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ΣΤΗΝ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ'
ΛΘΑ σημερα, ω
φϊλοι μον, για ν'
αηοδωσω τδ χρεος, ηον θα ηλοντησει κι' εμενα
ηον σας μιλαω,
αλλα θα ωφελησει
κι' εσας ηον θα με
Ενρϊσκομαι ηαλιν εδω για να σας
ηαρονσιασω τον Θωμα, ηον στην αρχη μεν αηιστονσε στην 'Ανασταση
τον Σωτηρα, νστερα δμως, μετα την
εμφανιση τον και την ιμηλαφηση, να
ηιστενει και να τον δνομαζει Κνριον και Θεδν τον.
Δωσετε μον ηροσοχη ηαρακαλω
κα'ι ϊκετενσατε τον Θωμα, ν' αγγιξει στο στδμα μον τδ αγιο δεξϊ χερι
τον, δηως αγγιξε την ηλενρα τον
Δεσηδτον, κι' ετσι να δνναμωσει τη
γλωσσα μον για να εξηγησω τα ηοθονμενα· εσεϊς δε να ανεχθητε τα
εντελη λδγια μον με γαληνη για να
καρηωθειτε καηοια ωφελεια.
'Αφοϋ ηροηγονμενως δ Σωτηρας
μας ετρνηησε την ηαμφαγο κοιλια
τον ' Αδον και εγινε «πρωτδτοκος
των νεκρων», εισηλθε «των θνρων
* 'Απδ Λ6γο στην ψηλαφηση τοϋ 'Αποστδλου Θωμα, τοϋ αγίου Τωώννου τοϋ Χρυσοστδμου, Απδ τα αμφιβαλλδμενα. Μεταφραξει μ.γ.

κεκλεισμενων» στδ δωματιο ηον ησαν σννηγμενοι οι μαθητα'ι Τον. 'Ο
δε Θωμας, δ λεγδμενος Διδνμος
«ονκ ην μετ' αντων» ('Ιωαν. κ',
24).
'Αλλα, ω Θλι6ερα εκηληκτικδν!
'Ο ηοθονμενος ηλθε αλλ' δ ηοθων
ελλειηε. 'Ο ηοιμενας δ καλδς ηαρονσιαστηκε στην ηοϊμνη και τδ ηρδβατον ενρϊσκετο εξω αηδ την ηοϊμνη η
μαλλον εηλανατο εξω αηδ την μανδρα. 'Ο 6ασιλενς των ονρανων κατε6ηκε στδ θεϊο στρατδηεδο και δ
στρατιωτης 6ρισκδταν μακρνα αη'
αντδ.

'Η αηονσϊα δμως τον Θωμα ·^ταν
ενα μνστηριο της θεϊας οικονομϊας.
ΓιατΙ αν ·^ταν ηαρων, δεν θα αηιστονσε. Κι' αν δεν αμφε6αλλε, δεν
θα ιμηλαφονσε. 'Εαν δεν ψηλαφονσε, δεν θα εηϊστενε ακραδαντα. Κ ι'
αν δεν εηιστενε τδσο, δεν θα εδϊδασκε κι' εμας να ηιστειμονμε με τδση
8ε8αιδτητα.

"Ωστε η αηιστϊα τον μαθητον ε
γινε μητερα της δικης μας ηϊστεως.
Γι' αντδ κι' εμεις μη 6λεηοντες τδν
Χριστδν δμως τδν ηροσκννονμε, αφον εκεϊνος τδν ε8λεηε και τδν ηροσκννονσε. Κι' εμεις, χωρις να ιμηλαφονμε τδν αιμηλαφητον, τδν νμνονμεν, εηειδη εκεϊνος, κρατωντας με τα χερια τον τδν Δεσηδτην,
δμολδγησε λεγοντας . «'Ο Κνριδς
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μου και δ Θεδς μου» ('Ιω. κ', 28).
"Οταν εφθασεν δ Θωμας τελευταϊος, τοϋ ελεγαν οϊ αλλοι μαθηταϊ:
«'Εωρακαμεν τον Κϋριον» ('Ιω.
κ', 25). Εϊδαμε 'Εκεϊνον που εϊπε·
«μετα απδ τρεϊς ημερας εγεϊρομαι».
Και ετσι διαπιστωσαμε την αληθεια
μεσα απδ τα πραγματα. ΕΙδαμε 'Ε
κεϊνον που εϊπε: «εγω ειμι η αναστασις και η αληθεια και η ζωη».
'^μεις Λοιπον νεχτηκαμε απο τη
Αωη και την ανασταση, την ωψ
υεια και τη ςωη. πιϊοαμε 'τνκειναν
που ετπε: «εςουσιαν εχω να ϋωσω
την ψυχη μου και εξουσιαν εχω παλιν να την Α,α6ω». Λ. αϊ εμεϊς ελ.α'οαμε πραγματικα απδ την εζουσϊα
Του.
Ὅ Εωτηρας παρουσιαστηκε αθδρυβα χωρις να περασει απδ τις θϋρες τοϋ Οωματος. Κ Τ εμεϊς θαυμασαμε, δπως ηταν επδμενο, απδ την
ϋπερφυσικη εμφανιση Του και δοξασαμε Αϋτδν, που εγκαινϊασε τετοιο
τροπο εισδδου.

Τδν ακοϋσαμε να μας λεγει: «εϊρηνη ϋμϊν». Κ αι μετεστραφη η σϋγχυση της λϋπης μας σε χαρα εϋφροσϋνης. Ειδαμε τα χερια Του στα δποϊα δεχτηκε σου^λερα καρφια κι'
ετσι εξαλειιμε τις αμαρτϊες των ανθρωπων. Ειδαμε τα χερια Του, με
τα δποϊα συνετριψε τδ θανατο και
χαρισε την ανασταση σ' δλους τους
ανθρωπους.
Ειδαμε την αγϊα πλευρα Του, που
πληγωθηκε για μας και ανε8λυσεν
«αιμα και ϋδωρ», τους δυο κρουνοϋς
της σωτηρϊας μας. 'Υποδεχτηκαμε
και τδ θειον εμφϋσημα απδ τδ στδμα Του, εμφϋσημα πνευματικδ που
χορηγεϊ καθε Χαρη.
Χειροτονηθηκαμε δεσπδτες απδ
τδν Δεσπδτη για να χορηγοϋμε αφεση πλημμεληματων. Γϊναμε κϋριοι
κρϊνοντες τους αμαρτωλοϋς, γιατ'ι
πηραμε την εξουσϊα αυτη απδ τδ
στδμα Του: «"Αν τινων αφητε τας
αμαρτϊας αφϊενται αυτοϊς, αν τινων

κρατεϊτε, κεκρατηνται»
23).

('Ιω.

κ',

Τετοια γλυκα λδγια ακοϋσαμε α
πδ τδν Εωτηρα, τετοιες δωρεες απολαϋσαμε. Πως ηταν δυνατδ να μη
πλουτισθοϋμε με τδσες δωρεες εχοντας τετοιον Δεσπδτην; 'Εσϋ δμως εμεινες μδνος φτωχδς γιατ'ι ελλειπες.
Παϊρνοντας τδν λδγον δ Θωμας
λεγει στους 'Αποστδλους: ' Εσεϊς
ειδατε τδν Κϋριον, εγω λοιπδν εϊμαι
μδνος αναξιος της θεας Του; Δεν
εκαλεσε κι' εμενα δπως κι' εσας;
Δεν τιμηθηκα απδ 'Εκεϊνον, δπως
κι' εσεϊς; Δεν τδν εϊδα να στανρωνεται δπως κι' εσεϊς; Οπως εϊδα
μαζη σας τα λυπηρα, θελω να μαθω
και τα χαρμδσυνα. "Οπως εϊδα τη
νεκρωση τοϋ Χριστοϋ, θελω να αντικρϋσω και την ανασταση Του.

«'Εαν γαρ μη ϊδω εν ταϊς χερσ'ιν
αϋτοϋ τδν τϋπον των ηλων, και 8αλω τδν δακτυλδν μου εις τδν τϋπον
των ηλων, και 8αλω την χεϊρα μου
εις την πλευραν αϋτοϋ, ου μη πιστεϋσω» ('Ιω. κ', Ι5). "Οπως κι' ε
σεϊς δεν θα πιστεϋατε εαν δεν εβλεπατε, ετσι κι' εγω τωρα, εαν δεν
ιδω δεν θα πιστεφω.
'Επϊμενε, ω Θωμα, επϊμενε σ' αϋτη την καλη απιστϊα σου, επϊμενε αδιακοπα μεχρι να πιασεις την αγκνρα της πϊστεως. 'Επϊμενε περισσοτερο σ' αϋτδ τδν πδθο σου μεχρι να
Ιδεϊς τδν ποθοϋμενον. 'Αγαπω την
αμφι6ολϊα των λογισμων σου, γιατι
διαλϋει καθε αλλην αμφι8ολϊα. 'Επαινω την επιμονη και τη φιλδχριστη απαϊτηση σου, που ετσι εκθεμελιωνει καθε αντϊρρηση των αιρετικων.

'Απϊστησε λοιπδν, απϊστησε ακδμα πιδ πολϋ, για να πιστεφω εγω
με 6ε8αιδτητα. Ζητησε τδν Κϋριον
και καλεσε τδν παρδντα. "Ετσι εσϋ
αναξητωντας Αϋτδν και προσκαλωντας τον, εγω θ' αγκαλιασω τδ Αυτρωτη μου. 'Επϊμενε να ζητας 'Ε-

ΣΤΗΝ ψΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΤ ΘΩΜΑ

κεϊνον που εϊπε: «ΖητεΙτε χαϊ εϋρησετε» (Ματϋ. ζ', 7). Μην αναχωρησεις εαν, επιπδλαια αναζητωντας, δεν εϋρεις τδ θησαυρδ που θελεις. 'Επϊμενε να κτυπας τη θϋρα
της αναντιρρητης γνωσεως, μεχρι
τδτε ηου δα σου ανοϊξει 'Εκεϊνος
που εϊπε: «Κροϋετε και ανοιγησεται ϋμϊν».
Πολϋ ευφραϊνομαι, Θωμα, που σε
ακοϋω να επαναλαμβανεις τον λδγον: «'Εαν μη ιδω εν ταϊς χερσιν αυτοϋ τον τϋπον των ηλων, ου μη πιστεϋσω». Γιατϊ με τη δικη σου απιστϊαν εγω διδασκομαι να πιστεϋω.
Με τδ δικδ σου σκαψιμο, με τη δικελλα της γλωσσας σου, στο χωραφι του θειου Σωματος, εγω δερϊξω
τον καρπδ, χωρις κδπο, και τον σωρεϋω για τον εαυτδ μου.

'Εαν δεν θα ιδω τα αυλακια
μεσα στα αγια χερια Του, αυτα που
κατασκαψαν οι ασε8εις, δεν πεϊθομαι καθδλου στα λδγια σας. 'Εαν δεν
βαλω αυτδ τδ δαχτυλδ μου στα κοιλωματα των καρφιων, εαν θα αποδεχτω τδ εϋαγγελιδ σας. 'Εαν δεν
εγγ'ιξω με αυτδ τδ χερι μου εκεϊνη
την πλευρα, που αναμφΙΑολα μαρτυρει την ανασταση, δεν θα σας πιστεψω. Πρωτα να Ιδω με τα ματια
μου αυτα που μου λετε — αφοϋ τα

ματια εϊναι αξιοπιστδτερα απδ τα
αυτια — κι' ϋστερα θα δεχτω τους
ισχυρισμοϋς σας...

Αυτα συζητοϋσε δ Θωμας με τους
ισαποστδλους του και αϊφνης εισηλθε στδ δωματιον δ 'Ιησοϋς «κεκλεισμενων των θυρων». ΕΙσηλθε «η θϋ
ρα» της ζωης δια των κλεισμενων
θυρων, δπως γνωρϊζει μδνος δ Θεδς
Λ6γος. Κ αι δπως γεννηθηκε απδ
την ΙΙαρθενο χωρις να διαρρηξει τις
πυλες της παρθενϊας, ετσι ξρεθηκε
μεσα στδ δωματιο χωρις να σπασει
τα κλειδια της θυρας. Κ ι' ακδμα,
δπως εξηλθε απδ τον κλεισμενο και
σφραγισμενο ταφο με τδ Σωμα Του,
ετσι εϊσηλθε «των θυρων κεκλεισμενων»...
ΕΙσηλθε λοιπδν δ Κϋριος και σταθηκε στδ μεσον μεταξυ των μαθητων
Του και εϊπε: «Ειρηνη υμιν». Και
λεγει στδ Θωμα· «φερε τδν δακτυλον
ωδε και ϊδε τας χεϊρας μου, και φε
ρε την χεϊρα σου και 8αλε εις την
πλευραν μου, και μη γϊνου απιστος,
αλλα πιστδς. Και απεκρϊθη Θωμας
και εϊπεν αυτω· δ Κϋριος μου και
δ Θεδς μου. Λεγει αυτω δ 'Ιησοϋς·
δτι εωρακας με, πεπιστευκας· μακαριοι οι μη ιδδντες και πιστεϋσαντες»
('Ιω. κ', 27 - 29).

Οι «'Αθωνικοι Διαλογοι» παρακαλουν τους προσφι-

λεστατους αναγνωστας των να ενισχυσουν την εκδο-

σιν των, λδγω των διπλασιασθεντων γενικων δξδδων
του.

3

πβρι θβιογ βρωτοο
ΤΟγ ΛΓΙογ Νθκτλριογ

ΘΕΙΟΣ ἔρως εϊναι ἀγάπη τοῦ θείου τελεία, ἐκδηλουμένη ὡς πόθος τοῦ
θείου ἄπαυστος. 'Ο
θεῖος ἔρως γεννὰται ἐν τῆ κεκαθαρμένῃ καρδίςι, διότι
ἐν αὐτῆ ἐπιφοιτὰ ἠ θεία χάρις. 'Ο ἔρως
τοῦ θείου εϊναι θεῖον δώρημα, δωρηθὲν
τῆ ἀγνευοὐσῃ ψυχῆ ὺπὸ τῆς ἐπιφοιτησάσης καὶ ἀποκαλυφθείσης τῆ ψυχῆ
θείας χάριτος. 'Ο θεῖος ἔρως οὐδενὶ ἐγγίγνεται ἄνευ θείας ἀποκαλὐψεως' διότι
ἠ ψυχὴ ὴ μὴ δεχθεῖσα ἀποκάλυψιν, δὲν
ἔσχε τὴν ἐπ' αὐτῆς ἐπίδρασιν τῆς χάρι
τος καὶ μένει ἀπαθὴς πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα· ἀδὐνατον δὲ νὰ γεννηθῆ θεῖος ἔρως ἄνευ ἐπενεργοὐσης θείας δυνάμεως ἐπὶ τῆς καρδίας. Ὅ θεῖος ἔρως εϊναι
ἐνέργεια τῆς ἐνοικοὐσης ἐν τῆ καρδίςι
θείας χάριτος.
Οι ἐρασταὶ τοῦ θείου εἰλκὐσθησαν
πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα ὺπὸ τῆς ἐπενεργησάσης ἐπὶ τῆς καθαρἄς αὐτῶν καρδίας θείας χάριτος, τῆς ἀποκαλυφθείσης
τῆ ψυχῆ καὶ ἐλκυσάσης αὐτὴν πρὸς τὸν
θεόν. 'Ο ἐραστὴς τοῦ θείου αὐτὸς πρῶτον ὺπὸ τοῦ θείου ἠρἀσθη, καὶ είτα αὐ
τὸς ἠράσθη τοῦ θείου. Ὅ ἐραστὴς τοῦ
θείου πρότερον ἐγένετο υιὸς ἀγάπης
καὶ εϊτα τὸν οὐράνιον οὐτος ἠγάπησε
Πατέρα.
'Η καρδία τοῦ ἐρῶντος τὸν Κὐριον
οὐδέποτε καθεὐδει, ἀλλ' ἀεὶ γρηγορεὴ
διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἔρωτος. 'Ο ἄνθρωπος
καθεὐδει διὰ τὴν χρείαν τῆς φὐσεως, ὴ
δὲ καρδία γρηγοροῦσα ὑμνεῖ τὸ θεῖον.
Ὅ θεῖος Χρυοόστομος λέγει περὶ τοῦ
πνευματικοῦ ἔρωτος: «Οὕτως ἐστὶν ἐπι-

τακτικὸς ὁ πνευματικὸς ἔρως, ὡς μηδενὶ περιχωρεῖ καιρφ, ἀλλ' ἀεὶ τῆς φυχῆς
ἔχεσθαι τοῦ φιλοῦντος, καὶ μηδεμίαν
θλῖψιν ἠ όδὐνην ουγχωρεῖν περιγίνεσθαι τῆς ψυχῆς».

'Η τὸν θεὸν ἐρῶσα ψυχὴ τφ θεφ
προσκολλἄται στερρῶς καὶ ἐπ' αὐτφ
πέποτθε καὶ τὴν ἐλπίδα αὐτῆς ἄπασαν
Αὐτφ ἀνέθετο. 'Ο θεῖος αὐτῆς ἔρως ἀνάγει αὐτὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ Αὐτφ
διαλέγεται ὴμέρας καὶ νυκτός.
'Η τφ θείψ ἔρωτι τρωθεῖσα ψυχὴ οὐδενὸς ἐτέρου ἐφίεται ή τοῦ ἄκρου ἀγαθοῦ, κατολιγωρεῖ δὲ τῶν πάντων καὶ
πρὸς πάντα ἀηδῶς διάκειται.
'Η ἐρῶσα τοῦ θεοῦ ψυχὴ μελέτην αὐτῆς ἔχει τὰ λόγια τοῦ θεοῦ καὶ ἐνδιατριβὴν αὐτῆς τὰ σκηνώματα αῦτοῦ.
Φθεγγομένη διηγεῖται τὰ θαυμάσια τοῦ
θεοῦ καὶ διαλεγομένη λαλεῖ περὶ τῆς
δόξης καὶ μεγαλοπρεπείας αὐτοῦ. Αϊνον
καὶ ὕμνον ἀπαὐστως ἀναπέμπει τφ θεφ,
πόθψ δὲ θείω λατρεὐει αὐτόν. Οὕτως ὁ
θεῖος ἔρως τὴν ψυχὴν ἐαυτφ μεθηρμόσατο, ἐαυτφ περιεποιήσατο καὶ ἐξωκειώσατο.

'Η τοῦ θείου ἐρασθεῖσα ψυχὴ ἐπέγνω
τὸ θεῖον, ὴ δὲ ἐπίγνωσις ἀνέφλεξε τὸν
θεῖον ἔρωτα αὐτῆς. Ἐί τοῦ θεοῦ ἐρα
σθεῖσα ψυχὴ ἐγένετο μακαρία, διότι ἔτυχε τοῦ θείου ἐφετοῦ τοῦ πληρώσαντος τοὺς πόθους αὐτῆς· πὰσα ἐπιθυμία,
πὰσα ἐπιποθία, πὰσα ἔφεσις ξένη πρὸς
τὴν θείαν ἀγάπην, ἀποκροὐεται ὐπ' αὐ
τῆς ὡς ταπεινὴ καὶ ἀναξία ἐαυτῆς.

Πόσον ὴ πρὸς τὸ θεῖον ἀγάπη ἐπαμειβομένη ὺπὸ τῆς θείας ἀγάπης μεταρσιοῖ τὴν ἐρῶσαν τοῦ θείου ψυχήν! Αυτη ὴ θεία ἀγάπη ὡς νεφέλη κοὐφη ἀ-> σ. 9
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ΟΚΙΑΓβΑφΗΟΑΙ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΜΟγ,,

ΑΛΙΝ καί π6λιν τη 6γαπητη μου κορη μετδ
π6οης της έν Χριστω 6Εϋχομαι
δελφ6τητος.
υμας εν πλἠθει δακρυων, εν αγνη αγαπη Χριστοϋ πεπληρωμἐνη...

Λοιπδν μου γραφεις
δτι Εχεις πολλους πειρασμους. 'Αλλδ με αϋτους, παιδί μου, μας γινεται ἠ κ6θαρσις της
ψυχης. Μεσα στδς θλίψεις, μεσα στους πειρασμους, εκεϊ εϋρίσκεται και η Χαρις. 'Εκεϊ θα 6ρης τδν γλυκυτατον 'Ιησοϋν.
Τωρα πρεπον νδ δείζης δτι αγαπας τδν
Χριοτ6ν, ϋπομενοι;σα τδς θλίψεις. Καί π6λιν
θδ ελθη η χδρις και π6λιν θδ φυγη. Μ6νον
εσυ μη παυσης ζητοϋσα μδ δακρυα.
"Εχεις πρδ δφθαλμων την Γερδντισσα, δλην την ίερδν Συνοδείαν. "Εχεις τδν Γἐροντα δπου εϊσερχεται εις τδ ἐνδ6τερον τοϋ καταπετ6σματος καί, της θείας νεφδλης επιφοιτοϋσης, εκλιπαρεϊ τδν Θε6ν. "Εχεις εσχατον καϊ εμενα δπου, δταν γινεται δπίσκεψις
τοϋ Νυμφίου δλα τδν λεγω και θερμως υπερ
σοϋ τδν παρακαλω, και δι' δλας τδς αδελφας. Καί συχνδ με φωναζει: «'Εν τη ϋπομονη υμων κτησασθε τδς ψυχδς ὺμων. "Οχι
δν δνυπομονησίρ. "Ολα θδ γίνουν, δλα ακουω, δλλδ σιγδ-σιγ6!».
Λοιπ6ν, μητἐρες καί 6δελφἐς μου εν Κυρίψ ἠγαπημἐνες ακουσατε μου καϊ π6λιν, ενωτίσασθε μου τους λ6γους, κλίνατε τδ ους
ϋμων εις παρα8ολας.
Μελλω γδρ δι' αγ6πην σας και ώφδλειαν
της ψυχης σκιαγραφῆσαι τδν βίον μου, ϊνα
ίδητε καί λ66ετε δυναμιν καί υπομονην δτι
χωρίς της δπομονης εϊναι αδυνατον νδ κερδίση δ ανθρωπος. Μοναχδς χωρίς υπομονην, λυ-

* 'Απδ τδ 6ι6λίο «"Εκφρασις Μοναχικης 'Εμ
πειρίας» τοϋ Γεροντος 'Ιωσηφ, τδ δποϊον θα
σχολιασουμε στδ επδμενο τεϋχος.

χνος με χωρίς λ6δι.

Τα γραφω πυκνδ φειδδμενος τοϋ χαρτου,
διδτι δεν δχω. Μυρίζει η κ6λλα καί απδ φαρμακο διδ τοδς κορεους καί ψυλλους. Δι6τι με
τδ εστειλεν ενας ϊατρδς δπου αλληλογραφεϊ
μαζί μου. Δι' αϋτδ δς εχω συγγνωμην.
Λοιπδν εν ακροις λογοις συντ6μως λεγω υμϊν.
'Εν κδσμω ῆμην καί εν κρυπτω δριμεϊς καί
αίματων πλἠρεις αγωνας δποίουν. 'Εν6την καί
κατδ δυο ἠμδρας απας εσθίων. Τδ 6ουνδ της
Πεντελης καί σπἠλαια εγνωσαν με ως νυκτικορακα πεινωντα καί κλαίοντα καί ζητοϋντα
σωθηναι. Δοκιμ6ζων, εδν δυναμαι νδ ϋποφἐρω τους π6νους, νδ φυγω διδ μοναχδς είς
τδ "Αγιον "Ορος. Καί, αφοϋ καλως εγυμν6σθην δλίγα δ'τη, παρεκαλουν τδν Κυριον νδ
με συγχωρη, δτι ησθιον κατδ δυο ημερας, καί
Ελεγον δτι, δταν ελθω εϊς "Αγιον "Ορος, θδ
δσθίω ανδ δκτω, καθως γρ6φουν οί Βίοι των
'Αγίων.
'Αφοϋ λοιπδν ηλθα είς τδ "Αγιον "Ορος καί
ζητἠσας επιμελως δεν ηδρα πλδον παρδ τδ
απαζ της ἠμερας — δσον δια την τροφῆν —
ίλιγγιω νδ σας είπω τδ δδκρυα καί της ψυχης μου τδν π6νον, τδς φων6ς, δπου ραγίζουν τδ δρη· ἠμ6ραν καί νϋκτα κλαίων, διατί δδν εϋρηκα, καθως διαλαμ6ανουν οί “Αγιοι
τδ "Αγιον "Ορος.
Τδ σπηλαια δλοκληρου τοϋ "Αθωνος μδ ϋπεδεχοντο επισκἐπτην 6ημα πρδς 6ημα, ωσδν
τδς ελαφους, δπου ζητοϋν νοτίδα ϋδατων διδ
νδ δροσίσουν τῆν δίψαν τους, ουτως, εζἠτουν
να εϋρω πνευματικδν νδ με διδδζη οϋρ6νιον
θεωρίαν καί πραζιν.

'Επιτελους, κατ6πιν δδο ετων πολυμοχθου
ερεϋνης καί κολυμ6ἠθρας δακρυων, δπεφασισα νδ καθίσω είς Ενα απλοϋν, δγαθ6ν, καί
ακακον Γεροντακι μαζί μδ Ενα Ετερον 6δελφδν. Μοί Εδωκε λοιπδν την εϋλογίαν δ Γ6ροντας δσον δυναμαι νδ 6γωνισθω καί είς δ-
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ποιον πνευματικδν Αναπα6ομαι να κ6μω εξομολ6γησιν.
"Εκαμα λοιπδν τελείαν ϋπακοην.
Προτοϋ δδ να καθϊσω εϊς τον Γἐροντα εϊχον συνηΟειαν κ6θε ΑποΥευμα δυο - τρεις (Β
ρες μεσα εϊς την ερημον — δπου ειναι μδνον
θηρία — εκαθημην και απαρηγορητα δκλαιγα,
ωσπου εγἐνετο λ6σπη τδ χωμα Απδ τδ δακρυα' και μδ τδ στδμα δλενα την εϋχἠν. Δεν
εΥνωριζα μδ τδν νοϋν να την λἐΥω, Αλλδ
παρεκ6λουν την Παναγίαν μας και τδν Κυριον να μδ δωσουν τὲν χ6ριν να λεΥω νοερως
την ευχην, καθως Υραφουν εις την Φιλοκαλϊαν οϊ "Αυιοι. Καθ6τι δια66ζοντας εννοοϋσα
δτι κατι υπ6ρχει, αλλδ ενω δδν τδ εϊχον.
Και μιαν ἠμδραν μδ δτυχαν πολλοϊ πειρασμοϊ. Και δλην αϋτην τῆν ἠμδραν εφωναζα
μδ μεναλυτερον π6νον. Καϊ πλἐον τδ 6ρ6δυ,
δυοντος τοϋ ηλϊου, κατἐπαυσα' νηστικος, παϊλτισμδνος απδ τδ δδκρυα. 'Εκοίταζα τὲν εκκλησίαν, τῆν Μεταμδρφωσιν εϊς τὲν κορυφἠν,
και παρεκ6λουν τδν Κυριον μαραμδνος και
πληΥωμενος. Καϊ Απ' εκεϊθεν μου Αφ6νη δτι
ῆλθεν μία 6ιαϊα πνοη. Και εγδμισεν η ψυχη
μου δρρητον εϋωδϊαν. Καϊ ευθδς ϊίρχισεν η
καρδία μου ωσδν ωρολόΥϊ νδ λἐνη νοερως
την εϋχἠν. 'ΗΥερθην λοιπδν πληρης χ6ριτος
και απείρου χαρας καϊ εμ6ηκα στδ σπἠλαιον.
Και κυψας τἠν σιαγ6να μου εϊς τδ στηθος
ῆρχισα νδ λἐγω νοερως την ευχην.
Καϊ μ6λις εϊπον 6λίΥας φορδς τἠν ευχην,
ευθδς ἠρπ6Υην εις θεωρίαν. Και δνω ῆμην
μδσα εις τδ σπἠλαιον — καϊ φρανμδνη ἠ θυρα του — εϋρδθην δξω εϊς τδν οϋρανον, εϊς
δνα Θαυμ6σιον μἐρος δν 6κρα εϊρηνη καϊ
Υαλἠνη ψυχης. Τελειωμδνη 6ν6παυσις. Τοϋτο μδνον διενοοδμην. θεδ μου, 8ς μην νυρίσω πλἐον εϊς τδν κ6σμον, εϊς τὴν πληΥωμἐνην
ζωην, Αλλα 8ς μεϊνω δδω. Κατ6πιν, Αφοϋ μδ
Ανδπαυσεν δσον δ Κυριος ηθελε, τ6τε ῆλθα
και παλιν εϊς τδν δαυτ6ν μου καϊ εδρδθην μδσα στδ σπἠλαιον.

