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399ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ὅσο χρειάζεται γιά νά γίνουν τά λάχανα, δηλαδή 6 μῆνες. Ἡ 
Ρωσία, ὅμως, δέ θά ἀποσύρει τίς δυνάμεις της. Καί τότε οἱ δυ-
τικές δυνάμεις θά ἀρχίσουν νά συγκεντρώνουν στρατεύματα, 
γιά νά ἐπιτεθοῦν στούς Ρώσους.

Ὁ πόλεμος πού θά ξεσπάσει θά εἶναι παγκόσμιος καί θά 
ἔχει ὡς συνέπεια νά χάσουν οἱ Ρῶσοι. Θά ἀκολουθήσει μεγάλη 
σφαγή. Οἱ μεγαλουπόλεις θά γίνουν παραγκουπόλεις. Ἐμεῖς, 
οἱ Ἕλληνες, δέ θά συμμετάσχουμε στόν παγκόσμιο πόλεμο. 
Γύρω μας θά σφάζονται ὅλοι καί ἐμεῖς θά εἴμαστε ἀπ᾿ ἔξω.”

Δεύτερη συνάντηση τήν ἄνοιξη τοῦ 1992
Ἤμουν ἀκόμη ἀστυνομικός ἐν ἐνεργείᾳ. Ρωτήσαμε πάλι γιά 

τά ἐθνικά θέματα καί πήραμε πάλι τήν παραπάνω ἀπάντηση. 
Φεύγοντας μοῦ εἶπε: “Ἔ, κάτσε ἐδῶ, ποῦ πᾶς; Ἐδῶ θά εἶσαι”. 
Προεῖδε ὅτι ἀργότερα (τό 1994) θά γινόμουν μοναχός.

Ἀναγνωστόπουλος Ἀστέριος, Περιφερειακός Δ/ντής 
Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας, Θεσσαλονίκη

Τόν Μάρτιο τοῦ 1993 ἐπισκέφτηκα τόν Γέροντα Παΐσιο 
στήν Παναγούδα. Σέ κάποια στιγμή, ἔτσι ὅπως τά ᾽φερε ἡ κου-
βέντα, τόν ρώτησα «τί θά γίνει μέ τά Σκόπια;» Καί ὁ Γέροντας 
μοῦ ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:  «Τό λυσσασμένο τό σκυλί, ψοφάει. 
Ὁ δαγκωμένος, ὑποφέρει κι αὐτός λίγο, ἀλλά γίνεται καλά», 
καί σταμάτησε.

Μετά τόν ρώτησα νά μοῦ πῆ τί θά γινόταν μέ τή Βοσνία. 
Εἶπε: «Ἡ ὑπόθεση τῆς Βοσνίας θά φέρει πάρα πολλά καλά 
στήν Ἑλλάδα. Πάρα πολλά καλά» καί σταμάτησε. Ὁ Γέροντας 
ἦταν λιγομίλητος, δυό τρεῖς λέξεις καί τελείωνε. Φυσιολογικό 
ἦταν ἀμέσως μετά νά προκύψει καί ἡ ἑπόμενη ἐρώτηση.

«Τί γίνεται, Γέροντα, μέ τήν Κωνσταντινούπολη;»  Λέει ὁ 
Γέροντας: «’Εάν ὑπάρχουν κάποιοι πού δέν θά πρέπει ποτέ νά 
τούς φοβᾶστε, αὐτοί εἶναι οἱ Τοῦρκοι. Μήν τούς ὑπολογίζετε 
καθόλου, μήν τούς δίνετε σημασία. Ὅσο τούς ὑποστηρίζουν οἱ 
Δυτικοί, τόσο θά ὑπάρχουνε. Μόλις σταματήσουν οἱ Δυτικοί νά 

 «Ἐμεῖς, 
οἱ Ἕλληνες, δέ θά 
συμμετάσχουμε 
στόν παγκόσμιο 
πόλεμο»
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τῆς Ἀνατολῆς καί τό τελευταῖο 1/3 θά βαφτισθοῦν χριστια-
νοί ὀρθόδοξοι. Πρίν ἀπό αὐτό, εἶπε ὅτι θά γίνει μία ἁψιμαχία 
μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Οἱ Τοῦρκοι πιθανόν νά κατα-
λάβουν προσωρινά δύο νησιά. “Ἀλλά ἐγώ”, εἶπε ὁ Γέροντας, 
“δέ θά ζῶ γιά νά δῶ αὐτά τά πράγματα”.

Μετά, τόν ρώτησα γιά τά Σκόπια. “Ἄσ’ τα. Αὐτό τό κρατίδιο 
εἶναι συνονθύλευμα. Νά μή σέ ἀπασχολῆ τό κρατίδιο αὐτό”, 
εἶπε ὁ Γέροντας.

Μετά, τοῦ εἶπα ὅτι εἶχα νά τόν ρωτήσω γιά ἕνα οἰκογενεια-
κό μου πρόβλημα. Μοῦ λέει: “Θέλεις νά τό ἀκούσουν καί οἱ 
κύριοι ἤ νά τό συζητήσουμε κατ᾿ ἰδίαν;” Λέω: “Δέν πειράζει, 
ἄς τό ἀκούσουν”. “Πές το”, μοῦ λέει. “ Ὁ γιός μου”, λέω, “εἶχε 
ἀρραβωνιασθεῖ μία κοπέλλα καί ἑτοιμαζόμασταν γιά γάμο. 
Ἀλλά ἡ κοπέλλα, ἐπειδή δέν αἰσθανόταν ἐν τάξει ἀπέναντί του, 
ἀπό ἠθικῆς πλευρᾶς, τά χάλασε”. Τότε, σηκώθηκε ὄρθιος ὁ 
παππούλης, ἔκανε τό σταυρό του καί μοῦ εἶπε: “Πές τοῦ Γρη-
γόρη νά μήν κοιτάξη πίσω, γιατί αὐτή θά τόν ἄφηνε μέ δύο 
παιδιά. Ἐγώ θά παρακαλέσω τήν Παναγία μας νά στείλη στό 
δρόμο του ἕνα καλό κορίτσι”. Πρᾶγμα πού ἔγινε.

 Ἐλευθέριος, πρώην Σερδάρης Ἁγίου Ὄρους

Εἶμαι σερδάρης τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό καλοκαίρι, νομίζω τοῦ 
1987, στό ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι τοῦ Γέροντα, στό κελλί του, 
ἦσαν παρόντα περίπου τριάντα ἄτομα, Κύπριοι καί Ἑλλαδῖτες. 
Ὁ Γέροντας εἶπε: “Στή Σερβία νά μήν ἔχετε ἐμπιστοσύνη, διότι 
μελετοῦν ἄσχημα πράγματα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας”.

Ζουρνατζόγλου Νικόλαος, Ἐπισμηναγός ἐ.ἀ., 
Θεσσαλονίκη

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1992, ὡς ὑπασπιστής τῆς 113 Πτέρυγας 
Μάχης (Στρατιωτικό Ἀεροδρόμιο Θεσσαλονίκης), ὀργάνωσα 

«Στή Σερβία 
νά μήν ἔχετε 
ἐμπιστοσύνη»

«Αὐτό τό κρατίδιο εἶναι 
συνονθύλευμα. Νά 
μή σέ ἀπασχολῆ τό 
κρατίδιο αὐτό»
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προσκύνημα στό Ἅγιον Ὄρος μέ 70 ἀξιωματικούς κι ἐπισκε-
φθήκαμε, μεταξύ ἄλλων, καί τό κελλί τοῦ Γέροντος Παϊσίου. 
Συζητούσαμε μέ τό Γέροντα καί τοῦ θέταμε διάφορα ἐρωτήματα 
γιά ἐθνικά θέματα. Τόν ρώτησα: “Γέροντα, πῶς βλέπετε τό Σκο-
πιανό θέμα;” “ Ὅποια λύση καί νά δοθῆ μακροπρόθεσμα”, εἶπε, 
“θά εἶναι πρός ὄφελος τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων. Σκυλί πού 
γαβγίζει πίσω ἀπό λεωφορεῖο, μήν τό φοβᾶστε, δέ δαγκώνει”. 
Συνέχισα: “Γέροντα, θά πάρουμε τήν Κωνσταντινούπολη;” “Οἱ 
Ἐγγλέζοι καί οἱ Ἀμερικάνοι θά μᾶς παραχωρήσουν τήν Κων/
πολη. Ὄχι γιατί μᾶς ἀγαπᾶνε, ἀλλά γιατί αὐτό θά συμπλέει 
μέ τά συμφέροντά τους”. “Ὅταν θά πάρουμε τήν Πόλη, θά τήν 
κρατήσουμε γιά 6 μῆνες, ὅσο δηλαδή διαρκεῖ ἕνα λάχανο;” 
Ὁ Γέροντας μέ κοίταξε μέ τό διεισδυτικό βλέμμα του καί μοῦ 
ἀπήντησε: “ Ὄχι παιδί μου, γιά πάντα!” “Γέροντά μου, θά τά 
ζήσουμε αὐτά τά γεγονότα;” “Βέβαια καί θά τά ζήσετε!” Ἐκείνη 
τή στιγμή ἀναρωτήθηκα ἄν εἶναι στ᾿ ἀλήθεια δυνατό νά συμβῆ 
αὐτό. Ὁ Γέροντας κατάλαβε τό λογισμό μου καί κοιτάζοντάς 
με ἀπάντησε: “ Ὁ καλός Θεός πῆρε τό «κατσαβίδι» καί γύρισε 
λίγο τή «βίδα» στό κεφάλι τοῦ Γκορμπατσώφ. Εἴδατε τί ἔγινε!”

