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ΤΟ "ΧθΝΟ,, Μγοτκρϊο ΚΧΙ Ο ΧϊβΝΟΟ ΚΟΟΜΟΟ
ΕΝ Ο, στην αρχαϊα γλωσσα, σημαϊνει τό παραξενο, τδ παραδοξο,
τδ αφϋσικο. Τη
λεξη αϋτη επελεξε δ υμνογραφος
της
'Εκκλησϊας
για να χαρακτηρϊση τδ μυστηριο της
Σαρκωσεως: «Μυστηριον ξενον δ
ρω και παραδοξον», εκφραση που
δανεϊστηκε απδ Λδγο τοϋ Χρυσοστδμου και πον η εννοια και τδ ακαταληπτο τον Μυστηρϊου αυξανουν τδ
θανμασμδ. Γιατι βλεπω, δχι απλως
ενα Μυστηριο, αλλα Μυστηριο ξενο,
ασϋλληπτο, επανω απδ καθε εκδοχη
Μνστηρϊον και πιθανης υπερφυσικης θεϊας ενεργεϊας.
Με αντη την υπερβαλλουσα εκστατικδτητα υποδεχτηκε η 'Εκκλησϊα
τη Σαρκωση τον Θεοϋ - Λδγου και
με αναλογο θανμασμδ, σεβασμδ, αγαπη, ερωτα θειο ϋμνησε και δεν πανει
να δοξολογη τδν Θεδν για την απειρη
αγαπη Τον πρδς τους ανθρωπους.
Πραγματι, αν οϊ ψυχες εμεναν στην
καθαρδτητα και τη λαμ·ψη, που χορηγεϊ τδ ''Αγιον Πνεϋμα κατα την α-

ναγεννηση τοϋ θειου βαπτϊσματος,
δεν θα σταματονσαν σ' δλη τη ζωη
τους να δοξολογοϋν τδν εν Τριαδι Θε
δν για την εξαγορα τους, την θεϊαν
υϊοθεσϊα τους, τη θεωση τους. Για
τι δεν υπαρχει τϊποτε πιδ μεγαλο,
πιδ αληθινδ, πιδ θαυμαστδ, που ελκει την καρδια σε ϋμνους και ευχαριστϊες, απδ τδν Θεδν, τοϋ 'Οποϊου
η αρρητου καλλους παρουσϊα γϊνεται
«αισθητη» στις θεοφδρες ·ψυχες.
'Αλ2α οϊ ψυχες των πολλων, επειδη δεν διετηρησαν την καθαρδτη
τα τοϋ Β απτϊσματος κι' ετσι εχασαν
την δραση τους να βλεπουν τδν Θε
δν και τα Μυστηρια Του, επαυσαν
να εχουν πραγματικη, εσωτερικη
κοινωνϊα με τδν Σαρκωθεντα Θεδν.
Κι' επομενως περνοϋν τις ημερες
των εορτασμων της θεοφανεϊας σαν
ενα εθιμο πατροπαραδοτο. «Εις τα ϊδια ϊ^λθε, και οϊ ϊδιοι αϋτδν ου παρελαβον» ('Ιωαν. α', ΙΙ). "Ηλθεν δ
Θεδς στη γη Του, στα πλασματα
Του, αλλ' αϋτα δεν τδν δεχτηκαν!
' Οσοι δμως τδν αγαπησαν και τδν αγαποϋν, εγιναν παιδια τοϋ Θεοϋ καϊ
θεοϊ!

Οϊ «'Αθωνικοϊ Διαλογοι»

βΝΑ ΚΙΒΜΟ ΧΓΝωΟΤΟγ χπογ *
ΑΓΙΟΣ Νικόδημος ὁ 'Αγιορείτης,
στὴν «'Ασματικὴ 'Ακολουθία τῶν 'Αγιορειτῶν ἀγίων Πατέρων», ἀνυμνολογεϊ
ἄχι μονάχα τοὺς
γνωστοὺς 'Αγίους,
ποὺ ἠγίασαν στὶς ϊερὲς Μονές, στὶς
Σκῆτες, στὶς ἐρημικὲς Καλὐβες καὶ στὶς
«όπὲς τῆς γῆς», τοὺς ὁποίους όνομάζει
ἐπωνὐμους, ἀλλὰ περιλαμβάνει καὶ τὰ
πλήθη τῶν ἀγνώστων 'Οσίων, τῶν ἀνωνὐμων ἐκείνων, ποὺ μόνο ὁ θεὸς ἐτίμησε τὴν ἀγιότητά τους, γιατὶ παρεκάλεσαν νὰ μείνουν ἄγνωστοι καὶ νὰ ξεχασθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 'Η ταπείνωσή τους ἐκεῖ τοὺς ὡδήγησε.
Πραγματικὰ οτὰ ὶερὰ ἐδάφη τῶν Ἐρήμων τοῦ 'Αγίου "Ορους ἔχουν ταφεϊ
ἄγια σώματα καὶ ὁ διερχόμενος ἀπ' ἐκεῖ
ἀνὐποπτος προσκυνητής, δέχεται μυροβόλους ριπὲς στὶς αἰσθήσεις του. Πρόκειται γιὰ 'Οσίους, ποὺ ἔζησαν καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Κυρίω ἄγνωστοι. Εὶχα
προσωπικὴ πεῖρα τῶν ἀφανῶν αὐτῶν ὰγίων, δταν ἔγραφα στὴ νεότητά μου:
«Κήριναι, χλωμαὶ καὶ εὐγενικαὶ ὐπάρξεις, ποὺ ἐθυσίασαν τὰ πάντα καἠ «ϊνα
Χριστὸν κερδίσωσιν», «ὴγήσαντο πάντα
σκὐθαλα» καὶ ἐτάκησαν μὲ τὴν ἰδίαν
των φλόγα, ὴρεμα, γαλήνια, καὶ ἐξέπνευσαν γονατιστοὶ εἰς τὰ σκιόφωτα τῶν
πτωχῶν καὶ ὑγρῶν φωλεῶν των, ψυχαὶ
καθαραί, «ὡν οὐκ ήν ἄξιος ὁ κόσμος...».
Ἢλθον ἄγνωστοι ἐν μέσφ ἀγνώοτων,
ξένοι καὶ πάροικοι, διαβάντες εἰς τὴν ἀν* "Ο πρδλογος ενδς 6ι6λίου κ6ποιου αγνωστου 'Αγιορείτου 'Αγίου με τίτλο «Νηπτικῆ
θεωρία», που δκδίδεται ῆδη ἀπδ τῆν «'Ορθ6δοξη Κυψ6λη» (Καμ6ουνίων Ι, θεσσαλονίκη).

τίπεραν ἄχθην τοῦ θείου φωτός, ἀπὸ τοῦ
θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ἀθόρυβα, ὁσιακἀ,
μόνοι, ταπεινοὶ καὶ ἄγνωστοι, καταξιωθέντες, «ϊνα, κἄν ἀποθάνωσι, ζήσωνται»
(«Μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς», σ. 46).
Αὐτῶν τῶν ἀγνώστων 'Οσίων τὰ σώ
ματα μυροβολοῦν κάτω ἀπὸ τὴν γῆ.
"Οντως «ὶερὸν ρῖγος καταλαμβάνει τὸν
διαβάτην τῶν ἠγιασμένων αὐτῶν ἀτραπῶν, αϊτινες ὁδηγοῦν εἰς κάποιαν Καλὐβην 'Ασκητοῦ, δταν ἀναλογίζεται, δτι
τὰς ἐν Ἐρήμω αὑτὰς τρίβους διήνοιξαν
ὡραῖοι πόδες 'Αγίων, «εὐαγγελιζομένων
εἰρήνην» καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς Βασιλείας
τῶν οὐρανῶν. Οὶ ἀμόλυντοι αὐτοὶ τόποι «ειναι τοῖς θαὐμασι κατειργασμένοι»
καὶ ὁ καθαρὸς τὴν ψυχήν, δπου ἔχει τὴν
σπανίαν χάριν νὰ περιδιαβάζῃ εἰς τὰ
ἰερὰ αὐτὰ ἐδάφη, δέχεται ἔκπληκτος καὶ
ἐκστατικὸς μυροβόλους ριπὰς ἐκ τῶν ἀγίων Λειψάνων τῶν ἀναιμάκτων μαρτὐρων τῆς ὰγιωτάτης ὴμῶν Πίστεως, οϊτινες ὴθλησαν καλῶς ἐν τῆ 'Ερήμφ ταὐτῃ...» («Ὅ "Αγιος Νικόδημος ὁ 'Αγιορείτης»· μοναχοῦ θεοκλήτου Διονυσιάτου, σελ. Ι3Ο).
"Επρεπε μὲ τὰ παραπάνω νὰ προετοιμάσω τὸν ἀγαπητὸ ἀδελφὸ ἐν Χριστφ άναγνώστη, προκειμένου νὰ παρουσιάσω τὸ βασταζόμενο βιβλίο, ὡς ἔργο ἐνὸς ἀγνώστου ἀγιορείτου 'Αγίου
ἰερομονάχου, ἐνὸς ἀνωνὐμου 'Οσίου,
ἀλλὰ ποὺ στὰ γραπτά του ἀποκαλὐπτεται μὲ δλα τὰ πνευματικὰ τεκμήρια, δτι
ὴταν φίλος τοῦ Τησοῦ καὶ εϊχε πλοὐσια
τὴ Χάρη Του. Καὶ δχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ
καὶ πιστοποιεῖται μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ ἰδίου, δτι αὐτὰ τὸ βιβλίο ἐγρἀφη ὑπὸ
τὴν κατοχὴ τῆς Χἀρης τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος καὶ δτι τώρα ήλθε τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου νὰ γίνῃ γνωστὸ στὸν 'Ορθόδοξο
λαό μας καὶ εἰδικότερα στοὺς μοναχοὐς.
Πρόκειται γιὰ ἔνα χειρόΥραφο μὲ ἀ-
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ριθμὸ 2Ο2 τῆς βιβλιοθήκης Τ. Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ 'ΑΥίου "Ορους, γραμμένο
τὸ Ι86Ι, ποὺ προκάλεσε τὸ ένδιαφέρον
στὸ βιβλιοθηκάριο τῆς ἀδελφότητος καὶ
ὕστερα ἀπὸ ἀνάΥνωση ἀπεφασίσθη ὴ ἔκδοσή του.
'Ο ήΥοὐμενος τῆς Μονῆς ἀρχιμ. κ.
'Αλέξιος, ἀφοῦ τὸ ἐφωτοΥράφησε, τὸ
παρέδωσε οτὸν ἰερομόναχο 'Αθανάσιο
Κωνσταμονίτη Υϊὰ διορθώσεις σὲ ὁρθὴ
γραφὴ καὶ στὴ συνέχεια τὸ ἀνέλαβε ὁ
κ. Κεμεντζετζίδης Υϊὰ ἔκδοση στὴ σειρὰ
τῆς «'Ορθοδόξου Κυψέλης». Στὸν ὑποφαινόμενο ἀνετέθη ὸ προλοΥϊκὰς σχολιαομός του.
Τὸ χειρόγραφο, ἀπὸ σημειώσεις στα
παρασέλιδα, προκὐπτει δτι ήτο κτῆμα
ένὸς πρώην ΓρηΥοριάτου μοναχοῦ, ἀσκουμένου στὴν Τ. Σκήτη τοῦ ϋενοφῶντος καὶ μετὰ τὸ θάνατό του περιῆλθε στὴν κατοχὴ τῆς Μονῆς αὐτῆς κατὰ
τὸ ἔτος Ι877, δπως Υράφει ὁ τάτε 6ιβλιοφὐλακας. 'Υπάρχουν ἐνδείξεις δτι
εἰναι γραμμένο μὲ τὸ χέρι τοῦ διασήμου
ὴσυχαστοῦ παπα-Χαρίτωνος, ὁ ὁποῖος ἠσκεῖτο μὲ τὴ ουνοδία του στὴ γνωστὴ
Σπηλιὰ τοῦ 'Αγίου 'Αθανασίου τοῦ 'Αθωνίτου.
'Αποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς
ἐρεὐνης νὰ ἐξακριβωθῆ ποιὸς ἔΥραψε
τὸ βιδλίο καὶ πῶς ἀπὸ τὴν 'Ἐρημο τῆς
ἀνατολικῆς πλευρὰς εὑρέθη στὴ δυτικὴ
τοῦ "Ορους. Παρατρέχοντες ἐμεῖς τὴ
οχολαστικὴ ἀνάκριση γιὰ τὰ μὴ οὐσιώδη, δοξάζομε τὸν Κὐριο, ποὺ στὶς τόσες
ἄλλες σὐΥχρονες μαρτυρίες τῶν 'ΑΥίων
Του, μας φανέρωσε τώρα ποὺ ηὐδόκησε
τὸν κρυμμένο αὐτὸ θησαυρό.
Πραγματικὰ ήταν μέσα στὴν πἀνσοφη
οἰκονομία τοῦ θεοῦ νὰ ἀποκαλυφθῆ στὶς
ὴμέρες μας τὸ γραμμένο μὲ τὴν ἄκτιστη
ἐνέργεια τῆς Χάρης τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος καὶ μὲ τὸ χέρι ἐνὸς όλϊΥΟΥραμμάτου, ἀλλ' ὰγιασμένου ἀΥνώστου ἰερομονάχου. Γιατὶ ὁ ὶδιος, σ' ἔνα δραμά του
ποὺ διηΥεῖται, μας πληροφορεῖ μεταξὺ
ἄλλων καὶ τὰ ἐξῆς:
Σὲ μιὰ ἐρώτηση τοῦ ἰερομονάχου
πρὸς τὸν ἐμφανισθέντα γλυκὐτατο 'Ιησοῦ: «'Επειδή, Κὐριε, ἀπ' δλα ταῦτα
ἐπληροφορήθηκα, δτι τὰ σημειωμένα εἰς
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τοῦ το μου τὸ ταπεινὸν βιβλιαράκιον ειναι ἀπὸ τὴν χάριν Σου, σὲ παρακαλῶ
δέξαι το νὰ σοῦ τὸ ἀφιερώσω εἰς Ἐσένα ὡς ἐδικόν Σου καὶ εϊ τι βοὐλεσαι ποίηοον τοῦτο», ὁ Κὐριος τοῦ ἀπαντα: «Εἰπε μοι ὁ Σωτήρ· ἀμερίμνησον ἐσὺ περὶ τοὐτου· ὴτοι κρῦψαι το τώρα ἐσὺ καὶ δταν θελήσω ἐΥὡ τὸ ἐξαποστέλλω ἀπὸ τὸ "Ορος τοῦτο». Καὶ ὁ φιλόψυχος Τήσοῦς μας, τώρα τὸ φανέρωσε σὰν
ἔνα πολὺ δυνατὸ φάρμακο σὲ μιὰ πολὺ
ἄρρωστη ἀπὸ τὴν ὰμαρτία ἐποχή.
Κεντρικὸ θέμα καὶ οπονδυλικὴ στήλη
τοῦ κεχαριτωμένου αὐτοῦ βιβλίου εϊναι ὴ νοερὰ καὶ καρδιακὴ προσευχή, ὴ
ἀδιάλειπτη ἐπίκληση: «Κὐριε Τησοῦ
Χριστέ, Υὶὲ τοῦ θεοῦ, ἐλέησόν με». Ἐπειδὴ δὲ ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλα θέματα πνευματικά, ὁ ἀνώνυμος "ΑΥϊος ἰερομόναχος, τὸ βιβλίο ὡνόμασε «ΝΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ». Εἰναι διηρημένο σὲ
εϊκοσι ΛόΥους, ποὺ ἀπστελοῦν καρπὸ
προσωπικῆς ἐν Πνεὐματι πείρας, γιατὴ
δπως γράφει ὁ ϊδιος, στοὺς ΛόΥους αὐιοὐς, «περιγράφει ἀκριβῶς ἀφ' ών διὰ
τῆς πείρας ἔμαθε καὶ ἔπαθε», δηλαδὴ
«ἔπαθε τὰ θεῖα».
Μαζὶ μὲ τὴ μετάδοση τῆς πνευματικῆς του πείρας, ἀποκαλὐπτει μὲ φυσικότητα καὶ χωρὶς κομπασμό, ἀλλὰ μὲ τὴ
Υλυκὐτητα τῆς ψυχῆς, ποὺ ἔχει καταποθεῖ ἀπὸ τὴ Χἀρη, τὶς φανερώσεις τοῦ
Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ 'Αγγέλων
καὶ τὶς συνσμιλίες των, περϊΥράφοντας
μὲ ἀνέκφραστη ὰπλότητα τὸ κάλλος καὶ
τὴ λάμψη των, δταν ὸ ϊδιος εὑρίσκετο
σὲ ἐκστατικὴ μέθη ἀπὸ τὴν ἀφόρητη ὴδονή, ποὺ αἰσθανότανε στὴν καρδιά του,
ἐνεργοὐμενος ὑπὸ τοῦ θείου Πνεὐματος.
"Οπως ἐσημειώθη, ὁ ἰερομόναχος ήταν όλιγογράμματος, ἀλλὰ τόσο ἀπὸ τὸ
φωτισμὸ τῆς θείας Χάρης δσο καὶ άπὸ
τὴν πολλὴ μελέτη στοὺς ἀγίους Πατέρας, ἀκόμα δὲ καὶ ἀπὸ τὴν προσωπική
του πεῖρα, ἐγνώριζε νὰ ἐκφράζῃ μὲ πατερικοὺς καὶ πνευματικοὺς δρους τὶς ἐμπειρίες του. 'Επίσης μιὰ καθαρὴ ὰΥϊοπνενματικὴ ἐμπειρία εἰναι ὴ αϊσθηση
δτι ὁ ϊδιος ήταν γυμνὸς ἀπὸ κάθε ἀρετή, ἀνάξιος ἰερομόναχος, ἀξιοκατάκρι-
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τος καὶ ἀν εϊχε κάτι καλό, αὐτὸ ὁφείλε- σία, μέσα στὴν ὁποία πάντοτε ὑιτάρχουν
το στὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ. 'Ακριβῶς γι' θεωρητικοὶ νόες, ποὺ ἐκ φὐσεως ζητοῦν
αὐτοὺς τοὺς λόγους έκλέγει ἔνα έπίθε- τὴν ἀνάλυση καὶ τὴ θεολογικὴ τεκμηρίτο έκφραστικὸ τῆς βαθειάς του ταπεινώ- ωση.
σεως: 'Απελπισμενος. Καὶ τὸ βι6λίο αὐὍ γεμὰτος, δμως, ἐλπίδες θεῖες, 'Ατὸ φέρεται ὡς γραμμένο ἀπὸ κάποιο πελπισμένος ὰγιορείτης ὶερομόναχος, ὴἀνώνυμο ἀγιορείτη 'Απελπισμένο.
ταν ἔνας μετρίας κατα6ολῆς χριστιανός,
Ὅ αὐτοχαρακτηρισμὸς αὐτὸς γιὰ δ- μὲ ἐλἀχιστη παιδεία καὶ θεολογικὴ κασους ἔχουν πνευματικὴ γεὐοη, φανερώ- τάρτιοη, ἔνας εὐλα6έστατος μοναχὸς
νει τὴν ὰγιότητα τῆς ψυχῆς καὶ δὲν ἔ- καὶ ὕστερα ὶερέας, μὲ τὴν καθοδήγηση
χει καμμιὰ σχέοη μὲ τὸ σατανικὸ αϊσθη- τοῦ ἐπίσης εὐλα6οῦς Υέροντός του, μὲ
μα τῆς ἀπογνώσεως, ποὺ ὁδηγεῖ τελικὰ τοὺς πνευματικοὐς του ἀγῶνες, μὲ
τὸν ἄνθρωπο στῆν αὐτοχειρία. 'Η κατά- τὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς του, μὲ
σταση τοῦ 'Απελπισμένου εὶναι γεμάτη τὶς ἀσκητικὲς ἀγωγὲς (νηστεία, ἀἔρωτα θειο καὶ χαρὰ καὶ ἐλπίδα καὶ δά- Υρυπνία, προσευχὴ) καὶ μὲ ἀδιάλεικρυα ἀγάπης και κατανὐξεως καὶ τὰ λει- πτη τὴν νοερὰ καὶ καρδιακὴ προστουργικὰ διβλία τῆς Ἐκκλησίας ειναι ευχή, ἀπέβη, μὲ δλες τὶς ἐνέργειες
πλήρη ἀπὸ ἀνάλογες ἐμπειρίες καὶ ἐκ- τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος, ἔνας πρακτιφράσεις. θυμίζουν ἀκόμα τὸ λόγο τοῦ κὸς διδάσκαλος. Καὶ ἐπειδὴ ὁ ϊδιος γνώΧριστοῦ στὸ Σιλουανά «ἔχε τὸ νοῦ σου ρισε μὲ πεῖρα καὶ «μακάριο πάθος» τὰ
στὸν ἄδη καὶ μὴ ἀπελπίζου». Ειναι ή ϊ- μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ θεοῦ, ἐδια ἐμπειρία μὲ διαφορετικὴ ἔκφραση, νερΥῶντας ἀδιάλειπτα καὶ μὲ 6ία τὴν
ποὺ φέρνει στὸ νοῦ σχετικὲς ἐκφράσεις καρδιακὴ προσευχὴ, ἀπὸ ἀγάπη οτοὺς
τοῦ 'Αποστόλου Παὐλου καὶ δλων τῶν άδελφοὐς του κατέγραψε, δ,τι ἔζησε μὲ
'Αγίων, ἀπὸ τὶς κοινὲς ἐμπειρίες των. τὴ βοήθεια τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος.
'Ἐτσι λοιπόν, πρέπει νὰ δοῦμε καὶ νὰ
Περὶ νοερἀς καὶ καρδιακῆς προσευχῆς ἔχουν γράψει πολλοὶ Νηπτικοὶ ὑποδεχθοῦμε τὸ βιβλίο τοῦ 'ΑπελπισμέΠατέρες μὲ τρόπο θεολογικό, μὲ ἀναφο- νου. "Ενα βιβλίο ποὺ εὐωδιάζει ὴ Χἀρη
ρὲς σὲ χριστολογικὲς καὶ ἀνθρωπο- τοῦ θεοῦ, ἔνα βιβλίο φλόγες τοῦ Παλογικὲς προϋποθέσεις, μὲ ἀνάλυση τῆς ρακλήτου, ἔνα βιβλίο ποὺ μοιάζει μὲ
φὐσεως τῆς ψυχῆς, τῆς σχέσεως τοῦ νοῦ πολεμικὴ ἐγερσιμότητα, ποὺ δὲν μιλάει
μὲ τὴν καρδιά, γιὰ τὶς διαδόσεις τῶν ἐ- γιὰ θεωρίες, ποὺ δὲν ἐπινοεῖ λόγους καὶ
νεργημάτων τῆς Χάρης στὸ σῶμα, γιὰ δὲν χαλκεὐει φαντασίες, ἀλλὰ μὲ ὰπλόνοερὰ θεωρήματα, γιὰ ἀποβλεπτικὲς θε- τητα καὶ μέθεξη τῶν θείων ἀφηγεῖται
ωρίες τοῦ νοῦ καὶ γιὰ τὴ «συνέλιξη» δσα «ἔμαθε καὶ ἔπαθε» καὶ μὲ πόνο ψυτῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴν ἀναγ- χῆς παρακαλεῖ τοὺς ἀδελφοὐς του νὰ
καιότητα τῆς ἐνοποιήσεως τοῦ «τρισ- ἀκολουθήσουν τὴν ὁδό του, ποὺ στὴν ἀσοῦ» τῆς ψυχῆς καὶ γιὰ τόσα ἄλλα προ- νάλυση ειναι ὴ παραδοσιακὴ ὁδός. "Αν
βλήματα τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ἐν 'Αγίω δμως κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δυναμισμὸ τοῦ
Πνεὐματι ζωῆς. Καὶ δλα αὐτὰ σὲ μϊὰ 'Απελπισμένου, τὴν ἀγωνιστικότητα καὶ
γλῶσσα λεπτοτάτης πλαστικότητος, μὲ τὴν αὐτοθυσία, πάντως κάτι ἔχει νὰ
δρους ἐκφραστικοὺς τῶν ὑψηλῶν συλ- κερδίσει μὲ τὴν κατὰ δὐναμη προσπάλήψεων τοῦ ἐλλαμιιομένου νοῦ ἀπὸ τὴ θεια.
Χἀρη τοῦ θεοῦ καὶ μὲ θεολογικὴ καὶ
Ὅ ϊδιος ὁ ἀνώνυμος ὶερομόναχος, ὁ
δογματικὴ θεμελίωση. Αὐτοὶ οἰ ἄγιοι ἄγνωστος σ' ἐμὰς "Αγιος, μας προτρέΠατέρες ὴσαν διδάσκαλοι χαρισματοῦ- πει δυναμικά, μας συνιστα βία εὐαγχοι, συνδυάσαντες ἔκτακτη καταβολὴ γελική, μας βοηθεῖ μὲ τὶς εὐχές του νὰ
φυσικῶν δυνάμεων, θεολογικὴ καὶ θὐ- ἀναλάβουμε τὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ σαραθεν παιδεία μαζὶ μὲ τὴν πλουσία ἔλ- τανα, ποὺ ἀφανῶς καταδυναστεὐει τὴν
λαμψη τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν καὶ ἀ- ψυχή μας, γιὰ ἐπιτὐχουμε τὴν ἀπελευ-> σελ. ΙΙ
πευθὐνοντο σὲ ὁλόκληρη τὴν 'Εκκλη-

ΝΗΠΤΙΚΗ θβαψΙΛ
ΤΟγΑΓΝΟΡΟΤΟΥ ΟΟΙΟΥ "λΠ6ΛΠΙΟΜβΝΟγ..
ΙΑΖΟΝΤΑΣ τῆν καρδίαν σου είς την εϋχην, σοϋ ἔρχεται δ πδνος. δ δδ πδνος σου
φἐρνει είς ενθϋμησιν
τοϋς πδνους και τδ παθη τοϋ Χριστοϋ· δταν
λοιπδν συμπδσχμς μδ
τδν Χριστδν, τδτε δλπίζεις νδ συνδοξασθης
με τδν Χριστδν. 'Αλλδ πδθεν γνωρίζεις, δτι δ
πδνος σου σδ συγκοινωνεϊ μδ τους πδνους τοϋ
Χριστοϋ ; Καῖ πδθεν αίσθδνεσαι, δτι δνίσως
ῆθελες δποΟανη μδ τοϋτον τδν πδνον, θἐλεις
συνδοξασθη μδ τδν Χριστδν; Φανερδν γίνεται τοϋτο δπδ αϋτδ, δποϋ θδλω είπη. Πρῖν
νδ πονδση η καρδία σου δπδ τδν πδνον της
εϋχης και δπδ τους δναστεναγμοϋς, δδν αίσθδνεσαι καθδλου την χδριν και την γλυκϋτητα τοϋ χριστιανισμοϋ, μἠτε εχεις καμμίαν
δληΟινην πληροφορίαν της σωτηρίας σου, 6λλδ μδνον δνομδζεσαι χρισπανδς δίχως νδ δγεϋθης, και δίχως νδ αίσθανεσαι αίσθητως
τρδπον τινδ την χρηστδτητα και την γλυκϋτητα τοϋ Χριστοϋ. Αϋτδ τδ δνομα τοϋ Χριστοϋ, δποϋ λδγεται Χριστδς, τδσον εῖναι χρηοτδν και τδσον δζίζει, δσον δδν δζίζει δλος
δ κδσμος. Και τδσον εῖναι γλυκϋ καὶ παρηγορητικδν είς δκεϊνον, δσπς εγεϋθη την χρηστδτητδ του, δσον δδν τδν γλυκαίνει, μἠτε τδν
παρηγορεϊ ἠ συμπασα γλυκϋτης τοϋτου τοϋ
αίωνος. "Ομως τί δζίζει καῖ πδσον εῖναι γλυκϋ αϋτδ τδ δνομα τοϋ Χριστοϋ, τδ ἠζεϋρουν
και τδ γνωρίζουν μδνον δκεϊνοι, οϊτινες εχουσιν δοω τους τδν πδνον της εϋχης, διδτι οί
τοιοϋτοι δγεϋθησαν μδ τδ ε'ργον τῆν χδριν καὶ
την γλυκϋτητα αϋτοϋ τοϋ δνδματος τοϋ Χριστοϋ.

