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ΓροῷψΜατα. 6ϋο5 ^ρτψ;τοσ
'^γαπητ^ μοι εν Χριστψ αδελφ^ Φ
προσοχήν τδ γρ5μμα σας.Δ^ν δϋναμαι πα-χΒ 'Ανάννωσα
}
ρΛ νδ συμφωνήσω μ5 δσα ἐκθ^τετε διιϊ τ6ς ἐπικρατοϋσας
συνθήκας εἱς τ^ς μεχαλοπδλε·ις τής 'Ελλ6δος καί κυρίαἱ
τ ως εἱς αὑτήν τήν πρωτεϋουσαν.Εἴναι πολϋ εἴστοχοι
παρατηρήσεις σας,ὄτι''οι' θδρυβοι,ή πολυανθρωπία,ὁ συνωστισμδς,τδ ἐκτεταμ^νον τεχνολογικδν κλῖμα,ή περιφερ'ομξῶή (χάιαντροπία,ὁ κυριαρχῶν ὑλισμδς,'6χι μ6νον;δ^ν εὑνοουν τήν
κατ^ Χριστ6ν πνευματικήν ζωήν,ἰίλλ6 καί τήν ἐξωθοϊ5ν εἱς πτῶσιν".
'Επίσης αὑτι5 ποϋ περιγρ6φετε "ὑς δαντικήν κδλασιν",τα ὁποδ^χομαι ὑς λίαν σοφ^ καί κυρίως,διδτι ο ποιητής τής''Θείας Κωμωδίας" ἐτιμῶρει τους ανθρῶπους δωϊ τῶν ἐναντίων μ^σων ποϋ ήμϋρτησαν.Ἑκείνους τοδς γογγυστ^ς καί δυσθϋμους,ποδ δ^ν εὐχαριστοϋσαν τδν Θεδν
διδ τ5ς εὑεργεσίας του καί δκϊ τδν καθαρ6ν α^ρα ποϋ ὁπελ5μβανον·ἐν
τή ζωή,εθετεν εἱς ἔνα·'κϋκλον''περιωρισμ^νου χῶρου καί ὁποπνικτικήςὀτμοσφαίρας,ῶστε ὁλολὑζοντες νδ λ^γουν;''Δυστυχισμ^νοι ποϋ εἴμεθα ί
Δίχως ὁλίγον ὁρίζοντα,δίχως ὁλίγον γλυκυν αίρα...''Κατ5 τινα ὁναλογίαν νομίζω,ὁδελφ^,ως καί σεις 6ρθ6τατα γρ6φετε,οἱ ανθρωποι σήμερον βασανίζονται,δχι ἐξ "ἐνδίκου μισθαποδοσίας''^ου·γογγυσμοϋ ἤ τῆς
δυσθυμίας των,ὁλλα διδτι αφησαν τδν "γλυκδν ὁ^ρα''τῶν ἑλληνικῶν χωρίων των,τδ ὁποῖα ὁ ''παντεχνήμων·'Θεδς ἐστδλισε μῖ τδσας φυσικΛς ῶραιδτητας καί τδσα στοιχεῖα ὐγείας καί,ὁπδ μίαν ὁντιπνευματικήν ετδς "κεκαυμ^νας ζῶνας''τῶν μεγαλοπδλεων.
πιθυμίαν,τ6 ὁντήλλαξαν
τήν αποψίν,δ
Ἠλπίζω δμως νθι μου ἐπιτρ^ψετε να μή συμφωνήσω
τι''δι5 νΛ ἐπιζήση σήμερον τ5Ἑθνος καί ή 'Ελλαδική'Ορθοδοξία-ἔς συγχωρήσωμεν πρ6ς στιγμήν τήν ἔμμεσον αὑτήν αἴρεσιν του ἐθνικισμοϋ -(5Ϊφου''πολϊ5 ήγαπήσαμεν''-χρειαζδμε-θα ὁνωτ^ραν παιδείαν,ήτις μδνονστα
μεγ^λα αστικ6 κ^ντρα παρ^χεται καί κυρίως στήν πρωϊεϋουσαν".
