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Τό τῆς πλεονεξίας πάθος
Ἄνθρωπος καί κτίση - τό οἰκολογικό πρόβλημα
(Β΄ θεολογική προσέγγιση)
Προλογικό
Σκέφτομαι:
-ἄν ὄντως ὁ
ἄνθρωπος εἶναι
«κόσμος
ἐν
σμικρῷ μέγας»
τότε ὁλόκληρος
ὁ μέγας κόσμος
βρίσκεται μέσα
στὰ ὅρια τοῦ
ἀνθρωπίνου
προσώπου καὶ ἡ
σχέση
τοῦ
ἀνθρώπου καὶ
τοῦ κόσμου
εἶναι τέτοια
ὥστε κάθε κίνηση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ
καλὸ ἤ τὸ κακὸ
νὰ ἐπηρεάζει ὅλη τὴν κτίση.
-ὅτι ἡ «κτίσις συστενάζει καὶ
συνῳδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» λέει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 8, 22)
ἐπειδὴ «διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ

ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί». Συμπληρώνει ὅμως ὅτι καὶ
«διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς
(τοῦ Χριστοῦ)
δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ
πολλοί» (Ρωμ. 5,
19).
Καὶ λέω μὲ τὸ
λογισμό μου: ἄν
κάναμε ὑπακοὴ
στὸ λόγο τοῦ
Χριστοῦ («ἅγιοι
γίνεσθε...»)
χωρὶς νὰ μᾶς
νοιάζει γιὰ τὴν
ἀνταπόκριση
τῶν ἄλλων, (τῶν
δυνατῶν καί εἰδημόνων) αὐτὴ δὲ
θὰ ἦταν καὶ ἡ μεγαλύτερη συμβολὴ
τῶν χριστιανῶν στὴ θεραπεία τοῦ
οἰκολογικοῦ προβλήματος;
παπα - Νικόλας Ἀλεξάκης

Θεολογικές προσεγγίσεις στό πρόβλημα τῆς οἰκολογίας
Στή σημερινή ἐποχή, τό οἰκολογικό ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὡς
ἕνα ἀπό τά κυριότερα προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου.
Ἀπό παντοῦ ἀκούγονται φωνές,
προτάσεις καί ἀναζητοῦνται
λύσεις σέ συνέδρια καί ἐκδηλώσεις σ᾽ ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει
λόγο καί πρόταση σ᾽ αὐτό τό
θέμα, ἤ θά εἶναι ἄλλη μιά φωνή
διαμαρτυρίας ἀνάμεσα σέ τόσες
ὅλες ἄλλες;
Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας τό οἰκολογικό πρόβλημα
ἔχει ρίζα πνευματική καί ἡ θεραπεία του
πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη. Βεβαίως καί
μέσα στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει πρόταση
καί λόγος.
Πρέπει, ὅμως, πρῶτα ἐμεῖς νά σκύψουμε μέ ταπείνωση στήν παράδοσή
μας, νά ἀφουκραστοῦμε τή φωνή καί τό
ἦθος πού ἀποπνέει, γιά νά υἱοθετήσουμε τή σωστή στάση πρός τήν ὑλική
δημιουργία.
Γιά νά καταλάβουμε τί διαφορετικό
κομίζει ἡ Ὀρθοδοξία, πρέπει νά δοῦμε
τόν τρόπο σκέψης πού ἐπικρατεῖ σήμερα σ᾽ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἔτσι βλέπουμε ὅτι στόν δυτικό τρόπο σκέψης
πού κυριάρχησε μετά τήν ἀναγέννηση
καί ἐξαπλώθηκε παντοῦ, κυριαρχεῖ μιά
ποσοτική στάση ἀπέναντι στή φύση. Τά
μόνα πράγματα πού θεωρεῖ ἀληθινά,
εἶναι ὅσα μποροῦν νά μετρηθοῦν, δηλ.
ὅσα μπορεῖ κανείς νά συλλάβει χρησιμοποιώντας τίς τεχνικές τῶν μαθηματικῶν. Ἔτσι σύμφωνα μέ τό πρότυπο τῆς
κοσμοθεωρίας πού ἐπικρατεῖ, ὁλόκληρος ὁ κόσμος τῆς φύσης εἶναι ἀπό ἐπιστημονική ἄποψη ἀπρόσωπος. Ὁλόκληρος ὁ ὑλικός κόσμος δέν θεωρεῖται
παρά μιά ποσότητα νεκρῆς ὕλης, πού οἱ
χημικές μεταβολές ἀποδεικνύονται κα-

