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«. .. Ἐπειόὴ δ νους, ητοι η ϋνεργεια
τον νοδς, εκ νεδτητος ουνεϊϋιοε να χϋνηται και να διαοκορπϊζηται πρδς τα εξω
αισδητα τον κδομου πραγματα, δια τοϋτο,
δταν λδγης την ιεραν προοευχην ταϋτην,
μη αναπνεε ουνεχως, καϋως εχει η φϋσις
συνηϋ'ειαν, αλλα κρατει δλϊγον την αναπνοην οου, εως ου δ λδγος δ ενδιαϋειος να
εϊπη απαξ την εϋχην' και τδτε αναπνεε,
καϊϊως οϊ ϋεϊοι Πατδρες και τοντο διδασκουοιν. α') Διδτι δια τον δλϊγον αϋτοϋ
κρατηματος της αναπνοης, ϋλϊ6εται μεν
και οτενοχωρεϊται και ακολοϋϋ·ως πονεϊ
η καρδια, μη απολαμ6ανουοα τον φνοικοϋ
δ,ερος' δ δε νους δια της μεϋδδου ταυτης
εϋκολωτερον περιοτελλεται και επιοτρϋφει εΙς την καρδιαν τοϋτο μδν δια τον
πδνον και δδϋνην της καρδϊας' τοϋτο δε
καϊ δια την ηδονην, ητις γενναται εκ της
ϋερμης και ζανηρας ταυτης μνημης τοϋ
Θεου μνημονευδμενος γαρ Θεδς, ηδονην
και εϋφροσϋνην προξενεϊ εις τους μνημονεϋοντας, κατα τον ειπδντα' νΕμνηοϋην
τοϋ Θεοϋ και ηνφρανδην» (ψαλμ. ος' 3)·

* Με την εϋκαιρϊα της σεπτης εορτης του
(Ι4 'Ιουλϊου), εμεϊς μεν ας τον παρακαλεσωμεν
να πρεσβεϋη ϋπερ τοϋ φωτισμοϋ των ψυχων
μας, αϋτδς δε να μας διδδιξη για την νοερα
προσευχἠ, που εϊχε ως αδιαλειπτη εργασια στην
θεοφδρον καρδιαν του. ('Απδ τδ «Συμβουλευτικδν»).

επειδη εΙς δποιον μελος εϊναι αϊσϋησις
πδνον η ηδονης, εκεϊ φυοικω τφ τρδπφ
και δ νους επιστρεφει και ουν6,γεται, κα
τα τον φιλδοοφον 'Αριστοτϋλη. β') Διδτι
δια τοϋ δλϊγον αϋτοϋ κρατηματος της ανα
πνοης λεπτϋνεται μεν η οκληρα και παχεϊα καρδια και τα εν τη καρδϊμ ϋγρα,
ως μετρϊως ϋλι6δμενα και ϋερμαινδμενα"
και ακολοϋδως γινεται απαλη, αϊο9ητικη,
ταπεινη καϊ επιτηδειοτερα εις τδ να κατανυγηται καϊ να προχεη. εϋκδλως δακρυα' λεπτϋνεται δε καϊ δ εγκεφαλος καϊ
ακολοϋϋως συλλεπτϋνεται καϊ η ενεργεια
τοϋ νοδς καϊ γινεται ενοειδης, διαυγης
καϊ επιτηδειοτερα εις την ενωοιν της υπερφυοικης τοϋ Θεοϋ ελλδμψεως. γ')
Διδτι δια τοϋ συμμετρου αϋτοϋ κρατημα
τος της αναπνοης ϋλϊ6εται καϊ πονεϊ η
καρδϊα' δια δε τοϋ πδνον καϊ της δδϋνης
ταυτης, εξεμεϊ τδ φαρμακερδν αγκιοτρον
της ηδονης καϊ αμαρτϊας, δπερ προλαβοϋσα κατεπιε καϊ οϋτω γϊνονται εις αϋτην
τα εναντϊα τοϊς εναντϊοις ιαματα, κατα
τους ιατροϋς' δια τοϋτο ειπεν δ ϊϊγιος
Μαρκος, 'δτι «μνημη Θεοϋ εοτϊ πδνος καρδϊας, ϋπερ εϋοε6εϊας γινδμενος· πας δε
δ επιλανδανδμενος Θεοϋ, ηδυπαϋεϊ, καϊ αναλγητος γϊνηται» (κεφ. α' περϊ των οιομενων εξ εργων δικαιοϋοϋλαι). Καϊ παλιν «ό νους απεριοπαστως ενχδμενος ϋλϊ6ει καρδϊαν καρδιαν δε ουντετριμμενην
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και τεταπεινωμϋνην, δ Θεδς ουκ εξουδενωοειη (Αϋτδδι λδ'). Και δ') δια τοϋ
ονμμετρου αντον κρατηματος της αναπνοης και παοαι αι αλλαι της ψυχης δυναμεις ϋνοϋνται και ϋπιοτρεφουσι πρδς τδν
νοϋν και δια τοϋ νοϋ επιοτρεφονοι πρδς
τδν Θεδν, δ' και ϋαυμαστδν εϊπεϊν. Και
τοιουτοτρδπως, προοφερει δ ανϋρωπος
εις τδν Θεδν δλην την αϊοϋητην και νοητην κτϊοιν, της δποιας αυτδς εϊναι οϋνδεομος και περιοχη, κατα τδν Θεοσαλονϊκης
Γρηγδριον (εις τδν 6ϊον τον Πετρον).

ΕΙπον δε ανωτϋρω δτι οι αρχαριοι εχουοι μαλιοτα χρεϊαν τοϋ δλϊγου κρατη
ματος, δταν προοεϋχιονται διδτι οϊ προκδψαντες εις την νοεραν εργασϊαν ταϋτην
και χωρϊς τοϋ κρατηματος, δια μδνου τον
ϋνδιαδϋτον λδγον, εϊοϋρχονται εις την
καρδιαν και εκεϊ μϋνουοΓ πλην και αϋτοϊ, δταν ϋϋλωοι να επιοτρϋψωοι τδν νοϋν
εις την καρδιαν φιλοπονωτερον (και μα
λιοτα εν καιρφ πολεμου λογιομων και παϋων) και δια της ϋπιοτροφης ταϋτης, να
προσευχηϋφοιν ϋνοειδϋοτερον, δια τοϋ
κρατηματος τοϋ ονμμετρου της αναπνοης
τοϋτο πρατουοι. Τοιαϋτη, ως εν συντδμφ,
εϊναι αγαπητϋ, η πολνϋρϋλητος και παρα
των ϋεϊων Πατερων καλουμενη νοερα και
καρδιακη προσενχη, περϊ της δποιας, ϋαν
ϋ·ελης να μαϋης πλατϋτερον, αναγνωϋι εις
τδ 6ι6λϊον της ιερας Φ ιλοκαλϊας τδν λδ
γον τοϋ δσϊου Νικηφδρον τδν λδγον Γρηγοριου Θεοοαλονϊκης υπερ των ιερως ησυχαζδντων και τα ϋκατδν κεφαλαια Καλλϊοτον και 'Ιγνατϊου των Ξανϋοποϋλοον, ως
και τα τοϋ Γρηγορϊον τοϋ Σιναιτου. Παρακαλω λοιπδν ϋερμως, ονν τη αλλη επταδικη ακολουϋϊα και προοενχη, ην καθ' ἐκαοτην αναγινωοκεις κατα την αρχαϊαν
της 'Εκκληοϊας 9εομοϋεοϊαν, να καταγϊνηοαι και εΙς την καρδιακην ταϋτην καϊ
νοεραν προοενχην και ταϋτην εχε εργον
αδιαλειπτον και παντοτεινδν' λαλων ϋν τη
καρδϊρ. δια τοϋ ενδιαϋϋτον λδγον τδ γλνκν και κοομοπδδητον και παντοπδδητον δνομα τοϋ 'Ιηοοϋ' τδν 'Ιησοϋν νοων δια τοϋ
νοδς οον' τδν Αηοοϋν ποϋων και αγαπων
δια της ϊλεληοεως· πρδς τδν "Ιηοοϋν ϋπιοτρϋφων δλας τας δνναμεις της ψνχης
οον και τδ παρα τοϋ 'Ιηοοϋ εκζητων ϋλεος μετα ονντρι6ης τε και ταπεινωοεως.

ΕΙ δε και δϋν δϋναοαι παντοτε να καταγϊνηοαι εις τοϋτο δια τας εν τφ κδομφ
μεριμνας και ταραχας καν τονλαχιοτον
εχε μιαν η δϋο ωρας διωριομϋνας μαλι
οτα κατα την ϋοπεραν και εν τδπω ηοϋχφ
και οκοτεινφ αποονρδμενος, καταγϊνον εΙς
την ιεραν και πνενματικην εργαοϊαν ταϋ
την, διδτι σὲ πληροφορω, δτι πολλην εχεις ν απολαϋοης την ωφελειαν εξ αντης,
καϊ αδρονς ϋελεις ϋερϊοει τους καρποϋς.
Ποϊοι δε εϊναι αϋτοϊ; ακονσον, παρακαλω, μετα σνντομϊας.

Πδσοι και ποιοι καρποι γεννωνται
εκ της νοερας προσενχης
Α'. Καρπδς δ εκ της ϋργαοιας ταϋτης
τικτδμενος εϊναι δ ϋξης' δταν δ νοϋς δια
της πολνκαιρϊας ουνειϋτοη να μϋνη ϋν
τη καρδϊρ, λεϊπει απδ των ωραϊων τοϋ
κδομου πραγματων κατα τδν αγιον Διαδοχον και μισεϊ και αποφεϋγει τας αϊοϋ·ητας ηδονας των αϊοδητηρϊων φησι γδιρ'
ιιΟ ενδημων αεϊ τη ϋαντοϋ καρδιρ, εκδημεϊ παντων των τοϋ 6ϊον ωραϊων πνεϋματι γαρ περιπατων, τας της οαρκδς ϋπιϋυμϊας ειδϋναι ου δϋναται» (κεφ. νζ'). 'Ομοϊως λεϊπει καϊ απδ της πλανης της
φανταοϊας καϊ ακολοϋδως λεϊπει μακραν
απδ των προσ6ολων των δια της φανταο'ιας ϋνεργονμϋνων πονηρων καϊ αϊσχρων
λογιομων διδτι καταβιβαζων ηοϋχως την
ϋνϋργειαν του γνμνην καϊ λεπτην κατω εις
τδν ϋνδιαϋετον λδγον της καρδϊας ϋκδϋεται απδ παντδς παχϋως ειδωλου καϊ εικδνος της φανταοϊας, δια την οτενδτητα
τοϋ τδπον της καρδϊας, καϋ·ως καϊ δ δφις ϋκδϋεται τδ δερμα τον, δταν διελϊλη
δια στενοϋ τδπον. Καϊ πρδς τοϋτοις, δταν
δ νοϋς οννειϋ·ϊοη να μϋνη εις την καρδϊαν,
δχι μδνον αγαπα να κλεϊη την ·δνραν τοϋ
κελλϊον του καϊ να ηουχαζη· δχι μδνον
να κλεϊη την ϋνραν τοϋ οτδματδς του καϊ
να οιωπρ, αλλα δια της ϋπιοταοϊας του
κλεϊει καϊ την ενδοϊλεν ϋλϋραν τοϋ ϋνδιαϋϋτον λδγον καϊ δϋν αφϊνει τα πονηρα
πνεϋματα καϊ τους δαϊμονας να λαλωοι δι
αυτοϋ εκεϊνα τα κακα καϊ τους πονηροϋς
λογισμοϋς, ους 6οϋλονταϊ' δια των δποϊων
γϊνεται δ ανϋρωπος δκαϋαρτος ϋνωπιον
τοϋ Θεοϋ, τοϋ ετδζοντος καρδϊας καϊ νε-
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φρονς. "Οϋεν εϊπεν δ της Κλϊμακος Πωαννης· «Κλεϊε μεν κδλΔ.ης ϋνραν σωματι, ϋνραν δε γλωττης, φϋεγματι και ενδον πυλην πνενμασι» (Λδγ. κζ' πρδς
ηονχ.).

Β'. Καρπδς αντης εϊναι, διδτι δ νονς
ενριοκδμενος εις την καρδϊαν και 6λδπων
εκεϊ νοερως δια τον ϋεωρητικον δμματος
την αϊσχραν και αοχημον μορφην ην εϊναι
μεμορφωμδνος και τδ συγχαμερδν προοωπεϊον, δπερ ενεδνϋη απδ των ατδπων ϋεαματων, ατινα εϊδεν, απδ των αϊσχρων ακονοματων, απερ ηκονσε και απλως, αηδ
της κατω περιφορας των αισϋησεων και
τον κδσμον, καϋως λεγει δ Θεοσαλονϊκης
Γρηγδριος (Λ6γ. εις την Ξδνην), κταται
ταπεϊνωσιν και πενϋος και δακρνα καϊ
πως να μη ταπεινωϋη δ δνστνχης, 6λεπων δλον τδν τδπον της καρδϊας τον σκοτεινδν και εζοφωμενον απδ τινος παχεως
οκδτους, τδ δποϊον προεξενηϋη εΙς αντδν
απδ των αμαρτιων, ας επραξε, δια λδγον,
δι' εργον και δια λογιομων; οντω γαρ
λεγει δ δσιος Μαρκος· «Ο τοϊς λογισμοϊς
περιεχδμενος πως ϊδη την νπδ τοντων καλνπτομδνην αμαρτϊαν εννπδοτατον; ητις
εστϊ σκδτος και δμϊχλη ψνχης, εξ δννοιων
πονηρων και πραξεων λα6ονσα την αρχην;» (Κεφ. οκδ' περϊ των οϊομενων εργω δικαιονσϋαι). Πως να μη πενϋηση καϊ
να μη λνπηϋη δ ταλαϊπωρος, 6λδπων τδ
λογιστικδν τον μερος πληρες τδσων νπερηφανων, τδσων αλδγων καα τδσων 6λασφημων και δαιμονιωδων λογιομων; πως
να μη κλανση (5 ελεεινδς, 6λεπων τδ επιϋνμητικδν τον ηχμαλωτιομενον εϊς τδσονς
αισχρονς λογιομονς και εις τδσας ατδπονς
επιϋνμϊας; και τδ ϋνμικδν τον εις τδ
σονς πονηρονς λογιομονς και εις τδσας
δρμας ατακτονς κατα τον πληοϊον; εν ενι
λδγφ, πως να μη καταννχϋη και χνση αϊματωμδνα δακρνα; η πως να μη φωνηοη
πρδς τδν Τησονν ελεεινως, δια να τδν
ελεηση, και τδν Ιατρενση; επειδη 6λεπει
την καρδϊαν τον δεδεμενην νπδ τοσοντων
αναριϋμητων παϋων; πεπωρωμενην νπδ
λιϋϊνης αναισϋησϊας και πεπληγμενην νπδ
τοσοντων πληγων; καϊ επειδη 6λδπει δλον
τδν εοω ανϋρωπον ,ονχϊ ναδν τον Θεον
καϊ της χαριτος, αλλα σπηλαιον των ληοτων καϊ εργαστηριον της αμαρτϊας και
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των δαιμδνων; 8ϋεν δια της ταπεινωοεως
ταντης καϊ τον πενϋονς καϊ των δακρνων,
'ϊλεως γϊνεται δ Θεδς εϊς αντδν καϊ τδν
ανακονφϊζει απδ των παϋων καϊ ελενϋεροϊ αντδν απδ των προσ6ολων των λογισμων καϊ των δαιμδνων.

Γ'. Καρπδς αντης εϊναι διδτι η δπιστροφη αντη τον νοδς εις την καρδϊαν
καϊ η εν τη καρδϊα αντον επιμονη καϊ νοερα ϋεωρϊα καϊ φνλακη καϊ τηρησις και
η εν τη τηρησει ταντη προσενχη, αντη
λεγω γϊνεται ως καϋαρδν κατοπτρον, κατα
τδν αγιον Καλλιστον, δντδς τον δποϊον
6λεπει δ νονς τας κακας κλϊσεις της καρδϊας τον τας πονηρας κινηοεις των λογισμων τον τας επι6ονλας καϊ κλοπας και
ενεδρας των ακαϋαρτων πνενματων" και
απλως εκεϊ 6λδπει καϋαρα δλα τον τα
σφαλματα, εως και τα παραμικρα' καϊ ον
τω επικαλεϊται τδν 'Ιησονν εις 6οηϋειαν
τον καϊ ζητεϊ σνγχωρησιν, μετανοεϊ, λνπεϊται, προσπϊπτει, προσ9δτει πενϋος εις
πενϋος, ταπεϊνωσιν εϊς ταπεϊνωοιν καϊ
πραττει δοα δνναται δια να διορϋ'ω'^η καϊ
να μη αμαρτανη. Δια τοντο περϊ της τοιαντης προσενχης εϊπε καϊ δ 'Ιωαννης της
Κλϊμακος' «Την σεαντον καταστασιν η οη
προσενχη εμφανϊσει οογ εσοπτρον γαρ οϊ
'δεολδγοι ταντην τον μοναχον εκδεδωκασι» (Λδγ. κη').
Δ'. Καρπδς εϊναι η καδαρδτης της φυοεως καϊ η δια την καϋαρδτητα της φνσεως διδομδνη νπερφνσικη δνδργεια της
-δεϊας χαριτος τον αγϊον Πνενματος' διδτι, καϋως οι ϋεϊοι Πατερες εφεϋρον δργανα φνσικα, τρδπονς καϊ μεϋδδονς, την
νηστεϊαν, την αγρνπνϊαν, την χαμεννϊαν,
τας γοννκλιοϊας, τα προσκννηματα, την εγκρατειαν καϊ τονς λοιπονς σκνλμονς καϊ
κακοπαϋεϊας τον οωματος, δια να καϋαρϊοωσι την ανϋρωπϊνην φνσιν δπδ των
παϋων, απερ παρα φνσιν προνχωρησαν εις
αντην τοιοντοτρδπως οϊ ανιοϊ Πατερες
επεννδησαν καϊ την φνσικην αντην μδϋοδον της επιστροφης τον νοδς εις την καρ
δϊαν, δια να καϋαρϊοωσιν ενκολωτερον
καϊ σνντομωτερον τδν νονν καϊ την καρ
δϊαν, τα δποϊα, δχι μδνον ειναι τα πλδον
κνριωτερα μερη τον ανϋρωπον καϊ τα
πλεον λεπτδτερα καϊ ενκολδτερα εϊς τδ κα-
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κδν, αλλα και πρδς τοϋτοις αϋτα ουγκι- δ,τι και γενηται απδ της χαρας, δτι κατηνοϋσιν εΙς την αμαρτϊαν και δλα τα αλλα ξιωδη τοϊς τεκνοις και τη γυναικ'ι εντνμϋρη και μελη τον σωματος τα χονδρδτε- χεϊν οντω καιδ νους, επαν μετα της ψυ
ρα και δυσκολδτρεπτα' (επειδη κατα τους χης δνωδη, αρρητου ηδονης και εϋφροοϋφυοικοϋς και μηχανικοϋς, εν παντι οω- νης εμπϊπλαται» (Φιλοκαλ. οελ. 876). Τδ
ματι φυσικφ η μηχανικφ, πρωτον κινοϋν- αυτδ λεγει και 'Ιωσηφ δ Βρυεννιος εν τφ
ται τα λεπτδτερα και Επειτα δια των λε- περι νοδς υπομνηματι, εν τφ β' τδμφ,
πτοτερων κινοϋνται και τα χονδρδτερα με- παρα τοϋ Νικηφδρου ερανιοαμενος· πρδ
ρη) και οϋτω δι" αυτων να καδαρϊσωσι τοϋ Βρυεννϊου γαρ ην εκεϊνος. Και δια
την ανδρωπϊνην φϋσιν απδ των παδων να αφησω δλα τα αλλα αγαδα και τα νκαι δια της καδαρδτητος αϋτης να καμω- περφυσικα χαρϊσματα, δον αξιοϋται δ ανσιν αυτην επιτηδεϊαν εις τδ να δεχδη και δρωπος απδ της νοερας ταϋτης επιστροτην υπερφυο ικην χαριν και ενεργειαν τον φης τοϋ νοδς και της καρδιακης προσευΘεον. Καδαρϊζει δε συντομωτερον την φϋ- χης, (τα δποϊα παραπεμπω σε εις τα προροιν η μεδοδος αϋτη διδτι εχει ως εργα- ρηδεντα κεφαλαια των Ξανδοπουλων δια
σϊαν καϊΓ αυτδ και νλην και υποκεϊμενον, να τα αναγνωσης πλατϋτερον) συστελλω
περι δ καταγινεται, την πρωτην και καδο- τα πολλα λδγια και ερχομαι εις τδν προλικην και περιεκτικωτατην πασων των κεϊμενον οκοπδν, δια τδν δποϊον τα εϊπον
λοιπων εντολην, τδ να αγαπηση δηλ. δ αν- και λεγω μδνον, δτι δια της νοερας ταϋ
δρωπος τδν Θεδν εξ δλης της ψυχης τον, της και καρδιακης προσευχης δϋνασαι,
εξ δλης της καρδϊας τον, εξ δλης της Ι- φϊλτατε, να φυλαξης τδν νοϋν και την
σχϋος τον και εξ δλης της διανοϊας του, καρδϊαν σου, αν δχι τελειως καδαρα και
δι ην εντολην μαλιστα (αλλα και δια τας απαδη, διδτι τοϋτο εν τφ κδομω να καλοιπας), του δϊδεται η ϋπερφυσικη χαρις τορδωδη εϊναι δϋσκολον, (ϊνα μη λεγω
και εν τη ερημφ και ηουχϊα, δια την ατον Θεον.
μϋλειαν και πονηρϊαν της Ιδικης μας γεΕ' Δε καρπδς αϋτης εϊναι, δτι, δταν νεας, ως εϊπεν δ δεϊος Τωαννης της Κλϊδ νους συνειδηοη να εισερχηται εΙς την μακος), αλλ'' δμως δϋνασαι να φυλδξης
καρδϊαν, να ουνομιλη μετα του ενδ ιαδετου αϋτα καν δλιγοπαδη και δοον εϊναι δυναλδγου και να εϋρϊσκη την δελησϊν του τδν, καδαρα. Τοιαϋτην γαρ εντολην εδωκαι να δεωρη αϋτδς εαυτδν και δλας του κεν δ Θεδς εις τδν ανδρωπον, να φυλαττας δυναμεις, δεν μενει χωρϊς χαρας και τη την καρδϊαν του απδ των παδων και
εϋφροσϋνης- αλλα καδως, δταν λεϊπη τις των πονηρων λογισμων λεγων «Πρδσεχε
και εισελϋη εις τδν οϊκδν του χαϊρει και οεαυτφ, μη γενηται ρημα κρυπτδν εν τη
ευφραινεται, δτι ηξιωδη να ϊδη την γν- καρδϊα σου ανδμημα» (Δευτερ. ιε' 9) εΙς
ναϊκα και τεκνα του, οϋτως ακολουδεϊ και τοϋ δποϊου ρητοϋ την ερμηνεϊαν, δλδκληεΙς τδν νοϋν δταν ειοελδη εΙς την καρ ρον λδγον δγραψεν δ 6αοιλικδς καλαμος
δϊαν, ως λεγει δ δεϊος Νικηφδρος δ μο- και δ Σολομων δε παραγγελλετ «Παση
ναζων α'Ωσπερ ανηρ τις τοϋ εαυτοϋ οϊ- φυλακη τηρει οην καρδϊαν εκ γαρ τοϋτων
κου απδδημος, επαν επιστρεψη, οϋκ εχει εξοδοι ζωης» (Παρ. δ' 23).

ΛΝΛΓΘΝΝΗΟΗ ΟΤΟ ΛΠΟΝ ΟρΟ6
ΑΤΩΜΕΝ αισθητἀ μοναχῶν δεν ὴταν στοιχεῖον, φυσικἀ, θοημια. νέα πραγματικο- θητικδν στην προσπἀθεια πνευματικἠς ἀτητα στο "Αγιον "Ο- νυψώσεως. 'Η ἀμἀθεια τῶν μοναχῶν ἀπέρος. 'Ο μοναχικδς θε- 6αινε αὶσθητὴ ἀπδ τὴν σϋγκριση με τὴν
σμός, βέβαια, εϊναι μδρφωση τῶν λαϊκῶν.
Ἐνῶ δηλαδὴ ο'ι λαϊκοὶ τὴς ἐλευθέρας
θεολογικῶς, ιστορικῶς και πνευματικῶς 'Ελλἀδος ἐμορφώνοντο, οὶ μοναχοὶ υστεδεδικαιωμένος,
σαν ροϋσαν. Βεβαια ὑπὴρχαν στδ "Αγιον Ὅδδδς τελειότητος καὶ εϋαγγελικὴς ἀγἀ- ρος δλίγοι λόγιοι, ἀλλἀ καὶ μοναχοὶ ἀγιώτατοι. Ἢ μεγἀλη δμως μἀζα σε σϋνολον
πης.
5.ΟΟΟ - ΙΟ.ΟΟΟ μοναχῶν παρέμενε σε χαΟι θεσμοὶ δεν εϊναι ἀρκετδ να εϊναι θε- μηλἀ ἐπὶπεδα καὶ δ ἀριθμδς ἀρχισε νἀ καωρητικἀ μόνο καταξιωμένοι, χρειἀζονται τεβαὶνη.
ἀνἀλογη ἐνσἀρκωση πρακτικὴ. Χωρὶς αϋΕϊμαστε σε θέση νἀ βλέπουμε τους στατὴ συγχέονται θεωρια και πρἀξη, δπδτε
τιστικοὺς δεῖκτες καὶ νἀ διαπιστώνουμε τὴν
διαὕἀλλονται και οι θεσμοῖ.
ἐπικίνδυνη ἀραίωση τῶν μοναστικῶν ἀδελ'Τπἀρχει κἀτι πιδ ὑψηλό, πιδ μεγἀλο, φοτὴτων. Με ἀγωνϊα παρακολουθοϋσαμε
πιδ θειον ἀπδ τὴν Ἐκκλησία τον Χριστοϋ; τὴν ἐλἀττωση τοϋ ἀριθμοϋ. Μέχρι τῶν ἀρΚαὶ δμως, ταυτιζομένη — κακῶς 6έ- χῶν τὴς τελευταιας δεκαετίας διερωτώμεὕαια — με μὴ καλἀ κατἀ καιροὺς δργα- θα γιἀ τὴν τόχη του 'Αγιου "Ορους, τοῦ
να, περιέρχεται σέ ἀνυποληψία. 'Η ταότι- δποίου δ ἀριθμδς ἔφθασε στους Ι.ΟΟΟ, που
ση θεσμοϋ και δργἀνων εϊναι ἀδικη και κατἀ τδ πλεῖστον ὴσαν γέροντες καὶ μέσης
παρἀλογη. Ἐν τοϋτοις ἀφευκτη γιἀ τους ὴλικὶας.
πολλοὺς ἀδυνἀτους και ἐσκεμένη γιἀ τους
"Οταν ὴ ἀγωνία μας ἔφθασε στδ καταἀπδ θέσεως ἐχθροός.
κόρυφον και, οι ἐφημ.εριδες ξένες καὶ διΟι θεσμοὶ πἀσχουν κατἀ κανδνα ἀπδ κές μας ἐνοαφαν μἐ κἀποια δόση εϋἀρετους ὑπηρέτες των. 'Η ποιδτης τῶν θε- στησ προσδοκιας κἀποιου ἀορίστου ἀγασμῶν ἀλλοιὡνεται, ὴ ἀλὴθειἀ τους συσκο- θοϋ. δτι «τδ "Αγιον Ὅοος ψυχοροαγεῖ»,
τίζεται. 'Αλλἀ εϊπαμε, δτι και ἀδικη και τδτε, κατἀ τἀ μέσα τὴς τελευταιας δεκαπαρἀλογη εϊναι ὴ ταυτιση.
ετίας, αρχισε ἀθρόα ἐπανδρωση τῶν ΜοἪ 'Ορθοδοξία παϋει νἀ εϊναι δ,τι ει- νων μέ μδνον νέους, κατἀ τδ πλεῖστον ἐπιναι, γιατὶ συμβαίνει στην Ιστορικὴ ζωὴ ..χιτημονας,
της νἀ ϋπηρετὴται οχι ἀπδ ἀνταξιους της
Οι μοναχοὶ «περιπατοϋντες διἀ πίστεποιμένες καὶ νἀ πλαισιώνεται ἀπδ ἀνἀξια ως», δηλαδὴ νἀ έρμηνεϋουν τὴ δρἀση
μέλη της; Τδ ϊδιο και δ μοναχικδς θεσμός. τοϋ Θεοϋ στἀ ἀνθρώπινα, εϊδαν ψηλαφηΤδ "Αγιον "Ορος πέρασε και περιόδους τὴ τὴν ἐπέμὕαση τὴς Προστἀτιδος τοϋ
δ'χι βέβαια καθολικὴς πνευματικὴς ἐξἀρσε- "Ορους Παναγϊας τὴν κατἀλληλη στιγμὴ.
ως. Δεν πρεπει δε νἀ λησμονὴται δτι δ
'Τπολογιζονται σέ 3ΟΟ οι νέοι που ὴλ"Αθως ὴταν τουρκοκρατοϋμενος μέχρι τδ θαν στδ "Αγιον "Ορος, ἀλλοι ἔτοιμοι μοΙϊ9Ι2. Καὶ ἠ ἀμἀθεια μεταξὺ τῶν πολλῶν ναχοὶ καὶ οι πλεϊστοι ὡς δδκιμοι. 'Επανα-
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λαμὕανουμε, δτι οι περισσότεροι απ' αὺτοὺς εϊναι θεολογοι πτυχιοϋχοι, φιλόλσγοι,
μαθηματικοί, χημικοί, ϊατροϊ, φοιτηταὶ που
ἄφησαν τις σπουδἐς των ἠ ἀπόφοιτοι ἀπδ
τἠν μέση ἐκπαίδευση.
Τὸ φαινόμενον εϊναι πρωτοφανἐς, τόσον
γιἀ τὸν μεγἀλον ἀριθμὸν τῶν νἐων, δσον
και για τὸ μορφωτικὸν ἐπίπεδόν τους. 'Αλλἀ ακρι.δῶς ἐδῶ πυνίσταται τὸ θαϋιια, διότι.
δὲν. ὺπϋοξε ποτὲ τἐτοια ἐκλεκτἠ ποιότητα,
ποτἐ στὴνϊστορϊα του 'Αγϊου “Ορους.

Μονης ταότης, τδν δυνδμενον νδ κατατραυματίζη τοϋς δαίμονας, τδν δνευ αγΥαρεϊας
πρδθυμον Κυρηναϊον, ετοιμον νδ συμπορευθη
εις τδν Γολγοδαν μου.

'Επόμενον ἠτο, ἐφ' δσον οϊ νἐοι που ἠρχοντο στὸ "Αγιον “Ορος ἐκομιζαν πνευματικὴ ὺγεία, νἀ δημιουργηθἠ μια ἀμιλλα ἀνυψώσεως τῶν «ἀγαπητῶν του Κυριου σκηνωμἀτων» στην γνἠσια μοναστικὴ παρἀδοση. Αὺτὸ εϊχε ὡς συνἐπεια τήν κοινοβιοποϊηση τεσσἀρων ιδιορρόθμων μονῶν μἐ
τελευταία την Μεγίστη Λαόρα.
Ἢ Λαόρα τοϋ 'Αγιου 'Αθανασϊου, διακόσια χρονια πεσμενη στην θλαθερἠ ϊδιορρυθμία και ἀλλα τόσα σχεδὸν προηγοόμενα ἔδωσε τὸ παρἀδειγμα μιας σώφρονος
ἐπιστροφὴς στην τἀξη που τἠν καθιἐρωσεν δ Τδρυτἠς της, γεγονὸς που θἀ ἐπηρεἀση ἀποφασιστικἀ τις διαθἐσεις και τῶν
ὑπολοίπων 3 - 4 ἀκόμη.
'Απεδὸθη τόση σημασία σ' αὺτἠν την αγϊα μεταπολίτευση, ῶστε ελαβαν χώραν
λαμπρἐς ἐορτἐς μἐ συμμετοχἠ μεγἀλου πλἠθους μοναχῶν και λαϊκῶν και αότἠς ἐν
σώματι τἠς Τ. Κοινότητος τοϋ 'Αγίου “Ορους πλαισιοόσης τὸν Π ρωτεπιστἀτην.
Ἢ ἀδελφότης τἠς Λαόρας ἐξἐλεξε ἠγοόμενον ενα ἀπὸ τους παλαιοτέρους ϊερομονἀχους, τὸν συνετὸν προηγοόμενον 'Αθανἀσιον, δ δποῖος τελῶν ἐν γνώσει τοϋ
6αρυτἀτου φορτίου του, εϊπε τἀ ἐξἠς στην
σχετικἠν τελετἠν:

"Οθεν εϊσόρχομαι τρόμων, πλὸν μετ' Αότοϋ
και διδ της θόρας εϊς τἠν αϋλην των προβδτων, τδ δποϊα παραμόνουν αποίμαντα, επϊ
διακόσια και πλόον ἔτη, μῆ πεποιθως επϊ τδς
δσθενεστδτας δυνόμεις μου, δλλ' ἐπϊ Κόριον,
και όπϊ τδν Υνἠσιον αότοϋ θερδποντα 'Αθανασιον, τδν καλδν Ποιμόνα μου και της ΜεΥίστης ταότης Λαόρας τροφοδότην δκδματον.

«Τδοό, δζἐρχομαι βαστδζων τον Σταυρδν
μου εϊς όΥωνα ανισον πρδς τδς αρχας, πρδς
τδς ἐξουσϊας, πρδς τους κοσμοκρατορας τοϋ
σκδτους τοϋ αϊωνος τοότου».

Καϊ δζερχδμενος διακρίνω, με τοϋς δφθαλμοϋς της πίστεως, τδν μετδ θεδν καϊ την
Κυρίαν θεοτδκον, επϊ πενηντα τρία ῆδη συναπτδ ετη όπόρμαχον συμπαραστδτην μου είς
τδν μοναχικ6ν μου 6ιον, τδν σἠμερον τιμωμενον Πατδρα καὶ Κτίτορα της Σε6ασμίας

Διδ τοϋτο ϊσταμαι εϊσετι δρθδς, παρδ τδν
σταυρδν που επωμϊζομαι, διδ τοϋτο τολμω
ν' οναδεχωμαι τδν δυοβόστακτον ζυΥόν, τδν
δποϊον ἠ τιμϊα ψηφος των Λαυριωτων Πατἐρων μοϋ επεφ6ρτισε, διδτι οϋκ εϊμι μδνος,
δλλ' δ Πατἠρ της Ποϊμνης ταότης μετ' εμοϋ
όστίν.