"Εκτοτε δδν δπαυσε νοερως μεσα μου νδ
λδγεται ἠ ευχἠ.
"Οταν λοιπδν κατ6πιν ηλθα εϊς τδν Γεροντα, τ6τε ῆρχισα τοδς μεν6λους αΥωνας — π6ντοτε μδ τῆν εϋλοΥίαν του.
Λοιπδν μιαν ν6κτα, καθως ηϋχ6μην, ὴλθον
π6λιν εϊς θεωρίαν καϊ ἠρπ6γη δ νους μου εϊς

ενα κ6μπον. Και ῆσαν κατδ τ6ξιν — κατα
σειρδν — μοναχοϊ συνταΥμἐνοι πρδς μ6χην.
Καϊ ενας υψηλδς στρατηΥδς ῆλθεν πλησίον
μου καϊ μου λἐΥει: Θ6λεις, μοϋ λἐΥει, νδ
εϊοελθης, νδ πολεμἠσης εϊς τῆν πρωτην Υραμμἠν; Και ἔΥἀι τδν 6π6ντησα δτι σφ6δρα επιθυμω νδ μονομαχησω μδ τους αντϊκρυ αϊθίοπας, δπου ησαν κατδναντι ιϊιρυ6μενοι καϊ πυρ
πνεοντες ωσαν δΥριοι σκυλοι, δπου μ6νον ἠ
θεωρϊα τους σοϋ δπροξενει τδν φ66ον. 'Αλλ'
εϊς εμενα δδν ῆτον φ66ος' δι6τι εϊχον τοσαυτην μανίαν, δπου μδ τδ δοντια μου νδ
τους σκίσω. Ειναι δδ 6ληθδς δτι καϊ ιϊις κοσμικδς ῆμην τοιαυτης Ανδρείας ψυχης. Τ6τε
λοιπδν μδ χωρϊζει δ στρατηΥδς 6πδ τας Υραμμας, δπου η τον η πληθυς των πατδρων. Καϊ
αφοϋ διήλθομεν τρεις η τεσσαρας γραμμδς
συνταΥματικως μδ δφερεν εϊς την πρωτην
Υραμμην, δπου ῆσαν δνας η δυο ακ6μη κατδ
πρ6σωπον των ΑΥΡίων δαιμδνων. “Οπου αϋτοϊ
ησαν δτοιμοι νδ δρμἠσουν καϊ εΥώ δπνεον
πυρ καϊ μανίαν κατεναντϊον τους. ΚΑκεϊθεν
μδ δφησεν επειπ6ντος δτι· εϊς τις δπιθυμεϊ
νδ πολεμηση Ανδρείως μδ αϋτο6ς, ενω δδν
τδν εμποδίζω, Αλλδ 6οηθω.
Καϊ ῆλθον π6λιν εϊς τδν δαυτ6ν μου. Καϊ
διελοΥϊζ6μην 3ρόΥε τί π6λεμος θδ εῖναι αυτ6ς;
"Εκτοτε λοιπδν ῆρχισαν οϊ Αγριοι π6λεμοι,
δπου δδν με αφηναν ὴσυχίαν ἠμδραν καϊ νυκτα. "Αγριοι π6λεμοι! Μἠτε ωραν νδ ἠσυχΑσω. 'Επϊσης καϊ δγώ μδ μανίαν εϊς αϋτοϋς.
"Εξ δρας καθἠμενος εϊς προσευχὲν τδν νοϋν
δδν δσυγχωρουν νδ 6γη Απδ τἠν καρδίαν.
“Απδ τδ σωμα μου δ Ιδρωτας ἔτρεχεν ώσαν
6ρυσι. Ξ6λον Αλυπη τα. Π6νος καϊ δ6κρυα.
Νηστεία δκρα καϊ δλονυκτιος Αγρυπνία. Καϊ
δπιτδλους κατδπεσα.
“Ολα 6κτθι δτη κδθε νδκτα. μαρτυριον. "Εφευγαν οϊ δαίμονες καϊ δφώναζαν. Μας δκαψε! Μας δκαψε! "Οπου ἔτυχε μίαν νυκτα
και τοδς ῆκουσε καϊ δ πλησίον μου Αδελφδς
ξενιζ6μενος, ποιοι ησαν αυτο! δπου δφιΒναζαν.

Και δμως, την τελευταίαν ἠμδραν, δπου θδ
τοδς εδιωκεν δ Χριστ6ς, εγω πλεον διελογιζδμην Απεγνωσμδνος δτι, Αφοϋ τδ σωμα μου
δπεσε τελείως νεκρδν καϊ τδ π6θη μου δνεργοϋν ως Αν τελεϊα ϋγεϊα, οϊ δαίμονες εῖναι
οϊ νικηταί. Αυτο! μδ δκαψαν Ασφαλως καϊ
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ενϊκησαν και δχι εγω. 'Εηιτελους, καθως εκαθὴμην νεκρος, πληγωμἐνος, απεγνωσμἐνος,
αϊσθδνομαι δη ὴνοϊχθη ὴ θϋρα καϊ ὴλθε καποιος, πλὴν δεν δστραφην να ϊδω, αλλα ελεγη τὴν εϋχὴν. Και δξαϊφνης αϊσθδνομαι δτι
κατω μου καποιος με ερεθϊζει προς ὴδονὴν.
Και στρεφομαι και 6λεπω τον δαίμονα, δπως
εϊναι κασϊδης. Πληγωμϋνη ὴ κεφαλἠ του 6ρωμδει! Καὶ ωρμησα θηριωδως νδ τδν πιδσω.
Καϊ, δπως τδν Επιασα, εϊχεν τρίχες του χοϊρου, και Εγινεν δφαντος. Εις δε την δφὴν
μου με αφηοε την αϊσΟησιν των τριχων του
καϊ την βρωμα εϊς την δσφρησιν. Καϊ δπιτελους απ' αϋτην την σπγμὴν δρρδγη δ πδλεμος καϊ επαυσαν δλα. Καϊ ὴλθεν εϊρἠνη εϊς
την ψυχὴν. Καϊ δπαλλαγὴ τελεϊα των ακα06ρτων παθων της σαρκ6ς.

εδεχετο εϊς τὴν Λειτουργϊαν του κανἐνα. 'Ε6αστοϋσε ὴ Λειτουργϊα του τρισημισυ καϊ τἐσσαρες ωρες. 'Απδ τδ δακρυα δδν ὴμποροϋσε
νδ δωση τδς εκφωνησεις. 'Εγἐνετο λασπη τδ
Εδαφος. Δι' αϋτδ αργοϋοε κατδ πολϋ. Αϋτδς
ητον πενηντα καϊ πλεον Ετη ϊερουργδς. Μιαν
ὴμἐραν δεν εννοοϋσε νδ δφἠση την θεϊαν
Λειτουργϊαν. Καϊ την Σαρακοστὴ δλες τδς
ὴμερες Εκαμε Προηγιασμενες. Καϊ μἐχρι τἐλους χωρϊς ασθενειαν δκοιμὴθη. "Ενας δδ δλλος ητον Ρωσος Αϋτδς νυκτα καϊ ὴμεραν εϊχε τδ δδκρυα δδιαλειπτα. "Ολος μετἐωρος καϊ
θεωρϊας δνδπλεως. 'Επερασε καϊ πολλοϋς
πρωην 'Αγϊους. "Ελεγεν: «"Οταν 6λϋπη κανρϊς τδν θεδν δδν Εχει νδ τδν εϊπη' μδνον
δπδ χαρδν κλαϊγει». Ουτος εϊχε καϊ προορατικδν, διοτι εγνωριζε τους ερχομἐνους.

'Εν τελει την νϋκτα ἐκείνην ὴλθα παλιν
εϊς Εκστασιν. Καϊ 6λεπω ενα μερος εϋρϋχωρον, καϊ θδλασσα τδ εχα;ριζε. Καϊ εϊς αϋτην
τὴν εϋρυχωρϊαν ὴτον παγϊδες εστρωμἐνες
παντοϋ. Κεκρυμμενες δια νδ μην φαϊνωνται.
Ἐγω δϋ ὴμην εϊς ενα μϋρος πολϋ ϋψηλδν,
καϊ δλα ως εν θεατρω τδ ε6λεπα. 'Απδ δε
τδ μϋρος αϋτδ Επρεπε νδ διἐλθουν δλοι οϊ
Μοναχοϊ. 'Απδ δε της θαλδσσης ὴτον Ενας
δρδκων — δαϊμονας φοβερδς — δπου Ε6γαζαν φλ6γες τδ μδτια του. 'Εξαγριωμϋνος. Καϊ
Ε6γαζε τδ κεφδλι του καϊ έκοϊταζε. Πιδνονται στες παγϊδες; Οϊ δε μοναχοϊ δια6αϊνοντες
χωρϊς φ66ον καϊ προσοχὴν, δλλος επιανετο
απδ τδν λαιμδν, αλλος απδ τὴν μἐσην, δλλος απδ τδ πδδι, δλλος απδ τδ χερι. Καϊ
6λεπων δ δαϊμων εγελοϋσε, καϊ ὴτον πλὴρης
χαρας καϊ δγαλλιδσεως. 'Εγώ δε ϋλυπομουν
σφ6δρα καϊ εκλαιγα. "Αχ! Ελεγα, πονηρε
δρδκον! Τϊ μας κδμεις καϊ πως μας πλανας!
Καϊ ὴλθα παλιν εϊς τδν δαυτδν μου· καϊ ὴμην μεσα στδ καλυ66κι μου.

Την ταξιν λοιπδν ελαβαμεν δπδ τδν πρωτον. Αϋτδς δδν εδεχετο ιϊις εϊπομεν κανενα,
δλλ' επειδη εγω ημην πολϋ επιτὴδεϊος νδ
ερευνω διδ νδ μδθω — δι' αϋτδ, η καϊ οϊκονομϊα θεοϋ, δπου θερμως τδν εζητοϋσα —
δι' αϋτδ εσυγκατε6η καϊ με εδἐχετο. Καϊ
εϊς κδθε φορδν μοϊ Ελεγεν δλϊγα πληρη χαριτος λδγια. Καϊ ε6αδιζα δλην την νϋκτα διδ
νδ παω εκεϊ μδνος, νδ ϊδω την δντως θεϊαν
εκεϊνην παραστασιν, καϊ νδ ακοϋσω Ενα δϋο λογδκια.

ΤΙ τδξις μου ὴτο νδ εσθϊω δπαξ της ὴμερας δλϊγον, μϋ μέτρον, ψωμϊ καϊ φαϊ. Καϊ
καν Π6σχα ὴ 'Απδκρηες Ενα ὴτον εϊς ὴμας
τδ φαγητδν. "Απαξ.

Καϊ εϊς δλον τδ Ετος δλονϋκτιος αγρυπνϊα.
Καϊ την ταξιν αϋτὴν παρελ66αμεν μδ τδν
Γερο 'Λρσενιον δπδ ενα νηπτικδν καϊ αγιον
Γεροντα, τδν Παπα Δανιὴλ. Εϊχεν καϊ δλλους ετδτε πολλοϋς αγίους. Αϋτδς ὴτον δ
Ενας. Καϊ ϊερεϋς καϊ ὴσυχαστὴς δκρον. Δεν

Αϋτοϊ καϊ οϊ δϋο ὴταν τελεϊως Εγκλειστοι.
ΤΙσαν καϊ δλλοι πολλοϊ. "Εχοντες Εκαστος
ϊδιον χδρισμα καϊ παντες ηγιασμενοι, εϋωδιαζοντες ως κρϊνα τὴν Ερημον.
Μιαν φορδν 6αδϊζων τὴν νϋκτα — ουσα παν
σεληνος — επὴγαινα εϊς τδν Γἐροντα νδ
εϊπω τους λογισμοϋς καϊ νδ κοινωνὴσω. 'Αφοϋ Εφθασα, ϋστδθην δλϊγον μακρδν δπεπανω εϊς Ενα 6ραχδκι, διδ νδ μὴν τοϋς δνησυχὴσω τὴν νοερδν δγρυπνϊαν τους. Καϊ καθὴμενος καϊ εϋχδμενος νοερως ὴκουσα μϊαν
γλυκεϊαν φωνὴν, δπου εκελαϊδοϋσε Ενα πουλϊ. θδ ὴτον ωρα τεσαρες τὴς νυκτ6ς. Καϊ ὴρπδγη δ νους μου εϊς τὴν φωνὴν. Καϊ ὴκολοϋ0ουν δπϊσω νδ ϊδω ποϋ εϊναι αϋτδ τδ καλλικελαδον πουλϊ. Καϊ προσεκπκδ παρετὴρουν
εδω καϊ εκεϊ. "Οπου δρευνιϊιντας εϊσὴλθον εϊς

Ενα ώραϊον λι66δι. Καϊ προχωρων, ὴτον χιονδλευκος δρδμος μδ αδαμαντινα καϊ κρυστδλλινα τεϊχη. Μεσον δδ δπδ τδ τεϊχη ὴτον ανθη
χρυσδχρωμα καϊ πολυποϊκιλα, δπου δ νους
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μου δλησμδνησε τδ πουλϊ και δλος ὴχμαλωτϊσθη εϊς την θεωρϊαν τοϋ Παραδεϊσου δκεϊνου. Και προχωρων, ητον δνα παλδτι ϋψηλδν
και θαυμδσιον, εκπλὴττον νοϋν και διανοιαν.
Και εϊς την θυραν ϊστατο ἠ Παναγία μας 6αστδζουσα ως 6ρεφος τδν γλυκδτατον 'Ιησοϋν εϊς την αγκ6λην της. “Ολη ωσεϊ χιων
κατδλευκος και δπαστρδπτουσα. Και προσεγσϊσας εγω ὴσπασαμην ως εν απεϊρψ δγαπη.
Και ως 6ρεφος με ενηγκαλϊσθη και κατι μδ
εϊπεν. Δδν δλησμονω την Αγδπην, δπου μδ
δδειζεν ως γνησία Μητδρα. Τ6τε χωρϊς φδ6ον και συστολὴν ηλθον πλησϊον της, καθως
πλησιδζαι εϊς την εϊκονα της. Καϊ δ,τι καμνει
δνα μικρδ καϊ αθωον παιδδκι, δταν ϊδη την
γλυκεϊαν του μαννοϋλα, τοϋτο ἔκαμνα καϊ
εγω. Πως δε δφυγα απδ κοντδ της τιητε τωρα δεν γνωρϊζω, καθδτι δ νους μου εϊχεν δ
λος καταποθη ανωθεν. Κακεϊθεν ϋναχωρησας
απδ δλλην δδδν ηλθον πδλιν εϊς τδ λι6αδι.
"Οπου ὴτον κατοικϊα ωραϊα. Καϊ μοϊ δδωκαν
εϋλογϊαν τινα καϊ μδ εῖπαν δτι εδω εϊναι δ
κδλπος τοϋ 'Α6ρααμ· και εϊναι συνὴθεια, δποιος διελθη απ' δδω, νδ τδν δϊδομεν ευλογίαν. Καϊ ουτως παρὴλθον καϊ απδ εκεϊ καϊ
ηλθον εϊς τδν δαυτδν μου. Και ημην πδλιν
εϊς τδ 6ραχακι ακουμπισμδνος.
Καϊ αφὴσας τδν σκοπδν δπου πηγαινα εκατε6ην νδ προσκυνὴσω τὴν εϊκ6να της Παναγϊας εϊς ευχαριοτϊαν εϊς τὴν Σπηλιδν τοϋ “Α
γιου 'Αθανασϊου, διδτι εϊχον πολλὴν εϋλδ6ειαν εϊς αυτὴν τὸν εϊκ6να. Και εϊχον καθϊσει εξι μηνες εϊς τὸν αρχην δι' αγδπην της
και δνα6α τδ καντὴλι. Νυκτα - ημερα ὴτον
η δδολεσχϊα μου. Λοιπ6ν, καθως ὴμην δλως
αϊχμδλωτος εκεϊνην τὴν νυκτα εϊς την θεϊαν
αγδπην, εκατε6ην νδ την ευχαριστὴσω. Καϊ
μδλις εμ6ηκα καϊ την προσκϋνησα — δστδθην
δντϊκρυ καϊ την ωμιλοϋσα εϋχαριστωντας —
δξηλθε τδση πολλὴ ευωδϊα, ωσδν μια δναπνοὴ
δροσο66λος δπδ τδ γλυκϋτατον στδμα της, δ
που εγδμισεν ἠ ψυχῆ μου καϊ ἔγινα δφωνος
εϊς δευτεραν δκστασιν ϊκανὴν ωραν. Καϊ, δταν
εσηκωθησαν νδ ϊδοϋν τδ καντὴλια δ εκκλησδρης, δγω ωσαν εξαλλος δφυγα, μην δνοὴση αϋτδς τϊποτε ὴ 6ρχϊση νδ μδ δρωτα.

"Αλλην φορδν πδλιν αγρυπνωντας μδνος
εϊς τδ πολυ μικρδ καλυ66κι μου — διδτι μδνοι μας μδ τδν Γδρο 'Αρσδνιον δγρυπνοδσαμε κατδ νυκτα δ καθεϊς εϊς τδ κελλί του μδ

την ευχὴν καϊ μδ δδκρυα — ὴλθον πδλιν εϊς
θεωρϊαν. 'Εγεμισεν φως τδ κελλϊ μου, καθως
δταν εϊναι ὴμδρα. Καϊ εϊς τδ μεσον δφδνησαν τρϊα παιδδκια δως δδκα δτων τδ καθδνα.
"Ενα δνδστημα. Μια μορφη. Μία δνδυμασϊα.
"Ενα πρδσωπον, εϊς την εϋμορφϊαν. Καϊ δγω
θαυμδζων εϊς την θεωρϊαν τους ὴμην δλος δκστατικδς. Αυτδ δδ 6κουμ6ιϊιντας τδ ἔνα εϊς τδ
δτερον μδ ηϋλδγουν τδ τρϊα δμοϋ, δπως εϋλογεϊ δ ϊερεϋς, καϊ μελωδικως δψαλλον: «"Ο
σοι εϊς Χριστδν ε6απτϊσθητε, Χριστδν ενεδυσασθε. 'Αλληλοϋϊα»! Καϊ δ66διζον επδνω μου,
καϊ πδλιν δπϊσω - δπϊσω επὴγαιναν, χωρϊς νδ
καμουν μετα6ολην, καϊ πδλιν δ66διζον κατ'
επανω μου ψαλλοντας. 'Εγω δδ ελεγον διαλογιζδμενος· ποϋ εμαθαν τδσον μικρδ νδ
ψδλλουν τδσον ωραϊα καϊ νδ εϋλογοϋν; Χω
ρϊς νδ ελθη εϊς τδν νοϋν μου δτι εϊς τδ "Αγιον "Ορος δδν ϋπδρχουν τδσον μικρδ καϊ
τδσον ιϊιραϊα παιδδκια. Καϊ ουτως πδλιν, κα
θαις ηλθον, εφυγαν νδ ϋπαγουν νδ εϋλογησουν καϊ αλλους. Καϊ εγώ εκθαμ6ος, ὴμερες
παρηρχοντο διδ νδ διαλυθη ἠ χαρδ καϊ νδ
εξαλειφθοϋν απδ την μνημην μου. 'Αλλδ μὴτε δξαλεϊφονται ποτδ τδ τοιαϋτα.
"Αλλην φορδν ὴμην πολϋ στενοχωρημδνος.
Καϊ τοϋτο γνωστδν δτι δ θεδς δδν παρακαλεϊ τὸν ψυχὴν μητε δεικνυει τοιαϋτα, χωρϊς
κινδυνους καϊ μεγδλους πειρασμους. δπου νδ
εϊναι δνδγκη. "Οχι δπλως καϊ ως δτυχε.
Λοτπδν εϊς την δδυνηρδν μου θλϊψιν, δπως
αλλοτε, πληρης φωτδς δπϊ τοϋ Σταυροϋ ενεφανϊσθη δ 'Ιησοϋς καϊ κλϊνας τὴν κεφαλην
μδ δνθυμτζε; «'Ιδδ, πδσα δγώ ϋπδφερα δἔ
εσενα'». Καϊ δλαι αϊ θλϊψεις μου ως καπνδς
διελυθησαν.
Τϊ εϊπωμεν δια την τδσην δγδπην, δπου
δεικνυει δ Κυριος εϊς ὴμας διδ νδ μας σωση!
Καϊ ὴμεϊς, διδ παραμικρδν πειρασμδν, δλα τδ
δλησμονοϋμεν. 'Ενω μδσα εϊς τους πειρασμοϋς καϊ εϊς τδς θλϊψεις εϋρϊσκεται δ Χριστδς. 'Αλλδ θλϊψεις δδν λἐγονται αϊ μδριμνες
καϊ στεναχωριες, τδ πως νδ ζὴσης, δλλδ θλιψεις διδ Χριστδν. Διωγμοϊ· τδ νδ π6σχης διδ
νδ σοισης τδν δλλον. 'Αγωνες δι' Αγδπην
Χριστοϋ καϊ εναντιωσεις των πετρασμων. Νδ
δυστυχης δως θανδτου διδ Χριστδν. Νδ ϋποφδρης ϋ6ρεις καϊ δνεϊδη Αδϊκως. Νδ καταφρονησαι παρδ πδντων ως πλανεμἐνος. Τ6τε δικαϊως δ Κυριος παρακαλεϊ τὴν ψυχὴν καϊ
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ευφραίνει αϋτῆν.

εὶς τους πδδας σας.

Μίαν φορδν ῆμην τ6σον θλιμμἐνος· — καθδτι δλη μου ῆ ζωῆ ϋπῆρξεν δνα μαρτϋριον.
Καὶ τδς περισσδτερες φορδς υποφδρω δΓ δλλους, δπου θελεις νδ τους σωοης καὶ δεν σε
δκοϋν. Καὶ ου κλαϊς καὶ προσεϋχεσαι καὶ αϋτοὶ χλευδζονται καὶ τους κυριεϋει δ πειρασμδς—. "Οντος μου λοιπδν εις οδυνην καὶ
πδνον πολυν ῆλθον εις θεωρὶαν. Καὶ δπως δ6αδιζα εϋρδθην εὶς δνα κδμπον ωσεὶ χιων
λευκδν δλον τδ εδαφος. Καὶ δλος ἔκ0αμ6ος
ῆπδρουν. Πως εϋρεθην εὶς τοιοϋτον ωραϊον
τοπὶον; Καὶ εζῆτουν μερος νδ φυγω, μῆν τυχη κανεὶς καὶ μδ μαλωοη, διδτι χωρὶς αδειαν
εὶσῆλθον δκεϊ. Καὶ κυτταζων μδ περιεργειαν
δεξιδ καὶ δριστερδ, νδ ευρω διδζοδον νδ δξδλθω, εὶδα μιαν θυραν ϋπδγειον καὶ εὶσηλθον
εὶς αϋτῆν. Καὶ ῆτον ναδς της 'Υπεραγὶας
θεοτδκου. Καὶ εκαθηντο νδοι ωραϊοι δστολισμενοι στολῆν θαυμασὶαν. Καὶ εϊχον σταυρδν
ερυθρδν εὶς τδ στῆθος καὶ εὶς τδ μετωπον
δμπρδς. Καὶ ῆγδρθη απδ τδν θρδνον δ εὶς,
δπου ῆτον ωσδν στρατηγδς καὶ δφδρει λαμπροτδραν σιολην, καὶ μδ λδγει:
— "Ελα, λδγει, διδτι δσδνα δναμδνομεν.
Καὶ μδ προδτρεψε νδ καθῆσω.
— Συγχωρησδν με, λδγω, δδν εϊμαι δξιος
νδ καθῆσω αδτοϋ, αλλα αρκεϊ νδ σταθω δδω

Καὶ μειδιδσας μδ αφησε καὶ ῆλθεν δμπρδς
εὶς τδ τεμπλον, εὶς την εὶκδνα τῆς Παναγὶας,
καὶ λδγει:
— Κυρὶα καὶ Δδσποινα τοϋ παντδς, Βασὶλισσα των 'Αγγδλων, "Αχραντε θεοτδκε Παρθδνε! δεϊξον τῆν χδριν σου εὶς τδν δοϋλον
σου τοϋτον, δπου τδσον πασχει διδ την ὶδικῆν σου δγδπην, ϊνα μη καταποθῆ δπδ τῆς
θλὶψεως.

πθρι ©6ὶογ βρωτοο
-> δπδ τῆν ο. 4

ναλαμβάνουσα τήν ψυχὴν φέρει πρὸς
τὴν ἀέναον πηγὴν τῆς ἀγάπης, πρὸ τήν
ἀϊδιον ἀγάπην, καὶ πληροῖ αὐτὴν φωτὸς
ἀϊδίου.
'Η ὑπὸ τοῦ θείου ἔρωτος τρωθεῖσα ψυχὴ ἀεὶ χαίρει καὶ ἀγάλλεται καὶ σκιρτςὶ
καὶ χορεὐει, ὸιότι εὑρίσκεται ἐπαναπαυομένη ἐπὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου
ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαὐσεως· οὐδὲν τῶν
τοῦ κόσμου θλιθερῶν ἰσχὐει νὰ διαταρἀξῃ τὴν γαλήνην καὶ τὴν εἰρήνην αὐτῆς, οὐδὲ τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσὐνην αὐτῆς τῶν λυπηρῶν τι νὰ ἀφαιΡέσῃ.

'Η ἐρῶσα τοῦ θείου ψυχὴ μεταρσιουμένη ὑπὸ τῆς ἀγάπης ὑπεξίσταταί πως
τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων καὶ αὐτοῦ
τοῦ σώματός πως ἀποχωρεῖ καὶ ἐαυτῆς

Καὶ αϊφνης δξῆλθε τδση λαμπρδτης απδ τῆν
θεὶαν εὶκδνα της καὶ εφδνη τδσον ωραὶα ῆ
Παναγὶα, δλδσωμος, δπου δπδ τῆν τδσην ωραιδτητα — μυριδδας τοϋ ῆλὶου φαεινοτδρα
— επεσα κδτω εὶς τους πδδας της μῆ δυνδμενος νδ τῆν δτενὶσω, καὶ κλαὶων εφωναζα:
— Συγχωρηοδν με, Μαννουλα μου, δπου
δν δγνοὶςι μου σδ λυπω!
Καὶ οϋτως κλαὶων δν δληθεὶα συνῆλθον
6ρεγμενος στδ δδκρυα καὶ πλῆρης χαρας.
'Αλλδ τωρα διηγουμαι μδνον τδς παρακλῆσεις. Πρδπει νδ διηγηθω καὶ τὶ ῆσαν αϋτδς
αὶ τδσον δριμεϊες θλὶψεις καὶ οὶ τδσον φαρμακεροὶ, μδχρι θανδτου, πειρασμοὶ. "Οπου εὶς
κδθε τοιαυτην παρδκλησιν προηγεϊτο επιθανδτιος θλϊψις. Πνιγμδς ψυχῆς καὶ καταχθονὶου
σκοτὶας δπιφοραὶ...