θαρά μηχανικές διαδικασίες, βασισμένες
στό λεγόμενο νόμο τῆς διατήρησης
τῆς μάζας. Ὅλα, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ, ἔχουν
φτιαχτεῖ σύμφωνα μέ τό μοντέλο μιᾶς
μηχανῆς κατασκευασμένης βάσει ἀναγωγικῶν ἀναλύσεων καί ὑπολογισμῶν.
Ἐννοεῖται ὅτι σύμφωνα μέ τήν κυρίαρχη αὐτή ἐπιστημονική ἀντίληψη κατανόησης τοῦ κόσμου καί τῶν λειτουργιῶν
του, δέν ἔχει θέση ὅ,τι δέν μπορεῖ νά ζυγισθεῖ, νά μετρηθεῖ, νά ταξινομηθεῖ,
ὁ,τιδήποτε ἔχει σχέση μέ ψυχή ἤ τόν Θεό.
Ὅλα αὐτά θεωροῦνται ἄσχετα μέ τήν
ἀληθή ἐπιστημονική κατανόηση τοῦ
«πραγματικοῦ», ἀντικειμενικοῦ κόσμου.
Αὐτός εἶναι ὁ μηχανιστικός τρόπος
σκέψης καί εἶναι τό πρότυπο τῆς κοσμοθεωρίας πού ἔχει προωθηθεῖ, διαδοθεῖ καί συντηρηθεῖ. Αὐτό εἶναι τό αἴτιο
τῆς βιομηχανικῆς καί τεχνολογικῆς κόλασης, τήν ὁποία ζοῦμε. Δέν ὑπάρχει
κλάδος τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης πού
δέν ἐξακολουθεῖ νά εἶναι κατ᾽ οὐσίαν
μηχανιστικός καί ποσοτικός. Αὐτή ἡ κοσμοθεωρία κυριαρχεῖ στό νοῦ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας ὅσων κατέχουν τήν
ἐξουσία καί ἐπηρεάζουν τόν κόσμο.
Αὐτή ἡ προσέγγιση ἐξακολουθεῖ νά

καθορίζει τίς πολιτικές, ἐκπαιδευτικές, οἰκονομικές, ἀγροτικές καί ἠθικές ἐπιλογές τῶν
κυβερνήσεών μας1.
Στόν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς
λογικῆς πού κάνει τόν ἄνθρωπο ἄτομο, τή φύση κτῆμα καί
ὅλα διακατέχονται ἀπό τόν
πανικό καί τήν ὀσμή θανάτου,
ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση πού ἐδῶ καί 2.000 χρόνια
δέν σταμάτησε λεπτό νά λειτουργεῖ καί νά δημιουργεῖ πολιτισμό. Ἕνα πολιτισμό καί ἕνα
ἦθος πού ἔχουν ἀφετηρία τους, τή Θεία
Λειτουργία. Σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ κόσμος εἶναι κόσμημα καί
δημιούργημα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ὁ κόσμος δημιουργήθηκε «ἐκ τοῦ μηδενός» καί ἡ
ὕπαρξή του ὀφείλεται στό Θεό «Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί
γῆς». Ὁ Θεός ὅταν δημιούργησε τόν κόσμο, δέν τόν ἄφησε χωρίς τά μέσα τῆς
σωτηρίας του. Δημιουργώντας τον, τοῦ
ἔδωσε τή δυνατότητα νά σωθεῖ. Ὁ
ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ», δηλ. μέ λογική, ἐλευθερία, συναισθήματα, ψυχή. Ὁ
ἄνθρωπος μέ πολλούς τρόπους διακηρύττει τήν ἐπιθυμία του, νά φθάσει
στήν ἀπόλυτη ἐλευθερία. Ἐπίσης ὁ
ἄνθρωπος τοποθετήθηκε καί ὁρίστηκε
ἀπό τόν Θεό «ὥστε ἐργάζεσθαι αὐτόν
καί φυλάσσειν» (Γεν. 2, 15). Ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἐκεῖνος πού παίζει τόν ἐνδιάμεσο
κρίκο μεταξύ Θεοῦ καί κόσμου καί ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιά τήν τύχη τῆς δημιουργίας. Ἡ δημιουργία ἀπό μόνη της δέν
διαθέτει καμιά δύναμη γιά ἐπιβίωση.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπό μόνη της εἶναι
ἀφημένη στήν ἀπειλή τοῦ θανάτου καί
ὁ μόνος τρόπος νά τόν ἀποφύγει εἶναι
νά βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τόν αἰώνιο
Θεό. Ἐδῶ τώρα βρίσκεται ὁ ρόλος τοῦ
ἀνθρώπου. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά

