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ΩΣ εΙς την σωτηρι,ον ταπεινοφροσννην καταβησομεθα, τον δλεθριον
σ__ _
δγκον της νπερηφανειας καταλιπδντες; 'Εαν δια
παντων ασκωμεν
τδ τοιοϋτο και μηδεν παρορωμεν ως ου παρα τοϋτο
βλαβησδμενοι. Τοϊς γαρ επιτηδεϋμασιν δμοιοϋται η ψυχη και, προς α
πραττει, τυποϋται και προς ταϋτα
σχηματϊζεται. "Εστω σοι κα'ι σχημα, και ιματιον, και βαδισμα, και
καθεδρα, και τροφης καταστασις,
και στρωμνης παρασκευη, και οϊκος,
κα'ι τα εν οϊκω σκεϋη παντα προς
ευτελειαν ησκημενα· και λδγος, και
ωδη, κα'ι η του πλησϊσν εντευξις, και
ταϋτα προς μετριοτητα μαλλον, η
προς δγκον δρατω. Μη μοι κδμπους
εν λδγω σοφιστικοϋς, μηδε εν ωδαϊς ηδυφωνϊας υπερ8αλλοϋσας,
μηδε διαλεξεις υπερηφανους και
8αρεΙας- αλλ' εν απασιν υφαϊρει
του μεγεθους· χρηστδς προς τον φϊλον, ηπιος προς τον οικετην, ανεξϊκακος προς τους θρασεϊς, φιλανθρωπος προς τους ταπεινοϋς, παρηγορων κακουμενους, επισκεπτδμενος
τους εν δδϋναις, μηδενα καθ' απαξ
ϋπερορων, γλυκϋς εν προσηγορϊα,
φαιδρδς εν αποκρϊσει, δεξιδς, εϋπρδ-

σιτος απασι, μητε σεαυτοϋ διεξιων
εγκωμια, μηδε ετερους λεγειν παρασκευαζων, μηδε λδγον ασεμνον αποδεχδμενος, επικαλϋπτων δσα δυνατδν των σεαυτοϋ πλεονεκτηματων'
επι δε τοϊς αμαρτημασι κατηγορων
σεαυτοϋ, και μη τους ετερων ελεγχους αναμενων, ϊνα γενη κατα τον
δϊκαιον τον εαυτοϋ κατηγορον εν
πρωτολογϊα, ϊνα ης, κατα τον 'Ιωβ,
δς ου διετραπη πολυοχλϊαν πδλεως,
επ' αϋτων εξαγορεϋσαι τδ ϊδιον πταϊσμα. Μη 8αρϋς εν επιτιμησεσι γϊνου, μηδε ταχεως, μηδε εμπαθως εξελεγχων (αϋθαδες γαρ τδ τοιοϋτον), μηδε επι μικροϊς καταδικαζων,
ως ακρι3οδικαιος αυτδς υπαρχων.

**
Συ δε ου πλεονεκτης; Συ δε ουκ
αποστερητης, α πρδς οικονομϊαν εδεξω, ταϋτα ϊδια σεαυτοϋ ποιοϋμενος;
Η δ μεν ενδεδυμενον απογυμνων
λωποδϋτης δνομασθησεται, δ δε τδν
γυμνδν μη ενδϋων, δυναμενος τοϋ
το ποιεϊ·ν, αλλης τινδς εστι προσηγορϊας αξιος; Τοϋ πεινωντδς εστιν δ
αρτος, δν συ κατεχεις· τοϋ γυμνητεϋοντος τδ ιματιον, δ συ φυλασσεις
εν αποθηκαις· τοϋ ανυποδετου τδ ϋπδδημα, δ παρα σοι κατασηπεται·
τοϋ χρηζοντος τδ αργϋριον, δ κατορϋξας εχεις. "Ωστε τοσοϋτους αδικεϊς, δσοις παρεχειν εδϋνασο.
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πεμπδμενος.
«Ἐϊτε γαρ εσθϊετε, φησϊν, εϊτε πϊνετε, ειτε τι ποιεϊτε, παντα εις δδξαν Θεοϋ ποιειτε». Κ αθεζδμενος επ'ι τραπεξης, προσευχον προσφερδμενος τον αρτον, τω δεδωκδτι την
χαριν αποπλ,ηρου· οινφ τδ ασθενες
του σωματος ϋπερεϊδων, μεμνησο
τοϋ παρεχομενου σοι τδ δωρον εις

***

Τι αν γενοιτο της νδσου ταϋτης
(τοϋ φθδνου) δλεθριωτερον; Φθορα
της ζωης, λϋμη της φϋσεως, εχθρα
των παρα Θεοϋ δεδομενων ημϊν, εναντϊωσις πρδς Θεδν. Τι τδν αρχεκακον δαϊμονα εις τδν κατα ανθρωπων εξεμηνε πδλεμον ; Οϋχ δ φθδεϋφροσυνην καρδϊας και παραμυθϊ- νος; δΤ οϋ και θεομαχος φανερως
αν αρρωστηματων. ΙΙαρηλθεν η απηλεγχθη, αχθδμενος μεν Θεω επϊ
χρεια των 6ρωματων ;
μεντοι τη μεγαλοδωρεα τη εις τδν ανθρωμνημη του εϋεργετου μη παρερχε- πον, τδν ανθρωπον δε αμυνδμενος,
σθω. Τδν χιτωνα ενδυδμενος, ευχα- επειδη Θεδν οϋκ ηδϋνατο. Τα αϋτα
ρϊστει τω δεδωκδτι· τδ ιματιον περι- δε ταϋτα ποιων και δ Καιν δεϊκνυ6αλλδμενος, αϋξησον την εις Θεδν ται, δ πρωτος μαθητης τοϋ δια6δαγαπην, δς και χειμωνι και θερει ε- λου, κα'ι φθδνον και φδνον παρ' αυπιτηδεια ημϊν σκεπασματα εχαρϊσα- τοϋ διδαχθεϊς, τας αδελφας ανομϊτο, την τε ζωην ημων συντηροϋντα ας, ας και Παϋλος συνεξευξεν, εϊκαι τδ ασχημον περιστελλοντα. 'Ε- πων Μεστοϋς φθδνου, φδνου. Τι
πληρωθη η ημερα; Εϋχαριστει τω οϋν ^ν ο εποϊησεν; ΕΙδε την παρα
τδν ηλιον μεν εις ϋπηρεσϊαν των η- τοϋ Θεοϋ τιμην, και εξεκαϋθη πρδς
μερινων εργων χαρισαμενω ημϊν, ζηλον, και ανεϊλε τδν τιμηθεντα, ϊνα
πυρ δε παρασχομενω τοϋ φωτϊζειν καθαψηται τοϋ τιμησαντος. ΙΙρδς
την νϋκτα και ταϊς λοιπαις χρεϊαις γαρ την θεομαχϊαν αδυνατων, εις αταϊς κατα τδν βϊον ϋπηρετεϊν. ''Η δελφοκτονϊαν μετεπεσε. Φϋγωμεν,
νϋξ αλλας ϋποθεσεις προσευχης προ- αδελφοϊ, νδσον θεομαχϊας διδασκαξενεϊτω. "Οταν ανα6λε·ψης εις τδν λον, ανδροφονϊας μητερα, σϋγχυσιν
οϋρανδν, και πρδς τα των αστρων ε- φϋσεως, οϊκειδτητος αγνοιαν, συμνατενϊσης καλλη, προσεϋχου τω Δε- φοραν αλογωτατην.
σπδτη των δρωμενων, και προσκϋνει
ν
τδν αριστοτεχνην των δλων Θεδν, δς
εν σοφϊα τα παντα εποϊησεν. "Οταν
Μεθη, δ αϋθαϊρετος δαϊμων, εξ ηϊδης πασαν φϋσιν ζωων ϋπνω κα- δονης ταϊς ·ψυχαϊς εμ6αλλδμενος, με
τεχομενην, παλιν προσκϋνει τδν και θη, κακϊας μητηρ, αρετης εναντϊωακουσϊως ημας δια τοϋ ϋπνου της σις, τδν ανδρεϊον δειλδν αποδεϊκνυσι,
συνεχεϊας των πδνων λϋοντα, και εκ τδν σωφρονα ασελγη· δικαιοσϋνην
μικρας αναπαϋσεως παλιν πρδς την οϋκ οϊδε, φρδνησιν αναιρεϊ. "Ωσπερ
ακμην της δυναμεως επαναγοντα.
γαρ ϋδωρ πολεμιδν εστι πυρϊ, οϋτως
αμετρϊα οϊνου λογισμδν κατασ8εννυΑ
σι. Διδπερ ωκνουν τι λεγειν κατα
''Υπερ αμαρτϊας κλαϊε. Αϋτη αρ- μεθης, οϋχ ως περι μικροϋ τινος καρωστϊα ιμυχης· αϋτη θανατδς εστι κοϋ η παροφθηναι αξϊου, αλλ' ως
της αθανατου· αϋτη πενθους αξϊα
οϋδεν δφελος παρεχομενου τοϋ λδκαι δδυρμων ασιγητων. 'Επ'ι ταϋτη γου. Ει γαρ δ μεθϋων παραφρονεϊ
παν δακρυον ρεοι, και μη διαλεϊποι και εσκδτωται, εικη ραφωδεϊ δ επιστεναγμδς εκ 6αθους καρδϊας ανα- πληττων τω μη ακοϋοντι.

Η ΓΝωΟΙΟλΟΓΙλ ΤΟγ ΛΓΙΟγ ΙΟΧΛΚ ΤΟγ ΟγβΟγ
ϊογοτ ΙΝ Ο γ ΠΟΠΟΒΙΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

τε δνναμενων να αποτελεοονν λογικην ενδτητα. 'Αποτελεομα παντων τοντων των
φιλοοοφικων σνοτηματων εϊναι η επιφανειακη, επιπολαϊα και φαινομενικη γνωοις τον κδομον και τον ανϋρωπον.

ΙΣ την Ενρωπαϊκην
φιλοσοφϊαν δ ανϋρωπος δμφανϊζεται κατα τδ μαλλον η ητ'Ο ανϋρωπος της φαινομενοκρατικης
τον αποοπασματικως. φιλοσοφϊας, η δποϊα εϊναι παντοτε σχετιΟνδαμοϋ απαντα δ- κοκρατικη, εϊναι ανεν αξονος και ανεν
λος, ονδαμοϋ δλδκλη- κεντρον. Ποϋ 6αοϊξεται δ κδσμος; ποϋ δ
ανϋρωπος; ποϋ δ νοϋς; ποϋ η γνωσις; 'Ο
ρος και ακεραιος, ανϋρωπος προσπαϋεϊ να ερμηνεϋοη εαναλλα παντοϋ εις κλασματα και αποοπα- τδν δια μεοον των πραγματων. Και εϊναι
οματα. Αεν νπαρχει φιλοσοφικδν οϋστημα, φνσικδν να μη τδ επιτνγχανη. 'Ερμηνενδπον δ ανϋρωπος να μη εϊναι διηρημενος ων εαντδν δια των πραγματων, αποβαϊεις μδρη. Τα δε μερη ταϋτα ονδεϊς οτο- νει εΙς τδ τελος δ ϊδιος δ ανϋρωπος πραχαοτης ηδννηϋη να σνναξη εΙς εν δλον. γμα, νλη. Καϋ' οϊονδηποτε τρδπον καϊ δ'Ο μεν αφελης ρεαλισμδς ονναγει τον αν- οονδηποτε καϊ αν προοπαϋη δ ανϋρωπος
ϋρωπον εΙς τας αϊοϋηοεις καϊ δια των της φαινομενοκρατικης φιλοσοφϊας, δεν
αιοϋησεων εις τα πραγματα, εΙς την ν- εϊναι εις ϋεσιν να τεκμηριωοη την αντιλην, και οντως δ ανϋρωπος δεν ανηκει εις κειμενικην πραγματικδτητα των δντων, αεαντδν, αλλα εϋρϊσκεται διεσκορπιομδνος κδμη δε δλιγωτερον να αποδεϊξη δτι τα
εις τα πραγματα. 'Ο δε δρϋολογιομδς δια- πραγματα ενεχονν την αληϋειαν. 'Η φιχωρϊζει απδ τον ανϋρωπον τον νουν, ϋεω- λοσοφϊα, προσπαϋονοα να ερμηνενση τδν
ρων αϋτδν ως την 6ασικην πηγην της α- ανϋρωπον δια τοϋ ανϋρωπον, επιτελεϊ πρα
ληϋεϊας και ως νφιστον μδτρον των παν- ξιν περϊεργον: κατοπτρϊζει τδ κατοπτρον
των και προοδϊδει εις αϋτδν δλας τας α- εν τω κατδπτρω. 'Εν τελενταϊα αναλνσει
ξϊας, δηλαδη τδν απολντοποιεϊ και εϊδω- η φιλοοοφϊα εϊναι εις δλας τας κατενϋϋνλοποιεϊ, ενφ δλας τας αλλας ψυχοφνσικας σεις της νλοκεντρικη καϊ ανϋρωποκεντριδυναμεις τον ανϋρωπον νποτιμα και περι- κη. Καϊ ως γενικδν ονμπεραομα αποδειφρονεϊ. Ἢ κρισιαργμα (Κτϊϊϊεϊεητιϊ8) εξ κννεται τδ αδννατον της αληϋοϋς γνωοεαλλον εϊναι κατ οϋοϊαν απολογια τον δρ- ως τοϋ ανϋρωπον καϊ τοϋ κδομον.
ϋολογισμοϋ και της αϊσϋησιαρχϊας και πεΤοιοϋτον δμως αποτελεομα ωϋεϊ τδ
ριορϊζει, τελικως, τδν νοϋν — και εν
ταϋτω και τδν ανϋρωπον — εΙς τας αι- φιλοσοφικδν πνεϋμα τοϋ ανϋρωπον εις νοϋηοεις. 'Ο πανϋεϊσμδς παλιν και απαν περανϋρωπϊνονς καϊ ϋπερνλικας εικαοϊας.
τα τα μονιοτικα ονστηματα ϋεωροϋν τδν Καϊ οντως δ ανϋρωπος καμνει αλμα εΙς
κδομον και τδν ανϋρωπον ως οννολον των τδ νπερ φνσιν δια τοϋ Ιδεαλισμοϋ. Τδ αλ
πλδον αντιφατικων εναντιοτητοον, οϋδεπο- μα δμως τοϋτο εχει ως αποτελεομα τδν
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οκεπτικισμδν, διδτι δ φιλοοοφικδς Ιδεαλισμδς ϋεωρεϊ τδν ανϋρωπον ως μετεμπειρικην πραγματικδτητα, η δποϊα οντε να
δειχϋη δνναται οντε και να αποδειχϋη.

παρδχει ακεραϊαν την γνωσιν της "Αληϋεϊας. Εις τδν δπιϋνμονντα την γνωσιν
της αληϋειας ανϋρωπον νπολεϊπεται μδνον να δνοωματωϋη εις τδν Θεανϋρωπον,
να γϊνη ονοοωμος Αντον, μελος τον Θεανϋρωπϊνον Σωματδς Τον — της "Εκκληοϊας ("Εφ. 5,3Ο.3,6). 'Εαν κατορϋωοη
τοντο, αποκτα «νονν Χριοτον» (Ι Κορ. 2,
Ι6), καϊ οκεπτεται εν Χριστω, ζη δν Χριστφ, ζη δν Χριστω, αϊσϋανεται δν Χριστφ, καϊ τοιοντοτρδπως φϋανει εις την δλοκληρωτικην γνωσιν της *Αληϋειας.

Μδ την τραγικην μοϊραν τον δ ανϋρω
πος της οχετικοκρατικης φιλοοοφϊας αποδεικννει δτι η αληϋεια εϊναι νπερ6ατι
κη εις τδν ανϋρωπον και την νλην. 'Ἐπαρχει χαομα αγεφνρωτον μεταξυ αληϋεϊας και ανϋρωπον. 'Ο ανϋρωπος ενρϊοκεται εις την δδω πλενραν της α6νσοον,
εις την εδω δχϋην, και δδν δνναται να
Δια τδν δν Χριστφ ανϋρωπον αι αντιενρη τδ μδσον, τδ δποϊον ϋα τδν μετεφερε
και απε6ι6αζεν εις την αλλην δχϋην, εν- νομϊαι της λογικης δδν αποτελονν αονμϋα η νπερ6ατικη *Αληϋ'εια ζη. ΕΙς την α- 6ϊ6αοτονς τινας δναντιδτητας, αλλ' απλως
δνναμϊαν δμως της εδω δχϋης απαντμ η χασματα, τα δποϊα εχει προκαλδσει δ σειπαντοδνναμϊα της 'Αληϋειας απδ τδ δπδ- σμδς τον προπατορικοϋ αμαρτηματος. 'Εκεινα. 'Η νπερ6ατικη αληϋεια διαπερμ νονμενος μετα τον Χριοτον δ ανϋρωπος
την α6νοοον, απο6ι6αζεται εΙς την δχϋην αϊσϋανεται τα χασματα ονμπλησιαζοντα,
μας και φανεροϋται δν τφ ϋανμαοτω προ- τδν νονν ϋεραπενδμενον, δλοκληρουμενον,
σωπφ τον Θεανϋρωπον Χριοτον. 'Εν Αν- καϋισταμενον σωφρονα καϊ τοιοντοτρδπως
τω η νπερ6ατικη (ϊΓαηεεβητΙεηΙβ) αληϋεια ικανδν δια την ακεραϊαν γνωσιν.
γϊνεται δσωτερικη (ϊιηιηαπεηϊε) εις τδν
'Η αληϋεια εχει δοϋη αντικειμεν ικως
ανϋρωπον. "Ο Θεανϋρωπος αποδεικννει
δν
τφ προσωπφ τον Θεανϋρωπον Χριοτον.
την αληϋειαν μδ τδ να φανεροϊ αντην δν
Τδν
τρδπον της νποκειμενικης οικειωοε'Εαντω και δι 'Εαντον. Οντω αποδει
κννει αντην ονχι σνλλογ ιστ ικως, ονχι δρ- ως αντης, δηλαδη την μεϋοδολογϊαν της
ϋολογιοτικως, αλλα δια της ζωσης προ- χριστιανικης γνωοιολογϊας, ενρ'ισκομεν
οωπικδτητδς Τον. Αντδς ονχι μδνον εχει ανεπτνγμδνην πληρως εις τονς 'ΑγΙ,ονς
*
δ "Ιδιος εϊναι η ""Αλη- Πατερας, τονς εναγγελικονς τοντονς δμτην αληϋειαν, αλλ
ϋεια. 'Εν Αντφ τδ Εϊναι και η *Αληϋεια πειρικονς καϊ αγϊονς φιλοοδφονς. Μεταεϊναι ταντδσημα. "Οϋεν, μδ τδ πρδσωπδν ξν των αγϊων τοντων φιλοσδφων μια απδ
Τον Αντδς ονχι μδνον καϋορϊζει την α τας πρωτας ϋδσεις ανηκει εις τδν μεγαληϋειαν, αλλα και την μεϋοδον της γνω- λον αοκητην καϊ αγιον Τσαακ τδν Σνρον.
Εις τα σνγγραμματα τον δ αγιος 'Ισαακ
οεως της αληϋεϊας: "Οοτις δν Αντφ μδμδ σπανϊαν δμπειρικην γνωσιν παρακολοννει — «γνωσεται την αληϋειαν και η α
ληϋεια δλενϋερωοει αντδν» απδ της αμαρ- ϋεϊ καϊ περιγραφει την διαδικασιαν της
τϊας, τον ψενδονς και τον ϋανατον (Τωαν. δξνγιανσεως καϊ καϋαρσεως των ανϋρωπινων δργανων της γνωοεως, ως καϊ την
8, 32).
ανξησιν της ανϋρωπινης προσωπικδτητος
'Εν τφ προσωπφ τον Θεανϋρωπον δ
δν τη γνωσει, καϊ την δργανικην κλιμαΘεδς και δ ανϋρωπος εϊναι ηνωμδνοι ακωοιν
εϊς την δμπειρικην απδκτηοιν της
χωρϊοτως' δ νονς τον ανϋρωπον δδν δξαφανϊζεται, αλλα αναγενναται, καϋαιρεται, αϊωνϊας 'Αληϋεϊας. ΕΙς την δν χαριτι
αγιαζεται, 6αϋννεται, ϋεονται καϊ καϋ'ι- δμπειρικην φιλοοοφϊαν τον αγιον 'Ισαακ
σταται ικανδς να γνωρϊση τας ϋεανϋρω- τον Σνρον καϊ αϊ αρχαϊ καϊ η μεϋοδολοπϊνονς αληϋειας της ζωης. 'Εν τφ Θεανγια της δρϋοδδξου γνωοιολογϊας εχονν
ϋρωπφ εχει δοϋη πραγματικως και νπομιαν δκ των τελειοτδρων δκφρδοεενρει
οτατικως ϊ] δλη και απδλντος "Αληϋεια, ανεν νπολειμματος. Δια τοντο Αντδς μδνος ων των. Θα προσπαϋηοω να δωσω δν οχδδν τφ γδνει των ανϋρωπων καϊ δχει καϊ διον της γνωοιολογϊας ταντης.

Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤ ΑΓΙΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ

Ι
Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ
"Ο χαρακτηρ της γνωσεως δξαρταται
ἄπὸ την δργανωσιν, την φυσιν και την

καταστασιν των δργανων της γνωσεως.
Εις δλας τας 6αδμϊδας της η γνωοις δξ
αρταται δργανικως δκ των δργανων της
γνωσεως. 'Ο ανϋρωπος δεν εϊναι δημιουργδς της 'Αληϋεϊας, δδ·εν η πραξις της
γνωσεως εϊναι πραξις οικειωσεως της
αντικειμενικως ηδη δεδομδνης 'Αληδεϊας. 'Η οϊκεϊωσις αϋτη εχει δργανικδν χαρακτηρα: εϊναι δμοϊα πρδς τδν δγκεντρισμδν των κληματων εις την αμπελον και
πρδς την ζωην τον κληματος εν τη αμπελω και εκ της αμπδλου (πρβλ. 'Ιωαν. Ι5,
Ι-6). "Οδ'εν η γνωοις εϊναι καρπδς τον
δδνδρου της προσωπικδτητος. Οϊον τδ δδνδρον — τοιοϋτος και δ καρπδς- οϊα τα
δργανα της γνωσεως -— τοιαντη καϊ
γνωοις.
'Ανα2νων τδν ανδ-ρωπον εις τα δμπειρικα δεδομδνα τον, δ αγ. Νσαακ δ Σνρος
διαπιστωνει δτι τα δργανα της γνωσεως
τον νοσοϋν. «Κακϊα νδσος εστ'ι ψνχης» και
δν ταντω και δλων των δργανων της γνω
σεως!. "Η κακϊα εχει τας αισϋησεις της
— εϊναι τα παϋη, «τα παδη δε αρρωστϊα
δστ'ι της ψυχηςιΑ. Τδ κακδν και τα παδη
δεν ανηκονν εις την φυσιν της ψνχης- ταϋ
τα εϊναι συμ6εβηκδτα, δπισνμβαντα καϊ
,
*
η παρα φυσιν
δπεισελϋδντα τη φυσει
.
προσϋηκη τη *ψυχη
ΤΙ εϊναι τα παϊϊη αντα καϊϊ δαντα; Εϊ
ναι «ονσϊα τις *.οκληρα» ΑΙτϊα των πα8ων εϊναι τα 6ιοτικα *
.πραγματα Τα δε
παδη εϊναι ταϋτα: δ πδϋνς τοϋ πλουτου,
τδ σνναξαι πραγματα τινα, η τρυφη τον
οωματος, δ πΜος της τιμης, η οικονομϊα
της αρχης, η φνσϊωσις της ευπρεπεϊας
της δξουσϊας, η κδσμησις καϊ η περπερδτης, η ανϋρονπϊνη δδξα, δ φδβος τον
.
*οωματος"
"Ο λα τα παϋη ταϋτα εχονν δνα
περιεκτικδν δνομα: *.κδσιιος «Ο κ6σμος
δστϊν η διαγωγη η σαρκικη καϊ τδ φρδνημα της σαρκδςι·Α. Τα παϋη εϊναι αϊ νπδ τον
κδομον τοϋτον δια των πραγματων τοϋ κοσμον προσ6ολαϊ δναντϊον τοϋ ανδρωπον
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η δεϊα χαρις εϊναι η μδνη δυναμις ητις
δνναται να αποκροϋση αντας^. "Οταν τα
πΑϋη δμφωλενοουν δν τω ανϋρωπφ, δκριζοϋσιν αντον την ψυχηνϋ. Αντα ϋ'ορνβονοι τδν νονν καϊ φανταστικα σχηματα καϊ
εϊδωλα καϊ επιδνμϊας δντνπονν δν ,*αντα»!
δια τοϋτο καϊ οϊ λογισμοϊ του εϊναι τεταραγμδνοι, φανταστικοϊ. «'Ο κδομος πδρνη
*,δστϊν»! η δποϊα δια των ψνχοφθδρων
δπιϋνμιων της μαγενει την ψυχην, διαφϋ-εϊρει την οωφροσννην της, καταστρδφει την δκ θεον δσϋεϊσαν αγνδτητα της.
Οντως η ψυχη, γενομδνη ακαδαρτος καϊ
πδρνη, γεννα την ακαϋαρτον γνωσιν.
'Η αρρωοτος ψνχη, δ νοσων νοϋς, η ασϋ·ενονσα καρδϊα καϊ Φδλησις, τα αρρωοτα
δν δνϊ λδγφ δργανα της γνωσεως δεν δννανται παρα να γεννοϋν, να δημιουργοϋν
καϊ παραγονν οκεψεις μδνον αρρωστονς,
αϊσϋ·ηματα αρρωοτα, δπιδνμϊας νοσηρας,
αρρωστον γνωσιν.
Π

Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

'Ο αγ. 'Ισαακ καϋορϊζει οαφως την
διαγνωοιν της αρρωστϊας της ψνχης καϊ
των δργανων της γνωσεως, αλλ' δξ ϊσον
οαφως προσδιορϊζει καϊ τδ φαρμακον,
τδ δποϊον καϊ συνιστα αποφασιστικως καϊ
μετα πεποιδησεως. 'Επειδη τα παδη εϊ
ναι αρρωστϊα της ψνχης, η αναρρωσις της
ψνχης γινεται δια της καδαρσεως δκ των
παϋων, δκ τοϋ κακοϋ^. ΑΙ αρεταϊ εϊναι
νγεϊα της ψνχης, δπως τα παϋη εϊναι αρρωοτϊα της *
.ψνχης! Αι αρεταϊ εϊναι τα
φαρμακα τα δποϊα δκβαλλονν βαϋμιαϊως
τας αρρωστϊας δκ της ψνχης καϊ δκ των
δργανων της γνωσεως- η διαδικασϊα αντη γινεται 6εβαϊως 6ραδδως καϊ απαιτεϊ
.
δγωνα πολνν καϊ *νπομονην!

'Η ψνχη εϊναι μεδνσμδνη απδ τα παδητην νγεϊαν της δνναται να δπανακτηοη
δαν δια των δρετων δλδη εις νηψιν δκ της
μδδης ταντηςϋ. ΑΙ αρεταϊ εχονν σνμπεπλεγμδνας δν ανταϊς λυπας καϊ -θ·λιψεις^.
'Ο αγ. 'Ισαακ 2δγει δτι πασα αρετη εϊναι
στανρδς^. Καϊ ακδμη δτι η στενοχωρϊα
(«η οτδνωσις») καϊ η δλϊψις εϊναι αϊτϊα
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Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤ ΑΠΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ

των αρετων". Δια τοντο 6 αγ. 'Ισαακ
συνιστα ρητως, δπως δ ανδρωπος αγαπηση πρωτον την στενοχωρϊαν καϊ λυπην και
οντω δα δννηδη να απαλλαγη απδ τα πραγματα τον κ6σμον τοντον, και η διανοια
αντοϋ δα ηιιποοεση να σχολαση απδ της
τυρβης τον κ6σμον. Δι6τι δ ανδρωπος
πρδπει πρωτον να λνδη απδ την νλην, δια
να δννηδη να γεννηδη εκ τον Θεον. Τοταυτη εϊναι η οικονομϊα της χαριτος^, καϊ
τοντ αντδ εϊναι η οικονομϊα της γνιδσεως.

'Εαν αποφασϊση δ ανδρωπος να δεραπευση και εξνγιανη την ψυχην αντοϋ, ποεπει πρωτϊστως να ερευνηση καλως δλον
τδ εϊναϊ τον, πρδπει να μαδη να διακρϊνη
τδ καλδν απδ τδ κακδν, τα τον Θεον απδ
τα τον διαβδλον, δι6τι ωιεϊζων πασης αρετης η διακρισις»". 'Η οϊκεϊωσις των
αρετων γϊνεται 6αδαιαϊως καϊ δργανικως: αϊ αρεταϊ αλληλας διαδδχονται, η
μια εξαρταται απδ την αλλην", η μια γενναται εκ της αλλης. ι'Εκαστη γαρ αρεττ)
μητηρ εστϊ της δεντερας»^. Μεταξν των
αρετων νπαρχει ονχϊ μδνον δντολογικη,
δλλα και χοονολογικη ταξις. Πρωτη με
ταξν πασων εϊναι η πϊστις.
Ι) 'Η πιστις.
Δια της ασκησεως της πϊστεως αρχϊζει
η δεραπεϊα καϊ αναρρωσις της ψνγης απδ
τα παδη. Μ6λις αρχιζει να λαμβανη τ^ν
νπαοξϊν της η πιστις εν τω ανδρωπφ,
αρχϊζονν να εκριζωνονται τα παδη 6κ της
ψνγης. 'Αλλ' «εως αν κτησηται η ψνχη
μεδην εν τη πϊστει τον Θεον, εν τη νποδονη της δνναμεως της αισδησεως αντης»,
οντε δνναται να δεραπενδη απδ τα παδη,
οντε δνναται πατησαι την νλην την δρατην". 'Η αρνητικη στιγμη της ασκησεως
της πϊστεοος εγκειται εις τδ «λνδηναι της
υλης» της εφαιιαοτοποιηδεισνς, καϊ η δετικη εις τδ «σννδεδηναι τω Θεωη".

'Η ψυχιϊ), η δποϊα ητο διεσκορπισμδνη
δια των αιοδησεατν εΙς τα πρανιιατα τον
κδσιιον τοντον, σνναγει δαντην δια της ασκ^σεως της πϊστεως, νηστευει απδ τα
πραγματα, καϊ 'ϊσταται 6λ6κληρος αδιαλεϊπτως εν τη αισδησει τον Θεον. Τοντο αποτελεϊ τδ δεμδλιον παντων των αγαδων^. 'Η απελευδερωσις απδ την δον-

λεϊαν της Ιφαμαρτοποιηδεϊσης νλης εϊναι
δ κνριος δρος δια την προκοπην εΙς την
πνενματικην ζωην". Την αρχην της νεας
ταντης 6δον της ζωης αποτελεϊ η σνγκεντρωσις των σκδψεων 6ν τω Θεω, τδ αεϊ
μελετησαι τδν νουν εν τοϊς λ6γοις τον Θε
ον, καϊ τδ διατρϊβειν δν τη πτωχεϊα".
Δια της πϊστεως η διεσκορπισμενη εν
τοϊς παδεσι διανοια σνγκεντρονται, απαλλασσεται απδ τα αισδητα καϊ ανακτα την
εϊρηνην καϊ γαληνην των λογισμων". Ζωσα δια των αισδησεων εν τω κοσμω τον
αισδητοϋ η διανοια εϊναι αρρωστος^. Δια
της πϊστεως εξερχεται αϋτη εκ της φνλακης τον κδσιιον τοντον, η δποϊα εϊναι αποπνικτικη λδγω της αμαρτϊας, καϊ εισ6ρχεται εις τδν καινδν αιωνα, ενδα αναπνεει («δσφραϊνεσδαι») τδν καινδν αερα
τδν δανμαστδν^. ι'Ο νπνος της διανοϊας»
εϊναι επικϊνδννος ως δανατος, δια τοντο
πρδπει η διανοια να αφνπνισδη δια της
πϊστεως εΙς την πνενματικην εργασϊαν^,
εν τη δποϊα δ ανδρωπος δα νικηση δαντδν,
εκδιωκων δξ δαντον τα πτιδτ^. «Καταδϊωξον σεαντδν, καϊ καταδιωγδησεται δ ἐγδρδς σον 6πδ της δγγντητδς σου»^.

'Εν τη ασκησει της πϊστεως ζητεϊται α
πδ τδν ανδρατπον οπως δνεργη παντοτε κατα την νπδρ νονν αντινομϊαν της πϊστεως:
«γενον τεδνεδσς εν τη ζτοη σον, καϊ ζηση
μετα δανατονν^. Δια της πϊστεως δεραπευεται, εξνγιαϊνεται καϊ σωφρονϊζεται
η διανοια" η ψνχη γϊνεται σωφρων, δταν
δδν «ατενϊζη αναιδως τοϊς ακολαστοις λογισμοϊς·»^. ι'Η φιλοσωματϊα σημεϊδν δστι
της απιστϊας»^. 'Η πϊστις απελενδεροδνει
τδν νουν απδ τας κατηγορϊας τον αισδητοϋ, τδν καδιστα νηφδλιον δια της νηστεϊας, της μελ6της τον Θεον" καϊ της αγρνπνϊας^.

'Η μη δγκρατεια, η δπιβαρννσις της
γαστρδς σνγχεει την διδνοιαν^, την διασκεδδζει καϊ διασκορπϊζει εις φανταοτικας καϊ εμπαδεϊς ηδονας. νΕν σσδματι
φιληδδντρ η γνωσις τον Θεον ουκ οικεϊ»^.
'Εκ τον σπδρματος της νηστεϊας 6λαστανει
δ σταχνς της σωφροσυνης, ωοπερ εκ τον
κδρον η ακολαοϊα καϊ δκ της πληρωσεως
η ακαδαρσϊα^.

Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΠΑ ΤΟΤ ΑΠΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ

Οι σαρκικοϊ λογισμοϊ και δπιϋ·υμϊαι
προκαλοϋν την ταραχωδη φλδγα εν τφ ανϋρωπω' φαρμακον τουτον αποτελεϊ τδ κατα6απτισϋ'ηναι τον νουν εις την ϋαλασσαν
των μυστηρϊων των Γραφων^. Χωρϊς την
ακτημοσϋνην δεν δυναται η ψυχη να ἐὶευϋερωϋη εκ της ταραχης των λογιομων,
και χωρϊς την ησυχϊαν των αϊσϋησεων
δεν δυναται να αϊσϋανδη την εϊρηνην της
διανοϊας^. Τα παϋ·η σκοτϊζουν τας οκεψεις καϊ τυφλωνουν την διανοιαν^. 'Η
ταραχη των λογιομων τϊκτεται δκ της γαστριμαργϊας^.
'Η αϊδως και δ φδβος του Θεοϋ ουγκοατοϋν την ταραχην της διανοϊας κατα
την αναλογϊαν της δλλεϊιρεως της αϊδους
και τοϋ φδβου του Θεοϋ ταρασσεται δ ζυγδς της διανοιας και γινεται αϋτη ευμε'Η αγαϋη κα**
τα6λητος και .αοταϋης
τασκευὴ της διανοιας γινεται τη φυλακη
των δντολων τοϋ Κνρϊου^ και τη ϋπομονη τοϋ σταυροϋ και των ίλὶτιρεω^θ, ενω
εν τοϊς 6ιοτικοϊς σκοτϊζεται^. Συναγων
εαυτδν εις δαυτδν δια της πϊοτεως δ ανϋοωπος αφυπνϊζει τον νοϋν πρδς τδν Θεδν^, και τη ησυχϊα καϋαϊοει τ^ν διανοιαν^ και νικα. τα παϋη^. Δια της σιωπης
δζυγιαϊνεται η τρυνη, δια τοϋτο δεον 6ιαζειν δαυτδν σιωπαν, διδτι ηδονη τις τικτε
ται δν τη καρδϊα δκ της γυμνασιας της εογασιας ταυτης". Δια της σιατπης ο ανϋοωπος εϊσερχεται εϊς την ειρηνην των
λογιομων^.
'Η πϊστις καϋελκυει την ειρηνην εις
τδν νοϋν και τοιουτοτρδπως δκριΕωνει
τους δπαναστατηιιδνους λογισμοϋς. "Η αμαοτια εϊναι αϊτϊα της ταραχης και τοϋ
πολεμου των λογιομων, ως και αϊτϊα πολειιου τοϋ ανδ'οωπου κατα τοϋ οϋοανοϋ και
των συνανδρωπων του. «Εϊρηνευσον δν
σεαντω. και εϊρηνευσει οοι δ οϋρανδς καϊ
η γη»^. Πρδ της πιστεως δ νους εϊναι
διεσκορπισμενος εις τα πραγματα τοϋ κδσμου τουτου' δια της πϊοτεως νικαται δ
μετεωρισμδς τοϋ νοϋ^. Τδν μετεωρισμδν
των λογισαων προκαλεϊ δ δαϊιιων της πορνεϊας^. 'Ο μετεωρισμδς των δφδαλμων
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εϊναι εργον τοϋ ακαϋαρτου πνεϋματος^.
Δια της πϊοτεως δ νους στερεονται δν τη
μνηιιη τοϋ Θεοϋ, δια τοϋτο η δδδς της
σωτηοϊας εϊναι τδ αει μνημονεϋειν τοϋ
Θεοϋ^. "Ο,τι εϊναι δ ϊχϊϋυς δκτδς τοϋ νδατος, τοϋτο εϊναι δ νοϋς δκτδς της μνημης τοϋ Θεοϋ^. 'Η δλευϋερια. τοϋ αληϋινοϋ ανδρωπου συνϊσταται εις την δλευϋερϊαν εκ των παϋων, εϊς την αναστασιν μετα τοϋ Χριστοϋ και εϊς την χαραν της ψυχης^. Τα παϋη δυναται τις να νικηση μδνον δια των πραξεων των αοετων^. "Εναντϊον παντδς παϋους δ ανϋρωπος πρεπει να αγωνϊζεται μεχρι ϋανατου^. Τδ
πρωτον και οπουδαιδτερον δπλον εϊς τδν
πδλεμον δναντϊον των παϋων εϊναι η πϊ
στις, διδτι η πϊστις αποτελεϊ τδ φως της
διανοιας, τδ δποϊον αποδιωκει τδ σκδτος
των πα'δων, καϊ την δϋναμιν τοϋ νοϋ, η δποϊα απο6αλλει την αρρωστϊαν δκ της ιρυχης^.

'Η πϊστις φερει εν εαυτη ουχϊ μδνον
την αρχην και τδ εϊναϊ της, αλλα και την
αρνην καϊ τδ εϊναι δλων των λοιπων ϋεανϋρωπϊνων αρετων, αϊ δποϊαι δναπτυσσονται δργανικως η μια δκ της αλλης και
συιιπλδκονται κυκλικως η μϊα περιζ της
αλλης, ως οϊ δακτυλιοι,εϊς τδν κορμδν τοϋ
δδνδοου. 'Εαν η πϊστις εχη γλωσσαν, αϋ
τη εϊναι η προσευχ^.

2) 'Η προσευχη.
Δια της ασκησεως της πϊοτεως δ ανϋρωπος νικα τδν δγωϊσιιδν, δξερχεται των
ουνδοων τοϋ δγω καϊ εϊσεργεται εϊς την
νδαν ϋπερ-ϋποκειιιενικϋν καϊ ϋπερ6ατικην
πραγματικδτητα. Εϊς αϋτην την νεαν πραγματικδτητα ϊσχϋουν νδοι νδμοι· τα αρχαϊα παρηλϋ·ε, γδγονε καινα τδ πδντα.
Βυϋτζδμενος εϊς τα αγνωοτα βαϋη αυτης
της νεας πραγματικδτητος δ ασκητης της
πϊοτεως δδηγεϊται καϊ χειραγωγεϊται ϋπδ
της προσευχης, καϊ δ ϊδιος 6λδπει δια της
προσευχης, αϊσϊϊανεται δια της ποοσευχης,
οκεπτεται δια της προσευχης, ζη δια της
προσευχης.
(Συνεχϊζεται)

ΟΙ ΝΕΕΣ “ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ,, ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΝΑΜΦΙΒΟΛΑ τδν τελευκαιρδ απασχολεϊ
ταϊο
τους
"Ελ
δρΟοδδξους
ληνες πιστους ενα σοβαρο πρδβλημα: η συαψη 8ιπλωματικων σχε^θηνων - Βατισεων
κανοϋ. Ειναι χαρακτηριστικδ δτι στο θεμα
αυτδ υῖτηρξε κα8ολικη Δντιδραση του θρησκευδμενου κοινοϋ, και δκεινου που ειχε Δποδεχθη η και
πρωτοστατησει στην εϊσοδο της 'Ελλαδας στην
Ευρωπαϊκη Οικονομικη Κοινδτητα (Βλ. ^φημεριδα «Χριστιανικη» 2Ο.7.79,
Ι2.7.79,
«Ζωη»
«Σωτηρ» Ι8.7.79, «'Εκκλησιαστικδς Δγων» !ουνιος Ι979, «'Ορ8δδοξος Τυπος» Ι3.7.79, «'Εχκλησιαστικη 'Αληθεια» Ι6.8.79 τδ ανακοινωθεν
της 'Ιερας Συνδδου της 'Εκκλησιας της 'Ελλαδος
5.7.79 — παρα την προγεν'στερη Δλλα προσωπικη διαφορετικη αποψη του 'Αρχιεπισκδπου 'Αθηνων —, την Δνακοινωση της 'Επιστασιας του
* Αγιου "Ορους, τις δηλωσεις των Μητροπολιτων
Αϋγουστινου, του
" Υδρας Μεροδεους Φλωρινης
πρωτοπρεσβυτερου Γ. Πυρουνακη, κ.α.).

Θα προσπαθησω, δι5οντας ωρισμενες συγκεκριμενες πληροφοριες, να ^ξηγησω την παραπανω αντιδραση στη γλωσσα δχι τδσο της ^κκλησιας,
Δλλα μαλλον της πολιτικης, για να γινουν τα
πραγματα κατανοητα κυρϊως απδ τους ϋπευθυνους
πολιτικους ανδρες της χωρας μας, οι δποϊοι καλοϋνται να συνειδητοποιησουν δτι Δκδμα και η
«ευρωπαϊκη πολιτικη» που δκεϊνοι εχουν Ιπιλεξει, δταν ^φαρμδζεται στο χωρο της "Εκκλησιας,
δεν εΤναι ταυτδσημη με μια θρησκευτικη ισοπεδωση, Δφου μαλιστα η ισοπεδωση αϋτη καθ·δλου
δεν ^πικρατεϊ στην "δια την Ευρωπη, δπου οι σχεσεις
προτεσταντων εΤ
και
ρωμαιοκα8ο.λικων
ναι οϋσιαστικα στασιμες και ριζικα Δντιτιθεμεο5κονουιικη και πολιτικη συνυπαρξη
νες, χωρις
των λαων της Εϋοωπης να τους δημιουργη την
6ποχρεωση δποιασδηποτε ϋποχωρησης σε δ,τι αφορα τις θρησκευτικες πεποιθησεις τους.
Μας Ιν5ιαφερει δμως δδω συγκεκριμενα η σταση της ρωιιαιοκαθολνκης
'Εκκλησϊας απεναντι
στην 'Ορθοδοξια.
ΕΤναι γνωστδ πως με τδν Παπα Πωαννη ΚΓ'
δημιουργηθηκε ενα ανοιγμα στις ρω·μαιοκαθολικες
θ^σεις, που ^π^τρεψε να ξεκινηση Ενας «5ιαλονος
6γαπης» και να αποφασισθη Ενας 6εολογικδς δ·.αλογος «^πι "σοις δοοις» μεταξϋ Ρωμαιοκαθολικισμοϋ και 'Ορθοδοξιας. Στην ϊ'δια περιπου γραμ-

μη κινηΟηκε και δ Παπας Παϋλος ΣΤ', προσεχοντας ωστδσο ^κεϊνος να ^κφραζη σε κρισιμες
στιγμες τδ Δνυποχωρητο των βασικων θεσεων
της 'Εκκλησιας του. 'Αλλα τα πραγματα φαινεται να δλλαζουν ριζικα, και τδ ανοιγμα του *Ιωαννου ΚΓ' να κλεινη, με τδ νεο Παπα * Ιωαννη Παυλο Β'.
Συνεχιζοντας δ τελευταιος να μιλαη με τρδπο
8ετικδ για τδ ζητημα της ^νωσεως των 'Εκκλησιων, προσδιωρισε με δδυσωπητη σαφηνεια πως
^ννοεϊ την Ενωση. Στδ γραμμα του στδν Καρδιναλιο 8ΗρΥΪ της Ι9ης Μαρτιου Ι979 (ΟοοϊϊΓηβηΙαΗοη Ο3ϊΗοΙϊςϊϊβ, 3.6.79, Νο Ι765, σ. 5Ο3 - 5Ο5)
γραφει δτι πρδτυπο Ενωσεως εΤναι ^χεϊνο που
πραγματοποιηϋηκε στδ Βγ68Τ - ΕϊΙονδΚ τδ Ι596,
δηλαδη η δημιουργια τοϋ
«ο ϋ ν ι τ ι σ μ ο ϋ ».
Δεν θα επιμεινουμε Εδω στδ θεολογικδ περιεχδμενο τοϋ δρου αϋτοϋ. Κυτταγμενο κοινωνιολογικα,
τδ περιεχδμενδ του βρισκεται στδ δτι καθε ανατολικη τοπικη 'Εκκλησια μπορει να δνωθη με τη
Ρωμη κρατωντας τις (διαιτερες παραδδσεις της.
ρωμαιοκαθολικη 'Εκκλησια παρουσιαζεται
"Ετσι
να φιλοξενη στους κδλπους της τις Ιδιαιτερδτητες ικαι τις παραδοσεις των Δνστολικων λαων.
Στη γλωσσα της πολιτικης αϋτδ σημαινει μετατροπη των τοπικων Δνατολικων ^κκλησιων σε
Επαρχιες της Ρωμης.
Πρεπει να μην ξεχνοϋμε πως τδ Βατικανδ εΤναι
μια μεγαλη και καλα δργανωμενη δυναμη, που παρακολουθεϊ την ^πικαιρδτητα. Φαινεται λοιπδν πως
βρισκει μια ευκαιρια στη μεγαλη κινηση ^νοποιησης της Ευρωπης, για να προωδηση τη δικη του
^νωτικη πολιτικη. ΕΤναι
^νδεικτικη αϋτης της
προσπαθειας μια συνεντευξη που "δωσε δ 'Ιωαννης - Παϋλος Β' λιγο πριν ανεβη στδν παπικδ
θρσνο και που δημοσιευεται στδ «Βυϊϊβϊϊη ΕϊΙΓΟρβεη» (Μαϊος Ι979, Νο 5, σ. Ι - 7), με τδ χαρακτηριστικδ τιτλο: «'Ενα συνορο για την Ευ
ρωπη». Στη συνεντευξη αϋτη ουτε λιγο οδτε πολυ
τοποΟετει την Κωνσταντινουπολη στην δλλη πλευρα του Βοσπ6ρου και δφηνει να ^ννοηθη οτι ευρωπσϊοι εΤναι οϊ ενωμενοι με τη Ρωμη χριστιανοι,
^νω οϊ υπδλοιποι πρεπει μαλλον να θεωροϋνται 6ς
(5ισιατες. Δεν χρει6ζεται να σχολιασουμε τδ Δβ6σιμο ^πιστημονικα της Ιστορικης διναδρομης που
κανει, τδν τρδπο π.χ. με τδν δποϊο βλεπει τις
^νωτικες συνδδους τοϋ παρελ0δντος η την εκφραση του δτι «δ Χριστιανισμδς ι^ρθε στους Σλαβονς δπτδ τη Ρωμη μεσω Κωνσταντινουπδλεως».
'Ενδισφ·^ρει περισσδτερο ^δω τ) «οϋνιτικη» αντιληψη της ^νδτητας, που τα δυδ παραπανω κειμενα προϋποθετουν και
σ χ ε σ η της με
πολιτικη
ενοποιησης
της
την
της
Ε6ρωπη ς.

ΟΙ ΝΕΕΣ «ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΕΣ» ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΤ ΠΑΠΑ
Γινεται πραγματι στα κειμενα σαφης συνδυασμδς των δυο αυτων θεματων: 'Απδ τη μια υ.τοστηριζεται δτι τα συνορα της Ευρωπης δεν περιοριζονται μδνο γεωγραφικα αλλα καϊ *πολιτικα
δτι θεμελιο του ευρωτΓαϊκοϋ πολιτισμου εϊναι δ
χριστιανισμος· καϊ δτι κεντρο του εϋρωπαϊκου
χριστιανισμου εΤναι η Ρωμη. 'Απδ την αλλη διατυπωνεται η αποφη δτι οι ανατολικες 'Εκκλησϊες
*
μπορουν να θεωρουνται ευρωπαϊκες, ^φ
δσον εϊναι ενωμενες με τη Ρωμη· η δε Ρωμη δϊνει τη
δυνατδτητα στους ανατολικους να ενωθουν μαζι
της χωρϊς να στερηθου-ν τδ ϊδιαϊτερο τοπικδ χρωμα και τδν παραδοσιακδ τρδπο δκφρασεως της
ευλαβεϊας τους. Αυτη εϊναι κατδ: την επιστολη
η σττουδαιδτητα του γεγονδτος του ΒϊἘ8ϊ - ΙΤΙονδΚ, τδ διτοϊο για τδ λδγο αυτδ «κρατα μεχρι
σημερα δλη τη θρησκευτικη κα'ι εκκλησιαστικη του
δυναμη». Οι σχετικες εκφρασεις της επιστολης
εϊναι πολλες: «χθες δπως κα'ι σημερα η αποστο* αυτη
λικη "Εδρα δτποδιδει ιδιαιτερη σημασια σ
την 2νωση»· «σημερα η οϊκουμενικη δραστηριδτητα δεν ^πιτρεπεται να ξεχαση η να υποτιμηση τη
σπουδαιΟΤητα της δνωσεως,. που πραγματσποιηθηκε στδ Βγο8Ϊ - Εϊϊον8^» κ.α.
Τα παραπανω δημιουργουν για τους "Ελληνες
μια παγϊδα. Γιατι μπορεϊ να σκεφθοϋμε,
πως
για να διευκολυνθη η ενταξη μας στην Ε6ρωπη,
χρειαζεται να δνωθουμε με τη Ρωμη η εστω να
εχουμε καλες σχεσεις μαζι της, παραγνωρϊζοντας
δτι ετσι δεχδμαστε τη ρωμαιοκαθολικη «οννιτικη»
αντιληψη της ενδτητας. Τδ να πεσουμε στην
παγϊδα σημαϊνει για μας: ιστορικα μεν, δτι αρνοϋμαστε την ιστορια μας η απλα κα'ι καθαρα
την ιστορια, αφου εϊναι ϊστορικδ δεδομενο π.χ.
δτι οι 'Εκκλησιες της 'Ανατολης δεν δημιουργηθηκαν απδ τη Ρωμη· πολιτιστικα σημαινει, δτι
θεωροϋμε την παραδοση μας δχι ως δργανικδ, αλλ
*
ως περιφερειακδ στοιχεϊο ζωης· θεολογικα, δτι δε
χδμαστε μια αϊρεση, αφου για την δρθδδοξη πιστη
η αντιληψη αυτη της ενδτητας ανατρεπει
στη β α σ η της την ϊδια την αν
τιληψη
που ανατης
'Ε χ κ λ η σ ϊ α ς,
τρεπεται εξ Αλλου 6ιπδ τδ γεγονδς δτι η ρωμαιο
καθολικη 'Εκκλησϊα παρουσιαζεται και λειτουργει
*
πολιτικα τελος, σημαιταυτδχρονα ως κρατος
νει πως δεν κραταμε στα χερια μας κανενα «χαρτι»,. πως παραδινδμαστε ανευ δρων ως δρθδ5οξοι
δεν
στδ Βατικανδ, πραγμα που
κανουν
με κανενα τρδπο οι
στη Δυση
προτεσταντες.
'Αποτελεϊ κοντδφθαλμη καϊ στη βαση της λαθεμενη πολιτικη πραξη τδ να προσφερουμε στδ Βα
τικανδ ενα ανοιγμα μ^σα απδ τδ δποϊο δ ρωμαιοκσθολικισμδς θα προωθηση σε βαρος μας τη διχη
του Αντιληψη της Ενδτητας. Τδ ^λληνικδ κρατος
με την πραξη αυτη δεν προασπιζει τδν ^λληνικδ
λαδ, δπως εχει χρεος, αλλα τδν προδϊδει. ^φηνω, δτι μεγαλα ζητηματα, δπως η ενοποιηση των
λαων της Ευρωπης, δεν προωθοϋνται με τδ στησιμο παγιδων. 'Ο Παπας *Ιωαννης - Παυλος Β'
προσφερει κοτκη υπηρεσϊα στδ δραμα της ^νωμενης
Ευρωπης, Ινω παραλληλα ναρκοθετεϊ την προσπαθεια ^νδς εϊλικρινους διαλδγου 'Ορθο56ξων και
Ρωμαιοκαθολικων.
'Αλλα τα δυο κειμενα, για τα δποϊα μιλησαμε,
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δεν εϊναι τα μδνα που ^κψραζουν τις ϊδικες τους
ε·τιδιωςεις τοϋ σημερινου οατικανοϋ μεσα στη
γενικη πολιτικη της ενοποϊηοης της Ευρωπης.
Την ιδια «ουνιτικη» αντιληψη ψανερωνει και το
γεγονος δτι προ καιρου ο Ιιαπας ο^χτη.Αε σε επισημη ακροαση την αντιπροσωπεϊα της λεγδμενης
«'αρθοδοξης Μακεδονικης 'ΕκκΛησιας», μιας «'Εκκλησιας» που τη δημιουργια της προωθησε δ Τιτο γιοε λδγους ^σωτερικοϋς και που κ α μ μ ι α
6 να'Εκκλη σ ϊ α
δεν
'Ορθδδοξη
γ ν ω ρ ι σ ε.
Δεν εϊναι επϊσης χωρις σημασια
τδ οτι μια απο τις πρωτες εν^ργειες του σημερινοϋ Παπα ηταν να ενισχυθοϋν ποιοτικα και να
αϋξηθουν οι ραδιοφωνικες εκπομπες τοϋ Βατικανοϋ σε ρωσικη γλωσσα. Τδ Βατικανδ φαινεται να
προχωρη τελευταια στην πολιτικη της Οημιουργιας σψηνων μεσα στον δρθδδοξο κδομο.
Τα κειμενα ινου αναφεραμε πιο πανω, εξ αλλου,
λενε με επαρκη σαφηνεια, πως για το Βατικανδ
πραγματικοι φορεις της χριοτιανικης πιστεως
που «απδ τη Ρωμη μεσω ΚωνσταντινουποΛεως
ηρθε στη Ρωσια» εϊναι σημερα δχι οι πιστοι της
ορθδδοξης ρωσικης 'Εκκλησιας, αλλα οι ^νωμενοι
με τη Ρωμη. Ουκρανοϊ. Οι τελευταϊοι αυτοϊ εϊναι
οι γνησιοι απδγονοι των παλαιων Ρως, οϊ σημερινοϊ Ρωσοι εϊναι μαλλον επηλυδες 6σιατες (χρησιμοποιεϊται η εκφραση: μογγδλοι που ηρθαν απδ
τα βαθη της 'Ασιας). 'Η ρωσικη 'Εκκλησια αντεδρασε στις θεσεις αυτες με τη ματαιωση μιας
συναντησεως δρθοδδξων καϊ ρωμαιοκαθολικων θεολδγων, που εϊχε προγραμματισθη να πραγματοποιηθη στην 'Οδησσδ.
Οι υπευθυνοι πολιτικο'» αν5ρες στην 'Ξλλαδα
δεν επιτρ2πεται να αγνοοϋν τα γεγονδτα. 'Οφειλουν δε νοε αντιληφθουν δτι μεσα στη γενικη
ατμδσφαιρα που δημιουργουν οϊ παραπανω θε
σεις τοϋ Βατικανου εϊναι τδυλαχιστον 6καταλληλη η στιγμη να προωθηθη η συναψη διπλωματικων σχεσεων μαζι του. ''Αν δμως παρ
*
δλα αϋτα προχωρησουν, πρεπει να γνωρϊζουν δτι
*
καϊ
σ
θα συναντησουν σε δλα τα ^πϊπεδα,
εκεϊνα που
τα
εϊναι
πιδ ευαιαυτους, εντονη καϊ ^νσυνεισθητα γ ι*
δητη την αντιδραση του θρησκευομενου ελληνικου
λαου. Καϊ δεν θα πρδ ειται για μια αντιδραση
«σκληρων συντηρητικων», 6λλα για τδν ελλογο
αγωνα ενδς λαου να Ικφραση καϊ να προασπιση
μια απδ τϊς πιδ θεμελιωδεις διαστασεις της
αυτοσυνειδησιας του.
Σ η μ ε ι ω σ η: Χρησιμοποιησαμε στϊς παρα
πανω γραμμες τη γλωσσα της πολιτικης. Μιλωντας τη χριστιανικη γλωσσα θα θελαμε να 6ναγνωρισουμε πως τα γεγονδτα που αναφ'ραμε δεν
εξαντλουν ασφα^ως τη ρωμαιοκαθολικη ^κκλ-σια.
Γνωριζουμε πως υπαρχουν στους κδλπους της Αν
θρωποι που ^ργαζονται με εϊλικρϊνεια για τδ
μεγαλο σκοπδ της ^νωσεως των χριστιανων. ^πδ
αυτους ζηταμε καταν6ηατη για δ,τι εϊπαμε, διευαυτους.
κρινιζοντας δτι δεν δστευθυνδμασταν σ
*
"Οσοι εϊλικρινα εργαζονται για την ενδτητα, δπου
κι Αν βρισκονται, ξ'ρουν δτι εργο τους εϊναι να
ξεπερνουν τα ^μποδια, απδ δπουδηποτε κι δν προερχονται, καϊ να συνεχιζουν με υπομονη καϊ ^πιπ. ν-λας
μονη τδ εργο τους.
*(«^ποπτεια» Νο 33)

Ο “ΤρΛΓΟΟ,, ΤΟγ ΤΟΙΜΙΟΚΙΙ
Ι τοῦ περιωνὐμου
ἄρους τοῦ "Αθω εὐλαβέστατοι μοναχοί,
δ τε 'Αθανάσιος ὁ
εὐλαβέστατος μοναχὸς καὶ πρῶτος τοῦ
Ὅρους καὶ Παῦλος
ὁ εὐλαβέστατος μοναχός, ἐν τῆ θεοφυλάκτω γενόμενοι πόλει κατενώπιον τοῦ φιλαγάθου βασιλέως ἠμῶν παραστάντες ἐνῆγον σκάνδαλά τινα καὶ φιλονεικίας ἐφ' ἰκανοὺς
χρόνους γίνεσθαι μεταξὺ αὐτῶν τε καὶ
'Αθανασίου τοῦ εὐλαβεστάτου μοναχοῦ
τῆς βασιλικῆς λαὐρας τῆς οὕτω λεγομένης τὰ Μελανὰ καθηγουμένου, ὡς
δτι περικόπτονται τινὲς καὶ ἀδικοῦνται
παρ' αὐτοῦ· ἔλεγον δὲ μηδεμίαν μηχανὴν περινοηθῆναι εἰς τὸ ταῦτα διαλυθῆναι καὶ εἰρήνην 6ραβευθῆναι αὐτοῖς.
Ἐντεῦθεν ὁ θεοστεφὴς καὶ κραταιὸς
βασιλεὺς ἠμῶν ὡς ὑπὸ τοῖς τοῦ θεοῦ
νόμοις ζῶν καὶ φυλαττόμενος ὑπ' εὐθὐτητος, διὰ πολλῆς φροντίδος τιθέμενος
τὸ εἰρηνεὐειν τοὺς μοναχοὺς καὶ τὸν
ῆρεμον καὶ γαλήνιον βίον βιοτεὐειν εϊπέρ τινας, καὶ μἠ προαιροὐμενος ὑπὸ
κοσμικὸν ἄγεσθαι κριτήριον αὐτοὐς, μήτε δὲ παρὰ ἀρχοντικῶν προσώπων τὰ
κατ' αὐτοὐς διεξετάζεσθαι καὶ τὰ ὑπ'
ἀλλήλων κατ' αὐτῶν λεγόμενα τοῖς πολλοῖς ἔκφορα γίνεσθαι, ἄλλωστε δὲ διὰ
τὸ τὰ τῶν μοναχῶν τοῖς κοσμικοῖς μὴ
διὰ βάθους γινώσκεσθατ ἄλλα γὰρ τὰ
* Πρ6κειται για τδ πρωτον Τυπικδν τοϋ 'Αγίου "Ορους. Εϊναι γραμμὲνον επανω σε δἐρμα τρδγου, μἠκους 2Ι4 μ. καϊ πλὰτους 7Ο ἐκ.
Φυλὰσσεται σδ κι6ωτιον της Βι6λιοθηκης της
Τ. Κοιν6τητος, «ἐσφραγισμἐνον σφραγϊσιν &πτό».

τῶν μοναχῶν ῆθη αϊ τε διαφοραὶ καὶ
ἐγκλήσεις καὶ αὶ κατ' αὐτῶν ἐπαγόμεναι εὐθὐναι, καὶ ἄλλα τὰ τῶν κοσμικῶν
ἐγκλήματα καὶ αὶ κατ' αὐτῶν ἀποφάσεις
διωρίσατο τῆ ἠμῶν μετριότητι ἐπὶ τοῦ
τόπου γενέσθαι καὶ ἀμφότερα τὰ μέρη
ἐνῶσαι καὶ τὰ παρ' αὐτῶν ἐναγόμενα
ἐνωτίσασθαι καὶ τἠν ἠκουσαν τοῖς πράγμασι διόρθωσιν συνεπιβαλέσθαι ἠμὰς,
κατὰ τἠν τῶν θείων κανόνων εἰσήγησιν.
Καὶ δὴ γενομένων ἠμῶν ἐπιτοπίως, συμπαρόντων ἀμφοτέρων τῶν διαδικαζομένων μερῶν, τῶν τε ἠγουμένων ἀπάντων
τοῦ Ὅρους συνεδριαζόντων ἠμῖν, πάσης τε τῆς τῶν ἀδελφῶν συνάξεως συμπαροὐσης, τῶν τε πραγμάτων κινηθέντων τε καὶ δοκιμασθέντων διὰ ἀκριβοῦς
ἐρεὐνης μέχρι μιας ἠμερῶν ἐβδομάδος,
εὑρέθη κατὰ πασαν ὑπόθεσιν ἀμφότερα
τὰ μέρη ἀνεὐθυνα, εἰ καὶ παράδοξον
πῶς τὸ λεγόμενον, τφ βαθέως καὶ πνευματικῶς ἐπιστῆσαι δυναμένφ τοῖς πράγμασΓ ἠ γὰρ προχωρήσασα μεταξὺ αὐτῶν διαφορὰ ἐκ σατανικῆς ἐνεργείας
συμ6εβηκέναι διέγνωσται.

Ἐντεῦθεν εἰρήνη βαθεῖα καὶ ἀστασίαστος, ἐπε6ραβεὐθη αὐτοῖς τῆ τοῦ θεοῦ
συνεργίμ καὶ χάριτι, πάντων τῶν ἀμφισ6ητουμένων διαλυθέντων. Ἐπὶ τοὐτοις
καὶ ἄλλας τινὰς ὑποθέσεις εὑρηκότες
διορθώσεως ἐπιδεομένας κατὰ τὸ ἠμῖν
ἐγχωροῦν καὶ τὸ τοῖς θείοις κανόσι παριστάμενον ἀκριβὲς τἠν διόρθωσιν ἐποιησάμεθα, ἐτέρους τέ τινας τῶν μοναχῶν κατ' ἀλλήλων ἀμφισβητήσεις καὶ
δίκας ἔχοντας εὑρηκότες διελὐσαμεν
τοὐτους εἰρηνοποιήσαντες.
Ἐπιστήσαντες δὲ τοῖς πράγμασιν ἀκριβέστερον εὕρομεν καὶ ἐκ τῶν συνάξεων σκάνδαλά τινα φιλονεικίας τε καὶ
ζιζάνια ἀναφὐεσθαι' ἐπεὶ οὑν τὰς συνάξεις ἔνεκά τινος ὡφελείας ἀδελφῶν
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καὶ παρακλήσεως παρὰ τῶν ἐπινοησάντων γινώσκομεν ἐπινοῆσθαι, συνέβαινεν δὲ ταὐτας εἰς τὸ ἐναντίον προβαίνειν, συνευδοκήσαμεν καὶ συνωκονομήσαμεν κοινῆ γνώμῃ καὶ αἰτήσει καὶ θελήσει πάντων τῶν συνεδριαζόντων ὴμῖν εὐλαβεστάτως μοναχῶν καὶ ήγουμένων, ὡν τὰ ἀνόματα καὶ αἰ ὺπογραφαὶ ἐν τφ τέλει τοῦ τυπικοῦ διασημαίνονται, τὰς δὐο συνάξεις ἀποκοπῆναι,
τοῦ τε Πάσχα καὶ τῆς Χριστοῦ ὰγίας
γεννήσεως, καὶ ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ κατὰ
τὴν σεβάσμιον έορτὴν τῆς ἀχράντου
θεοτόκου καὶ θεομήτορος ἐπισυνάγεσθαι αὐτοὺς καὶ ποιεῖν τὴν σὐναξιν
φυλάττεσθαι δὲ καὶ τὴν ρόγαν μέχρι τῆς ήμέρας ἐκείνης. Εἰσηγοὐμεθα
οὺν κατὰ τὴν ὡρισμένην έορτὴν ἔρχεσθαι τὸν πρῶτον μετὰ μαθητῶν τριῶν
καὶ μόνων, τὸν δὲ εὐλαβέστατον 'Αθανάσιον καὶ καθηγοὐμενον τῆς μεγάλης
Λαὐρας μετὰ δὐο, καὶ τὸν μοναχὸν Παῦ
λον μεθ' ένὸς, τοὺς δὲ λοιποὺς ὴγουμένους κελλιώτας τε καὶ ὴσυχαστὰς ἄπαντας ἄνευ ὑπουργῶν συνάγεσθαι, ἐπειδὴ ὡς εὑρήκαμεν ἐκ τῶν ὑπουργῶν
αὶ ἀταξίαι καὶ αἰ φιλονεικίαι ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον ἐγίνοντο. 'Ημεῖς μὲν κατὰ τὸ
ἐνόν, ὡς ἠμῖν δοκεῖ, τρόπον ἰάσεως περιενοησάμεθα δπως καὶ τὸ τῆς εὐλαβείας σεμνὸν περινοηθείη τοῖς τῶν μοναχῶν ἀμφοτέροις μέρεσι, καὶ εἰρηναία
κατάστασις καθόλου κυρωθείη εἰς τὸ μὴ
στασιάζειν αὐτοὐς, μήτε σχίσματα, μήτε
εἰς τὸ έξῆς πρόσκομμα γίνεσθαι τοῖς κοσμικοῖς, καὶ μάλιστα τὰς θείας ἐνοχλεῖν
ἀκοὰς τοῦ φιλευσεθοῦς καὶ κραταιοῦ
βασιλέως ἠμῶν εἰ δέ γε τοῦ καιροῦ
προϊάντος τελεία κατάστασις γένηται τῆ
τοῦ θεοῦ συνεργίμ καὶ χάριτι, 6ουληθῶσι δὲ κοινῆ γνώμῃ πάντες καὶ έτέραν σὐναξιν γίνεσθαι, ἐπὶ τοὐτω καὶ ὴμεῖς καὶ ἀγαλλιώμεθα, πλὴν παρακαλοῦμεν δηλοποιηθῆναι καὶ ὴμῖν διὰ
γραφῆς αὐτῶν ϊνα μὴ παρείσδυσιν λάβωσι, καταλὐειν τί ἐκ τοῦ τυπικοῦ.

Εἰσηγητέον οὺν ὴμῖν καὶ τὐπους φυλάττεσθαι τοιοῦσδε οϊ καὶ θεω εὐάρεστοι ὡς οϊμαι, νομισθήσονται καὶ τφ φιλαγάθω βασιλεῖ ὴμῶν ἐναπόδεκτοι καὶ

η

τφ ἀσκητικφ 6ίω ἐπιτήδειοι, καὶ τῆ γνώμη πάντων καὶ ἐκτεθέντες τῶν ἐν τφ
ἄρει τοῦ "Αθω καθηγουμἐνων.

