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Η 6ΚΚΛΗΟΧ
6ΝωΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛρΟΝΤΟΟ
ΕΧΝΟΥΜΕ ΣΥΝ
ΗΘΩΣ δτι εϊναι ἡ
πρώτη φορὰ εἰς τὴν
ἰστορίαν, κατὰ τὴν ὁποϊαν ἡ ἀνταρσία
κατὰ τοῦ Θεον εκρηγνυται με τόσην
6ϊαν. Ὀλόκληρος ὁ
κομμουνισμὸς τρεφεται με τδ αντιϋεϊκδν
αντδ πϋρ, με τδ ἑωσφορικὸν αὐτὸ μενος.
'Η μία γενεὰ μετὰ τὴν ἄλλην παρασύρεται ἀπὸ τὸν θανάσιμον αὐτὸν πειρασμδν.
Δὲν ὑπάρχει πλέον τίποτε τὸ οὐδέτερον
εἰς τὸν κόσμον' ἀκόμη καὶ τὰ πλέον κοινά, τὰ πλέον καθημερινά, τὰ πλέον τετριμμενα πραγματα εχονν γϊνει αντικεϊμενον
διαμαχης μεταξὑ Χριστοῦ καὶ Ἀντιχρίστον. Τα πάντα συζητοῦνται, ἀμφισβητοῦνται, ξεσχίζονταΓ καὶ πρέπει κανείς,
κάθε στιγμήν, νὰ τὰ διαμφισβητῇ ἀπὸ τὰς
χεῖρας τοῦ Ἀντιχρώτου. Διότι ὁ τελευταῖος ἐγείρει ἀξιώσεις ἐπὶ τῶν πάντων,
προσπαθεῖ νὰ θέση τὴν βδελνρὰν σφραγῖδα του ἐπὶ παντὸς πράγματος' καὶ ἐξ ἀφορμῆς παντὸς πράγματος μἀς θέτει ἐνώπιον τοῦ διλήμματος; πώτις ή ἀπιστία;
Αντδ τδ η εχει καταντηοει πλεον πνρινον,
φλογινον. «Ὀ μὴ ῶν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ
ἐστιν». Ἦ Ρωσικη 'Επαναστασις απεκαλνψε, σχετικῶς μὲ τὴν ρωοικην ψυχήν,
μίαν σκληρὰν καϊ τρομεραν ἀλήθειαν ἐφανέρωσεν ολην την αβυσσον της απιστϊας
και της μακρας αρνησεως της, της δια6ολικης κατοχης και της αμαρτωλης αποσυνθέσεώς της. "Η ρωσικη ψνχη απεδεϊχϋ·η δηλητηριασμένη, ἀναστατωμένη,
καταξεσχισμένη. Γοητενμενη καϊ κατεχομενη ἀπὸ τὸν Διάβολον, θελγομένη ἀπὸ

τὰς ἀμφιβολίας καὶ τὰς αὐταπάτας της, ἡ
ψυχὴ αὐτὴ δὲν εϊναι δννατδν να ·θεραπευθῇ καὶ νὰ ἀνακτήση τὴν πνευματικὴν
δνναμϊν της παρα μ6νον δια μιας νπερανθρώπου προσπαθείας κατηχήσεως, δι' ἑνὸς γιγαντιαίου ἔργου φωτισμον της με
τδ φως τον χριστιανικον λδγον, τον λόγου τῆς εἰλικρινείας καὶ τῆς ἀληθείας,
τοῦ λόγου τοῦ Πνευματος καϊ της Δυνάμεως. Ἦ στιγμη φ9ανει — η μαλλον εχει
ηδη φϋασει ·— κατα την δποϊαν δ αγων
δια τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων θὰ διεξάγεται «ἐν ταῖς πλατείαις». Εϊναι η στιγμη
κατα την δποϊαν καϋε ζητημα γνωσεως
καϊ ζωῆς πρέπει νὰ ἔχη καϊ, ἐὰν δὲν ἔχη,
νὰ λάβη την χριστιανικην τον απαντησιν,
νὰ ἐνταχθῇ μέσα εἰς τὴν σύνθεσιν καὶ τὸ
πλήρωμα τῆς χριστιανικῆς ὁμολογίας. Εϊ
ναι ἡ στιγμη κατα την δποϊαν ἡ θεολογία
παύει νὰ εϊναι «ιδιωτικη νποϋεοις», ζη
τημα δια τδ δποϊον δ καθεὶς εϊναι ἐλεύθερος νὰ ἐνδιαφέρεται η να αδιαφορη αναλόγως τῶν ἰκανοτήτεον, τῶν κλϊσεων
καϊ των διαθέσεών του. κατὰ τὴν ῶραν
αὐτὴν τον πειρασμον καϊ της κρϊσεως ἡ
θεολογία γ ί ν ε τ α ι π ά λ ι ν
κ ο ι ν η υ π δ ϋ- ε σ ι ς, δ η μ 6 ο ι ο ν
ε ρ γ ο ν, μια γ ε ν ι κ η καϊ κ αϊ) ο λ ι κ η ϊεραποστολη. "Ολοι
εχονν καϋ·ηκον νὰ λάβουν τὰ ὅπλα. Ζωμεν
εις ημερας κατα τὰς ὁποίας ἡ θεολογικὴ
σιωπή, η αμηχανϊα, η α6εβαιδτης, η ἔλλειψις συνοχῆς καὶ διαρθρώσεως εἰς την
μαρτυρϊαν Ισοδνναμονν με προδοσϊαν, με
φνγην ενωπιον τον εχϋρον.
* Το άπόσπασμα αϋτό μελέτης του π. Γ.
Φλωρόφσκυ είναι λίαν έπίκαιρον δι' ὴμοίς, ὼς
Ἐκκλησία καὶ ὼς 'ἘΘνος.
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ΤΟΥ ΛΠΟγ Ορογϋ
ΥΠΟΘΕΑΡΑΣ
ΣΙΝ απετελεσεν δια
τους αγιορεϊτας Μοναχοϋς ὁ διορισμὸς
ώς διοικητοῦ τον
'Αγϊον "Ορους τον
καϋηγητοϋ της Θεολογικης Σχολης τον
Πανεπιστημϊον Θεσσαλονϊκης κ. Δημητρϊου Τσαμη. Και τοῦτο δχι μονον διδτι
δ ἰερὸς ἡμῶν τόπος δὲν ἡδννήθη νὰ ἀποφύγη την ταλαιπ,ωρϊαν με τινας προκατοχονς του — πλὴν τον προηγουμενου, δοτις ἐπέὑειξε ποίάν τινα ἐπαινετὴν κατανόησιν —· ἀλλὰ και εκ τον γεγονότος
δτι εϊναι Θεολ6γος, με ουγγενη, ας εἲπωμεν, ψυχολογίαν πρὸς τους Μοναχους,
δπδτε ελπϊζεται δτι θὰ ὑπάρξη κοινη
γλῶσσα συνεννοήσεως.
Πραγματι, τδ "Αγιον "Ορος εϊναι μια
περιοχη Ιδιαζονσης μεν Ἐκκλησιαστικῆς
μορφης, πλην βαθύιατα πρακτικῶς καὶ
«θεωρητικῶς» θεολογικῆς. Και φυσικα
ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πολιτεϊας, με τας εστω περιωρισμενας υπδ τον αυτοδιοικητου δικαιοδοσϊας τον, θὰ ἔδει νὰ γνωρίζη
την γλῶσσαν των αναχωρητων εκ του κδσμου, νὰ κατανοῇ τὸ πνενματικόν των κλῖμα καὶ τὴν κατευθννομένην ὑπὸ τῆς μακραϊωνος μοναστικης παραδδσεως συνεϊδησϊν των, να εϊναι εΙς θέσιν νὰ διακρίνη την σημασϊαν του Μοναχιομον ἐντὸς
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν μεγάλην ἀποσιολὴν του 'Αγϊον "Ορους εις τον κδσμον.
Δηλαδη νὰ εϊναι, αντδ που λεγομεν, δ
κατάλληλος ἄνθρωπος.
Ὀ νέος λοιπὸν διοικητης διαϋετει αϋτας τας προϋποθέσεις ὅχι ἀπλῶς διότι εἶναι διδάσκαλος της Θεολογϊας, ἀλλὰ καὶ
διότι γνωρίζει την ασκητικην και μονα-

στικην φιλοσοφϊαν ως εξειδικευμενος εΙς
αυτας, δπως μαρτυρονν αϊ ἐπιστημονικαὶ
ἐργασίαι τον. 'Ἀλλωστε εμυηϋ·η εΙς τον
Μοναχισμδν και μαλιοτα τον ἀγιορειτικὸν
μεθ' ὅλων των ιδιοτνπιων του εξ επαφης, εκ των φοιτητικων του εισετι χρδνων, δτε ηρχισε τας μελέτας του εΙς τους
χειρογραφους κωδικας των μοναοτηριακων βιβλιοθηκῶν, μετέχων εις τον τρδπον ζωης των τε Κοινο6ϊων και της εν
"Ερημω ησνχαστικης ζωης. "Ολα αντα
οημαϊνουν, δτι τελεῖ ἐν γνώσει τόσον τῆς
κατὰ θεωρίαν μοναστικης πνενματικ6τητος, δσον και των ἰστορικῶν στιγμων του
'Αγϊον "Ορους, καθ' ἀς ἐκλήθη νὰ προσφέρη τὰς υπηρεσϊας του.
Δια τδ "Αγιον "Ορος απετελεσε βε6αια ευαρεστον εκπληξιν η τοποθέτησις
Θεολόγον ἀντὶ νομικοῦ ώς ἐκπροσώπον
τοῦ Κρατους. Δὲν γνωρίζομεν πῶς ἐσκέφθη ἐν προκειμενω η Πολιτε'ια, η ὁποία
— ώς επληροφορηϋημεν μαλλον εγκυρως — προτϊϋεται δπως του λοιποϋ εκπροσωπηται ὑπὸ Θεολ6γων. Παντως δνναμεϋα νὰ δ·εωρησωμεν την απδφαοϊν
της αὐτὴν καὶ τὴν πρόθεσίν της ώς πολιτικὴν πράξιν ὸρθολογισμοῦ καὶ φρονήσεως. 'Εκφραζομεν δε την ευχην δπως
επιδεϊξη συνεπειαν εις τὰς προθέσεις
της, αἰ ὁποῖαι τὴν ηγαγον εΙς την επιλογὴν τοῦ κ. Τσαμη, ἀλλὰ και εΙς την ἀήθως αἰγλήεσσαν εμφαοιν που εδωσεν εις
τδ γεγονδς, ῶστε ἡ ἐν Καρναϊς ἐγκατάστασϊς του νὰ σννοδευθῇ υπδ τδσης κοσμικης και πολιτικῆς λαμπρότητος.
Πραγματι, υπδ τους χαρμοσϋνους ηχονς των εντεχνων κωδωνοκρονοιων του
Ιεροϋ Ναοϋ τον Πρωτατον, η 'Ι. Κοιν6της τοϋ 'Αγϊον "Ορους, ἡγονμένον τοῦ
ὰγίου Πρωτεπιστατου, ὑπεδέχετο τὸν 'Υ-

Ο Ν6ΟΘ ΑΙΟΙΚΗΤΗΟ

πουργὸν Βορ. 'Ελλαδος κ. Μάρτην, τὸν
ὑφυπουργὸν Οικισμοϋ κ. Μπιρην, τον καθηγητὴν κ. Τοαμην, ἔνα στρατηγὸν καὶ
ἔνα σννταγματάρχην της Χωροφυλακης
καὶ μίαν σχεδὸν εἰκοσάδα ἀνωτέρων ὑπαλλήλοτν καὶ δημοσιογράφων.
Ἀφοῦ ἐψάλη δοξολογια και ἀνεπέμφδηοαν ευχαι ὑπὲρ τοῦ εὑσεβοῦς ήμῶν
Κοινδτητος
'Ἐθνους, ἐκπρόσωπος της
προσεφοὸνησεν ώς ἑξῆς τους επισημους:
Ἀ Ἰερἰι Κοινότης τῶν εϊκοσιν Βυζαντινῶν
Ἰερῶν Μονῶν τοϋ Ἁγίου Ὄρους σας ὑποδέχεται μὲ αἰσθήματα 6αθυτάτης ἐκτιμήσεως,
σε6ασμοϋ καὶ όγόπης, δχι μόνον ῶς ἐπίλεκτα
πρόσωπα τῆς σε6αστῆς Κυ6ερνήσεως, όλλὸ
καὶ ιὑς ὲκπροσιίιπους μιας επ' αἰσίοις κατα6αλλομένης Ἐθνικῆς προσπαθείας διὸ τὴν ιστορικὴν πορείαν τοϋ Ὄρθοδ6ξου ήμῶν Γένους.
Τεκμήριον δὲ τῶν ὑψηλῶν άρχῶν όπὸ τὸς
όποίας διαπνέεται ή παροϋσα Κυ6έρνησις όποτελεϊ καὶ ὴ μὲ όρθολογικὸ κριτήρια ἐκλογὴ τοϋ Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης κ. Δημητρίου Τσάμη, τῆς θεολογικῆς Σχολῆς, ιϋς διοικητοϋ τοϋ Ἁγίου Ὄ
ρους. Πράγματι, τόσον τὸ πρόσωπον τοϋ κυρίου Διοικητοϋ, ῶς ήμιαγιορείτου ἐκ τῶν
φοιτητικῶν αϋτοϋ χρόνων, ὅσον καὶ ή θεολογικὴ ψυχολογία του, δὲν τὸν φέρουν όπλῶς
ἐγγότερον προς τὸ μοναστικὸν πολίτευμα τοϋ
Ἁγίου Ὄρους, άλλὸ δημιουργοϋν καὶ τὸ
εϋνοϊκιίιτερον πνευματικὸν κλϊμα διά τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἐνταϋθα όποστολῆς του.
Συγχαίρομεν διὸ τοϋτο καὶ εϋγνωμονοϋμεν
τὴν σε6αστὴν ήμῶν Κυ6έρνησιν καὶ εϊμεθα
6έ6αιοι, δτι αἱ σχέσεις Πολιτείας καὶ Ἁγίου
Ὄρους δχι όπλῶς θὸ προαχθοϋν, άλλὸ καὶ ή
παροϋσα στιγμὴ θά ἀποτελέσπ τὴν άπαρχὴν
θετικῆς δημιουργἰας, μέσα εἰς τά πλαίσια τῆς
όγιορειτικῆς παραδόσεως.
Κατ6ταν τοιούτων εϋοιῶνων προϋποθέσεων
ἐπιτρέπεται τάχα νὸ διερωτηθῶμεν, ἐὸν ή Κυ
6έρνησις σε6ασθῆ τὸ προνόμια καὶ τὸ αϋτοδιοίκητον καθεστῶς τοϋ Ἁγίου "Ορους; “Η δὲ
παρουσία κλιμακίου ἐξ 'Υπουργῶν δίδει ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τὸ συγκεκριμένον ὲνδιαφέρον της ὑπὲρ τοϋ Ἁγίου Ὄρους. Καὶ ὑπὸ
τὸς αἰσιοδόξους αὐτὸς σκέψεις χαιρετίζομεν
'Υμας ἐξοχωτατοι κύριοι 'Υπουργοὶ καὶ κύριε
Διοικητὸ καὶ εὑχόμεθα, δπως ή Κυρία θεοτόκος Μαρία, ιἱις προστότης καὶ "Εφορος τοϋ
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Ἁγίου Ὄρους, δπερ όποτελεϊ τὴν δόξαν τῆς
Ὄρθοδοξίας, φωτίζη 'Υμας εἰς τὴν ὑψηλὴν
διακονίαν σας καὶ 6οηθῇ εἰς παν καλὸν καὶ
όγαθὸν ἔργον, προς δόξαν θεοϋ καὶ ωφέλειαν
τοῦ εϋσε6οϋς ήμῶν 'Ἐθνους.
Ὡς ευ παρέστητε εἰς τὸν Ἰερὸν ήμῶν Τόπον.
Μετὰ την αντιφωνηοιν ὑπὸ τοῦ κ. 'Υπουργοϋ Βορ. 'Ελλαδος, ἐκφράσαντος την
6αϋεϊαν ευλαδειαν του προς τδ "Αγιον
"Ορος και διαδεδαιωσαντος τους αγιορειτας Πατερας περι τον ἰδιαιτέρον ἐνδιαφέροντος τῆς Κυδερνησεως δια τα δεματα που τδ απαοχολοϋν, τὸν λδγον ἔλα6εν δ νέος Διοικητής, ὅστις εἶπε τὰ ἀκόλουθα, ἄτινα δίδονν τὸ μετρον των σκέψεων, τῶν προθέσεων καὶ τῆς αγαπης
τοϋ ἀνδρὸς πρὸς τὸ "Αγιον "Ορος, τδ ὁποϊον, ως επιτυχως εἶπε, «προβάλλει πράγματι ως προπύργιον τῆς Ὀρθοδοξίας».
«Ειναι όδύνατον νὸ μὴ νοιωση, δποιος ἐγαλουχήθη μὲ τὸ ζῶν ϋδωρ τῆς όρθοδόξου ήμῶν
παραδόσεως, 6αθυτάτην συγκίνησιν καὶ κατάνυξιν, ἐρχόμενος εἰς τὸν τόπον τοϋτον τῆς
προσευχῆς, εἰς τὸ οἰκητήριον τῆς όγίας ζωῆς
καὶ μάλιστα εις τὸ Πρωτατον, τὴν «Καθέδραν
τῶν Γερόντων».
Αϋτὴ ὴ συγκίνησις καὶ αὑτὴ ὴ κατόνυξις
δὲν όπορρέουν ἐκ τῶν όνυπερ6λήτων φυσικῶν καλλονῶν που μας περι6όλλουν, οῦτε
ἐκ τῆς θέας τῶν ἐπι6λητικῶν αϋτοκρατορικῶν μονῶν, οῦτε ἐκ τῶν πολυτίμων θησαυρῶν που συνεκέντρωσεν ὴ εὑλά6εια τόσων αἰωνων καὶ περιεφρούρησεν ή εὐσέ6εια καὶ ό
μόχθος τῶν μοναχῶν.
Ἀ κατόνυξις καὶ ή συγκίνησις αυτη διὸ
τους όρθοδόξους Χριστιανοὑς ἔχουν ως πρωταρχικὴν πηγὴν τὴν αϊσθησιν, δτι ζῆ Κόριος
ό θεὸς ήμῶν εν τῳ προσῶπῳ τῶν ἐμψύχων
εἰκόνων του καὶ δτι ό τόπος ουτος εΙναι τῳ
δντι τόπος αγιος. Εἰς τὸ περι6όλι τῆς Παναγίας διασιὑζεται ή γνησία παρόδοσις τῆς Ὅρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὴ όποία ιἱις φόρος
τηλαυγὴς όφ' ένὸς μὲν καθοδηγεϊ τους όρθοδόξους νὸ άνέρχωνται τάς 6αθμϊδας τῆς πνευματικῆς τελειῶσεως, όφ' έτέρου δὲ ἐλέγχει
μετὸ παρρησίας τάς τάσεις, όσάκις ἐμφανίζονται, πρὸς ἐκκοσμίκευσιν καὶ όπομάκρυνσιν
ἐκ τῶν πατρίων.
Ουτω διὸ τῆς διπλῆς ταύτης προσφορας τοϋ
Ἁγίου Ὄρους πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-

