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Θυμᾶμαι τά παλαιά 
καί «ἐγκλωβίζομαι» 

Ἡ ἔννοια τῆς λύπης κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο εἶναι στε-
νά συνδεδεμένη μέ τήν μνησικακία. Πότε κάποιος 

λυπᾶται, θλίβεται καί καταθλίβεται; «Ὅταν ὁ νοῦς φέρνει 
στή σκέψη του τό πρόσωπο τοῦ ἀδελφοῦ του μέ λύπη, εἶναι 
φανερό ὅτι τρέφει μνησικακία γι᾽ αὐτό».137 Συνεχίζει: «Οἱ 
δρόμοι, ὅμως, τῶν μνησικάκων ἀνθρώπων…»,138 κατά τίς 
Παροιμίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, «ὁδηγοῦν στόν θάνα-
το»,139 διότι «ὁ κάθε μνησίκακος εἶναι παράνομος».140

Ὅμως δέν μπορῶ νά ζήσω μέ τήν μνησικακία, διότι 
εἶναι ἕνα σαράκι μέσα στήν ψυχή, τό ὁποῖο μέ κατατρώ-
γει. Λέει ὁ Ἅγιος: «Ἐάν ἐσύ τρέφεις μνησικακία ἐναντίον 
κάποιου, νά προσεύχεσαι γι᾽ αὐτόν. Ὁπότε θά σταματή-
σεις τήν ἐπενέργεια τοῦ πάθους ἀπομακρύνοντας μέ τήν 

137. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, Φιλοκαλία 
τῶν νηπτικῶν καί ἀσκητικῶν, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 305
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προσευχή τήν λύπη ἀπό τήν ἀνάμνηση τοῦ κακοῦ πού σοῦ 
ἔκανε. Καί ἔτσι ἀφοῦ ἀποκτήσεις τήν ἀγάπη πρός αὐτόν 
καί γίνεις φιλάνθρωπος, θά ἐξαφανίσεις ἐξ ὁλοκλήρου 
ἀπό τήν ψυχή σου τό πάθος. Ἄν πάλι ἄλλος τρέφει μνη-
σικακία ἐναντίον σου, συγχώρεσε αὐτόν καί δεῖξε ταπει-
νοφροσύνη καί συναναστρεφόμενος αὐτόν μέ καλοσύνη 
τόν ἀπαλλάσσεις ἀπό τό πάθος του αὐτό».141

Μᾶς προτρέπει νά δουλέψουμε σέ δύο κατευθύνσεις: 
ἄν ἐμεῖς ἔχουμε μνησικακία γιά κάποιον, δηλαδή ἔχου-
με κακία καί μῖσος γιά κάποιον, νά προσευχόμαστε γι’ 
αὐτόν ἤ ἄν κάποιος ἔχει γιά ἐμᾶς τά ἴδια συναισθήματα, 
νά τόν συγχωρέσουμε καί νά δείξουμε ταπεινοφροσύνη. 
Αὐτό πού θεόπνευστα μᾶς λέει εἶναι ἕνα σημεῖο τό ὁποῖο  
ἀποτελεῖ μεγάλη διαφορά μέ πολλούς ψυχολόγους-
ψυχιάτρους στήν ἐποχή μας. Ἐκεῖνοι συνήθως λένε καί 
προτρέπουν: «κάνε πράγματα πού σοῦ ἀρέσουν, κάνε 
ὅπως νιώθεις, κάνε ὅ,τι σοῦ ἀρέσει καί ἀπομακρύνσου 
ἀπό τούς ἀνθρώπους ὅλους ὅσοι σοῦ κάνουν κακό». Λέει 
ὁ Ἅγιος: «ἄν θέλεις νά σταματήσεις τήν μνησικακία πού 
ἔχεις μέσα σου, προσευχήσου γι’ αὐτόν»142 καί τότε θά 
φύγει ἀπό μέσα σου ἡ λύπη καί ἡ κακία. Θά νιώσεις τότε 
τήν διαφορά ἀπό τήν πρώτη προσέγγιση. Ἤδη θά ἔχεις 
ἀπαλλαχθεῖ ἀπό ἕνα μεγάλο καρκίνωμα πού λέγεται μνη-
σικακία. Εἶναι μεγάλο πράγμα μέρα-νύχτα νά σκέφτεσαι 
αὐτό πού σοῦ ἔκανε ὁ ἄλλος καί νά μή μπορεῖ ἡ ψυχή 

141. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, Φιλοκαλία 
τῶν νηπτικῶν καί ἀσκητικῶν, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 305
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σου νά ἀναπτυχθεῖ, νά ζωντανέψει, νά χαρεῖ, νά δημι-
ουργήσει, νά πάρει ἡ καθημερινότητα ἕναν ὑγιῆ δρόμο. 
Πολλές φορές συμβαίνει αὐτό καί ἰδιαίτερα σέ χωρισμούς 
ἀνδρογύνων. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐγκλωβισμένοι ἐντελῶς 
στίς ἀνθρώπινες αὐτές σχέσεις, σέ αὐτό πού ἔγινε, πού 
ἀσφαλῶς πολλές φορές δέν εἶναι χαρμόσυνο γεγονός, 
ἀλλά παρ᾽ ὅλα αὐτά παραμένουν ἐγκλωβισμένοι καί δέν 
μποροῦν νά κάνουν ἕνα βῆμα στή ζωή τους. Ἀσφαλῶς 
ἐδώ εἶναι «ἐπιτακτική» ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν κάποιος ἔχει ἄσχημα συναισθήματα ἐναντίον 
μας. Αὐτό δέν μπορῶ νά τό ἐλέγξω. Πῶς ξέρω ἄν ὁ ἄλλος 
ἔχει ἐναντίον μου; Μέ τόν τρόπο πού μοῦ μιλάει, μέ τόν 
τρόπο πού μέ κοιτάει, μέ τόν τρόπο πού συμπεριφέρε-
ται γενικότερα καταλαβαίνω ὅτι ἔχει ἐναντίον μου. Καί 
αὐτό εἶναι καλύτερο νά φαίνεται παρά νά μή φαίνεται. 
Τί κάνω στήν περίπτωση αὐτή; Νά προχωρήσω σέ μια 
προσπάθεια ὑπέρβασης; Νά ἀπομακρυνθῶ τελείως; 
Γιά ὅλα αὐτά δέν ἰσχύουν γενικοί κανόνες. Πρωτίστως, 
συμβουλευόμαστε τόν πνευματικό μας, ὁ ὁποῖος ξέρει 
τίς ψυχικές μας ἀντοχές. Ἔτσι, συμβουλεύει ἀνάλογα. 
Ὅμως ἄν ἀναζητᾶς πραγματικά τήν ἁγιότητα, γιά νά τήν 
προσεγγίσεις, χρειάζεται νά τόν συγχωρήσεις. Τό χρυσό 
κλειδί πού λέγεται ταπεινότητα δέν εἶναι ἔλλειψη θάρ-
ρους, ὁ ταπεινός εἶναι πραγματικά δυνατός. 

Λέει ὁ Ἅγιος: «Καί συναναστρεφόμενος αὐτόν…»,143 
δέ λέει ἀμέσως παράτησέ τα καί φῦγε. Συνέχισε, καί θά 

143. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, Φιλοκαλία 
τῶν νηπτικῶν καί ἀσκητικῶν, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 305
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τόν ἀπαλλάξεις ἀπό τό πάθος του. Ἡ δική σου ἀγάπη καί 
ταπεινότητα ἔχει τήν δύναμη ὄχι τόν ἑαυτό σου μόνο νά 
διορθώσει, ἀλλά καί ὁ ἄλλος νά θεραπευθεῖ. Ἡ κακία 
ἔναντι τῆς κακίας ὁδηγεῖ στόν θάνατο, τό ζήτημα εἶναι  
νά ὁδηγεῖ στή ζωή, στήν ἐλευθερία! Ἄν τό καταφέρεις, 
νιώθεις μια ὑπεροχή πού δέν ἔχει ἐγωισμό, εἶναι ὑπερο-
χή χαρᾶς πού ἦρθε μέσα ἀπό τό ταπεινό φρόνημα. Οἱ πε-
ρισσότεροι ὅμως σήμερα συμβουλεύουν γιά τό ἀντίθετο 
λέγοντας: «Κράτα τήν ἀξιοπρέπειά σου, μήν ἐπιτρέπεις 
σέ κανέναν νά σέ ὑποτιμᾶ καί νά σέ διορθώνει», δηλαδή 
«δεῖξε τά δόντια σου», τήν δύναμή σου. Ὅλο αὐτό ὁδηγεῖ 
σέ κάποιους δρόμους, ὄχι ὅμως στήν ἁγιότητα.

