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Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ Φ.
.. Στό τελευταῖον σου γράμμα μοῦ ζη**
τᾶς πηγάς ἐμπνεύσεως,ὅπως γράφεις,προκειμένου νά ζωγραφίσης "ἔνα πρωτότυπον
ΣΤ Χριστόν".Ἐπίτρεψέ μου,πρίν ἐκπληρώσω
Ι τήν ἐπιθυμίαν σου,νά σοῦ διευκρινίσω ώ
ρισμένα πράγματα,πού νομίζω πώς πρέπει
νά ἐνδιαφέρουν ἔνα καλλιτέχνην,πού καταπιάν ται ἴσως διά πρώτην φοράν μέ αὐτό τό θέμα.
Θά ἠξεύρῃς,βέβαια,ὄτι ὑπάρχει μία ἰδιαιτέρα Τέχνη,ἡ Ἀγιογραφία,πού ἔχει ἀπό αἰῶνας καταστῆ ἡ ἐπίσημη εἰκαστική Τέχνη τῆςἘκ κλησίας μας.Ἱδιαιτέρως εἰς τήν ΒυζαντινήνἈνατολήν ἡ Τέχνη αὐτή ἀ
πέκτησε ἔνα μυστικό βάθος,κάτι πολύ ἐντονώτερον ἀπό αὐτό πού ἐσεῖς
ὀνομάζετε 5ΤΥΙἘ.'Απέβη μία ὑποβλητική γλῶσσα,μέ τήν ὁποίαν οἰὈρθό
δοξοι ἐξέφραζαν μέ ἀπαράμιλλον τρόπον τάς ἀληθείας τῆς Πίστεώς των
,μία σιωπηλή,ἀλλ'ἀκατάπαυστη γλῶσσα λατρευτικῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν
Σαρκωμένον Θεόν των.Πρόκειται διά μίαν ΤέχνηνἹεράν πού δέν ἠμπορεῖ νά τήν προσεγγίση εὔκολα ὁ ἀμύητος,ὅσον καί ἄν ειναι μυημένος
στά μυστικά τοῦ χρωστῆρος.
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Ἐδῶ ἰσχύουν ἄλλοι κανόνες.Δέν ὑπάρχουν περιθώρια γιά αὐθαιρέ
τους πρωτοτυπίας.Ἐπάρχει μᾶλλον ἔνα κλῖμα ταπεινώσεως,δι'ἀποκρύψεως τῆς προσωπικότητος τοῦ καλλιτέχνου,πρός χάριν τοῦ ἔργου του,κάτι
σάν ὑπακοή εἰς τάς ἀπαιτήσεις τοῦ θέματος.
Σοῦ εἰναι γνωστόν,φυσικά,ὄτι ἡ Τέχνη αὐτή εἰναι κυρίως προσωπο
γραφική.Αὐτός ὁ περιορισμός δέν εἰναι καθόλου ἀσφυκτικός,διότι αἱθε
ολογικαί διαστάσεις του γίνονται ἀπέραντοι.Ἀφήνεται ὁ ἁγιογράφος ,
θά ἔλεγα,στήν ἐπίδρασιν τοῦ ἱεροῦ προσώπου πού ζωγραφίζει.«Αγωνίζετᾳι νά σ.υμμορφωθῇ μέ τό μυστήριον,πού Ἐκεῖνο ὑποβάλλει.Εἰναι ώσάν ὁ
ἁγιογράφος νά ἀσκητεύη μαζί μέ τόνἈσκητήν πού " ἱστορεῖ" ,ὧσάν νά ἀποθνήσκει μαζί μέ τόν Μάρτυρα,μέ τά ἴδια βασανιστήρια^·κολαστήριαἰ'..
Ἀντιλαμβάνεσαι,λοιπόν,πόσον δύσκολη εἰναι μία τέτοια συμμόρφωσις.Πόσον ξένη μπροστά στήν ἐκζήτησιν μιας φιλαρέσκου πρωτοτυπίας.«
Εἰναι δέ κάτι τελείως διαοορετικόν ἀπό τίς ἀκουαρέλλες & τά λάδια..
'Ἐκρινα σκόπιμον νά σοῦ ὑπογραμμίσω αὐτήν τήν διαφοράν,γιατί μοῦ
γράφεις,πώς θέλεις νά ἔχης καί στοιχεῖα βυζαντινά στόν Χριστόν σου,
ἀλλ 'ὅπωσδήποτε θά ἐπιμείνης περισσότερον,καθώς λέγεις,εἰς τό νά ἀπο
δώσης στήν ἔκφρασίν του μίαν ὑπαρξιακήν ἀγωνίαν...Τό πλέον παράξενο,
εϊν·αι ,κατά τά γραφόμενά σου πάντα,ὅτι τόν φτιάχνεις γιά νά προσεύχε
σαι.Τόν θέλεις συμμέτοχον στά σύγχρονα προβλήματα τοῦ κόσμου,γιατί
σοῦ εἰναι ἀδύνατον νά ἀτενίζῃς ἔνα Χριστόν,πού ἡ ἔκφρασίς του δέν
ἔχει σχέσιν ,μέ τό ἄγχος τῆς ἐποχῆς μας.
Θέλειἀ^κάμης μίαν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἤ ἔνα κάδρο; Ἡ ἀπόστασις
μεταξύ αὐτῶν τῶν δύο εἰναι τεραστία.Σοῦ λείπουν ἔσως μερικά κριτήρι
α διά ν'ἀντιληφθῇς τήν διαφορά.Λυποῦμαι γιατί δέν εἰναι ἀπό αὐτά τά
ὁπδῖα περιγράφονται.Ὅ,τι σοῦ γράφω εἰναι μόνον διά νά ὑποψιασθῇςτα
ἔχνη ἔνός σωστοῦ προσανατ'ολισμοῦ.
Ἡ Εἰκών εἰναι ὑπόθεσις ἁγιογραφίας.Τό κάδρο,ζωγραφικῆς.Ἐσύ
δέν εἰσαι ἁγιογράφος,εἰσαι ἁπλῶς ζωγράφος.Ἀναμφισβητήτως ἠμπορεῖς
νά ζωγραφίσης ἔνα Χριστόν καί σύ,μέ τήν διαφοράν,ὅτι τό ἔργον σου
δέν θά εἰναι Εἰκών'θά εἰναι πίνακας.Καί μπροστά σἘνα πίνακα εἰναι
ἀκατανόητη δι'ἡμᾶς τούςὈρθοδόξους ἡ προσευχή.Τώρα,βέβαια,πρέπει νά
σοῦ ἐξηγήσω,κατά τό δυνατόν,αὐτήν τήν διάκρισιν.
Ἡ Εἰκών δέν εἰναι μίμησις,πιστή ἀπόδοσις μιας φυσικῆς πραγμα
τικότητος.Εἰναι φανέρωσις τῆς σχέσεως του δημιουργοῦ της μέ τό εἰκο
νιζόμενον Πρόσωπον.Εἰναι μία ἄρρητη 8εβαίωσις αὐτῆς τῆς σχέσεως καί
δι'αὐτό μία ἀνοικτή δυνατότης κοινωνίας τοῦ εικονοζομένου προσώπου
μέ ὅποιονδήποτε ἄλλον ἔχει τήν ἰδίαν σχέσιν μέ Αὐτό.Τό γεγονός αὐτό
κάμνει τόν ἁγιογράφον νά ἀδιαφορῇ ἐντελῶς γιά τήν πιστῆνχπεριγρα-

φήν τῶν φυσικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ Χριστοῦ,πού,ἄλλωστε,τά ἀγνοεῖ & 3
τοῦ εἰναι ἀδύνατον νά τά ἐξακριβώσῃ.Τόν ἀπορροφᾶ ἡ προσπάθεια νά ἀποδώση ὅλα ἐκεῖνα τά χαρακτηριστικά,πυύ ἡ προσωπική του σχἐσις μέ
τόν Χριστόν τοῦ ὑποβάλλει μέ ἀκαταμάχητον πειστικότῃτα.
Δι Ἀὐτόν τόν ἁγιογράφον,ὁ Χριστός εἰναι Σωτήρ,Λυτρωτής,Ὀεδς,Ἔρως,Φῶς,Ζωή,τά πάντα.Αὐτά εἰναι τά μόνα στοιχεῖα πού διαθέτει γιά
τό θέμα του καί τοῦ εἰναι πολυτιμώτερα ἀπείρως,ἀπό τό χρῶμα τῶν μαλ
λιῶν ἤ τῶν ματιῶν του,τό ὕψος ἤ τό βάρος του,ἄν τά ἤξευρε.
ΓιἈὐτό,φτιάχνοντας τήν Εἰκόνα του,δέν κάμνει τίποτε ἄλλο ἀπό
μίαν πράξιν λατρείας,προσευχῆς καί ἀσκήσεως.'Ὁσον περισσότερον γίνε
ται ἀμεσωτέρα ἡ Σχέσις του μέ Αὐτόν,τόσον καλύτερα κατορθώνει νά ἐκ
φράσῃ χρωματικά τήν ἀγάπην,πού τόν φλογίζει διά τόνἹησοῦν.Ὅσον πε
ρισσότερον ἔχει σωθῆ,τόσον πλέον ἄμεσα ἠμπορεῖ νά τόν παραστήση Σωτῆρα & Λυτρωτήν του.'Ὁσον ἐντονώτερα τόν ἀγαπῷ,τόσον ἐπιτυχέστερα ἠ
μπορεῖ νά ἀποτυπώσῃ εἰς τήν Εἰκόνα Του τόν μυστικόν παλμόν τῆς ἰδικῆς Του ἀνυπερβλήτουἈγάπης γιά ὅλους μας,τοῦ Φωτός Του,τῆς Ζωῆς
πού μᾶς χαρίζει...
Ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι πρόκειϊαι γιά μίαν ἰερουργίαν βιωματικήν.
'Ἡδη θά αἰσθάνεσαι τόν ἐαυτόν σου ἀκατάλληλον διά νά ἱστορήση μίαν
Ὀρθόδοξον Εἰκόνα.Καί ἔτσι εἰναι.Δέν ἀσκεῖται ἀπό τόν κάθε ἔνα αὐτό
τό λειτούργημα.Ἔχω παρατηρήσει πόσον ψυχρή φαίνεται μία σύγχρονη
εἰκονογραφία-ἔστω καί ἄν ἀκολουθῇ πιστῶς τήν παράδοσιν-πόσον ἀδιάφο
ρον μέ ἀφήνει,ὅταν δέν εἰναι ἔργον μεθέξεως ἐσωτερικῆς. Ἐνῷ ἐκεῖνες
αὑ παμπάλαιες εἰκόνες τῶν Μοναστηρίων μας,πόσην ἔλξιν,πόσην κατάνυξιν δέν προξενοῦν καί ἄς εῖναι ἐφθαρμένες ἀπό τό πέρασμα τοῦ χρόνουί
ἈλλἈρκετά σέ ἐκούρασα,ἀγαπητέ,μέ τό θέμα τῆς ἱ.Ξἰκόνδς.Καί,
παρά τήν πολυσήμαντον θέσιν της εἰς τήνὈρθόδοξον ζωήν,ὅμως δέν παυει νά εἰκονίζῃ.Καί ὅσον ἄν "ἡ τιμή τῆς εἰκόνος διαβαίνει εἰς τό πρω
τότυπον'Ἱδέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγῃ,ὅτι εἰναι ἀντιτυπίαι,ἐκφράσεις^
«έ
αγιαι καθ'ἐαυτάς,μέσα ἀναγωγῆς.Καί τό δέον,ἡ διά·θεσις μι- (Ὀ
μήσεως καί,ικατά τό ἐφικτόν,κοινωνία μέ τά πρωτότυ- ἜἜ
ἀποωατικην θεολονιαν-κίνησιε
ατα την
<
πα.Καί-κατά
τήν ἀποφατικήν
θεολογίαν-κίνησις
ἐπί τήν τῶν μυστικῶν λογίων ὑπεράγνωστον,καί ὑπερφβῆ καί άκροτάτην Κο—
ρυφήν,ἔνθα τά ἁπλᾶ,καί ἀπόλυτα,καί ἄτρεπτα τῆς θεολογίας μυστήρια..."