ἐλευθερώσει τήν κτίση ἀπό τά δεσμά
της καί νά τήν ὁδηγήσει στή σωτηρία
μέσῳ τῆς δικῆς του ἐλευθερίας2;
Ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο ἐπιλογές: α) νά
χρησιμοποιήσει τήν ἐλευθερία του καί
νά ὑποτάξει τήν κτίση. Ἡ ἐπιστήμη καί
ἡ τεχνολογία πάντοτε ἀλλά ἰδιαίτερα
σήμερα εἶναι προσανατολισμένες στό νά
ἀνακαλύψουν μέσα καί τρόπους μέ τά
ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος θά πετύχει τό στόχο
του, μέ τό μεγαλύτερο δυνατόν ὄφελος
γι᾽ αὐτόν καί β) νά σχετισθεῖ μέ τήν κτίση, νά καλλιεργήσει τή σχέση μαζί της.
Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό χρειάζεται μιά μεγάλη ἀλλαγή. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό ἄτομο
νά γίνει πρόσωπο καί αὐτό γίνεται μέσα
στήν Ἐκκλησία. Ὁ ἄλλος δέν εἶναι ξένος
ἀλλά ἀδελφός, ὁ κόσμος δέν γίνεται
κτῆμα ἀλλά μέσον δόξας τοῦ Θεοῦ.
Στήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία ὁ
κόσμος καί ἡ κτίση ἀναφέρεται μέ τήν
«Εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς» στό Θεό καί ἔτσι
ἀπελευθερώνεται ἀπό τά ὅριά της. Τά
«Σά ἐκ τῶν Σῶν, σοί προσφέρομεν κατά
πάντα καί διά πάντα» σημαίνει ὅτι ἡ κτίση δέν ἀνήκει σέ μᾶς, ἀλλά στόν Θεό, τή
μεταχειριζόμαστε μέ σεβασμό, τήν ἀναφέρομε σ᾽ Αὐτόν καί Αὐτός τῆς δίνει
ἄλλο νόημα. Τά πρόσκαιρα μετατρέπονται σέ αἰώνια, τά φθαρτά σέ ἄφθαρτα καί ἔτσι ἡ ὕλη ἀφθαρτοποιημένη
πιά, ἐπιστρέφει σέ μᾶς, ὡς πηγή ἁγιασμοῦ, ὡς πηγή ζωῆς.

Ἐπίσης, μέσα στήν Ὀρθόδοξη ἀσκητική παράδοση ἐδῶ καί 2.000 χρόνια
βλέπομε τήν ἀληθινή ἀγάπη στή φύση,
γιατί μέ τήν πλήρη ἀπάρνηση τοῦ
«ἐγώ» ὁ ἀσκητής νιώθει καθετί ὑλικό
πού τόν περιβάλλει ὡς ἕνα δῶρο τοῦ
Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἔτσι συναντᾶμε
ἱστορίες μέσα στό Γεροντικό, ὅπου
ἀσκητές συνυπῆρχαν μέ ἄγρια ζῶα ἤ
μέσα στήν τραχύτητα τῆς φύσης, ὅπου
μόνο μέ τήν παρουσία τους ἡρεμοῦσαν
τό τοπίο. Διδασκόμαστε ἀπό τίς ἁγιασμένες αὐτές μορφές τήν ὀλιγάρκεια, τήν
αὐτάρκεια καί νά μήν εἴμαστε τό κέντρο
τοῦ κόσμου. Ἔτσι δημιουργεῖται ἕνα
ἄλλο ἦθος πού ἔχει ἀνάγκη ὁ σύγχρονος κόσμος πού διακατέχεται ἀπό πλεονεξία καί ὑπερκαταναλωτισμό.
Tελικά, μέσα στήν Ἐκκλησία σμη-

λεύεται ἀργά ἀλλά σταθερά καί ἀθόρυβα ἕνα ἄλλο ἦθος, μιά ἄλλη στάση
ζωῆς καί μιά ἄλλη νοοτροπία ξένη πρός
τόν πολιτισμό τῆς φθορᾶς, τῆς κατανάλωσης καί τοῦ θανάτου. Ὁ ἄνθρωπος
ὡς πρόσωπο πιά καί ὄχι ὡς ἄτομο δέν
σέβεται μόνο τόν κόσμο, ἀλλά τόν μετατρέπει, τόν μετασχηματίζει, τόν
ἀφθαρτοποιεῖ καί τελικά τόν ἁγιάζει.
Γεώργιος Ζωγραφίνης,
Θεολόγος - Καθηγητής
1. Φιλίπ Σερράρτν, «Ἐπιστήμη, θρησκεία, περιβάλλον», περ. ΣΥΝΑΞΗ 34
(1990).
2. Ἰωάννου Ζηζιούλα (Μητροπολίτου Περγάμου), Ἡ κτίση ὡς εὐχαριστία,
ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1992.

