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ΟρθΟΛΟϊΟΟ ΜΟΝΧΧΙΟΜΟΟ ΚΧΙ ΙβρλΠΟΟΤΟΧΗ
ΑΙΝ ΕΤΑΙ πως,
πλην των πολλων,
και αρκετοϊ εργατες τον 'Αμπελωνος τον Χριστον,
Κ ληρικοϊ και Ααϊκοϊ, δεν εχονν
κατανοησει, δτι η
' Ορθδδοξη 'Εκκλησϊα εϊναι διαποτισμενη απδ τον μοναστικδν 6ϊον,
εχει αδιαρρηκτες εσωτερικες σχεσεις με τδ πνενμα και την πρακτικη
πειρα τον, δτι αντη η 'Εκκλησϊα τον
Χριστον τον εχει αναγαγει σε περιωπη απαραϊτητον θεσμον, δτι αναγνωρϊζει πως η δδδς τον μοναχισμον αγει στην τελειδτητα, δια σταδιακων
καθαρσεων καϊ ανα6ασεων, τονς εφιεμενονς, δτι χαρη στον μοναχικδν 6ϊον ανεδεϊχθησαν πληθη αγϊων εκ μοναχων και, τελος, χωρϊς
αντδν νοθενεται η ' Ορθοδοξϊα.
' Επηρεαζδμενοι σνναισθηματικα,
οι ανωτερω, απδ την πολλαπλη δνστνχϊα, καϊ κνρϊως την ιμνχικη, τον
λαον μας, αλλα και ερμηνενοντες μονομερως η ακρι6εστερα α8αθως τδ
Εναγγελιον, χωρις να λαμβανονν
νπ' δψει την εν τη ΙΙραξει ερμηνεϊαν
τον Εναγγελϊον, δηλαδη την πνενματικη παραδοση, καταντονν στην εξαρση της ϊεραποστολικης δρασεως
και στην μεϊωση τον μοναχικον θε
σμον στην «απραγμονα» και ησνχα-

στικη μορφη τον. 'Εντενθεν νφϊσταται μεταξν κνρϊως θεολδγων, ιε
ραποστολικης τασεως και ενεργεϊας
καϊ μοναχων «απραγμδνων», μια,
λανθανονσα αντϊθεση, πον γϊνεται
πιδ εκδηλη, εμφανιξομενης καποιας
αφορμης.
Τδ θεμα αντδ δεν θα επρεπε να
αποτελη σννεχη αϊτϊαν ερϊδων, γιατι
εϊναι εκκλησιαστικδν καϊ οι ερϊζοντες εϊναι τεκνα της 'Εκκλησϊας, νποχρεωμενα να νποτασσονν στην
πνενματικη — καϊ δογματικη — πα
ραδοση της την ατελη προσωπικη
πειρα τονς καϊ τις αδδκιμες προτιμησεις τονς. 'Εν τοντοις νπαρχει τδ
θεμα. Καϊ φρονω, δτι, με μια εκατερωθεν καλοπροαϊρετη σνμμελετη
καϊ ανακριση παμμερως τον δλου
προβληματος, θα ηταν δννατδν να
αμβλννθονν οι δξεϊες αντιθεσεις καϊ
να προκνψη καποια σνμφωνϊα υπδ
τδν δρον, 8ε6αια, της νποχωρησεως
των προκαταληιμεων, πον δονλωνονν
την ελενθερϊα τον νον. Γι' αντδ ας
καμωμε μια προσπαθειαν, επικαλονμενοι τδν φωτισμδν τον παναγϊον
Πνενματος, με την ελπϊδα δτι οι
προκαταληιμεις δεν θα αποδειχθονν
αηττητοι.
* * «
Εϊναι απαραϊτητον να σημειωσονμε, δτι σαν ανθεντικδν κριτηριον αληθεϊας σε θεματα πνενματικα μεσα
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στην 'Εκκλησϊα, λειτονργεϊ η πνεν
ματικη παραδοση, δπως αντϊστοιχα
σε επϊπεδον δογματων εϊναι η «σνμφωνϊα των Πατερων».

Αοιπδν την πνενματικη παραδο
ση την εδημιονργησαν εκ μοναχων
αγιοι Πατερες και, επειδη εϊναι καρπδς τον αγϊον Πνενματος, παρονσιαζει κοινη πεϊρα καϊ κοινη διδασκαλϊαν, παρεκτδς καποιων Ιδιοτνπιων,
πον δεν απτονται της ονσϊας.
'Η διδασκαλϊα - παραδοση των
'Οσϊων μας, εχει ενσωματωθεϊ στα
γνωστα ασκητικα και μοναστικα βι6λϊα. 'Αλλα και εις αντα τα λειτονργικα 8ι6λϊα της 'Εκκλησϊας, πον
αναφερονται στις σχεσεις της καθολικης ψνχης των πιστων και τον
Θεον, εχονν αποθεσει την σφραγϊδα τονς.
Δεν εϊναι δε νπερ8ολη να νποστηριχθη, δτι τδ πνενματικδν ηθος της
' Θρθοδοξϊας, εχει διαμορφωθεϊ απδ
τονς εκ μοναχων διδασκαλονς της
και οι εμπειριες τονς εϊναι ψηλαφητες σ' δλες τΙς εκφανσεις της ζωης
της. Κ ι' ενω εϊναι κνρϊως διδασκαλοι των μοναχων, εϊναι κατ' επεκταση και παιδαγωγοϊ των λαϊκων.
Σαν μοναχοι πον νπηρξαν, τοποθετονν στην εξης κλϊμακα πνενματικδτητος τα ελλογα δντα: "Αγγελοι μοναχοι - λαϊκοϊ. Οι πρωτοι παϊρνονν
τδ φως της γνωσεως απδ τδν Θεδν
οι δεντεροι απδ τονς 'Αγγελονς και
οι τρϊτοι απδ τονς μοναχονς. «Φως
μεν μοναχοϊς, "Αγγελοτ φως δε
παντων ανθρωπων, μοναδικη πολιτεϊα».
Εϊναι λοιπδν οι μοναχοι διδασκαλοι «παντων ανθρωπων» ! Γιατϊ;
Διδτι γϊνονται φορεϊς της πιδ 8αθειας πνενματικης πεϊρας σε δλες τις
διαστασεις τον πνενματικον κδσμον.
Γϊνονται μνσται στονς χωρονς της
φνσεως, της παραφνσεως και της
νπερφνσεως. Και γιατϊ αντοι και
δχι οι λαϊκοϊ αποβαϊνονν «φως παν
των ανθρωπων», και αντοι μδνοι αποκτονν αντδ τδ φως; Διοτι αλλοτρι-

οννται, κατα τδ δννατδν, απδ τα γηϊνα και, αγωνιζδμενοι με τα παραδοσιακα μεσα και μεθδδονς, πον δδηγονν ηγγνημενα στην απελενθερωση
της ψνχης απδ τα παθη, δεχονται
θειον φωτισμδν και ετσι γϊνονται
«θεϊας φνσεως κοινωνοϊ», φνσικα
και ερμηνενται τον Θεον.
Με αλλονς λδγονς, η διαφορα με
τονς λαϊκονς, «εμπεπλεγμενονς ταϊς
τον 6ϊον πραγματεϊαις», σννϊσταται
στδν χρδνον, στδν χωρον και στδν
τρδπον. 'Ο χρδνος δλδκληρος, δοσμενος στην απερϊσπαστη πνενματικη
προσπαθεια, δ χωρος ερημος για
τροφη των παθων και ησνχος, για
τρνφη των θειων και δ τρδπος, παραδεδομενος απδ καθιερωμενονς αθλητας τον Χριστον καϊ σννισταμενος απδ τις Ιερες ασκησεις των νηστειων, αγρνπνιων, αδιαλεϊπτων
προσενχων, νπακοης εν ταπεινωσει...

Εϊναι λοιπδν επδμενον, ενας τετοιος αγωνιστικδς τρδπος ζωης, καθαρτικδς, αναπλαστικδς και μεταμορφωτικδς να αποδϊδη «καρπδν πολνν», αφον τα παντα 8οηθονν τδν
αγωνιζδμενον για την επιτνχϊα τον
σκοπον τον, δηλαδη να γϊνη ανωτερος κοσμον, σαρκδς και κοσμοκρατορος και «σκενος» τον αγϊον Πνενματος, πληρης πεϊρας καϊ γνωσεως
των πνενματικων, δ,τι δηλαδη χρειαζεται κανεις για να εϊναι διδασκαλος καϊ φως «παντων ανθρωπων».

* * *

'Επειδη τδ θεμα μας προεκνψε
απδ την αμφισβητηση, αν οι μονα
χοι εϊναι ωφελιμοι στονς σννανθρωπονς των καϊ τον ισχνρισμον για την
αξϊα της Ιεραποστολης καϊ της νπεροχης της εναντι τον μοναχισμον, θα
πρεπη να Ιδονμε παλιν σε γενικες
γραμμες, τϊ εννοονν οι καλοϊ αδελφοι
ιεραποστολη καϊ ϊεραποστδλονς.
'Ιεραποστολη ενεργεϊται απδ ϊε
ραποστδλονς. 'Ο δρος προνποθετει
αποστολεα. Ποιος δ αποστελλων;
Ποιδς αλλος απδ τδν αποστελλδμε-
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νον; Δηλαδη δεν νπαρχει αποστολενς Θεον καϊ διαβδλον, περϊ εξομολογηκι' επομενως δ δρος δεν αποδϊδει. σεως, εκκλησιασμον, θεϊας Κοινω'Αλλα ας δεχθωμεν, δτι εχει καποιο νϊας καϊ μελετης των θειων Γραδικαϊωμα αντοαποστολης εκαστος φων. 'Αναμφι6δλως. 'Αλλα δλα ανπιστδς. Με ποια δμως κριτηρια θ' τα εξαντλονν τονς απεϊρονς θησαναναγνωρϊση εις εαντδν τδ δικαϊωμα ρονς τον Θεον μδνο καϊ μδνο γιατϊ
τοντο; Τον ζηλον νπερ τον πλησϊ- τελοννται σχολαστικως εστω;
ον ; Τδ να νπενθνμϊζη καν εις στδν
***
πλησϊον τον καποιονς κανδνες εναγΘελω να επιμεινω στδ σημεϊον
γελικονς λησμονονμενονς, δεν σηδιδτι νομϊζω πως αντον ενρϊαντδ,
μαϊνει δτι ασκεϊται εργον διδασκαλισκεται
καϊ η αφετηρϊα των παρανοηκδν. 'Αλλα προκειμενον να χρϊση
σεων.
εαν πιστενσω δτι, εκΔηλαδη
κανεις τον εαντδν τον ιεραπδστολον,
τα
παραπανω
τελων
βασικα θρηδηλαδη διδασκαλον της 'Ορθοδοξϊμον
σκεντικα
καθηκοντα,
εϊμαι ενας
ας, εϊναι αρκετδς δ ζηλος; Β ε8αια,
ασφαλως
Χριστιανδς,
τδτε
καλδς
δ ϊεραπδστολος, δπως διεμορφωθη τα
αποδεικννπλανος
πλανωμαι
καϊ
μον
τελενταϊα χρδνια, εϊναι θεολδγος.
'Αλλα και παλιν ερωταται· εϊναι ε- εται δ πνενματικδς μον, πον με διδασκει να αισθανωμαι ασφαλειαν δια
παρκης η θεολογικη γνωση, μαζν
την
σωτηρϊαν μον.
με τδν ζηλον και με καποια ηθικα
Δεν πρδκειται περϊ νποθεσεως.
στοιχεια, για να σνγκροτησονν τδν
Φϊλος καϊ καλδς αδελφδς, θεολδγος,
διδασκαλον της 'Ορθοδοξϊας;
"Αν ' Ορθοδοξϊα ειναι τδ σννολον στελεχος μιας ϊεραποστολικης δρ— με κεντρον και πηγην την 'Αγϊαν γανωσεως, μον ελεγε αντα ακρι6ως
Τριαδα — των πιστενομενων καϊ 6ι- πον εξεθεσα. ''Οτι «εαν καποιος πιστενη, εξομολογεϊται, εκκλησιαζεονμενων δογματικων αληθειων καϊ
αν η γνωση των πνενματικων θη- ται, μεταλαμβανη καϊ δια6αζη τδ Ενσανρων, πον προσφερει η 'Εκκλη- αγγελιον εϊναι τελειος χριστιανδς,
σϊα, δεν εϊναι δννατη ειμη μδνον με σεσωσμενος». 'Ομολογω δτι εσωτετην προσωπικη πεϊρα και μεθεξη, ρικως εφριξα. Τον παρετηρησα δ
πως ειναι δννατδν να διδαξη κανεις μως, δτι «δλα δσα ανεφερε αποτεδταν προηγονμενως δεν εχει ζηση, λονν εξωτερικα γνωρϊσματα της πϊδεν εχει γενθη τονς «καρπονς τον στεως τον ανθρωπον, αλλα δεν εϊναι
Πνενματος ; ''Ο κϊνδννος παρανοησε- τεκμηρια σωτηρϊας.
Γιατϊ, εϊπα, τϊ σημαϊνει πιστενων καϊ νοθενσεων δεν εϊναι εγγνς;
Κ αϊ εαν νομϊσονμε δτι, επειδη εδι- ει; 'Εαν η πϊστη ηταν κατι δεδομεδαχθημεν δλον τδν κνκλον των θεο- νον, ενα ωρισμενον μετρον ασφαλως
λογικων γνωσεων, εγϊναμε καϊ διδα- δεν θα νπηρχαν περιθωρια κρϊσεως.
σκαλοι της 'Εκκλησϊας και ϊεραπδ- 'Αλλα η πϊστη των χριστιανων ποιστολοϊ της, δεν πλανωμεθα και δεν κϊλλει στονς 8αθμονς θερμδτητος
ενθννδμεθα δια την καπηλεϊαν τον καϊ κινεϊται σε μια κλϊμακα· απδ την
δνδματος καϊ την μη 'Ορθδδοξη δι- δλιγοπιστϊα μεχρι την τελειοτατη
μορφη της, πον κατεκτησαν οι "'Α
δαχη των πιστων;
Β εβαια, θα αντιπαρατηρηθη, οι γιοι καϊ οι Δϊκαιοι της Π. Διαθητοιοντοι θεολδγοι — ϊεραπδστολοι δι- κης.
Τδ ϊδιο, σννεχισα, ισχνει καϊ για
δασκονν στοιχεια ηθικης καϊ δογματικης — δσον καταλαβαϊνονν την δλες τϊς πραξεις πϊστεως. Καϊ η εδεντερη — στηλιτενονν τϊς αντϊστοι- ξομολδγηση νπδκειται σε μετρα καϊ
χες κακϊες καϊ εκτροπες, προβαλ- δ εκκλησιασμδς μπορεϊ να μενη ακαρλονν την δμορφια των αρετων καϊ δ- πος καϊ η μεταλη·ψη δννατδν να μη
μιλονν περϊ μελλονσης ζωης, περϊ ωφελη, αλλα καϊ να 6λαπτη καϊ η
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αναγνωση των Γραφων δεν υπδσχεται διορθωση 8ϊου. ''Η χρηση δλων
αυτων των μεσων δεν προσδιορϊζει
κανενα μετρον πνευματικης ωφελεϊας, εϊμη μδνον υπδ ωρισμενες προϋποθεσεις. Κ ι' αυτες εϊναι δ παιδαγωγων Θεδς «προς τδ συμφερον»
και η τελωνικη ταπεϊνωση, που εφελκϋει την Χαρη Του, δδηγοϋσαν
την ψυχη στους ' Αδαμικοϋς θρηνους και πεϊθουσαν, δτι εϊναι γυμνη
παντδς αγαθοϋ...

Χωρ'ις λοιπδν τελωνικη ταπεϊνω
ση, χωρις τον ευαγγελικδν κλαυθμδν, τδ πενθος και τδ «πνεϋμα συντετριμμενον», δδηγοϋμεθα ασφαλως
σε μυστικη επαρση, ενεργοϋντες τις
βασικες πραξεις πϊστεως, συνεργοϋσης και της αγνοϊας. Και φρονω,
δτι η κατηγορϊα κατα των δργανωμενων ιεραποστδλων, ως ηθικιστων
- πιετιστων, στηρϊζεται επϊ της εκδηλης επαναπαϋσεως των και του
αισθηματος αυταρκεϊας, χαρη στα
κατασκευαστα ϋπ' αυτων κριτηρια
πνευματικδτητος. ''Επομενως, εφ'
δσον αυτα που κανουμε σαν πιστο'ι
εϊναι δ,τι χρειαζεται και δσον χρεια
ζεται για να δϊδωμεν την μαρτυρϊαν μας, να διδασκωμεν και
αλλους και για να εχωμεν εξησφαλισμενη την σωτηρϊα μας, δ μοναχισμδς τι μας χρειαζεται; 'Ιδοϋ τδ
συμπερασμα!

* **
«Κεφαλαιον επι τοϊς λεγομενοις»· εϊτε τδ θελομεν, εϊτε δεν τδ
θελομεν, περισσδτερον απδ μισδν αιωνα υπαρχουν τα θρησκευτικα σωματεϊα και οι ιεραποστολικες δργανωσεις μεσα στην ' Ορθ6δοξη 'Ελλαδα, χαρη στις συνταγματικες ελευθερϊες και στδ δικαιωμα του «συνερχεσθαι» και δρουν εν αδιαφορϊα πρδς
τις δεσμεϋσεις που θετει τδ πολϊτευμα της 'Εκκλησϊας. Φαϊνεται δε δτι
ϊστορικδς πρδγονδς τους υπηρξεν δ
Μακρακης, αλλα και πνευματικδς
των γεννητωρ.
"Ισως πρεπει να σημειωθη, για

να κατανοηθη τδ τϊ πνεϋμα αντιπροσωπευεν δ Μακρακης, τδ γεγονδς,
δτι αρχισε την δραση του, απδ τα εϊκοσιτεσσερα χρδνια του, συγκρουδμενος με την Σϋνοδον του Οικουμενικοϋ ΙΙατριαρχεΙου και ελεγχων ακαθεκτος τους 'Αρχιερεϊς του Θρδνου. Χαρη σε καποιο δνειρον, εσχηματισε πεποιθησεις σταθερες, δτι εϊχε θεϊαν αποστολην, αγδμενος εκτοτε απδ θεοληπτικες παρορμησεις.
Παρα ταϋτα, τδ πνεϋμα του εξακολουθει να επηρεαζη τους δμολδγους
του συγχρδνους ϊεραποστδλους. 'Αλ
λα δ Μακρακης ουδεποτε θα εϋρη
δικαϊωση απδ την 'Εκκλησϊα τοϋ
ταπεινοϋ τη καρδϊα Κυρϊου 'Ιησοϋ.
Κατεστη παραδειγμα πρδς αποφυγην, καραντϊνα κατα Παπαδιαμαντη.

'Εντανθα πρεπει παλιν να δηλωσουμε, δτι θεωροϋντες τις δργανωσεις αυτες, ως φυσιολογικα ιστορικα μορφωματα της εποχης μας, δ
σον και αν δεν ανα8λϋζουν απδ την
πνευματικη παραδοση, δσον και αν
δεν μποροϋν ν' απαλλαγοϋν απδ εγγενεϊς αδυναμϊες για να προσπελασουν στδν χωρον της δντως 'Ορθοδοξου εν Χριστω ζωης, δμως με την
απαρα'ιτητη αυτογνωσϊα και αυτομεμψϊα, μποροϋν αριστα να σταθοϋν
στην τδσον συγκεχυμενην εποχη μας
σαν εστϊες χαμηλων πνευματικων επιπεδων, δεχδμενες τδ φως απδ την
μοναχικην πολιτεϊαν, στην πραξη
καϊ την θεωρϊα. Ευκταϊον δε να ανεβαπτϊζοντο εις τα ναματα τοϋ μοναχισμοϋ δια ν' αναδυθοϋν «ϊματισμεναι και σωφρονοϋσαι» 'Ορθοδδξως, μη εχουσαι «σπϊλον η ρυτ'ιδα...». Και πρδς την κατεϋθυνση
αυτη πρεπει να στραφοϋν τδ ταχϋτερον, δια να παυσουν να αποτελοϋν
αντιλεγδμενα σωματα και σωματεϊα
ανθρωποπαγη, αντϊ για θεοπαγη και
θεδφυτα, που πρεπει να εϊναι.

* * *

Για να μη με'ινη καμμϊα αμφιβολϊα, ως πρδς τδ τι εννοοϋμε με τα
ανωτερω, πρεπει να διευκρννησουμε, δτι ταϋτα λεγοντες δεν προ6αλ·
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λονμε τονς οϊονσδηποτε μοναχονς
ως νπδδειγμα, αλλα την μοναχικην
διδασκαλϊαν των 'Οσϊων Πατερων,
την απλανως δδηγονσαν εϊς την θεωση τονς επιθνμονντας και 6ιαξομενονς. 'Η δποϊα δεν πρεπει να σνγχεεται με την προσωπικην πολιτεϊαν
των μοναχων δλων των εποχων. Γι'
αυτδ και δ θειος 'Ιωαννης δ Σιναϊτης δεν λεγει «φως παντων ανθρωπων» οι μοναγοϊ, αλλα η «μοναδικη
πολιτεϊα», ως θεσμδς, ως κανδνες ϊδιοτνπον 8ϊον, στον θεραπενονν τις
αρρωστες ψνγες, τις χριστιανοποιονν, τις φωτϊξονν και τις αγιαξονν,
ως διδασκαλϊα μοναδικη για την
ανγκρδτηση των διδασκαλων της δι
δασκαλϊας τον πραοτατον 'Ιησον,
πον απο6λεπει στην ενωση Τον με
τα πλασματα Τον και ποανματοποιεϊ
αντην την ανενδητη και νπερ φνση
ενωση.
Τδ 8ασικδν λαθος, δχι μδνον των
κοινομενων σωματεϊων, αλλα και
της· διοικονσης και ποιμαινονσης
'Εκκλησϊας μετα την απελενθερωση
τον '2Ι, ηταν ακοι6ως η πεοιφρδνρση της μονανικης διδασκαλϊας, εξ
αφορμης προκαταληψεων η απονσϊας ωδ8ον και αναπ·ης Θεον. Και
η «ενδικος μισθαποδοσϊα» τ·ης παραθεωρησεως των φνσικων διδασκα
λων της 'Εκκλησϊας, εϊναι η αννποληιμϊα τον λαον προς τονς ποιμενας
τον.
' Ισως, αμννδμενοι οϊ καλοι αδελφοϊ ϊεραπδστολοι, μας εϊπονν, σνμφωνοι. 'Εμεϊς παοαμενονμε ατελεϊς
καϊ μη καλοι διδασκαλοι, δπως ισχνρϊξεσθε, εξ αφορμης της μη αγωγης
μας 8ασει της μοναστικης και ασκητικης διδασκαλϊας. Σεις γιατϊ δεν
εϊσθε τετελειωμενοι και στο ^θος
και τις διδαγες σας, αφον αντλεϊτε
τη γνωση απδ την μοναστικη παραδοση ;

Παλι στο λαθος, πον επεσημανα
προηγονμενως, πεφτει εκεϊνος πον
σνγχεει μοναχισμδν με μοναχονς.
Δεν εξεταξω, ποιος μοναχδς εχει
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η δεν εχει τελειωθη η δεν απεκτησε
σωστη γνωση η λεπτη διακριση.
Δεν εχει σημασϊα σε ποιο 6αθμδ και
με ποια σννεπεια αγωνϊξονται οι διαφοροι μοναχοϊ.
Με αλλα λδγια δεν κρϊνω ελενθερονς ανθρωπονς, πον ρνθμϊζονν τον
8Ιον τονς κατα βονληση, εστω κι' αν
κινοννται στον «ανελενθερον» και
τελονντα νπδ σνγκεκριμενονς κα
νδνες μοναστικδν χωρον, αλλα κρϊ
νω τονς κανδνας, τον θεωρητικδν
τρδπον, τας μεθδδονς καϊ την γενικην διδασκαλϊαν. Κρϊνω σνστηματα. Καϊ ενα θεωρητικδν σνστημα
δεν κοϊνεται απδ τις εκτροπες, κατα
την εφαρμογη τον, αλλα απδ τα στοιχεϊα πον τδ σνγκροτονν.

Οϊ επιφνλαξεις μας καϊ η αντϊθεση μας σε ωρισμενες πλενρες των
ιεοαποστολικων δμαδων, δεν αναφεοονται στις εκτροπες των, αλλα
σ' αντη τη 8αση τον θεωρητικον σνστηματδς των, στϊς μεθδδονς των,
καϊ στην διδασκαλϊαν τονς, απ' δπον
ανακνπτονν τα πρακτικα αποτελεσαατα, ως αβϊαστη σννεπεια των αρχων τονς καϊ της ερμηνεϊας της
' Ορθοδοξϊας.
Αντα εξεταξω, αντα κρϊνω καϊ
παρα8λεπω, γιατϊ δεν εχω δικαϊωμα,
τδν χωρον των προσωπικων ατελειων. Τδ κακδν των κακων σνστηματων δεν εϊναι οϊ πρακτικες καταχρησεις, πον καποτε διορθωνονται, αλ
λα τδ νδθον, τδ μη αληθες, τδ κατα
θεωρητικη 6αση λαθεμενον, πον σαν
στρα8δς «κανδνας» δδηγεϊ αφενκτα
στην πλανη.
Λοιπδν δ θησανρδς της 'Εκκλησϊας εϊναι η εν αγϊω Πνενματι διδα
σκαλϊα των 'Οσϊων Πατερων, πον
ερμηνενσαν τδ Εναγγελιον σ' δλες
τϊς διαστασεις τον, ακδμα καϊ στϊς
πλεον απνθμενες. Καϊ θα ^ταν σνμφορα για δλδκληρον τδν κδσμον σε
δλονς τονς αιωνες η νδθενση της
θεοποιον διδασκαλϊας τονς.

***

'Εφ' δσον εχομεν λοιπδν κοινην
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ὁιὁασκαλι'αν οι ' Ορθδδοξοι, εϊμεθα
υποχρεωμενοι να υποτασσωμεθα σ'
αυτην, ωστε να εξασφαλϊζεται η ειρηνη απδ «τδ αυτδ φρονεϊν». Κ αϊ
διδασκαλϊα δεν εϊναι μοναχα οι θεϊες
Γραφες και οι γενικοϊ κανδνες ηθικης ζωης, αλλα και η ασκητικη και
ησυχαστικη εμπειρϊα εν αγϊω Πνευματι των 'Οσϊων μας.
' 4φοϋ εϊμαστε ενα σωμα αδιαϊρετυν μεσα στην 'Εκκλησϊα, με Κεφαλην τον Χριστδν, πως εϊναι νοητδν να μη εχωμεν ενδτητα στην δεδομενη Διδαχη της; "Εχοντες διαφορα
χαρϊσματα η δικαϊωμα επιλογης μορφης ζωης, εντδς των δυο ακραϊων
δρϊων γαμον - ησνχασμον και επιλεγοντες την προσαρμοζομενην στην
μορφη της ζωης μας εϊδικην διδασκαλϊαν, παραλληλως δφεϊλουμε να
αναγνωρϊζουμε την αξϊα της δλης
διδασκαλϊας των 'Οσϊων, αντλοϋντες δφελη, δσον δυναμεθα.

Και επειδη εχονμε πολλα κρονσματα παραθεωρησεως της ασκητικης γραιιματεϊας, κυρ'ιως απδ «τυπους» ϊεραποστολικοϋς, που μορφωνουν ϊδιδτυπες ιδεες περι χριστιανικης ζωης, θα ηθελα να εΡωτησω·
αφοϋ και αυτοι εχουν τις ϊδϊες ·ψυνες με τους μοναχοϋς, την ϊδια σϋνθεση ·ψυχικων δυνααεων, τις ϊδιες
αρρωστειες και παθη της ·ψυχης,
κοινες αρετες, κοινες δυνατδτητες
θεωσεως, κοινους πολεμους απδ την
πεπτωκυϊα φϋση, τδν διαδολον και
τδν κδσιιον, γιατϊ δεν εϊναι κοινη και
η θεοαπευτικη αγωγη, κοινα τα
ωαομακα, κοινες οϊ υποδε'ιξεις πολεαου κατα των ενθρων της ·ψυχης
σε δλες τις διαστασεις, τις απονρωσεις, τις παοαλλανεσ της παθολογϊας της και των ανα8ασεων της που
πεοιεχονται στην «Κλ'ιμακα» η στα
Φιλοκαλικα κεϊμενα;

'Επομενως κατα ποϊαν λογικην,
οι εκλεξαντες ελευθερως και εν αννοϊα των συμπαοομαρτουντων κινδυνων δια τους ιδ'ιρυς, αλλα και δια την

'Εκκλησ'ιαν, την ιδιδτητα του ιεραποστδλου, δεν λαμβανουν υπ' δψει
την ασκητικην διδασκαλϊαν περι παθων, αρετων και γνωσεως πνευματικης;
Και αφοϋ δεν ανε8αλαν τδν χρδνον επιρρϊψεως τους στις επικϊνδυνες περιπετειες του «αγωνιστοϋ»
της 'Εκκλησϊας, χαρη πρακτικης αγωγης και προηγουμενης θεραπε'ιας
των νοσοϋντων δργανων «γνωσεως»
της ·ψυχης, γιατϊ να μη μαθουν τουλαχιστον θεωρητικως, τ'ι εϊναι οϊ ϊδιοι, ποια η εσωτερικδτης των, ποι
ες οι ασθενεεις της ·ψυχης των - τα
παθη- καϊ γενικως δσα αφοροϋν στην
ζωην καϊ τδν «θανατον» της ·ψυχης,
ωστε να αναπλασσουν καϊ τα τεκνα
του Θεοϋ «κατ' εικδνα καϊ δμοϊοισϊν»
Του καϊ δχι κατ' εικδνα του Θλι8εροϋ
καϊ εμπαθοϋς εαυτοϋ μας;

Νομϊζω, δτι δεν θα υπαρξη παϋλα διαμαχης, μεταξυ των κατοχυρωμενων μοναχων στην αυθεντικη δι
δασκαλϊα των 'Οσϊων, καϊ των ϊεραποστολικων αδελφοτητων, δσον οϊ
δευτερες θα αρνοϋνται να διαμορφωνονται απδ τϊς εμπειριες εκεϊνων και
θα τεμνουν Ιδικην των δδδν, με συνεπειαν να νοθεϋεται η πνευματικη
παραδοση, να εισαγωνται νεα, αγνωστα στην 'Εκκλησϊα καϊ πτωχεϋοντα η καϊ διαστρεφοντα την 'Ορθδδοξη ψυχη φρονηματα καϊ εντεϋθεν
να αϊρεται καθε ελπϊδα αναγνωρϊσεως καϊ κατανοησεως.

