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1. Η θεραπευτική της κενοδοξίας
Περιγράφοντας την κενοδοξία, είδαµε, ότι αποτελεί ένα πάθος
ιδιαίτερα λεπτό, δύσκολο ν' αναγνωριστεί και ικανό να
περιβάλλεται πολλές µορφές και να επιτίθεται στον άνθρωπο
από πολλές πλευρές. Ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης τη θεωρεί ως την
πιο δύσκολη και επικίνδυνη απ’ όλες τις παγίδες.
Η θεραπευτική έναντι της συγκεκριµένης πνευµατικής νόσου
αποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι εξαρχής ιδιαίτερα λεπτή: και τόσο
περισσότερο µάλιστα, καθώς το πάθος τροφοδοτείται ακόµη και
απ’ όσα κάνουµε για να το πολεµήσουµε και ενισχύεται από
την ήττα και την καταστροφή του, όπως εξηγεί ο Αγιος Ιωάννης
Κασσιανός: Όλα τα κακά εξασθενούν µόλις κυριαρχήσουµε σ'
αυτά και όταν ηττηθούν αποδυναµώνονται µέρα µε τη µέρα
[...]. Η κενοδοξία, µόλις νικηθεί (από κάποιον), ανορθώνεται
και επανέρχεται για να τον πολεµήσει αγριότερα και ενώ τη
θεωρούµε αδύναµη και µισοπεθαµένη, αυτή µπροστά στο
κατώφλι του θανάτου αναλαµβάνει τις δυνάµεις της. Οι
υπόλοιπες κακίες προσβάλλουν γενικά µόνο όσους έχουν ήδη
νικηθεί όµως αυτή εδώ καταδιώκει σκληρότερα τους νικητές
της, και όσο δυναµικότερα την πιέζει και τη στριµώχνει
κάποιος, τόσο περισσότερο επωφελείται η κενοδοξία από την
έπαρση και την αλαζονία του νικητή της, ώστε να (του)
αντεπιτεθεί βιαιότερα. Έτσι η κενοδοξία εξαπατά ανελέητα
όσους δεν περιµένουν την επίθεσή της και δεν παίρνουν τα
µέτρα τους.
Εκείνος που αναλαµβάνει τη θεραπευτική της κενοδοξίας θα πρέπει
λοιπόν να δείχνει από την αρχή ως το τέλος µεγάλη πνευµατική
διάκριση και συνεχή νήψη και εγρήγορση (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΗΣ,
Επιστολή).
Η λεπτοµερής γνώση του πάθους, των πολλών µορφών του,
των ελιγµών και των παγίδων του αφενός, και η συνειδητοποίηση των τρόπων και των µεθόδων που θα µας επιτρέψουν να µαταιώσουµε τις πανουργίες του αφετέρου, συνιστούν εξαρχής θεµελιώδες στοιχείο της προφύλαξης και της

θεραπευτικής αυτό ακριβώς, οι Πατέρες κρίνουν ως απαραίτητο να
θέσουν στη διάθεση όσων προσέρχονται να µάθουν απ’ αυτούς για
το πάθος, όπως υπογραµµίζει ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός: Όπως οι
πιο έµπειροι ιατροί δεν ικανοποιούνται γενικά µε την ίαση των
παρόντων νοσηµάτων αλλά, µε τη σοφή πείρα τους, προγιγνώσκουν
τις επικείµενες νόσους και δρουν προληπτικά µε συνταγές και
φάρµακα σωτήρια, για τη ζωή και την υγεία, παρόµοια πράττουν και
οι αυθεντικοί ιατροί των ψυχών: µέσα από την πνευµατική έντευξη
[Σ.τ.µ.: Συνάντηση και συζήτηση] που λειτουργεί ως ένα ουράνιο
αντίδοτο, κατανικούν εκ των προτέρων τις ασθένειες της καρδίας
πριν αυτές εµφανιστούν και αποδεχόµενοι την ανάπτυξή τους µόνο
στο νου των νέων, τους αποκαλύπτουν και την αιτία των παθών που
τους απειλούν και τα φάρµακα που τους δίνουν την υγεία. Ενώ τους
παρουσιάζουν τις πλάνες και τις απάτες όλων των παθών, και
εκείνες που αφορούν στους αρχάριους και όσες αναφέρονται στους
ζηλωτές, οι νέοι διδάσκονται τα µυστικά των αγώνων τους, τους
οποίους βλέπουν σαν µέσα από καθρέφτη πληροφορούνται επίσης
τις αιτίες και τα φάρµακα των κακιών από τις οποίες κλονίζονται
και γνωρίζουν επιπλέον, πριν να εµφανιστούν, µε ποιο τρόπο πρέπει
να τους προειδοποιήσουν για τους µελλοντικούς αγώνες και πως να
τις αντιµετωπίσουν ως µαχητές.
Ο άνθρωπος θα κινητοποιηθεί να παλέψει εναντίον του
συγκεκριµένου πάθους, αν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους στους
οποίους τούτο τον εκθέτει. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι αυτός της
απώλειας όλων των ωφελειών που του έχουν πορίσει οι
θλίψεις και οι πόνοι που έχει µέχρι τότε υποστεί, καθώς και
του συνόλου των αρετών που έχει καταφέρει ν' αποκτήσει.
Απειλείται ακόµη να δει τελικά τον εαυτό του να εκµηδενίζεται
σύµφωνα µε το λόγο του Ψαλµωδού: «Ο Θεός διεσκόρπισεν οστά
ανθρωπαρέσκων» (Ψαλµ. 52, 6). Να µε ποιο τρόπο συµβάλλουν
στον αγώνα η νοερά προσευχή και ο φόβος της θείας κρίσης για
την παρούσα και τη µέλλουσα ζωή (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Οµιλία
(Συλλογή II)). Την κρίση τούτη αποκαλύπτει ειδικότερα και ο λόγος
του Χριστού: «Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται» (Λουκ. 14, 11 18,
14).
Ο άνθρωπος που επιθυµεί να νικήσει το συγκεκριµένο πάθος,
οφείλει ν' αναγνωρίσει τη µαταιότητα της ανθρώπινης,
εγκόσµιας και επίγειας δόξας, γιατί η κενοδοξία είναι η αναζήτηση
µιας τέτοιας δόξας. Πρέπει να κατανοήσει πόσο σαθρά είναι τα
θεµέλιά της και πόσο µηδαµινοί είναι οι στόχοι της, όπως πολλές
φορές υπογραµµίζουν οι Πατέρες (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
Εβραίοι-οµιλία Οµιλία εις το ρητόν «Μη φοβηθήτε» Ματθαίοςοµιλία Οµιλία-Ψαλµός). Ο θάνατος αποκαλύπτει όλο το µέτρο
της µαταιότητας και µηδαµινότητας των ανθρώπινων
πραγµάτων, που αποτελούν αντικείµενο του πάθους, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί την καθοριστική στιγµή που η κρίση του Θεού

σηµαίνεται στον άνθρωπο. Να γιατί η «µνήµη θανάτου» αποτελεί
ένα ακόµη δραστικό και αποτελεσµατικό όπλο εναντίον του
πάθους της κενοδοξίας (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ,
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Οµιλία (Συλλογή II)).
Με δεδοµένο ότι η κενοδοξία επιζητεί την τιµή, τη δόξα, τη
διασηµότητα, το να καταστεί το άτοµο κέντρο της προσοχής,
αρµόζει η παραίτηση απ' ό,τι είναι δυνατόν ν' αποτελεί πηγή ή
αιτία εκδήλωσής της. Πρέπει ν' αποφεύγεται ότι βρίσκεται
ολοφάνερα υπό την κυριαρχία της (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος)
και συνιστά αρνητικό παράδειγµα. Πρέπει ο άνθρωπος ν' αρνηθεί
για τον εαυτό του κάθε τιµητικό αξίωµα που του προσφέρουν
οι συνάνθρωποί του ιδιαίτερα εξαιτίας του γοήτρου ή της δύναµης
που παρέχει µια τέτοια ιδιότητα. Οφείλει ακόµη ν' αποκρούσει
κάθε διάκριση δεκτική, να ελκύσει το θαυµασµό, τον έπαινο ή
το εγκώµιο. Για ν' αντιµετωπίζεται η κενοδοξία ως επιθυµία του
ανθρώπου ν' αναγνωρίζεται και να τράβα την προσοχή, πρέπει
αυτός να απέχει από οτιδήποτε είναι δυνατό να τον κάνει
κέντρο της προσοχής, δηλαδή από λόγους, πράξεις και
συµπεριφορές (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,
Κλίµαξ). Όποιος επιθυµεί ν' απελευθερωθεί από την κενοδοξία
οφείλει να κάνει ότι µπορεί ώστε να γίνεται ή να παραµένει
αφανής και άσηµος µεταξύ των ανθρώπων (Πρβλ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Οµιλία (Συλλογή III), ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ,
Συλλογαί διάφοροι, αρµενική ΙΙ). Είναι δυνατόν επίσης να
συµβάλλουν στην προσπάθεια του, η επιλογή µιας ταπεινής
θέσης ή ιδιότητας, καθώς επίσης και η αναζήτηση της ησυχίας
(Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ).
Είδαµε ότι η κενοδοξία αφορά στην άνοδο όχι µόνο στα γήινα
«αγαθά» αλλά και στα πνευµατικά αγαθά, και στο δοξασµό
ενώπιον των άλλων ή του εαυτού του για την άσκηση και τις αρετές
του. Πρόκειται για τη λεπτότερη και φοβερότερη µορφή του
πάθους, που αδιάκοπα καιροφυλακτεί τον πνευµατικό
άνθρωπο. Πρέπει να καταπολεµηθεί µε πολλούς τρόπους.
Έναντι των άλλων ανθρώπων των οποίων η κενοδοξία προσδοκά το
θαυµασµό και το εγκώµιο, επιβάλλεται να κρύβει την άσκηση και
τις αρετές που έχει, καθώς και τις πράξεις που τις
φανερώνουν (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ματθαίος-οµιλία).
Με αυτή τη σηµασία ο Αγιος Μάξιµος γράφει: «Κενοδοξίαν αναιρεί η
κρυπτή εργασία». Και αλλού συµπληρώνει: «Ου µικρός αγών
κενοδοξίας απαλλαγήναι απαλλάττεται δε τις δια κρυπτής των
αρετών εργασίας [...]» (ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΓΗΣ, Αγάπης
εκατοντάς). Οφείλει κάποιος να επαγρυπνεί, ελέγχοντας µε
επιµέλεια τη συµπεριφορά και τους λόγους του, ώστε να µη
αφήσει να φανερωθεί τίποτε από την εσωτερική κατάστασή
του και να µη αποκαλύψει τίποτε από την πνευµατική ζωή

του. Γι' αυτό το λόγο ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ)
συµβουλεύει: «Γίνου σπουδαίος [Σ.τ.µ.: Ο δραστήριος, αυτός που
εργάζεται µε ζήλο] ψυχή, µηδόλως σώµατι τούτο εµφαίνων µη
σχήµατι [Σ.τ.µ.: Η όψη, το ύφος, οι κινήσεις] µη λόγω µη αινίγµατι
[Σ.τ.µ.: Νύξη, υπαινιγµός, υπονοούµενο]» «όπου δ' αν πορεύση,
την σεαυτού πολιτείαν αποκρύπτης». Αλλού γράφει: «Αρχή
ακενοδοξίας, φυλακή στόµατος». Τούτο συνεπάγεται πολύ
περισσότερο την άρνηση της διδασκαλίας των άλλων και ακόµη
του κηρύγµατος του θείου λόγου, όπως υπογραµµίζει ο Αγιος
Μακάριος ο Μέγας (Οµιλία (Συλλογή ΙΙ)): «Και ει από χάριτος λαλεί
[τις], και αναγκάζεται υπό τινος κηρύσσειν τον λόγον, αυτός οφείλει
αηδίζεσθαι [Σ.τ.µ.: Αποστρέφοµαι, επειδή αισθάνοµαι δυσφορία,
απέχθεια, αηδία] και φεύγειν ως από πυρός και αντιτάσσεσθαι τω
νω, ώστε επέχειν αυτόν, ίνα µη δια του λόγου αυτού ευρεθή
κενοδοξών». Και αναφέρει το παράδειγµα του Μωϋσή που,
κεκληµένος από τον ίδιο το Θεό να κηρύσσει το λόγο στο Ισραήλ,
«παρητήσατο λέγων ότι "ουκ ειµι ικανός λαλήσαι" (πρβλ. Έξοδ. 4,
10). Οµοίως και Ιερεµίας [...] παρητήσατο λέγων "νεώτερος ειµι και
ου δύναµαι" (πρβλ. Ιερεµ. 1, 6). Και ο Παύλος δέ φησιν "[...] ει
άκων [τούτο πράττω], οικονοµίαν πεπίστευµαι" (Α' Κορ. 9, 17)». Στα
Αποφθέγµατα συναντάµε αµέτρητα παραδείγµατα Πατέρων, οι οποίοι
αρνούνται να οµιλούν ή δεν απαντούν στα ζητήµατα που θέτουν
όσοι έρχονται να τους ερωτήσουν κάτι παρά µόνο αφού εκείνοι
επιµένουν επί πολύ και έντονα.
Όποιος θέλει να νικήσει την κενοδοξία οφείλει όχι µόνο να κρύβει τις
αρετές και τη σοφία του, αλλά ακόµη να µη κρύβει τα σφάλµατά
του από τους άλλους, µε την προϋπόθεση ωστόσο ότι τούτο
δεν θα τους προκαλέσει ζηµιά ή βλάβη. Στην προοπτική αυτή
κινούµενος ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) συµβουλεύει: «Μη
κρύπτε σην αισχύνην, [Σ.τ.µ.: Το ταπεινωτικό, ντροπιαστικό λάθος]
δια το δοκείν [Σ.τ.µ.: Με το πρόσχηµα] µη διδόναι πρόσκοµµα
[Σ.τ.µ.: Αιτία σκανδάλου] λοιπόν δε και προς το είδος [Σ.τ.µ.:
Ανάλογα µε τη φύση] του σφάλµατος ου τη αυτή εµπλάστρω
[Σ.τ.µ.: φάρµακο] ίσως χρήσασθαι δει». Γενικά, και αυτό είναι
βασικό φάρµακο εναντίον της κενοδοξίας, ο άνθρωπος
οφείλει ν' αποδέχεται τις ταπεινώσεις και ακόµη να επιζητεί
ότι είναι δεκτικό να του αποφέρει την περιφρόνηση. «Αρχή
ακενοδοξίας [...] ατιµίας [Σ.τ.µ.: Ως αρετή, το να δέχεται κάποιος
ύβρεις, ονειδισµούς, καταισχύνη και ταπεινώσεις] αγάπη», γράφει ο
Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ). Ένας Γέροντας λέγει: Αν ο
διάβολος έρχεται για να σε παρασύρει στην κενοδοξία, κάνε
κάτι ή τήρησε µια στάση µπροστά στους ανθρώπους ώστε να
σε περιφρονήσουν. Γιατί να το ξέρεις καλά, ο Σατανάς ποτέ
δεν λυπάται τόσο, όπως όταν ο άνθρωπος επιθυµεί την
ταπείνωση και την περιφρόνηση (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ,
Συλλογαί διάφοροι). Και ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ)
παρατηρεί ότι «χαίρει γαρ [ο Θεός] ορών ηµάς ατιµία

