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Η ΧΧρϊΟ ΤύϋΝ ΘΘΟφΑΝΘΙΦΝ
ΟΣΑΙ ΜΟΙ πανηγύρε1ς καθ' ἔκαστον
τῶν τοῦ Χρ1στοῦ μυστη ρίων»! Οὕ τως
ἀναφωνεϊ ἐξ1στἀμενος δ1ὰ τὴν ἄφατον
κένωσ1ν τοῦ θεοῦ
Λόγου, Γρηγόρ1ος ὁ
;. «Πόσα1 μο1 πανηγύρε1ς»!
Πόσα1 φἀσε1ς τοῦ ἀπολυτρωηκοῦ ἔργου
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἀρχόμενα1 ἀπὸ τῆς
σεπτῆς Γεννήσεώς του καὶ περατούμενα1 εἰς τὴν ἔνδοξον 'Ανάληψίν του!
Καὶ συνεχίζε1, συνεχόμενος ἀπὸ τὰς
θεολογ1κἀς του θεωρίας, ὁ θεϊος Πατὴρ
τῆς 'Εκκλησίας: «"Ων ὰπάντων κεφἀλαιον ἔν, ἡ ἐμὴ τελείωσ1ς καὶ ἀνἀπλασ1ς καὶ ἡ πρὸς τὸν πρῶτον 'Αδὰμ ἐπἀνοδος». Ἰδοὑ ὁλόκληρον τὸ περ1εχόμενον τῆς θείας 'Επκρανείας. «'Η ἐμὴ τε
λείωσ1ς καὶ ἀνἀπλασ1ς».
'Ο ἄγ1ος Γρηγόρ1ος ὁ Νανζ1ανζηνὸς
βλέπε1 τὴν ἀνάπλασ1ν τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως καὶ τελείωσ1ν εἰς τὸν Ἰορδἀνην, ὡς τὴν 6ασ1κὴν πρᾶξ1ν τῆς «πρὸς
τὸν πρῶτον 'Αδὰμ ἐπανόδου» ὡς ἄλλωστε δ1δάσκε1 ὴ 'Εκκλησία τοῦ Χρ1στοῦ, ψἀλλουσα τὸ ἰαμβ1κὸν τροπἀρ1ον:
«χρίε1ς τελε1ῶν τὴν βρότε1ον οὑσίαν...»
Χωρὶς τὴν πτῶσ1ν τῶν πρωτοπλἀστων
καὶ τὴν ἀχρείωσ1ν τῆς ἐν ἡμϊν θείας εἰκόνος, ποϊον νόημα θὰ εϊχεν ἡ σάρκωσ1ς τοῦ Λόγου; Καὶ τί θὰ ἐχρε1ἀζετο τὸ
Βἀππσμα ἐν τοϊς Ρείθρο1ς τοῦ Ἰορδἀ-

νου, άν ἄχ1 δ1ὰ ν' ἀποπλύνη τὴν 'ρυπωθεϊσαν ὑπὸ τῆς ἀμαρτίας «βρότε1ον οὑσίαν ;»
* * *
Τὸ πλέον ἐκφρασπκὸν τροπἀρ1ον τῆς
Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος εϊνα1 αύτό,
ποὑ ψάλλε1 ἡ ἀγία 'Εκκλησία μας. «Ρεύσαντα ἐκ παραβάσεως, θεοῦ τὸν κατ'
εἰκόνα γενόμενον, δλον τῆς φθορᾶς ὑπάρξαντα, κρείττονος ἐπτα1κήτα θείας
ζωῆς, αὑθις ἀναπλάττε1 ὁ σοφὸς δημ1ου ργός...».
Μεταξὑ τῶν δύο αὑτῶν πόλων ἐξελίσσετα1 ἡ περὶ τῆς θείας οἰκονομίας θεολογία. Τῆς πτώσεως καὶ τῆς ἀναπλάσεως. Οἰ ἄγ1ο1 Πατέρες ἐπέμενον ἰδ1α1τἐρως ἐπὶ τῶν σημείων αὑτῶν, δ1όη, ὡς
περὶ κέντρον, στρέφετα1 δλη ἡ Χρ1στολογία καὶ ἡ Σωτηρ1ολογία μὲ δλας τὰς
συνεπείας των.
'Η ἀγία 'Ορθοδοξία μας δ1ετήρησεν
ἔντονον τὴν μνήμην, ἐξ ϊσου ἀμφοτέρων τῶν πόλων, ἀρνητ1κοῦ καὶ θεηκοῦ
καὶ ὁλόκληρος ἡ ζωή της, ἡ δ1δασκαλία της, ἡ περὶ πνευμαηκῆς ζωῆς ὑποτύπαισ1ς, ὴ Μυστ1κή της θεολογία, ὁ 'Ασκητ1σμός, ὁ 'Ησυχασμός, τὸ περὶ θεώσεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως δόγμα,
θεμελ1οῦντα1 ἐπὶ τῆς δ1ατυπώσεως: «Τὸ
ἀπρόσληπτον ἀθερἀπευτον δ δὲ ἡνωτα1
τῷ θεῷ, τοῦτο καὶ σώζετα1». Ἰδοὑ ἡ
ἐξήγησ1ς τῆς Σαρκώσεως: 'Η ἐνσωμάτωσ1ς, ἡ ἐνχρίστωσ1ς.
Μόνον ὑπὸ τὴν ἀδ1άλε1πτον αϊσθησ1ν
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τῆς ἀναπλἀσεως, ὑπὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τῆς πεπτωκυίας ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ τῆς θεώσεώς της, ὡς ἡνωμένης
τῷ Χρ1στῷ, δυνἀμεθα νὰ ὁδεύωμεν ὀρθῶς εἰς τὴν ἐπίγε1ον ζωήν μας. Μόνον
οὕτω κατορθώνομεν νὰ μορφώσωμεν ἀληθῆ ἀντίληψ1ν τῆς ἀπείρου πνευματ1κῆς μας ἀξίας.
β ο *

Χωρὶς τὴν μυσπκὴν ἐξάρτησ1ν τῆς
ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἔντονον μνήμην τῆς
πτώσεως, ἐξαγορᾶς καὶ θεώσεώς της,
δὲν γνωρίζε1 κανεὶς «πόθεν ἔρχετα1 καὶ
ποῦ ὑπάγε1». Εὑρίσκετα1 αἰωρούμενος
εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς ἀγνωσίας. Ἄνευ
φωτός, ἄνευ προσανατολ1σμοῦ, τραγ1κὴ
ούτος σύνθεσ1ς λογ1κότητος καὶ ἀλοΥίας.
Δ1ὰ τοῦτο ἡ 'Εκκλησία ὑπογραμμίζε1
τόσον πανηγυρ1κῶς τὴν «τελείωστν τῆς
βροτείου οὑσίας» ἐν τῷ Ἰορδἀνη, ὡς
6ασ1κοῦ Μυστηρίου. 'Ως «ἀνάπλασ1ν
καὶ πρὸς τὸν πρῶτον 'Αδὰμ ἐπἀνοδον».
'Ως «κεφάλα1ον» τῆς σωτηρίας. 'Ως ἀπόπλυστν τοῦ προπατορ1κοῦ 'ρύπου. 'Ως
θύρας δ1' ής εἰσερχόμεθα εἰς τὸν Παρἀδε1σον. 'Ως ἀλλοτρίωσ1ν ἀπὸ τῶν ἐντὸς
τῶν καρδ1ῶν καὶ τῶν σωμάτων, σαταν1κῶν ἐνεργημἀτων. 'Ως θωράκ1σίν μας
ἔναντ1 τῶν ἀορἀτων ἐχθρῶν. 'Ως ἀμφίεσ1ν «Χ1ονοφεγγοῦς στολῆς, ἐξ ὕδατος
καὶ Πνεύματος». 'Ως ἀνακαίν1σ1ν συμπἀσης τῆς φύσεως καὶ τῆς ζωῆς. 'Ως
χρ1στοπο1ήσεώς μας.
'Επόμενο1 τοϊς ὰγίο1ς Πατράσ1, φρονοῦμεν, δη τὸ Μυστήρ1ον τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος ἀποτελεϊ τὸ θεμελ1ωδέστερον
γεγονὸς τῆς σωτηρίας τῆς ἀθανἀτου ψυχῆς. Δ1όη, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω θείων
δωρημάτων, ἐνέχε1 καὶ τὴν σημασίαν
συνθήκης τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ ἀποδεχομένου τὸ Βάπησμα ἀνθρώπου.
Ποϊον τὸ περ1εχόμενον τῆς συνθήκης;
'Η ὑπόσχεσ1ς τηρήσεως τῆς δ1δομένης
ἐν τῷ Μυστηρίω τούτω χἀρπος τοῦ 'Αγίου Πνεύματος καὶ τῆς συντηρήσεως
τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς.
Δ1ὰ τοῦτο ὑπεμνήσαμεν, τὸ πόσην
σημασίαν ἀποδίδε1 ἡ 'Εκκλησία εἰς τὴν
καλλ1έργε1αν τῆς ἐντόνου μνήμης τῆς
ὑπὸ τοῦ Βαπτίσματος γεννωμένης νέας

ζωῆς. Καὶ δ1ατί ἡ λήθη τοῦ μεγίστου
τούτου Μυστηρίου ἄγε1 εἰς μυρίας πλάνας καὶ εἰς τὴν ἀπώλε1αν τοῦ ὀρθοῦ
προσανατολ1σμοῦ.
Πρἀγμαη. Κατὰ τοὑς ἀγίους Πατέρας,
ὁ βαπησθεὶς ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσ1ν
ἔναντ1 τοῦ θεοῦ, δπως τηρήση ἀμόλυντον τὴν ἀναπλασθεϊσαν ἐν ἡμϊν θείαν
εἰκόνα — τὸ «κατ' εἰκόνα» — καὶ ἀνέλθη εἰς τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ὁμοίωσ1ν
πρὸς τὸν θεόν.
Αὑτό, βεβαίως, δ1ὰ τῶν ὑπαρχουσῶν
ἐν τῆ ψυχῆ δυνατοτήτων καὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ 'Αγίου Πνεύματος. 'Ακρ1βῶς
δ1ὰ τὸν σκοπὸν αύτὸν ἐδόθησαν καὶ αἰ
θεϊα1 ἐντολαί. Τῶν θείων ἐντολῶν ἡ σκο
π1μότης εϊναι, δπως δ1ατηρήσουν τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καὶ βοηθήσουν εἰς
τὴν ὁμοίωσ1ν πρὸς τὸν θεόν.
« « α

"Εξω τοῦ σκοποῦ αύτοῦ, κατὰ τὴν
'Ορθόδοξον δ1δασκαλίαν, τῶν ἐντολῶν
ἡ ἀποστολὴ παραμορφοῦτα1. Καὶ ἡ ἐρμηνεύοντα1 μὲ μίαν ἐγκόσμ1ον σκοπ1μότητα, καθ' ήν μετροῦντα1 τὰ ἀγαθὰ ἔργα — Παπ1σμὸς — ή ἀχρηστεύονται, ὡς
τῆς πίστεως μόνης σωζούσης — Προτεστανησμός. Καὶ ἡ μία ἄποψ1ς καὶ ἡ
ἐτέρα προϋποθέτουν βαθυτάτην ἄγνο1αν, τῆς ἐπὶ θεώσε1 τοῦ ἀνθρώπου Σαρκώσεως τοῦ θεοῦ Λόγου, ἀρχῆς γενομένης ἐν τοϊς 'ρείθρο1ς τοῦ Ἰορδἀνου...
Καὶ μόνον ἡ ἐτεροδ1δασκαλία αὑτὴ ἐκ
μέρους τῶν αἰρεηκῶν εϊνα1 ἀρκετή, δ1ὰ
νὰ ἀποκαλύψη τὸ χάσμα, δπερ ὑφίστατα1 μεταξὑ τῆς 'Ορθοδοξίας καὶ αύτῶν
καὶ νὰ καταδείξη πόσον δ1εστραμμένην
θεολογίαν ἀνέπτυξαν.
'Ἰσως νὰ μὴ εϊνα1 ἀσυμβί6αστος πρὸς
τὸ κλϊμα τῆς ἐορτῆς τῶν θεοφανείων,
ἡ ὑπόδε1ξ1ς τοῦ κτνδύνου ἐκ τῆς ἀναστροφῆς, τῶν ἀκαίρων καὶ ἀμεθόδων
δ1αλόγων, μὲ τοὑς αἰρεηκούς, ἀπογυμνώσαντας τὴν θείαν Οἰκονομίαν τῆς
Σαρκώσεως ἀπὸ τὴν Θεοπο1ὸν θεολογίαν. 'Αφήνομεν τὸ δη, κατα61βἀσαντες
εἰς ήθ1κ1σηκὰ ἐπίπεδα τὴν ἐπὶ θεώσε1
τοῦ ἀνθρώπου ἐνανθρώπησ1ν τοῦ θεοῦ,
δ1έστρεψαν καὶ αὑτὴν τὴν πρώτην μυστηρ1ακὴν πρᾶξ1ν τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος, εἰς τρόπον ῷστε ἡ 'Ορθοδοξία νὰ
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τοὑς θεωρῆ ἀβαπτίστους.
Δὲν άρκεϊ ὴ ἀποταμίευσις ἐν τοϊς κόλπο1ς τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας τοῦ
«πλούτου τῆς θεολογίας» τῶν 'Αγίων
Πατἐρων. Εϊνα1 ἀπαραίτητον, ὡς πο1μαίνουσα καὶ δ1δάσκουσα ἰερωσύνη, νὰ
ἀνανεώνη τὴν δ1δασκαλίαν της, προφυλάττουσα οὕτω τὰ τέκνα της, θεολογοῦντα ή μή, ἀπὸ τὰς ἐπ1δρἀσε1ς τῶν αἰρεηκῶν, οϊτ1νες τόσον χαμηλὰ ἔρρ1ψαν τὸ
ἔργον τῆς ἀγγελοπο1ήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὑπὸ τοῦ «τελε1ώσαντος τὴν βρότε1ον οὑσίαν» ἐν τῷ Ἰορδάνη Κυρίου
Ἰησοῦ.
Δ1όη, ἰδίως κατὰ τὰ τελευταϊα ἔτη,
ἔκδηλα συμπτώματα νοθεύσεως τῆς θεολογίας μας παρετηρήθησαν εἰς ἐκτεταμένην κλίμακα ἐν τῷ χώρφ τῆς 'Ελλαδ1κῆς 'Εκκλησίας, αἰ συνέπε1α1 τῶν ὁποίων ἡδη καταφαίνοντα1. Καὶ αὑτὸ ἀποτελεϊ μέγα κακόν, ἄχ1 μόνον δ1ὰ τὸν
'Ορθόδοξον λαόν μας, ἀλλὰ καὶ δ1ὰ τοὑς
πἀσης φύσεως πεπλανημένους, οϊτ1νες
οὑδαμοῦ βλέπουν τὸ λυτρωτ1κὸν φῶς,
ἄπερ ἐπαγγέλλετα1 δτ1 κατέχε1 ἡ 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία καὶ ἄντως κατέχε1.
. . .
Πόσον πνευμαηκὸν κἀλλος δὲν χαρίζε1 εἰς τὴν τέως ἐσκοτ1σμένην ὑπὸ τοῦ
προπατορ1κοῦ ὰμαρτήματος ψυχὴν τὸ
ἄγ1ον 'Ορθόδοξον Βάπτ1σμα! Καὶ μόνη
ὴ 'ρῆσ1ς τοῦ 'Αποστόλου Παύλου: «δσο1 εἰς Χρ1στὸν ἐβαπτίσθητε, Χρ1στὸν
ἐνεδύσασθε», εϊνα1 ἀρκετή, δ1ὰ νὰ φανερώση τὸ θεϊον καὶ ἄρρητον κἀλλος
τῆς οὕτως ἐνδυομένης τὸν Χρ1στὸν ψυχῆς.
'Εφ' δσον «ὁ Χρ1στὸς κατο1κεϊ εἰς τὰς
καρδίας ἡμῶν, εἰς δν ἀπόκε1ντα1 πάντες
οἰ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφο1» κατὰ τὸν θεϊον Παῦλον,
πρέπε1 νὰ συμπερἀνωμεν πόσον σοφή,
πόσον γνωσηκὴ καὶ ὡραία γίνετα1 ἡ
χρ1στοφόρος δ1ὰ τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου...
Πόσην μακαρ1ότητα αἰσθἀνετα1 ἡ δ1ατηροῦσα τὴν καθαρότητἀ της ψυχή, πόσην λάμψ1ν τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἀκτ1νοβολεϊ, ποιον θεϊκὸν κἀλλος ἀνηφεγγίζε1, ὡς ὴνωμένη εἰς τὸ σῶμα τοῦ Χρ1στοῦ.
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'Υπἀρχε1 εἰς ἀκατάγνωστος ναρκ1σσ1σμός, εϊς αύτοθαυμασμὸς θεϊος ἐντὸς
τῆς ἀγίας 'Ορθοδοξίας μας. Νὰ στρέφεσα1 ἐντὸς τῆς καρδίας σου καὶ νὰ βλέπης τὴν «Βασ1λείαν τοῦ θεοῦ», μὲ τὰ
ἄφραστα κἀλλη της. Καί, ἀδυνατῶν νὰ
ἀνθέξης εἰς τοὑς παφλασμοὑς τοῦ ὰγίου Πνεύματος, νὰ ἀναλύεσα1 εἰς ὕμνους
καὶ ὡδὰς πνευματ1κάς. Νὰ θαυμἀζης καὶ
νὰ ἐξίστασα1 βλέπων τὸν ἐαυτόν σου μέσα εἰς τὸ ἄκηστον φῶς. Καὶ πλήρης,
κατὰ χἀρ1ν, ἀγαθότητος, νὰ ζητῆς μὲ
γλυκύτατον κλαυθμὸν ἀπὸ τὸν θεόν, νὰ
εἰσαγἀγη δλους τοὑς ἀνθρώπους εἰς
τὴν Βασ1λείαν Του. Νὰ συγχωρήση δὲ
καὶ νὰ σώση καὶ αύτοὑς ἀκόμη τοὑς δαίμονας!... Αύτὴν τὴν ἔλλαμψτν καὶ αύτὸ τὸ θεϊον πῦρ τοῦ Παρακλήτου, αύτὴν
τὴν ἀγάπην εϊχον εἰς τὰς καρδίας των
οὶ ἄγ1ο1 Πατέρες τῆς 'Εκκλησίας μας,
δλο1 οἰ ἄγ1ο1 τῆς 'Ορθοδοξίας. ^Ητο τὸ
ϊδ1ον πῦρ καὶ τὸ ϊδ1ον φῶς, δπερ ἔλα6ον ἐν τῷ ἀγίω Βαπτίσματ1 — δΓ ών
ἀνεπλἀσθη τὸ «κατ' εἰκόνα». — Καὶ δ1ὰ
τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τὸ ηὕξησαν,
φθάσαντες εἰς τὸ «καθ' ὁμοίωστν» γενόμενο1 κατὰ χἀρ1ν θεοί!...
« * *
'Αλλ' ἡ χάρ1ς ἐκ τοῦ 'Αγίου Βαπτίσματος ἀναχωρεῆ ἡμῶν ὰμαρτανόντων.
Καὶ τότε; Μᾶς ἀπομένε1 ἔτερον Βάπτ1σμα. Τὸ Βάπτ1σμα τῆς μετανοίας, τῶν
δακρύων. «Καὶ δάκρυον στάξαν — λέγε1 ὁ Νύσσης Γρηγόρ1ος — ἐκ συνοχῆς καρδίας, ἰσοδυναμεϊ τῷ λουτρῷ» —
δηλ. τῷ πρώτω Βαπτίσματ1. Τοῦτο δμως
μόνον ἐπὶ τῶν μἡ θανασίμων ὰμαρτημάτων.
Τὰ πολυχρόν1α δμως καὶ Θανάσ1μα ἀμαρτήματα, τὰ γνωστὰ ἐπτά, ἀπα1τοῦν
πολλὰ δάκρυα καὶ πολὑν μόχθον καὶ
πολὑν χρόνον, δ1ὰ νὰ ἀποπλυθοῦν καὶ
δ1ὰ νὰ κατο1κήση ἐν τῆ ψυχῆ ἡ φυγαδευθεϊσα θεία Χάρ1ς. Δ1ότ1, ὡς λέγουν
οἰ Πατέρες, άποβαίνουν αἰ χρόν1α1 ἀμαρτία1 πάθη, «σκληραὶ ούσία1», δυσκάλως μεταβαλλόμενα1, αἰ ὁποϊα1 ἀχρε1ώνουν πάλ1ν τὸ «κατ' εἰκόνα».
Η ὰγία 'Εκκλησία μας ἀνακρίνε1 καὶ
ἀξ1ολογεϊ τὰ τέκνα της 6άσε1 τῶν «καρπῶν τοῦ Πνεύματος» (Γαλάτας Ε' 22-
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26) καὶ τῆς ἐν τῷ ἀγίψ Βαπτίσματ1 καθαρθείσης «εἰκόνος». Καὶ ἀναλόγως
πραγματεύετα1 τὴν ἰατρείαν τῶν νοσούν
των ψυχ1κῶς. Δὲν ἀρκεϊτα1 εἰς τὴν ἐξωτερ1κὴν τακτοποίησ1ν τῶν ήθῶν, ἀλλ'
ἀναζητεϊ πἀντοτε νὰ ἀναστηλώση τὴν
πεσοῦσαν πἀγκαλον «εἰκόνα» τοῦ θεοῦ.
«"Οπου κάθαρσ1ς, κατὰ τὸν θεολόγον
Γρηγόρ1ον, ἐκεϊ ἔλλαμψ1ς· ἄνευ τοῦ
πρώτου, τὸ δεύτερον ού δίδετα1». Καὶ δλα1 αἰ πρἀξε1ς αἰ καλαί, δλα1 αἰ δ1ακονία1, δλα1 αἰ ἐντολαὶ τοῦ Χρ1στοῦ, ἐὰν
δὲν ἀποβλέπουν εἰς τὴν κάθαρσ1ν, τὴν
ἔλλαμψ1ν, τὴν κτῆσ1ν τοῦ 'Αγίου Πνεύματος, εϊνα1 προφανὲς δτ1 δὲν ἐνεργοῦντα1 ὀρθοδόξως.
* « «
Μόνον ὡραϊζόμενο1 κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, δ1ὰ τοῦ ἀγίου Πνεύματος, δυνἀμεθα νὰ λεγώμεθα τέκνα θεοῦ, ν1κήσαντα τὸν κόσμον. 'Η δὲ ἀρχὴ τοῦ φωησμοῦ μας, τῆς υἰοθεσίας, τῆς τελε1ώσεως, τῆς ἀθανασίας μας, γίνετα1 μόνον
ἀπὸ την 'Ορθόδοξον ἰερὰν Κολυμβήθραν. «Βαπτ1ζόμενο1 φωτ1ζόμεθα· φωτ1ζόμενο1, υἰοθετούμεθα· υἰοθετούμενο1,
τελε1ούμεθα· τελε1ούμενο1, ἀποθανατ1ζόμεθα», ὡς λέγε1 ὁ ϊδ1ος δγ1ος ΓρηγόΡ1ος.
Καὶ άν ἀπολέσωμεν τὴν «βασίλε1ον
χἀρ1ν» ἐξ ἀμαρτ1ῶν; "Εχομεν, εϊπομεν,
τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας, τόσον ἀπαραί-

τητα εἰς ἐκτεταμένην κλίμακα σήμερον.
Ἄς μὴ ἀναφέρωμεν ἐν ἄλλο Βἀπτ1σμα,
τὸ τοῦ αϊματος τοῦ μαρτυρίου «δ καὶ αύτὸς Χρ1στὸς ἐβαπτίσατο· καὶ πολύ γε
τῶν ἄλλων αἰδεσ1μώτερον, δσω δευτέρο1ς 'ρύπο1ς οὑ μολύνετα1», τὸ ὁποϊον ὁ
Κύρ1ος ἐπ1φυλάσσε1 εἰς τοὑς ἐκλεκτούς
Του.
Πῶς δμως νὰ ἀντπιαρέλθωμεν τὸ τελευταϊον Βἀπτ1σμα, δπερ ἐπκρυλἀσσετα1 εἰς τοὑς δ1αφόρους αἰρεηκοὑς καὶ
σχ1σματ1κούς ; Περὶ τοῦ ὁποίου ἡ μὲν
'Εκκλησία ψἀλλευ «'Εν πυρὶ 6απτίζε1
τελευταίιμ Χρ1στός, τοὑς ἀπε1θοῦντας
καὶ μὴ θεὸν φρονοῦντας αύτόν...». 'Ο
δὲ ἄγ1ος Γρηγόρ1ος λέγευ «Ούτο1 μέν,
(οἰ αἰρετ1κοὶ) εἰ μὲν βούλοντα1 τὴν ἡμετέραν ὁδὸν καὶ Χρ1στοῦ, οὶ δὲ μή,
τὴν ἐαυτῶν πορευἐσθωσαν τυχὸν ἐκεϊ
τῷ πυρὶ 6απτ1σθήσοντα1 τῷ αἰωνίω καὶ
τελευταίψ βαπτίσματ1, τῷ ἐπ1πονωτέρω
τε καὶ καὶ μακροτέρψ δ ἐσθίε1 ὡς χόρτον
τὴν ὕλην καὶ δαπανςί πἀσης κακίας κουφότητα. ..».
Κεφἀλα1ον δ' ἐπὶ τούτο1ς: ἀδ1άλε1πτον μνήμην τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος, ὡς
σωσπκοῦ, ὡς φεγγοε1δοῦς, ὡς ἀρρήτου
κἀλλους, ὡς ὰγ1ότητος καὶ ὡς συνθήκης
μετὰ τοῦ θεοῦ πρὸς τήρησ1ν. Καὶ γ1ὰ
τὴν ἐπ1τυχία τοῦ σκοποῦ, «ἀδ1αλείπτως
προσεύχεσθα1».
θ.μ.δ.

_____________________
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Ι ΕΝ ΤΗ ΑΓΑΠΗ
τον Θεοϋ εμφαινδμενοι τη ψυχη δνειροι
νγιαινονσης ψυχης
πως εϊοιν απλανεϊς
Διοπερ
κατηγοροι.
οϋτε απδ ετερου οχηματος εΙς ετερδν τι
σχημα μεταβαλλονται, οντε μην πτοονσι
την αϊοϋηοιν οντε γελωοιν η στυγναζουοιν αδρδως· αλλα μετα παοης επιεικεϊας
τη ψυχη προσεγγιζουσι πνενματικης αυτην καταγεμΙΖοντες δνμηδϊας. "Οδεν και
μετα τδ διυπνιοδηναι τδ οωμα πολλω τφ
ποϋ·φ ζητεϊ η ψυχη την χαραν τον δνειρον. Αϊ δε των δαιμδνων φαντασϊαι δια
παντων εναντϊως δχονσιν οντε γαρ εν τω
αντω μενουσι σχηματι οντε μορφην επι
πολυ αταραχον επιδεϊκνυνται. "Ο γαρ εκ
προαιρεοεως μεν οϋκ εχονσιν, εκ δε της
οϊκεϊας κιχρωνται μονον πλανης, αρκεϊν
αυτοϊς επι πλεϊοτον ου δυναται, αλλα και
μεγαλα λεγουσι και απειλοϋοι δε πλεϊοτα
εΙς οτρατιοντων εϊδος δαυτους πολλακις
σχηματιζοντες' ποτε δε και προσψαλλονσι μετα κρανγης τη ψυχη. "Οι)εν επιγινωοκων αυτους δ νους, δτε καδαρενει, πεφαντασμενως δινπνϊζει τδ σωμα' εστι δε
δτε και χαιρει ως τδν δδλον αντων δπιγνωναι δυνηδεϊς. Διοπερ εν αντω τω δνεϊρφ πλειοτακις ελεγχων αυτους εις δργην αντους μεγαλην κινεϊ. Πλην εστιν δτε
και τα χρηοτα ενυπνια χαραν μεν ον φερονσι τη ψυχη, λυπην δε αυτη ηδεϊαν εμποιοϋσι και αναλγητον δακρνον. Τοϋτο δε
γϊνεται επι των εΙς πολλην ταπεινοφροοννην προκοπτ6ντων.