Οϊ θεολδγοι μας πασης «αποστολης», δεν εχουν μεγαλα περιθωρια
επιλογης τρδπου σκεψεως. 'Ο 'Ιουστϊνος Πδποζιτς, που επε^ληθη
στην κοινη συνεϊδηση ως μεγαλος
'Ορθδδοξος θεολδγος, διδασκει απδ
τα 8ι8λϊα του ακριβως αυτα που Ισχυριζδμαστε. 'Εμελετησε τους 'Ασκητας αγϊους Πατερας, εζησε με
τας «αγϊας ασκησεις» καϊ τα πρωτα
του εργα αναφερονται στδν "Οσιον
Μακαριον τδν Αιγϋπτιον καϊ τδν
'Α68αν 'Ισαακ.
θ.μ.δ.

η γνοοοχογ8χ

τογ χπογ ιοχλκ τογ ογρογ

β'
Παρακολονθ·ων τον νοϋν του ανθρωπου
εις την δδδν της πιοτεως δ αγ. 'Ισαακ παρατηρεϊ, δτι δ νους περιφρουρεϊται τη
προοενχη και δδηγεϊται νπδ της προσευχης· δκαστη αγαϊϊη σκεψις μεταδαλλεται
δια της προοευχης εϊς ενθεον σκεψιν^.
'Α2λα και η προοενχη εϊναι δυσκολος αθλος' ϊΗτει εις κϊνηοιν δλην την προσωπικδτητα τοϋ ανθροτπου και δ ανθρωπος
οτανρωνει εαντδν δν τη προοενχη^, στανρωνει τα παϋη και τους αμαρτωλους λογισμονς, ατινα εχονν ουνδεθη με την ψυχην του. «Εϋχη δστι νεκρωσις των δννοιων τοϋ θεληματος της ζωης της σαρκ6ς»^.
Δια τοϋ «καρτερησαι διαμενειν εν
προοενχη» δ ανθρωπος διεζαγει ενα πολϋ δνσκολον αγωνα, τον αγωνα τοϋ δ,ρνηοασθαι εαυτδν^, δπερ εϊναι αναγκαϊον
εΙς τδ εργον της σωτηρϊας. "Η προσενχτ]
εϊναι «πηγη σωτηριας». Δι αυτης δαιοκτα
τις δλας τας λοιπας αρετας, παν τδ πληθος των αγαθων^. Δια τοϋτο τδν ανθρωπον της προσενχης πολεμοϋν τερατοδδεις
πειρασμοϊ, εναντι των δποϊων αμυνεται
και δκ των δποϊων οιϊτζεται παλιν δια της
προοευχης.
'Ο αοφαλδστερος φυλαξ τοϋ νοϋ εϊναι
η προοενχη^. 'Η προοενχη διασκεδ6,ζει
τα νεφη των παθων καϊ διαυγαζει τδν
νοϋν^. Αϋτη καταγει την σοφϊαν εϊς την
διανοιαν^. "Η τελειδτης εϋρϊσκεται εις
τδ σημεϊον δκεϊνο εϊς τδ δποϊον δ ανθρω
πος αξιοϋται να διαμδνη εν τη προοενχη
(«της διαμονης της προοευχης»)^. 'Η
πνενματικη προοενχη μετατρεπεται εϊς εκοτασιν, δν τη δποια αποκαλυπτονται τα μνστηρια της Τριαδικης Θεδτητος, καϊ δ

ΙΟΥΟΤΙΝΟΥ

ΠΟΠΟΒΙΤΟ

νοϋς εϊοδρχεται εις την σφαϊραν της ϊερας αγνοϊας (αγνωοϊας), της νπερτδρας
της γνδδοεως^.
'Αρξαμενη δια της πιοτεως η δξυγϊανσις των δργανων της γνωσεως, ουνεχϊζεται δια της προσενχης. Τα ουνορα της ανθρωπϊνης προσωπικδτητος διενρυνονται
δλονεν και περισσδτερον' δ δγωκεντρισμδς
αντικαθϊσταται 6αθμιαϊως υπδ τοϋ θεοκεντριομοϋ.

4) 'Η αγαπη
«'Η αγαπη δκ της ευχης» τϊκτεται^,
'δπως δκ της πιοτεως η προοενχη. Αϊ αρεταϊ εϊναι δμοουσιοι, διδ καϊ γεννωνται
η μια εκ της αλλης. 'Η πρδς τδν Θεδν
αγαπη εϊναι σημεϊον, δτι η νδα πραγματικδτης, εις την δποϊαν η πϊστις καϊ η
προοενχη εϊσαγονν τδν ανθροιπον, εϊναι
πολν ανωτερα της προηγουμδνης. 'Η α
γαπη πρδς τδν Θεδν καϊ πρδς τους ανθρωπονς εϊναι εργον της προσενχης καϊ της
πιοτεως. Πραγματικως, η γνησϊα φιλανθρωπϊα εϊναι αδϋνατος ανευ της πϊστεοος
καϊ της προσενχης.
Δια της πιοτεως δ ανθρωπος αλλαζει
τδν κδσμον: δκ τοϋ περιωρισμενον κδσμον
εϊοδρχεται εϊς τδν απειρον, εϊς τδν δποϊ
ον ζη ουχϊ κατα τους νδμονς τοϋ αϊσθητοϋ, αλλα κατα τους νδμονς της προσεν
χης καϊ της αγσαιης. 'Ο αγ. 'Ιοαακ δλως
ϊδιαιτδρως δξαϊρει την πεποϊθησιν, την
δποϊαν απεκτησε δια της δν χαριτι ασκητικης δμπειρϊας, δτι, δηλαδη, η αγαπη
τοϋ Θεοϋ προδρχεται δκ της προσενχης.
«Αγαπη δστι καρπδς της ευχης»^. Την
αγδπην δϋναταϊ τις να λαδη απδ τδν Θεδν
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δια της προσενχης και ουδδλως δϋναται
να την αποκτηση ανευ τοϋ αγωνος της
προσενχης. 'Επειδη δ ανδρωπος δια της
πιστεως και της προσενχης αποκτα την
γνωσιν τον Θεον, δι' αντδ ακριβως «η α
γαπη γεννημα εστι της γνωσεωςυ^.
Δια της πιστεως δ ανδρωπος αρνεϊται
τδν νδμον τοϋ εγωϊσμον, αρνεϊται την αμαρτωλην ψυχην τον αγαπων την ψυχην,
μισεϊ την εν τη ψυχη αμαρτϊαν. Δια της
προσενχης αγωνιζεται, δπως τδν νδμον
τον δγωϊσμοϋ αντικαταστηση δια τοϋ νδ
μον τον δεϊσμοϋ, τα παδη αντικαταστηση
δια των αρετων, την κατ' ανδρωπον ζωην
αντικαταστηση δια της κατα Θεδν ζωης,
και τοιοντοτρδπως δεραπευση και εξυγιανη την ψυχην απδ την αμαρτϊαν. Δια
τοντο δ αγ. 'Ισαακ διδασκει: «'Η αγαπη
τον Θεον εν τη αρνησει της ψνχης εϋρϊσκεται»^.

'Η ακαδαρσϊα και τ) αρρωστια της ψυχνς εϊναι τα παρα φνσιν πρδσδετα της ψυχης, δεν εϊναι συστατικα μερη τον εϊναι
της, διδτι «η καδαρδτης καϊ η της ψνχης
νγιεια εστιν η της ψνχης 6ασιλεΙα»^. 'Η
αρρωστος απδ τα παδη ψνχη εϊναι τδ
πλεον καταλληλον εδαφος δια την καλλιδργειαν τον μισονς, η δε «αγαπη μετα την
υγϊειαν της ψνχης προσκτηδηναι δυναται»^.
'Η αγαπη εκ τον Θεον εϊναι, «δτι δ Θεδς αγαπη εστιν» (Ι 'Ιω. 4' 8)· «δταν τις
κτησηται την αγαπην, αντδν τδν Θεδν ενδυεται μετ' αυτης»^. 'Ο Θεδς δεν εχει
ορια, δια τοντο και η αγαπη εϊναι απειρος και δεν γνωριζει μετρον^. “Ο στις αγαπα δια τον Θεον και εν τω Θεω, αγαπα «παντας εζ 'ισου καϊ αδιακρϊτως», καϊ
δια τδν τοιοϋτον ανδρωπον λεγει δ αγ.
'Ισαακ, δτι «ουτος εφδασε την τελειδτητα»^. 'Ως παρδδειγμα της τελειας αγαπης αναφερει δ αγ. 'Ισαακ την επιδυμϊαν
τον αγιου α.ββα 'Αγαδωνος: «ηδελον ευρεϊν λωβδν, καϊ λα6εϊν τδ οωμα αντοϋ,
καϊ δονναι αυτω τδ εμδν»^.
Εις τδ 6ασϊλειον της αγαπης εξαφανϊζονται αϊ αντινομικαϊ εναντιδτητες της
διανοϊας' δ ασκητ^ς της αγαπης προαιοδανεται την παραδειοιακην αρμονιαν εν

δαντω καϊ εν τω πδριξ αντον κδσμφ τον
Θεον, διδτι δια της ασκησεως της π'ιστεως εχει εξελδει εκ τοϋ αδου της εγωπαδεϊας καϊ τον εγωϊσμον τον, καϊ ε'ισηλδεν
εις τδν παραδεισον των δεϊων αξιων καϊ
τελειοτητων. 'Ο αγιος 'Ισαακ λεγει: «Ηαρδδεισος εστιν η αγαπη τον Θεον, εν β η
τρνφη παντων των μακαρισμωνυ^' 'Η γεεννα εϊναι τδ μη 'εχειν την αγαπην τον
Θεον, καϊ οι «εν τη γεεννη κολαζδμενοι,
τη μαστιγι της αγαπης μαστϊζονται^. "Οταν τις αποκτηση την τελεϊαν αγαπην τον
Θεοϋ, αποκτα την τελειδτητα^. Διδ δ αγ.
'Ισαακ σννιστα: «Δεϊ ουν πρωτον κτ^σασδαι αγαπην, ητις εστιν η δεωρϊα η προτδρα της 'Αγιας Τριαδος»^.

'Απαλλαττδμενος των παδων δ ανδρωπος, απαλλασσεται 6αδμιαϊως τοϋ εγωπαδοϋς καϊ εγωϊστικον Ιιοτηϊηϊεηια5 και
Ζιαηταηϊ^ιηαε, τον εγωκεντρικοϋ ανδρωπισμοϋ τον καϊ της ιδιοτελονς φιλαντϊας,
εξερχεται εκ. της σφαϊρας τοϋ δανατηφδρον ανδρωποκεντρισμοϋ καϊ ε'ιοερχεται
εις την σφαϊραν της Τριαδικης Θεδτητος,
ενδα δεχεται εις την ψυχην του την Θεϊαν
Ειρηνην, ενδα αϊ εναντιδτητες καϊ αντιφασεις αϊ δημιονργουμεναι εκ των κατηγοριων τοϋ χρδνον καϊ τον χεδρου παυουν
να εϊναι δανατηφδροι, καϊ ενδα δ ανδρω
πος αϊσδανεται εναργως την νϊκην επϊ
της αμαρτϊας καϊ τοϋ δανατον.

4) 'Η τ απε ινο φ ρο συν η

'Η πιστις εχει τδν ιδικδν της τρδπον
σκεψεως, διδτι εχει τδν Ιδικδν της τρδ
πον ζωης. 'Ο χριστιανδς ουχϊ μδνον ζη
δια της πιστεως (2 Κορ. 5, 7), αλλα δια
της πιστεως καϊ σκεπτεται. 'Η πιστις δϊδει την νεαν κατηγοριαν της σκδψεως, δια
της δποιας πραγματοϋται δλον τδ γνωσιολογικδν εργον τοϋ πιστενοντος ανδριϊιπου.
'Η νεα αϋτη κατηγορια της σκεψεως εϊ
ναι η ταπεινοφροσυνη. ΕΙς την απδραντον
πραγματικδτητα της πιστεως δ νους ταπεινοϋται ενωπιον των απορρητων μνστηρϊων της νεας εν Ηνεϋματι 'Αγϊφ ζωης.
Την νπερηφδνειαν τοϋ νοϋ αντικαδιστρ.
η ταπεϊνωσις· την αλαζονεϊαν η ταπεινο
φροσυνη. 'Εκαστην σκεψιν του ο ασκητ^ς
της πιστεως περιφρουρεϊ με την ταπεϊνω-
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σιν, και ουτως εξασφαλϊζει δι' εαυτδν
την γνωσιν της αιωνϊου 'Αληϋεϊας.
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νδφρων ανϋρωπος φανεροϊ δλην την προσωπικδτητα του δια της ταπεινιδσεως. Μιμεϊται εϊς αϋτδ τδν σαρκατϋϋντα Θεδν.
"Αντλοϋσα την δϋναμϊν της εκ της προσ«Καϋαπερ ψυχη οϋκ εοτι γνωστη, ουδε
ευχης η ταπεινοφροσϋνη, προχωρεϊ απδ
τοϊς σωματικοϊς δφϋαλμοϊς δρατη, ουτως
αυξηοεως εις αϋξησιν, ητις δεν εχει τϋδ ταπεινδφρων ου γινωσκεται μεταξϋ των
λος. 'Ο αγ. 'Ισαακ διδασκει, δτι η προσευανϋρωπων»^. Ζϊιδυ αϋτδς «οϋχϊ μδνον
χη και η ταπεινοφροσυνη εϋρϊσκονται παν- ου ϋελει 6λεπεσϋαι καϊ γνωρϊζεσϋαι υπδ
τοτε εις αναλογον ουμμετρϊαν: δια της
των ανϋρωπων», αλλα «τοϋτδ ϋστι τδ 9ϋαυξηοεως της προσευχης αϋξανει η τα
λημα αυτοϋ ει δυνατδν, καϊ αϋτδν αφ' έπεινοφροσυνη, και τανοαιαλιν^. 'Η ταπεϊαυτοϋ 6απτϊζειν εαυτδν εντδς εαυτοϋ. ..
νωσις εϊναι η δϋναμις η δποϊα συναγει
καϊ γενεσϋαι ως τινα οϋκ δντα εν τη κτϊτην καρδϊαν^, καϊ δεν αφηνει αυτην να σει, καϊ οϋκ ελϋδντα εϊς τδ εϊναι, καϊ
διασκορπϊζη εαυτδν εϊς τας ϋπερηφανους
μηδε τη εαυτοϋ ψυχη δντα παντελως γισκεψεις καϊ τας εμπω}εϊς επιϋυμϊας. Την
νωσκδμενον»^. 'Ο ταπεινδφρων σμικρϋταπεινωσιν υποστηρϊζει καϊ προφυλαττει
νει εαυτδν πρδς παντας τους ανϊϊρωτδ "Αγιον Πνεϋμα, καϊ αϋτη προσεγγϊ- πους^, αλλα δ Θεδς δια τοϋτο δοξαζει
ζει ουχϊ μδνον τδν ανϋρωπον τφ Θεφ, αλ
αϋτδν, διδτϊ «δπου 6λαστανει η ταπεϊνω
λα καϊ τδν Θεδν τφ ανϋρωπφ^. 'Επϊ πλε- σις, εκεϊ η τοϋ Θεοϋ δδξα 6ρυει»^, εκεϊ
ον, η ταπεινοφροσυνη εϊναι η αιτϊα της δ δφθαλμδς τοϋ φυτοϋ της ψυχης ανϋϊζει
σαρκωσεως τοϋ Υϊοϋ τοϋ Θεον, ταυτης εις ανϋος αμαραντινον.
της ενδοτατης ενωσεως τοϋ Θεοϋ μετα
τοϋ αν9ρωπου: η ταπεινοφροσυνη τδν Θε
5) 'Η χαρις καϊ η ϋλευϋερϊα
δν ποιεϊ ανϋρωπον επϊ της γης^. 'Η τα
Τδ πρδσωπον τοϋ Θεανϋρωπου Χριστοϋ
πεινοφροσυνη «στολη Θεδτητδς εστιν. 'Ο
γαρ Αδγος δ ενανϋρωπησας αυτην ενεδυ- αποτελεϊ καϋ' εαυτδ τδ ιδανικδν ϋπδδειοατο, καϊ ωμϊλησεν ημϊν δι αϋτης εν τω γμα της ανϋρωπϊνης προσωπικδτητος καϊ
οωματι ημων»^.
της γνωσεως. Τδ πρδσωπον τοϋ Κυρϊου
καιΤ εαυτδ χαρασσει καϊ προσδιορϊζει δ
'Η ταπεϊνωσις εϊναι η μυστικτ] ϋεϊα λην την διαδικασϊαν της χριστιανικης ζωδυναμις, ητις δϊδεται μδνον εϊς τους α- ης εις δλας τας κατευϋϋνσεις. 'Εν Αϋτφ
γϊους, μδνον εϊς τους τελεϊους κατα την επραγματοποιηϋη κατα τρδπον τελειδτααρετην, δϊδεται δε δια της χαριτος. 'Η τον η μυστικη ενδτης τοϋ Θεοϋ καϊ τοϋ
ταπεϊνωσις εσυγκλεϊει εν εαυτη πανταΑ^. ανϋρωπου, καϊ εν ταϋτφ καϊ τδ εργον τοϋ
Δια της χαριτος τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος Θεοϋ εν τφι ανϋρωπω καϊ τοϋ ανϋρφπου
«τα μυστηρια τοϊς ταπεινδφροσι αποκαλϋ- εν τφ) Θεφ.
πτονται»^. Δια τοϋτο οτποι εϊναι τελειοι
εν τη οοφϊαΑ
*
«'Ο ταπεινδφρων πηγη ε'Η ϋεανϋρωπϊνη συνεργασϊα (ουνεργιστι των μυστηρϊων τοϋ καινοϋ αϊωνος»".
σμδς) εϊναι τδ οϋσιωδες γνωρισμα της
'Η ταπεινοφροσυνη εϊναι η σωφροου- χριστιανικης δραστηριδτητος εν τφ κδνη' «τα δυο (ταϋτα) ενεχυρον εκ της Τρι- σμω. 'Ενταϋϋα δ ανϋρωπος συνεργαζεται
αδος ετοιμαζουσιν εν τη ψυχηιΑ^. 'Η οω- τφ Θεφ καϊ δ Θεδς συνεργαζεται τφ ανφροσϋνη εϊναι αποτελεσμα της ταπεινο- ϋρωπφ (πρβλ. Ι Κορ. 3, 9). 'Ενεργων
φροσϋνης· δια της ταπεινοφροσυνης ϋε- εν δαυτφ καϊ περιξ εαυτοϋ δ χριστιανδς,
ραπευεται δ νους και καϋϊσταται σωφρων. δϊδει εϊς τους αγωνας του δλην την προ«'Ακολουϋεϊ δε τη ταπεινοφροσυνη η δπι- σωπικδτητα του, αλλα τοϋτο πραττει καϊ
εϊκεια, καϊ τδ συναξαι εαυτδν, δπερ εστιν δϋναται επιτυχως να πραττη, μδνον δια
η σωφροσϋνη των αισϋησεων»^. 'Η τα της συνεχοϋς συνεργεϊας της ϋεϊας δυναπεινοφροσυνη κοσμεϊ την 'ιμυχην μδ την μεως — της χαριτος τοϋ Θεοϋ. Δδν ϋπαρχει σκεψις, την δποϊαν δϋναται δ χρι
σωφροσϋνη ν^.
στιανδς να διανοηϋη εϋαγγελικως, δεν υΣτρεφδμενος πρδς τδν κδσμον δ ταπει- παρχει αϊσϋημα, τδ δποϊον δϋναται να αι-

ιο
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οϋανϋη ευαγγελικως, δεν νπαρχει 'εργον
τδ δποϊον δνναται να πραξη ευαγγελικως,
ανεν της εν χδριτι 6οηϋεϊας τον Θεοϋ. 'Ο
ανϋρωπος προσφερει εκ μδρους του την
ϋελησιν, δ δε Θεδς την χαριν, και εκ της
κοινης αϋτων συνεργαοϊας δημιονργεϊται
η προοωπικδτης τον χριοτιανοϋ.

Εις δλην την κλϊμακα της τελειοποιηοεως τον η χαρις εϊναι δια τδν χριστιανδν
αναγκαϊα. Δδν δνναται δ ανϋροοπος να
προσοικειωϋη οϋδεμϊαν εναγγελικην αρετην εαν δεν 6οηϋη αυτδν η χαρις τον
Θεοϋ, εαν δεν συνεργη αυτφ η χαρις. Τα
παντα εν τω Χριστιανιομω εϊναι αποτελεσματα της χαριτος και της ελευϋερϊας,
διδτι τα παντα εϊναι ϋεανϋρωπινα.
'Ο αγιος Τσαακ ιδιαιτερως υπογραμμϊζει καϊ εξαϊρει την ϋεανϋροοπϊνην ουνεργασϊαν της ϋελησεως τον ανϋρωπον καϊ
της χαριτος τον Θεοϋ εΙς δλην την ζωην
τον χριοτιανοϋ. 'Η χαρις ανοϊγει τους δφϋαλμους τοϋ ανϋρωπον εΙς τδ να διακρϊνη τδ αγαϋδν καϊ τδ κακδν, 6ε6αιοδνει τδ
φρδνημα αϋτοϋ εν τω Θεω, αποκαλϋπτει
εις αυτδν τα εσδμενα, καϊ ανατελλει δντδς
αντοϋ φως κρυπτδν^.

η χαρις εϊσερχεται εις την γνχην «κατα
μικρδν καϊ μικρδν»^. Αϋτη δϊδεται ιδϊως τοϊς ταπεινοϊς. "Οοον μεγαλντερα η
ταπεϊνωοις, τδσον μεγαλντερα η χαρις.
Καϊ εν τη χαριτι καϊ η οοφϊα. «Σοφιζονται νπδ της χαριτος οι ταπεινδφρονες»^.

'Η εν χαριτι οοφϊα αποκαλϋπτει 6αϋμι
αϊως εΙς τονς ταπεινδφρονας ενα ενα τα
μνστηρια, καϊ τδ μυοτηριον τοϋ παοχειν.
Οϊ ταπεινδφρονες γνωρϊζουν δια τϊ πασχει δ ανϋρωπος. 'Η χαρις αποκαλϋπτει
εϊς αϋτοϋς τδ νδημα των αϋληματων. "Ο
σον περιοοδτερον εχει την χαριν δ ανϋρω
πος, τδσον περιοοδτερον σαφες εχει καϊ τδ
νδημα των παϋηματων καϊ των πειρασμων. 'Εαν δε μδ την αδρανειαν καϊ την
φιλαμαρτησϊαν τον οτερηση δαυτδν της
χαριτος δ ανϋρωπος, οτερεϊται τδτε τοϋ
μδνον μεσου, δια τοϋ δποϊον δνναται να
δικαιωση τα παϋηματα καϊ τονς πειραομονς καϊ να δωοη νδημα εις αντα.
6) 'Η καϋαρσις τοϋ ν ο δ ς

Δια της σννεχοϋς μεταπλασεως τοϋ ε
αντοϋ τον δια των εν χαριτι ασκησεων δ
ανϋρωπος δκδιωκει 6αϋμιαϊως τας αμαρ"Οσον περιοοδτερον δϊδει δ Θεδς την τϊας καϊ τα παϋη εξ δλου τον εϊναϊ του
χαριν εις τδν ανϋρωπον της πϊοτεως, τδ καϊ εκ των δργανων της γνωσεως, καϊ τοισον καϊ αποκαλϋπτει εϊς αυτδν τους κρη- οντοτρδπως ϋεραπεϋει τα δργανα αντα
μνοϋς καϊ τας α6ϋσοους τοϋ εν τω κδομω απδ τας ϋανατηφδρους αρρωστϊας καϊ κακαϊ τοϊς ανϋρωποις κακοϋ. Ταυτοχρδνως ϋιστα αντα νγιη. 'Η δξυγϊανσις των δρ
παραχωρεϊ αϋτφ δτι περιοοδτερον τους γανων της γνΦσεως εϊναι ταντοχρδνως
πειρασμοϋς, δια να δοκιμαση την εκ Θεοϋ καϊ η κδϋαρσις αντων απδ της αμαρτϊας
διδομενην δϋναμιν της χαριτος, καϊ δια καϊ των παϋων. Τδϊως δε δϊδεται Ιδιαινα αισϋανϋη καϊ γνωρϊση, δτι μδνον μδ τερα προοοχη εϊς τδ κϋριον δργανον της
την 6οηϋειαν της χαριτος δνναται να νι- γναιοεως — τδν νοϋν —, διδτι δ ρδλος τον
κηση τονς πλεον φο6εροϋς καϊ σκανδαλω- εχει αποφασιστικην σημασϊαν εις τδ 6αδεις πειρασμοϋς. Μ6λις δε ϊδη η χαρις, σϊλειον της προσωπικδτητος τον ανϋρω
δτι εν τη ψυχη τοϋ ανϋρωπον εχει αρχϊ- πον.
σει η αϋτοπεποϊϋησις, καϊ αρχϊοει οντος
Εις ουδεν αλλο χρειαζεται τδσον πολϋ
νλογϊζεσϋαι μεγα περϊ εαντοϋ», εϋϋεως
της προσευχης καϊ η
αυτοσυγκεντρωσις
η
απομακρϋνεται απδ αυτδν, δια να δρμηαγρνπνϊα,
εϊς
εργον της καϋαρδσον
τδ
σουν επ' αυτδν οι πειρασμοι', «εως αν μαϋη την δαυτοϋ ασϋδνειαν» καϊ δν ταπει- σεως τοϋ νοδς. ΕΙς την εργασϊαν αντην δ
ασκητης της πϊοτεως πρεπει να δπιστρανωοει προσφϋγη τφ Θεω^.
τενοη δλας τας δνναμεις τον, οντως ωστε
Δια της συνεργεϊας της χαριτος τοϋ δια των εϋαγγελικων εν χαριτι αρετων
Θεοϋ καϊ της ϋεληοεως τον δ ανϋρωπος να μεταπλαοη καϊ μεταμορφωση τδν νοϋν
ανξανει δια της πϊοτεως εις ανδρα τε- του. Εις τδ σημεϊον τοϋτο δ αγ. 'Ιοαακ μας
λειον^. Τοϋτο γϊνεται 6αϋμιαϊως, διδτι προοφδρει πλουοϊαν την εμπειρϊαν τον.
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Και αντδν, η ακαϊλαρσια και η παχυτης τον νοδς προερχονται απδ την γαστριμαργϊαν^. "Οϊλεν η νηστεϊα εϊναι τδ πρωτον μεσον δια την καδαρσιν τον νοδς. Κατα την φνοιν τον δ νους εϊναι λεπτδς καϊ
ισχνδς^' η δε παχντης εϊναι τδ παρα φνοιν επεισελϋδν απδ την αμαρτϊαν. Δια της
προσενχης δ νονς λεπτννεται καϊ γ'ινεται
διανγης^. Δια της εργασιας επϊ τον εαντον τον δ ανδρωπος απο6αλλει απδ τδν
νονν τον τδν σκληρδν φλοιδν της αμαρτϊας
καϊ οντω τδν λεπτννει καϊ τδν καϋτστϊ} διορατικδν^.
Μεταπλαττων εαντδν δια των εν χα,ριτι ασκησεων δ ανϋρωπος, αποκτα την καϋαρδτητα τον νοδς, δια δε της τον νοδς καϋαρδτητος «ερχεται εις τδ 6λεπειν τα μνστηρια τον Θεον»^. «Η κα^αρσις τον
σωματδς εοτιν δσιδτης εκ τον μολνσμον
της σαρκδς. 'Η καϋαρσις της ψνχης εστιν η ελενϋερϊα των κρνπτων παϋων,
των εν τη διανοια σννιοταμενων. 'Η κα·^αρσις δε τον νοδς εοτιν εν τη των μνστηριων αποκαλδψει»^.

Μδνον η δια της χαριτος καδαρϋ'εϊσα
διανοια δνναται να παρεχη την καϊϊαραν,
την πνενματικην γνωσιν. ιι'Εως αν ελενϊϊερωϋη η διανοια εκ των πολλων λογισμων, καϊ ελϋη εις μιαν απλδτητα της
κα'δαρδτητος, ον μη δννηϋη αϊσιληδηναι
της γνωσεως της πνενματικης»^. ΟΙ εν
τω κδσμφ τοντω ανϋρωποι «οἐ δννανται
καϊλαρδηναι την διανοιαν δια την πολλην
της κακϊας επϊγνωοιν. 'Ολϊγοι δε εισιν οι
δνναμενοι νποστρεψαι εϊς την πριδτην καϋαρδτητα της διανοϊας»^. 'Η διαμονη εν
τη προοενχη καϋαρϊζει τδν νονν, τδν φωτϊζει καϊ γεμϊζει αντδν μδ τδ φως της αληδεϊας^. Αι αρετα'ι, δδηγονμεναι νπδ
της ελεημοσννης, διδονν εϊς τδν νονν την
γαληνην μετα λαμπρδτητος^. 'Η καϊλαροις τον νοδς δεν εϊναι μια πραξις διαλεκτικον, διανοητικον, ϋεωρητικον εϊδονς,
αλλα πραξις της εν χαριτι εμπειρϊας καϊ
εξ δλοκληρον ηϋτκη τοιαντη. 'Ο νονς καϋαρϊζεται εν νηστεϊαις καϊ αγρνπνϊαις
καϊ ησνχϊαις καϊ προοενχαϊς καϊ εν αλλαις αοκησεσιν^.
ΤΙ εϊναι η καϋαρδτης τον νον; — 'Η
καϋαρδτης τον νον εϊναι δ φωτισμδς εν

ιι

τοϊς ϋεϊοις, μετα την πραξιν των αρετων^. Τοντο οημαϊνει δτι η καϋαρδτης
τον νοδς εϊναι καρπδς της ασκησεως εν
ταϊς αρεταϊς. 'Η εργασϊα των αρετων πολλαπλασιαζει την χαριν εϊς τδν ανϋρωπον
καϊ η παρονσϊα της χαριτος καϋαρϊζει τδν
νονν απδ τονς πονηρονς λογιομονς^. Χαρις εϊς τας πραξεις των αρετων δ νονς
των αγϊων καϋϊοταται καϋαρδς, διανγης
καϊ διορατικδς^. «'Η καϋαρδτης της ψν
χης χαρισμα εοτι τδ πρωτον της φνσεως
ημων. Καϊ εκτδς καϋαρδτητος των παϋων, ον ϋεραπενεται η ψνχη εκ των νδοων της αμαρτϊας, ονδδ κταται την δδξαν, ην απωλεοεν εν τη παραβασει. 'Εαν
δε τις αξιονθη της καϋαρσεως, δπερ εστϊν
νγεϊα ψνχης, εν αντοϊς τοϊς πραγμασιν
ενεργητικως νποδεχεται δ νονς αντον χαραν εν αισϋησει τον πνενματος" γϊνεται
γαρ ν'ιδς τον Θεον καϊ αδελφδς τον Χριστον»^.