'Ο ανθρωπος εῖναι συνθετος δπδ σωμα καὶ
δπδ ψυχἠν τδ σωμα τρεφεται καῖ αϋζδνει μδ
τδν δρτον της γης· ὴ ψυχη τρεφεται καῖ κρα-

ταιοϋται μδ τδν δρτον της ζωης· καῖ δρτος
μεν της γης μδ τδν δποϊον στηρίζεται καῖ τρἐφεται τδ σωμα, εῖναι τδ ψωμί' αρτος δδ της
ζωης εῖναι δ Χριστδς· διδ τοϋτο λδγεϊ' «"Αρτος ζωης αίωνιζοϋσης γενδσθω μοι τδ σωμδ
σου τδ δγιον εϋσπλαγχνε Κϋριε»! 'Εκεϊνος
λοιπδν, δποϋ τρωγει τδν δρτον της γης δίχως
τδν πδνον της καρδιακης εϋχης καῖ δίχως τους
ωκροϋς καῖ 6αθεϊς δναστεναγμοδς, αϋτδς δδν
αίσθδνεται την χρηστδτητα καῖ την δδναμιν
καῖ την ενδργειαν τοϋ δνδματος τοϋ Χριστοϋ.
Διδτι τρΦγοντας τδν δρτον της γης δίχως πδνον καῖ κατδ κδρον, παχϋνεται η καρδία του
καῖ δδν αίσθανεται τί εστι θεδς' τουτεστιν δ
τοιοϋτος γίνετατ πδντη δναίσθητος είς την σωτηρίαν της ψυχης του. 'Εκεϊνος δμως, δποϋ
πονεϊ η καρδία του, πονεϊ η ψυχἠ του, πονεϊ
τδ στηθος του δπδ τῆν βίαν της εϋχης, δπδ
τοϋς δναστεναγμοϋς, δπδ τοϋς δορδτους καῖ
δρατοϋς πειρασμοϋς, τοϋς δποίους δοκιμδζει
καῖ ϋπομενει διδ την δγδπην τοϋ Χριστοϋ, δκεϊνος λδγω, δταν δκοϋη τδ δνομα τοϋ Κυρίου ημων 'Ιησοϋ Χριστοϋ, ίὶ δπδταν τδ μελετςῖ, μδ πδνον δσωτερικδν, ίῖ δταν τδ επικαλεϊται μδ ζωσαν πίστιν καῖ μδ θερμην εϋλδ6ειαν, αϋτδς λδγω αίσθδνεται τῆν δδναμιν
τοϋ δνδματος τοϋ Χριστοϋ, η δποία δνεργεϊ
πραγματικως είς αϋτδν την θεϊκήν του δνἐργειαν. Διδτι αϋτδ τδ θειον δνομα τοϋ Χριστοϋ φαίνεται είς την διδνοιδν του γλυκϋ ως
τδ μδλϊ' φαίνεται είς την καρδίαν του γλυκϋ ως την ζδχαριν φαίνεται είς τδν λδρυγγδ του καῖ είς τδ στδμα του δμοίως γλυκυτατον, διδ τοϋτο λεγει καῖ δ προφἠτης· «ως γλυκδα τω λδρυγγί μου τδ λδγια σου, ϋπδρ μελι
τδ στδματί μου». Φαίνεται δτι είς ταϊς αίσθἠσεις του ζωηρδν, δγδλλονται καῖ εϋφραίνονται τδ ωτα του, δταν τδ δκοϋουν χαίρουσιν
οῖ δφθαλμοί του, δταν τδ θεωροϋν πουθενδ
γεγραμμενον μαλλον δδ χαίρουσιν οῖ δφθαλμοῖ της ψυχης, δταν τδ θεωροϋοι πουθενδ γεγραμμδνον. Διδτι αϋτδ τδ θεϊον δνομα τοϋ Χρι
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στοϋ, ως Βαοιλικδν δνομα, δποϋ εϊναι καὶ ιος
συστατικδν, τδ γρδφουν αορδτως οϊ αδρατοι
και θειοι 8γγελοι είς διδφορα σημαντικδ μδρη
πρδς συντηρησιν καϊ σϋστασιν τοϋ κδσμου.
'Εκεϊνος λοιπδν, δποϋ Εχει Εσω του γεγραμμϋνον αϋτδ τδ θεϊον δνομα τοϋ Χριστοϋ, Δπδ
τἠν 6ίαν της καρδιακης εϋχης, αϋτδς δταν τδ
6κοϋη μδ τδ ωτϊα του, τδσον τδ ευλαβεϊται,
ωοτε δποϋ διαπερνςι η εϋλα6εια του Εως εϊς
την ψυχἠν του. Κοντδ δδ εϊς τῆν εϋλδβειαν
ταϋτην τὲν θεϊαν, τοϋ Ερχεται καϊ καποια ζαχαροστδλακτη χαρδ εϊς την διανοιαν του, δ
ταν τδ Δκοϋη. Διδτι τδ 6κοϋει ως δνομα τινδς
οϊκειου αϋτοϋ καϊ πανυ ἠΥαπημδνου του φίλου. Διδ τοϋτο σταλ6ζουν τδ δακρυα απδ
τους δφθαλμοϋς του κρουνηδδν δπδ τῆν χαραν, Εσω ἠ καρδιδ του χαίρουσα καϊ σκιρτωσα εϊς τῆν εϋχην χαίρει η ψυχἠ του εϊς την
χαρδν τοϋ Κυρίου της. Ταδτα π6ντα λοιπδν
τι δλλο σημαδεϋουν, καϊ τί δλλο χαρακτηρίζουν, 8ν δχι την οϊκειδτητα της ψυχης, την
δποίαν Εχει αϋτη η ψυχῆ με τδν Χριστδν;
Πως εϊναι δυνατδν νδ δνερΥῆ τοιουτοτρδπως
αϋτδ τδ δνομα τοϋ Χριστοϋ, εϊς δκεϊνον, δποϋ πονεϊ ἠ καρδία του δπδ τῆν 6ίαν της εϋχῖϊς;

'Αλλ' επειδη δ τοιοϋτος οὶκειωθη μδ τδν
Χριστδν, δδν φο6αται πλδον τδν πδνον της
καρδίας, μητε τδν τρομδζει, διδτι δπληροφορηθη καϊ Ε6ε8αιωθη που μελλει νδ ϋπδγη, δ
ταν δζδλθη ἠ ψυχἠ του απδ τδ σωμα. Διδτι
δπδ τδ στδμα του, δπδ τῆν διδνοιδν του, δπδ
την καρδίαν του, δπδ την ψυχἠν του, δδν δπολείπει καθδλου τδ Χριστδς μου, Χριστδς
μου. Λδγεται εις αϋτδν περισσδτερον δπδ ταϊς
δναπνοαϊς του, δποϋ δναπνἐει· δπου 6λεπει,
δ,τι 6λδπει, τδ Χριστδς μου προορδται καϊ
προλαμ6δνεταϊ' δ,τι δκουει, τδ Χριστδς μου
δκουεται ταχυτερον δπου περιπατεϊ και δπου
πηΥαίνει, τδ Χριστδς μου προηΥεϊται καϊ προοδεϋεταν δταν κοιμαται, τδ Χριστδς μου συΥκοιμαται· δταν τρωΥη, τδ Χριστδς μου συμμασσαται· δταν δρχοχειρη, τδ Χριστδς μου
προτιμαται. θδλοντας δδ ἐΥώ νδ αποδείζω
σδ κδποιον, δτι τδ Χριστδς μου, Χριστδς μου
εϊναι Εμφυτον εϊς αϋτδν, δδν θελει μδ φθδση πολδς καιρδς. Διδτι καθως εϊναι Δδϋνατον
εϊς ταϊς αϊσθησαις τοϋ 6νΘρωπου νδ αϊσθδνωνται τϊποτε δϊχως ἠ διδνοια νδ εϊναι παροϋσα,
τοιουτοτρδπως εϊναι Δδϋνατον καϊ εϊς την διανοιαν, μδ τῆν δποίαν εϊναι ενωμδνον τδ Χρι

στδς μου, Χριστδς μου. Τδ λοιπδν ανίσως δδν
κατοικῦ εϊς την καρδίαν του δ Χριστδς, πως
ημπορεϊ νδ εϊναι αϋτδς τδσον εμπλησμδνος
δπδ τδ δνομα τοϋ Χριστοϋ και τδσον νλυκασμδνος; Αϋτδς δδ δ δμπλησμδς καϊ δ Υλυκασμδς τοϋ δνδματος τοϋ Χριστοϋ εϊναι Υἐννημα της καρδιακης εϋχης, ἠ δποία λἐΥεται Εσωθεν μδ πδνον. 'Ο δδ πδνος της καρδίας, δσον εϊναι δριμϋς, τδσον εϊναι Υλυκϋς. «Δριμϋς δ χειμων, Ελεγαν οϊ δγιοι τεσσαρδκοντα
μδρτυρες, δλλδ γλυκϋς δ Παρδδεισος». Δριμϋς εϊναι οϋτος δ πδνος εϊς τδ σωμα, δλλδ
εϊναι Παρδδεισος της ψυχης. Διδτι δταν πονῆ
ἠ καρδία δπδ τοϋ πδνου της εϋχης, τδτε χαίρει η ψυχῆ καϊ Δναπαϋεται. "Οταν δδ παϋη
ουτος δ πδνος, δναπαϋεται μδν τδ σωμα, λυπαται δμως ἠ ψυχἠ, διδτι επϋρΟη δπδ λδγου
της η μυστικῆ τρδπεζα της θεϊκης εϋφροσϋνης καϊ της αρρητου τρυφης. "Οταν δδ πδλιν
Ερχεται δ πδνος, Δναπαϋεται μδν τδ σωμα,
δμα μδ τῆν 6ίαν της εϋχης Δρχίζει νδ σχηματϊζεται Εσω εϊς την καρδίαν, σκϊρτα δδ εϋθϋς καϊ χαίρει ὴ ψυχἠ πρΙν δκδμη νδ Ελθη
διδ την εγγυτατην δλπίδα της πνευματικης
τρυφης· καϊ Δφοϋ Ελθη, εϋγδζει Δφωνως δπδ
την χαρδν της κδποιαν γοερδν φωνην, πλην
μεμιγμενην μδ κδποιαν γλυκϋτητα καρδίας
καϊ διανοίας, διδτι λεγει εϊς τδν Χριστδν της
'Ιησοϋν δακρυρροοϋσα:
Παρδλο6ε με Κϋριε εϊς τῆν 6ασιλείαν σου,
παρδλα6δ με 'Ιησοϋ μου, αϋτοϋ δποϋ εϊσαν
'Εσυ η δγαπη μου καϊ τδ φως μου τδ γλυκϋτατον ναϊ γλυκϋτατε 'Ιησοϋ μου, παρδλα6δ
με τωρα, τωρα Κϋριϋ μου, παρδλα6δ με. Διδτι δπδ τῆν ωραν, δποϋ δγεϋθηκα μερικως καϊ
δρρἠτως την δρρητον τρυφην καϊ χρηστδτητα, σοϋ τοϋ Χριστοϋ μου καϊ θεοϋ μου, δδν
ϋποφδρω πλδον τδν χωρισμδν σου, δδν ϋποφερω την Δπουσίαν σου. Καίομαι καϊ δνδπτω
δπδ την δσβεστον φλδγα της γλυκυτδτης σου
δγδπης· δταν σδ ενθυμοϋμαι, φλογίζομαι απδ
την δίψαν σου, δταν σδ μελετω, δλιγοθυμω
διδ τἠν ϋστδρησίν σου καϊ δτονω διδ τδν χωρισμδν σου.

Ταϋτα δδ καϊ Ετερα παρϋμοια τοϋτοις λεγει ἠ ψυχἠ εϊς τδν Χριστδν της καταφλεγομενη δπδ την ϋπερ6ολικῆν Δγδπην, δποϋ Εχει
εϊς αϋτδν. "Οθεν δφοϋ συγκλαϋση δρκετδ καϊ
τδ σωμα, πληροφορεϊται, δτι την εϊσἠκουσεν
δ Χριστδς της καϊ τἠν Εγραψεν εϊς τδ 6ι6λίον
-» σελ. Π
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χριοτω ζωΗ
Νϊκοχχογ κλκχειχχ

ΥΤΕΣ οϊ πϋλες (τδ
Μυστῆρια) εϊναι κατδ
πολϋ ϊερώτερες και ωφελιμωτερες για μας
απδ τις πϋλες τοϋ παραδεϊσου, 'Εκεϊνες δε
γίνεται νδ ανοι'ξουν σε
κανϋνα που δϋν περασε πρωτα απδ τοϋτες. Αϋτϋς εδω δνοίχτηκαν παρδλο που ϋκεϊνες ῆταν κλειστϋς. 'Ε
κεϊνες μποροϋσαν νδ 6γδζουν και ϋξω, ϋνω
ϋτοϋτες δδηγοϋν μδνο μϋσα και κανϋνα δεν
δδηγοϋν ϋξω. 'Εκεϊνες ῆταν δυνατδ να κλειστοϋν καϊ κλείστηκαν πρϋγματι, μϋ τοϋτες τδ
παραπϋτασμα καϊ τδ μεσδτοιχο καταλϋθηκε κι
ϋζαφανίστηκε δλοκληρωπκδ, και δεν εϊναι
πιδ δυνατδ νδ ϋψωθῆ φραγμδς καϊ νδ συναρμοσθοϋν πυλες καϊ οϊ δυδ κδσμοι νδ χωρισθοϋν μεταξϋ τους μϋ περιτειχίσματα. Γιατϊ
δεν βνοιξαν απλως μδνο παρδ σχίστηκαν οϊ
οϋρανοί, εϊπε δ θεσπϋσιος Μ6ρκος, δείχνοντας μ' αϋτδ πως μῆτε πδρτες πιδ, μῆτε περ66ζια, μῆτε κανενα χωρισμα δπδμεινε. 'Εκεϊνος που συμφχλίωσε καϊ ϋνωσε καϊ εϊρῆνευσε
τδν δνω κδσμο μϋ μας τους γῆινους καϊ ποδ
κατϋλυσε τδ μεσδτοιχο τοϋ φραγμοϋ δεν μπορεϊ 6ε6αια νδ αρνηϋη τδν εαυτδ του, κῆρυξε
ο μακδριος Παϋλος.
Οϊ πυλες εκεϊνες, που εῖχαν δνοιχθῆ γιδ
τδν 'Αδδμ, μιδ κι ϋκεϊνος δϋν ϋμεινε δπου
ϋπρεπε νδ μείνη, ῆταν ασφαλως ψυσικδ νδ
κλείσουν. 'Ετοϋτες δμως τϊς ανοιξε δ ϊδιος δ
Χριστδς, που δϋν εκανε αμαρτία κι ουτε εϊναι
δυνατδ νδ δμαρτῆση, δφοϋ δπως δχει γραφῆ
ῆ δικαιοσϋνη του «μϋνει εις τδν αίωνα». Πρεπει λοιπδν απαραίτητα νδ μϋνουν δνοιχτϋς, νδ
εϊσδγουν μονο στῆ ζωῆ κι απδ τη ζωῆ νδ μην
απομακρυνουν κανενα. Γιατϊ δ Κϋριος λϋγει:
«Ἢλθον ϊνα ζωῆν ϋχωσι».
'Η ζωῆ ποδ δ Κϋριος ῆρθε φϋρνοντδς μας

εϊναι δκριβως αδτ6: τδ νδ προσερχδμαστε νδ
συμμετϋχουμε μϋ τδ μυστῆρια στδ θδνατδ του
καϊ νδ γινωμαστε κοινωνοϊ τοϋ πδθους του·
χωρϊς αϋτδ δϋν εϊναι δυνατδ νδ ξεφϋγουμε
τδ θδνατο. Γιατϊ δϋν εϊναι δυνατδ νδ εϊσϋλθη κανεϊς στη ζωῆ χωρϊς νδ 6απτισθῆ στδ υδωρ καϊ στδ Πνεϋμα, οϋτε παλι μποροϋν νδ
ϋχουν ζωῆ μϋσα τους, δσοι δϋν τρωνε τη σαρκα τοϋ Υϊοϋ τοϋ ανθρωπου καϊ δϋν πίνουν τδ
αιμα του.
"Ας διερευνῆσουμε τδ παραπανω. Δϋν ῆταν
δυνατδ νδ ζῆσουμε γιδ τδ θεδ χωρϊς νδχουμε
πεθδνει γιδ την αμαρτϊα. 'Αλλδ μδνο δ θεδς
μποροϋσε νδ Οανατωση τῆν δμαρτία. Οϊ δνθρωποι ωφειλαν 6ϋ0αια νδ τδ πρδζουν —
γιατϊ ῆταν δίκαιο, δφοϋ θεληματικδ νικηθῆκαμε, νδ ϋπανορθωσουμε μϋ καινοϋργιο δγωνα τῆν ῆττα — δλλδ δεν τοϋς ῆταν οϋτε κατδ
προσϋγγιση δυνατδ μιδ κι εϊχαν πλεον γϊνει
σκλ66οι της δμαρτϊας. Γιατϊ πως θδ γινωμασταν ϊσχυρδτεροι δπδ αϋτοϋς τοϋς δποίους
ϋπηρετοϋσαμε ως δοϋλοι; Πως θδ εϊμασταν
μεγαλϋτεροι, δφοϋ «οϋκ ϋστι δοϋλος μείζων
τοϋ Κυρίου αϋτοϋ»; 'Επειδῆ λοιπδν ϋκεϊνος
μϋν που ῆταν σωστδ νδ καταθδλη αϋτδ τδ χρϋος καϊ νδ κερδϊση αϋτῆ τῆ νικη ῆταν πουλημϋνος α;ς δοϋλος σ' ϋκείνους τοϋς δποίους δπρεπε νδ κατανικῆση, κι δ θεδς πδλι ποδ
μποροϋσε νδ πραγματοποιῆση τδ παραπδνω
δϋν ῆταν σε τίποτα δφειλετης, γιδ τδ λδγο
αϋτδ κανεϊς απδ τοϋς δυδ δϋν ζεκτνοϋσε τῆ
μδχη καϊ ῆ αμαρτία ζοϋσε καϊ δϋν ϋπῆρχε
τρδπος ῆ δληθινῆ ζωῆ νδ δνατείλη σϋ μας,
δφοϋ τῆ νίκη δλλος ωφειλε νδ τῆν πετϋχη
κι βλλος μποροϋσε. 'Εξ αϊτίας αϋτων χρειδστηκε νδ συνυπδρξουν και τοϋτο καϊ κεϊνο:
ενα καϊ τδ αϋτδ πρδσωπο νδ ϋχη καϊ τϊς δυδ
φϋσεις, τῆ φϋση κι ϋκείνου στδν δποϊο δρμοζε δ πδλεμος κι ϋκείνου ποϋ μποροϋσε νδ νικῆση. Συμβαίνει λοιπδν και 6 θεδς κδνει δικδ του τδν ϋπϋρ των δνθρώπων 6γωνα, δφοϋ
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εῖναι δνθρωπος, καὶ δ δνθρωπος νικα τῆν δ νδ ὲξισορροπῆση τδ ανίὶρώπινα κακδ, δὲν πεμαρτία δντας καθαρδς απδ κδθε δμαρτία, δ- ριορῖστηκε μδνο στο νδ καταλϋση τδ ὲγκληφοϋ ῆταν θεδς. Καὶ μὲ τδν τρδπο αϋτδ ῆ μα, δλλδ τδσο ϋπερβολικδ δγαθδ προσὲθεσε
φϋση δπαλλδσσεται δπδ τὶς αῖσχϋνες καὶ στε- ωστε νδ δνεβδοη στδν ϊδιο τδν οϋρανδ καὶ νδ
φανωνεται μὲ στὲφανο νίκης, δφοϋ ῆ αμαρ- κδνη κοινωνοϋς τοϋ θεοϋ στῆν οϋρδνια Βατία τινδχτηκε χδμω.
σιλεία του τους γῆινους, τοϋς δπεχθὲστατους,
“Ομως προσωπικδ δ κδθε δνθρωπος δὲν δ- τοϋς δεμὲνους, τοϋς πουλημὲνους ώς δοϋλους,
γωνίστηκε ακ6μα οϋτε νίκησε ὲξ αὶτίας των τοϋς δτιμασμὲνους.
παραπδνω, δηλαδῆ δὲν λϋθηκε απδ ὲκεϊνα τδ
"Αξιζε στ" δλῆθεια πολϋ δ θδνατος ὲκεϊδεσμδ. 'Αλλδ κι αϋτδς δ ϊδιος δ Σωτῆρας τδ νος, τδσο ποϋ οὶ ανθρωποι οϋτε ποϋ μποροϋν
ὲκανε πραγμαηκδτητα μὲ τδ μυστῆρια ποδ νδ τδ βδλουν στδ νοϋ τους. Κι δν πουλῆθηπρδοθεσε. Μὲσα σ' αϋτδ ὲδωσε ὲξουσία σὲ κε φτηνδ στοϋς φονευτὲς του δ Σωτῆρας, εῖκαθὲνα προσωπικδ απδ τους δνθρωπους νδ ναι ὲπειδῆ τδ ὲπὲτρεψε δ ϊδιος, γιδ νδ εῖναι
θανατωνη τῆν δμαρτία καὶ νδ γίνεται κοινω- καὶ αϋτδ γεμδτο φτωχεια καὶ δτιμῖα, ωστε ϋνδς τοϋ θριδμβου Του.
χοντας πουληθῆ δλοκληρωτικδ, νδ ϋπομεῖνη
Γιατὶ εῖναι βὲβαια πρὲπον μετδ τῆ νίκη νδ τῆ μεταχείριση των δοϋλων καὶ νδ κερδῖση
στεφανωνεται δ νικητῆς καὶ νδ δπολαμβδνη τὶς ϋβρεις. Γιατὶ θεωροϋσε κὲρδος τδ νδ δτιτη νίκη του. 'Απδ τδ δλλο μὲρος, δ ΧριΟτδς μασθῆ γιδ μας. Μὲ τδ νδ πουληθῆ μδλιστα
δοκίμασε στὸ σδρκα του τὶς πληΥὲς καὶ τδ τδσο φθηνδ θὲλησε δκριβως νδ ϋποδηλωση
σταυρδ καὶ τδ θανατο καὶ τδ παραπλησια, αϋ- δη ῆρθε καὶ πρδσφερε τδ θδνατδ του ϋπὲρ
τδ που λὲει δ Παϋλος· «'Αντὶ τῆς προκειμὲ- τοϋ κδσμου χδρισμα καὶ δωρεδ. Μὲ τῆ θὲληνης αϋτω χαρας ϋπὲμεινε σταυρδν αὶσχϋνης σῆ του πὲθανε, χωρὶς νδχη σὲ τίποτε κανὲνα
καταφρονῆσας». Τί συμβαίνει δμως; 'Ο Χρι- δδικῆσει οϋτε γιδ προσωπικδ του δφελος οϋτε
στδς δὲν διὲπραξε καμμιδ δδικία γιδ τὸν δ- γιδ τδ καλδ τῆς κοινωνίας, κι ὲγινε στοϋς
ποια θδ ῆταν δυνατδ τδ παραπδνω νδ δποτε- φονευτὲς του δρχῆ εϋλογιων πολϋ μεγαλϋλοϋν ποινῆ, οϋτε ὲκανε καμμιδ δμαρτῖα, οϋ- τερων απ' δ,τι ὲκεϊνοι ὲπιθυμοϋσαν ῆ μποτε εῖχε τίποτε γιδ τδ δποϊο Οδ μποροϋσε νδ ροϋσαν νδ ὲλπίζουν.
τδν κατηγορῆση δ συκοφδντης καὶ σφδδρα
'Αλλδ γιατί τδ λὲω αϋτδ; 'Ο θεδς πὲθα6ναιδῆς διδβολος. 'Εξ δλλου, ῆ πληγῆ καὶ ῆ νε. Αῖμα θεοϋ ῆταν αϋτδ ποϋ χϋθηκε πδνω
δδϋνη καὶ δ θδνατος δπδ τῆν δρχῆ σχεδιδ- στδ σταυρδ. Τί πολυτιμωτερο δπδ αϋτδ τδ θδστηκαν κατδ τῆς δμαρτίας. Γιδ ποιδ δλλο νατο θδ μποροϋσε νδ ϋπδρξη: Τί φρικωδὲπρδγματι λδγο τδ ὲπὲτρεψε δ Δεσπδτης δφοϋ στερο; Τδσο πολϋ μεγδλο κακδ ϋκανε λοιπδν
εῖναι φιλδνθρωπος; Δὲν εῖναι βὲβαια λογικδ ῆ φϋση των ανθρωπων, δσο εῖχε τῆ δυνατδῆ δγαθδτητα νδ χαίρη μὲ τδ Οδνατο καὶ μὲ τητα νδ καταλϋση ῆ ημωρία; Π6σο μεγδλο
8,τι προκαλεϊ τρ6μο. Γιδ τοϋτο λοιπδν τδ λδγο πρὲπει νδταν τδ τραϋμα ωστε νδ ίσοσταθμίδ θεδς ὲπὲτρεψε συγκαταβαπκδ δμὲσως μετδ ση τῆ δϋναμη τοϋ φαρμδκου ὲτοϋτου;
τῆν δμαρτία τδ θδνατο καὶ τῆν δδϋνη: δχϊ ὲ"Επρεπε πρδγμαη μὲ κδποια ημωρία νδ
πιβδλλοντας ποινῆ στδν δμαρτωλδ, δλλδ πα- καταλυθῆ ῆ δμαρτία. Καὶ γιδ τὶς αμαρτίες ποϋ
ρὲχοντας μαλλον φδρμακο στδν δσθενῆ.
διεπρδζαμε κατδ τοϋ θεοϋ χρειαζδταν νδ η"Επειδῆ λοιπδν δὲν ῆταν δυνατδ νδ ὲφαρ- μωρηθσϋμε ῖσδζια, γιδ νδ δπαλλαγοϋμε δπδ
μοσθῆ αϋτῆ ῆ ποινῆ σὲ καμμιδ δπδ τὶς πρδ- τῆν ὲνοχῆ. Βὲβαια, αϋτδς ποϋ ημώρησε δὲν
ξεις τοϋ Χριστοϋ κι οϋτε εῖχε κανὲνα ϊχνος ξαναημωρεϊ γιδ κεϊνα γιδ τδ δποϊα ῆδη ὲΟρρωσιειας δ Σωτῆρας, δφοϋ τῆν ὲβγαλε δ- πὲβαλε ποινῆ. "Ομως δὲν ϋπῆρχε κανεὶς δλοκληρωτικδ δπδ τῆ μὲση, τδ φδρμακο ποϋ ϋ- νδμεσα στοϋς δνθριυπους ποϋ νδ μῆν ὲπρεπε
λαβε, ῆ δϋναμη τοϋ ποτηρίου ὲκείνου των πα- δ ϊδιος νδ λογοδοτῆση, ωστε νδ δναλδβη αϋ
θων, περνδει σὲ μας καὶ Οανατωνει τῆν δμαρ- τδς νδ ϋποστῆ τῆν ποινῆ γιδ χδρη των δλλων,
τῖα ποϋ ϋπδρχει μὲσα μας, καὶ ῆ πληγῆ τοϋ δφοϋ δ καθὲνας οϋτε γιδ τδν ὲαυτδ του δὲν
δνεϋθυνου παίρνει τῆ θὲση τῆς τιμωρίας ὲ- δρκοϋσε, κι οϋτε τδ γὲνος δλδκληρο, δκδμα
κείνων ποϋ τοϋς βαραίνουν πολλδ. Καὶ ὲπει- κι δν ῆταν μϋριες φορὲς νδ πεθανη ,δὲν μποδῆ ῆ τιμωρῖα ϋπῆρξε μεγδλη καὶ θαυμαστῆ ροϋσε νδ ημωρηθῆ δσο επρεπε. Γιατί, τί μποκαὶ πολϋ περισσδτερη δπδ δση χρειαζδταν γιδ
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ΠξΟΟ βγΟ6ΒΙΛΝ ΜΟΝΛΧΗΝ
τογ λΓΙΟΥ Ν6ΚΤλρϊΟΥ λΙΓΙΝΗΟ
'Οσιωτβαη Εϋσε6ϊα, εϊη σοι σκἐπη ἠ χὸρις τοϋ Κυρίου

Ο ΠΝΕΥΜΑ τὸ &γιον τὸ φαηϊζον και
αγιαζον τους δπικαλονμδνονς τὸ δνομα
αϋτοϋ φωτϊζοι και αγιαζοι σε πἄσας τας
ημδρας της ζωης
σου και δνισχνοι σου
τδτε οωμα καϊ την ψυχην πρδς δργασϊαν
των δντολων τον Κυρίου. 'Αγωνϊζον τδν
αγωνα τδν καλδν, δργαζον δνωπιον τοϋ
θεοϋ τὸ δγα9δν και εϋδρεστον και τδλειον, δπως εϋαρεοτος αντφ γενομδνη αγαπηϋης νπ αϋτοϋ και δξιτοϋης της τιμης
των φρονιμων παρδδνων. Την κλησϊν οον
βεβαϊωοον, την δμολογϊαν οον φϋλαξον,
την πϊοτιν οον πληροφδρηοον, την δλπϊδα
οον ασφαλιοον, την αγαπην οον μαρτϋρησον, την πολιτεϊαν οον αμεμπτον τηρηοον,
ϊνα αρδοης τφ Κυρϊφ.
Αντη η φροντϊς πρδπει να εϊναι η ἄδιαλειπτος μελδτη της παρδδνον. Ταντην
σννιστρ δ απδστολος Παϋλος τη παρϋενφ. 'Η Παρδδνος η τδν Χριστδν δγαπηοαοα καϊ αντδν ως νυμφϊον δπιποδηοασα
καϊ αϋτφ αφιερωδεϊσα καϊ αϋτφ ζωσα
οϋκδτι δαυτη ζη, ζη ὸἐ δν αντη Χριστδς
καϊ αντω ονστανρονται καϊ συνδαπτεται
καϊ συνανϊοταται, αντφ διαλδγεται καϊ
πρδς αντδν ατενϊζει, πρδς αντδν την ψυχην αϊρει καϊ πρδς αντδν καρδϊαν καϊ δια,νοιαν δννψοϊ, αϋτοϋ τδ γλνκϋτατον δνομα
προφερονοι τα αγνα αντης γεϊλη δν παντϊ
καιρφ, απδ ὸἐ τον στηδους αντης δερμοϊ
αναπδμπονται οτεναγμοϊ ως δδιαλειπτοι
νμνοι πρδς τδ νψος της δεϊας αγδπης αναπεμπδμενοι, αυτον τδ δεϊον δνομα 6δια-

