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Στὶς φαραγγώδεις, ἀκατοίκητες καὶ ἔρημες πλαγιὲς τοῦ 



νοτιοδυτικοῦ Ἄθωνος, τὶς ἀπότομα βυθιζόμενες στὰ 
βαθυγάλαζα νερὰ τοῦ Αἰγαίου, τὶς κατάφυτες ἀπὸ ὀργιώδη 
βλάστηση ἄγριων δένδρων καὶ φυτῶν, μὲ δεσπόζουσες τὶς 
ἀριές, στὴν Σκήτη τῆς Μικρᾶς Ἁγιας Ἄννης τὴν ἁγιοτρόφο 
ἔκτισε τὴν ἀσκητικὴ φωλιά του ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ 
Ὑμνογράφος. Ὡς ἐπίγειος Ἄγγελος ἔφθασε σὲ μέτρα ἀρετῆς 
ἀνείπωτα καὶ ἀξιώθηκε νὰ γίνει ἐφάμιλλος τῶν παλαιῶν 
Ὑμνογράφων καὶ νὰ ἐπιδείξει μοναδικὰ πλούσιο ἔργο, προϊὸν 
θεοπνευστίας. Σημαδεμένος στὴν καρδιὰ μὲ τὰ βέλη τῆς 
ἀγάπης τοῦ ποθεινοῦ Ἰησοῦ ἀσκήτευσε ὡς ἄσαρκος μὲ ἄκρα 
ὑπακοὴ στὶς Ἁγιορείτικες ἐρημίες καὶ μὲ πνεῦμα πατερικό, 
φιλόξενο, διδακτικό, φιλακόλουθο, γιὰ νὰ καταντήσει στὴν 
χώρα τῶν μακάρων, ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἀναβαθμούς, 
«Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστι θεϊκῷ ἔρωτι πτερουμένοις». 
Ὁ ἀπέριττος καὶ ἀπράγμονας βίος τὸν ἔθελξε καὶ ἡ τέλεια 
ἡσυχία, ποὺ τὸν ἔφερνε πιὸ κοντὰ στὸ Θεό, τὸν μαγνήτισε, ἔτσι 
ὥστε νὰ φθάσοει σὲ ὕψος μυστικῶν θεωριῶν καὶ νὰ εἰσέλθει 
στὸν ἄδυτο γνόφο τῆς Θείας Χάριτος, αὐτῆς ποὺ κινοῦσε τὴν 
γραφίδα του σὲ σύνθεση ὕμνων ἐγκωμιαστικῶν καὶ 
παρακλητικῶν πρὸς τοὺς Ἁγίους μας, τὴν Παναγία μας, τὸν 
Τίμιο Πρόδρομο καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ. Οἱ ὕμνοι 
αὐτοὶ μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας τέθηκαν στὴν 
λειτουργική της ζωή, στὴν δημόσια Θεία Λατρεία. 

Λειτουργικὴ ζωή

Ἡ Λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι τὸ ἀρραγὲς 
θεμέλιο γιὰ τὸ κτίσιμο τῆς σταδιακῆς πνευματικῆς ὡριμότητας 
καὶ τῆς γνήσιας χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν πιστῶν. Μὲ τὴν 
συμμετοχή μας στὴν Θεία Λατρεία βιώνουμε τὴν «καλὴν 
ἀλλοίωσιν», μεταμορφωνόμαστε, γινόμαστε «καινὴ κτίσις» , 
πολίτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Στὴν Θεία Λατρεία ἑνώνεται 
γῆ καὶ οὐρανός, στρατευόμενη καὶ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, 
ἀφοῦ σὲ αὐτὴ μνημονεύονται ζῶντες καὶ κεκοιμημένοι, καὶ 
ἐμφαίνεται ἡ ἐπέκταση τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν αἰωνιότητα. 
Σὲ αὐτὴν τιμοῦμε τοὺς Ἁγίους μας ὑμνητικὰ καὶ ἐγκωμιαστικὰ 



καὶ μέσῳ αὐτῶν δοξάζουμε τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, τὸν 
«θαυμαστὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ» , τὸν ὑμνούμενον καὶ 
ὑπερυψούμενον εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἡ ἐξύμνηση καὶ ὁ 
ἐγκωμιασμὸς τῶν Ἁγίων μας ἐπιτυγχάνεται μέσα ἀπὸ τὶς 
μελίρρυτες ἀκολουθίες τους, τὶς ἑσπερινές, τὶς ὀρθρινές, τὶς 
παρακλητικές, μὲ τοὺς χαιρετιστηρίους οἴκους καὶ τοὺς 
ἐγκωμιαστικοὺς λόγους, ποιήματα τῶν παλαιῶν καὶ τῶν 
συγχρόνων ὑμνογράφων.     
Στὴν Θεία Λατρεία βλέπουμε τὸν Χριστό μας νὰ γεννᾶται 
στὴν Βηθλεέμ, νὰ διδάσκει, νὰ θαυματουργεῖ, νὰ πάσχει, νὰ 
ἀνασταίνεται, νὰ μᾶς στέλνει τὸν Παράκλητο καὶ πάλι νὰ 
ἔρχεται μετὰ δόξης, τονίζει ἐμφατικὰ ὁ μακαριστὸς Ἡγούμενος 
τῆς Μονῆς Γρηγορίου, Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, ὅπου 
βιώνουμε τὰ γεγονότα τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου. Καὶ τοῦτο 
γιατὶ στὴν λατρεία κυριαρχεῖ ἡ φράση «σήμερον» τόσο στὶς 
ἀκολουθίες ὅσο καὶ στὶς ἑορτὲς τῆς πίστεώς μας. Σήμερον 
γεννᾶται ἐκ Παρθένου· σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου· σήμερον 
ὁ Χριστὸς παραγίνεται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου· σήμερον 
δέχεται ἡ Βηθλεὲμ τὸν καθήμενον διὰ παντὸς σὺν Πατρί. Ἔτσι, 
ἐνῶ τὰ τελούμενα συντελέσθηκαν ἅπαξ ἀποκαλύπτονται 
μπροστά μας ὡς παρόντα καὶ μᾶς καλοῦν νὰ συμμετέχουμε σὲ 
αὐτά. Νὰ τὰ οἰκειωθοῦμε. Καὶ οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων εἶναι κάθε 
ἡμέρα διαφορετικές, ἀφοῦ στὸ «σήμερον» τιμοῦμε τὴν 
τελευταία ἡμέρα τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους, μαρτυρικῆς ἢ 
ἀσκητικῆς, καὶ τὴν πρώτη τῆς μεταστάσεώς τους «ἀπὸ τῶν 
λυπηροτέρων ἐπὶ τὰ χρηστότερα καὶ θυμηδέστερα», ὅπως πολὺ 
κατανυκτικὰ διαβάζουμε στὶς εὐχὲς τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς 
Πεντηκοστῆς.
Ἡ ἐν Χριστῷ καινὴ ζωή, ἡ ζωὴ τῶν Ἁγίων μας, ἀποτελεῖ τὴν 
διαχρονικὴ προτύπωση τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ὅλων μας, οἱ 
ὁποῖοι ἐπιθυμοῦμε νὰ εὑρισκόμαστε συνεχῶς ἑνωμένοι μαζὶ μὲ 
τὸν Κύριο καὶ νὰ πορευόμαστε κατὰ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Ἡ 
ἕνωση αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται μόνο μέσα στὴν μία, ἁγία, 
καθολικὴ καὶ ἀποστολική μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας καὶ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸ Πανάγιο 
Πνεῦμα.  
Εἶναι ἀποδεδειγμένο, ὅτι ὅπου ὑπάρχει ζῶσα πίστη ἐκεῖ 



ὑπάρχει καὶ ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ποὺ συντελεῖ στὴν πνευματικὴ 
πρόοδο ποὺ προάγει τὸν ἄνθρωπο σὲ τέλεια προσωπικότητα 
καὶ διανοίγει τὰ χείλη του σὲ ἐξύμνηση τῶν κατορθωμάτων 
τῶν ἀριστέων τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σταδίου , τῶν 
ὀλυμπιονικῶν στοὺς ὑπὲρ τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου ἀγῶνες, ὁ 
ὁποῖος ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὑπῆρξε σημεῖο ἀμφιλεγόμενο,  
«Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρία» . Ἡ φύση τῆς 
ὑμνογραφίας εἶναι τέτοια, ποὺ νὰ προωθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ 
ὑψηλότερες σφαῖρες καὶ νὰ συλλαμβάνει μὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν 
καρδία του τὶς ἀσύλληπτες ἔννοιες τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ἡ 
ὁποία κατὰ τὸν θεορρήμονα Παῦλον ἀποτελεῖ «ἐλπιζομένων 
ὑπόστασιν, πραγμάτων ἔλεγχον οὐ βλεπομένων» . Ἡ 
ἀνθρώπινη φύση ἀνέκαθεν ἀναζητοῦσε στὴν θρησκευτικότητα 
κάτι, ποὺ εἶναι ὑπέρτερο ἀπὸ μιὰ ἀφηρημένη φιλοσοφία.
  

Ὀρθόδοξη ὑμνογραφία 

Οἱ ἄνθρωποι, τὰ λογικὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ὁποιασδήποτε φυλῆς καὶ 
γλώσσας ἀνέκαθεν ἐπιζητοῦσαν νὰ ἐκφράσουν τὰ συναισθήματα τῆς 
ψυχῆς τους, ἀλλὰ καὶ τὰ αἰτήματά τους πρὸς τὸν πανάγαθο Θεό, μὲ μέτρο 
καὶ μέλος. Ἡ ἔμμετρη προσευχὴ συναντᾶται σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς 
ἀρχαιότητος. Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ἔχουμε ἐνδείξεις ὅτι οἱ πρῶτοι 
χριστιανοὶ χρησιμοποιοῦσαν ὕμνους. Συνερχόμενοι γιὰ κοινὴ προσευχὴ 
ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους μέχρι τὸν τρίτο αἰῶνα σὲ αὐτοσχέδιους 
ναοὺς ἢ καὶ ἀκόμη «ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς», ἕνεκα 
τῶν διωγμῶν, ἔψαλλαν τὰ πρῶτα χριστιανικὰ ἄσματα, ποὺ ἦσαν ἁπλᾶ 
καὶ εὐπρεπῆ. Χαρακτηριστικὰ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος  ἀναφέρει ὅτι 
μετὰ τὸ δεῖπνον «ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν». Ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολή του , ἀλλὰ καὶ στὴν 
πρὸς Ἐφεσίους  προτρέπει τοὺς χριστιανοὺς νὰ λατρεύουν τὸν Θεὸ 
«ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς». Οἱ χριστιανοὶ τὴν ἱερὴ 
ὑμνωδία παρέλαβαν ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους. Κατὰ τὴν ψαλμωδία τῶν ὕμνων 
τους ἐπανελάμβαναν «ἐν χορῷ» ὡς ἐπωδό, ὁρισμένους στίχους ἢ τὸ 
«ἀλληλούϊα» καὶ τὸ «Κύριε ἐλέησον». Τὴν πρώτη μίμηση ἀκολούθησε ἡ 
δημιουργικὴ παραγωγή. Ἔτσι, ἀνεπτύχθη ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία, ἡ 
ὁποία γνώρισε πολλὲς ἐξάρσεις στὴν ἐξέλιξή της. 
Ἡ πορεία τῆς ὑμνογραφίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ 
ὑποψάλματα ἢ ἐφύμνια μέχρι τῶν Κοντακίων ἢ τῶν Ὕμνων καὶ τῶν 
Κανόνων ὀφείλεται στὴν ἐσωτερικὴ τάση τῶν πιστῶν νὰ ὑμνοῦν 
ἐκτενέστερα καὶ πιὸ μελωδικὰ τὸν Κύριο. Μὲ τοὺς ὕμνους ἐπιτυγχάνεται 



μὲ εὐχάριστο τρόπο ἡ διδασκαλία καὶ ἡ διάδοση τῶν χριστιανικῶν 
ἀληθειῶν καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν παιδαγωγία τῶν πιστῶν καὶ μάλιστα τῶν 
νέων. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στὴν ὁμιλία του στὸν 41ο ψαλμὸ γράφει ὅτι 
τίποτε δὲν ἀνεβάζει τὴν ψυχικὴ διάθεση τῶν πιστῶν ὅσο  «μέλος 
συμφωνίας καὶ ῥυθμῷ συγκείμενον θεῖον ᾆσμα».

Ἡ Φύση τῆς ὑμνογραφίας

Ἡ σύνθεση ὕμνων μέσα στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου γιὰ τὴν 
πλήρωση κενῶν στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν 
σταμάτησε ποτέ. Ἀδιάκοπα συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα, 
ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ζῶσα, εἶναι «ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας 
παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας» κατὰ τὴν γνωστὴ ρήση τοῦ 
ἱεροῦ Αὐγουστίνου. Οἱ πιστοὶ κατανύσσονται μὲ τὴν σύνθεση 
ὕμνων σὲ ἁγίους, εἴτε νέους εἴτε παλαιούς, ποὺ μέχρι σήμερα 
γραφίδα ὑμνογράφων δὲν χάραξε τὰ κατορθώματά τους, καὶ 
σὲ  ἑορτὲς γιὰ γεγονότα, ποὺ θεσπίζονται περιοδικὰ μέχρι τὶς 
ἡμέρες μας. Οἱ ὕμνοι αὐτοὶ ἔχουν ρυθμό, ἐκφράζουν σκέψεις 
καὶ συναισθήματα, κυρίως μεγάλα καὶ ὑψηλά, καὶ οἱ 
ὑμνογράφοι εἶναι διερμηνεῖς τῆς δημόσιας προσευχῆς, ἀφοῦ ἡ 
ὑμνογραφία δὲν εἶναι μόνο θρησκευτικὴ ποίηση, ἀλλὰ καὶ 
λατρευτική. Αὐτὴ παίρνει ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸ τὴν 
θρησκευτικὴ ἔμπνευση καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, καὶ 
κυρίως τὴν Βυζαντινή, τὸ γλωσσικὸ ἔνδυμα. Μὲ τὴν εὐλογία 
τῶν κατὰ τόπους ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν τὰ ὑμνογραφήματα 
ἐνδύονται τὴν σφραγῖδα τῆς γνησιότητος «ὡς οὐδὲν τὸ ἀπᾷδον 
πρός τε τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις περιέχεται ἐν αὐτοῖς» 
καὶ παραδίδονται στὴν δημόσια λατρεία.
Γιὰ μᾶς τοὺς ἑλληνόφωνες Ὀρθοδόξους ἡ ὑμνογραφία εἶναι ὁ 
συνδετικὸς κρίκος πίστεως καὶ ἱστορικῆς παραδόσεως. Ἔχουμε 
μιὰ ζωντανὴ ποιητικὴ κληρονομιά, μιὰ κληρονομιά, ποὺ δὲν 
ἀπονεκρώθηκε στὸ διάβα τοῦ χρόνου, μιὰ κληρονομιὰ ποὺ 
ἀποτελεῖ τὸ πραγματικὸ καύχημα τῆς Ἑλληνορθόδοξης φυλῆς 
μας καὶ ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει καὶ στὰ σημερινὰ παιδιά της πηγὴ 
ὑψηλῶν ἐμπνεύσεων καὶ συναισθημάτων. Γι' αὐτὸ καὶ 
ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερα οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας, παρὰ 
τὴν δυσνόητη γιὰ τοὺς νεωτέρους γλῶσσα , πού , 



ἀπορροφημένοι ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις τῶν τεχνολογιῶν αἰχμῆς καὶ 
λόγῳ καὶ τῆς ἀδιαφορίας τους γιὰ τὰ κλασσικὰ γράμματα, 
πάσχουν ἀπὸ γλωσσικὴ πενία, νὰ συγκινοῦν, νὰ ἀνυψώνουν 
καὶ νὰ διδάσκουν ἀποτελοῦντες ἀληθινὸ πλοῦτο τῆς λατρείας 
μας καὶ δαψιλῆ πηγὴ ἐμπνεύσεων.

Ἐφόδια καὶ πεδίο δράσεως τῶν ὑμνογράφων

Στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας δημιουργοῦνται ἀνάγκες τὶς 
ὁποῖες καλεῖται νὰ θεραπεύσει ὁ σύγχρονος ὑμνογράφος, ὅπως ὁ 
μακάριος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Θεσπίζονται νέες ἑορτὲς 
στηριζόμενες σὲ γεγονότα, ποὺ ἀπαιτοῦν εἰδικὴ ἐξύμνηση· γεγονότα ποὺ 
ὁ πιστὸς λαὸς ἐπιζητεῖ τὸν ἐγκωμιασμό τους. Ἀνταποκρινόμενος ὁ 
ὑμνογράφος στὰ αἰτήματα τοῦ φιλακόλουθου λαοῦ  συνθέτει ὕμνους 
δοξολογίας στὸν Θεό μας, στὴν Παναγία μας καὶ στοὺς Ἁγίους μας, γιὰ 
τὴν ἀδιάκοπη ἐμφανῆ ὑποστήριξή τους στὰ ἑκάστοτε ἐμφανιζόμενα 
προβλήματα καὶ στὶς ἀναφυόμενες δυσμενεῖς καταστάσεις. Ἡ ἐξύμνηση 
ἐξ ἄλλου νέων Ἁγίων, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἀπόδειξη τῆς «ζώσας 
Ἐκκλησίας»  εἶναι ἐπιβεβλημένη, ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι  εἶναι τὰ ἀδιάσειστα 
στηρίγματα τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ ζωντανά τους παραδείγματα πρὸς 
μίμηση καὶ θέωση. Νέοι Ὅσιοι, νέοι Μάρτυρες, ἀναδύονται καὶ 
ἀστραποβολοῦν στὸ νοητὸ τῆς Ἐκκλησίας στερέωμα. Ὅλοι αὐτοὶ 
χρειάζεται νὰ εἰσαχθοῦν στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Καὶ παλαιοί, 
ὅμως, Ἅγιοι, ποὺ «δοξολογιὰ δὲν ἔχουν», ὅπως λέγει στὸ «Πτωχὸ Ἅγιο» ὁ 
μεγάλος Παπαδιαμάντης, χρειάζονται εἴτε πλήρη ἀσματικὴ ἀκολουθία, 
εἴτε συμπλήρωση αὐτῆς ποὺ ὑπάρχει ἤδη στὰ Μηναῖα τῆς Ἐκκλησίας μας, 
γιὰ νὰ μεγαλύνεται πανηγυρικὰ καὶ αὐτῶν ἡ μνήμη. 
Ἐκτὸς ὅμως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ὑπάρχει ἔντονη ἐπιθυμία τῶν 
φιλαγίων ἀδελφῶν μας γιὰ παρακλητικοὺς κανόνες σὲ Ἁγίους, ποὺ 
παρίστανται θριαμβευτὲς στὸν θρόνο τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Ὑψίστου καὶ ποὺ πρεσβεύουν ἀδιαλείπτως ὑπὲρ τῶν  ἐπικαλουμένων τὸ 
πανσεβάσμιο ὄνομά τους. Στοὺς παρακλητικοὺς αὐτοὺς κανόνες 
ταυτόχρονα ἐξαίρονται τὰ κατορθώματα τῶν Ἁγίων καὶ ἐπιζητοῦνται οἱ 
θεοπειθεῖς τους πρεσβεῖες γιὰ τὴν δίκαιη ἐκπλήρωση τῶν αἰτημάτων 
αὐτῶν ποὺ προσφεύγουν στὴν χάρη τους. Οἱ χαιρετιστήριοι οἶκοι κατὰ τὸ 
πρότυπο τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἀκάθιστου Ὕμνου στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
εἶναι ποίημα ἐγκωμιαστικὸ μὲ μέτρο, ὁμοιοκαταληξία καὶ ὑψηλοῦ 
περιεχομένου συμπυκνωμένα νοήματα. Ψάλλονται στὶς παννυχίδες, 
ἀλλὰ καὶ χῦμα διαβάζονται κατ' ἰδίαν ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, ποὺ πολλὴν 
εὑρίσκουν ὠφέλεια καὶ χάρη ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσή τους. Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ 
τὶς διηγήσεις τῶν Πατέρων ὅτι ἡ Παναγία μας σὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν 
παρακαλοῦν δίνει ἕνα δηνάριο γιὰ ἀντίδωρο, ἐνῶ σὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν 



