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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

'Υπευθυνος: θεδκλητος Μοναχδς Διονυσιατης
Διανεμεται ως ευλογια υπδ της Τ. Κοινδτητος του Ἀγιου " Ορους

Γινονται δεκται προαιρετικαι εϊσφοραϊ
'Επιστολαι:

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΝ ΕΛΙΣΣΑΙΟΝ Σιμωνοπετριτην
Δαφνην - Ἀγιου "Ορους

'Υπευθυνος Τυπογραφειου: Σωτήριος ΛασκαρΙδης
Βαλαωριτου Ι4, θεσσαλονικη, τηλδφ. 536.9ΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Επι τη μνημη του ' Αγιου Γρηγοριου Παλαμα
'Η Δευτερα του Χριστοϋ Παρουσια
Του αγιου Διαδδχου Φωτικης, Ρ' Κεφαλαια
'Η σαρκωσις του Θεου και η θεωσις τοϋ ανθρωπου
'Εκατοντας τριτη, περι αγαπης
'Ο αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας
Τδ ημερολογιακδν Σχισμα
Βιβλιοκρισιαι
'Αθωνικα σχδλια και κρισεις
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ΘΠΙ ΤΗ, ΜΝΗΜΗ, ΤΟγ ΑΓΙΟγ
ΠλλλΜλ
Γ^ΗΓΟρϊΟγ *
Ποιοις ευφημιων ασμασιν, ανυμνησωμεν τον 'Ιεραρχην; της θεολογιας την
σαλπιγγα, τδ πυρϊπνουν στδμα της χαριτος, τδ σεπτδν τοϋ Πνεϋματος δοχεϊον, τδν στϋλον, της 'Εκκλησιας τδν ακρδδαντον, τδ μδγα, της οϊκουμενης αγαλλιαμα, τδν ποταμδν της σοφιας, τοϋ
φωτδς τδν λϋχνον, τδν ασιερα τδν φαεινδν, τδν την κτισιν καταλαμπρϋνοντα.
ο « »

Ποιοις ϋμνωδιων ανθεσιν, στεφανωσωμεν τδν 'Ιεραρχην; τδν της ευσε6ειας
ϋπερμαχον και της 6σεβειας αντιπαλον,
τδν θερμδν της Πιστεως προστατην, τδν
μεγαν, καθηγεμδνα και διδασκαλον, την
λϋραν, την παναρμδνιον τοϋ Πνεϋματος, την χρυσαυγιζουσαν γλωσσαν, την
πηγην την 6ρϋουσαν, ιαματων ναματα
πιστοϊς, τδν μεγαν και αξιαγαστον Γρηγοριον.
» » β

Ποιοις οι γηγενεϊς χειλεσιν, εϋφημήσωμεν τδν 'Ιεραρχην; τδν της 'Εκκλησι
ας διδασκαλον, τοϋ φωτδς τοϋ θειου τδν
'Η ἀγία 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία τὴν β'
Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν ἑορτάζει, ἐκτὸς ἀπὸ
τὴν ήμέραν τῆς Κοιμήσεώς του ἐν Κυρίφ Ι4
Νοεμ6ρίου, τὴν μνήμην τοῦ ἀγίου Γρηγορίου,
διὰ νὰ ἐξάρῃ τὴν δι' αὐτοϋ νίκην τῆς 'Ορθοδοξίας.

κήρυκα, οϋρανομϋστην της Τριαδος, τδ
μεγα, των μοναζδντων εγκαλλωπισμα,
τδν πραζει, και θεωρια διαλαμποντα,
θεσσαλονικης τδ κλεος, συμπολιτην εχοντα, μυρο6λυτην εν οϋρανοϊς, τδν
θειον και ϋπερθαϋμαστον Δημητριον.
Δ ό ξ α, ὴ χ ο ς π λ. β'
"Οσιε τρισμακαρ, αγιωτατε Πατερ, δ ποιμήν δ καλδς, και τοϋ Ἀρχιποιμενος Χριστοϋ Μαθητης, δ τιθεις την ψυχήν ϋπδρ
των προ66των αυτδς και νϋν Πατηρ ημων, θεοφδρε Γρηγδριε, αϊτησαι πρεσ6ειαις σου, δωρηθηναι ημϊν τδ μδγα
ελεος.

6αζπ*
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ΘΙΘ ΤΗΝ ΑθγΤβρΛΝ
τογ χριοτογ πἈρογαἈΝ
ΤΟΥ ΛΓΙΟΥ ΓρΗΓΟρϊΟγ ΤΟγ ΠλλλΜλ

ΑΤΑ μὲν τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, ή
'Εκκλησία «μνήμην ἐποιεϊτο» τῆς ἀσυλλήπτου πρὸς ὴμας φιλανθρωπίας τοῦ θεοῦ, διὰ
τῆς παρα6ολῆς τοῦ σωθέντος Ἀσώτου. Κατὰ
τὴν παροῦσαν δὲ Κυριακήν, ὴ 'Εκκλησία
διδάσκει περὶ τῆς φρικωδεστἀτης κρίσεως τοῦ
θεοῦ, ἀκολουθοῦσα ἔτσι μὲ σοφίαν τὸν προφητικὸν λόγον «"Ελεον καὶ κρίσιν ὰσομαί
σοι Κύριε», (Ψαλμ. ρ', Ι) καὶ «Ἀπαξ ἐλἀλησεν ὀ θεός, δύο ταῦτα ῆκουσα, δτι τὸ κράτος τοῦ θεοῦ καὶ σοῦ Κύριε τὸ ἔλεος, δτι σὺ
ἀποδώσεις ἑκάστψ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ»
(Ψαλμ. 6Ι, Π).
Τὸ ἔλεος λοιπὸν καὶ ὴ μακροθυμία προηγεῖται τῆς θείας κρίσεως. 'Επειδὴ ὸ θεὸς ἔχει
κάθε ἀρετὴν εἰς ἑαυτὸν καὶ έπειδὴ εϊναι δίκαιος καὶ μαζὺ ἐλεήμων, — ὴ κρίσις καὶ τὸ
ἔλεος δὲν συλλειτουργοῦν τὸν αὐτὸν χρόνον, κατὰ τὸ Γραφικόν «Πτωχὸν ἐν κρίσει
μὴ ἐλεήσῃς» ("Εξ. 23, 3) — διὰ τοῦτο ὸ
θεὸς κατένειμε τὴν κρίσιν καὶ τὴν μακροθυμίαν εἰς διἀφορον χρόνον. Καὶ τὸν μὲν παρόντα καιρὸν ἔταξεν ὡς καιρὸν μακροθυμίας,
τὸν δὲ μέλλοντα εἰς καιρὸν ἀνταποδόσεως.
Γι' αὐτὸ καὶ τὰ τελούμενα εἰς τὴν ὰγίαν 'Εκκλησίαν, ὴ χάρις τοῦ Πνεύματος ἔτσι ἐρρύθμισεν, ῶστε νὰ μάθωμεν, δτι τὴν ὰφεσιν τῶν ἀμαρτιῶν λαμ6ἀνομεν ἀπὸ ἐδῶ. ΚΓ ἔτσι νὰ
σπεύσωμεν, δσον εϊμεθα εἰς τὸν 6ίον αὐτόν,
νὰ λἀ6ωμεν τὸ αἰώνιον ἔλεος καὶ νὰ καταστῶμεν ὰξιοι τῆς θείας φιλανθρωπίας. Διότι έκείνη ή κρίσις εϊναι χωρὶς ἔλεος εἰς ἐκείνους ποὺ
δὲν ὑπῆρξαν ἐλεήμονες.
Καὶ διὰ μὲν τὴν ὰπειρον φιλανθρωπίαν τοῦ

θεοῦ εἰς ὴμας, ὡμιλήσαμεν τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν. Σήμερον ὸ λόγος εϊναι περὶ
τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Διὰ τὴν
φρικωδεστἀτην κρίσιν καὶ δσα ὺπερφυσικὰ θὰ
γίνουν, τὰ ὸποῖα «ὀφθαλμὸς οὐκ οϊδε καὶ οὐς
οὐκ ῆκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέ6η», ποὺ δὲν ἔλα6ε θεϊον Πνεῦμα καὶ τὰ
ὸποῖα ὑπερ6αίνουν δχι μόνον τὴν ἀνθρωπίνην αϊσθησιν, ἀλλὰ καὶ κάθε νοῦν καὶ λόγον.
"Αν καὶ ὸ Χριστὸς γνωρίζῃ τὰ πάντα καὶ μέλλει νὰ κρίνῃ δλην τὴν γῆν καὶ μας διδάσκει
περὶ αὐτῶν, δμως συγκατα6αίνει εἰς τὴν ἀδυναμίαν τῶν διδασκομένων καὶ διατυπώνει τὸν
λόγον κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς δεκτικότητός
των. Διὰ τοῦτο καὶ χρησιμοποιοῦνται εἰκόνες
τῆς ἀστραπῆς, τῶν νεφελῶν, τῆς σάλπιγγος,
τοῦ θρόνου καὶ τῶν λοιπῶν καίτοι προσδοκῶμεν καινοὺς οὐρανοὺς καὶ καινὴν γῆν, κατὰ
τὴν ἐπαγγελίαν του, ὸπότε δλη ὴ κτίσις θὰ
ἀλλοιωθῆ.
"Αν καὶ μόνον λεγόμενα αὐτὰ καὶ τόσον
συγκαταθατικῶς, δμως γεμίζουν μὲ φρίκην
καὶ φό6ον τὴν ψυχὴν ἐκείνων ποὺ ἀκούουν
συνετῶς, ποῖος τότε θὰ ἀνθέξῃ δταν πραγματοποιηθοῦν; Ποῖοι πρέπει λοιπὸν νὰ εϊμεθα
μέσα εἰς τὸν χῶρον τῆς ἀγίας 'Εκκλησίας καὶ
τῆς εὐσε6είας, ἐφ' δσον προσδοκῶμεν τὴν
παρουσίαν τοῦ θεοῦ κατὰ τὴν ήμέραν τῆς
κρίσεως; Διὰ τὴν ὀποίαν ὸ θεῖος Πέτρος λέγευ «Οὐρανοὶ μὲν πυρούμενοι λυθήσονται,
στοιχεϊα δὲ καυσούμενα τήκεταϊ' γῆ δὲ καὶ
τὰ ἐν αὐτῆ ἔργα κατακαήσεται» (Β' Πέτρου,
3, Ι2).
Πρὶν δὲ ἀπὸ αὐτὰ ὀ ἀντίχριστος θὰ πολεμήσῃ σφοδρῶς τὴν πίστιν καὶ θὰ ἀσκήσῃ τὴν
ἐπήρειάν του. Καὶ ἐὰν δὲν ἐκολο6οῦτο ὀ χρόνος δὲν θὰ ἐσώζετο κανείς, δπως ὸ Κύριος
εϊπεν εἰς τὸ Εὐαγγέλιον (Ματθ. 24, 22). Διὰ
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τοϋτο καὶ εἰς τοὺς ἰδικούς του παραγγέλλει
λέγων «Ἀγρυπνεῖτε οὺν ἐν παντὶ καιρῶ δεόμενοι, ϊνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ
μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν
τοϋ Υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Λουκ. 2Ι, 36).
"Ολα ἐκεῖνα λοιπὸν εϊναι πλήρη ἀπὸ ἀνέκφραστην φρίκην, ἀλλὰ δι' ἐκείνους ποὺ δαπανοῦν τὸν χρόνον μέσα στὴν ἀπιστίαν, τὴν
ἀδικίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν. Εἰς αὐτοὺς δὲ ἀπειλοῦνται καὶ χειρότερα ἀπὸ τὰ λεχθέντα, καθὡς λέγει ὀ Κύριος, δτι τότε θὰ κλαύσουν
πὰσαι αἰ φυλαὶ τῆς γῆς. (Ἀποκ. Ι, 7). Φυλαὶ δὲ τῆς γῆς εϊναι ἐκεῖνοι, ποὺ δὲν συνεμορφώθησαν μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου καὶ
δὲν τὸν ἐγνώρισαν διὰ νὰ τὸν ἐπικαλεσθοῦν
ὡς οὐράνιον Πατέρα, ἀλλ' οὺτε καὶ μὲ τὰ ἔργα ἔδειξαν, δτι ἀνήκουν εἰς τὸ γένος τῶν
κατ' εἰκόνα θεοῦ πλασθέντων. Γι' αὐτὸ «ὡς
παγὶς ἐπελεύσεται ὴ ὴμέρα ἐκείνη ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς
γῆς» (Λουκ. 2Ι, 35). Δηλαδὴ τοὺς προσηλωμένους εἰς τὴν γῆν καὶ τὰ γήῖνα, τοὺς έν
κραιπάλῃ καὶ μέθῃ, διὰ τοὺς τρυφῶντας καὶ
6υθισμένους εἰς τὰς 6ιωτικὰς μερίμνας καὶ ἀπορροφημένους ἀπὸ τὰ φαινόμενα, ποὺ εὐχαριστοῦν τὴν αϊσθησιν, τοῦ πλούτου, τῆς δόξης
καὶ τῶν ήδονῶν.
'Ο Κύριος, διὰ μὲν τῆς ἐκφρἀσεως «προσώπου τῆς γῆς», ὺπῃνίχθη τὴν φαινομένην ὡραιότητά της, διὰ δὲ τῆς λέξεως «καθημένους»,
τὴν ἐπίμονον καὶ ἐνδιάθετον παραμονήν. Μὲ
τοὺς λόγους αὐτούς, ὸ Κύριος, έξισώνει τοὺς
ἀμετανοήτως ζῶντας μέχρι τέλους, μὲ τοὺς
ἀσε6εῖς, ὡς ειπεν ὀ 'Ησαϊας· «'Εκκαυθήσονται οὶ ὰνομοι καὶ οὶ ὰμαρτωλοὶ αμα, καὶ οὐκ
ἔσται ὸ σ6έσων» ('Ησ. α', 36).
'Ο Κύριος πρὸς τοὺς μαθητάς του ἔλεγε·
«τούτων πάντων τελουμένων ἀνακύψατε καὶ
ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὺμῶν, δτι ἐγγίζει ή
ἀπολύτρωσις ὺμῶν (Λουκ. 2Ι, 28). Βλέπετε, δτι οἰ κατὰ Χριστὸν ζῶντες, κατὰ τὴν Κρίσιν, θὰ γεμίσουν ἀπὸ ἀνέκφραστον χαράν,
οὶ δὲ κατὰ σάρκα ζῶντες, θὰ γεμίσουν ἀπὸ ἐντροπήν, ὀδύνην καὶ κατήφειαν; Καὶ ὸ Παῦλος 6οςτ «'Ο θεὸς ἀποδώσει ἑκάστω κατὰ τὰ
ἔργα αὐτοῦ· τοῖς μὲν καθ' ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν ζητοῦσι, ζωὴν αἰώνιον,
τοῖς δὲ ἀπειθοῦσι μὲν τῆ ἀληθείςι, πειθομένοις
δὲ τῆ ἀδικία θυμὸς καὶ ὀργήϊ θλίψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πὰσαν ψυχὴν ἀνθρώπου, τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν» (Ρωμ. β' 6-9).
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"Οταν ἐπὶ Νῶε ηὐξήθη ή ὰμαρτία καὶ έκυριάρχησεν εἰς δλον σχεδὸν τὸ ἀνθρώπινον γέ
νος, ἐγένετο κατακλυσμὸς καὶ ἐξηφἀνισε κἀθε ζωήν. Καὶ μόνον ὀ δίκαιος Νῶε διεσώθη
μὲ δλην τὴν οἰκογένειἀν του, διὰ νὰ γεννηθῆ ἔνας δεύτερος κόσμος.
Ἀργότερα 6λέπων ὸ θεὸς πάλιν τὴν ἀμαρτίαν νὰ καλύπτῃ τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς
μὲν Σοδομίτας κατέκαυσε μὲ οὐρἀνιον πῦρ,
τοὺς δὲ Φαραωνίτας κατεπόντισεν εἰς τὴν θἀλασσαν, τὸ δὲ πάντολμον γένος τῶν Τουδαίων κατέστρεψε μὲ τὴν πεῖνα, τὰς νόσους, τὰς
στάσεις καὶ ὰλλες τιμωρίες. Ἀλλ' ὀ κοινὸς
ἰατρὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὸ θεός, δὲν ἐχρησιμοποίησε μόνον πικρὰ ἰατρικὰ μέσα, ἀλλὰ
καὶ παρηγορητικὰ καὶ εὐχάριστα. Δι' αὐτὸ ἔδωκε Πατέρας καὶ Προφήτας, ἔκαμε θαύματα, ἔδωκε νόμον, ἐτοποθέτησεν Ἀγγέλους φύλακας. Ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ αὐτὰ ὴσαν ἀνίσχυρα
νὰ ἀνακόψουν τὴν ὀρμὴν τῆς ἀμαρτίας, αὐτὸς ὸ Λόγος τοῦ θεοῦ, αὐτὸ τὸ μέγα ϊαμα ποὺ
θεραπεύει ἀμαρτίας μεγἀλας, «κλίνας οὐρανούς», ήλθεν εἰς τὴν γῆν καὶ ἔγινεν Ανθρω
πος τέλειος, χωρὶς ἀμαρτίαν, κατήργησε τὴν
ἀμαρτίαν εἰς τὸ σῶμα του. Καὶ διὰ νὰ μας
ἐνισχύσῃ, ἀδυνάτησε τὸ κεντρὶ τῆς ἀμαρτίας,
ἐνίκησε τοὺς ἀρχηγοὺς καὶ συνεργοὺς τῆς ἀ
μαρτίας ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ διὰ τοῦ θανἀτου
του κατήργησε «τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου», τὸν διά6ολον.
Καὶ δπως ἐπὶ Νῶε δι' υδατος τοὺς ἀμαρτωλούς, ἔτσι καὶ τὴν ἀμαρτίαν κατέκλυσε
διὰ τῆς φιλανθρωπίας καὶ χἀριτός του. Καὶ
ἀνέστησε τὸν ἑαυτόν του, ὡς ἀθάνατον, ὡσὰν σπέρμα καὶ ἀρχὴν τοῦ αἰωνίου κόσμου
καὶ εἰκόνα καὶ ἀπόδειξιν τῆς έλπιζομένης ἀληθινὰ ἀναστάσεώς μας. Ἀφοῦ δὲ ἀνεστήθη
καὶ ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανούς, ἐξαπέστειλεν εἰς δλην τὴν οἰκουμένην Ἀποστόλους,
παρουσίασε πλῆθος ἀναρίθμητον μαρτύρων, ἔ
δωκε πολλοὺς διδασκάλους καὶ ἀνέδειξεν ἐκκλησίας ὸσίων.
"Εκαμε τὰ πάντα ἀ θεὸς καὶ δὲν ὰφησε
τίποτε ἀπ' δσα ἔπρεπε νὰ γίνουν. Ἀλλὰ παρὰ ταῦτα εὶδε πάλιν τὴν κακίαν νὰ κορυφοῦται τόσον, ἐκ τοῦ αὐτεξουσίου καὶ τῆς προαιρέσεώς μας, μαλλον θὰ τὴν ἰδῆ εἰς ἔξαρσιν,
τόσην, ἀφοῦ οὶ ὰνθρωποι θὰ φθάσουν εἰς τὸ
σημεῖον νὰ προσκυνήσουν τὸν ἀντίχριστον καὶ
νὰ ὑπακούσουν εἰς αὐτὸν καὶ νὰ ἀφήσουν τὸν
ἀληθινὸν θεὸν καὶ τὸν αὐτοῦ ἀληθινὸν Χρι-
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στόν. Αὐτὸς τότε πάλιν θὰ ἔλθῃ ἐξ οὐρανῶν
μὲ δύναμιν καὶ δόξαν πολλήν. Ἀλλὰ δὲν θὰ
ἔλθῃ πλέον διὰ νὰ συγχωρήσῃ, ἀλλὰ διὰ νὰ
τιμωρήσῃ τούς, διὰ τῶν πονηρῶν ἔργων των,
θησαυρίσαντας εἰς τὸν ἑαυτόν των ὀργήν, κατὰ τὸν καιρὸν τῆς μακροθυμίας αὐτοῦ. Καὶ
τοὺς μὲν μείναντας ἀθεραπεύτους ἀπὸ τὴν
κακίαν, ὡς σαπρὰ μέλη, θὰ τοὺς διαχωρίσῃ ἀ
πὸ τοὺς ὑγιεῖς καὶ θὰ τοὺς παραδώσῃ εἰς τὸ
πῦρ. Τοὺς δὲ φίλους του, θὰ λυτρώσῃ ἀπὸ
τὸν συναγελασμὸν τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων
καὶ θὰ τοὺς καταστήση κληρονόμους τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Καὶ εὐθύς, λοιπόν, μετὰ τὴν 6δελυρὰν ἐπικράτησιν τοῦ ἀντιχρίστου, ὸ Κύριος, θὰ κλονίσῃ τὰ πάντα, αὐτὸς ποὺ ἐδημιούργησε τὰ
πάντα, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Προφήτου' «ἔτι
ἀπαξ ἐγὡ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ
τὸν οὐρανόν» (Ἀγγ. β' 2Ι). Εὐθύς, λοιπόν,
θὰ κλονήσῃ τὸν κόσμον, θὰ ἀναστείλῃ τοὺς
φυσικοὺς δρους, θὰ συμπτύξῃ τὸ οὐράνιον κύτος, τὴν γῆν θὰ παραδώσῃ εἰς τὸ πῦρ καὶ τὸ
παν θὰ ἀναστατωθῆ. Ἀπὸ πἀνω δὲ τὸ πλῆθος
τῶν ἀστέρων, ὡσὰν φο6ερὰ πύρινα σώματα,
θὰ ἀποστέλῃ εἰς τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, ποὺ ἐθεοποίησαν τὸν ἀντίχριστον, διὰ νὰ τιμωρηθοῦν δΓ αὐτῶν (τῶν ἀστέρων) οὶ πιστεύσαντες εἰς τὸν πονηρὸν καὶ προσκολλήσαντες τὸν
νοῦν των εἰς αὐτούς (τοὺς ἀστέρας) ἐξ ἀφορμῆς τῶν ὀποίων ἐπείσθησαν εἰς τὸν ἀντίθεον
ὡς θεόν.
"Υστερα ὸ Χριστὸς θὰ ἐμφανισθῆ μετὰ ἀνεκφράστου δόξης καί, διὰ σημαινούσης σἀλπιγγος, θὰ ζωοποιήσῃ δλους τοὺς ἀπ' αἰῶνος
νεκροὺς δΓ ἐμφυσήματος, δπως δΓ ἐμφυσήματος ἐζωοποίησε παλαιὰ τὸν Ἀδὰμ καὶ θὰ
παραστοῦν ἐνώπιόν του δλοι ζῶντες.
Καὶ τοὺς μὲν ἀσεβεϊς δὲν θὰ φέρῃ εἰς κρίσιν, οὺτε θὰ τοὺς ἀξιώσῃ μὲ κανένα λόγον.
Διότι, κατὰ τὸ προφητικόν, δὲν θὰ ἀναστηθοῦν οἰ ἀσεβεϊς διὰ νὰ κριθοῦν, ἀλλὰ διὰ νὰ
κατακριθοϋν. θὰ πραγματοποιηθοῦν δὲ δσα περιλαμβάνει ὴ σχετικὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή.
«"Οταν γὰρ ἔλθῃ ὀ Υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῆ
δόξῃ αὐτοῦ, καὶ πἀντες οἰ ὰγιοι ὰγγελοι μετ'
αὐτοῦ». Κατὰ τὴν πρώτην μὲν παρουσίαν τοῦ
Χριστοῦ, ὴ δόξα τῆς θεότητός του ἐκρύπτετο
ὺπὸ τὴν σἀρκα, τὴν ὸποίαν ἔλαβεν έξ ήμῶν.
Τώρα δὲ ὴ δόξα του εἰς τὸν οὐρανόν, κρύπτεται μετὰ τῆς ὸμοθέου σαρκός του μέσα στὸν
Πατέρα. Τότε δμως θὰ ἀποκαλύψῃ δλην τὴν