ἐπιλανθάνεται διὰ τὴν τελείαν πρὸς τὸ
θεῖον ἀφοσίωσιν.
Ἐ ἀνερμήνευτος γλυκὐτης τῆς θείας
ἀγάπης τὴν μὲν καρδίαν καταθέλγει καὶ
κατακυριεὐει, τὸν δὲ νοῦν ἔλκει πρὸς
τὸ θεῖον, ϊνα τοῦ θεοῦ ἀπολαὐσῃ ἐν ἀγαλλιάσει.
'Ο θεῖος ἔρως τὴν πρὸς θεὸν προμνηστεὐεται οἰκείωσιν, ὴ δὲ οἰκείωσις τὸ
θάρρος, τὸ δὲ θάρρος τὴν γεῦσιν, ὴ δὲ
γεῦσις τὴν πεῖναν.

Ἐί ψυχή, ής θεῖος ἄπτεται ἔρως, οὐ
δὲν ἔτερον λογίζεσθαι δὐναται οὐδὲ ἐπιποθεῖν, άλλὰ συνεχῶς στενάζουσα λέγεΓ Κὐριε, πότε ὴξω καὶ όφθήσομαι τφ
προσώπψ σου; 'Επιποθεῖ ὴ ψυχή μου
ἐλθεῖν πρὸς Σὲ ὁ θεός, ὡς ἐπιποθεῖ ὴ
ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων!
Τοιοῦτος ὁ θεῖος ἔρως ὁ κυριεὐων τῆς
ψυχῆς.

ΤΑ ΜΘΤθωρΑ Οθ ΚΙΝΑγΝΟ
^ΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ χαρακτηρισμὸς των ϋεώρατων και μοναδικῶν στον κόσμο, συγκεντρωμένων δἐ σἐ
μιἀ περιοχὴ, βρἀχων,
δεν μποροϋσε νἀ δοθει, ἀπὸ τὸν χαρακτηρισμό: Μετέωρα!

Πραγματικἀ πρόκειται γιἀ ἐνα μονα'δικὸ γεωΛογικὸ φαινόμενο, που προκαλεϊ
και δεος και θαυμασμό. Ὅσοι δεν ἐχουν
δει άπὸ κοντἀ τους φρικαλέους αϋτοϋς 6ρἀχους της Οεσσαλϊας, Ισως νἀ τους εϊδαν
σἐ χαλκογραφίες ὴ σἐ φωτογραφικἐς ἀποδόσεις ὴ διἀ6ασαν περιγραφες. Ξυπνοϋν ἐτσι κοιμώμενους ὴ ναρκωμένους ὴ νεκρωμένουςμεταφυσικοϋς πόθους στΙς ψυχἐς
τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ δλα τἀ γεωγραφικἀ
πλἀτη και τἀ μὴκη της ὑδρογείου, ώστε τὸ
ἐνδιαφέρον τους νἀ παραμένει ἀδιἀπτωτο
σἐ ἐνα σχεδὸν ἐκατομμϋριο ἐπισκεπτῶν τὸ
χρόνο.
Οι γεωλόγοι εϊναι βέβαιοι δτι ὴ Θεσσαλία ὴταν σκεπασμένη μἐ θἀλασσα, ὴ βαθϋτατη λίμνη ὴ μεγἀλο ποταμό, που ϋστερα
ἀπὸ γεωλογικἐς μεταβολἐς μεσα στὸ χρόνο
τῶν χιλιετηρίδων ἀνεδϋθη ὴ ξηρἀ μἐ ἐνα
πέτρινο δἀσος, τἀ Μετέωρα. Φαίνεται και
στὸν πιὸ ἀμόητο στἀ μυστικἀ της γεωλογιας, δτι στην ἐπίπεδη κορυφὴ τῶν 6ρἀχων ὴταν δ πυθμένας τοῦ ϋγροϋ στοιχειου,
ἀφοϋ διακρίνονται ἀπολιθωμένα δστρακα,
ἄμμος, χαλϊκια καϊ πέτρες στρογγυλἐς και
λεῖες. Κι' ἀκόμα φαίνεται, πῶς ϋποχωρόντας τὸ νερὸ κατἀ μακρἀ χρονικἀ διαστὴματα ἄφηνε τἀ ϊχνη της στἀθμης του μἐ
τις πλἀγιες ραδδώσεις ἐπἀνω στους βρἀχους δπως τώρα τις 6λέπουμε.
'Αλλἀ αν γιἀ τους ἀνθρώπους «του κόσμου τοότου» τἀ Μετέωρα ἀποτελοϋν ἀντι-

κείμενο ἀνεπίγνωστης μεταφυσικὴς ἐλξεως
και θέαμα, μπροστἀ στὸ δποῖο ἐξαντλοϋν
τὸ θαυμασμὸ της ψυχὴς τους, γιἀ την 'Ορθόδοξη χριστιανωσόνη ἀποτελουν ενα πἀνσεπτο μεσαιωνικὸ μοναστικὸ κέντρο, ἀδελφὸ δμὴλικο σχεδὸν μἐ τὸ "Αγιο 'Ορος.
Πιὸ συγκεκριμένα μἀλιστα, τἀ δκτῶ μοναστήρια, που σἀν ἀητοφωλιἐς εϊναι κτισμένα ἐπἀνω στους θεώρατους και θεοσκέπαστους βρἀχους, εϊναι γιἀ την ἐλλαδικὴ
'Ορθοδοξία κἀποια νεϋρα της 'Εκκλησίας,
ἠ ἀποδυνἀμωση τῶν δποϊων ἐπηρεἀζει τὴ
ζωἠ της, την ἀπισχναίνει.
Γιἀ την ιστορία τῶν μετεωρίτικων μοναστηριῶν, γιἀ τους καλλιτεχνικοϋς θησαυροός των σἐ χειρογρἀφους κώδικες, φορητές ιερἐς εϊκονες και τοιχογραφιες και σἐ
διἀφορα ἀντικεϊμενα και σκεϋη της θεϊας
λατρειας, δ ἀναγνώστης μπορεϊ νἀ διαβἀσει τὸ ἐνημερωτικὸ ὕιδλίο της μοναχής
(θεοτέκνης μέ τὸν ἐκφραστικὸ τίτλο «Τὸ
πέτρινο δἀσος τῶν Μετεώρων» Ι975,
γραμμένο μἐ μέθεξη ψϋχὴς και ἐπιστὴμονα νου, ἀφοϋ ὴ ϊδια εϊναι μετεωρείτισσα.
'Επομένως θἀ περιορισθῶ μόνο στην
περιγραφὴ τῶν ἐντυπώσεων κα'ι ἀνησυχι»ῶν μου, γιἀ την τϋχη τῶν σεδασμίων σκηνωμἀτων του Θεοϋ, που μου προκἀλεσε μιἀ
δεότερη, ϋστερα ἀπὸ μιἀ δεκαετία, προσκυνηματικὴ ἐπϊσκεψὴ μου στἀ ιερἀ ἐκεῖνα
Μετέωρα, που δἐν κινδυνεϋουν μονἀχα
ἀπὸ ἐσωτερικοϋς ἐχθροός, που εϊναι ἠ θλι6ερὴ ἀπἀνδρωσὴ τους, ἀλλἀ και ἀπὸ ἐξωτερικοός, που ἀντιπροσωπεόονται ἀπὸ τὴ
θουλιμία ἐκείνων που τἀ θέλουν γιἀ «τουριστικὴ ἀξιοποίηση».
Κα'ι ἐνῶ ὴ συγγρἀψασα τὸ παραπἀνω
βιβλέο μοναχὴ ἐξέφραζε τότε τὴ χαρἀ
της «στ' ἀντίκρυσμα τὴς συγχρονης μοναστικὴς ἀνθοφοριας» τῶν Μετεώρων, τώρα
κἀθε φιλομόναχος θλϊβεται και ἀνησυχεϊ
μἐ τὴν ἀποκαρδιωτικὴ ἀνθοβολϊα τους καϊ

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟ

τὴ φυλλοὕολϊα τους.
Τι ανϋο6ολ,ϊα ὸεὸαια ὸφεϊλεται στη μεταφϋτευση δυο σημαντικου ἀριθμοϋ ἀδελφοτητων απὸ τϊς μονἐς των Μετεῶριον στο
"Αγιον "Ορος. Τδ γεγονὸς ἀναμφι6ολα ἐλυσε ἐγγενὴ προβλὴματα ἀγιορειτικῶν μοναστηριῶν, ἀλλἀ παραλλὴλως ἐρὴμωσε ἀντϊστοιχα μετεωρεϊτικα.
Ἢδη τὸ μεγἀλο λεγόμενο Μετἐωρο, που
εϊναι χτισμἐνο ἐπἀνω στο μεγαλεϊτερο βρἀχο έκτἀσεως πενὴντα στρεμμἀτων και σε
ϋψόμετρο απὸ τὴ θἀλασσα περισσότερο ἀπὸ 6ΟΟ μέτρα με τἀ 2ΟΟ σκαλοπἀτια που
πρἐπει ν' ἀνεβει ὁ ἐπισκἐπτης, ἐχει μόνο
τρεις μοναχοϋς και ενα δόκιμο. Γιἀ τὴν
ἀκρϊβεια ὴ μικρὴ αὐτὴ ἀδελφότης ἀποτελεϊται ἀπὸ ενα παλαιὸ μετεωρίτη ϊερομόναχο ·- ὴγοϋμενο, ἐπίσης ἐνα παλαιὸ μοναχὸ γἐροντα, ενα νεο Ιερομόναχο θεολόγο
και τὸν δόκιμο θεολόγο.
'Αντιλαμβἀνεται κανεὶς εϋκολα αν εϊναι
δυνατὸ νἀ καλυφθοϋν οι τόσες ἀνἀγκες τὴς
μονὴς μἐ αὐτοϋς τους μοναχοϋς. Πολϋ ὸλιγώτερο μποροϋν νἀ ἀνταποκριθοϋν στ'ις
ἀπαιτὴσεις τοϋ ἀλλου ἀδελφοϋ μοναστηρίου, τοϋ Βαρλαἀμ, δ Ιερομόναχος - ὴγοϋμενος κι' ενας νεος μοναχός, που ἀποτελοϋν
τὴ μοναστικὴ συνοδία.
Καϊ, δπως διἐγνωσα, αν δεν εϊχαν οϊ ἀδελφοϊ αϋτοϊ μοναχοι τῶν μεταξϋ οϋρανοϋ
καϊ γὴς Μετεώρων σε ϋὴιηλὸ 6αθμο τὴν
αϊσθηση τὴς εϋθϋνης ἀπεναντι τὴς παραὑοσιακὴς αϋτὴς κληρονομϊας τὴς Ορθοδοξϊας, ἀσφαλῶς θἀ τἀ ἐγκατἐλειπαν. Γι'
αϋτὸ νομϊςω πὡς ὴ ζωὴ τους ἐκεϊ ἐχει κἀτι
τὸ ἀξιοσἐὸαστο καϊ ὴρωϊκό.

"Αν ἀφαιρἐσουμε τὸ μοναστὴρι τοϋ ἀγϊου Στεφἀνου, στὸ δποῖο μονἀζουν εικοσι
μοναχἐς, τἀ ἀλλα μοναστὴρια τοϋ μετεωρεϊτικου συγκροτὴματος εϊναι ἔρημα, κλειστἀ καϊ μἀταια ἀπὸ χρόνια προσδοκοϋν
τους νἐους ἐκεϊνους φιλἐρημους καϊ φιλόθεους καϊ «φιλοσόφους» νἀ τους δώσουν
ζωὴ, ψαλμωδϊες καϊ αϊνους στους ναοϋς
καϊ στἀ κελλιἀ προσευχἐς καϊ πνευματικἐς
μελἐτες.
Καϊ δσο ὴ κατἀσταση αὐτὴ παρατεινεται, τόσο ἐρεθιζεται ὴ 6ουλιμια ἀγεόστων
τὴς πνευματικότητος τοϋ μοναχισμοϋ γιἀ
νἀ τἀ «ἀξιοποιὴσουν τουριστικῶς» καϊ νἀ
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τἀ ϋποτἀξουν «ταῖς κοσμικαϊς χρείαις»,
πρἀγμα που ρητῶς ἀπαγορεϋεται απὸ τους
ιεροϋς Κανόνες, ἀλλἀ και θϊγεται τὸ θρησκευτικὸ καϊ ἐκκλησιαστικὸ ἀϊσθημα τῶν
Χριστιανῶν.
"Ετσι τὸν τελευταῖο καιρὸ γϊναμε μἀρτυρες μιας συνδυασμένης επιθἐσεως γ.ἀ
κατἀληψη τῶν ἀθωρἀκιστων ἀπὸ ἐμψυχο
ϋλικὸ Μετεώρων ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεϋμα.
Καϊ γρἀφω γιἀ συνδυασμἐνη ἐπϊθεση, γιατϊ δἐν μποροϋμε νἀ θεωρὴσουμε τυχαῖο
ενα ἀδικο δημοσιευμα τοϋ «Ταχυδρόμου»
ταυτόχρονα μἐ μιἀ ἀπόφαση τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλϊου τὴς Καλαμπἀκας, που ἀπροσχημἀτιστα διεκδικεϊ τἀ μοναστὴρια
τὴς 'Ορθοδοξϊας γιἀ «τουριστικὴ ἀξιοποιηση», ὡσἀν νἀ εϊναι κτὴμα τοϋ ἐνὸς ὴ τοϋ
ἀλλου βλαχοδημἀρχου.

Εϊναι δἐ χαρακτηριστικὸ μιας ἐναρμονισμἐνης επιθἐσεως τὸ γεγονός, δτι τόσο
τὸ σκεπτικὸ τὴς ἀποφἀσεως τοϋ εν λόγφ
Συμβουλϊου, δσο καϊ τὸ περιεχόμενο του
δημοσιεϋματος τοϋ «Ταχυδρόμου» συμπιπτουν στὴν ἐπιχειρηματολογια καϊ τϊς αιτιἀσεις, ώστε νἀ ἀφαιρεθοϋν τἀ Μετἐωρα
ἀπὸ τὴ χρὴση τῶν μοναχῶν, που εϊναι οϊ
«οϊκοι τοϋ Π ατρός των» καϊ νἀ δοθοϋν στὸ
Δὴμο τὴς Καλαμπἀκας γιἀ «ἀξιοποϊηση».

Εὐτυχῶς δμως ἀντἐδρασαν ἀμἐσως τόσο
οι μοναχοϊ τῶν ϊερῶν μετεωρεϊτικων μοναστηριῶν, δσο καϊ εϋλαβεῖς Χριστιανοϊ ἐπιστὴμονες τὴς Καλαμπἀκας, ῶστε νἀ ἀποθαρρόνουν τους τολμητϊες, που βλἐπουν
τἀ σκηνώματα τοϋ Κυρϊου σἀν κἐντρα
τουριστικἀ. Εϊναι δἐ πρὸς τιμὴν τῶν Χριστιανῶν τὴς Καλαμπἀκας, που μἐ τὴ συγκατἀθεση τῶν μοναχῶν ἐστειλαν μιἀ θαρραλἐα ἀπἀντηση στὸν «Ταχυδρόμο» καϊ
κατ' ἐπἐκταση στους ὐλιστἐς συμπολῖτες
τους.
'Επειδὴ δμως εϊναι ἀμφϊβολο αν τὴ δημοσιεϋσουν, οϊ «'Αθων. Διἀλογοι» ἀπὸ συναδελφικὴ ἀλληλεγγϋη τοϋ 'Αγϊου "Ορους
πρὸς τἀ ἀδελφἀ Μετἐωρα, δχι μόνο δημοσιεὐουν εὐχαρϊστως τὸ κεϊμενο που θἐτει
τἀ πρἀγματα στὴ θἐση τους, ἀλλἀ καϊ συμπαρϊστανται μἐ προσευχἐς καϊ μἐ ἀλλους
τρόπους ἀδελφικοὐς στὴ δοκιμασϊα καϊ
στους κινδόνους που διατρἐχουν στὴν ἐ-
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ποχή μας τἀ ἀγιασμένα μοναστἠρια μας,
στα δποῖα τδσα δφείλει δ ἐλληνισμδς και
τδσο ευεργετεῖται ὴ άγια 'Εκκλησια μας ἀπδ τὶς πρεσβ'εῖες τόσων 'Αγιων που άνἐιδειξαν. Τδ κείμενο της άπαντήσεως εϊναι
τδ ἐξής:

Ζ7ρδς τδ περιοδικδ «Ταχυδρδμος»
Χρ. Ααδα 3, 'Αβηνα
Κϋριε Διευ9υντα,
Σας παρακαλοϋμε να δημοσιεϋοετε την
παρακΑτω επιστολη μας οτδ 'ϊδιο σημεϊο
τοϋ περιοδικοϋ σας που δημοσιεϋσατε την
ερευνα οας «Μπϊζνες στα Μετδωρα» οϋμφωνα με τδν Ν6μο «περϊ τϋπον».

Με κατΑπληξη καϊ Ιερη ΑγανΑκτηση
διαβασαμε οτδν τελευταϊο «Ταχυδρ6μο» τδ
δυοφημιστικδ αρϋρο τοϋ συντΑκτη σας κ.
Κα66αϋ·α με τδν συκοφαντικδ τϊτλο «Αποστολη - μπϊζνες στα Μετεωρα» και τδν
ουκοφαντικδτερο υπδτιτλο «Πως κΑνουν
φτερα οϊ μοναχικο'ι '9ησαυροϊ».

Μετα τις τελευταϊες κλοπες στην μη
επανδρωμενη Μονη της 'ΑγΙας ΤριΑδος
και τδν ναδ της Κοιμησεως ΚαλαμπΑκας
6ρηκε την εϋκαιρια δ κ. Κα66α9ας να χϋσει τδ δηλητηριο της δυσφημησεως εναντϊον Ακριβως αντων που φρουροϋν Ακοιμητα την Πϊοτι και φυλασσουν «ως κδρην
6φδαλμοϋ» τους δκκληοιαοτικοϋς ϋησανροϋς.

ΤΑ χειρδγραφα και ϊερΑ κειμηλια των
δπανδρωμϋνων Μονων εναι με καϋε λεπτομερεια καταγραμμϋνα Απδ τϊς 'Εκκλησιαστικες και Κρατικες ,Αρχδς, και στην
τελευταϊα εϊκοσαετϊα δεν εχει σημειαν9εϊ
καμμϊα κλοπη στα Μοναοτηρια αϋτα.
Δεν μπορεϊ λοιπδν να γραφει «Πως κΑ
νουν φτερα οϊ μοναχικο'ι ϋησανροϊ», δφ*
δσον την ευϋϋνην των μη επανδρωμδνων
Μονων και τοϋ ϊστορικοϋ ναοϋ της Καλαμπακας δεν φερουν οι Μετεωρϊτες Μοναχοι.

Θολωνοντας την κοινη γνωμη, Αναφϋρει Ατι τδ Ι974 χΑϋηκαν Απδ την Μονη
ΡουσΑνου τεσσερες οπουδαϊες εϊκδνες. Τδ
Μοναοτηρι αϋτδ απδ τδ Ι97Ι εϊναι ερημο
Μοναχων, διδτι δπισκευΑζεται απδ την

'Αρχαιολογ ικη υπηρεσϊα χωρις ακδμη να
εχει τελειωσει.

'Ο "Αγιος Νικολαος ΜπΑτοδας σημερα
δεν εϊναι Μετεωρϊτικο Μοναοτηρι, ΑλλΑ
εξωκκλησι της ΚαλαμπΑκας. Για τις παρανομες διανυκτερεϋσεις τουριοτων, που
τις ΑπεκΑλυφε δακρυομϋνη η Παναγϊα
τοϋ ΜπΑτοβα, ενδυνονται οϊ Ασυνεϊδητοι
σνμπολϊτες μας, που παρεβϊαζαν Αϋεδφο6α την πδρτα τοϋ Ναοϋ και δλοι που μδ
την Αδιαφορϊα μας συνεργοϋμε οδελΑ μας
στην ϊεροουλϊα.
Την τϋχη τοϋ ΜπΑτο6α ϋΑ εϊχαν οημερα τα Μοναοτηρια των Μετεοορων αν
δδν τα εϊχαν στα χδρια τους οϊ λιγοστοι
—- και Ανϊκανοι κατα την γνωμη τοϋ ουντακτη σας — σημερινοϊ καλδγηροι, που
τα μετετρεψαν Απδ ερεϊπια οδ περϊοπτα
Μοναοτηρια, και Απδ καταγτϊογια τουρι
οτων οδ ιερα και Αξιοσε6αστα οκηνωματα
τοϋ Θεον.

'Εμεϊς που τους γνωρϊζουμε προοαοπικΑ καϊ τοϋς ευλα6οϋμεϋα για την Αρετη
τους, την φιλοπονϊα καϊ την κοσμιοτητα,
σας πληροφοροϋμε δτι ΑξΙζουν καϋε επαϊνου και ·9αυμαομοϋ.
"Αποφαϊνεται δ κ. Καδδαϋας, Ατι δδν
εϊναι δυνατδν να ντιΑρχη μοναχικη ζωη
στα Μετδωρα μδ τδσο πληϋος τουριοτων.
Και Αμως οας πληροφοροϋμε Ατι οϊ Μοναχικδς ΑκολουΜες τελοϋνται Ανελλιπως,
παρα την κδπωοη της ημεοας, καϊ κΑ9ε
6ραδυ Ακοϋμε με δδος Απδ τα κρε66Ατια
μας τις καμπΑνες καϊ τΑ σημαντρα των
Μοναχων, που δγεϊρονται «δρβρου βαϊϊεος» για να υμνησουν τδν Θεδ.
Μετα την ωρα τοϋ δπισκεπτηρϊου τΑ
Μετεωρϊτικα Μοναοτηρια εϊναι Ιδιαιτερως οιονπηλΑ, νποβλητικΑ και πρδσφορα
γιΑ περιουλλογη και ΑνΑτασι. Οϊ δδ ϊερομδναχοι και οϊ μοναχδς — που εϊναι
Ι8 και Αχι τεσσερες ως γρΑφετε, εϊναι
Απδ τους Αξιολογωτδρους της "ΕλλΑδος
μδ δξαϊρετη Ανατροφη, παιδεϊα καϊ πνευματικη καλλιδργεια.

Αδει δ κ. ΚαΑαΜας, οτι δξαιρδϋηκε
οΑν δημοοιογρΑφος Απδ τδ ειοιτηριο στην
εϊσοδο των Μονων. Κι αυτδ παραπλΑνη-
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οη, δι6τι κανενας "Ελληνας δεν πληρτδνει εισιτηριο.
'Εαν δε λαβετε νπ 8ιριν δτι οϊ περισο6τεροι 6πισκεπτες εϊναι οι "Ελληνες,
δτι εξ μηνες Φϋιν6πωρο — Χειμωνα δδν
ερχονται τουρϊστες — δτι τα μικρα παιδια κι οϊ φοιτηταϊ δεν πληρωνουν, καταλαβαινετε ποσο ψευδη εϊναι τα κολοσσιαϊα ποσα δσ6δων, που γραφετε.

'Εμεϊς αναγνωρϊζομε τα τεραστια εξοδα συντηρησεως και εξωραϊσμοϋ των Μοναστηριων αυτων, καϋως δπιοης γνωρϊζομε την γενναιοδωρη προσφορα παντα
των Μονων στα ιδρνματα της Μητροπ6λεως και τις πολλδς «εν κρνπτφ» ελεημοουνες.
"Ολες οϊ υπαρχονσες σημερα στα Μετεωρα Μοναστικες 'Αδελτροτητες εχουν
ελϋει σχεδδν προ εϊκοσαετϊας, τ6τε που
δεν νπηρχε μεγαλη τουριστικη κϊνηση, ποϋονντες τδν 6Ιον της δσκησεως. Και δδν
ϋα εγκαταλεϊψουν τα Μοναστηρια αδτα,
που μδ κοπους και δυσϊες αναστ^λωσαν,
καιὶὡς ϋδλουν με δφελεια να ελπϊζουν
μερικοϊ ιδιοτελεϊς δπιχειρηματϊες. 'Αντϊ9ετα εϊναι αϊτημα των καιρων να φροντϊσωμε δλοι για την επανδρωσι και των
λοιπων Μονων ('Αγ. Τριαδος - Ρουοανου) μδ Ικανδς Μοναστικες 'Αδελφδτητες.

Γιατι 6εβαια οι επισκεπτες ερχονται
στα Μοναστηρια να δουν ρασοφδρους
Μοναχους καϊ δχι μικροπωλητδς και έπαλληλους.

"Αναφδρονται στην δρευνα σας, σαν
τρεις ανεξαρτητες περιπτωσεις, οϊ κατηγορϊες και οϊ ψΙ9υροι που δκτοξευδηκαν
εναντϊον ενδς μοναχου χωρϊς ποτδ να αποδειχϋεϊ τϊποτε. Παρ' δλα αυτα η Μητρ6πολη Τρϊκκης και Σταγων τδν απεμακρυνε απδ τα Μετεωρα. Δδν σας εϊπαν
δμως οϊ πληροφοριοδ6τες σας δτι δ ανϋρωπος αυτδς αναστηλωσε απδ τα ερεϊπια τδ αξιολογοτερο απδ πλευρας αγιογραφϊας μετεωρϊτικο μοναστηρι μδ προοωπικη εργασϊα δεκα 6λοκληρων χρ6νων
καϊ φευγοντας δδν πηρε τϊποτε απολυτως
απδ τα κειμηλια της Μονης παρδ λϊγα
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μΑλλινα πικραμενος απδ τις αδικες σδ
βδρος του κατηγορϊες. Μετανοιωμενος δ
μως ξαναγινε μοναχδς και σημερα εϊναι
υποτακτικδς στην Μονη Σϊμωνος Πετρας
τον 'Αγιου "Ορους αναμεσα σδ πενηντα
περιπου αλλονς μοναχους.
"Ανδρωπος χωρϊς κλησι Θεοϋ κ. Καββαδα ουτε μια δβδομαδα δεν ιιπορεϊ να
κλεισδη στδ Μοναστηρι ακολουδωντας τδ
προγραμμα της Μονης.
Κι αν νομϊζετε δτι εϊναι τδσο ευκολα
τα καλογερικα καϊ τδσο προσοδοφδρα νπ6δεση να γϊνη κανεϊς Μοναχδς στα Με
τεωρα, τ6τε γιατι δεν γεμισαν τα Μοναοτηρια απδ εμας κι απδ τα παιδια μας;

Γι' αντα τα υπδρ φνσιν πρΑγματα, γι
αυτη την νψηλη μορφη ζωης εϊπε δ Κυριος «ου παντες χωροϋσι αλλ* οϊς δεδοται» και σδ αλλη περϊπτωση ανεφερε «δ
που δ δησανρδς υμων, εκεϊ καϊ η καρδια
ϋμων».
'Εσεϊς κ. Καββαδα ανεβαϊνοντας στα
Μετδωρα δδν εϊδατε τϊποτε απδ τδ μεγαλεϊο της φυσεως, την Βνζαντινη τεχνη,
την δμορφια τοϋ Πνευματος;
Σταδηκατε μδνο στην πι9ανη οικονομικη κϊνηση και σδ δ,τι αλλο δα μποροϋσε
να σκεφδη κανεϊς μδ ματια σαρκικα;

"Οσο για τδ ποϊμνιο της 'Εκκλησϊας,
που λδτε δτι δχει οκανδαλισδ·εϊ, σας γνωστοποιονμε δτι εκεϊνοι που σας καλεσαν,
δεν εχουν καμμϊα σχδσι μδ την ζωη της
^κκλησϊας. Ουσιαστικα εχουν για ποιμεναρχη τους τδν Μαμμωνα.