χαιρετίζουν ἐγκωμιαστικὰ δίνει δέκα δηνάρια, θέλοντας νὰ δείξουν μὲ 
αὐτὰ τὰ λόγια, ὅτι εὐαρεστεῖται περισσότερο ἀπὸ τὸν δοξολογικὸ ὕμνο 
παρὰ ἀπὸ τὴν ἔνθερμη δέηση.
Στοὺς πιστοὺς ποὺ βιώνουν Χριστό, σὲ μιὰ χριστοκεντρικὴ κοινωνία, σὲ 
μιὰ κοινωνία ποὺ ἡ Θεία Λατρεία ἀποτελεῖ ἀπαρχὴ σωτηρίας, πηγὴ 
χαρᾶς καὶ δυνάμεως καὶ τρέχει στὴν Ἐκκλησία, ὡς ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς 
πηγὰς τῶν ὑδάτων, σὲ μιὰ τέτοια κοινωνία ποὺ ἐπιζητεῖ τὴν καθημερινὴ 
ἕνωσή της μὲ τὸν Θεό, ὁ ὑμνογράφος προσφέρει τὸ νέκταρ τῆς 
πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως. Στὴν ὑψηλή του αὐτὴ καὶ δύσκολη διακονία 
ὁπλίζεται μὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός,  στηρίζεται στὴν ἐξ ὕψους βοήθεια, γιατὶ 
γνωρίζει ὅτι «ὕμνους ὑφαίνειν συντόνως τεθηγμένους ἐργῶδές ἐστι», 
ὅπως ἀναφέρει ὁ ὑψιπέτης Ἅγιος Ὑμνογράφος, Ἰωάννης ὁ ∆αμασκηνός. 
Τὰ ὅπλα αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα στὸν πνευματικὸ ἐξοπλισμό του, 
αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἦταν ὁπλισμένος καὶ ὁ Γέροντας Γεράσιμος, ὁ 
Μικραγιαννανίτης,  εἶναι: 
* Ἡ συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτη προχευχή, ποὺ τὸν ἀποξενώνει ἀπὸ τὸ 
φυσικὸ περιβάλλον καὶ τὸν μεταφέρει στοὺς νοητοὺς λειμῶνες τῆς θείας 
δόξας· 
* Ἡ  μυστηριακὴ ζωή, ποὺ ἀναγεννᾶ καὶ ἀναβαπτίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ 
τὸν καθιστᾶ κοινωνὸ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν· 
* Ἡ λατρευτικὴ διάθεση τοῦ Παναγάθου Θεοῦ· 
* Η ἀγάπη τῶν Ἁγίων μας καὶ ἡ κένωση τοῦ ὑμνογράφου στὴν ἀκένωτη 
φιλανθρωπία καὶ συμπάθεια τοῦ Ἐσταυρωμένου Θεοῦ Λόγου· 
* Τὸ ἔμφυτο ποιητικὸ ταλέντο, ἀφοῦ ἡ ὑμνογραφία εἶναι θρησκευτικὴ 
ποίηση, ποὺ καθίσταται λατρευτικὴ μετὰ τὴν ἔγκριση καὶ τὴν εὐλογία τῆς 
προϊσταμένης ἐκκλησιασικῆς ἀρχῆς·
* Ἡ διαρκὴς μελέτη τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ τῶν 
Πατερικῶν κειμένων καθὼς καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν ἁγίων καὶ 
οἰκουμενικῶν Συνόδων· 
* Ἡ ἄπταιστη  γνώση τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας, τῆς γραμματικῆς καὶ 
τοῦ συντακτικοῦ της, κάτι ποὺ σήμερα σπανίζει· 
* Ἡ γνώση τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ ἡ προσαρμογὴ τοῦ ὑμνογράφου 
στὸ μέτρο καὶ τὸ μέλλος τῶν ἀρχαίων ὕμνων, ἀφοῦ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τοὺς 
εἱρμούς, στοὺς ὁποίους στηρίζεται ἡ σύγχρονη ὑμνογραφία, ὅσον 
τουλάχιστον ἀφορᾶ τὰ προσόμοια τροπάρια· 
* Καὶ τέλος ἡ γνώση τοῦ Τυπικοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ ὁ 
σεβασμὸς στὴν παράδοση. 
Θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἀπὸ τὸν ὄγδοο αἰῶνα μέχρι σήμερα οἱ 
ὑμνογράφοι ἔχουν τὴν εὐχέρεια συνθέσεων ὕμνων μὲ περιορισμένους 
βαθμοὺς ἐλευθερίας. Οἱ ὕμνοι πρέπει νὰ στηρίζονται σὲ εἱρμοὺς καὶ 
τυπικὸ καθιερωμένο. Ὁ ὑμνογράφος ἀναπτύσσεται πάνω σὲ 
συγκεκριμένες δομὲς διατηρώντας τὴν μουσικότητα τοῦ στίχου μὲ τὴν 
ἐπιλογὴ τῶν καταλλήλων συλλαβῶν. Καὶ αὐτὰ γιὰ νὰ μείνει πιστὸς στὴν 
παράδοση κατὰ τὸ λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Στήκετε καὶ κρατεῖτε 



τὰς παραδόσεις»  καὶ γιὰ νὰ διαφυλάξει «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ» τὴν ἱερὴ 
παρακαταθήκη τῆς γλώσσας τῶν ἀγγέλων, μὲ τὴν ὁποίαν 
συνευφραίνονται καὶ συναγάλλονται τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια.   

Γλῶσσα τῶν ὕμνων

  Ἡ γλῶσσα τῆς ὑμνογραφίας μας εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι 
ἡ γλῶσσα ποὺ προάγει τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα, καλλιεργεῖ τὸ 
λατρευτικὸ φρόνημα καὶ κατανύσσει τὶς πιστὲς καρδιές. Στὴν Θεία 
Λατρεία ἡ ἁρμόζουσα γλῶσσα της ἐκφράζει μὲ τελειότητα καὶ 
σοβαρότητα καὶ εὐλάβεια ὅλα τὰ δρώμενα σὲ αὐτήν. Καὶ ἂν ἀκόμη σὲ 
μερικοὺς ἡ γλῶσσα τῶν ὕμνων φαίνεται δυσνόητη, καὶ αὐτὸ εἶναι φυσικὸ 
λόγῳ τῆς λεξιπενίας τῶν Νεοελλήνων, ἄν καὶ τὸ ποσοστὸ τῶν 
ὀλιγογραμμάτων στὴν ἐποχή μας εἶναι μικρότερο  ἀπ' ὅ,τι στὸ πρόσφατο 
παρελθόν, ἔρχεται καὶ ἐπενεργεῖ ἡ Θεία Χάρις, «ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ 
θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», καὶ βοηθᾶ στὴν 
κατανόησή τους.
∆ὲν ἰσχυριζόμεθα, βέβαια, ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν ὕμνων, ἡ γλῶσσα τῶν 
ἀγγέλων, ὅπως ὁ Γέροντας Γεράσιμος τὴν ἀποκαλοῦσε, εἶναι ἡ μόνη καὶ 
τέλεια  γλῶσσα τῆς ἐκφράσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι, ὅμως 
ἀναμφιβόλως, πλούσια καὶ μοναδικὴ στὴν διατύπωση τῶν πλέον λεπτῶν 
καὶ σύνθετων νοημάτων. Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ ἡ ἁγιοπνευματικὴ 
μυστικὴ ζωὴ δὲν θὰ εὕρισκαν τελειότερο ὄργανο, γιὰ νὰ ἐκφρασθοῦν.
Στοὺς ὕμνους ἀντανακλᾶται ὁ ἔνθεος βίος, ἡ θεολογικὴ καὶ φιλοσοφικὴ 
κατάρτιση τῶν ὑμνογράφων. Αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους μὲ τὸ ἠθικὸ καὶ 
δογματικό τους περιεχόμενο διδάσκουν, συγκινοῦν, φρονηματίζουν, 
βοηθοῦν σὲ ψυχικὴ ἀνάταση καὶ στὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐπικοινωνία, ὅπως 
πολὺ χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε σὲ ἄρθρο του ὁ διαπρεπὴς θεολόγος ∆ρ 
Γεώργιος Χώρας : «Ἰδιαίτερα ὑπογραμμίζουμε τὰ ποιητικὰ γνωρίσματα 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, ὅπως, τὸ πνεῦμα, τὸ χρῶμα, τὴν 
ἀκροστιχίδα, τὸν ρυθμό, τὸ μέτρο, τὴν πλαστικότητα τῆς γλώσσας, τὶς 
εἰκόνες, τὶς ἀντιθέσεις, τὶς παρομοιώσεις καὶ τὶς ἀλληγορικὲς φράσεις, μὲ 
τὶς ὁποῖες ἐκφράζουν οἱ ὑμνογράφοι τὰ ἐσωτερικά τους βιώματα. Ὅλα 
αὐτὰ καὶ ἄλλα καλολογικὰ στοιχεῖα κάνουν ζωντανὸ καὶ θελκτικὸ τὸν 
ἐκκλησιαστικὸ λόγο καὶ ἀποτελοῦν ταυτόχρονα μέσα, ποὺ διευκολύνουν, 
ἔστω καὶ μὲ τὰ συμφραζόμενα, τὴν παρακολούθηση τῶν ὕμνων.
Ἀπόδειξη, ὅτι ὄχι ὀλίγοι ἁπλοϊκοὶ πιστοὶ γνωρίζουν ἀπὸ στήθους 
ὁλόκληρους ὕμνους, σιγοψάλλουν, συμμετέχουν μυστικὰ στὴν Θεία 
Λατρεία. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, οἱ ὕμνοι τῶν Μεγάλων ἑορτῶν, τὸ 
«Χριστὸς Ἀνέστη», τὸ «Τῇ Ὑπερμάχῳ», τὸ «Κύριε, τῶν ∆υνάμεων» καὶ 
ἄλλοι, ποὺ συγκινοῦν σοφοὺς καὶ ἀσόφους».
Ὀφείλουμε, λοιπόν, νὰ στεκόμαστε εὐλαβικὰ καὶ μετὰ δέους μπροστὰ 
στὴν ἱερὴ παρακαταθήκη τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως καὶ δὴ τῆς 



παραδόσεως ἐκείνης ἡ ὁποία ἔχει σχέση μὲ τὴν γλῶσσα τῶν ὕμνων καὶ 
γενικῶς τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, καὶ ὄχι νὰ προσπαθοῦμε μὲ διάφορες 
προφάσεις νὰ ρίψουμε στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων καὶ ξεπερασμένων 
τοὺς ἀφθάστου μεγαλείου ὕμνους μας, μὲ τοὺς ὁποίους γαλουχήθησαν 
γενεὲς γενεῶν καὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἀγαλλιᾶται ἡ ψυχὴ καὶ μεταρσιώνεται 
ὁ νοῦς πρὸς τὰ οὐράνια .

∆ιαχρονικότητα  τῶν ὕμνων

Ἡ γλῶσσα τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ μποροῦσε νὰ 
χαρακτηρισθεῖ γλῶσσα ἐθνική, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι  μᾶς συνδέει μὲ τὸ 
ἱστορικὸ παρελθόν. Τὸ  ὅτι δὲν εἶναι ἀπολύτως κατανοητὴ ἀπὸ τὸν λαὸ 
δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ἀπαρχαιωμένη καὶ πρέπει νὰ ἐγκαταληφθεῖ, ἀλλὰ 
πρέπει νὰ καταβληθεῖ προσπάθεια νὰ διδαχθεῖ  ὁ λαὸς  τὴν γλῶσσα αὐτή, 
γιατὶ ἀλλοιῶς θὰ  χαθεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ βασικώτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ 
ἔθνους.
Ἡ καθαρὴ καὶ σμιλευμένη γλῶσσα τῶν ὕμνων προσιδιάζει στὴν θεία 
μεγαλειότητα, τὴν ὁποία πλησιάζει «κεκαθαρμέναις ψυχαῖς καὶ 
ἀρρυπώτοις χείλεσι» καὶ διατηρεῖται αἰῶνες τώρα, ἔστω καὶ μὴ πλήρως 
κατανοητὴ  γιὰ τοὺς περισσότερους.
Ἡ ὑμνογραφία δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν καθημερινότητα. Ἡ πνοή της 
προσπαθεῖ νὰ ζωώσει τὸν ἄνθρωπο, νὰ τὸν κάνει ὑπέρτερο τῶν ἐνύλων, 
νὰ τὸν ἀνεβάσει  στὸ «καθ’ ὁμοίωσιν». Ὁ πιστὸς τὴν δέχεται μὲ κατάνυξη, 
ἀφοῦ οἱ στίχοι εἶναι ἄῤῥηκτα δεμένοι μὲ τὴν μουσικὴ καὶ τὰ δύο μαζὶ 
δημιουργοῦν μιὰ οὐράνια συμφωνία, μιὰ ἀγγελικὴ σύνθεση.
Ἡ διατήρηση ἀνέγγιχτου μέσα στοὺς αἰῶνες τοῦ ὑμνογραφικοῦ 
μας πλούτου, ποὺ ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἑνότητος τοῦ ὅπου γῆς καὶ 
ὅποιου χρόνου Ἑλληνισμοῦ, εἶναι θαυμαστὴ καὶ ὀφείλεται 
στὴν ταύτιση τῆς γλώσσας της  με τὴν γλῶσσα τοῦ 
Εὐαγγελίου.   
Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα βιώνει μὲ τὴν πίστη, πέραν 
τῆς λογικῆς, τὰ συμβολιζόμενα στὴν Θεία Λατρεία, κατανοεῖ καρδιακὰ 
τοὺς λειτουργικοὺς τύπους καὶ συμμετέχει στὴν ταπείνωση τῆς θυσίας 
τοῦ Ἰησοῦ. Βιώνει τὸ μυστικό, τὸ αἴσθημα τῆς ἀποστάσεως χάνεται καὶ ὁ 
καθένας ἀναφέρεται μυστικὰ στὸν κοινὸ Πατέρα. Ὅλα αὐτὰ ὑπεράνω καὶ 
πέρα μεταφράσεως καὶ λογοπλοκῆς.

Ἡ Ὑμνογραφία συνεχίζει τὴν πορεία της

Ἡ ὑμνογραφία ἀποτελεῖ ἀτέρμονα ποιητικὴ γραμματεία. Ὅσο 



ὑπάρχουν προσευχόμενοι ἄνθρωποι, ἡ γραμματεία αὐτὴ θὰ 
αὐξάνει, ἀφοῦ ἡ ἱερὴ αὐτὴ ποίηση εἶναι ποίηση προσευχῆς.
Σὲ ἐποχὲς κινημάτων καὶ πνευματικῶν ρευμάτων, ποὺ ἐπηρεάζουν 
βαθύτατα τὶς ψυχὲς καὶ προκαλοῦν ζωηρὲς συγκινήσεις, φυσικὸ εἶναι καὶ 
ἡ ποίηση νὰ ἀνανεώνεται καὶ νὰ ἀντλεῖ ἀπὸ αὐτά, σὰν ἀπὸ πολύρρυτες 
πηγές, ὑψηλὲς καὶ μεγάλες ἐμπνεύσεις. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ 
Κυρίου μας καὶ τοῦ φωτεινοῦ νέφους τῶν ἐκλεκτῶν καὶ γνησίων φίλων 
Του, τῶν Ἁγίων μας, βαθύτατα συγκινεῖ καὶ εἶναι ἑπόμενο νὰ δίνει 
σοβαρὴ ὤθηση γιὰ ποιητικὲς συνθέσεις, ποὺ ἐκφράζουν τὸν πλοῦτο 
συναισθημάτων, ὁ ὁποῖος πλημμυρίζει τὶς καρδιὲς τῶν ὑμνογράφων, καὶ 
μέσω αὐτῶν ὅλου τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος. Στὴν οἰκουμενικὴ 
ἑλληνόφωνη ὀρθοδοξία πλῆθος Ἁγίων μικρῶν καὶ μεγάλων ἀναμένει 
τοὺς σύγχρονους ὑμνογράφους, μέγιστος τῶν ὁποίων ἐδείχθη ὁ 
μακαριστὸς Γέροντας Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, γιὰ νὰ εὐμοιρήσουν 
καὶ αὐτοὶ νὰ τύχουν ἀσματικῶν ἀκολουθιῶν «πρὸς δόξαν Θεοῦ», τοῦ 
ἐνδοξαζομένου «ἐν ταῖς μνείαις τῶν ἁγίων» Του.

Δρόβιανη, ἡ γενέτειρα κώµη

Ἡ ∆ρόβιανη εἶναι τὸ πιὸ ὀρεινὸ χωριὸ τῆς ἐπαρχίας 
Μεσοποτάμου παρὰ τὸ ∆ελβίνο, τῆς ἡρωϊκῆς καὶ πολύπαθης 
Βορ ε ί ο υ Ἠπε ί ρ ου . Κτ ι σμ ένη ἀνάμεσα σὲ βουνὰ 
χαρακτηρίσθηκε ὡς «φωλιὰ τῶν ἀετῶν» καὶ θεωρεῖται ὡς ὁ πιὸ 
παλιὸς οἰκισμὸς τῆς περιοχῆς ποὺ καλύπτει μεγάλη ἔκταση.    
Ὅλα τὰ τοπωνύμια, τόσο τοῦ περιγύρου της ὅσο καὶ τῶν 
ἐντὸς τοῦ χωριοῦ, εἶναι ὅλα ἑλληνικά, μιλώντας μόνα τους 
γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ τόπου, τὴν ἑλληνικότητά του.
∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ κεφαλοχώρι αὐτό, ποὺ ἀπέχει περὶ τὰ 
δεκαοκτὼ χιλιόμετρα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Σαράντα, δὲν ὑπέκυψε 
στὶς πιέσεις τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων, γιὰ νὰ γίνει 
τσιφλίκι του. Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ἰωάννης Πράτσικας, προεστὸς 
τῆς ∆ρόβιανης , πέθανε στὰ ἀνήλιαγα ὑπόγεια , στὰ 
μπουντρούμια, τοῦ φοβεροῦ φρουρίου τῶν Ἰωαννίνων, χωρὶς 
νὰ ὑπογράψει, γιὰ νὰ τεθεῖ τὸ χωριό του στὴν αὐθαίρετη 
ἐξουσία του, νὰ μετατραπεῖ σὲ τσιφλίκι του.
Ἡ ∆ρόβιανη εἶναι ξακουστὴ καὶ γιὰ τὶς  στέρνες της μὲ 
πόσιμο νερό, κτισμένες μὲ σκαλιστὲς πέτρες, χρήσιμες ἀκόμη 
καὶ σήμερα, γιὰ τοὺς δρόμους της, ποὺ εἶναι καὶ αὐτοὶ 
λιθόστρωτοι, καθὼς καὶ γιὰ τὰ χαρακτηριστικὰ ἀρχοντικὰ 