'Ἐρρωσο ἐν Κυρίψ < <"
.Ὁ φίλος σου Ν
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Περιφέρει ἔνδακρυ βλέμμα πρός τά καταπράσινα δάση εἰς τά·πολύ
χρμα -ἄνθη,εἰς τά πολύσχημα κρίνα τοῦ ἀγροῦ,ἀκούει τήν ἅρπα τῶν ἀνέμων. Ἀλλά τά ἐγκαταλείπει ταχέως,διψῶσα καί ἀνικανοποίητος,ἡ κε
καθαρμένη καί θεοφιλής ψυχή.''Δέν εἰναι αὐτά ὁ Θεός μου'',λέγει.
'Υψώνει τούς ὀφθαλμούς εἰς τόν οὐρανόν,τόν ἐκτε ι νόμ^ον'·Ὁσε ί δέ
ρριν'ή,διατρέχει τό γλαυκόν κῦτος του,κινεῖται εἰς τά ἀχανῆ πλάτη
του,παρατηρεῖ τούς ώραιοτάτους ἀστερισμούς τήν νύκτα.Ἐπιστρατεύ
ει·τήν φαντασίαν καί τήν ἐξωθεῖ πέραν ἀπό τόν ὁρατόν κόσμον,ἔξω
τοῦ ἡλιακοῦ πλανητικοῦ συστήματος,πρός τά ἄστρα ἐκεῖνα,τῶν·ὁποίων τό φῶς φθάνει εἰς τήν μικράν,ἀλλά μοναδικήν εἰς ἀξίαν γῆν,μετά δέκα πεντάκι^νἔττιΖεκατομμύρια φωτός.Καί κατέρχεται ἐκεῖθεν,ἀπογοητευμένη ἀπό τό οὐράνιον ταξίδιύν της,ἀπό τάς διαπλανητικάς
διά τῆς φαὐτασίας πτήσεις της.''Ὅχι ,ἀποκρίνεται ,δέν εἰναι αὐτά ὁ
Θεός μου,οὔτε ὅλαι α·ἰ ἁρμονίαι ,οὔτε ὅλα τά καλλιστεύματα τῆς ἀνθρωπίνης δημιουργ ίας... "Καί κράζει "τετρωμέλϊ ἀγάπης'';-Ποῦ εἰσαι,Κύριε;Καί ἐπιμένει ζητοῦσα,κατά τό Ἀσμα τῶν Ἀσμάτων,τόν ἠγαπημένον Νυμφίον της.Ἀφήνει ὅλα τά κτιστά διά νά φθάση τόν'Ὁντα,πού εὑρίσκεται μέσα εἰς τόν "γνόφον τῆς ἀγνωσίας",Καί στρέφεται πρός ἔαυτήν ἡ ψυχή....

...Συστέλλεται ἀπό κάθε τι γήϊνον.Γίνεται ἔξω κόσμου. Ἐγκατα
λείπει τήν σκέψιν.Σταματᾳ τούς διαλογισμούς.Γυμνώνει τόν νοῦν ἀπό φαντασίας καί ἀπό τάς νοερωτέρας ἀκόμη πνευματικάς θεωρίας.
Καί μέ μόνην τήν ὁρμῶσαν βούλησιν,ἡ ψυχή πού ἔχει ἐνοποιήσεῖ τάς
καθαρωτάτας δυνάμεις της,μέ ἀσχημάτιστον τόν.νοῦν,ἀφάνταστον,χωρίς τύπους καί μορφάς καί εἰκόνας,χωρίς γνώσεις καί νοήσεις,παρα
δίδεται εἰς τόν καιόμενον πόθον της διά τόν Θεόν...
·'Αλλ'ὁ Θεός ποῦ ε ἰ ναι ; Ἀκριβῶς εἰς τήν περιοχήν τοῦ πόθου.
Ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἐκτός τῆς φλογερᾶς ἀγάπης.Εἰς
τό σημεῖον αὐτό εἰναι ἡ "καιομένη καί μή καταφλεγομένη βάτος".

Ἐκεῖ εἰναι ἡ "ὅρασις" τοῦ Θεοῦ,καί εἰς τόν ὁλόφλογον αὐτόν χῶρον
γίνεται ἡ·μυστική καί ὑπέρ νόησιν συνάντησις;ἐραστοῦ Θεοῦ καί ἐρωμένης ψυχῆς.Ἐντός·τῆς καρδίας...Ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσ
σης,''Ἡ εὕρεσις τοῦ Θεοῦ ἐστίν αὐτό τό ἀεί ζητεῖν-οὐ γάρ ἄλλο ἐστι
τό ζητεῖν καί ἄλλο· τό εὑρίσκειν...Καί τοῦτο' ἐστίν ὄνϊως ἰδεῖν τόν
Θεόν,τό μηδέποτε τῆς ἐπιθυμίας κόρον εὑρεῖν'ἀλλά χρή πάντοτε βλέ—
ποντα,δι'ὧν ·ἐστιν δυνατόν ὁρᾶν,πρός τήν τοῦ πλέον ἰδεῖν ἐπιθυμίαν
ἐκκαίεσθαι..."

/ / /

Ὁ νέος εἰχε κυριολεκτικῶς συνεπαρθῆ ἀπό τήν μέθεξιν τῆς
καρδίας του εἰς τά θεῖα νοήματά του.Καί ἡμεῖς ὅλοι ἠκούαμεν μέ·ἔκπληξιν καί θερμήν διάνοιαν τά ὑψηλά αὐτά βιώματα τῶν ἁγίων ψυχῶν..
Ὁ Γέρων,ἔνθους καί χαίρων,ἐκάλεσε πλησίον του.τόν πνευματικώτατον ὑποτακτικόν του καί τόν ἠσπάσθη εἰς τό μέτωπον,λέγων:
"Τέκνον μου ἀγαπητόν,πόσον γρήγορα ἐμυήθης,ἀπό τήν μακαρίαν ταπείνωσίν σου,εἰς τά ὑψηλότατα μυστήρια τῆς Νήψεως,τῆς Θεωρίας καί τῆς
καρδιακῆς προσευχῆςίὉ Κύριος νά σέ σκέπη ἀπό τάς μηχανάς τοῦ δια*»
βόλου..."Καί ὁ νέος Μοναχός Ν.ἐπανῆλθεν εἰς τήν θέσιν του ἐν πολλῇ
ταπεινώσει καί συστολῇ...
-Βαθύτατα σέβομαι καί θαυμάζω ὅσα μέ τόσην χάριν Θεοῦ .
εἰπεν ὁ νέος Μοναχός,παρετήρησεν ὁ φιλόλογος.Ἔχω ὅμως ώρισμένας
ἀντιρρήσεις.Μέχρι τώρα ἐγνώριζα,ὅτι ὁ πιστός Κυρίου ἀναβαίνει διά
τῆς πίστεως εἰς τό θεῖον.Ἀλλά πῶς;Διά μιας κλίμακος.Χωρίς κλίμακα
πῶς θα ἠδυνάμεθα νά ἀνέλθωμεν κάπου ὑψηλά;Ποία ειναι ὅμως αὐτή ἡ
κλίμαξ; Εἰναι ἡ κτίσις.Καί ἀνερχόμεθα,λοιπόν,ἀπό τήν δημιουργίαν
εἰς τόν Δημιουργόν,ἀπό τό ἐν τῇ Κτίσει κάλλος,ἀπό τό μέγεθος τῶν
κτισμάτων,ἀπό τήν σοφίαν καί τήν σκοπιμότητα,πού ἀντικατοπτρίζονται εἰς ὅλην τήν κτίσιν.Χωρίς τά κτίσματα,χωρίς αὐτήν τήν ὁρατήν
κλίμακα,διά τῆς ὁποίας ἀναγόμεθα εἰς τά ἀόρατα,δέν δύναμαι νά ἐννο
ήσω πορείαν πρός τόν Θεόν·'Ἀλλωστε ,αὐτό ἀκριβῶς λέγει καί ὁἈπόστο
λος Παῦλοςτ''Τά γάρ ἀόρατ'α αὐτοῦ ἀπό κτίσεως κόσμου τοῖς ·πο·ιήμασι
νοούμενα καθορᾶται,ἥ τε ἀῖδιος αὐτοῦ δύναμις καί θειότης..."
-Δέν ἔχετε δίκαιον,παρετήρησεν ὁ ὑφηγητής Γ.Διά νά τό
ἀντιληφθῆτε καλύτερον σας ἐρωτῶ;ἀφοῦ βλέπετε ἤ ἀκούετε τούς ἐν τῇ
κτίσει λόγους τῶν ὄντων,συγκινεῖσθε,χαίρεσθε,εὐχαριστεῖτε,δοξάζετε
τόν Θεόν.Βλέπετε τό μεγαλεῖον του πού ἀνεφέρατε.'Ὁλα-αὐτά ὅμως,δέν
ὁδηγοῦν τήν ψυχήν εἰμή εἰς μία,ν ἀτελῆ γνῶσιν τοῦ Θεοῦ.Δέν ὁδηγοῦν
εἰς τόν Θεόν καί τήν μετ 'αὐτοῦ-ἔνωσιν,τήν εὕρεσιν,ἤ τήν μεγαλυτέραν
,κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν,γνῶσιν του.Μέ αὐτήν τήν κλίμακα πού εὔ
πατε περιφέρετε τόν νοῦν εἰς τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι εἰς τόν Θεόν
,ὅστις εἰναι ἔξω τῆς κτίσεως. Ἐπομένως φρονδῖτε,ὅτι πλήν τῆς φυσι-
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κῆς κλίμακος δέν ὑπάρχει ὁτέρα,διά τῆς ὁποίας πλησιάζομεν καί ενούμεθα μέ τόν Θεόν;
—Καί βεβαίως ὑπάρχει,ἀπήντησεν ὁ φιλόλογος.Εἰναι αἱ θεῖαι Γρα φα ί.
-Κόνον αἱ θεῖαι Γραφαί; ἠρώτησε πἀλιν ὁ θεολόγος.
- Δέν γνωρίζω ἄλλας ὁδούς καί ἄλλας κλίμακας ἀνόδου πρός Θεόν.
- Κατ'ἀρχήν,εἰπεν ὁ ὑφηγητής Γ.,μέ τήν ἀναγνώρισιν τῶν θείων &
^ερῶν Γραφῶν,ώς ἐτέρας κλίμακος,πλήν τῆς κτίσεως,δέν δύνασθε νά ἐ
πιμείνετε ὅτι ἡ ὁρατή κλίμαξ εἰναι ἡ μόνη,ὅπως ειἈατε.Καί δεύτερον,ἐάν παραδέχεσθε καί τάς δύο ἐτέρας κλίμακας,αἱ ὁποῖαι περιγρά
φονται ἐντός τῶν Γραφῶν,δηλαδή τά Μυστήρια τῆςἘκκληὁίας καί ἡ εὐ
κτική ἀρετή,ἤτοι ἡ προσευχή,τότε εἴμεθα σύμφωνοι.