Τα δνειρα ποὑ φανερώνονται στην ψυχὴ λπδ την λγαπη ποὑ δχει στδν Θεδν,
αποτελοϋν 6ψευδεϊς μαρτυρϊες δτε ἡ ψυχὴ
εϊναι υγιής. Γι' αυτδ τὰ δνειρα αυτης της
ποιδτητος δεν παρουσιώζουν τδ φαινδμενον
τῶν μετασχηματισμῶν, οϋτε προκαλοδν
στην αϊσθησιν της ψυχης φδβον, ΝΕΕ οδτε μεταβαλλονται ιλπδτομα απδ φωτεινὰ
σε σκοτεινδἀ 'Αντιθετως πλησιάζουν την
ψυχὴν με πολλὴν ἡρεμϊαν και την γεμϊζουν με πνευματικὴν χαρδ,ν. 'Ως Ικ τοϋτου μδλις ξυπνήσει τδ σῶμα, η ψυχὴ με
πολὑν πδθον ζητεϊ δια της Αναμνήσεως την
χαραν που της προκδιλεσε τδ δνειρον. Ο!
φαντασϊες δμως τῶν δαιμδνων .σε δλες τις
λεπτομερειες εϊναι 6ντϊθετες. Διδτι οδτε παραμένουν στδ αυτδ σχῆμα, ΝΕλα καϊ τα
πρδσωπά των δέν παραμδνουν συνεχῶς
ταραχα. Γιατι Ικεϊνο ποὑ δεν εχουν εξ αϊτϊας της προαιρεσεώς των οϊ δαϊμονες
(δηλαδὴ τὴν εϊρήνην), δεν εϊναι δυνατδν
να τδ μιμοϋνται 6ρκετδν χρδνον, δΓ αὑτδ
και τὰ σχήματα και τις δκφρ^σεις των
παϊρνουν δπδ την ταραγμένην φυσιν των.
Συνήθως δε παραλογϊζονται μεγαλορρημονοδντες δταν μετασχηματϊζονται πολλες φορες σε στρατιωτικοὑς. " Αλλοτε παλιν ψαλλουν με κραυγδς κοντὰ στην ψυχη. 'Ως Ικ
τοὑτου δ νους, δταν εϊναι καθαρδς, τυλιγμενος στις φαντασϊες ξυπνα τδ σῶμα καϊ
πολλες φορες χαϊρεται που κατώρθωσε νὰ
καταλ^βη τδν δδλον τῶν δαιμδνων. ''Αλλο
τε πάλιν δ νους, κατὰ τὴν διαρκειαν τοϋ
δνειρου, ελδγχει τοδς δαϊμονας, πραγμα ποὑ
τους προκαλεϊ μεγαλην δργήν. Κ6ποτε δ
μως καϊ τὰ καλὰ και μὴ δαιμονικὰ δνειρα
δδν προκαλοϋν εϊς τὴν ψυχὴν χαραν, ΝΕλδ.
εϊσαγουν μϊαν γλυκεϊαν λδπην και δακρυα
Ιπϊσης γλυκΑ. Αὑτδ δδ συμβαϊνει εϊς Ικεϊ-
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νους που προοδεϋουν εἰς τὴν ταπεινοφροσὀνην.
ΣΧΟΛΙΟΝ

'Ως διδὰσκαλος των μοναχων δ ὰγιος Δ.,
επρεπε νὰ τους διασφαλιση απδ τις πλὰνες των
δαιμδνων που ενεργοϋν διὰ της φαντασϊας με
τὰ δνειρα. 'Επειδὴ ητον γνωστδν, δτι «πολλους
τὰ δνειρα επλὰνησαν» και πλανοϋν εις δλους
τους αϊωνας, — φυσικὰ και οι μοναχοι περισσδτερον ὰπδ τους λαϊκοϋς κινδυνευουν νὰ πλανηθοϋν με τὰ δνειρα, ὰφοϋ στην εγρὴγορσι τιον
πολεμοϋν διὰ της «εδχῆς» ὰδιαλειπτως και της
ταπεινιδσεως τους δαιμονας — δ διὰ πολυχρονιου πειρας καϊ Πνευματος ὰγιου γνωρισας τὰς
«μεθοδειας» τοϋ σατανὰ, ὰγιος Πατὴρ, διὰ τοϋ
παρδντος κεφαλαιου και των επομενιον λη' κα'ι
λθ' ὰποκαλυπτει τους δδλους των δαιμδνων
και τοποθετεϊ πνευματικως τις ποιδτητες των
δνειρων. Εις τδ λζ' κεφ. ὰναφερεται εΙς ενα
εϊδος δνειρων που γεννωνται ὰπδ τὴν ὰγαπωσαν τον Θεδν ψυχὴν. Τὰ χαρακτηριστικὰ των
δνειρων αυτων εΙναι ὴ ειρηνικδτης των, ὴ στα0ερδτης των και ὴ πνευματικὴ θυμηδια. Πρὰγματι, δσοι εχουν δοκιμὰσει τδ εϊδος αδτδ των
δνειρων, γνωρϊζουν νὰ διακρινουν τὴν γεϋσιν
της πνευματικὴς χαρὰς ὰπδ τὴν πλαδαρὰν χαρὰν που προκαλοϋν ο'ι δαιμονες και γιὰ τὴν δποϊαν εσημειωσαμεν τινὰ εις τὰ κεφ. λ' -λγ'.
Τὰ πνευματικὰ δνειρα επϊσης ὰποτελοϋν τεκμὴρια της καθαρδτητος της ψυχῆς και τὴν χαρὰν που προκαλοϋν τὴν δοκιμὰξομεν και μετὰ
τδ δνειρο.
Τὰ χαρακτηριστικὰ δε των δαιμονικων δνει
ρων, εΙναι τδ μεταβλητδν των μορφων που
προσλαμβὰνουν οι δαιμονες, ὴ ελλειψις εϊρὴνης, τδ στρατιωτικδν σχῆμα που παϊρνουν, οϊ
ὰτακτες ψαλμωδιες και οι παραλογισμοι. 'Ο
ὰγ. Δ. θεωρεϊ δσα ενεργοϋν οι δαιμονες στις
δνειρικες φαντασιες, δις δφειλδμενα στὴν διαστραφεϊσαν φυσιν των, ὰπδ τὴν δποϊαν ὰπουσιὰξει ὴ ε'ιρὴνη, ὴ χαρὰ και ὴ σεμνδτης.
'Επϊσης εΙναι ὰξιοσημειωτον, δτι ὴ ψυχὴ που
εΙναι ὰπηλλαγμενη παχυλων παθων, με τδ λογιστικδν της διακρϊνει, δτι τὰ ὰνυπδστατα παϊγνια τῆς φαντασϊας, προερχονται ὰπδ τους φαντασιοποιους δαιμονας. Γι' αδτδ και δ νους, δ
πως εΙναι γεμὰτος ὰπδ δαιμονικὰ εϊδωλα, ξυπνὰ τδ σωμα και με κὰποια ικανοποϊησιν χαιρεται γιατι κατενδησε τοὴς εχθρους του. Αδ
τδ 6ε6αϊως σημαινει νοϋν δυνατδν και καθαρδν,

χὰρις δε εις τὴν καθαρδτητὰ του, κατὰ τὴν
διὰρκειαν τοϋ δνεϊρου, ελεγχει τους δαιμονας,
που μηχανευονται νὰ μολϋνουν τὴν ψυχὴν. Και
δ ὰγ. Δ. μας ὰποκαλυπτει δτι αδτδ τους προκαλεϊ μεγιστην δργὴν.
Πλὴν των δαιμονικων δνειρων, δ θειος Πατὴρ, ὰναγνωρϊζει τὰ «χρηστὰ», που παρὰ τοϋτο δεν χαροποιοϋν τὴν ψυχὴν, ὰλλὰ προκαλοϋν
«λυπην ὴδειαν» καϊ «ὰνὰλγητον δὰκρυον». Αδτὰ τὰ ενεργὴματα, σημειιδνει δ ὰγ. Δ., συμ6αινουν εις εκεινους που προκδπτουν στὴν ταπεινοφροσυνην.
θὰ εϊχαμε νὰ παρατηρὴσωμεν, δτι πρδκειται
περι καταστὰσεων που δεν εΙναι μδνον χαρὰ,
ὰλλ' ουτε μδνον λϋπη. ΕΙναι μια συνθετος κατὰστασις, που οι ὰγιοι Πατερες δνομὰζουν «χαρ
μολυπην» και ὰποτελεϊ τδν τυπον των χαριτωμενων χριστιανων. "Οπως επϊσης και τδ «ὰ
νὰλγητον δὰκρυον» σημαινει τὰ γλυκυτατα δὰκρυα, που ρεουν ὰπδ ὰγὰπην και πνευματικδν
πενθος, ὰπδ τις ψυχες που περασαν τδ στὰδιον
των «δακνηρων» και «καιδντων» δακρυων τῆς
μετανοιας και εδρισκονται εις τὴν περιοχὴν
τῆς ταπεινιοσεως και ὰγὰπης, δπου ὰνα6λυζουν τὰ «δροσϊξοντα» καϊ «πιαινοντα» δὰκρυα.

λη'
ΙΡΗΚΑΜΕΝ μδν ημεϊς, ως παρα των
εν πεϊρα γεγονδτων
ηκοϋοαμεν, καλων τε
και φαυλων δνεϊ
ρων διακρισιν αρκεϊτω δε ημϊν προς
αρετην μεγαλην τδ
μηδεμια δλως πεϊϋεοϋαι φαντασϊα. ΟΙ
γαρ δνειροι ουδεν ετερον ως δπ'ι τδ πλεϊοτον εϊσιν αλλ* η εϊδωλα λογιομων πλανωμενων η παλιν, ως εφην, δαιμδνων δμπαϊγματα. 'Οπδτε καν δκ της τοϋ Θεοϋ
αγαϋδτητος καταπεμφθη ημϊν δραμα πωποτε και μη αυτδ καταδεξωμεϋα, ονκ αν
ημϊν δ πολυπδ·ϋητος ημων Κνριος 'Ιηοοϋς
δργιοϋη δια τοϋτο· οϊδε γαρ δτι δια τους
δδλους των δαιμδνων δπ'ι τοϋτο δρχδμεϋα. "Η μδν γαρ προειρημδνη διακρισις ακριβης εστιν, συμβαϊνει δε δκ συναρπαγης τινος ανεπαιοϋητου ρυπωδεϊσαν την
ψυχην, ουπερ δκτδς ονδεϊς, ως οϊμαι, ευρϊσκεται, απολεσαι τδ ϊχνος της ακριβονς
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διαγνωσεως και πιοτεϋοαι ως καλοϊς τοϊς
μη καλοϊς.
Απδδοσις
'Εμεϊς εὶπαμε μεν περὶ τῆς διαφορας καλὡν καὶ κακὡν δνεὶρων, δπως Ακοὀσαμεν
Απδ πεπειραμενους Γεροντας. "Ομως δδναται νΑ θεωρηθῆ μεγαλη Αρετῆ τδ νΑ μῆ
δὶδη σημασὶα κανεὶς στα ονειρα. Διδτι τΑ
δνειρα δεν εϊναι τὶποτε Αλλο, τοὁλΑχιστον
τΑ περισσδτερα, Απδ εὶδωλα των λογισμῶν
ποδ περιφερονται Ιδω κι' εκεϊ ῆ, δπως εϊπα, φαντασὶες, διΑ των δποὶων εμπαὶζουν
τους Ανθρὡπους οὶ δαὶμονες. 'Επομενως
εαν δεν Αποδεχθὡμεν καποτε καποιο δραμα που ΘΑ σταλῆ σ' ἐμας Απδ την Αγαθδτητα τοϋ Θεοϋ, δεν ΘΑ δργισθῆ Ιναντὶον
μας, διδτι τδ Αρνηθῆκαμε, δ πολυπδθητος
Κδριος Ἰησοϋς. Διδτι γνωρὶζει δτι αυτδ τδ
καμνομεν Απδ φδβον μῆπως μας Απατῆσουν
οϊ δαὶμονες. Βεβαὶως δσα εϊπαμε για τα
χαρακτηριστικΑ τῶν εκ Θεοϋ καὶ Απδ τοδς
δαὶμονας δνεὶρων εϊναι δρθα. ('Επομἐνως
εχομεν ῆδη Απλανῆ κριτῆρια δια τῆν ἐπισῆμανσὶν των). 'Αλλ' ύπαρχει πιθανδτης,
Απδ μιαν αὶτὶαν Ανεπαὶσθητον νΑ μολυνθῆ
ῆ ψυχῆ — πραγμα Αναπδφευκτον δι' δλους — καὶ να χαση τῆν λεπτδτητα τῆς
διακρὶσεως, δπδτε πιστεὀει τα ψεὀτικα ὡς
Αληθινα.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Φαὶνεται, δπως εὶναι επδμενον, οὶ μοναχοὶ
προς τους δποὶους απευθυνεται δ αγ. Δ., ῆθελαν μιαν εγκυρον συμβουλῆν επὶ τοϋ προ6ληματος των δνεὶρων. Δια τοϋτο δ δὶγιος Πατῆρ
εις τδ λη' κεφαλαιον δὶδει δριστικῆν λϋσιν.
Κατ' αρχῆν αὶτιολογεϊ τα δνειρα ὡς προερχδμενα απδ τους λογισμοϋς καὶ τους δαὶμονας, δπδτε καὶ γι' αϋτδ αζδμη τον λδγον δεν
Αξὶξει να τα. προσεχη κανεὶς. 'Αλλα εχομεν καὶ
ονειρα, σπανιδτερα, Απδ τδν Θεδν. "Ετσι δημιουργεϊται δ κὶνδυνος της απορρὶψεως δνεὶρου που καταπεμπεται απδ τδν ©εδν. 'Αλλ' δ
θειος Διαδοχος, δια να διασφαλὶση τους μοναχοϋς απδ καθε κὶνδυνον, τους εὶδοποιεϊ δτι θεωρεϊ την αδιαφορὶαν εναντι δλων των δνεὶρων
ως «Αρετῆν μεγαλην». 'Ως προς τα σπανὶως
ενεργοϋμενα ονειρα ϋπδ τοϋ. Θεοϋ, συνιστα καὶ
αϋτα να μῆ τα δεχωνται με την διαβεβαὶωσιν,
δτι δ Κϋριος 'Ιησοϋς, «δ πολυπδθητος», δεν
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θα δργισθῆ δια τοϋτο, Αφοϋ γὶνεται απδ τδν
φδβον μῆ πλανηθοϋν. Διδτι καὶ παρ' δλον δτι
γνωρὶξουν ῆδη τα Ιδιαὶτερα χαρακτηριστικα τῆς
προελεϋσεως των δνεὶρων, δμως ϋπαρχει κὶν
δυνος να. σφαλουν, δταν δ νοϋς χαση την διακρισὶν του απδ Αλλοὶωσιν που ῆμπορεϊ να ϋποστῆ Απδ μὶαν αὶφνιδὶ^ν ρϋπωσὶν του.

λθ'
ΤΩ ΠΡΟΣ νπδδειγμα ημϊν τοϋ πραγματος δοϋλος νπδ δεοπ6τον ννκτωρ και
μετα πολλην αποδημϊαν προ των περι6δλων της οϊκιας καλονμενος. ? Ωτινι την
ανοιξιν των ϋνρων ὁι' ολου δ οϊκετης ηρνηοατο' εδεδϊει γαρ ιιη δμοιδτης αυτδν
φωνης συναρπαοασα προδδτην παρασκεναση γενεοϋαι ωνπερ παρ' αντον πεπϊοτεντο πραγματων. * Ωτινι ον μονον ουκ ωργϊσϋη ημερας γενομενης δ κνριος αντον,
αλλα και πολλων επαινων αντον ηξϊωοεν,
δτι και την τοϋ δεσπ6τον φωνην πλανην
εϊναι ενδμισεν μη ϋελων τι των αυτοϋ
απολεσαι χρηματων.
Απδδοσις
"Ας εὶναι για ύπδδειγμα, (Αναφορικῶς
πρδς την συμβουλῆν εὶς τδ προηγοϋμενον
κεφαλαιον) δτι ενας δοϋλος προσκαλεϊται
ύπδ τοϋ κυρὶου του Απδ τῆν Ιξὡπορτα σε
ὡρα νυκτερινῆ καὶ υστερα Απδ πολυχρδνιον Απουσὶαν του. 'Ο δοϋλος φοβοὀμενος
μῆπως ῆ φωνῆ, λδγφ δμοιδτητος, δεν εϊναι
τοϋ κυρὶου του, δὲν Ανοὶγει τελεὶως τῆν θϋραν σ' αὀτδν' διδτι Αν Απατηθῆ θα εκθέση
σε κὶνδυνον τῆν παριουσὶαν που τοϋ δνεπιστεδθη. "Οταν δδ ϊγινεν ῆμερα, δ κδριος
τοϋ 6πηρετου δχι μονον δδν ὡργὶσθη κατ'
αυτοϋ, ΑλλΑ τοϋ εϊπε καὶ πολλους ἐπαὶνους,
επειδῆ Απδ τῆν ύπερβολικῆν πὶστιν νΑ μῆ
χΑση τὶποτε απδ τΑ πραγματα του, εθεώρησε τῆν φωνῆν του ὡς Απατηλῆν.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Δια να επιβεβαιὡση δ αγιος Δ. τῆν δρθδτητα τῆς ϋποσχεσεὡς του, δτι εὶς περὶπτωσιν
Απορρὶψεως θεϊκοϋ δνεὶρου δεν πρδκειται δ
εὶς σελ. 31 ->
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Π Ο τδ "Αγιον "Ο
ρος, τδ Περιβδλι
της Παναγϊας μας,
σας απευδυνουμε τις
αδελφικες μας ευχες.
Συγχαϊρουμε
και συνεορταζουμε με
δλους τους εν Χριστω 'Ορδοδδξους α δελφους μας, τα μελη τα τϊμια τον Σωματος τοϋ Χριστον,
τις εορτες της θεϊας 'Ενανδρωπησεως.
Προσκυνονμε και υμνοϋμε μαζυ σας
τον εϋδοκησαντα Πατερα, τον Σαρκωδεντα Υιδν και τδ επιφοιτησαν "Αγιον Πνενμα.
Ευχαριστοϋμε και δοξαζουμε και την
'Αειπαρδενο θεοτδκο, που με την ακρα
καδαρδτητα της και την τελεϊα αγαπη της
συνηργηοε αποφασιστικα στην σαρκωσι
τον Λ6γον.
Τωρα που σαρκωδηκε δ Αδγος η ανδρτδπινη φϋσις μας ημπορεϊ να ξεπερνα
την α-λογϊα της καϊ να γϊνεται ελ-Αογος.
Δεν εχουμε αλλη ελπϊδα να ζησουμε
ελ-Αογο ζωη εξω απδ τον Σαρκωδεντα
Αδγο.
" '
Καδδτς τραλλει η 'Εκκλησϊα μας, ιιδ αοαρκος σαρκοϋται, δ Αδγος παχυνεται, δ
αδρατος δραται και δ αναφης ψηλαφαται,
και δ αναρχος αρχεται. 'Ο Υιδς τοϋ θεοϋ
ανδρωπου Υιδς γϊνεται». 'Επειδη δ Αδ
γος εσαρκωδη και επαχυνδη ημπορεϊ να
λυση την αλογϊα μας και να μας υγωση
στην ελ-Αογο και πνευματικη ζωη της
κατ εικδνα θεον φυσετδς μας.
'Ο Αδγος Χριστδς 6ταν τον δεχωμεδα
με καδημερινη μετανοια νικα τα αλογα
παδη μας και Αογοποιεϊ (Χριοτοποιεϊ, δεωνει και αφδαρτϊζει) την ψυχη και
τδ σωμα μας.
'Η ταπεινη μας προσευχη για δλους

μας εϊναι: δ σαρκωδεϊς Αδγος τοϋ θεον
να γϊνη και ιδικδς μας Αδγος, ωστε η
ζωη μας να 6ρη τδ αληδινδ της νδημα
και η ταλαιπωρημενη απδ την αλογϊα νπαρξϊ μας τδν αληδινδ της προορισμδ καϊ
την πραγματικη της εϊρηνη καϊ αναπαυσι. ..
'Η κατα τδ δυνατδν συχνδτερη επϊκλησις τοϋ Αδγου με την ευχη «Κυριε "Ιησοϋ Χριστε, Υϊε καϊ Αδγε τοϋ θεοϋ, ελεησδν με τδν αμαρτωλδν» καδαρϊζει καϊ χαριτωνει την καρδια μας, ωστε μεσα της
να ημπορη να ανακλ,ϊνεται δ Αδγος Χρι
στδς. Καϊ απδ την φατνη της καρδιας
μας — κεντρου της νπαρξεως μας — δ
Αδγος να μεταμορφωνη την αλογο ζωη
μας σε ελ-Αογο δεανδρωπϊνη ζωη.
Καδε στιγμη διατρεχουμε τδν κϊνδυνο
να πεφτονμε απδ την ελ-Αογο, εν Χριστω
ζωη, στην α-Λογο, χωρϊς Χριστδν η εν
σαρκϊ ζωη. Γι' αυτδ καϊ η επϊκλησις τοϋ
Αδγου μεσω της ιιενχης» πρεπει να εϊναι
συνεχης.
Τδ Εϋαγγελιον που εϋαγγελϊζεται τδ
"Αγιον "Ορος δια μεσου των αϊωνων πρδς
τους εν τω κδσμομ αδελφοϋς αυτδ εϊναι:
'Η ευλογϊα, η εϊρηνη, η αγαπη καϊ δ φωτιομδς που ερχεται στην ζωη μας με την
εν μετανοϊα συνεχη επϊκλησι τοϋ γλυκυτατου δνδματος τοϋ Κνρϊου 'Ιησοϋ Χριστοϋ.
"Ας δεγδοϋμε με πδδο τδ Ευαγγδλιο
αυτδ δλοι οι ΧριοτιανοΙ και ας επιδοδοϋμε στην καδημερινη εφαρμογη του. Τδτε
δ Αδγος δα γϊνη τδσο οϊκεϊος σε μας, δσο ηταν για την Παναγϊα Μητερα Του,
που τδν εκυοφδρησε, τδν εγεννησε, τδν εδηλασε καϊ τδν δ6ασταζε στην αγϊα αγκαλη της.
'Η εξαιρετικη αγαπη των 'Αγιορειτων
Μοναχων στὴΓ Κυρϊα θεοτδκο πηγαζει δ
εις σελ. 26 ->
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ΑΦΝΙΑΖΕΙ παραδοξα
δ λδγος δτι, εαν οι
«Τρεϊς μεγιστοι φωστῆρες της τρισηλϊου Θε6τητος» δεν εγεννωντο,
θα εχρειαζετο να κατελθη δια δευτεραν
φορδν επϊ της γης δ

Χριστ6ς.
Δεν γνωρϊζομεν απδ ποιου οημεϊου αρχιζει να γϊνεται ϋπερ6ολὴ τδ λεχθεν. Βε6αιον
δμως εϊναι, δτι και οι τρεϊς ῆσκησαν καὶ ασκοϋν εϊσετι αποφασιστικῆν επϊδρασιν επϊ της
6ρθοδ6ξου θεολογιας καϊ εν γενει της εκκλησιαστικῆς ζωῆς.
'Ο μεν, ως Τριαδ1κδς Θεολ6γος και θεωρη
τικδς, δ δϋ, ως δογματικδς καϊ ασκητικδς διδασκαλος, καϊ δ τρϊτος ως ϊεροκηρυξ τοϋ δμ6ωνος εξοχος καϊ ερμηνευτῆς της χριστιανικῆς διδαχης μοναδικδς.
Καϊ οϊ τρεϊς, ως τελειοι εν Χριστφ, εκοσμοϋντο κοινως υφ' δλων των ανωτδρω χαρισματων τοϋ δγϊου Πνευματος. Γρηγδριος δ
θεολ6γος, εϊχε μδν τδ χαρισμα της Τριαδικης θεολογιας καϊ θεϊας θεωριας, αλλ' ῆτο
καϊ δογματικδς καϊ ασκητικδς καϊ ερμηνευτης
καϊ κῆρυξ δεινδς τοϋ θειου λ6γου. Βασϊλε1ος δ μεγας μαζϊ μδ τδ χαρισμα τοϋ δογματικοϋ καϊ ασκητικοϋ συγγραφδως εϊχε καϊ τδ
χ6ρισμα της Τριαδικης θεολογιας καϊ θεωρϊας, ως καϊ της ερμηνειας καϊ διδαχης τοϋ
θειου λ6γου.
Καϊ δ 'Ιω6ννης δ Χρυσ6στομος, μαζϊ μδ
τδ χ6ρ1σμα τοϋ δρμηνευτοϋ καϊ ϊεροκῆρυκος
τοϋ αμ6ωνος, ῆτο καϊ διδ6σκαλος της Τριαδι
κης θεολογιας καϊ θεωριας, ως καϊ της δογματικης καϊ 6σκητικῆς θεολογιας.
'Αλλδ τδ μδν, ῆσαν 6ασικδ χαρίσματα τοϋ
δγϊου Πνευματος, εϊδ1κδ καϊ κυρίαρχα «πρδς

οϊκοδομῆν της 'Εκκλησϊας», τα δδ ῆσαν δκολουθα της καθ6ρσεως της ψυχῆς της πρδς
θεδν αγ6πης καϊ της εϊδικῆς μαθῆσεως, κατδ
τ6: «δ αγαπων με 6γαπηθῆσεται ϋπδ τοϋ πατρ6ς μου, καϊ εγω αγαπῆσω αϋτδν καϊ εμφανϊσω αϋτφ εμαυτ6ν».
Εϊναι τ6σον αληθες, δτι δ κεκαθαρμδνος κατα την ψυχῆν απδ των ψεκτων παθων γϊνεται μεγας θεολ6γος, ωστε αϋτδς δ Χρυσ6στομος να λεγη: «"Εδει μδν ῆμας μηδδ δεϊσθαι
της απδ των γραμμδτων 6οηθεϊας, αλλ' ουτω
6ϊον παρεχεσθαι καθαρον, ως τοϋ Πνευματος
την χ6ριν, 6ντϊ 6ι6λϊων γϊνεοθα1 ταϊς ῆμετδραις ψυχαϊς».
Τοϋτο δδ ευρε την τελείαν δφαρμογῆν του
εϊς αϋτδν τδν ϊδιον, καθως 6φηγεϊται δ μαθητῆς του αγιος Πρ6κλος. "Οταν δπερδτωσε
την ερμηνεϊαν εϊς τδς επιστολδς τοϋ 'Αποστ6λου Παϋλου, στραφεις πρδς τῆν εϊκ6να τοϋ
'Αποστ6λου, εζῆτει παρ' αϋτοϋ πληροφορϊαν,
δν δρθως τας ῆρμῆνευσε. Τ6τε ϋνεφανϊσθη
σωματοειδως αϋτδς δ Παϋλος, δστις εϊπεν αϋτφ: «'Αδελφδ Ἰωαννη, μηδδν δλως αμφϊ6αλε περϊ της τΦν εμων, μαλλον δδ τοϋ Πνεϋματος δπιστολων εξηγῆσεως' ϊσθ1 γαρ σαφως,
ως δντως ακριθως διεγνως ταϋτας καϊ δνεκδλυψας, ως αϋτ6ς τε εγνων εγω καϊ ως αϋτδ τδ Πνεϋμα αμφοτϋροις ϋπεθετο»...
ΣυμφΦνως πρδς τῆν αρχῆν της καθ6ρσεως
δμιλοϋν δλο1 οϊ δγιο1 Πατερες.
Προκειμδνου περϊ της διαμορφωσεως της
προσωπικ6τητος των τριΦν τοϋτων μεγϊστων
'Ιεραρχων, συνῆλθον τρεϊς θεμελιωδεις παρδγοντες- α) ῆ δκτακτος φυσικῆ πρΦτη κατα6ολῆ· β) ῆ ϋπερφυσικῆ δλλαμψις τοϋ αγϊου
Πνευματος· καϊ γ) ῆ εϋρυτδτη παιδεϊα δσωτερικῆ καϊ θϋραθεν. Συνεδϋασαν φϋσιν, χδριν, τεχνην.
Συνεπεϊς πρδς τδς εντολας τοϋ Χριστοϋ,
μετδ της μελδτης ῆγωνϊσθησαν δσκητικως διδ

