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ΤΟ ΜΗΝγΜΧ τογ ΛΘἮ
ΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ
'Ορθ6δοξον υττηρξεν, αν μη τι
αλλο «Τδ μηνυμα του
"'Αθω», τδ δττοϊον εδωσεν εις ευρεϊαν δημοσιοτητα η *!. Κοινδτης του
' Αγιου "'Ορους, εξ σφορμης της εθνικης κρισεως των τελευταιων ημερων, η δποια, βεβαιως,
συνεχιζεται με απροβλετττους εξελιξεις και τδ δποϊον καταχωριζομεν δια
τους αναγνωστας των «"Αθωνικων Διαλ6γων».
Μηνυμα ιτηγασαν αττδ την βιουμενην ιστορικην συνειδησιν, και τδ δττοϊον δχι αττλως ανασυνμε την τναρσδοσιακην ευσεβειαν
δεει τδ παρδν
του Βυζαντιου, αλλα και βυθιζεται εις τα βαθη
των αιωνων της ζωης της ελληνικης φυλης, ως
ιδιομορφου εθνικης καταβολης, ενθα δεσποζει η

ΛΓΙΟΝ

ΟρΟὌ
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ΚΙΒΩΤΟΣ
των ελληνοχριστιανικων παραδδσεων τδ ''Αγιον “Ο
ρος - “Αθω, ως
καταλοιπον
τον
Βνζαντϊον,
ως
της
' Ακρδπολις
και
' Ορθοδοξϊας
ως «Περι8δλι της
Παναγϊας», ανμμετεχον πνενματικως και σνναισθηματικως εις την
ζωην τον ενσε8ονς ημων “Εθνονς
και καλδς δεκτης νπαρχον δλων των
μεγαλειωδων ιστορικων εναλλαγων
καϊ των φασεων της ζωης και των

θεοσεβεια μετα του ερωτος της ελευθεριας.
Κεντρον του «Μηνϋματος» αστοτελεϊ δ,τι παντοτε, ιτανταχου, υπδ παντων των 'Ορθοδ6ξων εβιωθη: η αναγκη στροφης προς τον Θεον, με
την συγκεκριμενην Γραφικην δρολογιαν, την μετανοιαν.

Και καλεϊ τον 'Ελληνικδν και 'Ορθοδοξον λα6ν, η 'Ι. Κοινδτης, εις μιαν προσπαθειαν αποτιναξεως της κοσμικης ναρκης, εις «αϋτομελετην αϋτοελεγχον και αυτοσυνειδησιαν του "Ε
θνους» και εις κατανοησιν των πνευματικων του
θησαυρων, οϊτινες συνιστανται εις «τα θεανθρωιτινα στοιχεϊα του, εις τδ Θειον και "Ορθδδοξον ηθδς του»
Ευχ6μεθα εκ καρδιας και ιτροσευχομεθα ^κτενως, δπως τδ «Μηνυμα του "Αθω», εϋρη απηχησ·.ν εις τας ψυχας του 'Ορθοδοξου λαοϋ μας, ως
συνεβαινεν εις παρομοιας Ιστορικας στιγμας.

ΚΧΙ

ΘΘΝΟΟ

περιπετειων της αδιασπαστως ηνωμενης 'Ελληνικης Πατρϊδος μετα
της εν κοσμω στρατενομενης 'Εκκλησιας τον Χριστον, απενθννεται
δια της καθ' ημας 'Ιερας Κοινδτητος προς τον 'Ελληνικδν λαδν, κατ'
κριαιμον
αντην την
στιγμην τον
“Εθνονς δπως, ως γρηγορονσα ελληνορθδδοξος σννειδησις, εκφραση
την εν αγαπη και στοργη σνμπαραστασϊν τον.
Ειθισται, εις κρισϊμονς εθνικας ωρας, καθ' ας διακδπτεται δ σννηθης
ρνθμδς της καθημερινης ζωης, να
κατα6αλλεται πανταχδθεν μια καθολικη προσπαθεια αντομελετης, αν-
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ΜΗΝΥΜἈ

τοελέγχου καὶ αϋτοσυνειδησϊας τον
"Εθνους, επι τω σκοπω, δπως επισημανθοϋν τα αϊτια τον εθνικοϋ κινδϋνου, καθορισθοϋν οι πολιτιστικοϊ
στοχοι τον, ανασυνταχθοϋν αι δυναμεις και ως μια ιμυχη τδ "Εθνος
επι8Ιωσϊν του,
αγωνισθη δια την
διορθωνον τα σφαλματα του, ατινα
τδ εφερον εις τδ χεϊλος της αΑϋσσου.
Την ϊστορικην αυτην στιγμην θεωροϋμεν και ημεϊς πρδσφορον, δ
πως εϊπωμεν τινα εν αναφορα πρδς
τας εθνικας μας αφετηρϊας, τας φυλετικας ρϊξας, πρδς τδ ιστορικδν παρελθδν μας, πρδς τους μεταφυσικοϋς
προσανατολισμοϋς μας εν συναρτησει πρδς τα γενεσιουργα αϊτια της
εθνικης κρϊσεως τοϋ παροντος.
ΕΙναι, 8ε8αΙως, εΙς δλους γνωσται
αϊ διαυγεϊς πηγαι της κλασσικης
'Ελλαδος, ητις εφωτισεν δλδκληρον τδν κδσμον δια της σοφϊας της,
της Τεχνης και δια της μεγαλοφυους σκεψεως επι παντδς τομεως τοϋ
επιστητοϋ.
Ἀλλὰ τδ ϋπερεχον καλλος της
προχριστιανικης ''Ελλαδος απερροφηθη ϋπδ της 'Εκκλησϊας, ητις ϊδρϋθη ϋπδ τοϋ σαρκωθεντος Λδγου
τοϋ Θεοϋ και οϋτως απετελεσθη μια

“ΛΟΘΘΝΘΟ

ΤΟΥ

λθφ

σϋνθεσις εν τω ''Ελληνικω χωρω ϋ
πδ την μορφην τοϋ ελληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ.
Τδ θεανθρωπινον τοϋτο σχημα εμδρφωσε την ξωην τοϋ Β υζαντϊου,
δπερ, χαρις εις τα θεανθρωπινα
στοιχεϊα του, ητοι εις τδ θειον και
' Ορθδδοξον ηθος του, εις την προστασϊαν τοϋ Θεοϋ, και εις τδν εμφιλδσοφον ελληνικδν λδγον, ηδυνηθη
δχι μδνον να δωροφορηση την 'Ορθδδοξον πϊστιν εις τεως ημι8αρ8αρους λαοϋς, να εξαπλωση την εκπολιτιστικην λαμιμιν της αϋτοκρατορϊας εις μεϊζον τμημα τοϋ κδσμου, αλλα και να διατηρηση τδ ελληνορθδδοξον μεγαλεϊον του επι χϊλια και επεκεινα ετη.
'Εξ αϋτων δλων προκϋπτει δτι δ
χαρακτηρ τοϋ "Εθνους εϊναι θεανδρικδς και δτε τδ ελληνοχριστιανικδν Β υζαντιον συνετηρει τδ θεαν
θρωπινον ηθος του, παρεμενεν αμετακϊνητον εντδς της ακτινο86λου
δδξης του. "Οτε δε η καθολικη ψυχη τοϋ λαοϋ ραθυμοϋσα επρδδιδε την
πολϋτιμον κληρονομϊαν της, τδτε
ϋφϊστατο ποικϊλας ταπεινωσεις ϋπδ
των βαρβαρων λαων, τελικδν σταδιον των δποϊων ητο η απωλεια της
αϋτοκρατορϊας και η ϋποδοϋλωσις
τοϋ λαοϋ επι τετρακδσια ετη.

ΑΝθρωΠΟΚΘΝΤρϊΚΟΝ

ΕΛΛΑΣ
δμως,
ως «ποντοπορων
ασκδς», ως ϊδεα,
πνευματικη
ως
εϋγενεια και ως
πϊ'Ορθδδοξος
στις, δεν ητο δυνατδν να καταποντισθη. 'Ανεστη, ανεγεννηθη, ηλθεν
ως ελεϋθερος κδσμος εις την ϋπαρξιν μεταξϋ των λαων. 'Αλλ' ανεδϋθη απδ τους σκοτεινοϋς μυχοϋς της
δουλεϊας, με ημ6λυμενην την αϊσθησιν της ϋψηλης καταγωγης της,
χωρ'ις την παντα ισχϋουσαν θερμην

ΘΘΝΟΟ,,

' Ορθδδοξον πϊστιν και σχεδδν γυμνη
απδ τα 6υζαντινα μεγαλεϊα της, συνισταμενα εν τη δυναμει τοϋ Σταυροϋ
κα'ι τη λαμπρδτητι της ' Αναστασεως.
Εις αυτην την καταστασιν της
πνευματικης ενδεϊας της, η ''Ελλας, κυκλουμενη απδ τδ εϋρωπαϊκδν πνεϋμα, θαμβωθεϊσα απδ τας
πυγολαμπϊδας τοϋ οϋμανιστικοϋ πο
λιτισμοϋ και της δυτικης ιμευδοπαιδεϊας, απεμαξε δ,τι νεκροποιδν
της προσεφερθη. Καϊ οϋτω κατηντησεν απδ θεανδρικη και θεοκεντρικη που ητο, εΙς εν ασθενες ανθρωποκεντρικδν εθνος, λατρεϋον εις ευ-

ΤΟ

ΜΗΝΥΜἈ

ρεϊαν κλίμακα «την κτϊσιν παρα τον
κτϊσαντα», τδ εθνος, τδ δποϊον εϊχεν
ανεγεϊρει προς δδξαν Χριστοϋ τους
παγκαλους εκε'ινους ναοϋς της λατρεϊ,ας εν τη ζασιλϊδι των Πδλεων,
εν οϊς δεσπδξει τδ αριστοϋργημα των
αιωνων, δ ναδς της του Θεοϋ Σοφϊας.
Και ηδη, μετα μιαν αλυσον εθνικων περιπετειων, πολιτιστικων εξελιξεων μεγαλειου και καταπτωσεως, υπαρχομεν ως εν εθνος ναρκισσευδμενον, δτι ανηκομεν εις την οικογενειαν των ευρωπαϊκων λαων,
μιμοϋμενοι τους προσανατολισμοϋς
των, τρυγωντες τους καρποϋς των
εΙς τον τεχνολογικδν και οικονομικδν
τομεα και εχοντες αποθεσει την πασαν ελπιδα μας εις την 'Αμερικην
και τας συμμαχϊας μας. Ζωντες με
την ψευδαϊσθησιν, δτι δρθως ακε-

ΤΟΥ

λθΦ
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πτδμεθα, ακλινως πορευδμεθα προς
τα πεπρωμενα της φυλης μας και
δτι τελουμεν εν ασφαλεϊα, εξυπνησαμεν μιαν αυγην απδ την πλανησαααν την ψυχην του εθνους ευαρεστον υπνο6ασιαν μας και ευρεθημεν
ενωπιον αληθοϋς ελληνικης τραγωδιας, την δποϊαν ζωμεν δι' δλων των
αισθησεων της ιμυχης και με προοπτικην εις την εϊκδνα την αδιαφοριαν, αν μη χαιρεκακϊαν των «φϊλων» μας. Που εϊναι αι αϊσιδδοξοι
ελπιδες μας; Που αι πιστα'ι συμμαχιαι; Που η ισχυς των παντοειδων
δπλων; Που η λαμπρα τεχνολογϊα
μας και η ευρωπαϊκη κουλτοϋρα
μας; Που η προστατις ' Αμερικη και
οι αδελφο'ι χριστιανικοι λαοι της Ευρωπης; 'Απεδεϊχθησαν «παντα σκιας ασθενεστερα κα'ι δνεϊρου απατηλδτερα».

Η ΠΛΙἈΑΓΦΓΙΚΗ βΛΕΑΟΟ ΤΟγ ΘΘΟγ
ΑΙ ΗΔΗ παραμενομεν
Θλι8εροι
θεαται μιας εν εεθνικης
ξελϊξει
τραγωδϊας, της δποϊας τας φασεις
προσδιορϊζουν τα
8αρ8αρα ενστικτα
ενδς 6οσκηματωδους ασιατικοϋ λαη ταπεινωθεϊσα κοϋφη αγερωχϊα μας, ητις εστηρϊχθη επι τους
υιοϋς των ανθρωπων.
'Απδ τον λαδν μας, δσοι δεν ἀπώλεσαν την αϊσθησιν της πραγματικδτητος διερωτωνται εν αγων'ια. Πως
εφθασαμεν μεχρις εδω και αν υπαρχη εξοδος απδ αυτα τα αδιεξοδα.
Κ αι ως προς αυτην την σημερινην
'Ελληνικης
πραγματικδτητα της
Πατρϊδος, παντες οι ακολουθοϋντες
την μεθοδον της ιστορικης ερμηνεϊας, ερημην του Θεοϋ, ως ρυθμιστοϋ
του 6ϊου των λαων, καταληγουν εΙς
τδ συμπερασμα δτι αϋτη αποτελεϊ τδ
λογικδν καταντημα μιας σειρας ατυχων γεγονδτων και συναρτησεων.

'Η δε εξοδος εξ ετερου θα προελθη
ταχα δια μιας εϋμενοϋς αντιστροφης
των γεγονδτων αυτων.
Ἀλλἀ η 'Εκκλησια τοϋ Χριστοϋ,
της δποϊας μιαν δυναμικην μορφην
και προφητικην συνειδησιν αποτελεϊ
τδ "Αγιον "Ορος διδασκει, δτι κατα
την διαμδρφωσιν της Ιστορϊας τοϋ
κδσμου δ Θεδς εϊναι παρων, διδτι δλα τα εθνη δια τδν Θεδν «εϊναι ωσει
σταγων απδ καδου». Τιποτε δεν γϊνεται εΙς την γην χωρις τδ θελημα
Του, εϊτε κατ' ευδοκϊαν εϊτε κατα
παραχωρησιν. ''Αν λοιπδν εις την εξελιξιν της ζωης των εθνων δεν απουσιαζει δ Θεδς, πως εις τδν λαδν
Του τδν περιοϋσιον, εις την 'Εκκλησϊαν Του Αυτδς δεν εϊναι δ ρυθμιστης, δ στοργικδς Πατηρ, δ κηδεμων, δ παιδαγωγδς, δ εξ αγαπης
ανεκφραστου μεριμνων δια την σωτηριαν του εν τη αϊωνιδτητι;
Ποιος πατηρ δεν παιδεϋει τα τεκνα του; Και χωρις περιστροφας
πρεπει να εϊπωμεν, δτι δ λαδς τοϋ
Θεοϋ εις ευρεϊαν κλϊμακα απεμακρϋνθη τοϋ ουραν'ιου Πατρδς του.
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Καϊ ερρνπωσε «την στολην την πρωτην» της χαριτος, ακολονθησας την
δδδν της δντικης αθεδτητος με τας
αμαρτωλας σννεπεϊας της.
Κ αϊ δ
Θεδς εντενθεν δεν δνναται να αρνηθη εαντδν. 'Υπαρχων δλος αγαπη
καϊ δλος κατ' ονσϊαν αγαπη, ενεργεϊ παιδαγωγικως επϊ της 'Ελλαδος, της δποϊας τα τεκνα εϊναι 8ε8απτισμενα εΙς τδ δνομα της 'Αγϊας
Τριαδος.
' Αποτελει δδγμα της 'Εκκλησϊας
η πρδνοια τον Θεον επϊ τον λαον
Τον. 'Ολδκληρος η Παλαια καϊ η
Κ αινη Διαθηκη, ως καϊ η 'Ορθδδοξος Παραδοσις νπογραμμϊζονν τας
αμεσονς σχεσεις Θεον καϊ πιστων,

ΤΟΥ

λθΦ

αϊτινες εχονν 8ε8αιωθη εν τη πραξει μεχρι κεραϊας. Εϊναι δε αποδεδειγμενον διλ δλης της Ιστορϊας, δτι
δ λαδς τον Θεον δσακις απεμακρννετο απδ τον Θεον, νφϊστατο μνρια
δεινα πασης μορφης, καϊ απδ τα δποια ελντροντο μδνον δια της μετανοϊας, αντον τον Θεον αορατως σωξοντος.
Κ αϊ ηδη ονδεμϊα αλλη διεξοδος
νπαρχει δια τδ εθνος μας απδ την
μετανοιαν, δια της δποϊας δχι μδνον
θα σταματησονν αϊ θλϊιμεις της Πατρϊδος, αλλα και θα σκεπασθωμεν νπδ τον Θεον απδ της ερχομενης δργης «επϊ τονς νϊονς της απειθεϊας».

ΛΧΟΟ ΑΗΤΤΗΤΟΟ ἈΙΧ ΤΟΥ ΩΤΧγρογ
ΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ
δε να δωσωμεν μεσημασϊαν
γαλην
εις τδ πολναριθμον τον 8αρβαρον
τονρκικον εθνονς
οντε καϊ εις την
δνσμενη στασιν απεναντϊ μας της
διεθνονς διπλωματϊας. 'Ο λαδς μας δια της πϊστεως
εις τδν παντοδνναμον Θεον, δια της
μετανοϊας καϊ των θνσιων τον ενϊκα παντοτε τονς εχθρονς τον, διδτι
«δπον Θεδς 6ονλεται νικαται φνσεως ταξις».
Εϊναι απαραϊτητον δπως επανενρωμεν την ελληνορθδδοξον εσωτερικδτητα μας καϊ την φνσιογνωμϊαν
τον εθνονς καϊ να ενωσωμεν τδ «ω
λνγερδν καϊ κοπτερδν απαθϊ μον»
με τδ «μεγαλα τα της πϊστεως κατορθωματα».

— Τδ εθνος εχει 6ϊον πλεον των
πεντε χιλιαδων χρδνων. Καϊ αφ' σ
τον εγενετο δλδκληρον 'Εκκλησϊα,
ανελα6ε τρομερας ενθννας εναντι
τον Θεον καϊ «πασα παραβασις καϊ
παρακοη λαμβανει ενδικον μισθαποδοσϊαν». Διδ καϊ μαστϊξεται, αλλα

δεν αποθνησκει.
— Ὄ λαδς μας εγενθη δλην την
πικρϊαν τον ενρωπαϊκον ιμενδοπολιτισμον καϊ εξησε την εϊδωλολατρεϊαν τον καϊ δλας τας κολασεις τον.
"Εν μδνον απομενει, η στροφη πρδς
τδν Κνριον. Στροφη, λοιπδν, πρδς
τδν Θεδν. Τδ "Εθνος εχει απεϊρονς
δννατδτητας σωτηρϊας, τιμης καϊ
δδξης.
Εϊμεθα εΙς λαδς πλεων εις τδ φως
της θεογνωσϊας, ηνωμενος με τδν
Θεδν, ως 'Εκκλησϊα, ισχνρδς εν τη
πϊστει, αηττητος δια τον Στανρον
καϊ ενδοξος δια της 'Αναστασεως.
'Η 'Ελλας εϊναι δ νεος 'Ισραηλ, «ε
θνος αγιον, 6ασϊλειον ϊερατενμα».
Καϊ δφεϊλομεν να επαληθενωμεν
παντοτε καθολικως την νιμηλην κλησιν μας. "Ας νιμωσωμεν λοιπδν τας
καρδϊας μας πρδς τδν Κνριον εν μετανοϊα καϊ θα ϊδωμεν αμεσως τδ θανμα της καταισχννης των εχθρων τον
λαον τον Θεον. 'Υπαρχει μϊα σταθερα αναλογϊα, καθ' ην δσον πλησιαζομεν πρδς τδν Θεδν, τδσον εξασθενονν οι εχθροϊ. Καϊ δσον ημεϊς απομακρννδμεθα απδ τον Θεον, τοσοντον δ εχθρδς ενδνναμονται.
Τδ "Αγιον "Ορος παντοτε προσ-

ΤΟ

ΜΗΝΥΜλ

ηϋχετο «νπερ πασης ψνχης θλιβομενης καὶ καταπονουμενης». "Ηδη
δε απδ της ημερας της δοκιμασϊας
τον δμοδοξον Κνπριακοϋ λαοϋ εχει
πληθϋνει τας προσενχας τον και ϊκετενει θερμως τον Κνριον, δπως τον
ενισχνη ψνχικως και τον φωτϊξη
τον νοϋν, ϊνα 6λεπη την θεϊαν αγαπην κρυπτομενην μεσα εις τας παιδαγωγικας θλϊψεις τον, αϊτινες απο8λεπουν εις μετανοιαν και επιστροφην προς τον Κνριον.
"Ας μη θεωρωμεν δε μεγαλντεραν
τραγωδϊαν τονς θανατονς, τονς ακρωτηριασμονς, τας πληγας, τα αϊματα, την απωλειαν της περιουσϊας
και αντην την σωματικην αϊχμαλωσϊαν, απδ την αδιδρατον μεν εις την
αϊσθησιν, αλλ' ελεγχομενην δια της

ΤΟΥ

ΧΘΟ)
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πνευματικης δρασεως κακοποιησιν
της εϊκδνος τον Θεοϋ εντδς των
δεινα
καρδιων μας. Διδτι τα μεν
και αι θλϊψεις θα παρελθουν. Την
δε θεσιν των θα καταλαβη η ανανεωθεϊσα π'ιστις προς τον Θεδν και δ
αγνισμδς της ψνχης σνν τη σωτηρϊω σνντρι6η και μετανοϊα, πον δδηγοϋν εις την αϊωνιον ξωην. 'Η
κακοποϊησις δμως της εικδνος τον
Θεον δια των χρονιων αμαρτιων και
η αγνοια της εσωτερικης αϋτης τραεΙς
γωδϊας, δδηγοϋν «εν ειρηνη»
τον αιωνιον θανατον. Κ αι δ Θεδς,
εν τη αγαπη Τον, δεν αφηνει τδ ελενθερον πλασμα Τον, να αποξενωθη απδ την αδιαδοχον 8ασιλεϊαν
Τον.