-Δέν δύνάμαι,ἐκ λόγων συνεπείας,νά ἀρνηθῶ τά Μυστήρια τῆςἘκ
κλησίας καί τήν τονιζομένην εἰς τάς Γραφάς ἀξίαν τῆς προσευχῆς.Ἐ
άν ἀνέφερα μόνον τήν κτίσιν,ώς τήν μόνην κλίμακα ἀνόδου πρός τόν
Θεόν,ειναι διότι ἡ πρώτη κλίμαξ μέ βοηθεῖ περισσότερον,ἄν καί φαί
νεται ὅτι σφάλλω εἰς τήν ἐκλογήν μου,νά πλησιάσω τόν Θεόν...
-Ὁ φιλόλογος,εἰναι περιττόν καί νά λεχθῇ,ἠτο ἀπληροφόρητος
περί τά πνευματικά θέματα καί φυσικά ἀνωφελής ἡ περαιτέρω συζήτησις.Αὐτό ἠννόησε καί ὁ ὑφηγητής καί ἔστρεψε τήν συνομιλίαν εἰς τό
ὑψηλόν ἐπίπεδον τῶν Μοναχῶν,λέγων:
- "Ηθελα,ἄγιοι Πατέρες,νά μάθω περισσότερα καί πλέον τεκμηρι
ωμένα εἰς τό θέμα αὐτό τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί τοῦ ἀποφατικοῦ χα
ρακτῆρος της.Διότι ἡμεῖς·οἱ ἐπιστήμονες διδασκόμεθα,βέβαια,πολλά
θεωρητικῶς,μανθάνομεν πλῆθος θεωριῶν,ἀλλά εἰς τό βάθος,μή ἔχοντες
προσωπικήν γεῦσιν,δέν δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν ὀρθήν ἀντίληψιν.
Μία τοιαύτη θεωρία εἰναι καί ἡ περί τῆς νοερᾶς προσευχῆς.Θά ἐπεθύ
μουν,λοιπόν,νά μᾶς διευκρίνιζε τό θέμα κάπως ἀναλυτικώτερον ὁ σεβαστός Γέρων.
- Τέκνον,εἰπεν ὁ Γέρων^ὁ καλός ὑποτακτικός μου Ν.σᾶς ώμίλησε
μέ ἀκρίβειαν. Ὁ Θεός συναντᾶται εἰς τάς καρδίας μας.Καί τότε γίνε
ται ἐκεῖ "ἔορτή ε'ορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων". Ἡ ψυχή,πλήρης ἀ
φάτου μακαριότητος,ἀνεκλαλήτου χαρᾶς,θείων γλυκασμῶν καί ἀκορέστου
ἔρωτος,πλέουσα ἐντός τοῦ ἀκτίστου φωτός,ψάλλει "ὕμνους καί ωδάς
πνευματικάς τῷ Κυρίω''εἰς τό βάθος τῆς καρδίας.

Ὁ τόπος τῆς συναντήσεως,τῆς συναφείας ἤ τῆς ἔνώσεως μετά
τοῦ Θεοῦ,ἔχει ὑποδειχθῆ-ὑπό τοῦ Κυρίου καί τῶν ἁγίωνἈποστόλων.'Ὁ
ταν λέγει ὁ ΚύριοςἹησοῦς,"ἐντός ἡμῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ",
τί ἄλλο σημαίνει εἰμή αὐτό τό βάθος τῆς καρδίας;Ἐπίσης,τί ἄλλο ὑ
Ἐάν τις ἀγαπῷ με,τόν
πονοεῖ ἐκτός ἀπό τήν καρδίαν ὁ λόγος του

λόγον μου τηρήσει καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν,καί πρός αὐτόν ἐ— 7
λευσόμεθα καί μονήν παρ'αὐτῷ ποιήσομεν";'Ἡ "ὑποκριτά,καθάρισον πρῶτον τό ἐντός τοῦ ποτηρίου...";
Ὁ δέἈπόστολος Παῦλος,εἰς πλεῖστα σημεῖα τῶνἘπιστολῶν του ὁμι
λεῖ περί τῆς καρδίας,ώς περιοχῆς ἔνθα ἐνεργεῖ ὁ Θεός.Ἱδού ώρισμένα
χωρ,ία ἐνδεικτικῶς." Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν''.'''Ἀδοντες καί ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίφ"."Τούτου χά
ριν κάμπτω τά γόνα,τά μου πρός τόν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν'Ιησοῦ Χριστοῦ'ι'να δῷη ὑμῖν δυνάμει κραταιωθῆναι διά τοῦ πνεύματος αὐτοῦ,εἰς
τόν ἔσω ἄνθρωπον κατοικῆσαι τόν Χριστόν διά τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς
καρδίαις ὑμῶν".Καί ὁἈπόστολος Πέτρος;''Προσέχοντες ἔως οὐ ἡμέρα διαυγάση καί φωσφόρος ἀνατείλη ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν'.'...
"Απειρα εἰναἰ τά χωρία τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης,συνέχισεν ὁ. Γέρων ἀσκητής,τά ὁποῖα θεωροῦν τήν ἀνθρωπίνην καρδίαν ώς
τά "'Ἀγια τῶνἈγίων",ὅπου ἐνδῦνται Θεός καί ἄνθρωπος.Βεβαίως,ἡ μυστική αὐτή ἔνωσις ἀπαιτεῖ ώρισμένας προϋποθέσεις. Ὁ Θεός,ώς καθαρός
,ἐνοῦται μόνο.ν μέ τούς καθαρούς τήν καρδίαν."Καθαρτέον πρῶτον & εἰτα τῷ καθαρῷ προσομιλητέον",λέγει Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.Καί ὁ ἄγιος
Ἱσαάκ ὑπογραμμίζει,ὅτι''προηγεῖται τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ,τό λυθῆναι
τῆς 'ὕλης"...
-Θά·μοῦ ἐπιτρέψετε νά σᾶς διακόψω,Γέροντα,εἰπεν ὁ ὑφηγητής
Γ.,διά νά σᾶς παρακαλέσω νά προσδιορίσετε,τί ἀκριβῶς ειναι ἡ καρδία
κατά τήν ἀσκητικήν ἀντίληψιν καί πεῖραν,ἐάν θέλετε,περί τῆς ὁποίας
τόση χρῆσις γίνεται ὑπό τῶνἈγίων Γραφῶν καί·ἐν τῇ ὁποίᾳ πραγματοποιεῖται,ώς διαϊείνεσθε,ἡ συνάντησις τοῦ Θεοῦ μετά τοῦ ἀνθρώπου.Διότι ὑπάρχει ἀσάφεια εἰς τόν ὅρον''καρδία" καί κυρίως ὧς πρός τάς ἐνεργείας τοῦἈγίου Πνεύματος ἐπ'αὐτῆς.
- Περί τῆς φύσεως καί τοῦ ἔργου τῆς καρδίας,ἀπήντησεν ὁ Γέρων,πολλά ἔχουν λεχθῆ ὑπό τῶν ἁγίων Πατέρων.Ἐξ ὅσων,λοιπόν,γνωρίζω
,αἱ Γραφαί καί οἱ θεῖοι Πατέρες,ὑπό τό ὄνομα καρδία ἐννοοῦν ὁλόκλη—
ρον τόν ψυχοπνευματικόν δυναμισμόν τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ νοῦς,ἡ βούλησις,
τό συναίσθημα ἤ,μέ ἄλλην ὁρολογίαν,τό θυμικόν,τό ἐπιθυμητικόν καί
τό λογιστικόν,ὀνομάζονται'·'καρδία''εἰς τό σύνολόν των,ἀφοῦ,παρά τό δι
ακεκριμένον τῶν λειτ.ουργιῶν των,εἰναι ἀδιαίρετοι τῆς ψυχῆς δυνάμεις
Ἡ ἁγῖα Γραφή ἐναλλάσσει τούς ὅρους καρδία,νοῦς,ἐπιθυμία,ψυχή,-βούλησις ἐν τῇ ἰδίᾳ σημασίᾳ.Πάντως ἡ ἀσκητική ἀνθρωπολογία τήν
βλέπει ώς θάλαμον τῆς ψυχῆς καί ώς κέντρον ὅλων τῶν δυνάμεών της.
Καί ὅπως ἀπό τό κέντρον ἀναχωροῦν ὅλαι αἱ γραμμαί καί πάλιν εις τό
κέντρον καϊαλήγουν,οὕτω καί ἡ καρδία εἰς τόν ἄνθρωπον ἀποτελεῖ τό
κέντρον ἔνθα ἐνοῦνται ὅλαι αἱ αἰσθήσεις καί ὅλαι αἱ δυνάμεις τοῦ σώ
ματος καί τῆς ψυχῆς ...
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Καί ὁ ὁσιώτατος Γέρων,ἀπό πολλήν ταπείνωσιν,μέ ἐρώτησεν ἅν συμφωνῶ μέ τά λεχθέντα.Ἀπήντῃσα ὅτι ἡ διδασκαλία αὐτή εἰναι γνησί
ως Πατερική.Καί ὁ Γέρων ἐσυνέχισεν.
Ἡ ἀσκητική ἀνθρωπολογία,βασιζομένη καί ἐπί τῶν μεγάλων Πατέ
ρων,θεωρεῖ τήν καρδίαν ώς κέντρον τῆς φυσικῆς ζωῆς,ὧς κέντρον ὑ
περφυσικῶν ἐνεργειῶν καί ώς κέντρον παραφυσικῶν ἐνεργημάτων.Ἀναλυτικώτερον δέ,ἡ καρδία θεωρεῖταιτοῦ σώματος ἡ ἀρχή καί ώς
πηγή τῶν φυσικῶν δυνάμεων,ἤγουν ζωτικῆς,αἰσθητικῆς,θυμικῆς καί
ἐπιθυμητικῆς. Ὁσαύτως εἰναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς,
ἤτοι τῆς βουλήσεως καί τῆς νοήσεως ώς κ·αί τοῦ λογιστικοῦ.''Ηδη ἐ
φθάσαμεν εἰς ἔν σημεῖον ἀντιλεγόμενον ὑπό τῆς ἐπιστήμης,ἀλλά αὐ
τό μᾶς εὑρίσκει ἀδιαφόρους.Εἴναι τοῦτο:
Ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς περιέχεται ἄν ὄχι ώς ἐν ἀγγείω-διότι εἰναι
ἀσώματος-πάντως ώς εἰς ὄχημα,εἰς τό βάθος τῆς καρδίας.Εἰς δέ τόν
ἐγκέφαλον δέν εἰναι ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς,ὅπως οἱ ἔξω τῆς ἀσκητικῆς
παραδόσεως φρονοῦν,ἀλλά ἡ νοερά ἐνέργεια τῆς ψυχῆς,ἤτοι τοῦ νοὐ.
Εἰς τόν 1ψον αἰῶνα,ὅτε ἀνεκινήθη τό θέμα τῆς νοερᾶς προσευ—
χῆς καί τό μετἈὐτοῦ συμδεόμενον πρόβλημα τοῦ ἀκτίστου φωτός, ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπεστήριξεν,ὅτι ἡ μέν οὐσία τοῦ νοῦ εὑ
ρίσκεται ἐν τῇ καρδίᾳ,ἡ δέ ἐνέργειά του ἐν τῷ ἐγκεφάλψ. Ἡ θεωρί
α αὐτή περιεβλήθη μέ τό κῦρος Συνοδικῶν ἀποφάσεων τῆςἘκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
·Οὕτω πῶς,συνέχισεν ὁ ἀσκῃτής,ἡ ἀσκητική ἀνθρωπολογία θεμελι
οῦται ἐπί τῆς διακρίσεως αὐτῆς,τοῦ νοῦ,καί πλείστοι Πατέρες προ
σάγουν ἄφθονα Γραφικ·ά καί παραδοσιακά ἐπιχειρήματα εἰς ἀπόδειξιν
· ο ο

-Ἀγιε Γέροντα,διέκοψεν ὁ ὑφηγητής Γ.,ὑπάρχουν πολλαί ἀντιρρή
σεις,ώς πρός χ'δ ὅτι,ὁ νοῦς ώς οὐσία εὑρίσκεται ἐν τῇ καρδίᾳ καί
ἡ νοερά του ἐνέργεια εἰς τόν ἐγκέφαλον. Ἡ ἐπιστήμη τῆς ψυχολογί
ας φρονεῖ διαφόρως ώς πρός τό θέμα τοῦτο...
