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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης γράφει: “Για το αγγελικό και θείο μοναχικό 

σχήμα, πρώτος μεν έγραψε ο θείος Διονύσιος ( ο Αρεοπαγίτης). Όμως ότι αφορά το 

σχήμα το παρέδωσε ο ίδιος ο Σωτήρας. Και αυτό ετήρησαν οι μαθητές του. Διοτι το 

μοναχικό σχήμα δεν άρχισε και δεν νομοθετήθηκε μόνον από τους οσίους Παχώμιο, 

Παύλο τον Θηβαίο και Αντώνιο, όπως υποστηρίζουν μερικοί, αλλά από τον ίδιο τον 

Σωτήρα. Ακολούθως αφού μεταδόθηκε στους Αποστόλους, επειδή κι εκείνοι έζησαν κατά 

τον μοναχικό τρόπο ζωής, δηλαδή με αγνότητα, λιτότητα στις τροφές, πτωχεία στα 

ενδύματα, ακτημοσύνη και (αδιάλειπτες) προσευχές, εμπλουτίστηκε από τους 

μεταγενεστέρους και τελειοποιήθηκε από τους οσίους Πατέρες”1.     

Η μοναχική αποταγή, κι αυταπάρνηση, όπως προσεγγίζεται και αναλύεται στην 

εργασία μας, μέσα από την Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, με 

ιστορικές, δογματικές, ηθικές, πνευματικές και λειτουργικές προεκτάσεις, αποτελεί 

σημείο αναφοράς στη διαμόρφωση του μοναχικού τρόπου ζωής, ως αυθεντική 

πραγμάτωση του ορθόδοξου ήθους.  

Η αποταγή του βίου κατέχει κεντρική θέση στη διδασκαλία των πατέρων περί 

μοναχισμού. "...Η ἀποταγὴ τοίνυν οὐδὲν ἄλλο ἐστί, κατὰ τὸν εἰπόντα, εἰμὴ σταυροῦ καὶ 

θανάτου ἐπαγγελία. Γίνωσκε οὖν ἀπὸ τῆς παρούσης ἡμέρας σταυροῦσθαι, καὶ 

νεκροῦσθαι τῷ κόσμῳ, διὰ τῆς τελειοτάτης ἀποταγῆς· καὶ ἀπαρνεῖσαι οὐ μόνον τὰ 

προειρημένα, ἀλλ᾿ ἔτι καὶ τὴν σε αυτῆς ψυχήν, κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ Κυρίου, τὴν 

λέγουσαν·«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν 

αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι». ….πρὸς ἀγῶνας πνευματικούς, πρὸς ἐγκράτειαν σαρκός, 

πρὸς κάθαρσιν ψυχῆς, πρὸς πτωχείαν εὐτελῆ, πρὸς πένθος ἀγαθόν, πρὸς πάντα τὰ 

λυπηρὰ καὶ ἐπίπονα τῆς χαροποιοῦ κατὰ Θεὸν ζωῆς· καὶ γὰρ πεινάσαι ἔχεις, καὶ διψῆσαι, 

καὶ γυμνητεῦσαι, ὑβρισθῆναι τε καὶ χλευασθῆναι, ὀνειδισθῆναί τε καὶ διωχθῆναι, καὶ 

πολλοῖς περι αχθῆναι λυπηροῖς, οἷς ἡ κατὰ Θεὸν ζωὴ χαρακτηρίζεται..." 

Το ότι η ορθόδοξη μοναχική ζωή είναι τέλεια και ακριβής μίμηση της διαγωγής 

του Χριστού, το γράφει καθαρά το κείμενο της Κουράς στην Κατήχηση:    "Υφηγοῦμαι 

οὖν σοι τὴν τελειοτάτην ζωήν, ἐν ᾗ κατὰ μίμησιν ἡ τοῦ Κυρίου πολιτεία διαδείκνυται, 

διαμαρτυρόμενος ἅπερ χρὴ ἀσπάσασθαί σε, καὶ ὧνπερ δέον ἐκφυγεῖν. ῾Η ἀποταγὴ τοίνυν 

οὐδὲν ἄλλο ἐστί, κατὰ τὸν εἰπόντα, εἰμὴ σταυροῦ καὶ θανάτου ἐπαγγελία". Όσοι 

επιθυμούν να ασκήσουν ολοκληρωτικά την αγάπη και την αρετή πρέπει να αποταγούν, 

δηλαδή να απομακρυνθούν από του κόσμου. Απομακρυνόμενοι δε πρέπει να 

ομολογήσουν την παρθενία και να επιδοθούν στην εγκράτεια2.  

                                                
1ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Θεσσαλονίκης, Migne, PG 155, 912 CD 
2ΑΝΔΡΕΑ ΦΥΤΡΑΚΗ, "Ο μοναχικός βίος εν τη ορθοδόξω Εκκλησία"(ανάτυπον) Γρηγόριος ο Παλαμάς (1960), σ. 287. 
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Η μοναχική ομολογία, όπως την εκθέτει ο Μέγας Βασίλειος, στηρίζεται στην 

παρθενία, στην ακτημοσύνη και στην υπακοή που εκδηλώνεται από την πλευρά του 

αγωνιζόμενου μοναχού: "την ομολογίαν της παρθενίας προσίεσθαι δει, ως ήδη βεβαίαν, 

και από γνώμης οικείας και κρίσεως γινομένην"3. Ο Θείος Χρυσόστομος εις τον περί 

παρθενίας λόγο, είπε: "τοσούτω προύχει του γάμου η παρθενία, όσω της γης ο ουρανός 

απολείπεται, και των ανθρώπων οι Άγγελοι". Ο Αυγουστίνος περί παρθενίας έγραψε: 

"Η παρθενική διαγωγή αγγελική εστί διαγωγή, και εν φθαρτώ σώματι αϊδίου αφθαρσίας 

μελέτη". Ο Ιερώνυμος (βιβλ, κατά Ιοβινίαν) "Η παρθενία θυσία του Χριστού, μίμησιν 

έχουσα αγγελική...". 

Η Υπακοή είναι στενά συνδεδεμένη με την προκοπή της αρετής και η 

καρποφόρος διακονία με την εμπιστοσύνη. "Καθόσον γὰρ ἡ πίστις θάλλει ἐν τῇ καρδίᾳ, 

κατὰ τοσοῦτον καὶ τὸ σῶμα σπεύδει ἐν τῇ διακονίᾳ. Ἐπὰν δὲ εἰς ἀπιστίαν προσκόψῃ, 

ἔπεσε· Πάντως γὰρ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν"(Κλίμαξ Δ' κ') Την προστατευτική 

αυτή ιδιότητα της Υπακοής φανερά την εξηγεί το κείμενο της Κουράς: "Ισχύει ο δαίμων 

κατά σου, ουδαμώς, πεφραγμένον σε ευρίσκων, τή τε προς τον οδηγούντα σε κραταιά 

πίστη και αγάπη, και προς πάσαν υπακοήν και ταπείνωσιν ευθύτητι. Δια τούτο απέστω 

από σου ανηκοϊα, αντιλογία…". Επειδή η Υπακοή χαρακτηρίζει τον Μοναχό, γι αυτό 

και την κυριότερη αυτή ιδιότητα του ονομάζεται ο Μοναχός και υποτακτικός. 

Θα ήταν παράλειψη η μη σημείωση των δύο μοναχικών τρόπων ζωής της εν 

Χριστώ τελειώσεως, του "θεωρητικού" και το "πρακτικού". Αυτοί που ακολούθησαν 

το θεωρητικό βίο, κατά τον Μ. Βασίλειο, είναι "οι ερασταί των δογμάτων Χριστού", "οι 

πολυπραγμονούντες τα ουράνια", "οι τω θεώ συμπολιτευόμενοι". Ενώ αυτοί που 

επέλεξαν τον πρακτικό βίο είναι οι "διάκονοι των πτωχών", "οι εν κόσμω γυμναζόμενοι 

και περί τας καλάς πράξεις ενασχολούμενοι"4.   

Στο Α' Κεφάλαιο, γίνεται μια ιστορική προσέγγιση στην πολυδιάστατη 

Πνευματική Εξέλιξη μέσα από αναφορές στο Έργο των Πατέρων της Εκκλησίας, και 

την θεόπνευστη Διδαχή τους. Οι πρώτες ακολουθίες του μοναχικού σχήματος ή 

κουράς5 μοναχών διαμορφώνονται κατά τον 4ο αιώνα. Μαρτυρίες για τον πρώτο 

κοινοβιακό (Παχωμιακό) μοναχισμό, αναφέρουν στοιχεία για τη μοναχική κουρά. Ο 

μοναχός μιμείται σε μεγάλο βαθμό τον ίδιον τον ΙησούνΧριστόν. Μιμείται την 

ταπείνωση του Χριστού που «έλαβε δούλου μορφήν». Μιμείται την υπακοή του 

Χριστού στο Θεό Πατέρα, ο οποίος ζούσε λιτά κι απέριττα, αποσυρόταν σε έρημα μέρη 

και προσευχόταν, νήστευε, και όπως γράφει ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης: «Ζούσε 

παρθενικά και υπέμεινε πολλές θλίψεις και συκοφαντίες. Τέλος παραδιδόταν, 

σταυρωνόταν, παραιτείτο μέχρι θανάτου από το οικείο θέλημα της σαρκός, έως ότου 

παράθεσε το θείο πνεύμα του στα χέρια του Πατρός του. Όλα αυτά βέβαια έγιναν από το 

                                                
3Όροι κατά πλάτος, 15,  PG 31,956Β 

4Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ασκητικά, PG 31, 1328C 
5«Μηδείςτήν κεφαλήν κείρηται χωρίς τού πατρός. Μηδείς ου μήτήν κεφαλήν κείρη χωρίς εξετάσεως» 

(ΒΕΠΕΣ 40 σ.119). 
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Θεό Λόγο για χάρι της ανακλήσεως των ανθρώπων, και παράλληλα διδάσκουν την 

υπακοή μέχρι θανάτου και τη σταυρωμένη πολιτεία του σχήματος σ’ αυτούς που 

επιθυμούν να τον μιμηθούν»6 

Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της εκκλησίας, έγραψαν τα έργα 

τους με αφορμές και ανάγκες  του κηρύγματος, της εκφράσεως θείων εμπειριών, της 

λατρείας και της δοξολογίας, της διατηρήσεως της μνήμης, της φανερώσεως της 

αληθείας και αντικρούσεως της κακοδοξίας. 

Στο Β' Κεφάλαιο, Δογματική προσέγγιση και οικουμενικές Σύνοδοι,  γίνεται 

προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι συνεχείς αγώνες των Οικουμενικών Συνόδων για 

την ανάδειξη της Πνευματικής Ενότητας της Εκκλησίας και του έργου της. Για την 

Ορθόδοξη Εκκλησία, οι κανόνες που εξέδωσαν «αι επτά θεόπνευστοι Οικουμενικαί 

Σύνοδοι», υποδεικνύουν το ορθό επειδή στηρίζονται στη θεόπνευστη Αγία Γραφή και 

την Αυθεντική Αποστολική και Εκκλησιαστική Παράδοση. Θεσπίσθηκαν ή 

επικυρώθηκαν (εγκρίθηκαν) από την Εκκλησία με Οικουμενικές Συνόδους που 

εκφράζουν το αλάθητο της Εκκλησίας. Η έγκριση από Οικουμενική Σύνοδο δίνει στον 

Κανόνα οικουμενικότητα, διαχρονικότητα, διατοπικότητα και αυθεντικότητα. 

Η εμμονή, στα ιερά δόγματα δεν αποτελεί κάποια φανατική προσκόλληση αλλά 

στην θεμιτή αποδοχή των αληθειών που ο ίδιος ο Κύριος μας παρέδωσε και επέστησε 

την προσοχή να τα φυλάττουμε με ακρίβεια ώστε να μην γίνει η παραμικρή αλλαγή σ' 

αυτά ούτε κατά «ένα κόμμα η κεραία». 

Στις Δογματικές προεκτάσεις στη μοναχική ζωή, διασαφηνίζεται ότι, “το 

αγγελικό σχήμα, σχήμα ταπεινοφροσύνης, είναι στολή της θεότητος7, διότι αυτήν 

ενεδύθη ο ενανθρωπήσας Λόγος και συνανεστράφη με μας μέσω αυτής, φέρων το ιδικό 

μας σώμα”, δηλαδή και “ως άνθρωπος”. Το “μοναχικό επάγγελμα”8 μιμείται την 

ταπεινοφροσύνη του Δεσπότου Χριστού. Ο μοναχισμός είναι μυστήριο9, είναι 

θεανθρώπινος θεσμός10, είναι τρόπος ζωής που διαμορφώθηκε, αναπτύχθηκε και 

υπάρχει μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας.Ως πρώτο μοναστικό τυπικό μπορεί 

άνετα να θεωρηθεί το ιερό Ευαγγέλιο. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους 

υπήρχαν οι ολόθερμοι πιστοί, που αγωνίζονταν να είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένοι 

στον Θεό. Πρόκειται για τους πρώτους μοναχούς, που ζούσαν μέσα στις κοινωνίες του 

κόσμου, δίχως όμως οι κοινωνίες να καταφέρουν να τους κερδίσουν. Μετά το τέλος 

των διωγμών αρχίζει μία ισχυρή κίνηση προς τις ερήμους. Νωρίτερα ο Ωριγένης θα 

τονίζει στις γραφές του πως όλη η ζωή των πιστών καλείται να είναι ένας συνεχής ύμνος 

                                                
6Ευσταθίου Θεσσαλονίκης,Επίσκεψις βίου Μοναχικού, Εκδόσεις Σαββάλας, σ. 55 

7Άγιος Ισαάκ Σύρου, ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ, λόγος Κ’, σ. 76. 
8ο.π.  
9Αρχιμ. Σωφρονίου, Άσκησις και Θεωρία, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, σ.σ.59-60 
10 Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Περί Αγάπης κεφαλαίων εκατοντάςτετάρτη, ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, τ, Β, , κεφ. 

ν’ και να,.σ.46. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
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στον Θεό, η δε αέναη προσευχή θα πρέπει ν' αλλάζει τη ζωή τους σε μία αδιάκοπη 

μυσταγωγία, και μόνο αυτοί θα πρέπει να ονομάζονται άνθρωποι του Πνεύματος. 

Τα μυστήρια τέλος όπως απαιτεί η Ορθόδοξη Παράδοση, ως λειτουργικές εκφάνσεις 

ενιαίου σώματος μεταφέρουν μυσταγωγικά όλη την Αλήθεια. Ο Άγιος Διονύσιος ο 

Αρεοπαγίτης στο έργο του Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας διασώζει το τυπικό της 

ακολουθίας της μοναχικής κουράς. Την ονομάζει «Μυστήριον της μοναχικής 

τελειώσεως». Περιέχει στοιχεία που υπάρχουν και στη σημερινή ακολουθία. 

Τη θέση του Αγίου Διονυσίου ότι η μοναχική κουρά είναι μυστήριον ακολουθεί 

και ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης (8ος- 9ος αι.). «Οι μοναχικώς τελειούμενοι» είναι η 

υψηλότερη τάξη μεταξύ των εκτός της ιερωσύνης πιστών. Η μοναχική κουρά 

χαρακτηρίζεται ως «θείο μυσταγώγημα»11. Σε επιστολή του ο Άγιος Θεόδωρος 

κατατάσσει τη μοναχική κουρά μεταξύ των μυστηρίων. Ο Άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης βλέπει την ακολουθία της κουράς ως ένα «μυστήριο», το οποίο 

παραδόθηκε από τον Κύριο. Επαναλαμβάνει ότι ο Κύριος παρέδωσε το Αγγελικό και 

θείο Σχήμα στους αποστόλους γιατί και αυτοί ζούσαν ως μοναχοί (μοναδικώςέζων) με 

αγνεία, λιτότητα τροφών και ενδυμάτων, με ακτημοσύνη και προσευχές12. 

Το ότι πρόκειται για το μυστήριο του ανακαινισμού της ψυχής που 

φανερώνεται με την Παραβολή του Ασώτου, το περιγράφει το ιδιόμελο με το οποίο 

τελειώνει η Ακολουθία του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος: Ἐπιγνῶμεν ᾿Αδελφοὶ τοῦ 

μυστηρίου τὴν δύναμιν· τὸν γὰρ ἐκτῆς ἁμαρτίας πρὸς τὴν πατρικὴν ἑστίαν 

ἐπαναδραμόντα ῎ΑσωτονΥἱόν, ὁ πανάγαθος Πατὴρ προϋπαντήσας ἀσπάζεται· καὶ πάλιν 

τῆς ἰδίας δόξης χαρίζεται ὰγνωρίσματα, καὶ μυστικὴν τοῖς ἄνω ἐπιτελεῖ εὐφροσύνην, 

θύων τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν· ἵνα ἡμεῖς ἀξίως πολιτευσώμεθα, τοῦ τε θύσαντος 

φιλανθρώπου Πατρός, καὶ τοῦ ἐνδόξου θύματος, τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  

Για να τονιστεί η ύπαρξη του μυστηρίου του δευτέρου Βαπτίσματος, στη Λειτουργία, 

αντί για Τρισάγιο, ψέλνεται το Ἦχος αʹ. Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 

ἐνεδύσασθε. Με περιεκτικές σε νοήματα λέξεις στο Β' Αντίφωνο περιγράφεται το 

περιεχόμενο του Βαπτίσματος: "Ἐν τῇ πηγῇ τῇ μυστικῇ τῆς ἀναγεννήσεως, υἱοθεσίαν 

λαβὼν καὶ ἀπολύτρωσιν, ἐν ἀμελείᾳ τὴν ζωήν, καὶ ἐν παραπτώμασιν ἐκδαπανήσας 

᾿Αγαθέ, νῦν κραυγάζω Σοι. Δακρύων μετανοίας πηγήν μοι δώρησαι, καὶ ἀπόπλυνον τὸν 

ῥύπον τῶν ἐμῶν πλημμελημάτων, παντοδύναμε Σωτὴρ καὶ πολυέλεε". 

Στο Γ' Κεφάλαιο δόθηκε έμφαση στη ηθική και πνευματική σημασία των Ιερών 

Κανόνων και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους. Οι Ιεροί Κανόνες λειτουργούν ως 

ηθικοί και πνευματικοί οδοδείκτες στη συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση του Είναι μας. 

                                                
11Προκοπίωμονάζοντι (PG,99,1437C). 
12«αλλ’ απ’ αυτού τού Σωτήροςκαί εις τούς αποστόλους ελθόν, επείκακείνοιμοναδικώςέζωνέν τε αγνεία 

καίτροφαίςκαίενδύμασικαίακτησίακαίπροσευχαίς» (PG 155, 912D). 
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Αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο των Ιερών Κανόνων, ο σκοπός, οι προτεραιότητες, η 

αλήθεια, η ελευθερία, ο ιστορικός πειρασμός. 

Στο Δ' Κεφάλαιο Ηθικής, Πνευματικής και Λειτουργικής προσέγγισης δίνονται 

διασαφηνίσεις για το Μυστήριο του μεγάλου και Αγγελικού σχήματος, σύμφωνα με το 

Πνευμα της  Ορθοδοξίας. Με την Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, 

η Εκκλησία Διδάσκει το στόχο της ορθόδοξης μοναχικής ζωής. Στον Κανόνα, στις 

κατηχήσεις, στις ευχές και στην τελετή της κουράς και ενδύσεως του μοναχού 

φανερώνεται με λιτές φράσεις και λέξεις το περιεχόμενο και το σκοπό της ορθόδοξης 

μοναχικής ζωής. Παρουσιάζονται οι βαθμίδες της μοναχικής ζωής, οι οποίες 

αντιστοιχούν στις τρεις πνευματικές βαθμίδες. Κατά το Μέγα Ευχολόγιο της 

Εκκλησίας η πρόσκτηση της μοναχικής ιδιότητας συντελείται με τις τρεις ακολουθίες: 

α. "Ακολουθία εις αρχάριονΡασοφορούντα", β. "Ακολουθία του Μικρού Σχήματος ήτοι 

του Μανδύου", γ. "Ακολουθία του Μεγάλου και αγγελικού σχήματος". Η μοναχική 

ένδυση αποτελεί το ορατό σύμβολο της μοναχικής καθοσιώσεως.  

Αποκαλυπτικό είναι άλλο ένα κείμενο της Κουράς στον εισαγωγικό Κανόνα. 

"Ἔδωκα ςἡμῖν, τὸ δύνασθαι τὴν χάριν, ἀνανεοῦσθαι τοῦ βαπτίσματος, δι’ ἐξαγορεύσεως, 

διὰ βίου καθαρότητος, διὰ δακρύων χύσεως, καὶ διὰ μετανοίας, γνησιωτάτης 

Φιλάνθρωπε". 

Η ηθική, πνευματική και λειτουργική προσέγγιση ολοκληρώνεται με την 

αποκλειστική συνέντευξη στην Πεμπτουσία του ΓέροντοςΕφραίμ, Καθηγουμένου της 

Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, για το μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος, δηλαδή, της καρδιακής αυτο-παράδοσης του μοναχού στον Γέροντά του και 

το πνευματικό εφόδιο στον πόλεμο κατά των πονηρών δυνάμεων. 

Διασαφηνίζεται μέσα από προσωπικές κι εμπνευσμένες ομολογίες και 

μαρτυρίες του ΓέροντοςΕφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής 

Βατοπαιδίου, το Μυστήριο της Κουράς, προφορικώς κι εγκαρδίως, με λιτό κι απέριττο 

λόγο.  “Η Βάση της Εντάξεως13 του ανθρώπου εις την Αφιέρωσιν την Πνευματικήν και 

μάλιστα με όλο  το "Είναι" του κι όλη του τη ζωήν του, εφ όρου ζωής είναι ο Θείος 

Πόθος!”. Κατηχώντας14 τον ὑποψήφιον ὁ ῾Ιερεὺςλέγει· Ἄνοιξον τὰ τῆς καρδίας σου 

ὦτα ᾿Αδελφέ καὶ ἄκουσον τῆςφωνῆς τοῦ Κυρίου λεγούσης· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ 

κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ 

μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς 

ψυχαῖ ςὑμῶν. Νῦν οὖν τὴν προσήκουσαν ἀπόκρισιν πρὸς ἑκάστην τῶν ἐρωτήσεων, μετὰ 

φόβου καὶ χαρᾶς ἀπόδος τῷ Θεῷ. ᾿Ασφαλῶς δὲ γίνωσκε, ὅτι αὐτὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, μετὰ 

τῆς πανυμνήτου αὐτοῦ Μητρός, καὶ τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων, καὶ πάντων τῶν ῾Αγίων αὐτοῦ, 

ἐνταῦθα πάρεστιν, ἐνωτιζόμενος τὰ παρὰ σοῦ ἐκπορευόμενα λόγια· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ κρῖναι 

                                                
13https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos 
14Κείμενο της Ακολουθίας του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος , Αδελφότης ΤΙμίου Προδρόμου 

Καρέα 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos
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ζῶντας καὶ νεκρούς, ἀποδώσῃ σοι, οὐ καθ᾿ ὃ μέλλεις συνταγῆναι καὶ καθομολογῆσαι, 

ἀλλὰ καθ᾿ ἂν φυλάξῃς ἃ ὁμολογήσῃς. Εἶτα ἐπερωτᾷ αὐτόν ὁ ῾Ιερεὺς, λέγων: 

- Τί προσῆλθεςἀδελφέ, προσπίπτων τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ, καὶ τῇ ἁγίᾳ Συνοδίᾳ 

ταύτῃ; 

- Ποθῶν τὸνβίον τῆς ἀσκήσεως, τίμιε Πάτερ. 

- Ποθεῖς ἀξιωθῆναι τοῦ ᾿Αγγελικοῦ Σχήματος, καὶ καταταγῆναι ἐν τῷ χορῷ τῶν 

Μοναζόντων; 

- Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, τίμιε Πάτερ. 

 

Στο παράρτημα επισυνάπτεται η απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης της 11 

Απριλίου 2021 του Γέροντας Εφραίμ, Καθηγουμένου Ιεράς Μεγίστης Μονής 

Βατοπαιδίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

1. Ιστορική προσέγγιση 

Η Εκκλησιαστική Ακολουθία του Μεγάλου κα Αγγελικού Σχήματος τελείται 

κατά την είσοδο ενός λαϊκού στην τάξη των Μοναχών. Κατά την Ακολουθία αυτή 

κείρονται τα μαλλιά του ή της υποψηφίου μοναχού εις ένδειξιν απολύτου αφιερώσεως 

εις τον Θεό, αλλά και οριστικής αποδεσμεύσεως από τις κοσμικές συνήθειες15. 

Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, το τυπικό της λήψης της μοναχικής 

ιδιότητας, εκτός από την δοκιμασία, την κατήχηση, την μοναχική ομολογία την ένδυση 

των μοναχικών ενδυμάτων, περιελάμβανε και την ιερολογία της καθοσιώσεως. Τα περί 

της μοναχικής κουράς από λειτουργικής απόψεως ανάγονται στο τυπικό της 

αιγυπτιακής μοναστικής παράδοσης. Ιστορικά κείμενα επιβεβαιώνουν ότι το τυπικό 

που συνακολουθεί την τέλεση της μοναχικής κουράς προέρχεται από την εθιμική 

πράξη της κοινότητας του Παχωμίου16. 

Τα κείμενα των ευχών και γενικότερα η Ακολουθία του Μεγάλου και 

Αγγελικού Σχήματος πέρασαν από διάφορα εξελικτικά στάδια, από την πρώιμη φάση 

της διαμόρφωσης του μοναχικου θεσμού, ως τα μεταβυζαντινά χρόνια, που φαίνεται 

ότι έλαβαν την σημερινή μορφή τους. Αυτό εύκολα διαπιστώνεται από την μελέτη τόσο 

αρχαίων Ευχολογίων που εκδόθηκαν από ειδικούς επιστήμονες λειτουργικολόγους17, 

όσο και χειρογράφων ευχολογίων που απόκεινται στις μοναστηριακές και άλλες 

Βιβλιοθήκες18. 

Μοναχός καλείται «ο εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Εκκλησίας ανήκων 

χριστιανός, όστις διά κανονικής και εγκύρου τελέσεως μοναχικής κουράς καθίσταται 

μέλος μοναχικής αδελφότητος, νομίμως και κανονικώς συνεστημένης Ι. Μονής»19. Οι 

μοναχοί δεν είναι ούτε κληρικοί, ούτε λαϊκοί αλλά είναι μία τρίτη τάξη πιστών, η οποία 

δεν έχει την ιερατική ιδιότητα και εξουσία. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της 

Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 54, 3), ο οποίος επικαλείται και τον Ποινικό Κώδικα 

(αρθ. 176) θρησκευτικός λειτουργός θεωρείται και ο μοναχός. 

Κατά τους κανόνες η μοναχική ζωή είναι ζωή μετανοίας. «Την εν μετανοία 

στηλογραφούσης ζωήν ημίν»20 . Η τάξη των μοναχών είναι ποιμαινομένη και όχι 

                                                
15ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Επίσκεψις βίου μοναχικού,, 77PG  235,793D 
16 A. PALMIERI, The assumption of the religiousdressihMonasticism. Ceremonies for the assumption 

of the dress in the Monasticism of the Greek, Studies in history and Archaeology, 

HarvardTheologicalreview, vol. 8, April 1915, p.270 
17J.GOAR,EuchologionsiveritualeGraecorum, Graz 1960,p.378-393.  
18Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τους Κώδικες 142, 247, 943, 952, 1004 της 

Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, όπου παρατίθενται ευχές με διαφοροποιημένο περιεχόμενο από 

αυτές των εκδεδομένων ευχολογίων.  
19Π. Παναγιωτάκου, Σύστημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού, τ.Δ΄, Το 

δίκαιον των μοναχών, Θεσσαλονίκη, σελ. 49 – 50. 
20Πηδάλιον, ΠενθέκτηΟικουμ. Σύνοδος, καν. ΜΓ΄, σελ. 259. 3  



     
 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ - ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΟΥΦΗΣ  

13 

ποιμαίνουσα : «Αι γαρ των μοναχών συνθήκαι υποταγής λόγον επέχουσι και μαθητείας, 

αλλ΄ ουχ διδασκαλίας, ή προεδρίας, ουδέ ποιμαίνειν άλλους, αλλά ποιμαίνεσθαι 

επαγγέλλονται»21. Έμμεσα όμως και σιωπηρά οι μοναχοί, όταν τελειωθούν, ποιμαίνουν 

με το άγιο παράδειγμά τους, τις συγγραφές, τις συμβουλές, τις προσευχές τους, αφού 

έχουν παρρησία προς τον Θεό. Δεν υπάρχει στη χριστιανική ζωή των λαϊκών αντίθεση 

με αυτή των μοναχών. Και οι δύο δρόμοι είναι «κεκλημένοι εις την σωτηρίαν διά 

μετανοίας και ασκήσεως»22 

Το πνεύμα και οι στόχοι του μοναχισμού βρίσκονται εξ αρχής στο επίκεντρο 

της ζωής της Εκκλησίας. Η πλήρης αυταπάρνηση και αυτοπροσφορά του ανθρώπου 

προς τον Θεό αποτελεί την προϋπόθεση της χριστιανικής ζωής.23 Μοναχισμός ορίζεται 

η αποταγή του κόσμου, η ολοκληρωτική απάρνηση των εγκοσμίων εκ μέρους του 

ανθρώπου και η ροπή αυτού να πορευθεί προς την έρημο, προκειμένου να πετύχει την 

ένωση του με τον Θεό24. Η Αυταπάρνηση αποτελεί γνήσιο και ευαγγελικό τρόπο ζωής, 

αλλά και έκφραση της αγάπης και θυσίας προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. 

Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης γράφει: “Για το αγγελικό και θείο μοναχικό 

σχήμα, πρώτος μεν έγραψε ο θείος Διονύσιος ( ο Αρεοπαγίτης). Όμως ότι αφορα το 

σχήμα το παρέδωσε ο ίδιος ο Σωτήρας. Και αυτό ετήρησαν οι μαθητές του. Διοτι το 

μοναχικό σχήμα δεν άρχισε και δεν νομοθετήθηκε μόνον από τους οσίους Παχώμιο, 

Παύλο τον Θηβαίο και Αντώνιο, όπως υποστηρίζουν μερικοί, αλλά από τον ίδιο τον 

Σωτήρα. Ακολούθως αφού μεταδόθηκε στους Αποστόλους, επειδή κι εκείνοι έζησαν 

κατά τον μοναχικό τρόπο ζωής, δηλαδή με αγνότητα, λιτότητα στις τροφές, πτωχεία 

στα ενδύματα, ακτημοσύνη και (αδιάλειπτες) προσευχές, εμπλουτίστηκε από τους 

μεταγενεστέρους και τελειοποιήθηκε από τους οσίους Πατέρες. 

Οι ιεροί κανόνες διαγράφουν τα πλαίσια ασφαλείας, εντός των οποίων οι 

μοναχοί δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να χαθούν, να απωλέσουν τη μοναχική τους 

ιδιότητα. Τα τυπικά των μονών καθόριζαν με κάθε δυνατή λεπτομέρεια κάθε σημείο 

της καθημερινής ζωής των μοναχών. Πάντοτε όμως λάμβαναν υπόψη ότι έχουν να 

κάνουν με πρόσωπα, γι’ αυτό πρόσεχαν να μην καταλυθεί η ελευθερία και η 

μοναδικότητά τους, καθώς τάξη και ελευθερία είναι αλληλένδετες, με συνέπεια να 

υπάρχει αρμονία στην κοινωνία των μοναχών25 . 

Οι Πατέρες βιώνουν τους κανόνες ως «μαρτύρια» Θεού αισθανόμενοι δι΄αυτούς 

χαρά, όπως αισθάνονταν οι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης και οι άγιοι Απόστολοι για 

τις εντολές του Θεού26 . Σημειωτέον ότι το δίκαιο της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινο, 

εφόσον εκφέρεται μεν από ανθρώπους με την επιστασία όμως του Αγίου Πνεύματος. 

                                                
21ό. π., Τοπική Σύνοδος Αγ. Σοφίας, καν. Β΄, σελ. 364. 
22Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Η ποιμαντική διακονία κατά τους Ιερούς Κανόνας, σελ. 168. 
23Γεώργιος Μαντζαρίδης, Μοναχισμός και Μοναστικά Κέντρα της Ορθοδοξίας, Ιστορία της Ορθοδοξίας 

2020 χρόνια, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., σ.244.  
24 Χ. Τ ζώγα, «Μοναχισμός», ΘΗΕ, Τ. 9, ΣΤ. 28. 
25Θ. Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά Ι, σελ. 364. 
26Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Η ποιμαντική διακονία κατά τους Ιερούς Κανόνας, σελ. 64. 
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Ο Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Καψάνης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου 

Γρηγορίου του Αγίου Όρους υπογραμμίζει ότι οι ιεροί κανόνες μαρτυρούν την 

πραγματικότητα της Εκκλησίας ως θεανθρώπινης κοινωνίας, που πραγματοποιήθηκε 

ιστορικά και πραγματοποιείται και σήμερα με την παρουσία του Παρακλήτου 

Πνεύματος μακράν κάθε ιδεαλιστικής θεωρήσεως της Εκκλησίας. Και καταλήγει: «η 

θεολογικώς ζώσα Εκκλησία διατυποί κανόνας εκφράζοντας την θεολογίαν, ήτοι την 

Αλήθειαν αυτής». Οι ιεροί κανόνες αποτελούν μέρος της Παράδοσης της Εκκλησίας. 

Ως όρια δεν εξαντλούν το μέγα μυστήριο της Εκκλησίας, αλλά και χωρίς αυτούς η 

Εκκλησία δεν εκφράζεται ως κοινωνία αγάπης, ως θεόσδοτη τάξη και ενότητα, ως 

αρμονικό σώμα Χριστού. 

Σ' αυτά τα πλαίσια οι τρεις κλασικές αρετές του μοναχισμού, η ακτημοσύνη, η 

παρθενία και η υπακοή, ήταν φυσικό να έχουν κεντρική θέση. Πρώτος ο Χριστός είπε 

ότι χωρὶς αὐταπάρνησιν δὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ γίνῃ μαθητὴς  "οὕτως οὖν πᾶς ἐξὑμῶν, ὃς 

οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖ ςἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής" (Λουκ. 

14, 33). Επίσης η προτίμηση της παρθενίας αντί γάμου εν ονόματι της βασιλείας του 

Θεού διαφαίνεται καθαρά στην Καινή Διαθήκη και την εκκλησιαστική παράδοση. 

Τέλος, η υπακοή αλλά οι άλλες αρετές που καλλιεργούν οι μοναχοί, όπως η 

ταπεινότητα, η νηστεία, η προσευχή, αποτελούσαν εξ αρχής ουσιώδη στοιχεία της ζωής 

των μελών της Εκκλησίας. Αλλά και η φυγή στην έρημο έχει την αφετηρία της στη 

ζωή του Χριστού.27 

Η αρχή του μοναχισμού ανάγεται στην περίοδο των διωγμών ενάντια των 

Χριστιανών και την ανάγκη ασφάλειας των μελών της Εκκλησίας μέσω της απόσυρσης 

σε απομονωμένες περιοχές, εκεί υποβοηθούμενοι από τις κλιματολογικές συνθήκες 

επιδίδονταν στην άσκηση. Ο μοναχισμός έλαβε διαστάσεις τον 4ο αι., 

παρουσιαζόμενος ως κίνημα διαμαρτυρίας προς την εκκοσμίκευση, η οποία 

παρατηρήθηκε μετά την αναγνώριση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας. Τον 

γενικό όρο μοναχισμός ακολουθούν δύο διακριτές εκφάνσεις του, ο αναχωρητικός 

μοναχισμός και ο κοινοβιακός μοναχισμός28. Η Αίγυπτος είναι ο τόπος στον οποίο 

γεννήθηκε και από τον οποίο εξαπλώθηκε ο αναχωρητικός μοναχισμός. Δεδομένης της 

υψηλής θρησκευτικότητας του αιγυπτιακού λαού κατά την αρχαιότητα και της 

ιδιοτυπίας του τοπίου της ερήμου, η απομόνωση και η ησυχία που πρόσφερε η έρημος, 

ήταν ένα υψηλό κίνητρο για εκείνον που διακατεχόταν από μεταφυσική αγωνία και 

ενοχλείτο από τον θόρυβο της κοσμικής ζωής. Κινούμενοι από υψηλά ή και ταπεινά 

κίνητρα άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης προσέτρεξαν να 

                                                
27Γεώργιος Μαντζαρίδης, Μοναχισμός και Μοναστικά Κέντρα της Ορθοδοξίας, Ιστορία της Ορθοδοξίας 

2020 χρόνια, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., σ.244.  
28Ευθυμιάδης Σ., Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι, τομ. Β’, ΕΑΠ, (Πάτρα 2001), 

Παπαχρυσάνθου Δ., Ο Αθωνικός μοναχισμός: Αρχές και οργάνωση, ΜΙΕΤ, (Αθήνα 1990) Βλ. ιδιαίτερα 

τις αναφορές του πρώτου κεφαλαίου στον πρώιμο μοναχισμό. Λαυσαϊκή Ιστορία, (μτφρ. Συμεών 

μοναχού), Ι.Μ. Σταυρονικήτα, (Άγιον Όρος 1990), PatrologiaGraeca, «Βίος Αντωνίου», 

 

 

https://el.orthodoxwiki.org/index.php?title=4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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κατοικήσουν σε ερημικές περιοχές, ανέγγιχτες από τον πολιτισμό, προκειμένου να 

αφιερωθούν στις πνευματικές επιδιώξεις τους. 

Βασικό πρόβλημα του αναχωρητή υπήρξε η ενδιαίτηση. Φαίνεται πως οι 

κατοικίες των ασκητών διαμορφώνονταν με πρόχειρα υλικά, ικανά να προσφέρουν μια 

στοιχειώδη προστασία από τις ακραίες θερμοκρασιακές αλλαγές της ερήμου. Το 

δεύτερο στοιχείο που διέκρινε τον αναχωρητή από τον πρότερο κοσμικό βίο ήταν το 

ένδυμα, που υποδήλωνε και τη στροφή του προς τη νέα ζωή. Η απόρριψη του κοσμικού 

ενδύματος στην ακραία μορφή της ήταν απόρριψη των ενδυμάτων καθ' ολοκληρίαν. 

