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Οι εθημέπιοι, η ζςνηακηική ομάδα και ο
ζύλλογορ ηηρ εκκληζίαρ αθιεπώνοςν ηο παπόν
βιβλίο ζηην μνήμη ηος Μακαπιζηού Άββα
ενούνηα Γ’.
Ο ΒΙΟ ΣΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΣΑΣΟΤ ΠΑΠΑ ΚΑΙ
ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ ΣΗ ΜΔΓΑΛΟΤΠΟΛΗ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ
«ΔΝΟΤΝΣΑ Ο 117ορ»
Ο πάπα Σελνύληα ( Σελνύζηνο) ν Γ‟,
γελλήζεθε ην 1923 ζην Αζηνύη ηεο
άλσ Αηγύπηνπ. Σπνύδαζε ζην
Ηζηνξηθό ηκήκα ηεο Φηινζνθηθήο
ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Καΐξνπ θαη ζηελ Θενινγηθή Σρνιή.
Τν 1954 έγηλε κνλαρόο ζην
κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ή αι Σνπξηάλ ζηελ έξεκν
ηεο Νηηξίαο κε ην όλνκα (Αληώληνο ει Σνπξηάλε).
Αξγόηεξα έδεζε σο εξεκίηεο ζε ζπήιαην ηεο
Νηηξηθήο εξήκνπ θαη θαηόπηλ επέζηξεςε ζην
κνλαζηήξη ηνπ. Έπεηηα έγηλε Γεληθόο Γξακκαηέαο
ηνπ ηόηε Μαθαξηζηνύ Παηξηάξρνπ αββά Κπξίιινπ.
Τν
1962
ρεηξνηνλήζεθε
επίζθνπνο
ησλ
Θενινγηθώλ ζπνπδώλ θαη ην 1972 Παηξηάξρεο ησλ
Κνπηώλ. Από ην 1963 έθαλε εβδνκαδηαίν θήξπγκα
ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ αγίνπ Μάξθνπ ζην Κάηξν.
Ήηαλ πλεπκαηηθόο παηέξαο θαη εγέηεο 18
εθαηνκκπξίσλ
Κνπηώλ.
Φαξηζκαηηθή
θπζηνγλσκία, δεηλόο νκηιεηήο, πνιπκαζέζηαηνο
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αλήξ θαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηνο ζην πνηκαληηθό
θαη θνηλσληθό ηνπ έξγν. Ήηαλ πνιπγξαθώηαηνο
ζπγγξαθέαο βηβιίσλ θαη άξζξσλ. Τν ζπγγξαθηθό
ηνπ έξγν ήηαλ πινύζην (πεξίπνπ 160
ζπγγξάκκαηα), εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα
κεηαθξάζηεθαλ
ζηελ
Αγγιηθή,
Γαιιηθή,
Γεξκαληθή θαη Διιεληθή. Γίδαζθε ζηε Θενινγηθή
Σρνιή, θήξπηηε, ,δηνηθνύζε, ηαμίδεπε θαη
επηζθεπηόηαλ θνπηηθά θέληξα θαη εθθιεζίεο ηνπ
εμσηεξηθνύ, όπνπ ήηαλ ν πξώηνο Παηξηάξρεο πνπ
ελδηαθέξζεθε γηα ηελ νηθνδόκεζε λαώλ ζην
εμσηεξηθό. Δπίζεο, θξόληηδε γηα ηα κνλαζηήξηα θαη
είρε ηελ επζύλε θαη ηελ θξνληίδα γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο δσήο ησλ Κνπηώλ.
Ο Άββα Σελνύληα ήηαλ ν εγέηεο ηεο Κνπηηθήο
Δθθιεζίαο, πάλσ από 38 ρξόληα θαη ήηαλ πνιύ
αγαπεηόο θαη ζεβαζηόο από όινπο. Δπί ησλ
εκεξώλ ηνπ ε Κνπηηθή Δθθιεζία αλαγελλήζεθε.
Ήηαλ ππέξκαρνο ηεο ελόηεηαο όισλ ησλ
Φξηζηηαλώλ, ηνπ δηεθθιεζηαζηηθνύ δηαιόγνπ.
Ήηαλ πνιύ αθηεξσκέλνο ζην πνηκαληηθό έξγν ηνπ.
Τελ ηειεπηαία ηνπ πλνή άθεζε ην Σάββαην, 17
Μαξηίνπ 2012 .
Πνιιέο εθαηνληάδεο πηζηνί βξέζεθαλ ζηνλ
Καζεδξηθό λαό, ζην Κάηξν, παξαθνινπζώληαο κε
νδύλε ηελ εμόδην αθνινπζία, απνηίνληαο ύζηαηε
ηηκή ζηνλ εθδεκήζαληα ηεξάξρε.
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Διζαγυγή
Ο αλαρσξεηήο είλαη ν άλζξσπνο πνπ πέζαλε
γηα ηνλ θόζκν, ώζηε λα δήζεη κε ηνλ Θεό θαη ν
Θεόο κε απηόλ· είλαη ν άλζξσπνο πνπ άθεζε όιεο
ηηο απνιαύζεηο ηνπ θόζκνπ, ώζηε κνλαδηθή ηνπ
απόιαπζε λα είλαη ν Θεόο.
Πνηνο κπνξεί λα ζπγγξάςεη ηνλ βίν ελόο
αλαρσξεηή ή λα απνθαιύςεη έζησ κία εκέξα από
ηε δσή ηνπ; Δκείο απιώο πεξηγξάθνπκε ηελ
εμσηεξηθή όςε ηεο δσήο ηνπ, όπσο: Πώο μεθίλεζε
ηνλ αλαρσξεηηθό βίν ηνπ; Πνηνο ηνλ είδε, ώζηε λα
ζπγγξάςεη ηνλ βίν ηνπ;
Κάπνηε πνπ βξηζθόκνπλ ζην θειιί κνπ ζηελ
έξεκν θαηά ην 1960, αλέπεκςα αίηεκα ζηνλ Θεό,
ιέγνληάο Τνπ:
Ποίημα2
 Όζο ηελώ εν ηπεμία και γαλήνη, ηόζο
αναθαίνονηαι ηα μςζηήπια ηος Θεού3.
 Απομακπύνθηκα από ηοςρ ανθπώποςρ, ώζηε οι
οθθαλμοί μος να μη βλέποςν ηίποηε άλλο εκηόρ
από ηο ππόζυπο ηος Θεού με ηην ελεήμονα
καπδιά.
 Άθηζα ηον κόζμο και ηον ληζμόνηζα, και δεν
θα ηον επιθςμήζυ.

