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Ἑπτὰ διαμάντια 

στὸ ἀρετοστόλιστο διάδημα 

τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χίου 
 

Διαμάντι πολύεδρο στὸ πολύτιμο στέμμα τῆς Ἐκκλησίας μας 

ἀποτελεῖ ὁ νεοφανὴς Ὅσιος Παχώμιος, τὸ βλάστημα καὶ 

σέμνωμα τῆς μυροβόλου μας Χίου. Διαμάντι ποὺ χρυσαφίζει 

στὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου καὶ θαμβώνει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας, 

αὐτὰ ποὺ ἀναζητοῦν μέσα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας νὰ δοῦν τὸν 

νοητὸ Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, τὸν Φωτοδότη καὶ Ζωοδότη Ἰησοῦ 

μας.   

   Διαμάντι ὁ Ὅσιος Παχώμιος, διαμαντένιο καὶ τὸ στέμμα ποὺ 

τοῦ χάρισε ὀ δωρεοδότης μας Κύριος ὡς ἀντιμίσθιο τῶν 

πολλῶν ἀσκητικῶν του καμάτων. Ἑπτὰ μεγάλα διαμάντια  

ἀρετῶν τὸ στολίζουν, τῶν ἀρετῶν ποὺ περικοσμοῦσαν τὸν 

Ὅσιο στὸ πέρασμά του ἀπὸ τὴ φθαρτὴ ζωή μας πρὸς τὴν 

ἀφθαρτότητα, ἀπὸ τὴ γῆ πρὸς τὸν οὐρανό, ἀπὸ τὸ ἐδῶ πρὸς τὸ 

ἐπέκεινα, πρὸς τὴν ἄληκτη μακαριότητα. Τὰ ἑπτὰ αὐτὰ 

διαμάντια ἀποτελοῦν καὶ τὰ δῶρα τοῦ νέου τῆς Χίου ἀσκητοῦ 

καὶ νηπτικοῦ πατέρα πρὸς τὸ Χριστό μας, ὁ ὁποῖος τοῦ τὰ 

ἐπέστρεψε μὲ τὸ ἀρετοστόλιστο τῆς ἀφθαρσίας στέμμα ποὺ τοῦ 

ἔθεσε στὴν κεφαλή,  θέλοντας νὰ τὸν δοξάσει γιὰ τὴν ἰσάγγελη 

βιοτή του. Αὐτὸς ἄλλωστε μᾶς λέγει: «Τοὺς δοξάζοντάς με 

δοξάσω» (Α΄ Βασιλ. β΄ 30).  

   Ἂν θέλαμε νὰ τὰ ἀπαριθμήσουμε θὰ ἀρχίζαμε ἀπὸ τὴ 

μετάνοια καὶ θὰ καταλήγαμε στὴ νήψη. Νά τὰ ἑπτὰ διαμάντα 

τῶν ἀρετῶν τοῦ Ὁσίου Παχωμίου. Μετάνοια, ταπείνωση, 

ἀκτησία, ὑπακοή, σκληραγωγία, προσευχὴ καὶ νήψη. Κάθε ἕνα 

διαμάντι ὁ Χριστός μας τὸ τοποθετοῦσε στὴν κλίμακα τῶν 

ἀρετῶν καὶ σὲ κάθε σκαλοπάτι ποὺ ἀνέβαινε ὁ Ὅσιος ὁ Χριστός 

μας τοῦ τὸ χάριζε, γιὰ νὰ τὰ τοποθετήσει  στὸ τέλος τῆς 

ἀναβάσεώς του στὸ τιμητικὸ στέμμα τῆς νίκης, ποὺ ἀξίως τοῦ 

τὸ ἐπέδωσε, αὐτὸ ποὺ λαμβάνουν ὅσοι νόμιμα ἀγωνίζονται, 

ἀφοῦ «οὐδεὶς στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ» (Β΄ Τιμ. β΄ 

5). Πλεγμένα μεταξύ τους τὰ διαμάντια αὐτὰ τῶν ἀρετῶν, 

χωρὶς νὰ ξεχωρίζει πρῶτο καὶ δεύτερο καὶ τὰ ὑπόλοιπα, σὲ ἕνα 
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ἑνιαῖο χρυσοστόλιστο σύνολο κοσμοῦν τὴν κεφαλὴ τοῦ νέου 

τῆς Ἐκκλησίας μας κοσμήματος, τοῦ Ὁσίου Παχωμίου, τοῦ 

Χίου, καὶ ἐκθαμβωτικὰ μᾶς παρακινοῦν νὰ τὰ ἀπολαύσουμε, 

γιὰ νὰ ὠφεληθοῦμε καὶ νὰ θελήσουμε καὶ ἐμεῖς μιμούμενοι τὴν 

ὁσιακὴ βιοτή του νὰ ἀποκτήσουμε καὶ τὰ διαμάντια τῶν 

ἀρετῶν του.  
 

Τὸ διαμάντι τῆς μετανοίας 
 

Χαῖρε, ῥανὶς σωστικῆς 

μετανοίας· 

χαῖρε, παγὶς τῆς ἐχθίστου 

μανίας· 
 

   Τὸ πρῶτο διαμάντι  ποὺ συνέλεξε ἀπὸ τὴν κλίμακα τῶν 

ἀρετῶν ὁ Ὅσιος Παχώμιος καὶ ποὺ ὁ Κύριος τὸ τοποθέτησε στὸ 

ἀρετοστόλιστο στέμμα του εἶναι ἡ μετάνοια. Ὁ σύγχρονος 

μεγάλος τῆς Χίου ἀσκητής, ὁ ὁποῖος σὰν νέος πιάστηκε στὰ 

δίχτυα τοῦ ἀρχέκακου πτερνιστῆ μὲ τὴν παρατολμία του, τὸ 

εὐέξαπτο τῆς χαρακτῆρος του καὶ τὸ ἀχαλίνωτο νεανικό του 

σφρῖγος, εἶχε τὴ δύναμη νὰ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, αὐτοῦ 

ποὺ περιμένει ἕτοιμος μπροστὰ στὴν πόρτα τῆς ψυχῆς μας νὰ 

τοῦ ἀνοίξουμε, γιὰ νὰ κατασκηνώσει σ’ αὐτή, νὰ τὴν ἀλλοιώσει 

καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσει στὴ μετάνοια καὶ τὴ σωτηρία. Μὲ τὸ θεῖο 

ἔλεος  κατόρθωσε νὰ ἐπιτύχει τὴν καλή του ἀλλοίωση, νὰ ἔλθει 

σὲ ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητός του καὶ νὰ μὴ μείνει σὲ αὐτή, 

ἀλλὰ νὰ τὴν ὑπερβεῖ καὶ νὰ φθάσει στὴν μεταμέλεια, γιὰ τὶς 

ἡμέρες τῆς ζωῆς του, ποὺ χάθηκαν μακριὰ ἀπὸ τὴ θεϊκὴ σκέπη 

καὶ τελικὰ νὰ γευθεῖ τοὺς εὔχυμους  καρποὺς τῆς μετανοίας.    

   Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ βάση τῶν ψυχοτρόφων ἀρετῶν. Ἀποτελεῖ 

τὸ πλυντήριο τῆς ψυχῆς. Τὸ ἔνδυμά της γεμάτο ρύπους τῆς 

καθημερινῆς ἁμαρτίας, δυσωδέστατο καὶ καταφρονεμένο ἀπὸ 

ὅλους, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὸν Ψυχοσώστη μας Κύριο, καθαρίζεται 

καὶ γίνεται πιὸ λευκὸ καὶ ἀπὸ τὸ χιόνι. Μᾶς τὸ εἶπε ὁ Χριστός 

μας μὲ τὸ στόμα τοῦ προφήτη Ἠσαΐα: «Ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι 

ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ, ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς 

κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ» (Ἠσ. α΄ 18). Ὁ Χριστός μας «Ὁ 

αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. α΄ 29), ζητεῖ τὴ μετάνοιά 
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μας, γιὰ νὰ μᾶς καθαρίσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Δὲν μᾶς πιέζει 

ὅμως νὰ μετανοήσουμε, μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους νὰ τὸ 

ἀποφασίσουμε καὶ νὰ τὸ ζητήσουμε μόνοι μας. Ἐκεῖνος 

στέκεται «ἐπὶ τὴν θύραν» (Ἀποκ. γ΄ 20) καὶ κρούει. Στέκεται στὴ 

βεράντα τοῦ βασιλικοῦ του σπιτιοῦ καὶ κοιτάζει πρὸς τὸν 

ἀχανῆ ὀρίζοντα, ὅπως ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου. 

Μᾶς περιμένει, δὲν μᾶς τὸ ἐπιβάλλει ὅμως. Μᾶς περιμένει νὰ 

ἀνοίξει τὴ φιλόστοργη ἀγκαλιά του καὶ νὰ μᾶς βάλει μέσα. Δὲν 

μᾶς σιχαίνεται γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ἀλλὰ σπεύδει νὰ μᾶς 

δώσει νὰ φορέσουμε τὴν «στολὴν τὴν πρώτην» (Λουκ. ιε΄ 22). 

Εἶναι βλέπεται ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος ὁ Κύριος καὶ 

θέλει»πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 

ἐλθεῖν» (Β΄ Τιμ. γ΄ 7). Ἡ μετάνοιά μας εἶναι αἰτία 

πανηγυρισμοῦ τοῦ οὐρανοῦ, αἰτία χαρᾶς, εὐφροσύνης καὶ 

πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως, ἀφοῦ « χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ 

ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. ιε΄ 7). 

   Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης στὴν κλίμακά του δίνει τὸν ἑξῆς 

ὁρισμὸ τῆς μετάνοιας. «Μετάνοιά ἐστι χάρις τις ἀνανεοῦσα καὶ 

ἀνακαινίζουσα τὸ μολυνθὲν ἐκ τῶν ἁμαρτημάτων Βάπτισμα. 

Μετάνοιά ἐστι συμβιβασμός τις καὶ συνθήκη δευτέρα μετὰ τὴν 

τοῦ Βαπτίσματος, τὴν ὁποίαν ποιεῖ μὲ τὸν Θεὸν ὁ ἁμαρτωλός, 

ὑποσχόμενος αὐτῷ νὰ ἀφήσῃ τὴν κακὴν ὀδὸν καὶ νὰ ἀρχίσῃ νὰ 

περιπατῇ τὴν καλὴν καὶ θεάρεστον· καὶ ὅστις θέλει νὰ δείξῃ 

πρὸς τὸν Θεὸν ἀληθινὴν καὶ ἐντελῆ μετάνοιαν, πρέπει νὰ 

ἐφοδιασθῇ πρῶτον καὶ νὰ κληρονομήσῃ τὴν μακαρίαν 

ταπείνωσιν. Μετάνοιά ἐστι νὰ διάγῃ τις τὴν ζωήν του μετ’ 

εὐτελείας καὶ πενιχρότητος καὶ νὰ μὴ στοχασθῇ ποτὲ νὰ 

θεραπεύσῃ τὸ παράπαν ἐν οὐδενὶ πράγματι τὴν ἑαυτοῦ ὄρεξιν, 

μήτε νὰ δώσῃ τινὰ ἀνάπαυσιν εἰς τὸ σῶμά του. Μετάνοία ἐστι νὰ 

ἔχῃ τις ἐπισυνηγμένον καὶ συνεσταλμένον πρὸς ἑαυτὸν τὸν νοῦν 

του πάντοτε καὶ νὰ μὴ μεριμνᾷ δι’ ἄλλο τι, παρὰ διὰ νὰ ἐξοφλήσῃ 

μόνας τὰς ἁμαρτίας του, μήτε νὰ φροντίζῃ διὰ τὰ ἀλλότρια 

ἐπιτηδεύματα καὶ τὰ κοσμικὰ πράγματα, παρὰ νὰ κατακρίνῃ καὶ 

νὰ μέμφεται μόνον τὸν ἑαυτόν του ἀείποτε».  

   Ὁ σοφὸς Σιναΐτης πατέρας μᾶς λέγει ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι 

προϊὸν χάριτος, ποὺ ἀνακαινίζει τὸ μολυσμένο ἀπὸ τὴν 
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ἁμαρτία Βάπτισμα τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὴ μετάνοια 

συνθηκολογοῦμε μὲ τὸ Θεὸ καὶ τοῦ ὑποσχόμαστε νὰ 

ἀλλάξουμε πορεία ζωῆς. Γι’ αὐτὴ μας βέβαια τὴν ὑπόσχεση 

χρειάζεται ἐπίγνωση καὶ ταπείνωση. Ὁ μετανοημένος 

ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τὴν εὐτέλεια καὶ τὴν πενιχρότητα τῶν 

ἀγαθῶν τῆς ζωῆς καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ τὰ ἐπὶ πλέον πράγματα, τὴν 

ἀφθονία, οὔτε τὴν τρυφηλὴ ἀνάπαυση τοῦ σώματος. Ἐπὶ πλέον 

ὁ μετανοημένος ἄνθρωπος ἔχει πάντοτε συγκεντρωμένο τὸ νοῦ 

του, βρίσκεται σὲ κατάσταση συνεχοῦς ἐγρηγόρσεως καὶ ἡ 

μοναδική του μέριμνα εἶναι ἡ ἐξόφληση τῶν ἁμαρτιῶν του. 