Στις πηγές αναφέρονται πολλοί αναχωρητές που έζησαν το υπόλοιπο του μοναστικού 

βίου τους γυμνοί με μακριά μαλλιά και γενειάδα. Ο γενικός κανόνας, ωστόσο, ήταν η 

απέκδυση από του κοσμικού ενδύματος και η ένδυση του Αγγελικού Σχήματος, του 

μοναχικού δηλαδή ενδύματος, εθιμική προσφορά συνήθως του ενός γέροντα προς τον 

νέο μοναχό. Στο αγγελικό σχήμα, διαμορφωμένο ήδη από τον 4ο αιώνα, 

περιλαμβανόταν η μηλωτή, η ζώνη, ο ανάλαβος (επωμίδα, ωμοφόριο) και το 

κουκούλιον.Μετά την εγκατάσταση πολλών αναχωρητών στις ερήμους της Ανατολής, 

το αναχωρητικό σχήμα μαζί με την κουρά έγιναν τα βασικά σύμβολα29 του 

τελετουργικού εισδοχής στη μοναστική ζωή30. Στην Αίγυπτο δημιουργείται νέος τύπος 

διαβίωσης των μοναχών, προσλαμβάνοντας την κοινοβιακό μορφή.Το κοινόβιο έλυσε 

βασικά λατρευτικά και πρακτικά προβλήματα των ασκητών της ερήμου, αλλά 

συγχρόνως συντόνιζε τους ασκητές και σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεως31.  

Οι μαρτυρίες υποδηλώνουν την ύπαρξη αναχωρητών στην Αίγυπτο ήδη από τα 

μέσα του 3ου αιώνα  πατέρας του αναχωρητισμού θεωρείται ο Μέγας Αντώνιος32 (251- 

356μ.Χ.). Στα είκοσι του χρόνια, αρκετά πλούσιος αλλά και ορφανός, άκουσε κατά την 

Θεία Λειτουργία το Κάλεσμα του Χριστού προς τον πλούσιο νέο. (στο κατά Ματθαίον 

19,21). Δέχτηκε τότε αδίστακτα την προσωπική του κλήση για ολοκληρωτική 

αυταπάρνηση, πώλησε τα υπάρχοντά του στους πτωχούς και μιμήθηκε το παράδειγμα 

των Αποστόλων, που εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. που έζησε 

το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του σε συνθήκες απομόνωσης, προσευχής και 

νηστείας. Ο βίος του και η υποδειγματική συνέπειά του, αποτελούν αιώνια πηγή, απ' 

όπου μπορούν οι άνθρωποι κάθε εποχής να αντλήσουν ζωντανά διδάγματα. Η άσκηση 

και η απομόνωση, όπως την εννοεί ο Μέγας Αντώνιος δε σημαίνει τέλεια αδράνεια του 

σώματος αλλά ισόρροπη συνάντηση με την ψυχή. Η προσευχή και η νηστεία 

αποτελούν ένα μέρος από τη δραστηριότητα του μοναχού, βοηθητικά μέσα απαραίτητα 

για την ανθρώπινη τελείωση. 

                                                
29Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Αντωνίου, PG26, 841B. 
30Ευθυμιάδης Σ., Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι, τομ. Β’, ΕΑΠ, (Πάτρα 2001). 

Παπαχρυσάνθου Δ., Ο Αθωνικός μοναχισμός: Αρχές και οργάνωση, ΜΙΕΤ, (Αθήνα 1990) Βλ. ιδιαίτερα 

τις αναφορές του πρώτου κεφαλαίου στον πρώιμο μοναχισμό.PatrologiaGraeca, «Βίος Αντωνίου». 

Λαυσαϊκή Ιστορία, (μτφρ. Συμεών μοναχού), Ι.Μ. Σταυρονικήτα, (Άγιον Όρος 1990). Λειμωνάριον, 

(μτφρ. Θεολόγου μοναχού), Ι.Μ. Σταυρονικήτα, (Άγιον Όρος 1993). Μοναχισμός, Σάββα Αγουρίδη, 

Ελληνικά Γράμματα, 1997. 
31Β. Φειδά. Εκκλησιαστική Ιστορία, τ.Α΄, Αθήναι 1997, σ.938. 
32https://el.orthodox 

https://el.orthodoxwiki.org/index.php?title=3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.orthodoxwiki.org/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.orthodoxwiki.org/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.orthodox/
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Δίδασκε στους μαθητές του να μην θεωρούν τίποτα ανώτερο από την αγάπη 

του Χριστού και να μη νομίζουν ότι στερούνται κάτι αξιόλογο με την αποχή από τα 

κοσμικά αγαθά. Θύμιζε επίσης ότι η ανθρώπινη ζωή είναι εφήμερη, σε αντίθεση με το 

μέλλοντα αιώνα. Κατέληγε λέγοντας ότι δε θα πρέπει να κοπιάζουμε για την απόκτηση 

πρόσκαιρων αγαθών αλλά για την απόκτηση αιωνίων αγαθών, που είναι αρετές όπως η 

σωφροσύνη, η φρόνηση, η αγάπη και η σύνεση. 

Οι πρώτοι αρνητές των εγκοσμίων, οι αναχωρητές ή ερημίτες, κατέφευγαν 

κυρίως γύρω από την κοιλάδα του Νείλου. Η αύξηση των οπαδών αυτής της τάσεως 

και η εγκατάστασή τους γύρω από τα ερημητήρια των διάσημων για την αρετή τους 

και την πίστη τους αναχωρητών οδήγησε σε μια νέα μορφή μοναχικής διαβιώσεως, τη 

λαύρα, που ήταν η μονή με χαλαρό σύστημα κοινοβιακής ζωής και οδήγησε σταδιακά 

στον κοινοβιακό μοναχισμό. Ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού θεωρείται ένας 

άλλος Αιγύπτιος, νεότερος του Μ. Αντωνίου, ο Παχώμιος. Ο μέγας Παχώμιος33 , μετά 

από επτάχρονη άσκηση κατόπιν προσευχής και θείας κλήσεως δημιουργεί μοναστήρι, 

με εννέα μονές και οκτώ χιλιάδες μέλη, βασιζόμενος στο τυπικό που Άγγελος Κυρίου 

του υπέδειξε, υπαγορεύοντας τον κανόνα σε χάλκινη πλάκα, « δεύρο και εξελθών 

συνάγαγε πάντας τους νέους μοναχούς και οίκησον μετ’ αυτών, και κατά τον τύπον όν 

δίδωμι σοι ούτως αυτοίς νομοθέτησον»34. Ήταν εκείνος που οργάνωσε με στρατιωτική 

πειθαρχία –πρώην κατώτερος αξιωματικός του στρατού άλλωστε- το πρώτο μοναστικό 

κοινόβιο στην Άνω Αίγυπτο. Στο σύστημά του η προσευχή και η τράπεζα απαιτούσαν 

την από κοινού συμμετοχή, ενώ κάθε μοναχός ήταν επιφορτισμένος με κάποιο 

διακόνημα, συνήθως χειρωνακτική εργασία. Θεμέλιο για τη συγκρότηση και συνοχή 

της κοινοβιακής ζωής στον κοινοβιακό μοναχισμό υπήρξε η υπακοή στον ηγούμενο. 

Περί το τέλος του 4ου αι. ο Παλλάδιος στη Λαυσαϊκή Ιστορία αναφέρει την 

ιστορία του Ευάγριου από τον Πόντο. Η Οσία Μελάνη η Ρωμαία μετά τη θεραπεία του 

από βαριά ασθένεια αφού «του έδωσε η ίδια ρούχα και άλλαξε, έφυγε και πήγε στο όρος 

της Νιτρίας, στην Αίγυπτο»35. Βασικό στοιχείο η ένδυση του μοναχικού σχήματος. Κατά 

τον 5ο αι. ο Νείλος ο ασκητής σε μαρτυρία του αναφέρεται σε «ένδυμα σεμνόν των 

μοναχών», σε ευχή ευλογίας από τον ηγούμενο και σε χειροθεσία36. 

Ο άγιος Θεοδόσιος37 : "Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος τόσο πολὺ εἶχε τρωθεῖ ἀπὸ τὴν 

θείαν ἀγάπην ὥστ εἐξεπλήρωσε εἰς τὸ ἀκέραιον τὴ νὑψηλὴν καὶ θεία ἐντολήν: 

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξὅληςτῆς καρδίας σου καὶἐξὅληςτῆςψυχῆς σου και ἐξ 

ὅλη τῆςἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἀγαπήσειςτὸν πλησίον σου ὡς σε 

αυτόν» και ὑπῆρξε ὁ θερμότερος συνήγορος καὶ ὀπαδὸς τοῦ ἀληθινοῦ καὶ ὑψηλοῦ 

μοναχικοῦ βίου, o ὁποῖος συνεδύαζε εἰς τὴν μοναχικὴν πολιτείαν τὴν παιδείαν καί τὴν 

μοναχικὴν ἄσκησιν τῆς φιλεργίας καὶ φιλοπονίας. Μιμεῖται τοὺς μεγάλους συμπολίτας 

                                                
33https://el.orthodox 
34Παλλαδίου, Λαυσαϊκή ιστορία, PG34,1099C 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/palladios laysaikh istoria.htm  
35Παλλαδίου, Λαυσαϊκή Ιστορία ( Ανθη τής Ερήμου 16, έκδοση Ι.Μ. Σταυρονικήτα) σ. 122. 
36«Πότε άρα τό ένδυμα τόσεμνόντών μοναχών υπέδυς; Ποίος δε αββάςτήν χείρα τής ευλογίας 

επέθηκεν;»(PG 79, 244B). 
37Ἱερά Μονή Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦΚοινοβιάρχου 

https://el.orthodoxwiki.org/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.orthodoxwiki.org/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.orthodoxwiki.org/index.php?title=%CE%97%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.orthodox/
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/palladios_laysaikh_istoria.htm
http://jerusalem-patriarchate.info/%E1%BC%B1%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%E1%BC%B1%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%E1%BD%B4-%E1%BC%80%CE%B2%CE%B2%E1%BE%B6-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2/
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του Καππαδόκας, Βασίλειον καὶ Γρηγόριον, οἱ ὁποῖοι συνεδύασαν ἁρμονικότερον καὶ 

ἀπέδειξαν μὲ τὸ παράδειγμά τους ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ συνύπαρξις τοῦ θεωρητικοῦ καὶ 

πρακτικοῦ βίου εἰς τὴν μοναχικὴν ζωήν. ως προϊστάμενος κοινόβιου έθεσε δυο κανόνες 

το «προσεύχεσθαι» και το «εργάζεσθαι» κι ανήγειρε φιλανθρωπικά ιδρύματα όπου 

κοινοβιάτες μοναχοί εργάζονταν κατά την ώρα της χειρωνακτικής απασχόλησης τους"38.  

 

1. 1   Πατέρες Διδάσκαλοι 

Οι φιλοσοφικές και θεολογικές αρχές της αρχαιοελληνικής παράδοσης 

συγκρούστηκαν σφοδρότατα με την πίστη του Χριστιανισμού. Μάλιστα, οι διαφορές 

μεταξύ τους οδήγησαν στην εμφάνιση μεγάλων αιρέσεων. Η σύγκρουση αυτή και η 

αντιπαράθεση σταδιακά οδήγησε σε μία εκπληκτική θεολογική και πολιτιστική 

σύνθεση με βασικές συνιστώσες τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό. Από τη γόνιμη 

συνάντηση της ελληνικής σκέψης με την πίστη και ζωή της Εκκλησίας διαμορφώθηκαν 

νέες θεωρήσεις στην κατανόηση του Θεού, του κόσμου, του ανθρώπου, της ιστορίας. 

Πρόκειται για μία νέα οντολογία, την οποία επεξεργάσθηκαν οι Έλληνες Πατέρες της 

Εκκλησίας ως επέκταση και ανανέωση της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, ως θετική 

ανταπόκριση στη φιλοσοφική πρόκληση39. 

Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της εκκλησίας, έγραψαν τα έργα τους κάτω 

από τις εξής κυρίως αφορμές και ανάγκες: του κηρύγματος, της εκφράσεως θείων 

εμπειριών, της λατρείας και της δοξολογίας, της διατηρήσεως της μνήμης, της 

φανερώσεως της αληθείας και αντικρούσεως της κακοδοξίας40 

Με την αφορμή της φανερώσεως της αλήθειας, γίνεται αναφορά στην επίπονη 

προσπάθεια των συγγραφέων της Εκκλησίας να αντικρούσουν ύποπτες κι εσφαλμένες 

γνώμες και αντιλήψεις, διατυπωμένες από μέλη πάλι της Εκκλησίας. Οι αντιλήψεις 

αυτές αποτελούσαν μικρό ή μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική προκοπή των πιστών, κι 

έθεταν σε κίνδυνο τη σωτηρία τους, αφού εξέφραζαν όχι την πραγματική αλήθεια, 

αλλά μια φανταστική κι ανύπαρκτη αλήθεια. Όπου κάποια μέλη της Εκκλησίας 

απέτυχαν και χαρακτηρίστηκαν κακόδοξοι κι αιρετικοί, άλλα που πέτυχαν και 

εργάσθηκαν με ακρίβεια μεγαλύτερη, ήταν γνησιότεροι φορείς της Παραδόσεως και, 

σύμφωνα με την πεποίθηση της εκκλησίας, φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να 

γίνουν Πατέρες-Διδάσκαλοι. Έτσι, Πατήρ και Διδάσκαλος της Εκκλησίας είναι ο 

φορέας της Παραδόσεως και του ήθους της Εκκλησίας, που με αφορμή μία μεγάλη 

θεολογική κρίση φωτίζεται και εκφράζει θεολογικά μια ευρύτερη εμπειρία της 

                                                
38Συμεών Μεταφράστου, Βίος του αγ. Θεοδοσίου, PG 114, 505b 
39Σταύρου Γιαγκάζογλου, Δογματική ως ερμηνευτική  

40Οικουμένιος, επιμ. (1893). Τα ευρισκόμενα πάντα. J.-P. Migne. σελίδες Τόμος 119. Ανακτήθηκε στις 

10 Οκτωβρίου 2009. Η PatrologiaGraeca του Migne στο διαδίκτυο από το Google. 

EarlyChurchFathers - AdditionalTexts (Αγγλικά) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.archive.org/details/taheuriskomenap00oecugoog
http://books.google.com/books?lr=&as_brr=1&q=Migne+graeca+cursus+completus
http://www.tertullian.org/fathers/
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αλήθειας, με αποτέλεσμα να συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση μιας 

κρίσεως, που αφορά στη σωτηρία.41 

Τα πολυάριθμα έργα των εκκλησιαστικών συγγραφέων και πατέρων που 

αναφέρονται σε θέματα όπως κατήχηση, κήρυγμα, δοξολογία, διήγηση θείων 

εμπειριών και θεοπτικών καταστάσεων, απαιτούν πολλά προσόντα, μεγάλη θεολογική 

κατάρτιση, βίωση και γνώση της Παραδόσεως της Εκκλησίας, ικανότητα και άσκηση 

στην ερμηνεία της Γραφής, ευρεία γνώση του πνευματικού και φιλοσοφικού κόσμου 

της εποχής τους. Όλα αυτά τα έργα προέρχονται από αξιόλογους πατέρες και 

εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Εκκλησίας που όμως δεν είναι Πατέρες-Διδάσκαλοι 

καθώς δεν παρουσιάζεται στο έργο τους αυτή η ιδιαιτερότητα διασάφησης της αληθείας 

με τρόπο ευρύτερο και βαθυνούστερο, απ' όσο είχαν επιτύχει μέχρι τότε τα ιερά 

πρόσωπα της Παραδόσεως, που προηγούνταν αυτών, για τους οποίους η Εκκλησία έχει 

εκφράσει συνοδικά τη βεβαιότητά της για τη θεία φώτισή τους επάνω στο θεολογικό 

τους έργο, βεβαιότητα που δεν αντιπροσωπεύεται από προσωπικές γνώμες, αλλά από 

κυρωμένο φρόνημα της Εκκλησίας. 

 

1. 2   Η Διδαχή των Πατέρων της Εκκλησίας 
α) Ο Κλήμης Α' ή Κλήμης Ρώμης ή Άγιος Κλήμης θεωρείται Αποστολικός 

πατέρας διότι μαθήτευσε δίπλα σε αποστόλους, αλλά και διότι θεωρήθηκε πως 

χειροτονήθηκε από αυτούς. Ο Κλήμης στη θεολογία του αρχικώς τονίζει πως οι 

εκκλησιαστικοί θεσμοί δεν αντλούν την δύναμή τους από το λαό, αλλά από το Θεό. 

Πηγή της αληθείας είναι Αυτός, ο οποίος διαμέσου του Ιησού και των Αποστόλων 

κατέστησε τους κληρικούς στην εκκλησία του. Έτσι προτάσσει αφενός το θείο 

χαρακτήρα των εκκλησιαστικών αξιωμάτων, αλλά και την αποστολική διαδοχή, αρχές 

που «παρέμειναν θεμελιώδεις στο Κανονικό Δίκαιο»42. Μέσα από τις επιστολές του ο 

Κλήμης, καταδεικνύει την φυσική τάξη και αρμονία που υπάρχει στην πλάση, μια 

αρμονία που όλα γίνονται με μέτρο από το Δημιουργό, ενώ ταυτόχρονα την 

αντιπαραβάλει προς την κοινωνία των ανθρώπων, η οποία πρέπει να διέπεται από τις 

ίδιες αρχές 

β) Διονύσιος ΑρεοπαγίτηςΟ Διονύσιος αφιερώθηκε ψυχή τε και σώματι στην 

Εκκλησία του Χριστού. Οι αρετές που βίωνε δεν ήταν θεωρητικά σχήματα, αλλά ο 

ευαγγελικός νόμος. Η Ενατένιση του Θείου θεωρείται αποτέλεσμα της μοναστικής 

πνευματικότητας στο περί μυστικής θεολογίας σύγγραμμά του, και συμβουλεύει την 

άρνηση των αισθήσεων και της λογικής για να φτάσει ο άνθρωπος μέσα στην απόλυτη 

αγνωσία, δηλαδή στην ένωση με τον Θεό. Ειδικότερα προτρέπει: "Εσύ, δε, ω φίλε 

Τιμόθεε, ασχολήσου με τα μυστικά θεάματα, άφησε τις αισθήσεις σου και τις νοερές 

ενέργειες, όλα τα αισθητά και τα νοητά, όλα τα μη όντα και τα όντα, και όσο είναι εφικτό 

ανυψώσου για να ενωθείς κατά τρόπο ακατάληπτο με αυτόν που είναι επάνω από κάθε 

                                                
41https://el.wikipedia.org/wiki/ 
42Στ. Παπαδόπουλος, «Πατρολογία», σελ. 160 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%87%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%84#cite_note-23
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%84#cite_note-23
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%84#cite_note-23
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ουσία και κάθε γνώση. Διότι, όταν έλθεις σε έκσταση, που θα σε ελευθερώσει τελείως 

από τον εαυτό σου και από όλα τα πράγματα, όταν αφαιρέσεις τα πάντα και απαλλαγείς 

από τα πάντα, θα αναχθείς στην υπερούσια ακτίνα του θείου σκότους".43Ο Άγιος 

Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο έργο του Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας διασώζει το 

τυπικό της ακολουθίας της μοναχικής κουράς. Την ονομάζει «Μυστήριον της μοναχικής 

τελειώσεως».Περιέχει στοιχεία που υπάρχουν και στη σημερινή ακολουθία. « Ο ιερέας 

στέκεται μπροστά στο θείο θυσιαστήριο και απαγγέλει τη μοναχική επίκληση. Ο 

υποψήφιος μοναχός στέκεται πίσω από τον ιερέα και δε γονατίζει ούτε με τα δύο ούτε με 

το ένα πόδι ούτε έχει στο κεφάλι τα θεοπαράδοτα Λόγια (το Ευαγγέλιο), στέκεται απλά 

κοντά στον ιερέα που ιερολογεί τη μυστική επίκληση σ’ αυτόν. Όταν την τελειώσει ο 

ιερέας πηγαίνει στον υποψήφιο μοναχό και πρώτα τον ρωτά αν αποτάσσεται όχι μόνο 

τους τρόπους ζωής αλλά και τις φαντασίες της διαιρέσεως. Έπειτα του υποδεικνύει τον 

τελειότατο τρόπο ζωής, δίνοντας μαρτυρία ότι πρέπει να ανυψωθεί πάλι από τον 

ενδιάμεσο τρόπο. Και όταν αυτά όλα στη συνέχεια τα ομολογήσει ο νεόκουρος μοναχός, 

τότε αφού ο ιερέας, τον σφραγίσει σε σχήμα σταυρού τον κουρεύει, αφού  επικαλεστεί την 

τριαδική υπόσταση της θείας μακαριότητας· και αφού του βγάλει όλα του τα ρούχα του 

φοράει άλλη φορεσιά και μαζί με τους άλλους ιερούς άνδρες (μοναχούς) όσοι 

παρευρίσκονται τον ασπάζεται και τον κάνει τέλειο κοινωνό των θεαρχικών 

μυστηρίων»44. 

γ) Ο Μέγας Βασίλειος45Στον τομέα του μοναχισμού ανέλαβε δράση, θέτοντάς 

τον υπό τον έλεγχο της εκκλησιαστικής ηγεσίας και εισήγαγε την ομολογία της 

αφιέρωσης στο Θεό και της ένταξης στην αδελφότητα, η οποία προέβλεπε αγαμία, 

υπακοή και ακτημοσύνη. Επίσης, έθεσε την αυθαίρετη πνευματικότητα του μοναχισμού 

στη σταθερή βάση της Αγίας Γραφής και τοποθέτησε τους μοναχούς στη γραμμή του 

κοινού βίου και της οργανωμένης δράσης. Από τα συγγραφικά  έργα του Μ. Βασιλείου 

και ιδιαίτερα από τους "Όρους κατά πλάτος" και τους "όρους κατ’ επιτομήν"που 

αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των μοναχών καθώς και τα "Ασκητικά", 

γνωστοποιείται ο Μοναχικός Κανόνας. Ὁ ἀσκητικὸς βίο ςἕνα σκοπὸν ἔχει, τὴν τῆς 

ψυχῆς σωτηρίαν, καὶ δεῖ πᾶντὸ δυνάμενον πρὸς αὐτὴν συνεργῆσαι τὴν πρόθεσιν, ὡς 

θείαν ἐντολὴν οὕτω μετὰ φόβου παραφυλάττειν. Οὐδὲ γὰρ αὐταὶ αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ 

πρὸς ἄλλο τι βλέπουσιν, εἰμὴ πρὸς τὸ σωθῆναι τὸν ὑπακούοντα.  

Η προσπάθεια του Μεγάλου Βασιλείου να προσανατολίσει τους μοναχούς ορθά 

και να οργανώσει γενικά τον μοναχισμό βρήκε τεράστια απήχηση, διότι το έργο αυτό 

ήταν βιβλικά θεμελιωμένο, είχε πρακτικό χαρακτήρα, δίδασκε μετριοπαθή ασκητικό 

βίο και παρουσίαζε θαυμάσια ισορροπία θεωρίας και πράξεως. Δια του μοναχικού 

                                                
43

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, "περί μυστικής θεολογίας", προς Τιμόθεον, κεφ. α', Τις ο θείος γνόφος., 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.pdf 
44Περί Εκκλησιαστικής καί Ουράνιας Ιεραρχίας τ.Α, Εκδόσεις Π.Πουρναρά σ. 134-135. 
45Asceticonmagnum. Κεφάλαια των όρων των κατεπιτομήν. (PG 31, σελ. 1.052 – 1.305). 

Asceticonmagnum_. Κεφάλαια των κατά πλάτους όρων. (PG 31, σελ. 901 – 1.052). 

Constitutionesasceticae. Ασκητικαί διατάξεις, προς τους εν κοινοβίω και κατά μόναςασκούντας. (PG 

31, σελ. 1.321 – 1.428). Sermo 13 (sermoasceticus). Λόγος ασκητικός. (PG 31, σελ. 869 – 881). 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1_(%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.pdf
https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/09/asceticon_magnu1.pdf
https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/09/asceticon_magnum.pdf
https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/09/constitutiones_asceticae.pdf
https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/09/sermo_13.pdf
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συντάγματος ο Μέγας Βασίλειος αναδείχθηκε ο κατεξοχήν Νομοθέτης του μοναχικού 

βίου στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία46. 

δ) Ιωάννης Σιναΐτης (Κλίμακος).Θεωρείται πως ο Άγιος Ιωάννης έφτασε σε 

υψηλά μέτρα αγιότητας με την άσκησή του, την υπακοή και τη βαθιά μελέτη των 

Πατερικών κειμένων. Ως βαθιά πνευματικός άνθρωπος καθοδήγησε πλήθος ψυχών 

στις μέρες του. Μέχρι σήμερα τα συγγράμματά του τυγχάνουν ευρείας χρήσης από 

τους πιστούς. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το έργο του Κλίμακα, από το οποίο πολλές 

φορές ονομάζεται "Ιωάννης της Κλίμακος". Περιγράφει την πορεία προς την θέωση ως 

μία ανάβαση σε μια σκάλα προς τον ουρανό, κάθε σκαλί της οποίας είναι μία αρετή 

που πρέπει να κατακτήσει ο πιστός για να πετύχει τον σκοπόν του και να μην 

κατακρημνιστεί από αυτή. Οι βαθμίδες αυτές παραπέμπουν την μνήμη μας στην 

κλίμακα που είδε ο πατριάρχης Ιακώβ στην Παλαιά Διαθήκη: "και ενυπνιάσθη, και ιδού 

κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, ης η κεφαλή αφικνείτο εις τον ουρανόν, και οι άγγελοι του 

Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ’ αυτής".( ΚΘ' PG88 1160D-1161A). Η Κλίμακα 

είναι ένα βιβλίο που θεωρείται ότι έχει βοηθήσει πολλές ψυχές διαμέσου των αιώνων 

και μέχρι σήμερα διαβάζεται από τους πιστούς και ιδιαίτερα από τους Ορθόδοξους 

μοναχούς47.  

Η ρήση του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος "Φως μεν μοναχοίς άγγελοι, φως δε 

πάντων ανθρώπων μοναχική πολιτεία"48, είναι επίκαιρη και προφητική για τους 

επερχόμενους αιώνες. Στην διαρκώς εντεινόμενη σύγχυση, στην αγνωσία και τον 

αποπροσανατολισμό, όπου επλήθυναν, κατά τον Προφήτη Ησαΐα, " οι τιθέντες το 

σκότος φως και το το φως σκότος", και κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή ηγάπησαν οι 

άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως"49, οι μοναχοί, κοινωνοί του φωτός της τρισηλίου 

θεότητος, διασώζοντας την θεογνωσία και επιτελώντας στη γη το έργο των αγγέλων, 

θα οδοδεικτούν στις σκοτεινές ατραπούς των υπαρξιακών αναζητήσεων το αληθινό 

φως και στο χάος της αβεβαιότητος την πίστη και την βεβαιότητα τη αναστάσεως και 

της αιωνίας ζωής. 

ε) Ο Μάξιμος Ομολογητής(580 Κωνσταντινούπολη - 662 Λαζική, Πόντος)50: Ως 

μοναχός υπήρξε η κεντρική προσωπικότητα που πρωτοστάτησε στην εκκλησιαστική 

έριδα του μονοθελητισμού, η οποία είχε σαφείς πολιτικές, πολιτειακές και 

γεωπολιτικές προεκτάσεις51, καθώς η θεολογία του υπήρξε ο πυρήνας της αντίδρασης 

στις βασιλικές επιδιώξεις για ένα θεολογικό συμβιβασμό μεταξύ ορθοδόξων 

καθολικών και μονοφυσιτών. Παράλληλα εξέφρασε με μεστό τρόπο τη διδασκαλία των 

προηγούμενων Οικουμενικών συνόδων, στοιχείο που τον οδήγησε και στο προσωπικό 

                                                
46ΣΤΕΦΑΝΙΑ Γ.ΝΙΤΡΟΥ, Το μέγα και Αγγελικό Σχήμα ως δεύτερο βάπτισμα, Θεσσαλονικη 2008 
47Το αρχαίο πρωτότυπο, με κάποιες ελλείψεις όμως, βρίσκεται στην Πατρολογία του Μιγνίου τόμος 88, 

από σελ. 596 (302 σε έγγραφο). Το σαρωμένο κείμενο σαν βιβλίο PDF 
48Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, κστ', PG88, 1020D 
49Ιωαν. 3,19 
50Νίκος Ματσούκας, Κόσμος...Μάξιμο Ομολογητή,σελ 20-21 και PG 90,57-110  
51Γ. Φλορόφσκυ, Οι Βυζαντινοί...αιώνα, σελ. 332 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patrologia_Graeca_Vol._088.pdf
https://vk.com/doc13940194_542730401
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του μαρτύριο και εξορία. Το θεολογικό, φιλοσοφικό και συγγραφικό του έργο σήμερα 

εκτιμάται για την αρτιότητα και την ιδιαιτερότητα του, ως ένα εξαίσιο δείγμα υψηλής 

θεολογίας με σημαντική χρήση φιλοσοφικών όρων και μεθόδων 52, που δεν αφήνει 

ασυγκίνητους για την ποιότητά του, τους σημαντικότερους θεολόγους, ερευνητές και 

φιλοσόφους της εποχής μας. Εκάρη μοναχός στη μονή της Χρυσουπόλεως53, στην 

ασιατική πλευρά της Κωνσταντινουπόλεως, κοντά στο φιλοσοφικό και πνευματικό 

κέντρο της εποχής, την Χαλκηδόνα. Εκεί δεν επιζήτησε κάποιο ιερατικό βαθμό, ενώ 

δεν είναι βέβαιο και αν ανήλθε στην θέση του ηγουμένου. Παρέμεινε στο μοναστήρι 

περί τα 10 έτη, διακρινόμενος για το ασκητικό του φρόνημα, όπως μαθαίνουμε από τις 

περιγραφές των ασκητικών επιδόσεών του καθώς και για το πνεύμα του και τη σοφία 

του ανάμεσα στους μοναχούς. 

Στο λειτουργικό υπόμνημα που έγραψε ο ίδιος, την "Μυσταγωγία",54 παρατηρεί κανείς 

την προσπάθεια του να εισφέρει την ευλάβεια και την άσκηση που ζουν κατεξοχήν οι 

μοναχοί στην λειτουργική ζωή55. Ονομάζει μοναχικά κατορθώματα την ακτημοσύνη, 

την αδοξία, την εγκράτεια, την κακοπάθεια. Όλος ο πόλεμος του μοναχού στρέφεται 

προς τους δαίμονες, για να αποχωρισθούν από τα "πάθη τα νοήματα". Σημάδι του 

μοναχού ονομάζει την απαλλαγή από τα εμπαθή νοήματα και την καθαρά και αΰλου 

χάριτος καταξιωμένη προσευχή.Κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο μοναχισμός 

είναι κλήση και κλίση, οδός αγάπης, πορεία ασκήσεως για το Θαύμα της Θέας του 

Θεού. 

ς) Θεόδωρος Στουδίτης:Ο άγιος Θεόδωρος ήταν πνευματικός πατέρας 

επτακοσίων μοναχών56 και πολλών άλλων πνευματικών του τέκνων, που συνδέονταν 

με τη μονή. Όλους αυτούς τους καθοδηγούσε πνευματικά με τακτικές κατηχήσεις, 

εξομολογήσεις και με επιστολές, και επαγρυπνούσε στην κυριολεξία για την 

πνευματική τους πορεία και προκοπή. Δεν μας άφησε συγγραφικό έργο καθαρά 

παιδαγωγικού χαρακτήρα.. Ως ηγούμενος ο Θεόδωρος είχε να ασχοληθεί με θέματα 

δογματικά και θέματα κανονικής τάξης του κοινοβίου. Ως διδάσκαλος ασχολείται με 

ζητήματα αγωγής και άσκησης των μοναχών στο χριστιανικό βίο. Τη θέση του Αγίου 

Διονυσίου ότι η μοναχική κουρά είναι μυστήριον ακολουθεί και ο Άγιος Θεόδωρος 

Στουδίτης (8ος- 9ος αι.). «Οι μοναχικώς τελειούμενοι» είναι η υψηλότερη τάξη μεταξύ 

των εκτός της ιερωσύνης πιστών. Η μοναχική κουρά χαρακτηρίζεται ως «θείο 

μυσταγώγημα»57. Σε επιστολή του ο Άγιος Θεόδωρος κατατάσσει τη μοναχική κουρά 

μεταξύ των μυστηρίων. Ονομάζει την μοναχική τελειότητα και παρθενία τρίτη χάρη: 

"Και γαρ εκάλλυνεν ημάς ο Θεός κατ’ αρχάς μεν εν παραδείσω δια του κατ' εικόνα και 

                                                
52Π, Χρήστου, Πατρολογία Ε', σελ. 278,  

53Π, Χρήστου, Πατρολογία Ε', σελ. 278 

54ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Κεφάλαια περί αγάπης, 3. πε', PG 90, 1044 Α-Β. 
55PAUL MEYENDORFF, On the DivineLiturgysantGermanuw of Constantinopole, St. 

Vladimir’sSeminaryPress, 1984, p. 107. 
56ίσως 1 Κατά τον Θεοφάνη, Βλ. PG 99, 96D. – Αθ. Παλιούρας, ‘‘Η Μονή Στουδίου’’, Θεοδρομία 

(1999) 
57Προκοπίωμονάζοντι (PG,99,1437C). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B1
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καθ’ ομοίωσιν αξιώματος. Ει και ότι μάλιστα δια παρακοής εζοφώσαμενε αυτους τε και 

συνεχέαμεν, πάλιν εκάλλυνεν ημάς εν τω της παρθενίας επαγγέλματι χαρισάμενος ημίν 

πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθ’ ημών χειρόγραφον, τη σταυροφόρω ζωή 

επίσης τω βαπτίσματι". 

 ζ) Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης58στο έργο του Επίσκεψις βίου μοναχικού επί 

διορθώσει των περί αυτόν δίνει πληροφορίες για το τελετουργικό της μοναχικής 

κουράς. Απευθυνόμενος σε μικρόσχημο μοναχό λέει: «Τώρα θα μιλήσω για τον 

ανώτερο σου μοναχό, αυτόν που δεν είναι όπως εσύ, ελαφρά οπλισμένος στρατιώτης του 

Θεού, αλλά βαριά εξοπλισμένος· γι’ αυτόν που διαβάστηκε ευχή να διαμορφώσει το ήθος 

του και τη ζωή του μέσα από ενάρετες πράξεις, όπως απαιτεί ο Χριστός, και που για το 

λόγο αυτό σημαδεύτηκε, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, με το να αποβάλει το μαλλί του 

ως περιττό και να δείξει ότι πενθεί· αυτόν που περιεβλήθη τον ιερό μανδύα, όπως θα 

περιεβάλλετο ένα θώρακα πανίσχυρο, και που έγινε, εξαιτίας όλων αυτών, κάτι 

ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπων και Θεού»59.  

Ο μοναχός λαμβάνει ευχή, σφραγίζεται σταυροειδώς στο όνομα της Αγίας 

Τριάδος, του γίνεται κουρά και ενδύεται ιερό μανδύα. Το «μορφωθήναι δι’ έργων 

αγαθών εν αυτώ τώ σωτήρι Χριστώ» και το πένθος είναι ο αγώνας του μοναχού, που 

τον κάνει να βρίσκεται «μέσον Θεού και ανθρώπων». 

η) Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης βλέπει την ακολουθία της κουράς ως ένα 

«μυστήριο», το οποίο παραδόθηκε από τον Κύριο. Στηριζόμενος στις μαρτυρίες του 

Αγίου Διονυσίου ανατρέπει την πλάνη όσων λέγουν ότι η μοναχική κουρά είναι 

νεότερο λειτουργικό κατασκεύασμα. «Πλανώνται, λοιπόν, όσοι υποστηρίζουν ότι η 

τελετή του μοναχικού σχήματος είναι νεότερη και ότι δεν μας δόθηκε από το Σωτήρα η 

τους αποστόλους του, διότι αποδείχθηκε ότι αυτός που το παρέδωσε ήταν ο Χριστός ο 

Θεός μας και μετά οι μαθητές του, και ότι υπήρχε παραδεδομένο απ’ αυτούς το μυστήριο 

της μοναχικής τελειώσεως και περιβολή σχήματος διαφορετική από τα ενδύματα των 

κοσμικών»60. Την αρχαιότητα φανερώνει η αλλαγή των ενδυμάτων αυτών, που 

αποστέλλονταν στο κήρυγμα. 

Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης γράφει: “Για το αγγελικό και θείο μοναχικό 

σχήμα, πρώτος μεν έγραψε ο θείος Διονύσιος ( ο Αρεοπαγίτης). Όμως ότι αφορα το 

σχήμα το παρέδωσε ο ίδιος ο Σωτήρας. Και αυτό ετήρησαν οι μαθητές του. Διοτι το 

μοναχικό σχήμα δεν άρχισε και δεν νομοθετήθηκε μόνον από τους οσίους Παχώμιο, 

Παύλο τον Θηβαίο και Αντώνιο, όπως υποστηρίζουν μερικοί, αλλά από τον ίδιο τον 

Σωτήρα. Ακολούθως αφού μεταδόθηκε στους Αποστόλους, επειδή κι εκείνοι έζησαν κατά 

τον μοναχικό τρόπο ζωής, δηλαδή με αγνότητα, λιτότητα στις τροφές, πτωχεία στα 

                                                
58Περί τού Αγίου Ευσταθίου βλέπε : Θεοδώρου Ζήση, Πρωτοπρεσβυτέρου, Θεολόγοι τής Θεσσαλονίκης, 

Εκδ. ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 1997, σς. 28-35. 
59Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Επίσκεψις βίου Μοναχικού, Εκδόσεις Σαββάλας, σ. 243. 
60 «Πλανώνται άρα οι λέγοντες ως καινότερονεστιτό σχήμα, καί ου παρά τού Σωτήρος ή τών αποστόλων 

αυτού δοθέν. Απεδείχθη γάρ ως καί Χριστός ο Θεός ημών τούτο παραδεδωκώςήν, καί οι αυτού μαθηταί, 

καί μυστήριον ήνπαραδεδομένον υπ’ αυτών τής τών μοναχών τελειώσεως, καί περιβολή σχήματος ετέρα 

παρά τό σχήμα τόκοσμικόν» Περί τών ιερών τελετών, ΝΕ΄, (PG 155,201 C-D). 
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ενδύματα, ακτημοσύνη και (αδιάλειπτες) προσευχές, εμπλουτίστηκε από τους 

μεταγενεστέρους και τελειοποιήθηκε από τους οσίους Πατέρες”61. 