Β^βαια,θ6 σας παραξενεϋσω ὁλίΥον,ποϊ3 θα αναμιχθῶ εἱς θ^ματα τΛ
ὁποῖα κεῖνται π5ραν τής αὑστηρῶς Μοναχ.ικής περιοχής. Ἠπιθυμῶ δμως
ν5 σας πληροφορήσω,δτι ὑπήρξαν διασημοι καί ὄγιοι Μοναχοί ἐν βυζαντίφ,οἱ ὁποῖοι ἐνδιεφ^ρθησ3;ν' δι;Σ τα ἐθνικα καί κοινωνικδ προβλήματα τής ἐποχής των,ἐπιδρ5σαντες ὁποφασιστικῶς εἱς τήν λϋσιν των.'Εξ
αλλου ή σχίσις Μοναχισμου καί ἔθνους δ^ν δϋναται να εἴναι δι5φορος
τής σχ^σεως μΑ τήν'Εκκλησίαν.Καί ή αποστολή τῶν Μοναχῶν προσδιορίζεται μ^ν ὁπδ τοϋς Μοναχικοϋς Κανδνας,αλλ6 καί απδ τήν ἐποχήν των.
"Ας λεχθή δε καί τουτο-ὁφου δ^ν δυναμεθα ν5 μεταβαλωμεν τήν πορεί—
αν τής ἱστορίας-τδἙγιον''Ορος ήλθε πλησίον του κδσμου καί ὁ κδσμο·ς
πλησίον εἱς αὐτδ.Καί χωρίς να θ^λωμεν κοινωνῶμεν με τοϋς ἐν κδσμω.
Λοιπδν,αδελφ^,ἐκεῖνο ποϋ χρει5ζεται τδ ἔθνος καί ή'Ορθοδοξία,

δ^ν εἴναι τδσον ή ανωτ^ρα παιδεία,ὅσον ή'Ορθοδοξία καί ή θεολογική
παιδεία.'Αλλα καί τα δϋο αὑτα,δια τα κρατήσουν τδ εθνος εἱς τήν ζωήν,χρεκΣζονται δρθοπραξίαν,βίον χρηστδν.Καί ή μ^ν'Ορθοδοξία ὁποτελεϊ ὁναφ^ς στοιχεῖον προσφερ6μενον δι5 να σαρκωθή καί δεν νοεῖται
θεολογική παιδεία εϊναι ή οἱκείωσις
χωρίς τήν πρακτικήν του.'Η
τῶν Πατερικῶν θησαυρῶν,ανευ τῶν ἀποίων περιπίπτομεν εἱς ἐρεβῶδεις
πλ6νας.
αὑτ6 ποϋ σας γρδφω,φίλτατε,δ^ν ὁποσκοπῶ να ἐξουδενῶδω τήν
αλλην παιδείαν,ὁλλ'οἴτε,πολλφ μαλλον,τ5ς ἐπί μ^ρους ἑπιστήμας,οἱκονομικας,πολιτικας καί δσαζ ὑπηρετουν τδν ανθρωπον.'Εκεῖνο που ἐπιθυμῶ να τονίσω,εῖναι κυρίως ή ιϊξιολογική ἱεραρχησις τῶν παραγδντων τής'Ορθοδδξου ζωής του λαου μας καί ή αναγνῶρισις του προβαδίσματος εἱς τα "τιμκ5τατα''.Καί''τιμιῶτατα·'εἱναι ή'Ορθοδοξία.
'Ο Κβριος αὑτδ ακριβῶς ὑπεγρ6μμισε.Δ^ν εἴπε,μή δίδετε σημασίαν
εἱς αὑτ6,αλλα "Ταυτα γ^ρ πΛντα τα ^θνη ἐπιζητεῖ-ϋμῶν δδ 6 πατήρ οἰ
δεν δτι χρήζετε τοϋτων.Πλήν ζητεῖτε τήν βασιλείαν του Θεου καί παντα ταυτα προστεθήσεται ϋμῖν''ἰΛουκ. ιβ'3Ι) ("Αν καί κατ4 βαθος θίγεται ἐνταυθα τδ αἱῶνιον πρδβλημα σχ^σεως Ἑκκλησίας καί πολιτείας,
» Θεου καί Καίσαρος,χριστιανου καί πολ,ίτου.Καί μαλιστα εἱς τήν ἐποχή
μας,ὀπου κατ^στη πολυπλοκῶτερον,λ6γω τής ἑντονωτδτης διαλεκτικής ,
του ταχυτ6του ἑνταγωνισμου "δυνιϊμεως''καί τρομερας προκλήσεως τής
'Εκκλησίας εἴτε συμπιεζομ^νης εἱς τδ κλῖμα αὑτδ εἴτε αγνοουμ^νης).