Τοϋτον ίκετεόω κατδ την πανσεπτον ταότην στϊΥμἠν, καϊ την Κυρίαν και "Εφορον
τοϋ αΥϊωνόμου τοότου "Ορους, δπως διατηρωσιν ως μόχρι νϋν καϊ εϊς τδ διηνεκες αότοδόσποτον καϊ ανεπηρόαστον δπδ πδσης σατανικης καϊ κοσμικης επι6ουλῆς τδν Τερδν
ἠμων Τ6πον καϊ κατευθόνωσι τδ διαβἠματδ
μου μόχρις όσχατης μου αναπνοης.
Εϋχεσθε όπδρ όμοϋ, Πατόρες αγιοι, καϊ όπδρ τοϋ Τεροϋ Κοινοβίου τοότου, δπως Κόριος δ θεδς κατευοδωση αότδ εν πασι».

'Ἐχουν κατἀ καιροός διατυπωθῆ ἀνησυχϊες για την πορ·εία τοϋ 'Αγιου “Ορους
·ἐξ ἀφορμἠς τῶν νἐων ἐκ νἐων ἀδελφοτἠτων. Οὺδεμϊα άνησυχία δικαιολογεϊται σἐ
μια ἐποχἠ ἀκτινοδολίας τοϋ «Περνβολιοϋ
τἠς Παναγίας», δπου ο'ι νἐοι ὺπο6ἀλλονται
στην παραδοσιακἠν ἀγωγἠν τῶν μοναχῶν
και ποὺ παρἐχουν πολλἐς ἐλπίδες, δτι μετἀ
χρόνια θἀ γινουν οι ϊδιοι «Γἐροντες» ἀλλων καϊ θἀ «πολίσουν» τις ἐρἠμους τοϋ
“Αθω.
Οι αισιόδοξες προοπτικἐς ποὺ διανοϊγονται ἠδη γιἀ τἠν ζωἠ τοϋ “Αθω καϊ κατ'
ἐπἐκταση τἠς χρυσαυγἠς τοϋ μοναχισμοϋ,
δικαιολογοϋνται, 6εβαιως, μόνον ὺπὸ τὸν
δρον, δτι θἀ «ἀθλἠσουν νομίμως», καθαιρόμενοι, ταπεινοόμενοι καϊ «κακοπαθοϋντες ὡς καλοϊ στρατιῶται τοϋ Χριστοϋ».
Αυτὸ εϊναι ἠ εὺχἠ μας.
θ.μ·δ.

ΘΘΜΧΤΧ ΛΠΟρθΤΙΚΧ
ΩγΝΧΓΦΓΗ ΛΓΙΟΡ6ΙΤΙΚΦΝ
ΛὍΪβΦΝ
ΠΟΛΥΤΗΡΙΟίΝΧἐνν.
γρΔμμα) · τδ απολυτικδν γρΔμμα της χριστιανικης Δρχαι6τητας. Σε
μοναχδ που Δπδρχεται
της μετανοίας του δρισπκΔ, εκδϊδεται απ'
ιεροσφρ6γιστο
αϋτῆν
ἔγγραφο με τἠν ϋποΥραφη τοϋ ἠΥουμδνου (στα κοιν66ια) ῆ των
επιτροπων (στα ὶδι6ρρυθμα). Στδ Εγγραφο
αϋτδ Δναφδρονται τδ στοιχεϊα ταυτ6τητας τοϋ
μοναχοϋ, δ χρδνος κουρας καὶ ἠ αὶτία της
Λποχωρησης του. Τδ Δ. εκδϊδεται μδ αϊτηση
τοϋ Δποχωροϋντος μοναχοϋ, Υϊδ νδ τοϋ χρησιμεϋσει στῆν ἐΥκατα6ιωσή του σδ αλλο καθϊδρυμα.

'Αποσχηματισμ6ς· ἠ Δποβολῆ τοϋ μοναχικοϋ σχηματος. "Οταν ἠ πρδξη αϋτἠ Υίνεται
χωρις τη συΥκατδθεση τοϋ μοναχοϋ, δεν μπορεϊ νδ δχει καμιδ ϊσχϋ' δταν δμως γὶνεται μδ
τη θεληση του, τδτε χαρακτηρϊζεται ώς δρνησιχριστη πραξη, της δποϊας η αὶτια 6ρϊσκεται
στη συΥκαταθεση τοϋ μονΔζοντος πρδς τῆν Δμαρτια. 'Ο Δ. συμ6αίνει σ' δκεινους τοϋς μοναχοϋς ποϋ ψορεσαν τδ ὶ. σχημα εϋκαιριακως
και δδν πολιτεϋονται με συνεπεια. "Η, δπως
λεει δ καν. 5 της ΑΒ' Συν6δου, δσοι «προπετως εΙς τδν μονηρη 6ϊον δαυτοϋς επιρρϊπτοντες καὶ πρδς τδ τραχϋ καϊ δπιπονον κατολϊΥωροϋντες της Δσκἠσεως, δπὶ τδν φιλδσαρκον και ηδονικδν 6ϊον Δθλιως πδλιν επαναστρδφουσιν». Στδ "Α. 'Ο., Υϊδ νδ δηλωσουν
οϊ μοναχοὶ δτι κδποιος Δποσχηματιστηκε, χρησιμοποιοϋν τῆν πικρη δκφραση: «δ δεϊνα τδ
πεταξε» (δνν. τδ ὶ. σχἠματα τοϋ μοναχοϋ).
'Αρσανας καὶ (παλιδτερα:) ταρ-, δρσεν,
(λατ. βΓ8βη3ῆ ὶταλ. 3Γ5επαΙε, αρα6. 6ηγ83Π3.).

ὴ απο6αθρα, δ νβιδσοχκος μιας μονης. Σ' δνα
δ. παρατηροϋμε τδ κτίσματα: προ6λητα, σκΔρα, πυρΥΟ, περιπτερο (κιδσκι), παρεκκλησι,
κελλιδ, Δποθηκες, κυματοθραϋστες, κηπους.
'Η προ6λητα Δποτελεϊ τδ τεχνητδ κρηπϊδωμα,
θεμελιωμδνο επανω σδ αλικτυπους βρδχους,
καὶ χρησιμεϋει Υϊδ τδ πλεϋρισμα των πλοιων.
'Η σκδρα, καμωμενη μδ ξυλα καστανιας, χρησιμεϋει γιδ ν' Δνασϋρονται με φαλόΥΥϊα τδ
πλοιδρια καὶ οὶ 6Δρκες στδ κΔτω Δψιδωτδ πδτωμα της Δποθἠκης. Στδ δπΔνω πΔτωμα, δπου
μενει δ ΔρσανΔρης, βρϊσκονται τδ παρεκκλησι,
τδ κελλιδ καὶ λοιποὶ Δποθηκευτικοὶ χωροι. Οὶ
δυο δροφοι επικοινωνοϋν μδ δσωτερικδ κλιμακοστασιο· ϋπΔρΧουν δμως καὶ καταπακτδς ῆ
φεΥΥὶτες, Δπ' δπου δ ΔρσανΔρης ἔχει στδν
δλεΥχδ του τὴν Δποθηκη. ΔΙπλα στδ 6αρϋ αϋτδ κτισμα δρθωνεται δ πϋρΥος τοϋ Δ.
'Αρχ6ριος, νεοφυτος, νε6κουρος, νεοπαΥἠς, αρχδμενος, εὶσαΥωΥϊκδς καὶ εὶσαΥδμενος' μοναχδς τοϋ δποϊου τδ χρδνια στδ μοναχικδ 6ιο εῖναι λίΥα.

'Αρχιμανδριτης· δ δρχων της μανδρας (=
μονης). 'Ο τιτλος αϋτδς, ποϋ στην δρχαιδτητα σἠμαινε τδν ὶδρυτὴ καὶ Δρχηνδ περισσοτερων τοϋ δνδς μοναστηριων (δπως οὶ "Δγιοι:
Παχωμιος δ ΜἐΥας, ΣΔ66ας δ 'ΙῖΥϊασμδνος,
θεοδδσιος δ Κοινο6ιΔρχης), δινεται στοϋς βΥαμους κληρικοϋς καθως καὶ σδ καθε ἠΥουμενο των δΥϊορειτικων κοινοβιων. Ἐμ6λἠματα τοϋ Δζιωματδς του εῖναι: δ μανδϋας, ο δγκολπιος σταυρδς, ὴ ρΔ6δος.
'Αρχονταρὶκιίον)· δ ςενωνίας). Λδγεται
καὶ (σπΔν.) Δρχοντιλικτ Δκ6μα: (μσν.) Δρχονταρεϊον, κΔθιστρον, δοχεϊον, (ἠ λ. προηλΟε Δπδ τἠ φρ. «ξεναιν διδ τοϋς δρχοντας»),
Χωρος ϋποδοχης καὶ καταλϋσεως των ξδνων
σδ μιδ Μονἠ. Τδ Δ. κατδχει συνηδως δυο
κδρντες καὶ περιλαμβΔνει: αϊθουσα ϋποδοχης
(μδ διδκοσμο πλοϋσιο καὶ παραδοσιακδ), παρεκκλησιο, κουζίνα, τρΔπεζα, ϋπνοδωμδτια κ.
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δ. βοηθητικοϋς χωρους. 'Ο διακονητῆς μοναχδς τοϋ δ. δνομδζεται δρχοντδρης.

'Ασκητἠριοίν), δρημητἠριονίν), ησυχαστηριοίν) σπῆλαιοίν). Χωρος κατδ κανδνα σπηλαιωδης δνδμεσα σδ δπρδσιτους βρδχους. Στα
δ. μεσα δζησαν 6ίο αγγελοειδη πατερες δσιδτατοι. Κδθε Μονη τοϋ "Α. "Ο. δχει στα δριδ
της
δπου δσκητεψαν οί κτϊτορδς τους ῆ δλλοι επιφανεϊς δγιοι Πατερες, τα δποϊα και
δποτελοϋν τδπους προσκυνηματικοϋς. Τδ πιο
απρδσπα και φοβερδ στη θεα εϊναι τοϋ 'Αγ.
Πετρου τοϋ 'Αθωνϊτη (ϋψδμ. 4ΟΟ), τοϋ 'Αγ.
Διονυσϊου (ϋψδμ. 9ΟΟ), τοϋ 'Αγ. Νεϊλου (ϋψδμ. 3ΟΟ).

Αϋτοδδσποτος Μονἠ. Μιδ Μονη στη σχδση
της μδ την 'Εκκλησϊα ῆ τἠν Πολιτεία, 6ρισκεται υπδ τῆν δικαιοδοσϊα τοϋ πατριδρχη
(πατριαρχικϊ] μονη), τοϋ μητροπολίτη (επαρχιακη), τοϋ επισκδπου (ενοριακη), της ϊ.
Συνδδου (συνοδικη), τοϋ 6ασιλιδ (6αστλικη). Οϊ Μονδς τοϋ "Α. "Ο. εϊναι 6ασιλικδς πατριαρχικδς - σταυροπηγιακδς, ενω συγχρδνως παραμδνουν αϋτοδεσποτες, αϋτεξουσιες,
αϋτοδιοϊκητες, ελεϋθερες, δσϋδοτες. 'Υποτδσσονται δηλαδη στδ Οϊκ. Πατριαρχεϊο καϊ μνημονεδουν τοϋ δνδματος τοϋ Πατριαρχη, κατδ
τδν καν. 4 της Δ' Οϊκ. Συνδδου. "Εχουν Ο
μως τδ δικαϊωμα νδ διοικοϋνται μδνες τους
(αϋτοδιοϊκητες), νδ δκλεγουν ηγοϋμενο χωρϊς ξδνες παρεμ66σεις (αϋτοδδσποτες - αϋτεξοϋσιες) καϊ απολαμβδνουν διαφδρων φορολογικων καϊ δασμολογικων δλαφρϋνσεων (δσϋδοτες).

'Ασκητης καϊ δσκοϋμενος, σπουδαϊος· δ δθλητης τοϋ πνεϋματος. 'Ο δρος στδν αρχδγονο χριστιανισμδ περιεκλειε δλους τους χριστιανους· δργδτερα, στην εποχη τοϋ Μ. Βασιλεϊου (379), δ. δνομδζεται δ μοναχδς. Στο
Βαϊναριδ, 6αίγίεναρίεϊϊοίν) (δπδ τδ λατ.
"Α. "Ο. δ δρος γίνεται περισσδτερο εϊδικδς
πληθ. νϊπ3ΓΪα = κεραμια δποθηκευσης οϊνου)·
(δντϊθετα με δλλους εκκλ. τϊτλους που ενη δποθηκη των οϊνων. Βρϊσκεται στδ ϋπδγεια
ρϋνονται για να χωρεσουν περισσδτερους δτης Μονης σδ τδπο δροσερδ.
ξιωματοϋχους, δπως π.χ. δ τϊτλος «δρχιμανΒαρεα η βαρεϊα (δνν. κροϋσις), βλ. λ. κδδρϊτης») : σημαϊνει τον ακτημονα εκεϊνο μοναχδ ποϋ ζεϊ σε εϋτελδς οϊκημα ῆ σπηλαιο καϊ πανος.
τρδφεται με παξιμδδι καϊ βοτδνες αϋτοφυεϊς.
Βηματδρης· ϊερομδναχος δπιφορτχσμδνος μδ
'Αποστεωμδνος καϊ λιπδσαρκος μδ «σωμα πυτη φροντϊδα τοϋ 'Αγϊου Βηματος. 'Ο ϊδιος
ρωθδν τφ πυρϊ της δσκησεως καϊ τφ ϋδατι
φερει καϊ τδ κλειδιδ των ϊ. λειψανοθηκων.
βαφδν των δακρυων» (Νικητας Στηθατος),
ζεϊ στὲν δπδκοσμη ησυχια καϊ μδνωση (ποτδ
Βιβλϊοίν)· κδθε μονη τοϋ 'Α. "Ο. διατηδμως απομονωμδνος ῆ δλλοτριωμενος), προσ- ρεϊ τδ παρακδτω β., δπως δρϊζεται δπδ τδν Κ.
ευχδμενος «μδνος μδνφ τφ θεφ. Κυρια μερι- Χ. (αρΟρ. 97 καϊ ΙΙΟ) : Μοναχολδγιο (βλ.
μνδ του εϊναι «πως δρδσει τφ κυρϊω»· πα- λ.) · κτηματολδγτσ, δπου δναγρδφεται ἠ κινηρδλληλα προσεϋχεται, δδεται τοϋ θεοϋ με τϊϊ καϊ δκϊνητη περιουσια της μονης· β. δποφλεγδμενη καρδια «ϋπδρ πδσης της κτϊσεως· θηκης· ἠμερολδγιο· β. πρακτϊκων, δπου πεϋπδρ των δνθρωπων, τφν δρνεων, των ζωων, ριδχονται οϊ εκθεσεις των δποφδσεων της συτων δαιμδνων, των εχθρων της δληθεϊας καϊ νδξεως- καθολικδ δσδδων καϊ εξοδων πρωϋπερ των 6λαπτδντων αϋτδν, δν πδση ωρμ, τδκολλον δλληλογραφϊας. 'Επϊσης καταλδευχἠν μετδ δακρυων προσφδρει» ( 'Α6. 'Ισα- γους χφων, δρχετϋπων καϊ παλαιτϋπων β.·
6κ). 'Η μυστικη δσκηση καϊ δ δπδκρυφος στε- πϊνακες ϊ. λειψδνων καταστδσεις δμφϊων, ϊ.
ναγμδς τοϋ δ. μεταξιωνουν δ,τι μας προσφε- σκευων καΟως καϊ δλλων πολυτίμων δνπκειρει δπιδεικτικδ ενας συμβατικδς καϊ 6ολεμε- μενων.
νος χρισπανισμδς. 'Αρχδτυπο τοϋ δ. εϊναι δ
— β. ετπσκεπτων πολυτελδς βιβλίο κατα«μείζων εν γενητοϊς» Τϊμιος Πρδδρομος.
τεθειμενο στδ συνοδικδ, δπου οϊ προσκυνητδς
'Αστπδδνερο' νερδ στδ δποϊο 6υθϊζεται δ της Μονης κατβγρδφουν τϊς δντυπωσεις τους.
σκελετδς τοϋ κεφαλιοϋ της δσπϊδας, τοϋ δηΒιβλιοθηκδριος, βιβλιοφϋλαξ· μοναχδς διαλητηριωδους φιδιοϋ ναγια. Τδ νερδ αϋτδ δναδεϊχνεται τδ δντιφαρμακο σδ κδθε δδγκω- κονητης, δ δποϊος φδρει τδ κλειδιδ της βιβλιομα δρπετοϋ. Διατϊθεται εϋλογϊα απδ τϊς Μο- θηκης, δπου φυλδσονται τδ χφα καϊ τδ δντυμ.δ.δ.
πα 6ιβλία.
νδς Μ. Λαυρα καϊ Ξηροποτδμου.
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ΑΓΙΟΥ ΓξΗΓΟρϊΟΥ ΝΥΟΟΗΟ
Γ'

αϊσθἀνεται τὴν ἀνἀγκη τὴς παρθενίας, γιατὶ θεωρεῖ τδν ἐαυτδ του δυνατδ καὶ ϊκανδ
νἀ μείνει στδν κδσμο, φτἀνοντας ἀπδ κεϊ
στὴ μἐθεξη τοϋ Θεοϋ.

ΝΑ ΣΠΟΤΔΑΙΟ
σημεῖο που σημειώνει
δ ιερδς συγγραφἐας,
'Αλλ' ἐἀν στδ μοναχισμδ καὶ τὴν παρθεεϊναι πὡς ὴ πνευματι- νια δδηγοϋνται καὶ ἀνθρωποι πονεμενοι καὶ
κὴ τεκνογονία εϊναι μἐ πικρἐς ἐμπειρίες ἀπδ τὴ ζωὴ, μἐ πλὴρη
προτιμότερη ἀπδ τὴ τὴν αϊσθηση τὴς ἀδυναμϊας τους, ἀναζητώντας ἀσφἀλεια καὶ ἀνἀπαυση, δμως ταϋσαρκικὴ. Θἀ ἀξιζε νἀ τδχρονα δ "Αγιος μἀς βεβαιὡνει κατηγορησταθοϋμε ἀκόμη σἐ ματικἀ, πὡς ὴ μἐριμνα τοϋ κδσμου κι δ διμιἀ λεπτὴ παρατὴρηση τοῦ 'Αγιον μας, ασκορπισμδς τοϋ νοϋ καὶ τὴς καρδιἀς μας
που συμὕουλεϋει δτι εϊναι ὡφἐλιμο, οι ἀ- στἀ ἀνθρώπινα πἀθη, κλἐβει τὴν ἀγἀπη
σθενἐστεροι νἀ καταφεϋγουν στην παρθε- μας, που μδνο στδν Κϋριο χρεωστοϋμε νἀ
νία, σἀν σε κἀποιο ἀσφαλισμἐνο φροϋριο δίνουμε, ἀν θἐλουμε νἀ ἐφαρμδσουμε τὴν
και νἀ μὴ δδηγοϋνται στδ συνὴθη βίο. "Ας πρώτη καὶ μεγἀλη ἐντολὴ (Ματθ. 22, 37
προσἐξουμε τἠ σοφή αὐτὴ συσταση: «Λυ- καὶ Δευτ. 6, 5), νἀ ἀγαπἀμε δηλαδὴ τδ
σιτελἐς εϊναι νομίζομεν τοῖς ἀσθενεστέροις, Θεδ «ἐν δλῃ τὴ καρδϊα καὶ ἐν δλῃ τὴ ψυχὴ
εις τὴν παρθενίαν ὡς εις ἀσφαλἐς τι φροϋ- καὶ ἐν δλῃ τὴ διανοία». Καὶ ἐρωτἀ δ Θειος
ριον καταφεϋγειν καὶ μὴ προς τὴν ἀκο- Πατὴρ: «πὡς γἀρ ἀγαπὴσεὶ τις ἐξ δλης
λουθίαν κατιδντας τοϋ 6ίου προκαλεῖσθαι τὴς καρδίας τδν Θεδν, δταν καταμερίσῃ
καθ' ἐαυτῶν πειρασμοϋς καὶ τοῖς ἀντιστρα- τὴν καρδίαν ἐαυτοϋ πρδς Θεδν καὶ κδσμον
τευομένοις τφ νδμφ τοϋ νοδς ὴμῶν διἀ τῶν καὶ κλἐπτων τρδπον τινἀ τὴν ἐκείνω μδνω
τὴς σαρκδς παθημἀτων συμπλἐκεσθαι» χρεωστουμἐνην ἀγἀπην ἀνθρωπίνοις αϋτὴν
(σελ. 287). Θἀ μας ἐπιτραπεῖ ἐδῶ νἀ ποϋ- πἀθεσι προσαναλικσῃ;» (σελ. 288). Καταμε, πόσο ἀληθινὴ εϊναι ὴ σϋσταση αϋτὴ λὴγει λοιπδν στδ συμπἐρασμα, πὡς ὴ παρτοϋ ἀγίου Πατρδς καὶ πδσο εϊναι καιριο θενία εϊναι δ φιλδσοφος βιος καὶ τδ ἀσφατδ χτϋπημα σ' αϋτοϋς, που ζοϋν στδν παρ- λἐς φροϋριο δχι μδνο τῶν ἀσθενεστἐρων,
θενικδ βίο καὶ τδ μοναχισμδ, καὶ κομπἀ- ἀλλἀ καὶ κἀθε ψυχὴς που εϊλικρινἀ ἐπιποζουν πὡς εϊναι τἀχα οϊ δυνατοὶ καὶ πὡς θεῖ τδν Κυριο καὶ θἐλει νἀ μεριμνἀ μδνο
κἀτι σπουδαῖο επραξαν στὴ ζωὴ τους, ἐγ- γι' Αϋτδν.
καταλείποντας τον κδσμο καὶ αϋτοδικαιώνοντας τον ἐαυτδ τους. "Ετσι, ἀποδεικνϋε- Γ' 'Αδννατη η σνννπαρξη σωματιται πὡς μδνο δταν δ ἀνθρωπος ἀποδεχθεϊ
κων και πνενματικων ηδονων.
τὴν ἀδυναμία του καὶ τὶς ἀμαρτίες του
— κι' αυτδ γίνεται, συνὴθως, δταν πειραΞεκινώντας δ "Αγιος Νϋσσης ἀπδ τδν
σθεῖ στὴ ζωὴ — τότε καὶ μδνο ὡριμἀζει
πνευματικἀ γιἀ νἀ καταφυγει, στὴ συνἐ- ἀποστολικδ λδγο (Β' Κορινθ. α' Ι6) δτι
χεια, μἐ ἀσφἀλεια καὶ σιγουριἀ στὴν παρ- δ ἀνθρωπος εϊναι διπλοϋς, συμπεραίνει δτι
θενικὴ ζωὴ. 'Αντϊθετα, δποιος δεν ἀποδἐ- δυο γἀμοι ϋπἀρχουν, δ ἐνας σαρκικδς καὶ
χεται τὴν ἀσθἐνεια καὶ ἀδυναμια του, δεν δ ἀλλος πνευματικδς. 'Η προθυμία γιἀ τδν
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ενα, ἀναγκαστικἀ ἀπομακρϋνει τον ἀλλο.
Γιἀ τήν ἀληθινότητα τοϋ λόγου, δ Ιερδς
συγγραφέας χρησιμοποιεῖ πἀλι πολὺ χαριτωμένα καῖ ζωντανἀ παραδειγματα. Δ'ϊέ τἀ
δυό του χέρια, λεγει, δεν μπορεῖ νἀ ἐργἀζεται κανεῖς ταϋτόχρονα δυὸ τέχνες, νἀ
καλλιεργεῖ και νἀ ταςιδευει συγχρόνως μέ
καρἀβι ἠ νἀ δουλεὐει συγχρόνως σἀν σῖδηρουργὸς και μαραγκός. 'Ακόμη, δπως τὸ
μἀτι δεν μπορεῖ νἀ βλέπει ταϋτόχρονα σἐ
δυὸ κατευθϋνσεις ἠ ἠ γλῶσσα νἀ μιλἀει
συγχρόνως διἀφσρες ξένες γλῶσσες κα'ι
διαλέκτους, οϋτε ὴ ἀκοὴ νἀ ἀκροασθεῖ συγχρόνως, γιατῖ θἀ έλθει σόγχυση, ετσι κα'ι
τὸ ἐπιθυμητικό μας δεν μπορεῖ νἀ ϋπηρετεῖ
τις σωματικές ἠδονές και νἀ ζεῖ συγχρόνως
στὸν πνευματικὸ γἀμο. Εϊναι ἀδϋνατο νἀ
πετϋχουμε και τους δυὸ μαζῖ σκοποός, γιατῖ
δ πνευματικὸς γἀμος πραγματοποιεῖται μέ
την ἐγκρἀτεια, τὴ νέκρωση τοϋ σώματος
και τἠν περιφρόνηση δλων τῶν σαρκικῶν.
Κανἐνας λοιπὸν δεν μπορεῖ νἀ δουλεὐει σἐ
δυο κυρίους (Ματθ. 6, 24 - Λουκ. Ι6, Ι3),
ἀλλἀ θἀ πρέπει νἀ διαλέξει τδν ώφελιμώτερο.

2ϊ'

Τδ ϋψιστο αγαθδ και η δδδς για
την κατανδηση τον.

Μετἀ ἀπὸ τὸ ξεκαθἀρισμα γιἀ τὸ ἀδϋνατο τἠς συνϋπαρςης τῶν σωματικῶν ἠδονῶν καῖ τἠς θείας εϋφροσϋνης, ἐπαγωγικἀ, προχωρἀει δ Ιερδς συγγραφέας στὸ έρώτημα, ποιο εϊναι τὸ ἀληΟινἀ έπιθυμητὸ
πραγματικὸ ἀγαθδ καῖ πῶς μπορεῖ νἀ κατανοηθεῖ καῖ νἀ κερδηθεῖ. Ὅ "Αγιος δέν
ἀναπτϋσσει διεξοδικἀ τὸ μεγἀλο τοϋτο θέμα, οϋτε ἀπαντἀ μέ κατἀφαση, γιατῖ αϋτὸ
δέ λέγεται μέ λόγια καῖ εϊναι ἀκατἀληπτο
στὸ νοϋ. Ιϊεριορίζεται μόνο στὸ νἀ ϋπογραμμίσει τἠ ζημια που έχει κανεῖς δταν
ἀποτϋχει στἠν ἀπόκτηση τοϋ πραγματικοϋ
καῖ ϋψιστου ἀγαθοϋ. Γιαυτό, λεγει δ μυστικδς καῖ ϋψιπέτης Πατἠρ, εϊναι ἀναγκαῖο δ καθένας νἀ έχει δικοϋς του δφθαλμοϋς, γιἀ νἀ δεῖ ἐκεῖνο τὸ «ἀμἠχανον καῖ
ἀπερινόητον κἀλλος» που, αϋτὸς μέν που
τὸ βλέπει σἀν θειο δῶρο, έχει ἀνερμἠνευτη τἠν έκπληξη, ἐκεῖνος δέ που δέν τὸ
εϊδε, δέν θἀ καταλαβει οϋτε τἠ ζημία αϋτῶν που έχει νἀ στερηθεὑ

'Επομένως, δποιος διἀλεξε την παρθενιἘκπληκτος δ Μ. Βασίλειος μπροστἀ στὸ
κὴ ζωἠ, πρέπει νἀ εϊναι ἀποξενωμένος ἀπὸ
κἀθε εϊδος σωματικἠς ἠδονὴς. Σἀν μετρο θεῖο αϋτὸ κἀλλος ἀναφωνεῖ: «Τί οϋν θειου
και δριο δ "Αγιος τοποθετεἠ δχι τἠν ἠδο- κἀλλους θαυμασιὡτερον; Τίς έννοια τἠς τοϋ
νἠ, ἀλλἀ τἠν ἀνἀγκη γιἀ τὸ κἀθε τι. Κι Θεοϋ μεγαλοπρεπείας χαριεστέρα;... "Αρδπως δ γεωργὸς διαχωριζει τὸ σιτἀρι ἀπὸ ρητοι παντελῶς καῖ ἀνεκδιἠγητοι τοϋ θειου
τὸ ἀχυρο, «οϋκοϋν και δ της σωφροσϋνης κἀλλους αῖ ἀστραπαί· οϋ παρίστησι λόγος,
ἐργἀτης διακρίνων τἠς ἠδονὴς τἠν χρείαν, οϋ δέχεται ἀκοἠ. Καν έωσφόρου αϋγἀς
ῶσπερ ἀχόρου τδν σῖτον, τἠν μεν ἀπορρί- εῖπης, καν σελἠνης λαμπρότητα, καν ἠλῖου
ψει τοῖς ἀλογωτέροις, ών τὸ τέλος εις καϋ- φῶς, πἀντα ἀτιμα πρδς εικασίαν τἠς δόσιν, ως φησιν δ ἀπόστολος, τὴς δἐ χρείας ξης, καῖ πλέον ἀπολειπόμενα πρδς τἠν τοϋ
αὑτἠς κατἀ τὸ ἐνδέον εὐχαριστῶν μεταλἠ- ἀληθινοϋ φωτδς σϋγκρισιν, ἠ καθ' δσον
ψεται» (σελ. 33Ο). Διακριτικἀ, δ "Αγιος, βαθεῖα νϋξ καῖ στυγνἠ σκοτομἠνη μεσημμιλώντας γιἀ τἠ χρἠση τῶν ἀναγκαίων, βρίας καθαρωτἀτης. Τοϋτο τδ κἀλλος σαρσυνιστἀ νἀ μἠν ἀσκεῖ κανεἰς τἠν ἐγκρἀ- κίνοις μέν δφθαλμοῖς ἀθεώρητον, ψυχἠ δέ
τεια πέραν τοϋ πρέποντος, γιατῖ τὸ ῖδιο κα- μόνῃ καῖ διανοια καταληπτδν» (Μεγ. Βασα
κὸ κἀνουν στἠν ψυχἠ και ἠ παχυσαρκία λείου, Ὅροι κατἀ πλἀτος, Μϊ^πσ Ρ. Εγ. 3Ι,
τοϋ σώματος και ἠ ἀμετρα ϋπερδολικἠ κα- στ. 9Ο2 - 9Ι2).
κοπἀθεια. Ἐξοχη εϊναι ἠ παρακἀτω διαΜέ ποιδ τρόπο, ἀλἠθεια, μπορεῖ νἀ πατόπωση τοϋ 'Αγίου Πατρὸς γιἀ τὸ σκο- ραστἠσει κανεῖς στδν ἀνθρωπο, δταν δέν
πὸ τἠς ἐγκρατείας. «Οϋτος δ τελεώτατος έχει μἀτια πνευματικἀ, τδ ἀγαθδ που δέ
τἠς ἐγκρατείας σκοπός, οϋχῖ πρδς τἠν τοϋ βλέπει; Πῶς μπορεῖ νἀ έρμηνεϋσει κανεῖς
τδ ἀνερμἠνευτο; 'Εδῶ δ “Αγιος Νϋσσης εϊσώματος βλέπειν κακοπἀθειαν, ἀλλἀ πρδς
ναι κατηγορηματικός, δτι εϊναι δϋσκολο γιἀ
τἠν τῶν ψυχικῶν διακονημἀτων εϋκολίαν» τους πιδ πολλοϋς, που ζοϋν μέ τἠν παχϋ(σελ. 333).
τητα τἠς διανοϊας, νἀ κατανοἠσουν αϋτἠν
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καθ' ἐαυτὴν την φυσιν του καλοϋ. 'Αντϊθετα, ἐκεῖνος που ἐχει καθαρδ τδν δφθαλμδ
της ψυχὴς, θἀ χρησιμοποιησει σαν κἀποια
ϋπο6ἀθρα τὸ ὡ.ε.τὸμενο, για. νἀ δεῖ τὸ νοητδ κἀλλος, ἀπδ τὸ ὸποῖο πηγἀζει κἀθε καλὸ. Τἐλος, ὁ ἀγιος δείχνει την δδδ, που δδηγεῖ στην εϋρεση του καλοϋ. Συνιστἀ νἀ
ξεπερἀσουμε δ,τι προσελκϋει τις ἐπνθυμίες
τῶν ἀνθρωπων, σἀν εϋτελὴ και πρόσκαιρα,
και νἀ μη καταναλώνουμε σἐ τιποτε ἀπδ
αυτἀ τὴν επιθυμητικὴ μας δϋναμη, οϋτε πἀλι νἀ τὴν ἐχουμε ἀργη και κλεισμενη στους
ἐαἀτοϋς μας, ἀλλ' ἀφοϋ θἀ τὴν καθαρίσουμε ἀπὸ τὴν ἐλξη τῶν εϋτελῶν, νἀ τὴν
ὸδηγὴσουμε ἐκεῖ, που δεν φθἀνει ὴ αῖσθηση, οϋτως ὡστε νἀ μὴ θαυμἀζουμε οϋτε τὸ
κἀλλος τοϋ οϋρανοϋ, οϋτε τις λἀμψεις τῶν
φωστὴρων, ἀλλἀ διἀ τοϋ κἀλλους που ϋπἀρχει σἐ δλα αυτἀ νἀ χειραγωγοϋμεθα πρὸς
τὴν ἐπιθυμία τοϋ κἀλλους ἐκείνου, τοϋ δποίου καϊ «οι οϋρανοι διηγοϋνται τὴ δδξα»
και «τὸ στερέωμα ἀναγγἐλλει τὴ γνώση».
Θἀ φτἀσουμε λοιπὸν στἀ ϋψηλἀ, ἐγκαταλείποντας τἀ εϋτελὴ. Θἀ ἀνἐ6ουμε στὴ συνἐχεια ἐπἀνω, πλησιἀζοντας τὸ ἀληθινδ φῶς
τοϋ Χριστοϋ, που λἀμπει στὴ σκοτία και θἀ
γίνουμε ετσι φωτδμορφοι. Μπορεῖ ἀκδμη νἀ
γίνουμε φῶς κα'ι δταν κατεδει σε μας τὸ
φῶς τοϋ Χριστοϋ.
Τὸ συμπέρασμα εϊναι, πῶς σ' δποϊον εχουν καθαριστεῖ οι δυνἀμεις τὴς ψυχὴς του
ἀπὸ κἀθε εϊδος κακίας, γϊνεται φανερὸ τὸ
μδνο ἐκ φϋσεως καλδ, που εϊναι και τὸ αϊτιο κἀθε καλοϋ κα'ι ἀγαθοϋ. «Τφ τοίνυν
πἀσας τἀς τὴς ψυχὴς δυνἀμεις ἐκ παντὸς
εϊδους κακίας ἀποκαθἀραντι τολμῶ και λἐγω δτι ἐμφανἐς γίνεται τὸ μδνον τὴ φϋσει
καλδν, δπερ ἐστ'ι τὸ παντὸς καλοϋ τε και ἀγαθοϋ αϊτιον» (Κεφ. ΙΑ' σελ. 296). Σ'
αϋτὸ λοιπὸν τὸ σκοπὸ καταλὴγει ὴ ἀληθινὴ
παρθενία, τὸ νἀ μπορἐσει κανεϊς δι' αϋτὴς
νἀ δεῖ τὸ Θεο.
Σἀν ἀγωγὴ και μἐθοδο, που δδηγεῖ στὴ
θἐα τοϋ Θεοϋ, δ ιερὸς Πατὴρ προτείνει τις
θεῖες Γραφἐς και τὴ ζωὴ τῶν 'Αγίων, που
μοιἀζει σἀν κἀποιο δδηγητικὸ λυχνἀρι. Δυο
θαυμἀσια παρἀδείγματα τοϋ 'Αγίου, δανεισμἐνα απ' τὴ μετοχὴ τοϋ ἀνθρώπου στὸ
ὴλιακὸ φῶς, δείχνουν πῶς, ἐνῶ στὴ φυση
τοϋ ἀνθρώπου ὑπὴρχε τὸ καλδ και τὸ ἀγαθό, ἐκοϋσια δἐχτηκε αυτἀ που εϊναι παρἀ
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φνσιν κι δδηγοϋν στὴ φθορἀ κα'ι τὴν ἀμαρτια, δπως εκοϋσια κλεϊνει κανεις τα μἀτια του γιἀ νἀ μὴ χαίρεται τὸ φῶς, ζῶντας στὸ σκοτἀδι' και συνιστἀ νἀ ςεντυϋοϋμε τὴ φθαρτὴ είκδνα τὴς ἀμαρτιας και νἀ
ξεπλυϋοϋμε μἐ τὸ νερὸ τὴς καϋαρὴς πολιτείας, γιἀ νἀ φανερωθεί πἀλι τὸ καλλος
τὴς ψυχὴς και νἀ γινουμε τἐτοιοι ποϋ ειμαστε στην ἀρχἐγονη κατἀσταση: τὴς δμοιδτητὸς μας με τὸ Θεδ.