Καϊ φαϊνεται δλο αυτδ τδ γεματο αναληϋειες, ανακρϊδειες καϊ γευδη ρεπορταζ, που αποσκοποϋσε στην παραπλανησι
της κοινης γντδμης δδν ^ταν τϊποτε αλλο
παρα μια δημοσιογραφικη μπϊζνα...ν.
Πρδς αποκατασταση της αληδειας.
Την ἄπἀντηση ὑπογράφουν ἀρκετοὶ ἐπιστήμονες της Καλαμπάκας. 'Αλλἀ θἀ
συνετισθοϋν οι συμπολῖτες τους, δπως και
ο'ι Καστρακιῶτες, που βαρὑνονται με παληἐς ἄρὲς απδ δσίους Πατἐρες για την
κακοτροπια τους; Ειναι «σκληρὸν πρὸς

Ι4

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟ

κἐντρα λακτίζειν». Γιατὶ πίσω ἀπὸ τους
ἀνυπερἀσπιστους μοναχοὺς τῶν Μετεώρων
εὺρίσκεται ὴ Παναγια ὴ ἐπιλεγομἐνη «Μετεωριτισσα» σαν ἀμαχη Προστασία τους.
Λοιπὸν ας προσἐξουν ο'ι ἀσεβῶς βυσσοδομοϋντες γιἀ τα Ιερἀ καθὶδρὺματα, ποὺ
εϊναι ἀφιεροιμἐνα στη λατρεία τοϋ Θεοϋ
και στη σωτηρία ψυχῶν, νἀ μὴ θεομαχοϋν
γιατὶ ὴ δργὴ «ερχεται ἀπὸ τα κεραμιδια»
κατἀ τὴ λαϊκὴ σοφία. Τώοα εϊναι ἀπανδρωμἐνα, ἀλλἀ δταν ἀλλἀξουν οι καιροὶ
— και θ' ἀλλἀξουν στο καλὺτερο — τότε
θἀ ἐπανδρωθοϋν. 'Αλλἀ δπως και νἀ εχει
τὸ ποἀγμα, ἀπαγορεόεται, δπως σπμειώσαμε, ὴ γοὴση τους «ταϊς κοσμικαις γρειαιο. Κ'' ἐποιιἐνως ασ πἀψουν νἀ πλἀθουν
μἀταια και θεομἀχα δνειρα.
Ἢ ἐλληνικὴ Πολιτεια . χρησιμοποιησε
τόσους τροπους γιἀ νἀ προστατεὺσει τὴ
Μονὴ τοϋ Σ'να, ποὺ κινδὺνευε νἀ πἐσει στἀ
χἐρια τῶν ἀσεβῶν ἀλλοφὺλων. Δεν νομίζουμε δτι αϊσθἀνεται τὸ ϊδιο ἐνδισ,φἐρον
γιἀ τἀ Μετἐωρα, ποὺ θἀ ὴθελε νἀ τἀ ιδεϊ
— σἀν ἀχρηστα! — κἐντρα τουριστικἀ.
Τουλἀχιστον διιως δ Πρόεδρος τὴς Δημοκρατίας κ. Τσἀτσος, ποὺ τοσο ἐνδιαφἐρον δεϊχνει γιἀ τὴ μυστικὴ θεολογία και
τὸ ιιοναχισμὸ — ἀφοϋ και «Διἀλογο σἐ
Μοναστὴοι» ἔχει γρἀψει — δεν θἀ επρεπε νἀ ἐκδηλώσει τὶς σκἐψεις του γιἀ τἀ
κ·νδυνεὺοντα Μετἐωρα;

Πἀντως τὸ "Αγιον Ὅρος δεν μἐνει ἀ-'
παθἐς ἀπἐναντι στὸ ἀδελφὸ μοναστικὸ κἐντρο. 'Επὶ τοϋ παρόντος κἀνει ἔκκληση στὸ
σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρικκης κ.
Στἐφανο, ποὺ σἀν φυσικὸς προϊστἀμενος
καὶ προστἀτης τῶν ἐκκλησιαστικῶν Τδρυμἀτων, δικαιοϋται καὶ ὺποχρεοϋται νἀ ἐνδιαφερθεϊ γιἀ τὴ σωτηρία καὶ λειτουργία

τῶν Μετεώρων, δπως μἐ κατἀλληλες ἐνἐργειἐς του ἐπαναφἐρει στην πραγματικότητα τοὺς δνειρευομἐνους δημοτικοὺς ἄρχοντες τὴς Καλαμπἀκας καὶ δημιουργὴσει τὶς
ἀπαραὶτητες συνθὴκες γιἀ τὴν ἐπἀνδρωση
τῶν μονῶν, σόμφωνα μἐ τοὺς 'Ι. Κανόνας.
Ἐπίσης κἀνει εκκληση στἀ πλὴθη τῶν
Χοιστιανῶν νἐων τὴς ἐλλαδικὴς 'Ορθοδοξιας νἀ ἀναμετρὴσουν τὶς εὺθὺνες τους ἀπἐναντι στὸ σεπτὸ μοναστικὸ κἐντρο τῶν
Μετεώρων, δπου μἐ μ·ἀ σώωρονα ρὺθιιιση
τοϋ τρόπου αοναστικὴς ζωὴς θἀ ιιποοοϋσαν νἀ διαδιώσουν πνευαατικἀ, ἀλλἀ καὶ
νἀ ἀποδοϋν δρμητὴρια ιεραποστολικοϋ ἔργου.
Τἀ Μετἐωρα ἀναμωιδἀλως παρουσιἀζουν ενα σηααντικὸ ρεϋαα τουοιστῶν ὴ
προσκυνητῶν ὴ περιἐρνων, ποὺ ἀποτελοϋν
ἐνονλυτικὸ στοιγεῖο στοὺσ πονἀϊοντες. Ὅμως δἐν εϊναι ἀνυπἐοδλητο. 'Τπἀονουν
τοἀποι. ῶστε ὴ ἐνόνλπσπ νἀ συοοικνωθεϊ
στὸ ἐλἀνστο καὶ οϊ ἐκεϊ ιιονἀξοντες νἀ
ενουν τὴν ἀπαοαιτυτη ὴσυνϊα γιἀ τὴν
κοινὴ λατοεϊα καὶ τὶς κατ' Ιδιαν ποοσευχἐς. δουθουαενες καὶ ἀπὸ τὸ ἔκτακτο ιιορωολονικὸ οεναλεΤο τοϋ πἐτοινου δἀσοϋς,
ποὺ «διηγεϊται δἀξαν Θεοϋ».

Τώρα ποὺ τἀ τελευταϊα χρονια διαπιστώνεται ὴ ἀναγκαιότης τῶν αοναστηριῶν, ποὺ δοπθοϋν στὴν δοθόδοξη διαμόρφωση τῶν ψυγῶν, εϊναι ἀσυγγώρυτο νἀ
παραιιἐνουν μοναστὴοια ἔοηιια. Ποἐπει
οϊ νἐοι Χριστιανοὶ νἀ ἀντιληφθοϋν δτι ὴ
ἀσφαλἐστερπ ἀξιοποιυση τοϋ νεανικοϋ δυναμισμοϋ καὶ δ πιὸ ἐγγυηαἐνος δοοιιος σωτηριας προσαιπικὴς καὶ ώφελεϊας τοϋ πλησίον, εϊναι τὸ μοναστὴρι, «δ δρ6μος τῶν
'Ασκητῶν».
'Εμπρὸς λοιπδν, «δ δυνἀμενος χωρεϊν,
θ.μ·δ.
χωρειτω».

Τἀ «Θέματα Παιδείας» καὶ τὸ «'Πμερολογιακῶν κατηγοριῶν Ελεγ

χος» κυκλοφοροϋν εϊς ἐνιαϊα τεὐχη.

Κεντρικὴ πώλησις:
Στυλ. Κεμεντζετζἰδης, Καμβουνίων Ι Θεσὶνίκη τηλ. 266.755
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Ι. Η ΟΤΧΟΗ ΤΟΥ χηογ
6ΝΧΝΤΙ ΤΟΝ Ι. βΙΚΟΝΟΝ

ΑΤ' ἀρχήν, αἰσθάνομαι πολλὴ δυσφορία, γιατὶ ἀναγκάζομαι νἀ «ὑπερασπισθῶ» τὴν όρθοδοξία τοῦ μεγάλου
θεολόγου καὶ θαυματουργοῦ Νεκταρίου. 'Ο Κὐριος γνωρίζει τὴν καρδιά
μου, δτι ποτὲ δὲν ἀμφέβαλλα γιὰ τὰ
ὁρθὰ φρονήματα τοῦ ἀγίου Πατέρα μας,
ποὺ εϊναι τὸ καὐχημα τῆς 'Ορθσδόξου
Ἐκκλησίας, σὲ θέματα μάλιστα θεμελιακῆς παραδοσιακῆς βαρὐτητος, δπως εϊναι τὰ ὺπὸ ἐξέταση τρϊα.
ΤΙ ἀμφι6ολία γιὰ τὴν όρθότητα τῶν
φρονημάτων τοῦ θείου διδασκάλου γιὰ
τὶς ὶερὲς Εἰκόνες προεκλήθη ἀπὸ δσα
ἐκθέτει περὶ τῆς Εἰκονομαχίας. "Αν δμως προσέξει κανεὶς δσα γράφει πάνω
στὸ θέμα αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν Ζ' Οἰκουμενικὴ Σὐνοδο, θὰ διαπιστώσει δτι δὲν
ἀντέχει στὸ φῶς τῆς ἀληθείας καμία
καλοπροαίρετος ἐπιφὐλαξη.
'Ἐχω μπροστά μου τὸ σὐγγραμμα τοῦ
σοφωτάτου Πατέρα μας «Αϊ Οἰκουμενικαὶ Σὐνοδοι», στὸ ὁποῖο εϊναι ἐνσωματωμένη ἠ μελέτη του «Περὶ τῶν ὰγίων
Εἰκόνων», (ἔκδοση Β. Ρηγοποὐλου,
« 'Απδ τδ κυκλοφορἠσαν 6ι6λίο τοϋ μοναχοϋ θεοκλἠτου Διονυσι6του, «'Ο αγιος Νεκτ6ριος Αϊγινης, δ Θαυματουργ6ς», σελ. 384.
Κεντρικῆ ιπδλησις· Στυλ. Κεμεντζετζίδης,
Καμ6ουνίων Ι, τηλ. 266.755.

Ι972). Μακρὰ Εἰσαγωγὴ τόσο γιὰ τὸ
πρόσωπο τοῦ ἀγίου Νεκταρίου δσο καὶ
γιὰ τὰ δὐο αὐτὸ βι6λία ἔχει γράψει, δπως σημειώσαμε, ὁ νέος θεολόγος π.
Εἰρηναῖος Δεληδῆμος, ὡς λαϊκὸς τότε.

Πρόκεῖται γιὰ μιὰ θαυμάσια, ἀπὸ κάθε ἄποψη, ἐπιστημονικὴ ἐργασία, καὶ
γραμμένη μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ σε6ασμὸ γιὰ τὸν "Αγιο. 'Ακριβῶς γι' αὐτὸ
καὶ καταδάλλει ἀξιέπαινη προσπάθεια
νὰ ἐρμηνεὐσει μὲ πολλὴ ἐπιείκεια τό,
κατ' αὐτόν, λάθος τοῦ θείου Πατέρα
σχετικὰ μὲ τὴ στάση του ἀπέναντι στὶς
ὶερὲς Εἰκόνες.
Ὅμολογῶ δτι, δταν πληροφορήθηκα
γιὰ τὶς κατηγορίες ὡς «εἰκονομάχου»
ἀπὸ τὴν ἄφρονα ἐκὲίνη ἀμόναχη τῆς
Κοζάνης, ὑπέστην μικρὸ ἀδικαιολόγητο
πάντως ἐπηρεασμό, διαβάζοντας τὶς ἀπόψεις τοῦ Δεληδήμου, στοῦ ὁποίου τὴν
Εἰσαγωγὴ κατέφυγα. 'Αλλὰ δταν ἐμελέτησα μὲ προσοχὴ τὰ κείμενα τοῦ θεοφόρου ὶεράρχη ἐν συνδυασμῶ καὶ μὲ
ἄλλα 6ιβλία του, ἄλλαξα ἀμέσως γνώμη καὶ κατέληξα στὰ ἐξῆς συμπεράσματα.
Ι. Στεροὐμενος προφανῶς ἄλλων
πηγῶν καὶ βοηθημάτων πλὴν τοῦ Παπαρρηγοποὐλου, προκειμένου νὰ συμπληρώσει τὸ ἔργο του ὁ "Αγιος περὶ
τῶν «Οἰκουμενικῶν Συνόδων», μὲ τὴν
παράθεση τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς, ἀκολοὐθησε τὸν ἐθνικό μας ὶστορικὸ στὴν
ἐξιστόρηση δχι μόνο τῆς Εἰκονομαχίας,
ἀλλὰ καὶ στὴν ὲρμηνεία τῶν κινήτρων
καὶ τῶν σκοπῶν της, χαρακτηρίζοντας
αὐτὴν ὡς μεταρρὐθμιση. Παραλλήλως
δμως παρατηρεῖ κανεὶς δτι ἀκολουθώντας ὁ "Αγιός μας «κατὰ πόδας» σχεδὸν
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τὸν ἰστορικό, σὲ σημεῖα ποὺ ὁ τελευταῖος ἐκφράζεται ἄχι 'Ορθοδόξως, μετἀ
διακριτικότητος τὰ παρακάμπτει.

2. 'Ο θεοφόρος ἀρχιερέας δὲν ήταν
ἄγευστος ἰστορικῶν γνώσεων. Ὅσο καὶ
ἄν οἰ Δυτικὲς πηγὲς παρουσιάζαν τὸ
Βυζάντιο μὲ τὰ πιὸ μελανὰ χρώματα, δμως 'Ανατολικὲς πληροφορίες ἰστορικῶν καὶ χρονογράφων ἐνεφάνιζαν μεγάλες σκιές, ποὺ ἐκάλυπταν μακρὲς
χρονικὲς περιόδους καὶ σὲ δλα σχεδὸν
τὰ κοινωνικὰ ἐπίπεδα καὶ στὶς θεσμικὲς
τἀξεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Καὶ
αὐτὰ τὰ ἐγνώριζε ὁ "Αγιός μας, ὁ ὁποῖος δμως διέστελλε μὲ σοφία τοὺς
θεσμοὺς ἀπὸ τὶς ἰστορικὲς ἐκτροπές
των. Γι' αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς λόγους εϊχε δεχθεῖ τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς Εἰκονομαχίας ἀπὸ τὸν ἰστορικὸ Παπαρρηγόπουλο ὡς μεταρρυθμιστικῆς προσπαθείας, χωρὶς δμως νὰ συναινεῖ στὴ μανία
συντριβῆς τῶν ὰγίων Εἰκόνων, οὕτε
στὴ διάλυση τοῦ μοναχισμοῦ, ἀλλὰ οὕ
τε καὶ νὰ τὴν συνδέει ποιοτικὰ μὲ τὴν
προτεσταντικὴ μεταρρὐθμιση.

3. Πρέπει νὰ πεοάσει κανεὶς μὲ προσεκτικὸ μάτι ὁλόκληρη τὴν ἀφήγηση
ἀπὸ τὸ θεῖο Πατέρα τῆς Εἰκονομαχίας,
τῆς περιόδου πρὸ τῆς δράσεως τῶν εἰκονομάχων. καὶ τὶς μετὰ τὶς ἐργασίες
τῆς Ζ' Συνόδου κοίσεις του, γιὰ ν' ἀντιληφθεῖ τὴν ἀνοχή του στὶς προθέσεις
τῶν εἰκονοιιάχων μόνον ὡς μεταρρυθμιστῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίθεσή του στὶς
μεθόδους των. Καὶ αὐτὰ θὰ ἀποδειχθεῖ
μὲ τὰ κείμενα. τὰ ὁποῖα δν καὶ δὲν εὶναι δικά του, δμως τὰ προσυπογράφει.

4. Ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ δρια τοῦ σκοποῦ
μας ἠ ἔρευνα κατὰ πόσο ὴ εἰκονομαχικὴ δραστηριότης περιεϊχε καὶ στοιχεϊα
μιας γενικότερης μεταρρυθμίσεως. 'Αλλὰ δν δεχτοῦμε δτι ὑπῆρχαν ἐκτροπὲς
ἐκτεταμένες, παρακμὴ τῆς Παιδείας. ἀπουσία θεολογικῆς καλλιεργείας κΓ ἐπομένως διανοητικὸ σκότος, ποολήψεις
καὶ δεισιδαιυονίες στὸ λαό, εὕκολο εϊναι νὰ ἀποδειχθεῖ δτι ὑπῆρχε ὴ καλὴ
φιλοδοξία στοὺς εἰκονομάχους. ἀλλὰ
πρέπει ἀμέσως νὰ τοὺς ἀρνηθοῦμε δὐο
ἀρετές: α. δτι δὲν ήταν ζυμωμένοι μὲ

τὴν 'Ορθόδοξη παρἀδοση καὶ 6. δτι δὲν
ἐπέλεξαν σωστὴ μέθοδο γιὰ τὴ θεραπεία τῶν ἐκτροπῶν. 'Ἐτσι λοιπόν, ὁ σοφὸς στὰ ἀνθρώπινα καὶ τὰ θεῖα Πατέρας μας, δν ἔσφαλε, ἔσφαλε ὡς πρὸς
τὴν ἀναγνώριση μονάχα τῶν προθέσεων τῶν εἰκονομάχων, καὶ ὑπῆρξε τόσο
πεισπκὸς ὁ ἰσχυρισμός τους, ῶστε κατώρθωσαν νὰ παρασὐρουν στὶς φοδερὲς
πράξεις τους ἐκατομμὐρια 'Ορθοδόξων,
τῶν προηγμένων διανοητικῶς, μορφωτικῶς καὶ ταξικῶς, μεταξὺ τῶν ὁποίων πλήθη ἀπὸ τὸν ἰερὸ Κλῆρο δλων
τῶν 6αθμῶν, ἀκόμα καὶ μοναχοὐς.

5. «Ἐὰν οι Εἰκονομάχοι — γράφει ἠ
προσυπογράφει ὁ θεῖος Νεκτάριος —
ὡρμῶντο, ὡς δὲν ἀμφιβάλλομεν ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως εἰς τὸ νὰ 8ελτιώσωσι τὰ τῆς Ἐκκλησίας κακῶς ἔχοντα,
χωρὶς νὰ προσβάλωσι τὰ ἰερὰ αὐτῆς,
ὡφειλον πρώτιστα πάντως νὰ μεριμνήσωσι περὶ τῆς ἐξαλείψεως τοῦ κακοῦ
ἀπὸ αὐτῆς ταὐτης τῆς ρίζης έκπαιδεὐοντες τὸ λαὸν κατὰ τὰς όρθὰς ἀρχὰς τοῦ
Εὐαγγελίου...».

Ἢδη ὁ συγγραφεὺς ἰεράρχης ἀποκαλὐπτει τελείως τὴ στάση του δπως
ἀναφέραμε, ἀπέναντι στὶς προθέσεις
τῶν εἰκονομάχων καὶ τὶς ἐνέργειές
τους. Οἰ ὁποῖοι, ἀντὶ δια τῆς ἀγωγῆς καὶ
Παιδείας τοῦ λαοῦ νὰ τὸν ἐπαναφἐρουν
ἀπὸ τὴν εἰκονολατρεία, στὴν τιμητικὴ
προσκὐνηση τῶν Εἰκόνων καὶ τῶν ἀγίων Λειψάνων, κατέστρεφαν αὐτὰ τὰ
ἀντικείμενα. Καὶ ἀντὶ νὰ ἐπαναφἐρουν
στὴν τἀξη τὰ πλήθη τῶν μοναχῶν ποὺ
κατὰ παρἀβαση τῶν Τ. Κανόνων πεοιεφέροντο στὶς πόλεις, αὐτοὶ ἔκλειαν τὰ
μοναστήρια.
6. "Αν καὶ ήταν σαφῶς τοποθετημένος, ὁ "Αγιος. καὶ μὲ όρθόδοξη γνώση
ἔναντι τῶν ἰερῶν Εἰκόνων, φαίνεται δτι
συμπλέει ρὰ τὸν Παπαρρηγόπουλο, ἐνῶ
στὴν οὐσία διαφωνεϊ ὡς πρὸς τὴν καταστροφὴ τῶν Εἰκόνων καὶ τῶν ἰερῶν
Λειψάνων. "Αν δὲν γίνει δεκτὸ αὐτό.
εϊναι ἀδὐνατο νὰ ἀποφὐγει κανέὶς τὴν
ἀντινομία, ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὰ
κείμενα τοῦ θεοφόρου Νεκταρίου, στὰ
ὁποῖα συναινεῖ ἀπολὐτως μὲ τὶς ἀποφά-
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σεις τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς καὶ ὁοἀκις
ἀναφέρεται στὶς Εἰκόνες τὶς ὁνομάζει
ἰερές, ἄγιες, κόσμο τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς
λοιπὸν εϊναι δυνατὸ νὰ συμφωνεῖ μὲ
τοὺς εἰκονοκλάστες, δταν ἀφηγοὐμενος
καὶ σχολιάζων τὸν Ὅρο τῆς Ζ' Οἰκου
μενικῆς Συνόδου, γράφει: «... Διὰ τοῦ
δρου τοὐτου ἀπαγορεὐεται πασα πρὸς
τὰς Εἰκόνας λατρεία. ῆτις πρἐπει μόνῃ τῆ θείςι φὐσει, καὶ διατάσσεται ὁπλῶς
ἠ ἀνάρτησις καὶ προσκὐνησις αὐτῶν,
ϊνα «οἰ ταὐτας θεώμενοι διανίστανται
πρὸς τὴν τῶν πρωτοτὐπων μνήιιην τε
καὶ ἐπιπόθησιν». Οὕτω δὲ καθιεοώθη ἀοχὴ συνάδουσα ποὸς τὴν εὐλά6ειαν, ῆν
ὴ Ἐκκλησία ὴμῶν ἀπονέμει εἰς τοὺς
πραπαγωνιστὰς τῦς Χοιστιανικῆς π'στεως καὶ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φὐσεως, ὡς ποοεορἠθη ῆτις χοήζει ἐξωτερικῶν τοιοὐτων σημείων, ϊνα
μὸ λησπονῆ τὸ ἀντικεϊμενα, ἐκεῖνα τῦς
εὐλα6είας· «'Υπόηνημα νὸο ἐσπν ὺ εἰκών, κατὸ τὸν Δαπασκηνόν καὶ δπερ
τοϊς γράηυασι μεμυημένοις ὴ 6ί6λος,
τοῦτο καὶ τοϊς ἀγραμμάτοις ὴ εἰκών...».

7. 'Απὸ τὸ παραπάνω κείιτενο, δὲν
συνάνεται ὴ ἰκανο·π-οίηση τοῦ θειου Νεκταρίου. γιατὶ ἠ Ζ' Σὐνοδος ἔτππε τὺ
μέση ὸδὸ μεταξὺ καταρνἠσεως τῶν ἰερῶν Εἰκόνων καὶ τῆς εἰκονολατρείας;

'Αλλὰ ἄς συνεχίσουμε. «Σπουδαία
καὶ ἀνανκαία ὴτο καὶ ὴ Ἐβδόμη Οἰκουμενικὴ 'Αγία Σὐνοδος, διότι ἀπέδωκε
τῆ Ἐκκλησία τὸν κόσπον αὐτῦς, ῶρισεν
τὸν χαρακτῆρα τῆς όψειλομένῃς πρὸς
τὸς Σεπτὰς ἀνίας Εἰκόνας τιμῦς καὶ εἰρήνευσε τὴν Ἐκκλησίαν ἐπὶ αἰῶνα διαταραχθεῖσαν" διὰ τῆς τῶν Εἰκόνων ἀναστηλώσεως κατεπολετιήθη νεωτεοισπός
τις δλως ξένος τῆ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ φρόνημα ἐσωαλιιένον. ὑπονομεῦον τὴν τῆς Ἐκκλησίας 'Ορθοδοξίαν διότι ὁ κατὸ τῶν Εἰκόνων πόλεμος
δὲν ὴτο ιιόνον καταφοοὰ κατὸ τοῦ σε6ασμοῦ αὐτῶν, ἀλλἀ καὶ κατὸ παντὸς ἐτέρου, κατὸ τοῦ σε6ασμοῦ πρὸς τὰ λείψανα τῶν ἀγίων ἀνδρῶν, τοῦ σεβασμοῦ
τῶν ἀγίων κειμηλίων καὶ τῶν ἀγιασμἀτων καὶ ἐν γένει κατὸ παντὸς τοῖς εὐσεβέσι τηιίου, ὡς ἐκ τῆς σχέσεως καὶ
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ἀναφορας αὐτοῦ ἠ πρὸς τὸ πρόσιοπον
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἠ τῆς θεοτόκου
ἠ τῶν 'Αποστόλων ὴ τῶν ἀγίων ἀνδρῶν"
διὰ τοῦ πολέμου τοὐτου ἐπεδιώκετο μεταρρὐθμισίς τις — ἰδοὺ γιατὶ ἀπὸ τὴν
σκοπιά του ἐχαρακτἠριζε τὴν εἰκονοπαχία ὡς μεταρρὐθηιση — ἐν τῆ Ἐκκλη
σία, σκοποῦσα νὰ ἀποβάλῃ πάντα πρὸς
τὴν ἀρχαιότητα σεβασμόν νὰ ἀπαρνηθῆ τὰς 5ερὰς αὐτῦς παοαδόσεις νὰ γυμνωθῆ παντὸς αἰσθητικοῦ Τεοοῦ καὶ
νὰ περιορισθῆ εἰς μόνην τῆν ὑπὲο αϊσθησιν λατρείαν τοῦ Τριαδικοῦ θεοῦ.
'Η ἐπίτευξις τῆς ἐπιζητουμένης ιιεταρρυθμίσεως θὰ κατεπρόδ'δε τὴν 'Ορθοδοξίαν τῆς Ἐκκλησίας. θὰ διέσχιζεν αὐ
τὴ ν καὶ πόλιν. καὶ νέα θὰ ἐμόρφου σχίσματα, μετ' όλίνον δὲ καὶ αἰοέσεις" θὰ
συνέ6αινε δὲ δ.τι καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν
τῶν διαμαοτυρήσεων, ῆτις ἀρξαμένη ἐκ
τῶν ἐλαχίστων ἔωθασεν εἰς τὸ μῆ πεοαιτέρω· ὴ σπουδαιότης λοιπὸν αὐτῦς
ἔνκειται ἐν τοὐτω, δτι προεφὐλαξε τὴν
Ἐκκλησίαν ἀπὸ νέοιν σχισμότων καὶ
αἰοέσεων καὶ ἐξησφάλισε τὴν 'Ορθοδοξίαν».
8. ''Υστεοα ἀπὸ τόσο σαψεῖς διατυπώσεις. δικαιολονεῖται καὶ ὴ ἐλόχιστη ἀπΦϊβολία γιὰ τὸ σε6ασυὸ τοῦ ὰνίου Νεκταοίου πρὸς τὶς ἰεοὲς Εἰκόνες καὶ
τὰ ἄγια λείψανα τῶν 'Ανίων τοῦ θεοῦ ;
'Αλλὰ καὶ ἄν ἀκόμα εϊχαμε τῆν ὑποΠΓία δτι δὲν ἐδέχετο τὶς ἰεοὲς Εἰκόνες
ὡς μέσα τῆς καθολικῆς Λατρείας τῆς
Ἐκκλησίας, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναζητἠσουπε τὰ αϊτια τῆς μοοσιώσεως ἀντοοθοδόξων φοονημάτων. 'Αλλὰ σὲ ποιὰ τόχα
ἐποχὴ ἄοχισε νὰ διαποοφώνει ἐντὸς του
τὸ Φρόνημα αὐτό; Σὲ ποιὰ ἐποχὴ νὰ
ἀναζητήσουμε τῆν ἐκδήλωση τέτοιου
φρονόιιατος ῆ. πότε ὁ ἄγιοσ Πατέρας
μας δὲν ἐδίδαξε γιὰ τὴν προσκὐνηση
τῶν Εἰκόνων;

Γιατί, ἐπὶ τέλους, στὸ κλίμα ποὺ ἔζησε καὶ ἐδιδάχθη δὲν ὑπῆρχαν προτεσταντικὲς ἐπιρροές, ῶστε νὰ ἐξηγεῖται ὴ ἐκτροπή. Πρὸς θεοῦ, ἀνατέμνω
τὰ φρονήματα τοῦ θείου Πατέρα καὶ
αἰσθάνομαι ἐνοχή. Δὲν ἀποκλείω βέβαια στοὺς 'Αγίους κάποια λάθη ῆ ἄ-
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γνοια σὲ διἀφορα θέματα. 'Αλλἀ λάθος
ή ἄγνοια στὸ θέμα τῶν ἰ. Εἰκόνων μέσα
στὸ δεὐτερο ῆμτσυ τοῦ Ι9ου αἰῶνος τὸ
ἀποκλείω τελείως. Γιατὶ αὐτὸς ποὺ δὲν
φρονεῖ όρθόδοξα ὕστερα ἀπὸ τὴν Ζ'
Σὐνοδο γιἀ τὶς θεῖες Εἰκόνες, ἀδὐνατο
νὰ εϊναι ἄγιος.