“ΛΟΤρΛψΟΝ ΤΟγΟ ΚθβΧγΝΟγΟ ΟΟγ.........
ΝΗΜΩΝ
της
ϊστορϊας της η 'Ι.
Κοινδτης των εϊκοσι
βνξαντινων
''Ι. Μονων τον 'Ἀγϊον "Ορονς, και
δ ι ε ρ μ η ν ε ν ο νσα
αγαπην
την
αγιορειτων
των
Μοναχων
πρδς
τδν ευσεβη λαόν μας· δια του παρδντος μηννματος, επιθνμεϊ να κατακλεϊση δι' δλϊγων εκφραστικων λάγων προσενχης τον εθναποστδλον
Κ ωνσταντϊνον ΟΙκονδμον τον εξ
ΟΙκονδμων, πον απηνθυνε πρδς
Κνριον εις παρομοϊαν με την παροϋσαν εθνικην κρϊσιν, με τονς ιδϊονς
εχθρους τον Στανροϋ.
«... Κνριε, μη μας εγκαταλϊπης
να γϊνωμεν δνειδος των εχθρων της
αγϊας σον ' Εκκλησϊας. 'Ιδον 6λεπεις, παντεπδπτα, πως μαϊνονται
και φρναττουσιν ακοϋεις τας δλεθρϊονς αντων 8ονλας, ω Θεε της Δικαιοσϋνης...
"Αστραψον τονς κεραννονς της
θεϊας σον δϊκης εΙς των απϊστων
εχθρων σον τας νπερηφανονς κε-

φαλας. Σνντριψον δπλα, σνντριψον
πλοϊα ασε8εϊας. Σνντρι8ητωσαν νπδ
τδ σημεϊον τον ξωοποιοϋ Στανροϋ
πασαι αι δυναμεις τον. σκδτονς...
Κνριε, σβεσον μη την ξωην, μη την
νπαρξιν, αλλα τδ φρναγμα και την
ασεβειαν και την ανομον δνναστεϊαν των αϊμοχαρων και τους πολεμους θελδντων 8αρβαρων 'Αγαρηνων, οϊτινες εμϊαναν τα αγιαστηρια
σου (της Κνπρου) και ηρημωσαν.
Σε παρακαλοϋσιν οι τεθλιμμενοι 'Τερεις της 8ασανιξομενης σου 'Εκ
κλησϊας. Σε προσκυνοϋσι τα δρφανα και αι χηραι των πεπελεκισμενων
και εσφαγμενων αθωων σου λατρεντων (της Κϋπρου).

'Αλλ' ω Θεε τοϋ ελεους! Ενδδωσον τους υϊοϋς της 'Εκκλησϊας εις
Θρϊαμ8ον τον Στανροϋ σον. Σϋνδεσον αυτοϋς δια τοϋ κραταιοϋ σννδεσμον της δμονοϊας και της αγαπης
σον... * Απδστειλον τδν "Αγγελδν σον
Σωτηρα τοϋ λαοϋ σον και ταπεϊνωσον παντα εχθρδν και πολεμιον, απδ
περατων εως περατων «εως ο·θ ανταναιρεθη η Σεληνη». (ψαλμ. ΟΑ'
7).
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Προσφιλεστατα ὲν Κυριω τεκνα!
ΕΒΑΙΩΣ, παντοτε,
αδελφοϊ μον, σήμερον εἰδικο5τερον Ο
μως ἡ Ἐκκλησία
μας ἔχει ἀνάγκην ἀγϊων. 'Ἀς στραφη
λοιπδν προς τὰ τεκνα
της και ἀντὶ να ἀναθέτη εἰς αὐτὰ προσκαϊρους αποστολας
δια διδασκαλιαν ἑτέρων, ας ανοϊξη τον
κωδικα της Πατερικης διδασκαλϊας. 'Ἀς
τὰ ὁδηγήση εἰς τὴν ἀγάπην της αοκησεως, ας καταδεϊξη τας νψηλας κορυφας
της αγιοτητος, ας τα μυηση εἰς τὴν ἐν
Χριστῶ ζωήν, ἄς ἀποκαλύψη ἐνώπιόν των
τὰ μυστηρια των καθαρῶν τῇ καρδια, και
ας τα 6οηϋ·ηστ) αργδτερον, μετα την αποκαταστασιν εντος των της θείας εἰκόνος,
ἲνα προσδέσονν εἰς τους πδδας των τους
ϊμαντας ιιεϊς ετοιμασϊαν τοϋ Ευαγγελϊου
της εἰρήνης» και κατοπιν ας τα ὁδηγήση
τὸ Πνεϋμα τδ "Αγιον δπου αυτδ 6ουλεται.
Και ας καταστηση τὰ τεκνα της τδ "Αγιον
Πνεϋμα και ιερεϊς και 6ασιλεϊς τοϋ πνευματος και ἐπισκόπονς της ''Εκκληοϊας και
ἰεραποστόλονς και εργατας τοϋ Εϋαγγελϊου και κηρυκας της ἐρχομένης βασιλείας
και προφητας και διδασκαλους της οϊκουμενης.
'Η αγϊα 'Εκκλησϊα μας δια να ἐπανεύ-

ρη ἑαντήν, εἶναι ζήτημα ζωῆς δια αυτην,
ὅπως ἀναβαπτισθῇ εἰς τὰ νάματα της Πα

τερικης ασκητικδτητος. "Ετσι μ6νον δύναται νὰ ἀναγεννηθῇ. 'Ιδοϋ μια αναγεννηοις, η δποϊα δεν εϊναι αμαρτωλδς. Μια ἀ-

ναγέννησις, ητις σημαϊνει επανευρεσιν,
αναζωογονησιν, αναζησιν, αποπλυσιν εκ
των ρυπων, ἐπιστροφὴν ἐκ τῶν πλανήσεων εἰς τας σκολιας ατραποϋς τοϋ 'Αριστοτελικῶς και οϋχ'ι ἀλιεντικῶς ζην και
σκεπτεσδαι. Αυτην την ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας μας διευκολύνει ὁ Θεός, διοτι εις
τδν λαον μας υπαρχει τδ ασκητικδν πνεϋ
μα, δπως τδ ἐδημιούργησεν ἡ Ἐκκλησία
δια μέσον τῶν αἰώνων.

«Ἦ Ὀρθόδοξος ψυχὴ τοϋ λαοϋ μας,
λεγει δ π. 'Ιουστϊνος, τείνει πρὸς τους αγιους Πατερας, προς τους ὸρθοδόξους ἀσκητάς. Ἦ προσωπικὴ και οϊκογενειακη
και 'ενοριακη ασκησις και Ιδιως εις την
προσενχὴν καὶ τὴν νηστειαν εϊναι τδ χαρακτηριστικδν της Ὀρθοδοξίας μας. Ὀ
λαός μας εἶναι λαὸς τοϋ Χριστοϋ, λαὸς δρθόδοξος, διότι σννοψίζει τὸ Εϋαγγελιον
οπως και δ Χριστδς εις τας δυο αυτας
ἀσκήσεις; εἰς τὴν προσενχὴν καὶ τὴν νηστείαν. Και εϊναι πεπεισμενος, οτι κάθε
ἀκάθαρτον πνεϋμα ημπορεϊ, να διωχθῇ ἐκ
τοϋ ανβρωπου μ6νον με την προσενχὴν καὶ
την νηστειαν, κατα τδν λογον τοϋ Κνρϊου. "Ο λαδς μας εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας του γνωρϊζει τδν Χριστδν και την
Ὀρθοδοξίαν, γνωρϊζει τι εϊναι εκεϊνο τδ
δποϊον κα'διστα τὸν ὸρθόδοξον ἄνθρωπον
ἀληθῶς ὸρθόδοξον. Ἦ Ὀρθοδοξία πάντοτε δημιουργεϊ ασκητικας ἀναγεννήσεις,
καὶ ἄλλας αναγεννησεις η αγϊα Ὀρθοδοξία μας δεν αναγνωρϊζει. 'Η μη συνεπης
προς την Ὀρθόδοξον παράδοσιν ζωή, ἡ

μη ασκησις των αγϊων ἀρετῶν δημιουργοῦν καταστάσεις ἀνορθοδόξους. Και ε-
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τσι προκύπτει πἀν δ,τι αδοκιμον εις τὰς
ψνχὰς ἐκείνων, οϊτινες παρα ταῦτα πιστεύουν ὅτι σκέπτονται ὸρθοδόξως, ἐνῶ
εἰς την πραγματικοτητα σκεπτονται και 6ιονν ἀνθρωπιστικῶς. .

Τοιουτοτρόπως ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς
Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει πλῆθος οὐμανισμῶν και ουμανιοτων διδασκαλων, οϊτι
νες μας κομίζουν καινὰ δαιμόνια ἐν τῇ άγιωτάτη Ὀρθοδοξία μας. "Ηδη ενριοκδμεθα πρὸ ἑνὸς φαινομενου νεοονμανισμοῦ,
μιας ταοεως προς επανατοποϋετησιν της
^Εκκλησϊας ἐπὶ νεωτερικῶν βάσεων, πρὸ
ἑνὸς τύπου ἀναγεννήσεως, ἡ ὁποία εἰς
την ονσϊαν της ἦτο συγκεκαλυμμένη ἀπιοτια. Και αποτελεϊ δαιμονικην νϊκην εἰς
βάρος τῆς Θεανθρωπότητος τῆς Ἐκκλησιας, ως και ανατροπην τον δδγματος της
ϋεωοεως τον ανϋρωπου. Ουτω και τώρα,
αρνουμενοι την πνενματικην παραδοσιν, ἡ
ὁποία εἶναι ἐγγύησις Ὀρθοδόξου ἀγίας
6ιωσεως και μετοχης εις τδ θεῖον και ακτιστον φως, στρεφονται προς τὰς ἀπεξηραμένας πηγὰς τοῦ ἀνθρωπίνου λόγον,
διεφϋαρμενον εκ της προπατορικης παραβάσεως, ὅστις ὑπῆρξεν ὁ πρόδρομος παντὸς ὸρθολογισμοῦ καϊ δοτις κατα 6αϋος
ἀνσημαϊνει κνριαρχϊαν τον σαρκικον
θρώπου εἰς βάρος τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἐν
Χριστῶ ἀναγεννηθέντος.
Μὲ τον κρνπτοπελαγ ιανισμδν αὐτόν, μὲ
τὸν κρυπτοανθρωπισμὸν αὐτὸν καὶ τὸν φνσιοκρατικδν ονμανισμδν καϊ, ϊνα ακριδεοτερον ἐκφρασθῶ, μὲ τὸν σύγχρονον αὐτὸν Ἀρειανισμόν, καθ' δν παραμεριζεται
ἀπὸ την ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας ὁ Σαρκωθεὶς Θεός, καταπίπτει, ἀδελφοί μου, ὁλόκληρον τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας μας. Τδ πλεον δε ἀνησυχητικὸν
εἶναι, ὅτι ὁ σνγχρονος οντος 'Αρειανιομδς
ὑπὸ τὴν μορφὴν τον Ὀρθολογισμοῦ, ὅστις
οὐκ ὸλίγον σννετέλεσεν εἰς τὴν πτῶσιν τοῦ
Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐργάζεται ἔνδοθεν τῆς "Εκκλησϊας, αποδυναμωνει τὰς
ψυχὰς καὶ κατ' ἀναλογίαν της εγκαταλεϊψεως της εν Χριστω κατα παραδοσιν ζω-

7

νώπιον τῆς ἀγάπης σας, προέρχεται ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν διαπϊστωσιν της εκτοπϊσεως της Πατερικης ζωης καϊ της αναζητησεως, κατα σννεπειαν, των λογικων μεθόδων, αιτινες χρησιμοποιοῦνται ἐν τῶ
6ϊφ της αγϊας Ὀρθοδοξίας μας ἀπὸ ἐτῶν ηδη, ἀλλὰ εἰς τὰς ἡμέρας μας παρουσιάζουν ἰδιάζουσαν ἐξάπλωσιν.

Θα επικαλεσϋω παλιν τὸν π. 'Ιουστῖνον
Π6ποβιτς, αν καϊ κάμνω κατάχρησιν καταφυγῆς εἰς αὐτὸν τὸν μέγαν σύγχρονον
θεολόγον. Ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ τελευταῖον βι6λϊον τον «"Ανϋρωπος καϊ Θεανϋρωπος»
παρονσιαζει μιαν σύγχρονον σκέψιν καὶ
ἀνταποκρίνεται εἰς τὰ σύγχρονα θεολογικὰ καὶ πνευματικὰ προβλήματα, ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν δι' ημας καϊ δια τδ θέμα τὸ ὁποῖον σἀς ἀναπτύσσω. Αεγει, λοιπον, ὁ π. 'Ζουστῖνος;
ιιΗ6δεν τοσος 'Αρειανιομδς σήμερον,
ἐκ τον οτι δ ανδρωπος ἔγινεν τὸ μέτρον
των παντων, μέτρον δλων των ὁρατῶν καὶ
ἀοράτων ὅντων καὶ πραγματων; Μετρων
με τον εαντον τον τα παντα ὁ Ενρωπαϊος
ανϋρωπος, δ δποϊος εϊσεδνσε καϊ εἰς τὸν
χῶρον της αγϊας 'Ορϋοδοξϊας μας, ἀπορρίπτει πἀν δ,τι εϊναι εὐρύτερον ἀπὸ
τὸν ἄνθρωπον, μεγαλντερον απδ τδν ανθρωπον, ἀπειρότερον ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον.
Ὀ κλοιὸς τῆς ἀμαρτίας συσφίγγει τὸν ὑπερηφανον νονν τον ανδρωπον καϊ οντος
δεν 6λεπει καϊ δεν αναγνωρϊζει καμμίαν
πραγματικοτητα μεγαλντεραν απδ τδν ἑαυτόν του. Ὀ ὑπὲρ νονν 6ϋλος της πϊστεως εις τδν Θεανϋρωπον Χριστδν διασπα
αὐτὸν τδν κλοιδν καϊ ανοϊγει τδν νονν εις
τας απεϊρονς πραγματικοτητας».

ῆς, ἐπέρχεται ἡ ἀπιστία.

Βε6αϊως η 'Εκκλησϊα, δεν πρόκειται
νὰ ἀπολεσθῇ, διότι «πύλαι 'Ἀδου ον κατισχνσονσιν αντης», κατα τδν λ6γον τον Κυρϊον 'Ιησον. 'Υπαρχει δμως μεγας κίνδυνος δια τα τέκνα τῆς ἀγίας Ἐκκλησίας
μας καὶ τὴν εἰρήνην της. «Διότι ἄν καὶ
ἀλλάσσει ἐξωτερικῶς ώς χαμαιλέων ὁ
Ἀρειανισμός, δμως κατ ονοιαν εϊναι παντοτε δ ϊδιος. Ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθόδοξος 'Εκκλησια δεν αλλασσει την πίστιν της καὶ

Ἦ επαρσις τον ανϋρωπινον λ6γον προ
αγιασμον της ψυχης δδηγεϊ εις πἀσαν αϊρεσιν. καὶ ὁ φοβος μου, πον ἐκφράζω ἐ-

τὰ μεοα τον αγωνος της εναντιον τον πασης μορφῆς συγχρόνου Ἀρειανισμοῦ. "Ο
πως ἐνίκησεν τὸν παλαιὸν Ἀρειανισμὸν ἡ
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ἀγία 'Εκκλησϊα μας, ετσι ἀσφαλῶς θὰ νικηση και τδν σύγχρονον Ενρωπαϊκον Ἀρειανισμόν, ὁ ὁποῖος εἰσέδυσε ἐντὸς του
'Ορβοδδξον κλϊματος της 'Ελλαδος μας.
'Η καθολικότης τῆς διδασκαλίας εἶναι τὸ
μδνον αηττητον δπλον της 'Εκκλησϊας τοϋ
Χριστοϋ. "Οπον δεν νπαρχει αυτη, εϊναι
αδυνατος η νίκη ἐπὶ τον 'Αρειανισμοϋ. 'Ο
Γωμαιοκαθολικισμὸς εχει χάσει τὴν καθολικότητα αὐτὴν και τοιουτοτρδπως εχει
αυτομολησει εις την 'Αρειανικην μεθοδολογίαν, δηλαδὴ σκέπτεται παντοτε μδ κριτηρια 'Ορϋολογιστικα καϊ αξιοϊ να επιλύση Δογματικὰ και Θεολογικα ϋεματα
δια τον ανϋρωπϊνον λόγου».

Ἦ 'Εκκλησϊα μας, ως Θεανϋρωπινος
ὸργανισμός, ἀείποτε ἡκολούθησεν την δδδν των δ·εϊων εμπνενσεων καϊ τον ανωθεν φωτισμοῦ. Οὐδέποτε ἔδωσεν σημασϊ
αν εις τας ανϋρωπϊνονς 'ιδεας, εἰς τὰ
πτερυγίσματα τῆς φαντασίας, εἰς τὰς ἐμπαθεῖς νοσταλγίας της καρδϊας καϊ γενικως εις τας προσωπικας ἐπινοήσεις. Ση
μασϊαν εδωκε παντοτε εἰς τὸ τί εἷπον οι
αγιοι Πατερες, τϊ πρεσβεύει ἡ ἀγία 'Εκ
κλησϊα μας καϊ ἐφ' δσον αυτα εϊναι συμφωνα πρδς την ϊλεοπαραδοτον διδασκαλϊαν της 'Εκκλησϊας. Τα αλαθητα της Δύσεως εἶναι ἄγνωστα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
μας, ἀλλὰ καϊ μισητα. Καϊ δ,τι την ενδιαφερει εϊναι να παραμείνη ἡνωμένη
καϊ τεθεωμένη μετὰ τον Ννμφϊον της
Χριστοϋ.
Καϊ αντδ συντηρεῖται ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ μας: 'Εν τη αγαπη πρδς τδν Κνριον
της, ἐν τῇ αφοσιωσει της, ἐν τῇ θείᾳ αὐταρκείᾳ της, ἐν τῇ παραδόσει τῶν φωτομδρφων τεκνοτν της, ἐν τῇ Πατερικη διδασκαλϊα. Καϊ αποστρεφεται τας 6εβηλονς κενοφωνίας καϊ τας αμαρτωλας περιπτνξεις με δ,τι εϊναι ξενον πρδς τας
'ιερας παραδδσεις, μδ δ,τι δδν εϊναι σεμνδν, προσφιλες, ἀληθὲς καὶ δίκαιον.
Καϊ στηρίζεται ἀνὰ τους α'ιωνας επϊ της
αδαμαντϊνης θέσεως, εἰς «ὅ,τι παν
τοτε, πανταχον καϊ ϋπδ παντων ἐπιστεύθη», κατὰ τὴν διατύπωσιν τον αγϊον Βικεντϊον, ἡγουμένου τῆς Μονης τον Αειρϊνον.