Σε άλλο κείμενο του ο Άγιος Συμεών δεν αμφιβάλλει για την ιερότητα της 

κουράς. Επαναλαμβάνει ότι ο Κύριος παρέδωσε το Αγγελικό και θείο Σχήμα στους 

αποστόλους γιατί και αυτοί ζούσαν ως μοναχοί (μοναδικώς έζων) με αγνεία, λιτότητα 

τροφών και ενδυμάτων, με ακτημοσύνη και προσευχές62. Αφού απαριθμήσει τα επτά 

γνωστά μυστήρια λέγει ότι το αγγελικό σχήμα περιλαμβάνεται στο μυστήριο της 

Μετανοίας.«Σε αυτό το μυστήριο της μετανοίας συγκαταλέγεται και το ιερώτατο σχήμα 

των μοναχών, το οποίο και είναι και ονομάζεται αγγελικό»63.  

Η θεολογική θέση του Αγίου Συμεών για το ότι είναι μυστήριο η μοναχική 

κουρά γίνεται σαφής με τη κατάταξη της τάξεως των μοναχών αμέσως μετά τους 

ιερωμένους. Αναφέρει δε ότι «μείζων (υψηλότερη) η μοναχική τάξις του κατά κόσμον 

ιερέως, ως φησί Διονύσιος, ου κατά την ιερωσύνην αλλά κατά τον βίον». Η Εκκλησία 

μάλιστα εκλέγει τους περισσοτέρους επισκόπους της από τους μοναχούς, που έχουν 

κατακοσμηθεί προηγουμένως με το θείο σχήμα και η χάρη της αρχιερωσύνης εξαγιάζει 

το ιερό σχήμα. 

θ) Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής σε μια επιστολή του γράφει: «Αλλη 

της ιερωσύνης η χάρις. Αλλη του σχήματος. Αλλη των μυστηρίων. Αλλη η ενέργεια 

χάριτος της ασκήσεως. Όλα εξέρχονται από μίαν πηγήν, αλλά διαφέρει το ένα του ετέρου 

τη υπεροχή και τη δόξη». 

 

  

                                                
61ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Θεσσαλονίκης, Migne, PG 155, 912 CD 
62«αλλ’ απ’ αυτού τού Σωτήροςκαί εις τούς αποστόλους ελθόν, επείκακείνοιμοναδικώςέζωνέν τε αγνεία 

καίτροφαίςκαίενδύμασικαίακτησίακαίπροσευχαίς» (PG 155, 912D). 
63«Εν ταύτη δήτήμετανοίακαίτόιερώτατον περιλαμβάνεται σχήμα τών μοναχών, ό δήκαίαγγελικόν εστί 

καί καλείται, ως τήν εκείνων μιμούμενονκαίεπαγγελλόμενοναγνείαν, ακτησίαν, ύμνους, προσευχάς, 

υπακοήντέκαί καθαρότητα» (PG 155, 197Α). Καίστό (PG 155,493Β) «δι’ ώνδείκνυται, ως άρα καλώς 

είρηταιτό σχήμα τόάγιον εν τήμετανοία είναι». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

2. Δογματική προσέγγιση και Οικουμενικές 

Σύνοδοι 

Η Οικουμενική Σύνοδος64 υπήρξε η αυθεντική φανέρωση της συνοδικής 

συνειδήσεως της Εκκλησίας και σφράγισε την όλη λειτουργία του εκκλησιαστικού 

σώματος κατά τη δογματική διατύπωση της εμπειρικώς βιωμένης αληθείας της πίστεως 

ως προς συγκεκριμένο θεολογικό πρόβλημα. Η συνοδική συνείδηση υπήρξε πάντοτε 

μία μόνιμη λειτουργία του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία βιώνεται από την 

ευχαριστιακή σύναξη μέχρι την ενεργοποίηση των ποικίλων μορφών του συνοδικού 

συστήματος. Κορυφαία έκφρασή της ήταν η ενεργοποίηση του θεσμού της 

Οικουμενικής συνόδου για την περιφρούρηση ή την αποκατάσταση της ενότητας της 

Εκκλησίας στην ορθή πίστη και στην αγάπη65 . 

Τα δογματικά της Εκκλησίας μας είναι η απαράλλαχτοι όροι που δηλώνουν 

οτιδήποτε έχει να κάνει με την Πίστη Της. Αυτά έχουν εκφρασθεί από τους Αγίους της 

Εκκλησίας σύμφωνα με όσα παρέλαβαν από τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής 

κατόπιν Θείας Αποκαλύψεως. Όπως δηλώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο μέγας 

αυτός δογματολόγος της Εκκλησίας μας, στην αρχή του έργου του «Έκδοσις ακριβής 

της Ορθοδόξου Πίστεως»: «ο Θεός αποκάλυψε αυτό ακριβώς που ήταν συμφέρον να 

γνωρίσουμε... σ' αυτά ας αρκεσθούμε κα σ' αυτά ας μείνουμε, χωρίς να μετακινούμε 

αιώνια όρια ούτε να ξεπερνούμε τη θεία παράδοση». Η εμμονή, λοιπόν, στα ιερά 

δόγματα δεν αποτελεί κάποια φανατική προσκόλληση αλλά στην θεμιτή αποδοχή των 

αληθειών που ο ίδιος ο Κύριος μας παρέδωσε και επέστησε την προσοχή να τα 

φυλάττουμε με ακρίβεια ώστε να μην γίνει η παραμικρή αλλαγή σ' αυτά ούτε κατά «ένα 

κόμμα η κεραία». 

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι κανόνες που εξέδωσαν «αι επτά θεόπνευστοι 

Οικουμενικαί Σύνοδοι», υποδεικνύουν το ορθό επειδή: Στηρίζονται στη θεόπνευστη 

Αγία Γραφή και την Αυθεντική Αποστολική και Εκκλησιαστική Παράδοση. 

Θεσπίσθηκαν ή επικυρώθηκαν (εγκρίθηκαν) από την Εκκλησία με Οικουμενικές 

Συνόδους που εκφράζουν το αλάθητο της Εκκλησίας. Η έγκριση από Οικουμενική 

Σύνοδο δίνει στον Κανόνα οικουμενικότητα, διαχρονικότητα, διατοπικότητα και 

αυθεντικότητα66. 

Μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας ανέκυπταν διάφορα ζητήματα και 

προβλήματα, τα οποία η ίδια η Εκκλησία καλούνταν να αντιμετωπίσει. Τα προβλήματα 

μάλιστα αυτά, μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλες διενέξεις και έκτροπα μεταξύ 

των μελών της Εκκλησίας, όπως και σκανδαλισμό. Γι’ αυτό το λόγο οι Πατέρες της 

                                                
64Βλ.Ιω. Φειδά , Εκκλησιαστική Ιστορία Ι, Αθήνα 2003 3 , σελ. 863-883 
65 Βλ. Ιω. Φειδά , Εκκλησιαστική Ιστορία Ι, Αθήνα 2003 3 , σελ. 863-883 

66Μπούμης Ι. Παναγιώτης, στο ίδιο, σελ. 16 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Εκκλησίας θέσπισαν τους ιερούς κανόνες μέσα από τοπικές και οικουμενικές συνόδους 

αντιμετωπίζοντας αυτά τα προβλήματα και αποτελώντας ουσιαστικά την ποιμαντική 

της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονταν η ενότητα της Εκκλησίας και η 

«θεραπεία» των χριστιανών. Οι ιεροί αυτοί κανόνες, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 

νομικά κείμενα με τη στενή έννοια του όρου. Είναι καρποί του αγίου Πνεύματος, 

εκφράζουν τη ποιμαντική που ασκεί η Εκκλησία και σκοπό έχουν τη διασφάλιση της 

σωτηρίας του ανθρώπου"67. 

Μέσα στα πλαίσια και δεδομένα αυτά οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν θα ήταν 

δυνατό να μην ασχοληθούν με το μοναχισμό, ο οποίος αποτελεί ένα πολύ μεγάλο και 

σπουδαίο μέρος του σώματος της Εκκλησίας. Οι μοναχοί είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία 

ανθρώπων, οι οποίοι αποφάσισαν να «καταθέσουν» την ψυχή τους στον Θεό 

εγκαταλείποντας τα του κόσμου και ακολουθώντας μία πορεία διαφορετική στη ζωή 

τους, η οποία πρέπει σε πολλά σημεία να αντιμετωπισθεί διαφορετικά και από εκείνη 

των κληρικών. Ο σκοπός βέβαια είναι ο ίδιος, η σωτηρία, ο τρόπος όμως διαφέρει εν 

μέρει. Γι’ αυτό οι Πατέρες αναφέρθηκαν στο θέμα του μοναχισμού και θέσπισαν 

κανόνες, οι οποίοι αφορούν στη ζωή των μοναχών αλλά και το θεσμό του μοναχισμού 

γενικότερα.  

Ο ΚΒ΄ κανόνας της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου ουσιαστικά ορίζει τον σκοπό της 

μοναχικής ζωής: «Οις δε ο βίος εστίνησύχιος και μονότροπος, ο συνταξάμενος Κυρίω 

τω Θεώ ζυγόν μονήρη άραι, καθίσεται κατά μόνας και σιωπήσει»68. Ο βίος του μοναχού 

είναι ησύχιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ράθυμος. Δεν είναι πολύτροπος αλλά 

μονότροπος. Δεν μπορούν να ασχολούνται με πολλά πράγματα, ασκούνται στην 

ησυχία και την αδιάλειπτη προσευχή, ενώ παράλληλα ασκούν και τα διάφορα 

διακονήματα, όπως αυτά ορίζονται από τη μοναστηριακή αρχή". Όταν οι Οικουμενικές 

Σύνοδοι  είχαν εκδώσει Κανόνες και η Εκκλησία όρισε την Ακολουθία του Μεγάλου 

Αγγελικού Σχήματος "τα αρχαία παρήλθον¨ και το Πνεύμα το Άγιο Ενεργεί και Κρίνει 

σύμφωνα με τους ορισμούς της Εκκλησίας, που εκ Πνεύματος Αγίου είχαν ειπωθεί. 

Στην εποχή μας ο μόνος απλανής Οδηγός είναι η Ακολουθία του Μεγάλου και 

Αγγελικού Σχήματος και όσα συγγράμματα ερμηνευτικά της Ακολουθίας αυτής έχουμε 

ήδη αναφέρει. Άξιοι προσοχής είναι οι πρόλογοι που συναντώνται στους Ιερούς 

Κανόνες της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Θρηνούν εκεί οι Πατερες για την κατάντια του 

Μοναχισμού και που κατάντησε να βλασφημείται το όνομα του Χριστού, εξαιτίας της 

επιπολαιότητας μερικών αδιάκριτων ρασοφόρων που μεταχειρίζονται το Μοναχικό 

Σχήμα με καταφρόνηση και υπερηφάνεια.  

Κανὼν γ’ της πρωτοδευτέρας συνόδου: Περί τοῦ ἀμελοῦντος τῶν  ὑπὸ χείρα 

μοναχῶν…..Εἴ τις οὖν μονῆς προϊστάμενος, τοὺς ὑπ' αὐτὸν τεταγμένους μοναχοὺς 

ἀποδιδράσκοντας, οὐ μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιμελείας ἀναζητείη ἢ ἐφευρίσκων οὐκ 

ἀναλαμβάνοιτο καὶ τῇ προσηκούσῃ καὶ καταλλήλῳτοῦ πταίσματος ἰατρείᾳ τὸν ενοσηκὸ 

                                                
67Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Η ποιμαντική διακονία κατά τους Ιερούς Κανόνας, σελ.171. 
68Πηδάλιον, Οικουμ. Σύνοδος Ζ΄, καν. κβ΄, σελ. 341. 
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ςἀνακτᾶσθαι καὶ ἐπιῤῥων νύ εινἀγωνίζοιτο, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος ἀφορισμῷ 

ὑποκεῖσθαι. …. 

Κανὼν ε’ της πρωτοδευτέρας συνόδου :Περί τοῦτῆς πείρας χρόνου τῶν μονασόντων. 

Τὰς ἀκρίτους καὶ ἀδοκιμάστους ἀποταγὰς ἐπὶ πολὺ τὴν μοναχικὴν εὐταξίαν 

λυμαινομένας εὑρίσκομεν….῞Ωρισεν οὖν διὰ τοῦτο ἡ ἁγία σύνοδος, μηδέν ατοῦ 

μοναχικοῦ καταξιοῦσθαι σχήματος, πρὶν ἂν ὁ τῆς τριετίας χρόνος, εἰς πεῖραν αὐτοῖς 

ἀφεθείς, δοκίμους αὐτοὺς καὶ ἀξίους τῆς τηλικαύτης βιοτῆς παραστήσῃ....Εἰδέ τις 

παρὰταῦτα διαπράξεται, τὸν μὲν ἡγούμενον, τῆς ἡγουμενείας ἐκπίπτοντα, παιδείαν 

τῆςἀταξίας τὴν ἐνὑποταγῇ διαγωγὴ νἐφευρίσκειν, τὸν δὲ μονάσαντα ἐ νἑτέρᾳ μονῇ, τὴν 

μοναχικὴν ἀκρίβειαν φυλαττούσῃ, παραδίδοσθαι. 

Ο Β' Κανόνας της Πρωτοδευτέρας, ορίζει να υπάρχει Γέροντας Ανάδοχος σε 

κάθε Μοναχική Κουρά και κανένας να μη γίνεται Μοναχός χωρίς τον Γέροντα.: Κανὼν 

β’: Περί το ῦὅτι απαιτείται ὁ ἀναδεξόμενος τὸν μοναχόν. Ἐπειδήτινες τὸν μονήρη 

βίονὑποδύεσθαι σχηματίζονται, οὐχἵ να Θεῷ καθαρῶς δουλεύσωσιν, ἀλλ' ἵνα τῇ 

σεμνότητι τοῦ σχήματος δόξαν εὐλαβείας προσλάβωσι καὶ τῶν οἰκείων ἐντεῦθεν ἡδονῶν 

ἄφθονον εὑρή σωσιτὴ ἀπόλαυσιν, (τῶν τριχῶν γὰρ μόνον τὴν ἀποβολὴν ποιούμενοι, ἐν 

τοῖς οἰκείοις παρεδρεύουσι, μηδε μίαν τῶν μοναχῶν ἀποπληροῦντες ἀκολουθίαν ἢ 

κατάστασιν), ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, μηδένα τῶν ἁπάντων τοῦ μοναχικοῦ σχήματος 

ἀξιοῦν, ἄνευ παρουσίας τοῦ ὀφείλοντος αὐτὸν εἰς ὑποταγὴν ἀναδέχεσθαι καὶ τὴν ἐπ' αὐτῷ 

ἡγεμονίαν καὶ τῆς ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας τὴν πρόνοιαν ἐπαγγέλλεσθαι, ἀνδρὸς ὄντος 

δηλονότι θεοφιλοῦς καὶ μονῆς προεστηκότος καὶ ἱκανοῦ σῴζειν ψυχήν, ἀρτίως τῷ Θεῷ 

προσαγομένην. Εἰδέ τις φωραθείη ἀποκουρεύωντι νὰ χωρὶς παρουσίας τοῦ εἰς ὑποταγὴν 

αὐτὸν ὀφείλοντοςἀναλαμβάνειν ἡγουμένου, τοῦτο νμὲν καθαιρέσει καθυποβάλλεσθαι, 

ὡςἀπειθοῦντα τοῖς κανόσι καὶ τὴν μοναδικὴνεὐταξίαν διαλύοντα, τὸν δὲ παραλόγως καὶ 

ἀτάκτως ἀποκουρευθέντα, ἐν ὑποταγῇ καὶ μοναστηρίῳ, ἐν ᾧ ἂν ὁ κατὰτόπον ἐπίσκοπος 

δοκιμάσῃ, παραδίδοσθαι. Αἱ γὰρ ἄκριτοι καὶ ἐπισφαλεῖς ἀποκουραὶ καὶ τὸ μοναχικὸν 

σχῆμα ἠτίμωσαν καὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα βλασφημεῖσθαι πεποιήκασιν". Η δοκιμασία69 

είναι η αρχή γιά το ξεκίνημα της μοναχικής  πορείας. Αν η αρχή είναι στραβή και 

λαθεμένη, τότε και η συνέχεια θα είναι μια καταστροφή και μια αμαρτία, όπως γράφει 

και ο Μέγας Βασίλειος: "ων η αρχή αδόκιμος και το παν απόβλητον". 

Το να γίνεται δοκιμή της Μοναχικής ζωής και το να αναλαμβάνει Ανάδοχος 

Γέροντας τον κάθε νέο Μοναχό, σε άλλους Ιερούς Κανόνες δεν αναφέρεται, παρά σ' 

αυτούς της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, που έγινε το 861 μ.Χ. στον Ιερό Ναό των Αγίων 

Αποστόλων, επί Βασιλέως Μιχαήλ, υιού του Θεόφιλου. Συνάχτηκαν 318 Πατέρες με 

εξάρχοντα τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Άγιο Φώτιο. Από τότε ορίστηκε με 

Ιερούς Κανόνες να γίνεται τρία χρόνια δοκιμασία πριν την Κουρά και να αναλαμβάνει 

Γέροντας τον κάθε κουρευόμενο Μοναχό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως πριν τη 

Σύνοδο αυτή δεν γίνονταν δοκιμή ή πως δεν αναλάμβανε Γέροντας τους νέους 

Μοναχούς. Η ίδια Σύνοδος μας βεβαιώνει πως υπήρχε και δοκιμή και Αναδοχή, όμως 

                                                
69ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ο φιλόσοφος του Αγίου Πνεύματος 
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πολλοί θρασείς και υπερήφανοι τα καταφρονούσαν, γι αυτό συνήλθε η Σύνοδος αυτή 

να εκδώσει Ιερούς Κανόνες και να δώσει τέλος σε αυτό το κατάντημα. 

Το ίδιο είχε συμβεί και με το θεολογικό πρόβλημα70 που είχε αναφανεί με την 

κακοδοξία του Αρείου που οι 318 Πατέρες στη Νίκαια είχαν εκδόσει Ιερούς Κανόνες 

που αποσαφήνιζαν τη σχέση του Ιησού και της Θεότητας. Και πριν την πρώτη 

Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας υπήρχε η ορθή πίστη και το αληθινό φρόνημα και 

δόγμα της Θεότητας του Κυρίου Ιησού, όμως αφορμή να εκδοθούν Συνοδικοί Κανόνες 

έδωσε η κακοδοξία του Αρείου. Το ίδιο έγινε και με τη δοκιμή, τη μοναχικη και την 

Αναδοχή. Προϋπήρχαν από την αρχή της εμφάνισης του Μοναχισμού. 

 

2. 1 Δογματική προσέγγιση και μοναχική ζωή 
 

Το 'Αγιον Πνεύμα στον μοναχισμό του ΜωυσέωςΑγιορείτου, στα Πρακτικά 

Θεολογικού Συνεδρίου71, αναπτύχθηκαν  και αποσαφηνίστηκαν μεταξύ άλλων, τα 

εξής: ότι, "Ο μοναχισμός είναι τρόπος ζωής που διαμορφώθηκε, αναπτύχθηκε και 

υπάρχει μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας.Ως πρώτο μοναστικό τυπικό μπορεί 

άνετα να θεωρηθεί το ιερό Ευαγγέλιο. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους υπήρχαν 

οι ολόθερμοι πιστοί, που αγωνίζονταν να είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στον Θεό. 

Πρόκειται για τους πρώτους μοναχούς, που ζούσαν μέσα στις κοινωνίες του κόσμου, 

δίχως όμως οι κοινωνίες να καταφέρουν να τους κερδίσουν. Μετά το τέλος των διωγμών 

αρχίζει μία ισχυρή κίνηση προς τις ερήμους. Νωρίτερα ο Ωριγένης θα τονίζει στις γραφές 

του πως όλη η ζωή των πιστών καλείται να είναι ένας συνεχής ύμνος στον Θεό, η δε 

αέναη προσευχή θα πρέπει ν' αλλάζει τη ζωή τους σε μία αδιάκοπη μυσταγωγία, και μόνο 

αυτοί θα πρέπει να ονομάζονται άνθρωποι του Πνεύματος"72. 

Οι έρημοι έγιναν προσφιλείς τόποι των αγωνιστών μοναχών, παλαίστρες 

παθοκτονίας, αυτογνωσίας και θεογνωσίας. Οι αναχωρητές, οι ερημίτες, οι ησυχαστές, 

οι κοινοβιάτες, οι λαυριώτες, ορισμένες φορές και οι ιδιορρυθμίτες, οι έγκλειστοι, οι 

σιωπώντες, οι στυλίτες, οι δια Χριστόνσαλοί, οι ιεραπόστολοι, οι συγγραφείς, με τον 

υπεύθυνο, μακρύ, συνεχή και ταπεινό άγώνα τους προσπαθούσαν ν' ανανεώσουν, να 

λαμπρύνουν κι αυξήσουν, κατά κάποιο τρόπο, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που 

έλαβαν στο Βάπτισμα και την Κουρά. Βεβαίως, όπως λέγει ο άγιος Μάρκος ο Ασκητής 

στη Φιλοκαλία, το 'Αγιον Πνεύμα και όταν ενεργεί, και εκείνο που είναι μένει, και στον 

καθένα παρέχει το πρέπον θεοπρεπώς, δηλαδή όπως αρμόζει σε Θεό. Γιατί το Πνεύμα 

                                                
70ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ο φιλόσοφος του Αγίου Πνεύματος  
71ΜωυσέωςΑγιορείτου, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα:«Το 'Αγιον Πνεύμα» (11-14 Νοε. 

1991) Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 473-479. 

72ΜωυσέωςΑγιορείτου, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα:«Το 'Αγιον Πνεύμα» (11-14 Νοε. 

1991) Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 473-479. 
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σαν ήλιος έχει χυθεί εντελώς επάνω στους βαπτισμένους. Ο καθένας πάλι στο μέτρο που 

έχει μισήσει τα πάθη που τον σκοτίζουν και τα έχει αφαιρέσει, ανάλογα φωτίζεται"73. 

Ο μοναχός είναι ο ευαγγελικός άνθρωπος, ο ακάματος αγωνιστής, ο 

πραγματικός φιλόσοφος. Ό,τι τον εμποδίζει προς αμεσότερη συνομιλία με τον Θεό του, 

το αποκόπτει με γενναιότητα τον κόσμο, την πατρίδα, τη συγγένεια, τη φιλία, τη δόξα, 

την ανάπαυση και την τιμή. Ασπάζεται τις τρεις βασικές αρετές, που υπόσχεται στην 

κουρά του υπακοή, ακτημοσύνη και παρθενία, και τα προσφέρει ως δώρα στον Θεό, 

κατά τον αββά Δωρόθεο. Κατά την ωραιότατη, συγκινητική και αρχαία ακολουθία της 

κουράς ο κειρόμενος θ' ακούσει συχνά την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, προς 

ενίσχυση της απόλυτα ελεύθερης θεοποιού αυτής οδού, που καταλήγει στην 

άγιοπνευματική πλήρωση: « Ο αδελφός ημών... κείρεται την κόμην της κεφαλής αυτού 

εις το όνομα του Πατρός και του Υίου και του Αγίου Πνεύματος». 

Αποταγή και υπακοή θα οδηγήσουν στην ταπείνωση. Μοναχισμός αταπείνωτος 

κι ανυπότακτος είναι τελείως άγνωστος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην ταπείνωση 

συντελεί καίρια και η ευλογημένη και υπάκουη άσκηση. Ακτημοσύνη και παρθενία 

δίνουν εύκολα την καθαρότητα, στην οποία ευδοκιμεί η απερίσπαστη προσευχή. Εδώ 

είναι ο χώρος ο ουράνιος, της χάριτος, της χαράς, της ειρήνης, της μακαριότητος, της 

ελευθερίας, της προγεύσεως των αιωνίων αγαθών. Γράφει ο βιώσας άγιος Ιωάννης ο 

Καρπάθιος:« Όπου υπάρχει παρουσία του 'Αγιου Πνεύματος, μη ζητάς συνέπεια και νόμο 

φύσεως και συνήθειας. Γιατί το Προσκυνητό και 'Αγιον Πνεύμα, επειδή είναι 

παντοδύναμο, και όσα δεν υπάρχουν, σου τα δημιουργεί, για να θαυμάσεις, αλλά και 

νικητή αναδεικνύει το νου που πρωτύτερα είχε νικηθεί ». 

Έτσι αγωνιζόμενος ο μοναχός κι εκριζώνοντας τα πάθη και θέτοντας στη θέση τους τις 

αρετές οδηγείται στην απάθεια. Τότε, κατά τον άγιο Μάρκο τον Ασκητή, καθώς γράφει 

προς τον μονάζοντα Νικόλαο, « ο νους ανανεώνεται από το 'Αγιον Πνεύμα και 

αναγνωρίζει πάνω του τα χαρακτηριστικά της θείας εικόνας και εννοεί πλήρως το νοητό 

και άρρητο κάλλος της ομοιώσεως με τον Κύριο και κατακτά τον πλούτο της 

αυτοδίδακτης κι αυτομάθητης σοφίας που περιέχει ο εσωτερικός ενδιάθετος νόμος »"74. 

Ιδιαίτερη θέση στον μοναχισμό έχουνοι Γέροντες, οι πνευματικοί οδηγοί. Ένας 

Γέροντας έχει βοηθηθεί και μπορεί να βοηθήσει, του έχει μιλήσει το 'Αγιον Πνεύμα 

και μπορεί αδυσκόλευτα να μιλά. Έχει μάθει να προσεύχεται, ν' αρνείται τον εαυτό του 

κι έτσι γίνεται διδάσκαλος και θεραπευτής ψυχών, αλλά και σωμάτων, με την ένδακρυ 

προσευχή του. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ιερέας, αλλά κι ένας μοναχός απλός 

μπορεί και συμβαίνει νά έχει αυτή τη μεγάλη αγιοπνευματική χάρη της καθοδηγήσεως 

                                                
73ΜωυσέωςΑγιορείτου, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα:«Το 'Αγιον Πνεύμα» (11-14 Νοε. 

1991) Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 473-479. http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma 
74ΜωυσέωςΑγιορείτου, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα:«Το 'Αγιον Πνεύμα» (11-14 Νοε. 

1991) Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 473-479. http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma 
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και θεραπείας ψυχών. Ο λαός φωτίζεται, ψάχνει και βρίσκει αυτές τις άγιες μορφές. Η 

διάκριση του Γέροντος και η ελευθερία του επισκέπτη καλούνται να συνεργαθούν σ' 

ένα υψηλό πνεύμα αγάπης, σεβασμού κι ελευθερίας κι όχι καταπιέσεως κι απαιτήσεως 

υποχρεωτικής ύπακοής, που δυσκολεύουν μάλλον τις ήδη δύσκολες καταστάσεις. Το 

'Αγιον Πνεύμα κινεί τη σκέψη, τη γλώσσα και τη γραφίδα του Γέροντα. Έτσι η αστοχία 

άπομακρύνεται και η υπευθυνότητα μεγαλώνει. … 

Η επικαιρότητα του ρόλου του Ορθοδόξου Μοναχισμού, μέσα σ' ένα 

Χριστιανικό κόσμο τραγικά κι οδυνηρά διαιρεμένο, νομίζουμε έγκειται στην 

αγιοπνευματική αναζωογόνισή του και τη μαρτυρία της αγιοπατερικής πληρότητας και 

ισορροπίας. Όλοι οι άγιοι μοναχοί, σε όλες τις εποχές, σε όλους τους τόπους και με 

τους πολλούς τρόπους ασκητικής ζωής έζησαν πάντα υπό την άμεση καθοδήγηση κι 

έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης με τις θαυμάσιες 

κατηχήσεις του απευθύνεται και στους σημερινούς μοναχούς και φιλομονάχους 

γράφοντας: «Μοναχός σημαίνει αυτός που βλέπει μόνο στον Θεό, στον Θεό μόνο 

παραδίδεται, τον Θεό μόνο πλησιάζει και τον Θεό μόνο θέλει να υπηρετεί, ειρήνη έχοντας 

με τον Θεό και αφορμή ειρήνης γινόμενος για όλους ». Τούτο μόνο με τη χάρη, την 

ευλογία και τον αγιασμό του Πανσθενουργού, Ζωαρχικού, Τελεταρχικού και 

προσκυνητού Αγίου Πνεύματος μπορεί να επιτευχθεί, αφού όλος ο μοναχισμός είναι 

αγιοπνευματοκίνητος"75.  

Ο μοναχικός βίος στην Ορθοδοξία ως μέσον της κατά Χριστόν σωτηρίας, 

συνεδέθη από την αρχή με την «ησυχία», η οποία αποτελεί τρόπο θεωρητικής 

ασκήσεως και αποσκοπούσε στη « νήψη », την εν Χριστώ «απάθεια», την ηθική 

τελείωση, την ένωση και την αφομοίωση προς το Θεό. Η εν Χριστώ απάθεια, ως τελικό 

στάδιο της νήψεως , συνιστά την πλήρη κυριαρχία επί των παθών και υποταγή στο 

θέλημα του Θεού. Στην Ορθόδοξη Ανατολή ο ασκητισμός δεν είναι νοητός άνευ του 

μυστικισμού, ούτε ο μυστικισμός κεχωρισμένος από την ησυχία και τον ασκητισμό. 

Ορθώς δε τονίζεται76 ότι ο μυστικισμός είναι «η ανωτάτη και ανέφικτος και υπέργειος 

έκφανσις της φιλοσοφικής σκέψεως και της θρησκευτικής συνειδήσεως. Είναι η 

αποκρυστάλλωσις της οιονείαυθαδεστέρας και τολμηροτέρας πασών των ιδεών, των 

εκδηλουσών την ευγενή και ακατάσχετον τάσιν του ανθρώπου προς τον ουρανόν , προς 

τα όπισθεν αυτού εγκρυπτόμενα μυστήρια της θείας οικονομίας. Ο ορθόδοξος 

μυστικισμός διακρίνεται «κατά την ενόρασίν του και τον επίμονον προσανατολισμόν του 

                                                
75ΜωυσέωςΑγιορείτου, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα:«Το 'Αγιον Πνεύμα» (11-14 Νοε. 

1991) Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 473-479. http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma 
76 Βλ. Γρ. Παπαμιχαήλ , Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Πετρούπολις -

Αλεξάνδρεια 1911, σελ. κστ ΄. 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma


     
 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ - ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΟΥΦΗΣ  

30 

προς το θείον φως77 , εις ένα όραμα βαθείαςενότητος μετά του Θεού78, οπότε 

πραγματοποιείται ο φωτισμός και η θέωσις του προσώπου του μυστικού ανδρός»79 . 

Φορείς και ερμηνευτές της Ορθοδόξου μυστικής θεωρίας υπήρξαν ο Μακάριος 

ο Αιγύπτιος ο Μέγας, ο Ευάγριος ο Ποντικός, ο Επίσκοπος Φωτικής Διάδοχος, ο 

Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, πατήρ της χριστιανικής μυστικής θεολογίας και ο Μάξιμος 

ο Ομολογητής και ο εκ Παφλαγονίας Συμεών ο νέος θεολόγος. Ο αποδιδώμενος σε 

αυτόν από την ορθόδοξη παράδοση τιμητικώτατος τίτλος του «νέου θεολόγου» 

δικαιολογείται πλήρως και εξ άλλων λόγων και εκ της διαπιστώσεως ότι αυτός 

εκφράζει, καλύτερα από κάθε άλλον, την πνευματολογική τάση στην βυζαντινή 

σκέψη.Ο μυστικισμός του είναι Χριστοκεντρικός. Ιδιάζουσα θέση σε αυτόν κατέχει η 

διδασκαλία του περί«θείου ορατού φωτός», το οποίο «ως δεδομένο της μυστικής 

εμπειρίας υπέρκειται συγχρόνως των αισθήσεων και του νοός . Είναι άϋλον και δεν έχει 

κάτι το αισθητό. ...".80 

«Στους αγίους μοναχούς οφείλεται ο πλούτος της εμπειρίας και της θεολογίας 

του Ακτίστου Φωτός81. Από τους λόγους αγίων μοναχών, παλαιών και νέων, οι οποίοι 

διαπραγματεύονται την περί Ακτίστου Φωτός πίστη της Εκκλησίας, διαπιστούται ότι 

στον χώρο του Ορθοδόξου Μοναχισμού εβιώθη η εμπειρία του Ακτίστου Φωτός και 

διετυπώθη η περί αυτού θεολογία.  Ο Αδάμ, προ της παρακοής, μετείχε της θείας 

ελλάμψεως και λαμπρότητας. Μετά την πτώση, η ανθρώπινη φύση είναι γυμνή του 

θείου Φωτός. 0ι πρωτόπλαστοι αισθάνονται την γύμνωση τους και εντρέπονται.   Την 

γυμνή από το θείο Φως ανθρωπίνη φύση ελέησε ο Χριστός, προσλαβών αυτήν και 

ενώσας με την θεία του φύσι στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Κατά την θεία 

Μεταμόρφωση στο Θαβώρ απεκαλύφθη ότι ο Κύριος ενέδυσε πάλι την ανθρωπίνη 

φύση με το ένδυμα του θείου Φωτός και της θείας δόξης και την εθέωσε...Η παρουσία 

του θείου Φωτός γίνεται πηγή υπερφυών πνευματικών χαρισμάτων. … Πολλοί μοναχοί 

διά μέσου των αγώνων έπαθαν την θέωση και αξιώθηκαν της θέας του Ακτίστου Φωτός. 

Ολίγοι όμως ωμίλησαν γι' αυτήν, όπως ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο άγιος 

Γρηγόριος ο Σιναΐτης, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και οι λοιποί Πατέρες της 

Φιλοκαλίας, και στις ημέρες μας ο π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ.   Οι θεόπται Πατέρες 

διευκρινίζουν ότι κάθε ορώμενον φως δεν είναι άκτιστον Φως. Υπάρχουν και άλλα 

φώτα, που δεν πρέπει να συγχέωνται με αυτό. Υπάρχει το φως του νοός και το 

δαιμονικόν φως.   Η νήψη, η μετάνοια, η αυτομεμψία είναι κατά τον άγιο Συμεών τον 

Νέο Θεολόγο προϋποθέσεις της ελλάμψεως του θείου Φωτός. Βασική προϋπόθεσις 

θεώσεως και θεωρίας είναι η αδιάλειπτος νοερά καρδιακή προσευχή….Από τις 

                                                
77Βλ . D. Stathopoulos , DasGöttlicheLicht, Athen 1971, σελ . 10. NamenundFormen des göttlichen 

Lichtes.http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma 
78Βλ . Vl. Lossky , Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας,Θεσ/νίκη 1964, σελ. 264, του ιδίου 

The Vision of God , Clayton 1963, p . 131- 132. 
79Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου, Αι ιδιάζουσαιΜορφαί Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, Αθήναι 

1950, σελ. 21-22. 
80http://www.apostoliki-diakonia.gr/bookshop/ItemShowDetails.aspx?productID=307 
81.http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_ 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma
http://www.apostoliki-diakonia.gr/bookshop/ItemShowDetails.aspx?productID=307
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εμπειρίες των Αγίων περί του θείου Φωτός γίνεται φανερός ο στενός δεσμός 

μοναχισμού και θέας του Ακτίστου Φωτός. Δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι τα εύοσμα 

άνθη της θεώσεως άνθησαν κυρίως στον χώρο του Μοναχισμού, χώρο διαρκούς 

μετανοίας, νήψεως, καθάρσεως από τα πάθη, αδιαλείπτου προσευχής, αποκτήσεως των 

ευαγγελικών αρετών, εκδημίας του κόσμου και ενδημίας στον Κύριο...»82. 

2.2. Αγγελοειδές Σχήμα 
 

Το Αγγελοειδές Σχήμα,σύμφωνα με τον όσιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο του 

Αγίου Πνεύματος, είναι ένα Σχήμα ενός τρόπου ζωής των Μοναχών, οι οποίοι ζουν 

έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, τελείως ξεχωριστό από τον τρόπο που ζουν γενικά οι 

άνθρωποι. Συμπεριφέρονται όπως οι άσαρκοι Άγγελοι που βρίσκονται ενώπιον του 

Θεού. Ζουν έναν Αγγελικό τρόπο ζωής, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το σύνολο 

από τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά είναι οι σταθερές ορίζουσες του Μοναχισμού.  

Οι ορίζουσες αυτές είναι εκείνες που χαρακτηρίζουν και τους Ασωμάτους 

Αγγέλους: α.Η Παρθενία:όπως οι Άγγελοι, ούτε νυμφεύονται, ούτε παντρεύουν άλλους 

έτσι και οι Μοναχοί, ενώ από τη φύση τους έχουν την κλίση και την ικανότητα να 

νυμφευτούν, υπερβαίνουν αυτοπροαιρέτως τη φυσική αυτή κλίση τους και παραμένουν 

άγαμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. 