ιο
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τῆν καθαρσιν τῆς καρδὶας των, κατδ τδ πρωτα ετη τῆς προετοιμασὶας των. 'Η δσκησις, ως
φυγῆ δπδ τον κδσμον, ως ῆσυχὶα, ως ϋπωπιασμδς τῆς σαρκ6ς, ως μελετη και προσευχῆ.
'Εκ μιας επιστολῆς τοϋ θεολδγου Γρηγορὶου προς τδν μεγαν Βασὶλειον, μανθανομεν τῆν
σκληρδτητα τῆς δσκητικῆς δγωγῆς αμφοτερων
εις τδ ῆσυχαστῆριδν των δν Π6ντω, παρδ τδν
Μριν ποταμδν, ῆτις τους εφερεν εις κὶνδυνον, δν μῆ επεν66αινεν ῆ μῆτηρ τοϋ Μ. Βασιλεὶου. «Ταντδλιοὶ τινες καὶ κατδκρ1τοι, δγραφε, διψωντες δν ϋδασι, τῆν δλεεινῆν δκεινην καὶ ατροφον πανδαισὶαν, δφ' ὶὶν δπδ Καππαδοκὶας δκλῆθημεν, οϋχ ως Λωτοφδγων πενὶαν, δλλ' ως 'Αλκινδου τρδπεζαν, ῆμεϊς οὶ
νδο1 ναυαγοὶ τε καὶ τλῆμονες. Μδμνημαι γδρ
των αρτων δκεὶνων καὶ των ζωμων. Αϋτδς
ταϋτα τραγωδῆσεις ϋψηλδτερον, δκ των οὶκεὶων παθων εχων τδ μεγαλδφωνον, ων εὶ
μῆ ταχδως ῆμας ῆ μεγαλη καὶ πτωχοτρδφος
δντως δρρϋσατο, τῆν σῆν λδγω μητδρα, ωσπερ λιμῆν δν καιρω φανεϊσα χειμαζομδνοις,
πδλαι δν ῆμεν νεκροὶ»...
'Ο Μ. Βασὶλειος, περ1ῆλθε τδ δσκητῆρια,
δν τῆ νεδτητὶ του, τῆς 'Αλεζανδρεὶας καὶ δλης τῆς Αὶγϋπτου, τῆς Παλαιστινης, τῆς κοιλης Συρὶας καὶ τῆς Μεσοποταμὶας «θαυμδζων
μδν τδ περὶ τῆν δὶαιταν δγκρατδς των μοναχων, τδ καρτερικδν δν πδνοις, τῆν δν προσευχαϊς εϋτονίαν, δπως υπνου κατεκρδτουν,
ϋπ* οϋδεμιας φυσικῆς δνδγκης κατακαμπτδμενοι, ϋψηλδν δεὶ καὶ αδοϋλωτον τῆς ψυχῆς
τδ φρδνημα διασωζοντες, δν λιμω καὶ δὶψει,
δν ψϋχει καὶ γυμνδτητι... δργω δδεὶκνυσαν
τὶ τδ παρο1κεϊν τοϊς ωδε καὶ τὶ τδ πολὶτευμα
δχειν δν οϋρανω. 'Εκεϊνα θαυμδσας καὶ μακαρὶσας, γρδφει, ηϋχδμην καὶ αϋτδς, καθ' δσον δμοὶ δφικτδν, ζηλωτῆς εϊνα1 των ανδρων
δκεϊνων...». "Οπως καὶ δγδνετο δντως ζηλω
τῆς διδ 6ϊου.
Συνοψὶζων τδν σκοπδν τῆς φυγῆς καὶ ασκῆσεως εὶς μιαν δπιοτολῆν του, δπδ τδ αοκητῆριδν του πρδς τδν Εϋστδθιον, Σε6αστηνδν ὶατρδν, εγραφε' «Κατδλιπον μδν γδρ τδς
δν δστει διατρι6δς, ιϋς μυρίων κακων δφορμδς, δμαυτδν δε οϋπω απολιπεϊν ῆδυνῆθην.
Τοϋτων δδ μια φυγῆ, δ χωρισμδς δπδ τοϋ κδσμου παντδς. Κ6σμου δδ δναχωρησις οϋ τδ
δξω αϋτοϋ γενδσθαι σωματικως, δλλδ τῆς πρδς
τδ σωμα συμπαθείας τῆν ψυχῆν δπορρῆξα1

καὶ γενδσθαι, δπολιν, δοικον, δνίδιον, 6φιλδταιρον, δκτῆμονα, α6ιον, απρδγμονα, δσυνδλλακτον, δμαθῆ των ανθρωπὶνων διδαγμδτων,
πρδς δῆ τοϋτο, μδγιστον δφελος ῆμϊν ῆ δρημὶα παρδχεται, κατευναζουσα ῆμων τδ πδθη,
καὶ σχολῆν διδοϋσα τψ λδγω παντελως αϋτδ
τῆς ψυχῆς δκτεμεϊν».
'Ο δδ θειος Χρυσ6στομος διῆλθεν διδ δννδα δτη εὶς δσκητῆριον πρωτα καὶ ϋστερα εὶς
μοναστῆριον μετδ τῆν περδτωσιν των σπουδων του. "Εγραψε δδ δληθεϊς ϋμνους διδ τδ
μοναχικδν ὶδεωδες καὶ δ ϊδιος δζη μδχρ1 πδρατος τοϋ δποστολικοϋ του 6ὶου ως μοναχδς.
Ταϋτα δναφδρονται ως δκφρασακδ τοϋ δσκητικοϋ πνεϋματος των Τριων Ἰεραρχων καὶ
διδ νδ καταδειχθῆ πδσον δναγκαϊον στοιχεϊον ϋπῆρξεν ῆ δσκησις εὶς τῆν αρτὶωσιν τῆς
πνευματ1κῆς των συγκροτῆσεως. 'Εντεϋθεν δγδνοντο χωρητικδ σκεϋη των επιλαμψεων τοϋ
αγὶου Πνεϋματος καὶ δ λδγος τοϋ θεοϋ δνωκησε πλουσὶως εὶς τδς ψυχδς των.
. . .
'Ο θεολδγος Γρηγδρ1ος, μδ
πδντε λδξεις δσχημδτιζεν ενα θεολογικδν δγκ6λιθον. 'Η χδρις τοϋ λδγου του δδν δχει
μιμητῆν. "Οτι ῆτο χδρ1ς τδ δπαρδμιλλον καλλος τοϋ λδγου του, δπως ῆ θεολογὶα του, δμφαὶνεται καὶ εὶς τδ απολυτὶκ16ν του· «... ιυς
γδρ τδ 6δθη τοϋ Πνεϋματος δκζητῆσαντι, καὶ
τδ κδλλη τοϋ φθδγματος προσετδθη σοι...».
Κδλλη τδ δποϊα θδλγουν καὶ τδς απλας καρδὶας καὶ τοϋς «περὶ τους λδγους δσπουδακδτας».
'Ομιλεϊ μδ μιαν θεὶαν γαλῆνην δι' δλα τδ
θεματα. Συμμετδχε1 εὶς τῆν χαρδν τῆς 'Εκκλησὶας, πλδκει δγκωμια εὶς τδς Δεσποτικδς
εορτδς, Θλὶ6εται διδ τῆν καταπτωσιν των δκκλησ1αστικων πραγμδτων τῆς δποχῆς του καὶ
αφῆνει δπδλπ1δα κραυγῆν «...ερρει τδ καλδ,
γυμνδ τδ κακδ, δ πλοϋς δν νυκτὶ, πυρσδς
οϋδαμοϋ, Χριστδς καθεϋδευ μὶα μοι των κακων ῆ λϋσις, δ θδνατος...». Εὶρωνεϋεται μετδ
λεπτδτητος τοϋς πρὶγκιπας τῆς 'Εκκλησὶας διδ
τι, «πρὶν δξιοι γενδσθαι, προσιδνα1 τοϊς ὶεροϊς, μεταποιοϋνται τοϋ 6ῆματος, Θλὶ6ονταὶ τε
καὶ ωθοϋνται περὶ τῆν αγὶαν Τρδπεζαν, ωσπερ
οϋκ αρετῆς τϋπον, δλλ' αφορμῆν 6ὶου τῆν
ταξιν ταϋτην εϊναι νομὶζοντες, οϋδδ λειτουργὶαν ϋπεϋθυνον, δλλ' δρχῆν δνεξδταστον...».
'Επιθυμεϊ τῆν ῆσυχὶαν μδχρις ὶεροϋ πδθους·
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«επειοῆει με ερως τοϋ καλοϋ τῆς ῆσυχὶας και
τῆς δναχωρῆσεως, ῆς εραστῆς γενδμενος εξ
δρχῆς, οϋκ οϊδ' εϊ τις αλλος των περὶ λδγους
δσπουδακδτων...». Δὶδει κανδνας μοναχικοϋ
6ὶου καὶ συνιστα τῆν προς καιρδν δναχωρησιν απδ τον κ6σμον, πρδς ϋψηλοτδρας ανα6ασεις- «χρῆναὶ τι καὶ ῆσυχαζειν, ωστε δθολωτως προσομιλεϊν τφ θεφ καὶ μικρδν επαναγειν τον νοϋν απδ των πλανωμδνων». Φιλοσοφεϊ διαρκως, εκιεινων τδ δμμα τῆς ψυχῆς,
δτδ μἐν, πρδς τα αδρατα κδλλη, δια νδ εϊ·
πη· «...ζεϊν ϋπερ τα δρωμενα καὶ τδς θεὶας
εμφασεις δεὶ καθαρας ἐν εαυτω φδρειν... εϊ
τις ϋμων τουτψ τφ ερωτι κατοχος, οϊδεν δ
λεγω, καὶ τφ παθεχ συγγνωσεται», δτδ δε,
δστρεφε τδ δμμα τοϋ σωματος πρδς τδν δρατδν κ6σμον καὶ τῆν θαλασσαν, εὶς τῆν δποὶαν
ε6λεπε τδ συμ6ολον τῆς δσταθεὶας των δνθρωπὶνων πραγμδτων «... ανεμου μεγδλου
πνδοντος διεγεὶρετδ τε καὶ επωρϋετο, των
δδ κυμδτων, δ φιλεϊ συμ6αὶνειν εν τοϊς τοιοϋτοις, τα μδν πδρρωθεν ανισταμενα καὶ κατδ
μικρδν κορυφοϋμενα, εὶτ' ελαττοϋμενα πρδς
ταϊς δκταϊς ελϋετο, τδ δδ ταϊς γεϊτοσι πετραις
προσπὶπτοντα καὶ δποκρουδμενα εὶς δχνην δφρωδη καὶ ψιλῆν εσκορπὶζετο... θδλασσα μεν
ῆ ῆμδτερος 6ὶος καὶ τα ανθρωπινα...».
Μελαγχολικδς καὶ ποτητικδς, 6αθϋτατος καὶ
δυσκατδληπτος εὶς τδς δνορδσεις καὶ θεωρὶας
του, δπιτεὶνει τῆν δγωνὶαν μας πρδς κατανδησιν καὶ αυτῆ ῆ αποφθεγματικδτης καὶ στρυφνδτης τοϋ λδγου του. Ουδεὶς των Πατερων
εχει τδ 6δθος καὶ τῆν εν θεφ θεωρὶαν τοϋ
αγὶου Γρηγορὶου, οϋτε τῆν θελγουσαν περ1εκτικῆν λακωνικδτητα τῆς φρασεως του.
'Εκφωνεϊ πρδς οὶκεὶους καὶ φὶλους δπιταφὶους λδγους, ων απδντων εξοχωτερος, δ
πρδς τδν Μ. Βασὶλειον, συνδυδζων δπϋθμενον
6δθος εννοιων, κδλλος δμῆχανον φρδσεως
καὶ ῆγιασμενην συναισθηματικδτητα παιδὶου.
Οὶ πανηγυρικοὶ του λδγοι, εὶναι δριστουργῆματα ελληνικῆς καλλιεπεὶας. Οὶ στηλιτευτικοὶ
του, κατδ 'Ιουλιανου, δρειανων καὶ Πνευματομδχων, στῆλαι δρθοδδξου δογματικῆς. Οὶ
εὶρηνικοὶ του, δληθεϊς υμνοι τῆς εν Χριστφ
εὶρῆνης. "Ο «Συντακτῆριδς» του, καλλὶστευμα χδριτος λδγου, πραδτητος πνευματος, εκκλησιολογτκῆς 6μ6αθϋνσεως, δνεξικακὶας καὶ
δπεὶρου τρυφερδτητος μδ δ,τι συνεδδθη κατδ
τῆν ταραχωδη περὶοδον των δογματικων δγφνων του καὶ τῆς Πατριαρχεὶας του. «Χαὶροις,
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τελειωνει, 'Αναστασὶα μοι (δ ναδς τῆς δγὶας 'Αναστασὶας) τῆς εϋσε6εὶας επωνυμε'... δ
μδγας ναδς ουτος καὶ περι6δητος, ῆ νεα κληρονομὶα, τδ νϋν μδγας εὶναι παρδ τοϋ λδγου
λα6ων... χαὶρετε δπδστολοι (δπὶσης ναδς) ῆ
καλῆ μετοικὶα, οὶ δμοὶ διδδσκαλο1 τῆς δθλῆσεως, εὶ καὶ μῆ πολλδκις ϋμϊν επανηγϋριαα,
ϊσως τδν τοϋ ϋμετδρου Παυλου σατδν περιφδρομεν τφ σωματι πρδς τδ συμφδρον, δι δν
νϋν ϋμων δποικὶζομαι. Χαϊρδ μο1 Φ καθδδρα,
τδ επὶφθονον υψος τοϋτο καὶ δπικὶνδυνον, δρΧ1ερεων συνδδρ1ον, ὶερδων... χαὶρεται ναζιραὶων χοροστασὶαι, ψαλμψδιων αρμονὶαι, στδσεις πδννυχοι, παρθδνων σεμνδτης, γυναικων
εϋκοσμὶα, χηρων, δρφανων σϋστημα, πτωχων
δφθαλμοὶ πρδς θεδν καὶ πρδς ῆμας 6λεποντες. Χαὶρετε των δμων λδγων ερασταὶ, καὶ
δρδμοι καὶ συνδρομαὶ καὶ γραφὶδες φανεραὶ
καὶ λανθδνουσαι καὶ ῆ 6ιαζομενη Κ1γκλὶς αϋ
τη τοϊς επὶ τδν λδγον ωθιζομδνοις. Χαὶρετε,
ω 6ασιλεϊς καὶ 6ασὶλεια... κροτῆσατε χεϊρας,
δξϋ 6οῆσατε, αρατε εὶς υψος τδν ρῆτορα
ϋμων σεσὶγηκεν ϋμϊν ῆ πονηρα γλωσσα καὶ
λδλος, οϋ μῆν σιγῆσεται, μαχῆσετα1 γδρ διδ
χειρδς καὶ μδλανος. Χαὶροις δνατολῆ καὶ δϋσις, ϋπερ Φν καὶ ϋφ' Φν πολεμοϋμεθα, μδρτυς δ εὶρηνεϋσων ϋμας θεδς, δν δλὶγοι μ1μῆσονται τῆν δμῆν ϋποχωρησιν... επὶ πασ1 καὶ
πρδ πδντων 6οῆσομαυ χαὶρετε αγγελοι τῆσδε
τῆς 'Εκκλησὶας Εφοροι... χαϊρε μοι Φ Τρ16ς,
τδ εμδν μελϋτημα καὶ καλλωπ1ομα, καὶ σωζοιο τοϊς δε καὶ σωζοις τους δε, τδν ϋμδν
λαδν εμδς γαρ κδν δλλως οὶκονομωμεθα, καὶ
δγγελοιτο δια παντδς ϋψουμενη καὶ αϋξουμενη καὶ λδγφ καὶ πολιτεὶςτ τεκνὶα, φυλδσσοιιε μο1 τῆν παρακαταθῆκην, μεμνησθε μου
των λιθασμων...».
'Αναχωρεϊ δια τδν Π6ντον παλιν, εκεϊ γρδφει τδ περὶφημα «"Επη» του, διδ τδ δποϊα
δπεκλῆθη «Γεροκϋκνος τοϋ Π6ντου». Φ1λοσοφεϊ καὶ προσεϋχεται δδιαλεὶπτως διδδσκων
τῆν 'Εκκλησὶαν «μνημονευτεον γδρ θεοϋ μαλλον ῆ δναπνευστεον καὶ εὶ οὶδν τε τοϋτο εὶπεϊν, μηδδ δλλο τι ῆ τοϋτο πρακτεον...». Τοιοϋτος δ θεολδγος Γρηγδριος σκιαγραφοϋμενος.
β « β
'Ο δδ Μ. Βασὶλειος, συγγενῆς ψυχῆ καὶ πνευματικδς δδελφδς, εὶς νους εὶς
δμφοτδρους, μὶα ψυχῆ εὶς δϋο σωματα, δχει
εν τοϋτοις τῆν ὶδιοτυπὶαν του. Καππαδδκαι

Ι2

οι τρβιο ιβρχρχχι

και οϊ δυο, αϋστηροϊ περϊ τα ῆθη καϊ θετικοϊ
διαφερουν, ως δγρδψαμεν, κατα τδ ϊδιαϊτερα αϋτων χαρϊσματα.
'Ασθενῆς εκ νεδτητος, παντοτε χλωμδς εκ
της δσκητικῆς του ζωῆς, εϊναι μαλλον αοκητῆς, «οϋρανοφδντωρ» καϊ οϋρανοπολϊτης. 'Επεϊγεται, ως καϊ δ φϊλος του Γρηγδριος, να
φϋγη απδ τδν κοσμον αϋτδν, θεωρεϊ τδ πνευματικδν κδλλος τοϋ θεοϋ καϊ τιτρωσκετατ
τῆν καρδϊαν. «Τϊ ουν θειου καλλους θαυμασιωτερον ; τις εννοια της τοϋ θεοϋ μεγαλοπρεπεϊας χαριεστδρα; ποϊος πδθος ψυχης ουτω δριμϋς καϊ δφδρητος, ως δ δπδ θεοϋ εγγινδμενος τη απδ πδσης κακϊας κεκαθαρμἐνη
ψυχῆ καϊ δπδ αληθινῆς διαθεσεως λεγοϋση,
δτι τετρωμενη αγαπης εγω εϊμϊ;... Τοϋτο τδ
καλλος σαρκϊνοις μδν δφθαλμοϊς δθεωρητον,
ψυχῆ δδ μδνη καϊ διανοϊμ καταληπτδν καϊ
εϊ που τινα περιελαμψε των αγϊων, αφορητον τοϋ πδθου τδ κἐντρον αυτοϊς εγκατϋλιπεν...».
Τυγχανει γνωστδν, δτι δ Μ. Βασϊλειος εϊ
ναι δ δργανωτῆς τοϋ Μοναχικοϋ βϊου της 'Ανατολῆς, επιδρδσας καϊ επϊ της Δυσεως. θα
δλεγε κανεϊς, δτι μετα τας επισκοπικας φροντϊδας του, τους πολεμους πρδς αϊρετικοϋς, τδ
δργον της φιλανθρωπϊας, τδ ενδιαφδρον του
δπερρδφα δ μοναχικδς βιος. Τδν εμελετησε,
τδν εζησε, τδν εζη, εφιλοσδφε1 επ' αϋτοϋ, δγραψε Κανδνας καϊ "Ορους μοναχικοϋ βϊου,
συνεταξεν εϊδικδς πραγματεϊας, περϊ της 6ναγ
καιδτητος τοϋ μοναχικοϋ βϊου, δν τψ δποϊψ
δβλεπε να περικλεϊωνται υψιστα χριστιανικδ
Ιδεωδη καϊ οϊονεϊ τδ μοναδικδν μεσον εϋαρεστῆσεως τοϋ θεοϋ.
Διδ τδς οημερινδς δντιλῆψεις περϊ Χριστιανισμοϋ, αϊ απδψεις τοϋ Μ. Βασιλεϊου εϊναι
σχεδδν ακατανδητοι. Καϊ δμως· πδσον εϋνδητον δτι δμιλεϊ θεοφωτϊστως καϊ ερμηνευει τδ
Εϋαγγδλιον ως χαρισματοϋχος διδασκαλος! 'Α
ποφαϊνεται δτι, «λυθῆναι οδν δεϊ των δεσμων
της προσπαθεϊας τοϋ βϊου, τδν γε αληθινως
τω θεψ ακολουθῆσειν μδλλοντα· τοϋτο δδ διδ
παντελοϋς αναχωρῆσεως καϊ λῆθης των παλαιων δθων κατορθοϋταυ ως εϊ μῆγε αποξενωσαιμεν εαυτοϋς καϊ συγγενεϊας σαρκικῆς
καϊ κοινωνϊας βϊου, οϊονεϊ πρδς δτερον κδσμον δια της δσκῆσεως μεταβαϊνοντες κατδ τδν
εϊπ6ντα· «ημων γαρ τδ πολϊτευμα εν οϋρανοϊς
ϋπδρχει»· αμῆχανον ῆμας περιγενεσθαι τοϋ
σκοποϋ της πρδς θεδν εϋαρεστήσεως, τοϋ Κυ-

ρϊου δριστικως εϊπδντος· δτι, «οϋτω πας εξ
ϋμων δς οϋκ αποτασσεται πασι τοϊς ϋπδρχουσιν δαυτοϋ, οϋ δϋναταϊ μου εϊναι μαθητῆς».
"Ορος της δποκτῆσεως της αγαπης τοϋ θε
οϋ, εϊναι ῆ διαφϋλαξις τοϋ νοϋ, δπδ κοσμικδς φαντασϊας καϊ ῆ «διηνεκὴς μνῆμη, της
δσιας τοϋ θεοϋ εννοϊας... καϊ ουνδπτεσθαι
τψ θεψ δια της μνῆμης», δΓ δν λδγον επιβαλλεται καϊ ῆ μοναχικὴ ῆσυχϊα.
Συμφωνως δμως με τῆν μδχρι τδτε δσκητικὴν πεϊραν, αντετδχθη πρδς τδν κατα μδνας βϊον, τδν «ῆσυχαστικδν», διδτι «ῆμερον
καϊ κοτνωνικδν ζωον δ ανθρωπος καϊ οϋχϊ μοναστικδν οϋδδ αγριον», συγκροτῆσας οϋτω
την κοινοβιακὴν ζωῆν.
Χαρακτηριστικδν της Βασιλεϊου θεϊας ψυχῆς, εϊναι ῆ πρδς τδν θεδν απειρος αγδπη
του καϊ δ φδβος μῆπως εκπεση αϋτῆς εξ αμελεϊας τοϋ νοϋ καϊ της περϊ τα κοσμικα φροντϊδος. Εϊς μϊαν δμιλϊαν του, περϊ αγαπης θε
οϋ, δια τας αναριθμῆτους εϋεργεσϊας του πρδς
τδν ανθρωπον, λεγει κδτι πολϋ συγκλονιστικδν «Ψν εϋεργεσιων απασων, δταν εϊς Εν
νοιαν ελθω, ϊνα τδ εμδν πδθος εξεϊπω, εϊς φρϊκην τινα καϊ εκστασιν φοβερδν καταπϊπτω, μῆποτε εξ απροσεξϊας τοϋ νοϋ ῆ της περϊ τδ
μδταια ασχολϊας, τῆς αγδπη ς τοϋ θεοϋ δκπεσων, δνειδος γδνωμαι τψ Χριστω».
Ο Μ. Βασϊλειος, κυριαρχημενος εκ τῆς
θεϊας αγδπης, ῆσθδνετο δαυτδν εξω κδσμου.
'Η εξασθδνησις τοϋ σωματος καϊ ῆ διαρκῆς
εγκρδτεια, δνεστελλον τδς κατ' αϊσθησ1ν λειτουργϊας καϊ ενεργεϊας. 'Υπερ αϊσθησιν ϋζη
δν οϋρανοϊς, θεωρων αδιαλεϊπτως τδ θει
ον καϊ αρρητον κδλλος. Οϋτε δ Γρηγδριος,
οϋτε δ Χρυσδστομος εγραψαν τδσον Εντονα
κεϊμενα περϊ αγαπης θεοϋ. Αϋτδς δ θεολδγος
δ Γρηγδριος, δκτδς τῆς στενῆς φιλϊας του,
εϋλαβεϊται βαθϋτατα τδν Μ. Βασϊλειον, δν
αϋτδς πρωτον ωνδμασε Μεγαν. 'Η δδ λϋπη
του διδ τδν θανατον τοϋ φϊλου του εϊναι δπαρακλητος, ως φαϊνεται εϊς τδν 'Ετατδφιδν
του· δλλδ καϊ εϊς πασαν εϋκαιρϊαν ελεγε' «τδ
ῆμδτερα λϊαν πικρως· Βασϊλειον οϋκ δχω...».
'Ο λδγος τοϋ Μ. Βασιλεϊου δμαλδς, σαφῆς,
μετρημενος ελλην λδγος καϊ κδποτε σχοινοτενῆς. 'Αλλ' ῆ δρχιτεκτονικῆ δκρϊβε1α τῆς
φρασεως, τδ ϋψος των νοημδτων, ῆ θετικδτης καϊ ῆ διαϋγεια, ῆ Γραφικῆ θεμελϊωσις των
ϊδεων του, καϊ τδ μεγα προσωπικδν κϋρος
του, κατεστησαν τδ γραπτδ του θεογρδφους
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ϋπ6θεσιν δντρυφῆσεως καϊ δνθουσιασμοϋ καϊ
δρχῆς μετανοϊας. Τδ πλῆθη δξδσπων εϊς χε1ροκροτῆματα καϊ εκδηλωσεις λατρειας.
'Αλλδ διδ νδ καταλ66ωμεν τδ πνεϋμα τοϋ
αγϊου Ἰω6ννου καϊ νδ 6ξιολογῆσωμεν τοδς
λ6γους του, πρδπει νδ γνωριζωμεν τδν λαδν
τῆς δποχῆς του. 'Εξ δσων δ ϊδιος αναφδρει
εϊς δμιλϊας του, δπηυθϋνετο εϊς δνα λαδν ῆο ο ο
μι66ρ6αρον (δπως καϊ δ σϋγχρονος, αλλωστε,
Περϊ τοϋ Χρυσορρῆμονος Ἰ- κατδ 6να μϋγα ποσοστ6ν), τδν δποϊον δλδγω 6 ν ν ο υ τϊ να εϊπωμεν ; "Αν δ Θεολ6γος χει δριμϋτατα. «Και ῆ 'Εκκλησϊα οϋδδν διενῆΓρηγ6ριος εϊναι δια τοδς σοφοϋς, δ Μ. Βα- νοχε 6ουστασϊου καϊ επαϋλεοις δνων καϊ κασϊλειος διδ τους Μοναχοϋς, δ θεϊος 'Ιω6ννης μῆλων καϊ περιϋρχομαι πρ66ατον επιζητων
εϊναι δια τδν λα6ν. Εϊναι δ λαϊκδς κατηχητῆς, καϊ οϋδδν δυναμαι ϊδεϊν. Οϋτω πδντες λακτϊδ διδ6σκαλος τῆς ῆθικῆς τοϋ Εϋαγγελίου, δ ζουσι, καθαπερ ϊπποι καϊ δνοι». Διδ τοϋτο,
ενω τδ στοιχεϊον τοϋ 6φηρημ6νου λ6γου σχεεχων 6αθεϊαν συνεϊδησιν ποιμδνος καϊ πατρ6ς,
δ μαχητῆς, δ ϋπερασπιστῆς των αδικουμδνων,
δδν 6πουσι6ζει απδ τοδς λ6γους του, αντιδ καυστικως ελεγχων τδς παρανομϊας καϊ των θϋτως, τδ σχῆματα, αϊ εϊκ6νες, ῆ φανταστικῆ
πολλων καϊ αϋτων των 6ασιλδων.
απτοποϊησις των εννοιων, πλεονδζουν καϊ κυΕϊναι ϊσως περιττδν νδ επαναλ66ωμεν εν- ριαρχοϋν, δκ τῆς αν6γκης συγκατα66σεως
ταϋθα δτι οϊ ανωτέρω χαρακτηρισμοϊ των α- πρδς τῆν παχυλ6τητα των πολλων τῆς εποχῆς
γϊων τοϋτων Πατ6ρων, εκφρδζουν τδ ϋντο- του. Δδν φρονοϋμεν, δτι δ πνευματικωτατος
νωτερα σημεϊα τῆς Ιδιοτυπϊας των και των καϊ εξαϋλωμϋνος αϋτδς νοϋς εκαμνεν αϊσθηϊδιαιτδρων χαρισμ6των, χωρϊς νδ σημαϊνη,
τικῆν τοϋ λ6γου. Δι6τι, δσον ῆ ψυχῆ ϋψοϋται
πρδς τδ θεϊα καϊ αϋλα, τ6σον καθϊσταται θεωδτι δδν δχουν πολλδ τδ κοινδ μεταξϋ των.
'Ο θεϊος Χρυσ6στομος, θεωρεϊ τῆν ελεημο- ρητικῆ, 6λδπουσα ασχηματϊστως καϊ ανειδεως.
'Εξ ϊσου μδ τοδς Καππαδ6κας Πατερας εσϋνην ως κορωνϊδα των αρετων, διδ καϊ εϊς
τους πλεϊστους λ6γους του καταλῆγει εϊς τῆν πολεμησε τδς αϊρεσεις, τδν Ἰουδαϊσμδν και
δξαρσιν τῆς 6ρετῆς αϋτῆς. 'Αλλδ φυσικ6, ζη- τδν 'Ελληνισμ6ν. Καϊ δξ ϊσου μδ αϋτοδς δτεϊ καϊ τας δλλας 6ρετ6ς, δι6τι «πασαι αλ- κλαυσε, διδ τῆν αντιπνευματικ6τητα τοϋ κλῆλῆλων εχονται», ως οϊ κρϊκοι μιας αλυσϊδος.
ρου, τῆν κατ6πτωσιν των δφορώντων εϊς τῆν
«'Η τοϋ στ6ματδς του καθδπερ πυρσδς ἐκ- 'Εκκλησϊαν πραγμ6των, καϊ ῆλεγξε σφοδρως
λδμψασα χ6ρις τῆν οϊκουμδνην εφωτισεν». τῆν 6κολασϊαν καϊ 6στοργϊαν των πλουσϊων.
"Οντως. 'Η σπανϊα εϋγλωττϊα του μετδ τῆς Διδ τῆν παρρησϊαν του αϋτῆν δπρεπε να κα6κτινο6ολοϋσης αγι6τητ6ς του, εσαγῆνευαν τα66λη τδ τϊμημα. Καϊ τδ κατε6αλεν δπερεκτδ πλῆθη. Χρυσ6στομος εϊναι χαρακτηρισμδς
περισσοϋ. 'Απδθανεν δξοριστος! Τοδς κατοϋ εϋσε6οϋς λαοϋ. 'Επϊ των λαϊκων μαζων
κοδς 'Επισκ6πους δθεωρει ως πληγῆν τῆς
ῆσκεϊ ακαταγωνιστον γοητεϊαν, διδ τοϋ χει'Εκκλησϊας, αλλ' οϋδδποτε ῆλεγξε δημοσϊμαρρωδους, πειστικοϋ καϊ περικαλλοϋς λ6γου
ως εϊμῆ αϊρετικοϋς τινας. 'Αντιθετως μ6λιστα
του. Αϊ παραστατικαϊ εϊκ6νες, τδ παραδεϊγκαταφερεται δριμϋτατα κατδ των ϊεροκατηματα, αϊ εντυπωσιακαϊ αντιθδσεις, ῆ ακατ6γορων: «Τδν πνευματικδν δδ πατδρα κατηγοσχετος ετπχειρηματολογϊα του, ῆ διαλεκτικῆ
ρων, αξιον εϊναι νομϊζεις σαυτδν δπιβῆναι
δειν6της, αϊ 6πδ των Γραφων πυκναϊ αποδεϊτων ϊερων προθϋρων;... Καν γδρ δ 6ϊος αϋ
ξεις, ῆ γλυκϋτης τοϋ λ6γου, αϊ συχναϊ μετατων σφ6δρα διαθε6λημδνος ῆ, σδ δδ, αν σαυπτωσεις απδ τοϋ ῆπϊου εϊς τδ τραχϋ, απδ τῆς
τω προσδχης οϋδδν παρα6λαθῆση εϊς τδ δγκεθωπεϊας τοϋ λ6γου εϊς τδν πεπυρακτωμενον
χειρισμενα αϋτω παρδ τοϋ θεοϋ». Βε6αϊως
δλεγχον, απδ τῆς μειλιχϊου εκφρ6οεως, εϊς τδ πρ6γματα σῆμερον εϊναι δντελως διαφοτους «σκηπτοϋς» του, (κεραυνοϋς), ῆ πατρ1- ρετικδ. Καϊ δ λελογισμδνος ελεγχος καϊ δτακ6της του, δκδηλουμδνη (ϋς δγγϋησις σωτη- τρδπετατ καϊ δπι66λλεται. "Αλλωστε δ ϊδιος
ρϊας εϊς τοϋς μετανοοϋντας, (ϋγω δγγυω- δ Χρυσ6στομος δπδτρεπε τδν δλεγχον. 'Υπδ
μαι») π6ντα ταϋτα καθϊστων τδν λ6γον του
των «προαγομδνων εϊς αγιασμδν» πρδς δφεπλδκας καὶ Καν6νας δογμ6των καὶ ζωῆς διδ
τῆν 'Εκκλησϊαν.
Περϊ τοϋ Μ. Βασιλείου δδν θα εϊπωμεν αλλα. Δι6τι ῆ προτϊμησϊς μας πρδς αϋτδν (ϊσως
διδτι εϊναι περισσ6τερον μοναστικδς των δλλων) μας αγει εϊς πλεϊονα δξαρσιν. 'Αλλ' ουτω, ῆ αλῆθεια κλϋπτεται απδ τῆν αγαπην ῶς
εξ ϊσου καϊ απδ τῆν αντιπδθειαν.
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λος τῆς 'Εκκλησϊας.
"Ητο τδσον τρυφερδ ψυχὴ, ωστε καὶ εὶς
αϋτους τους κυνας συμπεριεφδρετο μὲ εϋγδνειαν. "Αν οὶ δλεγχοϊ του ῆσαν δριμεϊς, εϊτε
δημοσὶως δια τον λαδν, εϊτε ὶδιαιτδρως πρδς
δτπσκδπους, τοϋτο ώφεὶλετο εις τδ καθῆκον
τοϋ πνευματικοϋ ποιμδνος καὶ Πατριδρχου,
καὶ εὶς τὴν μεγδλην αγδπην του.
Οι πανηγυρικοὶ λ6γοι του, εΙναι δριστουργὴματα καλλιτεχνικδ καὶ ναοὶ δογματικὴς διδασκαλὶας. "Οταν εξεφωνει αϋτους εὶς Δεσποτικδς καὶ θεομητορικδς δορτδς, δσκὶρτα, ὴγδλλετο, δζὴρχετο εαυτοϋ. Εὶς τδς ωραιοτδρας αποστροφδς τοϋ λδγου εκραϋγαζεν δνθουσιων «μαὶνομαι, μαὶνομαι». Καὶ τα πλὴθη,
εντδς τοϋ ναοϋ της τοϋ θεοϋ Σοφὶας, δπευφὴμουν καὶ δχειροκρδτουν τδν ὶερδν ρὴτορα.
'Ο Βοσσουδτος εϊπεν, δτι δσον δξὶζει ενας
λδγος τοϋ δγὶου 'Ιωαννου, δεν δξὶζει δλδκληρος ὴ π6λις των Παρ1σὶων...
. . .
“Ενα θδμα, τδ δποϊον αφορα καὶ εὶς τους
τρεις μεγὶστους τουτους Πατδρας, θδμα 6ντιλεγ6μενον, τδ δφὴσαμεν δια τδ τδλος τοϋ
δφιερωμδνου εὶς αϋτους αρθρου μας.
"Εχουν γραφῆ πολλδ διδ τοϋτο, καὶ ὴμεϊς
δδν θα εϊπωμεν πλεὶονα των δσων χρειδζονται, διδ νδ συμπληρωθῆ δνα δρθρον.
"Εχει γὶνει πολδς λδγος διδ τὴν σχδσιν,
των δγὶων τοϋτων Πατερων, πρδς τὴν 'Ελληνικὴν φιλοσοφὶαν, τδ γρδμματα, τὴν
τ δ χ ν η ν καὶ τὴν δπιστὴμην. Οὶ ϋπδρ της δπδψεως, δτι ῆσαν λδτρεις της 'Ελληνικῆς φιλοσοφὶας — δΓ δν λδγον καὶ δν
'Ελλδδι τιμωνται ϋπδ της 'Ελληνικὴς παιδεὶας — δπικαλοϋνται τδς εὶς 'Αθὴνας σπουδδς των. 'Αλλδ τδ δτπχεὶρημα εΙναι ανευ αξὶας, επὶ τψ λδγψ δτι καὶ οὶ τρεις δδν ῆσαν
δκδμη μδλη τῆς 'Εκκλησϊας. 'Εκεϊνο δδ τδ
δποϊον 6αρϋνει, εϊνα1 αὶ ὶδδαι των κατδ τὴν
ωριμον ὴλικὶαν των, αὶ δποϊαι δκτὶθενται εὶς
τδ συγγραμματδ των. Εὶς αϋτδ, τοιαϋτη λατρεὶα οϋδαμοϋ φαὶνεται. 'Αντιθδτως, 6λδπομεν καταφορδν καὶ των τριων κατδ της 'Ελληνικὴς φιλοσοφὶας. 'Ο Γρηγδριος δνομδζει
«κυνας» τους φιλοσδφους, δ Μ. Βασὶλειος
δποκλαὶεται διδ τὴν δπωλειαν τοϋ χρδνου
του σπουδδζων εὶς 'Αθὴνας — «δνηφδνισα τὴν
νεδτητα μου» — δ δδ Χρυσ6στομος, δγραψεν
δλοκλὴρους λδγους κατδ τῆς 'Ελληνικὴς φιλοσοφὶας.