Καϊ ϋα τελειώσω μὲ τονς λδγους τον

μεγαλου θεολόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μας
π. 'Ιονστϊνον Πδποβιτς:
«Οι ασκηταϊ εϊναι οι μδνοι ιεραπδστολοι της 'Ορϊλοδοξϊας. 'Ο ασκητισμδς εϊναι
η μόνη 'Ιεραποστολικη Σχολη της Ὀρθοδοξίας. Ἦ Ὀρθοδοξία εἶναι ἄσκησις καὶ
ζωή. Δια τοντο, μδνον μὲ τὴν ασκησιν καϊ
την ζωην κηρυττει καὶ πραγματοποιεῖ τὴν
ἰεραποστολήν της. Να αναπτνχϋη δ ασκη
τισμδς, δ προσωπικὸς καὶ ἐκκλησιαστικός.
Δὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ἰεραποστολὴ τῆς 'Εκκλησϊας μας μεσα εις τδν
λαδν μας. 'Η ενορϊα πρεπει να γϊνη ασκητικδν κεντρον, ἀλλὰ αὐτὸ ἡμπορεῖ νὰ τὸ
καμη μδνον ἐφημέριος ἀσκητής. Ἦ προσενχη καϊ η νηστεϊα, η ἐκκλησιαστικὴ ζωή,
αὐτὰ εἶναι τὰ κύρια μεσα της 'Ορϋοδοξϊας μὲ τὰ ὁποῖα επιδρα αναγεννητικως επάνω εἰς τονς ανϊλρωπονς. 'Η ενορϊα, η
ενοριακη κοινδτης πρεπει να ἀναγεννηθῇ
καὶ ἐν τῇ φιλοχρϊστφ καϊ τη φιλαδελφω
αγαπη νὰ διακονη ταπεινα τδν Χριστδν
καϊ δλονς τονς ανϊλρωπονς, μδ πραδτητα
καϊ ταπείνωσιν καὶ θυσίαν καὶ αὐταπάρνησιν. καὶ ἡ διακονία αυτη ὅφείλει νὰ

διαφωτίζεται καὶ νὰ τρεφεται απδ την
προσευχὴν καὶ τὴν λειτουργικὴν ζωήν.
Δὐτὸ εἶναι τὸ βασικόν, τὸ απαραϊτητον.
Ἀλλὰ αὐτὰ ἀπαιτοῦν ώς προϋπόθεσιν τὸ
νὰ γϊνονν οι 'ϊδιοι οι αρχιερεϊς μας, οι
ϊερεϊς μας καϊ οι μοναχοϊ μας ασκηταϊ.
Καϊ δι' αντδ «τοϋ Κνρϊου δεηϊλωμενν.

ΤΟΥ Ἀπογ ἈΙἈΑΟΧΟγ 6ΠΙΘΚΟΠΟγ
φωΤΙΚΗΘ ΤΑ. Ρ' Κ6φἈΛἈΙΧ
ε

/

ΥΤΕΞΟΥΣΙΟ Τ Η Σ εστι ψυχῆς λογικὴ θέλησις
ετοϊμως κινουμένη
εἰς ὅπερ ἄν καὶ θέλοι* ηντινα περι μ6νον τδ καλδν ετοϊμως ἔχειν πείσομεν,
ινα ἀεὶ ταῖς ἀγαθαῖς
ἐννοίαις τὴν μνήμην
ἀναλίσκωμεν τοϋ κακοϋ.

'Ο ὀίνθρωπος, λοιπόν, εἱναι ἐλεύθερος ἐπειδὴ
εἱναι «λογικόν σκεῦος». 'Ο δἐ ἀγῶν, δια τὴν
οἰκείωσιν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τὴν ἀπῶθησιν τοῦ
κακοῦ, τὁ ὁποῖον προσάγει ὁ διάβολος καὶ τά
πάθη, διεξάγεται εἰς τόν νοῦν, δια τῶν λογισμῶν.

Αὸτεξουσιὸτης εἷναι ή Θέλησις της λογικης ψυχὴς, ή ὸποία κινεϊται ἀνεμποδίστως
πρὸς δ,τι Θελήσει. Αὸτὴν τὴν θέλησιν πρέπει νἄ τὴν διαμορφώσωμεν ετσι, ωστε πἀντοτε νὰ μελετα ἀγαθὰ νοηματα, δια νὰ ὲξαφανίζωμεν τὰς μνήμας τοϋ κακοϋθ.

Ὡ αγιος Δ. διά τῆς ὑποδείξεως, ὅπως ἔχωμεν τὴν θέλησιν εἰς τό καλόν, «ϊνα ἀεὶ ταῖς
ἀγαθαῖς ἐννοίαις τὴν μνήμην ἀναλίσκωμεν τοῦ
κακοῦ», ἔχει ὑπ' ὄψει τὴν ἤδη «προκατειλημμένην» ὑπὁ κακῶν μνημῶν ψυχὴν. Αἱ μνῆμαι ὅταν χρονίσουν καθίστανται «πάθη ψεκτά» καὶ
δυσαπόβλητα, ὁπότε ὴ ἐλευθερία δουλοῦται. Καὶ
ἔν 6ασικὁν μέσον «ἀπελευθέρῶσεως» εἱναι αἱ
«ἀγαιθαὶ ἔννοιαι», 6οηθούμεναι φυσικά ὑπὁ τῆς
παραδοσιακῆς ἀσκητικῆς ἀγωγῆς καὶ ἀπὁ τὴν
ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ πρῶτα.
απ' ὅλα ἀπὁ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΣΧΟΛΙΟΝ

ζ'

9. 'ΙΙ ἀνθρωπολογία τῶν Ἁγίων Πατέρων
ταυτίζει τὴν ἡθικὴν ἐλευθερίαν πρὁς τὀ αϋτεξούσιον. Διὁ καὶ ὁ αγιος Δ. χαρακτηρίζει τὀ
αὑτεξούσιον ῶς «θέλησιν... έτοίμως κινουμένην εἰς ὅπερ αν καὶ θέλοι», ἐπομένως θέλησιν
ἐλευθέραν. Ἁλλά ἡ ἐλευθερία τελεῖ ὑπὁ τὴν
ἀδιάλειπτον δοκιμασίαν τῆς κλίσεῶς της, ἐφ'
ὅσον ἡ ψυχὴ εἱναι λογικὴ καὶ κινεῖται «εἰς ὅπερ αν καὶ θέλοι», ἀλλά καὶ «δεκτικὴ κακίας
καὶ ἀγαθότητος».
Ὡς λέγει ὁ αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμδίς, «'Η
λογικὴ καὶ νοερά ψυχή, οὑσίαν μεν ἔχει τὴν
ζωὴν, ἀλλά δεκτικὴν τῶν ἐναντίων κακίας δηλονότι καὶ ἀγαθότητος. Ὄθεν δείκνυται μὴ
οὑσίαν ἔχουσα τὴν ἀγαθότητα ωσπερ οὑδἐ τὴν
κακίαν, ἀλλ' οίόν τινα ποιότητα, καθ' ἐκατέραν, ὁπότε παρῆ, διατιθεμένη». (Κεφάλαια φυ
σικά, θεολογικά, κεφ. λγ').

ΩΣ εοτι γνώσεως ἀληθινῆς τὸ διακρίνειν ἀπταίστως τὸ
καλδν εκ τον κακον'
τοτε γὰρ ἡ τῆς δικαιοσύνης ὁδὸς τὸν νοῦν
ἀνάγονσα πρὸς τὸν
τῆς δικαιοσύνης ῆλιον εἰς ἄπειρον αντδν
φωτιομδν παρεισάγει
γνώσεως ώς μετὰ παρρηοιαζ λοιπδν την
ἀγάπην ἐπιζητοῦντα. Δεῖ τοίνυν αοργητφ
θυμῶ ἀρπάζειν τὸ δίκαιον ἐκ τῶν αὐτὸ
ὑβρίζειν τολμώντων ὁ γὰρ τῆς εὐσεβείας
ζῆλος ου μιοων ἀλλ' ἐλέγχων τὸ νῖκος ἐνδείκνυται.

ἀπὸδο σι ς

ιο

ΤΟΥ ΧΓ. ΑΙΧΑΟΧΟΥ ΘΠΙΘΚΟΠΟγ φωΤΙΚΗΟ
ἀπὸδοσις

Φως ὰληθινής γνώσεως ειναι τδ νἄ διακρίνη κανεὶς ἀλὰνθαστα κὰθε μορφὴν καλοϋ ἀπὸ κὰθε μορφὴν κακοϋ. Διὸτι τὸτε ή
δδδς της δικαιοσήνης, δλου τοϋ καλοϋ, ἀναβιβὰζει τον νουν εις τον ηλιον της δικαιοσήνης και τον εὶσἀγει εἰς ἀπειρον φωτισμὸν γνώσεως, διὸτι δ νους ζητεῖ πλέον
μὲ πολλὴν οικειὸτητα τὴν ἀγάπην.
Πρέπει λοιπὸν μὲ θυμον, χωρις ὸργήν,
γἄ προστατεϋωμεν τὸ δίκαιον εναντι Ικείνων ποὸ τολμοϋν νὰ τὸ καταπατήσουν. Ὀ
ζήλος ὸπὲρ της εὸσεβείας δεν ενεργεϊ ἀπὸ μϊσος, ὰλλὰ ἀπὸ ἀγάπην προς τὸ δίκαιο·ῇθ.
ΣΧΟΛΙΟΝ

ΙΟ. 'Η διάκρισις ἀποτελεῖ φῶς γνῶσεως, κατά τους άγίους Πατέρας καὶ εἱναι «μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν». Χάρις εἰς τὴν διάκρισιν δεν
ἀπατῶνται ἀπὁ τάς ἀληθοφανείας οἱ Μοναχοί.
Ἐ διάκρισις εἱναι γεννήτρια ὅλων τῶν ἀρετῶν
καὶ φύλαξ αὑτῶν. Γεννάται ἐκ τῆς ὑπακοῆς
καὶ τῆς ἀπαθείας, ἀποτελεῖ δἐ καρπὁν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
'Ο ὁίγιος Δ. λέγει, ὅτι μὲ τὁ φῶς τῆς διακρίσεως ὁ νοῦς εὶσέρχεται εἰς τὴν «ὁδόν τῆς
δικαιουσύνης», ἥτις ἀναβιβάζει τὁν νοῦν εἰς
τὁν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης - Χριστόν, ὅπου ὑπάρχει ἀπειρος φωτισμὁς γνῶσεως.
Καὶ ταῦτα γίνονται ἀπὁ τὴν παρρησίαν τοῦ
νοῦ, ὅστις ζητεῖ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. 'Η
«παρρησία» εἱναι είς ὅρος μυστικοῦ περιεχομένου, περὶ οδ θά γίνη λόγος ἀργότερον, ὅστις
σημαίνει τὴν οἰκειότητα τῆς ψυχῆς μἐ τὁν Θεόν.
«Ἁόργητος θυμός», φαίνεται ῶς σχῆμα ὀξύμωρον. Ἐν τούτοις ἀποτελεῖ 6ασικὴν ἀρετἡν,
ἀναλογοῦσαν εἰς μίαν τῶν τεσσάρων «γενικῶν
ἀρετῶν», τὴν ἀνδρείαν, (φρόνησις, σωφροσύνη,
δικαιοσύνη, ἀνδρεία).
Ὡ Προφὴτης Δαβὶδ προτρέπει' «ὁργίζεσθε
καὶ μὴ άμαρτάνετε». 'Ο ὁίγιος Δ. τὁ θέμα τοῦ
«ἀοργἡτου θυμοῦ» ἀναφέρει ἐκτενέστερον εἰς τὁ
ξβ' κεφ., περὶ οὑ θά γίνη λόγος ἐν τῳ οἰκείῳ
τόπῳ.
Τό νόημα, λοιπὸν, τοῦ ζ' κεφ. εἱναι, ὅτι ὀφείλομεν μἐ «ἀόργητον θυμόν», ἰσούμενον πρὁς
«ζῆλον τῆς εὑσεβείας», νά ἀγωνιζῶμεθα ὑπὲρ
τοῦ δικαίου, καταπατουμένου ὑπό αλλων. Ἐννοεῖται δέ, ὄχι τοῦ ἡμετέρου. Ὄχι ως μισοῦντες, ἀλλά προστατεύοντες τους ἀδικουμένους
καὶ αὑτοὑς τους ἀδικοῦντας ἀπὁ τὴν ἀμαρτίαν
τῆς ἀδικίας.

ζ'

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ
λογος την νοερὰν αἲσθησιν πληροφορεῖ·
ἐνεργείᾳ γὰρ ἀγάπης ἐκ τοῦ Θεοϋ φερεται, διοπερ και ἀβασάνιστος ἡμῶν δ
νοῦς διαμένει ἐν τοῖς
< τῆς θεολογίας κινήμασιν. Ον γαρ παοχει τδτε πενϊαν την μεριμναν φέρουσαν,
ἐπειδὴ τοσοϋτον ταῖς ϋεωρϊαις πλατννεται
οοον της αγαπης η ενεργεια θέλει. Καλδν
οὑν ἀεὶ πϊοτει περιμένειν δι' αγαπης ἐνεργουμένη τὸν φωτιομδν τοϋ λέγειν οὐδὲν γὰρ πτωχότερον διανοίας ἐκτὸς Θεοῦ
φιλοσοφούσης τὰ τοῦ Θεοϋ.
ἀπὸδο σις

Ὀ πνευματικὁς λόγος πληροφορεῖ - χορταίνει τὴν νοερὰν αϊσθησιν τῆς ψυχῆς, διὸτι πηγὰζει απδ την ἐνέργειαν τῆς ἀγἀπης
τοϋ Θεοϋ. Δια τοϋτο καὶ ὸ νους μας τὸτε
παραμένει ὰνενὸχλητος εἰς τἀς θεολογικὰς
θεωρϊας του. ΕΙς τὴν κατἀστασιν αὸτὴν
ευρισκὸμενος, αἰσθὰνεται πληρὸτητα, καὶ
οχι πενϊαν, ἥτις προκαλεϊ τας μερίμνας, επειδὴ τὸσον εκτείνεται εἰς τάς πνευματικὰς
θεωρϊας, δσον καθορίζει ή ένέργεια της θείας ἀγἀπης.
Ειναι λοιπὸν πρέπον νἄ περιμένη κανεὶς
πἀντοτε μὲ πίστιν, που ενεργεϊται απδ τὴν
ἀγάπην, τὸν φωτισμὸν προκειμένου νὰ διδὰξη. Διὸτι τίποτε δεν εἱναι πτωχότερον α
πδ τὴν διὰνοιαν, που φιλοσοφεϊ περὶ τοϋ
Θεοϋ χωρις τὸν φωτισμὸν τοϋ ΘεουἘ

ΣΧΟΛΙΟΝ

ΙΙ. Ὄ πνευματικὁς λόγος γεννάται ἀπὁ τὴν
ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνεργεῖ ἐπὶ τῆς νοεράς
αἰσθὴσεως, περὶ ἧς ῶμιλὴσαμεν. 'Ως γέννημα,
λοιπόν, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ πνευματικὁς
λόγος κινεῖται εἰς τὴν σφαῖραν τῆς Θεολογίας
μἐ πηγαῖα καὶ ὀίνετα πτερυγίσματα.
'Η νοερά αϊσθησις, ἡνωμένη μὲ τον νοῦν, παράγει συνεχῶς θεολογικά νοὴματα. Ὄ νοῦς επομένως, παραμένει «ἀβασάνιστος», δηλ. ἀνιδτερος τῶν κακῶν ὀχλήσεων τῆς ψυχῆς, χάρις
εἰς τὴν εὑτοκίαν του. Εἱς τὴν κατάστασιν αὑτὴν δεν «πάσχει πενίαν».

ΤΟΥ ἈΓ. ΛΙΛΛΟΧΟΥ 6ΠΙΘΚΟΠΟγ φωΤΙΚΗΟ
'Ο νοῦς διατελεῖ ἐν «εὑθηνίμ», ἐν κορεσμῳ
πνευματικῳ. Εἰναι ἀνενδεὴς, «πλατύνεται ταῖς
θεωρίαις», κινεῖται εἰς τα. ὀίπειρα πλάτη τῶν
μυστικῶν θεωριῶν. Πόσον; Ὄσον «τῆς ἀγαπης ἡ ἐνέργεια θέλει». Διὀ καὶ δἐν περιπίπτει
εἰς τὴν «μέριμναν». 'Η «μέριμνα» ἤ ὁ μετεωρισμός, ἀποτελεῖ κατάστασιν ἀνίας, στενοχωρίαν, ὀίγχος ψυχῆς, ῶς ἀποτέλεσμα τῆς «πενίας», τοῦ κενοῦ, τῆς ἀργίας περὶ τά πνευματικά τοῦ νοῦ.
Διά τοῦτο ὁ αγιος Δ. συνιστά, πρὶν ἀρχίση
κανεὶς νά ὁμιλῆ περὶ Θεοῦ, πρέπει μἐ πίστιν νά
περιμένη τόν ἀπὀ Θεοῦ φωτισμόν, «δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη», ὁπότε ἔχαμεν τὴν «πληροφορίαν τῆς νοεράς αἰσθἡσεως».
Χωρὶς αὑτάς τάς προῦποθέσεις, τίποτε δἐν
εἰναι ἐνδεέστερον διανοίας «φιλοσοφούσης ἐκτὀς
Θεοῦ τά τοῦ Θεοῦ».

η
πνευματικοϊς
ΟΙΣ
θεωρήμασιν, ουτε ἀφώτιστον ὅντα δεῖ ἐπιβάλλειν, ουτε μην
πλουσίτος καταλαμπόμενον ὑπὸ τῆς χρηοτοτητος τον αγιου
επϊ τδ
πνευματος
λεγειν ερχεσϋ·αι. "Ο
που μεν γαρ πενϊα,
φέρει την αγνοιαν δπου δὲ πλοῦτος, ου
σνγχωρεῖ τὸ λεγειν. Μεθύουσα γαρ τδτε
ἡ ψυχὴ τῇ αγαπη τοῦ Θεοῦ οιγωση φωνῇ
θέλει κατατρνφἀν τῆς δόξης τοῦ ΚνρΙου. Την ουν μεοοτητα δει επιτηρονντα της
ἐνεργείας εἰς λόγονς θεηγόρους ερχεσϋαι. Τοϋτο μεν γαρ τδ μέτρον εἶδός τι
λόγων ἐνδόξων χαρίζεται, ἡ δὲ τῆς ἐλλάμψεως πολντέλεια τὴν πϊοτιν τρεφει
τοϋ λεγοντος εν πιστει, ϊνα πρωτος δ διδάσκων τῶν καρπῶν γεύσηται δι' ἀγάπης της γνωσεως. «Τον κοπιωντα γαρ,
φηοι, γεωργδν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν
μεταλαμβάνειν».
ἀπὸδοσις
Ὄπως δεν επιτρέπεται νὰ διδἀσκη κανείς, δταν δὲν φωτίζεται ήπὸ τοϋ Ἀγίου
Πνευματος, ετσι δὲν δὸναται να διδὰξη καὶ
δ πλουσίως Ιλλαμπὸμενος 6πὸ τῆς χρηστὸτητος τοϋ Ἐγίου ΙΙνεὸματος. Διότι δπου
μὲν ϋπἀρχει ἔλλειψις φωτὸς, έκεῖ ὑπάρχει

ΙΙ

ἀγνοια. "Οταν δὲ λὰμπει πλοὸσιον φως, δὲν
ήμπορεϊς νά δμιλήσης. Ἐπειδὴ ή ψυχὴ
τὸτε μεθὰ ὰπὸ τὴν ἀγἀπην τοϋ θεοϋ, έπιθυμεϊ μέσα στην σιωπή νὰ ἀπολαμβἀνη τὴν
γλυκὸτητα τῆς δόξης τοϋ Κυρίου.
Πρέπει, λοιπὸν, νὰ παρατηρη κανεὶς πὸτε ή ψυχή του ενεργεῖται υπὸ τοϋ 'Λγίου
ΙΙνεήματος μετρίως, προκειμένου νά ὸμιλήση περὶ Θεοϋ. Αὸτὴ μεν ή μέση κατἀστασις χαρίζει εἰς τὴν ψυχὴν ἔνα εἶδος
λαμπρῶν καὶ θαυμασίων λόγων. Ὀ δὲ θει
ος φωτισμὸς τοϋ Ἁγίου Πνευματος, δυναμώνει τὴν πίστιν τοϋ διδἀσκοντος μὲ πίστιν,
εἰς τρὸπον ωστε δ διδἀσκων νἀ γεὸεται
πρῶτος αὸτὸς ἀπὸ τους καρποϋς της γνὼσεως μὲ τὴν ὲνέργειαν τῆς θεϊας ἀγἀπης,
κατὰ τὸ Ἐποστολικὸν: «Τόν κοπιωντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβἀνειν»^. (Β' Τιμ. 2, 6).