νικὴν ἐκπαίδευσιν ἐν ώ ὁ Φώπος ήν
συνευδοκῶν καὶ συνεργαζόμενος τφ
Βάρδα καὶ τφ Λέοντι τφ μεταρρυθ'πστῆ».

'Απὸ τὸ ϊδιο βιβλίο θὰ παραθέσω ἀκόμη ἔνα μικρὸ κείμενο γιἀ νὰ κατανοηθεῖ πληρέστερα ἠ στάση τοῦ θεοφό9. 'Απ' δσα ἐγράφησαν πρσκὐπτει δτι ρου ἰεράρχη ἀπέναντι στὴν Εἰκονοματὴν όνομασία τῆς εἰκονομαχίας ὡς με- χία. «... Τὸ πνεῦμα τῆς μεταρρυθμίσεως
ταρρυθμίσεως ἀπεδέχθη ὁ σοφώτατος ἄ- εἰσέτι ὑφίστατο. Οι τῆς μεταρρυθμίσεγιος Νεκτάριος ὑπὸ διπλῆ σημασία: ὡς ως ὁπαδοί, οἰ τὴν μόρφωσιν καὶ ἀνάπτυπόλεμο κατὰ τῶν καταχρήσεων τῆς ξιν τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ἐπιζητοῦνχρήσεως τῶν Εἰκόνων καὶ ὰγίων λει- τες, διετίθεντο ἔτι δυστυχῶς κατὰ τῶν
ψάνων, καὶ πρὸς ἀνὐψωση τοῦ μοναχι- Εἰκόνων, διά τε τὴν ήν ἔλαβον μόρφωκοῦ βίου — πόλεμος ποὺ κατέληγε, κα- σιν καὶ τὴν ἐν τφ οϊκφ ἀνατροφὴν τὴν
κῶς, στὴν καταστροφὴ τῶν πρώτων καὶ ἐπικρατήσασαν ἀπὸ τῶν χρόνων τῆς Εἰστὸ κλείσιμο τῶν μοναστηρίων — καὶ κονομαχίας, καὶ δια τὴν ἐπιμείνασαν ἔτι
ὡς ἀγῶνα μορφωτικῆς καλλτεργείατ μεταξὺ τοῦ ἀμαθοῦς καὶ δεισιδαὴιονος
εἰκονολατρείαο...
σά---------------,------ ....Ὅ
-----κλήρου καὶ λαοῦ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀ .. ,λαοῦ τάσιντινὰ
ποδοκιμάζει μὲν τὴ μεταρρὐθμιση κατὸ-βλος τῆς εἰκονομαχίας ὡς ὑπῆρξε μένας,
τὸ πσῶτο αὐτῆς σκέλος. ἀνέχεται δμως οὕτω καὶ ὴ γαλήνη κατὰ μικοὸν ἔβαιτὶς ὑποτιθέμενες καλὲς προθέσεις της νεν ὴ ἀναστήλωσις τῶν 'Ανίων Εἰκόνιὰ τὴ ιιόρωωση κλήρου καὶ λαοῦ, ἐνῶ νων ἐγένετο μόλις πρὸ Ι5 ἐτῶν ὑπὸ τῆς
ἐξηγεῖ δτι ὴ ἀποτυχία της ότοείλετο στὸν θεοδώρας τῆς 6ασιλίσσης...».
πόλεμο κατὰ τῶν ἰερῶν τὐπων.
"Ας κλείσουμε τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ηὲ
Αὐτὴ τὴν ἄποψή του ἐκφράζει ὁ ἄγι· μία ἀκόμη παράγραφο. «... 'Ο Φώπος ήν
οο συγνοαφέας στὴν ϊδια σχεδὸν πεοί- ὁ ἀνήρ ὁ δυνάμενος νὰ διαλλἀξη τὰς
οδο, ποὺ ἔγραψε γιὰ τὶς Οἰκουμενικὲς δὐο ἀπ* αἰώνων διαμαχομένας μεοίδας
Συνόδους, δταν στὰ Ι895 δπυοσίευε στὸ καὶ ἰκανοποιήσῃ τὰς ἀπαιτήσεις ἀικοοτἐοων ὴ σοφία καὶ ή εὐσέ6εια τοῦ ἀνἐκκλησιαστικὸ περιοδικὸ «Τερὸς Σὐνδρὸο ὡυολογοῦντο παρὰ πάντων, παρεϊδεσμοο» τὴ μελέτη του «Πεοὶ τῶν αἰτίων τοῦ Σχίσματος». 'Ιδοὺ τὶ νοάφει στὸ χε δὲ ἐχένγυα πρός τε τοὺς ιιεταοουθπιστὰς καὶ τοὺς συντσοητικοὺς όρθο6ι6λῖο του αὐτό: «... Φρονῶ δτι τὰ ἰπερὶ τῦο καλῦο διεξανωνῦο τῶν
δόξους
στοοπθέντα ἐπαοκῶς ὑποστποίζουσι
ὑποθέσεων...
'Η ἰστορία μαρτυρεϊ δτι ὁ
τὴν ήιτετέραν γνώμην' διότι 6λέπομεν
Φώτιος ἐδείχθη ἄξιος τῶν περιστάσεων,
τὸν Βάρδαν καὶ τὸν Φώτιον συνερναζοκαὶ δτι ὴ θεία πρόνοια ἀνεβίβασεν αὐτὸν
μἐνους πρὸς διδασκαλίαν τοῦ λαοῦ καὶ
ἐπὶ τοῦ Πατοιαρχικοῦ θρόνου τῆς Κωνπλποοῦντας ἐκεῖνο, δπερ πολλάκις ὑσταντινουπόλεως... 'Η τοῦ Φωτίου ἐπὶ
πεδείχθη τοῖς Εἰκονομάχοις Βασιλεῦσι
τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου ἀνάροησις
παρὰ τῶν πολεμίων τῶν μεταοουθριστιδιετάοαττε τοὺς προσκειμένους τφ 'Ικῶν ἰδεῶν. τὸ «δίδαξον τὸν λαόν»:
γνατίψ ἄγαν συντηρητικοὐς, τοὺς ὑποτοῦτο ἐπεζήτπσεν ὁ Βόοδαο καὶ τοὐτου
στηρικτὰς ἰδίως τῶν περιφερομένων μοἔνεκα ἀντὶ τοῦ Τννατίου ἐξελέξατο τὸν
ναχικῶν ταγμάτων, τῶν ὁπαδῶν τῆς ἀΦώτιον... Ἐὰν ὴτο ὁ 'Ιγνάτιος Πατριάρ- μαθείας καὶ τῆς δεισιδαιμονίας, καθ' ών
χης, ὁ Λέων οὐ μόνον δὲν θὰ ἀνεδεικνὐ- ἐξηγείροντο οἰ ἄκρως μεταρρυθμισταί».
ετο πρὐτανις τῆς Μαγναὐρας, ἀλλὰ
Ἢδη ἔχουμε πλήρη τὴν ἐξήγηση τῆς
καὶ θὰ κατεδιώκετο ὡς μεταρρυθμιστής·
ἠ παίδευσις καὶ ἠ ἀνατροφὴ τοῦ Τγνα- στάσεως τοῦ ὰγιωτάτου Πατέρα μας καὶ
τίου ἀπέκρουσν τὴν ἐλευθέραν ἐπιστη- ἀρκετὰ στοιχεῖα ποὺ ἐρμηνεὐουν τὰ
μονικὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν ἐπιστημο- ὁρθοδοξώτατα φρονήματά του ἔναντι
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τῆς Εἰκονομαχίας, τῆς ὁποίας τὸ περιεχόμενο, πλὴν τῆς συγκροὐσεως δὐο κόσμων, Ἐλληνισμοῦ καὶ 'Ανατολῆς, ήταν
καὶ πολιτιστικό, ὁπότε προεκλήθη μία
ἄλλη σὐγκρουση· μεταξὺ ἐπιθυμίας
γνώσεως καὶ αὐτονομημένης ἀμαθείας.

Ὅ θεῖος Νεκτάριος συντεταγμένος μὲ
τὸ Μ. Φώτιο ήταν ὑπέρ τῆς μαθήσεως,
ἐνῶ παρέμενε ἀμετακίνητος στὴν καλῶς ἐννοουμένη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, στὴ λειτουργικότητα τῆς ὁποίας
κατέχουν τὴν πρέπουσα θέση οι ἰ. Εἰκόνες, σὐμφωνα μὲ τὸν Ὅρο τῆς Ζ'
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, δπως καταφαίνεται ἀπὸ τὰ ϊδια τὰ κείμενά του καὶ ἀπ'
ὁλόκληρη τὴν ὰγία ζωή του. ΓΓ αὐτὸ
θεωροῦμε τὰ καλοποοαίρετα συμπεράσματα τοῦ σεμνοῦ φίλου θεολόγου π. Εἰρηναίου, σὰν πρώϊμη ἐπιστημονικὴ ἐργασία. ἀστήρικτα. ποὺ βέ6αια ἀδικοῦν
τὸν "Αγιο καὶ δικαιολογημένα μπορεϊ
νὰ προκαλέσουν σκανδαλισμό. Τὰ όρθόδοξα φρονήματά του περὶ τῶν ἰ. Εἰκόνων δὲν τὰ ἀναθεώρησε ποτέ. "Ηταν
πάγια. Αὐτὸ τὸ 6λέπει κανεὶς στὰ βιβλία του προγενέστερης ἐκδόσεως ἀπὸ
τὸ «Περὶ Συνόδων» καὶ ἰδίως στὸ ἀρχαιότεοό του «Λογίων θησαὐρισμα», στὴ
σελίδα 392. Εϊπαμε, λάθη κάνουν καὶ οι
"Αγιοι ἀλλὰ ἄχι γιὰ τὶς ἰ. Εἰκόνες ὕστερα ἀπὸ τὴν Ζ' Οἰκ. Σὐνοδο!

2. Η ΟΤΚΟΗ ΤΟΥ ΧΓΙΟγ

6ΝΧΝΤΙ ΤΟγ ΜΟΝΧΧΙΟΜΟγ
Ὅ θεόσοφος ἄνιος Νεκτάριος. δπως
έπανειλπιπιένα ὑπονοαμμίσαυε, ήταν ἀπὸ καταβολή. παιδεία καὶ Χάοη ἄνθρωπος μὲ εὐοὐτατο φάσυα ὁοάσεως καὶ ἐνδιπφεοόντων. ΕΤχε ὁοίζοντεσ ἀνοιχτοὐς,
πόθους ποὺ ἀνκάλταζαν δλο τὸν κόσπο.
ἀνάπη ποὺ ἐστρέφετο στοὺς αἰωνίους
κόσιιους τῆς ἀοράτου δηπιουργίας καὶ
σ* δλη τὴν ὁρατὴ κτίση. " Ανθρωπος εὐαγγελικός, Χριστιανὸς τέλετος, νοῦς ὁρῶν τὸν θεόν, καρδία «συντετριμμένη
καὶ τεταπεινωμένη», ποὺ ἔπασχε γιὰ
τοὺς ἀνθρώπους, ψυχὴ μὲ δλους τοὺς
«καρποὺς τοῦ Πνεὐματος». "Ηταν ἔνας
«ἐν σαρκὶ περιπολῶν θεός», κατὰ Χάρη
θεός, ποὺ εϊχε κάνει τὸν ὲαυτό του δέ-
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κτη δλων τῶν πόνων δλου τοῦ κόσμου,
«χαίρων μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίων μετὰ κλαιόντων».
Ζώντας μὲ ἄκρα γνησιότητα καὶ σὰν
χαρισματοῦχος διδάσκαλος μέσα στὸ χῶρο τῆς πάμφωτης Ὅρθοδοξίας καὶ οἰκειωμένος βιωματικὰ τὴν πνευματική της
παράδοση, μὲ 6αθιὰ καὶ ὑψηλὰ κριτήρια, μὲ γνώση μυστικὴ τῶν δογμάτων
καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὶστορίας, μὐστης
αὐτὸς διὰ πνευματικῆς πείρας τοῦ αἰωνίου πολιτεὐματος τῆς Ἐκκλησίας ἔβλεπε μὲ καθαρότητα καὶ ἐν Πνεὐματι 'Αγίω τὴ ζωή της στὶς καθολικὲς διαστάσεις της καὶ στὴ λειτουργία τῶν θεσμῶν
της.

Πραος «σφόδοα σφόδοα», δπως ήταν
μὲ τὴν «ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν» εἰοήνη τοῦ Χοιστοῦ μέσα στὴ «βαθετα» καοδία του. ἐβάδιζε πάντοτε τὰ 6ασιλικὴ
ὁδὸ τῆς διακοίσεως. «μὴ ἐκκλίνων εἰς τὰ
δεξιὰ καὶ ἀοιστερά», χωοὶς δηλαδὰ νὰ
ἀπολυτοποιεῖ τὰ σχετικά, χωοὶς νὰ ἐξαίρει ἄνευ δοων μορφὲς ζωῦς καὶ χωοὶς νὰ ἀπορρίπτει θεΟιιοὐς, δταν αὐτοὶ
δὲν λειτουργοῦσαν σωστά.

'Ἐτσι ὁ "Ανιος ἀπηλλανιιένος ἀπὸ
τὺ στενότητα ὁοόσεως καὶ πνευιιστικῦς
αἰοθήσεως, ἀπαθὰς δπως ήταν. οὕτε ὑπεοέβαλλε. οὕτε ἐιιείωνε κατὰ τὶς ἀλλοιώσεις τῶν διαθέσεων ποὺ πάσχουυε
οι πολλοί. Ἐκεϊνο ποὺ κυοίως ἐκτπιοῦσε. ὡς ὑπέοτατη ἀξία πνευιιατική. ήταν
ή ἀοετή. «ὁ ἀνιασπὸς οὐ ἄνευ οὐδεὶς
ἄιττεται τὸν Κὐοιον». Τὺν ἀοετή. ἄχι ὡς
ἐΓππεοικὰ ὰπλῶς ποάΓπ. ἀλλ' ὡς ἐκπόοευση ἀπὸ τὺν ψυχό. ὡς υαοτυοία,
τῦς ἐνεονείας τοῦ 'Ανίου ΤΤνρὐηατος
πὲ τὰν ὁποία. δι' ἐονασίας τῶν ἐντολῶν,
ή ιττυχὰ καθαοίἔεται ἀπὸ τὰ πόθη. ἐλλόιιπετσι ἀπὸ τὴ Χάοη καὶ ηετσποοφὡνεται στὸ υέτηο «τοῦ πληρώματος τῆς
ὴλικίας τοῦ Χοιστοῦ».
Γιὰ τὸν ἄνιο Πατέοα δλοι οὶ θεσμοὶ
τῆς Ἐκκλησίας. ὡς θεόδπητοι, ήταν ἀξιοσέβαστοι. καὶ δλες οὶ μορΦὲς ζοιῆς
ήταν καταξιωμένες χοισπιανικά. ἀοκεῖ
νὰ ἐπετὐνχαναν τὰν ἀοετή, τὴν ὰνιότητα. Ἐποιιένως καὶ ὁ νάιιος τοῦ ήταν σεβαστὸς σὰν «μυοτήριον μέγα» καὶ ὴ κα-

2Ο

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΙΓΙΝΗΣ, Ο ΘΑΤΜΑΤΟΤΡΓΟΣ

τὰ Χριστὸν ἀγαμία, κατὰ τὸν τὐπο τῶν
ἐν κόσμω παρθενευόντων τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας καὶ ὁ τὐπος τοῦ 'Ακὐλα καὶ
τῆς Πρίσκιλλας καὶ ἠ μορφὴ ζωῆς τῆς
μακαρίας Ταβιθα. 'Αλλὰ κυρίως ἀγαποῦσε τὸν θεσμοθετημένο καὶ μορφοποιημένο μοναχικὸ βίο στοὺς καθιερωμένους τὐπους του. σὰν τρόπο δοκιμασμένης ζωῆς, ποὺ ἐγγυαται τὴν ἀπλανὴ
πορεία πρὸς οἰκείωση τοῦ θεοῦ. 'Ἐτσι
ἀπεδέχετο καὶ τὸν κοινοβιακὸ τὐπο καὶ
τὸν σκητιωτικὸ καὶ τὸν ἐρημιτικό. Χωρὶς μάλιστα νὰ περιορίζει τὴν ἄσκηση
τῆς ἀρετῆς σὲ εἰδικοὺς χώρους καὶ σχήματα, θεωροῦσε τὶς μορφὲς αὐτὲς σὰν
ξεχωριστοὺς καὶ διακεκριμένους τρόπους ἀσκητικῆς ἀνωγῆς, ποὺ εϊχαν
πλοὐσια θεωρητικὴ ὑποδσπή, τὴν ὁποία
ἔδωσαν πνευματοφόροι Πατέρες, ποὺ
πέρασαν ἀπὸ τὴν πράξη στὴ θεωρία.
'Ἐβλεπε λοιπὸν ὁ θεοφόρος ἰεράρχης στον παραδοσιακὸ μοναχισμὸ μιαν
ὁδὸ πνευματικῆς τελειότητος, ποὺ δ
μως τὸ ἀποτέλεσμα ποοσδιορίζει ὴ προαίοεση καὶ οἰ δυνατότητες τοῦ καθενός.
Ὅπως ἐπίσης ἔβλεπε δτι οἰ ποναχοὸ δν
δὲν ποοσέξουν καὶ δὲν ἀνωνισθοῦν.
μπορεῖ νὰ καταντὐσουν πτώματα ἠθικὰ
καὶ νὰ δισσὐηουν ἔτσι καὶ τὸ μοναχισμὸ
καὶ τὸν Ἐκκλησία.
Συστηματικὴ μελέτη περὶ μοναχισμοῦ δὲν ἔγραψε ὁ θειότατος ἀσκητὴς
τῆς Αἰγίνης, πλὴν τῆς «Διατριβῆς» πρὸς
τὴ μοναχὴ Εὐσεβία καὶ τὴν ἐπιστολὴ
πρὸς τὸ μοναχὸ 'Ιωάσαφ. Μὲ τὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸ μοναχὸ γίνεται σὐγκριση
ἀξιωμάτων καὶ ἀρετῆς, ἐνῶ στὴ «Διατριβὴ» περινοάφεται ὁ τὐπος τῆς τελειοτάτης παρθένου καὶ ἐπισημαίνονται
διάφοροι κίνδυνοι ποὺ ἀκολουθοῦν στὸ
μοναχικὸ βίο. Στὴ «Διατριβὸ» 6λέπει
κανεὶς ἔνα ἀντποέγγισμα τῆς ζωῆς τοϋ
ἰδίου. Ὅπωτ τέλεια καὶ καθαρὰ καὶ δγια ζοῦσε ὁ ϊδιος. μὲ τὴν ἀδιάλειπτη ἐνατένιση τοῦ θείου. ἀναπνἐοντας τὴν
ποοσευχή. ἀναπώντας τοὺς ἐχθοοὐε. μὲ
νέκοωση τοῦ σώιιατος, ζώντας ἐν Χριστῶ 'Ιρσοῦ πὲ θερπὴ ἀγάππ καὶ θεῖον
ἔρωτα. ἔτσι ῆθελε τὶς μοναχὲς καὶ τοὺς
μοναχοὐς.
Ὅπως ῆδη σημείωσα, οἰ ἐπιστολὲς

τοῦ 'Αγίου πρὸς τὶς μοναχὲς τῆς Αἰγίνης, ἀποτελοῦν πηγὴ ἀντλήσεως ἄχι
κυρίως μοναχικῆς διδασκαλίας, ἀλλὰ
οοφίας ποιμαντικῆς καὶ διακρίσεως
πνευματικοῦ, ποὺ «ἀνακρίνει πάντα»
καὶ εἰσδὐει στὶς πιὸ κρυφὲς πτυχὲς τῆς
ψυχῆς. Συμπαθὴς καὶ στοργικὸς ἄχι
συναισθηματικά, ἀλλὰ μὲ ἀπαθὴ ἀγἀπη,
ὁδηγοῦσε τὶς ψυχὲς στὴ σταδιακὴ πτέρωση, ἀνάλογα μὲ τὶς καταστάσεις καὶ
ἰδιοτυπίες ποὺ συναντοῦσε στὸ «ποικιλώτατο καὶ πολυτροπώτατο ζῶο», στὸν
θεόπλαστο ἄνθρωπο.
'Ο θεῖος Πατέρας, διδάσκαλος τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀσχολήθηκε
μὲ τὶς διάφορες ἐκφάνσεις τοῦ βίου καὶ
τῆς στρατείας της, δὲν συνέγραψε βἐβαια πελέτη εἰδικὴ γιὰ τὸ μοναχισμὸ, δ
μως αψησε σὰ πνημεῖα τῆς ἀνάπης του
μὲν πρὸς τὸ θεῖο αὐτὸ θεσμὸ τἠν ἐπιστολὴ ποὸς τὸν ὰνιορείτη 'Ιωάσαφ, τῶν
φρονημάτων του δέ. ὡς πρὸς τὸ χαρακτῆοα τοῦ παρθενικοῦ βίου, τὴ «Διατοιβὴ» πρὸς τὸ μοναχὴ Εὐσεβία. Καὶ αὐτὰ τὰ πιστοποίησε μὲ τὴ ζωἠ του καὶ μὲ
τὸ ποναστήοι του, ποὺ τώρα ἀκτινοβολεϊ
σ' ὁλὸκληρο τὸν κόσμο καὶ κατέστη πανοοθόδοξο προσκὐνημα καὶ ἀδάπανο ἰατρεῖο ψυχῶν καὶ σωμάτων.
'Η ἀνάπη του βέβαια καὶ ὁ σεβασπός
του ποὸς τὸ μοναχικὸ θεσιιὸ καὶ στοὺς
ἀνίους ποναχοὺς δὲν τὸν ἐμπόδισαν νὰ
ἐκφρασθεῖ σ' ὁοισμένες πεοιστάσεις πὲ
βαοεῖς χαρακτπρισποῦο κατὰ μοναχικῶν
τανπάτων. ποὺ τὶς τάξεις τους πὐκνωναν ἐμπεοίστατοι καιοοσκόποι. ποὺ ἄφηναν τὰ μοναστήρια τους καί, ἀμαθέστατοι αὐτοί, ῆθελαν νὰ ρυθμίζουν τὴ
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐνῶ ἐν τῶ μεταξὺ
λπσπονοῦσαν «τὰ βαοὐτερα τοῦ νόμου»
κσὶ τὶς συγκεκοπιένεε ὑποσχἐσεις τους.
" Αλλωστε πλεῖστοι αγιοι Πατἐοες γι'
αὐτοὺ" τοὺς τὐπους, ποὺ δὲν ἔλειψαν
ἀπὸ καμιὰ ἐποχή, ἔχουν μεταχειοισθεῖ
βαοὐτατες λέξεις γιὰ νὰ στπλιτεὐσουν
τὴ συμπερϊφοοά τους καὶ ἔχουν θεσπισθεϊ εἰδικοὶ ἰεροὶ Κανόνες ἀπὸ Συνόδους γιὰ τὴν περῖστολὴ τοῦ κακοῦ.
θὰ κατσχωοίσω ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ
κατηγορητήριο τοῦ ἀγίου Νείλου 'Αγ-
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κὐρας, τὸ ὁποῖον ἐπεκαλέσθη καὶ ὁ ἄγιος Νεκτάριος: «Ὅστε λοιπὸν τοὺς πολλοὺς πορισμὸν ἠγεῖσθαι τὴν εὐσέ6ειαν,
καὶ δι' οὐδὲν ἔτερον ἐπιτηδεὐεοθαι τὸν
πάλαι ἀπρἀγμονα καὶ μακάριον βίον ή
δπως διἀ τῆς ἐπιπλάστου θεοσεβείας τὰς
μὲν ἐπιπόνους λειτουργίας φὐγωσιν, ἄδειαν δὲ ἀπολαὐσεως πορισἀμενοι ἀκωλὐτως ἐπὶ τὰ δοκοῦντα τὰς ὁρμἀς ἐκτείνωσι, μετὰ πολλῆς ἀναισχυντίας καταλαζονευόμενοι τῶν ὑποδεεστέρων, ἔστι δ' δτε καὶ τῶν ὑπερεχόντων... Διἀ
τοῦτο καὶ παρἀ τῶν σέβεσθαι όφειλόντων, ὡς εἰκαῖος δχλος ὁρώμεθα καὶ γελώμεθα οὐκ ἐκ πολιτείας, ἀλλ' ἐκ σχήματος γνωρίζεσθαι 6ουλόμενοι».
Καὶ τέτοιοι ὺπῆρχαν πολλοὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ 7ου καὶ 8ου αἰῶνος, γιὰ τοὺς ὁποίους μεταχειρίζεται αὐστηρὴ γλώσσα
ὁ πραότατος "Αγιός μας, τοὺς ὁποίους
φυσικὰ διακρίνει ἀπὸ τοὺς σώφρονας
μοναχοὐς, οἰ ὁποῖοι ζοῦν ἐν ἠσυχίςι,
σχολάζοντες στὶς νηστεῖες καὶ στις
προσευχὲς καὶ στὴν ὑποταγὴ τοῦ θελήματός των.
Κλείοντας τὸ κεφάλαιο αὐτὸ παραθέτω τὸ μικρότερο τμῆμα τῆς ἐκτεταμένης
«ἐπιστολιμαίας διατριβῆς» τοῦ θεοφόρου
'Οσίου μας πρὸς τἠ μοναχὴ Εὐσεβία,
σὰν σχετικὴ μὲ τὸ θέμα τοῦ μοναχιομοῦ.
Ὅπως σημειώσαμε, στὴ μακρὰ αὐτὴ
ἐπιστολή, ὁ γλυκὐτατος Πατέρας μας,
φιλοτεχνεῖ τὸν τέλειο τὐπο τῆς παρθένου μοναχῆς, ποὺ κατὰ βἀθος πρόκειται
γιὰ μιὰ κεκαλυμμένη μεταφορὰ τῆς
προσωπικῆς του ζωῆς στὸ χῶρο τοῦ γυναικείου μοναχισμοῦ. 'Αντὶ λοιπὸν ἄλλων σχολίων, γιὰ τὸ πῶς ὴθελε τὸν τέλειο μοναχὸ ἠ μοναχή, ἀφήνω τὸν ϊδιο
νὰ μὰς διδάξει καὶ νὰ μας ἀνυψώσει ἔστω ἐνθουσιαστικἀ στὶς κορυφὲς ποὺ
ζοῦσε.

