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ινα ζησωμεν».
ΓΡΗΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Χ' "6Λ6ΗΘΗΜβΝ ΘΘΟγ.....

ΥΡΙΩΣ, ΕΙΣ ΕΝΑ
κόσμον, ὅπου ζητήματα ὅπως ἐκεῖνο
τῶν πηγῶν ἐνεργείας ή ἐκεῖνο τῶν
πρῶτων ὐλῶν, ὲχουν συνειδητοποιηθή πλέον ῶς ἀπαραίτητες προῦποθέσεις ἐπι6ιῶσεως
της ἀνθρωπότητος, τἰ μπορεῖ νὰ σημαίνη τὁ «πλήρωμα ζωὴς» ποὐ ὴ 'Εκκλησία ἐπαγγέλλεται ;
Τί εϊδους ἐπανάσταση δημιουργεῖ ὴ
ὅπαρξις κὰποιας «πηγὴς ζωὴς» ὴ ὁποία
ρέει ἀκατάπαυστα χωρὶς κατεργασἰα ή
κατανάλωση ὁποιασδήποτε ὅλης;
Πῶς εϊναι δυνατὁν νὰ διανοηθὴ κανεὶς τὴν 'Ιστορία, τὴ ζωή, τὁν ὄνθρωπο
ἀνεξάρτητα ἀπὁ κάθε εϊδους ἐξέλιξη
κοινωνικὴ ή ἀνἀπτυξη οἰκονομική;
Εϊναι πραγματικὴ μωρία καὶ σκἀνδαλο τὁ νὰ τολμςὶ κανεὶς νὰ συζητὴ τέτοιου εϊδους πιθανότητες, τὴ στιγμὴ ποὐ
λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ ἀφανἰζουν
τὁ πρόσωπο τὴς γὴς. Τὰ πάντα πείθουν
ὅτι τὁ ἐρῶτημα περὶ ζωὴς, εϊναι ἐρῶτημα περὶ τροφὴς καὶ συντηρήσεως,
δηλαδὴ ἐρῶτημα οἰκονομικό.
"Ισως ὅμως δὲν εϊναι ὰσχετο μὲ τὴ

διαπίστωση αὐτὴ τὁ γεγονός, ὅτι καὶ
στὴ γλῶσσα τὴς 'Ορθοδοξου 'Εκκλησἰας ὴ ἀπάντηση στὁ πρό6λημα τὴς ἐπι6ιῶσεως τοῦ ἀνθρῶπου, ὴ ἐζασφάλιση
τὴς ζωὴς του, ὴ λὐτρωσή του ἀπὁ τὁν
θάνατο, διατυπῶθηκε μὲ τὁν ὅρο «Οἰκονομία».
Πρόκειται γιὰ μιὰ παράδοξη Οἰκονομία, τὴν ὁποία ὴ ϊδια ὴ 'Εκκλησία ἀναγνωρίζει ῶς αἰτἰα τὴς ὐπάρξεῶς της,
θεωροῦσα μἀλιστα τὁν ἐαυτό της μοναδικὁ «οἰκονομικὁ θαῦμα», αὐτουργὁς τοῦ
ὁποίου εϊναι ὴ 'Αγία Τριάς.
'Απὁ τὴν δημιουργικὴ τριαδικὴ ἀγάπη προέρχονται τὰ πἀντα καὶ ἐπομένως
καὶ αὐτὁ τὰ ἐκπληκτικὁ «οἰκονομικὁ
σχέδιο» ή «πρόγραμμα», ποὐ ἀπο6λέπει
ὄχι ὰπλῶς στὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν συντηρήσεως τοῦ σὐμπαντος, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως στὴν ὁριστικὴ ἀποφυγὴ φθορᾶς καὶ καταστροφὴς
του, δηλαδὴ στὁν ἀποκλεισμὁ τοῦ ἐνδεχομένου μιᾶς τελεσίδικης ἐπικρατήσεως τοῦ θανάτου.
«Βουλὴν ἀρχαίαν, ἀληθινὴν» χαρακτηρίζει ὴ 6ι6λικὴ φωνὴ τὴν ὅπαρξη
αὐτοῦ τοῦ σχεδἰου, ποὐ μόνον ὅνας
θεὁς θὰ μποροῦσε νὰ συλλά6η καὶ νὰ
ἐκτελέση. Καὶ πράγματι. Γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Παράδοση εϊναι πέρα γιὰ πἐρα
ἀποδεκτό, ὅτι ὁ Τριαδικὁς θεὁς πραγ-
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ματοποιεῖ τὁ προαιῶνιο «ἀρχαῖο» σχέδιό Του, τὴν θεία Οἰκονομία, ποὐ ἀφορα ὄχι ἀπλῶς εἰς τὰ διεθνὴ οἰκονομικὰ
προ6λήματα, ἀλλὰ τὁ ϊδιο τὁ Σύμπαν,
ὁλόκληρη τὴ Δημιουργία, ἀκόμη καὶ
αὐτοὐς τους ἀγγέλους. Καὶ ὄχι μόνο
πραγματοποιεῖται ὴ θεία αὐτὴ Οἰκονομία, ἀλλ' ὲχει φθάσει πλέον καὶ σὲ αϊσιο πέρας ἀπ' Αὐτὁν τὁν "Ιδιον, καὶ
Μόνον, ὁ ὁποῖος εϊναι σὲ θέση νὰ κατορθῶνη τόσο τὴν ἀρχὴ ὅσο καὶ τὁ τέλος κάθε ἀσὐλληπτης γιὰ τὁν ἀνθρωπο
πραγματικότητος.
Αὐτὁ τὁ αϊσιο πέρας εϊναι ὴ 'Ανάσταση τοῦ Χριστοῦ. Πέρας ποὐ γἰνεται
ἀρχὴ ποὐ δὲν ὲχει πλέον τέλος. 'Η 'Ανάσταση εϊναι πέρασμα, διά6αση στὁ ἀπῶτατο Μέλλον, δηλαδὴ «Πάσχα». 'Ενσαρκῶνει τὁ ἀσὐλληπτο καὶ ἀδιανόητο
ἐπίτευγμα τὴς καταργήσεως τοῦ μέλλοντος λόγω συναρτήσεῶς του μὲ τὁ
παρόν. 'Αποτελεῖ ἀπάντηση τοῦ θεοῦ
στὴν ἀγωνία τοῦ ἀνθρῶπου καὶ τοῦ κόσμου γιὰ τὁ μέλλον. Καὶ ὴ ἀπάντηση
αὐτὴ μπορεῖ νὰ διατυπωθὴ ὲτσι: «Τὁ
μέλλον άς ἀρχίση ἀπὁ τῶρα!» Καὶ ὄρχισε!
Σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ κάθε ἀνθρῶπινο σὐστημα, ποὐ ἐργάζεται «γιὰ ὲνα
καλύτερο αὐριο», υἱοθετῶντας μιὰ ῶρισμένη πολιτικὴ ἰσορροπίας μεταξὐ παραγωγὴς καὶ καταναλῶσεως ῶστε νὰ ἱκανοποιηθοῦν «προσεχῶς» οἱ ὐφιστάμενες καὶ ραγδαίως αὐξανόμενες ἀνάγκες,
ή θεία Οἰκονομία ἐξασφαλίζει τὁ ϊδιο
τὁ ἀπῶτατο καὶ ἀτελεὐτητο Μέλλον
στὁν κόσμο καὶ στὁν ὄνθρωπο, ὄχι μὲ
τὴν ἱκανοποίηση ἀλλὰ μὲ τὴν κατάργηση τῶν ἀναγκῶν τους!
'Ο 'Αναστὰς Χριστὁς συγκεφαλαιῶνει
τὁ ὄπειρο καὶ ἀτελεὐτητο Μέλλον στὁ
Πρόσωπό Του. Εϊναι ὁ "Ιδιος Τὁ Μέλλον ,τὁ μοναδικὁ Μέλλον ποὐ μπορεῖ
νὰ ὐπάρχη. Εϊναι Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, τὁ σημεῖον 'Ωμέγα γιὰ δ,τι
ὐπάρχει ὐπὴρξε ή θὰ ὐπάρξη.
Αὐτὁ σημαίνει ὅτι τὁ Μέλλον γίνεται
'Ιστορία, ὲχει ἀρχίσει νὰ ὐφίσταται ἀπὁ τῶρα· ή μᾶλλον, ἀπὁ τάτε ποὐ «ὁ Τάφος ἐξήστραψε Ζωήν», τὁ Μέλλον ἀποτελεῖ δυνατότητα καθολικὴς συμμε-

τοχὴς σ' αὐτὁ παντὁς ἐνδιαφερομένου,
'Εκκλησία, ἀναστημένο ὄφθαρτο Σῶμα
Χριστοῦ, «ἐσθιόμενον καὶ μηδέποτε δαπανῶμενον τοὐς δὲ ἐσθίοντας ἀγιάζον».
Γι' αὐτὁ ὴ 'Ανάσταση εϊναι ὁ τρόπος
σωστής ἀντιμετωπίσεως τοῦ προ6λήματος τὴς φθορᾶς καὶ τὴς καταναλῶσεως,
ὄχι τελεσίδικα ἀκόμη, πάντως προφητικὰ καὶ οὐσιαστικά: "Ενα Σῶμα ποὐ τρέφει τὁν ἐαυτό του ἀπ' τὁν ϊδιο τὁν ἐαυτό του, χωρὶς μ' αὐτὁ τὁν τρόπο ν'αὐτοδαπανᾶται ή ν' αὐτοκτονὴ, συνιστᾶ τὴν
πρόκληση τὴς θείας Οἰκονομίας στὰ
σύγχρονα οἰκονομικοκοινωνικὰ συστήματα.
Εϊναι τέτοιος ὁ ἀναστάσιμος τρόπος
ὐπάρξεως καὶ λειτουργίας αὐτοῦ τοῦ
Σῶματος, ῶστε ὴ φθορὰ καὶ ή κατανάλωση νὰ μετα6άλλωνται ἀπὁ προβλήματα σὲ λὐσεις, ἀπὁ ἐρωτήματα σὲ ἀπαντήσεις καὶ ὲτσι ἀντὶ νὰ λυμαίνωνται τὁ Σῶμα, συμ6αίνει νὰ τὁ εὐεργετοῦν. "Αν οἱ ἀνθρῶπινες οἰκονομικὲς
προοπτικὲς ἀπο6λέπουν πάντοτε στὁ ἐπίτευγμα μιᾶς γενικὴς εὐτυχίας, χάριν
τὴς ὁποίας πρέπει νὰ ὐποστοῦν τὰ πάντα οἱ ὁραματιστές της χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐγγὐηση ή καὶ πιθανότητα ν' ἀπολαὐσουν τὁ παραμικρό, ὴ 'Ανάσταση
τοῦ Χριστοῦ ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐκπληκτικῶτερη ἐγγὐηση χάριν τὴς ὁποίας πρέ
πει νὰ ὐποστοῦν τὰ πάντα ὅσοι ἐπιθυμοῦν ν' ἀπολαὐσουν τὴν Βασιλεία τοῦ
θεοῦ, ὴ ὁποία ὅμως ἀρχίζει ἐδῶ καὶ
τῶρα — ὲχει ὴδη ἀρχίσει — καὶ φιλοδοξεῖ νὰ συμπεριλά6η στοὐς κὁλπους
της ἀκόμη καὶ τοὐς ἐχθροὐς της. «Εϊτε
παράδεισον εϊποις, εϊτε κόλπους τοῦ 'Α
6ραάμ, εϊτε λὐπης καὶ ὀδύνης ἀπάσης
καθαροὐς καὶ φωτεινοὐς καὶ χλοεροὐς
καὶ ἀναψὐχοντας τόπους, εϊτε τὴν 6ασιλείαν αὐτήν, οὐδὲν ὲτερόν ἐστιν ή
τοῦτο τὁ ποτήριον καὶ οὐτος ὁ αρτος»
παρατηρεῖ ὲνας βυζαντινὁς θεολόγος
τοῦ 14ου αἰῶνος, ὁ Νικόλαος Κα6ἀσιλας. Καὶ προσθέτει: «Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ
ὁ Κὐριος τὴν ἐν τῶ μέλλοντι τῶν ὰγίων
ἀπόλαυσιν δεῖπνον ἐκάλεσεν ϊνα δείξη
ταὐτης τὴς τραπέζης μηδὲν εϊναι πλέον ἐκεῖ».
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''Αν δεχθὴ κανεὶς τὁν τελευταῖον αὐτὁν ἰσχυρισμὁ ὀφείλει νὰ ὁμολογήση
ὅτι ὴ θεία Οἰκονομία δὲν ἐξαντλεῖται
σὲ ἀόριστες ἐπαγγελίες γιὰ ὲνα Μεσσιανικὁ κόσμο ποὐ ὲρχεται. 'Ο πασχάλιος χαρακτήρας της, ἀντἰθετα, προσανατολίζει πρὁς τὴν α'ἰσθηση ὅτι ὴ διά6αση στὁ Μέλλον, ὲχει κιόλας ἐπιτελεσθὴ, ῶστε τίποτε τὁ ἀπολὐτως καινοὐργιο νὰ μὴ μπορή νὰ ἀναμένη πλέον κανεὶς ἀπ' αὐτὴ τὴν κατεὐθυνση. "Ο,τι ἐπρόκειτο νὰ ὲλθη ὴδη ήρθε, δ,τι ήταν
ὰλλοτε προσδοκία εϊναι τῶρα Γεγονός,
τὁ ὲσχατο καὶ τελειωτικὁ Γεγονὁς της
'Αναστάσεως.
β' “Θ6ΟΟ ΟΚρΚΟγΜβΝΟΟ

ΚΛΙ Ν6ΚρΟ γΜβΝΟΟ.,

''Αν θέλουμε μἀλιστα ν' ἀκρι6ολογήσουμε πρέπει νὰ διακρίνουμε καὶ κάτι
ὰλλο σ' αὐτὁ τὁ μοναδικὁ Γεγονός: Δὲν
εϊναι «κἀτι» αὐτὁ ποὐ ηδη ὲχει ὲλθει,
δὲν εϊναι ὲνα σὐστημα, μιὰ ἰδέα, μιὰ
ἐφεὐρεση, μιὰ μέθοδος, ἀλλὰ Κάποιος
ὲνα Πρόσωπο, ποὐ ντὐνεται τὴ σἀρκα
μας μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μπορέση νὰ
πεθάνη γιὰ μᾶς. Καὶ θέλει νὰ πεθἀνη
γιὰ μᾶς μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μπορέση
νὰ μᾶς χαρἰση τὴν 'Ανάσταση.
Αὐτὴ εϊναι ὴ Πρῶτη καὶ Κὐρια Πράξη τοῦ θείου Σχεδίου.
'Αλλὰ 'Ανἀ-σταση σημαίνει πρὶν ἀπ'
ὅλα καινοὐργια «στάση». Καὶ μόνον ὅ,τι
πέφτει μπορεῖ νὰ ξαναστηθὴ ὄρθιο. 'Απὁ τὁ Γεγονὁς ὅτι ὁ θεὁς ὲγινε ὰνθρωπος καὶ ὄχι κάτι ὰλλο, φαίνεται πῶς αὐτὁ ποὐ ὲχει πέσει εϊναι ὁ ὰνθρωπος.
Γι' αὐτὁ σ' ὅλες τὶς ἀρχαῖες πραΥματεῖες περὶ 'Αναστάσεως γἰνεται μνεἰα, πρὶν
ἀπ' ὅλα, τὴς πτῶσεως, γιατὶ μόνο σ' αὐτὴ τὴ 6ἀση εϊναι κατανοητὴ ὴ θεία Οἰκονομία τὴς 'Αναστάσεως. 'Ο ὰνθρωπος
θέλησε νὰ Υίνη θεὁς μ' ὲνα τρόπο ἐπαναστατικό, ἐντελῶς διάφορον ἀπ' ἐκεῖνον ποὐ τοῦ ὐποδείχθηκε γιὰ νὰ φθάση στὴ θέωση, ἐντυπωσιακὰ ὅμοιον μὲ
ἐκείνους ποὐ χρησιμοποιοῦν σήμερα
οἱ προφὴτες τὴς γενικὴς εὐτυχίας: μὲ
τὴν ἀμφισ6ήτηση (οοηὶε8ῶὶἰοη).
Τὁ ἀποτἐλεσμα εϊναι ἐξαιρετικὰ ὀδυ-
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νηρό. 'Αντὶ νὰ δὴ τὁν ὲαυτό του θεό,
ὅπως περίμενε, εϊδε νὰ Υεννιέται μιὰ
νέα διἀσταση ὐπάρξεως, ὁ θάνατος καὶ
νὰ τὁν συνθλί6η στὰ δίχτυα του. 'Ο θάνατος δὲν εϊναι 6έ6αια ὴ στιγμιαία διαδικασία ἀποχωρισμοῦ ψυχὴς καὶ σῶματος, ἀλλὰ ὀντολοΥϊκὴ ὐπο6άθμιση διαρκείας ποὐ συνεπἀγεται ἀδυναμία κοινωνίας τοῦ δημιουργήματος μὲ τὴν πηγὴ
τοῦ εϊναι του, μὲ τὴν Ζωὴ τοῦ Δημιουργοῦ του.
Μ' αὐτὁ τὁν τρόπο ὁ ὰνθρωπος δὲν
κατέστη ὰπλῶς «πέπτωκῶς» ἀλλὰ ἀκατασχέτως «πίπτων», ἀφοῦ ὴ πτῶση του
δὲν ἀποτελεῖ τετελεσμένο γεγονὁς ἀλλ'
ἀκατἀπαυστο γίγνεσθαι, φυγόκεντρη
δὐναμη ποὐ ἀπομακρὐνει μὲ ἀ6υσσαλέα
ἐπιτάχυνση ἀπὁ τὁ «κέντρο» τὴς Ζωὴς
τοῦ θεοῦ, τὴς Ζωὴς ποὐ συνιστοῦσε μἐχρι τότε τὁν μοναδικὁ πόλο ὲλξεως τοῦ
ἀνθρῶπου. Καὶ κάθε τι ποὐ ἀπομακρὐνεται σταθερὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὁ τὴν
πηγὴ τοῦ εϊναι του, ἀπὁ τὴν ρίζα τὴς
Ζωὴς του, ἀναμφισ6ήτητα κατευθύνεται πρὁς τὴν ἀνυπαρξία, πρὁς τὁ μὴ εϊναι, πρὁς τὁ μηδέν εϊναι φανερὁ πῶς
πεθαίνει — ὄχι στιγμιαῖα καὶ ὁριστικὰ
ἀλλὰ παρατεταμένα καὶ ἀσταμάτητα.
Αὐτὁ εϊναι ὁ θάνατος, ποὐ παρασύρει
στὴ δίνη του ὁλόκληρη τὴ ΔημιουρΥἰα
ὅλο καὶ πιὁ μακρυὰ ἀπὁ τὴ Ζωὴ τοῦ Δη·μιουργοῦ
*
ὲτσι εϊχε γίνει ἀντιληπτὁς
ἀπὁ τοὐς πρῶτους κιόλας αἰῶνες τοῦ
Χριστιανισμοῦ. 'Ο "ΑΥϊος Εἰρηναῖος, ὁ
σημαντικῶτερος ϊσως Χριστιανὁς θεολόγος ὅλων τῶν ἐποχῶν, 6λέπει σὰν ἀποκλειστικὁ στόχο τοῦ σχεδίου τὴς θείας Οἰκονομίας τὴν ἀναχαἰτηση αὐτὴς
τὴς ἐξορμήσεως πρὁς τὴν ἀνυπαρξία
ποὐ πραγματοποιεῖ ὁ θάνατος καὶ διακηρὐττει ὅτι μόνον ὁ θεὁς μπόρεσε νὰ
κάνη ὅ,τι ήταν ἀπαραίτητο «ῶστε ὁ ὰνθρωπος νὰ μὴ παὐση νὰ ὐπάρχη».
Πράγματι ὴ ἀπαραίτητη ἀπάντηση
τοῦ θεοῦ στὴν πτῶση τοῦ ἀνθρῶπου ὐπὴρξε ὴ 'Ανἀσταση. 'Ο θάνατος ὲπρεπε
νὰ νικηθὴ μὲ ἀνθρῶπινα ὅπλα, μέσα
στὰ πλαίσια τῶν ἀνθρωπἰνων δυνατο* «αει πορρωτερω φερον Θεοϋ» κατα τὴν
εκφραση τοϋ 'Αγ. Γρηγοριου Παλαμα.
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τήτων, κάτω ἀπὁ συνθὴκες θνητότητος. ὲνας ὰνθρωπος ἀναμάρτητος, εϊναι ὅ,τι
Μόνον ὲτσι ή νίκη θὰ ἀνὴκε πραγμα- πιὁ παράδοξο φάνηκε ποτὲ πάνω στὴ
τικὰ στον ὰνθρωπο: άν ὁ θεὁς νικοῦσε γὴ: «τὁ πἀντων καινῶν καινότατον, τὁ
μόνον καινὁν ὐπὁ τὁν ὴλιον»· καὶ ὄχι
ἐξ ὀνόματος τοῦ ἀνθρῶπου.
Διαφορετικὰ τἰ νόημα θὰ εϊχε τὁ νὰ μόνον αὐτό, ἀλλὰ πρὶν ἀπ' ὅλα ὲνας
νικήση ὁ 'Αθάνατος τὁν θάνατο; μήπως κίνδυνος καὶ μιὰ ἀπειλή, μιὰ ὐπονόμευδὲν ήταν ἀνέκαθεν νικημένος ὁ θάνα- ση τὴς ἀπόλυτης ἐξουσίας τοῦ θανἀτος ἀπὁ τὴν θεϊκὴ ἀθανασία; "Αν ὅμως του· γιατὶ ὴ ἀπόλυτη αὐτὴ ἐξουσία ἀνπρόκειται νὰ σωθὴ ὁ ὄνθρωπος ἀπὁ τὴν τλεῖ τὁ σθένος της ἀποκλειστικὰ καὶ
ἀνυπαρξία, πρέπει ὁ θεὁς νὰ νικήση μόνον ἀπ' τὴν φυγόκεντρη κυριαρχία
ῶς θνητός. "Εγινε ὰνθρωπος, ῶστε νὰ τὴς ἀνυπαρξίας: ἀπὁ τὴν ἀμαρτία.
Πράγματϊ' ὰν ὴ Τστορία δὲν εϊναι τίγίνη καὶ θνητός. "Εγινε θνητὁς γιὰ νὰ
μπορέση νὰ πεθάνη τὁν σωματικὁ θά- ποτε ὰλλο παρὰ ἀναδρομικὴ παρακονατο, ποὐ ἀποτελεῖ τὁ ὲσχατο σημεῖο λοὐθηση μιᾶς ἀκαταγῶνιστης προελάσεἐκμηδενίσεως τὴς ἀτέρμονης διαδικα- ως τοῦ θανἀτου στὁ χῶρο τὴς Δημιουρσίας τοῦ θανάτου. Ταυτόχρονα ὅμως πα- γίας, δὲν εϊναι ὐπερ6ολὴ νὰ ἰσχυριραμένει ἀπρόσ6λητος ἀπ' τὴ φυγόκεν- σθοῦμε ὅτι ὁ "Αδης — ὁ τόπος δηλαδὴ,
τρη κυριαρχία αὐτής τὴς διαδικασίας, ποὐ κατὰ τὴν ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων
γιατὶ κου6αλάει μέσα στὁ θνητὁ Σῶμα καταλήγουν τὰ πἀντα, ὴ συνισταμένη
Του τὁ ϊδιο τὁ Κέντρο, ποὐ ὁ θάνατος πρὁς τὴν κατεύθυνση τὴς ὁποίας «πάνἐξ ὐπαρχὴς ἀποφεύγει, ὁλόκληρη τὴ τα ρεῖ» — ἐνσαρκῶνει τὴν ὲσχατη ἀΖωὴ ἀπ' τὴν ὁποία ἐκεῖνος ἀπομακρύ- λήθεια τῶν ὄντων, μιὰ ἀλήθεια ποὐ διανει, τὁ πλήρωμα τὴς θεότητος ἀπ' ὅπου ψεὐδει τὴ Δημιουργία, τὴν κλήση τῶν
ὄντων στὁ εϊναι.
ή θνητότητα πασχίζει ν' ἀποκοπὴ.
Αὐτὁς ἀκρι6ῶς ὁ συνδυασμὁς τῶν δύο
"Ενας θνητὁς λοιπὁν ἀσὐλληπτος ἀπ'
ἀντιθέτων στὁ θεανθρῶπινο εϊναι Του, τὴν ἀνυπαρξία, ὲνας ὰνθρωπος χωρὶς
αὐτὴ ή μετωπικὴ σύγκρουση θανάτου ἀμαρτία, ὁ θεάνθρωπος Χριστός, ἀνακαὶ Ζωὴς μέσα στὴν ἐνιαία 'Υπόστασή λαμ6άνει νἀ θέση τέρμα σ' αὐτὴ τὴ διάΤου, παρέχει τὴ δυνατότητα γιὰ μιὰ οὐ- ψευση, νὰ διαλὐση αὐτὴ τὴν ἀπάτη,
σιαστικὴ ἀναμέτρηση ἀνάμεσά τους. "Α- δεσμεὐοντας τὁν δημιουργὁ καὶ πατένιση ἀναμέτρηση. Γιατὶ ἐνῶ ή Ζωὴ κα- ρα τοῦ ψεὐδους, τὁν ἰσχυρό, ποὐ κρὐλεῖ ἀπὁ τὁ μηδὲν στὁ εϊναι, ἀπὁ τὴν ἀ- 6εται πίσω ἀπ' ὅλην αὐτὴ τὴ σκηνομορφία στὴν ὀμορφιά, ἀπ' τὴν ἀδρά- θεσία. Προτίθεται νὰ εἰσχωρήση στὁ Βανεια στὴ δημιουργία, ὁ θάνατος δὲν ὲ- σίλειό του, στὁν "Αδη καὶ νὰ τὁ λεηχει καν κὰποιες παράλληλες δυνατότη- λατήση. Νὰ ἀφαιρέση κἀθε τι ποὐ δὲν
τες· ὁ ϊδιος δὲν εϊναι καν κάτι, ἀλλὰ μό- τοῦ ἀνήκει, κάθε λάφυρο, ποὐ στερήθηνον ἀπόλυτη ὄρνηση σὲ ὅ,τι ὐπάρχει, κε τὁ Φῶς καὶ τὴ Ζωὴ ὰδικα. Καὶ τί
ὁρμὴ ἐπαναφορᾶς τῶν πάντων στὁ μη- μπορεῖ νὰ ἀνήκη στὁν ὰρπαγα; "Αν ὐδέν, ὁλοκληρωτικὴ «ἀτευξία», δηλαδὴ πὴρχε ἀπόλυτη ἀνάγκη γιὰ μιὰ ριζιὲλλειψη κάθε προϋποθέσεως ἐπιτυχίας κὴ ἀντιμετῶπιση τὴς φθορᾶς τοῦ ἀνγιὰ ὁ,τιδήποτε.
θρῶπου καὶ τοῦ κόσμου, ὰν χρειαζόταν
'Η φο6ερὴ αὐτὴ ἀρνητικότητα τοῦ ν' ἀποκλεισθὴ τὁ ἐνδεχόμενο μιᾶς τεθανάτου, ὴ ἀνεξάντλητη αὐτὴ ἀλλοτρί- λεσίδικης ἐπικρατήσεως τοῦ θανάτου,
ωση ποὐ ὁδηγεῖ ἀναπόδραστα στὴν τε- κάτι τέτοιο μόνον ἀπὁ τὁν "Αδη θὰ μπολικὴ ἀποσύνθεση εϊναι ὴ ἀμαρτία ποὐ ροῦσε ν' ἀρχίση, γιατὶ σ' αὐτὁ τὁ ὲσχα
χωρίζει ἀπ' τὁ θεό, ὄχι σὰν συγκεκρι- το στάδιο τὴς ἀνυπαρξίας ὴ ἀμφισ6ήτημένο σύνολο ἀτομικῶν σφαλμάτων καὶ ση τοῦ Δημιουργοῦ καὶ τὴς Δημιουργίλαθῶν ἀλλὰ σὰν ὀργανικὴ συνέπεια ὐ- ας πραγματοποιοῦσε τὴν προκλητικῶτερη φάση της. Τὁ σχέδιο τὴς θείας
πάρξεως μέσα στὴν ἀνυπαρξία.
"Ενας θνητὁς ὲξω ἀπ' τὴν φυγόκεν- Οἰκονομίας προ6λέπει μιὰ δικαιοσὐνη
τρη κυριαρχία τὴς ἀνυπαρξίας, δηλαδὴ ποὐ ξεπερνᾶ τὰ ἀνθρῶπινα μέτρα. 'Η