'Αλλδ τὶ θδ ωφελοϋντο δπδ τδς πνευματικδς κατακτὴσεις τῆς κλασσικῆς 'Ελλδδος; Τδς
πεπλανημδνας κοσμοθεωρὶας των, τδς δποὶας
κατεδὶκασεν ὴ 'Εκκλησὶα; Τὴν φιλοσοφὶαν
τὴν δποὶαν δπδδειξε μωρὶαν δ Χριστ6ς; 'Ο
Γρηγδριος λδγει: «ὴμεϊς φιλοσοφοϋμεν οϋχὶ
δριστοτελικως, δλλδ δλιευτικως». 'Απδ τδ μαθηματικδ, τὴν γεωμετρὶαν, τὴν αστρονομὶαν;
'Αλλδ δ Χριστιανισμδς δδν τδ χρειδζεται αϋτα, εὶμὴ ως δκγϋμνασιν τοϋ νοϋ. Καὶ δπως
λδγει δ αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας «ὴ πρδς
ταϋτα σχολὴ γυμναζει πρδς δξυωπὶαν τδν τῆς
ψυχῆς δφθαλμδν». Μδνον αϋτδ. 'Η δστρονομὶα διδδσκει δ,τι βλδπει μδ τδ δκδστοτε μδσα
που διαθδτει. 'Αλλ' οὶ χριστιανοὶ 6λδπουν πολϋ περαν των δστρικων κδσμων των δκτω
πεντακις δκατομμυρὶων δτων φωτδς, που δφθασαν ῆδη τδ τηλεσκδπια. Οὶ πιστοὶ, «δλδγχουν τδ μὴ 6λεπδμενα». Καὶ τὴν ὶατρικὴν δδν
εϊχον οὶ τρεϊς Τερδρχαι δν πολλῆ δκτιμῆσει.
Αϋτδς δ Μ. Βασὶλειος εὶς τὴν δμιλὶαν του
περὶ ὶατρικῆς τδχνης, δδν δια66λλει μδν αϋτὴν, δλλδ επιτιμα τους δλπὶζοντας εὶς αϋτήν.
Διδτι παραδδχεται δτι, «οϋ πδντα φυσεως εὶσιν
αρρωστὴματα... πολλδκις γδρ καὶ μδστιγες
δμαρτημδτων εὶσὶν», δπδτε δφεὶλομεν νδ ζητωμεν δπδ τδν θεδν τὴν ϊασιν, χρησιμοποιοϋντες καὶ τδ φδρμακα καὶ τδ μδσα τῆς Ἰατρικῆς, δπως δ 'Εζεκὶας τὴν «παλδθην των
σϋκων».
"Ησαν δεινοὶ τοϋ λδγου χειρισταὶ οὶ Τρεϊς
Ἰερδρχαι. 'Αλλδ δδν ὴγδπησαν τὴν ρητορεὶαν. Τὴν γνωσιν των γλωσσικων κανδνων
δπεδὶωζαν ως καὶ τὴν ρητορεὶαν εν τῆ νεδτητὶ των. "Αν καὶ αὶ δπιστολαὶ τοϋ 'Αποστδλου Παϋλου, ποϋ ρδουν μδλι καὶ γδλα, δχουν γραφῆ δπδ «ὶδιωτην τψ λδγψ». 'Αλλδ
πδση δλξις, τδσον κδλλος, πως δμιλοϋν 6αθδως εὶς τὴν ψυχὴν! 'Η ρητορικὴ τδχνη, μδχρις δνδς δρὶου εΙναι δπαραὶτητος. Μεχρι τοϋ
δρὶου τῆς διατδζεως τῆς ϋλης μιας δμιλὶας,
δξασφαλιζοϋσης τδν συνειρμδν των ὶδεων. Πδραν τοϋ δρὶου αϋτοϋ ὴ τδχνη, ως τεχνητδν
πλασμα δλαττωνει τὴν γοητεὶαν τοϋ πηγαὶου
λδγου καὶ δεσμεϋει τὴν δλευθερὶαν τῆς δμπνεϋσεως. 'Αλλδ ὴ τδχνη, προκειμδνου διδ
τους δγὶους μας δπορροφαται δπδ τους καταρρδκτας τῆς κατ' δλλαμψιν θεὶας δμπνεϋσεως
των.
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ΡΑΙΩΤΑΤΑ καὶ ἐκφρασηκὰ εϊνα1 δσα
γρἀφε1 ὁ ἰστορ1κὸς
τοῦ 5ου αἰῶνος Σωζομενὸς γιὰ τὰ μοναχ1κὰ τἀγματα τῆς
ἐποχῆς του, ποὑ ἐσχημάτ1ζαν στὶς 'Ερήμους «χοροὑς ἀγγἐλων» καὶ οὶ μοναχοὶ μὲ τὴν ὑψηλὴ ἀρετή των ἔφθαναν
στὴν κατἀσταση τῆς ἀγγελ1κῆς ἀϋλότητος, ῷστε νὰ γράφη, «τῆς τῶν ἀγγἐλων
ῷσπερ παραψαύοντες ἀϋλίας».
Παραθέτω αύτούσ1ον ἔνα σχεπκὸ κείμενο τοῦ ὶστορ1κοῦ:
«. . . Ουχ ηκιστα
δπισημοτατην την
'Εκκλησϊαν εδειξαν καϊ τδ δ6γμα ανεσχον
ταϊς αρεταϊς τον 6ιου οι τ6τε μετιδντες
την μοναστικην πολιτειαν. "Ωφελιμωτατον γαρ τι χρημα εις ανδροδπονς ελϋοϋσα
παρα Θεοϋ η τοιαϋτη φιλοσοφϊα, μαϋηματων μεν πολλων και διαλεκτικης τεχνολογιας αμελεϊ, ως περιεργου και την εν
τοϊς αμεινοις σχολην αφαιρουμενης και
προς τδ 6ιοϋν δρϋως ουδεν ουλλαμβανομενης. Μ6νη δε φνσικη και απεριεργφ
φρονησει παιδεϋει και παντελως κακϊαν
αναιροϋντα η μεϊονα εργαζομενα. Μαλλον
δε επι τοντοις οεμνννεται, τδ καρτερικδν
και πραον καϊ τδ δλιγου δεϊσϋαι δι ολου
τοϋ 6ιου ασκοϋσα, και ως οΙ6ν τε ανδρωπον φϋσει, δγγυτατφ Θεω γινομενη. 'Ως
εν παρδδω δε τη παροϋση 6ιοτη κεχρημενη, οϋτε περι κτηοιν πραγματων ασχολονμενη αγχεται, οϋτε περα της κατεπειγοϋσης χρεϊας των παροντων προνοεϊ, αεϊ δε
τδ λιτδν και εϋζωνον της ενταϋδα καταοκενης επαινοϋοα, καραδοκεϊ την εντεϋΙλεν μακαρι6τητα καϊ ουντδταται αεϊ πρδς
την ευδαϊμονα ληξιν. ..».

Πράγματι οἰ μοναχοί, — δσο1 6ε6αίως ἀγωνίστηκαν καὶ ὑπέταξαν τὰ πἀθη
καὶ ἐνώθηκαν μὲ τὸν θεὸν — μὲ τὶς ἀρετές των ἐλάμπρυναν τὴν 'Εκκλησία
καὶ τὴν ἐστήρ1ξαν στὴν ἄμωμη δογματ1κὴ δ1δασκαλία της. Γ1ατὶ ὁ μοναχ1σμὸς
ἀποτελεϊ μ1ὰ θεόδοτη φ1λοσοφία, ἡ ὁποία δὲν φροντίζε1 γ1ὰ νὰ προσλάβη ἐξωτερ1κὰ μαθήματα, οὕτε φιλολογ1κὲς
γνώσε1ς, οὕτε δ1αλεκτ1κὴ σκέψη. Γ1ατὶ
δλα αὑτὰ σκορπίζουν τὸν νοῦν, εϊνα1
ἀνίκανα νὰ βοηθήσουν τὴν ψυχὴ στὴν
πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἀφα1ροῦν τὴν δυνατότητα νὰ ἀσχοληθῆ ὁ νοῦς μὲ τὰ
θεϊα. 'Η μοναχ1κὴ φ1λοσοφία πα1δαγωγεϊ τὴν ψυχὴ μὲ τὴ φυσ1κὴ καὶ ἀπλῆ
φρόνηση καὶ ἀπο6λέπε1 στὴν τελεία ἀναίρεση τῶν παθῶν ή τὴν ἐλἀττωσή τους.
Κυρίως δμως ἡ μοναχ1κὴ φ1λοσοφία ἐπ1τυγχάνε1 μὲ τὴ χάρη τοῦ θεοῦ τὴν ὑπομονή, τὴν πραότητα, τὴν ὀλ1γάρκε1α
σὲ δλο τὸ 6ίο καὶ τὴν ἔνωση τῆς ψυχῆς
μὲ τὸν θεόν, δσο εϊνα1 δυνατὸ στὴν ἀνθρώπινη φύση. Τὴν δὲ παροῦσα ζωὴ
χρησ1μοπο1ε1 σὰν κάτ1 περασπκό, γή
αύτὸ καὶ δὲν φροντίζε1 καθόλου γ1ὰ ἀπόκτηση περ1ουσίας, οὕτε καὶ προνοεϊ
περ1σσότερο ἀπ' δ,η χρε1άζετα1 ὁ ἄνθρωπος γ1ὰ νὰ ζήση μόνο. 'Η μοναχ1κὴ
φ1λοσοφία, πἀντοτε ἐπατνεϊ τὴ λ1τότητα
καὶ τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὶς μὴ ἀπαραίτητες ὕλες, ἐπ1διώκε1 δὲ τὴν αἰών1α
μακαρ1ότητα ἀπὸ ἐδῶ καὶ ὡθεϊ τοὑς φιλοσόφους-μοναχοὑς πἀντοτε νὰ φθάσουν στὸ εὑτυχ1σμένο τέλος.
'Ομολογουμένως εϊνα1 μεγάλη δωρεὰ
τοῦ θεοῦ πρὸς τοὑς ἀνθρώπους ἡ πρακηκὴ φ1λοσοφία τοῦ μοναχ1σμοῦ. Βγαλμένη μέσα ἀπὸ τὰ σπλἀγχνα τῆς 'Εκκλησίας, ὁδηγεϊ τοὑς ἐραστές της στὴν
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τελε1ότητα μὲ τὰ μέσα ποὑ τοὑς προσφέρε1. Βέ6α1α ἡ ἐππυχία ἀπόκε1τα1 στὴν
προαίρεση. Γ1ατὶ πρόκε1τα1 γ1ὰ τὴν ϊδ1α τὴ χρ1στ1αν1κὴ ζωή, ἀλλὰ ὡργανωμένη σὲ δ1αφορεηκὲς προϋποθέσεις ἀπ'
αύτὲς ποὑ δημιουργοῦντα1 ἀπὸ τὸν ἔγγαμο 6ίο.
'Ο μοναχ1σμὸς ἐπε1δὴ ὀφείλε1 τὴ γέννησή του στὴν ἐπ1θυμία τῆς τελε1ότητος, ποὑ τοῦ προσφέρε1 Αύτὸς ὁ Κύρ1ος, ἀγωνίζετα1 μέσα στὰ πλαίσ1α τοῦ
Εύαγγελίου, ποὑ ἀναφέροντα1 στὶς ὑψηλότερες μορφὲς τῶν ἀρετῶν στὴν
παρθενία, τὴν τελεία ὑπακοὴ καὶ τὴν
ἀκτημοσύνη ποὑ συνοψίζοντα1 στό: «εἰ
θέλε1ς τέλε1ος εϊνα1...». Καὶ αὑτὰ τὰ
ἀπαραίτητα πλαίσ1α παρέχοντα1 ὴδη ἔτοψα στὰ Μοναστήρια, στὶς Σκῆτες,
στὴν "Ερημο καὶ γεν1κὰ στὰ μονασηκὰ
Κέντρα, ἀλλὰ καὶ στὶς παρυφὲς τῶν
πόλεων.
"Ενα Κέντρο μοναστ1κό, τὸ ἀξ1ολογώτερο ἀναμφίβολα, εϊνα1 τὸ Ἄγ1ον " Ο
ρος, ποὑ ὁ ἰστορ1κὸς βίος του ἀρχίζε1
ἀπὸ τὸν 9ον αἰῶνα. Λαίλαπες καὶ κατατγίδες ἰστορ1κὲς ἐπανε1λημμένα ἀπείλησαν τὴν ὕπαρξή του, ἀλλὰ τὸ Ἄγ1ον
"Ορος ἀπεδείχθη ἰσχυρότερο ἀπ' αὑτές· «τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν»,
ἡ δὲ «πέτρα» εϊνα1 ἡ πίστη πρὸς τὸν
θεὸν καὶ ἡ ἀρετή.
Πρὸ ὀλίγα ἀκόμη χρόν1α, δταν ὁ ἀρ1θμὸς τῶν μοναχῶν κατέβατνε ἐπ1κίνδυνα, οἰ ἡλτκίες ἀνέ6α1ναν ἀνησυχηηκὰ καὶ οἰ ἐλπίδες, δη οἰ Μονὲς θὰ ἐπανδρώνοντο φυσ1ολογ1κά, εϊχαν πλέον
μαραθῆ, τότε συνετελέσθη τὸ θαῦμα
καὶ ἀκολούθησε «θαύμαη θαῦμα». 'Η
μία μετὰ τὴν ἄλλη, οἰ ἀπανδρωμένες καὶ
ἐρημούμενες ἰερές μας Μονές, ἄρχ1σαν
νὰ δέχωνται στοὑς κόλπους των νέους
καὶ φερέλπ1δες μοναχούς, δχ1 βέβα1α
ὡς μονάδες, ἀλλὰ ὡς σύνολα. Καὶ μάλ1στα, ὁ δγ1ος Ν1κόδημος ὁ ἀγ1ορείτης,
δὲν θὰ παρεπονεϊτο γ1ατὶ «ἔρχονται
στὴν θείαν ζωὴν τοῦ 'Αγίου "Ορους κάτι μ1σεροὶ ή γεροντάκ1α», ἀλλὰ θὰ ἐχαίρετο ἡ ὰγία του ψυχή, γ1ατὶ θὰ ἔδλεπε
«στίφη μοναχῶν», νεαρωτάτων νὰ γεμίζουν τὰ ἀδειανὰ μ1κροσκοπ1κὰ ἀσκηηκὰ κελλάκ1α, τὰ δ1ακονήματα νὰ καλύ-