4

Ο Ν6ΟΘ ΑΙΟΙΚΗΤΗΟ

σίας, οἰκοδομεϊται ἐν ήμϊν διὸ τῆς χάριτος τοϋ
Ἁγίου Πνεύματος ή «ἐπὶ τὸ 6ελτίῳ μετακόσμησις» καὶ τίθεται φραΥμὸς μέγας εἰς τὴν
προσπόθειαν ἐκείνων, οἱ όποϊοι, όχυρούμενοι
δπισθεν τῶν συγχρόνων κοινωνικῶν όλλαΥῶν,
άπαιτοϋν άλλαγὸς καὶ εἰς τὴν ὲκκλησιαστικὴν
ζωήν, οἰκοδομοϋντες οὑχὶ ἐπὶ «τοϋ θεμελίου
Χριστοϋ», όλλ' ἐπὶ τῶν αϋθαιρέτων καὶ ϋποκειμενικῶν δοξασιῶν των περὶ τῆς ἐν Χριστῳ
άληθείας.
Δια τοϋτο τὸ Ἅγιον Ὄρος προ6όλλει πράγ
ματι ῶς τὸ προπύργιον τῆς Ὄρθοδοξίας. Εἰς
τον ϊίγιον αϋτὸν τόπον κατὸ τρόπον θαυμαστὸν συνυπόρχουν ή ἐμμονὴ εἰς τὴν όλήθειαν
τῆς όποκαλύψεως καὶ ή ὰδιάλευττος 6ίωσίς
της. Ἐνταϋθα διατηρεϊται κατὸ τρόπον ὁρμονικὸν ή σχέοις μεταξὺ τοϋ «μένειν» καὶ τοϋ
«περιπατεϊν» ἐν Χριστῳ, κατὸ τὴν όρολογίαν
τοϋ Εϋαγγελιστοϋ Ἰωόννου.
Ἐνταϋθα, κατὸ τὴν γλῶσσαν τῶν Πατέ ρων, ὴ κίνησις καὶ ή στάσις ή ή πραξις καὶ ὴ
θεωρία περιχωροϋν άλλήλας καὶ συνιστοϋν
τὸ ὑπέρλοΥον μυστήριον, τὸ όποϊον δίδει εἰς
τοὑς κοινωνοϋντας αϋτὸ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καὶ τὴν 6ε6αι6τητα τῆς όρθῆς πορείας.
Ἁλλ' ὴμεϊς οϊ Ὄρθόδοξοι «ἔχομεν τον θησαυρὸν τοϋ Χριστοϋ ἐν όστρακίνοις σκεόεσι».
Καὶ εκ τοϋ όστρακίνου τούτου στοιχείου τῆς
φύσεῶς μας δημιουργοϋνται ἐνιοτε προ6λήματα καὶ δυσκολίαι. Τὸ προ6λήματα ταϋτα μολονότι εἰς τὸν ϊερὸν αϋτὸν τόπον εϊναι συνήθως όλιγα εἰς όριθμὸν ἐν τούτοις εϊναι σο6αρότατα εἰς περιεχόμενον, λόγῳ τοϋ πνευματικοϋ των ὑπο6όθρου, δπως εϊναι φυσικὸν διά
τὸν τόπον τοϋτον. Ἀ λύσις ὅμως τοότων πρέπει νά όναζητηθῆ εἰς αϋτὴν ταύτην τὴν παράδοσιν τοϋ Ἁγίου Ὄρους καὶ εἰς τὸς παγίας
καὶ μακραίωνας σχέσεις του μὲ τὸ σεπτὸν
κέντρον τῆς Ὄρθοδοξίας, τὸ Οικουμενικὸν
Πατριαρχεϊον. Πρόθυμος άρωγὸς εἰς τὴν ἐπίλυσιν αϋτῶν θὸ εϊναι καὶ ὴ Πολιτεία.
"Ηδη εϊναι καιρὸς νὸ γεφυρωθοϋν τὸ χά σματα, νά ὲπανακτηθῆ ή όμοι6αία ἐμπιστοσύνη καὶ νὸ πρυτανεύση ή ὰνιδιοτελὴς ἀγάπη
τοϋ Χριστοϋ, παραμερίζουσα τὸς σκοπιμότη τας, τὸς διαιρέσεις, τὴν διχόνοιαν καὶ τοὑς
φανατισμούς. Ἀ όποστολὴ τοϋ Ἁγίου Ὄρους
εϊναι τεραστία. Ἀ πολιτεία αυτη, ὴ «ἐπάνω
Ὄρους κειμένη», εϊναι ὴ γνησιοτέρα καὶ όσφαλεστέρα ἐλπὶς τῆς Ὄρθοδοξίας. Διὸ τὸν
λόγον αὑτόν, δ, τι καὶ δν γίνη διά τὸ Ἁγιον

Ὄρος, εϊναι όλίγον.
Προσωπικῶς έπιθυμῶμεν νὸ ἔλθωμεν καὶ
νό διακονήσωμεν εἰς τὸν τόπον αϋτὸν ῶς εϊς
τῶν όπλῶν προσκυνητῶν. θό γνωρίζετε ϊσως,
Σε6αστοὶ Πατέρες, δτι δεν εϊμεθα πρόσφατοι
ή περιστασιακοὶ φίλοι τοϋ Ἁγίου "Ορους, όλλὸ ἐκ νεαρας ὴλικίας εϊχομεν τὴν ευνοιαν
τοϋ θεοϋ νὸ προσεγγίσωμεν τὴν πατερικὴν
σοφίαν καὶ 6ραδύτερον, ἐπὶ σειρὸν ὲτῶν, νά
ἐργασθῶμεν εἰς τὸς 6ι6λιοθήκας τῶν Ιερῶν
Μονῶν μὲ τὴν εϋλογίαν καὶ τὴν όγάπην σας.
Τὴν πρότασιν δε, οπως όναλό6ωμεν τὴν πολικὴν Διοίκησιν τοϋ Ἁγίου Ὄρους, ἐδέχθημεν
κατόπιν πολλῶν δισταΥμῶν καὶ παροτρύνσε ων, διότι δεν όγνοοϋμεν τὸ μέγεθος τῆς όποστολῆς ουτε τὴν πτωχείαν τῶν δυνάμεων μας.
Ἐὸν δὲ τελικῶς ὑπερενικήσαμεν τοὑς δισταγμοός, τοϋτο όφείλεται εἰς τὴν όγόπην προς
τὸ Ἁγιον "Ορος καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα, δτι θὸ
συρωμεν άρωγὸν καὶ τὴν ἰδικήν σας πατρικὴν
όγάπην. Διὸ τοϋτο καὶ τὴν στιγμὴν αϋτήν, κατὸ τὴν όποίαν άναλαμ6άνω τὸ καθήκοντα μου,
ζητῶ μαζὶ μὲ τὴν 6οήθειαν τοϋ θεοϋ καὶ τὴν
ἰδικήν σας εὐλογίαν, τὴν εὑχὴν καὶ τὴν προσευχήν σας, διὸ νὸ γίνη παν δ,τι εϊναι δυναιόν, προς δόξαν θεοϋ.
Εις ταϋτα δνταμεϋ·α να απαντηοωμεν
με την διαδεβαϊωοιν, δτι δντως θὰ εϋρη
«ἀρωγὸν τὴν πατρικήν μας ἀγάπην», τὰς
«εὐχὰς καὶ τὴν προσευχήν μας», δια να
γινη «πἀν δ,τι εϊναι δυνατόν, πρὸς δόξαν
Θεοϋ».

ΤΟΥ χηογ ἈΙΛΛΟΧΟγ 6ΠΙΘΚΟΠΟγ
φφΤΙΚΗΘ ΤΑ Ρ' Κ6φἈλἈΙἈ
ιδ'
Ν ΑΙΣΘΗΣΕΙ καρδίας ὁ ἀγαπῶν τον
Θεδν εκεϊνος εγνωοται νπ αντον' οσον
γαρ τις εν αϊσ9ησει
της ψνχης παραδεχεται την αγαπην τον
Θεοϋ, τοσοντον γίνεται ἐν τῇ ἀγάπη τον θεον. Διὸ λοιπὸν
τον φωτισμοϋ της γνώσεως ἐν ἔρωτί τινι σφοδρῶ ὁ τοιοῦτος ὑπάρχει, αχρις αν
αντης της των δοτεων αϊο9ηοεως αϊο9ηται, ονκετι εἰδώς ἑαυτόν, ἀλλ' ὅλος ὑπὸ
της αγαπης ηλλοιωμενος τον Θεον. 'Ο
τοιοντος δε και παρεοτιν εν τω βίω και
ον παρεοτιν ἔτι γαρ ενδημων τω εαντον
οωματι ἐκδημεῖ δια της αγαπης τῇ κινησει τῆς ψυχῆς ἀπαύστως πρὸς τὸν Θεόν.
"Ανενδδτως γαρ λοιπδν δια τον πνρδς της
αγαπης την καρδϊαν καιδμενος ἀνάγκη
τινὶ πόθου κεκόλληται τω Θεω, ως εκοτας
ἄπαξ τῆς εαντον φιλϊας τη αγαπη τον Θε
ον. «Εϊτε γαρ εξεστημεν, φηοϊν, Θεω, εϊτε οωφρονονμεν, νμϊν».

ἀπὸδοσις
'Εκεϊνος που ἀγαπα μὲ αἲσθησιν καρδίας
τὸν Θεόν εχει γνωσθὴ ὑπὸ τοϋ Θεοϋ. Καθ'
οσον δὲ δέχεται κανεὶς μὲ αἲσθηὸιν ψυχῆς
την ἀγάπην τοϋ Θεοϋ τόσον αὸξἀνει μέσα
του τὴν ἀγὰπην τοϋ Θεοϋ. Δια τοϋτο και
διατελεϊ εις κατὰστασιν σφοδροϋ ερωτος,
δπως γνωρίση τὸν Θεον μὲ τον φωτισμὸν
τῆς γνώσεως, μέχρι σημείὸυ, ωστε νἀ αἰσθανθη τὸν Θεδν μὲ δλην τὴν αἶσθησιν των
ὸστῶν του. Ἐπειδὴ δὲ εἷναι ὸλὸκληρος ήλ-

λοιωμένος ἀπὸ την ὰγἀπην τοϋ Θεοϋ, εδρίσκεται εἰς έκστατικὴν κατἀστασιν και
γι' αὸτὸ εχει χἀσει, κατὰ κὰποιον τρὸπον,
τὴν συνείδησιν τοϋ εαυτοϋ του. Αὸτὸς καὶ
εἷναι στον κὸσμον αὸτὸν και δεν εἷναι.
Διὸτι παρ' δτι ευρίσκεται εδῶ μὲ τὸ σῶμα του, ἐν τοϋτοις ζή ἔξω τοϋ κὸσμου, ἐν
Θεφ πἀντοτε, μὲ την δϋναμιν της ὰγἀπης
ποὸ κινεῖ πρὸς αὸτὸν την ψυχήν του. Καιὸμενος εις τὴν καρδίαν του χωρὶς υφεσιν
ἀπὸ τδ πυρ τῆς αγαπης, εχει ενωθὴ μετὰ
τοϋ θεοϋ μὲ Ισχυρὸτατον πὸθον καὶ ἀπὸ
τὴν ἀγἀπην τοϋ Θεοϋ που αὶσθἀνεται επαυσε τελεϊως νὰ ἀγαπδί τὸν ὲαυτὸν του. Και
πραγματοποιεῖται ἔτσι τδ Ἅποστολικὸν'
«Εἲτε γαρ εξεστημεν,' θεφ, εἲτε σωφρονοϋμεν, υμῖν'». (Β' Κορ. ε', Ι3).

ΣΧΟΛΙΟΝ
'Η ἀγάπη ἐν τῳ κεφαλαίῳ τούτῳ ἐμφανίζεται ὑπὁ νέας ἐνεργείας. Ὄ ἀγαπῶν «ἐν αἰσθἡσει καρδίας» τὁν Θεόν, γίνεται γνωστὀς
εἰς αὑτόν, «ἔγνωσται ὑπ' αὑτοῦ». Ἐνταῦθα ὁ
αγιος Δ. ἀναφέρεται εἰς τὁ Ἁποστολικὁν (Α'
Κορ. 8, 3) καθ' δ διά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
ὁ πιστός «ἔγνωσται ὑπ' αὑτοῦ».
'Ωσαύτως ὁ ἀγιος Δ. ἐναλλάσσει με τὴν ὶδίαν σημασίαν τους πνευματικοὑς ὅρους «αῖσθησις καρδίας» καὶ «αϊσθησις ψυχῆς», οῖτινες ὑποσημαίνουν τὴν αὑτὴν ἐνέργειαν.
Εἰς τὁ κεφ. τοῦτο ἐκτίθεται ἡ ἀγάπη ὑπὁ
δυναμικὴν μορφὴν. "Οσον τις εἱναι δεκτικὁς
τῆς ἐνεργείας τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τόσον ἔρχεται ἐγγύτερον εἰς τόν Θεόν, τόσον περισσότερον ἀγαπά. Ἐντεῦθεν, ὁ ἐνεργούμενος οὑτω,
διατελεϊ ὑπὁ τὁ κράτος ἰσχυροῦ καὶ δριμυτάτου ἔρωτος, ὅπως φωτισθῆ περισσότερον εἰς
τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ, ἥτις δεν εῖναι εἱδος νοη-
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τικῆς γνωσιολογίας, ἀλλά ἀποτελεῖ μυστικὴν
πεῖραν τῆς ἐνῶσεως μετά τοῦ Θεοῦ, «κατ' αἰσθησιν ψυχῆς», ῶς ἐσημειῶσαμεν εις το θ' κεφάλαιον.

Διά τοῦτο, ὁ ἐρῶν τον Θεόν, άν καὶ ἔχη «ἀπολέσει» ἐαυτόν ἀπό τὴν θείαν μέθην, «οὑκέτι εἰδῶς ἐαυτόν», αν καὶ εἱναι «ὅλος ὑπὁ τῆς
ἀγάπης ἡλλοιωμένος τοῦ Θεοῦ», ἐν τούτοις δεν
ἔχει «ἀνάπαυσιν», ὅπως σχετικῶς ἀναγράφεται
περὶ τῶν τεσσάρων συμβολικῶν ζῶων εἰς τὴν
Ἁποκάλυψιν. (Ἁποκ. δ', 8).
'Η φορά προς μείζονα «γνῶσιν» ὑπάρχει καὶ
εἰς τους ἀγγέλους, ὅπως εἱναι παραδεκτὁν ὑπὁ
πολλῶν ἀγίων Πατέρων, οἱτινες ὅσον ἀγαποῦν
τόσον γνωρίζουν. Καὶ ὅσον γνωρίζουν τόσον
ἀγαποῦν. Διότι «κατά τὁ μέτρον τῆς γνῶσεως
καὶ ἡ ἔφεσις». «Καὶ τοῦτο ἐστὶν ὄντως τὁ ἰδεῖν τὁν Θεόν, τό μηδέποτε τῆς ἐπιθυμίας κόρον εὑρεῖν. Ἁλλά χρὴ πάντοτε 6λέποντα, δι'
ῶν ἐστι δυνατὁν ὁράν, πρὁς τὴν τοῦ πλέον ἰδεῖν ἐπιθυμίαν ἐκκαίεσθαι. ..» (Γρηγ. Νύσσης,
εἰς τον 6ίον τοῦ Μωυσέως. 'Λ'. .Τιιεβετ, νϊϊ, Ι,
ΙΙ3-ΙΙ4, ΙΙ6).
Οἱ5τω, λοιπόν, ὁ ἐν ἔρωτι θεοῦ ὑπάρχων, καθίσταται ἀκόρεστος. Καὶ δεν παραιτεῖται τῆς
ζητἡσεως «αχρις αν αὑτῆς τῆς τῶν ὀστέων αἰσθἡσεως αϊσθηται» τὁ φῶς τῆς γνῶσεως τοῦ
θεοῦ.
Εἰς αὑτὴν τὴν κατάστασιν ὁ ανθρωπος καὶ
ζῆ καὶ δεν ζῆ ἐν τῆ γῆ, διότι ἔχει «τὁ πολίτευμα ἐν οὑρανοῖς» μἐ ὄλην τὴν δύναμιν τοῦ
πόθου τῆς καρδίας του. Καὶ ἐνῳ ὑπάρχει ἐν
σῶματι, ἡ ψυχὴ του ἀπό τὴν ἀγάπην «ἐκδημεῖ»,
εὑρίσκεται ἔξω κόσμου, διατελεῖ εἰς ἔκστασιν,
διότι «ἀνάγκη τινὶ κεκόλληται τῳ Θεῳ».
Ὄμιλῶν ὁ αγιος Δ. περὶ ἐκστάσεως, «ἐκδημίας», δεν εἰχε 6εβαίως ὑπ' ὄψει τά Ἁρεοπαγιτικά συγγράμματα, μετά ἐκατόν, σχεδόν, ἔτη
ἐμφανισθέντα ἀπό τῆς συγγραφῆς τῶν Ἐκατόν Κεφαλαίων, ὅπου ὁ «Ψευδοδιονύσιος» ἀναφέρει περὶ τοῦ «ἐκστατικοῦ ἔρωτος». «'Ἐστι δἐ
καὶ ἐκστατικὁς ὁ θεῖος ἔρως, οὑκ ἐῶν ἐαυτῶν
εἱναι τους ἐραστάς, ἀλλά τῶν ἐρωμένων...
Διὁ καὶ Παῦλος ὁ μέγας, ἐν κατοχῆ τοῦ θείου
γεγονῶς ἔρωτος, καὶ τῆς ἐκστατικῆς αύτοῦ δυνάμεως μετειληφῶς, ἐνθέῳ στόματι' Ζῶ, ἐγῶ,
φησιν, οὑκ ἔτι, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός' ῶς ἀληθὴς ἐραστὴς καὶ έξεστηκῶς, ῶς αὑτός φησι,
τῳ Θεῳ, καὶ οὑ τὴν ἐαυτοῦ ζῶν, ἀλλά τὴν τοῦ
ἐραστοῦ ζωἡν, ῶς σφόδρα ἀγαπητὴν». (Περὶ

θείων ὀνομάτων, Μή;ηβ, ΡΟ 3, στ. 7Ο9-7Ι2).
ιε'
ΟΛΙΣ ΑΡΞΗΤΑΙ
ΤΙΣ
αισϋτχνεσϋαι
πλουσϊως της αγαπης
τον Θεον, τδτε ἄρχεται ἐν αϊοϋησει πνεϋματος και τον πληοιον αγαπαν. Αντη γαρ
ἐστιν ἡ ἀγάπη περὶ
ἦς πὰσαι αἰ Γραφαι διαλεγονται. 'Η γαρ
κατὰ σάρκα φιλια εὐχερῶς ἄγαν διαλύεται βραχείας ιινὸς εὑρεθείσης αϊτϊας' αϊσθήσει γαρ ου δεδεται πνενματος. Δια
τοντο ουν, καν συμβῇ τι να παροξυσμὸν γενέσθαι ἐπὶ τῆς ενεργουμενης νπδ τοϋ Θε
ον ψνχης, ον λνεται παρ'" αντη ὁ δεσμὸς
τῆς ἀγάπης· τῇ γαρ ϋερμη της αγαπης τον
Θεοῦ ἀναζωπνροῦσα εαυτην εἰς τὸ ἀγαθὸν ἐπανακαλεῖται θὰττον καὶ μετὰ πολλῆς χαρἀς την τοϋ πλησίον ἀγάπην, κἄν
μεγάλως ὑπ' αὐτοῦ η καϋ·ϋβρισται η ἐζημίωται. Ἐν γαρ τη γλυκύτητι τοῦ Θεον
τδ πικρδν παντως αναλϊοκει της εριδος.