σπίτια της. Εἶναι ἀκόμη ξακουστὴ καὶ γιὰ τὸ ἔμψυχο ὑλικό της, 
τοὺς κατοίκους της, ἀφοῦ φημιζόταν ὡς χωριὸ τῶν 
μορφωμένων καὶ τῶν δασκάλων. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ πλούσια 
βιβλιοθήκη της, ἀνώτερη αὐτῆς τοῦ Ἀργυροκάστρου, τὴν ὁποία 
δυστυχῶς κατέκαυσαν οἱ Γερμανοὶ στὴν ὀπισθοχώρησή τους.   
Ἡ μεταναστευτικότητα τῶν κατοίκων τῆ ∆ρόβιανης, ἰδίως στὸν 
ε ἰ κ ο σ τ ὸ α ἰ ώ ν α , σ τ ὴ ν ἐ λ ε ύ θ ε ρ η Ἑ λ λ ά δ α , τ ὴ ν 
Κωνσταντινούπολη, τὴν Αἴγυπτο καὶ λιγότερο στὴν Ἀμερική,  
τὴν ἔκανε γνωστὴ σὲ ὅλο τὸν ἠπειρώτικο χῶρο.   
Ὁ µακάριος Γέροντας, π. Γεράσιµος Μικραγιαννανιτης, ὁ Ὑµνογράφος 
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ πνευµατοφόρος Ἁγιορείτης 
µοναστής, κατὰ κόσµον Ἀναστάσιος-Ἀθανάσιος, ποὺ γεννήθηκε στὶς 5 
Σεπτεµβρίου τοῦ 1903, εἶναι γέννηµα καὶ θρέµµα τῆς γραφικῆς αὐτῆς καὶ 
καλλίπαιδος κώµης. Ἦταν τὸ πρωτότοκο παιδὶ τῆς οἰκογενείας του, τοῦ 
πτωχοῦ χωρικοῦ Ἰωάννου Γραίκα ἀπὸ τὴν Δίρβη τῆς Δρυϊνουπόλεως καὶ 
τῆς Ἀθηνᾶς Δρόσου ἀπὸ τὴν Δρόβιανη. Οἱ γονεῖς του µετὰ ἀπὸ αὐτὸν 
ἀπέκτησαν, τὸ 1911, ἄλλο ἕνα ἀγόρι, τὸν Κίµωνα, µετέπειτα 
δηµοδιδάσκαλο, ἀπόφοιτο τῆς Ζωσιµαίας Σχολῆς τῶν Ἰωαννίνων. Σὲ 
αὐτὴν ἔµαθε τὰ πρῶτα του γράµµατα κατορθώνοντας λόγῳ τῆς 
ἐξυπνάδας καὶ τῆς ἐπιµελείας του νὰ περνᾶ δύο-δύο τὶς τάξεις. Ἡ µητέρα 
του εὐγενής, στοργική, γλυκυτάτη, τακτική, ὑπῆρξε ἀναµφίβολα ἡ πηγὴ 
ὅλων σχεδὸν τῶν φυσικῶν καὶ ψυχικῶν χαρισµάτων του καὶ πιστὴ καὶ 
ὑπάκοη σύζυγος τοῦ φιλόπονου πατέρα του. Μὲ τὴν βαθειά της εὐλάβεια, 
τοὺς θρησκευτικοὺς ὕµνους καὶ τὶς ἀφηγήσεις τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῶν Ἁγίων µας ἐξῆψε τὴν θρησκευτικότητα τῶν παιδιῶν της, τὴν ἀγάπη 
τους γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἐπιζήτηση τῆς µιµήσεως τῶν 
κατορθωµάτων τῶν ἡρωϊκῶν µορφῶν τῆς πιστεώς µας. Καὶ τὸ 
περιβάλλον τοῦ χωριοῦ του, ποὺ διακρινόταν γιὰ τὴν τήρηση τῶν 
θεµελιωδῶν πνευµατικῶν, ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀξιῶν συνέτεινε στὴν 
περαιτέρω πνευµατικὴ ἀνέλιξη τοῦ µικροῦ Ἀναστασίου. Αὐτός, φειδωλὸς 
στὶς κινήσεις του, συγκρατηµένος, σοβαρός, ἀντὶ τῶν παιχνιδιῶν µὲ τοὺς 
συνοµηλίκους του σύχναζε στὴν ἐκκλησία καὶ ἐπισκεπτόταν τὰ πολλὰ 
ἐξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ του, ὅπου βίωνε παιδικὲς πνευµατικὲς ἀνατάσεις 
ποὺ θὰ ζήλευαν καὶ οἱ γεροντότεροι. Διακρινόταν γιὰ τὴν ἄµεση 
σύλληψη εἰκόνων καὶ λόγων, τὴν ἀλάνθαστη µνήµη καὶ τὴν διανοητική 
του διαύγεια, ἀρετὲς ποὺ τὸν συνόδευαν σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ καὶ ἔδειχναν 
ὅτι «χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτόν» .          
Μὲ τὸ τέλος τοῦ δηµοτικοῦ σχολείου ὁ ἔφηβος πλέον Ἀναστάσιος ἔµελλε 
νὰ ἐγκαταλείψει τὸ περιβάλλον τοῦ χωριοῦ του, νὰ πάρει τὸν δρόµο τῆς 
ξενιτιᾶς καὶ νὰ ἀναζητήσει, ὅπως οἱ περισσότεροι τῶν συγχωριανῶν του, 
καλύτερη τύχη σὲ ἄλλα µέρη. Δὲν πῆγε στὸ κοντινὰ Γιάννενα, γιατὶ δὲν 
εἶχε κανένα ἐκεῖ συγγενῆ. Ἦρθε στὸν Πειραιᾶ, ὅπου ἔµενε ἡ θεία του, 
ἀδελφὴ τοῦ πατέρα του, Φωτεινὴ Χαρµπάτση-Γεωργίου, καὶ ὅπου ἤδη 



εἶχε ἐγκατασταθεῖ ὁ πατέρας του καὶ ἐργαζόταν. Ὅλοι µαζὶ σύντοµα 
µετακόµισαν στὴν γειτονικὴ Ἀθήνα.

Διαµονὴ στὴν Ἀθήνα

Στὴν Ἀθήνα ὁ µικρὸς Βορειοηπειρώτης συνέχισε τὶς σπουδές του στὸ 
γυµνάσιο. Οἱ ἔξοδοί του ἀπὸ τὸ φιλόξενο σπίτι τῆς θείας ἦταν µόνο γιὰ 
τὸ σχολεῖο καὶ τὴν ἐκκλησία. Ἄλλωστε ἡ Ἀθήνα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν 
ἦταν στὶς δόξες της. Βίωνε ἄσχηµες καταστάσεις, ἀφοῦ τὸ κράτος ἦταν 
ταλαιπωρηµένο ἀπὸ πολέµους καὶ διχόνοιες δολερές. Ὁ Ἀναστάσιος 
γνώριζε, ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ ξενιτεµοῦ του ἦταν οἱ σπουδές του καὶ 
ἀπέφευγε ὡς ἐχέφρων νὰ ἀναµιγνύεται σὲ συζητήσεις ποὺ ἐξάπτουν τὰ 
πολιτικὰ πάθη. Ἀπὸ τότε φαινόταν ὅτι εἶχε «τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς» .
Τὸ σπίτι τῆς θείας του ἦταν στὸ Κολωνάκι, τότε ἄσηµο καὶ ἁπλό, στὴν 
ὁδὸ Πατριάρχου Ἰωακείµ, τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, τοῦ 
Ἀρεοπαγίτου, τοῦ πολιούχου τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Ναὸς τοῦ ὁποίου ἦταν τότε 
ἕνα παράπηγµα. Ὁ νεαρὸς γυµνασιόπαις ἐκκλησιαζόταν στὸν Ἅγιο 
Γεώργιο τῆς Ριζαρείου Σχολῆς, ἐπειδὴ ἦταν πιὸ κοντὰ στὸ σπίτι του. 
Ἐκεῖ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Αἴγινα καὶ λειτουργοῦσε ὁ σεβάσµιος Ἐπίσκοπος 
Πενταπόλεως, ὁ σήµερα Ἅγιος Νεκτάριος, τὸν ὁποῖο θαύµαζε γιὰ τὸ 
ταπεινό του φρόνηµα, καὶ τὴν χάρη τοῦ κηρύγµατός του, ἀφοῦ τὰ λόγια 
του ἦταν ἁπλᾶ, µεστά, «ἅλατι ἠρτυµένα»,  τὰ ὁποῖα εἰσχωροῦσαν βαθειὰ 
στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν. Ὁ Ναὸς αὐτὸς γιὰ τὸν νεαρὸ µαθητὴ ἦταν µία 
πνευµατικὴ ὄαση, ἕνα ψυχικὸ ἀναπαυτήριο, ἰδίως µὲ τὴν παρουσία τοῦ 
πράου, εἰρηνοποιοῦ, ἡσύχου καὶ γλυκυτάτου λειτουργοῦ Ἐπισκόπου του.
Ἡ ἐπίδοση στὰ γράµµατα τοῦ Ἀναστασίου ἦταν ἀρίστη. Τότε τὰ παιδιὰ 
µάθαιναν γράµµατα καλά, τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστηµα λειτουργοῦσε ἄψογα 
καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα γινόταν κτῆµα τῶν µαθητῶν. Σὲ αὐτὴν ὁ 
Ἀναστάσιος ἔδειχνε καταπληκτικὴ ἐπίδοση καὶ ἡ µελέτη της τὸν 
ἐνθουσίαζε. Αὐτὴ µετέπειτα ἔγινε τὸ ἀρραγὲς θεµέλιο τῆς ὑµνογραφικῆς 
του διακονίας στὴν Ἐκκλησία µας, ἡ ὁποία τὸν ἀνέδειξε στὸν µέγιστο 
ὑµνογράφο τῶν τελευταίων αἰώνων.   
Στὴν Ἀθήνα καλλιέργησε τὴν σκέψη νὰ γίνει µοναχός, νὰ ἀφωσιωθεῖ 
ὁλοκληρωτικὰ στὸν Κύριο. Καὶ Αὐτὸς ἔστειλε στὸν δρόµο του ἕνα 
Ἁγιορείτη µοναχό, τὸν Μικραγιαννανίτη Παΐσιο, νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν 
ὑλοποίηση τῆς σκέψεώς του. Τὸν ἔστειλε Αὐτὸς ποὺ µᾶς εἶπε: «Αἰτεῖτε, 
καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ 
ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν 
εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται» . 
Ἄκουσε τὸ θεϊκὸ κτύπηµα στὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς του ὁ µικρὸς 
Ἀναστάσιος καὶ ἄνοιξε. Τὸ κάλεσµα ἦταν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τὸν σαγήνευε. 
Ἦταν προορισµένος ἀπὸ αὐτὸν γιὰ τὴν ἰσάγγελη πολιτεία. Σύµφωνα µὲ 
τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, «οὓς ὁ Θεὸς προώρισε, τούτους καὶ 



ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ 
ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε» . Ἡ σπουδή του στὸ πανεπιστήµιο 
τῆς ἐρήµου τοῦ φαινόταν πιὸ ἑλκυστικὴ καὶ ἀπαραίτητη ἀπὸ τὴν κοσµικὴ 
σπουδὴ στὶς φιλοσοφικὲς καὶ θεολογικὲς ἐπιστῆµες κι  ἂς εἶχε ἀκούσει 
ὅτι ὁ προορισµός του στὸν Ἄθωνα ἦταν στὴν πιὸ δυσπρόσιτη, 
φαραγγώδη καὶ ἄνικµη περιοχή.          

Ἄφιξη στὸν Ἄθωνα

Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1923 ὁ νεαρὸς Ἀναστάσιος φθάνει στὸ λιµανάκι 
τῆς Δάφνης, τὸ ἐπίνειο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνοδεύοντας τὸν µοναχὸ 
Παΐσιο, τὸν χειραγωγό του πρὸς αὐτό . Ἀντικρύζει τὸν οὐρανογείτονα 
Ἄθωνα καὶ ἐνθουσιάζεται. Ὕµνοι δοξολογίας βγαίνουν ἀπὸ τὰ νεανικά 
του χείλη. Οἱ ἀναβαθµοὶ ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυµία του: «Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ 
ἀρθῶµεν, δεῦρο ἐκεῖσε, ὅθεν βοήθεια ἥκει». Αἰσθάνεται ἄρρητη µυστικὴ 
εὐωδία, ἀναπνέει τὸν µυροµένο ἀέρα τῆς µοναχικῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας 
µὲ τὶς ριπὲς τοῦ λιβανωτοῦ ποὺ ἡ Κυρία Θεοτόκος τὸν ὑποδέχεται στὸ 
περιβόλι της. Τὰ µάτια του πληµµυρίζουν δάκρυα χαρᾶς καὶ 
εὐγνωµοσύνης. Σκύβει τὸ κεφάλι καὶ προσεύχεται. Ἀκούει στὰ αὐτιά του 
τὴν φωνὴ τοῦ οὐρανοῦ «εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος»  καὶ ἀγαλλιᾶται. 
Ἔχει ἤδη ξεκινήσει τὴν πλήρη ὑποταγή του στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ 
ψελλίζοντας: «Γενηθήτω τὸ θέληµά Σου» . 
Μὲ ναυλωµένη βάρκα, ἤδη εἶχε ἀρχίσει τὸ σούρουπο, ἔφθασε στὸν 
ἀρσανᾶ τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ἀσυνήθιστος στὶς δύσκολες πεζοπορίες, τὰ 
σκαλιὰ ποὺ ὁδηγοῦν στὴν Σκήτη τὰ ἀνέβηκε µὲ πολὺ κόπο. Ὡστόσο δὲν 
ἔνοιωθε µόνος. Ἄγγελοι τοῦ συµπαραστέκονταν, τοῦ ἀπόσµηχαν τὸν 
ἱδρώτα, τοῦ δρόσιζαν τὰ χείλη ποὺ τὰ ξέραινε ἡ ἀνηφορικὴ ὡριαία 
πορεία στὸν αὐγουστιάτικο καύσωνα.   
Προχωρηµένη νύχτα ἔφθασε στὴν εὐλογηµένη Μικρὰ Ἁγία Ἄννα µὲ 
ὁδηγὸ πάντοτε τὸν π. Παΐσιο. Ὁδηγήθηκε στὴν Καλύβη τοῦ Τιµίου 
Προδρόµου, ὅπου περίχαρις, ἀλλὰ καὶ ἔκπληκτος τὸν ὑποδέχθηκε ὁ 
Γέροντας, Ἱεροµόναχος Μελέτιος. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν τὸν περίµενε, 
δὲν εἶχε ἐνηµερωθεῖ γιὰ τὴν µεγάλη του ἐπίσκεψη καὶ µάλιστα εἶχε 
κατακλιθεῖ γιὰ ὕπνο, λόγῳ τῆς ἀγρυπνίας τῆς προηγούµενς νύχτας στὴν 
ἑορτάζουσα Καλύβη τοῦ Παπᾶ Κοσµᾶ. Ὅµως, παρὰ τὰ σηµάδια τῆς 
κοπώσεως δὲν ἔκρυβε τὴν ψυχική του ἀγαλλίαση ἀπὸ τὴν ἐκεῖ ἄφιξη τοῦ 
νεαροῦ Ἀναστασίου. Μερίµνησε ἀµέσως γιὰ τὴν διαµονή του, γνωστοῦ 
ὄντως ὅτι ἡ φιλοξενία στὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι πάντοτε ἀβραµιαία, ὄχι 
µόνο γιὰ τὴν  πιστὴ τήρηση τῆς παύλειας προτροπῆς «τῆς φιλοξενίας µὴ 
ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους» , ἀλλὰ 
γιατὶ στὰ πρόσωπα τῶν ἐπισκεπτῶν βλέπουν οἱ µοναστὲς τὸν ἴδιο τὸν 
Τριαδικὸ Θεό µας  καὶ οἱ ἴδιοι χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν αἰσθάνονται ὡς ὁ 
Ἀβραάµ, ὁ ὁποῖος στὴν Δρῦ τὴν Μαµβρῆ ἀξιώθηκε νὰ Τὸν φιλοξενήσει 
ὑπὸ µορφὴν Τριῶν Ἀγγέλων.



Ὁ µικρὸς ἐπισκέπτης θεώρησε ἰδιαίτερη τὴν εὔνοια τῆς Παναγίας µας νὰ 
πατήσει στὸ περιβόλι της τὴν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεώς της, γιὰ 
τοῦτο τῆς ἀπηύθυνε ὕµνο δοξολογίας καὶ δὲν ἔπαυσε µέχρι καὶ τὴν δική 
του κοίµηση νὰ τὴν αἰνεῖ καὶ δοξάζει καὶ µεγαλύνει «ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς 
πνευµατικαῖς» .    

Μοναχὸς Γεράσιµος
 

Στὴν Μικρὰ Ἁγία Ἄννα ὁ νεαρὸς Ἀναστάσιος ἐγκαταβίωσε ὡς δόκιµος 
µοναχὸς στὴν Καλύβη τοῦ Τιµίου Προδρόµου ὑπὸ τὴν πνευµατικὴ 
καθοδήγηση τοῦ Μικρασιάτη  Γέροντα, Ἱεροµονάχου Μελετίου 
Ἰωαννίδη. Ἐδῶ, σ᾿ αὐτὴ τὴν ἐρηµική, ἄνυδρη, αἰχµηρὴ καὶ ἄγονη 
τοποθεσία τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης ποὺ ἔµοιαζε µὲ τὸ χωριό του, ἂν καὶ 
πιὸ δύσβατη, «ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ» , βρῆκε ἀπόλυτη 
πνευµατικὴ χαρὰ καὶ ἐκπλήρωση τοῦ ὀνείρου τῆς ζωῆς του. Μποροῦσε 
πλέον ἀπερίσπαστα νὰ ἐπιδοθεῖ στὴν ἄσκηση τῆς πνευµατικῆς ζωῆς καὶ 
στὴν µελέτη τῶν ἱερῶν ἐκκλησιαστικῶν κειµένων. Αἰσθανόταν ὅτι ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καὶ τὸν Νόμο Του, καθὼς 
τὸν διάβαζε στὸ Ψαλτήρι, στὸ Εὐαγγέλιο, σοὺς Πατέρες καὶ 
καθὼς ὑμνολογικὰ τὸν ἔφερνε στὸ στόμα του κατὰ τὶς 
ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου, ἦταν τὸ φῶς, τὸ ὁποῖο 
προπορευόταν καὶ φώτιζε τὸν δρόμο του. Γι’ αὐτὸ μονολογοῦσε 
ἀπευθυνόμενος στὸν Κύριο: «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος Σου 
καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου»   φιλάνθρωπε Κύριε. 
Τὴν σκληραγωγία καὶ τὶς κακουχίες ὁ νεαρὸς δόκιµος µοναστὴς τὶς 
παραθεωροῦσε. Τὴν λειψυδρία ἀντιµετώπιζε µὲ καρτερία καὶ πίνοντας 
ἀπὸ τὴν λαξευµένη στὸν βράχο στερνούλα, ποὺ µάζευε τὸ βρόχινο νερό, 
σήκωνε ψηλὰ τὸ βλέµµα, ὅπως οἱ ὄρνιθες, καὶ δοξολογοῦσε τὸν 
Δωρεοδότη Κύριο γιὰ τὶς οὐράνιες δωρεές Του, γιατὶ δὲν µᾶς στερεῖ 
τίποτα. Γνώριζε ὅτι τὸ  νερὸ εἶναι ἡ δύναµη ποὺ ζωογονεῖ καὶ φέρνει 
εὐφορία στὴν κτίση. Δροσίζει καὶ καθαρίζει τὸν ἄνθρωπο, ποτίζει καὶ 
δικαιώνει τὸν µόχθο του γιὰ τὴν καρποφορία τῆς γῆς. Εἶναι πηγὴ χαρᾶς 
καὶ ζωῆς, εὐλογία καὶ πλοῦτος. Ἡ στέρησή του ὁδηγεῖ στὸν θάνατο, τόσο 
τῆς φύσεως ὅσο καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κτηνῶν. Φιλοσοφώντας 
ἔλεγε, ὅτι ὅσο ἀπαραίτητο εἶναι στὸν ἄνθρωπο τὸ νερό, οἱ βροχὲς ποὺ 
γεµίζουν τὶς πηγές, ἄλλο τόσο ἀπαραίτητο εἶναι τὸ «ὕδωρ τὸ ζῶν, τὸ 
ἁλλόµενον εἰς ζωὴν αἰώνιον», τὸ ἀθάνατο νερὸ ποὺ µᾶς δίνει µόνον ὁ 
Κύριός µας, τὸ νερὸ ποὺ µᾶς ξεδιψάει πνευµατικά, µᾶς δροσίζει τὶς 
ψυχὲς καὶ µᾶς ζωογονεῖ. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ νερὸ τῆς ἀστείρευτης πηγῆς 
τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας, τῶν 
Ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῶν καθ’ ἡµέραν ἑορτῶν, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀκόµη καὶ 
στὰ βάθη τῆς πιὸ ἄνιµης καὶ ἄνυδρης ἐρήµου δίνει ζωή, ἡ ὁποία δὲν 
τελειώνει στὸν τάφο. Μὲ τὸ νερὸ αὐτὸ ὁ δόκιµος ἐρηµίτης ποτιζόταν καὶ 



