουθεί µια Θεία Λειτουργία και 
ωφελείται ανάλογα µε την πραγµατική του ευαισθησία. ∆ε βλέπετε 
ότι η Θεία Λειτουργία που παρακολουθούµε κάθε φορά µας φαίνεται 
διαφορετική, ακριβώς γιατί έχουµε διαφορετική δεκτικότητα; 
Αν τυχόν µε την άσκηση, µε την υποµονή, µε την αγάπη, η 
δεκτικότητα αυτή αυξηθεί, τότε θα δούµε ότι δεν υπάρχει λόγος 
διαπληκτισµού. Ας τραφούµε από τους Αγίους µας οι οποίοι είναι 
αέναες πηγές κι' έτσι θα προχωρήσουν τα πράγµατα καλά. 

 

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ζητώ συγγνώµη, κ. Πρόεδρε, που σαν 
σφήνα µπαίνω στην πραγµατική µυσταγωγία που µας έδωσε ο πατήρ 
Βασίλειος. Το κάνω όµως για λόγους συνειδήσεως και για να 
διευκολύνω τόσους συναδέλφους πάνω σε ένα πρόβληµα που 
τίθεται καθηµερινά και το αντιµετωπίζουµε, Αγιοι Πατέρες το 
αντιµετωπίζουµε συνεχώς στην πράξη µας, στη λειτουργικότητά µας, 
στη λειτουργία µας µέσα στο λαό. 
Τί είναι ο Αγιος; Ήδη ο ειδικός καθηγητής έδωσε µια απάντηση. Ο 
πατήρ Βασίλειος έδωσε µια απάντηση. Θα µου επιτραπεί απλώς να 
προσθέσω κάτι που συνοψίζει µε το στόµα και τη γραφίδα του Αγίου 
Νικόδηµου του Αγιορείτου, τα χαρακτηριστικά που µας κάνουν να 
αναγνωρίζουµε έναν Αγιο στην Εκκλησία. ∆ιότι ετέθησαν ορισµένα 
χαρακτηριστικά από τον υποβαλόντα την ερώτηση που θα µπορούν 
έτσι να δικαιώσουν ύπαρξη Αγίων, όχι µόνο στους 
Ρωµαιοκαθολικούς ή στους Προτεστάντες, αλλά και στους Βουδιστές 
και σε όλους τους άλλους. 
Ο Αγιος Νικόδηµος συνοψίζει: Αγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουν 
από τη Θεία Χάρη, την άκτιστη θεία Χάρη, αυτές τις αποδείξεις της 
αγιότητας και αυτές είναι: 
 
1. Η ακεραιότητα. 



2.  Η ευωδία των Λειψάνων 
3.  Οι θαυµατουργίες που συνοδεύονται µε τα Αγια Λείψανα.  
 
Θα ήθελα εδώ επίσηµα αλλά και υπεύθυνα, να προσθέσω κάτι σαν 
παράκληση προς όλους, Κληρικούς και λαϊκούς, να το έχουµε ίσως 
υπ' όψη και στους θεολογικούς µας διαλόγους. Αν υπάρχει θεία Χάρη, 
έχουµε τη µεγαλύτερη απόδειξη εµείς οι ορθόδοξοι, πέρα από τα 
Αγια Λείψανά µας. Πού υπάρχει Αγιασµός; Αγιασµένο ύδωρ δηλαδή. 
Αυτό που υπόσχεται ο Κύριος είναι η νίκη κατά της φθοράς και η 
ανάσταση µέσα στην αφθαρσία. Από την πείρα που έχω εγώ δεν 
υπάρχει πουθενά αγιασµός µε την παραπάνω έννοια, παρά µόνο 
στην Ορθοδοξία. 
 