προστρέχοντας, ίνα την µαταίαν οίησιν θλίψωµεν και πλήξωµεν και
απολέσωµεν». Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι ορισµένοι ηγούµενοι ή
πνευµατικοί Πατέρες οδηγούν οι ίδιοι στην ταπείνωση όσους δεν το
κάνουν µόνοι τους µε σκοπό να τους θεραπεύσουν από την
κενοδοξία: «Επάν τινος [των αδελφών] ο ιατρός [Σ.τ.µ.: Ο Γέροντας
της Μονής] φιλενδείκτας [Σ.τ.µ.: Όσοι αγαπούν και επιδιώκουν την
επίδειξη] προς την των κοσµικών εν τη µονή επιδηµίαν εσηµειούτο,
τούτους εσχάταις ύβρεσι και διακονίας ατιµοτέραις περιέβαλλεν
εκείνων ενώπιον». Η εξουθένωση και ο ονειδισµός είναι επίσης
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό από τον ίδιο
το Θεό, όπως σηµειώνει και πάλι ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ):
«Πολλάκις ο Κύριος τους κενόδοξους δι' ατιµίας επισυµβαινούσης εις
ακενοδοξίαν κατέστησεν».
Ο άνθρωπος οφείλει να διακρίνει επίσης στις διάφορες ατιµίες
που υφίσταται (περιφρονήσεις, προσβολές κ.λπ.) τα φάρµακα
της θείας Πρόνοιας, και το πρόσωπο αυτού που τον πίκρανε,
τον έβλαψε, τον περιφρόνησε ή τον προσέβαλε σαν ένα ιατρό
που του φανέρωσε την αρρώστεια του και του προσέφερε τα
µέσα για να θεραπευτεί από την κενοδοξία. Έτσι ένας Πατέρας
συµβουλεύει: Αν κάποιος διατηρεί στη µνήµη του τη θύµιση
ενός αδελφού που τον έθλιψε, τον πλήγωσε ή τον χλεύασε,
οφείλει να τον θυµάται σαν ένα ιατρό σταλµένο από το Χριστό
και να τον θεωρεί ως ευεργέτη. Γιατί αν πικραίνεσαι κάτω από
αυτές τις περιστάσεις, άρρωστη είναι η ψυχή σου. Πραγµατικά
αν δεν ήσουν ασθενής δεν θα υπέφερες. Οφείλεις λοιπόν
ευχαριστίες στον αδελφό σου γιατί χάρη σ' αυτόν γνωρίζεις
την αρρώστια σου πρέπει να προσεύχεσαι γι' αυτόν και να
δέχεσαι ό,τι προέρχεται απ' αυτόν σαν φάρµακο σταλµένο
από τον Κύριο σε σένα. Αν, αντίθετα, θυµώσεις εναντίον του,
είναι σαν να έλεγες στον Ιησού: «∆εν θέλω να πάρω τα
φάρµακά σου, προτιµώ τη γάγγραινα που απλώνεται στις
πληγές µου» (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα). Και ακόµη
περισσότερο: Αν επιθυµείς να θεραπευτείς από τις φοβερές
τούτες πληγές της ψυχής, πρέπει ν' αντέξεις ότι σου ορίσει ο
γιατρός. Πραγµατικά, ο σωµατικά ασθενής δεν υποµένει
ευχάριστα τον ακρωτηριασµό ή τη λήψη καθαρτικού διατηρεί
ακόµη κακή ανάµνηση αυτών, εντούτοις πεπεισµένος ότι
δίχως αυτή την αγωγή δεν είναι δυνατόν να ελευθερωθεί από
την αρρώστια του, υποφέρει ότι του ορίσει ο γιατρός. Γνωρίζει
ότι µε µια µικρή ενόχληση θα απαλλαγεί από µια µακρόχρονη
νόσο. Όταν σε προσβάλλουν ή σε αδικούν, το καυστικό
φάρµακο του Ιησού, σε απελευθερώνει από την κενοδοξία. Σε
ό,τι τον αφορά ο ίδιος παρατηρεί: ∆εν ανταποδίδω κατηγορίες σ'
όσους µε µέµφονται, ευεργέτες µου τους αποκαλώ και δεν
διώχνω τον ιατρό των ψυχών που παρέχει φάρµακο
ταπείνωσης στην ακάθαρτη και υπερήφανη ψυχή µου.
Ο άνθρωπος που θεραπεύεται από την κενοδοξία εµφανίζει

συγκεκριµένες ενδείξεις: δεν δοκιµάζει πόνο όταν ταπεινώνεται δηµοσίως (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ), δεν
διατηρεί µνησικακία εναντίον εκείνου που τον προσέβαλε, τον
περιφρόνησε, τον εξύβρισε, που τον κακολόγησε ή
εξακολουθεί να τον κακολογεί (Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,
Αγάπης εκατοντάς). Αντίθετα τον ευχαριστεί ωσάν να επρόκειτο
για ευεργέτη του, σύµφωνα µε το παράδειγµα του Γέροντα που
αναφέρθηκε προηγουµένως. Στην προοπτική τούτη είναι δυνατόν να
κατανοηθεί η διαβεβαίωση του Αγίου Μαξίµου (Αγάπης εκατοντάς):
«Η εις τον πλησίον [αγάπη] [...] ποιεί καταφρονείν δόξης».
Στο µέτρο που ο άνθρωπος αναζητεί την κοσµική δόξα, το
θαυµασµό ή έστω και την εκτίµηση των άλλων, η αποδοχή ή
ακόµη και η εκζήτηση των ταπεινώσεων τον θεραπεύει από
την κενοδοξία. Η τελευταία αποτελεί επίσης πάθος στα
πλαίσια
του
οποίου
ο
άνθρωπος
αυτοεκτιµάται,
αυτοθαυµάζεται, αυτοβραβεύεται και αυτοδοξάζεται στα µάτια
του. Για να την καταπολεµήσει στο συγκεκριµένο επίπεδο, ο
άνθρωπος οφείλει πρωτίστως ν' αγνοεί την άσκηση και τις
αρετές του και να κρύβει από τα µάτια του ό,τι καλό έχει και
ό,τι αγαθό πράττει. Ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος επισηµαίνει
ότι ο Χριστός «[...] καθαψάµενος αυτών [Σ.τ.µ.: Των κενοδόξων]
[...] διορθούται πάλιν την τα τοιαύτα νοσούσαν γνώµην
[κελεύων]:"[...] µη γνώτω [...] η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου"
(Ματθ. 6, 3)» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ματθαίος-οµιλία).
Αφότου ο άνθρωπος έχει επιτελέσει πλήρως το θέληµα του Θεού,
όφειλε σύµφωνα µε την εντολή του Χριστού (Λουκ. 17, 10), να
θεωρεί τον εαυτό του ως αχρείο δούλο, που δεν έχει πράξει
τίποτε περισσότερο από εκείνα που έπρεπε να κάνει: η
τοποθέτηση αυτή αποτελεί ένα ακόµη τρόπο αποφυγής της
κενοδοξίας (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι),
σύµφωνα µε τους Πατέρες.
Προηγείται όµως τούτων, η υποχρέωση του ανθρώπου να δοκιµάζει
τη συνείδησή του και να εξετάζει σε ποιο βαθµό απέχει από
την επιτέλεση όλων των εντολών (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι). Προηγείται επιπλέον και η
ανάµνηση των αµαρτιών του και το πένθος γι' αυτές έτσι θα
υποτάξει την κενοδοξία τόσο σε σχέση µε τον εαυτό του όσο
και σε σχέση µε το συνάνθρωπό του. «Εάν εννοώµεν συνεχώς τα
ηµαρτηµένα ηµίν, ουδέν ηµάς επάραι των έξωθεν δυνήσεται, ου
πλούτος, ου δυναστεία, ουκ αρχή, ου τιµή, αλλά καν εις αυτό το
όχηµα το βασιλικόν καθίσωµεν, στενάξοµεν πικρόν», επισηµαίνει ο
Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος (Εβραίοι-οµιλία). Και ο Αγιος Ιωάννης
Σιναΐτης (Κλίµαξ) συµβουλεύει: «Όταν οι επαινέται [...], επαινείν
ηµάς άρξωνται, του πλήθους των ανοµιών ηµών κατά νουν
συντόµως µνηµονεύσωµεν, και ευρήσοµεν εαυτούς αναξίους των
λεγοµένων ή πραττοµένων».

Ας σηµειώσουµε λοιπόν την καθοριστική σηµασία που έχει η
προσευχή για τη θεραπεία της κενοδοξίας (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς)
όπως και κάθε άλλου πάθους. Μέσω της προσευχής ο άνθρωπος
δέχεται τη βοήθεια του Θεού χωρίς την οποία είναι ανίσχυρος
να νικήσει το οποιοδήποτε πάθος. Στην περίπτωση όµως της
κενοδοξίας λαµβάνει και την απαραίτητη γι' αυτόν διάκριση, ώστε
να εξουδετερώσει όλες τις παγίδες που το πάθος απλώνει στην
πορεία του. Η προσευχή, του επιτρέπει εξίσου ν’ αποχωριστεί
από τον κόσµο αυτό, - ο οποίος είναι αντικείµενο της
κενοδοξίας -, και να προσκολληθεί στο Θεό. Του δίνει
επιπλέον τη δυνατότητα να Τον δοξολογεί, αναγνωρίζοντας ότι
«Αυτώ πρέπει πάσα δόξα, τιµή και προσκύνησις».
Έχουµε επισηµάνει ότι η ανθρώπινη και η θεία δόξα είναι
ανταγωνιστικές και η µία αποκλείει την άλλη. Ο άνθρωπος
οφείλει να απαρνηθεί την κάθε ανθρώπινη δόξα, ώστε να
προσεγγίσει τη θεία δόξα, που αποτελεί τον προορισµό της
φύσης του. Όσο παραµένει προσκολληµένος στην εγκόσµια
δόξα, δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να ευφρανθεί την ουράνια
δόξα. «Ώσπερ ου τίκτει πυρ χιόνα, ούτως ουδέ ο την ενταύθα ζητών
τιµήν, της εκεί απολαύσεται», σηµειώνει ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης
(Κλίµαξ). Γι’ αυτό το λόγο η ταπεινοφροσύνη συνιστά την
απολύτως αναγκαία οδό, την καθοριστική προϋπόθεση ώστε
να κοινωνεί ο άνθρωπος της θείας δόξας. Με αυτή την έννοια,
ένας Γέροντας συµβουλεύει: Αν θέλεις να γνωριστείς από το Θεό, ν'
αγνοηθείς από τους ανθρώπους (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ,
Συλλογαί διάφοροι, αρµενική ΙΙ). Είδαµε ότι ο άνθρωπος τείνει εκ
φύσεως προς τη δόξα όµως η δόξα του Θεού είναι η µόνη
που του αρµόζει πραγµατικά. Οφείλει έτσι να δοξάζεται
αποκλειστικά εν τω Θεώ, σύµφωνα µε το λόγο του Αποστόλου
Παύλου: «Ηµείς [...] καυχώµενοι εν Χριστώ Ιησού και ουκ εν σαρκί
πεποιθότες» (Φιλιπ. 3, 3) και την υπόσχεση του Θεού: «Τους
δοξάζοντάς µε δοξάσω» (Α' Βασιλ. 2, 30). Την αναζήτηση της
«κατά την σάρκα καυχήσεως» (πρβλ. Β' Κορ. 11, 18) οφείλει
να την αντικαταστήσει µε την εκζήτηση «της δόξης της παρά
του µόνου Θεού» (πρβλ. Ιωάν. 5, 44). Έτσι ο Ωριγένης (Περί
ευχής) συµβουλεύει: «∆έον δε [...] πάσης της παρά ανθρώπων
δόξης [...] καταφρονείν και ζητείν την κυρίαν δόξαν και αληθή την
από του µόνου τον της δόξης άξιον πρεπόντως εαυτώ υπέρ την αξίαν
του δοξαζοµένου δοξάζοντος».
Όσο περισσότερο τείνει ο άνθρωπος στη θεία δόξα, τόσο
περισσότερο αδιαφορεί για την ανθρώπινη. Να γιατί η αγάπη
του Θεού και της δόξας Του εµφανίζεται ως µέσο απελευθέρωσης της ψυχής από την κενοδοξία. Συµβουλεύει σχετικά ο
Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ): «Της άνω δόξης σπουδάσωµεν

γεύσασθαι
εκείνης
γαρ
γευσάµενος
πάσης
της
επιγείου
καταφρονήσει».
∆εν στερείται αλήθειας η διαπίστωση ότι η ταπεινοφροσύνη
αποτελεί το ειδικό αντίδοτο της κενοδοξίας. Έτσι ο Αγιος
∆ωρόθεος Γάζης (∆ιδασκαλία) γράφει: «Ο Χριστός εστιν ο ιατρός
των ψυχών ηµών, και πάντα γινώσκει και αρµόδιον εκάστω πάθει
παρέχει το φάρµακον οίον τι λέγω Τη κενοδοξία τας περί
ταπεινοφροσύνης εντολάς». Την ίδια συµβουλή δίνει και ο Αγιος
Ιωάννης Κασσιανός ιδιαίτερα ως προς την κενοδοξία: Εφαρµόστε
λοιπόν στο µέλος ή στο τµήµα της ψυχής σας, που είπαµε ότι είναι
καίρια πληγωµένο, το φάρµακο της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Ο
Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) γράφει: «Όταν µεν γαρ εν ηµίν ο
της οσίας ταύτης [αµπέλου] [Σ.τ.µ.: Ο συγγραφέας της Κλίµακος
αναφέρεται στην ταπεινοφροσύνη] επανθείν άρξηται βότρυς,
µισούµεν ευθέως [...] πάσαν ανθρωπίνην δόξαν και ευφηµίαν». Και
ο Αγιος Μάξιµος (Αγάπης εκατοντάς) λέγει: «Η ταπείνωσις [...]
κενοδοξίας τον νουν ελευθεροί». Θα δούµε στη συνέχεια ότι πολλοί
από τους τρόπους που συνιστούν οι Πατέρες στον αγώνα εναντίον
της κενοδοξίας είναι ταυτόχρονα και µέσα που προτείνουν για την
απόκτηση της ταπεινοφροσύνης.

