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ΙΝΕΤΑΙ φανερδν δτι η σιωπη ημπορεϊ
να προκαλεοη σνγχνοιν και ταραχην, ακρι6ως δπως και μια
εσπενσμενη η αναποφασιστος απαντηοις.
^Ακδμη περιοδτερον,
η σιωπη ημπορεϊ να αποδειγϊϊη δια
τον ϊδιον τον οιωπωντα πτωσις και
δηλητηριον' ημπορεϊ να γϊνη σννεννοχη,
διδτι δημιονργεϊ την εντϋπωσιν δτι η πϊστις εϊναι Αενα ενϋραυστον και καδε αλλο
·παρα ασφαλες πραγμα» *.
Μια ν ε α $ ε ο λ ο γ ι κ η ε π ο χ η
εχει αρχϊοει. Προοριομδς της γενεας μας
εϊναι να καμη εργον ϋεολογικον. Πολλοϊ
ϋα εϋρονν αντην την γνωμην ϋπερβολικην, αϋϋαϊρετον, αυιϊαδη. 'Η σνγχρονος
εποχη — ϋα διαμαρτυρηϋοϋν — εϊναι ε
ποχη τοϋ οκοινωνικοϋ Χριστιανισμοϋ».
ΕΙς τον ταραγμενον αϊωνα μας καϋηκον
τοϋ Χριοτιανισμοϋ εϊναι να καμη «εργον
κοινωνικδν», να δημιονργηση πολιτισμον,
να οϊκοδομηση την Νεαν Πολιτεϊαν. "Επιτρεπεται σημερον — ϋα μας ερωτηοουν — να οτρεφωμεν την χριστιανικην
σννειδησιν προς τα ϋεωρητικα και αφηρημενα προβληματα της ϋ·εολογϊας και να
την αποσπωμεν απδ τα επεϊγοντα κοινωνικα και πρακτικα ϋεματα, πον ϊϊετει ενωπιον ημων η ιστορϊα; Εϊναι νδμιμον να
εξαοϋ·ενονμεν τας ζωοας και μαχομενας

χριοτιανικας δνναμεις με προοκληοεις δια
οτοχασμδν, ϋ·εωρητικας μελετας και αντοονγκεντρωσιν; Τδ να αοχοληται κανεις
με την ϋεολογϊαν εΙς τας ημερας μας φαϊνεται εις ωριομενονς σνγχρδνονς μας προδοσϊα η τονλαχιοτον φνγομαχϊα. Τυφλοι
η μωροϊ ανϋ·ρωποι! Δεν εϊναι ασφαλως η
στιγμη δια να αδιαφορηση κανεις δια τδ
«κοινωνικδν προβλημα». 'Ο «ερνϋρδς αοτηρ» τοϋ οοσιαλιομον εχει ηδη προβαλει
εις τδ ϊστορικδν στερεωμα. Τϊ εϊναι δμως
τδ «κοινωνικδν πρ66λημα»; Δεν εϊναι κατα 6σΑος προβλημα πνευματικδν, πρδβλημα οννειδησεως και σοφϊας; Δεν εϊναι η
κοινωνικη επαναατασϊς κατα πρωτον και
κϋριον λδγον μια αποκαλυιρις τοϋ ηϋϊκοϋ
μηδενϊομον, της ηϊϊικης και δντολογικης
αποδιοργανωσεως, πον 6ασανϊζει ατομα
και κοινωνϊας; Δεν νπηρξεν η Ρωοικη
"Επανασταοις πρδ παντων μια πνευματ ικη
καταστροφη, μια καταρρενοις ψυχων, μια
αποχαλϊνωσις των ψυχικων παϋων τοϋ ανϋρωπον;
** *

"Ακριβως επειδη βχομεν εμπλακη εις
τδν αποκαλνπτ ικδν αντδν αγωνα, νποχρδωοϊς μας εϊναι να γινωμεν και παλιν ϋεολογοι, να καμωμεν και παλιν εργον ϋεολογικον. ΕΙς την αϋεον και αντϊϋεον αν
την οτασιν με τδν ϋπονλον και διαπεραστικδν χαρακτηρα εχομεν κα.ϋηκον να αν* 'Αποτελεϊ συν6γειαν μελετης τοϋ διασημον ρωσου Θεολ6γου π. Γ. Φλωρδφσκυ.
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τιταξωμεν μιαν ϋπεϋϋυνον και ουνειδητην δμολογϊαν της χριοτιανικης πϊοτεως.
Δεν εϊναι πλεον δννατδν να νπαρξη «ονδετερα» επιστημη τον Χριστοϋ και τον
Χριστιανισμοϋ. Μηπως αλλωστε ϋπηρξε
ποτε; 'Η αδιαφορϊα και η αποχη δεν εϊναι «οϋδετερδτης». "Εν παση περιπτωσει
η απιστος «γνωοις», που εϊμεϋα ϋποχρεωμενοι να αντιμετωπϊοωμεν σημερον, δεν
εϊναι οϋδετερα' εϊναι ενα εϊδος α ν τ ιϋεολογϊας. 'Υπαρχει εις αϋτην
πολϋ παϋος, ενϊοτε τυφλδν, συχνα σκοτεινδν, παντοτε μϊ' μιαν δδοιν κακϊας και μνηοικακϊας. 'Υπδ,ρχει δμως επϊοης εϊλικρινης ανηουχϊα, δπως υπαρχουν και απρο·σδοκητοι λαμψεις, αι δποϊαι δχι σπανϊως
μας αποκαλυπτουν την αληϋειαν, εστω και
κατα τρδπον αρνητικδν. Εις τοιαντας περιπτωσεις εργον της ϋεολογϊας εϊναι δχι
μδνον να κρϊνη, αλλα και να ϋεραπεϋση.
"Η ϋεολογϊα εχει καϋηκον να διεισδυση
εις αντδν τον κδσμον της αμφιβολιας, της
πλανης, του ψευδους, της αϋταπατης, δια
να απαντηοη τδοον εις τας κατηγορϊας τον,
δσον και εΙς τας αμφιβολιας και τας απορϊας τον. Πρεπει δμως να εϊοελϋη εις
αντδν τδν τρανταγμενον κοομον με τδ σημεϊον τον Στανροϋ εις την καρδϊαν καϊ
τδ δνομα του ^ησον εις τδν νονν. Διδτι
πρδκειται περϊ ενδς κοομον μυστικων πλανων, ενδς κοομον εις τδν δποϊον τα παντα
εϊναι ϋρυμματισμενα, αποσυντεϋειμενα,
διεϋλασμενα εις ενα παιγνϊδι διαβολικων
καϋρεπτων. Μεσα εις αντδν τδν κοομον
δ ϋεολδγος δφεϊλει να γϊνη μαρτνς της
αληϋεϊας και τον Χριστοϋ. Η καταστασις
αϋτη δεν εϊναι χωρϊς αναλογϊας με την
καταοταοιν των πρωτων χριοτιανικων αϊωνων, δταν δ εϋαγγελικδς σπδρος εσπεϊρετο εΙς μιαν γην ακδμη μη μεταμορφωμενην, εις μιαν γην την δποϊαν η εναγγελικη σπορα ηρχετο να αγιαση δια πρωτην φοραν. Τδτε οϊ κηρνκες τον Εϋαγγελϊου ησαν νποχρεωμενοι να απευϋυνωνται ως επϊ τδ πλεϊοτον εις καρδϊας μη
φαηισμενας, εΙς την σκοτεινην και αμαρτωλην σννεϊδησιν των «εϋνων», εΙς τους
καϋημενους «εν οκδτει καϊ σκια ϋανατουη,
εΙς τους δποϊους εϊχαν αποσταλη, δια να
φερουν τδ φως τον Χριστοϋ.
+ + +

'Ο σνγχρονος κδσμος μας, δ αϋεος καϊ
απιστος, εϊναι, ϋπδ μιαν εννοιαν, δ προχριοτιανικδς αϋτδς κδσμος ξαναζωντανευμενος με δλας τας απεριγραπτους περιπλοκας των ψευδοϋρησκευτικων, σκεπτικιοτικων καϊ αντιϋεϊκων του τασεων. "Ε
ναντι ενδς τοιουτου κδσμον η ϋεολογϊα ε
χει μεγαλυτεραν υποχρεωσιν να γϊνη καϊ
παλιν μαρτυρϊα. Τδ ϋεολογ ικδν σϋστημα
δεν ημπορεϊ να εϊναι απλως προϊδν ξηρας
πολυμαϋεϊας' δεν ημπορεϊ να εϊναι αποκλειστικως γεννημα φιλοσοφικοϋ στοχαομοϋ καϊ επιστημονικων ερευνων. Τοϋ ειναι απαραϊτητος η πεϊρα της προσενχης,
τδ φως της πνενματικης αϋτοσυγκεντρωσεως, η φλδγα της ποιμαντικης ανησυχϊας.
"Ολη η ϋεολογϊα πρεπει να εϊναι ενα κηρνγμα τοϋ «εϋαγγελϊου», ενα διαλαλημα
της χαρμοσυνου ειδηοεως της σωτηρϊας
καϊ τοϋ αγιασμοϋ. 'Ο ϋ·εολδγος απευϋννεται πρδς ζωντα δντα, δμιλεϊ πρδς ζωσας
καρδϊας. Πρεπει, επομενως, να εϊναι γεματος προσοχην καϊ αγαπην, να εχη πληρη συνεϊδηοιν της εϋϋυνης του δια τας ψυχας των αδελφων του καϊ μαλιστα των
αδελφων του που ενρϊοκονται ακδμη «εν
χωρα καϊ σκια δανατονν. Εις την ϋ'εολογικην γνωοιν πρεπει παντοτε να νπαρχη
ενα στοιχεϊον δχι τδοον διαλεκτικδν, δ
οον δ ιαλογικδν. 'Ο ϋεολδγος
εϊναι εκεϊνος που εγνωρισε την αληϋ·ειαν
καϊ τωρα μαρτυρεϊ περϊ αυτης ενωπιον
των αδελφων του, ενωπιον εκεϊνων που
πρεπει να γνωρϊσουν την αληϋειαν δϊ"
αϋτοϋ καϊ μετ αντοϋ. "Ο ϋεολδγος εϊναι
εκεϊνος που καλεϊ τους αλλους να ϋποκλιϋοϋν καϊ να ταπεινωΦοϋν ενωπιον της αληϊϊεϊας' επομενως πρωτος. αϋτδς πρεπει
να γνωρϊζη να ϋποκλϊνεται καϊ να εϊναι
ταπεινδς ενωπιον αυτης. "Η ταπεινοφροσυνη εϊναι τδ πρωτον πραγμα τοϋ δποϊου
εχει αναγκην δ ϋεολδγος. Φυσικα δεν εϊ
ναι δννατδν να λυϋοϋν σημερον δλα τα
ζητηματα που 6ασανϊζουν τας συνειδησεις
καϊ τας ψυχας των ανϋρωπων αλλα δεν
εϊναι δννατδν καϊ να παραβλεφϋνϋν. Εϊμεϋα νποχρεωμενοι να δωσωμεν μιαν πληρη απαντησιν εΙς εκεϊνους που προσπαϋοϋν να δργανδοσουν τδν κδσμον χωρϊς τδν
Θεδν καϊ εναντϊον τοϋ Θεοϋ, να αντιταξωμεν μιαν ϋεολογικην δμολογϊαν εις την αϋεϊστικην καϊ αντιϋεϊκην ανταροϊαν. Πρδ
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παντων εϊμεδα νποχρεωμενοι να δοκιμαοωμεν «εν τη οαρκι ημων», να αισδανδωμεν ως προσατπικην δλϊψιν και αγωνϊαν,
να «αναλαδωμεν» και να προοπαδηοωμεν
να «καταργησωμεν» δια τον Στανροϋ της
αγαπης μας δλην εκεϊνην την ποικιλδμορφον προδληματικην τον πνενματος πον δεν
πιοτενει η πον αρνεϊται να ζητηση και να
ενρη, τον πνενματος πον 6ασανϊζεται μεοα
εις τδ σκδτος της ακουοϊας η εκονσϊας
*
αντας τας οννδηκας η
πλανης τον. 'Υπ
αρνησις της δεολογικης γνωσεως καταντα δαναοιμον αμαρτημα, σημεϊον ανταρκεϊας και ελλεϊψεως αγαπης, οτϊγμα δειλϊας και κακδτητος- η αναζητησις τον «απλον», τον «πρακτικον», της «ονοϊας»
— οπως οννηδως λεγομεν — αποδεικννεται διαδολικη μεδοδεϊα' και καδε δνοπιοτϊα προς τον ερευνωντα λδγον πρεπει να
καταδικαζεται ως παγις τον Σατανα. «'Εκεϊ εδειλϊασαν φδδφ, ον ονκ ην φδδος»
(Ψαλμ. ιγ' 5).
* **

'Υπδ τδ «σημεϊον» τον καδηκοντος τδ
μελλον μας αποκαλνπτεται αοφαλεστερον
και με περιοοδτερον 6αδος παρα νπδ τδ
«σημεϊον» της προοδοκϊας η τον απλον
προαισδηματος. Τδ μελλον δεν εϊναι μδνον κατι πον αναμενομεν και ελπϊζομεν εϊ
ναι επϊσης κατι πον πρεπει ημεϊς οι ϊδιοι
να δημιουργησωμεν. "Η λεγομενη «κλησις μας» εϊναι απλονοτατα η αναγνωρισις
και παραδοχη τον καδηκοντδς μας. "Η δε
νπακοη μας 6οηδεϊ να ανακαλυψωμεν μεοα
μας δνναμεις δημιονργϊας και ϊκανδτητας
παραγωγης, τας δποϊας ουτε ανεμεναμεν
οντε νπωπτενδμεδα. "Αντιδετως η ασκοπος ελενδερϊα αποδεικννεται παντοτε αϊτϊα διασπασεως και σπαταλης. "Ενταξις
εις την ^Εκκλησϊαν δια της προσενχης και
της ασκησεως, πιστδτης με την εννοιαν
πον εχει δ δρος εΙς την Αποκαλνιριν, επιστροφη εις τονς Πατερας και τδν χριστιανικδν ελληνισμδν, ελενδερα ονναντηοις με την Δνσιν, αντοι και αλλοι αναλογοι παραγοντες αποτελονν τας προνποδεσεις της αναγεννησεως και δημιονργικης
παρονοϊας της ρωσικης δεολογϊας μεοα
εις τα πλαϊσια τον σνγχρδνου κδσμον.
'ΑλΣ αντα ακριδως αποτελονν και την νποδηκην τον παρελδδντος, την ενδδνην,
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την νποχρεωοϊν μας εναντι αυτον. Τα λαδη και αϊ αποτνχϊαι τον παρελδδντος μας
δεν πρεπει να μας τρομαζονν. Δεν εφδ'ασαμεν ακδμη εις τδ τερμα της πορεϊας μας"
η Ιστορϊα της "Εκκληοϊας δεν εχει ακδμη
«συπελεσδη». Και η Ρωσϊα δεν ενρϊσκεται ακδμη εις τδ τελος τον δρδμον της.
"Ο δρδμος αντδς εϊναι δνσκολος' παραμενει δμως ελευδερος και ανοικτδς. 'Η ανοτηρα κρϊσις της ιστορϊας δεν πρεπει να
μας αποδαρρννη. Πρεπει να την αντιμετωπϊσωμεν ως «κλησιν», ως πρδσκληοιν
πρδς εργον και δημιονργϊαν. "'Ετσι δα ημπορεσοτμεν να πραγματοποιησωμεν δ,τι
μας απομενει ακδμη να πραξωμεν. «Δια
πολλων δλϊψεων δει ημας ειοελδεϊν εις
την Βασιλεϊαν τον Θεον».
* * *
'Η 'Ορδοδοξϊα δεν εϊναι μδνον παραδοοις, εϊναι επϊσης εργον και δχι εργον
αγνωοτον, *αλλ εργον δεδομενον, εργον
πον εναπδκειται εις ημας να επιτελεσωμεν, ζνμη ζωης, κδκκος σιναπεως, καδηκον και αποστολη μας.
"Ο ρωοικδς δρδμος δα μεϊνη ακδμη επι
μακρδν ενας δρδμος με δνο οκελη. Τδ ενα
οκελος, τδ μυστηριωδες οκελος της ασκηοεως, τον μνοτικον και οιωπηλον εργον
πρδς απδκτηοιν τον 'Αγϊου Πνενματος, ανηκει εΙς εκεϊνονς πον εμειναν εΙς την
Ρωσϊαν. Τδ αλλο οκελος, τδ οκελος της
μαρτνριας και τον κηρνγματος της Ηρδ'οδοξϊας, ανηκει εΙς τονς Ρωοονς πον εφνγαν μετα την ^Επαναοταοιν και εγκατεοταδηκαν εις την Δνοιν. Και τα δνο δμως
οκελη δδηγονν πρδς την αντην κατενδννοιν: πρδς την μαρτνριαν, την δημιονργϊαν,
την οϊκοδομην. Και οι μεν και οι δε δφεϊλονν να εργαοδονν και να 6αδϊσονν, ωστε
τδ παρελϋδν, τδ πληρες προοδοκιων και
προαιοδ·ηματων, να δικαιωδη, παρ' δλας
τας αδνναμϊας και τα λαδη τον. Και οι
μεν και οι δε δφεϊλονν να αγωνισϋονν και
να δημιονργησονν, ωστε να πραγματοποιηδη τδ μελλον, τδ δποϊον επιδαλλει ως
κλησιν και καδηκον η ιοτορϊα. Η πραγματικη 'ιστορικη σννδεοις σννϊσταται δχι τδοον εις την προοπαδειαν ερμηνεϊας τον
παρελδδντος, δσον εις τδν αγωνα δια την
δημιονργϊαν καϊ πραγματοποϊησιν τον
μελλοντος.

ΤΟΥ χπογ ΑΙΛΑΟΧΟγ βΠΚ2ΚΟΠΟγ

φωΤΙΚΗΟ ΤΑ Ρ' ΚθφΑΑΛΙΑ
ΣΠΕΡ τα σνμβαϊνοντα τω σωματι
τρανματα, δταν μεν
κεχερσωκδτα ωσπερ
η και ανεπιμελητα,
τον προσαγομενου αντοϊς φαρμακου νπδ
των Ιατρϊον ονκ αϊοϋανεται, καϋαρισϋεντα δε της ενεργε'ιας αϊοϋανεται τον φαρ
μακου εις ϊασιν ταχεϊαν εντενϋεν ερχδμενα' οϋτως και η ψυχη, εως μεν ανεπιμελητδς εστι και νπδ της λεπρας της
φιληδονιας δλη κεκαλυμμενη, αισϋανεοϋαι του φδβου ον δυναται τον Θεον καν
απανοτως αν τη τις τδ φοβερδν και δυνατδν καταγγελη κριτηριον τον Θεον. 'Επειδαν δε αρξηται καϋαϊοεσϋαι. δια της
πολλης προσοχης, τοτε ως φαρμακου τινδς δντος ζωης του ϋ·εϊου φδβου αιοϋ·ανεται καϊοντος αντην ωσπερ των ελεγχων
εν πυρι απαϋ'ειας. "Οι7εν κατα μερος λοι
πδν καϋ'αριζομενη εΙς τδ τελειον τον κα·9αριισμοϋ φϋανει, τοσοντον τη αγαπη προστιϋ·εϊσα δσον ελαττονται τω φδβοτ, ϊνα ουτως εΙς την τελειαν καταφ9αοη αγαπην,
εν λ) φδβος, ως εϊρηται, ονκ εστιν, αλλα
πασα απαθεια δια δδξης ενεργουμενη
Θεον. ''Εοτω ουν ημϊν εΙς καϋχημα καυχηματων απαυστον πρωτον μεν δ φδβος
τον Θεον, λοιπδν δε η αγαπη τδ πληρωμα
τοϋ νδμον της εν Χριστω τελειδτητος.
απδδοσις
"Οπως τα σωματικα τραυματα, δταν μεν
μεϊνουν ανεπιμελητα και σκληρυνθοϋν, δεν
αϊσθανονται την δριμδτητα των φαρμάκων
που μεταχειρϊζονται οι ιατροϊ, δταν δε καθαρισθοϋν, αϊσθανονται την ενεργειαν τοϋ
φαρμάκου και Ιν συνεχεϊα θεραπεϋονται

ταχεως, ετσι συμβαϊνει και με την ψυχήν.
"Οσον χρδνον παραμενει ϋνεπιμελητη καϊ
σκεπασμενη δλδκληρη με την λεπραν της
φιληδονιας, δεν δδναται να αϊσθανθη τδν
φδβον τοϋ Θεοϋ, εστω καϊ δν κάποιος της
δμιλεϊ διαρκῶς δια την φοβερἀν και αναπδδραστον ήμεραν της Κρϊσεως. "Αλλ" δταν ή ψυχὴ δρχϊση να καθαρϊζεται με πολλὴν επιμελειαν, τδτε αισθανεται, ῶσαν
φαρμακον ζωοποιδν, να την φλογϊζη δ φδβος τοϋ Θεοϋ και να ελεγχεται (δια την
προτεραν ζωήν της), καιομενων ουτω των
παθῶν της. 'Ως εκ τοϋτου, σταδιακῶς καθαριζομενη, φθδνει εις την τελειαν καθαρσιν. Και τδσον αυξανει ή Αγαπη της
προς τον θεον, δσον δ φδβος της ελαττοϋται. "Ετσι λοιπδν δταν προοδευτικῶς φθαση εις την τελειαν αγαπην, δ φδβος Ιξαφανϊζεται, δπως ήδη ελεχθη, και ή ψυχὴ
εκτοτε διατελεϊ εις κατάστασιν απαθεϊας
δοξαζουσα τον θεδν. "Ας εϊναι, λοιπδν, εις
ήμας ως υπερτατον καϋχημα, πρῶτον μεν
δ φδβος τοϋ Θεοϋ, δστερα δε ή αγδπη, ήτις
εϊναι τδ πλήρωμα τοϋ νδμου της εν Χριστφ τελειδτητος.
ΣΧΟΛΙΟΝ

Τδ παρδν κεφ. αποτελεϊ συνεχειαν τοϋ προηγουμενου, τονιξομενης της ὰναγκαιδτητος τοϋ
φδβου. 'Ο αγιος Δ. παρομοιαξει την ψυχικην
πιδρωσιν, με ανεπιμελητους πληγας, αϊ δποϊαι
σκληρϋνονται καϊ δεν αισθανονται την δριμυτητα των διαφδρων φαομακ;ον. ΑΙτϊαν δε της αναισθησιας θειορεϊ την «λεπραν της φιληδο
νϊας». Φιληδονϊαν ενταϋθα, δ αγιος Πατηρ, εννοεϊ την καθολικην ανεσιν της ψυχης, την κακην ηδονην, εις δλην την κλϊμακα αϋτης, ητις
αρχεται απδ τας μικρας εϋαρεστησεις της σαρκδς και της ψυχης και καταληγει εΙς τας παχυλοτεοας ηδονας.