λειπτος δγενετο μελδτη της τρωδεϊσης εκ
της δεϊας αγ6πης καρδϊας της, πας παὶμδς της καρδϊας της μιαν δναμδλπει εϋχην, η δναπνοη αντης σννοδενεται αεϊ με
μϊαν δπϊκληοιν τοϋ δεϊον δνδματος, εν
αντφ ζη, δν τη αγαπη αντον κινεϊται καϊ
δν αντη διαμδνει.
'Ο δν αντη ανδρωπος τδδνηκεν οϋδδν
των ανδρωπϊνονν παδων κατακνριεϋει δν
αϋτη, η πηγη της ζωης ζιοογονεϊ την ψυ
χην αντης, ουδδν δε των τοϋ κδομου λαμπρων Ισχνει να ελκυοη την καρδϊαν αϋτης, οϋδεν των τον 6ϊου τερπνων ισχνει να
καταβιβαση την καρδϊαν αντης εϊς χαμαιζηλϊαν ,ονδδν των γηϊνων αγαδων κατορδοϊ να καταγ6γη εϊς γην τδ δν οϋρανοϊς
περιπολεϋον πνεϋμα αντης· η λδμψις των
δγκοσμϊων δπδ6αλε τδ δαντης δαμβος' οϊ
δκ τον ανεσπδρον φωτδς αϋγαοδδντες διρδαλμοϊ της ψυχης αντης δνιοχυδδντες
απ αντον δεν δκδαμ6οννται δκ της ψευδοϋς λαμγεως των γηϊνων η δϋναμις
αντων δν αντη ητδνηοεν ή καρδϊα αντης
δγενετο δπδρδητον φρονριον οϋδεμϊα δπιδρομη Ισχνει να δκπορδηση αντην, διδτι
δν αντη ως δν πασταδι νυμφικη δνοικεϊ δ
Χνμφϊος Χριοτδς, δ 6ασιλενς δ Ιοχνρδς,
δ 6ασιλενς της δδξης.
'Η οϋρανϊα χαρα πληροϊ την καρδϊαν
αντης" η αγαπη πλημμυρεϊ αντην, η δε εϊρηνη 6αοιλεϋει δν αντη. Παοαι αϊ αρεταϊ ως ακτϊνες ηλιακαϊ απδ της καρδϊας
αντης δνατδλλονσαι απαστραπτονσιν ἐπἰ
τον προσωπον αντης καϊ φαιδρννονοιν αντδ, ζωγραφονσι δ' δπ αϋτοϋ την ϊεραν εϊκδνα της οεμνδτητος, ην περιστδφονσι μδ
τα 6νδϊ] των χαρϊτοεν δκαστη των ανατελονοων αρετων δστι τελεϊα δν τη δκδηλωσει αντης, λαμπει δδ ως δδδμας περι-
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δεραϊον 6αοιλϊοοης καϊ κατακοσμεϊ ως
ννμφην. "Η διανοια αντης καθαρα ως αϊθηρ φωτεινοτατον ονρανον ανγδζεται νπδ
τοϋ θειον τρισηλϊον φωτδς καϊ αγιαζεται
νπδ της πηγης τον αγιασμον.
Τδ πνενμα το αγιον δπιφοιτησαν εδαψϊλενσεν αντη τα χαρϊοματα τα δαντον, εδωκεν αυτη πνενμα σοφιας, πνενμα οννδοεως, πνεϋμα 6ονλης και Ισχνος, πνενμα
γνωοεως και αληϋεϊας, πνενμα φ66ον
Θεον. Οι λ6γοι αντης εϊσι λ6γοι χαριτος,
απδ δδ των χειλδοον αντης μδλιτος γλνκντδρα ρδει ανδη. ΟΙ φθογγοι της φωνης
αντης ως πληκτρον μονοικον 6ργανον
πληττονσι τας χορδας των ενσεβων καρδιων των εναηιζομενων αντων και σνγκινονοιν αυτας και λαλονσιν εν αυταϊς. Τα
διανοηματα εϊοιν νψηλα, λαλεϊ δδ ως διδακτη Θεον· οι λ6γοι αντης ως νδωρ πη
γης καθαρας δκ της αγνης αντης καρδϊας
ανα6λνζον ζωηρδν και αλλ6μενον ζοοογονονοι τας ψνχας των αντλονντων εξ αν
της.
'Ο βιος της 6φιερωμδνης τφ Κνρϊω
παρθενον διαρρεει ως ρνακιον ηονχως
δι ενανθονς λειμωνος, δπερ ονδεμϊα ανδμον πνοη διαταραοοει ονδε διαρριπϊζει την
επιφανειαν αντον, και δπερ αθορνβως διολιοθαϊνει και προχωρεϊ αταραχως πρδς
τδ τερμα αντον καταρδενον δια των ενεργετικων αντον ναματαον τα παρογθια
φντα και ζωογονονν αντα.
'Η παρϋδνος, η καρδϊρ και διανοϊρ τδν
'Ιησονν αγαπηοαοα και αντφ αφιερανθεϊσα, εϊναι λαμπας ζωοα ἐκ της φλογδς της
Λγαπης τον Κνρϊον αναφθεϊοα και εξ αν
της κατακαιομενη δνωπιον τον θειον θνοιαστηριον, ως θνοϊα καθαρα και αμωμος,
ως θνοϊα πνενματικη και Ιερα. 'Η θνσϊα
αντης εϊναι λατρεϊα τφ Θεφ διηνεκης,
θνσϊα απανοτος, ωδη δγγελικη, ϋμνος ἄτελεντητος.
'Η αγνεϊα της ψοχτ^ς της παρθενον ἐοτιν δμοϊα πρδς τδ ανθος της ανγης, τδ
διανοϊξαν και αναπετασαν τα λαμποντα εκ
καθαρ6τητος και ενωδιδζοντα αϊτον πδταλα πρδς τας πρωτας τον ηλϊον θαλπερας
ακτϊνας, η δε τον οωματος αντης αγν6της
ως η λενκοτης της χι6νος της επϊ κορνφης των δρδων πεοουοης. 'Η οεοφροοννη αντης περικοομεϊ αντην ως αλονργϊς

6αοιλϊδος και καλλωπϊζει αντην ως ννμ
φην Χριοτον' η δοϊα παρθενος την των
αγγδλων πολιτευεται πολιτεϊαν, καϊ τοϊς
αγγδλοις ονναπτεται, και τφ Θεφ διαλδγεται, καϊ αντφ μδνω δονλενει καϊ τδ θδλημα αντον ποιεϊ.
'Ως ο'ι αγγελοι δν ονρανφ Φπανοτον την
δοξολογϊαν προσαγονσιν, οντω καϊ η παρθενος επϊ γης απανοτον την νμνφδϊαν αναπδμπει. Τδ ηθος δχει κεχαριτωμενον
εκφραζον αγιεοοννην, τονς τρδπονς ἄπλονς, την περιβολην οεμνην, τδ οχημα
δννπδκριτον, τδ 6λεμμα ηρεμον, αγνδν καϊ
ταπεινδν, την δε ακοην τηρει αδιδφθορον
τα χεϊλη εχει αγνα, την δδ γλωσοαν τφ)
δρκει των 6δ6ντων περιφρονρημενην' τας
χεϊρας εχει αμωμονς καϊ απαοτραπτονοης
καθαρδτητος, κινεϊ δε αντας εντακτως
πρδς εργασιαν, πρδς δ6ξαν Θεον καϊ ενχαριστϊαν καϊ πρδς ενεργεσϊαν.
'Η δσφρησις παρθενενονοα, μη δκθηλννονοα μηδε ατονονοα την ψνχην δια των
εντνδιων καϊ των μνρων' οϊ π6δες Φς
π6δες αγγδλον εναγγελιζομδνον τα αγαθα σπενδονσι πρδς τας ανλας τον Κνρϊον.
'Η παρθδνος αναγκη να κοομηται νπδ της
αϊδημοοννης καϊ αϊδεϊται πρωτϊστως τδν
δαντης αγγελον, τδν φνλακα της δαντης
ηινχης καϊ τον οωματος καϊ παντα ποιεϊ
ως δνωπιον αντον δργαζομδνη καϊ ως νπδ
τον φωτδς ελεγχομενη.
'Η καρδϊα της παρθδνον της αφιερωθεϊσης τω Θεω φδρει την πανοπλϊαν της
θεϊας χαριτος. Τδ πνενμα τδ δϊγιον περι66αλε ταντη αντην καϊ ανδδειξεν αηττητον. 'Η Παρθδνος η τρωθεϊοα δκ της αγαπης τον Κνρϊον καταφρονεϊ μεν ηδνπαθεϊας καϊ πλοντου καϊ της νομιζομδνης δν
τω κδομω τρνφης, πατεϊ τδν τνφον καϊ
την δ6ξαν, αποκρονει τας εμπαθεϊς κολακεϊας τον φρονηματος της οαρκδς καϊ νικρ. την Ισχνν τον καλλονς.
Παντα τα νομιζ6μενα τοϊς περϊ τδν 6ϊον
τοντον δπτοημδνοις αγαθα αντη καταγελωσα δν μ6νον αγαθδν αξιον ηγεϊται ἀγαπης, τδ ακρον αγαθδν τδ δτιοϊον δπιποθεϊ καϊ επιζητεϊ· 6 π6θος αντης εϊναι π6θος ιερ6ς, π6θος αγιος' δπιποθεϊ να ζη δν
Κνρϊφ καϊ ονμβαοιλενοη μετ αντον. 'Η
δοϊα παρθδνος κατεοκευασε τδ δαντης οωμα ναδν Μγιον εϊς καποικητηριον τοϋ Παν
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τανακτος θεοϋ, και παοτδν ννμφικδν την
εαντης καρδϊαν, δπως ϋποδεχθη τδν ννμφ'ιον Χριστ6ν,
'Η της παρθενου ψνχη ειναι γαληνιαϊα
και ακνμαντος, καθαπερ επιφανεια αταραχου λϊμνης, δεχομενη τα ϋδατα αντης,
τας ὐείας εννοϊας, εκ τινος καθαρωτατης
πηγης, τοϋ -θειον, κατοπτριζει δδ εν δαντη τδ καλλος της εϊκ6νος τον θειου νυμφιου αντης.
'Η φρ6νησις, η μητηρ αϋτη των αρετων τοϋ νοητικοϋ, 6ασιλεϋει εν απασι τοϊς
διανοημασιν αντης· αντη διδαοκει αυτην
τι τδ αγαθδν και τι τδ κακδν, η φρ6νησις
εγενετο αντη επιοτημη γνωσεως και κριτηριον ασφαλδς περϊ τοϋ πρακτδον η τοϋ
μη πρακτεον παντα τα της ψνχης εγχειρηματα και καρτερηματα αϋτη διενθννει
και ϊοταται φρονρδς αγρνπνος εν τη κινησει των λογισμων η οϋνεσις αντης ως
λιθος Λυδϊα διακρϊνονσα τδν καθαρδν
χρυσδν διακρϊνει τους αγαθοϋς των πονηρων λογισμων, η δδ φρ6νησις αντης αποκρονει αντοστιγμει τους κατακριθεντας
λογισμοϋς· η σοφϊα αντης ανενριοκει τας
κεκρνμμενας αληθεϊας καϊ αποκαλϋπτει

τοϊς δκζητοϋσιν αντας, δκδηλοϋται δδ ως
επιοτημη εν τε τοϊς λογοις και τοϊς δργοις.
'Η γνωσις αντης εοτιν αληθης καϊ 6ε6αϊα' γινωσκει τα πραγματα ως εχονσι
καθ' εαντα και εν ταϊς οχδοεσιν αντων.
'Η γνωσις εγδνετο αντη διδαοκαλος ενσε6εϊας και δδϊδαζεν αντην τα κατ' αυτην
και τα καθηκοντα αντης· αϋτη επληροφορησεν αντην, δτι εϊκων εγδνετο και δμοϊωμα Θεοϋ και αϋτη αποκαλϋπτει αντη
τδν Θεον, δν επιποθεϊ να επιγνω καϊ δν
δπιζητεϊ η καρδϊα αντης' η γνωσις δαδουχεϊ αντην εν ταϊς τρϊβοις αντης καϊ πο
δηγετεϊ δν τφ σταδϊφ τον 6ϊον αντης·
αϊ 6ουλαϊ αντης αγαθαϊ ως 6ονλαϊ αγγελον, αϊ δδ σκδψεις αντης δρθαϊ ως κριτηριον αληθεϊας· αντη αποφαϊνεται περϊ
παντων καϊ αϋτη σνμ6ονλεϋει τας αγαθας
αποφασεις. 'Η Ισχνς της φρονηοεως αυτης ακμαϊα οϋσα παντοτε Ισχνει εν παοι
τοϊς 6ουλεϋμασιν αντης.
'Η σοφϊα αντης εδϊδαξεν αντην φοβεϊσθαι τδν Κϋριαν, ποιεϊν αυτον τδ θελημα καϊ αγιαζειν αϋτοϋ τδ δνομα πασας τας
ημδρας της ζωης αντης ημερας καϊ νυκτ6ς...-Λ.

ΝΗΠΤΙΚΗ θ6ωρϊΛ
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-> δπδ σελ. 6
της αὶωνιζουσης ζωης, δποϋ εΙναι γραμμδνοι
δλοι οϊ Δικαιοϊ' δια τδ δποϊον λδγει καὶ η
Γραφἠ: «καὶ επὶ τδ βιβλὶον σου πδντες γραφἠσονται». "Ομως δ 'Ιησοϋς Χριστδς, οϊς κρὶμασιν οὶδεν αυτδς μδνος, τῆν δφἠνει δκδμα
εὶς τδν κδσμον, μαλλον δια τδ συμφἐρον της,
δια νδ διπλασιδση καὶ νδ τριπλασιδση καὶ να
πολυπλασιδση τδν καρπδν της, καὶ καταπαυει
δλίγον τδν πδνον της μδ την παρδκλησίν του,
δχι δμως καὶ δτι δλιγοστευει δ Κυριος τδν
πδνον της καρδίας. Διδτι δ Κυριος θἐλει νδ
πονοϋμεν πδντα διδ την δγδπην του, ἠ δποία
γίνεται σωτηρία της ψυχης μας. 'Αλλδ δλιγοστευει τδν πδνον μδ την αυξησιν των περισσοτδρων καὶ θερμοτδρων δακρϋων.
'Ετοϋτος λοιπδν δ πδνος εΙναι μεγα δωρον,
διδδμενον παρδ θεοϋ εὶς τους δγωνιστδς καὶ
δγαπωντας αυτδν. Δϊχως δδ τοϋτον τδν πδνον δδν 6λἐπει τινδς τδν θεδν, μἠτε εὶς τοϋ
τον τδν κδσμον νοερως, λδγομεν δν δκστδσει καὶ δραματι καὶ θεωρὶμ, μητε διδ τδν
δλλον ειναι πληροφορημδνος καὶ πεπεισμδνος, δτι Θελει εῖναι μδ τδν θεδν. Ουτος δδ
δ πδνος ευρὶσκεται μδ πολλοϋς αγωνας καὶ
μδ πολυκαιρὶαν καὶ μδ δμετρον 6ὶαν της καρδιακης εϋχης...».

ΧΓΝωΟΤΟγ ΛΓΙΟγ

-> απδ σελ. 4
θέρωσή της ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ὰμαρτίας καὶ νὰ φθἀσουμε
νἀ ἰδοῦμε ἀπὸ ἐδῶ τὸν Κὐριο μυστικὰ
στὶς καρδιές μας. Γι' αὐτὸ καὶ ἐπαναλαμβάνει μὲ τόση ἔμφαοη τὴ σὐσταση
γιὰ δυναμικὴ προσευχή: «θέλεις, ὡ μοναχὲ νὰ ἰδῆς πόσον ὡραῖος εϊναι ὁ Χριστός...; Προοεὐχου νοερῶς μὲν ἀδιαλείπτως πρὸς τὸν Χριστόν σου, ἀπὸ καρδίας δὲ μέχρι πόνου...».
"Ας παρακαλέσουμε τὸν Κὐριο νὰ
μας ἀνοίξῃ τὰ μἀτια τῆς ψυχῆς γιὰ νὰ
ἰδοῦμε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀδιαλείπτου καρδιακῆς προσευχῆς καὶ ν' ἀρχίσουμε τὸν ἀγῶνα μὲ τὴ βοήθεια τοῦ
'Αγίου Πνεὐματος. 'Ἐτσι θὰ ἐλπίσουμε
στὴ σωτηρία μας, δοξολογοῦντες τὸν
Κὐριο Τησοῦ ἐν Πατρὶ καὶ Πνεὐματι
καὶ εὐγνωμονοῦντες τὸν ἄγνωστο 'Απελπισμένο ἀδελφό μας, ποὺ σὰν ἄργανο τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος μας προτρέπει στὴν σωστικὴ καὶ θεωρητικὴ ἐργασία τῆς νοερἄς καὶ καρδιακῆς προσευχῆς. 'Αμήν.
θ.μ.δ.

ΘΘΜΧΤΛ ΠΛΙΑ6ΙΛΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'Ορδοξία, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μείνῃ ὡς ἰδανικὸ τοῦ ἔθνους
μας καὶ νὰ βαθαίνῃ
καὶ νὰ μεγαλώνῃ
μὲ τὴν πεῖρα τῶν
καιρῶν, δὲν ἔρχεται
άπ' ἔξω, σὰν μιὰ ἀκόμη ἰδέα τῆς μόδας,
άλλὰ εϊναι ὴ ϊδια ή μοῖρα τῆς ὶστορίας
μας. Τοῦ ἔθνους μορφὴ ἔκφρασης εἰναι
πάντοτε ὴ γλῶσσα, καὶ ή γλῶσσα ή Ἐλληνικὴ δημιοὐργησε μέσα ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῶν Ἐλλήνων καὶ τὴν κλασσικὴ καὶ
τὴ χριστιανικὴ γραμματεία. 'Η κλασσικὴ παιδεία ἔπαψε πιὰ νὰ εϊναι κτῆμα
τῶν Ἐλλήνων, ἄπως τὸ βλέπει κανεὶς
στὰ ϊδια τὰ ἔργα κλασσικῆς φιλολογίας
στὴν Ἐλλάδα, ποὐ, τὶς πιὰ πολλὲς φορές, ὡς προβλήματα καὶ ὡς μέθοδος λὐσης των, ἔρχονται άπ' ἔξω. 'Εμεῖς στὴν
Ἐλλάδα δὲ μπορέσαμε ώς τώρα, κι' οὕτε φαίνεται πὡς θὰ γίνῃ τοῦτο αὕριο ή
μεθαὐριο, νὰ δημιουργήσουμε δικές μας
παραδόσεις κλασσικῆς φιλολογίας ποὺ
νὰ μεταδίδωνται καὶ νὰ βαθαίνουν ἀπὸ
γενιὰ σὲ γενιά. 'Απὸ καιρὸ σὲ καιρὸ
ἐμφανίζεται ἔνας καλὸς φιλόλογος, ἐνημερωμένος στὰ θέματα καὶ στὴ βιβλιογραφία, μὲ λίγο ή πολὺ πρωτότυπες
ἰδέες καὶ καλὲς εἰδικὲς ἐργασίες, άλλὰ
τὸ πέρασμά του δὲν ἔχει συνέχεια. "Ερχεται καὶ φεὐγει ἐρημίτης. "Οτι δὲν ἔχουμε δικές μας παραδόσεις κλασσικῆς
φιλολογίας εϊναι καὶ τοῦτο μερικὴ ἐκδήλωση τοῦ ϊδιου γενικῶς φαινομένου,
τῆς ἀδιαφορίας μας γιὰ τὶς πνευματικὲς
παραδόσεις τοῦ ἔθνους. Ὅπως παλαιότερα οι φιλόλογοι στὴ χώρα μας μιλοὐ-

σανε γιὰ κριτικὴ τοῦ κειμένου καὶ ἀργότερα γιὰ ϊστορικὴ κατανόηση, ἔτσι
τώρα τελευταῖα ἄρχισαν νὰ μιλανε γιὰ
«τρίτο ἀνθρωπισμό». Τὸ σὐνθημα τοῦτο
ήρθε στὴν Ἐλλάδα ἀπὸ τὴ Γερμανία'
ἐκεῖ καὶ ἀλλοῦ ἔχει τὴ θέση του καὶ τὴν
ἀποστολή του. Τί μπορεῖ δμως νὰ σημαίνῃ «τρίτος ἀνθρωπισμὸς» στὴν Ἐλλάδα ποὺ δὲν ἐγνώρισε οὕτε τὸν πρῶτο,
οὕτε τὸν δεὐτερο; Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση καὶ ώς τὰ χρόνια τοῦ Κοραῆ
στὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους συνταιριάζονταν
κλασσικὸς πολιτισμὸς καὶ ἀρθόδοξη
γραμματεία, συνταιριάζονταν ἀκόμη καὶ
ἄν ἀντιμάχονταν τὸ ἔνα τὸ ἄλλο, ἄπως
στὸ κήρυγμα τοῦ Παπουλάκου. Τοὐτη
ὴ ἐρμηνεία τῆς κλασσικῆς παράδοοης
ήταν ὴ δική μας, ὴ Ἐλληνικὴ ἐρμηνεία,
βγαλμένη μέσα ἀπὸ τὰ δικά μας προβλὴματα καὶ τὶς δικές μας ἀνάγκες. Μιλάω
βέβαια γιὰ ἐρμηνεία καὶ ὸχι γιὰ εἰδικὰ
φιλολογικὰ ζητήματα ποὺ ἀπὸ τὴν ϊδια
τους τὴ φὐση εϊναι διεθνῆ. "Οτι καὶ σὲ
τοῦτον δμως τὸν τομέα ὴ δική μας συμβολὴ εϊναι περιωρισμένη, αὐτὸ εϊναι
συνέπεια τῆς ἔλλειψης πρωτότυπης ἐρμηνευτικῆς σκοπιἀς, θεμελιωμένης στὰ
δικά μας προβλήματα καὶ στὴ δική μας
πεῖρα. Τὴ σκοπιὰ τοὐτη, ποὺ ὑπῆρχε
καὶ σ' αὐτὴν ἀκόμη τὴν Τουρκοκρατία,
τὴν κλόνισε πρῶτος ὁ Κοραῆς, μὲ τὸ
ἀνάβαθο, ἀντιφιλοσοφικό του πνεῦμα
καὶ τὴν ἠθικολογία του τὴ 6ασισμένη
στὴν ἰδεολογία τῆς Γαλλικῆς 'Επανάστασης. 'Ο Κοραῆς οὕτε γιὰ φιλοσοφία,
οὕτε γιὰ ποίηση, οὕτε γιὰ ἀρθοδοξία
νοιάστηκε ὡς μελετητὴς τῆς Ἐλληνικῆς
γραμματείας. Στὴ Γαλλία τοῦ τέλους
τοῦ Ι8ου αἰώνα οἰ παραδόσεις ποὺ ἔφερνε μαζί του ξανεμιστήκανε σὲ ρηχὸ φιλελευθερισμὸ καὶ σὲ ήθικολογή-
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ματα ποὺ οὕτε κάρπισαν οὕτε καὶ ήταν
νὰ καρπίσουν μιὰ καὶ δὲν θεμελιώνονταν σὲ θρησκευτικὴ ἐμπειρία. Τὸ κήρυγμα τοῦ Κοραῆ πρῶτα καὶ ἔπειτα ὁ
Εὐρωπαϊκὸς κλασσικισμὸς τοῦ Ι9ου αἰώνα μαζὶ μὲ τὸ δικό μας ἀττικισμὸ ἔκοψαν κάθε δραση ζωῆς. 'Ο Κωστῆς Μπαστιἄς όρθότατα παρατηρεῖ, σχολιάζοντας
τὴν ἐποχὴ τοῦ Παπουλάκου:
«"Οπως στὸ εργο τον Κοραη, οι ϋρησκευτικες εκδοοεις εϊναι ελαχιοτες, αν τις
συγκρϊνει κανεις με τις εκδοοεις, τις διορδωσεις και τα οχδλια, που εκαμε οτα
κεϊμενα των αρχαϊων, ετσι αργδτερα και
η πνευματικη ζωη τοϋ εδνους εδωκεν νπερτροφικη οημαοϊα στους αρχαϊους και
πολϋ μικρη και ουχνα ασημαντη οτη ϋαυμαοτη οοφϊα των Χριστιανικων κειμενων,
που μεοα τους λαμπικαρϊοτηκαν δοα οτοιγεϊα απδ τδ αρχαϊο πνεϋμα ηταν 6ιωσιμα».