Σκέψεις τοῦ Γέροντα Σιλουανοῦ γιά τά φυτά καί τά ζῶα
Ὁ μακαριστός Γέροντας ἦταν γιά μᾶς
ἄνωθεν δώρημα καί ἐξαίρετο φαινόμενο. Ἦταν ὁ τύπος τοῦ γνήσιου χριστιανοῦ, πού μᾶς κατέπληξε μέ τήν τελειότητά του. Στό πρόσωπό του βλέπαμε
τήν ἁρμονική σύνθεση δύο, θά ἔλεγε κάποιος, ἀσυμβίβαστων ἄκρων. Ἔτσι βλέπαμε τήν ἀσυνήθιστη γιά τέτοιου εἴδους
ἀνδρείων ἀνθρώπων συμπόνια γιά κάθε
ζωντανή ὕπαρξη, γιά κάθε κτίσμα. Καί ἡ
εὐσπλαχνία αὐτή ἔφτασε σέ τέτοια ὅρια,
πού δημιουργοῦσε φυσικά τή σκέψη πώς
πρόκειται γιά παθολογική συναισθηματικότητα. Ταυτόχρονα ὅμως συναντούσαμε καί τήν ἄλλη πλευρά τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, πού ἔκανε φανερό ὅτι καί
τό προηγούμενο δέν ἦταν παθολογικό
φαινόμενο, ἀλλά ἀληθινά ὑπερφυσικό
μεγαλεῖο καί εὐσπλαχνία κατά χάριν.
Ὁ Γέροντας φρόντιζε ἀκόμη γιά τά
φυτά. Πίστευε πώς κάθε κακομεταχείριση πού τά βλάπτει εἶναι ἀντίθετη μέ τή
διδασκαλία τῆς χάριτος. Θυμᾶμαι μία
ἡμέρα πού βάδιζα μαζί του τό μονοπά-

τι πού ὁδηγοῦσε ἀπό τή Μονή στό καλύβι1, ὅπου πέρασα ἕνα ἔτος. Τό καλύβι αὐτό ἀπέχει ἀπό τό Μοναστήρι περίπου ἕνα χιλιόμετρο καί ἐρχόταν ὁ Γέροντας νά δεῖ τήν κατοικία μου. Κρατοῦσε στά χέρια ραβδιά, ὅπως συνηθίζεται στίς ὁρεινές περιοχές. Καί στίς δύο
πλευρές τοῦ δρόμου φύτρωναν ἀραιά
ψηλά ἀγριόχορτα. Μέ τή σκέψη νά μήν
ἀφήσω τά χόρτα νά κλείσουν τό μονοπάτι, χτύπησα μέ τό ραβδί ἕνα βλαστό
στήν κορυφή του, ὥστε νά ἐμποδίσω
τήν ὡρίμανση τῶν σπόρων. Ἡ χειρονομία μου φάνηκε βάναυση στόν Γέροντα
καί μέ ἀμηχανία κούνησε ἐλαφρά τό κεφάλι. Κατάλαβα τί σήμαινε αὐτό καί
ντράπηκα.
Ὁ Γέροντας ἔλεγε πώς τό Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ διδάσκει τή συμπόνοια γιά ὅλη τήν
κτίση, ὥστε νά μήν κόβουμε οὔτε φύλλα τοῦ δένδρου «χωρίς ἀνάγκη».
«Νά, ἕνα πράσινο φύλλο στό δένδρο,
κι ἐσύ τό ἔκοψες χωρίς λόγο. Ἄν καί δέν
εἶναι ἁμαρτία, ὅμως -πῶς νά τό πῶ- προ-