π. Βασίλειος Γοντικάκης: Μια ερώτηση λέγει: «Ποιά είναι η άποψη 
της Εκκλησίας, για τα άτοµα που δεν έχουν µεν οργανική σχέση µαζί 
της, αλλά σαν προσωπική στάση ζωής, πυρακτώνονται από αγάπη 
για τον άλλον;» 
Αυτό ήθελα να το τονίσω. Νοµίζω ότι το πρώτο είναι το να µην είµαι 
φίλαυτος και να µισώ τον άλλον. 
Το δεύτερο είναι να τον αγαπώ µε δική µου αγάπη. Ανεπαρκές. 
Το τρίτο είναι να αγαπά δι' εµού ο θεός, µε αγάπη ανεξάντλητη. 
Νοµίζω ότι, αυτά τα τρία, µπορούµε να τα παραλληλίσουµε µε το 
σαρκικό, το ψυχικό και το πνευµατικό. 
Να πούµε κάτι παρόµοιο για το κήρυγµα: Κάνω ένα κήρυγµα και δεν 
πιστεύω τίποτα απ' αυτά που κηρύττω, όπως ένα παιδάκι µαθαίνει 
ένα ποίηµα απ' έξω και το λέει. Οπότε το καταλαβαίνω ότι ούτε 
εµένα µου στοιχίζει, ούτε αυτός ο οποίος το ακούει δίδει σηµασία. 
Το δεύτερο: Λέω ότι το κήρυγµα το ζω, βγαίνει από µέσα µου. Ούτε 
αυτό λέει τίποτα. Ποιό λέει; Το να µη µιλάω εγώ και να µιλάει το 
Αγιον Πνεύµα. Ένας είναι ο άρτος «ο ζων, ο εκ του ουρανού 
καταβάς». Η όντως τροφή είναι το Σώµα του Χριστού και το όντως 
ποτό, είναι το αίµα του Χριστού. Και µέσα στην Εκκλησία µπορεί να 
γίνει κανείς κατά χάρη Χριστός και ο λόγος του και η ζωή του, να 
είναι µοιρασµένος άρτος και οίνος για να φάει και να πιει ο κόσµος 
και να παίρνει το Χριστό µέσα του. Όχι τη δική µου ζωή, ή την 
αγάπη η οποία είναι σχετική. ∆εν ξέρω αν είναι σαφές αυτό. Γιατί αν 
τυχόν έχουµε τη δική µας αγάπη, τότε έχουµε τη δική µας 
άποψη, τότε έχουµε τους διαβασµένους του Αγίου Κοσµά του 
Αιτωλού� έχουµε τότε τα πολλά κέντρα, και έχουµε τη βαβυλώνια. 
Αν είµαστε όµως µέσα στην Εκκλησία και προχωρούµε από το 
σαρκικό, στο ψυχικό, στο πνευµατικό, τότε µετέχουµε στον 
εξαγιασµό και έχουµε την ενότητα του θείου και του ανθρωπίνου, 
της αδυναµίας και της δυνάµεως (της δυνάµεως η οποία εν ασθενεία 
τελειούται), της ενότητος και της ελευθερίας. Γιατί ο καθένας 
ανακεφαλαιώνει το όλον. Και αυτό πραγµατοποιείται στην πληρότητά 
του πραγµατικά µόνο µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό που 



λέµε µόνο µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το τονίζουµε έτσι, γιατί 
είναι µόνο χαρά και ευλογία για όλο τον κόσµο, πιστούς και 
απίστους. 

 

κ. Λ. ∆ιδασκάλου: Σεβασµιώτατοι, Σεβαστό Προεδρείο, υπέβαλα 
τρεις ερωτήσεις και θα ήθελα απλώς να πάρω µια απάντηση για να 
µη χάνουµε χρόνο. 

 

π. Βασίλειος Γοντικάκης: Αν επιτρέπεται, συνήθως στις ερωτήσεις που 
µου κάνουν έχω µια ελευθερία την οποία παίρνω από τον Αγιο 
Γρηγόριο Νύσσης. Ο Αγιος Γρηγόριος Νύσσης λέει ότι ο Θεός 
πολλές φορές απαντά «δι' ών απαναίνεται» δι' ών αρνείται να 
απαντήσει. Η άρνηση της απαντήσεως είναι απάντηση. 
Καταλάβατε; Οπότε όσοι δεν παίρνετε απάντηση, µη νοµίζετε ότι 
έµεινε χωρίς απάντηση η ερώτησή σας. 
Αυτό που σας λέω δεν είναι λογοπαίγνιο, αλλά όπως ο παπάς παίρνει 
τα χαρτιά µε τα ονόµατα και τα έχει στην αγία πρόθεση έτσι και 'γώ 
παίρνω τα χαρτιά µε τις ερωτήσεις µαζί µου και µε βασανίζουν τα 
χαρτιά. Κι' είµαστε µαζί. Και περισσότερο είµαστε µαζί µε αυτούς 
στους οποίους δεν έδωσα απάντηση. 
Μια ερώτηση λέει: «Ποιά η διαφορά της αξίας της δικαιοσύνης από 
την αγάπη;» ∆εν την καταλαβαίνετε; Αλλη ερώτηση: «Γιατί είναι 
σωστό να αγαπάει ο ένας άνθρωπος τον άλλον και γιατί πρέπει να 
αγαπιόµαστε;» Νοµίζω ότι το είπαµε και σας ζάλισα, σας έκανα το 
κεφάλι καζάνι. Γιατί ο Θεός που είναι Πατέρας και µας γέννησε 
και µας έκανε κατ' εικόνα δική Του, αγαπά, µόνο αγαπά και 
δεν µπορεί να µισάει. Αυτό το «µισάει» µου θύµισε κάτι που είπε 
ένας Ρουµάνος µοναχός απλός, ο π. Ενώχ. Λέει: «Ξέρετε ο διάβολος 
πολύ µισάει το Παναγία. Ξέρετε γιατί το µισάει; Γιατί γέννησε τον 
Ιησού Χριστό». Του λέω: «Πάτερ, Ενώχ ξέρεις τα ελληνικά!» Λέει: 
«Όχι µπρε αυτά είναι τσάτρα πάτρα µαζέµατα». Αλλά κοιτάξτε όµως 
µε τα µαζέµατα που κατέληξε: Αυτή είναι όλη η θεολογία της Εκκλη-
σίας µας. «Πολύ µισάει το Παναγία ο διάβολος γιατί γέννησε τον 
Ιησού Χριστό». 
Το θέµα είναι ότι µπορούµε να γεννήσουµε κατά χάριν τον Ιησού 
Χριστό. Αν τυχόν εκεί προχωρήσουµε, τότε δε θα έχουµε παράπονο 
ούτε άνδρες, ούτε γυναίκες. Εντάξει είµαστε όλοι, αρκεί να 
φθάσουµε εκεί. 
Όταν λέµε «∆όξα τω Θεώ» τί εννοούµε; σε τί καλούµεθα; Λέει ο 
Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος ότι «η ευχαριστία εκείνω µεν ου-
δέν προστίθησιν, ηµάς δε οικειοτέρους αυτώ κατασκευάζει». 
Νοµίζω ότι όταν δε ζητάς κάτι, αλλά µόνο ευχαριστείς, µόνο 
δοξολογείς τότε πνίγεσαι από τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι η 
κατάληξη όλης της προσευχής και η πλησµονή. Γι' αυτό βλέπετε ότι 



