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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ κα-
τάγεται από την Παχιά Άμμο Ιερά-
πετρας. Είναι πτυχιούχος του τμή-
ματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπου συνάντησε μεγάλους 
δασκάλους (Αρχιεπίσκοπος Αλβα- 
νίας Αναστάσιος, Ν. Νησιώτης, Μ. 
Φαράντος, Κ. Παπαπέτρου, Βλ. Φει-
δάς κ.ά.) και σπουδαίους συμφοιτη-
τές. Επίσης σπούδασε Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας στην Αθήνα, όπου 
δίδασκαν γνωστοί των γραμμάτων 
και των τεχνών (Χρ. Γιανναράς, Κ. 
Ζουράρις, Κ. Γεωργουσόπουλος, Ι. 
Τζαννετάκος, Α. Λεντάκης κ.ά.). 

Αυτό όμως που αναζητούσε δεν το 
βρήκε στην επιστήμη, αλλά στο Πε-
ριβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος. 
Στα πρόσωπα των Αγίων μοναχών 
είδε εφαρμοσμένο το Ευαγγέλιο. 
Αυτό που εκεί γινόταν αδιάκοπα 
και μυστικά. 
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Ως εκπαιδευτικός δίδαξε Θεολογία 
και Φιλοσοφία για δέκα χρόνια στην 
Αθήνα, ενώ από το 2013 υπηρετεί στο 
Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Το 
2014 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μάστερ) στη Θεολογία 
από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο με θέμα της Διπλωματικής του 
Εργασίας: «Η ασθένεια και ο θάνα-
τος κατά τους Γέροντες Παΐσιο τον 
Αγιορείτη, Πορφύριο τον Καυσοκα-
λυβίτη και Ιάκωβο Τσαλίκη». Είναι 
έγγαμος και ο γιος του Νικόλαος 
γεννήθηκε την ημέρα κοίμησης (12 
Ιουλίου) του Αγίου Παϊσίου.

Β ίος απίστευτος, αγγελικός, Θείου έρωτος, σύντομος. «Βία 
φύσεως» για το «ὑπέρ φύσιν». Λόγος προφητικός, πλού-

σιος, ουράνιος, παρηγορητικός, προσωπικός. Ιστορίες ζωής, αλη-
θινές, απλές, ως παραβολές, με βαθιά νοήματα βίου και πάλης 
προς τον Θεό. Αυτός ο Λόγος του, ο Αυτοβιογραφικός, χωρίς να 
αλλοιωθεί, χωρίς να χάσει τη γλυκύτητα και την απλότητά του, 
την ομορφιά του, θα αποτελέσει το κέντρο για να συλλαβίσουμε 
οι άνθρωποι του κόσμου τον Βίο και τον Λόγο του. 

Ο Αρσένιος Εζνεπίδης (ο μετέπειτα Άγιος Παΐσιος) ήρθε από 
την Καππαδοκία και την αγκαλιά του Αγίου Αρσενίου, με την 
«ανταλλαγή» του 1924 –στην πιο ακριβή ανταλλαγή–, προσφυ-
γόπουλο σαράντα ημερών στη Μητέρα Ελλάδα, παιδί του πό-
νου, για να αγκαλιάσει τους πονεμένους και να κάνει δικό του 
για εβδομήντα χρόνια και για πάντα τον πόνο τους. Γιατί και η 
δική του εμπειρία από την ασθένεια ήταν «η πιο δύσκολη περίο- 
δος της ασκητικής του ζωής». Γι’ αυτό και ήθελε να ζήσει λίγο 
ακόμα. Για την αγάπη! «Η αγάπη, η αγάπη. Μα αν δεν ήταν 
αυτή η αγάπη, ποιος ξέρει πού θα αλήτευα».

Ο ονομαστός Γέροντας Παύλος Σιναΐτης μάς το εξέφρασε συ-
γκινημένος: «Η ζωή του ήταν θαυμαστή. Ό,τι και αν πει κανένας 
γι’ αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο είναι λίγο. Είχε πολλή αγάπη 
και το ακατάκριτο. Δεν κατηγορούσε τους ανθρώπους. Δεν κα-
τέκρινε ποτέ του κανέναν. Είχε και πολλή ταπείνωση. Πάνω από 
όλα ήταν η αγάπη».
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Σωτήριος Δεσπότης
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι σχεδόν βέβαιο πως η πρώτη αντίδραση εκείνου που θα 
πληροφορηθεί την κυκλοφορία του ανά χείρας βιβλίου θα εί-

ναι η εξής: «Ακόμη ένα βιβλίο για τον Γέροντα Παΐσιο!» Πράγ-
ματι, ο συγκεκριμένος Άγιος του 20ού αι., του οποίου η επίσημη 
ανακήρυξη της αγιότητας έγινε με την παρέλευση μόλις μίας ει-
κοσαετίας από την κοίμησή του, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής. 
Μέσω του διαδικτύου κυκλοφορούν, ως επί το πλείστον, «προφη-
τείες» ή λόγια του συνήθως αποκομμένα από τη συνάφειά τους 
και απογυμνωμένα από την αυθεντική πρόθεση του Αγίου. Τούτο 
οδηγεί τελικά στο να μην παιδαγωγείται ο αναγνώστης, μέσω της 
διέγερσης του φιλότιμου, στην όντως ζωή και χαρά που κομίζει ο 
Χριστός –όπως θα ήθελε και ο Γέροντας–, αλλά στο να εισπράτ-
τει χρησμούς και «οράματα» περί του Αντιχρίστου.

Το ανά χείρας πόνημα του Γ. Ν. Φουκαδάκη είναι όντως προϊόν 
πολυετούς αναζήτησης της αληθινής ταυτότητας του Αγίου, που 
χρησιμοποιεί ως εργαλεία του τη δόκιμη βιβλιογραφία, την επί-
σκεψη στους τόπους όπου «περπάτησε» ο Άγιος και τη γόνιμη συ-
ζήτηση με πρόσωπα τα οποία όντως συνδέθηκαν με εκείνον. Στό-
χος δεν ήταν να καταγράψουμε απλώς λόγια και νουθεσίες, αλλά 
να ανακαλύψουμε, όσο γίνεται αμεσότερα, το φυσικό και ιστορι-
κό περιβάλλον εντός του οποίου ανατράφηκε και έδρασε. Ταυτό-
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χρονα, επιχειρήσαμε να έλθουμε σε «επαφή» με όσους και όσα 
τον επηρέασαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Έτσι, τα λό-
για του, λιτά και χωρίς περιττά ποικίλματα, ενσωματωμένα στη 
ζωή του, νοηματοδοτούνται και νοηματοδοτούν.

