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Ὁ ἐξαϋλωμένος βίος του καί τά φιλοπάτριδα ἔργα εὐποιΐας του

Ἕναν ἀπό τούς διαπρεπεστέρους Ἱεράρχας
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ὁ

Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Β΄, ὁ Νέος ἤ «ὁ τοῦ Σωτῆρος»
Μητροπολίτης Λαρίσης ὁ θαυματουργός. Εἶναι ἡ
ἀειθαλής δόξα της καί τό λαμπρόν ἐγκαλλώπισμά
της. Τό σέμνωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης.
Τό ὡράϊσμα, τό καύχημα καί ὁ κραταιός προστάτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν. Ὁ
περικλεής κτίτωρ καί ὁ φιλόστοργος πατήρ τῆς
ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς
ἐπιλεγομένης Δουσίκου. Ὁ καταπλουτήσας τήν
Θεσσαλίαν μέ πρωτοποριακά ἔργα εὐποιίας.

Καί λέγομεν ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Β΄, διότι εἰς
τό ἁγιολόγιον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὑπάρχει
καί ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Α΄, μέ τόν χαρακτηρισμόν «ὁ πρώην». Ἐξελέγη
Μητροπολίτης Λαρίσης διά μεταθέσεως ἀπό τήν ἐπισκοπήν Δημητριάδος τό
1490. Διακρίθηκε στα ἀγωνίσματα τῆς ταπεινώσεως, τῆς νηστείας, τῆς πραό-
τητος, τῆς πλουσίας πηγαίας πατρικῆς του ἀγάπης. Περί τό 1495 παραιτήθη-
κε ἀπό τά ἀρχιερατικά του καθήκοντα, διά νά ἐπιδοθῇ ἀπερίσπαστα στήν
ἄσκησι τῆς νοερᾶς προσευχῆς.

Ἡ  ὑπέρμετρος πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον ἀγάπη, ἡ βαθυτάτη ταπει-
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νοφροσύνη, ἡ λάμπουσα ἁγνότητα καί σωφροσύνη, ἡ ὑπεράνθρωπος ὑπομο-
νή στίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις, ἡ ἀνεξικακία, ἡ ἀξιοθαύμαστος κοινωνική
καί ἐθνική δραστηριότητα, σέ χρόνια σκοτεινά εἶναι οἱ ἀρετές πού διαζωγρα-
φίζουν τήν φωτεινή προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος τοῦ Β΄.

Εἶναι τόσον ὑψηλόν τό μεγαλεῖον τῆς ἀκτινοβολούσης μορφῆς του καί
δυσπερίγραπτον τό μέγεθος τῆς εὐποιίας του, ὥστε τοῦτο «οὐ καθ’ ἡμᾶς ἄν
εἴη ἀλλά τινῶν δεινῶν ἐν λόγοις κατά Ἰσοκράτην καί Δημοσθένην», γράφει ὁ
βιογράφος τοῦ Ἁγίου, κορυφαῖος λόγιος ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰῶνος καί ἄριστος
κάτοχος τῆς κλασσικῆς παιδείας Ζακύνθιος Παχώμιος Ρουσάνος. Θά χρειαζό-
ταν ἐδῶ μόνον ἕνας Ἰσοκράτης καί Δημοσθένης νά γράψουν.                

Ἡ παρουσία του στήν ζοφερή περίοδο τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, τῶν ἀρχῶν
τοῦ 16ου  αἰῶνος, ἀποτελεῖ ἕνα χαρμόσυνο καί συγχρόνως παρήγορο μήνυμα,
πώς ὁ Θεός περισκέπει πάντοτε τό Γένος μας καί, παρ’ ὅλες τίς σκληρές δοκι-
μασίες πού γιά τίς ἁμαρτίες μας ἐπιτρέπει, μᾶς ἐνθυμεῖται «ἐν τῇ ταπεινώσει
ἡμῶν», στέλλοντας στήν κρίσιμη αὐτή περίστασι μεγάλες ἡγετικές μορφές.

Νά ἐγγίσωμε στά ἄδυτα τῆς καθαρωτάτης καρδίας του, νά ἀκούσωμε τούς
ἀλαλήτους στεναγμούς του διά τόν πονεμένο λαό του καί νά εἰσέλθωμε στόν
γνόφο τῶν θείων θεωριῶν του εἶναι ἀδύνατον. Αὐτές οἱ ὑψηλές πνευματικές
καταστάσεις, λόγῳ τῆς βαθυτάτης ταπεινώσεώς του εἶναι περιοχή ἐντελῶς
ἄγνωστος. Μόνον ἀπό τίς ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις μποροῦμε ἐλάχιστα νά κατα-
νοήσωμε.  

Εἶναι ὅμως σημαντικό τό ὅτι διασώζονται πλούσιες αὐθεντικές πηγές
ἐγγράφων, ἀπό τίς ὁποῖες ἀντλοῦμε τεκμηριωμένα ἱστορικά στοιχεῖα, μέ τά
ὁποῖα ἰδιαιτέρως ἀσχολήθηκε ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, Δημήτριος Σοφιανός ὁ Τήνιος, «οὐ μήν
ἀλλά καί Δουσικιώτης» ὡς πολλάκις ὑπέγραφε, ὁ ἀκαταπόνητος ἐρευνητής
καί ἱστοριοδίφης, γύρω ἀπό τήν ἁγίαν ζωήν του καί τό λαμπρό κοινωνικό ἔργο
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος. Ἔτσι αὐτά πού καταθέτομεν δέν εἶναι μόνον ὅσα
ἀκηκόαμεν ἀπό ἁγίους γέροντας, πού εὕρομεν εἰς τήν Μονήν μας, ἀλλά καί,
ἅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ἅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλά-
φησαν περί τοῦ ἡγιασμένου τούτου.  

Τριάντα ἑπτά χρόνια ἀπό τήν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς
τούρκους καί στήν ἀρχή γιά τόν Ἑλληνισμό ὅλων τῶν δεινῶν τῆς πιό πικρῆς
σκλαβιᾶς, ἤτοι τό 1490, γεννήθηκε ἀπό εὐλαβεστάτους γονεῖς στήν τότε ἀξιό-
λογη κωμόπολι τῶν Μεγάλων Πυλῶν, σήμερον μικρόν οἰκισμόν κοντά στήν
Πύλη Τρικάλων ὅπου ὁ περίφημος βυζαντινός Ναός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
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τῆς ἐπιλεγομένης «Πόρτα Παναγιά». Χρόνια δύσκολα καί σκοτεινά, στά ὁποῖα
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἦταν ἡ μόνη ἐλπίδα, ἡ παρηγορία, ἡ μητέρα καί τροφός
τοῦ Γένους μας, πού τό γαλούχησε μέ τά ἱερά της νάματα καί τό ἔθρεψε μέ
τόν πόθο καί τήν προσμονή νά συνεχισθῆ ἡ Θεία Λειτουργία στήν περίλαμπρη
Ἁγιά Σοφιά.

Ἀνατράφηκε ἀπό τούς εὐλαβεῖς γονεῖς του σέ ἕνα κλῖμα βαθυτάτης χρι-
στιανικῆς πίστεως καί θεοσεβείας. Μικρό παιδί ἐξεδήλωσε τήν μεγάλη του κλί-
σι καί τήν ὑπερβολική του ἀγάπη πρός τόν μοναχικό βίο. 

Ἔτσι στήν  ἡλικία τῶν δέκα μόλις χρόνων, τό 1500, (σπανιωτάτη περίπτω-
σις πού ἀναγινώσκομεν συνήθως στά γεροντικά), ἔχοντας καί τήν εὐχή τῶν
γονέων του, προσλαμβάνεται ὡς ὑποτακτικός τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης
Ἁγίου Μάρκου, τοῦ λεγομένου «ἡσυχαστοῦ», πιστοῦ τηρητοῦ τῆς ἀσκητικῆς
καί ἡσυχαστικῆς παραδόσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πού ἦταν
ἀκόμη ζωντανή στήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. 

Ὁ σοφός αὐτός Ἱεράρχης ἐκτιμᾶ τά χαρίσματα τοῦ νεαροῦ ὑποτακτικοῦ
του, προβλέπει τήν ἐν Χριστῷ πρόοδόν του καί πολύ γρήγορα τόν χειροθετεῖ
μοναχό, δίδοντάς του τό ὄνομα Βησσαρίων, πιθανόν τό ὄνομα τοῦ προκατόχου
του Μητροπολίτου Λαρίσης Ἁγίου Βησσαρίωνος τοῦ Α΄, πού ζοῦσε ἀκόμη,
καί ἐκεῖνος, χειραγωγούμενος ἀπό τόν σεβάσμιο Γέροντά του, ἐπιδίδεται μέ
ἱερό ζῆλο στήν ἄσκησι τῶν ἀρετῶν τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀκτημοσύνης, τῆς παρ-
θενίας καί τῆς ταπεινοφροσύνης, πού εἶναι τό ἀρραγές θεμέλιο ἐπάνω στό
ὁποῖο ἑδράζεται ὅλο τό οἰκοδόμημα τοῦ μοναχικοῦ ἀγγελικοῦ πολιτεύματος.