ἀπ6δοσις
Ὄταν ὰρχίση κανεὶς νὰ αισθἀνεται
στην ψυχήν του εντονα τὴν ἀγάπην τοϋ
θεοϋ, τον ἲδιον καιρδν ἀρχίζει νὰ ἀγαπα
καὶ τον πλησίον μὲ αἲσθησιν πνευματικήν.
Καὶ αὸτὴ εἷναι ῆ ἀγάπη περὶ τῆς δποίας
δμιλοϋν αἰ αγιαι Γραφαί. 'Η μὴ πνευματική φιλία, ή σαρκική, διασπάται πολὸ εδκολα μὰλις ευρεθὴ μια μι·κρὰ αιτία, επειδὴ
δὲν εἷναι 3εμένη μὲ τὴν πνευματικὴν αἲ
σθησιν. Ἀλλά μὲ τὴν πνευματικὴν φιλίαν
δὲν συμβαίνει αὸτὸ. Γιατὶ εὰν συμβη κἀποιος παροξυσμὸς εις τὴν ψυχήν έκείνου,
που τὴν ϊνεργεϊ τὸ αγιον Πνεϋμα, δ δεσμὸς
τῆς ἀγάπης δὲν λὸεται ἀπὸ αὸτήν. 'Λλλὰ
μὲ τὴν θερμὸτητα της ἀγάπης τοϋ θεοϋ ή
ψυχή, ἀναθερμαίνουσα ὲαυτήν, 5ι' ὸλίγον
χρὸνον ψυχρανθεϊσαν, γρήγορα ξαναφέρνει
μέσα της μὲ πολλήν χαρὰν τὴν ἀγάπην τοϋ
πλησίον, εστω ·ζαὶ ἀν τὸ πρὸσωπον αὸτὸ
προσέβαλε πολϋ ή εζημίωσε τὴν ἀγαπωσαν ψυχήν.

ΣΧΟΛΙΟΝ

'Η ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συνεπάγεται καὶ τὴν ἀ-
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γάπην τοῦ πλησίον. Ὄ γνησία ἀγάπη πρὁς τον
Θεόν, δἐν εἱναι δυνατὁν νά μὴ περιβάλλη καὶ
τον άνθρωπον. Κιιὶ οὑδεὶς γνησίως ἀγαπῶν
τὁν πλησίον του, δύναται νά μὴ ἀγαπά καὶ τον
Θεόν. 'Τπάρχει ὅμως μία ἀγάπη πρὁς τόν
Θεόν, ἥτις δἐν περιλαμβάνει καὶ τόν πλησίον.
Εἱναι μία ψευδο-ἀγάπη, μία, κατά συνθὴκην,
ἀγάπη, τὴν ὁποίαν ἐλέγχει ὁ Εὑαγγελιστὴς Ἰωάννης' «ὁ γάρ μὴ ἀγαπῶν τὁν ἀδελφὁν αὑτοῦ ὅν ἐῶρακε, τόν Θεόν δν οὑχ έῶρακε πῶς
δύναται ἀγαπάν;» ('Ιωάν. Α', δ' 2Ι).
Ὡ ἀγιος Δ. λέγει ὅτι, ὅταν ἀρχίση τις «πλου
σίως» νά αἰσθάνεται τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, τότε ἀρχίζει «ἐν αἰσθἡσει πνεύματος» νά ἀγαπά
καὶ τὁν πλησίον. Καὶ αύτὴ εἱναι ἡ ἀγάπη, διά
τὴν ὁποίαν «πάσαι αἱ Γραφαὶ διαλέγονται».
Πράγματι. Καὶ Παλαιά καὶ Καινὴ Διαθἡκη
συνδέουν ἀναποσπάστως τὴν ἀγάπην πρὁς τὁν
Θεόν καὶ τόν πλησίον. Πρόκειται, 6εβαίως, περὶ γνησίας ἀγάπης, ῶς γράφομεν ἀνωτέριο.
Δύναται, ἐν τούτοις νά παρατηρηθῆ, ὅτι ἡ γέννησις τῆς πρὁς τὁν πλησίον ἀγάπης, αρχεται
ἀπό τότε, ὅτε «πλουσίως» αἰσθάνεται τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.
Τὁ σημεῖον αὑτὁ εἱναι πολὑ ἐνδιαφέρον, ῶ;
γνιορισμα τῆς πρὁς τὁν πλησίον ἀγάπης. Κατόπιν τούτου, πρέπει νά ἀπελπισθῶμεν, ὅτι &γαπῶμεν τὁν πλησίον, «ἐν αἰσθἡσει πνεύματος», — ὅπερ εἱναι τὁ ίδιον με τους ὅρους τοῦ
προηγουμένου κεφ., — ἐφ' ὅσον δἐν αἰσθανόμεθα «πλουσίως» τὴν πρὁς Θεόν ἀγάπην.
Ἁλλά καὶ ἔτερον ἀδιάψευστον τεκμὴριον
τῆς γνησίας ἀδελφικῆς ἀγάπης εἱναι, ὅτι «οὑ
λύεται ὁ δεσμός τῆς ἀγάπης» εἰς περίπτωσιν
παροξυσμοῦ τινός, ἐν ἀντιθέσει πρὁς τὴν «κατά σάρκα φιλίαν», ἥτις «εὑχερῶς ϊίγαν διαλύεται», δεδομένου ὅτι, «αἰσθἡσει οὑ δέδεται πνεύματος» ῶς ἡ πρῶτη. Καὶ ἀκόμη διότι, «ἐν τῆ
γλυκύτητι τοῦ θεοῦ τὁ πικρὁν πάντως ἀναλίσκει τῆς ἔριδος».
Παρά ταῦτα ὅμως, τινἐς τῶν άγίων Πατέρων φαίνεται ὅτι, ἀντιστρέφουν τὴν κλίμακα
τῆς ἀγάπης καὶ ὅτι θεωροῦν τὴν ἀγάπην τοῦ
Θεοῦ ῶς προέκτασιν τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον.
Πράγματι, ὁ αγιος 'Ιωάννης τῆς Κλίμακος (Λό
γος ΛἸ λέγει' «'Ο ἀγαπῶν τὁν Κύριον τόν
ἀδερφὁν αύτοῦ προηγάπησεν. Ἁπόδειξις γάρ
τοῦ προτέρου τό δεύτερον»., Κατά 6άθος ὅμως
ἡ πορεία τῆς ἀγάπης, ὅπως καὶ ὅλων τῶν ἀρετῶν, εἱναι κοινὴ εἰς τοὑς άγίους καὶ δἐν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν ὁξέως τὴν ἀφετηρίαν τῆς
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πνευματικῆς ἀγάπης. 'Η ἀγάπη πορεύεται συναλλὴλως κατευθυνομένη πρὁς τὁν Θεόν καὶ τὁν
πλησίον καὶ ἀλληλοβοηθουμένη ἐν τῆ προόδῳ
της. Ἁδύνατον νά ἔχωμεν ἀγάπην πρὁς τόν
Θεόν χωρὶς νά ἀγαπῶμεν τὁν πλησίον καὶ ἀντιστρόφως. 'Η ψυχὴ εἱναι ἐνιαία καὶ δἐν χωρεῖ συγκρουόμενα «πάθη», συναισθὴματα καὶ
ἀντιπαλαιούσα; ἐνεργείας. 'Η διαφορά ποὑ ἐμφανίζεται εἰς τά γραπτά τῶν άγίων Πατέρων
ὁφείλεται μόνον πρὁς τὁν ἐκάστοτε σκοπόν
ποὑ ἀποβλέπουν, έάν δἐν πρόκειται περὶ τοῦ
θείου ἔρωτος καὶ θείας ἀγάπης, περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ἐνταῦθα ὁ αγιος Διάδοχος.

ΟΝ ΘΕΟΝ ουδεις
δϋναται αγαπησαι ἐν
αισϋηοει καρδϊας, μη
πρδτερον φοβηδ'εις
αντδν εν ὅλη τῇ καρδίᾳ· διὰ γὰρ της ἐνεργείας τοῦ φόβου
ἀγνιζομένη καὶ ἀπαλυνομένη ῶσπερ ἡ ψυχὴ εἰς ἀγάπην ἐνεργονμενην ερχεται. Ονκ αν δε τις εἰς φόβον ὅλως ελϋοι τον Θεον τω εϊρημενω
τρδπφ, εϊ μη πασων των 6ιωτικων εξω
γενηται φροντϊδων" ὅτε γὰρ ἐν ησνχϊα
πολλῇ καὶ αμεριμνϊα γενηται ὁ νους, τότε
αντω ὸχλεῖ ὁ φόβος τοῦ Θεον καθαρίζαιν
αντδν εν αισδησει πολλη ἀπὸ πάσης τῆς
γεωδονς παχύτητος, ιν' ούτως αὐτὸν εἰς
πολλην αγαπην αγαγδι της αγαϋδτητος
τον Θεον. "Ωστε δ μεν φδβος των ετι καϋαριζομενοτν εστι μετα μεσδτητος αγαπης' η δε ἀγάπη η τελεια των ηδη καδαρισθδντωτ εοτιν, εν οϊς ονκετι εστι φδβος. 'Η γαρ τελεία ἀγάπη, φησίν, ἔξω
βάλλει τὸν φόβον. Ἀμφότερα δὲ δικαϊων
εστι μόνον, οϊτινες ἐνεργείᾳ τοῦ Ἀγίου
Πνενιιατος τὰς ἀρετὰς κατεργαζονται.
Και δια τοντο πον μεν λεγει η θεία Γραφη. «Φοβηδητε τον Κνριον πάντες οἰ ἄγιοι αὐτοῦ», ποῦ δέ, «ἀγαπήσατε τὸν Κν
ριον τιαντες «οϊ δοιοι αντον», "να μάθωμεν
σαφῶς δτι των μεν ετι καϋαριζομδνων δι
καϊων δ φοβος εστι μετα μεοδτητος, ως εϊρηται, αγαπης· των δε καϊλαρισ^εντων η
τελεια αγαπη, εν οϊς ονκετι εοτιν εννοια
φόβου τινός, ἀλλ' ἔκκαυσις ἄπαυστος καὶ
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κόλλησις τῆς ψυχῆς προς τον Θεδν δια
της ἐνεργείας τον 'Αγιου ΙΙνευματος κατὰ τὸν λέγοντα' «Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου
όπίσω σου, ειιοϋ δε αντελα6ετο η δεξια
σου».

ματος, δπως λέγει δ Δαβϊδ' «Ἐκολλήθη ή
ψυχή μου ὸπϊσω σου, εμοϋ δὲ ἀντελὰβετο
ἡ δεξιἀ σου» (Ψαλμ. 62, 9) .

ἀπ6δοσις

Ἐνταῦθα ὁ αγιος Δ. ἀνατρέχει εἰς τάς προῦποθέσεις τῆς ἀγάπης. Καὶ 6ασικὴ προῦπόθεσις, λέγει, εϊναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ «ἐν ὅλη τῆ
καρδία», ὅστις φόβος ἐνεργεῖ άγνιστικῶς εἰς
τὴν ψυχἡν, ἀποβάλλων τὴν σκληρότητά της.
Χωρὶς προηγούμενον φόβον ἀγάπη δἐν ὑπάρχει.
Ἁλλ' ἐάν προῦπόθεσις τῆς ἀγάπης εἱναι ὁ
φόβος, τοῦ φόβου προῦπόθεσις εἱναι ἡ κατάπαυσις ἀπὁ τάς 6ιωτικάς φροντίδας. Καὶ πέραν τῆς ἀφροντισίας εἱναι ἡ ἡσυχία. «Ὄτε γάρ
ἐν ἡσυχία πολλῆ καὶ ἀμεριμνίφ γένηται ὁ νοῦς,
τότε αὑτῳ ὀχλεῖ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ».
Πράγματι. Οἱ ἀγιοι ἀσκητικοὶ Πατέρες ἐξαίρουν τὴν «ἡσυχίαν», ῶς ἀναγκαιοτάτην ὁδόν
ἀναβάσεως εἰς «φιλοσοφίας κορυφἡν». Ἁλλά
τότε, κατά συνέπειαν, ἀποκλείονται τοῦ θείου
Δείπνου τῆς ἀγάπης οἱ ἐν τῳ κόσμῳ Χριστιανοί; Μὴ ὄντες ανευ μεριμνῶν καὶ μὴ ἔχοντες
«ἡσυχίαν», δἐν δύνανται νά αἰσθανθοῦν τὁν άγνίζοντα φόβον καὶ ἐκεῖθεν νά φθάσουν εἰς
τὴν τελειοποιὁν ἀγάπην;
Ὄταν ὁμιλοῦν οἱ ἀσκητικοὶ Πατέρες περὶ «ἡσυχίας» δἐν διακρίνουν τὴν φυσικὴν, τοῦ περι6άλλοντος, ἀπὁ τὴν ἐσωτερικὴν ἡσυχίαν. Διότι
κατά 6άθος ἡ δευτέρα προϋποθέτει τὴν πρῶτην. Δἐν εἱναι εῦκολος ἡ ἐσωτερικὴ ἡσυχία χωρὶς τὴν ἐξωτερικἡν. Ἁλλ' ἐκεῖνο, ὄπερ ἀποτελεῖ κυρίως τόν ἐχθρὁν τῆς ἡσυχίας, δἐν εἰναι τόσον ὁ ἐξωτερικός θόρυβος, ὅσον ἡ ἐσωτερικὴ μέριμνα. 'Η ὁποία δἐν συνίσταται μόνον εἰς τὁν ἀριθμὁν τῶν ὑποθέσεων, ἀλλά καὶ
εἰς τὁν βαθμὁν ψυχικῆς συμμετοχῆς εἰς αὑτάς,
εἰς τὴν λεγομένην, ἐν τῆ ἀσκητικῆ ὁρολογία,
«προσπάθειαν» ἤ «ἀπροσπάθειαν».
Ἁλλά καὶ πέραν τούτου, σημασίαν ἔχει ὁ
σκοπός τῶν μεριμνῶν, ὁπότε τα πράγματα διαφοροποιοῦνται. "Ἁλλο εἱναι ἡ κατά προσπάθειαν μέριμνα, δΤ ἰδίους σκοποὑς καὶ αλλο ἡ
μετά σπουδῆς ὑπηρεσία ὑπἐρ τῆς Ἐκκλησίας,
ὁπότε εἱναι διακονία εἰς τὁν Θεόν. 'Η πρῶτη ὑποδουλῶνει. 'Η δευτέρα ἐλευθερῶνει. Ἁλλά καὶ
παρά τό καλόν καὶ ἀξιόμισθον τῆς διακονίας,
ἡ διάσπασις τῆς ἐσωτερικῆς ἐνότητος εἱναι ἀναπόφευκτος.

Κανεὶς δὲν ήμπορεῖ νά ἀγαπήση τὸν
Θεὸν ἐν αισθήσει καρδίας, εἄν προηγουμένως δὲν τὸν φοβηθη μὲ δλην τὴν καρδίαν
του. Διὸτι ή ψυχή, μὸνον μὲ τὴν ενέργειαν
τοϋ φὸβου τοϋ Θεοϋ έπὰνω της, καθαρϊζεται,
ἀγνίζεται καὶ ἀπαλϋνεται, εἰς τρόπον νά
γίνεται δεκτικὴ τῆς ενεργείας τῆς ἀγάπης
τοϋ Θεοϋ. Ἁλλά κανεὶς δὲν δϋναται νά υποστῆ τὸν εὸεργετικὸν αὸτὸν φὸβον του
Θεοϋ, Ιἀν δὲν ελευθερωθη απ' δλας τάς
βιωτικἀς μερίμνας. "Οταν ὸ νους ευρεθή
εἰς κατἀστασιν ὰπολύτου ήσυχίας καὶ ἀιιεριμνϊας, τὸτε ἀρχίζει νὰ τὸν ενεργη δ φὸβος τοϋ Θεοϋ καὶ νὰ τον καθαρίζη, κατά
τρόπον εντονα αἰσθαντικὸν, ἀπὸ τὰ γήϊνα
επιστρώματα, για νά τὸν φέρη υστερα, λεπτὸν και δεκτικὸν, εις πολλὴν ἀγἀπην τῆς
θείας ἀγαθὸτητος. Ἀπὸ αὸτἀ καταφαίνεται, δτι ὸ φὸβος τοϋ Θεοϋ ὰναλογεῖ εἰς Ικείνους που εχουν ἀνἀγκην ἀκὸμη καθἀρσεως ἀπὸ τὰ πἀθη καὶ εδρίσκονται εἰς τὸ
στὰδιον τῆς μεσὸτητος, τῆς μὴ τελειότητος τῆς ἀγάπης. ΤΕΓ 5ὲ ἀγἀπη κατοικεϊ εἰς
τάς καρδίας Ικείνων που εχουν ἥ5η καθαρισθὴ, εις τάς δποίας δ φὸβος δὲν εχει θέσιν, διὸτι «ἡ τελεία ἀγἀπη Ιξω βὰλλει τὸν
φὸβον» ('Ιωἀν. Α', δ', Ι8). Πὰντως καὶ
αϊ 5ήο αὸταὶ καταστασεις φανερώνουν 5ικαίους ὰνθρὼπους, οἰ δποῖοι εργὰζονται τάς
ὰρετἄς μὲ τὴν συναντίληψιν τοϋ ἀγίου
Πνεὸμ,ατος. Γι' αδτὸ 5ὲ ἡ θεϊα Γραφὴ ἀλλοϋ μὲν λέγεΓ «Φοβήθητε τὸν Κὸριον πὰντες οϊ ἀγιοι αὸτοϋ», ὰλλοϋ δέ, «ἀγαπήσατε τὸν Κήριον πἀντες οἱ δσιοι αὸτοϋ». Καὶ
ἔτσι νά μἀθωμε μὲ σαφήνειαν, δτι δ μὲν
φὸβος μαζὺ μὲ ἀνολο·κλήρωτη ἀγἀπην, δπως Ιλέχθη, χαρακτηρίζουν τους εχοντας
ἀκὸμη ἀνἀγκην καθἀρσεως δικαίους, ή δὲ
τελεία ἀγἀπη εἷναι κατἀστασις τῶν ·ήδη
κεκαθαρμένων, εις τους δποίους δχι μὸνον
δὲν δπἀρχει ι'χνος φὸβου, ἀλλἄ καὶ διατελοϋν ὑπὸ τὴν ενέργειαν ἀπαήστου ερωτικής
ὲκκαὸσεως καὶ ή ψυχή των «εκολλήθη» εις
τὸν Θεὸν, μὲ τὴν ενέργειαν τοϋ ἀγίου Πνεὸ
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ΚΑΛΟΣ 'ϊππος βαδϊζων δερμαϊνεται
γι αντδ, και δσον
6αδϊζει, τρέχει ἀκδμη περισσδτερον
δρδμον. Δρωιον ἐννοῶ τὴν ὑμνωδίαν
καὶ ἲππον τὸν ἀνδρεῖον νοῦν. Ὀ ἀνδρεῖος νους, προαιο^ανομε
νος τον διαδολικδν πόλεμον, προπαρασκενάζεται καὶ ετσι μενει τελεϊως ανϊκητος.
ν' Εϊναι δδυνηρδν νὰ πάρης ἀπὸ τὸ στόμα τὸ νερὸ εκεϊνου που πϊνει νὰ ξεδιψάση.
Εϊναι ομως ὸδυνηρότερον νὰ ἐμποδίσης
την ψυχην, που προσευχεται με κατανυξιν,
πριν τελειωσει την πολυπδϋητον συνομιλϊαν της με τον Θεον.
να Μη σταματησης νὰ προσεύχεσαι, μέχρι τότε που τὰ δάκρυα καὶ ἡ φωτιὰ της
κατανυξεως, που σου εδωσεν δ θεδς, τὰ
πάρει πάλιν, λόγω της μνστικης επαρσεως
σου. Διότι τοιαύτην εὐκαιρίαν, δια την αφεσιν των αμαρτιων σον, ϊ'στος δεν θὰ ξαναεύρης εἰς δλην σου την ζωην.
"Οστις ἐγεύθη τὴν αληϋινην προσευχήν, πολλὲς φορὲς ἀπὸ ἔνα ἐπιπόλαιον λόγον υπερηφανον η αϊσχρδν, ἐμόλυνε τὸν
νοῦν του. Και κατα την ωραν της προσευ
χης δεν ημπδρεσε νὰ αϊσϋανϋη την συνηθισμένην του κατάνυξιν.
νβ' 'Ἀλλο εἶναι νὰ ἐποπτεύη κανεὶς
τὰς κινήσεις τῆς ψυχῆς καὶ τὰς αϊσδησεις τοϋ σωματος καὶ ἄλλο νὰ ἐπισκοπεύη
εἰς τὴν καρδϊαν του με τον ηγεμδνα
νουν» του, προσφερων εἰς τὸν Θεόν, ώσὰν ἀρχιερεύς, Ανοιας αγϊων νοηματων
δια της προσευχης. Και τους μεν μη ἐντε-