-Δέν ἐκπληττόμἔθα διά τάς ἀνϊιρρήσεις τῆς ἐπιστήμης,ειπεν ὁ
Γέρων."Αλλωστε πρῶτος σᾶς ώμίλησα περί αὐτῶν. Ἀνεξαρτήτως μέ τά
διαρκώς μεταβαλλόμενα συμπεράσματα τῆς ψυχολογίας,ἡ διδασκαλία
τῶν ἁγίων Πατέρων εἰναι ὁμόφωνος καί μακραίων.Στηρίζεται δέ ἐπί
τῆς Γραφῆς καί τῆς ἐν ἁγίω Πνεύματι Νηπτικῆς ἐμπειρίας.Τό ζήτημα αὐτό παύει νά εἰναι θεωρητικόν,ἀπό τότε πού ἐσαρκώθη εἰς πρᾶ
ξιν καί ἐβιώθη ώς βαθυτάτη πεῖρα ἡ σχέσις ψυχῆς,νοῦ,καρδίας,νοήσε·ως καί διαλογισμῶν...
- Θά μοῦ ἐπιτρέψετε,νά συμπληρώσω τά ἐξῆς,εἰπεν εἰς Νοναχός*
(συνεχίζεται)Ἐρημίτης Χ.

πιστολή "πρός τήν ἐν Μοναζούσαις σεμνοτάῖην Ξένην"
τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.
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Ζωή δέ τῆς ψυχῆς ειναι ἡ μετά τοῦ Θεοῦ ἔνωσις.Διότι ὅπως διά τῆς
παραβάσεος τῶν πρωτοπλάστων,χωρισθεῖσα ἡ ψυχή ἀπό τόν Θεόν ἐνεκρώθ^,ἔτσι διά τῆς ὑπακοῆς εἰς τάς ἐντολάς,ἐνουμένη μετά τοῦ Θεοῦ ζωοποιεῖται.Διά τοῦτο λέγει,ὁ Κύριος,εἰς τά Εὑαγγέλια,ὅτι''τά ἡήματα
α ἐγώ λαλῶ πνεῦμα ἐστι καί ζωή ἐσϊι.'' Αὐτό δέ καί ὁἈπόστολος Πέτρος μαθών ἐκ πείράς,ἔλεγε πρός τόν Κύριον ὅτι''ἡήματα ζωῆς αἰωνίου
ἔχεις".Ἀλλά εἰναι ρήματα ζωῆς αἰωνίου εἰς τούς ὑπακούοντας.Εἰς ἐκείνους δέ πού παρακούο·υν,αὐτή ἡ ἐντολή τῆς ζωῆς γίνεται αἰτία θανάτου,ώς λέγει ὁ Παῦλος.Ἔτσι καί οἱἈπόστολοι,Χριστοῦ εὐωδία ὑπάρ
χοντες,εἰς μέν τούς ἀναξίους ἠσαν ὀὁμή θανάτου"εἰς δέ τούς ἀξίους ·
ὀσμή ζωῆς.Ἡ ζωή δέ αὐτή,δέν εἰναι μόνον ζωή τῆς ψυχῆή,ἀλλά καί τοῦ
σώματος,διότι καθιστῷ ἀθάνατον καί τό σῶμα,διά τῆς ἀναστάσεως.Ἐπειδή δέν τό ἀπολυτρώνει ἁπλῶς ἀπό τήν θνητότητα,ἀλλά καί ἀπό τόνἄληκτον θάνατον,δηλαδή ἀπό αὐτήν ταύτην τήν αἰώνιον κόλασιν.Χαρίζει ὀηλαδή καί εἰς τό σῶμα τήν ἐν Χριστῷ αἰώνιον ζωήν,τήν ἅνευ κόἜ.
πωὐ,νόσων καί λύπης,τήν ὄντως ἀθάνατον.
Διότι ὅπως ἐπηκολούθησεν ὁ θάνατος τοῦ σώματο.ς τόν θάνατον τῆς ψυχῆς,ἐκ . τῆς.παραβάσεως καί τῆς ἁμαρτίας,καί ὁ ἄνθρωπος ἐπέστρεφεν εἰς τήν γῆν καί ἔγινε χῶμα.καί μετά .τόν σωματικόν θάνατον πάλιν,ἐπηκολούθησεν ἡ καταδίκη τῆς ψυχῆς εἰς τόν ᾳδην,ἔτσι καί
μετά τήν ἀναστασιν τῆς ψυχῆς,ἥτις εἰναι ἡ ἐπιστροφή πρός τόν Θεόν,
διά τῆς^ὑπακοῆς τῶν θείων ἐντολῶν,θά ἐπακ·ολουθήση ἡ ἀνάστασις τοῦ
σώματος,θά ε'νωθῇ πάλιν μέ τήν ψυχήν.Καί μετά τήν ἀνάστασιν αὐτήν
θά ἀκολουθήσῃ ἡ πραγματική ἀφθαρσία καί οἱ ἄξιοι θά εἰσέλθουν εἰς
τήν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ,ἀφοῦ μεταστοιχειωθοῦν ἐκ σα,ρκικῶν εἰς πνευ
ματικούς καί θά ἐμπολιτεύονται ώς οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.
Διότι λέγει ὁ Παῦλος ,νἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντη
σιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα καί οὕτω πάντοτε σύν Κυρίω ἐσόμεθα"."Οπως
δηλαδή ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ,ὅταν ἐκ φιλανθρωπίας ἐγένετο ἄνθρωπος,ἀπέθα
νε καί ἐχωρίσθη ἡ ψυχή του άπό τό σῶμα του,χωρίς ὅμως νά χωρισθῇ &
ἡ θεότης του ἀπό αὐτό-διά τοῦτο καί ἀνέστησε τό σῶμα του καί τό πα
ρέλαβεν εἰς τόν οὐρανόν ἐν δόξῃ-ἔτσι θά συμβῇ καί μέ τούς εὐαρεστή
όαντας εἰς τόν Θεόν ἐνταῦθα.
Ἐπειδήίδηλαδή αὐτοί δέν χωρίζονται ἀπό τόν Θεόν,ὅταν ἀποχωρίζονται ἐκ τοῦ σώματός των,κατά τήν ἀνάστασιν θά παραλάβουν καί
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θά παραλάβουν καί τό σῶμα των πλησίον τοῦ Θεοῦ καί θά εἰσέλθουν ὁ
μοῦ μέ ἀνέκφράστον χαράν έκεῖ,''ὅπού πρ'όδρομος ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθενἹ
ησοῦς'',διά ν'ἀπολαύσουν καί τήν μέλλουσαν νἀ ἀποκαλυφθῇ δόξαν ἐν '.
Χριστῷ.Βεβαίως,ὄχι μόνον τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου κοινωνοί θά γίνουν,ἀλλά καί τῆς ἀναλήψεως καί θά μετάσχουν τῆς θείας ζωῆς του.
Ὅμως δέν θά συμβῇ τό ἴδιον καί μέ ἐκείνους πού ἔζησαν ἁμαρτω
λῶς ἐνταῦθα καί εὑρέθησαν κατά τήν ωραν τοῦ θανάτου χωρίς καμμίαν .
κοινωνίαν μέ τόν Θεόν.Καί ναί μέν πάντες θά ἀναστηθοῦν,ἀλλ 'ὅπως λέ
γει ὁ Παῦλος,·'ἔκαστος ἐν τῷ ἰδίω τάγματι".
·,
Ἐκεῖνος μέν πού ἐθανάτωσε τάς ἁμαρτωλάς πράξ^ις τοῦ σώματος
ἐνταῦθα διά τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος,θά ζήση ἐκεῖ μετά τοῦ
Χριστοῦ αἰωνίως τήν θείαν ὄντως ζωήν.
Ἐκεῖνος δέ πάλιν,πού ἐνέκρωσεν ἐνταῦθα τήν χάριν τοῦ ἁγίου
Πνεύματος διά τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν καί παθῶν,πρόκειται,ἀλλοίμονον
,νά συγκαταδικάζεται ἐκεῖ μέ τόν δημιουργόν καί αιἹιον τῆς κακίας,
παραδιδόμενος εἰς τήν ἀφόρητον καί ἀσύλληπτον εἰς φρίκην κόλασιν,ὅ
περ σημαίνει τόν "δεύτερον θάνατον''καί ἀδιάδοχον.

"Αλλωστε,ποῦ ἔγινεν ἡ ἀρχή τοῦ πραγματικοῦ θανάτου,τοῦ προξενήσαντος καί εἰς τήν ψυχήν καί εἰς τό σῶμα,τόσον τόν πρόσκαιρον ὅσον καί τόν αἰώνιον θάνατον;Δέν ἔγινεν εἰς τήν περιοχήν τῆς ζωῆς,
(ἐνἘδέμ^Διά τοῦτο καί ἀμέσως τότε,ἀλλοίμονον,ὁ ἄνθριψιος κατεδικά
σθη εἰς ἐξορίαν ἐκ τοῦ Παραδείσου τοῦ Θεοῦ,ἐπΕιὀή ῷκειθη ζωήν θανα
τηφόρον,μή ἐναρμονιζομένην πρός τάς θείας συνθήκας τοῦ παραδείσου.
Ἐπομένως,καί ἡ πραγματική ζωή,ἡ προξενοῦσα καί εἰς τήν ψυχήν
καί εἰς τό σῶμα τήν ἀθάνατον καί ἀληθινήν ζωήν,εἰς αὐτήν τήν γῆν
τοῦ θανάτου πρέπει νά κάμη τήν ἀρχήν της.Καί ὅποιος δέν ἀγωνίζεται
νά τήν ἀποκτήση εἰς τήν ψυχήν του ἀπό τώρα,ἄς μή ἐξαπατῷ τόν ἐαυτόν
του διά ματαίων ἐλπίδων,ὅτι τάχα θά τήν λάβη ἐκεῖ.Οὔτε νά ἐλπίζει ὅ
τι θά δεχθῇ τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ κατά τήν ωραν τῆς κρίσεως.
·Διότι τότε θά εἰναι καιρός ἀνταποδόσεως καί τιμωρίας,ὄχι συμ—
παθείας καί ἐλέους·θά εἰναν καιρός ἀποκαλύψεως τοῦ θυμοῦ,τῆς ὀργῆς
,τῆς δικαιοκρισίαή τοῦ Θεοῦ·καιρός,ὄπου θά ἀποκαλυφθῇ ἡ "κραταιά &
ὑψηλή χείρ",κινουμένη εἰς κόλασιν τῶν ἀπειθῶν.Ἀλλοίμονον εἰς ὅποιον ἐμπέσει εἰς χεῖρας τοῦ ζῶ.ντος Θεοῦί Ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον,πού
θά λάβη πεῖραν τοῦ θυμοῦ τοῦ Κυρίου ἐκεῖ καί δέν θά γνωρίση ἀπ'ἐδῶ
διά τοῦ θείου φόβου,τό κράτος τῆς ὀργῆς του,οὔτε θά ἔχη ἀποκτήση,
διά τῶν ἔργων του,τήν ἐν ἁγίω Πνεύματι ἐμπε ιρίαν,ὅτι θά τύχη φιλαν
θρώπου.μεταχειρίσεως ὑπό τοῦ Θ6οῦ.Διότι,δι'αὐτό τό τελευταῖον,μόνος ὁ καιρός τῆς παρούσης ζωῆς εἰναι κατάλληλος. (συνεχίζεται)
Ἀπόδοσις;Μονάζοντος Ο.