Το πόνημα αυτό ουσιαστικά συνιστά συνέχεια της Μεταπτυ-
χιακής Εργασίας (Μάστερ), η οποία κατατέθηκε από τον συγγρα-
φέα του ανά χείρας βιβλίου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
το 2014, ύστερα από τριετείς σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία». Θέμα της μετα-
πτυχιακής εργασίας του ήταν: «Η ασθένεια και ο θάνατος κατά 
τους Γέροντες Παΐσιο τον Αγιορείτη, Πορφύριο τον Καυσοκα-
λυβίτη και Ιάκωβο Τσαλίκη». Πρώτος επιβλέπων ήταν ο Θανά-
σης Παπαθανασίου, γνωστός όχι μόνο με την ιδιότητα του αρ-
χισυντάκτη του έγκριτου θεολογικού περιοδικού Σύναξη, αλλά 
και ως συγγραφέας του «μικρού» μα συνάμα ουσιαστικού πο-
νήματος για τον επίσης νεοφανή Άγιο Πορφύριο Καυσοκαλυβί-
τη. Συνεπιβλέπων ήταν και ο υπογράφων τον Πρόλογο στο ανά 
χείρας βιβλίο. Τότε, στόχος ήταν η ανάδειξη –επί τη βάσει έγκυ-
ρων πηγών– της ιδιοπροσωπίας εκάστης οσιακής μορφής του 
αιώνα μας, με τα ιδιαίτερα χαρίσματα αλλά και την ιδιάζουσα 
αντιμετώπιση των δύο πλέον οριακών εμπειριών κάθε ανθρώ-
πινης ύπαρξης: του πόνου και του θανάτου. Η επιτυχής εξέταση 
σε εκείνη την εργασία αποτέλεσε το έναυσμα ώστε, ερωτηθείς 
από τον εκδότη κ. Α. Ψυχογιό σχετικά με το ποιος θα μπορού-
σε να αναλάβει τον σταυρό της σύνταξης μιας «αληθινής» βιο-
γραφίας του Αγίου Παϊσίου, να υποδείξω ανεπιφύλακτα τον κ. 
Γ. Ν. Φουκαδάκη. Σημειωτέον ότι το εν λόγω πρόσωπο δέχθη-
κε χωρίς να ζητήσει καμία υλική ανταμοιβή, γεγονός το οποίο 
έχει τη δική του αξία σε ένα περιβάλλον που δε διστάζει συχνά 
να καπηλευτεί «τα ιερά και τα όσια» προκειμένου να αποκομί-
σει ίδια οφέλη. 

Συνήθως οι άγιοι παρουσιάζονται στις βιογραφίες τους ως υπε-
ράνθρωποι. Γι’ αυτό και, παρ’ ότι τους τιμούμε, τους «φυλακίζου-
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με» στην εικόνα τους χωρίς να τους αφήνουμε να «αναπνεύσουν» 
και να εμπνεύσουν τη δική μας καθημερινότητα. Οι άγιοι και ιδίως 
οι προφήτες, όπως οι Γέροντες Παΐσιος και Πορφύριος, ήσαν αυ-
θεντικοί άνθρωποι οι οποίοι, αληθινά σαγηνευμένοι από το έλεος 
και την αγάπη του Ιησού, κινητοποιούνταν διαρκώς ελαυνόμενοι 
από μια «πτώση» που στις μέρες μας έχει χαθεί: τη δοτική. Βασι-
κός στόχος της προφητείας δεν είναι να αποκρυπτογραφήσει επα-
κριβώς το μέλλον, το οποίο διαφεντεύει αποκλειστικά ο Θεός της 
Εξόδου, της αγάπης και της ελευθερίας. Το κέντρο και συνάμα το 
«κεντρί» της εντοπίζεται στο να μεταμορφώσει το παρόν, προκει-
μένου να δοκιμάσει κάποιος εδώ και τώρα τη ζωή την αιώνια, η 
οποία δεν είναι η ζωή μετά θάνατον αλλά η ζωή που δε δοκιμά-
ζει θάνατο, παρά τις πτώσεις και τις αστοχίες της. Όχι σπάνια, ο 
προφήτης «προφητεύει» προκειμένου να μη γίνουν όσα προφη-
τεύει, αφού η μετάνοια-μεταστροφή του ανθρώπου προκαλεί τη 
«μετάνοια» του ίδιου του Θεού ο οποίος ονομάζεται ο Ων, αυτός 
που συνυπάρχει με τους ταπεινούς και καταφρονεμένους (πρβλ. 
Ιωνάς). Γι’ αυτό και κοντά στους αληθινούς Πατέρες νιώθει πα-
ρηγοριά κάθε «πτωχὸς τῷ πνεύματι». Εύχομαι η «μετάληψη» του 
συγκεκριμένου βιβλίου να προσφέρει στον αναγνώστη την αποκά-
λυψη της αυθεντικής αγιότητας, ώστε να δοκιμάσει και εκείνος, 
μαζί με όσους αληθινά γνώρισαν και κοινώνησαν τον Ιησού Χρι-
στό και τους αγίους του, την αληθινή χαρά μακριά από τις «ου-
τοπίες» των δήθεν σωτήρων.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΟΥ  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ 

Κωνσταντίνος Λούλης
Πολιτικός Διοικητής Αγίου Όρους (1989-1991)1

Τον Γέροντα τότε και σήμερα Άγιο Παΐσιο είχα την τύχη να τον 
γνωρίσω την ημέρα που ανέλαβα επίσημα Πολιτικός Διοικη-

τής του Αγίου Όρους, στις 25 Αυγούστου του 1989.
Μετά την όντως μεγαλοπρεπή τελετή της εγκαταστάσεώς μου 

στη Διοίκηση, αισθάνθηκα την ανάγκη να γνωρίσω και να πάρω 
την ευλογία του Γέροντα Παϊσίου, τον οποίο στο παρελθόν, σε 
επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος, δεν είχα την ευκαιρία να γνω-
ρίσω. Πράγματι, την πρώτη εκείνη ημέρα το απόγευμα περπάτη-
σα μόνος μου και έφτασα στο ιδιαίτερα απέριττο κελί του, όπου 
τον βρήκα μόνο. 

Με δέχθηκε με πραγματική καλοσύνη και απλότητα, χωρίς 
υπερβολές και φιλοφρονήσεις. Στο άκουσμα της ιδιότητάς μου 
δεν έδειξε καμία έκπληξη, παρά με χάιδεψε στο κεφάλι σαν να 
ήμουν μικρό παιδί. 

