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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίµακος, διὰ χειρὸς Φ. Κόντογλου



Πρόλογος παρούσης ἐκδόσεως
Πέρασαν 6 χρόνια ἀπό τῆς ἁρπαγῆς τοῦ ἁγιωτά-

του π. Μάρκου στά «Οὐράνια Σκηνώματα» καί
ὅσοι τόν συναναστραφήκαμε ἔχουμε τήν αἴσθηση
ὅτι βρίσκεται ἀνάμεσά μας, ὅτι ἐνεργεῖ, καθοδηγεῖ
καί, κατά ἕνα ἀνεξήγητο τρόπο μᾶς παρηγορεῖ καί
μᾶς ἐνθαρρύνει. Εἶχε πάντοτε, καί σήμερα ἔχει
πλουσιότερο αὐτό τό χάρισμα, νά ἐμπνέη σιγουριά,
ἀκόμη καί στίς πιό ἀντίξοες συνθῆκες, δυνάμει  τῆς
Θείας Χάριτος , τήν Ὁποία πολυτρόπως ἐξέχεε σὲ
ὅλους ἐμᾶς ὡς ἐνέργεια καί ἐπακολούθημα τῆς ἐπί
γῆς βιοτῆς του.

Ἀνεβίωσε καί μᾶς ἀναπαρέστησε ἐναργῶς ὅλες
τίς μορφές τῆς ποιμαντικῆς διακονίας, ἀνακεφα-
λαιώνοντας ἐν τῷ Προσώπῳ του συγχρόνους καί
παλαιούς Πατέρες μας. Μᾶς φανέρωσε τό ἀθόρυβο,
ἀνεπιτήδευτο καί χαροποιό τῆς Ἀσκήσεως, τήν
ὑψοποιό καί μεγαλύνουσα Ταπείνωση, τήν συγχώ-
ρηση καί εὐσπλαγχνία, τό Λειτουργικό καί Λατρευ-
τικό ἦθος καί τήν ἀτρεψία τῶν Δογμάτων τῆς Πί-
στεώς μας. Συνεδύασε στήν πνευματική καί ποι-
μαντική του ἐργασία μέ μοναδικό τρόπο τόν
ἁπλοῦν ἅγιον Νικόλαον Πλανᾶν καί «τόν  τῆς Πί-
στεως Μονομάχον» ἅγιον Μᾶρκον τόν Εὐγενικόν,
γενόμενος, συνάμα, καί «ἡ μέριμνα πασῶν τῶν
Ἐκκλησιῶν», ἀνταποκρινόμενος στὶς πνευματικές
ἀνάγκες τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας  μέσῳ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Εἶναι, ὅμως, πράγματι ἀλήθεια, καί τό  ὅτι  δέν
ἀξιοποιήσαμε –καί πρῶτος ἐγώ– τόν πολυποίκιλο
παραδεισένιο πλοῦτο του, τόν ὁποῖο ὡς πραγματι-



κά ἐλεήμων καί φιλάδελφος δέν κράτησε γιά τόν
ἑαυτόν του, ἀλλά θέλησε νά τόν μοιρασθῆ μέ ἐμᾶς
τούς πνευματικά πένητες καί ταλαιπώρους. Μᾶς
ἀναζητοῦσε συνεχῶς, δέν περίμενε νά τόν ἀναζητή-
σουμε. Μεριμνοῦσε ἀδιάκοπα γιά τήν πνευματική
μας προκοπή καί σωτηρία. Ὅμως, ζυγισθήκαμε, με-
τρηθήκαμε ἀπό τό πνευματικό του ἀνάστημα καί
βρεθήκαμε ἐλλειπεῖς.

Ὡστόσο, δέν μᾶς ἐγκατέλειψε ἡ ἐλπίδα.  Θαρ-
ροῦμε στήν πολλή του ἀγάπη καί φιλαδελφία καί
συνεχίζουμε τήν πορεία μας, προσπαθοῦντες νά
ἀναπολήσουμε τά ὅσα ζήσαμε κοντά του. Τόν πα-
ρακαλοῦμε νά ἱκετεύση τόν Κύριον καί Θεόν μας
νά μᾶς «διανοίξη τόν νοῦν τοῦ συνιέναι» τὴν Θεία
πραγματικότητα  καί νά μᾶς ὑπομνήση ὅλα ἐκεῖνα
πού μᾶς παρέδωσε «ἐν ἔργῳ καί λόγῳ» ὁ π.
Μᾶρκος. 

Τό κείμενο τοῦ παρόντος ἐπετειακοῦ τεύχους εἰς
μνημόσυνον τοῦ Ὁσίου Πατρός μας προέρχεται
ἀπό ὁμιλία μου, πού ἔγινε στίς 30-3-2015 στήν
Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ἐπὶ τῇ
συμπληρώσει πέντε ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμησίν του.
Ἦταν ἀπό στήθους ὁμιλία, μέ ὅλες τίς ἀδυναμίες
τοῦ προφορικοῦ λόγου ἀλλά καί μέ τίς ἰδιομορφίες
τοῦ λόγου αὐτοῦ, πού ἐκφέρεται σέ σχέση καί ἐπα-
φή μέ συγκεκριμένο ἀκροατήριο. Προσπαθήσαμε
νά κάνουμε κάποιες ἐπεμβάσεις στό κείμενο, ὡστό-
σο ἡ ἀρχική του προέλευση καὶ δομή διατηρεῖ καί
τίς ἀδυναμίες, καί γι’ αὐτό ζητῶ τήν συγχώρηση
τῶν ἀναγνωστῶν. 

Οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές τοῦ ἀοιδίμου Πατρός
Μάρκου νά μᾶς «καταδιώκουν πάσας τάς ἡμέρας
τῆς ζωῆς μας»!

27 Μαρτίου 2016
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Ὁ ἁγιώτατος π. Μᾶρκος Μανώλης:
Σχολή  Ὀρθοδοξίας

Πολλοὶ ἀπό ἐμᾶς θὰ θέλαμε νὰ δοῦμε ἀπόψε τὸν π.
Μᾶρκο καὶ ὄχι νὰ ἀκούσουμε λόγια. ∆ὲν θέλουμε νὰ
ἀκούσουμε λόγια,  τὰ ὁποῖα δὲν βγαίνουν ἀπὸ ψυχὴ
ἁγία. Ὅμως πιστεύουμε ὅτι ὁ π. Μᾶρκος εἶναι παρών,
γιατὶ ὁ ἴδιος ἁγίασε καὶ αὐτὴ τὴν αἴθουσα καὶ αὐτὸ τὸ
κτήριο καὶ ὅλη τὴν προσπάθεια ποὺ συνδέεται μὲ αὐτὸ
τὸ χῶρο. 

∆ὲν σᾶς κρύβω ὅτι καὶ ἐγὼ πολὺ σπάνια πλέον ἔρχομαι
σ᾽ αὐτὸ τὸ  χῶρο, γιατὶ ὑποφέρω ἀρκετά, ὅταν ἔρχομαι.
Ὄχι γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ  εἶναι τώρα δὲν εἶναι ἄνθρω-
ποι ποὺ  συνεχίζουν τὸ ἔργο του, ἀλλὰ γιατὶ  τὸ κάθε τι
μοῦ θυμίζει ἐκεῖνον καὶ ἡ  σωματική του ἀπουσία εἶναι
γιὰ μένα πολὺ μεγάλη ἀπώλεια.  

Ὡστόσο παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἔχουμε, παρ’ ὅτι  σω-
ματικὰ δὲν τὸν βλέπουμε ἀνάμεσά  μας, νομίζω ὅτι
ἀφοῦ εἴμαστε  χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι καὶ μάλιστα  μαθη-
ταὶ τοῦ πατρὸς Μάρκου, πρέπει νὰ πιστεύουμε περισσό-
τερο στὴν δύναμη  τοῦ Θεοῦ παρὰ στὴν δική μας μικρό-
τητα καὶ ἀσημαντότητα καὶ  γι᾽αὐτὸ θὰ τολμήσω νὰ πῶ
ἀπόψε κάποια λόγια, ὄχι, ὅμως, δικά μου, γιατὶ, ὅπως
ξέρετε, καὶ σεῖς καὶ ἐγὼ καὶ πολλοὶ  ἄλλοι, δυσκολευό-
μαστε πολὺ νὰ συνειδητοποιήσουμε ἀκόμη καὶ τὶς ἁμαρ-
τίες μας, πόσο μᾶλλον ἀδυνατοῦμε νά διακρίνουμε τά
γνωρίσματα τῶν ἁγίων. ∆ὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε τὶς
ἁμαρτίες μας, παρ’ ὅτι  εἶναι  ἔργα δικά μας, γιατί ἔχουμε
τόσο πολὺ σκληρυνθῆ, ὥστε χρειαζόμαστε βιβλία καθο-
δηγητικά, γιὰ νὰ μᾶς ὑποδείξουν τὸ ποῦ  σφάλαμε, τὸ
ποιὲς ἀσθένειες ἔχει ἡ  ψυχή μας, πολὺ δέ περισσότερο
χρειαζόμαστε  τά βιβλία τῶν ἁγίων προκειμένου νὰ



ἐντοπίσουμε, νὰ  γνωρίσουμε, τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν
ἁγίων. 

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, λοιπόν, νὰ  χρησιμοποιήσω καὶ
ἐγὼ τὸ βιβλιαράκι  μου, ὅπως καὶ σεῖς χρησιμοποιεῖτε
βιβλιαράκια κατὰ τὴν ἐξομολόγηση,  καὶ νὰ  προσπαθή-
σω μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου ποὺ ἑορτάζει σήμερα (ὄχι
ἀπὸ  σύμπτωση ἀλλὰ κατὰ θεία εὐλογία), ττοοῦῦ  ὉὉσσίίοουυ
ΠΠααττρρὸὸςς  ἡἡμμῶῶνν  ἸἸωωάάννννοουυ  ττοοῦῦ    σσυυγγγγρρααφφέέωωςς  ττῆῆςς  ««ΚΚλλίίμμαα--
κκοοςς»»,,  μὲ τὴν βοήθειά του καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ  «Κλί-
μακα» ποὺ μᾶς παρέδωσε, νὰ προσπαθήσουμε νὰ προσ -
εγγίσουμε λίγο  τὸν «κρυπτὸν τῆς καρδίας ἄνθρωπον»,
π. Μᾶρκον. 