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1992, ὁ Γέροντας μέ ρώτησε γιά ἕνα ἀερο-
πορικό ἀτύχημα πού συνέβη στήν πολεμική ἀεροπορία (στίς 22 
Ἰανουαρίου 1987 ἕνα μαχητικό ἀεροσκάφος τύπου Fantom, μέ 
πλήρωμα τό σμηναγό Χρηστίδη Β. καί τόν ὑποσμηναγό Ἀτμα-
τζάκη Ε., κατέπεσε δυτικά τῆς νήσου Ψαθούρας στή θάλασα 
τῶν Β. Σποράδων), γιατί δεχόταν ἐπιστολές τῶν συγγενῶν τοῦ 
ἑνός πιλότου, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονταν ὅτι οἱ πιλότοι βρίσκονται 
φυλακισμένοι στήν Τουρκία. Διερεύνησα τό φάκελλο τοῦ ἀτυ-
χήματος καί στή συνέχεια ἐνημέρωσα τό Γέροντα ὅτι οἱ πιλότοι 
εἶναι νεκροί καί ταυτόχρονα τοῦ παρέδωσα περίληψη τοῦ πο-
ρίσματος (καί οἱ δύο ἦταν προσωπικοί μου φίλοι)2.

2.  Σημείωση συγγραφέως:
Ἁγιορείτης ἱερομόναχος μέ ἐνημέρωσε ὅτι, σέ γενόμενη συζήτηση μέ τόν Γέροντα 
Παΐσιο, τόν ἐπληροφόρησε ὅτι οἱ δύο αὐτοί πιλότοι βρῆκαν τήν ἐν Χριστῷ ἀνά-
παυση. 
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καί ὅτι τά ἀεροπλάνα αὐτά ἐκπαιδεύουν τά πληρώματα ἀέρος. 
Παράλληλα, καλοῦνται ν’ ἀναχαιτίζουν τούς Τούρκους, πού 
σέ καθημερινή βάση μπαίνουν στό Αἰγαῖο καί μᾶς ἀπειλοῦν. 
Μοῦ λέει τότε: “Θά δεῖς τί θά πάθουν οἱ Τοῦρκοι! Χαστούκι πού 
θά φᾶνε ἀπό τό Θεό!”. Τήν ὥρα πού μιλοῦσε, κοίταζε ψηλά, 
δίνοντάς μου τήν ἐντύπωση ὅτι ζοῦσε τά μελλούμενα.

Θεοδώρου Εὐάγγελος, Ἀστυνομικός ΜΑΤ, 
Θεσσαλονίκη 

1. Τήν Ἄνοιξη τοῦ 1990 ἐπισκέφτηκα τόν Γέροντα Παΐσιο 
στήν Παναγούδα. Ἦταν σέ ἔξαρση τότε τό θέμα τοῦ Μακεδο-
νικοῦ Ζητήματος. Τόν ρώτησα:

- Γέροντα μέ τά Σκόπια τί θά γίνει;
- Γέροντας: Τά Σκόπια δέν εἶναι τό πρόβλημα. Θά πάρουμε 

μιά σκούπα καί θά τά σκουπίσουμε.
2. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1993 ἐπισκέφτηκα τόν Γέροντα Παΐσιο 

στήν Παναγούδα. Φεύγοντας τοῦ εἶπα: 
- Ἄντε Γέροντα νά σέ χαιρετήσω. Θά ἔρθω τοῦ χρόνου νά 

σέ δῶ.
- Γέροντας: Μήν ἔρθεις, θά ἔχω φύγει, θά πάω ἐπάνω. Ἔλα 

νά σοῦ δείξω ποῦ θά εἶμαι.
Πήγαμε σέ ἕνα τάφο πίσω ἀπό τό κελί του. “Ἐδῶ θά εἶμαι”, 

μοῦ εἶπε.
- Θά ἔρθω, Γέροντα, νά σέ προσκυνήσω.
- Γέροντας: Μήν ἔρθεις, θά πάει τζάμπα τό προσκύνημα!

 Ἰωακείμ, Ἀρχιμανδρίτης, Δικαῖος Ἱερᾶς Σκήτης 
Προφήτη Ἠλιοῦ

Τό θεωρῶ πολύ μεγάλη εὐλογία νά πῶ λίγα φτωχά λόγια 
ἀπό τή γνωριμία μου μέ τόν Γέροντα Παΐσιο, αὐτή τή μεγάλη 
μορφή, τόν Ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ αἰῶνος μας.
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 † Κουτσογιάννης Κωνσταντῖνος, Συνταξιοῦχος ΟΑΣΘ, 
Θεσσαλονίκη

Τόν ρώτησα τί γνώμη ἔχει γιά τά Σκόπια καί μοῦ εἶπε: “Ἄς τά 
Σκόπια. Μήν τά λογαριάζης”. Γιά τήν Ἀλβανία μοῦ εἶπε: “Ὅταν 
μιά γίδα θέλη νά φάη ξύλο, πάει καί ξύνεται στήν γκλίτσα τοῦ 
τσοπάνου. Ἔτσι κάνουν καί οἱ Ἀλβανοί τώρα. Ἄς τους. Μήν 
τούς λογαριάζης. Μή φοβᾶσαι”. Γιά τήν Κωνσταντινούπολη 
ἔλεγε ὅτι: “Κάποτε θά τήν πάρουμε τήν Πόλη. Δική μας εἶναι. 
Ἐμεῖς δέ θά πάθουμε κακό. Ὅταν θά ξεκινήσουμε γιά τόν πό-
λεμο, θά τήν ἔχουν πάρει τήν Πόλη οἱ ἄλλοι. Στά μισά οἱ Ἕλλη-
νες θά γυρίσουν πίσω. Τήν Πόλη θά τήν ἔχουν πάρει οἱ Ρῶσοι 
καί θά μᾶς τή δώσουν. Ὄχι ὅτι οἱ ἴδιοι μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά θά 
ὑποχρεωθοῦν νά μᾶς τή δώσουν ἀπό τίς περιστάσεις”. Γιά τά 
«Ἑξαμίλια» ἔλεγε ὅτι ἀφορᾶ τό πρόβλημα τῆς ὑφαλοκρηπίδας. 
Γιά τούς Τούρκους, πού συνέχεια δημιουργοῦν προκλήσεις, ὁ 
Γέροντας ἔλεγε: “Οἱ Τοῦρκοι…, ἄς τους αὐτούς. Αὐτοί τά κόλ-
λυβα τά ἔχουν στό ζωνάρι τους. Τἄχουνε, τά κουβαλοῦν μαζί 
τους...” Ὅσο γιά τό πότε θά διαλυθεῖ ἡ Τουρκία, ὅσες φορές κι 
ἄν τόν ρωτήσαμε καί τό συζητήσαμε, ποτέ δέν τό ἔλεγε: “Αὐτό 
δέν τό ξέρουμε. Ὁ Θεός μᾶς εἶπε ὅτι θά μᾶς δείχνει σημεῖα. 
Τά πράγματα, ὅμως, πρός τά ἐκεῖ βαδίζουν...”

