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"Πράξεις Μετανοίας." 

Στην πρακτική των Αγίων Πατέρων, αναφέρονται επτά σω-
ματικές πράξεις στις οποίες στηρίζονται οι τρόποι και τα έργα της 
μετανοίας. 

Ως πρώτη πράξη στη μετάνοια οι Πατέρες τοποθετούν την 
ΗΣΥΧΙΑ. Είναι η απερίσπαστη διαγωγή. Η απομάκρυνση από τα 
αίτια, που δημιουργούν τις αφορμές της πτώσης και της ήττας, 
ειδικά σε όσους είναι ασθενείς χαρακτήρες, αλλά και από αυτόν 
τον «ὡς λέοντα περιπατοῡντα καί ζητοῡντα νά μάς καταπιή» 
(Πέτρ. ε 8). Με την ησυχία απέχει ο αγωνιστής του πνευματικού 
αγώνος από τη μάταιη και άσκοπη μέριμνα και του επιτρέπεται αν 
θέλει να στρέψει τη σκέψη και ασχολία του προς το Θεό, απ΄όπου 
φωτιζόμενος από τη θεία Χάρη ανακαλύπτει τον εαυτό του, που 
είναι απαραίτητο καθήκον. 

Δεύτερη πράξη μετανοίας θεωρείται η ΝΗΣΤΕΙΑ. Με αυτήν 
καταβάλλεται και δεσμεύεται ένας από τους γίγαντες της 
διαστροφής – η γαστριμαργία – ο ακαταγώνιστος σύμμαχος της 
φύσης και του διαβόλου. Με αυτήν αιχμαλωτίζει ο τελευταίος τα 



πλείστα των θυμάτων του. Το πόσο απαραίτητη είναι αυτή η 
πράξη το απέδειξε ο Κύριος μας, όταν ανέλαβε με την παρουσία 
του την ανάπλασή μας, μετά το θείο βάπτισμα στον Ιορδάνη. 
Ποιος τώρα μπορεί να αμφισβητήσει το βάθρο αυτό της μετανοίας, 
της ανάπλασης, της ανάστασης, της σωτηρίας; Εάν ο αναμάρτητος 
και απαθής νηστεύει – και μάλιστα παρατεταμένα – ποιος θα 
προφασιστεί αδυναμία ή άρνηση; Αφήνω και την άσκηση της 
δίψας που οι έμπειροι της εγκρατείας προβάλλουν ως άριστο 
άθλημα κατά των παράλογων ορέξεων. 

Την ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ως τρίτη πράξη μετανοίας, συνιστούν οι 
Πατέρες. Είναι το αποτελεσματικότερο μέσο φωτισμού του νου και 
γεννήτρια της προσευχής. Ο κόρος της υπνηλίας υποβιβάζει άμεσα 
τη διαύγεια του νου. Μειώνεται η διανοητική ικανότητα της 
λογικής φύσης να συγκρίνει, διακρίνει, επιλέξει και εφαρμόσει όσα 
η νόμιμη άσκηση απαιτεί. Η αγρυπνία, ως μέσο της φίλης των 
Πατέρων μας φιλοπονίας, πάντοτε προηγείτο στους ασκητικούς 
αγώνες. Και είναι γνωστή η υπερβολική άσκηση των Πατέρων 
στην αγρυπνία.  

Τέταρτη και πέμπτη πράξη μετανοίας τοποθετούν οι Άγιοι 
Πατέρες μας την ΠΡΟΣΕΥΧΗ και την ΨΑΛΜΩΔΙΑ. Πράγματι 
διαιρούσαν την εργασία της προσευχής σε δύο τρόπους, που 
επικρατούν στην τόσο σημαντική αυτή παναρετή. Στο όνομα της 
προσευχής χάραξαν την έννοια της εσωστρέφειας και ειδικά της 
«κατά μόνας» προς το Θεό συνομιλίας. Εκεί ο καθένας επιρρίπτει 
τον εαυτό του μπροστά στη θεία ευσπλαχνία και αγαθότητα και 
με επίμονη εξομολόγηση, δέηση, ικεσία, παράκληση ή και ευχαρι-
στία αναφέρει τον πόνο και τον πόθο του προς «τόν δυνάμενον 
σῴζειν» Χριστό, το Θεό μας.  

Έκτη πράξη θεωρούν οι Άγιοι Πατέρες την ΑΝΑΓΝΩΣΗ και 
μελέτη λόγων και παραγγελμάτων που μας κατευθύνουν στην εν 
Χριστώ πνευματική μας ζωή. Ο λόγος του Κυρίου μας «ὁ ἔχων τάς 
ἐντολάς μου» αυτό σημαίνει να μάθει και να κατανοήσει τις 
εντολές μου το θέλημά μου και μετά να γίνει τηρητής (τηρών 
αυτάς). Και αυτός «ἐστιν ό ἀγαπῶν με». Στο Μωσαϊκό νόμο 
απαιτητικότερα διέταζε ο Θεός τη μελέτη του θελήματός του και 