ΣΧΟΛΙΟΝ
Ι2. Ὄ αγιος Δ. εἰς τὁ η' κεφ. ἀναπτύσσει
ἐκτενέστερον τό προηγούμενον. Εἱ ςτὁ ζ' κεφ.
δίδει μίαν μόνον διάστασιν τῆς καταστάσεως
τοῦ νοϋ" τόν φωτισμόν, διά τῆς ἐνεργείας τῆς
ἀγάπης. 'Ο φωτισμός ἀποτελεῖ «μεσότητα» μεταξὑ ἀπουσίας φωτὁς καὶ «πλουσίας ἐλλάμψεως».
Εἰς τὁ παρὁν κεφ. ἀποκαλύπτει ἐτέρας δύο
καταστάσεις, καθ' ἀς «ουτε ἀφῶτιστον ὅντα...
ουτε μὴν πλουσίως καταλαμπόμενον... ὑπὁ τῆς
χρηστότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπὶ τὁ λέγειν ἔρχεσθαι». Διότι εἰς μἐν τὴν πρῶτην περίπτωσιν ὑπάρχει «πενία» φέρουσα αγνοιαν. Εἰς
δέ τὴν δευτέραν ὑπάρχει «πλοῦτος», ὅστις εἰναι
«μέθη ψυχῆς», ἡ ὁποία «σιγῶση φωνῆ θέλει
κατατρνφἀν τῆς δόξης τοῦ Κυρίου».

Ἐπομένως πρέπει νά «ἐπιτηρῆται», νά ἀναζητῆται ἡ «μεσότης», ῶς ἡ μόνη κατάστασις,
πρός διδαχήν, διότι τὁ Ἁγιον Πνεῦμα δίδει
εἰς τόν νουν κάποιους λόγους έμπνευσμένους, ὑψηλάς ἐννοίας, ἀγια νοἡματα, «εἱδός τι λόγων
ἐνδόξων».
'Η δὲ 6αρύτιμος ἔἱ,λαμψις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μαζὑ μἐ τά ἀνωτέρω θεῖα δῶρα του,
«τὴν πίστιν τρέφει» τοῦ διδάσκοντος ἐν πίστει.
Καὶ οὑτω πραγματοῦται ἡ παραγγελία τοῦ Ἁποστόλου Παύλου, κατά τὴν πνευματικωτέραν
καὶ μυστικωτέραν ἐκδοχὴν, καθ' ἥν πρῶτος ὁ
διδάσκων τῶν καρπῶν γεύεται τῆς γνῶσεως
τῆς ἀγάπης.
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ΘΚ ΝΘΦΝ ΧΛΘΧφΟΤΗΤΘΟ
ΕΟΚΛΗΤΟΙ ἀναμφιβὸλως εἶναι οἰ εὸγενεϊς νέοι Μοναχοί,
που ῆλθαν τελευταϊως εἰς τὸ "Αγιον "Ορος, 3ιὰ νἀ επανδρώ'Ι^5 Μονὰς. Καὶ μυστικὸν
ἔργον της Προστἀτιδος τοϋ Ἀγίου "Ορους,
Θεοτὸκου Μαρϊας, της «κουροτρὸφου Παρθένωγ», εἶναι ή μεταφὸτευσις ἀπὸ τοϋ κὸσμου εἰς τὸ Περιβὸλι Της, δυο ακομη ὸλιγαρϊθμων μοναστικῶν ἀδελφοτήτων.
Πρόκειται δια την ενταξιν εξ νέων Μοναχων, ἡπὸ τον γέροντὰ των ἀρχιμανδρίτην %. Στέφανον, εις την ἀπὸ διετίας ὰνηγοὸμενον 'Ι. Μονὴν τοϋ Κοφα·κἀλλου και
ὶσαρίθμων νέων Μοναχων και δοκἰμων, ὸπὸ
τον ήγοϋμενὸν των π. Γεώργιον, εἰς την
'Ι. Μονὴν τοϋ Ὀσίου Γρηγορίου.
Τί νὰ εἲπωμεν; «"Γμνος ἀπας ῆττὰται,
συνεκτείνεσθαι σπεὸδων τφ πλήθει των πολλῶν δωρεῶν» της Παναγϊας Παρθένου. ΤΙ
Ὀποία, πέρα ἀπὸ κοντόφθαλμες ἰστορικὲς
ὲρμηνεϊες τοϋ φαινομένου της εϊσὸδου εις
τἄς Μονὰς τοϋ Ἐγίου "Ορους, ὲξήκοντα καὶ
πλέον νέων Μοναχῶν, πατὰ τὸ πλεϊστον
έπιστημὸνων, εντδς μιας διετίας, εκαμε τὸ
θαϋμα της, διὸτι «εως ἀρτι ἐργἀζεται» εις
τον ἐπίγειον παρἀδεισὸν Της. "Ενθα βοηθεϊ τους σαρκοφὸρους Μοναχοὺς να ἀγγελοποιηθοϋν, ἀφοϋ δ κὸσμος ἐθεώθη δι' Αὸτης καὶ δι' Αὸτής «δ σὸμ,πας των ἀνθρὼπων
χοϋς εἰς σῶμα ὰνεπλἀσθη Θεφ».
* * *

Τά θαὸματα της Θεοτὸκου ·ἦρχισαν να
προσλαμβἀνουν δρατὴν μορφήν, ἀναφορι-ζῶς μὲ την ἀκατανίκητον ελξιν ἀπὸ τας
Βυζαντινἄ Μοναστήρια τοϋ Ἐγϊου "Ορους,

που ήσθἀνθησαν θεοφιλεϊς νέοι προσοντοϋχοι, ὰπὸ τὸ ετος Ι968, δταν τὸ μικρὸν καὶ
ώραιὸτατον ιερὸν σεμνεϊον τοϋ Σταυρονικ.ήτα ἐδέχθη 3 - 4 φιλοκἀλους ψυχάς, δια να
τὸ ἀνεγείρουν ἀπὸ την πτῶσιν του, να το
ἀνακαινίσουν καὶ δια να τὸ ἀναδείξουν σήμερον εις πνευματτκὴν κυψέλην μιας δω5εκὰδος νέων Μοναχων, κηροπλαστοήντων
τὸ μέλι της μοναχικὴς ἡσυχίας καὶ ἀγαλλιἀσεως, διὸ καὶ πολλαὶ ψυχαὶ μεταβαίνουν εκεῖ «ἀγαλλιασθηναι προς ώραν».
Την χαρὰν τοϋ μικροϋ αὸτοϋ Μοναστηρίου, ήκολοὸθησε πέρυσιν ή μεγἀλη Μονὴ
τοϋ Φιλοθέου. Μϊα δεκἄς γερὸντων καὶ ἀσθενῶν, μή δυναμένων να 5ιακονήσουν στοιχειωδῶς ουτε τὸ ἰερὸν καθϊδρυμα ουτε εαυτοὸς, ὰνέμενον Ιπ' Ιλπί5ι μὸνον ἀπὸ την
«Γλυκοφιλοϋσαν» — την ἐφέστιον της Μονὴς — να διασώστβ ἀπὸ τὸν ἀφανισμὸν τὸ
Μοναστήριον, εις τὸ ὸποϊον ήσκήθη δ ἄγιος
Κοσμὰς δ Αιτωλὸς. Καὶ τὸ θαϋμα. έγένετο.
Εϊκοσι πέντε Μοναχοὶ καὶ δὸκιμοι, δλοι νέοι, ἀσκοήμενοι εἰς τα ἐρημικὸτερα μέρη τοϋ
Ἐγίου “Ορους, άφησαν τὴν ἡσυχαστικὴν
ἀγωγήν των καὶ εισῆλθον εις τὸ ἰερὸν Μοναστήριον μετὰ τοϋ ἀγίου Γέροντὸς των.
Καὶ τὼρα, τὸ τέως ἀλαμπὲς καὶ εἰς ἀδοξίαν περιπεσὸν βυζαντινὸν καθίδρυμα, εγινε πἀλιν «παλαίστρα ἀγίων ἀνδρων», φἀρος πνευματικὸς και τὸπος ἀληθοϋς μ,ετανοίας.
* * *

Ἐλλἄ πριν ὰκὸμη συνἑλθωμεν ἀπὸ την
χαρὰν καὶ την ἔκπληξιν, πριν τελειώσωμεν
τοὸς 5μνους καὶ τας εὸχαριστϊας πρδς την
Κυρίαν Θεοτὸκον, δια «τὸν ποταμὸν τὸ γλυ
κερὸν τοϋ ἐλέους Της», νέα χαρἀ, νεον
θαϋμα. Περισσὸτεροι ἀπὸ ει'κοσι Μοναχοὶ
Θεολὸγοι καὶ μία δεκας δοκίμων ὸπὸ τὸν
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ἀρχιμανδρίτην των, εἰσηλθον εἰς ὲτέραν εν
ἀπανδρώσει υπἀρχουσαν Μονήν, τὴν δψηλὸπορμον και μετέωρον Σιμωνὸπετραν.
Τας μοναστικἄς ἀδελφὸτητας τοϋ 4 - 5ου
αὶῶνος ἔχαρακτήριζον ώς «παρεμβολἄς ἀγ
γέλων». "Αν δεν εἶναι ἀγγελοι ὰκὸμη σἰ
νεὸφυτοι Μοναχοί, ποὸ «ἀφησαν πατέρα,
μητέρα, ἀδελφοής, ἀδελφὰς, ἀγροὸς. ..»
καὶ τὸ «δὸστηνον δοξἀριον», πἀντως εις τὴν
σημερινὴν εποχ·ὴν εἶναι «βραχϋ τι παρ' ἀγγέλους ήλαττωμένοι», εἶναι «οι κήρυκες
τῆς Ιρχομένης Βασιλεϊας καὶ οϊ προφήται
τῆς Καινὴς Διαθήκης». Καὶ τὸ μεταξὴ οὸρανοϋ καὶ γης ιερὸν καταγώγιον τοϋ Ὀσίου Πατρὸς μας Σίμωνος τοϋ Μυροβλήτοο,
Ιρημον σχεδὸν προηγουμένως, ήδη «εξήνθησεν ώσεὶ κρίνον», εὸωδιὰζον τὸ.ς ψυχὰς,
αϊτινες ἀναζητοϋν τὴν «ἀνθοποιδν ὰρετὴν
εξ ὲρημαίων λὸφων».
ΤΕἄν δεν εἶναι αὸτὸ θαϋμα Μαρϊας, της
Παρθένου, ποὸ ἀποτελεϊ «των ὰσωμἀτων -—·
καὶ Ινσωμὰτων — τὸ ἀσμα καὶ τῶν πιστῶν
τὸ Ιγκαλλώπισμα», πῶς Ιξηγοϋνται δλα
αϋτὰ εἰς τἄς χαλεπἄς ἡμέρας μας, δταν
δλοι ο! παρ'ατηρηταί, ἡμέτεροι και ξένοι,
ἀπεφαίνοντο ἀπαισιοδὸξως δια τὸ μέλλον
τοϋ Ἐγίου Ὄρους; Πως εξηγεϊται ή ἔλευσις κατὸπιν ὲτέρας 7μελοϋς βὶδελφὸτητος
ἐκ νέων Μοναχων υπὸ τδν θεολὸγον Γέροντἀ της, η δποϊα, επήνδρωσε τὴν εἰς ἀδοξίαν
περιπεσοϋσαν ἀπὸ τοϋ θανἀτου τοϋ δσίου
ἐκεϊνου ἡγουμένου Κο5ρἀτου Μονὴν τοϋ
Καρακἀλλου, ἀπορφανισμένην ὰπὸ τριετίας α,βοα και ποιμένος; Καὶ πῶς να εξηγήσωμεν, τὸ δτι ετερος θεολὸγος δοεὸων ἀνέτως 5ιὰ πανεπιστημιακὴν καθηγεσϊαν, «ἀφήκε πὰντα», Ιγένετο Μοναχδς καὶ ιερεής
και, παρακληθεὶς ήπὸ ἀγιορειτῶν πατέρων,
Ιδέχθη νἀ ἀναλἀβη τὴν ποιμαντορίαν τῆς
βυζὴ;ντινἥς Μονής τοϋ Ὀσίου Γρηγορίου,
Ινσωματώσας εἰς αυτην καὶ 6 - 7 πνευματικἄ τεκνα του, νέους Μοναχοὸς;
* * *
Πῶς, λοιπὸν, νἀ μὴ εὸχαριστήσωμεν «τὴν
θεοτοκον και Μητέρα τοϋ Φωτὸς», ἡ 'Οποία «θέλγει τας καρ5ίας ὰκορέστφ πὸθφ»
δια των ἀπεϊρων εὸεργεσιῶν Της πρὸς δλον τον κὸσμον καὶ δια τὴν στοργικὴν πρὸνοιἀν Της εἰς τὸ Ὄρος Της, «τὸ κἀλλιστον
δμοϋ καὶ μέγιστον»; Καὶ πως θά ήρνεϊτο
τδν κλῆρον της; «... τοϋτο τῆς γης ἀπἀ-

. .
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σης ὰπολεξαμένη, τφ μοναχικφ πρέπον καταγώγιον, προσκληρῶσαι διέγνων Ιγωγε...».
Ἀλλὰ καὶ ποιος πείθει τας καρδίας νεαρῶν πιστων νἄ εγκαταλ.είψουν τους εν τφ
κὸσμφ ἀγαπητους των, νὰ 5ιαρρήξουν τὰ
δεσμὰ της ἀπὰτης τοϋ κὸσμου καὶ μὲ σεμνὸτητα, «μη κραυγὰζοντα, μηδὲ ερίζοντα.
ὲν ταϊς πλατείαις», νὰ ἀναλαμβἀνουν τον
σταυρὸν τοϋ Χριστοϋ καὶ μὲ προθυμίαν νὰ
ὸπομένουν τον «δνειδισμὸν» Του;
Εις τὴν εποχήν μας, που τὸσον ἀσυμπαθῶς ήχεϊ δ Μοναχικὸς βιος, 5ιότι ἀπεμακρήνθη απδ τας θεορρήτους πηγὰς της Ὀρ
θοδοξίας, ή παρουσία τῶν νέων αὸτων ἀποτελεϊ τὸ αλας της Ἐκκλησίας καὶ τὴν Ιλπϊδα τοϋ κὸσμου καὶ τὴν χαρἀν των ουρανων. Ευκαιρὸν ἐστιν εἰπεϊν μετά τοϋ προφήτου' «Εδφρἀνθητι ἔρημος ὴ οὸ τίκτουσα,
ρήςον καὶ βὸησον ἡ οὸκ ώδίνουσα' δτι πολλα τὰ τεκνα τῆς έρήμου. . .», περὶ της δποίας ὸ μέγας πατὴρ ήμῶν Βασϊλειος, εγραφε' «Ἐνταϋθα τὸ δρος τῶν ἐλαιῶν, εἰς
δ Χριστὸς ἀνερχὸμενος πρσσηὸχετο" ἐνταϋθα δ Χριστὸς δ τῆς 'Ερήμου φίλὸς' ενταϋθα
ή στενὴ καὶ τεθλιμμένη δδδζ ή ἀπἀγουσα
εις τὴν ζωήν...».

* * *

Ἐλλ' ή κατἀ κρουνοϋς χεομένη, δια τῶν
«πολλὰ ισχυουσι5ν» πρεσβειῶν της Θεοτὸκου, εὸλογία τοϋ Θεοϋ εις τὸ "Αγιον "Ορος, συναντα, ώς εἶναι επὸμενον, ϊπιφυλἀξεις καὶ 5ιατυποϋνται μὲ σκεπτικισμὸν ἀμφιβολϊαι, ώς προς τους ἡγουμένους που ἀνέλαβον διαποίμανσιν ψυχωνὴιονοτρὸπων, χωρὶς προηγουμένως νἄ 6ποστοϋν τὴν έν ήποταγη ἀγωγὴν τοϋ Μοναστηρίου.
'Εκ πρώτης δψεως αι ἐπιφυλὰξεις δὲν
στεροϋνται βἀσεως, επειδὴ ῆ παρἀδοσις ή
μοναστικὴ θέλει τοὸς ἡγουμένους κατόχους
τῆς «τέχνης τῶν τεχνῶν ·καὶ τῆς ἐπιστήμης
τῶν Ιπιστημῶν», που ἀναφέρεται ·εἰς τὴν
καθοδήγησιν τοϋ ἀνθρώπου, τοϋ «ποικιλωτἀτου αὸτοϋ καὶ πολυτροπωτἀτου ζώου».
Τὸ ἀριστον, λοιπὸν, εἶναι ἡ μακρὰ προσωπικὴ πεϊρα ήνωμένη μετὰ τῆς ἀρετής. Ἐλλ'
Ιἄν δὲν δπἀρχη πεϊρα, τὸ χριστιανικὸν ὴθος μὲ τὴν «παιδείαν Κυρίου» ἀποτελοϋν
σημαντικώτατα έφὸδια ποιμένος. Καὶ μἀλιστα δταν εἰς αὸτὸν δεσπὸζει ῆ αὸτογνωσία,
ή ΙπΕγνωσις της ἀλήθειας, ποὴ δὲν εἶναι
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τίποτε ἀλλο ἀπὸ τὴν ταπεινωσιν. Καὶ νομίζομεν δτι καὶ μόνη ή ταπείνωσις καλὸπτει
πολλὰς έλλείψεις.
Δια νἄ καθησυχἀσωμεν δὲ τους ὰνησυχοϋντας καὶ 'διὰ νὰ μή στερήσωμεν τους ἀναγνώστας των «Α.Δ.» ενδς πνευματι·κοϋ εντρυφήματος, παραθέτομεν δλὸκληρον τὸν
ενθρονιστήριον λὸγον ενὸς ὲκ των νέων ήγουμένων, ώς έκφραστικὸν μιας ειλικρινοϋς δμολογίας καὶ ώς μέτρον τῶν διαθέσεων, ϋπὸ τῶν δποίων διακατέχονται οί νέοι
Μοναχοί, ἀναλαμβὰγοντες τὸν σταυρὸν του
ποιμένος. Ἰδοϋ τὸ κείμενον:
ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΕ αγιε Λαυρας, Πανοσιολογιωτατοι 'Αντϊ'ττρδσωποι της 'Ιερας Κοιν6τητος, αγιοι Καθηγουμενοι των ^Ιερων Μονων
Διονυσιου, Καρακαλλου, Φιλοθεου και Σιμωνος
Πετρας και λοιττη τιμια χορεια των προσελθοντων
πατερων και αδελφων.
"Απορω και θαυμαζω δι' δσα η χοερις καϊ η αττειρος φιλανθρωττια του τταναγαθου Θεοϋ τελεσιουργεϊ σημερον εις την ελαχιστδτητα μου. Π6θος διακαης υιτεκαιε παντα εις τα στηθη μας να
καταντησωμεν εις τδν ηγιασμενον αυτδν τοπον
δια να εϋρωμεν εις την ησυχιαν ενδς κελλιου και
την υπακοην ενδς γεροντος την καθαρσιν και
την ενωσιν με τδν ηγαπημενον νυμφιον της ψυχης μας.
Μδου δμως δτι δ Κυριος ωδηγησε μεν τα βηματα μας εις τδ «θειδτατον και βασιλικωτατον
τουτο δρος τδ υπερανω τταντων των δρεων της
οικουμενης» ("Αλεξιος Κομνηνδς Α'), δχι δμως
δια να αιτολαυσωμεν τα ποθοϋμενα αγαθα, αλλα
δια να αναλαβωμεν την κοπιωδη ποιμαντικην μεριμναν και ειτιστασιαν του ιστορικου τοϋτου ιεροϋ Κοινοβιου του 'Οσιου Γρηγοριου.
Κεκοπιακοτες εκ της μεχρι τοϋδε διακονιας η
μων εν τφ κοσμω και τη 7Γροτερςϊ Μερρί Μονη
ημων, δεν επεζητησαμεν τας ευθϋνας και τας δδυνας του ηγουμενικου αξιωματος. "Εδεχθημεν δ
μως να αναλαβωμεν τδ δυσβαστακτον τουτο εργον, χαριν της υπακοης τοσον εις τους αγιους
ττατερας της Μερας ταυτης Μονης, των δποιων
αι πολλαι και ειτιμονοι ιταρακλησεις εκαμψαν
την καρδιαν μας, δσον και εις τας συμβουλας
καϊ τταροτρυνσεις, τας οττοιας τταρα τταντων των
αγιορειτων πατερων εδεχομεθα. "Ακουσατε, ελεγον, την φωνην μας, την φωνην του 'Αγιου ^Ορους, και δεχθητε να επανδρωσετε μιαν απδ τας
φθινουσας εκ της λειψανδριας αγιορειτικας Μονας.
Την φωνην ταϋτην ενωτισθησαν και οι αδελφοι
της εκ της 'Ιερας Μονης του *Αγιου Γεωργιου
Χαλκιδος δρμηθεισης Συνοδειας μας, συγκατανεϋσαντες εις την ενταυθα εγκαταβιωσιν ημων.
Και ιδοϋ ανερχομεθα τας βαθμιδας του ηγου
μενικου τοϋτου Θρ6νου εν φοβφ και τρομφ 6ς να
αναβαινωμεν εις σταυρδν, διοτι γνωριζομεν και
τας δυσκολιας της ιτοιμαντικης του κοινοβιου και
τας μεθοδειας του διαβολου και την ιδικην μας
πτωχειαν καϊ ασθενειαν. 'Αληθως κατα τδν Θεολογον Γρηγ6ριον η δδηγκχ των 6ίνθρωπων εϊναι

«τεχνη τεχνων και επιστημη ^πιστημων».
Αισθανδμεθα δμως εν ταυτφ μεγαλην παρακλησιν και ενισχυσιν, αναλογιζδμενοι δτι εκπληροϋμεν τδ θελημα του Θεου και ευαρεστουμεν την "Ε
φορον του 'Αγιου "Ορους, Κυριαν Θεοτοκον, ιταρ*
ων και ελπιζομεν να ελεηθωμεν, στηριχθωμεν, δδηγηθωμεν και ψωτισθωμεν. "Ελπιζομεν ειτισης εις
τας αγιας εϋχας παντων των 'Οσιων Πατερων
των εν ασκησει διαλαμψαντων και τελειωθεντων,
των μετα των ζωντων και αγωνιζομενων εισετι α
δελφων, αποτελουντων την αγιαν αγιορειτικην οικογενειαν, οι δποϊοι καλλιον ^μου γνωριζουν τδν
σταυρικδν χαρακτηρα ως και την μεγιστην ευθυ
νην του ηγουμενικου αξιωματος.