Ζωντανεϋει ἀκδμη δ "Αγιος τδν πόθο νἀ
ξαναϋροϋμε τὸ χαμἐνο κἀλλος τὴς θείας
είκδνος, οπως εγινε μἐ τὴν παραδολὴ τὴς
«ἀπολλυμἐνης δραχμὴς», ποϋ δἐ χἀθηκε ἐντελῶς. Ἐτσι και ὴ θεία είκδνα ειναι κρυμἐνη στὴν κδπρο τὴς σαρκδς, ποϋ δμως δταν σαρωθεῖ καλἀ και καθαριοθει, μἐ τὴν
προσεγμἐνη ζωὴ, θἀ λἀμψει, προδἀλλοντας
τὸ ἀνἐκφραστο κἀλλος της. Συμπἐρασμα:
Στὸν παρἀδεισο ἐδασίλευε ὴ παρθεναι. Μἐ
τὴν ἀσκηση ξαναγυρίζουμε στὴν πρώτη μακαρία ἐκείνη ζωὴ.
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Ὅ παρθενικδς 6ϊ,ος, ξεηερασμα

τον θανατου.
'Ανεπιφϋλακτα ἀποφαίνεται, δ "Αγιος
Νϋσσης, γιἀ τδν παρθενικδ 6ίο, «δς κρείττων τὴς τοϋ Θανἀτου δυναστείας ἐστιν»
(κεφ. ΙΔ', σελ. 3Ο5). ΙΙιστεϋει δτι ἀρχὴ
τὴς ἐπιμελείας τοϋ ἐαυτοϋ μας θἀ πρἐπει
νἀ εϊναι ὴ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τδ γἀμο, ποϋ τδν
θεωρεῖ συνἐπεια τὴς ἀμαρτιας. Μετἀ τὴν
ἀμαρτία, λἐγει, δ ἀνθρωπος στἐλνεται ἀποικος στδν κουραστικδ τοϋτο τδπο «ἐν φ
δ γἀμος παραμυθία τοϋ ἀποθνὴσκειν ἐπενοὴθη». Γιαυτδ λοιπὸν, συμπεραίνει, πρἐπει νἀ ἀποχωριστοϋμε ἀπδ τὴ ζωὴ τὴς σαρκὸς, ποϋ δδηγεῖ ἀσφαλῶς στο θἀνατο κα'ι
νἀ ἀναζητὴσουμε τδ 6ίο τὴς παρθενίας.

'Τποστηρίζει δ 'ιερδς συγγραφἐας πῶς ὴ
σωματικὴ γἐννηση τῶν τἐκνων γίνεται
στους ἀνθρώπους δχι ἀφορμὴ ζωὴς, ἀλλἀ
θανἀτου, γιατι ἀπδ τὴ γἐννηση ἔχει τὴν
ἀρχὴ της ὴ φθορἀ. 'Η παρθενία, ἀντίθετα, σ6ὴνει τἀ ϊχνη τοϋ θανἀτου. Και ἄρα
εϊναι ἀνώτερη τοϋ θανἀτου. Αϋτδ ἀκριβῶς
συνἐβη και μἐ τὴ Θεοτὸκο Μαρία. "Οταν
ὴλθε δ θἀνατος συνετρί6η στδν καρπδ τὴς
-» εις σελ Ι8

Η ΓΝωεϊΟΧΟΓΙΛ τογ χηογ ιολ^κ τογ ογρογ
ΙΟΥΟΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΟ
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Ι) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΕΩΣ

ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ,
καδαροις των δργανων της γνωοεως
τοϋ ανδρωηου ηραγματοηοιεϊται δια της
δεανδρονηϊνης μεδδδου: δια της ουνεργαοϊας της χαριτος
τοϋ Θεοϋ και της δεληοεως τοϋ ανδρω
ηου. ΕΙς την μακραν δδδν της αϋτοκαδαροεως και αϋτοεξυγιανοεως και η Ιδϊα η
γνωοις γϊνεται δλονδν και καδαρωτδρα
και ϋγιεοτερα. ΕΙς δλας τας 6αδμϊδας της
δξελϊξειδς της η γνωοις εξαρταται αηδ
την δντολογικην δομην και την ηδικην καταοταοιν των δργανων της γνωοεως. Καδαρδεντα και εξυγιαοδεντα δια της ϋηδ
τοϋ ανδρωηου εργαοϊας των εϋαγγελικων
αρετων, τα δργανα της γνωοεως, εχουν
την αγιδτητα και καδαρδτητα. 'Η καδαρα δε καρδϊα και δ καδαρδς νοϋς ηαραγουν την καδαραν γνωοιν. Τα καδαρδεντα και δξυγιαοδεντα δργανα της γνωσεως, οτρεφδμενα ηρδς τδν Θεδν, δϊδονν
την καδαραν και ϋγιη δεογνωοϊαν, οτρε
φδμενα δε ηρδς την κτϊοιν, δϊδουν την κα
δαραν καϊ ϋγιη γνωοιν ηερι της κτϊοεως.
Κατα την διδασκαλϊαν τοϋ αγ. 'Ιοαακ τοϋ
Συρου νηαρχονν δυο εϊδη γνωοεως: γνω
οις η δηοϊα ϋηαρχει ηρδ της ηϊοτεως καϊ
γνωοις η δηοϊα γενναται εκ της ηϊοτεως.
'Η γνωοις, «η ηροηγουμενη της ηϊοτεως))

εϊναι «γνωοις φυοικη», και «η τικτομενη
εκ της ηϊοτεως» εϊναι «γνωοις ηνευματικη». 'Η φυοικη γνωοις εγκειται εις την
διακριοιν τοϋ καλοϋ και τοϋ κακοϋ, η ηνευ
ματικη δε γνωοις εϊναι «αϊοδηοις των μυοτηρϊων», «αϊοδηοις των κρυπτων», «δεωρϊα των αορατων»^!.
'Η ηρωτη ηϊοτις εϊναι ηϊοτις δξ ακοης, και αντην ουμπληρωνει, 6εβαιοϊ και
δηοδεικνυει η δευτερα ηϊοτις, «η ηϊοτις
της ίὶεωρίας», η ηϊοτις η ες δρασεως^.
'Η αηελευδδριοοις αηδ την φνοικην γνωοιν εϊναι ηροϋηδδεοις δια την αηδκτησιν
της ηνευματικης γνωοεως"^. Τοϋτο γϊνεται δια της ηϊοτεως, διδτι Ιν τη αοκηοει της ηϊοτεως τδν ανδρωηον εηιοκηνοϊ
«η δϋναμϊς της η αγνακτος»^, η δηοϊα
καδιοτρ. αντδν Ικανδν δια την ηνευματικην γνωοιν. 'Εαν εμπλακη δ ανδρωηος
«τη αγχδνη της γνωοεως της γυχικης»,
της φυοικης, εϊναι δυσκολωτερον να αηαλλαγη απ αντην ηαρα «εκ των δεομων
τοϋ οιδηρον λυδηναι»· η ζωη τοϋ ανδρωηου εϊναι τδτε ζωη «κατα οτδμα τοϋ ζϊφους»^.

"Οταν δ ανδρωηος αρχϊση να δδεϋη
την δδδν της ηϊοτεως, εϊναι αναγκη να
εγκαταλεϊψη ηαλαιας μεδδδους της γνω
οεως και να μη εηιοτρδψη εΙς αϋτας, διδτι η ηϊοτις εχει τας ιδικας της μεδδδους.
Τδτε ηανει η γνωοις η φυοικη, και λαμ6ανει χωραν η ηνευματικη γνωοις, διδτι
η φυοικη γνωοις «δναντϊα τη ηϊστει ἐοτϊν. 'Η δε ηϊοτις λυοις ϋν ηαοι τοϊς ϋαυτοϊς των νδμων της γνωοεως», ονχι της
ηνευματικης, αλλα της φυοικης γνωσεως^.

Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΠΑ ΤΟΤ ΑΓΙΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ
Το κνριον γνωρισμα αντης της φνσι
κης γνωσεως εγκειται εις τδ δτι αντη ερεϊδεται επι της εξετασεως και ερεννης
και και επϊ των με9δδων της δξετασεως
(δρεϋνης). Τοντο δε εϊναι «σημεϊον τον
δισταγμον περι της *Αληϋεϊας». '77 πϊστις
δπιζητεϊ τονναντϊον τδν κα9αρδν και απλοϋν τρδπον τοϋ φρονηματος, δστις εϊναι
μακραν απδ πασαν πανονργϊαν και απδ
τους τρδπονς καϊ τας μεδδδονς της ερεν
νης. Τα δϋο αϋτα τνγχανουν εναντϊα αλληλοις. 'Ο οϊκος της πϊστεως εϊναι η «Εν
νοια νηπιΦδης και καρδια απλη». Αιδτι
ελεχδη: 'Εν απλδτητι καρδϊας δοξασατε τδν Θεδν (Κολ. 3, 22), και: "Εαν μη
στραφητε και γενησϊλε ως τα παιδϊα, ον
μη εισδλϋητε εις την 6ασιλεϊαν των ονρανων (Ματδ. Ι8,3). 'Ενω η φνσικη γνω
σις εϊναι εναντϊα και της απλδτητος της
καρδϊας και της απλδτητος της σκεψεως.
'Η γνωσις αντη (η φνσικη) ενεργεϊ και
κινεϊται μδνον εις τδ δρια της φνσεως.
«'Η δε πιστις νπϋρ την φνσιν ενεργεϊ την
δαντης δδοιπορϊαν». "Οσον δνδϊδη δ ανβρωπος εϊς τας μεϋδδονς καϊ τους τρδ
πονς της φνσικης γνωσεως, τδσον καταλαμβανει αντδν δ φδβος και δεν δνναται
να δπελενδερανδη απ αντδν. 'Εαν δε ακολονϋη τη πϊστει, γϊνεται εϋ^δως ελεν·9ερος και αϋτεξονσιος, και «ως νϊδς τον
Θεον εν πασι τοϊς πρδγμασιν λν ελενδερϊα χρηται δξονσιαστικως». «"Ανϋρωπος
ερων ταυτης της πϊστεως, ως δ Θεδς χρη
ται ταϊς φνσεσι πδσαις της κτισεως»,
διδτι εϊς την πϊστιν δδδϋ·η η εξονσϊα «κτϊσιν δημιουργησαι καινην κατα την τον Θεοϋ δμοιδτητα». "Οπως γεγραπται: 'Η9δλησας και τα παντα παρεστη ενωπιδν σου
(πρβλ. 'Ιωβ 23, Ι3). Πολλακις δε η πϊ
στις δνναται να παρδγει «εξ ονκ δντων
τα παντα». 'Ενω η γνωσις οϋδϋν δννα
ται να ποιτηση «χωρϊς ϋλης». 'Η γνωσις
δεν εχει δξονσϊαν επϊ της φνσεως, δνω
57 πιστις εχει. Πολλοϊ εϊσηρχοντο με την
πϊστιν την τελεϊαν εϊς την φλδγα, καϊ
την δνναμιν την κανστικην τον πνρδς εχαλϊνατσαν και αβλαδως εν μδσω αντης
διδβαινον, καϊ επι νωτων της Φαλδσσης
ως δπϊ ξηρας δβαδισαν. Πδντα ταντα δ
μως εϊναι «νπδρ την φνσιν» καϊ «εναντϊα
τοϊς τρδποις της γνωσεως» της φνσικης,
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καϊ δεικνυονν δτι αντη (η γνωσις) εϊναι
«ματαϊα εν πασι τοϊς τρδποις αντης». 'Η
πϊστις «νπερανω της φνσεως διαβαϊνει».
Αϊ μδϋνδοι ανται της φνσικης γνωσεως
δκυδδρνων τδν κδσμον πεντακισχιλϊονς καϊ
ετι πλεον χρδνονς, καϊ δ ανδρωπος εν τοντοις «δραι την κεφαλην αντον εκ της γης
καϊ αϊσ9δοδαι της Ισχδος τον Κτϊστον αντοϋ ονκ ηδννηϋ·η», δως δτον «η πιστις ημων επανετειλε καϊ ηλενδερωσεν ημας δκ
τον σκδτονς της γηϊνης δργασϊας» καϊ τον
μετεωρισμον της διανοϊας. "Οοτις εχει
την πϊστιν, δεν «νστερεϊταϊ ποτε τινος».
Καϊ δταν τϊποτε δεν εχει, «τη πϊστει παν
τα κατεχει», ως γεγραπται: Παντα δοα
αϊτεϊσδε εν προσευχη καϊ πϊστει, ληφεσϋ·ε
(Ματϋ. 2Ι, 22), καϊ δπϊσης: 'Ο Κνριος
δγγνς, μηδδν μεριμνατε (Φιλ. 4, 6)^.
Αια την πϊστιν δδν νφϊστανται οι φνσικοϊ νδμοι. 'Ο αγ. Τσαακ τονϊζει ρητως
τοϋτο: Παντα δννατα τφ πιστενοντι
(ΑΙατδ. 9, 23), δδννατεϊ γαρ ονδεν τω
Θεω1δ8. 'Η γνωσις εμποδϊζει τοϋς μαδητας της «προσπελασαι πασι τοϊς ξενοις της
φνσεως», — τοϊς υπερ φνσιν^.

'Η γνωσις περϊ της δποϊας δμιλεϊ δ αγ.
'Ισαακ εμφανϊξεται εις την φιλοσοφϊαν
νπδ τδ δνομα της γνωσιολογικης αϊσδησιαρχϊας, της κρισιαρχϊας καϊ τον μονισιιον. Καϊ τα τρϊα ταντα περιορϊζουν την
δξουσιαν, την πραγματικδτητα, την ισχυν,
τδ κριτηριον καϊ τδ πεδϊον της γνΦσεως
μδνον εϊς τα δρια της δρατης φνσεως, κα^
δσον ταντα σνιιπϊπτονν με τα δρια των ανδρατπϊνιον αϊσ'δησεων ὡς δργανων της
γνωσεως. Τδ να νπερβη τις τα δρια της
φνσεως καϊ να εϊσελϊϋη εις την περιοχην
τον νπερφνσικον, τοντο 9εωρεϊται ως μϋ)
φνσικδν, μη λογικδν καϊ αδννατον, καϊ
δπϊ πλεον απαγορενεται εϊς τοϋς δπαδονς
των οτς δνω γνωσιολογικων κατενδννσεων. 'Εμμδσως καϊ ααδσως δ ανϋρωπος
εχει περιορισδη εϊς τας αϊσδησεις καϊ δδν
τολμα να εξδλ3η διδλον εξω αντων.
'ΑλΑα καϊ αδτη η φνσικη γνωσις, κατα
την διδασκαλϊαν τον αγ. 'Ισαακ τον Σνρον, δεν εϊναι «τμεκτη» καϊ απορριπτδα.
Μδνον που η πιστις εϊναι νψηλοτδρα αϋτης. 'Η γνωσις εϊναι αξιοκατακριτος δν
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φ μδτρω, χρησιμοποιοϋσα διαφ6ρους μεϋδδους, στρδφεται εναντϊον της πϊστεως.
"Οταν η γνωοις αϋτη «συναπτεται τη πιστει και γϊνεται μετ' αντης μια και ενδϋεται εξ αντης νοηματα πϋρινα», και
«κταται πτερυγας απαδεϊας», τδτε, χρησιμοποιονσα αλλας μεδδδους, υψοϋται α
πδ των γηινων «εν τη χωρμ τον Δημιουργοϋ εαυτης», εις την υπερ φυσιν. Αντη
η γνωοις εν τη πϊστει τελειοϋται και αποκτα την δυναμιν «ανελδεϊν ανω» και «αισδεσδαι δκεϊνου τον υψηλοτδρου πασης
αϊσϋησεως» και «ιδεϊν την ανγην εκεϊνην
την ακαταληπτον τω νω και τη γνωοει
των κτισιιατων». 'Η γνωοις εϊναι τδ εδαφος («6αδμϊς») απδ τδ δποϊον ανεργεται
δ ανδρωπος εις τδ νψος της πϊστεως, εϊς
την δποϊαν 8ταν φ9αση δεν εχει πλεον αναγκη της γνωσεως. Διδτι δλεγϋη: 'Εκ
μεοους νοονμεν, 8ταν δε ελϊϊη τδ τελειον,
τδ εκ μεοους καταργηδησεται (Ι Κορ. Ι3,
9-ΙΟ). 'Η πϊστις λοιπδν αρτι, ως εν δφδαλυοϊς, δεικνυει ημϊν την δληδειαν της
τελειδτητος· και εν τη πϊστει ημων μανϋανομεν εκεϊνα. τδ ακαταληπτα, και ονκ
εν τη δξετασει και τη δυναμει της γνωσε-

Τδ εργα της δικαιοσυνης: νηστεϊα, ἐλεηιιοσϋνη, αγρυπνϊα, αγνδτης τον σωμα
τος, αγαπη πρδς τδν πλησϊον, ταπεινοφροσυνη καρδϊας, συγγωρησις των πταισματων, δνδνιιησις των ουρανιων αγα9ων, εξετασις των μνστηρϊων, των δντων εν ταϊς
αγιαις Γραφαϊς κεκαλυμμενων, αδολεσχϊα της διανοϊας εν τοϊς εργοις τοϊς
κρεϊττοσι, και αϊ λοιπαϊ αρεταϊ, ταϋτα
πα,ντα εϊναι 6αδμϊδες διδ των δποϊων η
ψνχη ανεργεται εις τδ ϋψος τδ ανωτερον
της πίστεως^.
'Υπαρχονν τρεις τρδποι νοητοϊ, διδ των
δποϊων η γνωοις ανεργεται και κατδργεται, και δν τοϊς δποϊοις πορεϋεται καϊ δλλοιονται. Ο8τοι εϊναι: σωιια, ψνχη και
πνεϋιια. Καϊ μολονδτι μια εϊναι η γνωοις
εν τη φδοει αντης, αλλδ απδ της σγδσεως
πρδς τδ τρϊα αυτδ λεπτννεται και αλλασσει τους τρδπονς και τδς εργασϊας των
νοηιιατανν της. «'Η γνωοις δδσις παρδ Θεον εοτι τη φνσει των λογικων, ητις εδδϋη εξ αρχης της αυτων διαπλασεως, καϊ

εστιν απλη, και ον μερϊζεται τη δαντης
φνσει, ωοπερ ουδε τον ηλϊου τδ φως, και
κατδ την εργασϊαν αντης (δργαζεται διδ
τοϋ σωματος, της ψνχης και τοϋ πνεϋματος) κταται αλλοιωσεις καϊ μερισμους»^.
Εϊς τδν πρωτον 6αδμδν η γνωοις «τη
επιϋνμϊφ τη σαρκικη ακολουδεϊ», φροντϊζει διδ τδν πλοϋτον, την κενοδοξϊαν, την
κδομησιν, την αναπανσιν τον σωματος, την
σπονδην σοφϊας της λογικης, ητις εφευρϊσκει τδς τεγνας καϊ επιστημας καϊ τδ λοιπδ τδ στεφανοϋντα τδ σωμα εν τφ κοσμω
τοντφ τω δρατφ. Δι' 8λων τοντων η γνωσις αντη γϊνεται δναντϊα τη πϊστει, και
δνομαζεται «γνωοις ψιλη, καϋδτι γνμνη
δστι πασης ϋ'εϊας μερϊμνης, καϊ αδνναμϊαν
αλογον ειοφερει κατδ της διανοϊας, διδ
τδ κεκρατνο9αι νπδ τοϋ σωματος, καϊ τελεϊως η μεριμνα αντης δν τω κδσμφ τοντω εστϊ. "Η γνωοις αϋτη εϊναι πεφυσιωμενη καϊ νπερηφανος, διοτι δαυτη ανατϊ·δησι παν πραγμα καλδν, καϊ ονκ επϊ τδν
Θεδν αναφερει. Καϊ 8περ εϊπεν δ 'Απδστολος 8τι η γνωοις φνσιοϊ (Ι Κορ. 8, Ι),
εϊπε περϊ της γνωοεως ταντης, «της μη
σνγκεκρααενης τη πϊστει καϊ τη ελπϊδι
τη εϊς Θεδν», καϊ ονχϊ περϊ της γνωσεως
της αλη9εϊας. 'Η γνωοις της αληϋεϊας
δν ταπεινωσει τελειοϊ την ψνχην των κτωμδνοον αδτην, ως τδν Μωνσεα καϊ τδν Δα6ϊδ καϊ τδν 'Ησαιαν καϊ τδν Πδτρον και
τδν Ηανλον καϊ τους λοιποϋς αγϊους τους
αξιωδ·εντας αντης της γνωσεως της τελεϊας, κατδ τδ μδτρον της αν9ρατπϊνης
φυσεως. «Καϊ δκ των παρηλλαγμδνων ϋεωριων, καϊ των αποκαλυψεατν των ϋ'εϊων,
καϊ εκ της ϋ·εωρϊας της δψηλης των πνενματικων, καϊ εκ των δρρητων μνστηρϊων
καταπϊνεται η γνωοις αυτων παντοτε δκ
των δποϊοιν τουτοτν, καϊ σποδδν καϊ χοϋν
αριΑιιεϊται η ψυχφ αυτων δν τοϊς δαυτων
δφΑαλιιοϊς». 'Η δε σαρκικη γνωσις ψεγεται νπδ των γριστιανων καϊ 9εωρεϊται
υπ αυτων ως εναντϊα ουχι μδνον τη πϊ
στει, αλλδ καϊ παση αρετης δργασϊφ^.
Δεν εϊναι δυσκολον νδ δννοησωμεν 8τι
εις την πριοτην ταξιν της γνωσεως, περϊ
της δποϊας δμιλεϊ δ αγ. Τσαακ, ευρϊσκεται
σχεδδν 8λη η ευραιπαϊκη φιλοσοφια, απδ
τδν αφελη ρεαλισμδν μεχρι τοϋ δκλεκτι-

Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤ ΑΠΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ

κοϋ παλλογιομοϋ, ως καϊ ολη η επιστηιιη,
απδ τδν ατοιιιοιϊδν τοϋ Δημοκρϊτου ,αἐχρι
τοϋ ρελατιβισμοϋ τον "Αϊνσταϊν.

"Απδ την πρωτην ταξιν της γνωσεως δ
ανδρωπος μεταβαϊνει εις την δευτδραν,
δταν αργϊση να δργαξεται και μδ τδ σωμα
και μδ ττην ηιυχην τας αοετας: νηστεϊαν,
ευγην, δλεημοουνην, αν6γνωσιν των δεϊων Γραφων, τους τοδπους της αοετης, την
παλην προς τα παϊλη και τα λοιπα. Και
π6ντα τα εργα τα αγαϋα, παντας τας ϋαυμαστας διαδεσεις τας δν τη τρνχη δεωρουμδνας, δν τη δευτδρα ταϋτη ταξει της
γνωσεως τελειοϊ τδ Ηνεϋιια τδ “Αγιον
δια της δρνασϊας της γνωσεως ταυτης.
Και αντη ευδννει τη καρδϊρ τρϊβους, πρδς
την πϊστιν ημας δδηγουσας. "Αλλα και
αντη η γνωσις κσωματικη εστι και σϋνδετος»***.

'Η τρϊτη ταξις της γνωσεως εϊναι η
ιιτ6ξις της τελειδτητος». κ'Οταν η γνωσις
ϋψονδη δκ των γηϊνων και ἐκ της μερϊμνης της δργασϊας αϋτων, και αρξηται
δ,ποπειραν ποιεϊσδαι διαλογισμων δαυτης
εν τοϊς κεκαλνμμενοις εσωδεν των δφδαλμων, και τρ6πω τινι καταιρρονηση των
πραγματων, εξ ων η σκυλ6της των παδων γϊνεται, και απλωση δαυτην ανω, και
6κολουδηση τη πϊστει δν τη μερϊιινη τον
μδλλοντος αιωνος.., και δν τη δξετασει
των κρυπτων μυστηρϊατν, — τδτε αντη η
πϊστις καταπϊνει ταυτην την γνωσιν, και
στρδφεται και τϊκτει αϋτην δξ αρχης, ως
γενδσδαι αυτην δξ αρχης, ὡο γενδσδαι
αυτην δλην δξ 6λου πνεϋμα». Τ6τε δνναται η γνωσις αντη ιστετασδηναι δν ταϊς
χδδραις των ασωμβτων πτερυξι, και ατρασδαι τον 66δους της δαλαοσης της αναφοϋς, διανοονσα τας δεϊας καϊ δανμαστας
κυβερνησεις τας δν ταϊς φϋσεσι των νοητων καϊ αϊσδητων, καϊ δξεταξει τα μυοτ·ηοια τα πνευματικα, τα δν διανοια απλη καϊ λεπτη καταλαιι6αν6ιιενα. Τ6τε σι
αϊσδηοεϊς αϊ εσω δξυπνϊξονται εϊς εργασιαν τον πνευαατος, κατα την ταξιν την
γινοαδνην δν δκεϊνη τη διαγωνη της σ.δανασϊας καϊ της αφδαρσϊας. Δι6τι (δ γνωσις αντη) την αναστασιν την νοητην, ως
δν μυστηρϊφ, δκ των Αιδε δδδξατο, πρδς
μαρτνρϊαν αληδινην της ανακαινϊσεως
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των

Τοιαϋται εϊναι, κοπα τδν αγ. "Ισαακ, οι
τρεις τρ6ποι της γνωσεως, με τους δποϊους σννδεεται πας δ βιος τοϋ 6νδρωπου
δν τω σιδματι, δν τη τρυχη καϊ τω πνευματι. "Απδ την στιγμην απδ την δποϊαν
ιιαρχεταϊ τις διακρϊνειν μδσον τοϋ κακοϋ
καϊ τοϋ καλοϋ, καϊ δως τοϋ δξελδεϊν αϋτδν δκ τοϋ κ6σιιου τουτου» η γνωσις της
ψυχης αϋτοϋ γϊνεται δια των τριων τρ6πων τουτων^.

'Η πρα'ττη ταξις της γνωσεως «τρυγραϊνει την ιρνχην δκ των ερνων τοϋ δρ6ιιου
τοϋ Θεοϋ». 'Η δεντερα «δεοιιαϊνει αυτην
εις τδν δρ6ιιον τδν τανυν τοϊς δν τω βαδμω της πϊστεως». Καϊ ή τρϊτη εϊναι «η
της δργασϊας αν6παυοις», ενδα η διανοια
ευρϊσκεται «τρυφωσα εν τοϊς μνοτηρϊοις
των μελλ6ντων». κΑλλα τω μηδεπω νιροοδηναι την φϋσιν τελεϊως εκ της ταξεως
της νεκριοσεοτς καϊ τοϋ βαρους της οαρκδς καϊ τελειατδηναι δν δκεϊνη τη πνευματικη (ταξει της γνωσεως) τη υτρηλοτεοα της αλλης της δκκλινουσης, αδυνατεϊ καϊ πρδς την τελεϊιοσιν την μη εχουσαν λεϊιριν λειτουργησαι, καϊ δν τω κ6σαφ της νεκρεοσεως εϊναι καϊ αωεϊναι την
της σαρκδς φυσιν τελεϊως». "Αλλ" εως 6του ευρϊσκεται δ ανδρωπος δν τω σωματι ιιεν μεταβολη γϊνεται» των ταξεων της
γνωσεως (μεταβαϊνων απδ την μιαν εις
την αλλην). "Εν τω διαστηιιατι τοτιτω βοηδεϊ αϋτδν δ χ6ρις, δνω τδν διιποδϊξουν οι
δαϊμονες, δι6τι «οδκ δστι τελεϊα δλευδερϊα εν τω αϊωνι (τουτω) τω ατελεϊ». Πασα εργασϊα της γνωσεως «εϊς δργασϊαν
καϊ διατριβδν συνεχη εγκειται, δ όἐ δργαοϊα της πϊστεως ιιουκ δν τοϊς εργοις
δνεργεϊται, αλλ" δν ταϊς δννοϊας ταϊς
πνευματικαϊς δν δογασϊα γυιινη της ητυχης πληροϋται, καϊ δπερανω9δν δστι των
αϊσδδσεων. 'Η γαρ πϊστις λεπτοτερα της
γνωοεως, καδως δ γνωσις των πραγμ6των των αϊσ9ητων». “Ολοι ο'ι 8γιοι, οϊ
την πολιτεϊαν ταντην καταξιω9δντες ευρεϊν, ιιδν τη δυναμει της πϊστεως δι6γουσιν δν τη τρυφη της πολιτεϊας δκεϊνης της
υπδρ τρυοιτοι. Αντη δ πϊστις, δ δκ τοϋ φωτδς της χ6ριτος ανατδλλουσα δν τη τρυχη,
ιιδν τη μαρτυρϊα της διανοϊας στηρϊζει την
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καρδϊαν αδϊοτακτον εϊναι ἐν τη πληροφορϊα της δλπϊδος, τη απεχονοη απδ πασης οιησεως». 'Η πϊοτις αντη κδκτηται
«πνενματικοϋς δφ9αλμους», οι δποϊοι 9εωρονν «τα μνστηρια τα κεκρνμμδνα δν τη
τμνχη, και τδν κρνπτδν και 9εϊον πλοϋτον,
τδν κεκρνμμδνον δκ των δφ9αλμων των
νϊων της σαρκδς», αποκαλνπτδμενον δδ
δν τω Πνενματι τω 'Αγϊω, τδ 'Οποϊον
λαμβανονν οι τον Χριστον μα9ηταϊ (Τωαν. Ι4, Ι5, Ι7). Τδ "Αγιον Πνενμα εϊ
ναι «η δνναμις η αγϊα», η δνοικονσα δν
τω αν9ρωπω τοϋ Χριστον, και σκεπαζονσα αντοϋ την τμυχην και τδ σωμα, και αποδ ιωκονσα απ' αντον πασαν 6λαβην. Την
δνναμιν ταντην «δ νους 6 φωτεινδς και
νοητδς αορατως τοϊς δφ9αλμοϊς αισ9ανεται της πϊοτεως». 'Η δνναμις αντη «τη
πεϊρα αντης πλεον γινωσκεται» νπδ των
αγιων**.
Αια να φωτϊση ετι περισοδτερον τδ μνστηριον της γνωσεως, δ αγ. Πσαακ δϊδει
καϊ νδα χαρακτηριστικα της γνωσεως και
της πιστεως. «Ἢ γνωσις, αναστρεφομενη
δν τοϊς δρατοϊς η δν ταϊς αϊο9ησεσι, φνσικη δνοααζεταν η δδ εν τη δνναμει των
νοητων και εσω9εν δαντης εν ταϊς φνσεσι των ασωιιατων, πνενματ ικη δνομαζεται,
διδτι την αϊσ9ησιν δν τω πνενματι δεχεται και ονκ δν ταϊς αϊσ9ησεσι. . . 'Η δδ
δν τη 9εϊα (δνναμει) γενομενη (γνωσις),
νπδρ την φϋσιν δνομαζεται, και αγνοητος
μαλλον και ανωτδρα της γνωσεως». «Ταντης δδ 9εωρϊαν, σννεχϊζει δ (ϊγ. 'Ισαακ,
ονκ δν νλη τη εξω9εν αντης δδχεται η
ψνγη», δποτς εΙς τα δνο πρωτα εϊδη της
γνωσεως, «αλλ' ανλως δαντης δσω9εν δν
δωρεμ ε99δως και ανελπϊστως φανερονται και δποκαλνπτεται δκ των ενδον, διδτι, κατα τδν δδγον τον Χριστον, η βασιλεϊα των ονρανων δντδς ·υμων δστϊ (Λονκ.
Ι7, 2Ι), και ονκ εοτιν δν τνπφ δλπιζομενη, ονδε δν παρατηρησει εργεται».