"ΖωΗΝ ΧΛΡ'ΟΜ6ΝΟΟ,,

ἀπονομή της δὲν εϊναι ἀνεκτὁ νὰ ἀφορᾶ ἐνα μόνο τμὴμα της 'Ιστορίας. Μιὰ
δικαιοσύνη ποὐ περιορίζεται μόνο στὁ
μέλλον καὶ ἀδυνατεῖ νὰ εὐεργετήση ἐξ
ϊσου τὁ παρελθὁν καὶ τὁ παρὁν εϊναι
περισσότερο ὰδικη ἀπ' ὁποιαδήποτε ὰλλη ἀδικία.
Γι' αὐτὁ ὁ θεάνθρωπος θέλει νὰ εἰσ6άλη στὁν "Αδη. Μὲ τὴν πρόσληψη της
θνητὴς ἀνθρωπίνης φύσεως εἰσχῶρησε
ὴδη στὴ διαδικασία τοῦ θανάτου. Μὲ
τὴν σταὐρωσή Του διάνυσε τὶς ὲσχατες
συνέπειες της θνητότητος. "Αλλωστε
γεννήθηκε ἀκρι6ῶς γι' αὐτό: γιὰ νὰ
μπορέση νὰ πεθἀνη, γιὰ νὰ καταφέρη
νὰ φθἀση ῶς τους νεκροὐς καὶ νὰ τους
μεταγγίση τὴ Ζωή Του, «ϊνα διὰ τοῦ
θανάτου καταργήση τὁν τὁ κράτος ὲχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ὲστι τὁν διά6ολον, καὶ ἀπαλλάξη τούτους, ὅἀοι φό6ψ θανάτου διὰ παντὁς τοῦ ζὴν ὲνοχοι
ήσαν δουλείας».
"Αλλωστε μήπως ὁ "Αδης εϊναι ἐνας
συγκεκριμένος καὶ περιωρισμένος χῶρος; Κάθε ὰλλο! 'Αφοῦ «πᾶσα ὴ κτίσις
συστενάζει καὶ συνωδίνει» ὐποταγμένη
στὴ «δουλεία της φθορᾶς», στὁ φυγόκεντρο ρεῦμα τοῦ θανάτου, εϊναι ἐπόμενο ὁ "Αδης νὰ ἐπικρατὴ παντοῦ. 'Η
κάθοδος στὰ ὲγκατά του εϊναι μιὰ διαδικασία «σὐμφυτη» μὲ τὴν ἀνάδυση τῶν
κτισμάτων ἀπὁ τὁ μὴ εϊναι στὁ εϊναι.
Γι' αὐτὁ τὁ λόγο καὶ ὴ δικαιοσύνη ἀπ'
τὴν ὁποίαν ὲχει ἀνάγκη τὁ σύμπαν δὲν
εϊναι δυνατὁν νὰ ὲχη σχέση τόσο μὲ τὴν
κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν ὅσο μὲ τὴν ἐξάρθρωση αὐτὴς τὴς συζεὐξεως μεταξὐ
καθόδου στὁν "Αδη καὶ ἀναδύσεως στὁ
εϊναι, μιᾶς συζεὐξεως ἀπ' τὴν ὁποία ξεπηδάει τὁ παράλογο, ὴ «ματαιότης», ὴ
ἀπῶλεια κάθε Νοήματος. 'Απ' αὐτὴ τὴν
ἀδικία ἐπιζητεῖ ν' ἀπαλλάξη τὁν κόσμο
ή θεία Οἰκονομία. Αὐτὴ εϊναι ὴ «τυραννὶς τοῦ δια6όλου» ποὐ ὲρχεται ν'
ἀμφισ6ητήση ὁ Χριστός. "Αν ή πτῶση
τοῦ ἀνθρῶπου ὀφείλεται στὴν ἀμφισ6ήτησή του γιὰ τὴν ὁδὁ τὴς θεῶσεως, ὴ
'Ανάσταση τοῦ θεανθρῶπου ὲρχεται ν'
ἀμφισ6ητήση τὴν δαιμονοποίηση τοῦ
κόσμου, τὴν μετα6ολὴ τὴς 'Ιστορίας σὲ
ἀποικία τοῦ "Αδου.
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'Η κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στὁν "Αδη
ὰρχισε μὲ τὴν κατὰ σάρκα Γέννησή
Του, ὅπως συμ6αίνει καὶ σὲ κάθε ὰνθρωπο. Συνεχίοθηκε μὲ τὴν ἐπίγεια
ζωή Του καὶ κορυφῶθηκε μὲ τὁν θάνατό Του. Τότε ὲφθασε στὶς ἐσχατιὲς τὴς
ἀνυπαρξίας παραμένοντας πάντοτε «ὁ
"Ων». Τὁ Εϊναι Του φῶτισε τὴν ὰ6υσσο τοῦ μηδενὁς καὶ διάνυσε κάθε χαῶδη ἀπόσταση μετατρέποντάς την σὲ ἐγγὐτητα τοῦ Προσῶπου Του.
Αὐτὁ σήμανε τὁν θάνατο τοῦ θανάτου,
αὐτὴς τὴς ἀτέρμονης ἀπομακρὐνσεως
ἀπὁ τὴν πηγὴ τὴς Ζωὴς.
Τότε ἐκπληρῶθηκε γιὰ τὴν ἀμαρτία
ὁ Ψαλμικὁς ἀτῖχος: «Ποῦ πορευθῶ ἀπὁ
τοῦ Πνεὐματός Σου καὶ ἀπὁ τοῦ Προσῶπου Σου ποῦ φὐγω;» Τότε ὰρχισε
ὴ ,Ανάσταση, ὄχι σὰν πρῶτη φἀση μιᾶς
τετελεσμένης πράξεως, ἀλλὰ σὰν ἀκατάπαυστο γίγνεσθαι ποὐ θὰ ἐπεκτείνεται «ἐως αν θὴ τοὐς ἐχθροὐς Του ὐποπόδιον τῶν ποδῶν Του».
Καὶ ὅλ' αὐτὰ δὲν ὲγιναν τόσο ἀπὁ διάθεση τιμωρητικὴ ἀπέναντι στὁν διά6ολο στὴν ἀμαρτία καὶ στὁ θάνατο, ὅσο
ἀπὁ διάθεση ἀγαπητικὴ ἀπέναντι στὁν
Βασιληᾶ τὴς Κτίσεως, στὁν ἀδελφό,
στὁν ὰνθρωπο «Οὅτως ήγάπησεν ὁ θεὁς τὁν κόσμον...».
Καὶ δὲν εϊναι ἐπ' οὐδενὶ λόγω αὐτὴ
ὴ διάθεση ταυτόσημη μὲ οϊκτο, ἀντίθετα, μοιάζει περισσάτερο μὲ ὲρωτα: «Αὐτὁς ὴμῶν ήράσθη πρῶτος καὶ τότε τίνων; ὴμῶν ἐχθρῶν καὶ πολεμίων ὐπαρχόντων... καὶ τὁ ὲτι μεῖζον οὐκ ὴράσθη μόνον, ἀλλὰ καὶ ὴτιμάσθη ὐπὲρ ὴμῶν, καὶ ἐρραπίσθη, καὶ ἐσταυρῶθη, καὶ
ἐν νεκροῖς ἐλογίσθη· καὶ διὰ τούτων
ὰπάντων, τὁν περὶ ὴμᾶς αὐτοῦ παρέστησεν ὲρωτα». Πρόκειται γιὰ ὲρωτα
ποὐ ἀποδεικνύεται τόσο περισσότερο εἰλικρινής, ὅσο ἐγγὐτερα ῶδήγησε τὁν
ἀγαπῶντα πρὁς τὁν ἀγαπῶμενον. Καὶ
εϊναι ὰραγε δυνατὁν νὰ ἐκφρἀση κανεὶς τὴν ὐπερ6ολὴ αὐτὴς τὴς ἐγγύτητος; 'Ο ἀγαπῶν θεὁς προσέλα6ε μέσα
στὁ ϊδιο τὁ Εϊναι Του τὁν ἀγαπῶμενο
καὶ ἀπειλοὐμενο μὲ ἀνυπαρξία ὰνθρωπο. Προσέλα6ε ὄχι μόνο τὴ ζωή του ἀλ-> εἰς σελ. 21

ΤΟΥ ΑΠΟγ ΛΙΑΑΟΧΟγ ΘΠΙΟΚΟΠΟγ
φωΤΙΚΗΟ ΤΑ ρ' ΚθφΑΑΑΙΑ

ΑΙΓΩΝ ΕΣΤΙ λϊαν
παντα τα οϊκεϊα ακριβως επιγινωσκειν
πταισματα και ων ονδεπωποτε δ νους της
μνημης εξαρπαζεται
τοϋ Θεον. "Ον γαρ
τρδπον οι 6φ9αλμοϊ
ημων οι οωματικοι, δταν μεν νγιαϊνωσι,
παντα δραν αχρι και των διιπταμενων κωνανπων η εμπϊδων τον αερα δυνανταν δτε
δε νπδ ϋολωσεως η ϋπδ χνματων τινων
σκεπαζονται, εϊ μεν τι μεγα εϊη των ατιαντωντων αντοϊς, τοντο αμνδρως δρωσι,
των δε μικρων ονκ αιοϋανονται τη αϊσβηοει της 6λεψεοτς' οντω και η ψνχη,
εαν μεν την εκ της φιλοκοσμϊας αντη σνμ6αινουοαν πηρωσιν τη προοοχη λεπτυνη,
και τα αγαν 6ραχεα αντης πταιοματα ως
μεγαλα αγαν ηγονμενη δακρυον επι δακρνω εν πολλη ενχαριοτϊα αδιαλεϊπτως
τρερει. «Δικαιοι γαρ, φησϊν, εξομολογησονται τφ δνδματϊ σου». 'Εαν δε τη τον
κδσμου εμμενη διαϋεσει, εϊ μεν τι φονικδν η πολλης αξιον τιμωρϊας διαπραξοιτο, τοντον ηρεμα αιο'θ'ανεται, των δε αλλων πταισματων ονδε επιοημηναο9αι δνναται, αλλα και ως κατορϋωματα αντα
πολλακις ηγεϊταϊ τινα' διδ και νπερ αντων Ιλερμως λογοποιουμδνη η αϋ·λϊα ονκ
αϊ,οϋανεται.

&π6δοσις

Πολϋ δλϊγοι εϊναι εκεινοι ποϋ δϋνανται
να γνωρϊζουν με ακρϊβειαν τας αμαρτϊας

των καὶ τῶν δποϊων δ νους οϋδέποτε αποσπαται Απδ την μνήμην του Θεοϋ. Διδτι
δπως συμβαϊνει με τα μΑτια τοϋ σωματος,
ποϋ δταν μεν ϋγιαϊνουν δϋνανται να βλέπουν καὶ τα μικρδτερα των εντομων, ατινα Γπτανται στον Αερα' δταν δμως καλϋπτωνται απδ κακοχυμϊες ή καταρρακτην
βλέπουν μδλις τα μεγαλα αντικεϊμενα, τα
δε μικρα οϋτε καν βλεπουν, Ιτσι συμβαϊνει
κατ' αναλογϊαν καὶ με την ψυχήν. "Εαν
μεν Αγωνισθη ή ψυχὴ καὶ θεραπεϋση' τὴν
τυφλδτητΑ της, ποϋ ϋπεστη απδ την Αμαρτωλὴν ζωήν της, τδτε, θεωροϋσα ῶς μεγαλες Αμαρτϊες καὶ αϋτες τὶς πολϋ μικρες,
κλαϊουσα θα χϋνη δακρυα Ιπανω στα δακρυα με Αδιαλειπτον εϋχαριστι'αν προς τον
Θεον, κατα τδ προφητικδν: «Δϊκαιοι γαρ
ὲξομολογήσονται τφ δνδματϊ σου» (Ψαλ.
139, 14).
'Εαν δμως παραμεϊνη μεσα στδ Απδ φιλοκοσμϊαν σκδτος καὶ συμβη να διαπρΑξη
ή φδνον η εγκλημα ποϋ τιμωρεϊται πολϋ,
ή ψυχὴ μδλις τδ αὶσθΑνεται. Τα δε αλλα
μικρδτερα αμαρτήματα, δχι μδνον δεν δϋναται να Αντιληφθη, δΧΕ Αντιθέτως πολλΑκις τΑ θεωρεϊ ως κΑποια κατορθῶματα.
ΓΓ αϋτδ καὶ δταν τΑ διηγεϊται με κομπασμδν ή Αθλϊα δεν αϊσχϋνεται καθδλου.
ΣΧΟΛΙΟΝ

Με το κεφἀλαιον αϋτδ δ αγιος Δ. αποτυπωνει πιστως την ρευστὴν φϋσιν της «συνειδησεως». Κατ' Αναλογϊαν με τ-ην καθαρδτητα η
τον ρϋπον της αὶσθανεται η δεν αὶσθανεται
τα άμαρτηματα. Καὶ διαπιστάνει κανεὶς πδσον ανασφαλες ηθικδν κριτήριον εῖναι η «συνειδησις», αφοϋ ϋπαρχει ή δυνατδτης διαμορφάσεάς της κατά τοιοϋτον τρδπον, ωστε νά

ΤΟΥ ΑΓ. ΑΙΧΑΟΧΟΥ 6ΠΙΟΚΟΠΟγ φΦΤΙΚΗΟ

μη αὶσθδ;νεται τον ελὰχιστον 'ελεγχον δια, προφανὴ εγκλὴματα που διαπρὰττει δ ανθρωπος.
Κατ' Αρχὴν δ θειος Δ., σπουδαϊος αναμφιβδλως ασκητης καὶ πλὴρης Πνευματος αγιου, δπως καταφαινεται εὶς τα ελαχιστα διασωθεντα εργα του, εὶχε γνωρὶσει δια πεϊρας δλην
τὴν κλὶμακα των διλλοιιδσεων. Οι τελειοι, λεγει, εϊναι πὰντοτε δλὶγοι, που δεν τους διαφευγουν καὶ αὶ παραμικραὶ αμαρτιαι, αὶ α,θανασιμοι λεγδμεναι ὴ αὶ «ανομϊαι τὴς πτερνης»,
πως τὰς χαρακτηρϊξει δ προφητὰναξ Δα6ϊδ.
Οι πολλοὶ δμως κινοϋνται εὶς μιαν κλιμακα ὴμιφωτος ὴ σκδτους «συνειδὴσεως» τὴς ποιοτητος των πραξεων των. Τδ παρὰδειγμα που
χρησιμοποιεϊ δ θειος Πατὴρ αντιστοιχεϊ πρδς
τὴν εσωτερικὴν καταστασιν των ανθριοπων.
Κατ' Αναλογίαν πρδς τὴν θεατικὴν ὶκανδτητα τὴς ψυχὴς, τοϋ νοϋ, ακολουθεϊ ὴ γνωσις
τὴς ὴθικὴς ποιδτητος των πρα,ξεων, των προθεσεων, των λογισμων. Καὶ αναλδγως με τδν
6αθμδν τυφλδτητος τοϋ νοϋ, κατανοοϋνται καὶ
γινονται αὶσθηταὶ μδνον ενεργειαι εγκληματικοϋ επιπεδου.
Εὶναι αναγκη ταχα να. αναφερθοϋν περιπτάσεις κοινων εγκληματιων, που δεν αισθάνονται καν τας τρομερας πρὰξεις των, ὴ τας με
ὶδεολογικδν μανδϋαν καλυπτομενας αγριδτητας
ὴ τας κενωθείσας απυθμενους κακίας ϋπδ πρδσχημα Θρησκευτιζον; 'Η ὶστορϊα εὶναι πλὴρης
σχετικων παραδειγμὰτων, αλλα. καὶ ὴ σϋγχρονος πραγματικδτης καὶ αυτὴ ὴ προσωπικὴ μας
ξωὴ 6οοϋν συνεχως. Μδνον που χρειαξδμεθα
«άτα ακουειν».
'Αλλ' ϋπα,ρχει ὴ μετανοια, ως μεσον εξυγιάνσεως. 'Εαν ὴ «πὴρωσις» - τϋφλωσις τὴς ψυχὴς προὴλθεν δπδ τὴν αμαρτϊαν, τὴν «φιλοκοσμιαν», τδτε ὴ ανα·6λεψις θα επιτευχθὴ δια
τὴς φιλοθεϊας. 'Οπδτε σταδιακως ὴ ψυχὴ, δια
τὴς ενεργειας τοϋ αγὶου Πνευματος, καθαριξομενη καὶ ὰποκτωσα καθαραν δρασιν, 6λεπει
τδ παρελθδν της καὶ κλαϊει εϋχαριστοϋσα καὶ
εϋγνωμονοϋσα τδν Θεδν δια τὴν διασωσίν της.
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κη'

ΟΥΝ καϋαρϊσαι μδ
νον τοϋ αγιου Πνεϋιιατδς εστιν' εαν γαρ
ιιη εϊοελδη δ δννατδς
και σκυλεϋση τδν αρπαγα, ουδαμως τδ
λαφυρον ελενϋερω9ησεται. Δει ονν δια
παντων πλεον δε τη εϊρηνη της ψνχης αναπαϋειν τδ Πνεϋμα τδ αγιον, ϊνα τδν λνχνον της γνιδσεως εχωμεν δια ηαντδς
τιαρ" εαυτοϊς φαϊνοντα' εξαστραπτοντος
γαρ αντον απαϋστως εν τοϊς ταμιε'ιοις της
ψυχης ον μδνον κατδδηλοι τω νοι αϊ πικραι εκεϊναι και σκοτειναι των δαιμδνων
πασαι γινονται προσβολαϊ, αλλα και εξασϊλενοϋσι λιαν νπδ τοϋ αγιον εκεϊνον και
ενδδξον ελεγχδμεναι φωτδς. Δια τοντο δ
"Απδστολος λεγει' «Τδ Πνεϋμα μη σβεννυτε», αντι τοϋ μη κακοεργοϋντες η κακολογιζδμενοι λνπεϊτε την τον αγιον Πνεϋματος αγαϋδτητα, ϊνα μη της νπερμαχου
Ζκεϊνης οτερηϋ·ητε λαμπαδος. Ου γαρ τδ
αιδιον και ζωοποιδν ο6ενννται, αλλα η
εκεϊνον λυτιη, τοϋτ εοτιν η αποστροφη,
στνγνδν και αφεγγη τδν νοϋν καταλιμηανει της γνιδσεως.
απ6δοσις

Μδνον τδ αγιον Πνεϋμα δϋναται νὰ καθαρϊση τδν νοϋν. "Εὰν δ δυνατδς δεν εὶσελθη διὰ νὰ λαφυραγωγὴση τδν κλδπτην, &δϋνατον νὰ δλευθερωθὴ τδ λὰφυρον. Πρεπει λοιπδν με κὰθε τρδπον, ὶδιαιτερως δε
με τὴν εὶρὴνην τὴς ψυχὴς, νὰ ὰναπαόωμεν τδ αγιον Πνεϋμα, διὰ νὰ εχωμεν πὰντοτε τδν λόχνον τὴς γνῶσεως φωτϊζοντα
τδν νοϋν. Διδτι δταν τδ αγιον Πνεϋμα ὰστρὰπτη· με τδ φῶς του πὰντοτε εΙς τδν
χῶρον τὴς ψυχὴς, τδτε δχι μδνον γὶνονται εις τδν νοϋν τελεὶως ὰντιληπταὶ δλαι
αι πικραι καὶ σκοτειναι προσβολαὶ τῶν δαιμδνων, ὰλλὰ καὶ εξασθενοϋν ὰμεσως, ῶς
μὴ ὰντεχουσαι εὶς τδ αγιον Ικεϊνο καὶ Εν
δοξον φῶς.
Διὰ τοϋτο καὶ δ "Απδστολος συνιστὰ' «Τδ
Πνεϋμα μὴ σβεννυτε» ὰντὶ νὰ εὶπὴ, μὴ λυπεϊτε τὴν ὰγαθδτητα τοϋ ὰγϊου Πνευματος
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ΤΟΥ ΛΓ. ΑΙΧΛΟΧΟΥ βΠΙϋΚΟΠΟγ φΦΤΙΚΗΟ

με ςὶμαρτωλἀ εργα καὶ πονηροὐς λογισμοὐς,
δια νἀ μὴ στερηθὴτε του φωτδς του, ποὐ
σας βοηθεϊ εΙς τοὐς αγῶνας σας. Γιατί, βεβαια, τὐ αιῶνιον και ζωοποιὐν Πνεϋμα δεν
σβὐνει ποτε, αλλα ή λὐπη του, δηλαδὴ ή
^ποστροφή του απδ τὴν άμαρτανουσαν ψυχήν, Αφήνει σκοτεινδν καὶ αφῶτιστον τον
νουν, δπδτε αφαιρεϊται ὴ γνῶσις του.
ΣΧΟΛΙΟ Ν

Εις πεϊσμα των φιλοκλασσικων και των εξαιρδντων τὴν αξϊαν τὴς θϋραθεν παιδεϊας, ως
φωτιστικὴς καὶ καθαρτικὴς τὴς ψυχὴς, δ αγιος Διαδοχος, εϋρισκδμενος εντδς τὴς ξιδσης πνευματικὴς παραδδσεως δια προσωπικὴς
πεϊρας, διατεϊνεται σταθερα, δτι ὴ καθαρσις
τοϋ νοϋ απδ τὴν αγνοιαν, απδ τδ σκδτος τὴς
εμπαθοϋς φϋσεως καὶ τδ σκδτος των δαιμδνων,
μδνον απδ τδ αγιον Πνεϋμα ενεργεϊται. Φαϊνεται δτι ὴ σϋγκρουσις των δυο ρευματων,
οϋμανισμοϋ καὶ χριστιανισμοϋ, εϊναι παλαια καὶ
εϋρϊσκεται εις τὴν φυσιν των. 'Ο οϋμανισμδς
δεν Θα επεμενεν εις τον Ανθριοποκεντρισμδν
του, εαν ϋποπτεϋετο τὴν ενδειαν καὶ Ανεπαρκειαν του, δια να ϋλευθεριοσιι τδν ανθρωπον
απδ τὴν δυστυχϊαν τὴς αγνωσϊας καὶ τοϋ πνευματικοϋ σκδτους. 'Εκ τοϋ αλλου δ Χριστιανισμδς γνωρϊξων «πδθεν ερχεται καὶ τοϋ ϋπαγει», εχων αϋτοσυνειδησϊαν τὴς ϋπερφυσικὴς
καταγωγὴς του, πλεων μεσα ε'ις τδ ακτιστον
φως, διακηρϋσσει δογματικως, δτι μδνον αϊ
ακτιστοι ενεργειαι τοϋ ακτϊστου αγϊου Πνεϋματος καθαρϊζουν τδν νοϋν καὶ τὴν καρδιαν,
φωτϊζουν καὶ θειδνουν τδν ανθρωπον. Ο'ι οϋμανισταὶ θεωροϋν τδ κακδν ως φυσικδν γι'
αϋτδ καὶ νομϊζουν, δτι με τὴν φυσικὴν παιδεϊαν τδ θεραπεϋουν. Οι "Ελληνες φιλδσοφοι
εθειδρουν τὴν αγνοιαν ιος αὶτϊαν παντδς κακοϋ.
Μεχρις ενδς σημεϊου εϊναι Αληθες τοϋτο. 'Αλλα εαν τδ κακδν εχη μεταφυσικὴν τὴν προελευσιν, πως δυναται να θεραπευθὴ δια φυσικων μεσων; Μὴπως ὴ θεωρητικὴ γνωσις τοϋ
κακοϋ μας απαλλασσει απδ τδ κακδν;
'Ο αγ. Δ. 4ναφερδμενος εις τὴν καθαρσιν
τοϋ νοϋ ϋπδ μδνου τοϋ αγϊου Πνευματος, εχει νπ' δψιν του τους ὶσχυρισμοϋς των οϋμανιστων, δπως επϊσης τὴν φυσιν τὴς καθαρσεως,
ως Ανὴκουσαν εὶς τὴν περιοχὴν των «πνευματικων». Δι' αϋτδ καὶ επικαλεϊται αμεσως εϋαγγελικδν χωρϊον (Μτθ. Ι2, 29), δια να εντοπϊση τδ θεμα εντδς ϋπερφυσικὴς περιοχὴς.