Χρῆναι τοιγαροῦν ὑπειλήφαμεν ὡς εϊ
γε ἄρα τί συμβαίη δεόμενον ἐπιδιορθώσεως εἰς τὸ κοινόν, εϊτε ἰδικῶς εἰς
πρόσωπόν τινος ἔχον ἀδελφοῦ τὴν ἀναφορὰν τὸ ἐπισυμβαίνον ἐλάττωμα, ἐκτὸς εἰδήσεως τοῦ Πρώτου μὴ ἔχειν
ἐπ' ἀδείας τινὰ τῶν ὴγουμένων ἐπανακρίνειν ή διορθοῦσθαι τοῦτο ή ἐπιτιμαν
ή κατὰ τοῦ ἐπταικότος ἀποφαίνεσθαι,
μήτε δὲ πάλιν τὸν Πρῶτον ἔχειν ἐπ' ἐξουσίας ἄνευ συνελεὐσεως τῶν ὴγουμένων τοῦ Ὅρους βουλῆς τε καὶ γνώμης αὐτῶν ποιεῖν τι τῶν μὴ ἀρεσκόντων αὐτοῖς, εἰ καὶ μάλιστα ἐπὶ λυσιτελείας τοῦ κοινοῦ εϊτέ τινος ἄλλου ἰδικοῦ προσώπου τὸ γενόμενον δόξειε.
Τοὺς ἐν έτέροις ἀποκειρομένους μοναστηρίοις εϊτα ἐκεῖθεν ἐξερχομένους
καὶ τὸ σεμνὸν τοῦτο Ὅρος καταλαμβάνοντας καὶ ἀξιουμένους ὑποδοχῆς δίκαιον ὴγοὐμεθα καὶ βουλόμεθα μὴ ἐξουσίαν ἔχειν αὐτοὺς μήτε ἀγροὺς ὡνεῖσθαι, μήτε τόπους ἀδεσπότους κατακρατεῖν ἐξ οἰκείας αὐτῶν ὁρμῆς καὶ θελήσεως, μήτε κελλίου ἐπιστατεῖν, ἄνευ
τῆς διακρίσεως καὶ ἐπιτροπῆς τοῦ Πρώτου καὶ τῶν ήγουμἐνων.

Προσήκει πάντας τοὺς πρὸς ὑμἄς ἀφικνουμένους καὶ ἐπαγγελλομένους
τὴν μοναχικὴν κουρὰν ἀναδέχεσθαι ὑ
ποδοχῆς μὲν τυγχάνειν τοὐτους παρὰ
πασι τοῖς ὴγουμένοις καὶ μηδαμῶς ἔξω
τῆς πνευματικῆς συγχωρεῖσθαι μάνδρας,
μὴ μέντοι καὶ ἀποκείρειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ
παραχρῆμα, ἄχρις ἄν τφ ἐκκλησιαστικφ κανόνι προσμείναντες ἐπὶ ἐνιαυτὸν
ἔνα τὰ μοναχικὰ παιδευθῶσι, καὶ βέβαιον ἐπιδείξαιντο τὸν λογισμὸν αὐτῶν καὶ
ἀσάλευτον, καὶ δεικνυμένων αὐτῶν τοιοὐτων, τότε τῆ κρίσει τοῦ ὴγουμένου
τοὐτοις τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν ἀμφιέννυνσθαι. Εἰ δέ τις προσέλθοι κατὰ
περίστασιν ή κατά τινα τρόπον ἄλλον,
οὐκ ἔστιν δὲ τῶν ἐνδεχομένων ἐκδέξασθαι αὐτὸν τὸν ἐνιαυτόν, ἀλλὰ άπαιτεῖ παρευθὺ ἀποτάξασθαι τὸν προσιόν-> σ. Ι4
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ΩΣ τ6σον ϋπερ6ολικα
δθαυμαστωσες την "ΕΛ
ρημον; πες μου σδ παἀϊ ΒΤ· ρακαλω, ρωτοϋσα, σαν
ΥΒ
να εϊναι μπροστα μου,
· -τδν σοφδν 'Ιω6ννην,
μδσα στῆν νϋκτα που
ἠρεμοϋσε ἠ ψυχἠ μου.
"Ω ξακουομενη μητδρα 'Εκκλησια, ελεγα π6λιν, γιατϊ τ6σην θερμ6τητα αϊσθαν6σουνα γυρω απδ τδ αγριον δκεϊνο καϊ απεριποϊητον πρ6σωπον; "Η γιατϊ δ66ας μδσα στην αψυχον "Ε
ρημον μδ τ6σην γλυκυτητα, που ετερπε την
δκοη των 6νθρωπων;
— 'Αλλα πως, εϊπε, θα μπορδσω να σοϋ μιλησω, δΥώ που εϊμαι καπου δκτδς απδ τδν
φθαρτδν αϊωνα, σδ ανθρωπον που 6ρισκεται,
δσον Θδλει δ Θε6ς, μδσα σ' αϋτ6ν, φίλε;
— θα μπορδσης, εϊπα, Θαυμ6σιε, δν θελἠσης, να μοϋ φανερωσης τδν ερωτ6 σου πρδς
την σοφια μδ δρωτησεις μου, καϊ αν θδλης
δεχομαι — τωρα που 6ρισκομαστε σ' αϋτδ
τδ σημεϊον τοϋ λ6Υου — συ μδν νδ μδ διδαξης, 6υιϊι δδ να μ6θω, για ποιδν λ6γον ετερψες τ6σο πολϋ μδ τοϋς λ6γους καϊ τδν 6ϊον
σου τἠν "Ερημον, ανδρεϊε, καϊ τῆν μετἐ6αλλες σδ π6λιν των 6ρετων;
— Εϊπεν (δ Τω6ννης), ἠ "Ερημος φδρνει
* 'Η «"Ορασις» εϊναι ενα μικρδν θεολογικδν
εργον τοϋ αγιου Διαδδχου 'Επισκδ.του Φωτικης.
Προκειται περ'ι μιας ϋψηλης δνασχολἠσεως γϋροι απδ θεολογικα προβληματα, που συνεταρασσαν την εποχην του (5ος αϊωνας) κα'ι 6ρηκαν
την Συνοδικην λϋση τους στο πρδσωπον τοϋ
αγιου Γρηγορϊου τοϋ Παλαμα. Περ'ι τοϋ αγιου
συγγραφεως περισσδτερα εχουν γραφεϊ στδ 6ι6λϊον «Τα εκατδν Γνωστικα Κεφαλαια» τοϋ αγϊου Διαδδχου Φωτικης, εκδοσις Θεσσαλονϊκης
Ι977.

καθαρ6τητα στδν 6ίον καϊ ἠ ζωἠ, μδ γνωση,
μδσα στην σιωπη της 'Ερημου, ελευθερωνει
απδ τις κοσμικδς συνηθειες. ΓΤ αϋτδ στῆν "Ερημον, κατ6ρθωνα μδ τῆν δυναμη της ϋπομονης να λυτρωνομαι απδ τῆν συγχυση των ανθρωπίνων διαλογισμων, περιμενοντας δν δγίψ
Πνευματι τδν λ6γον της 6οης, αϋτης που θυμἠθηκες.
— Πολϋ καλ6. Τωρα θδλω να μ6θω απδ δσδνα, ποιδ ῆταν τδ περιεχ6μενον της 6οης;

— 'Ανεφδρετο στην δλαφρ6τητα, εϊπε, τοϋ
'Ισραηλ. 'Επειδη λοιπδν οϊ 'Ιουδαϊοι εκλεισαν τ' 6φτι6 τους σαν μδ κερϊ 6γνωμοσ6νης,
διωχνοντας ετσι τδν ῆχον της γνωσεως τοϋ
θεοϋ, προσκαλοϋσα απδ τοϋς δρἠμους τ6πους
τα θηριωδη εθνη να δεχθοϋν τἠν (νδαν) πίστη καϊ μδ τδν αϊνιγματωδη αϋτδν τρ6πον, φανδρωνα τη σημασία της «6οῆς».
— Καϊ ποι6ς, εϊπα δγω, ῆταν αϋτδς ποϋ
6πεκ6λυπτε την Θε6τητα αϋτοϋ ποϋ σϋ δκἠρυττες;
— ''Ηταν λ6γος ποϋ ῆλθεν απδ τδν Πατδρα, εϊπε, καϊ τδν μετδφερε τδ δγιον Πνεϋμα.
— Πεϊθομαι. 'Αλλ6, δρωτω, πως 6νεγνωριζες δκεϊνον, τδν δποϊον προηγουμδνως δδν
δγνωρισες;
— "Ε6λεπα καθαρδ τὴν δυναμη τοϋ θεοϋ
σδ ανθρωπινη μορφή.
— 'Εγω, εϊπα, σδ δθαυμασα γιδ την τ6λμην σου, θεσπδσιε.
— Ποι6ς ; 6π6ντησε.
— 'Επειδῆ ανθρωπος δσυ, δ66ιττιζες τδν
Υϊδν τοϋ θεοϋ.
— Μδ τῆν ϋπακοἠν, εϊπε, δθερ6πευα τῆν
τ6λμην. Γιατϊ δδν ϋπ6ρχει τίποτε ταπειν6τερον 6πδ τῆν ϋπακοην.
— Πρ6γματι δδ, ἠ ϋπακοὴ τίκτεται 6πδ τῆν
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δντως συντετριμμδνη καρδια.
— Σωστα, απδντησε, μίλησες.
— 'Εγώ δὲ πδλιν ερωτησα. Πως κατενδησες την μακαριδτητα τοϋ δγίου Πνεϋματος,
που μαλιστα κατηλθε σδ αίσθητδν σχημα δπδ
τους οϋρανοϋς δπδνω στην κεφαλῆν τοϋ Κυρίου; ΓιατΙ συ εμαρτυρησες, δτι τδ εϊδες σδ
μορφη περιστερας.
— Κ6ποιοι ανεμοι χαρας, δπδντησε, προειδοποιοϋσαν γτδ την ανὲκφραστη παρουσϊαν
τοϋ δγίου Πνευματος· δλλδ καϊ ἠ δπηχηθεϊσα μαζη φωνῆ δπδ τους οϋρανοϋς, ποϋ σδν
μδ τδν δδκτυλον να ὲδειχνε ἠ φωνἠ νδ μαρτυρεϊται απδ τδν Πατερα δ Υϊ6ς, μδ 6ε6αιδτητα μοϋ φανϋρωσε την θεία δπειρία της περι
στερας ϋκείνης.

— 'Αρκετδ γι' αϋτ6. 'Αλλδ, εῖπα, η δπηχηθεϊσα φωνη ῆταν τοϋ ϊδιου Πατρδς ῆ κδποιας αλλης δυνδμεως, ποϋ εκραξε απδ μερους τοϋ Πατρ6ς;
— Αϋτοϋ, εϊπε, τοϋ Ιδίου Πατρδς ῆταν.
— Καϊ πως, ερωτησα, πες μου, χρησιμοποίησε αίσθητῆν φωνἠν, αϋτδς ποϋ ϋπαρχει
φϋσει δσωματος καϊ δδρατος.
— Τδ θεϊον, δπδντησε, δδν μιλδει σδν μδ
κδποιο φωνητικδν δργανον. 'Αλλδ δταν θεληση νδ γίνη αίσθητως δκουστῆ η 6ουλησίς
του, τδτε ἠ 6οϋλησις φθεγγεται σδ εκεϊνον
ποϋ νϋσσεται δπδ τῆν θείαν δνδργειαν. Γι' αϋ
τ6, δκοϋνε μδνον αϋτοι, ποϋ ἠ θεία 6οϋλησις
θελει νδ δκοϋσουν, ἔστω και αν μαζη μδ αϋτοϋς ποϋ δφεϊλουν νδ δκοϋσουν, εϋρίσκονται
καϊ δλλοι δναξιοι δντες της δκοης.
Δι' αϋτδ καϊ ἠ φωνη τοϋ Πατρδς δκοϋστηκε μδνον εΙς τδν τδπον εκεϊνον δπου ε6απτίσθη δ Κϋριος. 'Εδν δδν δγἐνετο ἔτσι, δλδκληρη η δνθρωπδτης θδ αίσθανδτανε τἠν φωνην τοϋ Πατρ6ς, ποϋ ηρχετο δπδ τδσον ϋψος,
εστω καϊ δν δκδμη ῆταν φωνἠ 'Αγγἐλου.
Αϋτδ μπορεϊ νδ τδ μδθη δκεϊνος ποϋ θδλει
καϊ δπδ τδ Εϋαγγδλιον τοϋ δγίου Μδρκου.
Γιαττ δναφερδμενος εις την φωνῆν ποϋ δκοϋστηκε στίίν Μεταμδρφωση τοϋ Κυρίου, λεγει:
«αϊ εγενετο νεφελη επισκιδζουσα αϋτοϋς καϊ
εγϋνετο φωνη εκ της νεφδλης· ουτος εσττν
δ υίδς μου δ δγαπητδς, αϋτοϋ δκοϋετε».
— Σωστδ, εῖπα, εδίδαξες. 'Αλλ' ερωτω·
πως πρϋπει νδ εννοησουμε, ποϋ τδ αγιον καϊ
ζωοποιδν Πνεϋμα εφανερωθη σδ σχημα περι
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στερας, δφοϋ, δπως εῖπες, δ αίωντος θεδς εϊναι δμετδ6λητος; Ποιδς λοιπδν γνωρίζει πως
εϊναι η θεία φϋση;
— Καϊ ἠ φανερωση τοϋ δγίου Πνευματος
σδ εϊδος περιστερας, εϊπε, ὲχει την δναλογία της φωνης τοϋ Πατρ6ς. ΓιατΙ δδν μετε6ληθη η δναλλοίωτη καϊ δδρατη φϋση τοϋ
Πνεϋματος στδ εϊδος της περιστερας, γιδ νδ
φανερωθη, δπως ῆθελα, δλλδ ετσι 6ουληθηκε νδ Ιδη τδ κδλλος του δ 'Ιωδννης. Δηλαδῆ
τδ δγιον Πνεϋμα, θελησε νδ δραθη στη μορφη της περιστερας, ποϋ η'ρχετο δπδ τδν οϋρανδν, γιδ νδ δυνηθη νδ τδ Ιδη μδ αϊσθητδ δργανα δ ανθρωπος. "Ωστε η 6οϋληση τοϋ
Πνεϋματος μεταποιηθηκε σδ μορφἠ. ΓιατΙ κανεϊς δδν μπορεϊ νδ είπη, δτι η δρρητη καϊ δσϋληπτη θεία φϋση συρπυκνωθηκε και δρδθη
στδ εϋτελδς εϊδος μιας περιστερας.
Μδ αϋτδν τδν τρδπον, εϊπε, εϊδαν δρατως
καϊ οϊ Προφηται τδν θεδν. Δδν μετε66λλετο
δ θεδς σε σχηματα, δλλδ αϋτο! ὲ6λεπαν τδν
δσχημδττστον σδ σχηματα δδξης, δχι την θεία
φϋση, δλλδ την φανἐρωση της 6ουλἠσεως
Του. ΓιατΙ η ϋνεργετα της 6ουλἠσεως τοϋ
θεοϋ εφαίνετο ως εϊδη και μορφδς δδξης στΙς
δπτασίες τους, επειδῆ δ θεδς ηθελε νδ φανε
ρωση τις 6ουλες του μδ αϋτδν τδν τρδπον.
— 'Ο θεδς, εϊπα, πως θδ 6λἐπεται δπδ
τοϋς δνθρωπους στῆν δφθαρτη αίωνιδτητα;
—'Η δφθαρσία τοϋ σωματος, εϊπε, σϋμφωνα
μδ τδν λδγον της δληθείας, φδρνει δγγϋς πρδς
τδν θεδν καϊ κδνει δνθρωπον θεοϋ. 'Επομϋνως και στην αίωνιδτητα, δ θεδς θδ 6λδπεται
δπδ τοϋς δνθρωπους, δσον δ δνθρωπος μπο
ρεϊ επίσης νδ ίδη τδν θεδν.
— Δδν θδ 6λἐπη δ δνθρωπος τδν θεδν σδ
σχημα;
— "Οχι, δπδντησε, δλλδ θδ τδν 6λεπη
στην τελειδτητα της δδξης Του. ΓΓ αϋτδ, οϊ
μελλοντες ν' δξιωθοϋν της σωτηρίας, θδ εϋρίσκωνται πδντοτε μεσα στδ φως καϊ θ' δπολαμ6ανουν δεννδως την δγδπη τοϋ θεοϋ δν
τες δντδς της δδξης του, χωρις δμως νδ μποροϋν νδ καταλδ6ουν ποιδ εϊναι ἠ φϋση τοϋ
θείου φωτδς, ποϋ τοϋς καταλδμπει. Καϊ δπως
δ θεδς χωρεϊται δπου θδλει, δνω μδνει δχωρητος, ετσι καϊ δραται δπ' δποιον Θ6λει, παρ'
δτι μδνει δδρατος.
— Τί πρϋπει νδ θεωροϋμε ως δρετἠν θεοϋ ;
— Κδλλος, δπδντησε, δσχηματιστον, ποϋ τδ
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βλἐπει κανεὶς μονο στἠ δ6ξα τοϋ θεοϋ.
— 'Εγω, εῖπα, θεωρω τἠν δ6ξα σαν μιδ
«θεωρία», μια ϋπἐροχη σχηματικἠ παρ6σταση,
που γίνεται αϊσθητἠ 6πδ τους ανθρωπους.
— Μἠ ἐννοἠς, εῖπε, ἐτσι. Γιατὶ τδ κ6λλος
της 6υλου ἐκείνης καὶ μακαρίας φϋσεως, εϊ
ναι πἐρα 6πδ κ6θε σχημα λ6γψ της 6πείρου
καθαρ6τητ6ς της. 'Ως ἐκ τοϋτου, καὶ τδ δντα, πρδ της ϋπαρξεως των, ως παρ6ντα μον6χα δ θεδς βλἐπει. 'Εδν εϊχε καποιο σχημα
ἠ 6νἐκφραστη ἐκείνη φυση, δἐν θδ ἐβλεπε
ως δντα τδ μηδἐποτε ϋπ6ρξαντα.
— Τί σημαίνουν αϋτ6;
— Κ6θε δν, που εϊναι σε αϊσθητδν σχημα,
εϊναι 6δυνατον νδ προϊδη τδ μἐλλοντα που θδ
λεχθοϋν ἠ που θδ γίνουν, ἐπειδἠ εϋρίσκεται
μεσα στους φυσικοϋς δρους, ἐστω καὶ δν ακ6μη ἠ φυση του εϊναι δλ6κληρη θεωρητικἠ
(δηλ. θεατικἠ).
Γι' αϋτδ καὶ δ νους μας, σδν μἐ ἐνα ματι
ϊσχυρδν, περισκοπεϊ τδ παντα, δμως εϊναι 6δϋνατον νδ γνωρίζη τδ μἐλλοντα νδ γίνουν,
6κ6μη καὶ μετδ τδν χωρισμδν της ψυχης 6πδ
τδ σωμα, καὶ αϋτδ, παρ' δτι ἠ ψυχἠ θεωρεϊται δτι εϊναι δλ6κληρη δνα ματι. Τδ ϊδιο πρεπει νδ ἐννοοϋμεν καὶ για τους οϋρανίους 'Αγγἐλους, των δποίων δλη των ἠ φυση 6ναγνωρίζεται ως θεωρητικἠ.
—Τί λοιπ6ν, εϊπα, ποδ κ6ποιοι θεωροϋν καὶ
τοδς 'Αγγἐλους καὶ τἠν ψυχἠν χωρὶς σχημα;
— Αϋτοί, εϊπε, σκἐπτονται πεπλανημἐνα.
Εϊναι δυνατδν δμως νδ θεωροϋμε τοδς 'Αγγελους καὶ τἠν ψυχἠ ως 6σχημ6τιστα ζωα, ἐπειδἠ ουτε η ψυχἠ, ουτε οὶ “Αγγελοι φαίνονται. 'Αλλδ πρἐπει νδ γνωρίζουμε, δτι φαίνονται καὶ ἠ ψυχη καὶ οϊ "Αγγελοι σἐ μιδ κατ6σταση νοερδ καὶ δτι ἐχουν μορφἠν τδ καλλος,
ποδ παρδγεται 6πδ τἠν δμορφιδ των νοημ6των των. Γι' αϋτδ, δταν μἐν ἠ ψυχη συλλογίζεται 6γαθα, γίνεται δλ6κληρη φωτεινη καὶ
ωραία' δταν π6λιν σκἐπτεται πονηρδ, σκοτεινι6ζει καὶ γίνεται δσχημη. "Οπως τδ δι6φορα
σχἠματα, ποδ συλλαμβ6νει ἠ κδρη τοϋ δφβαλμοϋ, λδγω της πολλης καὶ δξείας κινἠσεως
της, τἠν δποίαν πρἐπει νδ δνομδζουμε αϊσθηση της δπτικης δυν6μεως, (εϊναι σωστδν νδ
μεταχειριζωμαστε τδ ἐξωτερικδ φαιν6μενα
πρδς παρ6σταση των 6φανων) φαίνονται σδν
εϊδη τἠς ἐνεργειας τοϋ ματιοϋ, ἐτσι συμβαί-

νει καὶ μἐ τδν νοϋν δ,τι ν6ημα δν συλλ6βη
6πδ τἠν ἐπιθυμία του, αϋτδ γίνεται σδν εϊδος της ἐνεργειας της ψυχης καὶ μετἐχεται
6π' αϋτἠν, εξ αφορμης της λεπτ6τητ6ς της.
'Επίσης, ἐπὶ των 6σωμ6των φϋσεων συμβαίνει τδ ϊδιο· δ,τι συλλ66ει ἠ ἐνἐργει6 τους,
αϋτδ γίνεται σδν φυσικ6 τους ἐξ αϊτίας της ϋπερβολικης λεπτ6τητ6ς των, 6σχἐτως δν αϋτδ
γίνεται κατδ λδγον ἠ μἐ π6θος. Αϋτδ δἐ τδ
6λἐπομε καὶ στοδς 6ποστ6τας αγγἐλους' δσον αϋτοὶ ἐμεναν στδ 6γγελικδν ἠθος, αϋτδ
τδ ϊδιο κ6λλος των νοημ6των των μετεβ6λλετο σε εϊδος δ6ξης τους. 'Επειδη δμως κατεφρ6νησαν τδ θεϊα νοἠματα, μετεβλἠθη ἠ φωτεινἠ κατ6στασἠ τους σἐ εϊδος 6ποκρουστικ6ν.
— 'Επομἐνως, εϊπα, μποροϋμε νδ λἐμε
τους 'Αγγἐλους καὶ τἠν ψυχἠ, συγκριτικως
μἐ τδ ϋλικδν σωμα μας, δυλα ζωα καὶ ασχημ6τιστα. 'Αλλδ αϋτδ μπορεϊ νδ λεχθη ἐν σχἐσει
πρδς τἠν απειρη καθαρ6τητα της θείας φϋσεως;
— Τδ αποτελεομα, εϊπε, κ6θε δημιουργἠματος εϊναι ἠ μορφἠ. 'Επειδἠ δμως τδ 6εὶ δν,
δ Θε6ς, δἐν ἐχει γἐνεση, τδ κ6λλος του εϊναι
αεὶ ἐπανω 6πδ κ6θε μορφἠ, δπως πιστεϋουμε.
Γιατὶ 6 θεδς δἐν ϋπ6ρχει σαν 6ποτἐλεσμα
δημιουργίας, αλλδ ἐχει τἠν ϋπαρξη ἐξ ἐαυτοϋ στἠν ϋπερφϋση φυση Του.

— 'Ακ6μα αϋτδ θἐλω νδ μ6θω, εϊπα, καὶ
πἐς μου, γιατὶ λἐμε κ6λλος θεοϋ καὶ δχι κ6ποιο σχημα; Δι6τι συνἠθως τδ καλλος θαυμ6ζουμε γιδ τδ σχημα του.
— 'Επειδἠ, 6π6ντησε, καλλος θεοϋ εϊναι
ἠ δ6ξα της οϋσίας Του.
θ.
(Στδ ἐπ6μενον τδ τἐλος)

Ο ··ΤΡΛΓΟΘ,. ΤΟγ ΤΟΙΜΙΘΚΗ

-> σ. Π
τα, τοῦτο εἰς τήν τοῦ ήγουμένου κρίσιν
ἀνατιθέμεθα' αὐτὸ δὴ ταῦτα καὶ εἰς τὸν
διά τινα ἀσθένειαν ἐπειγόμενον τοῦ
κουρευθῆναι καὶ τὸ μοναδικὸν ἐνδὐσασθαι σχῆμα προαιροὐμενον προτρεπόμεθα, ϊνα μὴ φθάσας πρὸ τοῦ τὸν ὡρισμένον καιρὸν δν ἐξεθέμεθα ἀπελθεῖν
τοῦ βίου τοῦδε αὐτὸν μεταστήσει.
(Συνεχίζεται)

Ο ΟγΓΓρΛφϊΚΟΟ ΖΗχΚΟΟ ΤΟγ ΛΓ. ΝΘΚΤΧρϊΟγ

ημοσιεϋοντες τρεις 6ραχϋτατες Ανεκδοτες επι
στολες τοϋ 'Αγϊου Πατρδς, σημειιδνουμε τα
εξης:
'Ο πολυγραφιδτατος
θεοφδρος Πατηρ, στην
προσπαθεια του να διαδωση τα προς (δφελειαν ψυχης και δδξαν Θεοϋ
6ιβλια του σε κληρικοϋς, μοναχοϋς και λαϊκοϋς,
αναγκαζεται συχνα να γραφη επιστολες, για
ν' αναγγεϊλη τ·ην Εκδοση τους και να παρακαλη θερμα τη συνδρομη και ενϊσχυση τους. Εϊναι γνωστδ παις μδνος σκοπδς των θεοφωτϊστων συγγραμματων του ηταν η ψυχωφελεια
των πιστων, αφοϋ τα. περισσδτερα εξοδα πλ·ηρωνε απδ τδν προσωπικδ του μισθδ, ως διευθυνχοϋ της 'Εκκλ. Ριξαρεϊου Σχολης. Και 6ε6αιδτατα κανενα χρηματικδ κερδος δεν εϊχε.
"Αλλωστε συνηθεια της εποχης του ηταν η δι'
επιστολων αναγγελϊα των 6ιβλϊων, αφοϋ δεν
ϋπηρχαν τα σϋγχρονα μεσα ανακοινόσεως.
'Ασφαλως την επιστολογραφϊα του αϋτη 0α
αρχιξε απδ τδ φιλτατδ του 'Αγιιδνυμο Ὅρος.
'Η επϊσκεψἠ του σ' αϋτδ, τδ Ι898, εϊχε καρποφδρα σϋναψη αλϋτων πνευματικων σχεσεων.
Τδ προσκυνημα του στην 'Ιερα Μονἠ Σϊμωνος Πετρας ηταν σημαντικδ γ' αυτη ακριβως
τ·η σϋναψη ϊερων δεσμων.

τας προεγγραφες. Στη δεϋτερη, Αφοϋ απαντησει στδ ερότημα της μοναστηριακης επιστολης, σημειιδνει δ'τι «πεμπομεν ημϊν ταχυδρομικως εν αντιτυπον της εναγχος εκδοθεισης μελετης ημων», δπου με εϋγενεια ζητα τη διαδοση
τοϋ νεου του 6ιβλϊου «Περι Μετανοϊας και 'Εξομολογησεως». Και στην τρϊτη λιγδλογα Ο'
δναφερθη στην εκδοση της εμμετρης δποδδσεως
το Ψαλτηρίου τοϋ Προφητανακτος Δαυϊδ.
Και οι τρεις επιστολες εϊναι Απδ τδ ιχρχεϊο
της 'Ι. Μ. Σϊμωνος Πετρας. Φαινεται δτι η
Μονη με αγα.τη ανταποκρϊΟηκε στα αϊτηματα
τοϋ αγιωτατου Πατρδς, Αφοϋ στη 6ι6λιοθ·ηκη
της φυλϋγονται αρζετες απδ τις πρωτες εκδδσεις εργων τοϋ 'Αγιου, καποιες μαλιστα με
ιδιδχειρες ώριεριδσεις. 'Αλλα και σε ιῖρκετες
αλλες Μονες και Σκητες ·η ϊδια πρδθυμη ϋνταπδκριση ϋπηρξε στα εργα τοϋ σημειοφδρου
Νεκταρϊου.
'Ακδμη ενδεικτικες και ϋποδεικτικες εϊναι οι
μικρες αϋτες και απλες επιστολες της ξεοϋσης
καρδϊας του απδ φιλανθρωπϊα και αλγοϋσης για
την σωτηρϊα παντων των δρθοδδξων χριστιαμ·μ·σ.
νων.

Οι δϋο πρωτες Ιδιδχειρες επιστολες τοϋ 'Αγϊου αποστελλονται στδν ηγοϋμενο της Μονης
Νεδφυτο, φϊλο της αρετης γνησιο, η τρϊτη, που
εϊναι μια καρτα του, στδν αγαθδ ηγοϋμενο 'Ιωαννϊκιο, αξιο διαδοχο τοϋ μακαριστοϋ Γεροντδς του Νεοφϋτου. Στην πριδτη με ταπεϊνωση
αναφερεται στους πενταχρονους κδπους του για
την ετοιμασια 6ιβλιου του, μαλλον της εϋαγγελικης Τστορίας, εργου σπουδαιοτδιτου, ξητων-

Εις "Αγιον "Ορος
'Εργαζδμενος ως εΤς των Ιλαχϊστων δργατων
του αμπελωνος τοϋ Κυρϊου οτυνεταξα εργσν, τδ γε
μοι ωφελιμωτατον, διτερ ως Ικ ταϊς ττεριεχομειναις 6γγελϊαις δηλοϋται ηρξατο 4ντυιτουμενον.
'Αναλα6δντες απδ ττεντε ηδη δτων την σϋνταξιν
αυτοϋ ειργασθημεν εδθϋμως ϋπερ της δσον ενεστι
δυνατης τελειοτητος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΕΚΚΛ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ
Τη 3η Δεκεμ6ρϊου Ι9Ο2
Προς την Α. Πανοσιολογιδτητα
Τδν 'Ηγοϋμενον της Μονης Σϊμωνος Πετρας
'Αρχιμανδρϊτην

Πεποιθοτες δτι η ϋμετερα Πανοσιολογιδτης θελει ϋποστηρϊξει την εκδοσιν αϋτοϋ εγγραφομενη
σ. 2Ι

ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ *
Η «ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ» ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΩΣ δ τρδπος διακυβερ'Αγιου "Ονησης του
ρους να χαραχτηριζεται
σαν θεοκρατικδς. 'Ο δρος
«θεοκρατικδς» ϊσως γινει
περισσδτερο ασαφης, αν
"Αγιον
εϊπωθεϊ δτι τδ
"Ορος δεν υπηρξε ποτε
«κρατος Θεοϋ».
Τδ «κρατος Θεοϋ»,
σϋλληψη ϊδανικη, παρδλες
προσπαθειες
τις
ττραγματωσεως στο χριστιανικδ χωρο, εΤναι η
πολιτεϊα που βαζει σκοπδ της να
μονιστικη
ϊδρυσει «εναν κδσμο καλϋτερο, ωραιδτερο και
δικαιδτερο, με 6ρχηγδ τδ Χριστο», δπως διακηρϋττει Ενας δπσδδς του. 'Αλλα δρχηγδς δναγνωριζεται δ Χριστδς στην ψυχη τοϋ πιστοϋ
και την ^κκλησια, δχι στο κρατος. Τδ «κρατος
θεοϋ» Εχει τα δργανα του, με τα δποϊα κατοπτευει την πιστη τηρηση τοϋ νομου τοϋ Θεοϋ, ζηΤωντας παραλληλα με πολϋ ζηλο, να κανει τους
παντες υποτελεϊς του. Οι «υπηρετες», δπως φιλαρεσκα αυτοαποκαλοϋνται με πολλη ταπεινολογια, οι αρχηγοϊ τοϋ κρατικοϋ μηχανισμοϋ, εμφανιζονται σαν κατοχοι τοϋ διπλοϋ δικαιωματος,
να μιλοϋν στο δνομα τοϋ Θεοϋ και στο δνομα
της συνολης κοινωνϊας (Σαβονσρδλα, ^ναβαπτιστες,. Κουοχεροι, Χιλιαστες, κι δλοι Ικεϊνοι
οι χριστιανοϊ που δποδεχονται με εϋχαριστηση
τδν πειοασμδ που απδκρουσε δ Κυριος στην ερημο). Τδ συ θημα τοϋ 'Απ. Μακοακη: «Χριστοκρατϊα παντοϋ» προβαλλει τδ *αυθεντικδ δουλεϋει
δμως στη σκοπιμδτητα, δπου δναπδφευκτα δδηγεϊ η διαλεκτικη της Εξουσϊας. 'Η μονιστικη πο
λιτικη τοϋ «κοατους τοϋ Θεοϋ» εΤναι θνησιγενης, παρδλη την προσπαθεια που καταβαλλει να
δφομοιωσει την αΦθαρτη εϋανγελικη διδασκαλια.
'Ο Επιθανατιος ρδγχος του δρχιζει ν* δ^οϋγεται
αναγκη να υποτη στιγμη που διοπτιστωνεται
ταχτεϊ δ δυ·αμη στη δικαιοσυνη. Με την παρελευση τοϋ πρωτου Ενθουσιασμοϋ φανηκε πως τα
δποτελεσματα ηταιν αντιθετα: υποταχτηκε η δι
καιοσυνη στη δυναμη!

"Ομως τδ "Ανιον "Ορος, παρδλη την ϊερδτητα
τοϋ τδπου του, δεν δνακηρυσσει τδ Θεδ αρχοντα
της δλδτητας του· δεν ξεχωριζει τδν δϊκαιο απδ
* 'Υπενθυμιζομεν, δτι τα κειμενα αυτα τοϋ
μ.δ. αποτελοϋν μ'ρος τοϋ υπδ εκδοση «'Οδηγοϋ
τοϋ 'Αγιου "Ορους».

