
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΟΝΑΧΟΥΣ  
 

 Παίσιος  Βελιτσκόφσκυ : 
Το µοναστήρι του Νιαµέτς ήταν για την Μολδαβία ότι και το µοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην 

Ρωσία, ότι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου για την Ουκρανία, ότι το Άγιον Όρος για την Ελλάδα. 
Για πέντε αιώνες ήταν το κέντρο της θρησκευτικής διαφώτισης στην Μολδαβία. Από εκεί βγήκε ο 
περίφηµος Μολδαβός γέροντας Παίσιος  Βελιτσκόφσκυ , ιδρυτής και πατέρας του θεσµού των 
γερόντων στη Ρωσία στους έσχατους καιρούς. Έτσι ένας από τους πολλούς µαθητές του οσίου Παϊσίου, 
ο Σωφρόνιος, που εκείνη την εποχή ήταν ηγούµενος, ήταν πνευµατικός άνθρωπος και αυστηρός 
ασκητής, είδε ένα όραµα:  

 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ: 
Μια νύχτα, νοµίζοντας πως πλησίαζε να ξηµερώσει, ο Σωφρόνιος βγήκε από την πύλη του 

µοναστηριού και κοίταξε προς την εξωτερική πύλη, εκεί που σήµερα βρίσκεται το αγίασµα. Εκεί είδε ένα 
άνθρωπο που ήταν µαύρος στην όψη και φοβερός στο θέαµα. Φορούσε στρατιωτικό µανδύα και φώναζε 
δυνατά, όπως κάνουν οι αξιωµατικοί όταν δίνουν διαταγές στους στρατιώτες. Τα µάτια του ήταν κόκκινα 
και γυάλιζαν σαν φλόγες. Το στόµα του ήταν σαν των πιθήκων και τα δόντια του εξείχαν απ` αυτό. Στη 
µέση του ήταν περιτυλιγµένο ένα τεράστιο φίδι, του οποίου το κεφάλι κρεµόταν προς τα κάτω κι από το 
στόµα του έβγαινε η γλώσσα σαν ξίφος. Στους ώµους του είχε σιρίτια που είχαν το σχήµα κεφαλών 
φιδιών και στο κεφάλι του φορούσε ένα καπέλο απ` όπου ξεπρόβαλαν φαρµακερά φίδια και τυλίγονταν 
σαν µαλλιά γύρω απ` το λαιµό του. Μόλις ο γέροντας Σωφρόνιος αντίκρισε όλα αυτά πέτρωσε από τον 
φόβο.  

Μετά από λίγο συνήλθε κάπως και ρώτησε τον άρχοντα αυτό του σκότους τι γύρευε τέτοια ώρα 
στον περίβολο του µοναστηριού. Είναι δυνατό να µην ξέρεις ότι εγώ δίνω διαταγές εδώ στο µοναστήρι 
σου; Απάντησε ο µαύρος. Εµείς δεν έχουµε στρατό εδώ κι η πατρίδα µας διανύει περίοδο απόλυτης 
ειρήνης, είπε ο ηγούµενος. 

Τότε συνέχισε ο µαύρος δαίµονας, µάθε πως εµένα µε έστειλαν οι αόρατοι άρχοντες του σκότους 
και βρισκόµαστε εδώ για να εγείρουµε πόλεµο εναντίον την µοναχικής τάξης. Όταν κατά την κουρά σου 
δίνεται τους µοναχικούς σας όρκους, δηλώνεται ότι θα µας πολεµάτε και µας προξενείτε πολλές πληγές 
µε το πνευµατικό σας οπλοστάσιο. Πολλές φορές αναγκαζόµαστε να υποχωρούµε µε ντροπή, γιατί η 
φλόγα της προσευχής σας µας καίει. Τώρα όµως δε σας φοβόµαστε, ιδιαίτερα µετά το θάνατο του 
Παϊσίου, του ηγουµένου σας. Εκείνος µας τρόµαζε και υποφέραµε πολύ στα χέρια του. 