καλεῖ τόν οἶκτο· ἡ καρδιά πού ἔμαθε νά
ἀγαπᾶ, λυπᾶται καί τό φύλλο καί ὅλη τήν
κτίση» (σ. 454).
Αὐτή, ὅμως ἡ συμπόνια γιά τό πράσινο
φύλλο τοῦ δένδρου ἤ γιά τό ἀγριολούλουδο πού ποδοπατοῦμε συνδυαζόταν
μέσα του μέ τήν πιό ρεαλιστική ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν πραγμάτων τοῦ
κόσμου. Ὡς χριστιανός γνώριζε πώς
ὅλη ἡ κτίση δημιουργήθηκε, γιά νά
ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο,
καί γι᾽ αὐτό, ὅταν «εἶναι
ἀνάγκη», μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἐπωφεληθεῖ ἀπό
ὅλα. Ὁ ἴδιος θέριζε τό
χόρτο, ἔκοβε ξύλα στό δάσος, ἀποθήκευε ξύλα γιά
τό χειμώνα, ἔτρωγε ψάρια2.
Στά γραπτά τοῦ Γέροντα ἀξιοπαρατήρητες εἶναι
οἱ σκέψεις καί τά αἰσθήματά του πρός τά ζῶα.
Πράγματι ἦταν καταπληκτική ἡ συμπόνια του γιά
κάθε κτίσμα, ὅπως συμπεραίνουμε ἀπό ὅσα διηγεῖται: πόσο
πολύ ἔκλαψε γιά τήν «τραχύτητά του
πρός τήν κτίση», ὅταν «χωρίς ἀνάγκη»
σκότωσε μιά μύγα ἤ ὅταν ἔρριξε ζεστό
νερό σέ μιά νυκτερίδα πού φώλιασε στό
μπαλκόνι τοῦ καταστήματός του ἤ πῶς
«λυπήθηκε τήν κτίση καί κάθε δημιούργημα» ὅταν ἀντίκρυσε στό δρόμο
ἕνα κομματιασμένο φίδι. Τό ἴδιο ἀξιοθαύμαστη, ὅμως, ἦταν καί ἡ ἀποδέσμευσή του ἀπό κάθε δημιούργημα στή
φλογερή ὁρμή του γιά τόν Θεό (σ. 555).
Γιά τά ζῶα καί τά θηρία σκεπτόταν
πώς εἶναι «γῆ», στήν ὁποία δέν πρέπει
νά προσκολλᾶται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου,
γιατί ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἀγαπᾶ τόν
Θεό μέ ὅλη τή διάνοια καί μέ ὅλη τήν
καρδιά καί μέ ὅλη τή δύναμή του, δηλαδή μέ ὅλο τό εἶναι του λησμονώντας
τή γῆ.
Τήν προσκόλληση τῶν ἀνθρώπων

στά ζῶα, πού πολλές φορές παρατηροῦμε καί πού κάποτε παίρνει μορφή
«φιλίας», ὁ Γέροντας τή θεωροῦσε διαστροφή τῆς τάξεως, τήν ὁποία ἔθεσε ὁ
Θεός καί ἀντίθετη πρός τή φυσική κατάσταση τοῦ πρωτοπλάστου (βλ. Γέν. 2,
20). Νά χαϊδεύσεις τή γάτα ψιθυρίζοντας «γατούλα, γατούλα» ἤ νά παίζεις καί
νά μιλᾶς μέ τό σκύλο παύοντας νά
σκέπτεσαι τόν Θεό ἤ νά παραβλέπεις
τόν πόνο τοῦ πλησίον
φροντίζοντας γιά τά ζῶα
ἤ νά φιλονικεῖς γιά τά
ζῶα μέ τούς ἀνθρώπους,
ὅλα αὐτά ἀποτελοῦσαν
γιά τόν Γέροντα παράβαση τῶν ἐντολῶν τοῦ
Θεοῦ, ἡ πιστή τήρηση
τῶν ὁποίων ἀναδεικνύει
τόν ἄνθρωπο τέλειο. Σέ
ὁλόκληρη τήν Καινή Διαθήκη δέν βρίσκουμε οὔτε
ἕνα χωρίο πού νά λέει
ὅτι ὁ Κύριος προσήλωσε
τήν προσοχή Του στά
ζῶα. Καί, ὅμως Ἐκεῖνος
ἀγαποῦσε πραγματικά ὅλη τήν κτίση. Ἡ
πραγμάτωση τῆς τέλειας αὐτῆς ἀνθρωπότητας κατ᾽ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπουΧριστοῦ εἶναι ὁ προορισμός μας, πού
ἀνταποκρίνεται στήν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ
φύση μας. Γι᾽ αὐτό ὁ Γέροντας θεωροῦσε
τήν ψυχική προσκόλληση πρός τά ζῶα
καί τό πάθος γι᾽ αὐτά ὡς ὑποβιβασμό
τῆς ἀνθρώπινης μορφῆς ὑπάρξεως. Νά
τί γράφει σχετικά:
«Μερικοί προσκολλοῦνται στά ζῶα,
ἀλλ᾽ ἔτσι προσβάλλουν τόν Δημιουργό, γιατί ὁ ἄνθρωπος κλήθηκε νά ζεῖ
αἰώνια μέ τόν Κύριο, νά βασιλεύει μαζί
Του καί νά ἀγαπᾶ τόν Ἕνα Θεό. Ὁ
ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ἔχει πάθος γιά
τά ζῶα, ἀλλά μόνο καρδιά πού νά συμπονᾶ κάθε δημιούργημα» (σ. 556).
Ἔλεγε ὅτι τά πάντα κτίσθηκαν, γιά νά
τά χρησιμοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος, καί γι᾽
αὐτό, ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη, μπορεῖ νά

