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τοῦ ἀκτίστου φωτός, δπως ἀποκαλὐπτει
ὁ ἄγιος ἐπίσης ἀδελφός του Γρηγόριος
Νὐσσης· «Ἢτο νὐκτα, λέγει, καὶ ἐνψ
προσηὐχετο ὁ Μ. Βασίλειος, αϊφνης τὸν
περιέλαμψε φῶς μέσα στὸ κελλίον του,
ἔνα φῶς ἄῦλον ποὺ κατεφώτιζεν ὕλον
τὸν οϊκον»...
Ἐπάνω εἰς τὸ ἄρος τῆς Μεταμορφώσεως, ὴ ἀναβασα τὰ ἄρη τῆς ἀρετῆς ψυχή, μεταμορφοῦται καὶ αὐτή Δὲν θέλει
νὰ σκέπτεται τίποτε γήϊνον, διότι ἔχει
μεταθέσει «τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς».
"Ω πόσον ἐπιθυμεῖ καὶ πῶς διαφλέγεται
άπὸ τὸν πόθον νὰ μὴν ἐπιστρέψῃ ποτὲ
εἰς τοὺς δρους τῆς γηϊνης ζωῆς, δπως
συμβαίνει μὲ τοὺς καθαροὺς τῆ καρδίςι,
ποὺ ἀδιαλείπτως βλέπουν τὸν θεόν, δπως σημειώνει ὁ ἄγιος 'Ισαὰκ ὁ Σῦρος:
«'Η χώρα ὴ νοητή, ἐκείνου ποὺ εϊναι
καθαρὸς εἰς τὴν ψυχήν, εὑρίσκεται μέσα του. Καὶ ὁ ῆλιος ποὺ λάμπει εἰς
αὐτόν, εὶναι τὸ φῶς τῆς 'Αγίας Τριάδος. Καὶ ὁ ἀέρας ποὺ άναπνέουν οὶ οἰκήτορες τῆς χώρας αὐτῆς, εϊναι τὸ παράκλητον Πνεῦμα. Οὶ δὲ γείτονες αὐτοῦ εϊναι αἰ ἄγιαι καὶ ἀσώματοι φὐσεις
τῶν 'Αγγέλων. Καὶ ὴ ζωὴ καὶ ὴ χαρὰ
καὶ ὴ εὐφροσὐνη των, εϊναι ὁ Χριστός,
τὸ φῶς ἐκ τοῦ φωτός τοῦ Πατρός. Αὐτὸς εὐφραίνεται ἀδιαλείπτως ἀπὸ τὴν
θέαν τῆς μεταμορφωμένης ψυχῆς του
καὶ θαυμάζει τὸ κἀλλος του, ποὺ λάμπει
“'Απὸ τὸ βιβλίον «'Αθωνικοὶ Διάλο- ἀπείρως τηλαυγέστερα ἀπὸ τὴν λαμγοι».
πρότητα τοῦ ὴλίου. Αὐτὴ εϊναι ὴ Τε-

ένος μέσα σὲ ξένους περισσότερον
ἀπὸ ἄλλην φοράν,
εϊχα τἠν αϊσθησιν
τῆς ξενιτείας στὴν
καρδίαν μου, μίαν
ξενιτείαν ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βασικὴν
προϋπόθεσιν τοῦ Μοναχϊκοῦ βίου καὶ
τὴν κλίμακα ἀναβάσεως πρὸς τὰ ξένα
καὶ ὑπερκόσμια θεάματα...
Ἐπάνω εἰς τὴν κορυφὴν ἐνὸς ἄρους
ὑψηλοῦ, ἔνας κοινὸς ἄνθρωπος αἰσθάνεται τὴν διαφορὰν ὡς διαφορὰν ὕψους.
“Ενας Χριστιανὸς τοῦ κόσμου ὑμνεῖ τὸν
θεὸν διὰ τῆς ἐποψίας τῆς κτίσεως. 'Αλλ'
ἔνας Μοναχός, οὕτε ὕψος αἰσθάνεται,
οὕτε ἐποπτεὐει τὴν ἀναπεπταμένην δημιουργίαν τοῦ «παντεχνήμονος» Λόγου. Εἰσέρχεται μὲ «γυμνὸν» τὸν νοῦν
εἰς τὴν περιοχὴν τῆς πνευματικῆς θεωρίας, ἄπως λέγει ὁ θεῖος Πατὴρ τῶν
Μοναχῶν Μ. Βασίλειος: «ὁ νοῦς ποὺ
ἔχει ἀνακραθῆ μὲ τὴν θεότητα τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος, ἔχει καταστῆ ἐποπτικὸς τῶν μεγάλων θεωρημάτων καὶ καθορἄ τὰ θεῖα κάλλη τόσον, δσον ὴ χάρις
ἐπιτρέπει».
Ὅ Μ. Βασίλειος εϊχε λάβει πεῖραν

2

ΠρΟΟΙΜΙΟΝ ΟΤΗΝ ··ΜβΤΧΜΟρφΦΟΝ..

ρουσαλὴμ καὶ ὴ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ποὺ
εϊναι ἐντός μας κρυμμένη κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. Αὐτὴ ὴ χώρα τῆς ψυχῆς μας εϊναι ὴ νεφέλη τῆς θείας δόξης, ἐντὸς τῆς ὁποίας μόνοι οϊ καθαροὶ
τῆ καρδίςι θὰ εἰσέλθουν, διὰ νὰ ϊδουν
τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου των καὶ θὰ
καταυγασθῆ ὁ νοῦς των διὰ τοῦ θεϊκοῦ
φωτός Του...»
'Εκεή δπως ἐκάθησα νὰ ξεκουρασθῶ
εἰς τὸν τραχὺν βράχον, εϊδον τρεῖς Μοναχοὺς νέους καὶ μέσης ήλικίας, οι ὁποῖοι ήσαν προσηλωμένοι εἰς τὴν ἀκρόασιν τῶν «"Υμνων θείων ἐρώτων» τοῦ
ἀγίου πατρός μας Συμεὡν τοῦ Ν. θεολόγου, ποὺ ἐδιάβαζε μὲ μέθεξιν ψυχῆς
ἔνας ἀπὸ τοὺς Μοναχοὐς. Ἐπλησίασα
πιὸ πολὐ, διὰ νὰ εὺρεθῶ ἐνώπιον τοῦ
ὡραιοτέρου θεάματος, τοῦ κάλλους τοῦ
πνευματικοῦ, τῶν πνευματικῶν δακρὐων, ἀπὸ ὁοίας ψυχὰς νέων, ποὺ ζοῦσαν ἔξω κόσμου καὶ τῶν τοῦ κόσμου
καὶ μετεῖχον ἀπὸ ἐδῶ τῆς άλήκτου καὶ
θείας εὐφροσὐνης, ἀπὸ τὴν μετουσίωσιν τῶν θείων ἐρώτων των πρὸς τὸ
ὑπέρκαλλον Κἀλλος τοῦ σαρκωθέντος
Λόγου, ποὺ εϊναι «τῶν ἐφετῶν τὸ ἀκρότατον».
'Αποδίδω ἐλευθέρως τὸ ὑπέροχον αὐτὸ κείμενον ἀπὸ τοὺς «"Υμνους θείων
ἐρώτων», ποὺ ἠλλοίωνε θείως τοὺς ἰεροὺς ἐκείνους Μοναχοὐς: «'Αξίωσέ με,
Λόγε, νὰ βλέπω τὸ πρόσωπόν Σου καὶ
νὰ ἀπολαμβάνω τοῦ ἀπορρήτου κάλλους
Σου. Νὰ κατανοῶ καὶ νὰ ἐντρυφῶ εἰς
τὴν ἀνέκφραστον καὶ φρικτὴν θέαν
Σου, ἄχι εἰς τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ εἰς τὰς
ἐνεργείας τοῦ οὐσίας Σου. Διότι Σὺ
εϊσαι ἐπάνω ἀπὸ τὴν φὐσιν καὶ ἐπάνω
ἀπὸ κάθε οὐσίαν ὁ Κὐριος καὶ ὁ θεός
μου. ΤΙ δὲ αὐγὴ τῆς θείας Σου δόξης
εϊναι φῶς ἀπλοῦν καὶ ὁρἄται ἀπὸ ὴμας
ὡς φῶς γλυκὐ, ὡς φῶς ἀποκαλὐπτεται,
ὡς φῶς ἐνοῦται ὁλόκληρον, ὡς νομίζωεἰς ὁλοκλήρους τοὺς δοὐλους Σου. Τὸ
φῶς Σου φαίνεται πνευματικῶς ἔξωθεν
καὶ αϊφνης εὑρίσκεται ἐντός μας, ποὺ
ἀναβλὐζει ὡς ὕδωρ καὶ ὡς πῦρ φλέγον
ἀπὸ τὴν καρδίαν ἐκείνην ποὺ θὰ ἐγγίσῃ...
Καὶ πάλιν μὲ φωτίζει τὸ φῶς, πάλιν

ὁρἄται καθαρά, πάλιν ἀνοίγει οὐρανοὐς,
πάλιν σχίζει τὴν νὐκτα, πάλιν διέρχεται πανταχοῦ, πάλιν φαίνεται μόνον.
Πάλιν μὲ ἀποξενώνει ἀπ δλα τὸ ὁρώμενα. Πάλιν τὸ φῶς μὲ ἀπομονώνει ἀπ'
δλα τὰ αἰσθητά, δπως ὁ θεός, ποὺ εϊναι
ὑπεράνω δλων τῶν οὐρανῶν, μένει μόνος καὶ ποτὲ κανένας ἄνθρωπος δὲν τὸν
εϊδε. Αὐτός, λοιπόν, χωρὶς νὰ ἀνοίγῃ
τοὺς οὐρανοὐς, διὰ νὰ περάσῃ, χωρὶς
νὰ σχίζῃ τὴν νὐκτα, ὴ τὸν ἀέρα καὶ ν'
άνοίγῃ τὴν στέγην μου, αἰφνιδίως ένώνεται μαζὺ μὲ ἐμένα τὸν ἄθλιον ὁλοκλήρος μέσα εἰς τὸ Κελλίον μου, μέσα εἰς
τὸν νοῦν μου. Καὴ δπως εϊμαι περιβαλλόμενος ἀπ' δλα τὰ αἰσθητά, αἰσθάνομαι τὸν ὲαυτόν μου, δτι εϊμαι ἔξω ἀπ'
δλα.
Δὲν γνωρίζω ἐὰν εἰς αὐτὸ ποὺ μοῦ
συμβαίνει, εὑρίσκομαι στ' ἀλήθεια μὲ
τὸ σῶμα ή χωρὶς τὸ σῶμα μου, πλέων
μέσα εἰς τὸ φῶς, τὸ ἀοὐνθετον, ποὺ ἀπὸ
τὴν θέαν του γίνομαι ὰπλοῦς καὶ ἄκακος. Πάντως, αὐτὰ εϊναι παράδοξα θαὐματα, Χριστέ μου, ἔργα τῆς δυνάμεως
καὶ φιλανθρωπίας Σου, ποὺ κάνεις εἰς
ὴμἄς τοὺς ἀναξίους...»
Καὶ ὕστερα ἐδιάβαζαν οἰ Μοναχοὶ
μὲ κατάνυξιν ἀπὸ τοὺς «"Υμνους θείων
ἐρώτων», τὶς ἐρωτικότατες στροφὲς πρὸς
τὸν Χριστὸν τοῦ «τετρωμένου ἀγάπης»
Ὅσίου Πατρός μας Συμεών, τοὺς ὁποίους ἀποδίδω ἐλευθέρως. θεέ μου, πῶς
ἠλλοιοῦτο τὸ ὡχρὸν πρόσωπόν των!
'Ωσὰν νὰ «ἔπασχον τὰ θεῖα», δπως λέγει
ὁ ἄγιος Διονὐσιος ὁ 'Αρεοπαγίτης καὶ
ἐφηρμόζετο εἰς αὐτοὺς τὸ τροπάριον
τῆς «Μεταμορφώσεως»: «'Ἐθελξας πόθφ με Χριστὲ καὶ ἠλλοίωσας τφ θείψ
σου ἔρωτι...». 'Αλλὰ ποία ψυχή, ἔχουσα τὸ "Αγιον Πνεῦμα τῆς υὶοθεσίας καὶ
τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ῆτις «ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ὴμῶν», διὰ τοῦ 'Αγίου Βαπτίσματος, δὲν άλλοιοῦται θείφ
ἔρωτι ἀπὸ τὰς κατωτέρω ἐμπειρίας ὲνὸς
'Αγίου ;
«... Τόσον περισσότερον πληγώνομαι
ἀπὸ τὴν ἀγάπην ἐκείνου, δσον δὲν τὸν
βλέπω καὶ λειώνει ὁ νοῦς μου. Φλέγομαι εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μου
καὶ περιπατῶ στενάζων καὶ κατακαίο-
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μαι ζητῶν ἐδῶ κι' ἐκεῖ τὸν ἐραστὴν
τῆς ψυχῆς μου καὶ πουθενὰ δὲν τὸν εὑρίσκω.
Ὅταν δὲ ἀρχίσω νὰ κλαίω, ὡς ἀπηλπισμένος, τότε μοῦ φανερώνεται καὶ
μὲ βλέπει αὐτὸς ποὺ βλέπει τὰ πάντα.
Ἐγὡ δὲ θαυμάζω καὶ καταπλήττομαι
ἀπὸ τὴν ὡραιότητα τοῦ κάλλους Του
καὶ πῶς ἄνοιξε τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἔσκυψε σὲ μένα ὁ κτίστης καὶ μοῦ ἀπεκάλυψεν τὴν ἀνέκφραστον καὶ ὑπερφυσικὴν δόξαν του. Καὶ σκεπτόμενος,
πῶς τάχα ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ φθάσῃ πλησιέστερα εἰς Ἐκεῖνον; "Η πῶς νὰ άνέλθῃ εἰς τὸ ἄπειρον ὕψος του; Αὐτὸς ἐξαίφνης εὑρίσκεται μέσα μου καὶ ἀπαστράπτει εἰς τὴν ταλαίπωρον καρδίαν
μου. 'Απ' δλα τὰ μέρη μὲ περιλάμπει
μὲ τὴν ἀθάνατον ἀστραπήν του καὶ μὲ
τὰς ἀκτῖνας του καταφωτίζει δλα μου τὰ
μέλη καὶ ὁλόκληρος μὲ ἀγκαλιάζει ὁλόκληρον καὶ μὲ καταφιλεῖ καὶ μοῦ παραδίδεται δλος εἰς ἐμένα τὸν ἀνάξιον.
Καὶ ἐγὡ γεμίζω ἀπὸ τὴν ἀγάπην Του
καὶ τὸ κἀλλος Του καὶ χορταίνω ἀπὸ
ἠδονὴν καὶ ἀπὸ θεῖον γλυκασμόν. Εἰσέρχομαι εἰς τὸ φῶς Του καὶ μετέχω
τῆς δόξης Του. Καὶ τότε λάμπει τὸ πρόσωπόν μου, δπως καὶ τοῦ ήγαπημένου
μου καὶ δλα μου τὰ μέλη γίνονται φωτοφόρα. Γίνομαι ὡραιότερος ἀπ' δλους
τοὺς ὡραίους, πλουσιώτερος ἀπ' δλους
τοὺς πλουσίους, δυνατώτερος ἀπ' δλους
τοὺς δυνατοὐς, μεγαλὐτερος ἀπ' τοὺς
βασιλεῖς, πολυτιμώτερος ἀπ' δλην τὴν
ὁρατὴν κτίσιν καὶ ἀπ' δσα ὑπάρχουν εἰς
τὸν οὐρανόν, διότι ἔχω μαζί μου τὸν
Κτίστην δλης τῆς δημιουργίας».
'Αλλ' ἄς δώσωμεν τὸν λόγον καὶ εἰς
τὸν ἔτερον γλυκὐτατον ἄγιον Πατέρα
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μας Νικόδημον τὸν 'Αγιορείτην, σχολιά
ζοντα τὴν θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Χρι
οτοῦ μας. ΤΙς γνωστόν, ὁ θεῖος Πατήρ,
ἔχει ἐρμηνεὐσει δλους τοὺς Δεσποτικοὺς καὶ θεομητορικοὺς Κανόνας μὲ
τόσον θεολογικὸν 6άθος καὶ τόσον ἀπλανῆ πνευματικὴν αϊσθησιν, ὡστε τὸ
όγκῶδες βιβλίον του, ποὺ περιλαμβάνει τὸ σπουδαῖον αὐτὸ ἐρμηνευτικὸν
ἔργον του, νὰ ἀποβαίνῃ πηγὴ πολυειδοῦς δογματικῆς θεολογίας, δηλαδὴ τὸ
«Ἐορτοδρόμιόν» του, εἰς τὸ ὁποῖον έκένωσεν, ἄχι μόνον τὸ ἀπέραντον πέλαγος
τῆς πολυμαθείας του, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν
τὴν ἀγίαν ψυχήν του. ΓΓ αὐτό, πολλάκις, δταν ὑψηγορεῖ εἰς τὸν πάμφωτον
χῶρον τῆς θεολογίας, «πάσχων τὰ θεϊα»,
ἐπαναλαμβάνει: «τὸ λέγω, καὶ ἔσωθεν
σκιρτὰ ὴ καρδία μου, άγαλλιαται τὸ
πνεῦμα μου, καὶ εὐφραίνεται ὴ ψυχή
μου». Λέγει λοιπόν, ὁ θεῖος Πατήρ ·β...
Ὅ ὴλιοστἀλακτε Τησοῦ, Σὺ δὲν ἐνήργησας τὸ θαῦμα τῆς Μεταμορφώσεώς Σου ματαίως καὶ χωρὶς καμμίαν
εὕλογον ἀφορμήν, οὐδὲ ὰπλῶς καὶ ὡς
ἔτυχεν ἐπαράστησας κὐκλφ Σου εἰς τὸ
θαβώριον Ὅρος τὸν Μωϋσῆν καὶ 'Ηλίαν καὶ τοὺς τρεῖς ἐκλεκτοὺς 'Αποστόλους, ἀλλ' ϊνα δείξῃς φανερὰ τὴν μεταμόρφωσίν Σου ἔνα προοίμιον τῆς μελλοὐσης καὶ ἐνδόξου παρουσίας Σου·
καθὡς γὰρ ἐν τῆ Μεταμορφώσει ῆσουν
θεὸς κατὰ φὐσιν ἐν μέσφ τῶν κατὰ
χάριν θεῶν, τῶν Προφητῶν, δηλαδὴ καὶ
'Αποστόλων, οὕτω καὶ ἐν τῆ μελλοὐσῃ δόξῃ Σου ἐν μέσφ τῶν 'Αγγέλων
καὶ τῶν ἀνθρώπων καθεζόμενος, θέλεις
διακρίνει τοὺς κατὰ χάριν ἄντας θεοὐς,
καὶ διαμοιράσει εἰς αὐτοὺς τὰς ἀξίας
τῆς μακαριότητος. . .».

ο ΧΝθρωποο, χγτοο

Ο ΛγΝΑΜΘΙ Θ6ΟΟ!
θεὸς καὶ ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὲς εὶναι οι
δὐο μοναδικὲς πραγ
ματικότητες. Ὅ θεὸς ὡς αὐτουπαρξη
καὶ ὁ ἄνθρωπος ὡς
ὕπαρξη κατὰ χάριν.
- ** 'Ο θεὸς ὡς κατ' οὐσία θεὸς καὶ ὁ ἄνθρωπος ὡς κατὰ χάριν θεός. Ὅ θεὸς ὡς οὐσία ἄγνωστος
καὶ σχετικὰ γνωστὸς άπὸ τὶς ἐνέργειές
Του καὶ ὁ ἄνθρωπος γνωστὸς κατὰ τὶς
ἐνέργειές του καὶ ἄγνωστος κατὰ τὶς
δυνατότητές του. 'Ο θεὸς ἔχει φυσικὲς
8λες τὶς τελειότητες καὶ ὑπερτελειότητες καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχει κατὰ μετοχὴ
καὶ χάρη κάποιες θεῖες καταβολὲς ἀναλογικὲς καὶ δυνατότητες ὁμοιώσεως μὲ
τὸν θεόν. Εὶναι πλέον δεδομένο καὶ
ἀμετάβλητο τὸ δημιουργικὸ πρόσταγμα
τοῦ θεοῦ: ὁ ἄνθρωπος εὶναι πλασμένος
«κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» τοῦ
θεοῦ.
Ὅ ἄνθρωπος δὲν εὶναι ὲπομένως ἔνα
δν αὐθὐπαρκτο, ἄσχετο, ἀνεξάρτητο, αὐτόνομο. Εὶναι ἔνα δν λογικὸ ποὺ άπὸ
αὐτὴ τὴ φὐση του ἀνήκει στὸν θεόν,
ἐξαρτἄται άπὸ τὸν θεόν, σχετίζεται μὲ
τὸν θεόν, συγγενεὐει μὲ τὸν θεόν. Οὶ
«φυσικὲς» καταβολές του εὶναι τάξεως
ὑπερφυσικῆς, λειτουργοῦν μὲ άναφορὰ
στὸν θεόν. Κάθε παρέκκλιση, κάθε κίνηση τοῦ ἀνθρώπου νὰ αὐτονομηθῆ καὶ
νὰ διακόψη τὴ σχέση του μὲ τὸν πλάστη καὶ πατέρα του, ὁδηγεῖ στὴν ἀποπλάνηση καὶ παραμόρφωσή του. Γίνεται ἔνα τέρας, ἔνα δν ἀντινομικὰ καὶ

πλῆρες άπὸ σὐγχυση καὶ δυστυχία.
2. Οι πρωτόπλαστοι ἐσάρκωσαν τὴ μεγαλείτερη δυνατὴ τελειότητα στὶς σχέσεις τους μεταξὐ των καὶ ἀπένανπ τοῦ
θεοῦ. Μέσα στὴν ἀναμαρτησία, πλέοντες στὴν χάρι τοῦ θεοῦ καὶ τὸ ἄκτιστο
φῶς, ζοῦσαν σὲ τελεία ὰρμονία μὲ τὴ
βοὐληση τῆς πατρικῆς ἀγάπης, ὁδηγοὐμενοι σταδιακὰ στὴν κατὰ χάρη ὁμοίωσή τους μὲ τὸν θεόν. Ὅλο τους τὸ εὶναι ήταν λουσμένο στὴ θεϊκὴ χάρη, ὁ
νοῦς ἀκτινοβόλος άπὸ τὴν ἄκτιστη λάμψη, ὴ καρδιὰ καθαρή, φλογερὴ άπὸ ἀγάπη, «πάσχουσα τὰ θεῖα» άπὸ τὴν ἐρωτικὴ σχέση της μὲ τὸν ἐπίσης ἐρωτικὰ
διακείμενο καὶ «ἐξιστάμενο» θεόν. Αὐτὴ λοιπὸν ὴ ἀμοιβαία ἔλξη ἀγάπης καὶ
ἔρωτος μεταξὺ θεοῦ καὶ άνθρώπου, ἀποτελοῦσε τὴν «κατὰ φὐση» σχέση, ποὺ
ἐξέφραζε καὶ τὸν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ πλάστηκε γιὰ εὐτυχία καὶ θέωση. 'Υπὸ τὸ πρῖσμα αὐτὸ θεωροὐμενος
ὁ ἄνθρωπος, ἀναδεικνὐεται ἄντως ὡς ἔνας κατὰ χάριν θεὸς «δόξῃ καὶ τιμῆ ἐστεφανωμένος», ἔνας «ἐν σαρκὶ περιπολῶν θεόςϊ.Τὸ δὲ πρωτόκτιστο κάλλος
του, ὴ λειτουργία τῶν ψυχοδιανοητικῶν
του δυνάμεων, τὸ πνευματικό του ὴθος,
οὶ ἀπαθεῖς σχέσεις του μὲ τὸν σὐντροφά του, ὴ στάση του ἀπέναντι τοῦ κτιστοῦ κόσμου καὶ ὴ ἐρωτικὴ του φορὰ
πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὶς ἄκτιστες ένέργειές του, δλα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὰ μοναδικὰ καὶ ἰερὰ άρχέτυπα, πρότυπα καὶ
ὺποδείγματα μιμήσεως καὶ οἰκειώσεως
ὺπὸ τῶν ἀνθρώπων.
3. Ὅ ἄνθρωπος, ὡς ἐλεὐθερον ἄν, δελεασθεὶς άπατήθηκε άπὸ τὸν «άπ' ἀρ-

Ο ΧΝθρωπΟΟ. χγτοο Ο ΑγΝΑΜ6Ι Θ6ΟΟ!

χῆς ἀνθρωποκτόνον». 'Ολόκληρος ὁ ἄνθρωπος ὴ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, ἀρρώστησε
6αρὐτατα. "Εγινε θνητός, ἐμπαθής, σκοτεινός. Διέστρεψε τὶς υπκὲς σχέσεις του
μὲ τὸν θεόν, ἔχασε τὴν λάμψη τῆς χάριτος, ὁ νοῦς ἔπαψε νὰ βλέπῃ τὴν δόξα τῆς θεότητος. Οἰ δυνάμεις τῆς ψυχῆς
ἄλλαξαν ρυθμό. Τὸ θυμικὸ ἔχασε τὴν
ἀρρενωπὴ κίνηση καὶ ἀντὶ νὰ στρέφεται μὲ ἀπαθῆ τρόπο κατὰ τοῦ κακοῦ,
ἐστράφη κατὰ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἐπιθυμητικό, ποὺ ὴταν στὴν διάθεση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν θεόν καὶ τὸν ἄνθρωπο,
μετεβλήθη σὲ πηγὴ φιληδονίας. Καὶ τὸ
λογιἀτικό, ποὺ λειτουργοῦσε μόνο μὲ
πνευματικὲς θεωρίες καὶ προσευχὲς -ἀφοῦ ὁ νοῦς ὴταν «ἐπόπτης τῆς αἰσθητῆς κτίσεως καὶ μὐστης τῆς νοουμένης»
— σκοτεισμένο, θαμπό, τυφλό, ὑποκείμενο στὶς ἐμπαθεῖς ὑπο6ολὲς τοῦ παθητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς καὶ στὶς ἀπατηλὲς προσβολὲς τοῦ διαβόλου, κατήντησε ἔρμαιο τῶν παθῶν καὶ τῶν σατανικῶν φαντασιώσεων. 'Ἐτσι ὁ ἄνθρωπος, μὲ ἀφώτιστη συνείδηση καὶ νοσηρὴ ψυχικὴ αϊσθηση, ἐξελάμβανε τὸ κακὸ ὡς καλό, τὸ πικρὸ ὡς γλυκὐ, τὸ
ψεὐτικο ὡς ἀληθινὸ καὶ τὸ δαιμονικὸ
ὡς θεῖο. Καὶ ἐνφ ὴ ψυχὴ, διατηροῦσα
κάποια λείψανα τῆς θείας εὐγενείας
της, ὁρμοῦσε, άπὸ ὁρμέφυτο γιὰ δ,τι
καλὸ καὶ ἀληθινό, συνελάμβανε στὴ
σὐγχυσή της τὰ εϊδωλά των, σκιές, φαντάσματα καὶ εἰκόνες, δπου ἐκένωνε τὸν
ἀκάθαρτό ἔρωτά της, ἐν ἀγνοίμ τῆς
πλάνης της.
4. Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ χαλκεὐματα πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν δλες οι προχριστιανικὲς θρησκεῖες καὶ δλες οι φιλοσοφίες,
ἐξαιρέσει τῆς ἰουδαϊκῆς, τὴν ὁποίαν
ὡς προτὐπωση τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπεκάλυψεν ὁ θεός. Καὶ οι διάφορες θρησκεῖες καὶ οὶ ποικίλες φιλοσοφίες, ὡς
άναζητήσεις, ὑπ τῆς πρώτης, τοῦ θεοῦ,
καὶ ὑπὸ τῶν δευτέρων, τῆς ἀληθείας,
ἀποτελοῦν μαρτυρίες ὲνὸς ἄλλου κάσμου, ποὺ ἐχάθη καὶ ἀγωνιωδῶς έρευνἄται γιὰ τὴν ἐπανεὐρεσή του. Ἐὰν θ'
ἀναλὐση κανεὶς τὴν ὲλληνικὴ φιλοσοφία, θὰ ἀνακαλὐψη τὸ κάλλος, τὸ φῶς,
τὶς ἐφέσεις καὶ τὶς θεῖες ὁράσεις τοῦ
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ἀπτώτου καὶ ὰπλοῦ ἀνθρώπου σὲ μιὰ
θλιβερὰ ἀλλοιωμένη μορφή, σὰν μιὰ
χαμένη παλαιὰ εὐγένεια, σὰν ἔνα ἀπολεσθέντα παράδεισο. Τί ἄλλο άπὸ ἀναζήτηση τοῦ θεοῦ, τῆς ἀληθείας καὶ τῆς
μακαριότητος ποὺ ἔχασεν ὁ ἄνθρωπος,
εϊναι ὁ Πυθαγορισμός, ὁ Πλατωνισμός,
ὁ Στωϊκισμός, ὁ Νεοπλατωνισμός, ὁ 'Αριστοτελισμός ; Παντοῦ κανεὶς ἀνακαλὐπτει τὴν δίψα τῆς ψυχῆς γιὰ τὸν θεόν, γιὰ τὴν εὐτυχία, γιὰ τὴν ἀλήθεια.
Δίψα μόνο χωρὶς τὴν δυνατότητα εὑρέσεως, ἀφοῦ τὰ δργανα ἀναζητήσεως —
οἰ ψυχικὲς δυνάμεις — ἔχουν ὑποστῆ
διαστροφὴ καὶ ὁ διάβολος ἐξουσιασπκὰ ἀποπλανοῦσε τὸν ἄνθρωπο. Γι' αὐτὸ
δλες οἰ φιλοσοφίες περιέχουν στοιχεῖα
ἀληθείας, ἀλλ' ἄχι αὐτὴ τὴν ἀλήθεια.
Περιέχουν τάσεις μυστικές, ἀλλὰ μένουν στὴ δίψα γιὰ νὰ φανερώνεται, δτι
κάποτε ὁ ἄνθρωπος ἀνεπαὐετο στοὺς
κόλπους τοῦ θεοῦ.
5. Ὅ ἄνθρωπος ὴταν ἀδὐνατο νὰ εὕρη τὸν θεόν. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ θεὸς ἀπεκαλὐφθη στὸν ἄνθρωπο. 'Αλλὰ δὲν ἔφθανε ὴ φανέρωση. Χρειαζότανε καὶ ὴ
πρόσληψη τοῦ ἀρρώστου ἀνθρώπου γιὰ
νὰ τὸν θεραπεὐση καὶ νὰ τὸν θεώση.
Γι' αὐτὸ καὶ ἐσαρκώθη. Σάρκωση, Βάπτιση, Σταὐρωση καὶ 'Ανάσταση, ἐπανέφεραν τὸν ἄνθρωπο στὸ «ἀρχαῖον ὰπλοῦν» στὴν προπτωτικὴ κατάσταση. 'Η
ψυχὴ καθαρίστηκε μὲ τὸ βάπτισμα, ἀπόκτησε μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ ὰγίου Πνεὐματος τὴν πνευματικὴ δραση, τὴν πνευματικὴ γεὐση καὶ τὴν πνευματικὴ ἀκοή,
δηλαδὴ τὴν καθολικὴ αϊσθηση, μὲ τὴν
ὁποία ὴ ψυχὴ «εἰδοποιεῖται» γιὰ τὴν
ποιότητα δσων προσπίπτουν στὴν αϊσθησή της.
'Αλλὰ ἐνῶ στὴν προπτωτικὴ κατάσταση ὁ ἄνθρωπος εὶχε ἀπλανῆ τὴν αϊσθηση γιὰ τὴν διάκριση τῶν ποιοτήτων καὶ
σταθερή, μετὰ τὴν πτώση συμβαίνει τὸ
ἀντίθετο. Οὕτε ἀπλανὴς εϊναι ὴ αϊσθηση
οὕτε σταθερή. 'Ἐως δτου ὴ ψυχὴ μὲ
πολλοὺς ἀγῶνες καὶ χρόνους ἀποκτήσει τὸ ἀπλανὲς στὴ διάκριση καὶ τὴ
σταθερότητα, θὰ πλαναται πολὺ ὴ λίγο
καὶ θὰ κυμαίνεται πολὺ ή λίγο. Ἢτσι
-> σελ. ΙΟ