'Η κριτικὴ αὐτὴ εϊναι καὶ ὁρθὴ καὶ δίκαιη. 'Ο Κοραῆς, ποὺ ἔγινε σὐμβολο τῆς
παιδείας ἀπὸ τὴν ϊδρυση τοῦ ἐλευθέρου
κράτους καὶ ἔπειτα, παραμέρισε τὸν ἰσχυρότατο ἔως τότε στὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους κλάδο τῆς χριστιανικῆς γραμματείας καὶ ζήτησε νὰ θεμελιώσῃ τὴν παιδεία τοῦ ἔθνους μόνο στοὺς κλασσικοὺς
καὶ μάλιστα σὲ κείμενα καὶ σὲ συγγραφεῖς ποὺ δὲν ήταν πάντοτε δ,τι καλὐτερο εϊχε νὰ προσφέρῃ ὴ ἀρχαία γραμματεία. 'Αλλὰ καὶ ἄν ἀκόμη ἠ ἐκλογὴ ἀπὸ
τὴν κλασσικὴ γραμματεία ήταν όρθή, τὸ
ἔθνος δὲν ἔπρεπε νὰ θεμελιώσῃ τὴν
παιδεία του μόνο σ' αὐτὴ τὴ γραμματεία.
Ὅ Πλοὐταρχος δὲν εϊναι βέβαια δυνατὸν νὰ παραμερισθῆ ὡς μορφωτικὸς παράγοντας στὴ Νέα Ἐλλάδα, δὲν εϊναι
δμως λιγὡτερο ἐποικοδομητικὲς οἰ βιογραφίες ἀγίων τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, ποὺ πολλὲς φορὲς καὶ ὡς γλωσσικὰ καὶ ὡς πνευματικὰ κείμενα εϊναι
ἀνώτερα ἀπὸ τὶς βιογραφίες τοῦ Πλουτάρχου. Κανεὶς δὲν ζητάει νὰ ψέξῃ ἔνα
ρήτορα δπως ὁ Λυσίας ή ὁ Δημοσθένης,
ἀλλ' ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Χρυσόστομος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γλῶσσα καὶ τὴ
σὐνθεση, ἔχουν νὰ προσφέρουν στὶς
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μαθητευόμενες ψυχὲς καὶ ἄλλα, πολὺ
στερεώτερα θεμέλια ἐκτὸς ἀπὸ τὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα τοῦ πρώτου καὶ τὸ
στενόκαρδο Ἐλλαδισμὸ τοῦ δεὐτερου.
'Η ἀγάπη γιὰ τὰ τραγοὐδια τοῦ θεάκριτου εϊναι ζήτημα προσωπικῆς εὐαισθησίας, εϊναι δμως θέμα ζωῆς ή θανάτου νὰ ἀγαπάῃ κανεὶς ἠ νὰ περιφρονῆ
τοὺς ὺμνωδοὺς τῆς 'Ελληνικῆς 'Ορθοδοξίας.
Δὲν ζητῶ — οὕτε καὶ ὁ συγγραφέας
τοῦ «Παπουλάκου» ἐζήτησε — νὰ ξαναφέρω ἐδῶ τὸν παλαιό, ἄν καὶ ἄδικα
λησμονημένο σήμερα, διάλογο μέσα
στὴν Ἐλληνικὴ ψυχὴ τῆς κλασσικῆς
καὶ τῆς ἀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. 'Εκεῖνο ποὺ θέλω νὰ ἐξηγήσω
εϊναι δτι ὴ σὐνθεση τῶν δὐο αὐτῶν κόσμων ποὺ ἔχει ήδη συντελεσθῆ μέσα
στὴν Ἐλληνικὴ ψυχὴ εϊναι ἀνάγκη νὰ
γίνῃ ἐπὶ πλέον συνειδητὴ καὶ στὴν ἀργάνωση τῆς παιδείας, δπως ἄλλωστε ἔχει γίνει συνειδητὴ καὶ σὲ πολλοὺς άπὸ τοὺς ἰστορικοὺς καὶ φιλόλογους έπιστήμονες τοῦ ἔθνους, ποὺ ἐργάζονται
μὲ τὴν ϊδιαν ἀγαθὴ ἀπόδοση καὶ στὴν
ἀρχαία παράδοση καὶ στὴ μεσαιωνικὴ
γραμματεία. Νεώτερες τάσεις στὴν ἐπιστήμη τῆς φιλολογίας ,στὸ ἔθνος μας ἔ
χουν ἀποχωρίσει τοὺς δὐο αὐτοὺς κόσμους, ἀλλὰ δὲν εϊναι δὐοκολο νὰ διακρίνῃ κανεὶς δτι ὁ χωρισμὸς ἀνάγεται
στὴ διδασκαλία Γερμανῶν διδασκάλων,
ποὺ δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἐλληνικὴ όρθόδοξη παράδοση, καὶ δχι σὲ όργανικὴ ἀνάγκη τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ ἔθνους μας. 'Απὸ τὸν 'Αρέθα καὶ τὸν Εὐστάθιο θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὸ Μοσχόπουλο, τὸ Μάγιστρο καὶ τὸν Τρικλίνιο
ἔως τὸ Μιχαὴλ 'Αποστόλη καὶ ἀπὸ έκεϊ
ἔως τοὺς φιλόλογους καὶ τοὺς ὶστορικοὺς ποὺ φεὐγουνε τώρα ἀπὸ τὸ προσκήνιο τῆς ἐπιστημονικῆς ζωῆς στὴν
Ἐλλάδα, ὴ παράδοση τοῦ ἔθνους ήταν
νὰ μὴ γίνεται χωρισμὸς στὴ μελέτη τῶν
δὐο αὐτῶν κόσμων. Εϊναι δὐσκολο νὰ
6ροῦμε τὴ συνέχεια σήμερα, ποὺ εϊχε
ήδη σπάσει μὲ τὸν Κοραῆ, εἰσαγωγέα ἰδεῶν τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης στὴ
φιλολογικὴ έρμηνεία τῶν ἐλληνικῶν
κειμένων ἠ φιλολογική μας ζωὴ πο-
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ρεὐεται τώρα σὲ ἄλλα μονοπάπα. 'Ακριβῶς δμως γι' αὐτὸ εϊναι πολὐτιμες
οι προσφορές, δπως τὸ κήρηγμα τοῦ
Παπουλάκου στὸ χωριὸ τὰ Λαγκάδια,
ποὺ ἐκφράζοντας τὴν κριτικὴ τῆς όρθόδοξης μοναστικῆς παράδοσης γιὰ τὴν
κλασσικὴ γραμματεία καθοδηγεῖ νὰ
στοχαστοῦμε καὶ τῆς παιδείας καὶ τῆς
φιλολογίας τὴν ἀποστολὴ στὴ χώρα
μας.
'Η παιδεία στὸ ἔθνος ἀργανώνεται τώ
ρα τελευταῖα χωρὶς νὰ ἐρωτῶνται οϊ φιλόλογοι. θὰ ἔλεγε μάλιστα κανεὶς δτι
οι φιλόλογοι ἄρχισαν νὰ συνηθίζουν στὸ
ρόλο τοῦ συνεργάτη δπου τοὺς ἔφερε
βαθμιαῖα ἠ τεχνολογικὴ ἠ πολιτικολογοῦσα σὐνθεση τοῦ 'Υπουργείου τῆς
Παιδείας. 'Αλλὰ καὶ μὲ τὶς κατευθὐνσεις
ποὺ ἔχουνε ἀρχίσει οὶ φιλόλογοι νὰ
παίρνουν τώρα τελευταῖα εϊναι ϊσως καλὐτερα ποὺ δὲν τοὺς ρωτάει κανείς.
Μέσα ἀπὸ τὴν παράδοση καὶ ἀπὸ τὴν
ἀνάγκη νὰ μείνουμε στὴν ἐθνική μας
ἰδιομορφία ή παιδεία θὰ πρέπει νὰ
προσφέρῃ στὶς νέες ψυχὲς τὴν κλασσικὴ παράδοση καὶ τὴν δρθόδοξη χριστιανικὴ γραμματεία χωρὶς διάκριση τῆς
μιας ἐναντίον τῆς ἄλλης. 'Απὸ τὴν
κλασσικὴ γραμματεία ὁ νέος "Ελληνας
θὰ διδαχθῆ τὴν ὁμορφιὰ τῆς ἐλεὐθερης
ψυχῆς, τὸ ὴθος τοῦ πολίτη, τὴ συνείδηση τῆς ἐθνικῆς ἐνότητας. 'Απὸ τὴν
όρθόδοξη γραμματεία θὰ διδαχθῆ τὸ λόγο τοῦ ἐνσαρκωθέντος θεοῦ. 'Ανάμεσα
στοὺς δυὸ αὐτοὺς κόσμους, τὸν κόσμο
ποὺ ψάχνει γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν
κόσμο ποὺ ἔχει βρῆ τὴν ἀλήθεια, ὑπάρχουνε σημεῖα ἔνωσης καὶ σημεῖα
χωρισμοῦ. 'Η σὐνθεση γινότανε ἀδιάκοπα καὶ ὁλοένα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὶς ψυχὲς τῶν διανοουμένων τοῦ Βυζαντίου.
'Η ἰστορία τῶν κλασσικῶν σπουδῶν στὸ
Βυζάντιο, ἀλλὰ καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν
πτώση του, ἔως τὸν Κοραῆ, εϊναι ἀπὸ
τὰ πιὸ δραματικὰ κεφάλαια τῆς ἐθνικῆς
μας ἰστορίας. Πέρα ἀπὸ τοὺς ὰπλοὺς τὐπους τῶν ἐκφράσεων «ἀγάπη γιὰ τὰ
ἀρχαῖα γράμματα» καὶ «συνείδηση όρθόδοξη χριστιανικὴ» ὑπάρχει ἀπέραντη
ποικιλία σχέσης τῶν βυζαντινῶν καὶ μετα6υζαντινῶν Ἐλλήνων μὲ τὴν κλασ-
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σικὴ γραμματεία, πολὺ πιὸ ἐνδιαφέρουσα καὶ πολὺ πιὸ διδακτικὴ ἀπὸ τοὺς
διάφορους κατ' αὕξοντα ἀριθμὸν ἀνθρωπισμοὺς ποὺ εἰσάγονται κατὰ καιροὺς
στὴν Ἐλλάδα ἀπὸ εἰσαγωγεῖς ποὺ ξέρουνε τὴν ἰστορία τῆς Εὐρώπης καλὐτερα ἀπὸ δτι ξέρουνε τὴν ἰστορία τοῦ
ἔθνους τους. Τῶν φιλολόγων εϊναι, καὶ
δχι τῶν εἰδικῶν θεολόγων μόνο, ἀντικείμενο μελέτης καὶ κανόνας ζωῆς ή
'Ορθόδοξη ὑμνογραφία, ἀγιογραφία καὶ
φιλοσοφία, τῶν φιλολόγων βέβαια δχι
ὡς μελετητῶν τῆς γλώοσας ἠ τῆς μορφολογίας τῶν κειμένων, ἀλλ' ὡς πιστῶν
τοῦ πνεὐματος τοῦ ἔθνους μας. Καλὴ
καὶ ἄγια ή ἔννοια τοῦ κλασσικοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἠ μαλλον τοῦ οὑμανισμοῦ ποὺ
ἀνεκάλυψαν στὴν ἀρχαία Ἐλληνικὴ
γραμματεία οἰ φιλόλογοι τῆς Δὐσης.
'Αλλὰ πῶς εϊναι δυνατὸν νὰ ἀποχωρίσουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς «παιδείας» τὸ λόγο τοῦ ἐνσαρκωθέντος θε
οῦ, δπως τὸν ἐρμήνευσε ποιητικὰ καὶ
φιλοσοφικὰ ὴ γραμματεία τῆς 'Ορθοδοξίας;
Οἰ σκέψεις αὐτὲς ἀναπτὐσσονται ἐδῶ ὡς συνέχεια τῆς λογοτεχνικῆς σὐνθεσης τοῦ Κωστῆ Μπαστια, στὸν ὁποῖον
ἀνήκει ἀδιαφιλονίκητα ὁ τίτλος δτι ἔθεσε μὲ τὸν «Παπουλάκο» του στὴν Ἐλληνικὴ πνευματικὴ ζαιὴ μιὰν ἰδέα ποὺ
εϊναι κατὰ πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τὶς ἰδέες
τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης. Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρὰ ποὺ μπορῶ νὰ
τὸ τονίσω αὐτὸ καὶ νὰ βρῶ ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ μεταφέρω τὴν ἰδέα αὐτὴ στὰ
θέματα τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους μας.
Καλὸς καὶ ἀγαπητὸς φιλόλογος ἔνραψε
πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες στὴν Ἐλλἀδα
ἔνα θιβλίο μὲ τίτλο καὶ θέμα: «'Η κλασ
σικὴ ψιλολογία ὡς πνευματικὴ ἐπιστήμη». Εϊναι νὰ χαίρεται κανεὶς ποὺ τρία
χρόνια ζωῆς στὴ Γερμανία εϊχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μπορῆ ὁ "Ελληνας φιλό
λογος νὰ γράφῃ καὶ νὰ σκέπτεται ὡς
ἔνας ἀπὸ τοὺς καλὐτερους θεωρητικοὺς
τῆς κλασσικῆς φιλολογίας στὴ Γερμα
νία. 'Εκεῖνο δμως ποὺ τὸ ἔθνος περιμένει ἀπὸ τὸν "Ελληνα φιλόλογο εϊναι «'Η
κλασσικὴ φιλολογία ὡς Ἐλληνικὴ ἐπιστήμη». "Ενα τέτοιο πρόβλημα, ποὺ θὰ

Θ6ΜΧΤΛ

ἔδειχνε δτι ὁ μελετητής του στοχάζεται τὴ μοῖρα του μέσα στὸ ἔθνος, θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ἄλλες άναπτὐξεις καὶ σὲ διαφορετικὴ άξιολόγηση προσώπων καὶ
πραγμάτων. 'Η τεχνικὴ εὶναι παντοῦ ἠ
ϊδια. Στὴν περιοχὴ δμως τῶν ἰδεῶν οὶ
δικοί μας πρόγονοι δὲν ειναι οὶ ὁμότεχνοι τῆς Δὐσης, ἀλλὰ οὶ ὁμότεχνοι τῆς
Ὅρθόδοξης 'Ανατολῆς, ἀπὸ τὸν 'Αρέθα
ἔως τὸν Μιχαὴλ 'Αποστόλη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔως τὸν Πέτρο Παπαγεωργίου, ποὺ
ῆτανε τὸ ϊδιο καλὸς στὸ Σοφοκλῆ καὶ
στὸ Φώτιο. Στὸν «Παπουλάκο» τοῦ Κωστῆ Μπαστιἄ ὁ Σεραφεὶμ Παναγάκης
εὶναι κατὰ κάποιο τρόπο πρόγονος τῶν
εἰσαγωγέων τοῦ «τρίτου ἀνθρωπισμοῦ»
ἀπὸ τὴ Γερμανία στὴν Ἐλλἀδα . Δὲν
φαίνεται καθαρὰ ἄν ὁ ϊδιος ὁ Παπουλάκος ἔχει συνθέσει μέσα στὴν ψυχή του
τὴ διάσταση κλασσικῆς ἀρχαιότητας καὶ
ὲλληνικῆς όρθοδοξίας. Νομίζω δμως δτι εὶμαι μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ Κωστῆ
Μπαστια διατυπώνοντας σὲ μιὰ μόνη
φράση τὴν οὐσία αὐτῆς τῆς συζήτησης
ἐδῶ: «Ἐκεῖνος ποὺ πιστεὐει στὴν Ἐλληνικὴ τραγωδία καὶ δὲν πιστεὐει στὴν
Ἐλληνικὴ 'Ορθόδοξη λειτουργία μπορεῖ
ϊσως νὰ εὶναι ἄριστος ἀνθρωπιστής, δὐσκολα δμως μπορεῖ νὰ λεχθῆ δτι εὶναι
μέσα στὶς παραδόσεις ποὺ δημιοὐργησαν
γι' αὐτὸν οὶ πρόγονοί μας στὰ χώματα
τὰ Ἐλληνικά». Τὸ κλασσικὸ καὶ τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο ἔχουνε πλεχτῆ μέσα
στὴν ψυχὴ τοῦ "Ελληνα τῆς ἐποχῆς
μας κατὰ τρόπο μυστηριακὸ καὶ λογικὰ
ϊσως ἀξεδιάλυτο. "Αν εὶναι μονομέρεια
νὰ ἀγνοοῦμε — δπως πολλοὶ ἀγνόησαν
στὸ παρελθὸν — τὴν κλασσικὴ γραμματεία, τὸ ϊδιο εὶναι μονομέρεια — μαζὶ
καὶ ὰμαρτία — νὰ ἀγνοοῦμε τὶς όρθόδοξες παραδόσεις μας. 'Η σὐνθεση ἄλλοιστε αὐτή, ποὺ διατυπώνεται ἐδῶ ὡς αϊτημα λογικὰ καὶ ὡς ἀνάγκη, ἔχει πραγματοποιηθῆ πρὶν ἀπὸ καιρὸ στὴν ψυχὴ
τοῦ νεοέλληνα καὶ ὴ συνόραση τῶν δὐο
κόσμων εὶναι ὰπλῶς σεβασμὸς τῶν παραδόσεων ποὺ ἐκληροδότησαν οὶ πατέρες μας σὲ μας καὶ στοὺς μεταγενεστέρους.
Σὲ ἔντονη ἀντίθεση πρὸς τὴν παράδοση τοῦ ἔθνους, δπου φορέας τῆς παι-
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δείας ὴταν πάντοτε ὴ 'Εκκλησία, χωρὶς
αὐτὸ νὰ σημαίνῃ δτι ὴ παιδεία ὴταν εἰδικὰ καὶ ἀποκλειστικὰ ἐκκλησιασπκή,
στὸ Ἐλληνικὸ κράτος, ποὺ ὶδρὐθηκε ἔπειτα ἀπὸ τὴν 'Επανάσταση, ὴ 'Εκκλησία δέχτηκε νὰ περιοριστῆ μόνο σὲ εἰδικὲς ἐκκλησιαστικὲς ὺποθέσεις καὶ νὰ
χάσῃ τὴν ὑψηλὴ θέση τοῦ ρυθμιστή, ή
ἔστω τοῦ παράγοντα τῆς παιδείας ποὺ
εὶχε ἔως τότε. "Οτι καὶ στὸν εἰδικὸν αὐτὸν τομέα πολλὲς φορὲς ἔκανε λάθη
καὶ ἀρνήθηκε τὶς μεγάλες βυζαντινὲς
παραδόσεις, δπως τὸ βλέπει κανεὶς στὴν
ἀρχιτεκτονικὴ καὶ στὴ ζωγραφικὴ σὲ
πολλὲς ἀπὸ τὶς νεώτερες ἐκκλησίες, εὶναι ἐτπφαινόμενο τῆς οὐσιαστικῆς ῆττας ποὺ δέχθηκε νὰ ὑποστῆ ἀπὸ τὸ συγχρονισμένο κράτος. Εὶναι, νομίζω, ἀναφαίρετος τίτλος τιμῆς τοῦ Κωστῆ Μπαστια. δτι ἔθεσε ἔτσι καθαρὰ τὸ θέμα καὶ
δτι ἔδωσε τὴ μόνη ἐξήγηση ποὺ εὶναι
θεμιτή, ἀνάγοντας τὴν πτώση τοὐτη
στὸν Φαρμακίδη, δχι μόνο ὡς πρόσωπο,
ἀλλὰ περισσότερο ἀκόμη ὡς φορέα ἰδεῶν. Γράφει λοιπὸν ὁ Κωστῆς Μπαστιας:

«"Ενας ονμανιστης δταν κατδ 66δος και
δ ΦαρμακΙδησ, που πιστενε πως μδνο μὲ
την παιδεϊα νψωνεται δ ανδρατπος προς
τδ Θεδ, γωριι: δμως νδ δδγεται πὡς μπορει νδ εξισωϋεϊ και ιιε τδ Θεδ, δπως πιστδννανε δνα σοτρδ αλλοι ονιιανιστες. Γι
αυτδ δεν ειναι παοαξενο και ανεξηγητο
γιατι δνα πνενιια σαν τδν ΦαομακΙδη, σνμπδδησε τδ κηρνγμα και τη μορφη τον
Θεοφϊλου Καιρη που στδ·9ηκε στην 'Ελλαδα η πιδ ζωντανν δπδδειξη, πως μποοεϊ
καλλιστα μια μεναλη η·9ικη μορφη ναναι
ταντδνρονα κι δ πιδ μεναλος αϊρετικδς
τον Χριστιανισιιον. "Επειδη διιως δ Φαρμακϊδης δδν ειγε τδ ·^9ικδ σϋενος τον Καιοη, δεν τδλιιησε νδ τδν ακολονδησει «δς
τδ τδλος. Περιοσδτερο απδ τις ιδεες νιαζδταν γιδ τη δδοη τον στδ πανεπιοτναιο
και γιδ την δρνιγραμματεια στην 'Ιερδ
Σννοδο. ΤΙποτε δμως δδν τδν γοητευε περισσδτερο δσο δ ρδλος της ειηϊηβηεε βηχβ,
κι αντδ τδ ρδλο τδν 8παιξεν ως τδ τδλος
της ζωης τον.
νΔεν στδ9ηκε οϋδε μια στιγμτ] ελεϋδερο πνευμα κι επειδη δδν μπδρεσε νδ δ-
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γωδεϊ σπὶ ψηλωματα της Χριοτιανικης
λεντεριας, ξεπεοε κι εγινεν 2νας εγκ6σμιος φιλελεν9ερος. Μην μπορωντας να
κατανικησει τδν δτομικδ τον εγωϊομδ και
τη ματαιδδοξη περηφανεια τον γραμματισμενον, οταδηκε ϋνας Λ6γιος *Ερμης
στην πιδ ωμη σημασϊα τον '6ρον καϊ τα
ϊδια μαται6δοξα κϊνητρα που κα9ωρισαν
τδν δτομικδ τον 6ϊο, τα ϊδια Εγιναν δ κατδνας τοϋ λεντερωμδνον κομματιον τον εδνονς. "Αγωνϊστηκε με φανατισμδ για ν
δνεξαρτητοποιηοει την δλληνικη δκκληοϊα
δπδ τδ Οικονμενικδ Πατριαρχεϊο, καϊγοντας αφδονο λιβανι οτδ ςδανο τον αντοκεφαλον, ενω δεν τδν πεϊραζε να 6λεπει αντη την δκκλησϊα να ξεπεφτει σ' ενα παρακλαδι της κρατικης γραφειοκρατ'ιας καϊ
να κνβερνιδται ονσιαστικα πδτε ὡτὸ τδν
Μδουερ, κι δργδτερα δπδ κομματΑργες νπονργοϋς κι δπδ κννικωτερονς 6ονλεντδς.
"Εναρμονισμδνος πρδς τδ φιλελεν9ερισμδ
τον και τη λατρεια πον εϊχε στδν τνπο τον
λογϊον, σιχαινδταν δνδρωπονς σαν τδν Κοσμα Φλαμιατο, σαν τδν 'Ιγνατιο Λαμπρ6πονλο, σαν τδν Παπονλακο. Τονς δνδ
πρωτονς για την δλνγιστη δρ9οδοξια τονς
και τδν τελενταϊο και γι αντην και για
την δγραμματοσννη τον».

'Απὸ τὸ ἀμείλικτο αὐτό, άλλὰ καὶ δίκαιο κατηγορητήριο, θὰ ἐπιμείνω ἐδῶ
στὰ χωρισμὸ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὅπως ὁρθὰ ἐρμηνεὐεται ἀπὸ τὸν Κωστῆ Μπαστιἄ καὶ ὁ χωρισμὸς
αὐτὸς εϊναι ὰπλῶς ἐπιφαινόμενο τῆς γενικώτερης στροφῆς τοῦ νεοελληνισμοῦ
πρὸς τὸ δυτικὸ οὑμανισμό, ποὺ μπορεῖ
νὰ εϊναι χρήσιμο ἰδανικὸ γιὰ τὴ Δὐση,
άλλὰ ποὺ εϊναι, δὸο μένει χωρισμένο
ἀπὸ τὴν 'Ορθοδοξία, ξένο πρὸς τὶς παραδόσεις τὶς Ἐλληνικές. 'Η ἰδιαίτερη
ἐμμονὴ στὴν ὑπόθεση τοῦ χωρισμοῦ
χρειάζεται γιὰ νὰ γίνουνε σαφέστερες
οἰ κατευθὐνσεις ποὺ δλοι περιμένουμε
νὰ πάρῃ ἀργὰ ή γρήγορα ὴ Ἐκκλησία
τῆς Ἐλλάδας, δν εϊναι βέβαια νὰ διεκδικήσῃ κάποτε τὴν ὑψηλὴ θέση μέσα
στὸν Ἐλληνισμὸ ποὺ τῆς ἐπιβάλλει ή
παράδοση καὶ ἠ ϊδια ὴ ἀποστολή της.
Μὲ τὸ χωρισμό της ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο ὴ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδας
ἀπομακρὐνθηκε ἀπὸ τὶς βυζαντινὲς πα-
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ραδόσεις της, ἔγινε παρόδειγμα γιὰ νὰ
τὸ ἀκολουθήσῃ ὴ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας καὶ ἀφίνοντας τὴν όργανικὴ ὑπηρεσία ποὺ θὰ μποροῦσε καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ προσφέρῃ δν ἐξακολουθοῦσε νὰ
ήταν τμῆμα τῆς Οἰκουμενικῆς 'Εκκλησίας, ἔγινε ἐκκλησία μόνσν ἐθνική, δπως οἰ ἄλλες ὁρθόδοξες ἐκκλησίες. Πῶς
ὰἰναι δυνατὸν ὴ Τεραρχία τῆς Ἐλλάδας ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ νὰ μιλάῃ γιὰ πνευματικότητα καὶ γιὰ παραδόσεις καὶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη νὰ ἔχῃ στηρίξει ὁλόκληρη
τὴν ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας της σὲ μιὰ
πράξη ποὺ εϊναι ἀντιπνευματικὴ καὶ ἐπαναστατική ; Καμμία όργανικὴ καὶ καμμία πνευματικὴ ἀναγκαιότητα δὲν ἐπέ6αλε τὸ αὐτοκέφαλο. 'Υπῆρχαν καὶ ὑπάρχουνε βέβαια ἀκόμη δυσχέρειες πολιτικές, ἐπειδὴ ὴ ἔδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βρίσκεται σὲ κράτος
μὲ διαφορετικὲς θρησκευτικὲς παραδόσεις, ποτὲ δμως μιὰ Ἐκκλησία δὲν ἀρνεῖται τὶς πνευματικὲς παραδόσεις της
γιὰ πολιτικὲς δυσκολίες. Οἰ δυσκολίες
ἄλλωστε αὐτὲς δὲν παρουσιάστηκαν ὡς
ἐπιχείρημα στὴν πολεμικὴ κατὰ τοῦ
Πατριαρχείου. Ἐκεῖνο ποὺ κυρίως πρόβαλε ὁ Φαρμακίδης ήταν ἐπιχειρήματα
καὶ νοοτροπία φυλετικοῦ καὶ λογοκρατικοῦ χαρακτήρα. "Η Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδας ἀκολουθώντας τὴ διδασκαλία τοῦ
Φαρμακίδη ποὺ συνεχίζει ἀκόμη σήμερα νὰ τὴν ἀκολουθῆ, ἔχασε τὴν ὑψηλὴ
οἰκουμενικὴ σκοπιὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ
ἔχῃ δν ὴταν μέλος τοῦ Πατριαρχείου
καὶ στὰ τέλος ἔγινε ἄργανο τῆς πολιτείας, ἔνα ὰπλῶς τμῆμα τοῦ κρατικοῦ
ὁργανισμοῦ, δπως ὁ στρατὸς ὴ οἰ διπλωματικὲς ὑπηρεσίες. ΟΙ ἰστοριογράφοι
τῆς Ἐκκλησίας τῆς νεώτερης Ἐλλάδας
ἀρχίζουνε κάθε φορὰ ἀπὸ τὸν 'Απόστολο Παῦλο. 'Η Ἐκκλησία δμως τῶν 'Αθηνῶν δὲν ἰδρὐθηκε ἀπὸ τὸν Παῦλο ὡς
ἐκκλησία ἐθνική. Τδρὐθηκε γιὰ νὰ γίνῃ
μέλος τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας. 'Απὸ δλες τὶς 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες αὐτὴ
ποὺ ἔχει τὰ λιγώτερα δικαιώματα νὰ εϊ
ναι αὐτοκέφαλη εϊναι ὴ Ἐκκλησία τῆς
Ἐλλάδας, γιατὶ ὴ γλῶσσα της καὶ οἰ
πνευματικές της παραδόσεις δὲν εϊναι
-> στῆ σελ. 28

ο χωροα κχι ο χροΝοο
ΤΟ χωρο ζοϋμε δια
τον χρδνον. Οι δνδ
αντδς πραγματικδτητες, δ χρδνος και δ
χωρος, δεσπδζονν και
στα εμβια δντα καϊ
στην ϋλη. Γι αντδ
καϊ προκαλοϋν στδ
πνενμα μας την αϊσδηση της φνλακης.
Μιας φνλακης μδ μακρα χρονικη ροη και
μδ τε'ιχη αδιαπδραστα, δομημδνα στα ἄχανη δρια τον σϋμπαντος. Ἢπδ σδ μια
αννστακτη ουνεϊδηοη προκαλεϊ αγωνϊα,
πον τα λοιπα δμβια δντα οντε καν νπσφιδζονται. Μια προσωρινη φνγη απδ τη «φνλακη» αντη δϊνουν τα αισδηματα τον ανδρωπου, που ξεφευγονν απδ την ανστηρϊ]
αιτιοκρατϊα της διαδοχης των γεγονδτων,
γιατϊ μαζϊ μδ τη φαντασϊα αποκτονν διαφορετικη ενταση μδσα στδ χωρο-χρδνο.
Αντη η φνγη δϊνει πολλδς φορδς μια διαφορετικη διασταση 6δδους δξω απδ τδ «εδω» και τδ «τωρα».
'Ο χρδνος ως «αριϋμδς κινησεως κατα
τδ πρδτερον και ϋστερον», κατα τδν γνωστδ δριστοτελικδ δρισμδ, ερχεται απδ τδ
μδλλαν, περνδει δια τον παρδντος και χανεται στδ παρελδδν. "Ερχεται, γραφει δ
αγιος Αυγουοτϊνος, απδ εκεϊνο πον δδν νφϊσταται, διερχεται απδ εκεϊνο πον στερεϊται χωρου και εξαφαν'ιζεται σ' δκεϊνο
πον δδν νπαρχει πλδον. Παρελδδν και μελλον, σδ μια ϋπερυποκειμενικη ϋεδορηοη,
εΙναι φυσικδ να εχουν μεγαλυτερη «δκταση» απδ την ατμητη (πιδανδν ποτδ να
μην καταφδρη δ ανδρωπος να κανη «διασπαση») ϋπο-υποστιγμη τοϋ παρδντος. 'Αναρωτιεται δμως δ Πατηρ που 6ρϊσκονται
αντδς οι «εκτασεις». 'Ο ϊδιος τις αναζητα σ' αντδ τδ ϊδιο τδ παρδν ως: παρδν
παρδντων —- παρδν παρελδδντων— πα
ρδν μελλδντων. Προσεγγϊζουμε τδ πρωτο
μδ την δνδραση, τδ δεντερο μδ την μνημη,
ενω τδ ιρϊτο τδ βροβλδπουμε. Γραφει:

«Βλδπω την αϋγη, προαναγγδλλω την ανατολη τον ηλιον. "Ο,τι δλεπω ειναι πα
ρδν, δ,τι προαναγγελλω μελλον. Δδν εϊναι δμως δ ηλιος μδλλον, αλλα η δνατολη τον».
'Ο χρδνος εΙναι κατι τδ ρενοτδ και η
ρενστδτητδ του αντη καταμετρεϊται μδ μονδδα μετρησεως ρευοΗμ 'Η μδτρηοη τον
χρδνον, συμ6ατικη δπωσδηποτε, γϊνεται
σημερα μδ ακριδεια κλασματος δνδς νανοδεντερολδπτον (ενα νανο-δεντερδλεπτο «κα
τεχει» τδ δ να δκατομμυριοστδ τον δεντερολεπτον). Κι αντδ τδ ασνλληπτα μικρδ
μδρος τον χρδνον, που χρησιμενει για τ^ν
δξαγωγη δπιοτημονικων πορισμδτων, παϊζει τδ ρδλο τον στην αναπτνξη της 6ιολογικης μοναδας, δκριδως δπως ενα ηλεκτρδνιο ενταοοδμενο σιδν αχανη γι αντδ
κδσμο δνδς μοριου.
'Η ροη τον χωρο-χρδνου εΙναι ροη φδορας. 'Ο φνοικδς αντδς νδμος εχει τεδεϊ
σδ λειτουργϊα απδ την πρωτη στιγμη της
πρωτης «ημερας» της Γενδσεως, δταν αρχισε να λειτουργεϊ η μεγαλη κοσμικη κλειμυδρα. Πριν απ αντη τη στιγμη δδν μπορονμε να μιλοϋμε για ροη χρδνον και «γεγονδτα».
'Η Φνσικη λοιπδν χρησιμοποιωντας ως
«σταδερα» τδ φως, επι6εβαιωνει αυττ] τδ)
ροη της φδορας. Στην παρδλενοη δνδς Ιτονς φωτδς εχει ρενσει τδσος χρδνος, δσος χωρος αντϊοτοιχα εχει φδαρεϊ. "Ωστε,
κατα συνεπεια, τδ τδλος τους δα ερδη ταντδχρονα, δπως και η ταντδχρονη δημιουργϊα τους: «Χρδνος δ' σϋν μετ' ονρανον γδγονεν, 'ϊνα αμα γενηδδντες αμα και λνδωοιν» (Πλατωνος, Τϊμαιος 386). 'Η
φορα τοϋ χρδνον ταντϊζεται μδ τη διαλνση τοϋ Συμπαντος- δσο διαρρδει δ χρδνος,
τδσο καϊ η αποσυνδεση τον απδραντου κτιστον κδσμον μεγαλωνει. Μια μαδηματικη
δξϊσωση μας δϊνει τη σνναϊρεση τοϋ χωρΟν πρδς τδν χρδνο.
Δδν εγουμε αϊσ^ηση τον χρδνον, αλλα
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ο χωροο ΚΧΙ Ο ΧξΟΝΟΟ

αντιληψη. 'Επομενως και οι «παραοτασεις» που εχουμε γι' αντδν εϊναι σαφως
νοητικες. "Αν ό χρ6νος γινδταν γνωοτδς
δια των αϊσϋησεων, τοτε αϋτ6ς, δπως γραφει νεωτερος συγγραφεας, ϋα 7;ταν για
τη συνεϊδηση μας μια συνεχης δκδϊπλωση στιγμων, ενα εϊδος μωσαϊκοϋ απδ ἄουγκ6λλητα πετραδια.
'Ο χρ6νος γϊνεται αντιληπτδς απδ τη
συνεϊδηση μας και 6ιωνεται κατα δυο τρ6πους: γ ρ α α μ ικα η κ υ κ λ ι κ α. Στην
πρωτη περιπτωση δ ανϋ·ρωπος μετρα τη
ροη τον χρ6νου μδ τροπο ψυχολογικα εντονο, προσμδνοντας δνα εκτακτο «Ιο6μενο». Στη δευτερη περιπτωση ζεϊ δπαναληπτικα τα μοιρασμενα στην ανακυκληση των
διαφ6ρων χρονολογικων περιοδων «δο6μενα» (π.χ. καϊϊε δ6δομαδα την Κυριακη
αργϊα).
ΟΙ αγιοϊ μας, κυρϊως οι μαρτυρες και
οι μυστικοι (και μηπως ϋπηρζε κανεϊς απδ τους αγϊους ιιας που δδν ηταν μαρτυς,
τουλαχιστον «τη προαιρ6σει, η δδν εϊχε
μυστικδς εξδρσεις;), που εζησαν στδ διαβα των εϊκοοι αϊωνων ζωης της 'Εκκλησϊας, 6ϊωναν τδ χρ6νο και στις δυο ψυχολογικδς μορφδς ταυτδχρονα. Γραμμικα:
ως εντονη δπι·9υιιϊα ενωσεως ως δυνατη
ελζη πρδς τδν «Ηγαπημδνον 'Ιησοϋν», ως
ακδρεστη δροττικη επι9υμϊα — καϋ·αρα
πνευματικη —, ως ευχη τελειωσεως δια
τοϋ 9ανατου, (εϊτε ιιαρτνρικδς εϊναι αϋτδς εϊτε δσιακ6ς). Κυκλικα: ως συνεχως
νοερα φανδρωση τοϋ Πνευιιατος, που πραγματοποιεϊται δντδς της 'Εκκλησϊας δια
των μυστηρϊονν η δια της δλεϋ9ερης προσωπικης αναζητησεως τον ποοσωπου τοϋ
θεοϋ. 'Εδω η ιιεδεξη τοϋ Πνευιιατος, η
νοερα δπαιρη τοϋ αορατου Θεοϋ, η «εϋρεσις» τοϋ Χριστοϋ ποαγματοποιοϋνται ανακυκλοϋμενα, μεταδϊδοντας στην τιτυχη —
και στδ σωμα — την «χαριν». 'Ο δγιος,
αν και φδρει σωμα, ζεϊ εκτδς χρ6νου, ζεϊ
τδν «καινδν αϊωνα».
Λοιπδν ϋα λδγαμε δτι στδν πρωτο τρδπο διιοσεως τοϋ χρ6νου, τδν κυκλικ6, προσιδιαζει τδ Προφητικδ λδγιο: «Π6τε ηξω
και δφϋησοιιαι τφ προσωπρτ τοϋ Θεοϋ;»
ενω στδν δευτερο τδ 'Αποστολικο: «Καλδν
εστιν ημας φδε εϊναι». 'Ο χρ6νος 6ιωνεται στις δυο αϋτδς μορφδς μ6νο δταν υ-

παρχει προοωπικη σχεση μδ τδν Κνριο,
γιατϊ μ6νο Αϋτδς εϊοηγαγε, και εϊσδγει,
στη φϋορα τον χρ6νου την αφϋαροϊα τον
Αιωνϊου. 'Ο Κνριος «ϋ;λϋε», αλλα και «ερχεται», (δχι στην προσδοκϊα των δσχατων
6λλα στις συχνδς 6πισκεψεις Τον στην
καϋαρη απδ παϋη ψυχη) και ϋα «δλϋη».
'Η ροη τοϋ χρ6νου εϊναι τωρα στην ανακυκληση της απαλλαγμδνη απδ τη μονοτονϊα και την πληξη, ενω στην εϋϋυγραμμικη της πορεϊα απαλλαγμδνη απδ την αγωνϊα της προσμονης. 'Η «στιγμη», η μικρ6τερη εμπειρικη ϋποδιαϊρεση τοϋ χρ6
νου, στδ κδντρισμα της μδ τδ Αιατνιο γϊ
νεται μεγαλοδιαστατη — γϊνεται Αιων.
" Εχασε τη φϋαρτικη της ιοχν μπροστα
στην δνδργεια της ϋεωσεοος των αγϊων
μας.

Τδ δτι τ'; στιγμη γϊνεται αϊων δεν πρεπει να ϊλεοτρηϋεϊ παραδοξολ6γημα. ΟΙ δνο
δροι οημαϊνουν 6ντϊ·ϊλετα πραγματα. 'Η αϊωνι6της δεν αρχϊζει δκεϊ που ληγει δ
χρ6νος, οϋτε τδ σημεϊο δναρξεως τον χρ6νον 6ρϊσκεται στδ τδλος της αϊωνι6τητος.
'Αλλα οϋτε πορενονται παραλληλα' απλως
δ χρ6νος αποτελεϊ ιιερος της αϊοονιδτητος
που δποσπαται 6πδ τδ πληρωιιΑ της για
τδν δ.πιβϊωση των δντοτν στδ χωοο. 'Ο
αιων παρα ταϋτα εϊναι ατμητος και απειρη εϊναι η στατικ6τητ6. τον" δταν δμοτς δ,οχϊζει νιϊ μετοαται μδ την «στα^ερδ» της
ταχυτητος, τδτε καταντα χρ6νος. Καϊ τδ
αντϊδετο: δταν δ χο6νος παϋση τη ροη
του. γϊνεται αϊων. Γραφει δν προκειμδνω
δ ϋ·εϊος Μτϊξιμος δ 'Ομολογητης: «Αϊων
εστιν δ χρ6νος, δταν στη της κινησεως
και χρ6νος δστιν δ αϊων, δταν μετρηται
κινησει φερ6αενος· ως εϊναι τδν μδν αϊωνα, ϊνα 6δς εν δρω περιλαβοτν εϊπω, χρδνον εστερημδνον κινησεως, τδν δδ χρδνον
αιωνα κινησει μετρουμενον».
Στην αιτονιδτητα δδν γϊνεται διαδοχη
γοονικων μοναδων, δδν νπογωρεϊ δηλαδϋ τδ τωρα στδ ϋστεοα, αλλα παραμδνει
αϊωνϊως τδ σηαερα. 'Ο χρ6νος γϊνεται ροη
φϋοοας αδνο δταν συνδδεται πρδς τδν χωρο. 'Ο ανιος Πατηρ Γρηγδριος δ Θεολδγος μιλωντας ττ) γλωσσα της καταφατικης ϋ'εολογϊας, διδασκει, δτι δπως σδ
δντα αισϊλητα «μετρα» δ χρ6νος, ^τσι κα
τα κ 6ιπο ιο τ ρ 6 πο «μετρα» δ αϊδον

ο χωροε κλι ο χροΝοε

στα νοερα δντα: «"Οπερ ημϊν δ χρονος,
ηλϊον φοοα μετρονμενος, τοϋτο τοϊς αϊδϊοις αϊων: τὸ σνμπαρεκτεινδμενον τοϊς ονσιν, οϊ6ν τι χρονικδν κϊνημα καϊ δισ.στημα» (Λ6γος ΜΕ' 4). Συναφως καϊ δ σοφδς Βνζαντινδς τοϋ ΙΑ' αϊ. Μιχαηλ Ψελλδς γραφει: «Ψυχη η ενωδεϊσα τω Κρεϊττονι, δν τω δοτωτι αϊωνϊ εστιν. 'Αφειμδνη δε τον αιωνος και περϊ τι πραγιια της
γενδσεως κινηδεϊσα χωραν τω χρδνω δϊδωσιν». "Ωστε μποροϋμε να μιλονμε, μαζϊ αἐ τα αρεοπαγιτικα συγγραμματα, για
«εγχρονον αϊωνα και αιωνιον χοδνον», αφοϋ νπαργονν δντα τα δποϊα «πη μεν αιω
νος, πη δδ χρδνον μετδχειν κι αντοϊ εϊ
ναι οϊ αγιοι της 'Εκκλησϊας μας.
Στδν Θεδ αντιστοιχεϊ η αϊδιδτης, η δ
ποϊα δεν εχει οντε αοχη, δπως σνμβαϊνει
με την αϊωνιδτητα, οντε τδλος- στα νοητα
η αϊωνιδτης· στα λοιπα εμβια δντα η χρονικδτης. 'Ο ανδρωπος
Γαϊης μδσον πδλον (^παραδεϊσου) τε
Ζωον ..........................
κατα δνα νμνο τον αγιον Μαξιμον τον 'Ομολογητοϋ, αποτελεϊ τδ ομεδδριονο ανδμεσα στη χρονικδτητα και την αϊοννιδτητα.
Τδ ζωο — δ σοφωτερος εστω πιδηκος —
εξαντλεϊ την νπαρξη τον μδσα στα πλαϊσια τον 6ιολογικον εϊναι. 'Ο αγγελος ζωντας την οαναλλοϊωτον αδανασϊαν καϊ την
αρρεπη καϊ απαρεγκλιτον αεικινησϊαν»
κατα τδν 'Αρεοπαγϊτη, εϊναι απρδσιτος σττ]
φδορα τον χρδνον. Μ6νο δ ανδρωπος, απ
δλα τα δντα, εϊναι καταδικασμδνος καϊ
ταντδχρονα τιμημενος να ζεϊ κατα τδ σωμα τὴν χρονικδτητα καϊ κατα τδ πνενμα
την αΙωνιδτητα. 'Αναφερδμαστε στη γνησια πλδον σχδση της ψνχης με τδ Δημιονργδ της, που εϊναι καϊ η αιτ'ια γνησϊ-
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ων 6ιωματων, καϊ δχι στα αϊσδηματα της
ψνχης ενδς ανδρωπου για τα δποϊα μιλησαμε παραπανω, τα δποϊα αν καϊ εχονν
διαφορετικη ενταση καϊ «διαρκεια» δεν
παυονν δμως να 6ρϊσκωνται σε δξαρτηση απδ τδν χωρο-χρδνο.
Τδ παροδικδ καϊ ρδον καταξιωνεται
δταν συντονιζεται πρδς τδ ΑΙωνιον, δταν
μ* ενα λδγο αντδ «τδ φδαοτδν κοινωνεϊ τφ
'Αφδαρτω». Σε καδε αλλη περϊπτωση η
μονδτονη διαδοχη χρονικων μοναδων δεν
προσφδρει τϊποτε στδ ανδρατπινο πνενμα.
Οϊ αγιοι μας που χαρακτηρϊζονται ως «ἐπϊγειοι αγγελοι καϊ ουρανιοι ανδρωποι»
ζητονν καϊ 6ρϊσκουν αντη την κοινωνια
με τδ "Αφδαρτο. Αντη η κοινων'ια γϊνεται η αφετηρϊα για τη δδωση, δπον δ ανδοωπος δει μεταμορφωδη σε Ιπι γης Θεδ.
Εϊναι η αποκλειστικα μοναδικη δωρεα κα
τα την δποϊα δ χρονος γϊνεται αιδρν καϊ
δ χωρος «πλαϊσιον φανερωσεως της αγαπης τοϋ Θεον καϊ οταδιον περαιτδρω αναπτυξεως της δεωσεως», δπως γραφει νειδτερος δεολδγος.
μ.δ.δ.
η θν χριοτω ΖΦΗ
απδ σελ. 8
ρεϊ να π6θη δ ἐπαίσχυντος δοϋλος ποδ νδ ὶσοσταθμίζη τδ δ, τι συνετριψε τη 6ασιλικη εὶκδνα κι ασελγησε σε τετοιο υψος; Γι' αυτδ τδ
λδγο δ δναμδρτητος Δεσπ6της μδ τα πολλδ
δεινοπαθἠματα ποδ ϋπδμεινε παίρνει πανω του
την πληγῆ και πεθαίνει, δπερασπιζδμενος τοδς
ανθρωπους δντας 8νθρωπος, δπαλλδσσει δδ τδ
Υενος απδ τις κατηγορίες καϊ προσφἐρει στοδς
σκλα6ωμένους την ελευΟερια, δφοϋ δ ϊδιος
δεν τῆ χρειαζδταν, δντας θεδς καϊ Δεσπ6της.
μεταφρ6ζει π.ν.

ΗΜβρΟλκΟΓΙΤΙΚωΝ

ΚΛΤΗΓΟβΙΦΝ βΧβΓΧΟΟ
τογ χρχϊθπϊϋ. χργσοστοΜογ χ'

ΑΤΤΑ καὶ ὡς περι
ὰποκρϋψεως πατριαρχικῶν ἐγγρὰφων δλως ὰβὰσιμον κατηγοριαν, ἐπαναλαμβανομἐνην δυστυχῶς καὶ
ϋπ' ἐκεὶνων, οϊτινες εδωκαν ὰντιγραφα δλων τῶν ἐγγρὰφων ἐκ τοϋ 'Αρχείου τῆς
Συνόδου, ϊνα συνταχθῆ ῆ ὰληθῆς δῆθεν Ιστορία τοϋ ζητῆματος *. Ἐν αϋτῆ παρουσιάσθη τὸ γράμμα τοϋ Πατριὰρχου 'Αλεξανδρεὶας Φωτίου ὰπὸ 2Ο 'Απριλίου Ι924
ὡς εὶλημμένον ῆδη πρὸ τῆς συνελεϋσεως
τῆς Τεραρχίας κατὰ 'Απρίλιον καϊ Δεκέμ6ριον τοϋ Ι923!

εις τῆν Γῆν καὶ ἐπομένως ὰγνοοϋσι τῆν
πορείαν τοϋ ζητῆματος. 'Αλλ' ὰνωτέρω παρετέθη ῆ ἐπίσημος ὰπόφασις τῆς Τεραρ
χίας, ῆτις δεν λέγει τοιοϋτό τι, τοϋναντίον
δἐ ἄναγράφεται ἐν τοῖς Πρακτικοῖς δτι ῆ
Τεραρχία ἐξαρτῆσασα τῆν περι ῆμερολογίου ὰπόφασιν παρἀ μόνου τοϋ Πατριαρχείου ΚΠόλεως, ὰνέμενεν αϋτῆν, παροϋσης ἔτι αϋτῆς ἐν 'Αθῆναις. Καὶ ῆδϋνατο
πρὰγματι ὁ Πρόεδρος εὐθὺς ὰμέσως ὡς
ἐλὰμβανε τῆν συγκατὰθεσιν τοϋ Πατριαρχείου νἀ προβῆ εις τῆν ἐφαρμογῆν αϋτῆς.
'Αλλ' ὡς ὰνωτέρω ἐσημειὡθη ὁ 'Αρχιεπίσκοπος ἐκ προσωπικῆς πρωτοβουλίας, δἐν
ὰπέκλεισε τῆν ἐπανεξέτασιν τοϋ ζητῆματος ἐν Συνόδω, ἐκ παντὸς τρόπου ἐπιθυμῶν νἀ ληφθῆ ῆ συγκατὰθεσις καὶ τὡν
ν'Πατριαρχῶν τῆς 'Ανατολῆς. Εις τὸν ΟὶἘτενοησαν δμως και ταϋτην τῆν κατη- κουμενικὸν Πατριὰρχην Γρηγόριον ζ'
γορίαν: ενω η Σϋνοδος της 'ΙεραρχΙ,- προϋτείνετο μἐν ῆ μέση λϋσις τοϋ ζητῆας της 'Εκκλησιας της 'Ελλαδος κα- ματος, διὰ λογους ὡρισμένους, ῆτοι δια
τα σην συνεδρϊαν της Ι7 Δεκεμβρϊ,- τῆν μῆ ἐπιτευχθεῖσαν συμφωνίαν πασῶν
ον Ι923 απεφασιαε να τεθη εις ε- τῶν 'Εκκλησιῶν. 'Αλλὰ συνυπεδεικνϋετο εὶς
φαρμογην η περΙ διορθωσεως τοϋ η- τὸν προκαθἠμενον τῆς Μεγὰλης τοϋ Χριμερολογϊον αποφααις μετα εν ετος, στοϋ Ἐκκλησίας δτι αϋτός, ἐπικοινωνῶν ῆδ * Αρχειπϊσκοπος εσπευσε να πρα- δη πρὸς τοϋς λοιποϋς Πατριὰρχας καὶ ὰγματοποιηιση αϋτην.
ναγνωριζομενος ϋπ' αϋτῶν, ῆδϋνατο διὰ
νέων ·ἐνεργειῶν νὰ ἐπιληφθῆ τῆς ριζικωτέ'Ωρισμένως οϊ ἐπινοῆσαντες τῆν κατηρας διευθετῆσεως τοϋ ζητῆματος συγκαγορίαν ταὐτην 3 κατῆλθον ἐκ τῆς Σελῆνης
λῶν ἐν ὰνὰγκῃ καὶ νέαν διὰσκεψιν ὰντιΙ. Και κατα τδν συγγραφἐα τοϋ τεϋχους προσώπων ὰπασῶν τῶν 'Ορθοδόξων 'Εκ«Προς τοϋς διανοουμενους "Ελληνας», σ. 24 δ κλησιῶν. Ἐπομένως τὸ Οὶκουμενικὸν Πα'Αρχιεπίσκοπος Απεκρυψεν απδ τῆν Σϋνοδον τριαρχεϊον ὰφίετο, ὡς ῆρμοζε τελείως ἐλεϋτῆς Τεραρχίας τῆν διαμαρτυρίαν, ῆν απηϋθυνεν ,πρδς αντδν δ 'Αλεξανδρείας Φιδτιος. Δη- θερον νὰ κανονίσῃ τὸ ζῆτημα κατὰ τῆν ἐλαδῆ, κατα τα καϊ δ,νωτερω σημειωθεντα, δ αυτοϋ πεφωτισμένην κρισιν. ΤΕμελλε δἐ
'Αρχιεπίσκοπ6ς δπδκρνψεν δπδ τῆν Σϋνοδον ταϋτοχρόνως ὁ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν
τῆς Τεραρχίας τοϋ 'Απριλίου Ι923 και τοϋ Δεκεμ6ρίου τοϋ Ι923 διαμαρτυρίαν γραφεϊσαν τῆ νὰ προβῆ εὶς σχετικὰ διαβῆματα καὶ παρὰ
2Ο 'Απριλίου Ι924!
2. ,'ΕφημερΙς «'Εθνικῆ» ι26, 7, Ι936, Πρβλ. ταϊς λοιπαϊς 'Εκκλησὶαις μετὰ τῆν ἐκδῆλω«Πρδς τοϋς διανοουμενους "Ελληνας», σ. Ι5.
σιν τοϋ φρονῆματος καὶ τῶν σχετικων ἐ-
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νεργειῶν τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Σημειωτἐον δτι ὴ Τεραρχία της Ἐκκλησίας της 'Ελλάδος κατώρθωσε τότε νἀ φἐρῃ εις πἐρας τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χἀρτου, καθ' δν ἀνἐλαβεν αῦτη
τὴν διοίκησιν τὴς 'Εκκλησίας, καταργηθείσης τὴς δλιγομελοῦς διαρκοῦς Συνόδου. Ἢ
Τερἀ Σὐνοδος τὴς Τεραρχίας συνὴρχετο
ἀπαξ τοῦ ετους εις συνἐλευσιν. Παρέμεινε
δἐ μόνος ἀντιπρόσιοπος αὐτὴς δ Πρόεδρος
αὐτὴς 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν, δστις ἔμελλε νἀ ἐφαρμόσῃ καὶ τἀς περὶ ὴμερολογϊσυ ἀποφἀσεις αὐτὴς.
Τὸ Οίκουμενικὸν Πατριαρχεϊον εὑρὸν
λίαν δρθὴν καὶ σκόπιμον τὴν προταθεϊσαν
μἐσην λὐσιν, ἐλαβε τὴν ἀπόφασιν τὴς διορθώσεως τοῦ Τουλιανοῦ ὴμερολογίου διἀ
τὴς ἀρσεως τὴς διαφορἀς τῶν Ι3 ὴμερῶν
καὶ τὴς εις τὸ νἐον διωρθωμἐνον ὴμερολό·
γιον προσαρμογὴς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐορτολογίου, ἀνευ μετακινὴσεως ὴ οὶασδὴποτε
μεταβολὴς τοῦ Πασχαλίου. Μὴ προβἀν δμως εις προηγουμἐνας ἐνεργείας καὶ συνεννοὴσεις, ὴλπισε πἀντως δτι πἀσαι αὶ 'Εκκλησίαι ἐμελλον ϊν' ἀποδεχθῶσι λὐσιν τοῦ
ὴμερολογιακοῦ ζητὴματος, μὴ θίγουσαν τὸ
Πασχἀλιον.
Δι' ἐγγρἀφου αὐτοῦ ἀπὸ 28 Τανουαρίου
Ι924 ὸ Οίκουμενικὸς Πατριἀρχης Γρηγόριος ζ' πρὸς πἀσας τἀς Αὐτοκεφἀλους
'Εκκλησίας ἀνεκοίνου δτι ἀπ·εφἀσισε τὴν
διόρθωσιν τοῦ ὴμερολογίου, χωρὶς νἀ θίξῃ
τὸ Πασχἀλιον, κατἀ τὴν προταθεϊσαν ὐπὸ
τὴς 'Εκκλησίας τὴς 'Ελλἀδος μἐσην λὐσιν,
ἐζὴτει δἐ τηλεγραφικῶς τὴν συγκατἀθεσιν
τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡν ὴ Σερβικὴ ἐπἐσπευδεν, ὴ δἐ Ρουμανικὴ ἐζὴτει ἐ'ναρξιν ἐφαρμογὴς πλὴρους τὴς ἀποφἀσεως τοῦ Συνεβρίου ἀπὸ Ι 'Οκτωὕρίου Ι924 ἐν Ρωσία
δἐ καὶ ἐν Φινλανδίφ, ὡς ἔγραφεν δ Πατριἀρχης Γρηγόριος ἐφηρμόζετο ὴ ἀπόφασις
τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν ἐτηλεγρἀφησε τότε
πρὸς τὸν Οικουμενικὸν Πατριἀρχην, δτι
ὴ 'Εκκλησία τὴς 'Ελλἀδος ὴτο κατ' ἀρχὴν
σὐμφωνος. 'Αλλἀ διὰ τους ἀνωτἐρω λόγους
καλὸν ἐθεώρησε νἀ προβὴ εις νἐον διἀδημα καὶ παρἀ τοϊς λοιποϊς Πατριἀρχαις
καὶ δὴ τῶ 'Αλεξανδρείας. Ἐτηλεγρἀφησε
πρὸς αὐτὸν τὴ Ι6729 Φεβρουαρίου, παρα-
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καλῶν νἀ δεχθὴ τὴν πρότασιν τοῦ Οίκουμενικοῦ, ὐπὸ τὸν δρον τὴς ἐν Οίκουμενικὴ
Συνόδφ ἐξετἀσεως τοῦ ζητὴματος τοῦ Πασχαλίου. Τηλεγραφικῶς ὡσαὐτως είδοποίει δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν καὶ τἀς λοοπἀς Αὐτοκεφἀλους 'Εκκλησίας δτι ὴ Ἐκκλησία τὴς 'Ελλἀδος ἀποδἐχεται τὴν πρό
τασιν τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριἀρχου. 'Ο
Πατριἀρχης 'Αλεξανδρείας ἀπαντὴσας ἐκ
νἐου ἐπανἐλαβε τὴν πρότασιν περὶ συγκλὴσεως Οίκουμενικὴς Συνόδου, δ δἐ 'Αρχιεπίσκοπος Κὐπρου ἀνεκοίνου τηλεγρἀφημα
αὐτοῦ πρὸς τὸν Οικουμενικὸν περὶ παρομοίας προτἀσεως. Ὅ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν ἐχων ὴδη, ὡς εϊπομεν, σχετικὴν ἀπόφασιν τὴς Τεραρχίας, ἐτηλεγρἀφησε τότε δτι ὴτο πρόθυμος νἀ μεταβὴ εις 'Αλεξἀνδρειαν ὴ εις Τεροσόλυμα πρὸς Συνοδικὴν διἀσκεψιν μετἀ τῶν τριῶν Πατριαρχῶν καὶ τοῦ 'Αρχιεπισκόπου Κὐπρου ἀλλἀ καὶ ὴ πρότασις αῦτη, δυστυχῶς, δἐν ἐτελεσφόρησεν. Τηλεγρἀφημα δἐ τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριἀρχου Γρηγορίου ἀπὸ 23
Φεβρουαρίου, ληφθἐν τὴν ἐπαὐριον ἐν 'Αθὴναις, ἔλεγε «Συνοδικη αποφασει ενεκρϊθη σημερον δριστικως προσαρμογη εορτολογϊον και πολιτικον ημερολογϊου Ι Οην προαεχονς Μαρτϊου».
'Ανἀλογον τηλεγρἀφημα ἐστἀλη παρἀ τοῦ
Οίκουμενικοῦ Πατριἀρχου πρὸς τους Μητροπολίτας τῶν νἐων χωρῶν τὴς 'Ελλἀδος, τους ἐ'χοντας τὴν ἀναφορἀν αὐτῶν είς
τὸ Πατριαρχεϊον, ἐπομἐνως ὴ δριστικὴ ἀπόφασις περὶ ἐφαρμογὴς τὴς Πατριαρχικὴς καὶ Συνοδικὴς ἀποφἀσεως ἐν ταϊς νἐαις χώραις ὴτο ὴδη τετελεσμἐνον γεγονός.
Τὸ Οίκουμενικὸν Πατριαρχεϊον τὴ 27 Φεβρουαρίου ἀπἐλυσε καὶ Ἐγκὐκλιον πρὸς
τους Τερἀρχας τὴς πνευματικὴς δικαιοδοσίας αὐτοῦ -'.
'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν, μόνος ἐκπροσωπῶν τὴν Τεραρχίαν τὴς Ἐκκλησίας τὴς 'Ελλἀδος, ἀνἐμενε καὶ μετἀ τὸ ἀπὸ
Ι. «'Εκκλησία», Ι924, Λριθμ. 4Ο, σ. 367.
2. 'Εν τφ επισὴμιρ δργἀνφ τοϋ Οὶκουμενικοϋ
Πατριαρχείου «'Ορθσδοξία», Ι926, ὸριθ. 3, εξετεθη λεπτομερως ὴ πορεία τοϋ ζητὴματος τὴς
διορθώσεως τοϋ ὴμερολογίου καὶ ἀπεδείχθη δτι
ϋπὴρξεν δρθὴ καὶ κανονικὴ ὴ ανωτερω «Ιποφασις. Πρ6λ. 'Ανθίμου Μαρωνείας, Τδ ζὴτημα
τοϋ ὴμερολογίου καὶ Πασχαλίου, 'Εν 'Αθὴναις
(ἐκ τὴς «'Εκκλησίας») Ι933.
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23 Φεβρουαρίου τηλεγρἀφημα τοϋ Πατριἀρχου Ι'ρηγορίου μιαν ἐβ'δομἀδα, ζητῶν
ῖνα μἀθῃ αν συνεφώνησαν πἀσαι αι 'Εκκλησίαι καὶ δὴ αι ἐπισπεϋδουσαι τὸ ζὴτημα. 'Αλλἀ τἐλος, μὴ δυνἀμενος ν' ἀνα6ἀλῃ ἐπὶ πλἐον καὶ ϋπόχρεως ών νἀ ἐκπληρώσῃ τὴν ἀπόφασιν τὴς Τεραρχίας, τὴ
3 Μαρτίου, τηλεγραφικῶς ἀπαντὴσας, ἐδὴλωσεν δτι ὴ Ἐκκλησία τὴς 'Ελλἀδος ὁριστικῶς ἀπεδἐχθη τὴν ἀπόφασιν τοϋ Οὶκουμενικοϋ Πατριαρχείσυ. Αϋθημερὸν
δια τηλεγραφικὴς Ἐγκυκλίου ἐξ δνόματος
τὴς Τερἀς Συνόδου τὴς Τεραρχίας πρὸς
τοϋς Σεβ. Τερἀρχας τὴς Ἐκκλησίας τὴς
'Ελλἀδος ἀνεκοίνου τἀ ἐξὴς:
«'Η Ἐκκλησία τὴς 'Ελλἀδος, συμφώνως
τὴ ἀποφἀσει τὴς Τερἀς Συνόδου, ἀπεδἐχθη τὴν ὸρισθεῖσαν ϋπὸ τοϋ Οὶκουμενικοϋ
Πατριαρχείου διόρθωσιν τοϋ Τουλιανοϋ
ὴμερολογίου, καθ' ὴν ὴ ΙΟ Μαρτίου τοϋ
ἐορτολογίου θἀ λογισθὴ καὶ θἀ δνομασθὴ
23. Τὸ ἐορτολόγιον καὶ τὸ Πασχἀλιον τὴς
'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας μἐνουσιν ἀμετἀβλητα. ΑΙ ἀκίνηται ἐορταὶ θἀ ἐορτἀζωνται κατὰ τἀς ἀνέκαθεν ϋπὸ τὴς 'Ορθόδόξου 'Εκκλησίας καθωρισμένας ὴμἐρας. Κατἀ τὸ ἔτος μόνον τοϋτο, ἐξαιρετικῶς, τὴ
Β' Κυριακὴ τὴς Μεγἀλης Τεσσαρακοστὴς
θἀ συνεορτασθὴ ὴ μνὴμη τῶν ἀγίων τῶν ὴμερῶν ΙΟ - 23 Μαρτίου τοϋ ἐορτολογίου.
Τὸ Πἀσχα καὶ αὶ ἀλλαι κινηταὶ ἐορταὶ θἀ
τελεσθῶσι κατἀ τἀς ὴμἐρας τοϋ Πασχαλίου, δνομαζομἐνας μόνον διἀ τῶν ὴμερομηνιῶν τοϋ διορθωθἐντος καὶ ἐν χρὴσει τὴς
'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας δντος Τουλιανοϋ
ὴμερολογίου, ὴτοι τὸ Πἀσχα θἀ ἐορτασθὴ
τὴ 27ῃ 'Απριλίου. Κατἀ ταϋτα ἀπὸ τὴς
23ης ἀρξαμἐνου μηνὸς Μαρτίου εν θἀ ϋπἀρχη ὴμερολόγιον ἐν 'Ελλἀδι διἀ τε τὴν
'Εκκλησίαν καὶ τὴν Πολιτείαν. Ἐπεξηγηματικὴ ἐγκϋκλιος ἀποστἐλλεται».
'Η κοινοποίησις αϋτη ἐγἐνετο ἀποδεκτὴ
ἐν ἀπολϋτω ὸμοφωνία ϋπὸ συμπἀσης τὴς
Τεραρχίας τὴς Αϋτοκεφἀλου 'Εκκλησίας
τὴς 'Ελλἀδος, ἀτε ἀνταποκρινομένη πρὸς
τὴν ὸμόφωνον ἀπόφασιν αϋτὴς, ϋπὸ σϋμπαντος τοϋ ἐνοριακοϋ Κλὴρου καὶ τοϋ εϋσεβοϋς λαοϋ. Τὴν ἐπαϋριον δἐ, 4 Μαρτίου,
ό 'Αρχιεπίσκοπος τηλεγραφικῶς (διἀ τὴς
Κυβερνὴσεως) ἀνεκοίνου πρὸς τοϋς Πατριἀρχας καὶ τοϋς 'Αρχιεπισκόπους Κϋ-
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πρου καὶ Ρουμανίας δτι «η ^κκλησϊ,α
της 'Ελλαδος απεδεχθη την απδφασιν τον ΟΙκονμενικοϋ ΙΙατριαρχεϊ,ον
περϊ σννταυτι,σμον τοϋ εκκλησιαστικοϋ προς τδ πολιτικδν ημερολδγιον,
δριζομενης της ΙΟ Μαρτίου ως 23».
Τ2σαϋτως ετηλεγρἀφησε πρὸς τὸν ΟΙκουμενικὸν Πατριἀρχην Κωνσταντινουπόλεως
δτι «η 'Εκκληαια της ''Ελλαδος εθηκεν εΙς εφαρμογην την περϊ ημερολογϊ,ον σχετι,κην απδφασιν αντοϋ».
Συμφώνως δἐ τὴ ληφθείσῃ ἀποφἀσει ό
'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν ἐδημοσίευσε τὴ
Ι Μαρτίου Ι924 καὶ τὴν σχετικὴν Ἐγκϋκλιον «εις ἐκτἐλεσιν τὴς περὶ διορθώσεως
τοϋ Τουλιανοϋ ὴμερολογίου ἀποφἀσεως
τὴς Τερἀς Συνόδου τὴς 'Εκκλησίας τὴς
'Ελλἀδος».
'Εκ τῶν ἀνωτἐρω συνἀγεται δτι εὶναι
τελείως ἀσϋστατος ὴ κατηγορία κατἀ τοϋ
'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν δτι δἐν ἐνὴργησεν συμφώνως πρὸς τὴν ἀπόφασιν τὴς Τεραρχίας καὶ δτι ἐτἀχθη προθεσμία ἐνὸς
ἔτους. "Αλλως τε οϋχὶ ἀπαξ δοθείσης ἀφορμὴς δι' ἐπισὴμων ἀνακοινωθἐντων καὶ
ὴ Τεραρχία τὴς 'Εκκλησίας τὴς 'Ελλἀδος
καὶ ὴ Τερἀ Σϋνοδος ἀπεφἀνθησαν δτι
«'Ο ' Αρχιππϊσκοπος 'Αθηνων, ονδεν
αλλο επραξεν η να εκτελεση τας κανονικας καϊ νομϊμονς αποφααεες της
'Ιεραρχϊας».
ΕΙναι λυπηρὸν δτι δἐν ἐπετεϋχθη τότε
πλὴρως συμφωνία διἀ νἀ λείψῃ ὴ ἐπακολουθὴσασα ἐκμετἀλλευσις τοϋ ζητὴματος
παρἀ τινων πολιτευομἐνων καὶ τῶν 'Αγιορειτῶν, «Ζηλωτῶν» αϋτοκληθἐντων. 'Ο
Πατριἀρχης Φώτιος, ἀπαντὴσας εις τὴν
πρὸς πἀσας τἀς 'Εκκλησίας γενομἐνην ἀνακοίνωσιν τοϋ ἀρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν περὶ τὴς γενομἐνης διορθώσεως τοϋ ὴμερολογίου, συμφώνως τὴ ἀποφἀσει τοϋ Οὶκουμενικοϋ Πατριαρχείσυ, ἀπἐστειλε τὸ ἀπὸ
2Ο 'Απριλίου Ι924 γρἀμμα, δι' οϋ διεμαρτϋρετο καὶ ἐπἐκρινε τὴν ἀνευ Οὶκουμενικὴς Συνόδου γενομἐνην διόρθωσιν, οϋχ
ὴττον προφανῶς φρονῶν δτι τὸ ὴμερολόγιον δἐν ἔχει σχἐσιν τινἀ πρὸς τἀ δόγματα
καὶ τἀς παραδόσεις τὴς 'Εκκλησίας, ἐπἐτρεψε τὴν ἐφαρμογὴν τὴς διορθώσεως τοϋ
ὴμερολογίου εις τἀς ἐκτὸς τὴς Αιγϋπτου
όρθοδόξους παροικίας τοϋ 'Αλεξανδρινοϋ
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θρόνου. 'Ο δἐ Τεροσολὐμων Δαμιανὸς διἀ
γράμματος αὑτοϋ ἀπὸ 6 Μαίου Ι924 πρὸς
τὴν Ἐκκλησίαν τῆς 'Ελλἀδος ἐπεδοκίμασε
τὴν γενομένην διόρθωσιν τοϋ ὴμερολογίου,
«ἀκὡλυτον οϋσαν δογματικῶς και κανονικῶς», άλλὰ προσεπεδὴλου δτι «εν γε τῶ
παρόντι καὶ μέχρις ἄρσεως τῶν κωλυόντων
αϋτὴν λόγων» ὴ Ἐκκλησία Τεροσολὐμων
ἀδυνατεϊ νἀ ἐφαρμόσῃ αϋτὴν. Οι δἐ λόγοι
ἀναφέρονται είς τὴν ἐν τοῖς Προσκυνὴμασιν, ίδίως τὴς Βηθλεέμ, θέσιν τὴς Ἐκκλησίας καὶ είς τοϋς ἐκ τοϋ προσηλυτισμοϋ κινδὐνους Ἢ Ἐκκλησία Σερἄίας καίτοι ἐπέσπευδεν είς τὸ ζὴτημα τοϋτο καὶ ϋπἐρ
πἀσαν ἀλλην Ἐκκλησίαν ἐπρωτοστάτησεν,
τὴν τελευταίαν στιγμὴν ἀπέσχε. Βρἀδὐτερον ὴ 'Εκκλησία 'Αντιοχείας ζῶντος τοϋ
Πατριἀρχου Γρηγορίου ἀπεφἀσισε τὴν ἀποδοχὴν τὴς διορθώσεως, ἀλλ' ὁ θἀνατος
αϋτοϋ καὶ αὶ ἐπακολουθὴσασαι ἀνωμαλίαι
ἐκώλυσαν τὴν 'Εκκλησίαν 'Αντιοχείας ἀπὸ
τὴς πραγματοποιὴσεως αϋτὴς. Ἐν ἔτει
Ι928 ὴ Ἐκκλησία 'Αλεξανδρείας ἀπεδέχθη
τὴν διόρθωσιν, μετἀ καὶ τὴς Μονὴς τοϋ
"Ορους Σινἀ. 'Ωσαὐτως ἀπεδέχθη αϋτὴν
καὶ ὴ 'Εκκλησία Π ολωνίας Οϋτω δἐ ἐκ
τῶν Αϋτοκεφἀλων 'Εκκλησιῶν μόνον αί
τὴς 'Αντιοχείας, Τεροσολὐμων, Ρωσσίας
καὶ Σερβίας ϋπολείπονται σὴμερον, ἀποδεχόμεναι δμως δτι ὴ διόρθωσις τοϋ ὴμερολογίου δεν προσκροὐει είς δόγματα καὶ παραδόσεις τὴς 'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας. Τοὐτου δἐ ἐνεκα ὴ ἐνότης τὴς Ἐκκλησίας διατηρεϊται ἀπαρασἀλευτος.
'Ως ἐλέγετο ἐν τὴ ἀνωτέρω μνημονευθείσῃ Ἐγκυκλίφ τοϋ Οίκουμ. Πατριαρχείου^ ἀπὸ Ι7 Φεδρουαρίου Ι9Ι7, «Καὶ ὴ
γνησία παράδοσις τὴς 'Αγίας ὴμῶν 'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας ἐτηρὴθη πιστῶς κατἀ
τὴν γενομένην διαρρὐθμισιν τοϋ ὴμερολογίου καὶ οϋδἐν τὸ μονομερἐς καὶ αϋτόβουλον ἐγένετο κατ' ἀρχὴν. Διότι αν αϋτη δἐν
ἐγένετο ἐν Συνόδω, ἐγένετο δμως καὶ πἀλιν κατἀ κοινὴν ἀξίωσιν τῶν Ἐρθοδόξων
'Εκκλησιῶν καὶ ἀπὸ κοινὴς αϋτῶν γνώμης
καὶ δὴ ἐν συναθροίσει τακτικὴ καὶ μεγἀλῃ,
τφ δνόματι μόνον διαφεροὐσῃ τὴς Συνό-