ἐπωφελεῖται ἀπ᾽ ὅσα ὑπάρχουν στήν κτίση. Ἀλλά ταυτόχρονα ὀφείλει νά φροντίζει γιά ὅλη τή δημιουργία. Γι᾽ αὐτό
κάθε βλάβη πού προξενεῖται στά ζῶα
ἀκόμη καί στά φυτά, εἶναι ἀντίθετη
πρός τό νόμο τῆς χάριτος, ὅπως καί κάθε
προσκόλληση στά ζῶα εἶναι ἀντίθετη
πρός τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Ὅποιος ἀγαπᾶ ἀληθινά τόν ἄνθρωπο καί
στίς προσευχές του πενθεῖ γιά ὅλον τόν κόσμο
αὐτός ποτέ δέν προσκολλᾶται στά ζῶα.
Τό κάλλος
τοῦ κόσμου
Ἡ ψυχή τοῦ Γέροντα
ἐνθουσιαζόταν ἀπό τό
κάλλος τοῦ ὁρατοῦ κόσμου. [...] Ἔχοντας πάντοτε συγκεντρωμένο τό
νοῦ στόν «ἔσω ἄνθρωπο», ἔδινε λίγη προσοχή
στόν ἔξω κόσμο. Ὅταν,
ὅμως, ἔστρεφε τό βλέμμα του στήν ὡραιότητα
τοῦ κόσμου, ἔβρισκε νέα
ἀφορμή νά θεωρήσει τή
δόξα τοῦ Θεοῦ καί νά
στρέψει πάλι τήν καρδιά
στόν Θεό.
Στό σημεῖο αὐτό ἔμοιαζε μέ τά παιδιά·
Ὅλα τοῦ προκαλοῦσαν ἔκπληξη. Σωστά
παρατηρεῖ στίς σημειώσεις του πώς
ὅποιος ἔχασε τή χάρη δέν αἰσθάνεται
ὅπως πρέπει τήν ὡραιότητα τοῦ κόσμου
καί δέν ἐκπλήσσεται ἀπό τίποτα. Ὅλη ἡ
ἀνείπωτα μεγαλειώδης δημιουργία τοῦ
Θεοῦ δέν τόν συγκινεῖ. Ἀντίθετα ὅταν ἡ
χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι μέ τόν ἄνθρωπο,
τότε ὅλα τά πράγματα τοῦ κόσμου εἶναι
μία ἔκπληξη γιά τήν καρδιά ἐξαιτίας τῆς
ἀσύλληπτης ὀμορφιᾶς του καί ἡ ψυχή
ἀπό τή θεωρία τοῦ ὁρατοῦ κάλλους
ἔρχεται στήν κατάσταση τῆς αἰσθήσεως

τοῦ Θεοῦ, πού ζεῖ καί εἶναι θαυμαστός
σέ ὅλα τά κτίσματα.
Ὁ Γέροντας ἔβλεπε τά σύννεφα, τή θάλασσα, τά βουνά, τά δάση, τά λιβάδια,
τά δέντρα, καί θαύμαζε τήν ὀμορφιά
τους. Ἔλεγε πώς ἡ δόξα τοῦ Δημιουργοῦ
εἶναι μεγαλοπρεπής καί σέ αὐτόν ἀκόμη τόν ὁρατό κόσμο: τό νά δεῖς, ὅμως,
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τή
δόξα τοῦ Ἴδιου τοῦ Κυρίου, αὐτό εἶναι θέμα
πού ὑπερβαίνει ἀσύγκριτα κάθε ἀνθρώπινη
σκέψη.
Καθώς παρατηροῦσε
κάποτε τά σύννεφα νά
κινοῦνται στόν σμαραγδένιο γαλάζιο ἑλληνικό οὐρανό, εἶπε:
-Σκέπτομαι πόσο μεγαλειώδης εἶναι ὁ Κύριός μας, τί ὀμορφιά
ἔπλασε πρός δόξα Του
καί γιά τό καλό τοῦ
λαοῦ Του, ἔτσι ὥστε οἱ
λαοί μέ χαρά νά δοξάζουν τόν Δημιουργό
τους... Ὤ, Δέσποινα,
ἀξίωσε τό λαό νά δεῖ τή
δόξα τοῦ Κυρίου!
1. Στόν Ἄθωνα «καλύβι» ὀνομάζεται τό
μικρό σπίτι τοῦ ἐρημίτη.
2. Στόν Ἄθωνα οἱ μοναχοί τῶν κοινοβίων καί οἱ ἐρημίτες δέν τρῶνε κρέας γενικά, ἀκολουθώντας τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου: «Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τόν ἀδελφόν μου, οὐ μή φάγω κρέα εἰς τόν αἰῶνα»
(Α´ Κορ. 8, 13).