Ὁ μοναχός Βησσαρίων μέ τήν σεμνήν μορφήν του, πού ἀκτινοβολοῦσε τήν
χάριν τοῦ Χριστοῦ, γίνεται σεβαστός καί ἀξιαγάπητος ἀπό ὅλους. Μέ ἐμφανῆ
τήν χαράν του διά τήν προκοπήν του στόν μοναχικό βίο, ὁ Ἁγιώτατος Μητρο-
πολίτης Μᾶρκος τόν χειροτονεῖ διάκονο καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα
πρεσβύτερο. Ποιός, ἀλήθεια, εἶναι δυνατόν τώρα νά κατανοήση τούς λειτουρ-
γικούς παλμούς τοῦ Ἁγίου μας, τόν φλογερόν πόθον του νά στέκεται ὅλος
θεῖο πῦρ ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου τελώντας τήν θεία Λειτουργία; 

Ἀπό τήν νεότητά του εἰσῆλθε στήν σφαῖρα τῶν ἐνεργειῶν τῆς χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, στήν περιοχή τῆς ἐλλάμψεώς του ἀπό τό ἄκτιστον φῶς,
στό χῶρο ὑψηλῶν πνευματικῶν βιωμάτων. Ἡ ἀδιάλειπτος εὐχή τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὅπως τήν διδάχθηκε ἀπό τόν ἡσυχαστή Γέροντά του, ἦταν ἡ συνεχής
μελέτη τοῦ νοῦ καί τό ἀδολέσχημα τῆς καρδίας του. 

Ἡ πρώϊμος πνευματική του ὡρίμανσι τόν ἐπιβάλλουν ὄχι μόνον στόν
Γέροντά του, πού γνωρίζει ἐπακριβῶς τίς μυστικές θεῖες ἀλλοιώσεις του, ἀλλά
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καί σέ ὅλους τούς ἐπισκόπους τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης, οἱ ὁποῖοι τό 1517
τόν ἐκλέγουν Ἐπίσκοπον Δομενίκου καί Ἐλασσῶνος, διότι «οὐδένα Βησσα-
ρίωνος ἐγνώκασι κρείττονα». Τόν ψηφίζουν ἐπίσκοπον σέ ἡλικία μόλις 27 ἐτῶν,
διότι κανένα ἄλλον δέν γνώρισαν καί δέν εὑρῆκαν ἐναρετώτερον καί ἀξιώτε-
ρον. Ὅμως τί λυπηρόν! 

Μέ τήν πρόφασι ὅτι ἡ Ἐλασσώνα ἦταν ἀνέκαθεν αὐτόνομος ἀρχιεπισκοπή
καί ἀκόμη «ἐκ τινος ἔριδος ἤ μᾶλλον εἰπεῖν οἰήσεως καί ἀπαιδευσίας» οἱ
Ἐλασσωνῖται δέν τόν δέχτηκαν ὡς ἀπεσταλμένο τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης. 

Τό γεγονός αὐτό τῆς προσβολῆς τοῦ Ἁγίου ἦταν φαίνεται καί οἰκονομία
Θεοῦ, διά νά ἀποδειχθῆ ὁ βαθμός τῆς ἀρετῆς καί τό ὕψος τῆς ἁγιότητος. Δέχε-
ται τήν δοκιμασίαν χωρίς νά δυσανασχετήση, πολύ περισσότερον νά μνησικα-
κήσῃ καί τήν θεωρεῖ «λαβήν ἡσυχίας», πού τοῦ δίδει ὁ Θεός, γιά ἀπερίσπα-
στον πνευματικήν ζωήν. Ἐπιστρέφει στά Τρίκαλα εἰρηνικός καί ἡσύχιος, ὅπου
διακονεῖ τόν Γέροντά του καί τήν Ἱερά Μητρόπολι, κερδίζοντας τήν ἀγάπη
καί τήν ἐκτίμησι ὅλων.

Ἐδῶ πρέπει νά τονισθῆ πώς τά Τρίκαλα ἀπό πολύ ἐνωρίς, στά μέσα τοῦ
14ου αἰῶνος, ἦταν ἡ ἕδρα τῶν Μητροπολιτῶν Λαρίσης, διότι ἡ Λάρισα λόγῳ
τῶν συνεχῶν ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν εἶχε καταστῆ, κατά τήν διατύπωσιν τοῦ
λογιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ ἐπονομασθέντος
Νέου Θεολόγου, «ἀοίκητος (ἀκατοίκητος) καί ἀνθρωπίνων ἰχνῶν ἔρημος... θηρ-
σί καί πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ φωλεός». 

Ἐπιστρέφοντας ὁ Ἅγιος Βησσαρίων στά Τρίκαλα ἀναδεικνύεται ὁ παρήγο-
ρος ἄγγελος τῶν πονεμένων, ὁ ὑπερασπιστής τῶν κατατρεγμένων καί ἀδικου-
μένων, ὁ προστάτης τῶν πτωχῶν, ὁ πατέρας τῶν ὀρφανῶν. Ἡ φιλευσπλαγχνία
του καί ἡ φιλάνθρωπος συμπεριφορά του δέν ἔχει ὅρια. Ἔφθασε σέ τέτοιο
βαθμό ταπεινώσεως καί ἀγάπης, ὥστε νά ἐπισκέπτεται τήν νύκτα πτωχούς
ἀσθενεῖς καί ἐγκαταλελειμμένους καί νά τούς ὑπηρετῆ, ὡσάν νά ὑπηρετοῦσε
τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου, καί μάλιστα νά πλένη ὁ ἴδιος τά ροῦχα τους στόν
ποταμό Ληθαῖο, πού διερχόταν δίπλα ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολι. Ἐπί τέσσερα
ἔτη παρέμεινε κοντά στόν Γέροντά του Μητροπολίτη Μᾶρκο καί διακρίθηκε
στήν ἄσκησι τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς διακονίας τοῦ πλησίον.

Τό 1521 ἀποθνήσκει ὁ ἔξαρχος τῆς ἐπισκοπῆς Σταγῶν διάκονος Νικάνωρ,
μία ἁγιασμένη μορφή πού μαζί μέ τόν Ἅγιο Μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσιο
τόν Ἐλεήμονα ἀνεδείχθησαν κτίτορες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀνα-
παυσᾶ τῶν Μετεώρων. Μέ τόν θάνατον τοῦ ἐξάρχου Νικάνορος «ἐξαιτεῖται
παρά τοῦ λαοῦ εἰς τό ἐξάρχειν αὐτῶν ἐπιτροπικῶς». 
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Ἡ ἀπαίτησι τοῦ λαοῦ νά σταλῆ ὁ Ἅγιος Βησσαρίων πραγματοποιεῖται καί
ἀναλαμβάνει τήν διοίκησι τῆς ἐπισκοπῆς Σταγῶν. Ἕξι χρόνια παρέμεινε στήν
Καλαμπάκα, ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς, κατά τά ὁποῖα δοκιμάζεται γιά ἄλλη μιά
φορά σάν χρυσάφι στό χωνευτήρι, διότι «πολλάς ἐπηρείας, συκοφαντίας καί
ἐξορίας ἐπεπόνθει διά τινος χαιρεκάκου καί ἀνιέρου Δομετίου καλουμένου».                                   

Ἐνῶ στήν ἐπισκοπή Σταγῶν, παρά τίς θλίψεις, πού ἀντιμετώπιζε, εἶχε ἐπι-
δοθῆ σέ μία ἔντονη ποιμαντική δραστηριότητα, γιά τόν ἐν Χριστῷ καταρτισμόν
τοῦ ποιμνίου του, τέλη τοῦ 1526 ἀποθνήσκει ὁ σεπτός Γέροντάς του, Μητρο-
πολίτης Λαρίσης Ἅγιος Μᾶρκος. Βαθυτάτη ἡ λύπη του, ἀλλά καί στερεωτάτη
ἡ πίστις του στόν Θεόν. Δέν κάμπτεται καί ἐξακολουθεῖ μέ τόν ἴδιο ζῆλο, νά
διακονῆ τόν λαό του. 

Ἡ Μητρόπολις ὅμως ἀναζητεῖ τόν ποιμένα της καί τά βλέμματα ὅλων στρέ-
φονται μέ κοινή βούλησι πρός τόν ἱερώτατον Βησσαρίωνα. Ἐπίσκοποι, κλη-
ρικοί, μοναχοί, προύχοντες, ὅλος ὁ χριστιανικός πληθυσμός τῆς Θεσσαλίας
τόν βλέπουν ὡς ποιμενάρχη τους καί ἄξιο Μητροπολίτη. 