λῶς καθαροὑς καταφλεγει τδ αγιον και
υπερουρανιον πϋρ τοϋ 'Αγϊου Πνευματος,
δπως λέγει ὁ "Αγιος Γρηγδριος δ Θεολδγος. Τους δε καδαρους, κατα την αναλογϊαν της τελειδτητος τοϋ Μοναχοϋ, τδ
"Αγιον Πνεϋμα, φωτϊζει.
Αντδ τδ ϊδιον πϋρ τοϋ 'Αγϊου Πνευ
ματος δνομαζεται «πϋρ καταναλϊσκον» καϊ
«φως φωτϊζον». Γι αντδ και ωρισμενοι
ανϋρωποι, οταν σταματοϋν την προσευχην,
αϊσδανονται δτι εξηλϋον απδ πνρινον καμϊνι, ἐλαφρωμένοι ἀπὸ τὸ βάρος της νλης και καποιας ακσΛαρσΙας. "Αλλοι πάλιν αισϋανονται, δτι εφωτϊσϋησαν απδ ενα φως και ωσαν, νὰ ἐνεδύθησαν ως ϊματιον ταπεϊνωσιν και αγαλλϊασιν. Αυτο'ι
που εξερχονται απδ τδν χωρον της προσ
ευχης χωρϊς αὐτὰς τὰς δύο ενεργεϊας,
αϋτοϊ προσενχονται μδνον με σωματικδν
τρδπον, για να μη εἲπω τυπολατρικδν. 'Εαν ενα σῶμα, ἑνούμενον μὲ ἄλλο σῶμα,
αώθάνεται διάφορον ἐνέργειαν, πως δεν
θὰ μεταβληθῇ ἐκεῖνος που παϊρνει μέσα
του τὸ Σωμα τοϋ Θεοϋ η ἐγγίζει τὸν
Θεὸν διὰ τῆς προσευχης;
νγ' Εϊναι δυνατδν νὰ ἲδωμεν τὸν πανάγαθον βασιλέα μας Θεόν, δπως συμ6αϊνει και με τδν επϊγειον δασιλεα καϊ
νὰ μας χαρίζη, ώς στρατιωτας του, διαφορα πνευιιατικα δωρα εϊτε δ ϊδιος απ
εὐθείας, ἄλλοτε δι' αγϊου, αλλοτε δι' ἀγγέλου καὶ κάποτε κατὰ τρδπον μυστικδν,
αναλδγως δε με την ταπεϊνωσιν που εχομεν.
νδ' "Οπως εις τδν γηϊνον δασιλεα
γϊνεται μισητὸς ἐκεῖνος που, ενω παρϊσταται ενωπιδν του, στρέφει τὸ πρδσωπδν
του καϊ συνομιλεϊ με τους ἐχθροὑς τοῦ
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βασιλέως, ἔτσι θεωρεῖται μισητδς απδ τὸν χὴ καὶ ὁ νους — στο δνομα του, ἐκεῖ ει
Θεὸν καὶ ἐκεῖνος, που παρώταται σὲ προσ- ναι και δ Θεδς εν μεσαι αὐτῶν.
ευχὴν καὶ δέχεται ἀκαθάρτους λογισμούς.
ξ' Οι ανϋρωποι διαφερουν δχι μόνον
νε' Να ἀποδιώκης μὲ τὴν προσευχην κατα τδ σωμα, αλλα και κατα τδ πνεϋμα.
τον δαϊμονα, που μὲ διαφόρονς προφάσεις Σε αλλους συμφερει νὰ ψάλλουν ταχύτεερχεται να σὲ ἀνακόψη ἀπὸ την προσευ ρα καὶ σὲ αλλους αργδτερα. Τους μεν
χην, και να μη ὑποχωρήσης εἰς αὐτὸν πρωτους, διοτι κινδυνευουν να αϊχμαλωποτέ.
τισϋοϋν απδ αστατους λογιομους, τους δὲ
νς' Να γνωριζης τα αϊτηματα σου οτδν δευτέρους, διότι φο6οϋνται μηπως στην
Κυριον δια πνευμαιικοῦ πένθους. Να ζη- φαλμωδια εϊποϋν κανενα λαϋος, ἐπειδὴ
της στην προσευχην σου απδ τδν Κυριον ειναι δλιγογραμματοι.
με ψυχὴν ταπεινωμένην. Να κρονης την
ξα' Ἐὰν προσεύχεσαι εἰς τὸν βασιλέα
θύραν τοῦ οὐρανοῦ μὲ υπομονην και μα- Θεὸν ἀδιαλείπτως κατα των εχϋ·ρων σου
κροθυμίαν. Διότι, ὅπως είπεν ὁ Κϋριος'
δαιμόνων, δταν σε πλησιαζουν, εχε ϋαρ«ὁ αἰτῶν, λαμβάνει καὶ ὁ ζητων, ευρϊ- ρος διοτι δεν θὰ κοπιασης να τους διωοκει και τω κρουοντι, ἀνοιγήσεται». ξης. Θα φυγουν μδνοι των ταχυτατα.
(Αουκ. να', ΙΟ). Να φυλαττεσαι, μη, απδ Διοτι δεν θέλονν οι κακοι να 6λεπουν να
αδιακρισϊαν, προσευχηϋης υπερ γυναικδς σοῦ δϊδη δ Θεδς στέφανον για την μαμηπως 6λαβης μὲ την πρδφασιν της ἀ- χην σου εναντιον των με ὅπλον την προσ
γάπης.
ευχην. 'Ἀλλωστε φεύγουν ταχυτατα, καινζ' Προσεχε να μη εξομολογησαι κα- 6μενοι απδ την φωτια της προσευχης.
ξβ' Φροντισε να αποκτηοης ανδρεϊαν
τὰ τὴν ῶραν τῆς προσενχῆς σου τὰς λεπιομερείας τῶν σαρκικῶν σου άμαρτιῶν και δεν θὰ χρειασθῇς διδάσκαλον δια την
για να μη γινεσαι σὲ αϊτιος μολυσμον προσευχην σου, διότι αὐτὸς δ θεδς, δταν
προσευχεσαι με προϋλυμϊαν, θὰ σὲ διδάξη
σου.
θὰ στηρϊξη τδν νοϋν σου στην αληϋινη
καὶ
νη' Προσεχε μη κατα τδν καιρδν της
προσευχης σου διαλογϊζεσαι εστω και προσευχην.
ξγ' Τδ να βλέπη κανεὶς εΙναι φυοικδν
πνευματικα πραγματα — τα δποϊα εἰς
ἄλλον χρόνον ειναι ωφελιμα — διότι χά- και δεν χρειαζεται καμμια διδασκαλια γι'
νεις ἔτσι τὴν μεγαλην ωφελειαν της προσ αντο. ^'Ετσι και για τδ πνευματικδν κάλλος της προσευχης δεν χρειαζεται διδα
ευχης.
σκαλια, διοτι η προσευχη εχει διδάσκανϋ' "Εκεϊνος που στηρϊζεται παντοτε
λον
αὐτὸν τὸν θεον, που διδαοκει τους ἀνεις την ραβδον της προσευχης δεν θὰ πέτὴν ἀληθινὴν γνῶσιν καὶ διδει
θρώπους
ση κάτω. 'Εαν δε και συμβῇ νὰ πέση ἀπὸ
καμμια αμαρτϊα, αμεσως θὰ σηκωθῇ ἐπά- καϋ'αραν προσευχην σ' ἐκεῖνον που προσεὑνω. Διότι ἡ προσευχὴ ειναι κατι που τυ- χεται και ευλογεϊ τα ετη των δικαιων, δ
ραννεῖ εὐσεβῶς τὸν Θεόν. Την μεν ωφε πως εϊπεν η προφητις "'Αννα, ^Αμην.
λειαν της προσευχης θὰ τὴν ἐννοήσωμεν
ἀπὸ τα εμποδια που παρουσιαζουν οι δαιμονες κατα τδν χρόνον τῆς ωρισμενης
προσευχῆς. Τδν δε καρπὸν της προσευχης
ϋα τδν Ιδωμεν απδ την ηττα των δαιμδνων. Και ὅπως λέγει ὁ προφητης Δαβϊδ,
ιιεμαιλα την ἀγάπην τοῦ Θεοϋ, απδ την
προστασϊαν του κατα τδν καιρδν τοϋ δαιμονικοϋ πολεμου, που δεν αφησε τδν εχθρόν μου νὰ χαρη». 'Επισης λέγει, «ἐφώναξα στὸν Θεὸν μὲ δλην την καρδιαν
μου», δηλαδη μὲ τὸ στόμα, μὲ τὴν ψυχὴν
καὶ τὸ πνεῦμα. Γιατϊ, δπως λεγει δ Κυριος, ὅπου εΙναι δϋο συνηγμενοι — ἡ ψυ-
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Θ6ΙΟΟ
ΜΥΟΤΙΚΗ ΘΘΟΛΟΓΙΛ

ν'
ΑΙΡΟΣ ΟΜΩΣ να ασχοληθωμεν με τδ προσωπον
και τδ εργον του αγιου
Συμεων του Νεου Θεολδγου. 'Ο Πατηρ εις τα
γρατττα του -προσπαθει
να εκφραση την δια πλου
σιου θειου ερωτος φορτισμενη καρδιαν του και
δλην
βιωματικην
την
ττεϊραν
εμμετρως.
του
ησιν, εις τον χωρον της
και να κινηται ελευθετου ας μη αναζητησωμεν οϋτε τον ρεμβωδη και μυστικοπαθη ρωμαντισμδν οϋτε τον ταυτιζομενον με την φυσιν ρεαλισμον. 'Ο ποιητης εκφραζει μεν χαρακτηριστικας
^ρωτικας του καταστασεις, αλλα αυται εϊναι α'ττηλλαγμεναι, ως αγιοπνευματικαι, συναισθηματικων Ιξαρσεων, ως τδ τοιουτον τταρατηρεϊται εις
τον λυρισμον. ^Εννοειται δε δτι μια τοιαυτη ττοιησις ευρισκομενη περαν των κοινων ανθρωττινων
εμπειριων δεν εχει τϊττοτε τδ τεχνικον. Διδ και
η υπερκοσμια ποιησις του Πατρδς καθως και «6ίθε αλλο δρθδδοξον και ττυρετωδες μυστικδν κειμενον στερεϊται υφους. Δικαιως λοιπδν δυναμεθα
να καυχηθωμεν δια τον αγιον Πατερα δτι αποτελεϊ δια την 'Εκκλησιαν μας σημαντικωτατον κεφαλαιον. Ουδεις ψευδομυστης οϋδεμιας ψευδοθρησκειας, οϋδε ψευδομυστικδς ουδενδς νοσηρου μυστικισμου, οϋτε φιλοσοφος οϋδεμιας φιλοσοφιας,
ουδε καλλιτεχνης οϋδεμιας τεχνης εγνωρισεν, ουδε ητο δυνατδν τοσον βαθεα, εναργη και ττλουσια εις ποθον ερωτικα Ιν αγιω Πνευματι 6ιωματα ελεϋθερα πασης γεωδους αισθησεως ως δ Νεος
Θεολ6γος.
Τδ περιεχδμενον της ποιησεως του Πατρδς
αττοτελεΤ δντως την συνισταμενην δλων των θεωριων και Εμπειριων του μυστικου βιου των 'Ορρθοδδξων Πατερων. ΕΤναι Ι;πομενως μεγιστον λαθος, αλλα και φοβερα βλασφημια, να αττοδιδεται
νοσηρδτης εις τδ μυστικδν εργον του Πατρδς.
Εϊναι εντελως αδυνατον εις ενα δρθολογιστην και
^γκεφαλικδν ανθρωττον, αμετοχον της ενεργειας
των θειων ερωτων, να εισελθη εις τα αγια των
αγιων της θεωριας και της ^νωσεως μετα του
Θεοϋ. Τας εις τα ϋψη πτησεις του αετοϋ δεν δυ-

ναται να γνωριση δ ττετεινος, τταρα την ττειτοιθησιν του δτι αιτοτελεϊ τδ συμβολον δυναμεως
^ντδς του δρνιθωνος του, καθως λεγει δ σταρετς
Σιλουανος. 'Η προσπαθεια ερμηνειας των ουρανιων δια των γεηρων μαρτυρεϊ αγνοιαν, τϋφλωσιν, Θρασ6τητα.
Πριν δμως ανοιξωμεν τα ιστια δια την, κατα
την ασθενειαν μας, παρουσιασιν του ερωτικοϋ μυστηριου του ωκεανου της βιωσεως του θειου Πα
τρδς, θα αναλυσωμεν ιτροεισαγωγικως δυο δρους
οι δποϊοι χρησιμοποιουνται υιτ' αυτου ιδιαζδντως. Προκειται δια τους δρους ιτυρ και τρωσις.
Και εν αρχη τδ ττυρ: Τδ εν τη καρδιςτ ιτυρ,
τδ διτοϊον ηλθεν δ Κυριος «βαλειν επϊ την γην»
(Λουκ. Ι2 49) δεν εϊναι βεβαιως υλικδν αλλα
ϊΓνευματικον και αυξομειουται αναλδγως της εντασεως τοϋ ερωτος εις την καρδιαν. "Ολος δ ερως 6ίναφερεται ως «ττυριφλεγης» (Μωαννης Καρπαθιου, Κεφαλαια 92. Φιλοκαλια Α' σ.
295).
'Ο αναχωρων τοϋ κοσμου δια την αγαιτην του *!ησοϋ «ευθεως πυρ εν ττροοιμιοις κεκτηται», τδ
δποιον «κατα προσω την ττυραν σφοδροτεραν εξαψειε» (Κλϊμαξ Λ6γ. Ι, 24 σ. Ι7). Τδ πυρ αυξανει δσω προσεγγιζομεν τον Θεδν και εΤναι μαρτυρια της μεθ' ημων συμπορευσεως τοϋ 'Ιησου
(Λουκ. 24, 32). "Οσφ δ ερως αυξανει εις την
ψυχην τοσουτον αυτη εξατττεται «"Οσω γαρ τας
εαυτης αναβασεις αμειβει δια του Πνευματος,
και εττϊ τα βαθη χωρεϊ του Θεου τοσοϋτφ ττυρττολεϊται τω πυρ» της εφεσεως» (Νικητας Στηθ.
Γνωστικα κεφαλαια Γ' 37. ΡΟ Ι2Ο, 969 Β). 'Αλλα και δ νους «πολλης τινος κατοχος ακολοϋθως
ερωτοληψιας γινεται και εφαμιλλως μανικως ^κβακχευεται και πδθους αναρριττιζει διακαεϊς τη
ψυχη, υπεκκαυμα θειας αγαπης τδ καταληπτδν
τοϋ ακαταληπτου ποιουμενος και την αττοριαν
ττορισμδν ερωτων τιθεμενος». (Καλλιστος Καταφ.
Περϊ θειας ενωσεως. . . 9Ι. Φιλοκαλια τδμ. Ε'
σ. 57). 'Ο αγιος "Ιωαννης της Κλι·μακος δμιλει περι «φλογδς αγνεισς διακοψασης φλογα (ττορνειας)», κα'ἱ ττερϊ ττυρδς ουρανιου τδ δποιον τρεφει τας ψυχας (Λ6γ. 3Ο, ΙΙ σ. Ι68). Τδ ·ηυρ
προσιδιαζει εις τον καρδιακδν ερωτα, εχει ενεργειαν καθαρτικην, ενω τδ φως ιτροσιδιαζον εις
τον νοερδν και ^κστατικδν ερωτα εχει φωτιστικην
την ^νεργειαν. Δυο δψεις μιας και της αυτης
θειας ενεργειας: «Τδ αυτδ γαρ και πυρ καταναλισκον και φωτιζον φως δνομαζεται». (Κλϊμαξ
Λ6γ. 28, 52 σ. Ϊ63).
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'Η τρωσις. Τρωσις εΤναι δ τραυματισμδς
της ψυχης υπδ των βελων της θειας αγαπης. ΕΤ
ναι η μονη ττληγη που προξενεϊ αντι αλγους ευγνωμοσ6νην και ευχαριστιαν αιτειρον προς τον
τρωσαντα. 'Η χαινουσα πληγη πονεϊ την ψυχην
ταιτεινην και συγχρονως ευπαρρησιαστον. Γραφει εις μιαν ευχην του δ αγιος * Ιωαννης δ Δαμασκηνος: «Τετρωμενος καρδιαν ειμι εγω* Ιξετηξε με δ ζηλος σου, ηλλοιωσε με η αγαπη Σου,
Δεσποτα· δεσμιος ειμι τφ ερωτι Σου...» (ΡΟ
96, 8Ι7Β). 'Η τρωθεϊσα ψυχη παραβαλλεται
προς ελαφον, η διτοια με σκοπδν «του σβεσαι
ιδν προς υδατων τρεχει ιτηγας» ενω εκεινη, «βελεσι θειοις τρωθεϊσα, απαυστον ελκει τον προς
τον τρωσαντα ερωτα» ('Ηλια πρεσβ., 'Ανθολ6γιον
γνωμικδν 23. Φιλοκαλια Β' 3ΟΙ). 'Η τρωσις
ττοτε δεν αφηνει την ψυχην να δημιουργηση μιαν
συμβατικην προς την αμαρτιαν σχεσιν. «Οϋ δυναται εις βαθος τρωθεϊσα ψυχη τφ ερωτι του
Θεου, μετα την γεϋσιν των νοητων της γλυκυτητος αυτου δωρεων, δλως εφ* εαυτην Υστασθαι. . .»
(Νικητας Στηθ., Γνωστικα κεφαλαια Γ' 37. ΡΟ
Ι2Ο, 969 Β). Εις την τρωσιν, εν τελει, δφειλεται και η εξερχομενη κραυγη εκ των χειλεων της
ψυχης, δπως' «Την ψυχην μου κεκαρδιωκας, και
ου 56ναμαι κατεχειν σου την φλογα. . .», «. . .
οϋ φερω του ποθου την ενεργειαν» (Κλϊμαξ, 29,
Ι5 σ. Ι66 και 3Ο, Ι8 σ. Ι69) κ.α.τ.
Εκτδς δε των ιτροανσφερθεντων δρων εις την
β' συνεχειαν, αναφερομεν και τουτους τους πληθωρικως παρατιθεμενους εις τδ εργον του Πατρος: ζηλος, μανια κραυγη, γλυκασμος, εκλυσις μελων, αρραβων, συλληψις, κυοφορια, γεννησις.