2. Η θεραπευτική της υπερηφανίας
Εξετάζοντας την κενοδοξία και την υπερηφανία, είδαµε ότι τα πάθη
αυτά βρίσκονται τόσο κοντά µεταξύ τους, ώστε ορισµένοι Πατέρες
δεν θεωρούν απαραίτητο να εξετάζονται χωριστά. Από την πλευρά
µας, ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων Πατέρων, θεωρήσαµε ότι
θα ήταν χρήσιµο να τις διακρίνουµε και να παρουσιάσουµε τα ειδικά
χαρακτηριστικά της καθεµιάς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα εξετάσουµε
επίσης χωριστά και τη θεραπευτική τους. Η εγγύτητά τους όµως θα
καταστήσει αναπόφευκτες ορισµένες επικαλύψεις και συνεπώς
κάποιες επαναλήψεις.
Η θεραπευτική της υπερηφανίας, όπως και αυτή της κενοδοξίας, έχει
ως αναγκαία προϋπόθεση τη λεπτοµερή γνώση του πάθους,
µολονότι η υπερηφανία δεν είναι τόσο λεπτή, πολύµορφη και
απατηλή όπως η κενοδοξία. Επίσης ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός, που
θεωρεί τη νοσολογία ως ουσιαστικό στοιχείο της θεραπευτικής του
πάθους, υπογραµµίζει ως προς την υπερηφανία ότι είναι σηµαντικό
επιπρόσθετο στοιχείο η γνώση της αιτιολογίας: θα µάθουµε πως ν'
αποφεύγουµε το επίφοβο δηλητήριο της αρρώστιας τούτης
αναζητώντας την αιτία και την αρχή της. Αν καταρχήν δεν
αναζητήσουµε µε λεπτοµερή έρευνα τις αρχές και τις αιτίες των
νόσων, ούτε αυτές θα µπορέσουν ποτέ να θεραπευτούν πραγµατικά
ούτε ν' ανακαλυφθούν τα φάρµακα για την αντιµετώπιση των
διαταραχών της υγείας.

Η γενική γνώση της ασθένειας δίνει σε κάθε περίπτωση τη
δυνατότητα στον άνθρωπο να εντοπίζει µέσα του το συγκεκριµένο
πάθος όσο κι αν αυτό έχει την ικανότητα να περνά απαρατήρητο ή
να λησµονείται. Ένας τέτοιος εντοπισµός αποτελεί σαφέστατα µία
από τις προϋποθέσεις της θεραπευτικής, δεδοµένου ότι όποιος δεν
νιώθει άρρωστος δεν αναζητεί την θεραπεία. Ο Αγιος Ιωάννης
Σιναΐτης παρατηρεί τα εξής για όσους είναι τυφλωµένοι σε τέτοιο
βαθµό, ώστε να µη συνειδητοποιούν την υπερηφανία που τους
κυριεύει: «Ίσως καν ούτως έσται τοις νοσούσι µικρά τις σωτηρίας
ελπίς» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ).
Νήψη και διάκριση επιτρέπουν την αναγνώριση της νόσου από τις
πρώτες εκδηλώσεις της και την αποφυγή της εξάπλωσής της, ώστε
να µη καταστεί σχεδόν ανίατη. Έτσι ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός
γράφει: Θα µπορέσουµε να παραµείνουµε εντελώς αλώβητοι από τη
θανάσιµη αυτή αρρώστια, αν δεν προσδοκούµε ότι στην
επαγρύπνησή µας, έχουµε ήδη ενισχυθεί από τις φοβερές επιδροµές
και επιθέσεις της απαιτείται αντίθετα σοφή και συνετή διάκριση για
να δρα προληπτικά, που θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε
εµπροσθοφυλακή της νήψης. Όσο η νόσος συγκρατείται σε
συγκεκριµένα όρια, η θεραπευτική του πάθους παραµένει
προσιτή στις ανθρώπινες προσπάθειες, που οφείλουν εποµένως
ν' ασκούνται σε περισσότερες κατευθύνσεις.
Ας γνωρίζουµε ότι εξ αιτίας της υπερηφανίας, όπως και της
κενοδοξίας, όλες οι προσπάθειές µας, οι παρούσες και οι
παρελθούσες, αποβαίνουν µάταιες και ότι οι αρετές που ενδεχοµένως
έχουµε, χάνουν όλη την αξία τους. Έτσι θα έχουµε συνείδηση της
αυστηρότητας της θείας κρίσης για τους υπερήφανους, της
στέρησης της χάρης, των θλίψεων και των πόνων που
απορρέουν από το πάθος. Και η συνειδητοποίηση όλων αυτών των
στοιχείων µπορεί να συµβάλλει στη νίκη εναντίον της υπερηφανίας
(Βλ. για παράδειγµα ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Β' Θεσσαλονικείςοµιλία). Γι’ αυτό το λόγο στο ερώτηµα «πώς θεραπεύεται ο
υπερήφανος;» ο Μέγας Βασίλειος (Όροι κατ' επιτοµήν) απαντά:
«Εάν πιστεύση τω κρίµατι [Σ.τ.µ.: Στο λόγο, στο ρήµα] του
ειπόντος: «Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι
χάριν» (Ιακ. 4, 6)», δηλαδή «αν τις φοβηθή το κρίµα της
υπερηφανίας». Ο ίδιος ο Χριστός δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην
επισήµανση των αρνητικών συνεπειών της υπερηφανίας του (πρβλ.
Λουκ. 18, 9-14).
Όπως όµως παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, ο φόβος του Θεού δεν
είναι επαρκής για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου.
Καθώς υπερηφανία σηµαίνει αυτοΰψωση και αυτοέπαρση ως
προς τους συνανθρώπους και το Θεό, δεν θα µπορέσει
κάποιος να θεραπευτεί από την αρρώστια παρά µόνο αν
αφανίσει την έξη του πάθους και αυτό µπορεί να το πετύχει
µε τη βαθµιαία αποκοπή από τη στάση και τη νοοτροπία που

χαρακτηρίζει την υπερηφανία. Γεγονός που συνεπάγεται
αφενός µεν την επίδειξη συνεχούς εσωτερικής νήψης
αφετέρου δε την αποφυγή συναναστροφής µε ανθρώπους
που βρίσκονται φανερά υπό την κυριαρχία του συγκεκριµένου πάθους. Γι' αυτό το λόγο ο Μέγας Βασίλειος συµπληρώνει την
απάντησή του (στο προηγούµενο ερώτηµα) ως εξής: «Ου δύναται
θεραπευθήναι το πάθος, εάν µη αναχωρήση των της υπεροχής
επιτηδευµάτων απάντων ως ου δύναται αποµαθείν διάλεκτον ή
οιανδήποτε τέχνην, µη τελείως αναχωρήσας ου µόνον του ποιείν, ή
λαλείν τι κατ' εκείνην την τέχνην, αλλά και του ακούειν των
λαλούντων, και βλέπειν τους ποιούντας».
Η θεώρηση της µαταιότητας και της µηδαµινής αξίας των
πραγµάτων στις οποίες ο άνθρωπος θεµελιώνει την ανωτερότητά του, -µέσα από το πάθος του-, συµβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή: [Σ.τ.µ.: Της θεραπευτικής αντιµετώπισης του
πάθους δια του αφανισµού της έξης]. Σ' αυτά τα πράγµατα
εντάσσονται
η
αστάθεια
όλων
των
ανθρωπίνων,
η
παροδικότητα του πλούτου και της ισχύος, η αδυναµία και η
ευπάθεια του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος στον κόσµο τούτο
είναι επιρρεπής στην αρρώστια, τα γηρατειά και το θάνατο και
χωρίς το Θεό είναι απλώς «γη και σποδός, σκιά και καπνός»
(Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Πράξεις-οµιλία Β' Θεσσαλονικείςοµιλία Ησαϊας-οµιλία Ιωάννης-οµιλία).
Η υπερηφανία µεταφράζεται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές και
στάσεις: την αλαζονεία, την αυταρέσκεια, τον κοµπασµό, την
παρρησία, [Σ.τ.µ.: Στην αρνητική εκδοχή της] τη δοκησισοφία,
την εµπιστοσύνη στην κρίση του, τη βεβαιότητα ότι έχει δίκιο,
τη µανία της αυτοδικαίωσης, το πνεύµα αντιλογίας, τη
βούληση να διδάσκει και να διατάζει, την άρνηση της
υπακοής. Αγωνιζόµενος ν' ακολουθήσει τις αντίθετες στάσεις, θα
µπορέσει στο συγκεκριµένο επίπεδο ο άνθρωπος να πολεµήσει την
υπερηφανία: Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται το µίσος του ιδίου
θελήµατος, ή µη εµπιστοσύνη στην κρίση του (Πρβλ.
∆ΩΡΟΘΕΟΣ
ΓΑΖΗΣ,
∆ιδασκαλία),
η
εγκατάλειψη
της
αυταρέσκειας, η αυτοµεµψία (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ), η
άρνηση της αντιλογίας, η µη αποδοχή του «διδάσκειν και
διατάσσειν».
Οι
συγκεκριµένες
επιλογές
συµπεριφοράς
πραγµατώνονται µε την υπακοή (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ)
στον πνευµατικό Πατέρα και δίνουν στον άνθρωπο τη
δυνατότητα, όπως λέγει ο Αγιος ∆ωρόθεος Γάζης (∆ιδασκαλία),
«αναλαβέσθαι εαυτόν και επανελθείν εις το κατά φύσιν».
Η πρώτη µορφή της υπερηφανίας συνίσταται στη θεώρηση
του ανθρώπου ως ανώτερου σε σχέση µε όλους τους άλλους ή
τουλάχιστον σε σχέση µε ορισµένους από αυτούς, και στην
περιφρόνησή τους. Για την αποφυγή της οφείλει να δώσει
ιδιαίτερη σηµασία πρωτίστως στην παρατήρηση των σηµείων

στα οποία οι συνάνθρωποί του υπερέχουν έναντι αυτού, στην
άρνηση εντοπισµού των λαθών τους και στην αξιολόγηση της
ποιότητας του χαρακτήρα τους (Βλ. για παράδειγµα ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Β' Θεσσαλονικείς-οµιλία). Κυρίως µε αυτή τη
σηµασία µπορεί κάποιος να συνοµολογήσει µε τον Αγιο Μάξιµο
(Αγάπης εκατοντάς) ότι «η αγάπη [...] ανατρέπει την οίησιν». Ο
άνθρωπος έχει καθήκον να φθάσει µέχρι του σηµείου να θεωρήσει τον εαυτό του κατώτερο όλων, όπως διδάσκει ο Αγιος
∆ωρόθεος Γάζης (∆ιδασκαλία): «Το µεν γαρ είναι υποκάτω πάντων
[...] αντίκειται τη πρώτη υπερηφανία. Πώς γαρ δύναται έχειν εαυτόν
µείζονα του αδελφού αυτού ή επαρθήναι έν τινι ή µέµψασθαι ή
εξουδενώσαί τινα, ο έχων εαυτόν υποκάτω πάντων;».
Η µνήµη των παραπτωµάτων του συντελεί στην εξαφάνιση
του αισθήµατος ανωτερότητας που τον διακατέχει, καθώς του
αποκαλύπτει την πνευµατική του ένδεια [Η µνήµη των
παραπτωµάτων είναι ένα από τα κύρια φάρµακα που εισηγείται ο
Ευάγριος για την αντιµετώπιση της υπερηφανίας (πρβλ. Λόγος
πρακτικός)]. Και η υπερηφανία του ελαττώνεται τόσο
περισσότερο όσο η συνείδηση της αµαρτωλότητάς του
συνοδεύεται από την κατάνυξη και την αυτοµεµψία (Πρβλ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ).
Η αποδοχή και η συγκατάθεση, και µάλιστα η αναζήτηση των
ταπεινώσεων σε διάφορες µορφές συµβάλλει εξίσου στη
θεραπεία του πάθους. Ο Αγιος ∆ωρόθεος Γάζης (Επιστολή)
γράφει: «Πίστευε ότι φάρµακα εστιν ιατρικά της υπερηφανίας
της ψυχής σου αι ατιµίαι και αι ύβρεις, και υπερεύχου των
λοιδωρούντων σε ως ιατρών αληθινών».
Το να ζει κάποιος αγνοηµένος από τους ανθρώπους, τον
βοηθά στην αντιµετώπιση της εξωτερικής µορφής της υπερηφανίας [Σ.τ.µ.: Αυτής που εκδηλώνεται και γίνεται αντιληπτή από
τους άλλους], όπως υπογραµµίζει ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης
(Κλίµαξ):
«Υπερηφανίαν
ορωµένην
ιάσαντο
σκυθρωπαί
καταστάσεις».
Στην καταπολέµηση της νόσου συνεισφέρει επίσης και ο έµπονος
και ταπεινός τρόπος ζωής. Στο κεφάλαιο που πραγµατευόταν τη
σωµατική άσκηση, είδαµε αληθινά ότι, σε κάποιο βαθµό, η ψυχή
επηρεάζεται από τις ενέργειες ή την κατάσταση του σώµατος
και γενικότερα, ότι οι συνθήκες της σωµατικής υπόστασης του
ανθρώπου έχουν ορισµένη επίπτωση στην εσωτερική
κατάστασή του. Οι σωµατικοί κόποι και οι διάφορες
δοκιµασίες, στους οποίους ενδεχοµένως ο άνθρωπος
παραδίδει το σώµα του, τον καθαρίζουν από το πάθος στο
µέτρο που τον οδηγούν στη διαπίστωση της αδυναµίας και της
ευπάθειάς του µε τον τρόπο αυτό µειώνουν την πλάνη της