Από τότε ακόµα που ήρθε εδώ από το Άγιο Όρος µαζί µε εξήντα άλλους µοναχούς, εµένα µε 
έστειλαν εδώ µε εξήντα χιλιάδες στρατιώτες µας για να τον σταµατήσουµε. Όσο καιρό είχε αυτός την 
ηγουµενία δεν µπορούσαµε να ησυχάσουµε. Παρ` όλους τους πειρασµούς, τα τεχνάσµατα και τις 
µεθοδείες µας εναντίον εκείνων και των µοναχών του, δεν καταφέρναµε τίποτα. Και ταυτόχρονα δεν 
µπορεί να διηγηθεί ανθρώπινη γλώσσα τις φοβερές οδύνες, τις ταλαιπωρίες και τις δοκιµασίες που 
υποστήκαµε κατά την διάρκεια της διαµονής αυτού του ανθρώπου εδώ. Ήταν ένας έµπειρος στρατιώτης 
και η στρατηγική του µας εύρισκε πάντα εκτός θέσης. 

Μετά τον θάνατο του όµως να πράγµατα άλλαξαν κάπως και µπορέσαµε να αποδεσµεύσουµε 
από αυτό το φρούριο δέκα χιλιάδες δικούς µας. Έτσι µείναµε εδώ πενήντα χιλιάδες. Όταν οι µοναχοί 
άρχισαν να αµελούν τον κανόνα τους και να ενδιαφέρονται περισσότερο για τους αγρούς, τα κτίρια και 
τα αµπέλια, απαλλάξαµε άλλους δέκα χιλιάδες από τα καθήκοντα τους εδώ και οι υπόλοιποι σαράντα 
χιλιάδες µείναµε για να συνεχίσουµε τις προσβολές µας. 

Λίγα χρόνια αργότερα, µερικοί από τους µοναχούς αποφάσισαν να αλλάξουν το τυπικό του 
Παϊσίου, διαφώνησαν µεταξύ τους και µερικοί έφυγαν. Στο µεταξύ δόθηκε άδεια σε λαϊκούς να 
νοικιάζουν δωµάτια στο µοναστήρι, κι όταν µάλιστα έφεραν και τις γυναίκες τους µέσα, κάναµε γιορτή 
για την νίκη µας και µειώσαµε τον στρατό µας κατά δέκα χιλιάδες ακόµα. Αργότερα που άνοιξαν και τα 
σχολεία για νεαρά αγόρια ο πόλεµος πλησίασε προς το τέλος του πια και µπορούσαµε να µειώσουµε τις 
δυνάµεις µας κατά δέκα χιλιάδες ακόµη, αφήνοντας εδώ µόνο είκοσι χιλιάδες δικούς µας για να 
επιβλέπουν τους µοναχούς.   
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Μόλις ο γέροντας Σωφρόνιος άκουσε όλα αυτά αναστέναξε µέσα του και ρώτησε τον µαύρο 
δαίµονα. Τι ανάγκη έχετε να µένετε ακόµη στο µοναστήρι αφού βλέπετε, όπως και ο ίδιος οµολογείς πως 
οι µοναχοί έχουν παραιτηθεί από τον πόλεµο; Τι άλλη δουλειά έµεινε ακόµα εδώ για σας; Και εκείνος ο 
παγκάκιστος, εξαναγκασµένος από την δύναµη του Θεού, αποκάλυψε το µυστικό του. 

Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει κανένας πια να µας πολεµήσει όπως παλιά, αφού η αγάπη 
έχει ψυχραθεί και έχετε προσκολληθεί σε επίγειες και κοσµικές υποθέσεις. Υπάρχει όµως και κάτι 
ακόµα στο µοναστήρι που µας ενοχλεί και µας ανησυχεί. Είναι αυτά τα κουρελόχαρτα τα 
βιβλία - στον όλεθρο να πάνε!! - αυτά που έχετε στην βιβλιοθήκη σας! 