'Εαν νικηση τα παϋη δ ανϋρωπος, απο
κτα την καϋαρδτητα της ψνχης^. 'Ο «σκοτασμδς τον νον» προερχεται απδ την ανελεημοσννην καϊ την δκνηρϊαν^. Αϊ αρειαϊ εϊναι «πτδρνγες τον νοδς», δι' ιδν
προσεγγϊζει τοϊς επονρανϊοις^. 'Ο Χριοτδς απεστειλεν εϊς τονς αποοτδλονς τδ
"Αγιον Πνενμα, τδ 'Οποϊον «εκαβηοε καϊ
ετελεϊωοε τδν νονν αντων, καϊ ενεργητι
κως ενεκρωοεν εντδς αντων τδν παλαιδν
ανϋρωπον των παϋων, καϊ ενεργητικως
εζο3οποιησεν εν αντοϊς τδν καινδν τον
πνενματος ανϋρωπον»^.
Διεσκορπισμενος δια των αμαρτωλων
καϊ ακα^αρτων λογισμων δ νονς, ονγκεντρονται δια της προσενχης, της ησνχιας
καϊ των αλλων ασκηοεων^. "Οταν δ νονς
απελενϋερωϋη «εκ της ονμπλοκης των παϋων», τδτε εϊς την αρχην εϊναι ως «δρνις απτερος», η δποϊα αγωνϊζεται να νψωϋη δια της προσενχης νπερανω των
γηϊνων πραγματων, αλλα δεν δνναται διδτι «ακμην επϊ πρδσωπον της γης ερπει».
Τοντο κατορϋωνει μετα την πολλην ασκησιν εν ταϊς αρεταϊς, διδτι δια των αρε
των δ νονς σνναγει εαντδν καϊ αποκτα,
τας πτερνγας^.

'Η αγαπη τον Θεον εϊναι η δνναμις η
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Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤ ΑΓΙΟΤ ΙΣΑΑΚ ΤΟΤ ΣΤΡΟΤ

'Η μελετη των
ονναγουοα τδν
τροπ,αρϊων και των καϋισματων, η μνημη τον δανατου και η ελπ'ις της μελλουσης ζωης, «ταϋτα συναγουοι τον νοϋν και
ονκ αφιασιν αντδν ρεμ6εοϋαιΑ'^. 'Ο
προορισμδς τοϋ νοϋ εϊναι να γϊνη 6αοιλεϋς
των παϋων^, να εξονσιαζη των αϊσϋ'ησεων^, να καταοτη δ των αιοϋηοεων κυ6ερνητης^.
'Ο οκοπδς δλων των νδμων και των εντολων τον Θεοϋ εϊναι η καϋ'αρδτης της καρὁιας^. 'Ο Κυριος ενεσαρκωϋ·η δια να καϋαρϊση την ψνχην και την καρδϊαν απδ την
κακϊαν και δια να τας επαναφερη εις την
αρχαϊαν καταστασιν^. 'Αλλα νπαρχει
διαφορα τις μεταξϋ καϋαρδτητος τον νοδς
και της καϋαρδτητος της καρδϊας. 'Ο αγ.
'Ιοαακ γραφει: «Τϊ διαφερει η καϋαρδτης τοϋ νοϋ της καδαροτητος της καρδϊ
ας; — "Αλλη μεν εοτιν η καδαρδτης τοϋ
νοδς, ετερα δε η της καρδιας. 'Ο μεν γαρ
νους, μια εοτϊ των της ψυχης αϊοϋησεων
η δε καρδϊα εοτιν η περιεχονσα και κρατοϋσα τας 'ενδον αϊοϋ·ηοεις. Και αντη ε
οτιν η ρϊζα. Και εϊ η ρϊζα αγϊα, και οι
κλαδοι αγιοι. "Ηγουν εαν καϋαρ'δη η
καρδϊα, δηλον δτι και πασαι α'ι αισϋησεις
καδαϊρονται»^.

'Η καρδϊα αποκτα την καϋαρδτητα δια
πολλων Φλϊψεων και στερησεων και δακρϋων και δια της απονεκρωσεως παντων
των «κατα κδσμον κοσμικων»^. Τδ πενϋος και τα δακρυα καϋαρϊζουν την καρ
δϊαν απδ την ακαϋαρσϊαν^. Εις την ερωτησιν: «ΤΙ εοτι τδ σημεϊον, και πδτε
γινωσκει δ ανΟρωπος δτι ηλϋεν η καρδϊα
εϊς καϋαρδτητα;» δ αγ. 'Ιοαακ απαντα:
«"Οταν παντας ανβρωπους καλονς ·δεωρη, και ον φαϊνηταϊ τις αυτφ ακαϋαρτος
και 6εβηλος»^.
Την καϋαρδτητα της καρδϊας και την
καϋαρδτητα τοϋ νοδς αποκτα τις δια της
αοκησεως. «'Η αοκηοις μητηρ τοϋ αγιασμοϋ εοτινΑ'^. «'Η αρετη η σωματικη εν
τη ηουχια τδ οωμα καϋαϊρει εκ της νλης
της εν αἐτφ»^. "Ομως «οι οωματικοι
κδποι ανευ της τοϋ νοϋ καδ·αρδτητος, ως
ατεκνος μητρα, και μαοτοϊ καταξηροι. Τη
τοϋ Θεοϋ γνωσει προοεγγϊοαι ου δϋναν-

ται. Και τδ μεν οωμα κατακοπον ποιονοιν, εκριζοϋν δε παϊϊη εκ τοϋ νοδς οϋ φροντϊζουσιν. Αια τοϋτο ϋεριοϋοιν οϋδεν»^.

Τδ σημεϊον της καϋ·αρδτητος εϊναι: τδ
να εϋφραϊνεταϊ τις μετα των εϋφραινομενων και να κλαϊη μετα των κλαιδντων,
να ασϋενη μετα των ασϋενων και να πενϋη μετα των αμαρτωλων, να χαϊρεται με
τα των μετανοουντων και να κοινωνη τοϊς
παϋημασι των πασχδντων, να μη ελεγχη
τινα και εν τη αγνεϊα της διανοϊας του
να ϋ·εωρη παντας τους ανϋρωπους αγϊους και καλονς^.
'Ο νους δεν δϋναται να καϋαριοϋη οϋτε να συνδοξαοϋη μετα τοϋ Χριστοϋ, δαν
τδ οωμα δεν συμπασχη υπερ τοϋ Χριστοϋ.
'Η δδξα τοϋ οωματος εϊναι «ϋποταγη σωφροσϋνης μετα τοϋ Θεοϋ», η δε δδξα τοϋ
νοϋ — «η ϋεωρϊα η αληϋινη περϊ τοϋ
Θεοϋ»-^. Τδ καλλος της σωφροσυνης α
ποκτα δ ανϋρωπος εν νηοτεϊαις, εν προοευχη, εν δακρυσΤ^. 'Η καϋαρδτης της
καρδϊας και τοϋ νοδς, η εξυγϊανσις τοϋ
νοδς και των λοιπων δργανων της γνωσεως —- εϊναι καρπδς της πολλης γυμνασϊας εν ταϊς εν χαριτι ·9εαν9ρωπϊναις ασκησεσιν. Εις τδν καϋαρδν νοϋν τοϋ ασκητοϋ της πϊστεως αναβλϋζει η πηγ}] τοϋ
φωτδς, τδ δποϊον πλημμυρϊζει μδ ηδονην
τδ μυστ^ριον τον κδσμον και της ζωης^.
(Συνεχϊζεται)

περι θβιχο θΝωεθωε κχι ειογ θθωρΗτικογ
τογ ΛΓΙΟΥ ΚΧΧΛΙΟΤΟΥ ΚΧΤΛφγΓΙΦΤΟγ

Γ'
ΕΒΑΙΑ και αϋτη η
κτϊση συναγεται σε
μια δνδτητα. "Αλλα
η κτϊση εϊναι συνϊλετη καϊ πολυμερης καϊ
εχει αρχη αφοϋ εϊ
ναι κτιστη. Τδ ενα
δμως που κτϊζει τα
παντα, δεν εϊναι μοναχα ενα ϋπειδη εκτισε τα παντα, τα δποϊα, παρα την πολλαπλδτητδ. τους, εϊναι
ενοποιημενα πρδς "ενα κοινδν σκοπδν, αλλα εϊναι καϊ ακτιστον ως πρωταρχικδν
αϊτιον της κτϊσεως. Κι ετσι, δ νους, αναγδμενος απδ την ϋεαν των κτιστων, εϊναι
φυσικδν να καταληξη σε κατι που αποτελεϊ την αρχη καϊ την αιτϊα της ταξεως,
της αρμονϊας καϊ της ενδτητος, δηλαδτ]
στδ "ενα.
"Εαν δ νους δεν σταματηση στδ 8να,
κατ αναγκην στην πορεϊα του δδν ϋα ευρη κανενα τερμα, πραγμα παραλογον. Για
τϊ κα'9ε κινουμενον καϊ δημιουργημενον,
καποτε δεν νπηρχε καϊ μη ϋπαρχον ηδη
ϋπαρχει. ""Αν δε εχει αρχη, επδμενον
καϊ να κινηται. Πρεπει λοιπδν να ζητηται, ποιδ εϊναι εκεϊνο που τδ δημιουργησε καϊ τοϋ εδωσε κϊνηση. "Ασφαλως εϊναι
κατι ακϊνητον, αφοϋ αϋτδ εϊναι τδ κινησαν. Ἐαν δεν εϊναι ετσι, τδτε ποιδ εϊναι
δκεϊνο που κινεϊ αϋτδ που εϊναι επανω
απδ καϋε αρχην, επειδη εϊναι αναρχον;

"Εφ" οσον λοιπδν εϊναι ακϊνητον, εϊναι
καϊ ατρεπτον. "Εαν εϊναι ατρεπτον, αρα
εϊναι καϊ απλοϋν, γιατϊ αν ηταν συν9ε-

τον ϋα επασχε τρεπτδτητα, εκεϊνο που εϊ
ναι απδ την φυση του ατρεπτον καϊ γιατϊ
η σϋνθ·εση αποτελεϊ εναρξη συγκροϋσεως·
η δδ σϋγκρουση εϊναι η αρχη διαλϋσεως,
δηλαδη η εσχατη ουνεπεια της κινησεως.
Τδ ενα λοιπδν δδν πασχει απδ σϋν9εση για να μη ΦεωρηΦη δτι 6ρϊσκεται σδ
εναντιδτητα οϋτε απδ εναντιοτητα πασχει,
γιατϊ αυτδ ϋα δδηγοϋσε στη διαλυση, αλλ"
οϋτε μπορεϊ να γινη δεκτδν δτι διαλυεται.
Δδν πρεπει να αποδσδσωμεν τροπην καϊ
κϊνηση στδ ατρεπτον καϊ ακϊνητον, επειδη αυτδ εϊναι τδ κινοϋν δχι τδ κινουμε
νον, αϋτδ δημιουργεϊ, δδν εδημιουργηβη
η δημιουργεϊται. "Εαν εϊναι ατρεπτον καϊ
ακϊνητον, κατ ανδγκην εϊναι ασυνβετον
γι" αϋτδ καϊ απλοϋστατον καϊ απολϋτως
ενα υπερκδσμιον. Πρδς τδ δποϊον ενα, ανυψοϋμενος δ νοϋς, εξερχεται απδ δλα
τα κτιστα, απδ τδν ερωτα καϊ την ναπδ6λεψη» που εχει στδ ϋπερκαλον καϊ στδ
ϋπδρ παντα τα δντα· καϊ ακρι6δστερα, σ*
αϋτδ απδ τδ δποϊον προηλδαν τα παντα
καϊ πρδς τδ δποϊον φυσικως κατεν9υνονται. "Αφοϋ ετσι συμβαϊνει, κατ ακολουϋϊαν δ νοϋς γϊνεται ανωτερος των πα^ων.
Γιατϊ επδμενον εϊναι να καταπαυουν οϊ
ενδργειες των αϊσχρων πα^ων, δταν δ
νοϋς ανεβαϊνει στδ ϋεϊον καϊ ασχολεϊται
μδ τδ καλλος τον. Γι" αϋτδ δ Μωσαϊκδς
Νδμος λεγεΓ ιιαϋτω μδνω λατρευσειςν,
δηλαδη τδ ενα. "Επομδνως πρεπει να ανυψουμεϋα εϊς τδ κορυφαϊον ενα, εαν ϊϊελωμεν καϊ τδν ϋεϊον Νδμον να εφαρμδζομεν, αλλα καϊ ανωτεροι των παϋων να
γινωμεϋα.

ις'. Αεγει τδ Δεντερονδμιον (λβ', Ι2)
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ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ

«Κυριος μ6νος 7ιγεν αυτοϋς καϊ ουκ ην
μετ" αυτων Θεδς αλλοτριος». Βλεπεις
την δυναμιν τον μδνου και ενιαϊου Θεοϋ,
δτι δδν υπηρχε σ' αντονς αλλοτριος Θεδς,
εφ" δσον τους δδηγοϋοε μ6νος δ Κυριος;
"Αλλα δμως τους δδηγοϋσεν δ Θεδς εφ"
δσον ακολουδοϋσαν και δχι δταν απεστρεφοντο. Προς εκεϊνο, τδ δποϊον κανεϊς ακολουϋεϊ, σ' αυτδ και οτρεφεται. Συνεπως
αν ϋελωμεν να μη εχωμεν αλλον δεδν η
δαϊμονα η παϋος, ας ακολονδωμεν τδν
μδνον και ενα, στρεφδμενοι πρδς αυτδ
νοερως. "'Ετσι δα εφαρμδζεται και σε μας
τδ λεχδδν φρονοϋντες δτι δ Κνριος μ6νος
αγει ημας. 'Ως εκ τοϋτου δεν δα εϊναι
μαζϊ μας δεδς αλλδτριος.
ιζ'. “Αν και απδ τδν ενα, αλλα διαφορετικα απδ τδν ενα προερχονται τα πολλα. Δι6τι δ τρδπος, κατα τδν δποϊον τα
δντα προηλδαν απδ την προδτην εναδα, εϊ
ναι διαφορος. Γιατϊ τα μεν απδ τα δντα
εχουν αρχην και εϊναι κτιστα" τα δε εξ
αντων εϊναι ακτιστα, μη εχοντα χρονικην
αρχην. Καϊ δλα μεν, παρα τδν διαφορον
τρδπον ϋπαρξεως των, εχουν αϊτιαν τδ
νπερουσιον ενα. Καϊ αλλα μεν παρηχδησαν δημιουργικως, αλλα δε φυσικως υπαρχουν. "Ομως δεν πρεπει κανεϊς εξ
ϊοου να 6λεπη καϊ να αποδεχεται μδ τδν
ϊδιον τρδπον τα κτιστα καϊ τα ακτιστα, αλ
λα τα μεν κτιστα καϊ εχοντα αρχην πρε
πει να τα 6λεπωμεν δχι καϊ)" εαυτα, αλλα
δια τδν δημιουργδν των δπως δηλαδη
6λεπομεν στδν καϊϊρεπτην τδ εϊκονιζδμενον πρδσωπον. Δεν πρδπει δδ να παραμενωμεν στην δε αν της κτισεως, ειμη μδνον επειδη δι' αϋτης φανερατνεται δ κτϊστης, χωρϊς να προσδοκωμεν πνευματ ικην
ωφελειαν. "Αλλα πρδς τα αναρχα καϊ φυσικα πρεπει να στρεφωμεϋα, δχι αναγδμενοι απδ αυτα, αλλα αγαπωντες αυτα
καϊ)" δαυτα καϊ την πηγην αυτων. Γιατϊ
εκεϊνα εϊναι τα πραγματικα αξιαγαπητα
καϊ σ" αυτα εϋρισκεται φυσικως τδ κορυφαϊον ενα, εϊναι αυτα μαλλον του δνδς
ακρου καϊ κορυφαιου (δηλαδη οϊ αρετες),
ως φυσικδς οϋσιωδεις ενεργειες του Θε
ον.

Πρδπει λοιπδν μαλιστα δχι μδνον να
δεχωμεϋα τις δεϊες ενεργειες, αλλα καϊ
να ει·ουμεδα. μ" αυτδς καϊ ν" αγωνιξδμε^α
δι αυτων να φϋασωμεν στην μϊμηοη του
πρωτου καϊ ενδς μδνον καλοϋ, ωστε μδ
την συνεργϊαν καϊ την 6οηΔεια της χαριτος, να αποκτησωμεν τδ αξιωμα της κατ"
εικδνα καϊ δμοϊωση δδξης του Θεον. "Ως
εκ τουτου πρεπει μδ διακριση να γνωρϊζονμε, δτι δ νους εκεϊνων που 6λεπει
φυσιολογικα, αναγεται δια των δημιουργηματων δεωρητικα, δλεποντας σαν μεσα
σδ καϋρεπτη τδν ενα αϊτιον καϊ ενωνεται
στην ενιαϊα εννοια του ενδς υπερκοσμϊον
απολυτως καϊ αουνδετως. Προκειμενου
δμως για τϊς αναρχες καϊ φυσικδς αρετδς
του Θεοϋ, δ νους πρεπει να ενωνεται πρακτικως καϊ δ·εωρητικως μ" αυτδς ωσαν
μδ τδν Θεδν.

Παντως ασχετως με ποια αϊτια διαφορετικα δ νους συναγεται, χαριν τοϋ δνδς,
εϊτε μδ τα φνσικα τοϋ Θεοϋ, εϊτε μδ τα
δημιονργημενα δντα, η μδ φυσικδν τρδπον η μδ πρακτικδν η βεωρητικδν καϊ εϊτε,
δ νους, χρησιμοποιεϊ ενα η πολλα, εαν δδν
αποβλεπει εΙς την ενωση του μδ τδ ενα
καϊ αν η πρδς εαυτδν ενοποϊηση του δδν
εχει τελικδν σκοπδν, 6οηϋ·ουμενος καϊ φωτιζδμενος υπδ τοϋ αγιου Πνευματος, να
δεωρηση τδ ενα ιιαπλως, ενοειδως τε καϊ
μονοειδως», αυτδ κρϊνεται ϋπδ τοϋ Θεοϋ
ως αμαρτϊα, αν καϊ φαϊνεαι δτι η ενεργεια εϊναι καλη. Δτδτι, δσα προερχονται
απδ τδ ενα, καλως χρησιμοποιουμενα δδηγοϋν στδ 8να.
"Ο μεγας Διονϋσιος δ αρεοπαγϊτης λδγει, δτι καδε ακτιστη φωτοφαν^ς δνδργεια, προερχομδνη εκ τοϋ Πατρδς καϊ
απδ αγαϋδτητα καϊ στελλομενη πρδς η
μας, παλιν, ωσαν δυναμη ενοποιδς, που
εϊναι, μας γεμϊζει μδ πδδους καϊ μας ωϊλεϊ να υψωδοϋμε πρδς την δνδτητα τοϋ
«συναγωγοϋ» Πατρδς καϊ την δ·εοποιδν
απλδτητα. "Ο Παϋλος λδγει: κδξ αυτοϋ
καϊ εΙς αυτδν τα πδνταο. "Εαν λοιπδν καϋε δνδργεια μας δδν ανα6ι6αζει εις τδ ε
να, παρεξεκλινε τοϋ σκοποϋ καϊ δδν εγινε
ϋ.
δπως επρεπε.

Πθρϊ ΠΑρθθΝΙΧΟ
ΚΓΙΟΥ ΓξΗΓΟρϊΟΥ ΝΥΟΟΗΟ

Α' 'Εγκωμιον ΙΙαρθενΙας
ΕΡΙΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
νἀ παραθἐσουμε μόνο
ενα μικρὸ τμἠμα ἀπὸ
τὸν ἐγκωμιασμό της.
«Εϊ δἐ χρὴ και δι' ἐγκωμίων τὴν μεγἀλην
ταότην τοϋ Θεοϋ δωρεἀν ἀποσεμνόνειν,
ἀρκεϊ προς εϋφημίαν
αϋτὴς δ θειος ἀπόστολος δι' δλίγων ρημἀτων πἀσαν ἐγκωμίων ϋπερβολὴν ἀποκρόψας, δς ἀγίαν και
ἀμωμον την κεκοσμημἐνην δια της χαριτος
ταότης ὡνόμασεν» (Γρηγ. Νϋσσης, περ'ι
Παρθενίας, εκδω. ἀν. Ιοβ^ετ, Εοἰἄεη
Ι963, σελ. 25Ι).
Πολὺ σημαντικἠ εϊναι στο σημεϊο αϋτδ
μια ψυχολογικώτατη παρατἠρηση τοϋ 'Αγίου πὡς τἀ ἐγκώμια γενικἀ, φἐρνουν τδ
ἀντίθετο απ' αυτὸ που θἐλουμε ἀποτἐλεσμα,
κἀνοντας μἀλιστα ϋποπτο και τὸν επαινο.
Γιατϊ ἀπλοόστατα δ,τι απ' τὴ φυση του
εϊναι μεγαλειῶδες, φαίνεται ἀπὸ μόνο του
τὸ θαϋμα και δεν εχει καμμιὰ ἀνἀγκη ὑπερἀσπισης μἐ λόγια. Πρἀγμα που συμβαίνει μἐ τὸν οϋρανό, τὸν ὴλιο ὴ κἀτι δίλλο
ἀπὸ τἀ θαόματα τοϋ κόσμου. Περιγρἀφοντας τὴ δϋναμη της παρθενίας δ ϋψιπἐτης
συγγραφἐας, τὴ βλἐπει νἀ εϋρίσκεται στους
ουρανοός, νἀ χορεϋει μἐ τις ϋπερκόσμιες
ἀγγελικἐς δυνἀμεις και νἀ φἐρνει τὴ σωτηρία, κατεβἀζοντας τὸ Θεὸ μἐ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ και ἀναπτερώνοντας στὸν ανθρωπο την ἐπιθυμία τῶν ουρανῶν.
"Ας δοϋμε πἀλι τὸ θαυμἀσιο κείμενο.
«'Επει οϋν τοσαϋτη ἐστϊ της παρθενίας ὴ
δυναμις, ὡς και ἐν τοϊς οϋρανοῖς παρἀ τω
πατρϊ τῶν πνευμἀτων μἐνειν και μετἀ τῶν

ϋπερκοσμίων χορεϋειν δυνἀμεων και τὴς
ἀνθρωπίνης σωτηρίας ἐφἀπτεσθαι, τὸν
Θεὸν δι' ἐαυτὴς πρὸς την τοϋ ἀνθρωπίνου
βίου κοινωνίαν κατἀγουσα, τὸν δἐ ἀνθρωπον ἐν ἐαυτῃ πρὸς την τῶν οϋρανίων ἐποθυμίαν πτεροϋσα και οιονει σϋνδεσμός τις
γινομἐνη τὴς ἀνθρωπίνης πρὸς τὸν Θεὸν
οίκειώσεως, τἀ τοσοϋτον ἀλλὴλων ἀφεστῶτα τὴ φόσει τὴ παρ' ἐαυτἠς μεσιτείςι εϊς
συμφωνίαν ἀνἀγουσα, τις αν εϋρεθείη δϋναμις λόγων συνανιοϋσα τφ μεγέθει τοϋ
θαόματος;».
Τδιαίτερη αϊσθηση δημιουργεϊ τὸ γεγονὸς δτι, ἀνἀμεσα στους ϋμνους και τἀ ἐγκώμια γιἀ την παρθενία, δ νεώτερος ἀδελΦὸς τοϋ μεγἀλου ἀσκητικοϋ Πατρὸς και
Τερἀρχου τἠς Καισαρείας, ἀφήνει ἐλεόθερα τὸν ἐαυτό του νἀ ξεσπἀσει σἐ μιἀ θλιθερὴ δμολογία, δτι τἀ καλἀ τἠς παρθενίας
εϊναι μιἀ μἀταιη και ἀνώφελη πιἀ γι' αϋτὸν γνώση, ἀφοϋ δ ϊδιος δεσμευτηκε ἀπὸ
τὸν ἔγγαμο 6ίο και εϊναι μόνο θεατὴς τῶν
ξἐνων καλῶν καϊ ιιἀρτυς της μακαριότητος τῶν αλλων. Μόνο δταν κοιμὴθηκε «ὴ
δντως ϊεοἀ και ϊερἐως σόζυγος» Θεοσεβεία, ἀποχαιρἐτησε δ της «ρητορικὴς διδἀσκαλος» τὸν κόσμο και ἀπομακρϋνθηκε
στὸν πόντο γιἀ νἀ δοθει πιἀ δλοκληροιτικἀ
στἀ ἀσκητικἀ παλαίσματα, ζώντας τὴ μοναδικὴ πολιτεία στὸ μοναστήρι τοϋ ἀδελφοϋ
του Μεγ. Βασιλείου.

'Αξίξει νἀ δεϊ κανεϊς τὴν δμολογία του
μἐσα ἀπὸ τὸ ἀριστουργηματικό του κείμε
νο. «Νυν'ι δἐ τρόπον τινα ματαία καϊ ἀνόητος ὴ γνῶσις ἐμοϊ τῶν της παρθενίας καλῶν... μακἀριοι δἐ ἐν οϊς ἐν ἐξουσία τῶν
6ελτιόνων ἐστιν ὴ αϊρεσις, καϊ συκ ἀπετειχίσθησαν τῶ κοινφ προληφθἐντες βίω, καθἀπερ ὴμεϊς οϊον τι χἀσματι πρὸς τὸ τὴς
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παρθενίας καϋχημα διειργόμεθα, πρδς ῆν
οὺκ εστιν ἐπανελθεϊν ετι τδν ἀπαξ τφ κοσμικφ 6ίοι τδ ϊχνος ἐναπερείσαντα, Διἀ τοϋτο θεαταὶ μδνον τῶν ἀλλοτρίων ἐσμἐν καλῶν ῆμεϊς καὶ μάρτυρες τῆς ἐτἐρων μακαριότητος» (σελ. 256). Νομίζουμε πῶς ῆ
μαρτυρία τοϋ 'Αγίου εϊναι πολὺ σημαντικῆ
πἀνω στδ θεμα αϋτό, ἀφοϋ εϊχε ἀμεση γνώση τῶν πραγμἀτων. Συμπερασματικἀ καταλἠγει, δ πιδ ἀρμόδιος ποὺ θἀ μποροϋσε
να μιλῆσει 'Ασ,ητὴς 'Επίσκοπος Νϋσσης,
δτι ῆ διαφορὰ τοϋ ἔγγαμου βίου ἀπδ την
παρθενία εϊναι δση ὺπἀρχει μεταξὺ τῶν
οὺρανιων καὶ τῶν ἐπιγείων.

Β ' Σνγκριση γαμον καϊ παρθενιας
α) Τἀ δεινἀ τοϋ γἀμου: Για
την προβολῆ λοιπδν τῆς παρθενίας δ Τερδς
Πατῆρ ἀναγκἀζεται νἀ καταφϋγει στη
σϋγκοισἠ της μἐ τδ γἀιιο. Περινρἀφει την
τοαγικότητα της κοινῆς ζωης, ἐξετἀζοντας
ιιἀλιστα διεξοδικἀ τἀ δυσἀρεστα ποὺ συμβα'νουν ιιἐσα στδ γἀμο. Χαρακτηριστικώτατα δ "Αγιος γοἀωει: «Θεώρησον ἐπὶ
τῆς παροϋσης τοϋ βίου σκηνῆς τἀς ἐν αὺτῶ τραγωδίας, ῶν γορηγδς γίνεται τοῖς ἀνθοώποις δ γἀμος. 'Ελθἐ ἐπὶ τἀ δικαστῆρια.
'Ανἀγνωθι τοὺς περὶ τοϋτων νόμους. Ἐκεϊ
κατόψει τἀ τῶν γἀμων ἀπόρρητα» (σελ.
266). Εϋστοχα παρατηρεῖ, δτι, καὶ στην
πιδ εὺχἀριστη εγγαμη συμβίωση, ὺπἀρχει
τδ στοιχεϊο τῆς λϋπης γιατὶ ἀκριβῶς ῆ
προσδοκία τοϋ θανἀτου προκαλεϊ φόβο καὶ
ταραχῆ, μἐ ἀποτἐλεσμα νἀ χἀνεται ῆ εὺθυμία, ἀφοϋ διαψεὺδονται δλες οὶ ἐλπίδες καὶ
τἀ δνειρα γιαυτῆ τῆ ζωῆ. Πόσες φορἐς,
σημειώνει, ῆ χαρἀ τῆς γἐννησης ἐνδς παιδιοϋ μετεβλῆθη σε θρῆνους. 'Αλλἀ καὶ δ
ἐρχομδς ἐνδς παιδίου, δεν δημιουργεϊ λιγώτερους κινδϋνους καὶ φόβους. Μἠπως δ
φόβος τῆς χηρείας, ἀλλἀ καὶ ῆ ϊδια ῆ χηρεία, δεν δημιουργεϊ τόσες συμφορἐς; "Επειτα, κι' αν αϋτοὶ ποὺ εὺτυχοϋν μἐσα στδ
γἀμο, ταρἀσσονται ἀπδ τῆ σκἐψη καὶ τδ
φἀσμα τοϋ θανἀτου ποὺ ἐ'ρχεται, τότε, δσοι
δυστυχοϋν στδ γἀμο τους θεωροϋν σἀν συμφορἀ τῆν ἀναβολῆ τοϋ θανἀτου.

Βἐβαια δ γἀμος δεν εϊναι απ' αὺτἀ ποὺ
καταδικἀζονται, οϋτε εϊναι ξἐνος ἀπδ τῆν
εὺλογία τοϋ Θεοϋ. Εϊναι σαφῶς μια οὶκονο-

μία τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας. Γενικἀ,
αὺτῆ εϊναι ῆ πεποίθηση δ'χι μόνο τοϋ ἀγίου
Νὺσσης, ἀλλἀ καὶ δλδκληρης τῆς χορείας
τῶν ἀγίων Πατἐρων στδ πρόβλημα «δτι
οὺδἐ δ γἀμος τῶν κατεγνωσμἐνων εστιν».
Παραθἐτουμε τδ σχετικδ κείμενο τοϋ
Τεροϋ Πατρός: «Μηδεὶς δἐ διἀ τοϋτων ῆμἀς ἀθετεϊν οϊἐσθω τῆν οικονομίαν τοϋ
γἀμου' οὺ γἀρ ἀγνοοϋμεν δτι καὶ οὺτος τῆς
τοϋ Θεοϋ εὺλογίας οὺκ ῆλλοτρίωται» (σελ.
282). Καμμιἀ δμως σϋγκριση τῆς ἐγγαμης ζωῆς, μἐ τῆν ἐλευθερία τῆς παρθενίας, δἐν εϊναι δυνατδν νἀ γίνει. Δἐν κλαίει
αὺτῆ, γιἀ τῆν δρφἀνια, γρἀφει. Δἐν θρηνεϊ γιἀ τῆ χηρεία. Πἀντοτε βρίσκεται μαζὶ μἐ τδν ἀφθαρτο Νυμφίο. 'Ο θἀνατος δἐν
τῆν χωριζει ἀπδ τδ ποθοϋμενο, ἀλλἀ τῆν
ἐνώνει μ* αὺτό, γιατὶ τότε βρίσκεται μαζὶ
μἐ τδν Χριστο. (Φιλιππ. Ι, 23).