,Εν σννεχεια δ νεος ηγουμενος π. Γεωργιος,
επλεξε τδ εγκωμιον του αγιορειτικοϋ μοναχισμοϋ, χαρακτηρισας τοϋτον ως «γρηγοροϋσαν
συνειδησιν της 'Ορθοδοξιας».
Τινες, λεγει, θεωρουν, Υσως τας αγιορειτικας
Μονας ως ιτεριφανη μουσεϊα και λειψανα του 'Ορθοδοξου Βυζαντινοϋ πολιτισμου.
Δι* ημας δμως, οϊτινες «ιτεριπατοϋμεν εν πιστει», αι αγιορειτικαϊ Μοναι εϊναι ιτρωτιστως
χωροι μετανοιας, προσευχης, ασκησεως, καθαρσεως, ελλαμψεως και θεωσεως. Μοναδικη σττοστολη των αγιορειτικων Μονων εϊναι να διατηρησουν
ανοθευτον και αδιακοιτον την μοναχικην παραδοσιν
του νηπτικοϋ καϊ θεωρητικου βιου, να μαρτυρουν
συνεχως εις τδν κοσμον δια την πραγματικοτητα
της τελειας χριστιανικης ζωης, να αποτελοϋν
την γρηγοροϋσαν συνειδησιν της "Ορθοδοξιας, την
του ϋπνου καϊ
αφυπνιζουσαν κληρον και λαδν
της ναρκης της εκκοσμικευσεως, να υπενθυμιζουν
συνεχως την κλησιν του ανθρωττου δια τδν ουρανδν ως «Θεοϋ κεκελευσμενου», να διδουν τδ μετρον της εν τη 'Εκκλησιφ θεανθρωπινης κοινωνικης - κοινοβιακης ζωης, της βιουσης την αγαττην
εν τη ελευθερι^ της υπακοης, ως Ιβιωσαν αυτην
δ Κυριος μετα των δωδεκα και οι εν ακτημοσυνη
και αγια φιλαδελφιςί ζωντες χριστιανοι των Μεροσολυμων.
Οϋτω βλεπει και δ αγιορειτης αγιος Γρηγδριος Παλαμας τδ "Ορος: «Περιφανης καϊ σεβασμιος
χωρος, των αρετων Ι;στια, του καλου τταντδς Ινδιαιτημα, των ^ττουρανιων 6ντιτυπος καϊ 6χειροποιητος σκηνη, τταντδς αγους ελευθερος τοπος
και παντδς εναγοϋς ιταθους ανωτερος».

Μοναχισμδν
Προσεγγιζομεν τδν αγιορειτικδν
μετα πιστεως, διοτι γνωριζομεν δτι οδτος δεν
εκφραζει μιαν ανθρωιτινην εστω καϊ «θρησκευτικην» παραδοσιν, αλλ* εκφραζει τδ φοβερδν μυστηριον του ζωντος Θεου ως τδ εζησαν και ^ξεφρασαν αι χορεϊαι των αγιορειτων ιτατερων εις τα
Ιρημητηρια η τα κοινοβια, συνεχως βιαζοντες και
σταυροϋντες ^αυτους δια την βασιλειαν των ουρανων, συνεχως κλαιοντες και ττενθουντες δια τδ
βαρος της 6νθρωπινης αμαρτωλοτητος, συνεχως
εκζητουντες και ·πὌθοϋντες τδν Θεον, βοωντες
ττρδς αϋτον και ως ελαφοι διψωσαι τρεχοντες δττισω αυτου, κορεννυμενοι ακορεστως και θεωμενοι αθεατως και τρυφωντες απαϋστως εκ της θεας Αυτου.

^ναλογιξδμενος μετα φδβου και τρδμου τδ
«Μυστηριον του αγιορειτικοϋ μοναχισμοϋ», δ
σεμνος ηγουμενος, αποδεχεται την διακονιαν

ΤΟ ΧΓΙΟΝ οροο ΚΛΙ ΧΙ ΝΘΛΙ . .
του με διαθεσιν «ταπεινοφρονος μαθητειας», λεγων*

Μεγα πραγμα τδ Μυστηριον του αγιορειτικοϋ
Μοναχισμοϋ. Τις δυναται ιτοτε να γνωριση εκτδς
του ΠαντεπὍιττου Θεου και των θεωθεντων δφθαλμων των αγιων, ττοσοι αγωνες ειτετελεσθησαν, ποσαι νικαι κατα των πονηρων ττνευματων ^πραγματοττοιηθησαν, ττδσα δακρυα εχυθησαν, ττοσοι αλαλητοι στεναγμοϊ εδονησαν τα στηθη, ττδσα υττερφυη δραματα και αττοκαλυψεις εϊδον οι δφθαλμοι των αγιορειτων ττατερων;
Ταυτα αναλογιζδμενοι φοβουμεθα δια την ιδικην μας ιττωχειαν, αλλα και χαιρομεν δια την
φανερωσιν της 86ξης του Θεου. "Ανερχδμεθα ττρδς
τδ καιτνιζον και φλογιζδμενον τουτο "Ορος τδ
κεκαλυμμενον δια του θειου γνοφου και του θαβωρειου φωτος, ως δ Μωϋσης εις τδ Σινα και οι
'Α-ττοστολοι εις τδ Θαβωρ.
Διδ και η στασις μας εναντι της αγιορειτικης παραδοσεως της παντοτε εις τδν ιτυρηνα αυτης 5ιατηρουσης σνδθευτον την αποστολικην τταραδοσιν, εϊναι στασις ταιτεινοφρονος μαθητειας.
ττοθουμεν να αλλοιωθωμεν και δχι να αλλοιωσωμεν, να σωθωμεν και δχι να σωσωμεν, να μορφωθωμεν και δχι να μορφωσωμεν, να διδαχθωμεν και
δχι να διδαξωμεν.
"Ελιτιζομεν δτι δ Κυριος δι* ευχων σας θα ευλογηση τας προθεσεις μας αυτας και θα μας
χαριση αρχην μετανοισς και Ιιπστροφης, ωστε
η ελευσις μας ενταυθα να εϊναι πρδς σωτηριαν
και δχι ττρδς κατακρισιν.
Μετα την δμολογιαν ταυτην δφειλομεν την εκπληρωσιν του χρεους της ευχαριστιας προς δσους
μετα Θεδν και δια τδν Θεδν συνηργησαν εις την
Ενταυθα ελευσιν μας και την ενταυθα ^γκαταστασιν.

Τελευτων, δ π. Γεωργιος, εκφραξει τας ευχα
ριστιας του και την ευγνωμοσυνην του πρδς δ
σους συνηργησαν εις την μεταφυτευσιν της αδελφδτητος εις ''Αγιον ""Ορος, επικαλουμενος
παντων τας προσευχας, δια την ευοδωσιν της
διακσνιας του.
Ενχαριστουμεν λεγει, τδν Πανοσ. Καθηγουμενον της 'Ιερας Μονης Σιμωνος Πετρας τγ. Αιμιλιανδν και την τι μιαν συνοδειαν αυτου, τους επι
μακρδν φιλαδελφως ^ργασθεντας δια την Ενταυθα
ελευσιν μας τους ιτρωτον ξενισαντας ημας εν
ταυθα και μεριμνησαντες δια την τακτοποιησιν
ἱ^μων. Ευχσριστουμεν τους εκλεκτους ιτατερας και
αδελφους της 'Ιερας ημων Μονης, τους μετα ττολλης ττατρικης και αδελφικης αγαπης εναγκαλισθεντας ἰ^μας και 8δντας εις ημας ου μονον τας
εαυτων ψυχας, αλλα και τα Ιαυτων σωματα.
'Ιδιαιτερως ττρεπει να μνησθω της αγαπης τοϋ
σγιου Προηγουμενου και σεβαστου μοι Γεροντος
τγ. Διονυσιου, του ευχαριστως ιταρσχωρησαντος
την ηγουμενιαν προκειμενου να καταστη δυνατη
η ενσωματωσις της νεας εις την παλαιαν αδελφδτητσ.

Αιωνια δε η μνημη και του μακαριστου ττροκατοχου ημων Γεροντος Βησσαριωνος του σφδδρα
ποθησαντος και ^ργασθεντος δια την ελευσιν η
μων.
Ευχσριστουμεν και υμας αγιε Λαυρας και αγιοι Καθηγουμενοι και 'Αντιπρ6σωττοι, σεβασμιοι
πατερες και αδελφοϊ ημων, δίξιδτιμοι κϋριοι Ικ-
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ττρ6σωττοι των Κρατικων αρχων και λοιττοι αγαττητοι ττατερες και αδελφοι δια την Ενταυθα τιμητικην σας ελευσιν.
'Η παρουσια σας δι* ημας υπογραμμιζει την
κοινην ημων ζωην και ενωσιν εν τω κυριακφ σωματι, την κοινην δωρεαν του Θεου Πατρος, την
κοινην χ6ἰριν του 'Αγιου Πνευματος, την κοινην
πϊστιν και ελπιδα των μελλοντων αγαθων, τδν
κοινδν ποθον σωτηριας και την κοινην αγαπην
πρδς τα ηγιασμενα αγιορειτικα σκηνωματα.
Κοινωνουντες και ημεϊς σημερον εν χαρα του
κοινοϋ τουτου συμιτοσιου της ττιστεως, ευχομεθα
δπως δ κοινδς Κυριος και Σωτηρ ^μων διατηρη
ημας τταντοτε ηνωμενους εν τη Τριαδικη αυτου
κοινωνια μετα της 'Υ·πἘρευλογημενης Θεοτ6κου,
του εν αγιοις Πατρος ημων Νικολσου, τοϋ 'Οσιου Πατρος ημων Γρηγοριου και τταντων των α
γιορειτων Πατερων, 'ινα εν ενϊ στοματι και μια
καρδια δοξαζωμεν τδ τταντιμον και μεγσλοπρε·πες "Ονομα του Πατρος και του Υϊοϋ και του
'Αγιου Πνευματος. ^Αμην.

'Ημεϊς τι εχομεν να ειπωμεν εΙς ταυτα, εϊμη
να ευχωμεθα εν αγαπη εκτενως ϋπερ ολων των
αδελφων, των παλαιων και των ·νεων και δπως
δ Κυριος, ταϊς πρεσ6ειαις της Θεοτδκου, «στεφανωνη εν «λεει και οϊκτειρμοϊς» τους νεους
ηγουμενους καϊ τα νεοφυτα τεκνα των;
Θα ηθελαμεν, απλως, να παρατηρησωμεν,
δτι δ συλλογικδς τρδπος εισδδου εις τας Ιερας Μονας νεων Μοναχων, ελεγχει, αν μη τι
αλλο, καποιαν απδστασιν μεταξυ των παλαιων
και των νεων. Και πρεπει να δμολογηθη δτι,
εν αντιθεσει πρδς παλαιοτερας εποχας, που εισηρχοντο εΙς τα Μοναστηρια απλοϊκοϊ εν απ2νδτητι, χωρις να κρινουν δ,τι ευρισκαν, οι σημερινοϊ νεοι, χωρις να στεροϋνται απλοτητος πνευ,ματικης, εχουν τοιαϋτην μορφωτικην συγκρδτησιν, ωστε να κρινουν τα παντα και μαλιστα δχι πολυ λανθασμενα. 'Ιδιως εις την τελεσιν
της κοινης λατρειας, η δποια απορροφα τδν
περισσοτερον χρδνον της Μοναστικης ζωης, ειχον πολλας αντιρρησεις, διοτι εθυσιαξετο η ουσια εις τδν τυπον, πραγμα που ελεγχει δ θειος
ΙΤαϋλος: «''Ηθελον πεντε λογους λαλησαι τω
νοι μου η μυριους εν γλωσση». Και ·νομιξομεν, δτι τδ θεμα της λατρειας, αποτελεϊ δια
τας Μονας κεφαλαιωδη παραγοντα ελξεως η
απωθησεως των ψυχων.
Κατα τ* αλλα ευμε·θα αισιδδοξοι. Νεοι, με
ηθος και με γνωσιν της δογματικης και πνευματικης διδασκαλιας της 'Εκκλησιας, μονον φδ
βον δεν μας «μπνεουν. Ευγνωμονοϋμεν την Θεο
τοκον Μαριαν,
θ.

Ο ΘΤἈγρΟΘ, Ο 6ΘΤἈγρωΜ6ΝΟΘ
ΚΑΙ ΟΙ 6ΟΤἈγρωΜ6ΝΟΙ
Α ἐσκέφθημεν ποτέ,
τί θά ὴτο ή ΤΕκκλησία χωρις 'Εσταυρωμένον ;
Ἐφαντἀσθημεν ποτέ, πως θά ήτο
ή ΤΕκκλησία χωρις το
'Εσταυρωμένον Σίδμα,
χωρις τὸ ὲκχυθὲν Αἷμα τοϋ Χριστοϋ, χωρις τον Σταυρ6ν Του;
Θά ἀποτολμήσωμεν μίαν ήπὸθεσιν. Ὀ
Θεὸς, ώς Θεὸς ἔλεγεν δπως εἰς μιαν παραβολήν' «οδ δήναμαι ποιὴσαι ώς θέλω ἐν
τοῖς ἐμοῖς;...». Καὶ εντεϋθεν, δικαιωματικῶς, ώς Γἱὸς καὶ Λόγος, προσλαμβἀνει τὴν
ἀνθρωπίνην φήσιν. Τὴν ὸποίαν καὶ θεὼνει
καὶ σώζει. Καὶ κατὸπιν, δ Θεἀνθρωπος 'Ιησοϋς, δεν σταυροϋται, ἀλλ' ἀποθνήσκει φυσι·κφ θανἀτφ. Καὶ ἀνίσταται μὲ τὸ τεθεωμένον Σῶμὰ Του καὶ ἀνέρχεται προς τον
Πατέρα...
Τϊ θά συνέβαινεν ; "Ας παρακἀμψωμεν τὸ
ἀπίθανον τῆς ὑποθέσεως. "Ας παρακἀμψωμεν καὶ τους λὸγους, που καθίστων τὴν Θυσἰαν τῆς Ἀγἀπης ἐπὶ τοϋ Σταυροϋ ὰναπὸφευκτον. Καὶ ἀς ἀναφερθίδμεν μὸνον εις
δὸο λὸγους. Εἰς τον ήθικὸν καὶ τον συναισθηματικὸν.
Καὶ διἄ μὲν τον ήθικὸν, θέτομεν τὸ ερώτημα: Ποιον νὸημα θἄ εἱχεν ή ζωή, χωρις
τον ἀδιὰλειπτον ἀγῶνα, δν συμβολίζει δ
Σταυρός; "Η, ποιον τὸ περιεχὸμενον τῆς σω
τηρίας, δνευ της εξ ἀνθρωπἰνης πλευρας ἐλευθέρας προσφορᾶς, τῆς δι' ἔργων θελήσεως της σωτηρϊας μας;
Ἐξ ἄλλου πως ήδυνἀμεθα νἄ 5ικαιώσωμεν τὴν αὶώνιον ζωήν, χωρις κἀποιαν ἀνταπὸκρισιν 3ιἄ μόχθου, ἀλλἄ καὶ 5ιὰ πϊστεως
«δι' ἀγἀπης ἐνεργουμένης» ; Καὶ πως θά
Ιφθἀναμεν εις τὴν προσφορἄν τῆς ἀγἀπης,
ώς ἀντιμισθίαν, χωρις πνευματικἀ ἀθλήματα, δι' ών «σταυρώνομεν τὴν σὰρκα συν τοῖς
παθήμασι καὶ ταϊς επιθυμίαις» ;

Θά επρεπε λοιπὸγ νὰ γίνη εν εκ τῶν
δυο. "ΙΞ νὰ «αἲρωμεν καθ' ήμέραν τον σταυρὸν μας», δια να εχη δικαίωσιν καὶ νὸημα
ή σωτηρία μας, η θά ἔπρεπε νὰ ἀλλοιωθὴ η
ήθικὴ σχέσις μὲ τον Θεὸν. Νὰ μεταβληθή
ή φυσικὴ ἀνθρωπολογικὴ σὸνθεσις τοϋ ἀνθρώπου καὶ η ψυχοπνευματικὴ σϋστασίς
του, καταργουμένων τῶν παθῶν, καταργουμένου τοϋ διαβὸλου και φυσικἀ, καταργουμένης καὶ τῆς ήθικής μας Ιλευθερίας!...
* * *

Δια 5ὲ τον συναισθηματικὸν λὸγον, θὰ
εγεννὰτο τὸ πρὸβλημα. Πως θά ἀγαποὸσαμεν ενα Θεὸν σώζοντα ἀδαπἀνως; Βεβαίως, θἀ ῆδὸνατο να προβληθοϋν πολλοὶ λὸγοι, Ιμπνέοντες τὴν προς Θεὸν ἀγάπην. "Ο
πως, αἲφνης, η φϋσις τοϋ Θεοϋ ώς υπερτελείου Ὄντος. 'Η εξ ἀγἀπης εκ τοϋ μή βντος εἰς τὸ εἷναι δημιουργία μας. 'Η πλἀσις
μας «κατ' εἰκὸνα καὶ καθ' ὸμοίωσίν» Του.
'Η Πρὸνοια, συντήρησις καὶ ἀγὰπη Του
προς ῆμδἱς. Και, τέλος, ή, Ιστω, ἀνέξοδος
σωτηρία μας. ..
Ἀλλὰ τὸτε, μήπως πρέπει, ἀντὶ νἄ Ιρωτήσωμεν, πως θἄ ἀγαποδσαμεν τδν μή δια
Σταυροϋ σώζοντα θεὸν, νἄ θέσωμεν τὸ ερώτημα, πὸσον θἄ τὸν ἀγαποὸσαμεν; Μήπως τἄ ·κατωτέρω χωρία τοϋ Εὸαγγελίου,
δεν ἀφήνουν νὰ νοηθη, δτι η διἀ Σταυροϋ
σωτηρία τοϋ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ καὶ τὸ μέτρον της ἀγἀπης τοϋ Θεοϋ προς τὸν ἄνθρωπον, πρὰγμα που, κατ' ἀκολουθίαν, συναισθηματικῶς καὶ ὸφειλετικῶς ανταπο5ίδεται
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον προς τὸν Θεὸν;
Ὀ Εὸαγγελιστὴς της αγαπης γρἀφει:
«οδτως ήγἀπησεν δ Θεὸς τὸν κὸσμον, δστε
τὸν υἰὸν αὸτοϋ τὸν μονογενή εδωκε». Καὶ
δ Ἐπὸστολος Παϋλος' «τοϋ ἰδίου υἱοϋ οὸκ
Ιφείσατο, ὰλλ' 6πὲρ ήμῶν πἀντων παρέδωκεν ὲαυτὸν». 'Επίσης δ Παϋλος: «Συνίστησι δὲ τὴν ὲαυτοϋ ἀγάπην εἰς ήμοίς δ Θε-