Εἶναι περιττὸν νὰ πῶ ὅτι πρέπει νὰ γραφοῦν ὁλόκλη-
ρα βιβλία, γιὰ νὰ περιγράψουμε τὰ ἀπερίγραπτα  χαρα-
κτηριστικὰ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ἀνθρώπου. Ἀπόψε, ὅμως,
θὰ  ἀναφέρουμε μόνο τὸν Πίνακα τῶν Περιεχομένων
καὶ ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς  μπορεῖ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Πίνακα νὰ
γράψη καὶ τὸ δικό του βιβλίο, μὲ βάση  τὶς δικές του
ἐμπειρίες, τὴ δική του σχέση ποὺ εἶχε μὲ τὸν π. Μᾶρκο.
Γιατὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἔχουν  καί αὐτὸ τὸ χαρακτη-
ριστικό, νὰ γίνωνται οἰκεῖοι στὸν καθένα μὲ τέτοιο τρό-
πο,  ὥστε ὁ καθένας νὰ ἔχη τὴν ἐντύπωση ὅτι μόνο μὲ
αὐτὸν σχετίζεται. Εἶναι  τὸ ἴδιο ποὺ αἰσθανόμεθα ὅλοι,
ὅταν ἀπευθυνώμεθα στὸν Θεό. Νομίζουμε, καὶ  ἔτσι πρέ-
πει νὰ εἶναι ἡ σχέση μας, ὅτι ἐμεῖς καὶ ὁ Θεὸς μόνο ὑπάρ-
χουμε  στὸν κόσμο, κατὰ τὸ ἁγιοπατερικὸ ««ἐἐὰὰνν  μμὴὴ  εεἴἴππῃῃ
ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἐἐνν  ττῇῇ  κκααρρδδίίᾳᾳ    ααὐὐττοοῦῦ  ὅὅττιι  ἐἐγγὼὼ  μμόόννοοςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ΘΘεεὸὸςς
ἐἐσσμμὲὲνν  ἐἐνν  ττῷῷ  κκόόσσμμῳῳ  οοὐὐχχ  ἔἔξξεειι    ἀἀννάάππααυυσσιινν»»..  

Ὁ π. Μᾶρκος δὲν ρώτησε ποτέ, « τὶ λέγουν  οἱ ἄν θρω-
ποι γιὰ μένα; Ποιὸς νομίζουν  ὅτι εἶμαι;». Ὡστόσο οἱ
ἄνθρωποι  ἔλεγαν καὶ λένε πολλὰ γιὰ τὸν π.  Μᾶρκο,
ἀλλὰ πολὺ λίγα ἀπ᾽ αὐτὰ  εἶναι ὁ π. Μᾶρκος, γιατί, ὅπως
εἶπα  καὶ πρίν, ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ περιγράψου-
με,  νὰ καταγράψουμε τὰ ἅγια  χαρακτηριστικά του, ἡ
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εἰκόνα χάνεται καὶ οἱ λέξεις καὶ τὰ λόγια δὲν μποροῦν
νὰ βροῦν τὸν εἱρμό, γιὰ  νὰ κατακρατήσουν τήν μορφή
του, ὅπως μᾶς τήν ἄφησε τὸ πέρασμά του ἀπό κοντά μας.

7

Ἡ Κλίµακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.
Ἱερὰ Μονὴ  Παντοκράτορος, Ἅγιον  Ὄρος, 16ος αἰ.



Ὁ π. Μᾶρκος, Κλῖμαξ  Ἀρετῶν
Ὁ π. Μᾶρκος, μποροῦμε νὰ ποῦμε, εἶναι  μία Κλῖμαξ

ἀρετῶν. Καὶ εἶναι Κλῖμαξ ἀρετῶν, γιατὶ δὲν ἀνέβηκε
ἁπλῶς  τὴν κλίμακα, ἀλλὰ βοήθησε καὶ βοηθεῖ  καὶ ὅποι-
ον θέλει νὰ ἀνεβῆ αὐτὴ τὴν κλίμακα. Εἶναι ὁδηγὸς
τυφλῶν ἀλλὰ καὶ ὁδηγὸς βλεπόντων!

Εἶναι πάρα πολὺ μεγάλο κρῖμα καὶ  οἰκτείρω τὸν ἑαυτό
μου, διότι, παρά τό ὅτι τὸν συναναστράφηκα πέραν τῶν
τεσσαράκοντα ἐτῶν, δὲν κατόρθωσα νὰ  ἀντιγράψω τί-
ποτε ἀπὸ αὐτόν, παρὰ μόνον νὰ τὸν ἀγαπήσω μὲ ἕνα τρό-
πο ποὺ πιστεύω ὅτι μοῦ δίνει τὴν ἐλπίδα νὰ προσδοκῶ
μιά πιὸ οὐσιαστικὴ  σχέση μαζὶ του κάποια μέρα. 

Ὁ π. Μᾶρκος –γιὰ νὰ χειραγωγηθοῦμε  μὲ τὴν «Κλίμα-
κα» τοῦ Ὁσίου πατρὸς  ἡμῶν Ἰωάννου– ὑὑππῆῆρρξξεε  ππρρῶῶτταα
ἀἀππ᾽̓  ὅὅλλαα    μμοοννααχχὸὸςς  ττέέλλεειιοοςς, ὄχι ἁπλῶς ὅπως  θεωρεῖ τὸν
πραγματικό μοναχὸ ὁ εὐσεβὴς λαός,  ἀλλὰ ὅπως τὸν πε-
ριγράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, καὶ αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα
καὶ προϋπόθεση τῆς πραγματικῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου,
ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται καί  χωρὶς νὰ εἶναι  ἀπαραίτητο
νὰ ἀπομακρυνθῆ κανεὶς ἀπὸ τὸν κόσμο. 

Γνωρίζουμε πολλοὺς ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ  τὴν τύρβη τοῦ
κόσμου, ἀλλὰ δὲν κατόρθωσαν τὴν ἀποταγὴ αὐ τή, ὅπως
τὴν θέλει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης λέει ὅτι ὁ
τέλειος  μοναχὸς ἔχει τὴν τάξη καὶ τὴν  κατάσταση τῶν
ἀσωμάτων: ««ὉὉ  μμόόννωωνν  ττῶῶνν    ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ἐἐννττααλλμμάάττωωνν  ἐἐχχόό--
μμεεννοοςς……,,  ἡἡγγννιισσμμέέννοονν  σσῶῶμμαα    κκεεκκααθθααρρμμέέννοονν  σσττόόμμαα  κκααὶὶ  ππεε--
φφωωττιισσμμέέννοονν    ννοοῦῦνν»»..  

Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση ὅτι ὁ π. Μᾶρκος πρόσεχε
καὶ τηροῦσε μὲ  εὐλάβεια μόνον τὶς ἐντολές τοῦ Θεοῦ;
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση ὅτι τὸ στόμα τοῦ π.  Μάρκου
εἶχε ἐξαγνισθῆ, ἀφοῦ ποτὲ δὲν βγῆκε δόλος ἀπὸ τὸ στόμα
του, ἀλλὰ μόνον καλὰ καὶ ἐπαινετικά λόγια, ἀκόμη καὶ γιὰ
κείνους ποὺ τὸν πολέμησαν καὶ  δὲν ἦσαν λίγοι. Μπορῶ μὲ
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ἀπόλυτη βεβαιότητα νὰ πῶ ὅτι ἐν τῇ ζωῇ του ἦσαν περισ-
σότεροι  ἐκεῖνοι, ποὺ τὸν πολέμησαν καὶ τὸν κατεφρόνη-
σαν ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ τὸν ἐπήνεσαν δημοσίως, ἐπειδή
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εἶδαν στὸ πρόσωπό του  τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. 
Γιά τόν  πεφωτισμένο νοῦ του, νομίζω ὅτι ὅλοι, ὅσοι

τόν πλησιάσαμε, ἔχουμε λάβει πεῖρα, γιατί οἱ  κατευθύν-
σεις, πού ἔδωσε στόν καθένα μας, κυρίως μέ τό ἠχηρό ἐν
τῇ σιωπῇ παράδειγμά του, ἀλλά καί μέ τά λόγια καί τίς
διδαχές του, οἱ ὁποῖες φρόντισε ὅσο ζοῦσε νά μή δημοσι-
εύωνται μέ τό ὄνομά του, κάτι πού εἶναι καί αὐτό  ἄλλο
ἕνα χαρακτηριστικό τοῦ ἁγίου  ἀνθρώπου, δηλαδή κατά
τόν ἅγιο Σιναΐτη, ἡ λόγῳ ταπεινώσεως, ««ἀἀδδηημμοοσσίίεευυττοοςς
σσύύννεεσσιιςς»»!!11 Τώρα  πού μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγά-
πη πνευματικῶν του παιδιῶν  ἀπομαγνητοφωνοῦνται
τά λόγια του καί δημοσιεύονται, βλέπουμε πόσο  θεοφώ-
τιστος ἦταν ὁ νοῦς του καί μέ  πόση ἀκρίβεια καθοδη-
γοῦσε τό  ἐκκλησίασμά του, τό ὁποῖο δέν τό βρῆκε ἕτοι-
μο, ἀλλά τό δημιούργησε  ἐξ ἀρχῆς, ἀφοῦ τό σχεδὸν
ἐγκαταλελειμμένο καί χορταριασμένο παρεκκλήσιο, πού
παρέλαβε εὐθύς μετά τήν χειροτονία του, ἦταν γιά ἀρκε-
τές δεκαετίες μὲ ἐλάχιστο ἐκκλησίασμα. ∆εῖγμα καί αὐτό
μεγάλου  ἁγίου, διότι οἱ περισσότεροι ἀπό  ἐμᾶς τούς
κληρικούς βρίσκουμε ἕτοιμο τό ἐκκλησίασμα καί πολλές
φορές μέ τήν στάση μας, μέ τήν ζωή μας, μέ τίς ἀδιακρι-
σίες μας, ὅλο καί λιγοστεύουμε τό ἐκκλησίασμα αὐτό.
Ἐκεῖνος βρῆκε μία χέρσα  καί  ἀραχνιασμένη ἐκκλησία
καί τήν ἔκαμε κέντρο πνευματικό, φάρο πνευματικό!

Μέριμνά του συνεχής καὶ ἀδιάκοπη ἦταν νὰ μὴ λυπῆ
τὸν Κύριο. Προσπαθοῦσε μὲ κάθε τρόπο, ὄχι  μόνον ὁ
ἴδιος νὰ μὴ λυπῆ, ἀλλὰ νὰ προλαμβάνη καὶ τὰ πνευματι-
κά του  παιδιὰ νὰ μὴ λυποῦν τὸν Θεό. Πάντοτε παρου-
σίαζε τὴν ἁμαρτία ὡς  ἀσθένεια τῆς ψυχῆς καὶ ὡς λύπη
τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔλλειψη ἀγάπης πρὸς τὸν  Θεὸν, ἀκολου-
θώντας σὲ αὐτό τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη, ὁ ὁποῖος
μᾶς λέγει ὅτι: «πολλὲς φορὲς ἐσεῖς οἱ ἄνθρωποι προσπα-
θεῖτε νὰ  συμφιλιωθῆτε μὲ τὰ ἀγαπητά σας πρόσωπα καὶ
κάνετε πολλὲς θυσίες,  προσπαθεῖτε, τοὺς προσφέρετε
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καὶ δῶρα, ταπεινώνεστε, ὥστε νὰ  ἐπιστρέψετε στὴν προ-
τέρα σχέση, δὲν ἔχετε, ὅμως, τὴν ἴδια προθυμία, γιὰ  νὰ
ἐπιστρέψετε στὴν καλή σχέση σας μὲ τὸν Χριστὸ», καὶ
αὐτὸ εἶναι ποὺ  δημιουργεῖ ἕνα ἀγεφύρωτο χάσμα  με-
ταξὺ ἡμῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦ  Θεοῦ. 