Καθίσαμε τότε οι δυο μας σε δύο μικρούς κορμούς κομμένων 
δέντρων –καθότι δεν υπήρχαν καρέκλες– και μου είπε τα εξής 
λόγια, γεμάτα νόημα, αγάπη και καλοσύνη, που αποτυπώνονταν 

1. Επιστολή του κ. Κωνσταντίνου Λούλη, στις 23-1-2017.
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στα μάτια του: «Παιδί μου (σημ.: ήμουν τότε 34 ετών), εδώ που 
σ’ έστειλαν ο Πανάγαθος Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος είναι 
ένας ευλογημένος τόπος που δεν έχει ανάγκη ανθρώπους με διοι-
κητικές ικανότητες υψηλού επιπέδου. Τη “μηχανή” που έχεις εσύ 
μέσα σου, γιατί φαίνεσαι έξυπνος και δυναμικός, δε χρειάζεται 
καν να πατήσεις το κουμπί για να τη βάλεις μπροστά, εδώ που βρί-
σκεσαι. Δεν υπάρχει ανάγκη. Τη δύναμη αυτή κράτησέ τη, απο-
ταμίευσέ τη μέσα σου, γιατί θα σου χρειαστεί όταν τελειώσεις τη 
θητεία σου και επιστρέψεις ευλογημένος στις δουλειές και την οι-
κογένειά σου, που κακώς την άφησες, γιατί είσαι πολύ νέος. Αυ-
τά τα χρόνια σ’ έχουν ανάγκη τα μικρά παιδιά σου και η νεαρή 
σύζυγός σου (σημ.: τα παιδιά μου τότε ήσαν 3 και 6 ετών, η δε σύ-
ζυγός μου 27).

»Αφού όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα και αυτό ήταν το θέλημα 
της Παναγίας, να κοιτάξεις να εκμεταλλευτείς την κάθε μέρα που 
θα βρίσκεσαι εδώ για να πλουτίσεις την ψυχή σου με πνευματική 
τροφή, που βρίσκει κανείς άφθονη στο Άγιον Όρος, αρκεί να το 
θέλει. Κοίταξε να σφυρηλατήσεις τις χριστιανικές και ηθικές αρ-
χές σου καθώς και να καταλάβεις το πραγματικό νόημα της ζωής.

»Πρέπει να συνειδητοποιήσεις πως η πιο όμορφη μέρα της 
ζωής είναι η μέρα της κοιμήσεως, δηλαδή της αναχωρήσεώς μας 
προς την αιωνιότητα. Στη ζωή των ουρανών – εκεί όπου δεν υπάρ-
χει τέλος, αρκεί να φύγεις τότε με την ψυχή σου ανάλαφρη, χω-
ρίς να έχεις βάρη.

»Μην κοιτάς που σήμερα είναι μια όμορφη αυγουστιάτικη μέ-
ρα με τον ουρανό καταγάλανο. Θα έρθουν σύντομα μέρες που θα 
δούμε τα πάνω κάτω. Θ’ ανοίξει το ασκί του Αιόλου τόσο στα εκ-
κλησιαστικά όσο και στα πολιτικά θέματα, όχι μόνο στην Ελλάδα 
αλλά και στις γύρω χώρες. Θα είναι μεγάλο κέρδος για την ψυ-
χή σου και για την υπόλοιπη ζωή σου, που θα γράφεις κάθε μέ-
ρα τις εξετάσεις σου, να συνδεθείς με τον Χριστό και να τον βλέ-
πεις όπως βλέπει ο γιος τον πατέρα του, φιλικά και με αγάπη, όχι 
με φόβο σαν να βλέπεις απέναντί σου έναν δικαστή. Να μιλάς μέ-
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σα από τις προσευχές σου στον Χριστό, σαν να είναι ο καλός σου 
φίλος και το στήριγμά σου. Όχι για ασήμαντα πράγματα αλλά για 
σοβαρά και σημαντικά θέματα που έχεις ανάγκη να σε φωτίσει, να 
σε στηρίξει και να σε καθοδηγήσει. Για να σ’ ακούσει όμως, πρέ-
πει να είσαι ειλικρινής και τίμιος απέναντί του και να μην κάνεις 
πονηριές. Ο Κύριος βλέπει τα πάντα. 

 »Όταν θα τελειώσεις την εδώ θητεία σου, ο Χριστός και η Πα-
ναγία θα σ’ ανταμείψουν με πολλή προκοπή και πρόοδο στη δου-
λειά σου. Πρόσεξε να μείνεις πάντα ταπεινός και να μην πάθεις 
την ασθένεια του ύψους. Να μην ξεχνάς πως δε θα πάρεις τίποτα 
μαζί σου όταν φύγεις. Και αυτά που θα δημιουργήσεις, να είναι 
με μέτρο. Όχι περιττά και υπερβολικά πράγματα. Οι μεγάλες κλη-
ρονομιές φέρνουν διχόνοια και ανακατέματα στις οικογένειες».

Αφού στη συνέχεια του άνοιξα και εγώ την καρδιά μου, μι-
λήσαμε αρκετά. Φεύγοντας από εκείνη την αξέχαστη πρώτη συ-
νάντησή μας –γιατί επακολούθησαν στη συνέχεια πάρα πολλές 
ακόμη–, ήμουν πραγματικά χαρούμενος, ανάλαφρος και συγκλο-
νισμένος γιατί κατάλαβα πως είχαν ήδη συντελεστεί πολλές ση-
μαντικές αλλαγές στον προσανατολισμό μου, σε σκέψεις που είχα 
κάνει τόσο για τα διοικητικά καθήκοντα όσο και για την προσω-
πική μου ζωή.

Τα γεγονότα που επακολούθησαν στη δεκαετία του ’90, που 
ξεκίνησε ύστερα από τέσσερις μήνες, με έκαναν να σκέφτομαι 
τα λόγια του καθημερινά, γιατί πραγματικά ήσαν προφητικά και 
επαληθεύτηκε σε όλα.

Η πτώση όλων των κομμουνιστικών καθεστώτων, στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης και στη Σοβιετική Ένωση, έφερε πραγ-
ματικά τα πάνω κάτω. Ομοίως, οι αλλαγές στην κορυφή της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αρ-
χιεπισκοπή της Ελλάδος καθώς και στα περισσότερα Ορθόδοξα 
Πατριαρχεία επαλήθευσαν τα λόγια του.

Παράλληλα, στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή, 
όπου πραγματοποιούνταν μεγάλα άλματα την εποχή εκείνη, σκε-
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πτόμουν καθημερινά τα λόγια και τις παραινέσεις του. Πραγματι-
κά, διαμένοντας στο Άγιον Όρος τουλάχιστον 25 μέρες τον μήνα 
(σε αντίθεση με άλλους Πολιτικούς Διοικητές), τελικά κέρδισα 
πολλά και πολύτιμα για τη ζωή μου. Τους 24 προσεχείς μήνες, 
όσους διήρκεσε η θητεία μου στο Άγιον Όρος, επισκεπτόμενος 
όλα τα μοναστήρια, τις σκήτες και τα κελιά της Αθωνικής Πο-
λιτείας, μίλησα με πνευματικούς γέροντες με μεγάλο ανάστη-
μα, μελέτησα σε βιβλιοθήκες μονών, διάβασα πολλά πνευματι-
κά βιβλία και γενικά καλλιέργησα την ορθόδοξη πίστη μου, που 
μέχρι τότε απλώς επιφανειακά είχα προσεγγίσει.