ΤΟΥ ΑΓ. ΑΙΑΑΟΧΟΥ 6ΠΙΘΚΟΠΟγ φφΤΙΚΗΘ

"Οπως, λοιπδν, τα τραυματα, δταν καθαρισθοϋν αισθανονται την ενεργειαν τοϋ φαρμακου, ουτω και η ψυχη, ανανηφουσα δια της προσοχης, αισθανεται τον θειον φοβον. 'Ο φ66ος
προκαλεϊ τους ελεγχους εις την πριδην Δναίσθητον ψυχην, οι δποϊοι ενεργοϋν ως καθαρτικη
φλογα. Καθαριξομενη σταδιακως η ψυχη φθανει καποτε εις την τελείαν απαθειαν.
'Η καθαρσις γεννα την αγαπην, η δποία,
κατ' αναλογίαν της αϋξησειδς της ελαττιονει
τον φοβον, εως δτου φθαση εὶς την τελείαν α
γαπην, εις την δποίαν δεν ϋπαρχει φδβος, άς
γραφομεν ανωτερω, κατα τον λδγον τοϋ Εϋαγγελιστοϋ Τωαννου" «Φ66ος οϋκ εστιν εν τη &γαπη, αλλ' η τελεια αγαπη εξω 6αλλει τδν φο6ον» ('Ιωαν. Α', Δ', Ι8).
Δια τοϋτο, δ αγιος Δ., ακολουθων την πνευματικην ασκητικὴν παραδοσιν, θεωρεϊ άς ευρημα θεμελιωδες τδν φοβον τοϋ Θεοϋ, δια να
φθαση κανεϊς εις την αγαπην, η δποία είναι
«τδ πληρωμα τοϋ νδμου της εν Χριστφ τελειδτητος». (Ρωμ. ιγ', ΙΟ).
Κατα τους αγίους Πατερας είναι σταδιακη
η πρδοδος απδ τοϋ φδ6ου εις την αγαπην. "Ο
σον ϋπαρχει φ66ος ελεγχεται η απουσία αγαπης. "Οσον δλιγάτερος φ66ος — εφ' δσον 6ε6αίως δεν πρδκειται περὶ αθεοφοβίας και πωράσεως, ως αναφερεται εις τδ ϋπδ αμεσον κρίσιν κεφαλαιον — τδσον περισσοτερα η αγαπη.
"Εως δτου καθαρισθη τελείως η ψυχη, απο6ληθη δ ελεγχος της συνειδήσεως και εγκαθιδρυθη
η αγαπη, η τελεία Αγαπη, η «6αλουσα εξω τδν
φοβον». Αϋτδ ακριβως συνεβη εις τδν Μ. 'Αντάνιον, δταν ελεγεν" «'Εγά οϋκετι φοβοϋμαι τδν
Θεδν, αλλ' αγαπω αϋτδν».
Παντως η συνϋπαρξις φδ6ου και αγαπης εν
μια ψυχη, αποτελεϊ μαρτυρίαν καλης καταστασεως της ψυχης, αγωνιξομενης δια της εργασίας των εντολων να φθαση εις την τελειδτητα.
'Οπδτε η ψυχὴ ελευθεροϋται Απδ τοϋ φδ6ου καϊ
ερχεται εις την «κδλλησιν», εις την τελείαν ενωσιν μετα τοϋ Θεοϋ, δπου ϋπαρχει «δίπαυστος
εκκαυσις», θειος ερως και αδιαλειπτοι ενεργειαι
αγαπης ϋπδ τοϋ 'Αγίου Πνευματος.
"Ας φιλοσοφησωμεν, λεγει δ Ναξιανζηνδς,
αρχδμενοι απδ εκεϊ που είναι αριστον, τδ δποϊον
ενομοθετησεν δ Σολομιδν. 'Αρχ·η σοφίας, λεγει,
απδκτησε σοφίαν. Ποία είναι η Αρχη σοφίας;
'Ο φ66ος. Δεν πρεπει να Αρχίξωμεν απδ πνευματικας θεωρίας και να καταλ·ηγωμεν εις τδν
φοβον. (Διδτι θεωρία μη πειθαρχουμενη, θα ω-
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θηση εις κρημνοϋς). 'Αλλα με τδν φοβον τοϋ
Θεοϋ παιδαγωγοϋμενοι και καθαριζδμενοι καί,
ας εϊπω, λεπτυνδμενοι, να Ανερχιδμεθα προς τα
ϋψη. Διδτι δπου εϊναι φδβος, εκεϊ και τηρησις
των εντολων" δπου είναι η τηρησις των εντολων, εκεϊ και καθαρσις της σαρκδς, απδ τδ νεφος που παρεμ6αλλεται εις την ψυχην και δεν
Αφήνει να ϊδη καθαρα τας ακτϊνας της χαριτος.

ιη'
ΥΧΗ ΜΗ ΤΩΝ κοσμικων απαλλαγεϊοα
φροντϊδων, οντε τδν
Θεδν αγαπηοει γνηοϊως οντε τδν διαβολον 6δελυξεται αξϊως' καλνμμα γαρ απαξ εχει φορτικδν την μεριμναν τον 6Ιον.
"Οϋεν τδ εαντοϋ επιγνωναι δ νους επι των
τοιοντων ον δνναται δικαστηριον, ϊνα παρ'
εαντω δοκιμαζοι απλανως τας ψηφους
της κρϊσεως. Δια παντα ονν η αναχωρησις
χρησιμος.
Απ6δοσις
'Ξ ψυχη που δεν εχει ελευθερωθὴ Απδ
τας κοσμικας μερίμνας, δεν δόναται ουτε
τδν θεδν να Αγαπήση «εξ δλης της ισχ6ος»,
οδτε τδν διαβολον να μισήση ΑντΑξια. Και
τοϋτο, επειδὴ ή ψυχη ειναι σκεπασμένη μονϊμως με την κουραστικὴν βιοτικὴν μερι
μναν. Γι' αυτδ δ νους δεν Ιχει την δυνατοτητα να μελετςϊ οδτε δσα δδηγοϋν εις τὴν
Αγαπην τοϋ θεοϋ, οὐτε δσα προτρέπουν εις
τδ μϊσος κατἀ τοϋ διαβδλου, συμφιίινως με
τὴν εκ πϊστεως δρθὴν κρίσιν. Δια ν' Αποφόγη λοιπδν δ ανθρωπος τἀ εμπδδια της κατἀ
θεδν ζωὴς, ή εκ τοϋ κδσμου αναχῶρησις
συντελεϊ Αποτελεσματικως.
ΣΧΟΛΙΟΝ

Τδ κεφαλαιον τοϋτο αποτελεϊ συμπλήρωσιν
τοϋ ις' κεφαλαίου περὶ της αναγκαιδτητος της
ησυχίας. 'Απευθυνδμενος πρδς Μοναχοϋς δ αγιος Δ., επδμενον είναι να τονίζη την προϋπδθεσιν της 4ναχωρησεως απδ τδν κοσμον, δια να
επιτυχη τις την τελειδτητα.
Αι «θεσεις» αϋταὶ ίσως νά σκανδαλίξουν
τους εν κδσμφ αγωνιξομενους σημερον χριστια-
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ΤΟΥ ΧΓ. ΑΙΧΑΟΧΟΥ ΘΠΙΟΚΟΠΟγ φΟΟΤΙΚΗΟ

νους. 'Εν τοϋτοις εκφραζουν την διδασκαλϊαν
των 'Ασκητικϊδν αγιων Πατερων.
ΕΙς την αντιληψὶν των εὶναι αποσαφηνισμενον, δτι δ Μοναχισμδς, άς ὶδιδτυπος ζωη εν
ερήμοις, εξω κδσμου, αν ανελθη «ϋπερανω σαρκδς, κδσμου καὶ κοσμοκρατορος», επιτυγχανει
ϋψηλας αναβασεις εις την καρδιαν και δυναται
να διακρὶνη, δ,τι λδγφ των εγκοσμιων μεριμνων
δεν δυναται δ εν κδσμφ χριστιανδς.
Και ναι μεν δεν λεγει δ αγιος Δ., δτι δ κοσμικδς δεν δυναται να. αγαπηση τον Θεδν καὶ
να μισηση τον δια·6ολον. 'Αλλ' δτι «κατ' αξὶαν»
δσον δηλαδη πρεπει δεν δυναται. Και διατι;
Διδτι εχει συνεχη την μεριμναν τοϋ 6ιου, η δποια δεν τοϋ επιτρεπει να γνωρϊση την εσωτερικην του καταστασιν.
Ταϋτα ειναι 6εβαὶως αληθη, άς γράφομεν
και εις τδ ις' κεφ., εξαιρουμενων των χαρισματοϋχιον και ενδς νεου τϋπου ανθράπου - χριστιανοϋ, αναδυθεντος σημερον και δστις, χωρὶς
να εὶναι εις την ερημον, δεν εχει εμπλακεϊ εις
τδ δικτυον των τοϋ 6ὶου πραγματειων. Ειναι δ
εν κδσμιρ αφιερωμενος, που διακονεϊ ποικὶλως
σημερον την 'Εκκλησιαν ϋπδ ποικὶλην μορφην.
Παρα ταϋτα δμως, δεν δυναται να αποδιοση δσους πνευματικοϋς καρποϋς δ Μοναχδς.
Προσφερει, 6εβαὶως, διακονὶαν και εκτελεϊ αξιδμισθα εργα και ωφελιμιδτατα εις την 'Εκ
κλησιαν. 'Αλλἀ μη λησμονωμεν δτι δ αγιος Δ.
δμιλεϊ δια μιαν 6αθεϊαν πνευματικδτητα, προσιδιαζουσαν εις τους αρνησικδσμους Μοναχοϋς,
με εντονον αϊσθησιν των ενεργημάτων της χαριτος. Πρεπει να αντιληφθωμεν, δτι αι εμπειριαι των Μοναχων προσδιορὶζονται απδ την μυστικην των σχεσιν με τδν Θεδν κατ' αμεσον
τρδπον, εφ' δσον τιποτε δεν διακδπτει την μυστικην των επαφην.
ΚαΙ αι εμπειριαι των εν κδσμιρ αφιερωμενων προσδιορὶζονται απδ την ϋπερ της 'Εκκλησίας δραστηριδτητα των και αποτελοϋν γεννηματα μιας εμμεσου σχεσεως με τδν Θεδν, δπου
δεσπδζει κυριως δ εξωτερικδς κδσμος, μεθ' δλων των διασπαστικων της εσιοτερικης ενδτητος ποικιλων κτιστων τϋπων καϊ μορφων. Δια
τοϋτο «η αναχιορησις χρησιμος».
'Ενταϋθα θα επρεπε να διευκρινισθη άς
πρδς τδ δεον τοϋ μϊσους κατα τοϋ δια6δλου, κα
τα τδν αγιον Δ. — «τδν διαβολον 6δελϋξεται
αξιως» —, δτι δεν πρδκειται περι εμπαθοϋς μίσους κατα τοϋ προσωπου αϋτοϋ τοϋ δια6δλου,
αλλα κατα των κακοποιων ενεργειων του, που

6λαπτουν συν τοϊς αλλοις και την ψυχην μας.
Τδ μϊσος παρα. τοϊς αγὶοις δεν ειναι τδ ϊδιον που αὶσθανονται οι εμπαθεϊς. Δια τοϋτο, ενφ πολεμοϋν τα εργα τοϋ δια6δλου με δλην την
6οϋλησιν των, αϋτδν τδν διαβολον τδν λυποϋνται, ως γρδιφει σχετικως δ 'Α66ας 'Ισαακ δ
Σϋρος.

ιθ'

ΔΙΟΝ ΨΥΧΗΣ καϋαρας λογος μεν αφϋονος, ζηλος δε ακακος, ερως δε απαυοτος τον Κυρ τον
της δοξης. Τ6τε δη
και τας οϊκε'ιας δ
νους διαρρυϋμϊζει πλαοτιγγας ως εν καϋαρωτατομ κριτηρϊω τη εαυτοϋ διανοϊα
εμπαρων.

ιϊὶ π 6 5 ο σ ι ς
'Εκχεϊλισμα της καθαρας ψυχης εὶναι δ
χωρὶς φθδνον λογος, δ χωρὶς κακϊαν ζηλος
καὶ δ (1διαλειπτος ερως πρδς τδν Τησοϋν
καὶ Κϋριον της δοξης. Εις αὁτὴν την κα
ταστασιν, δ νους, κϋριος εαυτοϋ, ως ελεόθερος εκ τῶν παθῶν, ζυγοστατεϊ καὶ ανακρϊνει με καθαρδτητα τους λογισμοϋς του.
ΣΧΟΛΙΟΝ

'Εαν κανεὶς θελη να καμη ενα τεστ τοϋ 6αθμοϋ καθαρδτητος της ψυχης του, δφεὶλει να
καταφϋγη ε'ις τδ Ι9ον κειραλαιον. ΚαΙ δταν διαπιστωθη η υπαρξις των γνωρισματων αυτων,
τδτε εὶναι πρδδηλος η καταστασις. Καὶ δ νοϋς
πλεον δυναται να εκτιμα απλανως και τους λδγους καὶ τα νοηματα καὶ τα αὶσθηματα καὶ παν
δ,τι αναδϋεται εντδς του, εὶτε σπεὶρεται απδ τδν
διαβολον, εϊτε απδ τα παθη του εκπορεϋεται,
εὶτε απδ τδ "Αγιον Πνεϋμα ενεργεϊται. Διδτι
διατελεϊ «ως εμπαρων εν καθαρωτδιτιρ κριτηριιρ τη εαυτοϋ διανοι'α», δηλαδὴ ειναι κϋριος της
ψυχης του, άς ελεγχων ολας τας κινήσεις της.
Πραγματι. 'Αποτελεϊ μυστικὴν πεϊραν,
«γνωσιν» ϋπερ - διανοητικην, δτι χαρακτηριστικδν της καθαρας ψυχης ειναι δα- φθονος λδγος, δ ανευ κακιας ζηλος καὶ δ αδιαλειπτος ε
ρως τοϋ Θεοϋ.

ΤΟΥ ΛΓ. ΛΙΛΑΟΧΟΥ 6ΠΙΟΚΟΠΟγ φωΤΙΚΗΟ

'Εαν ὴ ψυχὴ δεν εϊναι καθαρα, κατ' αναλογϊαν της μη καθαρδτητδς της, θα εχη μὴ α φθονον λδγον, μὴ ακακον ξὴλον και μὴ απαυστον ερωτα Θεοϋ. Διδτι ϋπαρχει και λδγος με
φθονον καὶ ξὴλος με κακὶαν καὶ ερως με διαλεὶψεις καὶ χωρὶς καθαρδτητα.
Τδ δυστϋχημα δε εὶναι δτι, άς ϋποκειμενικὴ
πεϊρα, δεν δυναμεθα να. τὴν ελεγξωμεν αντικειμενικως. Δηλαδὴ τα ὴμετερα δυσκδλως ελεγχονται απδ ὴμας.
Τδ κεφαλαιον τοϋτο τοϋ αγὶου Δ. 6οηθεϊ
τους θελοντας να ασκὴσουν ελεγχον επὶ τὴς
ψυχικὴς των καταστασεως. 'Αλλ' ὴδη εϊπομεν,
δτι εϊναι δϋσκολος δ ελεγχος αϋτδς, επειδὴ δ
παραλλὴλως 6αινων πρδς τα παθη σκοτασμδς
καὶ κυρὶως ὴ επικαθημενη εὶς τὴν εδραν τὴς
νοὴσεως οὶησις, εμποδὶξουν τὴν αναβλεψιν.
Μδνον δ ταπεινδς γνωρὶξει τας ατελειας καὶ
τα παθη του, τα δποϊα, εκ τοϋ αναλδγου θειου
φωτισμοϋ που δεχεται, ϋπερβαλλει καὶ φωναξει
πρδς τδν Θεδν: «Φωτισδν μου τδ σκδτος, φιδτισδν μου τδ σκδτος», δπως δ αγιος Γρηγδριος
δ Παλαμας ὴ δπως δλοι οὶ αγιοι Πατερες, που
ε6λεπαν τδν εαυτδν των «χειρονα δαιμδνων»!
Οὶ προηγοϋμενοι τϋποι αντιθετως, θεωροϋν
εαυτοϋς καλοϋς καὶ δεν εϊναι «ωσπερ οὶ λοιποὶ
των ανθριδπων». Αϋτοδικαιιονονται, δεν ϋποπτεϋονται τα παθη των καὶ φθανουν εὶς τδ; μεγιστα των εγκληματων με τὴν συνεὶδησιν, δτι
προσφερουν «λατρειαν τω Θεφ».
'Ω, πδσον εχει ξημιωθὴ δ Θεδς απδ αϋτδν
τδν ξὴλον, ειτε απο τα τεκνα τὴς Συναγωγὴς
προὴρχετο ειτε απδ τους κδλπους τὴς 'Εκκλησϊας! Καὶ μεχρι σὴμερα πδσον ταλαιπωρεϊται
ὴ 'Εκκλησὶα τοϋ Χριστοϋ απδ αϋτὴν τὴν δρμὴν
τὴς εμπαθοϋς καρδιας! Πδσαι ψυχαὶ χανουν
τδν δρδμον των, πδσαι σκανδαλὶξονται καὶ πδσαι αλλαι δεν προσερχονται εὶς τὴν 'Εκκλησὶαν,
δταν τὴν 6λεπουν «προστατευομενην» απδ μαινδμενα τεκνα της!
'Αλλα τι εϊναι δ ξὴλος; 'Ορμὴ ψυχὴς, ξεσις τοϋ αιματος. Αϋτδς καθ' εαυτδς δεν εϊναι
οϋτε'καλδς ουτε κακδς. Γὶνεται καλδς ὴ κακδς
αναλδγως τὴς ψυχικὴς καταστασεως. "Οταν δ
αγιος Δ. δμιλὴ περὶ «ακδ;κου ξὴλου», ὴδη τδν
διεστειλεν απδ τδν κακδν. 'Εαν δ πρωτος εϊναι φανερωμα τὴς καθαρας ψυχὴς, δ δεϋτερος
αναβλϋξει απδ τὴν ακαθαρτον. Καὶ ενω ὴ καΟαρα ψυχὴ παραγη ξὴλον «εὶρηνικδν, επιεικὴ,
εϋπειθὴ, μεστδν ελεους», αντιθετως ὴ ακαθαρτος αναδὶδει ξὴλον «δαιμονιιδδη», πλὴρη θυμοϋ
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καὶ ταραχὴς.
Εϊναι τδσος δ σκοτασμδς τὴς ψυχὴς που
κατακυριαρχεϊται απδ τδν ξὴλον αϋτδν — τδν
δποϊον δ α66ας 'Ισαακ δ Σϋρος δνομαξει «μωρδν ξὴλον» — ωστε πολλακις φθανει εὶς τας
πλεον απιθανους καὶ εγκληματικας πραξεις,
τας δποὶας θεοιρεϊ άς ϋψηλα ὴρωϊκα κατορθάματα.
Κατα 6αθος αϋτδ τδ «παθος», διδτι περὶ
παθους πρδκειται, εχει τὴν πηγὴν του εὶς τὴν
ϋπερηφανειαν, εὶς τὴν οὶησιν, που εμπνεουν
αϋταρκειαν καὶ αϋτοπεποὶθησιν. Καὶ αν προχωρὴση ὴ ·ηιυχικὴ αϋτὴ νδσος, τδτε δλδκληρος
δ κδσμος εϊναι ανὶκανος να μεταστρεψη τὴν
ταλαὶπωρον αϋτὴν ψυχὴν. Δυνατδν να προβαὶνη εὶς ενεργεὶας, που 6οοϋν δια τδν παραλογισμδν καὶ τὴν ασεβειαν, αλλα να μὴ ϋποπτεϋεται τδ χαος εὶς τδ δποϊον εχει πεσει.
'Ο δαιμονικδς αϋτδς ξὴλος προσλαμβανει
τὴν δξυτεραν μορφὴν του, δταν συμ6ὴ να εμφανισθὴ εὶς τδν θρησκευτικδν χωρον, δπου δ
φανατισμδς συγχεεται με τὴν αναγκην προστασὶας τὴς δὴθεν κινδυνευοϋσης πὶστεως. Τδτε
εὶς τὶποτε δεν ϋποχωρεϊ. Εὶς τδ εϊδος αϋτδ δφεὶλεται ὴ νϋξ τοϋ αγὶου Βαρθολομαὶου, καθ'
ὴν, εν δνδματι τοϋ Χριστοϋ, αλληλοεσφαγησαν
ΙΟΟ.ΟΟΟ ανθρωποι εὶς τδν δυτικδν Χριστιανισμδν.
Οὶ αγιοι Πατερες λεγουν, δτι ϋπἀρχουν παθη τα δποϊα θεραπεϋουν οὶ ανθρωποι' αλλα τα.
δποϊα θεραπεϋουν οὶ αγγελοι καὶ αλλα, τα δποϊα θεραπεϋει μδνον δ Θεδς. Φαὶνεται, λοιπδν,
δτι τδ παθος αϋτδ, που εχει ως ϋποδομὴν καὶ
τροφὴν τὴν ϋπερηφανειαν, εϊναι εκεϊνο που θεραπεϋει μδνον δ Θεδς. Διατϊ αλλωστε οὶ αγιοι
Πατερες ὴσφαλὶξοντο δια τὴς ταπεινιδσεως καὶ
δταν ακδμη ὴσαν ὴνωμενοι με τδν Θεδν; Διατὶ δ Παϋλος, δ «μεχρι τρὶτου οϋρανοϋ αρπαγεὶς», εθειδρει εαυτδν ιος «εκτρωμα», «αναξιον
καλεϊσθαι απδστολον» καὶ τδσα αλλα συγκλονιστικὴς ταπεινοφροσϋνης;