Πάνω δὲ ἀπὸ ὄλα ἀποφεύγει τὶς κοσμικὲς ἀπολαύσεις καὶ δὲν 

κατακρίνει κανένα θεωρώντας τὸν ἑαυτό του ἁμαρτωλότερο 

πάντων. 

   Ὁ Ὅσιος Παχώμιος διάβηκε μὲ τόλμη τὸ δρόμο τῆς μετανοίας 

καὶ ἔφθασε στὸ ἐπιτυχὲς τέρμα τῆς σωτηρίας. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι 

ὅταν ὁ κοσμικός του περίγυρος ἀτόνησε τὰ πνευματικά του 

ἐνδιάφεροντα καὶ ἡ ὁρμὴ τῆς νεότητός του μαζὶ μὲ τὴ 

ἐγωκεντρικὴ σωματική του δύναμη τὸν ἔκαναν νὰ ξεχάσει τὰ 

λόγια τοῦ Κυρίου μας: «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», 

(Ἰω. ιε΄ 5) τὸν παρώθησαν σὲ ἐκδηλώσεις βίας ἐναντίον τῶν 

Τούρκων καὶ μάλιστα, ἀμυνομένου, σὲ ἀκούσιο φόνο ἑνὸς ἀπὸ 

αὐτούς. Οἱ περιπέτειές του τότε, ἡ φυλάκισή του, τὰ 

βασανιστήριά του καὶ ἡ καταδίκη του σὲ θάνατο ἀλλοίωσαν τὸ 

χαρακτῆρα του καὶ μόνη παρηγορία εὕρισκε στὸ Κύριο μας, 

ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ μᾶς πλύνει τὸ ρύπο τῆς ἁμαρτίας, νὰ 

«καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας» (Α΄ Ἰω. α΄ 9) καὶ καθαροὺς 

νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ βασιλεία Του. Τότε «διηνοίχθησαν οἱ 

ὀφθαλμοί» (Λουκ. κδ΄ 31) τῆς ψυχῆς του καὶ εἶδε τὸ Χριστό μας 

νὰ τὸν περιμένει καὶ νὰ τὸν ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴ μετάνοια στὴ θέωση.  
               

Τὸ διαμάντι τῆς ταπεινώσεως. 
 

Χαῖρε, λαμπρὸς ταπεινώσεως 

τόμος· 

χαῖρε, δεινὸς τῶν παθῶν 

ῥιζοτόμος· 
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   Ἡ ταπείνωση πολλὲς φορὲς ὀνομάζεται καὶ εἶναι πράγματι 

ὑψοποιός. Ἀνεβάζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό. Τὸν 

ταπεινὸ ἄνθρωπο τὸν ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς καὶ τὸν προστατεύει. Ὁ 

ἴδιος μᾶς λέγει διὰ τοῦ στόματος πάλι τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα: 

«Ἐπί τινα ἐπιβλέψω, ἀλλ’ εἰ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ 

τρέμοντα τοὺς λόγους μου» (Ἡσ. ξστ΄ 2). Ὡς ἀρετὴ ἡ ταπείνωση 

ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο ὅλων τῶν ἄλλων. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 

μᾶς παροτρύνει νὰ ἐνδυθοῦμε «σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, 

χρηστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν» 

(Κοολασ. γ΄ 12). Ἡ ταπεινοφροσυνη καὶ ὄχι ἡ ταπεινολογία 

εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό μας καὶ αὐτὴ μᾶς χαριτώνει, ἀφοῦ ὁ 

Κύριος «ταπεινοῖς δίδωσι χάριν» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 5). Ὁ Γέροντας 

Γαβριὴλ ἀπὸ τὴν Κύπρο μᾶς νουθετεῖ λέγοντας: «Ὀφείλουμε μὲ 

ταπείνωση νὰ διερχόμεθα τὶς ἡμέρες μας καὶ ὅλη μας τὴ ζωὴ 

μὲ ἀγάπη πρὸς πάντας ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου». Καὶ 

αὐτὴ ἡ ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν μας προϋποθέτει 

ταπείνωση. Ἡ ὁμολογία ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ αὐτὸ τὸ 

σκοπὸ ἔχει· καὶ ἄν παραλείψουμε κάτι ὁ πνευματικὸς δὲν ἔχει 

εὐθύνη· ὁ Θεὸς τὰ ξέρει ὅλα καὶ ὁ ἐξομολογούμενος 

ταπεινώνεται καὶ μισθὸ παίρνει γιὰ τὰ χάρισμα τῆς 

ταπεινοφροσύνης. 

   Ὁ Ὅσιος Παχώμιος, ποὺ συνέλεξε καὶ τὸ διαμάντι τῆς 

ταπεινώσεως,  μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀφανῆ ἄσκησή του μᾶς δίδαξε 

τὴν ἀληθῆ ταπεινοφροσύνη καὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς ἔλεγε: 

Χρειάζεται ταπείνωση, γιὰ νὰ δίνουμε τὸ παράδειγμα στοὺς 

ἄλλους, ὅπως ὁ ταπεινὸς Ἰησοῦς μας, ὁ «ἡμῖν καταλιμπάνων 

ὑπογραμμὸν ἵνα ἀκολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» ( Α΄ 

Πέτρ. β΄ 21). Ἐὰν ἔχουμε ταπεινὸ φρόνημα θὰ ὑψωθοῦμε καὶ θὰ 

ὑψώσουμε καὶ τοὺς ἄλλους, ποὺ παίρνουν παράδειγμα ἀπὸ 

ἐμᾶς, ἀφοῦ ἐμεῖς κατὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας ὀφείλουμε νὰ 

εἴμαστε»τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. ε΄ 14), νὰ μοιάζουμε μὲ 

τὴν πόλη «ἐπάνω ὄρους κειμένη» (Ματθ. ε΄ 14).  

   Ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ Ὁσίου Παχωμίου γίνεται ὁρατὴ στὴν 

ἐπιθυμία του νὰ ἐγκαταλείψει τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου καὶ νὰ 

ἀφιερωθεῖ ἐντελῶς στὸ Χριστό μας. Φαίνεται στὴν μίμηση τοῦ 

ἴδιου τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ μᾶς εἶπε ὅτι « ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν 
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γενέσθαι μέγας ἔσται ὑμῶν διάκονος» (Ματθ. κ΄ 26), μὲ τὴ 

διακονία του πρὸς ὅλους τοὺς ἄλλους στὴ μοναχική του 

πολιτεία, μὲ τὴ φροντίδα του πρὸς κάθε συνασκητή του 

νεώτερο ἢ μεγαλύτερό του. Τὴν ταπείνωσή του ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ ὁ Ὅσιος Παχώμιος τὴ βίωνε ἔμπρακτα καὶ τὴν 

ὁμολογοῦσε στὴν προσευχή του παρακαλώντας τὸν 

εὔσπλαγχνο Κύριο νὰ τοῦ τὴν αὐξήσει μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες 

ψυχοτρόφες ἀρετές: «Χριστέ μου, δός μου τὴν ἐπίγνωση τῆς 

πόρνης, τὴν ταπείνωση τοῦ τελώνη, τὴ μετάνοια τοῦ Ληστῆ, 

τὴν προσευχὴ τοῦ Δαβίδ, τὴν πίστη τῆς Χαναναίας». 
  