ΘΙΟΛΓωΠΚΑ οτιο θορτβο
ετδ τδ δγιον Π6σχα
ὰκολουθοϋν αί μεγδλαι καϊ σε6δσμιαι Ἐιρταϊ της 'Αναλήψεως
τοϋ Σωτηρος και της
ϋγϊας Πεντηκοσιης. ΤΙ
κατδ δϊμηνον και πλδον ἔκδοσις των «'Αθωνικων Διαλδγων» δεν δυναται να καλϋψη τδς
θειοτδτας αϋτδς δορτδς, να τδς παρουσιαση
καϊ νδ τδς σχολιδση πρδς ψυχικῆν ωφδλειαν
των καλων δναγνωστων. 'Επειδη δμως αϊ
Δεσποτικαϊ δορταϊ, εϊναι διακεκριμδναι φδσεις
δ.νδς καϊ τοϋ αϋτοϋ δνιαίου εργου της θείας
Οϊκονομίας πρδς σωτηρίαν τοϋ κδσμου, καϊ
παρ' δτι τοποθετημδναι εϊς χρονικδς αποστδσεις, δπεχοϋσας ὴ μία απδ τῆν δλλην, εϊναι
εν τοϋτοις πδντοτε δπίκαιροι, διδ τοϋτο καϊ
δια νδ μῆ ζημιωθοϋν οϊ δν Χριστω δδελφοϊ
της πνευματικης δναψυξεως που προσφδρει
τδ θεολογικδν 66θος των, μδ κριτἠρια δγδπης δπεφασίσαμεν την καταχιϋρισιν τοϋ σχολιασμοϋ των τριων μεγδλων δορτων της
'Αναληψεως τοϋ Σωτηρος, της δγίας Πεντηκοστης καϊ της δρχομδνης δορτης τϊῖς Μετα-

μορφωσεως.
Σχολιαοτην καϊ ερμηνευτῆν δκαλδσαμεν,
ποϊον δλλον ; τδν θεοφώτιστον Διδδσκαλον
των 'Ορθοδδξων τδν δγιον Νικδδημον τδν
'Αγιορείτην. 'Αντιγρδφομεν λοιπδν απδ τδ
«'Εορτοδρ6μι6ν» του δποσπασματικδς δρμηνεϊες εϊς τδς τρεις δορτδς, δπειδη τδ 6ιβλϊον
αϋτδ των Ι5ΟΟ σελϊδων συνἠθους σχἠματος
εϊναι δυσπρδσιτον και δλδχιστοι δκ των δναγνωστων μας θδ τδ 6χουν, δν και πρδ δτων
δπανεξεδδθη εϊς β' εκδοσιν. 'Εκεϊνο εϊναι
6δ6αιον πδντως, δτι δφθανε μδνον τδ βιβλίον
αϋτδ, διδ νδ δναδείξη τδν δγιον Νικδδημον
εϊς μδγαν θεολδγον καϊ αϋθεντικδν Διδασκαλον της Ἐκκλησίας μδ την πλουσιαν χδριν
τοϋ 'ΑγΙου Πνεϋματος, που δνεργοϋσε στἠν
καθαρδν του καρδϊαν καϊ τδν μεγδλον νοϋν
του, πραγμα ψηλαφητδν δπδ δσους δχουν χδριττ τδς αϊσθἠσεις της ψυχης πνευματικδς. Γι*
αϋτδ καϊ παραθδτομεν σδ τρεϊς ξεχωριστδς
συνεχεϊας δποοπδοματα των δρμηνειων τοϋ
θειου Πατρδς, εϊς τδς δποιας «δσωθεν σκιρτρ
η καρδια του, 6γαλλχαται τδ πνεϋμα του καϊ
εϋφραίνεται η ψυχη του», δπως μδ ταπεινοφροσϋνην 6ποκαλϋπτει, «πδσχων τδ Οεϊα».

ΤΗΟ Θ6ΙΛΟ ΛΝΑΧΗψ6ωϋ

«Φως τδ εκ Φωτδς εκλαμ-ψαν, Παναμωμε, εκ Σον ανετειλε
και την αμαυρδτητα της αθειας πασαν διελυσε, καϊ τους νυκτι
καθεϋδοντας εφωταγωγηαε· δια. τοϋτο ηαντες κατα χρεος Σε
εις αιωνας αει μακαριζομεν».
ως λδγεται δ Υιδς
και Λ6γος τοϋ Θεον
και Φως τδ ακρδτατον, ως εϊπεν η βεολδγος τον Γρηγορϊου φωνη, κοντα εϊς
τον δποϊον δδν εϊναι
καμμϊα μεταβολη, αλλ' ονδδ μεταβολης
δποσκϊασμα κατα τδν 'Ιερδν 'Αδελφδδεον·

«Παρ* φ ονκ ενι παραλλαγη, η τροπης αποοκιαομα» ('ΙΑκ. α'. Π)" δϋεν
τοϋτο ηξενρων δ Φεσπδοιος Μελφδ6ς, ἄποτεϊνει τδν λδγον πρδς την θεοτδκον καϊ
λδγεΓ ^Ω Παρϋδνε Παναμωμε η παντδς
μωμον (μολυομοϋ) ανωτδρα νπαρχονοα,
καϋο3ς λεγεται εν τφ "Ασματι ("Ολη καλη η πληοϊον μον, και μωμος οϋκ εοτιν
εν οοι» ("Ασ. δ'. 7), δ Μονογενης Υιδς
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δϊας δκεϊνον τδν 'Αγγελικδν καϊ χαρμ6νων εγεννηϋη αρρεδοτως καϊ απαϋως οννον νμνον δπου εψαλλε μιαν φοραν δνωδκ τον Πατρ6ς, και δξδλαμψε Φως εκ πιον της πανσδπτου και αγϊας εικδνος
Φωτ6ς, αντδς δνδτειλεν απδ την αχραν- Σου δ 'Αρχαγγελος Γα6ριηλ «'Αξι6ν δτον και ασπορον κοιλιαν Σου ἐπ" εσχα- στιν ως αληϋως μακαρϊζειν Σδ την Θεοτων των χρ6νων καϊ δπειδη ειναι ϊδιον τ6κον, την αειμακ6ριστον καϊ παναμωμητοϋ φωτδς να φωτϊζη τους αλλονς, δια τον καϊ Μητδρα τον Θεοϋ ημωνυ; "Ορα
τοϋτο καϊ τδ Φως τδ ανατεϊλαν δκ της δδ περϊ τουτου δν τφ τδλει τοϋ Νδου
γαστρ6ς Σου διδλυσεν δλον τδ σκ6τος της Μαρτυρολογϊου η εΙς τδ Συναξαριοτην.
"Αμποτε δδ καϊ ημεϊς οϊ αναγινωσκοναϋειας και αμαρτϊας' «Τδ φως, φησϊν,
)' και τες καϊ ψαλλοντες, αλλα καϊ ακουοντες
δν τη σκοτϊρ φαϊνει» (Τω. α'.
ακολουϋως δφωταγωγηοεν δλονς δκεϊνονς τδν παρδντα Κανδνα της 'Αναληψεως τοϋ
δπου εκοιμωντο μδσα εις την νϋκτα της Κυριου, ϋμποτε να νικησωμεν τα παδη
απιστϊας κατα τδν 'Ησαιαν λδγοντα «Ο καϊ την αμαρτιαν καϊ τδν Αιαβολον με ττ^ν
λαδς δ καϋημενος δν οκδτει ϊδε φως με- χαριν καϊ δυναμιν τοϋ εις Ουρανονς αναληφϋδντος Χριστον τον Θεον· δαν γαρ νι
ρα» ('Ηο. &'. 2).
κησωμεν
αυτα, 666αια ϋελομεν αξιωδη
"Οϋ·εν επειδη Συ, Θεοτ6κε, εγινες γεννητρια τον μεγαλου και δληϋινοϋ Φωτ6ς, να αναβωμεν εις τδν Ουραν6ν, κα^ως ανδ φωτϊζει παντα ανδρωπον δρχδμενον εΙς δβη καϊ δ Κνριος ημων. Τι λδγω; "Οχι
τν Κ6ομον κατα τδν ηγαπημδνον Λωαν- μ6νον ϋδλομεν αναβη εΙς τδν Ονραν6ν,
νην, τουτου χαριν ημεϊς οϊ δν τφ μεγα- αρπαγδντες δν νεφδλαις εις απδϊντησιν
λφ τοϋτφ και αληϋινφ Φωτι πιστευσαν- τον Κνρϊον εις αδρα, καϋ·δος 6ε6αιοϊ δ
τες, τφ δκ της γαστρ6ς Σου ανατεϊλαντι, μακαριος Παϋλος, αλλα πρδς τοϋτοις ·δδχρεωστικως μακαρϊζομδν Σε, δι6τι Εγι λομεν καΦισει μαζϊ τον εις τδν ^ρδνον
νες εΙς ημας τοοαυτης μεγαλης εϋεργε- της δειας αυτοϋ μεγαλειδτητος. Ποϊος μας
σϊας και τοιοντου μεγαλου αγαϋλοϋ πρδξε- πληροφορεϊ; Αντδ τδ αψενδδστατον οτδνος. Μακαρϊζομεν Σε δδ εις αϊωνα αιω- μα τοϋ Κνρϊον λδγον δν τη Λποκαλυφει·
νος, καδως Συ προεφητευσας καϊ εϊπας «Ο νικων, δωσω αντφ κα'δϊσαι μετ δμοϋ
«Ιδοϋ γαρ απδ τοϋ νϋν μακαριοϋσι με πα- εν τφ ϊλρ6να) μου, ως καγδτ εν'ικησα καϊ
σαι αι γενεαι» (Λουκ. α'. 48)· δχι δη- δκαβησα μετα τοϋ Πατρ6ς μου δν τφ
λαδη μια γενεα η δυω η τρεις, αλλα δλαι ι7ρ6νφ μου» ('Αποκ. γ'. 2Ι). Βλδπεις
αϊ γενεαι των "Εδνων χωρις καμμϊαν δδξαν; 6λδπεις τιμην; 6λδπεις μεγαλεϊον
εξαϊρεσιν, δσοι δηλαδη εχονν να πιστεν- δπου ἔχεις να απολαϋσης, αδελφδ μου
οουν εις τδν δκ Σοϋ ασπδρως τεχϊλεντα Χριστιανδ' δαν γδνης νικητ^ς των παϋων
Χριστδν δδλουν Σδ μακαρϊζει. Και αν η καϊ της αμαρτϊας, σνν^ρονος μδλλεις να
γυνη δκεϊνη δπου ηκουσε μϊαν φοραν να γδνης μδ τδν Δεσπ6την Χριστδν, καϋ·ως
διδασκη δ ΥΙ6ς σου τοσοϋτον δκατανϋχδη, σοι ϋπδσχεταϊ' τδ δποϊον εϊναι δδξα ϋπδρ
ωστε δμακαρισε την αγϊαν κοιλιαν Σου, πασαν δδξαν, τιμλ) ϋπδρ πασαν τιμην καϊ
ητις δγδννησε τοιοντον Υιδν, καϊ τους μεγαλεϊον ϋπδρ παν μεγαλεϊον.
Τοϋτο 6ε6αιοϊ καϊ Παϋλος τδ Σκεϋος
μαστους Σου οϊ δποϊοι δ,6ϋζαοαν τοιοντον
Σωτηρα τοϋ Κ6ομον, ως διηγεϊται δ Εϋ- της ^κλογης, λδγων' «Καϊ δντας ημας
αγγελιστης Λουκας· «'Εγδνετο δδ δν τφ νεκρονς τοϊς παραπτατμασι συνεζωοποϊηλδγειν αυτδν ταϋτα, δπαρασ6 τις γυνη φατ- σε τφ Χριστφ (δ Πατηρ δηλ.)" χαριτι
νην δκ τοϋ δχλου εϊπεν αντφ· Μακαρϊα δστδ σεσωσμδνοι· καϊ συνηγειρε καϊ σννεη κοιλϊα η 6αοταοασα Σε, καϊ μαστο'ι, οϋς καϋισεν (ημας δηλ.) δν τοϊς δπονρανιοις
δδηλασας» (Λουκ. ια'. 27)· πως ημεϊς δν Χριστφ 'Ιησοϋ, ϊνα δνδε'ιξηται δν τοϊς
οϊ Χριοτιανοι, οϊ καιΥ δκαοτην ημεραν και αϊωσι τοϊς δπερχομδνοις τδν ϋπερ6αλλονωραν Απολαμ6ανοντες τας πολλας και με- τα πλοϋτον της χαριτος αϋτον δν χρηστδγιϊλας εϋεργεσϊας Σου, Δδσποινα, δδν ε- τητι δφ' ϋιμας δν Χριστφ Πησοϋ» (^Εφ.
χομεν χρδος να Σδ μακαρϊζωμεν παντο- β'. 5). Ταϋτα δδ δρμηνεϋων δ χρνοοϋς
τε, καϊ να Σοϊ φαλλωμεν δκ 6αδους καρ- τ^ν γλωσσαν καϊ τ^ν ψυχ^ν Πω6ννης,

τσϋ Θεοϋ, δς τις πρδ παντοχν των αϊω-
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δελει δτι εχομεν να καδϊσωμεν μετα τον
Χριστοϋ, καϊϊως ανωτδρω ϋπδσχεται τοντο ό Κυριος ἐν τι) 'Απακαλϋιρει, ως εϊπομεν. ΕΙτα δδλων να δεϊξη δ Χρυσορρημων την υπερβολην της χαριτος και δωρεας δπον εχει να χαρϊση εις ημας δ
Θεδς δια της εκ δεξιων καδδδρας, λδγει τα Φανμαστικα ταντα λδγια' «Και καλως εϊπεν δν γρηοτδτητι εφ' ημας εν Χριστω 'Ιησοϋ' τδ γαρ καδϊσαι δκ δεξιων
τιμης δοτι της ϋπερ πασαν τιμην, και
μεΕ ην ετδρα ονκ εστιν. "Οντως υπερ6αλλων δ πλοϋτος· δντως υπερβαλλον τδ
μδγεΟος της δυναμεως αντον μετα Χριστοϋ καδϊσαι» (Α6γ. δ'. εις την πρδς
'Εφεο.).
"Ο3εν, αδελφδ μου αγαπητ'ε δπου ἄκοϋεις ταντα, δπειδη δ Δεσπδτης Χριοτδς οε ανεβϊ6ασεν εϊς τδσην μεγαλην δδ
ξαν, εϊς τρδπον ωστε μδλλει να σε καμη
ουγκα9εδρδν τον, και της ϋεϊας δδξης
αντοϋ κοινωνδν καϊ ουμμδτοχον, δια τοντο και ου χρεωοτεϊς να φυλαττης τας
αγϊας και ζωοποιοϋς αντον εντολας" δια
τοντο χρεωοτεϊς να αποκτησ^ς τας Φεουργοϋς δρετας, εξαιρδτως δδ την ταπεϊνωσιν και αγαπην καϊ δια τοντο χρεωοτεϊς
να ϋπομδνης εϋχαρϊοτως καδε ϊλλϊψιν και
πειοαομδν δπου ηδελε οοι ακολουϊϊηση δια
τδ δνομα τον ϊνα δια της ϋπομονης ταυτης ουμβασιλευσης με τδν Χριοτδν εν τοϊς
Οϋρανοϊς, κ,αϋως 6οα δ μακαριος Πανλος· «ΕΙ υπομδνομεν, και σνμβασιλεϋσομεν» (β'. Τιμοϋ. β'. Ι2). "Οδεν δ μδγας
της Θεσσαλονϊκης Γρηγδριος ουτως αρχϊζει τδν εις την 'Αναλητριν δευτερον λδγον αντοϋ· «Βλδπετε την κοινην ημϊν δορτην και ενφροσννην ταϋτην, ην δ Κνριος
ημων 'Ιηοονς Χριοτδς δν τη 'Αναοταοει
καϊ 'Αναλητρει αντοϋ τοϊς εις αντδν πεπιστευκδοιν εχαρϊοατο; δια ϋλϊψεως ανδ6λυοε. Βλδπετε την ζωην, μαλλον δδ την
α9αναοϊαν ταντην; δια ϋανατου ημϊν δπδφανε. Βλδπετε τδ Ονρανιον ϋψος, εις δ
υπερυηχυΑεϊς ανηλδεν δ Χριοτδς, καϊ την
ϋπερδεδοξασμδνην ην και κατα οαρκα δεδδξασται δδξαν; δια ταπεινοδσεως καϊ
αδοξϊας αυτης δπετνχε" καϋαπερ καϊ δ
'Απδστολος περϊ αντοϋ φησϊν «"Οτι εταπεϊνωοεν δαυτδν γενδμενος δπιηκοος μεχρι ·9ανατου, ϊλανΑτου δδ Σταυροϋ" διδ καϊ

δ Θεδς αντδν υπεριλψωοε, καϊ δχαρϊοατο
αυτφ δνομα τδ ϋπερ παν δνομα" ϊνα δν
τφ δνδματι ^ηοον παν γδνυ καμτρη δπονρανϊων καϊ δπιγεϊων καϊ καταχ9ονϊιον, καϊ παοα γλωοσα εξομολογησηται, δτι Κνριος "Ιηοοϋς Χριοτδς εϊς δδξαν Θεοϋ Πατρδς». ΕΙ τοϊνυν δ Θεδς τδν Χρι
οτδν αντοϋ, δτι δταπεινωϋλη, δτι ητιμασθη,
δτι Σταυρδν καϊ ϋανατον δπονεϊδιστον ϋπδμεινεν ϋπδρ ημων, δια τοντο υπερυψωσε,
πως ημας οωσει καϊ δοξασει μη την ταπεϊνωσιν δλομδνους; μη την εϊς τους δμοφϋλονς αγαπην δνδεικνυμενους; μη τας
εαυτων ·ψνγας δια της των πειρασμων
νπομονης κτησαμενους;»
Καϊ δπανω εϊς δλα χρεωοτεϊς, αγαπητε, δχι μδνον ϋ·λϊγεις καϊ κακοπαδεϊας να
νπομδνης, αλλα, αν τδ καλεοη η χρεϊα καϊ
ο καιρδς, πρδπει να ^οαι δτοιμος εϊς τδ
να 6αλης και την ζωην σου εϊς "9ανατον
δια την αγαπην τον γλυκυτατου Δεοπδτου
σου δπον τδσον πολλα σἐ ηγαπηοε, οε ετϊμησε, οδ ϋπερυψατσεν' δαν γαρ αλλως ποιησης, καϊ δδν καταφρονηοης καϊ αυτην
την ζωην οον δια την αγαπην του Ποιητοϋ σου, ηξευρε δτι δχι μδνον φαϊνεσαι
αχαριστος καϊ αγνωμων τοοοντων χαρϊτων καϊ δωρεων δπον οδ ηξϊωσεν δ Δεσπδτης σου, μη ·δ'δλων να ϊλυσιασης μϊαν
προοωρινην καϊ 6ραχυτδτην ζωην δια τδ
σον πλοϋτον 9εοπρεπων καϊ αιωνιων δγαδων, αλλ' οϋδε ϋχεις να αναληφδης
εϊς τδν αδρα απδ τας νεφδλας καϊ να νπαγης μετα δδξης καϊ παρρησιας εϊς απαντηοιν τοϋ Κυρϊου, ως λδγει δ Παϋλος,
δταν δλδη δν τη δδξη αϋτοϋ δια νδ κρϊνη τδν Κδσμον αλλα καϋ·ως τδ δρνεον δδν
δμπορεϊ να πεταξη, δταν χορταση καϊ 6αρυνϋ'η απδ τας πολλας σαρκας, αλλα μδνει κατω καϊ δανατοϋται υπδ των κυνηγων οϋτω καϊ σϋ δχεις να μδνης κατω
εις την γην μαζϊ μδ τους αμαρτωλοϋς κατακεκριμενος, κατησχυμδνος καϊ μη Ιχων
παρρησιαν να φανερωϋης εμπροσϊλεν εϊς
τδ πρδσωπον τοϋ δνδδξον Κριτοϋ' τδ δποϊον εϊναι χειρδτερον εις εσδ απδ κα^ε
κδλασιν, ὡς λδγει δ μδγας Βασιλειος.
"Ηξευρε γαρ, αδελφε, δτι δλοι μδν οϊ
ανϋ·ρωποι καϊ πιστοϊ καϊ απιστοι εχουν
να αναοτηΦοϋν δλοι δε δεν εχουν να δναληφδοϋν, δλλα μδνοι οϊ πιστοϊ, και Οπδ

ΤΗΟ Θ6ΙΑΟ ΛΝΛΧΗψ6ωΟ
τους πιστοὺς παλιν μδνοι οι την αμαρτϊαν
δια μετανοϊας οτανρωοαντες, και κἐρὸος
νομϊζοντες τὸ να αποϋαϊνουν δια τδν Χριοτδν καϋ·ως τοϋτο 6ε6αιοϊ δ Ανωτδρω ρηδεϊς Θεοοαλονϊκης ϋεϊος Γρηγ6ριος· «Αναοτηοδμεϋα παντες, της δδ αναληψεως
ου παντες τευξδμεϋα, αλλ' δοοις τδ ζην
Χριοτδς δοτι, και τδ δι' αϋτδν αποϋανεϊν
κδρδος· δοοι πρδ τοϋ ϋανατου την αμαρτϊαν δια μετανοϊας καϊ της Εϋαγγελικης
πολιτεϊας δσταϋρωοαν οϋτοι γαρ μδνοι
μετα την κοινην αναοταοιν αναληφϋηοονται εν νεφδλαις εΙς απαντηοιν τοϋ Κυρϊου
εις αερα' καϊ γαρ και αϋτδν αναλαμβανδμενον νεφδλη ϋπδλαβεν, ως δ Λουκας δν
ταϊς Πραξεοι των 'Αποοτδλων Ιοτδρηοεν»
(Α6γ. β'. εΙς την 'ΑνΛληιριν).
Δια τοϋτο οδ παρακινεϊ δ χρυσοϋς καλαμος τοϋ 'Ιωαννου εις τδ να ϋυοιαζης,
αν εϊχες, δχι μιαν η δνω η τρεις, αλλα
χιλϊας καϊ μνρϊας ζωας, διδτι οδ ηξϊωοεν δ αναληφϋεϊς Χριοτδς δ Δεοπδτης
οου να ουγκαϋΗσης μδ αυτδν εΙς τα δε
ς ια τον ιι'Οντως ϋπερ6αλλον τδ μδγεϋος
της δυναμεως αϋτοϋ μετα Χριοτοϋ καϋϊοαι. Καν μνρϊας ψυχας ει εχεις, οϋκ
Απολλϋεις αντας δνεκεν αϋτοϋ; εϊ γαρ και
εϊς πϋρ δμ6ηναι δδει, τοϋτο οϋκ δχρην
δτοϊμως ϋπομεϊναι; εϊ γαρ κατακδπτεοϋαι δδει καθ' δκαοτην ημδραν ϋπδρ τοϋτων, οὸκ δχρην δτοϊμως καταδδχεοϋαι;
'Εννδηοον ποϋ δκαϋισεν δκεϊνος· δπανοι
πΑοης "Αρχης και 'Εξουοϊας. Καϊ τϊνι
ουγκαϋηοαι; 'Εκεϊνφ. Τϊς ων; Νεκρδς
φϋοει, τδκνον δργης. Καϊ τι κατωρϋΚυοας;
Οϋδεν. " Οντως νϋν εϋκαιρον αναβοησαΓ
6αϋος πλοϋτου καϊ σοφϊας και γνωοεως Θεοϋ» (Α6γ. δ'. εϊς την πρδς 'Εφεσϊους). Καϊ εις την δορτην της 'Αναληψεως λδγει· «Ταϋτην τοϊνυν την οωτηριον 'Αναληψιν νϋν δορταζομεν' ταϋτην
την Δεσποτικην Ανοδον πανηγυρϊζομεν,
Ανυμνοϋντες της αρρητου δωρεας τοϋ Δεοπδτου τδ μδγεϋος και της δφ ημϊν οϊκονομϊας Ανακηρϋττοντες τδ κατδρϋωμα'
ϊνα καϊ ημεϊς λδμψαντες δια των κατορϋωματων, πρδς τδ ημϊν δμογενδς αναδραμεϊν οπουδ6σωμεν, καϊ πρδς αυτδν φϋαοωμεν τδν ϋρδνον τδν Βαοιλικδν, δπου ϋ
πδρ ημων ανηγαγε τδ συγγενδς δ δνδυοαμενος· ϊνα καϊ τφ Δεοπδτη ουμ6αοιλεϋ-
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οωμεν, καϊ των παρ' αϋτοϋ δωρεων απολαϋσωμεν» (Α6γ. ονη αρχη «Θεϊα τις,
ως εοικε»),
'Εγω δδ καϊ τοϋτο προοϋδτω, δτι, αν
σϋ, αδελφε, δεν εμελλες να καϋϊοης μετα
τοϋ Χριοτοϋ δν τοϊς Οϋρανοϊς, ως απεδεϊχϋη ανωτδρω, αλλα μδνη η δν τφ Χριοτφ ανϋρωπϊνη φυοις ηϋελε καϋϊση δκ
δεςιων τοϋ Πατρδς, καϋιδς ηρμηνευσε τα
ανωτδρω ρητα τοϋ Παϋλου δ 'Ιερδς Θεοφϋλακτος, παλιν νπδχρεως ηοουν δια την
δδξαν αϋτην την ϋπδρ παοαν δδςαν δπου
ελα6εν η Ιδικη οου φυοις δν τφ Χριοτφ
να ϋυοιαζης την ζωην οου. Καϊ αφϊνω να
λδγω δτι ηοουν ϋπδχρεως να ϋυσιαζης
την ζωην οου καϊ διδτι μδλλεις να γδνης
ουγκοινωνδς της αναληηιεως τοϋ Κυρϊου
καϊ εχεις να αρπαχϋης εν νεφδλαις εϊς
απαντηοιν τοϋ Κυρϊου εϊς αδρα, καϋως
δ Παϋλος 6εβαιοϊ καϊ εις πολλα μδρη
των Κανδνων τοϋτων της 'Αναληφεως εϊπομεν, μετα των 'Αγϊων μδγα γαρ τοϋτο
κατα αληϋειαν μεγα καϊ ϋπδρ τδ μδγα
Αξϊωμα εϊναι κοντα εϊς δοε. 'Αλλα τϊ λδ
γω ταϋτα; αν δοϋ, αγαπητδ, δμελλες να
αξιωϋης μδνης της ϋεωρϊας τοϋ χαροπαρδχου, τοϋ γλυκυτατου καϊ ηλιοοταλακτου
προοωπου τοϋ Κυρϊου, ^ξευρε δτι δια την
τοιαϋτην ϋεωρϊαν επρεπε να δργαζεσαι δλας τας δντολας τοϋ Κυρϊου· δπρεπε να
αγωνϊζεοαι εϊς τδ να αποκτηοης δλας τας
ϋεοειδεϊς 6ρετας· καϊ τδλος παντων δπρε
πε να ϋυοιαζης καϊ αϋτην την Ιδϊαν ζωϋ;ν
οον διδτι μδνη αϋτη η ϋεωρϊα τοϋ περικαλλεοτατου προοωπου τοϋ Δεσπδτου οου
εϊναι μϊα πληρεοτατη μακαριδτης· καϊ τδ
να αζιωϋης να οδ Ιδη μδ μϊαν γλυκεϊαν
δμματϊαν δ ϋπερδνδοξος Βασιλεϋς 'Ιηοονς δν τη Βαοιλεϊρ. του, αϋτδ μδνον ϋπερ6αϊνει δλα τα 6αοανιστηρια καϊ μαρτϋρια δπου ηϋελες ϋπομεϊνη δια την ἄχἄπην του· αϋτδ εϊναι ϋπερικανΦτατον νδ
οδ εϋχαριοτηση κατα πδ,ντα· καϊ αϋτδ δχει, δχι μδννον να πληρωση, αλλα καϊ να
χορταοη ϋπερεκπεριοοοϋ δλας οου τας δπιϋυμϊας καϊ να οδ καμη δν Οϋρανοϊς
αϊωνϊως μακ6,ριον διδτι δν τδ να 6λδπη
τινας μδνον την λαμτιρδτητα των αγϊων
Μαρτϋρων δδν εϊναι δλϊγη μακαριδτης,
ως εϊπεν δ Θεολδγος Γρηγ6ριος, ιΔΙδγα
μδν δτι καϊ αϋτοι τευξδμεϋα των αντων

ΙΟ

τηο θθιχο ΚΝΛΚ.Ηψ6ωε

δχδλων ειπεϊν και της αντης δδξης των
Μαρτυρων κληρονομησομεν...... αλλα
την γε λαμπρδτητα των αγϊων Μαρτνρων
δψδμεδα' ονδδ γαρ τοντο μικρδν, ως δ
δμδς λδγος» (Λ6γ. εΙς Γρηγδριον τδν
Νυοοης)" πδσφ μαλλον τδ να αξιωδη
τινας να 6λεπη τδ πρδσωπον και την δδξαν τον προηλϊον και νπερηλιον 'Ιησον
Χριστοϋ εϊναι μια νπερτελεϊα απδλανοις;
Καϋως λοιπδν οι δεϊοι "Απδστολοι, αφ'
ον ανεληφδη δ Κνριος, αν καϊ δεν εβλεπον αντδν αϊοδητως, δπροσκννησαν δμως
αντδν και δγνρισαν εΙς την 'Ιερονσαλημ
και δπροσηνχοντο εν τφ 'Ιερφ, τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον περιμδνοντες, οντω και η
μεϊς προσκννησαντες τδν αναληφδδντα
Χριστδν, ας καταπανσωμεν εΙς την εϊρηνην και δν τφ νπερωφ τοϋ νοδς ημων
μδνοντες και προοενχδμενοι, ας καϋαρϊζωμεν τδν εαντδν μας απδ δμπαϋεϊς λογιομονς και την δπιδημ'ιαν τον 'Αγϊον
Πνενματος ας προσμενωμεν' γραφει γαρ
δ 'Ιεοδς Αονκας' «ΟΙ 'Απδστολοι προσκυνησαντες τδν Κνριον νπδστρεψαν εΙς 'Ιερονσαλημ μετα χαρας μεγαλης και ησαν
διαπαντδς εν τφ 'Ιερφ αϊνονντες και ενλογονντες τδν Θεδν» (Λονκ. κδ'. 52).
Οϋτω και ημεϊς πρεπει να καμνωμεν καδως μας ονμ6ονλενει δ μεγας της Θεσσαλονϊκης Γρηγδριος λεγων «Μλϊ' ὡς οι
Μαϋηται μετα τδ αναληφδηναι τδν Χρι
στδν, μη δρωντες αιοϋητως, δμως προσ
κννησαντες αντδν νπεστρεψαν εις 'Ιερονσαλημ, οντω και ημεϊς νϋν προσκννησαν
τες αντδν, δπϊ την ειρηνην καταπαδσωμεν, δν ημϊν τε αντοϊς και μετ αλληλων
εϊρηνενοντες- 'Ιερονσαλημ γαρ εϊρηνη
δρμηνενεταϊ' καϊ δν τφ καϋ* ημας αντονς νπερωφ τω νφ γενδμενοι, και τοντω παραμδνοντες και προοενχδμενοι, καδαιρωμεν δαντονς των δμπαϋων και χαμαιζηλων λογισμων οντω γαρ της δπιδημϊας τενξδμεϋα τον Παρακλητον καϊ δν
πνενματι καϊ αληδε'ια προσκννησωμεν Πατερα, Υιδν καϊ Ηνενμα "Αγιον, ννν καϊ
αεϊ καϊ εΙς τονς αϊωνας των αϊωνων.
'Αμην.
σμός, ρόταρυ, μαρξισμός, ἀνατολικὲς
θρησκεῖες..., ποὺ αἰχμαλωτίζουν τὸν
σὐγχρονον ἄνθρωπον.
θ.μ,δ.