ἔθαλλε σὰν αἰωνόβιο δένδρο, γιὰ νὰ καρποφορήσει τοὺς εὔγευστους 
καρποὺς τῆς ἱερῆς ὑµνογραφίας καὶ τῆς ἀτελεύτητης µακαριότητος.
Ὁ Γέροντας του ὁ παπᾶ-Μελέτιος τὸν εἶχε ἑλκύσει µὲ τὴν ἁπλότητά του, 
τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου του, τὸ ἀνεπιτήδευτο τοῦ χαρακτήρα του καὶ πρὸ 
πάντων µὲ τὴν ἄδολη πίστη του στὸν Ἐσταυρωµένο Λυτρωτή µας. Ἡ 
ὑπακοή του σὲ αὐτὸν ὑπῆρξε µοναδικὴ καὶ αὐτὴ τὸν ἀνέβασε στὰ 
σκαλοπάτια τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀπάθειας, τῆς νήψεως. Ἔτσι, ξεχνώντας τὰ 
χρόνια ποὺ πέρασε στὸ χωριό του καὶ στὴν Ἀθήνα, γονεῖς, συγγενεῖς, 
διδασκάλους, ἀφιερώθηκε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ µας ποὺ εἶπε: «Ὁ φιλῶν 
πατέρα ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος» . Καὶ ὅταν οἱ 
φυσικοὶ γονεῖς του ἀπὸ ἐνδιαφέρον γι’ αὐτὸν κίνησαν γῆ καὶ 
οὐρανὸ νὰ τὸν βροῦν μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ἀστυνομικοῦ 
ἐξαδέλφου του ἐκεῖνος δὲν κλονίσθηκε στὶς ἱκεσίες τους, οὔτε 
φοβήθηκε τὶς ἀπειλές τους. Ὁ Χριστὸς ἦταν πιὰ γι’ αὐτὸν ὁ 
μόνιμος ἔνοικος τῆς καρδιᾶς του. Αὐτὸν ἐνδυόμενος στὶς 
κακοτράχαλες ὑπώρειες τοῦ Ἄθωνος, στὴν δυσπρόσιτη Μικρὰ 
Ἁγία  Ἄννα, ἀπεκδύθηκε τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο, τὸν ἄνθρωπο 
τοῦ κόσμου, καὶ φόρεσε τὸ εὐτελέστατο τριβώνιο, τὸ 
εὐλογημένο ρασάκι, καὶ ὑποδήθηκε τὰ γουρουνοτσάρουσα ἀντὶ 
τῶν δερματίνων ὑποδημάτων.                      
Στὶς 20 Ὀκτωβρίου τοῦ 1924, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας στὴν 
µνήµη τοῦ Ἁγίου Γερασίµου, «τοῦ ἐν  Κεφαλληνίᾳ» ἔγινε ἡ µοναχικὴ 
κουρὰ τοῦ δόκιµου µοναχοῦ. Ἔδωσε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Γέροντός 
του τὶς φρικτὲς ὑποσχέσεις καὶ πῆρε τὸ ὄνοµα τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου· 
Ἔγινε ἡ µοναχική του καθιέρωση. 
Κατ’ αὐτὴν τὴν τελετὴ ὁ κάθε δόκιµος µοναχὸς λαµβάνει τὸ «ἀγγελικὸ 
σχῆμα», τὸ «ἔνδυμα μετανοίας», ποὺ ἀποτελεῖ σύμβολο τῆς 
ὑπερκόσμιας ζωῆς. Λέγεται «ἀγγελικὸ σχῆμα», γιατὶ αὐτοὶ ποὺ τὸ 
περιβάλλονται ζοῦν ὡς ἄγγελοι, ἐπαγγέλλονται ἁγνεία καὶ 
καθαρότητα, ἀκτημοσύνη, ἀδιάλειπτη δοξολογία τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὑπακοή. Λέγεται «ἔνδυμα μετανοίας», γιατὶ ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ 
μοναχοῦ εἶναι πορεία μετανοίας καὶ πένθους· ἐκτυλίσσεται ἐκτὸς 
τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, εἶναι ταπεινή, εὐτελής, ἀνεπιτήδευτη, 
ἁπλῆ, ἀπέριττη, ξένη πρὸς τὴν ἐπιτήδευση καὶ ματαιότητα, τὶς 
κοσμικὲς ἔννοιες καὶ πράξεις. Ὁ συμβολισμὸς τοῦ Τυπικοῦ 
καθιερώσεως μοναχοῦ ἀνάγεται στὴν οὐράνια Βασιλεία. 
Ἀντιπαραθέτει στὴν ἄφθαρτη δόξα της, τὸ φθαρτὸ καὶ πρόσκαιρο 
τῶν ἐπίγειων πραγμάτων. Ἡ μοναχικὴ βιοτὴ εἶναι ἡ συνεχὴς 
μελέτη τοῦ θανάτου. Τὸ μελανὸ χρῶμα τοῦ μοναχικοῦ ἐνδύματος 
συμβολίζει τὴν μνήμη θανάτου, τὸ διαρκὲς πένθος, τὴν μὴ 



προσκόλληση στὰ ἐπίγεια, τὴν ἐπιθυμία "εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν 
Χριστῷ εἶναι” » .
Ὁ τότε νεόκουρος µοναχὸς Γεράσιµος, µετέπειτα θεόπνευστος 
ὑµνογράφος, προσαρµοσµένος πλήρως στὴν νέα του ζωή, ἀποτέλεσε 
πρότυπο ὑπακοῆς, ταπεινώσεως καὶ κάθε ἀρετῆς. Παράλληλα µὲ τὴν 
ἀκριβὴ καὶ ἀπρόσκοπτη τέλεση τῶν καθηµερινῶν µοναχικῶν ἀκολουθιῶν 
καὶ τὴν µελέτη τῶν ἱερῶν κειµένων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὡς µέλισσα φίλεργος 
συνέλεγε τὰ νέκταρ τῆς σοφίας τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ δύο µοναχοὶ τῆς 
καλύβης, Γέροντας καὶ ὑποτακτικός-ὁ Παΐσιος εἶχε ἀναχωρήσει γιὰ τὸν 
κόσµο-, ἐργάζονταν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους ὡς ἄνθρωποι. Ὁ Γέροντας 
Μελέτιος γνώριζε καλὰ καὶ ἀσκοῦσε ἀπὸ χρόνια τὴν τέχνη κατασκευῆς 
ξυλόγλυπτων σφραγίδων ποὺ χρησιµοποιοῦνται στὰ πρόσφορα γιὰ τὴν 
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κουταλιῶν. Κοντὰ σὲ αὐτὸν καὶ ὁ νέος 
µοναχὸς Γεράσιµος ἔµαθε τὴν ξυλογλυπτικὴ τέχνη, τὴν ὁποία καὶ 
ἀσκοῦσε φίλεργα καὶ µὲ εὐταξία ὑποδειγµατική. Θυµόταν πάντοτε τὰ 
λόγια τοῦ µεγάλου ἀσκητοῦ, Ἐφραὶµ τοῦ Σύρου, ποὺ ἔλεγε ὅτι «ἡ 
ἀµέλεια τοῦ µοναχοῦ στὸ ἐργόχειρό του ἀνατρέπει τὴ πνευµατική του 
πρόοδο». Καὶ ὁ νεαρὸς µοναστής, ὁ φιλοµαθὴς καὶ φιλόπονος µὲ ὑψηλὸ 
δείκτη νοηµοσύνης καὶ προικισµένος µὲ ἀπέραντη µνήµη, τὴν ὁποία 
συνεχῶς ἀνέπτυσσε, καὶ κρίση φωτισµένη καὶ διακριτική, γι’ αὐτὴν 
πάσχιζε. Ἐκεῖνο, ὅµως, τὸ ὁποῖο τὸν γοήτευε ἰδιαίτερα ἦταν τὸ 
ἀδολέσχηµα τῆς προσευχῆς καὶ ἡ ἐντρύφηση στὰ γράµµατα. Γιὰ τὴν 
τελευταία ὁ ἴδιος ἔλεγε:
 -Ἐδῶ, ὅταν ἦρθα, καλλιέργησα καὶ ἀνακεφαλαίωσα τὶς γνώσεις µου. 
Σχόλαζα στοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς, τῶν ὁποίων τὰ ἔργα ὅλα τὰ 
χόρτασα, ὅλα τὰ χώνεψα. Εἶχα µερικὰ βιβλία ποὺ εἶχα φέρει ἀπὸ τόν 
κόσµο, ποὺ τὰ ἔδωσα σὲ ὁρισµένα πτωχὰ παιδιὰ ποὺ µὲ ἐπισκέφθηκαν 
ἀπὸ τὴν Συκιὰ ἀπέναντι.
Ἔτσι ἐργαζόµενος ὁ νεαρὸς Γεράσιµος, ὁ εὐλαβέστατος, ἀγχίνους, 
µετανάστης ἀπὸ τὴν οὐράνια πατρίδα στὴν ἐπίγεια ἐξορία, προέκοπτε 
καθαριζόµενος ἀπὸ τὰ πάθη καὶ φωτιζόµενος γιὰ νὰ φθάσει στὴν 
τελειότητα. Ἦταν ὁ ἐρηµίτης, ὄχι τῆς ἐρήµου τῶν πόλεων, ἀλλὰ τῆς 
ἐρήµου ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Βασιλεία, «ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ 
βοώντων ἀπαύστως, Κύριε, δόξα Σοι».

Μόνος µὲ τὴν προστασία τοῦ Προδρόµου.
 

Μετὰ τὴν παρέλευση λίγων ἐτῶν, ὁ ἁπλὸς καὶ καλοκάγαθος Γέροντας 
Μελέτιος ἔφυγε ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν ἔρηµο γιὰ τὴν Ἀθήνα, ἀφήνοντας 
τελείως µόνο του τὸν νέο µοναχὸ Γεράσιµο. Αὐτὸς µὲ πόνο ψυχῆς ἔµεινε 
πίσω καὶ διηγεῖτο τὸ γιατί: 
-Ὁ Γέροντας Μελέτιος ἔφυγε τὸ 1924-1925. Ἤµουν τότε 24-25 ἐτῶν. 
Ἔφυγε, ἐπειδὴ τὸν παραπλάνησαν οἱ ζηλωτὲς µετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ 
ἡµερολογίου, γιὰ νὰ τοὺς λειτουργεῖ ἔξω. Δὲν µὲ πῆρε µαζί του καὶ δὲν 



τὸ ἤθελα. Ἐγὼ ἔφυγα ἀπὸ τὸν κόσµο γιὰ νὰ ἔρθω ἐδῶ καὶ ὄχι νὰ γυρίσω 
πάλι πίσω. Θὰ πεθάνω ἐδῶ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Τίµιο Πρόδροµο δὲν φεύγω!  
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ «µείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν»  τὸν εἶχε πάντοτε ὑπὸ τὴν 
προστασία του. Ἔτσι, τὴν περίοδο τῆς µοναξιᾶς του εἶδε ὁ γερο-Ἐφραίµ, 
ὁ Ταλαίπωρος, τὸν Τίµιο Πρόδροµο  νὰ στέκει ἐξὼ ἀπὸ τὴν Καλύβη του 
καὶ ὅταν τὸν ρώτησε µὲ ἀπορία τί θέλει ἐκεῖ τοῦ ἀπάντησε:
-Προσέχω τὸ καλογέρι µου ποὺ ἀσκητεύει µόνο του!
Ἀσκήτευε µόνος ὁ π. Γεράσιµος, ἀλλὰ τάγµατα Ἀγγέλων τὸν 
περιφρουροῦσαν, ἀφοῦ ἡ προσευχή του ἀνέβαινε κατ’ εὐθείαν στὸν 
θρόνο τῆς Μεγαλωσύνης τοῦ Κυρίου µας. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ ὅτι ὁ 
γέρο-Ἀβιµέλεχ σὲ µιά του ἐπίσκεψη στὴν Καλύβη τοῦ Προδρόµου, τὴν 
εἶδε νὰ φλέγεται καὶ ἔτρεξε νὰ ζητήσει βοήθεια ἀπὸ τὸν π. Διονύσιο. 
Ὅταν, ὅµως, ἔφθασαν στὸ παράθυρο τοῦ Ναοῦ εἶδαν γονατιστὸ τὸν π. 
Γεράσιµο νὰ προσεύχεται πληµµυρισµένος ἀπὸ οὐράνιο φῶς ποὺ ἔβγαινε 
καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτόν, ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι ἔχει πάρει φωτιά!
Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ ἔλαβε χώρα τὴν περιοδο τῶν ἀφόρητων πειρασµῶν, 
θλίψεων, πολέµων καὶ ἀπελπισίας τοῦ νεαροῦ µοναστῆ ἀπὸ τὴν σκληρὴ 
µοναξιὰ ποὺ ζοῦσε. Τότε τοῦ παρουσιάσθηκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς «λάµπων 
ὑπὲρ τὸν ἥλιον», γιὰ νὰ τοῦ δείξει τὴν ζωντανὴ παρουσιά Του καὶ τὴν 
πρόνοιά Του γιὰ τὸ νεαρὸ καλογεροπαίδι. Αὐτὸ τὸ φῶς τῆς παρουσίας 
τοπυ Κυρίου εἶδε καὶ ὁ Γεροντας Ἀβιµελεχ καὶ νόµισε ὅτι ἡ Καλύβη 
ἔπιασε φωτιά. 
Ἡ ἀπερίγραπτη μετέπειτα οὐράνια δύναμη τοῦ π. Γερασίμου 
σὲ αὐτὴ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου ὀφείλεται. Ἡ ὅλη του ζωὴ 
ἐξαρτήθηκε ἀπὸ αὐτὴν τὴν θεοφανεία. Εἶχε τὴν διαβεβαίωση 
ὅτι τὸν ἀγάπησε ὁ Θεὸς καὶ δὲν τὸν ἐγκατέλειψε. Τὸν δοκίμασε 
καὶ τὸν ἀγκάλιασε γιὰ νὰ τὸν καταστήσει ὑμνογράφο Του, 
ὑπηρέτη Του καὶ ὑμνητὴ τῶν Ἁγίων Του. 
Χρόνια ἀργότερα, µετὰ τὴν κοίµηση του, σὲ συζήτηση ἐπάνω ὁ Γερο-
Γερόντιος τῶν ∆ανιηλαίων ἀκούσθηκε νὰ λέει:
 -Ὁ π. Γεράσιμος ἦταν ἥρωας, γιατὶ κάθισε μόνος καὶ 
ἐγκαταλελειμένος στὴν ἐρημιά καὶ γι’ αὐτὸ τὸν εὐλόγησε ὁ 
Θεός. Ἂν δὲν ἔχεις κότσια δὲν κάθεσαι στὴν ἔρημο!

Ἀναζήτηση πνευµατικοῦ
     

Ἔµεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πνευµατικὸ καθοδηγητὴ ὁ µοναχὸς Γεράσιµος, 
ἀλλὰ εἶχε οὐράνια συντροφιά. Ἔστρεφε τὰ µάτια ψηλὰ καὶ µὲ δάκρυα 
παρακαλοῦσε νὰ τοῦ δείξει ὁ Κύριος τὸν κατάλληλο Γέροντα, Αὐτός, γιὰ 
τὸν ὁποῖο ὁ Ψαλµωδὸς λέγει: «Ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται» .
Γνώριζε ὅτι γιὰ τὴν σωτηρία κάθε ἀνθρώπου ὁ ἔµπειρος πνευµατικός, 
σὰν καπετάνιος, ὁδηγεῖ τὸ καράβι τῆς ψυχῆς του µὲ τὸ εὐέλικτο Πηδάλιο 



τῆς Ἐκκλησίας µας µέσα ἀπὸ τὸ πολυκύµαντο πέλαγος πρὸς τὸ 
ἀχείµαστο λιµάνι τῶν οὐρανῶν   παίρνοντας ὁ ἴδιος τὴν εὐθύνη τῆς 
σωτηρίας µας.
Ἡ ἐμπειρία καὶ οἱ συμβουλὲς τῶν πνευματικῶν μας Γερόντων 
εἶναι ἀπαραίτητες στὴν πνευματική μας πορεία. Γι’ αὐτὸ καὶ 
στὸ Γεροντικό, ὅταν κάποιος μοναχὸς ρωτᾶ κάποιον ἄλλον: 
-Ἔχεις πνευματικὸ Γέροντα;.
 Παίρνει τὴν ἀπάντηση: 
-Ἄν ἔχεις, ἀκολούθησε πιστὰ  τὶς συμβουλές του, γιὰ νὰ 
περατώσεις ἐπιτυχῶς τὴν πορεία τῆς ζωῆς σου. Ἄν ὄχι, τότε 
τρέξε νὰ βρεῖς νὰ ἀγοράσεις Γέροντα! 
Ὁ Ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, ὁ ἅγιος πνευµατικὸς τῶν ἡµερῶν µας, 
τόνιζε: «Νὰ προσέχετε σὲ ποιοὺς πνευµατικοὺς πηγαίνετε»! Κάπου 
ἀλλοῦ δίδασκε πατρικά: «Οἱ κανόνες δὲν ἔχουν τὸν χαρακτήρα τῆς 
ἐκδικήσεως ἢ τῆς τιµωρίας, ἀλλὰ τῆς διαπαιδαγωγήσεως, καὶ δὲν ἔχουν 
καµία σχέση µὲ αὐτοὺς ποὺ ἐπιβάλλονται ἀπὸ ὁρισµένους πνευµατικοὺς 
κατὰ τὴν ἐξοµολόγηση καὶ οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπὸ ὑπερβάλλοντα ζῆλο, εἴτε 
ἀπὸ ἄγνοια, ἐξαντλοῦν τὰ ὅρια τῆς τιµωρίας, χωρὶς νὰ ἀντιλαµβάνονται, 
ὅτι µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀντὶ νὰ κάνουν καλὸ διαπράττουν ἔγκληµα. Ἐγώ, 
πάντα τοὺς φωνάζω καὶ τοὺς συµβουλεύω: “ Όχι µεγάλες τιµωρίες, ἀλλὰ 
σωστὲς συµβουλές. Γιατὶ οἱ µεγάλες τιµωρίες τροφοδοτοῦν τὸν ἄλλο, τὸν 
πονηρό, µὲ πλούσια πελατεία. Καὶ ἐκεῖνος αὐτὸ περιµένει. Αὐτὸ 
καραδοκεῖ καὶ ἔχει πάντα ἀνοικτὲς τὶς ἀγκάλες του, γιὰ νὰ τοὺς δεχτεῖ! 
Καὶ τοὺς τάζει, µάλιστα, λαγοὺς µὲ πετραχήλια. !"#$%&'$()*+,-$+.'$
/01)*2$ *+0$ 3&456$ %&'$ *78$ 9:(;4<=-6$ *78$ >")?,-6$ *78$ @&1-$ 'A$
3)<4;*+;$B)=<$B:C$+.'$=-.DE Γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται µεγάλη προσοχή στὴν 
ἐπιλογὴ τοῦ πνευµατικοῦ».   
Ἡ ἐναγώνια προσευχὴ τοῦ Ὁσίου Συµεών, τοῦ Νέου Θεολόγου, πρὸς τὸν 
Θεὸ ἦταν γιὰ τὴν ἀποστολὴ πνευµατικοῦ καθοδηγητῆ, ἀνθρώπου ποὺ νὰ 
ἐπικοινωνεῖ µὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ τὸν ἀγαπᾶ «ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης 
καρδίας καὶ ἐξ ὅλης διανοίας»  λέγοντας: «Πέµψον µοι, Κύριε,  
ἄνθρωπον γινώσκοντά Σε». Πολλοὶ σήµερα, ἐπηρεασµένοι ἀπὸ 
σύγχρονους προορατικοὺς πνευµατικοὺς ἀναζητοῦν πνευµατικούς, ποὺ 
νὰ κοσµοῦνται µὲ αὐτὸ τὸ χάρισµα, ἀπολυτοποιώντας τὸ ἔκτακτο αὐτὸ 
δῶρο ποὺ δίνει ὁ Θεὸς σὲ ὁρισµένους µόνον ἀνθρώπους. 
Ἡ τακτικὴ αὐτὴ εἶναι λανθασµένη, ὅπως µᾶς ἐξηγεῖ ὁ Ὅσιος Ἰωάννης 
τῆς Κλίµακος µὲ τὸν διαχρονικό του λόγο: «Μὴ ζητῶµεν πνευµατικοὺς 
προγνώστας µηδὲ προβλέπτας, ἀλλὰ πρὸ πάντων ταπεινόφρονας καὶ ταῖς 
ἐν ἡµῖν νόσοις ἁρµοδίους…». Μὴν ψάχνουµε νὰ βροῦµε πνευµατικοὺς 
µὲ προορατικὸ χάρισµα, ἀλλὰ πνευµατικοὺς µὲ ταπείνωση καὶ ἱκανότητα 
νὰ γνωρίζουν τὶς ἀσθένειες τῶν ψυχῶν µας.  
  Ὁ Γέροντας Γαβριήλ, ὁ Κύπριος Γέροντας τῆς ἀγάπης, 



πίστευε ὅτι ἡ πνευµατικὴ πατρότητα δὲν ἔχει ἄλλο λόγο ὑπάρξεως, 
παρὰ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ στὴν ἐλευθερία τῶν 
παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία µᾶς προτρέπει ὁ µέγας Παῦλος νὰ 
παραµείνουµε λέγοντας: «Tῇ ἐλευθερίᾳ οὖν ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς 
ἠλευθέρωσεν, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» .