β. Η Απόλυτη Υπακοή: Οι άγγελοι υποτάσσονται απόλυτα στις Ανώτερες 

Αγγελικές Τάξεις και Εκτελούν τις Εντολές πρόθυμα και Λειτουργούν "ως πυρός 

φλόγα". Το ίδιο και ο Μοναχός υπακούει έως θανάτου στον Ανάδοχο πνευματικό του 

Πατέρα. Αποδιώχνει τη δυσπιστία που φέρνουν οι δαίμονες και η οποία ψυχραίνει τη 

προθυμία της υπακοής. Επίσης θεληματικά καταργεί τη δική του διάκριση που από τη 

φύση του έχει, για την ανώτερη πράξη της ταπείνωσης τη υπακοής. 

γ. Η Αδιάλειπτη Λατρεία του Θεού, με την Προσευχή, και, την Πρόθυμη 

Διακονία, είναι ακόμη μια σταθερά ορίζουσα του Αγγελικού Σχήματος. Όπως οι 

Άγγελοι διαμενουν στα Ουράνια Κατοικητήρια όπου "μοναί πολλαί εισίν", έτσι και οι 

Μοναχοί μένουν μέχρι θανάτου στη Μονή τους, που είναι τόπος ιδιαίτερος του Θεού. 

Η Αποταγή όλων των φυσικών θελημάτων και ψυχικών κλίσεων, και η παράδοση της 

ψυχής και του σώματος στο Θεό. Και η Παράδοση αυτή στο Θεό της ψυχής., του 

σώματος και της περιουσίας, γίνεται στον ειδικό διαχειριστή που είναι ο Ανάδοχος 

Γέροντας. Η Απόλυτη Υποταγήδίνει οντότητα και αξία στην Αποταγή επειδή Αποταγή 

χωρίς Υποταγή είναι μάταια και ανωφελή και δεν αποτελεί μοναχική ιδιότητα.  Όσα 

αναφέραμε πιο πάνω, είναι οι σταθερές ορίζουσες του Μοναχικού Σχήματος. 

Υπάρχουν και άλλες ορίζουσες ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά εδώ σημειώθηκαν οι 

κυριώτερες. 

                                                
82Αρχιμ. ΓεωργΚαψάνη, Ηγουμ. Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Μοναχισμός κ θέα του ακτίστου 

φωτός. http://www.apostoliki-diakonia.gr/bookshop/ItemShowDetails.aspx?productID=307 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/bookshop/ItemShowDetails.aspx?productID=307
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Η Αγγελική αυτή Ζωή, σύμφωνα με τον όσιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο του Αγίου 

Πνεύματος, ονομάζεται Σχήμα και για έναν ακόμα λόγο: «έχει ορίζουσες και 

καθορίζουν τον τρόπο της Λειτουργίας της, τους Όρους, τους Κανόνες των Συνόδων που 

έχουν εκδοθεί ειδικά για τη ρύθμιση της μοναχικής ζωής». Οι Ιεροί Κανόνες με την 

υπερχιλιετή ηλικία τους είναι οι σταθερές ορίζουσες του Σχήματος του Αγγελικού. Η 

Ακολουθία της Κουράς είναι η έκφραση των Ιερών Κανόνων, επειδή πραγματοποιεί 

τις εντολές τους. Εκείνος, λοιπόν, που θέλει να ζήσει όπως οι Άγγελοι στον Ουρανό, 

πρέπει να προσφύγει στην Εκκλησία να του ανοίξει την είσοδο για μια τέτοια ζωή, 

επειδή μόνο η Εκκλησία έχει αυτή την εξουσία. Μόνος του κανείς,, όσο και να 

ασκητεύει, τίποτε δεν κατορθώνει. Η Εκκλησία είναι ο Διαχειριστής της Αγγελικής 

Ζωής, που πραγματοποιείται με το υλικό σώμα, και από αρχαιοτάτων χρόνων 

υπάρχουν Κανόνες και Σταθερές ορίζουσες που προσδιορίζουν τη Φύση του 

Αγγελικού Σχήματος. 

Και ακριβώς, κατά την μαρτυρία του γέροντοςΕφραίμ του Καθηγούμενου της 

Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, σε συνέντευξη του στην 

Πεμπτουσία, στις 11 Απριλίου 2021, προσδιορίζει απτά το τι είναι το Μέγα Σχήμα,ο 

Μεγαλόσχημος τι επιτυγχάνει, και τι παίρνει; Παίρνει τα όπλα προς καθαίρεσιν των 

δαιμονικών οχυρωμάτων "... όν προσεκαλέσω εἰς τὸν πνευματικόν σου νυμφῶνα, καὶ 

καταξίωσον αὐτόν εἶναί σου ὁσίανδούλον. Σόφισον αὐτόν, καὶ ἐπίχε εαὐτώ τὴν παρὰ τοῦ 

ἡγεμονικοῦ σου Πνεύματοςχάρι καὶ σύνεσιν....".  

Το ότι έρχεται ένας Μοναχός εδώ, έρχεται από αμαρτωλός να γίνει δίκαιος κι έτσι είναι. 

Αλλά μέχρι να γίνει δίκαιος έχει πολλά εμπόδια, έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλούς 

πειρασμούς και πρωτίστως είναι η παρουσία των δαιμόνων. "...Ενίσχυσον αὐτόν εἰς τὸν 

κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ πόλεμον· τὰς ἐκτῆς σαρκὸς ἐπαναστάσεις, τῇ κραταιᾷ δυνάμει 

σου κατάβαλε...".  

Και χρειάζεται ο άνθρωπος που είναι σταθερός να γίνει μεγαλόσχημος, για να 

μπορέσει με αυτήν την ιδιότητα, να ελκύσει την χάριν του Θεού, ώστε να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τον διάβολον και τα τάγματα του, αλλά να αντιμετωπίσει και τον παλαιό 

άνθρωπο. "Δὸς αὐτῇ εὐαρεστεῖν Σοι εἰς αἴνεσιν καὶ δοξολογίαν ἀδιάλειπτον, εἰς ὕμνους 

εὐκαίρους, εἰς εὐχὰς εὐπροσδέκτους, εἰς βουλὴν ὀρθήν, εἰς καρδίαν ταπεινήν, εἰς πρᾶξιν 

ζωῆς καὶ πραότητος καὶ ἀληθείας. Καταξίωσον αὐτόν εὐαρεστεῖν σοι ἐν πραότητι, ἐν 

ἀγάπῃ, ἐν τελειότητι, ἐν ἐπιστήμῃ, ἐν ἀνδρείᾳ, καὶ προσφέρειν Σοι ὕμνους, καὶ 

δοξολογίας, καὶ εὐχὰς εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Τελείωσον αὐτού τὴν ζωὴν ἐν ὁσιότητι καὶ 

δικαιοσύνῃ, ἵνα, ἀδιάστατον καὶ ἀκηλίδωτον τὴν εἰς Σὲ ἔχουσα ἕνωσιν, καταξιωθῇ τῆ 

ςἐπουρανίου σου Βασιλείας". 

Το ότι πρόκειται για μίμηση του Αγγελικού τρόπου ζωής, πολλές φορές το 

αναφέρει η Ακολουθία της Κουράς: ᾿Ερώτησις: "Ποθεῖς ἀξιωθῆναι τοῦ ᾿Αγγελικοῦ 

Σχήματος, καὶ καταταγῆναι ἐν τῷ χορῷ τῶνΜοναζουσῶν;". " … Χαρίτωσον αὐτὴν 

ἀγρυπνοῦσαν, ἐργαζομένην, καθεύδουσαν, ἀνισταμένην, ἐ ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς 

πνευματικαῖς, ἀγγελικῶς ἐνοπτρίζεσθαί Σε ἐ νκαθαρᾷ καρδίᾳ, καὶ προσκυνεῖν Σὲ τὸ 

μόνον ζῶντα καὶ ἀληθινὸν Θεόν, εἰς χαρὰν αὐτῆς ἀνεκλάλητον...". ".. συ εκ προθέσεως 
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θελεις τον αρραβώνα του μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος". "...και ενδύσηται την των 

Αγγέλων αφθαρσίαν". 

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν ερμηνεύει το τι είναι ο Μοναχός, αρχίζει 

με τον παραλληλισμό του Μοναχού και των Αγγέλων: "Χριστιανός ἐστιν, μίμημα 

Χριστοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπων, λόγοις, καὶ ἔργοις, καὶ ἐννοίᾳ εἰς τὴν ἁγίαν Τριάδα 

ὀρθῶς καὶ ἀμέμπτως πιστεύων …Μοναχός ἐστιν τάξιςκαὶ κατάστασις ἀσωμάτων ἐν 

σώματι ὑλικῷ καὶ ῥυπαρῷ ἐπιτελουμένη. Μοναχός ἐστιν ὁ μόνον τῶν τοῦ Θεοῦ 

ἐχόμενοςὅρωνκαὶ λόγων, ἐ νπαντὶ καιρῷ, καὶ τόπῳ, καὶ πράγματι. Μοναχός ἐστιν· βία 

φύσεως διηνεκής, καὶ φυλακὴ αἰσθήσεων ἀνελλιπής. Μοναχός ἐστιν ἡγνισμένον σῶμα, 

καὶ κεκαθαρμένον στόμα, καὶ πεφωτισμένος νοῦς. Μοναχός ἐστιν κατώδυνος ψυχὴ ἐν 

διηνεκεῖ μνήμῃ θανάτου ἀδολεσχοῦσα, καὶ ὑπνώττουσα, καὶ γρηγοροῦσα.". (Λόγος Α', 

ι') 

 

 

2.3. Το μυστήριο της μοναχικής Κουράς 
 

Η αποκάλυψη του Θεού, ως διαρκής ενέργεια και θεοφάνεια ή φωτοφάνεια, 

στην κτίση και στην Ιστορία δεν πληροφορεί απλώς για οτιδήποτε αφορά τον 

προορισμό του κόσμου και της ζωής, αλλά καταρχήν και κατά προτεραιότητα συνέχει 

και συγκροτεί το είναι και το ευ είναι όλων των κτιστών όντων. η αποκάλυψη είναι ο 

συνεχής πλουτισμός της κτίσης από το ένα μέρος, και η διαρκής μετοχή των κτιστών 

όντων στο ενεργειακό πλέγμα της θείας αγαθότητας από το άλλο. Πλουτισμός και 

μετοχή δεν έχουν πρωτίστως το ηθικό περιεχόμενο, αλλά αποτελούν τις ίδιες δυνάμεις 

και δυνατότητες ζωής και θανάτου. Όλες οι ηθικές και λοιπές σχέσεις απορρέουν από 

την ίδια την πορεία και ανάπτυξη του κόσμου και της ζωής. Το άκτιστο παρέχει, και 

το κτιστό μεταλαμβάνει την αγαθότητα. Αυτή η μυστηριακή σχέση Θεού και κόσμου, 

βασισμένη καθαρά σε πραγματική και ενεργειακή διάσταση, όπου η ουσιοποιός, η 

ζωοποιός, η σοφοποιός και η θεοποιός ενέργεια συγκροτούν τις πολλαπλές εκφάνσεις 

του μυστηρίου της δημιουργίας. Το είναι κάθε όντος, όπως διαιρείται και προκόβει ή 

κινείται, αποτελεί έκφανση αυτής της μυστηριακής σχέσης με βάση την ουσιοποιό θεία 

ενέργεια.Επομένως στην κτίση και στην ιστορία υπάρχει πολλαπλότητα μυστηριακών 

εκφάνσεων. Οι εκφάνσεις αυτές παίρνουν ιδιάζουσα, συγκεκριμένη και αποκλειστική 

φανέρωση στο σώμα της εκκλησιαστικής κοινότητας. Σε τούτη η σχέση κτιστού και 

ακτίστου καρποφορεί τα αποτελέσματα της θεοποιού θείας ενέργειας. Εδώ τα 

μυστήρια, ως εκφάνσεις αυτής της σχέσης κτιστού και άκτιστου, φανερώνονται ως 

ενέργειες, λειτουργίες και έργα του σώματος, που τελειώνουν την προκοπή των μελών 

στα πλαίσια της μετοχής στη ζωή του Θεού, και άρα στα πλαίσια της θεογνωσίας. 
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Όπως απαιτεί η ορθόδοξη παράδοση83, τα μυστήρια ως λειτουργικές εκφάνσεις 

ενιαίου σώματος. Δεν υπάρχει βεβαίως ανώτερο και κατώτερο μυστήριο, αλλά η 

διάκριση της κάθε λειτουργικότητας και ιδιαιτερότητας επιβάλλει μια επισήμανση των 

βασικών λειτουργιών του εκκλησιαστικού σώματος. Η επισήμανση και η περιγραφή 

είναι μία παρουσίαση της ζωής των μελών αυτού του σώματος.  

Η Μοναχική Κουρά84. Το μυστήριο αυτό εισάγει το ήδη βαπτισμένο μέλος του 

εκκλησιαστικού σώματος σε μια διαρκή μετάνοια, αδιάκοπη μνεία και μνήμη του 

Θεού, κι ο περίπατος του βαπτίσματος γίνεται γοργός, απρόσκοπτος και μονόδρομος. 

Η Μοναχική κουρά δικαίως θεωρείται σαν βάπτισμα85, γιατί με αυτή ντύνεται ο 

μοναχός το αγγελικό σχήμα, συντελείται δηλαδή μια γέννηση στο χώρο της θείας 

δόξας. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος κάνει λόγο για τρεις γεννήσεις: α) την εκ σωμάτων, β) 

την εκ βαπτίσματος και γ) την εξ αναστάσεως. Η τρίτη γέννηση προσιδιάζει στην 

αγγελική ζωή86, την οποία γεύεται κατά πρόληψη ο μοναχός. Στην προκειμένη 

περίπτωση συντελείται αυτό που λέει και πάλι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος: η μνήμη87 του 

Θεού να γίνει η ίδια η αναπνοή, Το μυστήριο αυτό λοιπόν εντάσσει τον ασκητή στην 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα της  νοεράς προσευχής. Η Μέθοδος88 της τελείωσης γίνεται 

ακραία και τεταμένη κι είναι ρεαλιστική και συγκεκριμένη. Πρόκειται για όραση του 

θείου φωτός, της δόξας του Θεού. Η αυτοσυγκέντρωση προσηλώνει το νου στην 

καρδιά κι η νήψη είναι μια απτή μεταμόρφωση. Προηγείται άλλωστε κοντά στα άλλα 

και συγκεκριμένη τεχνική μεθοδος, όπως είναι το κομποσκοίνι, ή μονολόγιστη ευχή, η 

απαραίτητη προσήλωση.Το χάρισμα αυτό ωστόσο δεν μένει διόλου σε ατομικά ή 

εγωκεντρικά πλαίσια, αλλά διαχέεται ως φωτισμός και ενίσχυση σε όλα τα μέλη του 

εκκλησιαστικού σώματος, κάνει την ιστορική πορεία της Εκκλησίας στον κίνδυνο 

κατάρρευσης της να πλουτίζεται, να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Η μοναχική 

άσκηση ανήκει κι αυτή στο σώμα Χριστού, στην εκκλησιαστική κοινότητα.  

Το εκκλησιαστικό σώμα έχει βεβαίως και άλλες μυστηριακές εκφάνσεις. Ο 

ίδιος ο λόγος της Εκκλησίας και της ίδιας της ιεραποστολής είναι μυστήριο, είναι λόγος 

που γεννάει αυτόματα και αμέσως την ενεργειακή πράξη. Δεν χωρίζεται αλλωστε ο 

λόγος από κανένα μυστήριο, γιατί άλογο μυστήριο δεν μπορεί να υφίσταται. Ο Λόγος 

του Θεού είναι ζωντανός και πραγματικός, δηλαδή μυστηριακός89. Η Ορθόδοξη 

παράδοση πιστεύει σταθερά στον μυστηριακό χαρακτήρα του λόγου που τελεσιουργεί 

τα μυστήρια, κάνει θαύματα και μεταμορφώνει τα πάντα. Δεν απομακρύνεται άλλωστε 

                                                
83ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ  , Δογματική, σ.σ. 474 
84ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ , , Δογματική, σ.σ. 499 
85 Ιωάννου Κλίμαξ,  PC 88, 764B: Μετάνοια εστίνανάκλησις βαπτίσματος 
86Γρ, Θεολ. Εις το Άγιον Βάπτισμα 2PG 366,30C 
87Γρηγ. Θεολ. Θεολογικός πρώτος 4 PG36,16B: Μνημονευτέον γαρ Θεού μάλλον ή αναπνευστέον. 
88Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο βίος και τα έργα του, 1749 - 

1809, Αθήναι 1978, σελ. 22 κοκ 
89Εβρ. 4,12: Ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και 

διικνούμενος άχρι μερισμού ψυχής και πνεύματος..  

Α' Πέτρου 1,22-23: ...εκ καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αναγεγεννημένοι ουκ εκ σποράς φθαρτής 

αλλά αφθάρτου δια λόγου ζώντος Θεού και μένοντος.  

Ιω. 15, 3: Ήδη υμείς καθαροί έστε δια τον λόγον ον λελάληκα υμίν, μείνατε εν εμοί, καγώ εν υμίν. 
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η πατερική παράδοση από τις ρίζες της αρχικής αποκάλυψης και φανέρωσης του Θεού 

στην κτίση: η δημιουργία έγινε με τον θείο λόγο.  

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο έργο του Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας 

διασώζει το τυπικό της ακολουθίας της μοναχικής κουράς. Την ονομάζει «Μυστήριον 

της μοναχικής τελειώσεως». Περιέχει στοιχεία που υπάρχουν και στη σημερινή 

ακολουθία. «Ο ιερέας στέκεται μπροστά στο θείο θυσιαστήριο και απαγγέλει τη μοναχική 

επίκληση. Ο υποψήφιος μοναχός στέκεται πίσω από τον ιερέα και δε γονατίζει ούτε με 

τα δύο ούτε με το ένα πόδι ούτε έχει στο κεφάλι τα θεοπαράδοτα Λόγια (το Ευαγγέλιο), 

στέκεται απλά κοντά στον ιερέα που ιερολογεί τη μυστική επίκληση σ’ αυτόν. Όταν την 

τελειώσει ο ιερέας πηγαίνει στον υποψήφιο μοναχό και πρώτα τον ρωτά αν αποτάσσεται 

όχι μόνο τους τρόπους ζωής αλλά και τις φαντασίες της διαιρέσεως. Έπειτα του 

υποδεικνύει τον τελειότατο τρόπο ζωής, δίνοντας μαρτυρία ότι πρέπει να ανυψωθεί πάλι 

από τον ενδιάμεσο τρόπο. Και όταν αυτά όλα στη συνέχεια τα ομολογήσει ο νεόκουρος 

μοναχός, τότε αφού ο ιερέας, τον σφραγίσει σε σχήμα σταυρού τον κουρεύει, αφού  

επικαλεστεί την τριαδική υπόσταση της θείας μακαριότητας· και αφού του βγάλει όλα του 

τα ρούχα του φοράει άλλη φορεσιά και μαζί με τους άλλους ιερούς άνδρες (μοναχούς) 

όσοι παρευρίσκονται τον ασπάζεται και τον κάνει τέλειο κοινωνό των θεαρχικών 

μυστηρίων»90. 

Τη θέση του Αγίου Διονυσίου ότι η μοναχική κουρά είναι μυστήριον ακολουθεί 

και ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης (8ος- 9ος αι.). «Οι μοναχικώς τελειούμενοι» είναι η 

υψηλότερη τάξη μεταξύ των εκτός της ιερωσύνης πιστών. Η μοναχική κουρά 

χαρακτηρίζεται ως «θείο μυσταγώγημα»91. Σε επιστολή του ο Άγιος Θεόδωρος 

κατατάσσει τη μοναχική κουρά μεταξύ των μυστηρίων. 

Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης92στο έργο του Επίσκεψις βίου μοναχικού επί 

διορθώσει των περί αυτόν δίνει πληροφορίες για το τελετουργικό της μοναχικής 

κουράς. Απευθυνόμενος σε μικρόσχημο μοναχό λέει: «Τώρα θα μιλήσω για τον 

ανώτερο σου μοναχό, αυτόν που δεν είναι όπως εσύ, ελαφρά οπλισμένος στρατιώτης του 

Θεού, αλλά βαριά εξοπλισμένος· γι’ αυτόν που διαβάστηκε ευχή να διαμορφώσει το ήθος 

του και τη ζωή του μέσα από ενάρετες πράξεις, όπως απαιτεί ο Χριστός, και που για το 

λόγο αυτό σημαδεύτηκε, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, με το να αποβάλει το μαλλί του 

ως περιττό και να δείξει ότι πενθεί· αυτόν που περιεβλήθη τον ιερό μανδύα, όπως θα 

περιεβάλλετο ένα θώρακα πανίσχυρο, και που έγινε, εξαιτίας όλων αυτών, κάτι 

ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπων και Θεού»93.  

Ο μοναχός λαμβάνει ευχή, σφραγίζεται σταυροειδώς στο όνομα της Αγίας 

Τριάδος, του γίνεται κουρά και ενδύεται ιερό μανδύα. Το «μορφωθήναι δι’ έργων 

αγαθών εν αυτώ τώ σωτήρι Χριστώ» και το πένθος είναι ο αγώνας του μοναχού, που 

τον κάνει να βρίσκεται «μέσον Θεού και ανθρώπων». 

                                                
90Περί Εκκλησιαστικής καί Ουράνιας Ιεραρχίας τ.Α, Εκδόσεις Π.Πουρναρά σ. 134-135. 
91Προκοπίωμονάζοντι (PG,99,1437C). 
92Περί τού Αγίου Ευσταθίου βλέπε : Θεοδώρου Ζήση, Πρωτοπρεσβυτέρου, Θεολόγοι τής Θεσσαλονίκης, 

Εκδ. ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 1997, σς. 28-35. 
93Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Επίσκεψις βίου Μοναχικού, Εκδόσεις Σαββάλας, σ. 243. 
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Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης βλέπει την ακολουθία της κουράς ως ένα 

«μυστήριο», το οποίο παραδόθηκε από τον Κύριο. Στηριζόμενος στις μαρτυρίες του 

Αγίου Διονυσίου ανατρέπει την πλάνη όσων λέγουν ότι η μοναχική κουρά είναι 

νεότερο λειτουργικό κατασκεύασμα. «Πλανώνται, λοιπόν, όσοι υποστηρίζουν ότι η 

τελετή του μοναχικού σχήματος είναι νεότερη και ότι δεν μας δόθηκε από το Σωτήρα η 

τους αποστόλους του, διότι αποδείχθηκε ότι αυτός που το παρέδωσε ήταν ο Χριστός ο 

Θεός μας και μετά οι μαθητές του, και ότι υπήρχε παραδεδομένο απ’ αυτούς το μυστήριο 

της μοναχικής τελειώσεως και περιβολή σχήματος διαφορετική από τα ενδύματα των 

κοσμικών»94. Την αρχαιότητα φανερώνει η αλλαγή των ενδυμάτων αυτών, που 

αποστέλλονταν στο κήρυγμα.Σε άλλο κείμενο του ο Άγιος Συμεών δεν αμφιβάλλει για 

την ιερότητα της κουράς. Επαναλαμβάνει ότι ο Κύριος παρέδωσε το Αγγελικό και θείο 

Σχήμα στους αποστόλους γιατί και αυτοί ζούσαν ως μοναχοί (μοναδικώς έζων) με 

αγνεία, λιτότητα τροφών και ενδυμάτων, με ακτημοσύνη και προσευχές95. Αφού 

απαριθμήσει τα επτά γνωστά μυστήρια λέγει ότι "το αγγελικό σχήμα περιλαμβάνεται 

στο μυστήριο της Μετανοίας". και «σε αυτό το μυστήριο της μετανοίας συγκαταλέγεται 

και το ιερώτατο σχήμα των μοναχών, το οποίο και είναι και ονομάζεται αγγελικό»96.  

Η θεολογική θέση του Αγίου Συμεών για το ότι είναι μυστήριο η μοναχική 

κουρά γίνεται σαφής με τη κατάταξη της τάξεως των μοναχών αμέσως μετά τους 

ιερωμένους. Αναφέρει δε ότι «μείζων (υψηλότερη) η μοναχική τάξις του κατά κόσμον 

ιερέως, ως φησί Διονύσιος, (ο Αρεοπαγίτης), ου κατά την ιερωσύνην αλλά κατά τον 

βίον». Η Εκκλησία μάλιστα εκλέγει τους περισσοτέρους επισκόπους της από τους 

μοναχούς, που έχουν κατακοσμηθεί προηγουμένως με το θείο σχήμα και η χάρη της 

αρχιερωσύνης εξαγιάζει το ιερό σχήμα. 

Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής σε μια επιστολή του γράφει: «Άλλη της 

ιερωσύνης η χάρις. Άλλη του σχήματος. Άλλη των μυστηρίων. Άλλη η ενέργεια χάριτος 

της ασκήσεως. Όλα εξέρχονται από μίαν πηγήν, αλλά διαφέρει το ένα του ετέρου τη 

υπεροχή και τη δόξη». 

Η Τελετή της Μοναχικής Κουράς και η Τελετή του Βαπτίσματος έχουν μεγάλη 

αντιστοιχία: Στο Βάπτισμα υπάρχει η ερώτηση της Αποταγής από τον Σατανά. 

Αποτάσσεται ο βαπτιζόμενος από τον Σατανά και από τα έργα του και τις πομπές του, 

τον φτύνει τρεις φορές και ομολογεί πως συντάσσεται με τον Χριστό τον οποίο 

ομολογεί Κύριο και Θεό του. Ο Μοναχός αποτάσσεται όχι μόνο τα παρά Φύσιν και 

διεστραμμένα έργα του Σατανά, αλλά και τα κατα φύσιν. "Αν τα παρά φύσιν αφήσαμε 

                                                
94 «Πλανώνται άρα οι λέγοντες ως καινότερονεστιτό σχήμα, καί ου παρά τού Σωτήρος ή τών αποστόλων 

αυτού δοθέν. Απεδείχθη γάρ ως καί Χριστός ο Θεός ημών τούτο παραδεδωκώςήν, καί οι αυτού μαθηταί, 

καί μυστήριον ήνπαραδεδομένον υπ’ αυτών τής τών μοναχών τελειώσεως, καί περιβολή σχήματος ετέρα 

παρά τό σχήμα τόκοσμικόν» Περί τών ιερών τελετών, ΝΕ΄, (PG 155,201 C-D). 
95«αλλ’ απ’ αυτού τού Σωτήροςκαί εις τούς αποστόλους ελθόν, επείκακείνοιμοναδικώςέζωνέν τε αγνεία 

καίτροφαίςκαίενδύμασικαίακτησίακαίπροσευχαίς» (PG 155, 912D). 
96«Εν ταύτη δήτήμετανοίακαίτόιερώτατον περιλαμβάνεται σχήμα τών μοναχών, ό δήκαίαγγελικόν εστί 

καί καλείται, ως τήν εκείνων μιμούμενονκαίεπαγγελλόμενοναγνείαν, ακτησίαν, ύμνους, προσευχάς, 

υπακοήντέκαί καθαρότητα» (PG 155, 197Α). Καίστό (PG 155,493Β) «δι’ ώνδείκνυται, ως άρα καλώς 

είρηταιτό σχήμα τόάγιον εν τήμετανοία είναι». 
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για το Θεό εμείς οι Μοναχοί τότε τίποτα μοναχικό δεν κάναμε, επειδή τα παρά φύσιν και 

οι κοσμικοί οφείλουν να τα αποφεύγουν. Τα κατά φύσιν οφείλουμε να εγκαταλείψουμε", 

γράφει ο Άγιος Βαρσανούφιος. Υπάρχει η καλή ομολογία στο Βάπτισμα, που την 

αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Η ομολογία 

πως αποτάσσεται το Σατανά και συντάσσεται με το Χριστό, τον Κύριο και Θεό του. 

Το ίδιο και στην Κουρά. Ομολογεί τη συνθήκη και την αποταγή ο Μοναχός ενώπιον 

πολλών μαρτύρων. Όπως και το Βάπτισμα, έτσι και στην Κουρά, ενδύεται νέα 

ενδύματα, παίρνει νέο όνομα, κόβονται σταυροειδώς τρίχες από την κεφαλή, παίρνει 

Σταυρό και λαμπάδα αναμμένη. Τέλος για να γίνει καταφάνερη η αντιστοιχία της 

Κουράς και του Βαπτίσματος, η ίδια η Κουρά, όπως γράφτηκε ήδη το ομολογεί: "Ὢ 

τῆς καινῆ ςκλήσεως! ὢ τῆς δωρεᾶς τοῦ μυστηρίου! Δεύτερον Βάπτισμα λαμβάνεις 

σήμερον ᾿Αδελφὴ τῇ περιουσίᾳ τῶν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ δωρεῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν 

σου καθαίρῃ, κα θυγάτηρ φωτὸ ςγίνη, καὶ αὐτὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν συγχαίρει μετὰ 

τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων αὐτοῦ ἐπί τῇ σῇ μετανοίᾳ, θύων σοι τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν…". 

"ποιές αν τηρήσει θα σωθεί. Άγγελοι τις σημειώνουν και τις υπογράφουν και θα δώσει 

απολογία γι αυτές επί του φοβερού βήματος του Χριστού...και καλόν σοι ην, ως το 

λόγιον, μη εύξασθαι ή εύξασθαι και μη αποδούναι". 

Πρέπει λοιπόν από την καρδιά του να δώσει υποσχέσεις, ύστερα από τριετή 

δοκιμή. Ο Θεός είναι καρδιογνώστης και προσέχει την ευθύτητα της καρδιάς ή την 

υποκρισία της, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Ο Θεός δίνει χαρίσματα της 

ανακαίνισης της ψυχής και την πανοπλία μόνον όταν από την καρδιά του ο Μοναχός 

δώσει τις υποσχέσεις, την καλήν ομολογία. Μόνον όταν έχει ευθύτητα η καρδιά του 

Μοναχού ενώπιον του Κυρίου, ο Θεός, συνεργεί. Και αν ο Θεός, εξαιτίας της 

υπερηφανείας, της υποκρισίας και της διαστροφής δεν συνεργήσει, κάθε ανθρώπινη 

προσπάθεια είναι καταδικασμένη, όπως έχει γραφεί κατά πλάτος στο κεφάλαιο για τη 

συνεργεία του Θεού. Το μαρτύριο για το Χριστό, ο θάνατος χάριν της πίστης προς τον 

Ιησού, ονομάζεται Βάπτισμα από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Βάπτισμα του αίματος. 

Αν π χ κάποιος εξαιτίας των μεγάλων του αμαρτιών απώλεσε τη Χάρη που πήρε στο 

Βάπτισμα, αν μαρτυρήσει για τον Χριστό, ξαναπαίρνει τη χάρη της υιοθεσίας για το 

θάνατο που υπέστην χάριν του Χριστού. 

Για να έχει το Βάπτισμα δωρεές και χαρίσματα, καταβλήθηκε το αντίτιμο: Ο 

Θάνατος του αναμάρτητου Ιησού. Στο Βάπτισμα του Μαρτυρίου υπάρχει πάλι ο 

θάνατος του Μάρτυρα. Στη Μοναχική Κουρά, υπάρχει το αντίτιμο θανάτου, όπως του 

Μαρτυρίου. Και αυτό είναι ο θάνατος της αποταγής. Πεθαίνει ο άνθρωπος για τους 

συγγενείς του, τους γονείς, τη γυναίκα και τα παιδιά του. “Αν διάλεξες τον τόπο του 

νεκρού, όταν έγινες Μοναχός, ρώτησε τους νεκρούς αν επιθυμούν τη γυναίκα τους ή αν 

τρέξουν στα δικαστήρια αν θα πάει με άλλον. Λοιπόν άφησε τη φροντίδα των συγγενών 

σου στο Θεό…", γράφει κάποιος Μέγας Γέρων. Εκτός από αυτό τον θάνατο, η Αποταγή 

είναι και θάνατος του φυσικού θελήματος, άρνηση της φυσικής διάκρισης, των 

κλίσεων κλπ.Αυτός ο ποικίλος γενικός θάνατος που ομολογεί πως δέχεται ο Μοναχός, 

τον αξιώνει να ελεηθεί από τον Θεό και να δεχτεί τα χαρίσματα της ανακαίνισης της 

ψυχής με το Δεύτερο Βάπτισμα, όχι επειδή επαναλαμβάνεται η τελετή του 
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Βαπτίσματος, επειδή κάτι απαγορεύεται. Λέγεται η Μοναχική Κουρά Δεύτερο 

Βάπτισμα και είναι τέτοιο, επειδή ανακαλεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίνεται 

στο Βάπτισμα.  

Θα μπορούσε να εξαπατηθεί κανείς και να εκλάβει το Δεύτερο Βάπτισμα της 

Κουράς σαν συμβολική φράση που σημαίνει τον ανακαινισμό της ψυχής που 

κατορθώνεται με την άσκηση της μοναχικής ζωής. Τότε όμως το Δεύτερο εκείνο 

Βάπτισμα θα ήταν αποτέλεσμα της μοναχικής πορείας, ένας καρπός μιας ασκητικής 

ζωής. Αυτή την εκδοχή την αποκλείει το ίδιο το κείμενο της Κουράς. Δεν λέει "στο 

τέλος της μοναχική σου πορείας θα κερδίσεις το δεύτερο Βάπτισμα", αλλά "σήμερον", 

δηλαδή την ώρα της Κουράς, όπως συμβαίνει και με το Βάπτισμα των νηπίων. 

Παίρνουν τη Χάρη, την άφεση των αμαρτιών και τον ανακαινισμό της ψυχής την ώρα 

που βαπτίζονται.  

Αν και η Μοναχική Κουρά επενεργεί σαν δεύτερο Βάπτισμα, εν τούτοις δεν 

έχει την ίδια αξία με το πρώτο και ένα Βάπτισμα των χριστιανών. Το Βάπτισμα δίνεται 

σε απίστους και ειδωλολάτρες που θέλουν να γίνουν Χριστιανοί. Η Μοναχική όμως 

Κουρά δίνεται μόνο σε χριστιανούς βαπτισμένους και ποτέ σε αβάπτιστους. Το 

δεύτερο Βάπτισμα της Κουράς είναι συμπληρωματικό και επιδιορθωτικό τρόπον τινά 

του πρώτου και μοναδικού Βαπτίσματος. Η Χάρις του Μοναχικού Σχήματος ε π ι σ υ 

ν ά π τ ε τ α ι  στο χάρισμα της υιοθεσίας του Βαπτίσματος, προστίθεται μαζί με το 

Βάπτισμα. Και ενώ το Βάπτισμα δεν έχει ανάγκη της Κουράς για να δοθεί το δεύτερο 

Βάπτισμα της Κουράς, εξάπαντος έχει ανάγκη του Βαπτίσματος που πρέπει να 

προηγηθεί. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστωθεί το 

Μεγαλείο και η Μοναδικότητα του Βαπτίσματος το οποίο είναι ΕΝΑ. Τα ανωτέρω 

βεβαιώνει το ίδιο το κείμενο της Κουράς: "...σύναψον τῷ δωρηθέντι αὐτῇ ἐκ 

προγόνων χαρίσματιτῆς υἱοθεσίας, καὶ τῆς Βασιλείας σου διὰ τοῦ ῾Αγίου 

Βαπτίσματος, τὸ μοναδικὸν τοῦτο καὶ ᾿Αγγελοειδὲς ἐπάγγελμα ἀκατάσειστον, 

τεθεμελιωμένον ἐπὶ τὴν ἀκρότομον καὶ πνευματικὴν πέτραν τῆ εἰς Σὲ πίστεως..." 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

3. Ηθική και Πνευματική Προσέγγιση 

 

Οι Ιεροί Κανόνες είναι μέρος της Καινής Διαθήκης κι έχουν την ίδια Αξία με 

τις τις Εντολές του Χριστού, όπως γράφει στο ΠΗΔΑΛΙΟ, επειδή και οι Συνοδικοί 

Κανόνες – Εντολές είναι του Αγίου Πνεύματος. «Έδοξε Τω Αγίω Πνεύματι και ημίν», 

γράφουν οι άγιοι Πατέρες, όταν όριζαν τους Κανόνες"97. 

Οι Ιεροί κανόνες ρυθμίζουν την τάξη στο χώρο της Εκκλησίας. στην ερμηνεία 

του ΛΑ΄ Αποστολικού Κανόνος, στο Πηδάλιο98, διαβάζουμε: «Τάξις συνέχει και τα 

ουράνια, και τα επίγεια»` κατά τον ΘεολόγονΓρηγόριον: «Πρέπει λοιπόν η ευταξία, και 

πανταχού μεν να φυλάττηται ως συνεκτική και συστημική, μάλιστα δε εις τους 

εκκλησιαστικούς, οι οποίοι έχουν χρέος να γνωρίζουσιν ο καθείς τα ιδικά των μέτρα, και 

τα όρια της οικείας τάξεως να μην υπερβαίνουσιν. Αλλ’ οι μεν Πρεσβύτεροι, και 

Διάκονοι, και Κληρικοί πάντες, να υποτάσσωνται εις τον ιδικόν τους Επίσκοπον` οι δε 

Επίσκοποι, εις τον ιδικόν τους Μητροπολίτην` οι δε Μητροπολίται, εις τον ιδικόν τους 

Πατριάρχην». 

"Η Εκκλησία, ως γνωστόν, χρησιμοποίησε μια ποικιλία συνοδικών μορφών, 

ανάλογα με τις ανάγκες της και τις διάφορες ιστορικές συνθήκες, όπως Συνόδους 

Τοπικές, επαρχιακές, οικουμενικές99. Το γεγονός ότι η Εκκλησία διατήρησε ανέπαφο, 

τον πυρήνα της Συνοδικής Δομής, μαρτυρείται στην υπό της συνειδήσεως της 

Εκκλησίας εκδοχή της Συνοδικής Αρχής ως θεοσύστατης, απαραίτητης και 

αναντικατάστατη συστατικής αρχής της Εκκλησίας100. 

Σ’ όλες όμως τις Συνόδους, έγινε προσπάθεια να καταστεί σαφές ότι με τη 

συνέργεια του Αγίου Πνεύματος εκφράστηκε το θέλημα του Θεού. Οι συναγόμενοι 

στις Συνόδους επίσκοποι, προσφέρονται με ταπείνωση να συνεργήσουν με το Θεό, 

ώστε μέσα απ’ αυτούς να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, να εκφράσουν την Αλήθεια και 

η Εκκλησία να τους αναγνωρίσει ως αλάθητα «στόμα της Εκκλησίας» και «σάλπιγγας 

του Πνεύματος»101. 