πτωντα1, τὰ πρώην ἄχαρα κενὰ στασίδ1α νὰ ὑποδέχωντα1 νεαν1κὰ σώματα,
ποὑ θὰ μένουν ὁλόρθα στὶς μακρὲς ἰ. 'Ακολουθίες καὶ τὶς ἀγγελ1κὲς 'Αγρυπνίες, οἰ βαρυεστημένο1 «χοροὶ» τῶν ἰ. Ναῶν, ἀπὸ τὶς ἄτονες καὶ βραχνὲς δσο καὶ
ἀγ1ασμένες φωνὲς πολ1ῶν καὶ μ1ξοπόλ1ων μοναχῶν, νὰ δονοῦντα1 ἀπὸ τὶς
κατανυκηκὲς καὶ καλλίφωνες ψαλμωδίες νέων μοναχῶν καὶ τὰ ἐν ἀχρησίςι
δ1ακον1κὰ ὡρἀρ1α πάλ1 νὰ εὑρίσκουν
τοὑς, ἐπὶ ἔτη ἀνυπἀρκτους, ἰεροδ1ακόνους των.
Μ1λήσαμε γ1ὰ θαῦμα. Πράγμαη ἡ ὁμαδικὴ προσέλευοη μοναχῶν καὶ δοκίμων ἡταν ἄγνωστος τρόπος «κο1νοβ1ασμοῦ» καὶ αἰφν1δίασε τοὑς ἀγ1ορεϊτες,
ἄλλους εύάρεστα καὶ ἄλλους ποὑ εϊδαν
μὲ πολὑ σκεπηκ1σμὸ καὶ ἀνησυχία τὸ
φα1νόμενο, ἀνησυχία ποὑ ἐπετείνετο ἀ
πὸ τὸ δη οἰ περ1σσότερο1 νέο1 ἡσαν δχ1
ἀπλῶς «μορφωμένο1», ἀλλὰ καὶ ἐπ1στήμονες, πρᾶγμα σπαν1ώτατο σὲ ἄλλη ἐποχή. Κατὰ βάθος οἰ ἀνησυχοῦντες, δσο1 δὲν ἔπασχαν ἀπὸ χρόν1α μεμψ1μο1ρία, εϊχαν τοὑς λόγους των, ἔνας τῶν
ὁποίων ἡτο ὁ κίνδυνος τῆς μὴ ἀφομο1ώσεως τῆς ἀγ1ορε1ηκῆς πνευμαηκῆς καὶ
ἀσκηηκῆς παραδόσεως. 'Εφοβοῦντο μήπως οἰ ὁμάδες ἐκ μοναχῶν καὶ δοκίμων, προερχομένων ἀπὸ ἄλλα μονασηκὰ κλίματα καὶ ἐστερημένες ἀπὸ πάγ1α
παραδοσ1ακὴ πεϊρα, ἔπα1ρναν «στρα6ὸ
δρόμο» καὶ ἐνόθευαν ἔτσ1 τὴν Πατερ1κὴ δ1δασκαλία, ποὑ ἀποτελεϊ τὴ μόνη
ἐγγύηση γνησίας 'Ορθόδοξης ζωῆς, ποὑ
ὁδηγεϊ στὴν τελείωση τοῦ ἀνθρώπου.
Στὴν ἄλλη πλευρὰ πἀλ1, ποὑ δὲν
ἀνησυχοῦσε, — καὶ Θέλε1 νὰ π1στεύη
δη δὲν πρέπε1 νὰ ἀνησυχῆ — κυρ1αρχοῦσε καὶ κυρ1αρχεϊ ἡ ἀντίληψη, δη
δὲν ὑπάρχε1 λόγος ἀνησυχίας ἐπε1δὴ ἡ
ἀφομο1ωηκὴ δύναμη τοῦ 'Αγίου "Ορους
εϊνα1 τόσο ἰσχυρή, ῷστε πρέπε1 νὰ κἀνη κανεὶς πολλὴ προσπἀθε1α γ1ὰ νὰ
ξεφύγη ἀπὸ τὴν ἀτμόσφα1ρα τῆς ὰγ1ορεη1κῆς παραδόσεως. Βέβα1α καὶ οἰ μὴ
«φο6ούμενο1», δὲν εϊνα1 ἀπηλλαγμένο1
ἀπὸ κάπο1α ϊχνη ἀνησυχίας, ποὑ ὀφείλοντα1 στὸ γεγονός, δη οἰ νέο1 δὲν ὑφίσταντα1 τὴν παραδοσ1ακὴ δοκιμασία, στὰ
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πρῶτα τοὑλἀχ1στον χρόν1α τοῦ μονασμοῦ των, δοκ1μασία ποὑ θὰ τοὑς ἔδτνε
τὴ δυνατότητα νὰ θεμελ1ώσουν σωστὰ
τὴ μοναχ1κή τους ζωή. 'Αλλὰ ἐλπίζουν,
δη ὁ χρόνος καὶ πρὸ παντὸς ὁ «πα1δαγωγῶν ἐν ράβδω» θεός, θὰ ἀναπληρώσουν τὰ «ὑστερήματα» αύτἀ, ῷστε νὰ
ἀναδε1χθοῦν δόκ1μο1 μοναχοί, μὲ τὰ «ση
μεϊα» τῆς προκοπῆς καὶ τοῦ προσωπ1κοῦ
ἀγ1ασμοῦ. θὰ ἔπρεπε νὰ εϊνα1 κανεὶς
ἀγνώμων πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἰδ1κὰ στὴν
Προστάτ1δα τοῦ 'Αγίου "Ορους, τὴν «με
τὰ θεὸν θεὸν» Παναγίαν θεοτόκον Μαρίαν, ἐὰν δὲν ἐμνημόνευε μὲ εύγνωμοσύνη καὶ εύχαρ1στία, γ1ατὶ ἔνευσε ἀγαθὰ στὶς καρδ1ές τόσων νέων χρ1σπανῶν,
ποὑ πύκνωσαν τὸν μοναχ1σμὸ τοῦ Ἄθω καὶ ζωοποίησαν Μοναστήρ1α, δ1ατελοῦνται σὲ κατάσταση νεκροφανείας.
"Υστερα ἀπὸ τὸ σχεδὸν ἐρημωθὲν μοναστῆρ1 τοῦ Σταυρον1κήτα, ποὑ τώρα ἔγ1νε ἔνα μ1κρὸ ὑποδε1γματ1κὸ Κο1νόβ1ο
μὲ Ι5 - 2Ο μοναχούς, καὶ τὴ Μονὴ Φ1λοθέου, ποὑ κΓ αύτὴ κτνδύνευε μὲ 7 8 γέρους μοναχοὑς νὰ ἐρημωθῆ καὶ τώ
ρα κο1νοβ1οπο1ημένη καὶ «σωφρονοῦσα»
παρουσ1άζε1 ἐκπληκηκὴ καὶ θαυμαστὴ
ἄνθηση ἀπὸ 65 - 7Ο νεαροὑς μοναχούς,
ἀκολούθησε ὴ οὑρανογείτων Μονὴ τῆς
Σίμωνος Πέτρας. 'Απηλπ1σμένη Κ1' αύτὴ μὲ ΙΟ -12 ἐτο1μόρροπα γεροντάκ1α,
ἐδέχθη τὴν εύλογία τοῦ θεοῦ καὶ εὕνο1α τῆς θεοτόκου, ῷστε ἄχ1 μόνο νὰ
γεμίση ἡ ϊδ1α μὲ νέους μοναχοὑς καὶ ἰερομονἀχους, ἀλλὰ καὶ φ1λαδέλφως νὰ
προσφέρη 6 - 7 ἰερομονἀχους καὶ μονα
χοὑς στὴν ἐπίσης ματαίως ἀναμένουσα
τὴν ἐπἀνδρωσή της Μονὴ τοῦ Κωνσταμονίτου. 'Επίσης ἡ ἰερὰ Μονὴ τοῦ 'Οσίου Γρηγορίου, ὑφ1σταμένη καὶ αύτὴ
τὶς συνέπε1ες ἐνὸς θλ1βεροῦ γήρατος,
παρ' ἐλπίδα ἀνανεώθηκε μὲ τὴν εϊσοδο
περ1σσοτέρων ἀπὸ 25 νέων μοναχῶν, δπως καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Κουτλουμουσίου
ἐν1σχύθηκε μὲ 8-ΙΟ μοναχούς.
"Ολα αύτἀ 6έβα1α εϊνα1 πολὑ καλὰ
σημεϊα καὶ ἐνθαρρυνηκὲς μαρτυρίες ὑψηλῆς πνευμαηκῆς αἰσθήσεως στὴν ἐποχή μας, ποὑ φυσ1κὰ δὲν δ1ακρίνετα1
γ1ὰ τὴν πίστη της καὶ τὴν ἀγἀπη της
στὸν θεόν. Καὶ ἐνῶ τὰ ἀνανεωηκὰ φα1-
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νόμενα τοῦ 'Αγίου "Ορους ἄρχ1σαν νὰ
γίνωντα1 παρελθὸν καὶ ὁ ρυθμὸς τῆς
ἐπανδρώσεως τῶν ϊερῶν Μονῶν ἐφαίνετο δη ἀτονεϊ, νέα εἰσροὴ νέου α'ἡ1α
τος ἐξαγγέλλετα1. Στὴν ἐλἀχ1στα γηροκομείου δ1αφέρουσα ϊ. Μονὴ τοῦ Ξενοφῶντος κο1νο61άζουν συλλογ1κῶς Ι7
νεαροὶ μοναχοὶ καὶ δόκ1μο1 ὑπὸ τὸν γέροντἀ των, προερχόμενο1 ἀπὸ ἔνα μοναστῆρ1 τῶν Μετεώρων.
Νέα χαρά, νέες ἐλπίδες, νέες δοξολογίες στὸν θεὸ καὶ νέες φροντίδες τῆς
Ἰ. Κο1νότητος τοῦ 'Αγίου "Ορους, ὡς
ἀνωτάτης δ1ο1κητ1κῆς 'Αρχῆς, γ1ὰ νὰ δ1ευκολύνη μὲ τὴν ἀπαραίτητη «οἰκονομία» τὴ νέα δτοικηηκὴ δ1ἀρθρωση τοῦ
ήλεημένου Μοναστηρ1οῦ. Σ' αύτὴ τὴ
νέα Χαρὰ ὀφείλετα1 καὶ ἡ παροῦσα ἀνασκόπηση, γ1ὰ νὰ μὴ λησμονᾶμε τὶς
εὑεργεσίες τῆς «κουροτρόφου Παρθένων».
Πρἀγματ1, μετὰ τὶς ἀπαραίτητες δ1αδικασίες, ἐξελέγη ὁ ἀρχ1μανδρίτης τῆς
νέας ἀδελφότητος ὡς ἡγούμενος καὶ
κατὰ τὰ θέσμ1α ποὑ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸν
Κ. Χάρτη τοῦ 'Αγ. "Ορους, ἔγτνε ἡ ἐγκατάστασή του στὶς 3ἸΙ.76 παρουσία
τῆς Ἰ. Κο1νότητος, τῶν πολ1τικῶν 'Αρχῶν, ἡγουμένων καὶ πολλῶν μοναχῶν
καὶ λαϊκῶν. 'Η τελετὴ ὑπῆρξε λαμπρὴ
καὶ κατανυκηκή. "Εγ1ναν προσφωνήσε1ς καὶ ἀνηφωνήσε1ς κατὰ τὴν τἀξη
καὶ ὁ νέος Καθηγούμενος ἀρχ1μ. κ. 'Αλέξ1ος καταφανῶς συγκτνημένος, ἀφοῦ
εύχαρίστησε τὸν θεὸν καὶ τὴν Παναγίαν Μητέρα Του δ1ὰ τὴν εὑεργεσία νὰ
γίνη δεκτὴ ἡ ἀδελφότης τῶν Μετεώρων στὸ μοναδ1κὸ καὶ προνομ1οῦχον Ἄ
γιον "Ορος, μεταξὑ ἄλλων εϊπε τὰ ἀκόλουθα:
«'Εκπληξις και ·9αμβος διακατεχει την
ψυχην μου, δι* δσα ϋαυμαστα η χαρις και
η ευσπλαγχνϊα τοϋ φιλανδρωπου Θεοϋ τελεοιουργεϊ σημερον εΙς εμε, τδν μικρδν
και ελαχιστον δοϋλον Του.
Μ6λις παρηλϋεν ετος απο της ημερας
εκεινης, καΤ ην εϊοερχ6μεϋ·α μετα της
σννοδειας εις τδ 'Αγιωνυμον τοϋτο "'Ορος,
ως ευλαβεϊς προοκυνηταϊ των ιερων και
παλαιφατων Μονων, των αγιων και ϋαυματουργων λειψανων, αλλα και της ευ-
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οεβοϋς αγιορειτικης παραδδσεως και 6ιωτης. Μπὀ τας πρωτας στιγμας επλησδη η
καρδια ημων πνευματικης χαρας και ενφροσυνης. 'Αντεληφϋημεν δτι, τοϋτος δ
τδπος, δ κεχωρισμδνος και νπερευλογημενος νπδ της Κυρϊας Θεοτδκου, δ καβηγιασμενος εκ των προσευχων, των μετανοιων,
των ασκητικων αγτδνων και των κατανυκτικων δακρνων των χιλιαδων αγιορειτων πατερων εϊναι «.γη αγϊα» καϊ, νεον
Θαβωρ. ''Ορος καπνϊζον, Βατος φλεγομδνη. 'Αννπδδντοι, ανα6αϊνομεν απδ παν
γηϊνον, τας 6αδμϊδας τον "Ορους τουτου,
τα πλατυσκαλα της ονρανοφδρου ταντης
Μονης. 'Επεϊσϋημεν δτι τδ «περιβδλι της
Παναγϊας» πρεπει να γϊνη καϊ δι' ημας
δ τδπος της μετανοϊας μας, δ κηπος δ κεκλεισμενος, δ δπιϊλνμητδς, κληρος Θεοϋ
Πατρδς εν τω οϊκφ Του εϊς ημας τα κατα
την Χαναναϊαν κυναρια, καϊ απαρχη εν
νεομηνϊα Κυρϊον Σαβδαωδ, ως δυσϊα δλοκαυτωματος.
Διεπιστωσαμεν δτι εν ταϊς καρδϊαις η
μων, ενεφυτενσεν η Παναγϊα Μητερα μας
αγαπη ανεϊπωτον πρδς τδν ηγιασμενον τον
τον τδπον, και πδϊϊον διακαη, "να καταντησωμεν και αναπαυδωμεν εις την χοτραν ταντην των αγϊων, να δορτασωμεν αποστολικως ημεραν μετα τδ Σα66ατον, να
μεϊνωμεν δια παντδς εις την δδξαν της
Βασιλϊσσης καϊ Κυρϊας ημων.
'Εδεχδημεν την αγϊαν πρδσκλησιν της
Παναγϊας μας.
'Ενωτϊσ9ημεν εν τοϊς εγκατοις ημων
της φωνης τοϋ Κνρϊου εν τη δξδδω: «'Εζ
ελϋε εκ της γης σου καϊ εκ της συγγενεϊας σου καϊ εκ τοϋ οϊκον τοϋ πατρδς σου
καϊ πορενου εις γην ην αν σοι δεϊξω».
'Υπεκλϊναμεν τδν αϋχενα της ψυχης καϊ
τοϋ σωματος εν αγαλλιασει λεγοντες: «Ἰδου οι δοϋλοι Σον Κνριε, γενηδητω δν
ημϊν τδ ·9ελημα Σου» καϊ αφηκαμεν τδν
ιερδν 6ραχον τοϋ Μεγαλον Μετεωρου κατακολουδοϋντες τοϊς ϊχνεσι των αγϊων καϊ
δφϋασαμεν εϊς τοντο τδ ''Ορος τδ ιΦειδτατον καϊ 6ασιλικωτατον», ϊνα δγγραφωμεν
καϊ ημεϊς εϊς 6Ι6λους τοϋ Θεοϋ τας καταγραφομενας δν Πνευματι 'Αγϊφ εϊς τας
νπωρεϊας τοϋ φοβεροϋ "Αδωνος. ..
Τωρα πλεον ζωμεν καϋημερινως δν
συνεχες ϋαϋμα καϊ μυστηριον. "Ηλδαμεν

ενταϋϋα "να μαδητευσωμεν εϊς τδ μδγα
μυστηριον τοϋ αγιορειτικοϋ μοναχισμοϋ,
υϊοϋεσϊαν δπιζητοϋντες. Θεωροϋμε τα ιερα ταϋτα σκηνωματα ως πτερυγας χερου6ικας δπισϋεν των δποϊων κρυπτεται η δδξα τοϋ Μεγαλον Θεοϋ, ως ϋεματοιρϋλακας των 'Ορδοδδξων παραδδσεων, αλλα
καϊ χωρους μετανοϊας, δακρνων, προσευχης, ασκησεως, καϋαρσεως, μεταμορφωσεως καϊ αγιασμοϋ, αρπαγης ϋεϊας πνοης. «ως καλοϊ σον οϊ οϊκοι 'Ιακω6, αϊ
σκηναϊ σου Τσραηλ, ωσεϊ παραδειοος δπϊ
ποταμων καϊ ωσεϊ σκηναϊ, ας επηξεν δ
Κνριος καϊ ωσεϊ κεδροι παρ' ϋδασιν».
(Μεγ. 'Αδανασιος)
'Η στενότης τοῦ χώρου δὲν ἐππρέπε1 τὴν παράθεση ὁλοκλήρου τοῦ ὡραίου λόγου τοῦ νέου ἡγουμένου. Μᾶς παρἐχετα1 δμως ἡ δυνατότης νὰ τοῦ εύχηθοῦμε δ1ατήρηση τοῦ δέους ποὑ τὸν
δ1ακατἐχε1 καὶ πνευμαπκὴ προκοπὴ «ἀπὸ δυνάμεως εἰς δύναμτν», ῷστε νὰ ἀποτελέση ὑπόδε1γμα κἀθε μοναχ1κῆς ἀρετῆς γ1ὰ τὰ φίλα τέκνα του, πρὸ παντὸς «ἐγκομβούμενος τὴν ταπε1νοφροσύνην», χωρὶς τὴν ὁποία ἡ ψυχὴ παραμένε1 πτωχὴ καὶ ἀφώηστη. Καὶ ἡ ταπε1νοφροσύνη θὰ τοῦ δωροφορήση δλες
τὶς ἀρετές, ἀφοῦ «ἐν καρδίαις πραέων
ἀναπαύσετα1 ὁ Κύρ1ος». Ἄτσι θὰ δ1δάξη καὶ ἡμᾶς στὴν πρἀξη, δ,τ1 μόνον
ὡς θεωρίαν δ1δάσκομεν. Καὶ ὑποθέτουμε δη μοναχὸς χωρὶς ταπείνωση εϊνα1
«κύμβαλον ἀλαλἀζον» καὶ παρἀγων κάθε προσωπ1κῆς καὶ κο1νων1κῆς ἀνωμαλίας.
Κύρ1ος ὁ θεὸς ἄς ἐλεήση δλους μας,
γ1ὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ σκοτἀδ1 ποὑ
δυναστεύε1 τὴν ψυχή μας. Μόνον ἔτσ1
ὑπἀρχε1 ἡ ἐλπίδα ὑψώσεως καὶ σωτηρίας, δοθέντος δτ1 πρῶτος ὁ ἐνανθρωπήσας Κύρ1ος «ὑπέδε1ξεν ἡμϊν ἀρίστην
ὁδὸν ὑψώσεως, τὴν ταπείνωστν».
μ.χ.

ΛΝτωηιοα ο μθγλο
ΕΝΝΗΘΗΚΕ τδ 25Ι
στην πδλη Κ6μα κατδ
τῆ νδτια Μ6μφιδα κοντδ στην 'Ηρακλεδπολη
της Μεσης Αϊγϋπτου.
Οϊ γονεϊς του ῆσαν Αϊγυπτιωτες χριστιανοϊ.
'Η δνατροφῆ του ῆτο
666αια χριστιανικῆ, αλλα κατδ περϊεργο τρδπο δεν μορφωθηκε σχολικδ, αν καϊ ῆταν ευπορος. 'Ο Μ. 'Αθανασιος, δ καϊ 6ιογρδφος
του, μας πληροφορεϊ, δτι «γρδμματα μαΟεϊν
οϋκ ῆνδσχετο. .. θεοδϊδακτος γεν6μενος δ
μακδριος καϊ φρ6νιμος ῆν λϊαν καϊ τδ θαυμαστδν δτι, γρδμματα μῆ μαθων, δγχϊνους ῆν
καϊ συνετδς ανθρωπος». 'Αργ6τερα σδ κδποιους εϊδωλολδτρες δ 'Αντωνιος θα εϊπῆ:
«μη μαθδντες ῆμεϊς γρδμματα πιστεϋομεν εϊς
τδν θεδν».
"Υστερα δπδ τδν θανατο των γονεων του,
δταν ῆταν περϊπου 2Ο ετων, δκουσε στδν ϊερδ
ναδ τῆν περικοπῆ τοϋ Εϋαγγελϊου, που ειπεν δ Χριστδς στδν πλουσιο νεανϊσκον «εϊ
θελεις τελειος εϊνα1, υπαγε πωλησον πδντα
τα υπδρχοντδ σοι καϊ δδς πτωχοϊς καϊ δεϋρο
δκολοϋθε1 μοι». Πρδγματι· μ6λις ετελεϊωσεν
ῆ θεϊα λειτουργϊα, δ 'Αντωνιος δρχισε να
σκορπδη στους φτωχοδς καϊ καταφρονεμδνους
τῆ σημαντικῆ περιουσϊα του. Δδν 6αστηξε γιδ
τδν δαυτ6 του καϊ τῆν αδελφῆ του που προστδτευε, παρδ μδνο ελαχιστα χρῆματα. 'Αλλδ
δταν δκουσε καϊ παλι κατδ τῆ θεϊα λειτουργϊα τδ λ6γο τοϋ Χριστοϋ, «μῆ μεριμνῆσητε εϊς
τῆν αυριον», τδτε διανεμει στους δπδρους
δ,τι εϊχεν δπομεϊνει. Μδ σϋμφωνη γνωμη δδηγεϊ τῆν μεν δδελφῆ του σδ παρθενωνα ϋποτυπωδες μοναστῆρι τῆς δποχῆς, αϋτδς δδ
παραμδνει μδνος στδ σπϊτι του ασκοϋμενος.
'Η δσκησῆ του συνϊστατο στῆν νηστεϊα, τῆν
αγρυπνϊα καϊ τῆν προσευχή. 'Η τροφῆ του ῆταν ψωμϊ καϊ νερδ μετδ τῆ δϋση τοϋ ῆλϊου

στῆν αρχῆ κι' δργδτερα δτρωγε καθε δυο ῆμδρες καϊ μετδ δνδ τεσσερες.
'Αργ6τερα δγκατδλε1ψε τδ σπϊτι του καϊ
εγκατεστδθη σδ ῆσυχασπκδ τ6πο εξω δπδ τῆν
'Ηρακλεδπολη. 'Εκεϊ δνεϋρε και κδποιον γεροντα ασκητῆ ποδ ζοϋσε ῆσυχασπκδ απδ τῆ
νεδτητα του. Πλησϊον του παρεμεινε μικρδ διδστημα μετδ τδ δποϊο ανεχωρησε γιδ περισσδτερη ῆσυχϊα. Βρῆκε ενα τδφο ποδ τδν μετδ6αλε σδ παλαϊστρα. 'Εκεϊ παρεμεινε αρκετδ
χρ6νια παλεϋοντας μδ τδ δι66ολο, γιδ νδ δναχωρῆση παλι σδ 6αθϋτερη δρημο. 'Αφοϋ
διαπερασε τδν Νεϊλο, προχωρησε πρδς τδ δρη
τῆς δεξιας δχθης, ποδ δκτεϊνονται πρδς τῆν
'Αραβϊα καϊ εγκατεστδθη σδ κδποια ερεϊπια
κοντδ σδ πηγῆ στῆ λι6υκῆ ερημο Πισπϊρ. Στῆν
δρημο αϋτῆ παρεμεινεν ως εϊκοσι χρ6νια δσκοϋμενος ρεσα σδ δδιαλειπτο π6λεμο μδ τοδς
δαϊμονες.
'Η φῆμη του δρχισε νδ απλωνεται μεταζδ
μοναχων καϊ λαϊκων. 'Ο 'Αντωνιος δδδχετο
τοδς προσερχομδνους σ' αϋτδν και τοδς εδϊδασκε περϊ σωτηρϊας ψυχῆς. «Ταϋτα διαλεγομενου του 'Αντωνϊου πδντες δχαιρον καϊ των
μδν δ ερως τῆς δρετῆς ηυξανε, των δδ ῆ
δλιγωρϊα παρεκ6δλλετο καϊ δλλων ῆ οϊησις
επαϋετο' πδντες τε επεϊθοντο καταφρονεϊν
τῆς δαιμονικῆς επιθουλῆς, θαυμαζοντες τῆν
δοθεϊσαν παρδ του Κυρϊου 'Αντωνιω χαριν,
εϊς διδκρισιν των πνευματων».
'Η διδασκαλϊα τοϋ θεϊου 'Αντωνϊου, γεμδτη
δπδ τῆ χαρη τοϋ θεοϋ, δσκοϋσε τδτοιαν δλξη,
ωστε «γεγονε καϊ εν τοϊς δρεσι μοναστῆρια
καϊ ῆ δρημος επολϊσθη μοναχων», ποδ δφαϊνοντο σδν σκηνδς δπδ δγγελικδς δμδδες.
'Ο δσκητῆς 'Αντωνιος, δταν δμαθε γιδ τδ
διωγμδ ποδ σῆκωσε κατδ των χρισπανων δ
Μαξιμϊνος τδ 3ΙΙ, κατδ6ηκε καϊ μδ δλλους
μοναχοδς στῆν 'Αλεξδνδρεια μδ σκοπδ νδ
μαρτυρῆση. 'Αλλδ παρδ τϊς προκλῆσεις του
πρδς τοδς δθνικοδς δδν επδτυχε τδ σκοπδ του.
"Ετσι περιορϊστηκε νδ προσφερη τϊς υπηρε-
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σὶες του καὶ τὴν αγαπη του πρδς τοδς μδρτυρες μδ τὴν ὴθικὴ ενισχυσὴ του, τὴσο στα
δικαστὴρια δσο καὶ μδχρι τδν τδπο τοϋ μαρτυρϊου των. Μετδ δδ τδ τδλος τοϋ διωγμοϋ επεστρεψε στδ δσκητὴριδ του στὴν δρημο Πι
σπὶρ, δφοϋ στους χριστιανοδς της 'Αλεξδνδρειας δφησε τϋπο καὶ παρδδειγμα «φιλοσοφὶας» πρδς μϊμηση.
Μετδ τὴν δπιστροφὴ του καὶ θδλων, δ αγιος Πατὴρ, νδ δπομακρυνθὴ περισσδτερο απδ τὶς μοναστικδς κοινδτητες ποδ εϊχε δημιουργὴσει, δλλδ καὶ γιδ νδ αποφευγη τδν δνθρωπινον επαινον, δφησε τὴν ερημο Πισπὶρ
μυστικδ καὶ δφθασε στδ δρημο δρος Κολζὶμ
πρδς τὴν 'Ερυθρδ Θ6λασσα. Τδ πνευματικδ
τδκνα του δμως τδν δνεζὴτησαν καὶ τδν δνεκδλυψαν. "Εκτοτε τοϋ μετδφεραν τδ δπαραιτητο ψωμὶ δπδ τὴν ερημο Πισπὶρ πραγμα ποδ
τδν στενοχωροϋσε. Γι' αδτδ ζὴτησε καὶ τοϋ
δφεραν «δικελλαν καὶ πδλεκυν καὶ σϊτον δλὶγον» γιδ νδ καλλιεργὴ μδνος του καὶ νδ
επαρκὴ στὶς δνδγκες του. Μετακινὴθηκε παλι σδ κατδλληλο εδαφος εκεϊ πλησὶον, δπου
σὴμερα δκδμη σωζεται ὴ κοπτικὴ Μονὴ τοϋ
δγιου 'Αντωνὶου, δπδ τοδς μοναχοδς τὴς δποὶας, συμφωνα μδ τὴν παρδδοσὴ τους, εκλεγονται οὶ Κ6πται Πατριδρχαι τὴς 'Αλεξανδρειας. Σ' αϋτὴ τὴν περιοχὴ πδρασε μακρδ διδστημα τὴς γεροντικὴς ὴλικιας του δπ' δπου
κατδ καιροδς μετεβαινε στὴν δρημο Πισπὶρ,
δπου δλοι τδν Εβλεπαν σδν πατερα τους καὶ
τοδς μετεδιδε πνευματικοδς λδγους απδ τὴν
πεϊρα του. Πολλοὶ μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ τδν επεσκεπτοντο χδριν ωφελεὶας, δλλοι γιδ νδ
τδν συμβουλευθοϋν καὶ δλλοι γιδ νδ θεραπευθοϋν δπδ δσθενειες ψυχικδς καὶ σωματικες.
"Οταν ὴταν στὴν ὴλικία των 87 χρδνων,
δηλαδὴ τδ 338, τδν εκδλεσαν νδ μετα6ὴ στὴν
'Αλεξδνδρεια γιδ νδ καταδικαση τδν αρειανισμ6. «Παρακληθεὶς παρδ τε των επισκοπων
καὶ των δδελφων πδντων κατὴλθεν δπδ τοϋ
δρους καὶ εὶσελθιυν εὶς τὴν 'Αλεξδνδρειαν,
τοδς δρειανοδς δπεκὴρυξεν, αϊρεσιν εσχατην
λεγων εΙναι ταυτην καὶ πρδδρομον τοϋ 'Αντιχρὶστου». Στὴν 'Αλεξδνδρεια δ δγιος 'Ερημϊτης συνδντησε καὶ τδν παλαιδν μαθητὴ του
μεγδλον 'Αθανδσιον, ποδ τδτε εϊχεν επιστρεψει δπδ τὴν εξορὶα. Γιδ τὴν ανακληση απδ
τὴν Εξορὶα εϊχε συνεργὴσει δποφασισπκδ καὶ
δ δγιος 'Αντωνιος μδ τδ κϋρος του στδν αδτοκρδτορα.
ϊ, , Ι

'Ο δγιος 'Αντωνιος, δφοϋ προηγουμὴνως δπεσκδφθη γιδ τελευταὶα φορδ τὶς μοναστικδς
κοινδτητες τὴς ερὴμου Πισπὶρ καὶ Εδωσε στους
μοναχοδς τὶς πατρικδς συμ6ουλδς του, σδ ὴλικϊα ΙΟ5 χρδνων καὶ μδ πλὴρεις τὶς πνευματικδς καὶ σωματικδς δυνδμεις του, παρδδωσε τδ πνεϋμα του στδν Κυριο μδσα στδ δρημητὴριδ του κοντδ στὴν 'Ερυθρδ θδλασσα. Τδ
αγιο λεὶψανο τοϋ μεγδλου δθλητοϋ τοϋ Χρι
στοϋ, τδ δνταφϊασαν οὶ μαθηταὶ του σδ τδπο
κρυφδ κατδ τὴν επιθυμὶα του γιδ νδ μὴ τοϋ
δποδωσουν τιμδς ποδ δδν ὴθελε. Οὶ δυο προ6ιδς - μηλωτδς, ποδ φοροϋσε σδν εξωτερικδ
Ενδυμα, δδδθηκαν, συμφωνα μδ παραγγελὶα
του, στδν Μ. 'Αθανασιο καὶ τδν λδγιον επισκοπο Σεραπὶωνα θμουεως. 'Η 'Εκκλησὶα τδν
ανεκὴρυξε Μεγαν καὶ καθωρισε νδ εορταζεται στὶς Ι7 'Ιανουαρὶου.
Καποιος δγιος εζὴτησεν απδ τδν θεδν νδ
ὶδὴ τοδς δγὶους Πατδρας στδν Παρδδεισο. 'Ο
θεδς δκαμε τδ θδλημα τοϋ δουλου του. 'Αλλδ
μεταξδ των 'Αγὶων δδν εϊδε τδν δγιον 'Αντωνιον. Στὴν απορὶα του, ποϋ εδρὶσκεται δ
θεϊος Πατὴρ, δγιος "Αγγελος τοϋ απδντησεν,
δτι εὶναι στδν τδπο δπου καὶ δ θεδς!
. β β
'Αλλ' 3ς πλησιδσουμε πιδ πολδ τὴν δσωτερικὴ ζωὴ, τὶς πρδξεις καὶ τὴ διδαχὴ τοϋ δγὶου
'Αντωνιου. Κατ' αρχὴν κδνει 6αθειδν εντυπωση ὴ απὴφασὴ του, νδ διαμοιρδση τὴν περιουσὶα του στους φτωχοδς μδ τδν λδγο του
Κυρὶου: «εϊ θελεις τελειος εὶναι...». Φαὶνεται δτι δ νεαρδς αὶγυπτιος χριστιανδς ζοϋσε
στδ σπϊτι του μδ πνευματικὴ δπιμδλεια δκτελων τδς δντολδς τοϋ Χριστοϋ. 'Η εδλαβὴς
ζωὴ του τοϋ συντηροϋσε τὴν καθαρδτητα τὴς
ψυχὴς του καὶ ὴ εργασὶα των εντολων τοϋ
καθαριζε σταδιακδ τδ μδτια τοϋ νοϋ, ωστε νδ
8λεπη τδ αὶωνια αγαθα, πρδς τδ δποϊα δκδνωνε τοδς θειους πδθους του. Παρδλληλα δδ
πρδς αϋτὴ, ὴ ὶσχδς τὴς θελὴσεως του δυναμωνε συνεχως, μδχρι τοϋ σημεὶου νδ κδνη Εργο τὶς αγαθδς επιθυμὶες του, δηλαδὴ νδ Εχη
ὶσοδυναμα τδ «θελειν» μδ τδ «δυνασθαι». "Ηταν δδ τ6σο ὶσχυρὴ ὴ πνευματικὴ αϊσθηση τὴς
ψυχὴς του, ποδ δ λ6γος τοϋ Χριστοϋ επεβλὴθη μδ δυναμη στδ λογιστικ6, τδ θυμικδ καὶ τδ
δπιθυμητικδ μδρος. "Ετσι πραγματοποιὴθηκε
τδλεια αρμονὶα δλευθερὶας τὴς βουλὴσεως καὶ
δουλωσεως δκουσὶας τὴς ψυχὴς στδ λδγο τοϋ
Χριστοϋ. 'Η διανομὴ τοϋ πλουτου καὶ ὴ τε-