.هذه قصيده كل ما حولك صمت و سكون2
Ζ ζπληαθηηθή νκάδα πξνζπάζεζε λα επεμεγήζεη ην πνίεκα απιά, δηόηη δελ ήηαλ εθηθηό λα θάλεη
αθξηβήο κεηάθξαζε ηνπ πνηήκαηνο, ιόγσ ησλ νκνηνθαηαιεμηώλ πνπ ππάξρνπλ.
3
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 Είναι μάηαιορ ο κόζμορ ηούηορ, και όζοι έσοςν
ηη νοζηαλγία ηος είναι άθπονερ.
 Ό,ηι ςπάπσει ζηον κόζμο είναι θανηαζία πος
θα αθανιζηεί.
Από ηόηε άξρηζα λα κειεηώ ηα ρεηξόγξαθα
πνπ εμηζηνξνύλ ηνλ βίν ησλ αλαρσξεηώλ, ηα νπνία
θπιάζζνληαη ζηε Μνλή Σνπξηάλ θέξνληαο ηνπο
αξηζκνύο 380, 391, 396, 399, θαη ην έξγν Οι
ζαπάνηα εμπειπίερ κε αξηζκό 383. Δπίζεο,
κειέηεζα όζα ζπλέγξαςε ν άγηνο Ηεξώλπκνο, αιιά
θαη άιινη παηέξεο, θαζώο θαη ην Σςναξάπιο θαη
άιια έξγα.
Μεηά ηε κειέηε ησλ έξγσλ απηώλ, δελ ζέιεζα
λα θαηαγξάςσ ηνπο βίνπο ησλ αλαρσξεηώλ, αιιά
λα θαηαγξάςσ απιώο θάπνηεο πηπρέο από ηνπο
βίνπο ηνπο.
Έηζη, παξνπζηάδσ ην αλά ρείξαο βηβιίν ζηνπο
αγαπεηνύο αλαγλώζηεο, ώζηε λα δείμσ ηε δσή
θάπνησλ αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ ζαλ ηνπο
αγγέινπο, θαη ε Δθθιεζία ηνύο ηηκά θαη έρνπλ
ηδξπζεί λανί επ‟ νλόκαηί ηνπο. Κάπνηνη από απηνύο
έδεζαλ σο απινί κνλαρνί, ελώ άιινη σο
αλαρσξεηέο, όπσο είλαη ν άγηνο Μπνύια θαη ε αγία
Μαξία ε Αηγππηία.
Σηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη,
ινηπόλ, θάπνηεο πηπρέο ηνπ βίνπ ηνπο.
Αββάρ Σενούνηα Γ΄
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Ποιοι είναι οι ανασυπηηέρ
Υπάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζεσξνύλ όηη νη
αλαρσξεηέο είλαη άπια πλεύκαηα πνπ πεηνύλ από
ηε κία άθξε ηνπ νπξαλνύ ζηελ άιιε (!!!) θαη όηη
κπαίλνπλ αόξαηνη ζηηο εθθιεζίεο πεξλώληαο κέζα
από θιεηζηέο πόξηεο· όκσο ε αιήζεηα δελ είλαη
απηή.
Ποιοι λοιπόν είναι οι ανασυπηηέρ;
Δίλαη άλζξσπνη ζαλ θη εκάο, πνπ ηξώλε,
πίλνπλ, αξξσζηαίλνπλ θαη πνλνύλ ζσκαηηθά·
απιώο, έρνπλ θάλνπλ κεγάιε άζθεζε ζηε δσή
ηνπο. Ενπλ καθξηά ζηελ έξεκν, ζε κέξε άγλσζηα
ζηνλ πνιύ θόζκν. Δπίζεο, δελ ζπλαληνύλ θαλέλαλ.
Κάπνηνη από απηνύο είραλ ραζεί ζην βάζνο ηεο
εξήκνπ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ πνύ βξίζθνληαη.
Σην ηέινο ηεο δσήο ησλ αλαρσξεηώλ πνπ
γλσξίδνπκε, ν Θεόο ηνύο έζηειλε θάπνηνλ κε
ζθνπό λα πιεξνθνξεζεί ηα ηνπ βίνπ ηνπο, λα ηνλ
θαηαγξάςεη θαη λα ηνλ παξαδώζεη ζηελ Δθθιεζία,
αιιά θαη γηα λα θξνληίζεη ηα ηεο ηαθήο ηνπο.
Είναι άνθπυποι πος έσοςν ζώμαηα, και
επομένυρ ηπώνε, πίνοςν και αππυζηαίνοςν.
Γλσξίδνπκε όηη ν άγηνο Παύινο, ν πξώηνο
εξεκίηεο, έηξσγε θάζε εκέξα κηζό θαξβέιη, πνπ
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ηνπ ην έθεξλε έλα γεξάθη. Δπίζεο, ιέγεηαη όηη ν
άγηνο Ολνύθξηνο είρε κηα ρνπξκαδηά, ηεο νπνίαο
έηξσγε ηνπο θαξπνύο. Αθόκε, μέξνπκε όηη ν άγηνο
Πηγίκη ν αλαρσξεηήο θαη ν αββάο Μσϋζήο ν
αλαρσξεηήο έηξσγαλ άγξηα ρόξηα θαη έπηλαλ λεξό
από ηηο πεγέο θαη ηηο νάζεηο ηεο εξήκνπ.Γηα
ηνλ
άγην Τηκόζεν ηνλ αλαρσξεηή πιεξνθνξνύκαζηε
όηη ππέζηε έιθνο ζην ήπαξ, από ην νπνίν ηνλ
ζεξάπεπζε άγγεινο Κπξίνπ. Τέινο, ν άγηνο
Ολνύθξηνο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βίνπ ηνπ
ππέζηε ινίκσμε θαη θνθθίληζε ζε όιν ηνπ ην
ζώκα.
Δπνκέλσο, νη αλαρσξεηέο έρνπλ ζάξθα όπσο
εκείο, θαη πεηλνύλ θαη δηςνύλ.
Έπειηα απ’ όλα αςηά, ηο βαζικό ζςμπέπαζμα
είναι όηι οι ανασυπηηέρ δεν είναι πνεύμαηα.

Οι πιο γνυζηοί ανασυπηηέρ
Οη αλαρσξεηέο είλαη αξθεηνί, πνιινί δε από
απηνύο αλαθέξνληαη ζην Σςναξάπιο:
1.
Ο αββάο Μπνύια ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 2
ηνπ κελόο Ακζίξ.
2.
Ο αββάο Ολνύθξηνο ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 16
ηνπ κελόο Μπανύλα.
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Ο αββάο Καξξάο ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 8
ηνπ κελόο Ακπίκπ.
4.
Ο αββάο Πηγίκη ν αλαρσξεηήο, ηνπ νπνίνπ
ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 11 ηνπ
κελόο Κηγηάρθ.
5.
Ο αββάο Μηζαήι ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 13
ηνπ κελόο Κηγηάρθ.
6.
Ο αββάο Δξκίλαο ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 2
ηνπ κελόο Κηγηάρθ.
7.
Ο αββάο Ωληξά ν αλαρσξεηήο, από ηελ
πόιε Αζνπάλ, ηνπ νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε
Δθθιεζία ζηηο 12 ηνπ κελόο Κηγηάρθ.
8.
Ο αββάο Οιαγί ν αλαρσξεηήο, ηνπ νπνίνπ
ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 10 ηνπ
κελόο Ακπίκπ.
9.
Ο αββάο Ζιίαο ν αλαρσξεηήο, ηνπ νπνίνπ
ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 17 ηνπ
κελόο Κηγηάρθ.
10. Ο αββάο Τηκόζενο ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο
23 ηνπ κελόο Κηγηάρθ.
11. Ο αββάο Πηζλαηάνπο ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 7
ηνπ κελόο Μεζξά.
12. Ο αββάο Λαηαζόλ ν αλαρσξεηήο, ηνπ
νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο 16
ηνπ κελόο Μπανύλα.
3.
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13. Ζ αγία Μαξία ε Αηγππηία ε αλαρσξήηξηα,
ηεο νπνίαο ηε κλήκε ενξηάδεη ε Δθθιεζία ζηηο
6 ηνπ κελόο Μπαξκνύληα.
Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιινη αλαρσξεηέο,
όπσο:
 Ο αββάο Γαιιίσλ.
 Ο αββάο Ησζήθ.
 Ο αββάο Κπξηαθόο.
 Ο αββάο Μπαιακόλ.
 Ο αββάο Ηεδεθηήι.
 Ο αββάο Σίιαο.
 Ζ αγία βαζίιηζζα Αλλαζηκόλ.
 Οη δύν αλαρσξεηέο ηνπο νπνίνπο είδε ν
Μαθάξηνο ν Μέγαο.
 Οη αλαρσξεηέο ηνπο νπνίνπο είδε ν αββάο
Παθλνύηηνο θαζώο πήγαηλε λα ζπλαληήζεη
ηνλ αββά Ολνύθξην.
 Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιινη αλαρσξεηέο,
ηνπο νπνίνπο δελ γλσξίδνπκε – ή,
ηνπιάρηζηνλ, δελ καο είλαη γλσζηά ηα
νλόκαηά ηνπο.
Κάπνηνη από εθείλνπο πνπ ζπλέγξαςαλ
ηνλ βίν αλαρσξεηώλ ήηαλ αλαρσξεηέο θαη
νη ίδηνη, όπσο ν αββάο Παθλνύηηνο ν
αλαρσξεηήο, ν νπνίνο ζπλάληεζε ηνλ αββά
Ολνύθξην, ή ν αββάο Εσζηκάο, ν νπνίνο
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ζπλαληήζεθε κε ηελ αγία Μαξία ηελ
Αηγππηία.