την ιερότερη λατρευτική σύναξη τη λέµε Θεία Ευχαριστία, δεν τη 
λέµε Θεία ∆έηση. Όταν ευχαριστούµε µόνο κατά πάντα και δια 
πάντα τότε δεχόµαστε όλα εκείνα τα οποία θέλει ο Θεός. 

 

δ. ∆. Κοντοστεργίου: ∆ι' ευχών των αγίων πατέρων. Επειδή µε 
ξένισε αυτό που είπατε πάτερ Βασίλειε, ότι οι Αγιοι είναι άνθρωποι, 
θεάνθρωποι, ήθελα να σας παρακαλέσω να µας διευκρινίσετε 
ακριβώς αυτό. 
Μήπως θα ήταν πιο εύστοχο να πούµε ότι οι Αγιοι είναι οι καθαρά 
θεούµενοι οι οποίοι µε την άσκηση, πέρασαν όλα τα στάδια της 
τελείωσης, κάθαρση, φωτισµό κλπ. και έφθασαν στη θέα της δόξης 
του Θεού και είναι οι φίλοι του Θεού. Γιατί γνωρίζουµε ότι ο όρος 
αυτός αναφέρεται µόνο στο Χριστό. Πραγµατικά, ο Χριστός είναι 
Θεάνθρωπος. Οι Αγιοι είναι οι θεούµενοι, οι φίλοι του θεού. 
Αυτό µόνο θα ήθελα. Και κάτι ακόµα στον κ. Νανάκο: Είπε ότι η 
αποψινή οµιλία αναφέρεται στην καρδιά και όχι στο νου. Αλλά 
ξέρουµε από την πατερική θεολογία, ότι νους και καρδιά είναι το ίδιο 
και η προσευχή είναι νοερά ή καρδιακή προσευχή. 
Ευχαριστώ. 
 

π. Βασίλειος Γοντικάκης: Μιλάµε για Θεάνθρωπο ή για Θεό, και 
πάντα βάζουµε µπροστά το «κατά Χάριν» όχι «κατ' ουσίαν». Κατά 
χάριν θεάνθρωπος ή κατά χάριν Θεοτόκος. 
Επίσης, αυτό το οποίο ελέχθη, ότι µόνο οι Αγιοι οι οποίοι «πέρασαν 
τα στάδια...» Είµαστε νεοφώτιστοι, όπως είπαµε, στην πατερική 
θεολογία. Μας κάνει εντύπωση και επίσης πάµε να τα βάλουµε σε 
τάξη τα πράγµατα, να τα ταξινοµήσουµε. Γι' αυτό και εκεί θέλει 
προσοχή. Ας κάνουµε το σταυρό µας, ας κάνουµε υποµονή και 
έχει ο Θεός. Κάποτε, αυτό που είπαµε προηγουµένως, συµβαίνει το 
«εξαίφνης», το «αναιτίως...», το «σου µη ειδότος», το 
«απροσδοκήτως», αν θέλει ο Θεός. Όπως λέει και η Λειτουργία του 
Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, «ό,τι θέλεις και ως θέλεις, µόνον 
χωρίς αισχύνης και παραπτωµάτων». Κάπως έτσι νοµίζω. Μετά 
κοιτάχτε. Μπορεί εγώ να αγωνίζοµαι, να αγωνίζοµαι, να αγωνίζοµαι 
και να µη δω τίποτα και κάποτε κάτι να γίνει. Ή, βλέπετε τι γίνεται: 
Στο σταυρό επάνω ένας ληστής λέει ένα «Μνήσθητί µου» και µπαίνει 
αυθηµερόν στον Παράδεισο. Ένας άλλος µαθητής τον πουλάει το 
Χριστό. Αλλος λέει ανάθεµα αν τον ξέρω. Αν δούµε αυτούς τους 
ανθρώπους πριν από 1-2-3 χρόνια, ο ένας ήταν ληστής, ο άλλος 
µαθητής. Οπότε λες, τί είναι καλύτερο νάσαι, ληστής ή µαθητής; 
Ξέρω κι' εγώ; 
Γι' αυτό βλέπετε ότι γίνονται πολλά. Όπως λέει ο Προφήτης Ησαΐας 
και το παίρνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωµαίους επιστολή 
του - εκεί που τα βάζει όλα τα παράξενα πράγµατα και φτάνει να πει 
ο ίδιος: «Μη γένοιτο» - και αναφέρει: «ευρέθην τοις εµέ µη 