ο ΚΝΘρωποε χγτοε

-> ἀπὸ σελ. 5
βλέπουμε χριστιανοὺς ποὺ πίστεψαν καὶ
βαπτίστηκαν, νὰ πλανῶνται πολὺ ή λίγο στην διἀκριση τῶν πνευματικῶν θεμἀτων καὶ νὰ παρουσιάζουν την κὐμανση μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ, ψεὐτικου
καὶ ἀληθινοῦ. Καὶ ἔτσι ὁ χριστιανός, ἐνῶ πιστεὐει καὶ προσεὐχεται στὸ Χριστὸ ποὺ ὑπόσχεται: «Ὅς δ' άν πίῃ ἐκ
τοῦ ὕδατος οὐ ἐγῶ δώσω αὐτφ, οὐ μὴ
διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα» ('Ιωάν. δ', Ι4),
ἐν τοὐτοις καὶ διψάει καὶ ζητεῖ νὰ ξεδιψάση σἐ θολὲς, ὰμαρτωλἐς καὶ πολλὲς
φορἐς καθαυτὸ δαιμονικἐς πηγές, ποὺ
θέλγουν τὶς ἀφώτιστες ψυχές.
6. 'Απ' δσα ἐλέχθησαν προκὐπτει, δτι
ὁ πόθος τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἀγάπη, ἀνάπαυση, εἰρήνη, ἔχουν μεταφυσικὰ αϊτια
καὶ μόνο στῆν μόνη μεταφυσικῆ πηγή,
στὸν θεόν, εϊναι δυνατὸ τὸ ξεδίψασμα
τῆς ψυχῆς. 'Αλλὰ γιὰ νὰ περοοπελάση
κανεὶς στῆν πηγή, τὸν θεόν, καὶ «νὰ
μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα», πρέπει νὰ
προσέλθη μὲ βαθειὰ ταπείνωση στὸν
Χριστό, νὰ τηρήση τὶς ἐντολές του, νὰ
ἀποβάλη τὰ πάθη, νὰ μεταστοιχειώση
τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἀγαθό,
βοηθοὐμενος βέβαια ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ
Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἀγαπήση τὸν θεὸν καὶ
τὸν ἄνθρωπο, νὰ φωτισθῆ ὁ νοῦς ἀπὸ
τὶς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ ὰγίου Πνεὐματος, καὶ νὰ μεταμορφωθῆ ὁλόκληρος
ἐπὶ τὸ θειότερο. 'Οπότε ὴ ψυχή του θὰ
«καταπαὐση» ἐν τφ Θεφ πρὸ τῆς μελλοὐσης μακαριότητος στὴν αἰωνιότητα.
Ὅλα αὐτὰ δμως προϋποθέτουν ἀγῶνα μακρὸ καὶ ἔντονο σὐμφωνα μὲ τὴν
ἀσκητικὴ καὶ πνευματικὴ παράδοση τῆς
'Ορθοδοξίας. Καὶ πρὸς ὑποβοήθηση αὐτοῦ ἐπενοήθη ὁ μοναχισμός, ὁ ὁποῖος
προσφέρει τὴν ὰγιασμένη πεῖρα του, μὲ
τὴν ὁποία ὴγιάσθησαν καὶ ἐθεώθησαν
ἀναρίθμητα πλήθη χριστιανῶν. Χωρὶς
τὴν παραδοσιακὴ ὁδό, χωρὶς τὴν «νόμιμη ἄθληση» ὴ ψυχὴ ταλαιπωρεῖται μέσα στὰ πάθη της, μένει άλὐτρωτη, δυστυχὴς καὶ μέσα στὸ πνευματικὸ σκοτάδι
της ἀναζητεῖ τὴν λὐτρωσή της ἐκεῖ ποὺ
δὲν ὑπάρχει. Κι' ἔτσι πέφτει μέσα στὶς
παγίδες τοῦ σατανα, ποὺ εϊναι γνωστὲς
ἀπὸ τὰ διάφορα ἀνόματά τους: μασωνι-
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«''Οσοις επνενσεν η θεορρυτος χαρις, Λαμποντες, αατραπτοντες, ηλλοιωμενοι, 'Οθνεϊαν αλλοϊωσιν ευπρεπεστατην, Ισοσθενονσαν την ατμητον εϊδοτες Σοφην τρϊφεγγον ονσϊαν δοξαζομεν».

οξολογϊαν μετα ευχαριστϊας περιδχει
τδ παρδν Τροπαριον'
λδγει γαρ δ Μελφδδς δτι ημεϊς οϊ Χριοτιανοϊ, εϊς δοονς
επνευοεν η ϋεδρρντος χαρις τον "Αγιον ΙΙνενματος δια τε
της πϊοτεως και τον "Αγιον Βαπτϊοματος, δλοι εϊμεδα λαμπροϊ με την ελλαμψιν, δλοι 'εϊμεϋα αστραπδμορφοι με την
δοτραπην και δλοι εϊμε'δα αλλοιωμενοι
αλλοϊωσιν, την δποϊαν δνεργεϊ τδ λαμπρδν
και αοτρατιτον και αλλοιωτικδν "Αγιον
Πνενμα' τοιαντα γαρ ξενα και παραδοξα
αποτελεοματα ενεργεϊ η χδρις καϊ ενεργεια τον "Αγιον ΙΙνενματος εϊς δοονς ηδελε κατοικηοει. Οντα) μετεδαλε τδ παλαιδν καϊ ηλλοϊωοε τδν Σαονλ. καϊ εκαμεν αδτδν αλλον δνδρα απδ εκεϊνον δπου
ητον πρδτερον, καϊϊως εϊναι γεγραμμενον περϊ αντον' «Και δφαλεϊται ἐπὶ σἐ
ΪΙνενμα Κνρϊον και οτραφηση εις ανδρα
αλλον» (α' Βαο. ι. 6). Οϋτως οι δεϊοι
"Απδοτολοι λαδδντες σημερον την χαριν
τον "Αγιον ΙΙνενματος, ελαμψαν, αοτραφαν και τοιαντην αλλοϊωοιν ωραιοτατην
καϊ παραδοξον ελαβον, δχι μδνον δσανδεν
κατα την ψνχην καϊ καρδϊαν, αλλα καϊ
εξωδεν κατα τδ πρδσωπον καϊ τδ οωμα·
τδοτε δκεϊνοι δπου τονς δδλεπον αποροϋσαν καϊ δδ·αυμαζον δια την τοιαντην αλλοϊωοιν· δϋεν ελεγον «Τϊ αν Φ6λοι τον-

το εϊναι;» (Πραξ. β'. Ι2).
Καϋως δε τδ εν τη 'χντρρ. νγρδν, δταν
αναδραοη νπδ τον πνρδς, χννεται εξω
της χυτρας· οντω και τδ πνρ και φως
τον "Αγιον ΙΙνενματος, δταν πλημυρϊοη εν
τη καρδϊα, χννεται και εΙς τα εξω μερη
τον οωματος, ως λδγει δ "Αγιος Καλλιοτος και δ δοιος 'Ιωοηφ δ Καλαδετης'
αλλα και ό Θεοοαλονϊκης Γρηγδριος εϊπεν. «Ο νους των κεχαριτωμδνων ενμοιρησας των ·δειων χαρισματων και πρδς
τδ οννημμενον οωμα πολλα διαπορϋμεϋει
τον δεϊον καλλους τεκμηρια» (Αδγ. εΙς
την Ξδνην). Οντω ϋδλει καμει και εις
ημας η χαρις τον "Αγιον ΙΙνενματος,
εαν δμως δια καϋαρας ζωης και φνλακης των ϋεονργων εντολων τοϋ Κνρϊον
εμδαοωμεν αντην εΙς την καρδϊαν μας
και εκεϊ την φνλαττωμεν καϊ τοιαντην
αλλοϊωοιν εχει να ενεργηοη εϊς την ·ψνχην και τδ οωμα μας' ωοτε δοοι ϋ·δλονν
μας 6λδπειν, μδλλονν να λεγονν ϊκεϊνο
τδ Δα6ιτικδν «Αντη η αλλοϊωσις της δεξιας τον "Υφϊοτον» (Ψαλ. ο^'. ΙΟ). "Οϋεν γλαφνρα εϊναι δκεϊνα δπου γραφει
δ Χρνοοκεφαλος Μακαριος δν τω εϊς
την "Αναληψιν λδγω αντον' «Ενδνδμε9α
γαρ ωοπερ τδν Κνριον "Ιησοϋν οντω και
τδ Πνενμα τδ "Αγιον' καϊ δνδνδμεδα ονχ
ως Ιματιον, αλλ" ωοπερ ενδνεται 6 οϊδηρος τδ πνρ, ουκ δξονδεν, αλλ" δλως διδλον ανακιρνωμενος και την καρδϊαν δχομεν πληροϋντα τδν Παρακλητον και τονς
δφδαλμονς φωτϊζοντα και τας ακοας αγιδζοντα και λογισμονς καταστελλοντα καϊ
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νοηματα πηγαζοντα καϊ οοφϊαν χορηγοϋντα και πρ6οωπα χαριτος πληροϋντα' δια
τοϋτο καϊ οϊ ατενϊσαντες εις τδ πρδσωπον
Στεφανον εϊδον αϋτδ ωσει πρδσωπον 'τὶχγδλον πρωτον γαρ δδειξε την οοφϊαν
ην δχορηγει δαφιλως αυτφ τδ Πνεϋμα
ενδον και κατα ψυχην εϊτα λαμπρως
ωφδη καν τφ προσωπφ, ωραϊζον παντοϋεν τδ οϊκεϊον δνδιαϊτημα».
Οϋ μδνον δδ Υ'ιοϊ Θεοϋ γϊνονται και
Θεοϊ κατα χαριν δσοι λα6ουν ενοικον εΙς
την καρδϊαν των τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον
κατα τδ «."Οσοι δδ ελαβον αυτδν (τδν
Υϊδν), εδωκεν αντοϊς δξονοϊαν τεκνα
Θεοϋ γενδοϋαι, οϊ ονκ δξ αιματων, ονδδ
δκ ϋεληματος ανδρδς, ονδδ δκ ϋεληματος
οαρκδς, αλλ' δκ Θεοϋ (ητοι δκ τοϋ 'Αγϊον
Πνενματος) δγεννηβησαν» ('Ιω. α'. ιγ'.)'
ον μδνον, λεγω, Υιοϊ Θεοϋ γϊνονται οι
λα66ντες τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον, αλλα καϊ
Πνεϋμα κατα χαριν δδεν εϊπεν δ Τωαννης· «Τδ γεγεννημδνον δκ τοϋ Πνεϋματος, Πνεϋμα δστι»· (Τω. γ'. 6) καϊ δ
Παϋλος' «Ο κολλωμενος τφ Κνρϊφ, δν
Πνεϋμα δστι» (α'. Κορ. ζ'. Ι7).
'Επιφδρει δδ δ Μελφδδς δτι ημεϊς οϊ
την χαριν δεξαμενοι καλως ηξεϋρομεν
δτι η οϋσϊα της 'Αγϊας Τριδδος εϊναι ϊοοσϋενης και δμοδϋναμος εϊναι αδιαϊρετος
και αμδριοτος' ωστε δδν εϊναι αλλη μδν
ονοϊα τοϋ Πατρδς, αλλη δδ τοϋ Υϊοϋ καϊ
αλλη τοϋ 'Αγϊον Πνενματος, μη γδνοιτο
αλλα μια και η αντη· ωοαντως εϊναι καϊ
οοφη, μαλλον δε, πανσοφος καϊ απειρδσοφος και νπερσοφος καϊ πηγη πασης
οοφϊας' εϊναι δδ καϊ τριφεγγης δια τας
τρεϊς ϋποστασεις· φως γαρ εϊναι δ Πατηρ, φως δ Υ'ιδς, φως τδ Πνεϋμα τδ "Α
γιον αλλα παλιν εϊναι δν φως δια την
μϊαν Θεδτητα. Καϊ οντω την τριφεγγη
ονοιαν γινωοκοντες ημεϊς καϊ δρδοδδξως ϋεολογοϋντες, δοξαζομεν αντην καϊ
μεγαλννομεν εις αιωνα αϊωνος.
"Αμποτε λοιπδν, ως εϊπομεν ανωτδρω,
να λαδωμεν την χαριν τον 'ΑγΙον Πνεν
ματος καϊ να παϋωμεν την τοιαντην πνευματικην αλλοϊωοιν εϊς την γνχην καϊ
καρδιαν μας ημεϊς οϊ ψδλλοντες καϊ αναγινωσκοντες καϊ ακονοντες τδν παρδντα
Κανδνα. Πως δδ δνναμεδα ταντην να
Αποκτησωμεν; 'Εαν καταπατηοωμεν τα γη

ϊνα και ματαια προιγματα καϊ δαν γδνωμεν ανωτεροι απδ καδε προοπαϋειαν των
νλικων πραγμδτων τδτε γαρ μδλει μας
δωοει δ Θεδς τδ Πνεϋμα τον. Τϊς μας
πληροφορεϊ; "Ο 'Ηοαιας καϊ δ Δα6ϊδ καϊ
δ Τω6· δ μδν γαρ 'Ηοαιας λεγετ «Ταδε
λδγει δ οτερεωοας την γην και τα δν
αντη καϊ διδονς πνοην τφ λαφ τφ δπ'
αντης καϊ Πνεϋμα τοϊς πατοϋοιν αϋτην» ('Ηο. με'. 5)· «5 δδ Δα6ϊδ λδγεν
«Τον Θεοϋ οϊ κραταιοϊ, της γης σφδδρα
επηρϋησαν» (Ψαλ. μζ'. 8)· δ δδ 'Ιω6 λεγει αλληγορικως δια τους 'Αγϊονς· «Νεοττοι γνπδς νψηλα πδτονται» (Τω6 ε'.
7). "Οϋεν δ μδγας Βαοϊλειος οιονεϊ δρμηνενων τδ ανωτδρω Δα6ιτικδν λδγει·
«ΟΙ γαρ καταπατοϋντες τα γηϊνα καϊ ϋπερανω αυτων γενδμενοι, αξιοι της δωρεας τοϋ 'Αγϊον Πνενματος μεμαρτνρηνται» (Κεφ. κβ'. περϊ τοϋ 'Αγϊον Πνεν
ματος)" αλλα καϊ δ 'Ιερδς Θεοφνλακτος
δρμηνεϊφ εϊς τδν 'Α66ακονμ λεγει' «Καρδϊας νψηλας ζητεϊ Θεδς».
'Επειδη δδ, αδελφοϊ, μετα τδ "Αγιον
Βαπτιομα δπδσαμεν εις αμαρτϊας καϊ ον
τω σννεχωσαμεν την χαριν τοϋ 'Αγϊον
Πνενματος, την δποϊαν δλα6ομεν δι' αντοϋ τοϋ Βαπτϊοματος, πρδπει να δπιμεληϋ·ωμεν να εϋρωμεν την προτδραν χαριν,
η δποια εϊναι κεχωσμδνη εις τα παδη Φς
σπινδηρ εις την στακτην καϊ να την πολνπλασιασωμεν εις την καρδιαν μας. Δια
να δμπορωμεν δδ να κατορδωσωμεν τοϋτο, πρδπει να εκ6αλωμεν εξω απδ τ^ν καρδϊαν μας τα παδη ως οτακτην καϊ να 6αλωμεν ως ξνλα την δργασϊαν των ζτοοποιων εντολων τοϋ Κνρϊου καϊ οντω να φνοησωμεν μδ την δν καρδϊρ. δπιστροφην τοϋ
νοδς καϊ μδ την δια της δπιοτροφης ταϋτης νοεραν καϊ αγιαν προσενχην ταντην
«Κνριε Τηοοϋ Χριστδ Υϊδ καϊ Αδγε τοϋ
Θεοϋ, δλδηοδν με».
'Η τοιαντη δδ αγϊα προσενχτ] χρονϊζονσα δν τη καρδϊφ, δχι μδνον καϋαρϊζει
αντην απδ την οτδκτην των παδων, αλλα
καϊ τδν σπινδηρα της χ6ριτος εϋρϊοκουσα, αναπτει πϋρ ξδνον καϊ ϋανμαοτδν, τδ
δποϊον κατακαϊει μδν τας προσ6ολας των
πονηρων λογιομων, γλνκαϊνει δδ την καρδϊαν καϊ δλον τδν δοωτερικδν 6νδρωπον
καϊ φωτϊζει τδν νοϋν; ϋδεν εϊπεν δ 6γιος
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Δκλδοχος' ("Οσοι τδ τον ΚυρΙου "Ιησοϋ
ενδοξον και πολυπδϋητον δνομα δν τφ 6αϋει της καρδ'ιας μελετωσιν Απαϋστως, οϋτοι δννανται καϊ τδ φως τον νον δραν
ποτδ». ΕΙπε δδ και δ της ΘεσσαλονΙκης
Γρηγ6ριος δ της νοερας ταϋτης προοευχης καϊ νηψεως δργδτης καϊ διδδ,οκαλος' «Ονδδ γαρ δστι δννατδν, τδν σνναγοντα τδν οϊκεϊον νοϋν καϊ πρδς τδν Θεδν
ανατεϊνοντα, μτ] την ϋεϊαν αλλοϊοοοιν 6,λλοιωδηναι αναλδγως τη πρδς τδν Θεδν καϊ
ταϋεϊα λδγια μελδτη· δδδρμη γαρ τις δγγϊνεται τη καρδϊρ. δια της μελδτης ταντης,
ως μυϊας τους πονηρονς λογισμοϋς αποσο6ονσα και πνενματικην εϊρηνην καϊ παρακλησιν δμποιοϋοα τη φυχη και τδν αγιασμδν τφ οτδματι παρδχονσα, κατα τδν
εϊπδντα ΣΕδερμανδη η καρδια μου δντδς
μου καϊ δν τη μελδτη μον δκκανϋησεται
πϋρ»" και τοϋτδ δστιν, δ και τις των Θεοφδρων Πατδρων δδϊδαξεν ημας (τφοι
δ μδγας 'Αρσδνιος δν τφ Βιφ αντον)
«Ι7ασαν σου την σπουδην ποϊησον, "να η
ενδον σου δργασϊα κατα Θεδν
και νικησης τα δξω παϋη» ('Ομιλ. εϊς τδ δγδοον δωδινδν). "Οταν λοιπδν φϋαση δ
8νϋρωπος εϊς την τοιαντην καταστασιν,
τδτε ϋελει γνωρ'ιοει μδ αϊσϋησιν νοεραν
πδσας παραδδξονς δνεργεϊας αποτελεϊ τδ
πυρ τοϋτο τοϋ Πνενματος.
Θδλεις, αγαπητδ, να τας μΑδης δκ μδρους; "Ακονσον τοϋ Μεγαλον ΒαοιλεΙου
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λδγοντος ταϋτα· ("Εοτι πϋρωσις τον Πνεν
ματος η αναζωπνροϋσα καρδϊαν διδτι τδ
αϋλον και ϋεϊον πυρ φωτϊζει μδν ψυχας
και δοκιμαζει ωσπερ αδολον χρνσδν δν
καμϊνφ· κακιαν δδ αναλϊοκει ωσπερ καλαμην καϊ ακαν9ας' δ γαρ Θεδς ημων
πϋρ καταναλϊσκον δστϊ. Τοϋτο τδ πυρ δνηργησε τοϊς 'Αποστδλοις, ηνϊκα δλαλονν
πνρϊναις γλΦσσαις" τοϋτο τδ πυρ δια της
δδξης Παϋλον περιλαμψαν, την μδν αὐτοϋ διανοιαν δφωτισε, την δδ αϊσδησιν της
δψεως ημαϋρτοσεν ον γαρ χωρεϊ σαρκδς
δρασις δκεϊνον τον φωτδς την δϋναμιν"
τοϋτο τδ πϋρ Κλε6πα και τοϋ συν αυτω τας
καρδ'ιας δδδρμανε λαλονντος αντοϊς τοϋ
Σωτηρος μετα την δναστασιν τοϋτο τδ πϋρ
Ααιμδνων δστϊ φυγαδευτηριον, κακϊας
τε καυστικδν, αναοτασεως δϋναμις, αϋανασϊας δνδργεια, φνχων αγϊων φωτισμδς
και λογικων δνναμεων σϋσταοις" τοϋτο τδ
πϋρ ευξιδμεδα και εις ηνας φϋασαι, "να
παντοτε δν φωτϊ. περιπατονντες, μηδδ πρδς
6ραχν προσκ6ψωμδν ποτε, αλλ'' ως φανστηρες δν Κ6σμφ φαινδμενοι, λδγον ζωης
δπεχωμεν δϊδϊως» (Λ6γ. περϊ αντεξουσϊου). Οϋτω λοιπδν δοξαζομεν φως τδν
Πατδρα, φως τδν Υιδν, φως τδ Πνεϋμα
τδ "Αγιον, την τοϊς τρισϊ Προσωποις φωτονργαϊαν Θε6τητα" η πρδπει δδξα, κρ6τος, τιμδ) καϊ προσκϋνησις μια εϊς τους
αΙωνας των αιωνων. 'Αμην.

η θν χριοτω ζωπ
εν Χρισιω ζωὴ 6λαστανει εῖς τδν παρδντα 6ϊον καϊ τδ σπδρματα της κατα66λλονται απ' εδω. Τδ τελειον δμως δλοκληροϋται
εϊς τδ μελλον, ϋδν ὴ
ψυχὴ μας σωθὴ. Καϊ
ὴ εν Χρισιω ζωὴ δϋν δϋναται εδω νδ περιληφθὴ δλδκληρη. 'Αλλ* οϋτε εις τδν αϊωνιον
6ϊον ὴμπορεϊ νδ δλοκληρωθὴ, εδν δεν αρχίση δπδ τδν παρδντα. 'Εφ' δσον φερομεν σαρκα, ϋμπαθως ϋνεργοϋσαν ωσδν νεφδλην, που
σκεπδζει τδν ὴλιον καὶ προκαλεϊ πνευματικην
φθορδν, δεν δϋναται η ψυχἠ νδ κληρονομὴοη τὴν δφθαρσϊαν. Διδ τοϋτο καὶ δ Παϋλος
ποθοϋσε νδ φὴΥΠ δπδ τδν κδσμον αϋτδν, διδ
νδ επιτϋχη τελείαν τὴν δν Χριστω ζωὴν.
«Εϊναι ανωτερον, Αγραφε, νδ δπιστρδψω εϊς
τδν Χριστδν παρδ νδ μδνω ϋδω» (Φιλιπ. α'
23).
'Εκεϊνοι ποδ θδ φϋγουν δπδ τδν κδσμον
αϋτδν, ϋαν δδν δχουν δπδ εδω τδς πνευματικδς δυνδμεις καὶ τδς αϊσθὴσεις που χρειδζονται, διδ τὴν δπαφὴν των μδ τδν μακδριον ϋκεϊνον κδσμον, δὲν θδ αϊσθανθοϋν τίποτε δπδ αϋτδν, δλλδ θδ ζοϋν ωσδν νεκροὶ
καὶ δυστυχεϊς εϊς τδν πανευτυχὴ καὶ δθδνατον δκεϊνον κδσμον. Καὶ δ λδγος εϊναι δ
εξὴς. “Οτι τδ φως της θεδτητος δϊδει τδ
φἐγγος του καϊ δ ὴλιος της δικαιοσϋνης χορηγεϊ τδς δκτϊστους δκτϊνας του, δλλ' δσοχ
δὲν ἔχουν μδτια δϋν θδ δποκτὴσουν εκεϊ.
'Ωσαϋτως ὴ εϋωδϊα τοϋ δγϊου Πνεϋματος
πανταχοϋ σκορπϊζεται καὶ δλα τδ εϋωδιαζει,
δλλδ δϋν θδ αϊσθανθὴ τϊποτε ἐκεϊνος που δεν
εχει δσφρησιν, οϋτε καϊ θδ δποκτὴση εκεϊ.
"Οσοι εϊναι φίλοι τοϋ Υϊοϋ τοϋ θεΟϋ θδ
μεθἐξδυν εϊς τδ μυστήρια τοϋ Χριστοϋ εϊς
τὴν αϊωνιδτητα, εϊς τοϋς δποίους θδ δποκαλϋψη δσα δκοϋσει δπδ τδν Πατἐρα Του. 'Ε-

ΤΟΥ ΝΙΚΟΑΧΟΥ ΚλΚΧΟΑΧ
πειδὴ δϋ θδ εϊναι φίλοι, δσφαλως θδ εχουν
καϊ πνευματικδ αϋτιδ διδ νδ δκοϋσουν τϊ θδ
τοϋς εϊπὴ δ Χριστδς. Εϊς τὴν αϊώνιον ζωὴν
οϋτε φιλϊα δποκταται μδ τδν Χριστδν, οϋτε
ὴ δκοὴ μετασκευδζεται εϊς πνευματικὴν, οϋ
τε ενδυμα γδμου ϋφαίνεται καὶ δ, τι δλλο
χρεϊδζεται διδ τοϋς πνευματικοϋς εκεϊνους
γδμους. "Ολα αϋτδ προετοιμδζονται εδω, εϊς
τδν παρδντα 6ϊον. Καὶ δσοι δεν ὴτοίμασαν
δπδ τωρα αϋτδ, δεν θδ ϋχουν καμμϊαν μετοχὴν εϊς τὴν εν Χριστψ ζωὴν. Καὶ δπδδειζις
αὶ πὴντε παρθδνοι καὶ εκεϊνος ποϋ εκλὴθη εϊς
τδν γαμον, κατδ τδς παρα6ολδς, ποϋ οϋτε αὶ
μϋν ϋπϋτυχον νδ δποκτὴσουν ελαιον, οϋτε
δ δε δπἐκτησε ενδυμα γδμου.
Τδν καινδν δνθρωπον, τδν κατδ θεδν κτιζδμενον, κατδ τὴν εϊκδνα της γυναικδς, δ
κδσμος αϋτδς ωδϊνει, αϋτδς κυοφορεϊ, αϋτδς τδν σχηματίζει τϋλειον δνθρωπον καὶ τδν
γεννρ εϊς τδν τἐλειον εκεϊνον καϊ δφθαρτον
κδσμον. "Οπως τδ ϋμ6ρυον, δσον εϋρϊσκεται εϊς τδν οκοτεινδν καὶ ρευστδν 6ϊον της
κυὴσεως, ὴ φϋσις τδ παρασκευδζει διδ τὴν
φωτεινὴν ζωὴν καὶ τδ διαπλαττει κατδ τρδπον
αναλογον πρδς τδς συνθὴκας, τδς δποίας θδ
συναντὴση, αϋτδ δκρι6ως συμ6αϊνει καὶ με
τοϋς δγίους. Καὶ αϋτδ σημαίνει εκεϊνο, τδ
δποϊον εϊπε πρδς τοϋς Γαλδτας δ 'Απδστολος Παϋλος: «Τεκνία μου, ους πδλιν ωδϊνω,
δχρις οδ μορφωθὴ Χριστδς ϋν ϋμϊν» (Γαλατ.
δ', Ι9).