Πποζεγγίζειρ
Σηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγίζνπκε θάπνηεο
πηπρέο ηνπ ζέκαηόο καο, όπσο:
1. Ζ απόζηαζε πνπ δηήλπζαλ θάπνηνη άγηνη ώζηε
λα θηάζνπλ ζηνπο αλαρσξεηέο πνπ
αζθήηεπαλ ζην βάζνο ηεο εξήκνπ.
2. Ζ ζεία νηθνλνκία θαηά ηε ζπλάληεζε ησλ
αγίσλ κε ηνπο αλαρσξεηέο.
3. Ζ ζεία θώηηζε ζηνπο αλαρσξεηέο, ώζηε λα
αλαγλσξίζνπλ ηνπο αγίνπο νη νπνίνη πήγαηλαλ
πξνο ζπλάληεζή ηνπο.
 Θα αξρίζνπκε κε ηε ζπλάληεζε ηνπ αγίνπ
Παθλνπηίνπ κε ηνλ άγην Ολνύθξην.
 Καηόπηλ, ζα αλαθεξζνύκε ζηε ζπλάληεζε
ηνπ αγίνπ Μπέκνπα κε ηνλ άγην Καξξά.
Τι αναθέπει ο άγιορ Παθνούηιορ για ηο
ηαξίδι πος έκανε για να ζςνανηήζει ηον άγιο
Ονούθπιο:
«Σθέθηεθα λα κπσ ζηα ελδόηεξα ηεο εξήκνπ,
γηα λα δσ ηνπο αλαρσξεηέο κνλαρνύο δνύινπο ηνπ
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Ηεζνύ, ζηνλ Οπνίν αλήθεη ε δόμα. Έηζη,
πεξπάηεζα ηέζζεξα εκεξόλπθηα, θαηά ηα νπνία
νύηε έθαγα νύηε ήπηα ηίπνηε νύηε ζπλάληεζα
θαλέλαλ.
Δίρα εθνδηαζηεί κε αξθεηό ςσκί θαη λεξό,
ώζηε λα κνπ επαξθέζνπλ γηα εκέξεο. Έηζη,
νδνηπόξεζα άιιεο ηέζζεξηο εκέξεο ρσξίο λα δσ
θαλέλαλ, έσο όηνπ κνπ ηειείσζαλ θαη ην ςσκί θαη
ην λεξό, κε απνηέιεζκα λα δνθηκάζσ κεγάιε
ζιίςε θαη λα πέζσ ζηε γε ζαλ λεθξόο. Όκσο,
πίεζα ηνλ εαπηό κνπ, δίλνληαο θνπξάγην ζηελ ςπρή
κνπ, θαη πεξπάηεζα θαη ηηο επόκελεο εκέξεο, θαηά
ηηο νπνίεο θαη πάιη νύηε έθαγα νύηε ήπηα ηίπνηε.
Δμαληιεκέλνο από ηελ πνιπήκεξε νδνηπνξία θαη
ηελ επαθόινπζε πείλα θαη δίςα, έραζα ηηο δπλάκεηο
κνπ, ληώζνληαο ηελ ςπρή κνπ λα βγαίλεη από ην
ζώκα κνπ, θαη έπεζα ιηπόζπκνο ζηε γε.
Ύζηεξα, ήξζε θνληά κνπ θάπνηνο θαη κε
αθνύκπεζε ζηα ρείιε. Τόηε, αηζζάλζεθα λα
ελδπλακώλνκαη εζσηεξηθά θαηά ηξόπν ζαπκαζηό,
θαη ζπλέρηζα λα νδνηπνξώ έρνληαο ηε ζεία απηή
δύλακε, ρσξίο λα ληώζσ νύηε εμάληιεζε νύηε
πείλα νύηε δίςα. Μεηά, ζεθώζεθα θαη πεξπάηεζα
άιιεο ηέζζεξηο εκέξεο πξνο ηα ελδόηεξα ηεο
εξήκνπ, αιιά θαη πάιη άξρηζα λα ληώζσ όηη ράλσ
ηηο δπλάκεηο κνπ. Μεηά από απηό, ζήθσζα ηα ρέξηα
κνπ ςειά θαη πξνζεπρήζεθα ζηνλ Κύξην· ηόηε,
είδα θαη πάιη ην ίδην πξόζσπν πνπ είρα δεη θαη
πξηλ, ην νπνίν κε αθνύκπεζε θαη πάιη ζηα ρείιε
θαη όιν κνπ ην ζώκα, δίλνληάο κνπ πεξηζζόηεξε
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δύλακε από ηελ πξώηε θνξά. Έπεηηα, ζεθώζεθα
θαη πεξπάηεζα άιιεο δεθαεπηά εκέξεο πξνο ηα
ελδόηεξα ηεο εξήκνπ.
Μεηά νδνηπνξία ηόζσλ εκεξώλ, είδα από
καθξηά έλαλ άλζξσπν θνβεξό ζηε ζέα, γπκλό θαη
δαζύηξηρν. Όηαλ κε πιεζίαζε, κε θπξίεπζε θόβνο
θαη αλέβεθα ζε ςειό βξάρν γηα λα πξνθπιαρζώ,
δηόηη λόκηδα πσο είλαη ιύθνο, όκσο εθείλνο κνπ
κίιεζε ιέγνληαο: “Αδειθέ κνπ, άγηε Παθλνύηηε,
θαηέβα θαη κε θνβάζαη· είκαη άλζξσπνο ζαλ θη
εζέλα, θαη απνζύξζεθα ζ‟ απηήλ ηελ έξεκν ράξηλ
ηνπ Θενύ”4.
Τόηε, έθπιεθηνο πνπ ήμεξε ην όλνκά κνπ,
θαηάιαβα όηη είλαη πιήξεο Πλεύκαηνο Αγίνπ, θαη
ακέζσο ηνπ έθαλα βαζεηά κεηάλνηα. Ακέζσο κνπ
είπε: “Σήθσ όξζηνο, δηόηη είκαη δνύινο ηνπ Θενύ
ζαλ θη εζέλα”. Σεθώζεθα ινηπόλ θαη θάζηζα δίπια
ηνπ. Τνλ ξώηεζα γηα ην όλνκά ηνπ θαη ηε δσή ηνπ,
θαη κνπ απάληεζε σο εμήο: “Ολνκάδνκαη
Ολνύθξηνο θαη είκαη εμήληα ρξόληα ζ‟ απηήλ ηελ
έξεκν ρσξίο λα έρσ ζπλαληεζεί κε θαλέλαλ. Εσ
ζαλ ζεξίν αλάκεζα ζηα ζεξία θαη ηξέθνκαη κε
ρόξηα ηεο εξήκνπ. Από ηόηε πνπ απνζύξζεθα εδώ,
ην κόλν πξόζσπν πνπ είδα είλαη ην δηθό ζνπ”».
Τι αναθέπει ο άγιορ Μπέμοςα για ηο ηαξίδι πος
έκανε για να ζςνανηήζει ηον άγιο Καππά:

4

Δλλνεί ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ.
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«Φεύγνληαο από ηελ εθθιεζία, νδνηπόξεζα
πξνο ηα ελδόηεξα ηεο εξήκνπ θαη, πιήξεο
αγαιιηάζεσο, αλέπεκπα ύκλνπο, ρσξίο λα γλσξίδσ
πνύ πεγαίλσ. Μεηά από ηξεηο εκέξεο νδνηπνξίαο,
βξήθα κηα ζπειηά, ηεο νπνίαο ε είζνδνο ήηαλ
ζθξαγηζκέλε κε κηα κεγάιε πέηξα. Τόηε, θώλαμα:
“Δπιόγεζνλ, πάηεξ άγηε”. Καη αθνύζηεθε κηα
θσλή πνπ έιεγε: “Φάξεθα πνπ ήξζεο, άγηε
Μπέκνπα, ζπ πνπ αμηώζεθεο λα θεδεύζεηο ηελ
αγία Ηιαξία, ηελ θόξε ηνπ Εήλσλνο. Μπνξείο λα
κπεηο. Ζ εηξήλε ηνπ Θενύ αο είλαη καδί ζνπ”. Όηαλ
κπήθα, αληαιιάμακε αζπαζκνύο θαη κηιήζακε.
Κάπνηα ζηηγκή ηνλ ξώηεζα: “Υπάξρεη θάπνηνο
άιινο άγηνο ζε όιε ηελ έξεκν πνπ λα κηκείηαη ηνλ
βίν ζνπ;”. Δθείλνο αλαζηέλαμε, θαη κνπ απάληεζε:
“Σηα ελδόηεξα ηεο εξήκνπ δεη έλαο άγηνο πνπ
θαλέλαο ζηνλ θόζκν απηό δελ είλαη άμηνο λα
αθνινπζήζεη ηα ίρλε ηνπ”. Μεηά, όηαλ ηνλ ξώηεζα
πώο νλνκάδεηαη ν άγηνο εθείλνο, κνπ απάληεζε όηη
είλαη ν αββάο Καξξάο. Ύζηεξα, ηνλ ξώηεζα γηα ην
όλνκα ηνπ ίδηνπ θαη γηα ηνλ βίν ηνπ, θαη κνπ
απάληεζε σο εμήο: “Λέγνκαη Σπκεώλ θαη είκαη
εμήληα εηώλ. Τξώσ θάζε Σάββαην έλα θνκκάηη
άξην πνπ ην βξίζθσ δίπια ζηελ πέηξα πνπ
βξίζθεηαη έμσ από ηε ζπειηά”.
Έπεηηα, κεηά από νδνηπνξία ηξηώλ εκεξώλ,
έθζαζα έμσ από κηα ζπειηά. Φηύπεζα ηελ πόξηα
ηεο θαη είπα: “Δπιόγεζνλ, πάηεξ άγηε”. Τόηε,
άθνπζα κηα θσλή λα κνπ ιέεη: “Φάξεθα πνπ
ήξζεο, πάηεξ Μπέκνπα. Μπνξείο λα κπεηο. Ζ
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εηξήλε ηνπ Θενύ αο είλαη καδί ζνπ”. Όηαλ κπήθα,
αληαιιάμακε αζπαζκνύο θαη κηιήζακε. Κάπνηα
ζηηγκή ηνλ ξώηεζα: “Υπάξρεη θάπνηνο άιινο άγηνο
ζε όιε ηελ έξεκν πνπ λα κηκείηαη ηνλ βίν ζνπ;”.
Δθείλνο αλαζηέλαμε, θαη κνπ απάληεζε όηη ζηα
ελδόηεξα ηεο εξήκνπ δεη έλαο άγηνο πνπ θαλέλαο
ζηνλ θόζκν απηό δελ είλαη άμηνο λα αθνινπζήζεη
ηα ίρλε ηνπ. Μεηά, ηνλ ξώηεζα αλ ν ίδηνο είλαη ν
αββάο Καξξάο. Δθείλνο κνπ απάληεζε: “Δγώ είκαη
ρώκα θαη δελ είκαη άμηνο λα κηιήζσ γηα ηνλ άγην
απηό, ν νπνίνο είλαη θίινο ησλ αγγέισλ”. Μεηά απ‟
απηά, ηνλ ξώηεζα γηα ην όλνκα ηνπ ίδηνπ θαη γηα
ηνλ βίν ηνπ, θαη κνπ απάληεζε σο εμήο: “Με ιέλε
Πακόλ. Μέλσ εδώ εμήληα ελλέα έηε θαη ηξέθνκαη
από κηα ρνπξκαδηά”. Μεηά, όηαλ δήηεζα ηελ
επινγία ηνπ, κνπ επρήζεθε λα κε νδεγεί ν Θεόο
ηεο δόμεο ζηνλ δξόκν κνπ θαη λα κνπ ζηείιεη
άγγειό ηνπ γηα λα κε θπιάηηεη.
Έπεηηα, βγαίλνληαο από ηε ζπειηά, άθνπζα
κηα θσλή. Τόηε, έθιεηζα ηα κάηηα κνπ θαη, ρσξίο
λα γλσξίδσ ηη γίλεηαη, βξέζεθα κεηά από ιίγν
κπξνζηά από κηα άιιε ζπειηά, νπόηε θώλαμα:
“Δπιόγεζνλ, πάηεξ άγηε”. Καη κηα θσλή κνύ
απάληεζε: “Φάξεθα πνπ ήξζεο, άγηε Μπέκνπα, ζπ
πνπ αμηώζεθεο λα θεδεύζεηο ηελ αγία Ηιαξία, ηελ
θόξε ηνπ Εήλσλνο. Μπνξείο λα κπεηο. Ζ εηξήλε
ηνπ Θενύ αο είλαη καδί ζνπ”. Όηαλ κπήθα,
αληαιιάμακε αζπαζκνύο κε ηνλ αββά πνπ είδα.
Τνλ θνίηαδα ζπλερώο, γηαηί ήηαλ πνιύ σξαίνο κε
ηα ιεπθά ηνπ καιιηά θαη ηε ιεπθή ηνπ γελεηάδα.
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Μεηά κνπ είπε όηη έθπγε από ηε δσή ν αββάο
Σελνύληα ν Αξρηκαλδξίηεο ζηηο 7 ηνπ κελόο
Ακπίκπ, θάηη πνπ ζπγθξάηεζα. Ύζηεξα, ηνλ
ξώηεζα γηα ην όλνκά ηνπ θαη γηα ηνλ βίν ηνπ, θαη
κνπ απάληεζε σο εμήο: “Με ιέλε Καξξά, θαη κέλσ
εδώ πελήληα επηά έηε. Όια απηά ηα ρξόληα
πεξίκελα ηελ εκέξα απηή, θαηά ηελ νπνία ζα
εξρόζνπλ γηα λα κε θεδεύζεηο”».