"Όποιος έχει μελετήσει τα Κείμενα της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγγελικού 

Σχήματος και είναι γνώστης των Ιερών Κανόνων, θα διαπιστώσει, πως η Ακολουθία 

αυτή είναι η έκφραση των Ιερών Κανόνων που αναφέρονται στο Μοναχισμό κι όσα 

                                                
97 ΌσιοςΙουστίνος , ο φιλόσοφος  του Αγίου Πνεύματος, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος,. 
98ο.π,  
99EleniGr. Katsara,Ο Οντολογικός χαρακτήρας των Ιερών Κανόνων<updates@academia-mail.com> 
100ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ, Η Ποιμαντική Διακονία κατά τους Ιερούς Κανόνας, Πειραιάς 1976, 

σελ.114-117. 
101Ένθ. ανώτ, σελ.118 

mailto:updates@academia-mail.com
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ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες, περιέχονται στα κείμενα Αυτής της Ακολουθίας102. Δύο είναι 

τα πιο μεγαλειώδη κείμενα μέσα στο Ευχολόγιο της Εκκλησίας: α) το Σύμβολο της 

Πίστεως και β) Η ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος. Το πρώτο 

περιέχει τα Υψηλότατα Μυστήρια της Θεολογίας της Αγίας Τριάδος και 

Ενανθρώπισης, της Εκκλησίας και της Ανάστασης. Το δεύτερο περιέχει είκοσι (20) 

περίπου Πνευματικά Μυστήρια, τελείως Ακατανόητα για τον άνθρωπο τον έξω της 

Εκκλησίας, που γνωρίζει τη Φιλοσοφία, τις Επιστήμες και την Πολιτική. Επειδή τα 

Πνευματικά αυτά Μυστήρια είναι εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν 

και «επί καρδίαν ουκ ανέβη» ανθρώπου σαρκικού και αδιάφορου. Τέτοια Μυστήρια 

της Κουράς είναι η προσαγωγή, η συνέργεια, η αναδοχή, το δεύτερο Βάπτισμα, 

ηυιοθεσία" 103.  

Το Μοναχικό Σχήμα είναι ένα και μοναδικό και ένας και μοναδικός είναι ο 

τρόπος που γίνεται κανείς Μοναχός, κατά τη μέθοδο της Εκκλησίας. Σήμερα υπάρχουν 

στο Ευχολόγιο τρεις Κουρές Μοναχικές: η Ρασοευχή, το Μικρό Σχήμα και το Μεγάλο 

Σχήμα. Στο «Πηδάλιο», στις υποσημειώσεις του ΜΓ΄ Κανόνος της ΣΤ΄ Οικουμενικής 

Συνόδου, πληροφορούμαστε πολλά και σημαντικά πράγματα για το Σχήμα: Ο άγιος 

Θεόδωρος ο Στουδίτης στη διαθήκη του γράφει, πως το μοναχικό Σχήμα είναι ένα, αυτό 

του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος και πως δεν πρέπει να δώσει κανείς πρώτα το μικρό 

και ύστερα το Μεγάλο Σχήμα. Και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, γράφει στις 

υποσημειώσεις αυτές, βεβαιώνει πως ένα είναι το μοναχικό Σχήμα, αυτό του 

Μεγαλόσχημου και μικρό Σχήμα οι Πατέρες δεν γνωρίζουν. Τα κείμενα αυτά του 

Πηδαλίου είναι τα εξής: Απόκαρσιν εδώ ο Κανών λέγει το μέγα και αγγελικόν σχήμα, 

επειδή, κατά τον Βαλσαμώνα, (Ερμ. του β΄. της εν τη αγία Σοφία), «κυρίως απόκαρσις 

είναι η του μεγάλου αγγελικού σχήματος περιβολή». Πρέπει δε να ηξεύρωμεν, ότι απ’ 

αρχής το σχήμα των Μοναχών ήτο ένα και μόνον, το Μέγα δηλαδή, καθώς ο άγιος 

Θεόδωρος ο Στουδίτης το γράφει εις την διαθήκην του, «δεν θέλεις δώσει τινός εκείνο, 

όπου λέγουσι μικρόν σχήμα, έπειτα το μέγα, δια τι το σχήμα ένα είναι, ώσπερ το 

Βάπτισμα, καθώς οι Άγιοι Πατερες το εμεταχειρίσθηκαν». Και ο θείος Γρηγόριος ο 

Παλαμάς εις την επιστολήν προς τον Παύλον ιερομόναχον λέγει, «τούτο είναι το μέγα 

και μοναχικόν σχήμα. Μικρόν δε σχήμα των μοναχών οι Πατέρες δεν ηξεύρουσιν, αλλά 

μερικοί από τους μεταγενέστερους εφάνηκαν μεν, ότι τα εμοίρασαν εις δύο, με το να 

κάμνουσιν όμως τας αυτάς ερωταποκρίσεις και υποσχέσεις τόσον εις το μικρόν, όσον και 

εις το μέγα, πάλιν ένα σχήμα το αποκαθιστώσι». Και ο Θεσσαλονίκης Συμεών (κεφ. κ΄) 

λέγει, «ότι καθώς το Βάπτισμα είναι και μόνον, έτσι και το Σχήμα των Μοναχών. Το γαρ 

μικρόν σχήμα αρραβών και προοίμιον είναι του μεγάλου Σχήματος, και επεννοήθη από 

τινας υστερινούς πατέρες δια την ασθένειαν (ή την αμέλειαν) των ανθρώπων». Και το 

Ευχολόγιον δε και ο Βαλσαμών (Ερμην. του β΄ της εν τη αγία Σοφία), «το μικρόν σχήμα 

αρραβώνα ονομάζουσι του μεγάλου σχήματος».  

                                                
102ΌσιοςΙουστίνος , ο φιλόσοφος  του Αγίου Πνεύματος, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος 
103ο.π. 
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Και αυτό που λέγει ο Συμεών Θεσσαλονίκης πως το Σχήμα είναι ένα, όπως και 

το Βάπτισμα, έχει μαρτυρία από την ίδια την Κουρά, επειδή εκεί γράφει: «δεύτερο 

Βάπτισμα λαμβάνεις σήμερον αδελφέ, τη περιουσία των του Φιλανθρώπου Θεού δωρεών 

και των αμαρτιών σου καθαίρει…». Στο μικρό σχήμα αυτή η φράση δεν αναφέρεται 

καθώς και πολλά κείμενα είναι διαφορετικά από εκείνα της Ακολουθίας του 

Μεγαλόσχημου. Φανερό είναι ότι με το μικρό σχήμα δεν παίρνει κανείς τον 

Ανακαινισμό της ψυχής με την ιδιαίτερη χάρη του β΄ Βαπτίσματος, που έχει το Μέγα 

και Αγγελικό Σχήμα. Ώστε είναι τελετές ατελείς της ρασοευχής και του μικρού 

σχήματος και καλά έκανε ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και τις απαγόρευσε, «επειδή 

μη γνωρίζοντας κανείς πως με το μικρό σχήμα είναι ατελής μοναχός, μπορεί να πεθάνει 

στερημένος τη χάρη του β΄ Βαπτίσματος των Μεγαλόσχημων».  

Για την ατέλεια αυτή αναφέρει το Πηδάλιο στη συνέχεια των υποσημειώσεων 

που αναφέραμε: «δια τι καθώς ο αρραβών με τον γάμον συγκρινόμενος είναι ατελής, 

έτσι και το μικρόν σχήμα όπου έχουν, με το να είναι αρραβών προς το μέγα, ως είπομεν, 

είναι και αυτό ατελές, και ακολούθως και αυτοί όπου το έχουν είναι ατελείς. Ας ιδούν δε 

τον Συμεών τον Θεσσαλονίκης (κεφ. τξ΄ όπου λέγει, ότι, « όσοι είναι ατελείς εις το σχήμα, 

πρέπει να τελειωθούν, ίνα μη αποθάνουν ατελείς, χωρίς της τελειοτάτης τελετής του 

σχήματος…. και ότι καθώς εκείνος όπου δεν βαπτισθεί, δεν είναι χριστιανός, έτσι κι 

εκείνος όπου δεν τελειωθεί εις το σχήμα, δεν είναι μοναχός».  

Οι Ιεροί Κανόνες104 επάνω σ’ αυτό το θέμα πουθενά δεν αναφέρουν μικρό 

Σχήμα ή υποδιαιρέσεις του Σχήματος, αλλά καθαρά εννοούν ένα και μοναδικό Σχήμα. 

Εκείνο που αναφέρει ο Ιώβ ο αμαρτωλός, πως το μοναχικό Σχήμα προχωρεί από το 

μικρό Σχήμα της Ρασοευχής, στο μεσαίο μικρό Σχήμα και από εκεί στο Μεγάλο 

Αγγελικό, δηλαδή από την ατέλεια στην τελειότητα, αυτό είναι ένα συμπέρασμα δικό 

του προσπαθώντας πιθανώς να δώσει μια ερμηνεία στην ύπαρξη των τριών μοναχικών 

Ακολουθιών. Θα είναι δε μεγάλο λάθος να λέει κανείς «εγώ, επειδή δεν μπορώ να κάνω 

μεγάλη άσκηση, γι αυτό γίνομαι μοναχός με ρασοευχή». Ο Θεός από τον κάθε άνθρωπο 

ζητάει Άσκηση κατά την δύναμή του και το μέτρο του, όπως πολλές φορές το 

βεβαιώνει ο άγιος Βαρσανούφιος. Υπάρχουν κράσεις, διαφορετικοί χαρακτήρες, μέτρα 

δύναμης και αντοχής ποικίλα. Όλοι γίνονται μεγαλόσχημοι και ο Ηγούμενος οικονομεί 

την άσκηση του καθενός, ανάλογα με τα μέτρα του. Η μετάβαση από την ατέλεια στην 

τελειότητα της μοναχικής διαγωγής, δεν πρέπει να καθορίζεται από διαφορετικά 

Σχήματα, αλλά ανήκει στην παιδαγωγική ικανότητα του γυμνάζοντος ηγουμένου.  

Ώστε η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος είναι ο μοναδικός 

τρόπος για να γίνει κανείς Μοναχός, σύμφωνα με την υπερχιλιετή παράδοση της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας.  

                                                
104ΌσιοςΙουστίνος , ο φιλόσοφος  του Αγίου Πνεύματος, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος 
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Κατά τον Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής 

Βατοπαιδίου σε αποκλειστική συνέντευξη του στην Πεμπτουσία105 για το μυστήριο 

του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, εξηγεί με σαφήνεια,ότι: "...Ο Ιερεύς ο οποίος 

κάνει την Κουράν πρέπει να είναι Μεγαλόσχημος, δεν γίνεται, απαγορεύεται αν δεν είναι 

μεγαλόσχημος, δεν πρέπει να κάνει την Κουράν (10:00')...και ακριβώς τι είναι το Μέγα 

Σχήμα, ο Μεγαλόσχημος τι επιτυγχάνει, και τι παίρνει; Παίρνει τα όπλα προς καθαίρεσιν 

των δαιμονικών οχυρωμάτων "... όν προσεκαλέσω εἰς τὸ νπνευματικόν σου νυμφῶνα, 

καὶ καταξίωσον αὐτόν εἶναί σου ὁσίαν δούλον. Σόφισον αὐτόν, καὶ ἐπίχε εαὐτώ τὴν 

παρὰτοῦ ἡγεμονικοῦ σου Πνεύματος χάριν καὶ σύνεσιν....". 17:21 Το ότι έρχεται ένας 

Μοναχός εδώ, έρχεται από αμαρτωλός να γίνει δίκαιος κι έτσι είναι. Αλλά μέχρι να γίνει 

δίκαιος έχει πολλά εμπόδια, έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλούς πειρασμούς και 

πρωτίστως είναι η παρουσία των δαιμόνων. "...Ενίσχυσον αὐτόν εἰς τὸν κατὰ τοῦ 

ἀοράτου ἐχθροῦ πόλεμον· τὰς ἐκτῆς σαρκὸς ἐπαναστάσεις, τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου 

κατάβαλε...". 17:44 Και χρειάζεται ο άνθρωπος που είναι σταθερός να γίνει 

μεγαλόσχημος, για να μπορέσει με αυτήν την ιδιότητα, να ελκύσει την χάριν του Θεού, 

ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον διάβολον και τα τάγματα του, αλλά να 

αντιμετωπίσει και τον παλαιό άνθρωπο. "Δὸς αὐτῇ εὐαρεστεῖν Σοι εἰς αἴνεσιν καὶ 

δοξολογίαν ἀδιάλειπτον, εἰς ὕμνους εὐκαίρους, εἰς εὐχὰς εὐπροσδέκτους, εἰς βουλὴν 

ὀρθήν, εἰς καρδίαν ταπεινήν, εἰς πρᾶξιν ζωῆς καὶ πραότητος καὶ ἀληθείας. Καταξίωσον 

αὐτόν εὐαρεστεῖν σοι ἐν πραότητι, ἐν ἀγάπῃ, ἐν τελειότητι, ἐν ἐπιστήμῃ, ἐν ἀνδρείᾳ, καὶ 

προσφέρειν Σοι ὕμνους, καὶ δοξολογίας, καὶ εὐχὰς εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Τελείωσον αὐτού 

τὴν ζωὴν ἐν ὁσιότητ καὶ δικαιοσύνῃ, ἵνα, ἀδιάστατον καὶ ἀκηλίδωτον τὴν εἰς Σὲ ἔχουσα 

ἕνωσιν, καταξιωθῇ τῆςἐπουρανίου σου Βασιλείας". 18:34. 

 

3.1   Η σημασία των Ιερών Κανόνων «ΟἱἹεροὶ Κανόνες 

εἰσὶν εὕρημα καὶ δῶρον Θεοῦ». 
 

«Οι Ιεροί Κανόνες106 αποτελούν βασικά κείμενα της όλης εκκλησιαστικής 

παράδοσης και θεωρούνται κριτήρια τόσο για τον έλεγχο της αυθεντικότητας κάθε νέας 

μορφής στην οργάνωση και την εκκλησιαστική τάξη όσο και για τη συστηματική 

καταγραφή τού Κανονικού Δικαίου της Εκκλησίας. Η κατοχύρωση όλων των ιερών 

κανόνων από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο του Τρούλλου (692) επιβεβαίωσε το 

ακατάλυτο κύρος του πνεύματος τους το οποίο λειτουργεί ως κριτήριο συνέχειας και 

ανανέωσης στην κανονική παράδοση της Εκκλησίας. Το γράμμα των ιερών κανόνων 

συνδέεται με τις ιστορικές συνθήκες της εποχής κατά την οποία θεσπίστηκαν οι κανόνες 

αυτοί, αλλά καταγράφουν το διαρκές είναι στο συνεχές γίγνεσθαι της εκκλησιαστικής 

                                                
105https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/ 
106Αρχιμ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas 

«ΟἱἹεροὶ Κανόνες εἰσὶνεὕρημακαὶδῶρονΘεοῦ». (Ὁ ἄγνωστος συντάκτης τοῦ πρώτου “Προλόγου” τοῦ 

Συντάγματος εἰς 14 τίτλους [β΄ ἥμισυ-6ος αἰ.]). 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas
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παράδοσης»107. Κατά τον Ἀρχιμ. Γρηγόριο Δ. Παπαθωμᾶ108, οι Ιεροί Κανόνες είναι 

μέρος της Καινής Διαθήκης κι έχουν την ίδια Αξία με τις Εντολές του Χριστού, επειδή 

και οι Συνοδικοί Κανόνες  Εντολές είναι του Αγίου Πνεύματος.  Η Εκκλησία ανέδειξε 

στην ιστορική αφετηρία της τους Εκκλησιακούς (ή Κανονικούς) Κανόνες της ως 

γεγονός της θεανθρώπινης συνισταμένης, «Έδοξε Τω Αγίω Πνεύματι και ημίν»109, και 

καρπό αυτής της οντολογικής εμπειρίας. 

α) Ο χαρακτήρας των Ιερών Κανόνων είναι πρωτίστως ποιμαντικός110 και 

ποδηγετικός111, παιδαγωγικός112 και βαθύτατα συ-σωτηριολογικός113 ως 

εσχατολογικός114 και οδοδεικτικός115, ακριβώς γιατί οι Ιεροί Κανόνες 

μεταστοιχειώνουν προτρεπτικά την θεολογία της Εκκλησίας σε τρόπο ζωής («τοῦτο 

ποίει καὶζήσῃ»116) και σε κάλεσμα («ἔρχου καὶ ἴδε»117) για πορεία εσχατολογικής-

κοινωνιακής προοπτικής. Κάθε άλλη απόδοση πρόσθετων ή επί πλέον χαρακτηρικών 

ιδιωμάτων παραμένει ετεροκεντρισμένη, επιθεματική και επιχωματική, 

εμπλαστρωματική, και αλλοιώνει συνθέμελα το συστατικό οντολογικό περιεχόμενο 

και την ίδια την υπόσταση των Ιερών Κανόνων.  

β) Το περιεχόμενο των Ιερών Κανόνων, συνοψίζεται σε δύο βασικούς και 

θεμελιώδεις άξονες: α) την Εκκλησία και β) τον άνθρωπο. Αυτό εμφαίνεται, μετά το 

πέρας της κανονοθέσπισης και της κανονοθεσίας (1ος-9ος αι.), σε μία επίσημη 

                                                
107Φειδάς Βλ., Κανών (Καν. Δικ.), Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμ. 32 
108Κατά τον Ἀρχιμ. Γρηγόριο Δ. Παπαθωμᾶ, Οι ναμάτιοι Ιεροί Κανόνες αποβλέπουν από την μία μεριά 

στην πραγμάτωση της Εκκλησίας εσχατολογικά μέσα στην Ιστορία, για να προσλάβει Αυτή τον άνθρωπο 

και σύνολη την Δημιουργία, και από την άλλη στην πλαισίωση του ανθρώπου όχι μόνον σε προσωπικό και 

διαπροσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εκκλησιοποίησης τού ιδίου και σύνολης της Δημιουργίας. 

Πίσω, επομένως, από αυτόν τον διττό κανονικό οραματισμό, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής που 

ονομάζεται κοινωνία (κοινωνία προσώπου με τον εαυτό του, κοινωνία προσώπων, κοινωνία Εκκλησιών, 

κοινωνία προσώπων εντός της Εκκλησίας, κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, κοινωνία των ανθρώπων 

με τον Τριαδικό Θεό, κοινωνία του Χριστού με την Εκκλησία Του) και που κάνει τους δύο κύριους άξονες 

η Εκκλησία και ο Άνθρωπος να αλληλοπεριχωρούνται. Πρόκειται για μία πολύπτυχη και πολυεπίπεδη 

κοινωνία με εσχατολογικά ιδιώματα, που συμπεριλαμβάνει σύνολο τον δημιουργικό οραματισμό του Θεού 

από την ανάδυση της Εκκλησίας με την επιλογή του Αβραάμ, την Ενσάρκωση και την Ανάσταση του 

Χριστού μέχρι την Πεντηκοστή και το επέκεινά της με την ενιστορική συγκρότηση της Εκκλησίας. 

Έτσι,καθίσταται σαφές ότι οι Εκκλησιακοί Κανόνες αποτελούν Ερμηνεία της Θεολογίας στην εμπειρική 

διάσταση της Εκκλησιακής ζωής και συνιστούν, σαν σύνολο, την δομημένη Εκκλησιολογία της Εκκλησίας, 

θεμελιώνουν δηλαδή μία Εκκλησιολογία, που σήμερα, στην εποχή μας, εποχή της Μετα-νεωτερικότητας με 

τα διαιωνιζόμενα εκκλησιο-κανονικά (1-Εκκλησία) και με τα μόλις ἐντῷπαρόντιχρόνῳ αναδυόμενα 

ανθρωπολογικά (2-άνθρωπος) προβλήματα, είναι το κατ’ εξοχήν ζητούμενο (desideratum) για την 

Εκκλησία… (Αρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, Web-site: http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas ). 
109Πρξ 15, 28, και καν. 7/Γ΄ και 12/Α-Β 
110Βλ. καν. 32 και 102/Πενθέκτης. Πβ. Α΄ Πετρ. 5, 2-4. 
111Πβ. Α΄ Πετρ. 2, 21 
112Πβ. ακριβώς το αντίστοιχο Γαλ. 3, 24. 
113Προσφωνητικός λόγος προς Ιουστινιανόν των Συνοδικών Πατέρων της Πενθέκτης Οικουμενικής 

Συνόδου-691.Πβ. ενδεικτικά καν. 2/Αθανασίου, 69/Καρθαγένης, 19, 40, 73, 82/Πενθέκτης και 2/Ζ΄. 
114Πβ. Εβρ. 13, 14.  
115Βλ. Τόμος τῆς Ἑνώσεως-10ος αι. [920], εν Mansi, τ. 18Α, στ. 344, και εν Σύνταγμα ΡΠ, τ. 5, σελ. 

10.  
116Λκ 10, 28. Πβ. Μθ 7, 24· Λκ 6, 47. 
117Ιω. 1, 46. Πβ. το αυτό, σε καθολικό κάλεσμα· «ἔρχεσθεκαὶἴδετε» (Ιω. 1, 39), και Ιω. 4, 29. 

http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas
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ανακεφαλαιωτική κανονική διατύπωση του 10ου αι., η οποία συνοψίζει, κατά κάποιον 

τρόπο, θεμελιακά, σύνολη την Κανονική Παράδοση της Εκκλησίας της Α΄ χιλιετίας· 

«Οἱ ἱεροὶ καὶ θεῖοι Κανόνες τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν, οἳ καὶ τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν 

ὑπερ είδουσι καὶ ὅλην τὴν χριστιανικὴν πολιτείαν κοσμοῦντες πρὸς θείαν ὁδηγοῦσιν 

εὐλάβειαν»118. 

Σχετικά με την Εκκλησία, η Εκκλησιολογία της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά αυτοί οι ίδιοι οι Ιεροί Κανόνες της. Σχετικά δε με τον άνθρωπο, αυτός, η 

κορωνίδα της Δημιουργίας, ο «υιός της αγάπης» και ο «αγαπημένος του Θεού»119, 

αποτελεί τον μοναδικό λόγο ύπαρξης των Ιερών Κανόνων μέσα στην Εκκλησία· 

γεννήθηκαν για να τον διακονήσουν και να τού διανοίξουν οντολογικό δρόμο σε μία 

μοναδική αποστολή που συμπεριλαμβάνει «πᾶσαν περινοήσας σωτηρίας διάσκεψιν καὶ 

Θεὸν ἐκ ζητήσας»120, καθώς «<τοῦτό ἐστιν ὄντως τὸ εὑρεῖν τὸν Θεόν>121, <τὸ ἀεὶ ζητεῖν 

αὐτόν>122 95», μία αποστολή που ξεφεύγει τελικά από τα όρια της Ιστορίας: το «Θεὸν 

ἐπιτυχεῖν»!…  

γ) Ο σκοπός των Ιερών Κανόνων123. - «Νοῦν Χριστοῦ ἔχοντες ἅπαντες»124 - είναι 

ταυτόσημος με τον σκοπό του Ευαγγελίου, ακολουθώντας την ίδια τροχιά και πορεία 

με αυτό. Οι Ιεροί Κανόνες θεσπίστηκαν, για να λειτουργούν ως οντολογικοί οδοδείκτες 

και ανιχνευτές πορείας, πορείας του Εκκλησιακού Σώματος μέσα στον χωρόχρονο της 

Ιστορίας προς τα Έσχατα και την Βασιλεία, με κριτήριο και γνώμονα κατά 

προτεραιότητα το εσχατολογικό μέλλον κοινωνίας προσώπων, όπως ακριβώς το 

οραματίσθηκε, το οραματίζεται και το ζει η Εκκλησία δια μέσου των αιώνων: «Οὐ γὰρ 

ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν»125. Στόχος, με άλλα 

λόγια, της κανονογνωσίας είναι να απαλλαγούν οι Ιεροί Κανόνες από αυτό που δεν 

είναι… να γίνουμε άπαντες «ἐν μιᾷ καρδίᾳ» σύσσωμοι Χριστού ήδη από την Ιστορία, 

ως γεγονός-εικόνα της Βασιλείας. ΚαθηγητὴςἈρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμᾶς σ.66  

δ) Οι προτεραιότητες των Ιερών Κανόνων126. Οι Ιεροί Κανόνες δείχνουν (σ)τον 

Θεό, «στοχεύουν» (σ)τον Θεό, για να δείχνουν στον άνθρωπο άσφαλτα τον Τριαδικό 

Θεό και το πώς να επιτύχει «οντολογικώς χειροπιαστά»127 την κοινωνία του μαζί Του. 

Δικαίως ειπώθηκε η διασωθείσα σε προφορικό λόγο εύστοχη διατύπωση του πατρός 

                                                
118Τόμος της Ενώσεως-10ος αι. [920], εν Mansi, τ. 18Α, στ. 344, και εν Σύνταγμα ΡΠ, τ. 5, σελ. 10. 
119Βλ. αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, Κλίμαξ, Λόγος Λ΄, § 5.  
120Προσφωνητικός λόγος προς Ιουστινιανόν των Συνοδικών Πατέρων της Πενθέκτης Οικουμενικής 

Συνόδου-691· η υπογράμμιση δική μας. 
121Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ΕἰςτὸνβίονΜωυσέως, Λόγος Β΄-Θεωρία, ἐν P. G., τ. 44, στ. 404D, καὶ 

ΒΕΠ, τ. 65Α, σελ. 160.  
122Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ΕἰςτὸνβίονΜωυσέως, Λόγος Β΄-Θεωρία, ἐν P. G., τ. 44, στ. 404D, καὶ 

ΒΕΠ, τ. 65Α, σελ. 160. 
123http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas ). 
124Α΄ Κορ. 2, 16 
125Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ΕἰςτὸνβίονΜωυσέως, Λόγος Β΄-Θεωρία, ἐν P. G., τ. 44, στ. 404D, καὶ 

ΒΕΠ, τ. 65Α, σελ. 160.  
126http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas ). 
127Πβ. Ιω. 6, 54-58. 

http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas
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και συγχρόνου αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς) ότι, «για να σώσω τους Ιερούς Κανόνες, 

είμαι έτοιμος να θυσιάσω ολόκληρη την ζωή μου· για να σώσω όμως έναν άνθρωπο, 

είμαι έτοιμος να θυσιάσω όλους τους Ιερούς Κανόνες»… Και η σωτηρία του ανθρώπου 

εν προκειμένῳ δεν επιτυγχάνεται παρά δια της …«επιτυχίας του Θεού»12899! Και με 

τον κοινωνιακό κύκλο, όπως μας τον διασώζει ο αββάς Δωρόθεος (ο Θεός στο κέντρο 

και οι άνθρωποι από την περιφέρεια του κύκλου κεντρομόλα στραμμένοι προς το 

κέντρο). Κατά συνέπεια, στις προτεραιότητες των Ιερών Κανόνων κείται ιεραρχημένα 

η πρόσληψη και η «εσχατολογική αφομοίωση», δίκην αμοιβάδας, του 

απομακρυνθέντος από τον Θεό άνθρωπο και από την κοινωνία του μαζί Του.  

ε) Η Εκκλησία των Ιερών Κανόνων129. Έχοντας αναφερθεί στην υπόσταση καθ’ 

εαυτήν, στον χαρακτήρα, στο περιεχόμενο στον σκοπό και στις προτεραιότητες των 

Ιερών Κανόνων, έχει συνεπαγόμενα πολύ μεγάλη σημασία να αποδοθεί το πώς αυτοί 

οραματίζονται την Εκκλησία του Αναστάντος Χριστού. Η Εκκλησία των Ιερών 

Κανόνων είναι, μεταξύ των άλλων, στην διαποίμανση των ανθρώπων και των λαών, 

«Εκκλησία Οικονομίας», η οποία χαρακτηρίζεται, από την μία μεριά, από την 

διακριτική και διαλεκτική σχέση ελευθερίας και αγάπης , και, από την άλλη, από το 

ανοικτό κάλεσμα«μετανοίας»130προς όλους, ήτοι επιστροφής των ανθρώπων ως 

Σώματος στην κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, το γεγονός αυτό που θεολογικά το 

αποκαλούμε οντολογική συνάντηση και κοινωνία κτιστού-ακτίστου, που δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά το Σημείο συνάντησης (≠ Παράδεισος), τα Έσχατα και η Βασιλεία.  Με την 

έννοια αυτή, οι Κανόνες δεν λειτουργούν ποινικά, ποινοδοτικά και τιμωρητικά, 

εκδικητικά και ανταποδοτικά για τον κάθε αστοχήσαντα ή διολισθήσαντα άνθρωπο, 

αλλά αποσκοπούν άμεσα και έμμεσα κατά περίπτωση να προσανατολίσουν τον μεν 

άνθρωπο προσωπικά, τους δε λαούς συλλογικά ως Σώμα (≡ Εκκλησία) προς το 

«εσχατολογικό μέλλον»131.  σ.67 

Το στίγμα ενός τέτοιου «μετα-νοητικού» καλέσματος και «μετα-νοητικής» 

προοπτικής το απευθύνει ταυτόσημα τόσο ο Χριστός όσο και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

βιβλικά «Μετανοεῖτε· ἤγγικεγὰρ ἡ Βασιλεία τῶνΟὐρανῶν»132. 

Συνεπώς, «μετάνοια» είναι «η επιστροφή του απομακρυνθέντος ‘ασώτου 

ανθρώπου’ στον αγαπώντα και απαύστως αναμένοντα Πατέρα»133, το «ἐκζητεῖν καὶ 

ἐπιτυχεῖν Θεόν» ή, ακριβέστερα, το εδραίο βεληνεκές ανάμεσα στο «ἐκζητεῖν» και το 

«ἐπιτυχεῖν» τον Θεό, ο οποίος είναι κοινωνία134  και μάς καλεί αέναα σε κοινωνία μαζί 

                                                
128Βλ. Εφημέριος, τ. 69, τεύχ. 1 (1-2/2020), σελ. 27. 
129http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas ). 
130Βλ. Ρωμ. 2, 4. 
131 Πβ. Πρξ 2, 25-35 και 7, 55-56 
132Μθ 4, 17 και 3, 2 αντίστοιχα. Πβ. Λκ 14, 15-24. 
133Βλ. Λκ 15, 11-32, αυτό που συνιστά ανακεφαλαιωτικά το αντιπροσωπευτικότερο κάλεσμα οντολογικής 

επαναγωγής και κοινωνίας τού απομακρυθέντος ανθρώπου προς τον αναμένοντα Θεό.  
134Α΄ Ιω. 4, 8 και 16: «Ὁ Θεὸςἀγάπη (= κοινωνία) ἐστί». 
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Του. Κοντολογίς, «μετάνοια» είναι η ανάταση του ανθρώπου προς τον Θεό 

(«ἐκζητεῖν») και η κοινωνία του μαζί Του («ἐπιτυχεῖν»).  

Επομένως, η Εκκλησία της Οικονομίας οικονομεί κατά βάση την μετάνοια, την 

επαναγωγή της αρχικής κοινωνίας Θεού και ανθρώπου135 114, ήτοι την πρόσληψη του 

απομακρυνθέντος από τον Θεό άνθρωπο, όπως ακριβώς σημειολογικά το επισημαίνει 

ο Χριστός – στην περίφημη παραβολή του Ασώτου υιού και του πολυεύσπλαχνου 

Πατέρα136 –, εκπληρώνοντας πρωτίστως και ο ίδιος με την Ενσάρκωσή του ακριβώς 

αυτήν την πρόσληψη, καθώς και την διαπροσωπική επαναφορά, την κοινωνιακή 

επανασύνδεση, και την έσχατη οντολογική επιστροφή και επαναγωγή του ανθρώπου 

στον Δημιουργό Θεό137 116 .  

ς ) Η Αλήθεια των Ιερών Κανόνων138. Πριν από όλα, η αλήθεια των Ιερών 

Κανόνων δεν είναι ούτε ιδέα ούτε θεωρία, αλλά Πρόσωπο139. Οι Ιεροί Κανόνες 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι η αλήθεια είναι Πρόσωπο! Με άλλα λόγια, ο Χριστός 

απλώς είπε δύο συγκεκριμένα πράγματα «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ιω. 14, 6), και «Ἐγώ 

εἰμι τὸ Α καὶτὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος» Βλ. Αποκ. 1, 8· 21, 6· 22, 13).  Στο 

πανανθρώπινο ερώτημα αιώνων «τί ἐστιν ἀλήθεια;», ο Χριστός δίδει συγκεκριμένη 

ονοματισμένη και επώνυμη απάντηση από την μία μεριά, και, από την άλλη, προβαίνει 

σε κάτι ανθρωπίνως αδιανόητο: ταυτίζει την αλήθεια με τον εαυτό Του. σ.71  

Συνεπώς, η ανάδυση των Ιερών Κανόνων στους κόλπους της Εκκλησίας έχει, 

συν τοις άλλοις, και τα εξής διακριτά ιδιώματα: α) Τον ορισμό της Αλήθειας ως 

Πρόσωπο που είναι ο Χριστός, αυτός ο ίδιος, β) Την φανέρωση της ενδεδειγμένης 

διαδρομής-οδού, που καλούμαστε να διανύουμε από το Βάπτισμά μας μέχρι την 

συνάντησή μας με τον Χριστό των Ιερών Κανόνων, γ) Την ταύτιση του ενατενιζόμενου 

Χριστού της δικής μας διαδρομής με τον Χριστό των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, 

και δ) Την υποδήλωση ότι οι Ιεροί Κανόνες δρουν οδοδεικτικώς και «ευθύνουν τις 

τρίβους»140 μας, όπως εμφατικά επισημαίνει η πατερική φωνή, ο Κανόνας «βούλεται τὸ 

ναὐτῷ κατ’ ἴχνοςἑπόμεν ον μὴ καταλιπεῖν τὴν ὁδόν»141 

Έτσι, τα προαναφερθέντα φανερώνουν ότι ο Χριστός αληθεύει και παραμένει 

«αληθής» με την αρχική ετυμολογική σημειολογία του όρου, ότι δηλ. είναι αξέχαστος, 

αλησμόνητος, αληθινός, πραγματικός, ορατός, αυθεντικός, όπως ακριβώς Τον 

παρουσιάζουν οι Ιεροί Κανόνες, και είναι αυτός που τελικά γνωρίζουμε ως Αλήθεια 

                                                
135Βλ. Γεν. 2, 15 και 3, 8 και 23. 
136 Βλ. Λκ 15, 11-32 
137Πβ. Γεν. 1, 26-27 
138http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas. 
139Βλ. Ιω. 14, 6. 
140Πβ. Μθ 3, 3· Μκ 1, 3· Λκ 3, 4. 
141γιος Γρηγόριος Νύσσης, ΕἰςτὸνβίονΜωυσέως, Λόγος Β΄-Θεωρία, ἐν P. G., τ. 44, στ. 420Α, καὶ 

ΒΕΠ, τ. 65Α, σελ. 169. 

http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas
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και αυτός που ενθυμούμαστε ως Αλήθεια· διότι, πραγματικά, «ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο»142. (σ. 73 ΚαθηγητὴςἈρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμᾶς ) 

Οι Ιεροί Κανόνες, δεν είναι ούτε θεωρία ούτε θεωρητικό πόρισμα αλλά 

Πρόσωπο, μία «αλήθεια αληθινή»143, ο Χριστός ο ίδιος, και δείχνουν εσχατολογικά, 

ανοίγοντας μία καινή ήπειρο πραγματικότητας, μία ήπειρο αλήθειας, τον Τριαδικό Θεό 

της Εκκλησίας και της Βασιλείας, καλώντας τους ανθρώπους άπαντες σε κοινωνία μαζί 

Του. Συνεπώς, οι Ιεροί Κανόνες προσφέρουν Ευθυτενή Πορεία προς το «Ω»144, προς 

το Εσχατολογικό Ατέρμονον Τέρμα!  (σ. 72 Ἀρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμᾶς)  

ζ) Η ελευθερία των Ιερών Κανόνων. «Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς 

ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε». (Γαλ. 5, 1). Οι Ιεροί 

Κανόνες θέλουν να διασώσουν την ελευθερία, την οποία ο Θεός ο ίδιος άσαρκα 

(Παλαιά Διαθήκη) και ένσαρκα (Καινή Διαθήκη) μάς πρόσφερε με την Θυσία Του.  