δόξαν του. Διότι ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν
θὰ φαίνεται λἀμπων καὶ θὰ καταφωτίσῃ τὰ
πέρατα μὲ τὰς ἀκτῖνας τῆς θεότητός του, ἐνῶ
σἀλπιγξ, παγκοσμίου ἐντάσεως, θὰ ήχῆ ζωοποιοϋσα τοὺς νεκροὺς καὶ συγκαλοῦσα πρὸς
αὐτὸν τὰ πάντα. Τοὺς δὲ ἀγγέλους ειχε καὶ
εἰς τὴν πρώτην παρουσίαν του, ἀλλὰ παρέμεναν ἀφανεῖς, καὶ ἀνέκοπτε τὸν ζῆλον των κα
τὰ τῶν θεομάχων 'Ιουδαίων. "Υστερα δμως,
δπως λέγει ὸ Δα6ίδ, «ἐμφανῶς ῆξει καὶ οὐ
παρασιωπήσεται», ἀλλὰ διὰ νὰ ἐλέγξῃ καὶ πα
ραδώσῃ τοὺς ἀπειθεῖς νὰ τιμωρηθοῦν.
«"Οταν οὐν ἔλθῃ ὸ Υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν
τῆ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ πἀντες οἰ αγιοι ὰγγελοι
μετ' αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐ
τοῦ». Αὐτὸ προεῖδε καὶ προεῖπε καὶ ὸ Προφήτης Δανιήλ. «'Ιδοὺ γὰρ ,θρόνοι ἐτέθησαν,
καὶ παλαιὸς ὴμερῶν ἐκἀθισε' καὶ εϊδον ὡς
υἰὸν ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔως τοῦ παλαιοῦ τῶν ήμερῶν ἔφθασε, καὶ αὐτῶ ἐδόθη πασα καὶ ὴ τιμὴ
καὶ ὴ ἐξουσία· χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν
αὐτῶ, καὶ μύριαι μυριἀδες παρειστήκεισαν αὐ
τῶ» (Δαν. ζ', 9). 'Η προφητεία συμφωνεϊ μὲ
τὴν ἑξῆς περικοπὴν τοῦ Εὐαγγελίου· «Συναχθήσονται πἀντα τὰ ἔθνη ἔμπροσθεν αὐτοῦ·
καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ῶσπερ ὸ
ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων».
Πρόβατα ὀνομάζει τοὺς δικαίους ὡς πραεϊς
καὶ ἐπιεικεῖς, ποὺ ἐβάδισαν τὴν λείαν καὶ πατημένην ὸδὸν τῶν ἐντολῶν του, ἀλλὰ καὶ ὡς
ὸμοιωθέντας μὲ τὸν Χριστόν. 'Επειδὴ καὶ αὐ
τὸς ὡνομάσθη ἀμνὸς ὺπὸ τοῦ Προφήτου καὶ
τοῦ Βαπτιστοῦ' «"Ιδε ὸ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὀ
αϊρων τὴν ὰμαρτίαν τοῦ κόσμου» ('Ιωάν. α',
29). 'Ερίφια δὲ ὀνομἀζει τοὺς ὰμαρτωλοὺς
ὡς θρασεῖς καὶ ἀτάκτους καὶ ὡς ὸδηγουμένους
κατὰ κρημνῶν τῆς ὰμαρτίας. Καὶ τοὺς μἐν,
λέγει, «στήσει ἐκ δεξιῶν», ὡς ἐργάτας τῶν
δεξιῶν ἔργων, τοὺς δὲ μὴ τοιούτους «ἐξ εὐωνύμων».
Καὶ τότε «ἐρεϊ ὸ βασιλεὐς», λέγει, καὶ δὲν
προσέθεσε, ποιος ή τίνων βασιλεὐς, ὡς μὴ ὑπάρχοντος ὰλλου, πλὴν αὐτοῦ. "Αν καὶ ἐκεϊ
θὰ εϊναι πολλοὶ κυριεύοντες καὶ βασιλεϊς, ἀλλ'
ἔνας δμως εϊναι Κύριος πραγματικός, ἔνα βασιλεύς, ὸ φύσει δεσπότης τοῦ σύμπαντος. Καὶ
θὰ εἰπῆ λοιπὸν τότε ὸ μόνος βασιλεὐς πρὸς
τοὺς ἐκ δεξιῶν του· «Δεῦτε οἰ εύλογημένοι
τοῦ Πατρός μου κληρονομήσατε τὴν ὴτοιμασμένην ὑμϊν 6ασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κό-
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σμου».
Πράγματι, πρὸς τοῦτο ἀπέ6λεπεν ὴ ἀπ' ἀρχῆς κατα6ολὴ τοῦ κόσμου. Καὶ διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ή ἐπουράνιος ἐκείνη καὶ ἀρχαιοτἀτη 6ουλὴ τοῦ Πατρός, κατὰ τὴν ὸποίαν «ὸ
τῆς μεγάλης 6ουλῆς τῆς τοῦ Πατρὸς ὰγγελος»,
δχι μόνον «κατ' εἰκόνα», ἀλλὰ καὶ «καθ' ὸμοίωσιν» ἰδικήν του έπλαστούργησε τὸν ανθρωπον. Καὶ οὺτω νὰ δυνηθῆ κάποτε νὰ χωρέσῃ τὴν μεγαλειότητα τῆς θείας 6ασιλείας,
τὴν μακαριότητα τῆς θείας κληρονομίας, τὴν
τελειότητα τῆς εὐλογίας τοῦ οὐρανίου Πα
τρός, διὰ τὴν ὸποίαν ἐγένοντο δλα τὰ ὸρατὰ
καὶ τὰ ἀόρατα. Διότι δὲν εϊπε «ἀπὸ κατα6ολῆς» τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, ἀλλ' ἀπροσδιορίστως τοῦ κόσμου, δσος εϊναι στον οὐρανὸν καὶ
δσος εἰς τὴν γῆν.
Καὶ δχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ὴ θεία καὶ μυστηριώδης κένωσις, ὴ θεανδρικὴ πολιτεία τοῦ
'Ιησοῦ, τὰ σωτήρια πάθη καὶ δλα τὰ μυστήρια,
δΤ αὐτὸν τὸν σκοπὸν ἔχουν οἰκονομηθῆ πανσόφως καὶ προνοητικῶς. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ
διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν θὰ φανῆ πιστός, θὰ ἀκούσῃ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος· «Εὺ δοῦλε ἀγαθέ, ἐπὶ ὀλίγα ὴς πιστός, ἐπὶ πολλῶν
σε καταστήσω, εϊσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου» (Ματθ. 25, 2Ι).
'Ελατε λοιπόν, λέγει, κληρονομήσατε καὶ
τὸν παρόντα καὶ τὸν ἐπουράνιον κόσμον, σεῖς
ποὺ ἐζήσατε συμφώνως πρὸς τὰς ἐντολἀς μου
εἰς τὸν ἐπίγειον καὶ φθαρτὸν καὶ παροδικὸν
κόσμον. «'Επείνασα γἀρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ῆμην,
καὶ συνηγἀγετέ με, γυμνός, καὶ περιε6ἀλετέ
με, ήσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῆ ῆμην, καὶ ῆλθετε πρός με» (Ματθ. 25,
35 - 36).
'Ενταῦθα πρέπει νὰ ἐξετάσωμεν, διὰ ποιον
λόγον, ὸ Κύριος, ἀνέφερε μόνον τὴν ἐλεημοσύνην, καὶ χἀριν αὐτῆς ἔδωσε τὴν εὐλογίαν, τὴν κληρονομίαν καὶ τὴν 6ασιλείαν ἐκείνην ; Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ συνετῶς μελετοῦν, γνωρίζουν δτι δὲν ἐμνήσθη, ὸ Κύριος, μόνον τῆς
ἐλεημοσύνης. 'Επειδὴ ἀνωτέρω τοὺς ἐλεήμονας ώνόμασε πρό6ατα, συνάγεται ἀπὸ αὐτὴν
τὴν ὀνομασίαν, δτι ὡμοιώθησαν πρὸς τὸν Τησοῦν καὶ εϊχαν κἀθε ἀρετήν, ὡς πάντοτε ἔτοιμοι νὰ ἀποθάνουν ὺπὲρ τῆς ἀληθείας, δπως
καὶ ὸ ϊδιος «ὡς πρό6ατον ἐπὶ σφαγὴν ῆχθη,
καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν
αφωνος», δπως λέγει ή Γραφὴ ('Ησ. 53, 7).
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Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ προΦήτοο τιμα καὶ
αὐτούς, ὡς τοιούτους, ὸ Κύριος διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης. Διότι πρέπει νὰ ἀποδεικνύει τὴν ἀγάπην διὰ τῆς ἐλεημοσύνης,
ὡσὰν τινὰ κεφαλήν, ποὺ εϊναι ἀνωτέρα δλων
τῶν ὰλλων ἀρετῶν, ἐκεῖνος ποὺ μέλλει νὰ
κληρονομήσῃ τὴν αἰώνιον ἐκείνην 6ασιλείαν.
Αὐτὰ δὲ κατέδειξεν, ὸ Κύριος, διὰ τῆς παρα6ολῆς τῶν δέκα παρθένων, δτι δὲν εἰσἀγονται εἰς τὸν θεῖον νυμφῶνα ὸποιεσδήποτε, ἀλ
λὰ στολισμένες μὲ τὴν παρθενίαν, ή ὸποία δὲν
δύναται νὰ κατορθωθῆ χωρὶς ὰσκησιν, ἐγκράτειαν καὶ ποικίλους ἀγῶνας. 'Επὶ πλέον δὲ
αὶ παρθένοι ἔχουν εἰς τὰ χέρια των λαμπάδες, αἰ ὸποῖαι ἀλληγοροῦν τὸν νοῦν καὶ τὴν
πνευματικὴν γνῶσιν. Τὰ χέρια πἀλιν ὑποσημαίνουν τὸ πρακτικὸν τῆς ψυχῆς, ἐπὶ τοῦ ὸποίου φέρεται ὴ γνῶσις καὶ συγκρατεῖται, ἀλ
λὰ καὶ εϊναι ἐστραμμένη πρὸς τὸν θεόν καὶ
ήνωμένη διὰ παντὸς μὲ τὸ ἐκπεμπόμενον φῶς
τοῦ ἀγίου Πνεύματος. Χρειάζεται δμως καὶ
αφθονον ἔλαιον διὰ νὰ διατηροῦνται αὶ λαμπἀδες ἀναμμένες. "Ελαιον δὲ εϊναι ὴ ἀγἀπη,
ὡς κορυφὴ τῶν ἀρετῶν. "Οπως λοιπόν, ἀν
6άλῃς θεμέλια καὶ οἰκοδομήσῃς τοίχους, δμως
δὲν σκεπάσῃς τὴν οἰκοδομήν, δλα ἐκεῖνα θὰ
ἀχρηστευθοῦν, κατὰ τὸν ϊδιον τρόπον, ἀν ἀποκτήσῃς κἀθε ἀρετὴν κἀὶ δὲν προσλἀ6ῃς καὶ
τὴν ἀγάπην, δλες αὶ ἀρετὲς ἀπο6αίνουν ἀνωφελεϊς καὶ αχρηστες. Ἀλλὰ καὶ ὴ σκεπὴ τῆς
οἰκίας πἀλιν χωρὶς θεμέλια καὶ τοίχους δὲν
ήμπορεῖ νὰ οἰκοδομηθῆ.
(Συνεχίζεται)
Ἀπόδοσις ὑπὸ μ.ν.

ΤΟΥ Ἀηογ ΑΙἈΑΟΧΟγ 6ΠΙΟΚΟΠΟγ
φωΤΙΚΗΟ ΤΛ Ρ' ΚθφΑΛΑΙΧ
Ι ΔΕΙΣ δνναται η αγαπαν η πιστευειν
γνηοιως, εϊ μη εαντδν
εαυτον μη εχοι καιηγορον. "Οταν γαρ
η σννεϊδησις ημων εαντην τοις ελεγχοις
ταραττη, οϋκετι της
δομης δ νους των υηερκοσμιων αγα9ων
παραχωρεϊται αιοϋανεσϊϊαι, αλλ' ευϋυς εις
αμφιβολιαν μεριζεται, ϋερμη μεν κινηοει
δια την προλαβοϋσαν πεϊραν της πϊστεως
δρεγομενος, μηκετι δε αντης επιλα6εσϋαι
εν αϊσϋησει της καρδϊας δια της αγαπης
δνναμενος δια τονς νυγμονς, ως εφην, της
ελεγχοϋοης συνειδησεατς Πλην καϋαρϊσαντες εαυτους ϋερμοτερα προσοχη μετα πλεϊονος πειρας εν Θεω τον ποϋονμενου τενςδμεϋα.

απδδοσις
Οδδεἰς δυναται να ἀγαπα η να πιστεδη
με γνησιδτητα, έαν εχη κατηγορον τον εαυτόν του δια τας πραξεις του. "Οταν Ι]
συνείδησϊς μας ταρασσεται απδ τους Ιλέγχους μας, τδτε πλέον δ νους δεν Αφ·^νεται
νἀ αισθανθη τ·ην εδωδίαν τών δπερκοσμιων ἀγαθὡν. Ἀντιθέτως, διχἀζεται εδθδς
εις ἀμφιβολϊας. ΚαΙ έπιθυμεϊ μεν μὲ θερμ-ην
δρμ·ην, λδγφ της προϋπαρχουσης πειρας
της πϊστεως, & τοήτοις δμως, δεν δυναται
να φθαση δια της ἀγἀπης, μὲ αϊσθησιν της
καρδιας, Ιξ ἀφορμης των νυγμὡν, δπως εϊπα, της έλεγχοδσης συνειδὴσεως. Ἀλλα
δυναμεθα να φθἀσωμεν εΙς τδ ποθοδμενον
και να μεθεξωμεν αδτοϋ Ιντονδτερα, εαν

προηγουμένως καθαρϊσωμεν την ψυχην με
θερμοτέραν προσοχην και την βοηθειαν του
Θεοϋ.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Ἀπὸ του ιβ' κεφ. μἐχρι καἰ τοϋ παρόντος
κλείει δ κϋκλος μιας σειρἀς ἐμπειριῶν τοϋ ἀγἰου Πατρός, ἀναφερομενων εις τὴν ἀγἀπην
καἰ τἀς θεολογικἀς ἀρετἀς, τῆς πίστεως καἰ
τῆς ἐλπίδος.
Εἰς τὸ κγ' κεφ. ἀποκαλύπτεται μία αλλη ἀλὴθεια. 'Εφ' δσον ὴ συνείδησις εἰναι κατὴγορος ὴμῶν, δεν δυναμεθα νἀ ἀγαπῶμεν καἰ νἀ
πιστεϋωμεν γνησίως. 'Η ταραχὴ, τὴν δποίαν
προκαλεϊ δ ἔλεγχος, ἀφαιρεϊ ἀπὸ τὸν νοϋν τὴν
«δσμὴν τῶν ὐπερκοσμίιον ἀγαθῶν», ἐπειδὴ ἐπιφέρει εἰς τοϋτον διἀσπασιν, «μερισμδν».
Ἀπὸ τὴν μιαν πλευρἀν, ὑποκινεϊται μὲ θερμὴν ἐπιθυμίαν — εἰς τὴν «δσμὴν τῶν ὑπερκοσμίων ἀγαθῶν» — ἀπὸ τὴν προϋπἀρχουσαν πεϊ
ραν τῶν ἐνεργειῶν τῆς πίστεως. Ἀπὸ τὴν ἐτέραν πἀλιν, ἀδυνατεϊ νἀ φθἀσῃ ἐκεϊ διἀ τῆς
ἀγἀπης ἐν αἰσθὴσει καρδίας, ἐξ ἀφορμῆς τῶν
ἐλεγκτικῶν πληγμἀτων τῆς συνειδὴσεως.
'Εκ τῶν ἀνωτἐρω συμπεραίνεται δτι, προκειμἐνου νἀ παραμένῃ δ νους εἰς τὸν χῶρον τῆς
γνησίας πϊστεως καἰ τῆς ἀγἀπης, πρέπει νἀ μὴ
ἐχη κατηγορον τὴν συνείδησιν. Εἰναι αὐτό, τὸ
δποϊον λἐγει δ Εὐαγγελιστὴς 'Ιωἀννης: «Ἀγαπητοί, ἐἀν ὴ καρδία ὴμῶν μὴ καταγινώσκῃ
ὴμῶν, παρρησίαν ι'χομεν πρὸς τὸν Θεδν» ('Ιωἀν. Α', γ', 2Ι). 'Επομένως αἰρεται ὴ «παρρησία», τῆς συνειδὴσεως κατηγορούσης.
Παρρησία, ἐν ἐκδοχῆ πνευματικῆ, εἰναι κατἀστασις οἰκειδτητος τῆς ·ψυχῆς μετἀ τοϋ Θεοϋ,
αἰσθησις τῆς ἐνεργείας τοϋ νοϋ ὑπὸ τοϋ Ἀγίου
Πνεύματος, δυνἀμει τῆς δποίας αἰσθἀνεται τὴν
«δσμὴν τῶν ὑπερκοσμἰων ἀγαθῶν». 'Εμπιπτούσης οἰασδὴποτε ἀμαρτίας, διακόπτεται ὴ «δ-

ΤΟΥ ΧΓ. ΑΙΧΑΟΧΟγ βΠΙΟΚΟΠΟγ φΟΤΙΚΗΟ

σμὴ», κατἀ τὴν ἀναλογἰαν της ἀλλοιώσεως τῆς
καρδἰας ϋπὸ τῆς ἀμαρτίας.
Πἀντως ἀπομένει ὴ μετἀνοια πρὸς ὲπἀνοδον εἰς τὴν ἀπολεσθεϊσαν κατἀστασιν. 'Οπότε
καθαρἰζοντες τὴν ψυχὴν διἀ δακρύων και «θερμοτέρας προσευχῆς», εὑρισκόμεθα μὲ ηὐξημένην πεϊραν, 6οηθοϋντος τοϋ Θεοϋ, εἰς τὴν προτέραν κατἀστασιν.
Εἰναι καθολικὴ πεϊρα τῶν Μυστικῶν Πατέροιν, κατἀ τὴν δποίαν ὴ δντως πνευματικὴ
ξωὴ 6ε6αιοϋται διἀ τῆς «νοερἀς αἰσθὴσεως»,
διἀ τῆς πνευματικῆς πεἰρας. 'Η πεϊρα ἀποτελεϊ καρπὸν τῆς κατ' αϊσθησιν ψυχῆς γνωριμιας
τοϋ γνωρισθέντος και ἀντιπροσωπεύει ε'να κλἀσμα θεἰας γνώσεως. 'Η δὲ γνῶσις τοϋ Θεοϋ
πραγματοποιεϊται σταδιακῶς. "Οτἀν λοιπὸν
παρεμ6ληθοϋν λόγοι ποὺ προκαλοϋν τὸν ἔλεγχον τῆς συνειδὴσεως τότε ὴ ψυχὴ παύει νἀ αἰσθἀνεται δ,τι καὶ πρὸ τῆς μεταβολῆς αὐτῆς. Διατηροϋσα δμως τὴν μνὴμην τῶν ἀγαθῶν, τῶν
δποἰοιν ἀπώλεσε τὴν αἰσθησιν, ἐπιθυμεϊ μὲν νἀ
τἀ αἰσθανθῆ, δεν δύναται δμως. Δι' αύτὸ καὶ
ἔως δτου ὲπανέλθῃ εἰς τὴν «καλὴν ἀλλοἰωσιν»,
περιφέρει ἀπλῶς, κατἀ τὴν μυστικὴν δρολογϊαν,
«ψιλὴν μνὴμην». “Ετσι δὲ δύναται νἀ ὲξηγηθῆ
καὶ τὸ φαινόμενον, κατἀ τδ δποϊον, ἀνθρωποι
πεπτωκότες καὶ ξῶντες μέσα στὸ σκότος τῶν
παθῶν νἀ ἔχουν κἀποιαν πνευματικὴν γνῶσιν.
Πρόκειται περὶ «ψιλῆς» γνώσεως, ὴ δποία εἰναι ἀνίκανος νἀ θερμἀνη τὴν ψυχὴν.

ΣΠΕΡ προς τα φαινομενα ημας καλα 6ι,αιως πως αϊ τον σωιιατος προτρεπονται
αϊσϋηοεις, οντω προς
τα αορατα ημας αγαδα η τοϋ νον εϊωϋε
χειραγωγεϊν αϊο9ησις, οταν της ϋεϊας
γενσηται χρηστοτητος. "Εκαοτον γαρ της οικεϊας ονγγενεϊας
παντως δρεγεται' η μεν ψυχη ως αοωματος των ουρανιων καλων, τδ δε οωμα ως
χοϋς της επιγε'ιον τροφης. Της ανλον ουν
εις πεϊραν ελενσομεϋ'α απλανως αϊο^ησεως, εϊπερ την νλην τοϊς πονοις λεπτϋνομεν.
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ἀπὸδοσι ς
"Οπως αὶ σωματικαὶ αισθὴσεις μας προτρεπουν, κατἀ τρὸπον βὶαιον, πρὸς τὴν ἀπὸλαυσιν των φαινομὲνων ὡς ὴδονικων ἀντικειμὲνων, οδτω καὶ ὴ αϊσθησις τοϋ νοϋ
συμβαὶνει νἀ μας χειραγωγὴ εις τἀ ἀὸρατα ἀγαθἀ, δταν εχη προηγουμὲνως γευθὴ
τὴν θεὶαν χρηστὸτητα. Διὸτι εκαστον στοιχεϊον ποθεϊ πἀντως τὸ συγγενὲς του. Καὶ
ὴ μὲν ψυχὴ, ώς ἀσώματος, ποθεϊ τἀ οδρἀνια ἀγαθἀ, τὸ δὲ σωμα, ώς χοϊκὸν, ὲπιθυμεϊ
τὴν ὲπϊγειον τροφὴν. Θἀ φθἀσωμεν λοιπὸν
εις κατἀστασιν νἀ αὶσθανθωμεν τἀ ἀϋλα ἀ
γαθἀ, ὲἀν λεπτήνωμεν τὸ σὡμα διἀ της ἀσκὴσεως. .
ΣΧΟΛΙΟΝ

Ἀποτελεϊ κοινὴν ἐμπειρἰαν τῶν 'Ασκητικῶν
ἀγἰων Πατέρων ὴ υπαρξις μιας δυαρχἰας, δχι
δντολογικῆς, ὡς ὲφρόνουν οἰ Μανιχαϊοι, ἀλλἀ
ὴθικῆς, ώς ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ σωματικῶν αἰσθὴσειον καὶ πνευματικῆς αἰσθὴσεως.
Αἰ μὲν πρῶται, ώς συγγενεύουσαι πρὸς τἀ
αἰσθητἀ, ρέπουν πρὸς αὐτἀ. 'Η δὲ δευτερα, ώς
συγγενεύουσα πρὸς τἀ ἀϋλα, στρέφεται πρὸς
αὐτἀ. Καὶ «εκαστον τῆς. οἰκεἰας πἀντως ὸρέγεται συγγενεϊας». 'Η δὲ δρμὴ πρὸς ὲκἀτερα
τἀ ἀντικείμενα εἰναι ἀνἀλογος πρὸς τὴν πνευ
ματικὴν κατἀστασιν τοϋ ἀνθρώπου.
"Οσον ἀτονεϊ ὴ ροπὴ τῆς ψυχῆς πρὸς τἀ
ἀϋλα ἀγαθἀ, τόσον ὲνδυναμοϋται ὴ ὲνέργεια
τῶν σωματικῶν αἰσθὴσεων' καὶ ἀντιστρόφως.
'Ο ἀγιος Δ. θϊγει μιαν θεμελιώδη ἀρχὴν
ἀπὸ ἀνθρωπολογικῆς καὶ ἀσκητικῆς σκοπιἀς:
τὴν δυαδικὴν φύσιν τοϋ ἀνθρώπου. 'Εννοεϊται,
δτι γἰνεται σαφὴς διἀκρισις ὑφ' δλων τῶν ἀ
γἰων Πατέρων, δτι ὴ δυαδικότης δὲν σημαἰνει
ϋπαρξιν δύο ἀρχῶν, ἀλλἀ ϋπαρξιν δύο στοιχεἰων μὲ διαφόρους ἰδιότητας: τοϋ σωματικοϋ
καὶ τοϋ ψυχοπνευματικοϋ. Καὶ «ὴ μὲν ψυχὴ ώς
ἀσώματος δρέγεται τῶν οὐρανἰων καλῶν' τὸ
δὲ σῶμα ώς χοϋς τῆς ὲπιγεἰου τροφῆς».
Τινὲς τῶν συγχρόνων θεολόγων, ὴμετέριον
καὶ ξένων, ἀγεύστοιν τῶν Πατερικῶν ὲμπειριῶν,
τόσον ὲκ τῆς δυαδικῆς διδασκαλἰας των, δσον
καὶ ὲκ τοϋ ἀσκητικοϋ ἀγῶνος των, ϋπωπτεύθησαν μανιχαϊστικὴν ὲπἰδρασιν. Ἀλλἀ τους διέφυγεν, δτι οὐδαμοϋ ἀναφέρουν οἰ Πατέρες πε
ρὶ δύο ἀρχῶν εἰς τὸν ἀνθρωπον καὶ μἀλιστα
εἰς τὸν, ἀγἰφ Πνεύματι, κεκοσμημένον χριστια-
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νόν. Καὶ αὐτὰ εϊναι τὸ κρίσιμον σημεϊον. 'Η αναγνὡρισις τῆς διαφορἀς τῶν δυο στοιχεϊων
ὲν τφ ἀνθρὡπω καὶ δ ἀγὡν καθυποτὰξεως «τοϋ
χεϊρονος εἰς τὸ κρεϊττον», οὐδόλως εἰσὰγει
τὴν ἰδέαν ὸντολογικῆς δυαρχίας.
Εἰς πλεϊστα ἔργα τῶν ὰγίων Πατέρων, καταφαίνεται ὴ δεσπόξουσα ἀντίληψις τῆς συγκρούσεως ψυχῆς καὶ σαρκός, ὡς ὸφειλομένης
δμως εἰς τὴν προαίρεσιν, τὴν ὲλευθερίαν. Αιρεται δὲ ὴ σὐγκρουσις ὴ δια. τῆς νϊκης τῆς ἀγαθῆς προαιρέσεως ὴ διὰ τῆς ὲπικρατὴσεως του
«σαρκικοϋ φρονὴματος». 'Οπότε, εἰς μὲν τὴν
πρὡτην περίπτωσιν, θἀ ὲχωμεν μιαν ὲνότητα
ψυχῆς, σὡματος και πνεύματος - νοϋ, ὲνεργουμένην ὑπὸ τοϋ Ἀγίου Πνεύματος, γεγονὸς δπερ ὲκφρἀξεται διὰ τῆς διδασκαλίας τοϋ ἀγιου Γρηγορίου τοϋ Παλαμὰ, περἰ τῆς ψυχοσωματικῆς ὲνότητος, περἰ τῆς δποίας θἀ ἀναφερθῶμεν εἰς τὸ ὲπὸμενον κεφἀλαιον. Εἰς δὲ τὴν
δευτέραν, μιαν «σαρκοποἰησιν» τῆς ψυχῆς. Εἰς
αὑτὴν τὴν κατἀστασιν διατελοϋν ὰπειρα πλὴθη
τῶν ἀνθρώπων, ἀνύποπτα διἀ τὴν συμφορἀν και
ὲφησυχἀζοντα ὲν τῆ δαιμονικῆ των ὲνὸτητι.
Βασικὴ προϋπὸθεσις δμως δπως αἰσθανθῶμεν ὲμπειρικῶς δ,τι ἀναφέρεται εἰς τὸν ἀόρατον κόσμον ὡς ἀγαθόν, εϊναι ὴ γεϋσις ὑπὸ
τοϋ νοϋ τῆς θείας χρηστότητος. Μετὰ τὴν γεϋσιν μένει ὴ μνὴμη τῆς αἰσθὴσεως. Αὑτὴ, λοι
πόν, θὰ «χειραγωγῆ» τὸν νοϋν εἰς τὸ νὰ γεύηται διαρκὲστερα τὰ αϋλα ἀγαθὰ.
Χρειὰξεται δμως ὰκόμη ἔνα 6οηθητικὸν μέσον ὴ ὰσκησις, πρὸς ἀποσὰρκωσιν τοϋ σὡμα
τος. Ἀποτελεϊ κοινὸν κτῆμα δλων τῶν ἀγϊων
Πατέρων ὴ πεϊρα, δτι ὴ ὲξασθένησις τῆς σαρ
κὸς ἰσοϋται πρὸς ἀρσιν ὲνὸς παχυτὰταυ παραπετάσματος, ὲμποδίξοντος τὴν θέαν τῶν οὑρανίων ἀγαθῶν.
Πρὰγματι. "Οσον ἀμβλύνεται ὴ ὲν «φυσικῆ» καταστὰσει λειτουργοϋσα ἰδιότης τῶν αἰσθὴσεαιν τοϋ σὡματος, γευομένων τὰ αἰσθητὰ,
τόσον αιρεται ὴ διὰστασις τῆς προαιρέσεως,
ὰμφιρρεπούσης μεταξὺ αἰσθητῶν καὶ ὑπεραισθητῶν ἀπολαύσεων. Καὶ τόσον ἀπελευθεροϋται ὲντεϋθεν ἀπὸ τὴν πρὸς τὰς γηινους ὴδονὰς ὲμπαθῆ κίνησιν ὴ ψυχὴ.
Αὑτὴν τὴν πεϊραν διατυπὡνων ὸ Ἀπ. Παϋλος εἰς τὴν (Β' Κορ. δ', Ι6) ὲπιστολήν του
γρὰφει' «Διὸ οὑκ ὲκκακοϋμεν, ἀλλ' εἰ καὶ ὸ
ἔξω ὴμῶν ὰνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ' δ ὲσωθεν ἀνακαινοϋται ὴμέρη καὶ ημέοττ».