αυτάρκειας που συνδέεται µε την υπερηφανία.
Στο βαθµό που η υπερηφανία συνίσταται στην έπαρση για τα
φυσικά προσόντα που διαθέτει, το φάρµακο είναι η αναγνώριση ότι κάθε αγαθό προέρχεται από το Θεό και όλες οι
αρετές έχουν την πηγή τους στο ∆ηµιουργό της φύσης µας.
Στο σηµείο αυτό αρµόζει ν' αναλογιστούµε το λόγο του Αποστόλου
Παύλου: «Τίς γαρ σε διακρίνει; τί δε έχεις ο ουκ έλαβες; ει δε
και έλαβες, τί καυχάσαι ως µη λαβών;» (Α' Κορ. 4, 7). Στην
προοπτική αυτή κινείται και ο Ευάγριος (Πνεύµατα πονηρίας) που
επισηµαίνει για τον υπερήφανο: «Κτίσµα θεού ει, µη αθέτει [Σ.τ.µ.:
Να µη απαρνείσαι, να µη απορρίπτεις, να µη αποκηρύσσεις] τον
Κτίσαντα». Και ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) λέγει: «Τα µετά
γέννησιν ο Θεός εχαρίσατο, ώσπερ και την γέννησιν». Ο ίδιος
παρατηρεί: «Εάν µηκέτι ο λογισµός εν τοις φυσικοίς εναβρύνηται,
[Σ.τ.µ.: Καυχώµαι, ευρίσκω ευχαρίστηση, καµαρώνω] αρχής υγείας
τούτο τεκµήριον».
Για τον πνευµατικό άνθρωπο όµως, η υπερηφανία συνίσταται
ιδιαίτερα στην έπαρση εξαιτίας των αρετών του. Στην
περίπτωση αυτή φάρµακο αποτελεί η µνήµη των αµαρτιών
του, που ήδη έχει γίνει για την πρώτη µορφή του πάθους. Και αν
ακόµη υποθέσουµε ότι οι συγκεκριµένες αρετές είναι πραγµατικές,
όποιος φέρεται έτσι θ' αποκτήσει εύκολα συνείδηση της
µετριότητάς του µε αποτέλεσµα να περιορίσει το πάθος,
ατενίζοντας την τελειότητα των αγίων (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ). Σ' αυτό θα βοηθήσει η
συχνή και προσεκτική ανάγνωση των Βίων των Πατέρων.
Ωστόσο, το ουσιαστικό φάρµακο συνιστά η παραδοχή και
αναγνώριση ότι «πάσα δόσις αγαθή και παν δώρηµα τέλειον άνωθέν
εστι καταβαίνον από του Πατρός των φώτων» (Ιακ. 1, 17) και η
απόδοση στο Θεό οποιουδήποτε καλού έργου, όλων των
αρετών που ενδεχοµένως διαθέτει κάποιος και του συνόλου
των αγαθών πράξεων και λογισµών, που απορρέουν από
αυτές (Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς). Στο
σηµείο αυτό αρµόζει να στοχαστούµε το λόγο του Αποστόλου που
αναφέρθηκε προηγουµένως, όπως συµβουλεύει ο Αγιος Ιωάννης
Σιναΐτης (Κλίµαξ), παραφράζοντάς τον ελαφρώς: «Τί γαρ έχεις ο
ουκ έλαβες δωρεάν ή εκ Θεού ή εξ ετέρων συνεργίας τε και
ευχής;». Ο Ευάγριος (Πνεύµατα πονηρίας) επισηµαίνει παρόµοια:
«Ουδέν έχεις, ο µη παρά Θεού έλαβες [...]. Επίγνωθι τον δεδωκότα
και µη επαίρου πολύ [...]. Βοηθή παρά Θεού, µη αρνού τον
ευεργέτην». Και ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός διδάσκει ότι θα
µπορέσουµε ν' αποφύγουµε το δίχτυ τούτο που απλώνεται µπροστά
µας, από το πνεύµα της πονηρίας µε δόλιο τρόπο αν, για καθεµιά
από τις αρετές που νοµίζουµε ότι έχουµε προοδεύσει, επαναλάβουµε
το λόγο του Αποστόλου: «Ουκ εγώ δε, αλλ' η χάρις του Θεού η

συν εµοί» και: «Χάριτι Θεού ειµι ο ειµι» (Α' Κορ. 15, 10). Οι ίδιες
οι δυνάµεις [Σ.τ.µ.: Ισοδύναµα: οι ικανότητες, τα χαρίσµατα] µε τις
οποίες γίνεται µέσα µας η άσκηση και εφαρµόζονται οι εντολές,
πρέπει ν' αποδίδονται στο Θεό. Και ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης
(Κλίµαξ) γράφει ειρωνικά: «Όσας εκτός του νοός αρετάς
κατώρθωκας, αύται και µόναι σαι τυγχάνουσι: τον γαρ νουν ο Θεός
εδωρήσατο. Όσα εκτός του σώµατος επεδείξω άθλα, εκ µόνης της
σης σπουδής γεγόνασι το γαρ σώµα ου σον, αλλά Θεού ποίηµα».
Και οι δυνάµεις µε τις οποίες οι ικανότητές µας ενεργοποιούνται, το
ίδιο κίνητρο όλων των ενεργειών µας, έχουν την πρώτη πηγή
[Σ.τ.µ.: Και την αναφορά τους] τους στο Θεό σύµφωνα µε τη
διδασκαλία του Αποστόλου: «Ο Θεός γαρ εστιν ο ενεργών εν υµίν
και το θέλειν και ενεργείν υπέρ της ευδοκίας» (Φιλιπ. 2, 13).
Το περιεχόµενο του φαρµάκου είναι το εξής: α) κάθε
πνευµατική πρόοδος που επιτεύχθηκε οφείλεται στο Θεό, β) η
συναίσθηση ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού είµαστε ανάξιοι
και ανίκανοι να πράξουµε οποιοδήποτε αγαθό και να διατηρήσουµε όσα πνευµατικά αγαθά έχουµε ενδεχοµένως
αποκτήσει (Πρβλ. ΕΥΑΓΡΙΟΣ, Λόγος πρακτικός, Πνεύµατα
πονηρίας), γ) η πίστη ότι οι προσπάθειες και οι κόποι µας, αν
είναι απαραίτητοι, δεν αρκούν µε κανένα τρόπο για να λάβουµε οτιδήποτε, καθώς καθετί µας παρέχεται από το Θεό,
χωρίς τη χάρη του Οποίου καταλήγουµε σε πλήρη αδυναµία,
δ) η διαρκής συνείδηση ότι τούτο «ου του θέλοντος ουδέ του
τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού» (Ρωµ. 9, 16) και ότι
«εάν µη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις µάτην εκοπίασαν οι
οικοδοµούντες εάν µη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις µάτην
ηγρύπνησεν ο φυλάσσων» (Ψαλµ. 126, 1). Ο Αγιος Ιωάννης
Κασσιανός διδάσκει ότι για καθεµιά από τις πράξεις µας πρέπει
όχι µόνο να αισθανόµαστε αλλά ν' αναγνωρίζουµε: «Ου δύναµαι
εγώ ποιείν απ' εµαυτού ουδέν. [...]. Και ο Πατήρ ο εν εµοί
µένων, αυτός ποιεί τα έργα» (Ιωάν. 5, 30 14, 10). ε) Η
συνειδητοποίηση ότι χωρίς τη βοήθεια και την προστασία του
Θεού θα διαλυθούµε από τις δυνάµεις του κακού και θα
παραδοθούµε υπό το βάρος των επανειληµµένων επιθέσεων
των πνευµατικών εχθρών µας (Πρβλ. ΕΥΑΓΡΙΟΣ, Λόγος
πρακτικός). Ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός συµβουλεύει: Ας µάθουµε,
αισθανόµενοι την αδυναµία µας και τη βοήθειά Του σε κάθε
ενέργειά µας, να διακηρύσσουµε καθηµερινά: «Ωσθείς ανετράπην
του πεσείν, και ο Κύριος αντελάβετό µου ισχύς µου και ύµνησίς µου
ο Κύριος και εγένετό µοι εις σωτηρίαν» (Ψαλµ. 117, 13-14)».
Η προσευχή, και ειδικότερα η συνεχής προσευχή, συνιστά
θεµελιώδους σηµασίας φάρµακο έναντι της υπερηφανίας, στο
βαθµό που ο άνθρωπος, όταν προσεύχεται, εκζητεί τη
βοήθεια, τη συµπαράσταση και την προστασία του Θεού.

Συνεπώς έχει τη συνείδηση ότι, αυτό που λαµβάνει ως απάντηση στην προσευχή του, έρχεται ως δωρεά του Θεού και
άρα δεν πρέπει ν' αποδίδεται στις δικές του δυνάµεις ή τα τάλαντα. Η ευχαριστιακή προσευχή του παρέχει επίσης τη δυνατότητα, να νικήσει το πάθος, στο µέτρο που µ' αυτή ο
άνθρωπος,
αν
την
κάνει
µε
«συντετριµµένην
και
τεταπεινωµένην καρδίαν» και όχι µε φαρισαϊκό τρόπο,
αναγνωρίζει αµέσως το Θεό και όχι τον εαυτό του ως αρχή και
τέλος των αγαθών που έχει και δεν υψηλοφρονεί τότε ως
ανάξιος διαχειριστής τους. Αυτό ακριβώς επεξηγεί ο Αγιος
∆ωρόθεος Γάζης (∆ιδασκαλία): «Το εύχεσθαι δια παντός» [Σ.τ.µ.: Η
αδιάλειπτη προσευχή] αντίκειται [Σ.τ.µ.: Καταπολεµεί] «τη δευτέρα
υπερηφανία. [...] Και ο διαπαντός δεόµενος του Θεού, ει τι δ' αν
αξιωθή κατορθώσαι, οίδε πόθεν κατώρθωσε, και ου δύναται
επαρθήναι ουδέ επιγράψαι τη ιδία δυνάµει, αλλά τω Θεώ επιγράφει
παν κατόρθωµα και αυτώ αεί ευχαριστεί και αυτόν αεί παρακαλεί,
τρέµων µη εκπέση της τοιαύτης βοηθείας, και φανερωθεί η ασθένεια
και η αδυναµία αυτού». Βεβαίως όµως, επιπρόσθετα η προσευχή
τον παραπέµπει στη βοήθεια του Θεού για τη θεραπεία του
ιδίου του πάθους της υπερηφανίας, το οποίο, περισσότερο
από τα υπόλοιπα πάθη, είναι δυνατόν να ξεφύγει από τη
θεραπευτική αγωγή των ανθρώπων, όπως πολύ συχνά αναφέρει
ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ): «Αόρατον [υπερηφανίαν] ο προ
αιώνων
Αόρατος
[ιάσατο]»«λάγνους
[Σ.τ.µ.:
Φιλήδονοι,
ηδυπαθείς] µεν άνθρωποι, πονηρούς δε άγγελοι, υπερηφάνους δε
Θεός ιάσασθαι δύναται».
Η πλειονότητα των θεραπευτικών µεθόδων της υπερηφανίας που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, αποτελούν επίσης, όπως θα δούµε, και
µεθόδους απόκτησης της ταπεινοφροσύνης. Γιατί, στην
πραγµατικότητα, αυτή συνιστά το φάρµακο αναφοράς για τη
θεραπεία της υπερηφανίας: τόσο γιατί είναι αντίθετη προς το
πάθος αρετή όσο και γιατί καλείται να το αντικαταστάσει. Ο
Αγιος Γρηγόριος Νύσσης (Εις το Πάτερ ηµών) επισηµαίνει: «Η
ταπεινοφροσύνη καταναλώσει τον τύφον, η µετριότης ιάσεται της
υπερηφανίας την νόσον». Ο Αγιος Βαρσανούφιος (Επιστολή) γράφει:
«Τας ιάσεις και τα µαλάγµατα έδωκεν ηµίν ο µέγας ηµών και
ουράνιος ιατρός [...]. Προ παντός έδωκεν ηµίν την ταπείνωσιν,
εξορίζουσαν πάσαν υπερηφανίαν».
Με την ίδια σηµασία ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός σηµειώνει ότι ο
∆ηµιουργός του παντός και ιατρός του, ο Θεός, γνωρίζοντας ότι η
υπερηφανία είναι η αιτία των βαρύτερων νοσηµάτων, µεριµνά και
προνοεί για τη θεραπεία των αντιθέτων µε τα αντίθετα, ώστε
όποιος έπεσε µε την υπερηφανία ν' ανασταίνεται µε την
ταπείνωση και αλλού: Αν η φοβερή επιδηµία προσβάλλει το
λογιστικό µέρος (της ψυχής), γεννά εκεί την κενοδοξία, την
υψηλοφροσύνη, την υπερηφανία, την οίηση [...]. Εφαρµόστε

λοιπόν στο µέλος ή το τµήµα της ψυχής σας που είπαµε ότι
είναι βαριά προσβεβληµένο, το φάρµακο της αληθινής
ταπεινοφροσύνης. Ο Αγιος ∆ωρόθεος Γάζης (∆ιδασκαλία)
εκφράζεται µε παρόµοιους όρους: ο Χριστός «λοιπόν δεικνύει ηµίν
και την αιτίαν όθεν έρχεται τις εις καταφρόνησιν και παρακοήν και
αυτών των εντολών του Θεού και ούτως παρέχει ηµίν και ταύτης
την ιατρείαν, ίνα δυνηθώµεν υπακούσαι και σωθήναι. Τις ουν εστιν
αύτη η ιατρεία και τις η αιτία της καταφρονήσεως; Ακούσατε τι λέγει
αυτός ο Κύριος ηµών: "Μάθετε απ' εµού ότι πράος ειµι και ταπεινός
τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υµών" (Ματθ. 11,
29). Ιδού ώδε εν συντόµω δι' ενός λόγου έδειξεν ηµίν την ρίζαν και
αιτίαν πάντων των κακών, και την ιατρείαν αυτής, την αιτίαν πάντων
των αγαθών, έδειξεν ότι η έπαρσις κατέβαλεν ηµάς και ότι αδύνατον
εστιν άλλως ελεηθήναι, ει µη δια του εναντίου, όπερ εστίν η
ταπεινοφροσύνη».