Τὸ διαμάντι τῆς ἀκτημοσύνης 
 

Ἴασμε ἀκτησίας, 

προσευχῆς, ἀπαθείας, 

Παχώμιε, καὶ πάντων ἐνύλων 

ἀποτάξεως θείαις ὀδμαῖς 

τῆς ὑπακοῆς σου εὐσεβεῖς 

ηὔφρανας 

ὁρῶντας ὁσιότητα τοῦ βίου 

σου. 
 

   Ἡ ἀρετὴ τοῦ νὰ ἀπαρνεῖσαι κάθε χοϊκὸ καὶ μάταιο εἶναι 

ἀρετὴ ἐλευθερίας, ἀφοῦ ἀπαγκιστρώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν 

ὕλη καὶ τὸν ἀνεβάζει στὸν οὐρανό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι 

προσκολημένος στὴν ὕλη εἶναι δέσμιός της καὶ  ὅπου ἐστὶν ὁ 

θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν» (Ματθ. στ΄ 21) 

μᾶς λέγει ὁ Κύριος. Ἐὰν εἴμαστε σαρκικοὶ ἄνθρωποι, ἡ καρδιά 

μας μένει στὴν ὕλη, ἐὰν εἴμαστε πνευματικοὶ ἡ καρδιά μας 

ζητᾶ νὰ πετάξει στὶς ἐπάλξεις τοῦ πόλου, σὰν τὸν ἀετὸ ποὺ 

ἐπιζητεῖ τοὺς ὑψηλοὺς αἰθέρες. Ὁ μοναχὸς ὑπόσχεται 

ἀκτημοσύνη στὴν κουρά του, γι’ αὐτὸ καὶ λαμβάνει τὸ Μέγα 

Ἀγγελικὸ Σχῆμα, γίνεται ἰσάγγελος ἄνθρωπος. Ἀκτημοσύνη 

σημαίνει ἑκούσια πτωχεία, ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς μέριμνες τοῦ 

βίου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες ἀποκτήσεως ὑλικῶν ἀγαθῶν. 

Ὁ ἀκτήμονας εἶναι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ ἀφοῦ δὲν ἔχει 

ὑλικὴ καταφυγὴ ἀναθέτει κάθε ἐλπίδα του στὸν οὐράνιο 

Πατέρα καὶ ἐργάζεται μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια γιὰ τὸν ἄρτο τὸν 
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ἐπιούσιο κακοπαθώντας καὶ στενοχωρούμενος. Ἔχει γιὰ 

παράδειγμα τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ καυχόταν γιὰ τὴν 

ἐργασία του καὶ ἔγραφε: «κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις 

χερσί» (Α΄ Κορ. δ΄ 12) καὶ μᾶς προτρέπει σὲ ἄλλη του ἐπιστολὴ : 

«Ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν» (Α΄ Θεσ. δ΄ 11). Ὁ 

ἀκτήμονας δὲν δείχνει νὰ ἔχει ἀνάγκες καὶ χρεῖες οὔτε 

προσκλαίεται στοὺς γύρω του, γιὰ νὰ τοῦ δώσουν κάτι, οὔτε 

ἐκφράζει πεῖνα ἢ δίψα, γιὰ νὰ μαζεύει ἀγαθά. Ἐὰν ὅμως τοῦ 

δώσουν εὐχαριστεῖ καὶ χρησιμοποιεῖ μόνο ὅσο ἔχει ἀνάγκη, τὸ 

ὑπόλοιπο τὸ δίνει ἐλεημοσύνη, γιὰ νὰ ἔχει καὶ ἄλλους ποὺ νὰ 

προσεύχονται γι’ αὐτὸν στὸ Θεό. Ὁ ἀκτήμονας καὶ στὴν 

προσευχή του εἶναι καθαρὸς καὶ ἀπερίσπαστος, ἄφροντις καὶ 

ἀμέριμνος.  

   Τύπος καὶ ὑπόδειγμα ἀκτήμονος μοναχοῦ ἀποτελεῖ ὁ Ὅσιος 

Παχώμιος ὁ Χίος, ποὺ τοῦ ἀνήκει καὶ τὸ διαμάντι τῆς 

ἀκτημοσύνης. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ 

τὰ τοῦ κόσμου καὶ ἀφιέρωσε μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ τὴ ζωή του 

στὸ Θεό μας, ἐφάρμοζε πλήρως τὸ δαβιτικό: «Ἐπίῤῥιψον ἐπὶ 

Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει» (Ψαλμ. 54, 

22). Καὶ ὁ δωροδότης Κύριος βλέποντας  τὴν ἀσκητική του βιοτὴ 

τοῦ ἔδωσε πλούσια τὴν εὐλογία του, γιὰ νὰ κτίσει τόσο  τὴν 

Ἱερὰ Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅσο καὶ τὸν Παρθενῶνα τοῦ 

Ἁγίου Κωνσταντίνου. Γεύθηκε Ὁ ὅσιος τὴ γλυκύτητα τῶν 

θείων καὶ ἐπουρανίων ἀγαθῶν καὶ ἔτσι εὔκολα καταφρόνησε 

τὰ γήϊνα. Οίκειοθελῶς καὶ αὐτοπροαιρέτως ζήτησε τὴν ἑκούσια 

πτωχεία, γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του, γι’ αὐτὸ καὶ 

αἰσθανόταν πλούσιος. Ἔλεγε ὅτι πλούσιος δὲν εἶναι ἐκεῖνος 

ποὺ ἔχει πολλά, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὀλίγες ἀπαιτήσεις ἀπὸ 

ὑλικὰ ἀγαθά. Καὶ σὰν πλούσιος ποὺ ἦταν κατ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια 

ἦταν καὶ ἱλαρὸς δότης, προσφέροντας πλούσια ἀπ’ αὐτὰ που 

τοῦ ἔδιναν, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν καὶ τῶν πενήτων. Γι’ 

αὐτὸ καὶ ἕλκυσε ἐπάνω του πλούσια τὴ χάρη τοῦ Παναγίου 

Πνεύματος, ὥστε νὰ φαίνεται παντοῦ χαριτωμένος καὶ 

θαυματόβρυτος.          
 