Η απσή ηος ανασυπηηιζμού
Όζιορ Παύλορ
Ο όζηνο Παύινο είλαη ν πξώηνο αλαρσξεηήο·
επί ησλ εκεξώλ ηνπ δελ ππήξραλ νύηε κνλέο νύηε
κνλαρνί. Λέγεηαη πσο ν αδειθόο ηνπ ή θάπνηνο από
ηνπο ζπγγελείο ηνπ ηνλ αδίθεζαλ ζηελ θιεξνλνκηά,
θαη ηόηε ν όζηνο απνθάζηζε λα πάεη ζηνλ δηνηθεηή.
Πεγαίλνληαο ζηνλ δηνηθεηή, ζπλάληεζε ζηνλ
δξόκν κηα λεθξηθή πνκπή. Τνλ ηαξαθνύλεζε όρη
κόλν ε ίδηα ε πνκπή, αιιά θαη ηα ζρόιηα ησλ
πελζνύλησλ. Από εθείλε ηε ζηηγκή απνθάζηζε λα
αθήζεη ηα ρξήκαηα θαη λα εγθαηαιείςεη ηνλ θόζκν.
Έπεηηα, άξρηζε λα νδνηπνξεί κέρξηο όηνπ βξήθε
έλαλ ηάθν, όπνπ έκεηλε επί ηξεηο εκέξεο
πξνζεπρόκελνο λα ηνλ θαζνδεγήζεη ν Θεόο.
Ο Θεόο έζηεηιε ζηνλ όζην Παύιν έλαλ
άγγειν, ν νπνίνο ηνλ πήξε από ην κέξνο εθείλν θαη
πεξπάηεζαλ καδί, έσο όηνπ έθζαζαλ ζηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ελδόηεξεο εξήκνπ. Δθεί
ππήξρε κηα όαζε κε λεξό· επηπξνζζέησο, ν Κύξηνο
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ηνπ έζηειλε θάζε κέξα κε έλαλ θόξαθα κηζό
θαξβέιη ςσκί.
Όζιορ Ονούθπιορ
Είπε ο όζιορ Ονούθπιορ:
«Σηελ αξρή ηνπ κνλαζηηθνύ κνπ βίνπ ήκνπλ
ζε θνηλνβηαθή κνλή θνληά ζηελ Δξκνύπνιε ησλ
Θεβώλ. Δθεί ήκαζηαλ εθαηόλ ηέζζεξηο κνλαρνί,
πνπ ηξώγακε ζην ίδην κέξνο κία θνξά ηελ εκέξα
θαη δνύζακε κε ηελ εηξήλε ηνπ Θενύ,
δνμνινγώληαο ηνλ Κύξην. Από ηε λεαληθή κνπ
ειηθία κάζαηλα ηε δηαθνλία θαη ηε ιαηξεία από
αγίνπο αλζξώπνπο πνπ νκνίαδαλ ζηνπο αγγέινπο.
Μηα κέξα ηνπο άθνπζα λα εγθσκηάδνπλ ηνπο
αλαρσξεηέο πνπ δνπλ ζηηο εξήκνπο. Έιεγαλ γη‟
απηνύο όηη κηινύλ ζηνλ Θεό πξόζσπν πξνο
πξόζσπν, όπσο είλαη ν Ζιίαο, ή ν Ησάλλεο ν
Βαπηηζηήο, γηα ηνλ νπνίν είπε ν Κύξηνο: “Σαο
βεβαηώλσ όηη, αλάκεζα ζε όζνπο γελλήζεθαλ από
γπλαίθεο, δελ εκθαλίζζεθε κεγαιύηεξνο από ηνλ
Ησάλλε ηνλ Βαπηηζηή” (Μαηθ. 11:11).
Τόηε, ξώηεζα ηνπο άιινπο κνλαρνύο: “Άξαγε,
ππάξρνπλ ζηελ ππόινηπε έξεκν άγηνη θαιύηεξνη
από εζάο, παξόιν πνπ κνρζείηε πνιύ θαη έρεηε
κεγάιε πξνζνρή βίνπ”. Μνπ απάληεζε έλαο από
ηνπο κνλαρνύο, ιέγνληαο: “Ναη, ηέθλνλ κνπ!
Υπάξρνπλ θάπνηνη ζηελ έξεκν πνπ είλαη δίθαηνη,
εθιεθηνί ηνπ Θενύ, αλώηεξνη από εκάο, δηόηη εκείο
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εδώ δνύκε θνηλνβηαθή δσή. Δάλ πεηλάζνπκε, ζα
βξνύκε ηξνθή λα θάκε· εάλ δηςάζνπκε, ζα βξνύκε
λεξό λα πηνύκε· εάλ αζζελήζνπκε, ζα βξνύκε
θάπνηνλ λα καο θξνληίζεη θαη λα καο παξεγνξήζεη.
Αθόκε, εάλ από ηνλ λνπ καο πεξάζεη θάπνηνο
άηνπνο ινγηζκόο, ζα βξνύκε θάπνηνλ λα καο
ζηεξίμεη κε ηνπο ιόγνπο ηνπ Θενύ. Τέινο, εάλ
επηζπκήζνπκε θάπνην θαγεηό, ζα καο ην θέξεη
έλαο από ηνπο αγαπεηνύο ζπκκνλαζηέο καο.
Οη αλαρσξεηέο όκσο, πνπ βξίζθνληαη ζηα
ελδόηεξα ηεο εξήκνπ, δελ έρνπλ ηίπνηε απ‟ όια
απηά. Γηόηη, εάλ ζηελνρσξεζνύλ, δελ ζα βξνπλ
θαλέλαλ λα ηνπο παξεγνξήζεη, νύηε ζα βξνπλ
θάπνηνλ λα ηνπο ζηεξίμεη κε ηνπο ιόγνπο ηνπ
Θενύ· εάλ πεηλάζνπλ, δελ ζα βξνπλ ηξνθή λα θάλε·
εάλ δηςάζνπλ, δελ ζα βξνπλ λεξό λα πηνπλ· εάλ
αζζελήζνπλ, δελ ζα βξνπλ θαλέλαλ λα ηνπο
απαιιάμεη από ηελ αζζέλεηα. Αθόκε, όηαλ
μεθηλνύλ ηνλ αλαρσξεηηθό ηνπο βίν, δνθηκάδνληαη
από ζθιεξή πείλα θαη δίςα αιιά θαη από ηνπο
πεηξαζκνύο ηνπ Σαηαλά. Αλαιόγσο ηεο ππνκνλήο
ηνπο, ηνπο επηζθηάδεη ην έιενο ηνπ Θενύ, ν Οπνίνο
δίλεη εληνιή ζηνπο αγγέινπο Τνπ λα ηνπο
βνεζήζνπλ. Όπσο έρεη γξαθεί ζηνλ πξνθήηε
Ζζαΐα: „Δθείλνη πνπ επηδεηθλύνπλ ππνκνλή γηα
ράξε ηνπ Κπξίνπ, ζα ελδπλακσζνύλ εθ λένπ· ζα
βγάινπλ θηεξά όπσο νη αεηνί· ζα ηξέρνπλ ρσξίο λα
θνπξάδνληαη· ζα βαδίδνπλ ρσξίο λα πεηλνύλ‟ (Ηζ.
40:31). Δπίζεο, εάλ δηςάζνπλ αλαβιύδεη γη‟ απηνύο
από ηνλ βξάρν λεξό. Τα ρόξηα ηνπ βνπλνύ είλαη
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γιπθά ζην ζηόκα ηνπο ζαλ κέιη. Δάλ πάζνπλ θάηη,
ή εάλ δνθηκαζηνύλ από ηνλ ερζξό, ζα ζεθώζνπλ ηα
ρέξηα ηνπο πξνο ηνλ Κύξην, ζα ηνπο επηζθηάζεη ην
έιενο ηνπ Θενύ θαη ζα θύγνπλ καθξηά όινη νη
πεηξαζκνί, όπσο έρεη γξαθεί ζην βηβιίν ησλ
Ψαλμών: „Άγγεινο Κπξίνπ ζα πεξηθπθιώζεη
εθείλνπο πνπ θνβνύληαη ηνλ Κύξην, θαη ζα ηνπο
πξνζηαηεύζεη‟ (Ψαλμ. 33[34]:8). Ο Κύξηνο ηνπο
ειεπζεξώλεη από όιεο ηηο ζηελνρσξίεο ηνπο, όπσο ν
ν Κύξηνο αθνύεη ηνλ πέλεηα θαη ηνλ ειεπζεξώλεη
από όιεο ηηο ζηελνρσξίεο ηνπ. Ο Κύξηνο δίλεη ζηνλ
θάζε άλζξσπν θόπν αλάινγν κε ηελ αληνρή ηνπ,
ώζηε λα δνμάδεηαη ην άγην όλνκά Τνπ. Γίθαηνο
είλαη εθείλνο πνπ εθαξκόδεη ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ
ζηε γε· δηόηη ν Κύξηνο ζα θάλεη ηνπο αγίνπο ηνπ,
αγγέινπο γηα ηε δηαθνλία Τνπ”.
Όηαλ άθνπζα, αδειθέ Παθλνύηηε, ηνπο ιόγνπο
απηνύο από ηνπο αγαπεηνύο αγίνπο, νη ιόγνη απηνί
έζηαμαλ ζαλ κέιη ζηελ θαξδηά κνπ.
Έπεηηα, έδησμα από ηνλ λνπ κνπ όιεο ηνπο
ινγηζκνύο πνπ κε βαζάληδαλ, θαη αηζζάλζεθα όηη ε
ςπρή θαη ην ζώκα κνπ πςώζεθαλ ζε άιιν όξνο·
έηζη, απνθάζηζα λα θύγσ ην βξάδπ παίξλνληαο
καδί κνπ ςσκί γηα ηξεηο ή ηέζζεξηο εκέξεο, έσο
όηνπ κε νδεγήζεη ν Κύξηνο ζηνλ ηόπν πνπ επέιεμε
γηα κέλα. Καζώο έθεπγα, είδα κπξνζηά κνπ έλα
θσηεηλό πξόζσπν. Τόηε, θνβήζεθα πνιύ θαη
απνθάζηζα λα γπξίζσ πίζσ· όκσο, εθείλν ην
θσηεηλό πξόζσπν κε πιεζίαζε θαη κνπ είπε: “Με
θνβάζαη· είκαη ν θύιαθαο άγγειόο ζνπ. Τν έιενο
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ηνπ Θενύ αο είλαη καδί ζνπ”. Έπεηηα, πεξπάηεζα
καδί κε ηνλ άγγειν έμη κε επηά κίιηα πεξίπνπ, έσο
όηνπ βξήθα κηα κηθξή ζπειηά. Κηύπεζα ηελ πόξηα
ηεο, θαηά ηελ ηάμε ησλ κνλαρώλ, θαη είπα:
“Δπιόγεζνλ, πάηεξ”. Τόηε, βγήθε έμσ από ηε
ζπειηά έλαο άγηνο κε πξάν πξόζσπν. Όηαλ ηνλ
είδα, ηνπ έβαια βαζεηά κεηάλνηα. Δθείλνο κε
ζήθσζε θαη κνπ είπε: “Δίζαη ν αββάο Ολνύθξηνο;
Αο ζε επινγεί ν Θεόο”. Έπεηηα, κπήθα ζηε ζπειηά
θαη έκεηλα καδί ηνπ ιίγεο εκέξεο, ώζηε λα κάζσ
θνληά ηνπ ηελ νδό ηνπ Θενύ θαη πώο λα
αληηζηέθνκαη ζηνλ Σαηαλά.
Όηαλ ν άγηνο γέξνληαο βεβαηώζεθε όηη ήκνπλ
πιένλ έηνηκνο, κνπ έδεημε πώο δηεμάγνληαη νη
κπζηηθέο θαη νη θαλεξέο κάρεο.
Ύζηεξα, βαδίζακε καδί ζηα ελδόηεξα ηεο
εξήκνπ επί ηέζζεξηο εκέξεο, έσο όηνπ θηάζακε ζε
έλαλ ηόπν όπνπ ππήξρε κηα ρνπξκαδηά. Τόηε, ν
γέξνληαο κνπ είπε: “Aπηόο είλαη ν ηόπνο πνπ
επέιεμε ν Θεόο λα κείλεηο”. Έκεηλε καδί κνπ εθεί
επί έλαλ κήλα· ύζηεξα, αθνύ απνραηξεηηζηήθακε,
έθπγε. Από ηόηε κε έβιεπε κία θνξά ηνλ ρξόλν,
κέρξη ηελ θνίκεζή ηνπ· ηόηε, ηνλ έζαςα ζηνλ ηόπν
πνπ ιάηξεπε ηνλ Θεό.
Αββάρ Πιγίμι
Ο αββάο Πηγίκη , ζε ειηθία δέθα εηώλ, πήγε ζε
κηα κνλή θαη δήηεζε λα κείλεη εθεί. Τόηε, ηνπ
είπαλ: «Να ην πεηο πξώηα ζηνπο γνλείο ζνπ».
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Δθείλνο ηνπο απάληεζε: «Γνλείο γηα κέλα είζηε
ζεηο». Έηζη, έκεηλε εθεί επηά ρξόληα, θαηά ηα νπνία
έκαζε θνληά ζηνπο κνλαρνύο όινπο ηνπο θαλόλεο
ηνπ κνλαρηζκνύ. Όηαλ είδαλ ηνλ όζην Πηγίκη λα
έρεη θόβν Θενύ, ηαπείλσζε ππνκνλή, ζνθία θαη
ζύλεζε, ηνλ ελέδπζαλ ην κνλαρηθό ξάζν. Ύζηεξα,
έδεζε καδί ηνπο επί είθνζη ηέζζεξα έηε, θαηά ηα
νπνία δελ ζήθσζε ην θεθάιη ηνπ λα δεη θαλέλαλ.
Όηαλ θνηκήζεθαλ νη ππόινηπνη γέξνληεο, ν
όζηνο Πηγίκη
έκεηλε εθεί κόλν δύν έηε, δηόηη εξρόηαλ πνιύο
θόζκνο γηα λα ιάβεη ηελ επινγία ηνπ. Έηζη, αθνύ