Ἑχομεν,λοιπδν,ὀναγκην απδ κατα Χριστδν ἐνθρῶπους,κατα κϋριον &
βασικδν λδγον καί ὐστερα ἐπδ ἰίνωτ^ραν παιδείαν δλων τῶν κλιϊδων.Διδτι αὑτοί διασῶζουν τδν κδσμον ὁπδ τήν ἐγγενή σήψιν του.Αὑτοί δίδουν τδ αληθ^ς νδημα τής ζωής·Αὑτοί εἴναι''τδ αλας τής γης".Καί αὑτοί μαρτυρουν περί Θεοϋ καί περί δλων τῶν ὀκτίστων καί κτιστῶν κδσμων.Μδνον ὁ ἐν Χριστψ ανθρωπος,ποϋ ἐκ5θ·ζϊρε τήν ψυχήν του ἐπδ τδδλ^θρια σαρκικ5 καί ψυχικα παθη καί ἐγ^νετο "ἔσοπτρον τῶν ακτίνων"
τοϋ'Αγίου Πνεϋματος,μδνον αὑτδς,κυριολεκτικῶς,χρειαζεται δκϊ τδ εθνος καί τήν'Εκκλησίαν καί δι'ὅλον τδν κδσμον.
Θα ήθελα,αγαπητ^μου ἐν Κυρίω,να συμφωνήσω με τήν σκ^ψιν σας,δτι "ὅλοι οἱ χριστιανοί πρ^πει νΛ μεταβληθουν εἱς ἱεραποστδλους δι5
να δῶσουν μ6χας εἱς τδ μεγ6λα ὁστικα κ^ντρα'',ἐ6ν οἱ χρισϊιανοί μας
ήσαν πρδς τουτο καϊαλληλοι.'Αφήνω τδ γεγονδς,ὅτι καθε δντως χριστι
αν6ς,χωρίς ὑποδείξεις καί χωρίς δια λδγου διδαχΛς,εἰναι ἔνας ὁληθής
ἱεραπ6στολος.'Αλλ'ἐ6ν δ^ν φενακιζῶμεθα ϋπδ τής αγνοίας μας,θ6 πρ^πει νδ μή μας διαφεϋγει ή τραγική ὁλήθεια,οτι εἱναι σπ6νιοι οἱ δυνϊ5μενοι νδ βοηθήσουν καί αλλους.Εἱς τδ σϋνολον τῶν πιστῶν ἐν τή'Εκ
κλησίφ ήσαν παντοτε δλίγοι οἱ σωζομενοι."Πολλοί γαρ εἱσι οἱ κλητοί
ὁλίγοι δδ οἱ ἐκλεκτοί".(Ματθ.κ',ϊ6)

Καί δια'·να δῶσωμεν μ6χας'',ὅπως γρ6φετε-καί συμπληρῶνω,μ^ τοϋζ δαί-''
μονας,μ^
ὁνθρῶπινα π6θη,μ^ τ5ς ἐγκοσμίους γοητείας,ποϋ παραπλανοϋν καί καταδουλῶνουν τ5ς ψυχ^ς—Μ πρ^πει νδ εἴμεθα ἐξωπλισμ^νοιμ^
τήν''πανοπλίαν·του Θβου''.Καί ὁ θειος'Απδστολος Παϋλος,περιγρ5φων τήν
"πανοπλίαν του Θεοῦ" ,λ^γει;''Στήτε οῦν περιζωσ^μενοι τήν ὁσφήν ϋμῶν
ἐν αληθείφ,καί ἐνδυσ5μενοι τδν θῶρακα τής δικαιοσϋνης,καί ὑποδησ5μενοι τοι5ς π6δας ἐν ἐτοιμασίφ του εὑαγγελίου τής εἱρήνης. 'Επί πασιν
αναλαβδντες τ6ν θυρεδν τής πίστεως,ἐν ω δυνήσεσθε π5ντα τα β^λη τοϋ
πονηρου σβ^σαι τα πεπυρωμ^να.Καί τήν περικεφαλαίαν του σωτηρ·ίου δ6ξασθε,κα,ί τήν μ5χαιραν του Πνεϋματος,δ ἐστι ρήμα Θεου'.'ί'Εφεσ.ςίΙψ).