Τὸ διαμάντι τῆς ὑπακοῆς 
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Ἱλαρᾷ τῇ καρδίᾳ 

τοῦ τῆς Μονῆς, ὅσιε, 

προεστῶτος λόγοις 

ὑπείκων 

ὤφθης, Παχώμιε, 

ἡδυτερπὴς ῥοδεὼν 

ὑπακοῆς κατευφραίνων 

μοναστῶν τὸν σύλλογον 

σὲ τὸν δεξάμενον. 
 

Στοὺς Ἁγίους Τόπους ὁ Ὅσιος Παχώμιος ἀναγεννήθηκε 

πνευματικὰ καὶ ἔλαβε τὸ διαμάντι τῆς ὑπακοῆς. Ἐκεῖ, ἀφοῦ 

ἄφησε τὰ δάκρυά του νὰ πλημμυρίσουν τὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ 

ἔσπευσε νὰ ὑποταχθεῖ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἀπὸ τὴν 

ὁποία ἄρχισε ἡ πνευματική του ἀνέλιξη. Ὁ τρόπος ζωῆς του 

ἐκεῖ ὑπῆρξε ὑποδειγματικός· ἡ ὑπακοή του στοὺς πατέρες 

χωρὶς ὄρια. Ἡ ταπείνωσή του καὶ ἡ σκληραγωγία τοῦ σώματός 

του μοναδική. Μὲ τὴ συμπεριφορά του αὐτὴ ὁ νεαρὸς μοναχὸς 

κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν πατέρων καὶ τὸ θαυμασμό τους 

γιὰ τὴν ἀγγελικὴ πολιτεία του μὲ ἀποτέλεσμα νὰ λάβει μὲ τὴν 

ἀξία του τὸ μέγα ἀγγελικὸ σχῆμα καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ 

Παναγιώτης  Παχώμιος. 

  Ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Σάβα γιὰ τὸν Ὅσιο Παχώμιο ὑπῆρξε ὁ 

τόπος ξενιτείας του. Σ’ αὐτὸ ἔδειξε τὶς ἀρετὲς ποὺ τὸν 

περικοσμοῦσαν καὶ μάλιστα αὐτὴν τῆς ὑπακοῆς. Γράφει ὁ 

Συγγραφέας τῆς Κλίμακος ὅτι ὅπως τὸ ἄνθος πρωτεύει τοῦ 

καρποῦ ἔτσι καὶ ἡ ξενιτεία πρωτεύει τῆς ὑπακοῆς. Καὶ καθὼς 

τὸ ἄνθος χωρὶς τὸν καρπὸ δὲν φέρνει στὸν ἄνθρωπο κέρδος, 

ἔτσι καὶ ἡ ξενιτεία χωρὶς τὴν ὑπακοὴ δὲν προξενεῖ σ’ αὐτὸν  

ὠφέλεια. Καὶ τοῦτο γιατὶ δὲν ἀρκεῖ νὰ ξενιτευθεῖ κανεὶς μὲ τὸ 

σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸν κόσμο ἂν δὲν φυγαδεύσει μακριὰ 

καὶ τὸ θέλημά του. Ἡ ἐκκοπὴ τοῦ θελήματός του ὁδηγεῖ στὴν 

κτήση τῆς ἀρετῆς τῆς ὑπακοῆς. Οἱ δύο ἀρετὲς τῆς ξενιτείας καὶ 

τῆς ὑπακοῆς ἀποτελοῦν τὶς δύο πτέρυγες ποὺ ἀνεβάζουν τὴν 

ψυχὴ στὸν οὐρανό. Ἴσως γι’ αὐτὲς νὰ γράφει ὁ προφητάναξ 

Δαβίδ: «Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καῖ 

πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω;» (Ψαλμ. 54, 6) Ποιὸς μπορεῖ νὰ 

μοῦ δώσει πτέρυγες σὰν τῆς περιστερᾶς, ὥστε νὰ πετάξω ἀπὸ 
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τὰ γήϊνα καὶ νὰ ἀναβῶ μὲ τὸ νοῦ καὶ μὲ τὴν ξενιτεία καὶ 

ὑπακοὴ στὰ οὐράνια καὶ νὰ ἀναπαυθῶ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ 

εὔσπλαγχνου Θεοῦ καὶ Κυρίου μας; 

   Ὁ Ὅσιος Παχώμιος ἔβαλε ὑπακοὴ καὶ διακρίθηκε ὡς 

ὑποτακτικός.  Αὐτὴ ἡ διάκρισή του τὸν χαρίτωσε καὶ ἀργότερα 

τὸν ἀξίωσε νὰ γίνει ὁ ἴδιος θεόσοφος Γέροντας, στὸν ὁποῖο 

ὑποτάχθηκε πλῆθος μεγάλο μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν. Στὰ 

κλασσικὰ γράμματα διαβάζουμε: «Ἄρχεσθε μαθὼν ἄρχειν 

ἐπιστήσει». Πρῶτα μαθαίνουμε καὶ ἔπειτα διοικοῦμε. Καὶ γιὰ 

τὸν πνευματικο ἄνθρωπο ἰσχύει τὸ ἴδιο. Πρῶτα ὑπακούουμε 

στοὺς ἄλλους καὶ μετὰ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς καὶ ἐμᾶς ὑποτακτικούς.       
 

Τὸ διαμάντι τῆς σκληραγωγίας 
 

Νουθετῶν 

ἀσκούμενος, 

ὑποπιάζων 

τὸ σὸν σῶμα, Ὅσιε, 

σκληραγωγίᾳ 

παντελεῖ 

καὶ ἀσιγήτως 

εὐχόμενος 

κανὼν ἐπώφθης 

ἀζύγων, Παχώμιε. 
 

   Ἡ σκληραγωγία τῆς σάρκας μὲ τὴν ἐγκράτεια, τὴν ἀσιτία, 

τὶς γονυκλισίες, τὴν ἀγρυπνία, τὴ χαμαικοιτία καὶ ἄλλες 

ἀσκήσεις ποὺ νεκρώνουν τὸ θέλημα τῆς σάρκας καὶ ζωώνουν 

τὸ πνεῦμα ἦταν καθημερινὸ μέλημα τοῦ Ὁσίου Παχωμίου, γι’ 

αὐτὸ καὶ ἀξιώθηκε νὰ συλλέξει τὸ διαμάντι της. Ἔλεγε ὅτι ὅσο 

καταστέλλονται οἱ ἐπαναστάσεις τῆς σάρκας καὶ οἱ ἄτακτοι 

λογισμοὶ τόσο ἀνθίζουν οἱ ἀρετὲς στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. 