Ειλικρινά, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Πανάγαθο Θεό 
και την Υπεραγία Θεοτόκο, που αξιώθηκα να γνωρίσω τούτον 
τον πραγματικά Άγιο Γέροντα. Μέσα από τις πολλές συζητήσεις 
μας όμως, και γνωρίζοντας τον απλό και υπέροχο χαρακτήρα του, 
νιώθω πως τώρα που βρίσκεται ψηλά στους ουρανούς, δίπλα στον 
Χριστό που τόσο αγαπούσε, θα αισθάνεται πολύ πόνο επειδή πολ-
λοί άνθρωποι εμπορευματοποίησαν τη μνήμη του προκειμένου 
να κερδοσκοπήσουν. Δε θα ξεχάσω την έκπληξη αλλά και αγα-
νάκτησή μου, όταν προ ετών είδα έναν μικροπωλητή στα Τέμπη 
να πουλάει κομποσκοίνια, πανάκριβα μάλιστα, φτιαγμένα δήθεν 
από τον… Γέροντα Παΐσιο!

Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πολύ απλός και προπαντός 
ανυπόκριτος άνθρωπος. Δεν του άρεσαν ούτε τα μεγαλεία, ούτε 
οι κολακείες, ούτε η προβολή. Ήταν ένας ιδανικός και υποδειγ-
ματικός μοναχός.

Εύχομαι η ευχή του και η αγάπη του να μας σκεπάζει όλους, 
τόσο εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε όσο και τους 
υπόλοιπους ανθρώπους, που τους ένιωθε δικούς του επειδή, αν και 
δεν τους είχε γνωρίσει ποτέ, προσευχόταν ανελλιπώς για αυτούς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Αυτοβιογραφία» θα μπορούσε να είναι ο ακριβής τίτλος του 
ανά χείρας βιβλίου με θέμα τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, 

καθώς περικλείει τον Βίο και τους Λόγους του Αγίου, έτσι όπως 
τα μετέφερε ο ίδιος. 

Αναφερόμενος στους Αγίους, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλε-
γε ότι «όσα και να γράψουν τα Συναξάρια, είναι πολύ λίγα, για-
τί από τους Αγίους δεν έχουμε τη ζωή τους, αλλά την υπερχείλι-
ση της ζωής τους. Θα ήταν ανόητοι οι Άγιοι, αν φανέρωναν όσα 
έζησαν ἐν τῷ κρυπτῷ. Φθάνουν όμως και τα λίγα που γνωρίζουμε 
από τη ζωή τους, για να βοηθηθούμε, αρκεί να μας κεντούν την 
καρδιά, για να τα βάζουμε σε εφαρμογή».1 Τούτα είναι βέβαιο ότι 
ισχύουν και για τον Άγιο Παΐσιο. Έγραφε επίσης για το πόσο αδι-
κούνται οι Άγιοι με το να εστιάζουμε μόνον στις εξωτερικές τους 
αρετές, όσες δεν μπόρεσαν να αποκρύψουν ή τους διέφυγαν. Η 
μεγάλη αγάπη τους ήταν αυτή που τους ανάγκαζε σε τούτη την 
πνευματική ελεημοσύνη προς τον κόσμο, ενώ ο πνευματικός τους 
πλούτος παραμένει σχεδόν άγνωστος σε εμάς.2 Ο Άγιος Παΐσιος 

1. Βλ. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Ε΄. Πάθη και Αρετές, Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης, έκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολ όγος, 
52015, σ. 158.

2. Βλ. Μοναχού Παϊσίου Αγιορείτου, Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα, 
Σουρωτή Θεσσαλονίκης, έκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης 
ο Θεολόγος, 152012, σ. 8, 39.
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παρότρυνε τους λαϊκούς να ωφεληθούν από τα θετικά της μονα-
χικής άσκησης, όπου αναπτύσσεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και 
χωρίς περισπασμούς η σχέση με τον Θεό, ως «βία φύσεως διηνε-
κής». Χρησιμοποιούσε επίσης από την Κλίμακα του Οσίου Ιωάν-
νη του Σιναΐτη τη φράση: «φῶς μοναχοῖς ἄγγελοι, φῶς κοσμικοῖς 
μοναχοί».3 Οι εντολές, τόνιζε, δεν είναι άλλες για τους μοναχούς 
και άλλες για τους λαϊκούς, καθότι ο παράδεισος είναι ένας.4 

Από τότε που ο Όσιος Παΐσιος ήταν εν ζωή υπήρχαν ορισμέ-
νοι που εκμεταλλεύονταν το όνομά του για ιδιοτελείς σκοπούς 
και παραποιούσαν τον λόγο του. Έλεγε ο Όσιος: «Φτάνουν στο 
σημείο να χρησιμοποιούν το όνομά μου, ακόμη και φωτογραφία 
μου, για να δίνουν την εντύπωση στον κόσμο ότι έχουν επικοι-
νωνία μαζί μου. […] Ένας [λαϊκός] έκανε το λογιστή πρώτα, κά-
που δούλευε, αλλά τώρα γυρίζει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και πα-
ρουσιάζεται πως είναι υποτακτικός μου. Λέει ότι του έδωσα το 
διορατικό και άλλα τέσσερα-πέντε χαρίσματα, και έτσι πλανά 
τον κόσμο και μαζεύει χρήματα».5 Κάποιοι πήγαιναν στην Κα-
λύβη του Αγίου έχοντας πλανεμένες ιδέες. Όταν έβγαιναν από το 
Άγιον Όρος, ισχυρίζονταν ότι λάμβαναν εντολές από τον Όσιο 
και έκαναν κηρύγματα βλάπτοντας πολύ τους ανθρώπους. Πα-
ρουσίαζαν μάλιστα και κάποια βιβλία που τους είχε δώσει πα-
λαιότερα ως ευλογία ο Άγιος, ώστε να γίνονται πιστευτοί ότι 
τάχα τον συμβουλεύονταν, ενώ εκείνοι έλεγαν τα δικά τους.6 

Σκοπός του ανά χείρας βιβλίου είναι να παρουσιάσει με τη με-

3. Βλ. Ιωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ, Ωρωπός Αττικής, έκδ. Ιεράς Μονής 
Παρακλήτου, 71994, σ. 33, 313. 