ζητούσιν, εµφανής εγενόµην τοις εµέ µη επερωτώσι». Οπότε θα πει 
κανείς: να µη ζούµε, να µην ερωτούµε; Ας ζητούµε, ας ερωτούµε, 
αλλά Αυτός θα κάνει ό,τι θέλει, οπόταν θέλει. Και θα πρέπει εκεί να 
καταλήξουµε και µεις. Και αυτό που θα µας δώσει, όταν θα µας 
το δώσει, αυτό είναι το µεγαλύτερο πράγµα για µας. Και ο 
Θεός όπως λέει ο Αγιος Ισαάκ, δε δίδει µεγάλα χαρίσµατα 
άνευ µεγάλων πειρασµών. Και αν τυχόν περνάµε µεγάλους 
πειρασµούς εµείς ας κάνουµε υποµονή, ο Θεός µας ετοιµάζει 
µεγάλο δώρο. Με την πολλή υποµονή ετοιµαζόµαστε να δεχτούµε 
τα µεγάλα χαρίσµατα. Ας κάνουµε υποµονή, και ας έχουµε 
εµπιστοσύνη σ' Αυτόν που µας αγαπάει δωρεάν. Κάπως έτσι. Και 
όταν θέλει Εκείνος, θα µας δώσει ό,τι θέλει. 
Επίσης όλα τα χαρίσµατα που δίνονται σε όλους τους Αγίους είναι 
«δυνάµει» για όλους, είναι δικά µας, γιατί «εν τω προσώπω αυτών» 
και µεις δεχθήκαµε αυτό το χάρισµα. Αν τυχόν εµείς βγούµε όσο 
είναι δυνατόν από τη φυλακή και τη στειρότητα της φιλαυτίας 
µας και εξευτελίσουµε τον εαυτό µας. Αυτό που λέει ο αββάς 
Ισαάκ, προσπάθησε να καταφρονηθείς αναφανδόν υπό πάντων 
των ανθρώπων. Απ’ όλο τον κόσµο να καταφρονηθείς! Το 
λέµε στα Κατηχητικά µας; Το λέµε στα σχολειά µας; Ε, αυτά 
είναι τα µεγάλα και τα τολµηρά και τα µεταεπαναστατικά, αν 
θέλετε. 
Αν τυχόν έτσι καταφρονηθούµε, κυκλοφορούµε ελεύθερα ως 
εκ νεκρών ζώντες. Και τότε δε φοβόµαστε κανέναν, τα πάντα 
είναι ευλογία για µας και ταυτόχρονα και µες δεν είµαστε 
φόβητρο για κανένα, αλλά ευλογία για όλους. 

 

π. Ανθιµος Ελευθεριάδης: Κύριε Πρόεδρε. Ο πατήρ Βασίλειος, ο 
Αγιος Καθηγούµενος, µας είπε ότι θα πρέπει εµείς οι κληρικοί και οι 
λαϊκοί θεολόγοι, οι εκπαιδευτικοί να αγιοποιηθούµε και να 
αγιοποιήσουµε. Πολύ σωστά. Θέτω ένα ερώτηµα στην ΠΕΘ και σε 
άλλους αρµοδίους: Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί θεολόγοι 
που στα σχολεία διδάσκουν στους µαθητές τους ότι διάφορα 
γεγονότα της Παλαιάς ∆ιαθήκης ως η διέλευσις της Ερυθράς 
Θαλάσσης ή η καταστροφή των Σοδόµων και των Γοµόρων ή η 
πτώσις των τειχών της Ιεριχούς, ότι είναι παραµύθια; Και αν αυτά 
είναι παραµύθια, όπως τα λένε ορισµένοι θεολόγοι, ιδίως οι νέοι, 
τότε πώς θα αγιοποιήσουµε αυτούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι 
βρίσκονται µέσα στα χέρια µας; Αυτό το ερώτηµα θέτω στην ΠΕΘ. 

 

π. Βασίλειος Γοντικάκης: Θέλω να πω ένα γεγονός: Ηρθε κάποτε 
ένα µικρό παιδί να γίνει µοναχός στο Αγιο Όρος, ήταν 15 χρόνων. 
Στο σπίτι του έγινε µεγάλη φασαρία και µετά από οικογενειακό 
συµβούλιο αποφασίσθηκε να έρθει ο µεγαλύτερος αδελφός να το 