Ἀπευθύνονται μέ ἐπίσημα γράμματα πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
τόν θρόνον τοῦ ὁποίου ἐλάμπρυνε τώρα ὁ πολύς Ἱερεμίας ὁ Α΄, καί παρακα-
λοῦν θερμά νά γίνη δεκτό τό αἴτημά τους καί νά τούς ἀποσταλῆ Μητροπολί-
της ὁ Βησσαρίων.

Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἀνταποκρίνεται στίς εὐλαβεῖς παρακλήσεις τους καί
τόν Μάρτιο τοῦ 1527 τόν ἐκλέγει Μητροπολίτη Λαρίσης. 

Ὅταν λέμε αὐτήν τήν περίοδο «Μητρόπολις Λαρίσης», δέν τήν ἐννοοῦμε
μέ τήν σημερινή μορφή. Στήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου καί τρεῖς αἰῶνες ἀργότερα ἦταν
σέ ἔκτασι ἀπό τίς μεγαλύτερες Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Περιελάμβανε ὁλόκληρη τή Θεσσαλία, τό βόρειο τμῆμα τοῦ νομοῦ Φθιώτιδος,
τήν Εὐρυτανία καί τήν ἀνατολική περιοχή τοῦ νομοῦ Ἄρτης. Ὅπως διατυπώ-
νεται στό ὀθωμανικό βεράτιο, ἀπετελεῖτο τότε ἀπό ὀκτώ ἐπισκοπές, πού
ἔφθασαν ἀργότερα καί στόν ἀριθμό δεκατρεῖς. 

Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ἐξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης  μέ αὐτήν τήν εὐρεῖαν
ἔννοιαν. Ὁ δέ πλήρης τίτλος του ἦταν, «Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης
Βησσαρίων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος δευτέρας Θετταλίας καί πάσης Ἑλλάδος,
ὁ τόν τόπον ἐπέχων τοῦ Ἐφέσου».

Τό ὅτι κατεῖχε τόν τόπον, τήν θέσιν τοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου, ἦταν μία
διακεκριμένη ὑψηλή τιμή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τόν Ἅγιον,
ὅπως καί πρός τόν ἀνεψιόν του Νεόφυτον ὀλίγον ἀργότερον.

Ἡ συνοδική ἐκλογή κοινοποιεῖται ἀμέσως, 12 Μαρτίου 1527, στή γραμμα-
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τεία τοῦ σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄ καί τήν 1ην Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐκδί-
δεται τό σχετικό βεράτιο, τό βασιλικό δηλ. διάταγμα ἀναγνωρίσεως. Προσηρ-
τισμένη στό πρωτότυπο ὀθωμανικό ἔγγραφο σώζεται καί παλαιοτάτη μετά-
φρασίς του. Ἡ διάσωσις δύο τέτοιων ἐπισήμων ἐγγράφων γι’ αὐτή τήν ἐποχή
εἶναι σπανιωτάτη, ἴσως καί μοναδική.

«Ἀλλά τί μετά τήν ὑπεροχήν τοῦ θρόνου;» ἐρωτᾶ ὁ βιογράφος του.
«Μήπως εἰς ἀπόνοιαν ὡς τινες ἐξώκειλε, τῆς πρότερον ἐπιλαθόμενος ἐπιει-
κείας τε καί φιλανθρωπίας; Οὔμενουν». Ἀλλά τί συνέβη κατόπιν, ἀφοῦ ἀνέ-
βηκε σέ ἕνα τόσο ὑψηλό θρόνο, μήπως ἐξετράπη καί ἔχασε τά μυαλά του ἀπό
τό ὕψος τοῦ ἀξιώματος, ὅπως συνέβη σέ μερικούς, καί ἐξέχασε τήν πρώτην
του συγκαταβατικότητα, ἐπιείκεια καί φιλανθρωπία;Ὄχι βέβαια.

Ἐπειδή εἶχε προηγηθῆ ἀπό τήν νεότητά του ἡ ἀσκητική ἀγωγή, δέν τόν κατέ-
λαβε ὁ τῦφος καί ἡ ὑπεροψία τοῦ ἀξιώματος, ἀλλά πατοῦσε σταθερά, ἀτενίζον-
τας τήν ἀπαστράπτουσα μορφήν τοῦ Κυρίου. Δέν ἄλλαξε ἡ φύσις τοῦ πνευμα-
τικοῦ του ἀγῶνος, οὔτε χαλαρώθηκε ἡ διαρκής βία στόν παλαιόν ἄνθρωπο, ἀλλά
προσπαθοῦσε μέσα στή δίνη τῶν ἀναποφεύκτων διοικητικῶν περισπασμῶν νά
διατηρήση τό ἕνα, αὐτό γιά τό ὁποῖο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἀρνήθηκε τά
πάντα, δηλ. τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτήν ἀνερρίπιζε συνεχῶς καί ζωογονοῦσε
μέ τήν ἀδιάλειπτον προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, μέ τίς ὁλονύκτιες στάσεις του, μέ τά
ὑψωμένα πρός τόν Θεόν ἅγια χέρια του, μέ τά γλυκύρροα δάκρυά του.

Ξεχείλισμα αὐτῆς τῆς κραταιᾶς ἀγάπης του πρός τόν Χριστόν ἦταν ἡ πρός
τόν πλησίον πληθωρική, εἰλικρινής ἀγάπη του καί τό ἀνύστακτο μέχρις αὐτο-
θυσίας πατρικόν ἐνδιαφέρον του γιά τόν πονεμένο λαό του, στή ράχη τοῦ
ὁποίου εἶχε πέσει βαρύς ὁ ζυγός τοῦ Τούρκου κατακτητοῦ. 

Μόλις ἐγκαταστάθηκε στά Τρίκαλα ὡς Μητροπολίτης Λαρίσης πλέον, μέ
μία τόσο μεγάλη ἐπικράτεια, ἀρχίζει ἀμέσως ἕνα ἄνευ προηγουμένου πολύ-
πλευρο ποιμαντικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί ἐθνικό ἔργο, χωρίς νά ὑπο-
λογίζη δυσμενέστατες συνθῆκες, ὑπερβολικούς κόπους, κλονισμόν ὑγείας.

Πρωταρχικό μέλημά του ἦταν ἡ χειροτονία ἀξίων κληρικῶν καί κυρίως ἐπι-
σκόπων. «Ἐπισκόπους καθίστησι οὐ τούς τυχόντας» ἀλλά ὅσους διακρινόταν
διά τό ἀνεπίληπτον ἦθος, τήν ἀρετή καί τήν ἁγιότητά τους, διά νά προ-
οδεύουν τά τῆς ἐκκλησίας, καί ἐποικοδομῆται πνευματικῶς καί ἁγιάζεται ὁ
λαός τοῦ Θεοῦ. Ὡς κήρυκας τοῦ θείου λόγου καί διδάσκαλος ἦταν ἀπαράμιλ-
λος, ἐπειδή ἦταν τέλειος μιμητής τοῦ μοναδικοῦ διδασκάλου Χριστοῦ. Τά ἅγια
λόγια του ἔβγαιναν ἀπό τήν ἁγιωτάτη καρδία του. Δέν ἔπειθε μέ τίς ξηρές γνώ-
σεις καί τά λογικά ἐπιχειρήματα, ἀλλά μέ τήν ἄνωθεν σοφίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
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ματος, πού σαγηνεύει καί μέ μία ἀκατανίκητη δύναμι αἰχμαλωτίζει στήν ὑπα-
κοή τοῦ Χριστοῦ.

Πρότυπό του εἶχε τόν μέγα ἐν Ἱεράρχαις Ἅγιον Νικόλαον, «πεινῶσι καί
διψῶσι ἐπαρκέσας, ξένους συναγαγών, γυμνούς περιβαλών, ἀσθενοῦντας ἐπι-
σκεψάμενος, τοῖς ἐν φυλακῇ προσελθών».

Εἰς καιρόν πείνης μεγάλης ἄνοιξε τίς ἀποθῆκες τῆς ἐκκλησίας καί ἐμοίρασε
ὅλον τό σῖτον εἰς τούς πτωχούς.

Δέν πρόφθασε ὅμως νά χαρῆ τούς καρπούς τῆς πλουσίας φιλανθρωπικῆς
του διακονίας καί συμβαίνει μεγάλος πειρασμός, πού τόν ἐταλαιπώρησε ἐπί
πολύ. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἐλασσῶνος ἐπεμβαίνει παράνομα εἰς  τήν δικαιοδο-
σία του καί τοῦ ἁρπάζει τόν Τύρναβον. Καῖνε τό ἱεροκύκλιον, ἐπίσημον ἔγγρα-
φον, πού καθορίζει τά ὅρια καί τά χωρία ἑκάστης ἐπισκοπῆς, καί δημιουρ-
γεῖται μεγάλη ταραχή καί σύγχυσις. 