Τό  ὑπόβαθρο τῆς «ξενιτείας» τοῦ π. Μάρκου
Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ποὺ βλέπουμε στὸν  π. Μᾶρκο, ποὺ

εἶναι καὶ συνέχεια τοῦ πρώτου, εἶναι ἡ ξενιτεία. Θὰ μοῦ
ἐπιτρέψετε νὰ δοῦμε πῶς παρουσιάζει  ὁ ἅγιος Ἰωάννης
τὴν ξενιτεία, γιὰ νὰ διαπιστώσουμε  ὄὄχχιι  ἁἁππλλῶῶςς  ττὴὴνν
ὁὁμμοοιιόόττηητταα  ἀἀλλλλὰὰ  ττὴὴνν  ττααυυττόόττηητταα τοῦ ἤθους τοῦ π. Μάρ-
κου μὲ αὐτήν τὴν περιγραφή: ««ἀἀ  ππααρρ  ρρηησσίίαασσττοονν  ἦἦθθοοςς,,
ἄἄγγννωωσσττοοςς  σσοοφφίίαα,,  ἀἀδδηημμοοσσίίεευυττοοςς  σσύύννεεσσιιςς,,  ἀἀππόόκκρρυυφφοοςς
ββίίοοςς,,  ἀἀθθεεώώρρηηττοοςς  σσκκοοππόόςς,,  ἀἀφφααννήήςς  λλοογγιισσμμόόςς,,  εεὐὐττεελλεείίααςς
ὄὄρρεεξξιιςς,,  σσττεεννοοχχωωρρίίααςς  ἐἐππιιθθυυμμίίαα,,  ππόόθθοουυ  ΘΘεείίοουυ  ὑὑππόόθθεεσσιιςς,,
ἔἔρρωωττοοςς  ππλλῆῆθθοοςς,,  κκεεννοοδδοοξξίίααςς  ἄἄρρννηησσιιςς,,  σσιιωωππῆῆςς  ββυυθθόόςς»»!!22

««ἈἈππααρρρρηησσίίαασσττοονν  ἦἦθθοοςς»».. Τὸ ἦθος του  χωρὶς θράσος,
χωρὶς γνωμικὸ θέλημα, διότι παρρησία οἱ ἅγιοι Πατέρες
ἀποκαλοῦν τὸ θράσος. Ἀπαρρησίαστο  ἦθος εἶναι τὸ σε-
μνό ἦθος, τὸ  ταπεινό, αὐτό ποὺ δὲν ἐπιδιώκει νὰ προ-
βληθῆ ἀλλά, ταυτοχρόνως, Χάριτι Θεοῦ, γίνεται  πολύ
αἰσθητή ἡ παρουσία του.

««ἌἌγγννωωσσττοοςς  σσοοφφίίαα»».. Καὶ ἡ σοφία ποὺ εἶχε ὁ π. Μᾶρκος
εἶναι ἄγνωστη  σὲ μᾶς, ἀλλὰ ἄγνωστη σὲ μᾶς εἶναι καὶ
αὐτὴ ἡ κατὰ κόσμον γνώση του. Περισσότερο, ὅμως,
ἄγνωστη μᾶς εἶναι ἡ σοφία ποὺ διδάχθηκε ἀπ᾽ εὐθείας
ἀπὸ  τὸν Θεὸ καὶ αὐτὴ παρέμεινε σὲ ἐμᾶς ἄγνωστη καὶ
κρυφή· δὲν μᾶς τὴν  φανέρωνε, ἀλλὰ ἄφηνε νὰ φανῆ
κατὰ τὶς κατ᾽ ἰδίαν ἐπικοινωνίες του μὲ  πρόσωπα ποὺ
ἔπρεπε νὰ ἐνισχύση. Μέχρι σήμερα ὑπάρχουν πολλοὶ,
μᾶλλον σχεδόν ὅλοι, οἱ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν ὅτι ὁ π.
Μᾶρκος εἶναι ὁ  μεγαλύτερος Θεολόγος τοῦ αἰῶνος μας,

11

2 Κλῖμαξ, Λόγος Γ΄ , α΄



λόγῳ τῆς εὐρύτητος τῆς Θεολογικῆς του γνώσεως ἀλλά
καὶ τῆς εὐρύτητος τῆς θεολογικῆς του διανοίας νὰ ἀντι-
λαμβάνεται, νὰ ἐφαρμόζη καὶ νὰ ἀγκαλιάζη σύγχρονες

π ρ α κ τ ι -
κές, με-
τ α σ τ ο ι -
χ ιώνον-
τάς τις,
ὅμως, μὲ
τ έ τ ο ι ο
τ ρ ό π ο ,
ὥστε νὰ
συσχετί-
ζ ω ν τ α ι
ἀ π ο λ ύ -
τως μὲ
τὴν ἀκρί-
βεια τῆς
ἁ γ ι ο π α -
τ ε ρ ι κ ῆ ς
Θ ε ο λ ο -
γίας καὶ

πράξεως! Αὐτό ποτὲ δὲν τὸ εἶπε, ποτὲ δὲν  τὸ παραδέχθη-
κε, ποτὲ δὲν τὸ συζήτησε καὶ ὁσάκις προσπαθοῦσα, ἔτι
ζῶντος  αὐτοῦ, νὰ κάνω λόγο γι’ αὐτό, δέχθηκα τὴν δη-
μόσια ἐπίπληξή του, ὅπως οἱ  ἅγιοι Πατέρες ἐθύμωναν,
ὅταν κάποιος προσ παθοῦσε νὰ τοὺς ἐπαινέση,  παρ’ ὅτι
αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἔλεγαν δὲν  ἦταν ἔπαινος, ἀλλὰ ἡ ἀλή-
θεια,  ἦταν ἡ πραγματικότητα καὶ τίποτε πλέον αὐτῆς.
Ὅμως, δὲν τὸ ἐδέχετο καθόλου καί,  κατόπιν, λόγῳ τῆς
εὐαισθησίας τῆς ψυχῆς του, κατ’ ἰδίαν, μοῦ  ζητοῦσε συγ-
γνώμη γι’ αὐτή του τὴν ἀντίδραση, ὡστόσο δὲν ἤθελε νὰ
ἀκούση γι’ αὐτό, ὅταν αὐτὸ ἐλέγετο.

Ὁ π. Μᾶρκος εἶναι ὁ μεγαλύτερος Θεολόγος τοῦ τρέχον-
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τος αἰῶνος  μας μὲ τὴν κυριολεκτικὴ σημασία τοῦ προσ-
διορισμοῦ Θεολόγος καὶ ὄχι μόνο μὲ  τὴν ἀκαδημαϊκὴ
ἀξιολόγηση, παρ’ ὅτι καὶ μὲ τὸ μέτρο αὐτό ἦταν «ὑπέρβα-
ρος»! Γιὰ τὴν θεολογικὴ γνώση τοῦ π. Μάρκου πρέπει  κά-
ποτε νὰ γίνη ἰδιαίτερος λόγος. Πρὸς τὸ παρόν ἀρκούμεθα
στὸν  χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγ. Πορφυρίου, ὁ  ὁποῖος εἶχε πεῖ
ὅτι ἄνθρωποι σὰν  τὸν π. Μᾶρκο ἐμφανίζονται κάθε 400
χρόνια!

««ἈἈδδηημμοοσσίίεευυττοοςς  σσύύννεεσσιιςς»» ἦτο ὁ π. Μᾶρκος καὶ γιὰ ἕνα
ἄλλον λόγο: Συνεχῶς  ρωτοῦσε σὰν νὰ μὴ ξέρη, σὰν νὰ μὴ
ἔχη κρίση, σὰν νὰ μὴ μπορῆ νὰ  βγάλη συμπέρασμα, σὰν
νὰ μὴ μπορῆ νὰ ἀποφασίση, ρωτοῦσε ὅλους καὶ  τελικὰ
κάποιοι πίστεψαν ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ μὴ ξέρη, μπορεῖ καὶ
νὰ μὴ  ἔχη κρίση, μπορεῖ καὶ νὰ μὴ μπορῆ νὰ ἀποφασίζη·
τόσο κρυφὰ  ἐργάζονται λίγοι ἅγιοι καὶ λένε οἱ  ἅγιοι Πα-
τέρες καὶ ἰδίως ὁ Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, ὅτι οἱ
ἄνθρωποι  τοῦ Θεοῦ κρύβονται ἀκόμη καὶ ἀπὸ  τὸν διάβο-
λο ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς  ἀνθρώπους καὶ οὔτε μπροστὰ στὸν
διάβολο δὲν φανερώνουν τὴν ἄσκησή  τους, τὴν ἀρετή
τους, τὸν ἀγῶνα τους,  τὴν πνευματική τους ἐργασία.

««ἈἈππόόκκρρυυφφοοςς  ββίίοοςς»».. Ποιὸς ἤ πόσοι γνωρίζουν τὴν ζωή
τοῦ π. Μάρκου; Τὴν κεκρυμμένη ζωή του; Πιστεύω ὅτι καὶ
οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἦσαν πολὺ κοντά του καὶ ἔμεναν μαζί
του, ἔχουν πολλὰ νὰ  μάθουν ἀκόμη ἀπὸ τὸν «κρυπτόν
τῆς καρδίας», π. Μᾶρκον. 

««ἈἈθθεεώώρρηηττοοςς  σσκκοοππόόςς,,  ἀἀφφααννὴὴςς  λλοογγιισσμμόόςς,,    εεὐὐττεελλεείίααςς  ὄὄρρεε--
ξξιιςς»».. Ἀκόμη καὶ οἱ  παραμικροὶ λογισμοί του, οἱ λογισμοὶ
ποὺ ἔκανε γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ  καθενός μας, οἱ θυσίες
ποὺ ἔκανε, ἡ  ἄσκηση ποὺ ἐπέβαλε στὸν ἑαυτό του κρυφὰ,
γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς μὲ τὴν  ἀμέλειά μας νὰ δεχθοῦμε
τὴν Χάρη τοῦ  Θεοῦ, ὅλα αὐτὰ ἔμειναν κρυφά, παρέμειναν
ἀπόκρυφα.