δου καὶ ἐν παμψηφία τῶν συνελθόντων ἀντιπροσώπων. "Αν δέ τινες τῶν ἀδελφῶν
'Εκκλησιῶν, μὴ εϋρισκόμεναι ἐν δμοίμ ἀνἀγκῃ ἐγνωσαν ίνα ἀπόσχωσι τὴς συμμετοχὴς είς τὴν τακτικῶς συγκληθεῖσαν κοι
νὴν διἀσκεψιν, τοϋτο οϋτε τὴν σημασίαν
καὶ τὸ κϋρος τὴς παμψηφεὶ ληφθείσης ἀποφἀσεως τῶν συμμετασχουσῶν πλειόνων
διασπἀ, πασῶν τῶν 'Εκκλησιῶν ἀναγνωριζουσῶν καὶ ἀνομολογουσῶν δτι τὸ ζὴτημα
τοϋ ὴμερολογίου, δν ἀπλοϋν ζὴτημα τἀξεως ἐξωτερικὴς δἐν είναι δυνατὸν ποτἐ ν'
ἀποτελέσῃ λόγον διακοπὴς τῶν ἀδελφικῶν
σχέσεων. Ἐπίσης δἐ αν τινες καὶ δὴ ἐκ
τῶν πρωτοστατησασῶν είς τὴν διαρρὐθμισιν καθυστέρησαν κατόπιν είς τὴν ἐφαρμογὴν, ὴ καθυστέρησις αϋτη δἐν ἔχει αίτίαν
λόγους οίουσδὴποτε ἐκκλησιαστικοὐς, ἀλλ'
ἀλλους ίδίας προσωρινὴς ἀνἀγκης, δπως
δμως ἐξ ἀλλου καὶ λόγοι ίδίας ἐπειγοὐσης
ἀνἀγκης προὴγαγον τἀς λοιπἀς, δσαι ἐφὴρμοσαν ὴδη τὴν ἐγκριθεῖσαν διαρρὐθμισιν, ίνα προβῶσιν είς αϋτὴν. 'Αναμφίβολον
δ' ἐν πἀσῃ περιπτώσει είναι, δτι καὶ αί ϋστεροϋσαι ἐτι ἐκ τῶν συναποφασισασῶν ἀδελφῶν 'Εκκλησιῶν καὶ αί ἀποσχοϋσαι οϋκ
είς μακρὸν θέλουσιν είσαγἀγῃ καὶ αϋται
τὴν ἀδηρίτως ἐπιὕαλλομένην πλέον διόρθωσιν ταὐτην, τὴν οϋδἐν μἐν τὸ είτε κατ' οϋσίαν είτε κατἀ τὐπους ἀντικανονικὸν καὶ
ἀτοπον ἐχουσαν, πολλὴν δἐ τοϋναντίον ἐνέχουσαν τὴν ῶφέλειαν καὶ τὴν τιμὴν διἀ τὴν
'Αγίαν ὴμῶν 'Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν, ῶς
ἀγρὐπνως κηδομένην τοϋ ποιμνίου καὶ ἐπαξίως είς τἀ καλἀ καὶ είς πἀσαν ἐν Χριστφ τφ Κυρίφ ὴμῶν πρόοδον χειραγωγοϋσαν αϋτό».
Ταϋτα διδἀσκει ὴ Μεγἀλη τοϋ Χριστοϋ
'Εκκλησία, μαρτυροϋσα πῶς ἐγένετο ὴ τοϋ
Τουλιανοϋ ὴμερολογίου διόρθωσις, ἀναιροϋσα δἐ κατηγορίας ἀσυστἀτους δι' ὡν
παρουσιἀζεται ὴ διόρθωσις ὡς δλως αϋτοδοὐλως καὶ αϋθαιρέτως ἐνεργηθεϊσα, ἀνευ
ο'ιασ'δὴποτε τῶν 'Αγίων 'Εκκλησιῶν συνεννοὴσεως, καὶ ὡς διασπῶσα δὴθεν τὴν ἐνότητα τὴς Μιας 'Αγίας Καθολικὴς καὶ 'Αποστολικὴς Ἐκκλησίας Δυστυχῶς δἐ οί

Ι. «'Εκκλησία» Ε. Ι927, σ. Ι45.
2. "Ορα ίν «'Εκκλησίιρ Ε. Ι927, σ. Ϊ39. Ι4Ο
δηλιδσεις τοϋ Πολωνίας Διονυσίου κατἀ τὴν εν
'Αθὴναις παρουσίαν αϋτοϋ.
3. «'Εκκλησία» Ε. Ι927, σ. Ι3Ο.

Ι. 'Ο μακαρίτης Χρ. 'Ανδροϋτσος, εν τὴ εφημερίδι 'Αθηνων «'Ελληνικὴ» ϋπεμίμνησκεν προ
τριετίας εις τοϋς λεγομενους «παλαιοημερολογίτας» δτι είς ϋκἀστην εποχὴν οί σχισματικοὶ
και α'ιρετικοὶ ἐκὴρυσσον σχισματικὴν καϊ αϊρε-
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κατήγοροι δπως προσπαθοϋσι νὰ πείσωσι
τοὺς ἀπλοϊκοϋς, παρἀ τἀ ἐπιστημονικῶς δεδομένα και παρἀ τὴν παγκόσμιον συνείδησιν δτι ὴ ἐαρινὴ ισημερία συμπίπτει τὴν
8ην καϊ οὺχὶ τὴν 2Ιην Μαρτίου, ἐπομένως
δτι αϊ έορταὶ τὴς 'Ορθοδοξου Ἐκκλησίας
δεν ἐορτἀζονται μὲ τὸ λεγόμενον νέον ὴμερολόγιον κατα τἀς ὺπὸ τὴς Ιερἄς παραδόσεως κεκανονισμένας ὴμερομηνίας, οὕτως ὰξιοκατακρίτως δὡάσκουσι τοὺς ἀπλοϊκοὺς δτι ἐνφ κατὰ τὸν ιστ' αιῶνα ὴ 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία κατέκρινε τὸ Γρηγοριανὸν ὴμερολ6γιον, δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν — ποιος ἄλλος; — παρεδέχθη καὶ
ἐπέθαλε τὸ «παπικὸν» Γρηγοριανὸν ὴμερολογιον. Κρίνομεν περιττὸν ν' ὰναιρέσωμεν
τοιαυτην κατηγορίαν, διότι καὶ ὁ στοιχειωδῶς δυνάμενος ν' ἀντιληφθὴ τῶν πραγμάτων, κάλλιστα δυναται νἀ πεισθὴ δτι ὴ γενομένη ἐσχἀτως, κατὰ τἀ ὰνωτέρω ἐκτεθέντα, μεταβολὴ τοϋ ὴμερολογίου δὲν ὺπὴρξεν ἀποδοχὴ τοϋ λεγομένου Γρηγοριανοϋ
ὁὶλλα διόρθωσις τοϋ 'Ιουλιανοϋ ὴμερολογίου. 'Η 8η Μαρτίου ὲσφαλμένως λογιζομένη ὡς ἐαρινὴ Ισημερία ώνομἀσθη 2Ι Μαρτικὴν τὴν 'Εκκλησίαν και συνίστα εις αϋτοϋς ν'
ἀποφεϋγωσιν δπως θεωρωσι τοιαϋτην τὴν 'Εκ
κλησίαν δια τδ ξὴτημα τοϋ ὴμερολογίου, ἀλλ' δ
συντἀκτης τοϋ Πρδς τοϋς διανοουμενους "Ελληνας τεϋχους, ἐρωτἀ (σ. Ι4), «Διατί δ Μακαριωτατος καϊ οϊ δπαδοί του ἐχιορίσθησαν παρἀ
τὴν ρητὴν ἀπαγδρευσιν των βείων και ϊερων
Κανδνων (56 τὴς 6ης Οϊκ. Ι9ος τὴς ἐν Γἀγγρη καϊ 37ος τὴς ἐν Λαοδικείμ) δια τὴς ἀποδοχὴς τοϋ νἐου ὴμερολογίου ἀπδ τοϋς 'Ορθοδδξους καϊ συνεορτἀξουσι μετα των ἐτεροδδξων
τἀς ἐορτἀς τοϋ 'Αγίου Δωδεκαημἐρου καϊ πἀσας τἀς ἀκινὴτους τοιαϋτας των 'Αγίων 'Αποστδλων καϊ τὴς Θεομὴτορος»; ΟΙ προσαγδμενοι κανδνες ἀσχετοι πρδς τδ προκείμενον ξὴτημα ἀπαγορεϋουσι τδ τραιγειν ωἀ καϊ τυρδν, ώς
πρἀττουσιν οϊ 'Αρμἐνιοι, ἐν τοϊς Σἀ66ασι καϊ
ἐν ταϊς Κυριακαϊς τὴς ἀγίας Τεσσαρακοστὴς,
τδ παραλϋειν τοϋς ἀσκητἀς τἀς παραδεδεγμἐνας νηστείας, τδ μὴ συνεορτἀξειν μετἀ 'Ιουδαίων καὶ αϊρετικων, ἐπομἐνως παρα6αίνει τις δὴθεν τοϋς κανδνας τοϋτους συνεορτἀξων μετἀ
των ετεροδδξων όρισμἐνας ἐορτἀς! 'Αλλἀ πως
συμ6αίνει νἀ συνεορτἀζωμεν μετἀ λατίνων τδ
Πἀσχα; Πως οϊ μετἀ τδ σχίσμα τοϋ ΙΟ54 πατἐρες ὴμων ἐπϊ πεντε περίπου αϊωνας μἐχρι
τοϋ Ι583, δηλαδὴ πρδ τοϋ Γρηγοριανοϋ ὴμερο
λογίου, συνειδρταξον μετἀ λατίνων πἀσας ἀνεξαιρἐτως τἀς ἐορτἀς; Πως ἐχομεν μετ' αυτων
τἀς αϋτἀς Κυριακἀς, τοϋς αϋτοϋς μὴνας, τἀς
αϋτἀς ἐ6δομἀδας; Εϊναι λοιπδν «ἐτερδὴοξος»
δ ἐορτἀζων, κατἀ τὴν παρἀδοσιν, τἀ Χριστοϋγεννα τὴν 25ην Δεκεμ6ρίου καϊ γίνεται δρθδδοξος δταν τἀ ἐορτἀζη τὴν 7 Τανουαρίου;
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τίου, τοϋτο δἐ δἐν ἀποτελεϊ νέον τι διἀ τὴν
'Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν, ἀλλ' ὡς ἀπεδείχθη
καὶ προσφἀτως δι' ειδικὴς μελέτης τακτικῶς ἐγίνετο μέχρι τέλους τοϋ η' αιῶνοςΚ
'Η Ισημερία διωρθοϋτο, διότι ἐνεκα τοϋ
γνωστοϋ σφἀλματος τοϋ 'Ιουλιανοϋ ὴμερο
λογίου ὴ ισημερία ἐκπίπτει διαρκῶς, ἐπομένως ὴδη ὴ 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἐπραξεν δ,τι τακτικῶς ἐπραττεν ὴ ἀρχαία 'Εκκλησία, δὲν παρεδέχθη δὲ τὸ Γρηγοριανόν, ἀλλἀ διώρθωσε τὸ Τουλιανὸν ὴμερολόγισν.
Ι. Χρυσοστδμου Παπαδοποϋλου, 'Αρχιεπισκοπου 'Αθηνων, Τδ ξὴτημα περϊ τὴς ἐορτὴς τοϋ
Πἀσχα μετἀ τὴν Α' Οϊκουμενικὴν Σϋνοδον
('Ανἀτυπον εκ τὴς 'Επετηρίδος τὴς ©εολ. Σχολὴς τοϋ Πανεπιστημίου), εν 'Αθὴναις Ι936, σ.
34. 'Αλλ' ἐρωτἀ δ συγγραφεϋς τοϋ Πρδς τοϋς
διανοουμενους "Ελληνας φυλλαδίου σ. Ι3. «Δια
τί αϊ μετἀ τὴν πρωτην Οϊκουμενικὴν Σϋνοδον
τὴν καθορίσασαν τὴν ἐορτὴν τοϋ Πἀσχα τὴν
πριοτην Κυριακὴν μετἀ τὴν ἐαρινὴν πανσεληνον, ληφθείσης ως 6ἀσεως τὴς ϊσημερίας τοϋ
'Ιουλιανοϋ ὴμερολογίου, λοιπαϊ ἐξ Οϊκουμενικαϊ Σϋνοδοι δεν προε6ησαν εις τὴν διδρθωσιν
δὴθεν τοϋ λἀθους τοϋ 'Ιουλιανοϋ ὴμερολογίου,
μολονδτι οϊ Πατερες εγίνωσκον τὴν πλημμἐλειαν τοϋτου;». Τδ ερωτημα τοϋτο προϋποΟετει
ὴ ἀγνοιαν ὴ λησμοσϋνην των μετἀ τὴν Α' Οϊκουμενικὴν Σϋνοδον ἐπϊ τρεις περίπου αϊωνας
ξωηροτἀτων συξητὴσεων μεταξϋ των 'Εκκλησιων ϊδίως τὴς Ρω·μης καϊ 'Αλεξανδρείας περϊ
τοϋ Πἀσχα. Αϊ συζητὴσεις ὁφείλοντο εϊς τδν
διἀφορον ἀστρονομικδν καθορισμδν τὴς ϊσημερίας. Διδτι ὴ Α' Οϊκουμ. Σϋνοδος ωρισε τἀ τοϋ
Πἀσχα οϋχϊ ὴμερολογιακως ἀλλ' ἀστρονομικως,
ἀνἐθηκε δἐ εις τοϋς Πἀπας 'Αλεξανδρείας νἀ
καθορίζωσιν ἐκἀστοτε τὴν ὴμἐραν τὴς ἐορτὴς,
ἐπϊ τὴ 6ἀσει ἀστρονομικων παρατηρὴσεων περι
τὴς πραγματικὴς ὴμερομηνίας τὴς ἐαρινὴς Ι
σημερίας καϊ τὴς πριοτης μετ' αυτὴν Πανσελὴνου. "Οταν ὴ ἐαρινὴ Ισημερία ἐξἐπιπτε τὴς 2Ι
Μαρτίου προἐ6αινον ε'ις διδρθωσιν αϋτὴς καϊ
εϊς ἀναλδγους ϋπολογισμοϋς. Οϋδεμία ἀπολϋτως ἀρχαία Οϊκουμενικὴ ὴ Τοπικὴ Σϋνοδος ὴσχολὴθη περϊ τδ ὴμερολ6γιον, τδ δἐ Τουλιανδν
ὴμερολ6γιον δἐν ὴτο ἐν χρὴσει ἐν τοϊς Πατριαρχείοις τὴς 'Ανατολὴς καθ' δλην τὴν διἀρκειαν των μἐσων χρδνων. "Ησαν ἐν χρὴσει τἀ
τοπικἀ ὴμερολδγια, ως ϋπὴρχον καϊ διἀφοροι
ἐορται, χωρϊς νἀ διασπἀται ὴ ἐνδτης τὴς 'Εκκλησίας. Καθ' ον χρδνον δλδκληρος δ χριστιανικδς κδσμος ἐωρταξε τἀ Χριστοϋγεννα τὴν 25
Δεκεμ6ρίου, ὴ 'Εκκλησία των Τεροσολϋμων μἐ
χρι των ἀρχων τοϋ ζ' αϊωνος τἀ ἐιδρταξε τὴν
6 'Ιανουαρίου. 'Αλλἀ περϊ τὴς διαφορας των
ἐορτων πρ6λ. τὴν προσφἀτως ἐν τὴ «θεολογία» (τδμος ΙΕ') καϊ εϊς ϊδιον τεϋχος δημοσιευθεϊσαν σπουδαιοτἀτην πραγματείαν τοϋ πριδην Λεοντουπδλεως κ. Σωφρονίου: Τδ 'Εορτολδγιον τὴς 'Ορθοδ6ξου 'Εκκλησίας ἐξ ἀπδψεως ὴμερολογιακὴς, 'Εν 'Αθὴναις Ι937.