Ζούµε µε τον φόβο και τον τρόµο µήπως κάποιος από τους νεωτέρους µοναχούς τα πιάσει στα 
χέρια κι αρχίζει να τα διαβάζει. Μόλις αρχίσουν να διαβάζουν τα καταραµένα αυτά κουρελόχαρτα, 
µαθαίνουν την αρχαία ευλάβεια κι εχθρότητα σας εναντίον µας κι οι νεαροί αρχάριοι 
ξεσηκώνονται. Μαθαίνουν από αυτά πως οι παλιοί χριστιανοί, µοναχοί και λαϊκοί, συνήθιζαν να 
προσεύχονται αδιάλειπτα, να νηστεύουν, να εξετάζουν και να εξαγορεύονται τους λογισµούς, να 
αγρυπνούν και να ζουν σαν ξένοι και παρεπίδηµοι σ` αυτόν τον κόσµο. Μετά, απλοϊκοί όπως είναι, 
αρχίζουν να θέτουν τις ανοησίες αυτές σε εφαρµογή. Ακόµη παίρνουν σοβαρά όλη την Αγία Γραφή. Μας 
βρίζουν και ωρύονται εναντίον µας σαν άγρια θηρία. Αρκεί να σου πω ότι ένας από αυτούς τους 
ανόητους θερµοκέφαλους είναι αρκετός για να µας διώξει όλους από εδώ.  

Είναι τόσο ανηλεείς και ασυµβίβαστοι εναντίον µας, όσο και ο θανατωµένος αρχηγός σας (ο 
Σωτήρας). Επί τέλους, έχουµε τόση ειρήνη και ηρεµία µαζί σας. Αυτά τα αποκαλούµενα πνευµατικά 
βιβλία σας όµως είναι µια διαρκής πηγή εχθρότητος και ταραχής. Γιατί δεν µπορούµε να έχουµε ειρήνη; 
Γιατί εσείς δεν διαβάζεται τα βιβλία µου; ∆εν είναι και αυτά πνευµατικά; Κι εγώ πνεύµα δεν είµαι; Κι εγώ 
εµπνέω ανθρώπους να γράφουν βιβλία! 

Αλλά φτάνει να πέσει ένα απ` αυτά τα παλιόχαρτα, που τα λέτε περγαµηνές, στα χέρια ενός 
απλού κι ανόητου, κι αρχίζει εκ νέου καινούργιος πόλεµος κι αναγκαζόµαστε να φεύγουµε και να 
αρπάζουµε πάλι τα όπλα εναντίον σας. Ανήµπορος πια να κρατήσει σιωπή, ο φτωχός ηγούµενος τον 
ρώτησε.  

Ποιο είναι το µεγαλύτερο όπλο σας εναντίον των µοναχών στους καιρούς µας;  
Κι εκείνος απάντησε. 

Όλο  το  ενδιαφέρον  µας  σήµερα  στρέφεται  στο  να  κρατήσουµε  τους  µοναχούς ,  
και  τ ις  µοναχές ,  µακριά  από  τ ις  πνευµατικές  ενασχολήσεις ,  ιδιαίτερα δε από την 
προσευχή και την µελέτη αυτών των καπνισµένων βιβλίων. Γιατί δεν δαπανάτε περισσότερο χρόνο 
στη φροντίδα των κήπων και των αµπελιών, στο ψάρεµα, στα σχολεία για τους νέους, στη φιλοξενία 
όλων αυτών των καλών ανθρώπων που έρχονται εδώ το καλοκαίρι για καθαρό αέρα και υγιεινό νερό; Οι 
µοναστές που ασχολούνται µε τέτοια πράγµατα πιάνονται στα δίχτυα µας όπως οι µύγες στον ιστό της 
αράχνης. 

Ως  ότου  όλα  αυτά  τα  βιβλία  καταστραφούν  ή  φθαρούν  από  το  χρόνο ,  δεν  θα  
ειρηνέψουµε .  Είναι σαν σαΐτες και βέλη για µας. ∆εν είχε καλά καλά τελειώσει τα λόγια αυτά και 
σήµανε το σήµαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο αρχηγός των δαιµόνων εξαφανίστηκε αµέσως 
σαν καπνός. Ο γέροντας ξεκίνησε για την εκκλησία µε µεγάλο πόνο ψυχής, εξαιτίας των αποκαλύψεων 
αυτών και µπήκε στην εκκλησία. Όταν µαζεύτηκαν οι µοναχοί τους διηγήθηκε µε δάκρυα στα µάτια όλα 
όσα είδε κι άκουσε κατά την διάρκεια της φοβερής αυτής οπτασίας. Και µετά έδωσε εντολή να 
καταγραφούν όλα αυτά για να ωφεληθούν οι επιγενόµενοι.  