τδν αμαρτωλδ, δε χρησιμοποιεϊ βια για να Ιπιβαλει την πιστη του. 'Ακδμα, δε φερει δπλα
οϋτε εχει δικδ του *στρατδ δεν αναπτυσσει διπλωματικες δραστηριδτητες καϊ δεν Εκδιδει δικδ του νδμισμα, δπως Εν προκειμενω κανει τδ
Βατικανδ. Τδ αγιορειτικδ καθεστως εΤναι στη
δομη του εϋαγγελικδ - αποστολικο, *γι αυτδ και
παραμενει τδ πιδ μακρδχρονο *δατ δλα τα πολιτικοκοινωνικα συστηματα. Ξεπερασε Εφαρμοζδμενο τους δεκα αϊωνες. Λοιπδν σ' Ενα κοσμο δπου
«τα παντα ρεϊ», τδ καΟεστως της αθωνικης μοναστικης πολιτειας δναδεϊχνεται μετρο κρισεως για δλα τα πολιτικα συστηματα. 'Η «πολιτικη φι;λοσοφια» τοϋ 'Αγιου "Ορους εΤναι απλη
και τιμια, χωρϊς προσχηματα καϊ κυνισμους.
Δεν Δποχαυνωνει με την προπαγανδα, δεν καταπιεζει με τη βια, δε διεγειρει με τδν Ενθουσιασμδ. 'Η Ιδεοληψια καϊ η υστερϊα τοϋ εΤναι ξενα.
Καμια Εγκδσμια Εξουσια (του βασιλια, τοϋ δικτδτορα, της ταξης, τοϋ κδμματος, τοϋ λαοϋ) δε
μπορει να καυχηθει δτι εχει τα χερια της καθαρα. * Αντιθετα η πολιτικη Εδω δεν Ερπει, δεν
Ελισσεται, δεν δφιονιζεται. 'Αλαθητη δεν εΤναι,
ξερει δμως να σωφρονεϊ καϊ να μη αδικεϊ. Στα
χρδνια μας, περισσδτερο απδ ποτε, τδ χασμα δναμεσα στην Εγκδσμια πολιτικη καϊ αυτη τοϋ
'Αγϊου "Ορους Εγινε μεγαλϋτερο, καϊ εΤναι φυσικδ: η πολιτικη των Εθνων δεν εΤναι πλεον Εμπειρικη τεχνη (δπδτε δν τυχαινε να ^ταν δ δρχοντας ευσεβης, δδηγοϋσε στην ευσεβεια δλο τδ
λαδ), δλλα δλοκληρωμενη επιστημη με στρατιες
τεχνοκρατων καϊ Εξπερ, με εντυπωσιακη ρητορικη, με λεπτη προπαγανδα, με δμετρητα κυκλωματα αλιευσης δπαδων.

Αυτοϋ τοϋ εϊδους η τοποθετηση απεναντι στην
πολιτικη εΤναι σαφως α-πολιτικη· θα λεγαμε,
χρησιμοποιωντας Ενα νεολογισμδ, μετα-πολιτικη.
ΕΤναι πολιτικη δπαθεια. Διευκρινιζουμε πως με
τδν δρο αυτδν Εννοοϋμε δχι τδν «διαδρασιπολϊτην» ανθρωπο, οϋτε τδν «μη δυναμενον αϊδοϋς
καϊ δικης μετ^χειν», λδγω πνευματικης Δναπηριας, διλλα εκεινον που εΤναι αριστοκρατης 6πεπολιτικη αναντι στα πολιτικα παθη. "Ετσι
παθεια αποτελεϊ τδ πιδ δναμφϊλεκτο τεκμηριο
πνευματικης υγειας.

"Ομως δεν θα πρεπει να Επεκτεινει κανεϊς
την πολιτικη απαθεια τοϋ 'Αγιου "Ορους καϊ
απεναντι τοϋ δθνικισμοϋ. Αϋτη η μοναστικη Πολιτεϊα, που, αιωνες τωρα, Ενωνει δρμονικα τοσες εθνικοτητες, δποκρουει με τη γνωση, που
οϊκουμενικδτητα της αγιας 'Ορτης παρεχει
θοδοξιας, καθε διασπαστικη καϊ αϊρετικη ταση
που ϋποθαλπει δ Εθνικισμος. Παραλληλα δμως
δοπορριπτει κα ϊτδ διεθνισμδ. 'Ο τελευταϊος αυ-
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τος, δλοκληρωτικδς στις επιδιωξεις του, δεν καταργεϊ μδνο την εθνικη αϋτονομϊα αλλα καϊ τδν
ανθρωπο σαν ϋπδσταση. Οι πλανες αϋτες εϊτε εϊναι πρωτδγονες (δπως δ εθνισμδς) εϊτε εμφανιζονται σαν προοδευτικες (δπως δ διεθνισμδς)
εϊναι αδϋνατο «φυσει» να προσπελασουν την ιερη
Χερσδνησο.

Η ΥΠΑΚΟΗ
ΠΡΩΤΗ και βασικη 6ρετη, που κοσμεϊ τδν ον
τως μοναχδ, εϊναι ϋπα'Υπερτερεϊ κι αϋκοη.
της της ασκησεως, δπως
τονϊζει επιγραμματικα δ
"Αγ. 'Αθανασιος δ ^θωνϊτης: «δ της ϋπακοης
μισθδς μεϊζο·ν τοϋ κατα
την εγκρατειαν εστι κα'Ο ϊδιος
τορθωματος».
λδγος εχει εϊπωθεϊ αιωνες πριν, 6πδ τδν Μ. Βασϊλειο, τδν 'Αββα Νεϊλο,
την 'Αγϊα Συγκλητικη. Χαρακτηριζεται ως τδ
«κειμηλιον τοϋ μοναχοϋ» ('Αβ. 'Υπερεχιος) και
αποτελεϊ τδ μαρτϋριο της ζωης του: «Τδ γαρ Ικκδψαι τδ ϊδισν ΘΙλημα αιματεκχυσια εστι και
εις θυσιαν λογϊζεται» ('Αντιοχος). Συναφως καϊ
δ "Αγ. ' Ιωαννης της Κλϊμακος ενθαρρϋνει τδν
ϋποτακτικδ με τοϋτα τα λδγια «τη γαρ τοϋ Πρωτομαρτυρος στρατεϊςο βαδιζων ϋπαρχεις».
Στδν 'Ορθδδοξο μοναχισμδ η ϋπακοη ασκεϊται
μεχρι *θανατου «μεχρι θανατου εχει τδν δρον»
(Μ. Βασιλειος), με την προϋπδθεση να μην παραβαϊνει καμια απδ τϊς εντολες τοϋ Κυριου. Αϋ
τδ ακριβως εϊναι καϊ τδ διαχωριστικδ σημεϊο
της υπακοης τοϋ 'Ορθδδοξου μοναχοϋ, απδ ^κεϊνη των αλλων θρησκευματων καϊ δογματων, τα
δποϊα απαιτοϋν απδ τδν ϋποτακτικδ την «τυφλη υπακοη» (υπακοη αντιληψεως). Για να πραγματοποιηθεϊ αϋτη η τελευταϊα, θα πρεπει να
τυφλωθεϊ ακομα καϊ η κρϊση. Εϊναι δμως περιττδ
να ειπωθεϊ, δτι μετα την «επεξεργασϊοο αϋτη,
γκρεμιζονται δλα τα ηθικα ερεϊσματα της υπα
κοης κι δ ϋποτασσδμενος μετατρεπεται σε αβουλο δν (βλ. τους ϋποτακτικοϋς - θϋματα τοϋ
ϊησουϊτισμοϋ, τοϋ μουσου.λμανισμοϋ, των ενθουσιαστικων αϊρεσεων). .Ο Μ. Βασιλειος καθοριζει
τα δρια της υπακοης μ" εναν αξιομνημδνευτο λδγο: «εϊ μεν τι εστι κατ' εντολην τοϋ Κυριου λεγο μενον η πρδς την Εντολην τοϋ Κυριου κατευθυνδμενον, κδν θανατου απειλην εχη, ϋπακοϋειν
*χρη ει δε τι *παρ εντολην εστιν η την εντολην
παραβλαπτει... οϋ-δαμως ανεχεσθαι χρη», κι δν
6κομα «αγγελος εξ οϋρανοϋ, η τις των αποστδλων επιταοση».
' Υπακοη σημαϊνει δδσιμο ψυχης σε πνευ μα
τ ικδ *Πατερα δμως μικρη αντϊσταση η 6νηκοϊα
πρδς αϋτδν, εχει για συνεπεια τδ θραϋσιμο της
καϊ την 6ναϊρεση
κρυσταλλινης αυτης αρετης
της. 'Ο ϋποτακτικδς, διαπιστωνεται, δτι, «επιπ.λαστορ συνηπται ϋποταγη» καϊ αρα «εϊκη την
εν τφ τδπφ περαινει διατριβην» (Κλϊμαξ).
'Ο γνησιος, δ αληθινδς ϋποτακτικδς εϊναι τδ
πρδσωπο δκεϊνο, ποϋ ατενιζουν οι αγιοι Πατερες
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με θαυμασμδ, καλωντας τον: «υ'ιδν» καϊ «τεκνον»
καϊ «ϋπηκοον Θεοϋ»,
«δμολογητην», «μιμητην
τοϋ σταυρικοϋ θανατου τοϋ Χριστοϋ». Στην αξιολογικη κλϊμακα διαβαθμϊσεως δλων των Χριστιανων καϊ τοϋ εργου τους, δ ϋποτακτικδς βρϊσκε*
«εχει ενα στεφανον περισσδν»
ται στην κορυφη
('Αβ. 'Ιωσηψ Θηβαϊος).
Της ϋπακοης τα σταδία, μεχρι την δλοκληρωση της, εϊναι αϋτα: στην αρχη γϊνεται τδ
δδσιμο της ψυχης τοϋ ϋποτακτικοϋ με δπιφυλαξεις και φδϋους αδιδρατους. Σϋντο·μα, μετα
τη διαπϊστωση του, δτι δεν «περιεπεσε τφ πελαγει ως λιμενι» (Κλϊμαξ), 6λλα ϋρηκε «αψευδη και αληθινδν διδασκαλον» ("Αγ. Συμεων Ν.
Θ.), ακολουθεϊ δ ενθουσιασμδς και η κατα Θεδν
χαρα. Παραλληλα αϋξανει καϊ η εμπιστοοϋνη του
πρδς τδ πρδσωπο τοϋ χειραγωγοϋ του, τοϋ κατα
Θεδν δδηγοϋ του, τοϋ Γεροντα του. Στδ επδμενο
σταδιο — τδ μακρϋτερο σε χρονικη διαρκεια
καϊ κδπο, αν και δε χωρϊζεται στεγανα απο τδ
προηγοϋμενο — απαιτεϊται η ϋποταγη της θαλησεως τοϋ ϋποτακτικοϋ σ' εκεϊνην τοϋ πνευματικοϋ Πατρδς. Στα α·.ραϊα δρια τοϋ σταδϊου
αϋτοϋ: δλοκληρωνεται η αντικατασταση τοϋ ατομικοϋ — και τδσο φτωχοϋ, γι' αϋτδ καϊ δαιμονικοϋ — «εγω» με το «εμεις»· γνωριζεται ασφαλτα τδ δνδδμυχο θε,λημα τοϋ Πατρδς καϊ, τελος, πραγματοποιειται η μεταβαση δια της πρακτικης ϋποταγης στην πνευματιχη ϋπακοη. Τελικδ σταδιο,. τοϋ δποϊου τα δρια αρχισαν να
διαγραφονται ηδη στδ προηγοϋμενο, εϊναι η συμμετοχη στη μεταδοση των απδ Θεοϋ Τριαδικοϋ
θειων δωρεων καϊ η συνταϋτιση της βουλησεως
τοϋ ϋποτακτικοϋ με εκεινη τοϋ Πατρδς. Τωρα «δ
εν ϋποταγη Πατρδς αστραπτων» ('Αβ. Νεϊλος),
σφραγισμενος δια της αγαπης, βλεπει στδ πρδ
σωπο τοϋ Πατρδς αϋτη χου την ϋπδσταση, καϊ
αποκτα τη γνωση της δλοκληρωτικης ελευθερϊας — μιας ^λευθερϊας, ποϋ κανεϊς, εκτδς απδ
τδν απελευθερωμενο ϋποτακτικδ δεν μπορεϊ να
γνωρϊσει.

Ο «ΤΥΠΟΣ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
ΩΡΙΣ αμφιβολϊα δ με'Αγιορεϊτης
(για
σος
να διαζωγραφισουμε με
αδρες πινελιες τινα χαρακτηριστικα
του απδ
την δλη του εικδνα) εϊ
ναι: λϊγο 6τημελητος με
ενδυματα συνηθως «κουρασμενα». Τδ παραστημα του δεν εϊναι αθλητικδ' τα χερια του δμωςεϊναι δυνατα καϊ οι παλαμες μεγαλες με δαχτυλα χοντρα. Δεϊχνει *αφο
βϊα στα «μικρδβια» καϊ τϊς αρρωστειες, δμως
εϊναι, κατα κανδνα, ϋγιης καϊ μα: ρδβιος. Φαρμακα δεν παϊρνει ποτε του, ^κτδς καϊ αν τοϋ
συστησει γιατρδς. Παραμενει αμετακϊνητα προσηλωμενος στην τηρηση των τυπικων καϊ των
αλλων αγιορειτικων παραδδσεων. Σε ζητηματα
πιστεως τδν βρϊσκεις ανυποχωρητο, δ^ω σε ζη
τηματα χριστιανϊ! ης αγαπης τδν βλεπεις ενδοτικδ καϊ μεγαθυμο. Τηρεϊ παντοτε μεγαλο σεβασμδ πρδς τους πρεσβϋτερους του μοναχοϋς,
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τους ιερεϊς, τους ηγουμενους. Στις συνομιλιες
δξαφαἘϊζει με τη θερμδτητα της καρδιας του
καθε ψυχρδτητα η αμηχανϊα, ωστε συντομδτατα
να δημιουργεϊται ατμδσφαιρα φιλικη καϊ οικεϊα.
Μεγαλη δμως προσοχη δινει στο να μη πληττει
ασυλδγιστα τδ συνομιλητη του,. ϋποβαλλοντας
αδιακριτες ερωτησεις. "Οταν αντιληφθεϊ δτι η
συνομιλια εχει ^κτραπεϊ απδ τα μοναστικα πρδτυπα και τους κανδνες της χριστιανικης ζωης,
με συνεπεια να μεταπεσει σε κοσμικη, τδτε προσπαθεϊ, με διπλωματικδ τρδπο, να την επαναφερει «δΟεν εξεπεσε». Κι αν αϋτδ δεν κατορθωσει,
τδτε σωπαϊνει εντελως νοερα προσευχδμενος, η
δινει, με τρδπο απδτομο, τελος στη συνομιλια.
Φϊλεργος, δχι σπανια καϊ φιλδκαλος. Φιλησυχος
καϊ λιτοδϊαιτος, προσηνης καϊ ανεπιτηδευτος,
σϋννους καϊ δλιγδλογος, φιλαδελφος καϊ φιλδθεος. Δεν σου δινει τεκμηρια να τδν χαρακτηρϊσεις ως ανθρωπο «σοφδ και γραμματεα τοϋ
αιωνος τοϋτου», δμως σου αποχαλϋπτεται ως
καλδς γνωστης των δαιμονικων πειρασμων. 'Αγαθδς, απλδς,. γενναιδδωρος. Μι·μητικδς, αλλα με
αδεσμευτο καϊ ελεϋθερο τδ πνεϋμα του. Τελειος
δεν εϊναι, οϋτε δμως θελει να ^μφανϊζεται σαν
ετσι ενας λεπτολδγος που Θαθελε να
τετοιος
*
τδν ψιλοκοσκννισει θα τοϋ εβρισκε μικροατελειες. "Ομως Θ6ε παραδεχτεϊ δτι δ μεσος αυτδς 'Αγιορεϊτης, δ πρακτικδς εϊναι στδ χαρακτηρα κα
λδς - καλδτατος. 'Εξωτερικεϋει γρηγορα τα αισθηματα του, επειδη η μεγαλη διαφανεια της ψυ*
χης του δεν ευνοεϊ την απδκρυψη λογισμων. Σ
αϋτδ ακριβως δφεϊλεται καϊ η αριστη ψυχολογι*
κη κατασταση στην δποϊα 6ρισκεται. Γι
αϋτδ
καϊ δεν θα βρεις μοναχδ να πασχει ψυχοπαθολογικα η να εϊναι νευρωτικδς η να δερνεται 6πδ
τδ παραμικρδ αγχος. Χαμδγελα πλατια δεν θελει να σκορπαει καϊ μισεϊ τα πομπωδη λδγια. Ζεϊ
τδ Χριστδ καϊ Τδν θετει σφραγϊδα των εργων
του, ενω Ο'υντονϊζει την δλη ζωη του πρδς σνναντηση Του.
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΤΟ ΑΓΙΟΝ "Ορος τα ϋπαρχοντα χφα φτανουν
τϊς Ι3.ΟΟΟ. 'Ο αριθμδς
εϊναι καταπληκτικδς, αν
σκεφτεϊ κανεϊς δτι σε κανενα σημεϊο της γης δεν
ϋπαρχουν συγκεντρωμενα
τδσα πολλα χφα. 'Εκτδς
δμως απ' αυτα υπαρχει
κι ενας μεγαλος αριθμδς
κο ϊ πολλες χιλιαδες αρχετυεγγραφων
καθως
πα (βιβλια τυπωμενα πρϊν απδ τδ Ι5ΟΙ) καϊ
παλαϊτυπα (τυπωμενα μετα τδ Ι5Ο2).
'Η αϋξηση τοϋ 6ριΟμοϋ των χφων καϊ δ πλουτισμδς των βιβλιοθηκων γϊνονταν απδ τρεις πηγες:
απδ τους συγγραφεϊς η αντιγραφεϊς που με την
προσωπικη τους δργασϊα συνεβαλλαν κυρια στδν
πολλαπλασιασμδ των χφων απδ εκεϊνους ποϋ προορϊζονταν για μοναχοϊ καϊ, ερχδμενοι στδ "Αγιον
*
"Ορος, εφερναν μαζϊ τους καϊ τοϋς κωδικες τους
απδ προσωπικοτητες της 'Εκκλησιας η της Πολιτεϊας, ποϋ δωριζαν πολυτιμα χφα στϊς Μονες.

'Αγιορεϊτες ποϋ μετεβαιναν
Συνεβαινε ακδμα,
στδ κδσμο για ϋποθεσεις τους, να φερνουν στην
επιστροφη τους κανενα χφο. Οι αγιορειτικες βιβλιοθηκες εϊχαν πλουσιδτατη συλλογη χφων, αφοϋ,, δπως σημειο3νει δ Σϋλβ. Συροπουλος γιοι
τοϋς αγ. Μαρκο Εϋγενικδ καϊ Γεωργιο Σχολαριο,
βιβλια ποϋ δεν μποροϋσαν να βρουν στην τεραστια βιβλιοθηκη τοϋ Οϊκ. Πατριαρχειου, «δκ τοϋ
'Αγϊου "Ορους εϋρεϊν ηλπιζον».

'Ισαριθμοι ηταν καϊ οι τρδποι διαρροης τοϋ
χειρδγραψου πλουτου απδ τϊς Μονες πρδς τδν
κδσμο: *Πρωτο η εϋλογια. Σ' ενα τδπο δπου η
παραγωγη χφων εϊναι συνεχης, η αφιερωση δνδς
βιβλϊου στδν προσκυνητη δεν εϊχε τιποτε τδ μεμπτδ' αντϊθετα ηταν μια πραξη με σημασϊα ιεραποστολικη. *Δεϋτερο η αδιαφορϊα για τα χφα α
πδ μερικοϋς μοναχους, καϊ τρϊτο η κλοπη. Με
την 6νηθικη αϋτη πραξη χαρακτηρϊζεται η δδλια
αφαϊρεση καϊ μεταφορα ενδς χφου η αλλου κειμηλϊου, απδ τδ φυσικδ του περιβαλλον στδ δποϊο
ανηκει, σ' εναν τδπο συνηθως ξενο καϊ ασχετο
μ' αϋτδ. Κλεφτες χφων δεν εϊναι μδνο οι κοινοϊ
κακοποιοϊ αλλα καϊ μεγαλδσχημοι Ιπιστημονες,
ποϋ με καθε τρδπο, θεμιτδ καϊ αθεμιτο, προσπαθοϋν να αποκτησουν χφα.

Οϊ πρωτοι μεγαλοι κλεφτες των αγιορειτικων
χφων ϋπηρξαν οι Αατϊνοι πειρατες καϊ στη συνεχεια οι Τοϋρκοι. Οι πρωτοι τροφοδοτοϋσαν την
'Αναγεννηση, η δποϊα χωρϊς τα δλληνικα συγγρα-μματα δεν ηταν δυνατδν να πραγματοποιη6εϊ. Καϊ οι Τοϋρκοι ποϋ δεν ϋποψιαζονταν την
σαν γνησιοι μουαξϊα τους, τα κατεστρεφαν,
σουλμανοι, για να μεϊνει μδνο τδ κορανι, η, στην
κοολυτερη περϊπτωση, ανοιγαν την αγορδι επϊ τδπου. "Ετσι, δπως αναφερει μια δνθϋμηση στδν
κωδικα Ι4 της Μ. 'Εσφιγμενου τοϋ ετους Ι533,
πρδλαβε ενας μοναχδς «δ κϋρ 'Ακακιος δ δκ της
μονης τοϋ Κωχλυαρα» καϊ αγδρασε δκατδ χφα
«καϊ μερικα χρυσδβου.λλα» απδ Τουρκους πειρα
τες, ποϋ μδλις εϊχαν ληστεψει τη Μονη, καϊ τα
επεστρεψε στη Μονη ποϋ ανηκαν. 'Ακολουθοϋν οι
«αποστολες»: τοϋ 'Ιανοϋ Λασκαρι, τοϋ Τριβωλη,
τοϋ Σοφιανοϋ καϊ επονται στη συνεχεια οι μεμοανδσιοι καϊ 6διοττανωμενοι χειρογραφοθηρες,
κτοι, οι δποϊοι εκτελοϋν τα προγραμματισμενα
σχεδια τους χρηματοδοτουμενοι απδ ξενες κυϋπηρξαν
βερνησεις. 'Ονομαστοϊ κλεφτες χφων
αναμεσα σε αλλου ς δ 3,ββδ 8βπη, ποϋ κατδρθωσε
να μεταφερει στη Γαλλϊα τδ Ι728 περισσδτερα
απδ 6ΟΟ διαλεχτα χφα. "Αλλος δμοιδς του ϋπηρξε δνας Μακεδδνας δασκαλος, δ Μηνας Μινωιδης, ποϋ με δντολη τοϋ Γαλλικοϋ 'Υπουργειου
Παιδεϊας, πρδς τδ δποϊο εκανε καϊ την αναφορα
του τδ 1844, αριθμεϊ 4Ο χφα, της τελευταϊας
του αδιαντροπης κλοπης,, ποϋ μετα τδ θανατδ
του (Ι86Ο) περιηλθαν στην κυριδτητα της Βι
βλιοθηκη ς τοϋ Παρισιοϋ. Δεν ϋστερεϊ σε δραση
κι δ δνομαστδς απατεωνας καϊ πλαστογραφος
Κων. Σιμωνιδης, δ δποϊος συμπαθοϋσε περισσδτερο τα... αγραφα φϋλλα των χφων για να γραψει επανω τους φανταστικες ϊστορϊες. 'Επικϊνδυνος ^πϊσης αναδεϊχτηκε δ Ρωσος μοναχδς 'Αρσενιος Σουχανοφ, ποϋ τδ Ι655 μετεφερε στη
Μδσχα περισσδτερα απδ
4ΟΟ
σπουδαϊα χφα.
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Στις Δρχες τοϋ αϊωνα μας δ Παϋλος Θεσσαλδς
δ καλλιγραφος, δ στρατηγδς Βασιλειος Γεωρκιεφσκι και Ενας 'Αρμενιος Δρχαιοκαπη.λος, 'Ιωακείμ τ* δνομα, εΤναι οι πιδ γνωστοι.
^Αλλα Εκεϊνος ττοϋ ξεπερασε σε θρασυτητα τους
'Ορθ6δοξος 'Αθανασιος
παντες ηταν δ αλλοτε
ιερομδναχος δ Κυπριος, δ δποιος, δπως γραφει
δ 'Ιεροσολϋμων Δοσϊθεος,,
«υποκρινδμενος τδν
δρθδδοξον, Δπηλθεν εις τδ δρος τοϋ "Αθωνος και
αλλα μοναστηρια Θρακης, Θετταλιας και Μακεδονιας, και Εκλεξαμενος πολλα βιβλια των Δγιων
Πατερων καϊ της εξω σοφιας, ηγδρασεν αϋτα δλιγου τιμηματος».
Τα χφα Δπδ την αποψη ϋλικοϋ κατασκευης διακρινονται σε περγαμινα, βομβϋκινα, χαρτωα. Παπυρος Εδω δεν εΤναι δυνατδν να διατηρηθεϊ, λδΥΦ της ϋγρασιας.
Περγαμινη:
πρωτοεμφανιστηκε στην Περγαμο της Μ. *'Ασιας σ
* αϋτην Εξαλλου δφεϊλει και την δνομασια της. ΕΤ
ναι δερμα ζωου κατεργασμενο (τδ Δκατεργαστο
λεγεται δερρις) καϊ Ερχεται να Δντικαταστησει
απδ τδν Β' αϊ. μ.Χ. τδν πΔπυρο. 'Η περγαμινη
Δποτελεϊ μεχρι τδν ΙΕ' αϊ. τδ κυριο μεσο γραφης, για δλη τη χριστιανικη οϊκουμενη, σε τετοια μεγαλη Εκδοτικη κινηση που ποτε αλλοτε
δεν εΤχε φανεϊ. Β ο μ β υ κ ι ν ο: καταγεται
Δπδ την Δρχαια πδλη της Συρϊας Βαμβϋκη, Δπδ
την δποϊα πηρε καϊ την δνομασια. 'Αποτελει τδν
πρδδρομο του χαρτη καϊ εΤναι στην Δφη χοντρδ,
λειο δμως καϊ γυαλιστερδ. Χαρτη ς: Δρχιζει να χρησιμοποιειται με την Εφευρεση της τυπογραφιας (Ι435), Εκτοπϊζοντας τελειως τδ βομβυκινο. "Ομως παραμενει μεχρι καϊ τδν προπερασμενο αϊωνα χοντρδς καϊ τραχυς στην αφη.

'Η Εφευρεση της τυπογραφϊας δδηγεϊ σε Δφανισμδ τη χειρδγραφη παραδοση. Τα τελευταϊα χφα,,
που προσφερουν καλλιτεχνικα χερια Δντιγραφεων, εΤναι οι φυλλαδες, που μολις παριππευσαν
τϊς αρχες του αϊωνα μας.

'Η Εκδοση Ενδς χφου Δπαιτει χρδνο καϊ δου.λεια
πολλη. ΓΓ αυτδ τδ λδγο καϊ η Δξια του εΤναι
— καϊ ηταν — μεγαλη. Μεχρι την δλοκληρωση
του πολλοϊ θα Δπασχοληθουν μαζι του. Πρωτα δ
βυρσοδεψης, που θα κατεργασθει τδ δερμα με Δσβεστη κ.α. χημικα, καϊ θα τδ λειανει με κισηρι
(Ελαφρδπετρα). Στη συνεχεια θα ραψη Δριστοτεχνικα τη λυμενη συνεχεια του δερματος, θα τδ κδψει σε τετραδια. 'Η διφθερα ετσι θα περασει στα
χερια του γραφεα, για να τη χαραξει με δριζδντιες γραμμες, Δφηνοντας, δεξια καϊ Δριστερα, με
δυο καθετες γραμμες τδ περιθωριο, την ωα. Τωρα
τα τετραδια εΤναι ετοιμα να δεχτοϋν Επανω στη
λεϊα Επιφανεια τους τδ κατα παραγγελια κεϊμενο.

'Ο γραμματεας, πρδσωπο ϋπευθυνο Εχοντας με
γαλη γνωση των Δντιγραφικων κανδνων, Δρχϊζει
να μεταγραφει Δπδ τδ πρωτδτυπο με ευσυνειδησια,, Ενω τδ ϋπαγορευει δ Δναγνωστης. Δεν (ΕξΙοβελιζει οϋτε καϊ τϊς κακδδοξες λεξεις, που εΤναι
συντεταγμενες στδ πρωτδτυπο Δπδ τδ συγγραφεα, τοϋ δποιου δ συγγραφη εχει σκοπδ την Δναιρεση τους (βλ. π.χ. τδ συγγραμμα «κατα
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Δρειανων» τοϋ Μ. "Αθανασϊου). "Αντιγραφει πιστα· κανει δμως καϊ χρηση τοϋ δικαιωματδς του,
να σημειωνει στην πλατια ωα τϊς παρατηρησεις
του. Για τη διαμδρφωση τοϋ χρηστοϋ ηθους τοϋ
γραμματεα συντελοϋν πολυ οι παρακλησεις, οι
παραινεσεις, Δλλα καϊ τα Επιτιμια ποϋ περιεχονται στα τυπικα καϊ τοϋς κανονισμοϋς των
Μονων η καϊ στα εργα των συγγραφεων. 'Ενδεικτικα Δναφερουμε μερος Δπδ τδ προοιμιο τοϋ
«'Οδηγοϋ» τοϋ 'Αγ. ^Αναστασϊου τοϋ Σ ιναΤτου
(Ζ' αϊ.): «Δυσωποϋμεν τδν μεταγραφειν μελλοντα
παραθεσθαι καϊ τα σχδλια· σημειωσασθαι δε Επιμελως καϊ τοϋς τδνους καϊ στιγμας καϊ ϋποστιγμας καϊ τα σδλοικα».

Σε καθε Δραδα τοϋ χφου μας Δποκαλυπτεται
δ γραμματεας· δμως αυτδ δεν Δρκεϊ. Στδ τελος
*θ Δφησει τη σφραγιδα του: μια Ενδιαφερουσα
σημειωση με τ* δνομα του καϊ τη χρονολογια,
δπως: «Εν ετει ζρς' (Ι588) Κυριλλου μοναχοϋ
πδνος». "'Η θα ζητα συγγνωμη για τα τυχδν Δβλεπτηματα, ποϋ θα Δκολουθησαν την Δντιγραφη: «... εϊτι δε σφαλερδν ευρητε διορθωσαντες
*συγγνωτε Δνθρωπινον γαρ Εστι τδ σφαλλειν».
ΠροειδοποιεΤ δτι, Εκεϊνος ποϋ θα θελησει να ϊδιοποιηθεϊ τδ χφο, θα πρεπει να πραξει τϊς Εντολες
που περιεχονται στδ χφο' «δποιος Ι^θελε τδ Δποξενωσει ναχι την ευχην τοϋ Χριστοϋ καϊ της
Παναγιας», «δποιος τδ παρει ας με Ενθυμηται
εις τδ κσμιβοσχοινι του καϊ Εμε τδν Δμαρτωλδν».

Δινει δμως καϊ Επιτιμια μερικες φορες χαριτωμενα: «δποιος τδ Δποξενωσει να εχη τδν βηχα
βοηθειαν» η καϊ Δρ·^ς, ποϋ μερικες φορες εΤναι
τρομερες: «... να εχει τας Δρας των Δγϊων...».
Με τδ τελος της Δντιγραφης τα τετραδια τοϋ
χφου θα περασουν στα χερια τοϋ ζωγραφου, ποϋ
*θ Δναλαβει να τα κοσμησει ποικιλδμορφα με
λαμπρες μικρογραφιες, (μινιατοϋρες), Επιτιτλα,
Δρχικα γραμματα, η εϋφωνικα σημεια (δταν πρδκειται για εϋαγγελισταριο). Τα χρωματα, ποϋ
χρησιμοποιησε δ ζωγραφος σε σϋνθεση Δβγοτεμπερας, παραμενουν επϊ αϊωνες Δνεξιτη.λα, προξενωντας τδ θαυμασμδ δχι μονο για την Δντοχη
τους, Δλλα καϊ γενικδτερα για τδ χρωματικδ
τους δογιο, την πλαστικδτητα των σωματων καϊ
τη διαφανεια των προσο3πων.
Τδ Δκριβδ κειμηλιο παραδινεται, μετα τη τελευταια Επιστασια, στδ βιβ.λιοδετη για τη βιβλιοδεσϊα, την σταχωσιν. Βλεποντας κανεϊς τδ
δεσιμο των χφων,. Δναγκαζεται να Ενταξει κι αϋτη την Εργασια στϊς καλες τεχνες. 'Η Επεν8υση
των Δπδ ξϋλο Δσηπτο πινακϊδων γινεται Δπδ
δερμα καϊ η ραχη τοϋ χφου, πολλες φορες, δενεται με Επαλληλες λεπτες δρειχαλκινες αλυσιδες.
'Η μεγαλη Επιφανεια των πινακϊδων κοσμειται με
μεταλλινα κοσμηματα. Πρεπει να σημειωθει δτι
καθε Μονη διΕθετε μια κδρντα για τδ κϋκλωμα
της Δντιγραφης των χφων. Στδ "Αγιον "Ορος
τδ πρωτο βιβλιογραφικδ Εργαστηριο ϊδρυθηκε Δ
πδ τδν "Αγιο ^θανασιο τδν ϊδρυτη της Ααυρας,
δ δποιος «μετεγραφε» Ενα ψαλτηρι την Εβδομαδα: «καϊ τδ μεν καλλος — των χφων ποϋ εγραψε — πολλοϊς Εστι γνωριμσν, δσοις καϊ μεχρι
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του νυν δραται τα βιβλια». Κοντα του ^ργαστηκε και * Ιωαννης δ κσ.λλιγραφος, τδν δποϊο
δγκωμιαζει δ "Αγιος 'Αθανασιος.
*Στ δληθεια, μπορεϊ κανεϊς να σκεφτεϊ, πως
θα ηταν δ κδσμος, αν δεν υπηρχαν οι ταπεινοϊ
αϋτοϊ μοναχοι να αντιγραψουν με ζηλο τα εργα
της αρχαιδτητας (δλληνικης και χριστιανικης),
με σκοπδ να τα παραδωσουν στους μεταγενεστερους; ΓΓ αυτδ θα πρεπει ^πιτδλους να αναγνωριστεϊ καθο.λικα η ατιμητη αυτη προσφορδ: του
μοναχισμοϋ στον πολιτισμδ.
Τδ χφο δπτοτελεϊ αντικειμενο μεγαλης δξιας,
εχει δμως ταυτδχρονα και ιερδτητα, που δεν εΤναι δυνατδ να αμφισβητηθεϊ. Αυτδς εϊναι δ λδγος
που κανει πολυ συζητησιμη την δνισχυμενη με
πουκιλα 6νδκδοτα κατηγορια, δτι οι μοναχοϊ περιφρονουσαν τα βιβλια. Δεν αμφισβητεϊται δτι υπηρξαν μοναχοι αδαεϊς, που δεν γνωριζαν ποιας
μεγαλης δ;ξιας φορεϊς ^ταν τα χφα· δμως απδ
την α·5αημοσυνη μεχρι την περιφρδνηση υπαρχει
καθε
μεγαλη απδσταση.
Διδτι η περιφρονηση
ϊερου αντικειμενου εϊναι αφροσυνη κα ϊσυνιστα αναϊρεση της μοναχικης ιδιδτητας. ^Αλλα κυριος
δημιουργδς της προκαταληψης αυτης εϊναι δ προτεσταντης θεολδγος Κων^νος Τισσεντορφ, δ δραστης της «ευγενικιας» κολπης του 8ϊπ3ϊΗοϊΙ8,
του περιφημου βιβλικου κωδικα του Δ' αϊ. της
Μονης Σι να. 'Ο Τισσεντορφ, παρολο δτι μια μεριδα 'Ελληνων θεολδγων τδν θεωρεϊ ευσυνειδητο
επιστημονα, χαρσ.κτηρϊζεται απδ τους ξενους επιστηνονες ως κλεφτης (κυκλοφορεϊ και βιβλιο
με τϊτλο: ΤΗε ΤΗϊ6Ϊ).