'Ε6ν,λοιπδν,ὁδελφ^·ἐν Χριστῷ,δ^ν εἴμεθα "ἐνδεδυμ^νοι''τήν περιΥραφεῖσαν "πανοπλίαν του Θεου'',ποϋ προφυλδσσει μδνον ήμας ἐν τῶ ^ορ^τψ πολ^μω,ὁπδ "τ6 β^λη του πονηρου τα πεπυρωμ^να",πῶς -Μ δυνηθῶμεν
ν6. προστατεϋσωμεν αλλους,ήμεϊς γυμνοί ὅντες;Καί αν δ^ν εχωμεν ὁν^λθη
ὅλην τήν πνευματικήν κλίμακα τῶν αρετῶν καί ἐδν δ^ν· ἐγεϋθημεν τδν''ἱ
πιοϋσιον αρτον''τής αγιδτητος,πῶς θα ἐξαγγείλωμεν τοῖς ὁνθρῶποις τήν
ἐν αγίφ Πνεϋματι ζωήν εἱς τ6ς ποικίλας ἐκφδνσεις της χωρίς ν5 πλανῶμεθα καί ν6 πλανῶμεν;
Μου ὁναφ^ρετε απδσπασμα ἐκ τής'Ομιλίας,ἐπί τή ἑορτή του Ἠίου
'Αλεξίου,ὁνθρῶπου του-Θεοῖ,τοῖ μεγ6λου μητροπολίτου τής Μδσχας Φιλαρ^του,πρδς στήριξιν τῶν ὁπδψεῶν σας.Τδ·παραθίτω ὁλδκληρον;''Ειναι βε
βαίως ὁληθες 8τι·τ6 χι5ρισμα' καί τδ καθήκον τής διδασκαλίας δεν εἱνε
προνδμιον ὅλων τῶν ὀνθρῶπων"καί δτι σπανιοι · εῖναι ἐκεῖνοι οι' ὁποῖοι
τδν τίτλον του θεολδγου.'Αλλ'εϊναι ἐξ
τιμῶνται ὑπδ τής'Εκκλησίας
ἴσου αληθες ὅτι κανείς χριστιανδς δ^ν εχει τδ δικαίωμα· ν6 ὁρνήται
τήν χνῶσιν καί να προτιμςι τήν ἔγνοιαν ἤ τήν ήμιμαθειαν.'Ο Κβριδςμας
ἐνεφανίσθη ῶς''διδ5σκαλος''καί ῶνδμασεν ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τδν ήκολοϋ
θουν "μαθητ^ς''.Καί οἱ Χριστιανοί,πρωτου γίνουν γνωστοί ῶς''Χριστιανοί",απεκαλουντο "οἱ μαθηταί"."Ολα αὑτ5 εἱναι λδγοι ἔνευ περιεχομάνου;Εἴναι τϋποι χωρίς οἱισίαν καί νδημα; 'Αλλ 'ἐν τοιαΟτρ περιπτῶσει,
διατί ὁ Κι5ριος ὁπ^στειλεν "ὁποστδλους''εἱς τδν κδσμον;Διατί τοϋς διεταξε να "διδι5ξουν''τ^ εθνη;Διατί· το·ϋς ἔδωσεν ἐντολήν να ὁποκτήσουν
"μαθητ6ς''εἱς δλα τδ σημεῖα τής γης;.. .Ὁχι"ἐ^ν αρνήσαι να διδ5σκεσαι
καί να διδ6σκης,δ^ν ε ἱσαι''μαθητής''τοϋ Κυρίου,δεν ακολουθεῖς τδν 'ϊησοϋν,δ^ν μιμεῖσαι ουτε τδ·ν''ϊδιον ουτε τοϋς Μαθητ5ς του,δ^ν παρ'αδ^οι'
χεσαι τοϋςἨποστ6λους του...ΟἱἨπδστολοι δ^ν ὁπεσταλησαν δια
Διδ^σκαλοι δ^ν ἐδδθησαν δω5 σ^Ἠἱ Πατ^ρες δ^ν
ἐγ^ννησαν.Δ^ν εἴἐκείνους οἱ ὁποῖοι ὀπδ τῶν πρῶτων ήμερῶν τής'Εκκλησίσαι δμοιος
ας ἐδ^χθησαν να εἱ ναι··μαθηταί''του "Διδασκ5λου".Τί εἴσαι;Δ^ν ήξεϋρω.