'Η πρωτη γνωσις «δκ της διηνεκονς
μελετης καϊ δκ της σπονδης της μα9ησεως δγγϊνεταϊ' η δεντδρα δδ δκ της αγα9ης πολιτεϊας καϊ της πιστεως της διανοϊας' η δδ τρϊτη τη πϊοτει καϊ μδνη κεκληροηαι, διδτι δν αντη καταργεϊται η
γνωσις καϊ τα εργα περαϊωσιν λαμβανει

καϊ α'ι αϊο9ηοεις γϊνονται περισσαϊ εις
χρει'αν»^. Αια τα μνστηρια τον πνενματος, «τα νπδρ την γνωσιν, ων α'ι αϊσ9ηοεις τον σωματος ονκ αϊο9ανονται, ονδδ
τδ λογικδν τον νοδς, εδωκεν ημϊν δ Θεδς
πϊστιν, δν γινωσκομεν μδνον, δτι εϊσϊ».
Παρονσϊαν τοϋ Πνενματος δ Σωτηρ καλεϊ «τἀ χαρϊσματα της αποκαλνιμεως των
μνστηρϊων τον Πνενματος» (βλ. 'Ιωαν.
Ι4, Ι5). Αια τοϋτο η τελεϊωσις της γνω
σεως της πνενματικης εγκειται «δν τη νποδοχη τον Πνενματος, ην οϊ 'Απδστολοι
δδδζαντο» . . . «'Η πϊοτις η 9ϋρα δστϊ των
μνστηρϊων. Καϋαπερ γαρ οϊ σωματικοϊ
δφ9αλμοϊ τοϊς αϊσ9ητοϊς πραγμαοιν, οντω
καϊ η πϊοτις τοϊς δφδαλμοϊς τοϊς κρνπτοϊς». "Οταν περαση δ ανϋ·ρωπος δια της
ϋνρας της πιστεως, δ Θεδς εισαγει αντδν εις «τα μνστηρια τα πνενματικα καϊ
την ϋαλασσαν της πιστεως ανοϊγει εν τη
διανοϊμ» αντον^.
Εις την πνενματικην γνωσιν σνμμετεχονν πασαι αϊ αρεταϊ. 'Η γνωσις αντη εϊ
ναι καρπδς της δργασϊας των δρετων^.
'Η πιστις «φδβον Θεον γεννα», δ δδ φδ6ος κινεϊ εΙς μετδνοιαν καϊ εΙς δργασϊαν
των αρετων. 'Απδ δδ την δργασϊαν των αρετων γενναται η πνενματικη γνωσις^.
'Η γνωσις αντη, «η δκ της των 5ργοτν
πεϊρας καϊ δκ της γνμναοϊας προσληφδεϊσα, ηδεϊα πδφνκε», καϊ μεγαλην δνναμιν
'Η πρωτη καϊ
παρδχει τω ανδρωπφ
σπονδαιοτδρα προϋπ69εοις της πνενματι
κης γνωσεως εϊναι η ϋγιης ψυχη, τδ νγιδς δργανον της γνωσεως. «'Η γνωσις γεννημα δστι της νγεϊας της ψνχης», η νγεϊα
δδ της ηωχης γϊνεται δκ της μακρας δρ
γασϊας των ευαγγελικων αρετων^. Οι
«νγιεϊς την ιμνχην» εϊναι οϊ τδλειοι, καϊ
εΙς αντονς δϊδεται η γνωσις^^.

Εϊναι πολν δνσκολον, καϊ δν πολλοϊς αδννατον, να δκφρασδη δια των λδγων τδ
μνστηριον και η φνσις της γνωσεως. ΕΙς
τδν κδσμΟν των ανδρωπϊνων εννοιων δδν
υπαρχει δρισμδς, δστις 9α ηδννατο να δξαντληση τοϋτο. Αια τοϋτο δ δγ. 'Ισαακ δϊ
δει πολλονς καϊ ποικϊλονς δρισμονς της
γνιδσεως. Τδ πρ66λημα της γνιοσεως σννεχως 6ασανϊζει αντον. 'Ως ενα πνρινον
δρωτηματικδν τδ πρδβλημα τοϋτο φλογο-

Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΠΑ ΤΟΤ ΑΠΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ

6ολεϊ διαρκως ενωπιον των δφϋαλμων
τον αγϊου ασκητοϋ. Καϊ δ αγιος αντλεϊ
τας απαντησεις τον εκ της πλουσϊας αϋτοϋ
εν χαριτι εμπειρϊας, την δποϊαν απεκτηοε δια των πολυμδχϋων και πολυχρονϊων
ασκηοεων. 'Αλλ' η πλεον 6αϋεϊα, κατα την
γνωμην μου, και η πλεον εξαντλητικη απαντηοις, την δποϊαν δυναται ως πρδς τδ
ερωτημα τοϋτο να δωση δ ανϋρωπος, εϊ
ναι η απαντησις την δποϊαν δϊδει δ αγ.
Τσαακ ϋπδ διαλογικην μορφην:

«Ερωτηοις' Και τϊ εοτιν η γνωοις;
'Απδκριοις' Αϊσϋηοις της ζωης της ἄϋανατου.
'Ερωτησις' Και τϊ δοτιν η ζωη η αϋανατος;
'Απδκρισις· Αϊσϋηοις εν Θεφ. "Οτι εκ
της σννδσεως η αγδπη. 'Η δε κατα Θεδν
γνωοις, 6αοϊλισσα εοτι πασων των επιϋυμιων, και τη δεχομενη καρδια αϋτην, παοα εν τη γη γλυκϋτης περιοοη δοτι. Τη
γαρ γλυκϋτητι της επιγνωσεως τον Θε
οϋ, ονκ εοτι οϋδδν δμοιονΑ^.
Κατα ταϋτα, η γνωοις εϊναι η νϊκη δπι
της ϋνητδτητος, οννδεοις της εδω ζωης
μετα της αϋανατου, ενωσις τοϋ ανϋρωπου
μετα τον Θεοϋ. Εις αϋτην ταϋτην την πραξιν της γνΦσεως ϊηταρχει κατι τδ αϋανατον, διδτι δι' αϋτης νπερνικαται δ περιορισμδς τοϋ ϋποκειμενου καϊ μεταβαϊνει εις
την περιοχην τοϋ ϋπδρ - νποκειμενικοϋ
(Ιταη3 - εαϊηιΜν). Και δταν αϋτδ τδ νπδρ - νποκειμενικδν αντικεϊμενον εϊναι δ
Θεδς, τδτε τδ μνοτηριον της γνωοεως γϊνεται μνοτηριον των μνοτηρϊων και αϊνιγμα των αινιγματων. Η γνωοις αποτελεϊ μυοτικην τινα νφανοιν, την δποϊαν νφαϊνει εις τδ νφαντηριον της ψυχης του
δ ανϋρωπος, ενουμενος μδ τδν Θεδν.
Δια την ανϋρωπϊνην γνωσιν τδ πρδβλημα της αληϋεϊας εϊναι κατι τδ πλεον αμεοον και πλδον οπονδαϊον. 'Εδω νπαρχει
κατι τδ δποϊον ελκνει αναγκαϊως την γνω
σιν εΙς μυστικας απεραντοσϋνας. Και πο
τδ δεν πληροϋται η εξ ενοτϊκτον δδψα της
ανϋρωπϊνης γνωοεως δια την αληϋειαν,
δαν αντη αντη η ΑΙωνϊα καϊ 'Απδλντος
'Αληϋεια δεν καταστη οϋοϊα της ανϋρω
πϊνης γνωοεως, καϊ η ανϋρωπϊνη γνω
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οις εν τη αϋτοσυναιοϋησει της δδν αποκτηοη την αϊοϋησιν τοϋ Θεοϋ, καϊ εν τη
αϋτοουνειδηοϊα της την γνωσιν τοϋ Θεοϋ.
Τοϋτο δδ δϊδει εϊς τδν ανϋρωπον μδνον
δ Θεανϋρωπος Χριοτδς, Αντδς δ 'Οποϊος
εϊναι η μονη ενσαρκωοις καϊ η προοωποποϊηοις της αϊωνϊας 'Αληϋεϊας εν τφ κδομω των ανϋρωπϊνων πραγματικοτητων.
"Οταν δ ανϋρωπος δεχϋη καϊ οικειοποιηϋη τδν Θεανϋρωπον ως ψυχην της ψυχης
του καϊ ζωην της ζωης του, τδτε πληροϋ
ται δ ανϋρτοπος δια παντδς της αϊωνϊου
Αληϋεϊας.

Τϊ εϊναι η αληϋεια; — ΕΙς την ερωτησιν αϋτην δ αγ. Τσαακ απαντα: «Αλη
ϋεια εοτιν αϊσϋηοις κατα Θεδν»^. Τδν
αλλοις λδγοις: 'Η αϊσϋηοις τοϋ Θεοϋ αποτελεϊ την 'Αληϋειαν. 'Εαν νπαρχη εϊς
τδν ανϋρωπον αντη η αϊσϋηοις, τδτε αντδς
εχει την 'Αληϋειαν καϊ γνωρϊζει την 'Α
ληϋειαν. 'Εαν δε δεν εχη τοιαϋτην αϊσϋηοιν, τδτε δι αϋτδν οϋτε η 'Αληϋεια υπαρχει. 'Ο ανϋρωπος αντδς δυναται παντοτε
να ζητη την αληϋειαν, δδν πρδκειται Ο
μως να ενρη αϋτην δαν δδν αποκτηση την
αϊοϋησιν τοϋ Θεοϋ, εν τη δποϊα ενρισκεται καϊ η αϊοϋηοις καϊ η γνωοις της 'Αληϋεϊας.
Εις την αϊοϋησιν καϊ γνωσιν της ''Αληϋεϊας φϋανει δ ανϋρωτιος αφοϋ δια της
εργαοϊας των ϋεανϋρωπϊνων αρετων μεταπλαση καϊ μεταμορφωση τα Ιδικα του
δργανα της γνωοεως. Δια τδν ανϋρωπον
αϋτδν η πϊστις καϊ η γνωοις, μδ ολα τα
περιεχδμενα τανν, αποτελοϋν μιαν αχωριστον δργανικην δλδτητα, καϊ αλληλοουμπληροϋνται, αλληλοϋποοτηρϊζονται καϊ αλληλοενιοχνονται. «Τδ φως της διανοϊας
γεννα την πϊοτιν, λεγει δ αγ. Τσαακ, καϊ
η πϊστις γεννα την παρακλησιν της ελπϊδος, η δδ ελπϊς κρατϋνει την καρδϊαν. 'Η
πϊστις δστϊν η αποκαλυψις της ουνδσεως.
Καϊ δταν σκοτισϋη η διανοια, κρϋπτεται
η πϊστις, καϊ κατακυριεϋει ημων δ φδβος,
καϊ κδπτει την δλπϊδα ημων». 'Η πϊστις
«η δν συνεοει δρωμενη και ανατελουσα»,
ελευϋεροϊ τδν ανϋρωπον εκ της νπερηφανεϊας καϊ τοϋ δισταγμοϋ, καϊ καλεϊται «ἐπϊγνοσοις καϊ φανερωοις της αληϋεϊ,
αςη^.

Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΠΑ ΤΟΤ ΑΠΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ
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Δια τοϋ αγϊον βϊον αποκταται η αγϊα
γνωσις, την δε καϋαρδτητα αντης της αγιας γνωοεως αμανρωνει η νπερηφανειαΤ^. Τδ φως της αληϋεϊας πολλαπλασιαζεται η δλαττοϋται δκ τον τρδπον της
ζωης^. Φοβεροϊ πειρασμοϊ πολεμοϋν τονς
δπιϋνμοϋντας να ζηοονν την πνευματικην
ζωην. Δια τοϋτο δ ασκητης της πιοτεως
πρδπει να περαση δια μδσον πολλων ϋλϊγεων, δια να φϋ·αση εϊς την δπϊγνωσιν
της αληϋεϊας^.
'Εκ τοϋ ατακτον βϊον προερχεται η ταραχη της διανοιας και δ ϋδρνβος των λο
γιομων, τοϋτο δε δημιονργεϊ τδν σκοτισμδν της ψνχης^. "Οταν δια των αρε
των απομακρννϋοϋν τα παϋη απδ την γνχην, και δταν «δξαρϋη τδ καλνμμα των
παϋων εκ των δφϋαλμων της διανοιας»,

Π6βΙ ΠΑρθ6ΝΙλὍ
-» απδ σελ. ΙΙ

παρθενίας. 'Ἐτσι συντρϊβεται και καταλὐεται ἠ δϋναμη τοϋ θανἀτου σἐ κἀθε παρθενεϋουσα ψυχὴ, ποϋ δἐν ἐχει νἀ μπὴξει τὸ
σκληρὸ κεντρί του (Α' Κορ. Ι5, 55).

Χρησιμοποιώντας τὸ παρἀδειγμα τὴς
φωτιἀς, ποϋ δἐν ϋπἀρχει ἀπὸ μόνη της χωρις ξϋλα, πιστεϋει ὸ "Αγιος πὡς κι ἠ δϋναμη τοϋ θανἀτου δἐν ἐνεργεϊ, ἐἀν δ γἀμος
δἐν δώσει ϋλη σ' αϋτὸν και δἐν ἐτοιμἀσει
τοϋς μελλοθανἀτους, σἀν κἀποιους καταδίκους γι' αϋτόν. "Ετσι, θεωρεϊ τὸ γἀμο, αιτία συμφορῶν και τὸν παρομοιἀζει σἀν τὸ
ξῖφος ποϋ ἠ μἐν λαβἠ του εϊναι δμαλὴ και
ἀπαλἠ, τὸ δἐ ϋπόλοιπο μἐρος εϊναι δργανο
θανἀτου. 'Ο Παρθενικὸς βιος εϊναι γιἀ
τὸν "Αγιο Νϋσσης, δπως κα'ι γιἀ τοϋς περισσότερους τῶν Πατἐρων, κἀποια εικδνα
μακαριότητος τοϋ «μἐλλοντος αιῶνος»
(Ἐφεσ. Ι, 2Ι). Ἐξ ἀλλου, ἀν ἠ ζωὴ μετἀ
τὴν 'Ανἀσταση θἀ εϊναι ισἀγγελος (Λουκ.
2Ο, 36), χαρακτηριστικὸ τὴς ἀγγελικὴς
φϋσεως εϊναι ὴ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ γἀμο.

Ι.θ.σ.

τδτε δ νονς δνναται να ϊδη την δδξαν ἐκεινου τοϋ κδσμον^. Δια των αρετων η
ψνχη ανξανει, η διανοια στερεοϋται δν
τη αληϋεια και καϋϊοταται ασαλεντος καϊ
«πρδς απαντηοιν δτοϊμη και αποτροπτιν
παντων των δνσχερων παἀῶν»^. Ἢ απελενϋερωσις εκ των παϋων γϊνεται δια της
στανρωσεως τοϋ νοδς και της οτανρωσεως της σαρκδς. Τοϋτο δδ καϋιστφ τδν ανϋρωπον Ικανδν δια την ϋεωρϊαν τοϋ Θεοϋ. 'Ο νους στανροϋται δταν δξ αντοϋ διωκωνται οι ακαϋαρτοι λογισμοϊ, η δδ σαρξ
δταν εξ αντης δκριζοϋνται τα παϋη^.
«Εν σωματι φιληδδνφ η γνωσις τοϋ Θεοϋ
ονκ οϊκεϊ»^.

Δια των αρετων φϋανει δ ανϋρωπος εις
την αληϋινην γνωοιν, ητις εϊναι «η αποκαλνγις των μνοτηρϊων»^, καϊ «η σωτηριωδης δπϊγνωοις»^. Τδ κϋριον γνωριομα («ενδειξις») της γνωοεως αντης εϊ
ναι η ταπεϊνωοις^. "Οταν δ νονς «στη
δν τη χωρα της επιγνωοεως της αληϋεϊας», τδτε παδονοιν α'ι δρωτησεις^ και εις
την διανοιαν καταβαϊνει μεγαλη γαληνη
και ειρηνη, η δδ ειρηνη της διανοιας «νγεια τελεϊα» λεγεται^. "Οταν η δυναμις
τοϋ 'Αγιου Πνεϋματος δπιβη δπϊ την ψυχην, τδτε αντη «ἐκ τον Πνενματος μανϋανει»^.

Εις την δν χαριτι φιλοσοφϊαν τοϋ αγ.
Τσαακ τδ γνωσιολογικδν πρδβλημα δναγεται εϊς δντολογικο-ηϋικδν πρδβλημα,
καϊ εις τδ τελος σννοψϊζεται εις τδ πρδ
βλημα της προσωπικδτητος τοϋ ανϋρωπον.
Τδ εϊναι καϊ δ χαρακτηρ της γνωοεως
δξαρτωνται δντολογικως, ηϋικως καϊ
γνωσιολογικως απδ την διαμδρφωοιν της
προσωπικδτητος, καϊ ιδϊως απδ την δια
μδρφωσιν καϊ καταστασιν των δργανων
της γνωοεως της προσωπικδτητος. Εις
την προσωπικδτητα τοϋ ασκητοϋ της π'ιστεως η γνωσις φυοικως σννεχϊζεται εϊς
την ϋεωρϊαν.
(Σννεχϊζεται)

"ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ...,,
'Ι. Μονὴ Τ6ἠρων Ι4 Μαϊου Ι967
'Αγαπητδ Νϊκο,

Σοϋ ευχομαι Εξ δλης της καρδϊας καὶ ευχαριστω και τδν πατΕρα σου καϊ σδ διδ τδ τδσα δωρα που μοϋ Εστεϊλατε η μαλλον ποϋ
εφΕρατε, τδ δποϊα θδ ῆτο καλλϊτερον νδ τδ
δωσετε εὶς κανἐνα πτωχδν εϊς 'Αθηνας, δεδομΕνου δτι Εμεϊς δδν Εχομεν τῆν δνδγκην
που Εχει Ενας πτωχδς οϊκογενειδρχης.
Νϊκο, νδ εϊπης εϊς τδν πατΕρα σου καϊ εϊς
τἠν μητΕρα σου δτι Εχουν Ενα καλδ παιδϊ καϊ
συ νδ ξΕρης καλδ δτι δ θεδς σοϋ Εδωσε Εναν
πατΕρα καϊ μίαν καλῆν μητΕρα που πρδπει νδ
τους σΕ6εσαι καϊ νδ τους δγαπας καϊ νδ τοδς
δπακουης εϊς δλα. "Οσω μεγαλωνεις εϊς τδ
χρ6νια, τδσω νδ γίνεσαι καϊ καλλϊτερος παντοτε, καϊ Ετσι θδ Εχης την 6οἠθειαν τοϋ θεοϋ,
της ΠαναΥίας καϊ τοϋ αγϊου σου Νικολδου.
Σας ευχομαι δλους οϊκογενειακως
Μετδ πατρικης ὺΥαπης
Τερομ. 'Αθανδσιος Τ6ηρϊτης

«Της δδ εϋποιϊας καϊ κοινωνϊας μη Επιλανθδνεσθε, τοιαϋταις Υδρ θυσιαις εϋαρεστεϊται δ
θεδς». 'Επειδῆ δμως Εδω εϊς τδ "Αγϊου "Ορος δδν ϋπαρχει φτωχεια κραυγαλδα, δπως
Εξω εϊς τδν κδσμον, καϊ μδλιστα παιδικη φτωχεια, η πλεον συγκινητικῆ κατ' ΕμΕ, ωσδν
Εκεϊνη που δσχολεϊται δ καλδς Νϊκος, διδ τοϋτο σοϋ στδλνω τδ 5ΟΟδραχμον διδ ταχυδρομικης επιταγης νδ τδ διαθδσης Επϊ ταϊς δορταϊς
τοϋ 6ρεφους Εν Σπηλαϊω θεοϋ ὴμων, δπως
κρϊνεις εϋλογον πρδς 6οἠθειαν πεινωντων καϊ
γυμνων παιδϊων, τδ δποϊα 6ε6αιως δδν ϋπδρχουν παρδ την 'Ομδνοιαν, δλλδ εϊς τδ ακραϊα
σημεϊα καϊ δπου αϊ τρωγλαι ως κατοικϊα.
Εϊπδ εϊς τοδς καλους σου γονεϊς τους Εγκαρδϊους χαιρετισμους μου καϊ ευχομαι εϊς
πδντας καλδς δορτδς, κατδ τδς δποιας ἠ 'Εκκλησία ψδλλει χαρμοσϋνως:

«θεδς τδ τεχθΕν, ἠ δδ Μἠτηρ ΠαρθΕνος,
τϊ μεϊζον δλλο καινδν εῖδεν ἠ Κτϊσις;»
Μετ' δγαπης δ φϊλος σου
Τερομ. 'Αθανδσιος Τ6ηρϊτης

Τ. Μονη Τβἠρων 5ΖΙ8 Νοεμ, Ι968

'Αγαπητδ Νϊκο
Κ6ποιος μοϋ Εστειλε Ενα 5ΟΟδραχμον επϊ
σκοπφ μεταδ6σεως εϊς πτωχους διδτι δνεθυμηθη, λενει, τδν δποστολον, δστις λἐγει:

* Συνεχιζουμε την δημοσϊευση Επιστολων τοϋ
μακαρϊτου Ιερομοναχου 'Αθανασϊου Τ6ηριτου,
πρδς τδν μικρδν του φιλον Νικδλαον, σαν ϋ.τδδειγμα Αγωγης της παιδικης ψυχης. 'Αναχωρωντας δ δσιος Ιερομαναχος, σαν Απδ δφετηρϊαν, Απδ τδ θεδπλαστον της ·ψυχης, που «γεννιεται χριστιανικη» καϊ φΕρει τους θειους χαρακτηρας τοϋ «κατ' εικδνα καϊ καθ' δμοϊωσιν»,
πιστευε δτι η «παιδεϊα και νουθεσια Κυριου»
εϊναι η μδνη αρμδζουσα να καλλιεργἠση και
δναπτϋξη την ψυχ·ην τοϋ νεου χριστιανοϋ δρθοδδξως.
ΟΙ επιστολες του. δπως και ίι προφορικη διδασκαλια του, .τοϋ Ενθυμοϋνται οϊ χιλιδδες των
Ακροατων του στην Μονην των 'Ι6·ηρων, Εχουν
ως κεντρον την 'Ορθδδοξον εϋσε6ειαν.

Υ.Γ.: "Εχω καϊ 8λλην δπδδειξιν δτι δεν
εϊμαι 66τραχος, δφοϋ μδ δξιιονει η Δεσποινα νδ της ψδλλω τδ Ενθουσιαστικωτατον θουριδν της, τδ ποιηθδν ϋπδ τοϋ φωστηρος της
Δαμασκοϋ εϊς τδν υπο6λητικδν ῆχον 6αρυν,
εϊς δν ψδλλονται «Τις θεδς μΕγας», «'Ανδστα
δ θεδς» καϊ δλλα. 'Ο ϋμνος Εκτδς της δν
αϋτφ δψηλης Εννοϊας καϊ της ωραιας πλοκης
καμνει 5διαιτδραν Εντυπωσιν διδτι καταλἠγει
εϊς την Επωδδν ως ϊαχην δπελασεως «παντα
τδ Εργα...» δπερ μδνον εϊς ϋμνους τοϋ Κυρϊου δνηκει καϊ συνηθϊζεται. Εϊναι δ ακδλουθος:

("Αφλεκτος πυρ!)
Σοϋ τδ καθαρδν, καϊ πανδμωμον ΠαρθΕνε,
τδ ρυπαρδν καϊ Εμμυσον, της οϊκουμΕνης
(Δπεκδθηρε,
καϊ γΕγονας της ὴμων πρδς τδν θεδν κα-

«ΠΡΟΣ ΝΕΟΤΣ...»
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(ταλλαγης αὶτὶα
Π6ναγνε. Π6ντα τδ Εργα διδ σε Παρθδνε
(εδλογοϋμεν, καϊ
δπερυψοϋμεν εϊς π6ντας τους αὶωνας.
'Ακουεις; Π6ντα τδ Εργα... διδ τδν Κτίστην των δπ6ντων, Π6ντα τδ Εργα... και δια
τῆν πτωχἠν και δρφανῆν Κ6ρην της Ναζαρδτ,
τἠν Μαρίαν... "Οχι απλως συγκινητικδν αλλδ συγκλονισπκωτατον, ωστε νδ λεγω σοβαρως προτηιδτερον χιλὶας φορδς νδ ῆμην 66τραχος παρδ Εν τιμη τοιαυτη δνθρωπὶνη καὶ
ϋπευθυνος λογοδοσίας ως κατδφορτος δνομιων.
Τ. Μονὴ 'Ι6ηρων θΛ9 ΝΖ8ρ. Ι967

'Αγαπητε Νϊκο
"Ελαβον τδ καλδν σου γρ6μμα καὶ πολδ μδ
εϋχαρϊστησε μδ τδν καλδν σου χαρακτηρα τοϋ
γραψίματος, μδ δσα καλδ γρδφεις καὶ μδ την
καλδν δτπτυχίαν σου εὶς τδς δξετδσεις. "Ολα
αυτδ εῖναι εδλογὶα θεοϋ, τδν 'Οποϊον δφεὶλομεν νδ δοξδζωμεν καὶ να εϋχαριστοϋμεν.
'Ενθυμεϊσαι τδ δσα καλδ εϊπομεν Εδω, Εκφρ6ζεις τδν σε6ασμδν σου εϊς δμδ τδν ταπεινδν
γδροντα, δφαρμδζεις δσα εϊπομεν, προσπαθεϊς διδ τδ καλδν εὶς τἠν παιδικἠν σου ζωἠν,
καὶ αδτδ εῖναι δωρα τοϋ θεοϋ, ευχαρίστησε
Τον. Καὶ πρδ παντδς μἠ παυση ἠ ευγνωμοσυνη σου πρδς 'Εκ εϊ ν ο ν, διδτι σοϋ Εδωκε
καλους γονεϊς, οὶ δποϊοι εῖναι δι' δλους μας
οὶ μετδ θεδν εδεργἐται μας. Οὶ γονεϊς μας.
Τωρα εὶσδρχεσσι εὶς τῆν ἠλικίαν τἠν τπδ
Ετπκίνδυνον, ποδ πολλδ ἠμπορεϊς νδ πδθης,
θν δδν προσδχης απδ τδς κακδς συναναστροφδο μδ νεους της σημερινης κακης εποχης.
Φυγε τδν κακἠν συναναστροφἠν δπως φευγεις
6πδ φὶδια. Πρωὶ - 6ρ6δυ νδ μἠ σοϋ λεὶπη ἠ
προσευχη καὶ νδ μη πηγαὶνης πουθενδ χωρὶς
νδ τδ ξδρη δ πατδρας σου καὶ ἠ μανα σου.
Νδ Εχης δπειοον εϋλδβειαν πρδς την Παναγὶαν καὶ νδ Της λες τδ θεοτδκε Παρθ 6 ν ε πδντε φορδς τδ πρωὶ καὶ πδντε τδ
6ρ6δυ. "Ο,τι ζητοϋμε απδ την Παναγὶα τδ
κδνει δ Χριστδς, διδτι εῖναι Μητδρα Του καὶ
Την δκοδει διδτι αϋτδς εῖπε: Τὶμα τδν Πατδοα σου καὶ την Μητδρα σου. Νδ εξομολογησαι εὶς Ενα καλδν Πνευματικδν καὶ νδ κοινωνης συχνδ, δχι δπως μερικοὶ μὶα φορδ τδν
χρδνο. Νδ Εχης Ενα μικρδν Εϋαγγελιον νδ

διαβδζης δντὶ μυθιστορηματα. Εϊναι τρομερδν
αυτδ ποδ παρατηρεϊται εὶς πολλους "Ελληνας
νδ μῆ ζερουν τὶ θα εὶπη εδαγγἐλιον, ποδ τδ
Εγραψαν οὶ 6πδστολοι εὶς τῆν γλωσσαν μας.
'Εδω εὶς πατερας Εδειζα τδ γρ6μμα σου καὶ
τοδς εῖπα πολλ6, αλλδ δδν σοϋ τδ γραφω διδ
νδ μη τδ π6ρης επ6νω σου καὶ περιφανευεσαι. Διδτι δνθρωπος περὶφανος ξδλο απελδκητο, δκαρπη συκιδ καὶ μισητδς παρδ θεοϋ, ενω
δ ταπεινδς δνθρωπος, θησαυρδς δνεκτίμητος.
Δι' αϋτδν εὶπε Ενας σοφδς Μ6νανδρος: «ώς
χαρὶεν Εστ' δνθρωπος δτ' δν δνθρωπος ῆ», δηλαδη, τὶ χαριτωμενον πραγμα εϊναι δ δνθρωπος, δταν εῖναι δνθρωπος. Ταπεινδς, εδγενης, καλοκδγαθος καὶ Θεοφο6ουμενος.
Νδ διορθωσης τδ γρ6μμα η καὶ νδ διατηρἠσης τδν ωραϊον χαρακτηρα γραψίματος ποδ
μαρτυρεϊ τδν ψυχικδν χαρακτηρα δι' δλους
μας.
Χαιρετισμοδς εὶς τοδς καλους σου γονεϊς,
πασαν χ6ριν καὶ ευλογίαν εὶς τδ σπίτι σας
παρδ θεοϋ καὶ της Παναγίας καὶ σδ με πα
σαν εϋχην πρδοδον, πρδοδον, πρδοδον εὶς
πασαν πρδοδον.
'Ο φίλος σου
Γ6ροντας 'Αθαν6σιος 'Ι6ηρίτης

ΒΑΣΙΔΕΙΑΣ
ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ ΤΗΣ *
ΤΗΝ εϊσαγωγἠν επεμεϊναμεν ἐπϊ τοϋ εσωτερικοϋ και αρρἠτου
συνδἐσμου μεταξϋ θεολογίας και μυσακισμοϋ,
μεταξϋ της δογματικἠς
παραδ6σεως καϊ της
πνευματικ6τητος. Δεν δυνδμεθα νδ ἠρμηνεϋσωμεν τἠν πνευματικ6τητα κατ' αλλον τρ6πον εϊ μἠ εξ ειτ6ψεως δογματικἠς, ἠφ' δσον
τα δ6γματα εϊναι ἠ εξωτερικἠ εκφρασις τἠς
πνευματικοτητος, ἠ μονη δντικειμενικἠ μαρτυρϊα μιας εμπειρϊας, τἠν δποϊαν ἠτακυριδνει
ἠ 'Εκκλησϊα. ΑΙ προσωπικαϊ εμπειρϊαι και ἠ
κοινἠ τἠς 'Εκκλησϊας εμπειρια εϊναι αϊ αϋταϊ δυν6μει τἠς καθολικδτητος τἠς χριστιανικἠς παραδ6σεως. 'Επομ6νως ἠ παραδοσις δδν
εϊναι μ6νον τδ συνολον τδν δοΥματων, των
ϊερων ἠθϊμων καϊ των ϋπδ τἠς 'Εκκλησϊας φυλασσομἐνων λειτουρΥϊκων τϋπων, δλλ' εϊναι
κυρϊως ἠκεϊνο τδ δποϊον δκφρδζεται δια των
εξωτερικων αυτων προσδιορισμων, μϊα ζωσα
παραδοσις, ἠ συνεχἠς αποκαλυψις τοϋ 'Αγιου

* Τδ κεἠιενον Αποτελεϊ τδν ἠπιλογον τοϋ 6ασικἠς 0εολογικἠς σκεψεως Δοκιμϊου, τον μακαριτου 'Ορθοδοξου ριοσσου θεολογου Βλαδιμἠρου Λδσκυ, ϋπδ τδν τϊτλον: «'Η μυστικἠ
θεολογϊα τἠς 'Ανατολικἠς 'Εκκλησϊας». Εις τἠν
προσπαθειαν των 'Αθων. Διαλδγων, να διοσουν
στοιχεϊα και κεϊμενα γνησϊως 'Ορθδδοξα, προσιρερουν και τδν επιλογον αϋτδν, που συνοψϊζει
δλην τἠν διδασκαλϊαν τοϋ Δοκιμϊου με τἠν ελπϊδα και τἠν ευχἠ να μελετηθἠ σε 6αθος, για να
κατανοηθἠ ἠ ϋψηλἠ θεολογϊα τἠς ©εοφεγγοϋς
'Ορθοδδξου 'Εκκλησϊας μας. Μδνον με τἠν σωστἠν 'Ορθδδοξη στοιχεϊωση θ' δπαλλαγἠ δ λαδς μας Απδ τα δουλικα ἠθικιστικα σχἠματα καϊ
θ' αρθἠ δ πδλεμος μεταξϋ θεολδγων και θεολογοϋντων, που τινες εξ αυτων δφησαν τἠν πνευματικἠ παραδοση τἠς 'Εκκλησϊας και ακολουθοϋν «ενταλματα ανθριδπων» δουλευδντων εϊς
τα ο'ικεϊα πδθη, «πλανωμδνων και πλανιοντων».
Καιρδς «εξ υπνου Αναστἠναι». 'Ο Χριστδς εσαρκάθη «ινα ἠμας θεοποιἠση»!.

Πνεϋματος εν τἠ 'Εκκλησϊα, ζωἠ τἠς δποϊας
εκαστον μελος αϋτἠς δϋναται νδ μετασχη κατδ
τδ ϊδικδν του μετρον. Τδ εϊναι ἠν τἠ παραδδσει σημαϊνει να εχη τις μερϊδιον εϊς τἠν ἠμπειρϊαν των εν τἠ 'Εκκλησϊα 6ποκαλυπτομ6νων μυοτηριων. 'Η δοΥματικἠ παραδοσις, στϋλοι τεθεντες ϋπδ τἠς 'Εκκλησϊας επϊ τἠς δδοϋ
τἠς γνωσεως τοϋ θεοϋ, καϊ ἠ μυστικἠ παρα
δοσις, ἠ των μυσιηρϊων τἠς πϊστεως κτηθεϊσα
ἐμπειρϊα, δεν δϋνανται νδ διαχωρισθοϋν ἠ νδ
δντιταχθοϋν: δεν κατανοωμεν τα δ6γματα
εκτδς τἠς εμπειρϊας, οϋδε ξχομεν τδ πλἠρωμα τἠς εμπειρϊας εκτδς τἠς 6ληθοϋς διδασκαλϊας. Διδ τδν λ6γον τδϋτον ἠθελἠσαμεν να
παρουσιασωμεν εϊς τδς σελϊδας αϋτδς τἠν παραδοσιν τἠς 'Ανατολικἠς 'Εκκλησϊας αις μυσπκἠν θεολογϊαν, διδασκαλϊαν καϊ εμπειρϊαν,
εκδστη των δποϊων προϋποθἐτει τἠν αλλην.