Εἶχε τέτοια ὄρεξη νὰ ἀκούη λόγια  ταπεινωτικὰ γιὰ
ἐκεῖνον, ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε ὄρεξη νὰ ἀκοῦμε τοὺς ἐπαί-
νους. Ὅταν  ἄκουγε ὅτι κάποιοι τὸν ὑποτιμοῦν,  ὅτι κάποι-
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οι λένε λόγια ἐναντίον του,  χαμογελοῦσε σὰν νὰ ἄκουγε τὸ
πιὸ  εὐχάριστο γεγονός! Ὄχι μόνον δὲν  ὀργιζόταν, ὄχι μό-
νον προσευχόταν γι’ αὐτούς, ἀλλὰ τοὺς ἀγαποῦσε, ἤθελε νὰ
τοὺς τιμήση, ἤθελε νὰ τοὺς  προβάλη, ἤθελε νὰ τοὺς ἀνα-
δεικνύη. Καί  αὐτό εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ  πολὺ νωρίς, ἀπό τήν
νεότητά του, ὄχι μόνον πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, γιατί ὁ
π. Μᾶρκος ἦταν  παιδιόθεν ἅγιος.

««ΠΠόόθθοουυ  θθεείίοουυ  ὑὑππόόθθεεσσιιςς,,  ἔἔρρωωττοοςς  ππλλήήθθοουυςς,,κκεεννοοδδοοξξίίααςς
ἄἄρρννηησσιιςς,,  σσιιωωππῆῆςς  ββυυθθόόςς»»:: Νομίζω ὅτι αὐτὰ εἶναι χαρακτη-
ριστικά, τὰ ὁποῖα ἐὰν τὰ ἀναλύσω δὲν θὰ μᾶς  φθάσουν
ὧρες, ἀφοῦ, ἐνῶ προεῖπα πὼς ὅσα ἀπαριθμήσω θά εἶναι
μόνον ἕνας Πίνακας Περιεχομένων, ὁ Πίνακας αὐτὸς
ἀπάρτισε ἤδη  ἕνα  μικρὸ βιβλίο.  Ἐὰν ἐπεξεργασθοῦμε τὸ
κάθε τί, θὰ σᾶς κουράσω πολὺ καὶ δὲν  τὸ θέλω. Θέλω
ὅμως νὰ πάρουμε μιὰ  ἀμυδρὰ εἰ κόνα καὶ γεύση τοῦ ποιὸς
ἦταν ὁ π. Μᾶρκος. 

Ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ ταπείνωση τοῦ π. Μάρκου (ὅπως τὴν πε-
ριγράφει ὁ  ἅγιος Ἰωάννης), ἦταν  ««ἄἄββυυσσσσοοςς  ττααππεειιννοοφφρροο--
σσύύννηηςς,,  ἀἀππάάθθεειιαα,,  ἀἀννααιισσθθηησσίίαα    κκααὶὶ  ἀἀπποοννίίαα  ἐἐνν  λλοοιιδδοορρίίααιιςς  κκααὶὶ
ὕὕββρρεεσσιι»».. ∆ὲν ἦταν, δηλαδή, μιὰ  ἁπλὴ ταπείνωση, γιατί
στὶς μέρες μας καὶ οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους. Θὰ
ἔπρεπε  ἡ λέξη ταπείνωση νὰ σημαίνη γιὰ μᾶς αὐτὸ ποὺ
εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλὰ  ἐπειδὴ ἀποδίδουμε τὶς  ἴδιες λέξεις-
ἀρετές καὶ σὲ ἀρχαρίους τῆς  πνευματικῆς ζωῆς, γι’ αὐτὸ
ἀναγκάζονται ἀκόμη καὶ οἱ ἅγιοι νὰ  χρησιμοποιήσουν καὶ
προσδιορισμοὺς  τῶν λέξεων, ὥστε νὰ ἔχουμε ἀκριβέστερη
εἰκόνα αὐτῆς τῆς ἀρετῆς καὶ γι’ αὐτὸ γράφει ὁ ἅγιος
««ἄἄββυυσσσσοοςς  ττααππεειιννοοφφρροοσσύύννηηςς,,  ἀἀππάάθθεειιαα,,    ἀἀννααιισσθθηησσίίαα»»..

Ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε ἀναισθησία γιὰ κάθε καλό, ἀναι-
σθησία  γιὰ τὸ ἂν ὑποφέρη ὁ διπλανός μας, ἀναισθησία γιὰ
τὸ πῶς αἰσθάνεται  ἀπὸ τὸ πρωΐ ποὺ θὰ σηκωθῆ ὁ ἄνδρας
μας ἢ ἡ γυναῖκα μας, οἱ  κοντινοί μας ἄνθρωποι,  ὁ π.
Μᾶρκος  εἶχε αὐτὴ τὴν ἀναισθησία γιὰ τὶς  κατηγορίες ποὺ
τοῦ ἀπηύθυναν, γιὰ  τὶς ταπεινώσεις ποὺ τοῦ προσέφεραν,
ποὺ τοῦ προσφέραμε μᾶλ λον, διότι ὅλοι εἴμεθα συμμέτο-
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χοι, εἴτε γιατί  ἀπευθείας τὸν θλίψαμε, εἴτε γιατί  δὲν κά-
ναμε ἀρκετὸ πόλεμο ἐναντίον  τῶν θλιψάντων αὐτόν. Τὸ
μαρτύριο ποὺ ὑπέστη καὶ ἀπὸ  συνεφημερίους του δὲν τὸ
ἀκούσαμε  ποτὲ ἀπὸ τὸ στόμα του. Τὸ ἀκούσαμε  ἀπὸ αὐτό-

πτες μάρτυρες, οἱ
ὁποῖοι  εἶχαν συγ-
κλονισθῆ καὶ ἀγα-
νακτήσει. 

Ὁσάκις θέλησα
νὰ  ἀναφερθῶ σὲ
αὐ  τὸ τὸ θέμα, ὁ π.
Μᾶρκος μὲ  ἀπέτρε-
πε καὶ προσπαθοῦ -
σε νὰ μοῦ πῆ  τί χα-
ρίσματα ἔχουν αὐ -
τοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ
τί πόλεμο κάνει ὁ
διάβολος σ’ αὐ τοὺς
τοὺς ἀνθρώπους,
ὥ  στε νὰ φέρωνται
ἔτσι. Ἀκόμη καὶ τὶς
τελευταῖες μὲρες
ποὺ ἦταν στὸ  νοσο-
κομεῖο, πρὸ τῆς κοι-
 μήσεώς του,  ἔ λε γε

ὀνομαστικά, ἀνεφέρετο στοὺς  συνεφημερίους του καὶ ἔλε-
γε τὸ τί  πρέπει νὰ λάβουν, τί πρέπει νὰ πάρουν,  «ὅλα γιὰ
κείνους, ὅλα!», ὀνομαστικὰ τὸν  καθένα, ὅλα, ὅλα τά δι-
καιώματα καὶ ἀπό τοὺς δύο Ναούς (τὸν Ἅγιο Γεώργιο ποὺ
ὁ ἴδιος ἀνέστησε ἀπό τὴν ἐγκατάλειψή του καὶ τὸν ἅγιο
∆ιονύσιο ποὺ τὸν οἰκοδόμησε ἐκ τοῦ μηδενός),  γιὰ ἐκεί-
νους, νὰ τὰ  πάρουν νὰ μὴ στερηθοῦν τίποτε! Πέθαινε καὶ
ἐσκέπτετο γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν ἐπίκραναν. Αὐτὰ  γιὰ μᾶς
εἶναι ἀκατανόητα, εἶναι ἀσύλληπτα. 
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Δεκαεννέα χρόνια στὸ βαθμὸ τοῦ  διακόνου

Πιστεύω ὅτι ἡ παραμονή του ἐπὶ  δεκαεννέα χρόνια στὸ
βαθμὸ τοῦ  διακόνου ἦταν δική του ἐπιλογή.  Βεβαίως
εἶχε διωχθῆ, βεβαίως ὁ τότε  ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἐδέχετο
νὰ τὸν  χειροτονήση, ἀλλὰ εἶχε πάρα πολλοὺς  ἐπισκό-
πους ὁ π. Μᾶρκος, οἱ ὁποῖοι  ὄχι ἁπλῶς θὰ τὸν χειροτο-
νοῦσαν,  ἀλλὰ θὰ τὸ θεωροῦσαν καὶ καύχημά  τους νὰ
εἶναι χειροτονία τους ὁ π.  Μᾶρκος καὶ ὅμως ἐκεῖνος
χρησιμοποιοῦσε αὐτὴν τὴν κακία τῆς  τότε ἐκκλησια-
στικῆς διοικήσεως, γιὰ  νὰ μιμηθῆ καὶ πάλιν ἁγίους, ποὺ
περιγράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ  Σιναΐτης,  ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρει κάποιον  Ἰσίδωρο. Αὐτός, ἐνῷ ἦταν πρῶτα ἄρχον-
τας καὶ εἶχε φρόνημα ἀγέρωχο, πῆγε σὲ  ἕνα μοναστήρι,
γιὰ νὰ διορθώση τὸν ἑαυτό του καὶ ὁ Γέροντας τὸν ἔβαλε
νὰ μένη κοντὰ στὸν θυρωρὸ καὶ τοῦ εἶπε ὅτι, ἂν θέλης
νὰ μείνης στὸ  μοναστήρι θὰ πρέπει νὰ ὑποδέχεσαι κάθε
προσκυνητὴ ὅταν ἔρχεται, νὰ τοῦ  βάζης μετάνοια καὶ
ὅταν φεύγη, πάλι  νὰ βάζης μετάνοια καὶ νὰ λές, «ἐλεή-
σατέ με ἀδελφέ, διότι εἶμαι  ἐπιληπτικός». Ἐπιληψία χα-
ρακτηρίζουν  οἱ ἅγιοι Πατέρες τὴν ὑπεροψία, τὴν  ὑπερη-
φάνεια καὶ τὴν ὀργή, τὸν θυμό,  ὅτι εἶναι ἑκουσία ἐπιλη-
ψία. Τοῦ  εἶπε λοιπὸν ὅτι θὰ λὲς αὐτὴ τὴν  φράση. Καὶ τό-
σο πολὺ ἀγάπησε αὐτὸ τὸ  ἔργο ὁ μοναχός, ὥστε μετὰ
ἀπὸ ἑπτὰ  χρόνια ἐκλήθη, γιὰ νὰ χειροτονηθῆ.  Ἐκεῖνος
ἠρνεῖτο καὶ ἔβαλε  μεσάζοντες νὰ μὴ τὸν χειροτονήσουν,
διότι εὕρισκε πολλὴ ἀνάπαυση σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ εἶπε
καὶ τὸ  τελευταῖο, ποὺ φανέρωνε ὅτι ὁ Κύριος  τοῦ εἶχε
προείπει τὸ τέλος του:  «ἐξ ἄλλου ἐγὼ δὲν ἔχω πολὺ χρό-
νο  ζωῆς». Αὐτὸ τὸ ἄκουσε ὁ θυρωρός, ὁ  ὁποῖος εἶχε συν-
δεθῆ πνευματικὰ  μαζί του καὶ τοῦ λέει: «ἐγὼ τί θὰ  ἀπο-
γίνω;» Λέει: «ἄκουσε ἀδελφέ, ἐὰν  βρῶ χάριν ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου, σὲ  ὀλίγο θὰ σὲ καλέσω κοντά μου νὰ  εἴμα-
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στε γιὰ πάντα μαζί». Καὶ πράγματι  σὲ ἑπτὰ ἡμέρες ἐκοι-
μήθη ὁ θυρωρὸς  μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου, ἡ ὁποία
συνέβη εὐθὺς ὡς εἶπε αὐτὸν τὸν λόγο. 