Βαθυτάτη θλῖψις κατέλαβε τόν Ἅγιον. Περισσότερον ἐστενοχωρεῖτο, διότι
ἐδίδετο ἀφορμή στούς Τούρκους νά κατηγοροῦν τούς χριστιανούς καί στούς
Ἐβραίους νά τούς ἐμπαίζουν. Ἀναγκάζεται νά ἐνημερώση μέ ἔγγραφό του τόν
Πατριάρχη Ἱερεμία διά τά λυπηρά συμβάντα, ὁ ὁποῖος ἐξετάζει μέ εὐθυκρισία
τήν ὑπόθεσιν καί βάσει παλαιῶν ἐγγράφων ἀποδίδει δικαιοσύνην.

Τό θέμα τοῦ Τυρνάβου τόν κούρασε καί τόν ἐπίκρανε πολύ. Ἔκρινε πώς
ἔπρεπε καί προσωπικῶς νά μεταβῇ στην Κωνσταντινούπολι, διά νά ἐκθέσῃ
στην Μητέρα Ἐκκλησία τήν ὑπόθεσι. Ἔτσι πραγματοποιεῖ μεγάλο κοπιαστικό
ταξείδι μέ τά μέσα τῆς ἐποχῆς. Παρέμεινε ἀρκετές ἡμέρες στήν Βασιλεύουσα
καί ἐξησφάλισε τά ἀπαραίτητα πατριαρχικά ἐπίσημα Γράμματα, διά νά δοθῇ
τέλος στην ὑπόθεσι αὐτή.                                        

Ἀλλά «τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Μετά τήν Κων-
σταντινούπολι ἐπισκέπτεται τήν Μολδοβλαχίαν. Γνωρίζεται μέ τόν ἄρχοντα
Γκεργκίνα Περκαλάμπου, πού μέ τήν σύζυγό του Νεάγια τόν κάνουν πνευμα-
τικό πατέρα καί ἐξομολογοῦνται εἰς αὐτόν. 

Ἡ παραμονή του διά ἱκανόν χρονικόν διάστημα εἰς τήν Μολδοβλαχίαν ἦταν
καθοριστική διά τό μετέπειτα τεράστιο ἔργο του. 

Ἐκέρδισε τήν ἐμπιστοσύνην, τόν σεβασμόν καί τήν ἀγάπην ὄχι μόνον τοῦ
ἄρχοντος Γκεργκίνα ἀλλά καί ὅλου τοῦ λαοῦ. Ἡ διέλευσί του ἀπό τήν χώρα
τους χαράχτηκε βαθειά εἰς τήν καρδία τους, ἡ δέ εὐλάβειά τους πρός τό τιμιώ-
τατο πρόσωπό του διατηρήθηκε ἀμείωτη καί μεταδόθηκε εἰς τόν ἴδιο βαθμό
καί εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς. Ὅλοι οἱ ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας τόν εἶχαν
εἰς βαθύτατον σέβας. Ὀλίγα χρόνια μετά τήν ἐπίσκεψιν του, τέσσερα Μονα-
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στήρια ἀφιέρωσαν εἰς τήν ἀνεγερθεῖσαν Μονήν τοῦ Ἁγίου, τέλη τοῦ 16ου
αἰῶνος, καί ἄλλα εἴκοσι ἕξ μετόχια. 

Ἐπέστρεψε  παρηγορημένος ἀπό τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες του, μέ
ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις του, ἀλλά καί φορτωμένος μέ πλούσιες χρηματικές
εἰσφορές, ἀπαραιτήτους διά τά πολυδάπανα ἔργα, πού θά ἐπακολουθοῦσαν.

Ἔχοντας τώρα καί ὑλικά ἐφόδια, πού τοῦ τά ἐχορήγησε ὁ Θεός, ἐπιδίδεται
μέ μεγαλύτερον ἐνθουσιασμόν ἀπ’ ὅ,τι πρῶτα εἰς τήν φιλανθρωπικήν καί κοι-
νωνικήν του δρᾶσιν. Ἀπό ὑπέρμετρον λύπην κατελήφθη ὅταν οἱ ἀγαρηνοί
Τοῦρκοι ἔφεραν αἰχμαλώτους εἰς τήν πόλιν του. Συντρίβεται ἡ πατρική του
καρδία ἀπό τόν πόνον καί τήν συμπάθειαν πρός τούς δυστυχεῖς αὐτούς, καί
τούς ἐξαγοράζει. 

Πέραν τούτου ἦταν σημαντική ἡ συμβολή του εἰς τήν ἀναχαίτισι τῶν ἐξισ-
λαμισμῶν. Αὐτήν τήν πλέον σκοτεινήν περίοδον τοῦ 16ου αἰῶνος, πού ἡ Ὀθω-
μανική αὐτοκρατορία εὑρίσκετο εἰς τό ζενίθ τῆς δυνάμεώς της καί συνέτριβε
κάτω ἀπό τό βαρύ πέλμα της τό εὐσεβές Γένος μας, δέν ἐκινδυνέψαμε τόσον
ἀπό τίς σφαγές, ὅσον ἀπό τούς ἐκτουρκισμούς, πού πολλές φορές ἦσαν βίαιοι
καί ὁμαδικοί. Εἰς τό καίριον αὐτό θέμα τῆς ἐθνικῆς μας ὑποστάσεως ἦτο ἀπο-
φασιστική καί δυναμική ἡ προσφορά τοῦ κύρους, τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότη-
τος τοῦ Ἁγίου «τήν ὁποίαν οἶδεν καί πολέμιος θαυμάζειν». 

Διαρκής ἀναγκαιοτάτη μέριμνά του ἦταν νά ἀξιοποιῇ κατά τόν καλύτερον
τρόπον καί νά διαθέτῃ δι’ ἔργα κοινῆς ὠφελείας, ὅ,τι οἰκονομικές δυνατότητες
τοῦ ἐξησφάλιζεν ὁ Θεός. Σκεπτόταν νά βρῇ τρόπους διά νά τίς ἀναλώσῃ εἰς
φιλογενῆ ἀπαραίτητα ἔργα καί εὑρῆκε. Εἶναι ἡ ἀνέγερσις γεφύρας σ’ ἕνα πολύ
δύσβατο σημεῖο πλησίον τοῦ χωρίου Βρεστενίτσα, Πηγές Ἄρτης σήμερον, τοῦ
ποταμοῦ Ἀχελώου, πού ποτέ κανείς δέν τόλμησε. Σέ περίοδο χειμῶνος, ὅταν
ἀνεβαίνει ὑπερβολικά ἡ στάθμη τοῦ νεροῦ, τό ρεῦμα γίνεται τόσον ὁρμητικόν,
πού δέν ἐπιχειρεῖ κανείς ὄχι νά διαβῇ ἀλλά καί νά πλησιάσῃ. Ἐπειδή ὅμως ἡ
διάβασις πολλές φορές ἦταν ἀναγκαία, οἱ περισσότεροι, πού τήν τολμοῦσαν,
ἐπνίγοντο ἢ ἄλλοι διήνυον μεγάλες ἀποστάσεις ἐπί ἡμέρες μέ μεγάλη ταλαι-
πωρία διά νά εὓρουν κάπως πλέον ὁμαλόν τόπον, καί ἡ κοπιώδης προσπά-
θεια τελικά γινόταν ἀσύμφορος.

Ἀλλά καί τί συνέβη ἐν συνεχείᾳ; Μόλις ἐστήθησαν οἱ σκαλωσιές καί οἱ
ἀψῖδες ἄρχισαν νά γυρίζουν, «ῥαγδαῖος ἄφνω καταφέρεται ὑετός», ξαφνικά
γίνεται κατακλυσμιαία βροχή, ἀνεβαίνει πέραν τοῦ συνήθους ἡ στάθμη τοῦ
σφοδροῦ ῥεύματος προσκρούει εἰς τά νεοπαγῆ κτίσματα, τά παρασύρει καί
τά ἐξαφανίζει ὅλα. Ἀλλ’ ἐπιμένει, δέν κάμπτεται. Ἀρχίζει πάλιν τήν προσπά-
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θειαν μέ στερεωτέραν τώρα οἰκοδόμησιν καί τό τολμηρόν αἰθέριον οἰκοδόμημα
περαιοῦται. Τήν συντήρησιν καί τήν ἐν γένει προσοχήν τοῦ θαυμαστοῦ αὐτοῦ
κτίσματος ἀνέθεσε εἰς τούς κατοίκους τοῦ πλησιοχώρου χωρίου Βρεστενίτσα,
τούς ὁποίους ἀπήλλαξε ἀπό κάθε ἐκκλησιαστική προσφορά.