Θεοφανεία θαυµαστή

Πολλοὶ οἱ πειρασµοὶ ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὸν µισόκαλο δαίµονα, ἀλλὰ 
µεγίστη ἡ πνευµατικὴ ἀγαλλίαση ποὺ πῆρε ὁ νεαρὸς µοναστὴς 
Γεράσιµος στὴν µοναξιά του στὸν Τίµιο Προδροµο. Ὁ πόλεµος τοῦ 
ἐχθροῦ ἦταν ἀδυσώπητος καὶ οἱ ἐπιθέσεις του ἀσταµάτητες. Στόχευαν 
στὸν κλονισµὸ τοῦ εἰσοσιπεντάχρονου π. Γερασίµου καὶ τὸν 
ἐξαναγκασµό του νὰ ἐγκαταλείψει τὸν ἀγώνα τῆς σωτηρίας. Ὅµως, ὁ 
βραβευτὴς Κύριος δὲν τὸν ἐγκατέλειψε, ὅπως δὲν ἐγκαταλείπει ὅλους 
τοὺς νόµιµους ἀγωνιστὲς τῆς εὐσεβείας. Μᾶς διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος: «Οὐ 
µὴ σὲ ἀνῶ οὐδ’ οὐ µὴ σὲ ἐγκαταλείπω» . Πίσω καὶ ἀπὸ τὰ παιχνίδια 
τοῦ πονηροῦ καὶ τὶς παγίδες του ὑπάρχει ὁ Θεὸς ποὺ 
κατευθύνει τὴν ζωή μας. Ἐκεῖνος ποὺ φροντίζει γιὰ τὰ πάντα 
μέχρι λεπτομερειῶν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγνοεῖ τὰ δικά μας 
προβλήματα, τὶς τρικλοποδιὲς ποὺ μᾶς κάνει ὁ δαίμονας; Ὁ 
νεαρὸς μοναστὴς ἂν καὶ κλονιζόταν ἀπὸ τὴν μοναξιά, δὲν 
δίσταζε, δὲν ἀπογοητευόταν, δὲν κυριευόταν ἀπὸ  ἀνεξήγητο 
φόβο. Θυμόταν πάλι τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας: «Θαρσεῖτε, ἐγώ 
εἰμι· μή φοβεῖσθε»  καὶ δὲν ἐνεργοῦσε σὰν νὰ ἦταν μόνος καὶ 
ἔρημος, σὰν νὰ ἦταν ὀρφανὸς μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρικὴ 
φροντίδα καὶ στέγη. Πίστευε ὅτι ἔχουμε στοργικὸ Πατέρα ὁ 
ὁποῖος παρακολουθεῖ τὴν ζωή μας μὲ ἄπειρη ἀγάπη καὶ 
στοργή.  Καὶ ὁ «πανταχοῦ παρὼν» Κύριος ἔκανε αἰσθητὴ τὴν 
παρουσία Του.
Κορύφωση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στὸν π. Γεράσιμο, ὅταν 
ἐκεῖνος βρισκόταν σὲ ζοφώδη καὶ ἀσέληνη νύκτα μονώτατος 
στὴν Καλύβη τοῦ Προδρόμου, ἦταν ἡ θαυμαστὴ Θεοφανεία Του 
«εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς σώματος» , ὅπως αὐτὴ τοῦ Σαύλου 
καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴν ∆αμασκό, κατὰ τὴν ὁποία ἔλαμψε τὸ 
πρόσωπον Αὐτοῦ ὡς ἥλιος» . Ἀργότερα, πρὸς τὸ γήρας του, θὰ 
ἀποκαλύψει, ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Ἥλιος τῆς ∆ικαιοσύνης, λάμπει 
ὑπὲρ χιλίους ἥλιους.



Σὲ κάποια χειρόγραφά του, ποὺ βρέθηκαν μετὰ τὴν ὁσιακή του 
κοίμηση, ὁμολογεῖ ὅτι ἐν ὁράματι τὸν ἐπεσκέφθη ὁ Κύριος. Καὶ 
συνεχίζει γράφοντας: «Ξέρετε τί εἶναι τὸ ἄκτιστο φῶς; Ὄχι φῶς 
ποὺ καίει ἢ θαμπώνει. Φῶς, στὸ ὁποῖο γίνεσαι μέτοχος, 
γεμίζεις, χαρά, ἀγαλλίαση, εὐφροσύνη. Βλέπεις τὸ σῶμά σου 
καὶ γίνεται ἄϋλο, διαφανές» . Τὴν ἐμπειρία αὐτή, ἐνῶ τὴν 
ἀπέκρυβε, πολλοὶ φοιτητές του τὴν ἀνεκάλυπταν στὶς 
συζητήσεις μαζί του, ὅπου ὅταν μιλοῦσε γιὰ θεῖα πράγματα 
καὶ γιὰ τὸ ἄκτιστο φῶς ἀλλοιωνόταν ὁλόκληρος, γινόταν 
ἄλλος ἄνθρωπος καὶ αὐτοὶ καταλάβαιναν ὅτι τὸ εἶχε κτήμα 
του.    
Ἡ συγκλονιστικὴ αὐτὴ ἐμπειρία ποὺ δὲν ἐκφράζεται μὲ λόγια, 
δηλαδὴ νὰ βλέπει τὸν «λάμποντα ὑπὲρ χιλίους ἡλίους Χριστόν» 
καὶ μὲ ὄντως θεϊκὴ στοργὴ νὰ τὸν βεβαιώνει, ὅτι εἶναι κοντά 
του καὶ ὅτι εἶχαν περάσει ἤδη οἱ πικρότατοι δοκιμαστικοὶ καὶ 
παιδαγωγικοὶ πειρασμοί, ἀσφαλῶς ἔτρωσαν τὴν καρδιὰ τοῦ π. 
Γερασίμου σὲ θεῖο ἔρωτα, ἀφοῦ ἦταν δεκτικοὶ τῶν θείων καὶ 
ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Χριστού, σὲ κάποιο μέτρο. Ἡ ἐμφάνιση 
αὐτὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ σὲ αὐτὸν ἀποτέλεσε 
καθοριστικὸ παράγοντα τῆς περαιτέρω ἀσκητικῆς καὶ 
πνευματικῆς ζωῆς του, ἐξάπτοντας διαρκῶς τὴν ψυχή του σὲ 
θεῖο ἔρωτα, φωτίζοντας τὸν νοῦ του σὲ ἀπροσδόκητες 
ἀποκαλύψεις θεολογικῶν ἐννοιῶν , αὐξάνοντας τὴν 
πνευματικὴ γνώση του καὶ ἐνεργώντας ὡς «ἀφόρητον 
κέντρον», κατὰ τὸν λογιώτατο μοναχό, Θεόκλητο ∆ιονυσιάτη, 
στὸν ἐσωτερικὸ συναισθηματικό του κόσμο, ὥστε νὰ τὸν 
διεγείρει νυχθημερὸν σὲ εὐχαριστιακὲς καὶ δοξολογικὲς 
ἀνυμνήσεις.
Ὑπὸ τὸ πρίσμα καὶ μόνο αὐτῆς τῆς ἄρρητης θείας ἐμφανείας 
τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων 
καὶ ὁ ἑβδομηκονταετὴς ἀσκητικὸς βίος τοῦ ἐρημίτη 
ὑμνογράφου Γερασίμου Μικραγιαννανίτη.

Ὅσιοι ἀγωνιστὲς τῆς ἐρήµου

Στὸ εὐωδιαστό, πολύκαρπο, ἀνθηφόρο, ἀειθαλέστατο 
Περιβόλι τῆς Παναγίας μας μὲ τοὺς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὁσίους 



Πατέρες, ἀκόμη καὶ στὶς δυσπροσπέλαστες ὑπώρειες τοῦ 
Ἄθωνος, στὴν Ἁγία Ἄννα, στὴν Μικρὰ Ἁγία Ἄννα, στὰ 
Κατουνάκια, στὰ Καρούλια, στὴν Κερασιά, στὸν Ἅγιο Βασίλειο, 
στὰ Κρύα Νερά, στὰ Καυσοκαλύβια, στὸν Ἅγιο Πέτρο, στὴν 
Βίγλα, «ἐξήνθισεν ἡ ἔρημος»  τοῦ Μοναχισμοῦ. Ἁγιασμένες 
ἡσυχαστικὲς μορφὲς ἄνθισαν μέσα ἀπὸ τὶς κρημνώδεις 
χαράδρες, τὶς χαραματιὲς τῶν βράχων, τὶς ἀπότομες σάρες, τὰ 
ἀνεμοδαρμένα ψηλώματα, τὶς ἁλίπληκτες ἀκτές. Ἄνθισαν, 
ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα χρόνια, τὰ χρόνια ἀποστασίας ἀπὸ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν φιλαμαρτήμονα καὶ ἐγωκεντρικὴ ἐποχή 
μας, εὐανθῆ Ἀθωνικὰ κρίνα, ποὺ ὀμόρφηναν τὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ μας. 
Ὁ π. Γεράσιμος ἀπὸ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν τρυγοῦσε τὸ μέλι τῆς 
ἀρετῆς καὶ αὐξανόταν σὲ γνώση καὶ σοφία. Ἀμέσως μετὰ τὴν 
πνευματική του ὀρφάνια ποὺ τοῦ προκάλεσε ἡ ἔξοδος στὸν 
κόσμο τοῦ Γέροντος Μελετίου κατέφύγε στὴν πνευματικὴ 
πατρότητα τοῦ φημισμένου γιὰ τὸν ἐνάρετο βίο του παπᾶ-
Ἰγνατίου, στὰ Κατουνάκια. Σὲ αὐτόν, τὸν ἁπλὸ ἀσκητὴ 
ἐξήγγειλε τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας του καὶ ἀπέθετε τὰ σκουπίδια 
τῶν λογισμῶν. Τοῦ ἔγινε ἡ γλυκειὰ παρηγοριὰ  καὶ ἡ ζωντανὴ 
ἐλπίδα στὸν ἀπαράκλητο ἐκεῖνο τόπο τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς 
πάλης του μὲ τὶς λεγεῶνες τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων .
Ἡ κοίμηση τοῦ Γέροντος Ἰγνατίου τὸν ἔφερε στὸν διορατικὸ καὶ 
διακριτικὸ καθοδηγητή, τὸν ἔγκλειστο ἡσυχαστή, Καλλίνικο. 
Μὲ τὶς νουθεσίες του ὁ π. Γεράσιμος γίνεται μύστης τῶν 
ἀπορρήτων, μπαίνει στὰ ἄδυτα, γνωρίζει τὰ ἄγνωστα. Μὲ τὶς 
πρακτικὲς γνώσεις ποὺ τοῦ μετέφερε ὁ π. Ἰγνάτιος καὶ τὶς 
πνευματικὲς ὁ π. Καλλίνικος, ὁ π. Γεράσιμος κτίζει τὸ 
οἰκοδόμητα τῆς ψυχικῆς του ἀρετῆς καὶ τὸ περικοσμεῖ μὲ τὴν 
σκληραγωγία τοῦ σαρκίου, τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, τὴν 
νήψη.
Εἶχε τὴν εὐκαιρία σὲ αὐτὴ τὴν καλογερική του νιότη ὁ π. 
Γεράσιμος νὰ παίρνει τὴν εὐλογία καὶ νὰ συναναστρέφεται μὲ 
τὸν Ἅγιο γείτονά του, τὸν σοφὸ καὶ ὁσιώτατο γέρο-∆ανιήλ, τὸν 
Σμυρναῖο ἱδρυτὴ τῆς θεολέκτου ἀδελφότητος τῶν ∆ανιηλαίων, 
στὰ Κατουνάκια.
Ὁ Γέροντας Δανιήλ, ὁ Κατουνακιώτης, ἦταν ἡσυχαστὴς ἐκ φύσεως, ἀφοῦ 



τὸν κατέτρωγε ὁ θεῖος ἔρως καὶ νοσταλγοῦσε τὴν ἡσυχία, τὴν µόνωση 
καὶ τὴν σιωπή, ὅπως νοσταλγοῦσε τὸ Καρµήλιο ὄρος ὁ Προφήτης Ἠλίας 
καὶ τὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνου ὁ θεῖος Πρόδροµος. Ἤθελε νὰ παραδοθεῖ 
ὁλοκληρωτικὰ στὴν ἀγάπη τοῦ γλυκυτάτου µας Ἰησοῦ. Ἀπὸ νεαρᾶς 
ἡλικίας ἔδειχνε πολιὸς στὴν φρόνηση, µεστὸς πνευµατικῶν ἐµπειριῶν, 
Θεοῦ σοφίας καὶ γνώστης τῆς τέχνης τοῦ πνευµατικοῦ πολέµου πρὸς τὰ 
πνεύµατα τῆς πονηρίας. Εἶχε ἐνδυθεῖ τὴν πανοπλία τοῦ Χριστοῦ µας, 
καθὼς λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι 
πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη 
πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, 
πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, 
πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» .  
Ἐδῶ, στὰ δυσπρόσιτα, ἀπόκρηµνα καὶ ἀσκητικὰ Κατουνάκια 
ἀπολάµβανε τὴν ἡσυχία «ὡς φιλέρηµον στρουθίον µονάζον ἐπὶ δώµατος»  
καὶ ἔκανε γόνιµες τὶς ψυχὲς ἐκεῖνες ποὺ ζητοῦσαν τὸ ἀπόλυτο, τὴν ἕνωσή 
τους µὲ τὸν Σωτήρα µας Χριστό. Ὁ Δανιήλ, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι 
ἐρηµῖτες πατέρες «τῆς ἐρήµου τὸ ἄγονον ἐγεώργησαν», µὲ τοὺς 
ποταµοὺς τῶν ἱδρώτων καὶ δακρύων τους. Σύντοµα ὁ Ὅσιος Δανιὴλ 
ἀπέκτησε τὴν φήµη ἔµπειρου πνευµατικοῦ καὶ πολλοὶ µοναστὲς καὶ 
προσκυνητὲς τὸν ἐπισκέπτονταν, γιὰ νὰ ζητήσουν πνευµατικὴ 
καθοδήγηση, νὰ τὸν συµβουλευθοῦν καὶ νὰ πάρουν ἐνίσχυση στὸν 
πνευµατικό τους ἀγώνα. Πῶς ἦταν δυνατὸν νὰ µὴν τὸν ἐπισκεπτόταν ὁ 
ἐραστὴς τῶν πνευµατικῶν ἀναβάσεων, ὁ νεαρὸς τότε π. Γεράσιµος; 
Κοντά του ἔνοιωθε ὅτι βρίσκεται σὲ λειµῶνες Παραδείσου, σὲ σφαῖρες 
οὐράνιες, ἀφοῦ ὁ Ὅσιος Δανιὴλ ἕνωνε γῆ καὶ οὐρανό. Ὡς ὑµνογράφος 
ἀργότερα ὁ π. Γεράσιµος θὰ συντάξει τὴν πλήρη καὶ πανηγυρικὴ 
ἀκολουθία τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, στὴν µνήµη τῶν ὁποίων ὁ Ὅσιος 
Δανιὴλ εἶχε ἀφιερώσει τὴν Καλύβη του καὶ τὴν πανηγύριζε τὴν Β΄ 
Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου, δηλαδὴ τὴν Κυριακὴ µετὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων 
Πάντων. 
Γνώριµοι τοῦ π. Γερασίµου καὶ συναµιλλώµενοι στὸν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς 
ὑπῆρξαν στὴν Μικρὰ Ἁγία Ἄννα, στὴν Καλύβη τοῦ Γενεσίου τοῦ 
Προδρόµου, ὁ Ὁσιος Ἰωσήφ, ὁ Ἡσυχαστὴς µετὰ τῆς Συνοδείας του, τοὺς 
ὁσιωτάτους Γέροντες, Ἀρσένιο, Χαραλάµπη καὶ Ἰωσήφ, ὁ Ὅσιος 
Ἐφραίµ, ὁ Κατουνακιώτης, οἱ Διονυσιάτες Πατέρες, Γαβριὴλ καὶ 
Θεόκλητος καὶ ὁ Πνευµατικὸς τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὁ θεόσοφος Ἄνθιµος 
Ἁγιαννανίτης, Γέροντας τῆς Καλύβης τῶν Θεοφιλαίων, τὸν ὁποῖο 
ἀποκαλοῦσε «θεοφόρο» πιστεύοντας ὅτι ἡ καρδιά του ἦταν φάτνη ποὺ 
δέχθηκε νὰ σπαργανώσει τὸ θεῖο βρέφος, τὸν γλυκύτατο Ἐµµανουήλ.   
   

Στὴν Καλύβη Κοιµήσεως Θεοτόκου,
τοῦ Γέροντος Ἀβιµέλεχ



Ὁ οὐρανὸς ἀνταποκρινόταν διαρκῶς στὶς προσευχὲς τοῦ µοναχοῦ 
Γερασίµου γιὰ ἐκζήτηση πνευµατικῶν του ὁδηγῶν δεικνύοντας ὅτι ὁ 
Θεὸς «εὐχαῖς δικαίων ἐπακούει»  , δηλαδή, ἀκούει τὶς προσευχὲς 
τῶν δικαίων καὶ ὁ δίκαιος ἄνθρωπος προστατεύεται, καθ’ ὅτι 
ἀληθῶς «δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει» , δηλαδή, ὁ δίκαιος 
ἐξέρχεται ἀβλαβὴς καὶ σῶος ἀπὸ κινδύνους ποὺ διέτρεξε, γιατὶ 
τὸν προστατεύει ὁ Θεός.
 Τὸν ἀποζητοῦντα ἀπλανῆ πνευµατικὸ καθοδηγητὴ π. Γεράσιµο, µετὰ τὴν 
κοίµηση τοῦ Γέροντος Καλλινίκου, κατηύθυνε πρὸς τὸν γείτονά του στὴν 
ἐρηµικὴ Καλύβη του, Γέροντα Ἀβιµέλεχ, ποὺ κοιµήθηκε τὸ 1965.   
Αὐτός, µεγάλος ἀσκητής, ἐγκαταβιοῦσε στὴν Καλύβη τῆς Κοιµήσεως τῆς 
Θεοτόκου ποὺ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν Καλύβη τοῦ Τιµίου Προδρόµου. 
Τὸ 1946 ὑποτάχθηκε σ᾿ αὐτὸν ὁ µετέπειτα ἱεροµόναχος Διονύσιος. Μὲ 
τὸν π. Διονύσιο συνδέθηκε ὁ π. Γεράσιµος καὶ ἀργότερα, τὸ 1966, µετὰ 
τὴν κοίµηση τοῦ Γέροντος Ἀβιµέλεχ ἑνώθηκαν σὲ µία µόνη συνοδεία. 
Ἡ φιλικὴ καὶ ἄκρως πνευµατικὴ σύνδεση τοῦ π. Γερασίµου µὲ τὸν π. 
Διονύσιο ξεκίνησε τὸ 1947, κατὰ τὴν περίοδο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 
ὅταν ὁ Γέροντας Ἀβιµέλεχ βρισκόταν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους. Φεύγοντας 
εἶχε ἀφήσει µικρὲς ποσότητες τροφίµων καὶ ψωµιοῦ στὸν ὑποτακτικό 
του, τὸν δεκαεταετῆ τότε π. Διονύσιο. Οἱ τροφὲς αὐτὲς σύντοµα 
τελείωσαν καὶ  ὁ νεαρὸς δόκιµος µοναστὴς ἄρχισε νὰ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν 
πεῖνα. Ἀνέβηκε στὴν Καλύβη τοῦ Τιµίου Προδρόµου καὶ ζήτησε µὲ 
συστολὴ λίγο ψωµί, δῆθεν γιὰ τὶς γάτες. Ὁ Γέροντας Γεράσιµος, ποὺ 
ὑµνογραφοῦσε, τὸν ρώτησε, ἂν δίνουν στὶς γάτες ἀπὸ τὸ ἴδιο ψωµὶ ποὺ 
καὶ ἐκεῖνοι τρῶνε. Τότε ὁ πεινασµένος π. Διονύσιος τοῦ ἀπεκάλυψε, ὅτι 
τὸ ἤθελε, γιὰ νὰ κορέσει τὴν πεῖνα του. Ὁ εὔσπλαγχνος ὑµνογράφος ὄχι 
µόνο τοῦ ἔδωσε τότε ὅ,τι εἶχε στὴν Καλύβη του, ἀλλὰ τὸν παρηγόρησε 
καὶ τοῦ πρότεινε ὅσο καιρὸ λείπει ὁ Γέροντάς του νὰ ἀνεβαίνει καὶ νὰ 
συµπαξιµαδίζουν µαζί. Ὅ,τι ἔχουµε θὰ τὸ µοιραζόµαστε, τοῦ εἶπε, καὶ ὁ 
οὐράνιος Τροφέας µας δὲν θὰ µᾶς στερήσει τὰ ἀγαθά Του. Ἔκτοτε ἡ 
συνεστίαση τῶν δύο µοναστῶν ἐπεξετάθηκε σὲ συµπροσευχὴ 
καθηµερινή, γιὰ νὰ καταλήξει σὲ συνάσκηση µετὰ τὴν κοίµηση τοῦ π. 
Ἀβιµέλεχ. Τότε ὁ Γέροντας Γεράσιµος κατέβηκε στὴν Καλύβη τῆς 
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου ὁ π. Διονύσιος ὑπετάγη σὲ αὐτὸν καὶ 
ἄρχισε ἡ κοινοβιακή τους ζωή. 
Ὁ ὑψιπέτης ἀετὸς τοῦ πνεύµατος, ὁ ἀνυψούµενος σὲ οὐράνιες θεωρίες 
ὑµνογράφος ἀπὸ ἀγάπη κατέβαινε σὲ πεζὲς φροντίδες καὶ µεριµνοῦσε ὄχι 
µόνο γιὰ τὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ γιὰ τὰ τοῦ σώµατος  ὁμολογώντας μὲ 
παρρησία τὸν ὅρο τοῦ μοναχισμοῦ «σῶμα ἐργάζου νὰ τραφεῖς, 
ψυχὴ νῆφε νὰ κληρονομήσεις».  Ἦταν ἐξαιρετικὰ φίλεργος 
ἔχοντας κατὰ νοῦ τὸ, «ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, 
ἔσται πάντων διάκονος»  καὶ ἔτρεχε πρῶτος  σὲ ὅλες τὶς 



ὑπηρεσίες τῆς Καλύβης του. Πρόθυμος νὰ ἐκτελέσει  κάθε 
ἐργασία, ἀκόμη καὶ τὴν πιὸ κοπιαστικὴ καὶ τὴν πιὸ 
ὑποτιμημένη ἔδινε πάντα τὸ καλὸ παράδειγμα. Αὐτὸ ποὺ 
ἐντυπωσίαζε ἦταν ὅτι µετὰ ἀπὸ τὴν ἔντονη ἀσκητική του ἐµπειρία εἶχε 
ἀποκτήσει ἀνάλογη διάκριση, ὥστε νὰ κατανέµει τὸν χρόνο του στὴν 
προσευχή, στὴν µελέτη, στὴν ὑµνογραφικὴ διακονία καὶ στὴν κοινωνία 
τῶν προσώπων, στὶς σχέσεις του µὲ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, τοὺς 
µοναχοὺς καὶ τοὺς λαϊκούς, ποὺ ζητοῦσαν πνευµατικὴ στήριξη λέγοντας: 
«Καὶ τοῦτο ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνο µὴ ἀφιέναι» .     