Ο ΘΘΤἈγρωΜ6ΝΟΘ ΚΧΙ ΟΙ 6ΘΤἈγρωΜΘΝΟΙ
ὸς, δτι Ιτι ἀμαρτωλῶν δντων ήμῶν Χριστὸς υπὲρ ήμῶν ἀπέθανε»...
Εἶναι 5ὲ χαρακτηριστικὸν, καὶ εἰς τον
Ἐπὸστολον Παϋλον καὶ τὸν μαθητὴν τῆς
Ἐγὰπης, δτι επαναλαμβὰνουν συχνὸτατα
καὶ μετ' Ιμφἀσεως τὴν Σταυρικὴν Θυσίαν
τοϋ Θεανθρώπου, ώς γεγονὸτος βαρὸνοντος
Ιπὶ της ζωὴς τῶν πιστῶν, ως μυστικὸν σὸνδεσμον καὶ ποθητὴν κοινωνϊαν πρδς τὸν Ἐ
σταυρωμένον Σωτήρα των...
Ουτω, προ τῆς λαμπροφὸρου 'Αναστἀσεως τοϋ Χριστοϋ μας, αἰσθανὸμεθα ἀρρητον
ἀγαλλίασιν, ως συναναστὰντες. Προ τοϋ
Γολγοθά Του δμως; Τί δοκιμὰζομεν, ἀδελφοί ;... Διὸ καὶ Σταυρωθέντα ἀγαπδμεν
τὸν Χριστὸν μ,ὰλλον ή Ἐναστἀντα.
Βεβαίως, δ Χριστὸς εἶναι εἰς καὶ δεν δυνἀμεθα νὰ διατμήσωμεν τὴν ἀγίαν Του Ἐνἀστασιν ἀπὸ τὴν σεπτὴν Σταήρωσϊν Του.
Ἀμφὸτεραι προϋποθέτουν ἀλλήλας, ήνωμ,ένας, καὶ ὰποτελοϋν δὸο φἀσεις της αδτης
ἀγἀπης. "Ομως ποιαν ἀξίαν θἀ εἷχεν ή σωτηρϊα μας, α ν ευ της, εἰς ὸνειδισμοής, παθήματα, αἷματα καὶ Σταυρικὸν θὰνατον, ·ζαταβολής δαπἀνης δπὸ τοϋ θεανθρώπου;
" Αλλωστε, αϊ ψυχαὶ τῶν ἀγϊων δὲν ήγἀπησαν τὸσον φλογερῶς τὸν Χριστὸν δια
τὴν σωτηρίαν των, ἀλλὰ δια τὴν φανερωθεϊσαν εν τφ Σταυρφ ἀγὰπην Του. Τὸ νὰ σώζ·η δ Θεὸς φιλανθρώπως τὸν ἀνθρωπον, εὑρίσκεται εἰς τὴν φὸσιν Του. Ἐδἀπανος πρὰξις. Τὸ νὰ δποστη δμως ή ἀνθρωπίνη φϋσις τοϋ Θεανθρώπου, δσα ὸπέστη, δν ή ὸδυνηρὸτης, κατἀ ψυχὴν καὶ σίδμα, εἶναι ἀσήλληπτα ήπὸ της ἀνθρωπίνης νοήσεως, αὸτὸ 6περβαινει δλας τἄς ἐκδοχἄς ἀγἀπης, δλας τἄς ἀποδείξεις ὰγἀπης, ἀνταξίας ενὸς
Θεανθρώπου...
* * *

Ἐντεϋθεν δ θειος ερως ποὸς τὸν 'Ιησοϋν,
"Απσστ6λων, Μαρτϋρων, Ἰεραρχῶν, Ὀσίων. 'Εντεδθεν τὸ Ἐποστολικον, «Χριστω
συνεσταὸρωμαι, Ἅ οὸκέτι έγώ, ζη δὲ ἐν
εμοϊ Χριστὸς». 'Εντεδθεν τοϋ ἀγίου 'Ιγνατίου, «δ ερως δ εμὸς έσταὸρωται». ΤΕκ τοϋ
'Εσταυρωμἑνου καὶ δ ερως τοϋ Ἐποστ6λου
Ἐνδρέου, δδηγουμένου εἰς τὸν σταυρὸν του'
«Ὄ Σταυρέ, δ Ιρως μου, τώρα Ικπληρω
τὸν ὰδιἀλειπτον πὸθον μου!».
Ἐντεϋθεν τὰ μετὰ προθυμίας ἀφὸρητα
μαρτύρια των ὲκατομμυρϊων Μαρτϋρων καὶ
Νεομαρτὸρων τῆς 'Εκκλησϊας. Τπὸ τὸν ε-
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ρωτα προς τὸν Καθημαγμένον επὶ τοϋ Σταυ
ροϋ Του Χριστὸν, στρατιαι ὸλάκληροι ἀνὰ
τους αιῶνας, Ιζησαν μὲ πδἱσαν ὲκοὸσιον ·ζακοπἀθειαν, ώς Ἀσκηταί, ΤΕρημῖται, 'Ησυχασταί, Σκητιῶται, Κοινοβιδίται, «καθηλώσαντες τὰς σἀρκας των» ἐν έρήμοις καὶ δρεσι καὶ «σταυρώσαντες Ιαυτοὸς συν τοϊς
παθήμασι καὶ ταϊς επιθυμίαις». ..
"Ω, δ Σταυρὸς, ώ, ή Σταὸρωσις, ώ, δ
Σταυρωθεϊς!... Πὸσην ἀγὰπην, πὸσην λατρείαν, πὸσον ἔρωτα ήσθὰνοντο αι άγιαι ψυ
χαὶ δλων των έποχῶν! Πὸσους ϋμνους θει
ων έρώτων δεν επλεξαν οἰ άγιοι Πατερες
εἰς τὸν Πανὰγιον Σταυρὸν τοϋ Κυρίου μας!
Πὸσους χερουβικοϋς Ιγκωμιαστικοὸς λὸγους δεν συνέθεσαν εἰς τὴν ἀνεννὸητον καὶ
ἀκατἀληπτον ἐξ αγαπης Σταὸρωσιν! Καὶ
πὸσην φλὸγα ἀγἀπης δεν ήναψεν εἰς τας
θεοφὸρους καὶ εσταυρωμένας καρδίας των,
ο κατὰ τὴν ἀνθρωπϊνην φὸσιν Του Σταυρωθεις Υἰὸς τοϋ Θεοϋ!. . .
* * *
Διατί δ ερως αὸτὸς προς τὸν 'Εσταυρωμένον ; Διατί τὸσα δἀκρυα χαρδίς, εὸγνωμοσὸνης, μ,ετανοίας, εχϋθησαν παρὰ τους
πὸδας τοϋ Ἐσταυρωμένου ὰπὸ ἐπωνὸμους
καὶ ἀνωνὸμους ἀγίας ψυχὰς, ἀνὰ τους αἰῶνας;. ..
Διατί τὸσος συγκλονισμὸς ψυχὴς, τὸσα ἀναφυλλητἀ, τὸσοι γλυκεϊς στεναγμοἰ; Διατϊ τοση συντριβὴ καὶ ὰγἀπη καὶ αἷνοι καὶ
δοξολογίαι, έκενώθησαν προ τοϋ Σταυροϋ
καὶ τοϋ 'Εσταυρωμένου, ἀπὸ δυο χιλιὰδων
Ιτῶν καὶ μέχρι σήμερον; Διατί ή χιχ6χησις των ἀγίων εν τφ Σταυρφ τοϋ Χριστοϋ;
Διατί ὸ Παϋλος δὲν Ικήρυττεν, «ειμή 'Ιησοϋν Χριστὸν καὶ τοϋτον Ἐσταυρωμένον» ;
Διατί δ θειος Παϋλος, Ινω ἐγνώρισε τὸν
Χριστὸν ώς Ἐναστἀντα, εν τη δδφ προς
δαμασκὸν, Ιλεγεν: «'Εμοὶ δὲ μή γένοιτο
καυχᾶσθαι ειμὴ εν τφ σταυρφ τοϋ Κυρϊου
ήμῶν 'Ιησοϋ Χριστοϋ, δι' οδ ἐμοϊ κὸσμος
εσταϋρωται κἀγὼ τφ κὸσμφ»; Κἰα·Ι διατί,
ὰντὶ ἀλλου καλλωπισμοϋ, «Ιβἀσταζε τὰ
στίγματα τοϋ Κυρίου του Ιν τφ σώματί
του» ;
Διατί, λοιπὸν, δλα ταϋτα; Ἀπλοϋστατα.
Ὀ Θεὸς εδρεν ενα τρὸπον, δια τοϋ δποίου
δεσμεὸει 5ι' Ιρωτος πρδς Αὸτὸν τὰς ψυγἀς. Καὶ αὸτὸς δ τρόπος εἶναι ή Ἐγἀπη
Του, ἀλλὰ πἀσχουσα ὑπὲρ των ὰνθρώπωγ
καὶ θυσιαζομένη. Καὶ η Ἀγἀπη αὸτὴ ενε-
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σαρκώθη εἰς τον Σταυρωθέντα Χριστὸν...
Ἐντεϋθεν οϊ πιστεϋσαντες, δὲν εἷδον τὴν
Ἐγἀπην, ειμὴ ήπὸ τὴν ἀφραστον πραγματικοτητα τῆς Σταυρώσεώς της. Καὶ ήσθὰνθησαν συγκλονισμοϋς καὶ ερωτας καὶ Ιπιθυμίας νἄ κοινωνήσουν προς τὸ Πὰθος καὶ
τον Σταυρωθέντα, τοϋ Ἀγϊου Πνευματος
έκκαϊοντος προς τοϋτο τἄς καρδίας των.
Ουτως Ιξηγεϊται ή δϊψα τοϋ Μαρτυρϊου,
αιματηροϋ ή ἀναιμἀ·κτου, δπερ Ιθεὼρουν οἱ
Χριστιανοὶ ως ὑπερτἀτην τιμήν, αὸτοϋ τοϋ
ἀποστὸλου Παύλου πιστοποιοϋντος, «δτι δμϊν εχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοϋ, οὸ μὸνον τὸ
εις αὸτὸν πιστεὸειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ήπὲρ αὸτοϋ πἀσχειν». «Οὸ θέλω ἄτρωτος εἶναι, δρων σε τετρωμένον», λέγει ἀγιὸς τις.
Τοιαὸτη ἡ φὸσις τῆς Ιν Χριστφ 'Ιησοϋ
ἀγάπης!. ..
* * *
Διαδίδεται, ώς νεολογισμὸς, δτι ή Ὀρθοδοξία μας εἶναι Ἐκκλησϊα της Ἐναστἀσεως. Ναί, ὰλλἄ καὶ της Σταυρώσεως. Οϊ
Ναοί μας εἶναι δλὸφωτοι, ώς εκφρασις της
Ἐναστὰσεως. 'Αλλὰ τὸ εσωτερικὸν των κοσμεῖται δια πληθὸος Σταυρῶν. 'ΙΙ Ἐνἀστασις δχι μὸνον δὲν καταργεϊ τὴν Σταὸρωσιν,
ὰλλ' ἀντιθέτως τὴν προϋποθέτει. 'Η Ἐνὰστασις ἀνήκει εἰς τὸν αιώνιον κὸσμον. 'Η
Σταὸρωσις ·όμως ἀποτελεῖ τον τὸπον της
επιγείου ζωης. Καὶ οἰ δροι τῆς παροὸσης
ζωης εἶναι δροι ζωης εσταυρωμένης.
Ἐναλὸσατε τἄς ἐντολἀς τοϋ Χριστοϋ, δλην τὴν 5ιδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν
πνευματι·κὴν παρἀδοσιν, ἀναλὸσατε τὴν θεολογίαν μας. Τί θὰ εϋρεθη τελικῶς; "Οτι
«ὸ Χριστὸς Ιπαθεν ὑπὲρ ῆμῶν τὸπον ὸπολιμπἀνων ήμῖν, ῖνα Ιπα·κολουθήσωμεν τοἰς
ἲχγεσιν αὸτοϋ».
'Τπἀρχει, βεβαίως, καὶ ὲδῶ ἀνἀστασις.
'Η ·δυνἀμει ὰνὰστασίς μας καὶ θέωσίς μας,
ή δποία πρέπει νά καταστη ἐνεργεἰᾳ διά
τῆς σταυρώσεώς μας.
'Ἐς ἀφήσωμεν τὴν πλανῶσαν φιλολογίαν, δτι οι Ὀρθὸδοξοι ζῶμεν Ιντὸς τῆς παμφώτου Ἐναστἀσεως. Οἱ ἀγιοί μας ναί, ἀπὸ
τὴν πάροϋσαν ζωήν. Ἀνἀστασις χωρὶς Σταή
ρωσιν δὲν ὑπάρχει. «Τὸ δὲ περισσὸν εἶναι
ἐκ τοϋ πονηροϋ». ..
ΙΙολϋ φοβουμεθα μήπως δὲν κατενοήσαμεν τὴν σημασίαν τοϋ Σταυροϋ καὶ τὴν φὸσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, ώς Σταυροφὸρου 'Εκκλησίας' Ἐλλὰ δὲν Ιννοήσαμεν καὶ ποϋ εγκειται τὸ μεγαλεϊον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Διότι τινές, βλέποντες τὴν παπισμὸν κομῶντα ϋλικῶν ὰγαθῶν καὶ πλέοντα εἰς ἐμπρεσσιονιστικὰς φαντασμαγορίας, θαμβώνονται καὶ νοσταλγοϋν τὴν εὸδαιμονίαν του!
Μὴ ἐννοοϋντες οι ταλαἰπωροι, δτι ή πτωχεία μας, ἡ ἀδοξία μας, κατὰ κὸσμ,ον, οι
διωγμοὶ οϋς ήφιστἀμεθα, τὸ ὸλιγἀριθμον,
ἀποτελοϋν τὴν δὸξαν της ΤΕκκλησϊας καὶ
τὸ καὸχημἀ μας. 'Αλλὰ καὶ τὴν ήψίστην
ἀπὸδειξιν, δτι συνεχίζομεν τὴν ζωὴν τοϋ
'Ιησοϋ καὶ ουτω παρατείνομεν τὴν παρουσίαν Του εἰς τὴν γην!...
"Εχομεν, ἀὅελφοί, τὸσον διαστραφή ἀπὸ
τὸ πνεϋμα τοϋ «ἐν τφ πονηρφ κειμένου κὸσμου», ώστε εἄν ήρχετο δ Χριστὸς, «μη
Ιχων ποϋ τὴν κεφαλὴν κλϊνη», πτωχὸς,
ταπεινὸς, διωκὸμενος, συκοφαντουμενος,
ἀμφίβολον Ιὰν τὸν ἀνεγνωρίζαμεν.
Δὲν θέτομεν τὸ ερώτημα, διά τὴν Ιχουσαν Τραπέζας τοϋ ἀγίου Πνευματος (!),
διότι ἀπ' Ικεϊ τον Ιξεδίωξαν μὲ τὸ ἀντισταυρικὸν των πνεϋμα, ἀφοϋ ὸ Ἐπὸστολος
Παϋλος, ὸνομἀζει «Ιχθροϋς τοϋ σταυροϋ,
ών ὸ Θεὸς ἡ κοιλία».
"Αλλωστε δὲν εἶναι ἄνευ ἀντικειμενικὸτητος ή σκέψις τοϋ Δοστογιέφσκυ, που ἐτοποθέτησεν εις τὴν 'Εσπερίαν τον ε·κ5ιώξαντα τον Χριστὸν 'Ιεροεξεταστήν!...
* * *
Εἶναι ἀπαραϊτητον νἄ ἀντιληφθῶμεν δτι
ή ἀγία Ἐκκλησία μας, εἶναι ΤΕκκλησία
σταυροφὸρων -— δχι βεβαίως εκείνων τῶν
ἀχρείων. Ὀ Σταυρὸς, ώς σταήρωσίς μας
εν τφ κὸσμω, εἶναι ή μὸνη 6δδς σωτηρίας
μας·
Σταυρὸς εἶναι θλίψεις διά Χριστὸν, εϊναι πὸνοι καὶ δὰκρυα. Ἐἄν δὲν θλιβώμεν
δια τον Χριστὸν, θὰ θλιβῶμεν ἀπὸ τὸν σατανδίν καὶ ἀπὸ τἄ πἀθη μας. Εἶναι καὶ αὸτὸς ενας δλλος σταυρὸς, μὲ τὴν διαφορὰν,
δτι δ Σταυρὸς τοϋ Χριστοϋ εἶναι γλυκής,
πνευματικὸς, ἀγιαστικὸς, ζωοποιὸς. Μὲ συνέπειαν τὴν αἰωνίαν ζωὴν καὶ τὴν ἄληκτον
χαρἀν.
'Ο ἄλλος εἶναι φρικτὸς, απελπις, νεκροποιδς καὶ μὲ συνέπειαν τὸν αιώνιον θἀνατον καὶ τὸν «ἀκοίμητον σκώληκα».
Θἄ εἲμεθα ἀπείρως δυστυχεϊς, ἀπείρως
ἐλεεινοί, Ιἄν δὲν ὰγαπήσωμεν τὸν Σταυριοθέντα Χριστὸν, εὰν δὲν ἀρωμεν μὲ χαρἀν τὸν Σταυρὸν μας καὶ ἀν δὲν ζήσωμεν
ώς Ιόταυρωμένοι...
θ.μ.δ.

πκρχΑοαο κχι χΝΛΝθωαο
βισ την θβοχοηχΝ
ΓρΗΓ. ΤΟΥ ΠλλλΜλ ΙΘ74
ΗΛΩΤΗΣ υπαρχων της
'Ορθοδδξου ττνευματικης
ιταραδοσεως, δ φιλος κα9ηγητης τοϋ Πανεττιστημιου Θεσσαλονικης κ. Γ.
Ματζαριδης, κατεστη ει5ικδς θα ελεγομεν εις
τας τνερι τδ π·ρδσωπον
και την θεολογιαν του
'Αγιου
Γρηγοριου
τοϋ
Παλαμα σιτουδας. Πλην
της σημαντικης συμμετοχης του εις την εκδοσιν
των 'Απαντων του αγιου τουτου πατρδς — ητις αιτοτελει τιτλον τιμης δια την Θεολογικην
Σχολην της βυζαντινης Θεσσαλονικης — εχει
συνοψισει εν ιτληθος μελετων υπδ τδν τιτλον «Παλαμικα», που ερευνοϋν δρθοδοξως την ττολυσχιδη
θεολογιαν του Παλαμα, τδν δποϊον η 'Εκκλησια
αποκαλεϊ, «'Ορθοδοξιας φωστηρσ. . . των θεολογων υττερμαχον αττροσμαχητον».