Πιστεύω, λοιπὸν, ὅτι καὶ ὁ π. Μᾶρκος  χρησιμοποίησε
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αὐτὸ τὸ τέχνασμα, τὸ  κατὰ Θεὸν τέχνασμα, ὥστε ὅσο γί-
νεται  περισσότερο νὰ κρύψη τὸν ἑαυτό του  χωρὶς νὰ
ἀρνῆται τὴν ἱερωσύνη,  γιατί καὶ ἐκεῖ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυ-
νος  ννὰὰ  γγίίννηη  κκααννεεὶὶςς  ὑὑππεερρήήφφααννοοςς,,  δδιιὰὰ  ττῆῆςς    ττααππεειιννώώσσεεωωςς!!
Χωρὶς, λοιπὸν, νὰ  φαίνεται ἡ ταπείνωσή του, νὰ μὴ  ἐπι-
ζητῆ τὴν λύση, ἕως ὅτου ὁ Θεὸς  ἔδειξε φανερὰ καὶ μὲ
ἕνα τρόπο ποὺ  δὲν ἐξηγεῖται ἀνθρωπίνως, διότι ὁ  Μη-
τροπολίτης ποὺ χειροτόνησε τὸν π.  Μᾶρκο, ποὺ ἔδειξε
πολὺ σεβασμὸ καὶ   ἀναγνώρισε τὴν προσωπικότητα τοῦ
π.  Μάρκου, ὁ ἴδιος Μητροπολίτης εἶχε  κατὰ τὸ κοινῶς
λεγόμενο, “ψήσει τὸ  ψάρι στὰ χείλη” τοῦ π. Πορφυρίου
καὶ  γι’ αὐτὸ ὁ π. Πορφύριος, ὁ ἅγιος  Πορφύριος, ἀναγ-
κάστηκε νὰ γράψη τὸ  μοναστήρι του στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ
Ἀθηνῶν. Αὐτὸ λοιπὸν ἦταν τὸ  παράδοξο, τὸ νὰ συγ-
κρουσθῆ ἕνας  Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος εἶχε φερθῆ
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ἀσεβῶς πρὸς τὸν Ἅγιο Πορφύριο, νὰ  ἀδιαφορήση γιὰ
τὴν προσωπικὴ φιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὸν
τότε Ἀρχιεπίσκοπο καὶ νὰ προχωρήση στὴν χειροτονία
τοῦ π. Μάρκου! Ἔτσι,  μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἔδειξε ὁ Θεὸς
ὅτι τὸν ἤθελε νὰ γίνη ἱερεὺς, παρὰ τὴν ἄρνηση τοῦ  π.
Μάρκου. Καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἐδῶ ὁ  λόγος τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου, «ὁ  ταπεινόνους πάντοτε τὸ ἑαυτοῦ θέλημα
ὡς πλάνον βδελύττεται· καὶ ἐν τοῖς  αἰτήμασιν αὐτοῦ
τοῖς πρὸς Κύριον,  πίστει ἀδιστάκτῳ τὰ προσήκοντα  μαν-
θάνειν, καὶ ὑπακούειν πέφυκεν· οὐ  τῇ πολιτείᾳ προσέ-
χων τῶν διδασκάλων·  ἀλλὰ Θεῷ ἀνατιθεὶς τὴν μέρι-
μναν, τῷ καὶ δι᾽ ὄνου ἐπὶ τοῦ Βαλαὰμ τὰ  χρειώδη διδά-
ξαντι»3. ∆ηλαδὴ αὐτὸς ποὺ  εἶναι ταπεινὸς πάντοτε σι-
χαίνεται τὸ  δικό του θέλημα καὶ ὑποτάσσεται  ἀκόμη καὶ
σὲ διδασκάλους, οἱ ὁποῖοι  δὲν ἔχουν γνώση καλή,
ἀκριβῶς  θεολογική, γιατί ξέρει ὅτι ὁ Θεὸς γιὰ  τὸν τα-
πεινὸ ἄνθρωπο θὰ μεριμνήση καὶ θὰ βάλη στὸ στόμα τοῦ
διδασκάλου τὰ ἀπαραίτητα, τὰ  ἀναγκαῖα, ὅπως ἔβαλε
καὶ στὸ στόμα  ἑνὸς γαϊδουριοῦ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη,
διά τοῦ ὁποίου καθοδηγήθηκε ὁ Βαλαάμ. 

Ὁ π. Μᾶρκος ἦταν «μετανοίας κῆρυξ 
καὶ  εἰκὼν καὶ διδάσκαλος»

Ὁ π. Μᾶρκος ἦταν μετανοίας κῆρυξ καὶ  εἰκὼν καὶ δι-
δάσκαλος. Τὴν μετάνοια τὴν κηρύττομε ὅλοι οἱ κληρικοὶ
καὶ  λαϊκοί. Βεβαίως δὲν τὴν διδάσκουμε ὅσο πρέπει
στοὺς ἑαυτούς μας.

Ὁ π. Μᾶκρος ἐκήρυττε τὴν μετάνοια, ἀλλὰ μὲ ἕνα τρό-
πο ποὺ ζητοῦσε  συγγνώμη ἀπὸ ὅλους. Μᾶς ἔδειχνε μὲ
τὴν στάση του, μὲ τὸ πρόσωπό του, μὲ  τὴν συμπεριφορά
του ὅτι πρέπει νὰ τοῦ μοιάσουμε. Γιατί τὸ νὰ μοιάσουμε
στὸν Χριστὸ δὲν εἶναι, ὅπως νομίζουν πολλοί, κάτι ἀσε-
βές. « Ἐγώ (λέγουν  πολλοί), οὔτε στοὺς ἁγίους δὲν
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μπορῶ νὰ μοιάσω, πῶς θὰ μοιάσω στὸ Χριστό»;  Καὶ
ὅμως εἶναι ἐπιταγή μας, καὶ λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅτι,
ἐὰν δὲν  οἰκειωθοῦμε τὸ ἦθος καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ
Χριστοῦ, δὲν θα μπορέσουμε νὰ γνωρίσουμε τὸν ἀληθινὸ
Χριστὸ καὶ τότε θὰ πλανηθοῦμε ἀπὸ  ψευδοχρίστους, οἱ
ὁποῖοι στὴν ἐποχή  μας εἶναι πάρα πολλοί.

Ἦταν καὶ εἶναι ὁ π. Μᾶρκος ἡ ζωντανὴ εἰκόνα, ἡ διδα-
σκαλία τῆς μετανοίας  καὶ τῆς ταπεινώσεως. Ὅταν τὸν
ἔβλεπες νὰ σοῦ ζητάη συγγνώμη, ἐνῶ  ἐσὺ εἶχες ἄδικο.
Νὰ σοῦ ζητάη συγγνώμη ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ σοῦ  μιλή-
ση λίγο πιὸ αὐστηρά. Νὰ σοῦ ζητάη συγγνώμη, γιατί δὲν
σὲ ἄφησε  νὰ κάνης τὸ θέλημά σου, ποὺ θὰ σὲ κατέστρε-
φε. Ὅταν μᾶς ζητοῦσε  συγγνώμη, ἀντὶ  νὰ ἀπαιτήσουμε
ἐμεῖς τὴν διόρθωση ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας, εἶναι  δυ-
νατὸν νὰ μὴ τὸν ἀναγνωρίσουμε ὡς διδάσκαλο καὶ εἰκό-
να τῆς συγγνώμης καί τῆς μετανοίας; Εἰκόνα  χειροπια-
στή; Μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι δὲν εἴδαμε τὴν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ βλέποντας ἕνα ἄνθρωπό Του μὲ αὐτὸ
τὸ ἦθος καὶ τὴν  συμπεριφορά;

«Ἀοργησίας κανών»
««ἈἈοορργγηησσίίααςς  κκααννώώνν»» ἦταν ὁ π. Μᾶρκος. ἩἩ    ἀἀρρχχὴὴ  ττῆῆςς

ἀἀοορργγηησσίίααςς  εἶναι ««σσιιωωππὴὴ    χχεειιλλέέωωνν  ἐἐνν  ττααρρααχχῇῇ  κκααρρδδίίααςς»»..
Γιὰ νὰ  βάλη κανεὶς ἀρχὴ νὰ μὴ  ἐξοργίζεται, πρέπει παρ’
ὅτι ἡ  καρδιά του εἶναι ταραγμένη, νὰ μὴ  μιλήση, νὰ
κλείση τὸ στόμα του.  Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀρχή. Ὁ,τιδήποτε
ἄλλο  εἶναι πρὶν τὴν ἀρχή. Εἶναι κατώτερο  καὶ σαφῶς
δὲν ὁδηγεῖ στὴν ἀοργησία. 

««ΜΜεεσσόόττηηςς  δδὲὲ  σσιιωωππὴὴ  λλοογγιισσμμῶῶνν  ἐἐνν  ψψιιλλῇῇ    ττααρρααχχῇῇ  ψψυυχχῆῆςς»»..
Ὅταν μᾶς ἔρχωνται  λογισμοὶ ἐναντίον ἐκείνου ποὺ μᾶς
ἐξόργισε καὶ αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ  εἶναι ἀπὸ τὸν διάβολο,
εἶναι πάντοτε  κατηγορητικοί, ποτὲ οἱ λογισμοί μας
αὐτοί, ποὺ ἔρχονται αὐθόρμητα δὲν  εἶναι λογισμοὶ ὑπερ -

20



ασπίσεως ἐκείνων  ποὺ μᾶς ἔβλαψαν, ἐκείνων ποὺ μᾶς
παρόργισαν, ἀλλὰ πάντοτε εἶναι  κατηγορητικοί. Πρέπει
ἐμεῖς νὰ ἐπιστρατεύσουμε λογισμοὺς καλοὺς καὶ γι’ αὐτὸ

ὁ  Ἅγιος λέει ὅτι πρέπει νὰ ἐπιτιμήσουμε τοὺς λογισμοὺς
ποὺ  ἔρχονται ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι,  καὶ παρ’
ὅτι αὐτὴ ἡ ἐργασία εἶναι «μεσότης», δὲν εἶναι τελειότης,
ἔχει προχωρήσει  πνευματικά ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔφθασε σ’
αὐτήν τὴν κατάσταση.