 
Ο ίδιος ο στάρετς Παίσιος Βελιτσκόφσκυ είχε δει κάτι σχετικό: 
 

… Ο π. Αθανάσιος µιλούσε για τον στάρετς Παίσιο Βελιτσκόφσκυ µε δέος και σεβασµό και 
διηγόταν τα ακόλουθα για να δείξει το ύψος των πνευµατικών του αναβάσεων… 

Κάποτε καθόταν στο καλύβι του και προσευχόταν. Ξαφνικά είδε (σαν σε έκσταση, όπως συνήθως 
αποκαλύπτεται σε τέτοιους ανθρώπους) πλήθος δαιµόνων να κυκλώνουν ένα είδος θυσιαστηρίου και σε 
λίγο άλλους δαίµονες να συνοδεύουν τον σατανά µε δαιµονική επισηµότητα. Ο σατανάς κάθισε πάνω 
στο θυσιαστήριο και δεχόταν τους δαίµονες που ερχότανε ένας – ένας µε τις αναφορές τους και 
απαντούσαν στις ερωτήσεις του. 
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Εσύ που ήσουν; Ρώτησε ο σατανάς τον πρώτο δαίµονα. Ήµουν στο καλύβι ενός µοναχού, που 
ζει στην ησυχία έξω από το µοναστήρι, µα δεν µπορούσα να τον πλησιάσω, γιατί όσες φορές δοκίµασα 
εκείνος έπεφτε κατά γης, φυσικά έκανε µετάνοιες και προσευχές, και ήταν καλυµµένος ολόκληρος µε µια 
φωτιά που µε έκαιγε, και για αυτό µου ήταν τελείως αδύνατο να φτάσω κοντά του. Ο σατανάς τότε 
διέταξε να τον δείρουν όπως και τους άλλους που δεν τα κατάφεραν στις δαιµονικές επιδιώξεις τους. Κι 
ήταν όλοι αυτοί 5-6 δαίµονες. Μετά ο σατανάς άρχισε να γρυλίζει και να λέει: 

Ω! πόσο µε ενοχλούν  αυτά τα παλιόχαρτα !! (εννοούσε τα πατερικά βιβλία σε µεταφράσεις 
του π. Παϊσίου). Θάρθει καιρός όµως που όλα θα υποταχθούν στην θέληση µου, και αυτά τα βιβλία θα 
εξαφανιστούν. Και η εποχή αυτή, πρόσθεσε ο γέρων Αθανάσιος ήρθε. 

Η περίφηµη βιβλιοθήκη της µονής Νιαµέτς κατακάηκε και τα λίγα βιβλία για την νοερή προσευχή 
που γλύτωσαν από την καταστροφή έχουν µείνει στ` αζήτητα, κανείς πια δεν ενδιαφέρεται γι` αυτά...      
Ο γέροντας Αθανάσιος συνέχισε: Πρέπει να  διαβάζουµε διαρκώς  ΠΑΤΕΡΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ. Όλοι οι 
άγιοι πατέρες διάβαζαν πολύ, διάβαζαν ως ότου να λάβουν το χάρισµα της προσευχής. Τον 
Οκτώβριο του 1873 ο Αθανάσιος αρρώστησε και στις 23 του µηνός πέθανε και κηδεύτηκε στο κοινό 
κοιµητήριο.  

 ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ. 