 Λάμαρης Δημήτριος, δόκιμος Μοναχός, Κρήτη

Συνάντησα τό Γέροντα τό Νοέμβριο τοῦ 1992 γιά πρώτη καί 
τελευταία φορά. Ὁ Γέροντας, ἀφοῦ κουβέντιασε γιά λίγο μέ 
τό φίλο μου, τόν ἔφερε ἀπό τό χέρι, κάθισε δίπλα στήν πόρτα 
τοῦ κελλιοῦ του καί γυρίζοντας πρός ἐμένα μοῦ λέει: “Ἔλα, 
Δημήτρη, νά τά ποῦμε”.

Μιλήσαμε, δηλαδή ὁ Γέροντας μιλοῦσε. Καί ὅταν κάποια 
στιγμή τοῦ εἶπα γιά τό πρόβλημά μας περί τεκνοποιίας μετά 
ἀπό ἑπτά χρόνια γάμου, μέ χτύπησε καθησυχαστικά στήν 
πλάτη καί μοῦ εἶπε γελώντας: “Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ἄκουσε 
τό αἴτημά σου, καί τῆς συζύγου σου, καί θά σοῦ φέρει τό δῶρο. 

Καί πάλι γιά τήν 
Κωνσταντινούπολη, 
ὅτι θά μᾶς τή δώσουν

Διόρασις 
καί προόρασις 
τοῦ Γέροντα
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Τόν ρώτησα ἐπίσης ἐάν ἡ Ἑλλάδα πάθη κακό. Μοῦ ἀπά-
ντησε ὅτι θά ὑπάρξουν κάποια προβλήματα, τά ὁποῖα ὅμως 
θά εἶναι ἀσήμαντα. Καί ἀρκετός κόσμος πού σήμερα εἶναι 
ἀδιάφορος, θά ἐπιστρέψει στό χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας. “Νά μήν 
ἀνησυχῆτε γιά τήν Ἑλλάδα”, εἶπε.

Φεύγοντας ἀπό τό κελλί του, μᾶς εἶπε πάλι: “Ἄντε στήν 
εὐχή τῆς Παναγίας καί μήν ἀνησυχῆς. Ἡ Κύπρος θά ἀπελευ-
θερωθεῖ μέσα στά χρόνια πού περπατᾶμε καί ἡ Τουρκία θά 
διαμελισθεῖ. Ὅλες οἱ χῶρες ἔχουν τά προβλήματά τους, ἀλλά 
δέν ὑπάρχει γιά μᾶς πρόβλημα. Ἐλπίδα στό Θεό καί πίστη. 
Ἄντε στό καλό, παιδιά μου”.

   Μάρτης Γεώργιος, συνταξιοῦχος Δ.Ε.Η., Θεσσαλονίκη

Γνώρισα τό Γέροντα Παΐσιο γιά πρώτη φορά τό 1992, 27η 
Ὀκτωβρίου. Πῆγα στό κελλί του καί τοῦ λέω: “Πάτερ Παΐσιε, 
εἶμαι ἐξάδελφος τοῦ Νίκου Μάρτη καί ἔμαθα ὅτι προχθές ἦταν 
ἐδῶ” “Γιά νά δῶ”, μοῦ λέει, “τοῦ μοιάζεις; Ἐκεῖνος εἶναι θαρ-
ραλέος. Ἐσύ εἶσαι;” “Ἐπάνω στά ἐθνικά θέματα”, τοῦ ἀπαντῶ, 
“ὅλοι στό σόι μας ἔτσι ἔχουμε γαλουχηθεῖ”. Μετά μέ πῆρε καί 
πήγαμε μέσα στό ἐκκλησάκι τοῦ κελλιοῦ του. Μιλήσαμε γιά 
τά προβλήματά μου καί βρῆκα τή λύτρωση.

Τή δεύτερη φορά τόν συνήντησα στό Μοναστήρι στή Σου-
ρωτή, ὅπου πῆγα νά τόν δῶ. Συζητήσαμε γιά ἐθνικά θέματα. 
Τοῦ εἶπα: “Πάτερ Παΐσιε, ἔχω τή γνώμη ὅτι ἡ Ἑλλάς θ’ ἀπο-
κτήσει πάλι ὅ,τι ἀπώλεσε: Βόρειο Ἤπειρο, Μακεδονία τῶν 
Σκοπίων, Ἀνατολική Ρωμυλία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά 
Ἀσία”. Ἔτσι ὅπως ἦταν ξαπλωμένος στό κρεβάτι, μοῦ λέει: 
“Ἔλα, παιδί μου, νά σέ φιλήσω”. Σκύβω, μέ φιλάει καί τόν 
φιλάω κι ἐγώ στό μάγουλο. Μετά μοῦ λέει: “Δέν ἤθελα τίποτε 
ἄλλο. Νά μέ κρατοῦσε ὁ Θεός ἀκόμη λίγα χρόνια στή ζωή, 
γιά νά ἔβλεπα τήν πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θά μεγαλώσει, 
ἀλλά μήν περιμένης πόλεμο. Θά μεγαλώσει χωρίς νά ματώση 
ἑλληνικό ρουθούνι!”

«Ἀρκετός κόσμος 
πού σήμερα εἶναι 

ἀδιάφορος, θά 
ἐπιστρέψει στήν 

Ὀρθοδοξία»

Ἡ φιλοπατρία 
τοῦ Γέροντα
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Τήν τρίτη φορά ἦταν ἐπίσης στή Σουρωτή στό Μοναστήρι. 
Μέ πῆρε τηλέφωνο ὁ ἐξάδελφός μου Νῖκος Μάρτης καί μοῦ 
λέει: “Γιῶργο, θέλω νά πάω νά δῶ τόν πατέρα Παΐσιο στό Μο-
ναστήρι. Θέλεις νά ἔλθης;” “Βέβαια καί θέλω”, ἀπαντῶ. Εἶχε 
στείλει ἐπιστολές σέ προσωπικότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἤθελε 
νά ρωτήση, σχετικά, τόν πατέρα Παΐσιο. Πήγαμε καί καθίσαμε 
δίπλα στό κρεβάτι του. Τά ἔλεγαν οἱ δυό τους. “Ἐάν δέν ἐνερ-
γοποιηθοῦμε, πάτερ Παΐσιε, γύρω ἀπό τό Μακεδονικό”, τοῦ 
ἔλεγε ὁ Νῖκος, “σύντομα θά εἶναι πολύ δύσκολα τά πράγμα-
τα. Σᾶς ἀφήνω τά ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν, νά τίς διαβάσετε, 
ὅταν ἔχετε χρόνο. Τώρα σᾶς τά λέω περιληπτικά”. Ὁ πάτερ 
Παΐσιος τό μόνο πού εἶπε ἦταν: “Νά μή φοβᾶσαι. Τίποτα νά 
μή φοβᾶστε, παιδιά. Ἔχουμε τό Θεό μαζί μας. Ἡ Παναγία θά 
βάλει τό χέρι Της. Τίποτα νά μή φοβᾶστε”.

Τή δεύτερη καί τήν τρίτη φορά πού τόν εἶδα, ἔνιωσα νά 
λιγοστεύη τό βάρος τοῦ σώματός μου καί νά γίνωμαι ἀνάλα-
φρος. Ὅταν φύγαμε ἀπό τό Μοναστήρι, μοῦ λέει ὁ Νῖκος στό 
αὐτοκίνητο: “Γιῶργο, νιώθω ἀνάλαφρος!” “Κι ἐγώ, Νῖκο”, τοῦ 
λέω. “Κι’ ἐγώ νιώθω ἀνάλαφρος!”

† Μάρτης Νικόλαος, πρώην Ὑπουργός, Ἀθήνα

Πιστεύω ὅτι τά γεγονότα, στά ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ θά ἀνα-
φερθῶ, θά ὑπογραμμίσουν ἔντονα καί ἰδιαίτερα τή φλόγα 
καί ἀγωνία πού εἶχε καί μετέδιδε ὁ Γέροντας Παΐσιος γιά τά 
ἐθνικά μας θέματα.