Καϊ δδν συμ6αϊνει μϋ τοϋς δγίους δ,π
Οκρι6ως μϋ τδ ϋμβρυα. Δι6τι δσον εϊναι δμβρυα δεν αϊσθανονται τϊποτε απ' δσα συμ6αϊνουν εϊς τδν κδσμον ποϋ τδ δναμδνει. Οὶ δδ
ὴγιασμδνοι, απδ αϋτὴν τὴν ζωὴν προγεϋονται καὶ ϋννοοϋν πολλδ δπδ τὴν μἐλλουσαν
μακαριδτητα. Καϊ ὴ διαφορδ συνϊσταται εϊς τδ
δτι, διδ μεν τδ ἔμβρυα δ παρών 6ίος εϊναι
δγνωστος ιης μὴλλων. Δι6τι μέσα εϊς τὴν
περιδχὴν τὴς ζωὴς των εμ6ρϋων οϋτε ὴλιος
δλαμψε ποτδ, οϋτε π δλλο, ποϋ συγκροτεϊ

η θν χριετω ζφη

τῆν δδω ζωἠν. 'Αλλ' εϊς ἠμας τοϋς χρισπανοϋς δδν εῖναι τδ ϊδιον. Δι6τι δ αϊωνιος δκεϊνος κδσμος ὴνιοδη καϊ συνεκρδθη μδ τδν παρδντα και δ ῆλιος - Χριστδς τοϋ κδσμου δκεϊνου καϊ εϊς ἠμας δνδτειλεν ώτδ φιλανθρωπϊαν καϊ τδ ϋπδρ τοϋς οϋρανοϋς μϋρον — ἠ
χδρις τοϋ δγίου Πνεϋματος — δξεκενωθη καϊ
εϋωδίασε τἠν δυσωδεστδτην εξ δμαρτίας γην
μας και δ δρτος των 'Αγγδλων, τδ Σωμα τοϋ
Τησοϋ, δδδθη εϊς τοϋς πιστεϋοντας.
Ἐπομδνως, δλα αϋτδ δεϊχνουν δτι ἠ παροϋσα ζωή, δδν δποτελεϊ μδνον προπαρασκευαστικδν στδδιον δι' δκεϊνην, αλλδ καϊ χρδνον
μδσα εϊς τδν δποϊον οϊ δγιοι δϋνανται νδ ζοϋν
καϊ νδ ενεργοϋν ωσδν νδ εῖναι εϊς τῆν αϊωνι6τητα. Διδ καϊ δ Παϋλος εγραφεν εϊς τδν
Τιμδθεον: «'Επιλα6οϋ της αϊωνϊου ζωης»
(Α' Τιμ. ς' Ι2). 'Ομοϊως: «Ζω δδ οϋκδτι
δγω, ζη δδ δν δμοϊ Χριστδς» (Γαλ. β', 2Ο).
Καϊ δ Οεϊος Τγνδτιος γρδφει: «"Εστιν ϋδωρ
ζων καϊ λαλοϋν δν δμοϊ». Καϊ απδ τοιαϋτα
εῖναι γεμδτη η Γραφη, δκφραστικδ της απ'
δδω κοινωνϊας μετδ τοϋ Χριστοϋ. 'Αλλδ πλην
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δλων αϋτων, ποϋ 6ε6αιοϋν τἠν δν Χριστφ
ζωῆν δπδ τδν παρδντα χρδνον, δχομεν 6ε6αιοτδραν την ϋπδσχεσιν τοϋ Κυρϊου πρδς
τοϋς φϊλους του: «Τδοϋ, λδγει, δγΦ μεθ'
ϋμων εϊμι πδσας τδς ἠμδρας δως συντελεϊας
τοϋ αϊωνος». Πως, λοιπδν, ἠ δν Χριστφ ζωῆ
δδν 6λαοτδνει δδω καϊ δδν 6ιοϋται δπ' δδω;
'Ο Χριστδς δδν ῆλθεν εϊς τῆν γην διδ νδ
σπεϊρη, τδν σπδρον της ζωης, ῆ νδ «66λη
μδχαιραν» ῆ νδ «δνδψη πϋρ», δπως εϊπεν,
δλλδ δφησεν εϊς τοϋς πιστοϋς αϋτδ δλα νδ
δργασθουν καϊ Αϋτδς συμπαρϊσταται εϊς τδν
δγωνα των. Λδγει δδ δ Παϋλος, δτι Αϋτδς
εῖναι δ δνεργων «καϊ τδ θδλειν καϊ τδ δνεργ·εϊν». Αϋτδς προσφδρει τδ μδσα καϊ δνδπτει
τδ πϋρ τοϋ θεϊκοϋ ερωτος καϊ Αϋτδς κρατεϊ
τῆν μαχαιραν, διδ της δποϊας χωρϊζομεν τδ
σδπια απδ τδ ϋγιη, την δλἠθειαν δπδ τδ ψεϋδος. Καϊ δπως δδν δϋνατατ μδνη της νδ σηκωθϊϊ ἠ δξϊνη διδ νδ σκδψη, χωρϊς κδποιος
νδ την σηκωση, ετσι εῖναι δδϋνατον νδ κδμη κανεϊς κδτι καλδν, δν δδν 6οηθήση δ
Χριστδς.

ΟΚβψθΙΟ ΑΙΧ ΤΗΝ
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Διδσκεψιν

τοϋ Ι96Ι, ϊ^τις καϊ Μκρινε Ενα σημαντικδν &ριθμδν θεματων.

"Αλλα

κατα την 8 - Ϊ5 'Ιονλϊου Ι968 η Δ' Πανορθδδοξος Διασκεψις, σννελθοϋσα εϊς το Ιν Σαμττεζδ της Γενεϋης 'Ορθδδοξον ΚΕντρον τοϋ Οϊκουμενικον Πατριαρχειον,
κατ'
δνεθεωρησε την 6ιτδφασιν ως Εξης: «'Η
'Ανατολας 'Αγϊα ^μων 'Ορθοδοξος 'Εκκλησϊα δναγνωρϊζει την 6ναγκην της, ως οϊδν τε ταχϋτερον, σνγκλησεως "Αγϊας καϊ Μεγαλης Σννοδου αϋτης καϊ της σνστηματικης προτταρασκευης των κατ' αϋτην. Προς τοϋτο:
Ι. Κϋριος στδχος καϊ αμεσος Εττιδϊωξις της
'Εκκλησϊας τϊθεται σϋγκλησις "Αγϊας καϊ Μεγ6λης Σννδδου.
2. "Αναθεωρεϊται δ δια μιας «Προσνν6δον» μεθοδος τεροπαρασκενης της "Αγϊας καϊ Μεγαλης
Συνδδον.
3. 'Αντϊ της «Προσνν6δον» υϊοθετεϊται η μεθοδος ττροτταρασκευης της Σννδδου, κατΔ στδδια,
δια σειρας Προσυνοδικων Πανορθοδδξων Διασκδψεων, Ιν αΤς θα Εξεταζωνται τμηματικως καϊ
θα τροσλαμ6ανωσι την τελικην εϊσηγητικην σϋτων μορφην τα Ιν τφ καταλδγω τφ Εκττονηθεντι
καϊ Εγκριθεντι ϋττδ της Α' δν Ρδδω Πανορθοδδξον Διασκεψεως Θεματα...».
"Η μελλονσα Σννοδος Εσχεν, ως εϊκδς, ττολεμϊονς. ''Εκαστος εϊδεν 6ιτδ ττροσωττικδν ιτρϊσμα
τδ δσϋμφορον της Συνδδον, "Εξ δσων γνωρϊζομεν, εϊς τδν Σϋνοδον 6ντετεθησαν οϊ Καθηγηταϊ

* Ζητοϋν την γν6μην μας δια τ^ν «Μεγδλ,ην
Σϋνοδον». 'Αντϊ δλλης 6παντησεως, παραθετομεν
τας σκΕψεις μας, ποϋ εΤχαν δημοσιευθϊϊ πρδ πεντσετϊας σ4 πολυγραφημΕνα τεϋχη τδν Α.Δ. 'ΕμμΕνομεν εϊς αδτδς καϊ συνεχδμεθα καϊ τ6ρα «5πδ τδν
Τδιον ψ6δον, ποδ εϊχαμεν καϊ τδτε.

τοϋ Ρωσικοϋ 'Ινστιτοντον 'Ορθοδδξου Θεολογϊας
των Παρισϊων Παϋλος Ενδοκϊμωφ (ηδη Εν μακαριστοϊς) καϊ 'Ολιδιε Κλεμαν, δι' «'Εκκλησεως
ττρδς την 'Εκκλησϊαν».
Μετα Ενα μηνα σχεδδν, κατα της σνγκλησεως
της Συνδδον Εταχθη καϊ δ "Ιερομσναχος ττ. 'Ιουστϊνος Πδπο6ιτς, γνωστδς ιτλεον εϊς τδν "Ελληνικδν λαδν ως 6αθϋς θεολδγος και ηγιασμενος
δνθρωττος, 8στις δι' ϋττομνηματδς του προς την
Σϋνοδον της Σερ6ικης 'Εκκλησϊας, ϋποστηριζει
δτι «μδνον σχϊσματα καϊ αϊρεσεις θα προκληθοϋν».
"Ας Επισκοπησωμεν τους προβσλλομενονς λδγονς κατα της μελλονσης Σννδδον ως καϊ τας
«Εϊσηγησεις», δεδομενον δντος, δτι η δημοσϊενσϊς
των νπδ της Διορθοδδξου Προπαρασκευαστικης
'Επιτροπης, 6πτο6λεπει «8πως δναζητηθη δ σχολιασμδς των καϊ α! δντιδρασεις των θεολδγων
καϊ τοϋ δλου πληρωματος της 'Εκκλησϊας.
Η «ΕΚΚΛΗΣΙΣ»
ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ - ΚΛΕΜΑΝ

Τδ περιεχδμενον της «'Εκκλησεως» θα Ε,6ϋνατο
να 6πτοδοθη εϊς τας 6κολονθως διατυπονμενας
προτδσεις: "Οτι «Εν τη 'Ορθοδοξϊφ η κανονικη
'Εκκλησϊας
εκφρασις της κα9ολικδτητος της
Εχει διακοπη, διδτι αϊ Οϊκουμενικαϊ Σϋνοδοι δια
την 'Ορθοδοξιαν Επαυσαν δπδ δωδεκα αϊωνων.
"Οτι δ συνδθροισις της δλης 'Ορθοδοξϊας, δ
δποϊα 6τνεληφθη 6στδ δεκαετϊας νπδ του Οϊκονμενικοϋ Πατριδρχον, 6ποτελεϊ Ελπιδοφδρον Εγγνησιν. 'Αλλα δια να δννηθη να σννεχισθη καϊ νδ
αποφερη καρποϋς εϊς μιαν «"Αγϊαν καϊ Μεγαλην
Σϋνοδον», τδ πρδβλημα του περιεχομενου Ερχεται
τωρα εϊς την πρωτην γραμμην. 'Εν τοϋτοις, δ
καταλογος θεματων της Ρδδου, δ δποϊος προσδιορϊζει τρδττον τινα τδ περιεχδμενον τοϋτο, φαινεται δτι παρατασσει δπλως θεματα, δν δεν
εϊναι χαωδης. "Η Εν αϋτφ σκεψις δεν εϊναι σνγκεντρωμενη, οντε τα προβληματα ϊεραρχημενα.
Προετοιμασϊα της Σννδδου δεν εϊναι η 6ιναλνσις
αϋτης η Εκεϊνης της λεπτομερεϊας, δλλα πρδτασις μιας συνολικης θεωρησεως, δττου η πνοη των
ΠατΕρων, τδ ϊδικδν των πνεϋμα καθολικδτητος».
«Ταυτοχρδνως, γραφουν, η 6αρϋτης της ϊστορϊας Ενεργεϊ Εναντϊον της συνειδητοποιησεως ϋ-

ΟΚ6ψθϊσ ΑΙΛ ΤΗΝ Μ. εγΝΟΑΟΝ
πδ της 'Ορθοδοξϊας της δνδτητος καϊ της διακονϊας αϋτης. Αϊ πολιτικαϊ δυσκολϊαι καϊ ο!
ανταγωνισμοϊ γοητρου ϋφϊσταντσι Ακδμη, ενϊοτε
δε αϋξανονται «στα τρδπον λυπηρδν. Αϊ πληροψορϊαι κυκλοφοροϋν δυσκδλως εϊς τδ σϋνολον τον
'Ορθοδδξου κδσμου. Δια τοϋτο θεωροϋμεν σημερον οϋσιωδες να Απενθυνωμεν εκκλησιν πρδς τδν
Λαδν τον θεοϋ».
ΟΙ δυο θεολδγοι πιστεϋουν δτι, ϋαν δ Λαδς
Ιν 4γρηγδρσει εϊσελθη εϊς καταστασιν προσννοδικην, τοϋτο θα 6οηθηση Αμεσως τδ εργον της
δτοιμασιας της Συνδδου. «"Εχει σημασϊαν, λεγουν, να Αφεθη να 4κφρασθη τδ ενστικτον της
'Ορθοδοξϊας, τδ προφητικδν πνεϋμα τοϋ λαοϋ
τοϋ θεοϋ. Τδ σϋνολον τοϋ Σωματος τον Χριστοϋ,
συμφΑνως προς την 'Εγκϋκλιον των 'Ανατολικων
Πατριαρχων τοϋ Ι848, εΤνσι δ ϋπερασπιστης της
πιστεως»,
'Η προετοιμασϊα της Συνδδον, κατα τους δϋο
Καθηγητας, πρεπει νΑ συγκεντρωθη εϊς τδ θεμελιωδες θεμα: «Τι εϊναι δ Χριστιανισμδς; Τϊ
εΤναι σημερον δ Χριστιανισμδς; 'Η β' Συνοδος
τοϋ Βατικανοϋ ϋκορϋφωσε την Ανσζητησϊν της
εϊς τδ πρδβλημα: 'Η 'Εκκλησϊα δντδς τοϋ κδ
σμου. Δια τους 'Ορβοδδξους, οϊ δποϊοι 6λεπουν
εν τη 'Εκκλησϊα την πηγην και τδν σχοπδν της
δημιουργϊας, τδν κδσμον εϊς την δδδν της μεταμορφωσεως, η δρωτησις περϊ τοϋ χριστιανισμοϋ θα ϋδδνατο να μετατραπη εϊς ϋρωτημα πε
ρϊ τοϋ κδσμον δντδς της 'Εκκλησϊας». («'Επϊσκεψις» Αριθ. 26).
ΑΙ απδψεις των δυο θεολδγων δπεδρασαν φαινεται Αποτελεσματικως, διδτι μετα τρϊμηνον η
«δξεφρασεν δΠροπαρασκευαστικη 'Επιτροπη,
μοφωνως την δπιθνμϊαν, δπως η Α' Προσυνοδικη Πανορθοδοξος Διασκεφις προ6η εϊς Αναθεωρησιν τον καταλδγου των θεματων της Μεγαλης
Συνδδου». "Ισως δε να σννετδλεσε καϊ τδ κυκλοφορησαν εϋρεως ϋπδμνημα τοϋ π. 'ϊονστϊνου Πδποβιτς. 'Ως προκϋπτει, δκ της «'Εκκλησεως» πσρηχθη καλδν.
ΚΡΙΣΕΙΣ

'Αναμφιβδλως οϊ Εδδοκϊμωφ καϊ Κλεμαν, δν
Αντιθεσει προς τδν π. 'Ιουστϊνον, δεν τασσονται
κατα της συγκροτησεως Συνδδου. Διαπιστφνουν
δν τουτοις δυσκολϊας τινας καϊ κνρϊως εϊς τδ γεγονδς της δκ πολιτικων λδγων Ανελενθερϊας πλεϊστων Τοπικων 'Εκκλησιφν ως καϊ εϊς τδν 6φισταμενον Ανταγωνισμδν γοητρου μεταξυ τοϋτων
καϊ συγκεκριμενως την τΑσιν της Ρωσικης 'Εκκλησϊας, δπως 6ποκαταστηση εϊς τα πρεσδεϊα
τιμης τδ ΟΙκονμενικδν Πατρισρχεϊον.
"Οσον Αφορφ δμως την Αντϊληψιν δτι, εχει
διακοπη η κανονικδ εκφρασις της καθολικδτητος,
διδτι επανσαν δπι δωδεκα αϊωνας να συνερχοντσι
οϊκουμενικαϊ Σϋνοδοι, φοονοϋμεν δτι, τοϋτο δεν
συναδει με την περϊ Σννδδων θεσιν της 'Εκκλησϋας. 'Ο π. 'Ιουστϊνος, 8στις θα δμελετησεν εϊς
τδ ΟοηΪ8οι5 δλδκληρον την «"Εκκλησιν», δεν
φσϊνεται να συναινη. Διδτι δ κανονικη καθολικδτης της 'Εκκλησϊας δδν δξαρταται Απδ
τας
Σννδδονς, αλλα πηγΑζει απδ σϋτην την φυσιν
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Πατερες
των Τοπικων 'Εκκλησιων. ΟΙ "Αγιοι
δεν ησαν ϋπερ της συγκλησεως Σννδδων, εϊμη
μδνον δφ' δσον ανεκνπτον
πρωτοφανη θεματα.
σημαϊνει
'ΑνΑγκη Συνδδου
Ανωμαλϊσν εϊς την
'Εκκλησϊαν, 'Εφ' δσον εϊρηνην δγει η 'Εκκλησϊα
οϋδεμϊα Συνοδος.
Αϋτδς δ δγιος Γρηγδριος δ θεολδγος δν θλϊψει εγραφεν: «"Εχω μεν ουτως, εϊ δεϊ τΑληθες
γραφειν, ωστε παντα σϋλλογον φεϋγειν επισκοπων, δτι μηδεμιας Συνδδου τελος εΤδον χρηστδν,
μηδε λϋσιν κσκων μαλλον ϋσχηκυϊαν η προσθηκην.
'Αεϊ γαρ φιλονεικϋαι καϊ φιλαρχϊαι. Δια τοϋτο
σννεστΑλην εϊς δμαντδν καϊ μδνην Ασφαλειαν ψνχης την ησνχϊαν δνδμισα». (Ε.Π.Μ. τομ. 37,
σελ. 225 α).
"Αλλο θεμα εΤναι, 6ε6αϊως, εαν δπεδαλλετο σημερον η σϋγκλησις μιας Συνδδου. 'Η Αναγκαιδτης
δμως αϋτης, δεν καθιστφ καθ' οϊονδηποτε τρδπον Την σνναθροισιν της δλης 'Ορθοδοξϊας «ελπιδοφδρον δγγϋησιν». Καϊ τοϋτο, Αλλωστε, δμολογεϊται ϋπδ αϋτης της «'Εκκλησεως»,
ενθα
διαπιστοϋται, δτι «ϋφϊστανται πολιτικαϊ δυσκολιαι — Ανυπερ6λητα τεϊχη θα δλεγομεν — καϊ
αντσγωνισμοϊ γοητρον».
'Επομενως αναγκη Συνδδου ϋπαρχει καϊ προ6ληματα πελωρια ζητοϋν την λϋσιν των. 'Επειδη
δμως 6πουσιαζονν 6ασικαϊ προϋποθεσεις — Ιξ
οϋ λδγου και τ) ελλειψις σνγκεντρωμενης σκεψεως, ϊεραρχησεως προδληματων καϊ παρουσια «χαωδους» καταλδγου θεματων — η παραπομπη τοϋ
δλου θεματος, ως «προσυνοδικης καταστασεως»,
εϊς τδν λαδν, δεν νομϊζομεν δτι Αποτελεϊ δδκιμον
εμπνευσιν.
Καϊ ναϊ μεν, δ «λαδς τοϋ θεοϋ» κεκτηται προφητικδν πνεϋμα καϊ «ενστικτον 'Ορθοδοξϊας» —
αφοϋ δ λαδς τοϋ θεοϋ ϊ, Ανατρεπει ϊ) καθιστφ
τας Συνδδους Οϊκουμενικδς. 'Αλλ' δ λαδς αϋτδς
δεν εΤναι σημερον, δπως ϊῖτο τδ Ι848 ϊ) προγενεστερων αϊωνων, «6περασπιστης της πιστεως». 'Ο
λαδς, οϊ λαοϊ, οϊ θεωροϋμενοι ως πιστοϊ, δεν
διασωζουν σημερον τδ σλαθητον «ενστικτον "Ορθοδοξιας», δπως παλαιδτερον, δτε εϊς τας μαζας ενυπηρχε τδ καθολικδν αϊσθητηριον της πϊστεως. Σημερον δ λαδς Αποτελεϊ ϊν μωσαϊκδν
ϊδεων και πεποιθησεων καϊ μδνον ϋπαρχει τδ
«λεϊμμα κοττ* ϋκλογην της χδριτος». (Ρωμ. ια',
5). Δηλαδη τδ Αλαθητον κριτηριον ϋν τφ λαφ,
εΤναι λϊαν Αμφι6ολον σημερον. Καϊ ϋ 'Ορθοδοξϊα
εΤναι πολϋ σοβαρδν πραγμα να την ϋμπιστευθη
κανεϊς εϊς αϋτδν, διαστραφεντα εϊς μεγαλην εκτασιν Απδ τα πνεοντα Αντορθδδοξα ρεϋματα.
'Ωσαϋτως ϊ) Απουσϊα «της πνοης των Πατερων» καϊ της «καθολικδτητος» των, φρονοϋμεν
δτι δημιουργεϊ μεγιστα θεματα καϊ Αδιεξοδα. Διδτι ϊι Πατερικδτης της 'Εκκλησϊας Αποτελει, δχι
μδνον την προϋπδθεσιν διακηρϋξεως της μεταμορφωτικης τοϋ κδσμου Αποστολης της, Αλλα καϊ
αϋτην την Αγϊαν δρθδδοξον μεθοδολογϊσν της, &ναι της δποϊας οϋδεμϊαν αξϊαν εχουν δλοι ο! θησανροϊ της 'Ορθοδοξϊας.

ΤΟΥ π.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Τδ θεμα της Συνδδου, δ π. 'Ιονστϊνος, δεν τδ
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6λεπει 4ννοιολογικως η κατα θεωρϊαν 4κκλησιολογικως, Αλλα με τδ πρϊσμα μιας 6αθεϊας μεθεξεως εϊς τδ μνστηριον της 'Εκκλησϊας. 'Η 6ιωματικη ^σωτερικη κοινωνϊα του με τδν Χριστδν,
δ «ενχρϊστωσϊς» τον, τδν εϋρννει τδσον 6στε
να «θεωρεϊ» με δεος τας Ατεϊρονς θεανθρωπϊνους
δισστΑσεις της 'Εκκλησϊας, η δποϊσ εϊναι «δ θεανθρωπος Χριστδς παροττεινδμενος εϊς δλους τοδς
αϊωνας». Δι' αϋτδ, λεγει, «ττρδς παν δ,τι εϊναι
ϊδικδν του, ητοι δ,τι εϊναι της 'Εκκλησϊας, πρεττει να προσερχεται τις μετα Αγιολειτονργικοϋ
«φδ6ου θεοϋ, πϊστεως καϊ ΑγΑπης».
'Αλλα ττλην αϋτης της «Αγιολειτουργικης» εμττειρϊας, χρειαζεται κα! ϊν Ετερον δια να «γνωρϊσωμεν» τδ μνστηριον της 'Εκκλησϊας κα! δια
να εϊμεθα 6ε6αιοι δια τδ Αλαθητον των κριτηρϊων μας. Καϊ αϋτδ εϊναι «η δρθδδοξος αϋτοαϊσθησις, δ δρθδδοξος καθολικη αΤσθησις, δ δρθδδοξος αδτοσυναϊσθησις, δ δρθδδοξος καθολικη
συνεϊδησις».
Τδ 6' δρθρον μας ττερϊ της Οϊκονμενικης Συνδδου εδρεν δ 4πισνμ6ας ΘΑνατος τοϋ ΠατριΑρχον
'Αθηναγδρον. 'Ως γνωστδν, η μελετωμενη Σϋνοδος δ το ττροσωττικη του δπτοιχομενου εμπνευσις.
Τδι θεματα της Συνδδον ϋπ' αϋτοϋ δτεθησαν και
η προπαρσσκευσστικη ϊργσσϊα ϋπ' αδτοϋ κατηνθννετο.

"Ηδη δ Απουσϊα τον θα δημιονργηση αναμφι6δλως προ6ληματα δχι μδνον δια τδ προπαρασκευαστικδν εργον των 'Επιτροπων, Αλλα καϊ δι'
αϋτην την τϋχην της Συνδδον, της δττοϊας ϋπηρξεν δ ψυχη, με δχι Απϊθανον 4κδοχην να ματαιωθη δ σνγκλησϊς της τελικως.
Εϊς την ματαϊωσιν της συγκλησεως "σως συντελεση καϊ δ 4κδηλωθεϊσα Αντϊδρασις δντδς της
περιοχης της 'Ελλαδικης 'Εκκλησϊας — ϊδιαιτξρως ϋπολογιζομενης ως μδνης, σχεδδν, δνναμενης
να 4κφραζη 4λενθερως τας απδψεις της — Ας
καϊ τδ ϋπδ πεντε καθηγητων - θεολδγων τοϋ Πανεπιστημιου των 'Αθηνων 'Υπδμνημα ττρδς την 'Ι.
Σϋνοδον της 'Εκκλησϊας της 'Ελλαδος, δι' ον
εκφραζεται δ Αντϊθεσις αϋτων.
'Η Απουσια της γοητευονσης τδν πολϋν κδσμον
μορφης τοϋ τολμηροϋ Ποττριαρχον, δστις διεδραματιζεν Αποφασιστικδν ρδλον εϊς την διαμδρφωσιν διεκκλησιαστικοϋ κλϊμοιτος εϊς τδν χωρον
της καθδλον 'Ορθοδοξϊσς κα! ττεροιν αϋτης, πιθιτνωτατα να συντελεση εϊς τδν ξπδνοδον της
συνειδησεως τοϋ Οϊκουμενικοϋ
παραδοσιακης
Πιχτριαρχεϊον, δττδτε «τδ χΑσμα π' ανοιξ' δ σεισμδς», δν δεν «γεμϊση μ' ανθια», παντως δ «8νευ δρων καϊ δρϊων Αγαπη», δεν θα κατευθϋνη
τα διαβηματα ττλεον της 'Ορθοδοξϊσς, καϊ δ Ιδεα, της 5νευ των Απαραιτητων δρων Συνδδον,
θα 4γκιτταλειφθη. Καϊ τδ δνειρον της «των παντων ενωσεως» — τοϋ δττοϊον ϋπνο6Ατης ττελωριος ϋπηρξεν δ 'Αθηναγδρας — θα σδϋση &δδξως καϊ θα μεϊνωμεν παλιν με τδν νοσταλγιαν
καϊ τας προσενχας μας «ϋπερ της των παντων
ενωσεως» ϊν τη Μις:, 'Αγϊρ, Καθολικη καϊ 'Ατοστολικη 'Εκκλησϊφ.,.».
'Αλλα παρα ταϋτα παντα θα Αφιερωσωμεν δλϊγας Ακδμη σκεφεις εϊς τδ θεμα της Συνδδον,
δια παν ενδεχδμενον καϊ δια νδ «πληθννθη δ