Ἀπό τό βιβλίο: Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (1866-1938) Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, Μετάφραση ἀπὸ τὰ
Ρωσικά, 11 Ἔκδ. Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου,
Ἔσσεξ Ἀγγλίας, σ. 112-117.

Ἅγ ι ο ι κ α ί κ τ ί σ η
Οἱ ἅγιοι μέ τή χάρη πού ἔλαβαν ἀπό
τό Θεό εἰρήνευσαν μέ τόν ἑαυτό τους,
μέ τόν Θεό, μέ τόν συνάνθρωπο καί μέ
τά ἄγρια θηρία καί τά ἄψυχα στοιχεῖα
τῆς φύσεως. Ἔφτασαν μάλιστα στό σημεῖο τῆς προπτωτικῆς κατάστασης,
πού ἦταν ὁ Ἀδάμ κάποτε, ὅπου ὅλα τά
ζῶα τόν ἀναγνώριζαν ὡς κύριό τους.
Ἕνα τέτοιο παράδειγμα ἦταν ὁ ἅγιος
Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης πού ἀναφέρεται στό συναξάρι του. Ὁ ἅγιος εἶχε
φτάσει σέ
ὑψηλά μέτρα ἀρετῆς
ὥστε καί
τά ἄγρια
θηρία τόν
ὑπάκουαν
καί τόν
ὑπηρετοῦσαν. Ὁ
Ἅγιος εἰκονίζεται
πάντοτε μέ ἕνα λιοντάρι. Γιατί ἄραγε;
Αὐτό τό ἄγριο λιοντάρι ἔζησε κοντά
στόν Ὅσιο Γεράσιμο καί τόν ὑπηρετοῦσε μέ θαυμαστό τρόπο, ὅσο καιρό
ζοῦσε. Ἀλλά καί ὅταν κοιμήθηκε ὁ
Ἅγιος τόν ἀκολούθησε μέ παράδοξο
τρόπο, ἀφοῦ πέθανε πάνω στόν τάφο
του ἀπό ὑπερβολική λύπη.
Κάποια μέρα, ἐνῶ ὁ Ἅγιος περπατοῦσε στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη, συναντήθηκε μέ ἕνα λιοντάρι.
Μόλις τό θηρίο τόν ἀντίκρυσε, ἄρχισε νά βρυχᾶται μέ παρακλητικό τρόπο καί νά ἀνασηκώνει μέ δυσκολία τό
ἕνα του πόδι. Ἕνα μυτερό κομμάτι καλαμιοῦ τοῦ εἶχε μπηχθεῖ στό πόδι μέ

ἀποτέλεσμα αὐτό νά πρησθεῖ, νά γεμίσει πῦον καί νά μήν μπορεῖ νά περπατήσει ἀπό τούς πόνους.
Ὅταν ὁ γέροντας εἶδε τή δύσκολη
θέση στήν ὁποία βρισκόταν τό λιοντάρι, τό λυπήθηκε. Ἀφοῦ τό πλησίασε,
κάθισε σέ μία πέτρα, πῆρε τό πόδι τοῦ
λιονταριοῦ καί τό ἐξέτασε προσεκτικά. Τό ἔσχισε μέ ἕνα σουγιά, ἔβγαλε τό
καλάμι μέ πολλά ὑγρά καί πῦο καί καθάρισε καλά τήν πληγή. Μετά τήν ἔδεσε καλά μέ
ἕνα πανί καί
ἔδιωξε τό
λιοντάρι.
Αὐτό ὅμως
δέν ἔφευγε.
Ἀφοῦ θεραπεύτηκε,
ἔμεινε κοντά
στόν Ἅγιο,
δέν τόν ἄφησε ποτέ πιά.
Ἀπό τότε ὁ ἅγιος ἔτρεφε τό λιοντάρι,
δίνοντάς του ψωμί καί βρεγμένα
ὄσπρια. Στή Λαύρα, δηλαδή στίς σπηλιές, ὑπῆρχε ἕνα γαϊδούρι πού ἔφερνε
νερό ἀπό τόν ποταμό Ἰορδάνη γιά τίς
ἀνάγκες τῶν ἀσκητῶν. Ὁ Ἅγιος ἀνέθεσε τή φύλαξη αὐτοῦ τοῦ ζώου στό
λιοντάρι. Ἦταν ὑπεύθυνο νά τό βόσκει
κοντά στόν ποταμό καί νά τό προσέχει κατά τή διαδρομή του.
Κάποτε τό λιοντάρι καί τό γαϊδούρι χώρισαν γιά λίγη ὥρα. Αὐτό ἔγινε
εἴτε γιατί τό λιοντάρι ἀποκοιμήθηκε
εἴτε διότι ἀπομακρύνθηκε γιά λίγο. Κάποιοι Ἄραβες ἔμποροι καμηλιέρηδες
πού περνοῦσαν ἀπό ἐκεῖ βρῆκαν τό