Προσευχὴ ποὺ χορταίνει.

Διηγεῖται ὁ νῦν Μητροπολιτης Κινσάσας κ. Νικηφόρος, τοτε 
ὑποτακτικὸς τοῦ Γέροντος : 
«Εἴχαµε πανηγύρι στὸ Κελλί, δὲν ἦταν τὸ πανηγύρι τῶν Ἁγίων Διονυσίου 
καὶ Μητροφάνους, καὶ εἶχα τὸ διακόνηµα τοῦ τραπεζάρη. Ἑτοιµάζοντας 
τὴν τράπεζα διαπίστωσα ὅτι ὑπῆρχαν µόνο τρία ψωµιὰ στὸ ἑρµάρι. 
Ταράχθηκα, γιατὶ ἤµουν ὑπεύθυνος καὶ δὲν εἶχα µεριµνήσει νὰ ἔχουµε 
περισσότερα, ὥστε νὰ φθάσουν γιὰ τοὺς συµπανηγυριστές µας. Μὲ 
ἔπιασε κρύος ἱδρώτας. Ἂν τὸ εἶχα ἀντιληφθεῖ νωρίτερα αὶ εἶχε 
ἐνηµερώσει τὸν Γέροντα δὲν θὰ βρισκόµασταν τώρα στὴν δύσκολη θέση 
νὰ µὴν µποροῦµε νὰ χορτάσουµε τὸν κόσµο. 
Καὶ τώρα τί κάνουµε, ἔθεσα τὸ ἐρώτηµα στὸν ἑαυτό µου;
   Ὁ κόσµος ἄρχισε νὰ συγκεντρώνεται. Τὰ ψωµιὰ σὲ καµµιὰ περίπτωση 
δὲν θὰ ἔφθαναν. Πήγα µὲ αἴσθηµα ἐνοχῆς στὸν Γέροντα Γεράσιµο καὶ 
τοῦ εἶπα:
-Εὐλόγησον, Γέροντα, δὲν προέβλεψα καὶ µόνο τρία ψωµιὰ ἔχουν µείνει 
στὸ κελλάρι· τί θὰ κάνουµε;
Νὰ ζυµώσουµε δὲν γινόταν, γιατὶ δὲν ὑπῆρχε ὁ κατάλληλος χρόνος. Ἀπὸ 
τὴν Δάφνη δὲν ἐρχόταν κανένας ἐκείνη τὴν ὥρα, νὰ µᾶς φέρει ψωµιά. 
Ἔτσι δὲν θὰ µπορούσαµε νὰ ἀνταποκριθοῦµε στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ 
κόσµου ποὺ ἤδη εἶχε µαζευθεῖ ἀρκετός.
Ἐκεῖνος, ὅµως, ἔµενε ἀτάραχος. Μὲ χτύπησε στὴν πλάτη καὶ µὲ ἤρεµο 
ὕφος µοῦ εἶπε:
– Πήγαινε, παιδί µου, καὶ συνέχισε τὸ διακόνηµά σου. Θὰ φροντίσει ὁ 
Θεὸς καὶ οἱ Ἅγιοί µας!
Ἔµεινε προσευχόµενος, Ἐγὼ ἔφυγα, συνέχισα τὴν διακονία µου καὶ 
ξεχάσθηκα κόβοντας ψωµί, χωρὶς πλέον νὰ ὑπολογίζω.
Ὅταν τελείωσε ἡ πανήγυρις, βλέπω ἐκεῖ ποὺ εἶχα τὰ ψωµιά, νὰ ἔχουν 
περισσέψει τρία καὶ  ὅλος ὁ κόσµος νὰ ἔχει χορτάσει. Κατάλαβε ὅτι ἡ 
προσευχὴ τοῦ Γέροντος εἶχε εἰσακουσθεῖ καὶ µονολόγισα: «Πλούσιοι 
ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ 
ἐλλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» . 



Κτίτορας σπηλαιώδους Ναοῦ

Ἡ ἀσκητικὴ Καλύβη τοῦ Τιµίου Προδρόµου βρίσκεται µεταξὺ δύο 
σπηλαίων. Τὸ ἕνα, ὑπερκείµενο αὐτοῦ, εἶναι τοῦ συγγραφέως τῆς 
«Ἁµαρτωλῶν Σωτηρίας» Ἀγαπίου τοῦ Κρητός. Τὸ ἄλλο, κατακείµενο, 
εἶναι τῶν Ὁσίων ἀσκητῶν καὶ πρώτων οἰκιστῶν τῆς Σκήτης τῆς Μικρᾶς 
Ἁγίας Ἄννης, Διονυσίου τοῦ Ρήτορος καὶ Μητροφάνους.   
Τὸ σπήλαιο αὐτό, τὸ ἱερώτερο µέρος τῆς κρηµνώδους αὐτῆς περιοχῆς, ἡ 
ἀσκητικὴ παλαίστρα τῶ δύο µεγάλων Στουδιτῶν Πατέρων, βρισκόταν σὲ 
ἄθλια κατάσταση λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῶν κατοίκων τῆς κοντινῆς 
Καλύβης τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου ποὺ βρίσκεται λίγο ψηλώτερα 
ἀπὸ αὐτό. Ὁ Γέροντάς της Ἀβιµέλεχ, ὅταν ἦρθε στὴν Καλύβη αὐτὴ 
θέλησε νὰ τὸ ἀποκαταστήσει καὶ ἔλαβε σχετικὴ Μοναστηριακὴ ἄδεια, 
ἀλλὰ δὲν ὑλοποιήθηκε ἡ ἐπιθυµία του. Τὸ βάρος, ἔτσι, ἔπεσε στὸν 
ἑπόµενο κάτοικο τῆς Καλύβης, τὸν Γέροντα Γεράσιµο, ποὺ τὸ ἔθεσε σὲ 
ἄµεση προτεραιότητα. Ἐπιστράτευσε τὴν προσευχὴ µὲ ξεκινησε τὸ ἔργο 
µὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ Ὅσιοι Πατέρες θὰ τὸν βοηθήσουν νὰ ξεπεράσει 
τὶς δυσκολίες ποὺ ἀπαιτοῦσαν καὶ µεγάλη οἰκονοµικὴ δαπάνη. Χωρὶς νὰ 
ἔχει χρήµατα ὁ Γέροντας Γεράσιµος µὲ τὴν συνέργεια τῶν Ὁσίων 
κατάφερε νὰ µετατρέψει τὸ σπήλαιο σὲ ὡραιότατο καὶ κατανυκτικώτατο 
ναΰδριο προσκυνηµατικοῦ χαρακτῆρος. Τοὺς Ὁσίους αὐτοὺς Πατέρες ὁ 
Γέροντας εἶδε καὶ σὲ ὅραµα, ὄχι στὸν ὕπνο του, νὰ τὸν ἐνθαρρύνουν καὶ 
νὰ τοῦ συµπαραστέκονται στὴν πρὸς τιµή τους πρσπάθειά του. 
Πολλὲς φορὲς οἱ ὑποτακτικοί του τὸν συνέλαβαν νὰ ὁµιλεῖ µαζί τους σὰν 
νὰ τοὺς εἶχε δίπλα του µὲ οἰκειότητα µοναδική. Μάλιστα ἡ ἀγάπη του καὶ 
ἡ εὐλάβεια του πρὸς αὐτοὺς κορυφώθηκε µὲ τὴν σύνταξη τῶν ἱερῶν τους 
ἀκολουθιῶν, στὴν σύνεση τῶν ὁποίων χρησιµοποίησε τὸν καλύτερο 
ἑαυτό του καὶ ὅπως πάντοτε πνευµατοκινήτως. Ἔκτοτε προέτρεπε τοὺς 
ὑποτακτικούς του νὰ εὐλαβοῦνται τοὺς γνώριµούς του Ὁσίους λέγοντας:
-Ξέρετε τι ὡραῖοι ποὺ εἶναι, ὄµορφοι, φωτεινοί;  Ξέρετε τί ὡραῖα ποὺ 
εἶναι τὰ πρόσωπά τους;          
Τὸ κτίσιµο τοῦ ναϋδρίου ξεκίνησε τὸ 1956 καὶ ἡ συµπλήρωση τῆς λιτῆς 
ἔγινε τὸ 1960. Τὸ ἑόρταζε πανηγυρικὰ στὶς 9 Ἰουλίου µὲ συρροὴ πολλῶν 
ἀσκητῶν καὶ λαϊκῶν, στοὺς ὁποίους παρέθετο τράπεζα τόσο τὴν 
παραµονὴ ὅσο καὶ ἀνήµερα.
Οἱ Ὅσιοι Πατέρες, Διονύσιος ὁ Ρήτωρ καὶ Μητροφάνης, προέρχονταν 
ἀπὸ τὴν περιώνυµο Μονὴ τοῦ Στουδίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γι’ 
αὐτὸ καὶ φέρουν τὴν ἐπωνυµία «Στουδῖται». Ἡ Μονὴ αὐτὴ µετὰ τὴν 
πτώση τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων παρήκµασε. Ὁ θεῖος Διονύσιος τὴν 
ἐγκατέλειψε µὲ πόνο ψυχῆς καὶ ἦλθε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἐπέλεξε γιὰ 
κατοικία του τὸν ἐρηµικὸ αὐτὸ χῶρο, τὸ ἄνικµο καὶ ἔρηµο σπήλαιο, 
κατάλληλο γιὰ ἡσυχία, προσευχὴ καὶ µελέτη. Μαζί του εἶχε καὶ τὸν 
µαθητή του, Ὅσιο Μητροφάνη, µὲ τὸν ὁποῖο ἀνῆλθε τὴν κλίµακα τῶν 
ἀρετῶν καὶ ἔφθασε σὲ ὑψηλὰ µέτρα θεώσεως. Στὴν ἔρηµο αὐτὴ ἔφθασαν 



ἀφοῦ πέρασαν ἀπὸ τὶς  Καρυὲς καὶ τὴν Σκήτη Ἁγίας Ἄννης καὶ στὸ 
σπήλαιό τους διῆλθαν ὁσιακὰ τὸν βίον µὲ αὐστηρὴ ἄσκηση.      
Ὁ πολὺ μορφωμένος Ὅσιος ∆ιονύσιος, τιμημένος μὲ τὸ ὀφφίκιο 
τοῦ Ρήτορος καὶ πνευματικὸς ἀσκητής, ἔγινε μαγνήτης καὶ 
τράβηξε κοντά του πολλοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους 
βοήθησε, στήριξε καὶ ἐνθάρρυνε. Ἦταν ἄριστος καλλιγράφος 
καὶ συγγραφεὺς καὶ βιβλία του βρίσκονται τόσο στὴν Μονὴ 
Μεγίστης Λαύρας, ὅσο καὶ σὲ ἄλλες Μονὲς καὶ στὴν Σκήτη τῆς 
Ἁγίας Ἄννης. Ἔχοντας τὸν Ὅσιο ∆ιονύσιο ὡς Γέροντα, ὁ Ὅσιος 
Μητροφάνης διέπρεψε ὡς ὑποτακτικὸς καὶ στὴν συνέχεια ὡς 
πνευματικὸς σὲ χωριὰ τῆς Χαλκιδικῆς. 
Μετὰ τὴν κοίμηση τῶν Ὁσίων αὐτῶν Πατέρων ἄρχισε ἡ 
περιοχὴ αὐτὰ νὰ κατοικεῖται ἀπὸ ἀσκητές, καθὼς καὶ τὰ 
παρακείμενα Κατουνάκια καὶ τὰ Καρούλια.
Μπορεῖ νὰ μὴν ἐπιτρέπουν οἱ Ὅσιοι αὐτοὶ ἀσκητὲς τὴν εὕρεση 
τῶν τιμίων λειψάνων τους, ὅμως ἡ ἄρρητη εὐωδία ποὺ 
ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ σπηλαιῶδες ναΰδριό τους μαρτυρεῖ τὴν 
ἀδιάλειπτη ἐκεῖ παρουσία τους. Αὐτὴν κάποτε αἰσθανόμενος 
καὶ ὁ νῦν Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, τότε ἀκόμη 
λαϊκός, ρώτησε τὸν Γέροντα:

• Γέροντα, αἰσθάνεσθε καὶ ἐσεῖς αὐτὴν τὴν εὐωδία;
• Γιὰ νὰ πάρει τὴν ἀπάντηση:
• Ἐμεῖς, παιδί μου, μέσα σ’ αὐτὴν τὴν εὐωδία ζοῦμε !        

Οὐράνιες ἀρετές

Γιὰ νὰ φθάσει νὰ εἶναι πνευµατοφόρος ἀσκητὴς ὁ Γέροντας Γεράσιµος, 
κατοικητήριο τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, ἔπρεπε νὰ δώσει στὸν Κύριο 
αἷµα, ἱδρῶτες, δάκρυα. Τὸ λέγουν οἱ Πατέρες: «Δῶσε αἷµα, νὰ πάρεις 
πνεῦµα». Καθαρισµένος ἀπὸ πάθη, ἐγωϊσµούς, µικρότητες, ἐµπάθειες, 
ἰδιοτέλεια, ὁ Γέροντας δέχθηκε πλούσιες τὶς δωρεὲς τοῦ Παρακλήτου, µὲ 
δαψιλέστατη αὐτὴ τῆς καθάρσεως τοῦ νοῦ πρὸς ἐξύµνηση τῶν ἐκλεκτῶν 
τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἁγίων µας.
Ἡ µέγιστη ἀρετὴ τοῦ Γέροντος µέχρι τὰ βαθειά του γεράµατα ἦταν ἡ 
ταπείνωση, τὴν ὁποία καλλιεργοῦσε ρίχνοντας πάντα ὁποιοδήποτε 
φταίξιµο στὸν ἑαυτό του. Δὲν δεχόταν ἐπαίνους, ἀλλὰ χαµηλώνοντας τὸ 
βλέµµα ἔλεγε:
-Τίποτα δὲν εἶναι δικό µου. Ἔτσι ἤθελε ὁ Κύριος. Ἐγὼ εἶµαι γιὰ τὴν 
κόλαση. Ἀλλοίµονό µου. Κι’ ἂν ἔκανα κάτι ὁ Θεὸς συνήργησε: «Χάριτι 



Θεοῦ εἰμί  ὅ εἰμί» .
Ὅταν ὁ σύλλογος «Οἱ φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τὸν κάλεσαν 
στὴν Ἀθήνα νὰ τὸν τιμήσουν ὡς Ὑμνογράφο  μὲ εἰσηγητὴ τῆς 
ἐκδηλώσεως τὸν Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. π. Πάσχο, ὁ Γέροντας ἐπ’ οὐδενὶ 
ἤθελε νὰ παραστεῖ. «Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι γιὰ τοὺς 
καλογέρους» ἔλεγε. «Τιμὴ καὶ δόξα ἁρμόζει μόνο στὸν Κυριό 
μας, ὁ ὁποῖος πλουσιόδωρα μᾶς παρέχει τὰ ἀγαθά του. Αὐτός, 
“ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα” 
». 
Ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοὴ, ἔλεγε ὁ Γέροντας Γεράσιµος, φέρνει τὴν ταπείνωση 
καὶ µὲ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἑλκύει τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ προοδεύει. 
Μὲ τὴν ὑπακοὴ εἴµαστε σίγουρα µέσα στὸν Παράδεισο. Γιὰ παράδειγµα 
διηγεῖτο µὲ λυγµοὺς κατανύξεως τὴν ἄκρα ὑπακοὴ ἑνὸς ὑποτακτικοῦ 
στὴν γειτονικὴ ἔρηµο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ὅταν αὐτὸς ἀρρώστησε καὶ 
ἦταν ἑτοιµοθάνατος πῆγαν Ἄγγελοι Κυρίου νὰ παραλάβουν τὴν ψυχή 
του. Τοῦ εἶπαν:
-Ἔλα νὰ φύγουµε, σὲ περιµένει ὁ Χριστός µας!
Καὶ ὁ θαυµάσιος ὑποτακτικὸς ἀπάντησε:
-Νὰ ρωτήσω τὸν Γέροντα καὶ νὰ σᾶς πῶ!
Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι σεβόµενοι τὴν εὐλογηµένη ὑπακοὴ τοῦ εἶπαν:
-Ρώτησε τὸν Γέροντα, καὶ ὅ,τι σοῦ πεῖ!
 Ὁ Γέροντάς του τότε µὲ δάκρυα στὰ µάτια τοῦ εἶπε:
-Νὰ πᾶς, παιδάκι µου, νὰ πᾶς καὶ νὰ εὔχεσαι γιὰ µένα στὸν Χριστό µας! 
Ὁ Γέροντας Γεράσιµος, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, φηµιζόταν γιὰ τὴν διάθεση 
φιλοξενίας, τὴν ὁποία ἐνέπνευσε καὶ στοὺς ὑποτακτικούς του. Ὁ λόγος 
τοῦ Παύλου: «Τῆς φιλοξενίας µὴ ἐπιλανθάνεσθε»  ἦταν γι’ αὐτὸν 
πάντοτε ἐπίκαιρος.  Εἶναι ἄξιο λόγου ὅτι ἡ ἀσκητικὴ καὶ ἀναχωρητική 
του βιοτὴ σὲ τίποτα δὲν ἔπληξε τὴν κοινωνικότητά του. Οἱ 
προσερχόµενοι σ᾿ αὐτὸν λαϊκοὶ ἐπισκέπτες πάντοτε ἔφευγαν ὠφεληµένοι 
καὶ γοητευµένοι, καθὼς ὁ λόγος του ἦταν πάντοτε προσεγµένος. Συνετὸς 
στὶς ἀποκρίσεις του, ἀπέφευγε συστηµατικὰ τὶς ἄκαιρες συζητήσεις καὶ 
φλυαρίες· ἐπιδίωκε τὴν σιωπή, τὴν ὁποία καὶ θεωροῦσε «µητέρα 
σοφωτάτων ἐννοιῶν». Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς λαϊκούς, οἱ ἐπισκέπτες ἦταν 
πολλὲς φορὲς κληρικοὶ ἢ καὶ µοναχοί, ποὺ ἔρχονταν µὲ τὸν ἴδιο σκοπό: 
Νὰ ἀκούσουν τὸν Γέροντα, νὰ ὠφεληθοῦν πνευµατικὰ καὶ νὰ διδαχθοῦν 
ἀπὸ τὴν ἐνάρετη ζωή του.