γνωσις» καϊ δ περ! Συνδδων γραμματολογϊα.
'Ο π. 'Ιονστϊνος, τοποθετοϋμενος επϊ Ακραιφνως 'Ορθοδδξον 6ασεως, επομενως μακραν Απδ
μεθοδολογϊας τοϋ «αϊωνος τοντον» κα! εγκοσμϊους σκοττιμδτητας — χαριν των δποϊων α'ι μεχρις Ανεπιτρεπτων δρϊων παρατηρονμεναι σνγκατα6ασεις εϊς θεματα ττϊστεως — φρονεϊ δτι,
«δλα τα ττρο6ληματα εντδς της 'Ορθοδδξον 'Εκκλησιας, Απδ της Αποστολικης 4ποχης μεχρι
σημερον κα! απδ σημερον μεχρι της Δευτδρας
Παρονσϊας, λνονται καϊ δεον να λνωνται με τδν
Χριστδν κα! μδνον με Αϋτδν». Καϊ Ακρι6ως δ
μεχρι σημερον διατηρηθεϊσα «δρθοδοξδτης
της
'Ορθοδδξου 'Εκκλησϊας κα! δ μοναδικδτης της
κα! δ πανταληθινδτης της» Εγκειται εϊς την δια
τοϋ Χριστοϋ μδνον λϋσιν των ττρο6ληματων της.
'Απολυτοποιων, δ π. 'Ιονστϊνος, την Ανωτερω
Αρχην, Αρνεϊται να παραδεχθη δτι εϊναι δυνοττδν
να 4πιλνθονν τα ττρο6ληματα της 'Εκκλησϊας δι'
Αλλων τρδττων. Καϊ δχι μδνον αϋτδ, Αλλα και
δια6λεπει «κατ' Αναγκην» καταστροφΑς, σχϊσματα, αϊρεσεις πολυποικϊλους οϋμανιστικας ττλανας, μηδενισμονς καϊ Αναρχιας». Καϊ αντα τα
δεινα 6λεπει ϋρχδμενα 4ξ Αφορμης της 4ττισ·πευδομενης κα! «ξττι6αλλομενης νεας Οϊκονμενικης
κνκλονς». "Αλλωστε,
Συνδδον Αττδ ωρισμενους
διερωταται, πως δικαιολογεϊται δ σπουδη συγ
κλησεως Συνδδον, «καθ' δν χρδνον δλαι σχεδδν αϊ
τοπικα! 'Ορθδοξοι 'Εκκλησϊαι εϊναι Απδ τδν Ιξουσϊαν τοϋ 4πιθετικοϋ Αντιθρησκευτικοϋ Κομμοννισμοϋ;»
'Ο Σ4ρ6ος ϊερομδναχος κα! σπονδαϊος θεολδΥΟξ, δχι μδνον δεν 6λεπει την ΑνΑγκην σνγκλησεως Οϊκονμενικης Συνδδον, Αλλα κα! αν ϋπηρχε,
θεωρεϊ τας σημερινας σννθηκας ως 4ντελως Ακαταλληλονς κα! μαλιστα «Απελπιστικας εϊς δλας,
δλιγον η πολϋ, τας Τοπικας 'Ορθοδδξους 'Εκκλη
σϊας». Κα! φρονεϊ δτι εϋρισκδμεθα εϊς μϊαν των
4σχατολογικων φασεων της ϊστορϊας, ϋστε να
πραγματοποιοϋνται σημερα δσα 4λεχθησαν
εϊς
τδν 'Αποκαλυψιν, Ας πρδς την δραν τοϋ «πειρασμοϋ», «τδν μελλονσαν ερχεσθαι 4πι της οϊκουμενης δλης», δ δποϊα ερχεται «πειρασαι τους
κατοικοϋντας 4π! της γης» ('Αποκ. γ', ΙΟ),
“Οτι αϊ σημερινα! σννθηκαι Αποδεικνϋουν, δτι α!
Τοπικα! 'Ορθδδοξοι 'Εκκλησϊαι εϊναι ηδη πλησιεστεραι χρσνικως «πρδς τας αντιχρϊστους κα!
Αποκαλυπτικας φρικοιλεδτητας κα! γεγονδτα, παρα αϊ Τοπικα! 'Εκκλησϊαι της Αποστολικης εποχης», περ! των δποϊων δμιλεϊ δ Κϋριος (α',
ϊϊ - γ', 32). Κα! νποστηρϊζει δτι, «Απδ τονς
Αγωνιωδεις λδγους τοϋ Σωτηρος Αντηχεϊ δυνατωτερα δλων δ 6ροντωδης 4ντολη Τον δι' δλας
τας Τοπικας 'Εκκλησϊας: «μετανδησον» ('Αποκ.
6', 5, ις', 22, ις', γ', Ϊ9). Κα! 4πιλεγει, δ
π. 'Ιονστϊνος, δτι «αϋτδ τδ Απενθννει δ Κνριος,
εϊς τας σημερινας Τοπικας 'Εκκλησϊας, παντοκρατορικως κα! προνοητικως, κρατων «4πϊ της
δεξιας Του 4πτα Αστερας, δϊονν 4πτα 'Εκκλη
σϊας» ('Αποκ. α', 2Ο).
'Ο π. 'Ιονστϊνος, Ανειχωρων Απδ τδν θεολογικδν Αληθειαν δτι, «εϊς τδν θεανθρωπινον δργανισμδν της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησϊας δλα εϊναι
δργανικως συνδεδεμενα» — Ας λεγει κα! δ δγιος

ΟΚβψ6ΙΟ ΑΙΧ ΤΗΝ Μ. ϋγΝΟΑΟΝ
Κυριλλος 'Αλεξανδρεϊας. «"Εκλυτον η ϋδαρες ουδεν Ιν τη 'Εκκλησϊφ, 6λλ' εστι τα παντα συνεσφιγμενα πρδς εϋσΕ6ειαν» — ϋποστηριζει δτι,,
«Εγγιζων τις οϊονδηποτε πρδδλημα της 'Εκκλησιας, εγγιζει αυτδ τοϋτο τδ θεανθρωπινον Πρδσωπον του Κυριου 'Ιησοϋ».
Και φΕρει εις δπδδειξιν τουτου τας
επτα
Οϊκουμενικας Συνδδους, αϊ δποϊαι λϋουν εις την
πραγματικδτητα «εν πρδβλημα, Εν παμπρδβλημα
του πλανητου τουτου και του Επ' αϋτοϋ ανθρωπινου γενους: τδ πρδβλημα του Θεανθρωπου Κυ
ριου 'Ιησου. Και η μΕριμνα των Συνδδων ητο
δπως διαφυλαξουν «αθικτον και απαραμδρφωτον
τδ παναγιον θεανθρωπινον Πρδσωπον του Κυρι
ου 'Ιησοϋ και δλα τα αφθαρτα Δγαθα, τα δποϊα
εφερεν Αυτδς Εν τη 'Εκκλησιςι — τφ Σωματι Αϋ
τοϋ — και Εκεϊ Εθησαϋρισε δι* δλας τας Εποχας
και δι* δλην την αϊωνιδτητα». Και Επαγεται δ
θεδσοφος οδτος θεολδγος δτι, «με την λϋσιν
του προβληματος του
Κυριου 'Ιησοϋ Χριστοϋ,
— ηγουν της 'Αττοστολικης και 'Ορθοδδξου 'Εκκλησιας Του — λϋονται αμΕσως και Εμμεσως δλα
τα σπουδαιδτερα προβληματα τοϋ ουρανοϋ και
γης». Και Επομενως «πασα νεα Οϊκουμενικη Σϋνοδος δεν θα εϊναι Δγϊα, οϋτε Οϊκουμενικη, ουτε
δγδδη, Εαν πρωτιστως δεν 8εχθη τας προγενεστεαποφασεις
ρας Οϊκουμενικας και ασαλευτους
των».
Διαπιστωνει μετα πολλης λυπης, δ π. 'Ι ου
στϊνος, δτι θα ^δυναντο να γραφοϋν δλδκληρα
6ι6λια με τα «6ργα ρηματα», που Ελαλησαν πολλα στδματα Επισημων Δντιπροσωπων της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησϊας ως και στδματα
διαφδρων
Δντιπροσωπων της κοσμικης Εξουσϊας, δια λδγους σκοπιμδτητος η Εκ πλανης. 'Αλλ* δλα αδτα
εϊναι αντιθετα πρδς τδ «ουρανογηϊνον και αϊωνιον Σϋνταγμα της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησιας», τδ
δποϊον διεκηρυξεν δ Κυριος δια των αγϊων 'Αποστδλων: «πειθαρχεϊν δει θεφ μαλλον η ανθρωποις» (Πραξ. ε', 29).
ΜΕ την διακρισιν αυτην, Θεου και ανθρωπων.
«διετυπωθη δπαξ δια παντδς τδ ασαλευτον 'Εκκλησιαστικδν δδγμα δια παν διλημμα μεταξυ
'Εκκλησιας και κοαμικης Εξουσϊας», δπερ και
αττοτελεϊ δϋναμιν και κριτηριον της 'Εκκλησιας
και παρατεινεται δια των δγιων Πατερων και
αγϊων Συνδδων μεχρι της Δευτερας Παρουσϊας»,
'Εν συνεχεϊς^ εις τδ 'Υπδμνημα του, δ π. *!ουστϊνος Πδποβιτς, αναφερει Εν σννδψει τους διωγμοϋς κατα της ρωσικης 'Εκκλησϊας 6πδ τοϋ
δθεϊστικοϋ κρατους, δηλωσεις Εκπροσωπων της
ρωσικης ϊεραρχϊας, υπηρετουσης τδν αθεον χομμουνισμδν, την περϊπτωσιν της αποφασεως τοϋ
Πατριαρχειου Μδσχας περι Μυστηριακης Επικοιμετα των ρωμαιονωνϊας (ϊηΙβΓΟΟΠϊΓηυηιο)
καθολικων — την δποιαν δνομαζει «δπδφασιν *!οϋδα» —δια της δποϊας «δλοι οι Πατερες και
δλαι αι Σϋνοδοι εχουν Δτιμασθη. Τα δδγματα
και οϊ Κανδνες της 'Εκκλησϊας εχουν πατηθη.
'Η 'Εκκλησϊα του Χριστοϋ, η δμωμος Νϋμφη, ε
χει ριφθη εϊς τδν δηλητηριασμενον
δδρδορον
των αϊρετικων».
'Ωσαυτως διακηρϋττει οτι, «δσα συμβαϊνουν
εις την ρωσικην ϊεραρχϊαν της Μδσχας, τα αϋτα
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ϊσχϋουν εις δλας τας Τοπικας 'Ορθοδδξους 'Εκκλησϊας, αι δποϊαι ενρϊσκονται υπδ την δτντιεκκλησιαστικην Εξουσϊαν τοϋ κομμουνισμοϋ».
Μδιαιτερως δε Επιτϊθεται κατα τοϋ αποθανδντος Πατριαρχου 'Αθηναγδρου, γρδφων Επι λεξει,
δτι «αϋτδς με την νεοπαπιστικην συμπεριφοραν
του εϊς τους λδγους και εις τας πραξεις σκανδαλϊζει ηδη Επι μιαν δεκαετιαν τας 'Ορθοδδξους
συνειδησεις, αρνουμενος την μοναδικην και πανσωστικην αληθειαν της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησιας
και Πϊστεως, Δναγνωρϊζων τας ρωμαϊκας και αλλας αϊρεσεις ως ϊσοτιμους με την αληθειαν, αναγνωρϊζων τδν Ρωμαϊον Ποντϊφηκα με δλην την
ϋπερηφανειαν
αντιεκκλησιαστικην
δαιμονικην
του».
Συνεχιζων δε μετ' ασυνηθους, δια τδν πραδτατον π. 'Ιουστϊνον, γλωσσης τδ κατηγορητηριον κατα του 'Αθηναγδρου, δπευθυνει την μομΦην, δτι «προετοιμαζει με αυτοκτονικην ταχϋτητα και Επιπολαιδτητα, κατα τδ παραδειγμα τοϋ
Βατικανοϋ, αυτην την ϊδικην του λεγομενην «Μεγαλην Πανορθδδοξον Σϋνοδον», δχι με τδ 6ασικδν
Εϋαγγελικδν και αγιοπαραδοσιακδν θεμα της σωτηριας τοϋ Δνθρωπου καϊ τοϋ κδσμου, αλλα με
καθαρως σχολαστικο-προτεσταντικην
θεματολογιαν, Και Επιλεγει δτι, «τδν τελευταϊον καιρδν
αυτδς εχει γινει πηγη Δναρχισμον καϊ μηδενισμοϋ εις τδν 'Ορθδδοξον κδσμον,
Καϊ κλειων τδ 'Υπδμνημα του πρδς την *!.
Σϋνοδον της Σερ6ικης 'Εκκλησιας, δ π. *!ου
στϊνος, καταληγει δτι «τδ 'Ορθοδοξδτερον θα
ΟΙκουμενικη Συνο^το να μη συγκληθη καθδλου
δος η τουλαχιστον να μη συμμετασχη τις εϊς
αυτην».
'Ο π. 'Ιουστϊνος εϊναι θεολδγος κλασεως καϊ
δϋναται αριστα να Δνθεξη η θεολογικη του δομη,
κρινομενη με παραδοσιακα μετρα. Κατα τδν Εϋαγριακδν δρισμ6ν, «εϊ θεολδγος εϊ προσεϋξη 6ληθως, καϊ εϊ αληθως προσεϋχει θεολδγος εϊ». Καϊ
πραγματι, δ π. *!ουστϊνος εϊναι ανθρωπος της
προσευχης καϊ της ενδον μυστικης ζωης. Λδγφ
της αδιαρρηκτου σχεσεως μεταξυ θεολογιας καϊ
ζωης, δ υποφαινδμενος θεωρεϊ δαταραιτητον, δπως
διαζωγραφηθη δ μΕγας οϋτος θεολδγος της Εποχης μας, προκειμενου να κατανοηθη 6στδ τδν φϊλον Δναγνωστην δ ανΕνδοτος χαρακτηρ των ΕκκλησιολοΥϊκων θεσεων του. Διδ καϊ καταχωρϊζω
μικραν διδλιοκρισιαν μου Επϊ τοϋ πολνκρδτου βι6λιου του 6πδ τδν τιτλον, «"Ανθρωπος καϊ 0εανθρωπος».
«.., ΕγΕνετο ανθρωπος απδ θεου, οδ δνομα 'Ι
ουστϊνος... "Οτι δεν Δποτελεϊ σχημα λδγου ϊι δπερβολην τοϋτο Δρκεϊ μδνον μια πληροφορια* δλα
αρθρα,
τα συγκροτοϋντα τδ ϋπ' δψιν βιβλιον
εϊναι γραμμενα, πλην Ενδς, προ Ετων τεσσαρακοντα. 'Ο συγγραφευς των ηδη αγει τδ 75ον Ετος
της ϊ^λικιας του. "Αρα Εγραφησαν δτε ^το 35
Ετων!
'Ε6πἐ, λοιπδν, ληφθοϋν ϋπ' οφει η ψηλαφητη
6ριμδτης των, η μετα5ιδομενη εϊς τδν Δναγνωστην δχι διανοητικδτης των, Αλλ* η αϊσθησις της
ψυχης τοϋ σ., αϊ θεμελιωδεις δρθ65οξοι θεσεις
του, αϊ βαθεϊαι 'Εκκλησιολογικαϊ τομαι του,
_> σελ. 2ϊ

ΑΓΙΟΝ ΟρΟΟ ΚΑΙ θΙωΤ6βΙΚΗ
ΙθρΑΠΟΟΤΟΑΗ
εηκῆ συνεκχρορα τοϋ
'Αγίου "Ορους εϊς τῆν
δργανωμδνην δν 'Ελλδδι 'Εξωτερικἠν 'Ιεραποστολῆν δποτελεϊ
αϋτδ τοϋτο τδ "Αγιον
"Ορος, ως χωρος προετοιμασίας ϊεραποστδλων. Λοιπδν δντϊ δλλης δπαντἠσεως εϊς τῆν
πρ6σκλησιν, δπως προσφδρη καϊ τδ "Αγιον
“Ορος δυνδμεις σπίν 'Εξωτερικῆν Τεραποστολἠν, αναδημοσιευομεν τδς παρατηρἠσεις
μας, που εϊχαν καταχωρισθη εϊς τδ περιοδικδν «Οϊ φίλοι της Οϋγκ6ντα» τοϋ Δεκεμβρϊου
Ι97Ι.
« τδ χδρια που ΔπλωΟηοαν πρδς τδ δγιον "Ορος, μδ τῆν δκφρασιν: «δια6δς 6οἠθησον ἠμϊν» (Πραξ. Ι6,9) δμειναν μετδωρα... Καϊ φων6ζουν...
Μδ αϋτδς τδς φρδσεις εῖχον περατωσει τἠν
φιλοξενίαν μου εϊς τδ περιοδικδν τοϋτο πρδ
τετραετϊας περϊπου. Καϊ δξδφραζα τδτε διδ
των λ6γων αϋτων τὴν αδυναμϊαν τοϋ 'Αγίου
"Ορους νδ προσφδρη δμψυχον ϋλικδν εϊς
την ϋπηρεσίαν τοϋ Εϋαγγελισμοϋ 'Εθνων καϊ
λαων τοϋ συγχρδνου κ6σμου, οϊ δποϊοι «οϋκ
οϊδασι τί ποιοϋσι».
ΕΙναι γνωστ6ν, δπ ἠ 6δυναμία αϋτἠ ϊσχϋει
καϊ σῆμερον καϊ κατδ πασαν πιθαν6τητα 6δ
ϊσχϋη καϊ εϊς τδ μδλλον. "Αν ϋπδρχη κ6ποιος
λδγος διδ τδν δποϊον τἠν δναφδρω, αϋτδς
δδν εϊναι διδ τῆν δμεσον θεραπείαν της, δλλδ διδ μίαν δμμεσον, δπως νομίζω, πλῆν θετικήν. Σκδπτομαι, δη δφ* δσον σήμερον εῖναι πρακηκως δδϋνατον νδ εϊσδλθη τδ "Αγιον "Ορος εϊς τῆν τροχιδν τῆς συγχρδνου
'Ορθοδδξου εξωτερικης Ιεραποστολης, δδν εῖ-

ναι εξ ϊσου δϋσκολος ἠ τροποποίησις τῆς τροχιδς αϋτης, ωστε νδ διδρχεται δξ 'Αγίου "Ορους. "Ισως φαίνεται παρδξενον, 6λλδ θδ
τδ δξηγἠσω. Οϊ φίλοι τοϋ περιοδικοϋ γνωρίζουν καλϋτερον δμοϋ, π6σαι προσπδθειαι καταβ6λλονται διδ τῆν εϋδδωστν της διαδδσεως
της 'ΟρΟοδοζίας δν 'Αφρικη καϊ 6λλαχοϋ.
'Επιστρατεϋονται δλα τδ δυνατδ μδσα πρδς
δπιτυχίαν τοϋ σκοποϋ. ΣυγκεντρΛσεις, δνημερωτικαϊ δμιλίαι, φρονηστἠρια, κινηματογραφικαϊ προ6ολαί, δρανοι καϊ τδ κυριωτερον προσευχαϊ καϊ προσφοραϊ δνθρωπίνων
ϋπ6ρξεων εϊς τῆν ϋπδθεσιν της Τεραποστολης. ΕΙναι δμολογουμδνως συγκτνηηκδ δλ'
αϋτδ. 'Αλλ* δς μῆ λησμονωμεν, δη δδν δγγυωνται καϊ τἠν δπιτυχίαν τοϋ Εργου. Διδη
υψιστος σκοπδς δλων αϋτων εϊναι ἠ μετ6δοσις της 'Ορθοδοξίας καϊ δδω εῖναι τδ πρ6βλημα. 'Αγ6πην καϊ ϋλικἠν συμπαρ6στασιν
δυνατδν νδ εδρουν οϊ αδελφοϊ 'Αφρικανοϊ
καϊ δκ μδρους τοϋ Διεθνοϋς 'Ερυθροϋ Σταυροϋ ῆ της δρμοδίας δργανωσεως τοϋ Ο.Η.Ε.
Την σωτηρίαν δμως οϋδεϊς δλλος δϋναται νδ
τοϋς προσφδρη πλῆν της Μητρδς Ἐκκλησίας μας. Διδη ἠ σωτηρία δδν «δίδεται», δπως
δποιοδηποτε δλλο εῖδος πρωτης 6νδγκης, 6λ
λδ μεταλαμπαδεϋεται διδ μυσηκης θείας δνεργείας δκ φλεγομδνης καρδίας εϊς θερμανθείσας ῆδη καρδίας δκ της δγγϋτητος αϋτης.
Καϊ διερωτωμαι: 'Αρκεϊ δραγε δ δπδ π6σης
δπδψεως δρπος δξοπλισμδς των συγχρ6νων
ϊεραποοτδλων διδ νδ τοϋς μετα66λη εϊς πυρπολητ6ς; Νομίζω δχι. Δδν εῖναι τυχαϊον τδ
γεγον6ς, δη κατδ τἠν Βυζανηνῆν περίοδον
ὴ 'Ορθδδοξος 'Εκκλησία δνδθετεν τδ λεπτδτατον ϋποϋργημα της Ιεραποστολης εϊς μοναχοϋς, τοϋς δποίους 6πδστελλε δντως «ως πρδ6ατα δν μδσω λϋκων» μδ δξαιρεηκῆν δτπτυ-
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χίαν. ΕΙχεν 6νπληφθὴ δρθως ὴ 'Εκκληοία,
δτι μδνον μἐσψ κεκαθαρμἐνων φορἐων τοϋ
'Ορθοδ6ξου βιωματος ῆτο δυνατδν νδ ἐπιτ6χη. Καϊ ὴ Τστορια δδν τὴν διἐψευσεν. Οί
φωτο66λοι αυτοϊ πυρσοϊ μετ66αλον τὴν νυκτα της δγνοίας εὶς ὴμδραν σωτηρίας.
ΟΙ συΥχρονοι ϋποψὴφιοι "Ελληνες Ιεραπ6στολοι δχουν δνωπι6ν των μίαν σπανίαν
εϋκαιρίαν διδ τὴν δπιτυχϊαν τοϋ ἔρΥου των:
τὴν δυνατ6τητα προσλὴψεως μυσπκων δμπειριων καϊ 6ιωμδτων της 6ρθοδ6ξου πίστεως
καϊ πρδ πδντων τὴν δυνατ6τητα καθδρσεως
των 6δυτων της ϋπδρξεως των εντδς τοϋ
μυσταΥωΥϊκοϋ περιβδλλοντος των 'ΑΥϊορειτικων Τερων Μονων καϊ 'Ησυχαστηρίων.
'Εδν θελουν πρδΥματι νδ μεταδωσουν 'Ορθοδοξίαν εϊς τοϋς 6λλοθρὴσκους αδελφοϋς
των καϊ δχι τιποτε δλλο, 6φεϊλουν κατδ τὴν
Παραδοσιν της 'Εκκλησίας μας νδ 0ητευοουν απαραιτὴτως δη 6λίΥον εις τδς μυοτικδς ρίζας τοϋ αϊωνοβίου δἐνδρου της Πίστεως, δφείλουν νδ ενωσουν τα δακρυα των
εϊς τδς ρϊζας αὺτας μδ τδ μαρτυρικδ αϊματα
καϊ τους ασκητικοϋς Ιδρωτας πδντων των 'Αγίων, 6φεϊλουν τδλος νδ ταφοϋν δπ" 6λΪΥον
εϊς τὴν σιωπὴν δνδς Κελλίου, δπως δ σπ6ρος τοϋ σϊτου εϊς τὴν γην, δδν 0δλουν νδ
φδρουν κατ6ταν «καρπδν πολυν».
'Αποτελεϊ Παρ6δοσιν της 'Ορθοδ6ξου 'Εκλησϊας, δτι δ διδ6σκαλος των θείων 6ληθειων
δδν πρδπει νδ εϊναι δπλως καϊ μονον δ δριστα, «μαθών, 6λλα καϊ π α θ ω ν τδ 0εϊα».
Κ60ε μεγαλον δργον εϊναι 6ναποσπδστως
συνδεδεμδνον μδ τδ στοιχεϊον τοϋ παθους,
της 6δυνης, τοϋ μ6χθου καϊ των δακρϋων.
'Αναμφισβὴτως δδ καϊ κδθε Ιεραπ6στολος δδν
εϊναι δυνατδν νδ μὴ συναντὴση δυοκολϊας,
κ6πους καϊ μ6χθους. Τϊποτε δδν 0δ τδν προπαιδευση καλ6τερα διδ τὴν δντιμετωπισιν δλων αϋτων, δσον ὴ νηπτικὴ καϊ 6οκητικὴ παρδδοσις τὴς 'Αγιωτ6της 'Εκκλησίας μας, καθισταμδνη δχι δπλως μελδτη καϊ μαθημ6 του,
αλλδ κυρϊως 6ϊωμα καϊ π 6 θ η μ 6 του.

Τδοϋ λοιπδν δτι δ6ναται καϊ σὴμερον τδ
"Αγιον "Ορος νδ συμ66λη τδ μδγιστα εϊς τὴν
ϋπ6θεοιν τὴς ϊεραποστολὴς. Τδοδ δη δυναται νδ παρδσχη τδ πολυτιμωτερον δφ6διον
εϊς τοϋς «Λραίους π6δας» τΩν συγχρ6νων
Ευαγγελιστων: τὴν νὴψιν, τδν φωησμ6ν,
δηλαδὴ τδ «δν ου δσἄ χρεία».
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Δεν δπομδνει παρδ νδ ευχηθωμεν εϊς τοϋς
μδλλοντας ν' δποτελδσουν στ6μα θεοϋ, πρδς
τδ μὴ δκουσαντα εϊοδπ τὴν φωνὴν Του πρδ6ατα, δπως μὴ δλιγωρὴσουν, μηδδ αδιαφορὴοουν ενωπιον μιας τοια6της θεοπδμπτου προοφορας πρδς δ6ξαν θεοϋ. 'Αμὴν.
θ.μ.δ.
ΟΚ6ψ6ΙΟ ·ΑΙΛ ΤΗΝ Μ. ΟγΝΟΑΟΝ

_> απδ τὴν σ. Ι9
διαφαινομενη ταττεϊνωσϊς τον, ὴ ττρδς Χριστδν
αγαττη τον, ττον δμττνεει τδν νοϋν τον, καϊ τελος, ὴ 6κραιφνὴς Πατερικδτης τον — δχι ως
δξωτερικὴ αναφορα, δλλ' ως δσωτερικὴ κοινωνϊα—
δν σννδνασμφ ττρδς τὴν ὴλικϊαν των 35 χρδνων,
ττρεττει να δμολογηθὴ, δτι δ ττ. 'Ιονστϊνος νττὴρξεν εχγιος δκ νεδτητος.

"Οντως, δ ττ. 'Ιονστϊνος εϊχε τὴν εϋνοιαν τοϋ
θεοϋ να εϋρεθὴ μεσα εϊς τὴν ανδθεντον δρθδδοξον ττνενματικὴν παραδοσιν καϊ μδνον αϋτὴν να
6ιωση, μακραν αττδ τα παττικα καϊ προτεσταντικα
ρεϋματα, τα δττοϊα, δνστνχως, δττεδρων αττδ δκατονταετϊας δττϊ των θεολδγων μας. Να αναστραΦὴ με ασκητας καϊ να ζὴση δ ϊδιος ως ασκητὴς
με τὴν προσενχὴν καϊ τὴν νηστεϊαν, να μαθητενση εϊς τδν Σερδικδν Μοναχισμδν καϊ να γϊνη δντεϋθεν 'Ορθδδοξος θεολδγος, σννδοαζων σννὴθη μεν κατα6ολὴν φνσεως, εϋρεϊαν δμως δττιστημονικὴν σνγκρδτησιν καϊ δσωτερικὴν δν Πνενματι ττεϊραν, ὴ δττοϊα φωτϊζει καϊ τδν φνσικδν
λδγον καϊ τὴν δττιστημονικὴν γνωσιν...».
Αντδς εϊναι, ως εγγιστα, δ ττ. 'Ιονστϊνος, ως
'Ορθδδοξος θεολδγος, εν δλη τὴ ττληρδτητι τοϋ
δρου καϊ ϋττδ τδ ττρϊσμα τοϋτο δεον να ερμηνενθοϋν αϊ αμωμητοι θεολογικαϊ διατνττωσεις τον
καϊ αϊ κατ' αϊσθησιν ψνχὴς δρμητικαϊ δν ζὴλφ
θεοϋ φρασεις τον. 'Εαν, δια να δναρθωση τις εϊς
λδγον τδ μυστὴριον τὴς 'Ορθοδοξϊας, ττρεττει ττρδτερον να 6ιωση δλον τδ 6αθος τον, δξηγοϋμεν
ανετως, διατϊ -ττολλοϊ θεολογοϋντες αστοχοϋν οϊκτρως, τταρασνρδμενοι αττδ νοσηρα ανθρωττοκεντρικα σνναισθὴματα καϊ διατϊ δ δσκητὴς Πδττο6ιτς,
χαρις εϊς τδ ττνενματικδν τον ττενθος καϊ τα δακρνα τον, σνντηρεϊ Εντονον εϊς τὴν καρδϊαν τον
Τριαδικδν θεοκεντρισμδν, με δλας τας θεολογικας σννεττεϊας καϊ ττροεχτασεις τον, τας δττοϊας
σνναντωμεν εϊς τα σνγγραμματα των Νητττικων
καϊ Μνστικων καλονμενων 'Αγϊων Πατερων.

Περαν, λοπτδν, τὴς σττονδαιοτατης ττροσφορας
τον δσϊον 'Ιονστϊ.νον, δια τον «'Υττομνὴματδς»
τον, κατα τὴν Δραν αντὴν τοϋ «ττειρασμοϋ» τὴς
'Εκκλησϊας, τταρεχει καϊ τδ δϊδαγμα, πως δεϊ
θεολογεϊν 'Ορθοδδξως. Καϊ δτι δνεν
νηστεΙας
καϊ ττροσενχὴς καϊ των λοιπων δγϊων ασκὴσεων
καϊ αρετων, δχι μδνον πλανωμεθα θεολογοϋντες,
δλλα εϊναι καϊ 6μφϊ6ολον δαν δνναμεθα να εϊμεθα 'Ορθδδοξοι χριστιανοϊ.

'Ειτϊ τοϋ θεματος τὴς Μ. Σννδδον θα δπανδλ·
θωμεν στδ δπδμενον.