ΟΚΑΝΑΧΧλ ΚΧΙ εΚΧΝΑΧΧΙΖΟΜ6ΝΟΙ
ΕΟΛΟΓΙΚΑ και λογικα δρευνωντες τδ 6αθϋτερο λδγο, γιδ τδν
δποϊο ἠ παραβολὴ των
ζιζανίων, καταντδ αφδρητα προκλὴτικὴ, γιδ
τοδς μαχητικοϋς χρι«αστιανοϋς τοϋ καιροϋ
μας, σταματαμε
τεωτικδ στὴν απαίτηση
των τελευταίων
μια 'Εκκλησϊα που νδ
στδκεται στδ βψος της. Δίκαιο καὶ συγκινητικδ τδ αὶτημα' δλλ' δν τοϋτοις δσυμβί6αστο
μδ τδ πνεϋμα τῆς παραβολὴς καὶ τοϋ Εϋαγγελίου γενικωτερα, ποδ δπιμδνει νδ δίνη τ6πο
σδ δλους μέσα στὴν 'Εκκλησία, δν δσιμ διαρκεϊ ὴ περίοδος που προηγεϊται τοϋ θερισμοϋ,
παρακολουθοϋσα μδ στοργὴ τὴν συνδπεια ὴ
ασυνδπεια τοϋ βίου τους πρδς τὴν χριστιανικὴ τους ὶδιδτητα.

Τδ Εϋδγγδλιο απαιτεϊ νδ γίνουμε «τδλειοι,
ωσπερ δ Πατὴρ ϋμων δ δν τοϊς οϋρανοϊς τδλειδς εστιν»· δτσι τδ διατυπιονει δ Εϋαγγελιστὴς Ματθαϊος. Στδν Εϋαγγελιστὴ Λοϋκα δ
μως, μας παρεχεται μιδ δζαιρετικδ διαφωτισπκὴ διατϋπωση τοϋ ϊδιου ρητοϋ: «Γίνεσθε οϋν
οὶκιιρμονες, καθως καὶ δ πατὴρ ϋμων οίκτίρμων δστί», πραγμα, που μας δπιτρδπει νδ συμπερδνουμε, πως ὴ τελεϊδτητα δδν δξαντλεϊται
απλως στὴ συνεπεια, δλλ' δμπεριδχει τὴν 6γαπητικὴ δκείνη διασταση, ποϋ τὴς δπιτρδπει
νδ συμπεριλαμβδνη καὶ νδ δνδχεται καὶ τὴν
ασυνδπεια. Αϋτδ τδ συμπδρασμα γίνεται πολϋ
δϋσκολα δποδεκτδ, απ' δσους θεωροϋν ϋποχρεωτικδ αλληλδνδετη τὴν δκκλησιασττκὴ θδση κδΟε πιστοϋ μδ τὴν πνευματικὴ του κατασταση καὶ αναμενουν δπαραίτητα μιδ συνεπὴ
δναρμδνιση των δυο πρδς τὴν ϋναλδγως αντίστοιχη εϋαγγελικὴ δεοντολογία. Καθε φορδ, ποϋ τδ πραγματα διαψεϋδουν αϋτὴ τους
τὴν προσδοκϊα, σκανδαλίζονται καὶ αναδδχονται απδ μδνοι τους, σδν θεδθεν δπτβε6λημδνο
καθὴκον, τὴ ρυθμιοτικὴ παρδμβασὴ τους στὴ

ζωὴ τὴς 'Εκκλησίας. Γι' αϋτοϋς, ὴ συνεπεια
εϊναι ϋπδρτατη 'Αρχὴ, στὴν δποία δφείλει
συμμδρφωση καὶ ὴ 'Εκκληοία καὶ δ ϊδιος δ
θεδς.
Σδν ζιζανια εδω δντοπίζονται οὶ ασυνεπεϊς
καὶ εϊναι δπαρδδεκτο τδ σκανδαλο τὴς ανυποταξίας τους στὴν 'Αρχὴ, ποϋ τὴς ϋποτασσεται δκδμη καὶ δ θεδς. Σε μιδ τδτοια Τουδαϊκὴ καὶ νομικὴ προοπτικὴ δδν χωρεϊ οδτε
ϋποψία, πως δ Τριαδικδς θεδς εϊναι θεδς 'Αγδπης, Οὶκτίρμων καὶ 'Ελεὴμων Κϋριος, Μακρδθυμος καὶ Πολυδλεος, ποϋ, «οϋκ εὶς τδλος
δργισθὴσεται, οϋδδ εὶς τδν αϊωνα μηνιεϊ», ποϋ
αργεϊ πδρα πολϋ νδ φανὴ συνεπὴς πρδς δ,τι
δ "ϊδιος ωρισε, ποϋ «διακινδυνεϋει νδ διαψευσθὴ δν τὴ αγδπη Του», καθως εῖπεν δ Λ6σ
σκυ. Δδν δπομδνει λοιπδν δυνατδτητα ν' δντιμετωπισθοϋν τδ ζιζδνια σδν φυσικδ δνδεχδμενο τὴς δλευθερίας τοϋ δνθρωπου σδ συνδυασμδ μδ τὴν πτωση του καὶ τὴν δντιφατικδτητα ποϋ αϋτὴ κληροδοτησε στοϋς δπογδνους τοϋ πρωτου 'Αδδμ, ωστε νδ γίνη ανεκτὴ
ὴ παρουσία τους ως τδν καιρδ τοϋ θερισμοϋ.
'θπδτε αναπδφευκτα ὴ ϋπαρζὴ τους δημιουργεϊ αφδρητο σκδνδαλο στοϋς δπαδοϋς τὴς
συνδπειας, ποϋ ὴ δξδλειψὴ του δποτελεϊ προϋπδθεση πνευματικὴς επιδιωσεως τους· γι' αϋτδ καὶ δποδϋονται σδ ὶσδβιο δδυσωπητο αγωνα καθδρσεως τοϋ δγροϋ, ποϋ τελικδ συνοψίζει γι' αϋτοϋς τδ νδημα τὴς χριστιανικὴς
ζωὴς.
'Ανίκανοι νδ παραμείνουν δπαθεϊς στδ θδαμα δνδς κδσμου γεμδτου ζιζίνια, φθδνοϋν στδ
σημεϊο νδ ταυτίζουν στὴ ουνείδησὴ τους τδ
θδαμα αϋτδ μδ τδ δν δνεργείμ σκδνδαλο. 'Η
ϊδια ταϋτιση ϋπδρχει καὶ στδ Εϋαγγδλιο, δχι
δμως μδ τὴν ϊδια νοοτροπία: «δν τὴ συντελεία
τοϋ αϊωνος τοϋτου αποστελεϊ δ υὶδς τοϋ δνθρωπου τοϋς δγγδλους αϋτοϋ καὶ συλλεξουσιν δκ τὴς 6ασιλείας αϋτοϋ πδντα τδ σκδνδαλα», δχι βεβαια δπειδὴ σκανδαλίζουν, δλλ'
δπειδὴ θδ δχη δλθει ὴ ωρα τὴς κρίσεως. Τδ
ζιζανια δνομαζονται δδω «σκανδαλα» μδ τὴν
αρχαία εννοια τὴς λδξεως, ποϋ σημαίνει πα-
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γίδα και εϊναι δμετδβλητη, δηλαδῆ δδν αναφερεται στδν δντίκτυπο που προξενεϊ ῆ παρουσία τους σε τρίτους. "Ετσι κατανδησε τα
ζιζδνια ῆ δρχαία 'Εκκλησία, σαν παγίδες δηλαδῆ, χωρϊς νδ δπεκτείνη τῆν δννοιδ τους καϊ
στδν αντίκτυπο ποδ προκαλοϋν: «μιμεϊται την
δρετῆν ῆ κακία καϊ τδ ζιζδνιον 6ιδζεται σϊτος
νομισθῆναι» διαβδζουμε στδν "Αγιο Κϋριλλο
Τεροσολϋμων.
'Εντελως δντίθετα σἠμερα, δδν κδνετ καθδλου δντϋπωση τδ δτι «πδντα τδ σκδνδαλα»
θδ περισυλλεγοϋν «δκ της βασιλείας Αϋτοϋ»
δηλαδῖι μδσα δπδ τὴν 'Εκκλησία, δλλδ ῆ ἔμφαση πδφτει στδν δντίκτυπο που δημιουργοϋν
τδ ζιζδνια και μδλιστα τδσο εντονα, ωστε
νδ επιχειρῆται ῆ δμεση κδθαρση, παρδ την
ρητῆ Δεσποτικῆ εντολῆ: «"Αφετε συναυξδνεσθαι δμφδτερα μεχρι τοϋ θερισμοϋ...».
Αϋτδ δφείλεται αποκλεισττκδ οτϊς φοβερδς
διαστδσεις, ποϋ ἔχει προσλδβει ατϊς μερες
μας τδ γεγονδς τοϋ σκανδαλισμοϋ, σδ 6αθμδ
ποδ καϊ μδνη ῆ δπίκλησῆ του, νδ δικαιολογῆ
κδθε εϊδους δντίπραξη. 'Αναμφίβολα καϊ τδ
Δεσποτικδ Στ6μα δταφυλδσσει τδ δριμϋτερο
«οϋαϊ» ενανιίον εκείνου «δι' ου τδ σκδνδαλον δρχεται», δλλδ προηγουμδνως ϋπογραμμίζει τῆν α ν δ γ κ η δλεϋσεως των σκανδδλων...
Κρϋβεται εδω μιδ αντίφαση: Γιδ τδν σγιο 'ϊωδννη τδ Χρυσ6στομο, δχι, επειδῆ «τδ
μδν δλθεϊν τδ σκδνδαλα οϋκ ἔσπν ῆμδτερον,
τδ δδ μη σκανδαλισθῆναι πδντως ῆμδτερον».
'Ο ϊδιος "Αγιος θεωρεϊ «πληγῆς απασης χαλεπωτερον τδ σκανδαλίζειν», διευκρινϊζει βμως δπ «οϋκ εκεϊθεν οϊ 6λαπτδμενοι δπδλλυνται, δλλ' δκ της δαυτων ραθυμίας. Καϊ δηλοϋσιν οϊ εναρετοι, οϋ μδνον οϋδδν δδικοϋμενοι εντεϋθεν, δλλδ καϊ τδ μδγιστα κερδαίνοντες· οϊος ῆν δ 'Ιωβ, οῖος δ 'Ιωσῆα», οϊοι
παντες οϊ δίκαιοι και οϊ δπδστολοι. Εϊ δδ δπδλλυνται πολλοί, παρδ τδν δαυτδν ϋπνον»,
πραγμα ποδ θυμίζει ξεκδθαρα τδ λδγια τῆς
παρα8ολῆς: «εν δδ τω καθευδειν τους δνθρώπους ῆλθεν αϋτοϋ δ δχθρδς καϊ δσπειρε ζιζδνια».
Δδν ϋπδρχουν λοιπδν σκδνδαλα ϊκανδ νδ
παγιδεϋσουν αναπδδραστα τοϋς παντας και νδ
επιβληθοϋν δλοκληρωτικδ' κατι τετοιο θδ σῆμαινε πιϊις τδ κακδ μπορεϊ ν' απαλλοτριωση τῆ
δημιΟυρΥία δπδ τδ Δημιουργ6: «Εϊ δδ μῆ οϋτως εϊχεν, δλλδ παρδ τδ σκδνδαλα ῆ δτπίι-

λεια, παντας απολδσθαι δ'δει. Εϊ δδ εισιν οϊ
δταφεϋγοντες, δ μῆ διαφεϋγων εαυτω λογιζδοθω». 'Υπδρχουν δπλως δνθρωποι ποϋ «καθεϋδουν» χωρϊς ν' δγρυπνῆ «ῆ καρδία... διδ
τδ πλῆθος τοϋ δρωτος», ποϋ δδν διαθἐτουν δηλαδῆ τδ μοναδικδ δντίδοτο, ποϋ αγκαλιδζει
καϊ δνδχεται κδθε δσυνδπεια, τὴν δγδπη στδ
θεδ καϊ τδν πλησίον τους.
Πρδγματι καϊ ῆ Παλαιδ καϊ ῆ Καινῆ Διαθῆκη μας δγγυωνται τῆν δνυπαρζία σκανδδλων, δπου ϋπδρχει δγδπη: «Εϊρῆνη πολλῆ τοϊς
αγαπωσι τδν νδμον σου καϊ οϋκ ἔσπν αϋτοϊς
σκδνδαλον». Πρδκειται εδω γιδ τῆν δγδπη
στδ θεδ ποϋ δποδεικνϋεται ἔμπρακτα μδ τῆν
τῆρηση των δντολων (κεφ. Ι4 τοϋ κατδ Τωανην) καϊ δδηγεϊ στῆν εϊρῆνη μδσω τῆς δγδπης τοϋ πλησίον, καθως βεβαιωνει δ ϊερδς
Χρυσδστομος· «οϋδδ τψ τῆς εϊρῆνης περιπλακῆναι καλω δυνδμεθα, δν μῆ πρδτερον οϊκεϊα
τδ τοϋ πλησίον δπαντα λογισωμεθα».
Στδν μαθητῆ τῆς 'Αγαπης παλι, συνανταμε
τῆν δντίστροφη πορεία: ῆ δγδπη στδν πλησίον
μας διατηρεϊ μδσα στδ Φως τοϋ θείου ἔρωτος: «δ δγαπων τδν δδελφδν αϋτοϋ δν τψ
φωτϊ μενει καϊ σκανδαλον δν σϋτφ οϋκ εσπν».
Δδν ϋπδρχει λοιπδν καμμιδ δικαιολογία γιδ
δποιον Ισχυρίζεται πως σκανδαλίζεται καϊ συναμα αϋτοτοποθετεϊται στῆν δμπροσθοφυλακῆ
των δγωνιστων χρισπανων — ποϋ δντιστοιχοϋν μδ τοϋς δοϋλους τῆς παρα8ολῆς των ζιζανίων — κδνοντας ετσι περιεχδμενο τοϋ δγωνα του, δχι τῆν πδλη μδ τδν κοσμοκρατορα
τοϋ αϊωνος τοϋτου, δλλδ μδ τδ θϋματδ του,
τδ ζιζδνια. Δδν εϊναι δυνατδν νδ Οεωρηθῆ «εῖς
των μικρων τοϋτων» κατδ τῆν πίσιη, δφ' δσον
ῆγεϊται, οϋτε πδλι δπιτρδπεται νδ ῆγῆται, χωρις εκείνη τῆν δγδπη, ποϋ καθιστα δσκανδαλιοτο τδν δνθρωπο. Χωρϊς αϋτῆν, τδ πδντα
φαίνονται σκδνδαλα, ῆ ϊδια ῆ δγδπη τοϋ θεοϋ
γιδ τδν δνθρωπο, ποϋ κορυφωθηκε στδ σταυρικδ θδνατο «ϋπδρ δσεβων», συνιστδ τδ μεγαλϋτερο σκδνδαλο.
Πρδγματι γιδ τοϋς δδιδλλακτους δπαδοϋς
τῆς συνεπειας, δλλδ καϊ δποιασδῆποτε δπρδσωπης 'Αρχῆς ῆ Ν6μου — δστω καϊ «ῆθικοϋ»
Νδμου — δ «λδγος δ τοϋ Σταυροϋ», δ κατ'
εξοχῆν τρδπος δηλαδῆ, μδ τδν δποϊον δ θεδς
«τδν πρδς ῆμας Αϋτοϋ παρἐστησεν ερωτα»,
* αϋδδν εϊναι παρδ ἔνα τερδσπο σκδνδαλο. Γι
τδ καϊ δδν χωρεϊ δμφι6ολία, πως ϊουδαϊζουν
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δλοι οϊ ευσχανδδλιστοι. 'Οχυρωμενοι πϊσω απδ
κδποιο δϊκαιο αϊτημα, δγανακτησμενοι για κδποια 6παρδδεκτη κατδσταση, δπως ακρι6ως οϊ
δοϋλοι της παραβολὴς, μδμφονται με τὴ στδση τους 'Εκεϊνον, που παραχωρησε νδ ἐνοχληθοϋν.
Νομϊζουν ἔτσι πως Τδν ϋπερασπϊζονται, δτι
Τδν βοηθοϋν, και συνεργ6ζονται μαζϊ Του
γιδ τὴν πδταξη τοϋ κακοϋ, χωρϊς νδ ϋποψιδζωνται δτι Τδν ἐμφανϊζουν δδϋνατο, δφοϋ ε
χει τὴν δνὴΥκη τους γιδ νδ επι6ληθη. Σπεϋδουν ν' δπαλλδξουν τδν δγρδ Του δπ' τδ ζιζδνια παρδ τδ θϋλημδ Του! Διορθωνουν τδ
δρΥΟ Του, καθως Εγραψε δ Ντοστογιεφσκυ,
γιδ νδ ἐκφρδσουν τδν «οϋ κατ' έπϊγνωσιν»
ζὴλο τους. 'Ανεπϊγνωστα δπαναστδτες, συσχηματϊζονται μὴ καθε συμ8ατικδτητα καϊ κδθε
ουντηρητισμδ. «'Αγνοοϋντες γδρ τὴν τοϋ θεοϋ δικαιοσυνην καϊ τὴν ϊδϊαν δικαιοσυνην ζητοϋντες στὴσαι, τὴ δικαιοσυνη τοϋ θεοϋ οϋχ
ϋπετδγησαν». Πρ6κειται γιδ δνα πνευματικδ
κομμουνισμδ, ποδ μονοπωλεϊ δντϊ εϋημερϊας,
τὴν εν Χριστω σωτηρϊα. ΓΤ αϋτδ καϊ τδ συμππδματα εϊναι κοινα: εξδντωση των αντιπαλων — των κδθε εϊδους ζιζανϊων — καϊ οκαν
δαλισμδς γιδ τὴν παραμικρὴ ασυνεπεια σε θεωρϊα καϊ πρδξη. 'Αλλ' δπου ὴ 6ασιλεϊα τοϋ θεοϋ υποχρεωνεται νδ ελθη «μετδ παρατηρὴσεως» εϊναι φυσικδ νδ δπακολουθὴ σιγδ - σιγδ
και διαφοροποϊηση κριτηρϊων.
Τδ δνϊατο ν6σημα καθε ϊδεολογϊας καϊ καθε
συστὴματος, ὴ αναθεωρηοη καϊ κατδτμηση,
επϋρχειαι, δημιουργωντας παραλλαγδς εϋσκαν
δαλϊστων καϊ ζιζανϊων. Τελικδ οϊ εκφυλιστικες συγκροϋσεις μεταξυ των διαφδρων δμδδων δπικρατοϋν καϊ ὴ καθολικδτητα της 'Αλὴθειας παραμερϊζεται δνεπαϊσθητα μδ τὴν επιλογὴ κδποιας «πνευματικὴς» σκοπιμδτητας.
"Ετσι συνϋβαινε πδντοτε: απδ τὴν διδσπαση
τὴς Ρα66ινικὴς παραδδσεως σε Φαρισαϊους,
'Εσσαϊους, Σαδδουκαϊους, μεχρι τὴ διαϊρεση
των πρωτων Χριστιανων τὴς Κορϊνθου σὲ 6παδους τοϋ Παϋλου, τοϋ Κηφα καϊ τοϋ 'Απολλω. Οϊ μεν εϊναι ζιζδνια γιδ τοδς δδ καϊ αντιστρ6φως. Στο τελος δ καθἐνας δδν εϊναι
σε θεση ν' αναγνωρϊση πλεον αλλο σϊτο μἐσα
στδν δγρδ τὴς 'Εκκλησϊας εκτδς απδ εκεϊνον
τὴς δμδδος του. Τδ ζιζδνια κυριαρχοϋν σ' δλο τδν ϋπολοιπο χωρο και μαζϊ τους καϊ τδ
σκδνδαλα.
"Αν αϋτὴ ὴ κατδσταση πρυτανεϋη μσνιμα
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καϊ στους εσχατους τοϋτους καιροϋς, στοδς δποϊους. 6ναμϋνονται «πολλοϊ ψευδδχριστοι καϊ.
ψευδοπροφὴται», αυτδ δδν εϊναι καθδλου παρδξενο. 'Αφοϋ μδλιστα ὴ συγχρονη ορθ6δοςη
πνευματικδτητα δδν αντλεϊται πιδ 6πδ τοδς
δπισκ6πους καϊ γενικωτερα δπδ τὴν μετοχὴ
στὴν ϊεραρχικὴ δομὴ τὴς λατρευτικὴς κοινδτητας των πιστων, απ' δπου καϊ μ6νον εϊναι
δυνατδν δ ανθρωπος «ϊεραρχϊαν κεκληρωμενος... θεοϋ συνεργδς γενἐσθαι καϊ δεϊξαι τὴν
θειον ενεργειαν δν εαυτω κατδ τδ δυνατδν
δναφαινομδνην», αλλδ περιορϊζεται καϊ εξαντλεϊται στὴν ατομικὴ εκλογὴ ενδς «γεροντος», συνὴθως αϋτοδϊδακτου καϊ αϋτοπρ66λητου, δπ' τδν δποϊον εκπορεϋεται κδποια «ϊδιαϊτερη» πνευματικδτητα, δηλαδὴ μιδ «ϊδία δικαιοσϋνη», βασισμδνη κυρϊως στδν συναισθηματικδ παρδγοντα, δνϊκανη νδ ϋποταχθὴ στὴν
Παρδδοση, επιτὴδεια δμως οτδ νδ αϊχμαλωτϊζη τους εϋαϊσθητους και τοδς αφελεϊς.
"Οσο θδ γϊνεται πιδ νοσηρὴ ὴ εϋαισθησϊα
των «πνευματικων» δνθρωπων τὴς δποχὴς μας,
τδσο περισσδτερο θδ συγκλονίζωνται απδ σκαν
δαλα, δνεπαϊσθητα γιδ τοδς «δθνικους» καϊ
τους «τελωνες»...
"Οσο θδ δπιμδνουν νδ σφετερϊζωνται τδ λειτοϋργημα, που δχει χορηγηθὴ δποκλεισπκδ
στδν Υϊδ δπδ τδν Πατερα γιδ τδν καιρδ τοϋ
θερισμοϋ, τδσο θδ πολλαπλασιδζωνται οϊ αφορμδς τοϋ νδ τδ εξασκοϋν παρανδμως καϊ
μαζϊ μ' αϋτϋς, τδ ζιζδνια.
Καϊ δντϊθετα: δσο 6αθυτερα θδ τοποθετοϋν
τδν ἐαυτδ τους στὴν κδλαση, τδσο καθαρωτερο θδ βλδπουν τδν δγρδ. Αϋτὴ εϊναι καϊ ὴ
«θϋα» των Πατἐρων: «Νϊηδεν σε οκανδαλιζετω· μὴ ϊερευς νϋν φαϋλος γεγενημένος καϊ
λϋκου παντδς δγριωτερον επιπηδων τὴ αγδλη,
μὴ των δρχδντων, μὴ των κρατοϋντων τις πολλὴν ωμδτητα ενδεικνϋμενος. 'Εννοησον δτι
καϊ επϊ των δποστδλων συνἐβη τοϋτων χαλεπιδτερα καϊ οϋδεποτε δπἐλιπεν ουτε τδ σκδνδαλα, οϋτε οϊ στεφανοϋμενοι διδ τοϋτων...
καϊ γδρ καϊ ὴ 'Εκκλησϊα εξ δρχὴς ουτως ετρδφη, οϋτως ηϋξὴθη».
Τροφὴ λοιπδν καϊ αϋξηση τὴς 'Εκλκησϊας,
τδ σκδνδαλα. "Οχι γιδ δλους δμως. "Οσοι δδν
δφησαν ποτε τδν «παλαιδν δνθρωπον» νδ προσκδψη, νδ τσακισθὴ και νδ συντριθὴ πδνοι στδν
θεανδρικδ Λϊθο προσκδμματος, στὴν Πετρα
σκανδδλου, που αποτελεϊ τὴν Κεφαλὴ τὴς
'Εκκλησϊας, δλλδ επεχεϊρησαν νδ διασωθοϋν
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ὰνδπαφοι, με ακεραια τὴν αξιοπρεπειδ τους,
τδν δσωτερικδ κοσμο τους, τις εϋγενεϊς ὶδεες
τους καὶ τα ϋψηλδ ίδανικα τους μδσα στδ Κυριακδ Σωμα, αϋτοὶ θα δξακολουθὴσουν νδ
σκανδαλίζωνται, 6νίκανοι νδ τραφοϋν μδ τὴν
στερεδ τροφὴ των αγίων, που «πδντα στέΥει,
πδντα πιοτευει, πάντα δλπίζει, πάντα ϋπομδνει καὶ οϋδδποτε δκπίπτει».
'Ο "Αγιος θεάδωρος δ Στουδίτης περϊΥράφει ώραιάτατα τδ π ω ς άντιμετωπιζαν τδ σκάν
δαλα οι δγιοι: «"Εκαστος των "Αγίων ... ϋπερεδδετο των δλλων οϋκοϋν καὶ ὴμεϊς... ϋπδρ τοϋ κδσμου προσευχώμεθα, δλεοϋντες καὶ οίκτείροντες τους δν διαστράφω
Βίω ζωντας, τοδς δν αὶρδσεστν δνισχυμδνους,
τους δν πλάνη δσφιγμδνους· τοϋς δν δθνεσιν
δοκοτιομδνους, δπλως τοϋς πδντας ανθρωπους
κατδ τδ προστεταγμενον ὴμϊν ϋπδ τοϋ 'Αποστάλου, δεὴσεις καὶ προσευχδς ποιεϊσθαι».
"Ολοι οὶ δλλοι άγωνες, ποϋ εϊμαστε άναγκασμδνοι νδ διεξάγουμε σ' αϋτδ τδν κ6σμο,
γράφει δ Λ6σσκυ, περιορίζονται στδ συμφδροντα μιας δμδδας, δνδς τμὴματος, δνδς τδπου, μιας άνθρωπινης ιδεολογίας: αποκλείουν καὶ θυσιδζουν αναπδφευκτα τοϋς άντιπά-
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γλῶσσα καὶ παραδόσεις ἐνὸς ἔθνους,
ἀλλὰ γλῶσσα καὶ παραδόσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 'Η ἰστορία τῆς
όργανωμένης Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδας
ἀρχίζει ἀμέσως μὲ τὴν ϊδρυση τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας, συμπορεὐεται,
ἔως τὸν ἄγδοο αἰώνα, μὲ τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ρώμης καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀκολουθεῖ τὴν ἰστορία τοῦ Πατριαρχείου.
"Εξω ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ μ' αὐτὸ
τὴ συνδέουν τώρα οἰ μεγάλοι δεσμοὶ
τῆς γλώσσας καὶ τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων, οἰ παραδόσεις τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἐλλάδας ἀρχίζουνε ἀπὸ τὸ Φαρμακίδη. Καὶ δὲν εϊναι βέβαια κανεὶς ποὺ
θὰ ζητοῦσε νὰ ὑποστηρίξῃ, δτι ὴ Ἐλληνικὴ ἐκκλησία τῆς Τουρκοκρατίας, ποὺ
ἐστήριξε τὸ ἔθνος στὰ δὐσκολα ἐκεῖνα
χρόνια, ὴταν ὴ αὐτοκέφαλη ἐκκλησία
ποὺ ἰδρὐσανε ὁ Φαρμακίδης καὶ οἰ συνοδοιπόροι του. Τὸ δραμα τῶν 'Ορθοδό-

λους μας. 'Εδω δμως, κανεὶς δδν μπορεϊ ν'
άποκλεισθὴ ὴ νδ θυσιασθὴ. 'Ακδμα καὶ δταν
ὴ Ἐκκλησία άντιδρα δνανιίον άνθρωπων, εῖναι πάλι γιδ τὴ σωτηρία τους ποϋ συνεχίζει
ν' άγωνίζεται.
Σδ τελευταία ανάλυση, ϋπδρχει μδνον ἔνα,
τερδσπο σκάνδαλο, γιδ τδν αϋτονομημδνο δνθρωπο της ππδσεως: ὴ Ἐκκλησία σδν κοινωνία "Αγίων, ὴ συνοχὴ αϋτὴ, απ' τὴν δποία
νοιωθει τδν δαυτδ του άποσπασμἐνο. "Αν άποτϋχη νδ καταρρεϋση καὶ ν' αϋτοπαραδοθὴ
δκοϋσια σ' Αϋτὴν, θδ ϋποκϋψη αναπδφευκτα
καὶ θδ δημιουργὴση δλα τδ δλλα, καταντωντας ζιζάνιο, χωρὶς δν τοϋτοις ν' δπωλδση τδ
παραμικρδ δικαίωμα δντδξεως του, δκεϊ ποϋ
πράγματι δνὴκει. Γιδ νδ διατηρὴτατ πάντοτε,
μδχρι θερτσμοϋ, δπαρα6ίαστο αϋτδ τδ δικαίωμα, δφείλει τδ Σωμα, ποϋ νοιωθει στδν δαυτδ Του τδ κενδ της άπουσϊας τοϋ κδθε ζιζανίου ποϋ τδ ταλαιπωρει, νδ διαθδτη «καρδίαν
δλεὴμονα». Καὶ ὴ «καϋσις» αϋτὴς τὴς καρδίας θδ άναλωση στδν καιρδ τοϋ θερισμοϋ κδθε
ζιζδνιο, ποϋ δεν πρδλα6ε νδ τδ μετα6άλη σδ
σϊτο...
μ.χ.