κε'

ΙΑΝ ΜΕΝ εϊναι αϊσϋ·ησιν φυοικην της
ψυχης αντη η της αγϊας ημας γνωσεως
εκδιδδ,σκει ενεργεια,
εΙς δυο λοιπδν δια
την παρακοην τοϋ 'Αδαμ διαιρουμενην ενεργεϊας' μιαν δε απλην την εκ τον γι
ου Πνεϋματος αϋτ») εγγινομενην, ηντινα
οϋδε'ις δϋναται εϊδεναι ει μη μδνοι οϊ των
τοϋ 6Ιον καλων δια την ελπιδα των μελλοντων αγαϋων απαλλαττομενοι ηδεως
και πασαν την των οωματικων αΜηοεων
δια της εγκρατεϊας καταμαραινοντες δρεξιν. 'Επϊ γαρ τοϋτων μονον εϋρωστως δ
νους δια την αμεριμνϊαν κινοϋμενος της
ϋεϊας αρρητως αιοϋανεοϋαι χρηστοτητος
δϋναται, δϋεν και τω οωματι τδτε κατα
τδ μετρον της εαυτον προκοπης της οικειας μεταδϊδωσι χαρας απεϊρω τινι λογω
της αγαπης της εξομολογησεως αγαλλιωμενος. «Επ αυτω γαρ, φηοϊν, ηλπιοεν η
καρδϊα μου και εβοη^ηϋ·ην και ανεδαλεν
η σαρξ μου και εκ ϋεληματος μου εξομολογησομαι αυτω». 'Η γαρ τδτε δντως εγγινομενη χαρα τη ψυχη και τω οωματι ϋπδμνησϊς εστιν απλανης της αφϋαρτου 6ι6τητος.
απόδοσις
Μϊα μεν αὶ'σθησις φυσικη της ψυχης ϋπαρχει, μας διδΑσκει αϋτη η ενεργεια της
Αγϊας γνώσεως. ΤΙ μϊα δμως διχαζεται εΙς
δυο ὲνεργεϊας εξ αφορμης της παρακοης
τοϋ ἈδΑμ. 'Η μϊα δὲ ενεργεια, ποϋ αὶσθανεται η ψυχη, εϊναι απλη (Ασϋνθετος) καὶ
προκαλεϊται ϋπδ τοϋ αγϊου Πνεύματος. Αϋτην οϋδεὶς δϋναται να γνωρϊση (μὲ αϊσθησιν ψυχης), παρα μονον αϋτοϊ, που ὲλευθερὡνουν μὲ χαραν τον ὲαυτδν των απδ
τα τερπνα τοϋ βϊου καὶ καταμαραϊνουν τας
όρὲξεις των σωματικων αὶσθγρεων δια της
εγκρατεϊας, χαριν των ὲλπιζομὲνων Αγαθων τοϋ μὲλλοντος. Αϋτὡν μόνον δ νοϋς
κινεϊται μὲ ρωμαλεότητα, χΑρις εις τὴ;ν
Αμεριμνϊαν των, καὶ δϋναται νΑ αὶσθανεται, κατα τρόπον Ανὲκφραστον, τας ὲνεργεϊας της θεϊας χρηστότητος. 'Ως ὲκ τοϋτου διοχετεϋει καὶ εις τδ σὡμα τότε την χα
ραν του, κατα τ^ν Αναλογϊαν της προόδου

τογ λγ.''αιχαοχου βπιοκοπογ φΟΤΙΚΗΟ

του εἰς την αγιότητα, καὶ ἀπὸ την ἀπειρον
ἀγἀπην ποὺ αὶσθἀνεται ὲξομολογεϊται μὲ αγαλλίασιν προς τὸν Θε6ν, μὲ τὰ λόγια τοϋ
Ψαλμοϋ' (Ψαλ. 27, 7) «'Επ' αύτω γὰρ
ηλπισεν η καρὸία μου και ὲβοηθ^θην και
ὰνὲθαλεν "η σαρξ μου και Ικ θελτ^ματος μου
ὲξομολογησομαι αήτφ. 'Η χαρὰ που ὲνεργεϊται τοτε εις τὴν ψυχὴν και τὸ σωμα μὲ
αισθησιν, ὰποτελεϊ μαρτυρϊαν ὰψευδη της
μετὰ σώματος αἰωνϊου ζωης.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Τὸ κεφὰλαιον τοϋτο ἐρμηνεύει τὸ προηγούμενον καὶ αἰτιολογεϊ τὸν δυαλισμόν. 'Η ὰγία
ἐνέργεια τῆς γνώσεως διδἀσκει δτι, ἐνφ εὶναι
μία ῆ φυσικὴ αὶσθησις τῆς ψυχῆς, ἐν τούτοις,
λόγφ τῆς διασπὰσεως τῆς ἐνότητός της ἀπὸ
τὴν παρακοὴν τῶν Πρωτοπλὰστων, διχάζεται
εἰς δύο ἐνεργείας. Ἀνεφέραμεν εἰς τὰ σχόλια
τοϋ κδ' κεφαλαίου ὑπὸ ποιους δρους λειτουργοϋν ἀμφότεραι αϊ αἰσθὴσεις ψυχῆς καὶ σώματος.
"ΙΙδη δ αγιος Δ. διευκρινίζει, δτι τὴν ἐνέργειαν τοϋ ὰγίου Πνεύματος οὐδεὶς δύναται νὰ
γνωρἰσῃ, εἰμὴ μόνον δσοι εὐχαρίστιος κατεφρόνησαν τὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ, χὰριν τῶν μελλόντων.
Καὶ δχι μόνον αϋτό, ἀλλὰ καὶ «κατεμὰραναν
τὰς σωματικὰς δρέξεις» διὰ τῆς ἀσκὴσεως.
Εὶναι πρόδηλος ὴ ἀποδιδομένη σημασἰα εἰς
τὴν αμ6λυνσιν τῶν σωματικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ
τὴν «λέπτυνσιν τῆς υλης» ὡς ἀπαραιτὴτου προϋποθέσεως, διὰ νὰ ἐνεργὴση τὸ Πανἀγιον Πνεϋμα εἰς τὴν ψυχὴν.
'Ενταϋθα πρέπει νὰ λεχθῆ δτι, οὶ «ἀπαλλαττόμενοι ὴδέως τῶν τοϋ 6ίου καλῶν» εὶναι οὶ
Μοναχοὶ, κατὰ τὸν ἀγιον Δ. Διότι ρητῶς ἀναφέρει, δτι δ νοϋς αϋτῶν «διὰ τὴν ἀμεριμνίαν»
κινούμενος μὲ πολλὴν ρῶσιν, αὶσθὰνεται τὴν
θείαν ἀγαθότητα. Καὶ ἀμέριμνοι εὶναι μόνον οὶ
Μοναχοὶ.
'Ο αγιος Δ. ὴτο ἀναμφι6όλως μέτοχος τῶν
ἐνεργειῶν τοϋ ὰγίου Πνεύματος καὶ πὰσα ὴ
γνωσιολογὶα του ἀποτελεϊ τὴν ἀκτινο6ολὶαν
των. Θὶγων κατωτέρω τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς
καὶ τοϋ σώματος εἰς τὰς εν τῆ ψυχῆ ἐνεργείας
τοϋ ὰγίου Πνεύματος, διακηρύσσει δέκα δλους
αἰῶνας ἐνοιρίτερα τὴν διδασκαλίαν τοϋ ὰγίου
Γρηγορίου τοϋ Παλαμὰ, ὴ δποία τόσον ὡς γνωστόν, ἐπολεμὴθη καὶ τελικῶς ἐδικαιώθη συνοδικῶς.
'Η φρὰσις «'Επὶ γὰρ τούτων εὐρώστως δ
νοϋς... τῆς ἀφθὰρτου 6ιότητος», ἐχρησιμοποι-
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ὴθη δλόκληρος ὑπὸ τοϋ ὰγίου Γρηγορίου τοϋ
Παλαμὰ εἰς τὸν «Ἀγιορειτικὸν τόμον ὑπὲρ τῶν
Ιερῶς ὴσυχαζόντων». Εἰς τὸν ἐν λόγφ Τόμον
ὡς καὶ ἀλλαχοϋ τῆς διδασκαλίας του, ἀναπτύσσει ἐκτενῶς τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως ψυχῆς
καὶ σοὸματος, δ αγιος Πατὴρ, ἀκολουθῶν τὴν
πνευματικὴν παρὰδοσιν, δηλαδὴ τὰς κοινὰς ὰγιοπνευματικὰς ἐμπειρίας τῶν 'Αγίων.
Τὸ Οἐμα τῆς σχέσεως τμυχῆς καὶ σώματος,
συνεζητὴθη ἐκτενῶς μεταξὺ τοϋ ὰγίου Γρηγο
ρίου τοϋ Παλαμὰ καὶ τοϋ Καλαβροϋ μοναχοϋ
Βαρλαὰμ, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀντιλεγομένης ὑπὸ
τοϋ δευτέρου νοερὰς προσευχῆς. Κατ' αὑτὴν δ
Βαρλαὰμ, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴν λογοκρατίαν, ὑπεστὴριξε διὰ μιὰς σειρὰς
συλλογισμῶν, δτι τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς, ὴτοι τὸ θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, πρέπει νὰ
νεκροϋται κατὰ τὴν προσευχὴν, παρεξηγῶν τὴν
σύστασιν τοϋ ὰγίου Διονυσίου τοϋ ἀρεοπαγίτου — τοϋ δποίου ἐπίστευεν δτι ὴτο ἐρμηνευτὴς — πρὸς Τιμόθεον: «τῆ περὶ τὰ μυστικὰ
θεἀματα συντόνφ διατρι6ῆ καὶ τὰς αἰσθὴσεις
ἀπόλιπε καὶ τὰς νοερὰς ἐνεργείας καὶ πὰντα
τὰ αἰσθητὰ καὶ νοητὰ καὶ πρὸς τὴν ὲ'νωσιν ὡς
ἐφικτὸν ἀνατἀθητι τοϋ ὑπὲρ πὰσαν οϋσίαν καὶ
γνῶσιν» (Περὶ μυστικῆς θεολογίας).
'Ο αγιος Γρηγόριος δ Παλαμὰς, θεμελιωμένος ἐπὶ τῆς πνευματικῆς παραδόσεως καὶ ξῶν
ἐμπειρικῶς τὰς ἐνεργείας τοϋ ὰγίου Πνεύμα
τος, αὶ δποϊαι διεδίδοντο ἀπὸ τὴν ψυχὴν εἰς
τὸ σῶμα — δπως γίνεται δ πυρακτωμένος σίδηρος — ἀπεδείκνυε, δτι τὸ παθητικὸν τῆς ψυ
χῆς δὲν πρέπει νὰ νεκροϋται κατὰ τὴν προσευ
χὴν, ἀλλὰ νὰ συμμετέχῃ καὶ αὐτὸ ὴλλοιωμένον πρὸς τὸ ἀγαθόν, ἀφοϋ δλόκληρος δ ἀνθρωπος εὶναι μία ἀδιαίρετος ψυχοσωματικὴ ὲνότης.
Τὸ θέμα τοϋτο ἀναπτύσσεται εἰς τὸ κατ' αὑτὰς κυκλοφοροϋν 6ιβλίον («'Ο αγιος Γρηγόριος
δ Παλαμὰς, δ Κῆρυξ τῆς Χὰριτος, Μοναχοϋ
Θεοκλὴτου Διονυσιὰτου).
πς'

ΚΥΜΑΝΤΟΝ αε'ι
δεϊ φυλαττειν τους αγωνιζομενους την διανοιαν, ϊνα τους εις
αντην
διαϋεοντας
λογιομοϋς δ νοϋς διακρϊνων τους μεν καλοϋς και ϋεοπ6μπτους
εν τοϊς ταμιειοις της
ανημης εναποτ'ι.ϋηται,

ιο
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τους δε σκαιους και δαιμονιωδεις εξω
που των αποϋηκων απορριπτοι της φϋσεως. Και γαρ η ϋαλαοσα γαληνιωοα μεν
αχρις αυτοϋ αυτης τον 6νϋϊου κινηματος
νπδ των τους Ιχϋνας αγρευδντων καϋοραται ως μηδεν αυτους σχεδδν λανϋ·ανειν τδτε των τας εκεϊοε δ ιαπορευομενων ζωων
τρΙ6ους' δτε δε νπδ των πνευματων ταραττεται, κρϋπτει τη της ταραχης στυγνδτητι απερ εν τφ γελωτι της γαληνης δραοϋαι φιλοτιμεϊται. "Οϋεν αργην ουσαν
τδτε την τεχνην δρωμεν τοϊς τους αλιεντικους μηχανεομενοις δδλους- δπερ και τογ
νουν παντως ουμβαινει πασχειν τδν βεωρητικδν, δταν μαλιοτα εξ δργης αδικου δ
6υϋ·δς της γυχης ταραττηται.
απ65οσις
Οι αγωνιζομενοι πνευματικως πρεπει
παντοτε νἀ διασφαλϊζουν τὴν διἀνοιαν, 6στε νἀ διακρϊνη δ νους τους διερχομὲνους
ἀπδ αὐτὴν λογισμοής. Καὶ τους μεν καλοὐς
που ερχονται 3ιπδ τδν Θεδν, νἀ τους ἀποθέτη εις τἀ ταμεϊα της μνὴμης. Τους δὲ κακοδς και δαιμονικοδς νἀ τους απορριπτη
μακραν απδ τους χώρους της φύσεως (μν^μης). Διδτι δταν ὴ θἀλασσα γαληνια μὲχρι
καϊ της ελαχϊστης κινησεως εις τδν βυθδν,
οι ψαραδες βλέπουν τδτε τα παντα, ώστε
να μη διαφεύγη της προσοχης των κανὲνα απδ τα πλὲοντα εκεϊ διαφορα ζωα. "Ο
ταν δμως η θἀλασσα ταρἀσσεται ἀπδ τους
ανέμους, τδτε κρύπτει ϋπδ την σκοτεινδτητα της ταραχης, δσα εις τ^ν φαιδρδτητα
της γαληνης αφηνει νἀ φαινωνται. 'Ως ὲκ
τουτου βλὲπομεν τδτε ἀχρηστην τὴν ἀλιευτικην τέχνην των ψαρἀδων. Τδ αυτο παν
τως συμβαινει να πἀσχη και δ θεωρητικδς
νους, δταν δ βυθδς της ψυχης ταρασσεται
ὺπδ δργης καϊ μδολιστα αδικου.

ΣΧΟΛΙΟ Ν
"Ολος δ ἀγὡν των Μοναχῶν γίνεται εις
τὴν διἀνοιαν. Εἰναι δ λεγδμενος «ἀγὡν τῶν λογισμῶν». Κάθε λογισμὸς προσδιορϊξει τὴν πνευματικὴν και ὴθικὴν ἀλλοϊωσιν, ἀναλδγως τῆς
ποιδτητός του, τῆς ἀποδοχῆς ὴ τῆς ἀπορρϊψεώς
του.
Οι λογισμοὶ ερχονται ὴ απδ τδν Θεὸν ὴ ἀπδ
τδν διἀ6ολον ὴ ἀναδὐονται απδ τὴν ψυχὴν, ὲκ
τῶν παθῶν ὴ τῆς ἀπαθεϊας της. Τδ νἀ διακρϊ-

νωμεν τὴν προέλευσιν τῶν λογισμῶν, σημαίνει
δτι ὲχομεν διακριτικὴν 'ικαν6τητα. 'Η διἀκρισις
ἀποτελεϊ χἀρισμα τοϋ ἀγϊου Πνεϋματος.
Δεν εἰναι 6ε6αϊως ἀρκετδν νὰ γνωρϊζωμεν
τὴν προέλευσιν τῶν λογισμῶν, ἀλλἀ εἰναι ἀνἀγκη νἀ διακρίνωμεν και τὴν ποιδτητἀ των.
Διδτι ὐπἀρχουν δαιμονιωδεις λογισμοί, οϊ δποϊοι ὲμφανϊζονται μὲ «δορἀν προ6ἀτου» ὲνφ
εἰναι λϋκοι.
Βασικὴ, λοιπδν, ϋποχρέωσις τῶν Μοναχῶν
εἰναι νἀ διαφυλἀττουν τὴν διἀνοιαν ἀτἀραχον,
διἀ νἀ δϋνανται νἀ διακρἰνουν και τὴν προέλευ
σιν και τὴν ποιδτητα τῶν λογισμῶν.
'Ως ἀνεφέραμεν ὴδη, οϊ λογισμοὶ καθορϊζουν
τὴν πνευματικὴν και ὴθικὴν ζωὴν. Πρἀγματι.
'Εἀν δεν προηγηθῆ λογισμὸς δεν κινεϊται κανένα πἀθος εἰς τὴν ψυχὴν, οϋτε καλὸν οϋτε
κακδν, ῶστε τδ παν νἀ ὲξαρτἀται ἐκ τῶν λο
γισμῶν.
'Ο ἀγιος Δ., φορεὺς τῆς καθ' ὴσυχίαν Μοναχικῆς πεϊρας, γνωρϊζων 6αθέως τοϋτο, ὲφιστἀ τὴν προσοχὴν ὲπὶ τῶν λογισμῶν καὶ συνιστἀ, δπως ἀποθέτωμεν εἰς τὴν μνὴμην τους «θεοπέμπτους» λογισμοϋς, τους δὲ «δαιμονιωδεις»
νἀ ἀπορριπτιομεν καὶ νἀ τους λησμονῶμεν. Δι6τι ὴ μὲν μνημδνευσις τῶν ἀγαθῶν λογισμῶν
κινεϊ τὴν ψυχὴν ἀγαθἀ, ὴ δὲ λὴθη τῶν κακῶν, συντηρεϊ καθαρἀν τὴν ψυχὴν.
Καὶ ὴ ένέργεια αὐτὴ τοϋ νοϋ, τῆς ὲπιλογῆς, ἀποδοχῆς καὶ ἀπορρἰψεως τῶν λογισμῶν,
δνομἀξεται καὶ διἀκρισις καὶ ἀντιρρητικδς πδλεμος, εἰς τὴν ἀσκητικὴν γλῶσσαν.
'Τπἀρχουν περιπτώσεις ποὺ καθιστοϋν ἀδϋδϋνατον τὴν διἀκρισιν τῶν λογισμῶν. Εἰναι δ
χρδνος τῆς συγχϋσεως ἀπδ τδν πόλεμον τῶν
παθῶν. 'Ενταϋθα δ ἀγιος Δ. έπισημαἰνει μδνον
τὴν δργὴν καὶ μἀλιστα τὴν ἀδικον. Πἀσα δργὴ 6ε6αϊως εἰναι κακὴ καὶ προκαλεϊ ταραχὴν.
Ἀλλἀ ὐπἀρχει αδικος καὶ δικαϊα δργὴ. Εἰναι
αὐτὴ, ποὺ δπως ἀναφέρει εἰς ἀλλο κεφἀλαιον
δ αγιος Δ., πρέπει νἀ έπιστρατεϋεται διἀ τὴν
προστασϊαν τῶν ἀδικουμένων πτωχῶν. Περὶ
αὐτῆς ψἀλλει καὶ δ Δα6ὶδ «δργϊξεσθε καὶ μὴ
ἀμαρτἀνετε». Διδτι δυνατδν νἀ πρδκηται καὶ
περὶ τῆς δργῆς τῆς ψυχῆς κατἀ τῆς ἀμαρτϊας
εν καιρῶ πολέμου. Πἀντως κατἀ τὴν διἀρκειαν
τῆς ταραχῆς ὲκ τῆς δργῆς, δ θεωρητικδς νους
ἀπρακτεϊ. 'Η ταραχὴ συνέχεε τὴν καθαρδτητα
τοϋ νοεροϋ χώρου καὶ ὴ νοερἀ δρασις ἔχασε τὴν
καθαρἀν ὲνέργειἀν της καὶ δὲν δϋναται νἀ πτε-> σελ. 3Ι
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κχι η θθωαο τογ ΧΝθρωπογ
Α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ
ΝΑ δϊδουν οε δλους
μας την μοναδικη ευκαιρια να ανα6απτϊοουμε την ϋπαρξϊ μας
οτδ μνοτηριο τον Θεοϋ, χωρις τδ δποϊο
δεν ημπορεϊ να φωτιοϋη και προοεγγισϋη τδ μνοτηριο τον ανϋρωπου.
"Αν παραμερϊοουμε τδν δρϋολογιομδ
και οκεπτικισμδ μας, την νπερηφανεια και
αυταρκεια τον ανϋρωπον που νομϊζει, δτι
δλα τα εξηγεϊ και κατορϋωνει, την αγωνιωδη μεριμνα τον 6Ιου, την ροντϊνα πολλων καϋημερινων ματαιων πραξεων και
επιδιωξεων, που κατατρωγουν την ζωη
μας, τα παϋ·η και τις αδνναμϊες μας και
προοελϊλονμε οτδ Σπηλαιο της Βηϊϊλεεμ με
τδν ποϋο και την νοοταλγια των Μαγων,
την ταπεινωσι και την απλδτητα των Ποιμενων, ϋα αποκαλυφϋη και σε μας τδ μεγαλο και μοναδικδ μνοτηριο πον ονντελεϊται εκεϊ.
Δεν ημπορεϊ κανε'ις να προσεγγϊση τδ
μνοτηριο αυτδ αν δεν μετα-νοηση, δηλαδη
αν δεν αλλαξη νονν, αν δεν παυση να 6λεπη τα πραγματα απδ την οτενη και πτωχη
προοπτικη τοϋ αρρωοτημενου απδ τδν εγωϊσμδ ανϋρωπου, για να τα Ιδη μεοα
στην αϊωνια κα'ι απειρη προοπτικη τοϋ
Θεον.
" Ο,τι ονντελεϊται στην Βηϋλεεμ δεν εϊναι μια ρομαντικη ιστορϊα συμβολικοϋ περιεχομενον, Ικανη να τρδφη την φανταο'ια
των μικρων παιδιων, αλλα ενα πραγματι* Δημοσιεϋομεν τδ θεολογικδν μηννμα τοϋ ηγονμενου της 'Ζ. Μ. τοϋ 'Οσ. Γρηγορϊου, αρχιμαν. κ. Γεωργϊου, ως παντοτε επϊκαιρρν.

κρ και Ιστορικδ γεγονος. Οι Εναγγελισται
με την γραφιδα και τδ αϊμα τους μαρτνροϋν για τδ γεγονος αυτδ και επιμενουν ιδιαιτερα στα Ιστορικα του πλαϊοια: «.Τοϋ
δε 'ϊηοοϋ γεννηϋεντος εν Βηϋλεεμ της
'Ιουδαϊας εν ημεραις 'Ηρωδον τοϋ Βαοιλεως...η (Ματ!}. 6' Ι). «Εγενετο δε εν
ταϊς ημεραις εκεϊναις, εξηλϋε δδγμα παρα Καϊσαρος Ανγονοτου, απογραφεοϊϊαι
πασαν την οϊκουμενην. Αϋτη η απογραφη
πρωτη εγενετο ηγεμονενοντος της Συρϊας
Κυρηνϊου» (Λουκ. 6' Ι-2).
"Η ιστορικδτης παλι τοϋ γεγονδτος δεν
οημαϊνει αρνηοι τοϋ παραδοξου χαρακτηρδς τον, αφοϋ εδω ακριβως εγκειται τδ
παραδοξο, στην τομη της ιοτοριας απδ τδν
"Αναρχο, τοϋ κτιστοϋ απδ τδν "Ακτιστο,
τοϋ πεπερασμενου απδ τδν "Απειρο. «Μυστηριον ξενον δρω και παραδοξον -— ψαλλει η 'Εκκληοια — ονρανδν τδ σπηλαιον
ϋρδνον χερουβικδν, την Παρϋενον' την
φατνην χωρϊον εν ω ανεκληϋη δ αχωρητος, Χριστδς δ Θεδς, δν ανυμνοϋντες μεγαλυνομεν».
Για πρωτη φορα στην Ιστορικη πορεια
τοϋ ανϋρωπον αποκαλυπτεται μεοα οτδ
Σπηλαιο τδ μνοτηριο τοϋ σαρκωϋεντος Θεοϋ, τδ «χρδνοις αιωνϊοις οεσιγημενον»
(Ρωμ. ιστ' 25), ως μνοτηριο αγαπης, ελευϋεριας και ανακαινϊοεως. Μνοτηριο
πατρικης αγαπης, που προοφερεται οτδν
ανϋρωπο ανιδιοτελως. 'Ο Παναγαϋος Κυριος αγαπα τδ πλαομα Του. Θελει να τδ
κανη ονμετοχο της αφϋαρσιας και της ζωης Τον. Δεν επεμβαινει δμως καταναγκαοτικα και εζωτερικα, πιεοτικα καϊ α'ρ νψηλοϋ. Ειοερχεται μεοα στην ζωη του,
στις ουνϋηκες της Ιδικης του ϋπαρζεως.
Συμμερϊζεται τδ «παϊλητδν» της φνσεως
τον, τδν πδνο και τδν ϋ'ανατο τοϋ ανϋρω-
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που, δηλ. τις δριακες τον καταστασεις.
Αντη η εντδς των δρϊων τον ανδρωπον
ε''ϊοοδος τον επεκεινα δρϊων Θεοϋ φανερωνει την δεϊα φιλανδρωπϊα, την δεϊα συγκατα6ασι, την δποϊα δ "Απδστολος Παϋλος
ωνδμασε « κ δ ν ω ο ι » τον Θεον, δηλαδη ταπεϊνωσι καϊ μετοχη στην καταστασι τον ανδρωπον εκτδς αμαρτϊας. Μεσα στην πτωχεϊα της σαρκωοεως λαμπει
δ πλοϋτος της δεϊας "Αγαπης.
Στην απειρη αγαπη τον Θεον ανταποκρϊνεται η αγαπη τον ανδρωπον. "Η Παρδενος αγαπα τον Θεον, προοφερεται χωρϊς
δρονς, ανεπιφυλακτα. Παραδϊδεται στον
Θεδ και μδνον ετσι ημπορεϊ να γ'ινη η
«χωρα τον αχωρητον». "Η τελεϊα αγαπη
της Παρδενου της επιτρεπει να γϊνη
σκενος της σαρκωμενης "Αγαπης, γεφνρα
«δι
*
ης κατεβη δ Θεδς», ννμφη ανυμφεντος. Ττδρα για πρωτη φορα μετα την πτωσι τον ανδρωπον και τον χωρισμδ τον α
πδ τον Θεδ σννανταται ιστορικα και πραγματικα δ Θεδς με τδν ανδρωπο, η δεϊα
αγαπη με την ανδρεοπϊνη αγαπη. Την α
γαπη τον ανδρωπον στδν Θεδ δα φανερωση ακδμη δ Μνηστωρ "Ιωσηφ, οι Ποιμενες, οι Μαγοι. "Ολα αντα τελοϋνται εν ελευδερϊα. Κανεις δεν αναγκαζει τδν Θεδ
να κενωση τδν εαυτδ Τον, την Παρδενο
να προσφερδη να γϊνη μητερα Τον, τδν
Πωσηφ, τους Ποιμενες και τους Μαγονς
να προσκυνησουν, λατρενσονν και δοξολογησουν τδν αγαπωμενο και φιλανδρωπα
συγκατα6αϊνοντα Κνριο. "Οπως ελενδερα δ ανδρωπος χωρϊσδηκε απδ τδν Θεδ,
ελευδερα επιοτρεφει και ενωνεται μαζϋ
Τον.
Μεοα στην εν ελευδερϊα και αγαπη σνναντησι αντη τον Θεον με τδν ανδρωπο στδ
Ιοτορικδ πρδσωπο τον Α6γον Τησοϋ Χριστον καινονργεϊται η ανδρωπϊνη φυσις.
Δεν πρδκειται για μια εξωτερικη μδνο
αλλαγη και ηδικη καλλιτερευοι, που δα
6ελτϊωνε ϊσως την κατασταοι τον ανδρωπον, χωρις δμως και να τδν λυτρωνη, αλλα για πραγματικη ανακαϊνιοι, αφδαρτοποϊησι, ζωοποϊησι και δδωσι τον ανδροοπου, δπως γνωρϊζονν εκ πεϊρας δσοι μετεχουν σ' αυτην. Εϊναι παντως χαρακτηριοτικδ, δτι η ανακαϊνιοι καϊ μεταμδρφωοι τον ανδρωπου, που προνποδετει την ε-