'Εξητ6σαμεν διαδοχικως τδ 6ασικδ στοιχεϊα
τἠς δρθοδοξου θεολογϊας, χωρϊς ποτε νδ παραβλεψωμεν τδν απωτατον σκοπδν τἠς μετα
τοϋ θεοϋ ενωσεως. 'Η δογματικἠ αυτη πα
ραδοσις παντοτε σωτηριολογικἠ εν τἠ προθεοει της, προσανατολισθεϊσα πρδς αϋτδ τδ τἐλος, ἐνεφανϊσθη εϊς ἠμας λϊαν δμογενἠς πα
ρδ τδν πλοϋτον των εμπειριων της, παρδ τἠν
ποικιλϊαν των πολιτισμων καϊ των εποχων,
τδς δποϊας περιλαμβ6νει. Εϊναι μϊα μονη πνευ
ματικἠ οϊκογενεια, εϊς τἠν δποϊαν αναγνωρϊζομεν εϋκολως τἠν συγγενειαν των μελων
της, καϊτοι ταϋτα εϊναι απομεμακρυσμἐνα αλλἠλων ἠν χρ6νιρ καϊ τ6πω. Διδ νδ 6ποδεϊξωμεν τἠν αϋτἠν πνευματικ6τητα, ιινεφερθημεν,
κατδ τἠν πορεϊαν των μελετων ἠμων, εϊς τδν
Διονϋσιον τδν 'Αρεοπαγϊτην, εϊς τδν Γρηγ6ριον Παλαμαν, εϊς τδν Μακαριον τδν Αϊγϋπτιον καϊ εϊς τδν Σεραφεϊμ τοϋ 5ετον, εϊς
τδν Γρηγ6ριον Νϋσσης καϊ εϊς τδν Φιλαρετον Μ6σχας, εϊς τδν Μ6ξιμον τδν 'Ομολογητἠν καϊ τοϋς νεωτἐρους ρωσους θεολ6γους,
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χωρϊς να Εχωμεν την δντϋπωσιν αλλαγὴς
πνευματικοϋ κλϊματος κατα την μετδβασιν απδ
της μιας δποχὴς εϊς τὸν δλλην. Καϊ τοϋτο
διδτι ὴ 'Εκκλησία, δν τὴ δποϊςι οϊ δνθρωποι
δκπληροϋν τδν προορισμδν των, δν τη δποϊη
πραγματοποιεϊται η μετδ τοϋ θεοϋ Ενωσις,
εϊναι παντοτε ὴ αϋτη, καϊτοι η «οϊκονομϊα»
αϋτὴς ως προς τδν δξωτερικδν κδσμον μετα06λλεται κατ' δνδγκην αναλδγως των δποχων
καϊ των διαφδρων τοπων, εϊς τοϋς δποϊους εκπληροϊ τὸν δποοτολην της. Οϊ Πατδρες και
οι Διδδσκαλοι, οϊ δποϊοι δν τη ϊοτορϊα αϋτης
δχρειδσθη να ϋπερασπϊσουν καϊ να διατυπωσουν τδ διαφορα δδγματα, δεν δνηκουν εϊς
την αϋτην καϊ μδνην παραδοσιν δ εῖς δλιγωτερον τοϋ δλλου· εϊναι οϊ μαρτυρες μιας καϊ
της αϋτης δμπειρϊας.
"Η παρδδοσις αϋτη παραμενει κοινὴ εϊς την
'Ανατολὴν καϊ εϊς την Δϋσιν, δφ' δσον ὴ 'Εκκλησϊα δϊδει τὴν λαμπρδν μαρτυρϊαν της περϊ
των δληθειων των συνδεδεμδνων μετδ της
δνανθρωπϊσεως. 'Αλλδ τδ 6αθϋτερα, τδ ουτως
εϊπεϊν πλδον μυστηριωδη δδγματα, τδ Εχοντα
σχδσιν πρδς τὴν Πεντηκοστἠν, αϊ διδασκαλϊαι
περϊ τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος, περϊ της χδριτος,
περϊ της 'Εκκλησϊας, δδν εϊναι πλδον κοινδ
εϊς την 'Εκκλησϊαν της Ρωμης καϊ εϊς τδς 'Εκ
κλησϊας της 'Ανατολης. Δϋο διηρημδναι παραδδσεις δντιτ6σσονται πρδς αλληλας. 'Ακδμη
καϊ δ,π ϋπὴρξε κοινδν μεχρις ιϊιρισμδνης τινος
σπγμὴς, δδχεται δκ των ϋστδρων Ενα διαφορον τδνον, δμφανϊζεται σὴμερον ϋπδ Ετερον
ψως, ως πνευματικαϊ δλὴθειαι ανηκουσαι εϊς
δϋο διακεκριμδνας δμπειρϊας. Τοϋ λοιποϋ, εϊς
“Αγιος Βασϊλειος ὴ εϊς “Αγιος Αϋγουστϊνος
θδ δρμηνεϋωνται διαφδρως, αναλδγως της ϋπολὴψεως την δποϊαν Εχει τις πρδς την Ρωμαιοκαθολικὴν ὴ τὴν 'Ορθδδοξον παρδδοσιν.
Τοϋτο εϊναι δναπδφευκτον διδτι οϊ δνθρωποι
δδν παραδδχονται την αϋθεντικδτητα ενδς δκκλησιασπκοϋ συγγραφδως, δδν δδν εϋρϊσκεται εϊς τδ πνεϋμα της παραδδσεως την δποϊαν
πρεο6εϋουν. Εϊς την παροϋσαν πραγματεϊαν
προσεπαθησαμεν νδ παρουσιασωμεν κατδ τρδ
πον ανδγλυφον τοϋς ϊδιαζοντας χαρακτὴρας
της παραδδσεως της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησϊας,
βασιζδμενοι δποκλεισπκως επϊ των μαρτυριων των Πατδρων της 'Ανατολης, ωστε νδ αποιρϋγωμεν πασαν δνδεχομδνην σϋγχυσιν ὴ
παραν6ησιν.

'Εχρειασθη νδ αποδεϊξωμεν διδ πλεϊστων δπαναληψεων, κατδ την μελδτην ὴμων περϊ
της μυσπκὴς θεολογϊας της 'Ανατολικὴς 'Εκκλησϊας, την δποφατικὴν στδσιν, ὴ δποϊα προσιδιαζει εϊς την θρησκευτικὴν ταϋτην σκδψιν.
'Ως εϊδομεν αϊ αρνησεις, αϊ δποϊαι ϋποδεικνϋουν την θεϊαν δγνωσϊαν, δδν εϊναι δντιστδσεις γνωοεως· χωρϊς νδ εϊναι εϊς περιορισμδς, δ Δποφατισμδς ϋπερ6αϊνει πδσας τδς ϊδδας, παν πεδϊον φϊλοσοφικὴς σκδψεως. Εϊναι
μϊα τδσις πρδς μϊαν πληρδτητα πδντοτε μεγαλυτεραν, ὴ δποϊα μεταβδλλει την γνωσιν εϊς
αγνοιαν, τὴν θεολογϊαν των ϊδεων εϊς θεωρϊαν, τδ δδγματα, εϊς δμπειρϊαν των αρρἠτων
μυστηρϊων. Εϊναι δπϊσης μια θεολογϊα ϋποστατικὴ παρακινοϋσα δλδκληρον τδ εϊναι, θδτουσα αϋτδ εϊς την δδδν της δνωσεως, ϋποχρεωνουσα αϋτδ νδ μετα66λη, νδ μεταμορφιδση
την φϋσιν του, διδ νδ φθδση εϊς την δληθὴ
γνωσιν, ὴ δποϊα εϊναι ὴ θεωρϊα τὴς 'Αγϊας
Τριαδος. 'Επομδνως η «μεταβολὴ τοϋ πνεϋματος» δηλοϊ μετδνοιαν. 'Η δποφατικὴ δδδς
της ανατολικὴς θεολογϊας εϊναι ὴ μετδνοια
τοϋ ανθρωπου πρδ προσωπου τοϋ ζωντος θε
οϋ. Εϊναι ὴ συνεχὴς μεταβολὴ τοϋ εϊναι, τδ
δποϊον τεϊνει πρδς τὴν πληρδτητα του, πρδς
τὴν μετδ τοϋ θεοϋ Ενωσιν, ὴ δποϊα πραγματοποιεϊται διδ τὴς θεϊας χδριτος καϊ τὴς δνθρωπϊνης δλευθερϊας. 'Αλλδ τδ πλὴρωμα τὴς
θεδτητος, ὴ εσχατη τελεϊωσις πρδς τὴν δποϊαν
τεϊνουν οϊ δνθρωποι, επιτυγχδνεται δν 'Αγϊιρ
ΙΓνεϋματι. Τδ "Αγϊον Πνεϋμα εϊναι δ Μυσταγωγδς τὴς αποφατικὴς δδοϋ τὴς δποϊας αϊ 6ρνὴσεις ϋποδηλοϋν τὴν παρουσϊαν τοϋ 'Ανωνϋμου, τοϋ 'Απεριορϊστου, τοϋ τελεϊου Πληρωματος. Εϊναι ὴ μυστικὴ παρδδοσις δν τὴ εϊς
παντας αποκαλυφθεϊση καϊ πανταχοϋ κηρυχθεϊση παραδδσει· εϊναι τδ μυστὴριον τδ δποϊον παραμενει κεκρυμμδνον εϊς τδς διδασκαλϊας τὴς 'Εκκλησϊας, καϊτοι δϊδει εϊς αϋτδς τδν χαρακτὴρα τὴς 0ε6αιδτητος, τὴν δσωτερικὴν μαρτυρϊαν, τὴν ζωὴν, τὴν θερμδτητα,
τδ φως, ϊδιδζοντα εϊς τὴν χρισπανικὴν δλὴθειαν. "Ανευ 'Εκεϊνου τδ δδγματα θδ ὴσαν
αφηρημεναι δλὴθειαι, δξωτερικαϊ αϋθεντικ6τητες δτπβαλλδμεναι Εξωθεν εϊς μϊαν τυφλὴν
πϊστιν, λδγοι δντϊθετοι πρδς τὴν λογικὴν, γινδμενοι δεκτοϊ εξ ϋπακοὴς καϊ προσαρμοζδμενοι δν συνεχεϊη εϊς τὴν διανοητικὴν ὴμων
ϊκανδτητα, δντϊ νδ εϊναι μυστὴρια δποκεκαλυμμδνα, δρχαι μιας νδας γνωοεως παρεχομδ-
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νης εϊς ὴμας καϊ προσαρμοζοϋσης τῆν φϋσιν
ἠμων είς τῆν θεωρίαν αληθειων, αϊ 6ποϊαι ϋπερβαίνουν πασαν δνθρωπίνην διδνοιαν.

'Η αποφατικη σιδσις, ϋν τη δποώ δυνδμεθα νδ ϊδωμεν τδν θεμελιωδη χαρακτηρα δλοκλἠρου της θεολογικης σκϋψεως της δνατολικης παραδδσεως, εϊναι μια συνεχῆς μαρτυρία
δποδιδομϋνη εΙς τδ "Λγιον Πνεϋμα, τδ δποϊον
αναπληροϊ δλας τδς ϋλλείψεις, ϋπερ6αίνει απαντα τδ δρια, παρϋχει εΙς την γνωοιν τοϋ
'Αγνωσιου τδ πλἠρωμα της ϋμπειρίας, μετα6δλλει τδν θεϊον γνδφον εϊς Φως, δν τω δποίψ κοινωνοϋμεν τοϋ θεοϋ.

'Εαν δ δγνωστος θεδς δποκαλϋπτεται ως
'Αγία Τριδς, δδν ἠ δγνωσία Του ϋμφανίζεται
ως τδ μυστηριον των τριων Προσωπων καϊ της
μιας Φϋσεως, τοϋτο συμ6αίνει, διδτι τδ "Α
γιον Πνεϋμα δποκαλϋπτει εϊς τῆν θεωρίαν ἠμων τδ πλἠρωμα τοϋ θείου Εϊναι. Διδ τδν λδγον αϋτδν εις την δνατολικῆν λατρείαν η ἠμϋρα της Πεντηκοοτης καλεϊται ϋορτῆ της 'Αγίας Τριδδος. 'Η δπδλυτος 6ε6αιδτης εϊναι
δρος πδοης θεωρίας, πδσης ανυψωσεως καϊ
συγχρδνως δρχῆ πδσης θεολογίας, πρωτη αλἠθεια, δρχικδν δεδομενον ϋκ τοϋ δποίου πασα σκϋψις, πασα ϋπαρξις λαμβδνουν την αρχην των. 'Ο "Αγιος Γρηγδριος δ Νανζιανζηνδς, δ Εϋαγριος δ Ποντικδς, δ "Αγιος Μδξιμος καϊ δλλοι Πατϋρες ταυτίζουν την τελείαν
γνωοιν της Τριδδος πρδς την 6ασιλείαν τοϋ
θεοϋ, ϋσχδτην τελείωσιν, εϊς την δποίαν ϋκληθησαν δλα τδ κτίσματα. 'Η μυστικῆ θεολογία της 'Ανατολικης 'Εκκλησίας θδ δποδεικνϋεται πδντοτε Τριαδοκεντρικη. 'Η γνωοις
τοϋ θεοϋ θδ εϊναι δι' αϋτῆν μία γνωοις της
Τριδδος, η μυοτικὴ ϋνωσις - μία ζωῆ ἠνωμενη μετδ των τριων θείων Προσωπων. 'Η 6ντινομία τοϋ τριαδικοϋ δδγματος, μυσιηριωδους
ταυτδτητος Μονδδος - Τριδδος θδ διαφυλαχθη ζηλοτυπως εν τω πνεϋματι τοϋ δνατολικοϋ δποφατισμοϋ, δ δποϊος θδ δντιταχθη πρδς
την δυτικην διατϋπωσιν της ϋκπορεϋσεως
«ΗΪ5 ιΠΓοηιιε», ωστε νδ μῆ τονισθη η ϋνδτης
της φϋσεως είς 6δρος της προσωπικης πληρδτητος. «Τρισϊν δγιασμοϊς, εις μίαν συνιοϋσι
κυριδτητα καϊ θεδτητα». 'Η μοναρχία τοϋ
Πατρδς θδ δποδεικνϋεται πδντοτε μοναδικῆ
πηγη των προσωπων, ϋν οϊς ϋπδρχει δ αϊωνιος πλοϋτος της μιας φϋσεως.
'Η δνατολικὴ θεολογία τείνουσα πδντοτε
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εϊς την οϋλληψιν μιας μεγαλυτερας πληρδτητος, νδ ϋπερ6η απαντα τδ νοητδ δρια τδ δ
ηοϊα θδ ηδϋναντο νδ προσδιορίζουν λογικως
τδ θεϊον Εϊναι, δρνεϊται νδ αποδωση είς τῆν
θείαν φϋσιν τδν χαρακτηρα μιας οϋοίας χεκλεισμενης εν ϋαυτη. 'Ο θεδς, μία οϋσία ϋν
τρισϊ προσωποις, εϊναι τι πλϋον της οϋοίας·
ϋκχϋει τὴν οϋσίαν Του, ϋκδηλοϋται ϋκτδς αϋτης, γνωστοποιεϊται ων δκοινωνητος ϋκ φϋσεως. Αί πρδοδοι αϋται της θεδτητος ϋκτδς της
οϋοίας, τδ ϋκχειλίσματα ταϋτα τοϋ θείου πληρωματος, εϊναι αϊ ϋνϋργειαι, τρδπος ϋπδρξεως δρμδζων είς τδν θεδν, καθ' δσον ϋκχϋει
τδ πληρωμα της θεδτητδς Του διδ τοϋ 'Αγίου Πνεϋματος ϋφ' δλων ϋκείνων, οί δποϊοι εϊναι δξιοι νδ λ66ουν αϋτδ. Διδ τδν λδγον αϋτδν ϋνας ϋμνος της Πεντηκοοτης καλεϊ τδ
"Αγιον Πνεϋμα: «Πατρϊ καϊ ΥΙψ ουντεταγμϋνον καϊ συναριθμοϋμενον θεδς καϊ θεοποιοϋν πϋρ ϋκ πυρδς προϊδν, λαλοϋν, ϋνεργοϋν,
διαιροϋν τδ χαρίσματα...».
'Ο αϋτδς πδθος τοϋ πληρωματος ϋκδηλοϋται
είς τδς διδασκαλίας τδς αναφερομϋνας είς τῆν
δημιουργίαν. 'Εδν ἠ υπαρξις της κτίσεως οϋδδλως ϋχη τδν χαρακτηρα της δναγκαιδτητος, ϋδν η δημιουργία δϋν εϊναι τυχαία, τδ
κτιστδν σϋμπαν εϋρίσκει τῆν τελείωσίν του ϋν
τη απολϋτψ ταϋτη ακριβως ϋλευθερίςι της θείας βουλης. Διδτι δ θεδς ϋδημιοϋργησεν ϋκ τοϋ
μηδενδς ϋν ϋποκείμενον τελείως νϋον, ϋνα
κδσμον δ δποϊος δϋν εϊναι μία δτελῆς αντιγραφη τοϋ θεοϋ, δλλ" ϋν εργον ἠθελημϋνον,
«δποφασισθϋν» ϋν τη «θείςι αϋτοϋ 6ουλη».
Πρδγμαπ, είς την ανατολικην θεολογίαν αϊ
θεϊαι ίδϋαι, ως εϊδομεν τοϋτο, παρουσιδζονται ϋπδ τῆν δυναμικἠν μορφῆν των δυνδμεων, των 6ουλων, των δημιουργικων λδγων.
Προσδιορίζουν τδ πλδσματα ως ϋξωτερικαϊ αϋτων αϊτίαι, δλλδ συγχρδνως καλοϋν αϋτδ είς
την τελειδτητα, εϊς τδ εϋ εϊναι, «τδ τϋλειον
εϊναι», είς τῆν ϋνωσιν μετδ τοϋ θεοϋ. Οϋτως
η κτίσις ϋμφανίζεται ως μία δυναμικῆ πραγματικδτης τείνουσα πρδς τῆν μϋλλουσαν πληρδτητα, η δποία εϊναι παροϋσα διδ τδν θεδν.

Τδ ασειστον θεμϋλιον τοϋ ϋκ τοϋ μηδενδς
δημιουργηθϋντος κδσμου, συνίσταται εϊς τῆν
τελείωσίν του, ἠ δποία εϊναι τδ τϋλος τοϋ
γίγνεσθαι αϋτοϋ. 'Επομϋνως, 'Εκεϊνο τδ δποϊον ϋκπληροϊ, αποδίδει τῆν πληρδτητα εϊς
παν δημιοϋργημα, εϊναι τδ “Αγιον Πνεϋμα.
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'Εξεταζομενον καθ' εαυιδ τδ δημιοϋργημα θα
εϊναι π6ντοτε δτελδς· δξεταζ6μενον δν Πνεϋματι 'ΑΥϊφ θα δμφανισθἠ ως πλἠρωμα τοϋ τεθεωμδνου πλ6σματος. Κατδ τδν ροϋν της ϊστορϊας της, ἠ κτίσις θα τεθἠ δν μεσω των
δυο αϋτων δρίων, χωρϊς να δϋναταϊ τις να
συλλ66η την «καθαρδν φυσιν» καϊ την χαριν
ως δυο ουνδεομενας πραΥματικοτητας δκ των
δποίων ἠ μια θα προσετϊθετο εϊς την αλλην. 'Η
παρ6δοσις της 'Ανατολικἠς 'Εκκληοϊας Υνωρϊζει τδ δημιουργημα τεϊνον πρδς την θδωσιν,
προοδεϋον συνεχως δν χ6ριτι γνωρίζει δπϊσης την δκπεσοϋσαν φυσιν χωριζομενην τοϋ
θεοϋ, δια να εϊσελθη εϊς δν νδον ϋπαρκτικδν
πεδϊον, τδ πεδϊον της αμαρτϊας καϊ τοϋ θανατου· αλλα θδ αποφϋγη νδ αποδωση μιαν στατικἠν τελει6τητα εϊς την κτιοτην φυσιν, δξεταζομδνην καθ' εαυτην. Πραγματι θδ ἠτο ως
νδ δπεδϊδετο μϊα περιωρισμδνη πληρδτης, μια
φυσικη δπ6ρκεια εϊς τδ δντα, τδ δποϊα δδημουργἠθησαν διδ νδ ευρουν τδ πλἠρωμ6 των
εϊς τἠν μετδ τοϋ θεοϋ δνωσιν.

Εϊς τἠν δνθρωπολογϊαν καϊ τδν ασκητισμδν
τδν δπορρδοντα εξ αϋτἠς, τδ δριον — δποτδλεσμα συγχϋσεως μεταξϋ προσΦπου καϊ φϋσεως — τδ δποϊον πρδπει νδ ϋπερπηδηθἠ,
εϊναι τδ τοϋ δτδμου, τοϋ ϊδιαιτδρου δντος.
Τδ πλἠρωμα της φϋσεως απαιτεϊ τἠν τελεϊαν
δνδτητα της ανθρωπδτητος, δν μοναδικδν σωμα τδ δποϊον πραγματοποιεϊται δν τἠ 'Εκκλησϊςι· τδ αυτοδϋναμον πλἠρωμα των προσωπων εκφραζεται δν τἠ ελευθερϊα των — ως
πρδς π6ντα φυσικδν χαρακτηρισμ6ν, πδντα ατομικδν χαρακτἠρα — ἠ δποϊα δημιουργεϊ δξ
δνδς δκ6στου αϋτων δν μοναδικδν δν μἠ εχον τδ δμοιδν του — μϊαν πληθδν Δνθρωπϊνων ϋποστασεων, αϊ δποϊαι κατδχουν μϊαν
μ6νην φυσιν. 'Εν τἠ δν6τητι της κοινἠς φϋσεως τα πρ6σωπα δδν εϊναι μδρη, δλλ' Εκα
στον εϊναι σϋνολον, τδ δποϊον εϋρϊσκει τἠν
τελεϊωσιν τοϋ πληρωματδς του εϊς τἠν μετδ
τοϋ θεοϋ δνωσιν.
Τδ πρδσωπον, δφθαρτος εϊκων τοϋ θεοϋ
τεϊνει π6ντοτε πρδς αϋτἠν τἠν πληρδτητα,
καϊτοι δναζητεϊ αϋτἠν δνϊοτε δκτδς τοϋ θεοϋ,
δι6τι γνωρϊζει, δπιθυμεϊ καϊ δνεργεϊ διδ της
φϋσεως τἠν δποϊαν ἠ δμαρτϊα ἠμαϋρωσε, της
φϋσεως ἠ δποϊα δδν εχει πλδον τἠν θεϊαν δμοι6τητα. Ουτω τδ μυστἠριον τοϋ θεϊου Εϊναι, τδ δποϊον εϊναι ἠ διδκρισις μεταξϋ της

μιας φϋσεως καϊ των προαωπων, εϊναι δγγεγραμμενον δν τἠ δνθρωπϊνη φϋσει, ἠ δποϊα
δκλἠθη νδ μετδσχη της ζωἠς της 'Αγϊας Τρι6δος. Οϊ δϋο π6λοι της ανθρωπϊνης ϋπ6ρξεως, ἠ φϋσις καϊ τδ πρδσωπον, εϋρϊσκουν τδ
πλἠρωμα των ἠ μδν δν τἠ δν6τητι, τδ δδ δν
τἠ απολϋτψ ποικιλϊμ, δι6τι 2καστον πρδσωπον
δνοϋται μετδ τοϋ θεοϋ κατδ τρ6πον αποκλειστικως προσωπικ6ν. 'Η δν6της της δξαγνισθεϊσης φϋσεως θδ αναδημιουργηθἠ καϊ θδ «6νακεφαλαιωθἠ» ϋπδ τοϋ Χριστοϋ' ἠ πληθϋς των
προσωπων θα δπικυρωθἠ ϋπδ τοϋ 'Αγϊου
Πνεϋματος, τδ δποϊον θα μεταδοθἠ εϊς δκαοτον μδλος τοϋ σωματος τοϋ Χριστοϋ. Τδ νδον πλἠρωμα, τδ νδον ϋπαρκτικδν πεδϊον, εϊσαχθδν δν τφ κδσμψ μετδ τδν Γογλοθα, τἠν 'Ανδοτασιν καϊ τἠν Πεντηκοστἠν, θδ 6νομασθἠ
'Εκκλησϊα.
ϋ
'Αποκλειστικως δν τἠ 'Εκκληοϊςι, διδ των
δφθαλμων της 'Εκκλησϊας, ἠ ανατολικἠ πνευματικ6της θδ ϊδη τδν Χριστ6ν. Μδ αλλας λδξεις θδ γνωρϊση Αϋτδν δν Πνεϋματι 'Αγϊφ.
'Ο Χριστδς θδ δμφανϊζεται π6ντοτε εϊς αϋτἠν
δν τω πληρΦματι τἠς Θε6τητ6ς Του, δεδοξασμδνος καϊ θριαμβεϋων 6κ6μη καϊ κατα τδ
παθος Του, ακ6μη καϊ δν τφ ταφω. 'Η κδνωσις θα αναπληροϋται π6ντοτε δια τἠς δλλ6μψεως τἠς Θε6τητος. Νεκρδς καϊ 6ναπαυ6μενος δν τφ τ6φφ κατδρχεται εϊς τδν "Αδην
ως νικητἠς καϊ δπαξ διδ παντδς δξολοθρεϋει
τἠν δϋναμιν τοϋ δχθροϋ. 'Αναστδς καϊ αναληφθεϊς εϊς τους οϋρανοϋς, δδν δϋναται νδ
γνωσθἠ ϋπδ τἠς 'Εκκλησϊας ϋπδ αλλην μορφἠν πλἠν τἠς τοϋ δνδς προσΦπου τἠς 'Αγϊας
Τρι6δος, καθεζ6μενος δκ δεξιων τοϋ Πατρδς
πατἠσας τδν Θ6νατον δ «ϊστορικδς Χριστ6ς, δ
'Ιησοϋς τἠς Ναζαρδτ» οϊος παρουσι6ζετο εϊς
τδ δμματα των ξδνων μαρτϋρων, δ Χριστδς δ
δκτδς τἠς 'Εκκλησας ϋπερ6αϊνεται π6ντοτε,
δλοκληροϋται δν τφ πληρωματι τἠς 'Αποκαλϋψεως, ἠ δποϊα παρεχωρἠθη εϊς τοϋς 6ληθεϊς μ6ρτυρας, εϊς τοϋς πεφωτισμδνους ϋπδ
τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος υϊοϋς τἠς 'Εκλκησϊας.

'Η λατρεϊα τἠς δνθρωπϊνης φϋσεως τοϋ Χριστοϋ εϊναι ξδνη πρδς τἠν δνατολικἠν παρ6δοσιν, δν τἠ δποϊμ μαλλον, ἠ θεωθεϊσα αϋτη
δνθρωπϊνη φϋσις δνδϋεται τδ αϋτδ δνδοξον
σχἠμα, μδ τδ δποϊον εϊδον αϋτἠν οϊ 'Απ6στολοι δπϊ τοϋ δρους Θα6ωρ - Δνθρωπϊνη φϋσις
τοϋ Υϊοϋ ἠ δποϊα καθιστα δρατἠν τἠν κοινἠν
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μετα τοϋ Πατρδς και τοϋ "Αγϊου Πνεϋματος
θε6τητα. "Η δδδς της μιμζσεως τοϋ Χριστοϋ
οϋδδποτε ἠσκἠθη Ιν τη πνευματικη ζωη της
'Ανατολικης "Εκκλησίας.

Πρ6γματι ἠ δδδς αυτη θδ δφαίνετο εϊς τδ
σημεϊον τοϋτο ως εχουσα χαρακτηρα τινα ατελείας, εςωτερικην τινα θδσιν δναντι τοϋ Χριστοϋ. Δια την δνατολικῆν πνευματικοτητα η
μδνη δδδς, η δποία καθιστα ημας συμμδρφους
τω Χριστω, εϊναι η δδδς της αποκτησεως της
χδριτος της παρεχομδνης ϋπδ τοϋ 'Αγίου
Πνεϋματος.
Οι "Αγιοι της 'Ανατολικης 'Εκκλησιας οϋδδποτε εϊχον στίγματα, εζωτερικοϋς τϋπους
καθιστωντας μεγδλους τινας 'Αγίους καϊ μυσπκοϋς της Δϋσεως δμοίους πρδς τδν π6σχοντα Χριστ6ν. 'Ανττθδτως συχνακις οι "Αγιοι
της 6νατολης μετεμορφιοθησαν ϋπδ τοϋ δσωτερικοϋ φωτδς της δκτίστου χδριτος καϊ δνεφανίσθησαν απαστρδπτοντες ως δ Χριστδς τδτε κατδ την Μεταμ6ρφωσίν Του.
'Η πηγη τοϋ πληρωματος τοϋτου τδ δποϊον ϋπερβαίνει πδντα δκρι6η δογματικδν
καθορισμ6ν, η δμπειρία και η ζωη της 'Εκκλησϊας, η αρχη τοϋ πλοϋτου και της δλευθερίας ταυτης εϊναι τδ "Αγιον Πνεϋμα. 'Ως
τδλειον Πρδσωπον, οϋδδποτε δθεωρηθη δν τη
ϋποστατικη αϋτοϋ ϋπδρξει, ως «σϋνδεσμος αγαπης» μεταζϋ Πατρδς και Υϊοϋ, ιϊις μια λειτουργία δν6τητος εν τη Τρι6δι, δν ῆ δδν ϋπαρχει θδσις δια τοιοϋτου εϊδους προσδιορισμοϋς. 'Ομολογοϋσα την δκ τοϋ Πατρδς εκπδρευσιν τοϋ 'Αγίου Πνεϋματος, την ϋποστατικην αϋτοϋ ανεξαρτησίαν ἔναντι τοϋ Υϊοϋ, ἠ παραδοσις της 'Ανατολικης 'Εκκλησίας
δπικυρωνει την προσωπικην τελει6τητα τοϋ
δ'ργου τοϋ εΙς τδν κδσμον ελθ6ντος Παρακλἠτου. Τδ "Αγιον Πνεϋμα δδν εϊναι μία ενωτικη δϋναμις, δια της δποίας δ ΥΙδς θα
δπεβδλετο εϊς τδ μελη τοϋ μυστικοϋ Του Σωματος. 'Εδν μαρτυρη περϊ τοϋ Υϊοϋ, τοϋτο
γίνεται ϋπδ την Ιδι6τητδ Του ως θειου προσιίιπου Ονεξαρτητου τοϋ Υίοϋ, ως θείου προσωπου τδ οποϊον παρδχει εϊς δκαστην ανθρωπίνην ϋποστασιν, εϊς εκαστον μδλος της
'Εκκλησίας δν νεον πληρωμα, δν τοι δποίω
οι ανθρωποι οϊκειοϋνται καϊ δμολογοϋν δλευθερως, αϋθορμἠτως τῆν θε6τητα τοϋ Χριοτοϋ, ἠ δποία κατδστη εμφανης δν 'Αγίψ
Πνεϋματι. «"Οπου τδ Πνεϋμα τοϋ θεοϋ εκεϊ
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η δλευθερία», η αληθης δλευθερία τίδν προσωπων τα δποϊα δδν εϊναι τυφλα μδλη εν τη
ενοτητι τοϋ σωματος τοϋ Χριστοϋ, τδ δποϊα
δδν δκμηδενίζονται διδ της δνιοσεως, αλλ' αποκτοϋν τδ προσωπικ6ν των πληρωμα· δκαστον καθίσταται δν σϋνολον δν τη 'Εκκλησια, διδτι τδ "Αγιον Πνεϋμα κατδρχεται κεχωρισμενως δφ' δκαστην ανθρωπίνην ϋποστασιν. 'Εδν δ Υϊδς δανείζη την ϋποστασίν
Του εις την αναγεννημδνην ανθρωπίνην φϋσιν, δδν καθίσταται ἠ Κεφαλῆ ενδς καινοϋ
σωματος, τδ "Αγιον Πνεϋμα δλθδν δν 6ν6ματι τοϋ Υίοϋ παρδχει εϊς εκαστον μδλος τοϋ
σωματος τοϋτου, εϊς εκαοτον ανθρωπον την
θε6τητα.