η) Ο ιστορικός πειρασμός των Ιερών Κανόνων145«Κληρικοί, τῷ ἔρωτι τῆς τιμῆς 

συμβουλεύουσι πρὸ ζωήν, καὶ κατέχουσι πρὸς σωτηρίαν».(Μετάφραση) «Κληρικοί, 

ἄνθρωπο ιποὺ δίδουν συμβουλὲς γιὰ τὴν ζωὴ καὶ ἐμποδίζου ντὴν σωτηρία, ἐξαἰτίας τῆς 

ἐπιδίωξής τους πρὸς τὸ ἀξίωμα»146. Ένας ιστορικός πειρασμός των Ιερών Κανόνων 

συνίσταται στο διαρκές και μόνιμα διαχρονικό γεγονός τού να μετουσιώνεται η 

οντολογία που εμπεριέχουν,.... οι Ιεροί Κανόνες πραγματοποιούν υποστατικά «ένα 

άλμα πέρα από την φθορά»147  μέσα στην Ιστορία, ενώ, εάν μετατραπούν σε “νόμους”, 

θα υφίστανται και αυτοί την ίδια «φθορά», στην οποία υπόκεινται οι πολιτειακοί νόμοι, 

μία «φθορά» που όντως χαρακτηρίζει τους ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενους 

νόμους, τους έχοντες ανάγκη διαρκούς, ατελεύτητης και ατελέσφορης τροποποίησης 

και επικαιροποίησης στις διάφορες πολιτειακές έννομες τάξεις ανά την Οικουμένη. Για 

αυτό και παραμένει πάντοτε επίκαιρος ο αποστολικός λόγος: «[…] ἔρεις καὶ μάχας 

νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖ ςκαὶ μάταιοι»148. Έτσι, σύμφωνα με αυτήν την 

αποστολική προτροπή, οι Ιεροί Κανόνες καλούνται να παραμείνουν μακριά από αυτήν 

την «μάταια φθορά»… 

Συμπερασματικά149, λοιπόν, προκύπτει αβίαστα ότι οι Ιεροί Κανόνες: δεν είναι 

νόμοι, όπως αυτοί ορίζονται από τον πολιτειακό νομοθέτη, αλλά οδηγοί και 

δρομοδείκτες, υποδεικνύοντες το Ορθό και δεν αποβλέπουν στην ανταποδοτική 

τιμωρία των αστοχούντων στην πορεία αυτή, αλλά αποσκοπούν στην πρόσληψη και 

                                                
142Ιω. 1, 17. 
143Αποκ. 21, 5: «οὗτοιοἱ λόγοι πιστοὶκαὶἀληθινοίεἰσι». 
144Ιω. 14, 6 
145http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas. 
146Κανόνας 57/Καρθαγένης. Πβ. Μθ 23, 14· Λκ 11, 51-52.  
147Οδ. Ελύτης, Μαρία Νεφέλη (Οι ποιητές), Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 1999. 
148Τίτ. 3, 9. 
149Ἀρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμᾶς,σ.77 

http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas
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θεραπεία τους, και στην επαναγωγή προς την αρχετυπική κοινωνία με τον Τριαδικό 

Θεό-Δημιουργό τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

4. Λειτουργική  Προσέγγιση 

Η Εκκλησία έχει δική της Μέθοδο που γιατρεύει, θεώνει και σώζει τους 

ανθρώπους με τα μυστήρια και τιςάγιες αρετές,γράφει ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο 

Φιλόσοφος του Αγίου Πνεύματος, για Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος150: "Τα Μυστήρια έχουν μια Μορφή. Το κάθε τέτοιο ιαματικό και σωστικό 

Μυστήριο έχει μία και μοναδική δομή. Με έναν και μοναδικό τρόπο γίνεται το 

Βάπτισμα, η Εξομολόγηση, η Χειροτονία της Ιερωσύνης, το Χρίσμα, το Ευχέλαιο, η 

Μοναχική Κουρά, η Θεία Λειτουργία, η Κηδεία, κ.α.".   Για τα μεγάλα μυστήρια, λόγω 

σοβαρότητας τους, επανειλημμένα έχει ασχοληθεί η Εκκλησία, σε επίπεδο 

Οικουμενικών Συνόδων και έχει ορίσει τη Διαδικασία της Εκτέλεσης τους με Κανόνες 

και Όρους σχετικούς, που έχει εκδώσει. Τα Λειτουργήματα λοιπόν μέσα στο Ναό 

ορίζονται από Ιερούς Κανόνες Αυστηρότατης Ακριβείας. Όλοι γενικά οι κληρικοί 

ονομάζονται Κανονικοί. Το ίδιο και οι μοναχοί και οι μοναχές, επειδή η ιδιότητα τους 

την απόχτησαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες και η ζωή 

τους περνάει πάλι σύμφωνα με την παράδοση που όρισαν οι Ιεροί Κανόνες.     

Οι Ιεροί Κανόνες, κατά τον Άγιο Ιουστίνο, είναι μέρος της Καινής Διαθήκης κι 

έχουν την ίδια Αξία με τις Εντολές του Χριστού, όπως ορίζεται στα κείμενα του 

Πηδαλίου,επειδή και οι Συνοδικοί αυτοί Κανόνες – Εντολές είναι του Αγίου 

Πνεύματος. «Έδοξε Τω Αγίω Πνεύματι και ημίν», γράφουν οι άγιοι Πατέρες, όταν 

όριζαν τους Κανόνες. Οι Ιεροί κανόνες ρυθμίζουν την τάξη στο χώρο της Εκκλησίας. 

Στην ερμηνεία του ΛΑ΄ Αποστολικού Κανόνος, στο Πηδάλιο, διαβάζουμε: «Τάξις 

συνέχει και τα ουράνια, και τα επίγεια»`κατά τον ΘεολόγονΓρηγόριον: «Πρέπει 

λοιπόν η ευταξία, και πανταχού μεν να φυλάττηται ως συνεκτική και συστική, μάλιστα δε 

εις τους εκκλησιαστικούς, οι οποίοι έχουν χρέος να γνωρίζουσιν ο καθείς τα ιδικά των 

μέτρα, και τα όρια της οικείας τάξεως να μην υπερβαίνουσιν.». 

Ο άγιος Ιουστίνος151 επισημαίνει ότι: "όποιος έχει μελετήσει τα Κείμενα της 

Ακολουθίας του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος και είναι γνώστης των Ιερών Κανόνων, 

θα διαπιστώσει, πως η Ακολουθία αυτή είναι η Έκφραση των Ιερών Κανόνων που 

αναφέρονται στο Μοναχισμό κι όσα ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες, περιέχονται στα κείμενα 

Αυτής της Ακολουθίας". "Δύο είναι τα πιο μεγαλειώδη κείμενα μέσα στο Ευχολόγιο της 

Εκκλησίας: α) το Σύμβολο της Πίστεως και β) η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος.  

Το πρώτο κείμενο του Συμβόλου της Πίστεως, περιέχει τα Υψηλότατα 

Μυστήρια της Θεολογίας της Αγίας Τριάδος και Ενανθρώπισης, της Εκκλησίας και της 

                                                
150Ιουστίνος Πόποβιτς, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, από τις  Γραπτές 

Σημειώσεις, του Παραρτήματος της Πτυχιακής, "Το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα.." του Νικολάου 

Τσολούφη, με Υπεύθυνο Καθηγητή τον ΝικόλαονΚόϊον.  
151Ιουστίνος Πόποβιτς, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος. 
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Ανάστασης152. Η ερμηνευτική153 σπουδή του Συμβόλου της Πίστης, το οποίο 

τοποθετείται στο κέντρο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας, αποτελεί τον πλέον 

ευχερή συνάμα και λυσιτελή τρόπο για την προσέγγιση της ορθόδοξης δογματικής 

διδασκαλίας. Η προσέγγιση και η ανάλυση του Συμβόλου της Πίστεως μέσα από την 

πλούσια υμνολογική και λειτουργική παράδοση και όχι αυτόνομα και αποκομμένα από 

την εν γένει λατρευτική ζωή της Εκκλησίας προβάλλει ως η πλέον ενδεδειγμένη 

πορεία, για την ανάδειξη της σημασίας, του περιεχομένου αλλά και της ερμηνευτικής 

προσέγγισης των δογμάτων της Εκκλησίας κατά τρόπο κατανοητό και από τον 

σύγχρονο άνθρωπο. Τα δόγματα154 δεν είναι κάποιες αφηρημένες και διανοητικές 

συλλήψεις αλλά εκκλησιαστικά γεγονότα και καρποί ζωής που πηγάζουν από την 

εμπειρία της Εκκλησίας, καθώς συναντά και βιώνει τον Τριαδικό Θεό που 

αποκαλύπτεται μέσα στην κτίση και στην ιστορία. Το εκκλησιολογικό αυτό υπόβαθρο 

των δογμάτων φανερώνει και το γεγονός ότι τα δόγματα εκφράζουν την ταυτότητα της 

Εκκλησίας ως έναν τρόπο σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό, τους άλλους ανθρώπους 

και τον κόσμο ολόκληρο.  

Το δεύτερο κείμενο της Ακολουθίας του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος 

περιέχει είκοσι (20) περίπου Πνευματικά Μυστήρια, τελείως Ακατανόητα για τον 

άνθρωπο τον έξω της Εκκλησίας που γνωρίζει τη Φιλοσοφία, τις Επιστήμες και την 

Πολιτική, επειδή τα πνευματικά αυτά μυστήρια είναι εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για 

όσους τον αγαπούν και «επί καρδίαν ουκ ανέβη» ανθρώπου σαρκικού και αδιάφορου. 

Τέτοια Μυστήρια της Κουράς είναι: η προσαγωγή, η συνεργία, η αναδοχή, το δεύτερο 

Βάπτισμα, η υιοθεσία. η παρθενία, η αποταγή, η αφιέρωση, η συνεργούσα χάρις, η 

καθαρή εξομολόγηση, και άλλα155.  

Το Μοναχικό156 Σχήμα είναι ένα και μοναδικό και ένας και μοναδικός είναι ο 

τρόπος που γίνεται κανείς Μοναχός, κατά τη μέθοδο της Εκκλησίας. «Μοναχική κουρά 

καλείται η κανονική τελετή και πράξις, διά της οποίας ο επιθυμών την πρόσκτησιν της 

μοναχικής ιδιότητος και την περιβολήν του Μοναχικού Σχήματος, κεκτημένος τα προς 

τούτο νόμιμα και κανονικά προσόντα, προσέρχεται και δίδει ενώπιον του αρμοδίου 

κανονικώς και νομίμως προσώπου πανηγυρικώς και κατά την εν τω Μ. Ευχολογίω 

οριζομένην ιεράν ακολουθίαν την αμετάτρεπτον υπόσχεσιν της καθ’ άπαντα τον βίον 

εγκαρτερήσεως εν τη ασκήσει και την ιεράν της μοναχικής επαγγελίας διαβεβαίωσιν, 

κειρομένης δε δια σταυροειδούς αποκάρσεως της κόμης αυτού κατατάσσεται τυπικώς και 

                                                
152ο.π. .. 
153Σταύρου ΓιαγκάζογλουΕπικ. Καθηγητή Δογματικής, Η δογματική ως ερμηνευτική διαδικασία -Οι 

θεολογικές προϋποθέσεις για την ερμηνεία του νοήματος της πίστεως, Μικρή εισαγωγή στο μάθημα 

Δογματική Β, σ.σ. 4  
154Σταύρου ΓιαγκάζογλουΕπικ. Καθηγητή Δογματικής, Η δογματική ως ερμηνευτική διαδικασία -Οι 

θεολογικές προϋποθέσεις για την ερμηνεία του νοήματος της πίστεως, Μικρή εισαγωγή στο μάθημα 

Δογματική Β, σ.σ. 4  
155Ιουστίνος Πόποβιτς, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, Γραπτές Σημειώσεις. 
156Π. Παναγιωτάκου, Σύστημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού. τ.Δ΄ Το 

δίκαιον των μοναχών, σελ. 49. 
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επισήμως εις τας τάξεις της Μοναχικής Αδελφότητος, γινόμενος μόνιμον και κανονικόν 

μέλος αυτής»157.  

Σήμερα υπάρχουν στο Ευχολόγιο τρεις Κουρές Μοναχικές: η Ρασοευχή, το 

Μικρό Σχήμα και το Μεγάλο Σχήμα. Στο «Πηδάλιο», στις υποσημειώσεις του ΜΓ΄ 

Κανόνος της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου, "Ἐξὸν ὑπάρχει Χριστιανῷ, τὸν ἀσκητικὸν 

ἑλέσθαι βίον, καί, τὴν πολυτάραχον ζάλην τῶν βιωτικῶν πραγμάτων ἀποθέμενον, ἐν 

μοναστηρίῳ εἰσιέναι, καὶ κατὰ τὸ μοναχικὸν σχῆμα ἀποκαρῆναι, κἂν ἐν οἱῳδήποτε 

πταίσματι ἁλῷ. Ὁ γὰρΣωτὴρ ἡμῶν Θεὸς ἔφη· Τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. 

Ὡς οὖν τῆς μοναχικῆς πολιτείας, τὴν ἐν μετανοίᾳ στηλογραφούσης ζωὴ νἡμῖν, τῷ 

γνησίως ταύτῃ προστιθεμένῳ, συνευδοκοῦμεν· καὶ οὐδεὶς αὐτὸν παρεμποδίσει τρόπος 

πρὸς τὴν του οἰκείου σκοποῦ ἀποπλήρωσιν.", πληροφορούμαστε πολλά και σημαντικά 

πράγματα για το Σχήμα. Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στη διαθήκη του γράφει, πως 

το μοναχικό Σχήμα είναι ένα, αυτό του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος και πως δεν πρέπει 

να δώσει κανείς πρώτα το μικρό και ύστερα το Μεγάλο Σχήμα. Και ο άγιος Γρηγόριος ο 

Παλαμάς, γράφει στις υποσημειώσεις αυτές, βεβαιώνει πως ένα είναι το μοναχικό 

Σχήμα, αυτό του Μεγαλόσχημου και μικρό Σχήμα οι Πατέρες δεν γνωρίζουν.  

Τα κείμενα του Πηδαλίου είναι τα εξής: κατά τον Βαλσαμώνα"158, «κυρίως 

απόκαρσις είναι η του μεγάλου αγγελικού σχήματος περιβολή». Ο άγιος Θεόδωρος ο 

Στουδίτης το γράφει εις την διαθήκην του,«δεν θέλεις δώσει τινός εκείνο, όπου λέγουσι 

μικρόν σχήμα, έπειτα το μέγα, δια τι το σχήμα ένα είναι, ώσπερ το Βάπτισμα, καθώς οι 

Άγιοι Πατερες το εμεταχειρίσθηκαν». Και ο θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την 

επιστολήν προς τον Παύλον ιερομόναχον λέγει, «τούτο είναι το μέγα και μοναχικόν 

σχήμα. Μικρόν δε σχήμα των μοναχών οι Πατέρες δεν ηξεύρουσιν, αλλά μερικοί από 

τους μεταγενέστερους εφάνηκαν μεν, ότι τα εμοίρασαν εις δύο, με το να κάμνουσιν όμως 

τας αυτάς ερωταποκρίσεις και υποσχέσεις τόσον εις το μικρόν, όσον και εις το μέγα, 

πάλιν ένα σχήμα το αποκαθιστώσι». Και ο Θεσσαλονίκης Συμεών159 λέγει, «ότι καθώς 

το Βάπτισμα είναι και μόνον, έτσι και το Σχήμα των Μοναχών. Το γαρ μικρόν σχήμα 

αρραβών και προοίμιον είναι του μεγάλου Σχήματος, και επεννοήθη από τινας 

υστερινούς πατέρες δια την ασθένειαν (ή την αμέλειαν) των ανθρώπων». Και το 

Ευχολόγιον δε και ο Βαλσαμών160, «το μικρόν σχήμα αρραβώνα ονομάζουσι του 

μεγάλου σχήματος». Ο Συμεών Θεσσαλονίκης λέγει: πως το Σχήμα είναι ένα, όπως και 

το Βάπτισμα, έχει μαρτυρία από την ίδια την Κουρά, επειδή εκεί γράφει: «δεύτερο 

Βάπτισμα λαμβάνεις σήμερον αδελφέ, τη περιουσία των του Φιλανθρώπου Θεού δωρεών 

και των αμαρτιών σου καθαίρει…». Στο μικρό σχήμα αυτή η φράση δεν αναφέρεται 

καθώς και πολλά κείμενα είναι διαφορετικά από εκείνα της Ακολουθίας του 

Μεγαλόσχημου. Φανερό είναι ότι με το μικρό σχήμα δεν παίρνει κανείς τον 

                                                
157Π. Παναγιωτάκου, Σύστημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού. τ.Δ΄ Το 

δίκαιον των μοναχών, σελ. 49. 
158Ερμ. του β΄. της εν τη αγία Σοφία 
159Συμεών ο Θεσσαλονίκης,κεφ. κ΄ 
160Ερμην. του β΄ της εν τη αγία Σοφία 
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Ανακαινισμό της ψυχής με την ιδιαίτερη χάρη του β΄ Βαπτίσματος, που έχει το Μέγα 

και Αγγελικό Σχήμα. Ώστε είναι τελετές ατελείς της ρασοευχής και του μικρού 

σχήματος και ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και τις απαγόρευσε, «επειδή μη 

γνωρίζοντας κανείς πως με το μικρό σχήμα είναι ατελής μοναχός, μπορεί να πεθάνει 

στερημένος τη χάρη του β΄ Βαπτίσματος των Μεγαλόσχημων»161.  

Για την ατέλεια αυτή αναφέρει το Πηδάλιο στη συνέχεια των υποσημειώσεων 

που αναφέραμε: «δια τι καθώς ο αρραβών με τον γάμον συγκρινόμενος είναι ατελής, 

έτσι και το μικρόν σχήμα όπου έχουν, με το να είναι αρραβών προς το μέγα, ως είπομεν, 

είναι και αυτό ατελές, και ακολούθως και αυτοί όπου το έχουν είναι ατελείς. Ας ιδούν δε 

τον Συμεών τον Θεσσαλονίκης (κεφ. τξ΄ όπου λέγει, ότι,« όσοι είναι ατελείς εις το σχήμα, 

πρέπει να τελειωθούν, ίνα μη αποθάνουν ατελείς, χωρίς της τελειοτάτης τελετής του 

σχήματος…. και ότι καθώς εκείνος όπου δεν βαπτισθεί, δεν είναι χριστιανός, έτσι κι 

εκείνος όπου δεν τελειωθεί εις το σχήμα, δεν είναι μοναχός». Ο άγιος Ιουστίνος, 

αναφέρει: Σημείωσε δε τούτο, ότι και ο Αθανάσιος ο εν Άθω, και ο όσιος και ομολογητής 

Δουναλέ παρά τω συναξαριστή (Δεκέμβριος ιζ' ) και άλλοι τινές, έλαβον πρώτον το 

μικρόν σχήμα, και έπειτα το μέγα, κατά διαφόρους καιρούς. Καλλίτερα όμως κι 

ακριβέστερα ποιούσιν εκείνοι, όπου άπαξ γίνονται μεγαλόσχημοι, διατί με την μίαν αυτήν 

και μόνην φορά, εν και μοναδικόνπραγματικώςαποδεικνύουσι το σχήμα των Μοναχών, 

όπερ η των αγίων παράδοσις βούλεται. Επισημαίνεται162 πως οι Ιεροί Κανόνες επάνω 

σ’ αυτό το θέμα πουθενά δεν αναφέρουν μικρό Σχήμα ή υποδιαιρέσεις του Σχήματος, 

αλλά καθαρά εννοούν ένα και μοναδικό Σχήμα. Εκείνο που αναφέρει ο Ιώβ ο 

αμαρτωλός, πως το μοναχικό Σχήμα προχωρεί από το μικρό Σχήμα της Ρασοευχής, στο 

μεσαίο μικρό Σχήμα και από εκεί στο Μεγάλο Αγγελικό, δηλαδή από την ατέλεια στην 

τελειότητα, αυτό είναι ένα συμπέρασμα δικό του προσπαθώντας πιθανώς να δώσει μια 

ερμηνεία στην ύπαρξη των τριών μοναχικών Ακολουθιών. Θα είναι δε μεγάλο λάθος 

να λέει κανείς «εγώ, επειδή δεν μπορώ να κάνω μεγάλη άσκηση, γι αυτό γίνομαι μοναχός 

με ρασοευχή». Ο Θεός από τον κάθε άνθρωπο ζητάει Άσκηση κατά την δύναμή του και 

το μέτρο του, όπως πολλές φορές το βεβαιώνει ο άγιος Βαρσανούφιος. Υπάρχουν 

κράσεις, διαφορετικοί χαρακτήρες, μέτρα δύναμης και αντοχής ποικίλα. Όλοι γίνονται 

μεγαλόσχημοι και ο Ηγούμενος οικονομεί την άσκηση του καθενός, ανάλογα με τα 

μέτρα του. Η μετάβαση από την ατέλεια στην τελειότητα της μοναχικής διαγωγής, δεν 

πρέπει να καθορίζεται από την διαφορετικά Σχήματα, αλλά ανήκει στην παιδαγωγική 

ικανότητα του γυμνάζοντος ηγουμένου.  

  

                                                
161ΌσιοςΙουστίνος , ο φιλόσοφος  του Αγίου Πνεύματος, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος 
162ο.π. 
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4.1 Η τελετή του Μυστηρίου της Κουράς 

Αρκετά χρήσιμο είναι να γραφεί εδώ η σειρά των νοημάτων της Κουράς163. 

Με τι αρχίζει η Κουρά, τι λέει και τι κάνει ο ιερέας, τι λέει  ο υποψήφιος μοναχός και 

ο Γέροντας του στη συνέχεια, και πως τελειώνει η όλη διαδικασία της Κουράς. 

Ψάλλεται ένας Κανόνας με εννέα Ωδές164. Περιέχει Νοήματα Μετανοίας και 

Αιτήσεις εκ μέρους του μοναχού. Θρηνεί σαν τον Άσωτο για τις αμαρτίες του και 

παρακαλεί τον Κύριο να τον δεχτεί στη λογική του ποίμνη, αφού τον συγχωρέσει. 

Παρακαλεί γι αυτό και στη Θεοτόκο να μεσιτεύσει στο Δεσπότη. Επίσης ο υποψήφιος 

παρακαλεί τον Κύριο να τον δυναμώσει να ζήσει τη μοναχική ζωή με συνέπεια και να 

αξιωθεί της σωτηρίας. Τα ίδια νοήματα περιέχουν και τα 4 προσόμοια που ακολουθούν 

καθώς και τα 11 των αντιφώνων της Λειτουργίας. Στο τέλος της τελετής της Κουράς  

διαπιστώνεται πως η Κουρά είναι ένα "Συμφωνητικό" που γίνεται μεταξύ του Θεού και 

του Μοναχού. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο θεός και ο υποψήφιος Μοναχός. Οι όροι 

του Συμφωνητικού ομολογούνται ξεκάθαρα. Αρμόδιος είναι ο Ιερεύς του Θεού,  

μάρτυρες που παρακολουθούν τη πράξη είναι οι Μοναχοί Πατέρες της Μονής και οι 

Αόρατοι Άγγελοι που καταγράφουν τις ομολογίες των όρων, όπως λέει στην Κουρά. Ο 

Ιερεύς επικυρώνει και κατακλείει την Κουρά με το Σφράγισμα, που είναι η Σφραγίδα 

του Χριστού. Ο Σταυρός ονομάζεται Ιερά Σφραγίς. Σφραγίδα ονομάζουν και οι 

Πατέρες το Σημείο του Σταυρού: «Όταν δεν μπορώ να σφραγίσω τον εαυτό μου με το 

δεξί μου χέρι, σφραγίζω με το σημείο του Τιμίου Σταυρού χρησιμοποιώντας το αριστερό 

μου», λέει ο μέγας Βαρσανούφιος. Στα ίδια κείμενα της Κουράς είναι γραμμένο για τη 

σφραγίδα του Σταυρού: «είτα σφραγίζει ο ιερεύς την κεφαλήν του κατηχούμενου τρεις 

φορές και μετά το κατασφραγίσαι, στραφείς κατά ανατολάς, λέγει»… Τελειώνει η τελετή 

της Κουράς με το Σφράγισμα. Κόβει ο ιερεύς τρίχες από το κεφάλι του μοναχού σε 

Σχήμα Σταυρού. Από την Πράξη αυτή έλαβε και το όνομα Κουρά η όλη Ακολουθία 

του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος. 

Η Κουρά αρχίζει με την Είσοδο του Ευαγγελίου της Θείας Λειτουργίας. Τότε 

αρχίζει ο ιερεύς τις ερωτήσεις και ο υποψήφιος απαντάει σχετικά. Εξετάζεται με 

ερωτήσεις ο υποψήφιος αν αυτοπροαιρέτως προσέρχεται και αναγγέλονται οι 

κυριότεροι όροι: 1ον μέχρι θανάτου υπακοή, 2ον διαμονή στη Μονή, 3ον παρθενία και 

άσκηση και υπομονή.  

Κατά την κατήχηση165τονίζει ο άγιος Ιουστίνος, πως Άγγελοι παρίστανται 

καταγράφοντας όσα ομολογεί και θα του τα ζητήσουν στην Δευτέρα Παρουσία κι 

εξηγεί λεπτομερειακά: τι είναι ο μοναχισμός και ποια είναι τα εξαρτήματα του και ο 

ζητούμενος σκοπός. ποιες αρετές πρέπει να επιδιώκει και τι να αποφεύγει. Τονίζεται η 

αξία του Γέροντα σαν φρουρού και ο βασικός ρόλος της Υπακοής σ’ αυτόν και ο 

                                                
163ΌσιοςΙουστίνος , ο φιλόσοφος  του Αγίου Πνεύματος, Το Μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος 
164https://www.imaik.gr/?p=6014 
165https://www.imaik.gr/?p=6014 

https://www.imaik.gr/?p=6014
https://www.imaik.gr/?p=6014
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κίνδυνος της Κολάσεως από την Παράβαση των Υποσχέσεων. Ύστερα από την 

ανάλυση ρωτάει ο Ιερεύς τον υποψήφιο αν τα δέχεται όλα αυτά. Ο Μοναχός 

επαναλαμβάνει σε κάθε ερώτηση την καλή ομολογία, πως δέχεται τους όρους που τον 

ρωτάει ο Ιερεύς. Μετά την καλή ομολογία του υποψηφίου, ο Ιερεύς στρέφεται προς το 

Θεό. Λέει στον Κύριο, πως ο υποψήφιος έδωσε τις υποσχέσεις του ενώπιον μαρτύρων 

και ομολόγησε την καλή ομολογία. Παρακαλεί το Θεό να δώσει τη χάρη του, τα 

ιδιαίτερα χαρίσματα των Μοναχών και την πνευματική πανοπλία. Ύστερα ο Ιερεύς 

λέει ως είναι παρών αοράτως ο Χριστός. Οι συμφωνίες έγιναν. Τρεις φορές ο Μοναχός 

από το χέρι του Χριστού παίρνει το ψαλίδι που θα επισφραγίσει με την κοπή των τριχών 

το συμφωνητικό, και το δίνει στον Ιερέα που το αφήνει τρεις φορές πάνω στο 

Ευαγγέλιο, για να το πάρει τρεις φορές ο υποψήφιος. Έτσι αυτοπροαιρέτως ο Μοναχός 

παίρνει το ψαλίδι από το χέρι του Χριστού (το Ευαγγέλιο) και το δίνει στον Ιερέα. Την 

τρίτη φορά ο Ιερέας δίνει το ψαλίδι στον Γέροντα, τον Ηγούμενο και ο Μοναχός από 

το χέρι του Ηγούμενου παίρνει το ψαλίδι. έτσι και ο Ανάδοχος Γέροντας 

αυτοπροαιρέτως δέχεται το ρόλο του Αναδόχου. Καμιά αμφιβολία πια δεν υπάρχει. Οι 

Συμφωνίες δόθηκαν, ομολογήθηκαν καθαρά. Τότε ο Ιερεύς σφραγίζει τις συμφωνίες 

με το κόψιμο των τριχών της κεφαλής σε σχήμα σταυρού. 

Ο Άγιος Ιουστίνος, περιγράφει ότι, ενώ ντύνεται ο Μοναχός τα ενδύματα και 

τα διακριτικά των υποτακτικών Μοναχών, οι Μοναχοί ψέλνουν και ερμηνεύουν το τι 

συμβολίζει το κάθε ένδυμα. Ο Ιερεύς δέεται του Θεού για τελευταία φορά, λέγοντας 

πως ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του και δεν μεταμελείται. Επειδή ο Μοναχός 

δέχτηκε τους όρους της συνθήκης, για αυτό παρακαλεί να χαριτώσει και να δεχτεί το 

Μοναχό κατά το έλεός του στην ποίμνη του. Διαβάζεται στη συνέχεια ο Απόστολος, 

που εξηγεί την πνευματική πανοπλία, Τα ενδύματα και τα διακριτικό σχήμαο αναλαβός, 

είναι ακριβώς αυτή η πνευματική πανοπλία που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Το 

Ευαγγέλιο που ακολουθεί μιλάει για την άρνηση των γονέων και των συγγενών που 

οφείλει να κάνει όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Μιλάει για την Αποταγή 

και την Υποταγή. Τελειώνει η τελετή της Κουράς με ένα ιδιόμελο που παροτρύνει τους 

παρόντες Μοναχούς να κατανοήσουν το Μυστήριο που έγινε με την Κουρά: Ο 

Πανάγαθος Πατέρας δέχτηκε τον Άσωτο Υιό και τον Έντυσε με την Πρώτη Δόξα, 

Θυσιάζοντας το καλοταϊσμένο μοσχάρι. 

 

4. 2  Τι είναι Μέγα Σχήμα; 
Ο Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου 

μίλησε την 11 Απριλίου 2021,  σε αποκλειστική συνέντευξη στην Πεμπτουσία για το 

μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος166, δηλαδή, της καρδιακής αυτο-

                                                
166Το μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος 

 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
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παράδοσης του μοναχού στον Γέροντά του και το πνευματικό εφόδιο στον πόλεμο κατά 

των πονηρών δυνάμεων. Αναφέρει τα εξής:  

"Μέσα στα Μυστήρια της Εκκλησίας είναι και η Ακολουθία του μεγάλου και 

Αγγελικού Σχήματος. Το Μυστήριον αυτό, η Ακολουθία αυτή, γίνεται στη Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή, όχι ότι απαγορεύεται σε άλλες περιόδους, αλλά εδώ στο Άγιον Όρος 

παρελάβαμε, ως επί το πλείστον κι η αγιότητα μας το είχε αυτό, το κρατούσε, μέσα στην 

κατανυκτικότητα αυτής της περιόδου, κάναμε μεγαλοσχήμους τη μεγάλη τεσσαρακοστή. 

Και μάλιστα  παρόλο που επιτρέπεται η ακολουθία αυτή να γίνει και στον Εσπερινό, - ως 

επί το πλείστον έξω οι επίσκοποι το κάνουν στην ακολουθία του Εσπερινού -, εμείς πάντα 

το θελαμε στη Λειτουργία. "Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι σπεῦσον· ..μὴ ὑπερίδῃς 

καρδίαν·...῞Ημαρτον Πάτερ, εἰ ςτὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν Σου" Και ακριβώς το 

Βατοπαιδινό Τυπικό προβλέπει την Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, 

γιατί είναι ένα Μυστήριο η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, "... ὅτι 

πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν...".  

"᾿Επλανήθη ὡς πρόβατον ἀπολωλός, ζήτησον τὸν δοῦλόν Σου, ὅτι τὰς ἐντολάς Σου οὐκ 

ἐπελαθόμην. Πρόβατόν εἰμι τῆςλογικῆς Σου ποίμνης...".  

Το Μέγα και Αγγελικόν Σχήμα λοιπόν είναι αυτό το οποίον φορούν οι Μοναχοί, 

όταν είναι στη Θεία Λειτουργία, ιδιαίτερα όταν κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων, 

όταν είναι μεγάλες εορτές. Εμείς εξάλλου εδώ βρήκαμε και Τυπικό, και, βρήκαμε μέσα 

στα χειρόγραφα του Τυπικού, ποιες μέρες πρέπει οπωσδήποτε οι Μοναχοί να βάζουν το 

Μέγα και Αγγελικό Σχήμα: τες μεγάλες εορτές, τες Θεομητορικές εορτές, τες Δεσποτικές 

εορτές, στες πανηγύρεις, όλη την Διακαινήσιμον εβδομάδα που κοινωνάμε οπωσδήποτε' 

είτε κοινωνά κανείς είτε δεν κοινωνά, πρέπει να φορά το Αγγελικό Σχήμα, τες Κυριακές 

κλπ…. 

Και θυμούμαι που ο Γέροντάς μου, ο οποίος ήταν απλός μοναχός, αλλά ήταν 

πολύ λειτουργικός άνθρωπος και του άρεσε πάντοτε αυτό το Μυστήριον, που είναι και το 

Κέντρον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η Βάσις. Βλέπετε σε ένα Μοναστήρι το πρώτο 

γεγονός που γίνεται είναι η Θεία Λειτουργία, δεν είναι κάτι άλλο. Γι αυτό πάντοτε ήθελε 

τες Κουρές να τις κάνουμε στην Θεία Λειτουργίαν, ακόμη κι αυτήν την ρασοευχήν, που 

κι αυτή η ρασοευχή είναι ένα Μυστήριον. Ήθελε πάντως στη Θεία Λειτουργία και γι αυτό 

τις κάναμε πάντοτε μετά την μικράν Είσοδο. Και θυμούμαι167 πάντοτε ο Γέροντας που 

έκλαιγε. Τον πιάσαμε σε μερικά video και μερικές κουρές, πόσο έκλαιγε. Κι όταν τον 

ρώτησα μια φορά: - Γέροντα, γιατί κλαίτε τόσον πολύ στην Κουρά; Ο Γέροντας 

Αναδεχόταν κι εγώ εδιάβαζα αυτούς που επρόκειτο να Καρούν και πολλές φορές τον 

έβλεπα τόσον κατανυκτικόν και τόσο δακρύρρων, που εδυσκολευόμουν κι εγώ να 

διαβάσω τες Ευχές. Μου έκανε πολύ κατανυκτική και πολύ έντονη αυτή η στιγμή του της 

Ακολουθίας του Μυστηρίου του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος. " εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος". 

 

                                                
167Το μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
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Ο Γέροντας Εφραίμ, καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου 

του Αγίου Όρους168, ερμηνεύει το Μυστήριο της Κουράς με ατομικές μαρτυρίες,της 

καρδιακής αυτο-παράδοσης του μοναχού στον Γέροντά του: "Και μάλιστα αυτό το 

οποίο πραγματικά μας ενθουσιάζει, είναι ότι η Εκκλησία μας η οποία έρχεται ως Μητέρα 

και δεν μας ωραιοποιεί τα πράγματα, Νίκο169 μου, δεν μας λέει: είναι πολύ καλά και μας 

λέει την Αλήθεια. Μπορεί να έρχεται αυτός εκεί γονατιστός, νάρθει να πάρει το Αγγελικό 

Σχήμα. Και παρόλο βλέπετε, οτι ο Μοναχός από Δόκιμος, όταν έρχεται και ζητά να γίνει 

Μοναχός, υπόσχεται εις τον Ηγούμενο. Ότι ξέρεις, του λέει ο Ηγούμενος: - παιδί μου 

ξέρεις τι θέλεις να γίνεις; - ξέρεις τι σημαίνει Μοναχισμός; θα κάνεις Υπακοή; και 

υπόσχεται. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα να γίνει επίσημος δόκιμος, όπως είναι η τάξις 

της Εκκλησίας, έρχεται εις την Σύναξιν του Προϊσταμένου. Τον καλεί ο Γέροντας, του 

μιλάει ενώπιον όλων των προϊσταμένων - εδώ είμαστε δέκα οι προϊστάμενοι κι ένας εγώ 

έντεκα, με την χάριν του Θεού- , και, ενώπιον αυτής της ομάδας που διοικούν την Μονήν 

εις τα Διοικητικά της Γεροντικής Συνάξεως, έρχεται και του λέει ο Γέροντας: - θέλεις να 

γίνεις Μοναχός; Θα κάνεις Υπακοήν και θα Ακολουθήσεις όλα τα εντάλματα που 

υπαγορεύει το Μοναχικόν Πολίτευμα; Και λέει: - Μάλιστα Γέροντα, με την ευχήν σας θα 

ακολουθήσω. Και αυτή η στιγμή είναι Υπόσχεση. Όμως δεν αρκείται η Εκκλησία μόνον 

σε αυτές τις Υποσχέσεις, τον παίρνει Ενώπιον ανθρώπων και Αγγέλων και Αγίων: " Ὁ 

πανοικτίρμων οὖν Θεὸςκαὶ πολυέλεος, ὁ τὰ ἄχραντα σπλάγχνα τῆς αὐτοῦ ἀνεξιχνιάστου 

ἀγαθότητος ὑπανοίγων παντὶ τῷ προσερχομένῳ αὐτῷ, πόθῳ καὶ ἀγάπῃ θερμῇ, ὁ εἰπών· 

ὅτι ἐπιλήσεται γυνὴ τὰ ἔκ γονα αὐτῆς, ἢ ἐγώ ἐπιλήσομαί σου· ὁ καὶ τὸν σὸν πόθον εἰδώς, 

καὶ τῇ προθέσει σου ἐπιβάλλων τὴν παρ᾿ ἑαυτοῦ δύναμιν πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν αὐτοῦ 

ἐντολῶν, ἐπιλάβοιτο, καὶ ἐπαγκαλίσαιτο, καὶ ὑπερασπίσαι σου, καὶγ ένοιτό σοι τεῖχος 

ὀχυρὸν ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ, πέτρα ὑπομονῆς, παρακλήσεως ἀφορμή, εὐτονίας 

χορηγός, εὐψυχίας πορισμός, ἀνδρείας συναγωνιστής, συγκοιταζόμενος, 

συνανιστάμενος, γλυκαίνων καὶ εὐφραίνων σου τὴν καρδίαν, τῇ παρακλήσει τοῦ ῾Αγίου 

αὐτοῦ Πνεύματος, ἀξιῶν σε καὶ τῆς μερίδος τῶν ἁγίων καὶ ὁσίων Πατέρων ἡμῶν 

᾿Αντωνίου, Εὐθυμίου, Σάββα καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς· και τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Ιωσήφ 

τοῦ ᾿Ησυχαστού' μεθ᾿ ὧν καὶ κληρονομήσεις τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐνΧριστῷ 

᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳἡμῶν. ῟ῼ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτοςκαὶ ἡ Βασιλείακαὶ ἡ δύναμις, σὺν τῷ 

Πατρὶ καὶ τῷ ῾Αγίῳ Πνεύματι". Είναι ενώπιον Χριστού! Είναι Παρών Αυτός Ούτος ο 

Χριστός! Το λέει η Ακολουθία κι η Παναγία μας! Και θέλει η Εκκλησία να διαδηλώσει 

στεντορεία τη φωνή, μέσα στην Θεία Λειτουργία, ότι Υπόσχεται να ακολουθήσει τον 

ΜοναχικόνΒίον! Κι όπως σας είπα το συγκλονιστικόν για μένα εις την Ακολουθίαν του 

Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος είναι ότι δεν μας ωραιοποιεί τίποτε και κανείς. 