 Από  τον  Ευεργετινό :  

Οι Άγιοι Πατέρες προεφήτευσαν δια την τελευταίαν γενεάν και είπον µεταξύ των, µε 
απορίαν: 
      - Ηµείς τι εκάµαµεν; 
Ένας δε εξ αυτών, ο οποίος ήτο σπουδαίος, ο Αββάς Ισχυρίων, απήντησεν: 

- Ηµείς εξεπληρώσαµεν τάς έντολάς του Θεού. 
Οι Πατέρες τον ηρώτησαν: 

- Άρα γε αυτοί, που θα έλθουν µετά από ηµάς, τι θα κάνουν; 
- Μόλις θα εκτελέσουν το ήµισυ από το έργον µας, απήντησεν ό Γέρων. Ηρώτησαν 

πάλιν οι Πατέρες: 
- Και εκείνοι, πού θα έλθουν µετά από αυτούς, τι θα κάνουν; 
- Οι Μοναχοί της γενεάς εκείνης δεν θα έχουν κανένα  έργον αρετής και ευσεβείας· 

πρόκειται δε να έλθη εις αυτούς πειρασµός, ώστε εκείνοι που θα ευρεθούν άξιοι, κατά την 
εποχήν εκείνην, θα είναι πολύ καλύτεροι και από ηµάς και από τους Πατέρες µας. 

 
 Από  τον  Ευεργετινό ,  ο  Αββάς  Παµβώ  (303-374),  για  το  ίδ ιο  θέµα :  

(Ήταν ασκητής στην έρηµο της Νιτρίας, στην Αίγυπτο, σύγχρονος του Μεγάλου Αντωνίου. Είχε 
δύο χαρακτηριστικά για τα οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστός: α. Κατόπιν ασκήσεως κατάφερε να µη 
βγαίνει από τα χείλη του λόγος αργός (µη εποικοδοµητικός). Όταν τον ρωτούσαν για θέµατα των 
Αγίων Γραφών, τις οποίες είχε µάθει µε πολύ κόπο, διότι προσήλθε χωρίς να ξέρει γράµµατα 
στην άσκηση, δεν απαντούσε ούτε σε µια απλή ερώτηση χωρίς προσευχή, και χωρίς να έχει 
πληροφορία από το Θεό. Πολλές φορές έκανε µήνες ολόκληρους να απαντήσει. Και β. ∆εν 
έφαγε ποτέ του άρτο, χωρίς να εργασθεί προσωπικά για να τον κερδίσει, πλέκοντας ψαθιά. Σε 
µεγάλη ηλικία το πρόσωπό του έλαµπε σαν το πρόσωπο του Μωϋσέως την αρχαία εποχή, 
(µετά την εµφάνιση του Θεού σ’ αυτόν), ώστε οι µοναχοί να µη µπορούν να το ατενίζουν.  
Γέροντας Παµβώ: 

 …«Και θα σου πω το εξής παιδί µου (λέγει προς τον µαθητή του), ότι θα έρθουν µέρες 
που οι Χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν, και θα τροποποιούν τα βιβλία των ιερών 
Ευαγγελιστών, και των Αγίων Αποστόλων, και των θείων Προφητών και των Αγίων Πατέρων. 
Θα υποτονίζουν τις άγιες Γραφές, και θα συνθέτουν τροπάρια, ύµνους και γραπτά τεχνιέντως. Ο 
νους τους θα διαχυθεί από αυτά και θα αποµακρυνθεί από το Ουράνιο Πρότυπό του. Γι’ αυτούς 
τους λόγους οι άγιοι πατέρες είχαν προγενέστερα παροτρύνει τους µοναχούς της ερήµου, να 
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καταγράψουν τους βίους των Πατέρων όχι σε περγαµηνές, αλλά σε χαρτί, διότι η ερχοµένη 
γενιά θα τους αλλάξει για να συµπίπτουν µε τις προσωπικές τους προτιµήσεις. Ώστε, όπως 
βλέπεις, το κακό που θα έρθει θα είναι τροµερό». 
Τότε ο µαθητής είπε: « Ώστε γέροντα οι παραδόσεις και τα έθιµα των Χριστιανών πρόκειται να 
αλλάξουν; Μήπως δεν θα υπάρχουν αρκετοί ιερείς στην εκκλησία, όταν θα έλθουν αυτοί οι 
δυστυχείς καιροί»; Ο γέροντας τότε είπε: 