Ἡ πρώτη πληροφορία μου γιά τόν Γέροντα ἦλθε μία Κυ-
ριακή, στήν ἐκκλησία τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ μετοχίου τῆς 
Μονῆς Σινᾶ, στήν ὁδό Δορυλλαίου τῆς Ἀθήνας. Μετά τό τέλος 
τῆς ἀκολουθίας μέ περίμενε ἔξω, στό προαύλιο τοῦ ναοῦ, ὁ 
Ἀρεοπαγίτης (σήμερα συνταξιοῦχος) Ἐμμανουήλ Ἐμμανουηλί-
δης, πρόεδρος τότε τοῦ συλλόγου τῶν δικαστῶν καί εἰσαγγελέων 
«Φίλων τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ὁ ὁποῖος μέ ἀσπάστηκε γιά νά μοῦ 
μεταφέρη, ὅπως μοῦ εἶπε, τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ Γέροντα 

«Ὁ ἀγώνας σου 
γιά τή Μακεδονία 
εἶναι εὐλογημένος»
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Μέ πῆρε τηλέφωνο ὁ ἐξάδελφός μου Νῖκος Μάρτης καί μοῦ 
λέει: “Γιῶργο, θέλω νά πάω νά δῶ τόν πατέρα Παΐσιο στό Μο-
ναστήρι. Θέλεις νά ἔλθης;” “Βέβαια καί θέλω”, ἀπαντῶ. Εἶχε 
στείλει ἐπιστολές σέ προσωπικότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἤθελε 
νά ρωτήση, σχετικά, τόν πατέρα Παΐσιο. Πήγαμε καί καθίσαμε 
δίπλα στό κρεβάτι του. Τά ἔλεγαν οἱ δυό τους. “Ἐάν δέν ἐνερ-
γοποιηθοῦμε, πάτερ Παΐσιε, γύρω ἀπό τό Μακεδονικό”, τοῦ 
ἔλεγε ὁ Νῖκος, “σύντομα θά εἶναι πολύ δύσκολα τά πράγμα-
τα. Σᾶς ἀφήνω τά ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν, νά τίς διαβάσετε, 
ὅταν ἔχετε χρόνο. Τώρα σᾶς τά λέω περιληπτικά”. Ὁ πάτερ 
Παΐσιος τό μόνο πού εἶπε ἦταν: “Νά μή φοβᾶσαι. Τίποτα νά 
μή φοβᾶστε, παιδιά. Ἔχουμε τό Θεό μαζί μας. Ἡ Παναγία θά 
βάλει τό χέρι Της. Τίποτα νά μή φοβᾶστε”.

Τή δεύτερη καί τήν τρίτη φορά πού τόν εἶδα, ἔνιωσα νά 
λιγοστεύη τό βάρος τοῦ σώματός μου καί νά γίνωμαι ἀνάλα-
φρος. Ὅταν φύγαμε ἀπό τό Μοναστήρι, μοῦ λέει ὁ Νῖκος στό 
αὐτοκίνητο: “Γιῶργο, νιώθω ἀνάλαφρος!” “Κι ἐγώ, Νῖκο”, τοῦ 
λέω. “Κι’ ἐγώ νιώθω ἀνάλαφρος!”

† Μάρτης Νικόλαος, πρώην Ὑπουργός, Ἀθήνα

Πιστεύω ὅτι τά γεγονότα, στά ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ θά ἀνα-
φερθῶ, θά ὑπογραμμίσουν ἔντονα καί ἰδιαίτερα τή φλόγα 
καί ἀγωνία πού εἶχε καί μετέδιδε ὁ Γέροντας Παΐσιος γιά τά 
ἐθνικά μας θέματα.

Ἡ πρώτη πληροφορία μου γιά τόν Γέροντα ἦλθε μία Κυ-
ριακή, στήν ἐκκλησία τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ μετοχίου τῆς 
Μονῆς Σινᾶ, στήν ὁδό Δορυλλαίου τῆς Ἀθήνας. Μετά τό τέλος 
τῆς ἀκολουθίας μέ περίμενε ἔξω, στό προαύλιο τοῦ ναοῦ, ὁ 
Ἀρεοπαγίτης (σήμερα συνταξιοῦχος) Ἐμμανουήλ Ἐμμανουηλί-
δης, πρόεδρος τότε τοῦ συλλόγου τῶν δικαστῶν καί εἰσαγγελέων 
«Φίλων τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ὁ ὁποῖος μέ ἀσπάστηκε γιά νά μοῦ 
μεταφέρη, ὅπως μοῦ εἶπε, τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ Γέροντα 

«Ὁ ἀγώνας σου 
γιά τή Μακεδονία 
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Παϊσίου καί προσέθεσε ὅτι ἤθελε νά μοῦ διαβιβάση, ἐκ μέρους 
τοῦ Γέροντα, ὅτι δέν ἔπρεπε νά φοβοῦμαι τίποτε καί κανέναν, 
διότι ὁ ἀγῶνας μου γιά τή Μακεδονία εἶναι εὐλογημένος.

Ἐν συνεχείᾳ μέ ἐπληροφόρησε ὅτι σέ πρόσφατη συνάντη-
σή του μέ τόν Γέροντα, σέ συζητήσή των, ὅταν τοῦ εἶπαν ὅτι 
οἱ δικασταί καί οἱ εἰσαγγελεῖς τοῦ «Συλλόγου Φίλων τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους» συνεισφέρουν χρήματα καί ἀγοράζουν ἀντίτυπα 
Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, τά ὁποῖα διανέμουν δωρεάν, 
ὁ Γέροντας Παΐσιος τοῦ εἶπε: “Εἶναι θεάρεστο τό ἔργο πού κά-
νετε, ἀλλά παράλληλα νά ἀγοράζετε καί νά διανέμετε καί τό 
βιβλίο τοῦ Μάρτη, γιά νά σωθῆ ἡ Μακεδονία, διότι, ἄν χαθῆ ἡ 
Μακεδονία, βαρύτατο θά εἶναι τό πλῆγμα γιά τόν Ἑλληνισμό 
καί τήν Ὀρθοδοξία”.

Ἡ θέσις αὐτή γιά τόν ρόλο τοῦ βιβλίου μου, πού ἔχει τίτλο 
«Ἡ πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας τῆς Μακεδονίας», ἀπό ἕναν 
ἄγνωστο τότε, προσωπικά σέ μένα, μοναχό, πού τό ὄνομά του 
ἐνέπνεε τό σεβασμό γενικώτερα, μέ συνεκλόνισε καί, ἔκτοτε, 
τή θεωρῶ ὡς τή μεγαλύτερη ἠθική ἀμοιβή καί δικαίωση τοῦ 
ἀγῶνα μου γιά τή Μακεδονία.

Τή δήλωσή του αὐτή ὁ Γέροντας τήν ἐπεσφράγισε καί μέ ἕνα 
ποίημά του, πού ἔγραψε γιά μένα, σ᾿ ἕνα ἀντίτυπο τοῦ βιβλίου 
μου, πού εἶχε ὁ Ἀρεοπαγίτης κ. Ἐμμανουηλίδης, φωτοτυπία 
τοῦ ὁποίου ἐπισυνάπτω σ᾿ αὐτό μου τό γράμμα. Ἀργότερα ἐζή-
τησα ἄδεια ἀπό τόν Γέροντα Παΐσιο καί μοῦ ἐπέτρεψε νά δημο-
σιεύσω τό ποίημά του, στήν τελευταία ἔκδοση τοῦ βιβλίου μου, 
καί ἀποτελεῖ ἔκτοτε, γιά μένα, τό ἐγκυρότερο πιστοποιητικό 
γιά τήν ἀξία καί τό ρόλο του στήν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς 
ἀλήθειας γιά τή Μακεδονία. Σέ νέα συνάντησή μας μέ τόν κ. 
Ἐμμανουηλίδη, μοῦ διαβίβασε ἐπιθυμία τοῦ Γέροντα Παϊσίου 
νά τόν ἐπισκεφθῶ εἰς τό Ὄρος. “Πές στόν δικό σου (δηλ. ἐμένα)”, 
εἶπε στόν κ. Ἐμμανουηλίδη, “ὅτι θέλω νά τόν δῶ”.

Σέ δύο ἑπόμενα ταξίδια μου στή Μακεδονία δέν μπόρεσα 
νά μεταβῶ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1992 ἡ σύ-
ζυγός μου ἐπέμενε νά μήν ἀναβάλω τήν ἐπίσκεψη καί, κατά 
τό τέλος τοῦ Ὀκτωβρίου, ἐφθάσαμε στήν Οὐρανούπολη. Τήν 

«Νά ἀγοράζετε 
καί νά διανέμετε 

τό βιβλίο τοῦ Ν. Μάρτη, 
γιά νά σωθῆ 

ἡ Μακεδονία»
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ἑπομένη μέ τό πλοιάριο τῆς γραμμῆς ἐπῆγα στή Δάφνη, ὅπου 
μέ ἀνέμενε ὁ Ὑποδιοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐν συνεχείᾳ, 
ἀπό τίς Καρυές πορευθήκαμε πρός τό καλύβι τοῦ Γέροντα 
Παϊσίου, στήν περιοχή τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου, ὅπου γιά 
πρώτη φορά ἀντίκρυσα τήν ἀσκητική καί ἤρεμη μορφή του, 
πού ἀκτινοβολοῦσε καλωσύνη καί ἀγάπη.