β) Περισπασμδς τοϋ γ ἀμου: Μετἀ τῆν ἀπαρίθμηση τῶν δεινῶν
τοϋ γἀμου, ποὺ στἐκεται ἐμπόδιο στῆν ἀγγελικῆ ζωῆ τῆς παρθενίας, δ θειος Γρηγόριος ἀναπτϋσσει τῆν ἀποψη, δτι θἀ ῆταν
καλδ νἀ μῆ ἀποφϋγει κανεὶς τδ γἀμο, ἀλλἀ
καὶ μἐσα σ' αὺτδν νἀ εχει τῆν ἐπιθυμία του
στραμμἐνη στδ Θεό, ζώντας μἐ σωφροσϋνη
στδ γἀμο, σϋμφωνα μἐ τδ παρἀδειγμα τοϋ
πατριἀρχη 'Ισαἀκ, ποὺ «μέχρι μιας ῶδϊνος
ὺπηρετῆσας τῶ γἀμφ» περιφρόνησε τἀ σωματικἀ αϊσθητῆρια καὶ ἔγινε μϋστης τῶν
ἀορἀτων. Τοϋτο δμως εϊναι σχεδδν ἀκατόρθωτο.

Εϊναι γεγονός, πῶς δ γἀμος δημιουργεϊ
διἀχυση καὶ περισπασμδ τῆς διανοίας, ποὺ
ἀναγκαστικἀ καταμερίζεται στὶς φροντίδες
τοϋ 6ίου τοϋτου. Εϊναι ἀδϋνατο, δηλώνει
κατηγορηματικἀ δ ἀγιος Νϋσσης, δποιος
σκορπίζει τδ νοϋ σἐ πολλἀ πρἀγματα, νἀ
ἐπιθυμῆσει, νἀ κατανοῆσει καὶ νἀ δεϊ τδ
Θεό. 'Η ἀλῆθεια αὺτῆ ὶσχϋει κατ' ἐξοχῆν
γιἀ τδν ἔγγαμο βίο, γιατὶ αὺτδς εϊναι γεμα,τος ἀπδ μἐριμνες γιἀ πρἀγματα κοσμικἀ καὶ δδηγεϊ σἐ συμβιβασμοὺς καὶ ὺποχωρῆσεις. "Ετσι δ εγγαμος διχἀζεται μεταξὺ Θεοϋ καὶ τοϋ κόσμου. 'Αντίθετα δ
ἀγαμος εϊναι ἐλεϋθερος νἀ μεριμνἀ τἀ τοϋ
Κυρίου καὶ νἀ ἀσκεϊται στῆν τελειότητα,
δίχως νἀ ἐμπλἐκεται «ταϊς τοϋ βίου πραγματείαις», ἀφοϋ ἐτσι κινδυνεὺει νἀ μῆ ἀ-
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ρἐσει τελικἀ στον στρατολογἠσαντα αϋτδν
Χριστόν.

Για την κατοχϋρωση αϋτἠς της ἀλἠθειας καταφεόγει και πἀλι δ θεόπνευστος συγγραφἐας στα γλαφυρἀ του δλοζώντανα παραδείγματα. Μας θυμίζει τδ νερό, που δ
ταν διασχίζεται σἐ πολλἀ ρυἀκια γίνεται
ἀδόνατο και δυσκολοκίνητο. "Οταν δμως
δλα τα ρυἀκια συγκεντρωθοϋν σἐ ενα, γὺ
νεται χρἠσιμο. Τδ ϊδιο ἀκριβῶς συμβαίνει
και μἐ τδν ἀνθρώπινο νοϋ. 'Εἀν εϊναι διασκορπισμενος παντοῦ δε θἀ εχει καμιἀ δϋναμη για νἀ δδηγηθεῖ στο πραγματικδ ἀγαθό. 'Εἀν δμως συγκεντρωθεῖ στον ἐαυτό
του, τότε θἀ ἀνεβαίνει πρδς τἀ ἀνω και θἀ
κατανοεῖ τδ Θεό.
Σ' ενα δεότερό του παρἀδειγμα, βλἐπει πἀλι τδ νερό, που, δταν εϊναι κλεισμἐνο μεσα σ' ενα σωλἠνα, πολλἐς φορἐς ἀπδ
την πίεση ἀνεβαίνει πρδς τἀ πἀνω καϊ δεν
εχει ποϋ νἀ χυθεῖ ·—- δταν ὴ κίνησή του
εϊναι κατηφορικὴ — ετσι και δ ἀνθρώπινος
νους, μἐ τδ νἀ περισφίγγεται ἀπδ παντοϋ
μἐ τἠν ἐγκρἀτεια, σἀν ἀπδ κἀποιο σταθερδ
σωλἠνα, θ' ἀνἐβει πρδς τἀ ἀνω, πρδς τδ
Θεό, ἀφοῦ δἐν εχει ποϋ νἀ λοξοδρομἠσει.

Καϊ στδ τρίτο δμορφο παρἀδειγμα, δ Ιερδς Γρηγόριος λἐγει: Ὅπως ἀκριβῶς αὑτδς που δἐν παίρνει τἀ παραπλανητικἀ δρομἀκια, στην δδοιπορία του, θἀ φυλἀξει τδν
ἐαυτό του στδν ϊδιο πιἀ δρόμο, ἐ'τσι καϊ ἠ
διἀνοιἀ μας, μἐ τἠν ἀποστροφἠ τῶν ματαίων θἀ γνωρίσει σωστἀ τἠν ἀλἠθεια καϊ
θἀ δει τδν Θεό. "Ομοια μπορεῖ νἀ πετόχει κανεϊς τἠν ἀληθινἠ γνώση κα'ι δραση τοϋ Θεοϋ στδν παρθενικδ βίο, γιατϊ μόνο δ παρθἐνος μπορεῖ νἀ γίνει «μανικδς
ἐραστἠς τοϋ Θεοϋ, Αϋτῶ μόνω κολλώμενος
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καϊ κατατρυφῶν».
Χαρακτηριστικἀ ἀναφἐρεται, δ υμνητἠς
της παρθενίας ἀγιος Γρηγόριος, στην προφἠτιδα Μαριἀμ, τἠν ἀδελφἠ τοϋ Μωϋσἠ,
ποϋ ἠταν ἀγαμος καϊ ποϋ αποτελεϊ προτόπωση της Θεοτόκου Μαρίας. Τδ τόμπανο,
που μεταχειρίζεται μετἀ ἀπδ τἠ διἀβαση
της θαλἀσσης κι' ἠταν πρώτη στἀ ἀσματα
τῶν γυναικῶν, δείχνει τἠν παρθενία, γιατϊ
δπως τδ δἐρμα του εϊναι νεκρδ σῶμα. ἔτσι
καϊ ἠ παρθενία εϊναι νἐκρωση σώματος.

Σἀν πρότυπα τἠς παρθενικἠς ζωἠς, παρουσιἀζει δ "Αγιος τους μεγἀλους προφἠτες 'Ηλία καϊ Τωἀννη, που ἔζησαν τἠν ἀκρίβεια αϋτἠς τἠς ζωἠς καϊ δἐ μπλἐχτηκαν
μἐ τϊς φροντίδες καϊ τους περισπασμοὺς
τοϋ κόσμου, «δτι καθαρἀν τε καϊ ἀμιγἠ πἀσης υλικἠς προσπαθείας τἠν ἐαυτῶν ἐπιθυμίαν ἀπ' ἀρχἠς εις τἐλος τῶ Κυρίω ἀνἐθηκαν, οϋτε εις τἐκνων στοργἠν, οϋτε εις
γυναικῶν φροντίδα οϋτε εις ἀλλο τι τῶν ἀνθρωπίνων ἀπασχολἠσαντες» (σελ. 279).

Μιἀ, λοιπδν. ἀπδ τϊς φροντίδες τοϋ κόσμου εϊναι καϊ δ γἀμος, μἀλλον δἐ ἠ ἀρχἠ
καϊ ἠ ρίζα τἠς ἀσχολίας μας μἐ τἀ μἀταια
καϊ πρόσκαιρα. «"Εν δἐ τῶν σπουδαζομἐνων δ γἀμος ἐστί, μἀλλον δἐ ἀρχἠ καϊ ρίζα
τἠς τῶν ματαίων σπουδἠς». (σελ. 28Ι). 'Ακριβῶς αϋτἠ ἠ στροφἠ πρδς τδν κόσμο καϊ
τϊς μἐριμνἐς του διασκορπίζει τἠν καρδιἀ
καϊ τδ νοϋ καϊ δημιουργεῖ δυσαπἀλλακτη
συνἠθεια πρδς τἀ ταπεινἀ. 'Αναφἐρει μἀλιστα δ "Αγιος, δτι ἐγνώρισε πολλοϋς που
στἠ πρώτη τους ἠλικία ἠσαν ἐραστἐς τἠς
σωφροσόνης, ἀλλἀ ἐ'καναν ἀρχἠ μἐ τἠν
ἀπόλαυση τῶν ἠδονῶν κι' ἐσυνἠθησαν σ'
αϋτἐς μἐ ἀποτἐλεσμα νἀ φόγει ἠ ἐπιθυμία
τἠς δρμἠς πρδς τἀ ἀνω.
ι.θ.σ.

“προο Νθογο...,,
ΕΣΑ στις ανακαταταξεις και αναϋεωρησεις των παντων
στην εποχη μας εντασουμε σαν νεολογισμδν και τδ αετος
τον παιδιοϋ». 'Τσως
η καΦιερωση τον παρελϋδντος ετους στην ηυξημενη μεριμνα
για τα παιδια να αποτελη μιαν εμμεση
δμολογιαν της εγκαταλειψεως τον, η μια
αναγνωριση δτι δ κδσμος ναναγεϊ απδ την
κακη αγωγη των παιδιων.

ΟΙ «ΑΦων. Αιαλογοι» για να μη απονσιασονν απδ την καϋνλικη προοπαδεια
της νποδειξεως τρδπων αγωγης της παιδικης ψυχης, παρε'δεσαν τδ προηγουμενο
αρϋρο σννεργδτον μας λογιον μοναχοϋ.
Σδ σνναρτηση μδ αυτδ δα δημοσιεϋσουμε μερικδς ανεκδοτες επιοτολδς τον σοφοϋ και αγϊον Ιερομοναχου 'Αδανασϊου
τοϋ Τ6ηρϊτον, που εστειλε μαζη μδ αλλες
στδν υιδν ενλαβοϋς φιλου του. 'Ο νεος
δεν ηταν τδτε περισσοτερο απδ δεκαπεντε ετων γι αυτδ και δ γεροντας των 8Ο
ετων αναγκαζδτανε να ουγκατα6αινη στη
σκεψη και τη γλωοσα τοϋ παιδιοϋ.

Στις χριστοκεντρικες επιοτολδς τοϋ
μακαριτου αγιορεϊτου 'Αδανασϊου εϊναι
χαρακτηριστικδν τδ παιδαγωγικδν ϋφος
του. Αονεϊται δ αγιος γεροντας απδ τα
ϊδια λδγια του και τις σνγκλονιστικδς συλληψεις του, δπως τδ διεπϊστωσαν δσοι τδν
εγνδσριοαν. Μα πιδ πολϋ τδν κατενδηοαν
οι συμμϋστες του, δταν μαλιστα μιλοϋσε,
σδ νοοϋντες και ιιαισδομενους», για την
απειρη αγαϋδτητα τον Θεοϋ και την «φαεινη λαμπαδα και μητερα τοϋ Θεοϋ».
Τδ πρδδλημα της επιβιωσεως της 'Ελληνικης Φυλης, αλλα και πασης Φυλης,

και της διατηρησεως της ταντδτητδς της
σχετιζεται μδ την αγωγην της παιδικης
και νεανικης ψυχης δια της ελληνοχριστιανικης παιδεϊας και κνριως μδ την
καλλιδργειαν των ψυχων δια της 'Ορϋοδδξου ενσεβεϊας. 'Η αναπτυξη της ψυχης
μδ ξηρδς τεχνολογικδς και ειδικδς γνωσεις χωρις παραλληλη 'Ορδ6δοξη γνωση και 6ϊωση, δημιουργεϊ ψυχαοδενεϊς,
κακοϋς, οαρκικους και δαιμονιωδεις ανβρωπους. Γιατ'ι «νοϋς αφισταμενος της
ϋεωριας τοϋ Θεοϋ η δηριωδης γϊνεται,
περιπϊπτων στδν ϋνμδν η δαιμονιωδης,
δουλοϋμενος στις ηδονδς».
'Αλλοϊμονον στην 'Ελλαδα, εαν δεν
οταματηση στδν κατηφορον της αϋε'ιας που
πηρε.
&.
Τ. Μονὴ 'Ι6ἠρων ΙΙ Ταν. Ι968
'Αγαπητδ Νϊκο

"Ελα6α πολλοϋς χαιρετισμους απδ διαφ6ρους φϊλους, αλλα δυστυχως μδ φρϋγκικες
Παναγϊες που δδν μ' εϋχαριστοϋν καθδλου.
'Αλλδ σδ φαίνεσαι δτι εϊσαι διαλεχτδς εις δλα καϊ μοϋ δστειλες την Παναγίαν απδ τδ
περιλαλητον Δαφνϊ. Ευχαριστω λοιπδν εϋχαριστω και σδ καϊ τους εκλεκτοϋς σου γονεϊς
δια τδς ευχ6ς σας επϊ ταϊς εορταϊς καϊ τψ Νεψ
"Ετει και ευχομαι και δγω δλοψϋχως πασαν
εϋλογϊαν καϊ χαριν παρα θεοϋ καϊ της Παναγίας μας εις δλους σας καϊ εϊς δλον τδ σπϊτι σας. Πρεπει δδ νδ ξϋρωμεν δλοι δτι πολδ
αρεσει να ευχωμεθα, ναϊ πολυ αρεσει εϊς τδν
θεδν να εϋχδμεθα μεταξϋ μας δ δνας ϋπδρ
τοϋ δλλου. Βε6αϊως δλα6α τδ προηγοϋμενον
γρϋμμα σου μδ τας καλας εκεϊνας πληροφορϊας δια τδ «Θεοτ6κε ΠαρΟδνε», δια την μελϋτην της 'Αγϊας Γραφης καϊ την δξομολδγησϊν σου. Τδ ανδγνωσε μδ πολλῆν εϋχαρϊστησιν καϊ δ Πατηρ θεδκλητος καϊ δλλοι μου
φϊλοι, δλοι δδ τονϊζουν τδ δνωτερον δπϊπε-

«ΠΡΟΣ ΝΕΟΤΣ...»
δον Χρισπανικῆς ανατροφης των γονδων σου,
εϊς τους δποίους δφείλεις μετα θεδν δ,τι καλδν Εχεις. Καὶ τωρα ῆλθεν ἠ ωρα να μαλώσουμε καϊ να μαλωσουμε στδ γερδ διδ τί;
Διδ τδ δδμα. Τί ῆτο αϋτδ τδ πληθος των δποσταλδντων πραγματων; 'Εχδθηκαν αϋτοϋ
κδτω πτωχα παιδια για τδτοια δωρα; 'Ημεϊς
δδω οϊ αγιορεϊται Εχομε δτδλειαν εϊς τῆν ζδχαριν καὶ τῆν δγορδζομεν εὶς τδ ῆμισυ της
δζίας της, καθως καὶ τδν καφδ. "Οταν αδειασα τδ δδμα καὶ τδ εὶδα δλα μδ καποιαν στενοχωρίαν, τί νδ κδμω; 'Εστρδφην πρδς τἠν
είκ6να της Παναγίας καὶ της εϊπα: Αϋτδ τδ
δωρα συ νδ τδ πληρώσης εις τδν Νϊκον καὶ
εὶς τοϋς γονεϊς του. Ταυτοχρ6νως προσκαλω
τδν δφημδριον ὶερδα ποϋ λειτουργεϊ καθημερινως, τοϋ δίδω δπδ τδ δωρα καὶ του λδγω:
αϋριον εὶς τἠν θείαν λειτουργίαν νδ μνημονεϋσης Νικολδου καὶ γονδων αϋτοϋ, δπερ καὶ
δγδνετο. 'Ο 'Απ6οτολος λδγει «δν παντὶ εϋχαριστεϊτε» καὶ τδ χυδαι6τερον πραγμα, τδ
μισητδτερον δπ' δλα, εϊναι ἠ δχαριστία.

'ΙΙ φιλία τοϋ κδσμου δπαιτεϊ τδ δωρα, Κστε νδ λδγουν οὶ Γδλλοι: «τδ μικρδ δωρα διατηροϋν την φιλίαν». 'Η χρισπανικη κατδ θεδν
δμως φιλία διδ νδ διατηρηθη δδν χρειδζεται
δωρα, δλλδ χρισπανικοϋς χαρακτηρας νδ ταιριδζουν. Λοιπδν Ενα δωρον ζητω απδ σδνα
δγαπητδ Νϊκο. Νδ εϊσαι πδντοτε καλδς εὶς
δλα σου, νδ χαίρεται πρωτα δ θεδς δι' Ενα
καλδν πλδσμα του μδ σδνα, νδ χαίρωνται οὶ
γονεϊς σου καὶ νδ δοζδζουν τδν θεδν διδ τδν
καλδν υὶδν τους καὶ νδ χαίρωνται καὶ οὶ φίλοι σου, δπως δγω, δἔ Ενα χαριτωμδνον Νϊκον, νικωντα κατδ τδ δνομδ του παν κακδν
εὶς δλην του την ζωἠν. Νδ εὶπης εὶς γονεϊς
σου τδς θερμοτδτας εϋχαριστίας μου καὶ διδ
τδς εϋχδς των καὶ διδ τδ δποσταλδντα. Π6ντοτε μετ' εϋχων καὶ συμπαθοϋς χριστιανικης
δγδπης.
'Ο φίλος σου 83 δτων Τερομδναχος
'Αθανδσιος 'Ι6ηρίτης
Τ. Μονὴ Τ6ἠρων 25Ζ7 Φε6ρ. Ι968

'Αγαπητδ Νϊκο

Γιατὶ τδ δικδ σου τδ γρδμματα τδ δια6δζω
2 φορδς; 'Απλοϋστατα διδτι ειναι καλλιγραφικδ, καλογραμμδνα καὶ δδν κουραζουν παρδ
εϋχαριστοϋν τδν παραληπτην. "Επειτα εϊναι
καὶ τδ περιεχ6μενον ποϋ εϋχαριστεϊ. Αϋτῆ ἠ
φροντίδα διδ τδ πτωχδ παιδιδ, αϋτδ τδ πονό-
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ψυχον δνδιαφδρον καὶ αϋτὴ ἠ δκατοντδδραχμος συνδρομἠ, αϋτδ εϊναι δγαπητδ Νϊκο, μιδ
Ενδειξις καὶ μία χειροπιαστῆ μαρτυρία της εϋγενοϋς ψυχης καὶ δχι τδ φαγοπδτι τδ δικδ μας
κατδ τδς δγίας δορτδς. "Ολοι οὶ σοφοὶ λδγουν: Τῆν στιγμὴν ποϋ δίδεις εὶς τδν πτωχδν
αὶσθανεσαι μεγαλειτδραν εϋχαρίστησιν δπδ δκεϊνον. 'Ο δδ Κϋριος λδγει δτι δ δίδων εὶς
πτωχδν εὶς δμδ δίδει. Μδ καμμίαν δλλην δρετην δδν δεσμεϋεις τδν θεδν νδ σοϋ κδμη
τοϋτο ὶὶ δκεϊνο τδ καλδν, δσον μδ τὴν κατδ
δϋναμιν δλεημοσϋνην εὶς πτωχοϋς.
Μοϋ γρδφεις διδ τδς ημερας περὶ Κοινωνίας καὶ ῆτο δυνατδν μδ τρεϊς λδζεις νδ σοϋ
γρδψω. 'Αλλ' δχι· θδλω νδ δρωτας πδντοτε
περὶ τοϋτου τδν πνευματικδν ποϋ πρδ της
Κοινωνίας θδ δζομολογηθης καὶ θδ σοϋ δια6δση εϋχην πρδς Κοινωνίαν, Εστω καὶ δν δδν
εχης σο6αρδ αμαρτἠματα. Δδν πρδπει νδ λδγεις: δγω Εχω δδηγίας διδ τδς ημδρας ταϋτας δπδ τδ "Αγιον "Ορος. 'Υπερηφδνεια τοϋτο, δλαζονεία, δγωϊσμδς. Παντοϋ καὶ παντοτε την ταπείνωσίν μας θδλει δ θεδς, προκειμενου μδλιστα περὶ θείας Κοινωνίας. 'Ο θεδς
ποϋ Επλυνε τοϋς πδδας των μαθητων, Εγινε
νηπιον δν φδτνη καὶ γίνεται δκ6μη ψιχίον
δρτου εὶς την θείαν Κοινωνίαν διδ νδ θρδψη
σδνα καὶ μδνα μδ τδ σωμδ του καὶ τδ αϊμδ του.
Ἐ δκοϋς; Φρίκη. Τί φιλδνθρωπος, φιλδγαθος, φιλδψυχος ποϋ εϊναι δ Χριστδς μας! θδλεις νδ σοϋ γρδψω καὶ κδτι 8λλο ποϋ δδν
Επρεπε νδ σοϋ τδ γρδψω; Διδ τοϋς διαγωνισμοϋς σου καθως καὶ διδ τδς εϋχδς σου ϋπδρ δμοϋ εὶς τδν Κϋριον, τῆν Παναγίαν μας
καὶ τδν 'Αθανδσιον τδν Μδγαν, δνεθυμηθην
τἠν παραγγελίαν τοϋ Κυρίου ποϋ διατδσσει
«εδχεσθε ϋπδρ δλληλων» καὶ Ε6αλα τἠν δπιστολην σου Ενα εὶκοσιτετρδωρον δμπρδς εὶς
τδν Χριστδν, την Παναγίαν καὶ τδν δγιον μδ
δλδθερμον δμαρτωλἠν εϋχῆν διδ τδν γρδφοντα καὶ τδ γραφδμενα. Διδ τοϋς διαγωνισμοϋς δμως χρειδζεται καὶ μελδτη. «Σ ϋ ν
'Αθηνρ καὶχεϊρα κίνει». "Εκαμα
δγώ δδσκαλος καὶ ξδρω δπδ τοιαϋτα 66σανα
των μαθητων, δταν ὶίμην εὶς τδ δζωτερικδν
ως ὶερεϋς.
'Επὶ τοϋτοις χαϊρε καὶ προδδευε μδ δγίαν
καλοϋ νδου ζωην πδντοτε πρδς εϋχαρίστησιν
θεοϋ καὶ χαρδν των γονδων σου καὶ δλων
των γνωστων σου. 'Ο εὶλικρινδστερος φίλος
σου.
Τερομ. 'Αθανδσιος 'Ι6ηρίτης

εματος πνευματικη καϊ
ασκητικη πεϊρα, δ αγιος Τωαννης, δναπτϋσσετ με καταπληκτικῆν
διεισδυτικδτητα τϊς διδφορες φασεις τοϋ πδθους της γαστριμαργίας τοϋ Ι4ου κεφαλαίου
της «Κλϊμακος». 'Αναλϋει λεπτομερως την διαδτκασίαν γενεσεως
του, τϊς διδφορες μορφες ποϋ προσλαμβδνει,
τδ διαδοχικδ στδδια δναπτϋξεως του, τα ενεργηματα του, τους τρ6πους καϊ τα μἐσα αντιμετωπίσεως καϊ θεραπείας του.
Εῖναι τδση η φθορδ της ψυχης απδ την γαστριμαργϊα, κατα τδν θειον Σιναϊτην, ωστε
νδ δποφαίνετατ: «Ζητησωμεν καϊ εϋρἠσομεν
τδ παρ' ημϊν ναυαγια ταϋτην μδνην εργαζομἐνην». Εϊναι δρκετδν νδ αναφερθη κανεϊς
στην ετυμολογϊαν της λἐξεως: γαστηρ - μδργος = τρελλἠ, διδ νδ περιλ66η δλα τδ κακδ
τοϋ παθους αυτοϋ.
'Αντίθετα μδ την γαστριμαργίαν, στδ επ6μενον κεφδλαιον, «περϊ αγνειας καϊ σωφροσυνης», δ 8γιος Τωδννης, δναπτυσσει διεξοδικδ την φυση της ϋψηλης αϋτης αρετης καϊ
τδ ενεργηματδ της, τις συναρτησεις της με
8λλες αρετες, τις μεθδδους τοϋ σατανα καϊ
τους διαφδρου μορφης πολεμους δπδ τδ πδθη
καϊ τους δαιμονες, υποδεικνυοντας τδ μἐσα
δπιτυχίας της δγγελικης δπαθείας: 4γκρατεια,
ϋπακοη, ταπεινωση.

Μἐσα στδ δγδοντατρία κεφδλαια τοϋ Λ6γου
αυτοϋ, παρουσιαζεται σφαιρικδ καϊ μδ κδθε
λεπτομἐρεια η δταλεκτικῆ πρδξεως καϊ λογτσμων μεταξϋ αγνδτητος καϊ πορνείας σδ δλην
τῆν κλίμακδ τους.
Στη συνεχεια εκθετει, δ σοφδς διδδσκαλος, την πεϊραν του γιδ τδ πδθος της φιλαρ-

* Συνϋχεια δπδ τδ 65 - 66 τεϋχος.

γυρίας καϊ την αρετην της ακτημοσυνης, περιγρδφοντας τδ χαρακτηριστικδ τους γνωρίσματα στις ποικίλες φασεις τους, γιδ ν' δκολουΟησουν οι εξ ϊσου μικροϊ Λ6γοι, δλλδ εζαιρετικδ διαφωτισττκοϊ, «περϊ αναισθησϊας», «περϊ ϋπνου καϊ προοευχης», «περϊ αγρυπνίας»,
«περϊ της ανανδρου δειλϊας», δπου καϊ τδ παροιμιωδες παραγγελμα: «Τησοϋ δνδματι μαστιζε πολεμίους· οϋ γδρ εστιν εν τω οϋρανφ
καϊ επϊ της γης ϊσχυρδτερον δπλον». ΟΙ δδ
αναφερΟεντες μικροϊ Λ6γοι δνἠκουν στην περιοχην των διδαχων γιδ τους αρχαρίους, οϊ
δποϊοι στην αρχη πολεμοϋνται δπδ τδν υπνον
καϊ την δειλίαν, δλλδ περιεχουν εξοχες τομδς γιδ τδ δντϊστοιχα πδθη καϊ τϊς αρετδς,
ποϋ δφοροϋν καϊ τους προχωρημενους μοναχοϋς.

θαυμδζει κανεϊς την λεπτδτητα της δτακρισεως τοϋ μεγδλου αυτοϋ διδασκαλου τοϋ μοναχικοϋ 6ιου, ποϋ δσφαλως δπεκτησε κατδ
την πολυχρδνια πδλη του μδ τδ πδθη καϊ
τοϋς δαιμονες. 'Ο προσεκτικδς αναγνωστης
δχει την δντυπωση, δτι δ αγιος 6λεπει τϊς μυστικδτερες πτυχδς της ψυχης με μιδ δκτακτη
διαφδνεια καϊ στδ μδτια του δλα εϊναι γυμνδ.
'Ακολουθεϊ δ 2Ιος Λ6γος «περϊ της πολυμδρφου κενοδοξϊας» που, σδ τριανταεξη κεφδλαια, δν συνδυασμψ καϊ μδ τδν δπ6μενον
Λ6γον «περϊ της δκεφδλου ϋπερηφανιας», ποϋ
εξαντλεϊται σδ ισδριθμα τοιαϋτα, δ μυστης
της δληθείας, δναλδει μδ ανεση δπδ κδθε
πλευρδ δσες εκφανσεις δνακαλϋπτει στδ δίδυμον αϋτδ καϊ δαιμονικδν πδθος. Μδ διεισδυτικδτητα αγιοπνευματικη φανερώνει τϊς δδλιες μεταμορφωσεις των ενεργοϋντων δαιμδνων στῆν ψυχη, προκειμδνου νδ τἠν δπατἠσουν κι' αϋτη ν' δπαττιση δλλους καϊ δπισημαίνει τϊς παραπλανητικδς δλλαγδς σχημδτων
καϊ σεμνοτυφίας γιδ νδ διαλδθουν τῆν προσοχην καϊ νδ εντοπισθοϋν τδ πδθη αϋτδ.
Παραθἐτω δυο εκφρασπκδ χωρία, δηλω-
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τικα τοϋ παραπλανητικοϋ και χαμαιλεοντικοϋ δ θεολδγος Γρηγδριος, Ελεγε στδν Ἐτπτδφιχαρακτηρος της ϋπερηφανϊας και κενοδοξϊας:
6ν του δια τδν Μ. Βασίλειον: «Οϋ φαϋλως
«'Υπερἠφανδς εστι, ρδα σεσηπυϊα μεν Εσω- τοϋτδ τινες πεφιλοσοφἠκασιν, δτι παραπεπηθεν, Εξωθεν δδ τη ωρρ αποστϊλ6ουσα» καϊ «'Η γασι ταϊς αρεταϊς αϊ κακϊαι καϊ εϊσϊ πως αγμεϊς πολλδκις επ' δτιμϊαις, και ϋπακοη καϊ χϊθυροι».
[
δοργησϊα, και αμνησικακϊρ, και διακονϊςι έπα'Αναχωρωντας λοιπδν απδ την κοινην αϋκολουθεϊν πεφϋκαμεν». Μεσον 6ποφασισπκης
θεραπείας των δαιμονικων αυτων παθων, ὐ- ιην εμπειρϊαν, δ θεοφωτιστος Σιναϊτης, αναποδεικνϋει δ δσιος, δπως εϊναι φυσικον, ιην λυει μδ κδθε λεπτομερεια καϊ πολϋπλευρα
τις σταδιακδ κτωμενες αρετδς, εφελκϋων την
ταπείνωση.
προσοχην των μοναχων επϊ των αναδυομδνων
Σε Ι4 κεφδλαια αναπτϋσσεται τδ θεμα των δτελων μορφων των αρετων, πολλακις συμ6λασφἠμων λογισμων, οι δποϊοι διακρίνονται πλεκομενων με κακϊες εξ αϊτϊας της ατελεϊας
σε λογισμους εκ των παθων καϊ εκ των δαι- τους, αλλα καϊ απδ σατανικες παρενἐργειες.
μδνων. 'Ο αγιος αναφερεται σε συγκεκριμεΠεριοχδς, μεσα στϊς δποϊες κενιδνει τις εν
νες περιπτωσεις μοναχων πολεμουμένων ϋπδ
τοϋ δια66λου δια των αϊσχρων και 6λασφημων αγϊφ Πνευματι εμπειρϊες του, εϊναι οϊ αρετες
λογισμων, δπως επϊσης επισημαϊνονται οϊ λο- «της πραδτητος, απλδτητος καϊ ακακιας», καϊ
γισμοϊ που τϊκτονται εκ της ϋπερηφανϊας. Δια της «ϋψϊστου ταπεινοφροσυνης». Καϊ σαν να
ιην θεραπεϊαν των πρωτων συνιστα την κα- μη Εφθανε η σχολαστικη αναλυση καϊ η πνευταφρδνηση. Διδ τους δευτἐρους, την ταπεϊ- ματικη ανατομϊα επανω καϊ μεσα στην σαρκα καϊ στην ψυχην των αρετων, δ μεγας ϊανωση.
τρδς ψυχων, αφιερωνει δυο μεϊζονας Λ6γους
Προβαϊνοντας, δ αγιος Τωαννης, μεθοδι- καϊ Ενα ελαοσονα με τϊτλον «περϊ διακρϊσεως
κα, εξεταζει την φϋση των αρετων, αφοϋ πλε- λογισμων», «περϊ διακρϊσεως εϋδιακρϊτου» καϊ
ον επερατωσε την ανατομϊαν των διαφδρων «περϊ διακρϊσεως». Οϋσιασπκδ πρ6κειται για
παθων της νοσοϋσης ψυχης. 'Αφοϋ η ψυχη, Ενα Λ6γον διηρημενον σε τρϊα μερη.
με την χαρη τοϋ θεοϋ καϊ τους προσωπικους
'Εαν η διακριση εϊναι, κατδ πατερικην απδδγωνας της, Εχει απαλλαγη απδ την δνερφανση, η βασϊλισσα των αρετων, γϊνεται αμεγεια των παχυλων παθων της, εϊσερχεται εϊς
σως αντιληπτδν, δτι οϊ Δ6γοι αϋτοϊ κατδ 6αΕνα χωρον εργασϊας των αρετων, χωρϊς την
Θος αποτελοϋν την «κριτικη» των παθων καϊ
Εντονον καταδυναστεϊαν, ποδ ϋφιστατο απδ τδ
των αρετων, καθορϊζουν τϊ ακρι6ως εϊναι δπαθη, αλλα καϊ μη ακδμη τελειωθεϊσα.
ρετή, τϊ κακϊα «φυσικη», τϊ δαιμονικἠ, τϊ
"Ηδη δ μοναχδς εϋρϊσκεται στην δδδν της μεσα χρειαζονται για την ϊαση της αμαρτωλης
τελειωσεως και στδ σταδιον της «μεσοτητος». ψυχης, πδσες αποχρωσεις αρετης καϊ κακϊας
'Ακρι6ως γι' αυτδ, δηλαδη για την μη εϊσε- ϋπαρχουν, πδσον υπουλος εϊναι δ πδλεμος
τι στερεωση του στην αρετῆ, για τδν μη πλἠ- τοϋ σατανα, πως η Χ6ρη παιδαγωγεϊ καϊ «παρη φωτισμ6ν του καϊ γιδ τδν ατελη ακδμα ρακαλεϊ», ποιδ εϊναι τδ γνωρϊσματα των διααγιασμδν του, διατελεϊ σε κϊνδυνον ετπστρο- φδρων πνευματικων σταδϊων της ψυχης καϊ
φης στα ϊδια πδθη, Εως να φθαση στην μακα- γενικως αναλυουν, με τδ χαριτωμδνον αποφθεγματικδν υφος τοϋ αρχιτεκτονος της «Κλϊρίαν απδθεια.
μακος», μδ θαυμαστην λεπτδτητα διακρϊσεως
"Ηδη δ 'Αριστοτελης επεσἠμανε τδν κϊν- τδ μεγιστον καϊ μοναδικδν των προ6ληματων
δυνον αϋτδν, λεγοντας: «'Αγχϊθυροι ταϊς αρε- εϊς δλας τδς φασεις του: τδ πρ66λημα της θεταϊς αϊ κακϊαι» καϊ δ Μ6νανδρος ποιητικδ α- ιϊισεως, αφοϋ «δ ανθρωπος εϊναι ζωον θεοϋαποδϊδει τδ ϊδιον νδημα: «Ἐγγυς αγαθω κα- μενον τη πρδς θεδν νεϋσει».
κδν παραπεφυκεν». Αϋτην τἠν πεϊραν εχων
θ.μ.