Πρίν χρόνια, σέ μάθημα κατηχητικοῦ σχολείου, δια-
βάζαμε τήν περικοπή περί τοῦ “ὀφθαλμός ἀντί ὀφθαλ-
μοῦ” καί ἀναφέραμε ὅτι ὁ Χριστός κατήργησε αὐτόν τόν 
λόγο μέ τήν θυσία Του. Μᾶς δίδαξε κάτι ἀνώτερο. Ἄν 
κάποιος σέ ῥαπίσει ἀπό τή μιά μεριά, ἐσύ νά στρέψεις 
καί τήν ἄλλη. Τότε ἕνα μικρό παιδί, δημοτικοῦ σχολείου, 
πετάχτηκε μέ πολύ θάρρος καί αὐθόρμητα εἶπε: «ἐμένα 
ὁ πατέρας μου μοῦ ἔχει πεῖ ὅτι ἄν μοῦ δώσουν μία γροθιά, 
νά δώσω κι ἐγώ γρήγορα ἄλλη μία σέ ἐκεῖνον». Ὅταν 
τόν ἀκούσαμε τόν λόγο αὐτόν, ἤρθαμε σέ πολύ δύσκολη 
θέση. Δέν ἔπρεπε οὔτε νά γκρεμίσουμε τήν εἰκόνα τοῦ πα-
τέρα του καί νά τοῦ πῶ ὅτι κακῶς σέ συμβουλεύει, ἀλλά 
ἔπρεπε νά εἰπωθεῖ ἡ ἀλήθεια. 

Συνεχίζει ὁ Ἅγιος: «Τήν λύπη ἐκείνου πού σέ φθονεῖ 
μέ κόπο θά τή σταματήσεις, διότι θεωρεῖ συμφορά ἐκεῖνο 
τό πράγμα γιά τό ὁποῖο σέ φθονεῖ καί δέν εἶναι δυνατόν μέ 
ἄλλο τρόπο νά σταματήσεις τό φθόνο του ἐάν δέν ἀποκρύ-
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ψεις αὐτό γιά τό ὁποῖο σέ φθονεῖ».144 Λέει: «νά τό ἀπο-
κρύψεις αὐτό γιά τό ὁποῖο πειράζεται». Συνεχίζει: «Ἐάν, 
ὅμως, ἔχεις κάτι τό ὁποῖο ὠφελεῖ πολλούς…», δηλαδή 
αὐτό πού ἔχεις ἐσύ ὠφελεῖ πολλούς ἄλλους ἀνθρώπους, 
πῶς καί γιατί νά τό ἀποκρύψεις; Ἕνα παράδειγμα. Ἐσύ 
πιστεύεις στόν Θεό καί ἐργάζεσαι σέ ἕνα ἐργοστάσιο. 
Τό ὅτι πιστεύεις τό βλέπουν οἱ ἄλλοι ἐργαζόμενοι. Πῶς 
ἄλλωστε νά τό ἀποκρύψεις; Ἄν τό ἀποκρύψεις, εἶναι 
κακό γιά ὅλους, γιά τό σύνολο. Νά ὠφελήσω δηλαδή 
αὐτόν τόν ἕναν πού τόν πειράζει πού ἐγώ ἐξωτερικεύω 
τήν πίστη μου καί νά μήν ὠφελήσω ὅλους τούς ἄλλους, 
οἱ ὁποῖοι παίρνουν δύναμη ἀπό τό ὅτι ἐγώ εἶμαι πιστός. 
Τί νά διαλέξω ἀπό τά δύο; Λέει ὁ Ἅγιος: «Ἐάν ὅμως αὐτό 
ὠφελεῖ πολλούς, ἐνῶ ἐκεῖνον τόν λυπεῖ, γιά ποιό ἀπό τά 
δύο θά δείξω ἀδιαφορία; Πρέπει βέβαια νά φροντίσεις γιά 
τήν ὠφέλεια τῶν πολλῶν, νά μή δείξεις ὅμως ἀδιαφορία 
καί γιά ἐκεῖνον, ὅσο φυσικά εἶναι δυνατόν∙ οὔτε νά παρα-
συρθεῖς ἀπό τήν κακία τοῦ πάθους καί ἔτσι νά βρεθεῖς νά 
πολεμᾶς ὄχι τό πάθος του, ἀλλά τόν ἴδιο πού πάσχει ἀπό 
αὐτό, ἀλλά δείχνοντας ταπεινοφροσύνη νά θεωρεῖς αὐτόν 
ἀνώτερο ἀπό σένα καί σέ κάθε περίπτωση νά θεωρεῖς ἀνώ-
τερο αὐτόν».145