Πολλές φορές, ἔκτοτε, εὐχαρίστησα τή σύζυγό μου γιά τήν 
ἐπιμονή της γιά τό ταξίδι μας αὐτό, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1992, 
διότι, ἐάν τό ἀνέβαλα γιά τόν ἑπόμενο χρόνο, δέ γνωρίζω ἐάν 
θά εἶχα τήν τύχη καί νά συναντήσω ἀκόμη τόν Γέροντα, λόγῳ 
τῆς ἐπιδείνωσης τῆς ὑγείας του, πού τόν ὡδήγησε καί στό θά-
νατό του. Μέ κράτησε κοντά του περίπου μία ὥρα καί σαράντα 
λεπτά καί, ὅπως ἦτο ἑπόμενο, ἡ συζήτησή μας ἀνεφέρετο εἰς 
τό θέμα τῆς Μακεδονίας. Ἤθελε λεπτομέρειες γιά τό ἱστορικό, 
τίς πτυχές, τίς ἐπιδιώξεις, τίς συνέπειες, ἀλλά καί τόν τρόπο 
ἀντιμετωπίσεως ἑνός προβλήματος, πού τό θεωροῦσε ἀδιανό-
ητο νά ὑπάρχη γιά τόν Ἑλληνισμό, ἀλλά καί τή Χριστιανοσύνη 
καί ἰδιαίτερα τήν Ὀρθοδοξία. Ἐπειδή, κατά καιρούς, τοῦ εἶχα 
ἀποστείλει φωτοτυπίες ἐπιστολῶν μου πρός προσωπικότητες 
(Πάπα, Πρόεδρο ΗΠΑ, Γεν. Γραμματεῖς ΝΑΤΟ, κλπ.) εἰς τίς 
ὁποῖες ἀνέφερα καί τίς ἐπιδιώξεις τῶν Τούρκων στή Θράκη, 
θέλησε ν᾿ ἀναφερθῶ καί εἰς αὐτά τά λοιπά ἐθνικά μας θέματα 
μέ τέτοιο ἐνδιαφέρον, πού μέ ἐντυπωσίασε. Ἡ συνομιλία μας 
ἦτο πραγματική μυσταγωγία.

Ὅταν σηκώθηκα γιά νά φύγω, τοῦ εἶπα: “Πάτερ Παΐσιε, ἡ 
σημερινή ἡμέρα ἦταν γιά μένα πολύ σημαντική. Σ᾿ εὐχαριστῶ 
γιά τίς εὐχές σου καί τή δύναμη πού μοῦ ἔδωσες”. Μοῦ ἀπή-
ντησε: “Ἄν γιά σένα ἦταν μεγάλη μέρα, γιά μένα ἦταν Πάσχα 
ἡ παρουσία σου”. Ἐν συνεχείᾳ μοῦ εἶπε : “Περίμενε, θά σοῦ 
φέρω μία εἰκονίτσα”, καί κατευθύνθηκε σ᾿ ἕνα δωμάτιο, ἀλλά, 
πρίν ἀνοίξη τήν πόρτα, γελώντας μοῦ εἶπε: “Ἄκουσε νά σοῦ πῶ. 
Μάρτη μήνα ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Μάρτη μήνα 
ἔγινε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Δέν εἶναι τυχαῖο, συνεπῶς, ὅτι 
Μάρτης ἀγωνίζεται γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας. Οἱ κόποι σου δέ 
θά πᾶνε χαμένοι. Θά βρεθοῦν τίμιοι ἄνθρωποι, πού θά ἀξιοποι-

Τό ἔντονο 
ἐνδιαφέρον 

τοῦ Γέροντα γιά 
τή Μακεδονία

«Γιά μένα 
ἦταν Πάσχα 

ἡ παρουσία σου»

«Θά βρεθοῦν τίμιοι 
ἄνθρωποι, πού 

θ᾿ ἀξιοποιήσουν 
τό ἔργο σου 
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ήσουν καί θά δικαιώσουν τόν ἀγῶνα σου”. Τήν ὥρα πού μπῆκε 
στό δωμάτιο καί ἔκλεισε τήν πόρτα, ὁ Ὑποδιοικητής τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ψιθυριστά ἐπανέλαβε ἐκεῖνο πού μοῦ εἶχε πεῖ στό δρόμο, 
δηλαδή νά ζητήσουμε ἕνα μπαστούνι γιά νά τό χρησιμοποιήσω 
στήν ἐπιστροφή μας πρός τήν Μονή Κουτλουμουσίου καί τίς 
Καρυές, λόγῳ τοῦ δύσβατου τοῦ δρόμου. Μέ τό ἄνοιγμα, ὅμως, 
τῆς πόρτας, ἔκπληκτοι εἴδαμε, χωρίς να τό ἔχουμε ζητήσει, νά 
ἔχη στό χέρι του, ἐκτός ἀπό τήν εἰκόνα, καί τή βακτηρία του, 
τήν ὁποία μοῦ ἐχάρισε, καί, ἔκτοτε, τήν ἔχω στό σπίτι μου ὡς 
κειμήλιο καί καθημερινή ἀνάμνηση τοῦ Γέροντα Παϊσίου. Τό 
γεγονός αὐτό, πού διεῖδε τή σκέψη μου, μέ συνεκλόνισε καί, 
μέ ἀφορμή αὐτό, ἀναφέρω δύο ἀνάλογα περιστατικά.

Ὁ κ. Ἐμμανουηλίδης μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι κάποτε ἐπισκέφθηκε 
τόν Γέροντα μέ ἕναν ἐφέτη, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦταν ἀκόμη μακριά 
ἀπό τό καλύβι τοῦ Γέροντα, εἶπε στόν κ. Ἐμμανουηλίδη: “Μά, 
κύριε πρόεδρε, εἶναι δυνατόν νά ἔχη αὐτές τίς ἐνοράσεις καί 
τίς ἱκανότητες ὁ μοναχός Παΐσιος;” Μόλις ἄνοιξαν τήν πόρτα 
καί τούς ἀντίκρισε ὁ Γέροντας, ἀπευθυνόμενος στόν ἐφέτη, 
τοῦ εἶπε: “Αὐτά πού εἶπες στόν πρόεδρο γιά μένα εἶναι λίγα. 
Εἶμαι πολύ χειρότερος...”. Ὁ ἐφέτης τά ἔχασε καί γονάτισε 
πρό τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

Φεύγοντας τήν ἑπομένη τό πρωΐ ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, εἰς 
τό πλοιάριο πρός τήν Οὐρανούπολη συνταξίδευαν καί ἄλλοι, 
καθώς καί μία συντροφιά ἀπό νέους, πού ἀνεφέροντο εἰς τόν 
μοναχό Παΐσιο. Ἐκεῖ ἄκουσα τήν ἑξῆς συζήτηση: “Ἕνας ὑφη-
γητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ἕνας δικηγόρος 
ἐπῆγαν εἰς τό καλύβι τοῦ μοναχοῦ Παϊσίου. Πρίν πλησιάσουν, 
ὁ δικηγόρος εἶπε στόν ὑφηγητή: «Ἐγώ θά μπερδέψω τόν Γέ-
ροντα. Θά τοῦ πῶ ὅτι εἶμαι γιατρός». Μόλις ὅμως ἄνοιξε τήν 
πόρτα, ὁ Γέροντας ἀπευθύνθηκε ἀμέσως στό δικηγόρο καί τοῦ 
εἶπε: “Δικηγόρε, τά ψέμματά σου στά δικαστήρια. Δέ δέχομαι 
ἀνθρώπους πού λένε ψέμματα!” Καί τόν ἀπέπεμψε.

