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Με το να παραμένει κανείς σε έναν χώρο, όπου υπάρχουν σπάνια πολύτιμα 

αρώματα ένα πράγμα θα συμβεί. Θα ευωδιάζουν τα ρούχα του και ο ίδιος 

ολόκληρος από την ευωδία των σπανίων αρωμάτων που υπάρχουν στο χώρο 

εκείνο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, όταν παραμένει η διάνοιά μας και η όλη 

ενασχόλησή μας σε βίους και κατορθώματα οσίων ανδρών. 

Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ προέρχονταν από μία ευλογημένη πολύτεκνη 

οικογένεια. Γεννήθηκε το 1898 στο χωριό Λεύκες της Πάρου. Γονείς του ήταν ο 

Γεώργιος και η Μαρία Κόττη. Ορφάνεψε πολύ νωρίς από πατέρα κι έτσι η 

μητέρα του Μαρία ανέλαβε την προστασία όλης της οικογένειας. Ως την εφηβική 

του ηλικία παρέμεινε στο χωριό, βοηθώντας τη μητέρα του και την οικογένειά 

του σε διάφορες εργασίες ως προς το ζην. Σχολείο φοίτησε ως τη Β' Δημοτικού. 

Υπηρέτησε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό κι έπειτα σε ηλικία 23 ετών 

περίπου, αναχώρησε από την Πάρο για τον Πειραιά, όπου εργάστηκε ως 

μικροπωλητής σε Πειραιά και Αθήνα. 

Εκ νεότητός του εκδηλώθηκαν μερικά προφητικά σημεία, τα οποία προανήγγελλαν μυστικώς την αγία μετέπειτα 

ζωή του. Βλέπουμε πως, όταν άρχισε να μεγαλώνει και να εργάζεται στην Αθήνα εκείνη την εποχή διέκρινε το 

χαρακτήρα του μια ασυνήθιστη ευσπλαχνία, που τέτοια ευσπλαχνία μόνο σε Αγίους τη συναντούμε. 

Επίσης διηγείτο ο ίδιος, ότι όταν ξεκίνησε να δουλεύει στην Αθήνα έλεγε: «ή θα πλουτίσω ή να πεθάνω. Μπούχτισα 

τη φτώχια και τη δυστυχία στο σπίτι». Αυτή η φράση του αγίου ήταν προφητική για το μέλλον της μοναχικής του 

ζωής, διότι σε καμία περίπτωση δεν ανέχθηκε να ζήσει τη ζωή της καλογερικής μέσα στη φτώχια και στη δυστυχία, 

δηλαδή φτωχός από χαρίσματα της Θείας Χάριτος και δυστυχής από τα πάθη της αμαρτίας. 

Χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, μοίρασε όλες του τις οικονομίες που είχε μαζέψει με κόπους και ιδρώτες σε 

φτωχούς, ενώ συγχρόνως η ψυχή του ένοιωθε πως ξαλάφρωνε κατά πολύ από το βάρος των υλικών αγαθών. Και ήταν 

αναγκαίο αυτό το ξεφόρτωμα, διότι είχε βάλει πλέον στόχο να αναχωρήσει για το Άγιον Όρος, όταν θα ερχόταν η 

κατάλληλη περίσταση. Όμως αυτή η λίγη καθυστέρηση στον κόσμο δεν τον εμπόδισε καθόλου, αντιθέτως άρχισε να 

ζει με ασκητικά κατορθώματα, που ούτε αγιορείτες εκείνης της εποχής δεν είχαν κατορθώσει στο Άγιον Όρος. 

Ως λέων που αναζητά το θήραμά του εισήλθε λοιπόν στο Άγιον Όρος ο νεαρός Φραγκίσκος, όπως ήταν το κατά 

κόσμον  όνομά του. Διότι, αν για ένα λιοντάρι είναι άκρως αναγκαία η αναζήτηση του θηράματος για να διατηρηθεί 

στη ζωή, για τον νεαρό Φραγκίσκο ήταν άκρως απαραίτητη και μοναδικός στόχος η αναζήτηση του θηράματος που 
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είναι η Θεία Χάρις, για να μην πεθάνει πνευματικώς και γίνει ο ίδιος θήραμα που αναζητά ο διάβολος ως άλλος 

λέων, ωρυόμενος ζητώντας ποιον να καταπιεί. Έτσι λοιπόν, η πρώτη του φροντίδα ήταν να βρει γέροντα οδηγό και 

όχι απλά γέροντα που να έχει πολυετή παραμονή στο Άγιον Όρος. Γέροντα που να έχει γευθεί τα Θεία, και όχι 

μόνο να τα έχει γευθεί, αλλά και να τα έχει κάνει κτήμα του. 