έθιαςε πηθξά ε ςπρή ηνπ, αλαρώξεζε γηα ην όξνο
ηεο Σθήηεο. Γπξλνύζε επί ηξεηο εκέξεο ζηελ
έξεκν, ρσξίο λα γλσξίδεη πξνο ηα πνύ πεγαίλεη.
Καηά ηηο εκέξεο εθείλεο, νύηε έηξσγε νύηε έπηλε
ηίπνηε, δηόηη δελ είρε πάξεη καδί ηνπ ηίπνηε· ην
κόλν πνπ είρε ήηαλ ε ξάβδνο ηνπ.
Σηνλ δξόκν ηνύ εκθαλίζηεθαλ πνλεξά
πλεύκαηα, πνπ πξνζπαζνύζαλ λα ηνλ θέξνπλ
ηξόκν, όκσο ν Θεόο ηνλ βνεζνύζε. Μεηά από δύν
εκέξεο, έθηαζε ζε κηα όαζε, όπνπ ππήξραλ
ρνπξκαδηέο, λεξό, θαη θάπνηα δώα. Φάξεθε πνιύ,
θαη έκεηλε λα ζπλερίζεη ηελ άζθεζή ηνπ εθεί,
ηξεθόκελνο κόλν κία θνξά ηελ εβδνκάδα· κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ όκσο ελέηεηλε ηελ άζθεζή
ηνπ, ζπληεξνύκελνο πιένλ κόλν από ηε δξνζηά ηνπ
λεξνύ.
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Όζιορ Υένηπα
Λέγεηαη όηη νη γνλείο ηνπ νζίνπ Φέληξα
ήζειαλ λα ηνλ παληξέςνπλ ζηα δεθανθηώ ηνπ παξά
ηε ζέιεζή ηνπ· όκσο, ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπ
πξνζπνηήζεθε ηνλ άξξσζην, θαη πήγε λσξίο ην
πξσί ζηελ εθθιεζία γηα λα δεηήζεη ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ Θενύ. Βγαίλνληαο από ηελ
εθθιεζία, είδε κηα λεθξηθή πνκπή· ηόηε, είπε κέζα
ηνπ: «Δθείλνο πνπ πέζαλε δελ είλαη εηνύηνο ν
λεθξόο, αιιά εγώ, πνπ πέζαλα γηα ηνλ κάηαην
ηνύην θόζκν». Μεηά απ‟ απηό, πήγε ζε κηα κνλή
θαη έκεηλε εθεί, παξόιν πνπ νη γνλείο ηνπ
πξνζπάζεζαλ λα ηνλ απνηξέςνπλ. Δθεί άξρηζε λα
αζθείηαη ζθιεξά. Οη γέξνληεο ηεο κνλήο,
βιέπνληαο ηελ άζθεζή ηνπ, ηνλ ελέδπζαλ ην
κνλαρηθό ξάζν ππό ηελ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε
ηνπ αββά Πνηκέλνο. Μεηά από νθηώ έηε, ζέιεζε
λα αλαρσξήζεη ζηελ έξεκν. Τνλ αθνινύζεζε ν
αββάο Πνηκήλ. Βξήθαλ κηα ζπειηά, θαη έκελαλ ζ‟
απηήλ καδί. Δθεί επηδόζεθε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό
ηεο αξεηήο θαη ηεο αζθήζεσο. Κάπνηε ηνλ
επηζθέθζεθε
θάπνηνο
εξεκίηεο
θαη
ηνλ
ζπκβνύιεπζε λα είλαη πην επηεηθήο κε ηνλ εαπηό
ηνπ. Δθείλνο ηνπ απάληεζε κε κεγάιε ηαπείλσζε,
ιέγνληαο: «Ό,ηη θάλσ δελ κπνξεί λα ζβήζεη νύηε
κία ακαξηία απ‟ όζεο έρσ δηαπξάμεη».
Όηαλ δηαπίζησζε όηη ε θήκε ηνπ άξρηζε λα
δηαδίδεηαη θαη όηη είρε ζπρλέο επηζθέςεηο,
απνθάζηζε λα απνζπξζεί ζε ηόπν άγλσζην. Σηνλ
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ηόπν απηό, πνπ ν Θεόο επέιεμε γη‟ απηόλ, ππήξραλ
άγξηα ζεξία θαη απνθξνπζηηθά έληνκα. Δπίζεο, ηνλ
πείξαδε ν δηάβνινο, όκσο ν άγηνο ηνλ ληθνύζε κε
ηε δύλακε ηνπ Σηαπξνύ.
Μηα κέξα είδε ζηε ζπειηά ηνπ έλα κεγάιν
ζεξίν. Τόηε, πξνζεπρήζεθε ιέγνληαο: «Δάλ είλαη
ζέιεκα Θενύ λα κείλεη καδί κνπ ηνύην ην άγξην
ζεξίν, αο γίλεη ην ζέιεκά Τνπ». Μεηά ηα ιόγηα
απηά, ν Κύξηνο ηνλ έζσζε.
Όζιορ Γαλλίυν
Ο βίνο ηνπ αββά Γαιιίσλνο δηαθέξεη από ηνλ
βίν ησλ άιισλ νζίσλ.
Ο αββάο απηόο πήγε ζην όξνο Καιακώλ θαη
έκεηλε εθεί έσο όηνπ έγηλε γέξνληαο· από ηόηε, δελ
βγήθε από ηε ζπειηά ηνπ. Δπίζεο, δελ
ζπλαλαζηξεθόηαλ κε θαλέλαλ από ηνπο κνλαρνύο,
παξά κόλν θαηά ηελ ώξα ηεο πξνζεπρήο. Σε όιε ηε
κνλή δελ ππήξρε θαλείο πνπ λα γλσξίδεη λα
δνμνινγεί ηνλ Κύξην όπσο απηόο.
Έλα βξάδπ, θαζώο έθεπγε από ην θειί ηνπ γηα
λα πάεη ζηελ εθθιεζία λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
αθνινπζία ηνπ Μεζνλπθηηθνύ, ηνπ εκθαλίζζεθε ν
Σαηαλάο θαη ηνπ είπε: «Δίκαζηε δώδεθα
αλαρσξεηέο ζηελ έξεκν απηή. Σήκεξα θνηκήζεθε
έλαο από εκάο, θαη εκείο νη ππόινηπνη ζέινπκε λα
κείλνπκε ίδηνη ζηνλ αξηζκό. Δπηιέμακε ινηπόλ
εζέλα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεηο, δηόηη εζύ είζαη έλαο
θαιόο αζθεηήο· αγαπάο ηνπο άιινπο κνλαρνύο, θαη
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δελ ζνπ αξέζεη ν κάηαηνο ηνύηνο θόζκνο· γη‟ απηό,
είζαη άμηνο λα κείλεηο καδί καο». Μεηά ηελ
πξνζεπρή, βγήθε από ηε κνλή ρσξίο λα ηνλ δεη
θαλείο θαη ρσξίο λα πάξεη ηίπνηε καδί ηνπ, παξά
κόλν ηε ξάβδν ηνπ. Έμσ από ηε κνλή είδε έλδεθα
πνλεξά πλεύκαηα λα είλαη ελδεδπκέλα σο κνλαρνί
θαη λα ηνλ ραηξεηνύλ. Μεηά, αθνύ ηνλ πήγαλ ζε
έλα ςειό βνπλό, άξρηζαλ λα ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο
θαη λα ιέλε: «Βγάιακε θαιή ςαξηά».
Τόηε, ν άγηνο Γαιιίσλ ζπλεηδεηνπνίεζε όηη
απηνί ήηαλ πνλεξά πλεύκαηα θαη όρη άγηνη.
Κάλνληαο ην ζρήκα ηνπ ηηκίνπ Σηαπξνύ,
εμαθαλίζηεθαλ όινη κνλνκηάο. Μεηά, ν αββάο
Γαιιίσλ βξέζεθε κόλνο ζηελ έξεκν ρσξίο λα μέξεη
πνύ λα πάεη θαη πνύ βξίζθεηαη ε ζσηεξία.
Αθεγείηαη ν ίδηνο: «Άξρηζα λα ιέσ ηνπο ςαικνύο.
Κάπνηα ζηηγκή γύξηζα πίζσ, δηόηη άθνπζα ηξεηο
θσλέο. Δπξόθεηην γηα ηξία πξόζσπα πνπ έςαιιαλ
ηνλ
ελελεθνζηό
έβδνκν
(97)
ςαικό
(«Γνμνινγήζηε ηνλ Κύξην»). Οη θσλέο ηνπο ήηαλ
αγγειηθέο θαη, επεηδή ήμεξα ηνλ ςαικό πνπ
έςαιιαλ, ηνλ έιεγα καδί ηνπο. Τε θνξά απηή όκσο
ήκνπλ επηθπιαθηηθόο, κήπσο είλαη πάιη πνλεξά
πλεύκαηα πνπ γύξηζαλ γηα λα κε θαηαζηξέςνπλ.
Σθέθηεθα βέβαηα όηη ν δηάβνινο δελ κπνξεί λα πεη
ηνλ ςαικό ηνπ Γαπΐδ.
Έπεηηα, πιεζίαζαλ θνληά κνπ θαζώο ςάιιακε
όινη καδί, κέρξη πνπ είπακε όινπο ηνπο ςαικνύο
ηνπ Γαπΐδ. Όκσο, νύηε απηνί κε ξώηεζαλ γηα
εκέλα, νύηε εγώ γη‟ απηνύο. Όηαλ θάπνηα ζηηγκή
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ηνύο ξώηεζα αλ είλαη κνλαρνί ηεο κνλήο ηνπ αγίνπ
Σελνύληα, κνπ είπαλ: “Θέινπκε λα καο πεηο ηη
έπαζεο”. Τνπο εμηζηόξεζα όζα κνπ είραλ ζπκβεί,
θαη κεηά έκεηλα καδί ηνπο επί έλα νιόθιεξν έηνο,
θαηά ην νπνίν βξήθακε θάησ από απηό ην βνπλό
κηα πεγή κε λεξό”».
΄Οζιορ Μιζαήλ ο ανασυπηηήρ
Ο όζηνο Μηζαήι ήηαλ από πινύζηα νηθνγέλεηα.
Ο παηέξαο ηνπ ηνλ έθαλε ζε κεγάιε ειηθία θαη ηνπ
έδσζε θαιή αλαηξνθή θαη παηδεία. Ο όζηνο άθεζε
ηε καηαηόηεηα ηνπ θόζκνπ θαη πήγε ζην όξνο
Καιακώλ, όπνπ θαη επηδόζεθε ζηελ άζθεζε θαη
ηελ πξνζεπρή, ώζπνπ ην ζώκα ηνπ έγηλε πνιύ
ιεπηό, θαη ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπ έγηλαλ ζαλ
θιαδηά θνίληθα. Όηαλ ηνλ είδε ν όζηνο Ηζαάθ
έθιαςε πηθξά, αιιά ν όζηνο Μηζαήι ηνλ
παξεγόξεζε θαη ηνπ είπε όηη είδε ζε όξακα όηη
θάπνηνη ζα έξζνπλ λα ηνλ πάξνπλ.
Τν όξακα ηνπ νζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,
θαζώο κηα αγγειηθή ζηξαηηά ήξζε θαη ηνλ πήξε θαη
έδεζε καδί ηνπ. Τν επόκελν έηνο, ν όζηνο Μηζαήι
έζσζε ηε κνλή από έλαλ αζεβή απηνθξάηνξα πνπ
ήζειε λα ιεειαηήζεη ηε κνλή.
Δπίζεο, ν άγηνο Μηζαήι δήηεζε από ηνλ όζην
Ηζαάθ λα επηζθεθζεί ηνλ επίζθνπν ηεο πόιεο θαη
λα ηνπ δεηήζεη ρξήκαηα γηα ηελ ίδξπζε ελόο λανύ
πξνο ηηκήλ ηνπ αγίνπ, όπσο θαη έγηλε. Τν γεγνλόο
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ηεο ίδξπζεο ηνπ λανύ απηνύ ενξηάδεηαη από ηόηε
ζηηο 10 ηνπ κελόο Μπαζάλ.
Όλοι αςηοί οι ανασυπηηέρ γνώπιζαν ηον
ανασυπηηικό βίο με διαθόποςρ ηπόποςρ:
Άιινπο ηνπο ζήθσζαλ θαη ηνπο κεηέθεξαλ
άγγεινη, όπσο ηνλ όζην Παύιν. Άιινη αγάπεζαλ
ηνλ βίν ησλ αλαρσξεηώλ θαη ήζειαλ λα ηνλ
κηκεζνύλ, όπσο ν άγηνο Ολνύθξηνο. Άιινη
ηειεηνπνηήζεθαλ ζηνλ κνλαρηθό βίν θαη θαηόπηλ
αθνινύζεζαλ ηνλ βίν ησλ αλαρσξεηώλ, όπσο ν
άγηνο Πηγίκη. Άιινη δνθηκάζζεθαλ από πνλεξά
πλεύκαηα ζηελ έξεκν, αιιά ν Θεόο ηνύο απέζηεηιε
βνήζεηα, όπσο ν όζηνο Γαιιίσλ.