“ΘΙΠΘ ΤΗ, βΚΚΧΗΟΙΑ,,,
φφΝΗ χρϊΟΤΙΑΝΦΝ φΟΙΤΗΤΦΝ

σιοδοξϊα κι' ελπιδα, αϋτδς δ ζωνταΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
που υπογραφουμε νδς Χριστδς, θελουμε να δηλωσουμε
αυτδ τδ κεϊμενο με δδϋνη δτι απουσιαζει απδ τδ Παθελουμε να στει- νεπιστημιο και την κοινωνϊα μας
λουμε ενα αγνδ α- σημερα.
Μ' αυτδ θελουμε να ποϋμε πως
δελφικδ χαιρετισμδ σ' εκεινους τδ Σωμα τοϋ Χριστοϋ, η ' Ορθδδοξη
που αγωνϊζονται να ζοϋν την δρθδ 'Εκκλησια αϋτοϋ τοϋ τδπου, παρουδοξη χριστιανικη ζωη σαν τη σω- σιαζεται σημερα τρομαγτικα ατροφιτηρϊα τοϋ κδσμου μας σημερα. Θε- κη και υποτονημενη. Δινουμε την Ιντϋπωση ενδς Σωματος 8ω8οϋ κα'ι
λουιιε ακδμα να σημανουμε, με απλδτητα αλλα και ριζικδτητα, τδ ση- αρρωστου. Φυλακϊζουμε τδ Πνεϋμα
μα τοϋ κινδϋνου, δπως τδν βλεπου- τοϋ Θεοϋ στις μικρδτητες μας. Διμε να διαγραφεται μεσα στδ Πανε- εκδικωντας δλοι μας ατομικα συμφεπιστημιο σημερα. Δεν θα αναφερ- ροντα, αλληλοτρωγδμαστε, σπαρασΘοϋμε εδω στα προ8ληματα που αν- σουμε τη σαρκα τοϋ Χριστοϋ, κα'ι
τιμετωπϊζει η πανεπιστημιακη εκ- παρουσιαζδμαστε στδν κδσμο σαν
παιδευση και που εχουν αμεση σχε- μια ξεπερασμενη καστα που στηριζει
ση με την χρεωκοπϊα της πνευματι- τδ κατεστημενο, για να μπορεση να
κης ηγεσ'ιας τοϋ τδπου, αλλα και τη επιβιωση κι' αυτη μαζι του.
Στδ χωρο τοϋ Πανεπιστημϊου γ'ιγενικωτερη ηθικη αποδιοργανωση
της πνευματικης ηγεσϊας τοϋ τδπου, νεται στις μερες μας μια εντονη ζϋαλλα και τη γενικωτερη ηθικη απο μωση. Μαρξιστες, σοσιαλιστες, δηδιοργανωση της κοινωνϊας μας. Για μοκρατες, αγωνϊζονται να δημιουρτην επισημανση και τη λϋση των γησουν κατι τδ νεο. Κ αι η δρθδδοξη
προ8ληματων αϋτων αγωνιζδμαστε πϊστη, η μεγαλϋτερη ανανεωτικη δϋμε αλλους τρδπους, μαζι με τους συν- ναμη της ανθρωπινης ζωης, απουσιειδητοποιημενους αγωνιστες συμφοι- αζει. "Οσοι φοιτητες θα ηεθλαν να
πιστεψουν, δεν ζρϊσκουν στηριγμα
τητες μας.
'Εδω θελουμε να επισημανουμε και δρδμο. Οι δρδμοι που δδηγοϋν
τδν εσχατο κϊνδυνο που αντιμετωπϊ- στην 'Εκκλησια, τδ Σωμα τοϋ ζωνζει σημερα η δρθδδοξη πιστη μας. 'Ο τανοϋ Χριστοϋ, εϊναι τις πιδ πολλες
Χριστδς, που με τη σαρκωση Του ε- φορες φραγμενοι απδ την αδιαφορϊα
νοδθηκε με την ανθρωπινη ζωη, που για τη ζωη, απδ τη γραφειοκρατϊα
εκανε δικες του τις ταλαιπωρϊες και και απδ τη διανοητικη και ηθικη κατη θλδψη της, που πηρε πανω του ταπτωση. Κ ι' δσοι φοιτητες πιστεϋτδ κακδ, που κατεβηκε ως τδν θα- ουν, λοιδοροϋνται εξ αϊτϊας δχι τδσο
νατο, κι' ετσι αναστησε την ανθρω της αθεϊας των αλλων, δσο της εκπινη ζωη, τη γεμισε με νδημα, αι- κλησιαστικης αϋτης καταπτωσης.
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Παϊρνονμε τδ θαρρος να σημανονμε, εμεϊς οι φοιτητες, τδ σημα
τον κινδννον. 'Απενθννονμε εκκληση στονς πνενματικονς πατερες της
'Εκκλησϊας, τονς επισκδπονς μας,
να σταθονν με ανδιοτελεια κοντα στδ
λαδ, για να σταματησονν να πληττωνται οϊ σννειδησεις των πιστων.
Παρακαλονμε τονς Ιερεϊς μας να μη
ζλεπονν την εκκλησιαστικη ζωη αποκλειστικα ως την εσωτερικη ζωη
μιας στενης δμαδας θρησκενδμενων,
πον δλοι κι' δλα πρεπει να τηρονν τα
θρησκεντικα τονς καθηκοντα, και να
δονν την 'Εκκλησια ως τη σωτηρια
τον κδσμον. Παρακαλονμε δσονς
πνενματικονς ανθρωπονς νοιωθονν
μεσα τονς τη φωνη τον Κνρϊου, να
την κανονν να ακονστη.
Θελονμε 8οηθεια για να μπορεσονμε να κανονμε πραγματικες μεσα
στις σνγκεκριμενες σημερινες σννθηκες της ζωης τις μεγαλες αληθειες της ' Ορθοδοξϊας. Θελονμε 6οηθεια στδ διαλογο πον προσπαθονμε να
εχονμε με τονς σνμφοιτητες μας,

πον ξεκινονν απδ αρχες μη χριστιανικες η απδ την αθεϊα. Θελονμε ε·να
σνγχρονο δρθδδοξο περιοδικδ, δπον
θα γινεται νπενθννα αντδς δ διαλογος κι' απ' δπον δ σημερινδς δρθοδοξος στοχασμδς θα προσφερη στδν
κδσμο τα στοιχεϊα πον θα τδν 8οηθησονν να ζηση. Παρακαλονμε δλονς
τονς πατερες και αδελφονς να μας
8οηθησονν στδν αγωνα να αναστησονμε και να ανασνγκροτησονμε με
σα στδ Χριστδ την προσωπικη μας
ζωη και τη ζωη της χωρας μας. Να
μας σνμπαρασταθονν στην προσπαθεια να γινη η ' Ορθδδοξη πϊστη ζωη
μας, και η 'Ορθδδοξη 'Εκκλησϊα να
γϊνη η πραγματικη ζωη αντον τον
τδπον.
"Εχονμε σνγκεκριμενες προτασεις για την ϊδρνση ενδς περιοδικον
και για τη λειτονργια ενδς σεμιναριον στονς παραπανω στδχονς. "Οσοι
απδ τονς νπενθννονς μπορονν να 3οηθησονν και δσοι απδ τονς φοιτητες
θελονν να σνμμετασχονν μπορονν να
ερθονν σε επαφη μαζϊ μας.

ΗΝ ἀνωτέρω διακήρυξιν ὐπογρἀφουν
145 Φοιτηταὶ διαφόρων Σχολῶν. Εϊναι
ἀναμφι6όλως
μία
ἀγωνιῶδης
φωνὴ
τὴς σπουδαζοὐσης
νεότητος, εὐρισκομένης ὄχι μόνον μέσα εἰς τὰ διαλεκτικὰ φιλοσοφικὰ καὶ
κοινωνιστικὰ ρεύματα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὁν
χῶρον μιᾶς 'Εκκλησίας ἐριζοὐσης καὶ
μερισμένης εἰς ἀλληλοϋπο6λεπομένας
ὁμάδας. Τὁ δὲ χειρότερον εϊναι ὁ εἰς
τὴν κορυφὴν τὴς 'Εκκλησιαστικὴς ἱεραρχίας διχασμός, ὁ ὁποῖος ἐπιτείνει
τὴν θλῖψιν καὶ τὴν ἀγωνίαν παντὁς συνειδητοῦ χριστιανοῦ.
'Επόμενον λοιπὁν εϊναι ὄχι μόνον νὰ
μὴ δὐναται ὴ 'Εκκλησία ὐπὁ τὰς συνθήκας αὐτὰς νὰ δῶση τὴν μαρτυρίαν της
εἰς τὁν ἀπολέσαντα τὴν ζωηφόρον ὁδὁν
σὐγχρονον ὄνθρωπον, ἀλλ' ἀντιθέτως
νὰ σκανδαλίζη τους ἀσθενεστέρους εἰς
τὴν πίστιν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν εὄκολον

διολίοθησίν των εἰς τὰς ὴδη ἀνοικτὰς
ἀγκάλας τῶν ποικιλομόρφων ἐχθρῶν
της.
'Ενῶπιον αὐτὴς τὴς πραγματικότητος,
καθ' ὴν καθίσταται ἐπίκαιρος ὴ ἀποστολικὴ εἰδοποίησις, «εἰ ἀλλήλους δἀκνετε,
ἀλλήλους κατεσθίετε, σκοπεῖτε μὴ ὐπὰ
ἀλλήλων ἀναλωθὴτε», διερωτᾶται κἀθε
'Ορθόδοξος ποὐ ὁδηγοὐμεθα;
Μέσα ἀπὰ τὰ πλαίσια αὐτά, φυσιολογικῶς ἀναδύεται ἐκ τῶν εὐγενῶν νεανικῶν ψυχῶν τῶν Φοιτητῶν καὶ ὴ κραυγὴ πόνου καὶ ἀνησυχίας. Καὶ ῶς ἀπάντησιν τὴς ἀγωνίας των συνέλα6αν τὴν
ἰδέαν ἐκδόσεως ἐνὰς 'Ορθοδόξου περιοδικοῦ, ῶστε νὰ ἀνοίξη ἐνας διάλογος
μεταξὐ τοῦ φοιτητικοῦ κόσμου καὶ «ὁ
σημερινὰς ὀρθόδοξος στοχασμὰς νὰ προσφέρη στὰν κόσμο τὰ στοιχεϊα ποὐ θὰ
τὰν 6οηθήσουν νὰ ζήση».
Βε6αίως ή πρόθεσις εϊναι ὰγἰα, ἐκφραστικὴ τοῦ συμφυοῦς μὲ τὴν νεότητα
ἐνθουσιασμοῦ, τὴς διαθέσεως τοῦ πλησιασμοῦ τῶν συνανθρῶπων μὲ τὁ πλέον
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ἐνδεδειγμένον σήμερον ὄργανον τοῦ
διαλόγου καὶ ἀποτελεῖ μίαν ὀρθὴν ἐπινόησιν αὐτοαμύνης. Δι' ὅλα αὐτά, δὲν
δυνἀμεθα εἰμὴ νὰ χαιρετήσωμεν τὰς ἀγαθὰς προθέσεις τῶν φοιτητῶν — οἱ 5Ο
ἐκ τῶν ὁποίων ἀκολουθοῦν τὴν θεολογίαν — καὶ νὰ εὐχηθῶμεν πᾶσαν δυνατὴν ἐπιτυχίαν. Διότι, ὅπως παρατηρεῖ
καὶ ὁ π. Γ. Φλωρόφσκυ, «ὲφθασεν ὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἀγῶν διὰ τὰς
ψυχὰς τῶν ἀνθρῶπων θὰ διεξάγεται «ἐν
ταῖς πλατεἰαις». Εἱναι ὴ στιγμὴ κατὰ
τὴν ὁποίαν κάθε ζήτημα γνῶσεως καὶ
ζωὴς πρέπει νὰ ὲχη καί, ἐὰν δὲν ὲχη,
νὰ λάβη τὴν χριστιανικήν του ἀπἀντησιν, νὰ ἐνταχθὴ μέσα εἰς τὴν σὐνθεσιν
καὶ τὁ πλήρωμα τὴς χριστιανικὴς ὁμολογίας».
Αὐτὴν τὴν ἀνἀγκην ἐκτιμῶμεν καὶ ὴμεῖς. Διὰ τὁν λόγον αὐτὁν ἀφιερῶσαμεν
τὁ κύριον ὄρθρον τῶν «'Αθωνικῶν Διαλόγων» εἰς τὴν ὐπηρεσίαν αὐτὴς τὴς ἀνάγκης καὶ μὲ ἐρμηνευτήν της ὲνα ἐκ
τῶν πλέον αὐθεντικῶν 'Ορθοδόξων θεολόγων.
Καὶ ἐπειδή, ὀρθότατα ποιοῦντες, οἱ
Φοιτηταὶ «παρακαλοῦν ὅλους τους πατέρες καὶ ἀδελφοὐς νὰ τους 6οηθήσουν
στον ἀγῶνα, γιὰ ν' ἀναστήσουν καὶ νὰ
ἀναουγκροτήσουν μέσα στὁ Χριστὁ τὴν
προσωπική τους ζωὴ καὶ τὴ ζωὴ τὴς χῶρας μας», άς μᾶς ἐπιτρέψουν, ῶς εἰς
«πρεσ6υτέρους», νὰ ὐπομνήσωμεν ἐξ ἀγάπης καὶ πείρας μερικὰς ἀπαραιτήτους
προῦποθέσεις διὰ νὰ πἀρουν σάρκα αἱ
ἀγναὶ προθέσεις των.
Κατ' ἀρχὴν δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεὐγουν οἱ κίνδυνοι ποὐ ἀκολουθοῦν
τοὐς συλλογικοὐς ἰδεολογικοὐς ἀγῶνας
καὶ μἀλιστα μεταξὐ νέων καὶ μεσογειακῶν. Κάτι ἐγνῶριζεν ὁ Πλἀτων, ποὐ περιέγραψεν εἰς τὁν «Φαῖδρον» του τὁν
«δυσήνιον καὶ ῦφαιμον ϊππον». Διὰ τοῦτο χρειάζεται νὰ εϊμεθα, ὅπως ὁρίζει
τὴν μεσότητα σκέψεως καὶ συμπεριφορᾶς ὁ ὅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος· «οὐτε ὐπερζέοντες οὐτε ὐποζέοντες». Λέγει μὲν ὁ 'Απόστολος «τῶ πνεύματι ζέοντες», ἀλλὰ συνεχίζει, «τψ Κυρίψ δουλεύοντες». Διότι δυστυχῶς αὐτὴ ὴ ζέσις καὶ ὁ ζὴλος, ὅταν γεννῶνται εἰς ψυ-

χὰς μὴ ἀπηλλαγμένας παθῶν, τότε
«δουλεύουν» εἰς τὰ πάθη των καὶ ὄχι
«τῶ Κυρίω», Τοιαῦται συλλογικαὶ «ζέσεις» ὲχουν προκαλέσει ἀληθεῖς συμφορὰς εἰς τὴν 'Εκκλησίαν. Καὶ ἐπειδὴ
τὰ εϊδος τοῦτο εϊναι ἐγγενὲς εἰς τὴν
θρησκεὐουσαν ψυχήν, κολακευομένην
ἐν τὴ ἀφροσὐνη της νὰ λαμβάνη αϊσθησιν ὅτι «πυρπολεῖται ὐπὁ ζήλου», φυσικὰ ὐφίσταται καὶ σήμερον ὐπὁ ὁμαδικὰς μορφάς. Οἱ ὄνθρωποι ὅμως, ποὐ ὲχουν καὶ μίαν ὲκτην αϊσθησιν, παρατρέχοντες τὰ χρηστολογικὰ συνθήματα,
6λέπουν τὰ παφλάζοντα πἀθη καὶ ὲτσι
«6λασφημεῖται τὁ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι'
ὴμᾶς ἐν τοῖς ὲθνεσιν». Διὰ τοῦτο θὰ
συνιστοῦσα· «τὁ ἐπιεικὲς ὐμῶν γνωσθείτω πᾶσιν ἀνθρῶποις» καὶ 'Ιωαν. ιγ',
34 - 35.
"Ενα ἐπίσης σο6αρὁν θέμα καὶ ἐκτάκτως ὐπεύθυνον εϊναι κατὰ πόσον διαθέτουν «τὁ δύνασθαι τοῦ θέλειν ἰσοτάλαντον». Δηλαδὴ ἐὰν αἱ ἀγαθαὶ προθέσεις ὲχουν «ἀντίκρυσμα». Διότι διὰ νὰ
θέλη νὰ ἀναστήση καὶ νὰ ἀνασυγκροτήση μέσα στὁ Χριστό, κανείς, τὴν προσωπική του ζωὴ καὶ τὴ ζωὴ τὴς χῶρας
μας», ζητεῖ δὐο πρἀγματα. Τὁ ὲνα εϊναι
ὰθλημα ποὐ ἀπαιτεῖ κόπον καὶ χρόνον
καὶ τὁ ὄλλο ἀνήκει μᾶλλον εἰς τὁν χῶρον τὴς οὐτοπίας. 'Επομένως, ἐὰν οἱ
στόχοι ὴσαν μόνον αὐτοί, θὰ εϊχαμε ἐκ
τῶν προτέρων ἀστοχίαν ἐκλογὴς. Εϊναι τάχα ἀνἀγκη νὰ ἐκθέσωμεν τοὐς λόγους; 'Αλλ' ἐπειδὴ ἐτέθησαν καὶ αὐτοὶ
οἱ στόχοι, δὲν ὲχομεν παρὰ νὰ παραπέμψωμεν εἰς τὴν διδασκαλίαν τὴς 'Εκκλησίας καὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν 'Αγίων δι' ἀμφοτέρους τοὐς στόχους.
Λοιπόν, πλὴν τῶν μὴ εὐστόχως ἐκλεγέντων σκοπῶν, ὐπἀρχουν εἰς τὴν διακήρυξιν καὶ ὰλλοι εὐτυχῶς πραγματοποιήσιμοι, πέραν τὴς καλὴς μαρτυρἰας
καὶ τὴς ἐκδηλῶσεως τὴς ψυχικὴς εὐγενείας τῶν Φοιτητῶν. Καὶ αὐτοὶ δὐνανται νὰ συνοψισθοῦν μέσα στὁν χῶρον
τὴς πάλης τὴς πίστεως καὶ τῶν ἰδεῶν.
Τὁ πόσον ἐπιτυχῶς θὰ διεξαχθὴ ὁ ἀγῶν
αὐτός, δὲν δὐναται νὰ προσδιορισθὴ ἀπὁ ὴμᾶς ποὐ ἀγνοοῦμεν, ποίας δυνάμεις διαθέτουν οἱ ἀναλαμ6ἀνοντες τὁν
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καλὁν αὐτὁν ἀγῶνα. Δι' ἐκεῖνο ὅμως,
διὰ τὁ ὁποῖον εϊμεθα 6έ6αιοι, ειναι ὴ
πολλαπλὴ ῶφέλεια ποὐ θὰ προκύψη τόσον διὰ τους ἰδίους, ὅσον καὶ διὰ τους
ὄλλους, ἐφ' ὅσον συνέλθουν οἱ παρἀγοντες ποὐ ἀνεφέραμεν καὶ μὲ ταπεἰνωσιν καὶ ἀΥἀπην διατηρήσουν τὴν ἐνότητα «ἐν τῶ συνδέσμω τὴς εἰρήνης».
Καὶ μόνον τὁ ΥεΥονός, ὅτι ἐκαστος ἐνσυνειδήτως ἐπιστρατεύει τὁν ἐαυτόν
του, εἰς μίαν προσπἀθειαν διακηρύξεως
τὴς πίστεως του, πρὁς ὅνα περι6ἀλλον
χειρότερον ἐκείνου ποὐ συνήντησεν ὁ
'Απόστολος Παῦλος εἰς τὁν "Αρειον
Πάγον, εὶναι 6ε6αίως ἀξιόλογος πρᾶξις. 'Αλλὰ καὶ ὴ ἐνασχόλησις πρὁς ὰμυναν καὶ ὴ θεολοΥϊκὴ τρι6ὴ πρὁς διαφῶτισιν καὶ ὴ ὄξυνσις τοῦ νοῦ εἰς τὴν διαλεκτικὴν τῶν ἀντιπνεόντων ἰδεολοΥϊκῶν ρευμἀτων καὶ ή ἐπιμέλεια πρὁς ἀρτίωσιν τὴς ψυχὴς κατὰ Χριστόν, ἀσφαλῶς φέρουν πολλὴν τὴν ῶφέλειαν. Καὶ
μόνον διὰ τοὐς λόΥους αὐτοὐς ἐπι6ἀλλεται ὁ συλλογικὁς ἀγῶν μέσα στὰ
πλαίσια τὴς 'Εκκλησίας.
Διὰ νὰ εϊμεθα δὲ ἀντικειμενικοί, δὲν
πρέπει νὰ ἐλπίσωμεν σο6αρὰ ἀποτελέσματα, πολὐ περισσότερον «νὰ ἀναστήσουμε μέσα στὁ Χριστὁ τὴ ζωὴ τὴς χῶρας μας». Εϊπαμεν, ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν ὲφεσιν εἰσερχόμεθα εἰς τὴν περιοχὴν τὴς
αὐτοπίας. 'Αρκετὁν ὅμως εὶναι νὰ ἐνθυμοὐμεθα τὴν φυσιολοΥίαν τὴς 'Εκκλησίας, ή ὁποία σῶζει τοὐς ὀλίΥους
«ἐκλεκτοὐς» καὶ τὁν λόγον τοῦ 'Αποστόλου, «ϊνα πἀντως τινὰς σῶσω». Καὶ
πρὁ πάντων νὰ μὴ μᾶς διαφεὐΥη, ὅτι εϊναι μέΥα πρᾶγμα νὰ σῶσωμεν τὴν ἰδικήν μας ψυχήν.
Δυστυχῶς εὶναι τόσον ἐκτεταμένον
καὶ ὲτσι ῶργανωμένον τὁ κακόν, ῶστε
μόνον διὰ μιᾶς «ἐν πυρὶ» καθάρσεως θὰ
ήδύνατο ὴ χῶρα μας νὰ ἐπανεύρη τὴν
ὁδόν της. Οὐδέποτε ὰλλοτε «ὁ ὰρχων
τοῦ κόσμου τούτου» ήτο περισσότερον
ὰρχων ὅσον σήμερον, προστατευόμενος
μάλιστα ἀπὁ τὁ πάλαι ποτὲ χριστιανικὁν
κράτος. Δὲν διακινδυνεὐομεν προ6λέψεις. Πάντα ὅμως 6οοῦν διὰ τὴν ἐρχομένην «μάχαιραν». Πότε τάχα θὰ ὲχη
ἐφαρμοΥὴν ὁ λογος τοῦ 'Αποστόλου Πέ-
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του, «στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γὴ καὶ τὰ ἐν αὐτὴ εργα κατακαήσεται»; Πρέπει νὰ διατηρὴ κανεὶς
μὲ ἐνάργειαν εἰς τὁν νοῦν του ,τί ήλθεν
ὁ Υἱὁς τοῦ θεοῦ νὰ κἀμη εἰς τὴν γὴν
καὶ πῶς τὴν κατήντησαν οἱ ὰνθρωποι,
διὰ νὰ ἐνθυμηθὴ τὁν λόγον τοῦ 'Αποστόλου· «τὁ μακρόθυμον τοῦ θεοῦ εἰς
μετάνοιαν σὲ ὰγει».
Παρὰ ταῦτα ή σὐν τούτοις, παρακαλοῦμεν τὁν Κύριον ὅπως ἐνισχύση εἰς
τὁ θεοφιλὲς ὲργον των τὰ τέκνα τὴς
'Εκκλησίας, διὰ νὰ δῶσουν τὴν καλὴν
μαρτυρίαν καὶ ὅκαστος, κατὰ τὁ χἀρισμα αὐτοῦ, νὰ ῶφελήση ἐαυτὁν καὶ τοὐς
«κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ» ἀδελφούς του.Καὶ αὐτὁ θὰ τὁ ἐπιτύχουν, σὐν
θεψ 6ε6αίως, διὰ τὴς μεθοδολοΥίας ποὐ
προσδιορίζει τὁ ήθος τὴς 'Ορθοδοξίας,
τὁ ὁποῖον μορφοῦται μὲ τὁ πνεῦμα τῶν
'Αγίων Πατέρων καὶ κυρίως διὰ τὴς ἐν
'Αγίω Πνεύματι ἐμπειρίας. Μόνον ὐπὁ
τὰς προῦποθέσεις αὐτὰς θὰ κρατηθοῦν
αἱ προθέσεις εἰς τὁ ὅψος τὴς πνευματικὴς των εὐγενείας καὶ δὲν θὰ ἐκφυλισθοῦν εἰς ὅνα κίνημα χαμηλὴς στἀθμης
θορυ6οποιῶν καὶ φωνασκῶν νέων, οϊτινες «πνεύματι ἐναρξἀμενοι νῦν σαρκὶ ἐπιτελοῦνται».