Η περίπτωση του νεαρού Φραγκίσκου μοιάζει θα λέγαμε με την περίπτωση του Μεγάλου Βασιλείου που όταν πήγε 

στην Αθήνα να σπουδάσει, οι διδάσκαλοι που βρήκε εκείνη την εποχή ήταν πολύ απογοητευτικοί για τον Άγιο, διότι 

οι γνώσεις του Αγίου υπερείχαν κατά πολύ από τους τότε διδασκάλους των φιλοσοφικών Σχολών της Αθήνας. Κάτι 

παρόμοιο συνέβη και με τον νεαρό Φραγκίσκο, όταν έφθασε στο Άγιον Όρος, δεν βρήκε αυτά που ποθούσε και 

φανταζότανε.  

Διότι όταν σε μια ψυχή καίει ασίγαστα το Θεϊκό πυρ 

της αγάπης, είναι αδύνατο να συμβιβαστεί με 

υποχωρήσεις, όπως δηλαδή κάνουμε εμείς σήμερα. 

Αυτό το φαινόμενο γρήγορα το διέκρινε ο μέγας 

διακριτικός και σοφός της ερήμου εκείνης της 

εποχής, γέροντας Δανιήλ Κατανουκιώτης.  Αφού τον  

δοκίμασε λίγες μέρες στη συνοδεία του, ο λίχνος της 

διακρίσεως γέροντας Δανιήλ διέκρινε πως ο νεαρός 

Φραγκίσκος είχε πύρινο ζήλο, είχε τρομερή 

ασκητική πολιτεία και δεν άρμοζε να μένει με 

πολλούς, αλλά ξέχωρα, το πολύ με έναν ακόμη όπως 

και έγινε αργότερα και εκεί να παλεύει σώμα με σώμα 

με τους δαίμονες και τα πάθη. Εκεί να ξεδιψάσει από 

το ακόρεστο ύδωρ που πρότεινε ο Κύριος μας στην 

Αγία Φωτεινή την Σαμαρίτιδα. Εγκαταστάθηκε λοιπόν ο νεαρός Άγιος σε ένα σπήλαιο μικρό, όχι πολύ μακριά από 

τον πνευματικό του πατέρα Γέροντα Δανιήλ Κατουνακιώτη. 

Στη συνέχεια, ο Θεός οικονόμησε, μάλλον πραγματοποίησε την παραίνεση του πνευματικού του πατρός, να ζήσει 

μαζί με έναν ακόμη συνασκητή του και αυτός ήταν νέος μοναχός ονόματι Αρσένιος, αγαθός και απλούς στον 

χαρακτήρα του, με πλούσια σωματικά προσόντα, αλλά υστερούσε κατά πολύ στην πνευματική αντίληψη του νεαρού 

Φραγκίσκου, ώστε και ο ίδιος το ομολόγησε και υποτάχθηκε με πάρα πολύ ταπείνωση και υπακοή στον νεαρό 

Φραγκίσκο! Όσο παράδοξο και αν ακούγεται να υποταχθεί μοναχός σε έναν λαϊκό υποψήφιο μοναχό. 

Σε όλο το βίο του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ βλέπουμε  πως η πίστη του προς το Θεό ήταν η κορωνίδα. Αυτή ήταν σαν 

ένα όχημα, τρόπον τινά θα λέγαμε, που εξαφάνιζε κάθε εμπόδιο που τύχαινε στο διάβα του. Πολλά θα μπορούσαμε 

να πούμε ακόμη για τα μεγαλεία της πίστεως του Αγίου Ιωσήφ, αλλά το κεντρικότερο θέμα για τον Άγιο, είναι η 

νοερά προσευχή. 

Αν τον ρωτούσε κανείς τον Άγιο,  

«τι εργόχειρο κάνετε;», θα απαντούσε 

«νοερά προσευχή». 

Όλη η στάση της ζωής του ήταν έτσι 

ετοιμασμένη, ώστε να βοηθάει τη νοερά προσευχή 

για να βοηθήσει και η ίδια στη συνέχεια τη ζωή 

του. Για τον Άγιο Ιωσήφ η νοερά προσευχή έχει 

δύο θεμέλια, την κατά Θεόν υπακοή και την 

ταπεινοφροσύνη.  
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Η νοερά προσευχή είναι η πολυτέλεια της πνευματικής ζωής, αν μου επιτρέπεται να το πω έτσι. Επίσης, η νοερά 

προσευχή είναι το άσμα των ασμάτων.  

Αυτή τη νοερά προσευχή σε όλο της το βάθος, όσο έχει παραχωρήσει ο Κύριος να εισέλθει ο άνθρωπος, ο Άγιος 

Γέροντας την εξερεύνησε και τη βίωσε και όλη η ζωή του ήταν ένα ζωντανό κήρυγμα νοεράς προσευχής.  

Κατά τους Αγίους Πατέρες, η νοερά προσευχή είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών. 

Ένα άλλο που θαυμάζω πολύ στον Άγιο Ιωσήφ, είναι η απόλυτη προετοιμασία που απαιτεί η νοερά προσευχή. 

Χωρίς αυτή είναι αδύνατον να προσεγγίσει κάποιος αυτή την ιερά βασίλισσα των αρετών.  