Η ταπεινοφροσύνη [Σ.τ.µ.: Θα χρησιµοποιούνται εναλλακτικά οι
όροι: ταπεινοφροσύνη και ταπείνωση]
Η ταπεινοφροσύνη αντιτίθεται ταυτόχρονα στην κενοδοξία και την
υπερηφανία. Και όπως υπάρχουν δύο µορφές της τελευταίας
µπορούµε αντίστοιχα να διακρίνουµε και δύο µορφές ταπείνωσης:
έναντι των ανθρώπων και έναντι του Θεού (Πρβλ. ∆ΩΡΟΘΕΟΣ
ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία). Αν και η δεύτερη µορφή αποτελεί το τέλος
[Σ.τ.µ.: Το σκοπό] της πρώτης, δεν θα µπορούσε να εξαντλείται σ'
αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Αγιος Βαρσανούφιος (Επιστολή) µε περισσή
φροντίδα συµβουλεύει: «Ταπεινώθητι αληθινώς, ου µόνον ενώπιον
του Θεού, αλλά και των ανθρώπων». Και ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός
υπογραµµίζει ότι κανένας δεν µπορεί να φθάσει στον πλήρη
εξαγνισµό παρά µόνο µε την αληθινή ταπείνωση, την οποία
εκδηλώνει καταρχήν προς τους αδελφούς του και επίσης προς
το Θεό.
Πριν την παρουσίαση καθεµιάς από τις δύο µορφές της
ταπεινοφροσύνης, παρατηρούµε ότι για τον άνθρωπο η αρετή αυτή
σηµαίνει γενικά την αναγνώριση των ορίων του [Πρβλ.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Οµιλία (Συλλογή II)], της αδυναµίας του
(Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος), της
ανεπάρκειάς του (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΜΑΞΙΜΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς) και της αγνοίας του (Πρβλ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος).
Πρόκειται για ένα από τους πιο ουσιαστικούς ορισµούς που δίνουν
οι Πατέρες για την ταπείνωση και ο οποίος έχει καταγραφεί από
τον Αγιο Ιωάννη Σιναΐτη (Κλίµαξ). Ο Αγιος Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος)
γράφει: «Ανθρωπος φθάσας γνώναι το µέτρον της ασθενείας
αυτού, ούτος έφθασεν το τέλειον της ταπεινώσεως».
Εκτός από την αναγνώριση και την αποδοχή των υφιστάµενων,

αδυναµίας και µετριότητας, ταπείνωση σηµαίνει επίσης και
την εκούσια ελάττωση των όποιων αρετών ή προσόντων
διαθέτει κάποιος σύµφωνα µε επισήµανση του Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόµου (Φιλιππήσιοι-οµιλία) εδώ βρίσκεται και το εννοιολογικό περιεχόµενο της λέξης. Γράφει ότι ταπεινοφροσύνη «εστιν
όταν τις, πολλά και µεγάλα συνειδώς εαυτώ, µηδέν µέγα περί εαυτού
φαντάζηται» (Περί ακαταλήπτου), και αλλού: «τούτο εστί ταπεινοφροσύνη, όταν τις αφορµάς έχων του επαίρεσθαι, καταστέλλη
εαυτόν και ταπεινοί [...]» (Γένεσις-οµιλία), «Ταπεινόφρων εστι κατά
αλήθειαν», γράφει πάλι ο Αγιος Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος), «όστις έχει
εν τω κρυπτώ τι άξιον υπερηφανίας, και ουχ υπερηφανεύεται, αλλ'
ώς χουν έχει αυτό εν τω εαυτού λογισµώ».
Ο ταπεινόφρονος δεν κρίνει την αξία του καθόλου (Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα, XV) και δεν αναφέρεται
στον εαυτό του (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική
συλλογή, Ποιµήν). «Ορά εαυτόν ως [...] ευτελή» (Λόγος).
Φθάνει ακόµη και µέχρι την υποτίµηση του εαυτού του. Ο
Αγιος Ισαάκ γράφει: «Ορά εαυτόν [...] ευκαταφρόνητον τοις ιδίοις
οφθαλµοίς» (Λόγος). Και ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης παρατηρεί:
«Ταπεινοφροσύνη εστί, άβυσσος ευτελείας» (Κλίµαξ). Η
ταπείνωση χαρακτηρίζεται ως «το αψήφιστον [Σ.τ.µ.: Σε άλλη του
επιστολή (272), ο Ιωάννης Γάζης (Επιστολή) ορίζει το "αψήφιστον"
ως το "µη ισώσαι εαυτόν τινι, και το µη ειπείν περί καλού έργου, ότι
καγώ τούτο εποίησα"] εν παντί πράγµατι». Το αψήφιστο
µεταφράζεται ως απάρνηση και αποκοπή του ιδίου θελήµατος
(Πρβλ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ,
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ,
Επιστολή,
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα, XV), που φθάνει ακόµη
µέχρι την αποστροφή και το µίσος προς αυτό (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία). Αλλωστε οι
Πατέρες το θεωρούν ως ουσιαστικό χαρακτηριστικό της
ταπείνωσης σε σηµείο που να την ορίζουν ως «θελήµατος οικείου
άρνησιν» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΗΣ,
Επιστολή).
Μεταφράζεται επίσης ως απουσία εµπιστοσύνης στον εαυτό του
και ως δυσπιστία στην κρίση του (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,
Κλίµαξ, ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ)
πρόκειται για ιδιότητες που βρίσκονται πολύ κοντά στην
προηγούµενη και συχνά αναφέρονται από κοινού. Από αυτές
απορρέουν η χωρίς δισταγµό υπακοή στον πνευµατικό Πατέρα
(Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα, XV, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ), -και στις σχέσεις µε τους
άλλους- η άρνηση της αυτοδικαίωσης και της επιβολής της
γνώµης του (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα, XV,
∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία), η εγκατάλειψη κάθε έννοιας
διεκδίκησης και εναντίωσης (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ,
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Ματώης. Ανώνυµη
συλλογή), η παραίτηση από την αντιλογία (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα, XV),
ακόµη και από τη συζήτηση (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ,
Αλφαβητική συλλογή, Ματώης, Συλλογαί διάφοροι. Παράρτηµα, XV).
Συνεπώς συχνά καταλήγουµε σε µια στάση σιωπής (Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι. Παράρτηµα, XV,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ). Με δεδοµένο ότι οι συγκεκριµένες
συµπεριφορές
εκδηλώνονται
κατά
πρώτον
προς
τον
πνευµατικό Πατέρα (Βλ. για παράδειγµα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ),
δηλώνουν την ταπείνωση όχι µόνο έναντι των συνανθρώπων,
αλλά και έναντι του Θεού, του οποίου ο πνευµατικός Πατέρας
αποτελεί µάρτυρα και δείκτη της βούλησης.
Ειδικότερα έναντι του πλησίον, και σε αντίθεση µε τον πρώτο
τύπο της υπερηφανίας, η ταπείνωση σηµαίνει για τον
άνθρωπο να θεωρεί τους άλλους ως ανώτερούς του, και όχι
µόνο να µη θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από αυτούς (Πρβλ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς). Σχετική είναι η
διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου που παραγγέλλει: «Τη
ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούµενοι υπερέχοντας εαυτών» (Φιλιπ.
2, 3). Φυσικά, οι Πατέρες επαναλαµβάνουν αυτή τη διδασκαλία: Έτσι
στο ερώτηµα: «Τίς εστι ταπεινοφροσύνη;» ο Μέγας Βασίλειος (Όροι
κατ' επιτοµήν) απαντά άµεσα: «Ταπεινοφροσύνη εστι το πάντας
ηγείσθαι υπερέχοντας εαυτού, κατά τον όρον του Αποστόλου». Ο
Αγιος ∆ωρόθεος Γάζης (∆ιδασκαλία) διδάσκει: «Η πρώτη ταπείνωσίς
εστι το έχειν τινά τον αδελφόν αυτού συνετώτερον εαυτού και εις
πάντα υπερέχοντα αυτού». Ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος
(Γένεσις-οµιλία) λέγει: «Η αληθής ταπεινοφροσύνη [εστι], όταν τοις
ελάττοσιν είναι δοκούσι παραχωρώµεν, και εκείνους προτιµώµεν
τους πολύ καταδεεστέρους είναι νοµιζοµένους. Αν δε νήφωµεν, ουδέ
ελάττους ηµών είναί τινας νοµίσοµεν, αλλά πάντας ανθρώπους
υπερβαίνειν ηµάς». Και ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) σηµειώνει
στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ταπεινοφροσύνη: «Κάν εν
αισθήσει καρδίας τον πλησίον πανταχού προύχειν ηµών οιώµεθα,
πλησίον το έλεος».
Μια τέτοια στάση ωστόσο θα ήταν δυνατόν να έχει στοιχεία
υπεροψίας και έπαρσης, αν θεωρώντας τους άλλους
ανώτερούς του, θεωρούσε και τον εαυτό του µεγάλο. Για το
λόγο αυτό οι Πατέρες λέγουν ακόµη, και συχνότερα, στοιχώντας
αµέσως στην ίδια τη διδασκαλία του Χριστού (πρβλ. Μάρκ. 9, 35) ότι
ταπείνωση σηµαίνει τη θεώρηση του ανθρώπου ως κατωτέρου
όλων και ως του τελευταίου απ’ όλους τους ανθρώπους
(ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία,
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Σισώης. Συλλογαί
διάφοροι, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
Γένεσις-οµιλία.
Ταπεινοφροσύνη).
Στον
ανώτατο
βαθµό
ταπείνωσης, ο άνθρωπος νοµίζει εαυτόν όχι µόνο κατώτερο
από τους συνανθρώπους του αλλά και απ' όλα τα όντα της
κτίσης (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΗΣ, Επιστολή, ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕ-

ΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Σισώης).
Ενώ ο υπερήφανος και αλαζόνας αυτοεκτιµάται ως ανώτερος
των άλλων και τους περιφρονεί, ο ταπεινός αντίθετα, θεωρεί
εαυτόν ως κατώτερο όλων και αυτόν µόνο ως άξιο περιφρόνησης έτσι δέχεται χωρίς θλίψη και χωρίς ταραχή όλες
τις µορφές ταπείνωσης που προέρχονται από τον άλλο (Πρβλ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΗΣ, Επιστολή, ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί
διάφοροι). Ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός συµβουλεύει ότι κρίνοντας
εαυτούς κατώτερους απ' όλο τον κόσµο, θα υποφέρουµε πολύ
υποµονετικά κάθε είδους ανθρώπινη συµπεριφορά, οσοδήποτε άδικη, θλιβερή και δυσάρεστη κι αν είναι, εκτιµώντας ότι
προέρχεται από ανθρώπους ανώτερους από εµάς σε άλλο
σηµείο παρατηρεί ότι ένα από τα στοιχεία, µε τη βοήθεια των
οποίων αναγνωρίζεται η ταπεινοφροσύνη, είναι ότι δεν
θλίβεται ο άνθρωπος από τα πλήγµατα που δέχεται.
«Ατιµία καρδίαν δοκιµάζει», σηµειώνει ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης
(Κλίµαξ) ο άνθρωπος είναι δυνατόν να είναι ταπεινός στις
σκέψεις του, µόνο όµως η απουσία της ταραχής, όταν ταπεινώνεται,
θ'
αποκαλύψει
ότι
είναι
πραγµατικά
ταπεινόφρονας.
Στοιχείο ακόµη µεγαλύτερης ταπεινοφροσύνης αποτελεί η
αποδοχή της ταπείνωσης µε χαρά. Αλλωστε ο ταπεινός δεν
ανέχεται ν' αξιολογείται σε οποιοδήποτε τοµέα συγκρινόµενος
µε το συνάνθρωπό του επιπλέον, δεν αρκείται να υποµένει
και ακόµη να δέχεται µε χαρά την περιφρόνηση, αλλά την
επιδιώκει. Έτσι ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) γράφει: «Ει
τούτο όρος και λόγος και τρόπος εσχάτης υπερηφανίας καθέστηκε,
το τας µη προσούσας αρετάς [Σ.τ.µ.: Αρετές που δεν έχει] δόξης
χάριν
υποκρίνεσθαι,
ουκούν
τούτο
τεκµήριον
βαθυτάτης
ταπεινοφροσύνης, το τας µη προσούσας ηµίν αιτίας ευτελείας χάριν
επί τινων σχηµατίζεσθαι».
Η αποδοχή των ταπεινώσεων χωρίς ταραχή σηµαίνει ότι
αποκλείεται κάθε αντίδραση θυµού, κάθε είδους µνησικακία
και εµπάθεια, έναντι αυτού που µας ταπείνωσε. Ο Αγιος
Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) καταγράφει την «θυµού παντός
απώλειαν» ως µία από τις ιδιότητες της ταπεινοφροσύνης.
Ένας Πατέρας διαπιστώνει ότι η ταπεινοφροσύνη ούτε εξοργίζεται ούτε παροργίζει κανένα (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί
διάφοροι). Ένας άλλος διαβεβαιώνει ότι η ταπεινοφροσύνη είναι η
εγκατάλειψη της οργής (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί
διάφοροι, Αιθίοπες Πατέρες). Και ο αββάς Ησαΐας προσθέτει ότι η
ταπείνωσις [...] είναι ειρηνική προς όλους τους ανθρώπους
(ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι).
Ο ταπεινός συγχωρεί αµέσως εκείνον που τον περιφρονεί ή
τον προσβάλλει ή τον υβρίζει. «Ηρωτήθη γέρων: "Τί εστιν
ταπείνωσις;" Και απεκρίθη: "Eάν αµαρτήσει σοι ο αδελφός σου και
συγχωρήσης αυτώ προ του µετανοήσαί σοι"» (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι, Πρβλ. παρόµοια ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,
Κλίµαξ). Ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) λέγει ότι αληθινά
ταπεινός είναι «ο παρ' ετέρου ονειδισθείς, και την αγάπην
αυτού µη µειώσας». Και ένας Γέροντας που ερωτάται: «τί είναι η
ταπείνωση;» απαντά ακόµη θετικότερα: το να κάνεις το καλό σ'
αυτούς που σε βλάπτουν (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί
διάφοροι).
Ο ταπεινόφρονας φαίνεται αφοσιωµένος και υποταγµένος σ'
όλους, γίνεται διάκονος [Σ.τ.µ.: Υπηρέτης] όλων (Πρβλ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Κατά ανοµοίων, ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ,
Κεφάλαια µεταφρασθέντα) κατά το παράδειγµα του Χριστού και
σύµφωνα µε τις εντολές: «Ει τις θέλει πρώτος είναι, έσται
πάντων έσχατος και πάντων διάκονος» (Μάρκ. 9, 35) «ος εάν
θέλη γενέσθαι µέγας εν υµίν, έσται υµών διάκονος. Και ος εάν
θέλη υµών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος και γαρ ο
υιός
του
ανθρώπου
ουκ
ήλθε
διακονηθήναι,
αλλά
διακονήσαι» (Μάρκ. 10, 43-45 πρβλ. Ματθ. 20, 26-28 Λουκ. 22,
26-27).
Έναντι του Θεού, ταπεινοφροσύνη σηµαίνει καταρχήν
συναίσθηση και αναγνώριση της αµαρτωλότητος (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ
ΣΥΡΟΣ, Λόγος). Ο Αγιος ∆ωρόθεος Γάζης, στη ∆ιδασκαλία του που
αναφέρεται στην ταπείνωση, υπενθυµίζει ότι όσο περισσότερο οι
άγιοι προσεγγίζουν το Θεό, τόσο περισσότερο νιώθουν την
αµαρτωλότητά τους (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική
συλλογή, Ματώης). Ο Αββάς Ησαΐας διδάσκει ότι ταπεινοφροσύνη
σηµαίνει να θεωρείς τον εαυτό σου ως τον πιο αµαρτωλό απ'
όλους τους ανθρώπους (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα,
XV). Ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) συλλέγοντας και
καταγράφοντας τους µεγαλύτερους πατερικούς ορισµούς αυτής της
αρετής αναφέρει σχετικά: «Το πάντων εσχατώτερον και
αµαρτωλότερον εαυτόν λογίζεσθαι». Φυσικά, η θεώρηση αυτή για τις
αµαρτίες του συνοδεύεται από την αυτοκατάκριση και την
αυτοµεµψία (Πρβλ. ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή).
Στη συνέχεια, ταπείνωση είναι και η παντοτινή λησµονιά των
αγαθών του έργων και η άρνηση να παρατηρεί τις ενδεχόµενες αρετές του (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ματθαίοςοµιλία, Παύλος κλητός, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ). Πετυχαίνει
έτσι ο άνθρωπος να φθάσει σε κατάσταση εσωτερικής
γυµνότητας. Για το λόγο αυτό ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος,
κάθε φορά σχεδόν που κάνει λόγο για την αρετή τούτη, τη θέτει
στην ίδια κατηγορία µε την πνευµατική πτωχεία την οποία ο
Χριστός υπενθυµίζει ιδιαίτερα στην αρχή των Μακαρισµών:
«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύµατι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των
ουρανών» (Ματθ. 5, 3). Και λέγει: «Τί εστιν, "οι πτωχοί τω
πνεύµατι;" Οι ταπεινοί […]» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ματθαίοςοµιλία) Ο Αγιος Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος) εξετάζοντας την κατάσταση