4. Βλ. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Επιστολές, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 
έκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, 1994, σ. 180.

5. Βλ. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Γ΄. Πνευματικός Αγώνας, 
Σουρωτή Θεσσαλονίκης, έκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης 
ο Θεολόγος, 132014, σ. 222.

6. Βλ. Γέροντος Παϊσίου Λόγοι Γ΄, ό.π., σ. 225.
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γαλύτερη δυνατή ακρίβεια τον Βίο του Αγίου Παϊσίου και το θεο-
λογικό βάθος των λόγων του. Ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος απεκάλυψε 
πολλά γεγονότα από τη ζωή του (παιδική ηλικία, σχολείο, στρατός, 
μοναχικός βίος, ασθένειά του, κ.λπ.). Επίσης, έγραψε και μίλη-
σε πολύ για ποικίλα θέματα (οικογένεια, μετάνοια, θάνατος, προ-
φητικός λόγος, κ.λπ.). Επομένως, με μια προσεκτική έρευνα στις 
πηγές δεν είναι δυνατόν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια του Βίου 
και του Λόγου του Αγίου. Σημαντικό γεγονός αποτελεί το ότι σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, με τη συμπλήρωση μόλις είκοσι 
ετών από την κοίμησή του, η Εκκλησία προχώρησε στην ανακή-
ρυξη της αγιότητας του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Το αισθη-
τήριο του λαού του Θεού, ενόσω ο Άγιος ακόμα ζούσε στον κό-
σμο, αντιλαμβανόταν το άρωμα της αγιότητάς του. Γι’ αυτό και η 
Πατριαρχική Σύνοδος της Εκκλησίας «πιέστηκε» από το πλήρω-
μά της, τη στιγμή που σε άλλες περιπτώσεις περιμένει πενήντα ή 
και εκατό χρόνια μετά την κοίμηση ενός Αγίου. Στην περίπτωσή 
του τιμώνται εικόνες του, υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στο όνομά 
του και τελείται η Ακολουθία του, όσο κι αν ο ίδιος από ταπείνω-
ση ποτέ δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Ο Όσιος Παΐσιος είχε πει ανα-
φερόμενος σε άλλους Αγίους (κάτι που πλέον ισχύει και για τον 
ίδιο): «Οι Άγιοι, όταν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία, αισθά-
νονται υποχρέωση να μας βοηθούν· αναγκάζονται κατά κάποιον 
τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τούς στέλνει να 
βοηθούν τον κόσμο».7

Παρότι ανάξιοι και δίχως να το επιδιώξουμε, μας ζητήθηκε 
να γράψουμε τον Βίο του Αγίου Παϊσίου. Όταν το 2013, κατά 
τη διπλωματική εργασία μας για το Μάστερ, είχαμε αρχίσει να 
γράφουμε για τη ζωή, την ασθένεια και τον θάνατο του Γέροντα 
Παϊσίου (παράλληλα και για τους Γέροντες Πορφύριο Καυσο-

7. Βλ. Γέροντος Παϊσίου Λόγοι ΣΤ΄. Περί προσευχής, Σουρωτή Θεσσα-
λονίκης, έκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, 22012, 
σ. 102.
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καλυβίτη και Ιάκωβο Τσαλίκη), η ενασχόληση ήταν ακόμα σχε-
τικώς «ελαστική». Η Εκκλησία δεν είχε προχωρήσει στην αγιο-
κατάταξη του Αγίου Παϊσίου. Παρότι όλοι περίμεναν πως αυτό 
θα γινόταν σύντομα, εντούτοις δεν είχε ακόμα συμβεί. Εξ αρχής 
μάς ενδιέφερε να εξακριβώσουμε αν θα ήταν ευάρεστο στον Άγιο 
να γραφτεί κάτι ακόμα για τον ίδιο. Όσους Πνευματικούς συμ-
βουλευτήκαμε στο Άγιον Όρος και στον κόσμο, όλοι μάς προέ-
τρεψαν να γράψουμε. Είναι αλήθεια πως, όσα βιβλία και να γρα-
φούν, θα είναι λίγα για το μέγεθος του νέου Αγίου της Εκκλησίας 
μας. Έτσι, αρχίσαμε να ξεπερνάμε τους αρχικούς ενδοιασμούς 
μας. Όταν πήγαμε στην Κόνιτσα πειστήκαμε ότι θα έπρεπε να 
ολοκληρώσουμε τη συγγραφή. Το βιβλίο αυτό θα απευθυνόταν 
περισσότερο στον κοσμικό άνθρωπο προκειμένου να γνωρίσει 
τον Βίο και τον Λόγο του Αγίου, αλλά και σε κάθε πιστό που θα 
ήθελε να κάνει ένα διαφορετικό ταξίδι στον μυστικό κόσμο του 
μεγάλου σύγχρονου Αγίου. Όταν γράφουμε (και διαβάζουμε) για 
τους Αγίους, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ωφελούμαστε οι ίδιοι, για-
τί τους θυμόμαστε και προσπαθούμε να τους μιμηθούμε. Αυτό 
συγκινεί πολύ τους Αγίους και τους κάνει να μας βοηθούν για 
να φτάσουμε κοντά τους.8 

Προκειμένου να γράψουμε για τον Άγιο Παΐσιο στηριχθήκα-
με στα τέσσερα βιβλία που ο ίδιος ο Άγιος συνέγραψε: Άγιος Αρ-
σένιος ο Καππαδόκης (1975), Γέρων Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης 
(1986), Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα (1993) και Επιστολές 
(1994). Επίσης, αντλήσαμε πολλά από τους Λόγους που απηύθυ-
νε προς τις μοναχές του Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης 
ο Θεολόγος στη Σουρωτή και διασώθηκαν με θαυμαστή ακρί-
βεια. (Οι έξι τόμοι, υπό τον γενικό τίτλο Γέροντος Παϊσίου Αγιο-
ρείτου Λόγοι, είναι οι εξής: Α. Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο 

8. Βλ. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης ο 
Αθωνίτης 1809-1886, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, έκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου 
Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, 112010, σ. 7.



ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ – Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 27

© Γεώργιος Ν. Φουκαδάκης, 2017/© Εκδόσεις Ουρανός, Αθήνα 2017

άνθρωπο, 1998· Β. Πνευματική αφύπνιση, 1999· Γ. Πνευματικός 
Αγώνας, 2001· Δ. Οικογενειακή Ζωή, 2002· Ε. Πάθη και Αρετές, 
2006· ΣΤ. Περί προσευχής, 2012.) Μελετήσαμε επίσης επιστολές 
του Αγίου Παϊσίου προς γνωστούς του, διάφορες άλλες ομιλίες 
του αλλά και συμβουλές του σε προσκυνητές στο Άγιον Όρος, οι 
οποίες όμως εξετάστηκαν με προσοχή διότι αρκετές φορές αφο-
ρούσαν προσωπικά ζητήματα. 