λευδερη αγαπη και πϊοτι στδν Θεδ, δεν
εϊναι μαζικη, μηχανικη, αποτελεσμα αναγκαιδτητος, αλλα π ρ ο ο ω π ι κ η. Τα
ανδρωπινα πρδοωπα δα ουναντησονν τδν
προοωπικδ Τριαδικδ Θεδ στδ Πρδσωπο
τον Χριστοϋ, εν κοινωνϊα με τα αλλα πιστευοντα πρδοωπα ("Εκκλησϊα - κοινωνϊα
προοωπων εν Χριοτω), για να απολαϋσονν την νεα ζωη τον Θεον η κατα τδν
^Απδστολο Παϋλο «να περιπατηοουν εν
καινδτητι ζωης» (Ρωμ. οτ' 4). Μϊα νυξι
απλως κανω για την ματαιδτητα αναζητηοεως της λυτρωοεως στδν Χριστδ μδνον
χωρις αναφορα στδ Σωμα του, την "Εκκλησϊα, την κοινωνϊα των Τριων δεϊων
Προοωπων με τα ανδρωπινα πρδοωπα.
"Ολοι εϊμεδα κονραομενοι απδ την «παλαιδτητα» τοϋ «παλαιοϋ» μας ανδρωπον
και οννειδητα η αουνεϊδητα ζητοϋμε να ενδυδοϋμε τδν καινδ ανδρωπο. Μετα την ιοτορικη γεννησι τοϋ Χριστοϋ, τοϋ Υιοϋ
τον Θεοϋ, δ καινδς ανδρωπος δεν εϊναι
δνειρο οντε ουτοπϊα, εϊναι πραγματικδτης.
"Απδ την στιγμη της σαρκωοεως τον Θεοϋ
παρεχεται στδν ανδρωπο η δυνατδτης της
Ιδικης τον κατα χαριν δεωσεως, αφοϋ κα
τα τους Πατερες «Θεδς ανδρωπος γϊνεται ϊνα Θεδν τδν ^Αδαμ απεργασηται». 'Η
διαρκως προσφερομενη μεοα στην ^Εκκλησϊα δια των αγϊων Μυστηρϊων ζωη τοϋ
σαρκωμενου Θεοϋ στδν εν μετανοϊ^ προοερχδμενο ανδρωπο, τδν ανυτμωνει στην
δεϊκη δδξα και λαμπρδτητα καϊ την αληδινη ευγενεια της φυσεως του, κανοντας τον
«δεϊας φυσεως κοινωνδ» (Β' Πετρ. α'
4). Αϋτη η μεταμδρφωοις εϊναι ιστορικη,
μεοα στδν χωρο καϊ τδν χρδνο, που επϊσης
μεταμορφωνονται, ωστε να μη απαιτηται
μϊα εξοδος τοϋ λυτρονμενου ανδρωπον α
πδ την Ιστορϊα σε φανταστικοϋς νπερβατικοϋς κδσμονς. Αντδ αποκαλνπτει και η
Βυζαντινη Πρδδδοξη εϊκδνα της Γεννησεως, δπον δλοι καϊ δλα μεταμορφωνον
ται εν χωρω καϊ εν χρδνφ.
Πδσο 6αδεια καϊ αληδινη εϊναι η καινη ζωη, που προσφερει δ Χριοτδς, κατανοεϊ δ ονγχρονος ανδρωπος, δταν ευρϊοκη
την λϋτρωσϊ του στδν 'Ιησοϋ Χριστδ, μετα
απδ κοπιαοτικη αναζητησι της λντρωσε ;
καϊ της καινης ζωης σε υποκαταστατα τοϋ
-Αληδινοϋ Θεον καϊ ιρευδεϊς Μεσσϊες. Εϊ-
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ναι ψευδεϊς Μεσσϊες γιατϊ εϊναι μδνο ϊστορικοϊ και ανϋρωπινοι η μδνον εξωιστορικοϊ και φανταοτικα ϋεϊκοϊ, δεν μετεχουν δυο φϋσεων και δεν ουναπτονν τον
Θεδ με τδν ανϋρωπο. Εϊναι αληϊϊεια, δτι
δ κδσμος που ζοϋμε εϊναι γεματος ϋ ποκαταστατα τοϋ ^4ληϋινοϋ Θεοϋ και
τοϋ Μεσσϊα και γι αϋτδ μετα απδ προσκαϊρους ενϋουσιασμοϋς εϊναι γεματος απδ
απογοητευμενους ανϋρωπους. "Αλλοι απδ
αϋτους καταληγουν οτδν μηδενιομδ, δπως
δ ·Ι. Ρ. 5'ῃΓἰΓ6 μετα την ενϋουσιωδη ϋητεια του στον Μαρξιομδ. "Αλλοι αναζητοϋν
και εϋρισκουν τδν Θεδ στην "Εκκληοϊα,
παραμερϊζοντας τις προκαταλητρεις που ϋπαρχουν σημερα για τδν ϋεομδ της 'Εκκλησϊας λδγω και της εκμεταλλεϋσεως της
ϊϊρησκεϊας, που εγινε οτδν τδπο μας τα τελευταϊα γρδνια, αλλα καϊ της αδυναμϊας
ανϋρωποιν της "ΕκκλησΙας να εκφρασουμε γνησια καϊ αληϋινα τδ πνεϋμα τοϋ Χριστοϋ.
"Ανϋρωποι, που μετα απδ περιπλανησιν
αναζητοϋν τδν 'Αληδινδ Θεδ στην 'Ορϋοδοξϊα, ερχονται αρκετοι εδω στδ "Αγιον
"Ορος. Μερικοϊ μαλιστα καϊ απδ τδ εξωτερικδ, κατοχοι μεγαλης μορφωσεως καϊ
φιλοσοφικης ενορασεως. Τελευταϊα μας
επεσκεφϋη ενας νεος επιστημων. Στην εφηβικη ηλικϊα εγκατελειψε την "Εκκλησϊα καϊ εϋϋμωσε με τους γονεϊς του που
τοϋ εδωσαν χριστιανικη ανατροφη. Πρδ
καιροϋ ϋελησε να 6ρη καποια λϋτρωσι καϊ
πνευματικη 6οηϋεια στην κϊνησι γιδγκα.
Μυηϊϊηκε στην διδασκαλϊα τοϋ συοτηματος
αϋτοϋ καϊ στην τεχνικη τοϋ «δ ιαλογ ισμοϋ».
ΑΙσϋανϋηκε καποια ικανοποϊησι αλλα με
τα διεπϊστωσε δτι δεν εϋρισκε την απαιτουμενη δϋναμι για την ζωη οϋτε 6αϋεια
εϊρηνη στην ψυχη του. ^Επεχεϊρησε τδτε
ενα διερευνητικδ ταξϊδι στδ "Αγιον "Ορος. 'Επεσκεφϋη Μοναστηρια που ανθεϊ
η πνευματικη ζωη καϊ συνηντησε αγιασιτενους ασκητας. "Ελα6ε τοτε γεϋσι της νεας
ζωης που δϊδει δ Χριστδς καϊ εγϋρισε
οτδν κδσμο με απδφασι να ζηση ως συνειδητδς Χριστιανδς. Τατρα διαβαζει την αγϊα Γραφη καϊ αϊσϋανεται εσωτερικα τδ
μηνυμα της. Μετεχει στην Θεϊα Λειτουογϊα καϊ λαμβανει μεγαλη πνευματικη δϋ
ναμι. "Ετσι δικαιωνει τους γονεϊς του
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για την χριστιανικη ανατροφη που τοϋ ε
δωσαν.
"Αναφερω αϋτη την ιστορϊα ενδεικτικα,
επειδη στην κατατσασι τοϋ νεου αϋτοϋ ευρισκονται καϊ αλλοι πολλοϊ νεοι, αλλα καϊ
μεγαλϋτεροι στην ηλικϊα. Στϊς διακοπες
των ερχομενων Χριστουγεννων ας κανουν
τδν κδπο να αναζητησουν χωρϊς προκαταληψι τδ πνευματικδ 6αϋος της Τλρϋοδοξϊας. "Ας μελετηοουν μερικα 6ι6λϊα που
6οηϋοϋν στην γνωριμϊα της πατροπαραδδτου, αλλα καϊ οϋσιαστικα αγνωστου 'Ορϋοδδξου Πϊστεως. Στους νηπτικοϋς Πατερες της Φιλοκαλϊας με καταλληλη πνευ
ματικη καϋοδηγησι ϋα 6ροϋν σϋστηιια
πνευματικης περισυλλογης καϊ εσωτερικης μυστικης ζωης, που δεν ημπορεϊ να
συγκριϋη με τα ουστηματα τϋπου γιδγκα.
Στδ Εϋαγγελιο παλι καϊ στους Πατερες
που αγωνϊσϋληκαν για την 6ελτϊωσι της
κοινωνϊας καϊ την λϋσι των κοινωνικων
προ6ληματων, δπως δ αγιος "Ιωαννης ό
Χρυσδστομος καϊ δ Μεγας Βασϊλειος, ϋα
6ροϋν την εμπνευσι καϊ την αναγκαϊα
πνευματικη ϋεμελϊωσι για την γραμμη που
πρεπει καϊ σημερα να ακολουϋησουμε στα
φλϋγοντα κοινωνικα προ6ληματα. 'Ως
"Ελληνες καϊ "Ορδοδοξοι εχουμε μϊα με
γαλη πνευματικη κληρονομϊα, που αν εκτιμηϋ·η, ημπορεϊ να γϊνη φως της ζωης
μας. "Αντϊ να ζητοϋμε δανεια απδ τους
ξενους, σαν πτωχοϊ συγγενεϊς, ας γνωρϊσουμε καϊ αξιοποιησουμε τδν πλοϋτο
της Παραδδσεως μας.
ΟΙ νεοελληνες εϊμεϋα ϋπεϋϊϊννοι δυο μεγαλων αμαρτηματων. Της καπηλεϊας της
Παραδδσεως με δλο τδν πληϋωρισμδ καϊ
χωρϊς αντϊκρυσμα στην προσωπικη ζωη
ρητορισμδ (6ερμπαλισμδ) γϋρω απδ τις
αξϊες τοϋ δλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ,
που επεχεϊρησαν κυρϊως οϊ παραταξεις δεξιων καϊ μικροαστικων φρονηματων. Καϊ
της απορρϊψεως της Παραδδσεως προκειμενου να οικοδομη^η επϊ υλιστικων καϊ
α^εϊστικων 6ασεων η σοοιαλιστικη κοινοτνϊα, που επιχειροϋν οι παραταξεις αριστερων φρονηματων. Πρδκειται οϋσιαστι
κα για την ϊδια αρνητικη στασι, που προδϊδει αγνοια της Παραδδσεως μας, πνευ
ματικη εξαρτησι απδ την μη 'Ορϋλδδοξη,
-» εἰς σελ. 32
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χρησις των νοηματων και
των ιτραγματων γεννα
την σωφροσυνην και την
γνωσιν. 'Η δε ιταραλογος

χρησις γινεται αιτια 6κολασϊας, μισους και αγνοιας.
'Ητοϊμασας δνωπιβ'
δν μου τραπεζαν και τδι
δξης, λεγει δ ψαλμδς (Ψαλμ. 22, 5). 'Η τραπεζα δδω σημαινει την πρακτικην αρετην, την δποιαν ητοιμασεν δ Χριστδς δια την ϋπομονην
μας απεναντι εκεϊνων που μας θλιβουν. Τδ δε ελαιον που λιπαϊνει τον νουν, σημαινει την θεωριαν των δντων. Τδ ποτηριον του Θεοϋ εΤναι η
γνωσις τοϋ Θεοϋ και τδ ελαιον αϋτοϋ εΤναι δ λδγος τοϋ Θεοϋ. 'Ο Λδγος τοϋ Θεοϋ, δια της ενανθρωπησεως του καταδιωκει — αναζητει δλας τας
ημερας, ϊως δτου συναντηση δλους δκεινους που
θα: σωθοϋν, δπως δγενετο και με τδν Παϋλον (Φιλιππ. γ', Ι2). 'Ο δε οΤκος σημαινει την βασιλειαν τοϋ Θεοϋ δπου θα εϋρεθοϋν δλοι οι ''Αγιοι. 'Η
μακροτης παλιν των ημερων σημαινει την αιωνιον ζωην.

γ'. Αϊ κακϊαι των δυναμεων της ψυχης εχουν
ως αιτιαν την μη δρθην χρησιν των, δηλαδη τοϋ
λογιστικοϋ και παθητικοϋ μερους. Και τοϋ μεν
λογιστικοϋ μη δρθη χρησις εΤναι η αγνοια και η
αφροσυνη. Της δε θυμικης και δπιθυμητικης δυναμεως μη σωστη χρησις εΤναι τδ μισος και
ακολασϊα. Χρησις δρθη εΤναι των δυναμεων της
ψυχης η γνωσις, η φρδνησις η αγαπη και η σωφροσϋνη. 'Εαν εγενετο ϋπδ των ανθρωπων δρθη
χρησις, κανενα κακδν δεν Θ6ε ϋιτηρχεν εις τδι ϋπδ
τοϋ Θεοϋ κτισθεντα δντα.

δ'. Το: φαγητα δεν εΤναι κακα, αλλδι η γαστριμαργϊα. Οϋτε η παιδοποιϊ'α αλλδι η πορνεια. Οϋτε
τα χρηματα, αλλα η φιλαργυρια. Οϋτε η δδξα,
αλλα η κενοδοξια. 'Εαν λοιπδν ετσι εΤναι, δεν
ϋπαρχει κακδν εις τα πραγματα *καθ δαυτα, αλλα η κακη χρησις των, δφειλομενη εις την μη
λογικην χρησιν των πραγματων.
ε . Κατδι τδν Μακαριον Διονϋσιον τδν αρεοπαγιτην, τδ κακδν εις τους δαιμονας εΤναι δ ιτα

ΤΟγ ΟΜΟΧΟΓΗΤΟγ

ραλογος θυμδς, η στερουμενη λδγου δπιθυμϊα και
η φαντασϊωσις προπετης. 'Επϊ των λογικων δν
των δ παραλογισμδς, η ανοια και η προπετεια,
εΤναι αναλογικως στερησεις τοϋ λδγου, τοϋ νοϋ
και της περισκεψεως. Και αϊ στερησεις αϋται ακολουθησαν τας Εξεις τοϋ παραλδγου της ανοιας
και της προπετειας. 'Επομενως λοιπδν, ϋπηρξεν
εποχη κατα την δποιαν οι δαιμονες εΤχαν λδγον
'Εφ δσον ετσι εΤ
νοϋν και εϋλαβη περισκεψιν. *
ναι, τδτε οι δαιμονες δεν εΤναι εκ φϋσεως κακοι,
αλλδι απδ μη δρθην χρησιν των φυσικων δυνα
μεων εγιναν κακοι.
Τ'. "Αλλα μεν παθη γεννοϋν μδνον την ακολασιαν. "Αλλα δε μδνον τδ μισος Και αλλα γεννοϋν
και τα δυο.
ζ'. 'Η πολυλογια και καλοφαγια εΤναι αΤ'τια
της ακολασιας. Η φιλαργυρια και η κενοδοξια
εΤναι αΤ'τια τοϋ μισους πρδς τδν πλησϊον. 'Η δε
φιλαυτια, που εΤναι μητερα των προηγουμενων
παθων, γινεται αιτια και μισους και ακολασιας.
η' 'Η φιλαυτια εΤναι μια δμπαθης και περαν
δπδ τδν δρθδν λδγον αγαπη πρδς τδ σωμα, εις
την δποιαν Εναντιοϋνται η αγδιπη και η δγκρατεια. 'Εκεινος που εΤναι φιλαυτος, εΤναι φανερδν
δτι εχει δλα τδι παθη.
θ' 'Ο 'Απδστολος λεγει, δτι οϋδεϊς δμισησε
την σαρκα του, αλλδτ ϋπωπιαζει και δουλαγωγει,
παρεχων εις αϋτην τδι απολϋτως αναγκαια, τροφην και Ενδϋματα δσον χρειαζεται δια να ζη. Με
αυτδν τδν τρδπον λοιπδν Δγαπα κανεϊς την σαρ
κα του απαθως, τρεφων και θερμαινων αϋτην, δ
σον εΤναι απαραιτητον, διδ: νδε την μεταχειριζεται ως ϋπηρετιν των θειων δνεργειων του δ πνευματικδς ανθρωπος.
ι' 'Εκεϊνον που κανεϊς αγαπα, αυτδν φροντιζει
και νδε ϋπηρετη. 'Εδιν μεν αγαπα τδν Θεδν σπεϋδει με δλην την ψυχην του νδε εκτελεση τδ θελημδε
του. 'Εαν δε αγαπα την σαρκα, διγωνϊζεται νδε
της χορηγη δ,τι την εϋχαριστει.
ια'. Εις τδν Θεδν μεν αρεσει η αγαπη, η σωφροσϋνη αϊ πνευματικαϊ θεωρϊαι και η προσευχη. Εις δε την σαρκα αρεσει η καλοφαγια, η ακο
λασια και δσα αϋξανουν τδι παθη αϋτδ:. Διδι τοϋτο οι αγαπωντες την σαρκα δεν δϋνανται να αρεσουν εις τδν Θεδν. Οϊ δε αγαπωντες τδν Χριστδν, «την σαρκα δσταϋρωσαν συν τοις παθημασι
και ταις επιθυμιαις» (Γαλ. ε', 24).
ιβ'. 'Εδιν δ νοϋς στραφη με αγαπην πρδς τδν
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Θεδν, τοτε μεταχειρϊζεται τδ σωμα ως δοϋλον
και τοϋ παρεχει μδνον δ,τι χρειαζεται δια να ζη.
'Εαν δε δ νοϋς στραφη πρδς τδ σωμα με αγαπην,
τοτε δουλωνεται εις τα τταθη και παντοτε μεριμνςί να ικανοποιη τας κακας επιθυμιας της.
ιγ'. 'Εαν θελης να γινης κϋριος των λογισμων
σου φρδντιζε να μη τρεφης τα παθη και τοτε
εϋκολως διωχνεις απδ τδν νοϋν σου τους κακους
λογισμοϋς. Δηλαδη δια να νικησης τους λογισμοϋς της πορνειας νηστευε, αγρϋπνα, κοπιασε
πνευματικως, φϋγε απδ τα αϊτια. 'Επισης δια να
νικησης τους λογισμοϋς της δργης και της λϋπης, καταφρονησε την εξ ανθρωπων δδξαν και τας
ταπεινωσεις και τα υλικα πραγματα. Δια δε
τους λογισμοϋς της μνησικακιας, να προσεϋχεσαι ϋιτερ εκεινων ποϋ σε λυιτοϋν και ελευθερωνεσαι.
ιδ'. Μη συγκρινης τδν εαυτδν σου με τοϋς
πλεον αδυνατους απδ τους αδελφοϋς σου, αλλα
αϋξησε την αρετην της αγαπης. Διδτι με την
συγκρισιν ττεφτεις εις τδν βδθρον της οιησεως,
ως ταχα ϋπερεχων. "Ενω αϋξανων την αγαπην
και βλεπων πδσον ϋστερεις, ανεβαινεις εις υψη
ταπεινοφροσϋνης.
ιε'. "Εαν τηρης πραγματι την εντολην της α
γαπης πρδς τδν πλησιον, οϋδεποτε δια κανενα
πραγμα, τδ δποϊον ^νδεχεται να σε λυπη, Θα δειξης την πικριαν σου εις αϋτδν. ^αν δμως τδν
πικραινης, αποδεικνϋεις δτι προτιμας τα πρδσγι αϋτδ ποκαιρα πραγματα, αϋτα αγαπας και *
λεμεις τδν αδελφδν σου.
ιΤ' 'Ο χρυσδς δεν εΤναι τδσον αγαπητδς απδ
τοϋς ανθρωπους δια τας αναγκας των, αλλα Ιπειδη οι πλειστοι τδν θελουν δια την ικανοποιησιν των ηδονων των.
ιζ' Τρια εΤναι τα αϊτια της αγαπης πρδς τα
χρηματα· η φιληδονια, η κενοδοξια και η απιστια. Χειρ6τερον παθος απδ τα τρια εΤναι η απιστια.
ιη'. 'Ο μεν φιληδονος αγαπα τα χρηματα δια
να τρυφηση με αϋτα. 'Ο δε κενδδοξος δια να
δοξασθη και δ απιστος στην προνοιαν τοϋ Θεοϋ, δια να τα αποταμιεϋση διοτι φοβεϊται ως ^ρχομενα την πεϊνα, τδ γηρας, νδσον η εκπατρισμδν. Και ετσι εχει επιρριψει δλην την ^λπϊδα
του εις τα χρηματα παρα εις τδν Θεον, τδν Δημιουργδν δλης της κτισεως ποϋ προνοει δια τα
εσχατα και ελαχιστδτατα ζωα.
ιθ' Οι μεταχειριζδμενοι τα χρηματα εΤναι τεσσαρες
*
οι προηγοϋμενοι τρεις και ^κεινος ποϋ οικονομει τας αναγκας των αλλων. Και αϋτδς εΤ
ναι δ μδνος, δστις δρθα διαχειριζεται καλϋπτων
με περισκεψιν παντοτε τας αναγκας των πτωχων.
κ'. "Ολοι οι εμπαθεις λογισμοϊ η ερεθιζουν τδ
Ιπιθυμητικδν μερος της ψυχης η ταρασσουν τδ
θυμικδν η τδ λογιστικον. Ταρασσομενης δε της
ψυχης ακολουθει δ σκοτασμδς τοϋ διορατικοϋ, του
νοϋ, 6στε να μη δυναται να ϋψωθη εις πνευματικας θεωριας, ουτε να εκδημηση πρδς τδν Θεδν
*
δια προσευχης. Δι
αϋτδ δ Μοναχδς και Ιδιως
δ ^συχαστης δφειλει να προσεχη εις τοϋς λογι
σμοϋς του, να γνωριζη τα αϊτια αϋτης της ανωμαλιας και να τα πολεμη. Γνωριζει δε δτι ^ρεθιζουν τδ ^πιθυμητικδν της ψυχης αι εμπαθεις
μνημαι των γυναικων. 'Η αιτια τοϋ ερεθισμοϋ εΤ
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ναι 4 ακρατεια εις τροφας και ποτα και αι παραλογοι και συχναι συναντησεις μετα γυναικων.
Τδ φαρμακον εΤναι πεινα, διψα, αγρυπνια και
φυγη. Τδ Θυμικδν ^πισης 4;κταρασσουν αι ^μπαθεις μνημαι εκεινων ποϋ ^λϋπησαν. Αιτια εΤναι
η φιληδονια, η κενοδοξια και η φιλια των πραγ* αϋτα λυπειται δ ^μπαθης, Ιπειματων. Διδτι δι
δη τα εστερηθη η κατι δεν ^κερδισε. 'Η θεραπεια
της καταστασεως αϋτης εΤναι η περιφρονησις δλων αϋτων χαριν της αγαπης τοϋ Θεοϋ.
κα'. 'Ο Θεδς γνωριζει τδν εαυτον του και τα
δημιουργηματα του. Γνωριζουν και οι "Αγγελοι
τδν Θεδν και τα εργα ποϋ ^δημιοϋργησε. 'Αλλα
οι αγιοι "Αγγελοι δεν γνωριζουν τδν Θεδν, δπως
γνωριζει δ ϊδιος τδν εαυτδν του, οϋτε τα κτι
σματα του, δπως τα γνωριζει αϋτδς.
κβ'. 'Ο μεν Θεδς γνωριζει τδν εαυτδν του απδ
την μακαριαν οϋσιαν του. Τα δε κτισματα του
τδν γνωριζουν απδ την σοφιαν, δια της δποιας
και εν τη δποιςι ^ποιησε τα παντα. Οι δε αγιοι
και οι αγγελοι, τδν μεν Θεδν γνωριζουν απδ τας
ϋπ αϋτων ενεργειας του, τα δε δνμετεχομενας *
τα, απδ τοϋς εις αϋτα λδγους.
κγ'. Τα κτισματα εΤναι μεν εξω απδ τδν νοϋν,
η 6εωρια των δμως συντελειται ενδον τοϋ νοϋ.
Αϋτδ δμως δεν συμβαινει και με τδν Θεδν, τδν
αιδιον, τδν απειρον και αδριστον, δστις εχαρισε
εις τα κτισματα την υπαρξιν, «τδ εϋ εΤναι και
τδ αεϊ εΤναι».
κδ'. 'Η λογικη και νοερα οϋσια μετεχει τοϋ
'Αγιου Θεοϋ, δια της ϋπαρξεως της, και της δυνατδτητος να παραμενη εις αγιδτητα, αγαθδτητα, σοφιαν και αθανασιαν δια της χδ;ριτος τοϋ
Θεοϋ. Δια της χαριτος λοιπδν γνωριζει τδν Θε
δν. Τα: δε δημιουργηματα τοϋ Θεοϋ, ως προελεχθη, γνωριζει δια των λδγων ποϋ φαινονται εις
αϋτα, (της σοφιας, αγαθδτητος), ποϋ αποτυποϋνται εις τδν νοϋν ως εικδνες ψιλαι, δηλαδη ανυπδστατοι.
κε'. 'Ο Θεδς, παραγαγων εις την υπαρξιν, απδ
ακραν 6γαθδτητα, την λογικην και νοεραν οϋσι
αν, της εχαρισε τεσσαρα θεϊα ιδιωματα, δια των
δποιων συνεχεται, φρουρειται και διασωζεται
την
*
υπαρξιν, την αιωνιαν υπαρξιν, την αγαθδτητα και
την σοφιαν. Τα δυο πρωτα εχορηγησεν εις την οϋσιαν, τα δε αλλα δυο, την αγαθδτητα καϊ την σο
φιαν, εις την ^λευθεριαν της προαιρεσεως. Και
τοϋτο, δια να γϊνη η κτισις κατα μετουσιαν, δ,τι
*
εΤναι δ Θεδς κατ
οϋσιαν. Δια τδν λδγον αϋτδν,
εϊκδνα
*
λεγουν, δ Θεδς ^ποιησε τδν ανθρωπον κατ
εικονα μεν, «ως δν
και *καθ δμοιωσιν. Και κατ
*
δντος, και ως αει δν, δει δντος» αν και δχι δδλλ ατελευτητως. *Καθ δμοιωσιν δε, «ως
ναρχως, *
αγαθδς αγαθοϋ και ως σοφδς σοφοϋ», τοϋ «κατα
εικδνα τοϋ Θεοϋ
φϋσιν δ κατα χαριν». Και κατ
*
δμοιωσιν δμως εΤ
εΤναι πασα λογικη φϋσις. Καθ
*
ναι μδνοι οι αγαθοι και σοφοι.
κς'. Πασα λογικη και νοερα οϋσια εΤναι διη* γγελικην και την ανρημενη εις δυο. Εις την Α
Αγγελικ^ι φϋσις,
θρωπινην φϋσιν. Και πασα η *
εΤναι διηρημενη εις δϋο καθολικας «γνωμας τε και
δγελας», αγιας και ακαθαρτους. Δηλαδη εις τας
αγιας δυναμεις και τοϋς ακαθαρτους δαιμονας.
Και πασα η ανθρωπινη φϋσις εΤναι διηρημενη εις
δϋο μδνον καθολικας γνωμας, τοϋς εϋσεβεϊς και
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τους ασεβεϊς.
κζ'. 'Ο μεν Θεδς ϋπαρχων ως αϋτοϋπαρξις και
αϋταγαθδτης και αϋτοσοφϊα _ μαλλον τδ πλεον
αληθες να εϊπη κανεϊς, εΤναι επανω απ' δλα αϋτα
τα δνδματα - δεν εχει τϊποτε τδ ^ναντιοϋμενον
τας ϊδιδτητας του αϋτας. "Ολα δε τα κτϊσματα
εχουν την ϋπαρξιν απδ την χαριν και την μεθεξϊν των εις αϋτδν. Τα δε λογικα και νοερα εχουν,
εις μεν την αγαθοτητα και την σοφιαν των, την
δυνατδτητα της εναντιοτητος, εις δε την ϋπαρξιν
τδ μη ϋπαρχειν. Και εις μεν την αγαθοτητα και
σοφιαν ϋπαρχει η δυνατοτης της κακϊας καϊ αγνωσϊας. 'Η δε δυνατοτης ϋπαρξεως η ανυπαρξιας, απδκειται εϊς την εξουσϊαν τοϋ Θεοϋ. Τδ
να μετεχουν τα λογικα πλασματα εις την αγαθδτητα καϊ την σοφιαν η να μη μετεχουν, απδκειται εις την βοϋλησιν των.
κη'. Οι ελληνες σοφοϊ λεγουν, δτι η οϋσϊα μεν
των δντων συνυπαρχει αϊδϊως με τδν Θεδν, αι δε
«ποιοτητες» — μορφαϊ της ϋλης εχουν γϊνει απδ
τδν Θεδν. Εις μεν την οϋσϊαν - ϋλην δεν υπαρχει
τϊποτε εναντιον. Αι «ποιοτητες» - μορφαϊ, λε
γουν, πασχουν απδ εναντιδτητας. 'Ημεϊς δε μδνην την θεϊαν οϋσϊαν, λεγομεν, δτι δεν εχει τϊ
ποτε τδ εναντιον, ως αϊωνϊαν ϋπαρχουσαν καϊ απειρον, η δποϊα χαρϊζει αϊωνιοτητα καϊ εις τας
αλλας οϋσϊας. Εις δε την οϋσϊαν των δντων υ
παρχει ως Εναντιον η δνυπαρξϊα. Καϊ εις την εξουσϊαν τοϋ κυρϊως δντος, τοϋ Θεοϋ, εΤναι να ϋ
παρχη η να μη ϋπαρχη η ϋλη. "Αλλα ^πειδη εΤ
ναι «αμεταμελητα τα χαρϊσματα» τοϋ Θεοϋ, ϋ
παρχουν τα κτϊσματα καϊ Θ6ε ϋπαρχουν, συντηροϋμενα με την παντοκρατορικην δϋναμιν. Παρ"
δτι τδ ϋπαρχον δυναται καϊ να μη ϋπαρχη, ως
ελεχθη, επειδη η ϋλη παρηχθη εκ τοϋ μη δντος, καϊ
εις την βουλην τοϋ Θεοϋ εΤναι να υπαρχη η να μη
ϋπαρχη.
κθ'. "Οπως τδ κακδν εΤναι στερησις τοϋ αγαθοϋ, ετσι καϊ η αγνωσϊα εΤναι στερησις της γνωσεως. "Ετσι καϊ τδ μη ϋπαρχον εΤναι στερησις
τοϋ ϋπαρχοντος — δχι βεβαϊως τοϋ κυρϊως δν
τος, τοϋ Θεοϋ, διδτι δεν ϋφϊσταται τοιαϋτη δυνατδτης — αυτοϋ που υπαρχει κατα μεθεξιν τοϋ
δντος. Καϊ αι μεν στερησεις τοϋ αγαθοϋ καϊ της
γνωσεως, 6κολουθοϋν εις την ελευθερϊαν τοϋ ανθρωπου. 'Η δε στερησις της ϋπαρξεως τοϋ δν
τος, εϋρϊσκεται εις την βοϋλησιν τοϋ Θεοϋ, δστις
θελει απδ αγαθοτητα να ϋπαρχουν τα δντα καϊ
παντοτε να εϋεργετοϋνται ϋπ" αυτοϋ.
λ'. "Ολα τα κτϊσματα, αλλα μεν εΤναι λογικα
καϊ νοερα καϊ δεκτικα των εναντϊων, δηλαδη αρετης καϊ κακϊας, γνωσεως καϊ αγνωσϊας· αλλα δε
διαφορα σωματα συνισταμενα εξ εναντϊων στοιχεϊων, δηλαδη γης, 6ερος, πυρδς, ϋδατος. Καϊ τα
μεν εΤναι ασωματα τελεϊως καϊ αϋλα, αν καϊ απδ
αϋτα εΤναι καϊ ηνωμενα με σωματα, τα δε συνϊστανται μδνον απδ ϋλην καϊ «εΤδος».