««ΤΤέέλλοοςς  δδὲὲ  ππεεππηηγγμμέέννηη  γγααλλήήννηη  ἐἐνν  ππννοοῇῇ    ἀἀννέέμμωωνν  ἀἀκκαα--
θθάάρρττωωνν»».. Ἡ τελειότης εἶναι ἡ τόσο βαθειά γαλήνη ποὺ
μοιάζει σὰν νὰ ἔχη  πήξει καὶ εἶναι πλέον ἀμετακίνητη
καὶ ἀδιατάρακτη. Πῶς εἶναι ἡ θάλασσα ποὺ τὴν  βλέπου-
με πολλὲς φορὲς καὶ λέμε «τὴν  κόβεις μὲ τὸ μαχαίρι»;
Ὄχι ἁπλῶς  ἔχει ἠρεμία, ὄχι ἔχει ἡσυχία, ὄχι  μόνο δὲν
ἔχει κύματα, ἀλλὰ κόβεται  μὲ τὸ μαχαίρι σὰν νὰ ἔχη γί-
νει  πάγος, ἔχει σταθεροποιηθῆ. Σᾶς λέγω, λοιπὸν, ὅτι
πολλὲς φορὲς ὁ  π. Μᾶρκος μιλώντας μου γι’ αὐτὴ τὴν
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κατάσταση ποὺ εἶχε ἡ ψυχὴ του, χρησιμοποιοῦσε τὴ φρά-
ση  ««ααἰἰσσθθάάννοομμααιι  μμίίαα  ἀἀππέέρρααννττηη  ἠἠρρεεμμίίαα,,  μμίίαα  ἀἀππέέρρααννττηη  γγαα--
λλήήννηη»»,, καὶ πάντοτε προσ έθετε, «καὶ  ἀνησυχῶ γι’
αὐτό»!Φαντάζεσθε τί σημαίνει αὐτό; ∆ηλαδὴ εἶχε φθάσει
στὴν τελειότητα ποὺ περιγράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καὶ
ἀνησυχοῦσε καὶ  διερωτᾶτο «πῶς ἐγὼ ἔχω αὐτὴ τὴν γα-
λήνη;», γιατί δὲν διενοεῖτο ὅτι  ἔχει φθάσει στὴν τελει-
ότητα.

Πραότητος εἰκὼν

ΠΠρρααόόττηηττοοςς  εεἰἰκκώώνν::  ««ΠΠρρααόόττηηςς  ἐἐσσττὶὶνν,,    ἀἀκκίίννηηττοοςς  ψψυυχχῆῆςς
κκααττάάσστταασσιιςς,,  ἐἐνν    ἀἀττιιμμίίααιιςς  κκααὶὶ  εεὐὐφφηημμίίααιιςς  ὡὡσσααύύττωωςς    ἔἔχχοουυ--
σσαα»». Ἡ πραότητα εἶναι νὰ μένουμε ἀμετάβλητοι, εἴτε μᾶς
ἐπαινοῦν, εἴτε μᾶς κακολογοῦν, εἴτε μᾶς δυσ  φημοῦν, νὰ
ἔχουμε, δηλαδή τὴν ἴδια αἴσθηση καὶ τὰ ἴδια αἰσθήματα.
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Ἐκεῖνο ὁ π. Μᾶρκος, ὄχι ἁπλῶς τὸ εἶχε,  ὅπως προείπαμε,
ἀλλά ἔβλεπε  καὶ τά καλά τῶν ἀδικούντων αὐτόν καὶ
ὅ,τι καλὸ μποροῦσε ὁ ἴδιος νὰ  δημιουργήση μὲ τοὺς λο-
γισμούς του  ὑπὲρ ἐκείνων ποὺ τὸν ἔβλαπταν,  ὑπὲρ ἐκεί-
νων ποὺ τὸν ἐχθρεύονταν!

Ἀμνησικακίας ὁδηγὸς

ἈἈμμννηησσιικκαακκίίααςς  ὁὁδδηηγγόόςς::  Ἡ ἀμνησικακία  του ἦταν φυ-
σικὴ κατάληξη καὶ φυσικὴ  συνέπεια τῆς ἀοργησίας του,

γιατὶ  ὅπως μᾶς λέει πάλι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης,  ἡ μνησικα-
κία εἶναι ««ἡἡ  θθυυμμοοῦῦ    κκααττάάλληηξξιιςς»».. Ἡ κατάληξη τοῦ θυμοῦ.
Μνησικακοῦμε ἐναντίον ἐκείνου ποὺ  μᾶς ἔκανε νὰ θυ-
μώσουμε.  Καὶ γιατί  μνησικακοῦμε; Γιατί ἀντὶ νὰ  κακί-
σουμε τὸν ἑαυτό μας ποὺ  ἐξοργίσθηκε, τά βάζουμε μὲ
ἐκεῖνον  ποὺ ἔγινε ἡ ἀφορμὴ, γιὰ νὰ  ἐξοργισθοῦμε. «Μὲ
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κόλασε αὐτὸς ὁ  ἄνθρωπος», λέμε, «καὶ ἤθελα νὰ  κοινω-
νήσω καὶ ἐξοργίσθηκα ἐξ αἰτίας  του»! ∆ηλαδὴ ἔσφαλα,
δὲν κρατήθηκα  στὴν στάση αὐτὴ ποὺ ἔπρεπε νὰ  κρα-
τηθῶ. ∆ὲν ἔβαλα καλὸ λογισμὸ γιὰ  τὸν ἄλλο ἄνθρωπο
καὶ κρατῶ καὶ  κακία ἐναντίον του, ἀντὶ νὰ τὸν  θεωρῶ
εὐεργέτη, πού μοῦ ἔδωσε τὴν  ἀφορμὴ νὰ διαπιστώσω
ὅτι εἶμαι  ἀτελὴς πνευματικά.

Ἐγκρατείας διδάσκαλος
ἘἘγγκκρρααττεείίααςς  δδιιδδάάσσκκααλλοοςς.. Περιττὸ νὰ  ποῦμε, ξέρετε

ὅλοι, τὸ πῶς ἐτρέφετο ὁ π. Μᾶρκος. Καὶ νὰ σημειώσουμε
ὅτι  οἱ σωματικὲς ἀνάγκες του ἦταν πολὺ ηὐξημένες. ∆ὲν
ἦταν οἱ  σωματικές του ἀνάγκες ὅπως οἱ φυσικὲς  ἀνάγ-
κες τῶν περισσοτέρων ἀπὸ  ἐμᾶς. Ὅπως καὶ ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος ὁ  Ἀθωνίτης, ἐνῶ χρειαζόταν πέντε πιάτα,
ἔτρωγε δύο. Κάποιοι μοναχοὶ  σκανδαλίζονταν, γιατί τὸν
ἔβλεπαν νὰ  τρώη περισσότερο ἀπό ὅλους τοὺς ἄλλους
μοναχούς. Γι᾽ αὐτὸ, μιὰ μέρα, τοὺς ἔβαλε ὁ Γέροντάς τους
νὰ φᾶνε ὅσο ἤθελε ἡ ὄρεξή τους, ὅσο μποροῦσαν νὰ
φᾶνε, καὶ ἐνῶ ὅλοι  ἔφαγαν δύο πιάτα, ἐκεῖνος ἔφαγε
πέντε. Τότε,  ὁ Γέροντας τοὺς κάλεσε καὶ τοὺς εἶπε: «ἐσεῖς
ἔχετε  κράση νὰ φᾶτε δύο πιάτα καὶ τρῶτε  ἕνα, ὁ Ἀθανά-
σιος ἔχει κράση νὰ φάη  πέντε πιάτα καὶ τρώει δύο. Ποιὸς
κάνει  μεγαλύτερη ἄσκηση, ἐσεῖς ἢ  ἐκεῖνος;».

Μὲ αὐτὴ τήν κράση τοῦ  σώματός του, τὶς ἀνάγκες τοῦ
σώματός  του, ἐτρέφετο ὁ π. Μᾶρκος λιγότερο ἀπὸ ὅλους
μας.  Καὶ ἐτρέφετο ὅσο τὸν ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι, καὶ,
μάλιστα, πολλὲς φορὲς  ἔτρωγε καὶ βιαστικά, γιὰ νὰ νο-
μίζη  ὁ ἄλλος ὅτι εἶναι λαίμαργος! Τό γράφει καὶ αὐτὸ ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης, ὅτι  πολλοὶ ἀσκηταὶ ἔκαμαν αὐτὸ τὸ τέ-
χνασμα νὰ  τρῶνε λαίμαργα, ὥστε νὰ πλανήσουν ἀκόμη
καὶ τὸν διάβολο, νὰ τοὺς  θεωρήση λαίμαργους καὶ  νὰ
μὴ τοὺς πειράζη οὔτε μὲ  λογισμοὺς ὑπερηφανείας οὔτε
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μὲ  λογισμοὺς λεπτεπιλέπτους, ποὺ θὰ  κινδύνευαν
πνευματικά.

Ἡ ἁγνότης καὶ ἡ σωφροσύνη τοῦ π.  Μάρκου μαρτυ-
ρεῖται ἀπὸ ὅλα ὅσα  εἴπαμε. ∆ιότι ἁγνότης καὶ σωφροσύ-
νη  δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθῆ σὲ  ἀνθρώπους μὲ ὀργή. Σὲ
ἀνθρώπους ποὺ  δὲν ἔχουν πραότητα καὶ ἀνεξικακία.  Ἡ
ἁγνότητα εἶναι   κάτι  πολὺ  βαθύ,  δὲν  ἐξαν  τλεῖται στὴν
ἁγνότητα τοῦ  σώματος ἀπὸ ἁμαρτωλές σαρκικὲς πρά-
ξεις, ἀλλὰ εἶναι κάτι πολὺ βαθὺ καὶ ἀρχίζει καὶ τελει-
ώνει ἀπὸ  τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ τὸν  νοῦν ποὺ
ἑδράζεται στὴν καρδιά. «Τὶς σῶμα ἐνίκησε;» ρωτάει ὁ
Ἅγιος  Ἰωάννης: «ὅστις καρδίαν συνέτριψε».  «Καρδίαν
συντετριμμένην καὶ  τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ  ἐξου-
δενώσει». Καὶ τὸ λέει αὐτὸ ἕνας  ἅγιος, ὁ ἅγιος προφήτης
∆αβίδ, ὁ  ὁποῖος τόσο πολὺ ταλαιπωρήθηκε ἀπὸ  τὸ σῶμα
του καὶ ἁμάρτησε καὶ  διεπίστωσε ὅτι μὲ τὴν συντριβὴ
τῆς  καρδίας του, μὲ τὴν ταπείνωσή του, τὸν  ἀπήλλαξε ὁ
Θεὸς ἀπὸ τὸ σαρκικὸ  πρόβλημα.