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όσον μέγας'εἰνᾳι ὁ ἀγών,ἔως ὅτου ἡ ψυχή διαρρήξη τόν δεσμόν
τῆς ὕληςί'Ἐως ὅτου ἐλευθερωθῆ ἀπό τήν λατρείαν τῶν εἰδώλων καί ἀπο
κτήσῃ ἔξεις ἀγαθάςίΕἰναι ἀληθινά γενναία ἡ ψυχή ἐκείνη,πού θά ἀποφύγῃ τήν ὕλην.
Ἐκεῖνο πού χρειάζεται δέν εἰναι μόνον ἡ κάθαρσις τῶν ψυχικῶν παθῶν.Αὐτό δέν εἰναι ἄρετή,ἀλλ'ἁπλῆ προπαρασκευή διά τήν ἀρε—
τήν.Ἀπαιτεῖται,μαζί μέ τήν κάθαὀσιν τῶν κακῶν ἔξεων,καί ἡ πρόσλη—
ψις τῆς ἀρετῆς.Κάθαρσις τῆς ψυχῆς εἰναι,τοῦ μέν λογιστικοῦ "ἡ τῶν
κάτω χαρακτήρων καί πλανωμένων''ἀπαλλαγή,ὅπως λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος.Δηλαδή τῶν βιωτικῶν φροντίδων,τῶν θορύβων,φαύλων κλίσεων.
Τοῦ δέ ἐπιθυμητικοῦ,ἡ μή ὁρμή'πρὁς τήν ὕλην,ἡ τυφλότης πρός
τά ὁρώμενα καί ἡ πειθάρχησις τῶν αἰσθήσεων εἰς τόν ὀρθόν λόγον.
Τοῦ δέ θυμοειδοῦς,νά μή ἐκταράσσεται εἰς ὅ,τι δήποτε συμβῇ...
Νετά τήν κάθαρσιν καί τήν ,νέκρωσἰν τῶν ἀθλίων παθῶν τῆς ψυχῆς ἤ &
τήν καθυπόταξίν των,ἀκολὁύθἐῖ ἡ ἀνάβασις καί ἡ θέωσις.Χρειάζεται ὅ
πως ἐκκλίνωμεν ἀπ'ό τό κακόν,διά νά οἰκειωθῶμεν τό ἀγαθόν. Ἀκολούθως
νά ἀπαρνηθῶμεν ὁαυτούς πρῶτον καί ὕστερα,αἴροντεξ τόν σταὐρόν,ἀκο—
λουθήσωμεν τόν Χριστόν μέχρι τῆς ἀκροτάτης καταστάσεως τῆς θεώσεως.
Ἀλλά πῶς θά ἐπιτευχθῇ αὐτήϋἡ ἀνάβασις καί θέωσις;Καί κυρίως
τί εἰναι θέωσις;Θέωσις εἰναι τοῦ μέν νοῦ ἡ τελειοτάτη γνῶσις τῶν ὄ
ντων καί ῖοῦ ὑπέρ τά ὅντα,ὅσον ειναι δυνατόν εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύ
-σιν.Τῆς δέ βουλήσεως,ἡ πρός τό πρῶτον καλόν,τόν Θεόν,τελεία καί συ
νεχής διάθεσις καί κίνησις.Τόσον δέ ἀνένδοτος κίνησις,ὧστε μή ἀνακοπτωμένη ἀπό κανέν γήῖνον,ἀλλ''ἐν 'θείᾳ μανίᾳ ὁδεύουσα πρός τόν Θε—
ον.Τό ἴδιον ἰσχύει καί διά τό θυμοειδές.Καί ἡ κίνησις αὐτή καί διάθεσις πρέπ'ει νά εἰναι τόσον σφοδροτέρα,ὅσον τά νοητά κάλλη ὑπερέ**
χουν τῶν αἰσθητῶνἩ δέ πρός τήν σάρκα πρόνοια,πρέπει νά σταματᾳ ἐκεῖ,ὅπου μόλις θεραπεύεται ἡ ἀνάγκη τῆς φύσεως.
Εἰναι,βεβαίως,δύσκολος ὁ ἀγών.Διότι οὔτε πολυχρονίους ἔξεις
ἠμπορεῖ κανείς χῶρίς ἱδρῶτα νά ἐκριζώσῃ,οὔτε εὐκόλως δύναται νά ἀποκτηθῇ ἡ πνευματική γνῶσις.Χρείαζονται μόχθοι καί χρόνος μακρό^
διά νά.ἐπιτύχῃ κανείς τήν ἀδιάλειπτον ὅρασιν τοῦ Θεοῦ καί νά φέρη
εἰς παγίαν ἔξιν τάς ἀγαθάς ἐπιθυμίας.Ἀπαιτεῖται μεγάλη ἀντίστασις
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τοῦ νοῦ πρός τάς αἰσθήσεις ἔως ὄτου τάς πειθαρχήσῃ 4ρτστικῶς.
Αὐτή εἰναι ἡ πάλη πρός τό σῶμα,ἡ ὁποία συνεχίήεται μέχρι θανάτου,ἔστω καί ἄν φαίνετ·α.ι ὅτι ὁ θυμός καί ἡ ἐπιθυμία ἔχουν ἐλαττωθῇ
ἀπό τήν ὑπερβάλλουσαν γνῶσιν τοῦ νοῦ.Πρέπει νά. σημειωθῇ καί τοῦτο'
Ὅτι ἡ ψυχή,μή λαβοῦσα τήν χάριν διά τοῦ ἁγῖου Βαπτίσματος,δέν ἠμπο
ρεῖ οὔτε γνησίως νά καθαρθῇ,οὔτε καί νά ἀνέλθη εἰς τό θεῖον φῶςἜΟ—
πως ἐλέχθη^αὐτά ἔχουν ἐφαρμογήν μόνὁν ἐπί τῶνὈρθοδόξως Βαπτισθέντων.*Αλλ'ἅς ἐπεξηγήσωμεν μερικά δυσνόητα. Ἀπό τάς γνώσεις,ἡ μέν εἰναι κατά Φύσιν ἡ δέ ὑπέρ φύσιν.
Κατά φύσιν εἰναι ἡ γνῶσις ὅπου λαμβάνει ἡ ψυχή δι'ἐρεύνης,ἡ ὁποία ἀποκτᾶται διά τῶν αἰσθήσεων καί ἔχοὐν ἀντικείμενον τήν φύσιν.
Ἡ ἔνωσ·ις τοῦ νοῦ μέ τό σῶμα,ἀμβλύνει τήν ικανότητα τῆς ἐνεργείας
τοῦ νοῦ. Ἐνταῦθεν ὁ νοῦς δέν δύναται νά ἔλθη εἰς ἐπαφήν μέ τόν νοερόν κόσμον,,ἀλλά χρειάζεται καί τήν φαντασίαν,ἡ ὁποία εἰναι εἰδωλικῆς
φύσεως.
Ὅσην,λοιπόν,καί ἄν λάβη γνῶσιν ὁ νοῦς διά τῶν αἰσθήσεων,ἡ γνῶ—
σις αὐτήἜἰναι φυσική. Ἱπερφυής εἰναι ἡ γνῶσις,ἡ ὁποία ἐγγίνεται εἰς
τόν νοῦν,χωρί.ς τό μέσον τῶν αἰσθήσεων, ὅταν τά νοούμενα εἰναι ἐπάνω
ἀπό τάς μέθοδείας τοῦ ἡνωμένου νοῦ μετά τοῦ σώματος.Ἡ γνῶσις αὐτή
ἔχει χομ. χαρακτῆρα τῆς γνώσεως τοῦ νοῦ γυμνοῦ ἀπό σάρκα.Αὐτή ὅμως η.
γνῶσις ὑπό μόνου τοῦ Θεὁῦ δίδεται.'Ὁταν εὕρη πολύ καθαὀόν τόν νοῦν
ἀπό κάθε ὑλικήν προσπάθειαν,καί κατεχόμενον ὑπό θείου ἔρωτος.
Αὐτή ἡ διαίρεσις τῶν δύο γνώσεων χαρακτηρίζει καί τήν ἀρετήν.'Ἀλ
λη μέν εἰναι ἡ ἀρετή,ἡ ὁποία δέν ὑπερβαίνει τήν φύσιν καί λέγεται
φυσική,ἄλλη δέ,ὑπό μόνου τοῦ Θεοῦ ἐνεργουμένη,ἡ ὁποία προσαγορεύεται ὑπέρ φύσιν.
'Ἐτσι,λοιπόν,τήν μέν φυσικήν γνῶσιν καί ἀρετήν ἔχει ἴσως καί ὁ
μή βαπτισθείς,τήν δέ ὑπέρ φύσιν,καθόλου.Διότι,πῶς εἰναι δυνατόν ἄνευ
χάριτος νά ἀποκτήση κανείς καρπούς χάριτος; Ὁ βαπτισμένος ὅμως δύνα
ται νά ἀποκτήση καί τάς δύο γνώσεις.Εἰναι ἀδύνατον ὅμως νά προσκτηθῇ
ἡ ὑπέρ ωύσιν ἀρετή,χωρίς προηγουμένως νά κατακτηθῇ ἡ φυσική ἀρετή.
Προκειμένου ὅμως περί γνώσεως,τό πρᾶγμα διαφέρει.Ἡμπορεῖ κανείς νά
μεθέξη τῆς ὑπερφυοῦς γνώσεως χωρίς νά ἔχη τήν κατά φύσιν.
Πλήν ὅμως δέον νά γνωρίζωμεν καί τοῦτο,ὅτι ὅπως τά ἄλογα ζῶα ἔ—
χουν αἔσθησιν καί φαντασίαν,ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει τάς δυνάμεις
αὐτάς,ἀλλά πολύ.καλυτέοας καί ὑψηλοτέρας.'Ἐτσι καί ἐπί τῶν φυσικῶν
ἀρετῶν καί γνώσεων. Ὁ βαπτισμένος ἔχει ὑψηλότερον βαθμόν τάς γνώσεις αὐτάς ἀπό τόν μή φωτισθέντα διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος.
(. συνεχίζεται) Ἀπόδοσις Ἱ.Φ.

τῆς Ερήμου
197ώ ἄρχισε νά κυκλοφορεῖ μία ἐκλεκτή σει
ρά Μοναχικῶν Βίων εἰς σχῆμα τσέπης,τά "'Ἀνθη τῆς Ἐρήμου''.'Ἡδη ἔχουν κυκλοφορήσει τρία βιβλία.Τό πρῶτον εἰναι μία "Ἱστορία Μοναχῶν·τῆς Αἰγύπτου",ἤτοι ἔν ἀρχαῖον ὁδοιπορικόν ἐπτά εὐλαβῶν προσκυ
νητῶν εἰς τήνἜρημον τῆς Αἰγύπτου.
Ὁ π.'Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος ἔχετ ἐπιμεληθῆ·τήν μετάφρασιν
τοῦ ἀρχαίου κειμένου,ὅπερ περιλαμβάνει πρόλογον τοῦ ἀγνώστου συγγραφέως,τάς ἐντὐπώσεις του ἀπό τήν συνάντησίν του.ἀπό εἔκοσιν ἔξ
πνευματοφόρουἠἈσκητάς καί ἐπίλογον.