Έρχεται και σου λέει:  "Τί προσῆλθες ἀδελφέ, προσπίπτων τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ, καὶ τῇ 

ἁγίᾳ Συνοδίᾳ ταύτῃ;". Δεν λέει ο υποψήφιος "θέλω", ή "προτιμώ", ή "αγαπώ", τον 

μοναχικόνβίον. Τι λέει: "Ποθῶν τὸν βίον τῆς ἀσκήσεως, τίμιε Πάτερ". Ποθών τον βίον 

της ασκήσεως. Δηλαδή δεν λέει "θέλω", δεν λέει "προτιμώ". Ποθώ! "Ποθεῖς 

ἀξιωθῆναιτοῦ ᾿ΑγγελικοῦΣχήματος, καὶ καταταγῆναι ἐν τῷ χορῷ τῶν 

                                                
168Το μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος, 11/04/2021. 
169ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΟΣ, Καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, 2021. 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
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Μοναζουσῶν;᾿Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, τίμιε Πάτερ. Ο ῾Ιερεύς: ῎Οντως 

καλὸν ἔργον καὶ μακάριον ἐξελέξω ἀλλ᾿ ἐὰν καὶ τελειώσῃς αὐτό· τὰ γὰρ καλὰ κόπῳ 

κτῶνται, καὶ πόνῳ κατορθοῦνται". Άρα λοιπόν, η Βάση της Εντάξεως του ανθρώπου εις 

την Αφιέρωσιν την Πνευματικήν και μάλιστα με όλο  το "Είναι" του κι όλη του τη ζωήν 

του, εφ όρου ζωής είναι ο Θείος Πόθος! "Ποθῶν τὸν βίον τῆς ἀσκήσεως, τίμιε Πάτερ", 

και υβρισθήναι και χλευασθήναι και "...καὶ γὰρ πεινάσαι ἔχεις, καὶ διψῆσαι, καὶ 

γυμνητεῦσαι, ὑβρισθῆναι τε καὶ χλευασθῆναι, ὀνειδισθῆναί τε καὶ διωχθῆναι, καὶ πολλοῖς 

περιαχθῆναι λυπηροῖς, οἷς ἡ κατὰ Θεὸν ζωὴ χαρακτηρίζεται...".  Και πολλοῖς 

περιαχθῆναι λυπηροῖς, οἷς ἡ κατὰ Θεὸν ζωὴ χαρακτηρίζεται… Δεν του λέει, ξέρεις θα 

παρεις την δόξαν, που οπωσδήποτε αν ένας Μοναχός είναι ακριβής εις τας υποσχέσεις 

που έδωσε, τότε οπωσδήποτε παίρνει την χάριν του Αγίου Πνεύματος και παίρνει τα 

χαρίσματα, ναι, όμως θα περάσει δια του Σταυρού, θα Βιώσει και θα Ψηλαφίσει την 

Στενήν και Τεθλιμμένην Οδόν την Άγουσα εις την Ζωήν! "Χαρᾷ οὗν χαῖρε, καὶ 

ἀγαλλιάσει ἀγαλλιῶ, ὅτι σήμερον ἐξελέξατό σε, καὶ διεχώρισε Κύριος ὁ Θεός, ἀπὸ τῆς ἐν 

κόσμῳ ζωῆς, κα ὶἔθετό σε, ὡς ἐν προσώπῳ αὐτοῦ, ἐν τῇ παραστάσει τῆς Μοναχικῆ 

ςτάξεως, ἐν τῇ στρατείᾳ τῆς ᾿Αγγελοειδοῦς ζωῆς, ἐν τῷ ὕψειτῆς οὐρανομιμήτου 

πολιτείας· Αὐτῷ ἀγγελικῶ ςλατρεύειν. Αὐτῷ ὁλοκλήρως δουλεύειν, τὰ ἄνω ζητεῖν· ἡμῶν 

γὰρ τὸ πολίτευμα, κατὰ τὸν ᾿Απόστολον, ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει".  

Ο Γέροντας Εφραίμ170 εξηγεί:ότι ο Ιερεύς ο οποίος κάνει την Κουράν πρέπει να είναι 

Μεγαλόσχημος, (παρακαλώ), δεν γίνεται, απαγορεύεται αν δεν είναι μεγαλόσχημος, δεν 

πρέπει να κάνει την Κουράν. Και ξέρετε ότι οι Επίσκοποι, οι οποίοι βέβαια, με την Θεού 

Χάρις μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αλλά εδώ στο Άγιον Όρος, - λέω κι αυτήν την 

λεπτομέρειαν, χωρίς να μειώνω την αρχιερατικήν χάριν κλπ-, εάν ο Αρχιερέας που 

ερχόταν εδώ και δεν ήτο Μεγαλόσχημος, δεν του επιτρεπόταν να κάνει Κουρά. Παρόλο 

που έξω είναι έγκυροι' δεν μπορείς να πεις τώρα ότι είναι άκυρες οι Κουρές που κάνουν 

οι Επίσκοποι που δεν είναι Μεγαλόσχημοι. Ενθυμούμαι όμως αυτό και το λέω σαν 

ιστορική λεπτομέρεια: Ήταν ο μακαρίτης ο Καισαρείας ο Βασίλειος από τα Ιεροσόλυμα, 

εις την πανήγυριν των Γερασιμαίων κι ήταν παρών κι ο πατήρ Γεράσιμος κι ήταν παρών 

προσκεκλημένος κι ο νυν Ηγούμενος του Αγίου Παύλου ο πατήρ Παρθένιος. Και τότε σ' 

αυτήν την πανήγυριν είχαν να κάνουν Μεγαλόσχημο, και, πηγαίνει ο πατήρ Γεράσιμος, 

εγώ δεν ήμουν εκεί αλλά, μου το είπε κάποιος που ήταν εκεί αυτόπτης μάρτυς), πηγαίνει 

στο Ιερόν Βήμα και λέει στον Άγιο Καισαρείας τον μακαριστόν τον Βασίλειον, - που τον 

εγνώρισα κι εγώ171 όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα-, και του λέει: σεβασμιώτατε είστε 

Μεγαλόσχημος; - Όχι δεν είμαι. Εμείς  είμαστε ρασοευχίτες στα Ιεροσόλυμα. Και, Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, να καθίσετε στο Ιερόν εσείς και θα κάνει την Κουράν ο άγιος 

Ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου. Και μου το είπεν αυτός που ήταν εκεί, που 

τόσο πολύ ο πατήρ Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, ο μέγας Υμνογράφος της μεγάλης του 

Χριστού Εκκλησίας, που εκρατούσαν αυτό το Εθιμοτυπικό, και λέει, ότι εφόσον δεν είναι 

                                                
170Το μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος 
171

Προσωπική μαρτυρία του ΓέροντοςΕφραίμΚαθηγουμενουΙεραςΜεγιστηςΜονηςΒατοπαιδιου,Το 

μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος,  
 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
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μεγαλόσχημος ο επίσκοπος, δεν θα κάνει την Κουρά. Δηλαδή στο Άγιον όρος ήταν, και 

μάλιστα μου είπε αυτός που μου μετέφερε αυτό το γεγονός, και τον ευχαριστώ, (που ήταν 

μια πείρα για μένα αυτό που άκουσα, αυτό το πράγμα), έλεγε μετά ο πατήρ Γεράσιμος, 

του είπα: γιατί δεν κάνει ο Επίσκοπος; λέει: - Μα αφού δεν έχει, πως θα το δώσει. Κάτι 

που δεν έχεις πως θα το δώσεις; Βέβαια αυτό είναι μια ιδιοτυπία η οποία λόγω ακριβείας 

των δεδομένων και των τελετουργικών, γίνεται στο Άγιον Όρος. Αλλά έξω στις επαρχίες 

που γίνονται, μπορεί ο αρχιερεύς να κάνει την κουράν του μεγάλου και αγγελικού 

σχήματος κι ας μην είναι μεγαλόσχημος. Αλλά εδώ οι Αγιορείτες μου έκανε εντύπωση 

πως κρατούσαν αυτό το πράγμα. Αυτό που έχεις, τότε μπορείς να το δώσεις. Κι αυτό το 

είπα, γιατί, για να πω ότι δεν γίνεται ένας Ιερεύς ή ένας μοναχός που είναι μόνο 

ρασοευχίτης και είναι ιερεύς να κάνει την κουρά; Πρέπει να είναι μεγαλόσχημος 

αδελφός, ο οποίος έχει το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα. " Ο ᾿Αδελφός ἡμῶν, λαμβάνει τὸ 

σουδάριοντοῦ μεγάλου καὶ ᾿Αγγελικοῦ Σχήματος, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, 

καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰ τοὺς αἰῶνας τῶ ναἰώνων. ᾿Αμήν. Εἴπωμεν 

καὶ ὑπὲρ αὐτῆς τό, Κύρι εἐλέησον". Έχομεν τον αρραβώνα και τον γάμο, προηγείται ο 

αρραβώνας και μετά είναι ο γάμος. Για αυτό ακριβώς και έρχεται ο μοναχός και γίνεται 

στη ρασοευχή δεν γίνεται, γιατί είναι δύο ευχές, και, αλλάζει το όνομα, γίνεται η Κουρά 

και του βάζει και κουκούλι ο Γέροντας. Και αυτό ακριβώς είναι μοναχισμός.  

 

Ο Γέροντας Εφραίμ, καθηγούμενος της ΙεράςΜεγίστηςΜονήςΒατοπαιδίου 

ενθυμείται:  “Και δεν θα ξεχάσω όταν για ένα διάστημα, νομίζω το ξέρεις, ότι μείναμε 

στη Μονή Κουτλουμουσίου, περίπου ενάμιση χρόνο, προτού να πάμε στη Νέα Σκήτη και 

μετά από τη Νέα Σκήτη, ήρθαμε στο Βατοπαίδι. .Ήμασταν δηλαδή από τους μοναχούς 

τους λίγους που  βγήκαμε με τον Γέροντα μας όμως, κι αυτό έχει σημασία, πήγαμε σε 

διάφορα ασκητικά κέντρα. Κι εκεί θυμάμαι είχε έναν μοναχό, το πατέρα Γεράσιμο, ο 

οποίος μου έλεγε, ότι κάποιος μοναχός τότε με τον πόλεμο του '40, στο Κουτλουμούσι, 

ήθελε να πάει να πολεμήσει, από έναν υπερβολικόν ζήλο, κι έλεγε, εγώ είμαι ρασοευχίτης, 

δεν είμαι μοναχός. Δεν του είπε ότι δεν θα πάει, αλλά του έλεγε σε διαφόρους. Αλλά ένας 

μοναχός ενάρετος, τι έκανε, πως τον προφύλλαξε αυτόν τον μοναχόν, του εμφανίζεται ο 

όσιος ο Αλύπιος ο Κιονίτης, σε έναν ενάρετον μοναχόν, και που δεν ήξερε ότι πρόκειται 

αυτός ο μοναχός να φύγει να βγάλει τα ράσα, για να πάει να πολεμήσει, και του λέει ο 

όσιος Αλύπιος: - πες τον τάδε ο οποίος ετοιμάζεται να βγάλει τα ράσα, γιατί πιστεύει ότι 

με τη ρασοευχή δεν είναι μοναχός, ότι είναι μοναχός με την ρασοευχή και δεν πρέπει να 

βγάλει τα ράσα να πάει να πολεμήσει. Και τότε πήγε και τον βρήκε, κι ενώ αυτός ο 

μοναχός δεν ήξερε για τους λογισμούς αυτού, που ετοιμαζόταν να πάει να πολεμήσει από 

μίαν υπερβολικήν φιλοπατρίαν, και, του είπε, έτσι κι έτσι, και τότε τόν σταμάτησε και δεν 

πήγε κι έζησε ως μοναχός. Δηλαδή το Άγιον Όρος172 κρατεί την ρασοευχή και δυστυχώς 

έξω δεν την πολυκρατούν οι αρχιερείς, αλλά είναι λάθος. Κι αυτό είναι αρραβώνας. Κι 

ότι, όταν έρχεται αυτός να τον κάνουμε ρασοευχή, και λέμε, Κύριε ο δούλος του Θεού, 

                                                
172Προσωπική μαρτυρία το ΓέροντοςΕφραίμ,ΚαθηγουμενουΙεραςΜεγιστηςΜονηςΒατοπαιδιου, Το 
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Νιρβάσιος ο μοναχός ας πούμε, Φίλιππος μοναχός, Κύριλλος μοναχός, είναι Κουρά. Γι 

αυτόν αρχίζει η επίσημη αφιέρωση, από την ώρα που γίνεται η ρασοευχή. Βέβαια η τέλεια 

αγιότης του μοναχού είναι η Μεγαλοσχημία. Γι αυτό κι είναι μεγάλο λάθος, βλέπετε οι 

Σλαβικές εκκλησίες, απ' ότι ξέρεις κι εσύ, κάνουν με ρασοευχή κάποιον μεγαλόσχημο, 

κάποιον που είναι 85 χρονών, 90 χρονών, εις τα τέλη του βίου, και τότε αποσύρετε δήθεν 

και δεν κάνει τίποτε. Μα τώρα αυτό είναι λάθος μεγάλο, διότι αφού το λέει η Ακολουθία 

του μεγάλου σχήματος: και τώρα αρχίζουνε οι μειζονες αγώνες. Τι μείζονες αγώνες σε 

έναν που είναι 85 και 90 χρονών. Είναι λάθος μεγάλο. Το μεγάλο σχήμα, κάποιος 

αδελφός που θα τον κάνουν μεγαλόσχημο τώρα την Τεσσαρακοστή, μού λεγε, ξέρεις 

Γέροντα, μήπως είμαι ανάξιος να γίνω μεγαλόσχημος; Και του λέω, παιδί η 

μεγαλοσχημία δεν είναι ιεροσύνη κατ' αρχήν, να υπάρχουν δηλαδή σαν προϋπόθεση τα 

πονήματα κλπ, εδώ πέρα το μέγα σχήμα είναι η επίσημη Αρχή της Μετανοίας.  

Στη συνέχεια  ερμηνεύει το μέγα και αγγελικό σχήμα ως το πνευματικό εφόδιο 

στον πόλεμο κατά των πονηρών δυνάμεωνΚαι ακριβώς τι είναι το Μέγα Σχήμα, ο 

Μεγαλόσχημος τι επιτυγχάνει, και τι παίρνει; Παίρνει τα όπλα προς καθαίρεσιν των 

δαιμονικών οχυρωμάτων "... όν προσεκαλέσω εἰ ςτὸν πνευματικόν σου νυμφῶνα, καὶ 

καταξίωσον αὐτόν εἶναί σου ὁσίαν δούλον. Σόφισον αὐτόν, καὶ ἐπίχεε αὐτώ τὴν παρὰ 

τοῦ ἡγεμονικοῦ σου Πνεύματος χάριν καὶ ύνεσιν....". Το ότι έρχεται ένας Μοναχός εδώ, 

έρχεται από αμαρτωλός να γίνει δίκαιος κι έτσι είναι. Αλλά μέχρι να γίνει δίκαιος έχει 

πολλά εμπόδια, έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλούς πειρασμούς και πρωτίστως είναι η 

παρουσία των δαιμόνων. "...Ενίσχυσον αὐτόν εἰς τὸν κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ πόλεμον· 

τὰς ἐκτῆςσαρκὸςἐπαναστάσεις, τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου κατάβαλε...". Και χρειάζεται ο 

άνθρωπος που είναι σταθερός να γίνει μεγαλόσχημος, για να μπορέσει με αυτήν την 

ιδιότητα, να ελκύσει την χάριν του Θεού, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον 

διάβολον και τα τάγματα του, αλλά να αντιμετωπίσει και τον παλαιό άνθρωπο. "Δὸς αὐτῇ 

εὐαρεστεῖν Σοι εἰς αἴνεσιν καὶ δοξολογίαν ἀδιάλειπτον, εἰς ὕμνους εὐκαίρους, εἰς εὐχὰ 

ςεὐπροσδέκτους, εἰς βουλὴν ὀρθήν, εἰς καρδίαν ταπεινήν, εἰς πρᾶξιν ζωῆς καὶ πραότητος 

καὶ ἀληθείας. Καταξίωσον αὐτόν εὐαρεστεῖν σοι ἐνπραότητι, ἐν ἀγάπῃ, ἐν τελειότητι, ἐν 

ἐπιστήμῃ, ἐν ἀνδρείᾳ, καὶ προσφέρειν Σοι ὕμνους, καὶ δοξολογίας, καὶ εὐχὰς εἰς 

ὀσμὴνεὐωδίας. Τελείωσον αὐτού τὴν ζωὴν ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, ἵνα, ἀδιάστατον 

καὶ ἀκηλίδωτον τὴν εἰ ςΣὲ ἔχουσα ἕνωσιν, καταξιωθῇ τῆς ἐπουρανίου σου Βασιλείας".  

 

Ο Γέροντας Εφραίμ173, νοηματοδοτεί με ζωντανές προσωπικές μαρτυρίες το 

ανεξάλειπτον του μυστηρίου της Κουράς, και λέγοντας: "Κι ενθυμούμαι τον παπά 

Εφραίμ, ήμουν λαϊκός τότε , και πήγα και με φιλοξένησε μια εβδομάδα στο κελί του, εις 

τα Κατονάκια, και έτσι συζητούσαμε για μερικούς οι οποίοι  λένε δεν υπάρχει διάβολος, 

- ξέρετε υπάρχει και στην Ευρώπη, οι δυτικοί άνθρωποι, δεν υπάρχει διάβολος, είναι 

ιδέα, υπάρχει το αφηρημένο κακό -. Δεν είναι έτσι. Κι έλεγε ο παπαΕφραίμ θυμάμαι, ας 

έρθει κάποιος εδώ στα Κατουνάκια να κάτσει μια βδομάδα και να δούμε αν υπάρχει 

διάβολος ή δεν υπάρχει. Και τότε όντως κι εγώ που έκατσα εκεί, άρχισα κι είχα επιθέσεις 

                                                
173Προσωπική μαρτυρία του ΓέροντοςΕφραίμ,ΚαθηγουμενουΙεραςΜεγιστηςΜονηςΒατοπαιδιου, Το 
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του διαβόλου. Θέλω να πω ότι ο διάβολος είναι παρών και ο πνευματικός άνθρωπος ο 

οποίος αφιερώνεται, δεν φοβάται το διάβολο, δεν φοβάται τους πειρασμούς, αλλά τους 

υπολογίζει. Διότι ακριβώς και ξέρει και ψηλαφεί, ότι όντως η χάρις του Θεού που παίρνει 

από την μεγαλοσχημία θα τον βοηθήσει. Αλλά περισσότερον τι θα τον βοηθήσει, Νίκο; 

Θα τον βοηθήσει αυτή η παράδοση του εαυτού του δια της Κουράς, εις το Γέροντα. 

"Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗε ὐλογητὸς εἶ, 

σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων". Ο άγιος παπά Εφραίμ μου έλεγε: ότι του έλεγε ο άγιος Αββακούμ ο 

Ησυχαστής ότι αυτά που βιώνεις τώρα που σε εδίδαξα εσένα, κάποιος όταν βάλει πείσμα 

και θυσιάσει κόπον πνευματικόν, μπορεί να τα βρει, αλλά χωρίς Γέροντα, θα τα χάσει. 

Δεν μπορεί να τα κρατήσει και να τα αυξήσει. Άρα λοιπόν η αφιέρωση του Μοναχού, 

είναι ότι Εγκολπώνεται την Σκέπην και την Ευχή του Γέροντος. Στο βιβλίο "Μυσταγωγία 

Προσευχής κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό"174 στο παράρτημα του, "σχόλια 

εις την εσωτερική προσευχητική ζωή του Γέροντος Ιωσήφ", φαίνεται εκεί η μετάνοια του 

Γέροντος Ιωσήφ, φαίνεται ο πόθος του για τον Θεόν, φαίνεται η χάρις που είχεν, λόγω 

της αφιερώσεως, και, πόσον έλεγε αυτό το πράγμα, μου έλεγε πολλές φορές και το γράφω 

εκεί: παιδί μου, όλες οι ασκήσεις των Μοναχών είναι πολύ καλές, αλλά το μυστικό της 

επιτυχίας του Μοναχού είναι ένα, που δυστυχώς ολίγοι το πιάνουν, το ακούνε είναι η 

ολική και καρδιακή αφιέρωση στο Γέροντα, με όλο  το Είναι του αφιερώνεται στο 

φρόνημα του Γέροντος. Φρονηματική Υπακοή. Και τότε ακριβώς αυτή η φρονηματική 

υπακοή δίνει την μεγάλην χάριν του ανθρώπου, και, τότε ωφελούν και τα κομποσχοίνια 

και τότε ακριβώς έρχεται αυτό που έλεγε κι ο παπά Εφραίμ: "η Υπακοή φέρνει την 

Προσευχή κι όχι η Προσευχή την Υπακοή". Ακριβώς  γι αυτό και ο παπά Εφραίμ έδινε 

μεγάλη σημασία στην ανάπαυση του Γέροντος διότι αυτή είναι και η θέση όλων των 

αγίων πατέρων, δεν είναι ότι το είπε ο παπά Εφραίμ μόνον. Και μάλιστα, όσον μια φορά 

ήμουν στο κελί του εκεί και μιλούσαμε για έναν μοναχό που έφυγε από το μοναστήρι του. 

Και του έλεγαν: «ξέρεις αυτός δεν πάει καλά»,  και δεν θα μου φύγει Νίκο μου, αυτό που 

έλεγε ο άγιος παπά Εφραίμ:  «τι περίμενες παιδί μου, αφού δεν ανέπαυσε Γέροντα, τι 

περιμένεις απ' αυτόν;» και το τόνιζε. Άρα λοιπόν μέσα στην Κουρά αυτό, οφείλει ο 

μοναχός να αναπαύσει τον Γέροντα, γι αυτό ακριβώς κι η υπακοή:  "᾿Ερώτησις: Σώζεις 

μέχρι θανάτου τὴ νὑπακοὴν τῇ Προεστώσῃ καὶ πάσῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφότητι; 

Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ". Ακριβώς η υπακοή είναι έως 

θανάτου. Κι έρχεται, (γιατί το κάνουμε αυτό), έρχεται ο υποτακτικός ο οποίος γίνεται 

μεγαλόσχημος και μιμείται τον Χριστόν Απόλυτα! Διότι ακριβώς ο Χριστός τι έκανε; Εις 

την ζωήν αυτήν που ήτο ως Άνθρωπος, Τέλειος Θεός και Τέλειος Άνθρωπος και το 

τονίζω αυτό, διότι μερικοί το συγχέουν. και το λέω πολλές φορές, και το τονίζω 100% 

Θεός και 100% ως άνθρωπος, κι έρχεται και του παρουσιάζει το ρόλο μετανοούντος. 

"Ερώτησις: ᾿Αποτάσσῃ τῷ κόσμῳ, καὶ τοῖ ἐν τῷ κόσμῳ, κατὰ τὴν ἐντολήν τοῦ Κυρίου; 

᾿Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ. ᾿Ερώτησις: Παραμένεις τῷ 

Μοναστηρίῳ καὶ τῇ ἀσκήσει, ἕως ἐσχάτης σου ἀναπνοῆς; Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ 

συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ". Υπήκοος μέχρι θανάτου. "᾿Ερώτησις: Σώζεις μέχρι 

                                                
174Ο.π.  
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θανάτου τὴν ὑπακοὴν τῇ Προεστώτῃ καὶ πάσῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφότητι; Απόκρισις: 

Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ". Και όχι μόνον υπήκοος, ήρθε και μας είπε: 

"ουκ ήλθον ίνα ποιώ το θέλημα το εμόν , ως άνθρωπος, αλλά το θέλημα του πέμψαντός 

μου Πατρός". Παρόλο που ο πατήρ Νικόλαος είπεν χτες: "ξέρεις το θέλημα των τριών 

Προσώπων είναι το ίδιο, ως Θεού, ως τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ως Άνθρωπος 

ο Χριστός Υπέταξε το Θέλημα του εις τον Θεόν Πατέρα! Και γιατί; Για να μας δείξει τον 

τρόπον της Θεραπείας. Γι αυτό το έκανε. Και μας έλεγε ο Γέροντας μας: ρε παιδιά, εάν 

ο Υιός του Θεού έκανε το Θέλημα Του θα ήταν αμαρτωλό; Κι όμως δεν το έκανε για να 

μας διδάξει το τρόπο της Πνευματικής Κούρας. Γι αυτόν είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλο 

γεγονός η Κουρά εις Μεγαλόσχημον και πραγματικά είναι μεγάλη η Χάρις που παίρνει 

και βλέπουμε Νίκο μου, ότι όντως, όπως λέει ο εφημέριος που κάνει την Κουρά, Δεύτερον 

Βάπτισμα λαμβάνεις σήμερον αδελφέ:  "Ὢ τῆς καινῆς κλήσεως! ὢ τῆς δωρεᾶς τοῦ 

μυστηρίου! Δεύτερον Βάπτισμα λαμβάνεις σήμερον ᾿Αδελφέ τῇ περιουσίᾳ τῶν οῦ 

φιλανθρώπου Θεοῦ δωρεῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν σου καθαίρῃ, καὶ υιός φωτὸς γίνη, καὶ 

αὐτὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν συγχαίρει μετὰ τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων αὐτοῦ ἐπί τῇ σῇ 

μετανοίᾳ...".  

Είναι ακριβώς Δεύτερο Βάπτισμα, συγχωρεί όλες τις Αμαρτίες και πραγματικά 

φαίνεται η Χάρις: "Χαρᾷ οὗν χαῖρε, καὶ ἀγαλλιάσει ἀγαλλιῶ, ὅτι σήμερο νἐξελέξατό σε, 

καὶ διεχώρισε Κύριος ὁ Θεός, ἀπὸ τῆς ἐν κόσμῳ ζωῆς, καὶ ἔθετό σε, ὡς ἐν προσώπῳ 

αὐτοῦ, ἐν τῇ παραστάσει τῆςΜοναχικῆς τάξεως, ἐν τῇ στρατείᾳ τῆς ᾿Αγγελοειδοῦς ζωῆς, 

ἐν τῷ ὕψειτῆς οὐρανομιμήτου πολιτείας· Αὐτῷ ἀγγελικῶς λατρεύειν. Αὐτῷ ὁλοκλήρως 

δουλεύειν, τὰ ἄνω ζητεῖν· ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα, κατὰ τὸν ᾿Απόστολον, ἐν οὐρανοῖς 

ὑπάρχει". Οντολογική Ανακαίνιση πράγματι. Κι εγώ175 δεν σου αποκρύπτω, διότι όταν 

εδώ κάνουμε πολλές φορές σε μεγάλους, γιατί επιτρέπεται και γίνεται βάπτισμα, εδώ στο 

μοναστήρι μας και έχουμε και ειδικό βαπτιστήριο σε ένα παρεκκλήσιο, που βαπτίζουν 

τους μεγάλους που θέλουν να βαπτιστούν, και δεν σου αποκρύπτω Νίκο176, ότι έρχονται 

μετά οι νεοφώτιστοι μετά όταν τους γίνει Βάπτισμα εδώ στο Συνοδικόν και παίρνουν 

κατά την αρχή του έτους την ευχή του Γέροντα, κτλ και ακριβώς αυτό το λάμπων 

πρόσωπον, το πεφωτισμένον πρόσωπον του νεοφωτίστου, ακριβώς βλέπω το ίδιον  

πρόσωπον μετά την Κουράν εις τον νεόκουρον, εις την μεγαλοσχημία.  

"Ἐπιγνῶμεν ᾿Αδελφοὶ τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν· τὸν γὰρ ἐκ τῆ ςἁμαρτίας πρὸς τὴν 

πατρικὴν ἑστία ἐπαναδραμόντα ῎Ασωτον Υἱόν, ὁ πανάγαθος Πατὴρ προϋπαντήσας 

ἀσπάζεται· καὶ πάλιν τῆς ἰδίας δόξης χαρίζεται τὰ γνωρίσματα, καὶ μυστικὴν τοῖς ἄνω 

ἐπιτελεῖ εὐφροσύνην, θύων τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν· ἵνα ἡμεῖς ἀξίως πολιτευσώμεθα, 

τοῦ τε θύσαντος φιλανθρώπου Πατρός, καὶ τοῦ ἐνδόξου θύματος, τοῦ Σωτῆρο ςτῶν ψυχῶ 

νἡμῶν"177. 

 

                                                
175ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου,  "ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΙ 

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ", Αποκλειστική Συνέντευξη στην Πεμπτουσία, 11 /4/ 2021. 

Το μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος 
176ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΟΣ, Καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, 2021.  
177Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
https://www.imaik.gr/?p=6014
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος είναι μεγαλόπνοο 

κείμενο, ολόκληρο δοσμένο από το Άγιο Πνεύμα έχει θεολογικό υπόβαθρο και μαζί με 

το Σύμβολο της Πίστεως, αποτελούν το ζεύγος με τις Θεόγραπτες πλάκες της 

Θεολογίας και των Μυστηρίων της Θέωσης. Ο Μοναχός είναι εικόνα του Χριστού. 

Όπως ο Ιησούς έγινε υπήκοος έως αυτοθυσίας, το ίδιο και ο Μοναχός υπόσχεται να 

κάνει υπακοή στον Ανάδοχο Γέροντα του μέχρι θανάτου. 

Τα κείμενα της Ακολουθίας του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, εξηγούν 

στο Μοναχό όσα είναι απαραίτητα να γνωρίζει για τη Θέωση του και τη σωτηρία του 

και περικλείει Αποκαλυπτικά Μυστήρια και Συνοπτική Διδασκαλία, με τρόπο απλό και 

σαφή. Η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη με τις διακόσιες πυκνογραμμένες 

σελίδες της δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μια εκτενής ανάπτυξη των όσων περιέχει η 

Ακολουθία της Κουράς. 

Η Εκκλησία διδάσκει, με τις ευχές και τη τελετή που κάνει, το σκοπό κάθε 

ακολουθίας. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος. Στον Κανόνα, στις κατηχήσεις, στις ευχές και στην τελετή της κουράς και 

ενδύσεως του μοναχού φανερώνεται με λιτές φράσεις και λέξεις το περιεχόμενο και ο 

σκοπός της ορθόδοξης μοναχικής ζωής.Η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει κανείς Μοναχός, σύμφωνα με την 

υπερχιλιετή παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  

Ολόκληρη άλλωστε η Κουρά, αναφέρεται στον αγώνα του Μοναχού. 

Απαριθμούνται οι αρετές που πρέπει να αποκτήσει και οι κακίες που οφείλει να 

αποφύγει. Η πανοπλία του Θεού που ενδύεται και τα χαρίσματα που δέχεται, αυτό το 

σκοπό έχουν τελικά. Να κατορθώσει ο Μοναχός να απαλλαγεί από το παλαιό άνθρωπο 

και να ενδυθεί το νέο, να πετύχει την ανακαίνιση της ψυχής του.  

Η προσπάθεια του Μεγάλου Βασιλείου να προσανατολίσει τους μοναχούς ορθά 

και να οργανώσει γενικά τον μοναχισμό βρήκε τεράστια απήχηση, διότι το έργο αυτό 

ήταν βιβλικά θεμελιωμένο, είχε πρακτικό χαρακτήρα, δίδασκε μετριοπαθή ασκητικό 

βίο και παρουσίαζε θαυμάσια ισορροπία θεωρίας και πράξεως. Δια του μοναχικού 

συντάγματος ο Μέγας Βασίλειος αναδείχθηκε ο κατεξοχήν Νομοθέτης του μοναχικού 

βίου στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία178. 

Όταν οι Οικουμενικές Σύνοδοι  είχαν εκδώσει Κανόνες και η Εκκλησία όρισε 

την Ακολουθία του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος "τα αρχαία παρήλθον¨ και το 

Πνεύμα το Άγιο Ενεργεί και Κρίνει σύμφωνα με τους ορισμούς της Εκκλησίας, που εκ 

Πνεύματος Αγίου είχαν ειπωθεί. Στην εποχή μας λοιπόν, ο μόνος απλανής Οδηγός είναι 

                                                
178ΣΤΕΦΑΝΙΑ Γ.ΝΙΤΡΟΥ, Το μέγα και Αγγελικό Σχήμα ως δεύτερο βάπτισμα, Θεσσαλονικη 2008 
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η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος και όσα συγγράμματα 

ερμηνευτικά της Ακολουθίας αυτής, έχουμε ήδη αναφέρει. 

Οι Ιεροί Κανόνες179 αποτελούν βασικά κείμενα της όλης εκκλησιαστικής 

παράδοσης και θεωρούνται κριτήρια τόσο για τον έλεγχο της αυθεντικότητας κάθε 

νέας μορφής στην οργάνωση και την εκκλησιαστική τάξη όσο και για τη συστηματική 

καταγραφή τού Κανονικού Δικαίου της Εκκλησίας. Η κατοχύρωση όλων των ιερών 

κανόνων από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο του Τρούλλου (692) επιβεβαίωσε το 

ακατάλυτο κύρος του πνεύματος τους το οποίο λειτουργεί ως κριτήριο συνέχειας και 

ανανέωσης στην κανονική παράδοση της Εκκλησίας. Το γράμμα των ιερών κανόνων 

συνδέεται με τις ιστορικές συνθήκες της εποχής κατά την οποία θεσπίστηκαν οι 

κανόνες αυτοί, αλλά καταγράφουν το διαρκές είναι στο συνεχές γίγνεσθαι της 

εκκλησιαστικής παράδοσης. 

 

Οι ναμάτιοι180 Ιεροί Κανόνες αποβλέπουν από την μία μεριά στην πραγμάτωση της 

Εκκλησίας εσχατολογικά μέσα στην Ιστορία, για να προσλάβει Αυτή (Η Εκκλησία) 

τον άνθρωπο και σύνολη την Δημιουργία, και από την άλλη στην πλαισίωση του 

ανθρώπου όχι μόνον σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο 

εκκλησιοποίησης τού ιδίου και σύνολης της Δημιουργίας.  

Έτσι, καθίσταται σαφές ότι οι Εκκλησιακοί Κανόνες αποτελούν Ερμηνεία της 

Θεολογίας στην εμπειρική διάσταση της Εκκλησιαστικής ζωής και συνιστούν, σαν 

σύνολο, την δομημένη Εκκλησιολογία της Εκκλησίας, θεμελιώνουν δηλαδή μία 

Εκκλησιολογία, που σήμερα, στην εποχή μας, εποχή της Μετα-νεωτερικότητας με τα 

διαιωνιζόμενα εκκλησιο-κανονικά (Εκκλησία) και με τα μόλις ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ 

αναδυόμενα ανθρωπολογικά (άνθρωπος) προβλήματα, είναι το κατ’ εξοχήν ζητούμενο 

για την Εκκλησία.  

  

                                                
179«ΟἱἹεροὶ Κανόνες εἰσὶνεὕρημακαὶδῶρονΘεοῦ». (Ὁ ἄγνωστος συντάκτης τοῦ πρώτου “Προλόγου” 

τοῦ Συντάγματος εἰς 14 τίτλους [β΄ ἥμισυ-6ος αἰ.]). 
180Αρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Web-site: http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas 

http://uoa.academia.edu/GrigoriosPapathomas
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Το μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος 

 

 

Ο Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου μιλάει σε 

αποκλειστική συνέντευξη στην Πεμπτουσία για το μυστήριο του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος δηλαδή, της καρδιακής αυτο-παράδοσης του μοναχού στον Γέροντά του και το 

πνευματικό εφόδιο στον πόλεμο κατά των πονηρών δυνάμεων. 

 

 

 

 

Γέροντας Εφραίμ 

Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου 

"Το μέγα και αγγελικό σχήμα" 
 

 
Το μυστήριο του μεγάλου και αγγελικού σχήματος 

11 Απριλίου 2021 

Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου 

Θέμα: Αγιορείτικος Μοναχισμός 

 

 

Ο Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου μιλάει σε 

αποκλειστική συνέντευξη στην Πεμπτουσία για το μυστήριο του Μεγάλου και 

Αγγελικού Σχήματος δηλαδή, της καρδιακής αυτο-παράδοσης του μοναχού στον 

Γέροντά του και το πνευματικό εφόδιο στον πόλεμο κατά των πονηρών δυνάμεων. 

 

 

Γέροντας Εφραίμ 

Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου 

"Το μέγα και αγγελικο σχήμα" 

11 Απριλίου 2021 

 

 

 

https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/
https://www.pemptousia.gr/video/to-mistirio-tou-megalou-ke-angelikou-schimatos/?subject=agioritikos-monachismos
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Απομαγνητοφώνηση ( 26:58 ) 

Ψάλλεταιτο: "Ἀγκάλα ςπατρικάς, διανοῖξαί μοι σπεῦσον· ἀσώτως τὸν ἐμόν, κατηνάλωσα 

βίον· εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον, ἀφορῶ τῶν οἰκτιρμῶν σου Σωτήρ, νῦν πτωχεύουσαν, μὴ 

ὑπερίδῃς καρδίαν· Σοὶ γὰρ Κύριε, ἐν κατανύξει κραυγάζω. ῞Ημαρτον Πάτερ, εἰς τὸν 

οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν Σου". 

