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 Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ (1000) καὶ Λαμπαδοῦ  

     ὁσίων.  
 

Συνέντευξη του Γέροντος �ωυσέως �γιορείτουΣυνέντευξη του Γέροντος �ωυσέως �γιορείτουΣυνέντευξη του Γέροντος �ωυσέως �γιορείτουΣυνέντευξη του Γέροντος �ωυσέως �γιορείτου (*) (*) (*) (*)    
 

���� Γέροντας Μωυσής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Μονάζει 
στο Άγιον Όρος από το 1975. Ασχολείται με την αγιογραφία, την 
ποίηση, την κριτική, την επιμέλεια και τη συγγραφή βιβλίων. Έ-
χει εκδώσει δεκάδες βιβλία κι έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρ-
θρα, δοκίμια και ποιήματα σ’ εφημερίδες και περιοδικά της Ελλά-
δας και του εξωτερικού. Έργα του έχουν μεταφρασθεί σε ξένες 
γλώσσες. Έχει δώσει σειρά ομιλιών, ύστερα από προσκλήσεις 
Μητροπολιτών, πανεπιστημίων και συλλόγων και έλαβε μέρος σε 
αρκετά συνέδρια. Είναι αρχισυντάκτης του αγιορείτικου περιοδι-
κού «Πρωτάτον», πρώην Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Κοινότητος 
του Αγίου Όρους και Γέρων της Καλύβης του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου της Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος - Κου-
τλουμουσίου, της οποίας διετέλεσε και Δικαίος.  
 

��.:��.:��.:��.: Γέροντα, μιλήστε μας για το άβατο του Αγίου Όρους 
και τη φημολογούμενη κατάργησή του. 
 

�Π.:�Π.:�Π.:�Π.: Κατά καιρούς τίθεται το θέμα. Νομίζω πως γίνεται 
για κατανάλωση και για να ασχολούμεθα με κάτι άλλο, αφήνο-
ντας στην άκρη άλλα ουσιαστικότερα προβλήματα. Το άβατο, δεν 
είναι μια χθεσινή παραξενιά των μοναχών. Έχει θεσπισθεί από τό-
τε που υπήρξε μοναχισμός. Σε όλα τα Ορθόδοξα μοναστήρια της 
Ανατολής, εις μεν τα γυναικεία δεν επιτρέπονταν άνδρες, εις δε 
τα   ανδρικά   δεν   επιτρέπονταν   γυναίκες.   Ήταν  αυστηρός  ο  μοναχι-   

 

 

 

(*) Ο Γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης εκοιμήθη την Κυριακή των 
Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 1 Ιουνίου 2014. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΓαλΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. . . . εεεε΄ ΄ ΄ ΄ 22222222----στ΄ 2στ΄ 2στ΄ 2στ΄ 2))))    
    
    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρή-

νη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκρά-

τεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν 

σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ 

ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενό-

δοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. Ἀδελ-

φοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ 

πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος, 

σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. Ἀλλήλων τὰ βάρη βα-

στάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 
 
 

σμός, ο αρχέγονος. Ο αγιορείτικος μοναχισμός, που οργανώθηκε 
τον 10ο αιώνα από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, έφερε αυτό 
το πνεύμα της αυστηρότητος και του αβάτου στον ιερό αυτό χώ-
ρο, όχι γιατί η γυναίκα θεωρείται δαίμονας ή αμαρτία ή γιατί οι 
μοναχοί είναι μισογύνηδες, αλλά καθαρά για λόγους ασκήσεως. 
Άλλωστε, το πιο τιμημένο πρόσωπο στο Άγιον Όρος είναι το γυ-
ναικείο πρόσωπο της Παναγίας. 

 

ΈΈΈΈπειτα, ας θυμίσουμε πως η γυναίκα, η Εύα, πλάσθηκε α-
πό το πλευρό του Αδάμ. Δεν πλάσθηκε ούτε από το κεφάλι, ούτε 
από τα πόδια. Ούτε ανώτερη είναι, ούτε κατώτερη, αλλά συμπλή-
ρωμα, ίση. Ο Θεός ως παντογνώστης και προγνώστης δημιούργη-
σε τη γυναίκα, για να είναι σύντροφος του Αδάμ στις περιπέτειες 
του βίου. Επιστρέφοντας ο άνδρας από τα χωράφια, από τις εργα-
σίες, να βρει λίγη θαλπωρή, ευγένεια, κολακεία, έτοιμο φαγητό… 
H γυναίκα υπάρχει για να θεραπεύσει την αγωνία, το άγχος του 
ανδρός και να προσφέρει αυτή τη θαλπωρή και κολακεία. Ο μο-
ναχός δεν αποφεύγει μόνο ό,τι είναι αμαρτία, αλλά και ό,τι του 
προσφέρει ιδιαίτερη ανάπαυση, ηδονή. Ας σημειώσουμε, τέλος ό-
τι η Ιερά Κοινότητα τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει και την εί- 
σοδο του αριθμού των ανδρών στο Άγιον Όρος, έτσι ώστε να δια- 
τηρείται   αυτό   το   ησυχαστικό,   απαραίτητο   περιβάλλον,   για   την   κα-  
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                ΑΑΑΑδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, 
μακροθυμία, χρηστοήθεια, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια. 
Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Αλλ’ όσοι ανήκουν εις τον Ιη-
σούν Χριστόν, εσταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τας επι-
θυμίας. Εάν ζώμεν διά του Πνεύματος, πρέπει να βαδίζωμεν και κα-
τά το Πνεύμα. Ας μη γινώμεθα κενόδοξοι, προκαλούντες ο ένας τον 
άλλον και φθονούντες ο ένας τον άλλον. Αδελφοί, εάν παρασυρθή 
κανείς σε κάποιο αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί πρέπει να τον διορ-
θώνετε με πνεύμα πραότητος και να προσέχης τον εαυτόν σου μή-
πως πέσης και συ σε πειρασμόν. Ο καθένας να βαστάζη τα βάρη του 
άλλου, και κατ’ αυτόν τον τρόπον θα εκπληρώσετε τον νόμον του 
Χριστού. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