“Ο ρ λ ο ι *ο,,
τογ ΟΟΙΟΥ ΑΙλΑΟΧΟΥ φϋΡΤΙΚΗΟ

β
Α ΗΘΕΛΑ νδ μαθω,
εϊπα, πως λοιπδν δ
Δα6ϊδ λεγει στδν Ψαλμδν: «'Εγω δε εν δικαιοσυνη,
δφθἠσομαι
τω προσΦπψ σου, χορτασθἠσομαι δν τφ δφθἠναϊ μοι τἠν δδξαν
σου»;
— Αϋτδ, απἠντησεν δ Πρδδρομος, ελεχθη
δπδ τδν Προφἠτην, δχι για νδ δεϊζη δτι ἠ
θεία φυση εχει πρδσωπον ἠ σχἠμα, αλλδ δτι
δ ανεϊδεος Πατἠρ μας θδ φανερωθἠ στδ πρδ
σωπον τοϋ Υϊοϋ με μορφἠ και δδξαν. Και
γι' αϋτδ ηϋδδκησεν δ θεδς, νδ δλθη δ Λδγος αϋτοϋ στους δνθρωπους ϋπδ μορφἠν μδ
τἠν Σαρκωση, παραμενοντας δμως (πως δχι)
στἠν παντοδυναμη δδξα του, ωστε οϊ ανθρωποι νδ 6λεπουν στἠν ϋλικἠ πυκνδτητα τἠς
δοξασμενης εκεϊνης σαρκδς (γιατϊ μορφἠ 6λεπει μορφἠ). 'Αλλδ καϊ μετδ τἠν κδθαρσἠ τους
νδ μποροϋν νδ 6λεπουν τδ καλλος τἠς αναστδσεως, σδν νδ 6λεπουν τδν θεδν.
"Ετσι λοιπδν, δ μεν Πατἠρ, κατδ κδποιον
μυστικδν τρδπον θδ φανερωθἠ στοϋς δικαϊους — με τδν τρδπον ποϋ καϊ τωρα φαϊνεται
στους αγγελους — δ δε Υϊδς, επειδἠ εχει σωμα, θδ φανερωθἠ σωματικως. Γιατϊ δληθινδ
εϊναι σωστδν, αυτοι, που θδ βασιλεϋωνται εις
τους μελλοντας αϊωνας απδ τδν θεδν, νδ
μελλουν νδ 6λεπουν παντοτε τδν Κυριδν των,
πραγμα δδϋνατον, δδν δ θεδς Λ6γος, διδ τἠς
ενανθρωπἠσεως του, δεν παρουσιαζετο μδ
μορφἠν.

— 'Αληθινδ καϊ μδ σοφϊαν, εϊπα, εδϊδαξες,
ω Λ6γε, φανερΦνοντδς μου μδ κδθε τρδπον
τἠν θετικδτητα τοϋ Βαπτιστοϋ 'Ιωδννου. Λοι-

πδν εκεϊνο ποϋ ακδμη θδλω νδ μδθω, εϊπα,
εϊναι νδ μοϋ δρμηνεϋσης πως εϊναι οϊ αγγελοι, θεμα ποϋ σχετϊζεται, νομϊζω, μδ τἠν ψυχἠν μετδ τἠν ανδσταση τοϋ σωματος.

— Τϊ θελεις νδ μδθης, απεκρϊθη.
— Οϊ αγγελοι εχουν αϊσθηση ἠ δχι;

— Σϋμφωνα μδ τοϋς κανδνας τἠς γνωσεως οϊ αγγελοι εϊχαν τἠν αϊσθηση καλοϋ καϊ
κακοϋ, δυνδμενοι νδ εκλεξουν τδ ενα ἠ τδ
δλλο, χδρις στδ αϋτεξοϋσιδν τους. Γι' αϋτδ,
καϊ κδποιοι απ' αϋτους, δουλωθδντες στδ πδθος τἠς ϋπερηφανεϊας, επεσαν στδ χαος σδν
αποσταται. Αϋτοϊ δδ ποϋ δδν παρεσυρθησαν
απδ τἠν αποστασϊαν, χδρις εϊς τἠν δοξολογϊαν δπδ τδ θεϊον καϊ ενδοξον Πνεϋμα, διεφυλδχθησαν καθαροϊ καϊ απαθεϊς, γι' αϋτδ
καϊ τΦρα εϊναι σδ κατασταση αμετδ6λητης ἠδονἠς δδξας. 'Ως εκ τοϋτου τδ νοἠματδ τους
εϊναι πδντοτε δμοια. Καϊ δχι μδνον δμοϊως
γνωρϊζουν τδ καλδ, αλλδ καϊ δμοϊως αγνοοϋν τδ κακα. "Ετσι δδ θδ συμ6ἠ καϊ μδ τοϋς
δικαϊους, δπως ελπϊζουμε κατδ τἠν δνδσταση, δταν οϊ δϊκαιοι προσφερουν στδν θεδν
τδν καρπδν τἠς ελευθερας τελεϊας ϋποταγἠς
των στδ θελημα του.
— Κατενδησα. "Ηθελα νδ μαθω, εϊπα, οϊ
επουρδνιες εκεϊνες καϊ δγιες δυναμεις, πως
δπιτελοϋν τἠν ϋμνωδϊαν, μδ φωνἠν ἠ μδ δνδιδθετον λδγον, δπως φρονοϋν κδποιοι;

— Μδ φωνἠν, εϊπε. 'Εδν οϊ αγγελοι χαρακτηρϊζονται ως «φλδγα πυρδς», δπως λεγουν
αϊ Γραφαϊ, γϊνεται φανερδν, δτι ϋμνοϋν τδν
θεδν μδ καποια δπερϊγραπτη φωνἠ. ΓΓ αϋτδ
καϊ πολλοϊ δγιοι, πολλδς φορδς στϊς δπτασϊες τους, αασθδνονται τἠν φωνἠν των αγγελων, δπως αναφερουν αϊ Γραφαϊ.

— Σαφες, εϊπα. 'Αλλδ ϊσως καποιοι παρα-
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τηρὴσουν, δτι δ,τι συμ6αϊνει με τὴν φωνὴν
των αγγελων, αϋτδ ϊσχϋει καϊ γιἀ τδν λδγον
τους.

— Εϊς μεν τδν Θε6ν, εῖπε, εϊναι παντα
δυνατα' γι' αϋτδ καϊ φαϊνεται ως δμιλων, δταν θϋλη, δνω παραμἐνει υπερανω των αϊσθητων ως μδνος δϋλος ϋπαρχων. Αυτδ δμως
εϊναι αδυνατον στους αΥΥελους. Γιατϊ δν μποροϋσαν, μὴ δμιλοϋντες νδ φαϊνεται δτι δμιλοϋν καϊ αϋτοι, δταν ὴθελαν, αϋτδ σημαϊνει,
δτι θδ μποροϋσαν να δημιουργὴσουν δκ τοϋ
μηδενδς δ,τι ὴθελαν (πραΥμα δτοπον).
— Πολϋ καλα. Πως πρδπει να φρονοϋμεν,
εϊπα, Υϊδ τὴν ψυχὴ, που χωρϊζεται απδ τδ
σωμα;

— 'Η ψυχὴ, απδντησε, δφοϋ χωρισθὴ απδ
τδ σωμα, εως δτου τδ ξαναπαρη κατδ τὴν
κοινὴ ανδσταση, ϋμνεϊ τδν θεδν μδ τδν ενδιαθετον λδγον, επειδὴ δ ανθρωπος, ως ψυχὴ
καϊ σωμα, ελα6ε απδ τδν θεδν τὴν λαλιαν.
Οϊ δδ δγγελοι επειδὴ εϊναι δημιουργημδνοι
σαν μιδ φϋση απλὴ ποϋ αγαπα τους ὴχους,
δπως γνωρϊζουμε, εκδηλοϋνται μδ ακατδπαυστες φωνϋς. Καϊ δεν φθδγγονται σαν μδ δργανον σωματικδν, αλλα αϋτὴ ὴ δεικινησια
τους αποτελεϊ τὴν αϊτϊαν, κατδ θεϊον τρδπον,
παραγωγὴς δξαισϊου ὴχου. Γιατϊ τδ αερωδες
τὴς αγγελικὴς φϋσεως, επειδὴ αγαπα πολϋ νδ
ϋμνὴ τδν Θε6ν, εξωθεϊ τους δγγϋλους παντοτε σε δπαυστες καϊ ϊοχυρδφωνες δοξολογϊες.
— 'Εννδησα! Μδ ποιδν τρδπον, εϊπα, πρδπει νδ ϋννοοϋμε, δτι οϊ δγγελοι μεταμορφωνονται, δταν στϋλλωνται απδ τδν θεδν στους
δγϊους;
— Σπανιον μδν νδ ακουσθὴ καϊ παραδοξον, εϊπε, τδ ερωτημα, γΓ αϋτδ καϊ ὴ απδντηση αστοχεϊ. Παρδ ταϋτα, πρεπει νδ γνωρϊζουμε, δτι οϊ δγγελοι μεταμορφωνονται σδ δποια μορφὴν «σκεφθοϋν» κατδπιν ϋντολὴς τοϋ
θεοϋ. Στὴν εϋκολη μεταμδρφωσὴ τους 6οηθεϊ αϋτὴ ὴ ϋπερ6ολικδ αραιδ φϋση τους, ποϋ
αμδσως συμμορφοϋται μδ τὴν θδλησὴ τους.
Γιατϊ ὴ δϋλη φϋση των αγγδλων, πυκνώνεται
κατδ ενα τρδπον μδ τὴν δϋναμη τὴς θελὴσειϋς τους κΓ δτσι μδ εϋκολϊα, δνω εϊναι δφανεϊς, δμφανϊζονται μετασχηματισμϋνοι στὴν καθαρὴ ψυχὴ σδ δποια μορφὴ, δπως εϊπα, θε-
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λὴσουν. Γιατϊ μοναχα ὴ καθαρδ καϊ πνευματικὴ ψυχὴ μπορεϊ νδ ϊδὴ πλὴρως τὴν μορ
φὴν τοϋ σχηματισθεντος αγγδλου. 'Εδν δδ ὴ
ψυχὴ, ποϋ καλεϊται νδ ϊδὴ τδν δγγελον ϋπδ
τὴν μορφὴν ποϋ πὴρε, δδν δχει τὴν ανδλογη δεκτικδτητα, εϊναι αδυνατον νδ πραγματοποιηθὴ ὴ δπαφὴ αγγδλου καϊ δνθρωπου.
Γι' αϋτδ καϊ οϊ δγγελοι στὴν περϊπτωση αϋτὴ χρησιμοποιοϋν αϊσθητὴν φωνὴν, σδν εκφραση τὴς αγγελικὴς μορφὴς ποϋ, γιδ τὴν
γνωστὴν αϊτϊαν, δδν εθεδθη, δπως νομϊζω.

— Πιστευτδ αϋτδ. 'Ακδμη σδ παρακαλω,
εϊπα, ω διδασκαλε Λ6γε, δξὴγησδ μου πρϊν
φθδσει ὴ ὴμδρα (γιατϊ γνωρϊζω δτι μδλις δςημερωσει αμεσως θδ φϋγης· επειδὴ δδν ϋπομενεις νδ παρϊσταται σδ ψυχὴν, ποϋ θελει νδ
συζητὴ ὴ νδ 6λεπη τδ μεταβαλλδμενα σχὴματα τοϋ κδσμου), δδν, οϊ δγγελοι ποϋ αποστδλλονται απδ τδν θεδν στὴν γὴ, εϋρϊσκονται ϋμνοϋντες καϊ στοϋς οϋρανοϋς κατδ τδν
χρδνον ποϋ εϊναι στδν κδσμον.
— 'Αδϋνατον, εϊπε, τδν αϋτδν χρδνον ποϋ
εϋρϊσκονται εϊς τδν κοσμον, νδ εϊναι οϊ δγγελοι μδ τδ σχὴμα τους καϊ ϋπερδνω τοϋ οϋρανοϋ. Αϋτδ εϊναι ϊδιον μδνον τοϋ δνανθρωπὴσαντος θεοϋ Λ6γου, ωστε νδ εϋρϊσκεται
πραγματικδ στὴ γὴ καϊ απδ τδ δπουρδνια νδ
μὴ δπουσιδζη, δλλδ καϊ νδ περιεχει τδ πδντα
λδγφ τὴς θεϊας δπειρϊας του. Πρεπει δδ νδ
γνωρϊζουμε δτι, δπου καϊ δν εϊναι δλες δκεϊνες οϊ αγγελικδς δυνδμεις, δλα δξ ϊσου
τδ δπουρδνια καϊ τδ δπϊγεια πρδγματα 6λδπουν, ωσδν νδ εϋρϊσκωνται τδ πνδτα πλησϊον τους. Γιατϊ ὴ τελεϊα καθαρδτης τὴς φϋσεως των δγγδλων καϊ ὴ χδρη τοϋ δγϊου
Πνεϋματος, τοϋς κδμνει τδσον διαφανεϊς, ϊαστε νδ 6λδπουν τδ πδντα απδ καθε πλευρδ.
'Ο θεδς μδνον 6λδπει καϊ τδ μδλλοντα ωσδν
παρδντα, δπειδὴ εϊναι δξω ϋπδ τὴν κτϊση.
Καϊ δδν περιδχονται μδσα στϊς ακτιστες δνδργειδς του τδ ὴδη ϋπδρχοντα δντα, αλλδ καϊ
δκεϊνα ποϋ καποτε θδ γϊνουν. ΓΓ αϋτδ καϊ
μδνος δ θεδς γνωρϊζει τδ 6αθη των καρδιων.
— 'Επομδνως καϊ ὴ ψυχὴ, εϊπα, ποϋ χωρϊζεται απδ τδ σωμα, θα 6λδπη, δκτδς απδ τϊς
αγγελικδς τδζεις, καϊ δλα δσα ϋπαρχουν στδν
κοσμον κατδ τδν ϊδιον τρδπον, ποϋ 6λδπουν
καϊ οϊ δγγελοι;
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ΜΙΑ ΤΤΟΑΥΤΙΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΥΔΕΠΟΤΕ δλλοτε ϋπῆρξε τδση συγχυσις
περϊ 'Ορθοδοξϊας εις
τδν Ἐλληνικδν χωρον,
δση ϋπδρχει σῆμερον.
Ζωμεν εϊς μιαν χιυραν
φωτδς δπλῆτου, φωτδς
υπερφυσικοϋ, οπου ανῆτειλεν με τδν Χριστιανισμδν και τδ αγνοοϋμεν. 'Επειδη δεν απεκτῆσαμεν αϊσθησιν
δια τῆν γεϋσιν των πνευματικων οϋσιων, αρνουμεθα να δεχθωμεν και τῆν υπαρξϊν των
καϊ τῆν ϋπεροχῆν των.
Πολλοϊ, δταν αναφῆρουν τῆν Ἐλλδδα, εννοοϋν ενα προχριστιανικδν φως τῆς 'Αριστοτελικῆς ῆ Πλατωνικῆς φιλοσοφίας ῆ τους Πυθαγορϊους ῆ τῆν Στοδν και ῆνα καθαρδν φυσικδν και ακτινο6δλον φως, μῆ τδ δποϊον ειναι προικισμῆνη ῆ μεσημ6ρινῆ Πατρϊς μας, δπου φωτϊζει τα μαρμαρινα μνημεϊα μας και τδς
απαραμιλλους φυσικας καλλονας της. Οϋτε
καν ϋποψϊα, δτι εχομεν τδν κατδ παρδδοσιν
παμφωτον 'Ορθδδοξον Χριστιανισμδν, τδν δ
ποϊον ῆπεξειργδσθη εϊς δλας του τας μορφδς,
ως αλῆΟειαν, ως καλλος, ως δδγμα, ως πνευματικδτητα, ως ϋπερουσιον λειτουργικῆν ζωῆν καϊ ως ρυθμδν τῆχνης, ῆ χορεϊα των μεγδλων Πατῆρων τῆς 'Εκκλησϊας κατ' ϊδϊαν
καϊ εν Τεραϊς Συνδδοις τῆ συνεργεϊςι τοϋ
'Αγϊου Πνευματος.

Καϊ διατϊ ῆ τραγικῆ αϋτῆ αγνοια των θειων
θησαυρων μας; Διδτι δεν ῆζῆσαμεν πνευματικως, δεν ῆπιστευσαμεν εϊς τδν Χριστδν, δστις μας ῆφανῆρωσε τῆν 'Αλῆθειαν, δεν ῆφηρμδσαμεν τδς θεϊας Του ῆντολδς. Καϊ ετσι δεν
ανοιξαν τδ μδτια μας διδ νδ ϊδωμεν τδ "Αγιον ῆκεϊνο καυ ϋπερφυσικδν φως, τδ δποϊον
περιῆλαμψεν δσους ῆπίστευσαν τδν Χριστδν
καϊ ῆγδπησαν τῆν δδξαν καϊ τῆν δγδπην Του.
Καϊ εντεϋθεν κατατρι66μεθα μῆ μικροχαρῆ ϋποκατδστατα, δμιλωμεν μῆ ῆνθουσιασμδν διδ

τῆν κλασσικῆν φιλοσοφϊαν καϊ τῆν τεχνην, διδ
τδν ψευδοπολιτισμδν μας, αλλδ περϊ 'Ορθοδοξϊας ουτε λδγος, ῆπειδῆ δῆν εζῆσαμεν ῆν
Χριστω, δῆν ῆσθδνθημεν τῆν πνευματικῆν λυτρωσιν καϊ δπειρον εϋδαιμονϊαν τῆς ῆν Χριστφ ζωῆς.
Διδ τοϋτο ῆχομεν περιῆλθη εϊς δγωνϊας
καϊ προβληματισμους καϊ αγχη καϊ απελπιστικδν αδιῆξοδον. 'Απδ τδ δποϊον δῆν θδ ῆξῆλθωμεν, ῆδν δῆν προσῆλθωμεν ῆν κλαυθμψ καϊ
ταπεινιυσει καϊ απλδτητι ψυχῆς πρδς τδν λυτρωτῆν τοϋ κδσμου Χριστδν. "Οχι τδν Χριστδν των Λατϊνων, που τδν δπεγυμνωσαν απδ
τῆν ϋπερ6ατικδτητα του καϊ τδν κατῆστησαν
ῆνα ψυχρδν ῆθικολδγον, ουτε τδν Χριστδν
των Προτεοταντων, οϊτινες τδν κατεκρεουργησαν εϊς τετρακδσια τεμδχια καϊ κδθε αϊρεσις τδν προσαρμδζει εϊς τδ μῆτρα της. 'Αλλδ
τδν Χριστδν, τδν 'Ορθοδδξως ῆρμηνευθῆντα
καϊ 6ιωθῆντα ῆπϊ δυο χιλιαδες ῆτη ϋπδ τῆς
'Εκκλησϊας, ῆκ τῆς δποϊας δπεκδπησαν καϊ
Λατϊνοι καϊ Προτεστδνται καϊ ῆδη πλανωνται
εϊς τδ 6αθυ σκδτος τῆς ῆγωπαθεϊας των.

Τδ ανωτῆρω ῆγραψα ως μικρδν εϊσαγωγῆν
εϊς τῆν μικρδν Ιστορϊαν, τδσον δμως περιεκτικῆν καϊ τδσον διδακτικῆν δι' ῆμας, που δμιλωμεν περϊ ῆνωσεως των 'Εκκλησιων, τῆν
δποϊαν ῆκθῆτω αμῆσως.

Γνωστδς μου φιλδλογος Γερμανδς μοϊ ῆδιηγῆθη τδ ῆξῆς: Εϋρισκδμην, λῆγει, μεταξυ
των στρατιωτων τῆς Χιτλερικῆς ῆκστρατεϊας
εϊς Ρωσϊαν. Πρδ τῆς καταρρεδσεως τοϋ γερμανικοϋ μετωπου, ανεπαυδμην, μετδ απδ μϊαν
μδχην, μῆ αλλους συναδῆλφους μου, εϊς ῆνα
σπϊτι ρωσικοϋ χωριοϋ. “Ενα βρδδυ οϊ συνδδελφοϊ μου ῆρχισαν 2να θορυβωδες τραγοϋδι.
Αϊφνης, ῆμφανϊζεται μϊα νεαρδ ρωσϊς, εϊς τδ
σπϊτι τῆς δποϊας ῆστεγαζδμεθα, καϊ δφοϋ μδς
ῆρριψεν αϋστηρδν 6λῆμμα, ῆδειξε μῆ τδν δδκτυλδν της τδ εϊκονοστδσιον καϊ τῆν κανδῆλαν που ῆτο αναμμῆνη, ωσδν νδ μας ῆλεγε
πδσον δτοπον εϊναι νδ τραγωδοϋμεν ῆνωπιον

ΜΙΑ ΠΟΛΤΤΙΜΗ ΣΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΡΤΓΡΪΑ
των ὶερων εὶκδνων... 'Υπῆρξε τδση ἠ καταπληξὶς μου και δ σεβασμδς μου διδ τὴν δρΘ6δοξον αϋτην νεαν, μδ τδ σταθερδν καὶ δνδρεϊον φρδνημδ της καὶ διδ την αδιαφορὶαν
της, δη ωμιλει εὶς τοϋς νικητδς της πατρὶδος
της, ωστε, μδλις δτελεὶωσεν δ φρικαλϋος εκεϊνος πδλεμος, εζἠτησα αμεσως νδ πληροφορηθω τὶ πιστεϋουν οὶ 'Ορθδδοξοι καὶ ποὶας
διαφορδς εχομεν ημεϊς οὶ Προτεστδνται μδ αϋτοϋς. Κατδφυγα εὶς δνα 'θρθδδοξον ὶερδα
μιας Κοιν6τητος εν Γερμανὶρ καὶ τδν δρωτησα νδ μδ διαφωτὶση. 'Εκεϊνος, ϋστερα απδ
πολλην σκεψιν, μοϋ απηντηοεν δτι... δεν δχομεν διαφορδς σοβαρδς καὶ δτι δμφδτερα
τδ δδγματα αντλοϋν απδ μὶας πηγης!...

Παρδ την δπροσδδκητον αϋτην δπδντησιν
τοϋ ὶερεως, ῆρχισα νδ μελετω 6ιβλὶα 'Ορθδδοξα. 'Εκεϊ ανεκδλυψα, δχι δπλως διαφορδς, δλλδ χδσματα κυριολεκτικως. "Ε6λεπα
δτι ἠ 'Ορθοδοξὶα η το εκθαμ6ωτικδν φως καὶ
δ Προτεσταντισμδς 6αθϋτατον δρε6ος. "Οτι
η 'Ορθοδοξὶα, δπετελει δδιδκοπον συνεχειαν
της 'Αποστολικης Διδαχης καὶ δτι δ Προτεσταντισμδς ῆτο δνα συνολον δρμηνευτικων
πλανων, η αρχη των δποὶων ϋπηρξεν εὶς την
Ρωμην ως 'Ορθολογισμδς. Καὶ δκδμη διεπὶστωσα, δτι τδσον δ Παπισμδς, δσον καὶ δ
Προτεσταντισμδς, (περισσδτερον δ δευτερος)
δδν λυτρωνουν, δδν ζωοποιοϋν, δδν εὶρηνευουν την ψυχην, εν αντιθεσει μδ την 'Ορθοδοξὶαν, η δποὶα πρωτον καθαὶρει την ψυχην
απδ των παθων, κατδπιν την φωτὶζει καὶ τελευταϊον την ενωνει μδ τδν Χριστδν.
'Αργδτερα εδια6ασα την 'Υμνολογὶαν της
'Ορθοδδξου 'Εκκλησὶας, τῆν «Φιλοκαλὶαν»
καὶ τους 'Ασκητικοδς Πατερας καὶ εκολυμ6ησα εὶς δπειρον δγαλλὶασιν. 'Η δρθοδοξὶα εϊ
ναι δ'ργον θεοϋ. 'Ο Ρωμαιοκαθολισμδς ῆτο
δργον θεοϋ καὶ εγινεν καὶ δνθρωπινον. 'Ο
Προτεσταντισμδς απδ θεανθρωπινον κλδδον
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δποκοπεὶς, ϋφυλλορρδησεν απδ σατανικοϋς δνϋμους καὶ τοϋρα κεϊται εὶς φυλλα εξηραμμενα, 2καστον των δποὶων αντιπροσωπευει καὶ
μιαν 'Ομολογὶαν!...

... Πρδ πολλων δτων εζητησα νδ εὶσδλθω
εὶς τοϋς κδλπους της 'Ορθοδδξου 'Ελληνικης
Ἐκκλησὶας. Ἐκατηχηθην τυπικως — διδπ οϋσιασπκως εγνωριζα την αληθειαν της 'Ορθοδοξὶας — καὶ δ6απτὶσθην δι' υδατος καὶ πνευματος. Καὶ εγινα δνα μδλος του μυσηκοϋ Σωματος τοϋ Χριστοϋ. Καὶ τωρα, σεσωσμδνος τη
Χ6ριπ τοϋ θεοϋ, πληροφορημδνος εὶς την
καρδὶαν μου «δν Χ6ριπ», ζω δποξενωμδνος
απδ τοϋς δνειδὶζοντδς με συγγενεϊς, δλλδ
«συμπολὶτης των αγὶων καὶ οὶκεϊος τοϋ θεοϋ»,
πτωχδς καθηγητἠς εν Ἐλλδδι, αλλδ πλουτὶσας δν Χριστω δϋναμαι εϋγνωμδνως νδ δναπδμπω τδς προσευχας μου καὶ νδ λδγω,
μαζϋ μδ τδν αγιον Πατδρα μας Συμεων τδν
Νδον Θεολ6γον, πρδς τδν Σωτηρα μου 'Ιησοϋν: «'Απολαυω της δγαπης σου καὶ της ωραιδτητδς σου καὶ εϊμαι πληρης εϋδαιμονὶας
καὶ θεὶας γλυκυτητος. Τδ πρδσωπδν μου λδμπει δπως τδ πρδσωπον τοϋ 'Ηγαπημδνου μου.
"Οταν 6υθὶζομαι εὶς τδ φως σου, τοτε γὶνομαι δνα φως δμοιον μδ τδ ὶδικδν σου. Καὶ
τοτε αὶσθδνομαι τδν εαυτδν μου πλουσιωτερον δπδ δλους τοϋς πλουσὶους, ώραιδτερον
δπδ δλους τοϋς ωραὶους καὶ δυνατιυτερον δπδ
δλους τοϋς αϋτοκρδτορας». Καὶ τελειωνω τῆν
προσευχην μου με την αϊτησιν, νδ μδ δξιωση
ωστε νδ γὶνω Μοναχδς της 'Ορθοδδξου δγὶας
'Εκκλησὶαη μας, διδ νδ δρχὶσω δπδ δδω νδ
αὶσθδνομαι την μακαριδτητα της αὶωνὶου 6ιοτης...
«Κ6ριε, σϋ ποϋ μοϋ εδωκες τδ αὶτεϊν, δδς
μου καὶ τδ αὶτουμενον 'Αμην. "Ετσι ετελεὶωωσεν δ 'Ιω6ννης Γι6ρνταν την δφἠγησὶν του.
μ.χ.