ΜΟΝΛΧΙ6ΜΟΟ ΚΧΙ ΙΘ^ΛΠΟΟΤΟΧΗ
υχολογικδ κυρίως
εϊναι τδ φαινόμενο
νδ ὑπερβάλλη ἔκαοτος τδ λειτοὐρΥημα ποὺ ἀσκεῖ, μέχρι
σημείου πολλἔς φορἔς ἐΥΥίζοντος τα δρια τοῦ ἀστείου. "Ετσι έφαρμόζεται καὶ
τδ ἀξίωμα· «γίνεται κανεὶς δ,τι ἀσχολεῖται». Ἐπόμενο εϊναι λοιπόν, ἀφοῦ
ὁ ἄνθρωπος πάθει μια ψυχολοΥϊκῆ κρυστάλλωση, να στενεὐουν οϊ ὁρίζοντές
του, να γίνεται λανθάνουσα ἀφαίρεση
ἀπδ τδ φάσμα τῆς ψυχικῆς ὁράσεως
παντδς δ,τι δἔν εϊναι ὁμοειδἔς μἔ τδ
«ἐπάγγελμά» μας, νδ έλαττώνεται ὴ ἀξία ἄλλων έπιδόσεων ἄλλης μορφῆς,
να ἀκολουθῆ ἔνας μυστικδς ναρκισσισμδς ποὺ θαμπώνει τῆν δραση, ἄν δἔν
τῆν τυφλώνει, καὶ στδ τέλος, ἀφοῦ ή
κρίση αὐτῆς τῆς ψυχῆς λειτουργεῖ πλέον έπηρεασμένα, ἐπόμενο καὶ τἀ συμπεράσματα νἀ εϊναι λανθασμένα.
Αὐτὲς τὶς σκέψεις κάναμε, δταν δια6άσαμε ἔνα ἄρθρο ὺπδ τδν τίτλο «Τεραποστολῆ» στδ περιοδικδ «Σταυρὸς»
τοῦ μηνδς Τουνίου. 'Ο ουντάκτης τοῦ
ἄρθρου, ἀνήκων σἔ μία ἐξ ἀποστολῆς
ϊεραποστολικῆ 'Αδελφότητα καὶ ἀξιολογῶν τῆν ἰεραποστολῆν καθ' ἐαυτῆ
καϊ ἐν σχέσει πρὸς τὸν Μοναχισμὸ καὶ
ὑφιστάμενος προφανῶς τῆν ἐπίδραση
τοῦ ἀνωτέρω ψυχολογικοῦ νόμου, παρασὐρεται σἔ κρίσεις δχι πολὺ ὁρθές,
ὑπερτιμῶν τῆν ϊεραποστολῆ ἄνευ δρων
καὶ τιμῶν τὸν Μοναχισμὸ ὑπὸ δρους.
Γιδ να γίνουμε σαφέστεροι· ἐνφ ὁ
συντάκτης τοῦ ἄρθρου δαπαναται σἔ ὕμνους καὶ δοξολογίες ἀκόμη στῆν ϊεραποστολικῆ δράση καὶ στοὺς ἰεραποστόλους, χωρὶς νδ δείχνη ἐνδιαφέρον ποιὰ
πρέπει νδ εϊναι ῆ δράση καὶ ποιὸ πρέ-

πει να εϊναι τὸ ποιὸν τῶν ϊεραποστόλων, προκειμένου δμως νδ ἀπονείμη
απλῆ τηιῆ στὸν Μοναχισμὸ, διευκρινίζει δτι πρέπει νδ εϊναι «γνήσιος», «ἀληθινός», «ταπεινός», «ἄγιος». Ἐδῶ ἔχουμε ῆδη τδ συμπτώματα τῆς «άντικειμενικῆς» κρίσεως ποὺ σημειώσαμε.
Δὐο μέτρα καὶ δὐο σταθμά. 'Αλλ' ἄς
προχωρήσουμε, ἀφοῦ εϊναι ἀρκετὸ νδ
χειροτονήση κανεὶς τὸν ἔαυτό του σἔ
ϊεραπόστολο γιδ νδ θεωρῆται «ἄξιος
ἐργάτης». Παρ' δτι καὶ ῆμεῖς ὡς Μοναχοί, ἀντιλέγοντες οτὶς ἀπόψεις τοῦ
ἀρθρογράφου, κινδυνεὐουμε νδ δεχθοῦμε καταπρόσωπο ἀντεστραμμένο τὸ
ἐπιχείρημἀ μας, θδ προσπαθήσουμε μἔ
βραχὐτητα νδ στηρίξουμε τὶς σκέψεις
μας στῆν Πατερικῆ αὐθεντία.
θδ ῆταν τὸ ἔσχατο δριο ἀφροσὐνης
ἄν τολμοῦσε κανεὶς νδ ἀρνηθῆ στῆν
Ἐκκλησία τῆν ϊεραποστολῆ ἐσωτερικῆ
καὶ ἐξωτερικῆ, ἄν καὶ τέτοιος δρος, τοὐλάχιοτο γιδ τῆν πρώτη μορφή, δἔν συννανταται στοὺς αγίους Πατέρας, ἐπειδῆ ῆ ἄσκηοη τῆς ποιμαντικῆς, ὑφ' δλων τῶν βαθμῶν τοῦ Κλήρου, συνδέεται μἔ τὸ όφειλόμενο τακτὸ καὶ ἔκτακτο κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆν
Κατήχηση.
Ἐκεῖ ποὺ διαφωνοῦμε μἔ τὸν ἀδελφὸ ἐν Χριστφ ἀρθρογράφο, εϊναι στδ
σημεῖο ποὺ ἀπεσιώπησε, εϊτε βουλήσει
εϊτε ψυχολογικῆ ἐνεργείςι — θεδς οϊδε. Δηλαδῆ εϊναι ἀρκετδ να θέλη κανεὶς νδ γίνη ϊεραπόστολος, κυρίως ἐσωτερικός, γιδ νδ εἰσέλθη στδ «πορευθέντες...»; Τδ νδ λέγη κανεὶς στδν
πληοίον του λόγους οίκοδομῆς ἀπδ ἀδελφικῆ ἀγάπη εϊναι όφειλῆ καὶ ὡφέλεια. 'Αλλδ τδ νδ χρίη ὁποιοσδήποτε
ἐαυτδν σἔ διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας,
σἔ ποιδ παράδοση καὶ ποιδ διδαχῆ τῆς
Ἐκκλησίας εὑρίσκεται;

ΜΟΝΑΧΙΟΜΟΟ ΚΑΙ Ι6ρΛΠΟΟΤΟΑΗ

'Αναφέρω ἐνδεικτικὰ καὶ πρόχειρα
κάποια τεκμήρια ποὺ ἀποθαρρὐνουν
τὸν γλιχόμενο γιὰ ἰεραποστολὴ ἐσωτερική. Τὸν Κὐριον ποὺ ἐλέγχει τὸν
ἔχοντα τὴν «δοκόν». Τὸν 'Απ. 'Ιάκωβον ποὺ ἐμποδίζει: «'Αδελφοί μου, μή
πολλοι διδάσκαλοι γινόμεθα». Τὸν Παῦλον ἐπισημαίνοντα: «Πέποιθας σεαυτὸν ὁδηγὸν εϊναι τυφλῶν...». Τὸν θεῖον Χρυσόστομον, ἐπιτρέποντα διδασκαλία στὸν «προαγόμενον εἰς ὰγιασμόν».
Τὸν θεολόγον Γρηγόριον, εἰρωνευόμενο τὸν αὐτοχειροτόνητο διδάσκαλο·
«ἀφοῦ εϊσαι πόδι πῶς παίρνεις τὴ θέση
κεφαλῆς» ;
'Απὸ αὐτὰ τὰ λίγα προκὐπτουν δὐο
πράγματα· α) ὁ ἰεραπόστολος πρέπει νὰ
ἐξαποσταλῆ ἀπὸ ἀποοτολέα καὶ β) τὸ
κέντρο τοῦ βάρους πέφτει στὴν ποιότητα, τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ
ἰεραποοτόλου. Καὶ γιὰ νὰ κλείσουμε
αὐτὴ τὴν παράγραφο, θὰ ἀναφερθοῦμε,
στὴν εἰδικὴ αὐτὴ περίπτωση, σὲ ἔνα
πρόσωπο ποὺ εϊναι τὸ πρότυπο δλων
τῶν Ἐλλήνων «ἰεραποστόλων»· τὸν "Αγιο Κοσμὰ τὸν Αἰτωλό. "Ας ἀπαντήση
κανεὶς στὸν ὲαυτό του, γιατὶ ὁ θεῖος
Τερομάρτυς ἐβασάνιζε ἐπὶ χρόνια τὸν
λογισμό του, ἄν ἔπρεπε νὰ ἀναλάβη
τὸ ἔργο τοῦ φωτισμοῦ τοῦ δοὐλου "Εθνους, σὲ ἐποχὴ ποὺ δὲν ἐπέτρεπε ἀναβολή; Μήπως γιατὶ δὲν ὴταν βέβαιος ὰν ὁ θεὸς τὸ ὴθελε; Γιατὶ τὸ
δέος του μπροστὰ σὲ πρόκληση τόσης
ψυχικῆς καὶ πνευματικῆς ἀνάγκης;
Ἐὰν λοιπὸν τὸ κέντρο τοῦ 6άρους
στὴν προετοιμασία τῶν ἰεραποστόλων
πέφτει στὴν ποιότητα, στὴν πνευματική τους καταλληλότητα, αὐτὸ εϊναι καὶ
τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐγείρονται ἀμφισ6ητήσεις. Σαφέστερα· ἐὰν ὁ τρόπος συγκροτήσεως ἰεραποστόλων (ἐννοοῦμε πάντοτε τοὺς ἐντὸς) εϊναι
πλημμελὴς, μὴ παραδοσιακός, μὴ 'Ορθόδοξος, γίνεται προφανές, δτι ὑστεροῦν σὲ ὴθος, σὲ πεῖρα πνευματικὴ, σὲ
ἐξοπλισμὸ ψυχικό, σὲ «γνώση», σὲ μεθοδολογία, σὲ ἀρετή, σὲ ὡριμότητα. Ὅπότε ὴ διδασκαλία των, τὰ κριτήριά
των, ὴ μέθοδος, τὸ ὕφος καὶ γενικὰ ὴ
δραστηριότης των, δὲν μποροῦν φυσι-
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κὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὸ 'Ορθόδοξο κλῖμα
χωρὶς πολλὲς ἀντιρρήσεις. Καὶ ἐμεϊς
ὑποστηρίζουμε, δτι πρἀγματι, ὴ θεολογικὴ ουγκρότηση καὶ ὁ ἰεραποστολικὸς
ζῆλος δὲν ἐγγυῶνται σωστὴ διαμόρφωοη. Χρειάζεται καὶ ὴ πολυχρόνια παραδοσιακὴ ἀγωγή, ὴ καλλιέργεια βάθους, ὴ μεταστοιχείωση τοῦ παθητικοῦ
μέρους τῆς ψυχῆς ἐπὶ τὸ ὰγιώτερο, ὴ
κτήση ταπεινώσεως, ὴ πρόσληψη ἀγάπης, ὴ ἐγκαθίδρυση εἰρήνης καὶ πραότητος στὴν καρδιά, ὁ φωτισμὸς τοῦ νοῦ
ὑπὸ τοῦ ὰγίου Πνεὐματος, ὴ ἔξις προσευχῆς, ὁ πόθος τοῦ θεοῦ, ὴ κτήση τοῦ
ὰγίου Πνεὐματος, τὸ χάρισμα ή τῆς
γνώσεως ή τῆς διδασκαλίας ή τῆς σοφίας. Χωρὶς αὐτὰ ὴ ἀτομικὴ ή ὴ ὁμαδικὴ ἔνζηλη δράση δὲν ἀποβαίνει ἀναμφισβήτητη 'Ορθοδόξως.
"Υστερα ἀπὸ δλα αὐτὰ γεννιέται τὸ
ἐρώτημα, πῶς τοποθετοὐμεθα ἀπέναντι στὶς ἰεραποστολικὸς κινήσεις, δπως
σήμερα ἐμφανίζονται ; 'Απαντοῦμε· μὲ
κατανόηση καὶ συγκατάβαση καὶ ἀναγνώριση τοῦ ἀτελοῦς ἔργου των, ποὺ
σὲ ἄλλους ἀποβαίνει τέλειο γιατὶ σώζονται, διὰ μέσου τοῦ κηρὐγματός των
καὶ τῆς μετανοίας, σὲ ἄλλους γίνεται
ἐμπόδιο διὰ μείζονα πνευματικὴ πρόοδο καὶ ὑπὸ τὶς παροὐσες συνθῆκες κρίνεται ἀπαραίτητο. Σὲ ἄσους δὲ τὶς ἀπορρίπτουν, ὡς νόθες ἐκφράσεις τῆς
'Ορθοδοξίας, ὑπενθυμίζουμε, δτι καὶ ὁ
σημερινὸς τρόπος ἀναδείξεως ἄλλων
μορφῶν διακόνων τῆς Ἐκκλησίας (Ἐπισκόπων, ἀρχιμανδριτῶν, θεολόγων
ἀμφοτέρων τῶν ἐπιπέδων) εϊναι καὶ
αὐτὸς νόθος, διὰ τοῦτο καὶ τὸ σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας ὑποφέρει καὶ πάσχει.
Τέλος, ὡς πρὸς τὴν ἀξία τοῦ Μοναχισμοῦ σὰν ὁδὸς τελειώσεως τῆς ψυχῆς, εϊναι κάτι ποὺ οὐδεὶς ἐχέφρων
μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση «Φῶς μοναχοῖς
ἄΥγελοι· φῶς λαϊκοῖς μοναχοί». "Αλλο
θέμα εϊναι τὸ πόσοι καὶ πόσο ἐπιτυΥχάνουν. 'Αλλὰ τὸ ἐρώτημα δὲν εϊναι
αὐτό, γιατὶ τὸ ϊδιο ἐρώτημα μπορεῖ νὰ
μεταφερθῆ καὶ στοὺς ἰεραποστολικοὐς.
'Εκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει εϊναι νὰ μάθουμε, ἄν οἰ δυὸ δρόμοι διανὐωνται
-» εἰς σελ. 33

ΟΜΟΑ,ΟΓΙΧ θγΧΤ6ϊρΦΝ

ΠΟ ΔΙΕΤΙΑΣ κυκλοφορεϊ
τδ ϋπδ τδν 6νωτερω τϊτλον 6ι6λϊο τον σε6. ΜηΘυατεϊρων
τροπολϊτου
καϊ Μεγ. Βρεταννϊας κ.
εχει
καϊ
'Αθηναγδρου
προκαλεσει δυσμενεστατα σχδλια μεταξϋ
των
θεολογικων καϊ Εκκλησιαστικων κϋκλων δν 'Ελλαδι καϊ στδ Εξωτερικδ, αλλα καϊ μεγαλο σκαν'Ορθοδδξου
δαλισμδ
τοϋ
τοϋ
μεταξϋ
λαοϋ
σκανδα'Εκεϊνο
θεοϋ.
ποϋ περισσδτερο
εϊναι
τϊς
λϊζει
γιασυνειδὴσεις,
κυρϊως
τϊ τδ Οϊκουμενικδ Πατριαρχεϊο τὴν Ενεκρινεν
ως 'Ορθδδοξον. 'Αλλα μας εϊναι σχεδδν αδϋνατο
να δεχθοϋμε, δτι τδ Πατριαρχεϊο, ττοϋ με τὴ θαυμασθεϊσα σταση του δπεναντι στδ «διαλογο της
αγα·πης», ϋπὴρξε τδσο σαφως αμετακϊνητον απδ
τις 'Ορθδδοξες γραμμες τον, θδ Ενεκρινε τη μὴ
'Ορθδδοξον 'Ομολογϊα τοϋ κ. 'Αθηναγδρου.
'Εδν λαδη κανεϊς ϋπ' δψιν του τδ πλὴθος των
6ι6λϊων ποϋ λαμ6ανει καθημερινα τδ Οϊκουμενικδ
Πατριαρχεϊον απ' δλον τδν κδσμο καϊ στα δποϊα
εΤναι ϋποχρεωμενο να δπαντὴση δπως - δπως για
λδγους 66ροφροσϋνης, μπορεϊ να δωση μιαν 6ναλογη Ερμηνεϊα και για τδ 6πδ κρϊση 6ι6λϊο.
'Οπδτε, θιγομενης τὴς 'Ορθοδδξου εϋαισθησϊας
της Μ. τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησϊας, θα επρεπε νδ
Επεμ6η καταλλὴλως για να μὴ διασϋρεται.
"Ηδη δ Φιλαρετος 'Αμερικὴς, για να δικαιολογὴ τὴ «μοναδικδτητα» του, ὴλεγξε σφοδρδ τὴν
«'Ομολογϊα». Βρὴκε δε τδσες ατοπϊες κα! «ανορβοδδξους σκεψεις κα! αντιλογϊας», ωστε δν
ὴθελε, λεγει, να διαπραγματευθὴ δλα αϋτδ θα
Εχρειαζετο να γραφοϋν δλδκληροι τδμοι. Πραγματι, εϊναι πολλες οϊ παρεκκλϊσεις τοϋ σεδασμιωτατου, ποϋ δφεϊλονται σε ενα σϋγχρονον Ιδιδτυπο τρδπο βεωρὴσεως καϊ Εκτιμὴσεως τὴς διδασκαλϊας τὴς 'Εκκλησϊας, δ δποϊος (τρδπος) Εμπνεεται 6πδ 6νθρωπινο συναισθηματισμδ, που ανυψωνεται σε ϋψιστο κριτὴριο συμπεριφορας. 'Αλ
λα για να μὴ αφεθὴ ὴ πλανη να Εξαπλωνεται
διαδρωτικα, οϊ Α.Δ. ετοιμαζονν ὴδη τεκμηριωμενη κριτικὴ, με τὴν δποια θα καταδεϊξουν τὴ νοσηρδτητα τὴς δναμολδγητης «'Ομολογϊας» καϊ
Ετσι να 6παλλαγοϋν οϊ 'Ορθδδοξοι, ποϋ τὴν δια6αζουν, απδ τὴν σνγχνση ποϋ προκαλεϊ. Γιατϊ σε

εσχατη 6ναλυση οϊ συντακται της δεν εχουν καν
γευθὴ απδ τδ πλὴρωμα τὴς Θεδτητος, ποϋ περιεχει ὴ 'Ορθοδοξϊα καϊ συγχεονν δεινως τδν αληθινδ χριστιανισμδ, ποϋ εϊναι φως κα! ζωὴ κα!
ελευθερϊα κα! χαρα κα! θειος ερωτας κα! μεβεξη
θεϊκὴ καϊ Ενθεωση, με τα εξω τὴς 'Εκκλησϊας δθροϊσματα μεγαλα ὴ μικρα, ποϋ δκρι6ως γιατ!
εΤναι εξω, μΕνουν 6μετοχα δπδ τϊς αΤδιες κα!
θεοποιοϋς δκτιστες Ενεργειες τοϋ Θεοϋ.
'Αλλα προκειμενου σε πρωτη φαση να κατασιγαση δ σκανδαλισμδς των συνειδὴσεων για τὴν
εγκριση τὴς «'Ομολογϊας» δπδ τδ Οϊκουμενικδ
Πατριαρχεϊο, θα ϋποστηρϊζαμε, δτι δσα οΙκουμενιστικδ καϊ απαραδεκτα γραφει δ σ. κ. 'Αθηναγδρας εΤναι παρεμ6λητα κα! δν αγνοϊφ τὴς Κανονικὴς 'Επιτροπὴς τὴς Μ. τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησϊας. Τὴν αποψη αϋτὴ στηρϊζουμε — Εκτδς των
δσων δφελων γραφονται, δτι δεν ϋπαρχει πλεον
σχϊσμα 'Ορθοδοξϊας καϊ ΠαπισμοϋΙ!) — στδ γεγονδς, δτι 'Ορθδδοξοι Θεολδγοι, ποϋ ϋπεδειξαν
πρδ τὴς Εκτυπωσεως τὴς « Ομολογϊας», τϊς δογματικες αστοχϊες της, δεν εϊσακοϋσθησαν τελικως, με αποτελεσμα να φαϊνεται δτι κα! αϋτοϊ συνευοδκοϋν.
Παντως καμμιδ κακως ΕννοουμΕνη οϊκονομϊα δεν
δικαιολογεϊ τὴν ανα6ολὴ Επεμ6ασεως τοϋ σεπτοϋ
Οϊκουμενικοϋ μας Πατριαρχεϊον, πρδς αποκατασταση τοϋ τιτρωσκομενου κϋρους του απδ τϊς
κακοδοξι'ες ποϋ περιεχονται στὴν «'Ομολογϊα» ενδς 'Επισκδπου.

ΜΟΥΟΙΚΟΧΟΓΙΚΧ
ΗΛΟΣ εΤναι μια θερμδτης Τὴς ψυχὴς. Κα! δταν τϊθεται στὴν ϋπηρεσϊα ωφΕλιμης δημιουργικδτητος, διασπα τδ συνὴθη δρια τὴς ανθρωπϊνης
δντοχὴς. Αϋτες τϊς σκε
ψεις κανει κανεϊς δταν
Ιδὴ τδν δγκωδη τδμο των
χιλϊων σελϊδων
μΕ τδν
τϊτλο: «Τδ χειρδγραφα 6υζαντινὴς μουσικὴς "Αγιον "Ορος», τοϋ φϊλον μονσικολδγον κ. Γρ.
Στδθη.
Πρδκειται γιδ τδν 6' τδμο καταλογογραφὴσεως «των χειρογραφων κωδϊκων 6υζαντινὴς μου
σικὴς» ποϋ εϋρϊσκονται στις 6ι6λιοθὴκες τοϋ
'Αγιου "Ορους καϊ, δπως πληροφοροϋμεθα, θδ
Επακολουθὴσουν ακδμη τρεις Τδ δλο Εργο εϊναι

ΒΙΚΛΙΟΚρϊσϊ χι
μεγαλης σημασϊας μεσα στα πλαϊσια των πολιτιστικων καϊ πσραδοσιακων θησαυρων της 'Εκ
κλησϊας καϊ τοϋ "Εθνονς, γι' αϋτδ καϊ δϊκαια
η "Ακαδημϊα 'Αθηνων τδ ανεγνωρισε με τιμητικη διακριση.

«Δδξα καϊ τιμη ιταντϊ τφ Εργαζομενιμ τδ 6. __
τελοϋσιον τδν ,μισθδν παρα
Εϋχδμεθα
γαθδν».
,........
Κυρϊου στδν φϊλον αξιδλογον μουσικολδγον καϊ,
Επϊ τη εϋκαιρϊφ, συγχαρητηρια δια την Επ! διδακτορϊφ διατριβην τον, ϋττδ τδν τϊτλον, «'Η
δεκαπεντασϋλλαδος 'Υμνογραφϊα Εν τη 6υζαντινη μελοποιΤα», δια της δποϊας προαγεται η ερεννα δια τα ποιητικα μετρα της 'Εκκλησιαστικης 'Υμνογραφϊας καϊ τοϋς κανδνες της.

ΟΤΗΝ ΙΟΛΓΓ6ΑΗ ΠΟΑΙΤ6ΙΧ
ΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια κατανυκτικη 6ιογραφϊα των
κτιτορων της Μονης τον
Βαρλααμ των Μετεωρων,
πον αποτελοϋν «τδ δεντερο μετα τδ "Αγιο "Ομοναστικδ
ρος μεγαλο
'Ελλαδος»,
κΕντρο της
γραμμενη με μεθεξη ψν______
χης, με δφηγηματικη δεξιδτητα και μδ πνευματικη Εμπειρϊα ϋπδ την
γνωστη μοναχη θεοτεκνη αιτδ τδ «ΠΕτρινο δασος».
'Η 6ιογραφϊα των κτιτορων αγϊων Θεοφανους
καϊ Νεκταρϊου, συμπλεκομενη με ϊστορικα στοιχεϊα της ϊδρνσεως των Μοναστηριων των θεοκτϊστων Μετεωρων, απο6αϊνει καϊ μϊα Επιστημονικη πραγματεϊα για την «τΕτρινη Εξωκοσμη
πολιτεια»

"Η σ. ενρϊσκει την εϋκαιρϊα καθε τδσο να το
ρεμ6αλλη τις πνενματικες Εμπειρϊες της και να
ϋμνηση κατ' αξϊαν την αγγελικη μοναστικη ζωη.
Στδ προλογικδ οτημεϊωμα γραφει. «'Η τελεια μο
ναστικη πορεϊα, ττον Δνομαστηκε — καϊ εϊναι
στην ϋφηλη της 6ϊωσι — «ϊσαγγελη πολιτεια»
για
και «αγγελομϊμητη διαγωγη», στΕκει καϊ
μας ακδμη τους ρασοφορεμενονς Μοναχοϋς ενσς
φηλδς καϊ δυσανα6ατος βραχος· 6ραχος τραχϋς
κι* «5πτδτομος σαν τονς μετεωρϊτικονς κολοσσοϋς.
Μια κορνφη πνενματικης τελειοτητος, δττον Εκλεϊττει δ τνραννϊς των παθων καϊ τδ δνθρωπινο
θελημα εϋρϊσκεται σε πληρη Εναρμδνισι πρδς τδ
θειο· δπον δ φνσι ϋπερνικιεται απδ την πλησμονη
της Χδριτος καϊ η σκοτοδϊνη τον Εγω διαλνεται
απδ τδ απλετο φως της θεϊκης Παρονσϊας. Δεν
φθανουν ολοι, δεν μπορονν νδ φθασονν ολοι στην
δυσθεωρητη αϋτη κορνφη... θδναι μεγαλη χαρα
για μας, δν τδ δφηγηματικδ αϋτδ συναξαρι, μδ
τϊς πρεσ6εϊες των θεοφδρων Πατερων μας, 6οηθηση μερικες ψνχες στην δπδφασι να σννεχϊσονν
την ϊσαγγελη ζωη κατω απ' την δγια τοϋ Μοναστηριον τονς Στεγη». Εϋχδμαστε καϊ Εμεϊς
8πως τα λδγια της εϋλαδονς σ. φθασονν καϊ
στδ 'Επισκοπεϊβ της περιοχης των Μετεωρων,
πρδς τα δποϊα τδ "Αγιον "Ορος εϊναι εϋγνωμον.
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ο χγιοο πορφΥριοε
ΡΑΙΑ μονογραφϊα, πον
αναφερεται στη ζωη καϊ
την ϊεραποστολικη δραιη τον αγϊον Πορφνρϊον
Γαζης,
Επισκδπον της
;ας προσΕφερεν δ φϊλος
τας ϋφηγητης κ. "Ηλϊας
Βονλγαρακης.
Πρδκειται για μια Εκλαϊκευμενη
θανμαστοϋ
Εκδοση τοϋ
ϊεραποστολικον καϊ ποιμαντικοϋ Εργον τοϋ αγϊον
πατρδς μας Πορφνρϊου τοϋ τΕλους τοϋ 4ον καϊ
των Δρχων τοϋ 5ον αϊωνος. Μετα μιαν μακραν Επιστημονικην εϊσαγωγην, ως πρδς την γνησιδτητα τον 6ιον καϊ της πολιτεϊας τοϋ 'Αγϊου, δ
σ. με εμπειρη μεθοδικοτητα δφηγεϊται την ζωη
καϊ τους ϊεραποστολικονς καϊ ποιμαντικοϋς του
αγωνες σε Ενα κδσμο εϊδωλολατρικδ, που με τϊς
προσευχες τον καϊ την σννεση τον μετΕτρεψε
στην πϊστη τοϋ Χριοτοϋ. Στις Ι7Ο σελϊδες τοϋ
6ιδλϊου, λαμποκοπα δπδ θεϊα Χαρη η προσωπικδτης τοϋ δγϊου "Επισκδπον, θυσιαζομενον δια τδν
Χριστδν καϊ «καθε δμεραν Δποθνησκοντος» νπερ
τοϋ ποιμνϊου του.
Τδ 6ι6λϊον αφιερωνει δ ϋφηγητης σ. στους
ϊεραποστδλους της "Αφρικης. Δεν θα ηταν 8στοχο Εαν δφιερωνετο γενικδτερα στους 'Επισκδπονς
της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησϊας, Επειδη δ αγιος Πορφνριος δποτελεϊ ϋπδδειγμα ποιμαντικης μερϊμνης,
ϋλλα καϊ σνμπεριφορας εναντι των τδτε εϊδωλολατρων, που κατα τα τελενταϊα χρδνια εχονν πληθννθη Επικϊνδννα στδν χωρο της 'Ορθοδοξϊας ϋπδ
ποικϊλες μορφες μιας δλλης εϊδωλολατρϊας.
Σνγχαϊρομεν τδν κ. Βονλγαρακην καϊ δια την
πρωτδτνπον μελετην του «'Η ποικιλϊα στη ζωη
της 6σκησεως», γιοι την δποϊα θα γραψωμε στδ
Επδμενο.

ΑΦΑΘΚΑ ΛΓΙΘΘ ΜΟρφ6θ
/ ΠΟ ΤΟΥ σεμνοϋ Εν Χριστφ δδελφοϋ π. "Ηλϊα
Μαστρογιαννοποϋλον Εδδθη Ενα νεο βιδλϊο τον
για την
οϊκοδομη της
Εϊναι μϊα
'Εκκλησϊας.
σϋνοψη «προσωπογραφιων» που εϊχε φιλοτεχνησει καϊ δημοσιεϋσει σε
διαφορα περιοδικα. Την
πτνακοθηκη τον αποτελοϋν δωδεκα μορφες, «δγιες
μορφες της νεωτερας 'Ελλαδος». Ο! 6ιογραφϊες
αϋτες δμοιαζονν με σνναξδρια, ποϋ τδσην δσκονν
στην ψυχη γοητεϊα καϊ τδσο πεϊθονν τδν ανθρωπο σΕ μϊμηση Πραγματι στην Εποχη μας, περισαναγκη
σδτερο 6πδ καθε αλλη Εποχη, εχονμε
προτϋπων, αϋτδ τδ Εϋοτγγελιο 6ιωμενο, την πνενματικη μας παραδοση σαρκωμενη σε συγκεκριμενα πρδσωπα Βε6αια ο'ι δωδεκα «δγιες μορφες»
δεν εχονν καθιερωθη ϋπδ της Εκκλησϊας 6ς Επϊσημοι "Αγιοι τοϋ 'Αγιολογϊον της, γι" αϋτδ μπορεϊ να ϋπαρξουν διαφορες κρϊσεις χωρϊς να 6τπο-
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τελη αυτο σσ^6εια στα ιτροσωπα των. 'Η ττεττοιΘηση ^ττϊ της 6γιδτητος, Ικεινων ττου αφηνουν
Υχνη 6γιας 6ιοτης, διαμορφωνεται στις συνειδησεις με την τταροδο του χρδνου. ^Ακριβως γι'
αυτδ τδ λδγο
'Εκκλησϊα ττροβαινει στην δίναγνωριση των 'Οσιων μετα ιτολλα ετη αττδ της
κοιμησεως των, Ιν Αντιθεσει προς τους Μαρτυρας, τους δποιους 6ναγνωριζει 6μ^σως, ^πειδη
τδ χυθεν αΤμα των «δευτεροις ρϋττοις ου μολυνεται».
Παντως εϊναι πολυ ωφ^λιμη η προβολη μορφων, που παρουσιαζουν τεκμηρια μιας ποικιλιας
6αθμου ^νεργειας του αγϊου Πνευματος. Γι* αδτδ
και συμφωνουμε με τδν καλδν σ. στδ δτι, «και
οι δωδεκα αδτοι νεωτεροι 6ποστολοι του 'Ιησοϋ
κατι εχουν να πουν στη χωρα μας και σε δλους
μας στη μεγαλη καμπη που περναμε». Να πουν:
«μετανοεϊτε, ^γγικε γαρ η 6ασιλεια των ουρανων». 'Αλλοιως χανεσθε κΓ εδω κι* ^κει.