πάρει. Οπότε αυτός που ήρθε έτσι φουριόζος να το πάρει, έγινε 
καλόγηρος και ο άλλος έφυγε. 
Επίσης πολλοί έρχονται στο Αγιο Όρος. Ήρθε ένας στο Αγιο Όρος και 
λέει: «Εγώ ήρθα για τουρισµό, αλλά είµαι υποχρεωµένος να φύγω 
αµέσως τώρα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, έχω µία τάση 
εξοµολογήσεως. Πρέπει να εξοµολογηθώ και γω δε θέλω. Τότε 
πρέπει να φύγω». Ε, φεύγα. 
Γι' αυτό λέω το εξής: Ας γίνουµε Ορθόδοξοι εµείς και αυτό φτά-
νει για να ξοφλήσουµε το χρέος της αγάπης που έχουµε 
απέναντι όλων των ανθρώπων. Αν τυχόν ένας αποµυθοποιεί την 
Αγία Γραφή, σηµαίνει ότι επηρεάζεται από τη ∆ύση και το θέµα είναι 
να µη ζήσουµε σαν ∆υτικοί αλλά ως ορθόδοξοι. ∆ηλαδή να µην 
κατεβάσουµε το επίπεδο της Αγίας Γραφής στο δικό µας το 
επίπεδο, αλλά µε την υποµονή, µε την αγάπη, µε την ταπείνωση, 
εµείς σιγά-σιγά να ανέλθουµε στο επίπεδο της Αγίας Γραφής. Αν 
αυτό γίνει και αν εµείς έχουµε υποµονή τότε γινόµαστε ευλογία 
και για όλους. 
Αυτό το παράδειγµα που σας είπα µε την καθηγήτρια, αυτό µου 
έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Γιατί κοιτάχτε, η καθηγήτρια αυτή τι 
έκανε: Απλώς ανέχθηκε να την βρίσουνε οι άλλοι. Και το θέµα είναι 
το εξής: Οι µαθητές πολλές φορές, θέλουν να εξοµολογηθούν και 
επειδή θέλουν να εξοµολογηθούν, αισθάνονται την ανάγκη να 
βρίσουν κάποιον. Έχουµε τη διάθεση και τη δυνατότητα να µας 
βρίζουνε; Να περιµένουµε µέχρι να τελειώσει το βρίσιµο εκεί πέρα 
και µετά ν' αρχίσει η εξοµολόγηση. Μη γινόµαστε έξω φρενών πριν 
τελειώσει το βρίσιµο. 
Για να ανοίξει την καρδιά του κάποιος πρέπει να εµπιστευτεί τον 
άλλον. Και για να δοκιµάσει κανείς αν τυχόν πατάει σε σάπια σανίδα 
ή όχι, αρχίζει και βρίζει. Οπότε λέει αν θα βρίσω και αντέξει µετά θα 
ανοίξω και την καρδιά µου. Έτσι πάει ενστικτωδώς το πράγµα. Γι' 
αυτό εγώ έχω νιώσει στο Αγιον Όρος το εξής: «Ότι νυν κρίσις έστι 
του κόσµου» και όπως λέει ο Κύριος: «εις κρίµα εγώ εις τον κόσµον 
τούτον ήλθον, ίνα οι µη βλέποντες βλέπωσιν και οι βλέποντες τυφλοί 
γένωνται». Έρχονται πολλοί στο Αγιον Όρος ευσεβείς εξ 
επαγγέλµατος και δεν παίρνουν απολύτως τίποτα. Έρχονται άλλοι οι 
οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση και συγκλονίζονται. Από τί; Από το 
Χριστό και την Παναγία, από τα Αγια Λείψανα. 
Γι' αυτό κι εγώ λέω, ας πάρουµε εµείς αυτή τη δύναµη και θα 
προχωρήσουµε όπως πρέπει. 
Για την ερώτηση που έγινε πως µπορούµε σαν εκπαιδευτικοί που 
έχουµε το συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο - το δεδοµένο, το νοµικό 
που µας δεσµεύει - πώς µπορούµε ακριβώς µέσα από αυτό και σε 
αυτό να περάσουµε το µήνυµα την Εκκλησίας». Μα, λέµε ότι 
καλούµεθα από τον Απόστολο Παύλο να πολιτευθούµε ως εκ νεκρών 
ζώντες. Ο Χριστός ο αναστηµένος προχωρούσε κεκλεισµένων και 
ανεωγµένων των θυρών. Και µε άλυτα τα προβλήµατα και µε λυµένα 
προχωρεί ελεύθερα ο εκ νεκρών αναστάς. Και ευτυχώς που 