«Σ’ αυτούς τους καιρούς η αγάπη στο Θεό σε πολλές ψυχές θα ψυγεί, και µεγάλη θλίψη 
θα πέσει στον κόσµο. Το ένα έθνος θα αποστρέφεται το άλλο. Λαοί θα µετακινούνται από τα 
µέρη τους. Οι κυβερνήτες θα είναι µπερδεµένοι. Ο κλήρος θα βαδίσει προς την αναρχία, και οι 
µοναχοί θα κλίνουν περισσότερο προς την αµέλεια. Οι ηγέτες της Εκκλησίας θα θεωρούν 
ανώφελο ότι προέτρεπε σε ψυχική σωτηρία, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τις ψυχές των 
ποιµνίων τους, και θα αποβάλλουν κάθε τέτοιο ενδιαφέρον. Όλοι θα δείχνουν προθυµία και 
δραστηριότητα για όλα τα θέµατα που θα αφορούν το τραπέζι του φαγητού τους και τις ορέξεις 
τους. Θα είναι νωθροί στις προσευχές τους, και επιπόλαιοι στις κρίσεις τους. Όσο για τους βίους 
και τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, δεν θα έχουν κανένα ενδιαφέρον να τους µιµηθούν, 
ούτε ακόµη και να τους ακούσουν. Αλλά µάλλον θα µεµψιµοιρούν και θα λέγουν: «Αν είχαµε 
ζήσει στους δικούς τους καιρούς, τότε θα’ χαµε συµπεριφερθεί σαν κι’ αυτούς». Και οι επίσκοποι 
θα υποχωρούν στους ισχυρούς του κόσµου, δίνοντας απαντήσεις σε διάφορα θέµατα, µόνο 
αφού πάρουν δώρα από παντού, και αφού συµβουλευθούν την κοσµική λογική των 
µορφωµένων. Τα δίκαια του πτωχού δεν θα υπερασπίζονται, θα καταπιέζουν τις χήρες και θα 
ταλαιπωρούν τα ορφανά. Η διαφθορά θα διαπερνά αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι 
δεν θα πιστεύουν στο Θεό, θα µισούν ο ένας τον άλλο, και θα κατατρώγωνται µεταξύ τους σαν 
τα θηρία. Ο ένας θα κλέβει τον άλλο, θα µεθούν, και θα βαδίζουν σαν τυφλοί».  Ο µαθητής ξανά 
ρώτησε:  
 «Τι µπορούµε να κάνουµε σε µια τέτοια κατάσταση»;  Και ο γέροντας Παµβώ απάντησε: 
«Παιδί µου, σ’ αυτούς τους καιρούς όποιος σώσει την ψυχή του, και προτρέψει και 
άλλους να σωθούν, θα ονοµασθεί Μέγας στο βασίλειο του Ουρανού». 

(Η προσθήκη τροπαρίων και γενικά η µελωδική απόδοση ύµνων και εκφωνήσεων στη 
θεία λατρεία, ναι µεν δηµιούργησε µια µεταβατική περίοδο επικίνδυνη κυρίως για τους ασκητές, 
και γι’ αυτό προειδοποιεί το µαθητή του ο άγιος γέροντας, ώστε αυτός να µην ασχοληθεί µε 
αυτά, όµως στην Εκκλησία τελικά επικράτησαν ύµνοι θεόπνευστοι και µελωδίες άξιες της 
αποστολής Της. Απόδειξη ότι µεγάλοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος 
Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, ο Ρωµανός ο µελωδός, ο άγιος Κοσµάς ο µελωδός, κλπ. ασχολήθηκαν 
λίαν επιτυχώς µε αυτά.  