ΧΝτωΝϊοσ ο μθγχθ
λεὶα ακτημοσυνη απδ τὴ μια ὴμΕρα στὴν δλλη, δὶνουν τδ μετρο τῆς ψυχικὴς εϋγενεὶας
τοϋ εὶκοσαετοϋς 'Αντωνὶου, τδ μετρο της δγδπης του πρδς τδν θεδν και τδ μετρο της
ανδρειας του.
Στὴ συνδχεια θα μποροϋσε να ερωτὴση κανεὶς κατδ πδσον δ νΕος 'Αντωνιος δρμὴνευσε
σωστδ τδ λδγο τοϋ Χριστοϋ, τδσο μδ τὴν &κουσὶα δλλοτρὶωση απδ τδ κτὴματα του, δσο
καὶ μδ τὴ μορφὴ ζωὴς ποδ ΕπΕλεξεν; "Αν ὴ
τελεὶα δκτημοσϋνη δεν συνιστατο απδ τδν Χρι
στδν, ως προϋπδθεση δκρας ελευθερὶας για
τὴν πρδς τὴν τελε16τητα πορεὶαν, ὴ ερμηνεὶα
δσφαλως θα ὴταν λαθεμενη. 'Αλλδ εκτδς
απδ τα ϋποδεὶγματα της Π. Διαθὴκης (Προφὴτες, 'Ηλϊας, 'Ιωαννης δ Βαπτιστὴς), Εμπρα
κτη ερμηνεὶα εχουμε τδν ϊδιον τδν Χριστ6ν,
τους 'Αποστδλους, τὶς ερμηνεϊες των αγὶων
ΠατΕρων καὶ τὴ δικαὶωση ϋπδ της 'Εκκλησὶας
τδσο της δκτημοσϋνης, δσο καὶ της ως ϋψηλὴς
χριστιανικὴς ζωὴς μορφὴς τοϋ ερημιτισμοϋ.
"Υστερα απδ αϋτδ δεν υπαρχουν περιθωρια
δμφισ6ητὴσεων. 'Ο αντωνιανδς τρδπος ζωὴς,
δπως θα δοϋμε, Εχει 6αθειες τὶς ρὶζες του στδ
Εδαφος τὴς 'Εκκλησιας.
Εϊναι δπαραὶτητο επὶσης να διακρι6ωσουμε
τδν τρδπο τὴς μεθηλικιωσεως τὴς ψυχὴς τοϋ
θειου ερημιτου, δσον εϊνα1 δυνατδν, απδ τδ
εξωτερικδ τεκμὴρια, που γνωριζουμε. "Οπως
εϊδαμε, στὴν αρχὴ τὴς αποταγὴς του ὴσκεϊτο
στδ πατρικδ του σπὶτι μδνος. Προφανως εδοκϊμαζε τδν εαυτδ του. Τδ ασκητικδ μεσα που
χρησιμοποιοϋσε (νηστεὶα, δγρυπνὶα, προσευγὴ), φυσικδ τδ εϊχεν αντλὴσει απδ ρητες Επιταγες τοϋ Εϋαγγελὶου. 'Αλλδ τδ πρ66λημα
γεννιΕται στὴ χρὴση τους, δηλαδὴ σε ποιδ με
τρο καὶ μδ ποιδ τρδπο. Καὶ δπως εϊναι γνωστδ στὴν εποχὴ τοϋ δγὶου 'Αντωνιου αν καὶ
υπὴρχαν σποραδικδ ασκητες, δμως Ελλειπε τελεὶως ὴ δσκητικὴ γραμματεὶα. 'Αλλδ καὶ ΓΕροντα δεν εϊχε νδ τδν διδδξη.
Δδν εϊναι μικρδ πραγμα νδ δποκοινωνικοποιηθὴς απδ τὴ μιδ ὴμΕρα στὴν αλλη, νδ μονωθὴς καὶ νδ μεὶνης μονδχος σου με τδν Εαυτδ σου. Στδ δποφθΕγματα τοϋ ϊεροϋ 'Αντωνὶου 6λεπουμε, δτι κδποτε - στὴ νεδτητδ του
δσφαλως - Επειδὴ δδν Εγνωριζε τδν τρδπο
πολεμου κατδ των φυσικων δδυναμιων, δλλδ
καὶ κατδ των δαιμδνων, Επεφτε σδ δκηδὶα.
Γι' αϋτδ παρακαλοϋσε τδν θεδ νδ τοϋ δεὶξει
τϊ νδ κδνη γιδ νδ λυτρωθὴ δπδ τὴν δκηδία.
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Τ6τε εϊδε μπροστδ του Ενα νεο μδ σχὴμα μοναχοϋ πδτε νδ προσευχεται καὶ πδτε νδ πλδκη τὴ «σειρδ», δηλαδὴ νδ κανη ενα εργδχειρο τὴς εποχὴς του. 'Αφοϋ δ νΕος τοϋ Εδωσε
ϋπδδειγμα Εγινεν δφαντος. "Ηταν αγιος "Αγγελος. ΚΓ Ετσι απαλλαχτηκε απδ τὴν δκη
δια.
'Αλλδ δδν ξερουμε Επισης τδν τρδπο τὴς
προσευχὴς τοϋ δγιου Ερημιτου. ΔιδασκαλΙα
του γιδ τὴν προσευχὴ δδν ϋπαρχει. 'Εκεϊνο
δμως που γνωριζουμε εϊναι δτι, Εφ' δσον ϋφὶστατο αδιαλειπτο πδλεμο δπδ τοϋς δαὶμονες
καὶ απδ τὴ μὴ τΕλεια δκδμη καθαρὴ φδση
του, προσηδχετο δδιδλειπτα γιδ νδ δντικροϋση τὶς φαντασὶες καὶ τοϋς λογισμους. ΒΕ6αια
περὶ συστηματοποιημΕνης νοερας προσευχὴς
οϋτε λδγος νδ γὶνεται, δν καὶ 6ασικδς δρχδς
της (τδ αδιαλειπτο καὶ ὴ Επϊκληση τοϋ δνδματος τοϋ Χριστοϋ) ϋπδρχουν σδ καθε προσευχὴ.
'Ο 6ιογρδφος τοϋ δγιου Πατρδς, Μ. 'Αθανδσιος, μας πληροφορεϊ δτι ὴτο «θεοδὶδακτος»
καὶ «δγχὶνους ὴν καὶ συνετδς δνθρωπος». Καὶ
παρ' δτι δδν εγνωριζε γραφὴ καὶ δνδγνωση,
εϊχεν δποστηθὶσει λδγους τοϋ Εϋαγγελιου
καὶ τοϋ Ψαλτηριου, που γδμουν απδ επικλὴσεις πρδς τδν θεδ, μια απδ τὶς δποϊες ὴταν
προσφιλὴς στους ερημϊτες: «δ θεδς εὶς τὴν
6οὴθειαν μου πρδσχες, Κϋριε, εὶς τδ 6οηθὴσαι μοι σπεϋσον». 'Εδν λοιπδν σ' αϋτδ προσθεσουμε τὴ δϋναμη καὶ τὴ σχετικὴ καθαρδτητα τοϋ νοϋ του, θδ πρδπη νδ συμπερδνουμε τὴν ὶσχϋ καὶ τδ ειδος τὴς προσευχὴς τοϋ
δγὶου Πατρδς κατδ τὴν πρωτη περὶοδο τὴς
ζωὴς του.
"Αν λα6η κανεὶς ϋπδψη τοϋς πολΕμους ποϋ
ϋπΕστη δ δγιος 'Αντωνιος απδ τοϋς δαὶμονες,
δπως μας παρεδωσεν δ 6ιογραφος του καὶ ποϋ
απεικονὶζονται στδ δποφθΕγματδ του, θδ πρΕπη 6ασιμα νδ ϋποθδση, δτι 6ρισκδτανε σδ διαρκὴ πδλη μδ «τὶς αρχδς καὶ Εξουσὶες τοϋ
σκδτους», δχι μδνο κατδ τρδπο αὶσθητδ, δλλδ
καὶ νοερδ. Παντως ὴ Ενταση τοϋ πολδμου δρρυθμὶζετο δπδ τδν θεδν μυστικδ παιδαγωγοϋντα τδν δοϋλον του, σϋμφωνα μδ τὶς δυνδμεις
του. Γιδ τὴν δντὶκρουση των λογισμων καὶ
των φαντασιων, σδν δυνατδς ποϋ ὴταν, μετεχειρὶζετο πδτε τὶς προσευχδς καὶ πδτε τὴν
δντὶρρηση. Μδ τὶς δτπκλὴσεις κατδφευγε μδ
ταπεὶνωση στδν θεδ νδ διαλϋση τὶς παγὶδες
των δαιμδνων καὶ μδ τὴν δντὶρρηση δνΕτρεπε
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διὰ τοϋ Γραφικοϋ καὰ λογικοϋ λδγου τὶς ὰντϊθεες προκλῆσεις των.
Μια ψυχὴ ποϋ καθαρϊζεται ὰπὰ τὰ ψεκτὰ
πὰθη της, δηλαδὴ ὰπὰ τὴ φιληδονϊα, τὴ φιλοδοξϊα και τὴ φιλαργυρϊα, σ' δλες τὶς λεπτομδρειδς των, ὰποκτὰ δϋναμη, ὰγαθδτητα καὶ
δλευθερϊα. Τὰ θυμοειδδς στρδφεται κατὰ των
δαιμδνων μονὰχα, τὰ επιθυμητικὰ μεταβαλλετα1 σδ ὰγαπη πρδς τὰν θεὰ καὶ τὰν ὰνθρωπο
καὶ τὰ λογιστικὰ Κ1νεϊται μδ καθαρδτητα στὴν
προσευχὴ καὶ στὶς πνευματικδς θεωρϊες, δνω
τὰ "Αγιο Πνεϋμα, μδ τὶς ακτιστες δνδργειδς
του, πνευματοποιεϊ τὶς φυσικδς ὰρετδς κατὰ
τὰ μδτρο τὴς πϊστεως. Μια ὰπὰ τὶς ὰρετδς εϊναι καὶ ὴ διακριση. "Οταν λοπτὰν ὰπὰ διὰκριση διδγνωσεν, δτι μδ τὴ χὰρη τοϋ θεοϋ ωρϊμασε γιὰ μεϊζονες ὰγωνες, επδτρεψε στὰν
δαυτδ του μιὰ σταδιακὴ μετακϊνηση οκληρδτερης ὰπομονωσεως πρὰς τὴν 6αθϋτερη ερημο.
Καὶ ὴ ὰκαταμὰχητη δϋναμη τοϋ ὰγωνιστοϋ ὰγϊου 'Αντωνὶου ὴταν, υστερα ὰπὰ τὰν θεδ, τὰ
χδρισμα τὴς διακρϊσεως, τὴν ὰποὶα διὰκριση
ὰνε6ὰζει, στὶς διδαχδς του, στὴν κορυφὴ των
ὰρετων. 'Υπὰ τὰ φως λοιπὰν τὴς διακρισεως
δρρϋθμιζε τὴν ὰσκητικὴ ζωὴ του. Γι' αὰτὰ
καὶ δλεγεν, δτι «πολλοὶ ὰφὰνισαν τὰ σωμαια
των στὴν ὰσκηση καὶ δπειδὴ δδν ὰπεκτηοαν
διὰκριση 6ρδθηκαν μακρυὰ ὰπὰ τὰν θεδν».
Μδ τὰ χαρακτηρισμὰ τοϋ θειου 'Αντωνϊου
ϋπὰ τοϋ Μ. 'Αθανασϊου, δτι ὴταν «ὰγχϊνους»
καὶ «θεοδϊδακτος», πρεπει νὰ δννοὴσωμε μιὰ
προσωπικδτητα συντεθεηιδνη ὰπὰ ὶσχυρὴ φυσικὴ κατα6ολὴ καὶ τὴ χὰρη τοϋ θεοϋ. 'Η ὰσκησὴ του επομενως δδν ὴταν μιὰ αϋτδνομη
πρὰξη, ὰλλὰ τὰ μεσο γιὰ νὰ φτὰση τὰ σκοπδ:
στὰ «καθ' δμοὶωσιν». 'Αφοϋ, δπως ψὰλλει στὴ
μνὴμη του ὴ 'Εκκλησϊα, εϊχε «τηρὴσει τὰ κατ'
εὶκδνα ὰλω6ητον», «δδϊωκε» τὰ «καθ' δμοϊωσιν», ποϋ χαρϊζει σταδιακὰ δ θεδς, κατὰ τὴν
ὰναλογὶα τὴς δεκτικδτητος. 'Αρχὶζει μδ τὴν
ταπεϊνωση, ποϋ τοϋ ὰποκὰλυψεν δ θεδς: «εϊδα δλες τὶς παγϊδες τοϋ σατανα ὰπλωμδνες στὴ
γὴ καὶ μδ στεναγμὰν εϊπα' ποιὰς μπορεϊ νὰ τὶς
προσπερὰσει; τδτε ακουσα μιὰ φωνὴ ποϋ ελεγεν ὴ ταπεινοφροσϋνη». Καὶ ὰφοϋ πδρασε ὰπὰ τὰ στδδιο τοϋ δουλικοϋ φ66ου, ποϋ
«κδλασιν εχει», δπως λδγει δ εϋαγγελιστὴς
Ἰωὰννης, εφθασε στὴν τελειδτητα τὴς ὰγὰπης, ποϋ «6ὰλλει δξω τὰν φ66ον». ΓΓ αϋτὰ
καὶ ελεγεν ὰ αγιος 'Αντωνιος: «'Εγω δδν φο6οϋμαι πλδον τὰν θεδν, ὰλλ' ὰγαπω αϋτδν

διδτι ὴ ὰγαπη διωχνει τὰν φ66ον». Καὶ δταν
ὰ ὰ66ὰς Δανιὴλ τὰν ρωτησε κδποτε, γ1ατί δ
θεὰς τὰν δδξαζε περισσδτερο ὰπὰ αϋτδν, δνψ
εϊχε κὰμει περισσδτερους κδπους ὰπὰ αϋτδν;
'Ο θεϊος 'Αντωνιος ὰπὰντησε χαριτολογων:
γιατὶ δγω ὰγαπω τὰν θεὰν πιὰ πολϋ.
Χωρὶς ὰμφι6ολϊα εγινε πνευματοφδρος καὶ
θεοφδρος, γι' αϋτὰ ελα6εν ὰπὰ τὰν θεὰν τὰ
χαρϊσματα τὴς προορὰσεως και διορὰσεως, δηλαδὴ νὰ 6λδπη τὰ μδλλοντα καὶ τὰ πνευματικὰ θεὰματα. "Ετσι ειδε τὴν ψυχὴ του ὰσκητου 'Αμμοϋν νὰ λὰμπη σὰν τὰν ὴλιον, δταν
τὴν συνωδευαν "Αγγελοι, δπως καὶ ὰλλα μυστικὰ θεὰματα.
'Εκφραστικὰ δδ τὴς παρρησϊας ποϋ εϊχε
στὰν θεδν, ειναι καὶ τὰ περιστατικὰ ποϋ ὰναφδρεται στὰ «Γεροντικδ», σϋμφωνα μδ τὰ δποϊο, προκειμδνου νὰ ὰπαντὴση, δ θεδπτης
'Αντωνιος, σδ δρωτηση κὰποιων ὰδελφων γιὰ
μιὰ φρὰση τοϋ Λευϊτικοϋ, ὰπομακρϋνθηκε ὰπὰ
τὴν καλϋ6α του, στὰθηκε σδ προσευχὴ καὶ
φωναξε δυνατὰ: «Κϋριε, στεϊλε τὰ Μωϋσὴ
νὰ μδ διδὰξη τι σημαινει αϋτὰς ὰ λδγος». Καὶ
δνας γδροντας ποϋ τὰν ὰκολοϋθησε κρυφὰ,
ὰκουγε μδν φωνὴ ὰπὰ τὰν οϋρανὰ νὰ συζητὴ
μδ τὰν ὰγιον 'Αντωνιον, ὰλλὰ δ ϊδιος δδν καταλὰ6αινε τι τοϋ δλεγε»!
'Απὰ τὰ στοιχεϊα ποϋ δχομε στὴ διὰθεσὴ
μας, 6γαϊνει ὰ6ϊαστο τὰ συμπδρασμα, δτι δ
θεϊος 'Αντωνιος εϋρϊσκετο μδσα στὰ χωρο καὶ
τὰ ὴθος τὴς 'Εκκλησϊας ως δκλεκτὰ καὶ τδλειο τδκνο της. 'Ο Μ. 'Αθανὰσιος λδγει δτ1
«τὰ ὴθος ὰνεξϊκακος ὴν, καὶ τὴν ψυχὴν ταπεινδφρων τοιοϋτος γὰρ ων, τδν τε κανδνα
τὴς 'Εκκλησϊας ϋπερφυως δτϊμα καὶ πὰντα
κληρικὰν προηγεϊσθαι ὴθελεν δαυτοϋ». Οὶ πηγδς ὰπὰ τὶς ὰποϊες ὰντλοϋσε τὴ «θεολογϊα»
του εϋρϊσκονται μδσα στὴν 'Εκκλησϊα. ΓΓ αϋτὰ καὶ μδ τὴν κατὰ τὰ συνεπδστερο τρδπον
ὰσκητικὴ ζωὴ του, δμδρφωσεν ὰπλανὴ κριτὴρια καὶ δογματικὴ συνεϊδηση γιὰ τὰ μυστὴριο τὴς 'Εκκλησϊας καὶ τὴν δν Χριστω ζωὴ.
Καὶ ὰφοϋ δγινε «θεοδϊδακτος», εΙναι δπδμενο δτ1 εϊχε δγκὰτοικο στὴν ὰγϊα ψυχὴ του τὰ
δγιον Πνεϋμα, ποϋ τὰν ὰδηγοϋσεν «εις πασαν
τὴν ὰλὴθειαν». "Ετσι πολδμησε σὰν «πρδδρομο τοϋ ὰντιχρϊστου» τὰν ὰρειανισμδ· «οϋτε
γὰρ μελετιανοϊς τοϊς σχισματικοϊς ποτε κεκοινωνηκεν, ουτε μανιχαϊοις ὴ αλλοις τισὶν αὶρετικοϊς ώμϊλησε φιλικὰ ὴ μδνον ὰχρι νουθεσϊας τὴς εις εϋσδ6ειαν μετα6ολὴς».

ΑΝΤΟΝΙΟΘ Ο Μ6ΓΧΘ

'Ο αγιος 'Αντωνιος, δπως εϊναι γνωστ6, δδν
Εγραψε τϊποτε δ ϊδιος, αφοϋ δδν εγνωριζε
γραφῆ. Γι' αϋτδ δλος δ εν αγϊφ Πνευματι εσωτερικδς του 6ϊος μας εϊναι σχεδδν αγνωστος.
Οϊ λϊγες επιστολες που ϋπαγ6ρευεν απδ καιρικῆν αναγκη καϊ ῆ 6ιογραφϊα του δπδ τδν
Μ. 'Αθανασιο, δδν εξαντλοϋν 6δ6αια τις θεϊες εμπειρϊες του, ουτε μας αποκαλϋπτουν τδν
πλοϋτο μιας τ6σο μεγδλης διανοϊας, κινουμενης απδ μια τδσο μεγδλη καϊ δγια ψυχῆ, μεσα στην ατελεϊωτη καϊ γ6νιμη ερημικη σιωττη, ποδ συνεχϊσθηκε παρατεταμδνα δγδδντα
πεντε δλδκληρα χρδνια καϊ μδ πλῆρη σωματικὴ υγεϊα. Στῆν εϋλα6ῆ επιθυμϊα μας, να ῆταν δυνατδ να γνωρϊζαμε τῆ «θεολογια» τοϋ
αγϊου 'Αντωνϊου, θα μποροϋσε να αντιταχθῆ
ῆ οκεψη, δτι, 6ε6αια, αν εγραφεν δ μεγας ῆσυχαστῆς θα επλοϋτιζε τῆ γραμματεϊα τῆς ῆσυχασπκῆς παραδδσεως. Κατδ 6αθος δμως
δδν θα μας Εδινε παρδ μϊα παραλλαγῆ απδ
τϊς παραλλαγες τῆς μυστικῆς θεολογιας μας,
Ενα αντωνιανδν εκμαγεϊο, που Θα προσδι6ριζαν οϊ ενδργειες τοϋ αγϊου Πνευματος, δ ρυθμδς, ῆ Ενταση καϊ τδ 6αθος των δποϊων καθωριζεν ῆ προσωιπκῆ ϊδιοτυπϊα τοϋ δγϊου αϋτοϋ τεκνου τῆς 'Ερῆμου. Καϊ αϋτὴ τῆν παραλλαγῆν ε6ϊωσεν δ θεοειδῆς Πατῆρ, αλλδ δ
θεδς αρκεοθηκε μδνο στη 6ϊωση, γιδ νδ γϊνη
Ενα γιγαντιαϊο προτυπο τῆς «πρακτικῆς» ζω
ῆς, μδσα απδ τῆν δποϊα περνοϋν ῆ φυσικῆ καϊ
ϋπερφυσικῆ «θεωρϊα» καϊ τδ «δργια» τῆς θεολογϊας.
"Εχομε ῆδη απδ τδν ϊστορικδ Σωκρατη τῆν
εϊδηση, κατδ τῆν δποϊα εδωσε τῆν εζῆς απαντηση σδ φιλδσοφο κοσμικδ, δποροϋντα πως
χωρϊς 6ι6λϊα μπορεϊ κανεϊς νδ ζῆ πνευματικδ: «τδ εμδν 6ι6λϊον, ω φιλδσοφε, ῆ φϋσις
των γεγονδτων εστϊ καϊ παρεστιν, δτε 6ουλομαϊ, τους λ6γους αναγινωσκειν πρδς τοϋ θε
οϋ».
Βλεπει κανεϊς σαφως νδ Επι6ε6αιοϋται δλη ῆ μετεπεπα αναπτυχθεϊσα πατερικῆ διδασκαλϊα περϊ των λ6γων των δντων. Ποιδς εδϊδαξε τδν αγραμματον αϋτδν ερημϊτη τῆν
φυσικῆ θεολογια, τους πνευματικοϋς λ6γους
των κτισμ6των καϊ δτι ῆ φϋσις εϊναι «ωσπερ τι
6ι6λϊον εγγραφον τῆν τοϋ θεοϋ δ6ζαν ϋπαγορευ6μενον», δπως λεγει δ Μ. Βασϊλειος,
δν δχι ῆ καθαρ6της τοϋ νοϋ του ελλαμπομδνου δπδ τῆ χδρη;
'Αλλδ 3ς προσδξωμε καϊ Ενα δλλο στοιχεϊο,
ποδ δϊνε1 μ1δ 6αθϋτερη διδσταση στῆν ϋσω-
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τερικῆ ζωῆ τοϋ αγϊου 'Αντωνϊου. "Οταν καποτε συναντησε τδν γνωστδ Δϊδυμο τδν Τυφλδ τοϋ εϊπε: «"Ω Δϊδυμε, οϋδ6λως νδ σδ ταρδσση, δτι Εχασες τοδς αϊσθητοδς δφθαλμους,
χαϊρε δδ δτι Εχεις 6φθαλμοϋς, μδ τοδς δποϊους
θεωρεϊται δ θεδς καϊ εννοεϊται τδ φως του».
Στῆν πρωτη περϊπτωση 6ε6αιωνεται, δτι δ δγιαομενος αϊγϋπτιος μοναχδς ανΕ6αινε στδν
Θε6, στῆ γνιϋση του, μδ τῆν κλϊμακα τῆς φυσικῆς λεγομενης δποκαλϋψεως, μελετωντας τῆ
σοφϊα του, τῆν αγι6τητα καϊ τῆ μεγαλει6τητδ του δναλογικα. Στῆν περϊπτωση τοϋ τυφλοϋ θεολ6γου Διδϋμου μας αποκαλυπτεται,
δτι εγνωριζε πως δ νοϋς Οεοφοροϋμενος, Εχει
τῆν ϊκαν6τητα τῆς αμεσου προσπελδσεως στῆ
χωρα των ακτϊστων ενεργειων, δπου «θεωρεϊ»
καθαρδ τδ φως που εκπεμπεται απδ τῆν οϋσϊα
τοϋ θεοϋ. "Ωστε δ Μ. 'Αντωνχος δδν ῆταν
απλως Ενας «δυνατδς ανῆρ», που μδ τῆ δϋναμη τῆς 6ουλῆσεως του καϊ τῆ χδρη τοϋ
θεοϋ απε6η «νοϋς ῆγεμων κατδ παθων δλεθρϊων», Ενας «πρακτικδς» μ6νον, αλλδ καϊ Ε
νας νοϋς Θεολογ1κ6ς, δυνδμενος νδ εναλλ6σση τϊς τρεϊς γνωστδς στοδς Μυστικους αρεοπαγιτικδς κινῆσεις: κυκλικῆν, εϋθεϊαν καϊ δλικοειδῆ. Καϊ μπορεϊ νδ υποστηριχθῆ, δτι δ
ανθρωπος αϋτδς τοϋ θεοϋ, ῆτο καϊ Νηπτικδς
καϊ Μυστικδς θεολ6γος.
Γιατϊ δ νοϋς του, δ μεγδλος καϊ καθαρ6ς,
εϋρισκ6μενος σδ ανακραση μδ τδ θεϊο καϊ ακτιστο φως, δπ6μενον ῆτο νδ κινῆται ερωτικα, καταφατικα, αποφατικδ, απο6λεπτικα, νδ
«πασχει τδ θεϊα», νδ «π6σχε1 τῆν αφαϊρεση»
απδ τϊς πλοϋσιες ενεργειες τοϋ αγϊου Πνεϋματος.
Μδ αλλα λ6για, επαλῆθευε καϊ εσ6ρκωνεν,
δ πρωϊμος αϋτδς 'Ησυχαστῆς, δλη τῆ μυστικῆ
θεολογια τῆς 'Εκκλησϊας, τῆν δποϊαν ανεπτυξε τδσο διεξοδικδ δ αγιος Γρηγ6ριος δ
Παλαμας. Καϊ μαλιστα Ερχεται νδ δικαιωση τδ
μεγαλο θεολ6γο τοϋ Ι4ου αϊωνος, που ϋπεστῆριξε, Βι6λικδ καϊ Πατερικα, τῆν αϋταρκεια
των θειων δντολων γιδ τῆν τελειοποϊηση τοϋ
χριστιανοϋ, χωρϊς νδ Εχη αναγκη απδ τῆν
κλασσικῆ παιδεϊα. Καϊ πρδγματι, αν θδ ῆθελε κανεϊς νδ αναλϋση τους τρ6πους τῆς ασκητικῆς του ζωῆς, δδν θδ Εβλεπε, παρδ μ6νο
τῆν εργασϊα των εντολων στις Εσχατες συνεπειες των, που εϊναι ῆ ενοϊκηση τῆς αγϊας
Τριαδος στῆν καρδιδ δκεϊνου που αγδπησε τδν
Θε6. ('Ιω6ν. 1δ', 23). Καϊ αϋτδ εϊναι τδ δκρο δωτο τῆς τελειδτητος τοϋ δνθρωπου.
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ΚΙΝΛΥΝΟΟ
ΥΣΙΚΑ δ κϊνδυνος του
Κονκορδατου ακδμη δεν
εξελιπε. 'Αγνοοϋμεν δμως
σε ποια φαση εϋρϊσκεται
η 4ξελιξη της δυναμϊτιδος σϋτης στα θεμελια
του "Εθνους. Τδ "Αγιον
"Ορος αγρυπνει ανησυχα. Στα πλαϊσια
της
προσπαθειας του να αποτραπῆ η με διπλωματικδ μανδυα ^πιβουλη, η
'Ι. Κοινδτης απεστειλε στους δρμοδιους
της
Πολιτεϊας, που χειρϊζονται τδσο λεπτα θεματα
εν αγνοϊα των σννεπειων των, την κατωτερω
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, στην δποϊα εκφραζεται η ανησνχϊα της, αλλα καϊ η αποφαση της να 6ντιδραση για τη ματαϊωση των παπικων σχεδιων εις
6αρος τοϋ "Εθνους και της 'Εκκλησϊας.