3, Η ΟΤΑὍΗ ΤΟγ ΑΓΙΟΥ
6ΝΧΝΤΙ ΤΟΝ ΛΙβθΤΙΚΦΝ
'Η τελειοτάτη κατάσταση τῆς ψυχῆς
εϊναι ή ἀγάπη. 'Η ἀγάπη δμως ἄχι ή
συναισθηματική, ὴ φυσική, ή ὁποία στὸ
μὲν χῶρο τῆς συγγενείας εϊναι στοργή,
στὸ δὲ μὴ συγγενικὸ χῶρο μπορεῖ νὰ

2Ι

εϊναι μιὰ πολυμορφία, οὲ ποικίλο 6αθμὸ
μὴ καθαροτητος, ουναιοθηματικῶν συγκινήσεων, ποὺ παίρνουν διάφορες μορφὲς ἀναλόγως τῶν ἀγαπώντων καὶ ἀγαπωμένων. Αὐτὴ ὴ ἀγάπη εϊναι ἐκείνη γιἀ τὴν ὁποία εὶπε ὁ Κὐριος' «ἐἀν
ἀγαπἀτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμὰς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γἀρ οὶ ἀμαρτωλοὶ
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι»
(Λουκ. ς' 32). Σἀν φυοικὴ ὴ ἀγάπη
αὐτὴ 6ρίσκεται σὲ διαρκῆ μετα6ολή.

ΤΙ τελειοτάτη δμως ἀγάπη εϊναι ἀποτέλεομα πολλοῦ ἀγῶνος καὶ πολλῆς ταπεινώσεως. Προηγήθηκε ἀπ' αὐτὴ ὴ άπελευθέρωση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ ζωώδη
ἐγωκεντρισμό, ὴ ψυχὴ ἔκανε μυοτικὴ
ἀλληλοπεριχώρηση τοῦ «πληοίον» καὶ
τὸ σκηνωμένο σ' αὐτὴ "Αγιον Πνεῦμα
τὴ φώτισε νἀ βλέπει στοὺς ἀνθρώπους
τὴν ἐνιαία φὐση καὶ ἐφλόγισε ἔτσι τὴν
καρδιἀ, ῶστε νἀ μὴ διακρίνει τὸ φίλο
ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Τδιαίτερα δμως στὸ χῶ
ρο τῆς Ἐκκλησίας, ἠ τέλεια αὐτὴ ἀγά
πη προσλαμ6άνει θειότερες διαστάσεις,
ἐπειδὴ παρεμβάλλεται ὁ Κὐριος Τησοῦς, ποὺ ένοποιεῖ τοὺς πιστοὺς στὸ
ἄγιο ἄνομά του. Καὶ ἔτσι πραγματοποιεῖται ἐκεῖνο ποὺ λέει ὁ θεῖος 'Απόοτολος: «Καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς
παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων»
(Ἐβρ. Τ, 24).
Αὐτὴ τὴν ἀγάπη στὴν τελειότητά της,
ποὺ φλέγει ἀδιάλειπτα τὴν καρδιἀ καὶ
δὲν μεταβάλλεται ἀπὸ τίποτε, ειχε ὁ
θεοφόρος Νεκτάριος. Αὐτὸ τὸ βλέπει κανεὶς σ' δλη τὴν αἰδέσιμη ζωή του καὶ σ'
δλα τἀ γραπτά του, καὶ ἔχοντας αὐτὴ
μποροῦσε νἀ λέει: «ἐγὡ καθεὐδω καὶ η
καρδία μου ἀγρυπνεῖ». Ἐ ἀναλλοίωτη,
ἠ πάγια αὐτὴ ἀγάπη, εϊναι «τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου», γιατὶ μεταμορφώνει τὸν
ἄνθρωπο σὲ χερουβικὸ πλάσμα, σὲ σεραφικὸ πνεῦμα· τὸν ὁμοιώνει μὲ τὸ θεό,
καὶ τοῦ κατευθὐνει ὁλόκληρο τὸ εϊναι
του. Κι' ἐνῶ ζεῖ σἀν «συμπολίτης τῶν
ἀγίων καὶ οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ», δμως ἔχει
γίνει αὐτὸς ὴ καρδιἀ τοῦ κόσμου, ποὺ
δέχεται τὶς όδὐνες του, τὶς ἀθλιότητές
του, τὶς ἀπελπισίες του, τὶς δυστυχίες
του, σἀν δικές του.
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Αὐτὸς ὴταν ὁ ἄγιος Πατέρας μας, ποὺ
πονουοε και εκΛαιγε και προοηυχετο
για Ολο τον κοομο, για οΛα τα τεκνα
τοὺ Οεου «τα Οιεσκορπιομένα», για οΛη
την κτίση και γι αὐτους τους δαιμονες.
Και ὲπομενως στἀ μἀτια του, οϊ οιαφορων κΛαοων αιρετικοὴ τί αλΛο ὴταν απο
πλανεμένα παιοιὰ τοῦ θεοϋ και Ιϊατέρα του καὶ «δυνἀμει» έν Χριστφ ἀοελφοί του ; Ιϊῶς λοιπὸν νὰ μὴ τοὺς ἀγαπἀ,
νἀ μὴ θρηνεὶ καὶ νὰ μὴ προσεὐχεται
γι' αὐτοὐς; Ιϊῶς μποροῦσε νἀ κανει διαφορετικἀ, ἀφοῦ έντὸς του ἐμφώλευεν
ή «μή ζητοῦσα τἀ έαυτῆς άγἀπη»; Καὶ
αφοῦ δεν ζοῦσε αὐτὸς, ἀλΛἀ ζοὐσε έν
αὐτφ ὸ Χριστός, πῶς ὸέν θἀ τους αὶσθανόταν σἀν μέλη του;

Ὅλοι οϊ "Αγιοι, ποὺ εϊχαν τὸν Χριστὸ στην καρδιἀ τους, ἔκλαιγαν γιἀ τοὺς
αὶρετικοὺς καὶ ὁ 'Απὸστολος ΙΙαῦλος ἔφθασε στὸ σημεῖο νἀ δέχεται νἀ χωριοθεῖ ἀπὸ τὸ Χριστὸ γιἀ χἀρη τῶν ὁμοφὐλων του, ποὺ τὸν πολεμοῦσαν:
«... λὐπη μοὶ ἐστι μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὁδὐνη τῆ καρδίςι μου. Ηὐχόμην
γἀρ αὐτὸς ἐγὡ ἀνάθεμα εϊναι ἀπὸ τοῦ
Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν
συγγενῶν μου κατἀ σάρκα, οϊτινες εἰσιν Τσραηλῖται...» (Ρωμ. θ', 2-3).
Συγγενῆ κείμενα ὑπάρχουν πολλά,
γραμμένα, ἀπὸ τοὺς 'Αγίους τοῦ Θεοῦ,
γιατὶ εϊχαν στην καρδιἀ τους τὸ θεό, ὁ
ὁποῖος «ἀγάπη ἐστί».
Τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς αϊρετικοὺς ἐδίδασκε ὁ θεόσοφος Νεκτάριος στοὺς Ριζαρεῖτες, στὸ μάθημα τῆς ποιμαντικῆς, γιἀ νὰ τοὺς ἀπαλλἀξει ἀπὸ
πλέγματα μισαλλοδοξίας, ποὺ 6ασανίζουν τὶς ἀκάθαρτες ψυχὲς ἐν όνόματι
τάχα τῆς 'Ορθοδοξίας. Κι' ἔτσι τὸν πόνο του γιἀ τοὺς ἔξω τῆς Ἐκκλησίας τὸν
μεταποιεῖ σὲ διδασκαλία βασισμένη στὸ
ήθος τῆς Ἐκκλησίας.

Γράφει λοιπὸν στὴν «Ποιμανπκή» του
τὰ ὲξῆς παράξενα γιἀ δσους δὲν δοκίμασαν τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

«'Ο ἐπὡκοπος δφεϊλει νἀ εμμενη αεϊποτε εν ταϊς ηϋικαϊς τοϋ Ιεροϋ Ευαγγε-

λϊου αρχαϊς και οϋδεποτε να εξερχηται
τοϋτων η να παραδαϊνη αϋτας δηϋεν λδγφ δογματικων διαφορων. Αι δογματικαι
διαφοραϊ ως αναγδμεναι πρδς μδνον τδ
κεφαλαιον της πϊοτεως αφϊενται δλεϋϋερον καϊ απρδοδλητον τδ της αγαπης κεφα
λαιον· τδ δδγμα δδν καταπολεμεϊ την αγαπην η δε αγαπη χαρϊζεται τφ δδγματι, διδτι «πἀντα οτδγει, παντα ϋπομενειυ'
η χριοτιανικη αγαπη δοτιν αναλλοϊωτος,
δι' δ οϋδ' η των ετεροδδξων χωλαϊνουοα
πιοτις δϋναται ν αλλοιωοη τδ πρδς αϋτοϋς της αγαπης ουναϊοϋημα. Αια της α
γαπης δοτϊ λϊαν πιϋανδν να ελκϋοη πρδς
εαυτδν και την εξ δοφαλμενης περιωπης
κρϊνουσαν δογματικδν τι ξητημα ετερδδοξον, δκκληοιαν. 'Η αγαπη οϋδδπατε χαριν
δογματικης τινος διαφορας πρδπον να
ϋνοιαζηται. Παραδειγμα εοτω δ 'Απδοτολος των δδνων, δοτις εξ αγαπης και πρδς
αντονς τους οταυρωτας τοϋ Χριστοϋ ηνχετο αναϋεμα εϊναι αϋτων. 'Ο μη αγαπων
τους ετεροδδξους δπϊοκοπος, δ μη και υπερ αϋτων δργαζδμενος, απδ φευδοϋς κινεϊται ξηλου και δοτερημενος εοτιν αγα
πης· διδτι δπου η αγαπη, εκεϊ και η αληϋεια και τδ φως, δ δε φευδης ζηλος
και η πεπλανημδνη δδξα δξελεγχονται υπδ
τοϋ φωτδς και της αγαπης και αποκροϋονται. Τα της πιοτεως ζητηματα οϋδ' δλως δδον εοτ'ι να μειωοι τδ της αγαπης
ουναισϋημα. Οι διδαοκαλοι τοϋ μϊοους
ειο'ι μαϋηται τοϋ πονηροϋ, διδτι εκ της
αϋτης πηγης δεν δξερχεται γλυκϋ και πικρδν. 'Ο διδαοκαλος της αγαπης, οϊδς ε
οτιν δ δπϊοκοπος, δεν δϋναται να μη αγαπα, αδυνατεϊ δε δλως να μιοη, διδτι τδ
πληρωμα της αγαπης δκδιωκει τδ μϊοος».

Ἢδη ἔχουμε παραθέσει τὴν περιγραφὴ τοῦ κατ' έπίγνωση ζηλωτοῦ ἀνδρός,
ὁ ὁποῖος κυριαρχεῖται ἀπὸ ἀγάπη γιἀ
κάθε ἀντιφρονοῦντα καὶ μὲ κάθε τρόπο
φροντίζει καὶ προσεὐχεται ὑπὲρ τῶν ἐτεροδόξων γιἀ νὰ τοὺς ἀνοίξει ὁ Κὐριος τὰ μάτια τῆς ψυχῆς νὰ ἰδοῦν τὰ
φῶς τῆς ἀληθείας. Στὴ συνέχεια ἀντιγράφω ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ θεοσόφου ϊεράρχη μιὰ ψυχολογικὴ περιγραφὴ τοῦ
μὴ κατ' έπίγνωση ζηλωτοῦ, ποὺ σὲ λίγες
-» σ. 26
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ΙΗΙΙ
ΛΝΧΓΚΗ ΟρθΟΛΟΧογ ΗΘΟγἘ
ΚΚΛΗΣΙΑ εϊναι ἄθροισμα πιστῶν ἀνθρώπων ἐνωμένων
μὲ τὴν κοινὴν ἀγάπη στὸ Χριστὸ καὶ
ἐνωμένων μεταξὐ
τους μἐ τὴν ἀγάπην, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς εϊναι σαφής; «Ἐν τοὐτφ γνώοονται πἀντες δτι εμοὶ μαθηταὶ εοτε, ἐὰν
ἀγάπην ἐχητε εν ὰΛΛὴΛοις» (Τωαν.
ιγ', 8δ). ΔηΛαϋῆ ὑπερτατο κριτὴριο τὴς
ὶδιότητος των πιστῶν και μαῦητων τοῦ
Κυρϊου Τησοῦ εϊναι ὴ μεταξὐ τους ἀγἀπη. 'Οπὁτε εϊναι ἀληθινῆ τραγωὸία
νὰ νομίζει κανεὶς δτι εϊναι μαὐητὴς
Χριοτοῦ καὶ δτι ἀγωνίζεται γιὰ τὴ δδξα
του, ένῶ εϊναι γυμνὸς ἀπὸ τὴν ὰγὰπη
στὸν πληοίον του.
Βέβαια οἰ Χριστιανοὶ οὕτε μηχανἐς
ὁμόρρυθμα λειτουργοϋσες εϊναι, ὡοτε
νὰ ὸμοφρονοῦν πάντοτε, ἀλλὰ καὶ «ὡς
σάρκα φοροῦντες καὶ τὸν κόσμον οἰκοῦντες καὶ ὺπὸ τοῦ διαβόλου πλανώμενοι», ὑφίστανται ἀλλοιώσεις μὴ καλές, ἀπατῶνται, λίγο ή πολὺ στὴ διακρίβωση τοῦ ἀληθινοῦ καὶ στὴν ἐπιλογὴ τρόπων καὶ μεθόδων ἐνεργείας καί,
ἐφ' δσον τελοῦν ὺπὸ τὸ κράτος τῶν μὴ
καλῶν παθῶν σὲ ποικίλο βαθμό, ἐπόμενον εϊναι νὰ νικῶνται ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ
διάβολο καὶ φυσικὰ νὰ ἀμαρτάνουν.

'Απολείπεται βέ6αια ή μετάνοια σὰν
μοναδικὸ μέσον ἐπιστροφῆς «δθεν πεπτώκαμεν», δοθέντος δτι φιλάνθρωπος
καὶ πολυεὐσπλαγχνος ὁ Κὐριός μας καὶ
«προσδέχεται τὸν τελευταῖον καθάπερ
καὶ τὸν πρῶτον».

"Ολος ὁ βίος τῶν χριστιανῶν τελει-

ωνει μἐ την χωρις τελος μειανοια, της
Ο·Γϊοιας εχουν αναγκην οχι μοναχα οι ασῦενεις, αΛΛα και αυιοι οι αγιοι, ουο
Οριοκονιαι υπο τους ορους της παρουοης ξωης, γιατι μεσα στο χρονο ουντεΛειται η ανοοικη κινηοη της ψυχης. καϊ
καυε νεα αναϋαοη προς ομοιωση μἐ τΟ
υειο ἐΛεγχει την προηγηυεισαν ατεΛειαν, ὁπδτε αῦτομὰτως αναοὐεται ὸ Λογος
μετανοίας.
'Αλλὰ διαφωνοῦντες οἰ χριοιτανοί, ἀφοῦ δἐν εϊναι πάντοτε ἐφικτὴ ὴ οἐ δλα
ουμφωνία, διατηροϋν τὴν ἀγαπην «ἐν
τφ συνδέσμφ τὴς εἰρήνης», γιατὶ ἀγαποῦν μἐ τὴν ψυχή τους καὶ γιατὶ διαφωνοῦντες, κατὰ τὸ μέτρο τῆς γνώσεως ποὺ ἔχουν, διατηροῦν ἀμφι6ολίες
γιὰ τὴν όρθότητα τῶν ἀπόψεῶν τους,
ποὺ δἐν ἀναφέρονται, βέβαια, σὲ βασικὰ θέματα Γἰίστεως.
'Αναμφιβόλως τόσο ὴ διατήρηση τῆς
ἀγἀπης δσο καὶ τῶν ἀμφιβολιῶν, προυποθέτουν κάποια πνευματικὴ ὡριμότῆτα. Γιατὶ δἐν εϊναι μικρὴ ἀρετὴ νὰ μὴ
ἀλλοιώνεται ὴ ἀγάπη ἔναντι τοῦ διαφωνοῦντος καί, παρὰ τὴν σχηματιζομένην ἀληθοφανῆ ἰδέα, νὰ μὴν εϊναι κα
νεὶς βέβαιος γιὰ τὴν όρθότητά της. 'Ἐτσι λοιπὸν μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις,
οὕτε ὴ ἐν ἀγάπῃ μὲ τὸν πλησίον σχέση
διαταράσσεται, ἀ2νλὰ καὶ ή ψυχὴ εϊναι
ἔτοιμη νὰ συζητήσει καὶ νὰ θέσει ὺπὸ
ἀνάκριση τὶς ἀπόψεις της μὲ διάθεση
ἐλευθερίας.
Αὐτὲς οἰ προϋποθέσεις ἀποτελοῦν βασικὲς ἀρχὲς δχι μονάχα γιὰ τὴν ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀληθείρ. ἐνότητα τῆς 'Εκκλησίας, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ δημοκρατικῶς
ζῆν. Γιατὶ εὕκολα μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ
κανεὶς πόσα κακὰ ἀκολουθοῦν ἀπὸ τὴν
άπουσία αὐτῶν τῶν ἀρχῶν, δπως εϊναι
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οἰ ἔριδες τἀ σχίσματα καὶ τὰ μίση μεταξὺ ἀδελφῶν. 'Αλλὰ καὶ ὴ τραγικὴ εἰρωνεία βρίσκεται οτὸ Υενονός, δτι ὕλοι
πιοτεὐουν δτι ἔχουν δίκαιο καὶ πολεμοῦντες τοὺς ἀντιπάλους φρονοῦν δτι
«προσφέρουν λατρεία στὸν θεόν»!

Διαφωνοῦντες λοιπδν οι χριστιανοὶ
ἠ σιωποῦν δταν βλέπουν πὡς δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα συμφωνίας, ἐνῶ μέσα τους
συντηροῦν τὴν ἀγάπην, ή συζητοῦν δ
ταν διακρίνουν ἀνάλοΥῃ διάθεση μὲ
τὸν διαφωνοῦντα. Εϊναι ἀληθινἀ ὡραῖο
τὸ θέαμα ἀδελφῶν ποὺ συζητοῦν μὲ εἰρήνη Υϊὰ τὴν εὕρεοη τῆς ἀλήθειας καὶ
Υνώριομα λ ο υ ι κ ῶ ν ἀνθρώπων, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὴν ἀλοΥία τῶν ουζητοὐντων μὲ Οργανα δχι τὸν λόγον, ἀλλὰ τὰ
πἀθη ποὺ ἐνδὐονται τὸ λόγο γιὰ νὰ τὰ
ὑπηρετήσει.
Ποιὸς δὲν βλέπει αὐτὴ τὴν καθημερινὴ πραγματικότητα σὲ δλα τὰ ἐπὶπεδα «πολιτισμοῦ» καὶ σὲ δλους τοὺς χώρους καὶ μέσα σ' αὐτὴν ἀκόμα τὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἐξ ἀξιώματος ἐπαγγέλεται
τὴν ἀγάπην, τὴν ἐνότητα καὶ διακηρὐττει τό: «'Εν ἀρχῆ ήν ὁ Λόγος...» καὶ ὡς
λόγος ;
'Αλλὰ τὸ κακὸ αὐτὸ εϊναι βαθειὰ ριζωμένο οτὴν ψυχή, δχι σὰν φυσικὸ στοιχεῖο, ἀλλὰ σὰν παραφυοτκὸ ἐνέργημα,
ποὺ ἀναβλὐζει ἀπὸ τὴ διαστραφεῖσα φὐση, τὴν ὁποίαν ἐθεράπευοε μὲν μὲ τὴν
Σάρκωσή Του ὁ θεὸς Λόγος, ἀλλὰ ἄφησε στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐλευθερία
νὰ δεχτοῦν ή νὰ ἀρνηθοῦν τὴν θεραπεία. Καὶ δυστυχῶς οι πολλοὶ δὲν θέλουμε νὰ θεραπευθοῦμε. 'Ἐτσι συμ6αίνει νὰ ἐφαρμόζεται τὸ 'Αποστολικόν:
«Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε» (Γαλ. 5, Ι5).

'Αλλὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἀλογίας στὶς
μεταξὺ τῶν χριστιανῶν σχέσεις δὲν περιορίζεται μονάχα στὰ ἄτομα, πρόοωπα,
μονάδες, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὰ ἀπρόσωπα σὐνολα. Εϊναι νόμος ψυχολογικὸς νὰ διαμορφώνεται κοινὴ συνείδηση στὰ κλειστὰ σὐνολα, συνείδηση μά-

ζας μὲ πρότυπα τὰ ἠγετικὰ πρόσωπα,
κατὰ τὸ λόγο τοῦ Γρηγορίου τοῦ θεολόγου: «Φιλεῖ τὸ ὑπήκοον ἐξομοιοῦσθαι τοῖς ἄρχουσι».
Καὶ ἄν μὲν οἰ ὴγέτες εϊναι σώφρονες καὶ συνετοί, μὲ πλατυσμὸ καὶ καθολικὴ εὐρὐτητα στὴν ψυχὴ ἀπὸ πολυχρόνια ἀγωγὴ μέσα στὴν 'Ορθόδοξη πνευματικὴ παράδοση, τότε ἀποβαίνουν ἀληθινὴ εὐλογία καὶ γιὰ τὸ «ὑπήκοον»,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γενικὸ καλό. "Αν δμως
στεροῦνται τὰ ἀπαραίτητα αὐτὰ προσόντα, τότε κατ' ἀνάγκην εϊναι πρόσω
πα ἐγωκεντρικά, μὲ ἔμμονες ἰδέες, ἀλλότρια ἀπὸ τὴν ὰγιάζουσα παράδοση,
φορτισμένα μὲ όξὐχολίες, αὐτοβασανιζόμενα καὶ ἔτοιμα νὰ στραφοῦν ἐναντίον ἐκείνων ποὺ διαφωνοῦν στὶς ἀπόψεις τους.

Αὐτοὶ οἰ τὐποι διαμορφώνουν τοὺς
όπαδοὐς των κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσή
τους, μὲ ψυχολογία δουλική, δχι γιατὶ
ἀκολουθοῦν πιστά, ἀλλὰ γιατὶ δουλοῦνται στὰ πἀθη τους ποὺ καλλιεργοῦν
ἀνεπίγνωστα οἰ ἀδόκιμοι ὴγέτες. Οἰ τὐ
ποι αὐτοὶ εϊναι συμφορὰ γιὰ τὴν ἐνότητα καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ
γιατὶ ὁ θεῖος 'Απόοτολος ἐδίδασκε: «Τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» (Α' Κορ., ζ' 23).

"Αλλο βέβατα πράγμα εϊναι ὴ ὑποταγὴ στὰ δργανα τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ' δσον μάλιστα ἐκφράζουν τὴν πίστη καὶ
τὸ ήθος τῆς Ὅρθοδοξίας, ἄλλο εϊναι ὑποταγὴ στὶς θεσμικὲς ἐκκλησιαστικὲς
μορφὲς (Μοναχισμὸς) καὶ φυσικά, ἄλλο εϊναι τὰ κατασκευάσματα τῶν ἀνθρώπων (ὰ-θεσμα σχήματα), ποὺ όργανώνουν αὐθαίρετα καλοπροαίρετοι χρισπανοί. Τὰ πρῶτα εϊναι ἠγγυημένοι
δρόμοι ζωῆς αἰωνίου, γιατὶ ἐκεῖ τὰ πρό
σωπα χάνονται στὴν καθολικὴ καὶ «ἀπρόσωπη» πατερικὴ καὶ βιβλικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ τελευταῖα
εϊναι προσωποπαγῆ σχήματα, στὰ ὁποῖα
τὰ πρόσωπα, ἄν καὶ μεταδίδουν τὴν διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐκλεκτικὰ
τῶν Πατέρων, δμως στὶς συνειδήσεις
τῶν όπαδῶν κυριαρχοῦν ἀποφασιστικά,
μεταδίδοντα τὶς προσωπικὲς ἰδιοτυπίες
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των σἀν ὑπέρτατο κριτήριο ἀλήθειας
καὶ μεθόδων, ποὺ κατὰ κανόνα δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸ ήθος τῆς 'Ορθοδοξίας.
Καὶ αὐτὸ όφείλεται στὸ γεγονός, δτι δὲν
ἐφρόντισαν προηγουμένως νὰ ἐνσωματωθοῦν, διὰ πρἀξεως, στὴν πνευματικὴ
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἰσῆλθαν «ἀλλαχόθεν» καὶ ἔχρισαν ὲαυτοὺς
σὲ δτδασκάλους, μὲ ἀποτέλεσμα ἄλλοι
νὰ γίνονται νευρωτικοί, ἄλλοι νὰ πτωχαίνουν τὴν ψυχή τους μὲ τὸν αὐτοπεριορισμὸ τοῦ δυνσμισμοῦ της σὲ μιὰ
κακῶς ἐννοουμένη καθηκοντολογία καὶ
ἄλλοι νὰ καλλιεργοῦν ἐν ἀγνοίςι τους
τὰ πάθη, ὁπότε σ' δλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις κλείουν ἀπὸ τοὺς όπαδοὐς των
τὴν ὁδὸ τῆς θεώσεως, «αϊροντες τὴν
κλεῖδα τῆς γνώσεως» (Λουκ. ια', 52),
πράγμα ποὺ συνεπάγεται τὸ «οὐαὶ» τοῦ
Κυρίου.