Τόν Γέροντα τόν συνήντησα ἀργότερα εἰς τό Ἱερόν Ἡσυ-
χαστήριον “Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος” στή Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης. Εἶχε πρό ἡμερῶν ἐξέλθει ἀπό τό Νοσοκομεῖο 

«Αὐτά πού εἶπες 
εἶναι λίγα. Εἶμαι 
πολύ χειρότερος»

«Δικηγόρε, 
δέ δέχομαι 
ἀνθρώπους πού 
λένε ψέμματα»
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(Βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Α΄, 7η Έκδοση, Σελ. 450 & 451) 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

1. Σέ πολλές μαρτυρίες πού ἀφοροῦν τήν παράδοσιν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως στούς Ἕλληνες, φέρεται ὁ Γέροντας 
εἰπών ὅτι θά μᾶς τήν παραχωρήσουν οἱ Ρῶσοι ἀναγκαζόμενοι 
ὑπό τῶν περιστάσεων. Σέ λίγες μαρτυρίες ὁ Γέροντας λέγει ὅτι 
θά μᾶς τήν παραχωρήσουν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις (Ἀμερική, 
Ἀγγλία κλπ.). Τά προαναφερόμενα δέν συνιστοῦν διαφορο-
ποίησιν τοῦ Γέροντος, διότι ὁ Γέροντας ἐγνώριζε ὅτι οἱ Ρῶσοι, 
οἱ ὁποῖοι θά ἔχουν τήν κυριαρχία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
δέν θά μᾶς τήν παραχωρήσουν ἐξ ἀγάπης ἤ ἐκ λόγων δικαιο-
σύνης, ἀλλά πιεζόμενοι ὑπό τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων, κυρίως 
Ἀγγλο-Ἀμερικανῶν.

2. Ἀναφορικά μέ τίς ἐπιπτώσεις τῶν γεγονότων γιά τήν 
Ἑλλάδα, [τῶν ὁποίων (ἕνα) ἀποτέλεσμα θά εἶναι (καί) ἡ παρά-
δοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως στούς Ἕλληνες], οἱ διάφορες 
μαρτυρίες ἐκ πρώτης ὄψεως διαφέρουν, ὅπως π.χ. “Ἐμεῖς δέ 
θά πάθουμε μεγάλο κακό” (σελ. 446), “χωρίς νά χυθῆ ἑλλη-
νικό αἷμα” (σελ. 416), “Οἱ Τοῦρκοι πιθανόν νά καταλάβουν 
προσωρινά δύο νησιά” (σελ. 409), “Θά ποῦμε τό ψωμί ψωμάκι” 
(σελ. 429), “Θά πονέσει ἡ Ἑλλάδα” (σελ. 431), “Μήν περιμένης 
πόλεμο” (σελ. 422) κλπ.

α) Ἐκ τοῦ συνόλου τῶν σχετικῶν μαρτυριῶν (πού καταγρά-
φηκαν εἴτε στό παρόν πόνημα εἴτε καί σέ ἄλλα, ὡς καί πλήθους 
ἄλλων προφορικῶν) εἶναι καταφανές ὅτι ὁ μακαριστός Γέρο-
ντας «ἔβλεπε» ὅτι τά γεγονότα θά ἐξελιχθοῦν σέ δύο φάσεις. 
Στή μέν πρώτη θά ὑπάρξει μία πρόκλησις ἀπό τήν Τουρκία μέ 
συνέπειες (μικρές καί παροδικές) εἰς βάρος τῆς χώρας μας. 
Στή δέ δευτέρα φάσι θά συμβεῖ ἡ συντριβή τῆς Τουρκίας ἀπό 
τούς Ρώσους, ὁ εὐρωπαϊκός καταστρεπτικός πόλεμος καί ἡ 
ἀναίμακτος (ἐξ ἐπόψεως ἑλληνικῆς) παραλαβή τῆς Πόλεως 
ὑπό τῶν Ἑλλήνων, ἐκ τῶν κατεχόντων αὐτήν Ρώσων, τῇ πιέσει 
τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων.

β) Ὁ Γέροντας σέ κάθε ἕνα συνομιλητή του δέν προέβαινε 
σέ ἀναλυτική, διεξοδική περιγραφή τῶν σχετικῶν γεγονότων 

451ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

μέ χρονολογική σειρά, ἀλλά ἄλλοτε μιλοῦσε γιά συγκεκριμένη 
φάσι καί ἄλλοτε παρουσίαζε τήν τελική ἔκβαση τῶν γεγονό-
των. Συγκεκριμένα, ὅταν π.χ. ὁ Γέροντας ὁμιλῆ περί μικρῶν 
συνεπειῶν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἀναφέρεται στήν τουρκική 
πρόκληση (αʹ φάσι), ἐνῶ ὅταν διαβεβαιώνη ὅτι “δέ θά πέσει οὔτε 
ντουφεκιά” (ἐννοεῖται, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς), ἀναφέρεται 
στήν παράδοση τῆς Πόλεως στούς Ἕλληνες (βʹ φάσι).

3. Ὁ Γέροντας μέ τήν διάκρισι πού τόν χαρακτήριζε ἐλάμ-
βανε σοβαρά ὑπ᾿ ὄψιν τήν προσωπικότητα, τήν ἰδιαιτερότητα 
καί τή ψυχολογική κατάστασι τοῦ συνομιλητοῦ του. Ἔτσι, 
ἀνάλογα μέ τήν περίστασι, ἄλλοτε τόνιζε ὁρισμένα γεγονότα, 
ἐνῶ ἄλλοτε μιλοῦσε συγκεκαλυμμένα γιά λόγους τούς ὁποί-
ους ὁ ἴδιος ἐγνώριζε.

Μακεδονικό-Σκόπια
Γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας καί τίς διεκδικήσεις τῶν Σκοπί-

ων ὑπάρχουν ἀνέκδοτες μαρτυρίες ὅτι ὁ Γέροντας ἀγωνίσθηκε 
νά μᾶς ἀφυπνίση καί εἶχε ἐνημερώσει σχετικῶς καί προτρέ-
ψει γιά τίς ἐνέργειες πού ἔπρεπε νά γίνουν, προκειμένου νά 
ἀποσοβηθῆ ὁ κίνδυνος. Ἡ σιγουριά του ὅτι “ἡ Παναγία θά 
βάλῃ τό χέρι Της” (σελ. 423), λίγο πρίν τήν ὁσιακή ἐκδημία 
του, πιθανώτατα ὀφείλεται εἰς «ἄνωθεν πληροφορία» γιά τήν 
ἀγαθή ἔκβαση τοῦ ζητήματος.
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370 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ   Γέροντας ΠΑΪΣΙΟΣ ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΠ. Μὴν ἀνησυχεῖτε. Πολλὰ διατάγματα δὲ θὰ προλάβουν 
κὰν νὰ δακτυλογραφηθοῦν.
ΕΡ. Μὲ τὸ Γένος μας τί θὰ γίνει;
ΑΠ. Τὸ Γένος μας θὰ μεγαλώσει, ἂν καὶ θὰ ἦταν πολὺ εὐχά-

ριστο στοὺς ὑποτιθέμενους φίλους μας νὰ τὸ τσαλακώσουν. 
Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲ θὰ ἐπιτρέψει. Ἡ Τουρκία θὰ καταστραφεῖ. 
Ἔρχεται μεγάλη μπόρα σύντομα. Θὰ μᾶς ἀγγίξει, ἀλλὰ δὲ 
θὰ μᾶς καταστρέψει.

Μετὰ ἀπ’ αὐτὴ τὴν μπόρα, θὰ ἐπέμβει ἡ Χάρη τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως θὰ πιστέψουν. Δὲ θὰ ὑπάρχει οὔτε 
ἕνας ἄνθρωπος ἄπιστος. Ὡστόσο, δὲ θὰ ἔχουν τὸ μισθὸ τῶν 
σημερινῶν Χριστιανῶν. Μὴν τὰ λέτε αὐτὰ στοὺς κοσμικούς, 
γιατὶ θὰ τὸ ρίξουν ἔξω.
ΕΡ. Ὑπάρχουν, πάτερ, πιστοὶ στὶς μέρες μας;
ΑΠ. Ὑπάρχει μιὰ μερίδα Χριστιανῶν, ὅπου ὁ Θεὸς ἀνα-

παύεται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ

Ἀ., Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος, πνευματικὸ τέκνο τοῦ 
Γέροντα Παΐσιου

- «Μὴ φοβᾶσαι. Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα, διότι εἶναι 
τὸ προζύμι τῆς Ὀρθοδοξίας.»

- Ἀναφέρει πὼς ὁ Γέροντάς του τοῦ εἶπε χαρακτηριστικὰ 
ὅτι «θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ φέρουν τὸ Βασιλιὰ γιὰ νὰ κάνει τὸ 
διαιτητή».