λύτερη ανάπτυξη του μοναχισμού. 
 

��.:��.:��.:��.: Πέστε μας, είναι εύκολη η απαγκίστρωση του μονα-
χού από ό,τι του ασκεί κάποια έλξη ή επιρροή; 
 

�Π�Π�Π�Π....:::: Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένας στρατιωτικός νόμος γε-
μάτος απαγορεύσεις. Το Ευαγγέλιο είναι μια προτροπή, μια πρό-
σκληση να αγαπήσουμε ενσυνείδητα, αγαπητικά την αρετή και να 
μισήσουμε την αμαρτία. Η αμαρτία δημιουργεί άγχος, μειονεξία, 
προβλήματα στον άνθρωπο. Αυτό ισχύει για όλους, και για τους 
μοναχούς και για τους λαϊκούς. Είναι κοινός ο αγώνας και του μο-
ναχού και του λαϊκού. Μέσα στην Εκκλησία, είμαστε όλοι μέλη 
τού ενός σώματος. Άρα από όλους μας χρειάζεται μια αγωνιστική 
διάθεση, μια απαγκίστρωση από την ύλη, που βαρύνει την ψυχή 
και δεν την αφήνει να έχει την εγρήγορση, την απαραίτητη πνευ-
ματική ανάταση, τη λύτρωση και τη χαρμονή που δίνει η σχέση 
μας με το ζώντα Χριστό. 
 

���� μοναχός δεν είναι εξωγήινος, δεν κυκλοφορεί μ’ ένα ζεύ-
γος φτερά. Είναι άνθρωπος αδύναμος, όπως όλοι. Αγάπησε το Θεό, 
και   αγωνίζεται   με   κάθε   θυσία,   με   κάθε   τρόπο,   συνεχώς,  αδιασπά- 
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στως και αμερίμνως, να συνδέεται όλο και περισσότερο με τον ζώ-
ντα Θεό. H σύγχρονη εποχή έχει πολλές παγίδες, κεκαλυμμένες με 
τέχνη και είναι εύκολο ο μοναχός να πλανηθεί, να ξεγελασθεί και να 
παρασυρθεί ως άνθρωπος. Γι’ αυτό επιβάλλεται να μην προσλαμ-
βάνει κοσμικό φρόνημα, αλλά να αρκείται στο απαραίτητο, απορ-
ρίπτοντας το περιττό και να αγωνίζεται να έχει κι αυτός τις απαραί-
τητες απαγκιστρώσεις του από τον κόσμο τον πλανερό και μάταιο. 
 

��.:��.:��.:��.: Γέροντα, ζούμε σε αποκαλυπτικούς χρόνους. Ποια θα 
συμβουλεύατε να είναι η στάση του Χριστιανού σήμερα; 
 

�Π.:�Π.:�Π.:�Π.: Με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι η ορθή, η 
γνήσια, η πρέπουσα στάση του Χριστιανού είναι ότι οφείλει να έ-
χει μια αίσθηση συνεχή των εσχάτων. Ότι ο Κύριος μας αναμένει. 
Αυτό όμως, δεν θα πρέπει να μας δημιουργήσει μια τρομοκρατία 
κι ένα φόβο· αντιθέτως, τη χαρά της συναντήσεώς μας με τον Πλά-
στη και Δημιουργό μας. Γίνεται κατά καιρούς πολύς λόγος περί 
του αντιχρίστου. Ο Γέρων Παΐσιος έλεγε: “Να ομιλούμε περισσό-
τερο για το Χριστό και ολιγότερο για τον αντίχριστο”. Ο αντίχρι-
στος θα έλθει, δεν γνωρίζουμε το πότε. Οι καιροί μας είναι δύ-
σκολοι, πονηροί. Επιβραβεύεται η αμαρτία, γίνεται αντικείμενο ει-
ρωνείας και κολαφίζεται η αρετή. Έχουμε ένα αναποδογύρισμα των 
ευγενών και ωραίων ιδεών. Υπάρχει, ομολογουμένως, μια πνευμα-
τική άμβλυνση και σύγχυση, ακόμα και μέσα στο εκκλησιαστικό 
σώμα. Γι’ αυτό, αδελφοί, “στώμεν καλώς”, αγωνιζόμενοι, ώστε 
να κατακτήσουμε ολοένα και περισσότερο τις ένθεες αρετές και 
το ομολογιακό θάρρος των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. 

 

(Πηγή: https://iliaxtida.wordpress.com) 
 

 
 

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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