Ἐµφάνειες Ἁγίων

Ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντος Γερασίµου, τὸ ταπεινό του 
φρόνηµα καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ὁ θαυµασµός του πρὸς τοὺς Ἁγίους ποὺ 



ὑµνοῦσε καὶ ἐγκωµίαζε τὶς ἀρετές τους µὲ τὴν βοήθεια τοῦ Παρακλήτου, 
βέβαια, Πνεύµατος, ἦταν σαφεῖς προϋποθέσεις γιὰ νὰ δεχθεῖ θεῖες 
ἐµφάνειες.
Τὸν νεοµάρτυρα Γεώργιο τῶν Ἰωαννίνων εἶχε σὲ µεγάλη εὐλάβεια, ἀφοῦ 
καὶ αὐτὸς εἶναι Ἠπειρώτης καὶ ἀξιώθηκε νὰ παρίσταται καὶ στὴν 
ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων του. Καὶ ὁ Ἅγιος ἀνταποκρινόταν κάθε φορὰ 
ποὺ ὁ Γέροντας τὸν καλοῦσε. Ἔτσι, ὅταν ἔρριχναν τὴν πλάκα στὴν 
ἀνεγειρόµενη Καλύβη του καὶ τὰ ὑλικὰ ἦταν σὲ ἔλλειψη ὁ Γέροντας πῆρε 
τὸ ἱερὸ τοῦ Ἁγίου λείψανο καὶ σταύρωσε τὰ ὑλικά. Ἡ χάρη ἦλθε ἀµέσως. 
Αὐτὰ ἔφθασαν καὶ περίσσεψαν.
Αὐτὸν τὸν Ἅγιο εἶχε ἀξιωθεῖ νὰ τὸν δεῖ καὶ ὀφθαλµοφανῶς πολλὲς φορές 
καὶ τὸν ὀνόµαζε «Γιωργέλη».  Μιὰ φορὰ ἐπστρέφοντας ἀπὸ τὸ πανηγύρι 
τῶν Δανιηλαίων τὸν εἶδε στὴν πρόσοψη τῆς Καλύβης του ὄµορφο, νὰ τοῦ 
χαµογελᾶ. Καὶ στὴν ἀγρυπνία ποὺ πάντοτε τελοῦσε στὴν µνήµη του τὸν 
ἔβλεπε παρόντα καὶ τὸ ὁµολογοῦσε:
-Βλέπω τὸν Γιωργέλη µὲ τὰ µάτια τῆς ψυχῆς µου νὰ στέκεται κοντά µας 
ὡραῖος µὲ τὸ µουστακάκι του, ὅπως εἶναι στὶς ἁγιογραφίες. 
Ἔλεγε, «µὲ τὰ µάτια τῆς ψυχῆς», γιὰ νὰ µὴν φανεῖ ὅτι τὸν ἔβλεπε καὶ µὲ 
τὰ σωµατικά, ἀπὸ ταπείνωση. Ἄλλωστε τὸν εἶχε δεῖ καὶ ὅταν τοῦ ἔκανε 
τὴν Ἀκολουθία νὰ τὸν εὐχαριστεῖ µέσα σὲ ἄπλετο, ἄκτιστο φῶς, ὅπως 
εἶχε δεῖ νὰ τὸν εὐχαριστοῦν, τὸν Ἅγιο Νικόδηµο, τὸν Ἁγιορείτη καὶ ὸν 
Ρῶσο Ἐπίσκοπο Βοροζονίας Τύχωνα.  
Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Τίµιο Πρόδροµο ὁ Γέροντας ἔλεγε δείχνοντας τὶς 
ἁγιογραφίες του:
-Ὁ Τίµιος Πρόδροµος δὲν εἶναι ἔτσι αὐστηρὸς καὶ ἄγριος! Εἶναι γλυκύς, 
ὡραῖος, πανέµορφος.     
Καὶ σὲ ἐρώτηση ἂν τὸν ἔχει δεῖ, ἀπαντοῦσε:
Τὸν εἶδα, γι’ αὐτὸ σᾶς λέω ὅτι εἶναι γλυκύς. Μάλιστα µοῦ εἶπε ὅτι θὰ 
εἶναι προστάτης µου σὲ αὐτὴ τὴν ζωὴ καὶ ἐγγυητὴς τῆς σωτηρίας µου! 

Διακονήµατα ὁλοπρόθυµα

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ Γέροντος, τοῦ ἀνατέθηκαν διάφορα 
µοναχικὰ διακονήµατα. Διετέλεσε βιβλιοθηκάριος καὶ τυπικάρης τοῦ 
Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης. Ὡς βιβλιοθηκάριος µάλιστα 
ἀσχολήθηκε µὲ τὴν σύνταξη καὶ δηµοσίευση τοῦ καταλόγου τῶν 
χειρογράφων κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης. Μὲ 
τὴν ἰδιότητα αὐτὴ βοήθησε πολλοὺς ἐπιστήµονες στὴν εὕρεση καὶ 
ἀπόκτηση ἀντιγράφων τῶν χειρογράφων. Ὁ ἴδιος συνέταξε ἀξιόλογες 
µελέτες καὶ ἄρθρα.
Ὡς τυπικάρης ἦταν πάντοτε προσεκτικὸς καὶ ἀψηφοῦσε τὶς δυσµενεῖς 
πολλὲς φορὲς καιρικὲς συνθῆκες, βροχή, χιόνι, ἀέρα, γιατὶ ἔπρεπε νὰ 
πηγαίνει µακρυὰ γιὰ τὴν πιστὴ διακονία του.Ὑπηρετοῦσε τὴν Ἁγία Ἄννα 
µὲ ὅλες του τὶς δυνάµεις. Ἡ αὐστηρότητά του στὴν τήρηση τοῦ τυπικοῦ 



ἔγινε παροιµιώδης. Στὶς κοινὲς καθ’ ἡµέραν προσευχὲς δὲν ἐννοοῦσε νὰ 
παραθεωρήσει ἢ νὰ παραλείψει κάτι. Ἄλλωστε ἔτσι ἔδινε καὶ τὸ 
παράδειγµα στοὺς νεωτέρους. Ἄξιον ἀναφορᾶς ἀποτελεῖ ὁ καταρτισµὸς 
ἀπὸ αὐτὸν λεπτοµερέστατου τυπικοῦ ἀκόµη καὶ γιὰ ἐφηµερίους, 
τυπικάρηδες καὶ ψάλτες γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδοµάδα.
Δὲν ἀναφέρουµε ἐδῶ τὰ διακονήµατα τῆς Καλύβης του, τὰ ὁποῖα µὲ πολὺ 
ταπείνωση ἐξασκοῦσε καὶ τὸ κύριο διακόνηµά του, τὴν σύνταξη 
θεοπνεύστων ὑµνογραφηµάτων.    

Ὁ Μέγας Ὑµνογράφος

Ὁ Γέροντας Γεράσιµος Μικραγιαννανίτης ἦταν σοφὸς ἄνδρας καὶ 
κάτοχος τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων, σὲ ὅλα τὰ πνευµατικὰ θέµατα, ἀλλὰ 
καὶ βαθὺς µυσταγωγὸς τῶν θεµελιακῶν ἀρετῶν τῆς ταπεινώσεως, 
ὑπακοῆς καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον. Ἄριστος θεολόγος 
καὶ σφοδρὸς γλωσσαµύντορας, ἀναδείχθηκε ὑπερασπιστὴς τῆς πλούσιας 
γλώσσας τῶν Ἑλλήνων, τῆς γλώσσας τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς γλώσσας τῶν 
Ἀγγέλων, ὅπως ἔλεγε, ἰδίως τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὅπου στὰ σχολεῖα 
ἔπαψε νὰ διδάσκεται ἡ γνήσια αὐτὴ γλῶσσα µὲ τοὺς τόνους καὶ τὰ 
πνεύµατά της καὶ κατήντησε ἄτονη καὶ ἀπνευµάτιστη. Εἶναι ὁ διὰ βίου 
ὑµνητὴς τοῦ Θεοῦ µας, τῆς Παναγίας µας καὶ τῶν Ἁγίων µὲ ὕµνους 
δογµατικούς, θεολογικούς, πνευµατικούς, συµφώνους µὲ τὰς ἀποφάσεις 
τῶν Ἁγίων Συνόδων.
    Ὁ Γέροντας Γεράσιµος εἶναι µιὰ ἀπὸ τὶς σπάνιες περιπτώσεις 
ὑµνογράφων, ποὺ τὸ µεγαλύτερο µέρος τοῦ ἔργου του χρησιµοποιήθηκε 
ἀµέσως στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, αὐτὸ εἶναι προσιτό, 
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα µικρὸ µόλις τµῆµα του ἔχει ἐκδοθεῖ, καθότι 
πολλὲς ἀκολουθίες κυκλοφοροῦν εὐρύτατα σὲ δακτυλογραφηµένα 
φωτοαντίγραφα. 
Τὴν ἐνασχόληση µὲ τὴν ὑµνογραφία ὁ Γέροντας τὴν θεωροῦσε 
προέκταση τῆς προσευχῆς, κοινωνία µὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους. Ἔλεγε: 
-Ἔχω τὸν Ἅγιο µπροστά µου, ὅταν τὸν ὑµνογραφῶ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν 
θέλω ἐπικοινωνία µὲ κανέναν. Ἡ ὑµνογραφία, ἡ πνευµατικὴ αὐτὴ 
ἐργασία, εἶναι ἕνωση τῆς ψυχῆς µετὰ τοῦ Θεοῦ· εἶναι µία θαυµάσια 
προσευχή· εἶναι µία µεταρσίωσις τοῦ νοός· εἶναι µία µυστικὴ θεωρία· 
εἶναι ἕνα µυστήριον, ποὺ δὲν ἑρµηνεύεται καὶ µὲ λόγους δὲν 
ἐξωτερικεύεται. Ἡ ὑµνογραφία εἶναι ἡ ὕπατη φιλοσοφία. Δὲν ἐκφράζεται 
µὲ αὐτὰ τὰ λόγια. Πρέπει κανεὶς νὰ τὴν δοκιµάσῃ, γιὰ νὰ τὴν αἰσθανθῇ.
Ὡς Ἁγιορείτης µοναχὸς µὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ εὐλάβεια στὴν 
Παναγία µας, τὴν ἔφορο τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας, ἄρχισε τὴν 
ὑµνογραφική του διακονία ἀπὸ αὐτήν. Ἔχοντας ταπεινὸ φρόνηµα θέλησε 
νὰ ἔχει τὴν ἔγκριση ὅσον ἀφοροῦσε τὴν ἀρτιότητα τῶν ὕµνων του 
Γερόντων καὶ ἐπιστηµόνων. Ἔτσι, τὸν πρῶτο Κανόνα ποὺ συνέταξε πρὸς 
τὴν Παναγία µας, τὸν ἔψαλε στὸν Γέροντά του καὶ στὸν Γέροντα 



Καλλίνικο στὰ Κατουνάκια, ποὺ ἂν καὶ γνώριζαν λίγα γράµµατα, ὅµως 
εἶχαν χάρη Θεοῦ µέσα τους καὶ µποροῦσαν νὰ τὸν συµβουλεύσουν. Καὶ 
οἱ δύο ἔµειναν ἐνθουσιασµένοι. Μετὰ ἀπευθύνθηκε στὸν φιλόλογο καὶ 
ἱστορικό, καθηγητὴ Πανεπιστηµίου, Εὐλόγιο Κουρίλα, µετέπειτα 
Μητροπολίτη Κορυτσᾶς, ποὺ ἐφησύχαζε στὴν Μονὴ τῆς Μεγίστης 
Λαύρας. Αὐτός, νοῦς εὐφυέστατος, ἀπεφάνθη ὅτι ὁ κανὼν τῆς Παναγίας 
ἦτο ἄριστος µὲ θαυµάσιο γλωσσικὸ ἰδίωµα, χωρὶς κανένα σφάλµα. Τὸν 
παρώτρυνε, µάλιστα, µὲ ἐνθουσιασµὸ νὰ συνεχίσει τὶς ἐπιδόσεις του 
στὴν ὑµνογραφία. Μὲ τὴν εὐλογία, λοιπόν, αὐτῶν ξεχείλισε σὰν 
χείµαρρος ἡ ποιητική του φλέβα, ἡ ὁποία πότισε καὶ αὔξησε τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Γραµµατεία.      
Ὁ Γεράσιµος Μικραγιαννανίτης ἀναδείχθηκε ὡς ὁ µεγαλύτερος 
ὑµνογράφος τῆς µεταβυζαντινῆς ἐποχῆς. Τὸ ἔργο του γνώρισε µεγάλη 
ἀπήχηση καὶ ἡ φήµη του ξεπέρασε σύντοµα τὸ ἀσκητικὸ κελλὶ καὶ 
διαδόθηκε σὲ ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἰδιαίτερα ἀξιοµνηµόνευτο εἶναι 
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του δὲν συνέβη κατὰ τὸ τέλος ἢ 
ἔστω κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὑµνογραφικῆς παραγωγῆς, ἀλλὰ ἤδη ἀπὸ τὰ 
πρώϊµα στάδιά της. Μοναστήρια, Μητροπόλεις, Ναοί, ἀλλὰ καὶ ἰδιῶτες 
φιλακόλουθοι ἀπευθύνονταν πρὸς αὐτὸν µὲ αἰτήµατα γιὰ τὴν ἐξύµνηση 
Ἁγίων παρέχοντάς του καὶ τὰ ἀπαραίτητα ξυναξαριακὰ στοιχεῖα, στὰ 
ὁποῖα στήριζε τὸ ὅλο ἔργο του. 
Κατὰ τὴν ὥρα τῆς συγγραφῆς τῶν ὕµνων ὁ Γέροντας ταυτιζόταν µὲ τὸν 
Ἅγιο, τὸν ἔβλεπε δίπλα του καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὸν εὐχαριστήσει µὲ τὰ 
γραφόµενά του. Ἔγραφε αὐτὰ ποὺ ζοῦσε, αὐτὰ ποὺ ἔβγαιναν πηγαῖα ἀπὸ 
τὴν καρδιά του, γιατὶ διαφορετικά, ἔλεγε, ἦταν νεκρό, πεθαµένο γράµµα. 
Καὶ ὅταν ἐρχόταν ἡ χειµαρρώδης χάρη τοῦ Πνεύµατος  ὁ Γέροντας 
ἔγραφε µὲ ταχύτητα, γιὰ νὰ τὴν προλάβει νὰ τὴν ἀποτυπώσει µὲ τὸν 
κάλαµό του στὸ χαρτί. Ἐτσι ἐξηγοῦνται  καὶ ἀσυνείδητες παραλείψεις ἢ 
ἀβλεψίες, τὶς ὁποῖες ἀργότερα διόρθωνε στὸ πλάϊ τῆς σελίδας.     

Ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του

Ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχθηκε πολὺ νωρὶς τὸ ἔργο τοῦ νέου ὑµνογράφου της 
καὶ τὸ ἐνέταξε στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες. Ἐπανειληµµένα τοῦ 
ἀπέδωσε τὸν δίκαιο ἔπαινο γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὸν τίµησε ὡς 
ὑµνογράφο. Οἱ ὕµνοι ψάλλονται στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες, 
ἐντάσσονται δηλαδὴ στὴν λειτουργικὴ χρήση, παράλληλα µὲ τὰ ἔργα τῶν 
προγενέστερων µεγάλων ὑµνογράφων της. Ἡ εὐρεία ἀπήχηση τοῦ ἔργου 
φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν µεγάλη ζήτηση τῶν διαφόρων ἀκολουθιῶν, ἀπὸ 
ὁλόκληρο τὸν κόσµο, προκειµένου νὰ συµπληρωθοῦν τὰ ἐκκλησιαστικὰ 
βιβλία. Ὅπως ἦταν φυσικό, ἡ πανθοµολογούµενη ἀναγνώριση τῆς ἀξίας 
τοῦ ἔργου τοῦ ὑµνογράφου προκάλεσε καὶ τήν, συνδεόµενη µὲ αὐτήν, 
ἀπονοµὴ διαφόρων διακρίσεων, τόσο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν 
Πολιτεία. Ἡ Ἐκκλησία τίµησε τὸν ὑµνογράφο µὲ πολλὲς διακρίσεις. Τὸ 



Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο τοῦ ἀπένειµε τὴν εὐαρέσκειά του. Τοῦ 
ἐπέδωσε τὴν ἀνώτατη ἐκκλησιαστικὴ διάκριση, τὸ ὀφφίκιο τοῦ 
Ὑµνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διὰ τῶν χειρῶν τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα. Στὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὁδηγήθηκε τὸ 
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο στὶς 25 Αὐγούστου 1955.
Πέρα ἀπὸ τὶς παραπάνω ἐκκλησιαστικὲς διακρίσεις ὁ ὑµνογράφος ἔλαβε 
καὶ πολλὰ µετάλλια καὶ παράσηµα. Τὸ 1963 τοῦ ἀπονεµήθηκε ἀπὸ τὸν 
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη ὁ σταυρὸς τῆς χιλιετηρίδας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
γιὰ τὴν συµβολή του στὴν διοργάνωση καὶ ἐπιτυχία τῶν ἑορτῶν ποὺ 
εἶχαν προγραµµατισθεῖ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ 
Πολιτεία τίµησε τὸν ὑµνογράφο. Ἡ ὕψιστη τιµὴ καὶ ταυτόχρονα 
ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν. Στὶς 
3 Δεκεµβρίου 1953 ἀπὸ τὸ βῆµα τοῦ ἀνώτατου πνευµατικοῦ ἱδρύµατος 
τῆς χώρας ἔγινε ἰδιαίτερος λόγος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ ὑµνογράφου. Ὕστερα 
ἀπὸ 15 χρόνια ἡ Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν ἀπένειµε τὸ ἀργυρό της µετάλλιο 
στὸν ὑµνογράφο, «διὰ τὸ ὑπέροχον ὑµνογραφικόν του ἔργον τὸ ὁποῖον 
τιµᾷ τὴν ἑλληνικὴν γραµµατείαν καὶ τὴν θρησκευτικὴν ποίησιν» .
Ὁ σπουδαῖος ἁγιολόγος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος 
Εὐστρατιάδης, τὸν χαρακτηρίζει «διασηµότερο καὶ περιφανέστατο τῶν 
νεωτέρων Ἁγιορειτῶν ὑµνογράφων, πεπροικισµένο δι’ ἐκτάκτων 
φυσικῶν χαρισµάτων καὶ φλεγόµενον ἀπὸ ζήλου ἀσκητικοῦ καὶ ἔρωτος 
ἀκατανικήτου πρὸς τὴν παιδείαν, ἐσφηνωµένον εἰς τὰς ἐρηµικὰς καὶ 
φαραγγώδεις τοῦ Ἄθω πλευράς, ὡς νεαρὸν Ὀρφέα καταφαιδρύνοντα 
ἱλαρῶς διὰ τῆς γλυκυτάτης µελῳδίας τὴν ἔρηµον» .  
Ὁ νῦν Ὁµότιµος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν, ὁ εὐλαβέστατος καὶ λογιώτατος ποιητὴς καὶ συγγραφεύς, π. 
Πάσχος, σηµειώνει γιὰ τὸν ποιητικὸ ἔργο τοῦ Γέροντος Γερασίµου . « 
Μελετώντας ἢ ψάλλοντας τοὺς ὕµνους τοῦ π. Γερασίµου ἔχουµε τὴν 
βεβαιότητα καὶ τὴν πεποίθηση, ὅτι ὁ ποιητὴς δὲν βιάζει τὸν ἑαυτό του νὰ 
γράψει κατὰ παραγγελίαν. Ὁ ὕµνος δὲν εἶναι ἁπλῶς καρπὸς χειλέων ἢ 
κάποιο προϊὸν ἐπαγγελµατικοῦ καλάµου, ἀλλὰ πηγαῖο ἀνάβρυσµα 
εὐσεβοῦς καὶ ἐµπνευσµένης ποιητικῆς διαθέσεως τῆς ἀναγεννηµένης 
καρδιᾶς τοῦ εὐλαβοῦς µοναχοῦ-ὑµνογράφου... Ὁ ἔπαινος καὶ ὁ 
ἐγκωµιασµὸς πρὸς τοὺς τιµωµένους Ἁγίους καταλήγει πάντα στὴν 
δοξολογία ἢ τὴν δέηση πρὸς τὸν Θεό, ποὺ τοὺς ἐδόξασε καὶ τοὺς 
στεφάνωσε καὶ ποὺ Αὐτὸς µόνος µπορεῖ νὰ µᾶς σώσει µὲ τὸ ἔλεός Του, 
ταῖς πρεσβείαις καὶ ἱκεσίαις τῶν Ἁγίων.
Στὴν σύνταξη τῶν ὕµνων του ὁ π. Γεράσιµος τηρεῖ µὲ αὐστηρότητα τὰ 
παραδοσιακὰ µέτρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς ὑµνογραφίας, δηλ. 
τὴν λεγοµένη τονικὴ ρυθµοποιΐα, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἡ δέσµευση τῆς 
ἀρχαίας προσωδίας, µὲ τὶς βραχεῖες καὶ τὶς µακρὲς συλλαβές, ἀλλὰ ὅπου 
ἡ ὁµοτονία, ἰσοσυλλαβία καὶ ἰσοστιχία παίζουν τὸν κυριώτερο, θὰ 
λέγαµε, ρόλο στὴν ἁρµονικὴ ἔκφραση καὶ ψαλµωδία λόγου καὶ µέλους. 
Βέβαια, γιὰ τὰ ἰδιόµελα δὲν ὑπάρχουν ἰδιαίτερα προβλήµατα· στὰ 
προσόµοια, ὅµως, καθὼς καὶ στὰ τροπάρια τῶν κανόνων, ποὺ 