Καί δέν ἀνήγειρε μόνον τήν περίφημον ἱστορικήν γέφυραν τοῦ Ἀχελώου
τήν κοινότερον ἀπό τήν ἀγριότητα τοῦ τόπου ὀνομαζομένην «Κοράκου», πού
διά τετρακόσια χρόνια ἦταν μεγάλης ἐθνικῆς σημασίας συνδετικός κρῖκος
Θεσσαλίας, Ἠπείρου καί Δυτ. Στερεᾶς. Ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Γένους
Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱεράν Μονήν τό 1682 καί
1683, γράφει: «Καί εἰς ὅλην τήν Θεσσαλίαν ὁ Ἅγιος Βησσαρίων στράταις πολ-
λαῖς καί γεφύρια, ἄλλα μέν ἐστερέωσε καί ἐπιδιώρθωσε μόνον καί ἄλλα ἐκ
θεμελίων μέ κρηπῖδες τά ἔκτισε μηδενός φεισάμενος ἀναλώματος».

Καί «στράταις πολλαῖς» ἐννοεῖ προφανῶς λιθόστρωτα στίς πεδινές
λασπώδεις περιοχές, καί στούς ὀρεινούς ὄγκους τειχεῖα πέτρινα, διά νά διευ-
ρύνῃ στενωπούς, διευκολύνῃ τήν διάβασιν καί μή κατακρημνίζωνται ἄνθρωποι
καί ζῶα μέ τά φορτία τους στά φοβερά βάραθρα.

Καί στά γεφύρια ἐντάσσονται ἡ κομψοτάτη καμάρα τοῦ Πορταϊκοῦ ποτα-
μοῦ πλησίον τῆς γενετείρας του, τό γεφύρι τῆς Σαρακίνας πλησίον τῆς Καλαμ-
πάκας εἰς τόν Πηνειόν ποταμόν, τῆς Παλαιοκαρυᾶς καί τίς οἶδε πόσα ἄλλα.

Ἔδωσε μεγάλο ἐνδιαφέρον καί βαρύτητα εἰς τήν ἐπικοινωνίαν τοῦ λαοῦ,
διά νά μή ἀποκοπῇ, ἀπομονωθῇ καί χάσῃ τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί τήν ἑλλη-
νικήν συνείδησίν του. Ἀπό αὐτούς τούς σημαντικούς ἐπικοινωνιακούς κόμ-
βους σέ χρόνια ζοφερά πικρῆς σκλαβιᾶς, ἐσχάτης πτωχείας, κακουχιῶν καί
πολέμων διακινοῦνταν ἄνθρωποι, ζῶα, ποίμνια, εἴδη διατροφῆς καί ἐμπορίου,
ἀλλά καί ἱεροί πόθοι, ὁραματισμοί, ἰδέες, πού ἐνίσχυον τό πεσμένο πολλάκις
ἠθικό καί τήν πίστιν διά τό ποθούμενον.

Νά τόν ὀνομάσωμεν ὑπουργόν δημοσίων ἔργων; Ἡ καρδία του ἐφλογίζετο
ἀπό ὑπερβολική ἀγάπη πρός τήν φιλτάτη μας πατρίδα Ἑλλάδα, τόσον πού
τόν ἔκανε νά βγῇ ἀπό τόν ἑαυτό του καί νά μεριμνᾶ διά θέματα πού δέν ἐνέ-
πιπτον εἰς τήν ἁρμοδιότητά του ὡς Ἀρχιερέως. Ἀλλά τοῦτο εἶναι τό θαυμα-
στόν, πού μᾶς ἐκπλήσσει. Ὅλοι αὐτοί οἱ περισπασμοί, οἱ μέριμνες, οἱ ἀγωνίες,
ποσῶς ἐπηρέασαν τήν ὑψηλή του πνευματική κατάστασι. Ἀκτινοβολοῦσε ὁλό-
κληρος ἀπό τάς ἐλλάμψεις τοῦ ἀκτίστου φωτός.

Ἀλλά δέν σταματᾶ τήν ἐκπληκτική του οἰκοδομική δραστηριότητα. Ἔρχεται
τώρα «εἰς ἔννοιαν τινα θειοτέραν καί ὑψηλοτέραν˙ αὕτη δέ ἦν, ὅπως ἄν
μοναστῶν ἐγείρῃ φροντιστήριον». Ἀποφασίζει νά κτίσῃ μοναστήριον, διότι ὁ ἴδιος
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ἀπό τήν ἡλικίαν μόλις τῶν δέκα ἐτῶν ἔζη εἰς τήν τελειότητά της τόν μοναχικόν
βίον. Καί τό κτίζει διά τήν ἀκατάπαυστην λατρεία τοῦ Θεοῦ, διά τόν ἁγιασμόν
τῶν εἰς αὐτό ἀσκουμένων μοναχῶν, διά τήν παρηγορίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἀφοῦ ἠρεύνησε διαφόρους τόπους, γράφει ὁ ἴδιος, ἐνετόπισε πλησίον τῆς
ἰδιαιτέρας του πατρίδος, στίς καταπράσινες πλαγιές τοῦ γραφικοῦ ὄρους
Κόζιακα, ἐρείπια παλαιᾶς βυζαντινῆς Μονῆς. «Περισκοπήσας καί ἰδών τήν
τοῦ τόπου αὐτῆς θέσιν καλλίστην καί εὐαρμοστάτην οὖσαν ἠρξάμην σύν Θεῷ
μετά τοῦ ἐμοῦ ὁμαίμονος κυροῦ Ἰγνατίου τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου καί
προστάτου Φαναρίου ἀνακτήσασθαι ἢ μάλλον ἐκ βάθρων ἀνεγεῖραι ταύτην...
Καί κόπους καί ἱδρῶτας οὐ τούς τυχόντας ἐνδείξαντες αὐτῇ…». 

Διά τήν ἀπρόσκοπτον  λειτουργίαν τοῦ κοινοβίου συνέταξε τίς τρεῖς του
Διαθῆκες, τίς ὁποίες ὑπογράφει ἰδιοχείρως. Εἶναι γραμμένες σέ λεπτοτάτη
περγαμηνή καί ἀποτελοῦν τόν Κανονισμόν λειτουργίας τῆς Μονῆς. Εἰς μίαν
ἀπαγορεύει αὐστηρῶς τήν εἴσοδον γυναικῶν εἰς τήν Μονήν, ἐντολή ἡ ὁποία
τηρεῖται μέ εὐλάβειαν μέχρι σήμερον. Ὅρος σωτήριος. Μέ τό ἄβατον ἐξασφα-
λίζει βαθυτάτην ἡσυχίαν καί γαλήνην στό χῶρο τῆς Μονῆς.

Τήν τρίτη τήν ἀπευθύνει στούς διαδόχους του Μητροπολίτας Λαρίσης καί
τούς προτρέπει ἀδελφικῶς νά εἶναι προστάται καί ὑπέρμαχοι τῆς Μονῆς,
πραγματικοί πατέρες διά τούς μοναχούς.

Μετά τήν ὑπογραφήν τοῦ Ἁγίου ἕπονται οἱ ὑπογραφές τῶν διαδόχων του
Μητροπολιτῶν Λαρίσης, πού ἐτήρησαν μέ μεγάλην εὐλάβειαν τίς διατάξεις
του καί ὁμολογοῦν ἐγγράφως ὅτι τίς ἀποδέχονται.

Μεγάλες προσωπικότητες πού ἀνεδείχθησαν ὄχι μόνον προστάται, εὐερ-
γέται καί δωρηταί τῆς Μονῆς, ἀλλά καί τοῦ Γένους μας ὑπερασπισταί ἀπτόη-
τοι, μερικοί χύσαντες καί τό αἷμα τους εἰς τόν βωμόν τῆς πατρίδος. 

Ὁ μεγάλος ἐθνομάρτυς καί φλογερός ἐθνεγέρτης Μητροπολίτης Λαρίσης
Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος ὁ ἀποκληθείς χλευαστικῶς «σκυλόσοφος».

Ὁ ἐκ τῆς λευκόφρυος νήσου τῆς Τροίας (Τενέδου), ὅπως ὑπογράφει, Μελέ-
τιος, ὁ μετέπειτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὡς Μελέτιος Β΄. Ὀλίγους μῆνας
διήρκεσε ἡ πατριαρχεία του, διότι συνέβησαν τά ὀρλωφικά, ὁπότε ἐξορίαις καί
κακουχίαις καί βασάνοις τελειοῦται.

Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ὁ Καλλιάρχης, ὁ μετέπειτα Ἐφέσου,
πού ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν ἀπελευθέρωσι τοῦ ἔθνους μαζί μέ τόν Ἅγιο Γρη-
γόριο τόν Ε.΄ Γράφει ὁ ἐθνομάρτυς: «Τά παρά τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν
παρούσῃ ἐγκεχαραγμένα, εἰ Θεός διδῷ, ὑπόσχομαι φυλάττειν μέχρις ἐσχάτης
μου ἀναπνοῆς, οὗ χάριν οἰκείᾳ χειρί ὑπέγραψα, ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1793».
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Μέ τήν αὔξησι τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Μοναχῶν (ξεπέρασαν τούς 100), μετά τήν
κοίμησι τοῦ Ἁγίου ὁ ἀνεψιός του ἐπ’ ἀδελφῷ Νεόφυτος Β΄ Λαρίσης ἔκαμε
σημαντικές κτιριακές ἐπεκτάσεις καί τά κτίρια ἐδιπλασιάσθησαν. Καί ἐπειδή
ἀπό ἕνα ἰσχυρότατο σεισμό τῆς 1ης Ἀπριλίου 1544 ἔπαθε σοβαρά ρήγματα ὁ
ναός πού ἀνήγειρε ὁ Ἅγιος, ὁ Νεόφυτος τόν ἀνακατασκευάζει ὡραιότατον.
Τήν ἁγιογράφησιν ἀναθέτει εἰς τόν κορυφαῖο ἐκπρόσωπο τῆς κρητικῆς
Σχολῆς Τζώρτζη, ὁ ὁποῖος μᾶς ἄφησε ἕνα ὑψηλῆς ποιότητος ἁγιογραφικό
σύνολο, πού διατηρεῖται μέχρι σήμερα σέ ἀρίστη κατάστασι σέ ὅλη τήν ἔκτασί
του καί δημιουργεῖ συναισθήματα ἱερᾶς κατανύξεως καί δέους.

Ἐπιλήψει με διηγούμενον ὁ χρόνος διά τήν φιλογενῆ δρᾶσιν τῆς Μονῆς ἐν
συνεχείᾳ, ἡ ὁποία ἀκολουθήσασα πιστῶς τάς ἱεράς τοῦ σεπτοῦ κτίτορος ὑπο-
θήκας ἀνεδείχθη κατά τόν μακραίωνα βίο της ὄχι μόνον σπουδαῖον κέντρον
μοναχικοῦ βίου ἀλλά καί ἐθνικοῦ, κοινωνικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ
βίου. 

Ἀξίζει ἐδῶ νά τονισθῇ πώς τό οἰκογενειακόν δένδρον τοῦ Ἁγίου Βησσα-
ρίωνος θυμίζει τίς εὐλαβέστατες οἰκογένειες μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας, ὅπως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, τά περισσότερα μέλη τῶν
ὁποίων ὄχι μόνον περιεβλήθησαν τό μοναχικόν σχῆμα, ἀλλά καί ἡγίασαν. 

Εἶχε ἀδελφό ὀνόματι Ἰγνάτιο ἐπίσκοπο Φαναρίου μέ τόν ὁποῖον ἀνήγειρε
τήν Μονήν. Ἄλλος ἀδελφός του μαζί μέ τήν σύζυγόν του ἔλαβον τό μοναχικόν
σχῆμα μέ τά ὀνόματα Σάββας Μοναχός καί Μακρῖνα Μοναχή. Τοῦ Σάββα καί
τῆς Μακρίνης παιδιά εἶναι ὁ Νεόφυτος ὁ Β΄ Μητροπολίτης Λαρίσης καί ἡ
Χρυσάφη, ἡ ὁποία μετά τό θάνατο τοῦ συζύγου της Θεοδώρου Ἱερέως ἀπό
τά Καλογριανά Καρδίτσης ἐκάρη Μοναχή μέ τό ὄνομα Χριστοδούλη. Τῆς Χρι-
στοδούλης, ἀνεψιᾶς ἐπ’ ἀδελφῷ τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καί ἀδελφῆς τοῦ
Νεοφύτου, γνωρίζομε πέντε ἄρρενα τέκνα, τά ὁποῖα ἔγιναν ὅλα μοναχοί εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν Δουσίκου, τοῦ θείου τους. 

Ὁ πρῶτος Ἰωάσαφ, ὁ μετέπειτα ἐπίσκοπος Σταγῶν. Ὁ δεύτερος Μᾶρκος
ἔγινε ἐπίσκοπος Δημητριάδος καί ὁ τρίτος εἶναι ὁ πολύς Ἀρσένιος ἐπίσκοπος
Ἐλασσῶνος, πού ἠσκήθη εἰς τόν καθηγιασμένον χῶρον τῆς Μονῆς καί ἔλαβε
ἰσχυρά πνευματικά ἐφόδια διά νά μεγαλουργήση κατόπιν. Εἶναι ὁ μόνος λόγιος
τῆς Ἀνατολῆς πού ποτέ δέν ἐπῆγε στή Δύσι. Τό 1589 τόν πῆρε στή συνοδεία
του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἱερεμίας Β΄ ὁ Τρανός, ὁ ἀπό Λαρίσης, γιά τήν
ἐγκατάστασι στή Μόσχα τοῦ πρώτου Πατριάρχου Ρωσίας Ἰώβ. Τοποθετήθηκε
τιμητικά Ἀρχιεπίσκοπος Σούζδαλ καί μολονότι ἀνεστρέφετο στά ἀνάκτορα

91

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο Β´, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΔΟΥΣΙΚΙΩΤΗΣ.qxp_Layout 1  20/10/2019  17:42  Page 91



τοῦ τσάρου ζοῦσε σάν Δουσικιώτης μοναχός μέ βαθειά ταπεινοφροσύνη, στέλ-
νοντας ἀπό ἐκεῖ στή Μονή του πολλές εἰκόνες πού εὑρίσκονται σ’ αὐτήν μέχρι
σήμερα. Τιμᾶται ὡς Ἅγιος καί θαυματουργός ἀπό τήν ρωσική Ἐκκλησία.

Ὁ τέταρτος ἀδελφός Ἀθανάσιος Ἱερομόναχος τῆς Μονῆς, εἶναι ἐκεῖνος πού
ἐστάλη ἀπό τόν Πατριάρχη Ἱερεμία τόν Τρανό στή Μόσχα καί ἐνεχείρισε στόν
νεοαναδειχθέντα Πατριάρχη Μόσχας Ἰώβ τόν πατριαρχικό τόμο. Καί ὁ πέμ-
πτος Ἱερομόναχος τῆς Μονῆς Παχώμιος.

Τό 1538 ἀποθνήσκει ὁ ὑποτακτικός τοῦ Ἁγίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος, τόν
ὁποῖον ὑπεραγαποῦσε καί διά τήν μόρφωσιν τοῦ ὁποίου κατέβαλε ἰδιαίτερη
φροντίδα. Ὁ Γρηγόριος συνέταξε ὅλα τά μακροσκελῆ κείμενα τῶν διαθηκῶν
καθ’  ὑπαγόρευσιν τοῦ Ἁγίου καί μέ πολλήν ἀφωσίωσιν εἰς τόν Γέροντά του
διεκπεραίωνε ὅλες τίς ἐμπιστευτικές ὑποθέσεις τῆς Μονῆς. Γι’ αὐτό ὁ πρό-
ωρος θάνατος τοῦ Γρηγορίου τόν ἐλύπησε βαθύτατα. Στερήθηκε ἕνα γνήσιο
μαθητή, ἕνα ἀγαπητό πνευματικόν του τέκνον, ἕναν ἀληθινό ὑποτακτικό. Ὡς
ἄνθρωπος ἦταν ἀπαρηγόρητος. «Ἐφ’ ὅν (τόν Γρηγόριον) τελευτήσαντα
τοσοῦτον ἐθρήνησεν ὁ Πατήρ, ὥστε θαυμάζειν τούς παρατυχόντας». 

Εἶχε ὅμως κουρασθῆ στήν ἡλικία μόλις τῶν πενήντα χρόνων. «Οὐκ ἔδωκα
ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, οὐδέ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν, ἀλλά τόν ξύμ-
παντά μου χρόνον ἤμην ὀρθρίζων ἐκ νυκτός τε καί ἐγρηγορῶν», γράφει στή
διαθήκη του. Δέν ἔδωσε ὕπνον στούς ὀφθαλμούς του, δέν ἀναπαύτηκε ποτέ
ἀλλά ἠργάζετο νύκτα καί ἡμέρα, μέ κόπους καί ἱδρῶτας ἀμετρήτους, μέ
συνθῆκες περισσότερον ἀπό φρικτές, μέχρις ὅτου περαιώση τά θεάρεστα κοι-
νωφελῆ ἔργα, πού τοῦ ἀνέθεσεν ὁ Θεός. Αὐτήν τήν βαθεῖαν συνείδησιν εἶχε.

Ἡ ὑγεία του κλονίσθηκε, ἄν καί ἦτο ἐκ φύσεως φιλάσθενος. Ὁ πρόωρος
θάνατος τοῦ ὑποτακτικοῦ του Γρηγορίου ἐπεδείνωσε τήν κατάστασι καί
αἰσθανόμενος νά τόν ἐγκαταλείπουν οἱ δυνάμεις του κατάλαβε πώς πλησιάζει
ἡ ὥρα νά ἀπέλθῃ πρός τόν ἠγαπημένον του Κύριον. 