'Ο «δυνατδς» εϊναι τδ αγιον Πνεϋμα, δ «αρπαξ» εϊναι δ δαίμων καὶ τδ «λαφυρον» ὴ ψυχὴ, τὴν δποιαν πρδ τοϋ αγϊου Βαπτισματος
κατεχει κυριαρχικως δ δαίμων εκ τὴς προπατορικὴς αμαρτϊας. 'Αλλα καὶ μετα τδ αγιον
Βαπτισμα παλιν δ δαϊμων δυναται, τὴ συγκαταθεσει τοϋ Ανθριοπου, να κυριαρχὴση τὴς ψυχὴς. 'Ακρι6ως δια τὴν περϊπτωσιν αϋτὴν δμιλεϊ δ αγιος Δ., Αλλα εὶς δλην τὴν κλϊμακα
τὴς κυριαρχϊας τοϋ δαϊμονος. Διδτι ὴ εξουσϊα
του ειναι ποικϊλου 6αθμοϋ, κατ' αναλογϊαν με
τδν 6αθμδν αμαρτωλδτητος τοϋ Ανθριδπου.
Προκειμενου, λοιπδν, να θελὴση τις να καθαρϊση τδν νοϋν καὶ τὴν καρδιαν του «απδ παντδς μολυσμοϋ σαρκδς καὶ ψυχὴς», πρεπει να
6οηθὴ τας ενεργεϊας τοϋ αγϊου Πνευματος,
πρδς Απελευθερωσιν απδ τας ενεργεϊας τοϋ πονηροϋ, δια τὴς εὶρὴνης τὴς ψυχὴς, ωστε κατα
τδν χρδνον τὴς «συνεργϊας», να διατηρὴται τδ
φως τὴς πνευματικὴς γνιοσεως, δπερ Αποτελεϊ ενεργειαν τοϋ αγϊου Πνευματος. Τοιουτοτρδπως εὶς τδ φως τὴς γνιοσεως αὶ προσβολαὶ
τοϋ εχθροϋ αποκαλϋπτονται, αλλα καὶ χα,νουν
τὴν δϋναμϊν των. Γι' αϋτδ χρειαζεται παντοτεινὴ φροντὶς συντηρὴσεως καὶ αϋξὴσεως εὶς
τας καρδϊας τοϋ θεϊου φωτδς, δια να μὴ μενη αφιοτιστος καὶ σκοτεινδς δ νους.

κθ'

ΙΑΝ, ΩΣ ΕΦΗΝ,
αϊσϋησιν εϊναι φνοικην της ψυχης, αϊ
γαρ πεντε απαξ ταϊς
τον σωματος ημων
διαφερουσι χρεϊαις,
τδ αγιον ημας και φιλανϋρωπον πνεϋμα
διδασκει τοϋ Θεον. Συνδιαιρεϊται δε αὐ
τὴ δια τδν εκ της παρακοης προογενδμενον δλιο9ον τω νοϊ ταϊς αντης της ψυχης
κινηοεοιν διοπερ τδ μεν αντης τω εμ;ταϋεϊ ονναπαγεται μερει, δϋεν των τοϋ
6ϊον καλων ηδεως αισϋανδμεϋ'α· τδ δε τω
λογικω αντης και νοερω πολλακις οννηδεται κινηματι, οϊϊεν πρδς τα ονρανια τρεχειν δ νους ημων καλλη, δτε οωφρονοϋμεν, δρεγεται. Τϊαν οϋν εις εξιν ελϋ'ωμεν
τοϋ καταφρονεϊν των εν τω κοσμω καλων,
δννησ6μεϋ·α και την γεωδη της ψυχης δρεξιν τη λογικη αντης σνναψαι διαϊλεοει,
της κοινωνϊας τον αγιον Πνευματος τοϋ-

τογ ΑΓ. ΑΙΧΑΟΧΟγ 6ΠΙΟΚΟΠΟγ φΦΤΙΚΗε

το οικονομονοης εις ημας. 'Εαν γαρ μη η
αυτοϋ ϋεδτης δνεργητικως τα της καρδιας ημων ταμιεϊα κατανγαση, ονκ αν δννησωμεϋα εν αδιαιρετω τη αϊσϋησει,
τουτ εοτιν εν δλοκληρω διαϋεοει, γευοαοδαι τον αγαϋον.
απ6δοσις
Μια εὶναι, δπως εϊπα, ή φυσικὴ αῖσθησις τὴς ψυχὴς μας διδ4σκει τδ αγιον καὶ
φιλάνθρωπον Πνεϋμα τοϋ Θεοϋ, αί δε αναλλοϊωτοι πεντε αὶσθὴσεις εϊναι ανάλογοι
πρδς τας ανάγκας τοϋ σιίιματος. 'Η αϊσθησις δμως αὐτὴ διχαζεται εὶς τδν νοϋν, αναλδγως με τας ροπἀς τὴς ψυχὴς, εξ αὶτϊας τὴς πτῶσεως (τῶν πρωτοπλάστων) απδ
τὴν παρακοὴν. Δια τοϋτο, δταν τδ ενα «τμὴμα» τὴς ψυχὴς ελκεται δ,πδ τδ εμπαθες
μερος τὴς αὶσθὴσεως, τδτε αὶσθανδμεθα εϋχαρϊστησιν εὶς τὰ τερπνα τοϋ κδσμου. "Ο
ταν πδιλιν τδ ετερον «τμὴμα» «συνὴδεται»
με τδ λογικδν καὶ νοερδν κϊνημα τὴς ψυχὴς, τδτε που σωφρονοϋμεν, δ νοϋς μας επιθυμεϊ να. τρεχη πρδς τα οὁρδινια καλλη.
'Εαν λοιπδν φθάσωμεν εὶς εξιν να καταφρονοϋμεν τἀ εις τδν κδσμον θεωροϋμενα
ευχάρισμα, τδτε θὰ δυνηθῶμεν να ενῶσωμεν τὴν γεῶδη δρεξιν τὴς ψυχὴς εὶς τὴν
λογικὴν αυτὴς διάθεσιν, με τὴν βοὴθειαν Ικ
τὴς κοινωνϊας μας μετα τοϋ αγϊου Πνεϋματος. Διδτι εα,ν ὴ θεδτης τοϋ αγϊου Πνεϋματος δεν φωτϊση με τας Ακτιστους Ινεργειας του τἀ βδοθη τὴς καρδϊας μας δεν
θὰ δυνηθῶμεν ποτε να γευθῶμεν με όοδιαιρετον αὶσθησιν τδ αγαθδν, δηλαδὴ με δλδκληρον καὶ Ινοποιημενην διάθεσιν.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Τδ κθ' κεφαλαιον αποτελεϊ συμπλὴρωσιν
τοϋ κε'. Και εις εκεϊνο και εις τοϋτο μαρτυρεϊται ενας διχασμδς της ψυχὴς μεταξϋ καλοϋ
και κακοϋ, που δφεὶλεται εις τὴν διασπασιν τὴς
ενδτητος τὴς φϋσεως εκ τὴς παρακοὴς. Πρδκειται περ'ι τοϋ αντιστρατευομενου νδμου τὴς
αμαρτὶας»,, τδν δποϊον τδσον δραματικα διαξωγραφιξει δ *'Απδστολος εὶς τὴν πρδς Ρωμαίους 'Επιστολὴν του" (κεφ. ξὴ Ι4-25).
Αυτὴν τὴν διαστασιν 6ιοϋν εκεϊνοι οι χριστιανοι και μοναχοι, που στρατεϋουν κατα τὴν
γηινων ροπῶν τὴς ψυχὴς. Καὶ εως δτου αρθὴ
ὴ αντινομια αϋτὴ, ὴ συγκρουσις ειναι τδσον
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δξεϊα, δσον Ισχυρδτερα ειναι τα παθη καὶ
δσον περισσδτερον εὶναι κανεὶς αποφασισμενος
να. αγωνισθὴ δια τὴν αρσιν τοϋ διχασμοϋ πρδς
«τδ λογικδν καὶ νοερδν κὶνημα τὴς ψυχὴς».
Διδτι εὶναι δυνατδν να πραγματοποιὴσωμεν εὶς
εαυτοϋς μιαν ενδτητα, αλλα ενδτητα κακοϋ,
καθ' ὴν ὴ προαίρεσις ενοποιεϊται μετα τοϋ κα
κοϋ, δπου «τῶν τοϋ 6ιου καλῶν ὴδεως αὶσθανδμεθα», δπδτε φυσικα σταματα καὶ δ πδλεμος.
Παντως θα επρεπε να σημειωθὴ, δτι ὴ «διπλὴ» ζωὴ τὴς ψυχὴς ταυτοχρδνως εὶς τας περιοχας τοϋ καλοϋ καὶ τοϋ κακοϋ, δεν εχει καμμιαν σχεσιν με τδν Μασσαλιανισμδν, δ δποϊος
εδεχετο υπαρξιν δυο αρχῶν εν τφ ανθρωπφ.
'Η 'Ορθδδοξος πνευματικὴ παραδοσις διαπιστοϋσα τδν διχασμδν, ερμηνεϋει αϋτδν ως ὴθικδν καὶ δχι ως δντολογικδν, δπδτε εὶναι διαφορον πραγμα απδ τὴν αρχαὶαν αϋτὴν αὶρεσιν.
Τωρα τδ ξητουμενον εὶναι, κατα τδν αγιον
Δ., ὴ κατδπιν ασκητικοϋ αγῶνος απδκτησις εξεως «τοϋ καταφρονεϊν τῶν εν τῶ κδσμφ καλῶν» καὶ εν συνεχεϊα «σϋναψις», ενωσις, εὶς
τδ επὶπεδον τοϋ αγαθοϋ, τὴς «γειδδους δρεξεως τὴς ψυχὴς». 'Εαν κανεὶς ερωτα ποια εὶναι
τα «εν κδσμω καλα», θα απαντουσαμεν δτι, δσα αναφερονται εὶς τα παθη ' τὴς φιλοδοξὶας,
τὴς φιληδονὶας καὶ τὴς φιλαργυρὶας. Καὶ τα
δντως καλα; 'Ο αγιος Δ. με μιαν φρασιν απαντα: «τα οϋρανια καλλη».
'Εννοεϊται 6εδαιως, δτι δια να επιτευχθοϋν
αϋτα, χρειαζεται απαραιτὴτως ὴ 6οὴθεια τοϋ
αγιου Πνεϋματος, ὴ συμμαχια του, ανευ τὴς
δποὶας εὶναι αδυνατον να γευθὴ ὴ ψυχὴ ενιαὶως, «εν δλοκλὴρφ διαθεσει» τῶν ουρανιων
αγαθῶν.

ΤΟ ΓΑΟΟΟΚΟΝ ΓἰρΟΒΑΗΜΑ
ΑΑΒΟΜΕΝ απδ την
Κοσμητεϊαν της Θεο
λογικη ς Σχολη ς του
Πανεπιστημϊου Θεοοαλονϊκης τδ δημοσιευδμενον εγγραφον,
α.πευϋ'υνδμενον πρδς
τδ 'Υπουργεϊον 'Εϊϊνικης Παιδεϊας και Θρηοκευματων, δπερ αναφερεται εις τδ ουνϋ'ετον πρδβλημα της γλωοοης εν τη Παιδεϊα.
'Η Θεολογικη Σχολη, ως η επιοτημονικη εκφραοις της ζωης της 'Εκκλησϊας,
ηοϋ'ανϋη αμεοον τδν αντϊκτυπον επι των
ϋεματων της αρμοδιδτητδς της, εκ της καϋ'ϊερωοεως της δημοτικης γλωοοης εις
ολην την κλϊμακα της Παιδεϊας. Αιδ και
καϋηκδντως προεβη εις τδ δια τοϋ εν λδγφ εγγραφον της διαβημα.

δημιονργη νεας κατασταοεις και «,νεους»
κδσμους.
'Εντδς λοιπδν τον ανταγωνισμοϋ αϋτοϋ
ευρϊοκεται ηδη τδ ''Εϋνος. Και η γλωοοα
εϊναι ενα απδ τα ϋπδ αμφιοβητησιν και
αναπλασιν εϊδη, τα δποϊα υφϊοτανται την
μοιραϊαν δοκιμασϊαν των. "Η δε καϋιερωσις της δημοτικης εις δλδκληρον την ϊεραρχϊαν της '^ϋνικης λεγομενης ΪΙαιδειας, οημαϊνει ητταν των παραδοσιακων
ρευματων απδ τα ρεϋματα της εντεϋϊλεν
αχαλινωτως και ανελεγκτως καλπαζοϋσης
ιοτορϊας.

Πραγματι, ϋα εϊναι αληϋης συμφορα
δαν, δια μονομερων λϋοεων, αποκοπη δ
λαδς μας απδ τας ρϊζας του, δηλαδη απδ
την γλωοοαν της Καινης Διαϋ·ηκης, ητις
εϊναι η δημοτικη της εποχης εκεϊνης.

Και ερωταται: Ποϊος παραγων ϋα επαναφερη την ϊοτορϊαν μεσα εις την ροην
των παραδδσεων; 'Ο λαδς; Εις μεγαλην
εκταοιν ηλλοτριωϊλη απδ τας παραδδοεις
του. 'Η 'Εκκληοϊα; 'Ελαχϊοτην επιρροην
αοκεϊ και εις την κορυφην και εϊς την
6αοιν. 'Η. Πολιτεϊα; 'Αλλ' αντη αοχολεϊται κυρϊως με τα «παρδντα». Ευρϊοκουοα
δε ενα αποδιοργανωμενον παραδοοιακως
λαδν, προοπαϋεϊ να εναρμονισϋ'η μαζη του.
Και τα περι την γλωοοαν μετρα της Πολιτεϊας ουδεν αλλο οημαϊνουν εϊμη αϋτην
την εναρμδνισιν.

Η γλωοοα, 6εβαϊως, ακολονϋεϊ κυρϊως ιοτορικην ροην, εντδς της δποϊας διαμορφοϋται. ΜλΓ εξ ϊσου αληϋες εϊναι, δτι
η γλωοοα διαπλαττεται μεσα εΙς την διαλεκτικην Ιοτορϊας και παραδδσεων. Και η
μεν Ιοτορϊα επιτελεϊ τδ ουμφυες με αϋτην
εργον της, αϊ δε παραδδοεις μορφοποιονν
την ϊστορϊαν. Και αν μεν αϊ παραδδοεις
διατηροϋνται ακμαϊαι, τδτε επιϊλετουν την
οφραγϊδα των επ'ι της ιοτορϊας, την δποϊαν ουτω κατευδϋνουν. "Εαν δε παλιν αϊ
παραδδοεις τοϋ ''ΕΟνους εϊναι λυμφατικαϊ, αφηνεται η ιοτορϊα εις την αλογον
δρμην της να παραοϋρη τα παντα και να

Η Θεολογικη Σχολη της Θεοοαλονϊκης φαϊνεται, δτι εχει αντιληφϋη αϋτην
την 'Εϋνικην τραγωδϊαν και δεν ζητεϊ μεγαλα πραγματα, αλλα μικρας τινας παραχωρηοεις, ωσαν τδν ηττημενον που προσπαϊλεϊ να περιοωοη δ,τι δ,τι απδ την καταστροφην. Εϊναι τολμηρδν, αλλα δα τδ
εϊπωμεν: Μδνον ϋοτερα απδ μϊαν δδυνηραν καϋαροιν δυναμεϋα να ελπϊζωμεν, δτι
ϋα επανεϋρωμεν την κακοποιηϋεϊοαν φυοιογνωμϊαν τοϋ "Εϋνους, τδ δποϊον ουγκροτονν τα καλϋτερα οτοιχεϊα τοϋ κλασσικιομον μας και η αγϊα 'Ορϋοδοξϊ μας.
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κης καὶ τής λατρείας εϊναι ἐν χρήσει
εἰς τἀν ἐλληνικἀν χῶρον καὶ ἐκτἀς αὐτοῦ εἰς τἀν ἐλληνισμἀν τής διασπορᾶς
καὶ εἰς τήν ἀρθόδοξον ἱεραποστολήν, ἐπι6ἀλλεται δπως διδάσκεται αὐτη εἰς
1η 'Απριλίου 1976 τἀ τριτάξιον τοὐλάχιστον Γυμνάσιον, δε
'Αριθμ. Πρωτ. 845
δομένου δτι ὄλλως οἱ ἀπόφοιτοι τοὐΠρὄς
του, οἱ ὁποῖοι καὶ θἀ ἀποτελοῦν τήν
Τὄ 'Υπουργεῖον 'Εθνικής Παιδείας συντριπτικήν πλειοψηφίαν τῶν ἐλληκαὶ θρησκευμάτων
νοπαίδων, θἀ στερηθοῦν τοῦ ὀργάνου
Εἰς 'Α θ ή ν α ς κατανοήσεως ἐνὁς 6ασικοῦ στοιχείου
Κὐριε 'Υπουργέ,
τοῦ πνευματικοῦ 6ίου καὶ πολιτισμοῦ
'Επὶ τὴ εὐκαιρία τής ληφθείσης ἀπο- μας. 'Εξ ὄλλου ή διδασκαλία τής μορφάσεως περὶ καθιερῶσεως τής δημοτι- φής ταὐτης τής γλῶσσης θἀ διηυκόλυκής γλῶσσης εἰς τήν παιδείαν, ὴ ὁποία νε τήν ὁμαλήν μετά6ασιν τοῦ μαθητοῦ
ἐλπἰζομεν ὄτι θἀ ἀπο6ή ἐπωφελής διἀ τοῦ Λυκείου εἰς τήν σπουδήν τής ἀρτἀν ἐλληνικἀν λαόν, ὴ θεολογική Σχο- χαίας γλῶσσης, ῶστε νἀ μή ὐπάρχη τἀ
λή κατἀ τήν ὐπ' ἀριθμ. 769Ζ27.3.1976 ἀλμα ἀπὁ τής δημοτικής εἰς τήν ἀρσυνεδρίαν αὐτής ὲκρινε σκόιπμον νἀ χαίαν. Σημειοῦμεν δτι ὴ διδασκαλία τής
γλῶσσης τῶν Εὐαγγελίων εϊχε προταθέση ὐπ' ὄψιν ὐμῶν τἀ κάτωθι:
'Επειδή ή γλῶσσα αὐτή καθ' ἐαυτήν, θή καὶ κατἀ τἀς συζητήσεις τῶν εἰδικῶν
δεν εϊναι μόνον μέσον ἐπικοινωνίας καὶ μετἀ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, ὐπεστηρἰγενικής κατανοήσεως, ἀλλἀ καὶ στοι- χθη δὲ καὶ ὐπἀ τοῦ τὐπου.
'Ανακεφαλαιοῦντες τἀ ἀνωτέρω ἐπιχεῖον ὁλοκλήρου πολιτισμοῦ καὶ μέσον
ἐκφράσεῶς του, διἀ τοῦτο φρονοῦμεν θυμοῦμεν νἀ τονίσωμεν δτι, ἐἀν τἀ κείὄτι ἐπι6άλλεται δπως διδάσκεται ὁ λ ό- μενα τής Καινής Διαθήκης καὶ τής λακληρος ήἐν χρήσει γλῶσσα τοῦ ἐλ- τρείας μας καταστοῦν ἀκατανόητα, τοῦ
ληνικοῦ λαοῦ. 'Εν χρήσει δμως γλῶσσα το θἀ σημάνη τελειωτικήν ἀποκοπήν
δεν εϊναι μόνον ὴ σὐγχρονος δημοτική, ἀπὁ τἀς ρίζας μας, δπερ ἐν ἐσχἀτη ἀναἀλλἀ καὶ ὁ ἱστορικἀς πρόγονός της, ή λὐσει θἀ ήδὐνατο νἀ ἐξυπηρετήση ξέλεγομένη «Κοινή» ἐλληνική, ὴτοι ὴ νας ἐπιδιῶξεις.
Μετἀ πἀσης τιμής
γλῶσσα τής Καινής Διαθήκης, ὴ ὁποία
'Ο Κοσμήτωρ
εϊναι ή δημοτική τής ἐποχής της. 'Εφ'
Γ. Α. ΓΑΛΙΤΗΣ
ὅσον δε ὴ γλῶσσα τής Καινής Διαθή-

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΘΚΛΤΟΝΤΛΟ ΤΡΙΤΗ
Πθρϊ ΧΓΛΠΗΟ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΛΙΙΜΟΥ ΤΟγ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟγ
ΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
τοϋ Μοναχοϋ κατα των
δαιμδνων, εϊναι να διαστεϊλη τα τταθη απδ τα
νοηματα. Χωρις τδν χωρισμδν αϋτδν, εϊναι αδϋνατον να βλεπη τα πραγματα απαθως.
μβ' "Αλλο εϊναι τδ
πραγμα, αλλο τδ νδημα
και αλλο τδ παθος.
Πραγμα εϊναι δ ανδρας, η γυναϊκα, δ χρυσδς
κ.λ.π. Νδημα δε εϊναι η ψιλη μνημη αϋτων. Πα
θος δε παλιν εϊναι η φιλϊα χωρις δρθδν λδγον
η μϊσος χωρις δρθην κρϊσιν των ανωτερω. Πρδς
τδ παθος λοιπδν εϊναι η μαχη τοϋ Μοναχοϋ.
μγ' Νδημα εμπαθες εϊναι δ συνθετος λογισμδς απδ παθος και απδ νδημα. Πρεπει να διαχωρϊσωμεν τδ παθος απδ τοϋ νοηματος, δπδτε
παραμενει δ λογισμδς ψιλδς. 'Εαν θελωμεν δυναμεθα να επιτυχωμεν τδν χωρισμδν αϋτδν δια
δυο μεσων: της πνευματικης αγαπης και της
Εγκρατεϊας. (Δια μεν της αγαπης θεραπεϋεται τδ
παθος τοϋ θυμοειδοϋς της ψυχης. Δια δε της
Εγκρατεϊας, τδ επιθυμητικδν).
μδ' Αι μεν αρεται χωριζουν τδν νοϋν απδ τα
παθη. Αι δε πνευματικαϊ θεωρϊαι χωριζουν τδν
νοϋν απδ τα ψιλα νοηματα. 'Η καθαρα δμως προσευχη φερνει τδν νοϋν εγγϋς εις τδν Θεδν.
με' Αι μεν αρεται γϊνονται χαριν της γνωσεως των δντων. 'Η δε γνωσις αποκταται χαριν
αϋτοϋ που εχει την γνωσιν. Αϋτδς που εχει την
γνωσιν, (δ γινωσκων) δια να γνωρϊση «αγνωστως» και ϋπερ την γνωσιν τδν Θεδν.
μς' 'Ο αϋταρκης και ανενδεης Θεδς παρηγαγεν
Εκ τοϋ μηδενδς τα παντα, δχι δτι εϊχεν αϋτδς
αναγκην απδ αϋτδ:, αλλα δια ν' απολαμβανουν
και αϋτδ:, κατ' αναλογϊαν με την μεθεξιν των εις
τδν Θεδν, δ δε Θεδς να εϋφραϊνεται εϊς τα εργα
του, βλεπων αϋτα εϋφραινδμενα και πδιντοτε χορταϊνοντα απδ την αχδρταστον δδξαν του
μζ' Ο κδσμος εχει πολλοϋς πτωχοϋς τφ πνεϋματι, Δλλα δχι δπως πρεπει. ' Επϊσης εχει πολ
λοϋς πενθοϋντας, αλλα γιατϊ εχασαν η χρηματα
η τεκνα. "Εχει πολλοϋς πραεϊς, αλλα πρδς τα
ακαθαρτα παθη. Και πολλοϋς πεινωντας και διψωντας, αλλα εις ιδ να αρπαζουν τα αλλδτρια

και να κερδϊζουν απδ αδικϊες. "Εχει και πολλοϋς
Ελεημονας, αλλα Ελεημονας πρδς τδ σωμα των
και τα τοϋ σωματος. "Εχει καθαροϋς την καρδϊαν, αλλα χαριν κενοδοξϊας. "Εχει πολλοϋς εϊρηνοποιους, αλλα η εϊρηνη των προερχεται απδ
την ϋποταγην της ψυχης εϊς τδ σωμα. "Εχει και
πολλοϋς δεδιωγμενους, αλλα απδ τας αταξϊας
των. Και πολλοϋς δνειδιζομενους, αλλα δια τας
αϊσχρας αμαρτϊας των.
Μακαριοι δμως εϊναι μδνον Εκεϊνοι ποϋ Εργαζονται καϊ πδ;σχουν αϋτα δια τδν Χριστδν. Διατι εϊναι μακαριοι; Διδτι «αϋτων Εστιν η βασιλεϊα των οϋρανων και αϋτοϊ τδν Θεδν δψονται».
(Ματθ. ε', 3 - Ι2). 'Επομενως δεν εϊναι μακαριοι
δσοι φαινεται δτι εργαζονται τοϋς «μακαρισμοϋς», — δπως οϊ ανωτερω — αλλα αϋτοϊ ποϋ
ποιοϋν δλα αϋτα δια τδν Χριστδν.
μη' Εϊς δλα δσα πραττομεν δ Θεδς Εξεταζει
τδν σκοπδν, δπως πολλακις Ελεχθη, εϊτε δι' αϋ
τδν, ε'ϊτε δι' αλλον σκοπδν τα πραττομεν. "Οταν
λοιπδν θελωμεν να καμωμεν καποιο αγαθδν, να
μη τδ καμωμεν απδ ανθρωπαρεσκειαν, αλλα δια
να αρεση εϊς τδν Θεδν. "Ετσι αποβλεποντες παντοτε πρδς τδν Θεδν, δ,τι ενεργοϋμεν να τδ Ενεργοϋμεν δι
* αϋτδν, ωστε μη χασωμεν καϊ τδν κδπον καϊ τδν μισθδν.
μθ' Κατα τδν καιρδν της προσευχης, Εκτδπιζε
απδ τδν νοϋν σου δλα τα ψιλα νοηματα των ανθρωπινων πραγμδιτων καϊ δλας τας θεωρϊας των
δντων. Καϊ τοϋτο δπως μη, φανταζδμενος τα ανθρωπινα καϊ χαμηλα, χασης τδν ασυγκρϊτως ανωτερον απδ τα δντα Θεδν.
ν' 'Εαν αγαπησωμεν γνησιως τδν Θεδν, *δι
αϋτης της αγαπης αποβαλλομεν τα παθη. 'Η
δε αγαπη πρδς τδν Θεδν εϊναι, τδ να προτιμωμεν αϋτδν απδ τδν κδσμον καϊ την ψυχην απδ
την σαρκα, να καταφρονωμεν τα κοσμικα πραγματα καϊ, ζωντες με εγκρατειαν καϊ αγαπην, να
ασχολοϋμεθα με τδν Θεδν δια προσευχων καϊ ψαλμωδϊας καϊ αναγνωσεως.
να' 'Εαν χωρις μεριμνες μελετωμεν Επϊ πολϋν
χρδνον τδν Θεδν καϊ Επιμελοϋμεθα της θεραπεϊας τοϋ παθητικοϋ μερους της ψυχης, (θυμικδν
καϊ Επιθυμητικδν) τδτε δεν θα Εξοκεϊλωμεν πλεον
εϊς τας προσβολας των αμαρτωλων λογισμων.
'Αντιθετως, κατανοοϋντες ακριβεστερα τας αϊτιας των λογισμων καϊ Εκκδπτοντες αϋτας, γε-

ΘΚΧΤΟΝΤΧΟ ΤΡΙΤΗ πβρι ΧΓΧΠΗΟ
νδμεθα πλεον διορατικοι, ωστε να βλεπωμεν καθαρα τον αδρατον ττδλεμον και να πραγματοποιεϊται εις η μας τδ Διαβιτικδν: «και δπειδεν δ δφθαλμδς μου εν τοϊς εχθροϊς μου, και εν τοις
επανισταμενοις επ' εμε πονηρευομενοις ακουσεται τδ οΟς μου». (Ψαλμ. 9Ι, Ι2).
νβ' "Οταν βλεπης τδν νουν σου να αναστρεφεται εις τα νοηματα του κδσμου δικαϊως και
ευσεβως, γνωριζε δτι και τδ σωμα σου διαμενει
καθαρδν και αναμαρτητον. "Οταν δε βλεπης τδν
νουν σου να ασχοληται με κατα διανοιαν αμαρ
τιας και δεν ανακδπτης, γνωριζε δτι και τδ
σωμα σε δλιγον χρδνον θα πεση εις αυτας.