Ἡ ἀφιλαργυρία, ἡ ἀκτημοσύνη
καὶ ἡ  φιλανθρωπία τοῦ π. Μάρκου

Ἡ ἀφιλαργυρία, ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ  φιλανθρωπία
τοῦ π. Μάρκου εἶναι τὰ πιὸ γνωστά, νομίζω, σὲ ὅλους.
Τόσο  γνωστὰ, ὥστε  πολλὲς φορὲς  τοῦ διαμαρτυρηθή-
καμε γιὰ τὴν  φιλανθρωπία ποὺ ἔκανε καὶ πρῶτος  ἐγὼ,
καὶ τὸ ἐξομολογοῦμαι δημόσια,  ἁμάρτησα. Καὶ ἐκεῖνος,
μὲ ταπείνωση  μαθητοῦ, μοῦ ἔλεγε: «νὰ μοῦ τὰ πῆς μία
μέρα  νὰ βάλουμε καλή σειρὰ». Ἐγὼ  τά ἔ βλεπα ὑπερβο-
λικὰ  αὐτὰ, γιατί ἡ φιλαργυρία εἶναι ζωντανὴ μέσα μου.
Ἐκεῖνος ὅμως  ἐλεοῦσε, ὅπως ὁ Θεὸς ἐλεεῖ, δικαίους καὶ
ἀδίκους, ὑπερηφάνους  καὶ ταπεινοὺς καὶ ὄχι μόνο
ἁπλῶς ἐλεοῦσε, ἀλλά καὶ συν  έπασχε. Τά χρήματα ἀπὸ τὸν
μισθό του δὲν χρησιμοποιοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του· ὅ,τι
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φαγητὸ τοῦ προσέφερε τὸ σπίτι ποὺ θὰ κατέλυε ἢ οἱ δι-
κοί  του, οἱ οἰκεῖοι του ἄνθρωποι, αὐτὰ ἦταν γιὰ τὸν ἑαυ-
τό  του καὶ ὅ,τι ροῦχο τοῦ  ἀγόραζαν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ
ἔβλεπαν ὅτι λειώνουν τὰ ροῦχα του ἐπάνω του.  Ἐκεῖνος
δὲν ἐφ ρόντιζε οὔτε ἤξερε πρὸς τὰ ποῦ πωλοῦν τέτοια
ροῦχα! Ὡστόσο, ἐπεστράτευε καὶ ἄλλους  ἀνθρώπους νὰ
βοηθοῦν τοὺς πάσχοντας. Καὶ ὄχι μόνο  ἔδινε τὰ χρήμα-
τα, ἀλλὰ καὶ ἔπαιρνε ἐπάνω του τὸν πόνο, τὴν ἀγωνία
τῶν  ἀνθρώπων, ποὺ κινδύνευαν νὰ χάσουν τὸ σπίτι τῆς
οἰκογενείας τους ἀπὸ  τὶς ἀνεξόφλητες δόσεις τοῦ δανεί-
ου. 

Πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι πού τὸν ἐκμεταλλεύονταν, καὶ
ὅσοι  ἤσασταν κοντά του τὸ ξέρετε πολὺ καλὰ αὐτό.
Ἐκεῖνος δὲν ἦταν ἀφελής, ὅμως τοὺς ἄφηνε νὰ τὸν
ἐκμεταλλεύωνται, ὅπως ὁ Χριστός ἄφηνε τὸν Ἰούδα
παρ’ ὅτι ἐγνώριζε ὅτι ἦταν «κλέπτης καὶ τά βαλλόμενα
ἐβάσταζεν». ῎Ηξερε, ὁ π. Μᾶρκος, γιατί ὅλους τούς ἐγνώ-
ριζε, ἂν καὶ ποτὲ δὲν ἔλεγε ὁ ἴδιος τὸ τί  βλέπει, τί γνωρί-
ζει.  Ὁ π. Πορφύριος  εἶχε ἀπὸ τὸν Θεὸ αὐτὴ τὴν ὁδηγία,
νὰ λέη στοὺς ἀνθρώπους αὐτὰ ποὺ  βλέπει. Ὁ π. Μᾶρκος,
πιστεύω ὅτι εἶχε  ζητήσει ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴ τοῦ  δώση
τέτοια εὐλογία, καὶ τὸ ἐπέτυχε.  Ἐπέτυχε νὰ κρυφτῆ μὲ
μοναδικὸ τρόπο. Νομίζω εἶναι ὁ μοναδικὸς  ἅγιος, του-
λάχιστον τῶν τελευταίων αἰώνων,  ὁ ὁποῖος,  ἐνῶ εἶχε
καὶ κατὰ κόσμον  γνώση καὶ θεολογικὴ γνώση καὶ θεία
γνώση, ἔμεινε τόσο ἄγνωστος καὶ ἀδιαφήμιστος καὶ γι’
αὐτὸ καὶ ὁ  μισθός του θὰ εἶναι πολλαπλάσιος,  ὅταν ὁ
Θεὸς μιλήση. Πιστεύω ἀπόλυτα  ὅτι, ἂν ἀνοιχθῆ ὁ τάφος
του, θὰ μιλήση ὁ Θεός…

Ἀγρυπνία καὶ προσευχὴ

Γιὰ τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴν προσευχή του τί νὰ εἰ ποῦμε;
Οἱ ἀγρυπνίες, οἱ ἐξομολογήσεις, οἱ  θεῖες Λειτουργίες, οἱ
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ἱεροπραξίες, ἦταν τὸ ἐξωτερικὸ περίβλημα, μὲ τὸ  ὁποῖον
ἔκρυβε τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ ποὺ ἔκανε. Ποτὲ δὲν
εἶπε ὅτι  κάνει ἀδιάλειπτη προσ ευχή. Προσευχὴ ποτὲ δὲν
ἐδίδαξε, τουλάχιστον σὲ  κύκλο ἀνθρώπων. Ποτὲ δὲν
ἀπέκτησε τέτοια φήμη, καὶ ὅμως, ἦταν ἕνας ἀπὸ  τοὺς λί-
γους γνῶστες, ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους ἐμπειρικούς τῆς
ἀδιαλείπτου  νοερᾶς προσευχῆς. Βλέποντάς τον νὰ  κάνη
ἀδιάκοπες τελετουργίες, ἱερὲς  Ἀκολουθίες, ἁγιασμούς,
τὸ μυστήριο τοῦ εὐχελαίου, ἐξοντωτικά, σὲ  συχνότητα
ποὺ δὲν ἐξηγεῖται οὔτε μὲ τὴν ἰατρικὴ οὔτε μὲ τὴν
ἀντοχὴ τοῦ  ἀνθρωπίνου σώματος. Καὶ νὰ ληφθῆ ὑπ’
ὄψιν, ὅτι κατὰ τὴν τέλεση τῶν  θείων Λειτουργιῶν καὶ
τῶν ἐξομολογήσεων καὶ τῶν ἱεροπραξιῶν  κατέθετε τὸν
ἑαυτό του, δὲν ἔλεγε ἁπλῶς τὰ λόγια. Καὶ αὐτὴ ἡ κατάθε-
ση  γιὰ ἕνα ἄνθρωπο ποὺ δὲν ἔχει φύγει ἀπὸ αὐτὴ τὴν γῆ
εἶναι γιὰ τὸ σῶμα  μεγάλη φθορά, γιατί φθείρεται ἡ γήι-
νη δύναμη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐνισχύεται  ἡ δύναμη τῆς
ψυχῆς. Ἂς ἀφήσουμε δὲ τὸ πόσες ἀσθένειες  ἀνθρώπων
ἀνελάμβανε καὶ ἡ τελευταία ἀσθένεια, ποὺ τὸν ὁδήγησε
στὸν  θάνατο, ἦταν ἀσθένεια, τὴν ὁποία  ἀνέλαβε ἀπὸ
ἄνθρωπο ποὺ ἐκινδύνευε  εἰς θάνατον καὶ ὁ ἄνθρωπος
ἔγινε  καλὰ καὶ ὁ π. Μᾶρκος ἔφυγε ἀπὸ αὐτὴ  τὴν ζωή.
Ὄχι, βέβαια, γιατί ἔφταιγε ὁ  ἄνθρωπος, ἀλλὰ γιατί ἔτσι
θέλησε ὁ  Θεὸς νὰ γίνη.

Ὁ π. Μᾶρκος ἦταν ὁ ἀληθὴς
καὶ  γνήσιος ποιμήν

Ὁ π. Μᾶρκος ἦταν ὁ ἀληθὴς καὶ  γνήσιος ποιμήν:
««ΠΠοοιιμμὴὴνν  ἐἐσσττίίνν,,  ὁὁ  ττὰὰ    ἀἀπποολλωωλλόότταα  λλοογγιικκὰὰ  ππρρόόββαατταα  δδιι᾽̓
ἀἀκκαακκίίααςς,,  δδιι᾽̓  οοἰἰκκεείίααςς  σσπποουυδδῆῆςς  κκααὶὶ    εεὐὐχχῆῆςς  ἀἀνναακκττῆῆσσααιι  κκααὶὶ
ἀἀννοορρθθῶῶσσααιι    δδυυννάάμμεεννοοςς»»  λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης,  ««ΚΚυυββεερρ--
ννήήττηηςς  ἐἐσσττίίνν,,  οοὐὐ  μμόόννοονν  ἐἐκκ    ττρριικκυυμμίίααςς  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ἐἐξξ  ααὐὐττῆῆςς
ττῆῆςς    ἀἀββύύσσσσοουυ  ττὴὴνν  ννααῦῦνν  ἀἀνναασσππᾶᾶσσααιι    δδυυννάάμμεεννοοςς»»,, δηλαδὴ
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ὄχι μόνον νὰ σώση  κάποιους ἀνθρώπους ποὺ  κλυδωνί-
ζονταν, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους  ποὺ ἦσαν χαμένοι. Ἡ
ψυχὴ τους ἦταν  ἀδύνατον νὰ σωθῆ  μὲ ἄλλο τρόπο· ὁ π.
Μᾶρκος μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀνέσυρε ψυχὲς ἐκ τῆς
ἀβύσσου, ἐκ  τοῦ ᾅδου. Καὶ ἐπαληθεύθηκε καὶ σ’  ἐκεῖνον
ἡ φράση τῆς Ἁγίας Γραφῆς,  δηλαδὴ τὰ λόγια τοῦ ἴδιου
τοῦ Θεοῦ:  ««ὁὁ  ἐἐξξάάγγωωνν  ἄἄξξιιοονν  ἐἐξξ  ἀἀννααξξίίοουυ  ὡὡςς  ττὸὸ    σσττόόμμαα  μμοουυ
ἔἔσσττααιι»»,,  ἔγινε δηλαδὴ ὁ π.  Μᾶρκος στόμα Χριστοῦ καὶ
ἀνέσυρε  ψυχὲς ἐκ κοιλίας ᾅδου! 