Τό ἔργον ὁμοιάζει πολύ μέ τό'Ἀαυσαῖκόν",ἀλλἈἰναι συντομώτερον ἐκείνου καί σχεδόν κοινοῦ περιεχομένου.Ὅπωσδήποτε ἡ προσφο
ρά τοῦ τομιδίου αὐτοῦ εἰς γλῶσσαν εὔληπτον ἀπό τούς πολλούς εἰναι
σημαντική.Φέρει εἰς ἄμεσον ἐπαφήν τόν σύγχρονον λαόν τοῦ Θεοῦ,πού
παραπαίει ἀναμέσον τῶν τεχνοκρατικῶν καί ἰδεολογικῶν διλημμάτων
μίᾶς παραστρατημένης πνευματικῶς ἐποχῆς,μέ τόν ἀμόλυντονἈσκητικόν πλοῦτον,τῆςὈρθοδόξου πνευματικῆς παραδόσεως.
Τό ἐν λόγω μικρόν ἔργον ἀποκαλύπτει μέ ἀδιάψευστον τρόπον,
τόν ρόλον ὅν ὀύναται νά διαδραματίση ἡ ἔκουσία στέρησις τῶν φυσικῶν καί ὑλικῶν ἀναγκῶν,ἐν συναφείᾳ μέ τήν οἰκείωσιν θετικῶν στοιχείων καί κυρίως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον,ἐνεργουμένων
· διά τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς,ώς μέσων εὑρέσεως καί ἐνώσεως μετά
τοῦ Θεοῦ,ώς ὁδός λυτρώσεως καί σωτηρίας,ἥτις παραμένει ἀνοικτή
κ α ί διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον.
Τό δεύτερον βιβλίον τῆς σειρᾶς παρουσιάζει τήν ἀρχαίαν βιογραφίαν τοῦ περιφήμου ὀργανωτοῦ τοῦ Μοναχικοῦ βίου εἰς τήν Αϊγυπτον,Παχωμίου τοῦ Νεγάλου,μεταφρασμένην ἀπό τόν π.Ἀγαθόνικον Φατοῦρον.Πρόκειται δι'ἔν κείμενον,ὅπερ ἐϊροφοδότησε τόν ἀσκητικόν ε
ρωτα ἀπείρων χριστιανικῶν γενεῶν .
Ἡ πάμφωτος μορφή τοῦ πρωτοπόρου Κοινοβιάρχου 'χαράσσεται ἀ
νεξιτήλως εἰς κάθεὈρθόδοξον,ὅστις ποθεῖ νά ψ^λαφίση τάς ἁγίας ἡίζας τῆς θείας πίστεώς του.Αὐτή ἡ ἐπαφή μέ τάς ἀθεάτους σήμερον ἡί
ζας,εἰς ὅσον τό δυνατόν εὐρύτερον στρῶμα λαοῦ τοῦ Θεοῦ,τροφοδοτεῖ
τήν μόνην ἐλπίδα διά μίαν οὐσιαστικήν καί ἐκ τῶν ἔσω "ἀνανέωσιν"
τῆς ζωῆς τῆςἘκκλησίας.Καί νομίζομεν,ὅτι ὁ "Βίος τοῦ ἁγίου Παχωμίου" ὑπηρετεῖ αὐτήν τήν ἐλπίδα πιστῶς...

Ὁ π.Νικόδημος Γιαννακόπουλος,παρουσιάζει εἰς τόν γ'τόμον
τῆς σειρᾶς τήν μετάφρασιν τοῦ ἀρχαίου βίου ε'νός ἐπίσης μεγάλου πα
τρός τοῦ Μοναχισμοῦ,τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου.
Εἰναι ἔξω σχεδόν ἀπό τάς ἀνθρωπίνους δυνατότητας ·εἰή ἐπάξιος
χαρακτηρισμός τοῦ ἐν λόγω βίου. Ὁ ἀρχαῖος βιογράφος μᾶς διαβεβαιώνει εἰς τό τέλος τοῦ ἔργου,ὅτι ἐχρειάσθη νά δεχθῇ θείαν ἐνίσχυσιν ἀπό τόν Νέγαν Εὐθύμιον διά τήν διαζωγράφησιν τοῦ Ἀγίου.
Καί ἀσφαλῶς,ἐάν δέν ἐνεργοῦσεν ἡ Χάρις καί εἰς τάς ἡμέρας αὐ
τάς,δέν θά εὐωδίαζαὐ ἐντός τοῦ τυπογραφικοῦ πληθωρισμοῦ τά " 'Ἀνθη τῆς Ἐρήμου''.Συγχαίρομεν τούς κοπιάσαντας.-Ἀθωνίτης Π.

" Ἱπάρχει σήμερον·νοσταλγία τῆςὈρθοδοξίας;"
Διά τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ὁ π*Ἡλίας Μαστρογιαννόπουλος,ἔρχεται
νά προσφέρη ἀνα,ντίρρητα στοιχεῖα διά. τήν ζύμωσιν,ητις ὑφίσταται
αὐτήν τήν στιγμήν ἡ θεολογική παράδοσις τῆς Δύσεως,ἀπό τήνὈρθό—
δοξον πνευματικότητα.Παραθέ·ϊει βαρυνούσας ἀπόψεις ἐξεχόντων ἐκπρο
σώπων,τόσον τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καίἈγγλικανικῆςἘκκλησίας,ὅσον &
τῶν προτεσταντῶν,ἐπί τῆς σημασίας πού ἀποδίδουν ὅλοι αὐτοί εἰς
τήνὈρθόδοξον καί ἁγιωτάτηνἘκκλησίαν μας.
Εἴτε ὑπό μορφήν. ἀναγνωρίσεως τοῦ μοναδικοῦ ρόλου τῆςὈρθοδοξίας,ώς θεματοφύλακος · τῆς ἀρχαίας παραδόσεως,εἜε ώς ἐγκάρδιον
ἀποδοχήν τῆς ὑπε.ροχῆς τῶν θεολογικῶν βάθρων καί κριτηρίων της,ὁμολογοῦν,διακηρύττουν καί προβάλλουν τήν ·παρουσίαν της,τήν μέχρι
πρό τινος ἠθελημένως ὑπ'αὐτῶν ἀγνοουμένην.
Καί δέν σταματᾳ μέχρις ἐκεῖ ὁ σΠροχωρεῖ ἀκόμη περισσότερον
καί παρουσιάζει ὅσους ἐξ αὐτῶν,ἡ δίψα τῆς ἀληθείας καί ἡ ἐνέργεια
τῆς χάριϊος ώδήγησαν εἰς τήνὈρθοδοξίαν,εἰς τό βάπτισμα καί τήν
Εὐχαριστιακήν ἐν Πνεύματι ἐμπειρίαν.
Καί μόνον τό τελευταῖον αὐτό εἰναι ἀρκετόν διά νά δι,αλύσῃ πᾶ
σαν ἀμφιβολίαν,ώς πρός τό κεφαλαιῶδες ἐρώτημα τοῦ ὑπ'ὄψιν βιβλί·»
ου.Εἰναι δέ χαρακτηριστικόν τό παρατεθέν ἄρθρον ἐνός τῶν ἐξ αὐτῶν
,ὅστις σύν τοῖς ἄλλοις γράφει;''Διά πρώτην φοράν,ἔπειτα ἀπό αἰῶνας
,ἡὈρθοδοξία ἀποτελεῖ ζῶσαν παρουσίαν εἰς τήν Δύσιν,τόσον λειτουργικῶς ὅσον καί θεολογικῶς,καί τά μεγάλα Δογματικ;ά της ἀεύματα
εἰσρέουν αὐτήν τήν στιγμήν εἰς τόν κύριον ροῦν τῆς Δυτικῆς παραδόσεως,γονιμοποιοῦντα ἐκ νέου αὐτήν τήν παράδοσιν,ἀνεπαισθήτως &
μυστικῶς,ἐκ τῶν ἔσω..."
Ἡ ὅλη συγγραφή κατακλείεται μέ τήν παράθεσιν τεκμηρίων τοῦ
θερμοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Δύσεως διά τήνὈρθοδοξίαν,ὅπως τοῦτο ἐκ
δηλοῦται εἰς βιβλία,περιοδικά,ἴδρυσινἹνστιτούτων Ἐρεύνης καί
Διαλέξε ις'ἐ Ἐπέρ τούτου κάμπτομεν τά γόνατά μας. .".Μοναχός Ἱ.
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-Σεβαστέ μου Γέροντα,ειπεν ο φίλος μου Νοναχός,τώρα πού ἐθί—
ξατε τό θέμα τῶνἹ.Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας,θά ἥθελα.νά μᾶς ἀναπτύξετε
αὐτό τό τόσον ἄστοχον κεφάλαιον,πού περιλαμβάνεται εἰς τό κρινόμενον
βιβλίον.Διόϊι εἰς αὐτό τό κεφάλαιον ὁ σ.διαπράττει μεγάλα λάθη.
-Ἀδελφέ,δέν χρειάζεται ἰδιαιτέρα μελέτη διά ν'ἀντιληφθῇ καποι
ος τάς ἀστοχίας τοῦ σ.τοῦ βιβλίου "Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους''.Διαβάσετε διά νά ἐννοήσετε πόθεν ἀρχίζουν τά ἐπάλληλα λάθη τοῦ νέου αὐτοῦ
θεολόγου. "Τό ήθος τῆςἘκκλησίας εἰναι τό ἠθος τῆς κοινωνίας τῶν ἁγίων,ἠθος κοινωνικό καί λειτουργικό,τό ήθος τοῦ προσώπου,δηλαδή τό
ηθος τῆς ἐλευθερίας ἀπό κάθε ἀτομικό περιορισμό..."
Προφανῶς ὁ σ.ἀναχωρεῖ ἀπό μίαν δεοντολογικήν ἀρχήν,κατά τήν
ὁποίαν "τό ήθος τῆςἘκκλησίας εἰναι τό ήθος τῶν ἁγίων''.Ἀλλά ποῖος
δέν β^πει ἐδῶ μίαν καθαράν οὐτοπίαν;Προκειμένου νά στραφῇ κατά τῶν
Ἱ.Κανόνωνἠθέλησε προηγουμένως νά θεμελιώση τάς ἀπόψεις του,ὅτι δέν
ἔχουν καμμίαν θέσιν τά ὅρια πτώσεως τοῦ χριστιανοῦ-πού εἰναι οἱἹ.
Κανόνες-εἰς μίαν''κοινωνίαν ἁγίων'ἰΚαί πράγματι. Ἐάν ἡἘκκλησία ἀπετε
λεῖτο ἀπό ἄγια μέλη-ὅχι μόνον ὑπό τήν ἐννοιαν τοῦ ἐξαγιασμοῦ διά τοῦ
ἁγίου Βαπτίσματος,κατά τήν "κλῆσιν" των καί κατά τήν,διά μετανοίας,
κοινωνίαν των μετά τοῦ Μόνου ἁγίου Θεοῦ ἐν Χριστῷ,ἀλλά κατ'ἐνέργειαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰς τάς ψυχάς των-φυσικά οὐδέν νόημα θά ειχον οὑ Κανόνες,κατά τό Ἀποστολικόν;''νόμος δικαίψ οὐ κεῖται".