Ο ΛΤΤΙΧΧΘ ΠΛΗΤΤβΙ
την

κγπροΝ

ΡΟΝΙΚΟ της τραγικης
περιπετειας της Κϋπρου,
με 4πϊσημα ντοκουμεντα,
γραμμενο με πατριωτικδ
παλμδ καϊ μεθοδικα Απδ
τδν φϊλον Κϋπριον, ΑρχισυντΑκτη της «'Εστϊας», κ. Στ. Παπαγεωργϊου ϋπδ τδ ψευδωνυμο
τοϋ ηρωος της Κϋπρου
Διονυσϊου Καρδιανοϋ. Τδ
6ιβλϊο 4ΟΟ περϊπου
σελ. σε μεγΑλο σχημα Αφηγεϊται την
Εθνικη
σνμφορα της Κϋπρου, που επληξε στδ 6Αθος της
καρδιας της δλδκληρη την 'Ελλαδα καϊ που ϋστερα Απδ μια τριετϊα, «τδ χασμα π' Ανοιξ' δ
σεισμδς (δεν) γεμισε Ανθια».
Οϊ Α.Δ. δεν εΤναι περιοδικδ ποϋ θελει να ϋναρμονιζεται με την νοοτροπϊα «τοϋ κδσμου τοϋτου», μδ τα κριτηριΑ του καϊ τη φιλοσοφϊα του.
'Επιθνμεϊ να εχη «νοϋν Χριστοϋ», Εϋαγγελικα
κριτηρια και πνευματικα μΑτια, ωστε να 6λεπη
Αλλοιωτικα, κΑτω Απδ τις δπιφΑνειες των γεγονοτων καϊ να Ανακαλϋπτη περαν Απδ τα αϊτια τϊς μυστικες πηγες της Ανθρωπϊνης Ιστορϊας, δκεϊ ποϋ δξηγεϊ κανεϊς γιατϊ διασπαται
πολλες φορες δ σχεσις αϊτϊου και Αποτελεσματος, βστε «δαν μη Κϋριος φνλΑξη πδλιν, ματην
ηγρυπνησαν οϊ φυλΑσσοντες».
Δεσμιοι των 'Αγϊων Γραφων καϊ της διδασκαλϊας της δκκλησϊας, μας εϊναι Αδϋνατο να
μην εχουμε παντοτε στδ νοϋ μας δσα διδΑσκει καϊ
παραγγελει δ Θεδς δια της 'Εκκλησϊας Του. "Οτι, «δαν τας ϋντολας μου φυλαξητε τα Αγαθα
της γης φαγεσθε· εαν δχι, μαχαιρα ϋμας κατεδεται». Καϊ «δον μη μετανοητε δμοϊως καϊ ϋμεϊς
Απολεϊσθε». Καϊ τδσα Αλλα χωρϊα της Γραφης,
που συνδδουν τϊς μεταβολες της ζωης μας (δυσπυχϊες, ΘΑνατοι, πειρασμοϊ, νδσοι, καταστροφες Ατομικες, κοινωνικες καϊ ϋθνικες) με τϊς Αμαρτιες μας.

θα μας συγχωρηθη επομενως δαν καϊ
πΑλιν
δπαναλΑ6ουμε την ΑΘΑνατη καϊ μδνη Αληθινη διδασκαλϊα της 'Εκκλησϊας στις περιπτωσεις αϋτες. «'ΑμΑρτησες; δρωτοϋν οϊ Αγιοι Πατδρες·
καϊ Απαντοϋν περϊμενε
ΑνΑλογον πειρασμδν».
Λοιπδν Ας μη δνσανασχετοϋμε «αϊ μη δρμηνεϋονμε
τα γεγονδτα χωρϊς να λαμ6Ανουμε ϋπ' δψη τδν
παρΑγοντα — θεδς. ΕΤναι «φοβερδν τδ δμπεσεϊν εϊς χεϊρας Θεοϋ ξωντος». 'Αλλα «αϊ δταν
6λεπουμε φανερΑ, δτι τα λαθη Απδ την Ανθρωπινη πλευρα μποροϋν να δξηγησουν τα θλιδερα
Αποτελεσματα, καϊ τδτε Ακδμη μπορεϊ να δφαρσθη δ Γραφικδς λδγος· «μωραϊνει Κϋριος δν 6οϋλεται Απολεσαι». "Ως πρδς την ηπια διαμαρτυρϊα
τοϋ φϊλου κ. Παπαγεωργ ϊον, ποϋ χαρακτηρϊσαμε
την Κϋπρο ως αμαρτωλη (σχδλιο Α.Δ. τ. 4Ι 42 «ΠαρΑδοση» τ. 3, σελ. 225) εχουμε να παρατηρησουμε, δτι στδ δλΑχιστο δεν Αμφισβητοϋμε την 'Ορθοδοξη πϊστη των Κυπρϊων Αγωνιστων, που πολεμησαν για την Απελευθερωση της
πατρϊδος των Απδ τους "Αγγλους «με τδ Σταυρδ καϊ τδ ντουφεκι» καϊ μας Αφησαν συγκινητικωτατα κεϊμενα της 6αθειας εϋσεδεϊας των, λϊγο πριν Ανεβουν στδ ϊκρϊωμα των ξανθων 6αρ6Αρων της Εϋρωπης. 'Ο χαρακτηρισμδς μας προσεφερθη Απδ την συντριπτικη πλειοψηφϊα των Κυτων εϋδαιμονιπρϊων Αθεων, των Αδιαφδρων,
στων, των χλιαρων, δκ των σχισματων, των Αφιλεδελφων συγκροϋσεων, της Αντιδημοκρατικης 6ϊας κατα παντδς διαφωνοϋντος, Απδ την ϋποκαμονϋελο
τΑσταση τοϋ προφητικοϋ ρασου με τδ
τοϋ διπλωμΑτου, Απδ την περιφρδνηση της Ατιμητου καϊ ΑθανΑτου ψυχης καϊ Απδ την εξαρση
της Αειρρδου ϊστορϊας Δδξα καϊ τιμη στα παλλικΑρια ποϋ θνσιΑστηκαν μαρτυρικΑ, «για την πϊστη τοϋ Χριστοϋ την Αγϊα καϊ για της Πατρϊδας
των την δλευθερϊα», την δποϊα φαϊνεται δχι μδνο
τους, Αλλα τους
δεν Αξιζαν ο! συμπατριωται
χρειαζδτανε και πιδ εντονη θλι'ψη, δπως χρειΑζεται καϊ σε μας, για να συνελθουμε, να μετανοησουμε, για να ξανα6ροϋμε τδν δγκαταλειφθεντα
Πατερα ημων, τον εν οϋρανοϊς.

ΛΓΙΟΝ ΟΡΟΟ
ΙΑ να πεισθη κανεϊς, δ-

τι εΤναι δυνατη η προσφορα δνδς Αληθινα ωραϊου 6ι6λϊου

Απδ κΑποιον

ποϋ δεν τδ εγραψε αϋτος,

πρεπει να δια6Αση
με τδν παραπΑνω

την
τϊτλο

εκδοση τοϋ φϊλου φιλο-

λογου κ. 'Ι. Χατζηφωτη.
Πραγματι Αξϊζει
επαινος στδν δκδδτη δχι για δ,τι δεν εγραψε δ ϊδιος,
Αλλα για την Αγαπη του στδ Αγιον "Ορος καϊ
για την Ανακαλυψη του, σαν Κιβωτοϋ των 'Ελληνορθοδδξων παραδδσεων μας, που τοϋ δνεπνευσε την συλλογη τριακοσϊων σελϊδων περϊ 'Αγϊον
"Ορους Απδ διακοσιους πενηντα συγγραφεϊς.
Πρδκειται για ϊνα τδμο 3ΪΟ σελϊδων, μδσα
στη σελ. 33

κτικωτατη τδσον δια τονς εκϋοονιοδεντας, δσον και δια τονς «δοκονντας δοταΠρΟΒΧΗΜΛ
ναι», ϊνα μη νπενϋνμϊσωμεν τδ Πανλειον
ερμως οας παρακα- «εϊ αλληλους δδϊκνετε. ..».
'Εδω δα μπορουσαμε να ουμπληρωσουλοϋμεν δπως ΖκΟ6οηδτι η 'Εκκλησϊα τοϋ Χριστον, καΤ δμε,
τε απδ των στηλων
λο
6ϊο της υφϊοτατο μικρονς η μεγατδ
τοϋ (. ..) τας απδπειραομονς,
λους
μικρης η μεγαλης διαρ·ψεις οας δια την δρ,κεϊας,
μδ τη μορφη σχισμαπειραομονς
ι7οτεραν αντιμετιδπιη
φατριων.
Ποτδ δδν ελαϊρδοεων
των,
σιν τον χρονιζοντος
πειρασμοϊ
τελενταϊοι
αν καϊ
λειψαν
οι
εκκλησιαστικοϋ ζητηκαϊ
προσελαιιβαναν
εκδηλη
δδν
παντοτε
ματος της δν Ελλαμορφη.
την
νπηρχαν
δξεϊα
καϊ
Παντως
δι 'Εκκλησϊας. Πιοτεϋομεν, δτι η συμφωνος μδ τδ αγιον Εναγγδλιον γνωμη ϋεραπεϊα εφερνε δ χρδνος καϊ δ τα παν
οας πολϋ ϋα 6οηϋ'ηοη την σεπτην 'Ιεραρ- τα οϊκονομων εν τη οοφϊα Τον Οε6ς.
χϊαν, αλλα και τδν πιοτδν λαδν τον Θεον Τωρα δ «πειραομδς» εϊναι εκδηλος, αλ
εις την δρι7ην δντιμετωπιοιν αυτοϋ» (...). λα εϊναι καϊ δξυς; Καϊ αν φαϊνεται δ"Η παρακληοη προδρχεται απδ νπεν- ξνς, μηπως δδν εϊναι απδ τη φνση τον
αλλα τεχνητδς; 'Εαν οι «αδικηδδντες»
9ννο ·δρηοκεντικον εν 'Αδηναις περιοδικον. Ενχαριοτοϋμε για την τιμη. Τδ δκ- 'Επϊσκρποι δδν εϊχαν δπαδονς, διαϋδτονκληοιαοτικδ πρδβλημα δδν μας αφηοε α- τας μδσα, "δα ηγεϊρετο δ δημοσιογραφιδιαφδρονς αλλα και δεν παρουοιαζει με- κδς σαλος που παρατηρεϊται; Γιατϊ καϊ
αλλοι 'Επϊσκοποι προηγουμενως «αδικηγαλα περιϋωρια αναπτνξεως τον και αδηκαν»,
αλλα επειδη οι φϊλοι καϊ δπαδοϊ
ναμεϊξεως μας, πλην των ανευ δρϊων πεδεν
διδδεταν μδσα ακολοϋϋ'ησε την
των
ριϋωρϊων για προσενχη πρδς εϊρηνενδκι7ρονιση 6αδεια οιωπη. "Επομενως μποοη της 'Εκκλησϊας. Και τδ μδν ενδιαφδρον δξεδηλωϋ·η με 'ενα μακρδ σχδλιο ρεϊ να λεχϋη στους «αδικηδδντας» τδ 'Αοτδ 27-28 τ. των Α.Δ. νπδ τδν τϊτλο ποστολικδν: «ονκ εϊληφε υμας πειραομδς
ΑΙ ΔΥΟ «ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ», η δε 'ελ- ειμη ανϋ·ρωπινος» (Α' Κορ., ΙΟ, Ι3).
Κατα Οαϋος πρδκειται περϊ μιας κλαλειψη περιδωρϊων μας δπδ6αλεν εκτοτε
την σιωπη. Στδ ογδλιο δκεϊνο τελειω- σικης εναλλαγης παραταξεων που οχηναμε: «Παραπδμπομεν εις τα κεφαλαια ματϊζονται απδ ποικϊλονς παραγοντας οτδ
42, 45 και 46 (Περϊ 'Αγαπης, β' δκα- χωρο της δημοκρατικης διακυ6ερνησεως
τοντας) τον αγϊου Μας ϊμου τον 'Ομολο- της 'Εκκλησϊας. Καϊ οι παρατδξεις —
γητοϋ, τα δποϊα, πληρη 3εϊας σοφϊας, δρ- φαινδμενο κακδ μεν, αφενκτο δδ — δμηνενονν δλα τα Ολι6ερα γεγονδτα και μοιαζονν στη δομη τους μδ τους ανΟρα)διδαοκονν δγκνρως πως να τα αντιμε- πους ως μονδδες' εϊναι συνολα καλων καϊ
τωπϊζομεν. Μϊα αναμετρησις με τα κε κακων στοιχεϊων, ελαττωματων καϊ αρεφαλαια αϋτα, τα δποϊα εϊναι εκφραοτι- των, σε μια κλϊμακα ποικιλϊας, η δποϊα
κα της καδολικης διδασκαλϊας περϊ πει- προσδιορϊζει και τϊγν ποιδτητα της δραρασμων της 'Εκκλησϊας, ϋα ητΟ διδα- οτηριδτητδς των. Πδντοτε δηλαδη εχονν
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αθφνικα οχοαια και κριεβιε

δυο δψεις.
Μα, δα ρωτηση κανεϊς' δμεϊς, 6 λαδς
τοϋ Θεοϋ, δα δεωμεδα την 6λαβερην ανωμαλϊα παδητικα; 'Αλλα πρωτα πρω
τα, για να εϊμαστε εϊλικρινεϊς, πρεπει να
αναγνωρϊοουμε, δτι στην περϊπτωση εναλλαγης παραταξεων, με δοο 6ιασμδ των
δεσμ·ων και τοϋ δικαϊου καϊ αν εγινε, δ
λαδς τοϋ θεοϋ εϊναι κατανεμημδνος και
στις δυο πλευρδς εοτω καϊ αν δχι ισο6αρως σὲ αριδμδ καϊ ποιδτητα. 'Εαν λοιπδν εϊχαμε δυναμικδς εκδηλοισεις απδ
την μια πλευρα, δδν δα προεκαλεϊτο η
αλλη, δδν δα δψϋγετο η αγαπη καϊ δεν
δα ακολουδοϋοαν συγκρουσεις σὲ διαφορα
δπιπεδα; 'Αλλα ϋπαρχουν τρδποι δραστηριοποιησεως. Πρωτον καϊ κνρϊον η προσευχη κατ' Ιδϊαν καϊ εν «εκκλησϊρυ, η δποϊα «δρη μεδιστανει». Καϊ δεϋτερον, η
οεμνη και εϊρηνικη συμβονλη καϊ ϋπδδειξις, απδ εκεϊνους, που οϊ γυχες τους
δδν δνδσησαν απδ την διγαπην πρδς τοϋς
μεν καϊ απδ μϊοος πρδς τοϋς δδ.Γιατϊ, ειπαμε, δδν ξερουμε σδ ποιοϋς εϋαρεστεϊται
δ Θεδς. 'Ενδεικτικα, ας δυμηδοϋμε τδν
«"Ασαττο» καϊ τδν «πρεσ6υτερο αδελφδ».
Καϊ ως πρδς τοϋς Ιδϊους «αδικηδεντας» δα ελεγαμεν να μιμηδοϋν τοϋς αγϊους ΙΙατερας, διωκομδνους καϊ ϋπομενοντας, καταδικαζομϋνους καϊ ϋποταοσομενους στην καταδϊκη. Καϊ ας μνημονεϋουν Γρηγορϊου τοϋ Θεολδγου' «...Χαιροις ανατολη καϊ δϋσις, ϋπδρ ιϋν και ϋφ*
(5ν πολεμοϋμεδα, μαρτυς δ εϊρηνεϋσων ϋμας (τοϋς 'Επιοκδπους) Θεδς, αν δλϊγοι
μιμησονται την εμην ϋ π ο χ ω ρ η σ ι ν
. . .». Δηλαδη την αναχωρηση για την
"Ερημο χαριν προσευχης καϊ «φιλοσοφϊας» (Συντακτηριος).
'Επομενως για μας τδ πρδ6λημα αϋτδ
εϊναι απδ τα ουνηδη στην 'Εκκλησϊα, δα
λυδη δδ «ως οϋκ δϊδαμεν», ημων δοκιμαζομενων εν τφ μεταξϋ αν εγουμε αγαπην, δια προσευχης καϊ ανεξ ικακϊας ενεργουμενην. "Αν δε φρονοϋμε, δτι τδ φταϊξιμο 6αρϋνει την μια μδνο πλευρα, τδτε πρεπει να αρχϊσουμε να Αμφι6αλλουμε για την δρδδτητα της κρϊσεως μας.
'Ο Θεδς που επετρεψε την ϋκκληοιαστικη περιπετεια, παλιν δ πανδγαδος Κυριος, «συν τφ πειραομω ποιησει καϊ την

εκβασιν τοϋ δυνασδαι ϋμας ϋπενεγκεϊν»
(Α' Κορ., Τ, Ι3). Μδνο ποϋ εμεϊς πρε
πει να ουνεργησουμε για την ταχϋτερη
λυση, την δποϊα δδν μποροϋμε να προϊδουμε. Γ ιατι αν η προσευχη διασπα τὴ σχὲση αϊτϊου καϊ αποτελδσματος, γϊνεται φανερδ πως δεν μποροϋμε να προβλεψουμε
οϋτε τη μορφη τοϋ δαϋματος, οϋτε πδτε
δα γϊνη.
δ.μ.δ.
Ο ΑΓΙΟΟ ΤβΙΚΚΗΟ

ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΙΟΜΟΟ

αποιο λαδος εχει γϊνει, ϋποδδτουμε, μδ
την τοποδδτηση τοϋ
σεβ. Στεφανου εϊς τη
Μητρδπολη Τρϊκκης,
στην δποϊα ϋπαγονται
τα δαυμαστα Μετειορα, δνα απδ τα μεσαιωνικα 'Ορδδδοξα
μοναστικα Κδντρα. Καϊ τδ λαδος συνϊοταται στδ χΑομα ποϋ ϋπΑρχει μεταξϋ
τοϋ 'Επισκδπου, εκ δεσμοϋ μοναχοϋ και
εξ αξιωματος προστατου τοϋ μοναχισμοϋ.
Πραγματι, δ σεβαομιωτατος, κΑδε τδσο
μας αιφνιδιδζει δυσαρδοτως μδ τις αντιφατικδς δνδργειες του, οϊ συνεπειες των
δποϊων αποβαϊνουν τρομακτικες για την
'Εκκλησϊα. Περυοι ακριβως τδν ϊδιο καιρδ, δξ αφορμης της προσπελασεως δνδς
ενηλικος νδου σδ μοναστηρι τοϋ 'Αγϊου
"Ορους, δξαπδλυσε 'Εγκϋκλιο πρδς τις
μονδς της Θεοσωοτου "Επαρχϊας του, μδ
την δποϊα απηγδρευε τδν . . . προσηλυτισμδ, απειλων μδ επιτϊμια τοϋς παντας,
οϊτινες δα... προσηλϋτιζαν στδν μοναχιομδν νδους η νδες ποϋ δδν δα εϊχαν
συμπληρωση τδ 3Οδν δτος της ηλικϊας
των!..
Προοπαδηοαμε να δωσουμε μια δρμηνεϊα οτην τδσο γυμνη απδ εκκλησιαστικη
γνωση καϊ ηϋος καϊ τδσο περϊεργη απδ κα
δε πλευρα 'Εγκϋκλιο. Καϊ δεχτηκαμε, στη
καλλϊτερη εκδοχη δτι δ σεβ. την εγραψε
ϋπδ την πϊεση κΑποιων παραγδντων. Τδτε, μεταξϋ αλλων δγραφαμε· «Εϊμεδα δτοιμοι να αναγνωρϊσωμεν εις τδν αγιον
Τρϊκκης ως δλαφρυντικδν, την πϊεσιν
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που υφϊοταται δκ μερους γονεων τινων
που αντιτϊθενται εϊς τδν μοναομδν των
τδκνων των. 'Αλλα δαν εϊναι δληθδς δτι
δ Μοναχιομδς ουνδδεται αρρηκτως μδ
την 'Ορθ6δοξον Παρ6δοοιν τ6τε παοα
υποχιορησις εξ οιασδηποτε εξωθεν πιεοεως συνεπαγεται ν6θευσιν της διδασκαλϊας της 'Εκκληοϊας. "Οπ6τε η δ 'Επισκοπος ως εξ αξιωματος φορεϋς της
'Ορθοδ6ξου διδαοκαλιας κηρυσσει Απερϊτμητον την διδασκαλϊαν παρα παοαν πϊεσιν των «οκανδαλιζομδνων», η μη αντδγων εις τας πιδοεις τοϋ εϊδους αϋτοϋ,
δδν εχει αλλην λϋσιν απδ την δκουοϊαν
αρνηοιν της διακονϊας του δν τη 'Εκκληοιρ. ..» (Α.Δ. τ. 39 -4Ο).
Την Θλι6εραν δκεϊνην 'Εγκϋκλιον ανηρεοε 6ργδτερα δι' αλλης, δ οεβ.,καϊ κα
τα ενα τρδπο εδειχνε, δτι δδν αντετϊθετο εϊς τδν μοναχισμ6, δπδτε δληομονηοαμε την πρΦτη, συνεχαρημεν τδν Μητροπολιτη και τοϋ ηϋχηθημεν εϋσταθεια στην
καλη του αλλοϊατση (Α.Δ. τ. 39-4Ο, 6Ι8). Δυστυχως δμως η εϋχη μας δδν
«επιαοε». Νεο κροϋσμα! Τ6σοερα παιδια
απδ τα Τρϊκαλα απδφοιτοι γυμνασϊου, δπεσκεφθησαν τδν πνευματικδ τους οτδν
"Αγιον "Ορος και χαλασε δ κ6σμος. "Ο
πως γϊνεται σ' αϋτδς τις περιπτωσεις,
δ «δν τφ πονηρφ κεϊμενος κδομος» ανεστατωθη, σαν να εϊχε ϋποστη επιδρομη
που απειλοϋσε δ,τι τϊμιο καϊ ιερδ. Τδ
φαινδμενο φυσικα δρμηνεϋεται ανετα.'Αλ
λα εκεϊνο που μας κατεπληξε πδ,λιν ηταν
ενα μακρδ τηλεγραφημα πρδς την "Ι. Κοινδτητα τοϋ αγϊου Τρϊκκης, τδ δποϊο, κοινοποιηθδν φαϊνεται σδ δφημερϊδες, προκαλεσε δξδγερση της «σωφρονοϋσης» κοινης γνωμης, 6φοϋ δλα τά ϋεματα τοϋ "Ελ
λη νικοϋ λαοϋ εϊναι τδσο καλα τακτοποιημδνα, γι' αϋτδ και εϊναι ησυχη...
Στδ τηλεγραφημα, δκτδς απδ 6ινακρϊ6ειες για αρπαγδς καϊ απδκρυψη ανηλϊκων καϊ λοιπδς Απειλδς «6αοει τοϋ νδμου», κατηγοροϋσε τδν πνευματικδ των
δνηλϊκων νδων για ασκηση «ψυχολογικης 6ϊας» καϊ «πειθαναγκασμδν» για να
ακολουθηοουν τα παιδια τδν μοναχισμδν.
Καϊ τωρα μπροστα οτϊς νεες αντιμοναχικδς δκδηλωοεις τοϋ καλοϋ ποιμδνος,
θυμωμαστε καϊ παλιν την πρωτην 'Εγκϋ-
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κλιδ του, κατα την δποϊα μπορεϊ να μοναοη μδνο δ συμπληρωσας τδ 3Οδν της ^λικϊας του ετος — οδ πεϊομα των αγϊων
Πατερων που δδδχοντο ως κατωτερο 6ριο
τδ ΙΟον ετος — καϊ διερωτωμεθα: Γιατϊ διεγεϊρει τδ λαδ καϊ τδν Τϋπο κατα
τοϋ μοναχιομοϋ καϊ τοϋ "Αγιου "Ορους;
'Απδ αντιμοναχικδς αντιληφεις καϊ ψυχισμδ η απδ δειλϊα; Καϊ στις δυο περιπτω
σεις παραμδνει ακδλυπτος ως 'Ορθδδοξος
'Επϊοκοπος. "Οπ6τε δαν δδν δϋναται να
ακολουθηοη την δδδ, που ϋπεδε'ιξαμε ανωτδρω, τοϋλαχιστον πρδπει να αναγνωριση, δτι δδν μπορεϊ να ποιμαϊνη μια
'Επαρχϊα, που εϊχε τη χαρη τοϋ θεοϋ
να οκεπαζεται μδ τϊς προοευχδς των Μετεωρων, τϊς δποϊες θελει να οταματηοη, εϊτε απδ πεποϊθηοη εϊτε απδ ανθρωπαρεοκεια. Μεσος δρος δδν χωρεϊ. Ἢς
αναζητηοη λοιπδν δ οεβαομιωτατος αλ
λην 'Επαρχϊα, που δδν θα τοϋ προκαλη
τετοιους πονοκεφαλους. Και δοο για τδν
αφελδοτατο Ισχυρισμδ της αοκηοεως ιαμυχολογικης 6ϊας» καϊ «πειθαναγκασμοϋ»
οδ νδους, που τελεϊωσαν τδ γυμνδσιο καϊ
οι ψυχες τους εϊναι γεματες απδ τα πιδ
δτερδκλητα ρεϋματα ιδεων καϊ κατευθϋνοεων, θα αοχοληθοϋμε στδ επδμενο.
Παρακαλοϋμε τδν σεβ. να συγχωρηση την
εϊλικρϊνεια καϊ τδ ϋφος μας, που αντανακλοϋν την θλϊηιη των "Αγιορειτων καϊ
δλων των μοναχων της 'Ορθοδ6ξου 'Εκκλησϊας μας.
"ΝβΟΧΧΙΧ,, ΚΛΙ ΝΘΟΑΧΙΧ
τδ καλδ περιοδικδ
«Σημαντρο» αρ. 2Ο 2Ι, διαβασαμε μια ωραϊα καϊ δποικοδομητικη δμιλϊα τοϋ
μακαρϊτου 'Επιοκοπου Χαλκϊδος Νικολαου, δστις κατδλιπε
αγαθη μνημη της
διαβασεως του δπδ τδν παρ6ντα κ6ομο.
Την δμιλια δξεφωνησε στϊς Ι5.8.72 στην
Παναγια της Τηνου. Θ6μα του η νεολαϊα. Μδ εϋλα6εϊς λογισμοϋς πρδς την
Παναγια Παρθενο, ουνεχϊζει· «Μ6οα σ'
δλες τις ικεοϊες θα 'θελα να ξεχωρϊοω
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εκεϊνη, με την δποϊα τελειωνει τδ αποιρινδ δοξαοτικδ. Διδ, αχραντε θεοτδκε,
αει συν ζωηφδρω Βαοιλεϊ και τδκομ ζωοα, πρδοβενε διηνεκως περιφρουρηοαι και
οΦοαι, απδ παοης προοβολης δναντϊας
την νεολαϊαν σου, την γαρ οην προσταοϊαν κεκτημεδα». ' Αντιλαμβανεοδε γιατ'ι ξεχωρισα αντδ τδ αϊτημα. Γιατϊ αναφδρεται οτδ κατ εξοχην πρδβλημα των
ημερων μας, των γονδων, τοϋ εδ-νους
μας, στη Νεολαϊα, στα νειατα μας...».
Στδν πατρικδ αντδ τδνο τελεϊωσε τδ
εμπνευσμδνο κηρυγμδι τον δ μακαρϊτης
'Επϊσκοπος, πραγμα που εδωσε τδ μδτρο
τοϋ δνδιαφδροντδς του για τους νεους
μας.
Μδνο δα δελαμε να παρατηρησουμε, δτι αν απδ την συγκϊνηση προφανως εκαμε ενα μικρδ λαδος δ αεϊμνηστος, δεν
δα επρεπε να μη γϊνη αντιληπτδ απδ τδν
δεολδγο εκδδτη τοϋ περιοδικοϋ, ωστε να
αποφευχδη η παρανδηση απδ τδ πληρωμα των ενσεβων, που δα ακοϋσουν τδν Ι5
ανγουστο τδ δκτωηχο Δοξαοτικδ στην Κοϊμηση της Κυρϊας Θεοτδκου.
'Ο ϋμνογραφος της 'Εκκληοϊας χρησιμοποιησας την λδξη «νεολαϊα», που οημαϊνει νδος λαδς - λεως, δεν εννοονοε τα
νειατα, αλλα τους χριστιανοϋς παοης ηλικϊας, σαν νδος λαδς, οε αντϊδεοη πρδς τδν
παλαιδ δηλ. τδν 'Ισραηλ. "Αλλοοστε με την
εκδοχη των νειατων, δεν δα εϊχε νδημα
η φραοη· «την γαρ οην προστασϊαν κεκ τ η μ ε δ α » . 'Η 'Εκκλησϊα δταν προσεϋχεται καλυπτει στις αιτησεις της δλες
τις ηλικϊες: «Την νεδτητα σωφρδνηοον, τδ
γηρας περικρατησον. ..» λδγει στην δεϊα
λειτουργϊα τον δ Μ. Βασϊλειος.
ΤΑ

Κ6φΑΧΑΙΑ ΤΟγ ΑΓ.