Δεν μπορονμε να υπο.λογισουμε πδσες χιλιαδες χφα χαθηκαν κατα τδ διαβα του χρδνου Δπδ

τα 6γιορειτικα μοναστηρια. Γνωριζουμε δμως
τους λδγους για τους δποιους χανονταν: εϊναι
οι παραπανω μαζι με την υγρασια, που εϊχε μεριδα στην δπωλεια των χφων. Οι μετακινησεις

και Δποκρυψεις των χφων στα εγκατα του πυργου, κατα την ωρα πειρατικης Ιπιδρομης· οι
πυρκαϊες· η Ανεχεια των Μονων σε χρδνια δισεκτα δ τουρκικδς φανατισμδς (δναφερεται πως

Τοϋρκοι δπλοφδροι κατα τα χρδνια της 'Ελλην.
^παναστασης εδω, εψηναν τα σουβλιστα αρνια
τους με χφα). Μερικα χφα εϊχαν και μια καλυ*
τερη τυχη

οι κτητορες τους τα δανειζαν σε ξε

νους ^πιστημονες, 6ὸστε αυτοϊ να γινονν οϊ γνωστες καϊ κηρυκες του δλληνικου καϊ του δρθδδοξου πνευματος. Φυσικα οι δπιστημονες αυτο'ι αφηναν καϊ... αποδειξεις παραλαβης.

Τα δγιορειτικα χφα, φυ.λαγμενα σε καταλληλους χωρους, μενουν δίσφαλη. "Ομως δυο η τρεις
βιβλιοθηκες Μονων παρουσιαζουν αυξημενη υγρα

σια, η δποια και δπηρεαζει τδ χφο, ως η κυρια

αϊτια 6ναπτυξεως μικροοργανισμων βλαβερων *γι
αυτδ.

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ

ΑΕΞΕΩΝ

ΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ θρησκευτικως συμπαγης, η 'Αγιορειτικη, συνδεμενη με
κοινη π (στη «εις
ενα
Κυριον *Ιησουν Χριστδν»,
επλασε, δπως θα ηταν
ψυσικδ, δρισμενες δικες
της λεξεις — κλειδια,. η
διατηρησε αλλες που της
παραδωσε
η σεβασμια
τις λε
αρχαιδτητα.Θα δνομαζαμε
μοναστιχη
ξεις αυτες, μαζι με τδν "Αγιο * Ιωαννη της Κλιμακος, «ωρισμενα τε καϊ μελετημενα καϊ πεπαγιωμενα δσια τινα καϊ θεϊα γυμνασματα». 'Υπαρχουν λεξεις παρμενες κατευθεϊαν διπδ την
'Αγϊα Γραφη (: ^πϊτροπος, ηγουμενος, ταλαντον)
η τδν αρχαϊο μοναχισμδ (: ερημος, κουρα, τυπικδν). Δεν λεϊπουν δπισης καϊ οι ξενικες λεξεις
(: κδρντα, σεϊμενης, (οΟπολιανα) η ^κεϊνες της
ντοπιο.λαλιας (: αμμουδα, απλωταρια, ρουμανι). Τελος υπαρχουν καϊ μερικες αυτδχθονες (ζευγαλος, παγκοινια, Πρωτατο).
Στδ γλωσσαριο που ακολουθεϊ περιεχονται 22Ο
περϊπου λημματα
δ,τι ακουει κανεϊς καθε μερα
*
στδ "Αγιον "Ορος. "Ομως δεν εϊναι λιγες οι λε
ξεις με πολλες σημασϊες (: ευλογια,. μετανοια,
σχημα). ^Επισημαϊνονται
λεξεις αναπλασμενες,
που διατηρουν τδ δ;ρχικδ τους νδημα, απδκτησαν δμως με ^λαφρδ 6ναγραμματισμδ καϊ αλλη
σημασια, δπως η λεξη: ασκητης *(σ αυτην Επε
σαν τδ πρωτο καϊ τελευταϊο γραμμα 6οστε να
πλαστεϊ η λεξη σκητη)· η λεξη δικαιφ (αυτη πηρε
δνα τελικδ ς κι εγινε δικαιος)· η λεξη διακο*
αυτη μετατεθηκε δ τδνος στη .ληγουσα).
νϊα (σ

"Ενα πληθος αλλες λεξεις σημερα βρισκονται
σε αχρησϊα: ρογα (= οι βασιλικες χρηματικες
δωρεες προς τη μονσστικη πολιτεια· τδ ταμειο
τον Πρωτατου)· λοντζα (= η Συναξη της *!.
Κοινδτητος του 'Αγιου "Ορους)· ναζϊρης (= δ
^πιστατης) κ.α.

"Αβατοϊν)· δ δρος καθε Μονης να μη γϊνονται
δεκτα στα δρια της ατομα τοϋ αλλου φυλου. Οι
κυριοι λογοι για τους δποιους ^φαρμδστηκε καϊ
διατηρεϊται τδ α. εϊναι δτι με τδ συγχρωτισμδ
6νδρων καϊ γυναικων, υπαρχει κϊνδυνος πτωσεως
συναφεια αυτη γινεται
των αδυνατων, καϊ δτι
ϊσχυρη λαβη για κατηγορϊες εναντιον του μοναχισμου. Αυτδ τονιζει καϊ δ κανων ιη' της Ζ'
Οϊκ. Συνδδου: «Τδ δε γυναϊκας Ινδιαιτασθαι εν
επισκοπειοις η καϊ μοναστηριοις, παντδς προσκδμματος αϊτιον». Καϊ δ Μ. ,Αντωνιος, δ πατερας του ανατολικου μοναχισμοϋ; «Μη συγχωρει
να σε πλησιαση γυνη, μηδε ανεχου, "να θεση
τδν ποδα εις την κατοικϊαν σου, διδτι επερχεται
δπισθδπους η δργη». 'Η εκτροπη δίπδ τδν κανδνα
αυτδ στηλιτευεται απ' δλους τους δγιους Πατερες (βλ. π.χ. τους λδγους «Κατα συνεισακτων»).
'Υπηρξαν αϊρετικοϊ (Σιμων δ μαγος, δ ^Απολλιαλλες
ναριος, οι Γνωστικοι, οι Μασσαλιανοϊ,
νεωτερες ^νθουσιαστικες αιρεσεις), που με τη
συμβιωση α-δρων καϊ γυναικων («διναμϊξ ανδρες
8μα γυναιξϊ καϊ γυναϊκες αμα 6νδρασιν ^πϊ τδ
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αϊτιοι πολλων
αϋτδ καθεϋδοντες...») γινονταν
σκανδαλων. "Ομως παντοϋ στην Ι. Χερσδνησο
τηρειται τδ &. απδ την αρχη της ^μφανισης του
μοναχισμοϋ και κατοχυρωνεται απδ πατριαρχικα
σιγιλλια, αυτοκρατορικα χρυσδβουλα, σουλτανικα
φιρμανια, αρθρα διεβνων κανονιο-μων και δλα τα
τελευταιο τοϋ
Συνταγματα, ως τδ
Ιλλη·νικα
Ι975.
>

'Α6δας, οραμαϊκα: αβ, κοπτικδ, 3ρ3 λοτινικα: *πΗθα δ ηγοϋμενος, δ γεροντας, (κατα λεξη): δ πατηρ. 'Αρχαιομοναστικδς τιτλος τδν δποϊο Εθεταν μπροστα απδ τ* δνομα σοφοϋ και
πολϋπειρου μοναχοϋ. 'Αβρουνιες, Δβρω-, αβουρ-·
Αϋτοφυη Δναρριχωμενα φυτα, τα βλασταρια των
δποιων αποτελοϋν νδστιμη και ϋγιεινη τροφη.
Μαγειρευονται με ποικιλους τρδπους κατα τδ
διαστημα της Μ. Τεσσαρακοστης.
'Αγιορειτικδς *Τδμος
κειμενο
δμολογιακδ
γραμμενο ϋπδ τοϋ μεγολου ϋττερασττιστη της 'Ορθοδοξιας Δγ. Γρηγοριου τοϋ Παλαμα (Ι296 Ι359). 'Εξεδδθη κατα τδ ετος Ι342, Δμεσως μετα την εκδοση τοϋ Αδγου ϋπερ των ιερως ησυχαζδντων, τοϋ Υδιου συγγραφ·εα. Τδ εργο, με συνοπτικδτητα, καταπολεμα την οΛ'ρεση που κηρυττει δ Βαρλααμ και αλλοι δυτικδπ.ληκτοι απσστατες. ^κτδς «5πτδ τδ αισθητδ φως ϋπορχει και τδ
νοερδ («νοϋ φως»), τδ δποϊο θεωροϋν δκεϊνοι που
θα λαβουν πλοϋσια χαρη και δυναμη πνευματικη
(«εϋμοιρησωσι χαριτος τε και δυναυ.εως»). "Ο
μως τδ φως αϋτδ που θεωροϋν δεν εΤναι η οϋσια
τοϋ Θεοϋ — αϋτη ιταραμενει εντελως απρδσιτη
στα κτιστα δντα —. αλλα μια δπδ «τας αϊδιονς
δνεργειας Αϋτοϋ». 'Η «αιτδρρητος Ενωσις» της
καθαρης ψυχης με τδ Δημιουργδ δεν εΤναι δυνατδ
να πραγματοποιηθει «δια μονης μιμησεως» αλλα
ελλαμψεως ϋπερφυοϋς και δατορρητου και θει
«δι
*
ος ενεργειας». 'Η ενωση δε αϋτη συνισταται στδ
να «περιχωρη δ Θεδς δλοις τοις Δξιοις», ενω
αϋτοι με τη σειρα τους «δλω περιχωροϋσιν δλικως τω Θεω», 6αστε «δλον αντιλαμβανοντες εαυτων τδν Θεδν».
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δρισμενο χρονικδ διαστημα. 'Η
δμοια με τη
γνωστη απδ την Δρχαιδτητα Δπολυτικη ^πιστολη
η ειρηνικδν (ενν. γραμμα), Εκδιδεται ϋστερα α
πδ αΥτηση τοϋ δνδιαφερομενου, Εγκρινεται απδ
τη Σ6ναξη της Μονης και Επικυρωνεται με την
ϋπογραφη τοϋ ηγουμενου και τη σφραγιδα της
Μονης και της 'Ι. 'Επιστασιας.
δ.μ.

Ο ΟΥΓΓξΛφϊΚΟΟ ΖΗΛΟΟ
ΤΟΥ ΑΓ. ΝΘΚΤΛξΙΟΥ
απδ σ. 15
και εγγραφουσα συνδρομητος την 'Ιεραν Μονην
και τους μελετωντας τη,ν Γραφην Δδελφοϋς, Εκφραζομεν Εκ προοιμϊου τας εϋχαριστιας ημων και
διατελοϋμεν πρδς θεδν εϋχετης.
! 'Ο Πενταπδλεως Νεκταριος

Τη Ι6η Φεβρουαριου Ι9Ο4
Πρδς τδν Πανοσιωτατον
'ιερομδναχον Κ. Νεδφυτον
Καθηγοϋμενον της 'Ιερας Μονης
Σιμωνος Πετρας

Πανοσιωτατε,
'Απαντωντες εις τδ ϋμετερον γραμμα, δι
οδ
*
διεπυνθανεσθε ημας περι τοϋ τρδπου της αποστολης τοϋ Δντιτιμου των απασταλενων ϋμιν εξ
σωματων της Εϋαγγελικης 'Ιστοριας Δναγγελομεν
δτι ταϋτα δϋνασθε να δωσητε προς τδν αντιπρδσωπον της 'Ιερας Μονης της Μεγαλης Ααυρας,
δπως τα εγχειριση εις τδν Προηγοϋμενον Κϋριλλον Ααυριωτην.

Δεξασθε την διαοεβαιωΟιν της πρδς υμας ϋποληψεως, μεθ
ης διατελω πρδς Θεδν εϋχετης.
*
+ 'Ο Πενταπδλεως Νεκταριος

Υ. Γ.: Πεμπομεν υμιν ταχυδρομικως εν αντιτυπον της εναγχος ^κδοθεισης μελετης ημων περϊ μετανοιας και ^ξομολογησεως, ^ς την επωφελη διαδοσιν ^αν ^γκρινη η ϋμετερα Πανοσιδτης,.
δυναμεθα να διαθεσωμεν αντι γροσιου ^νος.

^Αγρυττνια, δ παννυχιδα· δλοννκτια δκκλησιαστικη δοκολουθια που πραγματοποιειται πρδς τιμην τοϋ Κυριου (Δεσποτικη εορτη), της Θεοτδκου (Θεομητορικη), των ' Αγιων. Καθε κοινδβιο τοϋ
*Αγιου "Ορους πραγματοποιεϊ 5Ο περιπου α. τδ
χρδνο. Της α. τδ περιεχδμενο καθοριζεται καταλεπτως απδ τδ Τυττικδ και συντιθετοι απδ τα
μερη: μεγας εσπερινδς - αναγνωσματα - λιτη αρτοκλασια - Εξδψαλμος - καθισματα - πολυελεος - Δναβαθμοι - κανδνες - αινοι - δοξολογια [διακοπη] - ωρες - λειτουργϊα.

Δεξασθε την διαβεβαιωσιν της πρδς ϋμας ακρας ϋποληψεως, *μεθ ^ς διατελω πρδς Θεδν εϋ
χετης.

"Αδεια, τδ *πιστοποιητικδ^) τδ γραμμα που
εκδιδεται απδ τη Μονη για Ενα μοναχδ, Επιτρεποντας την εξοδδ του απδ τδ "Αγιον "Ορος, για

Τη Ι4η Δεκεμδριου Ι9Ο7
+ 'Ο Μητροπολιτης Πενταπδλεως Νεκταριος
Διευθυντης της Ε
* κκλ. Ριζαρειου Σχολης

Πανοσιολογιωτατε αγιε Καθηγοϋμενε,
Πεμπτω πρδς την ϋμετερον εϋσεβειαν αγγελιαν *δι ^ς γνωριζω υμϊν την εκδοσιν τοϋ Ψαλτηρος, δπως, εδν εϋαρεστησθε, εγγραφητε ϋπερ της
Μονης πρδς ϋποστηριξιν τοϋ εργου.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Φϊλε κ. Διεν9υντα,
γνωρϊζοντας δτι η ελεϋϋερη αποδοχη καϊ εκφραση των απδτμεων δλων των πολιτων — κι δταν ακδμα εϊναι αντϊδετες — αποτελεϊ παραδοοη για «ΤΑ ΝΕΑ·», σας παρακαλω να δημοσιεϋσετε μια ονντομη απαντηση μου σε
ρεπορταζ που δημοσιεϋτηκε στο φυλλο της
2Ιης 'Ιουνϊου, μδ τϊτλο «ΜΕΤΕΩΡΑ».
'Η καταγωγη μου απ' την περιοχη των
Μετεωρων και η αμεοη γνωση των ϋεματων τοϋ μοναοτικοϋ αυτοϋ χωρου, επιβαλλουν αυτη την απαντηση, που απευϋϋνεται κατ' εξοχην στην αντι-εκκλησιαστικη δημοσιογραφϊα των ημερων μας.
Μεσα σἐ πλαϊσια προκαταληψης, ανειλικρϊνειας και Ιστορικης αγνοιας τδ ρε
πορταζ μας εδωσε την εντϋπωση ϋστερικης μανϊας, χωρϊς ονσιαστικδ περιεχδμενο κι ενδιαφερον, χωρις γνωση και σεβαομδ στην οϋσϊα καϊ τους δεσμους της 'Εκκλησϊας (παρα τα κατα καιροϋς παρουσιαζδμενα σκανδαλα, η 'Εκλκησϊα σαν ϊλεσμδς καϊ προορισμδς εϊναι πϋρα καϊ πανω απ' αντα), τδ δημοσϊευμα ερχεται με
πομπωδη αφϋλεια να 6αλει σε ταξη καϊ
σειρα τα «κακως κεϊμενα» της αμοιρης
επαρχϊας.
''Ετσι τα αγια λεϊψανα, οι Μητροπολϊτες, τα Μοναστηρια, οϊ Μοναχοϊ, η εκκλησιαοτικη περιουσϊα καϊ τα παρ6μοια
γϊνονται τδ προσφιλδς καϊ εϋκολο τεχνασμα αναδειξης των δημοσιογραφων των η
μερων μας. Ευτυχως δ πολϋς κοσμος, που
διαβαζει εφημερϊδες, ξερει τϊ να πιστευει απ' δσα διαβαζει.
Μεχ,ρι πδτε οϊ δημοσιογραφοι τοϋ εϊδους αυτοϋ Φα ϋποτιμοϋν τη νοημοσϋνη
μας; Η6τε ϊϊα μαδουν να τιμοϋν τδ λειτοϋργημα τους καϊ τους αναγνωστες τους;
Για ϊϊεματα που δδν αγαπησαν ποτ'ε στη
ζωη τους καϊ δεν απασχδλησαν ποτδ τη
σκϋψη τους, καλα ϋα κανουν να σιωποϋν
η τουλαχιστον «να 6ουτοϋν την πεννα στδ
μυαλδ, κι ϋστερα να γραφουν».
Τα Μετεωρα εμεϊς οϊ ντδπιοι, τα ζοϋμε καϊ τα νοιωϋουμε σαν φαρους αληϋειας
καϊ δϋναμης ψυχικης, εδω καϊ δξακδσια

χρδνια. Δεν ϋα δεχϋοϋμε να ερχονται οημερα ερασιτεχνες δημοσιογραφοι — απδ
την 'Αϊληνα, την καρατζαφερειον «δδξαν»
ζηλωσαντες, να υβρϊζουν καϊ να ποδοπατοϋν τϊς ϊστορικϋς μας μνημες καϊ αλη9ειες.
'Ιερωμϋνοι που λευκανδηκαν στδ χριστιανικδ εργο, δργωνοντας κυριολεκτικα
τα ξεχασμενα απ' τους δημοσιογραφους
χωρια μας, για ν' ανακουφϊσουν τϊς πνευματικες καϊ γυχικες αναγκες τοϋ λαοϋ,
καϊΚ'6οϊζονται «δημοσιογραφικη αδεϊα»
σαν αφϋντες καϊ ληστδς των Μοναοτηριων. Πολυκατοικϊα που κτϊζεται, κατδπιν δωρεας, για ευαγες 'ϊδρυμα καϊ φιλανδρωπικοϋς σκοποϋς, κηρυσσεται σαν
«πλοϋτη» απδ καταχρηοεις των Μοναχων.
Τδ 'Ορφανοτροφεϊο καϊ η κοινωνικη
προσφορα των δεκαεννεα (Ι9) Μοναζουσων τοϋ γυναικεϊου Μοναστηριοϋ των Με
τεωρων, αγνοοϋνται προκλητικα καϊ πληροφορεϊται δ κοσμος για πϋντε (5) Μοναχες, που μοναδικδ τους μελημα εϊναι η
ακαταλαβϊστικη για τους δημοσιογραφους
«προσευχη» καϊ τδ φορτηγακι αϋτοκϊνητο
(ΕΙΑΤ 238) γϊνεται στδ ρεπορταζ
ΕΙΑΤ Ι27... Τα λεϊψανα, που τιμοϋνται
α'ιωνες δλδκληρους απδ τδ συνολο χριστιανικδ κδσμο, εγιναν καϊ αντα δυστυχως αντικεϊμενο εκμεταλλευσης ανϊδεων - ασχετων ρεπδρτερς. "Οσον αφορα τελος «τα
μαγαζια των μαγαζατδρων Μοναχων»,
που στδ κατω κατω ετσι δπιζοϋν, ·9α η·^ελα να ρωτησω: τϊ ·δ'α γινδταν αν στους
ηδη ϋπαρχοντες «ο'ικογενειαρχες μικροπολιτες» προστϊϋετο αλλος ενας; Τ6ση πια
καταστροφη ϋ·α γινδταν; Να ομοος που τδ
δημοσιογραφικδ δαιμδνιο βρηκε τδσο εϋκολα τη ρϊζα δλων των κακων στα Μονα
στηρια καϊ στους Μοναχοϋς...
ΕΙλικρινα νοιωϋουμε ντροπη καϊ αγανακτηση γι' αυτη τη δϊνη της κακης δημοσιογραφϊας, που «διϋλϊζει τδν κωνωπα καϊ
καταπϊνει την καμηλο» καϊ δεν ϋα ϋϋλαμε δ τδπος μας καϊ η ϊστορϊα μας να γϊ
νονται αντικεϊμενο φτηνης εκμεταλλευσης
στα χερια τοϋ δποιουδηποτε ρεπδρτερ.
Μετα τιμης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
Θεολδγος - 'Αρχαιολδγος
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πρῶτον χρέος τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον όρθοδόξων χριστιανῶν εϊναι ἠ συσπείρωσις καὶ ἠ διὰ τῆς πυκνῆς συνερΥασίας
ἐνδυνάμωσις τῆς 'Ορθοδοξίας.
Γνωρίζω τὰ πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν
συντελεσθέντα καὶ συντελοὐμενα καὶ
περίοδον, ἐν κόσμω ἰδιαιτέρως τὰ ἐκτιμῶ. Ὅ χρόνος δμως
φθίνουσαν δὐναμιν τῶν ἐπὶ μέρους όρ- εἰς τὴν ἐποχήν μας κυλίει ταχὐτερον
θοδόξων 'Εκκληοιῶν καταλαμβάνεται ἀπὸ ἄλλοτε καὶ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ
ἀπὸ βαθυτάτην θλίψιν καὶ ἀγωνίαν.
διαφεὐΥη τῆς προσοχῆς τῶν ἀφιεροὐνΑἰ 'Ορθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀναπτυ- των τὰς δυνάμεις των εἰς τὸ σωστικὸν
χθεῖσαι εἰς τὴν 'Ανατολικὴν Εὐρώπην, τοῦτο ἔρΥον.
τὴν Μικρὰν 'Ασίαν καὶ τὰς παραθαλασΕἰς τὴν οὕτω συσπειρουμένην οἰκοσίους περιοχὰς τῆς Μέσης 'Ανατολῆς Υένειαν τῶν 'Ορθοδόξων 'Εκκληοιῶν,
καὶ τῆς 'Αφρικῆς, ὑπέστησαν δλας τὰς πρωτεὐουσαν θέσιν κατέχει ὴ Αὐτοκέἐξ 'Ασίας ἐπιδρομὰς λαῶν ἀλλοθρή- φαλος Ἐκκλησία τῆς Ἐλλἀδος, διότι
σκων. ΤΙ λόΥψ τῶν ἐπιδρομῶν τοὐτων εϊναι ἠ μόνη μὴ διωκομένη, ἠ μόνη έμοιραία σταδιακὴ συρρίκνωσις αὐτῶν, λευθέρα εἰς τὴν λειτουρΥίαν καὶ τὴν
ἐπετάθη δταν ἐΥκαθιδρὐθησαν εἰς αὐ- ἀνάπτυξίν της. Εἰς αὐτὴν ἐπομένως ἀτοὺς τοὺς χώρους πολιτικὰ καθεστῶτα, νήκει καὶ ὴ τηιὴ καὶ τὸ βάρος τοῦ θεατὰ ὁποῖα, κατὰ προγραμματισμένον τρό- ρέστου ἔρΥου, δι' οὐ θὰ ἀναλάβη ἠ 'Ορπον, ἐμείωσαν εἰς τὸν μέγιστον δυνα- θοδοξία, ἔστω καὶ βραδέως ἀλλ' ἀσφατὸν 6αθμὸν τὰς δυνατότητας αὐτονόμου λῶς, τὴν εἰς αὐτὴν ὰρμόζουσαν ὑψηλὴν
δράσεως τῶν 'Ορθοδόξων 'Εκκληοιῶν. θέσιν, ἐν μέσω τοῦ δλου χριστιανικοῦ
Περιττεὐει νὰ μνημονεὐσω δτι ἠ κο- κόομου.
Πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ τοὐτου
ρυφὴ τῆς 'Ορθοδοξίας, τὸ Πατριαρχεῖον
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατὰ τὴν τε- δὐο ὑποχρεώσεις κατ' ἀνάΥκην ἐπωμίλευταίαν εἰκοσιπενταετίαν ἐστερήθη ζονται αἰ 'Ορθόδοξοι Ἐκκλησίαι καὶ πρὸ
τοῦ μεΥίστου τμήματος τοῦ ποιμνίου παντὸς ὴ ἰδική μας. 'Η μία ἀφορἄ εἰς
του, καὶ ὴδη δοκιμάζεται δσον οὐδέπο- τὴν κοινὴν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισιν τῶν
τε ἄλλοτε εἰς τὴν μακραίωνα ὶστορίαν σχισματικῶν καὶ αἰρετικῶν 'Εκκληοιῶν,
του.
καὶ ὴ ἄλλη εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ἐπὶ τὰ
βελτίφ ὁρΥάνωσιν τῶν 'Ορθοδόξων 'Εκ
Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς ἐξελίξεως, ὴ ὁποία κλησιῶν καὶ τὴν ἐνίσχυσιν αὐτῶν, ἰδίως
προοιωνίζεται καὶ μεΥαλὐτερα δεινά, δὲ τῆς ἰδικῆς μας Αὐτοκεφάλου 'Εκκλησίας.
* Προσφωνηση της Α.Ε. τοϋ Προεδρου της
Δημοκρατίας στδ γεϋμα που εδδθη πρδς τιμῆν των ρελων της Τερας Συν6δου τῆς 'Εκκλησϊας τῆς Ἐλλαδος, τῆν Κυριακῆ τῆς "Ορθοδοξιας, 24 Φε6ρουαριου Ι98Ο. 'Αξιζει να
μελετηθῆ δμ6ριθως τδ 6αθυστδχαστον καὶ ὺπευθυνον αυτδ κείμενον.

θὰ ὴθελον ἐν πρώτοις μὲ βαθεῖαν ἰκανοποίησιν νὰ σημειώσω δτι, παρ' δλον τὸ ἐμπερίστατον τῶν 'Ορθοδόξων
'Εκκληοιῶν, παρ' δλας τὰς μειώσεις τὰς
ὁποίας πολλαὶ ἐξ αὐτῶν ὑπέστησαν, εϊναι τόσον τὸ ήθικὸν καὶ πνευματικὸν
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βάρος τῆς ἰστορίας καὶ τοῦ δόγματος τῆς
'Ορθοδοξίας, τόσον τὸ μεγαλεῖον τῆς δλης δομῆς αὐτῆς, ὡστε δλαι αἰ ἄλλαι
μεγάλαι χριστιανικαὶ Ἐκκλησίαι, ἀριθμοῦσαι εἰς ἐκατοντάδας ὲκατομμυρίων
τοὺς πιστοὺς αὐτῶν, μὲ σεβασμὸν νὰ
στρέφωνται πρὸς αὐτὴν καὶ νὰ αἰσθάνωνται ὡς ἀνάγκην καὶ ὡς χρέος τὴν
μετ' αὐτῆς συνεργασίαν. Πέραν τῶν ἀμοιβαίων δυσπιστιῶν, φυσικαὶ συνέπειαι
μιας διχοστασίας πολλῶν αἰώνων, ὑψοῦται τὸ εὐαγγελικὸν αϊτημα τῆς ἐνότητος τῶν ἐν Χριστῶ ἀδελφῶν καὶ οὐδεὶς
δὐναται νὰ ἀμφισ6ητήση δτι πας γνήσιος χριστιανός, οἰουδήποτε δόγματος,
ἔχει χρέος νὰ προσεὐχεται διὰ τὴν ἐπὶ
γῆς πραγματοποίησίν του, «ϊνα πάντες,
ἐν ὡσιν» (Τωάν. ΙΖ', 2Ι). Διότι δὲν
χειμάζεται μόνον ὴ 'Ορθοδοξία, τῆς ὁποίας τὴν ἐνότητα ἐπιδιώκομεν. Χειμάζονται δλαι αἰ χριστιανικαὶ ἐκκλησίαι.
Χειμάζεται ὁ χριστιανισμός, διὰ νὰ μὴν
εϊπω δτι χειμάζονται δλαι αἰ ἀπόλυτοι
ἀξίαι, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐδράζεται ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός. Μόνον ἠ περὶ αὐτὰς ἔνωσις δλων τῶν ἀξίων νὰ ζοῦν ὡς
ἐλεὐθερα καὶ ἔνθεα πλάσματα ἠμπορεῖ
νὰ μας ἐξαγάγη ἀπὸ τὸ πνευματικὸν χάος τῆς ἐποχῆς μας.