υπάρχουν προβλήµατα και πρέπει να υπάρχουν προβλήµατα, για να 
µπορούµε να δίδουµε τη µαρτυρία ότι ο θάνατος νικήθηκε. 
Θέλω να σας πω το εξής από τη ζωή τη δική µας: Λέµε ότι ζούµε τη 
ζωή της ησυχίας στο Όρος και έχουµε ένα πρόγραµµα. Και δεν είναι 
καλό να έχουµε το πρόγραµµα; Να έχουµε την ώρα της ακολουθίας, 
την ώρα του κανόνος και της µελέτης; Είναι πάρα πολύ καλό και µας 
βοηθάει. Μα έρχονται δυσκολίες. Μια στιγµή έρχονται επισκέπτες 
πολλοί, έρχονται Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, δεν ξέρω τι έρχονται. 
Έρχονται συµφορές και πυρκαγιές και το πρόγραµµα γίνεται στάχτη. 
Τότε τί γίνεται; Ξέρετε τί γίνεται; Αν ένας µοναχός είναι σωστός, 
όταν το πρόγραµµα πάει καλά χαίρεται. Όταν γίνεται στάχτη, 
χαίρεται ακόµα περισσότερο. Και τότε νιώθει ότι, κοίταξε, µπορεί να 
γίνει και το σώµα µου στάχτη, να το πάρει ο αέρας κι όµως η ψυχή 
µένει. Ε, αυτό είναι: Ότι αν γευθούµε «του ενός ούτινος εστί χρεία», 
τα πάντα µας κάνουν καλό, προπαντός οι δυσκολίες. Γι' αυτό έλεγε 
ένας Γέροντας: ο Θεός µας εγκατέλειψε, γιατί περάσαµε δυο µήνες 
χωρίς να έχουµε κανένα πειρασµό. 
 
[...] 
 
π. Βασίλειος Γοντικάκης: Σχετικά µε την ένσταση που έγινε 
προηγουµένως, για την περιφρόνηση των γυναικών: Νοµίζω ότι θα 
βρίσκουµε σωστές λύσεις, αν τυχόν τις ψάχνουµε µέσα στην 
παράδοσή µας. Όποιος θέλει ας τις ψάξει. Αν θέλει κανείς, ας ψάξει 
έξω. Πάντως το «ασθενές φύλον» αποδεικνύεται ισχυρότατο. 
Το πρώτο παράπονο που ακούµε: Γιατί δεν έρχονται οι γυναίκες 
στο Αγιο Όρος (που µας έχουν ταράξει και δίδοµε διάφορες 
απαντήσεις). ∆εύτερο: Γιατί δε γίνονται ιερείς (που έρχεται από 
τον προβληµατισµό των ∆υτικών). 
Ας µελετήσουµε την παράδοσή µας. Είδατε τι είπαµε για τη Θεοτόκο. 
Ότι είναι «χωρίς της Θεότητος», όποιος δε δέχεται την Παναγία 
Μαρία Θεοτόκο. Είδατε τι είπε ο π. Ενώχ για τη Θεοτόκο. Είδατε ότι η 
Παναγία είναι «η τιµιωτέρα των χερουβείµ και ενδοξοτέρα 
ασυγκρίτως των Σεραφείµ». Είδατε που λέει ο κανόνας «χαίροις µετά 
Θεόν η Θεός, τα δευτερεία της Τριάδος έχουσα». Όχι «η θεά» αλλά 
«η Θεός». Και ενώ µπορούµε να πούµε, ότι µε την ταπείνωσή της 
η Παναγία κατορθώνει να γίνει η Θεοτόκος, η Θεογεννήτρια 
(και µε την ταπείνωσή της µια µάνα, µια γυναίκα µπορεί να 
γίνει κατά χάριν Θεοτόκος) εν τούτοις η Θεοτόκος δεν ήταν 
ούτε διάκος. Κι' έτσι λοιπόν δε γίνονται ιερείς επειδή είναι ανώτερη 
η γυναίκα κι' από τους επισκόπους, τη στιγµή που µιµούνται την 
Παναγία; 
Και εφ' όσον είµαστε ορθόδοξοι ας ζήσουµε αυτή τη λογική την 
καινούργια, ας καταλάβουµε αυτό το «ουχ ούτως έσται εν υµίν» και 
ας καταλάβουµε ότι η πραγµατική δύναµη «τελειούται εν ασθενεία». 
Με την ασθένεια, τη φαινοµενική δύναµη της αγάπης που έχει η 
γυναίκα, µε την τόλµη µπορεί να µεγαλουργήσει και να γίνει κατά 