"'Ας μας συγχωρηθη δθεν η παραθεσις μακροσκελων αναφορων εκ του εργου τοϋ μεγαλου Πατρδς δια μιαν οσον τδ δυνατδν ωλοκληρωμενην
γνωσιν. 'Ο αγιος Συμεων εγραψε: Κεφαλαια (πρα
κτικα, θεολογικα, γνωστικα), Κατηχησεις, Λ6γους, 'Ειτιστολας "Υμνους. Οι «των θειων ερωτων ϋμνοι» υπερβαινουν τους 82ΟΟ στιχους. Εις
τους στιχους τουτους υμνεϊται δ θειος ερως και
η ενωσις μετα του "Ηγαττημενου. Των ϋμνων του
Συμεων προηγεϊται μια εϋχη πληρης περιπαθοϋς
αναζητησεως τοϋ ιτροσωπου τοϋ 'Ιησου. Εις αϋτην κραυγαζει δ ιτοιητης μας δια της ρηματικης
προστακτικης, «'Ελθε»: "Ελθε τδ φως τδ αληΘιν6ν ^λθε η αιωνιος ζωη, ελθε τδ αποκεκρυμμενον μυστηριον. . . Ιλθε "Ον εποθησε και ποθεϊ η
ταλαιπωρος μου ψυχη· ελθε δ μονος ττρδς μονον,
δτι μονος ειμι, καθαπερ δρςίς! 'Ελθε δ χωρισας
Ικ ιταντων και τνοιησας με μονον επι της γης*
^λθε δ γενομενος ποθος αυτδς εν εμο» και ποθεϊν
Σε ποιησας με, τον απροσιτον παντελως! 'Ελθε
η πνοη μου και η ζωη, ελθε η παραμυθια της ταπεινης μου ψυχης, ελθε η χαρα και η δοξα και η
μου τρυφη» (8ουΓΟ68 ΟΙϊΓβΗβΠηβ8),
διηνεκης
Ι56, Ι5Ο-Ι52).
ευχη αϋτη εΤναι ενδεικτικη
της εττιποθησεως τοϋ ωραιου 'Ιησου. Πραγματι η
διψαλεα αναζητησις του Θεου ττρδς μυστικην
ενωσιν, κατεχει ιδιαζουσαν θεσιν εις τδ εργον
του αγιου. 'Η αναζητησις ομως αυτη δεν εχει
τιποτε τδ απελττιστικ6ν, οϋτε εΤναι σκοτεινη και
σπογνωστικη· υπαρχει δχι μονον η βεβαιοτης της
^πισκεψεως του "Ηγαπημενου αλλα και η πιστις

θθϊοθ
της εκ των προτερων ενωσεως μετ* Αυτου. Εις
τους παρακατω στιχους περιγραφεται Ιναργως
η ηρεμος αγωνια κατα την αναζητησιν:
. . . εκτηκομαι τας φρενας, — τον νουν και την
καρδιαν μου φλεγδμενος και στενων. — Περιπατω και καιομαι ζητων 6δε κακεισε — και ουδαμου τον εραστην ευρισκω της ψυχης μου. —
("Υμνος Ι6, ΙΟ-Ι3, 8Ο Ι74, ΙΟ). 'Η αγωνια,
φλεγομενη, ευρισκεται εις τδ αποκορυφωμα της.
ΕΙναι δμως δλα τοσο συγκρατημενα και απαθη.
'Η απωλεια — η κατ* ακριβειαν η απδκρυψις
— του Ηγαπημενου αναγκαζει τον Συμεων να
συμβουλευθη αλλους ενθεους σνδρας ττερι τοϋ τι
δεον γενεσθαι.
και τους τταντας εττηρωτων — τους ποτε Αυτδν
Ι74, 32Ο).
ιδοντας. - ("Υμνος 29, 92 - 93.
Εις τον θειον ερωτα τοϋ ημετερου δρθοδοξου
μυστου τταρατηρεϊται αφ* ενδς η αγωνια,
αδημονια, η αναζητησις του 'Ερωμενου και αφ* £τερου η θεωρια, η εϋρεσις και η ιτεριπτυξις Αυ
του. Ταυτα ιταντα δϋνανται να παρομοιασθουν
με κϋκλον δ δποϊος πριν ενωση τα δυο ακρα
του, δια να σχηματισθη κλειστδς κυκλος, ανοιγει
εκ τοϋ ακρου τοϋ ενδς κϋκλου αλλος και αλλος,
ωστε να σχηματισθη δια των ημικλειστων το6των
κυκλων μια συστροφη δυνατων βιωματων, εχουσα
ιτροορισμον την ιτροαγωγην του θειου ανδρδς εις
εναργεστεραν, ασφαλεστεραν και βεβαιοτεραν Ιποπτειαν και θεωριαν. Τδ εν βιωμα αποτελεϊ την
αιτιωδη σχεσιν του ετερου: την ερωτικην κατατρυφησιν ακολουθει η εγκαταλειψις· αυτην ακολουθεϊ η αναζητησις* την αναζητησιν διαδεχεται η ^πισκεψις τοϋ Κυριου και η μεταδοσις θει
ων δωρεων. Παραθετομεν στιχους οι δποϊοι δμιλουν δια την διαλεκτικην ιτορειαν του συμεωνικοϋ
μυστικου βιωματος.
και νεφελης ωσπερ εΤδος — φωτεινης ^τπιτεσοϋσα — δλη προς τη κεφαλη μου — εωρατο καθημενη — και κραυγαζειν ενεττοιει — εν εκττληξει
γενομενφ. — "Ομως ιταλιν αποπτασα — Ιγκατελιττε με μονον — και ζητουντι μοι εμπδνως —
ταϋτην, αϊφνης δλην ιταλιν — εν ^μοι γνωστως
ευρεθη. ("Υμνος Ι7, 374-384. 8Ο Ι74 4Ο).
'Ο 'Ηγαπημενος «γνωστως ευρεθη» ιτλην δεν
εμεινεν ες αεϊ μετα τοϋ εραστου. Μετα την νεαν
ειτισκεψιν του Δεσπδτου προς τον 8ουλον και
την ακολουθοϋσαν αποκρυψιν αιτ* αυτου δ Δεσιτδτης παλιν αποκρυτττεται, ενω δ Συμεων «5ερχιζει
εκ νεου την αγωνιωδη αναζητησιν.
"Εφευγεν "Εκεϊνος ταχος — ετρεχον Ιγω ευτδνως, εδρασομην οδν πολλακις — τοϋ κρασπεβου
τουτου φθανων. — "Ιστατο μικρδν ^Εκεϊνος —
εχαιρον εγω μεγαλως, — και αφιπτατο και τταλιν — κατεδιωκον και ουτως — αιτιοντος, ϊρχομενου, — κρυιττομενου, φαινομενου — ουκ £στραφην εις τουπισω. ("Υμνος 29, 7Ι-8Ι. 5Ο
Ι74, 32Ο).
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ΘΚΛΤΟΝΤΑΟ ΑθγΤ6ρΛ
Π6ρϊ ΑΓΑΠΗΟ
ΤΟΥ ΛΓ. ΜΛΙΙΜΟΥ ΤΟγ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟγ
ΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ των

αρετων, αλλες εΤναι σω

ματικες και αλλες ψυχι
κες. Και σωματικες εΤ
ναι η νηστεια, η αγρυττνια, η σκληραγωγια, η
δὶακονἱα, τα εργα των
χειρων, δια να μη Ιττιβαρυνεται αλλος, αλλα
και να διδεται ελεημοσϋνη κ.λ.ττ. Ψυχικες δίρετες παλιν ειναι η αγαπη, η μακροθυμια, η ττραδτης, η εγκρατεια, η προσευχη και αλλες. "Εαν
λοιττδν απδ αναγκην η σωματικην ασθενειαν συμβη να μη εκτελεσωμεν τις σωματικες αρετες, δ
Κυριος θα μας συγχωρηση, δίφου γνωριζει τας
αιτιας των παραλειψεων. ^Εδίν δμως δεν Ικτελουμεν τις ψυχικες δίρετες, δεν θα εχωμεν τι να
σττολογηθωμεν, γιατι καμμια αναγκη δεν δικαιολογεϊ την 6ίναστολην των.

νη' 'Η δίγαττη ιτρδς τον Θεδν/ δυναμωνει εκεϊνον που την εχει να καταφρονη καθε φευγαλεαν
ηδονην, καθε ττονον και λυττην. Και ας σε πεισουν
δλοι οι αγιοι, που υπεμειναν με ευχαριστησιν δλας τας θλιψεις και τα βασανα αιτδ την αγαττη τους στον Χριστ6ν.
νθ' Πρδσεχε τον εαυτον σου απδ την μητερα
δλων των κακων, την φιλαυτιαν, ιτου εΤναι μια
παραλογη φιλια της σαρκας. "Απδ την φιλιαν
αυτην γεννωνται με ευλογοφανεια οι βασικοι και
εμπαθεϊς καἱ καθολικοι τρεις μανιωδεις λογισμοι,
δηλαδη της γαστριμσργιας, της φιλαργυριας και
της κενοδοξιας. 'Ατγο αϋτοϋς τους λογισμους
ιτροερχονται δλα τα εϊδη της κακιας και εχουν
την αρχην των σε καποιες ιτροφ6ίσεις σωματικων
δηθεν αναγκων. Πρεττει λοιπον να ιτροσεχωμεν
ττολυ και να ττολεμωμεν την φιλαυτιαν με ττολλην
εγρηγορσιν. Διοτι δταν δίναιρεθη η φιλαυτια, δλες οι κακιες υποχωρουν.
ξ' Τδ παθος της φιλαυτιας εις μεν τον Μοναχδν λεγει, δτι πρεττει να ελεηση τδ σωμα του
με ττερισσοτερες τροφες για να μη ασθενηση και
ετσι να τον τταρασυρη σταδιακως και να τον ριψη εις τον λακκον της φιληδονιας. Εις δε τον
λαϊκδν λεγει τδ παθος αυτδ δτι πρεττει να φροντιση απδ τωρα δια να ασφαλισθη εις τδ μελλον
του οικονομικως (και τον ριπτει εις την φιλαρ-

γυριαν).
ξα' Οι θεολδγοι Πατερες λεγουν δτι, δταν δ
νους αποξενωθη απδ τας ^ττιδρασεις της σαρκας
και τοϋ κοσμου και τελειως αϋλος προσευχεται
χωρϊς φαντασιες και εικδνες, τδτε ευρισκεται εις
τδ τελειδτερον σταδἱον της ιτροσευχης. Αυτδς
λοϊΤΓον που διατηρεϊ σμεταβλητη αυτην την καταστασιν της προσευχης, αυτδς ττραγματοττοιεϊ
δ;ληθινδί τδ παραγγελμα τοϋ 'Α-ττοστολου: «αδιαλεϊτττως ιτροσευχεσθε».
ξβ' "Οπως δταν τδ σωμα αιτοθανη χωριζεται απ' δλον τον κδσμον, ετσι και η ψυχη, δταν
κινηται εις τον χωρον της τελειοτατης προσευ
χης, 6ίποθνησκει και χωριζεται απ' δλα τα νοημστα του κοσμου. 'Εαν η ψυχη δεν 6ίποθανη τον
ζωηφορον αυτδν θανατον δεν δυναται να ττλησιαση τον Θεον και να ζηση.
ξγ'. Μοναχε, προσεχε να μη σε αττατηση κανεις, βεβαιωνοντας σε δτι θα σωθης, ^αν σϋ κυριαρχεϊσαι ατνδ τα παθη της φιληδονιας και της
κενοδοξιας.
ξδ'. "Οπως τδ σωμα αμαρτανει με αισθητα
ττραγματα καὶ για να σωφρονη· χρησιμοποιεϊ τις
σωματικες 6ίρετες, ετσι και 6 νους αμαρτανων
με τα εμιταθη νοηματα, χρησιμοποιει προς ιτοαδαγωγιαν του τας ψυχικας αρετας ωστε να δυ
ναται να βλειτη τα πραγματα καθαρα και με 6ιτδ;θεια κι* ετσι να σωφρονη.
ξε'. "Οπως τας ημερας διαδεχονται αι νϋκτες και τις θερινες εποχες διαδεχονται οι χειμωνες ετσι την κενοδοξιαν και την φιληδονιαν
διαδεχονται λυπες και δδυνες, εΥτε στον κοσμον
αυτον, εϊτε μετα θανατον.
ξ^'. ΕΤναι αδυνατον να αποφυγη την μετα
θανατον τιμωριαν εκεϊνος που αμαρτησε και δεν
μετενοησε με εργα εκουσιου κακοπαθειας η με υττομονην εις τους αναλογους ιτειρασμους που τταρεχωρησεν δ Θεδς.
ξζ'. Λεγουν οι αγιοι Πατερες, δτι δια ιτεντε
αιτιες ·τταραχωρεϊ δ Θεδς να μας ττολεμοϋν οι δαιμονες. Πρωτη εΤναι λεγουν η εξης: πολεμουμενοι
απδ τους δαιμονας και αντιττολεμουντες αποκτωμεν πεϊραν και διακρισιν των διαφορων μορφων
της κακιας και της δίρετης. Δευτερα δε, δπως,
αποκτωντες τας αρετας μεσα στον ττλεμον και
τον μδχθον, τας διατηρωμεν σταθερας και 6ίμεταβλητους. Τριτη αιτια εΤναι, δταν ιτροοδευωμεν
εις την αρετην να μη υπερηφανευωμεθα, αλλα να
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ταπεινοφρονωμεν. Τεταρτη ειναι, δίφοδ ελαβαμε
πεϊραν της αθλιοτητος της αμαρτιας να την μισησωμεν μεσα αιτδ την καρδιαν μας. Και ττεμτττη
αἱτια, μαζϋ με δλα τα τταραπανω, εΤναι να μη
λησμονησωμεν την ανθρωττινην αδυναμιαν μας, οϋτε την δυναμιν του Θεοϋ ττοϋ μας εβοηθησεν, δταν πλεον με την χαριν του γινωμεν ατταθεϊς.

ξη'. ''Οττως δ νους ^κεινου που πεινα και διψα φανταζεται ψωμι και νερδ ετσι δ νους του
γαστριμαργου φανταζεται ευχαριστα φαγητα, του
φιληδονου μορφες γυναικων, του κενοδοξου ανθρωπινες τι μες, του φιλαργυρου κερδη, του μνησικακου πως θα εκδικηθη εκεϊνον που τον ελυστησε, του φθονερου πως να καμη κακδν εις τον φθονουμενον και γενικως με δλα τα ιταθη τδ Υδιον
συμβαινει. "Απδ τα παθη που εχει κανεις, ενοχλουμενος δ νους αντλεϊ τα εμιταθη νοηματα και
κατα την εγρηγορσιν του σωματος και κατα τον
ϋπνον.

ξθ'. "Οταν τδ επιθυμητικον μερος της Ψυχης,
αντι να εξασθενηση με ασκητικα μεσα δυναμωθη
υπερμετρως προς τας σαρκικας επιθυμιας και
ηδονες τοτε παρασυρει τον νουν εις απρεττεϊς φαντασϊας κατα την ωραν του ϋιτνου. Τδ αυτδ συμβαινει κατ* αναλογιαν και με τδ Θυμικ6ν, που δ
νους βλεττει τρομακτικας φαντασιας. Και αυτα
μεν συμβαινουν απδ μη δρθην χρησιν της ελευΟεριας. 'Αλλα και οι δίκαθαρτοι δαιμονες, με τον
Ιδικ6ν των τροπον, αυξανουν τα παθη και τα διερεθιζουν, δταν εϋρουν τον νουν εις αμελειαν.
'Αντιθετως δε μειωνουν τα παθη οι αγιοι "Αγ
γελοι και μας προτρεπουν εις την εργασιαν των
αρετων.
ο'. Τδ μεν ειτιθυμητικδν της ψυχης, δταν συνεχως ερεθιζεται δια των διαφορων ηδονων, δημιουργεϊ δυσεξαλειτττη συνηθεια φιληδονιας στην
ψυχη. Τδ δε Θυμικ6ν, δταν διαρκως τταρα την φυ
σιν του ταρασσεται, κανει τον ανθρωπον δειλδν και ανανδρον. Και τδ μεν ^ιπθυμητικδν θεροπτε6εται με μακραν νηστειαν, αγρυιτνιαν και
προσευχην, τδ δε θυμικδν με την καλωσϋνην, την
φιλαδελφιαν, την αγαπην και την ελεημοσϋνην.
οα'. Οι δαιμονες πολεμουν με δυο τρδπους*
η με τα αισθητα πραγματα η με τα εμιταθη νοη
ματα των ιδιων πραγματων. Και τον μεν ττρωτον
τροπον ετπστρατευουν εναντιον εκεινων που ευ
ρισκονται μεσα στα πραγματα. Τον δε δευτερον κατ' εκεινων που εϊναι μακρυα απδ αυτα τα
πραγματα.
οβ'. "Οσον εΤναι πιο ευκολον να αμσρτανη
κανεις με τον νουν του παρα με την ττραξιν, τδσον δ πδλεμος δια των αμαρτωλων νοηματων εΤ
ναι βαρϋτερος απδ τον πολεμον δι* αυτων των
πραγματων.

ογ'. Τα μεν πραγματα ευρισκονται εξω απδ
τον νουν, τα δε νοηματα των ττραγματων σχη·μαΥϊζονται μεσα στον νουν. Μεσα στον νουν λοιττδν υπαρχει η δυνατοτης η δρθης η κακης χρησεως. "Οταν γινεται σφαλερα χρησις των νοηματων, τοτε ακολουθεϊ η παραχρησις εις τα πραγ
ματα.

οδ'. Δια των εξης τριων μεσων σχηματιζει δ
νους τα εμιταθη νοηματα' με την αϊσθησιν, με
την κρασιν και με την μνημην. Με την αϊσθησιν
μεν, δταν τα εξωτερικα πραγματα, προς τα δποϊα
Ι'χομεν τα παθη, προσβαλλουν τας αισθησεις και
ετσι παρακινουν τον νουν σε εμπαθεϊς λογισμους.
Με την κρασιν δε, δταν 6ατδ "ττολυφαγιαν η 6ιτδ
δαιμονικδν πολεμον η απδ ασθενεια, Θερμαινεται
τδ σωμα και προκαλεϊ εμπαθεϊς και πορνικοϋς
λογισμους. Με την μνημην εττισης, δταν η μνημη
φερνη τα νοηματα προσωιτων και πραγματων με
Υα διτοϊα αμαρτησαμεν, υιτοκινοϋνται εις τον νουν
εμιταθεϊς λογισμοι.

οε' Εκεϊνα που μας ^δοθησαν απδ τον Θεον
προς δρθην χρησιν, αλλα μεν εϊναι στην ψυχην,
αλλα δε στο σωμα και αλλα εξω του σωματος.
Και εις μεν την ψυχην εΤναι αι δυναμεις της, εις
δε τδ σωμα τα αισθητηρια και τα λοιιτα μελη.
"Εξω δε του σωματος εΤναι τροφες, κτηματα, χρητην καλην η κακην χρη
ματα και τα ^ξης.
σιν αυτων δλων και των ενεργειων των, γινδμεθα εναρετοι η φαυλοι.