ΑΙΑΑΟΧΟγ φΟΤΙΚΗΟ

νριοκδμεδα στην ευχδριστη δδση να &ναγγεϊλονμε, δτι τα
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
«Ρ'
-. ΚΕΦΑΑΑΙΑ» τοϋ
ζΑ αγιου Διαδδχου 'Επισκδπον Φωτικης,
ηδη στοιχειοδετοϋνται για ναι αποτελε-

οουν δνιαϊο 6ιβλϊο. Τα Ρ' Κεφαλαια τοϋ
μεγαλου τουτου Μυστικοϋ Θεολδγου και
'Αοκητικοϋ Πατρδς τοϋ 5ου αϊωνος, παρμδνα απδ την κριτικη εκδοση τοϋ Βἄ. ἄε8
Ἐἰαοοδ, οτη οειρα των 8Ε., δα παρατεδοϋν ως κεϊμενο, με μεταφραοη, διαφωτιστικδ σχολιαομδ και οχετικη ΕΙσαγωγη απδ τδν μον. Θεδκλητο Διονυσιατη.
“Απδ τδ επδμενο τεϋχος των Α.Δ. δα
αργμοουμε την δημοσϊευοη φιλοκαλικων
κειμδνων απδ διαφδρονς αγϊονς Πατδρας
Μυοτικοϋς και “Αοκητικονς σε απλοελληνικη απδδοοη.
6ΤΑ ΠΑΑΙΟΑ ΤΟγ ΟΑΑΟγ
ΚΑΤΑ ΤΦΝ ΜΟΝΦΝ

ΕΒΑΙΑ, δτι υπηρξε κατα δνα μδρος
τεχνητδς δ δδρνβος
κατα τοϋ Μοναχιομον, εξ αφορμης 4
νεων αποφοϊτων τον
Γνμνασϊου που ηδελαν να μοναοουν και
ενδς δεκατετραετοϋς
δπιδυμοϋντος να σννεχϊοη τις σπουδδς τον
στην “Αδωνιαδα Εκκλ. Σχολη, δεν χωρεϊ αμφιβολϊα. ΟΙ δανασιμοι δχδροι της
“Εκκλησϊας τοϋ Χριστοϋ, πως δεν δα
εξεμεταλλευοντο τδτοιαν ενκαιρϊαν που τδοο ονγκινεϊ τους παοης απογρωσεως δυστυχεϊς δεομαχους ϊ) εκεϊνους που τρδφονται με τα «κερατια», που τους προσφερουν ημιμαδεϊς και ανερματιστοι, δυοτνχως "Ελληνες, ωστε να δυμαται κανεϊς
τδν Βλαοη Γαβριηλϊδη, που αφιδρωοε
σχετικδ αρδρο του με τδν τϊτλο: «Ξυπνα
γονρουνολαδ!».
ΙΙαραδετομε σχδλιον της σωφρονος
«Εοτϊας» της Ι3.7.77 με τδ δποϊο δρμηνενει τδν νποπτο δδρνβο:
'Εξελαμψε, δια μιαν ακομη φοραν, η τταχυλη
6μαβεια μερικων δεκαρολογοϋντων δημοαιογραφικων κονδυλοφορων, οϊ δποϊοι 6νδμισαν δτι εδρον
σιτουδαϊον θεμα δια τα ττολυσ^λιδα των Ιφημερϊδων των εϊς την περϊπτωσιν της δηβεν 6ρπαγης πεντε 4φη6ων ποϋ μετεδησαν εϊς “Αγιον 'Ορος δια να μονιϊσουν. Καϊ διατυπωνονν
τδσας
«4νοησϊας καϊ κακοηθεϊας, δστε να διερωταται
κανεϊς πως εϊναι δννατδν να γραφωνται τοιαϋται
τερατολογϊαι. Πραγματι, καϊ 4νεξαρτητως τοϋ
αν καϊ πως παρεσνρβησαν οϊ νεοι αϋτοϊ εϊς τδν

ΑθωΝΙΚΧ ΟΧΟΜΑ ΚΧΙ κρϊϋ6ϊε
μοναχικδν βιον, οι συντακται των σχετικων «ρεπορταζ» δμιλοϋν περι... ψευδωνυμων των μοναχων (ως ^αν 6προκειτο περι κακοποιων που μεταχειριζονται διαφορα δνδματα δια να παραγνωστδν
πλανοϋν την 'Αστυνομιαν), ενω ειναι
και εις τους πλεον αγραμματους και αδαεϊς, δτι
οι μοναζοντες ^γκαταλειπουν τδ κατα κδσμον Ο
νομα των, προσλαμβανοντες Ετερον εκ της Εκκαι με αυτδ πλεον
κλησιαστικης δγιολογιας,
προσαγορεϋονται εφ* δρου ζωης. 'Επισης, ειρωνευονται την εκφρασιν περι
«πνευματικοϋ πατρδς», ως κατι τδ ^θικως υποπτον, ενφ βεβαιως,
πνευματικδς πατηρ εΤναι εκφρασις κοινοτατη, αποδιδομενη ακδμη και εις τδν βαπτιζοντα δναδοχον, εις τδν κατηχητην η και εις τδν Εξομολογητην. 'Αφηνομεν δε τας δλλας ανακρι6ειας, δπου
λ.χ. τδ γνωστδν «6ρχρνταρικι» των Μονων (χποκαλεϊται 6πδ τοϋς αδαεϊς συντακτας ως... «λιβινγκ ροϋμ»!
'Αλλα, βεβαιως, τι να περιμενη κανεϊς καλλιτερον απδ ανθρωπους οϊ δποϊοι δεν δισταζουν
να μεταβαλουν εις δστυνομικδν «σηριαλ» μιαν ϋπδθεσιν Α δποϊα μαλλον θα επρεπε να χαροποιη
δσους πιστευουν αληθως εις την δυναμιν και
την δποστολην της Θρησκειας; Δι* δ καϊ πολϋ
Ιστορια 6λλοθεν Εκφοβοϋμεθα, δτι δλη αϋτη
πορευεται, δν κρϊνη κανεϊς καϊ δπδ τας κατα
τα τελευταϊα αϋτα ετη μεθοδευμενας προσπαθειας πρδς καταλυσιν της αϋτονομιας του 'Αγιου
"Ο ρους...

"ΗροοτρΛτειοσ ζηχοο,.

ΑΠΙΣΜΑ, αλλωοτε,
Ισχνρ6, κατα των ανοητως ·δορνβουντων,
αποτελεϊ τδ κνριο
αρδρο της «Εστϊας»
της Ι6.7.77 με δ,μπεριστατωμενη 9εμελϊωση, γραμμενο απδ
τδν γνωστδ φιλδλογο
και λογοτεχνη κ. 'Ι. Χατζηφωτη και απδ
τδ δποϊο αποσπονμε μερικες σκεψεις τον,
πον ϋα ενχωμαστε να ηταν και σκεψεις
και φρονηματα των ανενϋννων δκεϊνων
πον ταραοσονν την κοινη γνωμη:
Νεα Εκστρατεϊα εξαπελϋθη, κατ' αϋτας, δια
συγχορδϊας τοϋ 'Αθηναϊκοϋ Τϋπου, κατα τοϋ 'Ορ
θοδδξου Μοναχισμοϋ καϊ δὴ καϊ τοϋ 'Αγιορειτικοϋ. Καϊ εϊναι δντως λυπηρδν τδ φαινδμενον, δτι
εϊς αϋτὴν συμμετεχουν καϊ τινες Εκκλησιαστικοϊ
ὴ δργανωτικοϊ παραγοντες, οϊ δποϊοι βφειλον να
πραττουν τδ 6ντιθετον να διαφωτϊσουν δηλαδὴ
τὴν κοινὴν γνωμην Επϊ τοϋ ϋψηλοδ πνευματικοϋ
χαρακτὴρος καϊ τὴς σπουδαϊας 6ποστολὴς τοϋ
'Ορθοδδξου Μοναχισμοϋ. Δεν 6λεποον, δραγε, τ!
κρϋπτεται δπϊσω απδ τὴν Εκστρατεϊαν αϋτὴν;
Δεν γνωρϊζουν τϊ προσεφερε καϊ τι προσφερει δ
Μοναχισμδς μας εϊς τδ "Εθνος; "Οτι παραλλὴ-
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λως πρδς τὴν 6διαλειπτον πϊστιν καϊ λατρεϊαν,
διεσωσε τὴν πνευματικὴν κληρονομϊαν των προγδνων μας, αρχαιων τε καϊ μεσαιωνικων; “οτι
εις τα 6ιδΛιογραφικα εργαστὴρια τοϋ Βυζαντιου
αντεγραφησαν καϊ διεφυλαχθησαν τα πολυτιμδτερα προιδντα τὴς λογοτεχνικὴς παραγωγὴς των
'Ελλὴνων, ετι δε τὴς φιλοσοφιας, τὴς ϊστοριογραφϊας, τὴς ρητορικὴς, τὴς φιλολογϊας καϊ
τὴς θεολογιας; "Οτι οϊ Επιφανεστεροι
καϊ σημαντικωτεροι Εκπρδσωποϊ της ὴσαν μοναχοϊ; 'Αλ
λα μὴπως καϊ ὴ χορεϊα των λογϊων τὴς Τουρκοκρατϊας κατα μεγα μερος δπδ τα μοναστὴρια
μας δεν εξεκϊνησε; Οϊ Εγκυρδτεροι θεολδγοι τὴς
περιδδου, Γρηγδριος δ Παλαμας καϊ Νικδδημος
δ Αγιορεϊτης, μοναχοϊ δεν ὴσαν;...
... Δεν Εξωραϊζομεν τὴν καταστασιν ὴ πραγματικδτης εΤναι αϋτὴ καϊ δεν μας διαφεϋγει δτι,
Εν τφ κδσμω τουλαχιστον, δεν λεϊπει Ενϊοτε ὴ
θρησκοληψϊα, ὴ αγυρτεϊα ὴ καϊ δεν παρατηροϋνται
φαινδμενα ως τα προδαλλδμενα κατ' αϋτας ϋπδ
τοϋ τϋπου. 'Αλλα πρδκειται περϊ μικροϋ ποσοστοϋ, τδ δποϊον οϋδενα δικαϊωμα εχομεν να γενικεϋωμεν καϊ να διογκωνωμεν. 'Ιδϊως εϊς τδ "Α
γιον “Ορος, οϋτε προσηλυτισμδς γϊνεται, οϋτε
καμμϊα παγϊς στὴνεται. Οϊ γραφοντες δτι 6πεμειναν Εκεϊ μδνον γηραιοϊ καλδγηροι εΤναι, Εν πολλοϊς ανενημερωτοι. 'Η μονὴ τοϋ 'Οσϊου Φιλοθεου
τοϋ 'Αγϊου "Ορους αριθμεΤ σὴμερον 72 μοναχοϋς,
οϊ πλεϊστοι των δποϊων εϊναι νεοι καϊ πτυχιοϋχοι
'Ανωτατων Σχολων. Πρδκειται, ασφαλως, περϊ τοϋ
μεγαλειτερου 6νδρωου κοινοβϊου Εν 'Ελλαδι. 'Αλλα
καϊ εϊς τας μονας Γρηγορϊου, Σϊμωνος Πετρας,
Σταυρονικὴτα πλεοναζουν οϊ νεοι, οϊ δποϊοι δεν
λεϊπουν καϊ δπδ αλλα κοινδβια, σκὴτας καϊ Εξαρτὴματα. 'Ακδμη κα! εϊς τὴν ερημον τοϋ 'Αγϊου
"Ορους, εϊς τα Καροϋλια
καϊ τα Κατουνδκια,
συνὴντησα νεους μοναχοϋς, οϊ δποϊοι Επιδϊδονται
εϊς τὴν ϋμνογραφϊαν, τὴν αγιογραφϊαν ὴ τὴν ξυλογλυπτικὴν.

Κατα καιροϋς, 6ε6αϊως, δεν λεϊπουν καϊ απδ
τδ "Αγιον "Ορος περιπτωσεις προσελεϋσεως νεων μοναχων, των δποιων οϊ διαφωνοϋντες γονεΤς
προβαϊνουν εϊς καταγγελϊας περϊ δὴθεν δπαγωγὴς, προσηλυτισμοϋ κ.λ.π....
... Τδ εδαφος τοϋ "Αθω εϊναι λϊαν σκληρδν καϊ
τα τρυφερα πελματα δεν 6ντεχουν εϊς αϋτδ. 'Εκ
τὴς φϋσεως καϊ τὴς δομὴς του απο6αλλει τοϋς
ανημπδρους, τους 6νικανους και τους 6ναξϊους.
Δια τδν λδγον αϋτδν οϊ 'Αγιορεϊται εΤναι λιαν
διστακτικοϊ κατα τὴν προσελευσιν νεων μονα
χων καϊ ϋπο6αλλουν αϋτοϋς εϊς σοβαρας δοκιμασϊας. Οϋδεϊς προσηλυτισμδς γινεται, τοϋναντϊον
δποτρεπονται συνὴθως οϊ φιλασθενοι καϊ οϊ μὴ εχοντες τὴν δϋναμιν να πορευθοϋν εϊς τας τρϊ6ους
τοϋ Κυρϊου.
Τδ "Αγιον "Ορος εχει καϊ σὴμερον — περισσδτερον ϊσως δπδ αλλους καιροϋς — νΔ Επιτελεση σπουδαϊαν Εθνικὴν καϊ θρησκευτικὴν αποστολὴν. 'Αντϊ να τδ διαδαλλωμεν, δς τδ προφυλαξωμεν 6ντϊ να τδ πολεμοϋμεν, ας τδ προστατεδσωμεν 6ντϊ να τδ δυσφημοϋμεν, δς χαιρωμεθα
δια τὴν αναγεννησϊν του. Τδ εχει 6νδγκην τδ "Εθνος μας, τδ 6ποζητοϋν αϊ ψυχαι μας, εϊς τδ
εϊρηνικδν περιδαλλον του καταφενγομεν καϊ ὴμεϊς
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οϊ ταλαιπωροϋμενοι Εν τφ κδσμφ δια να αποκαθαρθωμεν καϊ να λυτρωθωμεν, Εξ αϋτοϋ Δντλοϋμεν
προσδοκϊαν. Δεν μας προσφερει Δπλως καλλιτεχνικα η αλλα διαφεροντα, μας παρεχει δια των
θαυμασϊων του δρδσον, ως λεγει δ Προφητδναξ,
ϋδωρ Δλλδμενον εϊς ζωην αϊωνιον. Μας διαθετει
την καθαραν του Δτμοσφαϊραν δια να Δναπνενσωμεν βαθεως. "Ας ϋφησωμεν κατα μερος τας
προληψεις καϊ την Εμπαθειαν καϊ ας το περιδαλωμεν με την στοργην μας. "Εμεινε δρθιον χϊημεϊς
λια καϊ πλεον Ετη· διατϊ να ζηλωσωμεν
την φημην τοϋ 'Ηροστρατου;

ο χθωσ κχι

η νθολχια

Ο ΘΕΜΑ δμως τοϋ
(ϊπαιδομαζφματος» κ.
λ·π. τδ ϋετει με σαφηνεια δ «Ελληνικδς Βορρας» Θεοοαλονϊκης της Ι4.7.77
οδ κνριο ογδλιδ τον,
μδ τδν ανωτδρω τϊτλο, δια τοϋ δποϊου
αλ,ηνινα τδανεται ϋ σωστη γραμμη τοϋ
'Ορϋοδδξου Μοναχισμοϋ και αποτελεϊ εκφραοη ϋγεϊας οκεγεως και γνωσεως.Παραϋδτονμε μερικδς παραγραφους για καταιοχννη των μωρων εκεϊνων, που ανϊδεοι και σαρκδφρονες κανουν επϊδειξη
της ημιμα9εϊας τους, επϊ ζημϊα τον "Ορϋοδδξον ''Εϋνους.
'Η προσελευση των νεων στο μοναχικδ σχημα
καϊ η Εγκατα6ϊωση τους στδ δσκητικδ "Αγιον
"Ορος, δεν εϊναι Θεμα τδσο απλδ, δσο θελησαν
να τδ παρουσιασουν μερικοϊ κννηγοϊ Εντυπωσεων, οντε τδσο μονδττλευρο, δσο τδ μαρξιστικδ πα8ος καϊ δ αγοραϊος «λαϊκισμδς» Ενεφανισαν.
Σημερα στδ 'Αγιωνυμον "Ορος ακμαζει μια κινηση νεων Δνθρωπων, ποϋ, Εν πληρει συνειδησει,
Εγκαταλεϊπονν τα Εγκδσμια για να αφιερωθοϋν
στην ασκηση της ψυχης, να 6ιωσουν τϊς μεγαλες ηθικΕς καϊ πνευματικες αξϊες της 'Ορθδδοξης
'Ελληνοσϋνης καϊ να Επανδρωσουν τϊς γεραρΕς 'Ιερες Μονες, δπου τρεμδσδηνε Εως χθες τδ χιλιδχρονο φως.
Πρδκειται για νεους ανθρωπονς, οϊ δποϊοι, προηγουμενως, εχονν αποδεϊξει στην Ελεδθερη κονϊστρα της μελετης καϊ της Επιστημης τα μεγαλα
πνενματικα — τουλαχιστον — προσδντα τους.
Πτνχιοϋχοι δλων σχεδδν των θεωρητικων καϊ θετικων Επιστημων, πολλοϊ διδακτορες σε εϋρωπαϊκα Πανεπιστημια, δκδμη καϊ ϋφηγηταϊ, Εγκατελειψετν την 6οην τοϋ κδσμου τοϋτον καϊ Δπεσϋρθησαν στδν Κηπο της Παναγιας, για να καλλιεργησονν τα δνθη Εκεϊνα, πον Εμεϊς οϊ 6λλοι τδσο
περιφρονοϋμε, 6λλα καϊ τδσο χρειοιζδμαστε...
Αϋτη εϊναι δ μια πλενρα τοϋ ζητηματος, την
δποϊαν η Επικαιρδτης, με την αγελαϊαν ασΕ6εια

κριοειο

της Δμαθοϋς 8ρασϋτητος, θελησε να αμανρωση
καϊ να σπιλωση. 'Εμεϊς οϊ λαϊκοϊ, με την Εξαρση
Ιδϊως της ϋλοφροσϋνης μας, νομϊζουμε, δτι μποροϋμε, Αμεσως - αμεσως, να Εκδωσωμε τα θεσφατα
της δοκησισοφϊας μας για αϊωνοδϊονς θεσμοϋς.
Καϊ δεν θα δξιζε κανεϊς να 6σχοληθη μΕ αϋτοϋς
τονς ρνπαρογραφονς, πον, αλλοι Εκ δδλου καϊ
αλλοι Εξ δλιθιδτητος, εκρουσαν τα κϋμδαλα τον
πολεμον Εναντϊον τοϋ 'Αγιωνυμον "Ορους, δν η
Πολιτεια δΕν εϊχε μΕ πολλην προχειρδτητα αναμιχθη — για να Εφησυχαση μακαρϊα αμεσως μετα...
Αϋτδ ϊσχϋει, δμως, πρδς καθε πλευρα. Καϊ δΕν
εϊδαμε μεχρι σημερα να Ενοχληται κανενας απδ
τδ γεγονδς, δτι δχι πεντε μδνον παιδια καϊ χιλιαδες παιδιων προσηλυτϊζονται απδ τα κομμουνιστικα κδμματα καϊ τϊς ΕρυθρΕς δμαδες γιδ να
στρατευθοϋν πρδωρα καϊ Δνωριμα σΕ μιαν ϊδεολογϊα, πον Δντιστρατεϋεται πρδρριζα δλες μαζϊ
Δνεξαιρετως τϊς αξϊες τοϋ "Εθνονς. Τδ δτι καϊ
φανοπτσμδ καϊ Δναλογο
Εδω εχομε θρησκευτικδ
ζηλο δεν χωρεϊ καμμια αμφιδολϊα. Τα σνμδολα,
τα κηρνγματα, δ αδιαλλαξϊα, οϊ τελετες ανηκουν
σε ζηλωτας. Με μια διαφορα: δτι Εδω ϋπαρχει
τδ κοινωνικδ μϊσος καϊ δ αποποϊηση της Εθνικης
ϊδεας...

ΧΝχκοϊΝωεΗ
ΤΗΟ Ι. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΟ

ΑΜ Π ΡΟΤΑ ΤΟ, αντικειμενικδ, πνευματικδ, περιεκτικδ τδ
κεϊμενο της 'Ι. Κοινδτητος τον 'Αγϊου
^Ορονς, ϋπδ μορφη
ανακοινωοεως πρδς
τδν 'Ελληνικδ λαδ,
μδ την δποϊα η ανωτατη διοικητικη 'Αρχη τοϋ "Αϋω τοποϋετεϊ τδ ϋεμα της προοπελαοεως των νδων χριοτιανων πρδς μονασμδ οτϊς πραγματικδς του διαοτδιοεις. 'Ελπϊζονμε δτι
δδν ϋα χρειασϋη καλλϊτερη καϊ πειστικδτερη απαντηοη πρδς πασα κατευϋννση. 'Ιδοϋ η ανακοϊνιοοη, που δσταλη στδν 'Ελ
ληνικδ Τϋπο:
'Η 'Ι. Κοινδτης τοϋ 'Αγ. "Ορους "Αθω με
πολλην λυπην ελαδε γνωσιν της συκοφαντικης
δυσφημϊσεως πον Εξαπελϋθη εϊς 6αρος τοϋ 'Αγ.
"Ορους ϋπδ μερϊδος τοϋ Τϋπου, δια την δηθεν
αρπαγην καϊ προσηλυτισμδν «Ενηλϊκων νΕων ϋπ*
'Αγιορειτων.

'Η 'Ι. Κοινδτης καταγγελει εϊς τδν εϋσεδη
'Ελληνικδν Λαδν, δτι δπισθεν της συκοφαντικης
αϋτης Εκστρατεϊας εϋρισκονται δχι μδνον σκανδαλοθηρικα κϊνητρα, Δλλα και οϊ στρατευμΕνοι
Εχθροϊ της 'Εκκλησϊας, ο! δποϊοι τελευταϊως &νησυχοϋν Εκ της Επανδρωσεως τοϋ 'Αγϊου "Ορους

ϋπδ νϊ,ων καϊ μορφωμενων μοναχων.
Χαταοικαςει την αντοροοοοςον στΑσιν τοϋ ΜητροποΛιτου ιρικκης και χταγων κ. κ. Χτεφανον,
δ Οποιος δια των ανεπιτρεπτων ενεργειων τον,
εδωσε το εναυσμα της τοιαυτης εκστρατειας, γενομενος επιλησμων των φρικτων αρχιερατικων του
δρκων, περϊ τηρησεως των 'Ι. κανονων και της
'Ιερας Παραδδσεως της 'Εκκλησϊας.
Πληροφορει τδν πιστδν λαδν, δτι τδ "Αγιον
"Ορος, χαριτι θεοϋ, εισερχεται εϊς νεαν περιοδον πνευματικης ακμης, επ' Αγαθφ της 'Ορθο
δοξϊας καϊ της Ανθρωπδτητος.
Τδ "Αγ. "ορος, ως κατ' εξοχην χωρος της
πνευματικης ϋλευθερϊας, εϊναι φϋσει ξενον πρδς
κΑθε μορφην ασκησεως 6ϊας.
Οϋδεϊς νεος προσκαϊρως ϋνθουσιασθεϊς η ψυχολογικως υπο6ληθεϊς εϊναι δυνατδν να παραμεϊνη ως μοναχδς εϊς τδ "Αγ. "Ορος, δεδομενων των
πολλων δυσκολιων της Μοναχικης ζωης καϊ τοϋ
Απαιτουμενου καθημερινοϋ σκληροϋ Αγωνος, δια
την ϋπερ6ασιν τοϋ νοσηροϋ Ατομικισμοϋ.
ΑΪ 'Ιεραϊ Μοναϊ δεν εϊναι φυλακαϊ. Εϊναι ανοικταϊ εϊς δλους καϊ δλοι δϋνανται να συνομιλησουν με τους μοναχοϋς καϊ να διαπιστωσουν τα
κϊνητρα που τους ωθησαν να γϊνουν μοναχοϊ.
Καλοϋμεν καθε καλδπιστον Ανδρα να διαπιστωση μδνος του την Αληθειαν, ϋπισκεπτδμενος τδ
"Αγιον "Ορος.
Παρακαλοϋμεν δλους τους "Ελληνας να σεβσσθοϋν τδ "Αγ. "Ορος, ποϋ με την πολυεθνη Πανορθδδοξον ϋκπροσωπησϊν του, ενσαρκωνει τδ ϋπερανω φυλετικων καϊ πολιτικων διακρϊσεων πνεϋ
μα ϋνδτητος καϊ ΑγΑπης τοϋ Χριστοδ καϊ Αποτελεϊ την μδνην ζωσαν συνεχειαν τοϋ 'Ορθοδδξου
Βυζαντινοϋ, 'Ελληνικοϋ μας πολιτισμοϋ.
_απδ τη σελ 26
στις δποϊες κωδικοποιοϋνται τα εκφραστικδτερα
ΑποσπΑσματσ απδ ταξιδιογραφικες περιγραφες
απδ φιλολογικϋς
εντυπωσεις, Απδ λογοτεχνικα
κεϊμενα, Απδ στιχουργηματα, Απδ θεολογικες θεωρησεις ποϋ δλα Αφοροϋν στδ "Αγιον "Ορος.
Νομϊζω πως για την ΑνΑδειξη τον 'Αγϊον "Ο
ρους, σαν Εκφραση μοναδικοϋ μοναστικοϋ Κεντρου
της 'Ορθοδοξϊας, καλλϊτερος
τρδπος Απδ την
προδολη των κρϊσεων καϊ εντυπωσεων τδσων λογϊων, θεολδγων, ϊπιστημδνων δεν ϋπηρχε. 'Ο φϊλος
κ. Χατζηφωτης Αναμφϊ6ολα εκοπϊασε για την σνλλογη τδσου ϋλικοϋ καϊ με πολλη ΑγΑπη Επεμεληθη της εκδδσεως, ωστε τδ δλο 6ιβλϊο να παρουσιασθη ϋπδ Αρτϊα μορφη, κοσμημενο με εξηνμοναστηριων τοϋ ' Αγϊου
ταπεντε φωτογραφϊες
"Ορους ϋκτδς κειμενου, με 6αθυστ6χαστο προλογο, εϋρετηριο καϊ γραμμικα κοσμηματα δφειλδμενα στδν καλδ ΑγιογρΑφο μοναχδ 'ΙωΑννη.
Δεν πρεπει να λησμονηθη δτι τα κεϊμενα ποϋ
Αποτελοϋν τδ 6ι6λϊο, εϊναι μικρα Αποσπασματα
4κτεταμενων 6ι6λϊων, μελετων, Αρθρων. Καϊ μαγραμματεϊας. 'Ελπϊζουμε
λιστα της ελληνικης
στδν ζηλο τοϋ κ. Χατζηφωτη δτι θα δλοκληρωση
την προσπΑθεια του με την πλουσιωτΑτη ξενδγλωσση γραμματεϊα, ποϋ σε μια καλη μεταφραση, να την προσφερη στδν 'Ορθδδοξο λαδ μας.
Συγχαϊρουμε, εϋχδμεθα καϊ ϋλπϊζουμε.
θ.μ.δ.

ΙΙαραλληλως η Τ. Κοινδτης απδοτειλε εις τον ΛεΟ. κ. Στδφανον Ιρικκης μακραν επιοτολην, δια της δποϊας εζ·εγχει
την αδδκιμον ενεργειαν του. Μεταξϋ
ζ.ων γραφονται τα δςης:
χεοαομιωιατε,
Καταπληκτος η καθ' ημας 'Ι. Κοινδτης ελα6ε
γνωσιν του μακρον τηλεγραφηματος Σας. Ια δε
εν τφ μεταςυ αποσταλεντα ημιν αποκδμματα Ο
λων σχεοον των εφημερϊδων Αθηνων, ιρεσσαλονικης και ΤρικΑλων, εδϋθισαν ημας εϊς λυπην,
δχι τδσον δια τον επιχειρηθεντα διασυρμδν του
Αγϊου "Ορους καϊ γενικως τοϋ δρθοδδξου Μοναχισμοϋ ϋπο του σκανδαλοθηροϋντος τϋπου, δσον
διδτι Απεκαλνπτετο δκ των δημοσιευμΑτων, δτι η
'Υμετερα Σε6ασμιδτης ϋπηρξεν ϋθ'κδς αϋτουργδς
τοϋ ϋγερθεντος σαλον, δι' δν λδγον καϊ επαξϊως
Απενεμηθησσν Αϋτη αϊ δεουσαι τιμαϊ ϋπδ της
«Αϋγης» καϊ τοϋ «ΡιζοσπΑστου» ως καϊ αλλων τινων Εφημερϊδων. Καϊ πραγματι· δταν δ ϊδιος δ
ποιμην παραδϊδη τα πρδ6ατα εϊς την χλεϋην τοϋ
Εν τφ πονηρφ κειμενου κδσμου, πως δεν θα τιμηθη Αναλδγως ϋπ' αντοϋ;...
Πως δεν εφο6ηθητε τδν Θεδν, προτιμησαντες
τδν διασυρμδν της 'Εκκλησϊας Του καϊ της πλεον Εκλεκτης ταξεως της 'Ορθοδοξϊας δια τηλεγραφηματων πρδς πασαν κατευθυνσιν καϊ δια
δημοσϊων συνεντεϋξεων, παρεχοντες οϋτως Ερεθιδυστυχων
σμοϋς εϊς την νοσηραν φαντασϊαν
Ανθρωπων καϊ Ετοιμον ϋλην εϊς Αποζωντας Εκ της
σκανδαλοθηρϊας, Αλλα καϊ επιχειρηματα εϊς δεδηλωμΕνους Αθεους ΕφημεριδογρΑφους, καϊ Κϋριος
οϊδε πδτε θα καταπαϋση δ ϋφ' Υμων Εγερθεϊς
σΑλος;...
'Ανεγνωσαμεν Ενεοϊ εϊς την 'Εφημερϊδα «'Ακρδπολιν» της Ι4ης 'Ιουλϊου Ι977 δηλωσεις ϋμετερας, καθ' Ας η σνμμετοχη εϊς τας
ϊερουργϊας
της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησϊας, εϊς τΑς 'Αγρυπνϊας
καϊ κατανυκτικας Ακολουθϊας σννιστφ «ψυχολογικην 6ϊαν» καϊ «Απαρχην της μυησεωςμ εϊς τδν
Μοναχισμδν. Διατελοϋμεν εν Αμηχανϊψ και διερωτωμεθα: ελεχθησαν ταϋτα ϋπδ 'Ορθοδδξου ϋπισκδπου η ϋπδ τινος Αθεου καϊ Απϊστου ϋλδφρονος Ανθρωπου;...

-> απδ τη οελ. 23
'Ορθοδόξως, άνεξάρτητα μὲ τήν ἐπιτυχία ή άποτυχία, ποὺ ἐξαρτῶνται άπὸ
τήν προσωπική βοὐληση. Καϊ άπό αὐτὺ
ποὺ ἐκθέσαμε μὲ συντομία, ποὺ ἐλπίζουμε δτι δὲν ἔβλαψε, προέκυψε, δτι
ὁ μὲν δρόμος της ϊεραποστολής (ἔνθεσμος δρόμος μέσα στήν Ἐκκλησία),
ἐξ ἀφορμῆς της ἀπουσίας 'Ορθοδόξων
προϋποθέσεων, δὲν διανὐεται ἐντελῶς
ὁρθά' ὁ δὲ δρόμος τοῦ μοναχισμοῦ, σὰν
παραδοσιακός, χωρϊς καινοτομίες άνεὐθυνες, σὰν δρόμος ἐΥγυώμενος τήν σωτηρία τοῦ άνθρώπου, διανὐεται μὲ ἀσφάλεια, ἀρθά, χωρὶς πειραματισμοὺς
καϊ ὁδηΥεῖ οταδιακὰ στήν θέυισή του.