"Ολα αὐτὰ ἀποτελοῦν μιὰ προεισανωνὴ σὲ ἔνα θέμα τὸ ὁποῖον ἐπιθυμῶ νὰ
ἐκθέσοι μὲ ἀντικειμενικότητα καὶ ἀγἀπη. Πρόκειται γιὰ τὸ ἄρθρο «Σκάνδαλα
καὶ σκανδαλιζόμενοι» καὶ γιὰ ἔνα σχόλιο μὲ τὸν τίτλο «Τὸ σκάνδαλο καὶ ἠ
ἀνακοίνωση», ποὺ κατεχωρήθπσαν στὸ
τεῦχος τῶν «'Αθωνικῶν Διαλόγων» μὲ
ἀριθμὸ 59 - 6Ο.
Τόσο τὸ ἄρθρον δσο καὶ τὸ σχόλιο
προκάλεσαν τὴν μῆνιν τοῦ περιοδικοῦ
φὐλλου «Ἐκκλησιαστικὸς 'Ανὡν» τοῦ
Μαρτίου ἐ.ἔ. καὶ τοῦ φυλλαδίου «Φὐλακες» τῆς Ι 'Απριλίου. 'Αμφότερα τὰ ἔντυπα ὑβρίζουν σκαιῶς τοὺς συντάκτας
τῶν δὐο κειμένων, τοὺς ὁπο'ους ἐκλαμβάνουν ὡς ἔνα καὶ τὸ αὐτὸ πρόσωπο καὶ
συγκεκριμένως τὸν ὑποφαινόμενο, πρὸς
τὸν ὁποῖον κατευθὐνουν 6αρυτάτους
χαρακτη ρισμοὐς.
'Η ἐπιθετικότης κατὰ τοῦ ὑπευθὐνου
τῶν Α.Δ., τὸ ἀνοίκειον ὕφος κατὰ μοναχοῦ, οι ὕβρεις καὶ γενικὰ ὴ συμπεριφορὰ χριστιανῶν λαϊκῶν κατὰ μοναχῶν ἀπὸ μόνο τὸν λόγον, δτι διαφωνοῦν, αὐτὸ καὶ μόνο, σὰν φαινόμενο ψυχολογικό, καὶ σὰν νοοτροπία, ποὺ ἀλλοιώνει τὸ χριστιανικὸν ήθος καὶ εἰσάγει
νέες ἀρχὲς καὶ μεθόδους στὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας, μὲ ὑποχρεώνει νὰ ὑπομνή-
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οω μερικὲς ἀλήθειες, ποὺ κινδυνεὐουν
νὰ διαστραφοῦν.
Ἐπειδὴ οἰ ἐν Χριστῶ ἀδελφοὶ σκανδαλίστηκαν ἀπὸ τὸ ἄρθρο, καὶ τὸ σχό
λιο, ϊσως γιατὶ ἄν γίνει δεκτὸ δτι ὁ ἔλεγχος δὲλ' ἐπιτρέπεται, ἐκλίπει καὶ «ἠ
ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν», εϊμαι όφειλέτης νὰ ἐξηγήσω, δτι τὸ μὲν ἄρθρο
ἔγραψε θεολόγος μοναχὸς συνεργάτης
τοῦ περιοδικοῦ, τὸ δὲ σχόλιο ὁ ὺποφαινόμενος.

Τὸ ἄρθρον «Σκάνδαλα καὶ σκανδαλι
ζόμενοι» ἀποτελεῖ τὸ δεὐτερο μέρος τοῦ
ἄρθρου μὲ τὸν τίτλο «Τὰ ζιζάνια», ποὺ
δημοσιεὐτηκε στοὺς Α.Δ. τὰν Αὕγουστο
τοῦ Ι976. Τὸ ἄρθρο καλογραμμένο, μὲ
σωστὴ ἀπ' ὡρισμένες πλευρὲς τοποθέτηση, παρουσίαζε ἐρμηνευτικὴ ἀδυναμία στὴν Παρα6ολὴ τῶν «Ζιζανίων» καὶ
δὲν ἐλάμ6ανε ὑπόψη βασικὲς λειτουργίες τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὰ σκάνδαλα καὶ τὶς προϋποθέσεις ἀντιμετωπίσεώς τους, δπως διδάσκουν οἰ ἄγιοι Πατέρες, ἀλλὰ καὶ πρὸ
αὐτῶν ὁ Κὐριος.
Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους παρεκάλεσα τὸν συνεργἀτη μας μοναχὸν μ.χ.
νὰ γρόψει ἔνα δεὐτερο ἄρθρο γιὰ νὰ
ὁλοκληρωθεῖ τὸ θέμα. Χωρὶς χρονοτριβὴ μοϋ ἔστειλε τὸ Β' μέρος. Ἐπειδὴ καὶ
πάλι παρουσίαζε ἀτέλειες, κρατήθηκε
ἀδημοσίευτο περισσότερο ἀπὸ δὐο χρόνια, ὁπότε μὲ λίγες διορθώσεις τὸ κατεχωρίσαμε τελευταία στὸ τεῦχος τοῦ
Δεκεμβρίου. Παρὰ τὶς ἀρετές του καὶ
τὰ θετικὰ στοιχεῖα του τὸ ἄρθρο ἐξακολουθεῖ νὰ πάσχει ἀπὰ μονομέρεια.
Ὅ μοναχὸς μ.χ. σὰν νέος θεολόγος
δὲν κατώρθωσε νὰ συλλάβει σφαιρικὰ
τὸ δλο πρόβλημα τῶν σκανδάλων στὸ
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἠ έρμηνεία τῆς Παρα6ολῆς τῶν «Ζιζανίων»,
ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση τοῦ ἄρθρου, δὲν
ὴταν πολὐεδρη. 'Υπὸ τὴν ἀνομασία τῶν
ζιζανίων ὁ Κὐριος ἐννοεῖ τὶς αἰρέσεις,
έτεροδιδασκαλίες, διἀφορες πλάνες καὶ
κατὰ δεὐτερο λόγο τοὺς φορεῖς ἠθικῶν
σκανδἀλων. Τὸ κρίσιμο οημεῖο τῆς Παραβολῆς εϊναι ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεώς
τους. Στὸ «θέλεις οὐν ἀπελθόντες συλ-
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λέξωμεν αὐτά;», ὁ Κὐριος ἀπαντἄ' «οὕ,
μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια... ἄφετε
συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ...» (Ματθ. ιυ', 28-3Ο).
'Η ἀπἀντηση τοῦ Κυρίου ἐξελἠφθη ἀ
πὸ τὸν μ.χ. κυριολεκτικἀ γι' αὐτὸ καὶ
παίρνει στάση παθητικὴ ἀπέναντι τῶν
ζιζανίων, πράγμα ποὺ ἐξώργισε τοὺς
ἀδελφοὺς ἀκτιβιστάς, ποὺ δὲν μποροῦν
νἀ αἰσθανθοῦν δτι ζοῦν μέσα στὴν Ἐκκλησία χωρὶς νἀ ἐπιτίθενται σὲ κάποια
«ζιζάνια». Τὸ έρμηνευτικὸ λάθος βρίσκεται στὴν παρανόηση τῆς σημασίας τοῦ
«συλλέξωμεν» καὶ «συλλέγοντες», ποὺ
σημαίνει ξερίζωμα καί, γιἀ τοὺς ἀνθρώπους - ζιζάνια, θάνατο. Καὶ ὁ Κὐριος δὲν
θέλει τὸν θάνατο τοῦ ἀμαρτωλοῦ καὶ τοῦ
πλανηθέντος, ἀλλἀ τὴ μετάνοια καὶ σωτηρία του. Ἐπομένως εϊναι αὐτονόητον,
δτι κατἀ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς, τοῦ «συν
αυξάνεσθαι», πρέπει νἀ καταβάλλεται
προσπάθεια μετα6ολῆς τῶν ζιζανίων σὲ
σῖτον, δπως ἔγιναν πολλοί. Γι' αὐτὸ
οὕτε ἠ ἄστοργη παθητικότητα εϊναι σωστή, οὕτε ἠ ἀφιλάδελφη ἐπιθετικότητα
εϊναι χριστιανική.

Ὅ Κὐριος ὴδη ἔχει καθορίσει πῶς
μπορεῖ νἀ ἐνεργήσει ὁ πιστὸς μέσα
στὴν Ἐκκλησία ὑπὲρ τοῦ ἀμαρτήσαντος ή πλανηθέντος ἀδελφοῦ, φυσικἀ μόνο ἐξ ἀγάπης, ἀλλἀ καὶ ὴ διδασκαλία
τῶν ἀγίων Πατέρων εϊναι πλουσιωτάτη. Ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ καλοποοαίρετοι
χριστιανοὶ δὲν ἐγνώρισαν καὶ δὲν οἰκειώθησαν τὴν πνευματικὴ παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλἀ ἀκολοὐθησαν «ἐντάλματα ἀνθρώπων» χωρὶς κανένα κῦρος καί, δίχως νἀ θέλουν, σκέπτονται
καὶ ἐνεργοῦν ἀντιπατερικά, μὲ συνέπεια νἀ ζημιώνονται καὶ νἀ ζημιώνουν
τοὺς ἀδελφοὐς. γι' αὐτὸ πρέπει νἀ ἐπανέλθουμε στὸ ϊδιο θέμα. Ὅ ἄγιος 'Ιωάννης τῆς Κλίμακος κάπου λέει, δτι «ἀντλοῦντες ὕδωρ ἀπὸ τοῦ φρέατος συναντλήσαμεν καὶ τὸν καλοὐμενον 6άτραχον». 'Ἐτσι συμβαίνει καὶ μὲ μας, ἀγωνιζομένους τάχα κατἀ τῶν «ζιζανίων»,
χωρὶς νἀ τὸ καταλαβουμε εϊμαστε ἠ γινόμαστε καὶ ἐμεῖς ζιζάνια. Ποιὸς λοι
πὸν θἀ μας 6οηθήσει νἀ γίνουμε σῖτος;

θ.μ.δ.
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γραμμὲς ἀποτυπώνει τὴν ψυχικὴ λειτουργία του, γεμάτη πάθος καὶ μῖσος ἐναντίον τῶν δογματικῶς πλανωμένων.
«'Ο μη κατ' ϋπϊγνωοιν ζηλωτης κεκτηται μεν ζηλον, αλλ' ον κατ' επϊγνωοιν,
πλαναται εν ταϊς οκεψεσι και ϋνεργεϊαις
αϋτοϋ και, ϋργαζδμενος δηϋεν υπερ της δδξης τοϋ Θεοϋ παραβαϊνει τδν ν6μον της
πρδς τδν πληοϊον αγαπης. 'Ο μη κατ' επϊγνανοιν ζηλτοτης εν τη ζεοει τοϋ ζηλον
αϋτοϋ πραττει τα εναντϊα πρδς τας διαταξεις τοϋ 9εϊου ν6μον και πρδς τδ 9εϊον
δελημα. 'Ο μη κατ' επϊγνωοιν ζηλωτης
διαπραττει τδ κακον, δπως επελιϊη τδ νπ'
αντοϋ νοονμενον αγαθον. 'Ο ζηλος τοϋ μη
κατ' δπϊγνωοιν ζηλωτον εϊναι πϋρ δια-

φϋεϊρον, πϋρ καταναλϊοκον' η καταστροφη προπορενεται αντοϋ και η δρημωοις
επεται αντω. 'Ο μη κατ' επϊγνωοιν ζηλω
της ενχεται τω Θεφ να ρϊψη πυρ ες ονρανον και να κατακανση παντας τους μη
δεχομδνους τας αργας καϊ πεποιϋηοεις
αντοϋ. Τδν μη κατ' επϊγνωοιν ζηλωτην
χαρακτηρϊζει μϊοος πρδς τους ϋτεροϋρηοκονς η δτεροδδξους, δ φ96νος και δ επϊμονος ϋνμδς, η ειιπαδης αντϊστασις πρδς
τδ αλη9ες πνεϋμα τοϋ ϋεϊον ν6μον, η παραλογος επιμονη εν τη νπερασπϊοει των
ϊδϊων φρονηματων, δ παρδφορος ζηλος
πρδς κατϊσχνσιν εν πασιν, η φιλοδοζϊα, η
φιλονικϊα, η ερις, και τδ φιλοτ6ραχον. 'Ο
μη κατ' επϊγνωοιν ζηλωτης εϊναι ανδρωπος δλε9ριοςυ.

ΘΝΧ ΧΝΘΚΛΟΤΟ ΓρΧΜΜΛ ΤΟγ ΑΓΙΟΥ Ν6ΚΤΛρϊΟγ
ΕΡΟΝΤΑΣ μὲ μαρτυρημένη ἀγιότητα
ὴταν δ περίφημος
μοναχὸς Π αχώμιος
ἀπὸ τὴ Σκὴτη τῶν
'Αγίων Πατὲρων Χίου. 'Ο ἀγιος Νεκτἀριος, τὸσο σὲ ὲπιστολὴ του πρὸς τὶς μοναχὲς τοῦ μοναστηριοϋ
του στὴν Αϊγινα, δσο καὶ στὴν ἀνὲκδοτη
ὲπιστολὴ ποὺ δημοσ;εϋουμε, ὲκφρἀζεται μὲ
σεὕασμὸ καὶ εϋγνωμοσὴνη γιὰ τὸ Παχώμιο, γιατὶ ὑπὴρξε «ποδηγὲτης του ὲν ἀρχὴ
τοϋ μοναχικοϋ του πολιτεόματος».
'Η ὲπιστολὴ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα χριστιανικοϋ ὴθους, μέσα στὸ δποῖον συμπλὲκεται ὴ φυσικὴ λόπη της ὸρφανίας ἀπὸ ὲνα
στοργικὸ καὶ σοψὸ πατὲρα, μαζὶ μὲ τὴ χ.αρἀ της τελικὴς νίκης κατὰ τὸν μακρὸ πνευματικὸν ἀγῶνα τοϋ ἀγιασμὲνου μοναχοϋ.
'Η ἀγιότης τοϋ θείου Νεκταρίου μὲ τὴ
φωτισμὲνη ἀπὸ τὸ 6ίγιον Πνεϋμσ. πνευματικὴν αϊσθηση τοϋ ὲξασφἀλιζε πἀντοτε
συμμετρία στὴ σκὲφη καὶ στὴν ὲκτίμηση
τῶν διαφόρων φαινομὲνων. 'Ἐτσι καὶ ὴ
ὲπιστολὴ του αϋτὴ [ϊπορεϊ νἀ χρησιμεὴσει
σὰν ϋπόδειγμα για παιδαγώγηση τῶν ψυ
χῶν σὲ ἀνἀλογες περιστἀσεις.

Οἰ «'Αθοιν. Διἀλογοι» εϋχαριστοϋν τὸν
φίλον φιλόλογον κ. Παν. Στρογγυλον, Χιώτην, γιὰ τὴν παραχώρηση τὴς ἀνεκδοτης
ὲπιστολὴς.

Τη 2α Νοεμβρϊου Ι9Ο5
Τεκνα εν Κνριω αγαπητα,
Την ναετεραν υ'ιϊκην αγαπην ασπαζομαι ἐν ΚνρΙφ και ενχομαι νμϊν τὴν ἐς
νψους παρηγορϊαν.
Σνμμερϊζομαι την νμετδραν βλϊψιν, την
απροοδοκητως ενρονοαν νμας δια τδν ι5ἀ-

νατον τοϋ αγαπητον υμων Γδροντος και
εμον φϊλον -και ποδηγετου εν τω σταδιω
τον Πνενματικον πολιτενματος, τοϋ μεχρι
χϋ·ες και πρωην πληρονς ζωης και ελπϊδρς πρὸς πληρωσιν των ευαρεοτων τω
Θεω αγαϋων 6ονλων, των αποβλεπονοων
εις την ωφελειαν των τεκνων τον, των
αγοσιωϋεντων αντω και την ηδικην προκοπην των Χριστιανων καϊΤ δλου.

Οι λδγοι εκλϊπονοιν απδ των χειλεων
μον δπως εκφραοω προς νμας την ϋλιτριν μον και παραμνϋηοομαι νμας οϋτω τεϋ·λιμμενονς δια λδγιον παραμνδητικων.
"Αλλα τις ικανδς προς τοντο και εαν
γλωσσα κεκτηται δεδιδαγμενην εκ της παλνμαϋ·εϊ,ας προς εντεχνον κατασκενην τον
λδγου και την Ισχνν αντον και την πει!)('>; Φρδνω οϋδεϊς! Διδτι τα παδη της
γνχης και τα τρανματα της καρδϊας ϋεραπενει μδνον η ϋεϊα δυναμις και τδ δεϊον ελεος. 'Ο διαπλασας την καρδϊαν, μδνος δυναται να Φεραπενοη τα τρανματα αντης. "Επικαλεϊσϋε την δει. αν αντιληψιν
και τδ ϋεϊον ελεος και δ εισακονων τας
φωνας των δλιβομδνων καρδιων, ϋδλει επιχυσει επι τὸ τρανμα αντης 6αλοαμον
παρηγοριας και ϋδλει παραμυϋησηται ν
μας και ϋελει περιφρονρηοει νμας.
"ΑΙλα, θρηνεϊτε τδν Σεδαοτδν Γεροντα, τδν 6αοταοαντα μετ αγαπης και προΟυμιας τα 6αρη των αδελφων; Θρηνεϊτε
τδν εμπειρον Διδασκαλον, τδν διδαξαντα
νμας 6αδϊζειν την ευδεϊαν δδδν και αποκλϊνειν των ποικϊλων πλανων των οκοτεινων δυναμεων, η ενεκα αγνοϊας της αληδεϊας, η ενεκα οιησεως, η και νποβολης
και εϊοηγησεως τοϋ δνσμενονς αντιποιλου, ϊνα αποπλανηοωοι τινα; Θρηνεϊτε τδν
Ιϊοδηγετην εν τω 6ιω της πνευματικης
πολιτειας; Θρηνεϊτε, και δικαϊως, τδν
εν οταδϊω "Αλειπτην, τδν παρασκεναζοντα νμας αγαϋους κατα τον αντιπδλον δγω-
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νιοτας; Θρηνεϊτε τον Φρουρδν της ασφαλεϊας των νμετερων ψυχων καϊ σωματων;
Θρηνεϊτε τδν Τροφεα τδν δια9ρειμαντα
τρνχας μαλλον η τα οωματα δπως αντη (η
ψυχη) κατεχη τδ ηγεμονικδν εν νμϊν, και
μη ητταται εκ τίὶς πολλης τοϋ σωματος 9εραπεϊας αὶὶ' αει κνριενη αντον καϊ χρηται αντδ ευπειϋη νπηρετην εαντη; Θρη
νεϊτε, και δικαϊως, την απωλειαν τον
Στρατηγοϋ τοϋ δδηγοϋντος εϊς νϊκας κατα
τον αντιπαλου και αγοντος εις την τελει6τητα; Θρηνεϊτε, τελος, (ϊνα παραλεϊπω
παντα δσα διαϋρϊπτονσι την καρδϊαν και
σνγκινονοιν εϊς δακρνα τδν αγα9δν Πατερα) τδν αγαπησαντα νμας ως τδκνα 'εαντοϋ εμπεμπιστενμενα αυτω νπδ τοϋ Σωτηρος Χριστον, εϊς ου την λατρεϊαν αφιερΦ9ητε ψυχη τε και οωματι;

'Αλη9ως σνμπασχω νμϊν επϊ τοϋτοις
απασι και δικαιω τδν ϋρηνον νμων και
την 9λϊψιν κρϊνω προσηκονσαν. Διδτι αδικον αληϋως και τον προσηκοντος δκτδς,
να ταφη αδακρντος και απενϋης δ Πατηρ,
δ Στρατηγδς, δ Προστατης, δ Διδασκαλος, δ 'Αλεϊπτης, δ Ποδηγετης, δ Γ6ροντας. 'Ο 9ρηνος και η 9λϊψις εισϊ δϊκαια
εις φιλ6στοργα τεκνα απωλεσαντα τδ εαντων στηριγμα, εϊς αγαϋους μα9ητας στερηϋεντας τοϋ δαντων Διδασκαλον, εϊς φιλοτϊμονς αγωνιστας δ9ισ9εντας να νικωσι κατα τους αγωνας δν τω σταδϊω τη
αντιληψει τον πεπειραμενον Στρατηγοϋ.
Καϊ, δικαιοτατως! Καϊ δια την μεγαλην
καρδϊαν τον κοιμη9εντος Πατρδς, τοϋ τοσοϋτον νμας αγαπησαντος και νφ' νμων
αγαπηΟεντος.

'Αληϋως, τεκνα δν Κνρϊφ αγαπητα, δι
καϊως δλυπηϋητε και λυπησδε και προοηκδντως δκλαϋσατε και κλαϊετε. 'Αλλα, μη
η 9λϊψις και η λυπη καϊ τα δακρνα κατακνριενσωσιν νμων την καρδϊαν και αγαγωσιν νμας εις λη9ην ον μδνον τοϋ πρεποντος και τοϋ προσηκοντος και τον δικαϊον, αλλα και της ημετερας δλπϊδος και
τοϋ ενφροσννον των Χριστιανων σνναισδηματος, τοϋ τικτομενου ημϊν εν τη καρδϊα ημων εκ της πϊστεως και της ελπϊδος και τοϋ ενφροσννον των Χριστιανων
ουναιο9ηματος τον τικτομενου ημϊν εν τη
καρδϊα ημων εκ της πϊστεοος και της δλ

πϊδος και της πρδς Θεδν αγαπης.
'Ο Χριστιανδς και δη ημεϊς οι την αγγκνραν της δλπϊδος επι τδν ουρανδν ρϊψαντες, πρδς ον, δια της πολιτεϊας ημων
οπευδετε, κατα τδν δεϊξαντα ημϊν ϋεοφιλδστατον Γεροντα, δφεϊλει ποιεϊοϋαι μνημην διηνεκη της ονρανϊου δλπϊδος, πρδς
ην σπεϋδομεν, ϊνα τδν αμαραντινον της
9εϊας δδξης λα6ωμεν στεφανον.
'Αληϋως απωλδσαμεν εν γη τδν φϊλον
και Γεροντα, στεφανϊτην δν ονρανφ, πρεσ6ευοντα και νπερ ημων. Ναϊ, τδκνα α
γαπητα, δ φϊλος και Γεροντας, διανυσας
τδ δπι γης οταδιον τοϋ 6ϊου τον, καϊ αγωνισ9εϊς καϊ παλαϊσας κατα τοϋ αντιπα
λον καϊ νικηοας, μ ε τ ε 6 η ϊνα λ α 6 η π α ρ α τον αγωνο96τον Θ εο ν τον Κ ν ρ ϊ ο ν ημων Ι η ο ον
Χριστον, τδν η τοιμασμενον
στεφανον της δδξης καϊ ε νφ ρ α ν ϋ η μ ε τ α των 'Α γ ϊ ω ν καϊ
'Ο σ Ι ω ν των δ ν α σ κ η σ ε ι δ ι αλ. α μ φ α ν τ ω ν. Διοτι τοϊς α^λησασι καϊ
τδν 6ϊον τετελεκωοι, αποκειται δ της δικαιοσννης στεφανος, δν αποδωσει δ Κνριος δν εκεϊνη τη ημερα. 'Η μ εϊ ς π α ν
τε ς ε ο με ν μαρτνρες τον αγ ω ν ο ς αντον καϊ της ν ϊ κ η ς
αντον.
Τϊ λοιπον; Μη, μικρα πρδς ενφροοϋνην αφορμη, η τελεντη τοιοδτον Γδροντος; Μη, μικρδ τδ τοϋ αγωνος επα9λον;
Μη μικρα αμοιδη, νπερ ^ς δντελλδμεϊλα
νπδ τοϋ Κνριον να δϊδωμεν παντα τδν
πλοντον ημων; Ονχϊ παντες πρδς την ζωην την αϊωνιον επειγδμε^α; Ονχϊ νπερ
ταντης αγωνιζδμε^α; Ονχϊ δ νποκαρδιος
ημων πδθος ταντην εχει περιεχομενην;
Ονχϊ νπερ ταντης δεινοπατϊοϋμεν;
Τϊ οδν, ενω τα παντα νπερ αντης ποιωμεν, δρηνοϋιιεν καϊ κοπτδμε^α απαρηγδρητα νπερ τοϋ αποιχομενον Πατρδς καϊ
'Αδελφοϋ καϊ Φϊλον κ.τ.λ., τον κλη^εντος
παρα τοϋ Κνριον τον Δεοποτου της ζωης
καϊ τοϋ δλανατον, ϊνα αναπανϋη απδ των
πδνοτν αντον;

Μη δγαπητοϊ αδελφοϊ καϊ τεκνα εν Κνρϊω αγαπητα. Μη δπιλατΦανδμε9α της μα-> σ. 33

ΡΑΙΑ, εμβριθης, επιστημονικη, πολυπλευρη, χυμωδης, καρπδς τιολυετους ερευνης η Διατριβη
^πϊ διδακτορϊςι του φϊλου Θεαλογου και ποιητου κ. Παντ. Πασχου με
θεμα «'Ο Ματθαϊος Βλασταρης και
τδ 'Υμνοεργον του»,
γραφικδν
που εξεδωκε τδ ΙΜΧΑ περυσι στη Θεσσαλονϊκη.
Δεν ξευρω αν η δδελφικη φιλϊα καϊ συμπλευση
δυο και πλεον δεκαετιων με τδν πολυπτυχο θεολδγο, με παρασυρουν σε ενδεχδμενες υπερμετρες
εκτιμησεις του ε'ργου του. Γιατι πραγματικα τα
συναισθηματα δπατουν καϊ εϊτε η δπεχθεια εϊτε
η φιλια δδηγουν σε αδικες κρισεις.
Παντως εϊναι δντικειμενικη διαπϊστωση, δτι αν
πολυ δψιμα πηρε τδ διδακτορικδ του δπδ τδ Πανεπιστημιο των 'Αθηνων, δμως αυτδ συνετελεσε
να γραφεϊ ενα βιβλιο που περναει τα δρια των
συνηθισμενων Διατριβων, που γραφονται συνηθως σε μια αωρη ηλικϊα με τϊς γνωστες «νεανικες» ^λλεϊψεις.

'Ο κ. Πασχος σαν καθαρδαιμος ττοιητης, μυστης της εκκλησιαστικης ιτοιησεως, εγκεντρισμενος ως ^πιστημων στην 'Υμνολογια, μας δπεκαλυψε τδν σοφωτατο Ματθαϊο Βλασταρη, που μεχρι τωρα γνωρϊζαμε μοναχα για διασημο Κανονολδγον, ως δξιδλογον 'Υμνογραφο καϊ δογματικδ διδασκαλο με τους υμνους του.

'Επισης στδν κ. Πασχο δφειλουμε τδ δτι εμαθαμε,. πως δ ϊερομδναχος Βλασταρης, — που εΤχε υπδληψη δγιου — δχι μδνο δτι ϊ^ταν φιλος των
'Ησυχαστων του Ι4ου αιωνα — αυτδ ηταν γνωστο, ϋστερα δπδ μικρη ταλαντευση του —, δλλα

καϊ

αυτες

τϊς

θεολογικες δπδψεις

του επανω

στδ δογματικδ θεμα του δκτϊστου φωτδς, που
^νδυει με ποιητικα μετρα.
Τδ υπδψη εργο του φιλου κ. Πασχου, που εΤναι γραμμενο με μεθεξη καϊ Απιστη μονικη ευσυ-

νειδησϊα, δντανακλα την πολυμαθεια του καϊ τη
ζηλευτη ^ξειδϊκευση του στδν τομεα της εκκλη
σιαστικης 'Υμνολογιας, της δποιας κοτεχει κα-

λα τα «μυστικα». 'Ειτϊσης σημειωνω ευχαριστως,
δτι ^θαυμασαμε την ελληνομαθεια του, στη γνωση καϊ τη χρηση μιας αψογης καθαρευουσης, δφου

τοσα χρδνια δπολαμβαναμε μδνο τη σωφρονα ποι-

ητικη δημοτικη του.