ο^'. 'Εκεινα που ευρισκονται στην φυσιν των
πραγματων, (συμβεβηκοτα) αλλα μεν εϊναι στην
ψυχην, αλλα δε εις τδ σωμα και αλλα εξω του
σωματος. Εις την φυσιν της ψυχης εΤναι η γνωσις και η αγνοια, η ληθη και η μνημη, η αγαττη
και τδ μϊσος, η λϋπη και η χαρα και τα εξης.
Εις την φυσιν του σωματος εΤναι η ηδονη και δ
πονος, η αϊσθησις και η αναισθησια, η υγεια
και η νοσος, η ζωη και δ θανατος και τα λοιττα.
Εις τα εξω του σωματος εϊναι τα τεκνα και η
ατεκνια, δ πλουτος και η τττωχεια, η 56ξα και
η αδοξια κ.λ.π. ΟΙ ανθρωττοι θεωρουν αττ* δλα αϋτα αλλα μεν καλα αλλα δε κακα. 'Εν τουτοις κανενα απδ αϋτα δεν εϊναι καθ* εαυτδ κακον, 6ίλλα
αναλογως της χρησεως των αττοβαινουν καλα
η κακα.
οζ'. Βεβαιως η γνωσις εΤναι καλη Ικ της φϋσεως της οπως και η υγεια, αλλα δια τους ττολλοϋς δεν εΤναι ωφελιμα. Διοτι η γνωσις αν και
εΤναι καλη αττδ την φυσιν της, διτως ελεχθη, δια
τους φαϋλους αιτοβαινει βλαβερα. Τδ αυτδ συμβαινει και με την υγειαν, τον ττλοϋτον, την χαραν, διοτι δεν καμνουν καλην χρησιν αυτων. ^Εττομενως συμφερουν στους φαυλους τα κακα; *Αλ
λα δεν εϊναι καθ' εαυτα κακα, παρ* δτι νομιζονται κακα.
οη'. Μη καμνης καταχρησιν των νοηματων για
να μη καμης καταχρησιν των πραγματων και χωρις να θελης. Διοτι αν κανεις δεν αμαρτηση
ιτρωτα κατα διανοιαν, δεν θα αμαρτηση ποτε Ιν
τη πραξει.
οθ'. Οι γενικες και καθολικες κακιες δηλ.
αφροσυνη, η δειλια, η ακολασια, η 6ίδικια, 6ιτοτελουν τα γνωρισματα του χωματενιου Ανθρωπον.
'Αντιθετως οι γενικες και καθολικες δίρετες,
φρονησις, η ανδρεια, η σωφροσϋνη και
δικαιοσϋνη, εΤναι η εικονα του επουρανιου ανθρωπου.
'Αλλ* δττως ^φορεσαμε την εικονα του χωματενιου,
ας φορεσωμεν τωρα και την εικονα του ^πουρανιου ανθρωπου. (Α' Κορ. ιε', 48).
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ΓΚΛΓΚΛΟΤΛΘΗΟ
( Ο ΛΝθρωΠΟΟ τογ θΘογ

ΙΘΟ2 - Ι975 )
ΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΥ

αυτου

βιβλιου των

75Ο

σελιδων δοξαζεται δμολογουμενως η Ιν 'Ελλαδι
'Εκκλησια ·— και κυριως
ο ενδοξαζομενος Ιν τοϊς
αγιοις αυτου Θεδς —
5ι6τι γινεται γνωστη εις
τδ ευρ6τερον κοινδν μια
ιερεως,
σπανια
μορφη
που εχει δλα τα χαρακτηριστικδί των αγιων: 'Ο Παιτα-Δημητρης απδ
τον Πλατανον των Τρικαλων, που εκοιμηθη εν
Κυριφ την 29ην Πανουαρϊου Ι975 εις ηλικιαν
74 ετων.
Τδ βιβλιον δεν εχει συγγραφεσ, (5ίλλ* απλως
ετπμελητην συλλογης και ταξιθετησεως ειτιστολων. ^Απδ τας επιστολας τοϋ ιδιου 6ναδεικνυεται αναγλυφως ενας αγιος Ιερεϋς και αττδ τας
ττρδς αυτδν επιστολας ιτνευματικων του τεκνων
^κφραζεται η κοινη συνειδησις της ^·κκλησιας,
ττοϋ τον τοποθετεϊ μεταξϋ των αγιων.
Την επιμελειαν του βιβλιου και την ε'κδοσιν
ανελαβεν δ εκδδτης βιβλιων και Θεολ6γος κ. Σ.
Κεμεντζετζιδης, δστις διετηρει προσωπικας σχεσεις με τον βιογραφουμενον αγιον ιερεα Δημητριον
Μη ζητησωμεν συγγραφικας 6ίρετας απδ τδ
βιβλιον αυτδ η εκδοτικην μοντερνα χαριν. Εϊναι
μια «σουμμα» ^πιστολων του ηγιασμενου ιερεως
του δλιγογραμματου χωρικου
με την διαλεκτον
της Θεσσαλιας και ^να πληθος Ιττισης ^ιτιστολων
ττιστων που τον εγνωρισσν και που δεν θα ησαν
Τσως απαραιτητοι εις μιαν μη λαϊκην εκδοσιν.
'Αλλα ποση χαρις ιτνευματικη αναδιδεται απδ τδ
βιβλιον αυτδ με την
ιτιστει δίφελοτητα και
είλικρινειαν! Π6σον βαθεως δμιλεϊ εις την ψυχην
και πως κατσνυσσει την κσρδιαν τδ εργον αυτδ
της πιστεως εις την ουσιαν και την μορφην του!
'Ακινδυνως θα ημττορουσε κανεϊς να χαρακτηριση ως μνημειον πρωτοχριστιανικης απλοτητος
τδ ιτεριεχ6μενον του βιβλιου και την δλην δομην
του που κυριολεκτικως αιχμαλωτιζει τον αναγνωστην, εφ* δσον βεβαιως διατηρη αδιαφθορα τα
πνευματικα του αισθητηρισ.
μορφη του
Περα δμως αττδ αυτα, υπαρχει

Παπα-Δημητρη, ιτοϋ δεσπδζει στις 75Ο σελιδες
και ειτεκεινα, στις καρδιες ιτοϋ φλεγονται αιτδ
την γνωριμιαν του. "Ο,τι να διαβασης εις τα Ιν
τη ταπεινωσει υψηλα γραιττα του δσιου αυτου
ανδρος αδ6νατον να μη ενθυμηθης τους συναφεϊς
με την ·τταιδικ6τητα της ψυχης λογους του Κυριου· «αφετε τα παιδια. . .», «εαν μη στραφητε
καἱ γενησθε ως τα παιδια ταϋτα ου μη εϊσελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων». Δι6τι ^το
παιδιον δ ιερεϋς δχι «ταϊς φρεσϊ» βεβαιως.
Δεν θα ητο υττερβολη να υττοστηριξη κανεις,
δτι δ βιος και η ττολιτεϊα του απλουστατου —
δχι απλοϊκου — παττα-Δημητρη, με την καθαρδτητα της ψυχης με την καιομενην υιτδ του αγιου
Πνευματος κσρδιαν, με την στερραν πιστιν, την
θερμην και αδιαλειτττον ιτροσευχην ,με τα θαυματα, λυουν τελεσιδικως τδ «προβλημα» του εφημεριακοϋ κληρου και Ιττανευαγγελιζονται την
δρθοδοξον τταραδοσιν. Και οι ιερεϊς μας, που θα
δἱαβασουν τον βιον τοϋ συλλειτουργου των, δεν
θα εχουν αλλην εκλογην, αττδ την μιμησιν ενδς
τοιουτου προτυπου εις την αγσπην και την ταπεινωσιν και στο «υπεροραν σαρκος». ^Αλλα και
δσοι εφιενται της ιερωσυνης και ηδη φοιτοϋν
ε'ς Σχολας, θα ττροσεφερον εις εαυτους και εις
την μελλουσαν διακονιαν των απειρως περισσοτερσ, εαν ηκολουθουν τα ϊχνη του πσρα απο την
θεωρητικην στοιχεϊωσιν των.
ΕΥΘε αι ευχαι, του ως λαμπαδα αναλωθεντος
εις τδ Θυσιαστηριον, την ιτροσευχην την δποιαν
του εδιδαξεν δ Θεδς και την πρακτικην μεριμναν
υπερ του ποιμνιου του π. Δημητριου, να σκεπαζουν και να φωτιζουν παντας τους αναιτωντας τον
Κυριον ημων ''Ιησοϋν Χριστ6ν.
θ.
» « «

ο οαοσ ΛΘΛΝΛΟΟΟ

Ο ΛθωΝΙΤΗΟ
ΠΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΝιΝεασκητιωτου
κοδημου
^ξεδδθη δ «Βιος τοϋ *£)σιου 'Αθανασιου τοϋ 'Αθωνιτου»
ως ιστορικη
βιογραφ ια, «εττι τη βασει των αρχαιων Βιων
και λοιττων πηγων μετα
πολλων σημειωσεων και
εικονων». Τδ εργον προλογιζει δ σεβ. Μητροπολιτης "Υδρας κ. 'Ιερ6Θεος και εχρηματοδοτηθη υπδ τοϋ ττροηγουμενου κ.
'Αθανασιου Λαυριωτου.
Πρδκειται ιτερι μιας εργασιας επιστημονικως
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γραμμενης με μεθεξιν ψυχης, δττως ^πιβαλλεται
α-ττδ αϋτδ τδ θεμα. 'Ο σ., ιτροκειμενου να αναδειξη την γνησιαν βιογραφιαν του 'Οσιου τοϋτου
Πατρ6ς, επρειτε να ιταλαιση 6χι μονον μεταξϋ
δυο τταραλλαγων, αλλα καϊ δι' ^ιτιστημονικης κριτικης να αττοκαταστηση τδ αυθεντικδν κειμενον,
τδ διτοϊον εΤχεν υττοστη αληθη κατακερματισμδν
ϋττδ ημετερων και ξενων μελετητων.
'Ο π. Νικ6δημος απεδυθη εις πραγματικον συγγραφικδν αθλημσ και επετυχε δια της φιλοπονισς
του, αλλα και δια τοϋ επιστημονικοϋ εξοπλισμου
του, που του ιταρεϊχεν η θεολογικη και φιλολογικη συγκρδτησις του, να ττροσφερη αυθεντικωτατον τδν μεγιστον Πατερα του "Ορθοδδξου Μοναχισμοϋ, δργανωτην και νομοθετην τοϋ 'Αγϊου "Ο
ρους και του Μοναστικου 'Αθανασιανου Ταγματος.
'Ο Προλογος με ευλαβειαν, γνωσιν τοϋ Μοναχισμοϋ και με αϊσθησιν ψυχης γραμμενος, εισαγει
τδν αναγνωστην εις τα αδυτα της Ιν Χριστω
ζωῆς.
'Η μακρα Εισαγωγη τοϋ σ. παρεχει μιαν ττληρη εϊκονα της συνθετικης και κριτικης εργασιας
βασει των Βιων τοϋ 'Αγϊου Πατρ6ς.
'Η εκδοσις καλλιτεχνικωτστη, εττι δίριστης
ποιδτητος χαρτου και με σελ. 432, κοσμεϊται με
ενα σημαντικδν αριθμδν αρχαιων εικονων του βιογραφουμενου αγιου και κωδικων και αποτελεϊ εν
τφ συνολφ του πολυτιμον 6ίπδκτημα της ασκητικοφιλολογικης γραμματειας.
"'Ισως θα επρεπε να σημειωθη, δτι δ σ. κατα
παρεκκλισιν εκ τοϋ κεντρικου του θεματος, 6φιερωνει, μεταξϋ των πολλων του σχολιων, εν μακρδν σχδλιον - μελετην μαλλον 4Ο σελιδων, ητις
αιτοβλεπει εις την αποκαταστασιν της, κατα την
Πατερικην διδασκαλιαν, δρθης βιωσεως της κα
τα Χριστδν αγαμιας την δποϊαν παρηρμηνευσαν
τφ κδσμω θρησκευτικαι κινησεις και αναγαι
γελλει την εκδοσιν «Παραρτηματος» διευρϋνοντος τδ αυτδ θεμα.
Συνιστωμεν ενθερμως τδ βιβλιον τδ δττοϊον
δμολογουμενως ελειπεν απδ τας βιβλιοθηκας των
'Ορθοδοξων δλων των ταξεων.
Συγχαιρομεν τδν εν Χριστω αδελφδν δια την
ττολυτιμον ιτροσφοραν του εις την ^Εκκλησιαν και
ευχδμεθα ενδυναμωσιν υπδ Κυριου δια την εκδοσιν
και του δευτερου Τδμου με τα «"Απαντα» τοϋ
'Οσιου Πατρδς ημων 'Αθανασιου του 'Αθωνιτου.
θ.

ΤΛ ΧθφΟΓρχφΛ
ΤΗΟ ΒΥΖΧΝ'ΠΝΗΟ ΜΟΥΟΚΗϋ
ΛΓΙΟΥ ΟρΟΥΟ
ΗΛΩΤΗΣ ΕΛΛΟΓΟΣ υτταρχων του τταραδοσιακου ιτλουτου της Βυζαντινης μουσικης δ φιλος
μουσικολογος κ. Γρηγ6ριος Στ6ίθης, εφερεν εις
τδ φως της δημοσιοτητος τδ αιτδ ^των αναληφθεν Ιπιπονον εργον του,
της ττεριγραφικης καταλογογραφησεως των χειρογραφων
κωδικων της
Βυζαντινης μουσικης οϊτινες αττοκεινται εις τας

βιβλιοθηκας των ι. Μονων και Σκητων τοϋ 'Αγϊου
"Ορους.
Την δγκωδη εκδοσιν τοϋ Α' Τδμου, αττοτελουμενην εξ 72Ο σελιδων, ανελαβε τδ "Ιδρυμα Βυ
ζαντινης Μουσικολογιας δατταναις της Μ. Μονης Πεντελης και συνιστςί αληθη δθλον ^ργατικδτητος, υπομονης κα'ἱ ^ιτιστημονικης συνεττειας.
'Ο γραφων γνωριζει υπδ ποιας δυσχερεις συνθηκας ειργασθη δ κ. Στ6ίθης εις τας αγιορειτικας
βιβλιοθηκας εττι σειραν ^των Ιν μεσφ χειμωνι
και χωρις τας στοιχειωδεις διευκολϋνσεις που
παρεχουν και τα πτωχοτερα σιτουδαστηρια των
ιτολεων, δια να καταρτιση εργον μεγα, του δττοιου δ Α' Τ6μος αττοτελεϊ τδ εν εβδομον του συνδλου!
"Αλλα δ κ. Σταθης ηντλει δυναμεις 6πδ την αγαιτην προς τδ εργον του και απδ τδν ιερδν Α
θω, δττως γραφει δ Υδιος : «Παρηλθεν ικανδς χρδνος αφ* δτου ιτορευομαἱ εις τδ "Αγιον "Ορος ως
εις ποθεινην πατριδα, τοπον καταφυγης και της
ψυχης μου αναψυχην. Αι σκιαι των μελουργων,
των ποιητων, των κωδικογραφων, των μελιρρυτων
αγιορειτων ψαλτων τοϋ παρελθδντος, αι σκιαι
κοσμου των
δλου αυτοϋ του απολησμονημενου
βυζαντινων μουσικων χειρογραφων, νεφος δλον
δπου αποσταζει γλυκασμον, συγκροτοϋν χορειαν
και με αφατα ψαλματα πλημμυριζουν την καρδιαν μου, ανακουφιζουν την ταλαιττωριαν των ταξιδιων, ιδιως κατα τδν χειμωνα, 8ιασκεδαζουν
την κδπωσιν, εξοριζουν την μονωσιν, ιταρηγορουν
την θλιψιν. Οι δίγιορεϊται κολδγεροι, φιλοι αξιαγαπητοι, εϊτε με την ανεπιτηδευτον ιτροσηνειαν
εις την φιλοξενισν ει'τε με την ^κδηλωσιν της αφελοτητος της καρδιας αυτων, βοηθουν εις τδν
συντελεσμδν του αθλου τδν δποιον ανελαβον...».
θ.
''Αξιος δ ^ργατης του μισθοϋ αυτοϋ.

Ο ΓΧΥΚΧΟΜΟΟ ΤΟΝ ΧΓΓΘΧΟΝ
ΛΥΚΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΓ
ΓΕΛΩΝ ωνομασεν δ φιλος θεολδγος κ. Π. Παίτχος μιαν σειραν λογοτεχνικων και κατανυκτικων κειμενων, ττου εισαγουν εις την δρθδδοξον
Χειτουργικην ττνευματικοτητα, τα οιτοια μετεδο9ησαν ως ραδιοφωνικαι
δμιλιαι και αλλα αττοτελουν διαλεξεις του.
'Ο τιτλος τοϋ βιβλιου δεν δφειλεται μονον
εις μιαν δμαδα δμιλιων που εχουν ως υττδθεσιν
τδν «'Ακαθιστον "Υμνον», αλλα καϊ εις την ιδιαιτερσν ευλαβειαν που εχει δ σ. δια την Μητερα τοϋ Θεου, η 'Οποια εΤναι οντως «δ γλυκασμδς των σγγελων και των θλιβομενων η χαρα», καϊ ·π·ρδς την 'Οποιαν τδ σφιερωνει με ιτολλην ταπεϊνωσιν: «Στην εμψυχη στους ουρανους
κλιμακα δρθοδοξων — στην αχραντη και στοργικη μανα της "Εκκλησιας — κι* δλων των τεκνων της· μικρων, φτωχων και ττονεμενων — αΤνος θερμδς και ιτροσευχη σθλιου κεχριαιου».
Τι να εϊπωμεν ττερἱ του βιβλιου; 'Ο φιλος κ.
Πασχος ειναι ηδη γνωστδς στο ευρυτερον κοινδν
απδ Ι5ετιας ως δρθδδοξος Θεολ6γος, συγκεκροτημενος αττδ στοιχεια Τταραδοσιακα εκκλησιαστι-

ΒΙΒκϊΟΚρϊΟ ΛΙ
κα μοναστικα και ασκητικα και καλλιεργημενη η
ψυχη του δχι μονον με την λειτουργικην ζωην της
'Εκκλησιας και την προσευχην, αλλα και με κειμενα Πατερικα εις δλην την κλιμακα της τγοικιλης ττνευματικοτητος ,τα δποια και ιτροστταθεϊ
να βιωση και να διδαξη εις τδν ^Ορθδδοξον λαον
μας.
Γραμμενον τδ βιβλιον αϋτο δπως και τα στροηγουμενα με σαφηνειαν και ατυφον πνευμα χαριν
των αδελφων του εν Χριστω, εισαγει ττραγματι
εις την δρθοδοξον λειτουργικην ιτνευματικοτητα,
με τροπον ιτοϋ ττροσιδισζει εις τδν πανετπστημιακδν διδασκαλον και εις τδν εν ιτροσωττικη μεθεξει ιτιστον, γεγονδς ιτοϋ «ττληροφορεϊ» εν χαριτι τας καρδιας και φωτιζει τδν νουν. 'Εττομενως
τι μενει εις ημας ειμη να συστησωμεν ενθερμως
τδ βιβλιον αυτδ, τδ διτοϊον, αν και φαινεται δτι
στερεϊται θεολογικων τττησεων, που δημιουργουν
ϊ'λιγγον εις τους μη εχοντας «τα αισθητηρια γεγυμνασμενα», δμως καταδεικνυει την δδδν ιτοϋ δδηγεϊ ασφαλως εις την θεολογιαν, αν θεολογια
ειναι τδ ζην εις την λειτουργικην πνευματικοτητα. "Αλλωστε των υψηλων Ττνευματἱκων καταστασεων ιτροηγουνται η πραξις και η καθαρσις, ανευ
των δττοιων δημιουργοϋνται ψυχοττνευματικαι διαταραχαι, χωρις να αναφερωμεν την αποδοκιμασιαν
υ-ττο της χαριτος, εις τας ττεριτττωσεις της εξ οιησεως και αναισχυντιας υττερβασεως των, δττοτε
·ττροκαλειται δ σκοτασμδς τοϋ νου. Και αϋτδν
τδν ττνευματικδν νδμον γνωριζει καλως δ φιλος
σ. απδ τας εν ''Αθω ωφελιμους διατριβας του.

θ.