ΑΠΟφΛΤϊΚΗ ΚΧΙ ΚΛΤΛφΧΤΙΚΗ Θ6ΟΚΟΓΙΚ
Ε ΠΟΛΛΗ σνγκϊνηση
διαΑασα
στο τελευτατο τεϋχος των «'Αθωνικων Διαλδγων»,
τδ αρθρο «Περϊ
θεολογικην
μιαν
μελετην». Εϊναι, πραγματικα, μια
μεγαλη ελπϊδα για δλονς μας τδ γεγονδς δτι, τδσο με την εκδοση τοϋ
περιοδικοϋ σας δσο και με την αρθρογραφϊα σας, αρχϊζει επιτελονς
να δημιουργηται μια γεφυρα αναμεσα στη λεγδμενη «επιστημονικη» η
«ακαδημαϊκη» θεολογϊα και στη φυσικη πηγη της 'Ορθοδδξου Θεολογϊας, που εϊναι δ μοναχισμδς και η ασκηση. Κ ι' αυτη η «γεφυρα» δεν
μπορεϊ να σημαϊνη προσπαθεια συμ8ι6ασμοϋ, αλλα την κριτικη παρεμ6ολη της φωνης τοϋ 'Αγϊου " Ορους
στδ χωρο της θεολογϊας που πραγματοποιεϊται εξω απδ τδ φυσικδ της
χωρο.
Θα σας παρακαλεσω μδνο να μοϋ
επιτρεψετε μια απορϊα η παρατηρηση πανω στις τδσο οϋσιωδεις θεσεις
τοϋ αρθρου σας: 'Επαναλαμ8ανετε,
με καποια εμφαση, δτι «οι εν τω κδσμω χριστιανοϊ, εϊναι εξ αυτοϋ τοϋ
τρδπου της ξωης των προωρισμενοι
να κινοϋνται εΙς τδν χωρον της καταφατικης θεολογϊας», ενω η απο
φατικη Θεολογϊα ειναι η δδδς των
τελεϊων της μοναχικης πολιτεϊας.
Τδ δεϋτερο σκελος της διαπιστωσεως σας τδ κατανοω και τδ αποδεχομαι και τδ πιστοποιω καθημερινα,
μεσα απδ τα κεϊμενα των αγϊων Πατερων. 'Αλλα θα μοϋ επιτρεψετε να
θεσω υπδ την κρϊση σας μιαν αντϊρρηση που εχω για την πρωτη διαπ'ιστωση σας, για την υποχρεωτικη ϋ-

ποταγη των εν τω κδσμω ζιοϋντων
στην καταφατικη θεολογϊα.
Ν ομϊξω δτι, μεσα στην Παραδοση της ' Εκκλησϊας, η καταφατικη
θεολογϊα δεν αντιπροσωπεϋει ενα χαμηλδτερο επϊπεδο πνευματικης προδδου και φωτισμοϋ γνωσεως, για
τδν απλοϋστατο λδγο δτι η καταφατι
κη θεολογϊα δεν αϋτονομεϊται ποτε,
δεν νοεϊται ποτε χωρισμενη απδ την
αποφατικη σ τ α σ η τοϋ ανθρωπου
απεναντι στδ μυστηριο της πϊστεως.
'Η ' Ορθδδοξη Θεολογϊα δεν γνωρϊζει δϋο δδοϋς η δϋο «σχολες» γνω
σεως της αληθεϊας, την καταφατικη
και την αποφατικη, αλλα μδνο «την
γλυκυτατην συναφειαν» των δϋο
καϊ, επομενως, μδνο την αποφατι
κη κατανδηση και αποδοχη της δποιασδηποτε καταφατικης εκφρασεως της αληθεϊας τοϋ Θεοϋ.
' Η καταφατικη μεθοδος, ως αυτοτελης καϊ αυτδνομη δδδς θεολογικης γνωσεως, δεν συνιστα απλως
εαν χαμηλδτερο επϊπεδο πνευματι
κης προδδου, αλλα αποτελεϊ π λ α
ν η, δηλαδη αποκοπη απδ την σωζουσα αληθεια της 'Εκκλησϊας, μεταθεση των δυνατοτητων γνωσεως
της αληθεϊας τοϋ Θεοϋ απδ τδν χω
ρο της Χαριτος στην ανθρωποκεντρικη νοητικη αϋτο8ε8αιδτητα. Καϊ
αυτη η ανθρωποκεντρικη αϋτοβεβαιδτητα νομϊζω πως εϊναι η μεγαλη
αϊρεση της δυτικης χριστ ιανοσϋνης.
"Οταν λεϊ·ψη η αποφατικη·βϋποδοχη καϊ κατανδηση των καταφατικων
περϊ Θεοϋ εκφρασεων, δδηγοϋμεθα
αναπδφευκτα στη μετατροπη της
Θεολογιας σε δρθολογιστικη «επιστημη», ετσι δπως την καθιερωσε ο
ρωμαιοκαθολικδς σχολαστικισμδς.
' Η αληθεια της 'Εκκλησϊας αναλϋε-
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ται και, ερμηνενεται με νοητικονς
σνλλογισμονς, πον πρεπει να εχονν
τδ αντικειμενικδ κνρος μιας καθολικα παραδεκτης 8ε8αιδτητος. "Ετσι
η αληθεια ταντϊζεται με τα νοητικα
σχηματα της ανθρωπινης λογικης —
«η αννπακοη στη λογικη εϊναι ανν
πακοη στο Θεδ», ελεγε δ Θωμας 'Ακινατης.
Οι θωμισταϊ διακρϊνονν τη λογι
κη απδ την πϊστη, (τη θεολογϊα απδ
την ενσε8εια), και προσπαθονν να αποδε'ιξονν την αναγκαιδτητα της
σνμφωνϊας τονς: και στις δνδ περιπτωσεις, τδσο της λογικης δσο και
της πϊστεως, οι γνωστικες κατηγοριες εϊναι κοινες, εϊναι τα α ξ ι τα
μ α τ α (ρηηοἰρἱ3) τδσο της λογικης
δσο καϊ της πϊστεως. 'Η λογικη 8ασϊζεται στις 3 ρποη δεδομενες δννατδτητες και «αρχες» της διανοϊας,
πον μπορονν παντοτε να αποδειχθονν η να επαληθενθονν αντικειμενικα- και η πϊστη 8ασϊζεται στην
3 ρποη δεδομενη αποκαλνφη, δηλαδη
στη θεϊα ανθεντϊα, πον διατνπωνεται επϊσης αντικειμενικδ. απδ την «αλαθητη» εκκλησιαστικη διοϊκηση.
Τδ γνωσιολογικδ, επομενως, πρδ6λημα των θωμιστων, και της καταφατικης «θεολογϊας» γενικωτερα,
εϊναι η τνπικη σνμπτωσις των αξιωματων της λογικης και της πϊστε
ως στη διατνπωση της αληθεϊας («η
οϊκεϊωσις των δογματων δια της νοησεως καϊ της ενσεβονς μελετης»,
δπως γραφει στην «Δογματικη» τον
δ Κ αθηγητης κ. Τρεμπελας) : η λο
γικη πρεπει να 6εβαιωση τα αξιωματα της πϊστεως με τα δεδομενα
της διανοϊας, μεσω ανοδικων σνλλογισμων, και η πϊστις πρεπει να επαληθενση τα δικα της αξιωματα καταληγοντα στα δεδομενα της διανοϊ
ας με καθοδικονς σνλλογισμονς.
' Απϊναντι στην αντονομημενη
αντη ανθρωποκεντρικη γνωση καϊ
«θεολογϊα» (πον εγινε η πηγη τον
αθεϊσμον στη Δνση), η 'Ορθδδοξη
Θεολογϊα αντιτασσει την ασκητικη
'καθαρση καϊ την ταπεινη ετοιμδτητα αποδοχης τον «νπερ λδγον» φω-
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τισμον της θεϊας Χαριτος, ως μοναδικη καϊ αποκλειστικη δδδ θεολογικης γνωσεως. 'Οπωσδηποτε, νπαρχονν καταφατικες διατνπωσεις των
δρθοδδξων δογματων, οι δποϊες δμως
δεν εξαντλονν την αληθεια και την
εμπειρϊα της 'Εκκλησϊας στις σνμ8ατικες εννοιες των θετικων διατνπωσεων της κοινης λογικης καϊ τον
κοινου γλωσσικον μας Ιδιωματος. Οι
καταφατικες εκφρασεις «τας εφικτας ημϊν μορφωσεις προτεϊνονσι
των αμορφωτων καϊ νπερφνων θεαματων», κατα τδν θειο Διοννσιο.
Προτεϊνει η καταφατικη εκφραση (προσφερει τη δννατδτητα
για) τη δνναμικη αναγωγη στη
θ ε α των «αμορφωτων» καϊ «ασχηματϊστων» αληθειων, μεσα απδ εφικτες στην ανθρωπινη γνωστη ϊκανδτητα «μορφωσεις» καϊ «σχημα
τα». Οι καταφατικες διατνπωσεις
«την ετερδτητα παρϊστησιν, ετερδτητα δε ως δμοιδτητα» — «ανομοϊως
των δμοιοτητων εκλαμ8ανομενων».
Γι' αντδ καϊ η θεολογικη γνωση
νπερ8αϊνει παντοτε την απλη «μαθηση» καϊ ταντϊζεται με τη μνστικη εμπειρϊα, την «δντως θεολογϊα»
πον εϊναι «τελος αγνεϊας» καϊ νεκρωσεως των παθων, «παρονσϊα τον
εκ νεκρων ανασταντος». ' Η διατν
πωση της μνστικης αντης εμπειρϊας νπερβαϊνει ακδμα καϊ την εικονολογικη γλωσσα των καταφασεων.
Οι θεδπτες θεολδγοι, κατα τδν αγιο Σνμεων, «δρωσιν αορατων αντον τον Θεον τδ αφραστον καλλος·
κρατονσιν ανεπαφως, κατανοονσιν
ακατανοητως τδ ανϊδεον εϊδος αντον, την αμορφον μορφην καϊ τδ ασχηματιστον σχημα εν αθεατω θεα
καϊ ασννθετω καλλει αποικϊλτως πεπο ικιλμε·ν ον».
Θα σνμφωνονσα, λοιπδν, μαζϊ
σας δτι οι καταφατικες διατνπωσεις
της Θεολογϊας προτεϊνονται
κνρϊως σε μας τονς κοσμικονς, πον
εϊμαστε αγενστοι της θεοπτϊας, καϊ
παρ' δλα αντα τολμαμε να δνομαξδμαστε «επιστημονες θεολδγοι» κατα
τδ πρδτνπο της «επιστημονικης θεο-
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λογϊας», πον παρηγαγε και μας επε6αλε η αιρετικη Δνση.
'Αλλοϊμονο, δμως, αν επαναπανθονμε στη νοητικη ανταρκεια των
λογικων καταφασεων, διδτι τδτε θα
α-πομεϊνονμε, κνριολεκτικα, «ως ελ
πϊδα μη εχοντες και αθεοι εν τω κδσμω», δπως ενας μεγαλος αριθμδς
σημερινων δντικων «θεολδγων». 'Επαναπανδμενοι στην καταφατικη
θεολογϊα νπαρχει κϊνδννος να θεωρησονμε ως αληθεια τα «νοητα εϊδω2α» της αληθειας, και να μετα8αλλονμε τδ κηρνγμα της σωτηρϊας σε
κενη Ιδεολογϊα αφηρημενων εννοιων. "Εστω και αγευστοι της θεοπιστϊας, εμεϊς οι κοσμικο'ι θεολδγοι, νομϊζω δτι μπορονμε να θεολογονμε αποφατικως, δταν αρνονμεθα να εξαντλησονμε την αληθεια σε νοητικονς δρισμονς και λογικα σχηματα
και νποτασσονμε σννεχως τις θεολογικες μας διατνπωσεις στο μετρο
της εμπειρϊας των μοναχων, της
θεοπτϊας των αγϊων.
Με αλλα λδγια: η αποφατικη
Θεολογϊα εϊναι και για μας τονς κοσμικονς η ελπϊδα μας καϊ η σωτηρϊα μας καϊ τδ μετρο της θεολογϊας μας. Ο,τι εμεϊς «δρϊζονμε»
(περιγραφονμε) με τδ λδγο, αντλωντας απδ τη διδασκαλϊα των αγϊων
Πατερων, δεν εϊναι μια εννοιοκρατονμενη «μεταφνσικη», αλλα εϊναι
η εμπειρϊα της 'Εκκλησϊας, η εμπει
ρϊα των αγϊων μοναχων και ασκητων. Μδνο με αναφορα σε αντδ τδ
μετρο η θεολογϊα μας εϊναι ζ ω η
καϊ αληθεια, μδνο δταν δ λδγος μας αντοαναιρειται σαν ανθρωποκεντρικη καϊ νοησιαρχικη αντοβε8αιδτητα, για να παραπεμιρη στην
εμπειρϊα της 'Εκκλησϊας.
Για τδν ϊδιο αντδ λδγο καϊ δ μοναχισμδς δεν εϊναι, απλως, μια εκλεκτη «μερϊδα» της 'Εκκλησϊας, αλ
λα εϊναι τδ μετρο της σννολης
ζωης της 'Εκκλησϊας, η ενσαρκη
ελπϊδα καϊ σωτηρϊα δλων των πιστων. Μερικοϊ νομϊζονν δτι δ ασκητικδς καϊ μοναστικδς χαρακτηρας δ
λων τδδν φασεων της ζωης της 'Ορ-

θοδδξον 'Εκκλησϊας δφεϊλεται σε ιστορικονς παραγοντες πον επε6ληθησαν μονομερως, καϊ ετσι στερονμεθα εμεϊς οι κοσμικο'ι απδ μια λατρεϊα καϊ πνενματικδτητα προσαρμοσμενη στα δικα μας μετρα. Παραγνωρϊζονν, αντοϊ οι ανθρωποι, δτι
δ μοναστικδς καϊ ασκητικδς χαρακτηρας της 'Ορθοδοξϊας εϊναι μια
μεγαλη φιλανθρωπϊα της 'Εκκλησϊ
ας, πον μας δϊνει ως μετρο, αλ
λα καϊ ως πνενματικδ περι6αλλον,
της ζωης μας την τελειδτητα της
αγγελικης πολιτεϊας. "Εστω καϊ αν
δεν τδ φθανονμε εμεϊς αντδ τδ με
τρο, εϊναι, ωστδσο, η ελπϊδα μας καϊ
τδ «τελος» της πνενματικης μας πορεϊας, η αποκαλντρη της αληθειας
πρδς την δποϊα δδενονμε, καϊ στην δποϊα η 'Εκκλησϊα μας ενσωματωνει,
παρα τϊς αδνναμϊες μας.
"Αν αφαιρεσονμε απδ τη Θεολο
γϊα τδν αποφατικδ χαρακτηρα της,
δηλαδη τη 6ε6αιδτητα της εμπειρϊας
των ασκητων καϊ των αγϊων, καϊ αν
αφαιρεσονμε απδ τη ζωη της 'Εκ
κλησϊας (τη λατρεϊα, τη νηστεϊα,
την προσενχη, την αγιογραφϊα, τονς
Κ ανδνες) τδν ασκητικδ καϊ μοναστικδ χαρακτηρα, τδτε η μεν θεολογϊα
μεταβαλλεται σε εννοιοκρατονμενη
«μεταφνσικη», η δε ζωη της 'Εκ
κλησϊας σε μια απλη κοινωνικη 'Ηθικν με χρησιμοθηρικδ χαρακτηρα.
Β ε^αια, τδ να αποδεχθονμε τδν
αποφατικδ χαρακτηρα της Θεολογϊας καϊ τδν μοναστικδ - ασκητικδ χα
ρακτηρα της εκκλησιαστικης ζωης
δεν εϊναι κατι απλδ καϊ ενκολο· εϊναι
ενα πνενματικδ αθλημα καϊ κατδρθωμα. Προνποθετει να παραιτηθονμε
ταπεινα απδ τη βεβαιδτητα των κριτηρϊων της ατομικης μας διανοϊας,
γιατϊ τα κριτηρια αντα δεν εϊναι
παντοτε καθαρα καϊ ανεπηρεαστα α
πδ τα παθη μας, καϊ να νποταχθονμε με αγαπη καϊ ειιπιστοσννη στην
εμπειρϊα των Πατερων μας. Διαφορετικα, δ αποφατισμδς καϊ π ασκητικδτητα καϊ η τηρηση των Κ ανδνων ιιποοονν να μεταβληθονν σε
ενα αλλο εϊδος «καταφατικης» θεο-
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λογϊας, δηλαδη σε δρθολογιστικδ μετρο καϊ νομικδ κριτηριο, που κατοχυρωνει τις ατομικες μας απδτμεις
και θεσεις, 8ασανϊζοντας την 'Εκκλησϊα. Αϋτδν τδν Εασανισμδ νομϊζω δτι τδν ζη πολυ δδυνηρα η ελληνικη, ειδικα, 'Εκκλησϊα τα τελευταϊα χρδνια: η συντηρητικη εμμονη
στην Παραδοση μεταΕαλλεται σνχνα
σε αντικειμενικδ - νομικδ κριτηριο
για την αϋτοκατοχϋρωση ατομων η
δμαδων και την εξουθενωση αλλων.
Κ αι θα ηταν, ϊσως, πολυ χρησιμο,
αν απδ τις στηλες τοϋ περιοδικοϋ σας
και με τα κριτηρια των αγιορειτων
Πστερων μποροϋσατε να μας διαφωτϊσετε για τδ ποια ειναι η αληθινη
συντηρητικδτητα μεσα στη ζωη της
'Εκκλησϊας.

Β εβαια, η σϋγχυση αρχϊζει και
ξεκαθαρϊζει προοδευτικα, με ενα και
μοναδικδ, θα ελεγα, κριτηριο: τη
σταση των θεολδγων απεναντι στδ
μοναχισμδ. Κ αι η πδλωση, που αρχϊ
ζει και δημιουργεϊται στα δρια της
ελληνικης θεολογϊας αναμεσα σε δυο
σαφεϊς και αντιτιθεμενες τασεις,
εΙναι σχεδδν παρηγορη, γιατϊ μας
δδηγεϊ σε ενα ξεκαθαρισμα τοϋ
πραγματικοϋ η αφηρημενου
καϊ ηθικολογικοϋ περιεχομενου της
«εν ημϊν ελπιδος».
Σας παρακαλω να μοϋ συχωρεσετε τη μακρδτατη αυτη επιστολη
καϊ να δεχθητε την εκφραση τοϋ 8αθϋτατου σεβασμοϋ μου.
'Αθηνα 29.ΙΟ.75
Χρηστος Γιανναρας

ΕΝ ΜΑΣ ἐκπλήσσει εὐαρέστως διὰ
πρῶτην φορὰν ὁ
θεολόγος κ. Γιανναρᾶς μὲ τὰς περἰ ἀποφατικὴς θεολογἰας ἀπόψεις του.
Ειναι γνωστὰς ἀπὰ τὰς περι ἀποφατικὴς
θεολογἰας μελέτας του. θὰ ὲλεγε κανείς, ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια,
πρῶτος ὲδωσε μιαν ὲμφασιν εἰς τὴν περἰ ἀποφατικὴς θεολογἰας διδασκαλἰαν
τὴς 'Εκκλησίας, τοὐλἀχιστον εἰς τὰν ἐλλαδικὰν χῶρον.
Αἱ ἰδέαι που κυριαρχοῦν εἰς τους ἀνθρῶπους ὲχουν τὰς αἰτίας των καἰ συνδέονται μὲ κἀποιο παρελθόν. "Ετσι καἰ
ή περἰ τὴν ἀποφατικὴν θεολογίαν ἰδιαιτέρα ἐνασχόλησις τοῦ κ. Γ. εχει τὴν αἰτίαν της. θητεύσας ὁ ϊδιος εἰς χριστιανικὴν ὀργἀνωσιν ἐπὶ ἀρκετὰ ὲτη καἰ
«μέγας γενόμενος», «ὲγνω καἰ κατέγνω» τὴν πνευματικὴν πτωχείαν της
καἰ οῦτω, «ήρνήσατο λέγεσθαι υἱὰς» τὴς
ὀργανῶσεως. Δὲν θὰ διεπίστωνε δὲ τὴν
πτωχείαν καἰ ἀνυπαρξίαν θεολογικοῦ
ὐπο6άθρου εἰς αὐτήν, ἐὰν δὲν ἀπεκαλὐπτοντο ἐμπρὰς εἰς τὰ ὲκπληκτα μἀ-

τια τοῦ νεαροῦ θεολόγου οἱ θησαυροἰ
τὴς θεολογἰας καἰ τὴς ἐν Χριστφ ζωὴς.
Αὐτὰ 6έ6αια ἀποδεικνύει, ὅτι οἱ ὀφθαλμοί του εϊχον ἀπο6άλλει τὴν ήθικιστικὴν λήμην καἰ κατέστησαν ἱκανοἰ διὰ
τὴν ὅρασιν, ὲστω «δι' ἐσόπρου ἐν αἰνίγματι», τῶν ἐπέκεινα τὴς ήθικὴς μεγαλείων τοῦ θεοῦ, ποῦ κατέστησε «θείας
φύσεως κοινωνοῦς» τους υἱοῦς τῶν ἀνθρῶπων.
"Οντως τους πνευμαηκοῦς θησαυροῦς
τὴς παμφῶτου 'Ορθοδοξίας, τους ὁποίους ὰλλοι, καταγηρἀσαντες εἰς τὴν διακονίαν τὴς 'Εκκλησίας, δὲν ήδυνήθησαν
νὰ διακρίνουν, ὁ κ. Γ. εϊδεν, ῶς ὴδη ε'ῖπομεν, ἀλλὰ «δι' ἐσόπτρου. . .». Καἰ φυσικὰ δὲν ήτο δυνατὰν νὰ τους ϊδη «γνωστῶς», «πρόσωπον πρὰς πρόσωπον». Διότι ὁ πνευματικὰς πλοῦτος, ῶς θεῖος ὲρως καἰ ῶς «φιλοκαλικὴ» ζωή, ποῦ ὀδηγεῖ εἰς τὴν ὐπέρ6ασιν τῶν πἀντων καἰ
εἰσάγει εἰς τὴν ἀποφατικὴν 6ίωσιν, δὲν
οἰκειοῦται 6ε6αίως διὰ τῶν 6ι6λίων. 'Απαιτεῖται χρόνιος ἀγῶν καἰ Πνεύματος
'Αγίου ἐπίλαμψις. 'Εἀν τις ἐπιμείνη δὲ
νὰ μάθη τὴν μυστικὴν ἐν Χριστῶ ζωὴν
δι' ἀναγνῶσεως καἰ μάλιστα νὰ τὴν διδάξη, χωρἰς πεῖραν, θὰ ὁδηγηθὴ εἰς παρανοήσεις καἰ πλάνας. Διότι τὰ θεῖα δὲν
«μαθαίνονται», ἀλλὰ «πάσχονται», ὁπότε ἀνακαλύπτεται ή ἱερἀρχησίς των καἰ
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ὴ ἐνότης των. Χωρὶς τὁ «μακάριον πἀθος» εϊναι ἀμήχανος ή γνῶσις των.
Λοιπὁν ὁ νεαρὁς θεολόγος δὲν ήδυνήθη νὰ ἀποφὐγη τὁν πνευματικὁν αὐτὁν νόμον. Διὁ καὶ ὴρχισεν ἐνα ὄχαρι
ἀγῶνα κατὰ τῶν πτωχῶν πνευματικῶς
γενητόρων του, οἱ ὁποῖοι εὐρίσκοντο ἐν
«ἀσφαλείςι», ἐσθίοντες «λάχανα» καὶ
«γἀλα» καὶ μεταδίδοντες, μὲ αϊσθησιν
διακονίας, τὴν ἰδίαν τροφὴν εἰς τὰ ἀσθενὴ καὶ νηπἰας φρενὁς τέκνα τής 'Εκκλησίας. Τὁ λἀθος του ἀσφαλῶς εὐρίσκετο εἰς τὴν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπόρριψιν
τὴς ῶργανωμένης διδασκαλίας καὶ ἀγωγὴς, ἐνῶ ὲπρεπε νὰ ἀναγνωρισθή, εἰς
τους καλῶν προθέσεων ἀδελφοὐς, ὴ μετάδοσις πτωχῶν πρὁς πτωχοὐς τροφὴς,
ής καὶ αὐτοὶ ὴσθιον, τὴς ήθικὴς.
"Ετερον λἀθος του ὐπὴρξεν ή ὄνευ
μέτρου καὶ προϋποθέσεων ὲξαρσις τὴς
«στερεᾶς» τροφὴς καὶ τοῦ «ᾶρτου τῶν
ἀγγέλων», ῶς τἀχα προωρισμένων δι'
ὅλα τὰ συνηγμένα ἐν τὴ 'Εκκλησία τέ
κνα τοῦ θεοῦ. Τὁ λἀθος δὲ προσέλα6ε
τρομακτικωτέρας διαστάσεις, ἀπὁ τὴς
οτιγμὴς ποὐ, συνεπαρμένος προφανῶς
ὁ καλὁς κ. Γ. ἀπὁ τὴν φωτεινὴν καὶ ὰγίαν ὄψιν τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ, ὅτινα
δὲν «ἐκοινῶνουν πλέον σαρκὁς καὶ αϊματος», δὲν ήδὐνατο νὰ ἐννοήση τὴν
σκοπιμότητα τὴς ὐπάρξεως τῶν παιδαγωγικῶν μέσων ποὐ εχει θεσπίσει ὴ
'Εκκλησία διὰ τὰ ἀσθενοῦντα τέκνα
της. Λησμονήσας προφανῶς, ὅτι τὁ ϊδιον
ὲλεγεν ὁ θεῖος 'Απόστολος, ἀλλὰ ὐπὁ
προῦποθέσεις· «νόμος οὐ κεῖται», ἀλλὰ
«δικαίω»!
'Εντεῦθεν ὁ κ. Γ., τίων φόρον τῶν
ἀγγελικῶν περὶ 'Εκκλησίας θεωριῶν
του, διέπραξεν ἐπἀλληλα λἀθη, ἐσκανδἀλισεν, καὶ οἱ «'Αθωνικοὶ Διάλογοι» ὴλεγξαν τὰ ἀτοπήματα, συστήσαντες τὰ
εἰκότα. Μὲ χαρὰν ἐπληροφορήθημεν,
ὅτι ὲδωσεν ἱκανοποιητικὰς ἐξηγήοεις
διὰ τὰ μεμπτὰ γραπτά του. Καὶ ὴδη τὰ
νεῶτερα δημοσιεὐματα τοῦ κ. Γ. εϊναι
ἀξιόλογα καὶ ἀπὁ τὴν πεῖραν τῶν παθημἀτων του ὲμαθε νὰ «σχοινο6ατὴ»,
ἀποφεὐγων τὰς ἐζ ϊσου ἀλισθηρὰς ἀκρότητας, τὴς ἐλλείψεως καὶ ὐπερ6ολὴς.
Τῶρα εὐχαρίστως δημοσιεὐομεν τὴν