>
>>
ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΙΔΑΧΑΙ
«ει τις... φανεϊη των μοναχων κατηγορων, αποκηρυκτος εσται και
ατιοτετμημενος της τοϋ Χριστοϋ καϋολικης 'Εκκλησιας...».
(Συνοδικδς Τδμος)
εφημερϊς «'Ορθδδοξος
Τϋπος» απδ τοϋ φϋλλου 397Ζ22-2-8Ο καϊ εϊς
εμφανη θεσιν δημοσιεϋει εϊς συνεχεϊας Απδψεις τοϋ 'Αρχιμανδρϊτου Χριστοφδρου Καλϋβα ϋπερ των «ΤεραΣωματειποστολικων
ων». Μεταξϋ των ϋπερ αυτων επιχειρημΑτων
χρησιμοποιεϊ δ Α.Χ.Κ. και κατηγορϊας κατα τοϋ
'Ορθοδδξου Μοναχισμοϋ, νομϊζων δτι οϋτος εϊναι Ασφαλης τρδπος δια να εξαρθη η προσφορα των θρησκευτικων δργανιδσεων. 'Εξ Ανορθοδδξων και αντιπαραδοσιακων κινοϋμενος ελατηριων εκφραξεται Αχαρακτηριστως και συκοφαντικως κατα τοϋ κϋρους τοϋ δια των αιιδνων δεδοκιμασμενου μοναχικοϋ ϊδειδδους, Αντιτιθεμενος εϊς τδ πνεϋμα και την διδασκαλιαν
δλων, Ανεξαιρετως, των 'Αγϊων Πατερων και
οϋτως συνηγορεϊ ϋπερ αιρετικων ιδεων περ'ι
Μοναχισμοϋ' και δχι μδνον, αλλα θεωρεϊ αϋτδν
παραλληλον πρδς Αλλοθρ·ησκους νοοτροπϊας και
πρακτικην.

Πλεον συγκεκριμενως, Αναφερομεν ωρισμενας κρισεις αϋτοϋ περϊ τοϋ 'Ορθοδδξου παραδοσιακοϋ Μοναχισμοϋ, μαρτυροϋσας την μετα
ξϋ αϋτοϋ καϊ της δρθοδδξου πνευματικδτητας
ϋπαρχουσαν αβυσσον ϋν τη ψυχη αϋτοϋ. Τας
κρισεις δε αϋτας λαμβανομεν εκ των φϋλλων
τοϋ «Ο.Τ.» 4ΟϊΖ2Ι-3-8Ο, 4Ο2Ζ28-3-8Ο και 4Ο3Ζ
4-4-8Ο, παντοτε εϊς την 4ην σελϊδα. 'Αναφερονται λοιπδν: «ΟΙ καλδγηροι των Μοναστηρϊων
Αχρηστεϋουν τδν ψυχικδν δυναμισμον των. ΟΙ
Μοναχοϊ «δμαντριοθησαν» μιμοϋμενοι «την 6ουδ
διστικη φυγη καϊ σιγη». ΟΙ Μοναχοϊ Αντιτιθεν
ται εις τδν Τησοϋν, διοτι «ουτε με τα λδγια,

οϋτε με τα εργα ϋπεδειξε φυγ·ην».
'Ο Κϋριος «δεν εϊπε δτι οι πιστοϊ, καϊ μαλιστα ο'ι εχοντες τδ χαρισμα τοϋ λδγου, να κλειστοϋν στα Μοναστηρια, για να αϋτοφωτιξονται καϊ να σιδσουν την παρθενϊα τους. Τοϋς
προεϊπε 6εβαια δτι δ εξαποδιτης θα τοϋς κοσκινοϋσε, αλλ' αϋτδς δεν ηταν λδγος να εφαρμδσουν τδ μεσον της φυγης τοϋ 'Αρσενϊου της
παροιμϊας (8ΙΟ «φϋγε 'Αρσενιε καϊ σιοξου»
οϋτε καϊ να αποβλεπουν εγωϊστικα στην Ατομικη τους σωτηρϊα». ΟΙ Μοναχοϊ κυνηγιοϋνται
Απδ την Αμαρτϊα, κρϋβονται Απ' αϋτην καϊ δεν
την Αντιμετωπϊξουν παλληκαρϊσια, επειδὴ τοϋς
λεϊπει «η δϋναμι της Αποφασιστικδτητος, της
ϊσχυρας ηθικης 6ουλησεως καϊ της Χαριτος
τοϋ Θεοϋ».
«'Η Απομδνωσι στα Μοναστηρια δεν εϊναι
εϋλογημἐνη».
«Τδ να κοιμοϋνται την ημερα και να προσεϋχωνται την νϋκτα εϊναι μια Αλλαγη συνηθειων».
«Τδ να Ασκοϋνται εις ξενοδοχειακοϋς τουριστικοϋς ϋπαλληλους οϊ μοναχοϊ, αϋτδ δεν εκπληροϊ τδ σκοπδ της φυγης των».
ΟΙ Μοναχοϊ εϊναι «μυστικοπαθεϊς φϋσεις».
Τα Μοναστηρια εϊναι «Ασφαλιστρα Α·ψϋχων
της ευσεβεϊας».
ΟΙ Μοναχοϊ εξυπηρετοϋν «γυρολδγους» καϊ
εφαρμδξουν την «συνταγ·η τοϋ 'Αρσενϊου».
«"Οταν οι δλϊγοι ποϋ εχουν Ιεραποστολικδ
ξηλο κλειστοϋν στα Μοναστηρια, τϊ θα γϊνουν
οϊ χιλιαδες, ποϋ διψοϋν την Αληθεια καϊ ξοϋν
Ακατηχητοι καϊ Αφιοτιστοι στην ψευτιΑ καϊ στην
πολλαπλη αμαρτϊα;».
«ΟΙ μεγαλοι της 'Εκζλησϊας Πατερες εδωσαν τΙς μαχες στηθος πρδς στηθος κατα της
Αμαρτιας καϊ τοϋ Σατανα με λδγο καϊ με συγγοαφες» (τδ δποϊο δεν κανουν — ϋποτϊθεται —

ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΙΔΑΧΑΙ
οι Μοναχοι).
«Πατροκοσμαδες και Παπουλακηδες καϊ Φλα
μιατοι και εϊ τινες αλλοι δεν εκλεϊσθησαν στδ
Μοναστἠρια».
'Τπδ των Μοναχων «εφαρμδξεται η σννταγη
ενδς νοσηροϋ μυστικισμοϋ, ακαρπου απομονιδσεως και ασυνειδητου λειτουργικης ζωης».
«Δεν μας λεγει δ Κϋριος κλεισθητε στα Μοναστηρια σεις, που μπορεϊτε με τδ χαρισμα
σας να μιμηθητε τους 'Αποστδλους συνεχιξοντες τδ εργο της οικοδομης δπως εκεϊνο».
ΟΙ Μοναχοι δεν πρεπει ν' αφηνουν τδν κδσμο
«απροστατευτο κα'ι ανυπερασπιστο».
ΟΙ Μοναχοι «... την αραξουν στα Μοναστηρια ϋπδ τδ πρδσχημα δτι κινδυνεϋει ἠ ψυχη
τους (Μαρκ. στ' Ι)»!
«'Ο διαβολος τρυπιονει παντοϋ κα'ι στα Μοναστηρια επομενως, εστω και αν εχουν πδρτες
παχους εϊκοσι πδντων και κλειδαμπαρωμενες».
Τα παρατεθεντα χωρια εϊναι αυτουσια ἠ
συναγονται αβιαστα εκ των συμφραξομενων.
Δειχνουν τδ πνεϋμα τοϋ συγχρδνου φωστηρος
των «εν σκδτει» αδελφων. Θεωροϋμε περιττδν
να επικαλεσθωμεν απειρα Πατερικα χωρια, δια
ν' αποδειξωμεν ως κενας τας δοξασιας και
κρισεις κατα τοϋ Μοναχισμοϋ τοϋ πλανωμενου
α.Χ.Κ.

Τδν α.Χ.Κ., ως κα'ι παντα φιλομαθη η σκανδαλιξδμενον εκ των εκφρασεων αυτοϋ κατα τοϋ
Μοναχισμοϋ, παραπεμπομεν εις απαντας ανεξαιρετως τους 'Αγϊους Πατερας της 'Εκκλησιας
μας και εις τα εργα των, ως και εϊς τ·ην «Φιλοκαλιαν», τδν «Εϋεργετηνδν», τδν Συναξαριστην, εις δλα τα Λειτουργικα Βι6λϊα της 'Εκκλησϊας, εϊς την πεϊραν αϊιδνων τοϋ Μοναχι
σμοϋ κα'ι εϊς τ·ην 'Ορθδδοξον πνευματικην παραδοσιν. Γνωριξομεν τω πολιφ α.Χ.Κ. δτι εϊναι
παντελως ξενος πρδς δλα αϋτα και τοϋ συνιστωμεν να μετανο·ηση, ϊνα μη «μεϊξον κρϊμα λ·ηψετα» κατα τδ Γραφικδν λδγιον (Τακ. 3, Ι),
ως σκανδαλιξων και διδασκων αϊρετικας δοξασϊας.

Εις τα ϋπδ τοϋ α.Χ.Κ. θιγδμενα εκθετομεν εν
δλϊγοις τας Απδψεις ημων δις Μοναχων.
'Ο Μοναχισμδς δδηγεϊ τους Μοναχοϋς εκ
τοϋ Ατελοϋς ε'ις τδ τελειον, εκ της αμαρτιας εις
την αρετην, εκ τοϋ σκδτους εις τδ φως, πρωτον και κυρϊως. «Πρδς τοϋτο μεγιστον δφελος
ημϊν η δρημια παρεχεται, κατευναξουσα ημων
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τα παθη, κα'ι σχολην διδοϋσα τω λδγφ παντε
λως αϋτα της ψυχης εκτεμεϊν». (Μεγ. Βασιλειου, 'Επιστολϊ) β' Γρηγορϊω), δια ν' αναφερωμεν μδνον εν αντιπροσωπευτικδν εκ των απειρων παρα τοϊς Ιεροϊς Πατρασιν δμοϊων λογϊων.

Δια τοϋ αγιασμοϋ των πιστων αγιαξεται τδ
Σωμα της 'Εκκλησιας. 'Ο αγιαξδμενος φωτϊξεται κα'ι φωτϊξει τους περιξ αυτοϋ αναλδγως
της θεσεως αυτοϋ, της πεϊρας, της ηλικϊας και
των προσφερομἐνων δυνατοτητων. 'Ομιλεϊ εκ
τοϋ περισσεϋματος της καρδϊας αυτοϋ και λαλεϊ δχι λδγους κενοϋς η γνιδσεις ξηρας, αλλα
6ιιδματα καϊ εμπειρϊας και εμπρακτον πϊστιν.
Πληροϊ τδν σοφδν λδγον τοϋ 'Αγϊου Γρηγοριου τοϋ Θεολδγου: «δεϊ πρωτον καθαρθηναι και
εϊτα καθαραι, σοφισθηναι κα'ι εϊτα σοφϊσαι,
φως γενεσθαι και ουτω φωτϊσαι».
'Ο Α.Χ.Κ. αδυνατεϊ να διακρινη μεταξϋ 'Αρχαριων, Μεσων κα'ι Τελείων. Πριν ενδυθοϋν οι
ΜοναχοΙ την εξ ϋψους δϋναμιν «αποστελλει»
αϋτοϋς, δια να «μιμηθοϋν» τους 'Αποστδλους.
Δεν τδν ενδιαφερει η ηλικια των 'Αποστδλων,
δ χρδνος μαΟητεϊας αϋτων παρδι τφ Χριστφ,
η πρδς αϋτοϋς μδνον ρητη εντολη και αποστολ·η εις τδ κηρυγμα, μαλιστα μετα την εξ υψους
χαρϊτωσιν αϋτων ϋπδ τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος
κατα τδ Οαϋμα της Πεντηκοστης.

"Απαντες οι "Αγιοι δεν Ιγεννηθησαν ωριμοι,
αλλα πρωτον ησκηθησαν, ετελειιδθησαν καϊ επειτα εξηλθον δια τ·ην σωτηρϊαν των αδελφων.
'Ο "Αγιος Κσμας δ Αιτωλδς ησκηθη πρωτον
επι δεκαεπτα δλοκληρους χρδνους δια να επιτελεση αργδτερον τδ θαυμαστδν εργον αυτοϋ.
"Απαντες οι "Αγιοι πρωτον «εβασδνισαν» εν
προσευχη και νηστειμ την πρδθεσιν αϋτων, αν
εϊναι θελημα Θεοϋ, τυχδντες οϋτω εγγυησεων
παρ' αυτοϋ τοϋ Θεοϋ — αις πρδς την ασφαλειαν εαυτων και την «απδδοσιν» τοϋ εργου των
·— δπως κα'ι επι Μωϋσεως ("Εξοδ. 3, Ι - 4,
Ι7), εν αντιΟεσει με τους αϋταποστελλομενους!

'Ο επι Γρηγορϊου Παλαμα εκδοθε'ις Συνοδικδς Τδμος κατα Βαρλααμ καϊ 'Ακινδϋνου αναφερει μεταξϋ αλλων «εϊ τις... φανεϊη των
μοναχων κατηγορων, αποκἠρυκτος εσται και
αποτετμημενος της τοϋ Χριστοϋ καθολικης και
'Ανατολικης 'Εκκλησιας κα'ι τοϋ δρθοδδξου των
Χριστιανων συστηματος».
Ταϋτα πρδς γνωσιν!
Ι.μ.δ.

*
Ο “ΤρΧΓΟΟ,, ΤΟΥ ΤΟΜϊεΚΗ
εῖ τὸν προσερχόμεμενον κοσμικὸν τινὶ
τῶν ήγουμένων, εϊτα προσκαρτεροῦντα ἐξαμηνιαῖον χρόνον εϊτε καὶ ἐνιαυτόν, ἀπαρεσκόμενον
δὲ πρὸς τὸν ήγοὐμενον διά τινας προ
φάσεις καὶ εὐλογοφανεῖς αἰτίας τοῦ μὴ
ὡφελεῖσθαι αὐτὸν εἰς ἔτερον ήγοὐμενον πνευματικὸν παραδίδοσθαι δν ἄν
αὐτὸς ἐκλέξηται, μαρτυροὐμενον δηλονότι καὶ παρὰ ἄλλων προσώπων ἀνεπιλήπτων εϊναι καὶ ἰκανὸν ψυχὰς ὡφελεῖν μὴ ἐξεῖναι δὲ αὐτφ ὑποχωρεῖν ἄνευ προτροπῆς εἰδήσεώς τε καὶ παραθέσεως τοῦ προηγησαμένου, ἀλλὰ τῆ
βουλῆ αὐτοῦ καὶ γνώμῃ παραδίδοσθαι
εἰς δν ἄν ἠρετίσατο.
Εϊ τις μοναχὸς εὐλόγως ἀπαρέσκεται
τοῦ συνδιάγειν τφ ήγουμένω αὐτοῦ διά
τινας αἰτίας βλάβας προξενοὐσας τῆ
ψυχῆ αὐτοῦ, εἰ καὶ τάχα παρ' αὐτοῦ
τὸ μοναχικὸν σχῆμα εϊληφεν, ἀλλ' οὐν
εὑρίσκειν ἔτερον ήγοὐμενον, καὶ γνώμη καὶ 6ουλῆ καὶ προτροπῆ τοῦ προη
γησαμένου πατρός, παραδίδοσθαι αὐτόν.
Μὴ ἐξεῖναι δέ τινι τῶν ήγουμένων παρεγγυώμεθα ἐτέρου ἠγουμένου μαθητὴν
δέξασθαι, ἄνευ τῆς τοῦ ἠγουμένου αὐ
τοῦ εἰδήσεως· εἰ δέ τις φωραθείῃ ἀνδραποδίζων τὸν τοιοῦτον μαθητὴν, μὴ
παραδεδόσθαι αὐτὸν τφ τοιοὐτω.
Εϊτινι τῶν ὴγουμένων ἔτι περιόντι
αὶρετὸν καταφανείη πωλεῖν ή χαρίζειν
ϊδιον ἀΥρὸν ἠ καὶ διαπέμπειν ἐν ὡ ἄν
βοὐληται προσώπω, ή καὶ μετὰ τὴν ἐν* Συνεχεια εκ της σελ. ΙΙ τοϋ προηγουμενου

τεῦθεν τοῦ βίου ἐκδημίαν τὰ αὐτὰ διατάσσεσθαι περὶ τῶν αὐτῶν διαφερόντων, ἐξεῖναι αὐτφ μετὰ πάσης ἀδείας
τῆ ἰδία δεσποτεία καὶ ἐξουσίμ κεχρῆσθαι
προτρεπόμεθα καὶ μηδαμῶς κωλὐεσθαι"
εἰ δὲ πρὸς τὸν μαθητὴν αὐτοῦ θελήσει
καταπέμψαι τὴν τοῦ τοιοὐτου ἀγροῦ
δεσποτείαν καὶ κυριότητα, ἔξεστιν αὐτφ καὶ τοῦτο διαπράσσεσθαι καὶ μὴ παρά τινος ἐμποδίζεσθαι.
Εϊ τις τῶν ήγουμένων τοῦ Ὅρους
μέλλων τελευταν καταλείψει τινὶ τῶν
ἐπιτρόπων τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ εἰς τὸ καλῶς καὶ θεαρέστως διοικῆσαι τὰ περὶ
αὐτοῦ καὶ οἰκονομήσασθαι, μὴ ἐξεῖναι
τινὶ αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχειν προσκυροῦν
τὸν τοῦ τελευτῶντος ἀγρὸν μήτε ἐν τῆ
μεΥάλῃ Λάβρα. μήτε ἐν ἐτέρα, μήτε ἐν
ἀλλοτρίω ἀΥρφ, μήτε ἐν ἰδίφ, ἀλλὰ πιπράσκεσθαι ή χαρίζεσθαι εἰς ἀξιόλογον
καὶ εὐλαβὲς πρόσωπον, εϊ Υε ἄρα φαίνοιτο μὴ ἔχων ἀγρὸν ἔτερον" ὡσαὐτως
καὶ τὰ ἀπὸ χαριστικῆς διδόμενα τισὶ κατὰ τὸν ρηθέντα δρον τηρείσθωσαν ἀπὸ
τοῦ παρόντος.
Ὅσοι ἀπὸ τῶν ἰδίων ήγουμένων ὑποχωροῦντες οὐ προαιροῦνται εἰσελθεῖν
ἐν ὑποταγῆ πατρὸς κατὰ τὸ παρ' ήμῶν
ἐκτεθὲν τυπικόν, ἀλλὰ βοὐλονται θρασέως καὶ ἀπαιδεὐτως τὸ "Ορος ἄπαν
περπέναι καὶ μισθαρνεῖν, οὐτοι καὶ ἄπαξ καὶ δὶς καὶ πολλάκις παραινήσθωσαν, καὶ εἰ μή βοὐλονται πειθαρχεῖν
τοῖς ἐπὶ τφ συμφέροντι αὐτῶν λέγουσι,
ἄκοντες καὶ μὴ βουλόμενοι πνευματικοῖς πατράσι παραδεδόσθωσαν.
Ἐντελλόμεθα καὶ παραινοῦμεν ωστε
μὴ ἐξεῖναι τινί, κατὰ τὸν ἀρχαῖον τῶν
ἀγίων πατέρων δρον, θεατρίζειν ἠ ἐκπομπεὐειν διαλογισμοὺς τινῶν καὶ ἐξομολογήσεις' εἰ δέ τις τοῦτο ποιῶν φο-
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ραθείη, ὁποῖός ποτ' ἄν εϊη, τοϊς τῶν κανόνων ἐπιτιμίοις ὑποκείσθω.
Ὅσοι τῶν ὑποτακτικῶν, πνευματικοὶ
καὶ ἀσκητικοὶ ἔφθασαν γεγονέναι διὰ
τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας καὶ οι ὴγοὐμενοι αὐτῶν κρίνουσιν ἰκανοὺς εϊναι
πρὸς τὸ τῆς ήσυχίας ἀποδὐσασθαι στάδιον, ἐπιτρέπομεν καὶ συνευδοκοῦμεν
καὶ ἠμεῖς τοὐτους κατὰ μόνας καθῆσθαι
καὶ κατὰ τὴν ἀρέσκειαν καὶ κρίσιν τῶν
ὴΥουμένων αὐτῶν ἀσκεῖσθαι.
Περὶ τῶν εἰσερχομένων ἀγνώστων ὶερέων εἰσηΥητέον, ῶστε μὴ ἔχειν ἐξουσίαν αὐτοὺς ἰερουρΥεῖν μήτε ἰδίςι μήτε
κοινῆ τῆς θείας κατατολμὰν λειτουρΥίας ἐκτὸς συστατικοῦ Υράμματος τῶν
ἐπισκόπων αὐτῶν ἠ βεβαίας μαρτυρίας
καὶ ἀληθοῦς.

Παραινοῦμεν δὲ καὶ τοῦτο· κατὰ τὸν
καιρὸν τῆς ἀΥίας τεσσαρακοστῆς πάντας, τοὐς τε κατὰ μόνας ἀσκοὐντας καὶ
τοὺς ἐν τῶ κοινφ, ἐν ὴσυχίςι καθέζεσθαι
καὶ μὴ παραβάλλειν ἔτερον τφ ἐτέρω,
ἐκτὸς εὐλόγου προφάσεως ἠ ἀνάΥκης
κατεπεϊΥοὐσης ή καὶ περὶ θεραπείας
τῶν πονηρῶν καὶ αἰσχρῶν διαλογισμῶν
ἔτι μὴν μηδενὶ ἐξεῖναι τῶν ἀδελφῶν ήΥουμένων κατὰ τὰς ἀΥίας ταὐτας ήμέρας ἐρΥατείας ποιεῖν πλὴν ἐν τοϊς Σάββασι, μὴ ἄλλό τι ἐκτὸς τῶν πνευματικῶν ὁράσθαι ἐπιτηδεὐοντα, πρὸς τοὐτοις ἰχθὐων μετάληψις ἐν ταῖς ἀΥίαις
ταὐταις ὴμέραις τὸ καθόλου μὴ ἐξέσθω
ὑμῖν, ἐκτὸς τῆς σεβασμίας ἐορτῆς τοῦ
τῆς ὑπεραΥίας θεοτόκου εὐαγγελισμοῦ
καὶ ἀσθενείας τινὸς ἐνοχλοὐσης.

"Οσοι τῶν μοναχῶν ἀΥροὺς κτησάμενοι πωλοῦσιν αὐτοὺς εὶτα πάλιν ἄλλους
ὡνοὐμενοι αὺθις μεταπιπράσκουσι φιλαρΥυρίας ἔνεκα καὶ αἰσχροκερδίας οὐ
παραιτοὐμενοι καπηλικῶς ἐμπορεὐεσθαι, τοὐτους εϊρΥεσθαι τῆς τοιαὐτης
ψυχοβλαβοῦς ἐμπορίας παντὶ τρόπφ διεντελλόμεθα ή παντὸς ἐξελαὐνεσθαι τοῦ
Ὅρους, δηλαδὴ μὴ διορθουμένους μετὰ
μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν μηδὲ ἀπὸ
τῆς πονηρἄς ὁδοῦ ἐπιστρέφοντας.

Μηδενὶ συγχωρείσθω τῶν ἀδελφῶν
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τοῦ Ὅρους ἐξέρχεσθαι καὶ συντεκνίας
ή ἀδελφοποιήσεις ποιεῖν μετὰ κοσμικῶν καὶ εἰ προλαβόντες τινες τοιοῦτον
τι κατεπράξαντο, μηκέτι εἰς τοὺς οϊκους
αὐτῶν ἀπίτωσαν ἠ συναριστάτωσαν ή
συνδειπνείτωσαν ἠ δλως μετ' αὐτῶν
συμποσιαζέτωσαν.

Περὶ τοῦ οϊνου διοριζόμεθα Υνώμῃ
κοινῆ καὶ προτρεπόμεθα, ἐπειδήπερ αὶρετὸν ὴμῖν τοῦτο κατεφάνει τὸ πρακτέον εἰσῃΥήσασθαι μηδένα τολμἄν ἀπὸ
τοῦ ποταμοῦ τοῦ ΖυΥΟῦ καὶ ἐνδοτέρω
ἐπὶ τοῦ "Ορους τοῦτον εἰς κοσμικοὺς πιπρἀσκειν, ὡς ἐκ τοὐτου συΥχωρεῖσθαι
τοὺς ἔξωθεν ἐπιχωριάζειν τοϊς μοναχοῖς
πυκνότερον καὶ τῆς βιοτικῆς λὐμης τοὐτους ἀναπληροῦν' ἀλλ' εἰ καὶ περισσεὐοντα ΥεωρΥοίει τις τοῦτον, πιπρασκέτω καὶ παρὰ τῶν ώνουμένων δ μὴ
ἔχει ἀντιλαβέτω· διὰ δὲ τὸ ἐνδεεῖς χρειῶν εϊναί τινας τῶν ἐν τφ Ὅρει μοναχῶν οὐ Υὰρ εἰσιν ἄπαντες ἀνελλειπεῖς,
εἰ καὶ κοσμικοί τινες τὐχοιεν πρὸς τὸ
Ὅρος φοιτῆσαι μετὰ χρειῶν τινῶν ὡν
τὸ "Ορος ἐπιδέεται, τὸ τηνικαῦτα διὰ
τὴν ἀπαραίτητον χρείαν καὶ αὐτοῖς ἀντικαταλάττεσθαι συγχωρείσθω ὁ οϊνος.
Τοὺς νεωτέρους καὶ ἀγενείους καὶ
εὐνοὐχους ἔνεκεν κουρἄς τφ Ὅρει
προσφοιτῶντας παντελῶς μὴ προσδέχεσθαι παρεγγυώμεθα μετὰ πάσης ἀσφαλείας' εἰ δέ τις ἀπαραίτητος καὶ ἀναγκαία ἐπισυμβαίη περίστασις, ἄνευ βουλῆς καὶ γνώμης καὶ ἐπισκέψεως τοῦ τε
πρώτου καὶ τῶν ὴγουμένων ὰπάντων
τοῦ Ὅρους, διεντελλόμεθα μηδὲν γίνεσθαι, μητέ τινα προσίεσθαι μήτε ἀποκείρειν. Εἰ δὲ τις τῶν ὴγουμένων ή τῶν
κελλιωτῶν καταφρονήσας τῶν τυπωθέντων εἰσαγάγει εἰς τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ
εϊτε εἰς τὸ κελλίον εὐνοῦχον ή παιδίον,
καὶ παραγγελθεὶς ἄπαξ καὶ δὶς οὐ τὴν
προσήκουσαν διόρθωσιν ἐπιδείξατο, τοῦτον παντελῶς τοῦ Ὅρους ἐκδιώκεσθαι
λυσιτελεῖν ὴγοὐμεθα.

Ὅσοι τῶν ἀδελφῶν, ἰδιῶται μὲν ἄντες τφ λόγω, πνευματικοὶ δὲ τῆ γνώσει,
ἔφθασαν γεγονέναι ὴγοὐμενοι, ἐχέτω-> σ. 4Ο
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Γ ΑΥΤΟ πληγωνομαι μδ την αγαπη εκεϊνου. Κι δσο δεν
τδν 6λδπω, λιωνει η
ψυχη, δ νους μου, η
καρδια μου φλεγεται,
και στεναζοντας τριγυρϊζω και καϊγομαι ζητωντας τον εδω κι εκεϊ. Και πουϋενα δδ 6ρϊσκω τδν
εραστη της ψνχης μου. Στρδφω παντοϋ
τα ματια μου, μηπως δω τδν πο'δητδ μου.
"Ομως εκεϊνος, αδρατος, δδ φαϊνεται καϋδλου. Κι' δταν αρχϊσω να ϋρηνω απελπισμενος, τδτε παρουσιαζεται μπροοτα μου,
και με 6λεπει, αυτδς που 6λεπει τα παν
τα. Μενω δλο απορϊα και δαμπος μπρδς
στην αρμονϊα της δμορφιας του. Κι αναρωτιεμαι πως ανοιξε τους ουρανους και
πρδβαλε τοϋ κοσμον δ κτϊστης καϊ μοϋ
εδειξε τη δδξα του την ανεϊπωτη και μοναδικη. Κι' ενω εγδ) συλλογϊζομαι ποιδς
αραγε δα 6ρεϋεϊ πιδ κοντα ο εκεϊνον και
πως ΪΤ ανυψωϋεϊ σδ τετοιο απροσμδτρητο ϋιμος, αυτδς 6ρϊσκεται μεσα μου, αστραφτοντας μες στην καημενη μου καρδια, τυλϊγοντας με δλδγυρα με την αδανατη λαμψη του, καταυγαζοντας με τις ακτϊνες του
δλα μου τα μελη. Με αγκαλιαζει δλδκληρος, δλδκληρον με καταφιλεϊ, δϊνει σδ με
τδν αναξιο τδν δαυτδ του δλδκληρο. Γεμϊζω απ' την αγαπη του, απ' την δμορφια
του, γεμϊζω απδ ηδονη καϊ απδ τδ ·ϋεϊο
γλυκασμδ. Παϊρνω απδ τδ φως του, μετεχω στη δδξα του, τδ πρδσωπδ μου λαμπει σαν τοϋ ποδητοϋ μου, καϊ δλα τα μελη
μου κρατοϋν απανω τους φως. Γϊνομαι
τδτε ωραιδτερος απδ τους ωραϊους, πλουσιδτερος απδ τους πλοϋσιους, δυνατδτερος
απδ τους αρχοντες, μεγαλϋτερος απδ τους
6ασιλεϊς, καϊ πιδ ακρι6δς απ' δλα τα δρατα, δχι μδνο απδ τη γη καϊ τα γηϊνα