τούτη στην τελειότητά της, γράφει ότι ο πραγµατικά ταπεινός φθάνει
µέχρι του σηµείου να θέλει «γενέσθαι ως τινα ουκ όντα εν τη κτίσει,
και ουκ ελθόντα, εις το είναι, και µηδέ τη εαυτού ψυχή όντα
παντελώς γινωσκόµενον».
Σ’ ένα απλούστερο επίπεδο, ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ)
διαπιστώνει ότι «προσκοπτούσης λοιπόν της βασιλίδος ταύτης των
αρετών τη πνευµατική ηλικία εν τη ψυχή, εις ουδέν [...] πάντα τα
παρ' ηµών εκτελούµενα αγαθά λογιζόµεθα». Ο ταπεινός θεωρείται
κατ' αυτό τον τρόπο ως ένας αχρείος δούλος (ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Παύλος κλητός Ματθαίος-οµιλία), σύµφωνα µε
την εντολή του Χριστού: «Όταν ποιήσητε πάντα τα διαταχθέντα
υµίν, λέγετε ότι δούλοι αχρείοι εσµεν, ότι ο ωφείλοµεν ποιήσαι
πεποιήκαµεν» (Λουκ. 17, 10). Φθάνει µέχρι του σηµείου να
θεωρείται ως ένας κακός εργάτης (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ)
και να περιφρονείται, καθώς δεν πράττει κανένα καλό ενώπιον
του Θεού (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Παράρτηµα, XV).
Συνεπώς, ο ταπεινόφρονας εκτιµά ότι δεν αξίζει όλα τ' αγαθά
που κατέχει (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ), ότι δεν είναι άξιος να
τα έχει και τελικά ότι είναι οφειλέτης (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ). Αποδέχεται ότι χωρίς Θεό δεν θα µπορούσε
να πράξει κανένα καλό.
Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί σ' ένα άλλο σπουδαίο, κλασσικό
ορισµό της ταπεινοφροσύνης, το σηµαντικότερο όλων και
κατά κάποιο τρόπο τη συγκεφαλαίωσή τους: είναι η «χάριτος
Θεού και συµπαθείας επίγνωσις» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ) και
πιο συγκεκριµένα η βαθιά γνώση ότι χωρίς τη βοήθεια και την
προστασία του Θεού δεν θα µπορούσε και δεν θα µπορέσει
ποτέ κανένας να πράξει το αγαθό (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ).
Ισοδύναµα σηµαίνει ότι οποιοδήποτε αγαθό και αν έχουµε
προέρχεται από Εκείνον και µε κανένα τρόπο δεν πρέπει ν'
αποδίδεται σ' εµάς κάθε πρόοδος που έχουµε πετύχει
οφείλεται σ' Αυτόν κάθε προσόν ή κάθε αρετή που διαθέτουµε
αποτελεί δωρεά της χάρης Του τίποτε δεν µπορεί να πιστωθεί
στη δική µας τιµή ή αξία και βεβαίως δεν µπορεί να
διατηρηθεί χωρίς τη διαρκή βοήθεια και πρόνοιά Του
(ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ). Η ταπεινοφροσύνη αναλαµβάνει
λοιπόν ν' αναφέρει και ν' αποδίδει στο Θεό κάθε καλό που
έχουµε, κάθε αγαθό που πράττουµε (Πρβλ. ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ,
∆ιδασκαλία). «Αύτη εστίν η τελεία ταπείνωσις των αγίων», λέγει ο
Αγιος ∆ωρόθεος Γάζης (∆ιδασκαλία). Στην ίδια προοπτική κινείται και
ο Αγιος Βαρσανούφιος (Επιστολή) που συµβουλεύει: «Εάν συµβή σε
ότι δήποτε αγαθόν ποιήσαι, γινώσκειν οφείλεις ότι αύτη η δωρεά του
Θεού εστί δια την ιδίαν αγαθότητα». Και ο Αγιος Μακάριος ο Μέγας
περιγράφει µε σαφήνεια τη συγκεκριµένη πνευµατική στάση: «Έθος
τη φιλοθέω ψυχή, καν πάντα τα της αρετής αγαθά πράξειεν, ουδέν
εαυτή, αλλά τω Θεώ έκαστα επιγράφειν [...]. Επεί και τα χρήµατα
και τα δοκούντα πάντα ταυτί αγαθά, δι' ών και ευποιείν έκαστος

δύναται, ε[Ε]κείνου, εισίν, η γη και πάντα τα εν αυτή, αυτό το σώµα
και αυτή η ψυχή ου µην, αλλά και αυτό το είναι άνθρωπος, κατά
χάριν έχει. Τί τοίνυν αυτώ λείπεται ίδιον, εφ' ώ το οιηθήναι ή
δικαιωθήναι κατά λόγον έξει; πλην, αλλά ταύτην ο Θεός µεγίστην εξ
ανθρώπων δέχεται χάριν, και τούτο των προσφεροµένων εκείνω το
χαριέστατον, το την ψυχήν καλώς επιγνούσαν, όπως έχει τα όντα,
πάντα όσαπερ αν ποιή αγαθά και όσα κάµνει δια Θεόν, όσα τε
συνίησι και γινώσκει α[Α]υτώ µόνω λογίζεσθαι και α[Α]υτώ το
σύµπαν
ανατιθέναι»
(ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ,
Κεφάλαια
µεταφρασθέντα).
Στο σηµείο αυτό η ταπεινοφροσύνη εµφανίζεται άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την προσευχή. Κατά κύριο λόγο µε την αίτηση: δι' αυτής ο άνθρωπος εκφράζει ότι δεν στηρίζεται και δεν
υπολογίζει στις δικές του δυνάµεις, αναγνωρίζει την αδυναµία
του να πραγµατώσει αφεαυτού αυτό που ζητάει, δείχνει όµως
αντίθετα ότι µόνο από το Θεό αναµένει το κάθε αγαθό. Και
εάν προσεύχεται συνεχώς, είναι αδύνατον να µη αποκτά
συνείδηση ότι όλα όσα λαµβάνει τα λαµβάνει από το Θεό, που
απαντά στην προσευχή του, ως δώρηµα δωρεάν, και όχι
εξαιτίας των αξιοµισθιών του. Για το λόγο αυτό ο Αγιος Μάξιµος
(Αγάπης εκατοντάς) γράφει: «Ταπεινοφροσύνη εστί προσευχή
συνεχής µετά δακρύων και πόνων αύτη γαρ αεί τον Θεόν εις
βοήθειαν επικαλουµένη, εις την ιδίαν δύναµιν και σοφίαν αφρόνως
θαρρείν ουκ εά [...]». Με το ίδιο νόηµα ο Αγιος ∆ωρόθεος Γάζης
(∆ιδασκαλία) παρατηρεί: «Πρόδηλον γάρ ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής,
ως γινώσκων ότι ουδέν εγχωρεί κατορθωθήναι αγαθόν τη ψυχή άνευ
της βοηθείας και σκέπης του Θεού, ου παύεται αδιαλείπτως δεόµενος
του Θεού, ίνα ποιήση, µετ' αυτού έλεος. Και ο διαπαντός δεόµενος
του Θεού, ίνα ποιήση µετ' αυτού έλεος. Και ο διαπαντός δεόµενος
του Θεού, εί τι δ' άν αξιωθή κατορθώσαι, οίδε πόθεν κατώρθωσε
[...]. Τω Θεώ επιγράφει παν κατόρθωµα και α[Α]υτώ αεί ευχαριστεί
και α[Α]υτόν αεί παρακαλεί, τρέµων µη εκπέση της τοιαύτης
βοηθείας, και φανερωθή η ασθένεια και η αδυναµία αυτού. Και
ούτως δια της ταπεινώσεως εύχεται και δια της ευχής ταπεινούται».
Η ταπείνωση όµως συνοδεύεται ιδιαίτερα από την ευχαριστιακή προσευχή: δι' αυτής ο άνθρωπος αναφέρει [Σ.τ.µ.:
Με την έννοια: αποδίδει] αµέσως στο Θεό τις καλές πράξεις
του και τα αγαθά που έλαβε απ' όλη την κτίση, θεωρώντας τον
εαυτό του ως απλό µεσίτη και διαχειριστή, δείχνει την
ευγνωµοσύνη του προς Αυτόν και Τον δοξάζει ως τη µόνη
πηγή του κάθε αγαθού (Πρβλ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Οµιλία
(Συλλογή ΙΙ), ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς,
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή).
Τέλος, σηµειώνουµε ότι η ταπεινοφροσύνη συνδέεται άµεσα
µε τη συντριβή της καρδίας, τη µετάνοια και την κατάνυξη
[Σ.τ.µ. Ή πένθος]. Κατά την περιγραφή της ταπείνωσης,
συνεχώς κάναµε λόγο για την αναγνώριση (της υπεροχής των

άλλων της ιδικής του κατωτερότητας, της αµαρτωλότητάς του,
της ανεπάρκειάς του να πράξει το αγαθό και να το διατηρήσει,
του Θεού ως µοναδικής αρχής και αιτίας όλων όσων διαθέτει,
κατέχει ή κάνει κάποιος, κ.λπ.). ∆εν πρόκειται για αφηρηµένη
και ασαφή αναγνώριση, αλλά για αναγνώριση καρδιακή: έχει,
πιο συγκεκριµένα, προέλευση «καρδίαν συντετριµµένην και
τεταπεινωµένην» (Ψαλµ. 50, 19). Οι Πατέρες παροµοιάζουν
συχνά την ταπεινοφροσύνη µε τη συντριβή της καρδίας [Ο
∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ (∆ιδασκαλία), για παράδειγµα, χρησιµοποιεί
χωρίς διάκριση τη µία ή την άλλη έκφραση], µε στόχο την
κατανόηση της προέλευσης της αρετής. Ο Αγιος Ιωάννης
Σιναΐτης (Κλίµαξ) ορίζει την ταπείνωση ως «συντετριµµένης ψυχής
αίσθησιν». Σχολιάζοντας το χωρίο του 50ού ψαλµού που µόλις
αναφέραµε, ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος (Φιλιππήσιοι-οµιλία)
σηµειώνει: ότι ο Ψαλµωδός «ουχ απλώς ταπεινοφροσύνης απαιτεί,
αλλ' επίτασιν ταπεινοφροσύνης». Αλλού αναρωτάται ποιοι είναι αυτοί
που ονοµάζει ο Ιησούς «πτωχούς τω πνεύµατι», και δίνει ο ίδιος την
απάντηση: «Οι ταπεινοί και συντετριµµένοι την διάνοιαν. Πνεύµα
γαρ ενταύθα την ψυχήν και την προαίρεσιν είρηκεν» (Ματθαίοςοµιλία).
Και
λίγο
παρακάτω
προσδιορίζει:
«Πολλοί
της
ταπεινοφροσύνης οι τρόποι [...]. Και ο µακάριος προφήτης [Σ.τ.µ.:
Ο ∆αυΐδ] επαινεί την ταπεινοφροσύνην, ου την απλώς
κατεσταλµένην ηµίν διάνοιαν υπογράφων, αλλά την σφόδρα
συντεθραυσµένην, δι' ών φησι: "Θυσία τω Θεώ πνεύµα
συντετριµµένον, καρδίαν συντετριµµένην και τεταπεινωµενην ο Θεός
ουκ εξουδενώσει» (Ψαλµ. 50, 19)» (Ματθαίος-οµιλία). Και ο Αγιος
Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) επισηµαίνει ότι η µετάνοια, η κατάνυξη
και η ταπεινοφροσύνη διακρίνονται και διαφέρουν µόνο στους
αρχάριους για όσους όµως έχουν προοδεύσει πνευµατικά «εις µίαν
δύναµιν και ενέργειαν εαυτή συνθέουσα η πανοσία αύτη τρίσειρος
άλυσις
[Σ.τ.µ.:
Της
µετάνοιας,
του
πένθους
και
της
ταπεινοφροσύνης] οικείας πως και τας ιδιότητας κέκτηται και όπερ
αν θατέρας είπης υπάρχειν σύµβολον, τούτο και της ετέρας εύροις
αν γινόµενον γνώρισµα».
Οι τρόποι απόκτησης της ταπεινοφροσύνης ταυτίζονται
πρακτικά µε τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία
από την κενοδοξία και την υπερηφανία. Είδαµε πράγµατι ότι
γενικά η καθυπόταξη ενός πάθους συνεπάγεται την απόκτηση
της αντίστοιχης αρετής, και αντίστροφα. Οι Πατέρες
υπενθυµίζουν άλλοτε τα µέσα του αγώνα εναντίον του πάθους
και άλλοτε τους τρόπους απόκτησης της αρετής, καθώς όπως
έχουµε δείξει, είναι δυνατόν να διακρίνουµε στην πνευµατική
διαδικασία µια αρνητική και µια θετική φάση, σύµφωνα µε το λόγο
του Ψαλµωδού: «Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν» [Σ.τ.µ.
Ψαλµ. 33, 15]. Όµως οι µέθοδοι που εφαρµόζονται στις δύο
περιπτώσεις πρακτικά είναι οι ίδιες και οι δύο φάσεις της

διαδικασίας συνυπάρχουν.
Έτσι λοιπόν για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης οι
Πατέρες συνιστούν κυρίως τα εξής: αποφυγή προσοχής και
κριτικής στα παραπτώµατα του πλησίον (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ) εκδήλωση αγάπης προς αυτόν σε κάθε
περίσταση (Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς)
θεώρηση του πλησίον ως ανώτερου από τον εαυτό του (Πρβλ.
ΗΣΥΧΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ, Περί νήψεως) και ιδιαίτερα θεώρηση
εαυτού ως κατώτερου από εκείνον, οποιοσδήποτε και αν είναι
(Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Σισόης
Τιθόης. Συλλογαί διάφοροι αρµενική. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος,
ΗΣΥΧΙΟΣ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ,
Περί
νήψεως,
ΣΥΜΕΩΝ
ΝΕΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Ύµνοι). Όποιος θέλει να γίνει ταπεινός οφείλει
ακόµη ν' αποκρύψει από τους άλλους και από τον εαυτό του
τα προσόντα και τις αρετές του (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,
Κλίµαξ), ν' αναγνωρίσει την αδυναµία του (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ,
Λόγος), να δώσει προσοχή στα δικά του αµαρτήµατα (Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι), των οποίων
πρέπει να έχει αδιάκοπη µνήµη (Πρβλ. ΕΥΑΓΡΙΟΣ, Λόγοςπρακτικός, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΗΣΥΧΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ,
Περί νήψεως, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
Εβραίοι-οµιλία), να κατηγορεί τον εαυτό του και να τον
καταδικάζει (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ). Το πένθος και
τα δάκρυα εµφανίζονται τότε ως προνοµιακή οδός για να
προσεγγίσει την ταπεινοφροσύνη (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος,
ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Κεφάλαια διάφορα, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εβραίοι-οµιλία).
Επιπλέον πρέπει ν' ασκηθεί, ώστε να υποµένει την
περιφρόνηση, τις προσβολές και τις διάφορες ταπεινώσεις
(Πρβλ. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΗΣ, Επιστολή,
ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος) των άλλων και για (να γίνει) αυτό
(πρέπει) να τις επιζητεί (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος). Αλλοι
ουσιαστικοί τρόποι, ώστε να πετύχει το ζητούµενο, είναι η
παραίτηση από το ίδιο θέληµα (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ,
Αλφαβητική
συλλογή,
Ποιµήν,
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ,
Επιστολή,
∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, Επιστολή, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ) και η υπακοή
(Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
ΠΑΤΕΡΩΝ,
Αλφαβητική
συλλογή,
Συγκλητική Συλλογαί διάφοροι, αρµενική, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΗΣ, Επιστολή, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ), οι οποίοι συµβάλλουν τα µέγιστα. Οι σωµατικοί
κόποι (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι,
∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΙΣΑΑΚ
ΣΥΡΟΣ, Λόγος), οι παντός είδους δοκιµασίες (ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ,
Λόγος) ευνοούν επίσης την απόκτηση της αρετής, παράλληλα
µε την αποµάκρυνση από τον κόσµο, την αναχώρηση (Πρβλ.

ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ), την ακτηµοσύνη
(Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ), την
απλότητα σε όλους τους τοµείς (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,
Κλίµαξ, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος), τη βούληση να παραµένει άγνωστος και αφανής (ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος), την ησυχία (Πρβλ.
ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ), και την
ξενητειά (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ,
Λόγος). Σ' αυτήν οδηγούν επίσης οι αρετές της εγκράτειας (Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Τιθόης), της
πραότητας (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ), του φόβου Θεού
(Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς) και της
αγάπης (Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς).
Αναµφίβολα, η προσευχή έχει καθοριστική σηµασία (Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Τιθόης, ΙΣΑΑΚ
ΣΥΡΟΣ,
Λόγος,
∆ΩΡΟΘΕΟΣ
ΓΑΖΗΣ,
∆ιδασκαλία),
τόσο
περισσότερο όσο η ταπεινοφροσύνη παρουσιάζεται πάντα ως
δώρηµα Θεού, ως αρετή διδακτή µόνον από Αυτόν, όπως
δείχνει ο Χριστός: «Μάθετε απ’ εµού ότι πράος ειµί και ταπεινός τη
καρδία» (Ματθ. 11, 29) [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, ΙΣΑΑΚ
ΣΥΡΟΣ, Λόγος]. Εξαιτίας του τελευταίου αυτού λόγου οι Πατέρες
συνιστούν επιπλέον να µελετούµε το παράδειγµα των αγίων
(Πρβλ. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ) και να
συναναστρεφόµαστε ανθρώπους που διαθέτουν τούτη την
αρετή (Πρβλ, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος). Ιδιαίτερα παραγγέλλουν να
έχουµε ως υπόδειγµα το Χριστό, ο οποίος παρέχει το
τελειότερο παράδειγµα ταπείνωσης µε την κένωσή Του, την
αποδοχή φτωχής και αφανούς ζωής, τη σιωπηλή εγκαρτέρηση
των ύβρεων και των ονειδισµών κατά τη διάρκεια του πάθους
Του, την τέλεια υπακοή Του στον Πατέρα Του (Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
ΠΑΤΕΡΩΝ,
Συλλογαί
διάφοροι,
αρµενική,
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Κεφάλαια µεταφρασθέντα, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Β'
Θεσσαλονικείς-οµιλία, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ). Πιστός στην
εντολή του Χριστού: «Μάθετε απ' εµού» την ταπείνωση (πρβλ.
Ματθ. 11, 29), ο Αγιος Ισαάκ (Λόγος) συµβουλεύει: «Βλέπετε τον
εντειλάµενον ταύτην, [Σ.τ.µ.:Την ταπεινοφροσύνη] και τον
δωρούµενον το χάρισµα, εν ποίω τρόπω ταύτην εκτήσατο, και
οµοιώθητι, και ευρήσεις αυτήν».
Στα πλαίσια της πράξεως, αναφέρεται η κεντρική θέση που
καταλαµβάνει η ταπεινοφροσύνη. Μαζί µε την αγάπη είναι οι
κατεξοχήν χριστιανικές αρετές. Έτσι ο Αγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστοµος οµολογεί χωρίς δισταγµό: «Θεµέλιος γάρ της καθ'
ηµάς φιλοσοφίας [εστιν] η ταπεινοφροσύνη» (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ταπεινοφροσύνη, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ,
ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Κατηχήσεις). Αποτελεί το θεµέλιο του
συνολικού πνευµατικού οικοδοµήµατος που καλείται ν'
ανεγείρει ο άνθρωπος (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ιωάννης-οµιλία), την ίδια την αρχή της
πνευµατικής ζωής. Τούτο γίνεται κατανοητό από το γεγονός ότι η
υπερηφανία αποτελεί την αιτία της πτώσης του ανθρώπου και
είναι η απαρχή της πεπτωκυίας ύπαρξης. Συνεπώς ο
[µεταπτωτικός] άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ελπίζει ότι θ'
ανοικοδοµήσει τον εαυτό του, αν δεν έχει ως βάση την
ταπείνωση, το φάρµακο, δηλαδή, έναντι της υπερηφανίας και
εποµένως µια από τις κυριότερες πηγές θεραπείας. Επεξηγεί
σχετικά ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος (Ματθαίος-οµιλία): «Ταύτην
[Σ.τ.µ.: Την ταπεινοφροσύνη] και ο Χριστός µακαρίζει νυν. Επειδή
γαρ τα µέγιστα των κακών και την οικουµένην λυµηνάµενα άπασαν
εξ απονοίας [Σ.τ.µ.: Έτσι χαρακτηρίζεται η υπερηφανία] εισήλθεν
[...]. Επεί ουν αύτη των κακών η ακρόπολις ην, και η ρίζα και η
πηγή της πονηρίας απάσης, [Ιησούς Χριστός] τω νοσήµατι το
κατάλληλον κατασκευάζων φάρµακον, ώσπερ θεµέλιον ισχυρόν τινα
και ασφαλή τούτον πρώτον κατεβάλετο τον νόµον. Ταύτης γαρ
υποκειµένης, µετά ασφαλείας άπαντα τα άλλα επιτίθησιν ο
οικοδοµών ταύτης δε ανηρηµένης, καν µέχρι των ουρανών φθάση
πολιτευόµενος, άπαντα υποσύρεται ραδίως, και εις χαλεπόν
καταστρέφει τέλος». Παρόµοια είναι και η διδασκαλία του Αγίου
∆ωροθέου Γάζης (∆ιδασκαλία): «Χριστός δεικνύει ηµίν και την αιτίαν
όθεν έρχεται τις εις καταφρόνησιν και παρακοήν και αυτών των
εντολών του Θεού [δηλαδή την έπαρσιν]: και ούτως παρέχει ηµίν και
ταύτης την ιατρείαν, ίνα δυνηθώµεν υπακούσαι και σωθήναι. Τίς ουν
εστιν αύτη η ιατρεία και τίς η αιτία της καταφρονήσεως; Ακούσατε τι
λέγει αυτός ο Κύριος ηµών "Μάθετε απ' εµού ότι πράος ειµι και
ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υµών". Ιδού
ώδε εν συντόµω δι' ενός λόγου έδειξεν ηµίν την ρίζαν και αιτίαν
πάντων των κακών, και την ιατρείαν αυτής, την αιτίαν πάντων των
αγαθών, έδειξεν ότι η έπαρσις κατέβαλεν ηµάς και ότι αδύνατον
εστιν άλλως ελεηθήναι, ει µη δια του εναντίου, όπερ εστιν η
ταπεινοφροσύνη». Στο µέτρο που η υπερηφανία φαίνεται να
είναι η πρώτη αιτία της πτώσης, η ταπείνωση ενδεχοµένως να
είναι η πρώτη αιτία της σωτηρίας. Έτσι ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης
γράφει: «Ει, χωρίς ετέρου πάθους τις, δια τούτου και µόνου των
ουρανών εξέπεσε, ζητητέον µήπως, και δίχα ετέρας αρετής, εκ
ταπεινώσεως µόνης εις ουρανούς αναβαίνειν ενδέχεται» (ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος). Σε κάθε περίπτωση
αποτελεί την αποκλειστική προϋπόθεση της σωτηρίας
(ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ματθαίος-οµιλία): «άνευ ταύτης ουδείς
εν τω νυµφώνί ποτε εισελεύσεται», γράφει ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης
(Κλίµαξ), ο οποίος την παρουσιάζει ως «βασιλείας πύλην». ∆ίχως
αυτή, όχι µόνο καµιά τελειότητα δεν είναι δυνατή (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ
ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ), αλλά επιπλέον ο
άνθρωπος παραµένει χωρισµένος από το Θεό, όπως επιβεβαιώνει κατηγορηµατικά ο Αγιος Μακάριος ο Μέγας: εκεί όπου
απουσιάζει
η
ταπεινοφροσύνη,
λείπει
και
ο
Θεός

(ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι, αρµενική II). Ο δε
Αββάς
Ησαΐας
διδάσκει:
«Προ
παντός
χρήζοµεν
της
ταπεινοφροσύνης» (ΗΣΑΪΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ, Ασκητικόν, Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Ποιµήν). Καµιά
αρετή δεν είναι δυνατόν ν’ αποκτηθεί αληθινά δίχως αυτή
(Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ματθαίοςοµιλία). Καµιά αρετή δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς αυτή (Πρβλ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ταπεινοφροσύνη, ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ,
∆ιδασκαλία). Και ο Αββάς Θεόδωρος µαρτυρεί ότι όποιος δεν έχει
ταπείνωση, δεν πέτυχε ν' εκπληρώσει καµιά εντολή. Γιατί
χωρίς την ταπείνωση καµιά αρετή δεν είναι ευάρεστη ενώπιον
Αυτού που τις δέχεται [Σ.τ.µ.: Με την έννοια της αναφοράς,
καθώς οι αρετές αναφέρονται στο Χριστό]: του Χριστού
(ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι, αρµενική II). Ο
Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος (Παύλος κλητός) συµπληρώνει ότι η
οικοδοµή σ' ένα νέο θεµέλιο σηµαίνει την αυτοκατηγορία ότι δεν
έχουµε κάνει κάτι µόνιµο και ότι εργαζόµαστε µάταια. Το ίδιο νόηµα
έχει η διδασκαλία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου (Λόγος): «Έως αν
ταπεινωθή ο άνθρωπος, ου λαµβάνει τον µισθόν της εαυτού
εργασίας. Η δε αµοιβή, ου τη εργασία δίδοται, αλλά τη
ταπεινώσει. Ο αδικών την δευτέραν, την πρώτην απόλλυσιν
[...]. Τη ταπεινώσει δίδοται η χάρις. Λοιπόν η ανταπόδοσις, ου
τη αρετή, ουδέ τω υπέρ αυτής πόνω άλλα τη τικτοµένη εξ
αυτών ταπεινώσει εστίν. Εάν δε αύτη υστερηθή, τα πρώτα
µαταίως γίνονται», «χωρίς ταύτης [Σ.τ.µ.: Της ταπεινοφροσύνης]
ανωφελή εισι [...] [τα έργα] [...]. Χωρίς ταύτης πάντα τα έργα
ηµών µάταια εισι, και πάσαι αι αρεταί, και πάσαι αι εργασίαι».
«Ο κόπος ο αληθινός [...] ουκ έστιν άνευ ταπεινώσεως» (ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΖΗΣ, Επιστολή), και χωρίς την ταπείνωση καµιά αρετή δεν
είναι αληθινή (ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Γένεσις-οµιλία). Έχουµε
λοιπόν τη δυνατότητα να συµφωνήσουµε µε τον Αγιο Γρηγόριο το
Μέγα ότι η ταπείνωση αποτελεί το ουσιαστικό θεµέλιο µιας
αρετής και να κατανοήσουµε για ποιο λόγο οι Πατέρες θεωρούν την ταπεινοφροσύνη ως βάση, αλλά επίσης και ως κεφαλή, ως µητέρα, ως αιτία, όλων των υπόλοιπων αρετών
(Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ματθαίος-οµιλία Φιλιππήσιοιοµιλία Προς Σταγείριον).
Καθοριστικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει η ταπεινοφροσύνη στην πνευµατική θεραπεία του ανθρώπου.
Χωρίς αυτή [Σ.τ.µ.: Ο Αγιος ∆ωρόθεος αναφέρεται στη συντριβή
της καρδίας], «αδύνατόν [εστιν] απαλλαγήναι από της κακίας»
(∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία). Μέσω αυτής περισσότερο από
κάθε άλλο τρόπο, είναι δυνατόν να θεραπευθεί ο άνθρωπος
απ' όλες τις πονηρίες και τις κακίες του (Πρβλ. ΗΣΥΧΙΟΣ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ, Περί νήψεως). Ως προς αυτό, ο αγιος Ιωάννης
Σιναΐτης (Κλίµαξ) αναφέρει το παράδειγµα του Μανασσή: «Ευρίσκω