νγ' "Οπως τδ σωμα περιβαλλεται απδ τα
πραγματα, ετσι και δ νους ττεριβαλλεται απδ
τα νοηματα. Και δπως τδ σωμα πορνευεται μετα
του σωματος της γυναικδς, ετσι και δ νους πορνευει μετα του νοηματος της γυναικδς, φανταζδμενος τδ σωμα του. Βλεπει την μορφην του
σωματδς του, κατα διανοιαν, «μειγνυμενην» μετα
της μορφης της γυναικδς. 'Ομοιως βλεπει κατα
διανοιαν την μορφην του λυπησαντος και αμυνεται δια της φαντασιας του προσωπου του. 'Ακριβως αυτδ συμβαινει και με δλα τα αμαρτηματα. Διδτι εκεϊνα που ενεργεϊ τδ σωμα εις τδν
κδσμον των πραγματων, αυτα δνεργεϊ και δ νους
εϊς τδν κδσμον των νοηματων.
νδ' Δεν εΤναι να φριξη κανεις και να εκπλαγη και να παθη εκστασιν απδ τδν νουν του, που
ενω μεν δ Θεδς και Πατηρ «κρινει ουδενα· πασαν
δε κρισιν δεδωκε τω Υϊω», ('Ιωαν. ε', 22) δ δε
Κυριος κραζει, «μη
κρινετε, Υνα μη κριθητε»
(Ματθ. ζ', Ι), «μη καταδικαζετε, ϊνα μη καταδικασθητε», (Λουκ. ς', 37) δ δε 'Απδστολος δ-μοιως, «μη πρδ καιροϋ τι κρινετε, εως αν ελθη δ
Κυριος» (Α' Κορ. δ', 5) και «εν ω κριματι
κρινεις τδν ετερον σεαυτδν κατακρινεις» (Ρωμ.
β', Ι), οι ανθρωποι, αφησαν τδ να κλαιουν τας
αμαρτιας των και, ^πηραν την κρισιν απδ τδν
Υϊδν και αυτοϊ, ως αναμαρτητοι, κρϊνουν και
καταδικαζουν αλληλους. Και δ μεν ουρανδς «Αξε
στη δπϊ τουτφ», η δε γη εφριξεν, δίλλ
*
αυτοϊ
απδ αναισθησϊαν δεν αισχυνονται.

νε' 'Εκεινος που περιεργαζεται τας αμαρτιας
των αλλων η κρινει τδν αδελφδν απδ υποψιας
του, αυτδς δεν εβαλεν ακδμη αρχην μετανοιας,
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οϋτε Ερευνα να 6νακαλυψη τας αμαρτιας
*
αλλ
του, αι δποϊαι εΤναι βαρυτεραι εις την πραγματικδτητα απδ τδ βαρος μολυβδϊνου δγκου, αλλα
καϊ δεν εμαθεν απδ τι γϊνεται δ ανθρωπος «βαρυκαρδιος», αγαπων ματαιδτητα και ζητων ψεϋδος». (Ψαλμ. 8Ι, 5). Δια τοϋτο διαπορευεται ως
αφρων εις τδ σκδτος, αφησας τας αμαρτιας του,
φανταζεται τας αμαρτιας των αλλων η πραγματικας η νομιζομενας εξ υπονοιας.
νς' 'Η φιλαυτια, δπως πολλακις ^λεχθη, γι
νεται αιτια δλων των εμπαθων λογισμων. 'Εκ της
φιλαυτιας γεννωνται οι τρεις γενικωτατοι λογισμοι του επιθυμητικου της ψυχης· της γαστριμαργϊας, της φιλαργυριας και της κενοδοξιας.
'Απδ τδν λογισμδν της γαστριμαργϊας γενναται
δ λογισμδς της πορνεϊας. 'Εκ της κενοδοξιας δ
της υπερηφανεϊας. "Ολοι οι αλλοι εμπαθεις λογισμοϊ ακολουθουν ενα απδ τους τρεις γενικωτατους λογισμους, δ της δργης, της λυπης, της
μνησικακιας, του φθδνου, της καταλαλιας καϊ
οι λοιποϊ. Αυτα λοιπδν τα παθη συνδεσμουν τδν
νουν με τα υλικα πραγματα, τδν καθελκουν εϊς
την γην καϊ τδν συνθλιβουν κατω απδ τδ ασηκωτον βαρος των, αυτδν τδν νουν που απδ την φυσιν του εΤναι ελαφρδτερος καϊ ταχυτερος απδ
την φωτια.
νζ' 'Η αρχη μεν δλων των παθων εΤναι η φιλαυ
τια· τελος δε η υπερηφανεια. 'Η φιλαυτια εΤναι
παραλογος φιλϊα πρδς τδ σωμα· εκεινος που
την ενϊκησεν, εκοψεν δλα τα γεννωμενα παθη
απδ αυτην.
νη' "Οπως οι γονεϊς αϊσθανονται μεγαλην αγαπην πρδς τα τεκνα των, ετσι καϊ δ νους φυσικως διακειται ^ρωτικως πρδς τους λδγους του.
Καϊ δπως δσον περισσδτερον οι γονεις εΤναι νοσηρδτεροι εϊς την αγαπην των, εστω καϊ αν τα
τεκνα των εΤναι ασχημα καϊ πλεον καταγελαστα,
τδσον τους φαινονται καλα καϊ ωραϊα, ετσι καϊ
εις τδν αφρονα νουν φαινονται οι λδγοι του ως
φρονιμωτεροι απδ αλλους, εστω καϊ αν εΤναι καταγελαστοι. Εϊς τδν σοφδν δμως δεν φαινονται
ετσι οι λδγοι του. ''Αντιθετως μαλιστα, δταν
νομϊση δτι εΤναι καλοϊ καϊ αληθεις, τδτε περισ
σδτερον δεν πιστευει εις την κρισιν του, δλλα
υποβαλλει τους λδγους εις την κρισιν αλλων σοφων, μηπως καϊ ματαιοπονεϊ καϊ δεχεται δ,τι του
εϊπουν.

Πβρϊ “ΜΟΤΧΜΟΟΧθγΟ6ωΝ,,
ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝ
καθηκδντως
την κατωτερω
«Εισηγησιν περι των μεταμοσχευσεων»,
την δποιαν μας απεστειλεν δ
φιλος 'Αρχιμ. Π. Μελετιος Καλαμσρας, παραπονεθεις, δτι η δημοσιευσις μικρου αποσπασματος Ιξ αυτης εις τδ τεϋΔιαλ.», διαφοροποιεϊ τας
δτπδψεις του αν και κατα βαθος συμψωνουμεν με
τον σεμνδν Κληρικδν.
'Η «Εισηγησις» εδημοσιευθη εις τδ Περ. «'Εκκλησια» του ετους Ι969, σελ. 243.

'Η 'Αγϊα Γραφη λεγει: Τον Ιατρδν
τϊμα. Δδς αυτω τδπον. και γαρ αϋτδν εκτιοε Κϋριος. 'Εοτι καιρδς δτε εν χερσιν
αντον ευοδϊα. (Σειρ. ΑΗ, Ι2 - Ι3). Γι
αϋτδ ζητηματα που ϋετουν ιατροι η 'Εκκληοϊα τα παρακολουϋεϊ με πολλη συμπαϋεια. "Ομως επειδη μερικες φορες συμ6αϊνει η τοποϋετησις της μιας εποχης να
ανατρεπεται αργδτερον ως εσφαλμενη και
μαλλον ϊπιζημιος, νομϊζομεν δτι ϋεμα τδοο πολνπλοκο και δυσκολο, δπως τδ ϋεμα
των αεταμοσχευσεων δεν εϊναι δυνατδν
να λυϋη, δπως ελνσε δ Μ. 'Αλεξανδρος τδ
Γδρδιο Δεσμδ, δηλ. με εξυπνο μεν αλλ'
ασεβες ϋρασος. Χρειαζεται 6αϋεια μελετη των διαφδρων πτνχων.
'Αλλ' ας ϊδωμεν.

Α') ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΨΙΣ ΟΡ
ΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙΝ
ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΥΣ;
'Ο ανϋ'ρωπος εϊναι δισυνϋετος. Σωμα
και ψνχη. Τδ σωμα χωρϊς ψυχην εϊναι
πτωμα νεκρδν. 'Η ηωχη χωρϊς σωμα εϊ
ναι γνμνη. (Α' Κορ. ΣΤ'). 'Η γνμνη
τρυχη στεναζει να ξανα6ρη σωμα να ενδυϋη. 'Ο συνδεσμος ο σ')ματ ο ς και ψυχης
εϊναι στενωτατος. 'Η αμαρτϊα διαποτϊζει
τδ σωμα κατα την ζωην. Τδ παρακολουϋεϊ
και μετα ϋανατον, ως εκ πεϊρας γνωρϊζομεν. Τδ ϊδιο και η αγι6της της ψνχης

διαποτϊζει τδ σωμα και τδ καϋιστα και με
τα ϋανατον ακδμη πνευματοφδρον και χαριτδβρυτον και πηγην αγιαομοϋ, δπως
γνωρϊζομεν παλιν εκ πεϊρας απδ τα τϊμια
λεϊιρανα των 'Αγϊων. Τα λεϊιρανα λοιπδν
των 'Αγϊων η 'Εκκλησϊα δχι απλως επετρετρεν αλλα συνεστησε και επεβαλε να
κατατεμνωνται επ' απειρον δια να διασκορπισϋοϋν εϊς δσον τδ δυνατδν περιοσοτερους τοπονς πρδς αγιασμδν αντων και
των κατοϊκων τους. 'Απδ τδν αρχαϊον Βϊον των αγϊων Κυρου και 'Ιωαννου των 'Αναργνρων πληροφοροϋμεϋα, δτι δσο περιοοδτερο εϊναι οκορπιομενα τα λεϊιρανα των
'Αγϊων και δσο περιοσδτερα ϋαϋματα κανουν τδσο περισοδτερο δοξαζονται εις τδν
Ουρανδ.
Κατ αναλογϊαν λοιπδν ουνιστωμεν με
δλην μας την ψυχην εις δλους να κανουν
τα σωματα τους πηγη παρρησϊας ενωπιον
τοϋ Θεον διαϋετοντας τα δια τδ καλδ αλλων.
ΟΙ ϊδιοι μεν με τδ να δρϊζουν δτι άςρηνουν δια φιλανϋρωπικοϋς σκοπονς τα
μελη τους.
Οι ουγγενεϊς παραχωρωντας τα αντι
εϋεργεσιων δια την ωφελεια της ψυχης
τοϋ νεκροϋ.
Β') '.4τιὁ τους συγχρδνους Ιατροϋς τϊϋεται και τδ ζητημα τοϋ λεγομενου ΚΛΙ
ΝΙΚΟΥ "Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑ
ΤΟΥ. Νομϊζω δτι πρεπει να διατηροϋμε
ωρισμενας επιφυλαξεις, λδγω της γνωστης ασταϋεϊας των εκαοτοτε επιστημονικων συμπερασματων. Παντως η παρατασις της ζωης τοϋ ανϋρωπου απδ απδψεως
εκκλησιαστικης εχει αξϊαν μδνον εφ" δ
σον διατηρεϊται δυνατδτης μετανοϊας. "Αν
δ λεγδμενος εγκεφαλικδς ϋανατος τοϋ εχει
στερησει αυτην την δυνατδτητα τοτε εστω
και αν αναπνεη, εκκληοιαστικως εϊναι νεκρδς. Ταϋτα δμως ισχνουν αν η 6εβαιδτης
-> σελ. Ι7
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πο τὁν τίτλον: «'Η καὶ προσφάτως, ὲξηγγὲλθη κατάλογος προπερὶ δικαιῶσεως δι- σῶἀων διἀ τὁν Θεολογικὁν διάλογον καὶ εὐχόμεθα διἀ τὴν ὲνδεχομένην ὲπιστροφὴν
δασκαλία Ν ικολάου
τῶν ὲτεροδόξων εις τὴν «Μιαν, 'Αγίαν, Κατοῦ Καβάσιλα», ὲκυθολικὴν καὶ 'Αποστολικὴν 'Εκκλησίαν» τοῦ
κλοφόρησε ὲσχάτως
μια ὲργασία τοῦ κ. Χριστοῦ, τὴν 'Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν. 'ΕΠαναγιῶτη Νὲλλα, κτὁς τὴς ἀπαραιτὴτου προϋποθὲσεως τὴς
γνωστοῦ θεολόγου ἀ- ὲν 'Αγίω Πνεὐματι ζωὴς ολων ὲκείνων, οὶ
ὁποῖοι θἀ συνὲλθουν εν φόβω Θεοῦ διἀ νἀ
πὁ τὴν σειρἀν «'Επὶ τἀς Πηγάς», ῶς Διασυζητὴσουν περὶ τῶν διαφορῶν ὲπὶ θεμάτριβὴ ὲπὶ διδακτορία, δια τὴς ὁποίας
των Π ίστεως καὶ διοικητικὴς εὐταξίας, ἀπροσπαθεϊ νἀ μεταφὲρη εις τὴν ὲποχὴν
παραίτητος τυγχἀνει καὶ ὴ γνῶσις τὴς διμας ενα σπουδαϊον Βυζαντινὁν θεολὁγον
δασκαλίας καὶ ὴ κοινωνία μὲ τὁ 'Ορθόδοτοῦ 14ου αἰῶνος: τὁν Νικὁλαον τὁν Καξο πνεῦμα τῶν 'Αγίων Πατὲρων μας.
6άσιλα.
ΔΓ αὐτοὐς τους λόγους εϊναι ὲπίκαιρος
'Ο Καβάσιλας δὲν εϊναι σχολαστικὁς
καὶ
σημαντικὴ ὴ προσφορἀ τὴς ὲν λόγω
θεολὁγος. Δὲν ὲνδιαφὲρεται διἀ συστὴματα. Εϊναι Μυστικός. Δὲν κατατρίβεται μὲ ὲργασίας, ὴ ὁποία δὲν εϊναι μία ξηρἀ καὶ
ἀντιρρητικὴν θεολογίαν. Προσφὲρει εις νεκρἀ παρἀθεσις ἰδεῶν, ἀλλἀ ὴ ζῶσα 'Ορτους Βυζαντινοὐς τοῦ 14ου αἰῶνος «τὴν θόδοξος Θεολογία τοῦ Καβάσιλα. Εϊναι ὴ
εν Χριστῶ ζωὴν». Γνωρίζει τὁν οὐμανι- καμπάνα, ὴ ὁποία ἀφυπνίζει τους πάντας,
σμὁν τὴς Δόσεως, ἀπηχὴματα τοῦ ὁποίου «ϊνα συναχθῶμεν ὲν τὴ 'Εκκλησία» δΓ εὐφθάνουν ὲως τοῦ Βυζαντίου, ῶς καὶ τὁν γνῶμονα ἀνταπὁκοισιν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ
αῦτοφυὴ οῦμανισμόν. ΔΓ αὐτὁ προσπαθεϊ Θεοῦ. Εις τὴν ὲν λόγω Διατοιβὴν καταφαίνἀ ἀντιδράση καὶ νἀ καταδείξη, δτι τὁ νεται δτι ὴ ζοιὴ δὲν εϊναι ἀσχετος μὲ τὴν
πρόβλημα «ἀνθρωπος» μόνον ὲντὁς τοῦ περὶ τὴν Θεολογίαν διατριβὴν. Δίδεται ὴ
γνησίου Πατερικοῦ παραδοσιακοῦ πνεό- ὲντόπωσις, δτι ὁ Καβάσιλας κὲκτηται πνευματος λὐεται. Καὶ ἀπὁ αὐτὴς τὴς ἀπάψε- ματικὁν αἰσθητὴριον καὶ ἀγωνίϊεται νἀ ἀως εϊναι σόγχρονος δ Νικόλαος Καβάσι- ποκτὴση τἀς «Π νευματικἀς αἰσθὴσεις», αἱ
λας καὶ δΓ αὐτὁ ὲπιτυχὴς ὴ προβολὴ τὴς ὁποϊαι ἀνὴκουν εις τὁν μὲλλοντα καινὁν αἰθεολογίας του διἀ τὴς ὐπ' ὁ'ψιν ὲργασίας ῶνα καὶ περὶ τῶν ὁποίων ὁμιλεϊ εἰς τὴν
σελίδα 129.
τοῦ κ. Νὲλλα.
'Εζ ὲπόψεως γλωσσικὴς, συντάξεως, στίΣὴμερον, ποὐ χωρὶς νἀ τὁ ἀντιλαμβανόμεθα, ἀποκοπτόμεθα ὲκ τῶν ριζῶν. αι ξεως ὲκωράσεως αποτελεϊ ὐπόδειγμα εἰς οὁποϊαι συνδὲουν ὴμἀς με-τἀ τοῦ παρελθόν- σους θὲλουν νἀ γοάιι;ουν 'Ελληνικά. 'Εξ ὲτος καὶ χάνομεν σταδιακῶς τὴν συνείδησιν πόψεῶς περιεχομὲνου 'ΟοθόδοΗος. Εἰς πολτὴς ἀληθοῦς γνῶσεως, τοῦ τί εϊναι δ «ἀν- λἀ σημεϊα πρωτότυπος. Καὶ συγκεκριμὲνως
θρωπος» καὶ ὴ «'Εκκλησία», ὴ ὐπ' ὁ'ψιν σημειῶνονται:
«'Η πτῶσις εϊναι προσβολὴ τοῦ Θεοῦ" ὁ
Διατριβὴ ἀποβαίνει πολὐτιμος.
Πράγματι, σὴμερον γίνεται ποοσπἀθεια διάβολος γρησιμοποιεϊ ῶς δργανον τὁν αν*
δσον δμως ὁ ἀκτιστος Θεὁς
προσεγγίσεως τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ θρωπον. 'Εφ
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εϊναι ἀπρδσιτος καὶ ἀπαθὴς, τὁ κατ' αὐτοϋ
κατευθυνδμενον 6έλος συνὴντησε τὴν εἱκδνα αὐτοϋ... ὴ προσβολὴ τοϋ Θεοϋ ἀποτελεῖ
κατ' οὐσίαν τραυματισμὁν τοϋ ἀνθρῶπου».
(σελ. 9Ι - 92). «'Ο ἀνθρωπος περιβληθεὶς
τὴν άμαρτίαν, περιεβλὴθη τὴν ἀνυπαρξίαν... οϋτως ὐπἀρχει ὲφεξὴς ἀνυπάρκτως».
Τὁ διαιρεθὴναι τοϋ Θεοϋ, «τοϋτο ὲστι τὁ
διεφθάρθαι καὶ μηκὲτ' ειναι» (σελ. 78).
«Τὁ θεοειδὲς ἀνθρῶπινον πρδσωπον δια
τὴς ἀπομακοὐνσεως αὐτοϋ ἐκ τοϋ Θεοϋ εκπίπτει εις βιολογικὁν ἀτομον» (σελ. 76 77). «Πρὶν γνωσθοϋν τῶ Θεῶ οἱ ἀνθρωποι, θεωροϋνται ῶς σκδτος... καὶ μηδὲν δντες». Τὁ μεταπτωτικὁν σῶμα τοϋ ἀνθρῶπου «δεν δουλεὐει τὴ ζωὴ, αλλα τῶ θανἀτφ». "Οταν δε ὲπὲλθη ὴ φυσιολογικὴ κδπωσις αὐτοϋ, παὐει νἀ ἀφομοιῶνη τὴν τροφὴν καὶ ἀποθνὴσκει». (σελ. 79). 'Η ζωὴ
τοϋ ἀνθρῶπου ειναι «νεκρἀ» ὴ «εν φθορα
ζωὴ» (σελ. 79). 'Ο ἀνθρωπος ἀπῶλεσε
τὴν «ιδιαιτὲραν» μορωὴν καὶ τὁ διακριτικὁν αὐτὴς «εϊδος», ὲξὲπεσεν εις τὴν κατἀστασιν τὴς ἀπλὴς ϋλης» (σελ. 75).
Καὶ συνεχίζει δ Καβάσιλας, ὲκφραζδιιενος 'Ορθοδδξως, δτι ὴ κατἀστασις αϋτη
δεν ειναι τιμωρία ὲπιβληθεῖσα ὐπὁ τοϋ Θεοϋ' δ Θεὁς εϊναι ἀγἀπη, ὴ δὲ ἀγἀπη οὐδὲν
ποτε κακδν δημιουργεῖ «... 'Η δουλεία τοϋ
ἀνθρῶπου ειναι φυσικὴ συνὲπεια τὴς ὴττης αὐτοϋ... δ θάνατος ειναι τὁ ἀποτὲλεσμα
τὴς ἀπομακρὐνσεως αὐτοϋ εκ τὴς ζωὴς»
(σελ. 88).
'Ορθῶς σημειῶνει δτι ὴ «ὲ'χθρα Θεοϋ
και ἀνθρῶπου «δ Θεὁς εγενετο δια τὴν ἀμαρτίαν ἀνθρῶποις ἀπηχθημὲνος» (σελ.
82).
Εις τὁ δρἀμα τοϋτο μδνος δ Θεὁς δὐναται νἀ 6οηθὴση καὶ πρἀττει τοϋτο μδνον
ἐξ ἀγἀπη ς: «δ περὶ τοὐς ἀνθρῶπους
ερως τὁν Θεὁν ὲκὲνωσεν» (σελ. 7Ο).
«Δοὐλου δέχεται φὐσιν, καὶ διακονεῖ τοῖς
δοὐλοις μεχρι σταυροϋ καὶ θανἀτου καὶ
οϋτω τἀς ψυχἀς τῶν δοὐλων αἱρεῖ καὶ τὴν
θέλησιν ἀμὲσως χειροϋται» (σελ. 7Ο).
ΔΓ ἀνθρωπίνης δυνἀμεως δ ἀνθρωπος
ὴτο ἀδὐνατον νἀ ἀναστηθὴ: «... τὁ γἀρ
ἀιιαρτἀνειν εις αὐτὁν τὁν Θεὁν φὲρει τὴν
ϋβριν» (σελ. 93). 'Η ϋβρις σημαινει τραϋμα τοϋ ἀνθρῶπου. Πολὐ πειστικἀ ἀποὴεικνὐει δτι ὴ Σταυρικὴ θυσία δεν ἀποτελεῖ