λα'. "Ολα τα σωματα εΤναι κατα φϋσιν ακϊνητα, κινοϋνται δε ϋπδ ψυχης, αλλα λογικης, αλ
λα αλδγου, αλλα αναισθητου,

λβ'. "Απδ τας ψυχικας δυναμεις, η μεν εΤναι
θρεπτικη, η δε φανταστικη καϊ δρμητικη, η δε λογιστικη καϊ νοητικη. Καϊ της μεν πρωτης μδνης
μετεχουν τα φυτα. Της δε δευτερας, παλιν, δμοϋ με

την πρωτην, τα αλογα ζωα. Της δε τρϊτης, μαζϋ
με τας δυο, οϊ ανθρωποι. Καϊ αι πρωται δυο δυνα
μεις εΤναι φθαρταϊ. 'Η δε τρϊτη εΤναι εξ αποδεϊξεως αψθαρτος καϊ αθανατος.
λγ'. Αι "Αγγελικαϊ δυναμεις μεταδϊδουν τδν
θειον φωτισμδν μεταξυ των. Εις δε την ανθρωπϊνην φϋσιν, μεταδϊδουν η απδ την αρετην των η
απδ την γνωσιν των. Καϊ αρετη των εΤναι η θεομϊμητος αγαθοτης των, δια της δποϊας εϋερ
γετοϋνται μεταξϋ των καϊ εϋεργετοϋν καϊ τους ανθρωπους, τους δποϊους απεργαζονται θεοειδεϊς.
'Ως πρδς την γνωσιν, διδασκουν περϊ Θεοϋ δ,τι
ϋψηλοτερον, κατα τδ ψαλμικδν. «σϋ γαρ ϋψιστος
εις τδν αϊωνα, Κϋριε». (Ψαλμ. 9Ι, 9). "Η διδα
σκουν περϊ ασωματων βαθϋτερα η περϊ σωματων
ακριβεστερα η περϊ προνοϊας τελειοτερα η περϊ
κρϊσεως σαφεστερα.
λδ'. "Ακαθαρσϊα τοϋ νοϋ εΤναι πρωτον η ψευδης γνωσις. Δεϋτερον η αγνοια των ανηκοντων
εις τα καθδλου - γενικα, ως πρδς τδν ανθρωπινον
διδτι μδνον οι "Αγγελοι δεν αγνοοϋν τα
νοϋν
επϊ μερους. Τρϊτον τδ νδ: εχη δμπαθεις λογισμοϋς
καϊ τεταρτον να συγκατατϊθεται εις την αμαρτϊαν.
λε'. "Ακαθαρσϊα ψυχης εΤναι τδ να μη ενεργη
κατα φϋσιν. "Απδ αϋτδ γεννωνται εις τδν νοϋν
οϊ δμπαθεις λογισμοϊ. Τδτε η ψυχη δνεργεϊ κατα
φϋσιν, δταν αι παθητικαϊ δυναμεις της, δ θυμδς
καϊ η επιθυμϊα, παραμενουν απαθεις, κατα την
προσβολην των απδ τα πραγματα καϊ τα νοηματα
των.
λς'. 'Ο μη αγαπων τα πραγματα τοϋ κδσμου,
αγαπα την ησυχϊαν. Αϋτδς αγαπα καϊ δλους τους
ανθρωπους δνφ δεν αγαπα τϊποτε απδ τα ανθρωπινα. Καϊ εκεϊνος εχει γνωσιν Θεοϋ καϊ των θεϊων, δστις δεν σκανδαλϊζεται πδ κανενα ανθρωπον εϊτε δια τας αμαρτϊας του ε'Γτε απδ λογι
σμοϋς εξ ϋπονοϊας.
ληλ. ΕΤναι μεγα τδ να μη εχη κανεϊς παθος
πρδς τα πραγματα. Μεγαλϋτερον δμως εΤναι, τδ
να παραμενη απαθης εις τα νοηματα των πραγματων.
λθ'. 'Η αγαπη καϊ η εγκρατεια διατηροϋν τδν
νοϋν απαθη, τδσον πρδς τα πραγματα, δσον και
εις τα νοηματα των πραγματων.
μ'. 'Ο νοϋς τοϋ θεοφιλοϋς δεν πολεμει πρδς τα
νοηματα των πραγματων, αλλα πρδς τα παθη, που
εΤναι συνεζευγμενα με τα νοηματα. Δηλαδη δεν
πολεμει πρδς την γυναικα, οϋτε πρδς τδν λυπησαντα, οϋτε πρδς τας φαντασϊας αϋτων, αλλα
πρδς τα παθη, που εΤναι συνεζευγμενα με τας
φαντασϊας.
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" Ο ΚΗργΙ ΤΗΟ ΧΛψΙΤΟΟ ,*
Π Ο ΤΟΤΕ ποϋ ως
Μοναχδς εγνωρισα
πδσον μεγας Πατηρ
εϊναι δ αγιος Γρηγ6ριος δ Παλαμας και
ποιαν σημασϊαν εχει
η διδαοκαλϊα τον δια
την 'Ορβδδοξον 'Εκκλησϊαν ησβανδμην
μιαν 6αβεϊαν αγαπην
να με κνριαρχη δια τδ πρδσωπον τον βεϊου
Πατρδς και ενα ανεξηγητον δεος ενωπιον της υψηλης βεολογικης διδαχης του.
Αι" αυτο, παρ' δτι ε6λεπα να αγνοηται η
τδσον 6ασικη δια την πνευματικην ζωην
των 'Ορβοδ6ξων διδαοκαλϊα τον, δχι μδνον απδ τδν λαδν μας, αλλα και απδ αν
την την ποιμαϊνονοαν 'Εκκλησϊαν, ακομη
δε και απδ την εκπροσωπησιν της βεολο
γικης επιστημης, εν τουτοις, παρα τδν
ποβον μου, δεν επετρεπα εΙς τδν εαντδν
μου να αναλαβη την συγγραφην ενδς εργου
απευϋυνομενου εις τδν οϋγχρονον ελληνα
πιστδν. Μαλιοτα αναγ ινωοκων εις τδν 6ϊον τοϋ αγϊου Πατρδς, περ'ι ενδς δραματος
'Οοϊου τινδς, δια τοϋ δποϊου απεκαλϋπτετο,
δτι δ βεϊος Γρηγδριος εϊναι Ισοστασιος
των μεγαλων Πατερων, εοκεφβην δτι «ετερδν τινα προοδοκωμεν», δστις βα αναλαβη την συγγραφην τοιουτου εργου.
'Αλλα την ατολμϊαν μου αντην ηλβαν
δυο κνρϊως γεγονδτα να μεταβαλλουν εΙς
τολμην. Τδ ενα ητο τδ εξης. Κατα τδ Παοχα τοϋ Ι957 επεσκεφβη την 'Ι. Μονην
της Μετανοϊας μου ενας ελλην ϊερεϋς της
"Αμερικης. ΠΙτο τεταραγμενος και καπως
* 'Απδ την ειταγωγ^ν τοϋ βιβλϊου, νπδ τδν
ανωτερω τϊτλον τοϋ μοναχοϋ Θεοκλητου Διονυσιατου, δπερ κυκλοφορεϊ κατ' αϋτας.

ανησνχος. 'Εζητησε τδν νποφαινδμενον δια
οννομιλϊαν. Χωρις περιστροφας μου επεδειξε μϊαν δεομην επιστολων και μοϋ εξηγηοεν, δτι ηλβεν εις την 'Ελλαδα δια
να νποδαλη μϊαν διατριβην τον εϊς την
Θεολογικην Σχολην τοϋ Πανεπιοτημϊου
των 'Αβηνων επι διδακτορϊα και δτι συναντοϋσε σφοδραν πολεμικην των απδψεων
του εκ μερους ενδς καβηγητοϋ. Αϊ δε εν
λδγω επιστολαϊ αντηλλασοοντο μεταξϋ τοϋ
καβηγητοϋ τοϋτου και τοϋ ϋποψηφϊου μεοω τοϋ Κοσμητορος.
'Επηρα τας επιστολας και ηρχισα να
αναγινωοκω. 'Η εκπληξϊς μου σννεχως
ηνξανεν δσον προοδευτικως διεπϊστωνα
παραδοξα πραγματα. 'Ο ϊερεϋς εξεβετεν
δμαλως τδ βεμα του, επικαλοϋμενος χωρϊα τοϋ αγϊου Γρηγορϊον τοϋ Παλαμα και
δ καβηγητης αντεκρουε ταντα δια της γνωστης ρωμαιοκαβολικης επιχειρηματολογϊας τοϋ Θωμα 'Ακινατου. 'Ο δε περϊ ου δ
λδγος καβηγητης, εν τη διεξαγωγη της
αλληλογραφϊας απεκαλνπτεν, δτι δεν εγνωριζε την βεολογϊαν ποϋ ανεπτυχβη τδν
Ι4ον αϊωνα, - «5ια να μη εϊπω, δτι δεν
την ανεγνωριζεν ως "Ορβδδοξον - αλλα
οντε και αντην την λατινικην βεολογϊαν,
εφ' δσον εμϊγνυε την μϊαν μετα της αλλης. 'Εν τω μεταξϋ οι νπδλοιποι καβηγηταϊ εϊχον περιελβει εις σϋγχυσϊν τινα,
παρ' δτι διεκρινον την καβαρδτητα των
βεολογικων βεσεων τοϋ υποψηφϊον.
Δεν εϊχα, 6ε6αϊως, πολϋ καλϊγν ιδεαν
δια την βεολογικην συγκρδτησιν τινων καβηγητων της προηγονμενης γενεας, αλλα
η περϊπτωσις τον ϊερεως ϋπερεβαινε καβε
πιβανοτητα. 'Αφοϋ νπεδειξα εις τοϋτον, δ
πως γρησιμοποιηση ωρισμενους Πατερας
δια την απαγκϊστρωσϊν του, ηρχισα να σκεπτωμαι, αν δεν απετελει αμεσον νποχρεω-
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σιν να δωσωμεν εις την δημοσιδτητα στοιχεϊα τινα Παλαμικα, εφαρμοζομενου εοτω,
τοϋ, «δια τδ μη υπαρχειν 6ασιλεα εν τω
'Ισραηλ, εβασϊλευσεν η ζϊεβωρρα».
Τδ δεντερον γεγονδς ιρ.ο ουγγενες πρδς
τδ πρωτον. Μακαρϊτης πλεον επιδεωρητης
των δεολδγων της μεοης εκπαιδευσεως,
εις αρδρον τον κατεφερετο ευδεως κατα
τοϋ Μοναχισμοϋ, της 'Ησυχαστικης παραδδσεως και της νοερας Προσευχης με 6αρεϊς χαρακτηριομονς. «Εξ οϊκεϊων τα 6ελη». ΤΙ αγνοια εσκεφδην! Και απεφασισα
να γραψω μιαν σειραν δεκα συνοπτικων
καϊ πληροφοριακων αρδρων περϊ τοϋ α
γϊου Παλαμα εις τδ περιοδικδν «Τρεϊς
'Ιεραρχαι», ατινα ενεσωματωδησαν εις τδ
6ιβλϊον μου «Αδωνικα "Ανδηιι, με την
ελπϊδα να επιχνδη δλϊγον φως μεοα εΙς τδ
σκ6τος της τραγικης αγνωσϊας.
"Εκτοτε εκερδιζεν εδαφος η Ιδεα της
συγγραφης ενδς εργου συνδετικοϋ, χωρις
αξιωσεις δεολογικας τε και επιστημονικας, τδ δποϊον δα παρουσϊαζεν εΙς τδν μεσον Χριστιανδν τδν αγιον Γρηγοριον ως
"Αγιον, ως 'Ησυχαστην, ως Θεολογον και
ως 'Αρχιεπισκοπον. ΕΙς την διαλυσιν καϊ
των τελευταϊων δισταγμων μου, συνετελεσε και η εξης λεπτομερεια. "Οταν περι τδ
Ι958 παρεδιδα εΙς τδν εκδοτην την μονογραφϊαν μου περϊ τοϋ αγιον Νικοδημον
τοϋ 'Αγιορεϊτου, ετεδη εις τδν κϋκλον των
ευσεβων και δεολογοϋντων, μεταξϋ των δποϊων ησαν και οι μακαρϊται Κ6ντογλου
και Μπαστιας, τδ ερωτημα" ποιου 6ιβλϊον
εχομεν αναγκην σημερα; Και ως απδ συμφωνου απηντησαν: τοϋ Παλαμα. Καϊ δ
κληρος επεσεν εις τδν γραφοντα. Βεβαϊως
τδ δεος καϊ η αϊσδηοις της ακαταλληλδτητδς μου οϋδεποτε με εγκατελειφαν. Παρα ταυτα, ευρισκδιιενος εΙς 'Αδηνας, συνεκδντρωσα την νπαρχονοαν τδτε 6ιβλιογραφϊαν.
Νομϊζων δε, δτι ωφειλα να καμω νπακοην, μδλις επεστρεψα εις τδ "Αγιον "Ο
ρος, ηρχισα να εργαζωμαι επϊ τοϋ αγιον
Πατρδς μας Γρηγοριον νπδ τας ευχας τοϋ
Γεροντδς μου. Κατα αγαδην δε συγκνριαν
ηλδεν εΙς την Μονην μας, πρδς πνευματικην αναζωογδνησιν, ενας νεος δεολδγος,
μδλις αφυπηρετησας τοϋ στρατοϋ, δστις ηδη διαπρεπει εις τδν κλαδον του. Τδν νεον

αϋτδν εχρησιμοποϊησα δια την δακτυλογραφησιν των χειρογραφων. 'Η εργασϊα επροχωρησεν αρκετα καϊ συνεχϊσδη καϊ
μετα την αναχωρησιν τοϋ δεολδγου, 6οηδησαντος επϊ ενα μηνα σχεδδν. 'Αλλ' η ερ
γασϊα ανεκδπη εκ τοϋ επομενου λδγου.
Τδν Νοεμβριον τοϋ Ι959 η Μητρ6πολις
Θεσσαλονϊκης μετα της Θεολογικης Σχολης τοϋ 'Αριστοτελεϊου Πανεπιστημϊου,
ωργανωσαν πανορδοδδξου χαρακτηρος εορταστικας εκδηλωσεις επϊ τη 6ΟΟη επετεϊφ απδ της εκδημϊας τοϋ αγϊου Γρηγορϊον, αι δποϊαι εξηηιαν τδ ενδιαφερον της
εν λδγο) Σχολης πρδς εκδοσιν των 'Απαντων του. 'Οπδτε εκρϊδη φρδνιμον να ανα6ληδη η σννεχισις της εργασϊας, δια να
επιτϋχωμεν πληρεστεραν ενημερωσιν. Καϊ
οϋτως η προσπαδεια παρεμεινεν εκτοτε εΙς
τα ερμαρια.
"Ηδη, δτε αδελφοϊ εν Κυρϊω με παρωτρυναν να συνεχισο) την ημιτελη εργασϊαν,
δεδομενης καϊ της εκδδσεως των συγγραμματων τοϋ αγϊου Πατρδς, ανελαβον παλιν
την εργωδη προοπαδειαν, επικαλουμενος
συνεχως την συναντϊληητιν τοϋ 'Αγϊου καϊ
πρδ παντδς την φωτιστικην χαριν της Θεοτδκου, η 'Οποϊα, δια τδν δεϊον Γρηγδριον,
ητο προστατις εκ μικρας ηλικϊας καϊ τδ
φως τοϋ «σκδτονς» τον ως Μοναχοϋ. "Αλ
λωστε «καϊ Θεω φϊλον τδ κατα δυναμινυ
καϊ «τδ δεϊον δεν δεραπευεται με τδ πληδος των δωρων, αλλα με την δερμδτητα
της προαιρεσεωςν.
* « *

"Υστερα απδ τας Συνδδους τοϋ Ι4ου
αϊωνος καϊ την δικαϊωσιν της δεολογϊας
τοϋ αγϊου Γρηγορϊου, επηλδεν ειρηνενσις
εΙς την ^κκληοϊαν. ^Ως ασδενες δε απηχημα ηκονοντο πδτε - πδτε αϊ φωναϊ των
αντιπαλαμικων, οσοι ως καταλοιπα δλιβερα συνεχιζαν πεισμδνως τδν πδλειιον κατα
των αποφασεοον της 'Εκκλησϊας. 'Η κατ
ετος αναγνωσις επ' 'Εκκλησϊαις, κατα την
Κυριακην της 'Ορδοδοξϊας, τοϋ «Συνοδικοϋ», εις τδ δποϊον περιεληφδησαν καϊ αι
Συνοδικαϊ αποφανσεις με τα «αναδειιαταυ
καϊ τα «αιωνϊα η μνημηυ, ανανεωνε εις
τας συνειδησεις την διδασκαλϊαν της
'Ορδοδοξϊας.

Ο ΑΓΙΟΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΘ Ο ΠΧΧΛΜΧΟ

"Εν τω μεταξϋ οϊ καλλιγραφοι κωδϊκων, κνρϊως Μοναχοϊ, κατεγραφαν την διδαοκαλϊαν τοϋ δειον Παλαμα και ετσι εχομεν πληδος κωδϊκων τοϋ Ι4ον αϊωνος
μεταγραφομενων ϋπδ των επομενων γενεων. "Ετοι η δογματικη και η ηουχαστικη
διδαοκαλϊα της "Ορδοδοξϊας εϊσηλδαν εις
την ζωην της ανανεωμεναι, με κυριαρχοϋσαν μορφην τδν αγιον Γρηγ6ριον.
"Ιοως δα ητο κοινδς τδπος να λεχδη,
δτι κατα 6αδος ονδεν νεον στοιχεϊον προοεληφδη νπδ της ^Εκκληοϊας δια της αποδοχης της διδαακαλϊας τοϋ αγϊον Παλα
μα. Διδτι δοα εϊπεν δ μεγας ησυχαστης τοϋ
"Αδωνος ηδη απεκειντο εις την 'Εκκληοϊαν πρδς 6ϊωσιν. 'Η δεολογικη διακρισις
ονοϊας απροσϊτου καϊ αμεδεκτον καϊ μεδεκτων ακτϊστων ενεργειων ητο γνωστη απδ
τους Καππαδδκας καϊ ^Αλεξανδρινοϋς
Πατερας. 'Ομοϊως η διδαοκαλϊα περϊ δεϊον φωτδς, ησνχαοτικης αγωγης καϊ νοερας προσενχης, ητο γνωστη ως ησυχαοτικη παραδοοις. 'Ο αγιος Πατηρ τϊ προοεφερεν εις τας δεολογικας ζνμωσεις επϊ
των προ6ληματων αυτων; Την δεολογικην
διατνπωοιν, την κρνσταλλϊνης διαφανεϊας
πνενματικην τον εμπειρϊαν, την δογματικην δεμελϊωοιν δι ακαταμαχητων αποδεικτικων συλλογιομων καϊ δεολογικον 6αδονς.
"Αλλωστε δεν πρεπει να λησμονηται, δτι αϊ δεολογικαϊ απδψεις τοϋ Βαρλααμ,
,Ακινδϋνου, Γρηγορα καϊ των δπαδων των
εχαρακτηρϊσδησαν νπδ της "Εκκλησϊας ως
αϊρετικαϊ. Καϊ εϊναι γνωστδν, δτι α'ϊρεοις
δεν νπαρχει, μη προϋπαρχονσης διδασκαλϊας, ην αγωνϊζεται η αϊρεσις να νοδενση
η ανατρεγη.
Καϊ εϊναι μεν αληδες, δτι νπηρχεν η
διδαοκαλϊα τοϋ Θα6ωρϊου φωτδς καϊ εβιοντο, αλλα αμφδτερα ηοαν σννεσκιαομενα.
'Υπαρκτα μεν, πλην μη ενηρδρωμενα εις
δεολογικας διατνπωσεις. Καϊ 6λεπει κανεϊς ενταϋδα πδσον ωφελιμοι εϊναι απδ
δρνητικης πλευρας αϊ αιρεοεις. Εϊναι δε
δννατδν να ϋποστηριχδη, δτι αϊ αιρεοεις
ενρϊσκονται μεοα εις την ΟΙκονομϊαν τοϋ
Θεοϋ, δχι μδνον, «ϊνα οϊ δδκιμοι φανεροϊ
γενωνται», αλλ.α καϊ διδτι σννειδητοποιοννται νπδ της Ηκκλησϊας οϊ δησανροϊ
της δεολογϊας καϊ διαοφαλϊζεται εις τδ
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διηνεκες η ειρηνη της.
'Επομενως η προοφορα τον αγϊον Γρηγορϊον εϊναι ανεκτϊμητος. "Επρεπε να νπαρξη καποιος που να ζη τδ μυστηριον της
δεολογϊας, να 6ιωνη εν 'Αγϊω Πνευματι
εις την 'Ησνχϊαν, να μετεχη τοϋ ακτϊοτου
φωτδς, αλλα καϊ να γνωρϊζη την δεολογϊαν των Πατερων, δια να διατνπωοη απλανως τας εμπειρϊας της 'Εκκληοϊας καϊ
δχι αφηρημενας αληδεϊας. Καϊ αντδς ητο
δ μεγας Γρηγδριος. "Εαν δεν εϊχεν δ ϊδιος
προοωπικην πεϊραν, εϊναι αμφϊβολον εαν
δα ηδυνατο με μδνην την δεωρητικην καϊ
δεολογικην στοιχεϊωοϊν του να ερμηνευοη
τους αγϊους Πατερας καϊ να παραμεϊνη
ατρωτος απδ τα λογικα 6ελη των αντιπαλων τον.
"Ηδη γνωρϊζομεν, δτι αϊ 'Ησυχαστικαϊ
αποκληδεϊσαι εριδες, δεν απετελονν μδνον
συγκρονσιν μεταξϋ της 'Ορδοδδξου Θεολογϊας καϊ της Ρωμαιοκαδολικης εΙς την περιοχην της Οϋσϊας τοϋ Θεοϋ καϊ των ενερ
γειων τον εΙς τδν κδομον, αλλα καϊ μεταξϋ
νδων μεταστοιχειωμενων, δια της ελλαμγεως τοϋ 'Αγϊον Πνευματος, εις πνενματικους, καϊ νδων λειτονργονντων με μδνα
τα φυσικα ιδιωματα. Καϊ απδδειξις, δτι
πολεμιοι τοϋ Παλαμα δεν ηοαν μδνον οϊ
φορεϊς της φιλοσοφικης δεολογϊας τοϋ Ἀκινατου, δπως δ Βαρλααμ καϊ οϊ νπ αυτοϋ επηρεασδεντες, αλλα καϊ 6υζαντινοϊ
δεολδγοι αμοιροι πνενματικης πεϊρας. Καϊ
δχι τδτε μδνον, αλλα καϊ καδ' δλην την διαδρομην των αϊωνων μεχρι καϊ οημερον
υφϊοταται η ονγκρονσις αντη, γεγονδς
μαρτυροϋν, δτι δεν αρκεϊ να δελη τις να
εϊναι μελος της "Ορδοδδξου "Εκκληοϊας
καϊ να επιδυμη να δεολογη ^Ορδοδδξως,
αλλα χρειαζεται καϊ η πνενματικη γεϋοις.
Δια τοντο εις τδν «νοϋν» της 'Εκκλησϊας,
ενδτης δεν οημαϊνει μδνον την κοινην δμολογϊαν καϊ την κοινωνϊαν εν τοϊς Μνοτηρϊοις, αλλα. καϊ κοινωνϊαν εις τας κοινας ενεργεϊας τοϋ 'Αγϊον Πνευματος, κοι
νην πεϊραν, κοινην «γνωσιν».
* * *

Περϊ τδ πρδοωπον καϊ την διδασκαλϊαν
τον δεϊου Παλαμα παρετηρηδη μϊα αντινομϊα. ,Ενω ευρϊοκεται μεοα εις την ϊοτο-
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Ο ΧΓΙΟΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΟ Ο ΠΧΧΑΜΛΟ

ρικην ροην της 'Ησνχαστικης παραδδσεως, ϋεωρεϊται ταυτοχρδνως και ως καινοτδμος. "Η Παλαμικη διδαοκαλϊα αποτελεϊ ασφαλως μιαν νψηλην πνενματ ικην παρονοϊαν εΙς την "Εκκληοιαν. "Οταν δμως
παραμεληϋη η 6ϊωσϊς της και επανελϋη
καποτε νστερα απδ την μακραν ληϋην, επ6μενον εϊναι να ϋεωρηται ως μια καινοτομια. Αντδ ακριβως σννεβη και εΙς την
εποχην τον, αλλα και εΙς τονς μετεπειτα
αϊωνας.
Βεβαϊως, εαν ϋελωμεν να εϊμεϋα αντικειμενικοϊ, περαν της αδιαλεϊπτον ονγκροϋοεως της "Ορϋοδδξου μετα της Λατινικης ϋεολογϊας, εΙς τδν χωρον της "Εκκλησϊας νπαρχει εν εϊρηνη δ πλοϋτος της
πνενματικδτητος της εις την διαϋεσιν των
τεκνων της. 'Απδ τα τεκνα της εξαρταται
η εκλογη τον εϊδονς πνενματ ικης ζωης.
Και πρεπει να ειπωμεν, δτι η διδαοκαλϊα
τον ϋεϊου ΤΙαλαμα απενϋυνεται κνρϊως
πρδς Μοναχους και εμμεοως πρδς λαϊκονς, ενω εις την δογματικην εκφανσϊν
της καλνπτει δλδκληρον την "Εκκλησϊαν.
'Επομενως δ μαραομδς η η ανϋηοις της
πνενματικδτητος της 'Εκκληοϊας εξαρτωνται απδ τα τεκνα της, την ραϋνμϊαν η την
σπονδην των. Και η σνσχηματϊζονται με
τδν παρδντα αϊωνα και η διδαοκαλϊα παραμενει ανενεργητος και γραμμα νεκρδν η
ϋεοϋνται και ανανεωνονν εϊς τας συνειδηοεις των την δνναμιν της διδασκαλϊας.
"Αλλα οι ηρωες εϊναι παντοτε δλϊγοι. Και
η πνενματικη διδαοκαλϊα τον ϋεϊου Παλαμα, εις δλας τας διαοτασεις της, δεν εϊ
ναι δια τονς πολλονς. "Αλλα μηπως δια
τονς πολλονς εϊναι καϊ η περι τελειδτητος
διδαοκαλϊα τοϋ Ευαγγελϊου;
Παρα ταντα δμως η "Εκκλησϊα δια των
δργανων της οννεχϊζει αδιαλεϊπτως τδ κηρνγμα της, την διδαχην της εις δλην την
ϊεραρχϊαν της πνενματικδτητος της. Και
προσφερει Χριοτδν. Και δ Χριστδς προσφερεται με τδν Πατερα και τδ Πνεϋμα.
"Αλλ" δ πιοτδς δεχεται δσον χωρεϊ και δ
σον εκβιαζει εαντδν πρδς νποδοχην. 'Ο δε
6αϋμδς δεκτικδτητος προσδιορϊζεται απδ
τδν δαϋμδν της καϋαρδτητος και τοϋ αγιαομον. Δια τδν αγιασμδν η "Εκκλησϊα
προσφερει τα Μνστηρια και την διδαχην
της. Καϊ τα μεν Μνοτηρια - πλην τον α-

γϊου Βαπτϊσματος, δπερ ενεργεϊ τδ αποτελεομα ανεξαρτητως σνμβολης νπδ τοϋ νηπιοβαπτιζομενον - ενεργοϋν κατ αναλογϊαν πρδς την δεκτικδτητα εκαστης ψνχης η
την μη δεκτικδτητα. 'Η δε διδαχη εϊναι
ποικϊλη και απαιτεϊ πρδς 6ϊωσιν αγωνα,
αναλογον πρδς τδν στδχον πον εκλεγει εκαστος.
"Ετσι η "Εκκληοϊα προβαλλει διαφδρονς
τϋπονς 'Αγϊων πρδς μϊμησιν και την διδαοκαλϊαν των. Και δ αγιος Γρηγδριος εχει,
βεβαϊως, γραψει τδν «Δεκαλογον της κατα
Χριοτδν νομοϋεοϊας», εργον κνρϊως ηϋικδν, αλλ" δ ϋεϊος Πατηρ εϊναι κνρϊως ευαγγελιοτης της χαριτος καϊ της ϋεωσεως.
Θελει τονς Χριστιανονς τελεϊονς, οϊκειονμενονς δλον τδν προσφερδμενον νπδ τον
Θεοϋ πλοντον της χαριτος, δια της δδον
της ασκησεως καϊ της αδιαλεϊπτον προσενχης, την δποιαν ηκολονϋησεν δλη η οικογενεια του. "Αλλ" επειδη εϊς τα πρωτα σταδια, η γλυκντατη και ϋεοποιδς νοερα προοενχη, εϊναι δϋσκολος - «δια τδ στενδν αγαν καϊ περιεοταλμενον της εϋκτικης αρετης» — δια τοϋτο παραϋεωρεϊται μαζϋ με
την «ενχην» καϊ δ μεγας μνστης καϊ διδαοκαλδς της. "Ετσι δε εξηγεϊται η εκλειιρις τοϋ ϋεϊον Παλαμα απδ την Ιστορϊαν
της 'Εκκλησϊας...».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

'Ο «ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ» ϋα διατϊϋεται απδ τδ 6ιβλιοπωλεϊον Στ. Κεμεντζετζϊδη, Καμβουνϊων
Ι, Θεσοαλονϊκην, οπως καϊ τδ 6ι6λϊον
«ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» (η ϋεολογϊα της νοερας προοενχης).