Διό καί «προσκαλεῖται τούς ὑπ’ αὐτόν ἀρχιερεῖς τε καί μοναχούς καί ὡς
εἰκός τά ἐξιτήρια παραινέσας καί παραδούς αὐτοῖς, εἰς χεῖρας Θεοῦ τό
πνεῦμα μετά πάσης παρακλήσεως ἀπέθετο, ὁ πολλῶν παρακλήτωρ γενόμε-
νος...». Περιστοιχιζόμενος ἀπό τόν ἀνεψιό του, ἐπίσκοπο Σταγῶν τότε, Νεό-
φυτο, καί ἀπό ἄλλους ἀγαπητούς του ἐπισκόπους, ἀπό κληρικούς καί τούς
μοναχούς του, πού ἦταν ἀπαρηγόρητοι, μέ ὑπερκόσμιο γαλήνη στό φωτεινό-
τατο πρόσωπό του, παρέδωκε τήν ἡγιασμένη του ψυχή, εἰς  χεῖρας Θεοῦ, εἰς
ἡλικίαν μόλις πενήντα ἐτῶν τήν 13ην τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου τοῦ 1540, ἡμέρα
Δευτέρα τό ἀπόγευμα, «συναριθμούμενος μέ τούς ἀρχιερεῖς ὁ ἀρχιερεύς, μέ
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τούς ἐλεήμονας ὁ ἐλεήμων, μέ τούς δικαίους ὁ δίκαιος, μέ τούς ἁγίους ὁ
Ἅγιος», ὑμνούμενος ἀπό τότε καί δοξαζόμενος ὡς Ἅγιος καί θαυματουργός.

Τό μυροβόλο λείψανό του ἐνταφιάστηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ προσωπικοῦ
του προστάτου Ἁγίου Νικολάου, πού ἔκτισε ὁ ἴδιος στούς πρόποδες τοῦ βου-
νοῦ ἀκριβῶς κάτω ἀπό τήν Ἱερά Μονή του, ὅπου ὑπάρχει μέχρι σήμερα ὁ
Ἱερός Τάφος του. Ἡ μνήμη του καθιερώθηκε ἐξ ἀρχῆς νά τιμᾶται στίς 15
Σεπτεμβίου.                                 

Ὡς παρηγορίαν μᾶς ἄφησε τήν χαριτόβρυτον Κάρα του, ἡ ὁποία φέρει ὅλα
τά γνωρίσματα τῆς ἁγιότητος, «τόν κροκοβαφῆ χρωματισμόν, τήν ἄρρητον
εὐωδίαν καί τῶν θαυμάτων τά ῥεῖθρα, τά ποταμηδόν ἐξ αὐτῆς προχεόμενα».
Φυλάσσεται ὡς τό πολυτιμότερον κειμήλιον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν του καί ἀπο-
τελεῖ πηγήν θείων εὐλογιῶν καί χαρίτων, καταφυγή ἀλλά καί ἀμεσωτάτη
ἐκπλήρωσιν τῶν θεοφιλῶν αἰτημάτων τῶν χριστιανῶν, πού μετά πίστεως,
σεβασμοῦ καί μετανοίας εἰλικρινοῦς προσφεύγουν εἰς Αὐτήν.

Εἶναι τόσον πολλά τῶν θαυμαστῶν ἀρετῶν καί τῶν εὐποιῶν ἔργων του τά
ἐπιτεύγματα, πού ἐάν θελήσῃ κανείς νά τά διηγηθῇ λεπτομερῶς τονίζει ὁ βιο-
γράφος του, θά ὁμοιάσῃ μέ ἐκεῖνον πού προσπαθεῖ νά μετρήσῃ μέ κοφίνι τήν
ἄμμον τῆς θαλάσσης. Ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν ἀμηχανίαν του τόν συγκρίνει μέ τούς
μεγάλους δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡρισμένους τῶν ὁποίων ξεπερνᾶ.

Ὁ δίκαιος Νῶε μέ τήν κιβωτόν ἔσωσε ἀπό τόν κατακλυσμόν μόνον ὀκτώ
ψυχάς, ἐνῶ ὁ Βησσαρίων ἀμετρήτους ἔσωσε καί θά σώζῃ ἀπό τά ὁρμητικά
ῥεύματα τῶν ποταμῶν μέ τά τολμηρά γεφύρια πού ἔστησε.

Ὁ Δαυΐδ ἦτο πρᾶος καί δίκαιος. Ἀλλά ποιός ἦτο δικαιότερος καί πραότε-
ρος ἀπό τόν Ἅγιον;

Γιά μιά στιγμή σταματᾶ τούς πολλούς παραλληλισμούς, ἀπό ἀδυναμίαν νά
ἐγκωμιάσῃ τά ἱερά ἀριστεύματα τοῦ Ἁγίου, διότι τό τόλμημα αὐτό εἶναι ἔργον
μόνον δεινῶν ρητόρων. 

Ἀμέσως μετά τήν ὁσίαν κοίμησίν του ἀρχίζει μία ἀσυνήθης σύνθεσις ὑμνο-
λογικῶν κειμένων. Συναξαριακά κείμενα, ἐγκώμια, πλῆθος κανόνων στούς
ὀκτώ ἤχους κατ’ ἀπομίμησιν τοῦ Θεοτοκαρίου. Πολλοί παρακλητικοί κανόνες,
μεγαλυνάρια, ἰδιόμελα ὑπέροχα, ἰαμβικά ἐπιγράμματα μέ ὑψηλή ποιητική
πνοή, συντεθειμμένα ἀπό διακεκριμένους ὑμνογράφους, ὅπως τόν Παχώμιο
Ρουσάνο, Θεοφάνην τοῦ 16ου αἰῶνος, Ἀνατόλιον, Ἀναστάσιον Γόρδιον, Χρι-
στοφόρον, Ἰωσήφ, Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην. Καί ἡ παραγωγή συνεχί-
ζεται εἰς τόν ἴδιον ρυθμόν μέχρι σήμερον.

Οἱ ἀλλεπάλληλες συνεχεῖς ἐκδόσεις τῆς ἱερᾶς του Ἀκολουθίας, δύο στό
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Βουκουρέστι, στήν περίφημη Μοσχόπολι τῆς Β. Ἠπείρου, στήν Βιέννη, στήν
Βενετία, στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Ἀθήνα, μαρτυροῦν τήν βαθεῖαν ἀντα-
πόκρισιν τοῦ Ἁγίου εἰς τόν λαόν, τήν τιμήν, τήν πηγαίαν ἀγάπην, τόν σεβα-
σμόν πρός τό πάνσεπτον πρόσωπόν του καί τήν ἀκράδαντον πίστιν εἰς τήν
ταχεῖαν ἐκπλήρωσιν τῶν αἰτημάτων του.

Ἡ ὑψηλή ἁγιότης τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος ὡμίλησε βαθειά στήν καρδίαν
τοῦ λαοῦ μας, πού τόν ἀγάπησε ὑπερβολικά, τόν πίστεψε ἀπόλυτα καί τόν
ἀποδέχθηκε ὡς Ἅγιο, ἐνῶ ἀκόμη ζοῦσε. Πάμπολλες παραδόσεις, πού ἐγγίζουν
τήν περιοχή τοῦ θρύλου, ἔχουν φθάσει ζωντανές μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Τά
ἐξαίσια θαύματά του διά τῆς χαριτοβρύτου του Κάρας κηρύσσουν ἡ Θεσσαλία,
ἡ Εὐρυτανία, ἡ Αἰτωλοακαρνανία, ἡ Λευκάδα, τό Μεγανήσι, ἡ Ἤπειρος, ἡ
μακρυνή Μολδοβλαχία, τό Βουκουρέστι. 

Ἡ ἔξοδος κάθε φορά τῆς Ἁγίας Κάρας ἀπό τήν Μονήν ἔμοιαζε περισσότερο
μέ ἱεραποστολική ἐκστρατεία. Εἶναι γεμᾶτο τό ἀρχεῖο ἀπό συγκινητικά ἔγγρα-
φα προσκλήσεων ἀπό ἐπισκόπους καί προέδρους κοινοτήτων ὅλων αὐτῶν τῶν
περιοχῶν ἀλλά καί εὐχαριστίας των κατόπιν διά τήν ταχεῖαν ἀνταπόκρισιν τοῦ
Ἁγίου εἰς τά αἰτήματά τους, πού συνήθως ἦταν ἡ κατάπαυσι τῆς ἀνομβρίας,
ἡ ἀπέλασι τοῦ σμήνους τῶν ἀκρίδων, πού ἐσήμαινε πεῖνα, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό
θανατηφόρες ἐπιδημίες, κυρίως τῆς φοβερᾶς πανώλους. Σέ ὅλες τίς περιπτώ-
σεις ἡ ἐπέμβασις τοῦ Ἁγίου ἦταν ἄμεσος καί ἀποτελεσματική.