ἀνωτέρω ἐπιστολήν του, ὐποχρεοὐμενοι
νὰ ἀπαντήσωμεν. 'Ο ἀναγνῶστης τῶν
Α.Δ. εχει 6ε6αίως ὐπ' ὄψιν του τὴν μετ'
ἀγἀπης ὐπόδειξιν κάποιων ὴμαρτημένων σημείων τὴς μελέτης τοῦ κ. Τρεμπέλα, τὴν ὁποίαν ἐτολμήσαμεν εἰς τὁ
προηγοὐμενον τεῦχος.
'Ανεξαρτήτως τὴς θλι6ερᾶς τροπὴς
ποὐ τείνει νὰ προσλά6η ὴ ὀφειλομένη
ὐπόδειξίς μας, ὁ κ. Γ. ὐπέθεσεν, ὅτι εἰς
τὴν προσπάθειάν μας νὰ ἐπισημἀνωμεν
6ασικὰ ἀοτοχήματα τοῦ καθ' ὅλα σε6αστοῦ ὐπεργήρου θεολόγου, ἐνεφανίσθημεν ἀρνούμενοι ἐκεῖνο ὅπερ ήλέγχαμεν.
'Εὰν ὅμως ὁ κ. Γ. ἐπρόσεχεν ὀλίγον
περισσότερον εἰς τὰ γραπτἀ μας, θὰ ἐ6ε6αιοῦτο ὅτι ὴ συμφωνία μας εϊναι ἀπόλυτος. "Αλλωστε ποῖον νόημα θὰ ειχεν ὁ ἀσκηθεὶς ὲλεγχος ἐπὶ τῶ λόγω,
ὅτι «ὴ “γενεὰ" αὐτὴ τῶν θεολόγων αὐτὴν τὴν ἀντι-ἀποφατικὴν νοοτροπίαν ἐμόρφωσεν...», ἐὰν δὲν ἐθεωροὐσαμεν
ῶς ὐποχρεωτικὴν διὰ τοὐς θεολόγους
καὶ τὴν ἀποφατικὴν «μόρφωσιν»; Διὰ
νὰ ἀποφύγω τὴν παρἀθεσιν ὁλοκλήρων
φράσεων, ποὐ ἀναφέρονται εἰς τὁ περὶ
οὐ πρόκειται ὰρθρον, συνιστῶ εἰς τοὐς
ἐπιθυμοῦντας νὰ διακρι6ῶσουν τὰς ἐν
προκειμένω θεολογικὰς ἀπόψεις, ὅπως
τὁ ἀναγνῶσουν μὲ προσοχήν.
θὰ διαπιστῶσουν ,ὅτι διακρίνω τὴν ἀποφατικὴν 6ίωσιν ἀπὁ τὴν ἀποφατικὴν
γνῶσιν. Κάτι σχετικὁν ἀναφέρει καὶ ὁ
κ. Γ. "Αλλο 6ίωσις, ὅλλο ψιλὴ γνῶσις
καὶ ὅλλο προσπἀθεια πρὁς 6ίωσιν τὴς
γνῶσεως. Τὁ γεγονός, ὅτι ὁμολογεῖται
ἀπὁ τὁν κ. Γ. ὅτι οἱ κοσμικοὶ - λαϊκοὶ δὲν
δὐνανται νὰ φθἀσουν τοὐς Μοναχοὐς
εἰς τὴν 6ίωσιν — διὰ λόγους φυσικὰ
διαφόρου τρόπου ζωὴς — ἐπι6ε6αιοῖ
τὁν ἰσχυρισμόν μου, ὅτι ὴ σάρκωσις τοῦ
ἀποφατισμοῦ ἀπόκειται τοῖς Μοναχοῖς.
'Εὰν θελήσωμεν νὰ εἰσδὐσωμεν εἰς
τὴν οὐσίαν τὴς ἀποφατικὴς ὁδοῦ γνῶσεως, τί θὰ ϊδωμεν; Τδέας, εἰκόνας^ ἐννοίας ἀφαιρουμένας ἀπὁ τὁν νοῦν ή
θείας ἐμπειρίας, ὐπερκειμένας νοημάτων, τύπων καὶ σχημάτων; 'Ασφαλῶς
τὁ δεὐτερον. Δηλαδὴ κατὰ 6άθος ἀποφατισμὁς εϊναι κυρίως ἐμπειρία ἐν
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Πνεύματι. 'Εἀν δὲν εϊναι ἀποκλειστικότης τῶν Μοναχῶν αὐτὴ ὴ κατάστασις
τὴς ψυχὴς, πἀντως δὲν εϊναι πολὐ ἐφικτὴ διἀ τδν «ἐμπεπλεγμένον ταῖς τοῦ
6ίου πραγματείαις» χριστιανόν.
'Η θεολογία ὅμως τὴς 'Ορθοδοξίας
οὐκ οϊδε διἀκρισιν μεταξὐ καταφατικότητος καϊ ἀποφατικότητος. Πράγματυ
οὐδὲ ήμεῖς τὴν διακρίνομεν καϊ τὴν τέμνομεν, ἀποχωρίζοντες τδ ἐν σκέλος ἀπδ τοῦ ὄλλου, ἀφοῦ, ὅπως γράφομεν,
ἀλληλοεμπεριχωροῦνται. 'Αλλ' ἐἀν τα
καταφατικῶς λεγόμενα, ἐπϊ τοῦ μυστηρίου τὴς καθολικὴς πίστεως, εϊναι προσιτἀ εἰς τδν λόγον καϊ ἐπομένως εἰς
τους πολλούς, ὅμως τα ἀποφατικῶς 6ιούμενα εϊναι προσιτἀ εἰς τους ὀλίγους.
Κι' ἐνῶ εἰς πάντας προοφέρονται ἀμφότεραι αἱ ὁδοϊ ήνωμέναι, ἐν τοὐτοις ἐκαστος 6ιοῖ κατα τὴν θερμότητα τὴς προαιρέσεως καϊ τας δυνατότητἀς του τδ
μυστήριον τὴς πίστεως. Χωρϊς να ἀπουσιἀζη τδ μυστηριῶδες στοιχεῖον ἀπδ τὴν
6ίωσιν τοῦ πιστοῦ, ὅμως ἐνδέχεται να
κινὴται εἰς μίαν ἐπιφἀνειαν, συνεχῶς
«ἀπτόμενος» δια τὴς λογικὴς του τῶν
ἀντικειμένων τὴς πίστεως καϊ τὴς ζωὴς. Αὐτδς ὁ τρόπος ζωὴς δὲν εϊναι καταφατικός; 'Εἀν δὲν δυνάμεθα να χωρίσωμεν τας δύο ὴνωμένας ὁδοὐς τὴς
θεολογίας, μήπως δὲν εϊναι δυνατδν να
τδς χωρίσουν δια τὴς ζωὴς των οἱ πιστοί: Τί ὄλλο ὄλλωστε εϊναι ὴ ήθικοκρατία καϊ ὁ εὐσε6ισμός, τδν ὁποῖον τόσον ὲ'πληξεν ὁ κ. Γιανναρᾶς, άν ὅχι τδ
ἀποτέλεσμα τὴς ἐκτοπίσεως ἀπδ τὴν
ζωὴν τοῦ ἀποφατισμοῦ;
'Αλλ' ὅταν ἀναγνωρίζη ὁ κ. Γ. ὅτι
«ή ἀποφατικὴ θεολογία εϊναι ὴ ὁδδς τῶν
τελείων τὴς μοναχικὴς πολιτείας», δὲν
ὁμολογεῖ ἐμμέσως, ὅτι δὲν εϊναι μέχρις
ἐνδς σημείου διἀ τους ἐν κόσμω;
'Επιθυμῶ ἐν προκειμένω νἀ διευκρινίσω, ὅτι δὲν θεωρῶ ὀρθδν τδ καταφατικῶς ζὴν, ἀλλἀ τδ διαπιστῶνω ῶς γεγονδς τόσον μεταξὐ τῶν λαῖκῶν δσον
καϊ τῶν Μοναχῶν. "Οτι ἀποτελεῖ τοῦτο ἀκρωτηριασμδν τὴς 'Ορθοδόξου ζωὴς οὐδεμία ἀμφι6ολία. "Οτι ἐπίσης ἐπι6ἀλλεται ὁ ἀποφατικδς τρόπος σκέπτεσθαι καϊ νοεῖν, οὐδεϊς ὁ ἀντιλέγων.
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Εὐκταῖον λοιπδν καϊ οἱ ἐν κόσμω ἀδελφοϊ ἐν Χριστψ νἀ 6ιοῦν καϊ τὴν ἀποφατικὴν θεολογίαν. Δὐνανται ὅμως;
Πῶς ὄλλωστε θἀ διεχῶριζαν οἱ ὄγιοι
Πατέρες τοὐς πιστοὐς εἰς δοὐλους, μισθωτοὐς καϊ υἱοὐς καϊ ὁ αγιος Μἀξιμος
εἰς θεωρητικοὐς, γνωστικοὐς καϊ πρακτικούς; Καϊ διατί ὁ αγιος Διονὐσιος
ὁ ἀρεοπαγίτης ὁμιλεῖ περϊ τῶν τριῶν
κινήσεων τὴς ψυχὴς, κυκλικὴς, ἐλικοειδοῦς καϊ εὐθείας, ποὐ ἀντιπροσωπεύουν, τὴν λογικήν, τὴν νόησιν καϊ τὴν
θεωρίαν - ὐπερ - νόησιν;
"Αλλο εϊναι 6ε6αίως ή περίπτωσις
τῶν θεολόγων. 'Εφ' ὅσον διδἀσκουν ὀρθοδοξον θεολογίαν ὀφείλουν νἀ γνωρίζουν ἀμφοτέρας τδς ὁδοὐς. Αὐτδ εϊναι ὅνα πρό6λημα. 'Αφοῦ ή θεολογία
εϊναι ἱστορικὴ καϊ ὴ ἀποφατικὴ ὁδδς εϊ
ναι ἐμπειρική, πῶς ἐνας θεολόγος ποὐ
διδάσκεται εἰς τἀ Πανεπιστήμια θἀ ήμποροῦσε νἀ συζεὐξη καϊ τδν ἀποφατισμόν;
Τδ λάθος πολλῶν θεολόγων, ἰδίως
τὴς παρελθοὐσης γενεᾶς εϊναι, ὅτι δὲν
ἀνέγνωσαν τοὐς 'Οσίους Πατέρας. Πάντοτε τοὐς ἐθεῶρουν ῶς εϊδος δευτέρας
ποιότητος καϊ ῶς μὴ ὲχοντας καθολικδν
κῦρος διἀ τὴν 'Εκκλησίαν. 'Ηγνόησαν,
ὅτι αὐτοϊ ὐπὴρξαν ἀγάλματα, τἀ ὁποῖα
ἐλάξευσεν ή σμίλη τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος καϊ ὅτι δὲν κατέστησαν ἀπλῶς διδἀσκαλοι, ἀλλἀ και γνήσια ἐκμαγεῖα
τὴς διδασκαλίας τὴς 'Εκκλησίας.
Καϊ ἐνῶ οἱ ὁμόδοξοι σλαῦοι θεολόγοι
ὴρχισαν τὴν θεολογικήν των διακονίαν
μὲ μελέτας ἐπϊ τῶν 'Οσίων Πατέρων,
('Α66ᾶς Τσαἀκ Σύρος, ὅσιος Μακἀριος Αἰγὐπτιος, Παλαμᾶς) τινὲς τῶν ἰδικῶν μας δὲν ἐγνῶριζαν οὐδὲ τἀ ἀνόματά των.
Μὲ τδ νἀ μὴ ὲχη τἀς δυνατότητας,
ποὐ προοφέρονται εἰς τοὐς Μοναχοὐς
πρδς κτὴσιν ὴσυχαστικὴς πείρας, δὲν
νομίζω ὅτι, ὐπδ τδ πνεῦμα τῶν Πατέρων ὁδηγούμενος, δὲν δὐναται νἀ ἀποκτήση εἰς ὲνα μέτρον πνευματικὴν πεῖραν. Διότι, ἐφ' ὅσον θἀ θελήση νἀ εϊναι ἐν φό6ω θεοῦ διἀκονος τὴς θεολογίας, πἀντοτε θἀ ἀναζητὴ τρόπους μεθέξεως τὴς ἐν Χριστῶ ζωὴς, ὁπότε διἀ
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της προσευχὴς καὶ τὴς 'Ορθοδόξου ἀγωγὴς δὲν θὰ μείνη ὰγευστος.
'Απὁ τὴν ὰποψιν αὐτὴν δὲν ὐπάρχει
ἀντίρρησις. Οὐδεὶς ἐχέφρων δύναται
νὰ ἀρνηθὴ τὴν δυνατότητα κτήσεως
σχετικὴς πνευματικης πείρας ἐν τφ κόσμω. 'Επομένως δυνἀμεθα νὰ ἀποδεχθῶμεν δύο μορφὰς ἀποφατικότητος·
τὴν νοητικὴν καὶ τὴν ἐμπειρικήν. 'Η
μὲν ἐμπειρική, ἀποτέλεσμα μακρᾶς ἀσκητικὴς ζωὴς καὶ ἐνεργείας τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος, πλὴν ἐκτάκτων περιπτωσεων, δὲν κτᾶται ὐπὁ τὰς συνθήκας τοῦ
κόσμου. Εϊναι ὄνθος τής 'Ερήμου. 'Η δὲ
νοητική, σχετιζομένη μὲ τὴν φιλοσοφικὴν σκέψιν, ἀλλὰ καὶ γινομένη ἀποδεκτὴ ῶς ἀποφατικὴ διδασκαλία, ὰριστα
δὐναται νὰ χρησιμοποιηθὴ θεολογικῶς.
Νομίζω δέ, ὅτι μὲ τὴν διἀκρισιν αὐτὴν ἐπιτυγχάνονται τὰ ἐξὴς: Πρῶτον,
ἐὰν ὁ πυρὴν τὴς ἀποφατικότητος εϊναι
κυρίως ὴ ἐν 'Αγίω Πνεύματι ἐμπειρία,
τότε διασωζεται ως ὐπαρκτικὴ λειτουργία χάρις εἰς τὴν ἐμπειρίαν, κτωμένην
κατάπιν χρόνου, μόχθου καὶ ἀκτίστου
ἐνεργείας. Δεὐτερον, μετὰ τὴν διαπίστωσιν, ὅτι δὲν εϊναι πολὐ ἐφικτὴ ὴ ἀπόκτησις ἀποφατικὴς ἐμπειρίας εἰς τὁν
κόσμον, ἐνῶ παραλλήλως ἀξιοῦται, ὅπως οἱ θεολόγοι, προκειμένου νὰ διδἀσκουν τὴν 'Ορθόδοξον θεολογἰαν, εϊναι
ἀπαραίτητον ὅπως μὴ ἀφίστανται ἀπο-

φατικῶν προῦποθέσεων, ὐπάρχει ὴ δυνατότης ἀποδοχὴς τὴς ἀποφατικὴς Πατερικὴς διδασκαλίας ψιλῶ τφ λόγω.
Δηλαδὴ δύναται νὰ εϊπη ὁ θεολόγος:
«ἐγω μὲν δὲν 6ιῶ εἰς τὁν ἀποφατικὁν
χῶρον, ἀλλὰ οἱ Πατέρες, ποὐ «ὲπασχον
τὰ θεῖα», αὐτὰ λέγουν». Βε6αίως τοῦτο εϊναι νόθον, ὅσον καὶ ἀπαραίτητον.
'Εν τούτοις ὅσον περισσότερον διὰ τὴς
ἀσκήσεως καὶ τὴς προσευχὴς σαρκοῦται
μὲ τὴν ἐμπειρίαν ὁ ψιλὁς λόγος, τόσον
ὀλιγωτερον νόθον ἀπο6αίνει τὁ παράδοξον τοῦτο σχὴμα.
'Ελπίζω, ὅτι κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὁ
κ. Γ. νὰ ὲχη πεισθὴ, ὅτι εϊμεθα ἀπολύτως σύμφωνοι. 'Αδύνατον ὴ ἀνθρωπίνη
λογικὴ νὰ ἐξαντλήση τὴν μυστηριωδη
ἀοριστίαν τὴς 'Ορθοδόξου πίστεως, διὰ
τοῦ λόγου καὶ τὴς πίστεως οἰκειουμένης, ως σχετικῶς ἀναφέρω εἰς τὁ τελευταίως κυκλοφοροῦν 6ι6λίον μου:
«'Αθωνικοὶ Διάλογοι, ή θεολογία τὴς
νοερᾶς προσευχὴς».
'Ως πρὁς τὴν παράκλησίν του, νὰ ἀναπτυχθὴ ἀπὁ τῶν στηλῶν τοῦ παρόντος τὁ θέμα: «ποιὰ εϊναι ὴ ἀληθινὴ συντηρητικότητα μέσα στὴ ζωὴ τὴς 'Εκκλησίας», δηλοῦμεν ὅτι θὰ ἐπιχειρηθὴ μἰα
σχετικὴ ἀπἀντησις εἰς τὁ ἐπόμενον.

θ.μ.δ.

6ΚΧΤΟΙ ΙΤΑ,ε ΛθγΤβρΑ
ΠθβΙ ΛΓΛΠΗΟ
ΤΟΥ χηογ ΜΛΙΙΜΟΥ
ΑΝ ΘΕΛΗΣ να εϋρης
την δδδν που δδηγεϊ εις
την αιωνιον ζωην, εις αϋτην την δδδν να ζητης
κα ϊθα εϋρης αϋτδν που
λεγει
«εγω ειμαι η δ*
δδς, η θυρα, η αληθεια
και η ζωη». Παντως να
ζητης με επιμονην, με
πδνον και πδθον. Διδτι
εΤναι δλϊγοι αυτοι που
εϋρϊσκουν την δδδν αυτην και φοβησου μηπως δεν
εϋρεθης εις την δδδν, αλλα με τους πολλοϋς.
πα'. Δια τους εξης πεντε λδγους η ψυχη ανακδπτεται απδ τδ να αμαρτανη εκουσϊως· η διδτι
φοβεϊται τους ανθρωπους, η φοβεϊται την κρϊσιν
του Θεοϋ, η χαριν της μελλουσης μισθαποδοσϊας,
η απδ αγαπην πρδς τδν Θεδν, η τελος, απδ τδν
ελεγχον της συνειδησεως.
πβ'. Λεγουν καποιοι, δτι τδ κακδν δεν θα υπηρχεν εις την πραγματικδτητα, εαν δεν ητο καποια αλλη δυναμις η δποϊα να μας ελκη πρδς
αυτδ. Αϋτη δε η δυναμις δεν εΤναι τϊποτε αλλο ειμη η αμελεια του νου να κινηθη κατα την
φυσιν του πρδς τδ αγαθδν. Γι' αυτδ δσοι φροντϊζουν να δϊδουν αγαθα νοηματα εις τδν νουν
των, αυτοι κανουν παντοτε καλα χωρϊς ποτε να
πεφτουν εις τα κακδζ. 'Εαν λοιπδν καϊ συ θελη ς
τδ αγαθδν, αφησε την αμελειαν καϊ συγχρδνως
διωχνεις την κακϊαν. Διδτι η κακια εΤναι εσφαλμενη χρησις των νοηματων, εις την δποιαν ακολουθεϊ η κακη χρησις των πραγματων.
πγ'. ΕΤναι μεσα εις την φυσιν του λογικοϋ μερους της ψυχης να υποτασσεται εις τδν θειον
λδγον αλλα καϊ τδ λογικδν να κυριαρχη εις τδ
αλογον μερος την επιθυμϊαν καϊ τδν θυμδν. Αυ
τη η ταξις πρεπει να τηρηται καϊ ετσι τδ κακδν
οϋτε θα ϋπαρξη στην πραγματικδτητα αλλ
*
ουτε
καϊ η αμελεια του νου.
πδ'. "Αλλοι μεν λογισμοϊ εΤναι απλοϊ καϊ αλλοι συνθετοι. Καϊ απλοϊ μεν εΤναι οι απαθεϊς λο
γισμοϊ, συνθετοι δε οι εμπαθεϊς, διδτι αποτελοϋνται απδ νοηματα καϊ παθη. 'Αφοϋ ετσι εΤναι
τα πραγματα, δυναται κανεϊς να ιδη πολλα απλα νοηματα να γϊνωνται συνθετα, δταν αρχϊζουν να κινοϋνται πρδς την αμαρτϊαν. "Ας παρωμε τδν χρυσδν. ^Ηλθε στην μνημην δνδς λογι-