Πάνοπλος εϊναι ἠ 'Ορθοδοξία διὰ τὴν
ἐπιτέλεσιν τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς ἀποστολῆς, τῆς ἐπιστροφῆς τοὐτέστιν εἰς τὴν
ἀρχτκὴν ἐνότητα. Πάνοπλος ἀπὸ ἰστορικῆς καὶ δογματικῆς πλευρἄς, χάριν
εἰς τοὺς μεγάλους προμάχους αὐτῆς ἐπὶ
δὐο σχεδὸν χιλιετηρίδας. Δι' αὐτό, εἰς
τὰς χαλεπὰς αὐτὰς ὴμέρας, ὑψώνουν,
καὶ ἔτι ἐντονώτερον θὰ ὑψώσουν, τὴν
φωνήν των οι συγκεκριμένοι φορεῖς, οι
ὁποῖοι καὶ θὰ όρθοτομήσουν ἔναντι παντὸς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας καὶ οι ὁποῖοι, ἰσότιμοι εἰς σοφίαν καὶ πίστιν ἀλλὰ καὶ ἀγάπην πρὸς τοὺς ὁμολόγους αὐτῶν τῶν ἄλλων 'Εκκληοιῶν, θὰ κρατήσουν εἰς τὸ ἐπιβαλλόμενον ὕψος καὶ τὰ
πρέποντα δογματικὰ δρια τὸν οἰκουμενικὸν διἀλογον δλων τῶν 'Εκκληοιῶν.
Γνωρίζομεν δτι εὐτυχῶς ὑπάρχουν οι
φορεῖς αὐτοί. 'Αλλὰ εϊναι εἰς ἀριθμὸν
όλίγοι, δὲν ἐπαρκοῦν. 'Ενῶ τὸ ἔργον

εϊναι τεράσπον.
Εἰς ἐποχὴν καθ' ήν παρουσιάζεται τάσις φυγῆς ἀπὸ δ,τι συνδέεται μὲ τὴν
θεολογίαν, ἀκόμη καὶ τὴν θρησκείαν,
ζητοῦνται καὶ ἄλλοι νέοι ἄξιοι ἐκπρόσωποι τῆς 'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας. Ζητοῦνται ἀπὸ δλας τὰς 'Ορθοδόξους Ἐκκλησίας. 'Αλλὰ ζητοῦνται ἀπὸ δλας τὰς
'Ορθοδόξους Ἐκκλησίας. 'Αλλὰ ζητοῦνται κυρίως ἀπὸ τὴν ἰσχυροτέραν ἐξ αὐτῶν, τὴν ἰδικήν μας Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν. Καὶ δικαίως.
Πέραν τῆς γενικῆς θρησκευτικῆς μορφώσεως, τὴν ὁποίαν διὰ τῶν κατηχητικῶν σχολείων, διὰ τῶν κηρυγμάτων, δι'
δλης τῆς ήθοπλασπκῆς της δράσεως όφείλει νὰ προσφέρη εἰς δλους τοὺς όρθοδόξους χριστιανοὐς, εϊναι ἀνάγκη ὴ
Ἐκκλησία μας νὰ ρίψη δλον τὸ βάρος
της εἰς ἐνίσχυσιν καὶ διεὐρυνσιν τῆς ὁμάδος τῶν ἐπιλέκτων ἐκείνων, οἰ ὁποῖοι, ἐκτὸς τῆς πραγματικῆς πίστεως, θὰ
εϊναι ὡπλισμένοι μὲ ἀρτίαν θεολογικὴν
παιδείαν. Καὶ δὲν ἐννοῶ τοὺς κεκτημένους τὴν συνήθη πανεπιστημιακὴν μόρφωσιν, ἀλλὰ ἐκείνους, οἰ ὁποῖοι, ἐνισχυμένοι καὶ ἀπὸ τὸ σὐνολον τῆς 'Εκκλησίας, θὰ ἀναγνωρισθοῦν διεθνῶς ὡς
θεολογικαὶ αὐθεντίαι εἰς δλους τοὺς τομεῖς τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης. 'Οραματίζομαι τὴν οὕτω ἀξιοκρατικῶς συγκροτουμένην ἀριστοκρατίαν τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἀποτελουμένην καὶ ἀπὸ λαϊκοὐς,
ἀλλὰ πρὸ παντὸς καὶ κυρίως ἀπὸ κληρικοὐς, νὰ προβάλουν, φλεγόμενοι ἀπὸ
τὴν πίστιν των, τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς τῆς 'Ορθοδοξίας εἰς τὴν οἰκουμένην. Καὶ νὰ τοὺς προβάλουν, δχι διὰ
νὰ ἐπαναλάβουν δσα εϊναι ὴδη γνωστὰ
καὶ εἰς πολλοὺς ἐξέχοντας μὴ όρθοδόξους μελετητάς, άλλὰ δσα μόνον ὁ γνήσιος όρθόδοξος δὐναται νὰ ἀντλήση ἀπὸ
τοὺς ἰδικοὐς μας θησαυροὺς τόσων αἰώνων. Καὶ πέραν τοὐτου, νὰ τοὺς προβάλουν, δπως εϊναι όρθὸν καὶ σκόπιμον
νὰ προβάλλωνται, ἐντὸς τοῦ σημερινοῦ
ἰστορικοῦ κλίματος καὶ τῶν σημερινῶν
κοινωνικῶν συνθηκῶν Νὰ προβάλουν
τοὺς θησαυροὺς αὐτοὐς, δχι ὡς ἐπιστροφὴν εἰς παρωχημένα, ἀλλὰ ὡς θε-
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μέλια τοῦ μέλλοντος, ἄχι ὡς ἰστορικοὴ
ἀλλὰ ὡς κήρυκες ἐστραμμένοι πρὸς τὸ
μέλλον καὶ ὡς ὁδηγοὶ μιας καθαρωτέρας χριστιανικῆς ζωῆς, εἰς τοὺς δισέκτους χρόνους, τοὺς ὁποίους διερχόμεθα.
Ὅλα τὰ προαπαιτοὐμενα ὑπάρχουν.
'Υπάρχει ἠ ἀγαθὴ προαίρεσις δλων. 'Υπάρχει, δπως ἐτόνισα, τὸ ἔμψυχον ὑλικόν. 'Υπάρχουν οἰ πρῶτοι όλίγοι. 'Αλλὰ χρειάζονται καὶ ἄλλοι ἰσάξιοι.
Ὅσον μεγάλην σημασίαν καὶ ἄν ἀποδίδω εἰς τὴν θρησκευτικὴν ἀγωγὴν
τοῦ συνόλου, ἀκόμη μεγαλυτέραν ἀποδίδω εἰς τὴν ἀνὐψωσιν αὐτῶν τῶν ὁλίγων νἐων ἐπιλέκτων, διότι ἀπὸ τὴν
δι' αὐτῶν ἐνίσχυσιν τῶν ῆδη ὑπαρχόντων όλίγων ἐξαρταται πρὸ παντὸς τὸ
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν τῶ κόσμω. 'Απὸ ἀγάπην πρὸς τὴν 'Ορθοδοξίαν ϊσως ζητῶ πολλά. Πάντως δὲν ζητῶ πολλοὐς. Μοῦ ἀρκεῖ νὰ προστεθοῦν
όλίγοι εἰς τοὺς όλίγους. Τοὐλάχιστον
εἰς τὴν ἀρχήν. Δὲν ζητῶ ἄρτον πολὐν,
ζητῶ όλίγην προζὐμην.
Καὶ εἰλικρινῶς ,αἰσιοδοξῶ. Μὲ τὸ 6άρος τῆς μεγάλης μας θρησκευτικῆς παραδόσεως, μὲ τὸ χάρισμα τῆς θεωρητικῆς σκέψεως, τὸ ὁποῖον διακρίνει τὴν
φυλήν μας, δὲν εϊναι δυνατὸν νὰ μὴν
ἐμφανισθοῦν καὶ ἄλλοι, ἔστω καὶ δλίγοι κορυφαῖοι, τοὺς ὁποίους χρειάζεται
ἠ Ἐκκλησία μας. 'Αρκεῖ δλοι ἠμεῖς, δλον τὸ πλήρωμα, μετ' ἐπιμονῆς νὰ τοὺς
ἀναζητήσωμεν καὶ μετ' ἐπιμονῆς νὰ
τοὺς στηρίξωμεν εἰς τὸ δὐσκολον ἔργον των.
Μακαριώτατε,
θέλω νὰ πιστεὐω ἐξ ἄλλου δτι ὴ σημερινὴ μεγάλη ἐορτὴ τῆς 'Ορθοδοξίας
θὰ μας ὑψώση δλους ὑπεράνω τῶν κακῶν συγκυριῶν, αἰ ὁποῖαι τραυματίζουν
καὶ τὴν ἐσωτερικὴν διάρθρωσιν καὶ λειτουργίαν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπ' ἐσχάτων τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τέρπεται κατ' ἐξοχὴν εἰς τὰ σκάνδαλα καὶ
ἄλλοτε ὑποδαυλιζόμενον ἀπὸ δημοσιεὐματα, τὰ ὁποῖα καπηλεὐονται τὸ σκάνδαλον, ἄλλοτε ἐμπλεκόμενον εἰς ὑπόπτους καὶ εἰς τὸ σκότος ἐξυφαινομένας
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συνωμοσίας, στρέφει τὴν προσοχήν του
πρὸς τὰς ἀνθρωπίνους ἀδυναμίας καὶ
πρὸς τὰ σκιερὰ σημεῖα της καὶ ἄχι πρὸς
τὸ φῶς, δχι πρὸς τὸ δὐσκολον ἔργον καὶ
τὴν ὑψηλὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ποῖον εϊναι τὸ μέτρον τῆς ἀληθείας ῆ τῆς ἀναληθείας ή
τῆς ὑπερβολῆς εἰς τὰ γραφόμενα ἠ τὰ
διαδιδόμενα ἐξ ἀφορμῆς μερικῶν όλίγων συγκεκριμένων περιστατικῶν, τὰ ὁποῖα εϊναι μοιραῖον νὰ ἐμφανίζωνται εἰς
πασαν ἀνθρώπινην κοινωνίαν. Μὲ ἀνησυχεῖ δμως τὸ θλιβερὸν γεγονὸς δτι
ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ροπῆς πρὸς τὸ ὑπαρκτὸν ἠ ἀνὐπαρκτον σκάνδαλον, τὸ
χριστεπώνυμον πλήρωμα δὲν προσέχει
εἰς τὰ οὐσιώδη καὶ τὰ κὐρια, εἰς τὰ πολλὰ καὶ τὰ μεγάλα τῆς Ἐκκλησίας, εἰς
ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἀποτελοῦν
τὴν καθημερινὴν φροντίδα κάθε χριστιανοῦ. "Ενεκα αὐτοῦ τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ ἀπὸ τὰ 6ασικὰ καὶ τὰ οὐσιώδη
εἰς τὰ περιστατικὰ καὶ τὰ λεπτομερειακὰ
ἠ Ἐκκλησία μας δοκιμάζεται. Καὶ εἰς
τὸ ἐπικρατοῦν σήμερον κλῖμα ὴ ἄμυνά
της εϊναι τῶ δντι δὐσκολος. Δὲν γνωρίζω ἄν ἀμὐνεται πάντοτε ἐπιτυχῶς.
Γνωρίζω δμως δτι ἀμὐνεται σχεδὸν μόνη της, διότι ἐνῶ οι ἐχθροὶ μὲ φανατισμόν, λόγω καὶ ἔργω, μάχονται ἐναντίον της, οἰ πιστοὶ εἰς αὐτὴν μένουν ἀδρανεῖς καὶ σιωπηλοὶ θεαταί, ὡσεὶ ἐὰν
νὰ συνεμερίζοντο τῶν ἐχθρῶν τῆς 'Εκκλησίας τὰς ἀπόψεις καὶ δι' αὐτὸ τὰ μὲν
όλίγα σκάνδαλα διωγκώνονται, τὰ δὲ
πολλὰ ἐπιτεὐγματά της οὕτε κἄν μνημονεὐονται. Αὐτὴ δμως ὴ συνεχὴς διαστροφὴ τῶν ἀρθῶν ἀναλογιῶν μεταξὺ
καλῶν καὶ κακῶν ἔργων τῆς 'Εκκλησίας, εἰς βάρος αὐτῆς πάντοτε, ποέπει
κἀποτε νὰ τελειώση. Οἰ σιωπηλοὶ καὶ
ἀδρανεῖς καλοῦνται νὰ ἀμυνθοῦν. Νὰ
ἀμυνθοῦν δμως ὡς ἄνθρωποι πνευματικοί, γνῶσται τῆς περὶ αὐτοὺς κοινωνικῆς πραγματικότητος καὶ ἐνεργοῦντες
μὲ χριστιανικὴν πραότητα, καὶ ἄχι δπως
μερικοί, καλοποοαίρετοι μὲν καὶ γνήσιοι ζηλωταί, ἀλλὰ ὡργισμένοι καὶ φανατικοί, οἰ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ προσελκὐουν
τὰ ἀπολωλότα πρόβατα πρὸς τὴν 'Εκ-» σ. 28
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Β'.
ΝΟΥΣ χρησιμοποιωντας την φαντασια
τον για να «ϋεωρη»
τα α6ρατα, δδηγεϊται
απδ την πιστη. Στη
συνεχεια, δλλαμπομενος απδ την Χαρη,
6εβαιωνεται απδ την
ϋλπϊδα. "Υστερα, δταν «αρπαγη» απδ τδ
ϋεϊον φως, τ6τε γινεται σκεϋος αγαπης
πρδς τους ανϊλρωπους καϊ, πολϋ περισσ6τερον, αγαπης πρδς τδν Θε6ν. "Ετσι η
τριπλη ταξη και κινηση τοϋ νοϋ, μδ πι
στη, μδ ελπϊδα και αγαπη, εϊναι τελεια
καϊ ϋεοποιδς καϊ απο6αϊνει ασφαλης καϊ
σταϋερη. Καϊ εκεϊνος που φϋ·ανει στδν ανετον χωρον της ακροπολεως, δηλαδη
στδ φροϋριον της αγαπης, εχει πλεον ασφαλιοϋεϊ. "Ως εκ τοϋτου πραγματοποιεϊται τδ 'Αποστολικ6ν: «η αγαπη παντα
στεγει, παντα ϋπομενει», δια τδ αγαϋδν
της πϊστεως καϊ της ελπϊδος' «η αγαπη
οϋδεποτε εκπϊπτει», δπως λεγει, χαρη
στην πϋρινη ενωση της καϊ την ανεκφραστη επαφη της μδ τδν Θε6ν.
ϋ'. Σε κανενα απδ τα κτιστα δδν ϋπαρχει η μοναδικοτης. Δδν εϊναι αγνωστον,
δτι τα κτιστα διαφερουν μεταξϋ τους κα
τα τδν τρ6πον καπως των Ιδιωματων τους.
'Αφοϋ εϊναι κτιστα δδν εχουν ονσιωδη
διαφοραν μεταξϋ τους, γιατϊ εκαστον κτϊσμα εχει αρχη καϊ τελος καϊ τελεϊ υπδ
φυσικην αναγκαι6τητα κι δπομενως δδν
μπορεϊ ποτε να εϊναι κυρϊως ενα απλοϋν.
Γιατϊ πραγματικδν ενα, εϊναι μ6νον τδ ακτιστον, ως απλοϋν, ως αναρχον, ως ατελεϋτητον καϊ αδριστον, γι' αϋτδ καϊ απει-

ρον που εϊναι δ Θεδς. Πρδς τδ ενα αϋτδ,
αν δ νους 6λεπη, μετϋχοντας τοϋ αγιου
Πνεϋματος καϊ ζωοποιοϋ καϊ 6οηϋουμενος νπ αϋτοϋ, τ6τε καδε ημερα ϋα δεχεται πνευματικη αϋξηση, ϋα εϊναι ενωμϋνος καϊ απλωμενος στδν Θε6ν, καϊ σταδιακα ϋεοποιοϋμενος.

Μδ τα ανωτερω ενεργηματα, δ νοϋς,
σαφως καϊ μδ αϊσϋηση κατεν6ησε, δτι χω
ρϊς την αποβλεψη, με την ενεργεια τοϋ
Πνεϋματος, πρδς τδ ενα, εϊναι αδϋνατον
να αποκτηση κανεϊς νοϋν ανωτερον. Καϊ
αϋτδ, γιατϊ δ νοϋς οκορπϊστηκε στδν πολυσχιδη κ6σμον καϊ ϋπεταχ9η στα παδη,
γι' αϋτδ χρειαζεται μια δϋναμη νπερκοσμια καϊ επομενως τοϋ ϋπερφυσικοϋ ενος,
πρδς τδ δποϊον να καποβλεπηυ, κι ετσι,
αποσπωμενος απδ τα διασπαστικα στοιχεϊα
τοϋ κοσμου, να ελευϋερωϋη απδ τα παϋη
καϊ απδ την διαοπαση καϊ να επιτϋχη την
ϋεϊκην δνοτητα.
Γι αϋτδ καϊ δ Κϋριος παρακαλεϊ τδν
Πατερα, «ϊνα Υτμεν δν» οι πιστοϊ μαζη μδ
τδν Πατερα καϊ τδν Υϊδν δια Πνεϋμα
τος· Καϊ δπως ϋα εϊμαστε ενα, δπως εϊ
ναι η Τριας, (δχι 6εβαια αιρετικα ενα,
δπως εϊπε δ Σαδελλιος τδ εν) ϋα ε'ϊμαστε, δπως καϊ πρεπει, τετελειωμενοι, τοϋ
αγϊου Πνεϋματος ενοποιοϋντος μδ τη Χα
ρη καϊ διατελοϋντες σε ενοποιδν ϋλεωρϊαν
τοϋ ενδς Θεοϋ.

Αϋτη εϊναι φανερα η πραγματικη 6ελτϊωση καϊ αϋτδ εϊναι τδ τελος καϊ η αληϋινη καϊ μοναδικη αναπαυση. Γι' αϋτδ
καϊ η φϋονερη καϊ μισανϋρωπη συμμορϊα
των δαιμδνων, απρεπεστατα, διεσκ6ρπισε
τδν οεβασμδν σδ πολλοϋς ϋεοϋς, διεσπασε
μεοα στην πλανηοη τδ δνιαϊον τοϋ νοϋ κι'
ετσι δεν τοϋ αφησε την δυνατ6τητα να εχη
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μοναχα την φαντασϊα του στδ ϋπερκδσμιον
ενα. Κι ετοι, μϋ την λατρεια στους πολλοϋς ϋεοϋς, με την απδβλεψη σ' αϋτοϋς καϊ
την ακδλονϋη διαϊρεση, να πεϊση τδν νοϋν
(η συμμορϊα των δαιμδνων) να κινηται
παρα την φυση τον καϊ επομϋνως να τδν
καταστηση επιϋνμητην των διαφδρων παϋων και τον ψεϋδους, αντϊ της αρετης και
της αληϋεϊας.

Γι αϋτδ τδ αγιον Πνεϋμα, δια τον
Προφητον σνμβουλεϋει, λεγοντας' «προσελϋετε πρδς αϋτδν, τδν Ενα δηλαδη, και
φωτϊσϋητε». Και ακδμη αλλοϋ: «εγω Θε
δς πρωτος και Εγω μετα ταϋτα και πλην
εμον ονκ εστιν αλλος Θεδς». Και παλιν
«ακονε 'Ισραηλ, Κνριος δ Θεδς σου, Κνριος εϊς εστιν». Διδτι τδ τρισνπδστατον
της μιας ϋεδτητος δεν διαιρεϊ την μιαν
κνριδτητα, αλλα και τρϊα εϊναι ακριβως
τα πρδσωπα και παλιν παραμενει ενα κα
τα την οϋσϊαν, την δυναμη, την ϋεληση
και ενεργειαν και στα αλλα οϋσιωδη αγαϋα.
'Επομενως τδ να λατρεϋη κανεϊς τδ ενιαϊον τον Θεοϋ, να «αποβλεπη» εϊς αϋτδ
και να ονναγεται με ολη την δυναμη πρδς
αϋτδ, αφαιροϋμενος απ δλα τ αλλα εϊναι
ϋελημα τοϋ Θεοϋ και βελτϊωση τοϋ νοϋ,
αφοϋ ετοι εϋρϊσκεται ϋ] αληϋεια, δ ϋεϊος
Εραηας κι ΕπομΕνως γεννιεται η ϋεωση.

ι'. 'Εαν τδ μεν ψεμα εϊναι πολνσχιδες,
η δε αληϋεια εϊναι Ενα, αρα δ νοϋς ποϋ
ϋψωνεται στδ Ενα με την ενδργεια τοϋ
Πνεϋματος, ϋψωνεται στδ ϋπερκδσμιον,
στδ ανωτερον απ' δλα, στδν δημιονργδν
της κτϊσεως, πρδς αϋτην την αληϋειαν.
,Αλλα δμως δεν μπορεϊ δ νοϋς να ελευϋερωϋη απδ τα παϋη, αν αϋτη αληϋεια
δεν τδν ελευϋερωση ('Ιωαν. η', 32). 'Εποιιενως δ νοϋς ελευϋερωνεται απδ τα
παϋη στρεφδμενος και ϋψοϋμενος ενοποιημενος πρδς τδ ϋπερκδσμιον Ενα.
Στδν νονν ταιριαζει φνσικως δχι η δουλεϊα, αλλα η Ελενϋερϊα για να εϊναι απαϋης η ψυχη καϊ για να τεϊνη πρδς την
ϋεοειδη κατασταση καϊ κυρϊως στην πνευματικην υϊοϋεσϊα. Διδτι λεγει δ Κϋριος
«δ δοϋλος ονκ οϊδε τϊ ποιεϊ δ Κνριος αντον» ('Ιωαν. ιε', Ι5). "Εαν η αγνοια εϊ
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ναι χαρακτηριστικδν τοϋ δοϋλου, εϊναι φανερδν, δτι εκεϊνος ποϋ επετυχε την Ελευϋερϊα του, γνωρϊζει τα μνστηρια τοϋ Πα
τρδς καϊ παραλληλως ανΕ6ηκε στδ νψος,
δπως εϊναι επδμενον τοϋ αξιωματος της
υιοϋεοϊας.

"Οπως η αγνοια εϊναι προφανως αντϊϋετη στη γνωση, Ετσι δπωσδηποτε καϊ η
ταξη τοϋ δοϋλου εϊναι Αντϊϋετη σαφως με
την υιϊκη ταξη. Καϊ αν Εκεϊνος ποϋ δϋν
γνωρϊζει τδ ϋελημα τοϋ Κυριου εϊναι δονλος, Εκεϊνος ποϋ τδ γνωρϊζει δεν εϊναι
δοϋλος, αλλα Ελεϋϋερος η μαλλον νϊδς.
Διδτι τδ Πνεϋμα της αληϋειας Ενεργωντας την ελενϋερϊαν, αϋτδ τδ ϊδιον νιοϋετεϊ
στδν θεδν δσονς Επιοκιαση. Γιατϊ, λεγει,
«δσοι Πνεϋματι Θεοϋ αγονται, οϋτοϊ εϊσιν
νϊοϊ Θεοϋ» (Ρωμ. η', Ι4).
'Εαν λοιπδν τδ να Ενατενϊζη κανεϊς στδ
ϋπεροϋσιον ενα, βρϊσκεται μεσα στην αληϋεια, η δε αληϋεια χορηγεϊ στδν νοϋ την
ΕλευϋερΙαν, η δε Ελευϋερϊα αποτελεϊ Απδδειξη ζωντανη της ϋεϊας νϊοϋεσϊας, αϋτοϋ τοϋ δωρον της υϊοϋεσϊας επομενως οϋτε μεγαλεϊτερον ϋπαρχει, αλλα οϋτε αλλο τι πρεπει στην λογικην φυση. Συνεπως
εϊναι πολϋ ελλογον καϊ. απδ τα πλεον ἐπεϊγοντα, να αννψωνεται δ νοϋς, να Ενα
τενϊζη καϊ να σννδγεται με την Χαρη τοϋ
Πνεϋματος, με δλη την δυναμη του, πρδς
τδ ϋπερκδσμιον ενα, δηλαδη στδν Θεδν.

ια'. Τδ αγιον Πνεϋμα λεγει" «Κνριος
δ θεδς σου, Κνριος εϊς Εστϊν». 'Η φροντϊδα της ϋειδπητος τοϋ Πνεϋματος εϊναι
να ανυψωνη τδν νονν πρδς τδ ϋπερκδσμιον Ενα. Καϊ μαλιστα, δχι μδνον να διακηρϋττη μεν τδ ενα καϊ να λδγη εκ τον Αλ
λον δτι δεν πρϋπει κανεϊς να στρεφη τδν
νοϋν πρδς τδ Ενα καϊ αϋτδ να Ενατενϊζη.
'Εκεϊνο ποϋ λεγει τδ Πνεϋμα, αϋτδ ϋελει καϊ να νοοϋμεν, τδν Θεδν. Καϊ Εκεϊνο
τδ δποϊον νοεϊται, πρδς αϋτδ πρεπει να
στρεφεται δ νοϋς. 'Εαν δ νοϋς δεν στραφη στδ νοητδν ενα (γιϋ να σταϋη ο αϋ
τδ), καϋε αλλη νδηση εϊναι ανϋπαρκτη.
"Επομενως η διδασκαλϊα περϊ Ενοποιησεοτς καϊ στροφης πρδς τδ ενα αποβαϊνει ματαϊα. 'Εαν λοιπδν αϋτδ εϊναι ατοπον, ατοπον εϊναι Επϊσης τδ να μτ] διανοηται κα-
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νεϊς τδ ενα και πρδς αϋτδ να οτρδφεται.
ιβ'. "Εαν εϊναι φνση στα αιτιατα και
μαλιστα στους λογικοϋς ανϋρωπους, να
στρεφωνται, να ανατεϊνωνται και να 6λεπουν πρδς τδ αϊτιον, (αιτϊα παντων των
δημιουργηματων εϊναι δ Θεδς, απδ τδν
δποϊον καϊ δ νοϋς' δ δε Θεδς εϊναι τδ κορυφαϊον ενα καϊ απλοϋν), ϋπομδνως εϊναι
φνση τοϋ νοϋ να στρεφεται πρδς τδ κορυφαϊον ενα, να ανυψωνεται καϊ να 6λεπη
αντδ ως αϊτιδν του.

ιγ'. "Εαν, «δξ αυτοϋ καϊ δι" αϋτοϋ καϊ
εις αϋτδν τα παντα» (Ρωμ. ια', 46), ε
πειδη καϊ δ τοϋς εϊναι επα ὡΤ αντα, σννεπως απδ τδν Θεδν καϊ δια τοϋ Θεοϋ
εγινεν δ νους κυριωτατα μαλιστα ωσαν
εικδνα Θεοϋ. Γι αντδ περισσδτερον δφεϊλει δ νους να 6λεπη τδν Θεδν. Καϊ τδ «εις
αϋτδν» λεγδμενον σημαϊνει δτι δ νους πρεπει να στρεφεται εις την δραση τοϋ ενδς
ϋπερκοσμϊου. 'Επομδνως δ νους δφεϊλει
να ενατενϊζη τδ ενα.

ιδ'. Τα πολλα δημιουργηματα προηλϋαν απδ τδ ενα καϊ δχι τδ ενα απδ τα πολλα. Καϊ η κτϊση εϊναι τα πολλα καϊ δπομενως εϊναι φανερδν δτι εγιναν απδ τδ
ενα. "Αλλα τδ ενα εκεϊνο, ως κτϊστης καϊ
δημιουργδς, εϊναι επανω απδ την κτϊση.
'Επομενως εκεϊνος ποϋ ϋλεωρεϊ την κτϊση
σωστα, κατ αναγκην ϋα φϋαση στδ νπερκδσμιον ενα νπερ6αϊνοντας την κτϊση.
"Επειδη ϋπαρχουν αφΟονα δημιουργημα
τα σαν απηχηματα τοϋ δημιουργοϋ, μδ τα
δποϊα φανερωνεται δ Θεδς ποϋ με την ϋεληση του τα παρηγαγε με τεχνη, σοφϊα,
δυναμη καϊ αγαϋδτητα καϊ προνδησε γι"
αντα, γι" αϋτδ καϊ δ 'Ησαϊας λεγει δν
Πνεϋματι: «δπαρατε τους δφδαλμοϋς νμων καϊ ϊδετε τϊς κατεδειξε ταϋτα παντα»
('Ησ. μη', 26). Με τδ μεν «ταϋτα παντα» εννοεϊ τα πολλα κτϊσματα, με τδ δε
«τϊς», ανε6αζει τδν νοϋν πρδς τδν δημιουργδν των (ποϋ εϊναι ενα κατα φνση α
ϋ.
πλοϋν ).
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ρουν, δια τῶν ἀδεξίων συνηγοριῶν καὶ
ἐνεργειῶν των, τἀ πλέον εὐπρόσδεκτα
ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.

Τῆς ἀμὐνης δμως αὐτῆς ὺπὲρ τῆς
Ἐκκλησίας μας τὸ κὐριον δπλον εϊναι
κατ' ἐμὲ καὶ πάλιν ὴ παιδεία τοῦ κλήρου, ἠ σχετικὴ παιδεία τῶν πολλῶν καὶ
ἠ ἀρτία παιδεία τῶν ἐπιλέκτων τοῦ Τεροῦ Λόχου, ὁ ὁποῖος καὶ ἐντὸς τῆς 'Εκκλησίας καὶ πέραν τῶν ὁρίων αὐτῆς θὰ
καταστήση φανερὰν τὴν φοπεινὴν παρουσίαν της καὶ τὴν ἰστορικὴν ἀποστολήν της εἰς οἰονδήποτε διάλογον, εἰς
οἰανδήποτε διεθνῆ ἐκδήλωσιν, ἀλλὰ καὶ
εἰς οἰανδήποτε ἐντὸς τῶν κόλπων της
ἀναταραχἠν ἠ ἀνωμαλίαν. Τότε αἰ σημεριναὶ ἔριδες καὶ τὰ σκάνδαλα θὰ περιορισθοῦν εἰς τἀς όρθάς των διαστάσεις καὶ ἀντὶ νὰ ἀσχολῆται ἠ καὶ νὰ διασκεδάζη μὲ αὐτὰ ὁ χριστιανός, θὰ στραφῦ μὲ δίψαν ὁγνὴν καὶ ὑγιῆ πρὸς τὰ
αἰώνια νάματα, πρὸς τὴν οὐσίαν τῆς χρι
στιανικῆς πίστεως, εἰς τὴν θεραπείαν
τῆς ὁποίας εϊναι ἀπὸ αἰώνων τεταγμένη
ἠ Ἐκκλησία.
Τότε ἠ Ἐκκλησία καὶ ἀπέναντι τῶν
κακοπίστων Ζώϊλων, ἀλλὰ καὶ τῶν καλοπίστων ή καὶ μεμψιμοίρων ἐπικριτῶν,
θὰ ἀποκτήση τοιοῦτον κῦρος, ῶστε ἠ
φθοροποιὸς σκανδαλοθηρία πολλῶν
παρ' ἠμῖν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἔξω τῆς
χώρας μας .ἠ οϊησις, νὰ περιορισθοῦν
καὶ νὰ καταστοῦν ἀκίνδυνοι.

ΤΙ 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία μας ὑπῆρξε πάντοτε ἀγωνιζομένη Ἐκκλησία. Τώρα, εἰς τοὺς πλέον χαλεποὺς δι' αὐτὴν
καιροὺς πρέπει νὰ σταθῆ ὁρθία εἰς τὸν
προμαχῶνα της. Ὅ σκοπὸς εϊναι ἰερὸς
καὶ αἰώνιος. Τερὸς καὶ αἰώνιος πρέπει
νὰ εϊναι καὶ ὁ ἀγών.

περ) “6ΤΟγσΙΠλΙΑΙΟγ.,
ΝΩΣΤΟΝ εϊναι, δτι
τδ μεν «ἔτος τοϋ παι
διοϋ» πδραοε, αλλα
τδ πρ66λημα τον παι
διοϋ παραμδνει στην
πιδ δξεϊα μορφη του.
Κλ ενω τδ επϊοημο
Κρατος καϊ η ϋλι6ερη ελληνικη «κουλτοϋρα» μας κανουν
δ,τι μποροϋν για να διαστρδγουν τις ϊϊεοκτιοτες ψνχικες δυναμεις μικρων καϊ
μεγαλων, κατ αντινομϊαν καϊ νποκριτικα
δεϊχνουν δνδιαφερον για τδ παιδϊ!

'Αλλα για τιοιδ παιδϊ καϊ για ποια ωφελεια του μιλανε οι «μεγαλοι», δταν οι
ϊδιοι εϊναι κατεστραμμενοι εσωτερικως,
κανοντας το ιιυϊδν γεεννης»; ,Επειδη δ('
ημας τδ σ,ετος τον παιδιοϋ» δεν περασε,
ϋα δημοσιεϋσουμε μια σειρα επιστολων
τοϋ γνωστοϋ μακαριστοϋ σοφον γεροντα
"Α^ανασιου τοϋ Α6ηρϊτου πρδς ενα παι
δϊ φιλου του δεκαπεντε τ6τε χρδνων, σαν
ϋποδειγμα διδαοκαλϊας καϊ περιεχομδνου.

Εϋκολα καταλα6αϊνει κανεις, δτι κεντρον των συμ6ουλευτικων γραμματων τοϋ
^Αϋανασϊου εϊναι η ϋεοσε6εια καϊ η προοπαθεια του να σπεϊρη στην τρυφερη ψυχη
τοϋ παιδιοϋ σπερματα ευσεβεϊας, αγαδδτητος, φ66ου Θεοϋ, αγαπης πρδς τους ανϋρωπους καϊ να δδηγηοη τη σκεψη του
καϊ την καρδια του πρδς την αιωνια πατριδα του, τδν οϋρανδν.
'Εαν η παιδεϊα τοϋ "Εδνονς δεν γϊνη
Χριστοκεντρικη καϊ ελληνοχριοτιανικη, τϊποτε δεν ϋα ιοχϋση να αναστεϊλη την καλπαζουσα φϋ·ορα της ελληνικη ς ψυχης, μδ
αποτελεσμα τδν κϊνδυνον της δ^νικης μας
ϋποσταοεως.

'Εν Τ. Μονη των 'Ι6ἠρων τη 7ΖΙ8.3.68
'Αγαπητδ Νϊκο,

"Ελα6ον τδ καλδν σου γραμμα μδ ϊδιαιτδραν εϋχαρϊστησιν καϊ τδ ανἐγνωσα δις. Βλδπω μετδ χαρας πρδοδον εϊς την διατϋπωσιν
των ϊδεων σου, αλληλουχϊαν εις τδς σκεψεις
σου και σαφἠνειαν εϊς τους στδχους σου. Δεν
ῆτο δυνατδν (και τδ επερϊμενα) νδ μη ετατϋχης εϊς τδς δξετασεις, με τδσην δπιμδλειαν,
μελετην και κυρϊως μδ τδς προσευχδς τδς ϊδικδς σου και των φίλων σου, οι δποϊοι εϊ
ναι δυνατδν νδ εϊναι διδ κρεμασμα, δλλδ
προκεηιενου δι' ενα Νϊκον νδ γϊνωνται εϊσακουστοϊ παρδ τοϋ Κυρϊου και της Θεοτ6κου,
που δϊδει τδν φωτισμδν καϊ εϊς τους δγγδλους.
'Η εξομολδγησις σου και η θεϊα Κοινωνϊα
μδγα 6οηθημα δι' δλας μας τδς 6ιωτικδς δνδγκας. Τϊ παϊρνομεν εϊς την θεϊαν Κοινωνϊαν; 'Ολδκληρον τδν θεδν μδ την σδρκα
της Παρθενου Μαρϊας θεοποιηθεϊσαν, που εδανεϊσθη νδ σαρκωθη δ Πλαστης καϊ δδν την
επδστρεψεν, δναληφθεϊς εϊς τοδς ουρανους,
διδ νδ μας την δϊδει νδ την τρωγωμεν κατδ
την μετδληψιν, μετδδοσιν, εϋχαριστϊαν, Κοινωνϊαν. Τ' ακοϋς; δδξαζε μδ μυρϊας δδξας
τδν θεδν σου που σδ κδνει συσσωμδν Του,
συναιμδν Του μδ ψιχϊον αρτου καϊ σταγδνας
οϊνου, εϊς αρρα6ωνα της μελλοϋσης 6ασιλεϊας
των οϋρανων μετ' Αυτοϋ τοϋ Ιδϊου. Μδ γιατϊ
αϋτδ τδ πρδγματα δδν τδ δννοεϊ δ κδσμος δ
πολυς σημερον; 'Απδ τϋφλωσιν. Δι66ασε τδ
τελευταϊον κεφ. τοϋ Λουκα, που συμ6αδϊζει δ
Χριστδς μδ τους δυο 'Αποστδλους Λουκαν καϊ
Κλεωπα. Δδν τδν γνωρϊζουν, δι6τι «εκρατοϋντο οϊ δφθαλμοϊ αυτων τοϋ μη επιγνωναι
αϋτδν». "Υστερον κατδ τδ εοπερας λεγει:
«διηνοιξε τους δφθαλμοδς αυτων και επδγνωσαν αϋτδν». Λοιπδν χωρϊς τδ φως 'Εκεϊνου
διασκεδασεις, γλδντια, παραλυσϊες, φαγοπδτια, σαρακοστή... δλλδ σκδτος, οκδτος καϊ
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παλι σκ6τος στἠν ψυχἠν μὲ κακδν τὲλος καϊ
αίωνιον κ6λασιν.
"Εχεις δλα τα πλοϋτη τοϋ κοσμου, τὸν σοφίαν, τἠν γνωσιν καϊ την ὲπιστἠμην. 'Εσκὲφθης δτι σὲ περιμὲνει σἠμερον, αϋριον χωρὶς 6λλο, ἠ δβυσος των 66ϋσσων της μελλοϋσης ζωἠς; δχι. Τ6τε εϊσαι τδ δυστυχὲστερον
πλασμα της γης και γιατι ὲγεννἠθης ταλαίπωρε;
Μοϋ δίνεις δφορμἠ, αγαπητὲ Νϊκο, νδ διδασκωμαι εγω πρωτος καϊ νδ φρίττω δπδ δσα σοϋ γρδφω καϊ σε εϋχαριστω πολϋ. Φεϋγε τδς κακδς συναναστροφδς, σὲ6ου τοϋς γονεϊς σου καϊ προσεϋχου. Φρικτἠ ἠ μοϊρα μας
νδ εϊμεθα ανθρωποι, δὲν πεθαίνομεν ποτὲ.
Μὲ αγαπη δ φίλος σου
'Αθανδσιος

ρὲς καλϋτερον νδ μἠ ὲγεννατο δνθρωπος, παρδ οὶονδἠποτε ζωον δπδτε θδ ὲτελείωνε τἠν
ζωἠν του ὲδω χωρὶς αίωνιδτητα, κρίσιν καὶ
κ6λασιν αίωνιον. Τρομερδ καὶ φρικωδης ἠ
μοϊρα τοϋ ανθρωπου νδ εϊναι δνθρωπος. Είς
παντας τοϋς αίωνας των αίωνων δθδνατος, ίὶ
μὲ τδν Χριστ6ν του, τδν θεδν του, τδν Πλδστην του ἠ είς τδ πϋρ τδ αίωνιον, τδν σκωληκα τδν 6κοίμητον, τδν 6ρυγμδν των 6δ6ντων, τδν ταρταρον, δφωρισμὲνος ϋπδ τοϋ θε
οϋ καὶ κατηραμὲνος.