Θ. Χ. ΠΧΟΧΙΛΗΟ
Ι836 - Ι8ΘΟ
ΣΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ αυ
τδ να μη εϊχε θεσιν εις
τας στηλας των Α.Δ. εαν δεν ^ξιστορουσε την
ζωην και τδ εργον του εθνομαρτυρος Θ. Α. Πασχιδη, ενδς λογιου, εκπαιδευτικου, αγωνιστοϋ,
δημοσιογραφου και χριστιανου. Πρδκειται ιτερϊ
μιας συγγραφης του φιλολδγου κ. "Ιωαν. Χατζηφωτη, που αναφερεται εις τδν εθνομαρτυρα Πασχιδην, τδν διτοϊον παρακολουθεϊ εις δλην την τγορειαν του μεχρι του μαρτυριου του και εις δλας
τας Ικφανσεις της πολυ·τττυχου δραστηριδτητδς
του.
'Ο σ. με 6πττδν τδν εθνικοθρησκευτικδν ιταλμδν
ττροβαλλει την μορφην του ηρωος διοτι ιτιστευει,
δτι «τετοιες μορφες δεν πρειτει να βρισκωνται
στη σκια, αλλα στο φως, αιωνια ιτροτυπα και
-π·αραδειγματα. ^Οδηγητες στο δρομο των εθνικων μας ττεπρωμενων».
'Ο σ. εδίν ανασυρη αττο την ληθην τδν εξοχον
ιτατριωτην και χριστιανδν Πασχιδην, τδ καμνει
απδ την ανησυχιαν ιτοϋ τδν συνεχει δια τδ εθνικδν μελλον, επειδη αλλοτρια στοιχεια αττειλουν
την φυσιογνωμιαν της 'Ελλαδος. «Ζουμε, γραφει,
σε μια εποχη καταλυτικη αξιων, σε μια εποχη
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παραπαιουσα αναμεσα σε δημαγωγικα συνθηματα και σοφδί ωργανοομενα και στημενα εΥδωλα που
συνθετουν ενα κδσμο κιβδηλο και αιτατηλο. . .».
Και δ Πασχιδης αναμφιβδλως αιτοτελεϊ τδ ·π·αραδειγμα του "Ελληνος 'Ορθοδδξου, τνοι» με τδ μαρτυριον του και τδ αιμα του εβεβαιωσεν δχι μονον
τδν υψηλον του και ευγενη εθνἱσμον, αλλα καϊτην
χριστιανικην ττιστιν του. Διοτι δ Πασχιδης ηντλει ϋδωρ ζων 6ίττδ την 'Ορθοδοξιαν. 'Αρκεϊ να
διαβαση κανεις τις «ταξιδιωτικες εντυπωσεις»
του, σελ. 225, δια να ανακαλυψη εναν αγνδν και
με δρθοδοξον αϊσθησιν χριστιανδν, ττου ττεριερχεται δια τιροσκυνησιν τα Μοναστηρια του 'Αγιου
"'Ορους και τα ιτεριγραφει με τδσην χαριν και
ευλαβειαν.
«. . . Δακρυρροων υπδ χαρας γραφει, διοτι τδ
καταστρεπτικδν και παμφαγον πυρ εσεβασθη τουλαχιστον κειμηλια της 'Ελληνικης και Βυζαντινης εποχης και νυχθημερον διατελεσας εις τα ερειττιωδη εκεϊνα κρησφ6γετα και ασυλα των δικην
αετων εμφωλευδντων σεβαστων ανδρων, εσπευσα
τη ^τταυριον ιτερι δυσμας του ημερινοϋ φωστηρος, ϊνα βαδισω την αναντη και καταντη δδδν,
την εις τδ ιερδν τοϋ ΣτοὈρονικητα αντρον αγουσαν, δτε παρεγενομην μεθ" ωραν μιαν περιπου.
"Εν τη σπηλαιωδει ταυτη Μονη απαντωνται ττολλαχου ττλακες μαρμαρινοι, ττελασγικα γραμματα
λελαξευμενα φερουσαι, και ιτυργος τις ιτελωριος
εγειρεται τταρσ τδ κωδωνοστασιον της Ιποχης
των Βυζαντινων. "Εν δε τφ αρχαιω ναφ διακρινεται η τοϋ θαυματουργοϋ Ποσειδωνος του Χριστιανισμοϋ, του Μεγαλου φημι Νικολαου ψηφιδοτευκτος εικων, δστρακω θαλασσιφ εν μεσφ μετωπφ διασχισθεϊσα και κηλιδας αιματηρας φερουσα. . .».
Περιγρσφων μετα αδιοίΤΓτωτου συνοχης και ευλαβειας τδν Ναδν της 'Ι. Μονης του Παντοκρατορος μεταξϋ αλλων γραφει: «Τριμορφον δ* εικονα Πανσεληνειον εν τφ ναρθηκι αυτου τοιχογραη θεα καταπληκτικη
φον μεταρσιως φερουσαν,
τε και κατανυκτικη, εκπαγλος τε και σεμνοπρεττης Τριμορφος καλουμενη: 'Ο Θεανθρωττος Μησοϋς, εκ δεξιων την Θεοτδκον και εξ ευωνυμων
τδν Προδρομον εχων ου μην δ* αλλα και την ωραιομορφον και ττανυπερλαμστρον Θεδπαιδοί τουιτικλην Γεροντισσαν ττεριεχων».
Και ταϋτα ως ελαχιστα δειγματα και τεκμηρια
της Θεοσεβειας τοϋ ττολυτροπου, πολυπλαγκτου
και εθνικοϋ ανδρος, τα διτοϊα παραβαλλομενα με
τα μηδενιστικα, χαοτικα και ακατανδητα κειμενα συγχρονων «ιτνευματικων ανθρωιτων», απελιτιζουν δια τδ μελλον τοϋ 'Ορθοδοξου 'Ελληνισμου
και αφηνουν ανετταφους τας δικαιολογημενας ανησυχιας του φιλου κ. Χατζηφωτη, δν και συγχαιρομεν δια τδ κοπιωδες εργον του.
Θα ητο ιταραλειψις ασυγχωρητος εαν δεν εσημειωνα, δτι δ Πασχιδης δεν υπηρξεν εθνομαρτυς
μονον, αλλα και μαρτυς Χριστου, αφου συμφωνως
με την πληροφοριαν του επιζησαντος των 6ασανιστηριων Φιλιπττιδου, «μεθ* ιερας φρικης οπτωθων τας ατιμους ιτροτασεις ττρδς εξισλαμισμδν,
ελεγεν εις τους αγαρηνους: «'Ο Μωαμεθ εΤναι
ψευδοπροφητης, μονον δ "Ιησοϋς Χριστδς εΤναι
6ίληθης». Και συνεχιζει δ Φιλιππιδης· «Ο6τοι ησαν οι τελευταϊοι λδγοι του και εκτοτε εχασα
τδν ιτροσφιλη μου φιλον. . .» (σελ. Ι58).
θ.

Ι φΙΧΟΜΟΝΧΓΤΙΚΗ

6ΓΚγΚΧΙΟΟ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
της "Εκκληοϊας της
'Ελλαδος εξεδωκεν
υπδ ἡμερ. 4-4-75 την
κατωτερω υπ αριϋ.
2Ο69
"Εγκνκλιον
προς τους Σεβαομιωτατους 'Ιεραρχας:
«Ενωπιον της 'Ιερας Σννοδου ηχϋη
τδ ϋειια της επο,νδρωσεως της Μοναοτικης Πολιτεϊας τοϋ 'Αγιωνϋμον "Ορους,
εξητασϋ·η δε πρδταοις ἐκπροσώπου ταύτης περὶ υποχρεωτικης ἐκεῖσε θητείας
ἐπὶ εν ετος των αγαμων Κληρικων της
καΤΡ ημας 'Αγιωτατης "Εκκλησϊας.
Η 'Ζερὰ Σννοδος μη στεργουοα εις
την πρδτασιν ταύτην, ἀπεφάσισεν, δπως
επιτρεψη την εν 'Αγϊφ "Ορει μεταβασιν
εϋελοντων αγαμων κληρικων, ἐπιθνμούντων νὰ παραμείνωσιν ἐκεϊ εἲτε δια μελετην, εἲτε δια πνευματικην συγκροτησιν
και περισνλλογην, επι εν ετος η και περισσοτερον, ετρ δσον ϋα τύχωσι τῆς αδειας τον οικειον αντων Μητροπολϊτον. Πρδς
τους κληρικονς τοντονς ἡ 'Ιερὰ Σννοδος
θὰ ἀναγνωρίση τὸ δικαϊωμα της εΙς τδ
ακεραιον ληψεως των μηνιαϊων αντων αποδοχων, καΙΡ δν χρονον θὰ διατρίβωσιν
εἰς τὸ Ἀγιώννμον "Ορος.
"Οϋεν, Συνοδικη αποφασει, παρακαλονμεν, δπως ανακοινωοητε ταντα εις
τους ντρ νμσ.ς αγαμους κληρικονς, γνωριοητε δε ημϊν ακολοϋβως τα δνδματα των
εκονοϊως προσφερομενων δια την ἐκεῖσε
ἀπόσπασίν των κληρικων, διαβιβάζοντες
ἄμα ημϊν και τας σχετικας αιτησεις των».

Κατ ἀρχὴν θὰ ἦτο ὅλως περιττὸν νὰ
ἀναζητηθῇ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐ Κοινδτητος, δταν η ιδϊα ονδενα ἐξονσιοδότησεν
δια την ἀνωτέρω πρωτοβουλιαν. "Αλλα
τοϋτο δεν μειωνει την χαραν, την δποϊαν
ελπϊζομεν πάντες οἰ ἐν Ἀγίω Ὄρει συμμερϊ'ζονται δια τδ περιεχόμενον τῆς Ἐγκυκλίον καὶ τὴν ευγνωμοοϋνην την δποϊαν
μας γεννα τδ ενδιαφερον της Τ. Σννοδου
δια τδ "Αγιον "Ορος.
Εϊναι δε η ενγνωμοσυνη μας ευνοητος,
εαν ἐνθνμηθῶμεν τὰ χρόνια παραπονα
τοϋ 'Αγϊον "Ορους, διοτι οϊ αγιοι 'Ιεραρχαι ἀπέσπων εκ των Μονων Μοναχονς
και ϊερομοναχους χαριν των Μητροπ6λεων των. Τδ γεγονδς παντως εϊναι θεάρεστον και δεν γνωρίζομεν κατὰ πόσον σννδέεται ἡ Σννοδικη απδφασις με τδ τελενταιως ἐκδηλωθὲν ενδιαφερον τον ΟΙκουμενικον Πατριαρχεϊον πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν.
Βεβαιως τδ πρδβλημα της ἐπανδρώσεως τοϋ 'Αγϊον "Ορους δεν εϊναι και τοοον ὸξύ, δσον ἦτο πρὸ τριετίας, χάρις εἰς
τὴν ἔλευσιν μιας εκατονταδος σχεδδν νεων Μοναχων και δοκϊματν και μαλιστα
κατα τδ πλεϊστον επιστημονων.
'Υποϋετομεν συν τούτοις, δτι η Π. Σν
νοδος απορρϊιρασα την νποχρεωτικην θητεϊαν και ἀφῆσασα εἰς την εκαοτον προαϊρεσιν την απαντησιν εἰς τὴν εκκλησϊν
της, ἀλλὰ καὶ προσφέρουσα ὅλας τὰς ἀποδοχὰς των ελευσοιιενων κληρικων,
δεικνύει ἐνδιαφέρον δια «την πνενματι
κην σνγκρδτνσιν και περισνλλογην» των.
Πραγματι. Τδ τελενταϊον τοϋτο, φρονοῦμεν, εϊναι τδ σπουδαιδτερον μερος της
Σννοδικης αποφασεως, διοτι εμμεοως ανομολογεϊται μια. νδϋος καταστασις, ητις
προεκυψεν ἀπὸ ἰστορικὰς ἄς εἲπωιιεν συνθήκας. Και ἐξηγούμεθα' οἰ ἐν τῶ κόσμω
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διακονοῦντες ιερομοναχοι ηοαν σπανιοι
και ἡ Ἐκκλησία ἐκάλυπτε τὰς ἀνάγκας
της ὸιὰ τῶν ἐγγάμων ὶερέων, πραγμα που
τεκμαϊρεται ἀπὸ ἀρκετοὑς Ἐ Κανδνας. ΟΙ
ἄγιοι ΙΙατερες εγνωριζαν ἐν ἀγίω Πνεύματι πλειονα ἡμῶν. Διὸ καὶ οι ^πϊσκοποι προηρχοντο ἀπὸ τὰς ι. Μονας κατδπιν πολυχρονϊου αοκηοεως και αγιαομοϋ
των.
Τδ εργον των Μονων ὑποκατέστησαν
αἰ θεολογικαὶ Σγολα'ι. Τδ πτνχϊον εϋεωρηϋ·η ως 6αοικη προϋπδϋεσις, νδμω κατωχυρωμενη, δια την αναβαοιν της κλϊμακος εἰς την ιεραργϊαν της "Εκκλησιας.
Και τδ αποτελεσμα; Μια τυπικη κονρα εἰς
ἔνα Μοναστηριον και πορεια ανεπϊοτροφος πρὸς τὸν κόσμον μὲ τὰς καταλυτικάς
του ἐπιρροάς. Κατδπιν τουτον χρειαζεται
ετερα ἑρμηνεία δια την καιΗζηοιν τον 6ιωματος της Ἐκκλησίας καὶ την εξαπλωοιν τον αντιχριοτιανισμον;
Και τωρα; Εϊναι ταχα αναγκη να εϊπωμεν, δτι η ἀναγέννησις τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, θὰ προέλθη
μονον απδ τα Μοναοτηρια;
* ο ο
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ναχῶν, δια τὸν στρατὸν τὸ μετρον εϊναι
δντελως ανεπαιοϋητον.
Εαν τδ ἐν λόγω Ν.Δ. εντασσεται εΙς
τα πλαισια μιας γενικωτερας επανεκτιμησεως τῶν ἰ. Μονων εκ μέρους τῆς παρούσης Κνβερνησεως, ως Ερϋοδδξων
Κεντρων — καθ' δν χρόνον εἰς ἄλλας
χώρας οι Μοναχοι εγκλειονται εις ψυχιατρεῖα ώς ψυχασθενεῖς — δὲν εχομεν εἰμὴ
να δοξάσωμεν τὸν Θεδν και δια τοντο, ἀλλὰ καὶ νὰ εϋχηϋ'ωμεν εις τονς Κυβερνητας της νεοπαγοῦς Δημοκρατίας, ἀποκατάστασιν πληρη εις τὸν ἑλληνικὸν χῶρον
της 'Ορϋοδοξ'ιας, εκφαινομενης εις δλας
τας εκδηλωσεις της κοινωνικῆς καὶ δημοοιας ζωης. Οι Βνζαντινοι κατι εγνω
ριζαν και ἐκράτησαν μιαν μεγάλην αυτοκρατοριαν εν αδιαπτωτω δοξη επι χιλια
ετη, δια της Ὀρθοδοξίας. 'Ἀν ὅχι τϊποτε
ἄλλο, τοὐλάχιστον ἄς μἀς διδάξη ἡ 'Ζοτορϊα, δτι χωρὶς Ὀρθοδοξίαν κινδννεύομεν να γίνωμεν «μυκτηρισμὸς καὶ χλευασμὸς τοῖς κύκλω ημων».

ΚΧΙ ΘΧΘΡΟΙ τογ ΛΝθρὌΠΟγ

ΟΙ ΟΙΚΙΛΚΟΙ Ἀγτογ

ΘΝθχρργΝΤΙΚΟΝ
( ΗΜΘΙΟΝ
ΗΜΕΙΟΝ ευο'ιωνον δυναται να θεωρηθῇ τὸ Ν.Δ. τοϋ
'Υπονργειου της "Εϋνικης "Αμννης, δια
τον δποϊου διενκολννεται η μοναχοποιησις τῶν επιϋνμοϋντων να μονασουν εις τδ "Αγιον "Ορος,
την ι. Μονην τοϋ Σινα και εις την αγιοταφικην 'Αδελφδτητα των 'Ιεροσολϋμων.
'Υπηρχε, δεβαϊως, προνομιακη ἀπαλλαγη εκ της στρατευσετος δια τους νπδ προνποϋ·εοεις κειρομενονς Μοναχονς. Ἀλλ'
ηδη, πρδς τιμην τον κ. ^6ερωφ, κατδπιν
ἐνεργειῶν τῆς Ἐ Κοινδτητος, — φαίνεται δὲ καὶ παραλλήλων τοιούτων των μνησθέντων Προσκυνηματων — ῆρθησαν καὶ
αἰ εμποδιοτικαι προσελεύσεως νέων προϋποθέσεις καὶ οντως ελπιζεται δτι, ενω
ϋα εγμομεν αϋξηοιν τον ἀριθμοῦ τῶν Μο-

Ε Τ Ε Ι ΟΡΘΟ
ΤΑΤΑ τδ πρόβλημα
«τῶν
ἀντιδράοεων
των οικεϊων των ἐφιεμενων δπως μονασωοι νεανιδων», ἡ
Ἐ Σννοδος της Εκκληοιας, παρακαλοϋσα τους σεβ. Μητροπολϊτας, δπως παραγγεϊλουν εἰς τὰς ὑπ' αὐτῶν Ἐ Μονάς».
α) "Εν ονδεμια περιπτωσει αποκρνπτωσι
τας εφιεμενας νὰ μονάσωσι νεάνιδας ἀπὸ
τῶν οΙκειων αντων, τοὐναντίον μάλιστα,
αφον εϊσδεχωνται αντας αγκαλαις μητρικαϊς, ανακοινωοιν. . . ταϊς 'Εκκληοιαοτικαϊς καὶ πολιτικαῖς ἀρχαῖς, εοτω και αν
τυγχανωοιν ανται ενηλικοι. Να μη προβαίνωσιν εἰς τήν, και κανονικῶς ἄτοπον,
καταστρατήγησιν τῶν διατάξεων τοῦ Κανονιομον των Ο. Μονων και εἰς τὴν ἄνευ
τῆς προβλεπομένης δοκιμασἲας κουρὰν η
ρασοφορίαν τῶν νπογηφϊων ἐσπευσμέ-
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νως. . .».
Πνενματικωτατη ἡ ἐν λογω 'Εγκϋκλιος, μὲ διακριτικότητα τοποθετοῦσα τὸ λεπτὸν τοῦτο θέμα, καὶ μαρτυροῦσα ὑψηλὴν
ποιμαντικὴν ἀντίληψιν, εἰς τρόπον νὰ
διασωζεται η αναγνωριοις τον ἐνθέον
ζήλον ἐκείνων που πορεύονται πρὸς τὸν
Μοναχιομον — «.εις ἐποχὴν πνευματικῆς
κάμψεως τῆς ονγχρδνου κοινωνίας» —
ἀλλὰ καὶ νὰ αποφεϋγεται ἡ καταφορα ἐναντίον τῶν μοναστηρϊων εκ μερονς των
γονεων και αντον τον επιζητοϋντος σκανδαλοθηρικῶς τοιαύτας αφορμας ημερησϊον και περιοδικοῦ Τύπου.
Οντω πως, σννεχϊζει ἡ Ἐγκύκλιος,
«διὰ τοῦ μέτρον τούτου θὰ ἐπέλθη ἐκτόνωσις τῆς κατὰ τῶν 'Ιερῶν Μονων καταφορας των οικεϊων των ἐφιεμένων, ὅπως
μονάσωσι νέων ὴ νεανίδων καὶ γλυκασμός τις ὴ μετρϊαοις τον παραπικραομοϋ
των καθ' ο διάστημα θὰ διαρκη ἡ κατὰ
τὰς κανονικὰς ἐπιταγὰς δοκιμασία τῶν ὑποψηφίων μοναχῶν».
Ἦ 'Ι. Σννοδος αναχωρεϊ απδ ἔνα γεγονδς' την επαινετην αναχωρηοιν εκ τον κόσμον πρὸς μονασμδν νεων και νεανϊδων,
την αντϊδρασιν ενιοτε μεχρι καταδιωξεως ϋπδ των γονεων και την νπερ των γο
νεων και κατα τοϋ Μοναχισμοϋ παρεμ6ασιν τον Τυπον. Χαιρομεν διοτι ἡ Ἐκκλησία, επομενη τη "Ορϋοδδξω παραδδσει,
ταοσεται νπερ τοϋ μονασμοϋ. Ἀλλὰ δὲν
φϋανει αντδ. Χρειαζεται και μια μεθόδευσις. Ἀντὶ αἰ Ἐ Μοναὶ νὰ ερχωνται
εις αντιδικιαν μὲ τους γονεῖς, οϊτινες εν
ἐξεγέρσει προσφεύγονν εἰς τὴν δημοοιδτητα, ἐπὶ μεγ'ιοτη 6λαβη της "Εκκλησϊας,
να δημιονργωνται οννϋηκαι διαλδγου γο
νεων και τεκνων, τοϋ "Επισκδπον ουμβουλεύοντος τους γονεῖς, δπως μη εμποδϊζονν τα τεκνα των να ακολονϋ'ηοουν την
αγγελικην πολιτεϊαν, αναγινωσκοντες εις
αντοϋς κνρϊως τον λόγον τοϋ αγϊον Χρνοοστομου «προς πιστδν πατερα». ^Εαν πεισϋοϋν, τω Θεω δόξα. 'Ἀν ὅχι, τὸ βάρος
τῶν ὸνειδισμῶν τῶν «ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρώπον» νὰ τὸ ἀναδέχωνται τὰ τέκνα καὶ νὰ
μὴ 6λασφημηται δημοοιως ὁ Μοναχισμός. Και αὐιὸ οννιοτα ἡ Ἐγκύκλιος.