Βάση τῆς σκληραγωγίας ἀποτελεῖ ἡ διαρκὴς ἐγρήγορση, ἡ 

φυλακὴ τῶν πέντε αἰσθήσεων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἰσέρχεται ὁ 

πειρασμὸς στὴν ψυχὴ καὶ τῆς ἀνάβει τὸ καμίνι τῶν παθῶν. Ἡ 

ἐγκράτεια εἶναι καρπὸς τῆς ἐγρηγόρσεως ἥδιστος. Ὁ Ἅγιος 

Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης γράφει ὅτι ἐγκρατὴς εἶναι ἐκεῖνος, ὅπου 

βρίσκεται ἀνάμεσα σὲ πειρασμοὺς καὶ θορύβους καὶ σκάνδαλα 

καὶ ἀγωνίζεται μὲ ὄλη του τὴ δύναμη νὰ τὰ ὑποφέρει ὅλα καὶ 
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νὰ πολιτεύεται θεαρέστως. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ πειρασμὸς δὲν 

γνωρίζει τόπο, δὲν περιορίζεται μόνο στὶς πόλεις, ἀλλὰ κεντᾶ 

καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐρήμου μὲ τὰ δηλητηριώδη κεντριά 

του, ὁ ἐγκρατὴς δείχνει τὴν ἀρετή του ὅπου κι ἄν βρεθεῖ, ὅπου 

κι ἂν κατοικεῖ, ὅπου κι ἂν αὐτὸς ἀγωνίζεται. Ἡ κακοπάθεια 

μαζὶ μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ τὴν συντριβὴ τοῦ 

ἀνθρώπου τὸν χειραγωγεῖ πρὸς τὸ Θεὸ. Ἄρα ἡ κακοπάθεια, 

δηλαδὴ ἡ σκληραγωγία ἀποτελεῖ τὸ μέσον τῆς θεώσεως τοῦ 

ἀνθρώπου, τῆς ποδηγετήσεώς του πρὸς τὴν ἄληκτη 

μακαριότητα. 

   Ὁ Ὅσιος Παχώμιος ἀγάπησε τὴν κακοπάθεια. Τρεφόταν μὲ 

τὴν ἀσιτία. Ξεκουραζόταν μὲ τὴν ἀγρυπνία. Ἀναπαυόταν μὲ τὴ 

χαμαικοιτία. Χαλιναγωγοῦσε τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν διαρκῆ 

ἐγκράτεια. Ἡ Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα στὴν ἔρημο τῆς 

Ἰουδαίας καὶ τὸ Προβάτειο ὄρος τῆς Χίου ὑπῆρξαν τὰ στάδια 

τῶν ἀγώνων του, οἱ ἀσκητικές του παλαίστρες, ὅπου 

θριάμβευσε τὸν ἀρχαῖο πτερνιστή, τὸ μισόκαλο δαίμονα. Καὶ 

ὅσο σκληραγωγοῦσε τὴ σάρκα τόσο φτέρωνε τὸ νοῦ του, γιὰ νὰ 

περιΐπταται στοὺς δόμους τοῦ οὐρανοῦ, ὅπου χοροὶ Ἁγίαν 

Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων δοξολογοῦν ἀκατάπαυστα τὸν 

Κύριο τῆς δόξης, αὐτὸν ποὺ καλεῖ ὅλους τοὺς ἀγωνιστὲς 

λέγοντας: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ 

πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια΄ 28).                  
 

Τὸ διαμάντι τῆς προσευχῆς 
 

Χαῖρε, βάθος δυσαντίβλεπτον προσευχῆς 

καρδιακῆς· 

χαῖρε, στέφος θεοκόσμητον ἰσαγγέλου 

βιοτῆς. 
 

   Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς. Ἡ προσευχόμενη 

ψυχὴ εἶναι πάντα ζῶσα καὶ ἀποπνέει τὸ ἄρωμα τῆς θείας 

χάριτος, τῆς ἐνοικήσεως τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν ἄνθρωπο, τὸν 

ὁποῖο θεώνει καὶ τὸν καθιστᾶ κληρονόμο τῆς γιὰ τοὺς 

ἀνθρώπους «ἡτοιμασμένης βασιλείας ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» 

(Ματθ. κε΄ 34).  Γιὰ νὰ ἀποπνέει ὅμως ἄρωμα χάριτος σημαίνει 

ὅτι ἔχει καθαρισθεῖ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴ δυσωδία τῆς ἑφάμαρτης 
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καθημερινότητας. Τὴ δύναμη γιὰ τὸν καθαρισμὸ αὐτὸ ὁ 

Χριστιανὸς τὴν ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν προσευχή. 

      Ἄς πάρουμε τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 

Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐραστὴς τῆς προσευχῆς. Μᾶς διδάσκει 

ὅτι τὸ ὅπλο, ὁ σύντροφος καὶ ὁ ἀδελφὸς στή μετάνοια τοῦ 

Χριστιανοῦ εἶναι ἡ προσευχή, ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεό, ποὺ 

πρέπει νὰ ἔχει συνεχῶς, γιὰ νὰ παίρνει τὴ Χάρη Του, νὰ μπορεῖ 

νὰ κόβει τὰ ἐλαττώματά του καὶ νὰ τὰ ὁμολογεῖ ἐνώπιον τοῦ 

Πνευματικοῦ.  

  Ὁ Ὅσιος Παχώμιος, κάτοχος καὶ τοῦ διαμαντιοῦ τῆς 

προσευχῆς, ἐφάρμοζε αὐτὴν ἀδιάλειπτα , ὅπως μᾶς παροτρύνει 

ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας: «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» 

(Α΄ Θεσ. ε΄ 17)  καὶ ἔτσι δὲν διακατεχόταν ἀπὸ ἄγχος μεριμνῶν 

καὶ δὲν συγχυζόταν ὁ νοῦς του, ἀλλὰ συγκεντρωνόταν στὴν 

προσευχή, τὴν ὁποία θεωροῦσε καὶ κύριο ἔργο του. Νοῦς, ψυχὴ 

καὶ σῶμα τοῦ Ὁσίου ἦσαν ἄρρηκτα ἑνωμένα κατὰ τὴ διάρκεια 

τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία καὶ τοῦ ἀπέδιδε καρπὸ πολύφορο 

κατανύξεως. Στὶς στιγμὲς εὐφορίας καὶ πνευματικῆς γαλήνης 

ἡ προσευχή του ἦταν δοξολογική. Στὶς στιγμὲς τῶν τρικυμιῶν 

καὶ τῶν κακοπαθειῶν δεητικὴ σύμφωνα μὲ τὴν παρότρυνση 

τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰακώβου: «κακοπαθεῖ τίς ἐν ὑμῖν, 

προσευχέσθω» (Ἰάκ. ε΄ 13).        