Ἀλλά ἡἘκκλησία,ὄχι μόνον ἐπ Ἀσχάτων τῶν χρόνων,ἀλλά ἀπό τήν
πρώτην ἡλικίαν της-διά νά μή ἀναφερθῶ καί εἰς αὐτήν τήνἘδέμ ἀκόμηπεριελάμβανεν εἰς τούς κόλπους της πλῆθος πεπτωκότων,προσκλαιόντων,
ὑποπιπτόντων,χειμαζομένων,ἐνεργουμένων ὑπό πνευμάτων ἀκαθάρτων,ἀσώτων ,τελωνῶν,πορνῶν.. .Καί ὁ Κύριος ἐβεβαίωσδ, ὅτι ;''Πάλ ιν ὁμοία ἐστιν
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ἡ βασ^λεία τῶν οὐρανῶν σαγήνη βληθείση εἰς τήν θάλασσαν καί ἐκ παντός γένους συναγαγούση,ἥν ὅτε ἐπληρώθη,ἀναβιβάσαντες αὐτήν ἐπί
τόν αἰγιαλόν καί καθήσαντες συνέλεξαν τά καλά εἰς ἀγγεῖα,τά δέ σα
πρά ἔξω ἔβαλλον.Οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελεἰᾳ τοῦ αἰῶνος. Ἐξελεύσον
ται οἱ ἄγγελοι καί ἀφοριοῦσι τούς πονηρούς' ἐκ μέσου τῶν δικαίων,Α
βαλλοῦσιν αὐτούς εἰς τήν κάμινον τοῦ πυρός'ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός
καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων..."
-Φαίνεται ,λοιπόν,Γέρ·οντα,εἰπα,ὅτι ἡ βάσις ἐπί τῆς ὁποίας ἐστη
ρίχθη διά νά ἀπορρίψη ὁ σ. τούς Κανόνας,εἰναι ἐντ·ελῶς φανταστική &
φυσικά δέν ἠμπορεῖ νά βαστάση τά ἐπιχειρήματά του.Ἀλλά πλήν τῶν ἀ
στοχημάτων του,πού ἀναφέρονται εἰς τήν θετικήν πλευράν τοῦ θέματος
,ἐπιχειρεῖ οὑτος νά ἀποδείξη τήν προβληματικότῃτα τῆς ὑπάρξεως τῶν
Κανόνων καί ἀπό τήν ἀρνητικήν πλευράν,δηλαδή ὑπό τό πρῖσμα τῆς ἁμα
ρτίας.Διά τοῦτο εἰς τήν σελίδα 129 γράφει;''Καί ὄχι μόνον ἡ προσωπι
κή μετοχή στήν εὐχαριστιακή κοινωνία,ἀλλά καί ἡ ἀποτυχία ὑπερβάσεως τῆς ἀτομικῆς αὐτοτέλειας,ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου στίς ποικίλες
μορφές της,εἰναι γεγονός ἀντικειμενικά ἀπροσδιόριστο,διασώζει τήν
μοναδικότητα τῆς τραγικῆς ἀντιθέσεως προσώπου καί φύσεως".
Καί ἐδῶ ἐπίσης πλημμελεῖ ὁ σ.,συνέχισα,διότι δέν διέκρινεν ὅ
τι,ἡ ἁμαρτία δέν ἀποτελεῖ μόνον "ἀποτυχία ὑπερβάσεως τῆς ἀτομικῆςαὐτοτέλειας",ἀλλά καί ἔκφρασιν καί φανέρωσιν ψυχικῆς νόσου.Καί ἐνῷ
ἀσχολεῖται μέ θέματα ἀσκητικῆς ἀνθρωπολογίας,μέ ἁγίους τῆςἘρήμου
καί Νηπτικούς Πατέρας,τῶν ὁποίων σταθερόν ἀντικείμενον ἠσαν τά ψυχικά πάθη,ὁ σ.τά ἀγνοεῖ τελείως.Καί ἡ ἄγνοια μεταβάλλεται εἰς ἐπί—
θεσιν ἤ προβλημα.τοποίησι ν τῶν Ἱ.Κανόνων.Γίνεται δέ ἀμέσως ἀνϊιλη—
πτόν εἰς ποίαν φοβεράν σύγχυσιν φθάνει κανείς,ὅταν ἀποπειρᾶται νά
ἐξετάσῃ θέματα τῆςὈρθοδόξου πνευματικότητος καί παραθεωρεῖ θεμελι
ώδεις προϋποθέσεις,ἄνευ τῶν ὁποίων ἀδυνατοῦμεν νά τήν ἐννοήσωμεν.
Δέν συμφωνεῖτε,σεβαστέ μου Γέροντα;
—Εἰναι περιττόν καί νά·λεχθῇ,ἀπεκρίθη ὁ ἀββᾶς,εἰς ποίας ἀτοπί
ας ἄγει ἡ ἔρευνα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἀγνοουμένων τῶν παθῶν.Ἔτσι δέ ἐξηγεῖται τό γεγονός ὅτι,εἰς τάς εἴκοσι σελίδας τοῦ Κεφαλαί
ου περί τῶνἘκκλησιαστικῶν Κανόνων δέν ὑπάρχει οὔτε μία σωστή θέσις
,οὔτε μία πρότασις λογική.Ἀλλά δύναται νά ἐρωτήση τις τόν σ.,διατί ήλθεν ὁ Χριστός εἰς τήν γήν;Οὐχί διά νά "παύση τά σκιώδη καί πε
ριέλῃ τό·κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν";
Ἡ ἁγίαἘκκλησία μας δέν ἀποβλέπει νά καταστήσῃ ἅγια τά τέκνα
της','μή ἔχοντα σπῖλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων'';Οἱ ἅγιοι δέν ἠγωνίσθησαν διά νά καταστήσουν τάς ψυχάς των ἀπαθεῖς;Ἡ ἀπάθεια δέν
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εἰναι τό σκοπούμενον τέλος τῶν Μοναχῶν καί δέν ταυτίζεται μέ τήν ἁ
γιότῃτα;Σεῖς γνωρίζετε,ἀδελφοί,ὅτι ὅλη ἡ Μοναχική καίἈσκητική γρα
μματεία στρέφεται περί τήν σπουδήν καί ἔρευναν τῶν παθῶν καί ὅλαι
αἱ ἀσκήσεις ἀποβλέπουν εἰς τήν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς ἀπό τά "ψεκτά πά
θη''.Πάρετε ὅλους τούς ἁγίους Πατέρας καί ὅλους τούς "φιλοκαλικούς"
'Οσίους καί ὅλους Γέροντας τῆςἘρήμου.Ἐξετάσατε τόν βίον των.Παρα
κλουθήσατε τήν ἁγίαν ζωήν των,τούς ὑπέρ φύσιν ἀγῶνας των,τά ἀείρρο
α δάκρυά των,τάς πυρίνους προσευχάς των,τάς παρατεταμένας ἀγρυπνίας των,τάς συντρόφους νηστείας των.Διατί ἐγένοντο ὅλα αὐτά;Διά τήν
θεραπείαν τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς,διά τήν συντήρησιν τῆς καθαρότητος,
διά τήν αὕξησιν τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
'Ἀν,λοιπόν,οἱ ἅγιοι,οἱ ὁποῖοι δέν εἰχον νά παλαίσουν πρός τραχείας μορφῆς πάθη-τά ὁποῖα εἰναι''σκληραί οὐσίαι'',κατά τόν ἅγιονἹσαάκ τόν Σῦρον-ὑπεβάλλοντο εἰς τόσας κακοπαθείας ἐν βαθείᾳ ταπεινώ
σει,ποῖος ἀγών καί πόση κάκωσις ἀπαιτεῖται διά τήν θεραπείαν χρονί
ων παθῶν,ἐκδηλουμένων δι 'εἰδεχθῶν πολλάκις μορφῶν ἁμαρτίας;
Καί οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας,ὅσοι ἀναφέρονται εἰς ποικίλας ἁμαρτίας,ἀποτελοῦν μέσα θεραπείας τῶν παθῶν,ἀνάλογα πρός·τό εἰδος &
τήν σοβαρότῃτα τῆς καταστάσεώς των,τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦντ'αι μετά
διακρίσεως ὑπό τῶν πνευματικῶν ἰατρῶν...
-Ἔτσι πρέπει νά φρονῇ κάθε Ὀρθόδοξος,ἅγιε πάτερ,εἰπεν ὁ φίλος μου Μοναχός.Μόνον ὁ παιδαγωγικός καί θεραπευτικός χαρακτήρ τῶν
Κανόνων ἀποτελεῖ καί τήν ἐρμηνείαν των.Νομίζω δέ ὅτι,εἰς τά· πλαίσι
α τῶν Κανόνων κινοῦνϊαι καί αἱ ψυχαί τῶν ἁγίων.Μέ μόνην τήν διαφοράν,ὅτι οἱ ἅγιοι ἐπιβάλλουν ἐξ ἰδίας προαιρέσεως τόν "κανόνα" των,
κατ'ἀναλογίαν πρός τήν ἀπαίτησιν τῆς ψυχικῆς των καταστάσεως·. Ὁ ἰδιαίτερος τρόπος ζωῆς τόν ὁποῖον ἐπιλέγουν συνθέτει "κανόνα".Καί ἐ
ντός τῶν ὁρίων τοῦ κανόνος των κινούμενοι,αἰσθάνονται ἐαυτούς ἐλευ
θέρως ζῶντας.Κανών,σημαίνει μέτρον.Ἔκαστος,λοιπόν,συμφώνως μέ τήν
πνευματικήν του δύναμιν ἀγωνίζεται τόν''καλόν ἀγῶνα''.Καί ὅσον ἡ δύναμις αὐξάνει,τόσον καί ὁ κανών ζωῆς εὐρύνεται.Καί τά πνευματικά ἀ
θλήμαϊα γίνονται μεγαλύτερα.
Ἀκόμη καί ἐν Παραδείσφ οἱ πρωτόπλασϊοι διετέλουν ὑπό κανόνα
παιδαγωγικόν,περιορίζοντα τήν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν των.Πῶς,λοιπόν,
κατά τόν σ.''ἡ ὕπαρξη τῶν κανόνων μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἰναι
ἔνα δύσκολο πρόβλημα" ;Ὅταν μέ ὀλίγην ταπείνωσιν καί ὀλίγον σεβασμόν πρός τούς ἀπό τοῦ 5ου αἰῶνος Κανόνας ἐξηγῶμεν ἀνέτως τήν σημασίαν καί ἀποστολήν των,ποῖον λόγον ἔχει ἡ προβλημα,τοποίησίς των;
-Ἐπιτρέψατέ μου,ἅγιοι ἀδελφοί,εἰπεν ὁ Γέρων,νά θεωρήσω τόν
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σ.τοῦ βιβλίου "Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους'',ὄχι ἁπλῶς τολμηρόν,ἀλλά βαρύ
τατα νοσοῦντα περί τήν Πίστιν καί τήν Ζωήν τῆςἘκκλησίας."Αλλως δέν
ἐξηγεῖται τό γεγονός τῆς ἐν ψυχρῷ στρατεύσεώς του κατά τῶν σεβασμίων Κανόνων,ἀλλά καἰ αὐτῶν τῶν διατυπωσάντων αὐτούς ἁγίων Πατέρων.
Ἐννοῶ τό ὅτι,ἐπιθυμῶν νά δώση μίαν ἐρμηνείαν εἰς τήν ὕπαρξίν των
,εὐρέθη εἰς ἀδυναμίαν.'ΑλλἈχάθη ὁ'Ορθόδοξος κόσμος καί οἱ ἐπαῖοντες
διά νά ἐρωτήση καί οὕτω ν'ἀποφύγῃ τόν σκανδαλισμόν τοῦ σωφρονοῦντος
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας; Ἀλλά & αὐτός νά μή ἐμφανισθῇ αι'ρετίζων;..