«ἱ κ α ν ο π ο ί η σ ι ν» τοϋ Θεοϋ. 'Ο Καβἀσιλας οὐδαμοϋ δμιλεῖ περὶ «ἱκανοποιὴ σ ε ω ς» τοϋ Θεοϋ, αλλα περὶ «ἀ π ο κ ατ α σ τ ἀ σ ε ω ς» τὴς ὐγείας τὴς ἀνθρωπίνης φὐσεως». Τὁ λἀθος τοϋ 'Ανσέλμου Εγ
κειται εις τὁ δτι θεωρεῖ θιγέντα, τιμωροϋντα καὶ ἱκανοποιοὐμενον τὁν Θεὁν Εκ τὴς
τιμωρίας» (σελ. 1Ο7). «'Η ἀπδδοσις εις
τὁν Θεὁν τὴς δδὐνης καὶ τοϋ θανἀτου...
εϊναι θεολογικὴ πλἀνη οὐσιῶδης, ἀληθὴς ϋβρις. Εις τὁν σοιτηριολογικὁν χῶρον συνιστα αϋτη αῖρεσιν, διδτι στερεῖ τὁν
Σταυρὁν τοϋ Χριστοϋ τοϋ πραγματικοϋ ιστορικοϋ καὶ ἀνθρωπολογικοϋ περιεχομὲνου τὴς νίκης καὶ τοϋ θριἀμβου κατἀ τοϋ
σατανἀ καὶ μετατρὲπει αὐτὁν εις ἀπλοϋν
ὁργανον δδὐνης καὶ εξευμενισμοϋ τὴς «δργὴς» τοϋ Θεοϋ. Φὲρει δὲ ῶς ἀναγκαίαν συνὲπειαν αὐτὴς τὁν ὐποβιβασμὁν τὴς πνευματικὴς ἀσκὴσεως ἀπὁ πἀλης κατἀ τὴς ἀμαρτίας καὶ τοϋ σατανἀ, εις ἀπλὴν προσπἀθειαν ὲπιτυχιας καλων ὲ'ργων, δι' ῶν «Ικανοποιεῖται» δὴθεν ὴ θεία Δικαιοσὐνη, δπερ
δδηγεῖ ἀναποφεὐκτως εὶς ὲγκδσμιον, μονομερῶς ὴθικὴν καὶ κοινωνικὴν ἀντίληψιν
τοϋ Χριστιανισμοϋ» (σελ. 88 - 89). «'Ο
"Ανσελμος ὐπὲπεσεν εις τὁ λἀθος τοϋτο ὲνεκα τῶν ἀπαιτὴσεων τὴς διανοίας αὐτοϋ
διἀ πλὴρη κατανδησιν καὶ δλοκληρωτικὴν
ἀποσαφὴνισιν τοϋ μυστηρίου. 'Αντιθὲτως
δ Καβἀσιλας σὲβεται τὁ μυστὴριον καὶ ὴ
ερμηνεία αὐτοϋ... περιορίζεται εις τὁν χῶρον ὲκεῖνον, ενθα δ ἀνθρῶπινος νοϋς δὐναται νἀ στοχασθὴ χωρὶς νἀ θίξη 6εβὴλως οὐδὲν τῶν στοιχείων τὴς θείας μεγαλειδτητος... πὲραν ὲνὁς ῶρισμὲνου σημείου κατανοὴσεως ὲκτείνεται δ ὐψίστης περιεκτικδτητος, ἀπολὐτως πυκνὁς καὶ κατἀ συνὲπειαν ἀπλοϋς, ῶκεανὁς τοϋ θειου μυστηρίου,
δ μὴ δυνἀμενος ὐπὁ τοϋ ἀνθρῶπου εἰ μὴ
«σιγὴ τιμηθὴναι» (σελ. 1Ο8).
'Η συμβολὴ τοϋ Καβἀσιλα εις τὁ θὲμα
αὐτὁ εγκειται εις τὁ δτι διατυπῶνει τὴν
γνῶμην, δτι «εις τὁν ανθρωπον» προσὲφερε τὴν θυσίαν δ Χριστδς. Καὶ εις τὁ
συναφὲς «περὶ λὐτρων» θὲμα δίδει 'Ορθδδοξον λὐσιν. Τἀ λὐτρα δὲν προσεφὲρθησαν εις τὁν διἀβολον. «τἀ μεν... αλλα Δεσπδτης ὴν καὶ τὴς φὐσεως ὴμῶν ἀπἀσης
ὲκρἀτει· φ δὲ τὴν δουλείαν ὲκφεὐγομεν ὴ
θὲλησις ὴν καὶ ῖνα ταὐτην ελοι, πἀντα εἱρ-
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γάσατο, οὐκοϋν καὶ τὴν θἐλησιν ἐπρίατο
καὶ μάλιστα ταὐτην» (7Ι6 Ο) σελ. 12Ι.
Τἐλος ὁμιλεῖ περὶ της οἰκειῶσεως της
δικαιῶσεως δια τῶν μυστηρίων καὶ της
ἀσκὴσεως τῶν ἐντολῶν. Λὐει ἀρθῶς τὁ
πρὁβλημα τὴς σχἐσεως «πίστεως καὶ εργων» καὶ φρονεῖ, δτι ἐἀν προσεχθὴ ὴ διδασκαλία τοϋ Καβάσιλα ἐκ μἐρους τὴς Δυτικὴς Θεολογίας δυναται νἀ βοηθὴση θετικἀ εις τὴν ἀρσιν τὴς πολῶσεως τὴς Θεολογίας ταὐτης εις τὁ θεμα τοϋτο: «... Δεν
ἐξαρκεῖ ὁ μονομερὴς τονισμὁς τὴς πίστεως
ὴ τῶν εργων, ὴ ὴ άπλὴ διαλεκτικὴ μεταξὐ
ἐκείνου, ενθα τοϋτο δυναται νἀ λυθὴ... τὴς
Θεοειδοϋς καὶ Θεοποιοϋ ἀ γ ά π η ς άφ'
ἐνδς, και, άφ' ἐτἐρου τὴς συνεργίας...»
(σελ. 168). 'Η ἀγάπη ἀποτελεῖ τὴν οὐσίαν
τῶν μυστηρίων, τὴν οϋσίαν τὴς πίστεως
καὶ τῶν εργων, τὴν οὐσίαν τὴς δικαιῶσεως.
«'Η μεν γἀρ ζωὴ τὴς ψυχης εστιν ὴ πρὁς
Θεδν ενωσις, τὁ δἐ ἐνοϋν ὴ ἀγάπη εστὶ»
(64Ο Ο) σελ. 168.
Ειναι ἀληθἐς δτι σὴμερον θαυμάζομεν
τἀ κείμενα τῶν 'Αγίων Πατἐρων. Εις τὴν
'Ανατολὴν καὶ τὴν Δὐσιν εκδίδονται καὶ
γράφονται πολλἀ επ' αὐτῶν. Προσπαθοϋμεν νἀ ψηλαφὴσωμεν τἀ κράσπεδα τὴς
Θεολογιας τῶν 'Αγίων. Παρἀ ταϋτα δμως
δλίγοι εχουν τὴν τὁλμην νἀ προχωρὴσουν,
κάμνοντες τὁ μἐγα βὴμα: νἀ μιμηθοϋν τὴν
ἐν Πνεὐματι 'Αγίω ζωὴν των. Τὴν ζωὴν
τὴς μετανοίας, τὴς αὐταπαρνὴσεως, τοϋ
κατἀ Θεὁν πενθους, τὴς ἀδιαλείπτου μνὴμης τοϋ μυστηρίου τοϋ Σταυροϋ, τοϋ τάφου, τὴς τριημἐρου 'Αναστάσεως καὶ τὴς
Δευτἐρας Παρουσίας, προσφἐροντες εις
τδν Θεδν ῶς εὐγνῶμονα ἀνταπὁκρισιν «τἀ
ὶδικά Του ἐκ τῶν Τδικῶν Του, κατἀ πάντα καὶ διἀ πάντα».
Εις τἀς σελίδας Ι25 - 13δ τὴς Διατριβὴς γίνεται λογος περὶ τοϋ δτι: «Τδ αιμα τοϋ Χριστοϋ πλἐον ρἐει εις τἀς φλἐ6ας μας, καὶ δτι ἐγεννὴθημεν καινὴν γἐννησιν, ἐνεδὐθημεν Βασιλικὁν ιμάτιον...».
Π όσοι δμως ἀνταποκρινόμεθα ; πόσοι πωλοϋμεν πάντα δσα ἐ'χομεν διἀ νἀ ἀγοράσωμεν τὁν «πολὐτιμον Μαργαρίτην»;
'Η ἐργασία τοϋ κ. Νἐλλα δίδει τὴν ἀφορμὴν νἀ ἐρωτὴσωμεν ἐαυτοὐς καὶ ἀλλὴλους περὶ τοὐτου. Δεν ὐπάρχουν πλἐον
περιθῶρια δι' ἀδράνειαν καὶ δλιγωρίαν.
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«'Θ Γάμος ηὐτρἐπισται... τὁ δεῖπνον παρατίθεται... Δεϋτε οὐν εἰσἐλθωμεν, ϊνα ἀριστὴσωμεν...».
Ι.δ.σ.
Π6ρϊ “Μ6ΤΧΜΟΟΧΘΥΟ6ωΝ,,

-> άπο σελ. Ι4

τον εγκεφαλικον ϋανατου εϊναι απδλντος,
ΙΟΟ^ο.
Γ' ΕΗΙΤΡΕΙΙΕΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΝΑ
ΔΙΑΘΕΤΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΟΥΝ
ΑΣΘΕ
ΕΙΣ
ΝΕΙΣ;
'Απδ ιατρικης απδψεοτς μονον κωλνμα
εϊναι η κακη πιϋανοτης να 6λαβη η νγιεια
τοϋ ϋγιοϋς δια την αμφϊβολον πιϋανδτητα
να γϊνη καλα δ ασϊϊενης.
Λπδ ϋεολογικης αποψεως τδ ϋεμα εϊ
ναι πολνπλοκον. Τδ σωμα καϊ η ψνχη ενρϊσκονται εις μιαν σννεχη αλληλεπϊδρασιν. "Ελλειψις μελονς η λειτονργϊας επιδρα δνσμενως επϊ της πορειας της ψυχης.
'Ο αγιος Πωαννης της Κλϊμακος λεγει:
«Τοϊς τοϋ οωματος οχημασι σνμμεταβαλλεοϋ·αι εϊωϋεν η ψνχη και πρδς αϋτα σχηματϊζεσϋαι καϊ αντοϊς τνποϋσϋαιυ. Καϊ
εϊναι γνωοτδ δτι σακατες καϊ ανϊκανοι ρεπονν νπερβολικα στην κακϊα καϊ τδν φϋδνο.
'Ακδμη. "Ο 'Ωριγενης αϋτοεννονχϊσϋη
δια να απαλλαγη απδ τδ συνεχες 6ασανο
των σαρκικων πειρασμων. 'Η 'Εκκληοϊα
δχι μονον δεν τδν επηνεσε, αλλ' αντιδετως
τδν κατεδϊκασε καϊ τδν αφωρισεν ως καντοφονεντην δαντον καϊ της τον Θεοϋ δημιονργϊας εχϋ'ρδνο.
Πρωτον λοιπδν, εφιστωμεν την προοοχην. Γρηγορεϊτε καϊ προσενχεσϋε, ϊνα μη
εϊσελϋητε εις πειραομδν. 'Ο δε πειρασμδς
εϊς την περϊπτωσιν αντην εϊναι πολν μεγαλος.
Καταδικαζομεν εντελως την πωλησιν
μελων πρδς λνσιν αλλων προβληματων,
ως αμαρτϊαν, ('Ωριγενης). Κρϊνομεν ως
ανεκτην, καϊ τοϋτο μετα δισταγμον, την
ϊϊυοϊαν, εις την δποϊαν δ ανδρωπος δδηγεϊται απδ απειρον πλοντον αγδπης, γιατϊ
πιστευομε, δτι η αγαπη άά τδν δοηβηση να
νικηση τδν πειρασμδ, αλλα δεν την σννιοτωμε, δπως δεν σννιστωμε να γϊνη τις
στνλϊτης.

ΟΙ " ΚΟΧΝγεΧΑΘΟ,,
ΚΑΙ Ο ΠΛΠΛΑΙΛΜΑΝΤΗΟ
'Ερμηνευτικὰ ὰντιλεγδμενα
στον Παπαδιαμὰντη
ΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ουδεμϊαν διαϋεσι.ν να
«"Ομηρον εξ 'Ομὴρου σαφηνίζειν»
ανακινησωμεν ϋεμα'Ο Γ. Βερίτης στὴ μελέτη του «Τ6
τα που ουνεταραξαν
επι πεντηκονταετιαν ἀναμορφωτικδ κίνημα τῶν Κολλυ6άδλην, κατα τδ δευτε- δων και οἱ δύο 'Αλέξανδροι» (,Ακτῖνες
ρον ημισυ τοϋ Ι8ου 36, Ι943) ὲδειξε μὲ ἐπἀρκεια, θαρρῶ,
αϊωνος δλδκληρον τδ τὴν πνευματικὴ σχέση τοῦ Παπαδιαμάν"Αγιον "Ορος, τα γναιστα υπδ τδ ειρωνι- τη καὶ τοῦ Μωραῖτίδη μὲ τους Κολλυ6άδες. 'Ο Γ. Βαλέτας, που ὲχει ἀναμκδν παρωνυμιον «κολλυδαδικα».
"Αλλωστε, ως απεδεϊχϋη εκκλησιαστι- φί6ολα συνδέσει τδ ὄνομά του μὲ τὴ
κως και Ιστορικως, οι «Κολλυδαδες» η- χρηστικότερη ϊσαμε τῶρα ὲκδοση τοῦ
ταν πνευματικοι Μοναχοι και ηγωνιοϋη- Παπαδιαμάντη, θεωρεῖ τὴ μελέτη αὐτὴ
σαν δια τας καλως νοουμενας παραδδσεις χωρὶς ἱστορικὴ 6άση, παρόλο ποῦ ἀνατης 'Εκκλησϊας και εδικαιωϋησαν. "Ηδη γνωρίζει δτι ὁ συγΥραφέας της «ὲδωεις τδ 'Αγιολδγιον της 'Ορϋοδοξ'ιας τι- σε ἱστορικδ ὐλικό». Καὶ συνεχίζει: «Τί
μωνται ως "Αγιοι δυο εκ των πρωταγω- ήταν οἱ Κολλυ6άδες καὶ τί λοΥὴς ήταν
νιστων τοϋ κινηματος των «Κολλυβαδων», τδ ἀναμορφωτικδ (γρ. σκοταδιστικἀ) κίΜακαριος ΚορΙνϋου και Νικδδημος δ 'Α- νημά τους εϊδαμε στο πρῶτο μἐρος τὴς
μελέτης αὐτὴς (σελ. 39 κ.π.)» (ΣΤ',
γιορειτης.
"Αφορμην εις τδ ϋ·εμα μας εδωκεν ενα 42Ι-422).
Νιῶθω, ῶς μέλος τὴς 'Ορθόδοξης
δημοσιευμα τοϋ φιλολδγου κ. Ν.Δ. Τριανταφυλλοπουλου εΙς απδ,ντησιν κρϊοεων 'Εκκλησίας, νἀ μὲ συνεπαίρνη ὴ ὀΡΥὴ
τοϋ Γ. Βαλετα και εΙς τδν Ισχυρισμδν του, για ἐκεῖνο τἀ «σκοταδιστικἀ», ἀλλἀ
δτι δ κοσμοκαλδγηρος Παπαδιαμαντης, δ ποιος εϊμαι ἐγῶ ποῦ θἀ ἀρνηθῶ στἀν
τδσον γνωστδς δια τδν σεβασμδν του εις ὁποιοδήποτε νἀ λέη ὁτιδήποτε; 'Ο κατας Παραδδσεις και τα Τυπικα της ^Εκ- θένας διαλέγει τὴν ὄχθη ποῦ τοῦ ἀρἐκλησϊας, απεδοκϊμαζε τους «Κολλυβα- σει. Καὶ ἐπειδὴ ή πρόθεσή μου ἐδῶ δὲν
εϊναι νἀ δικαιῶσω τοῦς Κολλυ6άδες,
δες».
Αυτην την απαντησιν τοϋ εϋλαβοϋς φι ἀλλἀ νἀ ἐξετἀσω ποιἀ γνῶμη εϊχε ἀληλολδγου κ. Τριανταφυλλοπουλου παραϋε- θινἀ ὁ Παπαδιαμάντης γι' αὐτούς, γυτομεν δλδκληρον, δια να καταδειχϋη πως ρίζω στὴ σελίδα 39. Νἀ τί γράφει ἐκεῖ
δφρδνει δ Παπαδιαμαντης περι των ὁ ἐκδότης μιλῶντας γιἀ τἀν ἱερομόνα«Κολλυβαδων» *.
χο Διονὐσιο 'Επιφανιάδη: «Εϊναι πλάνη νἀ πιστεύουμε, πῶς ὁ φλογερἀς αὐ* 'Εδημοσιευθη εις τδ Περιοδικδν «Δοκιμα- τἀς καλόγερος, ποῦ εϊχε πλατὐτερα ἀσία» τ. 8 - 9 - Γκχννενα Ι974. Πλείονα περι ναμορφωτικἀ ἰδανικἀ, καὶ δὲν ὲμεινε
«Κολλυ6άδων» 6λεπε εις τδ 6ιβλίον «'Ο "Αγιος οῦτε στἀ 'Αγιονόρος, οῦτε στἀ ΠατριαρΝικδδημος δ 'Αγιορειτης», εκδοσις «'Αστὴρ», χεῖο, παρἀ κατέ6ηκε στὴν 'Ελλάδα γιἀ
Μοναχοϋ Θεοκλὴτου Διονυσιὐτου, σελ. 36 - 47 νἀ συντελέσει κΓ αὐτἀς στἀ ρίξιμο τὴς
κ. εξ.
Βαυαροκρατίας καὶ τὴς 'Οθωνικὴς ἀ-
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πολυταρχίας (...) και ήταν ἀντίμαχος
τοῦ καλογερισμοῦ(...), αὐτἀς ὁ φίλος
και ὐποστηριχτὴς τοῦ Καϊρη (...),
αὐτἀς λέγω ὁ ἀγωνιστὴς δὲν ὲχει καμμιἀ σχέση μὲ τους Κολλυ6άδες.
(...) Τί σχέση μπορεῖ νἀ ὲχει ὁ ἀγωνιστὴς αὐτἀς μὲ τὴ φωτοσ6εστικὴ ἀγυρτεία τῶν Κολλυ6άδων, ποὐ ὲ6γαιναν ἀπἀ τὴν κόλαση τοῦ μεσαίωνα
κι ὴθελαν ἀπἀ παντοῦ ἀποκηρυγμένοι
και κυνηγημένοι, κι ἀπ' τὴν 'Εκκλησία
κι ἀπ' τἀ λαό, νἀ γυρίσουν τὴν 'Ελλάδα πίσω στἀ μεσαίωνα, ὲχοντας ἀρχηγό
τους τἀ σκοταδιστὴ 'Α θ α ν ά σ ι ο
τ ἀ ν Πάριο (...). Αὐτοἱ ήταν οἱ Κολλυ6άδες, ποὐ τοὐς καταδικἀζει μὲ τἀν
τρόπο του κι ὁ ϊδιος ὁ Παπαδιαμάντης
(Β 94), λέγοντας πῶς ὄχι αὐτοί, ποὐ
δὲν ὲχουν μὲ τἀ μέρος τους σύμφωνη
τὴν κοινὴ γνῶμη, γιατἱ ὄλλοι τοὐς θεωροῦσαν αἱρετικοὐς, κι ὄλλοι «ἐνάρετους», παρἀ ή ἀρχαιότροπη μοναστικὴ
συνήθεια ὴ 'Αγιορείτικη εϊχε ἀξία και
σημασία για τὴν αὐστηρότητα και τὴν
ἐμμονή της στὴ γνήσια ἐκκλησιαστικὴ
παράδοση, και πῶς αὐτοι οἱ ταραξίες
καἱ φωτοσ6έστες, ἐπειδὴ γυρίζοντας καἱ
γράφοντας ὴθελαν μαζἱ μὲ τἱς ἀντιδραστικές τους ἰδέες καἱ ἀγυρτεῖες τους
— καἱ ϊσα - ϊσα για νἀ τἱς καλύψουν στἀ
μάτια τοῦ κόσμου — νἀ ἐπι6άλλουν τὴν
αὐστηρὴ 'Αγιορίτικη συνήθεια, ὲδωσαν
καἱ τ' ὄνομά τους σ' αὐτήν, κι ὲτσι στὴ
γλῶσσα τὴς ἐποχὴς Κολλυ6ᾶς ἐσήμαινε
αὐστηρἀς καἱ ἀρχαιότροπος στἀ ζητήματα τὴς λατρείας, (γιατἱ ἀπἀ τοὐς Κολλυ6άδες ὲγινε γνωστὴ στἀ λαἀ ὲξω ἀπ'
τἀ "Αγιον "Ορος), κι ὄχι ὀπαδἀς ή ὁμοϊδεάτης τὴς φατρίας τῶν ἀποδιοπομπαἰων ρασοφόρων, ποὐ ὄρχισαν ἀπἀ τἀ
κόλλυ6α, άν πρέπει νἀ γίνουνται τἀ
Σά66ατον ὴ τὴν Κυριακή, καἱ φτἀσανε
νἀ γίνουν μάστϊΥες τὴς θρησκευτικὴς
ζωὴς τοῦ λαοῦ καἱ τὴς πνευματικὴς μας
ἀναγέννησης.
'Ο Διονύσιος 'Επιφανιάδης δὲν ὲχει
καμμιἀ σχέση μ' αὐτὴ τὴν ἀντιδραστικὴ
φατρία, ποὐ οὄτε στὴ Σκιάθο ὲπιασαν
ποτὲ τόπο, οὄτε στὴ θρησκευτικότητα
τοῦ Παπαδιαμάντη ὄσκησαν καμμιἀν ἐπιρροή». (ΣΤ', 4Ο-41).
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Κυριολεκτικἀ «ὲνα κου6άρι θάμα».
Κι' άν οἱ "Αγιοι εϊναι ἀνεξίκακοι, ὴ
γλῶσσα πάντως ἐκδικιέται. "Ας ξεμπερδέψουμε λιγἀκι καμιἀν ὄκρη, ἀφοῦ
παρεκ6ατικἀ σημειωθὴ πῶς ἀνάμεσα
στοὐς «ἀΥύρτες» αὐτοὐς συγκαταλέγονται οἱ "Αγιοι Μακάριος ὁ Νοταρᾶς καἱ
Νικόδημος ὁ 'Αγιορίτης — ὁ Πεντζίκης ὲδειξε μὲ ἀλάθευτη στατιστικὴ μέθοδο δτι ὁ τελευταῖος «ἀκινητῶν στἀν
"Αθω ὴξερε καλύτερα τἀν τόπο μας»
—, καἱ πῶς γιἀ τἀν 'Αθανάσιο τἀν Πἀριο διαφορετικἀ ἀπἀ τἀν Γ. Βαλέτα μιλἀει ὁ Παπαδιαμάντης.
"Ας δοῦμε, πρῶτα - πρῶτα, τὴ σχέση
τοῦ Διονυσίου μὲ τοὐς Κολλυ6άδες. 'Ο
Παπαδιαμάντης εϊχε γνωρἰσει τἀ Διονύσιο, ποὐ ήταν καἱ συΥγενής του. 'Εξἀλλου εϊναι ἀναμφισ6ήτητο πῶς ὁ Παπαδιαμάντης σὲ θέματα ποὐ σχετίζονται
μὲ τὴν 'Εκκλησία κάτι παραπάνοι ὴξε
ρε ἀπἀ μᾶς. ΝεκρολοΥῶντας λοιπἀν τἀ
Διονύσιο Υράφει: «'Ο Διονὐσιος ἀνὴκεν εἰς τὴν ἀρχαιοπρεπὴ ἐκείνην τάξιν τῶν μοναχῶν, τῶν Κολλυ6άδων καλουμένων, ής ήτο ὁ τελευταῖος σχεδἀν
ἀντιπρόσωπος» ('Ο Πατὴρ Διονύσιος,
Ε', 244).
Αὐτἀ ὁ Παπαδιαμάντης· καἱ δὲ χρειάζεται τυπογραφικὴ ἀραίωση τῶν στοιχείων. θἀ μποροῦσα νἀ προσθέτω καἱ
τὴν παράλληλη μαρτυρία τοῦ Μωραϊτίδη, ἀλλἀ εϊπαμε πῶς τἀ θέμα δὲν εϊ
ναι οἱ Κολλυ6άδες, παρἀ ὴ γνῶμη τοῦ
Παπαδιαμάντη γι' αὐτούς.
'Ο ἐκδότης ἐπιμένει πῶς καἱ ὁ ϊδιος
ὁ Παπαδιαμάντης τοὐς καταδικάζει «μὲ
τἀν τρόπο του». "Ολος ὁ κόσμος δμως
ξέρει πῶς ὁ Παπαδιαμάντης δὲν εϊχε
«τρόπους» καἱ δὲν κλωθογύριζε τἀ λόγια του: «Ποία τις ήτο ὴ κοινότης αὄτη
τῶν Κολυ6άδων μοναχῶν, οὐ τοῦ παράνπ^ . ..). Σημειῶ μόνον ἐνταῦθα
δτι τἀ σκωπτικἀν ἐπίθετον ἀναξἰως ἐδόθη αὐτοῖς ὐπἀ φθονερῶν τοῦ μοναστικοῦ 6ίου ἀπτήνων, λόγφ δτι ἐκεῖνοι
δὲν ήνείχοντο, καἱ δικαίως, τἀ ἐν ταῖς
Κυριακαῖς κόλλυ6α καἱ μνημόσυνα, ἐπιμένοντες ϊνα ταῦτα γίνωνται ἐν τοῖς
Σά66ασι καἱ ταῖς καθημεριναῖς, κατἀ
τὴν ἀρχαίαν τὴς 'Εκκλησίας τάξιν, καἱ
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ὅτι ἐκ τῶν Κολλυ6άδων ήσαν ἐκ τῶν
παλαιῶν λογίων πατέρων ὁ Κορίνθου
Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, ὄΥϊος τιμῶμενος,
'Αθανἀσιος ὁ Πάριος καὶ Νικόδημος ὁ
πολυγραφῶτατος, ὁ Κὐριλλος, ὁ 'Ηλίας,
ὁ 'Αρσένιος καὶ ὄλλοι ἐνάρετοι ὄνδρες».
(δ.π. 244 - 245).
Πάλι περιττεὐουν τἀ ἀραιά. 'Υπἀρχει
δμως καὶ μιἀ παραπομπή. Νάτην: «Οἱ
μἐν τους ὲλεΥον αἱρετικοὐς, οἱ δἐ τους
ἐσέ6οντο ῶς πολὐ ἐναρέτους. Η κοινή
φήμη ἐλεΥεν, ὄτι ήσπἀζοντο τἀς δοξασίας θρησκευτικοῦ τινος διδασκἀλου,
τἀς ὁποίας εϊχε ἀποκηρὐξει ή Τερἀ
Σύνοδος. Τἀ ἀληθὲς ήτο, ὄτι ὁ ἐν λόγω
διδάσκαλος, αὐτἀς μᾶλλον εϊχεν ἀκολουθήσει τινἀ τῶν παλαιῶν ἐθίμων μοναστικής τινἀς κοινότητος, λίαν ἀρχαιοπρεποῦς, εἰς τήν ὁποἰαν ἀνήκον οἱ ἀσκηταὶ αὐτοί. Ουτω συνέπεσαν ἐν μέρει εἰς τἀς δοξασίας. Πολλοὶ δμως ἐφρό
νουν, ὄτι, ἐπειδή τἀ πολἀ τοῦ λαοῦ διψςί θρησκευτικής διδασκαλίας, οἱ δὲ
ἀρμόδιοι καὶ ὐπεύθυνοι οὐδεμίαν μέριμναν λαμ6άνουσι πρἀς θεραπείαν τής
ἀνἀΥκης ταὐτης διἀ τῶν ἀΥνῶν καὶ ὁρθοδόξων, οὐχὶ διἀ ξενοπρεπῶν καὶ κακοζήλων, πηΥῶν, ἐπόμενον ήτο πολλοὶ
εὐσε6εῖς καὶ καλοπροαίρετοι ὄνθρωποι
νἀ πλανηθῶσι, καλή τή πίστει, ἀκοὐοντες τἀν χριστιανικἀν λόΥον, ὲστω καὶ
νοθευμένον, παντοῦ ὄπου αὐτἀς ήχεῖ,
διότι ὄταν αἱ 6ρύσες καὶ αἱ κρήναι θολωθῶσιν, οἱ δἐ ὐδρονομεῖς ἀποκρύπτωσι τἀ διαυΥή νἀματα, ὄνθρωποι καὶ κτήνη, διψῶντες μέχρι θανάτου, θἀ προτιμήσουν νἀ πίωσι ἐκ τοῦ θολοῦ ρεὐματος, άσθενή εὐρίσκοντες ἐλπίδα σωτηρἰας ἐν τούτω μᾶλλον ή ν' ἀποθάνωσιν
τής δίψης. «'Ανθρῶπους καὶ κτήνη σῶσεις, Κύριε, ῶς ἐπλήθυνας τἀ ἐλεός
σου, ὁ θεός».
Τἀ ἀπόσπασμα αὐτὁ, ὄπου κατἀ τἀν
ἐκδότη ὁ Παπαδιαμάντης λα6αίνει, ὲστω
καὶ συΥκαλυμμένα, ἀντίθετη στάση ἀπέναντι στους Κολλυ6άδες, ἀνήκει στἀ
διήΥημα «'Ελαφροϊσκιωτοι» (Β', 94).
Πρῶτη παρατήρηση: ὁ Παπαδιαμάντης, καὶ ἐδῶ καὶ στή νεκρολοΥία, χρησιμοποιεῖ τή λέξη ἐνάρετοι χωρὶς
εἰσαΥωγικά. 'Ο ἐκδότης τής τἀ προσ-