Γέροντας Εφραίμ: "Μέσα στα Μυστήρια της Εκκλησίας είναι και η Ακολουθία του 

μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος. Το Μυστήριον αυτο η Ακολουθία αυτή, γίνεται στη 

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όχι ότι απαγορεύεται σε άλλες περιόδους, αλλά εδώ στο 

Άγιον Όρος παρελάβαμε, ως επί το πλείστον κι η αγιότητα μας το είχε αυτό το 

κρατούσε, μέσα στην κατανυκτικότητα αυτής της περιόδου, κάναμε μεγαλοσχήμους 

τη μεγάλη τεσσαρακοστή. Και μάλιστα που παρόλο επιτρέπεται η ακολουθία αυτή να 

γίνει και στον Εσπερινό, - ως επί το πλείστον έξω οι επίσκοποι το κάνουν στην 

ακολουθία του Εσπερινού -, εμείς πάντα το θελαμε στη Λειτουργία. "...μὴ ὑπερίδῃς 

καρδίαν·"1:50 

Και ακριβώς το Βατοπαιδινό Τυπικό προβλέπει την Ακολουθία του Μεγάλου και 

Αγγελικού Σχήματος, είναι ένα Μυστήριο η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού 

Σχήματος, "...ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς 

ὑμῶν...".  "᾿Επλανήθην ὡ ςπρόβατον ἀπολωλός, ζήτησον τὸν δοῦλόν Σου, ὅτι τὰς 

ἐντολάς Σου οὐκ ἐπελαθόμην. Πρόβατόν εἰμι τῆς λογικῆς Σου ποίμνης...". 2:22 

Γέροντας Εφραίμ:"Το Μέγα και Αγγελικόν Σχήμα λοιπόν είναι αυτό το οποίον φορούν 

οι Μοναχοί, όταν είναι στη Θεία Λειτουργία, ιδιαίτερα όταν κοινωνούν των Αχράντων 

Μυστηρίων, όταν είναι μεγάλες εορτές. Εμείς εξάλλου εδώ βρήκαμε και Τυπικό, και, 

βρήκαμε μέσα στα χειρόγραφα του Τυπικού, ποιες μέρες πρέπει οπωσδήποτε οι 

Μοναχοί να βάζουν το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα: τες μεγάλες εορτές, τες 

Θεομητορικές εορτές, τες Δεσποτικές εορτές, στες πανηγύρεις, όλη την Διακαινήσιμον 

εβδομάδα που κοινωνάμε οπωσδήποτε' είτε κοινωνά κανείς είτε δεν κοινωνά, πρέπει 

να φορά το Αγγελικό Σχήμα, τες Κυριακές κλπ. 3:03 

Όταν έχει το Ιησούς Χριστός Νικά IC XC NI KA, το ΘΘΘΘ Θεού Θέα Θείον Θαύμα, 

ΤΚΠΓ Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέγονεν,...δείχνει ερμηνεύει τρόπον τινά την 

σημασίαν, ή την πνευματική σημασίαν, αλλά αυτά δεν λένε τίποτε, εξαρτάται εξ αυτών 

που κάνει, ας πούμε, πως έχει μελετήσει όπως ένας που γράφει ένα ποίημα ας πούμε, 

και γράφει με τα αρχικά αυτά με γράμματα για να εκθειάσει το σχήμα. 3:35 

Πάντως όμως είναι η Κάρα κάτω, να ξέρετε, που συμβολίζει τον Παλαιόν Αδάμ, όπου 

είναι ο Γολγοθάς εκεί, είναι ο Παλαιός Αδάμ κι εμείς Ακολουθούμε τον Καινόν Αδάμ, 

που όπως αντιλαμβάνεστε είναι ο Χριστός. 3:49 

Και θυμούμαι που ο Γέροντάς μου, ο οποίος ήταν απλός μοναχός, αλλά ήταν πολύ 

λειτουργικός άνθρωπος και του άρεσε πάντοτε αυτό το Μυστήριον, που είναι και το 

Κέντρον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η Βάσις. Βλέπετε σε ένα Μοναστήρι το πρώτο 

γεγονός που γίνεται είναι η Θεία Λειτουργία δεν είναι κάτι άλλο. Γι αυτό πάντοτε ήθελε 

τες Κουρές να τις κάνουμε στην Θεία Λειτουργίαν, ακόμη κι αυτήν την ρασοευχήν, 
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που κι αυτή η ρασοευχή είναι ένα Μυστήριον. Ήθελε πάντως στη Θεία Λειτουργία και 

γι αυτό τις κάναμε πάντοτε μετά την μικράν Είσοδο. 4: 22 

Και θυμούμαι πάντοτε ο Γέροντας που έκλαιγε. Τον πιάσαμε σε μερικά video και 

μερικές κουρές, πόσο έκλαιγε. Κι όταν τον ρώτησα μια φορά: - Γέροντα γιατί κλαίτε 

τόσον πολύ στην Κουρά; Ο Γέροντας Αναδεχόταν κι εγώ εδιάβαζα αυτούς που 

επρόκειτο να Καρούν και πολλές φορές τον έβλεπα τόσον κατανυκτικόν και τόσο 

δακρύρρων, που εδυσκολευόμουν κι εγώ να διαβάσω τες Ευχές. Μου έκανε πολύ 

κατανυκτική και πολύ έντονη αυτή η στιγμή του της Ακολουθίας του Μυστηρίου του 

Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος. " εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ 

῾Αγίου Πνεύματος".5:14 

Και μάλιστα αυτό το οποίο πραγματικά μας ενθουσιάζει, είναι ότι η Εκκλησία μας η 

οποία έρχεται ως Μητέρα και δεν μας ωραιοποιεί τα πράγματα, Νίκο, δεν μας λέει: 

είναι πολύ καλά και μας λέει την Αλήθεια. Μπορεί να έρχεται αυτός εκεί γονατιστός, 

να ρθει να πάρει το Αγγελικό Σχήμα. Και παρόλο βλέπετε, οτι ο Μοναχός από Δόκιμος, 

όταν έρχεται και ζητά να γίνει Μοναχός, υπόσχεται εις τον Ηγούμενο. Ότι ξέρεις, του 

λέει ο Ηγούμενος: - παιδί μου ξέρεις τι θέλεις να γίνεις; - ξέρεις τι σημαίνει Μοναχισμός; 

θα κάνεις Υπακοή; και υπόσχεται. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα να γίνει επίσημος 

δόκιμος, όπως είναι η τάξις της Εκκλησίας, έρχεται εις την Σύναξιν του Προϊσταμένου. 

Τον καλεί ο Γέροντας, του μιλάει ενώπιον όλων των προϊσταμένων - εδώ είμαστε δέκα 

οι προϊστάμενοι κι ένας εγώ έντεκα, με την χάριν του Θεού- , και, ενώπιον αυτής της 

ομάδας που διοικούν την Μονήν εις τα Διοικητικά της Γεροντικής Συνάξεως, έρχεται 

και του λέει ο Γέροντας: - θέλεις να γίνεις Μοναχός; Θα κάνεις Υπακοήν και θα 

Ακολουθήσεις όλα τα εντάλματα που υπαγορεύει το Μοναχικόν Πολίτευμα; Και λέει: - 

Μάλιστα Γέροντα, με την ευχήν σας θα ακολουθήσω. Και αυτή η στιγμή είναι 

Υπόσχεση. Όμως δεν αρκείται η Εκκλησία μόνον σε αυτές τις Υποσχέσεις, τον παίρνει 

Ενώπιον ανθρώπων και Αγγέλων και Αγίων: " Ὁ πανοικτίρμων οὖν Θεὸ καὶ πολυέλεος, 

ὁ τὰ ἄχραντα σπλάγχνα τῆς αὐτοῦ ἀνεξιχνιάστου ἀγαθότητος ὑπανοίγω παντὶ τῷ 

προσερχομένῳ αὐτῷ, πόθῳ καὶ ἀγάπῃ θερμῇ, ὁ εἰπών· ὅτι ἐπιλήσεται γυνὴ τὰ ἔκ γονα 

αὐτῆς, ἢ ἐγώ ἐπιλήσομαί σου· ὁ καὶ τὸν σὸν πόθον εἰδώς, καὶ τῇ προθέσει σου ἐπιβάλλων 

τὴν παρ᾿ ἑαυτοῦ δύναμιν πρὸ ἐκπλήρωσι τῶ αὐτοῦ ἐντολῶν, ἐπιλάβοιτο, καὶ 

ἐπαγκαλίσαιτο, καὶ ὑπερασπίσαι σου, καὶ γένοιτό σοι τεῖχος ὀχυρὸν ἀπὸ προσώπου 

ἐχθροῦ, πέτρα ὑπομονῆς, παρακλήσεως ἀφορμή, εὐτονία ςχορηγός, εὐψυχίας πορισμός, 

ἀνδρείας συναγωνιστής, συγκοιταζόμενος, συνανιστάμενος, γλυκαίνων καὶ εὐφραίνων 

σου τὴν καρδίαν, τῇ παρακλήσειτοῦ ῾Αγίου αὐτοῦ Πνεύματος, ἀξιῶν σε καὶ τῆς μερίδος 

τῶν ἁγίω καὶ ὁσίων Πατέρων ἡμῶν ᾿Αντωνίου, Εὐθυμίου, Σάββα καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς· 

και τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Ιωσήφ τοῦ ᾿Ησυχαστού' μεθ᾿ ὧν καὶ κληρονομήσεις 

τὴνΒασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. ῟ῼ ἡ δόξα καὶ τὸ 

κράτοςκαὶ ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ῾ΑγίῳΠνεύματι".7:22 

Είναι ενώπιον Χριστού! Είναι Παρών Αυτός Ούτος ο Χριστός! Το λέει η Ακολουθία 

κι η Παναγία μας! Και θέλει η Εκκλησία να διαδηλώσει στεντορεία τη φωνή, μέσα 

στην Θεία Λειτουργία, ότι Υπόσχεται να ακολουθήσει τον ΜοναχικόνΒίον! Κι όπως 

σας είπα το συγκλονιστικόν για μένα εις την Ακολουθίαν του Μεγάλου και Αγγελικού 
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Σχήματος είναι ότι δεν μας ωραιοποιεί τίποτε και κανείς. Έρχεται και σου λέει:  "Τί 

προσῆλθες ἀδελφή, προσπίπτουσα τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ, καὶ τῇ ἁγίᾳ Συνοδίᾳ ταύτῃ;". 

Δεν λέει ο υποψήφιος "θέλω", ή "προτιμώ", ή "αγαπώ", τον μοναχικόνβίον. Τι λέει: 

"Ποθῶν τὸν βίον τῆςἀσκήσεως, τίμιε Πάτερ". Ποθών τον βίον της ασκήσεως. Δηλαδή 

δεν λέει "θέλω", δεν λέει "προτιμώ". Ποθώ! "Ποθεῖς ἀξιωθῆναι τοῦ ᾿Αγγελικοῦ 

Σχήματος, καὶ καταταγῆναι ἐν τῷ χορῷ τῶν Μοναζουσῶν;᾿Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ 

συνεργοῦντος, τίμιε Πάτερ. Ο ῾Ιερεύς: ῎Οντως καλὸν ἔργον καὶ μακάριον ἐξελέξω ἀλλ᾿ 

ἐὰν καὶ τελειώσῃςαὐτό· τὰ γὰρ καλὰ κόπῳ κτῶνται, καὶ πόνῳ κατορθοῦνται". 8:33 

Άρα λοιπόν, η Βάση της Εντάξεως του ανθρώπου εις την Αφιέρωσιν την Πνευματικήν 

και μάλιστα με όλο  το "Είναι" του κι όλη του τη ζωήν του, εφ όρου ζωής είναι ο Θείος 

Πόθος! "Ποθῶν τὸν βίον τῆ ςἀσκήσεως, τίμιε Πάτερ", και υβρισθήναι και χλευασθήναι 

και "...καὶ γὰρ πεινάσαι ἔχεις, καὶ διψῆσαι, καὶ γυμνητεῦσαι, ὑβρισθῆναι τε καὶ 

χλευασθῆναι, ὀνειδισθῆναί τε καὶ διωχθῆναι, καὶ πολλοῖς περιαχθῆναι λυπηροῖς, οἷς ἡ 

κατὰ Θεὸν ζωὴ χαρακτηρίζεται...".  Και καὶ πολλοῖς περιαχθῆναι λυπηροῖς, οἷς ἡ κατὰ 

Θεὸν ζωὴ χαρακτηρίζεται… Δεν του λέει, ξέρεις θα παρεις την δόξαν ' που οπωσδήποτε 

αν ένας Μοναχός είναι ακριβής εις τας υποσχέσεις που έδωσε, τότε οπωσδήποτε 

παίρνει την χάριν του Αγίου Πνεύματος και παίρνει τα χαρίσματα' ναι, όμως θα περάσει 

δια του Σταυρού, θα Βιώσει και θα Ψηλαφίσει την Στενήν και Τεθλιμμένην Οδόν την 

Άγουσα εις την Ζωήν! 9:27  

"Χαρᾷ οὗν χαῖρε, καὶ ἀγαλλιάσει ἀγαλλιῶ, ὅτι σήμερον ἐξελέξατό σε, καὶ διεχώρισε 

Κύριος ὁ Θεός, ἀπὸ τῆς ἐν κόσμῳ ζωῆς, καὶ ἔθετό σε, ὡς ἐπροσώπῳ αὐτοῦ, ἐν τῇ 

παραστάσει τῆς Μοναχικῆς τάξεως, ἐν τῇ στρατείᾳ τῆς ᾿Αγγελοειδοῦς ζωῆς, ἐν τῷ 

ὕψειτῆς οὐρανομιμήτου πολιτείας· Αὐτῷ ἀγγελικῶς λατρεύειν. Αὐτῷ ὁλοκλήρως 

δουλεύειν, τὰ ἄνω ζητεῖν· ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα, κατὰ τὸν ᾿Απόστολον, ἐν οὐρανοῖς 

ὑπάρχει". 10:00 

Ο Ιερεύς ο οποίος κάνει την Κουράν πρέπει να είναι Μεγαλόσχημος, (παρακαλώ), δεν 

γίνεται, απαγορεύεται' αν δεν είναι μεγαλόσχημος, δεν πρέπει να κάνει την Κουράν. 

Και ξέρετε ότι οι Επίσκοποι, οι οποίοι βέβαια, με την Θεού Χάρις μπορεί να κάνει 

οτιδήποτε, αλλά εδώ στο Άγιον Όρος, (λέω κι αυτήν την λεπτομέρειαν, χωρίς να 

μειώνω την αρχιερατικήν χάριν κλπ), εάν ο Αρχιερέας που ερχόταν εδώ και δεν ήτο 

Μεγαλόσχημος, δεν του επιτρεπόταν να κάνει Κουρά. Παρόλο που έξω είναι έγκυροι' 

δεν μπορείς να πεις τώρα ότι είναι άκυρες οι Κουρές που κάνουν οι Επίσκοποι που δεν 

είναι Μεγαλόσχημοι. Ενθυμούμαι όμως αυτό και το λέω σαν ιστορική λεπτομέρεια: 

Ήταν ο μακαρίτης ο Καισαρείας ο Βασίλειος από τα Ιεροσόλυμα, εις την πανήγυριν 

των Γερασιμαίων κι ήταν παρών κι ο πατήρ Γεράσιμος κι ήταν παρών προσκεκλημένος 

κι ο νυν Ηγούμενος του Αγίου Παύλου ο πατήρ Παρθένιος. Και τότε σ' αυτήν την 

πανήγυριν είχαν να κάνουν Μεγαλόσχημο, και, πηγαίνει ο πατήρ Γεράσιμος, εγώ δεν 

ήμουν εκεί αλλά, μου το είπε κάποιος που ήταν εκεί αυτόπτης μάρτυς), πηγαίνει στο 

Ιερόν Βήμα και λέει στον Άγιο Καισαρείας τον μακαριστόν τον Βασίλειον, (που τον 

εγνώρισα κι εγώ όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα), και του λέει: σεβασμιώτατε είστε 

Μεγαλόσχημος; - Όχι δεν είμαι. Εμείς  είμαστε ρασοευχίτες στα Ιεροσόλυμα. Και, Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, να καθίσετε στο Ιερόν εσείς και θα κάνει την Κουράν ο άγιος 
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Ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου. Και μου το είπεν αυτός που ήταν εκεί, που 

τόσο πολύ ο πατήρ Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, ο μέγας Υμνογράφος της μεγάλης 

του Χριστού Εκκλησίας, που εκρατούσαν αυτό το Εθιμοτυπικό, και λέει, ότι εφόσον 

δεν είναι μεγαλόσχημος ο επίσκοπος, δεν θα κάνει την Κουρά. Δηλαδή στο Άγιον όρος 

ήταν, και μάλιστα μου είπε αυτός που μου μετέφερε αυτό το γεγονός, και τον 

ευχαριστώ, (που ήταν μια πείρα για μένα αυτό που άκουσα, αυτό το πράγμα), έλεγε 

μετά ο πατήρ Γεράσιμος, του είπα: γιατί δεν κάνει ο Επίσκοπος; λέει: - Μα αφού δεν 

έχει, πως θα το δώσει. Κάτι που δεν έχεις πως θα το δώσεις; Βέβαια αυτό είναι μια 

ιδιοτυπία η οποία λόγω ακριβείας των δεδομένων και των τελετουργικών, γίνεται στο 

Άγιον Όρος. Αλλά έξω στις επαρχίες που γίνονται, μπορεί ο αρχιερεύς να κάνει την 

κουράν του μεγάλου και αγγελικού σχήματος κι ας μην είναι μεγαλόσχημος. Αλλά εδώ 

οι Αγιορείτες μου έκανε εντύπωση πως κρατούσαν αυτό το πράγμα. Αυτό που έχεις, 

τότε μπορείς να το δώσεις. Κι αυτό το είπα, γιατί, για να πω ότι δεν γίνεται ένας Ιερεύς 

ή ένας μοναχός που είναι μόνο ρασοευχίτης και είναι ιερεύς να κάνει την κουρά; 

Πρέπει να είναι μεγαλόσχημος αδελφός, ο οποίος έχει το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα. " 

Ο ᾿Αδελφός ἡμῶν, λαμβάνει τὸ σουδάριον τοῦ μεγάλουκαὶ ᾿Αγγελικοῦ Σχήματος, εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ αὐτῆς τό, Κύριε ἐλέησον". 13:50 

Έχομεν τον αρραβώνα και τον γάμο' προηγείται ο αρραβώνας και μετά είναι ο γάμος. 

Για αυτό ακριβώς και έρχεται ο μοναχός και γίνεται στη ρασοευχή δεν γίνεται, γιατί 

είναι δύο ευχές, και, αλλάζει το όνομα, γίνεται η Κουρά και του βάζει και κουκούλι ο 

Γέροντας. Και αυτό ακριβώς είναι μοναχισμός. 13:30  

Και δεν θα ξεχάσω όταν για ένα διάστημα, νομίζω το ξέρεις, ότι μείναμε στη Μονή 

Κουτλουμουσίου, περίπου ενάμιση χρόνο, προτού να πάμε στη Νέα Σκήτη και μετά 

από τη Νέα Σκήτη, ήρθαμε στο Βατοπαίδι. .Ήμασταν δηλαδή από τους μοναχούς τους 

λίγους που  βγήκαμε με τον Γέροντα μας όμως, κι αυτό έχει σημασία, πήγαμε σε 

διάφορα ασκητικά κέντρα.  

Κι εκεί θυμάμαι είχε έναν μοναχό, το πατέρα Γεράσιμο, ο οποίος μου έλεγε, ότι 

κάποιος μοναχός τότε με τον πόλεμο του '40, στο Κουτλουμούσι, ήθελε να πάει να 

πολεμήσει, από έναν υπερβολικόν ζήλο, κι έλεγε, εγώ είμαι ρασοευχίτης, δεν είμαι 

μοναχός. Δεν του είπε ότι δεν θα πάει, αλλά του έλεγε σε διαφόρους. Αλλά ένας 

μοναχός ενάρετος, τι έκανε, πως τον προφύλλαξε αυτόν τον μοναχόν, του εμφανίζεται 

ο όσιος ο Αλύπιος ο Κιονίτης, (διότι εκεί στο Κουτλουμούσι έχουν ολόκληρη την κάρα 

του οσίου Αλυπίου του Κιονίτου, που ήταν πάνω στο κίονα δηλαδή, στυλίτης και τον 

ευλαβούνται και τον τιμούν με πανήγυριν' και εμείς θυμάμαι, που ήμασταν εκεί, τον 

ετιμούσαμε με πανήγυρι, και μάλιστα η Μονή αυτή τη μέρα κάνει λουκουμάδες, για 

την πανηγυρικότητα της ημέρας, και θυμάμαι κι εγώ που πολύ έτσι και με μεγάλη 

αγρυπνία ετιμούσαμε τον όσιον Αλύπιο τον Κιονίτη κι ήταν η κάρα του, η οποία 

ευωδιάζει μόνιμα)' και τότε εμφανίστηκε ο όσιος Αλύπιος σε έναν ενάρετον μοναχόν, 

που δεν ήξερε  αυτός ότι πρόκειται αυτός ο μοναχός να φύγει να βγάλει τα ράσα για να 

πάει να πολεμήσει, και του λέει ο όσιος Αλύπιος: - πες τον τάδε ο οποίος ετοιμάζεται 

να βγάλει τα ράσα, γιατί πιστεύει ότι με τη ρασοευχή δεν είναι μοναχός, ότι είναι μοναχός 
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με την ρασοευχή και δεν πρέπει να βγάλει τα ράσα να πάει να πολεμήσει. Και τότε πήγε 

και τον βρήκε, κι ενώ αυτός ο μοναχός δεν ήξερε για τους λογισμούς αυτού που 

ετοιμαζόταν να πάει να πολεμήσει από μίαν υπερβολικήν φιλοπατρίαν, και, του είπε, 

έτσι κι έτσι, και τότε τόν σταμάτησε και δεν πήγε κι έζησε ως μοναχός. 15:36 

Δηλαδή το Άγιον Όρος κρατεί την ρασοευχή και δυστυχώς έξω δεν την πολυκρατούν 

οι αρχιερείς, αλλά είναι λάθος. Κι αυτό είναι αρραβώνας. Κι ότι, όταν έρχεται αυτός 

να τον κάνουμε ρασοευχή, και λέμε, Κύριε ο δούλος του Θεού, Νιρβάσιος ο μοναχός 

ας πούμε, Φίλιππος Μοναχός, Κύριλλος Μοναχός. Είναι Κουρά. Γι αυτόν αρχίζει η 

επίσημη αφιέρωση, από την ώρα που γίνεται η ρασοευχή. Βέβαια η τέλεια αγιότης του 

μοναχού είναι η Μεγαλοσχημία. 1:06 Γι αυτό κι είναι μεγάλο λάθος. Βλέπετε οι 

Σλαβικές εκκλησίες, απ' ότι ξέρεις κι εσύ, κάνουν με ρασοευχή κάποιον μεγαλόσχημο 

κάποιον που είναι 85 χρονών, 90 χρονών, εις τα τέλη του βίου, και τότε αποσύρετε 

δήθεν και δεν κάνει τίποτε. Μα τώρα αυτό είναι λάθος μεγάλο, διότι αφού λέει εδώ 

πέρα η Ακολουθία του μεγάλου σχήματος, και τώρα αρχίζουνε οι μειζονες αγώνες. Τι 

μείζονες αγώνες σε έναν που είναι 85 και 90 χρονών. Είναι λάθος μεγάλο. 16:37  

Το μεγάλο σχήμα, κάποιος αδελφός που θα τον κάνουν μεγαλόσχημο τώρα την 

Τεσσαρακοστή, μούλεγε, ξέρεις Γέροντα, μήπως είμαι ανάξιος να γίνω μεγαλόσχημος; 

Και του λέω, παιδί η μεγαλοσχημία δεν είναι ιερωσύνηκατ' αρχήν, να υπάρχουν δλδ σαν 

προϋπόθεση τα πονήματα κλπ, εδώ πέρα το μέγα σχήμα είναι η επίσημη Αρχή της 

Μετανοίας.  

Και ακριβώς τι είναι το Μέγα Σχήμα, ο Μεγαλόσχημος τι επιτυγχάνει, και τι παίρνει; 

Παίρνει τα όπλα προς καθαίρεσιν των δαιμονικών οχυρωμάτων "... όν προσεκαλέσω 

εἰς τὸν πνευματικόν σου νυμφῶνα, καὶ καταξίωσον αὐτόν εἶναί σου ὁσίαν δούλον. 

Σόφισον αὐτόν, καὶ ἐπίχεε αὐτώ τὴν παρὰ τοῦ ἡγεμονικοῦ σου Πνεύματος χάριν καὶ 

σύνεσιν....". 17:21 

Το ότι έρχεται ένας Μοναχός εδώ, έρχεται από αμαρτωλός να γίνει δίκαιος κι έτσι είναι. 

Αλλά μέχρι να γίνει δίκαιος έχει πολλά εμπόδια, έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλούς 

πειρασμούς και πρωτίστως είναι η παρουσία των δαιμόνων. "...Ενίσχυσον αὐτόν εἰς τὸν 

κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ πόλεμον· τὰς ἐκτῆς σαρκὸς ἐπαναστάσεις, τῇ κραταιᾷ δυνάμει 

σου κατάβαλε...". 17:44 

Και χρειάζεται ο άνθρωπος που είναι σταθερός να γίνει μεγαλόσχημος, για να μπορέσει 

με αυτήν την ιδιότητα, να ελκύσει την χάριν του Θεού, ώστε να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τον διάβολον και τα τάγματα του, αλλά να αντιμετωπίσει και τον παλαιό 

άνθρωπο. "Δὸς αὐτῇ εὐαρεστεῖν Σοι εἰς αἴνεσιν καὶ δοξολογίαν ἀδιάλειπτον, εἰς ὕμνους 

εὐκαίρους, εἰς εὐχὰς εὐπροσδέκτους, εἰς βουλὴν ὀρθήν, εἰς καρδίαν ταπεινήν, εἰς πρᾶξιν 

ζωῆς καὶ πραότητος καὶ ἀληθείας. Καταξίωσον αὐτόν εὐαρεστεῖν σοι ἐν πραότητι, ἐν 

ἀγάπῃ, ἐν τελειότητι, ἐν ἐπιστήμῃ, ἐν ἀνδρείᾳ, καὶ προσφέρειν Σοι ὕμνους, καὶ 

δοξολογίας, καὶ εὐχὰς εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Τελείωσον αὐτού τὴν ζωὴν ἐν ὁσιότητι καὶ 

δικαιοσύνῃ, ἵνα, ἀδιάστατον καὶ ἀκηλίδωτον τὴν εἰς Σὲ ἔχουσα ἕνωσιν, καταξιωθῇ τῆς 

ἐπουρανίου σου Βασιλείας". 18:34 

Και θυμάμαι τον παπά Εφραίμ, ήμουν λαϊκός τότε, και πήγα και με φιλοξένησε μια 

εβδομάδα στο κελί του, εις τα Κατονάκια, και έτσι συζητούσαμε για μερικούς οι οποίοι  
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λεν δεν υπάρχει διάβολος, (ξέρετε υπάρχει και στην Ευρώπη, οι δυτικοί άνθρωποι, δεν 

υπάρχει διάβολος, είναι ιδέα, υπάρχει το αφηρημένο κακό). Δεν είναι έτσι. Κι έλεγε ο 

παπαΕφραίμ θυμάμαι, ας έρθει κάποιος εδώ στα Κατουνάκια να κάτσει μια βδομάδα και 

να δούμε αν υπάρχει διάβολος ή δεν υπάρχει. Και τότε όντως κι εγώ που έκατσα εκεί, 

άρχισα κι είχα επιθέσεις του διαβόλου. 19:09 

Θέλω να πω ότι ο διάβολος είναι παρών και ο πνευματικός άνθρωπος ο οποίος 

αφιερώνεται, δεν φοβάται το διάβολο, δεν φοβάται τους πειρασμούς, αλλά τους 

υπολογίζει. 19:21 Διότι ακριβώς και ξέρει και ψηλαφεί, ότι όντως η χάρις του Θεού 

που παίρνει από την μεγαλοσχημία θα τον βοηθήσει. Αλλά περισσότερον τι θα τον 

βοηθήσει, Νίκο; Θα τον βοηθήσει αυτή η παράδοση του εαυτού του δια της Κουράς, 

εις το Γέροντα. 19:41 

"Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸςεἶ, 

σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶ ναἰώνων". 19:53 

Ο άγιος παπά Εφραίμ μου έλεγε: ότι του έλεγε ο άγιος Αββακούμ ο Ησυχαστής ότι αυτά 

που βιώνεις τώρα που σε εδίδαξα εσένα, κάποιος όταν βάλει πείσμα και θυσιάσει κόπον 

πνευματικόν, μπορεί να τα βρει, αλλά χωρίς Γέροντα, θα τα χάσει.Δεν μπορεί να τα 

κρατήσει και να τα αυξήσει. Άρα λοιπόν η αφιέρωση του Μοναχού, είναι ότι 

Εγκολπώνεται την Σκέπην και την Ευχή του Γέροντος. 20:29 

Γι αυτό ο Γέροντας μου, σε αυτό το βιβλίο που τώρα θα εκδώσουμε, που έχει τίτλο: 

"Μυσταγωγία Προσευχής κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό" και καθίσαμε 

Νίκο, κι ας είναι καλά ένας Μοναχός από την αδελφή Μονή του, μέσα εις την 

Μητρόπολιν Λεμεσού, έκατσε αυτό το παιδί, ο πατήρ Εφραίμ και αντέγραψε από τις 

συνάξεις τις προφορικές, όλες τις αυτοσχέδιες προσευχές, που ο Γέροντας συνήθιζε να 

μας λέει και στις συνάξεις. Τες πήραμε, τες εγγράψαμε, τες ευλογηθήκαμε εμείς εδώ 

στη Μονή Βατοπαιδίου. Κι έγραψα εγώ το πρώτο παράρτημα, το πρώτο μέρος, που 

είναι "σχόλια εις την εσωτερική προσευχητική ζωή του Γέροντος Ιωσήφ". Και μάλιστα 

ο Γέροντας Ιωσήφ, φαίνεται εκεί η μετάνοια του, φαίνεται ο πόθος του για τον Θεόν, 

φαίνεται η χάρις που είχεν, λόγω της αφιερώσεως, και, πόσον έλεγε αυτό το πράγμα, 

μου έλεγε πολλές φορές και το γράφω εκεί: παιδί μου, όλες οι ασκήσεις των Μοναχών 

είναι πολύ καλές, αλλά το μυστικό της επιτυχίας του Μοναχού είναι ένα, που δυστυχώς 

ολίγοι το πιάνουν, το ακούνε είναι η ολική και καρδιακή αφιέρωση στο Γέροντα, με όλο  

το Είναι του αφιερώνεται στο φρόνημα του Γέροντος. Φρονηματική Υπακοή. 21:58 

Και τότε ακριβώς αυτή η φρονηματική υπακοή δίνει την μεγάλην χάριν του ανθρώπου, 

και, τότε ωφελούν και τα κομποσχοίνια και τότε ακριβώς έρχεται αυτό που έλεγε κι ο 

παπά Εφραίμ: "η Υπακοή φέρνει την Προσευχή κι όχι η Προσευχή την Υπακοή". 22:14 

Ακριβώς  γι αυτό και ο παπά Εφραίμ έδινε μεγάλη σημασία στην ανάπαυση του 

Γέροντος διότι αυτή είναι και η θέση όλων των αγίων πατέρων, δεν είναι ότι το είπε ο 

παπά Εφραίμ μόνον.  

Και μάλιστα, όσον μια φορά ήμουν στο κελί του εκεί και μιλούσαμε για έναν μοναχό 

που έφυγε από το μοναστήρι του. Και του έλεγαν: ξέρεις αυτός δεν πάει καλά κλπ,  και 

δεν θα μου φύγει Νίκο μου, αυτό που έλεγε ο άγιος παπά Εφραίμ:  τι περίμενες παιδί 
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μου, αφού δεν ανέπαυσε Γέροντα, τι περιμένεις απ' αυτόν; και το τόνιζε. Άρα λοιπόν 

μέσα στην Κουρά αυτό, οφείλει ο μοναχός να αναπαύσει τον Γέροντα, γι αυτό ακριβώς 

κι η υπακοή:  "᾿Ερώτησις: Σώζεις μέχρι θανάτου τὴν ὑπακοὴν τῇ Προεστώσῃ καὶ πάσῃ 

τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφότητι; Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ". 

Ακριβώς η υπακοή είναι έως θανάτου. 23:07 

Κι έρχεται, (γιατί το κάνουμε αυτό), έρχεται ο υποτακτικός ο οποιος γίνεται 

μεγαλόσχημος και ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΑ! Διότι ακριβώς ο Χριστός 

τι έκανε; Εις την ζωήν αυτήν που ήτο ως Άνθρωπος, Τέλειος Θεός και Τέλειος 

Άνθρωπος και το τονίζω αυτό, διότι μερικοί το συγχέουν. και το λέω πολλές φορές, και 

το τονίζω 100% Θεός και 100% ως άνθρωπος, κι έρχεται και του παρουσιάζει το ρόλο 

μετανοούντος. "Ερώτησις: ᾿Αποτάσσῃ τῷ κόσμῳ, καὶ τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ, κατὰ τὴν 

ἐντολήν τοῦ Κυρίου; ᾿Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ. ᾿Ερώτησις: 

Παραμένεις τῷ Μοναστηρίῳ καὶ τῇ ἀσκήσει, ἕω ἐσχάτης σου ἀναπνοῆς; Απόκρισις: Ναί, 

τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ.".23:52 Υπήκοος μέχρι θανάτου. "᾿Ερώτησις: 

Σώζει μέχρι θανάτου τὴν ὑπακοὴν τῇ Προεστώτῃ καὶ πάσῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφότητι; 

Απόκρισις: Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Τίμιε Πάτερ". 24:04  

Και όχι μόνον υπήκοος, ήρθε και μας είπε: "ουκ ήλθον ίνα ποιώ το θέλημα το εμόν , ως 

άνθρωπος, αλλά το θέλημα του πέμψαντός μου Πατρός". Παρόλο που ο πατήρ Νικόλαος 

είπεν χτες: "ξέρεις το θέλημα των τριών Προσώπων είναι το ίδιο, ως Θεού, ως τρία 

πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ως Άνθρωπος ο Χριστός Υπέταξε το Θέλημα του εις τον 

Θεόν Πατέρα! Και γιατί; Για να μας δείξει τον τρόπον της Θεραπείας. Γι αυτό το έκανε. 

Και μας έλεγε ο Γέροντας μας: ρε παιδιά, εάν ο Υιός του Θεού έκανε το Θέλημα Του θα 

ήταν αμαρτωλό; Κι όμως δεν το έκανε για να μας διδάξει το τρόπο της Πνευματικής 

Κούρας. Γι αυτόν είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλο γεγονός η Κουρά εις Μεγαλόσχημον 

και πραγματικά είναι μεγάλη η Χάρις που παίρνει και βλέπουμε Νίκο μου, ότι όντως, 

όπως λέει ο εφημέριος που κάνει την Κουρά, Δεύτερον Βάπτισμα λαμβάνεις σήμερον 

αδελφέ:  "Ὢ τῆς καινῆς κλήσεως! ὢ τῆς δωρεᾶς τοῦ μυστηρίου! Δεύτερον Βάπτισμα 

λαμβάνεις σήμερον ᾿Αδελφέ τῇ περιουσίᾳ τῶν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ δωρεῶν, καὶ τῶν 

ἁμαρτιῶν σου καθαίρῃ, καὶ υιός φωτὸς γίνη, καὶ αὐτὸ ςΧριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν συγχαίρει 

μετὰ τῶν ἁγίων ᾿Αγγέλων αὐτοῦ ἐπί τῇ σῇ μετανοίᾳ...".  25:12 

Είναι ακριβώς Δεύτερο Βάπτισμα, συγχωρεί όλες τις Αμαρτίες και πραγματικά 

φαίνεται η Χάρις: "Χαρᾷ οὗν χαῖρε, καὶ ἀγαλλιάσε ἀγαλλιῶ, ὅτ σήμερον ἐξελέξατό σε, 

καὶ διεχώρισε Κύριος ὁ Θεός, ἀπὸ τῆς ἐν κόσμ ῳζωῆς, κα ὶἔθετό σε, ὡς ἐν προσώπῳ 

αὐτοῦ, ἐν τῇ παραστάσει τῆς Μοναχικῆς τάξεως, ἐν τῇ στρατείᾳ τῆς ᾿Αγγελοειδοῦς ζωῆς, 

ἐν τῷ ὕψειτῆς οὐρανομιμήτου πολιτείας· Αὐτῷ ἀγγελικῶ λατρεύειν. Αὐτῷ ὁλοκλήρως 

δουλεύειν, τὰ ἄνω ζητεῖν· ἡμῶ γὰρ τὸ πολίτευμα, κατὰ τὸν ᾿Απόστολον, ἐν οὐρανοῖς 

ὑπάρχει". 25:44 

Οντολογική Ανακαίνιση πράγματι. Κι εγώ δεν σου αποκρύπτω, διότι όταν εδώ κάνουμε 

πολλές φορές σε μεγάλους, γιατί επιτρέπεται και γίνεται βάπτισμα, εδώ στο μοναστήρι 

μας και έχουμε και ειδικό βαπτιστήριο σε ένα παρεκκλήσιο, που βαπτίζουν τους 

μεγάλους που θέλουν να βαπτιστούν, και δεν σου αποκρύπτω Νίκο, ότι έρχονται μετά 

οι νεοφώτιστοι μετά όταν τους γίνει Βάπτισμα εδώ στο Συνοδικόν και παίρνουν κατά 
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την αρχή του έτους την ευχή του Γέροντα, κτλ και ακριβώς αυτό το λάμπων πρόσωπον, 

το πεφωτισμένον πρόσωπον του νεοφωτίστου, ακριβώς βλέπω το ίδιον  πρόσωπον μετά 

την Κουράν εις τον νεόκουρον, εις την μεγαλοσχημία. 26:23 

 

...ετι η υπομονή σου ...πάτερ όσιε ταις προσευχαίς αδιαλείπτως εγκαρτερήσας τους 

σκοπούς αγαπήσας και ...26:46 

 

"Ἐπιγνῶμεν ᾿Αδελφοὶ τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν· τὸν γὰρ ἐκ τῆς ἁμαρτίας πρὸς τὴν 

πατρικὴν ἑστίαν ἐπαναδραμόντα ῎Ασωτον Υἱόν, ὁ πανάγαθος Πατὴρ προϋπαντήσας 

ἀσπάζεται· καὶ πάλιν τῆς ἰδίας δόξης χαρίζεται τὰ γνωρίσματα, καὶ μυστικὴν τοῖς ἄνω 

ἐπιτελεῖ εὐφροσύνην, θύω τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν· ἵνα ἡμεῖς ἀξίως πολιτευσώμεθα, τοῦ 

τε θύσαντος φιλανθρώπου Πατρός, καὶ τοῦ ἐν δόξου θύματος, τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν". 

 

*** 
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