Τερδ Μονἠ 'Ι6ἠρων 24Ζ7.Ι2.68

θδ ὲλα6ες τδ πεντακοσι6ρικο ποϋ σοϋ ὲστειλα ταχυδρομικως απδ 2Ο ΝΖ6ρίου δπδ ὲνα
ὲδω γὲροντα — κδμε δ,τι ξὲρεις μὲ ὲνα, δυο
δὲματα.

'Αγαπητὲ Νϊκο,
Σοϋ γρδφω μὲ την πὲνναν σου καϊ πρὲπει
εϋθϋς δμὲσως νδ μαλωσουμε. Γιατι μοϋ ὲστειλες στυλογρδφο καὶ μδλιστα δζίας, δπως μοϋ
εϊπαν; Καλδ τδ λεμδνια καὶ τδ μελδνι, τδν
στυλογρδφο γιατι, γιατι; Α! δὲν μὲ εϋχαρίστησες μὲ ὲνα δωρο διαρκείας πρδς ὲνα γὲρο
σἠμερον ϋπδρχοντα καὶ αϋριον πιθανδν δπερχδμενον. "Επειτα ως ξεναγδς της Μονἠς ποϋ
εϊμαι μοϋ δίδουν πλἠθος ΒΙΟ οι διδφοροι ζὲνοι ὲπχσκὲπται της Μονἠς, τδ δποϊα γρδφουν
καλϋτερα καὶ εϋκολωτερα. Ἐν πδση περιπτωσει, διδ τἠν ὲκδηλωθεϊσαν ταϋτην διδθεσίν
σου σὲ εϋχαριστω. Χθὲς εῖχες τἠν ὲορτἠν σου
κατδ τδ Νὲον ἠμερολ6γιον καὶ είς τδς εϋχδς
ποϋ ὲλα6ες δπδ γονεϊς συγγενεϊς καὶ φϊλους
συμμετὲσχον καὶ ὲγω νοερως ὲκ των πρωτων,
εϋχηθεὶς νδ γίνης δντδξιος τοϋ δγίου σου,
δντδξιος των προσδοκιων των γονὲων σου καὶ
τϋπος καὶ καλδν παρδδειγμα πδντων των γνωστων σου καὶ φίλων.
Πρδγματι δπως πηγαίνει δ κδσμος καὶ εϊς
τδν κατἠφορον ποϋ ὲπἠρε, ϊσως ὲξαντληθἠ ἠ
μακροθυμία τοϋ θεοϋ καὶ τ6τε ὲνας παγκ6σμιος π6λεμος θδ φὲρη τἠν καταστροφἠν δν
καὶ δ κακδς δνθρωπος χωρὶς πδλεμον 6αδίζει
δ δυστυχἠς είς θδνατον ψυχικδν μὲ κ6λασιν
αίωνιον. Φρίκη, φρίκη, φρίκη καὶ χίλιες φο-

Νϊκο, δὲν εϊναι παϊζε γὲλασε νδ εϊναι κανεὶς δνθρωπος καὶ νδ μἠ ζἠ ως δνθρωπος
τοϋ θεοϋ, μακρδν τοϋ Ναοϋ, μακρδν τἠς Κοινωνίας, μακρδν τἠς ὲξομολογἠσεως καὶ τἠς
χαλωσϋνης πρδς πτωχοϋς του συνανθρωπους.
Τδ ὲμ6λημα τἠς ζωἠς σου νδ εϊναι διαρκως
θεδς καὶ καλωσϋνη καὶ ἠθικἠ δγνδτης.

Τοϋς χαιρετισμοϋς μου είς τοϋς γονεϊς σου
καὶ νδ τοϋς είπἠς νδ εϊναι αϋστηροὶ δπὲναντί σου λ6γω τἠς ἠλικίας σου.
Μετ' 6γαπης καὶ πολλων εϋχων πρδς τδν
Κϋριον καὶ τἠν Δὲσποιναν.
Τερομ. 'Αθαν6σιος 'Ι6ηρίτης
Πρ6σεξε δλλοτε δπδ δποστολδς δωρων. "Εχομεν δπδ δλα.

Ο ΟΙΝΛΙΟγ ΟΤΟ ΛΓΙΟΝ ΟβΟΟ
ΑΘΕΙΑ συγκϊνηση
εδοκϊμαοε τδ "Αγιον
"Ορος, απδ την επι
σκεψη τον αρχιεπισκδπου τον Θεο6αδΙτ
οτου "Ορους Σινα,
Σε6ασμιωτατου
κ
Ααμιανοϋ, γνωστοϋ,
στους αγιορεϊτες Πατερες απδ τα φοιτητικα του χρδνια και απδ τις πολλδς επισκεψεις του και εκτιμωμενου δια την σεμνδτητα και πνευματικδτητα του.

μδδιες κρατικδς 'Υπηρεοϊες, αλλα και καδε 'Ορδδδοξον και να συναγεϊρη σε επεϊγουσα επιστρατευοη τους επιδυμοϋντες να
προσφερουν κατι απδ τδν εαυτδν των χαρη
ενδς προκεχωρημενου φαρου της Ὅρίὶοδοξϊας και μιας Κι6ωτοϋ των ελληνοβυζαντινων παραδδοεων μας.

Τδ "Αγιον "Ορος, εϊναι πολυ ευαϊοδηων απεναντι στδ αδελφδν Χωρηβ καϊ δα
καμη δ,τι εϊναι δυνατδν για να 6οηδηοη
τδ 'Ιουοτινιανιον Ιερδν Καδϊδρυμα. "Αλλα
δεν αρκεϊ αυτδ. Πρεπει να φιλοτιμηδοϋν
και οϊ νεοι μας, ερχδμενοι οδ επαφην μδ
τδ Σιναϊτικδν Μετδχιον. ΟΙ καιροϊ δδν περιμενουν.

Πλην της πηγα'ιας αγαπης της "Ι. Κοινδτητος πρδς τδ σεπτδν πρδσωπδν του, ητις ητο καταφανης κατα την παρουσια του
στις Καρυδς, τοϋ εγενετο η νενομισμδνη
ϋποδοχη οτδν ιερδν Ναδν τοϋ Πρωτατου
και προσεφωνηδη μετα δερμδτητος υπδ
εκπροοωπου της Π. Κοινδτητος.

Π ανοσιολογιώτατε ἀγιε Πρωτεπιστἀτα
και Πανοσιολογιώτατοι 'Επισταται
και 'Αντιπρδσωποι τῶν Τερῶν Μονων
παρα τἠ Τερα Κοινότητι του 'Αγιωνυμου
Ὅρους.

Στην προσφωνηση απηντηοε με πολλην
αγαπην για τδ "Αγιον "Ορος και γενικως
εδωοε τδ μετρον της ευλα6εϊας του και
της αταλαντεϋτου δεολογικης σκεγεως του
στην 'Ορδδδοξη πνευματικη παραδοση,
δεϊγμα της τρανδν της δποϊας αποτελεϊ
δ κατωτδρω καταχωριζδμενος λδγος του.

Μἐ 6αθεῖαν ταπείνωσιν και εὐχαριστίαν
πολλήν δοξἀζω τὸ εὐλογημἐνον “Ονομα τοϋ
Σωτἠρος ἠμῶν 'Ιησοϋ Χριστοϋ, δ 'Οποῖος
μοϋ ἐχἀρισε την ἀγίαν αϋτὴν εϋκαιρίαν νἀ
ἔλθω ἀπὸ τὸ Θεο6ἀδιστον “Ορος Σινἀ, ταπεινὸς προσκυνητἠς, εις τὸ Θεομητορο-6ἀδιστον "Αγιον “Ορος.

'Ενταϋδα δα επρεπε να γραφη, για να
πληροφορηδοϋν παντες, κατι για τις δυοκ.ολϊες που διδρχεται τδ 6υζαντινδν μοναοτηριον της 'Αγιας Αικατερινης τοϋ Σι
να, δπως στις κατ Ιδϊαν συζητησεις ανεφερεν δ Σεβ. κ. Δαμιανδς, δυοκολϊες ουνισταμενες στην αποδαρρυντικην απανδρωση του.

Αισθἀνομαι αὸτήν την στιγμὴν συγκίνησιν πολλην και χαρἀν μεγἀλην και ἀνεκλἀλητον, διδτι εὑρίσκομαι εις τὸ χαριτδβρυτον «Περιὕδλι της Παναγίας», της
'Εφδρου τοϋ 'Αγίου Ὅρους.

Πραγματι η σε 6αδμδν επικϊνδυνον ελδττωση της Σιναϊτικης "Αδελφδτητος,
πρεπει να ανησυχηση δχι μδνον τϊς αρ-

Αισθἀνομαι ἀκδμη χαρἀν, διδτι ευρισκομαι εις χῶρον της πνευματικἠς δικαιοδοσίας τοϋ Παναγιωτἀτου Οικουμενικοϋ
Πατριἀρχου κυρίου Δημητρίου, τοϋ σεπτοϋ Π ροκαθημἐνου ἀπἀσης της 'Ορθοδοξίας, τὸν δποῖον ἀπὸ τής θέσεως αυτής
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θερμῶς εϋχαριστῶ δια τήν προθϋμως παρασχεθεῖσαν μοι ἀδειαν της παροϋσης
προσκυνηματικής μου ἐπισκἐψεως και πρδς
τον δποῖον εϋχομαι ταπεινῶς δπως δ Κϋριος χαρίζηται μακρἀ ἐτη διακονίας εις
τήν 'Εκκλησίαν Του, δια. νἀ δρθοτομή τδν
λόγον της ἀληθείας, κατα τους χαλεποϋς
μἀλιστα τοϋτους καιρους που διανϋομεν.
Αισθἀνομαι, τἐλος, χαρἀν και συγκίνησιν, διότι θἀ προσκυνήσω τἀ χώματα, τἀ
δποῖα ἐποτϊσθησαν μἐ τἀ δἀκρυα, τους ἀσκητικοὺς ὶδρώτας και τδ αϊμα πολλἀκις,
τῶν ἀγιορειτῶν 'Οσίων και Ὅσιομαρτϋρων' διότι θἀ προσκυνήσω εις τἀ ιερἀ τής
πίστεως μας σκηνώματα τοϋ "Αθω, τἀ
ἀποθησαυρισμἐνα αγια λείψανα και τἀς
θαυματουργοϋς ἀγίας Εὶκόνας, ἀλλἀ κα'ι
διότι θἀ. ἐλθω εις ἐπικοινωνίαν πνευματικήν μἐ τους ἐνταϋθα ἀσκουμἐνους πνευματικοϋς πατέρας και ἀδελφοός, διἀ νἀ ἀκοόσω λόγους σωτηρίας κα'ι ἐνδυναμωθῶ
εις τήν πίστιν.

τἐλος τοϋ κόσμου. Π ἀντοτε δ Θεδς θ' ἀναδεικνυῃ εις τήν 'Εκκλησίαν Του τἀ ἀναστήματα ὡσἀν τδν 'Αθανἀσιον, τδν Βασίλειον και Γρηγόριον τδν Θεολόγον, τδν
Μἀξιμον τδν 'Ομολογητήν, τδν Φώτιον, τδν
Γρηγόριον τδν Παλαμἀν και τδν Μἀρκον τδν Εϋγενικόν, διἀ νἀ ϋπερασπίζωνται
τδν ἀτίμητον θησαυρδν τής Πίστεως. Κα'ι
πἀντοτε τοιοϋτους θεοπνεϋστους ήγἐτας θἀ
ἀκολουθή πιστῶς δ εϋσεβής λαδς τῶν 'Ορθοδόξων.

'Αλλἀ εις δλας τἀς δυσκόλους στιγμἀς
τής 'Ορθοδοξίας, ἐκεῖνοι οι δποῖοι προπαντδς ἐ'δωκαν τδ παρδν εις τἀς μἀχας ήσαν
ο'ι Μοναχοί. Οι ἀνθρωποι ἐκεῖνοι, οι δποῖοι ἀπδ θειον ἐ'ρωτα πυρπολοόμενοι κατἐλιπον τδν κόσμον κα'ι τἀ τοϋ κόσμου διἀ νἀ
σώσουν τήν ψυχήν των και τδν κόσμον διἀ
τῶν προσευχῶν των.

Σήμερον, ἀγαπητοὶ πατἐρες και ἀδελφοί, πἀντες πρεπει νἀ ἀλληλοστηριζώμεθα
εις τήν πίστιν, διότι ό διἀὕολος προσπαθεϊ
νἀ τήν κλονϊση συθἐμελα και νἀ πλανήσῃ
καὶ τους ἐκλεκτοός, ει δυνατόν.

Τδιαιτἐρως οι 'Αγιορεῖται Πατἐρες,
χωρὶς νἀ συγχἐουν φῶς και σκότος, ἀλήθειαν και πλἀνην, ήγωνίσθησαν και ἐθυσιἀσθησαν, ἐπἀλαισαν και ἐποντίσθησαν
εις τἀ 'Αθωνικἀ πελἀγη ἀπδ 'Αγαρηνοός,
ἀλλἀ και ἀπδ Λατίνους και λατινόφρονας,
διἀ νἀ κρατήσουν ἀλώἄητον τδν θησαυρδν τής πίστεως.

Ἢ 'Ορθόδοξος Πίστις μας δἐχεται
πρωτοφανή κα'ι ἀμείλικτον διωγμδν ὑφ' δλων τῶν ἐχθρῶν τοϋ ἀληθινοϋ Θεοϋ. Ἢ
Ὅρθοδοξία πολεμεϊται ἀπδ «θρησκευομἐνους» και ἀθρήσκους, ἀπδ «πιστοϋς» και
ἀπίστους, ἀπδ «χριστιανοὺς» κα'ι ἀθἐους!
Και διερωτώμεθα, μήπως, ήδη ζῶμεν εις
τήν ἐποχήν τοϋ 'Αντιχρίστου κα'ι εις τἀς
τελευταίας ήμἐρας τής 'Αποκαλϋψεως ;

Δἐν τρἐφομεν μνησικακίαν ή ἀντιπἀθειαν ε'ναντι οϋδενδς μή 'Ορθοδόξου. 'Αλλἀ
και δἐν δυνἀμεθα ποτἐ, στοιχοϋντες τή θεοδιδακτω διδαχή τῶν ἀγίων Πατἐρων ήμῶν, νἀ δεχθῶμεν τἀς ἀπαραδἐκτους φωνἀς ἐκπροσώπων χριστεπωνόμων κοινοτήτων τής Δόσεως και Ὅμολογιῶν ἐ'ξω τής
'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας, δτι δήθεν «οϋδἐν
μας χωρίζει»!

Πῶς ἄλλως νἀ ἐξηγήσωμεν τήν αρνησιν τοϋ Θεοϋ ἀπδ τδν σϋγχρονον κόσμον;
Πῶς νἀ ἐρμηνεϋσωμεν τήν ἀποστασίαν τοϋ σημερινοϋ ἀνθρώπου ἀπδ τήν Ἐκκλησιαν ;
Πῶς νἀ αιτιολογήσωμεν τήν πολεμικήν
κατἀ τής 'Ορθοδοξίας;

"Οχι! Μἐ τήν Δϋσιν, εις τἀς θρησκευτικἀς πεποιθήσεις, μἀς χωρίζουν πολλἀ. Χἀσμα μἐγα! Τἀ θἐματα αϋτἀ τἀ ἐξεκαθἀρισαν ἀγιοι Πατἐρες και ἀγιαι Σϋνοδοι, δπως ή 'Αγία Σϋνοδος τοϋ ἐ'τους 867 ἐπὶ
Μεγἀλου Φωτίου και ἀκολοόθως αι ἐπὶ 'Αγίου Γρηγορίου Παλαμἀ Σϋνοδοι.

Ὅμως, παρἀ τδν πόλεμον αυτόν, ή 'Εκκλησια θἀ μείνη ἀπαρασἀλευτος, ἐπὶ τήν
«πἐτραν» μἐχρι συντελείας τῶν αιώνων. Ἢ
ἀλήθεια, τδ φῶς, ή 'Ορθοδοξία δἐν εϊναι
δυνατδν νἀ σβϋσουν ἀπδ αϋτδν τδν κόσμον,
διότι τδ τοιοϋτον πρἀγματι θἀ σημἀνῃ τδ

Παρἀ ταϋτα, ή 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία
νυχθημερδν ευχεται καὶ θἀ εϋχεται «υπἐρ
εϋσταθείας, — ἐννοεῖται ἐν τή δρθοδόξω
πίστει — τῶν ἀγίων τοϋ Θεοϋ 'Εκκλησιῶν καὶ τής τῶν πἀντων ἐνώσεως» ἐν τή αϋτή καὶ μια; δρθή πίστει. Π ροσευχώμεθα ὑ-
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πἐρ της ἐπιστροφἠς καὶ ἐπανδδου εἰς τους
κδλπους της Μιας, 'Αγίας, Καθολικῆς καὶ
'Αποστολικῆς Ἐκκλησίας, της 'Ορθοδδξου δηλονότι Ἐκκλησίας, τῶν «πεπλανημἐνων», κατἀ τδν Μἐγα Βασίλειον, ἀδελφῶν μας.
'Τπἐρ τῆς ἐπανδδου αϋτῆς τῶν ἐν πλἀνῃ ἀδελφῶν μας μαζῆ μἐ τἀς ἐνθἐρμους
προσευχἀς, θεωροϋμεν ώς ὡφἐλιμον τδν
εἰλικρινῆ θεολογικδν διἀλογον. Οϋδἐν εχει
νἀ φοβηθῆ ῆ 'Ορθοδοξία ἀπδ ἐναν τοιοϋτον θεολογικδν διἀλογον, ἀρκεῖ νἀ ἀκοϋεται δρθοδόξως καὶ ἰσοτίμως ἠ φωνῆ Της.
Πιστεόομεν δτι ῆ 'Ορθδδοξος Ἐκκλησία
εχει τδ πλῆρωμα τῆς ἀληθείας, καὶ δεν δϋναται ἐπομἐνως οϋδεμίαν ἀπολϋτως ὕποχώρησιν ῆ συμβιβασμδν νἀ διανοηθῆ. Δι'
δ ἀς ἐπιτραπῆ, νἀ ἐκφρἀσωμε την εντονον
ἀνησυχίαν μας διἀ τῆν διατϋπωσιν ὡρισμἐνων ἀστδχων ἀτομικῶν μαλλον ἀπδψεων
ἐκ μἐρους 'Ορθοδδξων τινῶν, οι δποϊοι
πδρρω ἀπἐχουσι τῆς γνωσεως τῆς ἀληθοϋς Θεολογίας.

'Η Θεολογία δεν ἀποκτἀται εἰς τἀ σπουδαστῆρια τῆς ἐσπερίας, ἀλλἀ εἰς τῆν ερημον, διἀ τῆς ἀσκῆσεως. Πρῶτον, 6ιοϋται
καὶ ὕστερον γνωρίζεται. Πρῶτον τἀ δόγματα γίνονται βιώματα καὶ ὕστερον κατατίθενται ὡς θεολογικαὶ μαρτυρίαι. 'Εἀν
δεν ἀναβῶμεν εἰς τδ νοητδν Ὅρος Θαβὡρ
τδ καπνῖζον Θεοβἀδιστον ὍροςΣινἀ καὶ
δδν ἰδωμεν τῆν ἀκτιστον δδξαν τοϋ Θεοϋ,
κατἀ τδν Γρηγόριον τδν Θεολδγον, δεν δυνἀμεθα νἀ εϊμεθα θεολδγοι μδνον με τἀς
μεταδιδομἐνας θεολογικἀς γνώσεις.
«Καινοφωνίαι» πἀντοτε ῆκοϋοντο εἰς τῆν
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Ιστορίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλἀ καὶ πἀντοτε
ἐπολεμοϋντο ἀπδ ἀγίους 'Αρχιερεῖς, απδ εϋσεβεϊς ὶερεῖς, ἀπδ ἐναρἐτους μοναχοϋς, ἀπδ τδν 'Ορθδδοξον λαδν, ἀπδ τδ σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας.

Καὶ σῆμερον δ χορδς τῶν 'Ορθοδδξων
Τεραρχῶν, τἀ τἀγματα τῶν 'Ορθοδδξων
κληρικῶν καὶ μοναχῶν, καὶ δ λαδς τῶν 'Ορ
θοδδξων, δεν θἀ ἀφῆσουν ποτἐ τδν θησαυρδν τῆς πίστεως νἀ παραχαραχθῆ.
Εὕχεσθε, ἀγιοι Πατερες, «ὕπἐρ εϋσταθείας τῶν ἀγίων τοϋ Θεοϋ Ἐκκλησιῶν».
Εὕχεσθε «ὕπερ πἀσης ἐπισκοπῆς 'Ορθοδδξων τῶν δρθοτομουντων τδν λδγον τῆς
ἀληθείας»,

Εὕχεσθε καὶ ὕπερ τοϋ Θεοβαδίστου Ὅρους Σινἀ, τδ δποϊον σῆμερον ἀντιμετωπίζει πολλἀς καὶ μεγἀλας δυσκολίας, ἰδίως
ἀπδ πλευρἀς ἐπανδρώσεώς του, δι' δ καὶ
θἀ εϊμεθα εϋγνώμονες πρδς τδ ἀγιώνυμον
"Ορος, ἐἀν πατερες τινες, ἐστω καὶ ἐλἀχιστοι, εστω καὶ διἀ θητείαν τινἀ, ἀπεφἀσιζαν νἀ προσἐλθουν καὶ παραμείνουν μετἀ
τῶν ἐν αϋτφ ἀσκουμἐνων θεαρἐστως Σιναϊτῶν Π ατἐρων.

Σας εὕχαριστῶ διἀ τῆν ὡραίαν καὶ μεγαλοπρεπῆ ὕποδοχῆν, τῆν δποίαν μοϋ ἐπεφυλἀξατε καὶ δἐομαι εἰς τδν Δεσπδτην
Χριστδν δπως ἀπαντες συναντηθῶμεν καὶ
ἐν τῆ 'Επουρανίω Αϋτοϋ Βασιλείρ.
Ἢ χἀρις τοϋ Κυρίου ῆμῶν Τησοϋ Χριστοϋ καὶ ῆ ἀγἀπη τοϋ Θεοϋ καὶ Πατρδς
καὶ ῆ κοινωνία τοϋ 'Αγίου Πνεϋματος εϊη
μετἀ πἀντων 'Τμῶν. 'Αμῆν.

Πθρϊ ΠΧρθθΝΙΧΟ
ΑΓΙΟΥ ΓξΗΓΟξΙΟΥ ΝΥΟεΗΟ

-·- ΩΤΟΕΙΔΗΣ πρἀγ- πὸ τῆ ζωῆ. Οι πολυτιμες ἀκόμη ἐμπειρίες
ματι ὴ περίφημη αὺ- τοϋ ἀγιωτἀτου Πατρὸς εχουν νἀ παίξουν
τὴ πραγματεία τοϋ σημαντικὸ ρόλο στην ἐμπἐδωση τῶν νοημἀἀγίσυ Γρηγορίου 'Ε- των. 'Η ἀρχιτεκτονικῆ καὶ ῆ ἐσωτερικῆ δοΝὺσσης μῆ του κἀνουν τὸ κείμενο δυνατὸ κι' ἀρπισκόπου
Καππαδοκίας,
που μονικό.
διαπραγματεὺεται τὸ
Προσπἀθεια τῆς μικρῆς καὶ ἀσῆμαντης
θἐμα τοϋ παρθενικοϋ
αὺτῆς ἐργασίας εϊναι, νἀ παρουσιἀσουμε
βίου καὶ εχει χαρακτηρισθεϊ σαν ἐγχειστοὺς ἀδελφοὺς μας, ποὺ ἀναζητοϋν τὸ Θεὸ
ρίδιο παρθενίας. Εϊναι ἀπὸ τἀ ἀρτιώτερα καὶ τῆ θἐωση, τὸ περιεχόμενο τῆς ὺπἐροκείμενα, πσὺ γρἀφτηκαν ἀπὸ τοὺς Πατἐ- χης αὺτῆς πραγματείας, ἀφῆνοντας τὸν ἀρες, πἀνω στὸ θἐμα αὺτὸ καὶ τὸ ὡραιότερο γιο Γρηγόριο νἀ μιλῆσει μέσα ἀπὸ τὸ θεοαπὸ τἀ 'Ηθικἀ του συγγρἀμματα.
φώτιστο καὶ ἀριστουργηματικὸ τοϋτο κείΤὸν 6ίο τῆς παρθενίας χαρακτηρίζει ὁ μενο. Θἀ τὸ θεωρῆσουμε ίδιαίτερη εὺλογία,
ϊερὸς Πατῆρ «κατἀ φιλοσοφίαν βίον» καὶ αν τοϋτες οι φτωχἐς γραμμἐς γινόταν εὺ«ζοιῆν θειοτἐραν». Φαίνεται δτι εϊναι ἀπὸ λογητῆ ἀφορμῆ γιἀ τῆν πνευματικῆ ὡφἐτἀ πρῶτα εργα τοϋ Γρηγορίου, ἀναγόμενο λεια τῶν ἀδελφῶν καὶ ταυτόχρονα νὺξη
στην πρὸ τῆς χειροτονίας του σἐ ἐπίσκοπο γιἀ τῆ μελἐτη καὶ εκδοση μιας ἐμπερισταἐποχῆ. Τὸ εργο αὺτὸ ἀναπτόσσει ἐξαίρετη τωμἐνης μἐ σχόλια εϊσαγωγῆς, δχι μόνο
περὶ παρθενίας θεολογία, ἀναφερόμενο τοϋ ε'ργου αὺτοϋ, ἀλλἀ καὶ τῶν ὺπολοίπων
ταὺτόχρονα καὶ στην πρακτικἠ, τὴν τἐχνη συγγραμμἀτων τοϋ ἀγίου Πατρός, ἀπὸ εϊδηλαδῆ τῆς παρθενίας. 'Ο μυστικὸς ὺψιπἐ- δικοὺς μελετητες. Θἀ ἀξιζε τόσο πολὺ μιἀ
της Πατῆρ, ὑψώνεται σἀν ἀετὸς στὸ χῶρο τἐτοια ἐργασία ποὺ λείπει σῆμερα στὸ χῶτῆς θεωοίας τοϋ δντως καλοϋ καὶ γενικἀ ρο τῶν ἐκδόσεων τῆς πατερικῆς γραμμαμας χαρίζει ενα ε'ξοχο εργο γιἀ τὸ ἀληθινὸ τείας.
νόηαα τῆς παρθενίας, θεμελιωμἐνο δχι μό'Αλλ' ἀς δοϋμε δμως πιὸ κοντἀ τὸ
νο θεολογικἀ, ἀλλἀ καὶ ἀνθρωπολογικἀ καὶ ϊερὸ κείμενο. Τοϋτο δεν ὺστερεϊ ἀπὸ τἀ
σωτηριολογικἀ. Σκοπὸς τοϋ ϊεροϋ συγγρα- σχετικἀ πατερικἀ κείμενα σε θεολογικῆ
φεα εϊναι νἀ δημισυργῆσει στους ἀναγνῶ- σκέψη. 'Η θεολογικῆ τοποθἐτηση τῆς παρστες τῆν ἐπιθυμία τῆς ἐνἀρετης ζωῆς γενι- θενίας ὕρίσκεται στῆ σὺνδεσῆ της καὶ τῆ
κώτερα, πιὸ συγκεκοιμἐνα δμως μἀς μιλἀει σχἐση της μἐ τῆν ἐνδοτριαδικῆ ζοοῆ τῆς
γιἀ τῆ ζωῆ τῆς παρθενίας, ποὺ μὲ ἀσφἀλεια θεότητος. Ἢτσι δ ἀγιος Νὺσσης εϊσἀγει
μἀς εϊσἀγει στην ἐνἀρετη ζωῆ.
τῆν παρθενία στὸ χῶρο τῆς θεότητος, τῆς
Τὸ δλο εργο χωρίζεται σἐ εικοσιτρία 'Αγίας Τριἀδος. Ἢ παρθενία συνυπἀρχει
(κγ') κεφἀλαια, ποὺ μνημονεῆονται σε μιἀ μἐ τὸν αφθαρτο Πατερα, πὸὺ, αν καὶ ἔχει
σῆντομη εϊσαγωγῆ. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ Τϊόν, εϊναι παρθἐνος, διότι ἐγἐννησε ἀπαμιἀ φυσικότητα κι' εϊναι γεμἀτο ἀπὸ ζων- θῶς. 'Ο Τϊὸς ἐπίσης εϊναι χορηγὸς τῆς
τἀνια καὶ χἀρη. Κἀθε θἐση τοϋ κειμἐνου παρθενίας, αν καὶ συνἐβη τὸ παρἀδοξον, νἀ
γίνεται πιὸ κατανοητῆ καὶ πειστικῆ, χἀρη γεννηθεϊ ἀπὸ Παρθἐνο. Παρατηρεϊ δἐ ἀστἀ δλοζώντανα παραδείγματα, παρμἐνα ἀ- κόμη δ τῶν Νυσσαἐων φωστῆρ, δτι αὺτὸ
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που ἐ'γινε στην 'Αμίαντο Μαρία σωματικἀ,
μὲ τῆ παρθενία, νἀ λἀμψει δηλαδῆ τὸ πλῆρωμα τῆς θεότητος ἐν τῶ Χριστω, τοϋτο
γίνεται καὶ στην καθε ψυχῆ ποϋ ἀληθινἀ
παρθενεϋει.

Στην ἀνθρωπολογικῆ τοποθέτηση τῆς
παρθενίας ἐκθέτει, δ αγιος Γρηγόριος, τις
προϋποθέσεις για νἀ την συνδέσει μἐ τῆ
δημιουργία τοϋ ἀνθρώπου κατ' εικονα Θε
οϋ. Στην ἀρχῆ δ δνθρωπος ῆταν εικόνα
τοϋ ἀφθἀρτου Θεοϋ. Τὸ πἀθος φανερώθηκε μετἀ τῆ δημιουργία καὶ εχει σαν πηγῆ τῆν ἐλευθερία τοϋ ἀνθρώπου. Ἐνῶ ζοϋσε ἐκ φόσεως στὸ χῶρο τοϋ ἀγαθοϋ, κἀνοντας κακῆ χρῆση τῆς ἐλευθερίας του,
μἐ τῆν παρἀβαση τῆς ἐντολῆς μπῆκε στῆ
ζωῆ του «ῆ τοϋ ἀμαοτἀνειν ἀκολουθία»
καὶ τὸ ἀρχἐτυπον κἀλλος «κατεμελἀνθη».
'Η ἀπώλεια τοϋ κατ' εικονα ἐδῶ δεν πρέπει νἀ νοηθεϊ σἀν καταστροφῆ τῶν πνευματικῶν δυνἀμεων τοϋ ἀνθρώπου, ἀλλἀ
σἀν ἀπώλεια τῆς ἀφθαρσίας καὶ τοϋ πνευματικοϋ κἀλλους.
'Η δμοίωσῆ μας μἐ τὸ Θεὸ δἐν εϊναι δικδ μας κατόρθωμα, διότι ἀπ' τῆν ἀρχῆ χαριστηκε στὸν ἀνθρωπο ἀπὸ τὸ Θεό. 'Η
φροντίδα τοϋ ἀνθρώπου θἀ εϊναι «ἐκκαθἀραι μδνον τὸν ἐπιγινδμενον ἀπὸ κακίας ρυπον αϋτῶ καὶ τὸ κεκαλυμμένον ἐν τῆ ψυχῆ
κἀλλος διαφωτίσαι». Μἐ τῆ θἐση αϋτῆ, διαφωτιζεται ῆ διδασκαλία τοϋ δγίου Νϋσσης
περὶ παντελοϋς ῆ μερικῆς ἀπωλείας τοϋ
κατ' εικόνα. Δἐ χἀθηκε ῆ βασιλικῆ εικονα,
ἀλλἀ εϊναι σκεπασμένη. "Αν ῆ ψυχῆ καθαρθεϊ μἐ τὸν αγιο βίο μας ξαναβρίσκεται, δπως βρέθηκε «ῆ ἀπολεσθεϊσα δραχμῆ»
τῆς παραβολῆς. Πρεπει λοιπὸν νἀ ἀποκαταστῆσουμε τῆ θεία εικόνα στὸ ἀρχαῖο
κἀλλος. Νἀ γίνουμε δπως ῆταν δ πρωτδπλαστος στὸν παρἀδεισο, ποϋ ἐ'ργο του ῆ
ταν ῆ κατατρϋφηση τοϋ Θεοϋ.
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Στὸ ταξίδι ἀπὸ τῆν ἀφθαρσία στῆ φθορἀ τελευταῖος σταθμὸς ειναι δ γἀμος. Γιἀ
τῆν ἐπιστροφῆ μας πἀλι στὸν παρἀδεισο,
χρειἀζεται ῆ ἐγκατἀλειψη τοϋ γἀμου, ποϋ
εϊναι στοιχεῖο τῆς φθορἀς. Ἢτσι ζοϋμε
ἀπὸ αϋτῆ τῆ ζωῆ στὸν παρἀδεισο. Ἢ σωτηριολογία, τελος, τῆς παρθενίας τονίζεται
ὶδιαίτερα ἀφοϋ «ἐφἀπτεται τῆς ἀνθροιπίνης σωτηρίας» καὶ κατεβἀζει τὸ Θεὸ σἐ κοινωνία μἐ τοϋς ἀνθρώπους, παρἀλληλα δέ,
φτερώνει τὸν ἄνθρωπο γιἀ τῆν ἐπιπδθηση
τῶν οϋρανίων καὶ τὸν οὶκειώνει μἐ τὸ Θεό.
Ἐδῶ θἀ μἀς ἐπιτραπεῖ νἀ σημειώσουμε
δτι δ αγιος Γρηγόριος δ Νυσσης δἐν εϊναι μόνο ῆ ἐ'ξοχη φιλοσοφικῆ ὶδιοφυια μἐ
τῆν ἀπλῆ καὶ φιλῆσυχη φϋση, συτε μόνο δ
μεγἀλος μυστικὸς Πατῆρ τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἀλλἀ καὶ δ μεγἀλος δογματικὸς Πα
τ-πο, ποϋ στέκεται θαυμἀσια μἐ τοϋς δυὸ
δίλλους φωστῆρες τῆς Καππαδοκίας, τὸν
ἀδελφό του Μέγ. Βασίλειο καὶ τὸν δεϋτερο Θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας Γρηγόριο
τὸν Ναζιανζηνὸ καὶ ποϋ δίκαια ῆ Β' Οικουμενικῆ Σϋνοδος τοϋ ἔδωσε τῆν ἐπωνυμία τοϋ «στϋλου τῆς καθολικῆς δρθοδοξίασ» καὶ ῆ Ζ' Οίκουαενικῆ Σϋνοδος τὸν ῶνόμασε «Π ατέοα Πατέρων, τῶν Νυσσαέων φωστῆρα, ἀνδρα μετἀ τὸν ἀδελφὸν
δεϋτερον ἐν τε λόγοις καὶ τρόποις».