Εἶναι δύσκολα πράγματα αὐτά. Ὅταν τά σκέφτεσαι, 
λές: «Τί ὑπέρβαση πρέπει νά κάνω;», «Εἶναι δυνατόν 
νά τό καταφέρω αὐτό;». Ἡ ἀπάντηση γνωστή: «Τά ἀδύ-

144. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια περί ἀγάπης, Φιλοκαλία 
τῶν νηπτικῶν καί ἀσκητικῶν, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 305
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νατα παρά ἀνθρώποις, δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν».146 
Δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού τά καταφέρνουμε! Σημειώνει ὁ 
Ἅγιος κάτι λεπτό καί σημαντικό: “μήν ἀντί γιά τό πάθος 
χτυπᾶς τόν ἴδιο”. Δηλαδή, ὅταν κάνουμε παρατήρηση σέ 
κάποιον, τό κάνουμε πραγματικά γιά νά τόν διορθώσου-
με ἤ τό κάνουμε γιά νά τόν μειώσουμε; Ἔκανες κριτική 
γιατί πραγματικά σέ ἐνδιαφέρει ἡ δική του καί ἡ δική σου 
πνευματική πρόοδος; Μήπως βρῆκες μιά εὐκαιρία, μέ τό 
σκεπτικό “τώρα θά τόν χτυπήσω γιατί τώρα τόν βλέπω 
ἀδύναμο”; Ἀλήθεια, χτυπᾶς τό πάθος ἤ τόν ἄνθρωπο;

Βλέπουμε ὅτι αὐτοί οἱ τελευταῖοι ἅγιοι, πού ἔχουμε 
τή χαρά τῆς ἁγιοκατατάξεώς τους ἐσχάτως, οἱ ἅγιοι 
Παΐσιος, Πορφύριος, Ἰάκωβος, Ἀμφιλόχιος, Ἐφραίμ, 
Εὐμένιος, ὅλοι αὐτοί στήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἀνθρώ-
πους ἀλλά καί στά βιβλία τους ἀποτυπώνεται ὅτι εἶχαν 
σκοπό νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπο καί ὄχι νά καταρρα-
κώσουν τόν ἄνθρωπο. Τούς συμβούλευαν νά χτυπήσουν 
τό πάθος. Τόν ἄνθρωπο τόν ἀγαπᾶμε, τόν σεβόμαστε, 
αὐτό πού δέ χαιρόμαστε εἶναι τά πάθη του. Αὐτά ἀρρω-
σταίνουν τήν ψυχή, τήν κάνουν ἄσχημη. Ἄρα, χρειάζεται 
χειρουργική ἐπέμβαση γι᾽ αὐτόν πού ἔχει τήν εὐθύνη τῆς 
πνευματικῆς καθοδήγησης, τοῦ ἐντοπισμοῦ τῶν παθῶν 
καί τῆς θεραπείας τους. Εἶναι πολλοί οἱ πνευματικοί πού 
ἐξομολογοῦν, ἀλλά πόσοι μποροῦν νά κάνουν τέτοιες δι-
αγνώσεις καί θεραπεῖες. Γι᾽ αὐτό καί ξεκινοῦσαν ἄνθρω-
ποι ἀπό τήν ἄκρη τῆς γῆς καί πήγαιναν γιά νά συναντή-
σουν ἕναν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ ἔστω καί γιά δύο λεπτά. 

146. Κατά Λουκάν, 18, 18-27