θ.μ.δ.

ΝΑΓΓΕΑΛΟΜΕΝ δτι εκυκλοφδρησε μδλις, τδ
δευτερον εργον εξαετους
μδχθου, του Μητροπολιτου Κορϊνθου

Παντελεη-

μονος Καρανικδλα, εκδοθεν εις καλλιτεχνικην

πολυτελη καϊ ευχρηστον
εκδοσιν, υπδ του γνωστοϋ
δια τας δκδδσεις γενικως, δλλα εϊδικωτερον καϊ δια τας Θεολογικας,
'Εκκλησιαστικας, Παραδοσιακας καϊ Θρησκευτικας εκδδσεις, 'Εκδοτικοϋ Οϊκου «ΑΣΤΗΡ» 'Αλεξανδρου καϊ Ευαγγ. Παπαδημητρϊου.

Ειναι η εργασϊα αϋτη του εν λδγφ συγγραφεως, τδ δευτερον Εργον μετα την Κλεϊδα των
'Ιερων Κανδνων, πεντακοσϊων περϊπου σελϊδων,
η δποϊα Ικοκλοφδρησεν εις τας Εκδδσεις «ΑΣΤΕΡΟΣ» τφ Ι97Ο, υπδ τδν τιτλον «Κλεϊς 'Ορθο
δδξων Κανονικων Διαταξεων».
'Η «Κλεϊς των 'Ορθοδδξων Κανονικων Διατα
ξεων» δποτελεϊ τδ δευτερον καϊ συμπληρωματικδν
σκςλος μετα την Κλειδα των 'Ιερων Κανδνων, δια
των δποϊων ημπορεϊ κανεϊς να βαδϊση σταθερως
καϊ δλανθαστως εϊς τδ δυσκολον καϊ δυσερευνητον χωρον του Κανονικου Δικαϊου της 'Ορθοδδξου κατα 'Ανατολας 'Εκκλησιας.

Μεσα εις τας 4Ο4 σελϊδας του νεου βιβλιου
θα ϊδη δ Κανονολδγος, δ Θεολδγος, δ Νομικδς,
δ Κληρικδς, δ Χριστιανδς, δ καθε μορφωμενος αν6ρωπος, πως η 'Εκκλησϊα ^φηρμοσε τους 'Ιερους
Κανδνας κατα την διαδρομην της 'Ιστορϊας καϊ
μεχρι τους τελευταϊους καιρους, θα θαυμδση την
σοφϊαν της διοικησεως δπως δνεπαναληπτα δσκηθηκε δπδ τδ Οϊκουμενικδν Πατριαρχειον Κωνσταντινουπδλεως, θα εϋρη λοσιν δμεσως εις κα
θε Κανονικδν 'Εκκλησιαστικδν πρδβλημα απδ τταρεμφερεϊς δποφασεις Πατριαρχικων - Συνοδικων
Διαταγματων καϊ 'Αποφασεων, θα εχη κατ* δλφαβητικην σειραν δλα τα δνδματα των Μητροπδλεων, 'Αρχιεπισκοπων καϊ 'Επισκοπων της
δλης
'Εκκλησιας δπ' δρχης μεχρι σημερον, κ.λ.π.
'Η «Κλεϊς των 'Ορθοδδξων Κανονικων Διατα
ξεων» θα πλουτϊζη την καθε Βιδλιοθηκην με τδ
περιεχδμενον καϊ την ^μφανισιν της καϊ θα δποτελη δια καθε ^νδιαφερδμενον τδν μϊτον της εϊσδδου καϊ ^ξδδου εις τδ εδρυτατον καϊ δυσκολον
πεδϊον του Κανονικου Δικαιου της κατ' 'Ανατολας
'Ορθοδδξου Καθολικης 'Εκκλησιας.

ο πχτπρ ιογοτϊΝοε
ΑΦΧΙΚΗ καϊ &προσδδκητη και δδυνηρη νπηρξεν η εϊδηση της αποδημϊας
προς τον Κνριον τοϋ
αεγαλου ϋεολογου και
πνευματικοϋ ΤΙατεοα
της Σερ6ιας ''Αρχιμανδριτου Τουστινου Π6πο6ιτς.
Ξαφνικη, γιατι ενα απογευμα σε μια
οννομιλϊα με προσφιλη αδελφδ Ιερομ6ναχο σε ερημικδ χωρο των Καρυων, εϊδα τον
Ιερομ6ναχο να κανει τδ σημεϊο τον Τιμϊου
Στανρον. — Γιατι; Ρωτω. — Αυτη την
ωρα κηδευεται δ π. Τονστϊνος Π6πο6ιτς,
αποκριϊληκε. "Ηλγησα και προοενχηϋηκα
για τδν πρεσβυτερο και αγιωτατο πατερα
και διδαοκαλο της 'Ορϋοδδξου ζιοης και
ϋεολογϊας.

"Εαν δεν εϊχαμε τα 6ι6λϊα τον, σαν
ζωντανη οννεχεια της παρονοιας του, η
απωλεια ϋα ϊμαν δνοαναπληρωτη. Τα εργα που καταλιπονται απδ τους αγϊους ανϋρωπονς στην "Εκκλησια, παρατεϊνουν την
ϋπαρξη τους. Και δ π. 'Ιονοτϊνος δεν απεϋ·ανε. Ζη δια των 6ιβλϊων του, δπως
γρατρεται για τδν Μ. Βασιλειον: «Ζη Βασϊλειος, και ϋανων, εν Κυρϊω. Ζη και
παρ' ημϊν, ως λαλων, εκ των 6ϊβλων».

'Ο μακαριστδς Τονστϊνος νπηρξεν αληϋινδς 'Ορϋδδοξος δεολ6γος χαρη στην ενσωματωση τον, δια πραξεως και ϋεωρϊας, στην πνενματικη μας παραδοση. "Αφηνω την, «κατα σνμβεβηκδς» απδ Ιοτορικους λδγονς, πλευρα της ηρωϊκης δμολογϊας του. 'Υπηρξε με ολο τδ 6ϊο του «μαρτνς τη οννειδηοει». ΓΤ αυτδ και ανεδει-

χϋη σε απλανη διδαοκαλο της καϋολικης
'ΟρϊΙοδοξου 'Εκκλησϊας.

Στδ πρδσωπο τοϋ π. Τουστινου σννεδυασϊϊη δ καϋαρδς εν Χριστω ανδρανπος, δ
ασκητης και δοιος με τδν επιστημονα, δ
ταπεινδς Ιερομ6ναχος και πραϋς με τδν
πολυμαϋ·η κα'ι 6αϋϋ ϋεολδγον, η αγιασμενη με τη Χαρη καρδια και δ φωτισμδνος με τη φνοικη κα'ι νπερφνσικη «,γνωση» νους, η πραξη και η ϋεωρϊα. Γι αντδ και ηταν «αρτιος τοϋ Θεοϋ ανϋρωπος»,
νποδειγμα ζωης και ϊϊεολογικης πορεϊας.
Εϊϋε να εϊχαμε κατα καιροϋς τετοιους
εργατες απδ τδν «Κνριον τοϋ αμπελωνος»
στην Ορϋ6δοξη "Εκκλησια μας, εργατες
με γνησιδτητα 6σιωμενονς, πνενματικους,
ϊϊεολογους. Γιατι αν πληδννονται σημερα
τα αλλως «ανενδεκτα» οκανδαλα και αν
αυξανει η σνγχνση των εκκλησιαστικων
πραγματων, — που ϋνμιξουν τδν μελαγχολικδ λογο τοϋ Γρηγοριου τοϋ Θεολ6γου: «ο πλους εν νυκτ'ι, πνρσδς ουδαμον,
Χριστδς καϋεϋδειν — αυτδ 6φειλεται και
στδ γεγονδς της ελλεϊψεως αγϊων ϊλεολδγων σαν τδν «φιλελληνα» Σερ6ον δεολδγον, που εζησε μεσα στδ χωρο της πνενματικης δρϋοδδξον παραδδσεως.

Οι «Αϋ·ωνικοι Διαλογοι», χωρις να
προοκολλωνται σε επ'ι μερους πρδσωπα,
απδ της εκδοσεοος των εϊχαν ανακαλυψει
τι ϋεολογικη αξϊα τοϋ π. Τουστινου και
πολλες φορες επεκαλεοϋησαν τις απδγεις
τον και προε6αλλαν τα κειμενα τον σαν
απλανη διδασκαλια. "Εξακολονδονν να
φρονοϋν τδ αυτδ, παρα την διαφωνϊα τους
σἐ 86ματα ελευδερϊας δπιλογης μεϋδδων,
που δεν απτονται της ουοϊας, την δποια
με πολϋ σε6ασμδ διετνπωσαν. "Αλλωστε,
απδ διαφωνιες τον εϊδους αντοϋ καϊ μεταξϋ αγϊων ακδμη εϊναι διαοτικτη η ἐκ-
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κληοιαοτικη ιοτορια με αφετηρϊα τους "Αποοτδλους τον Κυρϊου και την "Αποστολικη δποχη. 'Ενδτης οτην ουσϊα, ελενϋερϊα
εκλογης τρδπων, η ὁὲ αγαπη εν Χριοτω
αναλλοϊωτη.

Κϋριος δ Θεδς ας αναπαϋοει «μετα πνευ
ματων δικαϊων τετελειωμενων», την ψυχη
τον προοφιλεοτατου και αγιον τεκνου και
διδασκαλου της "Εκκληοϊας ιερομοναχου
Τουοτϊνου, ποϋ τδσον αγαπηοε τδν "Ιηοοϋν, τα παϊλη Του, την "Αναοταση Του
και την αϊωνιδτητα Τον και με τη δνναμη ανιης της αγαπης ιιεφϋλαξεν δδοϋς
οκληρας», αναδειχϋεις μεγας νικητης της
οαρκδς, τοϋ κδομου και τον κοομοκρατορος.
ΟΚΟΤΚΑΙΟΜΟΙ
ΑΙΒΕΤ'ΑΙ κανε'ις
και ποναει τδν αξιο
καλϋτερης τνχης ελληνικδν λαδν, που με
την επιοτημοφανεια
τους οι ναυαγιομενοι
"Ελληνες τδν 6υϋΙζονν δλο και πιδ πολν οτδ πνενματικδ σκοταδι. ΤΙ κρϊμα, τετοιος δλδφωτος τδπος, που τδν καταυγαζει η ελληνορϋδδοξη παραδοοη, να κινδννεϋει να καλνφϋ'εϊ απδ τδ ερεβος των
διαφδρων πλανων, να χαοει ετσι τους απεϊρους βηοαυροϋς της Πιστεως του και
τδν πλοντο των εϋνικων παραδδσειδν του.

"Εχω εμπρδς μου τδ ϋπ αριϋ. 7 τενχος τοϋ περιοδικοϋ «Α6γος και Πραξην,
που δκδϊδεται απδ τους λειτουργοϋς της
μεσης εκπαιδεϋσεως και διαβαζω τδ ατνχες αρϊϊρο τοϋ κ. Καζεπιδη, τδ δποϊον
προκαλεοεν επαινετην εξεγεροη της οωφρονος ελληνικης μεριδος.
Και απδ μεν «αστοχησαντας περι την
πϊοτιν» "Ελληνας, η 'Ελλας εϊναι γεματη.
"Επομδνως οαν τδν κ. Καζεπιδη, που εχει και τδ δλαφρυντικδ δτι ζη οτην 6α6υλωνα της "Αμερικης, εχονμε πολλοϋς
δυστυχως δπιοτημονας. "Αλλα η ΟΑΜΕ,
που υποτϊϋ·εται δτι εϊναι η ταξη των ὁι-
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δασκαλων τοϋ "'Εϋνους, πως δημοοιενει
τετοια αντορϋδδοξα καϊ αντιπαραδοοιακα
αρϋρα, χωρϊς να εκτϊϋεται οε δικαιολογημενες ϋπογϊες για τα φρονηματα της,
τοϋλαχιοτον η ουντακτικη επιτροπη τοϋ
περιοδικοϋ;
Δεν πρδκειται να κρϊνουμε τδ αρϋρο.
Εϊναι οαφως υλιοτικ6ν, αντορϋδδοξο και
ανϋελλην ικδ. ΔιερωτωμεΟα μδνο, ποϋ πηγαϊνει τδ "'Εϋνος με τετοια παιδευτικη αποσϋνϋεση; Και δεν νπαρχουν αναοταλτικες, της φθορας που γινεται, εξουοϊες;
Τδ να απορρϊπτουμε τδ "Ορϋδδοξο ηϋος οκεψεως και ζιοης, εϊναι καϋαρη παλινδρδμηοη απδ τδ ϋεϊο και ακτιστο φως
πρδς τη 6αρβαρδτητα και τδ οκοταδιομδ.
Τρεφουμε την ελπιδα, δτι σ' αυτη την διαλεκτικη φοοτδς και σκδτους, Χριοτον και
οατανα, νικητης ϋα αναδειχϋεϊ δ νικητης
τοϋ ϋανατου, αν οϊ Χριστιανοι, 6εβαια,
«6οηϋηοουμε» οτδν πνευματικδν αϋτδν αγωνα με προοευχες και αγαπην εν Χριοτφ, χωρϊς την δποϊα εϊναι 6εβαιον δτι
Ιϊ.μ.δ.
6οηϋοϋμε αρνητικα.

··ΘΤΟΟ ΠΧΙΑϊογ.,
ΙΑΝΥΟΥΜΕ

τδ

"Ετος

Παιδιοϋ. 'Η ϋπδμνηση εΤναι τοϋ Ο.Η.Ε.. Για την

'Εκκλησϊα δμως καθε ε'τος εϊναι "Ετος παιδιοϋ.
Και δεν εϊναι τδσο η πεϊ-

ρα της ζωης, που μας
διδασκει να προσεχουμε
τδ παιδϊ, δσο οϊ σνστασεις της 'Εκκλησϊας και
η εμπρακτη φροντϊδα της γι' αντδ. Πρδτυπο η
γεματη τρυφερδτητα σταση τοϋ Κυρϊου πρδς τδ
ενα, επωνυμο παιδϊ (Ματθ. ιη' 2 - 6. Μαρκ. θ'
36-37. Λουκ. θ' 47-48) καϊ πρδς τδ πληθος
των παλλων, των ανωνϋμων παιδιων (Ματθ. ιθ'
Ι3 - Ι5.Μαρκ. ι' Ι3 - Ι6. Λουκ. ιη' Ι5 - Ι6).
"Ετσι οϊ «'ΑΗωνικοϊ Διαλογοι», περιοδικδ 4κκλησιαστικδ - μοναστικδ, δεν θεωροϋν τδ ζητημα
«Παιδϊ» ξενο πρδς τους στδχους τους. 'Ο μοναχδς, αγαμος καϊ απαιδος σ' δλη του τη ζωη,
μπορεϊ να δωσει τδ επιχεϊρημα δτι,. για πραγμα
ποϋ δεν εχει πεϊρα, δεν επιτρεπεται καϊ να μιλαει. "Ομως τδν τϋπο των παιδικων αρετων (δπως: ταπεινοφροσϋνη, δπλδτητα, ακακϊα), ποϋ
αγωνϊζεται δ μοναχδς να κερδϊσει, θα τδν παρει
«4πδ την παρατηρηση της παιδικης δναστροφης
(εϊτε απδ τδ Δνωνυμο παιδϊ εϊτε δπδ τη 6υθο-
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σκδπηση της δικης του πρδτερης παιδικης ζωης).
'Αλλα και η δυναμικη πορεϊα της εν Χριστφ ζω
ης του μοναχοϋ να γινει «ως τα παιδια» (Ματθ.
ιη' 3) και η εντολη «αγαπησεις τδν πλησιον σου
ως σεαυτδν» (Ματθ. ε' 43), καταρριπτουν καθε
αρνητικδ επιχειρημα, ενω, παραλληλα, δημιουργοϋνται οι προϋποθεσεις για ενα αγγιγμα τοϋ
6εματος.

Στο παιδϊ σημερα, σε σϋγκριση με τις προηγοϋμενες γενιες, προσφερονται πολὰα. 'Εδω 6μως βρισκεται και τδ αϊτιο δτι η μεγαλη προσφορα γινεται αϊτϊα ανεξελεγκτης εκμεταλλευσης
της παιδικης εϋπιστϊας. Τδ σημειωμα αϋτδ θελει
να επισημανει τδν κινδυνο ποϋ δημιουργοϋν μερικα παιδικα βιβλια με τους «ηρωες» ποϋ προβαλλουν: τδ Ντδναλντ, τδν Πινοκιο, τδ Μικε, τη
Φακιδομϋτη, τους Τρεις Ντετεκτιβς κ.α.. Οι περισσδτεροι απδ τους παιδικοϋς αϋτοϋς «ηρωες»
εϊναι βιαιοι και εκδικητικοι, κινοϋμενοι αναμεσα
στδ πληθος με ϋπεροχη. Δημιουργοϋν δικη τους
ηθικη ποϋ την επιβαλλουν εϊτε με την ϋπερανθρωπη δϋναμη τους εϊτε με την καπατσωσϋνη
τους. Πονηροϊ παρα εξυπνοι, εγωιστες παρα φιλαλληλοι. "Ο,τι θελουν τδ παιρνουν μδνοι τους,
αψηφωντας τις 6ντολες των «μεγαλων». Με τα
κατορθωματα τους, τα δποϊα και ενσταλαζουν
στην αθωα και εϋιτλαστη παιδικηψυχη, γινονται
τα πρδτυπα δχι μδνο της παιδικης ψυχαγωγιας
αλλα και τοϋ ηθικοϋ δεοντος.

'Υπαρχουν, επϊ πλεον βιβλια γραμμενα απδ
συγγραφεϊς δαιμονδπληκτους, δπου διαβαζει κανεϊς συνταγες η και προτροπες πρδς τδ παιδϊ
πως να βαζει φωτιες, να καταστρεφει λαστιχα
αϋτοκινητων, να διαλϋει φωλιες πουλιων, να κλε6ει δπδ καταστηματα κ.λπ.
'Αλλα δκεϊνο ποϋ συντελεϊ κϋρια στην καθιζηση της παιδικης ψυχης εϊναι η δθδνη. Αϋτην καταγγελουμε σαν τδν πρωτο δλετηρα της παιδι
κης αγνδτητας. Αϋτη μυεϊ με Ιπιστημοσϋνη τδ
παιδι στδ κακδ* αϋτη γεμιζει τδν υπνο του παιδιοϋ με ^φιαλτες' αϋτη δπλιζει την παιδικη ψυχη
με σκληροτητα* αϋτη δημιουργεϊ με την τεχνη
της 6λλοτριωμενα ατομα
της κοινωνϊας. 'Απδ
δω δ παιδικδς γκαγκστερισμδς, οι νευροπαθειες,
οι ψυχοπαθητικες καταστασεις, η αϋξανδμενη παι
δικη ^γκληματικδτητα.

Η ϊ'δια αλλες φορες επιστρατεϋει και μια δμιχλωδη μεταφυσικη, ενα εϊδος θρησκευτικης μαγγανεϊας, ποϋ δεν εϊναι δυνατδν να Ινταχθεϊ σε
καμια απδ τις γνωστες αιρεσεις, οϋτε καν στις
πιδ φρενοληπτικες. "Ετσι δημιουργεϊ τδ γαλαξιακδ Σοϋπερμαν, δ δποϊος ερχεται απδ τ' αστρα
με την «εϋλογϊα» τοϋ «πατερα» του (βλασφημη
παραχαραξη τοϋ τριαδολογικοϋ μυστηριου), να
κανει τδ καλδ στη Γη. Τδ κακδ καλδ. Τδ θεαμα
με τις δνειρικες δραστηριδτητες τοϋ Σοϋπερμαν
γινεται δπδ την δθδνη πολϋ θελκτικδ χαρη στα
ποικϊλα ^φε ποϋ μαγνιτϊζουν τα αμοιρα παιδια.
Μεσα δμως στδ κϋκλωμα της παιδικης 6ποπλανησεως πρεπει να περιληφθοϋν, ^κτδς δπδ τδ
κακδ βιβλϊο και την δθδνη, και τα πολεμικα

παιχνιδια. "Ενα τδμιγκαν ψεϋτικο στα παιδικα
χερια δεν αποκλειεται να γινει αληθινδ δπλο κα
τα την ^νηλικιωση τοϋ παιδιοϋ.
Τδ παιδι, παθητικδς δεκτης δλης της βιας
των «ηρωων» της τηλεορασεως και τοϋ ^μπορικοϋ κινηματογραφου, αφηνει χωρϊς την παραμικρη ικανδτητα κριτικης να σωρεϋεται στην ψυχοϋλα του η δαιμονικη κακϊα. Τδ παιδι δμως
αϋτδ ερχεται η ημερα ποϋ γινεται αντρας και
βρισκεται μπροστα σε μεγαλα προβληματα της
ζωης* πως θα αντιδρασει; Κατα δϋο τρδπους θα
ϋποτακτικα.
εϊτε
αντιδρασει: εϊτε αϋταρχικα
Στην πρωτη περιπτωση θα ^ξελιχθεϊ σε κακοποιδ,
στοιχεϊο βλαβερδ για την κοινωνϊα. Στη δεϋτερη
περιπτωση ,σ' ενα δειλδ ανθρωπακι, δπ' αϋτα
ποϋ τρδμουν στη θεα ενδς ποντικοϋ. Τα ϊνδαλματα τοϋ πρωτου θα εϊναι οϊ μεγαλοι «ηρωες» τοϋ
εγκληματος· αϋτοϋς θα εχει για πρδτυπα ζωης
κι απ' αϋτοϋς θ' αντλεϊ αντικοινωνικη μανια. Τοϋ
δεϋτερου μοναδικδ ϊνδαλμα θα εϊναι δ Σοϋπερ
μαν· αϋτδν θ* ανακηρϋξει προστατη του και πρδς
αϋτδν θα εκπεμπει μωρες επικλησεις, δταν βλεπει περιφοβος να τδν κυριεϋουν τα αγχωδη αϊσθηματα της γεματης προληψεις 6νοϋσιας ζωης
του (τδν «ϋπερανθρωπο» αϋτδν φυσικα δεν τδν
βρισκουμε μδνο στδ θρησκειοληπτικδ δαι-μονισμδ
αλλα και στην ϊδεοληπτικη πολιτικη καθως καϊ
στην αθεϊστικη φιλοσοφια). "Οποιος αμφιβαλλει
ας κανει τδν κδπο να βυθοσκοπησει στις ψυχες
των δϋο παραπανω ανθρωπινων τϋπων.

"Ομως απειρες φορες δδξα τω Θεω! κυκλοφορεϊ καϊ πληθος καϊ καλδ παιδικδ βιβλιο, εϊδικα
στδν τδπο μας. Αϋτδ φερνει μεγαλη αϊσιοδοξϊα
σε δσους απογινωσκουν για την τϋχη τοϋ παι
διοϋ. Πρδσφατα η 'Ελλαδα τιμηθηκε στδ πρδσωπο της συγγραφεα, παιδικοϋ χριστιανικοϋ βιβλιου
κ. Γαλ. Γρηγοριαδου Σουρελη με τδ διεθνες βραβεϊο "Αντερσεν, τδ δποϊο δινεται καθε τεσσερα
χρδνια. 'Εκεϊ·νο ποϋ θα ηθελε η στηλη να παρακαλεσει, να κραυγασει εϊναι τοϋτο: δποιος θελει
να δφελησει ενα παιδϊ (γνωστδ η αγνωστο) ας
τοϋ κανει δωρο ενα παιδικδ χριστιανικδ αναγνωσμα. Εϊναι αφανταστο τδ πδσο θα δφελησει, συντελωντας στη διαπλαση τιμιου χαρακτηρα.
Εϊδικα δμως για τοϋς γονεϊς η στηλη παρα»
καλεϊ καϊ ϊκετεϋει: Γονεϊς, προσεξτε τα αθωα
ματια των παιδιων σας, μηπως γεμϊζουν με βδρβορο, ποϋ διοχετεϋεται στην ψυχη τους. Μιληστε
τους με λδγια σταρατα για τδν κινδυνο ποϋ
διατρεχουν απδ τα κακα θεαματα, αναγνωσματα,
παιχνιδια η ακδμα κι απδ τϊς τσιχλες η τϊς
σοκολατες (δπου στα προϊδντα αϋτα βρισκονται
συνημμενες εϊκδνες απδ τραπουλδχαρτα, «σταρ»,
ποδοσφαιριστες κ.α. χειρδτερα). 'Αναδεϊξτε τα
τεκνα σας ϋπεϋθυνες προσωπικδτητες, τιμιους
πολιτες, συνειδητοϋς χριστιανοϋς. Φιλιωστε τα
με τδ Χριστδ. Αϋτδς δς εϊναι δ μοναδικδς τους
Σωτηρας ,δ πρωτος φιλος,
μεγαλη ^λπιδα.
^Αν ραθυμησετε, τα παιδια σας θα «προσκδψουν»
πρδς ^σας (δπως προφητεϋει δ ^ραΤας γ' 5),
ϊσως καϊ να σας κδ;νουν μεγαλϋτερο κακδ, Ινω
κατα την ^μερα της κρϊσεως θα σας καταριοϋν-
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ται αΕωνιως, γιατ'ι γϊνατε αϊτιοι αττωλεϊας, ττραγμ.5.
μα ττοϋ δλδτελα απευχομαστε.

6ΝΑ ΑΝ6ΚΑΟΤΟ ΓβΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΘΚΤΑβΙΟΥ
-> ἀπὸ σ. 28
καρίας δλπιδος, μηδε των δπουρανιων α-

γαϋων. "Αλλα αναμνηοϋωμεν τουτων, 'ϊνα
μη η ϋλϊγις ημων κατακνριευοη και καταποϋωμεν ϋπ αϋτης. "Η κατακνριεϋουοα ϋλϊιρις ποιεϊ ημας αμνημονας και της
δφειλομενης πρδς τδν Θεδν ενχαριοτιας
και ενγνωμοοϋνης δπ'ι τη ανακληοει τοϋ
'Αγιον Γ6ροντος.
"Οϋεν καταπαϋοωμεν την ϋλϊψιν την
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νπερβαλονοαν, τα δακρυα και τδν κοπετδν
και ενχαριοτησωμεν παντων ενεκεν τω
Σωτηρι Θεω — Δοξαοωμεν Αϋτδν, επικαλεσϋωμεν δφ" ημας τδ ελεος αντοϋ καϊ
τδ Παναγιον Αϋτοϋ Πνεϋμα, δπως φρονρη ημας, δνισχϋη και δδηγη εις πασαν την
αληϋειαν. Εϋχεοϋε τφ Θεω αδιαλειπτως
νπδρ τοϋ "Αειμνηοτον ημων Γδροντος, οϋ
ϋδλει χαρη δπϊ τη αϋτοϋ μνημη
η
και τη νμετερα εϊρηνικη πολιτεϊα και 6ιοτη.

Ενχομαι νμϊν πατρικως και διατελω
πρδς Θεδν εϋχδτης,
'Ο τοϋ "Αειμνηστον Γδροντος
ΠαχωμΙου ΦΙλος,
Ϋ Πενταπδλεως Νεκταριος