'Εαν, λοιττον, δ "Αγιος Γρηγ6ριος δ Παλαμας
εϊναι «των Θεολ6γων υττερμαχος απροσμαχητος»,
επεται, δτι η θεολογια του εν 'Αγιω Πνευματι
καλυιττει δλας τας εκφανσεις της Πατερικης διδασκαλιας και εϊναι δ εγκυρδτερος ^ρμηνευτης
των, εν εϊδος - κλεις της "Ορθοδοξου Θεολογιας.
Πραγματι, δπως γραφει δ βιογραφος του Πατριαρχης Φιλοθεος, δ Γρηγ6ριος «Μετα πολλης
της επιστημης και της ελευθεριας» 6ίνεπτυξε την
ιτατερικην παραδοσιν, «οιονει διαλευκανας απερ
κεφαλαιωδως εκεϊνοι και κατα συνοψιν εϊπον».
'Ο κ. Ματζαριδης στρεψας αιτδ των φοιτητικων του ακομη χρονων — αφ" δτου η εν 'Ελλαδι
θεολογικη ειτιστημη ειτληροφορεϊτο ττερι της Παλαμικης Θεολογιας — δλην του την εφεσιν εις τδν
'Αγιορειτην 'Ησυχαστην και γνωρισας ενωρἱς την
σημασιαν του 'Αγιου "'Ορους, εττεδοθη μετα ζηλου εις παμμερη μελετην του, καταστας οϋτως
αυθεντικδς ερμηνευτης του μεγαλου τουτου βυζαντινου θεολδγου.
Καρπδς των σπουδων του εΤναι και η υττ' δψιν μικρα ττραγματεια, η δττοια αιτοτελει μιαν
νεαν διαστασιν θεολογικην, και δια της διτοιας
φωτιζεται εν ιταραδοξον φαινομενον εν τω βιω
της 'Εκκλησιας: η σχεσις ιταραδδσεως και καινοτομιας. Πως δηλαδη μια θεολογια, φαινομενη
ως καινοτομια, εις την πραγματικοτητα συμβαινει να εϊναι συνεχεια της παραδοσεως. Τδ δε

πλαισιον, εντδς του διτοιου συνθεωρειται η ιταραδοσις με την καινοτομιαν, αιτοτελει δ χρονος.
Μια ιταραδοσις λησμονηθεϊσα μεσα εις την μακραν ροην του χρονου — προφανως εκ της μη
βιωσεως της — επανεμφανιζομενη προκαλει αντιδρασεις, Ιττειδη φανταζει ως καινοτομια. Και
εϊναι γνωστον, δτι δ "Αγιος Γρηγ6ριος 6 Πα
λαμας «κατηγορηθη ως καινοτδμος και ετιμηθη
ως παραδοσιακδς θεολογος» ως σημειωνει δ σ.
«Αι εννοιαι της παραδοσιακοτητος και της κσινοτομιας συνδεονται μετα της εννοιας του χρονου και δεν δυνανται να ερευνηθουν ανευ αυτης».

Οϋτως εξηγεϊται διατι δ Παλαμας επολεμηθη
τοσον σφοδρως εις την εποχην του απδ ιτολλους
θεολογους, «θεολογοϋντας εκ της κοιλιας» μεσα
εις τδ βυζαντιον. 'Επομενως δεν εϊναι ττεριεργον, αν οι αιτδ ττολλων αιωνων αττοκοιτεντες £«
της "Ορθοδοξου παραδοσεως λατϊνοι εξακολουθουν
να πολεμουν την θεολογιαν του 'Αγιου τουτου, αφοϋ εχουν αλλοτριωθη απδ την δρθδδοξον ιτνευματικην αϊσθησιν. Δια τουτο και δεν Ι;κπληττδμεθα διοτι ρωμαιοκαθολικοι θεολογοι ως δ Μ.
Ιυ^ΙΟ και δ 8. ΟυϊοΗ3'Μπη ισχυριζονται, δτι 6
Παλαμας «ουδολως εκ-π-ροσωττει τους ανατολικους
Πατερας ουτε ειδικωτερον τους βυζαντινοϋς» και
δτι, «ττροσιταθων να δικαιωση τταση θυσια τδν
ισχυρισμδν ωρισμενων ησυχαστων, δτι εβλειτον
τδν Θεον σττδ της παρουσης ηδη ζωης, εττενοησε
θεολογιαν αρνουμενην και την στοιχειωδεστεραν
ακομη χριστιανικην φιλοσοφιαν και θεολογιαν».
Τελευταιως δε ρωμαιοκαθολικοι θεολογοι, αφιερωσαν δλοκληρον τδ περιοδικον των «Ι8ΤΙΝΑ»,
εις ενα τταφλαζον εκ παθους αντιτταλαμικον συμπδσιον, αμιλλωμενοι ττοϊος θα ριψη ττλειονα παρθια βελη κατα τοϋ «κηρυκος της χαριτος» 'Αγιου
Γρηγοριου του Παλαμα. Τουτο σημαινει μεχρι
ποιου βαθμου η θεολογια του θειου τουτου Πατρδς ελεγχει τδν ακρατον 'Αριστοτελισμδν του
Θωμα 'Ακυιν6ίτου και του σντι-Γραφικου ΑοΙϊϊ8
ΡϊΙΓΙΙ8, δπερ αποκλειει την εν χαριτι ιτραγματικην κοινωνιαν τοϋ Θεου μετα του ανθρωιτου, πραγμα δια τδ δποϊον ουδεττοτε θα συγχωρησουν οι
επαιοντες Δυτικοϊ τδν μεγαν διδασκαλον.

'Ακριβως δια τδν λδγον αυτον, που αποτελεϊ
θεμελιωδη ειδοποιδν διαφοραν μεταξϋ τοϋ ττλουτου της 'Ορθοδδξου Θεολογιας και της ιττωχειας
του δυτικοϋ σκετττεσθαι ττερι Θεου και ανθρωπου,
ττασαν 6ίναφορσ θεολογικη εις τδν θειον Παλσμααν εΤναι μια μεγαλη υπηρεσια εις την 'Εκκλησιαν, τα θεολογικα γραμματα καἱ εις αυτην την
υποθεσιν του ευαγγελισμου της "Ορθοδοξιας εις
τους αιρετικοϋς και ανευαγγελ(στους λαους.

θ.
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ΤΟ ΟΓΑΟΟ ΜγΟΤΗβΙΟ
ΙΘ74
κανεις

ΕΝΙΖΕΤΑ!

καριοτητα αγει, αυτη σεμνυνει τον εχοντα, αυτη
προς τδ θειον αναγει. . .».
Συγχαιρομεν τδν συγγραφεα και ευχομεθα κρειτ
τονα.
θ.
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νης 'Εκκλησιας.

"Ενα βιβλιον τοιουτο εϊναι και τδ υπδ τδν
ανωτερω τιτλον του σρχιμανδριτου - ιεροκηρυκος
Β6λου κ. Τιμοθεου Τζαβαρα, τδ δποϊον αφιερωνει «Στους αγρυιτνους φρουροϋς τοϋ πνευματος*
τους Μοναχοϋς και Μοναχες της Μιας, 'Αγιας,
Καθολικης και 'Αττοστολικης 'Ορθοδδξου 'Ανατολικης "Εκκλησιας». 'Ο σ. εις μιαν ρεουσαν δημοτικην γλωσσαν εκθετει εις τας Ι25 σελιδας
του βιβλιου την φυσιν και τους σκοπους τοϋ Μοναχισμου βασει ττλουσιωτατης Πατερικης γραμματειας και νεωτερων βοηθηματων, ττοϋ καθιστουν
την αναγνωσιν του ειταγωγδν και διδουν εις τδ
εργον τοϋτο επιστημονικον υιτοβαθρον.

Τδ βιβλιον εχει προφανη αττολογητικδν και διαφωτιστικδν χσρακτηρα, δια τοϋτο και εις τδν
πρδλογον σημειουτατ «'Αν τολμηση κανεις στην
εποχη μας να βγη απδ τδν ακοσμο κοσμο και να
αναχωρηση στην δμορφια της ερημου, να μπη στο
ησυχο μοναστηρι, στην δλκαδα αυτη «των Θελ6ντων σωθηναι», θα συναντηση δχι μονο την πεισμονα αντιδρασι των οικειων, αλλα και την αποδοκιμασια και κατακρισι τοϋ κοσμου».

Και επειδη «δ κοσμος βλεπει τδ μοναχισμδ
μεσα στην 'Εκκλησια μας σαν μια «αϊρεσι» κατι
σαν ασχετο προς την ευαγγελικη διδασκαλια, δ
σ. απεφασισε «να προσθεση στις αλλες μελετες
και τη δικη του, «ως παντων εσχατος υπαρχων
και χρδνφ και ηλικισ», «με την ελπιδα πως θα
προσφερη στον αντικειμενικδ και καλοπροαιρετο
αναγνωστη μια ακομη ευκαιρια, για να δη τδ
θεμα τοϋ μοναχισμου στα σοβαρα και να τοϋ δωση
την πρεπουσα θεσι μεσα του, θεσι τιμης και εϋλαβειας».
«Τδ δγδοο μυστηριο» γραμμενον με πολλην μεθεξιν ψυχης και με γνωσιν των πηγων, αλλα και
με δρθοδοξον αϊσθησιν, αποτελει σημαντικην προσφοραν εις τδ ττληρωμα της 'Εκκλησιας και δικαιωματικως κατακτςί μιαν θεσιν μεταξυ των βιβλιων, τνοϋ ευαγγελιζονται την αγιαν Μοναχικην
ζωην, την «αγγελικην και ανυιτερβλητον», περι
της δττοϊας εγραφε και δ επ* εσχατων των χρονων αγιος της 'Εκκλησιας Νεκταριος· «Τι αλη-

μικρας ττραγματειας υττδ
τδν ανωτερω τιτλον, δια
της

διτοιας, με

δλως

τρωτοτυττον τροττον, εττι^ειρεϊ να αναδειξη την
γνησιδτητα των δυο διακεκριμενων
και ηνωμενων μορφων της εν Χριστφ ζωης, του Μοναχ»σμοϋ και της ιεραποστολης.

Χωρις να αφηνη να διαφανη εις τδ ελαχιστον
η βαθυτερα ιτρδθεσις του, φερει ως ττρδτιπτον,
τδσον του μοναχικου βιου δσον και της ιεραιτοστολικοτητος, αϋτδν τδν Κυριον, ωστε η λανΘ6ίνουσα η η εκδηλος ερις, εις τας ημερας μας
κυριως, περι των δυο τουτων δψεων ζωης εν τη
'Εκκλησια, να αναγεται ως εις ϋψιστον κριτηριον γνησιδτητος εις Αυτδν τδν Σωτηρα Μησουν.
Τοιουτοτροπως δε να ιταυση η εγκαυχησις εκ της
Ιδι6τητος και να φροντιση εκαστος, εΥτε Μονα
χδς εϊ'τε ιεραποστολος να κρινουν ^αυτοϋς με
τους χαρακτηρας του Κυριου, ως λεγει δ Μωαννης* «'Ο λεγων εν αυτφ μενειν δφειλει, καθως
εκεινος ιτεριειτατησε, και αυτδς οϋτω ττεριιτατεϊν»
(Α' 'Ιωαν. β', 6).
Οϋτω, λοιπον, δ σ., αποδεχομενος αμφοτερας
τας μορφας ζωης, λεγει, δτι «η χορεια των μο
ναχων μαζι με την τταραταξι των ιεραποστολων
αποτελουν χωρις αμφιβολια τους πιο στερεους
στυλους της "Εκκλησιας μας. "Οταν δ μοναχισμδς ευρισκεται σε ανθησι, δταν οι αποστολικες
κλησεις αφθονοϋν, τοτε δοξαζεται τδ Ευαγγελιο
και απλωνεται η βασιλεια του Θεου».

Παραθετομεν μικρδν αποσπασμα αττδ τδ ωραιον βιβλιον του ιεροδιακονου *Ι. ως εκφραστικδν

της πνευματικοτητος του: «Πολλοι, απδ αγνοια

η ττροκαταληψι, εξεταζουν τδν μοναχισμδ τδ καυχημα της 'Εκκλησιας τοϋ Χριστοϋ, ρηχα και ^ιτιπδλαια. "Αλλοι τδν βλεπουν σαν μωρια η σαν τδ

περιθωριο

αποτυχημενων

δδοιπδρων

της

ζωης.

Αυτδς δμως δεν ιταυει να προσφερη αγιους, να

θως της ττολιτειας ταυτης τιμιωτερον η τι λαμ-

στολιζη τδν ουρανδ με νεους αγγελους και να

πρδτερον; αυτη καλλιεργεϊ την εικδνα και ιτροσ-

6ίιτοτελη

διδει αυτη τδ 6ίρχετιπτον καλλος, αυτη εις μα-

στρατευομενης 'Εκκλησιας»

την τροπαιοϋχο

Ιμιτροσθοφυλακη της

ΤΟ λΠΟΝ οροο ΚΧΙ ΑΔ ΠΟΙΝΛΙ
ΤΟΝ ΛΠΟαΧΗΜΛΤϊεΜωΝ
ΠΟ της 'Ι. Κοινοτητος
'Αγιου 'Ορους σπεσταλη
η κατωθι εττιστολη ιτρδς
τδ Σειττδν Οικουμενικδν
Πατριαρχεϊον, αναφερομενη εις τας ειτιβληθεισας
ποινας του αποσχηματισμου τεσσαρων μοναχων
της υπαχθεισης εις τους
του
Μονης
«ζηλωτας»
"Εσφιγμενου.
'Η ποινη του αποσχηματισμοϋ ουδαμοϋ των 'Ι.
Κανονων αναφερεται. Τουτο δυναται να ερμηνευθη αφ* ενδς μεν εκ του ανεξαλειπτου χαρακτηρος
του «σχηματος», ως μορφης μετανοιας, αφ" ετερου δε εκ της δυνατοτητος, ην εΤχεν η 'Εκκλησια δπως εγκλειση εις τας Μονας ττρδς σωφρονισμδν τδν φορεα σκανδαλου μοναχον, εν αντιθεσει προς την ειτοχην μας, καθ' ην, εν δνοματι των
δημοκρατικων ελευθεριων του αρνειται να ττεριορισθη ει'ς τι να Μονην. "Αφηνομεν την αμεσον συνειτειαν του αποσχηματισμοϋ, καθ' ην τδν μοναχον
αναμενει δ γαμος.
'Αλλα συν πασι τοϋτοις ιτρεπει να αναγνωρισθη, δτι η 'Εκκλησια εις ωρισμενας περιπτωσεις
ευρισκεται ενωπιον του διλημματος η να αφηση
τδν σκανδαλοιτοιδν να βλαπτη δλον τδ σωμα, δικην λοιμικης νοσου, η να του αποβαλη τδ «σχημα» και, δια τας συνεττειας «αϋτδς δψεται».
Τδ μαρτυρικδν Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον, δπερ συντηρεϊται εττι εχθρικοϋ εδαφους δυναμει
Θεου ευρεθεν ενωπιον αλωσεως ενδς Πατριαρχικου Μοναστηριου ϋπδ «ζηλωτων», ελαβεν εν αρχη μετρα τινα διοικητικα ττρδς ειτιβολην της πειθαρχιας. Οι τιμωρηθεντες μοναχοι ιτροσεφυγαν
εις τδ Συμβοϋλιον της 'Επικρατειας, ττραξις σημαινουσα, δτι την 'Εκκλησιαν δεν θεωροϋν ως μητερα, 6ίλλ* ως κακην μητρυιαν. Κατοιτιν τοϋτου
καϊ η "Εκκλησια, με την σειραν της, δεν θεωρεϊ
τα τεκνα της αυτα ως μοναχους ττλεον, αλλ* ως
λαϊκους. Και εντεϋθεν λαμβανει τας σχετικας αιτοφασεις εν Συνοδω. Συνοδικαι δε αποφασεις,
εν 'Αγιφ Πνευματι εϊναι φωτια, η δποια καιει
τους αρνουμενους αυτας.
Διδ και η *!. Κοιν6της οϋτε καν ^σκεφθη να
θεση ταυτας εν αμφιβολφ, αλλα τταρεκαλεσεν την
Μ. του Χριστου 'Εκκλησιαν, δπως μη ττροβαινη
εις τδ μελλον εις ιτοινας αποσχηματισμοϋ και
μαλιστα δια θεματα αναγομενσ εις την συνειδησιν

των απλοϊκων μοναχων. Την δε ττοινην του αποσχηματισμοϋ, δεν ερμηνευει δίπαραιτητως ως αποβολην του σχηματος, αλλα ως διαγραφην εκ των
Μοναχολογιων της 'Εκκλησιας και επομενως μη
δυναμενων των τιμωρηθεντων να εγγραφοϋν εις
Μονην της δικαιοδοσιας του Οικουμενικοϋ Πατριαρχειου.
Και νομιζομεν, δτι, εφ' δσον οι τιμωρηθεντες
'Εσφιγμενϊται δεν αναγνωριζουν τδ κϋρος των
Συνοδικων αποφδίσεων του Πατριαρχειου Κωνσταντινουπολεως, δεν εχουν αλλην λϋσιν απδ την
εγκαταλειψιν του Πατριαρχικου Σκηνωματος και
την αναζητησιν στεγης εις αλλον κλϊμα εκκλησιαστικδν, δπερ θα τους αναγνωριζη και μεθ' οΟ
θα συμφωνοϋν εις τα φρονηματα. Πραγματα αιτλα, χωρ'ις ματαιους ηρωϊσμοϋς και ταραχας.
Δεν συμφωνω με την 'Εκκλησιαν μου, την αποδοκιμαζω, μεθισταμαι εις αλλην και ησυχαζω. «Τδ
δε περισσδν εκ του ττονηροϋ εστιν».

Παναγιώτατε Πατερ και Αεσποτα,
Μετα τοϋ ὁφειλομένον σεβασμοῦ πρὸς
την Μεγαλην τοϋ Χριστοϋ "Εκκληοϊαν και
τδ Σεπτδν ΟΙκουμενικδν Πατριαρχεϊον,
αϋτδν «τδν ὸφθαλμὸν τῆς οἰκουμένης», ἀνέγνωμεν κατὰ τὴν Συνεδρϊαν ΛΖ' της
καθ' ἡμἀς "Ιερας Κοινοτητος τδ απδ Ι-874 και ὑπ' ἀριθ. 493 Γραμμα καϊ τας ἀποφαοεις της 'Υμετερας Παναγι6τητος
και της περϊ, Αντην "Αγϊας καϊ "Ιερας
Συν6δου, τας αναφερομενας εις την απδ
πολλοῦ ταλαιπωροῦσαν τὸν 'Ιερδν ημων
Τοπον Τεραν Μονην 'Εσφιγμενου, ας και
ἐκοινοποιήσαμεν ταῖς "Ιεραϊς αδελφαϊς
Μοναϊς.
Και εἰς δ,τι μεν αφορα εΙς τας επιβληθεώας ποινας τοϊς ὑπευθύνοις 'Εσφιγμενϊταις, ἐδέχθημεν ταυτας μετα πολλοϋ
τοϋ ητυχικοϋ αλγους, οἰκτείραντες τούτονς
ώς αδελφοϋς ὁμοδόξους πλὴν πλανηθέντας
ἐν τῶ μη «αγνω και εϊρηνικω» ζήλφ αὐτῶν καὶ ὑποθέτομεν, δτι οὐδεὶς των εν
φρονονντων θὰ ἀπετόλμα αμφισβητηοαι
το τε ἐκκλησιαστικὸν κϋρος αντων ως και
τδν κίνδυνον, ὅν οννεπαγεται η μη ονμμδρφωοις πρὸς αυτας.
Παρα ταϋτα δμως, αϊ Συνοδικαι απο-
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φαοεις της Μεγαλης τοϋ Χριστοϋ "Εκκλησϊας, τόσον τῆς καϋαιρεοεως, ὅσον καὶ
τοῦ ἀποσχηματισμοῦ, ώς γνωρίζομεν θετικῶς, οὐδόλως σννεκίνησαν τους "Εσφιγμενϊτας μοναχοϋς, γεγονδς, ὅπερ ἐπιβεβαιοῖ, δτι δὲν ἀναγνωρίζονσιν ονδεμιαν ἐςουοϊαν επ αὐτῶν τοϋ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεϊου, ἄτε ὑπαχθέντας ἐν τῇ ἐν Ἀϋηναις παρασυναγωγῇ τῇ καλουμένη τοῦ
Δὐξεντώυ. Κατδπιν τοϋτου και δεδομενης τῆς όχνρώσεως αὐτῶν ἐν τῶ Ἐ Μοναστηρίφ, ἡ "Ιερα Κοινδτης οϋδεν δύναται ποιεῖσαι πλέον τῆς ἀναζητήσεως τρόπου, ὸἔ ον επιτευχδηοεται ἡ ἀνάνηψις τῶν
ἀπὸ τῆς αληϋεϊας πλανηθέντων ἀδελφῶν.
Περαν ὅμως ὅλων τούτων, ἡ καθ' ἡμἀς
Ἦρὰ Κοινδτης καθηκόντως πληροφορεῖ
τὴν Ἐμετέραν Παναγιδτητα, δτι η ποινη
τοϋ αποοχηματιομοϋ ἔσχε λίαν δυσμενῆ
ἀντίκτνπον εἰς ὁλόκληρον σχεδὸν τὸ "Αγι
ον "Ορος, γεγονος δπερ ἐξεμεταλλεύθησαν τόσον οϊ ἐν Ἀγίω Ὄρει καλούμενοι
«ζηλωταὸ), δσον και τα εξω τοϋ "Αγιου
"Ορους φίλα πρὸς αὐτοὑς ὸιακείμενα δημοοιογραφικα δργανα, παρασταϋεϊοης ώς
ἄντικρυς ἀντικανονικῆς καὶ προκληθέντος ούτως ἀληθοῦς σάλου ἐν ταῖς συνειδήσεσι τῶν μοναχῶν.
Και ναι μεν ονδεϊς 'Ιερδς Κανων προ6λεπει την εοχατην των ποινων, ηντινα
αποτελεϊ δ αποσχηματιομδς, θεωρουμένου
τοῦ μοναχικοῦ σχήματος ώς ἀνεξαλείπτου, πλὴν ὅμως εν τιοι περιοταοεοιν, ἡ
Ἀγία τοῦ Χριστοϋ "Εκκληοϊα, δυναται κα
τα τας ποιμαντικας αϋτης αναγκας προς
διάσωσιν τοῦ κύρους αντης, διασυρομενου ϋπδ φορεων ἐμμόνου σκανδάλου, μὴ
ἄλλως δυναμένων νὰ ἀντιμετωπισθῶσιν,
νὰ αφαιρεση τδ δοθὲν ὑπ' αντης «σχῆμα».
"Επειδη ὅμως τὸ αἲτιον τῆς ἐπιβολῆς
τῆς ποινης τοϋ αποοχηματιομοϋ αναφερεται εις την οκανδαλιοϋεϊσαν ἀσθενῆ συνείδησιν τῶν περὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα ὰπλοϊκῶν μοναχῶν, ώς εἶναι ἰκανὸς
αριϋμδς αγιορειτων, ἀγνοούντων τὸ πολϊτευμα της "Εκκληοιας και ϋποσταντων
εν εϊδος ψυχολογικης κρυσταλλώσεως μὲ
τὸ θέμα τοῦ ἄλματος τῶν Ι3 ημερων, ἡ
ποινη αντη ηχεϊ αγαν δυσαρεστως και εις
τους εϋ φρονοῦντας καὶ εἰς τὸ σύνολον

σχεδὸν τῶν αγιορειτων μοναχων, ἐχόντων
ὑπ' ὅψει τους ἀσθενεῖς τὴν συνείδησιν
ΚορινϋΗονς, περὶ ών ὁ μέγας Παϋλος
εγραφε, ιιδι ονς Χριστδς απεϋανεν».