Επισκεφθήκαμε την Κόνιτσα όπου συναντήσαμε πολλούς συγ-
γενείς και φίλους του Αγίου Παϊσίου. Σημαντικές πληροφορίες 
μάς έδωσε ο γιος του ψάλτη του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη, 
κ. Δημήτριος Κορτσινόγλου. Γνωρίσαμε τον Ηγούμενο και τους 
μοναχούς της Μονής Στομίου, οι οποίοι εμπλούτισαν τις γνώσεις 
μας για τον Άγιο. Επίσης, μιλήσαμε αρκετές φορές με μοναχούς 
που ησυχάζουν στο Σινά (Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ 
πατέρα Δαμιανό, Γέροντα Παύλο Σιναΐτη) και πνευματικούς Γέ-
ροντες του Αγίου Όρους (Γέροντα Ιωάννη Αγιαννανίτη, Γέροντα 
Γαβριήλ από το Κουτλουμουσιανό Κελί Οσίου Χριστοδούλου, 
Γέροντα Παΐσιο Κρητικό από το Βατοπεδινό Κελί Αγίου Χαρα-
λάμπους Καρυών, κ.ά.) και οι οποίοι έζησαν τον Άγιο από κοντά. 
Αντλήσαμε επιπλέον πληροφορίες από τα όσα έγραψε ο μακαρι-
στός ιερομόναχος Ισαάκ ο Αγιορείτης, ο οποίος υπήρξε πνευματι-
κό τέκνο του. Μελετήσαμε με προσοχή επί είκοσι τρία και πλέον 
χρόνια, από αγάπη προς τον Άγιο Παΐσιο, όλα όσα έχουν γραφεί 
για αυτόν. Πολλές φορές μεταφέραμε στις τάξεις μας τους Λό-
γους του, οι οποίοι πάντα συγκινούσαν τους μαθητές μας. Συζη-
τήσαμε συχνά αυτά τα χρόνια με πολλά πνευματικά τέκνα του, 
τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στον κόσμο. Επιμείναμε σε όσα ο 
ίδιος ο Άγιος είχε πει. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να αποφύ-
γουμε τυχόν παραποιήσεις του λόγου του, κάτι που ορισμένες φο-
ρές έχει συμβεί από υπερβολική αγάπη, με δεδομένο ότι πολλοί 
έγραψαν και είπαν πολλά για αυτόν. Προκειμένου να τεκμηριώ-
σουμε τη γνησιότητα του Βίου και του Λόγου του αναγκαστήκα-
με να χρησιμοποιήσουμε υποσελίδιες παραπομπές.
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Το ανά χείρας βιβλίο δε γράφτηκε για να διαβαστεί γρήγορα 
και εν συνεχεία να φυλαχθεί σε κάποια βιβλιοθήκη. Είναι δυνα-
τόν να διαβαστεί αποσπασματικά –π.χ., μπορεί κανείς να δια-
βάσει για την παιδική ηλικία του Αγίου στην Κόνιτσα ή για τη 
ζωή του στο Σινά, μια διήγησή του περί αδικίας, τον Λόγο του 
περί ασθενείας ή την εσχατολογία του– και αενάως να παρέχει 
ωφέλεια. Ευχόμαστε, η Προσωπογραφία να ωφελήσει προσφέ-
ροντας ελπίδα και χαρά, σε τούτα τα «δύσκολα χρόνια», στους 
αναγνώστες του. 

Η Προσωπογραφία του Αγίου Παϊσίου χωρίζεται σε δύο μέρη:
Στο Πρώτο Μέρος ασχολούμαστε με τον Βίο του, που ανα-

πτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρακο-
λουθούμε τον βίο του Αγίου ως κοσμικού. Στο δεύτερο κεφά-
λαιο καταγράφουμε τον μοναχικό του βίο. Στο τρίτο κεφάλαιο 
αναφερόμαστε στα πρόσωπα που επηρέασαν τον Άγιο ως μονα-
χό (Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, Παΐσιος Β΄, Γέροντας Χα-
τζη-Γεώργης, παπα-Τύχων ο Ρώσος, καθώς και άλλοι δεκαεπτά 
Όσιοι Γέροντες που επηρέασαν τη μοναχική βιωτή του). Στο τέ-
ταρτο κεφάλαιο καταγράφουμε ορισμένα «θεία γεγονότα», όπως 
ο ίδιος τα αποκάλυψε. 

Στο Δεύτερο Μέρος αναπτύσσονται οι Λόγοι του Αγίου Παϊ-
σίου σε δέκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται ο λό-
γος του περί Μοναχισμού (αποστολή του μοναχού, ο κίνδυνος της 
αποτυχίας, μονές)· στο δεύτερο, ο λόγος του περί της Οικογένειας 
(γάμος, οικογένεια, ανατροφή των παιδιών, εφηβεία και νεανική 
ηλικία)· στο τρίτο, ο λόγος του περί του Θεού (σχέση του Θεού 
με τον άνθρωπο, γνώση Θεού)· στο τέταρτο, ο λόγος του περί των 
Αγίων· στο πέμπτο, ο λόγος του περί των Αρετών (προσευχή, αγά-
πη, ταπείνωση, πίστη, νους-καρδιά-συνείδηση, λογισμοί, υπομο-
νή, απλότητα, πνευματική ζωή)· στο έκτο, ο λόγος του περί των 
Παθών (αμαρτία, υπερηφάνεια, εγωισμός, απιστία, κατάκριση, 
αδικία, κοσμικό πνεύμα)· στο έβδομο, ο λόγος του περί της Με-
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τάνοιας και της Εξομολόγησης· στο όγδοο, ο λόγος του περί του 
Πόνου και της Ασθένειας· στο ένατο, ο λόγος του περί του Θα-
νάτου και της μετά θάνατον ζωής· τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο 
βρίσκεται ο προφητικός λόγος του Αγίου Παϊσίου (τα «δύσκολα 
χρόνια», οι προφητείες του για την Εκκλησία, τους Έλληνες, την 
Τουρκία, η Εσχατολογία του).