Χάριν αυτών των απαιτήσεων της νοεράς προσευχής, δεν 

δίσταζε ο Μακάριος να στερηθεί ακόμη και τα απολύτως 

απαραίτητα υλικά αγαθά . Και αυτή τη μεγάλη ακρίβεια που 

έδειχνε για χάρη της, την είχε ως δόγμα και τη δίδασκε στα 

καλογέρια του ως άκρως απαραίτητη. Όσο για τους καρπούς 

που πρόσφερε η νοερά προσευχή στον Άγιο, ως φυσική 

συνέπεια για την αφοσίωση που έδειχνε, δεν χωρά αμφιβολία, 

πως αυτοί είναι εφάμιλλοι με τους καρπούς που απολαμβάνανε 

οι παλαιοί Άγιοι και Διδάσκαλοι της νοεράς προσευχής. 

Συγκινητικό ήταν και το μακάριο τέλος του Αγίου Ιωσήφ, όταν ευδόκησε η 

Πρόνοια του Θεού. Έτσι ώστε, εκοιμήθη την ημέρα της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου, της μεγάλης του λατρείας μετά την Αγία Τριάδα. Όντως, η έμπρακτη 

αγάπη και ευλάβεια που έδειξε για την Κυρία Θεοτόκο, νομίζω πως είναι 

αμίμητος και απαράμιλλος. Διότι δεν αρκέστηκε σε έναν συναισθηματισμό 

αγάπης και ευλάβειας προς τη Θεοτόκο, όπως συμβαίνει σε πολλούς σήμερα. 

Αλλά, έδωσε ψυχή και σώμα και το αίμα του έχυσε, προκειμένου να μη 

στενοχωρήσει την Παναγία μας !!! 

Ας ευχηθούμε λοιπόν όλοι μας, το παράδειγμα της σεμνής πολιτείας του Αγίου 

Ιωσήφ να επηρεάσει τη ζωή μας και να στραφούμε προς μίμηση αυτής της 

γνήσιας αγιορείτικης πολιτείας που δίδαξε ο Άγιος. Που είναι πρώτον, η κατά 

Θεόν υπακοή, δεύτερον η ταπεινοφροσύνη του Χριστού μας, τρίτον η ευσπλαχνία 

προς πάντες και τέταρτον ο κατά δύναμιν απλός και λιτός βίος από υλικά αγαθά. 

Είθε, ο Τριαδικός Θεός να αξιώσει όλους μας, να ζήσουμε την κατά Θεόν υπακοή, που οδηγεί με απόλυτη σιγουριά 

στην απόκτηση κάθε μοναχικής αρετής και ιδιαιτέρως στην απόκτηση της νοεράς προσευχής, καθώς κατά τον Άγιο 

Γέροντα Ιωσήφ, ο μοναχός που δεν έφτασε στη νοερά προσευχή, ή δεν προσπαθεί να την αποκτήσει είναι 

αξιολύπητος. Και πρώτος από όλους αξιολύπητος είμαι εγώ. 
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το τελευταίο δίμηνο του περαςμζνου ζτουσ ζλαβαν χώρα δυο πολφ ςημαντικζσ δράςεισ που αφοροφν τον άνθρωπο. την 

παραβολή του Καλοφ αμαρείτη ο Κφριοσ μασ δίδαξε την ανιδιοτελή προςφορά ςτο πρόςωπου κάθε ανθρώπου που βρίςκεται 

ςε κρίςιμη κατάςταςη … 

 … Με ςκοπό λοιπόν τον άνθρωπο, κάνοντασ υγιή ςυνεργαςία με την Αντιδημαρχεία Κοινωνικήσ 

Πολιτικήσ & Αγωγήσ Τγείασ και Αντιδημαρχεία Κοινωνικήσ Προςταςίασ & Αλληλεγγφησ του Δήμου Βριληςςίων, 

πραγματοποιήθηκαν βιωματικά ςεμινάρια «Πρώτων Βοηθειών» και «Αςφαλοφσ Πλοήγηςησ ςτο Διαδίκτυο». Επίςησ είχαμε την 

χαρά και την τιμή να ςυμμετζχουν τα τμήματα εκμάθηςησ Εφαρμοςμζνων Σεχνών και Κοςμήματοσ του Σομζα Νεότητασ του 

Ναοφ μασ, ςτο διήμερο Bazaar Αγάπησ και Αλληλεγγφησ που διοργάνωςε ο ΟΚΠΑ του Δήμου ςτην αίθουςα  

¨Μίκησ Θεοδωράκησ¨ ,όπου τα ζςοδα των ειδών που διζθεςαν προσ πώληςη οι μαθήτριεσ και η δαςκάλα του Ιεροφ Ναοφ, 

αποδόθηκαν δια την αγορά Κουπονιών του Εράνου Αγάπησ του Ενοριακοφ Φιλοπτώχου Σαμείου.  

ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο  

https://agioi12apostoloi.gr/en-logo-alitheias/ 