ΤΟ ΗΜθρΟΧΟΠΑΚΟΝ ΟΧΙΟΜΧ
Α Ρ Α Θ Ε Τ ΟΜ Ε Ν αυτουσιον τδ
κεϊμενον της συνταξεως τον «"Ορϊϊοδδξου Τυπου», της Ι5.
2.76, τδ δποϊον εχει
μεγαλην σημασϊαν
δια την εξελιξιν τον
ημερολογιακοϋ σχϊοματος. Δεν γνωρϊζομεν ποϊοι λδγοι ηναγκασαν, τδ εϋρεϊας
κνκλοφορϊας μεταξν τοϋ λαοϋ, δημοσιογραφικδν δργανον της Π.Ο.Ε., να προβη
εΙς την «Οφειλομενην διευκρϊνησιν, πρδς
πασας τας κατευϋϋνσεις». Παντως αποτελεϊ πραγματι δφειλομενην διενκρινηοιν επϊ τοϋ ταραοοοντος τας ουνειδηοεις ευαρϊϊλμων, απλοϊκων αδελφων ϊΗματος. Μδνον,
αδελφικως, ϋα ηδυναμεϋα να παρατηρηοωμεν, δτι η «δφειλη» αντη εκπληροϋται
καπως αργα.
Λδγοι, που δεν ανηκει εις ημας να ερευνησωμεν, εϊχαν καταστησει τδν Ο.Τ.
ουνηγορον αϋτων, τους δποϊους απεριφραστως αποκαλεϊ σχισματικοϋς τωρα. Λδϊως
εις την ϋλι6εραν Ιστορϊαν της Μονης 'Εοφιγμενου, αποκοπεϊσης απδ την πνευματικην κοινωνϊαν των λοιπων Ι9 Π. Μονων, επεδραοεν αρνητικως. Με τας εκαοτοτε φωτογραφϊας της ταλαιπωρουμενης
Μονης απδ τινας νεοφερμενους μοναχοϋς
«ζηλωτας», με τις μαϋρες οημαϊες και με
τις ανατριχιαστικες εκεϊνες λεζαντες- «οι
ηρωες της δρϋοδοξϊας», «οι δμολογηταϊ
της πϊστεως» και τα συναφη, ητο φυσικδν
να στηριχϋοϋν εΙς την μεγαλην αμαρτϊαν
τοϋ σχϊσματος, «δοκοϋντες λατρεϊαν προοφδρειν τω Θεω». 'Ως και τελευταϊως ακδμη, δτε εκ.οιμηϊλη εν κα9αιρεσει δ απλοϊκδς και εϋλαβης ηγοϋμενος της Μονης,
δ καλδς Ο.Τ. ευρε την εϋκαιρϊαν να αποτϊση φδρον τιμης εις τον... μαρτυρα της

'Οοϊλοδοςϊας! Πως λοιπδν να μη ενισχνϋοϋν οι αφελεϊς καϊ ημιμαϊϊεϊς παλαιοημερολογϊται καϊ να μη ενϋαρρυνεται η «υπδ ακαϋαρτου πνεϋματος αγομενη Μαγδαληνη» καϊ μδλις τωρα ανακαλυπτεται,
δτι επρεπε να εϊχε ηδη αφορισϋη; Κϋριος
δ Θεδς να μας ελεηση. "Εαν ϋα δωοωμεν
λδγον εις τδν Θεδν, «δια παντα λδγον αργδν», ποιον λδγον δα δωοωμεν δταν ενιοχυωμεν αδελφοϋς εν Χριοτω, «ελαχϊστους» εστω, ημιμα9εϊς καϊ με περιδεα
δρηοκευτικην συνεϊδησιν, να παρατεϊνουν
τδ σχϊσμα η να καμνουν πρδοβαοιν εις τδ
οχιομα καϊ με ιερωσυνην «αϊωρουμενην
εΙς τδν αερα»;
Τδοϋ τδ κεϊμενον τοϋ Ο.Τ.
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

'Ο «Ο.Τ.» εξεκϊνησε και συνεχϊζει την
πορειαν του ως εφημερις ἀποσκοποϋσα εις
την προβολην και αμυναν των Πατερικων
Παραδδσεων και την ἀπδκρουσιν των δθνειων επιδρἀσεων εις την 'Εκκλησϊαν μας.
Τδ 'Ημερολδγιον δεν εϊναι παρἀδοσις,
ουτε ἀποστολικη, ουτε εκκλησιαστικη. Τδ
εορτολδγιον εϊναι παραδοσις εκκλησιαστι
κη. Αυτδ σημαινει, δτι η 'Εκκλησϊα, τδ τονϊζομεν Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, εχει τδ δικαιωμα
τδ ημερολογιον να τδ κρατηση η και νἀ
τδ ἀπορριψη. Τἀς Ιδικἀς της παραδοσεις
δεν εχει δικαιωμα νἀ ἀπορρνψη η ἀθετηση.
Μπορεϊ δμως νἀ τἀς βελτιωση η τροποποιηση, ἀναλογως των ποιμαντικων της ἀναγκων.
Στερρως εχδμενος δ «Ο.Τ.» της ἀπδψεως,
δτι αι παραδοσεις πρεπει νἀ διατηροϋνται
ἀθικτοι καϊ μη συντρεχοντος λδγου ἀδηριτου νἀ μη ἀλλοιοϋνται οὐδε κατ' ελἀχιστον,
ἀκδμη και διἀ ποιμαντικους λδγους, ευχαριστως θἀ εβλεπεν ἀποκαθιστἀμενον εις
την 'Εκκλησιαν μας τδ επι αιωνας ισχϋσαν
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ΤΟ ΗΜ6ΡΟΧΟΓΙΛΚΟΝ ΟΧΙΟΜΝ

'Ιουλιανδν 'Ημερολδγιον.
Παρὰ ταϋτα δφειλομεν να παρατηρὴσωμεν πρδς τους λεγομενους «Παλαιοημερολογιτας» η αλλως «Γ,Ο.Χ» τα εξὴς, εις τα
δποϊα δ'χι μδνον δεν συμφωνοϋμεν μαζι
τους, αλλα και εχομεν εκ διαμετρου αντιθετον γνιδμην.
α) "Αλλο μια παρὰδοσις εκκλησιαστικὴ,
εστω η σπουδαιοτερα, και αλλο ΣΧΙΣΜΑ.
εις τὴν 'Εκκλησιαν χαριν τὴς δὴθεν τηρὴσεως της παραδδσεως αϋτης. Τδ σχισμα
δεν συγχωρεϊται οϋτε με μαρτϋριον, διδτι
τδτε κα'ι τδ μαρτϋριον δεν εϊναι μαρτϋριον
ακιΜ ὰπλως βιαιος θανατος.
β) Οι Πατερες (Φιδτιος, Πετρος 'Αντιοχειας, Μὰρκος) τονιζουν, ^τι ὴ διαφορα εις επουσιαιδη σημεϊα δεν επιτρεπεται
να γινεται ὰφορμὴ σχισμὰτων ὴ διατηρὴσεως σχισμὰτων εις τὴν 'Εκκλησιαν.
γ) Οι «Γ.Ο.Χ.» εσχισαν τὴν 'Εκκλη
σιαν τὴς 'Ελλὰδος, ὴ μαλλον ὰπεσχισθησαν απδ τὴν 'Εκκλησιαν τὴς 'Ελλὰδος. 'Η
αμαρτια τοϋ σχισματος αϋτοϋς βαρϋνει, δχι ὴμα;·
δ) Σχισθεντες οι «Γ.Ο.Χ.» εγκατελειφθησαν απδ τὴν χὰριν τοϋ Θεοϋ, ϊσως επειδὴ δεν εφοβὴθησαν τδν Θεδν να κατακρινουν δλδκληρον τὴν 'Ορϋοὺοξον 'Εκκλησιαν ως στερηθεϊσαν τὴς Χὰριτος τοϋ
Θεοϋ. "Ετσι Ι) 'Εσχισθησαν μεταξϋ τους
εις «παρατιχξεις», ὴ αλλως ὰλληλοαναθεματιζομενας «'ΕκκΛησιας» (Ματθαιϊκοι, Φλωρινικοι κλπ.). 2) Παρεβησαν τδσους κανδνας, δσους ποτε 'Εκκλησιαστικδν Σωμα,
ὰφοϋ εφθασαν να πρὰξουν τὰ εξὴς ὰκατανδητα κανονικως (χειροτονια επισκδπου ὰπδ ενα επισκοπον, μικτὰ μοναστὴρια, χειρο
τονια επισκδπου Γ.Ο.Χ. ϋπδ Ρουμὰνου
νεοημερολογιτου, ὰπδρριψις και καταδικη
ὰγιων, ὰναχειροτονια, 6λασφημία τοϋ αγιου Πνεϋματος).
ε) Παρ' δτι μδνον 55.ΟΟΟ ὰτομα (δλιγωτερα ναι, περισσδτερα δχι), λδγω επὰρσεως εξ επηρείας τοϋ Δαιμονιου των
Σχισμὰτων και Αϊρεσεων εκὴρυξαν δτι τὰ
μυστὴρια των Νεοημερολογιτων και των
Κοινωνοϋντων μετ' αϋτων, ὴτοι δλων των
'Ορθοδδξων, ὰφοϋ δλοι οϊ 'Ορθδδοξοι τοϋ
Κδσμου κοινωνοϋν μεθ' ὴμων και οϋδεις
μετ' αϋτων, εϊναι ὰμοιρα θειας χὰριτος, και
συνεπως μὰταιαι τελετουργιαι. (Παρὰ

ταϋτα παιρνουν ως «λουκοϋμι» δ,τι εμεϊς
πετὰμε εις τδν σκουπιδοντενεκε!).
στ) Τδ σχισμα κρινεται με βὰσιν τὴν επικοινωνιαν με τὰ 4 Ρωμεϊκα Πατριαρχεϊα. 'Η Αϊρεσις με τὴν ὰνὰπτυξιν διαφδρου διδασκαλϊας. "Αρα, ὰφοϋ οϊ «Γ.Ο.Χ.»
δεν εχουν επικοινωνιαν μετὰ των Πατριαρχων Κωνσταντινουπδλεως, 'Αλεξανδρεϊας, 'Αντιοχειας και Τεροσολϋμων και τὰς
Αϋτοκεφὰλους 'Εκκλησϊας, εϊναι ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ. "Οσον και ὰν
τοϋς συμπαθοϋμεν, εϊμεθα ϋποχρεωμενοι
νὰ εϊπωμεν τὴν ὰλὴθειαν.
ζ) 'Η ϊερωσϋνη των «Γ.Ο.Χ.» κα'ι των
δυο Παρατὰξεων αιωρεϊται εις τδν ΑΕ
ΡΑ. "Αρα εις τοϋς «Γ.Ο.Χ.» οϋδεμια βε6αιδτης ϋπὰρχει δτι εχουν τὰ μυστὴρια
τους χαριν.
η) Οϋδεποτε θὰ συγχωρὴσωμεν εις τὴν
ὴγεσιαν τους, δτι ὰκδμη δεν εχουν ὰφορϊσει τὴν ενεργουμενην ϋπδ ὰκαθὰρτου πνεϋ
ματος «μοναχὴν» Μαγδαληνὴν τὴν ϋβριζουσαν τδν "Αγιον Νεκτὰριον. 'Η ενεργειὰ της και ὴ πρδς αϋτὴν ὰνοχὴ των προϊσταμενων της αϊρουν μεταξϋ ὴμων και αϋ
των τεϊχος ὰνυπερ6λητον, ώρϋσσουν χὰσμα
ὰγεφϋρωτον.
Συμπερασματικως τονιζομεν:
'Αγαπωμεν τὰς Παραδδσεις τὴς 'Εκκλησιας μας. Θὰ ὴθελαμε και τδ 'Ημερο
λδγιον νὰ ὰποκατασταθὴ εις τὴν Παλαιὰν του μορφὴν, παρ' δτι ὴ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
του δεν τδ μετεβαλεν οϋ'τε τδ ὴλλοιωσεν,
οϋτε τδ ὰνετρεψεν.
'Αγαπωμεν κα'ι τοϋς ὰγνοϋς παλαιοημερολογϊτας, ὰλλὰ μονον τοϋς ὰγνοϋς. 'Απεχθανδμεθα τοϋς πρωτεργὰτας τοϋ ΣΧΙ
ΣΜΑΤΟΣ και τοϋς συνεχιστὰς του.

Εϋχδμεθα νὰ πρυτανεϋση παρ' ΑΠΑΣΙ ΠΝΕΤΜΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ, δστε
νὰ πανηγυρισωμεν τὴν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΕΚΚΛΗ
ΣΙΑΣ.

ΕΙς αϋτα τα δρΦ6τατα τϊ να προσϋεσωμεν, εϊ μη να επαναλαβωμεν την τελενταιαν παραγραφον, επικαλοϋμενοι τδν φωτιομ6ν, επι τοϋς πλανοομενονς αδελφοϋς μας
εν Χριοτφ, «.απδ τοϋ Πατρδς των φωτων»;
μ.χ.

ΒΙΟΟ ΤΟΝ ΧΓϊωΝ ΟΧΒβΧ ΚΛΙ ΟγΜθωΝ
ΩΣ ΑΓΙΟΝ, ακτιστον εκπεμπεται απδ τους Βϊους των 'Αγϊων. 'Ωραϊζουν την γην, ψωτϊζουν
τους ανθρωπους, εϋωδιαζουν τα σϋμπαντα δια
του οϊκοϋντος
εις τας
καρδϊας των 'Αγϊου Πνεϋματος.
"Ορθοδοξϊαν
Εις την
ως μδνους δδηγοϋς καϊ διδασκαλους αναγνωρϊζομεν τους 'Αγϊους. 'Ο Θεδς τους χαριτωνει καϊ
τους χρησιμοποιεϊ ως στδμα του. 'Η γνησϊα "Ορθδδοξος εϋσεβεια διαμορφοϋται εις τας ψυχας δια
του βϊου καϊ της διδαχης των 'Αγιων.
'Ο τγ. "Ιουστϊνος Πδποβιτς, γνωστδς ως 2νας
απδ τους μεγαλους συγχρδνους θεολδγους της
"Ορθοδοξϊας, εχει κατανοησει πληρως την σημασϊαν των 'Αγιων δια την ζωην της "Εκκλησϊας.
"Απδ χρονια ασχολεϊται εις την συγγραψην Βϊων
'Αγιων καϊ ηδη εκδιδει στην σερβικην γλωσσαν τδν
Συναξαριστην της καθδλου "Ορθοδδξου "Εκκλησιας, δια τδν φωτισμδν των συμφυλετων του, που
πολεμοϋνται καϊ δρατως ϋπδ τοϋ "Αντιχρϊστου.
'Ο π. "Ιουστϊνος με την βαθεϊαν θεολογικην αϊσθησιν καϊ τας εν 'Αγϊφ Πνευματι εμπειρϊας του,
μετα τα δυο βιβλϊα του εις την ελληνικην γλωσ
σαν «"'Ανθρωπος καϊ Θεανθρωπος» καϊ «"Ορθοδοξϊα καϊ Οϊκουμενισμδς», μας εχαρισε τδν «Βιον
καϊ την Πολιτεϊαν των 'Αγιων Σαββα καϊ Συμεων», φωτιστων των Σερβων.
'Ο π. "Ιουστϊνος, πλην των δσων ηδη εγραψε
περϊ 'Αγιων εις τα μνημονευθεντα βιβλϊα, εις τδν
Πρδλογδν του σημειωνει, δτι «καθε "Αγιος εΤναι
θεοφδρος κατα τδ πληρεστερο μετρο που ημπορεϊ
να εΤναι δ ανθρωπος, διδτι ζη για τδν Θεδ, σκεπτεται για τδν Θεδ, αϊσθανεται για τδν Θεδν, θελει για τδν Θεδ, ενεργεϊ για τδν Θεδ. Παντα τα
^ντδς του εΤναι εκ τοϋ Θεοϋ, Ιν τφ Θεφ καϊ δια
τδν Θεδν. Οι "Αγιοι εΤναι οϊ πληρεστερες, οϊ δφθαλμοφανεστερες, οϊ τελειδτερες καἰι γΓ αϋτδ οϊ
πειστικδτερες θεοφανειες».
Καϊ δ π. "Ιουστϊνος, συνεπαρμενος εν αγαπη
καϊ πδθω απδ τους μεγαλους Πατερας τοϋ Σερβικοϋ λαοϋ, τους δποϊους εξηνθησε η "Ερημος τοϋ
"Αθω καϊ τδ Μοναστηριον τοϋ Χιλανδαριου, τελειωνει τδν Πρδλογδν του: «Βουβη απδ τδ δεος καϊ
Ιν προσευχη η αμαρτωλη ψυχη μου, προβαϊνει στην
συγγραφη τοϋ βιου των δυο 'Αγιων με μια καϊ
μοναδικη επιθυμϊα: Να παρουσιαση με πιστδτητα,

καϊ σε γενικες γραμμες, την προσωπικδτητα, την
ζωη καϊ τδ εργο αϋτων των μεγαλυτερων ^κ τοϋ
γενους των Σερβων 'Αγϊων της "Εκκλησϊας τοϋ
Χριστοϋ».
Εϊθε αι ϊσχυραϊ πρδς Θεδν πρεσβεϊαι των, να
συντελεσουν εις την απαλλαγην τοϋ εθνους των
απδ τδ «βδελυγμα της ερημωσεως», επισκιασουν
τδ εν 'Αγϊω "Ορει Μοναστηρι των καϊ ενδυναμωσουν καϊ ημας δλους εις την μϊμησιν τοϋ αϊδεσϊμου καϊ αγϊου βϊου των.

ΜΝΗΜΗ ΚΟΝΤΟΓΧΟΥ
ΥΜΠΤΩΣΙΣ εϋτυχης ϋπηρξεν η εκδοσις δυο βιβλϊων, αψιερωμενων στδν
μακαρϊτην
Κδντογλου,
μιας δφειλης
εκφρασις
καϊ πρδθεσις προβολης
μιας
μορφης ανεγνωρισμενης εις την περιοχην
της "Ορθοδοξϊας. Κοινοϊ
οϊ πδθοι των εκδοτων,
να τονισθη η προσφορα τοϋ
κοινοϊ οϊ σκοποϊ
*
Κδντογλου καϊ να αποδοθη η δφειλομενη τι μη εις
τδν τδσον μοχθησαντα δια την «εϋπρεπειαν τοϋ
Οϊ'κου Κυρϊου».
Βεβαϊως εις παρουσϊαν αϊ δυο εκδδσεις διαφερουν. Τδ «ΜΝΗΜΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ» τοϋ «"Αστερος», αποτελεϊ μνημεϊον στην μνημην τοϋ μεγαλου βυζαντινοϋ αγιογραψου. Τδ «ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΦΩΤΗΝ ΚΟΝΤΟΓΑΟΥ» των «Κριτικων
Φϋλλων», εΤναι απλως μϊα μνημη. Πρδκειται για
μια διαφορα που προσδιορϊζουν, πλην αλλων, Ικδοτικαϊ δυνατδτητες. Δεν εϊμεθα εις θεσιν να αξιολογησωμεν τδ βδιρος των δυο εκδδσεων, βασει
της προθεσεως των εκδοτων καϊ αν πρεπη να
εψαρμοσθη ενταϋθα τδ μετρον αξιολογησεως τοϋ
Κυρϊου, περϊ της χηρας τοϋ Εϋαγγελϊου: «Παντες γαρ εκ τοϋ περισσεϋοντος αϋτοϊς εβαλον αϋτη δε εκ της ϋστερησεως αϋτης παντα δσα εΤχεν
εβαλεν, δλον τδν βιον αϋτης». (Μαρκ. Ι2, 44).
Πδιντως «καϊ Θεφ φϊλον τδ κατα δϋναμιν». Τα £πεκεινα αφηνομεν εις την κρϊσιν των αναγνωστων.
Καϊ εϋχδμεθα· Κϋριος δ Θεδς να αναπαϋση την
ψυχην τοϋ εν Χριστω αδελφοϋ Φωτϊου, εν σκηναϊς
δικαϊων, τους δε γραψαντας περϊ αϋτοϋ καϊ αναγινωσκοντας να φωτϊση — δσοι δεν εχουν αποδη-
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μησει απδ τους γραψαντας — να ακολουθησουν
την εϋσεβειαν του, τας αρετας του και την α
γαπην του προς τδν Θεδν και τδν πλησιον. Δι6τι
«η σωτηρια μιας ψυχης εΤναι μεγα μυστηριον»,
λεγει δ τδσον αγαπηθεις, απδ τδν μακαριτην Φωτιον, αββας 'Ισαακ δ Συρος. 'Υπογραμμιζει δε
τδσον την αναγκην της ψυχικης καθαρδτητος και
της Ινεργειας τοϋ αγιου Πνεϋματος, ως προϋποθεσεων σωτηριας, ωστε «δϋναται τις να επιστρεψη εθνη δλδκληρα απδ της απιστιας εις την πιστιν, λεγει, αλλα αϋτδς δ 'ιδιος να μη σωθη».
Και δ μακαριστος Φωτιος ενεργοϋσε παντοτε με
τδ δραμα της α'ιωνιου ζωης.

Η Γχωοοχ

ΤΗΟ ΟρθΟΑΟϊϊΧΟ
ΣΩΣ να ϋπαρξουν αντιρ-

ρησεις, εαν η 'Ορθοδοξια
εχει ιδικην της, μιαν αποκλειστικην
κριμενην

και συγκε-

γλωσσαν.

τοϋτοις, δ Θεολ6γος
λος κ.

'Εν

φι-

Δελημπασης, εν

δψει καθολικοϋ εκδημοτικισμοϋ
της
ελληνικης
γλωσσης, ϋιτεβληθη εις
τδν κδπον της συνταξεως πραγματειας εξ ΙΟΟ
σελιδων, δια ν' αποδειξη, δτι η κλασικη ελληνικη γλωσσα εΤναι τδ μονον θεδθεν δργανον τοϋ
'Ορθοδδξου λδγου. Μετρον δε της κοπιωδους προσπαθειας του εϊναι αι 5ΟΟ παραπομπαι εις την
μικραν εκτασιν των ΙΟΟ σελιδων.
Πραγματι δ σ. παραθετει Πατερικας μαρτυριας, τινες των δποιων εκβιαζονται καπως δια
να ϋπηρετησουν την αγαθην πρδθεσιν του, ενω
αναμφισβητητως ϋπαρχουν αλλαι τονιζουσαι την
αναγκην μη αλλοιωσεως των λεξεων. Και δτι μεν
η 'Εκκλησιαστικη γλωσσα εϊναι η πλουσιωτατη
πασων, πλαστικωτατη δε και μοναδικη εις την
διατϋπωσιν των πλεον λεπτων και συνθετων νοηματων, μδλις χρειαζεται να λεχθη. 'Η 'Ορθδδοξος
Θεολογια και η αγιοπνευματικη μυστικη ζωη, δεν
θα εϋρισκαν τελειδτερον δργανον δια να εκφρασθοϋν. 'Αλλα τδ μη τελειον, δπου δεν υπαρχει δυνατδτης, δεν εϊναι αχρηστον η και ακαταλληλον.
Και μη τελειαι γλωσσαι, εϊναι αι των αλλογλωσν
σων δμοδδξων 'Εκκλησιων, αλλα και δλαι αι λατινογενεϊς, αι δποϊαι με δλιγην προσοχην δϋνανται
να αποδωσουν δλας τας 'Ορθοδ6ξους εννοιας.
Με αλλους λδγους θεωροϋμεν, Ιξ αϋτης της
πραγματικδτητος, τολμηρδν πως τδν ισχυρισμδν,
δτι υπαρχει μια αποκλειστικη γλωσσα της 'Ορθοδοξιας, ανευ της δποιας δεν εϊναι δυνατδν να
^κφρασθη. 'Η 'Ορθοδοξια, εαν εϊναι 'Ορθοδοξια,
αυτδ τδ δφειλει εις τδν λ δ γ ο ν και δχι εις την
γλωσσαν. Και λδγος εϊναι διαφορον πραγμα απδ
την γλωσ'σαν.

Τδ γλωσσικδν εϊναι ενα πρδβλημα, συνδεομενον περισδτερον με τδν νδμον της ιστορικης ε-

ξελιξεως και δλιγωτερον με πονηρας προθεσεις Ιχθρων της 'Ορθοδοξιας. "Οταν επισημως πλεον
καθιερωθη η δημοτικη και εις τα ανωτατα ιδρϋματα εκπαιδεϋσεως, εϋρισκδμεθα ^νωπιον μιας
πραγματικδτητος, την δποιαν η 'Εκκλησια, με
την εϋκαμψιαν της εν Χριστφ ελευθεριας, ποϋ
διαθετει, πρεπει να αντιμετωπιση «δια των δεξιων και αριστερων» τρδπων ενεργειας.
"Ηδη εϊ'μεθα θεαται ριζικων μεταβολων και βλεπομεν φανερα, δτι γλωσσικως η 'Εκκλησια απομονοϋται. 'Εαν δεν μαθουν οι ελληνες τους αρχαιους φιλοσδφους εις τα κειμενα των μικρδν τδ κακδν. Δυστϋχημα δε εϊναι, τδ δτι, οϋτε τα Πατερικα κειμενα θα ημποροϋν να πλησιασουν, οϋτε την
γλωσαν των Γραφων, οϋτε τα ϋμνολογικα κειμενα,
αλλ' οϋτε αϋτην την λειτουργικην γλωσσαν. Και
τοϋτο, δχι μδνον διδτι δεν θα εννοοϋν, αλλα και
εννοοϋντες δεν θα διαθετουν πλεον την εϋαισθησιαν γεϋσεως μιας γλωσσης, με την δποιαν οϋτε
διανοοϋνται οϋτε και δμιλοϋν.

Δηλαδη θα εχη χαθη η προϋπδθεσις της γλωσ
σης, ποϋ εϊναι η ζωντανια. Και γλωσσα 'Ορθοδοξος και μη 'Ορθδδοξος δεν ϋπαρχει. 'Υπαρχει μδ
νον γλωσσα ζωντανη και νεκρα.
'Η δε ζωη η η νεκρδτης της γλωσσης δεν εϊ
ναι αντικειμενικη ϋπδθεσις, αλλα ϋποκειμενικη.
"Οταν η γλωσσα δεν μοϋ δμιλεϊ εις τδν νοϋν, δεν
εγγιζει την καρδιαν μου και δεν ερεθιζει την πνευ
ματικην αϊσθησιν μου, δυνατδν να εϊναι γλωσσα
αγγελων, αλλα δι' εμε εϊναι ανυπαρκτος, αρα νε
κρα.

«'Ως γαρ τα βαθη τοϋ πνεϋματος ^κζητησαντι
και τα καλλη τοϋ φθεγματος προσετεθη σοι», ψαλλει η 'Εκκλησια εις τδν Θεολδγον Γρηγδριον.
Ποιος αλλος εχει τδ χαρισμα εις τδ «καλλος τοϋ
φθεγματος», δπως δ Ναζιανζηνδς; "Οταν δμως
δεν γινεται νοητδς και αι λεξεις εχουν γεϋσιν
ξενην, τδ καλλος χανεται. "Αλλο θεμα εαν επι»
στρεφαμε εις την αρχαιδτητα. 'Αλλα οι ποταμοι
γυριζουν εις την κοιτην των; Τδ θεμα της γλωσ
σης λυει δ 'Απδστολος Παϋλος· (Α Κορ. ιδ',
4 - 9), 'Εαν δεν συμμορφωθητε με τας ϋποδειξεις
μου, λεγει δ θειος Παϋλος, «εσεσθε (γαρ) εις αερα λαλοϋντες»!
Ταϋτα γραφομεν δια τους ερχομενους. 'Ο γρα
θ.
φων ανηκει εις τοϋς απερχομενους.

θχεωρθϊοο

Μ6θθΙιο

ΑΒΩΡΙΟΣ, μεθεξις, 6εδαιως, εϊναι ϋπερβολη να

Καρακτηρισθη η κατανυκτικη και ^νθουσιαστικη,
ακδμη,

διαθεσις,

συνεχει

την

Μοναχης

ποϋ

ψυχην της

Παυλινης, ποϋ

περιγραφει την 'ιεραν Μο
νην Αουκοϋς παρα τδ "Αστρος της
Κυνουριας.
"Οσον και αν εϋρισκεται κανεις μεσα στδ κλϊμα
τοϋ 'ιστορικοϋ και λειτουργικοϋ χρδνου, ηλλοιω-
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Βϊβ,κιοκριαχι
μενος 6πδ την μετοχην εις τδν χωρον, δπου «τα
φοβερα τελεσιουργοϋνται» παλιν πολϋ απεχει απδ
την μεθεξιν του θαβωρϊου ακτϊστου φωτος.