ΤΟγ ΟΜΟΧΟΓΗΤΟγ

σμδς εμπαθης δια τδν χρυσδν. "Υστερα ωρμησε με
την διανοιαν του δια να τδν κλεψη *κι ετσι αμαρτησε με τδν νουν του. Μαζυ δε με την μνη
μην τοϋ χρυσοϋ ακολουθοϋσε καϊ η μνημη των
αντικειμενων που περιεϊχον τδν χρυσδν. Καϊ η
μεν μνημη τοϋ χρυσοϋ ητο σϋνθετος επειδη ϋπηρχε καϊ παθος η δε μνημη των αντικειμενων που
περιεϊχον τδν χρυσδν ητο απλη. "Ετσι συμβαινει καϊ σε καθε λογισμδν, εϊτε δια κενοδοξϊαν η
πορνεϊαν καϊ λοιπων παθων. 'Επομενως δεν εΤναι
εμπαθεϊς λογισμοϊ, δπως απεδειξε τδ παραδειγμα, οι λογισμοϊ εκεϊνοι που ακολουθοϋν επαγωγικως τδν εμπαθη λογισμδν. 'Απδ αϋτα λοιπδν
δυναμεθα να γνωρϊζωμεν ποια εΤναι τα εμπαθη
νοηματα καϊ ποια δχι.
πε'. "Αλλοι λεγουν δτι οι δαϊμονες, καθαπτδμενοι των σωματικων μορϊων κατα τδν χρδνον
τοϋ ϋπνου κινοϋν τδ παθος της πορνειας. "Εν
συνεχεϊα δε, αφοϋ τδ παθος κινηθη, διαζωγραφεϊται εις τδν νοϋν η μορφη γυναικδς δια της μνημης. "Αλλοι λεγουν δτι οι δαϊμονες φαϊνονται
με μορφην γυναικδς εις τδν νοϋν καϊ καθαπτδμενοι των μορϊων τοϋ σωματος, κινοϋν την πορνικην διαθεσιν καϊ ετσι γϊνονται αι φαντασϊαι.
"Αλλοι παλιν, δτι κινεϊται τδ πορνικδν πδίθος,
δταν κυριαρχη εις τδν ανθρωπον, απδ τδ πλησϊασμα τοϋ δαϊμονος. Κι
ετσι η ψυχη θερμαι*
νεται, αναδϋονται λογισμοϊ πορνικοϊ καϊ ανεβαϊνουν εις τδν νοϋν διαφορες μορφες δια της μνημης. Τδ ϊδιον συμβαϊνει καϊ με αλλου παθους εμ
παθεϊς φαντασϊες. "Ανεξαρτητως δμως τδ πως
ακριβως γϊνεται η κϊνησις τοϋ παθους, εΤναι βεβαιον, δτι οι δαϊμονες με κανενα τρδπον απδ
τους ανωτερω δεν δυνανται να κινησουν οϊονδηποτε παθος, δταν εις την ψυχην ϋπαρχουν η αγαπη καϊ η εγκρατεια, εϊτε στδν ϋπνον εϊτε εν
εγρηγδρσει.
πΤ'. 'Απδ τδν Μωσαϊκδν νδμον εΤναι αναγκη
αλλα μεν να τηροϋνται πνευματικως καϊ σωματικως. "Αλλα δε μδνον πνευματικως. Αι εντολαϊ,
οϋ μοιχεϋσεις, οϋ φονευσεις, οϋ κλεψεις καϊ αι
λοιπαϊ, πρεπει να τηροϋνται καϊ σωματικως καϊ
πνευματικως. Καϊ πνευματικως μαλιστα κατα
τρεϊς *τρδπους με την πραξιν, με τδν λδγον καϊ
με τδν λογισμδν
Αι εντολαϊ παλιν που αναφερονται εις την περιτομην, εις τδ Σαββατον, εις την σφαγην τοϋ
αμνοϋ, εις τα αζυμα καϊ τας πικρϊδας, πρεπει να
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τηροϋνται μδνον πνευματικως (διδτι δλα τα ανωτερω ησαν τϋποι και προεικδνιζον οϋσιαστικοϋς
τρδπους ζωης δια τους χριστιανοϋς).

ιτζ'. Τρεις εϊναι αι γενικαϊ ηθικαϊ καταστασεις εις τους Μοναχοϋς. 'Η ττρωτη να μη αμαρτανη δια πραξεως. 'Η δευτερα να μη χρονιζουν
εις την ψυχην εμπαθεϊς λογισμοι. Και η τριτη
να βλεπη εις την διανοιαν του απαθως τας μορφας των γυναικων και εκεινων ποϋ τδν ελϋπησαν.
πη'. "Ακτημων εΤναι εκεϊνος που εσκδρπισεν
δλα τα υπαρχοντα του και μη κατεχων εις την
γην τιποτε αλλο εκτδς του σωματδς του. "Επισης διεκοψε καθε εμπαθη σχεσιν με τδ σωμα του
και επερριψεν δλην την φροντιδα του εις τδν
Θεδν και εις ^λεοϋντας εϋσεβεϊς.
πθ'. "'Αλλοι μεν αποκτοϋν αγαθα απαθως και
δταν τα στερηθουν δεν λυποϋνται, δπως οι χρι
στιανοϊ εχαρησαν δταν οι εβραϊοι ηρπασαν τα ϋπαρχοντα των. "'Αλλοι δε πλουτιζουν εμπαθως και
λυπουνται καϊ απδ μδνον τδν φδβον, δτι θα στε
ρηθουν τδν πλουτον των, δπως συνεβη με τδν
πλουσιον νεανισκον του Εϋαγγελιου, που «απηλθε λυπουμενος». "'Αν μαλιστα χασουν τδν πλου
τον των, λυπουνται μεχρι θανατου. Τας διαθεσεις
τοϋ απαθοϋς καϊ τοϋ ^μπαθοϋς αποκαλϋπτει η
στερησις των ϋπαρχδντων.
ν. Οι δαιμονες πολεμοϋν τους μεν «θεωρητικοϋς» Μοναχους, δια να τους εμποδισουν να βλεπουν τα αϊσθητα πραγματα απαθως. Τους δε
«γνωστικους», δια να χρονιζουν εις την ψυχην οι
εμπαθεϊς λογισμοι. Καϊ τους «πρακτικοϋς» δια
να τους εξωθησουν να αμαρτδινουν δια πραξεως.
Παντως οι αθλιοι δαιμονες προσπαθοϋν να χωρισουν με καθε τρδπον τους ανθρωπους απδ τδν
Θεδν.

^α'. 'Η Θεϊα Πρδνοια που γυμναζει τους χριστιανοϋς εις τδν παρδντα βιον, με τρεις πειρασμοϋς τους δοκιμαζει: η δια χορηγησεως αγαθων, δπως εϊναι η ϋγεϊα, τδ σωματικδν καλλος,
τα πολλα τεκνα, τα χρηματα, η ανθρωπϊνη δδξα
καϊ τα δμοια· η δια των στελλομενων λυπηρων,
δπως εϊναι η στερησις των τεκνων, η χρηματων
η δδξης· η με δδϋνας σωματικας, δπως αι νδσοι
καϊ οι βασανισμοϊ καϊ τα συναφη. Καϊ εις μεν
τους πρωτους δ Κϋριος λεγει' «δστις δεν αποτασσεται δλα τα υπαρχοντα του, δεν δϋναται να
εϊναι μαθητης μου». Πρδς δε τους δευτερους καϊ
*
τρϊτους λεγει
«εν τη υπομονη ϋμων θα κερδισετε τας ψυχας σας».
. Λεγουν δτι τα εξης τεσσερα προκαλοϋν
αλλοιωσεις τοϋ σωματος καϊ δημιουργοϋν εις τδν
*
νοϋν λογισμοϋς εμπαθεϊς η απαθεϊς
οι "'Αγγελοι
προκαλοϋν αλλοιωσεις, λεγουν, δια των αγαθων
λογισμων που ριπτουν στδν νοϋν οι δε δαιμο
νες αλλοιοϋν δι' επαφης των εις τδ σωμα· οι
αερες δια των μεταβολων των καϊ αι τροφαϊ αναλδγως της ποιδτητδς των καϊ τοϋ ποσοϋ. Πλην
αϋτων των αϊτϊων αλλοιωσεων υπαρχουν καϊ αλ
λα· δπως η μνημη, η ακοη καϊ η δρασις, που πρωτα αλλοιωνουν την ψυχην αναλδγως εαν εϊναι χαροποια η λυπηρδι. Καϊ πασχουσα η ψυχη απδ αϋ
τα, αλλοιωνει την κρασιν τοϋ σωματος, κατ" αντϊθεσιν με τα προηγουμενα, που πρωτα αλλοιοϋ-

ται τδ σωμα καϊ ϋστερα ακολουθοϋν οι λογισμοι.
Θανατος μεν εϊναι κυριως δ χωρισμδς της
ψυχης απδ τδν Θεδν. ΑΥτιον δε τοϋ θανατου εϊ
ναι η αμαρτια. 'Ο "Αδαμ κεντριθεϊς με τδ αγκαθι της διμαρτϊας, εγινεν εξδριστος απδ τδν Θεδν
καϊ εχασε καϊ τδ ξϋλον της ζωης, δπδτε κατ"
αναγκην ηκολοϋθησε καϊ δ σωματικδς θανατος.
Ζωη εϊναι κυριως εκεϊνος που εϊπεν «εγω εϊμι
η ζωη». 'Ο Χριστδς αφοϋ απεθανεν, επανεφερεν
εις την ζωην παλιν τδν νεκρωθεντα ανθρωπον.
^δ'. "Εκεϊνος που συγγραφει, παντως δια τους
η δια ϋπδμνησιν τοϋ Ι
εξης λδγους συγγραφει
*
διου, η πρδς ωφελειαν αλλων, η για τα δυδ μαζϋ,
η δια να βλαψη καποιους, η δια να επιδειχθη, η
αλλοι τδν αναγκαζουν.

^ε'. «Τδπος χλδης», δπως λεγει δ Ψαλμδς,
εϊναι η πρακτικη αρετη
«υδωρ αναπαϋσεως» εϊ
*
ναι η γνωσις των δντων.

«Σκια θανατου» εϊναι η ανθρωπϊνη ζωη.
"Εκεϊνος που εϊναι μαζϋ με τδν Θεδν καϊ δ Θεδς
εϊναι με αϋτδν δϋναται να εϊπη με βεβαιδτητα:
«εαν καϊ πορευθω εν μεσφ σκιας θανατου, οϋ
φοβηθησομαι κακα, δτι σϋ μετ" εμοϋ εϊ».
^ζ'. 'Ο μεν καθαρδς νοϋς βλεπει τα πραγματα δρθα. Ο δε γυμνασμενος λδγος φερνει μπροστα του δσα εϊδε δρθα. 'Η καθαρα επϊσης ακοη,
ϋποδεχεται δσα ακουσε δρθα. "Εκεϊνος που στερεϊται των καθαρων αϋτων δργανων, κατακρινει
αϋτδν που εδιδαξεν αϋτα.

^η'. "Εκεϊνος εϊναι μαζϋ με τδν Θεδν, ποϋ πιστεϋει εις την 'Αγιαν Τριδ;δα, γνωριζει την δημιουργιαν καϊ την πρδνοιαν Αϋτης καϊ εχει καταστησει απαθες τδ παθητικδν μερος της ψυχης
του, δηλαδη τδν θυμδν καϊ την ^πιθυμιαν.
^θ'. 'Η «ραβδος» σημαινει, λεγουν, την κρισιν τοϋ Θεοϋ. 'Η δε βακτηρια, την θειαν πρδνοιαν. Αϋτδς ποϋ εγνωρισε κατα βαθος αϋτα τα
δυο λεγει· «η ραβδος σου καϊ η βακτηρια σου,
αϋται με παρεκαλεσαν».
ρ'. "Οταν δ νοϋς ελευθερωθη απδ τα παθη
καϊ φωτιζεται απδ την θεωριαν των δντων, τδτε
δϋναται να πλησιδιση τδν Θεδν καϊ να προσεϋχεται δρθα.

Η ΘΘΟΧΟΓΙΧ ΤΗΟ ΝΟθρΛΟ ΓφΟΟθγΧΗΟ*
ΕΧΑΣΘΗΚΕ ἀρκετὴν ῶραν ὁ καθένας μὲ τὰς σκέψεις
του, δταν ὁ συνετὰς
ὐφηγητὴς τὴς θεολογἰας διέκοψε τὴν
σιωπήν.
— Κατὰ 6άθος
συμφωνῶ, ὁσιῶτατε, μὲ δσα εϊπατε. Τὰ ἐρωτήματἀ σας
μἰαν ἀπἀντησιν ἐπιδέχονται· ειναι τὰ
πάθη ποῦ ἀνθἰστανται εἰς τὴν εϊσοδον
τοῦ νοῦ εἰς τὰν φυσικὰν χῶρον του.
Μάλιστα μοῦ προεκάλεσε 6αθεῖαν ἐντύπωσιν, τὰ δτι αὐτὴ ή πνευματικὴ ἐμπειρἰα τὴς ἀρνήσεως τοῦ νοῦ νὰ εἰσέλθη εἰς τὰ ταμεῖον του δὲν διέφυγε τὴς
προσοχὴς ἐνὰς ἐπιστήμονος θεολόΥου,
τοῦ Βλαδιμήρου Λόσσκυ. "Εχω μαζὐ
μου μἰαν θεολοΥϊκὴν μελέτην του, ἀπὰ
τὴν ὁποἰαν σᾶς ἀναΥϊνῶσκω. «... 'Η
θεολοΥϊκὴ σκέψις ήμπορεῖ εὐκόλως νὰ
Υἰνη ἐμπόδιον καἰ πρἐπει κἀθε στιγμὴν
νὰ ἀγωνιζῶμεθα, διὰ νὰ μὴ παρασυρθῶμεν ἀπὰ τὴν Υοητευτικὴν ψευδαἰσθησιν τῶν θεολοΥϊκῶν σχημἀτων καἰ τῶν
θεολοΥϊκῶν ἐννοιῶν, διὰ νὰ μὴ προσηλωθῶμεν τόσον πολῦ εἰς τὴν εἰκόνα,
ῶστε τελικῶς νὰ λησμονήσωμεν νὰ ϊδωμεν τὰ ζωντανὰν πρότυπον».
Καἰ συνεχἰζει ὁ Ρῶσος θεολόΥος τὴς
ἐν διασπορὴ 'Ορθοδοξἰας. «'Ο αγιος Διἀδοχος ὁ Φωτικὴς, στὴν 68ην ἐκατοντάδα του ἐφιστᾶ τὴν προσοχήν μας ἐπἰ
τοῦ σχετικοῦ κινδύνου. 'Ο νοῦς — μᾶς
λέγει — ἐφ' δσον δὲν εχει φθάσει εἰς
τὴν καθαρὰν προσευχήν, αἰσθάνεται
στενοχωρἰαν, δυσφορἰαν, «ῶσεἰ περιεσφιγμένος», κατὰ τὴν προσευχήν. Διὰ
νὰ ευρη λοιπὰν «ἀνακούφισιν», καταφεύγει εἰς τὰ ἀπατηλὰν παιγνἰδι τῶν
θεολογικῶν ἐννοιῶν. "Ετσι δμως λησμονεῖ δτι ή πραγματικὴ «ἀναψυχὴ» καἰ

«ἀνἀπαυσις» εὐρἰσκεται ἀλλοῦ, εἰς τὴν
καθαρὰν προσευχήν, εἰς τὴν κατάστασιν εἰς τὴν ὁποἰαν ὁ ὰνθρωπος πληροῦται, ἐως τὰ 6άθη τὴς ῦπάρξεῶς του, ὐπὰ
τὴς χἀριτος τοῦ θεοῦ, ὐπὰ τοῦ φωτὰς
τὴς θεἰας Παρουσἰας».
Καἰ προσθέτει τὰ ἐξὴς, τὰ ὁποῖα συγγενεύουν μὲ τὴν πνευματικὴν πεῖραν
σας. «'Η θεολογικὴ σκέψις πρέπει νὰ
μᾶς προετοιμάζη διὰ τὴν δοξολογἰαν
καἰ νὰ ἐκφράζη τὴν μυστικὴν θεωρἰαν.
Δὲν πρέπει δὲ ποτὲ νὰ γἰνεται φυγὴ
ἀπὰ τὴν ἀναγκαἰαν «περἰσφιγξιν» τὴς
προσευχὴς καἰ νὰ ἀντικαθιστά διὰ διανοητικῶν σχημἀτων τὴν 6ἰωσιν τοῦ μυστηρἰου ἐν τὴ σιωπὴ καἰ τὴ ὴσυχἰα. Τὰ
θεολογικὰ σχήματα ειναι 6ε6αἰως εῦχρηστα καἰ ὄχι σπανἰως μᾶς προκαλοῦν
μἰαν διανοητικὴν ή συναισθηματικὴν
εὐφορἰαν. 'Αποκεκομμένα δμως ἀπὰ
τὴν θεωρητικὴν ἐμπειρἰαν ειναι πνευματικῶς κενά...». Καἰ ὁ θεολόγος διέκοψε τὴν ἀνἀγνωσιν.
— Δὲν μὲ καταπλήττει τὰ κεἰμενον
αὐτό, εϊπα, διότι ὁ Λόσσκυ άν καἰ δὲν
ὲζησε πλήρως τὰ μυστήριον τὴς γονἰμου θεολογικῶς καἰ ἐμπειρικῶς ήσυχἰας, ῶς λαῖκός, ἐν τούτοις ἐπειδὴ ἐ6ἰωσε μέσα στὰν χῶρον τὴς πνευματικὴς
παραδόσεως τὴς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησἰας, ἀφωμοἰωσε, κατὰ τὰ δυνατόν, στοιχεῖα τὴς μυστικὴς θεολογἰας. Δύναται
δὲ νὰ ῦποστηριχθὴ, δτι προσπαθεῖ νὰ
θεολογήση ὀρθοδόξως, ἀφοῦ κατενόησε 6ασικὰς προϋποθέσεις τοῦ θεολογεῖν.
Δὲν εϊναι μικρὰν πρᾶγμα νὰ ἐξαἰρη ὅνας μὴ Μοναχὰς τὴν ὴσυχἰαν, ῶς περιοχὴν θεολογικοῦ λόγου. Δι' δλα αὐτὰ ὁ Λόσσκυ κινεῖται μέσα εἰς τὰν χῶρον τὴς 'Ορθοδόξου θεολογἰας, τὴν ὁ* 'Απδ τδ νεοεκδοθεν 6ι6λιον «'ΑθωνικοΙ
Δι·χλογοι».
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ποίαν, ἀρθότατα, δὲν διακρίνει εἰς μυστικὴν καἰ μὴ μυστικήν, ἀφοῦ θεωρεῖ
τὴν ἐμπειρίαν, ὴτις εϊναι ὐπέρλογος
γνῶσις, ῶς ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν
τὴς ἀληθοῦς θεολογίας.
'Ο ὅγιος Διάδοχος πρἀγματι ὅπως καϊ
ὅλοι οἱ ὅγιοι Πατέρες θεωρεῖ τὴν προσευχὴν τὴς καρδίας, ῶς ὀδυνηρἀν τοὐλάχιστον κατἀ τἀ πρῶτα στἀδια, ἀφοῦ
ἀπαιτεῖται ὄχι μόνον ὴ συστολὴ τῶν αἰσθήσεων, ἀλλἀ καἱ ὴ «ἐγκλῶ6ωσις» τοῦ
νοῦ ἐντός τὴς καρδίας. 'Η ἀδυνηρότης
ὅμως δὲν εϊναι στοιχεῖον τὴς προσευχὴς, ἀλλἀ τό ἀποτέλεσμα τὴς προσπαθείας προς 6ιαίαν ἐπαναφορἀν τὴς ἐσκορπισμένης εἰς τον κόσμον ἐνεργείας
τοῦ νοῦ. Αὐτό ἀκρι6ῶς λέγει ὁ ὅγιος
Διἀδοχος δια τοῦ 68ου κεφαλαίου. «'Ο
νοῦς ὴμῶν τἀ πολλἀ περἱ μὲν τὴν προσευχὴν δυσανασχέτως ὲχει διἀ τἀ ὅγαν στενἀν καἱ περιεσταλμένον τὴς
εὐκτικὴς ἀρετὴς...». Καἱ ἀργότερα ὁ
ὅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἐκφράζων
τὴν κοινὴν πεῖραν, λέγει ὅτι εϊναι τόσον ἐπίπονος ὴ διἀ μακροῦ χρόνου
«συνέλιξις» τοῦ νοῦ εἰς ἐαυτἀν καἱ ὴ
μονολόγιστος εὐχὴ τοῦ 'Ιησοῦ, ῶστε
«πᾶς πόνος ὅλλης ἀρετὴς, μικρἀς καἱ
φορητότατος συγκρινόμενος πρἀς τοῦτον». Δι' αὐτἀν τἀν λόγον καἱ πολλοἱ
Μοναχοί, στενοχωρηθέντες ἀπἀ τἀ «στενἀν ὅγαν» τὴς νοερᾶς προσευχὴς, ἐγκατέλειψαν τὴν εὐχὴν καἱ ὲτσι ἀπέτυχον τοῦ πλατυσμοῦ τῶν χαρισμάτων.
Καἱ ὁ ὅγιος Γρηγόριος 6ε6αιοὴ ὅτι «αν
διακαρτερὴ τις, ἐν τὴ τοῦ νοῦ ταύτη
συνελίξει καἱ τὴ πρἀς τἀ θεῖον ἀνατἀσει, 6ία τἀ πολυπόρευτον τὴς διανοίας
ὅγχον τὴς οἰκείας, νοερῶς πλησιἀζει τῶ
θεῶ καἱ τυγχἀνει τῶν ἀρρήτων, καἱ
γεύεται τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, καἱ αἰσθήσει νοερά γινῶσκει, ὅτι χρηστἀς ὁ
Κύριος...».
'Ο ὅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς δὲν
λέγει ἀνυποστάτους θεωρἰας. Μαρτυρεῖ
τὴν προσωπικὴν πεῖραν του, τους ἀγῶνας του μέσα στὴν ήσυχίαν τοῦ 'Αγίου
"Ορους, τἀν μόχθον εἰς τὴν νοερἀν

προσευχήν, τἀς ἀγαλλιάσεις του καἱ
τἀς ἐλλάμψεις του ὐπἀ τοῦ ἀκτίστου καἱ
θείου φωτός. Εϊναι δὲ χαρακτηριστικἀν
τὴς ὴσυχαστικὴς ἐμπειρίας του, τἀ ὅτι
δὲν ήρκέσθη νἀ γρἀψη μόνον περἱ τὴς
εἰσόδου καἱ παραμονὴς εἰς τἀ ὅγια τῶν
ἀγίων τὴς θεόπαιδος Μαρίας, ἀλλἀ ήθέλησε καἱ νἀ διερευνήση τἀν τρόπον
τὴς πνευματικὴς ζωὴς, τί ὲκαμνεν ἐν
τῶ Ναῶ ή Παναγία, πῶς ἐσκέπτετο, πῶς
προσηύχετο. Καἱ ὲτσι μᾶς ἐχάρισε τἀ
ἐξὴς θαυμἀσιον κείμενον.
«'Η Παρθένος, λέγει, εὐρίσκει χειραγωγἀν τὴν ἱερἀν ήσυχίαν ήσυχίαν ποὐ
συνίσταται εἰς τήν στάσιν τοῦ νοῦ καἱ
τοῦ κόσμου, εἰς τήν λήθην τῶν ἀνθρωπίνων, εἰς τήν μυσταγῶγησιν τῶν οὐρανίων καἱ εἰς τήν ἀπόθεσιν τῶν νοημάτων χάριν ἐλευθερῶσεως τοῦ νοῦ·
αὐτή εϊναι ἀληθινἀ μία πρᾶξις, διἀ τὴς
ὁποίας ἀνε6αίνει κανεἱς εἰς τὴν ἀληθὴ θεωρίαν ή ἀκρι6έστερα εἰς τὴν θεοπτίαν. 'Η ήσυχία αὐτὴ εϊναι πρἀγματι
δεῖγμα ὐγιοῦς ψυχὴς. Δι' αὐτὴς, ή Παρθένος, συγκεντρωθεῖσα ὅλη εἰς τἀν ἐαυτόν της καἱ ἀνυψωθεῖσα ὐπεράνω τοῦ
συρφετοῦ τῶν λογισμῶν καἱ γενικῶς
κἀθε μορφὴς καἱ εἰκόνος, κατεσκεύασε
μίαν νέαν καἱ μυστικὴν ὁδἀν πρἀς τοὐς
οὐρανούς, τὴν νοητὴν σιγήν, ὅς τὴν
ὀνομάσω καἱ κατόπιν ὴνωσε τἀν νοῦν
μὲ τὴν στροφὴν πρἀς τἀν ἐαυτἀν του
μαζὐ μὲ τὴν προσοχὴν καἱ τὴν ἀδιἀλειπτον θείαν προσευχήν... Καἱ μόνον
εἰς τὴν προσευχὴν προσέχουσα, ὐπερίπταται ἐπἀνω ἀπ' ὅλα τἀ κτιστἀ καἱ
6λέπει τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ καἱ ἐποπτεύει τὴν θείαν χάριν, πολὐ ἀνωτέραν
ἀπἀ τὴν ὅρασιν τοῦ Μωϋσέως· μίαν χάριν ὐπερ6αίνουσαν τὴν δύναμιν τῶν
αἰσθήσεων, «ψυχῶν δὲ καἱ νόων ἀσπίλων εὄχαρι καἱ ἱερἀν θέαμα». Μέτοχος γενομένη τοῦ θείου αὐτοῦ φωτός,
καθίσταται φωτεινὴ νεφέλη τοῦ ὄντως
ζῶντος ῦδατος, αὐγὴ μυστικὴς ήμέρας
καἱ πυρίμορφον ὄχημα τοῦ Λόγου, ὅπως τὴν ἐγκωμιάζουν οἱ θεῖοι ὐμνωδοἱ
τὴς 'Εκκλησίας».