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε κατ’ αρχάς να εκφράσουμε τις 
θερμότατες ευχαριστίες μας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των 
Εκδόσεων Ψυχογιός κ. Αθανάσιο Ψυχογιό και στον Καθηγητή 
Θεολογίας και Πρόεδρο του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σωτήρη Δεσπότη, γιατί η αγάπη 
τους προς τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη οδήγησε στη συγγραφή 
της Προσωπογραφίας. Το βιβλίο αυτό για τον Βίο και τους Λό-
γους του Αγίου Παϊσίου είναι καρπός τους, γι’ αυτό και τους το 
αφιερώνουμε. Ευχαριστούμε επίσης τη Διευθύντρια των Εκδό-
σεων Ψυχογιός κ. Αγγέλα Σωτηρίου, με την οποία συνεργαστή-
καμε επί μακρόν μέχρι την ολοκλήρωση του βιβλίου. Κάθε φορά 
αισθανόμασταν σιγουριά, και ενίοτε μας άνοιξε δρόμους. Ευχα-
ριστούμε ακόμα τον κύριο Πέτρο Γιαρμενίτη που με την επιμέ-
λεια-διόρθωση του κειμένου συνέβαλε στην ωραιότητα του λό-
γου, καθώς και όλους τους συνεργάτες των Εκδόσεων Ψυχογιός 
που συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου και τους ευχόμαστε πά-
ντα να πρωταγωνιστούν.

Ευχαριστούμε την Ηγουμένη Φιλοθέη Σαμαρά και τις μονα-
χές του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος 
στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Η προσφορά τους είναι ανεκτίμη-
τη, καθότι έχουν παραδώσει με ακρίβεια έναν «θησαυρό»: τους 
Λόγους του Αγίου Παϊσίου. 

Βαθιά ευγνωμοσύνη εκφράζουμε στον κ. Δημήτριο Κορτσι-
νόγλου, γιο του Προδρόμου, ψάλτη και φίλου του Αγίου Αρσε-
νίου του Καππαδόκη, που η μητέρα του Αναστασία ήταν η νονά 
του Αγίου Παϊσίου. Τον συναντήσαμε στην Κόνιτσα και μιλή-
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σαμε πολλές φορές μαζί του. Αν και μεγάλος στην ηλικία (γεν-
νήθηκε το 1928) διαθέτει φοβερή μνήμη (θυμόταν ακόμα και 
το όνομα του πλοίου με το οποίο ο μικρός Αρσένιος Εζνεπίδης, 
μετέπειτα Γέροντας Παΐσιος, ήλθε στην Ελλάδα) και μας έδω-
σε πολλά νέα στοιχεία για τον Άγιο. Επίσης, θερμές ευχαριστίες 
οφείλουμε στον κ. Βασίλειο Κίτσιο και στην κ. Αικατερίνη Κορ-
τσινόγλου-Κίτσιου, κόρη της αδελφής του Αγίου Παϊσίου Μα-
ρίας, τους οποίους ο Άγιος αγαπούσε πολύ. Στο σπίτι τους στην 
Κόνιτσα φύλασσε τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου προτού τα 
παραδώσει στο Ησυχαστήριο της Σουρωτής. Ευχαριστίες οφεί-
λουμε στην κ. Σταματία Καραμουράτη-Στράτου, κόρη της Ζωής, 
της μεγάλης αδελφής του Αγίου Παϊσίου, και στον γιο της Νι-
κόλαο. Επίσης, ευχαριστούμε την κ. Ναταλία Εζνεπίδη, σύζυ-
γο του Ραφαήλ, αδελφού του Αγίου, και την οικογένειά της, που 
μας δέχθηκαν στο πατρικό σπίτι του Αγίου Παϊσίου στην Κόνι-
τσα, καθώς και την ανιψιά του Αγίου, κ. Αντωνία Εζνεπίδη, για 
τη σύντομη συνομιλία που είχαμε μαζί της στη Μονή Στομίου. 
Ευχαριστούμε τον κ. Διονύση Γκάσιο, που έμενε στην ίδια γει-
τονιά με τον Άγιο Παΐσιο και μας διηγήθηκε το περιστατικό με 
τους αντάρτες που πήγαν στο Μπουραζάνι για να σκοτώσουν 
τον Αρσένιο Εζνεπίδη και τον ίδιο. Ευχαριστούμε τον κ. Παύλο 
Σέρρα που ήλθε πρόθυμα στο σπίτι του κ. Στάθη Βίνου και μας 
διηγήθηκε όσα έζησε με τον Άγιο όταν ήταν παιδί. 

Χαρήκαμε που γνωρίσαμε τον Ηγούμενο της Μονής Στομίου 
πατέρα Κοσμά Σιώζο και τη συνοδεία του, τον πατέρα Παύλο 
και τον πατέρα Εφραίμ. Μιλήσαμε μαζί τους στη Μονή και συ-
νοδοιπορήσαμε ως την Κόνιτσα. Ευχαριστούμε τον ιερέα της Κά-
τω Κόνιτσας πατέρα Αθανάσιο Οικονόμου που μας δέχθηκε στο 
σπίτι του και που ως ιερέας είχε συνεχίσει να λειτουργεί στη Μο-
νή Στομίου μετά την αναχώρηση του Αγίου. Ευχαριστούμε πολύ 
τον πατέρα Διονύσιο Τάτση, ο οποίος με το Υπαίθριο Αρχονταρί-
κι του είχε κάνει γνωστό τον Ασκητή της Παναγούδας ενόσω αυ-
τός ζούσε ακόμα στον κόσμο. Μιλήσαμε πολλές ώρες μαζί του 
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στην πλατεία της Κόνιτσας, και με μεγάλη αγάπη μάς απέστειλε 
τα πολλά βιβλία που έχει γράψει για τον Άγιο Παΐσιο. 

Θερμότατες ευχαριστίες απευθύνουμε στον κ. Στάθη Βίνο, φί-
λο και συμμαθητή του κ. Αθανασίου Ψυχογιού, καθώς και στη σύ-
ζυγό του Μαρία, για τη μεγάλη βοήθειά τους στην Κόνιτσα. Μας 
φιλοξένησαν και μας πήγαν όπου χρειάστηκε προκειμένου να συ-
ναντήσουμε ανθρώπους που γνώρισαν τον Άγιο. Ο κ. Στάθης οδή-
γησε το αυτοκίνητό του σε δύσβατους δρόμους για να μας προ-
σφέρει το καλύτερο. Ευχαριστούμε βαθύτατα τον κ. Άκη (Ααρών) 
Κορτσινόγλου, δισέγγονο του Προδρόμου, ψάλτη του Αγίου Αρσε-
νίου, που μας αφιέρωσε άπλετο χρόνο – χάρη και σ’ αυτόν άνοιξαν 
οι πόρτες και οι καρδιές στην Κόνιτσα. Ευχαριστούμε όλους τους 
κατοίκους της Κόνιτσας που μας δέχθηκαν στο δικό τους Άγιον 
Όρος, στα μέρη όπου περπάτησε από δύο ετών ο μικρός Αρσένιος 
(ο μετέπειτα Άγιος Παΐσιος) – ένα μέρος της καρδιάς μας έμεινε 
εκεί κοντά τους. Χαρήκαμε που κάναμε καλούς φίλους στην Κό-
νιτσα, με τους οποίους συνεχίζουμε να επικοινωνούμε.