ΑΡΑΔΟΣΙΝ ἐκκλησιαστικῆν καὶ εν ταυτφ εθνικῆν δποτελεϊ δια τδ
'Ελληνορθδδοξον ῆμων
"Εθνος ῆ δρχῆ τῆς
«συναλληλϊας» εὶς τδς
σχἐσεις 'Εκκλησὶας καὶ
Πολιτεϊας, ῆτοι τῆς αρμονικῆς συνεργασϊας των δυο τοϋτων δρΥανισμων, καϊτοι διαφερ6ντων κατδ φϋσιν καὶ
σκοπδν. Μολον6τι δε ῆ ὶδεωδης αυτη δρχῆ
ϋπεκατεσταθη δια τοϋ καὶ σημερον ὶσχϋοντος «συστῆματος τῆς νδμω κρατοϋσης Πολι
τεϊας», ἐν τοϋτοις τδ Υεγονδς δτι δια τοϋ Συντδγματος προστατεϋεται τδ δπαρασδλευτον
«των τε 'Ιερων 'Αποστολικων καὶ Συνοδικων
Καν6νων καὶ των 'Ιερων Παραδ6σεων», τοϋτο
εὶναι δπωσδῆποτε θεμελιωδες στοιχεϊον τῆς
ϋπδρξεως καὶ διατηρῆσεως αρμονικων δκρι6ως σχἐσεων 'Εκκλησϊας καὶ Πολιτεϊας. Εὶναι
δἐ νομϊζομεν περιττδν νδ επισημανθῆ καὶ τονισθῆ δτι αὶ αρμονικαὶ αυται σχἐσεις δεν ϋπαγορεϋονται μδνον ϋπδ τῆς δχωρϊστου 'Ελ-

ληνορθοδδξου 'Ιστορϊας, δλλ' επι6αλλονται
εϊπερ ποτε αλλοτε σημερον, δτε τδ "Εθνος ῆ
μων δντιμετωπϊζει σο6αροϋς κινδϋνους ἐσωτερικους καὶ ἐξωτερικοϋς, δπειλοϋντας οϋ μδνον τῆν ακεραιδτητα αυτοϋ, δλλδ, δπερ ταϋτδ, καὶ τῆν ὶδ1οσυστασϊαν καὶ ϊστορικῆν φυσιΟΥνωμϊαν αυτοϋ.
Διδ τοϋτο καὶ εὶναι πολλῆς δπορϊας, δλλδ
καὶ μεΥῆλης δνησυχϊας δζϊα ῆ θετικῆ εϊδησις, δτι ῆ 'Ελληνικῆ Κυ6ἐρνησ1ς προῆλθεν
εὶς διαπραΥματευσεις μετδ τοϋ Πδπα Ρωμης,
ως αρχηΥοϋ τοϋ παραδδξου κρατιδϊου τοϋ Βατικανοϋ, πρδς συναψιν μετ' αυτοϋ Κονκορδα
του, ῆτοι συνθῆκης διπλωματικοϋ χαρακτῆρος
δι' ανταλλαΥῆς πρἐσ6εων. Τδ δἐ αξιον μεϊζονος δνησυχϊας εὶναι δκρι6ως τδ δτι αὶ δια
πραΥματευσεις αδται ἐΥἐνοντο ἐν δΥνοϊςι τῆς
Τ. Συνδδου τῆς 'Εκκλησϊας τῆς 'Ελλδδος
καὶ μδλιστα ἐν δντιθἐσει πρδς τῆν πολλδκις
καὶ σαφως ἐκπεφρασμἐνην Υνωμην αϋτῆς.
Καὶ ἐφ' δσον μἐν τδ πραΥμα δφεωρα εὶς
καθαρως πολιτικῆν ϋπδθεσιν, οϋδεμϊαν ϊσως δνδμιξιν ἐδει νδ ἐχη ῆ 'Εκκλησϊα, δν καὶ ϋπδρχουν ϋποθἐσεις πολιτικοϋ χαρακτῆρος δυνδμεναι νδ βχουν σοβαρωτδτας ἐπτπτωσεις
ἐπὶ τοϋ καθδλου ἐθνικοϋ 6ϊου καὶ αρα καὶ τοϋ
ἐκκλησιαστικοϋ το1ουτου, δπδτε ῆ φωνῆ τῆς
'Εκκλησϊας, ως φωνῆ τοϋλδχιστον μητρικῆ,
θδ πρἐπη νδ εὶναι οϋ μδνον σε6αστῆ δκουομἐνη, δλλδ καὶ ἐπιμδνως ζητουμἐνη ἐκ μἐρους
των διαχειριζομἐνων τδ ἐθνικδ καὶ κοινωνικοπολιτικδ ζητῆματα.
Εὶς τῆν περϊπτωσιν δμως τοϋ μετδ τοϋ Πδ
πα Κονκορδδτου δἐν πρδκειται περὶ ϋποθἐσεως πολιτικοϋ χαρακτῆρος, δλλ' δποκλεισακως ἐκλκησιαστικοϋ καὶ πδντως ἐθνικοϋ τοιοϋτου. Καὶ τοϋτο, διδτ1 διδ τοϋ δπευκταϊου
. τοϋτου Κονκορδδτου ῆ 'Ελληνικῆ Πολιτεϊα
θδ ἐπρεπε ν' δναΥνωρϊση εὶς τδν Π6παν - Παπ1σμδν δ,τι δκρι6ως ρητΦς καταδικδζε1 δπδ
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τῆς ὶδρϋσεως αϋτῆς ῆ 'Εκκλησία καὶ ῆ αποστολικοπατερικῆ παρϋδοσις αϋτῆς, καθως καὶ
συνϋλη ῆ 'Ελληνορθ6δοξος ημων Παραδοσις
καὶ 'Ιστορία· δηλαδῆ τδ αδϋνατον καὶ απαρδδεκτον τῆς συνυπαρξεως καὶ ασκῆσεως ϋπδ
προσωπου ῆκκλησιαστικοϋ καὶ δῆ 'Επισκδπου
ῆ Πατριαρχου ῆκκλησιαστικῆς δδοϋ καὶ πολιτικῆς ῆξουσίας. Οὶ Θε6λεκτοι λ6γοι εϊναι
σαφϋστατοι: «'Η 6αστλεία
ῆ ῆμῆ
ο ϋ ῆ σ τ ι ν εκ τοϋ κδσμου του
του» (,Ιωϋν. Ι8, 36)· «'Απ6δοτε τδ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τδ τοϋ θεοϋ τω θεω»
(Μ6ρκ. Ι2. Ι8).
Τους λδγους δῆ τοϋτους τοϋ Κυρίου ημων
Ἰησοϋ Χριστοϋ καὶ αλλους παρομοίους τῆς
'Αγίας Γραφῆς, ῆ 'Εκκλησία διηρμῆνευσε καὶ
διετϋπωσεν εϊς σαφεϊς επίσης 'Ιεροϋς Κανϋνας δπαγορεϋοντας εϊς κληρικοϋς τῆν αναμιξιν είς «κοσμικδς διοικῆσεις» ἐπὶ
ποινῆ καθαιρῆσεως (βλ. βον, 8ϊον, 83ον 'Αποστολικοϋς 'Ιεροϋς Κανδνας καὶ 3ον, 4ον,
Δ' Οίκουμενικῆς Συνϋδου κ.α). Τοϋτο δῆ ϊνα
μῆ ῆ 'Εκκλησία διδ κοσμτκων δσχολιων καὶ
ποικίλων συμ6ι6ασμων καταντῆση είς κοσμικδν ακριβως δργανισμδν απδ πνευματικῆς 6ασιλείας καὶ κι6ωτοϋ σωτηρίας. "Αλλωστε πικρδ ίστορικῆ πεϊρα ῆχει δποδείξει δτι ῆ αναμιξις καὶ συνδσκησις ῆκκλησιαστικῆς ῆξουσίας
καὶ διακονίας μετδ πολιτικῆς εϊναι εν τοϊς
πρϋγμασι «μϊζις δμικτος καὶ τ ῆρας α λλ 6 κ ο τ ο ν» ("Αγ. Νικ6δημος 'Αγιορείτης). 'Απο6αίνει δε διδ τοϋτο πϋντοτε μεν είς 6αρος τῆς 'Εκκλησίας, αλλδ καὶ
αϋτῆς τῆς Πολιτείας, ῆτοι τοϋ λαοϋ, ῆξαπατουμῆνου καὶ ῆθιζομῆνου καὶ τοϋ ίδίου είς ποικίλους συμβι6ασμοϋς, ῆφ' δσον οϋτω βλεπει
διαγοντας καὶ πολιτευομενους τοϋς ταγοϋς
αϋτοϋ.
Καὶ πραγματι αϋτδ τοϋτο συνῆ6η είς τῆν
Δϋσιν, ενθα δ Παπας - Πατριαρχης τῆς Ρωμης
μετδ των περὶ αϋτδν επισκοπων, δνεκα συμ6ι6ασμοϋ καὶ καινοτομιων είς τῆν πίστιν καὶ
τῆν δργανωσιν τῆς 'Εκκλησίας, δπεκδπησαν
τοϋ σωματος των λοιπων τεσσαρων Πατριαρχων καὶ 'Ετασκδπων τῆς 'Ανατολικῆς 'Εκκλη
σίας καὶ τῆς μιας καὶ γνησίας δποστολικοπατερικῆς Παραδδσεως αϋτῆς. Διδτι, ως γνωστδν, μδνος δ Παπας Ρωμης επενδησε καὶ
οϋχὶ αναιμϋκτως επε6αλεν είς τῆν Δϋσιν
πρωτον τδ διπρδσωπον αϋτοϋ «πρωτεϊον», δγωνιζδμενος εκτοτε μετδ πείσματος, ϊνα ῆπι-
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6ϋλη τοϋτο καὶ είς τῆν 'Ανατολῆν καὶ τῆν Οίκουμῆνην δλδκληρον. 'Αποτυχων δε εν τοϊς
πραγμασι νδ επι6ληθῆ καὶ επὶ των 6ασιλῆων
καὶ των πολιτικων Κυ6ερνῆσεων τῆς Δϋσεως,
ῆρκεσθη είς τῆν διατῆρησιν τοϋ σκιωδους
καὶ παραδϋξου κρατιδίου τοϋ Βατικανοϋ, δι'
ου καὶ εξ ου θεωρεϊ εαυτδν ως τῆν μδνην καὶ
πραγματικῆν «κεφαλῆν» πασης ῆξουσίας επὶ
τῆς γῆς. "Ηδη σῆμερον κατδ τῆν χειροτονίανστεψιν τοϋ Πϋπα τίθεται επὶ τῆς κεφαλῆς αϋτοϋ ῆ τριστεφῆς παπικῆ τιδρα (τδ ιηΓε8ηιιιη)
καὶ λῆγονται είς αϋτδν οὶ ῆξῆς λδγοι: «Λ66ε
τῆν διδ τριων στεφδνων κεκοσμημενην τιϋραν καὶ γνωριζε δτι σϋ εϊσαι
δ πατῆρ των 6ασιλῆων καὶ
των πριγκίπων, δ ποιμῆν τῆς
Οίκουμῆνης καὶ δ δντιπρϋσωπος τοϋ Κυρίου ῆμων 'Ιησοϋ
Χριστοϋ ῆ π ὶ τῆς γῆς».
Μολονδτι δε τδ σκιωδες «προνδμιον» τῆς
διαθῆσεως καὶ χρῆσεως καὶ πολιτικῆς ῆξουσίας εϊναι καὶ διδ τδν ϊδιον καὶ τδ Βατικανδν δνευ σημασίας, πλῆν δμως οϋδδλως παραιτεϊται τῆς αξιωσεως αϋτοϋ ταϋτης, επειδῆ
οϋτω δϋνανται νδ ῆξυπηρετοϋνται αί πραγματικαὶ αξιωσεις καὶ επιδιωξεις αϋτοϋ πρδς
ϋπαγωγῆν καὶ ϋποταγῆν παντων των χρισπανων ϋπδ τδν Παπισμδν. Πρδς τδν σκοπδν δε
τοϋτον ῆπενοῆθη καὶ συντηρεϊται καλως ϋπδ
τοϋ Παπισμοϋ, ως αλλος «δοϋρειος ϊππος», δ
δδλιος δργανισμδς τῆς «Οϋνίας». 'Εδν δῆ τϋσαι προσπϋθειαι κατεβλῆθησαν καὶ κατα66λλονται απδ πολλων ῆτων ϋπδ τοϋ Παπισμοϋ
διδ τῆν σϋναψιν καὶ Κονκορδατου μετδ τῆς
'Ελληνικῆς Πολιτείας, τοϋτο αποσκοπεϊ πρωτίστως καὶ κυρίως είς τῆν ῆξυπηρῆτησιν των
προπαγανδιστικων καὶ προσηλυτιστικων δργδνων τοϋ Παπισμοϋ εν 'Ελλαδι, ῆτοι τῆς Παπικῆς 'Αρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς τοιαϋτης των
Οϋνιτων ῆ λεγομῆνων «'Ελληνορρϋθμων». ΕΙναι δῆ οί Οϋνϊται ῆ 'Ελληνδρρυθμοι ουτοι
"Ελληνες «πρωην» 'Ορθδδοξοι, οὶ δποϊοι απηρ
νῆθησαν τῆν 'Ορθοδοξίαν καὶ ῆγῆνοντο παπικοί, ϋπεταγησαν δηλαδῆ πνευματικως είς τδν
Παπαν!
'Ακρι6ως, ίδοϋ δ πρωτος καὶ μῆγιστος κίνδυνος διδ τῆν 'Ορθϋδοξον 'Ελλαδα ῆκ τοϋ
παπικοϋ Κονκορδατου καὶ τῆς διδ τοϋτου ανῆτου ῆξασφαλίσεως τῆς παπικῆς καὶ Οϋνιτικῆς προπαγϋνδας: νδ πληθυνθοϋν οὶ "Ελληνες οὶ δποϊοι θδ αρνηθοϋν τῆν 'Ορθϋδοξον πί-
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στιν αϋτων και νδ προσχωρῆσουν εϊς τδν Ρωμαιοκαθολικισμ6ν, μετδ συγχρδνου αμβλυνσεως της 'Ελληνορθοδδζου καϊ δθνικῆς αϋτων
συνειδῆσεως, δστω καϊ αν εχουν πδντα λδγον οϊ Οϋνϊται ουτοι νδ ϋποστηρϊζουν τδ αντϊθετον. 'Η ϊστορϊα τῆς δπαισϊας μνῆμης Φραγ
κοκρατϊας καϊ τδ 6αθεα ϊχνη αϋτῆς εϊς τδ 'Επτανησα εϊναι δπαρκως γνωστδ, ωστε νδ μη
χρειδζεται νδ ϋπομνῆσωμεν τδς απαρχδς αϋτῆς, δηλ. τους παπικοϋς δῆθεν «σταυροφδρους», κατ' αληθειαν δδ σταυρωτδς τοϋ 'Ελληνικοϋ Βυζαντϊου καϊ τῆς 'Ορθοδοζϊας αϋτοϋ. ..
'Εζ αλλου δδν χρειδζεται ν' δναφδρωμεν,
δστω διαγραμματικως, τδς μεγαλας καϊ αγεφυρωτους διαφορας 'Ορθοδοζϊας καϊ Παπισμοϋ
εϊς τῆν πϊστιν καϊ ζωῆν, ῆτοι τδ δδγμα και
τδ ῆθος, ϊνα διαφανῆ δτι σαφδστερος δ κϊνδυνος αμ6λυνσεως καϊ αλλοιωσεως τῆς 'Ελληνορθοδδξου καϊ δθνικῆς συνειδῆσεως τοϋ
λαοϋ δκ τοϋ Παπισμοϋ. "Αν δδ σῆμερον συμ6αϊνη νδ ϋπδρχουν δυστυχως πολλοϊ μῆ εχοντες συνεϊδησιν οϋδδ ϋποψϊαν τοϋ μεγϊστου
κινδϋνου ῆ καϊ εϋρϊσκοντες τδν Παπισμδν
εϊς πλεονεκτικῆν γενικως θεσιν εναντι τῆς
'Ορθοδοζϊας, τοϋτο αποδεικνϋει ακρι6ως δτι
δ Παπισμδς εχει επιτϋχει, εϊς εκεϊνους τοϋλδχιστον, τῆν δμβλυνσιν τῆς 'Ορθοδδζου συνειδῆσεως καϊ ζωῆς, ως αποτδλεσμα τῆς δποϊας
συντδμως ῆ 6ραδδως θδ δκολουθῆση καϊ ῆ
αμ6λυνσις τῆς δθνικῆς συνειδῆσεως.
"Ισως να μῆ εϊναι περιττδν νδ λεχθῆ δα
τδ Βατικανδν δια τῆς Οϋνϊας εν 'Ελλ6δι καϊ
των «'Αρχιεπισκδπων» του ϋπδ τδ Κονκορδατον θδ δρξϊ δχι μδνον δλευθδρως, αλλα καϊ
ϋπδ διπλωματικῆν κδλυψιν εϊς δλας τδς δκφανσεις των συμφερδντων του εϊς 66ρος 6ε6αιως τῆς 'Ορθοδοζϊας. 'Εννοεϊτα1 δδ δτι ϋπδ
τδς προϋποθδσεις αϋτδς δδν πρ6κειται νδ
δζαιρεθῆ τδ "Αγιον "Ορος, πραγμα τδ δποϊον
δπωσδῆποτε θδ προκαλδση τῆν δζδγερσιν των
'Αθωνιτων Πατδρων, οϊτινες ϋπῆρζαν ανδ
τους αϊωνας αληθδς κδρφος εϊς τοδς δφθαλμοϋς τοϋ Παπκηιοϋ.
Διδ πδντα λοιπδν ταϋτα καϊ παντως διδτι
οϋ μδνον ασϋμφορος δθνικως, αλλδ καϊ παρδλογος εϊναι ῆ διαταραζ1ς των σχεσεων 'Ελ
ληνικῆς Πολιτεϊας καϊ 'Ορθοδδζου 'Εκκλησϊας
χδριν τοϋ Παπισμοϋ, πρδπει ῆ σϋναψις παπικοϋ Κονκορδδτου μετδ τῆς 'Ελληνικῆς Πολιτεϊας ν' αποκλεισθῆ καϊ ως δνδεχδμενον εϊς

τδ μδλλον.
"Αν δδ, δ μῆ γδνοιτο, ῆ 'Ελληνικῆ Πολιτεϊα δδν θελῆση ν' αναθεωρῆση τῆν περϊ Κονκορδατου σκδψιν ῆ απδφασιν αϋτῆς, ῆ 'Ιερδ
Κοινδτης τοϋ 'Αγϊου "Ορους διδ τῆς παροϋσης διακηρϋζεως δδν εκφραζει απλως τῆν δντονον ανησυχϊαν των 'Αγιορειτων Πατδρων,
αλλδ καϊ τῆν απδφασιν αϋτων ν' αγωνισθοϋν
μετδ πϊστεως καϊ σθδνους, πρδς αποτροπῆν
τῆς πραγματωσεως τῆς απευκταϊας συνθῆκης
και των δκ ταϋτης εϊς 66ρος τῆς 'Ορθοδοζϊας
καϊ των 'Ελληνορθοδδζων Παραδδσεων συνεπειων. 'Η 6αρεϊα κληρονομϊα τῆς 'Αγ1ορειτικῆς συνειδῆσεως δπι66λλει εϊς αϋτοϋς καϊ
εϊς τῆν παροϋσαν περϊπτωσιν τδ "Αγιον "Ορος
να φανῆ ανταζιον τῆς αποστολῆς αϋτοϋ, ῆτοι «'Ακρδπολις τῆς 'Ορθοδοζϊας» και Αγρυ
πνος φϋλαζ των δθνικων Παραδδσεων.

-> απδ σελ. 8
πδ την αγαπη τους στδν Α6γο-Χριστδ, που
Τδν οϊκειοϋνται δια μεσου της εν μετανοϊα καρδιακης επικλησεως τοϋ "Ον6ματδς Τον. Αντη η αγαπη παλι πρδς την
Παναγϊα αυξανει την αγαπη πρδς τδν Μονογενη της Υιδν και τδν πδϊϊο για περισσδτερη κοινωνϊα μαζϋ Του δια μεσου της
αδιαλεϊπτου προσευχης. Γιατι δπου εϊναι
δ Χριστδς εκεϊ και η Παναγια' καϊ αντιστρδφως.
"Ας ενωσουμε λοιπδν δλοι τις προσευχες μας, ωστε δ λδγος τοϋ Χριστοϋ να ενοικη πλονσϊως εν ημϊν (Κολασ. γ' Ι6).
"Ετσι 9α ϋποχωρη απδ την καρδια μας,
την οϊκογενεια, τδ εϋνος καϊ τδν κδσμο
μας η αλογϊα των παϋων, τοϋ εγωϊομοϋ,
της απιστϊας, της αδικϊας καϊ της κακιας καϊ ϋα 9ριαμ6εϋη η αγαπη τοϋ Θεοϋ
καϊ η εϊρηνη Του, η «παντα νοϋν υπερεχονσαν (Φιλιππ. δ' 7).
* Πρ6κειται για τδ ετῆσιο Χριστουγεννιατικο Μῆνυμα 'Αγαπης, που απευθϋνει δ σε6αστδς
ῆγουμενος τῆς 'Ι. Μονῆς τοϋ 'Οσιου Γρηγοριου 'Αρχιμ. κ. Γειδργιος. Και τδ συγκεκριμενο πνευματικδ δωρο του, εϊναι ῆ συσταση με
τδσο θερμδ τρδπο τῆς επικλησεως αδιαλεϊπτως
τοϋ γλυκυτατου δνδματος τοϋ Χριστοϋ.

ΤΑ ΧθϊρΟΓβΛφΑ 6ΝΟΟ Θ^ΗΜΙΤΗ
ΣΤΕΡΑ απδ εικοσιπεντε χρονια, η χαρις τον Θεοϋ μου ϋυμισε καποια κιτρινιαομενα και λϊγο εφϋαρμενα χειρδγρα
φα ενδς ερημϊτη, ποϋ
κινδϋνευσαν να γϊνονν οητδβρωτα απδ την αμελεια μου σε
μια ακρη τοϋ κελλιοϋ μου. Πρδκειται,
κατα την ταπεινη μου γνωμη, για τις αξιδλογες και δοιακες εμπειρϊες ενδς ησυχαοτοϋ, που εκοιμηϋη εν Κυρϊω κατα τη
δευτερη δεκαετηρϊδα τοϋ αιωνος που διανϋουμε, δπως τονλαχιοτον ϋπολογϊζω.
Γιατι τα χειρδγραφα αντα μοϋ παρεδωσε
ενας φϊλος μου Γερων Μοναχδς πρδ τριανταπεντε χρονια για να τα φυλαξω και
να τα χρησιμοποιησω δπως νδμιζα καλυτερα.
Πραγματι, αφοϋ τα διαβασα κατα την
νεδτητα μου, τδσο με εντυπωσϊασαν —
6εβαια με τα κριτηρια τοϋ τδτε αρχαρϊου
στη μοναχικη ζωη — που δταν αργδτερα
δ Κϋριος επετρετμε να γραφη με τδ χερι
μου τδ 6ιβλϊο «Μεταξϋ οϋρανοϋ και γης»,
βυμηϋηκα τα χειρδγραφα τοϋ ερημϊτη.
"Επειδη τδ 6ιβλϊο αϋτδ εγραφετο με απολογητικδ σκοπδ για τδν Μοναχιομδν, χρησιμοποϊησα δχι μδνον μερικα 6ιογραφικα
στοιχεϊα τοϋ ερημϊτη, δπως μοϋ τα μετεδωσεν δ φϊλος μου Γερων Μοναχδς, αλλα και μϊα - δυο σελϊδες των χειρογραφων του, που εϊχαν σχεση μδ την απδφαση του να γϊνη Μοναχδς.
Παρ' δτι τδ οΜεταξϋ οϋρανοϋ και γης»
κυκλοφορεϊ ηδη σε τρϊτη εκδοση, πολλοϊ
αναγνωσται των Α.Δ. ασφαλως δεν ϋα τδ
διαβασαν. Γι αϋτδ αντιγραφω 2-3 αποσπασματα απδ τδν 6ϊο τοϋ αγϊου εκεϊνου
ερημϊτη, που εϊναι στις σελϊδες Ι8Ι - Ι97,
τοϋ 6ιβλϊου, για να σννεχϊσω νοτερα τδν

λδγο περ'ι των χειρογραφων, τα δποϊα αποτελοϋν τδ ϋεμα τοϋ αοϊϊρου αϋτοϋ.
«... 'Ο 'Ερημϊτης Νικοδημος εζησε πεντηκοντα συναπτδ ειη εϊς μιαν «αετοφωληαν»,
εϊς τα 'Ασκητῆρια της νοτιοανατολικῆς ακρωρεϊας τοϋ "Αθωνος. .. Εις δλον αϋτδ τδ διαστημα ε6λεπε τδν ῆλιον, ποϋ εφωτιζε τδ ῆρωϊκδν και δσιον -γῆρας του,. . . να διαγραφη
τῆν αϋτῆν εϋεργετικῆν τροχιαν του «δπϊ δικαϊους καϊ δδϊκους». . .. Εϊς ποιαν μακαριδτητα επλεεν!.. 'Ησθανετο δτι ῆδη εϋρϊσκετο εϊς τδν προθαλαμον της αϊωνϊου χαρας. ..
'Ο 'Ερημϊτης φϊλος μου Νικοδημος ῆτο ϊ'ως
εβδομῆκοντα ετων. Σε6ασμϊα μορφῆ, φωτιζομενη απδ τδς ϊερδς ανταυγεϊας τῆς κεκαθαρμενης εν Χριστω ψυχῆς του. . . Συνῆθιζε,
πδντοτε νδ σιωπα.. . "Οταν δμως μοϋ (ϋμιλοϋσε αργδ καϊ με πολϋ 66θος, κυριολεκτικως μδ ῆχμαλιδτιζε. Τδ πρ6σωπδν του δξδπεμπε συνῆθως μιαν απροσδι6ριστον λαμψιν
καϊ ῆ φαντασϊα μου με μετεφερεν ασυναισθῆτως εϊς τδ Θα6ωριον "Ορος. θεδ μου, τϊ απερϊγραπτος βνθρωπος ῆτο δ γερων αϋτδς
'Ασκητῆς! 'Η μακρδ καϊ λευκῆ ως χιων κ6μη του επλαισιωνε μδ δφελῆ αϊσθητικῆν τῆν
δσϊαν μορφῆν του καϊ ῆπλοϋτο επϊ των ωμων του εϊς χονδροϋς δλικοειδεϊς 6οστρϋχους... Καϊ, παρ' δλην τῆν ερημιτικῆν του απλδτητα, εϊχεν εν τω συν6λφ του τῆν μεγαλοπρεπειαν Ρωμαϊου Συγκλητικοϋ καϊ συνεδϋαζε τῆν ρετρημενην αϋστηρ6τητα "Ελληνος
φιλοσ6φου μδ τῆν δλκυστικῆν γλυκϋτητα αγϊου τῆς Θη6αϊδος τοϋ τετδρτου αϊωνος.
. . . Εϊχεν δμβαθϋνει εϊς τδ πνεϋμα των
Πατδρων... καϊ εγνωριζε μδ σαφῆνειαν τοϋς
αρχαιους "Ελληνας συγγραφεϊς.. . Κυρϊως
δμως τδς «σκιας», ως απεκδλει τῆν φιλοσοφϊαν, τδς διϋλυεν εϊς τῆν 6αθεϊαν καρδϊαν
του τδ φως ποϋ εξεπεμπεν δ Παναγιος Σταυρδς τοϋ Κυρϊου. 'Η δγδπη εξετοπιζε τῆν σκδψιν. «Συνεσταϋρωμαι». .. μοϋ ελεγε πολλδκις. 'Ο γερων δνδπνεεν «Ἰησοϋν Χριστδν

28

Τλ Χ6ϊρΟΓρχφλ ΘΝΟΟ 6ΡΗΜΙΤΗ

καϊ τοϋτον εσταυρωμδνον». "Ω, δ Σταυρδς!
Δια τδν φϊλον μου 'Ερημϊτην, ὴτο δ μοναδικδς
δρως. . .».
«... «Τδκνον δν Κυρϊψ θεδλητττε. 'Ο Κυριος μδ καλεϊ. Χαϊρω διδτι μετα6αϊνω πρδς τδ
δνδσπερον φως... 'Ελθε τδ ταχυτερον, ϊσως μδ προλα6ης. "Αν δχι, σδ δσπδζομαι δν
φιλὴματι αγϊω καϊ σοϊ καταλεϊπω τὴν 6ι6λιοθὴκην μου, τα χειρδγραφδ μου καϊ τὴν αϋτο6ιοΥραφϊαν μου. Χαϊρε, δδελφδ καϊ μνημδνευε τοδς τυπους των ὴλων» μου. 'Ο 'Ερημϊτης φϊλος σου Νικδδημος».
— «.. . Πως αϊσθανεσθε; ὴρο;τησα πλησϊον
εις τδ οδς του. 'Εμειδϊασεν. 'Αργως καϊ 6αθεως, μδλις δκουδμενος, δπεκρϊθη: Πορευομαι. «Οδδεϊς γαρ ὴμων δαυτω ζὴ καϊ ουδεϊς
εαυτω δποθνὴσκει· δδν τε γαρ ζωμεν, τω
Κυρϊω ζωμεν δδν τε δποθνὴσκωμεν, τω Κυρϊω δποθνὴσκομεν δδν τε συν ζωμεν, δαν
τε δποθνὴσκωμεν, τοϋ Κυρϊου δσμδν». Συ,
φυλαττε τὴν παρακαταθὴκην, τὴν δγδπην. . .
Καϊ εσιωπησε. Καϊ μετ' δλϊγον: Τὴν δγαπην,
δδελφδ. . . Καϊ πδλιν δσιωπησε. . .
Αϊφνης, τδ πρδσωπον τοϋ 'Ερημϊτου δφωτϊσθη. "Ηνοιζε τοϋς δφθαλμους, δκϊνησε τὴν
κεφαλὴν εϊς χαιρετισμδν καί, δλθδ, δμὴν,
ψελλϊσας, δφὴκε τὴν τελευταϊαν πνοὴν, τὴν
αγϊαν του ψυχὴν...»
«... Διενυκτερεϋσαμεν προσευχομενοι δπϊ
τοϋ νεκροϋ, καϊ τὴν δπομδνην εψδλαμεν τὴν
νεκρωσιμον δκολουθϊαν των Μοναχων, κηδεϋσαντες τδ αγιον λεϊψανον τοϋ ὴρωος τουτου τὴς Πϊστεως, μδ πολλὴν καϊ δπδριττον
τιμὴν. . . 'Αντηλλδξαμεν δλϊγες σκδψεις, καϊ
μετδ δυο ωρας ελα6ον, κατδ τὴν «Διαθὴκην»,
4 - 5 6ι6λϊα τὴς δκλογὴς μου, δδϊπλωσα τα
κδπως δγκωδη χειρδγραφα καϊ τὴν αϋτο6ιογραφϊαν τοϋ δν μακαριστοϊς φϊλου μου Νικοδὴμου καϊ δχαιρδτισα, επιστρδφων εϊς τὴν ϊερδν Μονὴν μας...».