"Οπως δ^ν ήξεϋρω καί τί θβ απογίνρς εἱς τήν παρουσαν ζωήν καί εἱς
τήν μ^λλουσαν".
Οὑδεμία ὁμφιβολία,ὁδελφ^,δτι αἱ ὁπδψεις του Φιλαρ^του Μδσχας α-

Ὁλόκληρος ή'Υμνολογία τῆς'Εκκλησίας εἰναι μία σύν-

θεσις χαρᾶς καί λύπης,κλαυθμοῦ,κατανύξεως,πένθους καί
αἴνων καί δοξολογίας.Καί ἡ μακρά ἀσκητική καί πνευματική παράδοσις ἔχει πλάσει μίαν μοναδικήν μονολεξίαν,
δ ιά νά ἐκφράσῃ τάς συνθέτους ἐμπειρίας τῶν Μοναχῶν καί
γενικῶς τῶνὉ·ρθοδόξων χριστιανῶν.Τήν μονολεξίαν "χαροποιόν πένθος''ώς "χαρμολύπη".Καί διατί;Διότι ἡ δωρηθεῖσα σωτηρία,ώς γνωρίζετε,δέν εἰναι αὐτοδύναμος,δέν εἰνε
ἀπόλυτος,δέν εἰναι σωτηρία ἄνευ ὅρωνἙαί αὐτό δημιουργεῖ τάς συνθέτους ἐμπειρίας,ἐπειδή ἀπαιτεῖται καί ὁ
ὑποκειμενικός παράγων,ή ἀγωνιώδης καί ἐν πολλῆ ταπεινώσει καί παρακλήσει προσωπική μας συμβολή,ἡ συνεργία
μας.Ἑδού ὅλον τό πρόβλημα τῆς σωτηρίας.
Πλῆθος άγίων ἀνδρῶν,εἰς ὅλας τάς ἐποχάς,ἀνέπτυξαν
διαφόρους τρόπους ζωῆς ἐντός τῶν πλαισίων τῆςὉρθοδόξου διδασκαλίας.Καί ὄλοι κατέληξαν εἰς τήν ἔξαρσιν τῆς
ἀναγκαιότητος τῆς προσευχῆς.Καί μάλιστα τῆς προσευχῆς
ἐκείνης,διά τῆς ὁποίας ἐπαναλαμβάνομεν τό "ἐλέησόν με
ὁ θεός".Ὡστε,λοιπόν,ἐνῷ ἡ ἐν Πνεύματι ἀγίῳ προσευχή
περιλαμβάνει καί εὐχαριστίαν καί εὐγνωμοσύνην καί αἴνους καί δοξολογίας,ἐν τούτοις τό βάρος πίπτει μᾶλλον
ἐπί τῆς ὀδυνηρᾶς δεήσεως καί μάλιστα,ὅταν ή προσευχομένημένη ψυχή διατελεῖ ὑπό τήν ἐνέργειαν τῶν παθῶν της
καί δέν ἔχει ἀποκτήσει "παρρησίαν''παρά τῷ Θεῷ,ώς λέγουν οἱ ἄγιοι Πατέρες.Καί ὁ Γέρων ἐσιώπησεν...