θέτει, ἀλλἀ δἐν εϊναι ἀκρι6οδίκαιος,
γιατὶ ἀφήνει Υυμνἀ τἀ αἱρετικοὐς.
Δεὐτερη: ὁ Παπαδιαμἀντης γράφοντας ή κοινή φήμη ἐννοεῖ «ὴ σφαλερή ἀντίληψη». 'Απόδειξη, δύο Υραμμὲς παρακάτω, ή φράση : «Τ ἀ ἀ λ ηθ ἐ ς ήτο...». Χρειάζεται ὐπερ6ολικἀ
πολιτικοποιημένη ἐκδοχή τής παπαδιαμαντικής Υλῶσσας Υϊἀ νἀ μετατραπή τἀ
«ή κοινή φήμη ἐλεγεν» στἀ «ποὐ δἐν
ὲχουν μἐ τἀ μέρος τους σὐμφωνη τήν
κοινή Υνῶμη». Καὶ ὄμως ἐδῶ θεμελιῶνεται ὴ δεκαοχτἀστιχη περίοδος, ποὐ
παράθεσα πιἀ πἀνω, ἐντελῶς ὄσχετη μὲ
τἀ ὄσα πραΥματικἀ λέει ὁ Παπαδιαμάντης.
Τρίτη : αν ὐπάρχη μιἀ καταδίκη στήν
περικοπή αὐτή, εϊναι ή καταδίκη τοῦ
Μακράκη. 'Ο «νοθευμένος χριστιανικἀς
λόγος» καὶ τἀ «θολἀν ρεῦμα» λέΥονται
γι' αὐτόν, ὄχι γιἀ τοὐς Κολλυ6άδες. Τἀ
πράγμα ξεκαθαρίζεται ἐντελῶς ἀπἀ τἀν
ϊδιο τἀν Παπαδιαμάντη: «Πολλοὶ ἀπατηθέντες συνέχεον τἀν γηραιἀν πνευματικἀν πρἀς τοὐς Μακρακιστάς, καὶ ἐνόμισαν, ὄτι ὁ Διονὐσιος ήτο ὀπαδἀς
τοῦ συντάκτου τοῦ «Λόγου» (Μακράκη). Τόσον ἀληθεὐει τοῦτο, ῶστε ὁ Διονὐσιος μᾶλλον, αν ήθελεν, ήδύνατο νἀ
διεκδικήση τἀν κ. Μακράκην ῶς ὀπαδἀν αὐτοῦ (...). Παρἀ τῶν Κολλυ6άδων τοὐτων ήθέλησεν ὁ κ. Μακράκης
νἀ μηιηθή τινα ἐθιμα, ῶς τἀ τής συχνής
Μεταλήψεως καὶ ὄλλα, καὶ άπέτυχεν
ῶς εἰκἀς» ('Ο Πατήρ Διονὐσιος, Ε',
244).
Τἀ κομμάτι ἀπἀ τοὐς «'Ελαφροϊσκιωτους» δὲν χρειάζεται, πιστεύω, ὄλλο,
σχόλιο. Οἱ «ἀγυρτεῖες», οἱ «φατρίες»,
οἱ «φωτοσ6έστες», δλα αὐτἀ τἀ ἐγκλήματα τῶν Κολλυ6άδων, δἐν καταγγέλλονται ἀπἀ τἀ στόμα τοῦ Παπαδιαμάντη.
«Μαζὶ μἐ τἀ Νήφωνα καταδικάζουν
τἀν καλογερισμό. Σ' ἐνα σημεῖο τῶν 'Εμ
πόρων τῶν 'Εθνῶν ὁ Ππδ. ἐχει γράψει
τήν πιἀ φο6ερή καταδίκη του: «'Ο Τωάννης Μούχρας ἐγινε μοναχός, μή ὲχων τι καλλίτερον νἀ πράξη». Αὐτἀ δἐν
ήταν μιἀν ἀποστασία τοῦ Ππδ. ή μιἀν
ἀπάρνηση τής θρησκείας. "Ηταν μιἀν
ἀλλαγή ψυχική, μιἀ στροφή ἀπ' τήν
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ἀρνηση τὴς ζωὴς στὴν κατάφασή της, ῶν». 'Ο Παπαδιαμάντης ήταν δύσκολος
μιἀ προσαρμογή, ὲνας τρόπος συνδιαλ- γενικἀ ἀνθρωπος. Πῶς νἀ συμμεριστὴ
λαγὴς μὲ τὴν πραγματικότητα». (Α', τὶς ἰδεοληψἰες μας, ὅτι ὴ δημοσιογραφικὴ 3οῖἰνἰϊ38 μπορεῖ ν' ἀντιζυγιάση τὴ
λ6).
Αὐτἀ λέει ὁ ἐκδότης γιἀ τις ἀντιλή- θ ε ω ρ ἰ α τοῦ μοναχοῦ ;
Μιἀ παρερμηνεἰα στἀ θεόκριτο, στἀν
ψεις τοῦ Παπαδιαμἀντη περἱ μοναχισμοῦ. Και ἀπἀ τὴ «φοβερὴ» φράση φτἀ- 'Οράτιο ή στἀ Γρυπάρη ϊσως δεἰχνει ἐνει στο συμπέρασμα πως ὁ Παπαδια- πιπολαιότητα, ὲ'λλειψη φιλολογικὴς συγ
μάντης σκέφτεται ὅτι «νάναι κανεἱς κρότησης, κρἰση μέτρια κ.ἀ., δηλαδὴ
θρὴσκος δὲν φτἀνει. Πρέπει νἀ μετα- πράγματα ἀπολὐτως συγγνωστἀ καἱ καλαμπαδεὐει τἀ φῶς του, ν' ἀνυψῶνει θόλου θανάσιμα. Μὲ μερικἀ ὅμως κεἰήθικοπνευματικἀ τὴν κοινωνἰα. 'Ο δη- μενα — κι άνάμεσά τους λογαριάζω καἱ
μοσιογράφος, άν στέκεται στἀ ῦψος του, τἀν Παπαδιαμάντη — δὲ συμ6αἰνει τἀ
ϊδιο. "Εχουμε, λογουχάρη, κάθε δικαἰεϊναι κοινωνικἀς ἀιτόστολος».
Τερἀς ήθικοπλαστικἀς ζὴλος. 'Εξαν- ωμα νἀ θυμῶνουμε μὲ τὴ θρησκευτικότλῶντας ὅλη μου τὴν καλὴ φιλολογι- τητά του, θεωρῶντας πῶς δεσμεὐει τἀ
κὴ 0έληση, ὐποθέτω πως ὴ φρἀση «ὲ- γράψιμό του (Α', μη'), ὅμως δὲ μᾶς
γινε μοναχός, μὴ ὲχων τι καλλϊτερον ἐπιτρέπεται ν' ἀκοῦμε τἀ λόγια του μὲ
νἀ πράξη» εϊναι ἀρνηση τοῦ μοναχι- τἀν ήχο ποῦ μᾶς ἀρέσει. "Αν ὴ φωνή
σμοῦ. Λοιπόν: «Οἱ "Εμποροι τῶν 'Ε- του μᾶς φαἰνεται παράφωνη, νἀ τἀ πάθνῶν» δημοσιεὐονται τἀ 1882 -1883. Τἀ ρουμε ἀπόφαση πῶς αὐτὴ εϊναι — δὲ
1888, δηλαδὴ πέντε χρόνια ἀργότερα, 6ελτιῶνεται.
ή γνωστὴ πιἀ νεκρολογϊα γιἀ τἀν Πα- —.> ἀπἀ τὴν σελ. 5
τέρα Διονὐσιο. 'Εκεῖ ὐπἀρχει μιἀ ὁλο- λἀ καἱ τἀ θάνατό του, ὲφθασε «κυνηφἀνερη καταδἰκη, ἀντίστροφη ὅμως: γῶντας» τον ῶς τἀν "Αδη. Καἱ τόσο
«... ὐπἀ φθονερῶν τοῦ μονα- στενἀ συνδέθηκε μὲ τἀν ἀνθρωπο ὁ Υἱστικοῦ 6ἰου ἀπτήνων». Στἀ ϊ- ἀς τοῦ 'Ανθρῶπου, ῶστε τὴ σχέση ποῦ
διο πάλι κεϊμενο: «Διότι δὲν ἐδόθη εἰς δὲν μπορεῖ νἀ ὲχη μὲ τἀν 'Ομοοὐσιο
κοσμικοῦς ἀνθρῶπους νἀ μιμῶνται τἀ Πατέρα Του ὁ Υἱἀς τὴν πραγματοποἰηὲθιμα τῶν ἀσκητικῶν ἐκεἰνων ἀνδρῶν, σε μὲ τἀν ἀνθρωπο! "Εγινε «ὲνα» ματῶν ἐν ἀμέμπτω πολιτεἰςι διαγαγόντων, ζἰ του, «ὲν τι» ὅπως λέγει ὁ Χρυσόστοοὐδ' ὲξεστιν εἰς τους ἐν τὴ τύρ6η τοῦ μος, μιἀ ἐνιαἰα 'Υπόσταση, μἰα ἀγἰα κακόσμου 6ιοῦντας νἀ παρωδῶσι τἀ σεμνἀ θολικὴ καἱ ἀποστολικὴ 'Εκκλησἰα. 'Αλκαἰ ὐψηλἀ ἐκεῖνα πράγματα». 'Η νε- λἀ ὁ ὲρως τοῦ θεοῦ γιἀ τἀν ἀνθρωπο
κρολογἰα γιἀ τἀν πατέρα του γράφτηκε δὲν ἐξαντλεῖται οῦτε μ' αὐτό. Γιατἱ «οὐ
τἀ 1895, δῶδεκα χρόνια ἀργότερα τὴ πἰστει μόνη ἀλλἀ καἱ αὐτῶ τῶ πράἀπἀ τὴν «καταδἰκη». 'Εκεῖ γράφει: «... γματι Σῶμα ὴμᾶς αὐτοῦ κατασκευάζει»
Παρἀ τῶν ἱεροπρεπῶν ἐκεἰνων Κολλυ- προσφέροντας τἀν 'Εαυτό Του «εἰς 6ρῶ6ἀδων, οϊτινες εϊχον ἱδρὐσει κατἀ τἀ σιν καἱ πόσιν». Καἱ τότε πλέον πραγματἐλος τοῦ παρελθόντος αἰῶνος τὴν Μο- τοποιεῖται ή πιἀ ὀργανική, ὴ πιἀ ἀδιάνὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, φυτῶριον γε- σπαστη ὲνωση μὲ τὴ Ζωὴ ποῦ καταργεῖ
νομένην τῶν σεμνῶν τὴς νήσου μας ἀπόλυτα καἱ οὐσιαστικἀ κάθε θάνατο,
ὅταν «ψυχὴ μὲν Ψυχὴ, σῶμα δὲ Σῶἱερέων...» (Εὴ 246).
Οἱ χρονολογἰες — ἀν ὐποθέσουμε ματι καἱ αϊμα Αϊματι μἰγνυται».
πῶς πραγματικἀ στἀ 1882 ὁ ΠαπαδιαΑὐτἀ εϊναι τἀ ἐκπληκτικῶτερο ἐπἰμάντης καταδἰκαζε τὴ μοναχικὴ ζωὴ — τευγμα τὴς θεἰας Οἰκονομἰας. Αὐτἀς
φανερῶνουν τωόντι μιἀ στροφή, πρἀς εϊναι ὁ οὐσιαστικῶτερος καρπἀς τὴς 'Ατὴν ἀντἰθετη ὅμως κατεύθυνση ἀπἀ ἐ- ναστάσεως: Ζῶμεν οὐκέτι ὴμεῖς, ζὴ δὲ
κεἰνη ποῦ θέλει ὁ ἐκδότης. Προσπαθῶ, ἐν ὴμῖν Χριστός, ὁ ἀναστἀς ἐκ νεκρῶν
ἀλλἀ εϊναι ἀδὐνατο νἀ 6ρῶ κάποια «ἀλ- καἱ ΖΩΗΝ δωρεἀν ἀληθῶς χαρισάμελαγὴ 6ιοθεωρἰας» ή «μετατόπιση ἀξι- νος.
Μονάζων Χ.
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α. Γενικἀ περἰ μοναχισμοϋ.

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ κατδ τοὐς Καν6νας εϊναι
ζωὴ Μετανοιας! «...τὴς
μοναχικὴς
πολιτεϊας,
τὴν ἐν μετανοϊμ στηλογραφοϋσης ζωὴν ὴμϊν» (μγ' ΣΤ'). 'Ο
δίος των μοναχων εϊναι «ὴσϋχιος καὶ μον6τροπος» (κ6' Ζ'). Μοναχδς εϊναι «δ συνταξαμενος Κυρϊφ τφ θεφ
ζυγδν μονὴρη δραι» (κ6' Ζ') καὶ δι αϋτδ
δφεϊλει να απἐχη των 6ιωτικων ἐνασχολὴσεων «καθισεται κατδ μδνας καὶ σιωπὴσει»
(κβ' Ζ'), «ἐνασχολοϋμενος μετδ τὴς ἐθϊμου
καὶ σωτηριωδους μελἐτης» ('Αγ. 'Αθανασϊου
πρδς 'Αμμοϋν μοναζοντα), «προσἐχειν μ6νη
τὴ νηστεϊμ καὶ τὴ προσευχὴ (δ' Δ').
'Η ταξις των μοναχων εϊναι ταξις ποιμαινομἐνη καὶ δχι ποιμαϊνουσα: «Αὶ γδρ των μοναχων συνθὴκαι ϋποταγὴς λογον ἐπἐχουσι καὶ
μαθητεϊας, αλλ' οϋχὶ διδασκαλϊας, ὴ προεδρϊας, οϋδε ποιμαϊνειν αλλους, αλλδ ποιμαϊνεσθαι ἐπαγγἐλλονται» (Β' Κωνάτ6λεως - 'Αγ.
Σοφϊας), εϊ καὶ ἐμμἐσως, μυσπκως καὶ σιωπηρως οϊ μοναχοϊ, δταν τελειωθοὴν, ποιμἐνουν διδ τοϋ αγϊου παραδεϊγματος, των συγγραφων, των συμ6ουλων καὶ των προσευχων των ὴχοντες παρρησϊαν πρδς τδν Θε6ν.
Μεταξϋ τοϋ εν τφ κ6σμφ χρισπανικοϋ 6ϊου
καὶ τοϋ 6ϊου των μοναχων δἐν ϋπαρχει αντϊθεσις. 'Αμφδτεροι εϊναι κεκλημἐνοι εὶς τὴν
σωτηρϊαν διδ μετανοιας καὶ ασκὴσεως. Οι δροι καὶ δ τρ6πος τὴς ασκὴσεως διαφἐρει. 'Η
ασκησις τοϋ μοναχοϋ εϊναι σκληροτἐρα, δι
αϋτδ καὶ ὴ κδθαρσις τελειοτἐρα καὶ ὴ θἐα τὴς
δ6ξης τοϋ θεοϋ λαμπροτἐρα (Μ. 'Αθανασιου,
ἐνθ' ανωτ.). 'Ως χαρακτηριστικως διδασκει
καὶ δ "Αγ. Γρηγ6ριος δ Νὴσσης, σκοπδς τοϋ

εν Παρθενϊςι 6ϊου εϊναι δχι μ6νον ὴ «αναχωρηοις» ἐκ των «ανθρωπϊνων κακιων», αλλδ
καὶ ὴ «περὶ τὴν αφθαρσϊαν σπουδὴ», 'ϊνα δι
αϋτὴς «δυνηθὴναι τδν θεδν ϊδεϊν. "Οτι γδρ
τδ κυρϊως καὶ πρωτως καὶ μδνως καλδν καὶ
αγαθδν καὶ καθαρδν δ των δλων ἐστὶ Θε6ς».
ΔΓ αϋτδ καὶ ὴ ὴσυχϊα, εις τὴν δποϊαν δ μοναχδς δϋναται νδ ἐπιτϋχη τδ ακρ6τατον ἐφετ6ν, χαρακτηρϊζεται ως «τδ δντως καλδν»
(μα' ΣΤ').
Οϊ αληθεϊς μοναχοὶ δεν ἐκλαμ66νουν «τὴν
ϋπδθεσιν τὴς ασκὴσεως ως ϋπερηφδνειαν, κατδ των ατελἐστερον βιοϋντων» ουτε ἐπαϊρονται (κα' Γαγγρ.), ως επραττον οϊ αϊρετικοὶ
ἐγκρατευ6μενοι, «οϊ παρδ τδς Γραφδς καὶ
τους 'Εκκλησιαστικοϋς Καν6νας καινισμοϋς
εϊσαγοντες» (κα' Γαγγρ.).
'Η Σϋνοδος τὴς Γ6γγρας, ἐκφρ6ζουσα τδ
καθολικδν φρ6νημα τὴς 'Εκκλησϊας, διακηρϋττει: «'Ημεϊς τοιγαροϋν, καὶ παρθενϊαν μετδ ταπεινοφροσυνης θαυμδζομεν, καὶ ἐγκρατειαν μετδ σεμνοτητος καὶ θεοσε6εϊας γινομἐνην αποδεχ6μεθα, καὶ αναχωρησιν των ἐγκοσμϊων πραγματων μετδ ταπεινοφροσυνης αγδμεθα καὶ γδμου συνοϊκησιν σεμνὴν τιμωμεν...»
'Η συνεϊδησις τὴς 'Εκκλησϊας τιμα τδν γδμον, αλλδ θαυμαζει τὴν αναχωρησιν προφανως «ως κρεϊττονα δδ6ν».

β. Εισοδος, κουρἀ και εξοδος ἐκ
τοϋ Μοναστηριου.
Οϋδεὶς ἐμποδϊζεται απδ τὴν δμαρτωλοτητδ του, νδ περι6ληθὴ τδ μοναχικδν σχὴμα,
ἐφ' δσον εχει εϊλικρινως μετανοὴσει (μγ'
ΣΤ'). 'Απαιτεϊται δμως τριετὴς δοκιμασϊα πρδ
τὴς κουρας δυναμἐνη νδ περιορισθὴ εϊς ἐξδ-

* 'Απδ τδ εσχατως εχδοθεν βιβλίον τοϋ ·ηγουμενου τὴς Τ. Μ. 'Οσίου Γρηγορϊου, 'Αρχιμ.
κ. Γεωργίου, ϋπδ τδν τϊτλον: «'Η ποιμαντικὴ
διακονία κατα τους Τερους Καν6νας».
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μηνον «εϊ μήπου τις εϊη ανὴρ εϋλα6ὴς, καὶ
τον μοναχικδν 6ϊον εν τφ κοσμικφ διανϋων
σχὴματι» (ε' ΑΒ'). "Αλλως δ ὴγοϋμενος εκδχωκεται της ὴγουμενϊας καὶ δ καρεὶς τοποθετεϊται εϊς αλλην Μονην. Οϊκονομϊα απδ τοϋ
κανδνος χωρεϊ εις περιπτωσεις ασθενεϊας. 'Απαιτεϊται επϊσης η παρουσϊα τοϋ αναδεχομενου τδν νεον μοναχδν πεπειραμδνου γεροντος, δ δποϊος καὶ θδ χειραγωγὴση αϋτδν εὶς
την μοναχικὴν ζωήν. 'Ο κεϊρων μαλιστα ανευ αναδδχου γεροντος τιμωρεϊται με καθαϊρεσιν: «Αὶ γαρ ακριτοι καὶ επισφαλεϊς αποκουραὶ καὶ τδ μοναχικδν σχημα ὴτϊμωσαν, καὶ
τδ τοϋ Χριστοϋ δνομα 6λασφημεϊσθαι πεποιὴκασιν» (β' ΑΒ').
Οϊ χ. Κανδνες διαγραφουν τα πλαϊσια ασφαλεϊας, εντδς των δποίων οὶ μοναχοὶ δεν
διατρεχουν τδν κϊνδυνον της απωλεϊας. Οϋτως δ μοναχδς δεν δϋναται να παραιτηθη της
μοναχικης του Ιδιδτητος, οϋτε καὶ νδ εγκαταλεϊψη αϋτοδοϋλως την Μονην της μετανοϊας
του. Διδ νδ προσληφθη εϊς ετεραν Μονην απαιτεϊται η αδεια τοϋ ηγουμενου του (κα'
Ζ'). 'Αλλ' οϋτε καὶ νδ εξερχεται της Μονης
του δυναται, εϊ μη εν μεγδλη αναγκη καὶ μετδ αδειαν τοϋ ὴγουμενου του (μστ' ΣΤ'). 'Ο
μοϊως καὶ ερημϊται «μη κείροντες την κδμην
καὶ εν ταϊς πδλεσιν μετ' ανδρων καὶ γυναικων αναστρεφδμενοι, απελαϋνονται εν αϊς
δεϊ διαβιοϋν ερὴμοις» (μβ' ΣΤ').
Προκειμενου περὶ μοναζουσων δεν επιτρεπεται νδ εξερχωνιαι εκ τοϋ Μοναστηρϊου, εϊμη εν αναγκη καὶ με συνοδδν δριζομενην ϋπδ
της ὴγουμδνης, εκ τινος των πρεσ6υτϊδων, οϋδεποτε δε κοιμωνται εςω της Μονης (μστ'
ΣΤ').
Τινες εγκαταλεϊπουν τας Μονας των «ως
εφιεμενοι τοϋ αρχειν, καὶ τδ ϋπακοϋειν απαναινδμενοι» (ιζ' Ζ'). Μ6νον εϊς την περϊπτωσιν καθ' ὴν δ μοναχδς παραμενων εν τη
Μονη του «αληθως 6λαπτεται», επιτρεπεται
νδ αναχωρηση «εϊ καὶ εδεσμευθη ϋπδ τοϋ ὴγουμενου μὴ απελθεϊν» (στ' Νικολ. Κιαν!
λεως). 'Ο "Αγιος Νικηφορος ΚωνΖλεως προσδιορϊζει εϊδικωτερον τδς αϊτϊας της 6λα6ης:
α) εδν δ ηγουμενος αὶρετικδς ὴ, β) εδν εμ6αϊνωοι γυναϊκες εϊς την Μονην, καὶ γ) εδν
παιδϊα μανθδνουσι εϊς την Μονὴν κοσμικδ
γρδμματα, τδ δποϊα καὶ δημοσιεϋουν τα εσωτερικα της Μονης (ιζ' κανΦν). 'Η ΑΒ' Σϋνοδος επϊσης δέχεται δτι ὴ μετακϊνησις των
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μοναχων απδ της Μονης των δυναται να γϊνη
ϋπδ τοϋ επισκοπου «εϊς ετερον μοναστὴριον
επὶ καταστασει της Μονης. . . η καὶ εϊς κοσμικὴν οϊκϊαν, επὶ σωτηρϊα των ενοικοϋντων,
η αλλαχδσε..., τοϋτο οϋτε τους ϋποδεχομενους, οϋτε τοϋς μοναχοϋς ϋποδϊκους ποιεϊ»
(κανων δ').
Μοναχδς δεν δυναται νδ παραμεϊνη εν γυναικειω Μοναστηρϊψ, οϋτε νδ προσομιλη ϊδιαιτερως πρδς μοναχην καὶ ταναπαλιν, αλλδ
μενουσιν εξω τοϋ μοναστηρϊου καὶ δμιλοϋοιν,
εϊ καὶ συγγενεϊς, παρουσια πρεοβϋτιδος μοναχὴς εςω τοϋ μοναστηρϊου (κ' Ζ'). "Ετεροι
κανδνες απαγορεϋουν εϊς τοϋς μοναχοϋς τδ
συνεσθϊειν μετδ γυναικων η καταλϋεχν εϊς
πανδοχεϊα εκτδς αναγκης (κβ' Ζ'), δτε καὶ
παλιν θα πραζουν τοϋτο «μετ' εϋλα6εϊας»· τδ
συλλοϋεσθαι μετδ γυναικων εν 6αλανεϊψ, ως
αλλως τε απαγορεϋεται τοϋτο εϊς λαϊκοϋς καὶ
κληρικοϋς (λ' Λαοδ.)· τδ συνωμοτεϊν η φατρϊας ποιεϊν η τυρευεχν κατδ τοϋ επισκοπου
καὶ των κληρικων (ιη' Δ')· τδ παρακολουθεϊν ϊπποδρομϊας η θυμελικδ παϊγνια (κδ'
ΣΤ'), τδ τοκϊζειν (ερμην. Πηδαλ. εϊς μδ'
'Αποστ.), τδ παρακοϋειν τη 'Εκκλησιαστικη
αρχη εϊς τδ λαμ6ανδμενα ϋπ' αϋτης μετρα
διδ την περιστολὴν των αὶρεσεων, ως διδ της
αποκρϋψεως 6ι6λϊων των αὶρετχκων καὶ μη
παραδδσεως αϋτων εϊς τδν Πατριαρχην ΚωνΖ
λεως (θ' Ζ'). 'Υπαρχουν ιελος καὶ ετεροι
Κανδνες τοϋ 'Αγ. Νικηφδρου ΚωνΖλεως αφορωντες εϊς την εσωτερικην ποιμαντικὴν των
μοναχων .
Αὶ διαταξεις αδται, θεσπισθεϊσαι κατδ τδ
πλεϊστον ϋπδ Οϊκουμενικων Συνδδων, δεν ετεθησαν διδ νδ περιορϊσουν την εν Χριστω
ελευθερϊαν των μοναχων, αλλδ διδ νδ προστατεϋσουν προληπτικως καὶ αϋτοϋς καὶ την
'Εκκλησϊαν απδ την κακην χρησιν αϋτης.
Προϋποθετουν δϋ οϊ Κανδνες ουτοι κροϋσματα καὶ παραπτωματα μοναχων, διδ τδ δποϊα
οϊ ποιμενες της 'Εκκλησϊας σοθαρως καὶ εν
Οϊκουμενικαϊς Συνδδοις απησχολὴθησαν πρδς
θεραπεϊαν αϋτων. Οὶ ὶ. Κανδνες συνεπως ου
τοι μαρτυροϋν δχι διδ τδ νομικδν καὶ δεσποτικδν πνεϋμα των θεσιπσδντων αϋτοϋς Πατδρων, αλλδ διδ την ποιμαντικὴν των σϋνεσιν καὶ ενδιατρερον.
Σὴμερον πολλοὶ εκ των Κανδνων αϋτων
εζακολουθοϋν νδ εϊναι επϊκαχροι καὶ αναγκαϊοι καὶ αλλοι, μὴ εχοντες αναφορδν εϊς σϋγ-
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χρονα προ6λὴματα, χρησιμεϋουν εὶς ὴμας ως
πρδτυπα διἀ τὴν θὴσπισιν νὴων Κανδνων ὴπὶ
τὴ 6δσει τὴς αρχὴς τὴς αναλογϊας πρδς ρϋθμισιν των συγχρδνων ζητημαιων.