Η Θ6ΟΛΟΓΙΛ ΤΗΟ ΝΟθρΑϋ
ΠρΟΟ6γΧΗ6
ΑΦΝΙΑΖΕΤΑΙ κανεϊς σημερα, αν ακοϋση να τοϋ
μιλοϋν για την νοεραν
προσευχην. Που ευρισκδμεθα, εις τδ Βυζαντιον
η σε κανενα Μοναστηρι;
στην
Σημερα,
^ττοχην
της δραστηριοτητος, των
φιλο8ιασταυρουμενων
σοφικων ρευματων, της
παλης των 'ιδεων και των
θρησκειων, που τα δσια της πϊστεως κινδυνεϋουν δπου δ αγων διεξαγεται «εν ταϊς πλατεϊαις»,
ποιον νδνημα εχει η ενοσχολησις με την λεγομενην προσευχην της καρδιας; Τδ μεν αϊ'τημα των
καιρων εϊναι η δρασις, η δε καρδιακη προσευχη
εϊναι εξωτερικη τοϋλαχιστον αδρανεια, εϊναι σημερον αναχρονισμος.
Αυτδίς τας σκεψεις δυναται να καμη κανεις
αν δεν γνωριζη δτι η προσευχη εϊναι δ δρος
ζωης της ψυχης. Πραγματι, εαν τδ προσευχεσθαι σημαινει ζην, τδ συνεχως προσευχεσθαι σημαινει συνεχως ζην. Καϊ η νοερα λεγομενη προσευ
χη εϊναι συνεχης προσευχη.
Αυτδ τδ μηνυμα μας φερει τδ βιβλιον «'Αθωνικοι Διαλογοι» του π. Θεοκλητου, δστις δεν αγνοεϊ την εποχην που ζωμεν. 'Αντιθετως μαλιστα,
ως αντιδοτον της διασπαστικης της ενδτητος
της ψυχης εποχης μας προσφερει την αδιαλειπτον
προσευχην. 'Ιδου τι γραφει εις τδν πρδλογδν του:
«Δεν εϊναι σπανιοι οι εν 'Αγϊφ "Ορει διαλο
γοι. Εις αυτους δφειλονται τα δυο βιβλϊα
τδ
*
«Μεταξυ ουρανου καϊ γης» καϊ οϊ «'Αθωνικοϊ
Διαλογοι». Εις τδν ϋποφαινομενον ανηκει, απλως,
δ μισθδς του κδπου της αποτυπωσεως των διαλδγων, Φν υπηρξεν αυτηκοος μαρτυς καϊ συμμετοχος.
'Η εποχη μας εϊναι κατ' εξοχην διαλεκτικη. 'Η
ηυξημενη παιδεϊα, η επαρσις, τδ πληθος των ι
δεων δημιουργοϋν τυπους διαλεκτικους. Οι ανθρωποι ϋφϊστανται σημερον φοβεραν δοκιμασϊαν.
Τα πλεον ετερδκλητα φιλοσοφικα ρευματα, εις αριθμδν καϊ εντασιν, διεκδικοϋν τδν ανθρωπον. Τα
παντα αμφισβητοϋνται.
'Η συγχυσις, η νοθεια, η αϊρεσις, εισερχονται
καϊ εις τδν χωρον της 'Εκκλησϊας υπδ ποικϊλας
μορφας. Αϋτ6ς, «δ μετασχηματιζδμενος εις αγγελον φωτδς σατανας», — «δ πλανων την οϊκουμενην» — συνεχως «αρπαζει τα πρδβατα» εκ της
αγϊας Ποϊμνης τοϋ Χριστοϋ.

'Εαν «δει (γαρ) τφ δντι σχολασαι, καϊ γνωναι Θεον» επεται, δτι δ σαλος των «βιωτικων μεληματων», εκ των συγχρδνων συνθηκων καϊ η προκαλουμενη αφευκτος ναυτϊα εις τας ψυχας, απδ
τδν «ταραχον των παθων», δεν παρεχουν πολλας
^λπϊδας τοϋ «γνωναι Θεον». 'Αντιθετως, μαλλον
απελπιζουν.
'Η 'Εκκλησϊα τοϋ Χριστοϋ, βεβαϊως, δεν παϋει
εϋαγγελιζομενη, διδασκουσα καϊ χορηγοϋσα την
χαριν δια των ακηρατων Μυστηρϊων. 'Αλλα χρεια
ζεται να συνεργηση καϊ δ ανθρωπος. Καϊ δ ανθρωπος πρεπει να βοηθηθη.
"Ενα δε απδ τα πλεον ενδεικνυδμενα μεσα τδσον πρδς αμυναν εναντι των πυκνων καϊ αλλεπαλληλων προσβολων τοϋ κακοϋ, δσον καϊ πρδς
ενοποιησιν των διακεχυμενων εις τδν κδσμον δυναμεων της ψυχης, εϊναι η μονολογιστος λεγομε
νη προσευχη. 'Η αξϊα της προσευχης αϋτης συνϊσταται, αφ' ενδς εις τδ ευκολον καϊ αφ' ετερου
εις την δυναμϊν της, ως αγαπης, γλυκϋτητος καϊ
συντριβης καρδιας.
'Αλλ' εαν δια τους εν κδσμω αδελφους η προ
σευχη τοϋ 'Ιησοϋ επιτυγχανει τους δυο ανωτερω
στδχους, δια τους Μοναχοϋς δμως αποτελεϊ την
αφετηρϊαν ενδς θειοτατου αγωνος καϊ την προϋπδθεσιν μιας ατερμονος Ιν ερωτι Θεοϋ βιωσεως
καϊ θεολογϊας. Καϊ οϊ «'Αθωνικοϊ Διαλογοι» αϋτδ προσπαθοϋν να αναδειξουν.
Δια τοϋτο προσευχη μας εϊναι καϊ πδθος Ιν
Κυρϊφ, δπως δ 'Ορθδδοξος λαδς μας επανευρη
την προσευχην της καρδιας, υπερ της δποϊας ηγωνισθησαν μεγαλοι θεολδγοι Πατερες, εν οΤς δ
μεγας αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας, δ «κηρυξ
της Χαριτος».

Τδ βιβλιον εϊναι ^παγωγδν, εις μορφην πλατωνικοϋ διαλδγου, καϊ καλϋπτει απδ πασης πλευρας τδ θεμα της νοερας προσευχης καϊ της θεο
μ.
λογϊας της.

ΚϋΟΗφ

ΚΑΛΟΘ6ΤΟΥ ΧΟΓΟΙ

ΑΑΑΙΟΤΕΡΑ ε'ϊχαμε γρα
ψει, δτι τδ Πανεπιστημιον της Θεσσαλονικης
προεδραμε τοϋ εν 'Αθηναις εις τας Πατερικας
σπουδας. "Ηρκεσαν αϊ εν
τη βυζαντινη μεγαλουπδλει πανορθοδδξου χαραεορταστικαϊ Ικδη
/!
λωσεις
τδ ετος Ι959,
τη 6ΟΟστη επετεϊω
-τΪςγ2»
απδ της κοιμησεως τοϋ αγϊου Γρηγορϊου τοϋ Παλαμα, δια να διερεθισθη τδ ενδιαφερον των ^κεϊ
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διδασκοντων θεολδγων και να αρχϊση εκτοτε μια
εναμιλλος προσπαθεια αναδεϊξεως της Πατερικης θεολογϊας.
Σκεπτδμεθα μηπως τοϋτο αττοτελεϊ ενα θαϋμα του αγϊου Γρηγορϊου, να προβληθη η Θεολο
γϊα του, ως συμπυκνοϋσα την θεολογϊαν της 'Ορ
θοδοξου 'Εκκλησϊας, εις μιαν εποχην, καθ' ην ε'ϊχομεν εκτεταμενον ενα εϋσεβοφανη οϋμανισμδν;
'Ανεξαρτητως της αϊτϊας αναζωπυρωσεως της
φιλοτιμϊας δια τας Παλαμικας ερεϋνας, ηδη εχομεν δγκωδες εργον εκδοτικδν και θεολογικδν τδ
δποϊον δσον δεν εΤναι ττροσωττικδν Παλαμικ6ν, αναφερεται εις την θεολογιαν του Παλαμα.
"Ενα τοιοϋτον εργον εΤναι και οι επτα Λδγοι
τοϋ 'Ιωσηφ Καλοθετου, τους δποϊους εξεδωκεν δ
ηδη Καθηγητης τοϋ Πανεπιστημϊου Θεσσαλονϊκης
κ. Δ. Τσαμης. Οι Λδγοι εΤναι αντιρρητικοϊ κατα
των οϋμανιστων αντιπαλων του, εκφραστικοϊ της
'Ορθοδδξου θεολογϊας, της δποϊας πρωταγωνιστης κατα τδν Ι4ον αϊωνα ϋπηρξεν δ αγιος Γρηγδριος.
'Ο κ. Τσαμης εχων κατανοησει τδν Θεολδγον Καλδθετον, — τδν δποϊον εξ οϊκειδτητος πολ
λης δ αγιος Γρηγδριος προσεφωνει «δ καλδς 'Ι
ωσηφ» — καϊ εξ αλλων συγγραμμδ;των του, ηδυνηθη να παρακολουθηση τδν θεολογικδν στοχασμδν του, τας πηγας του καϊ την δομην τοϋ
λδγου του, ωστε να προσφερη μϊαν αρτϊαν επιστημονικην παρουσϊασιν της θεολογϊας τοϋ Ι4ου
αϊωνος καϊ την ατμδσφαιραν της εποχης.
θ.

θβΜΑΤΑ ΘΚΚΑΗΟΟΑΟΓΙΑΟ
ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΟ

βιβλϊον του, πρδς
την των.

ΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ συνολον δμιλιων καϊ εϊσηγησεων τοϋ Καθηγουμενου
της Ιν 'Αγϊφ ''Ορει Μονης τοϋ 'Οσϊου Γρηγορϊου 'Αρχιμανδρϊτου κ. Γεωργϊου,
τας
δποϊας,
παρ' δτι δημοσιευθεϊσας
συνεκεντρωσεν εις τδ υπδ τδν ανωτερω τϊτλον
ευκολον ανεϋρεσιν καϊ μελε-

Τα θεματα 'Εκκλησιολογικα καϊ Ποιμαντικδι,
εΤναι επεξειργασμενα με δρθδδοξον αϊ'σθησιν, αφοϋ δ σ. τελεϊ εν γνωσει δτι «η γενεα αναζητεϊ γνησιωτεραν Θεολογϊαν κατα τδ Πατερικδν
πνεϋμα, Θεολογϊαν Εκφραστικην ζωης Εκκλησιαστικης καϊ μερϊμνης ποιμαντικης».

Πρδ;γματι δ αγιος Καθηγοϋμενος δια των
δοκιμϊων του αϋτων, συμβδιλλει εις τδν επανευαγγελισμδν, που ενεργεϊται κατα τα τελευταϊα ετη,
των δρθοδδξων προϋποθεσεων δια μϊαν γνησϊως
δρθδδοξον ζωην, η δποϊα εΤχεν ϋποστη αδδκητον
ταλαιπωρϊαν, απδ την εϊσβολην ρευματων δχι αμϊκτων αλλοτρϊων στοιχεϊων.

"Ηδη εχομεν διανυσει αρκετδν χρδνον, απδ
τδτε που ηρχισεν δ αγων καθδίρσεως τοϋ 'Εκκλησιαστικοϋ χωρου, απδ τας νδθους μορφας χρι-

στιανικης ζωης. Με τας εκδδσεις δε Πατερικης
πνοης βιβλϊων δ αγων συνεχϊζεται αποδϊδων καρποϋς. Καϊ τδ ϋπ' δψιν βιβλϊον εντασσεται μεσα
εις τα πλαϊσια αϋτα, συντελοϋν αποφασιστικως,
δια της δυνδιμεως της 'Ορθοδδξου θεολογϊας, εις
την μδρφωσιν εϊκδνων Θεοϋ καϊ οϋχϊ εϊκδνων ανθρωπων, «οις οϋκ εστι σωτηρϊα».
θ.

Α) ΟΙΚΟΥΜΘΝΙΚΑΙ ΟΥΝΟΑΟΙ
ΚΑΙ Πθρϊ ΤΟΝ ΑΓ. ΘΙΚΟΝύϋΝ
βιβλϊον, 6ΩΤΕΙΝΟΝ
πως ητο καϊ η ζωη τοϋ
Πρδσυγγραφεως του.
κειται δι' Ενα απδ τα
πολλα συγγραμματα τοϋ
'Αγϊου Πατρδς μας Νεκταρϊου, τοϋ «εν εσχατοις χρδνοις φανεντος»,
τοϋ θαυματουργοϋ.
Δια τοϋ ϋπ' δψει βιβλϊου, δπερ εξεδωκεν δ
δκδδτης Θεσσαλονϊκης κ. Ρηγδπουλος, δ "Αγιος
Πατηρ, προβαϊνει εις αναλυσιν συνοπτικην τοϋ
εργου δλων των Οϊκουμενικων Συνδδων καϊ εκφερει σπουδαιοτατας κρϊσεις.
Θαυμαζει κανεϊς την αντικειμενικδτητα της
εξιστορησεως των γεγονδτων καϊ την θεολογικην
εμβαθυνσιν των προβληματων που αντιμετωπιζαν
αι ϊεραϊ Σϋνοδοι.
Τδ δεϋτερον μερος τοϋ βιβλϊου αναφερεται εις
την σημασϊαν των ϊερων Εϊκδνων δια την 'Εκκλησϊαν. Εις αϋτδ δ "Αγιος Νεκταριος απδ τε ϊστορικης καϊ θεολογικης απδψεως, αποδεικνϋει τδ
'Ορθδδοξον της τιμητικης προσκυνησεως των αγϊων Εϊκδνων καϊ περιγραφει τα δρια εντδς των
δποϊων δεον να κινηται δ πιστδς εναντι της εϊκονικης θεολογϊας, απηλλαγμενης ϋποκειμενικων
Επινοηματων.
'Η Εϊσαγωγη τοϋ κ. Θ. Σακελλαρϊου, με πολλην εϋλαβειαν πρδς τδν "Αγιον, αποκαλϋπτει την
μεγδιλην του μορφην καϊ τδ εξοχον συγγραφικδν
του Εργον. ΕΤναι δμολογουμενως αληθες Εντρυφημα καρδϊας καϊ νοϋ η διδασκαλϊα ενδς μεγδιλου 'Αγϊου Πατρδς, ως εΤναι δ θειος Νεκταριος,
τοϋ δποϊου αϊ πρεσβειαι πρδς Κϋριον ας φωτϊζουν καϊ σκεπαζουν τους τιμωντας την αϊδεσιμον
δ.
μνημην του.

ΘΘΜΑΤΑ ΚΟΙΝΦΝΙΟΑΟΓΙΑΟ
ΚΑΙ ΟρθΟΑΟϊΙΑΟ
ΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ

θε-

ματα
'Ορθοδδξου
απδ
πλευρας πραγματευεται
τδ ϋπδ τδν ανωτερω τϊ
τλον βιβλϊον. Πρδκειται
περϊ κωδικοποιησεως Εμελετων,
πιστημονικων
αϊτινες
Εδημοσιεϋθησαν
εις ξενον περιοδικδν καϊ
αϊ δποιαι
μετεφρασθησαν εϊς την δλληνικην
γλωσσαν δια να προσφερθοϋν εϊς τδ ελληνικδν
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κικχιοκριο χι
χριστιανικδν κοινον.

'Ο καθηγητης του Πανεπιστημϊου Θεσσαλονϊκης κ. Γ. Ματζαρϊδης, Πατρολογος, διδασκων και
την χριστιανικην κοινωνιολογϊαν εσχε την πρωτοβουλϊαν, δπως Επιμεληθη της Εκδδσεως των ϋπ'
δψει μελετων, με την πρδθεσιν να καλλιεργηθη
η σκεψις Επϊ της «κοινωνικης» πλευρας της 'Ορθοδοξϊας.
'Ο φϊλος κ. Ματζαρϊδης λεγει, δτι «η κοινωνιολογικη Εξετασις του Χριστιανισμου και ϊδιαιτερως της 'Ορθοδοξϊας, ηρχισεν ηδη να προσελκυη τδ Ενδιαφερον νεωτερων 'Ελληνων Επιστημδνων, κυρϊως δε θεολδγων. . . "Ο,τι εγινε μεχρι
σημερον, εϊναι ασφαλως Ελαχιστον. Δια να δημιουργηθη κατι σημαντικωτερον, χρειαζεται πολλη και συστηματικη Εργασϊα και συνεργασια...».

Παρουσιαζοντες τας Εργασϊας των 'Ελληνων
θεολδγων, που αναφερονται εις την κοινωνιολογιαν
του Χριστιανισμου, Επιθυμοϋμεν να εϊμεθα φειδωλοϊ εις κρϊσεις. Και τοϋτο, διοε *ν αποφυγωμεν υπευθυνον πραξιν Ενθαρρυνσεως η αποθαρρϋνσεως των πρδς την κατεϋθυνσιν αυτην Ερευνητων.
Διδτι δμολογουμενως τδ θεμα, ως αμεσωτατα
σχετιζδμενον με την 'Ορθ6δοξον εκλκησιολογιαν
και θεολογϊαν, εϊναι εξαιρετικως λεπτδν. "Αλ
λωστε τδ σκεπτεσθαι και Ερευναν εϊναι καλδν, δσον και αν εϊναι μεϊζον τδ προσευχεσθαι και αθ.
γιαζεσθαι.

ΤΟ ΠΟΧΙΤ6ΥΜΛ
ΤΟΝ ΧρϊΟΤΙΑΝΟ1Ν
ΑΥΜΑΣΙΑ «δοκιμια θεολογικα και δδηγητικα»,
που ανηκουν εις τδν Εν
Χριστφ αδελφδν π. 'Ηλϊαν
Μαστρογιαννδπουλον. Εις τδ νεον βιβλϊον
του δ π. 'Ηλϊας — που
αποτελεϊ συνοψιν δημοσιευθεντων αρθρων του
— «εξεταζονται μερικαι
βασικαϊ μορφαϊ
Εκφρασεως του χριστιανικοϋ φαινομενου: η θεολογϊα,
δ μοναχισμδς, αϊ δργανωσεις. Εις τδ δευτερον
μερος Εξεταζονται εϊδικαϊ μορφαϊ παιδεϊας: η
πνευματικη καθοδηγησις του «Γεροντος», η Εκπαιδευσις εις τδ δημδσιον σχολεϊον, η αγωγη
εις χριστιανικας δμαδας καϊ κατασκηνωσεις, η
αγωγη δια τδν γαμον. Τα δοκιμια Επισφραγϊζονται με τδν Επϊλογον «'Η ωρα του Χριστιανισμοϋ».

'Ο π. 'Ηλϊας εϊναι Εκ των πλεον γνωστων θεο
λδγων εις δλας τας Επϊ μερους «δμαδας» της
Εν 'Ελλαδι 'Εκκλησϊας. 'Η Επι πολλα ετη ϋπεϋθυνος διακονϊα του, εϊς τινα χριστιανικην δργανωσιν, τδν κατεστησεν εμπειρον η «πρακτικδν»,
δπως ελεγον οι 'Ασκητικοϊ Πατερες. Ουτω, λοιπδν, συνδυαζων θεολογικην παιδεϊαν ηθος και
πρακτικην πεϊραν, απεκτησε μιαν διαυγη δρασιν
καϊ καθολικην συλληψιν των θεματων καϊ φαινομενων της ζωης Εν τη 'Εκκλησϊςι, Εκκλϊνων προσε-

κτικως των τδσον ξενων εϊς την ϊδιδτητα του διδασκαλου μονομερειων.
Καϊ τδ ϋπ' δψει βιβλιον αποτελεϊ αποτυπωσιν,
δχι απλως των θεολογικων σκεψεων του π. 'Ηλϊα, ουτε μδνον του μοναστοϋ η του καθ' υπερβολην «πρακτικοϋ», αλλα του δια πολλοϋ χρδνου
«δοκιμασαντος» τας διαφδρους Εκφανσεις της
'Εκκλησϊας διδασκαλου. 'Η συμμετρϊα των στοχασμων καϊ των Εμπειριων του σ. δεν μειουται
εϊς τδ Ελαχιστον, Εαν καπως δεν κατενδησε πληρως τας απδψεις του γραφοντος, αναφορικως
πρδς τας δργανωσεις (σελ. 78). Διδτι Επισημαϊνων «τας τρωτας πλευρδις αυτων», δεν τας
απεκλειον. 'Απλως ηυχδμην την τελεϊαν δρθοδοξοποϊησϊν των. Καϊ η ευχη αυτη ουδεποτε, εϋτυθ.
χως, επαυσεν Ενεργουμενη.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ
η οωτι-ιρϊΑ ΤΟΥ ΚΟΟΜΟΥ
ΠΟ
ΑΝΩΤΕΡΩ
ΤΟΝ
τϊτλον Εξεδδθη τδ βιβλϊον του γνωστου Ρωσου θεολδγου καϊ φιλοΕϋδοκϊσδφου
Παυλου
κατα
μωφ
μεταφρασιν
του θεολδγου κ. Ν. Ματσουκα, υπδ του Εκδδτου
κ. Π Πουρναρα. Πρδκειται δια μϊαν προσπαθειαν αναδεϊξεως της θεσεεϊς την Ορθδδοξον θεολογϊαν καϊ ζωην. Καϊ δπως γραφει δ μεταφραστης,
«Πρδκειται για τη θεωρηση της βαθυτερης καϊ
οϋσιαστικης σχεσεως αναμεσα στδν ανδρα καϊ τη
γυναϊκα υπδ πρϊσμα καθαρα θεολογικδ καϊ δχι
Ερασιτεχνικδ η ηθικιστικδ. "Αλλωστε δλοι μας
γνωρϊζουμε πδσο ταλαιπωρησαν καϊ ταλαιπωρουν τους χριστιανοϋς τα καταθλιπτικα, αθεολδγητα καϊ Εν πολλοϊς αστοχα, απδ καθε αποψη,
βιβλϊα περϊ σχεσεως των ετεροφυλων υπδ την
προοπτικη του ηθικισμου καϊ των γνωμων ϊατρων καϊ υγιεινολδγων. . .».