Ευχαριστούμε για την αγάπη του τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φα-
ράν και Ραϊθώ, πατέρα Δαμιανό. Τον συναντήσαμε από κοντά τρεις 
φορές, μας μίλησε για το πώς κάλεσε τον Άγιο Παΐσιο στο Σινά 
και διηγήθηκε κάποια περιστατικά από τη ζωή του Αγίου εκεί και 
για την τελευταία συνάντησή τους στο Ησυχαστήριο της Σουρω-
τής, την προηγουμένη της κοίμησης του Αγίου, όταν του ζήτησε 
να του διαβάσει την ευχή «εἰς ψυχορραγοῦντα». Επίσης, ευχαρι-
στούμε τον ονομαστό Γέροντα Παύλο Σιναΐτη, τον οποίο συνα-
ντήσαμε πολλές φορές μαζί με το πνευματικό του τέκνο και εξά-
δελφό μας Γέροντα Μιχαήλ Σιναΐτη. Ευχαριστούμε όλους τους 
Αγιορείτες Γέροντες που μας μίλησαν για τον Άγιο όλα αυτά τα 
είκοσι τρία χρόνια. 

Ευχαριστούμε τον κ. Κωνσταντίνο Λούλη, Πολιτικό Διοικη-
τή του Αγίου Όρους (1989-1991) κατά το διάστημα που ο Άγιος 
ζούσε στην Καλύβη της Παναγούδας, για τις συνομιλίες που είχα-
με και τα όσα από καρδιάς μάς έγραψε για τον Άγιο Παΐσιο. Ευ-
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χαριστούμε ακόμα την κ. Χριστίνα Οικονόμου, που υπηρετούσε 
ως κοινωνική λειτουργός στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης κατά το διάστημα της νοσηλείας του Αγίου Παϊσίου λίγους 
μήνες πριν από την κοίμησή του, για τα όσα σημαντικά μάς με-
τέφερε περί του Αγίου. 

Τέλος, ευχαριστώ τη σύζυγό μου Ιωάννα και τον γιο μου Νι-
κόλαο για την αγάπη τους στον Άγιο Παΐσιο και τη συμπαράστα-
σή τους κατά τη συγγραφή του Βίου και των Λόγων του Αγίου.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ κα-
τάγεται από την Παχιά Άμμο Ιερά-
πετρας. Είναι πτυχιούχος του τμή-
ματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπου συνάντησε μεγάλους 
δασκάλους (Αρχιεπίσκοπος Αλβα- 
νίας Αναστάσιος, Ν. Νησιώτης, Μ. 
Φαράντος, Κ. Παπαπέτρου, Βλ. Φει-
δάς κ.ά.) και σπουδαίους συμφοιτη-
τές. Επίσης σπούδασε Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας στην Αθήνα, όπου 
δίδασκαν γνωστοί των γραμμάτων 
και των τεχνών (Χρ. Γιανναράς, Κ. 
Ζουράρις, Κ. Γεωργουσόπουλος, Ι. 
Τζαννετάκος, Α. Λεντάκης κ.ά.). 

Αυτό όμως που αναζητούσε δεν το 
βρήκε στην επιστήμη, αλλά στο Πε-
ριβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος. 
Στα πρόσωπα των Αγίων μοναχών 
είδε εφαρμοσμένο το Ευαγγέλιο. 
Αυτό που εκεί γινόταν αδιάκοπα 
και μυστικά. 
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ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

γεωργιος ν. φουκαδακησ
Θεολόγος

w w w . o u r a n o s b o o k s . g r

Ως εκπαιδευτικός δίδαξε Θεολογία 
και Φιλοσοφία για δέκα χρόνια στην 
Αθήνα, ενώ από το 2013 υπηρετεί στο 
Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Το 
2014 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μάστερ) στη Θεολογία 
από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο με θέμα της Διπλωματικής του 
Εργασίας: «Η ασθένεια και ο θάνα-
τος κατά τους Γέροντες Παΐσιο τον 
Αγιορείτη, Πορφύριο τον Καυσοκα-
λυβίτη και Ιάκωβο Τσαλίκη». Είναι 
έγγαμος και ο γιος του Νικόλαος 
γεννήθηκε την ημέρα κοίμησης (12 
Ιουλίου) του Αγίου Παϊσίου.

Β ίος απίστευτος, αγγελικός, Θείου έρωτος, σύντομος. «Βία 
φύσεως» για το «ὑπέρ φύσιν». Λόγος προφητικός, πλού-

σιος, ουράνιος, παρηγορητικός, προσωπικός. Ιστορίες ζωής, αλη-
θινές, απλές, ως παραβολές, με βαθιά νοήματα βίου και πάλης 
προς τον Θεό. Αυτός ο Λόγος του, ο Αυτοβιογραφικός, χωρίς να 
αλλοιωθεί, χωρίς να χάσει τη γλυκύτητα και την απλότητά του, 
την ομορφιά του, θα αποτελέσει το κέντρο για να συλλαβίσουμε 
οι άνθρωποι του κόσμου τον Βίο και τον Λόγο του. 

Ο Αρσένιος Εζνεπίδης (ο μετέπειτα Άγιος Παΐσιος) ήρθε από 
την Καππαδοκία και την αγκαλιά του Αγίου Αρσενίου, με την 
«ανταλλαγή» του 1924 –στην πιο ακριβή ανταλλαγή–, προσφυ-
γόπουλο σαράντα ημερών στη Μητέρα Ελλάδα, παιδί του πό-
νου, για να αγκαλιάσει τους πονεμένους και να κάνει δικό του 
για εβδομήντα χρόνια και για πάντα τον πόνο τους. Γιατί και η 
δική του εμπειρία από την ασθένεια ήταν «η πιο δύσκολη περίο- 
δος της ασκητικής του ζωής». Γι’ αυτό και ήθελε να ζήσει λίγο 
ακόμα. Για την αγάπη! «Η αγάπη, η αγάπη. Μα αν δεν ήταν 
αυτή η αγάπη, ποιος ξέρει πού θα αλήτευα».

Ο ονομαστός Γέροντας Παύλος Σιναΐτης μάς το εξέφρασε συ-
γκινημένος: «Η ζωή του ήταν θαυμαστή. Ό,τι και αν πει κανένας 
γι’ αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο είναι λίγο. Είχε πολλή αγάπη 
και το ακατάκριτο. Δεν κατηγορούσε τους ανθρώπους. Δεν κα-
τέκρινε ποτέ του κανέναν. Είχε και πολλή ταπείνωση. Πάνω από 
όλα ήταν η αγάπη».