Μανασσήν εκείνον εν ανθρώποις, ως ουδένα έτερον αµαρτήσαντα
[...]. Υπέρ ου, ει πας ο κόσµος ενήστευσεν, ουδέν αντάξιον
αντεισενεγκείν αν ηδυνήθη αλλ' ίσχυσεν η ταπείνωσις και τα ανίατα
ιάσασθαι παρ' αυτώ». Αποτελεί ένα ουσιαστικό φάρµακο που
δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους µε στόχο τη θεραπεία
από τις πνευµατικές ασθένειές τους. Να γιατί ένας Πατέρας
συµβουλεύει: «Συναγάγοµεν τα της ψυχής θεραπεύµατα, τουτ' έστιν
[...] ταπεινοφροσύνην [...]. Ο γάρ µέγιστος ιατρός των ψυχών,
Χριστός ο Θεός ηµών εγγύς εστι και θέλει θεραπεύσαι ηµάς. Μη ουν
καταφρονήσωµεν» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ, Λειµωνάριον). Πραγµατικά,
η ταπεινοφροσύνη, επιτρέπει στον άνθρωπο να λάβει τη
συγχώρηση όλων των παραπτωµάτων του, να καθαριστεί απ’
όλες τις αµαρτίες του (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Α' Κορινθίους-οµιλία, ΗΣΥΧΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ,
Περί νήψεως, ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ) και ν' απελευθερωθεί απ’ όλα τα
πάθη του (Πρβλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς,
ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Κατηχήσεις, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,
Κλίµαξ, ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή, ΗΣΥΧΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ, Περί
νήψεως, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Παύλος κλητός). Γι' αυτό το
λόγο ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ) γράφει: «Ίνα µη πολλά
λέγω [...] κυρίως πάντων των προειρηµένων παθών αναιρέτις εστίν
η ταπεινοφροσύνη ην οι κτησάµενοι πάντα νενικήκασι». Χωρίς την
ταπείνωση ο άνθρωπος δεν µπορεί να νικήσει κανένα από
αυτά (Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος). Και προφανώς δεν µπορεί να
υποκρίνεται ότι φθάνει την καθαρότητα (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ).
Η ταπεινοφροσύνη εµφανίζεται ως η µόνη αρετή που δίνει τη
δυνατότητα στον άνθρωπο να νικήσει το διάβολο και τους
δαίµονες στα πλαίσια του πνευµατικού αγώνα [Πρβλ.
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Μακάριος. Ο Αγιος
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ την αποκαλεί «καύστραν των δαιµόνων»
(Επιστολή)]. Πράγµατι, είναι η µόνη αρετή που δεν µπορούν να
µιµηθούν (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ). Σύµφωνα µε ένα
απόφθεγµα, κάποιος δαίµονας λέγει στον Αγιο Μακάριο: «Όσα έχετε,
και ηµείς έχοµεν µόνη τη ταπεινοφροσύνη διαφέρετε ηµών»
(ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική συλλογή, Μακάριος). Να
γιατί είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως η µοναδική αρετή που σώζει
τον άνθρωπο (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική
συλλογή, Θεοδώρα). ∆ι’ αυτής ο άνθρωπος µπορεί να διαλύσει
όλες τις παγίδες και τις πανουργίες των δαιµόνων, ν'
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το σύνολο των πειρασµών και
ν' ανταπεξέλθει νικηφόρα σ' όλες τις επιθέσεις του εχθρού.
Λέγει ο Αββάς Αντώνιος: «Είδον πάσας τας παγίδας του εχθρού
ηπλωµένας επί της γης και στενάξας είπον: "Τίς άρα
παρέρχεται ταύτας"; Και ήκουσα φωνής λεγούσης µοι: "Η
ταπεινοφροσύνη"» (Πρβλ, ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική

συλλογή, Αντώνιος, Πρβλ. ΗΣΑΪΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ, Ασκητικόν). Ο
Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίµαξ), δίνοντας στους λόγους του Ψαλµωδού τη συγκεκριµένη σηµασία, υπογραµµίζει µε τον ίδιο τρόπο
την προστατευτική ισχύ της ταπείνωσης: «Ταπεινοφροσύνη εστί,
"πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού" (Ψαλµ. 60, 4). "Ουκ
ωφελήσει εχθρός εν αυτώ, και υιός, µάλλον δε λογισµός ανοµίας ου
προσθήσει του κακώσαι αυτόν και συγκόψει από προσώπου αυτού
τους εχθρούς αυτού, και τους µισούντας αυτόν τροπώσεται" (Ψαλµ.
88, 23-24)». Παρόµοια οµιλεί ένας άλλος Πατέρας: Αν είµαστε
ταπεινοί, ο Κύριος θ' αποµακρύνει τον εχθρό από εµάς και θα
µας βοηθάει σε κάθε περίσταση να σώζουµε την ψυχή µας
(ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Συλλογαί διάφοροι). Και ο Αγιος
∆ωρόθεος (∆ιδασκαλία) διαβεβαιώνει: «Από παντός πάθους, από
παντός πειρασµού σκεπάζει η ταπείνωσις την ψυχήν. [...]. Τω όντι
ουδέν ισχυρότερον της ταπεινοφροσύνης, ουδέν περιγίνεται αυτής».
«Ου πίπτει ταπείνωσις, αλλά από πτώσεως εγείρει τους έχοντας
αυτήν» διαπιστώνει ο Αγιος Βαρσανούφιος (Επιστολή).
Η ταπεινοφροσύνη δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να
γίνεται άφοβος, ατρόµητος, ατάραχος και να βιώνει την εσωτερική ειρήνη (Πρβλ. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, Αλφαβητική
συλλογή, Ποιµήν): όλ' αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι τον
καθαρίζει από κάθε πάθος, τον προφυλάσσει απ’ όλες τις επιθέσεις του εχθρού, του παρέχει «ισχυρότητα καρδίας» και «ός
τις υποτάξει εαυτόν τω Θεώ εγγύς εστι του υποταγήναι αυτώ τα
πάντα» (ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ,). Έτσι ο Αγιος Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος)
γράφει: «Εν ταπεινόφρονι ποτέ ουκ έστι κατέπειξις, [Σ.τ.µ.: Βίαιη
ενέργεια, βεβιασµένη κίνηση] και ταχύτης και σύγχυσις, ουδέ
νοήµατα θερµά και κούφα αλλ' εν παντί καιρώ εν αναπαύσει εστί
καταλύων. Εάν κολληθή ο ουρανός τη γη, ο ταπεινόφρων ου
θροείται [Σ.τ.µ.: ∆εν πτοείται, δεν φοβάται, δεν τροµάζει].
Ουχί πας ησύχιος ταπεινόφρων έκαστος δε ταπεινόφρων και
ησύχιος [...]. Ο ταπεινόφρων εν παντί καιρώ εν αναπαύσει εστίν,
ότι ουκ έστι τι κινούν ή τι θροούν την διάνοιαν αυτού». Η
ταπείνωση επιτρέπει στον άνθρωπο να ενεργεί, [Σ.τ.µ.: Να
επιχειρεί, να προσπαθεί, να δοκιµάζει] χωρίς να επηρεάζεται
από τις λύπες ή τα βάρη που εµφανίζονται στην πορεία του
(Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Κατηχήσεις).
Κατ' αυτό τον τρόπο η ταπεινοφροσύνη παρουσιάζεται ως
µητέρα της απάθειας [Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ, («η
ταπείνωση είναι η µητέρα της τέλειας απάθειας»). ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Κατηχήσεις, («µε την ταπείνωση πετυχαίνεται η ουράνια
και αγγελική απάθεια»)]. Η τελευταία, όπως θα δούµε, δεν είναι
µόνο η απουσία του πάθους, αλλά και η απόκτηση του
συνόλου των αρετών. Άρα, η ταπεινοφροσύνη είδαµε ότι είναι
η προϋπόθεση όλων των αρετών, αυτό που τις κάνει να είναι

πραγµατικά αρετές και µάλιστα δεν αποτελεί µόνο τη βάση,
αλλά, -µαζί µε την αγάπη-, συνιστά και την κορωνίδα της
πνευµατικής οικοδοµής. Μπορούµε να πούµε ότι ταυτόχρονα
προϋποθέτει και συνεπάγεται όλες τις αρετές. Η επιτέλεση
των εντολών είναι η ταπείνωση, που αποτελεί τον τόπο
ανάπαυσης του Θεού (πρβλ. Ησ. 66, 2) όποιος πετυχαίνει στην
ταπείνωση τηρεί όλες τις εντολές (ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ,
Συλλογαί διάφοροι, αρµενική ΙΙ), γράφει ο Αββάς Θεόδωρος. Ο
Αγιος Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος) επισηµαίνει ότι «η αρετή συγκλείει εν
αυτή πάντα», «δια τούτο ου δύναταί τις έκαστον άνθρωπον, ως
έτυχε, λογίσασθαι ταπεινόφρονα»: στον τέλειο βαθµό της,
ταπεινοφροσύνη είναι η αρετή [Σ.τ.µ.: «∆ύναµιν µυστικήν»
χαρακτηρίζει στο συγκεκριµένο χωρίο την ταπείνωση ο Αγιος Ισαάκ]
«ην µετά την τελείωσιν της πολιτείας απάσης υποδέχονται οι τέλειοι
άγιοι» µόνο. «Και ου δίδοται αύτη [Σ.τ.µ.: Και πάλι αναφέρεται στην
ταπείνωση ως δύναµη] ει µη τοις τελείοις µόνοις εν αρετή, δια της
δυνάµεως της χάριτος».
Θεραπεύοντας τον άνθρωπο από το σύνολο των παθών του
και περικλείοντας όλες τις αρετές, η ταπεινοφροσύνη του
παρέχει τη δυνατότητα ν' ανακτήσει την αρχική του φύση και
να ξαναγίνει αληθινά άνθρωπος. Όπως λέγει ο Αγιος ∆ωρόθεος
Γάζης (∆ιδασκαλία), του επιτρέπει «αναλαβέσθαι εαυτόν και
επανελθείν εις το κατά φύσιν». Και συνεπώς, του παρέχει τη
δυνατότητα να ξαναβρεί την υγεία του. Ο Αγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστοµος (Φιλιππήσιοι οµιλία) διαπιστώνει ότι η ταπείνωση
καθιστά την ψυχή υγιά.
Κατ' αυτό τον τρόπο η ταπεινοφροσύνη εµφανίζεται ως «µήτηρ
καί ρίζα και τροφός και υπόθεσις [Σ.τ.µ.: Βάση, έρεισµα] και
σύνδεσµος των αγαθών» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Πράξεις
Οµιλία, Πρβλ. ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή,
∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία).
Όπως ήδη έχουµε δει, δεν αποτελεί µόνο πηγή της εσωτερικής
ειρήνης, αλλά και της αληθινής ζωής, της πνευµατικής χαράς,
σε αντίθεση µε την έπαρση και την υπεροψία που ήταν η αιτία
του θανάτου και της στέρησης της αυθεντικής τέρψης (Πρβλ.
∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία). Ανάγει τον άνθρωπο στην
αγάπη (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ), την κορυφή της πράξεως,
όπως θα δούµε. Αποτελεί καθοριστικής σηµασίας προϋπόθεση
για την είσοδο του ανθρώπου στην πνευµατική γνώση (Πρβλ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Αγάπης εκατοντάς, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος).
Ο Αγιος Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος) γράφει: όποιος αποκτά την τέλεια
ταπείνωση έχει εισέλθει «εις τα µυστήρια πασών των φύσεων των
πνευµατικών, και τέλειος ων εν τη σοφία απάσης της κτίσεως εν
πάση ακριβεία, αυτός [...] εαυτόν λογίζεται γινώσκοντα µηδέ εν.
[...]. Τούτο έστι το ρηθέν εν τη Θεία Γραφή [...], ότι τα µυστήρια
τοις ταπεινόφροσιν αποκαλύπτονται. Τούτου δε του Πνεύµατος
των αποκαλύψεων, και δεικνύοντος τα µυστήρια, αξιούνται οι

ταπεινόφρονες δέξασθαι ένδον αυτών. Και δια τούτο ερρέθη υπό
τινων αγίων, ότι η ταπείνωσις εν ταις θείαις θεωρίαις τελειοί την
ψυχήν». Η ταπεινοφροσύνη επιτρέπει λοιπόν στον άνθρωπο
να αποκτήσει εµπειρία του άρρητου φωτός (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίµαξ), το οποίο τον κάνει µέτοχο της θείας δόξας
(Πρβλ. ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία). Γι' αυτό το λόγο,
ακολουθώντας τον Σολοµώντα που βεβαιώνει: «Τους ταπεινόφρονας
ερείδει δόξη Κύριος» (Παροιµ. 29, 23), ο Αγιος Ισαάκ ο Σύρος
(Λόγος) συµβουλεύει: «Εξευτέλισον σεαυτόν, και όψει την
δόξαν του Θεού εν σεαυτώ. Όπου γαρ βλαστάνει η
ταπείνωσις, εκεί η του Θεού δόξα βρύει». Είναι ένα
επακόλουθο της υπόσχεσης του Χριστού: «Όστις ταπεινώσει
εαυτόν υψωθήσεται» (Ματθ. 23, 12).
Αν τα αποτελέσµατα της ταπείνωσης είναι τόσο σηµαντικά,
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί µια από τις κύριες
πηγές από την οποία ο άνθρωπος λαµβάνει τη θεία χάρη
(Πρβλ. ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,
Κλίµαξ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Β' Θεσσαλονικείς-οµιλία, ΟµιλίαΨαλµός, ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ, Επιστολή). Αντίθετα η οίηση και η
έπαρση αποτελούν µια από τις βασικές αιτίες στέρησής της.
Έτσι ο Ψαλµωδός διαπιστώνει: «Καρδίαν συντετριµµένην και
τεταπεινωµένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει» [Σ.τ.µ.: Ψαλµ. 50, 19],
ενώ ο ίδιος ο Θεός οµιλεί µε το στόµα του Ησαΐα: «επί τίνα επιβλέψω
αλλ' ή επί τον ταπεινόν» (Ησ. 66, 2). «Ο Θεός [...] ταπεινοίς
δίδωσι χάριν», διδάσκουν οι Αγιοι Απόστολοι Πέτρος (Α' Πέτρ. 5, 5)
και Ιάκωβος (Ιακ. 4, 6), ακολουθώντας το συγγραφέα του Βιβλίου
των Παροιµιών (Παροιµ. 3, 34). Οι αρετές, όπως είδαµε,
αποκτούν αξία µε την ταπεινοφροσύνη, µε αποτέλεσµα ο Αγιος
Ισαάκ ο Σύρος (Λόγος) χωρίς δισταγµό να λέγει: «Τη ταπεινώσει
δίδοται η χάρις» και ότι «προ της χάριτος, τρέχει η
ταπείνωσις». Αυτό εξηγείται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η
ταπεινοφροσύνη συνιστά εκ µέρους του ανθρώπου αναγνώριση της αδυναµίας και της ανεπάρκειάς του αφενός και
της παντοδυναµίας του Θεού αφετέρου. Με την ταπείνωση, ο
άνθρωπος παραιτείται από το «ίδιον θέληµα» και γίνεται µ'
αυτό τον τρόπο εντελώς διαπερατός στην ενέργεια της θείας
χάρης παύει να µένει προσκολληµένος στον εαυτό του και
ανοίγεται στή χάρη που αιτείται µε την προσευχή του και για
την οποία αγωνίζεται να αποδεικνύεται άξιος µε την εφαρµογή των θείων εντολών.
Αυτή τη σηµασία έχει και ο λόγος του Αγίου Μακαρίου: «Έθος τη
φιλοθέω ψυχή, κάν παντα τα της αρετής αγαθά πράξειεν, ουδέν
εαυτή, αλλά τω Θεώ έκαστα επιγράφειν ταύτη τοι και ο Θεός πάλιν
τη υγιεί ταύτης και ορθή συνέσει και γνώσει προσχών, τουναντίον
εκείνη πάντα λογίζεται» (ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Κεφάλαια
µεταφρασθέντα).

Εξαιτίας του τελευταίου τούτου λόγου, η ταπεινοφροσύνη, -σε
συνδυασµό µε την αγάπη-, εµφανίζεται ως η αρετή που
ενώνει στο µέγιστο βαθµό τον άνθρωπο µε το Θεό (Πρβλ.
∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, ∆ιδασκαλία, ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, Λόγος, ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Κεφάλαια µεταφρασθέντα).
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