-Καμμία ἀντίρρησις δέν ἠμπορεῖ νά ὑπάρξῃ-εἰπενθμετά
τόν Γέροντα Μοναχός ,κατόπιν ἀδείας τοῦ Γέροντός του·π
ὅτι τό"ἐλέησόν με τόν ἀμαρτωλόν','προσιδιάζει περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην ἐπίκλησιν εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν,
πού ἔφθασεν εἰς ἐπίγνωσιν ἑαυτῆς,ώς λέγει σχετικῶς ὁ
ᾶγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς;"Ὁπόταν δέ ὁ νοῦς ἀναβῆ ἀπό τόν κατακλυσμόν κάθε αἰσθητοῦ ἐκ τῆς τύρβης τῶν μεριμνῶν
,
καί κατοπτεύσῃ τόν ἔσω ἄνθρωπον,πρῶτον μέν ἐνιδών τό

προσγεγενημένον προσωπεῖον (εἰδεχθές^κ τῆς κάτω περι- 7
πλανήσεως,τοῦτο διά πένθους ἀπονίψασθαι σπεύδει*ἔπειτ'
ἐπειδάν τό δυσειδές τοῦτο περιέλῃ κάλυμμα,τότε,μή ποικίλαις σχέσεσι τῆς ψυχῆς ἀγενῶς διασπωμένης,εἴσω τῶν ὄ
ντως ταμείων ἀταράχως χωρεῖ καί τῷ ἐν κρυπτῷ Πατρί προ
σεύχεται".
Διαπιστοῦται,λοιπόν,ὅτι ἡ ὀδυνηρά δέησις,τό πένθος
καί ὁ κλαυθμός,δέν ἐπιβάλλονται μόνον διότι ὁ ἄνθρωπος
συνεχῶς άμαρτάνει καί ἑπόμενον εἰναι νά ζητῆ μετά συντετριμμένης καρδίας τό θεῖον ἔλεος,ἀλλά καί διά ν'ἀπονίψῃ "τό εἰδεχθές προσωπεῖον τῆς ψυχῆς".'Εκτός τούτου
γνωρίζει,ὅτι μόνος του,ἄνευ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ οὐδέν δύναται νά κάμῃ.
Τό "ἐλέησόν με''ἀποτελεῖ ταπεκνήύ αἴτησιν ἀόριστον,
ἀφήνουσαν εἰς τόν 6εόν νά ἐκδηλωθῆ ἡ ἀγάπη του καί τό
ἔλεός του κατά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς...
-Ἤλλωστε, εἰπα,παρεμβαίνων,ἡ προδευχή αὐτή,τό''ἱλά
σθητί μοι τῷ άμαρτωλῷ''κατάγεται ἀπό τήν Εαινήν Διαθήκηιι
Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ διά τό ἀπαραίτητον τῆς ταπεινῆς αὐτῆς
προσευχῆς,ώς βασικωτάτης ἀρετῆς.Καί"ἐλέησόν με τόν ἀμαρ
τωλόν''εἰναι πολυσήμαντον. Ὡσάν νά ἱκετεύωμεν;Κύριε,λυπήσου με,δός μου ἄφεσιν ἀμαρτιῶν,διάλυσε τό πνευματικόν
μου σκότος,καθάρισε τήν ψυχήν μου,δός μου τήν ἔλλαμψιν
τοῦ θείου καί ἀκτίστου φωτός σου,παράσχου μοι γνῶσιν ἀληθῆ καί στόλισε τήν ψυχήν μου μέ τάς ἀγίας ἀρετάς,ἀλλ'
ὅλα ταῦτα ὑπό τήν αἴρεσιν,ὅποτε σύ θελήσῃς,κατά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μου...Ποῖος δέν βλέπει,ἀδελφοί,ὅτι ἡ άπλῆ αὐτή προσευχή ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσίαν παντός καλοῦ;
-Σεῖς,εἰπα ἀπευθυνόμενος εἰς τόν νεώτερον Μοναχόν
τοῦ Ἑρημητηρίου,π.οίαν γνώμην ἔχετε ἐπί τοῦ θέματός μας;
Ὁ Μοναχός Ν.,ἀφοῦ ἔλαθε τήν ἀδειαν ἐκ τοῦ Γέροντός του,μέ συνεσταλμένον ῦφος καί βλέπων πρός τό ἔδαφος,
εἰπε:Γνωρίζω,ἐκ τῆς ἀσημάντου πείρας μου,ὅτι ή προσευχή

θ αὐτή,ή μονολόγιστος ἤ νοερά,ὅπως τήν όνομάζουν οἱ ᾶγι-

οι Πατέρες,ειναι καρπός καί φωτισμός τοῦἙγίου Πνεύματος,τοῦ εὐλογημένου εἰς τούς αἰῶνας,πού ἀπεκάλυψεν εἰς
τούς ἀγίους Πατέρας τόν ἄρρητον θησαυρόν τῆς νοερᾶς &
θείας προσευχῆς...