Η καηαγπαθή ηος βίος ηυν ανασυπηηών
Ο Θεόο έζηειλε ζηνπο αλαρσξεηέο θαηά ην
ηέινο ηεο δσήο ηνπο θάπνηνλ γηα λα θαηαγξάςεη
ηνλ βίν ηνπο θαη λα ηνπο ζάςεη. Δπί παξαδείγκαηη,
ν Θεόο έζηεηιε ηνλ Αληώλην ηνλ Μέγα ζηνλ όζην
Παύιν, κε ζθνπό λα πιεξνθνξεζεί ηα ηνπ βίνπ ηνπ
θαη λα ηνλ ζάςεη. Δπίζεο, ν Θεόο έζηεηιε ηνλ άγην
Μπέκνπα ζηνλ άγην Καξξά, ώζηε λα θαηαγξάςεη
ηνλ βίν ηνπ. Οκνίσο, ν Θεόο έζηεηιε ηνλ άγην
Σεξαπίσλα ζηνλ άγην Μάξθν, ώζηε λα θαηαγξάςεη
ηνλ βίν ηνπ. Αθόκε, ν Θεόο έζηεηιε ηνλ άγην
Παθλνύηην ζηνλ άγην Ολνύθξην, ώζηε λα
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θαηαγξάςεη ηνλ βίν ηνπ θαη λα ηνλ ζάςεη. Τέινο, ν
Θεόο έζηεηιε ηνλ άγην Σακνπήι ζηνλ άγην Μσϋζή
ηνλ αλαρσξεηή, ώζηε λα θαηαγξάςεη ηνλ βίν ηνπ.