    Γνώριζε καλὰ ὁ ἐραστὴς τῆς προσευχῆς, Ὅσιος Παχώμιος, τὰ 

λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος: «Ἡ ποιότης καὶ χάρις 

τῆς προσευχῆς τῆς γινομένης καθὼς πρέπει, μὲ πόθον πρὸς τὸν 

Θεὸν καὶ ἔρωτα διάπυρον, ἔχει τόσην πολλὴν καὶ μεγάλην 

δύναμιν, ὁποῦ ἑνεῖ καὶ συνάπτει μὲ τὸν Πλάστην αὐτοῦ τὸν 

ἄνθρωπον καὶ ἀνυψοῖ τὸν νοῦν του πρὸς αὐτὸν καὶ τὸν δεσμοῖ 

ἀχωρίστως μετ’ αὐτοῦ». Ἂν ὑπάρχει σήμερα ἀκόμη ὁ κόσμος 

καὶ δὲν μᾶς ἔχει ἐξολοθρεύσει ὁ Κύριος γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας 

ὀφείλεται στὴ διάπυρη καθημερινὴ προσευχὴ ὀλίγων 

ἀνθρώπων, αὐτῶν ποὺ ἑλκύουν τὸ ἄπειρο ἔλεός Του καὶ 

ἀπομακρύνουν τὴν δίκαιη ὀργή Του . Ἡ προσευχὴ συνδέει τὸν 

ἄνθρωπο μὲ τὴ θεία ἀγάπη, ἡ ὁποία τοῦ δίνει ἄφθονα τὸ 

χάρισμα τῶν δακρύων καὶ αὐτὰ μὲ τὴ σειρά τους τὸν 

ἀναγκάζουν νὰ προσεύχεται περισσότερο· εἶναι ὁ ἱλασμὸς καὶ 
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ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων μας, ἡ γέφυρα ποὺ ἑνώνει τὸ 

πλάσμα καὶ τὸ Δημιουργό του, ἡ αὔρα ἐλευθερίας τοῦ 

ἀνθρώπου ἀπὸ τοὺς δεσμοὺς τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν κινδύνων, 

ἡ καταιγίδα ποὺ σβύνει τὴ φλόγα τῶν παθῶν, τὸ φάρμακο 

καταστολῆς τοῦ θυμοῦ, ἡ ἀστραπὴ τοῦ ἀκτίστου φωτός, ποὺ 

φωτίζει τὸν προσευχόμενο καὶ τοῦ ἀποκαλύπτει τὰ ἄρρητα 

μυστήρια τοῦ Θεοῦ Λόγου.  

     Στὸ ἁγιασμένο νησί τῆς πατρίδας του, ὁ Παχώμιος 

ἀποδύθηκε χωρὶς διακοπὴ σὲ νυχθήμερους πνευματικοὺς 

ἀγῶνες στηριζόμενος στὴν συνεχῆ, τὴν ἀδιάλειπτη, τὴ νοερὰ 

προσευχή, αὐτὴ ποὺ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῶν παθῶν ὁδηγεῖ στὶς 

φωτεινὲς ἐπάλξεις τῆς ἀπαθείας, λέγοντας ὅτι ὁ διάβολος, ὁ 

ὁποῖος «οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ» 

(Ματθ. ιζ΄ 21) δὲν κάνει διακοπὲς καὶ πρέπει ὁ πιστὸς πάντοτε 

νὰ στέκεται ὅπως ὁ καπετάνιος ἄγρυπνος μπροστὰ στὸ 

πηδάλιο τοῦ πλοίου του. Τὸ σπήλαιο τῆς ἀσκήσεως τῶν Τριῶν 

Πατέρων, τῶν κτιτόρων τῆς Νέας Μονῆς, Ἰωάννου, Ἰωσὴφ καὶ 

Νικήτα, σπήλαιο ποὺ ἄκουσε τὶς προσευχὲς καὶ τὶς ἱκεσίες καὶ 

τὶς δεήσεις, ἀλλὰ καὶ τοὺς αἴνους καὶ τὶς δοξολογίες τῶν 

θεαυγῶν αὐτῶν Ὁσίων, οἱ ὁποῖοι ἦσαν «προσκαρτεροῦντες 

ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ» (Πράξ. α΄ 14), στάθηκε ἡ 

πνευματική του παλαίστρα. Ἀπ’ αὐτὸ οἱ προσευχές του σὰν 

φλόγα πυρὸς ἀνέγγιχτη ἀπὸ τοὺς ἀνέμους τῶν πειρασμῶν καὶ 

σὰν σχοινί ποὺ τὸ συνδέει μὲ τὰ  οὐράνια δώματα ἀνέβαινε 

πρὸς τὸ θρόνο τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ. 

Αὐτοῦ ποὺ τὸν εὐλόγησε καὶ τὸν ἀξίωσε ὄχι μόνο νὰ δομήσει 

δύο περίλαμπρα ἐργαστήρια προσευχῆς, τὴ Σκήτη τῶν Ἁγίων 

Πατέρων καὶ τὸν Παρθενῶνα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἀλλὰ 

καὶ νὰ τὸν παρέλαβε, γιὰ νὰ τὸν καταστήσει οὐρανοπολίτη καὶ 

τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Του σύσκηνο.  
 

Τὸ διαμάντι τῆς νήψεως 
 

Χαῖρε, λειμὼν μυρίπνοος 

νήψεως· 

χαῖρε, εἰκὼν ψυχῆς 

καθαρότητος. 
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   Ἡ διαρκὴς σκληραγωγία καὶ ἡ ἀέναη προσευχὴ ἀνέβασαν 

τὸν Ὅσιο Παχώμιο στὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν καὶ τοῦ ἔδωσαν 

καὶ τὸ διαμάντι τῆς νήψεως. Στὴ ζωή του ὅλη ὁ Ὅσιος 

βρισκόταν σὲ διαρκῆ ἐγρήγορση σύμφωνα μὲ λόγια τοῦ Κυρίου 

μας «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς 

πειρασμόν»  (Ματθ. κστ΄ 41). Ἡ ἐγρήγοση αὐτὴ τὸν ἔφερε στὸ 

σκαλοπάτι τῆς ἀπαθείας καὶ τῆς νήψεως. Ἄλλωστε ἦταν 

πνευματικὸς ἀπόγονος τῶν νηπτικῶν πατέρων, τῶν  εὐλαβῶν 

ἀνακαινιστῶν τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, τῶν 

συνειδητοποιημένων ψυχῶν τῆς ἀξίας καὶ τῆς σημασίας τῆς 

παραδόσεως γιὰ τὸ Ὀρθόδοξο γένος μας· αὐτῶν ποὺ ἤθελαν 

βιωματικὰ νὰ προχωρήσουν μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή, τὴν 