την ενασχόληση με αυτό για να μη παραλείπεται, ως καθήκον, η 
ακριβής τήρηση και εφαρμογή του. «Ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει 
ἡμέρας καί νυκτός» (Ψαλμ α” 2). Μία από τις σπουδαιότερες 
φροντίδες αυτού που θέλει να απαλλαγεί από τη λύσσα του 
«ὠρυομένου ὡς λέοντος» εναντίον μας, κατά τον Παύλο, είναι το 
να «μή ἀγνοώμεν τά νοήματα αὐτοῦ» (πρβλ Β” Πετρ. α” 21). 
Επειδή οι φίλοι και δούλοι του Θεού «οὐκ ἰδίῳ θελήματι ἀλλά 
Πνεύματι Ἁγίῳ φερόμενοι ἐλάλησαν καί ἔγραψαν» (πρβλ Β’ Πετρ. 
α’ 21), είναι πλέον καθήκον η μελέτη και έρευνα των λόγων και 
των συγγραφών τους προς πλήρη διαφώτιση και μάθηση του 
αόρατου πολέμου που ασίγαστα διεξάγουμε. 

Έβδομη πράξη μετανοίας θεωρούν οι Θείοι Πατέρες μας την 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΩΝ για κάθε λόγο και πράξη. Με 
αυτόν τον τρόπο επισφραγίζεται το ταπεινό φρόνημα. Απουσιάζει 
ή αυταρέσκεια και η απειρία. «Τοῖς ταπεινοῖς» δίνει ο Κύριος το 
φωτισμό και τη Χάρη του. Το τέλος όλης αυτής της προσπάθειας 
και ετοιμασίας είναι η υπομονή, ώστε «μήτε θαρρεῖν, μήτε ἀπογιγ-
νώσκειν» απ’ όσα συνήθως συμβαίνουν είτε χαροποιά είτε επί-
πονα.                                                 

  + Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός. 
-------------------------------------------- 

Πήγα σε κάποιο χωριό της πονεμένης μας Μακεδονίας, και 
ευλαβής γέροντας ιερέας, ετών 83, μου είπε με συγκίνηση ότι τα 
περασμένα Χριστούγεννα ήταν τα καλύτερα της μακράς εκκλη-
σιαστικής του ζωής, και πως τα ένιωσε περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά. Τον κάλεσαν και πήγε σε ένα ορεινό οικισμό ποιμένων 
για τη Θεία Λειτουργία. Τόσο αναγάλλιασε η ψυχή του που, χωρίς 
να του το ζητήσουν, ξαναπήγε στα Φώτα. Οι βοσκοί ούτε που 
θυμόνταν πόσα χρόνια είχαν να λειτουργηθούν Χριστούγεννα, γι' 
αυτό και τα παράτησαν όλα και πήγαν οικογενειακώς στην Εκκλη-
σία, αφήνοντας τα πρόβατα και τα γίδια τους στις στάνες. Ήταν 
ένα γραφικό όσο και συγκινητικό θέαμα πριν από το χάραμα και 
με παγωνιά να μαζεύονται οι τσοπάνηδες στο μικρό και φτωχικό 
ξωκλήσι. Οι περισσότεροι κοινώνησαν, πιάνοντας με τα ροζιασμέ-
να αλλά καθαρά χέρια τους το ιερό μαντήλι και παίρνοντας το Σώ-



μα και το Αίμα του Χριστού με δάκρυα στα μάτια. Άνθρωποι φτω-
χοί, ταπεινοί, αλλά αγνοί, έντιμοι, δουλευταράδες. Ζουν μια πολύ 
δύσκολη ζωή, αλλά βιώνουν τον καθαρό αέρα. Αυτή είναι η μία 
Ελλάδα, η πραγματική, αλλά καταφρονεμένη και αγνοημένη. 

Την ίδια ημέρα που μου τα είπε αυτά ο γέροντας ιερέας 
διάβαζα σε καθημερινή εφημερίδα για τα σκάνδαλα με τις τοκο-
γλυφίες, για τη σύλληψη για παθητική δωροδοκία εφοριακού, για 
άλλη σύλληψη ομάδας που προωθούσε ηλεκτρονικά την παιδική 
πορνογραφία, για τα φαινόμενα παρακμής και σήψης στον πολιτι-
κό κόσμο. Αυτή είναι η άλλη Ελλάδα, η επώνυμη, που βρίσκεται 
συνέχεια στην επικαιρότητα, αλλά, Ελλάδα της θολωμένης σκέ-
ψης. 

Επί τέλους! Θέλουμε να ζήσουμε σε καθαρό αέρα! Δεν χρει-
άζεται να πάρουμε τα βουνά για να τον βρούμε! Ο καθένας μας ας 
κάνει τον αγώνα του να ξεφύγει από τον βόθρο που μας έχουν βά-
λει να ζούμε και να αναπνεύσει τον καθαρό αέρα της εντιμότητας, 
της Πίστεως και της ελπίδας. Οι Άγιοι Πατέρες μας, μας έχουν δεί-
ξει τον δρόμο. Εμείς επιμένουμε εγωιστικά να κρατάμε τα μάτια 
και τις καρδιές μας κλειστά! Έως πότε;                                        

 + ι.Π. 
 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος. 
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