Τπάπσοςν άηομα πος είναι γνυζηά για ηην
καηαγπαθή ηος βίος ηυν ανασυπηηών
Τέηνηνη είλαη ν άγηνο Βίθησξ ν ζπγγξαθέαο, ν
αββάο Μαθάξηνο ν ζπγγξαθέαο, πνπ αξγόηεξα
έγηλε επίζθνπνο, θαη ν αββάο Ηζαάθ, εγνύκελνο ηεο
κνλήο ηνπ αγίνπ Σακνπήι. Υπάξρνπλ θαη άιινη
πνπ ζπλέιεμαλ ηνπο βίνπο αξθεηώλ αλαρσξεηώλ
θαη ηνπο δηέζσζαλ ζε ρεηξόγξαθα πνπ βξίζθνληαη
ζε κνλέο θαη είλαη γλσζηνί κε ην όλνκα Τα
ζαπάνηα νέα. Σεκεησηένλ όηη ν άγηνο Ηεξώλπκνο
ζπλέγξαςε ηνλ βίν ηνπ αγίνπ Μπνύια ηνπ
αλαρσξεηνύ.

Δπυηήμαηα ζσεηικά με ηοςρ ανασυπηηέρ
Δίναι αναμάπηηηοι οι ανασυπηηέρ;
Μήπσο νη αλαρσξεηέο έθζαζαλ ζην ζεκείν λα
είλαη αλακάξηεηνη ή λα κελ κπνξνύλ λα ζθάινπλ;
Γελ ππάξρεη θαλείο αλακάξηεηνο, εθόζνλ δεη
θέξνληαο ζάξθα ζηνλ θόζκν ηνύην. Μόλνλ ν Θεόο
είλαη αλακάξηεηνο. Μάιηζηα, από ηνλ βίν θάπνησλ
αλαρσξεηώλ γλσξίδνπκε όηη θάπνηνη ακάξηεζαλ
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θαη θαηόπηλ κεηελόεζαλ. Δπί παξαδείγκαηη, αθνύ ν
άγηνο Μσϋζήο ν αλαρσξεηήο έδεζε ηξηάληα έηε σο
εξεκίηεο, ν Σαηαλάο θαηάθεξε λα ηνλ θάλεη λα
πέζεη ζηελ ακαξηία, θαη κάιηζηα όρη κόλν κία
θνξά. Ύζηεξα όκσο ν άγηνο κεηελόεζε θαη ν Θεόο
ηνύ έζηεηιε ηνλ άγην Σακνπήι, ζηνλ νπνίν
εμνκνινγήζεθε, θαη από ηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ
θνηλώλεζε. Καηόπηλ, θνηκήζεθε εηξεληθά ελ
Κπξίσ.
Ο όζηνο Τηκόζενο ν αλαρσξεηήο ζηελ αξρή
ηνπ βίνπ ηνπ ακάξηεζε, ζπλεηξίβε όκσο γηα ηελ
ακαξηία ηνπ θαη έθιαςε πηθξά, κε απνηέιεζκα λα
αξξσζηήζεη από έιθνο. Άγγεινο Κπξίνπ όκσο ηνλ
ζεξάπεπζε, θαη ν όζηνο ζπλέρηζε θαηόπηλ ηνλ βίν
ηεο αγηόηεηνο.
Η ενδςμαζία ηυν ανασυπηηών
Ήηαλ ελδεδπκέλνη ή γπκλνί νη αλαρσξεηέο;
Δίλαη βέβαην όηη ηα ελδύκαηά ηνπο είραλ ιηώζεη
θαηά ηε δηάξθεηα όισλ απηώλ ησλ εηώλ πνπ
δνύζαλ ζηελ έξεκν.
Γηαβάδνπκε γηα ηνλ Μαθάξην ηνλ Μέγα όηη
είδε δύν γπκλνύο αλαρσξεηέο ζηα ελδόηεξα ηεο
εξήκνπ πξνο ηελ πιεπξά ηεο Ληβύεο. Κάηη ηέηνην
ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί κάιινλ σο έλα κεκνλσκέλν
γεγνλόο.
Ο όζηνο Παύινο, ν πξώηνο αλαρσξεηήο,
έθηηαμε γηα ηνλ εαπηό ηνπ έλδπκα από ίλεο
θνηληθηάο.
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Ο όζηνο Ολνύθξηνο θάιππηε ην ζώκα ηνπ κε
ηε γελεηάδα ηνπ.
Ο άγηνο Πηηδίκη ήξζε ζε δίιεκκα ζρεηηθά κε ην
αλ έπξεπε λα αθήζεη ηελ ελδπκαζία ηνπ, ή όρη.
Αιιά ζπιινγίζηεθε: «Πώο ζα πξνζεύρνκαη γπκλόο
ελώπηνλ ηνπ Κπξίνπ; Θπκήζνπ όηη ν Θεόο έθηηαμε
γηα ηνλ Αδάκ δεξκάηηλνπο ρηηώλεο (Γεν. 3:21). Οη
άγγεινη πνπ αλήγγεηιαλ ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ
θνξνύζαλ ιεπθά ελδύκαηα (Μαηθ. 28:3), (Μάπκ.
16:5), (Λοςκ. 24:4), (Ιυάν. 20:12). Δπίζεο, ν
Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο, πνπ δνύζε ζηελ έξεκν,
θνξνύζε ηξίρεο από θακήια, θαη είρε δώλε
δεξκάηηλε γύξσ από ηε κέζε ηνπ (Μάπκ. 1:6). Τα
Σεξαθείκ θαιύπηνπλ κε ηα δύν ηνπο θηεξά ηα
πόδηα ηνπο (Ηζ. 6:3)». Έηζη, ν άγηνο Πηηδίκη
θάιπςε ην ζώκα ηνπ κε θύιια δέληξνπ.
Δπνκέλσο, βιέπνπκε όηη ν Θεόο είηε ηεξνύζε
ηα ελδύκαηα ησλ αλαρσξεηώλ αλέπαθα, είηε
θάιππηε ην ζώκα θάπνησλ από απηνύο κε ηηο ηξίρεο
ηεο θεθαιήο ηνπο, είηε ηνπο βνεζνύζε λα θηηάμνπλ
ελδύκαηα από ίλεο θνίληθα ή από δέξκαηα δώσλ
πνπ ςνθνύζαλ ζηελ έξεκν. Κάπνηνη πνιύ ιίγνη
παξέκελαλ γπκλνί, εθόζνλ δελ ηνπο έβιεπε θαλείο.
Τέινο, γλσξίδνπκε όηη ε αγία Μαξία ε
Αηγππηία θξύθηεθε πίζσ από έλαλ βξάρν όηαλ ηελ
επηζθέθζεθε ζηελ έξεκν ν αββάο Εσζηκάο, θαη ηνπ
δήηεζε λα ηεο δώζεη θάπνην έλδπκα λα θνξέζεη.
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Ο απιθμόρ ηυν ανασυπηηών
ήηαν κλειζηόρ;
Ο αξηζκόο ησλ αλαρσξεηώλ ήηαλ θιεηζηόο;
Δπίζεο, όηαλ πέζαηλε θάπνηνο, επέιεγαλ θάπνηνλ
άιινλ ζηε ζέζε ηνπ;
Ο αξηζκόο ησλ αλαρσξεηώλ δελ ήηαλ
θιεηζηόο. Μπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ αλαρσξεηέο ζε
έλαλ ηόπν ρσξίο λα γλσξίδνπλ ν έλαο ηελ ύπαξμε
ηνπ άιινπ. Δπίζεο, πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο
θάπνηνπ πνπ είρε πεζάλεη δελ εηίζεην, δηόηη απηό ζα
ζήκαηλε όηη νη αλαρσξεηέο δνύζαλ νκαδηθά, θάηη
πνπ ζα εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ηνλ βίν ησλ
αλαρσξεηώλ, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο έθαλαλ
ρξόληα λα ζπλαληήζνπλ άιινπο.
Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηνπ θιεηζηνύ
αξηζκνύ ησλ αλαρσξεηώλ θαη ηελ επηινγή θάπνηνπ
άιινπ ζηε ζέζε εθείλνπ πνπ είρε πεζάλεη,
κπνξνύκε λα πνύκε όηη πξόθεηηαη γηα ηέρλαζκα ηνπ
δηαβόινπ, πνπ ην ρξεζηκνπνίεζε γηα λα βάιεη ζε
πεηξαζκό ηνλ όζην Γαιιίσλα, όπσο είδακε
παξαπάλσ.
Τπάπσοςν ανασυπηηέρ ζηιρ ημέπερ μαρ;
Μεηαμύ ησλ κνλαρώλ, δελ ππάξρεη θαλείο,
δηόηη
γλσξίδνπκε
όινπο
ηνπο
κνλαρνύο
νλνκαζηηθά. Δπνκέλσο, εάλ ν Θεόο επέιεγε λα
ππάξμεη θάπνηνο αλαρσξεηήο ζηηο εκέξεο καο,
απηόο δελ ζα ήηαλ από ηνπο κνλαρνύο, αιιά έλαο
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από ηνπο απινύο αλζξώπνπο πνπ ζα εηζεξρόηαλ
ζηα ελδόηεξα ηεο εξήκνπ ρσξίο λα είλαη κνλαρόο
θαη λα ρσξίο λα γλσξίδεη θαλείο ηίπνηε γη‟ απηόλ.
Σο παπάδοξο ζηον βίο κάποιυν ανασυπηηών
Σηνλ βίν θάπνησλ αλαρσξεηώλ ππάξρεη ην
παξάδνμν όηη δηαθόλεζαλ ζηνλ θόζκν. Δπί
παξαδείγκαηη, ν αββάο Φέληξα από ην Αζνπάλ,
όηαλ κεγάισζε, πήγε θαη θιείζηεθε ζε κηα κνλή,
θαη ν Θεόο ηνύ έδσζε ην ράξηζκα λα ζεξαπεύεη θαη
λα βγάδεη ηα αθάζαξηα πλεύκαηα αιιά θαη λα
θάλεη ζαύκαηα.
Όηαλ θνηκήζεθε ν επίζθνπνο ηεο πόιεο
Αζνπάλ, νη πηζηνί πήγαλ ζηνλ έγθιεηζην όζην, ηνλ
πήξαλ καδί ηνπο θαη όινη καδί πήγαλ ζηελ
Αιεμάλδξεηα, ζηνλ παηξηάξρε Θεόθηιν –εηθνζηό
ηξίην παηξηάξρε, πνπ έδεζε ζηηο αξρέο ηνπ πέκπηνπ
αηώλα θαη θνηκήζεθε ζηηο 12 ηνπ κελόο Κηγηάρθ–
θαη ηνπ δήηεζαλ λα νξίζεη επίζθνπν Αζνπάλ ηνλ
όζην Φέληξα.
Δπίζεο, ν αββάο Ηζαάθ δήηεζε από ηνλ αββά
Γαιιίσλα ηνλ αλαρσξεηή λα δηδάμεη ζε έλα λέν
νλόκαηη Μσϋζή ηνπο ύκλνπο ηεο Δθθιεζίαο, όπσο
θαη έγηλε.
Ο αββάο Μηζαήι ν αλαρσξεηήο ήξζε θάπνηε
κε κηα πλεπκαηηθή ζηξαηηά γηα λα ζώζεη κηα κνλή.
Άιιε θνξά, ε πλεπκαηηθή απηή ζηξαηηά ήξζε καδί
ηνπ γηα λα θαζαγηάζνπλ ηνλ λαό πνπ θέξεη ην
όλνκά ηνπ.
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Όκσο, ζηνλ απζεληηθό αλαρσξεηηθό βίν νη
αλαρσξεηέο δνπλ ρσξίο λα δνπλ θαλέλαλ επί έηε,
κέρξη ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Έηζη ζπλέβε κε
ηνλ αββά Μπνύια, ηνλ αββά Ολνύθξην, ηνλ αββά
Καξξά, ηνλ αββά Μάξθν ει Ταξαθνύκη, θαη
άιινπο.
Ποίημα
Ο ανασυπηηήρ5
 Δίκαη ζηελ έξεκν κόλνο θαη δελ γλσξίδσ
θαλέλαλ.
 Υπάξρεη κηα πέηξα ζηηο ξσγκέο ηνπ βνπλνύ,
θη εθεί θξύθηεθα.
 Κάπνηε ζα θύγσ θαη από εθεί, θαη ζα πάσ ζε
ηόπν πνπ δελ γλσξίδσ.
 Πεξηπιαληέκαη ζηελ έξεκν από κέξνο ζε
κέξνο.
 Γελ αλήθσ ζε κνλή, αιιά θάζε έξεκνο είλαη
ε κνλή κνπ.
 Λέσ «όρη» ζηνπο πεξηνξηζκνύο, δηόηη ε ςπρή
κνπ δελ εξεκεί κέζα ζε πεξηνξηζκνύο.
 Δίκαη πεηεηλό ηνπ νπξαλνύ, θαη δελ κε
πεηξάδνπλ νη ζπειηέο.
 Δίκαη ειεύζεξνο όηαλ θνηκάκαη, όηαλ
νδνηπνξώ θαη όηαλ ηξέρσ.
 Νηώζσ μέλνο, δηόηη δελ αζρνινύκαη κε ηνπο
ινγηζκνύο κνπ.
.هذه قصيدة البابا سائح5
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Ειρ ηο όνομα ηος Παηπόρ
και ηος Υιού
και ηος Αγίος Πνεύμαηορ.
Αμήν.