Ἀ. Γεώργιος, Δικηγόρος, Ἰωάννινα

(Σχετικὰ μὲ τὰ Σκόπια) «Ἂν πάρεις μπακλαβάδες, ξύλα, 
καταΐφια, τοῦβλα καὶ πέτρες, καὶ χτίσεις ἕνα σπίτι, θὰ κρα-
τήσει ἢ θὰ πέσει στὴν πρώτη καταιγίδα;»

 «Ἔρχεται μεγάλη 
μπόρα σύντομα. Θὰ 

μᾶς ἀγγίξει, ἀλλὰ δὲ 
θὰ μᾶς καταστρέψει.»

 «Ὅλοι ἀνεξαιρέτως 
θὰ πιστέψουν»
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(Βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Β΄, 2η Έκδοση, Σελ. 378, 379 & 380) 
 
 
 
 
 
 

Κύπρος (σταχυολόγηση ἀναφορῶν) 

- Σὲ ἄλλη περίπτωση ὁ Γέροντας εἶπε: «Τὸ πρόβλημα τῆς 
κατοχῆς τῆς Κύπρου εἶναι κατὰ βάση πνευματικό. Μὲ μία 
ἑβδομάδα νηστεία καὶ προσευχὴ ἀπὸ μέρους τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Κύπρου, οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν ἀπὸ μόνοι τους.»

- Σὲ ἐπισήμανση ὅτι, κατὰ τήν «παράδοση», πρὶν ἐλευθε-
ρωθεῖ ἡ Κύπρος οἱ Τοῦρκοι θὰ κάνουν μεγάλες σφαγές, ὁ 
Γέροντας εἶπε χαρακτηριστικά: «Αὐτὰ εἶναι προπαγάνδα τῶν 
Τούρκων.»

- Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη στάση τῶν 
Κυπρίων ἀπέναντι στοὺς Τούρκους, ὁ Γέροντας εἶπε: «Νὰ εἶστε 
καλοὶ καὶ νὰ μὴ φοβάστε τίποτα. Ὁ Θεὸς διώχνει τὸν ἐχθρὸ 
ὅταν ὁ λαὸς μετανοήσει.»

- Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση πρώην ἀγωνιστῆ τῆς ΕΟΚΑ, ὁ Γέρο-
ντας Παΐσιος εἶχε πεῖ: «Νὰ περιμένετε.» (ἐνν. γιὰ λύση στὸ 
Κυπριακό.) Κι ἐπίσης: Ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ, καὶ μάλιστα 
σύντομα.» 
 

Λουκᾶς Νικόλαος, Συνταγματάρχης (ΤΘ), Μεσολόγγι

(Ἐπιλεγμένες ρήσεις τοῦ Γέροντα Παΐσιου)

 - ῞Ενας καλὸς Ὀρθόδοξος εἶναι καὶ καλὸς ῞Ελληνας, καὶ 
ἀντίστροφα.

- Οἱ Τοῦρκοι θὰ εἶναι τόσο φοβισμένοι, ποὺ μιὰ γυναίκα 
θὰ διώχνει ἑκατὸ Τούρκους.

- Οἱ Σέρβοι Ἱεράρχες ὀνειρεύονται τὴ Μακεδονία τοῦ 
Αἰγαίου. 

- Τὸ Ἃγιον Ὄρος ἔγινε γιατὶ ὑπῆρχε τὸ Βυζάντιο. Ἂν τὸ Ἅγιον 
Ὄρος δὲν ἀλλοιωθεῖ, θὰ γεννήσει μεγαλύτερο Βυζάντιο. 

378 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ   Γέροντας ΠΑΪΣΙΟΣ ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

 «Οἱ Τοῦρκοι θὰ εἶναι 
τόσο φοβισμένοι, 
ποὺ μιὰ γυναίκα 
θὰ διώχνει ἑκατὸ 

Τούρκους»

- Ὁ Βασιλιὰς Κωνσταντῖνος θὰ φέρει προίκα στὴν Ἑλλάδα 
τὴ Β. ῎Ηπειρο καὶ τὸ Μοναστήρι.

Μαντζουράτος Εὐάγγελος, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., 
Γέρακας Ἀττικῆς

Συζητήσαμε κυρίως γιὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ ἄλλα σχετικά: 
«Μὲ τὰ Σκόπια τί γίνεται, Γέροντα;» «Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἀπό 
᾽κεῖ. Τὸ κρατίδιο αὐτὸ ἀρχικὰ θὰ ἀναγνωριστεῖ καὶ ἀργότερα 
θὰ διαλυθεῖ.»

«Καὶ μὲ τὴν Τουρκία πῶς τὰ βλέπετε;» «Τὰ κόλλυβα ἡ Τουρ-
κία τὰ ἔχει στὴν ποδιά της. Τὴν Πόλη θὰ τὴν πάρουμε.» «Μά, 
πῶς, Γέροντα; Οὔτε τὶς δυνάμεις ἔχουμε οὔτε τὸ σθένος μᾶς 
διακρίνει αὐτὴ τὴν περίοδο οὔτε τὸν ἐξοπλισμὸ καὶ τὴ λοιπὴ 
ὑποστήριξη διαθέτουμε.» «Δὲ θὰ πολεμήσουμε γιὰ νὰ τὴν πά-
ρουμε. Θὰ μᾶς τὴ δώσουν, γιατὶ δὲ θὰ ξέρουν τὶ νὰ τὴν κάνουν.» 
«Καὶ πῶς θὰ τὴν κρατήσουμε, Γέροντα, μιὰ πόλη τῶν εἴκοσι 
καὶ πλέον ἑκατομμυρίων, μόνοι μας;» «Δὲ θὰ εἴμαστε μόνοι 
μας. Ἡ Τουρκία θὰ ὑποστεῖ μεγάλη συντριβὴ ἀπὸ τό “ξανθὸ 
γένος”. Τὸ 1/3 τῶν Τούρκων θὰ φονευθοῦν, τὸ ἄλλο 1/3 θὰ 
ἀποσυρθοῦν στὰ βάθη τῆς Ἀνατολίας, καὶ τὸ ὑπόλοιπο 1/3 
θὰ ἐχριστιανιστοῦν· ἤδη ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ κρυπτοχρι-
στιανοί. Τουρκικὰ ἐδάφη, ἄλλωστε, θὰ προσαρτηθοῦν στὰ 
ἀνεξάρτητα κράτη τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Κούρδων.

«Γέροντα, σήμερα καὶ ὅσο προχωροῦν τὰ χρόνια, δεχόμα-
στε ἀλλοιώσεις πρὸς τὸ χειρότερο -χάνουμε τὸ σεβασμό μας, 
παραμελοῦμε τὴ θρησκεία μας, ἀποκτοῦμε πολλὰ πάθη ὡς 
λαός-. Εἶναι δυνατὸ νὰ συνεχίσει νὰ μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεὸς μ᾽ 
αὐτὴ τὴ συμπεριφορά μας;» «Ὁ Θεὸς ἀγαπάει πολὺ τὴν Ἑλλά-
δα, κι αὐτὸ γιατὶ ἀκόμη ὑπάρχουν “παρατηρητήρια” καί “φυ-
λάκια” ποὺ ἐπικοινωνοῦν καὶ ζητοῦν τὴ θεία προστασία ἀπὸ 
τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας.»

379ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 «Ὁ Θεὸς ἀγαπάει 
πολὺ τὴν Ἑλλάδα»

- Ὁ Βασιλιὰς Κωνσταντῖνος θὰ φέρει προίκα στὴν Ἑλλάδα 
τὴ Β. ῎Ηπειρο καὶ τὸ Μοναστήρι.

Μαντζουράτος Εὐάγγελος, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., 
Γέρακας Ἀττικῆς

Συζητήσαμε κυρίως γιὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ ἄλλα σχετικά: 
«Μὲ τὰ Σκόπια τί γίνεται, Γέροντα;» «Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἀπό 
᾽κεῖ. Τὸ κρατίδιο αὐτὸ ἀρχικὰ θὰ ἀναγνωριστεῖ καὶ ἀργότερα 
θὰ διαλυθεῖ.»