Η ψυχρότης της αγάπης των πολλών, αυξάνει όσο πλησιάζοµε το τέλος του κόσµου. Το 
ίδιο και η διαφθορά των κληρικών και µοναχών. Ο συµβιαβασµός µε την κοσµική εξουσία θα 
µεγιστοποιηθεί όταν πλησιάσοµε την εποχή του Αντιχρίστου, δηλ. την εποχή του ενός 
παγκόσµιου κυβερνήτη, διότι τέτοιος θα είναι, σύµφωνα µε τις ιερές Γραφές, ο 
Αντίχριστος. Εποµένως έχοµε φθάσει στην εποχή αυτή, αφού όλοι τώρα µιλούν για 
Παγκοσµιοποίηση! Η παναίρεση της Πανθρησκείας ήδη προωθείται από διάφορα κέντρα, 
όπως του ΟΗΕ, του Παγκ. Συµβουλίου Εκκλησιών, της παπικής εξουσίας, και από άθεους 
«θεολόγους» και ιεράρχες ακόµη και εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τη µεγαλύτερη 
δραστηριότητα δείχνει ο παπισµός, προσπαθώντας να καταλάβει την αρχηγική καθέδρα όλων 
των «θρησκειών». Για το λόγο αυτό γίνονται οι ψευτοταπεινώσεις και συγνώµες και δήθεν 
καλοσύνες του πάπα. ∆ιότι τώρα αντί για διωγµό κατά των άλλων θρησκειών και οµολογιών, οι 
παπικοί έχουν το: Βάλε µια µετάνοια στον Πάπα, και πίστευε ότι θέλεις!   -ΛΜ∆). 
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Ο γ. Χαράλαµπος (  1(14)/1/2001) 
διατελέσας ηγούµενος της Ι. M. Αγίου 

∆ιονυσίου Αγίου Όρους, 
πνευµατικόν τέκνον του γ. Ιωσήφ 

του Σπηλαιώτου 

 
 

 Aββά  Αντωνίου  του  Μεγάλου :  Είπεν ο Αββάς 
Αντώνιος ότι, όπως του αποκαλύφθηκε, στους έσχατους καιρούς οι 
µαναχοί θα γίνουν σαν τους κοσµικούς, και οι κοσµικοί σαν τους 
δαίµονες… 
 

 Για  το  ποιους  βοηθάνε  οι  µοναχοί :  
Ο γ. Παίσιος ο Αγιορείτης πίστευε ότι ένας µοναχός µπορεί να 

βοηθήσει ολόκληρο το Έθνος. «Άλλον ο Θεός τον κάνει µοναχό για να 
βοηθήσει µια οικογένεια και άλλον για να βοηθήσει ολόκληρο Έθνος. 
Το Άγιον Όρος πολλά µπορεί να προσφέρει. Μπορεί να 
δηµιουργήσει πάλι το Βυζάντιο από το οποίο προήλθε». 

 
 Οι δαιµονικές επιρροές:  
Κατά τη διάρκεια της Γερµανικής Κατοχής, σίκαλη είχε 

σπαρεί στους αγρούς του γυναικείου Μοναστηριού (που ίδρυσε και 
κατηύθυνε πνευµατικά ο γ. Λαυρέντιος  του Chernigov). Η σοδειά 
ήταν έτοιµη, αλλά οι αρµόδιοι (του κοµµουν. καθεστώτος) δεν 
έδιναν άδεια να κάνουν την συγκοµιδή. Οι Μοναχές πήγαν στην 
Υπηρεσία να συνεννοηθούν, αλλά αποµακρύνθηκαν µε απότοµο 
τρόπο χωρίς να τους δοθεί ευκαιρία να µιλήσουν. 

Η οικονόµος του Μοναστηριού, γύρισε µε δάκρυα και 
πήγε να εκφράσει τον πόνο της στον γέροντα. Το επόµενο πρωί 
την ευλόγησε για να πάει ξανά στην ίδια Υπηρεσία, ορίζοντάς της 
να µη µιλήσει µε οποιονδήποτε καθ’ οδόν. Εµπιστευόµενη στις 
ευχές του γέροντος, η Μοναχή πλησίασε τους ίδιους υπευθύνους. 
Αυτή τη φορά ήταν πολύ εξυπηρετικοί, και της έδωσαν άδεια για 
την συλλογή της σίκαλης. Η 
Μοναχή γύρισε χαρούµενη και 

είπε στον µπάτιουσκα για την θαυµαστή αλλαγή στην 
συµπεριφορά των προσώπων. 

Αυτός χαµογέλασε: «Βλέπεις , όταν ένα  
πρόσωπο  είναι  διεστραµµένο , έχει  µία  δαιµονική  
επιρροή  µέσα  του .  Αλλά  όταν προσεύχεσαι ,  ο  
δαίµων το βάζει  στα  πόδια , και  το πρόσωπο  γίνεται  
ευγενικό  και  καλό»   
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