Βεδαϊως, δταν μοναχοὶ τινὲς "Ιερας
Πατριαρχικης και Σταυροπηγιακης Μ,ονῆς εκ μὴ κατ' ἐπίγνωσιν ζήλου, προβαϊνουν εις ἐνεργείας αὐτὸ τοῦτο ἀνταρτικὰς καὶ ἐνάγουν τὴν Μητέρα 'Εκκλησϊαν εις τα κοομικα κριτηρια, ἐπὶ τφ λδγφ,
δτι ἐπέβαλλεν εἰς αὐτοὑς παιδαγωγικας
τινὰς τιμωρίας, ἡ "Εκκληοϊα, ἐὰν δικαιοῦται ἐκ τῶν 'Ζερῶν Κανδνων αποκδψαι
τοντονς τέλεον ἐκ τοῦ Σωματος Αϋτης,
δια τοϋ αφορισμον, προφανως δυναται
πολλῶ μἀλλον ἀποφεύγονσα τὸν ἀφορισμὸν ἐκ οτοργης, να παύση θεωροῦσα τούτους ώς μοναχούς, ἐκτὸς ἐὰν ϋφϊστανται
συνϋηκαι διευκολυνουσαι την μετανοιαν
αὐτῶν.
Ἐπομένως τὸ βάρος τοῦ σκανδαλισμοῦ
τῶν, ἀσθενῶν καὶ μή, σννειδήσεων πϊπτει οϋχι τδοον επι τοϋ αναντιρρητου δικαιωματος της "Εκκληοιας, ὅπως διαγράψη ἐκ τῶν μοναχολογϊων μοναχοϋς τινας,
μη την ἐαντῶν τάξιν φνλάσσοντας καὶ γινομένους αἰτίας σκανδαλισμοῦ, ἀλλὰ ἐπὶ
τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ ειδοποιοϋ σχήματος,
ώς ἐξωτερικοῦ συμβόλου, ἄνεν τοῦ δποϊου δδηγεϊται δ μοναχδς εὐθέως πρὸς τὸν
«ἐν τφ πονηρφ κεϊμενον κόσμον».

Ὄθεν ἡ καθ' ἡμἀς "Ιερα Κοινδτης ἀπευθύνει ϊλερμην παρακληοιν τη Μεγαλη
τοϋ Χριστοϋ "Εκκληοϊα, δπως τοϋ λοιπον
αποφεϋγη την ποινην τοϋ αποοχηματι
ομοϋ, υπδ την ἔννοιαν τῆς ἀφαιρέσεως τῆς
ἀμφιέσεως τοῦ μοναχοϋ και ἐξωθήσεως
τούτον εἰς τους αμεοους κινδϋνους τοϋ κδομου, ϊνα μη ἐξεγείρηται κατα της "Εκκλησίας ἡ ουνειδηοις των μοναχων και
γενικως τοϋ πληρωματος αντης.
Περι δε των τιμωρηθέντων Ἐσφιγμενιτῶν, 6ε6αϊως, οϋδε'ις λόγος δυναται να
γίνη, ώς ἀποκοπέντων ἐκ τοῦ Σωματος
της "Εκκλησ'ιας, ώς ηδη ἐλέχθη, καὶ δια
τοντο μη ενδιαφερομενων δια την ποινην,
εἰμὴ μόνον πώς, ἐξ αφορμης ταυτης, διασύρουσιν, ώς εἰκός, τὸ Σεπτδν Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον.
"ΕπΙ τουτοις

διατελοῦμεν

μετὰ τοῦ
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προσήκοντος σεβασμοῦ, ἐπικαλούμενοι
τὰς εὐλογίας τῆς Μ. τοῦ Χριστοϋ
'Εκκλησϊας.
"Απαντες οϊ ἐν τῇ κοινη Συναξει
'Αντιπρδσωποι και Προϊσταμενοι
των εϊκοσιν 'Ιερων Μονων τον "Α
γιον "Ορους - 'Ἀ θ ω.

ΤΑ ΠΛρΧΧΘΙΠΟΜΘΝΛ

Πθρϊ ΤΦΝ
θρΗΟΚθγΤΙΚΦΝ
ΟρΓΧΝΟ3ΟθωΝ
Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Ν
ΤΕ Σ την λεπτδτητα και τδ πολύπλευρον τοῦ ϋλεματος των
Ορησκευτ ικων δργανώσεων, ἐπεφνλάξαιιεν εἰς την οϋνταξιν
των Α.Δ. την εὐθύνην, δπως επανελϋωιιεν ἐπὶ τον ιδϊου ϋεματος, εξ αφορμης σχολιου εκλεκτοϋ συνεργατου μας.
ΕΙς τδ προηγοϋμενον τεϋχος κατεχωρϊσϋησαν ἀπόψεις ἀπὸ περιωπῆς θεολογικης και ἐκκλησιολογικῆς. Ὀ σχολιαστής, κάτοχος δλων εκεινων των οτοιχεϊων, ποϋ απαιτοϋνται δια να αξιολογηθῇ τὸ φαινόμενον τῶν ὸργανώσεων ἐν
τῶ κόσμω, τῶν τιτλοφορονμένων ώς θρησκεντικῶν, καὶ ϊσταμενος εις τδ ϋψηλδν
επϊπεδον των μοναχικων ἐμπειριῶν, βιώσας δὲ καὶ την πολυειδη νηπιδτητα των
δργανωσεων, ηὐχήθη την φυσιολογικὴν
διάλνσίν των, δια τοϋ Πατερικοϋ πνεύματος, ὅπερ εἰς τὰς ἡμέρας μας «ώσεὶ αύρα λεπτὴ» ἐγγίζει συνεχῶς καὶ περισσοτέρας ψνχάς.
Ἦ ευχη ειναι ἀπὸ ἀγάπην, ἀπὸ φιλοϋειαν και φιλαδελφίαν. Πραγματτ να χορταϊνης εσϋ απδ «αρτον αγγελων», ποϋ σου
χορηγεϊ αφειδως ἡ ἀγία καὶ πνενματικὴ
παράδοσις τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ οι ἀδελφοί σου νὰ «ἀπόληνται λιμῶ» μέσα εἰς
τὰ ἄζωα καὶ νεκρὰ ἀνθρώπινα ἐντάλματα, θὰ ἦτο τὸ μὴ περαιτέρω τῆς ἀνθρωπίνης κακίας, ἐὰν δὲν ὑπεδείκνυες τὸν
«ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν

σου» καὶ τὸν χῶρον, ἔνθα «οι μϊσϋιοι τοϋ
ΙΙατρδς σου περισσεύουσιν ἄρτων».

**Λ
ΙΙαρα ταϋτα ϋπαρχονν πολλοϊ, ποϋ νπεραμϋνονται της ϋπαρξεως και της δράσεως τῶν δργανωσεων. Και τοϋτο αποτελεῖ Ισχυρδτατον λόγον σκέψεως, ἀν πρέπη κανεις να αμφισ6ητη την ωφελιμδτητα των, δταν μαλιστα οϊ συγκροτοϋντες αϋτας εϋρισκουν «αναπαυσιν ταϊς γνχαϊς αὐτῶν».
'Ενωπιον της πραγματικδτητος αϋτης,
ποιον δικαϊωμα εχονν οϊ ενχδμενοι την διάλυσίν των, ἐφ' ὅσον οϊ προσπελαξοντες
εις τας κινήσεις αὐτὰς ὁδηγοῦνται ἐξ ἐλευθέρας βουλήσεως; Ἀλλ' εἲπομεν, ἐξ
ἀγάπης καὶ μόνον, εύχονται, δια να μεϋεξουν και αυτοι των ὑπὲρ νοῦν δωρεῶν
τῆς Ἐκκλησίας, τὰς δποϊας στεροϋνται, δποος μαρτυροϋν πολλοι, οϊ δποϊοι δσημεραι αυξανονται.
"Εν τοϋτοις αϊ δργανωσεις πασχουν α
πδ στέρησιν καθολικότητος. Δηλαδή, δσον
δ πιστδς δεν εϋρϊσκεται ϋπδ την επιρροην
προσώπων, «υἰῶν ἀνθρώπών οίς οὐκ εστι
σωτηρϊα», τόσον τελεῖ ἐν ἐλευθερίᾳ ἐντὸς
της καϋολικδτητος της "Εκκλησϊας. Και
καΤ δσον επηρεαξεται ἀμέσως ἀπὸ ἀνθρώπους, κατὰ τοσοῦτον τελεῖ ὑπὸ τὴν καταδυναστείαν τῆς μερικότητος. Και αϊ δρ
γανωσεις ειναι αναμφιβδλως προσωποπαγη σχηματα, διαμορφωνοντα τοϋς εἰς αὐτὰ σχολάζοντας «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοϊωσιν» με τα ηγετικα των πρόσωπα. Ἦ
μερικότης αυτη δεν ϋφϊσταται εϊς την "Εκκλησίαν. Ὀ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας ἔχει
απειρον εὐρύτητα καὶ παρέχει τὴν δυνατότητα διαμορφώσεως προσωπικότητος,
ἐλενθέρας ἐν ἀγιότητι, διότι τὰ ὑποδείγματα καὶ αϊ μεϋοδοι πρδς ἀγιασμὸν προσφερονται καθημερινῶς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας.

***
Ἀλλὰ πρέπει νὰ εϊ,μεϋα και αντικειμενικοϊ. "Οταν ἀναφερώμεθα εἰς τὰς θρησκευτικὰς δργανωσεις, ειναι απαραϊτητον
να τας διακρίνωμεν ώς πρδς τας αφετηρϊας των, τας κατευθύνσεις καὶ τὰς μεθόδους των. Διότι, ἀφοῦ εἶναι ἀνθρώπινα
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ἔργα, ἑπόμενον καὶ νὰ διαφέρουν κατὰ
τὴν δομήν των. Ἐξ δοων γνωριζομεν, λοιπον, δυναμεϋα νὰ ἐπισημάνωμεν τὴν ποιότητά των, ἡ ὁποία δὲν προσδιορίζεται α
πδ αυτην την φϋοιν των μονον, αλλα και
απδ τα πρδοωπα που τας συγκροτοϋν και
απδ αϋτδ τδ ααγιον πνεϋμα», που πνεει εἰς
αὐτάς.
Και αμεσως τιδεται τδ ἐρώτημα' ώφελοῦν ὴ βλάπτονν; καὶ πόσον; ΚαΤ ὅσον
γνωρίζομεν, ωφελοϋν και 6λαπτονν, ἄλλαι δλϊγον και ἄλλαι πολύ. Παντως κινοῦνται εἰς μίαν κλιμακα και ώφελείας
καὶ βλάβης, θετικῆς η αρνητικης.
Τδ σχδλιον τοϋ αγιορειτου σννεργάτου
μας παρέχει ώρισμένας ἐνδείξεις βλάβης.
Ἦμεῖς δὲν ἀναφέρομεν τὰς πλέον ἐκδήλονς, ώς πολὑ ὁρατὰς εἰς τους μη ἀπωλέσαντας την κοινην δρασιν. Και η ωφελεια;
'Υπαρχει εις ἐκείνονς, που δεν ήσθάνθησαν ακομη την ἀνάγκην νὰ μη γινωνται
«δοϋλοι ανϋρωπων», ως λέγει δ Παϋλος,
και δεν απεκτηοαν ειοετι δφϋ·αλμοϋς δια
να ϊδουν τα μεγαλεϊα της 'Ορϋοδος'ιας και
να τα καμονν ιδικα των, δια να λντρωθοῦν,
νὰ ἀγιασθοῦν καὶ νὰ θεωθοῦν.

* * *

Ἐὰν κρίνωμεν τὰς κινήσεις αὐτὰς α
πδ ἀπόψεως διδασκαλίας περὶ 'Εκκληοϊας, ἀσφαλῶς δὲν ἀντέχουν οϋτε ως ϋπαρξις, οϋτε ως δρασις. 'Ἀν ὅμως τὰς ἲδωμεν μέσα εἰς τὸν ἰστορικὸν χῶρον, ἔνθα
καὶ ὑπάρχονν καὶ δρουν, ουδεμϊα αμφι6ολια ϋπαρχει, δτι προσφέρονν ὑπηρεσίας
καὶ δια πολλοϋς εγιναν αφορμη να εϋρουν
την ὁδὸν τῆς οωτηρϊας των. Μονον με την
σαφῆ διάκρισιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν
ιοτορικδν χωρον, που μετέχει της πτωοεως τοϋ κόσμου τούτου, δυνάμεθα νὰ ἀποδώσωμεν τὸ δίκαιον καὶ νὰ αναγνωρϊσωμεν την προσφοραν των δργανώσεων.
Ἀλλὰ θὰ ἡθέλαμεν νὰ συστήσωμεν, εἰς
τὸ δργανωμενον κηρυγμα της πίστεως,
δπως εἰς τὰς ἐκδηλώσεις του ἔχει περιοοοτεραν μετριοπαϋλειαν. Δι6τι παρετηρηθη, δτι με τας αμετρϊας γίνεται μέγα
κακὸν καὶ μέσα εἰς αὐτὸν τὸν ιοτορικδν
χωρον. 'Η 'Εκκληοια διασϋρεται πολλακις και αντι ωφελειας προκαλεϊται εκτεταμένη ζημία, ὁπότε ἄς λείπη καὶ ἡ ώφέλεια. Ευτυχως δτι η πρδς τα εξω 6λα6η
δεν γίνεται ἀπὸ ὅλας τὰς κινήσεις.

Ὄρισμέναι ὸργανώσεις εϊχον την φρόνησιν νὰ μη αναμιγνυωνται δυναμικως εις
τα αφευκτα εκκληοιαστικα σκάνδαλα καὶ
ούτω διατηροῦν τὸν ἄχροον, ώς πρὸς τὰς
ἐκκλησιαστικὰς παρατάξεις, χαρακτῆρα
των. 'Ἀλλαι ὅμως, ἐκτὸς δτι 6λαπτονν
τους δπαδοϋς των, γϊνονται αϊτϊα να διαοϋρεται δλοκληρος η 'Εκκλησια
χαριν
δηϋεν της ^Εκκληοιας!

* * *

ΑΙ δργανωοεις ϋρηοκεντικοϋ τϋπου, οϋδέποτε θὰ παύσουν ὑφιστάμεναι ἐντὸς τοῦ
κλίματος τῆς ἐν Ἐλλάδι Ἐκκλησίας. Διδτι αι πρὸς δργανωοιν ταοεις εννοοννται,
τόσον ἀπὸ τὴν ἀεὶ ἔχουσαν τὰς σκιάς της
ἐκκλησιαστικὴν ζωήν, δσον και απδ την
ουνταγματικην ἐλευθερίαν τοῦ οννεταιρϊζεοϋαι, που τδοον ἐξάπτει τὴν ψυχὴν τοῦ
"Ελληνος πιστοϋ, πραγμα δπερ νπογραμμϊζει δ Παπαδιαμαντης εις τας μικρας
ηϋογραφϊας του «'Ανα6αψις» και «Μακρακϊοταινα». "Επαναλαμ6ανομεν, δτι εχουν ϋπδ προϋποθέσεις τὴν καλήν των
πλευρὰν καὶ ωφελοϋν μερικως, δπως φυοικα και 6λαπτονν εϊτε θετικῶς εϊτε ἀρνητικῶς, ώς σχετικαὶ ἐκφράσεις τοῦ καθολικοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας, αϊτινες, παρὰ τοῦτο, ἀξιοῦν νὰ ἐμφανίζωνται
ώς ἀπόλυτοι. Ἀφήνομεν δτι, εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχήν, μὲ τὰ κριτικὰ πνεύματα καὶ
την μορφωτικὴν καλλιέργειαν, αι δργα
νωοεις δεν δϋνανται να ὁμιλήσουν εἰς τὴν
ψνχην των νεων, δια να μη εἲπωμεν δτι
τους απωϋλοϋν δια τοϋ ἐπινενοημένου ηθους, δια της ρηχδτητος η τον αμοϊρου
πραδτητος φανατισμοϋ.
Τελος, θὰ καταλήξωμεν, ώς «λύσιν»
τοῦ προβλήματος, εἰς τὰ Γραφικά· «ἄφες
συναυξάνεσθαι» καὶ «ἑκάστου τὸ ἔργον η
ημερα δηλώσει». ΕΙς εκεϊνους δε που
μας ἐρωτοῦν, ἀπαντῶμεν. «Γίνε ώραῖος
εἰς την ψυχην και καμε δ,τι σοῦ ἐμπνεύσει». Πως γϊνεται κανεις ωραϊος; Μ6νον μὲ τὴν Ὀρθόδοξον πνευματικὴν παράδοσιν, τὴν ὁδὸν που ἡκολούθησαν ὅλοι
οι "Αγιοι της ^Εκκληοιας. Και την παράδοσιν θὰ τὴν εύρωμεν εἰς τὰ πλήρη χάριτος ουγγραμματα των 'Αγϊων Πατερων, ἔνθα «οί θησαυροὶ τῆς οοφιας και
της γνώσεως ἀπόκρυφοι», δι' ἀπ' εὐθείας μελέτης, κλειόμενοι εἰς τὰ ταμεῖα τῆς
ψυχης.

τον παραδδξου θαυματοςί τὸ ζωηφ6ρον φυτόν, ὁ
πανάγιος, εἰς ύψος αϊρομενος, ἐμφανίζεται σήμερον
σι πάντα τὰ πέρατα' ἐκδειματοῦνται δαϊμονες απαντεςρημα τοῖς 6ροτοϊς κεγαρισται! δι ον Χριστε, σῶσον
ημων, ως μδνος εϋσπλαγχνος.

Σταυρδς ὁ
δοξολογοῦω οϊον δοδτὰς ψυχὰς
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