χάρη Παναγία Θεοτόκος. Και βλέπουµε ότι και στην Ανάσταση, οι 
Μυροφόρες είναι αυτές που έχουν την τρέλλα της αγάπης και 
πάνε στο µνηµείο ενώ οι λογικοί άνδρες τα παλικάρια, είναι 
κλεισµένα µέσα, γιατί φοβούνται. 
Οπότε λοιπόν, γιατί αφήνετε αυτό το µεγαλείο, το οποίο «εν 
ασθενεία τελειούται» - και αυτό ζητούµε όλοι - και πάτε στα ψεύτικα 
πράγµατα; 
Μετά εγώ αυθόρµητα ήθελα, να σας έλεγα κάτι παραδείγµατα, (αυτό 
που λέτε µε τους τσαγκάρηδες) για κάτι γυναίκες, για κάτι µανάδες 
και µάλιστα αισθανόµουνα δύσκολα γιατί συνέχεια θα µίλαγα για 
γυναίκες. 
Κάποιος ήλθε κι έγινε µοναχός στο Αγιον Όρος. Η µάνα του του 
έγραψε ένα γράµµα. Αυτός δεν απάντησε. Μετά από καιρό, πάλι 
γράφει η µάνα (από κάποιο χωριό της Πελοποννήσου) και λέει: σου 
έγραψα και δε µου απάντησες. ∆εν ξέρω αν τυχόν µε ξέχασες τόσο 
σύντοµα. Αλλά και αν µε ξέχασες, δεν πειράζει, αρκεί εσύ νάσαι 
καλά, κι όπως λέει η παροιµία, «ας λάµπει ο ήλιος στα βουνά, εµένα 
µε ζεσταίνει». 
Μία άλλη µάνα γράφει από άλλη ήπειρο και λέει στο παιδί της που 
είναι µοναχός στο Αγιον Όρος: «εγώ θα κάνω ένα προσκύνηµα 
στους Αγίους Τόπους και θα περάσω από την Ελλάδα. Επειδή «έχουν 
περάσει 4-5 χρόνια, που έχω να σε δω, δεν µπορείς να βγεις έξω, να 
συναντηθούµε λίγο; Λέει ο γέροντας «εγώ δε µπορώ να βγω». Μετά 
στέλνει η µάνα επιστολή και λέει: «Πήρα το γράµµα σου και σε 
καταλαβαίνω πάρα πολύ. Γιατί και εγώ δυσκολεύοµαι όταν είναι να 
φύγω από το σπίτι µου. Και µη στενοχωριέσαι καθόλου. Γιατί θέλω 
να σου πω ένα πράγµα, ότι ο Θεός µου δίνει τέτοια χαρά, που είναι 
σαν να βρίσκεσθε µαζί µου όλοι του µοναστηριού. 
Ένα άλλο παράδειγµα. Πεθαίνει κάποιος, ο γιος µιας µάνας. Αυτή 
µόλις το ακούει, ανάβει το καντήλι κι αρχίζει την προσευχή. Την είδα 
αυτήν τη µάνα µετά από αρκετές µέρες. Μου λέει: «εγώ παρακαλώ 
το Θεό για το παιδί µου. Μέρα νύχτα τόχω στο στόµα µου. Και δεν 
έχω παράπονο από το Θεό γιατί µου το πήρε, µόνο παρακαλώ να το 
ελεήσει. Κι εγώ δεν παρακαλώ για τον εαυτό µου, αλλά λέω «Κύριε 
Ιησού Χριστέ ελέησον τον δούλον σου, ελέησον τον δούλον σου». 
Κι' αν τυχόν αυτός είναι ευτυχισµένος κι εγώ είµαι ευτυχισµένη, δεν 
έχω κανένα παράπονο». 
Οι άνθρωποι που µ' αυτόν τον τρόπο ζουν, µιλούν και 
αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες, αυτοί είναι οι θεολόγοι. Είναι 
ποµποί θεολογικής χάριτος. Και µετά είδα ότι αυτή η γιαγιά είναι ο 
«γέροντας», κατά κάποιο τρόπο, σ' όλο το συγγενολόϊ. Όποιος έχει 
πρόβληµα θα πάει στη γιαγιά αυτή. Το θέµα είναι ότι υπάρχουν 
πολλές γιαγιάδες, πολλοί παπούδες, πολλοί πατεράδες και πολλές 
µανάδες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολλά παιδιά 
και µαθητές και µαθήτριες που είναι άγιοι. Αν µπορούµε, να 
τραφούµε πραγµατικά από την αγιότητα των παιδιών στα οποία 
οφείλουµε να δώσουµε αγωγή. 