ἀκολουθοῦν πιστὰ τὰ µέτρα κάποιων εἱρµῶν, ἐνίοτε παρατηροῦµε 
µικροπαραβάσεις στὴν ὁµοτονία, ἰδίως ὅταν ἔχουµε βιβλικὲς ρήσεις, 
ὀνόµατα κύρια ἢ ὀνόµατα αἱρέσεων κ.λπ., ποὺ δὲν µποροῦµε νὰ τ’ 
ἀποφύγουµε, οὔτε νὰ τὰ ἀλλάξουµε. Σπανιώτατα χρησιµοποιεῖ τὴν 
λεγόµενη ποιητικὴ ἐλευθερία ἢ τὴν τονή, ἂν καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς 
ἱερῆς αὐτῆς λειτουργικῆς τέχνης ἔχει ὁπωσδήποτε τὸ δικαίωµα νὰ τὸ 
κάµει. Κ’ ἔχω τὴν γνώµη, πὼς ὁ π. Γεράσιµος ἀκολουθεῖ µὲ τὴν ποιητική 
του τέχνη µιὰ µέση καὶ βασιλικὴ ὁδό, δίχως ἀκρότητες· ἀποφεύγοντας 
τὴν ἐκζήτηση ἀπὸ τὴν µιὰ πλερὰ καὶ τὴν ἀδικαιολόγητη ἁπλοποίηση ἀπὸ 
τὴν ἄλλα, κρατάει µιὰ ἰσορροπία θαυµαστὴ καὶ ἕνα ἐπιπεδο ζηλευτό, 
τόσο ἀπὸ ποιητική-στιχουργική, ὅσο καὶ ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη».
     

Θεόπνευστη ὑπερπαραγωγή
 

Ὁ ὑµνογράφος π. Γεράσιµος δὲν ἦταν «φρέαρ συντετριµµένον», ἀλλὰ 
πηγὴ «ὕδατος ζῶντος, ἀλλοµένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» . Τὸ καθαρό του 
στόµα ἦταν ἡ διέξοδος τῶν πολλῶν ὑδάτων τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ὑµνογραφικῆς παραδόσεως, στὴν ὁποία ἦταν ταπεινὰ ἐνταγµένος καὶ τὴν 
ὁποία µὲ καθαρὴ καρδιὰ καὶ συντετριµµένη ψυχὴ βίωνε σὲ ὅλη τὴν 
ἀσκητική του ζωή. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀσύγκριτη σὲ ποσότητα (37.000 
σελίδες) καὶ ἐκλεκτὴ σὲ ποιότητα ὑµνογραφική του παραγωγή. Τὸ δοθὲν 
ἀπὸ τὸν Θεὸ τάλαντο φιλοπόνως καλλιέργησε καὶ γρηγορῶν 
χρησιµοποίησε, ψάλλοντας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τὴν τιµὴ τῆς Θεοτόκου 
καὶ τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν οἰκοδοµὴ καὶ τὴν στήριξη τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ σηµαντικώτερη καὶ σχετικὰ ἀκριβὴς καταγραφὴ τῶν ἔργων τοῦ π. 
Γερασίµου ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τὸν Π.Β. Πάσχο, ὁ ὁποῖος ἔχοντας γνώση 
τῶν προηγουµένων προσπαθειῶν καταγραφῆς τους δηµοσίευσε κατάλογο 
ἐκδεδοµένων καὶ ἀνεκδότων ἔργων τοῦ ὑµνογράφου τῆς περιόδου 
1930-1970 . Σὲ αὐτὴν καταγράφονται 675 ἀκολουθίες, παρακλητικοὶ 
κανόνες, χαιρετιστήριοι οἶκοι, κανόνες καὶ πλῆθος προσοµοίων, 
ἰδιοµέλων καὶ δοξαστικῶν. Ἀναφέρει ἐπίσης ἀπολυτίκια, κοντάκια και 
µεγαλυνάρια 1320 ἐκ τῶν ὁποίων περὶ τὰ 600 ἐκδεδοµένα.
Ἐργασία γιὰ τὸ διάστηµα 1970-1983 ἔδειξε ὅτι τὸ ἔργο τοῦ π. Γερασίµου 
αὐξήθηκε κατὰ ἐννέα τόµους χειρογράφων, ποὺ περιλαµβάνουν 200 
ἀκολουθίες, 150 παρακλητικοὺς κανόνες καὶ 50 χαιρετιστηρίους οἴκους .     
Τέλος πλῆρες εὑρετήριο τῶν ἔργων τοῦ ὑµνογράφου µας ἐξέδωκε ὁ 
Ἀρχιµανδρίτης Γεώργιος Χρυσοστόµου, νῦν Μητροπολίτης Κίτρους, 
τόσο τῶν ἑορτῶν ὅσο καὶ τῶν ὑµνουµένων Ἁγίων ἀλφαβητικὰ καὶ κατὰ 
τόµο χειρογράφων .     
Ὁ Γέροντας Γεράσιµος ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὴ καὶ γραφικὴ µορφὴ τοῦ 
σύγχρονου ἀθωνικοῦ µοναχισµοῦ καὶ δὲν λείπει ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τῶν 
διαφόρων ὁδοιπορικῶν καὶ προσκυνηµατικῶν ὁδηγῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ποτὲ δὲν τὸν ἐγκατέλειψαν ἡ σωµατικὴ εὐρωστία 
καὶ ἡ πνευµατικὴ διαύγεια, ποὺ τὸν χαρακτήριζαν, τὰ τελευταῖα χρόνια 



τῆς ἐπὶ γῆς παραµονῆς του διαισθανόταν τὸν θάνατό του. Ἔτσι, φρόντισε 
νὰ καταγράψει τὶς τελευταῖες πατρικές του ὑποθῆκες πρὸς τοὺς 
ὑποτακτικούς του καὶ νὰ ἐπιλέξει τὸν τόπο ταφῆς του, κοντὰ στὸ σπήλαιο 
τῶν Ἁγίων, Διονυσίου καὶ Μητροφάνους.

Πνευµατικὲς ὑποθῆκες

Στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 1985, ἡµέρα πανηγύρεως τῆς Καλύβης του, τῆς 
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ φιλόστοργος Γέροντας τῶν πνευµατικῶν 
του παιδιῶν ἔγραψε τὶς πνευµατικές του ὑποθῆκες, ποὺ καταδεικνύουν τὸ 
πνευµατικό του βάθος καὶ τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ προκοπὴ 
αὐτῶν ποὺ τὸν περιέβαλλαν. Τοὺς συνιστᾶ νὰ ἔχουν:
*Ἀµείωτη τὴν προθυµία γιὰ πνευµατικοὺς ἀγῶνες καὶ ἄσβεστη τὴν 
φλόγα τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν µοναχικὴ ζωή, ὅπως τὴν εἶχαν τὴν πρώτη 
ἡµέρα τῆς ἐλεύσεώς τους στὸν Ἄθωνα.
*Νοῦν καθαρὸν ἀπὸ τοὺς πονηροὺς καὶ ἀκαθάρτους λογισµούς, ποὺ 
µολύνουν τὴν καρδιὰ καὶ ἀποµακρύνοντας τὴν Θεία Χάρη τοὺς κάνει 
παίγνια τοῦ Σατανᾶ.
*Ἀδιάκριτη ὑπακοή, ποὺ εἶναι τὸ θεµέλιο τῆς µοναχικῆς ζωῆς, γεννήτρια 
τῆς ταπεινώσεως καὶ πηγὴ εἰρήνης καὶ πνευµατικῆς χαρᾶς. Τὴν ὑπακοὴ 
καὶ τὴν ταπείνωση παροµοίαζε µὲ δύο πτέρυγες, ποὺ ὑψώνουν πρὸς τὴν 
πνευµατικὴ τελειότητα.
*Καθαρή, τακτικὴ καὶ εἰλικρινὴ ἐξοµολόγηση, ποὺ καίει τὸν Σατανᾶ 
εὐφραίνει τὸ Ἄγγελο φύλακα τῆς ψυχῆς καὶ πληροῖ τὴν καρδιὰ µὲ Θεία 
Χάρη.
*Συχνὴ Μετάληψη τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, µὲ τὴν ὁποία ἑνούµεθα µὲ 
τὸν Κύριο, φωτίζεται ἡ ψυχή µας, λαµβάνουµε µυστικὴ δύναµη κατὰ τοῦ 
ἀοράτου ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος σφόδρα φοβεῖται τὴν Θεία Μετάληψη, καὶ 
κατακαίεται ἀπὸ αὐτήν, καὶ ἀξιούµεθα πολλῶν δωρεῶν.
*Τήρηση αὐστηρὴ τοῦ κανόνος καὶ τῶν λοιπῶν καθηκόντων, ὅπως 
ἑσπερινοῦ, ἀποδείπνου, ὄρθρου καὶ ἀναγνώσεων.
*Ἐργασία πρόθυµη πάντοτε µὲ τὴν εὐχή «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν 
µε» καὶ ἐνδιαµέσως τὸ «Θεοτόκε Παρθένε».    
*Ἀδελφική, ἄδολη καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη µεταξύ τους ἀγάπη, γιὰ νὰ τοὺς 
ἐπισκιάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ.
* Σεβασµὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πνευµατικὸ πατέρα, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰς 
τύπον Χριστοῦ.
*Προσοχὴ στὰ λόγια, χωρὶς φλυαρίες, ἐµµένοντες στὴν σιωπή.
* Εὐλάβεια στὴν Παναγία µας, τὴν ἔφορο καὶ προστάτιν τοῦ Ὄρους, 
στὸν Τίµιο Πρόδροµο καὶ τοὺς Ἁγίους τῆς Καλύβης, Διονύσιο καὶ 
Μητροφάνη, ποὺ νοερὰ περιΐπτανται καὶ µᾶς εὐλογοῦν  λέγοντας 
ἀνελλιπῶς σὲ τακτὴ ἡµέρα τῆς ἑβδοµάδος τὴν Παράκληση καὶ τοὺς 
χαιρετισµούς τους.
* Βία στὸ καλὸ καὶ γενικὰ στὰ µοναχικὰ καθήκοντα ἐξαγοραζόµενοι τὸν 



καιρόν, ὅτι αἱ ἡµέραι πονηραί εἰσι. Θὰ εἶσθε µακάριοι ἂν βιάζετε τὸν 
ἑαυτό σας καὶ ζήσετε ἐναρέτως σύµφωνα µὲ τὶς ὑποσχέσεις τῆς κουρᾶς 
σας καὶ ἡ Παναγία µας θὰ ἀπολογηθεῖ στὸν εὔσπλαγχνο Υἱό της γιὰ ἐσᾶς 
µετὰ τὴν κοίµησή σας.
 

Ὁσιακὸ τέλος

Ὁ Γέροντας Γεράσιµος δὲν ἀντιµετώπιζε ἰδιαίτερα προβλήµατα ὑγείας. 
Μέχρι καὶ τὴν παραµονὴ τῆς ἐκδηµίας του ἔγραφε, χωρὶς κανένα 
πρόβληµα. Ἡ τελευταία του µάλιστα ἐπιστολή, µὲ ἡµεροµηνία 30 
Νοεµβρίου 1991, ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη. Τὸ 
µεσηµέρι τῆς Παρασκευῆς 6 Δεκεµβρίου 1991, ἔπειτα ἀπὸ ἀναπνευστικὴ 
δυσφορία, ἔµεινε κλινήρης καὶ ξηµερώµατα Σαββάτου 7 Δεκεµβρίου 
ἄφησε στὸ µοναχικό του κελλὶ τὴν τελευταία του πνοή, ἐνῶ βάδιζε ἤδη 
τὸ 86ο ἔτος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Κοιµήθηκε ὅπως ἤθελε. Χωρὶς νὰ 
κουράσει κανένα καὶ µὲ σώας τὰς φρένας. Εἴκοσι λεπτὰ πρὶν τὸ µεγάλο 
του ταξίδι, τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς στὴν οὐράνια πατρίδα, χτένισε τὰ 
µαλλιά του καὶ ξάπλωσε. Ὁ πάντοτε φίλος, εὐλογηµένος γείτονας, ὁ π. 
Δανιήλ, τῆς ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων,  βρισκόταν δίπλα του καὶ 
συζητοῦσαν πνευµατικὰ θέµατα. Ὁ Γέροντας προσπάθησε νὰ 
ἀνασηκωθεῖ µὲ τὴν βοήθεια τοῦ ὑποτακτικοῦ του, π. Σπυρίδωνος. Δὲν τὰ 
κατάφερε. Ἔγειρε στὸ µαξιλάρι του, ἀνέπνευσε τρεῖς φορὲς καὶ 
παρέδωσε τὸ πνεῦµα στὸν κυριεύοντα ζωῆς καὶ θανάτου, φίλτατό του 
Ἰησοῦ. Κοιµήθηκε τὸν ὕπνο τῶν δικαίων προσδοκώντας τὴν ἀνάσταση 
καὶ τὴν ζωὴ τοῦ µέλλοντος αἰῶνος.      
Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ Γέροντος προκάλεσε βαθειὰ συγκίνηση σὲ 
ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσµο, ἑλληνόφωνο καὶ µή. Ἡ νεκρώσιµη 
ἀκολουθία τελέστηκε τὴν ἑποµένη µὲ τὴν παρουσία λίγων ἱερέων, 
µοναχῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ µπόρεσαν νὰ βρεθοῦν ἐκεῖ. Σὲ ἔνδειξη 
σεβασµοῦ καὶ ἐκτιµήσεως ἡ Μονὴ Ἁγίου Παύλου πρόσφερε τὸν τάφο. Ἡ 
σφοδρὴ κακοκαιρία, ποὺ ἔπληξε τὴν περιοχὴ τὴν ἡµέρα ἐκείνη, δὲν 
ἐπέτρεψε τὴν παρουσία ὅλων, ὅσοι θὰ ἐπιθυµοῦσαν νὰ παραστοῦν στὴν 
νεκρώσιµη ἀκολουθία.
Ὁ Γέροντας Γεράσιµος εἶχε προαισθανθεῖ τὸ ἐπερχόµενο τέλος καὶ 
ἑτοιµαζόταν ἀτάραχος κατὰ τὰ λόγια τοῦ Ψαλµωδοῦ «ἡτοιµάσθην καὶ 
οὐκ ἐταράχθην» . Σὲ γνωστό του Κορίνθιο Ἱερέα ποὺ εἶχε ἐκφράσει τὴν 
ἐπιθυµία νὰ παρευρεθεῖ στὴν ἐξόδιο Ἀκολουθία του εἶχε πεῖ µὲ 
προορατικὸ ὕφος:
-Παπᾶ µου, δὲν θὰ ἔρθεις, γιατὶ θὰ γίνει Σάββατο καὶ ἐν καιρῷ χειµῶνος.
Καὶ στὸν ἀγαπητό του Καθηγητή, Π. Β. Πάσχο ποὺ τοῦ εἶχε πεῖ νὰ 
βρεθοῦν τὸν ἑπόµενο Αὔγουστο, τοῦ εἶπε µὲ ἔµφαση, ὅτι δὲν θὰ 
ξαναϊδωδοῦν.
Ὁ Γέροντας Γεράσιµος ἔµεινε βέβαια περισσότερο γνωστὸς ὡς 
ὑµνογράφος. Διακρίθηκε, ὅµως, καὶ ὡς µοναχός. Ἄλλωστε ἡ προσήλωσή 
του στοὺς µοναχικοὺς κανόνες καὶ στὶς ὑποσχέσεις τῆς µεγαλοσχηµίας 



του τὸν βοήθησαν νὰ ἀνέβει τὴν κλίµακα τῶν ἀρετῶν καὶ νὰ ἑλκύσει τὴν 
Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, ποὺ τὸν ἀνέδειξε γλαφυρότατο ὑµνωδὸ 
τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας. 
Στὸ πρόσωπό του ἡ ὑµνογραφία δὲν ἦταν κάτι ἐξωτερικὸ ἢ ἐπίκτητο, 
ἀλλὰ προέκταση τοῦ ζωντανοῦ βιώµατος ἑνὸς δοκιµασµένου καὶ 
παραδοσιακοῦ ἁγιορείτη µοναχοῦ, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν ὁ ἴδιος. Αὐτός, 
ποὺ διατηροῦσε σὲ ὁλόκληρη τὴν ζωή του ἀµείωτη τὴν προθυµία πρὸς 
τοὺς πνευµατικοὺς ἀγῶνες, καὶ ἄσβεστη τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν 
µοναχικὴ ζωή. Ὁ ἴδιος θεωροῦσε δωρεὰ τῆς Θεοτόκου τὸ νὰ εἶναι κανεὶς 
ἁγιορείτης µοναχὸς καί, κάθε φορὰ ποὺ τύχαινε νὰ βρίσκεται ἐκτὸς 
Ἁγίου Ὄρους, διακατεχόταν ἀπὸ ἔντονη ἀγωνία µήπως ἀρρωστήσει καὶ 
δὲν προλάβει νὰ ἐπιστρέψει πίσω. Διακρίθηκε γιὰ τὶς ἀρετές του, 
ἰδιαίτερα αὐτὴ τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ταπεινώσεως. Θεωροῦσε πὼς ἡ 
τέλεια καὶ ἀδιάκριτη ὑπακοὴ εἶναι τὸ θεµέλιο τῆς πνευµατικῆς ζωῆς, 
γεννήτρια τῆς ταπεινώσεως, πηγὴ εἰρήνης καὶ πνευµατικῆς χαρᾶς στὴν 
καρδιὰ τοῦ καλοῦ καὶ ὑπάκουου µοναχοῦ. Καὶ αὐτὸ συνιστοῦσε πάντοτε 
στοὺς ὑποτακτικούς του. Πράος, εἰρηνικὸς καὶ ἥσυχος, δὲν ἔχασε, µέχρι 
καὶ τὰ βαθιά του γεράµατα, τὴν γλυκύτητα τοῦ προσώπου του, παρὰ τὴν 
ἀγριότητα καὶ σκληρότητα τοῦ τόπου ποὺ κατοικοῦσε. Ἀναδείχθηκε, 
κατὰ γενικὴ µαρτυρία, «τῶν ἀρετῶν θησαυρός, τῶν ἐν τῷ Ἄθῳ 
µοναστῶν θεῖον καύχηµα, ὁ πράξει καὶ θεωρίᾳ καταλαµπρύνας τὸν νοῦν 
καὶ πλησθεὶς τῶν θείων ἐπιλάµψεων ... ὡς πραῢς καὶ ἀκέραιος».
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