γ. 'Η ποιμαντικὴ εὐθὐνη τοϋ "Ηγουμένου ἐν τὴ Μονὴ.
ΟΙ ὶ. Καν6νες προϋποθὴτουν τὴν αποψιν τὴς
'Εκκλησὶας, ως ὴκφραζουν αϋτὴν οὶ άΥϊοι
Πατὴρες καὶ δὴ δ κατ' ὴξοχὴν Νομοθὴτης τοϋ
Μοναχισμοϋ Βασὶλειος δ Μὴγας, καθ' ὴν δ
ὴΥοϋμενος «οϋδὴν ειερδν εστι ὴ δ τοϋ Σωτὴρος ὴπὴχων πρδσωπον», δΓ αϋτδ και δ ϋπακοϋων ὴ δντιλὴΥων αϋτφ «οϋκ ανθρωπω αντιλὴΥει ὴ ϋπακοϋει, ὴδη δὴ καὶ αϋτω τφ Κυρι'ω τφ εϊπδντι δ ακουων ϋμων ὴμοϋ ακοϋει
καὶ δ αθετων ϋμας ὴμὴ αθετεϊ». Δι' αϋτδ καὶ
οὶ μοναχοὶ «τφ τὴς Μονὴς ὴξαρχοντι ὴν φ66ω
θεοϋ (δεϊ) ϋποτασσεσθαι καὶ τὴν κατδ παντα ως προσὴκει ϋπακοὴν ὴκπληροϋν. ..» (μα'
ΣΤ'). 'Η ϋπακοὴ αϋτη εϊναι τδσον ἀναγκαια,
ωστε να μὴ δϋναται να αναχωρὴση τις εὶς
τὴν ὴρημον πρδ τὴς παρελεϋσεως τριετοϋς
ασκὴσεως ὴν τφ μοναστηρὶψ ϋπδ ὴΥοϋμενον
(μα' ΣΤ').
'Ο γ' τὴς ΑΒ' δμιλεϊ περὶ τὴς ὴπιμελεὶας,
ὶὶν δὴον να δεικνϋη δ ὴΥοϋμενος δια τὴν διαποίμανσιν των Μοναχων του: «Εὶ Υὴρ δ ζωων
Αλογων τὴν προστασὶαν ὴΥχειριζδμενος, καὶ
τοϋ ποιμνὶου καταμελων, οϋκ ατιμωρητος καταλιμπανεταυ δ τφν τοϋ Χριστοϋ θρεμμδτων
τὴν ποιμαντικὴν δρχὴν κατατπστευθεὶς, καὶ

ραστωνη καὶ ραθυμια τὴν αϋτων σωτηρϊαν
δπεμπολων, πως οϋ δὶκας τοϋ τολμὴματος εὶσπραχθὴσεται;». 'Ο ὴΥοϋμενος δὴ δ μὴ ζητων
τδν αποδρασαντα τὴς Μονὴς μοναχδν αφοριζεται (γ' ΑΒ').
Φαὶνεται δὴ δτι ϋπὴρχον καὶ περιπτιυσεις,
καθ' δς ὴγοϋμενοι ὴδὴχοντο μοναχοϋς ὴπὶ χρὴμασι. 'Ο τοιοϋτος ὴγοϋμενος ὴ παϋεται ὴ καθαιρεϊται, ὴδν δὴ δὴν ὴχη ὶερωσϋνην ὴκδιωκεται (ιθ' Ζ').
Δὴν θα εϊναι ϋπερ6ολὴ να εϊπωμεν δτι ὴ
ποιμαντικὴ εϋθϋνη καὶ ὴζουσὶα τοϋ ὴγουμὴνου ὴν τὴ Μονὴ εϊναι τοιαϋτη οϊα τοϋ ὴπτσκδπου ὴν τὴ ὴπισκοπὴ. 'Εντεϋθεν καὶ ὴγοϋμενος ὴχων εϋχὴν δϋναται νδ χειροτονὴ ϋποδιδκονον καὶ αναγνωστην ὴν τὴ Μονὴ αϋτοϋ
(στ' Νικηψ. ΚωνΑεως).
Περὶ τὴς ὴκλογὴς τοϋ ὴγουμὴνου οὶ ὶ. Κανδνες οϋδὴν λὴγουν. 'Αλλδ κατἀ τδν δσιον
Νικδδημον τδν 'Αγιορεϊτην: «Οὶ δὴ θειοι νδμοι των 'Ορθοδδζων Βασιλὴων, αναπληροϋντες τους ὶεροϋς Κανδνας ὴν τοϋτω, προσθὴτουσι καὶ πως πρὴπει να γὶνεται δ 'Ηγοϋμενος. ''Ηγουν δτι δ ὴπὶσκοπος δὴν πρὴπει να
καμνη 'Ηγοϋμενον εὶς τα Μοναστὴρια κατα
6αθμδν, αλλα να καμνη ὴκεϊνον δπου ὴ δλοι
οὶ Μοναχοὶ, ὴ οὶ ὴναρετωτεροι διαλὴξουσιν
αϋτδν, δχι δια φιλὶαν ὴ χδριν, αλλα μὴ τδ νδ
ὴξεϋρουν αϋτδν 'Ορθδδοζον καὶ σφφρονα καὶ
αξιον νδ διοικὴση καλως τους Μοναχοϋς καὶ
τδ Μοναστὴριον. Τοϋτο τδ ϊδιον γὶνεται καὶ
εὶς τὴν 'Ηγουμὴνην των γυναικεὶων Μοναστηρὶων».

ΠΛΛΧΜΧΟ
Ο ΛΓΙΟΟ ΓβΗΓΟρϊΟΩ Ο *

ΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ
Ν ικδδημος : ΓΕαν
εις την πνευματικην
αντην ευωχιανπρδπει
να προσφερω κι εγω κατι ευφραντικδν,
δα εϊπω εϊς τους καλοϋς δαιτυμονας ὁΓ
δλϊγων, πδση ηδονη και χαρις υπαρχει
εΙς τα συγγραμματα αυτα, δια να ερεδϊσοι την επιδνμϊαν σας εις την αναγνωοϊν
των. "Οταν διαβασω τα ηδικα του μεγαλου Γρηγορϊου, αποτασσομαι την σαρκα
και τδν κδσμον, μισω τα παδη και αοπαζομαι την κεκρνμμενην εν Χριστφ ζωην
των Μοναχων. Με τας εντολας καδαρϊζομαι, ποδω να συμβιωσω με τας αρετας καϊ, ανυψουμενος πρδς τα τελειδτερα, γϊνομαι ναδς του Θεοϋ και κατοικητηριον τον Πνενματος.
"Οταν διαβαζω τα Νηπτικα, μυοϋμαι
εις αυτα τα μυοτικα δργια της ιερας νη·ψεως και της ευκτικης αρετης καϊ μαδαϊνω την δλικην επιστροφην τον νοδς,
πρδς τδν εντδς ανδρωπον, ως και την απλανη τοϋ νοϋ κυκλικην κϊνησιν και ανατασϊν του πρδς τδ δεϊον. Και τδτε ειοερχομαι εϊς τους δρους της αληδοϋς ησνχϊας, κατα την δποϊαν νοω αυτδς εμαυτδν, μαλλον δε δδ εμαυτον νοων τδν Θεδν και πλησιαζων πρδς αυτδν, δια καρδιακης ευχης και σννεπυγμενης και ὁΓ εμπυρον κατανυξεως απδ την ευχην γεννωμενης. Και μυσταγωγοϋμαι, ποια εϊναι η
μονιμωτατη καδαρδτης τοϋ νοϋ, ποια της
καρδιας. Καϊ δχι μδνον αυτα, αλλα διδασκομαι και τους Λδγους της νοερας αυτης
επιστροφης εν τη καρδϊα, ως καϊ τας δεωρητικας αποδειξεις απδ την Γραφην, απδ
την φυοιν καϊ απδ αντην την πεϊραν, δια

την δρδδτητα της εργασϊας αυτης. Καϊ εις
τα αποδεικτικα αυτα στοιχεϊα πειδδμενος,
καταγελω ως ασδφους καϊ αμυητους τους
αντιλεγοντας, εϊτε παλαιοϋς εϊτε ουγχρδνους.
"Οταν παλιν εντυχω εις τα συγγραμ
ματα, που πραγματευονται περϊ της φυσικης δεολογϊας καϊ της ερμηνεϊας των
Γραφων, εϋρϊσκω κδποιας νεας καϊ πρωτοτυπους δρμηνεϊας, συγκριτικως με δσα
εχουν εϊπη παλαιδτεροι "Αγιοι, δια των
δποϊων, με την δρμηνευτικην επεξεργασϊαν, τδ γραμμα αποκτα απροσδδκητον 6αδυτητα. Διδτι δ αγιος Πατηρ εσπασε τδν
τρλοιδν των δξωτερικων εκφρασεων καϊ απεκαλυτρεν τδ μυστικδν καλλος των λδγων
της ενσωματου η ασωματον φυοεως, εϊτε
των νοηματων τοϋ Πνενματος, τδ δποϊον
6λεπων εγω, που ητο κρυμμενον ωσαν τδ
μαργαριταρι μεσα εις τδ δστρακον, πληροϋμαι απδ χαραν καϊ γϊνομαι περισσδτερον δεωρητικδς, απδ 66,δους σε 6αδος
6υδιζδμενος καϊ απδ αβυσσου εις αβυσσον
κατερχδμενος. Καϊ δια να εϊπω δλην την
αληδειαν, ενρϊσκω εϊς τα φυσικα καϊ εϊς
τας δρμηνεϊας του λδγους ασφαλεϊς καϊ
σπουδαϊους καϊ τετραγωνους' αυτδν τδν
μυελδν καϊ τδ 6αδος παντδς εξεταζομενου
δεματος εξα.κρι6ουμενον.
"Αλλα προκειμενου δια τα δαυμαστα
δεολογικα καϊ αντιρρητικα συγγραμματα
τον μεγαλου Γρηγορϊου, δ λδγος μου αγαπα να πλησιαση, αλλα να προσπελαση εις
αυτα ιλιγγια ενωπιον τοϋ ντρους καϊ τοϋ
6αδονς, τοϋ μηκους καϊ τοϋ πλατονς των,
που εϊναι αληδινα ανεκφραστα. Διδτι δχι
μδνον συνελεξεν εις μιαν δνδτητα δσα εγραφησαν σποραδην απδ τους αλλους δεο* 'Απδ τὴν ΕΙσαγωγὴν τοϋ 4κδιδομενου 6ι6λιου, νπδ τδν ανωτερω τϊτλον τοϋ μοναχοϋ
Θεοκλητου Διονυσιατου.
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λδγους Πατερας, και απανϋισεν δ,τι ϋεολογικωτερον ϋπηρχεν, δ ϋεολογικωτατος
εκεϊνος και δχι απλως δυναμει, αλλ' ενεργεϊα γενδμενος νους, λδγω της καϋ·αρδτητδς του, αλλα και δ,τι εφαινετο ως
αμφιβδλου δρϋοδοζϊας η ως επιληψιμον
εις τους κακοδδξους, «προς την εϋσεβεστεραν διανοιαν μεϋηρμηνευσε ϋεοσδφως»
και διεσωσεν ουτω τδ κϋρος των ϋεολδγων
Πατερων.
Πλην αυτων, δ ϋεϊος Γρηγδριος, προσεϋεσεν δσα του απεκαλϋφϋησαν ϋπερφυως
«δια μακαρϊου παϋους εν τω της ϋπεραγνωστου εκεϊνης αρπαγης καιρω, κατα
τδν ϋπερφωτον γνδφον». "Ολα αϋτα λοι
πδν επεξειργασϋη και ενσωματωσεν εΙς
μιαν ενδτητα, ωστε να αποτελοϋν ενα
πραγματικδν καλλϊστευμα ϋεολογϊας, ενα
τελειον οϊκοδδμημα, τδ δποϊον προκαλεϊ
δντως τδν ϋαυμασμδν σε καϋε ακοην και
διανοιαν...
Εϋγνωμονω τδν γλυκυτατον αγιον Πατερα μας Νικδδημον τδν 'Αγιορεϊτην, —
τδν αλλοτε επ' εμοϋ κατα δυναμιν ϋμνηϋεντα — που με την ϋεοοοφϊαν του και τδ
κϋρος του μας ηρμηνευσε τδν μεγαλον
Γρηγδριον τδν ΙΙαλαμαν και μας ανεπτυξε την οημασϊαν της προβληϋεϊσης δυναμικως ϋπ' αϋτοϋ Πατερικης Θεολογϊας,
ως «των ϋεολδγων ϋπερμαχος απροομαχητος».
Ευγνωμονοϋμεν τδν ϋεοειδη 6υζαντ ινδν
ϋεολδγον, «των μοναστων την καλλονην»,
«της 'Εκκλησιας τδ οτηριγμα και διδαοκαλονυ, τδν «ϋαυματουργδν Γρηγδριον», τδ
πανεϋοσμον ανϋος τοϋ «παραδεϊσου» της
Θεοτδκου Μαρϊας, τοϋ Ιεροϋ "Αϋωνος,
αλλα πρωτα απ' δλους ευγνωμονοϋμεν τδν
Κυριον, που εχαρισεν εις την 'Εκκληοϊαν
Του την μυστικην ϋεολογϊαν, την δποϊαν
«δι' εαυτοϋ εν πλαξι καρδϊας (τοϋ ϋεϊου
Γρηγορϊου) απεγρδηματο».
Πραγματι, χαρις εις τδν ϋεοφωτιστον
Παλαμικδν νοϋν, εγνωρϊσαμεν τους ϋησαυροϋς τοϋ αγϊου Πνευματος, ο'ϊτινες ϋπαρχουν ως ϋεϊαι δωρεαι εντδς της 'Ορϋοδδξου 'Εκκλησιας μας, ως ακτιστος
χαρις, ως ϋεϊον φως, ως οϋσιωδεις ενεργειαι τοϋ θεοϋ και ως αμεσος κοινωνια
με τδν υπεροϋσιον ηλιον της δικαιοσυνης
δια των μεϋεκτων ακτινων του.

Πρεπει να κατανοωμεν κατα βδ,ϋος και
εις τας εσχατας συνεπεϊας του τδ ψυχρδν,
αντιπαλαμικδν, αντορϋδδοξον, και απανϋρωπον ΑβΙιϊ8 Ριιηϊ8; δια να εκτιμησωμεν κατ' αξϊαν τδν επανευαγγελισμδν πρδς
την 'Εκκληοϊαν των ακτϊστων ενεργειων,
της ϋεοποιοϋ χαριτος, που μας εκδμιοεν
εκ Θεοϋ ϋποφητικως δ μεγας Πατηρ Γρη
γδριος δ Παλαμας.
'Η 'Ορϋοδοξϊα εαν α'ισϋανεται εαυτην
ως πλεουσαν μεσα εις τδ ακτιστον φως,
δηλαδη μεοα εις την πραγματικην αδιαλειπτον σχεσιν της μετα τοϋ Θεοϋ, αϋτδ
δφεϊλεται εις τας μετεχομενας ακτϊοτους
ενεργεϊας Του, τας δποϊας απεκδλυψεν δ
ϋεοφδρος Γρηγδριος με τδσην εναργειαν,
δια της ϋεμελιωδους διακρϊσεως της οϋσϊας τοϋ Θεοϋ απδ τας οϋσιωδεις ενερ
γεϊας του. 'Εκ τοϋτου δε συναγεται δποϊ
ον «χασμα εστηρικται» μεταξϋ 'Ορϋοδοζϊας και Ρωραιοκαϋολικισμοϋ; αρνουμενου
την «ϋεοπρεπη διακρισιν» εν τω Θεω και
οϋτω μη αποδεχομενου την πραγματικην
σχεσιν τοϋ Κτϊστου με την λογικην και
αλογον κτϊσιν. Τδ πδσον πτωχεϋει τδ
ΑεϊΗ8 Ριιηϊ8 την ζωην, τδ πδσον απομακρυνει τδν Θεδν απδ τδν ανϋρωπον και
πδσον 6νιϊϊζει εις απελπισϊαν τα λογικα
δντα, που δεν α'ισϋανονται επανω των την
ενεργοϋσαν ΤΙατρικην αγαπην, καταφαϊνεται και μδνον απδ την ακοινωνησϊαν τοϋ
Θεοϋ πρδς παν τδ κτιστδν, εις την δποϊαν
τδν καταδικδζει.
'Ο Θεδς των λατϊνων και των φιλοσδφων εϊναι τδσον απρδοιτος και αμεϋεκτος, ιδοτε να ϋεωρηται ως τελεϊως αδιανδητος καϋε πραγματικϊι επαφη του με
τα πλασματα του. 'Η εξωϋησις τοϋ Θεοϋ
περαν απδ πασαν δυνατδτητα οϋσιωδους
ενεργεϊας εις τδν κδσμον, αναγκαζει τδν
Θεδν να χρησιμοποιη τας μη ϋεϊας, αλλα
κτιστας χαριτας «μακρδϋϊεν».
'Ενω δ 'Ορϋδδοξος αρκεϊ να ϋελη να
καταλαμφϋη απδ τας ϋεοποιοϋς ακτϊνας,
ποϋ μονϊμως εκπεμπει δ Θεδς ϋπι των καϋαρων ψυχων, δια να εϋρεϋη μεοα στδ &κτιστον φαος, τεϋεωμενος δλδκληρος, ψυχη και σωματΓ αντιϋετως δ αρνοϋμενος
την ϋεοποιδν δωρεαν μενει ψυχρδς, ως
«ϋπδ νδμον», ανεραστος και κατηφης, α'ισϋανδμενος τδν Θεδν του ως απδντα απδ
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την ζωην τον, καταδικασμενος να ζη μέ
σα σε φυσικοϋς δρονς, εκτακτως διασπωμενονς, προκειμενον να τον μεταφερϋη η
χαρις.
Δνναται κανε'ις να αποτολμηση μιαν εϊκονικην σνγκρισιν. 'Ο Θεδς των 'Ορϋοσδξων, δμοιαζει με παμφωτον ηλιον, εις
τοϋ δποιον τδ φως και τας ακτϊνας αναπαϋονται εν μακαριδτητι οι ποικϊλης δεκτικδτητος πιστοϊ. 'Ο δε θεδς των λατϊνων και των φιλοσδφων, δμοιαζει με τδν
διαφαινδμενον δϊσκον του μεσα απδ τα νεφη, δοτις επειδη εϊναι, κατ αυτους, ουσϊα, ενρϊοκεται δξω της κτισεως και επομενως αφηνεται αφωτιστος η κτϊσις. Και
ακριβως αντδ εϊναι μια αληϊϊης τραγωδϊα, η δποϊα εφδβιζε τδν ϋεϊον Παλαμαν
«"Αν δε σν, λεγει, αρης τδ μεταξϋ της
αμεϋεκτον ουσιας τον Θεοϋ και των μετεχοντων πιστων, (δηλαδη τας ακτϊστονς
ενεργεϊας) ω πδση συμφορα, μας εχωρισες απδ τδν Θεδν' εξετδπιοες τας σννδεοϋσας τδν Θεδν με τονς πιστοϋς ακτϊστονς
ενεργεϊας και οντω εδημιουργησε «χασμα
μεγα και αδιαβατον» μεταξν τον Θεοϋ,
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της δημιουργϊας και προνοϊας νπερ των
ανϋρωπων».
"Ιδον η σννεπεια της απονοϊας τοϋ Θε
ον απδ την ζωην των πιστων. Δ τ' αντδ,
μεσα στδ πενϋιμον κλϊμα της δρφανϊας,
μεσα εις τδν παγετδν εκ της απονοϊας της
ι7εϊας αγαπης, μεσα εις την αϊσϋησιν, δτι
δ Θεδς ενρϊοκεται εξω απδ την ζωην, η
Δνσις εχρειασϋη καποιον «παρακλητον»,
δια να καλυηιη τδ κενδν. Μηπως η καϋτερωοις τον παπα, ·— εκ τον δποϊον απορρδει παοα χαρις — δνναται να ερμηνενϋη εκ των ανωτερω προϋποδεσεων ; Και
μηπως η 'Ορ^6δοξος "Ανατολη ονδεποτε
εχρειασδη ενα ανϋρωπινον δν ως μεσαζοντα, επειδη ενρϊοκεται εις αδιαλειπτον
και αμεοον σχεσιν μετα τοϋ Θεοϋ, δια των
ακτϊστοον ακτϊνων τον, και «ως τεκνα φωτδμορφα της "Εκκληοϊας» ενρισκδμεϋα εν
αϋταρκεϊα απδ την «ϋεδρρντον χαριν»,
«Λαμποντες, αστραπτοντες, ηλλοιωμενοι» ;
Και εντεϋϋεν καϋ'ϊοταμε'9α ϋεοϊ κατα γαριν και μεϋεξιν, κατα τδν ιεροψαλτην Δα6ϊδ' «εγω εϊπα ϋεοϊ εστε και νϊοι νψϊστον
παντες..Μ; (Ψαλμ. πα', 6).

ΑΓΙΑ Γ^ΑφΗ, βΚΚΑΗΟΑ, ΠΑρΑΑΟΟΟ
ΡΟΚΕΙΤΑΙ δια μιαν σειραν αρθρων τοϋ διασημου ρωσου Θεολδγου π.
Γ. Φλορδφσκυ,
εκδοθεντων τδ Ι972 και ηδη μεταφρασθεντων εκ τοϋ αγγλικοϋ ϋπδ τοϋ καθηγητοϋ της Θεολογικης ΣχοΓ^γ^'ΙΙΙ
λης τοϋ Πανεπιστημιου
ιτ-1 _Θεσσαλονικης κ. Τσαμη.
'Ο ττ. Γ. Φλορδφσκυ, εϊναι γνωστδς εις τους
διεθνεϊς θεολογικοϋς κυκλους ως ϋψηλης κλασεως θεολδγος. Εϊχε τδ ττρονδμιον να εϋρεθη μεσα
εις τδ μεγα ρεϋμα της 'Ορθοδδξου Παραδδσεως
και οϋτω να δυνηθη να προσλαβη ανεπιμικτα α
πδ 6λλοτριας επιδρασεις δρθδδοξα στοιχεϊα, κα
τα τδ δυνατδν, εις την ττληρδτητα των και να
τα αναχωνεϋση μεσα εις τας δρθοδδξους εμπειριας του.
Βεβαιως δ π. Φλορδφσκυ δεν ανηκει εις την
κατηγοριαν των αγιων Πατερων, ο'ϊτινες εθεολδγουν «οϊον πασχοντες την αφαιρεσιν και οϋ διανοοϋμενοι». "Εν τουτοις, χαρις εις την διατηρησιν της παραδδσεως της Μυστικης θεολογιας
κατα την εποχην του, κατωρθωσε να εμπλουτιση
τας θεολογικας του γνωσεις, τδσον με την εμπειριαν της λατρειας δσον και με την πνευματικην αϊσθησιν των Μυστικων μας. Οϋτω δε αρτιωσεν εν εαυτφ 2να θεολδγον, καλδν ερμηνεα
τοϋ πλοϋτου της 'Ορθοδδξου θεολογιας, θεολογοϋντα, φιλοσοφοϋντα και καπως «πασχοντα τα
θεϊα».
'Η πολυμαθεια τοϋ π. Φλορδφσκυ και η αναστροφη του με δντως 'Ορθοδδξους θεολδγους εγγυωνται τδ σχετικως απλανες δια τδν ανδρα.
Και τα εν λδγφ αρθρα του, χωρϊς να αποτελοϋν
«θεογρδιφους πλακας», εϊναι αξια πολλης προσοχης ως δκφραστικα της 'Ορθοδδξου θεολογιας,
ητις σνντιθεται 6πδ την 'Αγιαν Γραφην, την 'Εκκλησιαν και την εξ αϋτης Παραδοσιν.
'Η δλληνικη θεολογικη δπιστημη δφειλει πολλα εις τδν ρωσον πρωτοπρεσβϋτερον θεολδγον,
αλλα και δ λαδς μας δια την σημαντικην συμβολην του εις την αποκαλυψιν των θεολογικων
μας θησαυρων. 'Ο γραφων δεν δϋναται να λησμονηση τδν κραδασμδν που ϋπεστημεν, δταν δν
Θεσσαλονικη τδ Ι959, κατα τας πανορθοδδξου
κλιμακος εορτας επι τη 6ΟΟστη αμφιετηριδι απδ
της κοιμησεως τοϋ αγιου Γρηγοριου τοϋ Παλαμα, ηκοϋσαμεν τδν π. Φλορδφσκυ να αναπτϋσση

με τα σπασμενα ελληνικα του τδ θεμα της Πα
ραδδσεως και την θεολογιαν τοϋ εορταζομενου
Πατρδς. Κυριολεκτικως
τδτε μεγαλου θεολδγου
μας ηνοιξε τους δφθαλμοϋς, αλλοιθωριζοντας δεινως πρδς την νεκραν Δυσιν.
"Ηδη χαιρομεν απδ την εξαγγελιαν τοϋ κ. Τσαμη, δτι προτιθεται να μας χαριση, πλην της
εν λδγω μεταφρασεως, και αλλας εργασιας τοϋ
διακεκριμενου θεολδγου και συγχαιρομεν τδν μεταφραστην δια την επιτυχη απδδοσιν, εις σαφη
νοηματα και ρεουσαν γλωσσαν, της θεολογιας τοϋ
π. Φλορδφσκυ.

“ΑΙ Πθρϊ ΟΤΑγρΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΘΟΥΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΟΜΙΑΙΑΙ ΑΝΑΤΟΑΙΚΟΝ
ΠΑΤθρωΝ.....

ΝΕΚΜΕΤΑΑΛ Ε Υ Τ Ο Ν μεχρι σημερα ϋλικδν, δπερ αναφερεται εις την θεολογι
αν τοϋ Σταυροϋ και τοϋ
Παθους τοϋ Κυριου, ανελαβεν δ Δρ. της Θεολο
γιας και βοηθδς εις την
θεολογικην Σχολην
τοϋ
Πανεπιστημιου Θεσσαλονικης κ. Β. Ψευτογκας να συγκεντρωση και παρουσιαση εις ενιαϊον σϋνολον.
Πρδκειται περι κοπιωδους επιστημονικης πραγματειας, διοε της δποιας επεδιωξεν δ σ. να εμφανιση τας επικρατουσας αντιληψεις περι τοϋ
Σταυροϋ και τδ Παθος τοϋ Κυριου εις την ^Εκκλησιαν κατα τδ χρονικδν διαστημα απδ τοϋ
2ου εως και τοϋ 4ου αιωνος, βασει των δμιλιων
των 'Ανατολικων Πατερων και εντεϋθεν να προβη
εις καταταξιν αϋτων.
'Η προσφορα εϊναι σημαντικη, τοσοϋτο μαλλον
καθ' δσον τδ εδαφος επι τοϋ δποιου ειργασθη δ
κ. Ψευτογκας ητο παρθενον. 'Η δλη εργασια διακρινεται δια την μεθοδικδτητα αϋτης και την
^πιστημονικην εϋσυνειδησιαν, δπως επισης η διερεϋνησις της αξιοπιστιας των πηγων, η αποκαθαρσις ^κ των ψευδεπιγραφων, η συγκριτικη εξετασις των κειμενων και τελος, η ανδιδειξις των

κικχιοκριειχι
επικρατουντων, εις την υπδ ^ξετασιν εποχην, θεολογικων ρευματων Ιπϊ του αντικειμενου τοϋ σ.,
προσδϊδουν τδ απαραϊτητον κϋρος εις την επιτυχη
προσπαθειαν του.

Τα παρατιθεμενα κεϊμενα περϊ του Σταυρου και
του Παθους του Κυρϊου, πλην της πρωτοχριστιανικης χαριτος που αποπνεουν και της εναργεϊας, μεθ' ης διαζωγραφεϊται δ Σταυρδς και τδ
Παθος, αποτελουν γνησϊας 'Ορθοδοξους φωνας
και θεολογικας γραμμας, δια των δποϊων τοποθετουνται εις τα πλαϊσια της διδασκαλϊας της
'Εκκλησϊας, μακραν των Δυτικων νοθευσεων.
Συγχαϊρομεν ταν φϊλον θεολογον και ευχδμεθα
μεϊζονας επιτεϋξεις.