Πήγα σ' ένα σχολείο, κι όταν είδα τους καθηγητές στο γραφείο, 
άρχισα να προβληµατίζοµαι, η κατάσταση ήταν απογοητευτική. Όταν 
βγήκα έξω κι ήρθα σε επαφή µε τα παιδιά άλλαξα διάθεση, πήρα 
κουράγιο. Στα παιδιά δεν είχε πάει κανένας εξοµολόγος, χρόνια, σ' 
ένα χωριό κοντά 1000 µέτρα υψόµετρο. Και κάθισαν τα παιδιά το 
βράδυ οκτώ η ώρα και κουβεντιάζαµε µέχρι τις έντεκα. Τους λέω: 
κοιτάχτε, εγώ δεν έρχοµαι από το Μπρούκλιν, σαν Γιεχωβάς, να σας 
φέρω νέα µηνύµατα. Εγώ είµαι από δω πέρα, από σας, σαν χωριάτης 
σας µιλάω. (Γιατί εκεί πέρα µου είχαν πει κι οι χωριάτισσες µεγάλα 
πράγµατα). Μετά από δύο µέρες πήγα κι άρχισαν τα παιδιά από τις 4 
η ώρα το απόγευµα, είχαµε µια οµιλία και µία συζήτηση. Από τις 
οκτώ η ώρα άρχισε η εξοµολόγηση. Εξοµολογιόντουσαν για πρώτη 
φορά και πήγε έντεκα η ώρα το βράδυ. Τους λέω φευγάτε γιατί 
έχετε µάθηµα. Λένε: δε φεύγουµε. Και πέρασε έντεκα η ώρα, 
δώδεκα, µία, δύο, δυόµιση και φύγανε τα παιδιά. 
Μέσα µου τώρα έχω µερικές µορφές παιδιών που είναι άγια γιατί 
κατάγονται από άγιους γονείς και από άγιες γιαγιάδες και από άγιους 
παπούδες. Υπάρχει πολλή αγιότητα στον τόπο µας. Κι' εγώ να σας 
πω κι' αυτό το τελευταίο. Σε κάποιο χωριό στην Κρήτη, µου λένε την 
ευχή «να χαίρεσαι το σταυρό σου». Τους ερωτώ: «τί είναι αυτό το 
πράγµα;» Μου εξηγούν: «Έτσι λέµε: "Να χαίρεσαι τα παιδιά σου" σ' 
ένα οικογενειάρχη "Να χαίρεσαι την ιερωσύνη, σ' ένα ιερέα", και "να 
χαίρεσαι το σταυρό σου" σ' ένα µοναχό». Οπότε λέω: τι είναι αυτός 
ο λαός! 
Είναι κάτι παραπάνω κι από τις «κινήσεις» και από τις ευσέβειές µας. 
Κι αν τυχόν ήλθαν οι Βαυαροί και ρήµαξαν τα µοναστήρια, δεν 
µπόρεσαν να ρηµάξουν την ορθόδοξη θεολογία, τη θεολογία του 
ορθόδοξου µοναχισµού, πού υπάρχει µέσα στις καρδιές των 
ανθρώπων. Αυτή η γριά όταν λέει στο µοναχό και στη µοναχή «να 
χαίρεσαι το σταυρό σου», ξέρει τι σηµαίνει µοναχός, τι σηµαίνει 
µοναχή και ποια είναι η αποστολή του Μοναστηριού µέσ' στην 
ορθόδοξη Εκκλησία. Κανείς δυτικός, - καθολικοί, ευσεβείς, 
ευσεβέστατοι (να του φιλήσω τα πόδια) - δεν µπορεί να πει αυτή την 
ευχή. ∆εν το διδάσκει η παράδοσή του. Γι' αυτό λέω αν µπορούσαµε 
να αποχτήσουµε αισθήσεις για να δεχόµαστε τη χάρη από τους 
αγίους τους µεγάλους, Βασιλείους, Γρηγορίους, Χρυσοστόµους, και 
στη συνέχεια τους «τσαγκάρηδες», τις µαµάδες, τις γιαγιάδες, τους 
παπούδες, τα απλά πλάσµατα! Αν µπορούσαµε να γίνουµε ικανοί και 
να φθάσουµε στο ύψος του ορθόδοξου λαού µας! Μπορούµε να 
ζήσουµε λαϊκά; Να µιλήσωµε λαϊκά; Τότε µιλήσαµε τη γλώσσα του 
Αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Γιατί «Αγιος Γρηγόριος Νύσσης» είναι ο 
λαός που λέει «να χαίρεσαι τον σταυρό σου» κι όχι «τα σέβη µου» ή 
ξέρω τι άλλο. Κι αν θέλετε, ο Παπαδιαµάντης, ο άγιος των 
γραµµάτων µας, τρεφόταν... από τις ακολουθίες, από τους αγίους κι 
από το λαό. Και το µεγαλείο του Παπαδιαµάντη είναι όταν καθόταν 
στο καφενείο στη Σκιάθο, δε θεωρούσε ότι κατά συγκατάβαση 
κάθεται µε χαµηλούς ανθρώπους, αλλά ένιωθε σαν µικρό παιδί κι 



ένιωθε τους άλλους µεγαλύτερους. 
Εσείς οι θεολόγοι δεν έρχεσθε σε επαφή µε γραφεία και µε 
γραφοµηχανές. Έρχεσθε σε επαφή µε τα παιδιά όλης της Ελλάδος. 
Και τί γίνεται; Μπαίνετε µέσα στην τάξη. Και λέτε «καληµέρα» στα 
παιδιά της Ελλάδος. Αν µπορείτε, να κάνετε υποµονή και να δεχθείτε 
αυτή την εµπειρία, ότι ο Χριστός νίκησε το θάνατο δια του θανάτου, 
και να πείτε αυτό στα παιδιά µε τη ζωή σας ολόκληρη. 
Επί πλέον έχετε την ευλογία να µη ζήτε όλοι στην Αθήνα. Κάποτε 
είπα σε κάτι παιδιά της επαρχίας: «έχετε την ευλογία νάσαστε 
ορθόδοξοι, νέοι κι όχι Αθηναίοι». Μεταξύ τους βρισκόταν ένας 
Αθηναίος. Μου λέει: «έχεις τίποτα µε τους Αθηναίους;» του απαντώ: 
«µε τους Αθηναίους δεν έχω τίποτε, έχω µε την Αθήνα». Η Αθήνα 
είναι απάνθρωπη και βασανίζει τους ανθρώπους. Εσείς έχετε την 
ευλογία να είστε θεολόγοι, ορθόδοξοι και νάσαστε και στην επαρχία. 
Γιατί και µεις πήραµε τα βουνά. Καταλάβατε; Λοιπόν εκεί µπορείτε να 
τραφείτε από τους αγίους και από τους «τσαγκάρηδες» για να 
βοηθήσετε όλον τον κόσµο. 
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