Μεχρι τον σημεϊου αντον κατεχωρϊσδηκαν μερικα απδ τα 6ιογραφικα στοιχεϊα,
που εϋρϊσκονται στην 6ιογραφϊα τοϋ δσϊου ερημϊτη, που τη συνεχισε δ Γερων Μοναχδς, δ δποϊος μον ενεπιστευδη τα χει
ρδγραφα.
"Οπως ηδη εγραψα πρδκειται για δσιακες αξιδλογες εμπειρϊες μιας ψυχης αγνισμενης στην ησυχϊα καϊ στην καμινο
της αδιαλεϊπτου προσευχης, αφοϋ περασε δλα τα σταδια της ασκητικης αγωγης,
την υπακοη, την ταπεϊνωση και την α-

γαπη.
"Απδ τα χειρδγραφα προκϋπτει, δτι δ
ερημϊτης Νικδδημος ητο οϊνδρωπος με
πολλες γνωοεις, με δεολογικα ενδιαφεροντα και η πλατεια του αγαπη αγκαλιαζε δχι μονον δλδκληρο τδ "Εδνος, αλλα
και τδν κδσμο. Σε επαφη με πολϋ κδσμο
δεν φαϊνεται να εϋρϊσκετο, ενω προσευχδτανε με πδνο και αγαπη «υπερ πασης ψυχης»·
"Εκεϊνο που προκαλεϊ εντυπωση εϊναι,
δτι αυτα ποϋ εγραφε απδ αναγκη ψυχης,
δεν ^σαν απλως σκεψεις, δεν ηταν δεολογικη εσωτερικη απλως διεργαοϊα, δεν ησαν «μελετες», αλλα αυτη η ϊδια ψυχη του,
τδ αϊμα της καρδιας του, η εντονη αϊσδηση των πνευματικων του εμπειριων. 'Ο "Ε
ρημϊτης Νικδδημος εφδασε σε προσωπικη
σχεοη αγαπης και ερωτος ιιε τδν Θεδν.
Γι αϋτδ οϊ εμπειρϊες του παϊρνουν την
μορφη συνομιλιας με τδν Χριστδ.
Τα χειρδγραφα εϊναι σε γλωσσα καδαρευουσα με αρχαϊκδς εκφρασεις, ποϋ τ'ις
συναντα κανεις σε κεϊμενα της λογϊας
γλωσσης, τα δποϊα εγραφοντο πρδ μισοϋ
αϊωνος. Σημερα, με τη ραγδαια εξελιξη
πρδς την απλη καδαρεϋουσα και μαλλον
πρδς την δημοτικη, ποϋ μορφωνεται μια
διαφορη γλωσσικη αϊσδηση, τα κεϊμενα
αϋτα ασφαλως δα εχαναν την δμορφια καϊ
τη δϋναμη τους. Γι αϋτδ με πολϋ σεβασμδ, πρδς την ψυχη ποϋ διαλεγεται με τδν
Θεδν, δα φροντϊσω ωστε να αποδωσω
δσο πιδ γνησια εϊναι δυνατδ την εν αγαπη
φλεγομενη ψυχη καϊ τδν καδαρδ νοϋ τοϋ
δσϊου αϋτοϋ "Ερημιτη.
δ.μ.δ.

λυκϋτατε Κϋριε "Ιηησοϋ Χριστε, τϊ να
σου ανταποδωσω για
τϊς ανεκφραοτες δωρεες σου; Σημερα
ποϋ εϊχα 6υδισδη στη
μελετη τοϋ αγιου
Εϋαγγελιου σου καϊ
τδ αγιδ σου Πνεϋμα εφλεγεν ακαυστα την
αμαρτωλη καρδια μου, εδαϋμαζα την δεΤ
κην αγαπην σου σε μας τα «καΤ εϊκδνα»
σου πλαοματα σου.
Βροχη οϋρανια οϊ καδαροϊ διαλογισμοϊ
μου για την απειρη δδξα σου, στις εωδινες γλυκϋτατες καϊ κρινδλευκες δδρες, ϋ-
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στερα απδ την δρϋρινη προσευχη μου με
σα στδ απεριττο αοκητικδ καλϋ6ι μου,
που μου χαριοε, Χριστε μου, η πατρικη
σου αγαπη.
"Ω, η ψυχη μου πως φτερουγϊζει σε
Σενα! "Ω, η ψυχη μου πως εϊναι πυρακτωμενη απδ τδν ϋεϊο ερωτα σου καϊ «τετρωμενη αγαπης», Κυριε! Πως με επισκιαζει η χαρη σου εμενα τδν αναξιο; Και
πως φωτϊζεις τδν νοϋν μου, πως φλογϊζεις την ταλαϊπωρη καρδια μου;
. . . Μελετησα οτδ ϋ·εϊο Εϋαγγελιδ σου
για την ανεννδητη Σαρκωση σου. Τϊ αρρητος πλοϋτος αγαπης και ασηκωτο 6αρος
δδξας για τους ανϋρωπους! "Οσο 6υϋιζδμουνα στην εφικτη για μενα γνωοη τοϋ
ϋεϊκοϋ μυοτηρϊου της Σαρκωσεως σου,
τδσο ϋ·αϋμαζα την οοφϊα σου" και δσο εϋαϋμαζα τδσο αγαποϋσα" και δσο καιδμουνα εροχιικα, τδσο δ νους μου εφωτϊζετο
στην γνωοη σου. . .
Μεσα στην αδιαταρακτη σιωπη της "Ερημου, ποϋ την πλαισιωνουν τδ ϋγρδ στοιχεϊο μιας καϋαρης ϋαλασσας με τις ακραϊες αντιϋεσεις της και η στερεα φυση
τοϋ κτιοτοϋ καλλους ο δλη την κλϊμακα
της πολυμορφϊας «των εργων των χειρων σου», Ωησοϋ μου, εκλαψα απδ απεραντη εϋτυχια και εϋγνωμοσϋνη. ..
Θα πρεπει δμως να εξηγηϋω. "Οταν
η ψνχ»; μας εϊναι πλαομενη να εννοη, να
γεϋεται και να αγαπα δσα ουγγενεϋουν
στην αϋ2η και «ϋεϊα» φυση της, πως, Χριοτε μου, να μη σκιρτα και να μην αγαλλεται απδ τα τδσα μεγαλεϊα ποϋ μας εφερε η Σαρκωση σου, ποϋ μας επιβδλη αφωνϊα απδ ϋαυμασμδ; Βεβαια, αν η χα
ρη σου δε φωτιζε τδ νοϋ, εοτω σϋμμετρα,
και δεν ελευϋερωνε τις ψυχικες αισϋησεις απδ την καταδυναοτεια τοϋ κακοϋ,
δεν ϋα εννοοϋοα και δεν ϋα αϊοϋανδμουνα
τϊποτε. 'Αλλα τωρα, επεβλεψες στην ταπεϊνωση μου και μοϋ μεταποϊησες καπως
τις διεστραμμενες απδ την αμαρτια αισϋηοεις της ψυχης μου σε πνευματικες. Κι*
ετσι, με τη φιλανϋρωπη χαρη σου, μπορω
να σε γνωρϊζω «εκ μερους» και να σε αινω μεσα στην πλουτιοϋεϊσα πτωχεϊα μου.
"Αλλωστε, Κυριε μου, γι αϋτδ δεν ηλϋες στην αμαρτωλη και επαναστατημϋνη
γη μας; Λεν «εκλινες οϋρανοϋς» για να
μας καϋαρϊσης τδ «κατ εικδνα», ποϋ «ἐ-
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φϋαρη τοϊς παϋεσι», να μας χαρϊσης «τδ
αρχαϊον απλοϋν», τδ «πρωτδκτ ιοτον καλζος» καϊ να μας δωσης .ετσι τη δυνατδτητα της δμοιωσεως με Σενα, για να γϊνουμε «ϋεϊας φϋσεως κοινωνοϊ» και «ϋεοϊ
κατα χαριν»;. .
'Ω Κυριε 'Ιησοϋ, δϊνε μας φωτιομδ να
σε εννοοϋμε· δινε μας γνωοη να σε αγαποϋμε· δινε μας πνευματικη αϊσϋηση να σε
ϋαυμαζουμε' φλδγιζε την καρδια μας να
σε λατρεϋουμε καϊ δινε μας κατανυξη να
κλαϊμε τϊς αμαρτϊες μας καϊ δακρυα γλυκα για να σε δοξαζουμε.. .
'Αλλα τϊ εΙναι η Σαρκωση σου, η ενανϋϊρωπηση σου; 'Η ϋεοτοη των παντων.
Καϊ τϊ να ϋαυμαοω πιδ πολϋ; Την φιλανϋρωπϊα σου, ποϋ δεν αφησες «των χειρων σου τδ πλαστοϋργημα υπδ τοϋ πλανου τυραννοϋμενον» η γιατϊ περα απ τη
σκϋλευοη τοϋ αδου, αντιμεταδωσες την ϋε6τητα σου στην προσληφϋεϊσα φυση μας;
Με πδσα σκιρτηματα στην καρδια μου καϊ
με ποια νοηματα οτδ νοϋ μου διαβαζω
την τδσο λιτη περιγραφη τοϋ πιδ συγκλονιστικοϋ Ιοτορικοϋ γεγονοτος, της Γεννηοεως σου, Κυριε. «Καϊ ετεκε τδν υιδν αϋτης τδν πρωτδτοκον, καϊ εσπαργανωσεν
αϋτδν εν τη φατνη, διοτι οϋκ ην αυτοϊς
τδπος εν τω καταλϋματι».
Γιατϊ, 'Ιησοϋ μου, γεννηϋ·ηκες μεσα
στϊς συνϋηκες αυτες της ακροτατης πτωχεϊας; Θελησες να διδαξης τοϋς ανϋρωπους την ακρα ταπεϊνωση απδ την ασϋλληπτη σε ανθρωπινο νοϋ Σαρκωση ενδς
απειρου Θεοϋ; 'Αλλα καϊ αϋτη η ενανϋ^ρωπηση σου τϊ αλλο ειναι απδ αρρηττ] κενωση; Πως μποροϋμε να αξιολογηοουμε
δχι απλως ^εϊα πραγματα, αλλα αϋτη την
σαρκωμενην 'Αγαπη, τδν ανϋρωποποιηιιενο Θεδν; Τα γεγονδτα αϋτα υπερβαϊνουν
την ικανδτητα νοησεως καϊ αν9ρωπων καϊ
'Αγγελοιν. Ειναι Μυστηρια. Καϊ πρεπει
με δεος, με κατανυξη, με χαρα, με ϋαυμαομδ, με αγαπη, φλογισμενοι, αλλοιωμενοι, ταπεινωμενοι καϊ γονατιστοϊ, με πληρη σιωπη στδματος καϊ νοϋ, κλαϊοντες
απδ ευγνωμοσυνη καϊ εκοτατικοϊ να ϋποδεχδμαστε τα Μυστηρια τοϋ Θεοϋ. Γι
αϋτδ καϊ «εκχεω την καρδϊαν μου», Λ6γε,
μπροστα στη φατνη των αλδγων, δπου ανακεισαι σϋ «δ Βασιλεϋς των 6ασιλευδντων «εν μορφη δουλου»!..

" ΓΙΑ βΝΑ ΟβθΟΑΟχο

ΟΙΚΟγΜβΝΙΟΜΟ ,,
ΑΙ ΜΟΝΟ τδ δνομα του
συγγραφεως εϊναι αρκετδ
να πιστοποιηση την ποιδτητα τοϋ μικροϋ αυτοϋ
δοκιμϊου των Ι2Ο σελϊδων. Πρδκειται για μια
εργασϊα τοϋ
γνωστοϋ
ρουπρωτοπρεσβυτερου
μανου π. Δημ. Στανιλοαε, αναφορικα με τα
προβληματα που δημιουργεϊ δ αντορθδδοξος οϊκουμενισμδς. Συγκεκριμενα δ σ. — που παρεκληθη απδ τδ γνωστδ θεολδγο κ. Παν. Νελλα
να δωση σχετικες απαντησεις — πραγματεϋεται με εκκλησιολογικη βαθυτητα για τις συνεπειες που ανακυπτουν απδ τδν αιρετικδ οϊκουμενισμδ: την ϊηϊ6Γοοηιιηαηϊοη.
Πραγματι, εξεταζοντας τη «δια-κοινωνϊα» ϋ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ πδ τδ φως τοϋ τριπτυχου
ΠΙΣΤΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ, αποκαλυπτει ενα πληθος αντινομιων, στις ·εσχατες συνεπειες των δποϊων εΤναι η... καταργηση της 'Εκκλησϊας ως Σωματος Χριστοϋ, επανω στδ δποϊον εΤναι αδυνατο
να ενωθη ενας αιρετικδς, ενας που δεν εϊναι μελος Του. 'Η 'Εκκλησϊα και ακδμη η συγκεκριμενη
ϋπεροϋσια πραγματικδτης, η Εϋχαριστϊα, αποτελοϋν για τδν π. Στανιλοαε — και φυσικα για
δλη την 'Ορθοδοξϊα — τδ ϋψιστο και αψευδες κριτηριο, επανω στδ δποϊο δοκιμαζονται δλες οι «μορφες» τοϋ «χριστιανισμοϋ» που, χωρις να ^πιθυμοϋν την πληρη ενσωματωση τους, δια της κοινης
πϊστεως, αξιοϋν τη «δια-κοινωνια».
Κατα τδν π. Δημητριο, «η Ικκλησιαστικη ^νδτητα, η ενδτητα στην πϊστη και η ενδτητα στην
θεϊα Εϋχαριστϊα εϊναι οι τρεις συντεταγμενες που
δεν διαχωρϊζονται και που αλληλοεξαρτωνται για
την δλοκληρωμενη κοινωνϊα και ζωη εν Χριστφ.
'Επομενως, για την 'Ορθδδοξη 'Εκκλησϊα η «διακοινωνϊα», που διαχωρϊζει την κοινωνϊα της θεϊας
Εϋχαριστϊας απδ την ενδτητα της πϊστεως και
την ^κκλησιαστικην Ενδτητα εϊναι απαραδεκτη.
Πιδ σωστα, εϊναι ενας κϊνδυνος διαλϋσεως της
'Εκκλησϊας, διαλϋσεως της ενδτητας της πϊστε
ως και διακοπης της θεϊας Εϋχαριστϊας» (σ. 29).
Τδ σπουδαϊο αϋτδ δοκϊμιο μετεφρασεν δ θεολδγος κ. 'Ελευθ. Μαϊνας σε ωραϊα δημοτικη και γι'
αϋτδ μπορεϊ να διαβασθη ανετα απδ τδν πολϋν
λαδν μας για να κατανοηση πδσο 6δδκιμη, αντορθδδοξη και ^πικϊνδυνη εϊναι η λεγομενη «δια-

κοινωνϊα» για την 'Αγϊα, Καθολικη και 'Αποστολικη 'Εκκλησϊα.
'Επϊσης σϋνδρομη και κατατδπιστικη εϊναι η
Εϊσαγωγη τοϋ φϊλου κ. Νελλα, αφοϋ αλλωστε ως
ε'ιδικδς Καβασιλολδγος εϊναι βεβαρυμενος και με
την εϋθϋνη της ερμηνεϊας της θεϊας Εϋχαριστϊας,
δπως την αναλϋει δ φϊλος τοϋ αγϊου Γρηγορϊου
τοϋ Παλαμα Νικδλαος Καβασιλας.
'Εαν τδ θεμα της «δια-κοινωνϊας» 6ποτελη ενα
σϋγχρονον πειρασμδ της 'Εκκλησϊας και μια πρδκληση για θεολογικη αντιμετωπιση του, — πλην
των δσων καλων βιβλϊων που ηδη εκυκλοφδρησαν
με αντιοικουμενιστικδ περιεχδμενο —, τδ μικρδ
βιβλϊο τοϋ ρουμανου θεολδγου ενδεϊκνυται να διαβαστη απδ κληρικους και λαϊκοϋς με προσοχη.
Στις λιτες γραμμες του καθρεφτϊζεται δλο τδ
πρδβλημα και προτεϊνονται οι σωστες λϋσεις του.
"Ολες οι Τοπικες 'Εκκλησϊες πρεπει να 'ιδοϋν
τδν Οικουμενισμδ σαν ενα μεγαλο κϊνδυνο με ενεργειες αποσυνθετικες και εν φδβφ Θεοϋ να
τδν καταπολεμησουν αποφασιστικα. "Οσον ^ρωΤοτροποϋν σε ποικϊλο βαθμδ, τδσο δεϊχνουν την
αγνοιδ: τους στδ Μυστηριο της 'Εκκλησϊας και
τη χαμηλδτητα της πνευματικης τους στδιθμης,
αλλα και προετοιμαζουν θεομϊσητα σχϊσματα και
μαλιστα σε μια ^ποχη που τδσο εχομεν αναγκη
«της δνδτητος της πϊστεως και της κοινωνϊας
τοϋ αγϊου Πνεϋματος». Περιθωρια διλημματων δεν
υπαρχουν. 'Ο Οϊκουμενισμδς — τδν δποϊον στιγματισε τδσο ζωηρα δ π. 'Ιουστϊνος Πδποβιτς στδ
δμωνυμο βιβλϊο του — απδ αϋτη τη φϋση του
μαχεται την 'Εκκλησϊα.

ΤΑ 4ΟΟ ΚθφΑΑΑΙΑ Π6βΙ
ΑΓΑΠΗΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΑϊϊΜΟΥ
ΕΟΥΝ ΜΕΛΙ και γαλα»
«Τα 4ΟΟ κεφαλαια περϊ
τοϋ
'Αγαπης»
αγϊου
Μαξϊμου τοϋ 'Ομολογητοϋ. Καρπδς αγϊας ^ν
ζωης και ϋψηΧριστω
λης πνευματικης δμπειρϊας, δποτελουν 6πλανη
κανδνα πνευματικης ζω
ης και
στην
βοηθοϋν
βϊωση της αγδ;πης, χωρις την δποϊα αποβαϊνουμε, παρ' δλες τις αρετες μας, «χαλκδς ηχων και κϋμβαλον 6λαλδιζον» δπως γρδ;φει δ 'Απδστολος Παϋλος στδν ϋμνον της 6γαπης.
'Η δλη εκδοση διακρϊνεται για την καλαϊσθητη δμφανιση της, διακοσμημενη με 6υζαντινα

3Ι

ΒΙΚΧΙΟΚρϊΟΙΛΙ
κλισε ^πϊ χαρτου καλης ποιδτητος. 'Η μεταφρασις σε απλη καθαρευουσα, η Εϊσαγωγη και τα
Σχολια δφεϊλονται στο Μοναχδ Θεδκλητο Διονυσιατη. Την εκδοση ανελαβε τδ βιβλιοπωλεϊον
«Κυψελη», Καμβουνϊων Ι, Θεσσαλονϊκη,
τηλ.
266.755. Συγχαϊρομεν και συνιστωμεν ^κθυμως
τδ Πατερικδν βιβλϊον.

Η ΜΟΝΗ ΤωΝ ΒλλΤλΛωΝ
Ε ΜΕΓΑΛΗ καθυστερηση
παρουσιαζει η παροϋσα
στηλη τδ σπουδαιδτατο
βιβλϊο τοϋ φϊλον κ. Γ.
Στογιδγλου, βοηθοϋ στη
τοϋ
Θεολογικη
Σχολη
Πανεπιστημϊου Θεσσαλο
νικη ς, ποϋ πραγματεϋεται για την ϊστορικη αϋτη Μονη της Θεσσαλονικης. 'Η μονογραφϊα δπεκτεινεται σε πλεϊστους
τομεϊς (ϊστοριας, τεχνης, πολιτισμοϋ, θεολογικης δραστηριδτητος) και τταρεχει πολϋτιμα στοιχεϊα για τη δραση ποϋ ανεπτυξε τδ μοναστηρι
αϋτδ καθ* δλους τους αϊωνες της ϋπαρξεως του.
"Απδ αγιορειτικης πλευρας παρουσιαζει εξαιρετικδ δνδιαφερον, τδσο για τους δεσμοϋς τοϋ αγϊου
Γρηγορϊου τοϋ Παλαμα με τους κατα σαρκα αδελφοϋς κτϊτορας Βλατηδες, ττοϋ ϋπηρξαν μαθηταϊ του, δσο και για την επϊδραση ττοϋ ησκησε
στην αναιττυξη τοϋ μοναχισμοϋ δν Θεσσαλονικη
και γενικωτερα στην πνευματικη κινηση της βυζαντινης μεγαλουπδλεως. Εϊδικωτερα δε δ σ. εκθετει απδ ϊστορικες ττηγες τα απαραϊτητα στοιχεϊα για τις εξελιξεις των θλιβερων συγκρουσεων
των μεσων τοϋ Ι4ου αιωνος μεταξϋ Καντακουζινοϋ και Παλαιολδγων, ττοϋ διαφωτϊζουν καϊ την
πορεϊαν τοϋ 'Ησυχαστικοϋ προβληματος.
Την εκδοση ανελαβε τδ Πατριαρχικδ "Ιδρυμα
Πατερικων Μελετων στη σειρα «'Αναλεκτα Βλαταδων» με τδν αριθμδ Ι2. Συγχαιρομεν τδν σεμνδν ειτιστημονα για τδν μδχθον των 4ΟΟ σελιδων ττοϋ γεμουν απδ πολϋτιμα καϊ τδσο ενδιαφεθ.
ροντα Ιστορικα στοιχεϊα.

ΠΟΙΜΛΝΤΙΚΛ
ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΗ μεριμνα
του για την οϊκοδομη τοϋ
ποιμνϊου του, δ σεβ. Μητροττολιτης Δημητριαδος
κ. Χριστδδουλος, εξεδωκε
τελευταια μια σειρα βιβλϊων, ττοϋ ττροστϊθενται
αλλα εργα
σε δλα τα
του. Τα νεα βιβλϊα του
εϊναι: Ι. «Κυριακατικοι
'Αντϊλαλοι», εκ 35Ο σελϊδων καϊ αποτελεϊ δνα
συνολο Κυριακατικων αρθρων με εϋαγγελικα θεματα ττοϋ εδημοσϊευσε σε τοιτικες εφημερϊδες, τα
δττοϊα διακρινονται για την κατηχητικη των μορφη, για τϊς δατλες καϊ ττροσιτες στοϋς ττολλοϋς
εννοιες καϊ τδν ττρατκικδ χαρακτηρα των, ττραγμα
ττοϋ τα καθιστα — με την ωραια δημοτικη —
εϋχαριστο αναγνωσμα για τδν κουρασμενο ανθρωττο, που εχει αναγκη «γαλακτος». 2. Με τδν
τϊτλο «Μ' ερωτοϋν οϊ γονεϊς καϊ απαντω», δ σ.
δινει σε ενα κομψδ βιβλιο 2ΟΟ σελ. απαντησεις,
που εδημοσιευθησαν παλι σε τοπικες εφημερϊδες,
για «θεματα που θϊγουν ερωτησεις των γονεων...
καϊ εχουν σχεσι με την αγωγη των παιδιων. Οϊ
απαντησεις... εχουν αναφορα στδν αιωνιο Λδγο
τοϋ Θεοϋ καϊ επαφη με την πραγματικδτητα».
3. Με τϊτλο «'Η αληθεια για τοϋς * Ιεχωβαδες»,
δσεβ. προσφερει ενα βιβλϊο 9Ο σελ. στα πλαϊσια τοϋ αντιαιρετικοϋ αγωνος που διεξαγει στην
^παρχϊα του κατα των αντιχρϊστων ϊεχωβαδων,
προσιτδ καϊ εκλαϊκευμενο καϊ 4. ϋπδ τδ τϊτλο
«Κηλϊδες στη συγχρονη κοινωνϊα» ενα βιβλϊο 8Ο
σελ., ποϋ αναφερεται σε μϊα σειρα κοινωνικων
κηλϊδων - κακιων, επϊ των δποϊων δ σ. ^φιστα
την προσοχη τοϋ ποιμνϊου του καϊ ϋποδεικνϋει
τρδπους διασφαλϊσεως των,
Καϊ αϋτα δλα δεϊχνουν την ανϋστακτη μεριμνα

τοϋ καλοϋ ποιμενος ϋπερ τοϋ ποιμνϊου, ϋπερ τοϋ
δποϊου «Χριστδς απεθανε». «"Αξιος δ εργατης

τοϋ μισθοϋ αϋτοϋ», εϊπεν δ Κϋριος.

-> απδ σελ. 7
«πολυπδθητος Κϋριος 'Ιησοϋς» να δργισθη,
φερει τδ ανωτερω παραδειγμα. Πραγματι εϊναι πειστικδτατον. Και ακδμη πειθει δτι δ πιστδς δοϋλος θα επαινεθη απδ τδν κυριδν του,
ακριβως λδγφ πολλης πιστδτητος και τελειας
ασφαλειας. "'Ετσι δ αγιος Πατηρ διασφαλιξει
τους μοναχους τδσον απδ τδν κινδυνον των πλα
νων με τα δνειρα,, συνιστων τελειαν αδιαφοριαν, δσον και «χστδ τας αμφιβολιας μηπως προκαλεσουν την δργην τοϋ Θεοϋ εϊς περιπτωσιν
απορριψεως δνειρου ποϋ στελλει δ Θεδς.

ΜΙΑ. ΛΙθγΚρϊΝΗΟΗ

ΑΡΑ αληϋ·ινη μας
προξενηοαν οι πληροφορϊες που μας εκομισεν αγιορεϊτης Ιερομοναχος απδ τδ
εν Ρωσϊα ταξεϊδιδν
τον. 'Αλλα η χαρα
ιιας δεν ητο χωρ'ις
καποιες επιφνλαξεις για δοα περιεγραφε με τδση ϋερμη και εϊλικρϊνεια. 'Ο αναγνωστης ηδη ανεγνωοε την περιγραφη στδ τεϋχος των Α.Α. 39 -4Ο. Γραφομεν, δτι διατηρησαμε επιφνλαξεις για τδ
κατα πδοον ανταποκρινονται πρδς την
πραγματικδτητα δοα εξ αγα9ης διαϋεοεως
μας μετεφερε, επειδη, δπως εϊναι γνωοτ6ν, οι πληροφορϊες εϊναι αντιφατικες
και τδ «σιδηρονν παραπετασμα» καλυπτει
και τη ζωη της ρωοικης 'Εκκληοϊας.
ΕΙς τδ οχδλιδν μας επι της περιγραφης των εντνπωοεων τον αδελφοϋ Ιερομοναχου εσημειωοαμεν, δτι ιιεκφραζομεν
την ενγνωμοσυνην μας δια τας χαροποιους εϊδηοεις τον και ευγδμειλα εκ ψυχης
να ανταποκρινωνται μεχρι κερα'ιας εϊς τα
πραγματα». 'Ιδου η επιφυλαξϊς μας.

Κατδπιν τοντον δεν δνναμεϋα να εννοησωμεν διατϊ δνοαρεοτηϋηκαν καποιοι
προοφιλεϊς αδελφοι με τους Α.Α. Παντως
προκειμενου να μορφωσονμε σωστη αντϊληψη, ως πρδς τδν τρδπον με τδν δποϊον
αντιμετωπϊζονται οι καταοτασεις αντες
— δηλαδη δ διωγμδς της 'Εκκλησιας νπδ
τοϋ Καισαρος — πρεπει να γνωρϊζονμε
καλα την εκκληοιαοτικη 'Ιοτορϊα απδ της
αποοτολικης εποχης. Αιαφορετικα, ϋα

οκεπτδμαοτε αυϋαιρετα και αδικα. Τδ μαρ
τνριο δεν εϊναι η μονη λνοη απεναντι των
διωκτων.
απδ σελ. Ι4
Αϋτδς δ θεολδγος Γρηγδριος, ελεγχων τδν
δμωνυμδν του 'Επϊσκοπον Νυσσης, δια τῆν
αγδπην του πρδς τῆν κλασσικῆν - Πλατωνικῆν - φιλοσοφιαν, γρδφει· «...ρῆτωρ δκουειν
μαλλον ῆ χριστιανδς ῆθελησας; δλλ' Εκνηψον
δψε γοϋν και πρδς σεαυτδν επανελθε... και
μῆ μοι τα κομψδ ταϋτα και ρητορικδ ρῆματα
εϊποις: τι δε, οϋκ εχρισιιανιζον ρητορευων;
οϋδαμως Λ θαυμασιε...».

'Εν τοιαϋτη περιπτωσει απδ ποιου σημείου
αρχϊζει και που τελειωνει ῆ σχεσις των τριων
'Ιεραρχων πρδς τῆν κλασσικῆν παιδειαν; θδ
απαντῆσωμεν με μιαν φρασιν τοϋ θεολδγου
Γρηγορϊου πρδς τδν Μ. 'Αθανδσιον «...τοϋτ'
εκ των Εξω κερδῆσαι λδγων, τδ συνιδεϊν, ων
ϋπεριδεϊν εδοκϊμασε και απῆλαυσε μδνον τδ
παριδεϊν καὶ εσχηκἐναι τδν Χριστδν προετὶμησεν».
Αὶ ανωτδρω σκεψεις αποτελοϋν αντικεὶμενον εϋρυταιης αναπτϋξεως τοϋ θεματος. "Αλλα δ χωρος δια τῆν σκιαγρδφησιν των μεγαλων τοϋτων Πατδρων τῆς "Εκκλησϊας έξηντλῆθη. Εϊς ῆμας απδκειται δπως, διδ τῆς εργασϊας των εντολων τοϋ Κυρϊου, φωτισθωμεν
τδς καρδϊας, διδ νδ γνωρϊσωμεν διδ μυστικῆς πεϊρας τδν Χριστδν καὶ τδτε καὶ ῆμεϊς
θδ γϊνωμεν φωστῆρες, εκαστος «κατδ τδ μετρον τῆς πϊστεως» καθως οὶ τρεις μεγιστοι φω
στῆρες τῆς τρισηλιου θεδτητος. Καὶ εντεϋθεν
θδ κληρονομῆσωμεν, ως αυτοὶ, τῆν οϋρδνιον
6ασιλεὶαν ,διδ πρεσ6ειων των. 'Αμῆν.
θ.μ.δ.

κΚαινονς δε ονρανονς και γην καινην κατα τδ
επαγγελμα αντον προσδοκωμεν, εν οϊς δικαιοσννη κατοικεϊ» (Β' Πετρ. 3, Ι3),
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