'Αλλα αδειςχ ^νθουσιαστικη, ωνομασε τδ μικρδν
βιβλιον της, η Μοναχη, «Θαβωρειον Μεθεξιν», αφοϋ μαλιστα πραγματευεται περϊ ϊ. Μονης Μεταμορφωσεως. 'Η σ. φαινεται δπωσδηποτε «αψαμενη» θεολογιας καϊ χριστιανικης αρχαιολογϊας, εφ'
δσον εϊναι απτα εις πασαν σελϊδα τα θεολογικα
στοιχεϊα, συμπλεκδμενα, με μιαν αψογον τεχνικην
δρολογϊαν, αλλα καϊ γνωσεως της παντιμου βυζαντινης αγιογραφϊας δεν φαινεται αμοιρος.
Τδ βιβλιον αυτδ των 6Ο σελ. εϊναι ενα μικρδν
6ριστοϋργημα. 'Η θαυμασϊα ττεριγραφικδτης, απδ Δληθινην μεθεξιν ψυχης, συνηνωμενη με θεολογικην, αγιογραφικην καϊ αρχαιολογικην γνωσιν, εις αρρενωπδν ϋφος καϊ με εκφραστικδν δργανον μιαν εξαισϊαν καθαρευουσαν, συμπλεκομενην συνετως μετα στοιχεϊων της δημοτικης, καθιστουν τδ εργον τουτο της Μοναχης ϋπδδειγμα
ζηλευτδν εις τδ εϊδος του, καταλειπον εις την
ψυχην ϊσχνρας εντυπωσεις.
"Αλλα τας αρετας του αυτας ζημιωνουν τα αναρϊθμητα τυπογραφικα λαθη του. «'Εξαριθμησομαι (τα λαθη) καϊ υπερ ψαμμον πληθυνθησονται».
'Επϊσης κακοζηλος η αφιερωσις τδσον, ωστε να
νομϊζη κανεϊς, δτι δεν εγραφη ϋπδ της Ιδιας χει
ρος. Διδ καϊ μιαν ϋποδειξιν 'Ανατυπωσις τοϋ
βιβλιου με αναλογα μεσα, (χαρτης, στοιχεϊα, κοσμηματα, εικονες), προηγουμενης δμως, αναθεωρησεως φιλολογικης, πρδς αρτιωτεραν διατυπωσιν ωρισμενων σημεϊων καϊ της «στιχοπλδκου εισαγωγης».

ΛΥΟ ΒΙΒΧΙΛ
τοι ΜθτβωρωΝ
ΡΑΜΜΕΝΑ με εϋλαβειαν

καϊ γνωσιν, ϋπδ της Θεοτεκνης Μοναχης εκ της

ϊ. Μονης των αγϊων Στε-

ραλαμπους» εϊναι μια ελευθερη αφηγησι τοϋ βϊου
καϊ τοϋ πολυαθλου μαρτυριου... κινουμενη μεσ'
στις ϊστορικες πηγες, που μ' επιμελεια ερευνηθηκαν. 'Ο τρδπος αϋτδς της αφηγησεως, προσθετει η σ., μολονδτι ατεχνος καϊ απλδς, αποσκοπεϊ να παρουσιαση στδν αναγνωστη με δση τδ
δυνατδν περισοτερη εναργεια δλες τις σκηνες των
φρικτων μαρτυρϊων τοϋ 'Αγιου μας, να τοϋ μεταδωση κατι απ' την φλδγα της «θεϊκω ερωτι
πτερουμενης» καρδιας του...».
Καϊ τδν σκοπδν ^πιτυγχανει αριστα η καλη υποτακτικη, βοηθουμενη απδ τας εϋχας τοϋ 'Α
γιου Χαραλαμπους, της Γεροντϊσσης, των αδελφων της καϊ απδ τδ εκ Θεοϋ δωρημα.
«Τδ πετρινο δασος των Μετεωρων» εξιστορεϊ
τα Μοναστηρια καϊ τδν Μοναχισμ6ν, που ανεπτυχθησαν εις τδ Μοναστικδν Κεντρον των Μετεω
ρων. Αι ϊ'διαι συγγραφικαϊ αρεταϊ διακρϊνοσν καϊ
αυτδ τδ βιβλιον. Θα ητο αδικϊα εαν ελεγαμεν,
δτι τδ βιβλιον εϊναι ϊστορικδν καϊ περιγραφικδν
μδνον. Πλην της ϊστορικης καϊ καλλιτεχνικης ενημερωσεως, (αγιογραφια, αρχιτεκτονικη, διακοσμητικη), δφειλομενης εις πλουσϊαν βιβλιογραφϊαν
καϊ βοηθηματα, η σ. εις τας 25Ο σελϊδας τοϋ
βιβλιου κενωνει, κατα τας ^σωτερικας αντιδρασεις της, τας πνευματικας της εμπειρϊας καϊ
την εϋγνωμοσυνην της πρδς τδν Θεδν, που την
ανεβϊβασεν εις τας κορυφας των μετεωρων δια να
ψαλλη την δοξαν Του. Δοξαζομεν καϊ ημεϊς τδν
Κυριον, που ενισχϋει νεαρας ψυχας να αϊ'ρουν τδν
χρηστδν ζυγδν Του, να προσευχωνται υπερ δλου
τοϋ κδσμου καϊ να δϊδουν την καλην μαρτυρϊαν
των, με τδν τροπον των.
Πρϊν κλεισομεν τδ σημεϊωμα θα ηθελαμε να σταματησωμεν εις μιαν ϊεραν Εϊκ6να τοϋ Τεμπλου
τοϋ 'Αγιου Στεφανου· την Εϊκδνα τοϋ Κυρϊου. Εϊ
ναι καταστικτος απδ κτυπηματα. Την Εϊκ6να εϊδαμε πρδ Ηων εις την Μονην. Τα κτυπηματα εϊ
ναι με λδγχας 'Ελληνων χριστιανων, δταν ως κομμουνισταϊ ευρεθησαν εις τα Μετεωρα. "Αλλη αποδειξις της αντιχρϊστου φϋσεως τοϋ κομμουνισμοϋ
δεν χρειαζεται. Τδ θεαμα εϊναι συγκλονιστικον.
'Αλλ' «δ περϊ παντας αγαθδς» ας φωτιση τους
πλανωμενους αδελφους μας.

φανου καϊ Χαραλαμπους

των Μετεωρων. Τδ

ενα

> ΠΟ ΤΗΟ ΟρθΟΛΟϊΟΥ

εϊναι «Συναξαρι τοϋ α

γϊου Χαραλαμπους» καϊ

τδ αλλο εχει τδν τϊτλον·
«Τδ πετρινο δασος των
Μετεωρων». Καϊ τα δυο εϊναι γραμμενα απδ την
λογϊαν αϋτην Μοναχην «με τϊς εϋχες της 'Αγϊας
της 'Ηγουμενης». "Ετσι τα εργα εγιναν με φωτισμδν καϊ ταπεϊνωσιν, γι' αυτδ καϊ εϊναι απτη
η δμαλοτης της σκεψεως, η μεθεξις της ψυχης, η
σαφηνεια ηνωμενη με την λιτοτητα της φρασεως. Εϊναι εργασϊα καϊ καρπδς της αγϊας ϋπακοης καϊ εις μιαν ωραϊαν καϊ καθαραν δημοτικην.
Τδ βιβλιον τοϋ αγϊου Χαραλαμπους, Δπευθϋνει την δεησϊν εις τδν βιογραφοϋμενον «για την
καταπαυσιν τοϋ δλεθριου λοιμοϋ της Δπιστϊας».
'Η εϋλαβης Ιν Χριστφ αδελφη γραφει εις τδν
Πρ6λογδν της, δτι «Τδ Συναξαρι τοϋ 'Αγιου Χα

6ΚΚΛΗΟΧΟ
ΤΙΜΗ ΤΦΝ ΧΓΙΟΝ
ΑΜΠΡΑ καϊ συμπεπυκνωμενη μελετη τοϋ Θεολογου κ. Β. Στεργιουλη ϋ

πδ τδν ανωτερω τϊτλον,

η δποϊα αποτελεϊ συνοψιν
αρθρων του, δημοσιευθεν-

των εις

^φημερϊδα της

Ααρϊσης, κατα τδν δἰεξαχθεντα εκεϊ αντιχιλιαστικδν αγωνα τδ Ϊ97Ι.
Πρ6κειται περϊ αρτιι ; επιστημονικης καϊ θεο-

εϊβλϊοκριοχι
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λογικης πραγματειας, με πληθος
παραπομπων
και Πατερικην κατοχϋρωσιν, δια της δποιας βεβαιοϋται η δρθδτης και τδ δεον της απονεμομενης ϋπδ της 'Εκκλησϊας τιμης εις τους 'Αγϊους και κατ' ειτεκτασιν της σχετικης προσκυνησεως των 'Αγιων Αειψανων των.
Συναρτησις δε προς τα ανωτερω εϊναι και η
αναγνωρισις της πρεσβειας των 'Αγιων, η δποια
6ναδεικνϋεται ϋπδ τοϋ σ. δια σειρας Βιβλικων
και Πατερικων μαρτυριων. Οϋτω λοιπδν φρασσονται τα απϋλωτα ασεβη στδματα των αϊρετικων
και διαφωτιζονται περισσδτερον οι Χριστιανοϊ,
δτι οϊ "Αγιοι λαμβανοντες ποικϊλα χαρϊσματα ϋ
πδ τοϋ 'Αγϊου Πνευματος, τα μεταδϊδουν πρδς
οικοδομην της 'Εκκλησϊας και βοηθειαν των πιστων, εϊτε ζωντες εϊτε και μετα την αγϊαν εκδημϊαν των πρδς τδν Κϋριδν των.
Εις τας εκατδν σελιδας της η εν λδγφ μελετη συγκεντρωνει δλην σχεδδν την περϊ τοϋ θεματος 'Ορθδδοξον γραμματεϊαν και οϋτω καθϊσταται επαγωγδν και προσιτδν αναγνωσμα εις τδν
μεσον πιστδν πρδς οικοδομην. "Αξιος δ μισθδς
τοϋ καλοϋ φϊλου Θεολ6γου.

ΤΛ ΝΟΜΙΚΧ
ΠρΟΒΧΗΜΧΤΛ ΤΟΝ

Μ6ΤΛΜΟΟΧΘΥΟΘΦΝ...
ΟΜΙΚΑ

θεματα δεν ε-

χουν αρμοδιδτητα οϊ Α.Δ.
να πραγματευθοϋν. 'Αλλα

τδ εις εξαρσιν

ενδιαφε-

ροντος εϋρισκδμενον πρδβλημα των μεταμοσχεϋ
σεων καρδιας καϊ των αλΚων δργανων, εϊναι αναμφιβδλως καϊ θρησκευτικδν
καϊ ηθικον. Καϊ δ γνωστδς ποινικολδγος της Θεσσαλονϊκης κ. Στ. Κδτσιανος, μας απεστειλε την με τδν ανωτερω
τϊτλον μελετην του, δια να εκφερωμεν καϊ ημεϊς
την γνωμην μας.
Εϊναι γνωστδν δτι η 'Εκκλησϊα ακδμη δεν εξεφρασθη ^πισημως, τηρεϊ στασιν επιφυλακτικην καϊ
Ικ πρωτης δψεως φαϊνεται δτι οϋτε αποδοκιμαζει, οϋτε επιδοκιμαζει τας μεταμοσχευσεις καρ
διας. 'Ο Προτεσταντισμδς καϊ δ Ρωμαιοκαθολικισμος, ως πρακτικαϊ καϊ εγκοσμιοκρατικαϊ δργανωσεις, μαλλον επιδοκιμαζουν.

'Η επιφυλακτικδτης της 'Ορθοδ6ξου 'Εκκλησϊας εϊναι βεβαϊως δεδομενον, παρ' δτι, δ εκπροσωπων την 'Αρχιεπισκοπην 'Αθηνων εις «Συμπδσιον επϊ των μεταμοσχεϋσεων» τδ Ι969 'Αρχιμ.
π. Μελετιος Καλαμαρας εϊπε: «Συνιστωμεν με
δλην μας την ψυχην εις δλους να κανουν τα σωματα των πηγη παρρησϊας ενωπιον τοϋ Θεοϋ διαθετοντας τα δια τδ καλδ των αλλων». Βεβαϊως η
αποψις αυτη δεν αποτελεϊ καϊ θεσιν της 'Εκκλησϊας. Τδ πολϋ να ^κφραζη την γνωμην της τδτε
'Ιερας Συνδδου.

Τδ πνεϋμα της 'Εκκλησϊας, τδ δποιον δυναται
να προσδιοριση καϊ την στασιν της, εϊναι: «την
επιθυμιαν εχων εις τδ αναλϋσαι καϊ συν Χριστφ
εϊναι» (Φιλ. Ι, 23). Δηλαδη δ πιστδς συνε-»
χεται να ^πιστρεψη εις τδν Χριστδν, αφοϋ
«οϋκ εχει βδε μενουσαν πδλιν, αλλα την μελλουσαν επιζητεϊ. ('Εβρ. Ι3, Ι4). 'Η παροϋσα ζωη
δια τδν Χριστιανδν, αποτελεϊ τδ χρονικδν πλαϊσιον εντδς τοϋ δποιου πραγματοποιεϊ ενα βασικως
σκοπδν: την μετανοιαν του καϊ φυσικα την τελειοποϊησϊν του. 'Η παροϋσα ζωη δια τδν Χριστιανδν
δεν εϊναι αϋτοσκοπδς καϊ οϋτε αγαθδν τι εϊναι,
ειμη μδνον εϋκαιρϊα καϊ δυνατδτης εκπληρωσεως
τοϋ εργου της τελειοποιησεως, δια της θελησεως
του καϊ της χαριτος τοϋ Θεοϋ. Καϊ «μακαριοι οϊ
νεκροϊ οϊ Ιν Κυρϊφ αποθνησκοντες απ' αρτι».
('Αποκ. Ι4, Ι3).
Μας εϊναι αδυνατον να φαντασθωμεν
Χ ρι στ ι α ν ο ϋ ς αποθνησκοντας καϊ επιθυμοϋντας
να παραμεϊνουν εις την γην παντϊ τρδπω, δταν
μαλιστα τδ τελος καθορϊζει δ Θεδς.
Δυο ετοιμοθανατοι εις μιαν κλινικην εντδς ενδς
δωματιου. 'Ο ενας 6Ο ετων καϊ δ αλλος τριακοντα. Γνωστοϊ μεταξϋ των καϊ Χριστιανοϊ με φδβον
καϊ αγαπην Θεοϋ, ζησαντες με επιμελειαν, εξομολογηθησαν, μετελαβον των 'Αχραντων Μυστηρϊων,
Ηρεμοι καϊ με πδθον τοϋ «αναλϋσαι καϊ συν Χριστω εϊναι», αναμενουν τδν αγγελδν των να τους
παρη την ψυχην.

Εϊσερχεται δ συγγενης ιατρδς, δεξιοτεχνης εις
τας μεταμοσχευσεις, παρδντων καϊ των συγγενων
των, δίμφοτερων χριστιανικων αρχων. 'Ο γερων οϋδεμιαν ^λπιδα εχει ^πιβιωσεως. 'Ο νεος καϊ αϋτδς αποθνησκει απδ Δνϊατον νδσημα της καρ5ϊας,
Ινφ εϊναι εγγαμος με δυο τεκνα. Δυναται δμως
να παρατεϊνη την ζωην του 2 - 3 χρδνια, μεταμοσχευομενης της καρδιας τοϋ γεροντος εις αϋτδν.
'Ο ιατρδς θετει ωμως τδ διλημμα. Με μιαν £πεμβασιν παρατεϊνεται η ζωη τοϋ νεωτερου, αλλως θανατος...

Τδ επεισδδιον ηκοϋσαμεν μεχρι τοϋ σημειου αϋτοϋ. Τι δἰπηντησαν οϊ συγγενεϊς καϊ οϊ ασθενεϊς
δεν γνωρϊζομεν καϊ τι τελικως εγινεν. "Εκαστος
αναγνωστης θα δωση ασφαλως την λϋσιν που θα
αντικατοπτριζη την πνευματικην του καταστασιν.
Καϊ ^δω ακριβως εϋρισκεται τδ πρδβλημα.
'Ιδοϋ διατϊ η 'Εκκλησϊα οϋτε ενισχϋει οϋτε αποδοκιμαζει την χρησιν των Εσχατων αυτων μεσων, των μεταμοσχεϋσεων, δια των δποϊων ^κβιαζεται η βιολογικη ζωη εις παρατασιν. Δι' αϋτδ
καϊ φρονοϋμεν, δτι οϋδεποτε θα εκδηλωθη ^πισημως, ως εϋρισκομενη μεταξϋ της βιωσεως Ινος
Ιντδνου εσχατολογικοϋ πδθου καϊ μιας ποικιλιας
ψυχοπνευματικων καταστασεων, που Δντιπροσωπεϋουν τα τεκνα της.
'Εμπδδια εις την επιστημην δεν πρδκειται να
προβαλη, αλλ' οϋτε ποτε θα πανηγυριση δια τας
δυνατδτητας παρατασεως της ζωης. Χωρϊς να
αποδεχεται τδ κλασσικον: «δν οϊ θεοϊ φιλοϋσι
θνησκει νεος», κηρϋσσει *
συνεχως «Γρηγορεϊτε οδν
δτι οϋκ οϊδατε ποια ωρα δ Κϋριος ϋμων ερχεται».
(Ματ. 24, 44).

Βϊεχιοκριαχι

ψγΧΟΛΟΠΧ

ΚΧΙ ΠΝθγΜΧΤΙΚΗ ΖΟΟΗ
ΥΧΟΛΟΓΙΑ εΤναι
μια
συγχρονος επιστημη δ
πως και η ψυχαναλυσις.
Τας χαρακτηρϊζομεν ως
συγχρδνους, ϋπδ την εννοιαν της μεγαλης δναπτυξεως των και της ασκουμενης ηγεμονϊας των
εις τδν συγχρονον αν9ρωπον. Αϊ δϊδυμοι αϋταϊ
αδελφαϊ, εγεννηθησαν απδ τδ χαος της αθεου συνειδησεως. «"Αβυσσος αβυσσον επικαλεϊται». 'Αφοϋ δ ανθρωπος εχασε την δπαφην του με τδν
Θεδν, περιηλθεν αμεσως εϊς χαωδη καταστασιν, μη
γνωρϊζων «πδθεν ερχεται καϊ που ϋπαγει». Τα αλογα παθη, δ δαιμονισμδς, τδν αγουν και τδν φερουν. 'Η ψυχη πλεει σε ερεβος. "Ετσι μεταβαλλεται σε «σπηλαιον ληστων» καϊ σε λαβυρινθον.
Ποιος θα προσφερη τδν μϊτον πρδς εξοδον απδ
τα αγχωδη αδιεξοδα;

"Ερχονται οϋτω «φιλανθρωπως» τινες δμοιοπαθεις μεν, ϊκανοϊ δμως να διακρϊνουν καποια Υχνη
που αφηνουν κατα την πορειαν των τα διαφορα
παθη. Καϊ μετα τας παρατηρησεις των ϋποδεικνϋουν τρδπους «θεραπεϊας», *
κατ αναλογιαν με την
τοποθετησιν των ψυχολδγων καϊ ψυχιατρων. "Ε
τσι προσφερουν καποιαν ανακοϋφισιν εϊς τους ψυχασθενεϊς, δνω αϋτοϊ πολλακις νοσοϋν βαρϋτερα.
'Ο τομεϋς της ψυχολογιας προσειλκυσε τδ ενδιαφερον καϊ Χριστιανων τινων επιστημδνων, οϊ
δποϊοι δπωφελοϋνται ποικιλως των καρπων των
χρονϊων μδχθων των ποικιλης τοποθετησεως ψυ
χολδγων. Ουτως δ καθηγητης τοϋ Πανεπιστημϊου
Θεσσαλονικης, θεολδγος κ. Κορναρακης εσποϋδασε καϊ ψυχολογιαν καϊ προσφερει τας θεολογικας
καϊ ψυχολογικας γνωσεις του, κατα τρδπον δ δποιος γινεται 6ποδεκτδς απδ τδν συγχρονον ανθρωπον. "Υστερα απδ αλλας Εκδδσεις του, ηδη
προσφερει τδ τελευταϊον βιβλιον του ϋπδ τδν ανωτερω τιτλον.
Πρδκειται περϊ μιας σειρας ραδιοφωνικων δμιλιων του, αϊ δποϊαι μετεδδθησαν κατα τδ διαστημα Ι973 - 75. Λδγω δε της φϋσεως των, «δεν αποτελουν μεθοδικη καϊ διεξοδικη αντιμετωπιση ενδς θεματος η προβληματος. 'Ο προορισμδς τους
εΤναι μαλλον να προκαλοϋν, παρα να προσ
φερουν ωλοκληρωμενη εκθεση η κατατδπιση».
'Ο σ. αναχωρεϊ απδ ωρισμενας προϋποθεσεις εϊς
την ^πεξεργασϊαν των θεματων του. Μια εξ αϋτων βασικη εΤναι «δτι η περιοχη των κοινων σημειων Ψυχολογιας καϊ Πνευματικης ζωης εΤναι κατασπαρτη απδ ϋπαρξιακες προκλησεις. *
Αλλα οϊ
τελειες λϋσεις μδνο στδ Εϋαγγελιο τοϋ Χριστοϋ
περιεχονται».
Δεν θα ει'χαμε πολλας αντιρρησεις, ως πρδς τδ
5υνατδν καϊ θεμιτδν της χρησεως καποιων συμπερασματων των διδϋμων αδελφων, ϋπδ τδν δρον, δτι
δεν θα αφισταμεθα απδ την εν 'Αγϊφ Πνευματι
Πατερικην πεϊραν. Δι6τι, φρονοϋμεν, — δπως ελ-
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πιζομεν καϊ δ σ. — δτι τδ αγιον Εϋαγγελιον δεν
δϊδει μδνον «τϊς τελειες λυσεις», αλλα καϊ την
μεθοδολογϊαν. 'Οπδτε δεν δυναμεθα να εννοησωμεν, τϊ μας χρειαζεται η ψυχολογια καϊ τα παραγωγα της, εϊμη μδνον η ετικεττα της, χαριν
εκεινων που «δαιμονϊζονται» εϊς τδ ακουσμα τοϋ
Ευαγγελϊου καϊ των αγϊων Πατερων; Χρειαζεται
πολλη προσοχη δια να μη παρασυρθωμεν απδ την
συνθεσιν εϊς ταυτϊσεις καϊ εϋρεθωμεν καϊ ημεϊς
εϊς σϋγχυσιν. "Εχει αποδειχθεϊ ως επικϊνδυνος η
σοφη τακτικη τοϋ 'Αποστδλου, «δδλω γαρ ελαβον
ϋμας», (Β' Κορ. Ι2, Ι6) ενεργουμενη απδ απεϊρους.

Θα επεθυμουν τελικως να παραπεμψω τδν καλδν κ. Κορναρακην εϊς την σελ. 45 τοϋ βιβλϊου
«'Αθωνικοϊ
Διαλογοι, η θεολογϊα της νοερας
τροσευχης», (Στ. Κεμεντζετζϊδου, Καμβουνϊων Ι,
Θεσσαλ.) δπου εκφραζονται οϊ κϊνδυνοι καϊ αϊ αντιφασεις που ακολουθοϋν εϊς τους Χριστιανοϋς
ψυχολδγους. Παρα ταϋτα εϋχδμεθα να προκϋψη ωφελεια απδ τδ συνθετικδν αϋτδ βιβλιον, καϊ να αποδειχθοϋν δχι τελεϊως δικαιολογημεναι αϊ Επιφυλαξεις μας.
Διδτι η προσαγωγη μιας αϋτονδμου επιστημης, δπως εΤναι η ψυχολογια, εϊς τδν πνευματικδν χωρον της 'Εκκλησϊας, νομϊζομεν, δτι δημιουργεϊ ερωτηματα καϊ εμμεσως ελεγχει τα μεσα
καϊ τας μεθδδους της 'Εκκλησιας ως ανεπαρκεϊς.
Τα αγχη καϊ αϊ ψυχασθενειαι, κατα τδ πλεϊστον,
δεν εΤναι τϊποτε αλλο απδ ενεργεϊας «κωφων καϊ
αλαλων» πονηρων πνευματων, τα δποϊα «πλανοϋν
την οϊκουμενην».

" ΤΟ ΧΒΧΤΟΝ

,,

Ε Ν ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ πως εγεννηϋη
εΙς τδν νοϋν τοϋ 6ουλευτοϋ κ. Κουτσοχερα
η Ιδεα ανακινησεως
τοϋ «αδατου» τοϋ 'Α
γιου "Ορους. Οϋτε
ποιαν τϋχην ϋα εχη η
επερωτησϊς του εις
την Βουλην των 'Ελληνων. "Αλλα εχομεν την ελπϊδα, δτι αφοϋ ϋπαρχουν εις την Βουλην σωφρονες
6ουληφδροι ανδρες, γνωρϊζοντες τι σημαϊνει τδ «αδατον» δια μονδφυλα μοναστικα κεντρα, ϋα απορρϊψουν με συγκαταδασιν την πρδτασιν τοϋ ποιητοϋ - 6ουλευτον.
'Εκ τοϋ λδγου αυτοϋ τδ "Αγιον "Ορος
δεν ανησυχη δια τδ αναποσπαστως συνδεδμενον με την ϋπαρξιν του «αδατον».
'Αφηνομεν την ουνταγματικην κατοχϋρωοιν τοϋ «αδατουυ, δια τοϋ Ι86 αρϋρου
τοϋ Κατ. Χαρτου τον 'Αγϊου "Ορους, ως
και τδ δημοκρατικδν δικαϊωμα μιας ταξεως 'Εκκλησιαστικης να ρυϋμϊζη τδν τρδπον ζωης της μεοα εΙς τα πλαϊσια της
συνταγματικης ελευϋερϊας. Εϊναι τδσαι
αι συναρτησεις, που ϋα προεκυπταν απδ μι
αν απϊϋανον καταργηοιν τοϋ «αδατου», ωοτε οϋδεποτε η Πολιτεϊα ϋα εστεργε να
δωροφορηϋη και με την πολυτελειαν μιας
επι πλεον περιπετεϊας διεϋνοϋς κλϊμακος.
'Αρκεϊ να ενϋυμηϋοϋν οϊ 6ουληφδροι
Πατερες τοϋ "Εϋνους και Ιδιαϊτατα η σε6αστη Κυδερνησις, — εΙς την μετριοπαϋειαν της δποϊας δυναμεϋα να ελπϊζωμεν —- τι συνεδη, δχι με ϋεμα της σοδαροτητος τοϋ «αδατου», αλλα με μικραν
παρεκκλισιν εκ τοϋ Κατ. Χαρτου τοϋ 'Α

γϊου "Ορους, κατα την επταετϊαν, ϋπδ της
Πολιτεϊας, δια να αντιληφϋοϋν πδσον αστοχος εϊναι η αμφισδητησις μιας ζωτικης
προϋποϋεσεως δια την ϋπαρξιν τοϋ 'Αγϊου
"Ορους. 'Ως δ' 'ιερδς Παρϋενων, εχει
προστατας δχι μδνον οϋρανϊους, αλλα και
επιγεϊους πολλοϋς και μεγαλους. 'Επομενως ας δωσουν την μαχην τοϋ κακεκτϋπου
φεμινιομοϋ πρδς εξϊσωσιν των φϋλων επι
αλλου εδαφους. Αιοτι εΙς αϋτδ ϋα την χασουν μετα της τιμης, δποιοι καϊ αν εϊναι.
Εϊναι μδνον λυπηρδν να ασχοληται αρνητικως η Πολιτεϊα με ϋεματα, σχετιζδμενα με την ελληνοχριστιανικην παραδοσιν
τοϋ "Εϋνους, καϋ' δν χρδνον τα παντα γϋρω του οεϊονται απειλητικως καϊ κινδυνεϋει να αποχρ ιστ ιαν ισϋη τελεϊως.
'Αντιγραφομεν απδ μϊαν διαλεξιν τοϋ
διαοημου 6υζαντινολδγου Ργ. ΟοΙ^ογ,
ητις εγενετο εν Θεσσαλονϊκη τδ Ι956, δια
πρδχειρον σϋγκρισιν οκεφεως καϊ ηϋους
μεταξϋ ϋνδς ρωμαιοκαϋολικοϋ επιστημονος καϊ ενδς — ϋποτιϋεται ·— 'Ορϋοδδξου
6ουλευτοϋ καϊ των συν αϋτφ: ι'Εξδχου
ενδιαφεροντος εϊναι τα προνδμια, τα δποϊα
εχορηγηϋησαν ϋπδ των Βυζαντινων αϋτοκρατδρων εις τας διαφδρους Μονας, τα
χρυσοδουλλα προσταγματα... οϊ 'Οϋωμανοϊ
σουλτανοι εφεϊσϋησαν, εν γενει, των Μονων τοϋ "Αϋω, φοδοϋμενοι προφανως την
δϋναμιν της προσευχης των ασκητων τοϋ
'Αγϊου "Ορους. 'Αλλα καϊ οϊ Μοναχοϊ διετηρησαν ως κδρην δφϋαλμοϋ τα εγγραφα
ταϋτα... ». Καϊ συνεχϊζει.
«Τδν τελευταϊον καιρδν ηκουσα κατ επαναληφιν περϊ σχεδϊων, να ανοιχϋοϋν αι
πϋλαι τοϋ 'Αγϊου "Ορους εΙς τδ πολϋ κοινδν, να μετατραπη μαλιστα τοϋτο εΙς κεντρον τουρισμοϋ. 'Επιτρεψατε μου παρακαλω να πιοτεϋω, δτι καϊ σεις εϊσϋε πεπεισμενοι, δπως καϊ εγω, δτι τοϋτο οϋδεποτε
πρδκειται να συμδη, εφ' δσον διεξαγουν

εχοΛϊχ κὸι κριοβιε

εϋλαβη πνεϋματα επι τον "Ορους αϋτοϋ εμπιστευτικας ουνομιλϊας μετα τοϋ Κυρϊου».
( Πανηγυρικδς Τ6μος, 'Αγ. Γ ρηγορϊου τοϋ
ΤΙαλαμα, Θεοσαλ. Ι96Ο).
Αοιπδν οϊ εκϋετοντες την σοβαροτητα
των με τοιαϋτας πρωτοβουλϊας, ας προοεξονν μηπως και «εϊς κεντρα λακτϊζουν».
Και δ Κϋριος εϊπεν, δτι αϋτδ εϊναι «δεινον». "Αλλωοτε δια ποιον οϋοιαστικδν λδγον εγεϊρεται δεμα «α6ατου» ; "Ο,τι οτερεϊται τδ ετερον φϋλον, απδ την μη αμεοον επαφην τον με τδ "Αγιον "Ορος, τδ
εϋρϊσκει και εξω αντον. 'Αγιογραφϊας,
τοιχογραφϊας, Κωδικας χειρογραφους,
αρχιτεκτονικην Μονων, διακδομησιν, "Α
για Αεϊψανα, τα παντα, ως κα'ι δυνατδτητας μονασμοϋ.