Ἰατρὸς καὶ διδάσκαλος ὄντως ὑπῆρξε.  Ἰατρὸς τῶν
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων.   Περὶ τὸ τέλος δὲ τῆς ζωῆς
του, ἔλαβε  καὶ τὸ χάρισμα τῆς ἰάσεως τῶν  δαιμονισμέ-
νων ἀνθρώπων, καὶ τὸ ἔλεγε,  σὰν νὰ μιλᾶ γιὰ κάποιον
ἄλλο  ἄνθρωπο, ὅτι κάποιος ἄλλος ἔχει  αὐτὴ τὴ δύναμη,
ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς  ἐνεργεῖ καὶ ἔχει θεατὴ τὸν π.  Μᾶρκο
αὐτῆς τῆς θαυμαστῆς ἰατρικῆς.Ἦταν γνήσιος λοιπὸν καί
ποιμὴν καὶ  διδάσκαλος καὶ ἰατρὸς, καὶ, ὅπως λέει  πάλι ὁ
ἅγιος Ἰωάννης, ««ὄὄχχιι  ἐἐξξ    ἀἀννττιιγγρράάφφωωνν  ττὴὴνν  ππααιιδδεείίαανν
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ἀἀσσκκῶῶνν»»,,  δὲν  ἀντέγραφε, ὅπως κάνουμε ἐμεῖς,  διαβά-
ζουμε τοὺς βίους τῶν ἁγίων καὶ  προσπαθοῦμε νὰ μιμη-
θοῦμε, νὰ  ἀντιγράψουμε τὶς μεθόδους τῶν ἁγίων.  Γιὰ
τὸν π. Μᾶρκο ἦταν πηγαία αὐτὴ ἡ  καθοδήγηση ποὺ ἔκα-
νε, γιατί ὁ ἴδιος  καθοδηγεῖτο ἀπὸ τὸν Κύριο.

Ὁ π. Μᾶρκος ἦταν ἡ φανέρωση 
ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγάπης

Τέλος, ἦταν ὁ π. Μᾶρκος ἡ φανέρωση  ἐπὶ τῆς γῆς τῆς
ἀγάπης. ∆εῖτε πόσες  φωτογραφίες ὑπάρχουν, δεῖτε τὸ
χαμόγελό του. ∆ὲν εἶναι χαμόγελο ἀνόητο,  ὅπως τὰ δικά
μας τὰ χαμόγελα, εἶναι  ἕνα χαμόγελο τὸ ὁποῖο δίδει
ζωντανή τὴν εἰκόνα τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς, τῆς  ζωῆς,
τῆς γαλήνης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλπίδος. Ἕνα χαμόγελο,

ποὺ, βλέποντάς  το, ὁ ὁποιοσδήποτε καὶ ἀπὸ  ὁ,τιδήποτε
ἀπηλπισμένος λέει ὅτι  ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει ἀνάσταση,
ὄχι  ἁπλῶς ἐλπίδα.
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««ΚΚααρρδδίίααςς    εεὐὐφφρρααιιννοομμέέννηηςς  θθάάλλλλεειι  ττὸὸ  ππρρόόσσωωπποονν»»    λέει
ἡ Ἁγία Γραφή. Τοῦ π. Μάρκου δὲν  ἔθαλλε ἁπλῶς τὸ πρό-
σωπό του, ἀλλὰ τὸ πρόσωπό του ἀπέδιδε τὸ  περιεχόμενο
τῆς ψυχῆς του. Γι’ αὐτὸ  τὸ πρόσωπό του καὶ ὁποιαδήπο-
τε  ἀπεικόνισή του ἔχει μία μοναδικὴ σημασία, γιατί
πολὺ σπάνια ἐκφράζεται  μία ἁγία ψυχὴ καὶ μὲ τὴν εἰκό-
να ποὺ δίνει τὸ σῶμα στὸν βαθμὸ ποὺ  εἰκονίζεται στὸ
πρόσωπο τοῦ π. Μάρκου. Ἡ εἰρηνόχυτος μορφή του, «ὁ
κρυπτός  τῆς καρδίας ἄνθρωπος», «ἡ μέριμνα πασῶν
τῶν Ἐκκλησιῶν» ὡς δική του  μέριμνα, ἦταν ὁ σκοπὸς
τῆς ἐπιγείου ζωῆς του. Καὶ ἡ ἐφημερίδα ὁ  «Ὀρθόδοξος
Τύπος» ἦταν τὸ μέσον διά τοῦ ὁποίου ἐποιμαίνετο ἡ
οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία.

∆ιαπιστώνουμε ὅτι, παρά τήν σωματική του ἀπουσία,
πού εἶναι  πολὺ μεγάλη ἀπώλεια, διαπιστώνουμε ἀδιαμ-
φισβήτητα  ὅτι ὁ π. Μᾶρκος κατόρθωσε τὸ ἀκατόρθωτο,
νὰ κατευθύνη τὴν  ἐφημερίδα αὐτὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό μὲ
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ἕνα θαυμαστὸ τρόπο!  Ὅσοι ἀσχολούμεθα  εἴμεθα παν-
τελῶς ἀνίδεοι καὶ ἀνάξιοι  γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο. Βρίσκεται
κάποιος- κάποιοι, μία λέξη ὁ ἕνας, μία φράση ὁ ἄλλος
καὶ συνεχίζεται ὁ ἀγώνας, ἡ  μαρτυρία τῆς ἀληθείας, ὁ
ἔλεγχος τοῦ κακοῦ. Ἡ πηδαλιουχία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας! Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα  πρῶτο καὶ μεγάλο
θαῦμα, ποὺ δείχνει  τὴν παρρησία ποὺ ἔλαβε ἐνώπιον
τοῦ  Θεοῦ.

Ἡ ἄνευ ἐμπαθείας διόρθωση τῶν  ἀνθρώπων ἦταν καὶ
τὸ χαρακτηριστικὸ  τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ καὶ τὸ  χαρα-
κτηριστικό, τὸ ὁποῖον μετέδιδε  διά τῆς ἐφημερίδος. Με-
ρικὲς φορὲς  βεβαίως ἡ δική μας ἡ ἀδυναμία, ἡ  ἐμπάθεια
εἰσχώρησε καὶ εἰσχωρεῖ,  καὶ γι’ αὐτὸ μᾶς ἐλέγχει καὶ
στενοχωρεῖται καὶ θλίβεται, ὅταν  ἐμεῖς ἀφήνουμε τοὺς
ἑαυτούς μας νὰ  ἐκφράζωνται μὲ τὰ πάθη τους καὶ ὄχι  μὲ
τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὸ θέλημα  τοῦ Θεοῦ.

∆ὲν θέλω νὰ σᾶς κουράσω ἄλλο, ἀλλὰ  θέλω νὰ κατα-
λήξω καί  πάλι μὲ τὰ λόγια τοῦ Ὁσίου ἡμῶν Πατρὸς
Ἰωάννου τῆς  Κλίμακος, τὰ ὁποῖα ταιριάζουν  ἀπόλυτα
στὸν π. Μᾶρκο, σὰν μία  κατάθεση ὅλων μας πρὸς τὸ πρό-
σωπό  του, ἀλλά, ταυτόχρονα, καὶ σάν ἱκεσία:

««ΟΟὐὐρρααννοοδδρρόόμμεε,,  ππάάττεερρ  ἡἡμμῶῶνν  ΜΜᾶᾶρρκκεε,,    λλέέγγοομμέένν  σσοοιι  ὅὅττιι
κκααὶὶ  ππρροοσσεεππέέλλαασσααςς  ττῷῷ    ὄὄρρεειι  ττῷῷ  ἁἁγγίίῳῳ  κκααὶὶ  ττὸὸ  ὄὄμμμμαα  εεἰἰςς
οοὐὐρρααννὸὸνν  ἀἀννέέττεειιννααςς  κκααὶὶ  ἐἐππὶὶ  ττὴὴνν  ββάάσσιινν  ττὸὸνν  ππόόδδαα  ππρροοσσεεππεε--
ββίίββαασσααςς  κκααὶὶ    ἔἔδδρρααμμεεςς  κκααὶὶ  ἀἀννέέδδρρααμμεεςς  κκααὶὶ  ὑὑψψώώθθηηςς  κκααὶὶ  ἐἐππέέ--
ββηηςς  ἐἐππὶὶ  ΧΧεερροουυββὶὶμμ  ἀἀρρεεττῶῶνν  κκααὶὶ    ἐἐππεεττάάσσθθηηςς  κκααὶὶ  ἀἀννέέββηηςς  ἐἐνν
ἀἀλλααλλααγγμμῷῷ  ττὸὸνν  ἐἐχχθθρρὸὸνν  ττρροοππωωσσάάμμεεννοοςς··  κκααὶὶ    ππρροοωωδδοοπποοιι--
ήήσσααςς  κκααὶὶ  ππρροοηηγγήήσσωω  μμᾶᾶλλλλοονν  δδὲὲ    εεἰἰσσέέττιι  κκααὶὶ  ννῦῦνν  ἡἡγγῇῇ  κκααὶὶ
ππρροοηηγγῇῇ    ππάάννττωωνν  ἡἡμμῶῶνν  ἐἐππ’’  ααὐὐττὴὴνν  ττὴὴνν  κκοορρυυφφὴὴνν  ἀἀννααδδρραα--
μμώώνν  ττῆῆςς  ὁὁσσίίααςς  ΚΚλλίίμμαακκοοςς  κκααὶὶ    ἑἑννωωθθεείίςς  ττῇῇ  ἀἀγγάάππῃῃ,,  ἡἡ  δδὲὲ  ἀἀγγάά--
ππηη  ἐἐσσττὶὶνν  ὁὁ  ΘΘεεόόςς»». 4

Ταῖς τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν  Μάρκου πρεσβείαις,
ἀδελφοί μου, Καλὴ  Ἀνάσταση!
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