Ὁ νέος Μοναχός,ἐν κατανύξει ψυχῆς,συνέχισεν.'Ημεῖς,
ὅπως γράφει θεοπνεύστως ὁ'Απόστολος Παῦλος,''οὐκ οἴδαμεν
πῶς δεῖ προσεύξασθαι,ἀλλ'αὐτό τό Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ήμῶν','διδάσκον τούς τρόπους προσευχῆς.Καί ἄλλοτε μέν "κράζει ἀββᾶ ὁ πατήρ",ἐκφράζον οὅτω
τήν υἱοθεσίαν,ἤν ἔσχομεν διά τοῦ Υἱοῦ.Ἤλλοτε,πάλιν ἐν
στεναγμοῖς ἀλαλήτοις,διά "βρεφοπρεπῶν σκιρτημάτων''ἐντός τῆς καρδίας μᾶς παρηγορεῖ,ὁ θεῖος Παράκλητος.Καί
ἄλλοτε,πάλιν,μᾶς ἐκκαίει τάς ψυχάς,διά μυστικῶν ἐνεργημάτων υἱϊκῶν πρός τόν Πατέρα τοῦ Κυρίου ήμῶν'ϊησοῦ
Χριστοῦ μετά στεναγμῶν ἐρωτικῶν...
Αὐτάς τάς ἐνεργείας τοῦ Παρακλήτου ἐδοκίμασαν οἱ
ἄγιοι Πατέρες καί στρατιαί ὁλόκληροι Μοναχῶν καίἙσυχαστῶν διά τῆς καρδιακῆς προσευχῆς.Ἑντός τῆς καρδίας
του ἦσθάνετο τόν θεῖον ἔρωτα ὁ ᾶγιος*Ιγνάτιος καί ἔλεγενἀ'Οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί πῦρ φιλόύ'λον ,ἀλλ Ἠδωρ ἀλλόμενον λέγον μοι,δεῦρο πρός τόν Πατέρα"...
Ὁ Μοναχός Ν.εἰχεν ὑποστῆ τήν καλήν ἀλλοίωσιν καί
ἐφαίνετο νά βιοῖ εἰς τό βάθος τῆς ψυχῆς του ὄσα ἔλεηε.
Καί φρονῶ,ὄτι αὐτό ἀκριβῶς ἠτο ὁ καρπός τῆς καρδιακῆς
προσευχῆς,τήν ὁποίαν ἐνεργοῦσε μετά τῶν ἄλλων εἰς τό
ὑπερκόσμιον ἐκεῖνο ἐρημικόν θεῖον "φροντιστήριον".