πατερικὴ σκέψη, τὴν Ὀρθόδοξη μόρφωση καὶ τὴ λειτουργικὴ 

ζωὴ σὲ ἕνα πιὸ ψυχοτρόφο καὶ χριστοκεντρικὸ αὔριο· αὐτῶν 

ποὺ τὰ προηγούμενα χρόνια εἶχαν διαγνώσει τὸν ἄμεσο 

κίνδυνο ποὺ διέτρεχε τὸ 'Ορθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων, ὄχι 

μόνο ἀπὸ τοὺς 'Οθωμανοὺς κατακτητές-τυράννους, ἀλλὰ 

κυρίως ἀπὸ τοὺς ψυχοκτόνους αἰρετικοὺς καὶ τοὺς διαφωτιστές-

νεωτεριστὲς τῆς Ἑσπερίας· αὐτῶν ποὺ εἶχαν διαγνώσει τὴν 

καλπάζουσα ἀσθένεια τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ 

εἶχαν προτείνει φάρμακα κατάλληλα, ὅπως τὴν ἐπιστροφὴ 

στὴν ἀρχαία ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, τὴ συχνὴ θεία 

μετάληψη καὶ τὴν ἐμβριθῆ μελέτη τῶν ἁγιοπατερικῶν 

κειμένων.  

   Ὁ Ὅσιος Παχώμιος, ὁ ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καὶ τῆς 

νήψεως, ὁ σοφὸς διδάσκαλος τοῦ δοχείου τῆς χάριτος, τοῦ 

μετέπειτα μεγάλου καὶ θαυματουργοῦ ἱεράρχου, τοῦ Ἁγίου 

Νεκταρίου, ἄκουγε στὰ αὐτιά του νὰ ἀντηχοῦν σὲ κάθε 

περίπτωση  τὰ λόγια τοῦ Παύλου πρὸς τὸν ἀπόστολο Τιμόθεο: 

«Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι» (Β΄ Τιμ. δ΄ 5). Καὶ πρόσεχε κάθε του βῆμα, 

κάθε του κίνηση καὶ διατηροῦσε ἄγρυπνη φροντίδα, γιὰ νὰ μὴν 

τὸν ξεγελάσει ὁ πονηρός, αὐτὸς ποὺ καὶ ἀπὸ το τελευταῖο 

σκαλοπάτι προσπαθεῖ νὰ ρίξει τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ἀρετῆς στὴν 

ἄβυσσο τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ αἰωνίου θανάτου. Συνεχῶς 

ἐπανελάμβανε «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα 

σωτηρίας» (Β΄ Κορ. στ΄ 2) καὶ ἐκμεταλλευόταν τὸ χρόνο τῆς 
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πρόσκαιρης ζωῆς του κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο προσπαθώντας 

«Θεῷ ἀρέσκειν» (Α΄ Θεσ. δ΄ 1 ) καὶ «ἐξαγοραζόμενος τὸν 

καιρόν» (Ἐφεσ. ε΄ 16), ἀφοῦ ἡ σπουδαιότερη ἀρετή του ἦταν ἡ 

ἐξαγορὰ τοῦ χρόνου τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Ἐραστὴς τῆς 

ἀῤῥέμβαστης καὶ καρδιακῆς προσευχῆς δὲν ἄφηνε οὔτε στιγμὴ 

τοῦ χρόνου του νὰ μὴ προφέρει τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα τοῦ 

γλυκύτατου Ἰησοῦ καὶ ἔκανε ἐντύπωσε σὲ ὅλους ἡ κατάνυξη 

καὶ ἡ νήψη του. Στὸ νοῦ τοῦ ἔρχονταν συχνὰ τὰ λόγια τοῦ 

Ἀββᾶ Ἀρσενίου, ποὺ ἔλεγε πάντοτε στὸν ἑαυτό του: « Ἀρσένιε, 

γιὰ ποιὸ λόγο ἄφησες τὸν κόσμο;» καὶ προσπαθοῦσε νὰ διώξει 

μακρυὰ κάθε ραστώνη καὶ ἀκηδία, νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν 

ἀμέλεια ποὺ ὁδηγεῖ στὸ πνευματικο τέλμα καὶ στὴν 

ἀπογοήτευση. Γι’ αὐτὸ καὶ δίδασκε τοὺς ὑποτακτικούς του μὲ 

τὰ λόγια τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου: «βιασώμεθα ἑαυτούς, βάλωμεν 

ἀρχήν, θελήσωμεν τὸ καλόν, σπεύσωμεν πρὸς τὴν σωτηρίαν».  

      Μὲ τὴ νήψη ὁ Ὅσιος Παχώμιος κατέστρεψε τὶς ἐνέδρες τοῦ 

δεινοῦ πολεμήτορος φορώντας βέβαια τὴν περικεφαλαία τῆς 

προσευχῆς καὶ τὸν θώρακα τῆς νηστείας καὶ κακοπαθείας. 

Ἔτσι κατάφερε νὰ ὁδεύσει τὸ δόλιχο τοῦ παρόντος βίου καὶ νὰ 

καταντήσει στὰ σκηνώματα τοῦ οὐρανοῦ, ὅπου ἦχος καθαρὸς 

ἑορταζόντων ἀπαύστως ψάλλει: «Κύριε, δόξα Σοι»! 
 

Ἂς γίνουμε μιμητές του. 
 

Ὅσιε Παχώμιε, ἀρετῆς 

ἄστρον φωτοβόλον, 

καταξίωσον καὶ ἡμᾶς 

μιμητὰς γενέσθαι 

σοῦ βίου καὶ πολίτας 

τῆς ἄνω Βασιλείας 

σαῖς παρακλήσεσι.  
 

   Αὐτὰ τὰ ἑπτὰ διαμάντια τοῦ Ὁσίου Παχωμίου λαμπυρίζουν 

στὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου καὶ τοῦ στολίζουν τὴν ἁγία κεφαλή, γιὰ 

νὰ τὰ βλέπουμε καὶ ἐμεῖς, ποὺ τιμᾶμε πανηγυρικὰ τὴ μνήμη 

του,  καὶ νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὴν 

ἀπόκτησή τους ζητώντας του νὰ πρεσβεύει στὸν Κύριο, πρὸς 
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τὸν Ὁποῖο μεγάλη ἔχει παρρησία, νὰ μᾶς ἀξιώσει καὶ ἐμᾶς νὰ 

στολιστοῦμε μὲ διαμάντια ἀρετῶν καὶ στεφανηφόροι νὰ 

ἀκούσουμε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως: 

«Εὖ, δοῦλε, ἀγαθὲ καὶ πιστέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου 

σου» (Ματθ. κε΄ 21).     

   
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας 

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας 

 