κγπρϊΑκχ
ΞΑΚΟΑΟΥΘΕΙ η
νδλϊψις» τον Κυπριακοϋ λαοϋ, χωρις πολλας ελπϊδας δια την
πολιτικην ρϋδμισιν
τοϋ προ6ληματδς τον.
Συμπασχομεν με τοϋς
εν Χριοτω αδελφοϋς
και προοενχομεϋα ε
κτενως νπερ αποκαταστασεως των και δια να τοϋς δϊδει δ
Κϋριος νπομονην.
Τραγικην και δραματικην χαρακτηρϊ·
ζουν συνηδως την Κυπριακην ϋπδδεσιν, οϊ
ασχολοϋμενοι με την καταστασιν της ελληνικης μεγαλονησου. Πραγματι. 'Εαν περιορϊοωμεν τας παρατηρησεις μας εϊς την εξωτερικην μορφην, με την προσφυγιαν,
την κατοχην ϋπδ τονρκων τοϋ 4Ο^ο, με τας
οτερηοεις και δλας τας ουνεπεϊας μετα την
εϊσβολην, οϊ χαρακτηριομοι αποδιδονν την
πραγματ ικδτητα.
'Ως ^Ορδδδοξοι δμως Χριστιανοι δεν
κρϊνομεν μδνον «κατ διμιν. Βλεπομεν και
κατα πϊστιν, πνευματικως. Τραγωδϊα κυριως εϊς τδν Χριστιανισμδν εϊναι η αμαρτϊα. Και αμαρτϊα σημαϊνει χωρισμδν απδ
τδν Θεδν. Μεγαλυτερα δε τραγωδϊα απδ
τδν χωρισμδν τον ανδρωπου απδ τδν Θεδν
δεν νπαρχει. "Ολα τα ανδρωπινα διορδωνονται, δλαι αϊ δλϊψεις και τα δεινα δε-
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ραπεϋονται. Μδνον δ χωρισμδς της ψυχης
απδ τδ φως της εϊναι αφδρητος, διδτι εϊ
ναι η μεγαλυτερα δυοτυχια ποϋ παρατεϊνεται εις την αιωνιδτητα. Γι αϋτδ και η
'Εκκλησϊα, ενω εϋχεται να χαρϊζη δ Θεδς
ελευδερϊαν, παραλληλως ουνιστα νπομονην
εις την δουλεϊαν και αϊχμαλωοϊαν, ϋπδ τας
δποϊας δϋναταϊ τις να εϋρϊσκεται μετα τοϋ
Θεον.
"Ολοι οϊ Προφηται, οϊ "Απδστολοι, οϊ
αγιοι Πατερες, αϋτδς δ Κϋριος μας εδϊ
δαξαν, δτι αι αμαρτϊαι τοϋ λαον προκαλοϋν τας αιχμαλοοσϊας και τα εξωδεν δει
να, δια παιδαγωγϊαν και μετανοιαν. «Αμαρτϊαι εδνη ελαττοονοϋοι». Και αϋτδς εϊ
ναι νδμος πνευματικδς, τοϋ δποϊον η λειτονργϊα δεν πρεπει να διαφεϋγη της προοοχης τοϋ πιστοϋ, εαν δεν επιδυμη να μεταφερεται εϊς τδν χωρον της απιστϊας δια
την πρδνοιαν και την αγαπην τοϋ Θεοϋ
πρδς τα τεκνα του, χαριν της οωτηρϊας
των. "Η Γραφη εϊναι πληρης διδαχων ως
πρδς τας οχεοεις Θεοϋ και ανδρωπων.
«Υϊε μου, μη δλιγωρει παιδεϊας Κυρϊου,
μηδε εκλϋου ϋπ αϋτοϋ ελεγχδμενος. "Ον
γαρ αγαπα Κϋριος παιδεϋει, μαστιγοϊ δε
παντα νϊδν δν παραδεχεται. Εϊ παιδεϊαν νπομενετε, ως υιοϊς υμ.ϊν προοφερεται δ
Θεδς· τις γαρ εστιν νϊδς δν οϋ παιδεϋει
πατηρ; Ει χωρις εστε παιδεϊας, ης μετοχοι γεγδνασι παντες, αρα νδδοι εστε καϊ
οϋχ υϊοϊη. ('Ε6ρ. Ι2, 5 - 8).
'Ο συγγραφεϋς των «Μακκαβαϊων», αφηγοϋμενος την ϋπδ τοϋ "Αντιοχου αϊχμαλωοϊαν των 'Ιουδαϊων, λεγει" «παρακαλω
οϋν τοϋς εντυγχανοντας τηδε τη 6ϊβλω, μη
συστελλεσδαι δια τας συμφορας, λογιζεοδαι δε τας τιμωρϊας μη πρδς δλεδρον,
αλλα πρδς παιδεϊαν τοϋ γενους ημων εϊ
ναι». (Μακ. 6, 6).
«Ημεϊς γαρ δια τας εαυτων αμαρτϊας
παοχομεν. Εϊ δε χαριν επιπληξεως και
παιδεϊας δ ζων Κϋριος ημων 6ραχεως επωργισται, καϊ παλιν καταλλαγησεται τοϊς
εαντοϋ δοϋλοις. 2ϋ δε & ανδοιε και παντων ανδρωπων μιαρωτατε, (πρδς τδν 6ασιλεα ''Αντϊοχον) μη ματην μετεωρϊζον
φρυαττδμενος αδηλοις ελπϊσιν, επι τοϋς
δοϋλους αϋτοϋ επαιρδμενος χεϊρα. Οϋπω
γαρ την τοϋ Παντοκρατορος επδπτου Θε
οϋ κρϊσιν εκπεφευγας...». (Μακ. 7,8).
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ΟΧΟΜλ ΚΑΙ κρϊΟ6ΙΟ

"Ας μας επιτρεψουν, οι αδελφοϊ εν
Χριστφ Κϋπριοι, να τους ϋπενϋυμϊσωμεν,
δτι η «ιστορϊα» επαναλαμβανεται. 'Ο Κνριος μας ελεγχει, που ενω «τδ πρδσωπον
τοϋ ουρανοϋ 6ιδαμεν διακρϊνειν», τα δε
«οημεϊα των καιρων» πως δεν δυναμεϋα
να γνωρϊσωμεν; Και πρεπει να εχωμεν
συνεϊδησιν της πραγματικδτητδς μας.
«Πολλα γαρ πταϊομεν παντες». Τριακοντα
ετη πρδ της αλωσεως της Κωνοταντινουπδλεως, δ ϋεολογικωτατος εκεϊνος Μοναχδς 'Ιωσηφ δ Βρυεννιος, συνεχως εκηρυττε μετανοιαν και προελεγεν, δτι η Ιϊδλις
ϋα αιχμαλωτ ιο9η δια τας αμαρτϊας κληρου καϊ λαοϋ. Ταϋτα λεγοντες δεν ϋεωροϋμεν τους Κυπρϊους «αμαρτωλοτερους»
ημων. Καϊ ημεϊς εαν δεν μετανοηοωμεν
αϋτα καϊ χεϊρονα θα παθωμεν. Καϊ δσοι
διαϋετουν «δρασιν» 6λεπουν τδ «δρεπανον»
ερχδμενον. "Ενα σωζει Κυπρϊους καϊ "Ελ
ληνας «μητροπολιτικοϋς»: η Μετανοια.
Χωρϊς αϋτην δεν θα υπαρξη «παϋλα κακων».
Λοιπδν, χωρϊς να σταματησουν αϊ διπλωματικαϊ διαβουλεϋσεις καϊ η λοιπη εϋνικη προοπαϊϊεια, να προσφϋγουν, οι α
δελφοϊ Κϋπριοι, εις τδν Παντοδϋναμον
Θεδν εν μετανοϊα καϊ Ικεσϊα, αρχης γινομενης απδ την 'Εκκλησιαοτικην ηγεσϊαν.
Εϊναι απαραϊτητον δπως τδ ταχϋτερον αρϋη τδ σχϊσμα, η μεγϊστη αϋτη αμαρτϊα που,
συν ταϊς αλλαις, αποτελεϊ την γενεσιουργδν αιτϊαν της ϋεϊας δργης. 'Ο Μακαριωτατος, ας αναγνωρϊση, επϊ τελους, δτι η
ανθρωπϊνη δεξιδτης απεβη ανωφελης καϊ
μδνον δια της καταφυγης εις τδν Θεδν ϋα
σταματηση η δυοτυχϊα τοϋ λαοϋ.
Παλιν απδ τους Μακκα6αϊους, με την
παραλληλον τυχην, θα φερωμεν τας αποδεϊξεις. «Αυτδς δε πρωτος δ Μακκαβαϊος
αναλαβδον τα δπλα — αφοϋ προηγουμενως
εϊχαν κλαϋσει εν μετανοια — προετρεγατο τους αλλους, αμα αϋτω διακινδυνεϋοντας επιβοηθεϊν τοϊς αδελφοϊς αυτων' δμοϋ
δε καϊ προδϋμως εξωρμησαν. Αϋτδθι δε
καϊ πρδς τοϊς 'Ιεροσολϋμοις δντων, εφανη
προηγουμενος αυτων εφιππος εν λευκη αϊσθητι, πανοπλϊαν χρυσην κραδαϊνων δμοϋ
δε παντες ευλογησαντες τδν Θεδν, καϊ επερρωσθησαν ταϊς ψυχαϊς, ου μδνον ανθρωπους αλλα καϊ θηρας τους αγριωτα-

τους, καϊ σιδηρα τεϊχη τιτρωσκειν δντες
ετοιμοι, προοηγον εν διασκευη τδν απ
ουρανοϋ οϋμμαχον εχοντες, ελεησαντος αυτοϋς τοϋ Κυρϊου...». (Μακ. ΙΙ,ΙΙ). Καϊ
αλλαχοϋ, δταν παλιν οι 'Ιουδαϊοι ·'κιν',ϋνευαν να εςολοϋρευϋοϋν απδ τδν 6ασιλεα
των 'Ασσυρϊων, υοτερα απδ ϋρηνωδη
προσευχην, «ό μεγαλδδοξος παντοκρατωρ
καϊ αληθινδς Θεδς, επιφανας τδ αγιον αϋ
τοϋ πρδσωπον, ηνεωξε τας ουρανϊους πϋλας, εξ οτν δεδοξασμενοι δυο φο6εροειδεϊς
αγγελοι κατεβησαν φανεροϊ πασι πλην τοϊς
'ϊουδαϊοις καϊ αντεοτησαν καϊ την δϋναμιν των υπεναντϊων επληρωσαν ταραχης
καϊ δειλϊας καϊ ακινητοις εδησαν πεδαις...». (Μακ. 6,6).
ΤΙ αλλο να εϊπωμεν; «"Οσα γαρ προεγραφη, εις την ημετεραν διδασκαλϊαν
προεγραφη». (Ρωμ. Ι5,4).

ΘΘΟΧΟΓΙΚΟΟ ΑΙΧΧΟΓΟΟ
ΣΤΕΡΑ απδ την ατοδημϊαν πρδς Κυριττ τοϋ ΙΙατριαρχου
'Αϋηναγδρου, τδ Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον, υπδ την ηγεσϊαν τοϋ διαδδχου του
Δημητρϊου, επανεϋρε
τδν δρϋδδοξον ρυϊλιιδν του. Αϋτδ διεκηρυτταμε παντοτε, παρ' δτι οι «ζητοϋντες
αφορμην» «ζηλωταϊ» διεοτρεφον την ση
μασϊαν των λδγων τοϋ Πατριαρχου Δη
μητρϊου. ΕΙς δηλωσεις του, π.χ. επανελαμβανεν δτι ακολουϋεϊ την εκκλησιαστικην πορεϊαν τοϋ προκατδχου του. 'Αλλ'
ε6λεπε κανεϊς παραλληλως με πδσην σω
φροσϋνην συμπεριεφ·ερετο εναντι των απεσταλμενων τοϋ παπα. "Ελεγεν, δτι δ παπας
εϊναι δ πρωτος εν τη καϋδλου 'Εκκλησϊρ.
καϊ δεν αντελαμβανοντο οι εξ αφελεϊας διαμαρτυρδμενοι «ζηλωταϊ», δτι τοϋ απεδιδε
την αναγνωριζομενην απδ την αρχαιδτητα
δεοιν: «πρωτος μεταξϋ ϊσων».
Μνημεϊον 'Ορϋοδδξου παρρησϊας ϋα
μεϊνουν οι λδγοι τοϋ Πατριαρχου κατα τδ
Πασχα τοϋ Ι974 πρδς τδν καρδιναλιον
Βϊλλεμπραντς: «"Ινα δε οτμεν σαφεϊς, ειλικρινεϊς καϊ εντιμοι πρδς εαυτοϋς καϊ
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αλληλονς, αλλα και προς τδν κδσμον απαντα, δφεϊλομεν ϊνα επαναλαβωμεν και τονισωμεν, δτι ονδεις εν τη χριοτιανωουνη
επϊοκοπος κεκτηται προνδμιον βεϊον η ανβρωπινον παγκοομιδτητος επι της μιας, αγιας, καβολικης και αποστολικης τοϋ Χριοτοϋ 'Εκκληοϊας, αλλ' δτι παντες ημεϊς,
εϊτε εν Ρωμη, εϊτε εν τη Π6λει ταντη, εϊ
τε εν οϊαδητινι πδλει, απδ ο'ιαοδηποτε εκκλησιαοτικως 'ιεραρχικης η πολιτικης τοποβετηοεως, εομεν απλως και μονον ουνεπϊοκοποι ϋπδ τδν μονον ακρον αρχιερεα,
την Κεφαλην της 'Εκκληοϊας, τδν Κϋριον
ημων 'Ιησοϋν Χριοτδν, παντοτε εν τη ανεκαβεν εκκλησιαοτικως παραδεδεγμενη
Ιεραρχικη ταξει..Μ.
Και νοτερα απδ αντην την ψυχρολουοϊαν, διεδεχβη τδν καρδιναλιον νεος καταιωνιομδς απδ την αρμοδϊαν 'Επιτροπην, υ
πδ τδν Μητροπολϊτην Σαρδεων Μαξιμον.
'Επηκολοϋβηοε η συνταξις οπουδαιοτατης
βεολογικως 'Εκβεοεως και εκτοτε τα
πραγματα 6αινουν δμαλως, δια να φβαδωμεν ηδη εις τδ προοταδιον της εναρξεως
βεολογικοϋ διαλδγον. (Σχολιαομδς της εν
λδγω 'Εκβεσεως ευρϊσκεται εις τδ αριβ.
2Ε τεϋχος των Α.Δ.).
"Ηδη δ Οικουμενικδς Πατριαρχης, εδηλωοε οϋν τοϊς αλλοις και τα ακδλουβα
εις τδν καρδιναλιον Οϋροι την Ι5.Ι2.75,
τα δποϊα εϊναι φωναϊ κρυοταλλϊνης 'Ορβοδοξϊας και ας μαϊνωνται οι δυστυχεϊς
σχισματικοϊ, ποϋ ζητοϋν στηρϊγματα της απωλεϊας των.
«Και Ιδοϋ δτι εϋριοκδμεβα εΙς την εϋχαριστον βεοιν, δπως κοινοποιηοωμεν τη
αδελφη 'Εκκληοια της Ρωμης και τω οε6αομ'ιω Προκαβημενω αυτης, δτι αι 'Ορβδδοξοι 'Εκκληοϊαι ηχβησαν εΙς την απδ
κοινοϋ απδφασιν, 'ϊνα ουοτηοωοιν ΕΙδικην
εκ Θεολδγων Τεχνικην Διορβδδοξον 'Επιτροπην ητις και βα επωμισβη την εϋβϋνην της μελετης και προπαραοκευης
παντων των επΙ μερους τοϋ μετα της Ρω
μης Θεολογικοϋ Διαλδγον, εις κλιμακα
πανορβδδοξον.
Τϊ εοται εν τοϊς εφ' εξης τοϋ Θεολογι
κοϋ τοντον Διαλδγον; Τοϋτο κεϊται εν
ταϊς Χερσι τοϋ Θεοϋ. Ηαντως η καλη διαβεσις, η ονοτηματικη βεολογικη ερευνα
και μελετη, η εν αγαπη, εϊλικρινεϊφ και
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αντικειμενικδτητι αντιμετωπιοις των βεματων δεν βα λειψωσιν αοφαλως εκ τουτου δι αμφοτερας τας πλενρας.
Γνωρϊζομεν δτι η αροις των αναβεματων δεν ε ο η μ η ν ε και την
αροιν των διαφορων η τοϋ οχϊοματος εκ
τοϋ οωματος της 'Εκκληοϊας.
Παρα μ ενουοινα'ι περϊ τδ δδγμα,
την διδασκαλϊαν, την κανονικην ταξιν και
την βεϊαν λατρεϊαν διαφοραι.
Π αραμενουο ι τα επιπροοβ ο ϋ ν τ α τη ε ν ω ο ε ι Ι ο τ ο ρ ι κο
κ α ν ο ν ι κ α ε μ π δ δ ι α.
'Υφιστανται αι εκκληοιολογικαϊ
παραλλαγαι εκατερωβεν.
Μ εν ε ι δε απραγματοποϊητ ο ς η μυοτηριακη μεταξϋ αλλων κοινωνϊα, ητις και μελλει να επιστεψη την τελικην ενωσιν. 'Ο Θεολογικδς δβεν Διαλογος δεον δπως καλνψη παντας τους τομεϊς
τοντον».
μ.α.
Ονδεν ετερον σχδλιον.
-> ἀπὸ τὴν σελ. ΙΟ
ρυγίση εἰς τὰ ἀπειρα πλἀτη τοϋ θειου κόσμου.
"Αν καὶ θὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ πρόβλημα
τῆς ὸργῆς, πρὸς ὰρσιν παρανοὴσεων, σημειώνομεν, δτι καὶ ὴ ὸργὴ ὑπὲρ τοϋ καλοϋ δὲν πρέ
πει νὰ ένεργῆται ἀπὸ οἰονδὴποτε ἀδιακριτως.
Διότι δὲν ἀρκεϊ νὰ εϊναι ὸ στόχος καλός, ἀλλὰ
χρειἀζεται καὶ ὴ καταλληλότης τῆς ψυχῆς. 'Εὰν
ὴ ψνχὴ ειναι ὲμπαθὴς, καὶ ὴ ὀργὴ ϋπὲρ τοϋ
καλοϋ θὰ μεταβληθῆ εἰς έμπαθῆ. 'Οπότε ὴ μὲν
πρόθεσις εϊναι καλὴ, τὰ δὲ πἀθη συμπλεκόμενα
μὲ αὐτὴν ἀχρειὡνουν καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ
καλόν. Καὶ τότε προκόπτει ξημία εἰς τὸν ένεργὴσαντα ὲν ὸργῆ ϋπὲρ τοϋ καλοϋ καὶ πρὸς τους
ὲξω προεκὰλεσε ταραχὴν. Καὶ αὐτὰς τὰς πρωτοβουλϊας δὲν εὐνοοϋν οὶ ἀγιοι Πατέρες. Γι
*
αϋτό, πρὶν κανεὶς ἀφὴσῃ τὸν ὲαυτόν του νὰ
ὸργισθῆ ϋπὲρ τοϋ δικαίου, πρέπει νὰ ὲξετἀσῃ
ὲὰν ὴ πρόθεσις του εϊναι καθαρὰ. Καὶ καθαρὰ
εϊναι τότε, δταν ὲχῃ τὴν δύναμιν νὰ διαχωρἰσῃ
τὴν ἀδικίαν ἀπὸ τὸν ἀδικοϋντα. Καὶ τὴν μὲν
ἀδικίαν νὰ πλὴξῃ ἀπροσώπως, τὸ δὲ πρόσωπον
τοϋ ἀδικοϋντος νὰ περιβἀλῃ μὲ συμπἀθειαν, δστε νὰ τὸ ἀπαλλἀξῃ ἀπὸ τὸ κρϊμα τῆς ἀδικιας.
'Η καθ' ὴμέραν πεϊρα μας πεἰθει, δτι εϊναι σπὰνιοι οὶ ὲχοντες τὴν δϋναμιν νὰ κὰμνουν αυτὴν
τὴν διὰκρισιν καὶ νὰ τὴν πραγματοποιοϋν.
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ΧΠΧΗ ΥΠΟΜΝΗΟΟ
ΕΝΗ, καϊ ϋπερφυης
εϊναι η συνδεσις της
"'Εκκλησϊας, ως δεανδρωπϊνης κοινωνϊας, καδ' ην τα μελη
ε'ϊμεδα ηνωμενα εν
ϊληδεϊα καϊ αγαπη
ιοσον, ωστε να «κατανοωμεν αλληλο υ ς
ε'ις παροξυσμδν αγα
πη ς» ('Ε6ρ. Ι, 24).
'Αλλα εϊναι ενδεχδμενον, «ως τδν κδσμον οικονντες καϊ νπδ τον δια66λου πλανωμενοι» να σφαλωμεν, δσοι, «μη κληδεντες νπδ τοϋ θεον» ('Ε6ρ. 5, 4), διδασκομεν τδν λαδν. Τδτε δφεϊλουν παντες
να επισϋρουν την προσοχην τοϋ παρεκκλϊναντος με αγαπην, δπως προβη ε'ις διδρδωσιν τον λαδους, που λνμαϊνεται την αληδειαν της 'Εκκλησϊας.
Αντδ ακρι6ως εγινεν εις την περϊπτωσιν τοϋ σε6αστοϋ καδηγητοϋ κ. Τρεμπελα
εκ μερονς των Μοναχων τοϋ "Αγϊον "Ορονς. 'Αλλ' αντϊ να γϊνη διδρδωσις με
μϊαν σελϊδα καϊ να χαρωμεν, δια την ετοιμδτητα των αγϊων μελων της 'Εκκλη
σϊας, δπως δμολογοϋν δημοσϊα τα κοινοποιηδεντα δεολογικα λαδη, τδ απλονν ζητημα κατηντησε μνδιστδρημα, ταλαιπωροϋν
επϊ μηνας τας σννειδησεις των πιοτων,
πον εχουν αναγκην ε'ιρηνης, περισνλλογης, μετανοϊας καϊ αγαπης.
Τδ χειρδτερον δμως εϊναι, δτι τδ κακδν επεξεταδη περαν τοϋ ενδς προσωπον.
'Ανεμϊχδησαν δργανα δημοσιογραφικα,
τα δποϊα διεστρεηταν ετσι τα πραγματα,
ωστε δ αναγνωστης των να μορφωνη μονομερη καϊ λανδασμενην Ιδεαν, ως πρδς
τδ δλον δεμα. Καϊ δαυμαζει κανεϊς καϊ
εκπληττεται, που με τδσην ευκολϊαν δυσιαζεται η αληδεια της 'Εκκλησϊας, δια
να υπηρετηδοϋν ανδρωπινοι σκοποϊ η, τδ
δλιγωτερον, παδη.
"Η λεξις «κατεστημενο», εγινε πολϋ τοϋ
σνρμοϋ, σημαϊνουσα περϊπον παραμονϊμους δεσμικας καταστασεις. 'Αλλα «κατεστημενον» εϊναι καϊ εκαστος ημων, τδ
δποϊον παρατεϊνομεν δια της ζωης μας,
τδ εχομεν εν νποληφει καϊ τδ προστατενο-

μεν δσακις εξωδεν προσβληδη. Με αλλους λδγονς σεμνυνδμεδα δια τδν δαυτδν
μας καϊ τας αρετας μας. "Ερχονται δμως
στιγμαϊ, που τϊδεται τδ αντικεϊμενον της
ϋποληψεως μας ε'ις κρϊσιν, δπως συμ6αϊνει με την «λυδϊαν λϊδον», η με τδ ϋγρδν
που ρϊπτει δ χημικδς. Καϊ τδτε πηγαϊνει
περϊπατον τδ «κατεοτημδνον» μας, (δρδοδοξϊα, δρδοπραξϊα κλπ.) αλλα «δια τδ της
καρδϊας σκληρδν» δεν αντιλαμ6ανδμεδα.
'Αλλα οϊ δεαταϊ, δσοι δεν εδελοτυφλοϋν τδ
6λεπουν. Καϊ ενδνμοϋνται τδ: «Ματαιδτης, ματαιοτητων, τα παντα ματαιδτης».
Πδσον ωφελιμον εϊναι να ενδυμονμεδα
τδ 'Αποστολικδν: (Α' Κορ. γ', Ι2-Ι5).
-> ἀπὸ σελ. Ι3

αϊρετικη, Ιδεαλιστικη η υλιστικη Δϋσι, αποκοπη καϊ ξερρϊζωμα απδ τϊς ζωηφδρες
ελληνορδδδοξες πηγες μας, αυτες που εδρεψαν τδν λαδ μας στην Τονρκοκρατϊα,
εδημιουργησαν τδ Εϊκοσιενα καϊ ανεδειξαν ελληνορδοδδξους αγωνιστας σαν τδν
αγιο Κοσμα τδν Αιτωλδ, τδν Μακρνγιαννη, τδν ΙΙαϋλο Μελα καϊ αλλους αργδτερα.
Στην αυστηρα κριτικη που κανουν υρϊως οϊ νεοι για την 'Εκκλησϊα, ας λα6ουν ϋπ' δψιν, δτι απδ την συσταοι τοϋ ·'δου "Ελληνικοϋ "Εδνους καϊ εντεϋδεν με
πρωτεργατας τους ξενους Βαυαρους, αρχισε μϊα ουστηματικη προοπαδεια υποδουλωσεως της 'Εκκλησϊας καϊ αποψιλωσεως της απδ τα στελεχη της, καταστροφης
της μοναστικης καϊ πνευματικης της παραδδσεως, για να μεταβληδη η 'Εκκλησϊα
σε παραρτημα τοϋ 'Υπουργεϊου Παιδεϊας
καϊ Θρησκενματων, δργανο των εκαστοτε
ϊσχυρων.
Εϊναι εϋκολο 6ε6αια να ταυτϊσουμε την
'Εκκλησϊα καϊ την ελληνορδδδοξο Παραδοοϊ μας με τδ «κατεστημενο» καϊ να την
απορρϊγουμε ακολουδωντας την μδδα.
Ποιδ δμως ανδρωπινο ουστημα, πολιτικ6, κοινωνικδ, φιλοσοφικδ, δα απαντηση στα υπαρξιακα μας ερωτηματα, δα μας
6οηδηση να περασουμε «εκ τοϋ δανατου
ε'ις την ζωην», να ζησουμε την γνησϊα α
γαπη, ελευδερϊα καϊ δικαιοσυνη;
Στδ εξωτερικα ταπεινδ Σπηλαιο της
Βηδλεεμ δ Θεδς οαρκωνεται καϊ δ ανδρω-

πος δεωνεται. Τδ ϊδιο μνοτηριο ουνεχϊζεται στην εξωτερικα ενδεδνμενη με την αδιαφορια καϊ προκαταληψι πολλων νεοελληνων 'Εκκληοια. Τδ Σπηλαιο εϊναι εϊκδνα της 'Εκκληοϊας. "Εξω εϊναι οκοταδι.
Μεοα λαμπει τδ φως, πον εκπορενεται α
πδ τδ πρδοωπο τον Βρεφονς, που εϊναι δ
Λ6γος. Μακαριοι δοοι δα ξεπεραοονν τ δ
οκοταδι καϊ δα φδαοονν οτδ Φως.

'Απολντϊκιον' ηχος πλ. δ'.

'Ορδοδοξϊας δ φωοτηρ,
'Εκκληοϊας τδ στηριγμα καϊ διδαοκαλε,
των μοναοτων η καλλονη,
των δεολδγων υπερμαχος απροσμαχητος,
Γρηγδριε δαυματουργε,
Θεοοαλονϊκης τδ κανχημα,
Κηρυξ της χαριτος,
Ικετενε δια παντδς
οωδηναι τας ψυχας ημων.

'Εκτύπωσις :
ΣΩΤ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ - ΠΕΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Βαλαωρίτου Ι4 - θεσσαλονίκη