ΠΧΙΑβΙΧΟ

ξων τῆς Τουρκοκρατίας, ἄπως τὸ βλέπει κανεὶς στὸ πρόγραμμα τοῦ Ρήγα, ὴ
ταν ὴ ἐνιαία Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία, μὲ
κέντρο τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. 'Η ἠθικὴ παρουσία τοῦ Πατριαρχείου τοὐτου ὴταν ποὺ κράτησε τοὺς
'Ορθόδοξους τῶν Βαλκανίων στὶς ρίζες
τους καὶ ἄν ἀργότερα οἰ 'Ορθόδοξοι αὐτοὶ πληρῶσαν τἀ τροφεῖα πολεμώντας
τὸ Πατριαρχεῖο, ὴταν χρέος τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἐλλάδας νὰ μείνῃ αὐτὴ τουλάχιστον ἐκεῖ ποὺ ὴταν ταγμένη ἀπὸ τὴ
μοῖρα της.
(Συνεχίζεται)

ΣΑΝ «Δντιδραση» στα
«Καζαντακικα» του προηγουμενου τεϋχους των
Α.Δ. ελα6α μια Επιστολη παλαιου φιλου καϊ
σοφου καθηγητοϋ Πανεπιστημιου^ ^δη δμοτϊμου. Χωρϊς να παραβιαζω τδ Δπδρρητο, παραθετω μερικες σημαντικες
κρισεις του, Επειδη Δφοροϋν δλους μας.

ΥΣΙΑ ΑΙΝΕΣΕΩΣ εϊναι
δ τϊτλος τοϋ νεου βιδλ Ι
ου τοϋ φϊλου θεολδγου,
ποιητοϋ και επιμελητοϋ
στην Εδρα της Βυζαντινης 'Υμνολογϊας τοϋ Πανεπιστημιου των ^θηνων κ. Παντ. Πασχου,
σελ. 3ΟΟ, ^Αθηνα Ι978.
Πρδκειται για «κειμε
να ττνευματιχων προσανατολισμων και προσεγγισεων» και εΤναι Δφιερωμενα στην «δσια ξυνωριδα των 'Αλεξανδρων της Σκιαθου ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ και ΜΩΡΑΙ·ΤΙΔΗ, δπου δλος δ βιος και
τδ Εργο τους ϋττηρξαν θυσια αϊνεοχως».
'Ο φιλος σ., Δπευθυνδμενος στον Δναγνωστη,
λεει, δτι «τα κειμενα που Δπαρτιζουν τη «Θυσια
α^νεσεως» γραφτηκαν σε διαφορες Εποχες κ" Εκφωνηθηκαν σαν δμιλιες η διαλεξεις σε διαφορους
τδπους καϊ χωρους. 'Ο συγγραφεας τους τα χωρισε, Δναλογα με τις Εννοιολογικες τους συγγενειες καϊ τδ χαρακτηρα τους, σε τρεις Ενδτητες καϊ πρδσθεσε κ* Ενα 'Επιμετρο, με μια δμιλϊα για την Παναγια των Χριστουγεννων, σε
γλωσσα καπως πιδ παραδοσιακη καϊ πιδ κοντα
στα λειτουργικα κειμενα της 'Ορθοδοξιας... ΤΔ
δοκιμια, δπου δ συγγραφεας τους Δναμετριεται
με τοϋς γρανιτενιους 6ραχους της παραδδσεως
— στην 'Εκκλησια, στην Ελληνικη ζωη, στην τΕχνη — Δποτελοϋν μια προσωπικη καταθεση μαρτυριας Δπδ την παλη του καϊ τδν προσωπικδν
Δγωνα του, για κατΔκτηση καϊ 6ιωση των πνευματικων Οησαυρων της Βυζαντινης καϊ μεταδυζαντινης κληρονομιας, δπου 6υθϊζονται ο'ι γερες
ριζες του Νεοελληνισμοϋ...».
'Ο Δδελφδς Θεολδγος κ. Πασχος συνεχως «Δ
ναμετριεται» με τδ πνεϋμα της παραδδσεως καϊ
*κατ Δναλογια «πασχει» στην Δναμετρηση του,
Δνεδαινοντας συνεχως την κλιμακα της «γνωσεως» καϊ της διωσεως, και καθε τδσο δϊνει
λαμπρη μαρπυρια κατα τδ δαθμδ της μεθεξεως
του στο χωρο της 'Εκκλησιας, της παραδοσιακης ζωης καϊ της τεχνης. Καϊ τα νεα κειμενα
που προσφερει Δποτελοϋν τδν ωριμδτερο καρπδ
του μεχρι τωρα, σαν πρεσδϋτερα χρονικως καϊ
6ιωματικως. Ευχδμαστε φιλικα καϊ Δδελφικα μειζονες Δναδασεις, για 6φελεια ψυχων καϊ δδξαν
θεοϋ.
Γιατϊ, δπως παντοτε λεμε, τα 6ιδλϊα τοϋ Δγαπητοϋ Παντελεημονος Εχουν πολλα να πουν στδ
σϋγχρονο ανθρωπο, γιατϊ εϊναι Δντλημενα Δπδ
καθαρες πηγες, που Δνα6λϋζουν Δπδ την 'Εκκλησια, στην δποια ϋπαρχει «πασα δδσις Δγαθη

Μεσα λοιπδν στην Δνυπαρξια αυτοϋ τοϋ σοδαροϋ 6ιδλιου,. ερχεται Ενα Δξιδλογο δοκιμιο τοϋ
νομικοϋ καϊ λογοτεχνου κ. Διον. Πδθου (Κλωναρη), που εξεταζει στις 125 σελιδες του τδν Καζ.
σαν πεζογραφο της Εποχης μας. "Αλλα δ καλδς
κ. Πδθος δεν εϊναι μοναχα καλδς λογοτεχνης, εϊ
ναι καϊ σεμνδς Χριστιανδς με Θεολογικη κατΔρτιση καϊ δρθδοοξες δμπειριες. Κι
δπομενως με
*
την εξεταση των ϋεσεων τοϋ Καζ. Δπδ τα κει
μενα του ως πεζογρΔφου, Δποκαλϋπτει την κενδτητα του 6ς φιλοσδφου, τδν νοσηρδν ΔνΦελληνισμδ τον καϊ τδν τραγικδ μηδενισμδ του. Γιατϊ
μεχρι τδ τελος της αχαρης ζωης του δεν 6ρηκε
λϋτρωση καϊ ετσι πΕθανε δυστυχισμενος, Δλλα
Εταφη ενδδξως, για να βεδαιωσουμε τδν κδσμο,
δτι εχουμε ΔλλοτριωΟεϊ απδ τα Ελληνορθδδοξα
κριτηρια μας. Τωρα οι Χριστιανοϊ γνωριζουν, δτι
δυστυχια καϊ δ δασανισμδς τοϋ Κ. συνεχιζονται, Δλλα Δνεκφραστως δριμυτερα. Τδ διδλιο τοϋ
κ. Πδθου συνιστω ως πολυ καλδ 6οηθημα για την

και παν δωρημα τελειον»,

κατανδηση τοϋ Κ.

«... Εϊδα δσα γραφονται (στους Α.Δ.) περϊ
Καζαντζαχη... Δεν πολεμεϊται δ ι* ϋ δ ρ ε ω ν.
'Ελλεϊπει Δπδ την πνευματικην μας ζωην Ενα
6ιδλιον που να τδν ξεσκεπαση, 6ς Ενδεδυμενον
με ξενα πτερα κ ο λ ι δ ν, παριστανοντα τδ παγωνι. Διδτι οι διαφοροι... δεν εδαλαν κατω τα
6ιδλια τον να μας εϊπουν τι φιλδσοφος εϊναι αυτδς δ αντιφατικδς παραμυθας. Καϊ οι
λογοτεχναι χασκουν, παρασυρδμενοι Δπδ την Δφηγηματικην του ϊκανδτητα, Δναντ ιλεκτον. 'Ο
Καζ. εϊναι πολυ μεγαλη ϋπδθεσις δια να ΕξοφληΟη Δπδ Επαρχιακας διαλεξεις καϊ αντιρρησιας.
ΚΔποιος πρεπει να τδν παρη εις τα σοβαρα. 'Ως
λογοτεχνης εϊναι σπου8αϊος, Δλλα τι εϊναι 6ς
"Ελλην, ως φιλδσοφος (ουδβμια πρωτοτυπια), ως
παιδαγωγδς;...».

Οι απδψεις τοϋ σεδαστοϋ πανεπιστημιακοϋ διδασκαλου εϊναι Δναμφι6δλως σοφες. ΟΙ Α.Δ. Ε
χουν Δπδ πολλοϋ ρϊψει την ϊδεα για την Δναγκη
μιας μελετης σοβαρης. Βεδαια καϊ οϊ διαλεξεις
προσφερουν σημαντικα στοιχεϊα, Δλλα δεν εϊναι
Δρκετα να Δναδεϊξουν τδν «κολιδν» μεσα Δπδ τα
εργα του.
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ΛΙΜΑΞ του αγιου ΜωΔνον του Σ ι·ναϊτου, εΤ
ναι η τελευταια περισπουδαστη εχδοση της
Μονης του «Παρακλητου». Προκειται για τδ
κλασσικδ Δσκητικδ συγγραμμα, που γαλουχησε
δεκα τρεις
αϊωνες τα
ταγματα των
μοναχων
'Ανατολης και Δυσεως και παραμενει Δπδ τδ
χρδνο Δφθαρτο, χαρη στη Χαρη του Θεοϋ, με την
δποια ειναι γραμιμενο, στη βαθεια πνευματικη πεϊρα του μεγαλου 'Ησυχαστοϋ και Κοινοβιαρχη θει
ου * Ιωαννου και στην Δμιμητη λακωνικη και Δποφθεγματικη περιεκτικδτητα του.
"Οπως ειναι γνωστδ η «Κλιμαξ» κυκλοφοροϋσε
στδ κειμενο και σε μεταφραση. 'Αλλα τδ μεν κει
μενο, λδγω της Δποφθεγματικης μορφης του και
του βαθους των πνευματικων δμπειριων τοϋ συγγραφεως ηταν δυσνδητο δχι μονο στους πολλους,
Δλλα και στους μορφωτικα καλλιεργημενους,
δε μεταφραση Δπδ τδν Σιναϊτην Ιερομδναχον 'Ιερεμια ηταν Δφδρητα πολϋλογος, που ζημιωνε τδ
Δριστουργημα αϋτδ της Δσκητικοθεολογικης γραμματειας της σιναϊτικης παραδοσεως.
Αυτα τα ελαττωματα Δνελαβε να διορθωσει δ
ιερομδναχος π. * Ιγ·νατιος, Ενας Δπδ τα Ιδρυτικα
μελη του υποδειγματικοϋ και νεοδμητου αϋτοϋ
μοναστηριοϋ. 'Αλλα πρεπει Δμεσως να σημειωσουμε, δτι δ π. Πγνατιος δεν περιοριστηκε στην
παραδοση μδνο του κειμενου μαζι με μεταφραση
Δλλα κανοντας την «Κλιμακα» Δντικειμενο πολυετους δπιστημονικης και φιλολογικης ^ργασιας,
μας προσφερει ηδη κειμενο Δποκαθαρμενο κριτικως, μεταφραση σε σωφρονα δημοτικη με ικανοποιητικη Δπδδοση, διαφωτιστικη Εισαγωγη, ως
πρδς τα προβλημοοτα ϋφους, γλωσσης, δομης
φραστικης, συνοπτικη Δναλυση της διδασκαλιας
τοϋ καθηγητοϋ της 'Ερημου, Σχδλια ερμηνευτικα
των δυσνοητων δννοιων και γενικα πληροφοριες £πιστημονικοϋ χαρακτηρος για τδ οοΓρυ8 της
Κλιμακος και για τη χειρδγραφη παραδοση τοϋ
6ιβλιου, ϋστερα Δπδ πολυετεϊς Ερευνες του στις
Βιβλιοθηκες.
Προκειται για Ενα εργο μνημειωδες. Οι μοναχοϊ και οι Κληρικοι εϋγνωμονοϋν, Δλλα και οι
λαϊκοι Χρισπιανοι, γιατι και γΓ αϋτοϋς εΤναι
ωφελιμη
Κλιμαξ, σαν μεσον Δναβασεως στδν
οϋρανδ.
ΡΗΓΟΡΙΟΥ τοϋ Παλαμα η Δσματικη 'Ακολουθια, εΤναι τδ βιβλιο τοϋ
θεολδγου σεμνοϋ Ιεροδιακδνου Βασ. Βολουδακη.
Προκειται για την Δνευρεση σε χειρδγραφο κωδικα μιας Δγνωστης και
Δνεκδοτης
'Ακολουθιας
τοϋ αγιου Πατερα μας
Γρηγοριου τοϋ Παλαμα, την δποια συνεταξε δ

Πατριαρχης Κων^πδλεως αγιος Φιλδθεος Κδκκινος, φιλος τοϋ Δγιου Γρηγοριου και, 6ς γνωστδν,
Βιογραφος και ϋμνητης του.
'Ο ευλαβιστατος 'ιεροδιακονος και ηδη πρεσβυτερος π. Βασιλειος, μετα την ευρεση της πνευματικωτατης Δσματικης 'Ακολουθιας, προεβη
στην κριτικη Δποκατασταση τοϋ κειμενου. Στη
συνεχεια με μια Εισαγωγη τριαντα σελιδων Δντιμετωπιζει δπιτυχως διαφορα φιλολογικα προβληματα, που ανακυπτουν Δπδ τους χειρογραφους
κωδικας και Δναδεικνυει τελικα τδ γνησιο περιεχδμενο της υμνολογιας τοϋ Δγιου Φιλοθεου,
Δπηλλαγμενου λαθων, ποϋ παρεσυραν και ειδημονας Δκδμη.
'Η Δγαπη τοϋ δκδδτου πρδς τδν μεγαλο δογματικδ θεολδγο της 'Ορθοδοξιας με την εϋκαιρια
της εκδοσεως της Ιερας 'Ακολουθιας, συνεξεδωσε βιογραφικδ 'Υπδμνημα περι τοϋ Δγιου Γρηγο
ριου και δυο Παρακλητικοϋς Καν6νες, συντεθεντας απδ τδν διδασκαλον 'Αθανασιον τδν ΠΔριον.
Με δλα αυτα τα στοιχεϊα και με ωραιο Πρδλογο τοϋ Ζιγουμενου της 'Ι. Μονης τοϋ 'Οσιου
Γρηγοριου π. Γεωργιου, Δπετελεσθη Ενα βιβλιο
17Ο σελιδων σε αριστο χαρτι, ποϋ εΤναι προωρισμενο να τεθει σε χρηση της Αατρειας των Ι.
Ναων, των Μοναστηριων και των μονυδριων, για
να τιμαται δ θειος Γρηγδριος, ως «(των θεολδγων υπερμαχος Δπροσμαχητος» και να μας υπενθυμιζει την περι θεωσεως διδασκαλια του. "Α
ξιος δ μισθδς τοϋ ευλαδεστατου πρεσ6υτερου,
ποϋ *£ πλαγιου παρουσιασε Ενα αγιο Πατερα, τδν
δποιο τδσο εχει αναγκη δ σημερινδς κδσμος, ποϋ
παραδερνει μεσα στα κυκλωματα τοϋ υπαρξιοεκοϋ
μηδενισμοϋ η της Δρρωστημενης ϋπαρξεως.
ΩΣΟΣ της διασπορας,
Εμιγκρε, δ γνωστδς Δπδ
τδ βιβλιο του περι
Προσευχης
^ντωνιος
Μπλοϋμ και ηδη Μητροπολιτης τοϋ Σουρδζ, ως
Δντιπρσωπος τοϋ Πατριαρχειου της Μδσχας στη
Δυτικη Εϋρωπη, εΤναι ενας Δπδ τοϋς πλεον δραστηριους κληρικοϋς σημερα και Δπδ τοϋς πιδ Ιλκυστικοϋς συγγραφεϊς στδ Δυτικδ κδσμο.
'Απδ χρσνια κυκλοφορει στην Εϋρωπη και 'Αμερικη στα αγγλικα τδ βιβλιο του «Πορεια και
συναντηση» σε Εκτη ηδη εκδοση, τδ δποιο παραδιδεται στδ Ιλληνικδ κοινδ στη σειρα Εκδδσεων
«'Ακριτας» με ωραια μεταφραση. 'Η Επιτυχια τοϋ
Μπλοϋμ 6φειλεται κυριως στη χρηση συγχρονης
σκεψεως, ποϋ απηχει στοϋς νεους.
θ.μ.5.

ΤΟ ·ἘΚΧΝΑλΧΟ..
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" πϊζει ο Χριστιανδς
γραφονμε σἐ Αλλη
σελϊδα. 'Εδω ϋελουμε να παρατηρησουμε την τρομερη εϋϋννη που επωμϊζεται δ σκανδαλοποι6ς. Γ ιατϊ αν τα διαφορα σκανδαλα και οϊ πτωσεις των κληρικων δδηγοϋν τα κατ' δπϊγνωοη παιδια της 'Εκκλησϊας σδ προοευχη, οϊ διαφορου τοποϋετησεως εχϋροϊ της
τα παϊρνουν για ϋλικδ μυ-βιοτοριων χαμηλης σταϋμης, στις δποιες αρεοκονται οϊ
6οσκηματωδεις τυποι, γιατι ϋπηρετοϋνται
επσι και οι οκοτεινοϊ σκοποϊ τους.
Και απδ δχϋρους η 'Εκκληοϊα εχει αφϋ6νους, διαϋετοντας μεοα μαζικης παραπλανησεως για να την φϋεϊρουν. Παρα
ταντα η 'Εκκληοϊα οϋτε φϋ·εϊρεται, οϋτε
νικιεται. Μ6νο τα αδυνατα τεκνα της 6λαπτονται.
'Αλλα σαν να μη εφ9αναν δοοι απδ σκοποϋ ϋελονν να βλαψονν την 'Εκκληοϊα
τον Χριοτοϋ στδ πρ6οωπο των κληρικων,
νπαρχουν και μη εχϋροϊ, αλλα ιιοϊκεϊοι της
πϊοτεως», που, απδ μη δρϋη εκτϊμηοη, δϊνονν επιχειρηματα στους πολεμοϋντας, μδ
την αποκαλνψη αδυναμιων η οφαλματων
μη αξϊων κληρικων, η 6πλως αοδενων.
'Ο πολεμος που διεξ6γεται μδ τη μεϋοδο αντη, χαρη ταχα καϋαρσεως και διορϋ·ωσεως, δχι μ6νο δεν φδρνει κανενα καλ6, αλλ' αντϊϋετα' σφαλματα που ηταν προωρισμδνα να τα γνωρϊζει ενας περιορισμενος αριϋμδς πιοτων καϊ εχϋρων, γϊ-

νονται αντικεϊμενο «παγκοομϊον» σκανδαλου μδ τις δημοσιευσεις, 6π6τε η ζημϊα της
'Εκκλησϊας εϊναι ανυπολ6γ ιστη.
Τνπικδ παραδειγμα δ δκλεγεϊς Αρχιεπϊοκοπος 'Αϋηνων 'Ιακωβος. Εϊγαν λεχϋεϊ πολλα τα Ατοπα για τδ πρ6οωπο αυτ6. Αεν εϊοερχομαι στην ουοϊα. "Ας δεχΟοϋμε δτι δβαρυνετο μδ κατι αμαρτωλο.
"Οταν εξελεγη ηταν περϊπου 7Ο χρονων.
Αεγεται μαλιστα δτι εϊχε διοικητικδς ικανοτητες, προσδν νπολογϊσημο για τδ αξϊωμα.
Τϊ επε6αλλε η διακριση και η πραγματικη αγαπη για την 'Εκκληοϊα, ο' εκεϊνονς που συνεβαινε να γνωρϊζουν τη σκιερη πλευρα τοϋ νεου αρχιεπισκοπου; Προσευχη πολλη πρωτα, που δυνατδν τοϋ εκο6ε τδ νημα της ζωης 6 Θε6ς, παρακαλουμενος απδ τ6οα πιστα παιδια του. 'Αλλ'
εαν παρατεϊνετο η παραμονη του στδ ϋρ6νο δνο - τρϊα χρονια, παντοτε συνεργαζομενον μδ τη Σϋνοδο, τϊ κακδ καϊ π6σο ϋα
μπορονσε να κανει, αφοϋ τα αμαρτηματα
του τ^οαν προσωπικ6, στα δδ κοινα της
'Εκκλησϊας ανεδεικνϋετο ωφδλιμος; 'Αλλ'
αντι αντης της σννετης οϊκονομϊας της καταστασεως, δυδ - τρεις «ηρακλεϊς» της
'Εκκλησϊας, αναμφι66λως πιστοι καϊ ϋελοντες τδ καλ6, δπδλεξαν τη μεϊλοδο της
6ϊας. ΕΙπαν, ϋα τδν κρημνϊοουμε Απδ τδ
ϋρονο. "Αναγαν τα ηδη εξημμενα αϊματα
των Χριοτιανων, ποϋ επηρεαζαν, κι Αρ
χισαν τη δημ6οια γραπτη καϊ... απερϊγραπτη δπϊϋεοη σδ τετοιο νφος καϊ ^ϋος καϊ
μδ τδτοιες εκφρ6σεις, 6δστε για τοϋς ηλαττωμδνης αισϋησεως εϊτϋννης κονδυλοφορους των δφημερϊδων, να προσφδρεται
μοναδικη εϋκαιρϊα για δλκυστικα σεναρια
καϊ για τους γελοιογραφους αοτεϊρεντη
πηγη... δμπνεϋσεως.
Σωφρων φϊλος των 'Αϋηνων, εϊχε την
Αοτοχη ιδδα να μου οτεϊλει πρδς ιιδνημδ-
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ρωση» δλες τΙς εφημεριδες των 'Αδηνων
ενδς εικοσαημερου! Τδ δεμα τοϋ ατυχοϋς
'Ιακωβου εγινε αντικε'ιμενο παγκοομϊον
σχολιαομοϋ. 'Αδελφδς αγαπητδς αρχιμανδρϊτης των 'Αδηνων, μοϋ εγραψε, δτι
δπϊ δνα μηνα τονλαχιοτον τον ηταν αδϋνατο να βγει Απδ τδ οπϊτι τον απδ την
Αντικληρικη μδδη των πολιτων. Την εκταση τον κακοϋ την δϊνει τδ γεγονδς, δτι
απδ την δκρηξη τοϋ σκανδαλου τδ Ι962
μεχρι σημερα ϋπαρχουν Ακδμη ενιονα Απηχηματα!
Να, τι κανει δ «οὑ κατ' δπ'ιγνωοιν ζηλος». Πολϋ φοβονμαι, δτι καποιοι «διδασκαλοϊ» μας νοσοϋν και μεταδϊδουν τη νδσο και σδ αλϊους νπδ μορφη Αγαπης πρδς
την 'Εκκλησϊα... «Οϋαϊ τω ανδρωπω ἐκεϊνφ δι' οϋ τδ οκανδαλον ερχεται»
(ΜατΙΚ ιη', 7). 'Εν προκειμϋντα νπηρξε
οκανδαλο πρωτου μεγεϋους; 'Αναμφιβδλως. Και δ δνδρωπος «δι' οϋ τδ οκανδα
λον», ποιδς ηταν; 'Ο 'Ιακοοβος, μδ «τα
εργα τοϋ σκδτονς» — δπως τδν ηδελαν —
κινονμενος μδοα στην Αοραοϊα τοϋ σκ6τους; 'Ασφαλως δχι...
Στην νεα αϋτη επϊδεση κατα τοϋ Κληρον, — δξ Αφορμης τοϋ Ηρεβδζης — τροφοδοτουμδνη παλι Απδ «ηρακλεϊς» της καδαρδτητος της 'Εκκλησιας, η 'Ι. Σϋνοδος
Αριστα δοκδφϋη να δξαπολϋσει τη γνωστη "Ανακοινωση πρδς τδν δλληνικδ λαδ.
'Αλλα η μεϊζων δπιτυχϊα 6ρϊσκεται οτην
δπιλογη τοϋ ονντακτου της. Πραγματικα
τδ δλο κεϊμενο εϊναι γραμμενο αν δχι «εν
6ραχεϊ ρηματι», παντως «δν πολλη οννδσει». 'Ομολογουμενως δχαροποϊηοε τους
πιστονς και δπεβαλλε σιατπη στοϋς δχϋρους, τονλαχιοτον δπϊ τοϋ παρδντος.
'Αλλα δδν Αρκοϋν οι 'Ανακοινωσεις Απαραϊτητες κατα καιρους. Οϋτε τα οκανδαλα των Κληρικων δα λεϊψονν ποτδ, δπειδη καϊ αϋτοϊ «περικεινται Ασϋδνειαν».
Βρϊσκονται δδ μδσα στη φνοιολογϊα -—- τα
σκανδαλα — της τρεπτδτητος της Ανδρωπϊνης φϋσετος.
'Εκεϊνο, ποϋ πρεπει να προοεχεται απδ
τη Διοικοϋσα 'Εκκλησϊα, εϊναι να μεταχειρϊζεται τους φορεϊς οκανδαλον σϋμφωνα
μδ τους 'Ζ. Κανδνας. Δηλαδη να λειτονρ-

κριεβιο

γεϊ ζ) εκκλησιαοτικη δικαιοσυνη. Γιατϊ δ
ταν αδρανεϊ, τδτε και οι «ζηλωταϊ» της δδξης τοϋ Θεοϋ δχονν καποιο δϊκαιο. Μας
φδανει η νφιοταμδνη Ανωμαλϊα, τι χρειαζεται και ζ) πολυτελεια των ΑΑεραπεντων σκανδαλων; "Η δδν 6λδπουμε τη λαϊλαπα ποϋ ερχεται για τδ πληδος των αμαρτιων μας; Καϊ δνω δχουμε Αναγκη μετανοϊας καϊ δνδτητος δν αγαπη, δμεϊς «αὶληλους δακνομεν καϊ κατεσδϊομεννϊ
ΟφθΙΧΟΜ6ΝΗ 6Πλ,ΝΟΙὍΟὍΗ

ΕΓΕΤΑΙ στη δημοσιογραφικη γλτδσσα,
δτι τα τνπογραφεϊα
εχονν εϊδικονς δαϊμονες, δταν πρδκειται να δρμηνευϋνϋν
καποια περϊεργα λαϋη. ''Ενα τελενταϊο
λαδος των 'Αδ. Διαλ. μας κανει να δπεκτεϊνουμε τη Αεωρϊα καϊ στους δημοσιογραφοϋντας.
Γραφοντας δ οχολιογραφος τοϋ προηγουμδνου τεϋχους τδ σχδλιο μδ τδν τϊτλο
«ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΙΚΑ» καϊ Αναφερδμενος
σδ μια διαλεξη καποιας δασκαλας στδ "Αρ
γος για τδν Καζαντζακη, εκαμε οϋγχυση,
ποϋ δφεϊλετο στδ πδρασμα των πδντε μηνων, Απδ τδτε ποϋ διαβαοε τδ ·ΑαυμΑοιο
πολυγραφημενο τοϋ μοναχοϋ Δαμαοκηνοϋ.
'Η πραγματικοτης εϊναι ΑντιΑετη, απ
δ,τι δγραφη. 'Η δασκαλα εϊναι μια σεμνοτατη Χριστιανη καϊ δραστηρια κατηχητρια
μδ δεολογικη κατΑρτιοη, ποϋ απδ ζηλο
Θεοϋ, δφοϋ διαβαοε τα βιβλϊα τοϋ Κα
ζαντζακη, εκαμε μια δυνατη διαλεξη, μδ
την δποϊα κατεφερε Ισχυρδ πληγμα κατα
της μηδενιστικης του τοποδετησεως, κατα
την δμολογια αξιολδγων ακροατων της.
Εϊναι ταχα αναγκη να ζητησουμε συγγνωμη για τδ προφανδς λαδος, ποϋ μαλλον δνμηδϊα προκαλεϊ, δνω η αξιεπαινη δασκα
λα παρεμεινε ατρωτος;

Την τον Πνεϋματος χαριν ονρανδθεν δεξαμενος, θειος
Φωτικης Ποιμεναρχης ανεδεϊχθης Διαδοχε· και πραξει
και αοφϊρ. αληθη, καϊ θειων διδαγματων τφ φωτι· προς
ενθεονς αναβαοεις των αρετων, Ιθννεις τονς 6οωντας
σοϊ· δδξα τφ Σε δοξασαντι Χρτστφ· δδξα τφ Σε *
·στεφανω
ααντι· δδξα τφ χορηγοϋντι δια σον χαριν και ελεος.

(Τδ ἐξαίσιο βιβλίο τοϋ 'Αγίου Διαδδχου: «Τα Ἐκατδ Γνωστικὰ Κεφαλα;α», σε μεταφραση, είσαγωγὴ καὶ σχδλια, Απδ τδ μοναχδ θεδκλητο Δ'.ονυσ;Ατη, πωλεῖτα; σ' δλα τα θρησκευτικα βιβλ'.οπωλεῖα).