'Εν τη κενωσει τοϋ κατελθοντος εϊς την
γην Υίοϋ τδ πρδσωπον δζεδηλοϋτο σαφως,
αλλ' η φϋσις δμενε κεκρυμμενη ϋπδ τῆν «μορφην τοϋ δοϋλου». Κατδ την ελευσιν τοϋ
'Αγίου Πνεϋματος η θεοτης αποκαλϋπτεται
ως Δωρεα, δνω τδ πρδσωπον τοϋ Δοτηρος
μενει αθδατον. Τδ "Αγιον Πνεϋμα παρδχει
την δκτιστον χαριν εϊς τοϋς δνθρωπους δξαφανιζδμενον, κρυπτδμενον οϋτως εϊπεϊν ώς
πρδσωπον. 'Ο δνθρωπος ενοϋται μετδ τοϋ
θεοϋ προσαρμοζδμενος εϊς τδ πληρωμα της
ϋπαρξεως, τδ δποϊον δναπτϋσσεται εϊς τδ 66θη τοϋ ϊδικου του προσωπου. Διδ των συνεχων προσπαθειων εϊς την δδδν της ανδδου,
διδ της συνεργασίας μετδ της θείας θελἠσεως, η κτιστη φϋσις μεταμορφοϋται δλονεν
καϊ περισσδτερον ϋπδ της χδριτος μδχρι της
τελικης θειίισεως, η δποία θδ αποκαλυφβῆ πλἠρως δν τη Βασιλείμ τοϋ θεοϋ.
Τδ αϋτδ πληρωμα τοϋ 'Αγίου Πνεϋματος,
ἠ αϋτη προσπδβεια διδ την δσχατην τελείωσιν, η δποία δδν εϊναι τι στατικδν και περιωρισμενον χαρακτηρίζει την ανατολικὴν δκκλησιολογίαν. 'Η ϊστορικη 'Εκκλησία, συγκεκριμδνη, καλως καθωριζομενη δντδς τοϋ
χρδνου καϊ τοϋ τ6που, συγκεντρωνει δν εαυτη την γην καϊ τδν οϋρανδν, τοϋς ανθρωπους καϊ τοϋς αγγδλους, τοϋς ζωντας καϊ
τους κεκοιμημενους, τοϋς αμαρτωλοϋς καϊ
τοϋς αγίους, τδ κτιστδν καϊ τδ δκτιστον. Πως
νδ δναγνωρίσωμεν ϋπδ τδς δλλείψεις καϊ τδς
δξωτερικδς δτελείας της ϊστορικης ϋπδρζειδς της την δνδοξον Νϋμφην τοϋ Χριστοϋ «μη
εχουσαν σπϊλον ϊὶ ρυτίδα η τι των τοιοϋτων»;
('Εφ. ε', 27). Πως θδ ηδυναμεθα νδ απο-
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φϋγωμεν τδν πειρασμδν, τἠν αμφι6ολϊαν, δ
ον τδ "Αγιον Πνεϋμα δεν δζεχδετο συνεχως
επϊ των δνθρωπϊνων αδυναμιων, δδν οϊ ϊστορικοϊ περιορισμοϊ δεν ϋπερεπηδωντο π6ντοτε,
δδν ἠ ατδλεια δδν μετεβδλλετο παντοτε εις
πλἠρωμα, Ας τδ υδωρ μετεβλἠθη εὶς οῖνον
εὶς τδν εν Κανα γδμον; Π6σοι ανθρωποι διερχονται δκ της 'Εκκλησϊας χωρϊς νδ αναγνωρϊσουν την ακτινο6ολϊαν της αϊωνϊου δδξης ϋπδ τινα δψιν ταπεινΑσεως; 'Αλλδ π6σοι
ανεγνωρισαν τδν Υϊδν τοϋ θεοϋ εὶς τδν «δν
πληγἠ δντα» δνθρωπον;

Πρέπει νδ εχωμεν δφθαλμοϋς διδ νδ βλεπωμεν και αϊσθησιν ανεπτυγμδνην δν Πνεϋματι 'Αγϊω, διδ νδ αναγνωρϊσωμεν τἠν πληροτητα δκεϊ δπου δ δζωτερικδς δφθαλμδς διακρϊνει μ6νον περιΟρισμοδς και δλλεϊψεις. Δδν
εχομεν αν6γκην «μεγαλων δποχων», διδ νδ
δυνηθωμεν νδ 6εβαιωσωμεν τδ πλἠρωμα τοϋ
το της θείας δωἠς, τδ δποϊον εϊναι παντοτε
παρδν δν τη 'Εκκλησϊρ. Εις την εποχην των
'Αποστδλων, εϊς τὴν εποχην των διωγμων,
εις τους αϊωνας των μεγ6λων συνδδων πδντοτε ϋπἠρξαν «λαϊκδ πνεϋματα», τδ δποϊα
παρεμενον τυφλδ πρδ των αποκαλυπτικων δκδηλΑσεων τοϋ Πνευματος του θεοϋ δν τη
'Εκκλησϊμ. Δυν6μεθα νδ δναφδρωμεν δν παραδειγμα πλεον προσφατον: ἠ ρωσσικη 'Εκκλησία δγδννησε μολις πρδ εϊκοσι δτων χιλι6δας μαρτυρων καϊ δμολογητων, οϊ δποϊοι
εϊς οϋδεν ϋστεροϋν των μαρτυρων των πρωτων αϊωνων αϊ δφθονοι δκχϋσεις της χδριτος, τδ καταπληκτικωτερα θαϋματα δλα6ον
χΑραν παντοϋ δπου δδοκιμασθη ἠ πιστις· αϊ
εϊκ6νες παρουσι6σθησαν θαυμασταϊ πρδ των
δφθαλμων των δκπλἠκτων θεατων, οϊ Θ6λοι
των δκκλησιων απἠστραπτον δν φως, τδ δ
ποϊον δδν ητο δκ τοϋ κδσμου τδϋτου. Καϊ
θαϋμα ανωτερον δλων, ἠ 'Εκκλησϊα δγνΑριζε νδ θριαμβεϋἠ εϊς δλας τδς δυσκολϊας, νδ
δξδρχεται δκ της δοκιμασϊας ανανεωμδνη καϊ
οτερεωμδνη. "Εν τοϋτοις παντα ταϋτα μδλις
παρετηρἠθησαν ἠ δνδοξος πλευρδ δκεϊνου,
τδ δποϊον δγδνετο εϊς την Ρωσσϊαν, εμεινε
σχεδδν αδιαφορος διδ τἠν πλειϋνδτητα· κυρϊως διεμαρτυρἠθησαν κατδ των διωγμων, δλυπἠθησαν διδτι ἠ ρωσσικη 'Εκκλησϊα δδν δφδρθη Ας δδναμις δγκ6σμιος καϊ πολιτικἠ· συνεχωρησαν αϋτἠν διδ τἠν «ανθρωπϊνην δδυναμϊαν». 'Ο σταυρωθεϊς καϊ ταφεϊς Χριστδς οϋ-

δδλως θδ κριθἠ διαφορετικως ϋπ' δκεϊνων, οϊ
δποϊοι εϊναι τυφλοϊ διδ τδ φως τἠς 'Αναστ6σεως. Διδ νδ μδθωμεν νδ αναγνωρϊζωμεν τἠν
νϊκην ϋπδ τἠν φαινομενικἠν ἠτταν, τἠν δϋναμιν τοϋ θεοϋ, ἠ δποϊα δν δσθενεϊςι τελειοϋταχ, τἠν αληθἠ 'Εκκλησϊαν δν τἠ ϊστορικἠ αϋτης πραγματικ6τηπ, πρδπει νδ λ66ωμεν,
κατδ τδν λ6γον του "Αποστ6λου Παϋλου, «οϋ
τδ πνεϋμα του κδσμου αλλδ τδ Πνεϋμα τδ
δκ τοϋ θεοϋ, ϊνα ϊδωμεν τδ ϋπδ τοϋ θεοϋ
χαρισθεντα ἠμϊν» (Α' Κορ. β' Ι2).

'Ο αποφατισμδς, δ δποϊος χαρακτηρϊζει τἠν
μυστικἠν θεολογϊαν τἠς 'Ανατολικἠς "Εκκληοϊας, δμφανϊζεται τελικως ως μια μαρτυρϊα
αποδιδομενη εϊς τδ πλἠρωμα τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος, Προσωπου παραμδνοντος δγνωοτου,
καϊτοι πληροϊ τδ παντα φδροντος αυτδ πρδς
τἠν δσχατην τελεϊωσϊν των. Τδ παν τελειοϋται δν 'Αγϊω Πνεϋματτ δ κδσμος δ δποϊος δδημιουργἠθη διδ νδ θεωθἠ, οϊ ανθρωποι οϊ δποϊοι δκλἠθἠσαν εϊς τἠν μετδ τοϋ θεοϋ ἔνωσιν, ἠ 'Εκκλησϊα δν Τἠ δποϊα ἠ Γνωσις αυτη
πραγματοποιεϊται· τδλος δ θεδς γνωστοποιεϊται ϋπδ τοϋ 'Αγϊου Πνευματος δν τω πληρωματι τοϋ Εϊναι Του, τδ δποϊον εϊναι ἠ 'Αγϊα
Τριδς. 'Η πϊστις, ἠ δποϊα εϊναι αποφατικἠ
δννοια τοϋ πληρωματος τοϋτου, δεν δϋναται
νδ παραμεϊνη ξδνη διδ τδ πρδσωπα, τδ δποϊα
συγκατατϊθενται εϊς τἠν μετδ τοϋ θεοϋ ἔνωοτν. Τδ "Αγιον Πνεϋμα καθϊστατατ δν αϋτοϊς
ἠ πηγἠ τἠς συνειδἠσεως των, ἠ δποϊα αϋξανει δλονδν καϊ περισσδτερον εϊς καταν6ηοιν
των Θεϊων πραγμ6των.
'Η πνευματικἠ ζωἠ κατδ τοϋς ασκητικοϋς
Πατδρας τἠς δνατολἠς οϋδδποτε εϊναι δσυνεϊδητος, Ας εϊδομεν τοϋτο εϊς τδ τελευταϊα
κεφαλαια. 'Η συνεϊδησις αυτη τἠς χαριτος, τοϋ
παρ6ντος δν ἠμϊν θεοϋ καλεϊται συνἠθως
«γνωσις» ἠ «γνωσις πνευματικἠ» τἠν δποϊαν
δ “Αγιος 'Ισαδκ δ Σϋρος προσδιορϊζει ως αϊ
σθησιν τἠς αϊωνϊου ζωἠς ἠ Ας «αϊσθησιν των
μνστηρϊων». 'Η γνωσις απομακρϋνει παντα
περιορισμδν τἠς συνειδἠσεως, πασαν 8γνοιαν
τἠς δποϊας τδ εσχατον τδλος εϊναι ἠ ζοφερδ
κ6λασις. 'Η τελειδτης τἠς γνωσεως εϊναι ἠ
θεωρϊα τοϋ θειου φωτδς τἠς 'Αγϊας Τρι6δος,
συνεϊδησις πλἠρης, ἠ δποϊα εϊναι ἠ παρουσϊα, ἠ κρϊσις καϊ ἠ εϊσοδος εϊς τἠν αϊωνιον
ζωἠν, αϊτινες πραγματοποιοϋνται, κατδ τδν
-> εϊς σελ. 33

ΟΧΟΜΟ ΟΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑρλΜΧ
*
«Μὴ 7ϊεποΙϋατε επ αρχοντας, ἐπὶ υϊους ανϋρω-

ηων, οϊς ονκ εοτι σωτηρϊα (Ψαλμ. Ι45, 2).
ΕΝ μας σωζει δ οῖκονομικδς η δ οῖκογενειακδς προγραμματισμδς.
Ουτε η εκπαιδευτικὴ
μεταρρϋθμιση. Οϋτε δ
εναγωνιος φιλοσοφικδς
στοχασμδς. Ουτε τα
παγκδσμια συνεδρια καῖ
οϊ επιτροπες 6οηθεῖας η
Αλληλεγγϋης. Ουτε οϊ Παγκδσμιοι 'Οργανισμοῖ
τϋ.του 'Ηνωμενων 'Εθνων (ΟΗΕ).
Ποιδς λαμ6ανει ϋπ' δψιν του τδν ΟΗΕ, Αφοϋ
δεν δκπϊροσωπεϊ την Παγκδσμια Κοινδτητα,
εϊτε ξωντανων εϊτε νεκρων, παρδ. μδνο τις κυ6ερνησεις των κρατων, τΙς οικονομικες αϋτοκρατορῖες, την θεληση των Μεγαλων Δυναμεων
και την «ϋταοχικη κι αϋθαῖρετη ερμηνεῖα των
αρθρων τοϋ Καταστατικοϋ Χαρτη, εχοντας ως
κριτηρια τα εθνικιστικα η παραταξιακα συμφεροντα: ΝΑΤΟ, Συμφωνο Βαρσο6ῖας, Κῖνα, Κῖνημα των 'Αδεσμευτων, 'Αφρικανοασιατικης
' Αλληλεγγϋης, Κοινοπολιτεῖας, 'Οργανισμδς
Πετρελαιοπαραγωγων χωρων, Εϋρωπαϊκὴ ΟΙκονομικὴ Κοινδτητα, Σοσιαλιστικη Διεθνης κ.
λπ. ;

'Ανασταση τοϋ θεανθρωπου. Γι' αϋτδ και θα
μας προσφερη τελικα τδν 0ανατο καῖ την καταστροφη, δπως μας τδν προσεφερε μεχρι τωρα. 'Επῖ τριαντα χρδνια προσπϊπτουμε στα πδδια του κι δκλιπαροϋμε αϋτοδιαθεση, ανεξαρτησῖα, εδαφικη Ακεραιδτητα, Αδεσμευτη πολιτικη, Αφοπλισμδ, εῖρηνη. Τῖ κερδῖσαμε; 4Ο'5'β κατεχδμενα εδαφη, 2θθ.ΟΟΟ πρδσφυγες, 2.ΟΟ0 Αγνοουμενους. Τῖ χασαμε; Βιομηχανῖες, ξενοδοχεϊα, σχολεϊα, τουριστικα μερη, γεωργικη παραγωγη, μοναστηρια, εκκλησῖες, πδλεις και χωρια. Τῖ κερδῖσαμε; 'Αλλοῖωση δντολογικη, πολιτικη, δημογραφικη. Κι δλ' αυτα γιατϊ;
Π ρ ω τ ο ν: Διδτι διωξαμε την Παναγῖα Απδ
την ζωη και τδν πολιτισμδ μας.

'Ο ΟΗΕ εῖναι ενας Ανθρωπινος δργανισμδς,
δσο παγκδσμιος κι αν εῖναι, Τοϋ λεῖπει κατι. 'Η

Δεϋτερον: Διδτι μας μισοϋν 'Ε6ραϊοι και
Μουσουλμανοι, επειδη εῖμαστε χριστιανοῖ. Πῖσω Απδ πολλοϋς διωγμοϋς και μαρτϋρια χριστιανων, ῖερωμενων, μοναχων και λαϊκων, κρϋ6ονται οῖ 'Ε6ραϊοι. Οῖ πρδσερατοι αγιοι Κοσμας δ
Αῖτωλδς καῖ Γρηγδριος δ Ε' προδδθηκαν στοϋς
πασαδες καῖ τδν Σουλτανο Απδ 'Ε6ραῖους. 'Ο
Παλαιστινιακδς λαδς Απδ τδ Ι948 ζεϊ Ας πρδσφυγας καῖ σκλΑ6ος. 'Ακολουθεϊ Απδ τδ Ι974
καῖ δ Κυπριακδς. 'Τποφερουμε για τδ χατηρι
των 'Ε6ραῖων. Τδσο εῖναι τδ μϊσος κατα τοϋ
Χριστοϋ καῖ των Χριστιανων δπου Αν ητανε
δυνατδ να μας Αφανῖσουν Απδ προσωπου της
γης, θα τδ εκαναν. Τωρα χρησιμοποιοϋν την
πονηρη διπλωματϊα, την οῖκονομικὴ πῖεση, την
συστηματικη προπαγανδα. Ματαια κοπιΑξουν.
Θα πεσουνε στδν λακκο ποϋ Ανοιξαν για μας.
'Εμεϊς δεν τοϋς μισοϋμε, Αλλα θα πεσουν Απδ
τδ μϊσος ποϋ εχουλ' μεσα στην καρδια τους εναντι τοϋ Χριστοϋ καῖ των χριστιανων, των
δρθοδδξων δηλαδη.

* Τδ σχδλιο γραφτηκε Απδ νεον θεολδγον
Κϋπριον, μονΑξοντα στδ "Αγιον "Ορος.

Ι. Τῖς ϊδιες μεθδδους εφαρμδξουν οῖ δπου
γης κομουνιστες. Δεν ϋστεροϋν!

'Αποδειξη τοϋτου εῖναι η υπαρξη δλων αϋτων
τδν επῖ μερους διεθνων δργανωσεων. Νοιωθουν
τα εθνη Ανασφαλεια, φδβο, αγωνῖα, δγχος, συγχυση, διασπαστικδτητα, Α6ε6αιδτητα. Νοιωθουν
να χανωνται μεσα στην πολυεθνικη αϋτη χοανη, κι δχι να αποζτοϋν μια ταυτδτητα, ενα πρδσωπο, λῖγο χωμα να σταθοϋν να χαιρετησουν
τδν ηλιο.
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Και τρϊτον: Διδτι μας μισοϋν2 οι ·ζαθε
εϊδους αιρετικοϊ, ϊδιαϊτεοα οϊ Παπικο'ι ἠ Ρωμαιοκαθολικοϊ. Μας «συ;ιπαθοϋν^π ολϋ... 'Ως
δεϊγμα της «ΑγΑτης» τους θα δζθεσουμε τιορα:
Την Ι9η Μαϊου Ι23Ι μαρτϋρησαν στην Λευκωσϊα Ι3 μοναχοϊ της Τ. Μονἠς της Παναγϊας της
ΚαντΑρας (δροσειρα Πενταδακτϋλου) : «Γ' περϊοδοςΤ Την περϊοδο της δλευθερϊας και Ακμἠς
διεδεχθη περϊοδος ϋποδουλιδσεως και παρακμἠς. 'Τ.τδ την Φραγζοκρατϊαν, ως αποκαλεϊται ἠ 4ΟΟετἠς περϊοδος, κατα τἠν δποϊαν ἠ Κϋπρος διετελεσεν ϋπδ ρωμαιοκαθολικοϋς τδ δδγμα κυριΑρχους, τοϋς Λουξινιανοϋς 6ασιλεϊς
(ΙΙ9Ι-Ι489) και τοϋς 'Ενετοϋς (Ι489 -Ι57Ι),
ἠ 'Ορθδδοξος 'Εκκλησϊα της Κϋπρου ϋπεδουλωθη δια της 6ϊας εις την εγκαταστασαν εν
Κϋπρω Λατινικἠν 'Εκκλησϊαν».
Την Κϋπρο κατεϊχαν οϊ ΦρΑγκοι Λουξινιανοϊ,
μια Γαλλικἠ δυναστεϊα σταυροφορων. Αϋτοι ἠθελαν να ἐπι6Αλουν την Παπικἠ αϊρεση τους.
'Επι 4ΟΟχρδνια η Κϋπρος ητανε κυνἠγημενη,
σταυρωμενη ως 'Ορθδδοξη 'Εκκλησϊα Απδ τοϋς
Παπικοϋς. 'Η Σϋνοδος της 'Εκκλησϊας Απετελεϊτο Απδ Ι4 δπισκοπες. 'Ο Παπικδς νοϋντσιος
η μαλλον λεγατος, κατα τδ Ι22Ο, τις καταργησε με τη 6οηθεια τοϋ κρατους καϊ τοϋ στρατοϋ
δυναστικΑ. "Εδιωξε τδν δρθδδοξο 'Αρχιεπϊσκοπο κα'ι τοϋς ϋπισκδπους στα 6ουνα. 'ΑπεφΑσισε,
διεταςε καϊ δημιοϋργησε δικἠ του Σϋνοδο Λατινικἠ, ερημην τοϋ κλἠρου και τοϋ λαοϋ της
νἠσου, στην δποϊα προσετεθησαν κι δσοι προσκϋνησαν την παντοϋφλα τοϋ λεγΑτου, κα'ι διεγραψε τ'ις δρθδδοξες επισκοπες. 'Απδ Ι4 Αφησε
4. Κι αϋτες, τ'ις Ανελαβαν Παπικοέ "Οσοι επρδκειτο να γϊνουν ιερεϊς ἠ ϋπϊσκοποι επρεπε
ν' Αναθεματϊσουν τἠν 'Ορθδδοξη Σϋνοδο και
ν' Αναγνωρϊσουν τδν ΠΑπα ως κανονικδ επϊσκοπο Ριομης, πρωτο κα'ι ΑλΑθητο, κεφαλἠ της
'Εκκλησϊας δλης και διΑδοχο τοϋ 'Αποστδλου
Πετρου. "Οσοι Αντιστεκονταν, ἠ θανατωνονταν ἠ διιδκονταν ἠ φυλακϊξονταν. 'Εδημεϋονταν
οϊ περιουσϊες των μονων ἠ των εκκλησιων και
δϊδονταν στοϋς Λατϊνους επισκδπους ἠ Ιερεϊς,
ἠ τ'ις εστελλαν στην Γαλλϊα, στην 'Ενετϊα κα'ι
στον ΠΑπα, Ικπληριδνοντας τδ ϊερδ τους χρεος.

2. «... δσεσθε μισοϋμενοι ϋπδ παντων των
εθνων δια τδ δνομΑ μου» (Ματθαϊου 24, 9).
3. Θρησκευτικἠ κα'ι 'Ηθικἠ 'Εγκυκλοπαϊδεια,
εκδ. Μαρτϊνος, 'Αθἠναι Ι965, τδμ, 7, στἠλη
Π29.

Δεκατρεϊς μοναχο'ι τἠς Μονης τἠς Παναγϊας
τἠς ΚαντΑρας (δυο Απ' αϋτοϋς, οι Κδνων κα'ι
'ΙωΑννης, πιθανδν να ἠσαν 'ιερομδναχοι 'Αγιορεϊτες) κλεϊστηκαν στις φυλακες επειδἠ Αρνἠθηκαν να ϋπακοϋσουν στα κελεϋσματα καϊ τις
παρΑνομες ΑποφΑσεις τοϋ Λατινικοϋ κλἠρου κα'ι
τἠς Τ. Τ3ξετΑσεως τους. 'Αρνἠθηκαν να τελεσουν με Αξυμο Αρτο τἠν Θ. Λειτουργϊα κα'ι ν'
Αρνηθοϋν τἠν 'Ορθδδοξη ΠαρΑδοση και τδ "Α
γιο Πνεϋμα ποϋ τἠν συνεχει. "Εμειναν τρϊα χρδνια φυλακισμδνοι. Βασανϊξονταν Απδ πεϊνα, δϊψα κι δξευτελισμοϋς. 'Απδ ϋγρασϊα, Ακαθαρσϊες, ΑνΑερο και Ανἠλιαγο περιβΑλλον. Στις 5
'Απριλϊου Ι23Ι πεθαϊνει δ π. Θεδγνωστος. Καϊγεται τδ λεϊψανδ του. 'Ακολουθεϊ νεα 'Ιερα
'Εξεταση. Νεα Αρνηση ϋπδ των αγϊων. Νεα
φυλΑκιση. ΚαταδικΑζονται εϊς θΑνατον μπροστα στδν ΦρΑγκο Βασιλεα τἠς Κϋπρου 'Ερρϊκο
τδν Α' (Ι2Ι8 - 1254) Απδ τδν ϊδιο τδν Παπικδ 'Ιεροεξεταστἠ. Σερνονταν δεμενοι Απδ τις
οϋρες των Αλδγων μεσα στἠν Λευκωσϊα κα'ι
στδν χεϊμαρρο Πεδιαϊο. "Ετσι «ρΑ6δοις τυπτδμενοι κα'ι τἠν σΑρκα κατατεμνδμενοι» οϊ διδδεκα «ΑδαμΑντινοι πϋργοι» τἠς 'Ορθοδοξϊας ρϊφθηκαν στἠν φωτιΑ, στϊς Ι9 Μαϊου τοϋ Ι23Ι.
'Η φωτια Αρνἠθηκε ν' Αγγϊξη τοϋς δσϊους. ΟΙ
Παπικο'ι λϋσσαξαν. Δεν πϊστεψαν. Δεν μετανδησαν. 'ΑνΑβουν δεϋτερη φωτιΑ. 'Ο Κϋριος
καλεϊ πλεον τοϋς δσιοπαρθενομΑρτυρες κοντΑ
Του.

'ΑνακΑταψαν τα λεϊψανα με δστα ξιοων και
**
τα Εκαψαν. Τἠν στΑχτη, τἠν .σκορπισαν
"Ας καθϊσουμε κΑποτε κΑπου να ξαποστΑσουμε. Δεν ωφελεϊ ἠ περιπλΑνηση. ΚΑθε πετρα
Ιχει τδν πδνο της. Σἠκωσε την λϊγο. Θα μιλἠση. 'Η ϊστορϊα ποϋ γρΑφεται καϊ δεν κατανοεϊται, ξαναγρΑφεται. "Ισως, Τσως να μἠ κελαϊδοϋν πια τ' Αηδδνια στις ΠλΑτρες. ΠΑντως ἠ
'Αποστολικἠ Συνοδικδτητα τἠς 'Εκκλησϊας τἠς
Κϋπρου διασιδξει Ακδμη εκεϊνη τἠν κοινοκτημοσϋλ·η τἠς ΑγΑπης ποϋ λειτουργεϊ οπως ἠ εσωτερικἠ ξωἠ τἠς 'Αγϊας ΤριΑδος.
μ,ν.γ.

4. Παπααγαθαγγϋλου παπα-Σταϋρου, Μορψες
ποϋ Αγϊασαν τἠν Κϋπρο, Λευκωσϊα - Κϋπρος
Ι976, σ. 2ΙΟ-226.

Ο “ΤρΧΓΟΟ,, τογ ΤΟΜΙΟΚΗ
Ι ΤΙΣ μοναχὸς εἰσελθὡν δουλεὐσει
πνὶ τῶν ήγουμένων
ἐπὶ ἐστυχημένω ἐνιαυτῶ, ἔσωθεν δὲ τοῦ
ὡριομένου τοὐτου
καιροῦ κατ' ώλιγορήσας ὑπαναχωρήσειεν, ἐξέστω αὐτῶ λαμβάνειν τὸν μισθὸν της δουλείας αὐτοῦ· εἰ δὲ κακουργίςι τινὶ χρώμενος καὶ μετὰ δουλείαν
τετραμηνιαίου ή καὶ ἐξαμηνιαίου χρόνου πειραθείη θλίψαι τὸν ἀδελφὸν ἐν
τῶ διώκειν αὐτὸν ἀμισθί, ἐξ ὁλοκλήρου
λαμβάνειν τὸν μισθὸν αὐτοῦ προτρεπόμεθα· εἰ δέ γε ἀντιδιατίθετο ὁ κατὰ πάθος ἀποστερῶν μὴ διδόναι μισθὸν τφ
δουλεὐοαντι, ἐναγέτω κατ' αὐτοῦ τοῖς
γέρουσι, καὶ ἀνυπερθέτως ἀπαιτείοθω
ὁ μισθὸς αὐτοῦ παρ' αὐτῶν ἐξ ὁλοκλήρου καὶ τφ ἐγκαλοῦντι δεδόσθω· ὡσαὐτως καὶ τὸν ἀστυχήτως εἰσιόντα ἐν ὑποταγῆ καὶ δουλεὐοντα, διωκόμενον δὲ
παρὰ τοῦ ἠγουμένου εϊτε θλιθόμενον
παρ' αὐτοῦ καὶ ὺπαναχωροῦντα, λαμ6άνειν αὐτὸν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ρόγαν
αὐτοῦ παρὰ τοῦ ἠγουμένου ἐντελλόμεθα.
Τὰς λεγομένας ἀγγαρείας ἐκκοπῆναι
προσηκόντως ἠγησάμεθα τὰς παρὰ τῶν
κελλιωτῶν πρὸς τοὺς ήγουμένους γινομένας' ταῦτα γὰρ κοσμικῆς οὐ μοναδικῆς ζωῆς ἐστὰσι σὐμβολα. Εἰ δέ τις
έκοντὶ μὴ καταναγκάζοντός τινος αὶρεθείη ἀφίχθαι καὶ βοηθῆναι τινί, ἐν τῆ
ἐξουσία τοῦ δουλεὐοντος κείσθω τοῦτο.

Τφ τὴν τῆς Μέσης ἐπιστασίαν ἐγκεχειρισμένφ οἰκονόμφ διεντελλόμεθα τὸ
ἔχειν ἐπ' ἀδείας εϊ γε ἄρα ἐφὲυρίσκει
τινὰς οκάνδαλα καὶ φιλονεικίας διεγεί-

ροντας, τοὐτους ἐξελαὐνειν τῆς Μέσης'
καὶ γὰρ εϊ τι παρ' αὐτῶν συμβαίνει ζιζάνιον γίνεοθαι καὶ μὴ τὴν προοήκουοαν διόρθωσιν παρὰ τοῦ οϊκονόμου δέξηται, ὴ αἰτία εἰς αὐτὸν διαβήοεται. Εἰ
δὲ διἀ τινας δουΛείας ἀναγκαίας εὑρεθείη ἀποδημήσας τοῦ "Ορους, καταλιμπάνειν ἀντ' αὐτοῦ ἄνθρωπον ἰκανὸν
κρείτιονα πάντων διευθὐνοντα τοὺς μοναχοὺς πρὸς εἰρηναῖαν κατάστασιν. Εἰ
δέ τι καὶ ἔξω τῆς Μέσης ουμβαίει
σκἀνδαλον κατὰ τὸ Ὅρος γεγονέναι,
όφείλειν τὸν οἰκονόμον προτρεπόμεθα
συμπαραλαμβάνειν μεθ' ἐαυτοῦ τρεῖς ή
καὶ τέσσαρας ὴγουμένους ἐκ τῶν πλησιαζόντων τφ τόπφ ἐνφ τὸ σκάνδαλον
ἐπισυμβέβηκεν, καὶ διὰ ἀκριβοῦς ἐρεὐνης τὴν προσήκουσαν διόρθωσιν ἐπιχορηγῆσαι τφ πράγματι.

'Επεὶ οὺν πρὸ χρόνων τινῶν διὰ τὴν
τῶν ἐθνῶν ἐπιδρομὴν εὑρέθη τὰ κτήνη
τῆς μεγάλης μονῆς εἰς τὸ Ὅρος εἰσελθόντα εἰδήσει τῶν ἐν τῆ μεγάλῃ Λάβρα,
προτρεπόμεθα μηκέτι τοῦτο γενέσθαι ἐκτὸς ἀνάγκης ή πάλιν ἐπιδρομῆς τῶν
ἐθνῶν τὸ αὐτὸ δὲ καὶ παρὰ τῶν λοιπῶν
ήγουμένων παραφυλαττέσθω, ῶστε μὴ
ἰδικῶς εἰσάγειν αὐτά. Περὶ δὲ τῶν συνήθως εἰς τὸ Ὅρος εἰσερχομένων κτηνῶν τῆ κοινῆ γνώμῃ τῶν γερόντων εἰς
τὴν αὐτῶν προαίρεσιν τοῦτο ἀνατιθέμεθα, κἄν τε προαιρῶνται ἐκκόψαι αὐτὰ
τοῦ μὴ εἰοάγεσθαι, κἄν τε μή:
Καὶ περὶ ζευγαρίων παρεγγυώμεθα
μὴ ἔχειν τινὰς ταῦτα τῶν ήγουμένων
εἰ μή μόνην τήν μεγάλην Λά6ραν ζευγάριον ἐν διὰ τήν ἀναγκαίαν χρείαν
καὶ διὰ τὸ πολυάνθρωπον αὐτήν εϊναι,
καὶ τὸ ἐκτὸς ζευγαρίου ἀνένδεκτον εϊναι τήν Λἀβραν συνίσθασθαι.
Περὶ τῶν ἐν τφ Ὅρει κοπτομένων
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δαδίων παρὰ τῶν μοναχῶν βουλόμεθα
μὴ ἔξωθεν τοῦ Ὅρους ἐκφέρειν καὶ πιπράσκειν αὐτά, ἀλλ' ἐν τφ Ὅρει πωλεῖσθαι· εἰ δὲ ἀναγκαία χρεία κατεπεῖγοι καὶ εἰς κοσμικοὺς πιπρασκέτωσαν.

Περὶ δὲ τῶν εἰσερχομένων οἰκοδόμων
γνώμην διδόαμεν μὴ συνεισέρχεσθαι
αὐτοῖς παιδία χάριν τὴς συνεπιβολῆς
καὶ συνδρομῆς τὴς πρὸς τὸ ἔργον.
Περὶ τὴς προβολῆς τοῦ οἰκονόμου έντελλόμεθα ϊνα κατὰ τὴν σεβάσμιον ἐορτὴν τὴς κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου περὶ τὴν σὐναξιν, δτε καὶ τὸν
λόγον όφείλει ποιεῖσθαι τῆς ἐγχειρισθείσης αὐτφ οἰκονομίας, εἰ μὲν καλῶς
διατιθέμενος εὑρίσκεται περὶ αὐτὴν καὶ
εϊ γε ἀρέσκονται ὁ τε πρῶτος καὶ πάντες οι ὴγοὐμενοι εἰς αὐτόν, μενέτω έν
τῆ διακονίςι αὐτοῦ ἀνενόχλητος, εἰ δὲ
μὴ ἀρέσκονται ἐξεοῦν αὐτὸν τῆς τοιαὐτης ἐγχειρίσεως καὶ ἄλλον πρσβάλλεσθαι συγχωροῦμεν.

'Επεὶ δὲ τῶν δὐο συνἀξεων ἐκκοπησῶν ἐπάναγκες περιττεὐειν ἄπερ ωφειλεν εἰς παράκλησιν τῶν γερόντων ἐξοδιάζεσθαι, καὶ ταῦτα μίγνυσθαι τῆ ρόγα
καὶ τοῖς μοναχοῖς διανείμεσθαι.