«Καὶ μὲ τὴν Τουρκία πῶς τὰ βλέπετε;» «Τὰ κόλλυβα ἡ Τουρ-
κία τὰ ἔχει στὴν ποδιά της. Τὴν Πόλη θὰ τὴν πάρουμε.» «Μά, 
πῶς, Γέροντα; Οὔτε τὶς δυνάμεις ἔχουμε οὔτε τὸ σθένος μᾶς 
διακρίνει αὐτὴ τὴν περίοδο οὔτε τὸν ἐξοπλισμὸ καὶ τὴ λοιπὴ 
ὑποστήριξη διαθέτουμε.» «Δὲ θὰ πολεμήσουμε γιὰ νὰ τὴν πά-
ρουμε. Θὰ μᾶς τὴ δώσουν, γιατὶ δὲ θὰ ξέρουν τὶ νὰ τὴν κάνουν.» 
«Καὶ πῶς θὰ τὴν κρατήσουμε, Γέροντα, μιὰ πόλη τῶν εἴκοσι 
καὶ πλέον ἑκατομμυρίων, μόνοι μας;» «Δὲ θὰ εἴμαστε μόνοι 
μας. Ἡ Τουρκία θὰ ὑποστεῖ μεγάλη συντριβὴ ἀπὸ τό “ξανθὸ 
γένος”. Τὸ 1/3 τῶν Τούρκων θὰ φονευθοῦν, τὸ ἄλλο 1/3 θὰ 
ἀποσυρθοῦν στὰ βάθη τῆς Ἀνατολίας, καὶ τὸ ὑπόλοιπο 1/3 
θὰ ἐχριστιανιστοῦν· ἤδη ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ κρυπτοχρι-
στιανοί. Τουρκικὰ ἐδάφη, ἄλλωστε, θὰ προσαρτηθοῦν στὰ 
ἀνεξάρτητα κράτη τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Κούρδων.

«Γέροντα, σήμερα καὶ ὅσο προχωροῦν τὰ χρόνια, δεχόμα-
στε ἀλλοιώσεις πρὸς τὸ χειρότερο -χάνουμε τὸ σεβασμό μας, 
παραμελοῦμε τὴ θρησκεία μας, ἀποκτοῦμε πολλὰ πάθη ὡς 
λαός-. Εἶναι δυνατὸ νὰ συνεχίσει νὰ μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεὸς μ᾽ 
αὐτὴ τὴ συμπεριφορά μας;» «Ὁ Θεὸς ἀγαπάει πολὺ τὴν Ἑλλά-
δα, κι αὐτὸ γιατὶ ἀκόμη ὑπάρχουν “παρατηρητήρια” καί “φυ-
λάκια” ποὺ ἐπικοινωνοῦν καὶ ζητοῦν τὴ θεία προστασία ἀπὸ 
τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας.»

379ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 «Ὁ Θεὸς ἀγαπάει 
πολὺ τὴν Ἑλλάδα»

Μπρουκάκης Χρύσανθος, Καβάλα

Κάποια στιγμὴ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1993, ὁ π. Παΐσιος ἔμπαινε 
στὸ Ἅγιον Ὄρος μαζὶ μὲ τὸ Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης, 
κ. Παντελεήμονα˙ ἤμουν κι ἐγὼ μαζί τους. Σὲ κάποια ἐρώτηση 
ποὺ ἀφοροῦσε τὰ Σκόπια, ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Τὰ Σκόπια 
ἔχουν θεμέλιο ἀπὸ λουκούμια, καὶ θὰ διαλυθοῦν.»

 
Ξενοφῶντος Ἀνδρέας, Ἁγιογράφος, Λεμεσός, Κύπρος
 
Ἐπισκέφτηκα τὸν π. Παΐσιο τὸ 1989, ἔχοντας μόλις διαβά-

σει ἕνα σύντομο βιογραφικό του. Ἀντιμετώπιζα τότε ἕνα σοβαρὸ 
πρόβλημα καὶ πῆγα νὰ ζητήσω τὴ βοήθειά του. Ἀφοῦ, λοιπόν, 
μιλήσαμε γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ἡ κουβέντα γύρισε  στὸ 
Κυπριακό. Τὸν ρώτησα τότε ἂν θὰ φύγουν ποτὲ οἱ Τοῦρκοι. 
Μοῦ ἀπάντησε: «Καὶ βέβαια θὰ φύγουν· ἡ Κύπρος θὰ ἐλευθε-
ρωθεῖ.» «Πότε, Γέροντα;» «Ἔ, δὲ θὰ πάρει ὅσο ὁ κομμουνισμὸς 
στὴ Ρωσία.» «Μά, Γέροντα, ὁ κομμουνισμὸς δὲν ἔπεσε!» ἐπέμε-
να. Κι ὁ Γέροντας χαμογελώντας μοῦ εἶπε: «Τρέμουν τὰ πόδια 
του˙ ὅπου νά ᾽ναι τὸ θεριὸ σωριάζεται!»

«Καὶ πῶς θὰ φύγουν οἱ Τοῦρκοι; Θὰ κάνουμε πόλεμο;» ξα-
ναρώτησα. «Ὄχι, ὄχι! Πόλεμος θὰ γίνει, ἀλλὰ δὲ θὰ τὸν κάνετε 
ἐσεῖς. Ἡ Τουρκία θὰ κάνει πόλεμο μὲ ἕνα γειτονικό της κρά-
τος καὶ θὰ ἐμπλακοῦν κι ἄλλες χῶρες. Ἡ Τουρκία θὰ ἀνοίξει 
πολλὰ μέτωπα καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ πάρει στρατεύματα καὶ 
πολεμικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Κύπρο, γιὰ νὰ τὰ μεταφέρει ἀλλοῦ 
καὶ νὰ ξεκουράσει τοὺς ἄλλους ποὺ θὰ πολεμοῦν. Καὶ τότε 
ἐσεῖς θὰ πᾶτε πίσω ὅπως φύγατε: μὲ τὰ τρακτέρ, τὰ λεωφορεῖα, 
περπατητοί, τρέχοντας.» «Κι αὐτοὶ θὰ τὸ δεχτοῦν; Δὲ θ᾽ ἀντιδρά-
σουν;» «Κάποιοι θὰ ἀντιδράσουν καὶ ὁρισμένοι θὰ σκοτωθοῦν», 
ἀπάντησε ὁ Γέροντας. Καὶ συνέχισε: «Αὐτὸ θὰ συμβεῖ γιατὶ 
δὲ θὰ φεύγουν εὔκολα ἀπὸ τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκαν, ἔστω κι 
ἂν δὲν ἦταν δικό τους. Τὸ ἴδιο θὰ γίνει καὶ στὶς δύο πλευρές, 
ἀλλὰ ἡ Κύπρος θὰ ἑνωθεῖ˙ μὴν τὸ σκέφτεστε. Μόνο νὰ ἔρθει ἡ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
α) Ἡ γενικότερη κατάσταση ποὺ βιώνουμε διεθνῶς εἶναι κατὰ βάση πνευματική, 

καὶ ὡς τέτοια θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίζεται. 
 

Θὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι πρὸς πάσα κατεύθυνση (ἀρχὴ ὠδίνων). 
 
 
β) Ὅπως ἔχει χαρακτηριστικὰ εἰπωθεῖ, ἅγιοι σὰν τὸν Ἅγιο Παΐσιο ἐμφανίζονται 

μιὰ φορὰ στὰ ἑξακόσια χρόνια. 
 

Συγκεκριμένα, ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶχε πεῖ χαρακτηριστικὰ στὸν Καθηγητὴ 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γραμματικάκη Ἰωάννη, ὅτι Ἅγιοι σὰν τὸν 
Γέροντα Παΐσιο ἐμφανίζονται κάθε ἑξακόσια χρόνια! 
(Μου το απεκάλυψε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του) 

 
 
γ) Κατὰ τὴν προσωπική μου ἐκτίμηση ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς θέσεις ἄλλων, 

σύγχρονων Γερόντων, μπορεῖ νὰ μᾶς γονατίσουν, ὡστόσο δὲ θὰ μᾶς 
ἐκμηδενίσουν. 

 
 
δ) «Αν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πέσουμε στα γόνατα και παρακαλέσουμε 

τον Άγιο Τριαδικό Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους, τότε ίσως 
καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την μπόρα που έρχεται και να ελκύσουμε την 
Χάρη του Θεού συντομότερα. 
Εξαρτάται από τη δική μας μετάνοια.» 

 
 «Ο Χριστὸς θα επιτρέψει κάποια πράγματα. Όμως, η νίκη θα είναι υπέρ των 

Ορθοδόξων. Να το θυμάστε!» 
 
 

Ὁ Χριστὸς νὰ μᾶς δίνει φώτιση. 
Μὲ πολὺ πόνο καὶ ἀγάπη Χριστοῦ, 

 
 

Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου 
Εκδότης - Συγγραφέας 

 
 
 
 
 

 
	