-Σεβαστέ μου Γέροντα,εϊπα,ὁ ταλαίπωρος σ.δέν ἀντιτίθεται μόνον
εἰς τούς Κανόνας,ἀλλά θεωρεῖ τήν παρουσίαν των ώς ἀποτέλεσμα νοθεύ. σεως τοῦἘκκλησιαστικοῦ βιώματος.ῖχετικῶς μέ τήν θέσιν του αὐτήν,
εἰς τήν σελίδα 144 γράφει;'Ὁἱ κανόνες ἔχουν ἀναγάγει τή μετοχή στήν
Εὐχαριστία,τή θεία Κοινωνία,σέ μιά δικανική σχέση ἀξιομισθίας,ἡ ὁποία αἴρεται μέ τά διάφορα επιτίμια.Εἰναι ἡ κύρια ἀφορμή γιά τήν ἀτομικοποίηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους,δηλαδή γιά τήν οὐσιασ.τική παραφθορά του. Ἡ ἁμαρτία πού προσκομ·ίζεται στήνἘκκλησία δέν εἰναι τό
μέτρο τοῦ θριάμβου τῆς ἀγάπης τοῦ ©εοῦ,ἀλλά σκοτεινή ἐνοχή πού περι
μένει τήν ἀτομική της ἐξιλέωση.''Αν δέν ἀποκατασταθῇ τό βίωμα τῆς Ἐκ
κλησίας στήν αὐθεντική του ·γνησιότητα δέν ἔχει κανένα νόημα νά ἀνα—
θεωρηθοῦν καί νά μεταβληθοῦν οἱ κανόνες..."
- Τέκνον μου,παρετήρησεν ὁ ἀββᾶς,ὄχι μόνον αὐτό τό ἔωλον καί
ἐῶτελῶς ἀστήρικτον ἰσχυρίζεται-διότι ἀλλοίμονον ἐάν οἱ Ἱ.Κανόνες,
τούς ὁποίους διετύπωσαν θεοφόροι Πατέρες,παρέφθειραν τό'Ορθόδοξον ἠ
θος,ὁπότε τίποτε ὀρθόν δέν μένει ἐν τῇἘκκλησίᾳ—ἀλλά καί τόσα ἄλλα,
πού μέ ώδήγησα·ν εἰς τό συμπέρασμα,ὅτι νοσεῖ βαρύτατα ἀπό ἀπόψεως Πί
στεως καί Ζωῆς.Προσωπικῶς διερωτῶμαι,ἄν ἀσκεῖται καν Ἐκκλησιαστικός ἔλεγχος,ὅταν γράφωνται τόσον κραυγαλέα αἱρετικά,ὄχι ἀπό ἰδίᾳ θε
λήση ἀποκοπέντας ἀπό τήνἘκκλησίαν,ἀλλά ἀπό θεωρουμένουςὈρθοδόξους
Θεολόγους,προκαλοῦντας ἀληθῆ θραῦσιν εἰς τάς συνειδήσεις τῶν ἀσθενῶν χριστιανῶν,''δι Ὀὕς Χριστός ἀπέθανε".
Ἐξεγείρομαι καί θρηνῶ ὅταν διαβάζω εἰς τήν σελίδα 14ά τά ἐ—
ξῆς φρικτά:" Εἰναι τέτοιες οἱ διατυπώσεις,ἀλλά καί τό πνεῦμα τῶν σχε
τικῶν κανόνων πού δημιουργοῦν τόν ἰσχυρότατο πειρασμό-ἰδιαίτερα γιά
ἔνα σημερινό ἄνθρωπο,πού τυχαίνει νά ἔχει κάποιες γνώσεις ψυχοπαθολογίας-νά·ἔρμηνευτῆ ὅλη αὐτή ἡ ὑποτίμηση καί δαιμονοποίηση τῆς γενε
τήσιας ξωῆς "μέ ἀποκλειστική ἀναφορά σέ πολύ γνωστά συμπλέγματα σεξουαλικῶν ἀπωθήσεων καί ἀνικανοποίητων ἐπιθυμιῶν..."
- Καί ἡἘκκλησία τῶν Ἀγίων Πατέρων σιωπᾳί.ετπεν ὁ φίλος μου
Μοναχός καί ἔν δάκρυ ἐκύλισεν ἐκ τῆς παρειᾶς του...(συνεχίζέται )
Μον.Β.
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η' Πολλοί κλαίοντες διά τάς ἁμαρτίας των καί,λησμονήσαντες τοῦ ,σκοποῦ τῶν δακρύων,ὑπερηφανεύθησαν καί ἔχασαν τήν
προσευχήν.
θ' Στάσου ἐμπόνως καί προσεύχου μέ ἀνδρείαν,μή σκεπτόμενος τάς
καθημερινάς φροντίδας καί τούς μετεωρισμούς.Διότι οἱ δαίμονες δι '
αὐτῶν σέ ταράττουν διά νά ἐξασθενήσουν τήν προσευχήν σου.
ι' Ὅταν σέ ἔδουν οἱ δαίμονες θέλοντα νά προσευχηθῇς μέ προθυμίαν,τότ'ε σοῦ φέρουν εἰς τόν νοῦν διάφορα ζητήματα,δῆθεν ἀναγκαῖα.
'Ἔστερα σέ κάμνουν νά τά λησμονήσῃς,ὧστε νά ἐρευνᾶς·διά τήν εὕρεσίν των.Καί μή εὑρίσκων ὁ νοῦς αὐτά ἀθυμεῖ καί λυπεῖται.Καί ὅταν
πλέον σταθῇς εἰς προσευχήν,ἐπαναφέρουν εἰς τήν μνήμην τά ζητήματα
αὐτά.Καί τοῦτο τό κάμνουν μέ τόν σκοπόν νά καταστήσουν ἄκαρπον τήν
προόευχήν ἀπασχολοῦντες τόν νοῦν.
ια' Ἀγωνίζου νά κρατήσης τόν νοῦν σου,ἐν τῇ προσευχῇ,κωφόν &
ἅλαλον^ωρίς παραστάσεις^αί τότε θά ἠμπορέσης νά προσευχηθῇς. ·
ιβ' Ὅταν σοῦ ἔλθη πειρασμός ἥ σέ ἐρεθίσει ἀντιλογία ἀδελφοῦ,
καί κατ'αὐϊοῦ ἀτάκτως θυμώνεις ἤ ἀπρεπῶς φωνάζεις,φέρε εἰς μνήμην
τήν προσευχήν καί τήν εἰρήνην πού ἀπαιτεῖ & εὐθύς θά ἠρεμήσης.
ιγ' Ὅσα καί ἄν πράξης κατά ἀδελφοῦ πού σέ ἠδίκησεν,ὅλα αὐτά
θά ἀποβοῦν εἰς ἐμπόδιον κατά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς.
ιδ' Προσευχή,ειναι βλάστημα ἀοργησίας καί πραότητος.
ιε' Προσευχή,ειναι φανέρωμα χαρᾶς καί εὐχαριστίας.
ιστἩροσευχή,εἰναι φυγαδευτήριον τῆς ἀθυμίας & τῆς λύπης.
ιζ' Ἔπαγε πώλησον τά ὑπάρχοντά σου καί δός πτωχοῖς καί ἀναλαβών τόν σταυρόν,ἀπάρνησαι τόν ἐαυτόν σου,διά νά δυνηθῇς νά προσευ
χηθῇς ἀπερισπάστως.
ιη' Ἐάν θέλης νά προσεύχεσαι ἀξίως,ἀρνήσου τόν ἐαυτόν σου κάθε ωραν.Καί φιλοσόφει περί προσευχῆς,ἔστω καί ἄν πάσχης πολλάς θλί
ψεις^Ἔχε τόν νοῦν σου εἰς τήν ώφέλειαν τῆς προσευχήϊ πάντοτε).
ιθ' Ὅποιαν θλίψιν φιλοσοφῶν ὑπομένεις,αὐτῆς τῆς θλίψεως τόν
καρπόν θά εὕρης κατά τήν προσευχήν σου.
κ'Ἐπιθυμῶν νά προσευχηθῇς ὅπως πρέπει,μή λυπήσῃς ἄνθρωπον.
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'Ἀλλως εἰς μάτην ἡ προσευχή σου,
κα' "'Ἀφες τό δῶρον σου,λέγει ὁ Κύριος,ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρί
ου,καί ἀπελθών πρότερον,διάλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου",καί τότε ὕπαγε ὅ
πως προσευχηθῇς ἀταράχως.Διότι ἡ μνησικακία συγχίζει τόν νοῦν τοῦ
προσευχομένου καί σκοτίζει τάς προσευχάς του.
κβ' Οἱ ἐπισωρεύοντες εἰς τάς ψυχάς των λύπας καί μνησικακίας,ὁμοιάζουν μέ ἐκείνους πού ἀντλοῦν νερό καί τό ἡίπτουν εἰς πιθάρι τε
λείως τρυπημένον.
κγ' Ἐάν εἰσαι ὑπομονητικός θά προσεύχεσαι πάντοτε μέ χαράν.
κδ' Ὅταν προσεύχεσαι ὅπως πρέπει,θά σοῦ ἔλθουν λογισμοί,ώστε
νά νομίσης ὅτι ειναι δίκαιον νά θυμώσῃς κατά τοῦ πλησίον.Ἀλλά δίκαιος θυμός κατά ἀδελφῶν δέν ὑπάρχει ἐντελῶς.Διότι ἐάν ἐρευνήσῃς,
θά εὕρης.,ὅτι καί χωρίς θυμόν ἀποκαθίστανται ὅλαι αἱ- ἀνωμαλίαι.Χρησιμοποῖησε ,λοιπόν, κά.θε τρ6πον νά ἀποφύγης τόν θυμόν.
κε' Πρόσεξε,μήπως νομίζων,ὄτι θεραπεύεις ἄλλον,ἐσύ μένεις ἀνίατος καί θέτεις πρόσκομμα. εἰς τήν προσευχήν σου.
κστ' Ἐάν κυριαρχῇς εἰς τόν θυμόν θά εὕρης ἔλεος,θά ἀναδειχθῇς
φρόνιμος καί θά·εἰσαι μετά τῶν προσευχομένων.
κζ' Κατά τοῦ θυμοῦ θωρακιζόμενος,μή ἀνεχθῇς ποτέ καμμίαν ἐπιθυ
μίαν.Διότι ἡ ἐπιθυμία ἐξάπϊει τόν θυμόν,ὁὁποῖος ταράσσει τήν πνευ
ματικήν ὅρασινίκατά τό "ἐταράχθη ἀπό θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου).Τότε δέ
καί ἡ εἰρήνη τῆς προσευχῆς ἀφανίζεται.
κη'·Νή προσεύχεσαι μόνον μέ ἐξωτερικά σχήματα,ἀλλά βίαζε τόν ἄϋλον νοῦν σου νά συναισθάνεται μέ πολλήν φόβον τήν προσευχήν ἀυλως.
κθ' Κάποτε θά σοῦ συμβῇ νά προσευχηθῇς μέ θέρμην χωρίς νά εχης
προετοιμασθῇ."Αλλοτε πάλιν,παρά τήν προσπάθειάν σου,δέν θά κατορθώ
σης νά προσευχηθῇς.Τοῦτο συμβαίνει,διά νά προσευχηθῇς θερμότερον.
Καί ὅταν λάβης τό αἰτούμενον,νά τό διαφυλάξης ώς θησαυρόν.
(συνεχίζεται)Ἀπόδοσις:Ἱουστίνου μονοτρόπου.

Ὁρθόδοξον Περιοδικόν,ἐκδιδόμενον ὑπόἈγιορειτῶν Νοναχῶν
'Υπεύθυνος;Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
------- οοοοοοο--------Διανέμεται δωρεάν & συντηρεῖται δι'εἰσφορῶν προαιρετικῶν.
Ἐπιστολαί;ΙΙοναχόν Θεόκλητον Διονυσιάτην,Καρυάς-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
(ΤόἘξώφυλλον ἐφιλοτεχνήθη,ὧς καί τά κοσμήμαϊα,ὑπό τοῦ ἁγιογράφου Μοναχοῦ π.Ἱωάννου Βράννου,Σταυρονικητιανοῦ).
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