ΟΤρΟφΗ
προο τογο πχτθρβο
Ι Β ΛΙΩΝ ΜΟ
ΝΑΣΤΙΚΩΝ πλῆθος. Ὀ π. ἮλίΜαοτρογιανν6ας
πουλος εἰς τὸ φύλλον «Ἐκκλησία» ἀρ.
Ι3 - ΤΙ σννεκεντρωοε ἔνα σημαντικὸν ἀ;ινα πραγματεύονται
περὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, που ανερχεται εις τεοοαρακοντα. Και αὐτὰ ἐξεδόθησαν την τελενταιαν τριετιαν. Τοντο αποκαλνπτει δτι εχομεν οτροφην τον
ενδιαφεροντος προς τον Μοναχιομον, τον
δποϊον δ φιλομδναχος π. ΤΙλϊας θεωρεῖ
ως τον «μεγαλον αγνωστονυ.
'Εν ουνεχεια ειοηγεϊται, ὅπως συγκεντρωθῇ τὸ περὶ Μοναχιομον ὑλικὸν και ἀποδελτιοσθῇ, πρἀγμα που θὰ σνντελέση εἰς
περισσότερον σνοτηματικην μελετην τον
Μοναχισμοϋ. Θεωροϋμεν και ημεϊς απαραϊτητον ενα συστηματικὸν θεωρητικὸν ἀγῶνα νπερ τον Μοναχισμοϋ, διοτι δι' αὐτοῦ ἐπιστρέφομεν εἰς τὰς γνησίας πηγὰς
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ οντω δυνάμεθα να
ελπισωμεν εις μιαν εκκλησιαστικην αναγεννησιν, την μονην ἀγίαν, τὴν ἀναγέννησιν δια τον αγιασμον, προς τον δποϊον
δακτυλοδεικτεῖ ὁ Μοναχιομδς, ἀλλὰ καὶ
τὸν ὑπόσχεται καὶ τὸν πραγματοποιεῖ.
Και δπως ενστδχως επιλεγει δ π. ΝΙλϊας, «εἰς τους κρισιμους και τδσον μβ·
τα6ατικοϋς καιρονς μας η γνησία φωνὴ
τῆς ' Ερημου και της δντως κατα Θεον
ἀσκήσεως δύναται νὰ γίνη μια Ιοχυρα
μαρτυρϊα και εν δδηγητικδν φως εΙς την
παραπαϊουοαν κοινωνϊαν μας. ΑΙ μορφαι
των ἀθλητῶν τοϋ ἀσκητικοῦ στίβου ἀποτελοῦν ϊσως τα δραοτικωτερα παραδεϊγματα πρὸς ὑπερνίκησιν της ποικϊλης νλοκρατϊας, πον μαστιζει την ἐποχήν μας.
Διὰ τοῦτο ἡ γνῶσις τοῦ Μοναχικον πολιτεϋματος εϊναι παντοτε εν χρεος, Ιδϊως
δε σήμερον».
Ταϋτα δε προσλαμ6ανονν Ιδιαιτεραν
σημασϊαν, δταν ληφθῇ ὑπ' ὅψιν δτι, δ τδσον
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ἐνθονσιωδῶς ἐκφραζόμενος ὑπὲρ τῆς Ἐρήμου καὶ των φωτων της, υπηρξε παλαιδν οτελεχος οωματειου, τδ ὁποϊον ἐὰν δεν
απεστρεφετο τον Μοναχιομδν ηθελε πάντως να τὸν αγνοη.
Θα ἡθέλαμεν νὰ σνμπληρώσωμεν εἰς
τὰς ὸρθοτάτας σκέψεις τοῦ ἐν Χριστῶ
ἀδελφοῦ, ὅτι τὸ ἀσκητικὸν - μοναχικὸν
πνεῦμα χρειάζονται πάντοτε οἰ ἐν κδομω
κληρικοϊ δλων των 6αϋμων, διοτι δ λαός
μας βλέπει τὴν Ἐκκλησίαν ἐν τῶ προσώπω των. Και εξ αυτων η αγαποϋν και
μενουν πιοτοϊ εις την "Εκκληοϊαν, η οκανδαλϊζονται και απομακρυνονται απδ αντὴν καὶ τὸν Θεον. Ηδοον διαφορετικη θα
ἦτο ἡ "Εκκληοϊα, κατα τδ ανϋρωπινον με
ρος της, ἐὰν εἲχαμε κληρικονς λαμποντας
απδ αγι6τητα! Και αὐιὸς ὁ «κόσμος», μὲ
τὴν δυναμιν τοϋ παραδεϊγματος θα μετεμορφοϋτο πρδς τδ καλϋτερον.
Συναφως με την εκδοοιν τδσων μοναστικῶν βιβλίιον, συγχαιρομεν δια τας ἐκδόσεις τῆς σειρὰς ιιΑΝΘΗ ΤΗΣ ΕΡΗ
ΜΟΥ», τα δποϊα ηδη ἔφθασαν τὰ ἐννέα
τεύχη καὶ δια τὰ δποϊα εις παλαιοτεραν
παρουοϊασϊν των ἐγράρομεν, δτι «τὰ εργα
αὐτὰ φέρουν εἰς ἄμεσον ἐπαφὴν τὸν σύγχρονον λαὸν τοῦ Θεοῦ, ποὑ παραπαίει ἀναμέσον τῶν τεχνοκρατικῶν καὶ Ιδεολογικων διλημμάτων μιας παραοτρατημενης
πνευματικως εποχης, με τὸν ἀμόλυντον
Ἀσκητικὸν πλοῦτον της "Ορθοδοξου πνευματικης παραδδοεως».

Η ΜΟΝΗ βλΤΟΠΧιΑΙΟγ
ΣΑΝΝΑ εν τοϊς ϋψιοτοις. 'Η στοιχειοθεοϊα των Α.Α. εὑρϊσκετο πρδς τδ τελος, δταν επληροφορήθημεν τὴν χαρμόσννον εἲδησιν, δτι οι
πατέρες τῆς μεγαλωνυμον ι. Μονης τον Βατοπαιδϊου, ἀπεφάσισαν ἐν τφ ουνδλρ) των την επανοδδν
των εἰς τὸ Ηατριον 'Εορτολογιον. Ουτω
δε, αϊρομενον τον διασπῶντος τὴν ενδτητα επ'ι πεντηκονταετ'ιαν διορθωμενου "Ιονλιανοῦ εορτολογϊον, επανερχεται η πρεο6υγενης αντη Μονη εις την ταξιν της ενιαϊας ἐορτολογικῆς ταντϊοεως με ὁλό-
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κληρον τὸ "Αγιον "Ορος.
Οι Βατοπαιδινοι ἐν Χριστῶ ἀδελφοὶ
εἶναι ἄξιοι παντὸς ἐπαίνου, διοτι νπερνικηοαντες την δυναμιν της μακρας συνηθείας, χάριν τῆς μεθ' ὁλοκλήρου τοῦ Ἀγϊου "Ορους ενδτητος, επανεφερον τδ Ιερδν Μοναστηριδν των εἰς τὸν κοινὸν λειτονργικδν ρυθμδν.
Ηραγματτ παρ' δτι αυτδ καθ' ἑαυτὸ τδ
'Εορτολογιον οντε σωζει, ουτε κολαζει, εν
τουτοις αποτελεϊ θεμελιωδη παραγοντα
ενοτητος, αγαπης και ἐκκλησιαστικῆς λατρείας καὶ εξασφαλϊζει την κοινην εἰρήτην μεταξυ των πιοτων. Και ἡ Μονη Βατοπαιδϊου, χωρις νὰ είχε μεταπέση εἰς
τὸν χῶρον τῆς ἀπωλείας δια της εορτολογικης παρεκκλϊσεως, εν τουτοις ἐθεωρεῖτο ώς ενα αν δχι ξενον σωμα, πάντως
ὅχι οἰκεῖον, ἀφοῦ οἰ 'Αγιορεϊται εκωλυοντο νὰ συμμετάσχονν εἰς την διαφόρου
χρόνου επιτελουμενην λατρειαν των. Και
αυτδ 6εβαιως δεν αφηνεν ανεπαφον την
αδελφικην αγαπην, της δποϊας χαρακτηρ
εϊναι η ενδτης και, μεταξυ των Μοναχων
εν τω χωρφ τοϋ 'Αγϊου "Ορους, η κοινη
λατρεία.
"Ηδη με την φωτισμενην και ηρωϊκην
πραξιν της Βατοπαιδινης "Αδελφδτητος,
αποκατεσταθη πληρως ἡ ενδτης. Και με
πολλὴν επιθνμϊαν αναιιενομεν να συνεορτασωμεν τδ γεγονδς κατα την ημεραν, καθ'
ην ἡ ἰ. Μονη θα τελῇ καὶ την εορτην της
Τιμιας Ζωνης της Θεδπαιδος Μαριας,
ως ἐξήγγειλε, δια να ευχηθωμεν τοϊς
Βατοπαιδινοϊς αδελφοϊς εν Χριστω τα
6ελτιστα και ασωτηριας εχδμενα».
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ «ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
Μετά πολλῆς λύπης ἐπληροφορήθην ἐσχάτως, δτι Καθηγητὴς τις τοϋ Πανεπιστημίου καὶ
δὴ τῆς θεολογίας, ήκούσθη ἐκστομίζων λόγον
6αρύτατον κατά τοϋ Μοναχισμοϋ. Πολλάκις
καὶ εἰς τὸ παρελθὸν ήκούσθη καταφερόμενος
κατ' αϋτοϋ ἀλλοτε μὲν πικροχόλως ἀλλοτε δὲ
εἰρωνικῶς. Εἰς τὴν συμπεριφοράν αϋτὴν θά ὴδυνάμην νά δωσω πολλὸς καὶ ποικίλας ἐξη γήσεις, δπως: ἔκπτωσις ὲκ τῆς πίστεως· ἁπωλεια τοϋ φωτὸς τῆς διανοίας, φιλελεύθεραι
άντιλήψεις κ.λ.π. Πάντοτε ὅμως ἔδιδα τὴν
πλέον μετριοπαθῆ ἐξήγησιν, δτι ουτος προερχόμενος ἐξ Ἁδελφότητος καὶ άνήκων εἰς τους
κολπους αϋτῆς - τὴν όποίαν, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ἐκτιμῶ ιὑς καὶ πασαν ἀλλην Ὄρθόδο ξον Ἁδελφοτητα, πλὴν δμως δὲν θέτω ὑπὲρ
τὸν όγιοποιὸν Μοναχισμὸν - όπέκτησε κοντόφθαλμον προοπτικήν. "Εδιδα καὶ δίδω αὑτὴν
τὴν ἐξήγησιν, όρνούμενος νά δεχθῶ ὲτέραν
6αρυτέραν ἐπειδὴ ό Καθηγητὴς καὶ γνῶσιν ἔχει καὶ πίστιν αγνὴν δεικνόει. Εϊπε δὲ συγκεκριμένως: «Προκαλῶ τὸν καθένα νὸ μου ἀποδείξη, δτι ό Μοναχισμὸς δὲν άποτελεϊ αἵρεσιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν . . .» 'Η θλι6ερὸ αυτη 6λασφημία πλήττει καιρίως πασαν ψυχὴν ἐφιεμένην θεωρητικωτέρου μακράν τῆς πεζότητος βίου. Καὶ ἐπειδὴ ό ἐν λόγῳ διδάσκει
ταϋτα καὶ όπὸ ἀμ6ωνος - καὶ ἔχει δν ὸκροατήριον τὸ όποϊον κατά τὸ μαλλον ῆ ήττον ἐπηρεαζεται ἐξ αὑτοϋ, ό όναφερθεὶς δυσφημισιικὸς λόγος άποκτςί μεγάλην 6αρύτητα.
Εϊναι όπορίας ἀξιον πῶς ό κ. Καθηγητὴς
δὲν ευρε ἐν αὑτῆ ταύτη τῆ Ἁγία Γραφῆ, ἐκκολαπτόμενον τὸν Μοναχισμὸν, ό όποϊος όποτελεϊ τὴν συνέχισιν τοϋ προφητικοϋ χαρίσματος καὶ τὴν προυπόθεσιν διατηρήσεως πολλῶν
αλλων χαρισμάτων, τὸ όποϊα γνωρίζομεν ἐξ
αὐτῶν τῶν πρωτοχριστιανικων πηγῶν, ὅτι ὑπῆρχον μὲν καὶ ἐνερΥοϋντο εἰς τὴν όρχέγονον Ἐκκλησίαν διετηρήθησαν δὲ αχρι τοϋ νϋν
εις τὸν Μοναχισμὸν. Ἐπίσης αἱ άγάπαι καὶ ό
κοινο6ιακὸς τρόπος ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Ἁποστολικῶν χρόνων ἐδῶ εὑρίσκονται όνέπαφα.
Ἁλλά οἱ πάντες δεχόμεθα καὶ τὸν Μοναχισμὸν καὶ τὸ κήρυγμα, όκόμη καὶ τὴν καθηγε-

σίαν, καὶ τὸς λοιπὸς ἐμφανίσεις τοϋ πνευματικοϋ 6ίου τῶν Χρισπανῶν ιὑς ἔκφρασιν καὶ
συνέχισιν τῶν όρχαίων χαρισμάτων. Ὄμως ό
κ. Καθηγητὴς θεωρει, ως φαίνεται, χόρισμα,
εἰς τὸ όποϊον όπόκειται ό στέφανος τῆς δόξης,
τὴν έγγραφήν τινος ως μέλους εἰς τὴν Ἁδελφότητα, μὲ συνέπειαν τὴν ἐν κόσμῳ ἐξωστρεφῆ δρασιν, τὸ κήρυγμα, τὴν καθηγεσίαν. θά
πρέπει ὅμως ή καὶ τὸν Μοναχισμὸν νὸ δεχθῆ
ῶς χόρισμα - όπότε άπαιτεϊται σε6ασμός πρὸς
τὸν Βι6λικὸν καὶ Πατερικὸν θεσμὸν - ή καὶ τά
λοιπὸ χαρίσματα νὸ όπορρίψη θέτων ἐν πράξει
τὸν δρον τῆς άποχῆς τῆς όπὸ τοϋ Ϊίμ6ωνος καὶ
τῆς ἔδρας διδασκαλίας.
Ὄ πόλεμος τινῶν ἐκ τῶν Ἁδελφοτήτων όδελφῶν Χρισπανῶν κατά τοϋ Μοναχισμοϋ
στηρίζεται εἰς τὸ δυο ταϋτα: τὴν άγνοιαν καὶ
τὸν ζῆλον. Καὶ συγκεκριμένως ὴ ϊίγνοια θεωρεϊ άνωφελῆ τὸν ἱερὸν θεσμὸν καὶ τους ϋψηλοὑς πνευματικοὑς σιόχους του, ἐνῳ συγχρόνως παροραται ή άλάθητος ἀξιολογία τῆς Ἐκκλησίας μας («Φῶς μὲν μοναχοϊς, "Αγγελον
φῶς δὲ πόντων ιινθρῶπων, μοναδικὴ πολι τεία»). 'Ο δὲ ζῆλος ἔχων ῶς κίνητρον τὴν τάσιν τῆς διαδόσεως τῆς πίστεως μεταξὑ τῶν όνθρωπων καὶ τὴν διόσωσιν τοϋ πληρωματος τοϋ
κλυδωνιζομένου (!) σκόφους τῆς Ἐκκλησίας,
έκφυλίζεται εις «οὐ κατ' ἐπίγνωσιν ζῆλον».
Ὡ ζῆλος ουτος χρησιμοποιεϊ πολλάκις γλῶσσαν τραχεϊαν, συμπεριφοράν ἐστερημένην όγάπης καὶ ἐνεργείας προσκρουοόσας εἰς τὴν στοιχειωδη εϋαγγελικὴν ήθικήν. Ταϋτα πάντα 6πορρέοντα ὲκ τῶν δυο προαναφερθέντων κακῶν, ἔχουν 6αρείας ὲπιπτιῦσεις ἐπὶ τὸν λαὸν
τοϋ θεοϋ καὶ οϋδένα πείθουν, δτι ἔχουν σχέσιν τινὸ μὲ τὸ Ὅρθόδοξον ήθος.
Ἐν κατακλεϊδι, ἱὶς παϋσωμεν νὸ θεωρῶμεν
έαυτοῦς αὐθεντία εἰς τά ϋπερ6αίνοντα τὸς ἐμπειρίας μας πνευματικὸ ζητήματα, ἐντυπωσιαζόμενοι όπὸ κρίσεις θαυμαστῶν μας. "Ας μὴ
6λέπωμεν τὸν Μοναχισμὸν ως θεσμὸν ξένον
πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. 'Ἀς όναγνωρίσωμεν δν
μή τι δλλο, τοϋλάχιστον τὸν πλοϋτον τῆς μοναστικῆς πνευματικότητος: φυγὴ κόσμου, όπροσπάθεια, ὑπακοή, ἡσυχία, ταπείνωσις, προσευχή, νῆψις, πραξις, θεωρία, θέωσις.
Εὑχαριστῶ δ. μ. δ.

>

«Ὀρἀν σου τὴν Εικδνα Μητερ Θεον, την δμοι γλυκερὰν καὶ παμπόθητον, ἀδυνατῶν, θρήνοις κατατήκω μου τὴν ψυχήν, 6ιον 6ιων
αβϊωτον και δδννηρδν και 6αρνπενΟ'η, διό με μεταστάντα, αξϊοιοον δραν Σε, και παρεοταναι τω προοωπω Σον».
(τον Ἀγ. '7ωάννου τοῦ Μαυρόποδος, ανεκδοτον)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ: ΣΩΤ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ - ΠΕΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Ι4, ΤΗΛ. 536.9ΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