αλλα κι απδ τδν οϋρανδ καϊ τα ουρανια.
Γιατϊ εχω μαζϊ μου τδν κτϊστη δλων, ποϋ
τοϋ ταιριαζει δδξα καϊ τιμη καϊ τωρα καϊ
στους α'ιωνες. 'Αμην.
— Ποια γλωσσα δα τδ πεϊ; Ποιδς νους
δ δ. τδ δρμηνδψει; Ποιδς λδγος ϋ·α τδ εκφρασει, για να τδ γραψει καϊ τδ χερι μου;
'Αληϋινα, φριχτδ, Κυριε, φριχτδ· καϊ
παν' απ' τδ λογικδ. Γιατϊ μοϋ φανερωνεται τδ φως ποϋ δ κδσμος δεν τδ εχει. Καϊ
με αγαπα εκεϊνος ποϋ δεν εϊναι μδς σ'
αϋτδ τδν κδσμο. Καϊ αγαπω εκεϊνον ποϋ
δδν εϊναι πουϋενα μες στα δρατα. Καϋομαι στδ κρε66ατι μου κι εϊμαι εξω απδ
τδν κδσμο. Κι ενω 6ρϊοκομαι στδ κελϊ
μου, 6λεπω αυτδν ποϋ ηταν καϊ εϊναι εξω
απδ τδν κδσμο. Καϊ τδν συναναστρεφομαι
καϊ — να τδ πω ας τολμησω! — τδν φιλω, καϊ μδ φιλεϊ κι εκεϊνος. Τρωγω,
χορταινω απδ μδνη τη ϋεα του. Σμϊγω
μαζϊ του καϊ ξεπερνω τοϋς οϋρανοϋς —
αϋτδ τδ ξερω αληϋινα, εϊναι σϊγουρο. Ποϋ
τδτε 6ρϊσκεται τδ σωμα μου, δεν τδ γνωρϊζω. Ξερω δτι κατε6αϊνει αυτδς ποϋ εϊ
ναι ακϊνητος, δτι μοϋ φανερωνεται αυτδς
ποϋ εϊναι αδρατος, δτι αυτδς ποϋ εϊναι
απ' δλη την κτϊση χωρισμενος μδ παϊρνει
εντδς του, μδ κρϋβει στις αγκαλες του καϊ
6ρϊοκομαι τδτε εξω απ δλο τδν κδσμο.
— Ποιϊω καϊ μδ τδν πδϋο μου κανω
να χανει δ πδϋος μου τη λαμψη του καϊ
την ενταση. ''Εχεις ποτδ ακοϋσει τετοιο
πραγμα; Κανονικα δηλαδη δ πδδος ανα6ει τδν πδϋο καϊ η φωτια τρεφει τη φλδγα. "Ομως σδ μενα δδν συμ6αϊνει αϋτδ,
αλλα — πως να σοϋ τδ πω, δδν ξερω — η
υπερ6ολη τοϋ ερωτα μοϋ σ6ηνει τδν ερωτα, γιατϊ δδν αγαπω (ιιδρωυ) δσο ϋελω.
Καϊ στοχαζομαι δτι δδν εχω καϋδλου ἔρωτα για τδ Θεδ. Καϋως λοιπδν ζηλω
ακδρεστα ν' αγαπω δσο ϋδλω, χανω — ὡ
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δαϋμα — και τδν ερωτα που εϊχα για τδ
Θε6, δπως ακριβως ενας που εχει δηοαυρδ αλλα εϊναι φιλαργυρος, επειδη δεν
εχει τα παντα, νομϊζει δτι δεν εχει τϊποτα, κι ας εχει πολϋ χρυσαφι. Τδ ϊδιο μοϋ
φαϊνεται πως παδαϊνω κι' εγα) δ δυστνχισμενος: επειδη ακριβως δεν ποδω οντε δπως ουτε δοο δελω, νομιζω δτι δεν
ποδω καδδλον. Να ποδω δοο δελω εϊναι
πδδος πανω απ τδν πδδο, και βιαζω τη
φνοη μου ν' αγαπηοει παν απ' τη φνοη.
'Η φνση μου βριοκεται σε ανημπορια και
χανει καϊ τη δυναμη πον εχει και απονεκρωνεται κατα παραδοξο τρδπο. Τδτε, ζεϊ
ακδμη περισσδτερο δ ερωτας, ζεϊ μεσα μου
και δαλλει.
— Κι εϋδϋς ακολουδησα τδν Κυριο
που με καλεσε. "Ετρεχε, κι' ετρεχα πϊοω
του. "Εφευγε, καϊ τδν κυνηγονσα δπως δ
σκνλος τδ λαγδ. Καϊ καδως δ Σωτηρας
ξεμακρυνε απδ μενα καϊ κρϋφτηκε, εγω
δεν απελπϊστηκα. Ουτε εϊπα δτι τδν εχασα καϊ γυρισα πϊοω. 'Αλλα καδησα οτδν
τδπο που βρεδηκα κι αρχισα να δρηνω.
"Εκλαια καϊ καλοϋοα πϊοω τδν κρυμμενο
Κυριο. Καδως λοιπδν κυλιδμουνα κατω
καϊ βοοϋσα, μου φανερωδηκε πολυ κοντα
μον. Βλεποντας τον, αναπηδω κι δρμω
να τδν αδραξω. "Ομως παλι μοϋ εφυγε
γρηγορα. 'Εγω ετρεχα δυνατδι. Πολλϋς
φορες εφτανα την ακρη τοϋ (ρορεματ6ς
τον καϊ τδ αδραχνα. Σταματοϋσε εκεϊνος
για λϊγο. Χαιρδμονν εγω βαδια, κι εϋ
δϋς πετοϋσε μες απ' τα χερια μον, και αρχιζα παλι να τδν κυνηγω. "Ολο ετσι γινδταν, εφευγε κι ερχδταν, κρυβδταν καϊ
φανερωνδταν, μα εγω δε γυρισα πϊοω.
Δεν μ' επιασαν δισταγμοϊ, δεν απδκαμα
να τρδχω, δεν μοϋ περασε απδ τδ νοϋ πως
εϊναι πλανος η απλως με βασανϊζει. 'Αλ
λα με δλη μον τη δυναμη, με δλη την ενταοη τδν ζητοϋσα, κι ας μην τδν εβλεπα. οΚϊταζα παντοϋ, στους δρδμους, στϊς
μαντρες, μηπως πονδενα φανεϊ. Καϊ τα
ματια μον γεμιζαν δακρυα. Καϊ ροηοϋσα
τους παντες, δοους ποτ'ε τδν εϊχαν δεϊ...
Με δακρνα καϊ σφοδρδ πδνο της καρδιας
τονς ροηοϋσα να μοϋ ποϋν ποϋ, σε ποιδν
τδπο τδν εϊχαν δεϊ καϊ πως, με ποιδν τρδπο. 'Εκεϊνοι μοϋ λεγαν, κι ετρεχα παλι
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με δλη τη δυναμη μου. Δεν κοιμδμουν καδδλου αλλα 6Ιαζα τδν εαυτδ μου. Βλεπον
τας λοιπδν τδν πδδο μον, φανερωδηκε καπως. 'Εγω, μδλις τδν εϊδα, δρμησα με δυ
ναμη ξοπϊσω τον. 'Αφοϋ πια βεβαιωδηκε
πως για μενα τα παντα εϊναι δνα τϊποτα
καϊ δλα τα εγκδσμια κι δ ϊδιος δ κδομος
καϊ δλοι οι ανδρωποι μες οτδν κδσμο εϊ
ναι σαν να μην ϋπαρχουν στην αϊσδηση
μου, πως με μια λεξη εχω χωριοτεϊ απδ
τδν κδσμο, μοϋ φανερωδηκε δλδκληρος σ'
δλδκληρο τδν εαυτδ μον. 'Ολδκληρος ενωδηκε μ' δλδκληρον εμενα, αυτδς ποϋ βρϊσκεται εξω απδ τδν κδσμο καϊ ποϋ γνριζει τδν κδσμο καϊ δλα τα εγκδσμια καϊ με
τδ χερι του μδνο σνγκρατεϊ τα δρατα καϊ
τ' αδρατα.

'Ορμω γρηγορα ν' αδραξω τδ χαρισμα
τοϋτο (δηλ. την 'Αγαπη)" κι' αντδ πετα
μες απ' τα χερια μου δλδκληρο. Μενω καταπληκτος, φλεγομαι καϊ μαδαϊνω να παρακαλω καϊ να τδ ζητω με πολλη ταπεϊνωοη... (Μδνον δταν δ ανδρωπος απογυμνωδεϊ απδ τδν κδσμο), τδτε κνκλωνει η
'Αγαπη τδ νοϋ τον σα λεπτδ καϊ μικρδτατο φεγγος καϊ τδν σννεπαϊρνει στην εκσταοη. Γρηγορα δμως τδν αφηνει..., για
να μη φαει, ενω εϊναι ακδμη σαν ενα νηπιο, τροφη ωριμου ανδρωπον καϊ παδει
6λδβη... 'Απδ τδτε τδν χειραγωγεϊ, τδν
ενδυναμωνει, τδν διδασκει, αλλοτε παρουσιαζδμενη κι αλλοτε φεϋγοντας δταν τη
χρειαζδμαστε... 'Αλλ' δταν πια φτασονμε
στδ σημεϊο να μην ξερουμε τι να κδνουμε
καϊ διαλνδοϋμε δλοκληρωτικα, τδτε ανατελλει απδ μακρια, για να μας 6οηδησει.
Μδ κανει τδτε να τη νιωδω στην καρδια
μου. Κραζω μεγαλδφωνα, τυλϊγω τα χε
ρια μου σφιχτα στδ κορμι μου, δελοντας
να την κρατησω. "Ομως τα παντα εϊναι
νϋχτα καϊ τα δυστνχιομενα χερια μου εϊ
ναι κενα. Ξεχνω τα παντα καϊ καδομαι
καϊ κλα'ιω ανδλπιδος πδσς δα την ξαναδω
ποτδ...
(μεταφρδζει ε.ν,π.)

Θ6ΜΛΤΧ ΛΠΟρβΙΤΙΚΛ
ΟγΝΧΓΦΓΗ ΛΓΙΟρθΙΤΙΚΦΝ

ΑθΙθΦΝ
δελφαϊ Μοναϊ' δυο αγιορειτικδς μονδς συνδεμδνες απδ τους κοινους αγωνες, τους κτϊτορες, τῆν ϊστορια. Τδ
μδλη των δ.Μ. δχουν
οϊκειδτητα μεταξϋ τους,
και τῆν ἠμἐρα της πανἐγυρης ἠ πανηγυρίζουσα μονὴ δϊνει τδ τιμητικδ πρωτεϊα στην αλλη. Τδν ωραϊο αϋτδ θεσμδ διατηροϋν σἠμερα περισσδτερο ζωντανδ οί Μονδς: Λαϋρας Τ6ηρων, Βατοπεδϊου - Χιλιανδαρϊου, Ξηροποτδμου - Παϋλου.

'Αδελφ6της· τδ σϋνολο των μοναχων μιας
μονης η κελλϊου. Κατ' επδκταση τδ συνολο
των 'Αγιορειτων.

"Αθως· δ συμπαγῆς μαρμδρινος δγκος στδ
τδρμα της ϊ. Χερσονησου. Στην κορυφἠ του
(ϋψ6μ. 2Ο35 μ.) 6ρϊσκεται ναδς που οϊκοδομηθηκε τδ Ι977. 'Ο παλιδτερος ναδς, ϋκεϊνος
ποϋ ανἠγειρε δ Πατρ. 'Ιωακεϊμ δ Γ' τδ Ι8945, καταστρδφηκε εντελως απδ τοϋς κεραυνοϋς. Στην ημϋρα της πανηγυρης τοϋ ναου
(Μεταμ6ρφωσις τοϋ Κυρϊου, 6 ΑϋΥοϋστου)
δνε6αϊνουν πληθη προσκυνητων νδ πανηΥυρίσουν στδ ναδ της κορυφης. 'Η θερμοκρασϊα δκεϊ, τῆν αϋΥουστιδτικη αϋτῆ μδρα, εϊναι
τδ μεσημϋρι Ι5Ο καϊ τδ μεσδνυχτα 6θ Ο.

'Ακοϊμητη κανδἠλα' κ. οτἠν δποία δϊνεται
προσοχη νδ εϊναι διαρκως αναμμϋνη. Τἐτοιες
εϊναι της 'ΑΥίας Τραπδζης, τοϋ προσκυνηταρίου (μδ τδ φως της δποίας δν66ει δ δκκλησιαστικδς καϊ τϊς λοιπδς μη δ.κ.), καθως καϊ
των τυχδν θαυματουρΥων εϊκδνων.
('Ακατὶδστατος· μοναχδς ποϋ εχει τὴν α-

δυναμϊα νδ δλλδζει διαρκως κατοικϊα ῆ νδ
πραΥματοποιεϊ συχνδς «εξδδους». 'Ονομδζεται δκδμα: δκδθιστος, Υυρευτἠς, περιδκτης
καϊ περϊακτος, δΥϊοπαντίτης, Υυροβδκος, (ϊερο;κυκλευτης καϊ κυκλεϋων, πλανητης καϊ
πλανωμενος, αμει6ων ϊὶ (προσὶπελαζδμενος ῆ
περιερχδμενος (τδπους), σηρδμαχος, περπαταρης, ζευΥαλος. Οϊ ουιοι Πατϋρες στηλιτεϋουν τδν δ. ψ^Υοντας τδ πδθος του: «Ουτοι
Υλωσσαν μδν δπαϊδευτοι, Υαστερα δδ δκρατεϊς, ψυχῆν δδ διαπαντδς δπτερωμενοι καὶ
ριπιζδμενοι» (Μ. Βασίλειος) · «Κυκλευτῆς μοναχδς φρυΥανον ερημϊας· δλίγον ἠσϋχασε καὶ
πδλιν φερεται μἠ 6ουλδμενος» ("Οσιος Νεϊλος) · «"Ωσπερ Υδρ οϋκ δρκεϊ τω μεθϋσψ δν
ποτηριον οϊνου, οϋτως οϋδδ τω κυκλευτη δν
καθισμα. Κυκλευτἠς μοναχδς δκηδϊας αϊχμδλωτος, φιλαυτϊας δοϋλος, δκνηρίας Υεωργδς,
πρδς κδσμον συνδμιλος, πρδς δφρονας παρδμιλλος, εορτων δπιτηρητης, μνημοσϋνων παρατηρητἠς. ..» ("Ου. Κϋριλλος Φιλειϊπης).
Στδ λατινικδ μοναχισμδ δναφϋρεται ως 8Υτοναβικ. 'Υπδρχουν τδσσαρα Υἐνη (ηυαιϊυοΓ
ββηβτα) μοναχων, Υρδφει δ "Αυ. Βενδδικτος:
οϊ κοινο6ιδτες, β' οϊ δναχωρητες, γ' τδ μισητδ γενος οϊ 83Γαδαϊι3β καϊ δ' οὶ βγτον3βϊ
(= ψευτοπολιτικοϊ, πετρες κυλιδμενες). Οϊ
τελευταϊοι περνοϋν ιη ζωη τους μετα6αϊνοντας δπδ τδπο σδ τδπο, περιπλανωμενοι, χωρὶς
προκοπη, μη μπορωντας νδ κρατἠσουν τϊς
επτθυμϊες τους, χειρδτεροι δπδ τοϋς 83Γ3ν3Ϊια
(6λ. καϊ λ. θεληματδρης). 'Ο της Λαϋρας
"Αγ. 'Αθανδσιος συνιστα στδ Τυπικ6 του: «Οϋ
σχοϊης τδ πολυπρδοδον καϊ πολυγϋρευτον».
'Ακίκὶοϋ6ιτα καϊ -βητα (λατ. μοαιΛϊιε)"
τραπεζια κτιστδ μοναστηριακης τρδπεζας. 'Αν
τϊθετα δπδ τδ δ. της ρωμαϊκης δρχαιδτητας,
τδ δποϊα ῆταν χαμηλδ (δπως καὶ τδ γϋρω δπ'
αϋτδ δνδκλιντρα, δπου καϊ δνδκλιναν οϊ συνδαιτημδνες), τδ δ. των μονων εϊναι ψηλδ
μδ 6δθρο χτιστδ. 'Επανω στδ 6δθρο αϋτδ 6ρϊσκεται πλατιδ μαρμδρινη πλδκα πδχους 4 - 6
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ἐκ., με ακανδνιστη δπιφανεια λδγω της πολυχρδνιας χρἠσεως. Γυρω Απδ ενα δ. μποροϋν να καθϊσουν 5 - ΙΟ δνθρωποι.

'Αμφιδσματα μοναχικδ: τδ ἐνδόματα καὶ ἠ
εξαρτυση τοϋ μοναχοϋ. Καὶ εϊναι: χιτων (ζωστικδ), δνδλα6ος, ζωνη, σταυρωτδ, παλλίον
(ρδσο), σκοϋφος, μανδϋας, κουκοϋλι, σανδδλια (ϋποδηματα), κομ6οσχοϊνιίον), βακτρον
(γ) ρ66δος, τδ ραβδὶ καὶ δχι ἠ ἠγουμενικἠ πατερίτσα). Τδ μ.δ. αναφερονται στις αρχεγονες καὶ τὶς νεδτερες πηγδς τοϋ μοναχισμοϋ,
δμως μδ την παροδο τοϋ χρ6νου εγιναν διδφορες μεταρρυθμϊσεις σ' αυτδ ἠ καὶ δλλαγἠ
στην δνομασια τους.
'Αναδοχος· δ πνευματικδς πατερας, δ γεροντας, δ δποϊος αναλαμ66νει την πνευματικἠ χειραγωγία τοϋ δρχαρίου καὶ δίνει τδ
δνομα κατδ την τελετἠ της κουρας. Χωρὶς α.
κουρδ δδν εϊναι δυνατδν νδ πραγματοποιηθει, δπως δριζει δ καν. 2 της Πρωτοδευτδρας Συνδδου. Στα κοιν66ια α. εϊναι δπαρεκκλιτα δ ηγοϋμενος.

'Ανδλα6ος, δνα6ολεϋς, μαφδριον, ωμοφ-,
ημιφ-, πολυσταυριον μοναχικδ δνδυμα μδ σημασια συμ6ολικἠ. Καλϋπτει τδ εμπρδσθιο μδρος τοϋ σωματος φτδνοντας σχεδδν μεχρι τδ
γδνατα, αφηνοντας χδρια καὶ πλευρα ακαλυπτα, γι' αυτδ καὶ η δνομασια ἠμιφδριον. "Ολος δδ δ δ. φδρει κεντημϋνο ενα μεγδλο
σταυρδ καὶ περιτυλιγει τδ σωμα μ' ενα αϋτοτελες, πλἠν απαραιτητο συμπλἠρωμα, τδ πολυσταϋριοίν). Τδ π. εϊναι δνα μεταξωτδ σειρἠτι (στην δρχαιδτητα δερματινη ταινϊα), μδ
πολλους σταυροδς πλεγμενο, που «περιπλεκεται σταυροειδως τοϊς ωμοις» (Ευδγριος).
Τδ δυο αυτδ δμφιδσματα, «τιθενται σταυρο
ειδως δπὶ τοδς ωμους ἠμων τοϋτ' εστι, τοϋ
σταυροϋ τδ σϋμ6ολον 6αστδζομεν εϊς τοδς Φμους ἠμων, καθως λεγει ''Αρον τδν σταυρδν
σου καὶ δκολουβει μοι» ('Α6. Δωρ6θεος), ωστε
νδ ϋπενθυμϊζουν στδ μοναχδ «μη μδνον σταυρωθἠναι αϋτδν τφ κδσμω, δλλδ καὶ τδν κδσμον αϋτφ» ("Αγ. Μ6ξιμος 'Ομολ.). 'Ο α.
ηταν ενδυμα καθημερινἠς χρἠσεως, δπως συμπεραίνεται δπδ μιδ φρδση τοϋ Μ. Βασιλείου:
«Εϊ τις ανευ μαφορίου ποιεϊ εργον εν οὶωδἠποτε τδπω, γενδσθω απευλογϊας» καὶ απδ αλλη τοϋ Ευαγρίου: «... καὶ τἠν εργασιαν ανεμπδδιστον αϋτοϊς παρεχοϋσης. . .». "Ομως
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απδ τδ μεσα τοϋ Ε' αϊ., τδ φδρει δ μεγαλδσχημος (τοϋ δποιου καὶ αποτελεϊ τδ κϋριο
δμβλημα) μδνο κατδ τἠν ἠμδρα της μεταλἠψεως, πανω απδ τδ ζωσπκδ καὶ κατω δπδ τδ
ρδσο, σφιγμενο στἠ μδση με τἠ ζωνη.
'Αναπληρωτἠς· δ δπίτροπος σ' ενα κοινδ6ιο, στδν δποϊο δναθδτει δ ηγοϋμενος, γιδ δνα
μικρδ διδστημα χρ6νου, ποϋ 0δ λεϊπει απδ
τἠ μονἠ, τἠ διοικητικἠ εξουσία της Μονἠς καὶ
τἠν εκπροσωπησἠ του. 'Ο α. διαφδρει δπδ τδν
τοποτηρητἠ.
'Αντιπρ6σωπος· δ εκπρδσωπος μιας Μονἠς
στὶς Καρυδς. 'Η δκλογἠ καὶ δναδειξἠ του σ'
αυτδ τδ δξίωμα γτνεται απδ τἠ σϋναξη της
Μονἠς, κατδ τδ α' ΙΟἠμερο τοϋ νδου ἔτους.
Τδ δικαιΦματα καὶ οϊ δποχρεωσεις τοϋ δ. καθορίζονται στδ κεφ. Γ' τοϋ Κ.Χ. (δρθρα Ι4 27). Οὶ ϊσδριθμοτ δ. των 2Ο ὶ. Μονων δπαρπζουν τδ σωμα τἠς 'Ι. Κοιν6τητος καὶ μενουν σε Ιδιαιτερα οικἠματα στὶς Καρυδς, τδ
λεγδμενα κονδκια.

«"Αξιδν εστιν...»· υμνος θεομητορικδς αποτελοϋμενος δπδ δυο μἐρη: τδ προυμνιο
«"Αξιδν δστιν ως δληθως, μακαρϊζειν Σε, τἠν
Θεοτ6κον, τἠν δειμακδριστον καὶ παναμωμητον καὶ μητερα τοϋ θεοϋ ἠμων», καὶ τδν εὶρμδ τἠς θ' ωδἠς τοϋ τριωδιου κανδνος τἠς Μ.
Παρασκευἠς «Τἠν τιμιωτεραν των χερου6ὶμ
καὶ ενδοξοτϋραν δσυγκρίτως των σεραφτμ,
τἠν δδιαφθδρως θεδν Λ6γον τεκοϋσαν, τἠν
δντως Θεοτ6κον Σε μεγαλυνομεν». 'Ο εϊρμδς
εϊναι ποίημα 'Αγ. Κοσμα ΤεροσολυμΙτου (Ζ'
- Η' αϊ.) καὶ τδ προυμνιο εϊναι ἔνας υμνος
«δγγελοδίδακτος», τοϋ δποιου ἠ ὶστορία μας
παραδδθηκε δπδ τδν ΠρΦτο Σεραφειμ, τδ
Ι548, επεξεργασμενη επανω σδ δρχαιδτερα
κείμενα. 'Η Ιστορία εϊν' αϋτἠ: Τδ Σ666ατο
ΙΟ Τουνίου τοϋ 982, δ 'Αρχδγγελος Γα6ριἠλ
φιλοξενεϊται ως μοναχδς στδ Παντοκρατορινδ
κελλὶ «Κοίμησις τἠς θεοτδκου». Στἠν δκολου0ϊα τοϋ δρθρου τἠς Κυριακἠς δ δποτακτικδς τοϋ κελλίου καὶ δ 'Αρχδγγελος, αφοϋ
συνϋψαλαν τἠν δλη δκολουθία εφτασαν καὶ
στἠν θ' ωδἠ, δπου σε κα0ε μεγαλυνδριο τἠς
θεοτδκου (βλ. Λουκ. α' 46 - 55) επισυνδπτεται δ εϊρμδς τοϋ Κοσμα «Τἠν τιμιωτἐραν...».
Πρὶν δμως δπδ τδν εϊρμδ δ Γα6ριἠλ προσαρμδζει τδ προδμνιο «"Αξιδν δσπν...», ενω δ
δποτακτικδς μδνει εκστατικδς απδ τἠν δρχαγ-
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γελικῆ φωνῆ μδ τα πρωτδκουστα λ6για. Στη στικῆ ῆ προσωρινῆ δποκοπῆ ενδς 6λα6εροϋ
συνεχεια δ Γα6ριῆλ, κατδ παρδκληοη τοϋ ϋ- στοιχεϊου δπδ τῆ μοναστικῆ ῆ δγιορειτικῆ δποτακτικοϋ, Υραφει με τδ δακτυλο τδν υμνο δελφδτητα.
επανω σδ λιθινη πλακα καϊ Υίνεται δφαντος.
'Απλδς' μοναχδς δγνδς καϊ δπονῆρευτος,
'Ο ϋμνος δΥαπῆθηκε πολϋ καϊ καθιερωθηκε
δχι
δμως δπλοϊκδς ῆ ῆλϊθιος. Παραμἐνει αως κατακλειδα δλων των ακολουθιων. 'Επισης μελοποιῆθηκε (εκτδς απδ τδν 6' ῆχο στδν μετακινητα «ῆπιος δλος, προσηνἠς, φαιδρδς
δποϊο παραδδθηκε με τἠν πιδ πανηΥυρικῆ Εκ (= χαρωπδς, Ιλαρδς) · απλαστον, ανεπιτἠφραση) σδ δλους τοϋς ῆχους. 'Η ϊ. εϊκδνα δευτον, δνδθευτον δ'χων και τδν λδγον και
μπροστδ στἠν δποία συντελεσθηκε τδ θαϋμα τδ ῆθος» ("Αγ. 'Ιωδννης Κλίμακος). 'Αντίμεταφδρθηκε δπδ τδ κελλϊ εκεϊνο στδ Πρω- θετδς του εϊναι δ δεινδς, δ υπουλος, δ ϋπερῆτατο, δπου και 6ρϊσκεται μἐχρι σημερα. 'Η φανος.
καλυμμενη μδ χιτωνα δρΥυρδχρυσο εϊκδνα αϋ'Απλωταριδ· δ περίφρακτος δζιοστης των
τῆ τοϋ «"Α. ε.», θεωρεϊται ῆ κοινῆ εϊκδνα
αγιορειτικων σκηνωμδτων. ΟΙ δ. των μονων
τοϋ 'Α. “Ο. και μ' αϋτῆν Υίνεται ῆ μεΥδλη
εϊναι συνῆθως δπιμῆκεις (μπαλκδνια) και των
λιτανεία τῆς Ααμπροδευτερας.
κελλιων τετρδγωνες. Γιδ τῆν κατασκευῆ της
'Απαλλοτρϊωση (δναΥκαστικῆ) · ῆ για τδ δη- χρησιμοποιεϊται κατδ κανδνα ξϋλο κασταμδσιο καλδ δποστδρηση Ιδιοκτησίας, εϊτε σε νιας.
ϊδιωτη δνῆκει αϋτῆ εϊτε σε αϋτοδιοίκητο Ν.
('Αποὶκουρδ, δπδκαρσις, δπδθεσις τριχων
Π.Δ.Δ. καϊ ῆ συνακδλουθη διαδικασϊα τῆς δποϋ δφορα στῆν δναδειξη τοϋ
ϊεροτελεστία
ποζημϊωσης. 'Η δ. των δγιορειτικων μετοχίδοκίμου σε μεγαλδσχημο μοναχδ (βλ. σχ.
ων εγινε τδ Ι922 - 23.
κεφ.).
'Απελαση, ϋπερορια, εξορϊα, εκτδπιση, δπομακρυνση. "Οροι ποϋ σημαίνουν τὴν 6ριδ.μ.α.

ΛΓΝωΟΤΟΟ Ν6ΟΜλρτγε
Μας απεοταλη κα με αγαπην καταχωρϊζομεν εϊς τονς Α.Δ. τδ κατωτερω 6ραχν Συναξαριον, τδ δποϊον ευλαβης Ιεροδιακονος αγιορεϊτης αντεγραγεν εκ τοϋ
νπ αρι'θ. χφ. Κωδικος 6Ο8 της 'Ι. Μονης "Αγιον Παντελεημονος, αγνοοϋντες
αν ανηκη δ Μαοτυς "Αδανασιος εις τδ
πληϊϊος των αγνωστων Νεομαρτϋρων η εϊ
ναι ηδη γνωστ6ς. ΟΙ Αημνιοι ας ενδιαφερϋονν να μαϊϊονν.
«Μετδ των λοιπων Νεομαρτϋρων, εϊς εστιν
και δ δπδ Λῆμνου τῆς νῆσου 'Αθανδσιος, δστις μαθων τα ϊερα γρδμματα και λα6ων θειον
ζῆλον, ῆλθεν εϊς τδ "Αγιον "Ορος και ἔμεινεν εΙς τῆν Τερδν Λαϋραν εϊς ϋπακοῆν Γἐροντος. 'Ελθοδσης δδ τῆς 'Επαναστδσεως ῆχμαλωτισθη καϊ αϋτδς ως καϊ οϊ λοιποϊ αλλοι
καϊ δπεστδλη εϊς Αϊγυπτον, δουλωθεϊς εις 'Αγαρηνδν τινα αρχοντα' δ δδ, περιδτεμε αϋτδν και ϋπδνδρευσε μετδ τινδς αϊχμαλωτου
γυναικδς χριστιανῆς. Τιμηθεϊς ουν δ δυστυχῆς 'Αθανδσιος δγδνετο καϊ αϋθδντης, 'Αγας

δνομδζετο, ζων εν δσε6εώ, πολλῆ μετα τῆς
συζϋγου αϋτοϋ. 'Αλλ' δ Πανδγαθος θεδς,
θελων αϋτοϋ τῆν μετδνοιαν, τί ωκονδμηοεν;
δις καϊ τρϊς εφδνη εϊς αϋτδν κατ' δναρ δ εν
'Αγίοις Μδγας 'Αθανδσιος, τδν δποϊον μδλις
δια θαϋματος πραγματικοϋ εφερεν εΙς μεταμελειαν. ΕΙτα συμφωνῆσαντες δμφδτεροι, τῆν
μεν σϋζυγον, ωκονδμησε θεαρεστως. Ουτος
δε ζῆλον επϊ ζῆλου λα6ων θεϊκδν, ῆλθεν πδλιν εΙς "Αγιον "Ορος καϊ δζομολογηθεϊς εκαθαρισε εαυτδν εν ακρα δσκῆσει καϊ πολλῆ
ταπεινωσει. "Οθεν μυρωθεϊς καϊ διορθωθεϊς
δπῆλθεν εϊς τῆν 'Ελλδδα, κδκεϊθεν εϊς τῆν
πδτριον Λῆμνον, ζων θεαρδστως καϊ εϋσε6ως.
Τοϋτο ιδδντες οϊ 6σε6εστατοι 'Αγαρηνοϊ καϊ
σκαιωρϊας κατ' αϋτοϋ ποιῆσαντες εϊσδβαλον
αϋτδν εις πλοϊον καϊ πλδοντες μετ' αϋτοϋ εϊς
τδν 'Ελλῆσποντον, εβϋθισαν αϋτδν καϊ δπδπνιξαν δν τῆ θαλδσοη. "Οθεν καϊ δπδλα6ε τοϋ
μαρτυριου τδν στδφανον κατδ τδ ἔτος Ι846».

ϊ,θ.ξ.

ΕΤΤΙΣΤΟΑ Α!
Πρδς
τδ 'Αγιορειτικδν Περιοδικδν
«'Αθωνικοι Διἀλογοι»
«Εις μνημόσυνον αιαινιον ἐ'σται δικαιος».
Μἐ πολλὴ συγκίνηση διἀβασα στους «'Αθωνικοϋς Διαλόγους» (τεϋχος 69 ·- 7Ο) τἀ
ἀναφερόμενα στδ μακαριστδ ιερομόναχο
'Αθανἀσιο Τβηρίτη, καθὡς και τις δυο ἐπιστολἐς του, που δημοσιεϋονται.