'Ἐτσι, ῆ παρθενία ειναι δ χῶρος δπου
θεμελιώνεται καὶ ἀναπτϋσσεται ῆ καινῆ ἐν
Χριστω ζωῆ. Τὸ κεφἀλαιο καὶ ῆ ἀπαρχῆ
αϋτῆς τῆς ζωῆς εϊναι ῆ παρθενικῆ ἐκ
Πνεϋματος "Αγίου γέννηση τοϋ Χριστοϋ.
'Ο ιερὸς συγγραφέας ξεκινἀει μἐ τρόπο ἐπαγωγικὸ γιἀ νἀ προβἀλει τὸν παρθενικὸ
βίο. ἐγκωμιἀζοντας τῆν παρθενία, ποϋ ἐπινοῆθηκε γιἀ τῆν ἀπόκτηση τῆς θείας καὶ
μακαρίας ῆδονῆς καὶ ἐξηγώντας πῶς δἐν
καταδικἀζεται δ γἀμος.
(συνεχίζεται)

Ι.θ.σ.

“ΖωΟΝ ΘΘΟΥΜΘΝΟΝ,,
ΙΧΑ την χαραν να μελετησω τδ βαθυτατα Θεολογικδν βιβλιον του φϊλου και εμβριθϋυς θ·εολδγου κ. Π. Νελλα με τδν
Ανωτερω τιτλον, με τδ
δττοιον θιγει
Θεμελιωδη
Ανθρωπολογικα προβληματα, αυτα που Αποτελουν, κατα την Πατερικην 'Ορθδδοξη παρΑ8οση, τους
λδγους της
Σαρκωσεως του Θεου Λδγου.

ρου, δεν εχω την δυνατδτητα να παρουσιασω δ
λες τϊς Αρετε ς του κρινομενου βιβλϊου καϊ να
υπογραμμϊσω την επιτυχϊα της προθεσεως του
σ., να ττροσαρμδση τδσον υψηλα θεολογικα Θε
ματα στδ Ιπϊπεδον του μεσου Αναγνωστου καϊ
να οϊκσδομησει.

Τδ ΑΘλημα αυτδ, που δφεϊλει δ σ. στην πολυμερη πατερικη στοιχεϊωση του — Θα ελεγα καϊ
στην ταπεϊνωση του — Αποκτα μεγαλειτερη Αξια
στην ^ποχη μας, που πρΑγματα καϊ θεματα απλα, καποιοι νεοι Θεολδγοι μας, τα παρουσιΑζουν με Ασαφεια, βαρυγδουπα, σταυρολεξικα, που
κουρΑζουν καϊ τους Ασκημενους Ακδμη *σ αυτα
καϊ τελικα τϊποτε τδ βεβαιον δεν προσφερουν,
εϊμη γευση «Μαρϊας Νεφελης»!

Οι λδγοι αυτοϊ Αναφερονται στην προπτωτικη κατασταση του Ανθρωπου, — ιτου αστραφτε
με τδ πρωτδκτιστον καλλος του και ηγετο στη
θεωση — στην μεταπτωτικη — με την ΑχρεΙ
ωση της εϊκδνος και τις τραγικες συνεπειες —
και στην ΑποκατΑσταση στδ «Αρχαιον καλλος» —
με την ΘΑωση παλι του «προσληματος» Απδ τδν
Κυριον ημων 'Ιησουν Χριστδν.

Θα προσ·εθετα σ' αυτα, τδ πδσην σημασιαν
εχει η υπσμνηση της Πατερικης διδασκαλιας στα
θιγδμενα θεματα, Αφου η 'Εκκλησϊα καΘημερινως,
με τϊς 'ιερες 'Ακολουθϊες της, Αναφερεται στϊς
τρεϊς χρονικες διαστασεις: προπτωτικη, μετα
πτωτικη, ΑποκατΑσταση. Χωρϊς Αναφορα σ' αυτες ποιδ νδημα εχει η ΣΑρχωση;

Τα Ανωτερω θεματα εξεταζονται υπδ τδ ττρισμα
της Πατερικης Θεολογϊας, «εν συμφωνϊςι», σε
δλες τις διαστασεις των, τις προεκτΑσεις και
τις συνειτειες των. 'Ο σ. κατεχει θαυμΑσια την
Πατερικη Θεολογϊα και τις Ιμπειριες της 'Εκκλησϊας, γι' αυτδ και με ανεση Αναπτϋσσει τϊς
«προοπτικες για μ·α δρθδδοξη κατανδηση του
Ανθρωπου».

Τδ βιβλιον Ασφαλως Θα διαβαστη καϊ θα ωφεληση καϊ τους προβληματιζομενους διανοουμενους καϊ φιλοσοφουντας — χΑρη στην εκδοση Απδ
την «'Ξποπτεϊα» —, Αλλα καϊ τους Χριστιανους δλης της κλϊμαχας πϊστεως, γνωσεως καϊ
ζωης. Συγχαϊρομεν τδν σπουδαϊον θεολδγον δια
τδ βιβλιον του αυτδ που,. χΑρη στην ^πιλογη
των θεμελ'.ακων θεμΑτων του καϊ την, με βαθεια
γνωση, δπεξεργασια των ελπϊζουμε να δραση σαν
Θεολογικη βδμβα. Καϊ θα εϊναι υδρογδνου.

'Ο σεμνδς καϊ Ακαταπδνητος θεολογος, προσεγγϊζει μεθοδολογικα «τδ 8να καϊ ^νιαιο θεμα
σε πεντε ξεχωριστες ^νδτητες. Στην π ρ ω τ η, ε
ξεταζονται συνθετικΑ, Αλλα οχι συστηματικα, ωρισμενα κεντρικα δεδομενα της Ανθρωπολογϊας των
Πατερων σε δλο τδ φασμα της πατερικης γραμματεϊας καϊ προσδιορϊζεται δ σημασια τους για
τδ καϊριο πρδβλημα των Ημερων μας, τη σχεση
'Εκκλησϊας - κδσμου.
Στη δ ε υ τ ε ρ η, ^ξετΑζεται τδ ϊδιο Θεμα *σ
δνα συγκεχριμενο Πατερα της *'Εκκλησϊας στην
Ακολουθϊα.
δκκλησιαστικη
τ ρ ϊ τη,
σε μια
Στην τ ε τ α ρ τ η, δϊδονται αυτουσια ωρισμενα νευραλγικα για τδ θειχα μας πατερικα κεϊμενα, για να εχη δ Αναγνωστης μια αμεση γευση
της πνευματικης ττατερικης αϊσθησεως καϊ μαρτυρϊας. Καϊ στην π ε μ π τ η, τεκμηριωνονται οι
θεο'εις του βιβλϊου καϊ διαπλατυνεται,. με τη
χρηση της συγχρονης Απιστη μονικης θεολογικης
μεθδδου, η ερευνα ωρισμενων σημεϊων» (σ. 9).
Λυιτουμαι, γιατϊ, για λδγους στενδτητος χω-

Δια μεν τους «πιστους», θα συντελεσει στδ
σπΑσιμο των ηθικιστικων σχημΑτων καϊ στην επιθυμϊα Ανυψωσεως της ψυχης των σε μια ζων
τανη Αγαπητικη σχεση της με τδν Πατερα τδν
εν ουρανοις, Αλλα καϊ στην καταβυθιση της στην
Αβυσσον της ταπεινωσεως, κατα τδ μετρον που
δεν θα εχη ενωθη κατ' ενεργειοτν μαζη Του· δια
δε τους «Απιστους», Θα δραση συΥκ;λονιστικα μεσα στα κυκλωματα της Αναζητησεως καϊ των
Αμφιβολιων των.

Γιατϊ
Ανθρωπολογϊα της 'Ορθοδδξου παραδδσεως δρα στους καλοπϊστους κοιτα τρδπον πιεστικδν με τδ ^ρωτημα: ^.αν δ ανθρωπος εΤναι Απδ
την φυση του, δπως παρουσιδίζεται, πως μπορουν
να ^ξηγηθουν οι Αντιφασεις του, αν καποτε
δεν ϊ^ταν ετσι; Καϊ, «αν δ Ανθρωπος ΑπλασΘη δια
τδν Θεδν, διατϊ δεν συμφωἘϊ με τδν Θεδν; "Αν,
παλιν, δεν επλΑσθη δια τδν Θεδν, γιατϊ δεν μπορεϊ να ευρη ΑνΑπαυση παρα μδνον στδν Θεδν;».
'Η Αντιφαση βεβαιωνει καϊ «διαλεκτικα» την Α-
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ληθεια της 'Εκκλησιας για τον Ανθρωπον, δτι
εΤναι «ζωον θεοϋμενον τη πρδς Θεδν νευσει». 'Επομενως δσον κινεϊται ττρδς τδν Θεδν, τδ·σον και
θεοϋται. Καϊ καθ' δσον δεν κινεϊται, τδσον και
δαιμονιζεται.
ΗΛΟΝ ενθεον εχων εις
την καρδϊαν του, δια την
εκδοση θεοπνεϋστων βιολιων, κ. Στ. Κεμεντζετδν
τζιδης,
ανελαβε
α·θλον της εκδδσεως του
δγκωδους και πολυδαπανου εργου του αγιου Νικοδημου του αγιορεϊτου,
ητοι της «'Ερμηνειας εις
τους Ψαλμους του Προφητανακτος Δαβιδ».
των τριων τδμων εκυκλοφδρησε ηδη με ωραϊαν εκτυπωση και σταχωση δ
α' τδμος σε 77Ο σελιδες, μεσα στις δποϊες ερμηνευονται με αιτλην νικοδημικην γλωσσαν οι
5Ο Ψαλμοι, δηλαδη τδ τρϊτον τοϋ δλου εργου, θα
δσον
^πακολουθηση η εκδοση των δυο αλλων,
6εβαιως ^κτιμηθη απδ τδν λαδν μας, η προσφορα αϋτη.
Φρονοϋμεν δτι τδ βιβλιον εΤναι τδ καλλϊτερον
εϊς τδ εΤδος του, αϋθεντιχδν εις την ερμηνειαν,
γλαφυρδν στην μεταφραση, πλοϋσιον σε σχδλια,
προσεγμενον στην Ικτϋπωση και γενικως επιμελημενσν απδ τδν μοναχδν Νικδδημον Μπιλαλην. Καϊ
ακριβως γι
αϋτες, τις αρετες της η 'Ερμηνεϊα
*
των Ψαλμων δεν πρεπει να λειψη απδ καμμια βι6λιοθηκη και κυριως ο δ μοναστηρια, μοναχους,
ιερεϊς καϊ αρχ ιερεϊς.

ΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ Εϋρυτανικδν» εΤναι δ τϊτλος ενδς τδμου 26Ο σελ. μεγαλου
σχηματος, που
περιλαμβανει
'Ασματι"Ακολουθιες
δεκα
κες
Εϋρυτανων ' Αγιων καϊ
Κανδνες
Παρακλητικους
Θαυματουργες ϊ.
στϊς
της Παναγιας
Εϊκδνες
«Προυσιωτισσης»
καϊ
«Ταταρνιωτισσης», που
φιλοτεχνηθηκαν δπδ τδν γνωστδν αγιορειτην 'Υμνογραφον π. Γερασιμον.
Την εκδοση Δνελαβε δ Σϋνδεσμος Μεγαλοχω^πεμεληθη δ Πρωτοπρεσβϋτερος π.
ριτων καϊ
Κωνσταντϊνος Βαστακης, δστις, με τα εϊσαγωγικα σημειωματα στδν βιον καϊ τδ μαρτϋριον Συναξαριον των 'Αγιων, με τις θαυμασιες βυζαντϊ;νες Εϊκδνες των καϊ την Ιπιμελημενην ^κτϋπωση, προσεφερε στην 'Εκκλησϊαν ενα αρτιον
εργον για χρηση λειτουργικη, δλλα καϊ για προσωπιχη αναγνωση καϊ μελετη, δεδομενου δτι δ
'Επιμελητης της Εκδδσεως εϊργασθη Απιστημονικως.

«Δια να καταστησωμεν τδ μετα χεϊρας εργον
περισσδτερον δρτιον
^πδψεως Δγιολογικης Ινημερδτητος, γρ6φει, παραθετομεν κατωτερω καϊ
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αλλα αγιολογικα στοιχεϊα δι
δνα 2καστον του
*
παρδντος Αειμωναριου Νεομαρτυρα, δσα μεχρι
τοϋδε συνεκεντρωσαμεν. Τα εν λδγω στοιχεϊα μεταφερομεν ἐνταϋθα εκ τοϋ ανεκδδτου ημων εργου
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ» καϊ αναφε«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΝ
ρονται εις συμπληρωματικας εϊδησεις:
Περϊ των πηγων τοϋ Μαρτυρϊου καϊ της σχετικης βιβλιογραφιας: Περϊ ϋπαρξεως καϊ αλλων
ασματικων 'Ακολουθιων, Παρακλητικων Κανδνων
καϊ Χαιρετισμων. Περϊ των ιερων Λειψανων, Εϊκδνων, Ναων καϊ Παρεκκλησϊων, ως καϊ αλλας,
κατα περϊπτωσιν, πληροφορϊας περϊ των Νεομαρτϋρων τοϋτων...».

Τι μη στους Μεγαλοχωριτες καϊ επαινος στδν
μοχθησαντα αιδεσιμωτατον π. Κωνσταντϊνον, που
μας χαρισαν σε μια πνευματικην ανθοδεσμην τα
πανεϋοσμα αϋτα ανθη τοϋ
Παραδεισου,
τους
«θειους Νεομαρτυρας της αγιωτατης 'Εκκλησιας
μας, που επαξια ϋμνησεν δ φιλος 'Υμνογραφος,
αυτοϋς που ανανεωσαν την 'Ορθοδοξη Πιστη καϊ
«συνετελεσαν εις την ανασυνταξι.ν των πνευματικων δυναμεων των πιστων καϊ εις την αναγεννησιν της ελληνοχριστιανικης Παιδειας...».
ΠΟ τοϋ θεολδγου κ. Θ.
Κωνσταντινου, στην σειρα των εκδδσεων του σε
ιτοιητικα μετρα, προσψερεται ηδη καϊ δ Προφηεμμετρως
της 'Ησαϊας
σε ενα τδμον φροντισμενον καϊ σε αριστον χαρτϊ. Πρδκειται
για μια
πολϋ καλη εργασια ^πϊ
των προφητειων τοϋ 'Ησαϊου, τοϋ δποιου δ λδγος, ^νδεδυμενος ποιητικα, γινεται πιδ μεγαλοπρεπης καϊ δραματικδς, δπου αντικατοπτριζεται
η σχ;ση του Θεοϋ με τδν λαδν * Ισραηλ.
'Η 'Ι. Κοινδτης τοϋ ' Αγιου "Ορους ^ξεφρασεν
ηδη τα συγχαρητηρια αϋτης δια τδ εργον τοϋ
φιλου θεολδγου, καϊ τις εϋχαριστιες της για τα
αποσταλλεντα τεϋχη, που θα πλουτισουν τϊς αγιορειτικες Μονες.
θ.

Ο καινουργιο βιβλιο τοϋ
αρχιμανδρϊτου π. Καλλϊστου λΥ3ΙὍ, καθηγητοϋ
τοϋ Πανεπιστημιου της
'Οξφδρδης, «'Η δυναμη
τοϋ "Ονδματος», που κυκλοφδρησε πρδσφατα δ
«ΑΚΡΙΤΑΣ» σε καλαισθητη εκδοση, με εγχρωμο ^ξωφυλλο της γνωστης
εϊκδνος τοϋ Κυριου δατδτην Μ. Μ. Χιλιανδαριου,
τριτο στη σειρα «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ», μεταφρασμενο με ^πιτυχια απδ τα δίγγλικα Δπδ
τους Δ. Χουλιαρα, Δ. Κδκκινο καϊ Ε. Μασσαλη,
πρδσωπα με πνευματικα ^νδιαφεροντα καϊ εϋλδιβεια, 6ποτελεϊ 6ναμφιβολα μια οϋσιαστικη συμβολη στη σϋγχρονη βιβλιογραφια γυρω Δπδ τδ
θεμα της προσευχης του 'Ιησοϋ.
Παρηγορο καϊ 6λπιδοφδρο εΤναι τδ γεγονδς της
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κυκλοφορϊας, τελευταϊα, πληθους βιβλων που αναφερονται στδ θεμα της προσευχης, δπως τδ
πρωτοπορειαχδ
6αθυστδχαστο τοϋ μον.
και
Θεοκλητου Διονυσιατου, «περϊ της Θεολογιας της
Νοερας Προσευχης», η «Νηπτικη Θεωρϊα», «Μια
βραδυα στην ερημο τοϋ 'Αγιου "Ορους», «Υιε μου
δδς μοι σην καρδϊαν», «Νοερα αθλησις» κλπ.
'Ο ασκητικδς και λδγιος αρχιμανδρϊτης, γνησιος δε εραστης της "ΟρΘοδδξου Θεολογιας και
μαρτυρϊα μεσα
ζωης, π. Καλλιστος, αληθινη
στον δυτικδ κδσμο που ζεΓ καταπιανεται με £πιτυχϊα γϋρω απδ τδ ^νδιαφερον και αγαπημενο
σε πολλοϋς, τδν τελευταϊο καιρο, θεμα της «Εϋχης» και μας δινει με πληρδτητα και ελκυστικδτητα σε μια σωστη διασταση δλα τη ςτα στοιχεϊα,
δανεισμενα απδ την 'Ορθδδοξη ασκητικη παραδοση και πνευματικδτητα, δσο δεδαια τοϋ ^πιτρεπουν οι λιγες σελιδες του.
Παρουσιαζοντας την αληθινη Ισωτερικη προσευχη δ συγγραφεας, σωστα σημειωνει πως παϋομε
να ενεργοϋμε απδ μδνοι μας και εϊσερχδμαστε στδ
χωρο της δρασης τοϋ Θεοϋ. Γιατι, τελικα, προσευχη εϊναι, δχι κατι που εγω αρχϊζω, αλλα κατι
στδ δποϊο συμμετεχω, κατι που κανει μεσα μου
δ Θεδς.
Παρατηρεϊ ακδμη δ συγγραφεας, δτι χωρϊς να
εϊναι δ μοναδικδς τρδπος της αληθινης προσευχης
«η προσευχη τοϋ * Ιησοϋ», εχει γϊνει η βασιλικη
δδδς για την κοινωνϊα μας με τδν Θεδ, μεσα στην
'Ορθδδοξη παραδοση. Φυσικα, οϊ σχεσεις μας με
τδ Θεδ, δεν επιβαλλονται παντοτε με απαραβατους κανονες, δϊχως ^λευθερια. Δινει μαλιστα
για την «Εϋχη» και μερικες χρησιμες πρακτικες
πληροφορϊες.
'Αναφορὶκα με τους τρδπους με τους δποϊους
μποροϋμε να ποϋμε την «Εϋχη», δ συγγραφεας

αναπτϋσσει δυο, τδν «αϋθδρμητο» και τδν «προσχεδιασμενο». Με τδν πρωτο τρδπο προσευχδμαστε σε 6ρες που κανομε διαφορες συνηθισμενες
καθημερινες εργασϊες. «Τα χερια στη δουλεια,
τδ πνεϋμα καϊ η καρδια στδ Θεδ» συμβουλεϋει δ
Θεοφανης δ "Εγκλειστος. 'Ο δεϋτερος τρδπος,
αναφερεται στην προσχεδιασμενη και τακτη εργα;ϊα της «Εϋχης», διχως αλλη ^ξωτερικη απασχδΑηση. Για τη σταση μας ακδμη, δταν απαγγελλουμε την «Εϋχη», παρατηρεϊ σωστα, πως καμμια
σταση δεν επιβαλλεται. Τδ κομποσχοϊνι, λεει,
χρησιμοποιεϊται δχι για να μετραμε, αλλα πιδ πολυ να συγκεντρωθοϋμε. 'Η «Εϋχη», τελος, γϊνεται και δμαδικα, δπως στην εξδδιο Δκολουθϊα των
Μοναχων και κατω απδ τδν πολυελαιο τοϋ Καθολικοϋ στδ "Αγιον "Ορος, σε περιπτωσεις 6σθενειων η κοιμησεως Μοναχων κλπ., κυριως δμως δταν εϊμαστε μδνοι. Μετα απδ τϊς πρακτι
κες δδηγϊες, σημαδεϋεται ευστοχα δ τελικδς σκοπδς της «Εϋχης», που εϊναι η θεωση καϊ η ταυτιση της ζωης μας με την ζωη τοϋ Θεοϋ.
αϋτες γραμμες της
Τελειωνοντας τϊς λιγες
παρουσϊασης τοϋ μικροϋ αϋτοϋ αλλα περιεκτικωτατου βιβλϊου — μοναδικοϋ σαν ^γχειρϊδιο της
«προσευχης τοϋ Μησοϋ» — θεωροϋμε χρεος να
εϋχαριστησωμε τδ σεβαστδ καϊ αγαπητδ μας π.
Καλλιστο ΑΥηγο, γιατι μας πρδσφερε δπδ τα βιωματα του τα πολϋτιμα αϋτα στοιχεϊα για την
«Εϋχη», αλλα καϊ την 6ξιεπαινη πρωοβουλϊα των
Ικδοτων για την ^κλογη καϊ μεταφραση βιβλιου
γνησιας δρθδδοξης πνευματικδτητας.
'Αξϊζει, νομϊζομε, να διαβασθεϊ απδ καθε ψυχη
που θελει να συναντησει τδν Κϋριο καϊ να βρϊσκεται σε διαρκη κοινωνϊα μαζϊ Του.

ι.θ.σ.

ΑΟΓΟΤΘΧΝΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

Α ΗΘΕΛΑ να καμω μερικες παρατηρησεις επι της επιστολης τοϋ αδελφοϋ
Μαξϊμου Λαυριωτου, που δημοσιεϋϋηκε οτδν Ο.Τ. της Ι8.
Ι.Ι98Ο και προεκαλεοε 6ϊαιες αντιδρασεις απδ μερονς δυο
λογοτεχνων - ποιητων.

Τδ ϋεμα, 6εβαια, εϊναι ενδοεκκλησιαοτικδν και εξεταζεται νπδ τδ φως της
πνενματικης παραδδσεως της 'Ορϋοδοξϊας. Δηλαδη πρεπει να γνωρϊζη κανεϊς
καλα και απδ παοης πλευρας την πνευ
ματικδτητα της 'Εκκληοϊας για ν' αποφυγη τις μονομερειες, τις μισδς αληϋειες,
που τελικα εϊναι κι αϋτδς πλανες. 'Ο μοναχδς Μαξιμος αναχωρεϊ απδ δρϋδτατες
ανϋρωπολογικες προϋπο9εοεις, κατα τις
δποϊες η αρϊστη δδδς υψωσεως και αποκαταστασεως στδ ιικατ εικδνα» και φορας
εις τδ «καΕ δμοϊωοιν», εϊναι η ασχηματιοτη και ανεϊδεη κϊνηοη τοϋ νοϋ, αναοτελλομδνης της εϊδωλοποιοϋ ενεργεϊας
της φαντασϊας.
'Εαν δ Θεδς εϊναι απλοϋς, αοχηματιοτος
και αμορφος, αρα και η εϊκδνα τον, δ ανϋ'ρωπινος νους, εϊναι απλοϋς, αοχηματι
οτος και αμορφος. Και δ μδνος δρος, για
να επιτευχϋη η μυστικη ενωση Θεοϋ και
ανϋ·ρωπου, εϊναι να διατηρη9η δ νους γυμνδς δπδ τυπους, οχηματα, εϊκδνες και
μορφες. Αυτη εϊναι η παγϊα πνευματικη
εμπειρϊα, δχι μδνον των Νηπτικων Πατδρων, — αν δϋναται να υπαρςη καϊ μη

Νηπτικδς Πατδρας — αλλα καϊ των Θεολδγων.
Ι

Σϋμφωνα με την αποψη αυτη, απδ την
δπο'ιαν αναχωρεϊ προφανως δ μ.Μ., αναμφιβδλως η Λογοτεχνϊα - Ποϊηση, που
εχει σαν δργανον την φανταοϊα, εϊναι απδβλητη απδ την 'Εκκλησϊα, ως ασχολουμενη καϊ απαοχολοϋοα τδν νοϋν των πιοτων με Ινδαλματα καϊ φαντασιωοεις, που
απομακρϋνονν ετοι απδ την καρποφδρα,
νψηλη, πνευματικη καϊ ϋεοποιδν εργασϊαν
της καϋαρας προοευχης καϊ ϋεωρϊας.

Θα δδηγοϋμεδα πολυ περαν των δρϊων
ενδς σχολϊου, εαν αναφερωμεϋ'α εις την
ανϋρωπολογικην αναλυοη των αγιων Πατδρων καϊ συγκεκριμενα στη διακριοη των
νοερων λειτουργιων (νους, διανοια, φαν
ταοϊα, δδςα, αϊοϋηση) καϊ στην κοινη μεταςυ των «δδξα», κατα την δποϊαν η φαν
ταοϊα εϊναι μϊα παρενεργεια τοϋ νοϋ, δ
πως καϊ οι «δερματινοι χιτωνες». Μδ αλ
λα λδγια η φανταοϊα, κατα τους αγϊους
Πατερας, δεν «ουνεκτϊοϋη» με τδν ανθ·ρωπον, δ δποϊος μετα την Πτωοη «μετεοκευαοϋηυ καϊ εγινεν εμπαϋης. Γι'" αυτδ καϊ
δ πνευματικδς αγωνας απο6λεπει στην
προπτωτικην επανοδον, δηλ. στδ «αρχαϊον
απλοϋν».

Παρα ταϋτα δμως, η λειτουργϊα της
φαντασϊας, ως δεδομενης πλεον, εϊναι αποδεκτη υπδ τδν δρον δτι ϋα οτρδφεται
περϊ τα καλα καϊ ωφελιμα, κινουμενη ὐετικως καϊ αρνητικως. Δηλαδη εϊκονϊζουσα τα αποκεϊμενα στους πιοτοϋς αγαϋα,
την φρικαλεδτητα της Κολαοεως καϊ δρωσα αντ-εϊκονικως οτϊς εικδνες της αμαρτϊας καϊ γενικως τοϋ κακοϋ.
'Επομδνως καϊ η Λογοτεχνϊα καϊ η
Ποϊηση, που συνεχως ζωγραφϊζουν μδ
τους χρωστηρες της φαντασϊας, δϋνανται
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'Ορδοδδςως να την χρηοιμοποιοϋν, νπδ
τδν δρον δτι ϋα νπηρετονν την 'Εκκλησϊα
και την οικοδομην των πιστων. "Αλλα για
να δπιτενχϋρ αντδ, ϋα πρδπη, η ψνχη, της
δποϊας παρενδργεια εϊναι η φαντασϊα, να
εϊναι καδαρη, χριστιανικη, αγϊα, ωστε καϊ
τα παραγδμενα Ινδαλματα να εϊναι καϋ·αρα πρδς οικοδομην. Και αϋτδ εϊναι τδ
ζητοϋμενον, κατα σνγκατα6αση 6δ6αια, και
δεν πρδπει να διαφενγη τδοον απ τοϋς
Λογοτεχνες και Ποιητδς, δσον καϊ απδ
τδν 'Ορδδδοξον λαδν μας, δτι τα ανϋη των
δνο αϋτων συγγενων λειτονργιων — εφ
δσον δεν εϊναι ανϋη τοϋ κακον — δδν εϊ
ναι μεν απ66λητα, δμως αναντιρρητως εϊ
ναι πτωχα κατα την 'Ορϋδδοξη πνενματικη παραδοση.
'Ο ΟΥΡΧΝΟΟ ΘΝΛΟΝ,.
ΗΛΑΦΩΝΤΑΣ για
παραδειγμα, σννδναομοϋ λδγον και φαν
τασϊας, πραγματικοϋ
και «πεποιη μδνον»,
οκεφιηκα την χειρδγραφη ποιητικη σνλλογη τον φϊλον ·θεολδγον και ποιητον κ.
Π. Παοχον με τδν παραπανω τϊτλον.
Πρδκειται για 58 ποιηματα, με 6νζαντινη μικρογραμματη γραφη απδ τδ χδρι
τον ϊδιον ποιητον. 'Ο κ. Πασγος εϊναι
ηδη σαν ϋεολδγος και σαν ανδρωπος τοποϋετημδνος χριοτιανικα, στδν 6αϋμδν
πον, φνσικα, δ Θεδς και δ ϊδιος γνωρϊζει.
'Η 'Ορδδδοξη 6ϊωοη τον — στδ μδτρο
της πϊστεως τον — η επιστημονικη γνωση τον, γνρω απδ την δογματικη και πνενματικη διδαοκαλϊα της 'Εκκλησϊας, τδν
'ικανωνονν να λδγη πραγματα σωστα.
Σνμ6αϊνει δμως να καλλιεργη και ενα
κ.δσμον σνναισδηματων μδ ρνϋμοϋς πεζοϋς
και ρνϋμοϋς καλλιτεχνικονς: εϊναι ποιητης. Σαν ατελης ανδρωπος, δδν εκφραζει
μδνον τα σνναιοϋηματα τον σ' δλη την κλ'ιμακα των φνσικων και πνενματικων αλλοιωοεων της ψνχης τον, δηλαδη τις προσωπικδς εμπειρϊες τον, αλλα εκιρραζει και
τδν πδνον τον στδν Θεδν να τον δοϋη δ,τι
δδν εχει.

Ποιητης ειναι και δ αγιος Σνμεων δ
Ν. Θεολδγος. Εϊναι δμως τδλειος, αγιος,
πνενματοφδρος και ϋεοφδρος. 'Η δλη ποϊ
ηση τον εϊναι φωσφδρα, φωτοφδρα, φωτωννμικη, γιατϊ πλδει η ψνχη τον στδ ακτιοτον φως και «ιμεϊρεται» για την αιωνια και πληρδστερη 'δνωση τον μδ τδν
Θεδν δν Τησον Χριοτω.
Ποια η διαφορα των δνο αντων ποιητων; "Οτι δ μδν δεϋτερος, λδγω της ἄμεσδτητος της προσωπικης τον κοινωνϊας
μδ τδν Χριστδν, πον τδν γεμϊζει μδ ϋεϊον
ερωτα, εκφραζεται για δ,τι εζησε και για
δ,τι ζη μδ στιχουργικη περιγραφη, ως
«παϋτον τα ίὶεϊαυ' δ δδ πρωτος, μη εχων
την αμεσδτητα κι επομδνως την προσωπικην πεϊραν, παραδϊδεται στην φαντασϊαν τον να σνλλα6η δ,τι η πραγματικδτης
τον αρνη·θηκε, κατα τδ μδτρον της στερησεως. Τδ κρϊσιμον λοιπδν σημεϊον, στις
σχδσεις πραγματικδτητος - φαντασϊας,
6ρισκεται στδ μδτρον εγγντητος η απομακρννσεως απδ την πραγματικδτητα. Γιατι
η φανταοια, κατα 6αϋος, νπηρετεϊ της ψν
χης την κατασταση. Και η 6οηϋαει στην
αναζητηση της αληϋειας η παραπλανα την
ψνχη εϊδωλοποιονσα τα μη δντα.
Για τοϋς χριστιανοϋς επομδνως τδ ϋδμα εϊναι λνμδνον. 'Εφ' δσον εχονν ξεκαϋαρισμδνες γνωσεις και μδτρα της αληϋεϊας, εκτιμοϋν τδν πεζδν η τδν ποιητικδν
λδγον κατ αναλογϊαν μδ τδ τϊ αντιπροσωπενουν. Σννεπως και οι χριστιανοϊ ποιηται και λογοτδχναι, παρα την χρηοη της
φαντασϊας, ποϋ ενδνει και μορφοποιεϊ τδν
λδγον των, — αρκεϊ να εϊναι καταληπτδς
—- εϊναι αποδεκτοι ως ατελεϊς, αλλ' ειλικρινεϊς, αφον δδν μπορονν να κρατησονν
δια τδν εαυτδν των τϊς εοωτερικδς περιπδτειδς των. Γιατι εϊναι 'δνα πρ66λημα
τδ πως κανεις μπορεϊ να ανεχϋη την φανδρωση της δσαιτερικης τον καταοταοεως
η τον ϋψονς η τον 6α^ονς!
Τδ ϋδμα εϊναι πολυδιαστατον και εκτεταμδνον καϊ ·θ·α πρδπη να επανδλ^ωμεν.
Παντως η ποϊηση τον κ. Παοχον, ποϋ φδραμε για παραδειγμα, μδ δλες τις ατδλειδς της, σνγκριτικα μδ την ποϊηση τον
αγϊον Σνμεων, μπορεϊ αριστα να οταδη
σδ επϊπεδον χριστιανικον ρεαλισμον, σαν
δκφραση δρδοδδξων δμπειριων.
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