Η ΧρϊΟΤΟΑΟΠΑ
ΤΟΥ ΑΛΜΑΟΚΗΝΟΥ
Ρ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ μελετη
του Μητροπολιτου Δημητριαδος σεβ. Χριστοδουλου, βασει της Χριστολογϊας του αγϊου 'Ιωαννου' του Δαμασκηνου, ητις εκτϊθεται εις τδ Γ'
βιβλϊον
του κλασσικου
εργου του «"Εκδοσις 'Ορθοδδξου Πϊστεως».
Εις την εν λογφ μελετην, κατωχυρωμενην επιστημονικως δια σχετικων αναφορων, καταφαϊνεται κατα τδν σ. «δ πλουτος των θεολογικων
γνωσεων του ιερου συγγραφεως, η δογματικη αυτου ακρϊβεια, ως και η σπουδαϊα αυτου συμβολη
εις την διαφυλαξιν απαραχαρακτου του δδγματος,
ως τουτο μεχρι των ημερων αυτου διετυπωσαν αι
'Ιεραϊ Οϊκουμενικαι Συνοδοι της 'Εκκλησϊας».

“Μθ ΤΑ ΠΛΝΙΛ,,

Α ΗΤΟ καπως «ανορθοδοξος» δια τδ μοναστιΠεριοδικ6ν, η
κδν μας
παρουσϊασις απδ των
στηλων του λογοτεχνικων βιβλϊων, αν δεν απεβλεπαμεν με την ευκαιρϊαν αϋτην να εϊπωμεν
τας σκεψεις μας.
Πρδκειται
δια μϊαν
καλαϊσθητον εκδοσιν του «'Αστερος», του πρωτου ϊσως εκδοτικου δργανισμου εν 'Ελλαδι των
αδελφων Παπαδημητρϊου, που αναφερεται εις μϊ
αν σειραν διηγηματων του ^νδς εκ των «δυο 'Αλεξανδρων», του Μωραϊτϊδη.
'Ο Μωραϊτϊδης εϊναι αναμφιβολως 2νας απδ
τους παραδοσιακους τεχνϊτας του λογου Χριστιανους, τοσον γνησιος, ωστε, παγιδευθεϊς απδ τα
δρθδδοξα θρησκευτικα του βιωματα, εγενετο περϊ
τας δυσμας του βϊου του μοναχδς 'Ανδρ6νικος.
Θετομεν, παρα ταϋτα, αμεσως τδ ερωτημα:
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Ποϊαν θεσιν εχει η θρησκευτικη λεγομενη λογοτεχνϊα εντδς του χωρου της 'Εκκλησϊας; Εϊναι
ταχα κατι ωφελιμον, απαραϊτητον να διαβαζη δ
'Ορθδδοξος Χριστιανος, να διαπλαττη τδ ηθος
του με την λογοτεχνϊαν, εστω των «δυο 'Αλεξανδρων» η των γνωστων ρωσων;
Φαϊνεται ϊσως τολμηρδν να θετωμεν τοιαϋτα
ερωτηματα, δι' ενα εϊδος του λογου, που εχει
ηδη καθιερωθη απδ Χριστιανους λογϊους και απδ
αυτδν τδν λαον. 'Αλλα εϊναι αυτδς λδγος να μη
ζητωμεν την αξιολογησϊν του;

"Ας μας επιτραπη να δκφερωμεν την ταπεινην
γνωμην μας εις τα πολυ στενα πλαϊσια μιας
συντδμου
'Εαν αναχωρησωμεν
βιβλιοκρισϊας.
— απδ που αλλου; — απδ τους αγϊους Πατερας, την διδαχην των, η δποϊα ερμηνευει τδ
Εϋαγγελιον της Χαριτος, τϊ θα ϊ'δωμεν; Τϊ μας
λεγουν; Εϋαγγελιον, ερμηνεϊαν, Λ6γους, Βϊους
'Αγϊων, Προσευχην αδιαλειπτον, μελετην θανατου,
μελετην των μελλοντων, θεϊαν Αατρεϊαν, Μυστηρια θεουργα, συγγραμματα Πατερικα.
'Αλλα δια να εννοησωμεν διατϊ δλα αυτα, πρεπει να τοποθετηθωμεν εντδς της ζωης της 'Εκ
κλησϊας καϊ της πνευματικης παραδοσεως, δπου
διδασκεται δ πδλεμος κατα δαιμδνων, σαρκδς
καϊ κδσμου και ενθα η «προσευχη» καϊ τδ «αδιακοπον» αποτελουν προϋποθεσεις βασικας δια
την πνευματικην ζωην.
Οϊ Χριστιανοϊ δμως λογοτεχναι ημετεροι καϊ
ξενοι 'Ορθ6δοξοι τϊ προσφερουν; Δυναμεθα να
τους απορρϊψωμεν, επειδη δεν εϊναι Πατερες της
'Εκκλησϊας καϊ δεν γραφουν εν· αγϊω Πνευματι;
Νομϊζομεν δτι προσφερουν πολλα εις μϊαν νηπιωδη πνευματικην ηλικϊαν, ελκυοντες με τδν γοητεϋοντα λογον των την ασταθη ψυχην, που ακδμη δεν εχει εϋρει τδν δρδμον της σωτηρϊας καϊ
εκμεταλλευδμενοι τδ μη εϊσετι εν Χριστω αποκαθαρμενον καλαισθητικδν συναϊσθημα, ρϊπτουν
εις αϋτην αγαθα σπερματα.

Βεβαϊως η δδδς δεν εϊναι μονον αϋτη. 'Αλλα
αν λαβωμεν υπ' δψει τα πληθη των κακοποιημενων ψυχων απδ την αμαρτϊαν, την αγνωσϊαν, τας
δαιμονικας ^πηρεϊας καϊ τα παθη, που δεν ελκυονται απδ την εϋθεϊαν, αλλα την τεθλασμενην,
τοτε πρεπει να θεωρησωμεν τους με ηθος 'Ορθδδοξον λογοτεχνας ως εϋλογϊαν μαλλον Θεοϋ, αφοϋ
πολλοϊ δι' αϋτων εγνωρισαν εστω ατελως τδν Χριστδν.
'Εξ αϋτων, βεβαϊως, συναγεται δτι, μετα την
«αλιεϊαν» των ^κ των λογοτεχνηματων, πρεπει
να αφηνουν τα παϊγνια της φαντασϊας καϊ να
εϊσερχωνται εις τδν στϊβον τοϋ «καλοϋ αγωνος»,
δια την καθαρσιν εκ των παθων, την ελλαμψιν
ϋπδ τοϋ Πνευματος καϊ την Ενωσιν με τδν Χριστδν.

Λογοτεχναι που αξιοϋν να τρεφουν δια βϊου
τας ψυχας, «δι' ας Χριστδς απεθανε», δεν εϊναι
καλοϊ Χριστιανοϊ, αλλα «κλεπται καϊ λησταϊ».
Καϊ φρονοϋμεν, δτι οϊ μακαρϊται 'Αλεξανδροι
δεν ησαν τοιοϋτοι επειδη Ιγνωριζαν τα «μετρα»
των. Καϊ δλον τδ πρδβλημα εϋρϊσκεται εις τδ
σημεϊον αϋτδ.
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ΚΙΒΑΙΟΚρϊεϊΜ

Η ΛΛΗΘΘΙΛ.

ΡΑΜΜΕΝΟΝ τδ βιβλιον
αϋτδ των 235 σελ. ϋπδ
του γνωστοϋ μϋστου της
βυζαντινης μουσικης αγιορειτου Μοναχοϋ 'Ανδρεου, αποτελεϊ μιαν &ξιδλογον προσφοραν πρδς
τδν χριστεπωνυμον λαδν
μας. 'Ο ϋπδτιτλος τοϋ
βιβλιου Εξηγεϊ τδ περιεχδμενδν του: «Σϋμβουλος πνευματικοϋ προσανατολισμοϋ». Χωρις να εχη αξιωσεις πρωτοτυπϊας,
δ π. 'Ανδρεας ακολουθεϊ την παραδοσιακην «πεπατημενην» δδδν με μιαν θερμην φροντιδα: νδ:
διαφωτιση τδν λαδν μας επϊ θεμελιωδων θεματων της πιστεως καϊ νδι τδν βοηθηση εϊς την
σωτηρϊαν του.
'Ο σ. ταπεινοφρδνως δμολογεϊ δτι: «Τδ εργον
εΤναι πολϋ μεγαλυτερο απδ τας ασθενεϊς μου δυναμεις. Τδ συνεζητησα πολϋ με αγιορειτας Μονα
χοϋς καϊ πνευματικοϋς Πατερας, ποϋ Εξϊσου πονοϋν καϊ ενδιαφερονται γιοι τδν σϋγχρονο ανθρωπο. Παϊρνοντας λοιπδν θαρρος απδ τδις εϋχας
αϋτων καϊ εχοντας κατα νοϋν τα λδγια τοϋ 'Αποστδλου Παϋλου, «Πδίντα ϊσχυω Εν τφ Ενδυναμοϋντϊ με Χριστφ», με πϊστη καϊ αποφασιστικδτητα Επεδδθηκα δλδψυχα στην κατδ;στρωσι των
απαραιτητων θεμδιτων, γιοι την ωφελεια δλων μας,
«θεϊφ ζηλω πυροϋμενος».
Τδ βιβλιον εϊς γλωσσαν απλην δημοτικην καϊ
με σαφηνειαν γραμμενον, καθισταται εϋχαριστον
καϊ Εποιγωγδν εϊς την αναγνωσιν, ωφελιμον καϊ
οϊκοδομητικδν δια τας ψυχας ποϋ ταλαιπωροϋνται
εϊς την σϋγχυσιν τοϋ κδσμου.

“ΘΑΝ

ΜΗ ΘΤρΑφΗΤ6.....

ΑΕΠΕΤΕ μη καταφρονητων μικρων
σητε Ενδς
τοϋτων...» «'Αμην λεγω
μη στραφητε
ϋμϊν, Εαν
καϊ γενησθε ως τα παιδϊα, οϋ μη εισελθητε εϊς
την βασιλειαν των οϋρανων».
(Ματθ. ιη', 3,
Ι8). 'Ανοϊγει η ψυχη απδ
ακακϊας
την θεαν της
6φελων καϊ ακακων ασχολιων των. Των παιδιων ποϋ «νηπιαζουν τη κακϊςι», τα δποϊα υπεδειξεν δ Κϋριος ως ϊερα αρχετυπα της εν Χριστφ ζωης.
'Αλλα «παιδια» γϊνονται καϊ οϊ δδίσκαλοι των
παιδιων, ϋποχρεωμενοι να «συμμορφοϋνται» στϊς
δυνατδτητες καϊ στδ ηθος των. *Κι ετσι μετεχουν
καϊ οι μεγαλοι εϊς την χδοριν των μικρων απδ την
απλδτητα,
αναστροφην των. Καϊ διδδ;σκονται
6κενδδοξον φρδνημα, καθαραν καϊ σαφη σκεψιν.

Αϋτες τϊς σκεψεις μοϋ Εγεννησε μια σειρα Επιμελημενων Εκδδσεων δια την ΣΤ' Δημοτικοϋ
τοϋ φϊλου θεολδγου καϊ φιλολδγου κ. Ματθαϊου
Μουντε. Εϊναι πραγματι «χαρισμα» να κατερχεσαι με την ψυχη καϊ τδν νοϋν σου εϊς τδ Επϊπεδον της αδιαφθδρου φϋσεως τοϋ παιδιοϋ καϊ να
«συσχηματϊζεσαι» με αϋτδ.
'Η απδ τα παθη διαφθορα της ψυχης, «φανταζομενης», μαζϋ με τας αλλας παρενεργειας εϊς
τδν νοϋν των μεγαλων ηλικιων, ακολουθεϊ καϊ η
σϋγχυσις, η ασαφεια, τδ πολυελικτον Εν τη κενδτητι του νδημα. Δεινοπαθεϊ κανεϊς πολλες φορες να καταλαβη ενα γραπτδν, γιατϊ δ συγγραφευς του θελει να φαϊνεται «βαθϋς», «τιθεμενος
την ϊσχϋν Εν τη ασαφεϊςι». Πδσα θα εϊ'χαμε να
διδαχθωμεν απδ τα απειρδκακα παιδια καϊ τοϋς
διδασκαλους των, ποϋ δεν διανοοϋνται να τα Εντυπωσιασουν, αλλδι πως να συνεννοηθοϋν!

Τλ ΑΝΛΜΘΝΟΜΘΝΑ.

ΚΟΟΜΟΪΟΤΟρϊΚΧ
ΓΘΓΟΝΟΤΛ
ΙΛΟΣ παλαιδς δ κ. Κ.
Τσαταλδς ασχολεϊται &πδ τρεϊς ηδη δεκαετϊες
με θεματα Εσχατολογικα
η κυριωτερα, προεσχατοτϊς προφηλογικα, με
τεϊες της
'Ορθοδοξϊας,
ποϋ αποτελοϋν κδιποιοι
Χρησμοι.
Εϊς τδ ϋπδ τδν ανω
τερω τϊτλον βιβλιου του, καταβδιλλει προσπαθειαν ανιχνεϋσεως γεγονδτων ως καϊ προσδιορισμοϋ
χρονικης Εντοπϊσεως τοϋ παρδντος, ϋπδ τδ φως
των ϋπ' αϋτοϋ ερμηνευομενων καϊ συσχετιζομενων
Χρησμων, Εκ της Επιτυχοϋς ερμηνειας των δποϊων θα προκϋψουν τα μελλοντα, κατδπιν καθαρσεως της ανθρωπδτητος, Επεϊγεια αγαθα

Τδσον η ϋπαρξις των Εν λδγφ Χρησμων ως
καϊ η ραγδαϊα Εξελιξις της ανθρωπϊνης ϊστοριας,
διερεθϊζουν τδ Ενδιαφερον τοϋ σ. εϊς τδ να καθορϊση ωρισμενας λϋσεις τας δποϊας προλεγουν
οϊ Χρησμοι. Εϋσεβεϊς πδθοι.
Δια να εϊ'μεθα σαφεϊς, φοβοϋμεθα τοϋς προσδιορισμους, τας προβλεψεις καϊ τδ κϋρος ωρισμενων στοιχεϊων. "Οτι η 'Αποκδιλυψις τοϋ Θεοϋ
συνεχϊζεται Επϊ της γης καϊ δτι «καπου» εϋρισκδμεθα χρονικως, δεν αμφιβαλλομεν. Προτιμωμεν δμως να ασφαλιζδμεθα εϊς τδ: «Γρηγορεϊτε
οϋν δτι οϋκ οϊ'δατε ποιςι ωρςζ δ Κϋριος ϋμων ερχεται», (Ματθ. 24, 44) να μετανοωμεν ανα πασαν
στιγμην καϊ αδελφικως να τδ συνιστωμεν καϊ εϊς
τδν «πλησϊον», απδ τδ να διακινδυνεϋωμεν με
αναποδεικτους προβλεψεις να αστοχησωμεν. Παντως
Ενασχδλησις με τα θεματα αϋτα δεϊχνουν
Καϊ αϋτδ εϊναι μεγα
Εγρηγορσιν συνειδησεως.
εϊς την παροϋσαν Εποχην, βυθισμενην «Εν κραιπαλη» εις τδ τεναγος των παρδντων.

Ο ΚΚΖΧΝΤΖΧΚΗΟ

Α Φ Ν Ι Α Ζ ΟΜ Ε Θ Α κυριολεκτικως, δταν πληροφοροϋμεθα, δτι καλο'ι
'ζριοτιανοϊ, ϋεολδγοι
και κληρικο'ι εχουν
η αντϊληψιν πετον δνστυχονς
Καζαντζακη. "Ηρκεσεν η κνκλοφορϊα ενδς βιβλϊον τον εν χω αδελφον Μοναχοϋ
'Ιωαννον αγιογραφου, περι τον Καζαν
τζακη, δια να «αποκαλυφϋωσιν εκ πολλων καρδιων οϊ διαλογιομοϊη.
Εις τδ εν λδγφ 6ιβλιον νπαρχονν τδσα
αποκαλνπτικα στοιχεϊα της νοσηρδτητος
της φαντασϊας τοϋ λογοτεχνον αντοϋ και
τδοος δαιμονιομδς αναδϋεται απδ τα εργα
του, δδστε, τδ δλιγωτερον, να εκπληττωμεθα πως νπαρχονν Χριστιανοι και φιλοσοφονντες να μη αντιλαμβανονται, δτι
δ Καζαντζακης δεν εχει τδν δμοιον του
εν 'Ελλαδι εις ασεβειαν και ϋεομαχϊαν.
Τδ φαινδμενον αυτδ της σνγχϋσεως, πε
ρι τδ αποτρδπαιον πρδσωπον τοϋ Καζαν
τζακη, δημιονργεϊ την εϋϋννην δπως, επι
τελους, καποιος που διατηρεϊ νγια τα
πνευματικα αϊσϋητηρια, αναλαβη να παρουσιαση την εϊδεχθη «φιλοσοφϊαν» τον
ανθρωπον αντοϋ. Βεβαϊως τδ μνημονενϋεν
βιβλϊον τον π. 'Ιωαννον εχει πολλας αρετας και εσχε καλην απηχηοιν εις ωριομενον κϋκλον Χριοτιανων. 'Αλλα χρειαζεται
μια συστηματικη μελετη δλον τοϋ εργου
τοϋ Καζαντζακη, ωστε δια μεϋοδικης κριτικης, ν" αναδειχϋη δι αναντιρρητων
τεκμηρϊων τδ πολνπλευρον πολυπλεϋρως
σαϊϊρδν λογοτεχνικδν εργον του κα'ι δια
πεϊοη περι τοντον τους καλη τη πϊοτει
παρασυρομενους απδ την γοητεϊαν τοϋ

Καζαντζακη νεονς και δλας τας ηλικϊας,
Αντοϋ τον εργου εχομεν αναγκην.
Βεβαϊως η εκτεταμενη επϊδρασις τοϋ
Καζαντζακη δεν δϋναται να αναοταλη με
ενα αντ ικαζαντζακικδν βιβλϊον, διδτι αντδς ιαραρενει στα θολα». Δηλαδη η επϊδραοϊς του δφεϊλεται εις την διαβρωοιν
των ψυχων και τδν εσκοτ ισμενον νοϋν των
ϋαυμαστων τον. "Επειδη εις την περιοχην
τοϋ «εν τω πονηρω κειμενου κδσμου» υπαρχονν αναρϊθμητα πληθη, ιδικων μας
και ξενων, που εχουν σνγγενειαν με τδ
αβυσσαλεον ψνχικδν χαος και τδν ϋλιβερδν αϊσθηοιασμδν τοϋ δυστυχοϋς Καζαν
τζακη, επδμενον εϊναι να ελκωνται απδ
τα γραπτα του. Δια την κατηγορϊαν αϋτην, εϊναι αμφϊβολον εαν ϋα 6οηϋ'ηση τδ
βιβλϊον, περι τοϋ δποϊου γρδ,φομεν, εκτδς
και αν η διαστροφη τινων δεν εϊναι απελπιστικη, αν και εϊναι αδϋνατον να γνωρϊοωμεν πως και πδτε και δια τϊνος μεοον ενεργεϊ η χαρις πρδς μετανοιαν και
ανανηψιν.
' Οπως δμως ηδη επεοημαναμεν, φαϊνεται δτι δχι μδνον αηδϊαν δεν προκαλεϊ
δ Καζ. και σε πολλοϋς πιστοϋς ποικϊλων
ταξεων, αλλα μαλλον τδν αποδεχονται και
τδν ϋανμαζουν, ϊσως διδτι τα «γνωστικα»
των δργανα πασχουν, ϊσως και να μη εδιαβασαν με προοοχην τα 6ιβλϊα του. Δ δ
αντοϋς, λοιπδν, αλλα και δδ εκεϊνους που
απειλεϊ να αφομοιωση δ «κδσμοςη, εϊναι
απαραϊτητον να γραφη ενα βιβλϊον, δσον
και αν τδ εργον ϋδ εϊναι αχαρι, αφοϋ δ
σ. ϋ·α εϊναι υποχρεωμενος να ερχεται εΙς
επαφην με την αφδρητον δνσοομϊαν, που
αναδϊδει δ 66ρβορος τοϋ δλιβεροϋ αντοϋ
ανθρωπον και να «σονφιλιαζεται» με την
την αϊσϋ·ηοιν της απεραντου δυστυχϊς του.
"Ενα βιβλϊον μεθοδικδν, που να απευϋννεται εις αναγνωοτας που αξιοϋν τεκμηρια, νηφαλιον οκεψιν, λογικα επιχειρημα-
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τα, δεολογϊας προταοεις, πνευματικα κριτηρια, φιλοσοφημενον στοχαομδν, ψυχολογικην αναλυσιν και προ παντδς να μεταδϊδη την αϊοδηοιν τοϋ ειρηνικοϋ και φωτιομενου διαλδγου μεταξν γραφοντος και
αναγινωοκοντος. Λοιπ6ν: «Ζητεϊται...».

" ΑΘΙΝΟΝ ΟΟΙ....,
ΖΓΟΚΔ74 εκ δαιμονικοϋ ζηλου η ταλαϊπωρος και αμδναχος
Μαγδαληνη της Κοζανης εξεδωσε καϊ
δεϋτερον 6ι6λϊον κα
τα τοϋ αγιωτατου
Ιϊατρδς μας Νεκταρϊου ΑΙγϊνης. ^νομϊζαμεν, δτι αϊ συσταοεις πρδς την δυστυχη πνευματικων Πατερων, δπως κατανοηοη δτι επλανηδη ϋπδ τον εχδρον καϊ μετανοηση, δα εφερον
καποιο αποτελεσμα. Δυστυχως η δια6ρωοις που επεφερεν δ οατανας εϊς την ψυχην της εϊναι 6αδεϊα καϊ αντϊ να την ϊδωμεν τοϋλαχιστον ανησυχοϋοαν, ανελα6εν εκ νεου να «διαφωτϊση» τους 'Ορῖὶοδδξους, δτι πλανωνται τιμωντες τδν Νεκταριον ως αγιον.
Εϋτυχως μδλις εκυκλοφδρηοεν ενα μικρδν 6ι6λϊον τοϋ αγιορεϊτου Θεοδωρητου
Μοναχοϋ, υπδ τδν τϊτλον «'Αποκαλυπτηρια μιας αγιομαχον μοναχης», δια τοϋ δ
ποϊον επιτυγχανεται τονλαχιοτον δ περιορισμδς τοϋ οκανδαλισμοϋ των ασδενων τη
πϊοτει αδελφων εκ των 6λαοφημων 6ι6λιων της σατανοκινητου αυτης μοναχης. 'Εαν δε κανεϊς ϋπεδετε μεχρι τωρα δτι η
δνοτυχης αϋτη πλαναται παρανοονσα κεϊμενα τοϋ αγϊου Ιϊατρδς, δ ο. τοϋ εν λδγω
6ι6λϊον ουλλαμ6ανει την «ὁιδασκαλον»
περικδπτουσαν εν γνωσει τα κεϊμενα τοϋ
αγϊου, διαστρεφουσαν οαφεϊς διατυπωσεις
καϊ πλαοτογραφοϋσαν τα 6ι6λϊα τοϋ δεϊον
Νεκταρϊου, δια να τδν αποδεϊξη δπως δ
πως ως φρονοϋντα αϊρετικα.
Κατδπιν τοϋτου, εκτδς τοϋ δτι αποκαλνπτεται τδ παναδλιον ποιδν της δαιμονοληπτου πλεον ηγουμενης, δημιουργοϋνται υποχρεωσεις καϊ δικαιωματα τινα νομικοϋ χαρακτηρος εϊς τους φιλοϋντας τδν

αγιον Νεκταριον καϊ προνοουμενους δια
την ειρηνην των αδελφων των. Τδ ταχντερον λοιπδν δννατδν, μαζν με τας προοευχας νπερ της Ιδϊας καϊ τοϋ ιδρυματος,
που μετε6αλλεν εϊς αντρον δαιμδνων, να
χρησιμοποιηδοϋν τα εννομα εκεϊνα μεσα,
δια των δποϊων επι6αλλεται να προοτατευδη η σννεϊδησις τοϋ λαοϋ μας.
ΟΙ γονεϊς των μοναζουσων, που νφϊοτανται μεοαιωνικην 6ϊαν καϊ πλυσιν εγκεφαλου απδ την παραφρονα ηγουμενην
των, οι πνευματικοϊ των καϊ οι συγγενεϊς με καδε δννομον τρδπον να αγωνισδοϋν δια να τας απαλλαξουν απδ την δαναοιμον αγιομαχον ατμοοφαϊραν που εδημιουργησε τδ δεομαχον αϋτδ πλασμα, δια
να μη χασουν την ψυχην των.
Η ψΧΧΧΟγΟΑ. ΚγΠρΟΟ
.4Α12ϊὐ ως αλλος
"Ερωδιδς καϊ μεσα
εις την τραγωδϊαν
της ιδιαιτερας πατρϊδος του δ παλαιδς
φϊλος καϊ «γεροποιητης ιερωμενος» π.
Αεδντιος Χατζηκωστας, απδ καποιο κελλϊον Μοναστηριοϋ της
ελευδερας Κυπρου. Ψαλλει τδν Θεδν του
εως υπαρχει» καϊ δπως αποδϊδει τδν οτϊχον εις τδ τελευταϊον 6ι6λϊον του «Παλαιοδιαδηκικα ανδη»: «Θἀ τμαλλω στδ
θεδ μου, δσο ανασαϊνω».
"Υστερα απδ μϊαν δεκαπενταδα εργων
του, πεζων, ποιητικων καϊ εμμετρων μεταφρασεων — τα τελευταϊα δλα παρμενα
απδ την Π. Διαδηκην — μας εδωκε τδ
υπδ τδν ανω τϊτλον 6ι6λϊον του. "Ως ε6ραϊοτης 6αδϋς αοχολεϊται καϊ εις αϋτδ
με εκλογην Ψαλμων καϊ Προφητικων κειμενων, που ϋοτερα απδ σϋντομην εϊοαγωγην αποδϊδει εις ελευδερους στϊχους με
πολλην αϊοδηοιν τρυχης καϊ εϋλα6ειαν.
Μεσα εϊς τδ καϋμα των δλϊιρεων, αϊ
δεοφιλεϊς εργασϊαι τοϋπ. Λεοντϊου μαζϋ
με τα μικροσκοπικα περιοδικα της Λευ,κωσϊας καϊ της Λαρνακος ((ΠΥΡΣΟΣ»
καϊ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ»,
αποτελοϋν μϊαν δασιν καϊ εκφραζουν την
«γαλλουσαν Κϋπρον» πρδς Κϋριον: «Κϋριε ενδλϊγει εμνηοδημεν σον».

'Ωραι6τατος ταφον ανετειλας·
ως ννμφϊος εκ παστον,
ωραιοτατε Α6γε και ελνσας
τδ τον 'Αδον αμειδες,
και δεσμωτας εξηρας,
συμφωνως κραυγαζοντας·
Δδξα τη δδξη σου,
δδξα, 'Ιησον δ Θεδς,
τη 'Εγερσει σον.

'Εκτῦπωσις :
ΣΩΤ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ - ΠΕΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Βαλαωρίτου Ι4 - θεσσαλονικη