Περὶ δὲ τῆς προβολῆς τοῦ πρώτου τὸν
ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν παρακολουθήσαντα τὐπον φυλἀττεσθαι προαιροὐμεθα 6έβαιον καὶ ἀκίνητον.
Τοὐτοις πἄσιν τοῖς τυπωθεῖσι καὶ ἐκτεθεῖσιν ἄπαντας τοὺς ὴγουμένους καὶ
μοναχοὺς τοῦ Ὅρους ἐμμένειν καὶ μηδαμῶς κατατολμὰν τινὰ πρὸς ἀνατροπὴν
χωρεῖν τῶν τοῦ τοιοὐτου τυπικοῦ κεφαλαίων συνοίσιν ἠγησάμεθα. Εἰ δέ τις
φοραθείη παρὰ φαῦλον θέμενος ἄπερ
κοινῆ γνώμῃ καὶ οὐ μόνῃ τῆ ὴμῶν ὁρμῆ
τε καὶ ἐξουσίμ ἐκτέθειται καὶ τετὐπωται, ὺποκείσθω τοῖς τῶν θείων κανόνων
ἐπιτιμίοις ὡς καταπεπατηκῶς τὴν ἰδίαν
συνείδησιν καὶ ἀφορμὴ σκανδάλου καὶ
6λά6ης μεγίστης τοῖς πολλοῖς γινόμενος. Διώρισται ταῦτα καὶ τετὐπωται κοινῆ γνώμῃ καὶ συναινέσει πάντων τῶν
τοῦ "Αθω εὐλαβεστάτων ὴγουμένων παρὰ Εὐθυμίου μοναχοῦ τῆς τῶν Στουδίου
εὐαγεστάτης μονῆς. Καὶ πρὸς τοὐτοις

ἔνεκα τοῦ τελεωτέραν ἀσφαλεστέραν τε
καὶ παγίαν αὐτὰ λαβεῖν τὴν βεβαίωσιν
καὶ διαμονὴν ἐν τῆ κρίοει καὶ ἐπισκέψει
'Ιωάννου τοῦ φιλαγάθου κραταιοῦ τε
καὶ εἰρηνοποιοῦ βαοιλέως ὴμῶν ἀνατέθειται, καὶ ὡς παρὰ τῆς αὐτοῦ ἀηττήτου καὶ κραταιὰς βασιλείας ζώσῃ φωνῆ
διορισθέντων καὶ ἀποσταλέντων καὶ διὰ
τιμίας καὶ ὰγίας κελεὐσεως τῶν θείων
βασιλικῶν γραμμάτων δεξαμένων ὴμῶν
τὰ καθ' ἔκαστον καὶ ἄπασαν διαλῦσαι
διαφοράν, εἰρηνοποιῆσαι τὲ καὶ τυπῶσαι ἄπαντα τὰ πραχθέντα ὡς κανονικῶς
προβάντα ἀποδέδεκται καὶ βασιλικῆ
σφραγίδι ἐπησφάλισται.
γ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΤΩι
ΘΕΩι ΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΡΩΜΑΙΩΝ, Λδαναοιος μοναχδς και πρωτος, Λ3αναοιος μοναχδς και ηγονμε
νος της μεγαλης Λαυρας, Χριοτδδουλος μοναχδς και ηγονμενος δ τοϋ πρωτον, "Ιακωβος μοναχδς πρεοβντερος και
ηγονμενος, Θωμας μοναχδς πρεσβυτερος και ηγονμενος, Ηωαννης μοναχδς
και πρεοβντερος, Καλλ'ινικος μοναχδς
και πρεοβντερος και ηγονμενος, "Ανϋιμος μοναχδς και ηγονμενος, ΤΙλιας
μοναχδς πρεοβντερος και ηγονμενος,
Λρσενιος μοναχδς και ηγονμενος, Δανιηλ μοναχδς και ηγονμενος, Ηωαννης
μοναχδς και ηγονμενος, 'Αντωνιος μο
ναχδς και ηγονμενος, Θεοδδοιος μονα
χδς και ηγονμενος, 'Ανδρδας μοναχδς
και ηγονμενος, Διονυοιος μοναχδς πρε
οβντερος και ηγονμενος, Κοομας μονα
χδς και ηγονμενος, Θωμας μοναχδς και
ηγονμενος, 'ΙλαρΙιον μοναχδς και ηγον
μενος, Γεωργιος δ ζωγραφος, Μεδ6διος μοναχδς και ηγονμενος, Νικηφδρος μοναχδς και ηγονμενος, Θεδδονλος
μοναχδς δ Λβλεπης και ηγονμενος, Ευ
ϋυμιος μοναχδς και ηγονμενος, Ζαχαρ'ιας μοναχδς και ηγονμενος, Μιχαηλ
μοναχδς και ηγονμενος, Γεωργιος μο
ναχδς και ηγονμενος, Μιχαηλ δ πρε
οβντερος και ηγονμενος, Λονκας μονα
χδς και οικονδμος, Νικδδημος μοναχδς
και ηγονμενος, Τωαννης μοναχδς και
ηγονμενος, Λονκας μοναχδς, 'Ιγνατιος
μοναχδς, Στδφανος μοναχδς, Παϋλος
-> εϊς σελ. 35

ΚΧΤ' ΘΙΚΟΝΧ ΚΧΙ
ΤΑΘΗΚΑ στὴν ἄμμο τῆς θάλαοσας κι
εϊδα ἔνα παιδὶ νὰ
πλἀθει ἔνα κορμὶ μὲ
τὴν ἀμμοὐδα. 'Απερίγραπτα εϊναι τὰ
αἰσθήματα κι οἰ οκέψεις ποὺ προκαλοῦοε αὐτὸ σ' ἄλη τὴν συγκινημένη ὑπόσταοή μου. Μας λέει ή Γραφὴ ἄτι ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος, ψυχὴ καὶ σῶμα,
πλάστηκε κατ' εἰκόνα θεοῦ «θεοὐμενον
δὲ μετοχῆ τῆς θείας ἐλλάμψεως». Σκοπός του νὰ προσφέρει ἄχι μόνο τὸν ἐαυτό του ἀλλἀ καὶ ἄλη τὴν κτίση στὸν
Πατέρα πλάοτη. Τὸ ἀρχέτυπο ὴταν ὁ
'Ιησοῦς Χριστός, τὸ ἄκτιστο καὶ ἀσώματο κάλλος, ποὺ γεννήθηκε σωματικὰ α
πδ τῆν Παρθένο καὶ ὁ ὁποῖος εϊναι ή
«εἰκόνα τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου».

'Ο ἄνθρωπος ζοῦσε εὐτυχισμένος
στὴν Ἐδὲμ ἀλλἀ ή ἀμαρτία τῆς παρακοῆς τὸν ἀπομἀκρυνε ἀπὸ τὸν Φωτοδότη θεό, χάνοντας ἐκεῆ ἄχι μόνο τὸ φωτεινὸ κλειδὶ τῆς ἀγάπης ἀλλἀ καὶ τὴ
δυνατότητα νὰ ἀποκτήσει τὴν ὁμοίωση
ποὺ τοῦ ἔδινε ή κοινωνία μὲ Αὐτὸν ποὺ
εϊναι ἀπὸ μόνος Του ἀγαθός, ὡραῖος καὶ
ἄφθαρτος. Ἢταν μιὰ κοσμολογικὴ καταστροφή. 'Η κτίση 6λέποντας τὸν ἄνθρωπο νὰ φεὐγει ἀπὸ τὸν Παρἀδεισο,
δὲν ῆθελε νὰ ὑποταχθεῖ στὸν παραβά* Χαριν των αναγνωστων των Α.Δ. αναδημοσιεϋουμε απδ τῆν «Εϋθυνη» (Φε6ρ. Ι979)
τδ θαυμ6σιον αϋτδ κείμενον τοϋ δγιογραφου
αγιορεϊτου καϊ «Θεολ6γου» ϊερομοναχου, ποϋ
σε δδρες γραμμϋς εκτϊθεται ῆ θεολογία τῆς
εϊκδνος καϊ δκφραζεται ῆ 'Ορθδδοξη θεολογϊα τοϋ «κατ' εϊκδνα καϊ καθ' δμοίωσιν». Βλεπει κανεϊς τδ πνευματικδν μεγαλεϊον τοϋ εν
Χριστφ δνθρΦπου, ποϋ καταλαμπεται Απδ ὲδω
μἐσα στῆ χαρδ τοϋ θειου καϊ ὰκτϊοτου φωτδς.

ΚΛΘ' *
ΟΜΟϊωΟΙΝ
τη, ὁ ῆλιος δὲν ῆθελε νὰ λάμψει, ή σεΛηνη δὲν ῆθελε νὰ φανεῖ καὶ τὰ «ἄστρα
ὁφθῆναι τοὐτω οὐκ εϊλοντο, αἰ πηγαὶ
θρὐειν οὐκ ἔμελον».

Ὅ ἄνθρωπος ἔχαοε τὴν ἀθανασία, ή
κτίση, μὴ θέλοντας, ὑποδουλώθηκε στὴ
φθορα γιὰ νὰ γίνει ἠ φθαρτὴ κατοικία
τοϋ φθαρτοῦ ἀνθρώπου. 'Ο μονογενὴς
Υἰὸς καϊ ἐξαίσια ὡραῖος, ἀπαράλλακτη
εἰκόνα τοϋ Πατρός, κατέβηκε ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ καὶ σαρκώθηκε «ϊνα ήμὰς συμμόρφους ποιήσῃ τῆς εἰκόνος τῆς δόξης
αὐτοϋ», γιὰ νὰ μας δώσει τὴ θέωση, δηλαδὴ τὴν ὁμοίωση καὶ τὴν ἀφθαρσία τὴ
μέλλουσα καὶ ἠ κτίση νὰ συνανακαινιοθεῖ καὶ νὰ γίνει ἄφθαρτη καὶ ἄλη πνευματική.
Ὅλοι οἰ ἄγιοι θὰ μεταβληθοῦν καὶ θὰ
γίνουν υἰοὶ θεοῦ καὶ ἐν μορφῆ θεοῦ
κατοικοῦν, ἐν μέρει, ῆδη ἀπὸ τώρα στὴ
Βασιλεία τοῦ θεοῦ. Ψυχὴ καὶ σῶμα, ὁ
ἄνθρωπος ἄλος θεώνεται μὲ τὴ θεουργικὴ χάρη τοῦ ἐνανθρωπιομένου θεοῦ
«Γέγονε γὰρ ἄνθρωπος, ϊν' ήμὰς ἐν ὲαυτψ θεοποιήαῃ». Κατὰ φὐση μένει ἄλος ἄνθρωπος, κατὰ χάρη καὶ μετοχή,
ἀφοῦ σταυρωθεῖ ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος
καὶ ἀποκτηθεῖ ἠ ὁμοίωση, γίνεται ἄλος
θεὸς στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα μὲ τὴν
ἄκτιστη χάρη καὶ τὴν κρυοτἀλλινη λαμπρότητα τῆς οὐράνιας δόξας τοῦ φωτὸς
τοῦ προσώπου τοῦ θεανθρώπου 'Ιησοῦ
Χριστοϋ, ποὺ τὸν συγκολλἄ ἀναμφισβήτητα οτὴ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἰοῦ
καὶ τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος.
Γι' αὐτὸ οἰ ἄγιες εἰκόνες μας παρουσιἀζουν τοὺς ὰγίους ἄμοιους κατὰ χάρη
καὶ μετοχῆ μ' Ἐκεῖνον ποὺ ὁλάκερος ὁ
θεὸς τοὺς γεμίζει ὁλάκερους μὲ τὸν Ἐαυτό Του «καὶ μηδὲν αὐτῶν τῆς αὐτοῦ
παρουσίας κενὸν καταλείψαντα». Γιὰ τὴ
θεωμένη φὐση τοῦ ἀνθρώπου, ἄπου ἀ-
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νακεφαλαιώνονται τὰ πάντα, εϊναι τὰ
πάντα στὰ πάντα ὁ ϊὸιος ὁ θεός. Καινὴ
κτίση. Γι' αὐτὸ στὴν εἰκόνα τίποτα δὲν
ἔχει μιὰ ἀνεξάρτηση κίνηση οὕτε μένει
ἀμέτοχο ἀπὸ τὴ μεταμορφωτικὴ παρουοία τοῦ θεοῦ.

Ἐκεῖ δλα εϊναι ἀρμονικὰ καὶ εὕρυθμα, τὰ μάτια μεγάλα βλέπουν μὲ εἰρήνη
καὶ θεωροῦν τὴ δόξα καὶ τὴν ὡραιότητα τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀοράτου καὶ ἀπροσίτου, ἀπευθὐνονται πρὸς ἐμὰς μὲ βλέμμα καθαρὸ καὶ διάφανο. Τὰ αὐτιά, παράξενα γιἀ τοὺς ἀμυσταγώγητους, ἀκοῦνε τὶς δεήσεις μας καὶ τὶς οὐράνιες
ψαλμωδίες. Τὰ χέρια τῶν ὰγίων ἐκεῖ
μὰς εὐλογοῦν καὶ ἀκοῦνε ἀσώματη μουσική, δλο καὶ ψηλαφώντας τὸ ἄϋλο. 'Η
ἐσωτερικὴ ζωή τους άντανακλὰται στὶς
συσπάσεις τῶν προσώπων καὶ σὲ δλες
τους τὶς στάσεις. "Οπως χρησιμοποιοῦν
τὰ οώματα καὶ τὰ αἰοθητήρια — θὐρες
τῆς ψυχῆς — γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ
καλοῦ, ἔτσι καὶ ἀγιάζονται καὶ γίνονται
οὐράνια καὶ θεῖα, λογοποιοῦνται μὲ τὴ
δὐναμη τοῦ 'Αρχετὐπου ποὺ ποθεῖται
μὲ δλη τὴν ἀγαπητικὴ δὐναμη τῆς ψυχῆς καὶ κρατιέται σφιχτὰ σὲ βαθὺ αϊσθημα πληρότητας γιὰ νὰ ἐκλάμπει ὁ ἄνθρωπος, τὸ πήλινο δν, σὰν εἰκόνα καὶ
ὁμοίωση τοῦ ἐνὸς τῆς Τριάδος θεοῦ,
ποὺ κυοφορήθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο ὑπερφυσικά, δίχως ἄνδρα, διότι γένος εϊμαστε τοῦ θεοῦ Πλάστη, ποὺ ἔπλασε
τὸν ἄνθρωπο «χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφὐσησεν εἰς τὸ πρδσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς».

Καὶ οἰ ἀμαρτωλοὶ θὰ μεταβληθοῦν, δμως ἐπειδὴ δὲν ἔχουν στολίσει ἀπὸ ἐδῶ
τὶς ψυχές τους μὲ τὶς ἀρετὲς — δῶρα
θεοῦ ποὺ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ δεχθεῖ
ή δχι — δὲν θὰ ἀπολαὐσουν, δυστυχῶς,
τὴ δόξα τοῦ θεοῦ, ποὺ εϊναι φῶς ἀληθινό, δπως ἐδῶ οἰ τυφλοὶ καὶ οἰ νεκροὶ
δὲν ἀπολαμβάνουν τὸν αἰσθητὸ ῆλιο,
ποὺ ἀνεξαιρέτως φωτίζει τὰ πάντα.
Νομίζω πὡς εϊναι πάρα πολὺ σπουδαῖο δτι ὴ όρθόδοξη ὰγιογραφία δὲν ἰστορεῖ μὲ ἀνθρώπινη ὑποκειμενικότητα
τὴν κακία στὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ ὰπλῶς άπεικονίζει ἀντικειμενικὰ τὴν κακὴ πρά-

ξη καὶ παριστάνει — συνήθως καὶ δσο
τὸ ἐπιτρέπει ὴ εἰκονογραφικὴ σὐνθεση — τὸν ὰμαρτωλὸ σὲ ρτοϊἰἰ γιατὶ αὐτὸς δὲν ἔχει πράγμαα κοινωνία, στερημένος ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ἀσπασμό, ποὺ
εϊναι πραγματοποίηση κοινωνίας καὶ ἐκδήλωση τῆς ὁμόνοιας καὶ τῆς συμφωνίας τῶν, κατ' εἰκόνα, πλασμένων ἀνθρώπων στὴν ἀγάπη καὶ στὴν άλήθεια.
Μέσα στὸ χῶρο τοῦ φωτός, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλήθειας, ὁ ὰμαρτωλὸς εϊναι
αὐτὸς ποὺ ἀρνεῖται τὴν κοινωνία μὲ
τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ μετοχὴ σ' δλα καθὡς καὶ στὸν προοωιακὸ καὶ μοναδικὸ
Λόγο. Ὅ ὰμαρτωλὸς στὴν όρθόδοξη εἰκόνα παριστάνεται κατ' εἰκόνα θεοῦ,
σὰν ἄνθρωπος ποὺ ὰμαρτάνει καὶ δχι
σὰν μιὰ «βιολογικὴ ὑπόσταση» (παραμορφωμένη ἠ δχι), ποὺ ὑπάρχει μόνον
στὴν διαστρεβλωμένη δυτικὴ ἀντίληψη
γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὴν κτίση.

Γιὰ τὴν 'Ορθοδοξία ὁ ἄνθρωπος καὶ
καὶ ὴ κτίση, ποὺ ἔπλασε ὁ θεός, εϊναι
θεολογικὰ δντα, δπου τὸ ἔνα εϊναι στὸ
ἄλλο καὶ συμμετέχει δλο καὶ τὸ καθένα
ἀναλογικὰ στὶς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ
θεοῦ. Τὰ πάντα πλάστηκαν ἐν Χριστφ
καὶ δλα συμμετέχουν κατ' ἀναλογία στὸ
κέντρο τῆς οἰκουμένης ποὺ εϊναι ὁ Χριστός. 'Απ' αὐτὸν παίρνουν ἀναλογικὰ
τὴν ὕπαρξη, τὴν αἰωνιότητα καὶ τὴν ὰγιότητα καὶ ἄν δὲν συμμετεῖχαν στὶς ἄκτιστες καὶ ἀόρατες δυνἀμεις τοῦ Τριαδικοῦ θεοῦ δὲν θὰ ὴταν παρὰ μὴ δντα.
Τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ποὺ παριοτάνει ὴ εἰκόνα, εϊναι τὸ ἀντίθετο τοῦ μερικοῦ ἀνθρώπου, ὑποδουλωμένου στὴν
ἐγωκεντρική του ἀτομικότητα. Τὸ πρόσωπο ἐκφράζει ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φὐση χωρὶς νὰ σφετερίζεται κάποιο μέρος της. 'Ο ἄνθρωπος μὲ τὴν ἐξουδένωση τοῦ ἀτόμου, ποὺ κλίνει νὰ
αὐτοβεβαιωθεῖ σὰν κυρίαρχος μιας δικῆς του φὐσης, γίνεται μὲ τὴ θεία χάρη
εἰκόνα θεοῦ, δηλαδὴ πρόσωπο ποὺ ἀγκαλιάζει δλη τὴ φὐση' τότε πράγματι
εϊναι.
Τὸ ἄτομο δὲν χάνεταΓ ἐν τῆ γεὐσει
τῆς ἀγάπης, μεταμορφώνεται σὲ πρόσω-
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πο. Δηλαδὴ πρέπει νὰ θραυστεῖ τὸ ἄτομο
γιἀ νὰ γεννηθεῖ τὸ πρόσωπο. Γι' αὐτὸ οι
εἰκόνες φέρουν πάντοτε ἔνα ἄνομα, μἄς
παριστάνουν συγκεκριμένα πρόσωπα.
Δείχνουν τὸ πρόσωπο ποὺ χάρη στὴ δὐναμη τῆς θείας ἀγάπης ἀγκαλιάζει καὶ
περιέχει μέσα του δλη τὴ φὐση. Τὸ
πρόσωπο εϊναι, καὶ ἠ μνήμη του εϊναι
αἰώνια. "Αν τὸ ἄτομο δὲν ἀφήνει τὴν δλη ἐμπαθῆ ἀτομτκότητά του καὶ δὲν ὰρπαχθεῖ ἀπὸ τὴν δυναμικὴ καὶ θεληματική του ἀναφορὰ πρὸς τὸν Χριστό, αὐ-

ΤΟ Λ6ΙΠΝΟΝ
ΤΗΟ ΚΧΟΙΛ6ΙΛΟ
-> απδ σελ. 2β
"Αγιον Συμεων τδν Νεον θεολδγον, απδ της
παρουσης ζωἠς, πρδ τοϋ θανδτου καϊ της αναστασεως εϊς τοδς αγϊους, οϊ δποϊοι ζοϋν
εν συνεχἠ μετα τοϋ θεοϋ κοινωνϊςι.

'Η συνεϊδησις τοϋ πληρωματος τοϋ 'Αγϊου
Πνευματος δοθεϊσα εϊς Εκαστον μδλος της
'Εκκλησϊας κατδ τδ μετρον της προσωτπκης
ανυψωσεως αϋτοϋ διαλϋει τδ σκδτη τοϋ θανατου, τδν φ66ον της κρϊσεως, τἠν δ6υσσον τἠς
κολδσεως, κατευθυνουοα τδ βλεμματα αποκλειστικως πρδς τδν «ερχδμενον μετδ δδξης
Κϋριον». 'Η χαρδ αυτη τἠς 'Αναστδσεως καϊ
τἠς αϊωνϊου ζωἠς καθιστα τἠν νϋκτα τοϋ Πασχα «πανἠγυριν πιστεως», καθ' ἠν Εκαστος
μετεχει Εν τινι μετρω καϊ δι' δλϊγας οτιγμδς
τοϋ πληρωματος τἠς «δγδδης ἠμερας», ἠ δ
ποϊα δδν θδ εχη τδλος. Εις λδγος δποδιδδμενος εϊς τδν "Αγιον 'Ιωδννην τδν Χρυσδστομον, δ δποϊος δναγιγνιϊισκεται κατ' Ετος εϊς
τἠν πρωϊνἠν λειτουργϊαν τοϋ Π6σχα, εκφραζει τελεϊως τἠν Εννοιαν τοϋ Εσχατολογικοϋ
τουτου πληριϊιματος, τδ δποϊον επιδιωκει ἠ
χριστιανικἠ 'Ανατολἠ. Δδν θδ ἠδυνδμεθα νδ
ευρωμεν λδγους περισσδτερον δκφρασιτκους,
διδ νδ περανωμεν τἠν παροϋσαν μελδτην περι
τἠς μυστικἠς θεολογϊας τἠς 'Ανατολικἠς 'Εκ
κλησϊας.
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τό, τὸ ἄτομο, ὑπάρχει ἀλλἀ δὲν εϊναι,
ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ὁ Ὅν, δὲν λοὐζει δλη
τὴν ὕπαρξή του μὲ τὸ ἀλλοιωτικό, καινό, Υεμάτο χάρη καὶ ἀλήθεια ἀκτινοβολισμα τῆς ὑπερουσίου Τριάδος: Πατήρ,
Υἰὸς καὶ "Αγιον Πνεῦμα, μία θεότης, μία
δὐναμις καὶ αἰωνία μοναρχία τοῦ Πατρός.

'Η εἰκόνα σοῦ παριστάνει αὐτὸν ποὺ
εϊναι, αὐτοὺς ποὺ εϊναι καὶ αὐτὸ ποὺ εϊναι — καὶ εϊσαι μόνο μέσα στὴ κοινωνία
τῶν ἀγίων — ἠ παρουσία τους εϊναι
πραΥματική. Εϊναι ἀνοιχτοὶ καὶ μας συναντοῦν. Μἄς κάνουν νὰ αἰσθανόμαστε
δτι κι ἐμεῖς εϊμαστε, μἄς προσκαλοῦν
στὴν αἰωνιότητα, στὴν εἰρήνη καὶ στἠν
Υαλήνη ποὺ βασιλεὐει καὶ τοὺς γεμίζει
δλους, σἀν διάφανο νερὸ ποὺ ποτίζει
δλη τὴν ὑπόσταοή τους.
Ὅλ' αὐτά, ποὺ στὴ φὐση ῆτανε κομματιασμένα καὶ ἐν ἀταξίςι τὰ φέρουν —
μὲ τὴ χαρἀ ποὺ ἔδωσε ὁ θεὸς στοὺς δόλιους ὁμαρτωλοὺς σἀν μοναδικὴ ἐλπίδα — στὴν τάξη καὶ στὴν ἐνότητα. 'Εκεῖ, στὴν εἰκόνα, κόποι καὶ πόνοι, πεῖνα,
δίψα, ὕβρις καὶ δλα τὰ λυπηρὰ καὶ έπίπονα «τῆς χαροποιοῦ κατἀ θεὸν ζωῆς»
μεταθάλλονται στὴ χαρἀ τῆς ΠαναΥίας, τῶν φυτῶν καὶ τῶν ἄστρων. 'Εκ·εῖ
Υαλήνια βασιλεὐει θεία μέθη σὲ ἀρμονίες ποὺ σκανδαλίζουν τὴ φυσικὴ λοΥϊκὴ
καὶ μεταφέρουν στὸ χῶρο τῆς χάριτος,
δπου δλα εϊναι δυνατά, μωρία τῆς πἰστεως, δπου ὴ διὰ Χριστὸν σαλότητα προκαλεῖ δλη τὴν τάξη καὶ τὴ σοφία τῶν
ἀνθρώπων. Καὶ αὐτὸ πολὺ σοφὰ τὸ ἔχει
μηχανευθεῖ ὁ τεχνίτης ΛόΥος, γιὰ νά
6λέπουμε μόνο πρὸς τὰ μελλοντικὰ γιατί, ἐνῶ «ἀκοῦμε καὶ πιστεὐουμε πὡς ἔχουμε ·πλαστεῖ κατ' εἰκόνα θεοῦ, ποὺ
ὑπάρχει στὸν οὐρανό», ὑποδουλωνόμαστε μὲ ἀφέλεια στὴν ἀπατηλὴ ἠδονὴ
τοῦ φαινομενικοῦ καὶ τοῦ προσκαίρου.

ϊ.σ.Υ.

θρωτθσ θθϊω.Ν

υμνφν
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ΤΑΝ ϋρηνησω πολϋ
καϊ ϋελησω να σζαμαζησω, ερχεζαι ζδτε μυσζικα και με
πιανει απδ ζδ κεφαλι, κι εγω δδ 6λεπω μπροσζα μου απδ
ζα δακρυα, μην ξερονζας ποιδς εϊναι.
Φεγγοβολεϊ ζοζε και καζαυγαζει με φως
γλυκδ ζδ νοϋ μου. "Οζαν δμως γνωρϊσω
ποια εϊναι, σε λϊγο πεζα μακρια μου, αφηνονζας μου ζη φωζια ζοϋ ϋεϊου ζης πδϋου,
που δε σ' αφηνει να γελας οϋζε να ρϊχνεις
ζα μαζια σου σζοϋς αλλους ανϋρωπους οϋ
ζε να δεχεσαι μεσα σου κανεναν πδϋο για
ζα δραζα. . . καϊ σε διδασκει ζην πανζοδϋναμη ζαπεινοσυνη. "Οζαν λοιπδν αποκζησω ζην ζαπεινοσυνη καϊ γϊνω ζαπεινδς,
ζ6ζε ερχεζαι καϊ μενει αχωρισζα μαζϊ μου
εκεϊνη (δηλ. η 'Αγαπη ζοϋ Θεοϋ). Συνανασζρεφεζαι μαζϊ μου. Μδ φωζϊζει. Με
κοιζα καϊ ζην κοιζω. Βρισκεζαι σζην καρδια μου καϊ συγχρδνως σζδν οϋρανδ. Μοϋ
ερμηνευει ζη Γραφη, μοϋ δϊνει γνωοη καϊ
μδ διδασκει μυσζηρια, που δὲ ϋα μπορεσω να ζα εκφρασω. Μοϋ δεϊχνει πως μδ
αρπαξε απδ ζδν κδσμο καϊ μδ προσζαζει
να εχω ελεος για δλους 8σοι εϊναι σζδν
κδσμο. Τοϊχοι μδ περιδαλλουν, ζδ σωμα
με κραζεϊ, κι δμως 6ρϊσκομαι αληϋινα —
να ζδ πισζδψεις! — εξω απ' αϋζα. Δεν
ανζιλαμδανομαι ζοϋς κρδζους, δδν ακουω
ζϊς φωνδς, δδν φοβαμαι ζδ ϋΔναζο, γιαζϊ
κι' αϋζδν ζδν ξεπεραοα. Τι εϊναι ϋλϊψη
δδν ξερω, κι' αν δλοι οι ανϋρωποι με σζενοχωροϋν. Οι εϋχαρισζησεις εϊναι πϊκρα
για μενα, ζα παϋη σζεκουν μακρια μου.
Καϊ 6λεπω φως μδς απδ καϋεζϊ, τὴ νυχζα καϊ ζην ημερα. 'Η ημδρα μοϋ φαϊνε-

ζαι νϋχζα, η νϋχζα μοϋ εϊναι ημερα. Οϋ
ζε ϋελω να κοιμηδω, γιαζϊ κι' αϋζδ εϊναι
χασιμο για μενα. Κι' δζαν συμβεϊ να μδ
περικυκλδζσουν ολες οι συμφορδς καϊ φαϊνονζαι πδος μδ σερνουν σκλαβο καϊ μδ κανονν δ,ζι ϋελουν, ὲχὡ 6ρϊσκομαι ζδζε ξαφνου μαζϊ ζης, εξω απ δλα ζοϋζα ζα εϋχαρισζα και ζα δυσαρεσζα καϊ ζϊς ζερψεις
ζοϋ κδσμου. 'Απολαμδανω ζη χαρα ζην ανεϊπωζη, ζη ϋεϊκη, γεϋοααι αοωζα ( «καζαζρυφωυ) ζην δμορφια ζης, ζην αγκαλιαζω πολλδς φορες, ζη γεμϊζω φιλια καϊ
ζην προσκυνω, κι εχω μεγαλη χαρη σε
δσα σζαϋηκαν α'ιζϊα να δω αϋζην που ποϋοϋσα καϊ να μεζασχω οζδ αρρηζο φως
καϊ να γϊνω φως καϊ να λαδω απδ ζη δωρεα ζου καϊ ν αποκζησω ζδ δωρηζη δλων
ζων αγαϋων καϊ να μη μοϋ λεϊπει πια κα
νε να ψυχικδ χαρισμα.
Ξαφνικα μοϋ φανερωδης απδ ιμηλα πο
λϋ μεγαλϋζερος απδ ζδν ηλιο. Κι' ελαμιμες απ ζοϋς οϋρανοϋς ως ζην καρδια
μου. "Ολα τ' αλλα ζα εδλεπα να εϊναι σα
δαδϋ σκοζδδι. Καϊ καζαμεσης δνας φωζεινδς σζυλος εσκισε ζην αζμδσφαιρα κι
εφζασε απ' τοὺς οϋρανοϋς ως εμενα ζδ
δϋσζυχο. Εϋϋϋς λησιι6νησα ζδ φως ζοϋ
λϋγνου, ξεχασα δζι δρϊσκομαι μες σ' δνα
σπϊζι, καϊ καϋδμουν σ' αϋζδ ποϋ μοϋ φαινδζαν πὡο εϊναι η αζμδσφαιρα ζοϋ σκοζαδιοϋ. 'Αλλα καϊ τδ σωιια μου ζδ λησμδνησα δλοκληρωζικΑ. Κι αρχισα να σοϋ μιλω.

'Αφοϋ λοιπδν εγω καϋαρϊοζηκα καϊ απαλλαχζηκα απδ ζα δεσμα, μοϋ δϊνει ζδ
ϊϊεϊκ6 ζου χδρι, μδ σηκωνει απδ ζδ 66ρδορο, μδ αγκαλιδζει δλδκληρος, πεωζει σζδν
ανζεξω
ζρδχηλδ μου — αλοϊμονο, πως
δλα αϋζα; — καϊ μδ καζαφιλεϊ πολλδς φο-
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ρές. Και καϋως εγω λιγοψυχησα κι' ἔχασα τις δυναμεις μου — αλοϊμονο, πως

να τα γρατρω; — με παϊρνει πανω στους
ωμους του — ω αγαπη, ω καλοσϋνη καϊ με 6γαζει απδ τδν "Αδη και τδ χωρο
καϊ τδ σκοταδι και με 6αζει σἐ αλλον κδσμο η αερα — πως ακριβως να τδ πω,
δεν ξερω. "Ενα ξεροτ, οτι φως με κρατεϊ
και μδ κυκλωνει. Με 66ζει λοιπδν ο" δνα
φως μεγαλο, που τδ μεγαλο του ϋεϊο ϋαϋμα ουτε αγγελοι, νομϊζω, ϋα μπορεσουν
να τδ δκφρασουν η να τδ πουν μεταζϋ τους.
Κι δταν 6ρεϋηκα εκεϊ, μοϋ δειχνει π6λι
αλλα πραγματα δσα εϊναι μες στδ φως
και πιο πολϋ δσα προερχονται απδ τδ φως
και μοϋ δϊνει να εννοηοω την απϊστευτη
αναδημιουργϊα μου («.την αναπλασιν την
ξενην»), ποϋ δ ϊδιος μοϋ ϋκανε και με
απαλλαξε απδ τη φϋορα καϊ μ ελευϋερωσε δλδκληρο απδ τδ ϋανατο στην αϊσϋηση και μοϋ δωρισε αδανατη ζωη. . . Μ*
εκανε αναγγιχτο, αψηλαφητο, αδρατο, συνδεμενον με τ αδρατα. .. "Υστερα με γυ-

Ο "ΤρΛΓΟσ., τογ ΤΟΜΙΟΚΗ
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μοναχδς και πρεσβυτερος, "Ανδρδας μο
ναχδς και ηγουμενος, ^Αρσενιος μονα
χδς καϊ ηγουμενος, Γαβριηλ μοναχδς
καϊ ηγουμενος, Δαμιανδς μοναχδς καϊ
ηγουμενος, Νικηφδρος μοναχδς καϊ η
γουμενος, Βασϊλειος μοναχδς καϊ ηγου
μενος, Βασϊλειος μοναχδς καϊ ηγουμε
νος, Συμεων μοναχδς καϊ ηγουμενος.
Μαρκος μοναχδς πρεσβυτερος καϊ ηγου
μενος Κοσμας μοναχδς καϊ εκκλησιαρχης, Θεδφιλος μοναχδς καϊ ηγουμενος,
Νικδλαος μοναχδς καϊ ηγουμενος δ καλλιγραφος, Σεργιος μοναχδς καϊ ηγου
μενος, Κοσμας μοναχδς καϊ ηγουμενος,
Κοσμας μοναχδς καϊ ηγουμενος δ τοϋ
Θεοκτϊστον, Δημητριος μοναχδς καϊ η
γουμενος, Ααζαρος μοναχδς καϊ ηγου
μενος, Συμεων μοναχδς καϊ ηγουμε
νος, ^ντωνιος μοναχδς καϊ ηγουμενος,
Θεδδουλος μοναχδς καϊ ηγουμενος, Νικηφδρος μοναχδς καϊ πρεσβυτερος, Σαβ
6ας μοναχδς καϊ ηγουμενος καϊ κου6ουκλϊσιος.
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ρισε στδν κδομο τδν αϊσϋητδ καϊ δρατδ καϊ
μ" εβαλε να εξακολουδησω τδ 6ϊο καϊ να
συναναστρδφομαι αϋτοϋς ποϋ βρϊσκονται
στδ σκοταδι. . . καϊ κυρϊως να τοϋς διδασκω. .. "Οταν δμως εγκαταλεϊτρϋηκα μδνος. . ., δεν αρκδστηκα. .. στα αγαϋα ποϋ
μοϋ δωρισε. .., αλλα η στερηοη του μι ε
κανε να ξεχασω δλα τα καλα ποϋ ανεφερα, καϊ ϋαρροϋοα δτι δεν εχω τϊποτα καϊ
στενοχωριδμουν νομϊζοντας τδν δαυτδ μου
βυδισμενο στις προηγουμενες συμφορες.
Καδδμουν λοιπδν στη μεση της σκηνης
μου, κλεισμενος σα σδ μνημα (ιιϋ·ηκη») η
σα σε πιϋ·αρι, εκλαιγα, δρηνοϋσα δυνατα,
χωρις να κοιταζω καϋδλου εζω. 'Αναζητοϋσα εκεϊνον, εκεϊνον ποϋ ποδοϋσα, ποϋ
τδν αγαπησα («ηρασδην»), ποϋ απδ τδ καλλος της δμορφιας του πληγωδηκα. Φλεγδμουν, καιγδμουν, εϊχα μεσα μου πυρκαγια («δνεπυριζδμην δλος»). Περνοϋσα λοι
πδν ετσι, εχυνα δακρυα, ελιωνα και 6ασανιζδμουνα καϊ βοοϋσα πονεμενα. Κι αϋτδς με ακουσε, εσκυψε απδ ϋιρος αφανταστο και, βλεποντας με, με λυπηδηκε και
με αζϊωσε παλι να τδν δω. .. Τδν εϊδα
λοιπδν π6,λι μες στδ σπϊτι, μες στδ πιδαρι
μου, κι ηταν μπροοτα μου ςαφνου δλδκληρος κι ενωδηκε μαζϊ μου ανεϊπωτα, συνδδδηκε μυστικα, εσμιξε μαζϊ μου χωρις
να σμϊξει, δπως η φωτια μες στδ σϊδερο
καϊ τδ φως μες στδ γιαλϊ. Μ* εκανε σα
φωτια, σα φως, κι εγινα εκεϊνο ποϋ πρωτϋτερα εβλεπα καϊ δωροϋσα απδ μακρι6.