Σο βιβλίο αςηό αζσολείηαι
με ηα εξήρ θέμαηα:
 Πνηνη είλαη νη αλαρσξεηέο.
 Οη πην γλσζηνί αλαρσξεηέο πνπ αλαθέξνληαη
ζην Σςναξάπιο.
 Ταμίδηα αγίσλ πνπ ζπλάληεζαλ ηνπο
αλαρσξεηέο.
 Ζ αξρή ηνπ αλαρσξεηηζκνύ. (Δλδεηθηηθνί
άγηνη: Μπνύια, Ολνύθξηνο, Πηηδίκη, Φέληξα,
Γαιιίσλ, Μηζαήι).
 Ζ θαηαγξαθή ηνπ βίνπ ησλ αλαρσξεηώλ.
 Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο αλαρσξεηέο.

Αββάρ Σενούνηα Γ΄
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Σα έπγα ηηρ ζςνηακηικήρ ομάδαρ ηηρ Κοπηοπθόδοξηρ
Δκκληζίαρ ηηρ Παναγίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην
Δλλάδα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Οη αλαρσξεηέο παηέξεο.
Τν Κνπηνξζόδνμν Ωξνιόγην.
Τν Κόπηηθν Καηακέξνο.
Τν Κπξηαθάηηθν Καηακέξνο.
Τν Καηακέξνο ηεο Μεγάιεο λεζηείαο.
Τν Καηακέξνο ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο.
Τν Καηακέξνο ηεο Πεληεθνζηήο.
Τν Κνπηνξζόδνμν Λεηηνπξγηθό.
Τν Κνπηνξζόδνμν Γνμνινγηθό.
Τν Κνπηνξζόδνμν Δπρνιόγην.
Τν Κνπηνξζόδνμν Σπλαμάξην.
Και αναμένεηαι να εκδόζει:

12. Τν Βηβιίν ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο.
13. Οδεγόο ηνπ Καηερεηή.
14. Τν κπζηήξην ηεο Δπραξηζηίαο6.

6

Σπγγξαθέαο: Πάπα άββα Σελνύληα Γ‟.
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Ζ παξνύζα κεηάθξαζε ηνπ παξόληνο βηβιίνπ είλαη
θαξπόο αγάπεο γηα ηνλ ιόγν ηνπ Θενύ θαη απνηέιεζκα
ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε αίζζεκα βαζύηαηεο επζύλεο. Έρεη σο
ζθνπό λα ππνβνεζήζεη ηνλ ζύγρξνλν αλαγλώζηε, θαη ηδηαίηεξα
ηνπο λένπο Κόπηεο ηεο Διιάδαο, γηα ηνπο νπνίνπο ε θαηαλόεζε
ηνπ αξαβηθνύ θεηκέλνπ είλαη αδύλαηε ή δπζρεξήο.
Παξαδίδνληαο ηε κεηάθξαζε απηή ζην αλαγλσζηηθό
θνηλό, αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε όινπο
όζνη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξόπν ζπλεηέιεζαλ ζηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Έσονηαρ ηη ζςναίζθηζη όηι

καμία μεηάθπαζη δεν είναι απαλλαγμένη
αδςναμιών, αναμένοςμε κάθε καλοπποαίπεηη
παπαηήπηζη ώζηε να ληθθεί ςπότη ζε
μελλονηική επανέκδοζη.

Απαγοπεύεηαι η με οποιονδήποηε ηπόπο ή μέζον
(ζηοισειοθεζία, εκηύπυζη, ησολητία, εκθώνηζη) και για
οποιανδήποηε αιηία αναπαπαγυγή εν όλυ ή εν μέπει ηηρ
παπούζηρ μεηαθπάζευρ ή θιλμ αςηήρ, συπίρ πποηγούμενη
(για κάθε αναπαπαγυγή) έγγπαθη άδεια ηηρ Κοπηικήρ
Οπθόδοξηρ Δκκληζίαρ ηηρ Δλλάδορ.
Γιεύθςνζη : Ύδπαρ 9Α Ασαπνέρ Αθήνα.
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