συνθετικδς συγγραφευς.
'Ο Ευδοκϊμοφ εϊναι
Μεσα εϊς τδν χωρον της 'Ορθοδοξϊας θεολογων
κινεϊται πολλακις με ανεσιν πρδς τδν φιλοσοφικδν
στοχασμδν. 'Εαν κανεϊς διαθετη δρθοδδξους Εμ
πειρϊας, η συνθετικη μεθοδος αποβαϊνει γδνιμος
πρδς θεολογϊαν, αλλως Εκτρεπεται «εϊς γραωδεις μυθους καϊ γενεαλογϊας».
Παρ' δτι δεν υπαρχει Επϊ του παρδντος δυνατδτης προσεκτικης μελετης του υπ' δψιν βιβλϊου,
ουδεμϊαν Επιφυλαξιν θα εϊχαμε νοε τδ συστησωμεν εϊς τδ πληρωμα της 'Εκκλησϊας καϊ ϊδϊως
εϊς τους εχοντας «τδι αϊσθητηρια γεγυμνασμενα πρδς διακρισιν καλοϋ καϊ κακου». Εϊς δε τους
αδυνατους, που Επιθυμουν καϊ δυνανται να Ενδυναμωθοϋν Εν Κυρϊω, τδ συνιστωμεν, αλλα υπδ
τδν δρον να Ερωτουν τους «πρεσβυτερους» εϊς
σημεϊα τινα, ατινα δυνανται να βλαψουν. Καϊ
τοϋτο, δια την ασθενειαν της ψυχης. Οϋδεν δυναται να βλαψη Εαν ημεϊς δεν θελωμεν να ζημιθ.
ωθωμεν.

ΧΝΤΙΑΓΙΟρ6ΙΤΙΚΧ

ΚΑΛΗ «Συζητησις», τδ αξιοϋν επιστημονικην ανωτερδτητα περιοδικδν, τϊ
εχει με τδ "Αγιον
"Ορος; Ποϊος εϊναι
δ σχολιαστης εκεϊνος,
που κατα καιροϋς, αποστρεφων τδ πρδοωπον απδ τα τδοα προβληματα τοϋ ελληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ, πρδς τδν δποϊον
εϊναι προοανατολισμενη η «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ» δια την σωτηρϊαν τοϋ "Εϋ·νους, ασχολεϊται και με τδ "Αγιον "Ορος, δια
να τδ κατηγορηση;
"Οχι πρδ πολλοϋ χρδνου εϊχεν αφιερωσει δυο σχδλια πικρδτατα και αδικα. "Η
δη δε εις τδ τεϋχος "Οκτωδρϊου, υπδ τδν
τϊτλον ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ, οχολιαζουσα τδ ενδεχδμενον της μεταφορας τοϋ
ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχεϊου και ϋποδεικνυουσα διαφδρους πιϋανοϋς τδπους εν
'Ελλαδι, περιλαμβανει καϊ τδ "Αγιον "Ο
ρος, δια την εγκαταστασϊν του.
"Ανεξαρτητως της αωρϊας δια την ανακϊνησιν τοιουτου ϋεματος και της επιτυχοϋς η δχιεκλογης των τδπων, που ϋποδεικνυει, καταληγει τδ σχδλιον ως εξης: «Υπαρχει ακδμη και πρδ παντδς,
τδ "Αγιον "Ορος, Ιδεωδης τδπος δια να
εγκατασταϋη, να αναρρωση καϊ να ακμα.ση τδ Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον. "Αλλα,
6εβαια, να παρη παλιν ζωην καϊ τδ "Α
γιον "Ορος, την φοβεραν παρακμην τοϋ
δποϊου δεν μποροϋν να αποκρυψουν τεχνητα και σπασμωδικα προπετασματα κενολδγων ϋμνωνυ.
"Ασχετως αν τδ ΟΙκουμενικδν Πατρι
αρχεϊον, τδ δποϊον δα πρεπη να εϊναι
προσιτδν εις δλον τδν κδσμον, ενδεϊκνυ-

ται να στεγασϋη εΙς ενα χωρον με τδσους
σαφεϊς περιορισμους, δπως εϊναι τδ "Αγι
ον "Ορος, εκεϊνο που μας προκαλεϊ αλγεινην εντυπωσιν εϊναι η κατηγορος γλωσ- .
σα εϊς ανεπϊκαιρον μαλιστα περιπτωσιν.
Και ακρι6ως δ λογος αϋτδς παρεχει τδ
ενδδσιμον να ϋπο^εσωμεν, δτι δεν ϋπσιρχει εϊλικρινες ενδιαφερον υπερ τοϋ "Αγι
ου "Ορους, αλλα μδλις αποκρυπτομενη ανεξηγητος κατ" αϋτοϋ εμπαΟ'εια.
Δεν γνωρϊζομεν, ποϊα «τεχνητα καϊ
σπασμωδικα προπετασματα κενολδγων ϋμντον» εννοεϊ δ καλδς «ρϊλος» τοϋ 'Αγϊου
"Ορους. "Αλλα εαν εννοη την μεγαλην χαραν καϊ την εϋγνωμοσϋνην πρδς την κατ
εξοχην Προστατιδα του Θεοτδκον Μαριαν, που εξεφρασαν οι «Αϋωνικοϊ Διαλογοι» δια την ελευσιν περισσοτερων των
εκατδν νεων Μοναχων καϊ των πλεϊοτων
επιστημδνων, κατα την τελευταϊαν διετϊαν, ας μας επιτραπη να τδν παρομοιασωμεν με τδν «πρεσβυτερον υιδν» τοϋ Εϋαγγελϊου, δστις, ενω «εδει χαρηναι» επεδειξε μιαν τδσον αφιλαδελφον διαγωγην.
"Αλλα ποϊος δεν 6λεπει, δτι τδ "Αγιον
"Ορος αναγενναται; Θα πρεπει να κατεχεται κανεϊς υπδ σκοτεινης ψυχικης αφορϊας, δια να μη δοξαζη τδν Θεδν επϊ τοϊς
ϋαυμασϊοις του, δπου δεκαδες νεαρων
χριστιανων, με τδ Πανεπιστημιακδν Πτυ- .
χϊον εις τας χεϊρας ανηλϋ·ον εις τδ "Ορος
της Μεταμορφωσεως, (ϊϊνα Χριοτδν κερδϊσωσι», ((των εφετων τδ ακρδτατον». "Ο
Κϋριος δια κανενα ανϋρωπον ας μη επιτρεπη τοιαϋτην τϋφλωσιν καϊ τδσην 6ασκανιαν. Διδτι δεν γνωρϊζομεν πως αλλως να ερμηνευσωμεν την αρνητικην αϋτην κριτικην, εις εποχην τδσης εϋλογϊας
απδ τδν Θεδν καϊ ιδιαιτερως απδ την
((μετα Θεδν ϋεδν», που εχει ϋεσει τδ "Α
γιον "Ορος υπδ την προστασϊαν Της.

ΟΧΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΚΡΙΟΘΙΟ

ΜΟΝΧΟΤΗρϊΛ !
ΜΟΝΑΧΙ
ΤΟΝ
ΚΟΝ θεσμἀν οἱ "Αγιοι Πατέρες ἀνεγνῶρισαν μιαν μορφὴν
τελειότητος.
Τὴν τελειότητα τὴν
ὐπόσχεται ὁ θεσμὅς
καἱ τὴν τελειοῖ ὴ
χἀρις τοῦ θεοῦ. 'Η θεόπλαστος ψυχὴ
ὲξω ἀπδ τἀς συμ6ατικἀς σχέσεις, ἀπηλλαγμένη ἀπἀ τἀς μερἰμνας τοῦ κόσμου,
έλευθερωμένη ἀπἀ τἀ αϊτια τῶν παθῶν
καἱ ὐπο6αλλομένη εἰς τὴν μαραδοσιακὴν ἀσκητικὴν ἀγωγήν, τὴς ὐπακοὴς,
τὴς πτωχεἰας καἱ τὴς παρθενἰας, ἀνερχεται ὐπερἀνω τῶν έπιπέδων τῶν ἀνθρωπἰνων παθῶν.
'Η ταπεἰνωσις παἰρνει τὴν θέσιν τὴς
ὐπερηφανείας, ὴ ἀκτημοσύνη ἀντιικαθιστςί τὴν φιλαργυρἰαν καἱ ὴ παρθενἰα
αϊρει ἀπἀ τὴν ψυχὴν τὴν φιληδονἰαν.
"Ετσι ὴ ψυχὴ γἰνεται ταπεινή, πτωχεύουσα καἱ παρθένος. 'Η προσευχὴ τὴν
πτερῶνει πρἀς τἀν θεόν, ή ἀγἀπη τὴν
ἐνῶνει μὲ τἀν θεόν, ὁ θεῖος ὲρως τὴν
πυρπολεῖ ἀδιαλείπτως.
'Ο Μοναχικἀς θεσμός, έκπορευόμενος ἀπἀ τὴν θεἰαν Γραφήν, ἐ6ιῶθη ἀπἀ τους ἀγἰους Πατέρας καἱ παρεδόθη
ῶς διδασκαλἰα εἰς τὴν 'Εκκλησἰαν, μὲ
κῦρος καθολικόν, ῶς καρπἀς ποὐ προὴλθεν ἀπἀ τὴν μυστικὴν συνάντησιν τὴς
καθαρᾶς ψυχὴς τοῦ Μοναχοῦ καἱ τοῦ
'Αγἰου Πνεύματος.
Μὲ ἀλλους λόγους, ή δικαἰωσις τὴς
«ἀναχωρήσεως» ἀπἀ τοῦ κόσμου καἱ ὁ
έγκλεισμἀς ἐκουσἰως τοῦ χριστιανοῦ εἰς
μιαν Μονήν, εὐρἰσκεται εἰς τἀν προσωπικόν του ἀγιασμόν, εἰς τὴν τελειοποίησἰν του, εἰς τὴν σωτηρἰαν του. Τἀ
δὲ σημεῖα τὴς τελειοποιήσεως εϊναι, «ῶς
καρπἀς τοῦ Πνεύματος», «χαρά, εἰρήνη, μακροθυμἰα, χρηστότης, ἀγαθωσὐνη,
πἰστις, έγκράτεια», ή ἀγἀπη, ὴ ταπεἰνωσις.
Αὐτἀ ὲχει ὐπ' ὄψιν του κανεἰς, ὅταν
πρόκειται νἀ ἀξιολογήση τὴν ἀποστολὴν τῶν Μοναστηρἰων τὴς 'Ορθοδόξου
'Ελλἀδος. Καἱ αὐτἀ λαμ6άνω ὐπ' ὄψει,
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ὅταν ζητῶ νἀ έξηγήσω ἐνα φαινόμενον, ποὐ ὐπέπεσεν εἰς τὴν ἀντἰληψἰν
μου καἱ μὲ έγέμισε θλῖψιν, ἀγωνἰαν καἱ
έρωτήματα.
Πρόκειται διἀ τρἰα 6ι6λἰα. Συγγραφεὐς των φέρεται ὴ ήγουμένη τοῦ Γυν.
'Ησυχαστηρἰου «'Αναλήψεως» Κοζἀνης,
Μαγδαληνή. 'Ο τἰτλος τῶν 6ι6λἰων εϊ
ναι «Οἱ δήμιοι τὴς 'Ορθοδοξἰας», «'Ο
Νεκτάριος Κεφαλᾶς εϊναι Εἰκονομάχος,
εϊναι Λατινόφρων, εϊναι Οἰκουμενιστὴς» καἱ τοῦ τρἰτου, «Καταφρονηταἱ
18 ἱερῶν Κανόνων». Καἱ μόνον ἀπἀ τοὐς
τἰτλους δύναται τις νἀ συμπεράνη τἀ
φρικτἀν περιεχόμενόν των.
Δὲν προτιθέμεθα νἀ τἀ κρἰνωμεν ῶς
6ι6λἰα διότι δὲν ὐπάρχουν προϋποθέσεις εἰς αὐτἀ. Δηλαδή, ὄχι μόνον δὲν
ἐκτἰθενται θέματα έξεταζόμενα εἰς αὐτά, ἀλλἀ ἀπουσιάζει καἱ ὁ κοινἀς νοῦς.
Δὲν ὐπάρχει καν στοιχειῶδης λογικἀς
συνειρμός, ῶστε νἀ δυνηθὴ κανεἱς νἀ
παρακολουθήση τὴν πειθαρχοῦσαν εἰς
ῶρισμένους κανόνας φυσικὴν σκέψιν.
Γι' αὐτἀ εϊναι ἀδὐνατον εἰς ἀπλῶς λογικευόμενον νἀ ἰχνηλατήση μιαν συρροὴν παραλογισμῶν, ποὐ ένθυμἰζει τἀ
«λἰθοι, κέραμοι καἱ ξύλα ἀτάκτως ἐρριμένα». Φυσικἀν εϊναι, ἐφ' ὅσον τἀ λογικἀν στοιχεῖον ἀπουσιάζει, νἀ μὴ ὐπάρχη οὐδὲ τἀ γνωσιολογικόν. Δηλαδὴ
δὲν θἀ εϊναι ὐπερ6ολὴ ἐἀν εϊπωμεν,
ὅτι εϊναι ψηλαφητὴ ὴ παντελὴς ἀγνοια
τοῦ πολιτεὐματος τὴς 'Εκκλησἰας, τὴς
φύσεως τῶν 'Ιερῶν Κανόνων καἱ στοιχειωδῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων.
'Εκεῖνο ὅμως, ποὐ γἰνεται ἀμέσως ἀντιληπτἀν ἀπἀ τὴν πρῶτην σελἰδα μέχρι
τὴν τελευταἰαν, εϊναι ἐνα σκοτεινἀν πάθος, ἐνας φανατισμός, μἰα ταραχὴ ψυχὴς, τελοὐσης ὐπἀ τἀ κράτος ψυχονευρικῶν έπιρροῶν, ἐνἀς ὄντος παραπαἰοντος μέσα εἰς τὴν δυστυχἰαν τοῦ προσωπικοῦ χάους. Τἀ ψυχικἀν αὐτἀ χάος ὲχει τὴν ἀφετηρἰαν του εἰς τὴν κρυσταλλωμένην ὲμμονον ἰδέαν: ὴ 'Εκκλησἰα
ὴ 'Ορθόδοξος έχάθη, ὲπεσεν εἰς αἱρέσεις, ὲχασε τἀ Πνεῦμα τἀ "Αγιον καἱ
ὲμεινε μόνον μἰα κι6ωτἀς μικρἀ ἀπ' ὅλην τὴν 'Ορθοδοξἰαν, ὴ ὁποἰα σῶζει τἀς
ὀλἰγας ψυχἀς ποὐ εὐρἰσκονται εἰς αὐ-
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τήν.
'Αλλὰ ὴ ἀγωνία τὴς ὴγουμένης και
τδ πἀθος δὲν ήρεμεῖ παρ' δτι εὐρίσκεται και αὐτὴ ἐντδς τὴς κι6ωτοῦ, διότι
ῦπἀρχουν ὄχι μόνον σωζόμεναι περιστεραί, ἀλλὰ και κἀποιοι κόρακες, τους
ὁποίους εἰσήγαγεν ὁ σατανᾶς, διὰ νὰ
διαταράσσουν τὴν μακαριότητα τῶν σωζομένων. Καὶ διὰ τὁν λόγον αὐτὰν ἐπιτίθεται κατὰ τῶν κοράκων, ἀφρίζει, ἀναστατῶνεται, χάνει τὴν ήσυχίαν της.
Κόρακες δὲ εϊναι ὁμόφρονες μέν, κατὰ τὰ παλαιὰν ὴμερολόγιον, ἀλλὰ μὴ
φρονοῦντες δτι δλοι οἱ νεοημερολογῖται καὶ οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς ἐξαποστέλλονται εἰς τὁ πῦρ τὁ ἐξῶτερον καὶ
δτι ὁλόκληρος ή 'Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ
ὲχασε τὴν χἀριν.
'Ολόκληρα τὰ δὐο «6ι6λία» ἀναλίσκονται εἰς αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιραν, ποῦ
τὴν καθιστᾶ πλέον πνιγηρὰν ὴ 6ακχεία
τοῦ φανατισμοῦ. Τὁ τρίτον «ἀφιεροῦται» εἰς τὁν νεοφανέντα "Αγιον τὴς
'Εκκλησίας, δστις ἀποτελεῖ καύχημα,
στήριγμα καὶ σὐγχρονον μαρτυρίαν, τὁν
Νεκτἀριον ΑἰΥίνης τὁν θαυματουρΥόν.
Δαιμονικὁν πἀθος διακατέχει τὴν
«συγΥραφέα» κατὰ τοῦ 'Αγίου τούτου
Πατρός, τοῦ πραοτάτου Νεκταρίου. Τἰ
τρομακτικὁς ἀφρὁς ἀνα6αίνει ἀπὁ τὴν
καρδίαν τὴς δυστυχοῦς, ποῦ μεταμορφοῦται εἰς φο6ερὰ ἐπίθετα, υ6ρεις καὶ
ἀρὰς κατὰ τοῦ 'Αγίου, διὰ νὰ καταλήξη: «Τῶρα ποῦ εϊναι ὁ Κεφαλᾶς; Εἰς
τὴν κόλασιν»! "Ετσι τελειῶνει τὁ 6ι6λίον διὰ νὰ εἰρηνεύση καὶ ή καρδία
τοῦ μαινομένου αὐτοῦ πλάσματος κατὰ
τοῦ 'Αγίου, ποῦ ἐδόξασεν ὁ θεός.
"Ισως διερωτηθὴ κανεὶς πόθεν ἐγεννήθη τὁ πἀθος εἰς τὴν καρδίαν τὴς ἀμονἀχου αὐτὴς; 'Εξ δσων θετικῶς γνωρίζομεν, ὐπἀρχει ἐνας ρουμᾶνος μοναχός, τὐπος μᾶλλον ήμιμαθής, παρανοϊκός, ὁ ὁποῖος συνεχίζει τὴν αϊρεσιν τῶν
'Ονοματολατρῶν, εχει δχι πλείονας
τῶν δέκα ἀπαδῶν, ων τὁ διανοητικὁν ἐπίπεδον εϊναι ἀπελπιστικὁν καὶ ὁ ὁποῖος, ἀπὁ τὴς κοιμήσεως τοῦ ἀγίου Νεκταρίου τὁ 192Ο, «ἀνεκἀλυψεν» αἱρέσεις
εἰς τὰ συγγρἀμματἀ του! "Εκτοτε ὴρχισε νὰ συγΥρἀφη ἐναντίον του, παρα-

νοῶν καὶ διαστρέφων τὴν διαυγεστἀτην
ὀρθόδοξον διδασκαλίαν του.
Τίς οὶδε ποίοις ἀνεξιχνιἀστοις κρίμασι τοῦ Κυρίου, ήλθεν ὴ «6α6υλῶν ὴ ταλαίπωρος» μοναχὴ εἰς ἐπαφὴν μὲ ὀπαδόν τινα τοῦ ὴδη τυμ6ογέροντος ρουμἀνου, δστις ἐπρομήθευσεν εἰς αὐτὴν
τὰ κακόδοξα 6ι6λία του. Πιστεὐουσα δέ,
δτι ὴ μόνη διδἀσκαλος τὴς 'Ορθοδοξίας
εϊναι αὐτή, ἀνέλα6ε νὰ διαφωτίση τὁν
κόσμον, ποῦ πλανῶμενος τιμὴ ἐν ῦπολήψει 'Αγίου ενα αἱρετικόν, ποῦ ὴδη
εὐρίσκεται εἰς τὴν κόλασιν! Καὶ ετσι
ὲγραψε τὁ ὐπ' ὄψιν 6ι6λίον.
'Εντεῦθεν τὁ 'Ορθόδοξον γυναικεῖον
Μοναστήριον μετε6λήθη εἰς ἐπικίνδυνον ὄντρον «πλανῶντων καὶ πλανωμένων», συνεχῶς ἀπομονοὐμενον ἀπὁ τὁν
λοιπὁν κόσμον, διὰ νὰ μὴ διαταρἀσσεται τὁ δυσῶδες τέλμα, εἰς τὁ ὁποῖον ὲρριψεν ὁ σατανᾶς καὶ ὁδηγὁν καὶ ὁδηγουμένας.
Γεννᾶται δὲ φυσικῶς τὁ ἐρῶτημα· αἱ
ἐξήκοντα περίπου μοναχαὶ τελοῦν ἐν
γνῶσει τὴς ὁδοῦ ἀπωλείας τὴν ὁποίαν
ἀκολουθεῖ ὴ ὴΥουμένη των; 'Εὰν ναί,
πῶς ἀντιδροῦν; "Αν ὄχι, πῶς παραμένουν εἰς τὴν 6υθιζομένην αὐτὴν «κι6ωτόν»; 'Αλλὰ καὶ ἐὰν δὲν ὲχουν τὴν
δυνατότητα νὰ ἐκφρἀσουν τὴν ἀντἰθεσίν των ή νὰ συσκεφθοῦν μεταξὐ των,
διὰ τὰς ποικίλας πτῶσεις τὴς ήγουμένης των, καὶ νὰ διαχωρίσουν τὰς εὐθὐνας των, δὲν ὲχουν συγΥενεῖς ή τοὐς
πρῶην πνευματικοὐς των διὰ νὰ τὰς
διασῶσουν ἀπὁ τὴν ὀφθαλμοφανὴ αὐτὴν καταστροφήν, ποῦ τὰς ὁδηγεῖ;
Πέραν δλων τοὐτων, εἰς μίαν ἐποχὴν
ποῦ ὁ Μοναχικὁς θεσμὁς ἀγνοεῖται ή
πολεμεῖται, 6ἀσει ποίων δεδομένων θὰ
τὁν προστατεύσωμεν ἀδικοὐμενον, δταν
παρουσιἀζωνται μεσαιωνικαὶ καὶ ἐξωφρενικαὶ περιπτῶσεις, δπως εἰς τὴν
Κοζἀνην;
Πῶς ὁ αγιος Κοζἀνης δὲν μετὴλθε
πᾶν νόμιμον μέσον διὰ ν' ἀπαλλἀξη
τὴν θεόσωστον ἐπαρχίαν του ἀπὁ ὲνα
θλι6ερὁν νεόπλασμα, ποῦ τόσον σπιλῶνει τὴν 'Εκκλησίαν καὶ ἐπαναφέρει εἰς
τὴν μνήμην τοῦς σκοτεινοτέρους καιθ.μ.δ.
ροῦς τοῦ κόσμου;
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