γαϊδούρι μονάχο του καί τό ἔκλεψαν.
Ὅταν τό λιοντάρι ἀναζήτησε παντοῦ
τό «φίλο του» καί δέν τόν βρῆκε, γύρισε στή Λαύρα. Ὁ Ὅσιος, μόλις εἶδε
τό λιοντάρι μόνο του καί σ’ αὐτή τήν
κατάσταση, ὑποψιάστηκε ὅτι θά ἔφαγε τό γαϊδούρι καί τό διέταξε ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα νά μεταφέρει αὐτό τό
νερό.
Μιά μέρα οἱ Ἄραβες ἔμποροι, πού
εἶχαν κλέψει τό γαϊδούρι, περνοῦσαν
καί πάλι ἀπό τόν ἴδιο δρόμο, κοντά
στήν ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη, ἔχοντας μαζί
τους καί τό κλεμμένο ζῶο. Τό λιοντάρι βρισκόταν τήν ὥρα ἐκείνη σ’ αὐτό
τό ἴδιο μέρος, γιά νά μεταφέρει νερό.
Εἶδε τό γαϊδουράκι, τό ἀναγνώρισε καί
ἀρχίζει νά βρυχᾶται καί νά στρέφεται
ἐναντίον τῶν ἐμπόρων. Αὐτοί φοβήθηκαν καί τό ἔβαλαν στά πόδια, ἀφή-

νοντας μόνα τους τά ζῶα. Τό
λιοντάρι ἔπιασε μέ τά δόντια του
τό σχοινί καί τράβηξε μαζί μέ τό
γαϊδουράκι καί ἐπέστρεψε στό
μοναστήρι.
Ὅταν ὁ Ἅγιος κοιμήθηκε τό
λιοντάρι ἔτυχε νά μήν εἶναι στή
Λαύρα. Μετά ἀπό λίγες μέρες
ἦρθε καί ζητοῦσε νά βρεῖ τό γέροντα. Μάταια ὅμως. Μόλις ὁ
ἅγιος Σαββάτιος, ὁ μαθητής τοῦ
ἁγίου Γερασίμου, εἶδε τό λιοντάρι νά ψάχνει, τοῦ εἶπε ὅτι ὁ ἅγιος
κοιμήθηκε καί τοῦ προσέφερε
τροφή. Τό λιοντάρι ὅμως δέν ἤθελε νά φάει. Ἐξακολουθοῦσε νά
κοιτάζει ἀνήσυχα ἐδῶ κι ἐκεῖ.
Ἤθελε νά δεῖ τόν ἅγιο καί βρυχιόταν δυνατά, χωρίς νά σιωπᾶ
οὔτε γιά μία στιγμή. Μάταια ὁ
ἅγιος Σαββάτιος καί οἱ ἄλλοι μοναχοί τό χάιδευαν στή ράχη καί
τοῦ ἔλεγαν νά φάει καί νά ἡσυχάσει.
Ὅσο προσπαθοῦσαν νά τό παρηγορήσουν μέ λόγια, τόσο δυνατότερα
φώναζε.
Ὁ Ἅγιος Σαββάτιος μέ νοήματα
προσπαθοῦσε νά τοῦ δώσει νά καταλάβει ὅτι ὁ Ἅγιος πέθανε. Αὐτό ὅμως
συνέχιζε νά βρυχᾶται. Στό τέλος τό
ὁδήγησαν στόν τάφο τοῦ ἁγίου. Ὁ
Ἅγιος Σαββάτιος τότε εἶπε: «Ἐδῶ εἶναι
θαμμένος, Ἰορδάνη, ὁ γέροντας Γεράσιμος». Στάθηκε ὁ Ἅγιος Σαββάτιος
κοντά στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Γερασίμου,
δάκρυσε καί ἔβαλε μετάνοια. Ὅταν τόν
εἶδε τό λιοντάρι, ἔκαμε καί αὐτό μετάνοια. Μετά ἔπεσε πάνω στόν τάφο
τοῦ Ἁγίου καί ψόφησε.
Ἀναστάσιος Παπίδης,
Θεολόγος - Καθηγητής