μεταφραζει ε.ν.π.

Παντ. Π6σχου «Σωφρων μεμηνως», 'Υμναγιολογικα εις "Αγιον Νεκταριον τδν Καρεωτην μετα τοϋ 6ιου και της 'Ακολουθιας αϋτοϋ,
"Αθηναι Ι979.
Ε ΤΗΝ γνωστην ^πιστηεϋσυνει'δησιαν
μονικην
του δ φϊλος Θεολδγος κ.
Π. Πασχος, ^ξειδικευμενος στα Θεματα και τα
προβληματα της αγιολογιας και της 'Ορθοδδ'Υμνολογιας, μας
ξου
κριτικην Εκ
εδωκε σε
δοση τδν Βιον και την
^Ακολουβιαν του 'Αγιορειτου 'Οσιου Πατρδς ημων Νεκταριου του Καρεωτου με τδν ανωτ^ρω
τιτλον.
Με την ^ργασιαν αυτην 6νιχνεϋεται κριτικως
η γρσμιματεια που 6ναφδρεται τδσον στδν Βιον,
δσον και στην ^κολουβϊα του αγιου Πατρδς,
για ν* αναδειχθοϋν δμφδτερα απηλλαγμενα απδ
δφευκτα λαβη.

Για να επιτευχΟη η σποκατασταση των κειμενων, δ κ. Πασχος, χρησιμοποιεϊ εϋστοχα την
ϋπαρχουσαν ημετ^ρα και ξενη βιβλιογραφια κι*
^τσι 2χομεν πλ^ον αποκεκαΟαρμενον τδν θαυμασιον βιον του αγιορειτου 'Οσιου Νεκταριου, τεκνου της «αγγελοτδκου Ερημου».
Εϊ0ε δ «σωφρων μεμηνως», αγιος Πατηρ, με
τις πρεσβεϊες του πρδς τδν Κϋριον, να μεταδωση στους τιμωντες την μνημη του και στδν
κοπιασαντα φιλον θεολδγον κατι δπδ την σωφρονα «μανια» του, τδν Θειον Ε'ρωτα του, που
διακρινει τους 'Αγιους της 'ΟρΘοδοξιας μας.

Χρυσοστ6μου Κακουλιδη, "Αρχιμανδρϊτου,
«'Ελεϋθερα πνευματικδ Θ6ματα», Βεροια
Ι98Ο, σελ. 254.
ΡΟΚΕΙΤΑΙ για 5Ο αρβρα του δημοσιευΟεντα
στδ Δελτιον της Μητροπδλεως Βεροιας και ηδη
κωδικοποιηθδντα ϋπδ του
ανωτερω ευλοεβους Θεολδγου. «Μακρυα δπδ δυσνδητα Θεολογικα διανοηματα, παντοτε δε με θεολογικην και ρεαλιστικην
βασιν, προσφερουν τα δρΟρα αυτα, μιαν ερμη-

νειαν διαφδρων προβληματων... και αφιεροϋνται
εις δλους τους πνευματικοϋς ^ργατας της 'Εκκλησιας...».

Πραγματικα αποτελουν καλδν ϋπδδειγμα συντδμου και περιεκτικου κηρϋγματος και διακρινονται για την σαφηνεια, την θεολογικη Οεμελιωση, την δυνατη επιχειρηματολογια και τδν νευρωδη παλμδ τους' η δε απλη καθαρεϋουσα γλωσσα, διευκολυνει στην διατυπωση της σκεψεως
του σεμνου εργατου τοϋ Εϋοεγγελιου, δλλα και
δπιτυγχανει σε μεγαλο βαθμδ την επαφη του με
τδν δναγνωστη.
Συνιστωμεν τδ ωραϊον βιβλιον και συγχαιρσμεν τδν συγγραφεα.

Γ. Δ. Καχριμανη, «Ποιηματα» 'Εκλονη, 'Αθηναι Ι959.
Η Ν πο ι η τ ι κη
Σ υλλογη
τοϋ μακαριτη φιλου νομικοϋ και ποιητοϋ δεν εξεδωσεν δ ϊδιος, 6λλα δ
υιδς του, σαν δπδτιση
χρεους πρδς τδν πατδρα
του, ποϋ τδσον Δβδκητα
απεδη μησε.
'Η στηλη αυτη δεν παρουσιαζει συνηθως ποιηματα. 'Αλλα δ ϋποφαινδμενος, φιλος τοϋ μακα
ριτη Καχριμανη, αϊσθανεται την ϋποχρ^ωση, σαν
μνημδσυνο, μαζϋ με την προσευχη του για την
αναπαυση της αγαθης ψυχης του Ιν κδλποις 'Αβρααμ, να δηλωση τδ πδσο ^κτιιμοϋσε τδν αδελφδ εν Χριστφ, τδν Ιπιστημονα και τδν Χριστιανδ ποιητη και συχνδ προσκυνητη στα μοναστηρια τοϋ 'Αγϊου ''Ορους.
'Η πραδτης τοϋ αν6ρδς, η βαθεια αγαπη του
για την 'Εκκλησια, τδ πνευμοιτικδ του βαΟος και
τδ Ι;λληνορ0δδοξον ηθος του δντικατοπτριζονται
μδσα στην ποιητικη Συλλογη, που με ταπεινωση
και φιλαδελφια δκΘδτει τα χριστιανικα αϊσΟηματα του.

Στις δρετες της Συλλογης εϊναι και η σαφηνεια. 'Ο ιδιος γραφει για καποιους (Χριστιανοϋς) ποιητ^ς, ποϋ εχουν προσχωρησει στδ Ερε
βος και τδν γνδφο του δκαταλαβιστικου στην
Εκφραση: «... αν δ ποιητης νομιζει, δτι η ποϊηση του εϊναι χριστιανικη, ενω εϊναι δκαταληπτη
στοϋς 99 απδ τοϋς ΙΟΟ, αυτδ, νομιζουμε, δειχνει
Ελλειψη αγαπης... Οι Ψαλμοι του Δαβιδ, με την
δνυπερβλητη τους ποιητικδτητα,. εϊναι προσιτοι
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σ' δλες τις ψυχες δλων των αϊωνων».
"Ας τ* δκοϋσουν οι ποιηται και οϊ λογοτεχναι
και οι θεολδγοι και οι θεολογοϋντες, ποϋ «τϊθενται την ϊσχϋν Εν τη 6σαφειςο» των. "Αξιος δ μισθδς τοϋ ποιητοϋ κ. Ν. Τυπαλδου για την κοπιωδη ΕπιμΕλεια παρουσιασεως αρτια της Συλλογης τοϋ ησυχιου μακαριου φϊλου μας.

Μιχαηλ Καρδαμακη, Πρωτοπρεο6υτ6ρου
«'Ορθ6δοζη πνευματικοτητα» (η αϋθεντικ6τητα τοϋ ανθρωπινου ηθους) 'Εκδοσεις ΑΚΡΙ
ΤΑΣ.
ΕΥΧΗ της στηλης αϋ
της, για να μας δινη δ
Α Κ Ρ ΙΤΑΣ περ ισσδτερο
Πατερικα βιβλϊα, Εγινε
πραγματικδτης με τδ βι-

διακρισεως, ποϋ δεν ϋπΕκυψε στδν πειρασμδν της
μεγαλομανοϋς, σκοτεινης καϊ Ενθουσιωδους Εξ οϊησεως, αποφθεγματικδτητος καϊ στριφνδτητος,
ποϋ πασχουν καποιοι σϋγχρονοι του Θεολδγοι,
ποϋ με σϋνεση καϊ ταπεινδ φρδνημα μας εδωσε
τδν πλοϋτον της θεολογϊας με απλδτητα ϋφους,
με σαφηνεια νοϋ καϊ καταληπτη φραση. Εϋχομαι
να συνΕλθουν εϊς εαυτοϋς καϊ να μιμηθοϋν τδ ηθος τοϋ ϋφους τοϋ ϊερΕως θεολδγου, ποϋ Εναρμονιζεται πληρως στην προσπαθεια του ν' αναδειξη την «αϋθεντικδτητα τοϋ ανθρωπινου ηθους».

Δημητρη Βασιλειαδη, αρχιτϋκτονα «'Αυιονορος», 'Αθηνα Ι979.
ΕΦΥΛΑΙΖΟΝΤΑΣ τδ 6ι-

βλϊο αϋτδ δεν ξευρεις τι

ακριβως εΤναι. ΕΤναι Ε

τοϋ Πρωτο-

να Αεϋκωμα με πληθος
ασπρδμαυρων φωτογρα-

π. Μιχαηλ

φιων καϊ δλϊγων Εγχρω

Πραγματικα πρδκειται

μων, παρμΕνων απδ τδ
"Ορος, με τϊς
"Αγιον

βλϊο αϋτδ
πρεσβυτΕρου

Καρδαμακη.

για Ενα βιβλιο ποϋ εκπνευματικδτητα στις ποιΚαϊ μποροϋμε ακδμα, να
ισχυρισθουμε δτι, αν τα δδγματα της 'Εκκλησϊας
εϊναι η Εξωτερικευση των Εμπειριων της, οι προβοολλδμενες Εμπειριες - δανεια τοϋ βιβλϊου συνιστοϋν την δογματικη διδασκαλια της και διαμορφωνουν 'Ορθδδοξη δογματικη συνειδησιμ δηλαδη διασωζουν αϋτδ ποϋ δ σ. δνομαζει «αϋθεντικδτητα τοϋ ανθρωπινου ηθους».

Τδν θεολδγον - ϊερΕα τοϋ Θεοϋ, δ ϋποφαιναμενος, για πρωτη φορα γνωριζει απδ τδ βιβλιο του.
"Ας μη επαρθη για τδ κυριολεκτικα θεολογικωτατον εργον του, για τδν απλοϋστατον λδγον,
δτι εΤχε την εϋνοιαν τοϋ Θεοϋ να γεννηθη σε μια
περιοδον «αναγεννησεως» της 'Ορθοδδξου θεολογιας και να Επωφεληθη απδ την Εργασϊαν αλλων.
«"Αλλοι κεκοπιακασι και (αϋτδς) εις τδν κδπον
αϋτων εισεληλυθε». 'Απδδειξη, η πλουσιωτατη πατερικη και θεολογικη βιβλιογραφια ποϋ παραθΕτει παραλληλα στα θεματα του.
"Ας μας συγχωρηση δ π. Μιχαηλ για την συσταση αϋτη, ϋλλα αϋτην 8ιδω σε δλους τοϋς
νΕους θεολδγους, ποϋ διαθΕτουν πνευματικη αΤσθηση — γιατϊ ϋπαρχουν καϊ πολλοϊ που «δουλεϋουν» 6κδιμα στα «πτωχα στοιχεϊα τοϋ κδσμου» — για να εΤναι ταπεινοϊ καϊ ΕπιεικεΤς
στοϋς παλαιοτερους, ποϋ δεν αξιωθηκαν των συγχρδνων δωρεων τοϋ Θεοϋ.

'Ο σ. εΤναι αξιος Επαϊνου γιατϊ 6φομοϊωσε τϊς
εμπειριες - γνωσεις των 'Ορθοδδξων θεολδγων
καϊ εδωσε σε μια Επαγωγδ συνθεση δλδκληρη την
διδασκαλια της 'Εκκλησϊας για να βιωθη ϋπδ
των φωτομδρφων τεκνων της καϊ να γϊνουν «θεϊας φϋσεως κοινωνοϊ».
'Επϊσης, δ π.
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Μιχαηλ, εΤναι αξιος εϋφημου

σχετικες λεζαντες η λοσημειωσεις,
γοτεχνικες
για τα «καθ' εκαστα» τοϋ "Αθω,, με Εποπτικην
δπδδοση;

Θα δυσκολευδτανε κανεϊς να ϋποθεση δτι, δ σ.
καϊ «φωτογραφος» οαντοϋ τοϋ Λευκωματος, με
τϊς 2Ι5 σελϊδες, δεν εΤναι Ενας ποιητης αν δεν
δηλωνε δ ϊδιος δτι εΤναι αρχιτεκτονας αθηναιος
με σημαντικες Επιστημονικες Εργασϊες στδν τομεα της αρχιτεκτονικης. Παντως ψηλαφητα 6εβαιον εΤναι, δτι εχει πολλην αγαπη στο "Αγιον
"Ορος, απ' δπου αναβλϋζει η γνωση του για τδ
μεσαιωνικδν αϋτδ μοναστικδν κεντρον των 'Ορθοδδξων και, στη συνεχεια, παφλαζουν στην ψυχη
του κϋματα θαυμ ασμοϋ.

Αοιπδν αϋτη
σϋνθεση ϋγαπης, γνωσεως καϊ
θαυμασμοϋ, εΤναι η πηγη απ' δπου δ σ. αντλει
την επιλογη των βυζαντινων κτισματων, των τοπιων, ποϋ περιγραφει με λογοτεχνικη μορφη καϊ
ποιητικδν λδγον, χρησημοποιωντας αρχιτεκτονικοϋς δρους.
ΒΕβαια, δ ενοραματικδς τρδπος προσπελασεως,. σε Ενα χωρον κυριολεκτικα ϋπερβατικδν, μπορεϊ να ικανοποιη τις αϊσθητικες καϊ διαισθητικες ΕφΕσεις καποιων ψυχων, δμως τδ «ΘΕμα» δεν
Εξαντλειται Ετσι.

"Οσον καϊ διν τα κϊνητρα δρασεως καϊ μεταμορφωτικης τασεως Επϊ των κτισματων καϊ των
σχηματων τοϋ ο^θωνικοϋ περιβαλλοντος εΤναι με^
ταφυσικα, η «ψυχη» τους δμως εΤναι μονοοστικα
πνευματικη. Καϊ σαν τΕτοια, μδνον η 'Ορθδδοξη
θεολογια θα μποροϋσε να την Ερμηνεϋση μεσα
στα πλαϊσια της ασκητικης καϊ ϊ^συχαστικης πα
ραδδσεως.
Σαν Ενα θανμασιον αΤσθητικδν Εργον τδ «6γιονδρος» μπορεϊ να Εκτιμηθη 6νεπιφϋλακτα καϊ να
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συνοδοιπορηση με τδ «"Αγιον "Ορος» του Παπαντωνϊου. "Ομως
δδυνατεϊ να δρμηνευση τδ
πνευματικδν "Αγιον "Ορος στις διαστασεις, που
προσδιορϊζουν οϊ μοναστικοϊ δγωνες καϊ οϊ θεουμενοι μοναχοϊ, υστερα δπδ την δια βιου παλη
με τα πδθη και τους δαϊμονες. ΓΓ αυτδ, τδ βιδλϊο
του Παπαντωνϊου, που δ σ. θεωρεϊ αριστο, δεν
εϊναι καλδς δδηγδς του ' Αγϊου "Ορους. 'Αντϊθετα μαλιστα, τδ κακοποιεϊ, ερμηνευοντας το
βουδδικα!

'Εαν Δποδεχωμεθα πληρως τδ «αγιονδρος», ως
δρμηνευτικδ του 'Αγϊου "Ορους, θα αδικουσαμε
τδ δευτερον. ''Αν παλι τδ απορρϊπταμε, Θα δεϊχναμε δδυναμια επισημανσεως των δγαθων προβεσεων του σ. και θα αδικουσαμε την ωραϊα
προσφορα του προς ^κεϊνους, που ευρϊσκονται
στδν πρδναον, Δλλα εχουν την δυνατδτητα να
προσπελασουν στδν κυρϊως ναδν και υστερα στα
«αγια των αγϊων». Και δ καλδς Δρχιτ^κτων γνωρϊζει πδσον ^πιζημιον λαθος εϊναι να εκλαβη κανε'ις τδν Ναρθηκα ως τδ "Αδυτον!

νατδτητα στδν καλδν χριστιανδν συγγραφεα να
κενωση την νοσταλγϊα του για δ,τι συνδεθηκε η
ψυχη του, πριν κινδυνευση να συμπνιγη δπδ τις
ακανθες των μεριμνων του βιου. Οι δποϊες, δσον
και αν εϊναι συνηρτημενες με την ζωην, δμως φερνουν καταστροφην στην ψυχη. ΓΓ αυτδ και δ Κυριος συνιστα εγρηγορση: «Προσ^χετε δε εαυτοϊς
μηποτε βαρηθωσιν υμων αϊ καρδϊαι εν κραιπαλη
και μεθη και μερϊμναις βιωτικαϊς, καϊ αϊφνϊδιος ^φ* υμας Απιστη η ημδρα εκεϊνη» (Αουκ.
2Ι, 34),

Ν. Δ. Τριανταφυλλοποϋλου, «Δαιμ6νιο μεσημ6ρινδ» (Εντεκα κειμενα για τδν Παπαδιαμδντη) 'Αθηνα Ι978, σελ. Ι52.
ΝΩΣΤΟ·Ν εϊναι
Παπαδιαμαντης

δτι δ
μεσα

στδν κυκλον των λογιων
* Ελληνων εϊνα ι «ση μεϊο ν
δντιλεγδμενον» καϊ «κεϊ-

Δημοοθ6νη Γοϋλα, «ΟΙ χωριανοϊ μου», β*
Εκδοση, 'Αθηνα Ι978. σελ. Ι9Ο.
ΣΤΕΡΑ δπδ τδ βιβλϊο
του «"Ενας λεβεντης ρο6ολαει», δ φϊλος κ. Γουλας, εδημοσιευσε και τδ
κρινδμενο, που αποτελεϊ
μια συλλογη δπδ διηγηματα - Δναμνησεις του
σ. δπδ την δρεινη πατρϊδα του.
'Ο σ., παρ* δτι χρδνια
τωρα υπηρετησεν ως λειτουργδς στις κορυφες
της πολιτειακης πυραμϊδος μεσα στην «δουλοπαροικϊα» των 'Αθηνων, δπως εγραψε δ Παπαδιαμαντης, δμως παρεμεινε στην ψυχη γνησιος
Ρουμελιωτης, δπως ηταν ζυμωμενος με τις παι6ικες και νεανικες δναμνησεις.
Για να λυτρωνεται δπδ τη βαναυση και δπανθρωπη ζωη του «κλεινου αστεως», Δλλα και για
να μεταδιδη τδ αρωμα της υπαϊθρου, με δλες τις
δυσκολιες και Δφελδτητ^ς της, δ σ. καταγραφει
τις παληες του δμπειρϊες δπδ την δρεινη πατρϊδα του, με τους βοσκους και τις στανες και με
τους απλοϊκους τυπους του χωριου, δπως δ Παπαδιαμαντης περιεγραφε τους απλαστους νησιωτες του με τις σκαμπαβϊες, τα «λαδικα» και
τα δξωκκλησια.
Και δπως προλογϊζει τδ βιβλιο δ Ρηγας Γκδλφης, μπορουμε να δπαναλαβουμε: «Με την δπεριττη δφηγηση που τα διακρϊνει, με την δφελεια της περιγραφης, τη ζωντανια, τδ ελαφρδ
χιουμορ, τη γλωσσικη απλδτητα που φανερωνει
τη χαρη της δημοτικης μας, ϊστορουν τη φυσιογνωμια και τδ χαρακτηρα των λογις συμβολικων τυπων που Δποτελουν την ηγετικη και εξδχουσα ταξη του ιδιαϊτερου δπαρχιακου πολιτισμου...», δλλα δ ϊ νουν, προσθδτουμε, και την δυ-

ται εϊς πτωσιν καϊ δνα-

στασιν πολλων». Οϊ δν-

τι-λογιες δφεϊλονται στη
διαφορη

κοσμοθεωριακη

τοποθετηση
του Παπ.
καϊ, κυριως, στην Δναμφισβητητη 'Ορθδδοξη πϊστη του. Δεν εϊναι εκπληκτικδν,. δπομ^νως, ^αν
δπορρϊπτουν, οϊ «περϊ την πϊστιν ναυαγησαντες»,
τδν Παπ. σαν λογοτεχνη, ^πειδη Δκριβως ηταν
πιστδν τδκνον της 'Εκκλησϊας.

Μπροστα στην Δντιπαπαδιαμαντικη αθεη καϊ
συγχορδϊα,
«παροξυνεται τδ
δντιπνευματικη
πνεϋμα» του φϊλου φιλολδγου καϊ, κατα καιρους,
δπδ σννεϊδηση χρεους εγραψε κατα της «τεχνητης νυχτας» που δημιουργουν εκεϊνοι «δπου μαχονται να βουλιαξουν τδν Παπ.»,
Σ* αυτη την προσπαθεια του δφεϊλονται τα
«εντεκα κεϊμενα», που δμολογω δτι δποτελουν
την καλλϊτερη «προστασϊα» του πνεϋματος του
διηγηματογραφου, ηθογραμεγαλου Σκιαθϊτη
ψου καϊ ψυχογραψου, αν καϊ «οϊ λδγοι καϊ οϊ δντϊλογοϊ μας δεν εχουν τη δυναμη να δμποδϊσονν
τδν Παπαδιαμαντη, που καβαλαει παντα τα κυματα των καιρων μας, διαπδντιος Ζωντανδς Ταξιδιωτης», δπως γραφει δ κ. Τρ.

Βεβαια, δν δεν κινδυνευη δ Παπ., δμως κινδυνευει δ λαδς μας — τουλαχιστον αυτοϊ που δντϊ
να διαβαζουν Συναξαρια καϊ Βϊους *Αγιων, διαβαζουν λογοτεχνϊα καϊ ποϊηση, δεκτες βεβαια

δταν υπηρετουν την 'Ορθοδοξϊα — να χαση τδν
'Ορθδδοξον προσανατολισμδν του, αν, για την

πρδσβαση του στα βαθυτερα καϊ τελειδτερα της
αγιωτατης Πϊστεως μας, δεν εχει χειραγωγους

σαν τδν «κυρ ,Αλεξανδρο», τδν εξαδελφδν του,
τδν Κδντογλου.

ΤΑ Ο6ΠΤΑ φβΟγρϊΑ
α ηϋελα να επανϋλιὶω οτδ ϊϊεμα των σε-

πτων φρουρϊων της
'Ορϋοδοξϊας, τδ Σινα και τα Μετϋωρα,
γιατι ϋα δωσωμεν δλοι λδγον στον Θεδν
εαν απδ αμελεια μας
αφησουμε τα «.αγαπητα σκηνωματα» τον Κυρϊου και χαδοϋν
απδ τδν χωρον της ' Εκκληοϊας, με σννεπεια τδ μεν μοναοτηριον της αγϊας Αικατερϊνης να περιελϋη στην κατοχη των αϊγυπτϊων, τα δε Μετεωρα να γϊνουν αντικε'ιμενα ενδς διεφ9αρμενου τουρισμοϋ.

Τδ πρδ6λημα αμφοτερων 6ρϊοκεται
στην επικϊνδυνη απανδρωση τους. 'Ακ6μα και η συνοδικοποϊηση των Μετεωρων
·—- πρδταση των Α.Δ. που 6ρηκε στους
εκκληοιαστικοϋς κυκλους ευμενη απηχηση — δεν διευκολϋνει επϊ τον παρδντος
τη λυση τον προβληματος, επειδη απαιτεϊται, προκειμενου για την ουνοδ ικοποϊηση, σχηματισμενον ηγουμενοσυμβουλιον, ανϋπαρκτον 6εδαια, πλην της γυναικεϊας
Μονης τοϋ αγιου Στεφανου.
Οι εκεϊ Πατϋρες, ταλαιπωρημενοι υπδ
τδ 6αρος των ϋποχρεωοεων των, ευχαρϊστως ϋα εδεχωντο την λυση, που απεδεϊχϋη οτδ αγιον ''Ορος ως η μδνη αποτελεσματικη: δηλ. την εϊσοδο μικρων αδελφοτητων στις Μονϋς, που μαζϋ με τους
παλαιοϋς αδελφοϋς να αναλαβουν την δργανωση και ρϋϋμιοη της μοναχικης των
ζωης.

'Απδ προσωπικη πεϊρα διεπϊστωσα, δτι
στις μονες των Μετειδρων, που 6ρϊσκονται ιψεταξϋ ουρανοϋ και γης», παρ' δλα

τα τουριστικα κϋματα, εϊναι δυνατδς δ μονασμδς και μποροϋν να επιδρονν Ιεραποστολικα, σαν κενιρα 'Ορϋοδοξϊας και μαλιστα στους ξενους, που διαπορεϋονται εν
σκδτει, απδ γλωοοομαϋεϊς μοναχους. Τα
αϋτα ισχϋουν και για την σε6ασμια μονην
τοϋ Σινα.
Δεν νομϊζουμε, δτι η δχληοη που νφϊστανται τα Μετεωρα απδ τις χιλιαδες ἐπισκϋπτες χωρις φιλοξενεϊα και παραμονη εντδς των μονων, εϊναι περιοοδτερη
απδ τους δλιγαρϊϋμους φιλοξενουμενους
και παραμϋνοντες μεοα στις ι. μονες τοϋ
αγιου ''Ορους. Χρειαζεται παντως καποια
ϋυσϊα της προοωπικης μας ανεοεως για
να διασωθοϋν τα κεντρα αυτα της ενσε6ειας, που αναπαϋουν και ενδυναμωνουν
τδν λαδν τον Θεοϋ.

Ο ΠΑΤΗΡ φΙΑΟΘ6ΟΟ
ορτωμενος τα 95
χρονια του κα'ι τις
πολλες αρετες του, δλδλευκος στδ σωμα
και την ψυχ»), με
διακονϊα
πλουσια
στην 'Εκκλησϊα, κοσμημενος με τοϋςακαρποϋς» τοϋ αγιου
Πνευματος, με τδ «πολϊτευμα εν οϋρανοϊς»
απδ την νεανικη του ηλικϊα, απεδημηοε
πρδς Κϋριον, που αγαπησε και ϋπηρετησε σ' δλη τη ζωη του, δ πλεον γνατοτδς
στην 'Ελλαδα και τδ εξωτερικδ πνευματικδς, δ ηγοϋμενος της μονης Αογγο6αρδας Παρου πατηρ Φιλδ9εος.
'Αγωνϊστηκε απδ της παιδικης τουεηλικϊας κατα της σαρκδς, τοϋ κδσμου και
τοϋ διαβδλου καϊ, με την σϋντροφον χαρη
τοϋ Θεοϋ, ανεδειχδη νικητης και τροπαι-
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οϋχος σαν δσιος, ϊερδας και κατα προαϊρεση μαρτυρας τοϋ Χριοτοϋ.

'Ο υποφαινδμενος δγνωρισε τον ανδρα
απδ 2Οετιας και διεπιστωοε την 6αθεϊαν
του ταπεϊνωση, την χριοτομϊμητη πραοτητα, την εξ δλης ψυχης αγαπη του πρδς
τδν Σωτηρα και την ελεημονα καρδϊα του
πρδς δλους τοϋς χριοτιανοϋς, ποϋ δδηγοϋοε σε μετανοια με τις διδαχες του και τα
εκ 6αϋεων δακρυα του μαζϋ με τις αδιαλειπτες προσευχδς του.

'Ανεχωρησε απδ τδν κδσμον αϋτδν καϊ
εισηλϋε στην αϊωνιδτητα, ποϋ με καϋαρδν
δμμα της ψυχης εβλεπε, με χαρϊσματα τον
αγϊου Πνεϋματος. "Εως τδτε, ποϋ δια οημεϊοον δ Θεδς ϋα αποκαλϋψη την αγιδτητα του, ας προοευχωμαοτε ϋπϋρ της ψυ
χης του, ανυψοϋμενοι απδ την σεπτην μνημην του.
ΤΙερι τοϋ βιου και της πολιτεϊας του
γραφει πνευματικδν του τεκνον και ϋα
διαβασουμε προσεχως απδ τις δκδδοεις
της «Ορϋοδδξου Κυψελης».

ΟΦΜΛΤΘΙΛΚΘΟ ΧΝΤΙΧΟΓΙ6ϋ
υποϋμαι, αλλα δεν ϋα
παρακολουϋησω τδν
προοφιλδοτατον πρεσβϋτερον π. Γεωργιον Μεταλληνδν στις
αντιλογϊες του επϊ
τοϋ σημειωματδς μας
στους Α.Δ. περϊ της
δμοοπονδιοποιησεως η ενοτητος η συνεργασιας των διαφδρων ϋρησκευτικων οωματεϊων της πατριδος μας.

'Η σταοη μας εϊναι μετριοπαϋης στδ
ϋεμα, ποϋ τδν απασχολεϊ. Μας δρωτησε
και απαντηοαμε. "Ετοι φρονοϋμεν. Δεν
ϋποχρεοϋμεϋα να εμπλακωμεν στα κυκλωματα των αντιλογιων για ζητηματα απδ
την φυση τους αντιλεγδμενα. Παντως η
δκτροπη απδ τοϋ δρϋ'οϋ σημειοϋται με την
αναφορα στδν Μακρακη, σαν ϋποδεϊγματος σκεψεως και δραοεως.

'Ο οεβαστδς πρεσβϋτερος, ἀς μας Ιπι-

τρεψη να παρακολουϋωμεν ως ϋ·εαται τα
δρωμενα, εϋχδμενοι να μην 6λαψωμε με
τις αγαϋδς μας διαϋεσεις την 'Εκκλησϊα
τοϋ Χριοτοϋ. Γιατϊ «αν τις αϋλη οϋ οτεφανοϋται αν μη νομϊμως αϋληση». 'Η πεϊρα των πραγματων ϋα φανερωση δ,τι ακδμα αγνοοϋμε. «Καλδν (δμως) χαριτι
βεβαιοϋσϋ'αι την καρδϊαν». Και νομϊζουμε, δτι πρδπει να μας συνεχη δ φδβος, μηπως 6λαψωμε ψυχϋς «δι' ας Χριοτδς απεϋανευ.
Αντοϊ ποϋ μιλανε για δραστηριοποϊηση
των διαφδρων δργανωσεων η των «ενωμενων χριστιανικων δνναμεων», φαϊνεται
πως δεν λαμβανουν ϋπ δψιν των τις αδυναμϊες, τις ατδλειες και τα παϋη των μελων των.

'Αντϊϋ·ετα μαλιστα, αξιολογοϋντες τις
κινησεις τονν με πιετιστικα - ηϋικιοτικα
μετρα, ευρισκουν εαυτονς και αλληλους
καϋαροϋς, κι επομενως μη εχοντας αναγκην μετανοϊας και συντετριμμενης προσενχης, ποϋ δδηγεϊ στδ «ταμεϊον» μας και στδ
«τελωνικδν» ^ϋος.

"Οταν δεν εχωμεν τδ μακαριον «τελωνικδν» ϊβος, αλλα την αϋτοσυνειδησϊα της
ηϋικης μας, επδμενον εϊναι να μετραμε
τη δϋναμη των «χριστιανικων δυναμεατν»
και να ϋεωροϋνται ακατανδητα αϋτα ποϋ
γραφομε.

"Οπως ακριβως εσκεπτετο και δροϋσε
δ Μακρακης, δ δποϊος εβλεπε τδν εαυτδν
του «δεδικαιωμδνον» ως τελειωσαντα την
μετανοια του — αν εχη ποτε τελος η μετα
νοια — καϊ αναμετρωμενον με την αγιδτητα τοϋ Χριοτοϋ, αφοϋ, δπως εγραφε,
εϊχε «ϊοδχριστον καρδϊαν»! 'Ιδοϋ ποϋ δδηγοϋν οϊ δυο αγνοιες: της απειρης εϋτελεϊας τοϋ ανϋρωπου καϊ της απειρης αγιδτητος τοϋ Θεοϋ.
Αοιπ6ν, τ'ι να τδν καμωμεν τδν αριϋμδν; ΤΙ αξϊα εχουν 2Ο.ΟΟΟ χαλασμδνα
αυγα μπροστα σἐ ενα φρδσκο; 'Η αντϊϋεοη μας στην «δμοσπονδιοποϊησηυ κ.λ.π. αρχϊζει απδ την χαριτι Χριοτοϋ γνωση της
δσωτερικης αϋλιδτητος τοϋ ανϋρωπου.
"Αν αϋτη η δοωτερικη αϋλιδτης αποτελεϊ πραγματικδτητα ποϋ επιβαλλει ϋερα-
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πεϊα, η ϋεραπεϊα δεν επιτυγγανεται με τη
δραση πρδς τα εξω: «αδελφε, αφες ϊνα
εκβαλω απδ τον δφϋ'αλμον σου...», αλλα
με τδν κλ,ανϋμδν επι την μονογενη μας
νεκρη απδ τα παϋη ψυχη και με την παραδοσιακη ασκηση, πον δλκνει τη χαρη τον
Θεοϋ.
Φο6οϋμενος λοιπδν απδ μια ενδεχομε-
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νη εξαρση τοϋ δργανατσιακοϋ ηϋικισμοϋ,
πον αφεκτα καταντα σε οννδικατα αρετης,
επαναλαμβανω: μετανοια, μετανοια, μετανοια. "Οταν μετανοονμεν αγιαζδμεβα. '4γιαζομενοι φωτιζδμεϋ'α και ετσι φαηιζουμε καϊ τους εγγνς και τους μακραν καϊ
ετσι μδνο γϊνεται τδ ϋελημα τοϋ Θεοϋ καϊ
ιστορια διαμορφωνεται «ως ουκ 6ϊδαμεν».
β.μ.δ.

'Ο αγιος Διαδοχος Φωτικῆς, 2νας απδ τους πιο μεγαλους μυστικους
Πατερας τοϋ 5ου αἰῶνος, συγγραφευς τοϋ φιλοκαλικοϋ κειμενου τδ
«Ἐκατδν Γνωστικα Κεφαλαια». (Κεϊμενο, μεταφραοη, σχολια καϊ
Εισαγωγή, μοναχοϋ Θεοκλήτου Διονυσιατου).
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