"Οσοι εΤχαν την εϋτυχία νἀ γνωρίσουν
την εϋλογημἐνη αϋτὴ ψυχὴ, ἀσφαλῶς μέσα
ἀπδ τἀ τόσο αϋθεντικἀ και ἐκφραστικἀ
γρἀμματἀ του θἀ θυμὴθηκαν δσα μἐ τόσο
παραστατικδ τρόπο ἐπαναλἀμθανε δ σεβἀσμιος γεροντας και πόσο μεγἀλη ὴταν ὴ ἐπιθυμια του νἀ ώφελἠσει ψυχικἀ, δσους ἐπισκἐπτονταν τὴ Μονὴ 'Ι6ὴρων.
'Επειδὴ στἀ χρόνια που ειχα την τιμὴ
νἀ ϋπηρετῶ στην 'Αθωνιἀδα Σχολὴ (Ι963
Ι968) εΙχα τὴ μεγἀλη χαρἀ νἀ συνδεθῶ
ψυχικἀ μαζί του καϊ πολλἐς φορἐς νἀ ἀκοόσω τὴ δι'δαχὴ του, θἐλω σὴμερα νἀ καταθἐσω τὴ μαρτυρία μου γιἀ τὴν προσωπικότητἀ του.
'Ιδιαἰτερα δσες φορἐς συνόδευα μαθητἀς τὴς 'Αθωνιἀδος δ πατὴρ 'Αθανἀσιος,
παρἀ τὴν προχωρημἐνη ὴλικια του και τὴν
κλονισμἐνη ϋγεία του, δεν κουραζόταν νἀ
διδἀσκει τἀ παιδιἀ και νἀ προσπαθεϊ νἀ
τους ἐμπνεϋσει τδ φό6ο τοϋ Θεοϋ.

Πολϋ ἔντονα τδν ἐνθυμοϋμαι νἀ μιλἀει
στἀ παιδιἀ γιἀ τδ μυστὴριο τὴς θείας ἐνανθρωπὴσεως καϊ νἀ ψἀλλει μἐ τὴν ὴρεμη
φωνὴ του τδν ειρμδ τὴς θ' φδὴς τοϋ δρ6ρου τὴς πεντηκοστὴς: «Μὴ τὴς φθορἀς
διαπεϊρα κυοφορὴσασα και παντεχνὴμονι
Λόγω σἀρκα δανεἰσασα, μὴτερ ἀπειρανδρε,

Παρθἐνε Θεοτόκε...».
"Οσα δίδασκε, τἀ ζοϋσε δ ϊδιος και τἀ
ὕιώματἀ του αϋτἀ ἀγωνιζόταν νἀ μεταδώσει στις νεανικἐς ψυχἐς.
Πολϋ μεγἀλο παρἀδειγμα κα'ι πολϋ μεγἀλος ελεγχος γιἀ δσους «ἐξ ἐπαγγελματος» ἀσχολοϋνται μἐ τὴν ἀγωγὴ τῶν νἐων
χωρὶς νἀ εχουν συνειδητοποιὴσει τδ μέγεθος τὴς εϋθϋνης τους!
Πόσο δικαιο εϊχε δ σοφδς πρεσβϋτης, δταν μἐ τδ στομφῶδες ϋφος του ἐ'λεγε στοϋς
μαθητἀς: «'Απδ τδ Θεό, περισσότερο ἀπδ
κἀθε ἀλλο, νἀ ζητἀτε φως, φῶς, φως! "Αν
γίνετε φωτισμἐνοι ἀνθρωποι, θἀ βρεϊτε τδ
δρόμο τὴς σωτηριας».
'Απδ ἐτῶν ὴδη δ ιερομόναχος 'Αθανἀσιος δ Τ6ηριτης ἀνὴκει στὴ θριαμβεϋουσα
Ἐκκλησια. 'Επίθυμια και εϋχὴ δσων τιμοϋμε τὴ μνὴμη του εϊναι νἀ πρεσβεϋει πἀντοτε πρδς τδν φιλἀνθρωπο Θεδ δχι μόνο
γιἀ δσους συνεχίζουν τδ ἔργο του, ἀλλἀ καϊ
γιἀ μας, ποϋ «μεριμνῶντες και τυρ'6ἀζόμενοι περι πολλἀ» κινδυνεϋουμε νἀ ἀποπροσανατολιστοϋμε και νἀ λησμονὴσουμε τδ ενα
μ.δ.κ.
ἐκεϊνο «οϋ ἐστι χρεία».

ΑΘΑΡΩΣ επιστημονικην
'Ελληνικην Πατρολογιαν
δεν εϊχαμε πρδς χρηση
ϋπδ της θεολογικης επιστημης. "Αν εξαιρεσουμε την αξιοθρηνητη, η, Επιεικεστερα, αφελη Πατρολογια του Μπαλανου,
οι αλλες, ποϋ Εχρησιμοποιοϋντο παλαιδτερα, η
δεν ϋπερεβαιναν τδ Επιπεδον των φοιτητικων
εγχειριδιων η ησαν πρδχειρα συμπιληματα Δπδ
ξενους και ^μετερους, γεμοντα ανακριβειων και
ακρισιας.

ΒΕβαια οι Πατρολογικες ερευνες των τελευταιων δεκαετηριδων εξηγοϋν τις Ελλειψεις των
πιδ παληων πατρολδγων, αλλα και τις ηϋξημδνες δυνατδτητες που παρεχουν στους συγχρδνους μας, αρκεϊ να θελουν να εργασθοϋν και να
εχουν τϊς απαραιτητες ϊκανδτητες για τετοια
εργα.
Δεν θα ^ταν ϋπερβολη να δηλωσουμε, δτι ῖισθανθημεν βαθειαν ϊκανοποιηση απδ την Εκδοση
του β' Τδμου «'Ελληνικης Πατρολογιας» του καθηγητοϋ κ. Π. Χρηστου, που περιλαμβανει τους
τρεις πρωτους αιωνες και την «γραμματεια της
περιοδου των διωγμων».

Πρδκειται για Ενα μνημειωδες Δκραιφνως δημιουργικδν εργον, που εχει δλες Εκεϊνες τις &ρετες, οι δποϊες εγγυωνται την Δνθεκτικδτητα
του μεσα στους ΕπομΕνους μακροϋς χρδνους: τις
αποκεκαθσρμενες εϊδησεις απδ δθνεϊα καϊ παραμορφωτικα στοιχεϊα.
'Ο κ. Χρηστου, με την μακραν Πατρολογικην
πεϊραν τον, την ρωμαλεαν Επιστημονικη σκεψη
του και την εκπληκτικην εργατ ικδτητα του, μας
εδωσε σε χιλιες σελιδες Ενα πλοϋσιον ϋλικδν τριων
αϊωνων, διϋλισμΕνον απδ μιαν εϋελικτην Επιστημονικη κριτικη σκεψη.

ΕΤναι τδσον Εντονη καϊ τδσον ψηλαφητη η χρη
ση κριτικοϋ πνεϋματος Επϊ των πηγων καϊ τδσον
εϋστοχες οϊ παρατηρησεις, ωστε να ωθοϋυεθα να
χαρακτηρισουμε την Εν λδγω Πατρολογιαν, ως
«κριτικην εκδοση». Γι
* αυτδ καϊ νομιζουμε δτι,
τδ εργον αυτδ,. μαζη με τδν α' Τδμον και, Λς
Ελπιζουμε, με τους επομενους ανταξιους, δεν
πρεπει να λειψη Δπδ καμμια βιβλιοθηκην Δξιοϋσαν πληρδτητα.
'Η εκδοση γινεται απδ τδ Πατριαρχικδν "Ι

δρυμα Πατερικων Μελετων, με Δριστης ποιδτητος χαρτι, Εκτυπωτικη Επιμελεια, στοιχεϊα ωραϊα,
«μοντΕρνα» διαταξη της υλης καϊ των παροπτομπων καϊ με πλουσιωτατη βιβλιογραφια.

'Εαν τδ σπουδαϊον αυτδ εργον εϊναι μια σημαντικη προσφορα στην Θεολογικην Επιστημη,
παραλλη.λα δμως εΤναι καϊ μια διακεκριμΕνη διακονϊα στην 'Ορθδδοξη 'Εκκλησϊα, πραγμα που Επιβαλλει να εϋχηθοϋμε στδν πονησαντα θεολδγον:
«αξιος δ Εργατης του μισθοϋ αυτοϋ».
ΠΟ τδν τιτλον «Γεναδιος Β' Σχολαριος», Εξεδδθη Δπδ την σειραν ^Αναλεκτα Βλαταδων», τδ
νεον Εργον του ϋφηγητοϋ
της Θεολογικης Σχολης
του Πανεπιστημιου Θεσσαλονικης κ. Θ. Ζηση,
περιλαμβανον τδν Βιον,
Συγγραμματα καϊ Διδασκαλιαν του μεγαλου Πατριαρχου «των τοϋ
Χριστου πενητων».
Εϊναι γνωστδν δτι, τδσον απδ λατινους θεολδγους δσον καϊ απδ ημετερους, παρασυρθεντας απδ
τους πρωτους, κατεβληθη προσπαθεια να παρουσιασθη δ πρωτος Πατριαρχης μετα την "Αλωση
ως φιλενωτικδς κατα την περιοδον της ψευδο* ετσι γνωριζαμε Ενα
συνδδου της Φλωρεντιας. Κι
Γενναδιον κακοποιημενον η τδν Εβλεπαμε τανυδμενον στην διελκυστινδα των ΔντιμαχομΕνων, ηταν η δεν ηταν; Παντως Ενα πρδσωπον Δμφισ6ητοϋμενον.
Χαρη στην σχολιαζομΕνην μελετην των 55Ο σελιδων του κ. Ζηση,. διαλϋονται υπδ τδν σφοδρδν
ανεμον της κριτικης των κειμδνων τα συσσωρευθεντα νΕφη περϊ τδ πρδσωπον τοϋ ^Ορθοδοξωταμεγατου Γενναδιου καϊ αναδεικνϋεται καθσρα
Δταλη μορφη του, η θεολογικη Δξια του καϊ
λαντευτη ^ρθδδοξη σταση του καϊ πρδ καϊ μετα
την "Αλωση.

'Ο σ. με την σπουδαιαν ιστορικοθεσλογικην Εργασιαν του Εκαλυψεν ενα σημαντικδν κενδν εϊς
τδν τομεα της Εκκλησιαστικης ϊστοριας καϊ μας
Εχαρισεν ενα Δληθινδν Γενναδιον με την πολυεδρικη προσωπικδτητα του καϊ την βαθειαν, Εν ^ρθοδοξια, χριστιανικδτητα του, *δι δν λδγον πρε
πει να εϊ'μεθα ευγνωμονες, παρα τϊς Ενδεχδμενες
6ντιλογιες, ποϋ πιθανδν — 6σθενεστερες τωρα — ν* ακουσϋοϋν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΙΣΙΑΙ
ΝΑΣ δμιλος νεων Χριστιανων, θειφ ζηλφ κινουμενος, φιλοδοξεϊ με την πνευματικην εννοιαν — να προσφΕρη
«συγγραμματα
παγκδσμιας αναγνωρισης με
Επικεντρο τδ Χριστιανικδ και μαλιστα τδ 'Ελ
λη νορθδδοςο ηθος και
την 'Ελληνικη μαρτυρια».
Καρπδς της καλης αυτης φιλοδοξιας εϊναι εξη
ηδη βιβλια, γνωστα ως εκδοσεις « Ακρϊτας».

Σημειωνουμε τους τιτλους, τους συγγραφεϊς
και το περιεχομενο; «'Ο δρδμος των 'Ασκητων».
«Πρδκειται για ενα απανθισμα πατερικης σοφιας,
απλα κι' αμεσα δοσμενο για τδν σϋγχρονο ανθρωπο...», γραμμενο απδ τον ΤΪΙΟ ΟοϊΙϊαϊκΙβΓ.
Τδ δεϋτερο εΓναι «'Ο Διαλογος», με συγγραφεα τον παπα-Φιλδθεο Φαρο. «Τδ βιβλιο αυτδ
ΘΕλει απλως να γινει ενα χρησιμο βοηθημα σ'
αυτους που τολμουν η θελουν να τολμησουν στη
χωρα μας, τδν ποιμαντικδ αλλα και γενικδτερα,
τον Θεραπευτικδ διαλογο με τδν σϋγχρονο ταλαιπωρημενο και πονεμενο ανθρωπο.

Τδ τριτο με τδν τϊτλο «Πορεια και συναντηση» του μητροπολιτη του Σουροζ Αηϊϊϊοηχ ΒΙοΟΠΙ, «εϊναι τδ δδοιπορικδ της ψυχης που παιρνει
τδ δρδμο της συναντησης με τους "Αλλους και
τδ Θεδ...».

'Ο τιτλος του τεταρτου εϊναι «Γραμματα στην
Κατερινα» του ΟΙϊ3Γϊϊβ 8ΗβζΙζΙ και αποτελεϊ «μια
σειρα απδ γραμματα γεματα απδ πατρικη δγαπη, που γραφει στη νιδπαντρη κδρη του...».

Τδ πΕμπτο, με τδν τιτλο «'Η δυναμη του 'Ονδματος», που εγραψε δ γνωστδς π. Καλλιστος
«εϊν ^να συντομο, αλλα δυνατδ πνευματικδ βοηθημα», που πραγματευεται για την «νοερα
προσευχη».
Και τδ Εκτο «Ταξιδεϋσντας στα ελληνδφωνα
χωρια της Κατω 'Ιταλιας», της 'Αντζελ Μεργιανου, καρπδς «... μελετης και Επικοινωνιας με
τους 'Ελληνδφωνους της 'Απουλιας και Καλαβριας της Κατω 'Ιταλιας...».

"Ολα εϊναι βιβλια καλα, προορισμενα να ωφε-
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λησουν και να οικοδομησουν, αποσπωντας τους
νεους απδ φθοροποιοϋς δρδμους.
Ευχδμεθα στους καλους νεους Εκδδτες να συνεχισουν την καλη προσπαθεια, Εκδιδοντες και τα
ηδη ΕξαγγελθΕντα και προβαινοντες «απδ δυναμεως εις δυναμιν», δηλαδη προσφΕροντες πατερικδτερα και αϋθεντικδτερα βιβλια, δια τους εχοντας «γεγυμνασμενα τα αϊσθητηρια...».
ΥΝΗΘΙΣΑΜΕ να περιμενουμε απδ τδν θεολδγον
κ. Ν. Βασιλειαδην βιβλια
ποιδτητος και Εν Χριστφ
ζωης. Γι' αυτδ και τδ
νεον εργον του, «Τδ μυστηριον του θανατου»,
υπεδΕχθημεν σαν κατι
πολϋ οϊκεϊον, ανταξιον
της
χριστιανικης κλησεως μας,. ως τεκνων «φωτομδρφων» της 'Εκκλησιας, που εχουμε, τουλαχιστον θεωρητικως,
ως αληθη φιλοσοφιαν, την μελετην του θανατου.
Δδξα τφ Θεφ, που θιγεται τδσον διεξοδικα,
αρνητικα και θετικα τδ πιδ ουσιωδες ΘΕμα της
ζωης, δ θανατος, που, παρα τουτο, δεν θελουμε
να τδν σκεπτωμεθα, δχι βεβαια απδ πληρδτητα
ζωης, αλλα μαλλον απδ πωρωση.

'Ο σ. πραγματευεται τδν θανατον απδ την
ΘΕση του 'Ορθοδδξως βιοϋντος, γι' αυτδ και, σαν
Εποπτικη εκφραση του περιεχομΕνου του βιβλιου
και της οϋσιας του Θανατου, τδ Εξωφυλλδν του
κοσμεϊται με την τοιχογραφια του Πρωτατου του
'Αγιου "Ορους, που αποδιδει την Εικδνα της
'Αναστασεως απδ τδν 'Ορθδδοξον Πανσεληνον,
Εξαγγελουσαν την χαραν της Εν Χριστφ 'Αναστα
σεως. "Ετσι, δ «στυγνδς θανατος», γινεται ϋπδΘεση χαρας.
Στις 565 σελιδες του βιβλιου παρελαυνει δ
λδκληρο ς η περι θανατου γραμματεια, απδ τους
'Ομηρικους χρδνους μεχρι σημερα, για ν* 6ποδειχθη ματαια και οι φιλοσοφησαντες περι θανατου
ματαιδφρονες και μδνον δ Θεδς Εν 'Ιησου Χριστφ
αληθινδς, που Ελϋτρωσε τδν κοσμον απδ τδν θα
νατον και του Εχαρισε την α'ιωνιαν Εν φωτι αθανασιαν.
''Ας ευχαριστωμεν αδιαλειπτως τδν θανδντα
και 'Ανασταντα Χριστδν, που μας συνανΕστησε
και ας παρακαλουμεν να μας χαριζη την ζωοποιδν «μνημην του θανατου». 'Ο σ. προσΕφερεν
εργον θετικδν δι' αρνητικης δδου.

ΟωΜΑΤΘΙΧΚΧ

ΘΘΜΛΤΛ

Ο ΑΠΟΣΤ ΟΛΙ
ΚΟΝ «δδξα και τιμη παντϊ τω εργαζομενω τδ αγαϋδν»
εχει εφαρμογη σε
καθε προσπαϋεια καλοϋ, μδνον πον δλα
τα καλα, ως προϋεοεις καλες, παρακολουϊλοϋνται απδ ενα κϊνδυνον: να μη γϊνονν καλως. "Ο κϊνδυνος αντδς ανξανεται δταν αναλαμβανωνται προσπαϋειες
και πρωτο6ονλϊες πον δεν εϊναι αν-δεντικα παραδοσιακες, πον εχονν μια πρωτοτυπϊα μεσα στην παραδοσιακη ζωη της
"Εκκλησϊας, κι ακδμα, επιχειροϋνται απδ
σχηματα παλιτογραφηϋεντα ως γνησϊως
«εκκλησιαστικα», ενω δφεϊλονν την συοταση τονς σε αρνητικοϋς λδγους, που δ
ταν εκλεϊψουν, σννεκλεϊπονν και αντα.
'Επομενως νπαρχονν «κατ' οικονομϊαν».

Πρδκειται για τα ϋρησκευτικα σωματεϊα καϊ για την «αδρανεια» της διοικονσης και ποιμαινουσης "Εκκλησϊας, που εδημιοϋργησε τδν λδγον νπαρξεως των, δπως δμολογοϋν τα ϊδια. 'Επομενως δεν
εχονν 6αση νπαρξεως. Καϊ δταν η 'Εκ
κλησϊα δραστηριοποιηϊλη, σϋμφωνα με την
Ιδρυτικη αφετηρϊα τονς, ϋα αυτοδιαλυϋνϋν. 'Εκτδς, 6εβαια, αν ονδεποτε εγερϋ·η εκ τον νπνον της η ποιμαϊνουοα τα λογικα πρδβατα, δπδτε ιὶἀ πρεπη να συννπαρχουν και τα οωματεϊα εις τδ διηνεκες.

'Αλλα μια τετοια εκδοχη δεν φαϊνεται
πιϋανη, δηλαδη δ νπνος των ποιμενων να
αποτελη ονμφυες φαιν6μενον. Διδτι τδτε
ϋ·α εϊχε Πνευματι αγϊω προβλεφϋ·η, καϊ
εντεϋϋεν ϋα καϋιεροϋντο εϊδικοϊ Ιεροϊ Κα-

νδνες στην ϋεση εκεϊνανν, που αφηρεοαν
απδ τους λαϊκοϋς τδ δικαϊωμα συμμετοχης των στην αναδειξη των ποιμενονν
τους, αλλα καϊ παντων των κληρικων την
ελευϊλερϊαν υπεταξαν στην διακριοη τοϋ
'Επισκδπον των.

'Οπδτε ηδη νπαρχονν λανθ'ανοντα τα
σπερματα αντιϋεσεων καϊ σνγκρουσεανν
μεταξϋ των 'Επισκδπων καϊ των ιιαναπληρωτων» των καϊ αντιλαμβανεται κανεϊς
τϊ ημπορει να σνμ6η αν δ 'Επϊσκοπος, εϊς
την ϋεδϋεν λαχοϋσαν ποϊμνην τοϋ δποϊον
δρουν, ϋεληση να επι6αλη τους σχετικοϋς
'Ι. Κανδνας. Αντα οκεπτεται κανεϊς, προκειμενου να απαντηση στδ ερωτημα ποϋ
μας υπε6ληϋη: ποια εϊναι η γνωμη μας
για την προσπαϋεια ενοποιηοεως των ·ϋρησκεντικων οωματεϊων η «χριστιανικων δνναμεων»; Ποια αλλη ημπορεϊ να εϊναι,
ϋοτερα απδ τις ανωτερω σκεψεις μας, απδ
την γνωμην δτι 6λεπονμε στην ϊδεα καϊ
στην προσπαϋεια μιαν ϋεωρητικη καϊ πρακτικην αντινομϊαν; καϊ δτι αναγνωρϊζονται ως ίὶείω δικαϊφ νπαρκτα «οχηματα
παραγοντα» ;

Γιατϊ ενω αριστα, οι καλοπροαϊρετοι
αδελφοϊ, οι ϋ εολογ ικως συγκεκροτημενοι,
οι ζηλονντες την δδξαν τοϋ Θεοϋ καϊ την
ωφελειαν τοϋ πλησϊον, ϋα ηδυναντο να αξιοποιησονν τις δυναμεις των δνωμδνοι
με τδν 'Επϊοκοπδν των, «εϊρηνενοντες μετα παντων», ευρϊσκονται ηδη σε λανϋανουσα καϊ σννηϋ'ως ενεργδν πολεμικην
μετ αντον. Καϊ παραϋεωροϋντες λοιπδν,
την προκαλονμδνην αποδνναμωση της 'Εκκλησϊας απ' αντδ τδ γεγονδς, στρδφονται
πρδς την ενοποϊηση των διαφδρων αϋϋ·αιρετων καϊ προσωποπαγων οχηματισμων,
Ινδς μωσαϊκοϋ μεϋδδων, ηδονς, νφους
καϊ κατευϋννσεων, χαρη της ειρηνης καϊ

ΑΘΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

της προοδοκϊας μεϊζονος ωφελεϊας, χωρϊς να ανηουχονν δια τδν τρδπον που ἐπελεξαν να διοχετεϋσουν την αγαπη τους
πρδς την 'Εκκλησιαν!
Βε6αια, οϊ σϋγχρονες συνϋηκες, δπως
γραφομεν και σδ αλλο σημεϊον τοϋ παρδντος τεϋχους, αποτελοϋν μεγαν πειραομδν
για ελεϋϋερη δραση. Και υπαρχουν μετα
ξϋ των σωματεϊων σοδαροϊ και χαρισματοϋχοι ϋεολδγοι, κληρικοϊ και λαϊκοϊ ποϋ,
ελαυνδμενοι απδ τδν δυναμισμδν και τδν
ενϋουσιασμδν των, συντρεχουσης και της
νεδτητος, ϋελουν να εργασϋοϋν χωρϊς την
πεδη της σωφρονος και προσγειωμδνης
εκκλησιαοτικης αρχης. 'Αλλ' αϋτη η ταση
εϊναι σϋμφωνη με την 'Εκκληοϊα, και δικαιωνει τδ καλδν ως καλδν;

Τδ δεμα των ϋρησκευτικων δργανωσεων στην εποχη μας εϊναι αντιλεγδμενον
και δεν μπορεϊ κανεις να τις διαγραψη
μδ μια μονοκονδυλια. Στις δργανωσεις
αυτδς καϊ στις προϋεσεις τους για συντονισμδν των προοπαϋ·ειων των υπαρχουν
αρκετα ϋ'ετικα στοιχεια, ποϋ περιλαμβανονται σδ ενα τεϋχος μδ τδν τϊτλον: «Θεοεις - 'Αρχδς - Προοπτικες». Συντονιστης για την δνοποϊηση εϊναι δ εϋλαβης
κληρικδς καϊ προσοντοϋχος ϋεολδγος π.
Γ. Μεταλληνδς, τδν δποϊον απασχολεϊ Ιδιαιτερως δ «Χριστιανικδς Κοινωνισμδς»,
δπως καταφαϊνεται απδ μερικδς μελδτες
του καϊ δστις ϋπογραφει ενα οχεδιον
«Καταστατικοϋ Κανονισμοϋ» για την δνδτητα των ϋρηοκ. δργανωοεων.
Τι αλλο να ποϋμε; Να εϋχηϋοϋμε να
γϊνη τδ ϋελημα τοϋ Θεοϋ, δπως διαγραφεται στην διδασκαλια των αγϊων Πατερων, οϊτινες κεϋρον την πραξιν εις ϋ'εωρϊας επιβασιν». 'Υποϋετουμε δδ, δτι αν
η «ϋεωρϊα» των εν λδγω καπως χωλαϊνει, αϋτδ εχει την αϊτιαν του στην ελλειψη σακιτης πατερικης «πραξεως», η δποϊα εϊναι αποϋηοανρισμενη στα ϋ'εοφωτιοτα 6ι6λια τους, στα δποϊα δεσπδζει η
6αϋεια ταπεϊνωοη καϊ η φαηεινη διακριση, μδ τϊς δποϊες πολεμησαν τδν σκοτεινδν
αγγελον καϊ την δπηρμενη φυοη.

Καϊ αν δ σκοτεινδς αγγελος κμετασχηματϊζεται εις αγγελον φωτδς» — καϊ ϋπδ
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την μορψη των Ιδεων — καϊ αν η επηρμενη ανϋρωπινη φϋση ενδϋεται ουνηϋως
τδν ζηλον δια τδ καλδν, δα πρεπη να μη
εϊμεϋα πολϋ 6εδαιοι για την δρϋδτητα
των πρωτο6ουλιων μας. 'Ακρι6ως γι' αϋτδν τδν λδγον οι ϋεϊοι Πατδρες κεδασανιζαν» επϊ ετη τϊς Ιδεες των καϊ εκινοϋντο δπϊ ακροβατικοϋ σχοινϊου, για ν' αποφυγουν τϊς πλανες εκ των «δεξιων» καϊ
«αριστερων», των ελλεϊφεων καϊ των υπερβολων.
Αϋτη εϊναι η απαντηση μας στδ ϋπο6ληϋδν ερωτημα. 'Τσως να μην εϊναι σωστη. Ποιδς δμως ϋα μας 6εδαιωση; Μ6νον τδ ηϋος καϊ η διδασκαλια των 'Οσϊων
Πατερων μας, η πνενματικη παραδοοη
μας. Γι' αϋτδ εϊναι πδντοτε επικαιρος δ
λδγος τοϋ αγϊου Γρηγορϊου τοϋ Θεολδγου: «δει πρωτον καϋαρϋηναι καϊ εϊτα
καϋ·αραι, οοφισϋηναι καϊ εϊτα σοφϊσαι,
φως γενεοϋαι καϊ ουτω φωτϊσαι». ''Ισως
εϊναι ωφελιμον να ϋπομνηοουμε καϊ τδν
λδγον τοϋ Κυρϊου: «Υμεϊς δε δστε μαρτυρες τουτων. Καϊ ιδοϋ εγω αποστελλω
την επαγγελϊαν τοϋ πατρδς μου εφ' ϋμας·
ϋμεϊς δδ καϋϊσατε εν τη πδλει 'Ιερουσαλημ εως ου ενδϋσηοδε δϋναμιν εξ ϋψους»
(Αουκ. κδ', 48-49). «Δϊδου οοφφ αφορμην καϊ σοφωτερδς εοται».

4Ο
"Ο ρ λ Ο Ι
-> απδ σ. 23
— "Οχι δκριβως ετσι, εϊπε. Γιατϊ οϊ μεν
δγγελοι, επειδὴ εχουν δημιουργηθεϊ σαν φυση απλη καϊ ασϋνθετη, δυνανται να 6λδπουν
δχι μδνον τα δξω τδπου, αλλα καϊ δσα εϊναι
«εν τδπψ». Καϊ αυτδ, δπειδῆ εϊναι χαρακτηριστικδν της αραιας φυσεως να μη 6λεπεται
μεν απδ τους Εχοντας πι;κνην φϋση (δνθρωπους), δμως οϊ δγγελοι να 6λεπουν κδθε τδτοιαν φυση. 'Η ψυχη δδ, μετδ τδν χωρισμδν
τοϋ σωματος, δδν ημπορεϊ πλἐον να 6λδπη
δσα ϋπαρχουν «εν τδπψ». Γιατι, δπως λἐγει
δ ψαλμωδδς, «πνεϋμα διηλθεν εν αϋτψ, καϊ
οϋχ ϋπαρξει, καϊ οϋκ επιγνωσεται δτι τδν
τδπον αϋτοϋ». 'Επειδῆ ἠ ψυχη μδ την ενωση

τοϋ σωματος εϋρϊσκεται σε τδπον, ακδλουθον
εϊναι νδ μην ημπορεϊ να 6λεπη δκεϊνα ποϋ
ε6λεπε μδ τδ οωμα μετδ τδν χωρισμδν του
απδ την ψυχἠν. Γιατι τοϋ μδν ανθρωπου ἠ
δλοκληρωση εννοεϊται στην συνθεση ψυχης
καϊ σωματος, οϊ δδ δγγελοι εχουν τδ τελειον
στην δπλδτητα — ασυνθετον της φυσεως τους.

Αυτδ μδνα ῆ καϊ δλλο π μοϋ εφανδρωσεν
δ Λδγος, ποϋ ερμηνευσε την σοφϊαν τοϋ Βαπτιστοϋ Τωαννου, ω πολυστδφανε καϊ φωτοφδρε 6ασιληδ· μδλις δδ εφωτισεν ἠ ἠμδρα
δνεχωρησε απδ εμενα καϊ μδ δφησε πδλιν
θ.
νδ διψω την φιλϊαν του.
('Απδ τὴν κριτικὴ εκδοση τοϋ Εδ. δβ8 ΡΙασβε)

Ο ··ΤρΧΓΟΟ.. ΤΟΥ ΤὍΙΜΙΟΚΗ

-> ἀπὸ σ. 29
σαν ἐπ' ἀδείας κουρεὐειν τινὰς τῶν
προσιόντων αὐτοῖς ὡσπερ καὶ οι λοιποὶ
τῶν ἠγουμένων καὶ μὴ εἰργέσθωσαν
ἔτι οὐν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἠγουμένους
μὲν γεγονότας διὰ τὸ φθάσαι τὴν διακονίαν ἀρπασαι ταὐτην, μὴ δυναμένους
δὲ μηδὲ ἐαυτοὺς διακυβερνἄν, τοὐτους
ἐντελλόμεθα πνευματικοῖς παραβάλλειν
πατρἄσι καὶ τῆς παρ' αὐτῶν ἀπολαὐειν
ώφελείας διὰ τῆς τῶν λογισμῶν ἐξαγορεὐσεως.

Εϊ τις ἐν ὑποταγῆ εἰσιὡν τινὰς τῶν

ἠγουμένων, εϊτε ἀπὸ ξένης παραβάλοι,
θελήσει καὶ γνώμῃ αὐτοῦ κελλίον οἰκοδομήσειεν, μὴ ἀναπαυόμενος δὲ βουληθείη ἐκεῖθεν ὑπαναχωρῆσαι μὴ ἐνοχλοὐ
μενος παρὰ τοῦ ὴγουμένου αὐτοῦ, λαμβανέτω τὴν ήμίσειαν τῆς ἐξόδου τοῦ
κελλίου αὐτοῦ· εἰ δὲ παρὰ τοῦ ἠγουμένου θλιβόμενος βοὐλεται μεταναστεῦσαι, λαμβἀνειν τὴν ἔξοδον αὐτοῦ
ἀνελλιπῶς παρεγγυώμεθα, εϊθ' οὕτως
ὑπαναχωρεῖν' αὐτὰ δὴ ταῦτα περί τε
χωραφίου καὶ ἀμπελῶνος διοριζόμεθα.
(Συνεχίζεται)