Πάντοτε σχεδόν οἱ ὁμιλοῦντες διά τήν φωτεινή προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου
τονίζουν κυρίως τό πρωτοποριακόν ὂντως κοινωνικόν καί ἐθνικόν του ἔργον.
Τά γεφύρια πού ἔστησε, τούς δρόμους πού διήνοιξε, τούς αἰχμαλώτους πού
ἠλευθέρωσε.

Πράγματι εἰς τόν τομέα αὐτόν ἀνεδείχθη ἀπαράμιλλος καί ἀσυναγώνιστος.
Ἀλλά δέν εἶναι μόνον αὐτό, πού τόν ἀνέδειξε Ἅγιο καί θαυματουργό. Δρόμους
καί γεφύρια καί μάλιστα ὑπερσύγχρονα κατασκεύασαν καί ἄλλοι, ἀλλά «τό μνη-
μόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχου ἀπώλετο». Ἡ μνήμη τους χάθηκε ἀμέσως μέ πάταγο.

Ἡ κοινωνική δραστηριότητα ἔχει πάντοτε σχετική ἀξία. Ἡ Βασιλειάδα τοῦ
φωστῆρος τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας δέν ὑπάρχει πλέον. Ἀλλά ὁ
Μέγας Βασίλειος συνεχίζει νά σελαγίζῃ εἰς τό στερέωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλη-
σίας καί νά ἀποτελῇ τό κλέϊσμα καί τήν δόξαν της, λόγῳ τῆς ἁγιότητος τῆς
ζωῆς του.

Καί τά κοινωνικά ἔργα τοῦ Ἁγίου μας σήμερον ἔχουν μνημειακό χαρακτῆρα.
Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὅμως ἐξακολουθεῖ νά ζῇ εἰς τάς καρδίας μας, νά εἶναι ὁ
φιλόστοργος πατήρ, ὁ προστάτης, ὁ ὁδηγός μας, ὁ συναντιλήπτωρ εἰς τάς θλί-
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ψεις μας, ὁ θερμός πρός τόν Θεόν πρεσβευτής μας, διότι εἶναι Ἅγιος.
Ἀντέγραψε μέ πιστότητα, ὅλας τάς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, εἰς

τήν ἀποστολήν· «ὅτι ὁ Πατήρ μέ ἀπέσταλκε». Τήν ἀκτημοσύνην· «οὐκ εἶχε
ποῦ τήν κεφαλήν κλῖναι». Εἰς τήν ὑπακοήν· «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανά-
του». Εἰς τήν ἁγνότητα καί παρθενίαν, εἰς τήν ἄσκησιν, τήν νηστείαν, τήν προ-
σευχήν, καί ἒφθασεν εἰς τήν περιπόθητον διακήρυξιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγῶ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός».

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἦσαν πρῶτον Ἅγιοι, πρῶτον
ἀσκηταί, πρῶτον ὁρῶντες τόν Θεόν καί ἒπειτα οἱ πρωτοπόροι κοινωνικοί
ἐργάται. Τό δεύτερον εἶναι φυσικόν ἐπακόλουθον τοῦ πρώτου. Εἶναι ἐκχύλι-
σμα τῆς ἁγιότητος, εἶναι ἡ ἀκτινοβολία τοῦ καταυγάζοντος τήν καρδίαν ἁγίου
φωτός. 

Ὥστε ἡ ὑψηλή ἁγιότης τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος ἐπέφερε τήν πλουσίαν
καρποφορίαν τῶν κοινωνικῶν δραστηριοτήτων του.

Ἡ ἀδιάλειπτος νοερά προσευχή του ἐφώτιζε τόν νοῦν του, ἐθέρμαινε τήν
καρδίαν του, εὐωδίαζε τό στόμα του, κινοῦσε τά ἅγια χέρια του, διά νά πράττῃ
τό θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός.

Ἡ ἀπέραντος ἀγάπη του ἦταν ὁ ἰσχυρός μαγνήτης πού αἰχμαλώτιζε τίς
καρδιές καί τίς ὡδηγοῦσε εἰς τόν Χριστόν. Αὐτή ἦτο ἡ πειθώ του, ἡ γλωσσο-
μάθειά του, οἱ μεγάλοι τίτλοι, τά πτυχία του.

Ἐναρμόνιζε σέ ἀπόλυτο βαθμό τόν λόγο του μέ τήν πρᾶξιν. Ἐδίδασκε τα-
πεινοφροσύνη καί ἦταν ὁ ἴδιος τέλειον πρότυπόν της. Ὡμιλοῦσε διά προσευ-
χήν καί οὐδέποτε διέκοψε τήν θείαν ἐργασίαν της. Προέτρεπε διά ἐλεημοσύνη
καί ἦταν ἐκεῖνος πού πρῶτος τήν ἀσκοῦσε.

Ἐδίδασκε τάς ἁγίας ἀρετάς τῆς πίστεως, τῆς ἀνεξικακίας, τῆς ὑπομονῆς
εἰς τάς θλίψεις καί ἦταν ὁ ἴδιος ἡ ἔμπρακτος ἀρετή καί ἐξέπεμπε ὁ ἴδιος τό
δυνατόν ἄρωμά της.  

Μέ τά θεῖα αὐτά ἀριστεύματα καταξιώθηκε στήν συνείδησι τοῦ λαοῦ ὡς
μέγας καί θαυματουργός «τήν κλῆσιν ἐξ ἔργων κομισάμενος». Αὐτήν τήν ἀλή-
θεια διατυπώνει μέ ἔμφασι σ᾽ ἕνα ἐπίγραμμά του ὁ Ἱερομόναχος Μεθόδιος,
γραμματεύς τοῦ Νεοφύτου Λαρίσης, ἀνεψιοῦ τοῦ Ἁγίου, κάτω ἀπό τήν ὑπέ-
ροχη προσωπογραφία του στό Καθολικό τῆς Μονῆς. 

«Μέγιστος εἷς ἦν ἐν θύταις Βησσαρίων
Ἐκκλησίαν ἴθυνε τήν Λαρισέων
θείοις ἀριστεύμασι οἵα φωσφόρος...».
Μεταξύ τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων τοῦ Χριστοῦ, μέγιστος, ἕνας ἦτο, μοναδικός,
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ἀνεπανάληπτος, ὁ Ἅγιος Βησσαρίων, τοῦ ὁποίου εἴθε οἱ ἅγιες πρεσβεῖες του
νά αὐξήσουν καί τήν ἰδικήν μας πρός τόν Χριστόν ἀγάπην, νά τονώσουν τήν
εἰς Αὐτόν πίστιν, νά μᾶς ὁδηγήσουν εἰς τήν ὁδόν τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας
μας καί νά μᾶς ἀξιώσουν νά ἀναδειχθοῦμε μιμηταί τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν του. 

Αὐτήν τήν εὐχήν ἰδιαιτέρως τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, πού
συνέγραψε τόν ἐκτενῆ βίον τοῦ Ἁγίου. «Εἶναι ὠφελιμώτερος εἰς ἡμᾶς ὁ βίος
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, διατί ὁ Ἅγιος οὗτος δέν ἐστάθη κανένας ξένος οὔτε
ἀπό κανέναν μακρυνόν τόπον, ὅπου νά μήν τόν ἠξεύρωμεν. Ἀλλά εἶναι ἰδικός
μας συμπατριώτης καί πνευματικός Πατήρ, γέννημα καί θρέμμα τούτου τοῦ
ἰδικοῦ μας τόπου καί μέ τούς ἰδίους ὀφθαλμούς μας βλέπομεν καί μέ τά ἴδια
μας τά χέρια ψηλαφοῦμεν καί κατοικοῦμεν καί ἀπολαμβάνομεν τά ἔργα τῶν
χειρῶν του. Ὅθεν καί, ὅταν ἀκούωμεν τήν ἔνθεον πολιτείαν του, ἀκόλουθον
εἶναι νά παρακινώμεθα περισσότερον εἰς τήν μίμησιν τῶν θεαρέστων κατορ-
θωμάτων του καί πράξεων λέγοντες ἔτσι εἰς τόν ἑαυτόν μας. Ἐάν ὁ Ἅγιος Βησ-
σαρίων εἶναι ὁ πνευματικός μας Πατήρ καί τίποτες δέν ἐμποδίσθη ἀπό τόν
τόπον εἰς τό νά κάμῃ τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου καί νά γένῃ Ἅγιος, διατί ἡμεῖς
οἱ συμπατριῶται του καί τά τέκνα τά ἰδικά του νά προφασιζώμεθα, πώς ὁ
τόπος οὗτος μᾶς γίνεται ἐμπόδιον εἰς τήν ἀρετήν; Διατί νά μή μιμηθῶμεν καί
ἡμεῖς ὅσο τό δυνατόν τόν ἰδικόν μας Ἅγιον καί ν’ ἀκολουθήσωμεν τήν ἐνάρε-
τον αὐτοῦ πολιτείαν;». Ἀμήν.
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