Καί συνέχισεν ὁ νεώτατος καί σοφώτατος Μοναχός Ν.,
ὅστις φαίνεται ὅτι ἤτο κάτοχος βαθείας ἐσωτερικῆς πείρας καί θεολογικῆς στοιχειώσεως.-Ἠ νοερά προσευχή εἰς
τούς προκόψαντας ἐνεργεῖται ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος
-διότι "οὐδείς δύναται εἰπεῖν ΚύριονἙησοῦν εἰμή ἐν'Αγίῳ Πνεύματι-μέ ἡδυτάτους καρπούς,τήν χαράν,τήν εἰρή-

νην,τήν ἀγάπην καί τά γλυκύτατα δάκρυα...Καί κάμνει τήν 9

καρδίαν "καιομένην",ὅπως τῶν μακαρίων ἐκείνων μαθητῶν,
πού συνεπορεύοντο,ἀνύποπτοι ,μέ τόν'ϊησοῦν πρόςἙμμαούς
...Καί ἐσιώπησεν ὁ νέος Μοναχός ἐκ κατανύξεως...
Παρῆλθον μερικαί στιγμαί.Εἰς τό "ὑπερῷον''αὐτό οὐδέν
ήκούετο."Ολοι ἐζούσαμε στιγμάς μεταρσιώσεως ἀπό τούς
άγίους στοχασμούς τοῦ ἀρνησικόσμου Μοναχοῦ.Ἤτο μία σι*·
ωπή προκαλοῦοα Θείαυς παφλασμούς εἰς τάς καρδίας μας...
Ὁ Γέρων διέκοψε τήν σιωπήν,προτρέψας τόν ὑποτακτικόν του νά συνεχίσῃ.Καί ὁ νέος Μοναχός,μέ ζωγραφισμένην
τήν συστολήν καί τήν πραότητα εἰς τό πρόσωπόν του,εἴπε:
-Διά νά γίνῃ ἀντιληπτή ἡ σημασία τῆς νοερᾶς προσευχῆς
ἀπό ἐκείνους,^;ού δέν ἐγεύθησαν τάς ἐμπνεομένας ὑπό τοῦ
άγίου Πνεύματος ἐνεργείας ἐντός τῆς καρδίας,εἰς τόν τόπον ἔνθα συναντᾶται ὁ Θεός μέ τόν πνευματικόν ἄνθρωπον,
πρἐπει νά ὑπομνησθῆ εἰς τούτους,μία βασική θεολογική ἀλήθεια.Ὄτι ἡ ὀρθόδοξος πνευματική ζωή,διά σταδιακῆς ἀνόδου πρός τόν θεόν,καταλήγει εἰς τάς ἀκροτάτας ὑψώσεις
ἤ τά ἀπύθμενα βάθη τῆς ἀπό πάντων ἀφαιρέσεως,εἰς τό μή
βλέπειν,εἰς τό μή ἀκούειν,εἰς τό μή νοεῖν...
Ἑν ἀρχῆ προχωρεῖ,προχωρεῖ ή ψυχή,ὁλόφθαλμος,φλογερά,πυρακτωμένη ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ'Ιησοῦ,
διά νά εῦρῃ τόν ἐραστήν της. 'Αναβαίνει,ὑψοῦται,ἔλκεται
ἐν πόθῳ,φλέγεται ἐν ἔρωτι θείῳ,κινεῖται ,ώς ἄλλος''ἀδελφ ιδός" τοῦ'* "Ασματος τῶν'Ασμάτων",πρός πᾶσαν διεύθυνσιν
καί ἀναζητοῦσα,"μή ἴδετε ὅν ἠγάπησα";...
Βλέπει τό γλυκύ ἡλιακόν φῶς καί ἀποστρέφει τούς νο
ερούς ὀφθαλμούς της.Αὐτό τό φῶς,λέγει,ειναι κτιστόν,δημιουργημένον ἀπό'Εκεῖνον.Αὐτό δέν ειναι ὁ ἄκτιστος Θεός μου.Στρέφει τούς ὀφθαλμούς πρός τήν γαλανήν,τήν''μεγάλην καί εὐρύχωρον θάλασσαν'',μέ τούς λευκούς ἀφρούς &
τούς θέλγοντας κυματισμούς τηςἨΑλλά γρήγορα κλείει καί
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ι^τερος αγορητής,ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς''Μεταμορφώσεως"
Μετεώρων π.Αἰμιλιανός,ἀνεκεφαλαί.ωσεν εἰς τάς ἑξῆς προτάσεις τά αἴτια ἀπουσίας''κλίσεων''.αὌὐ ἀκατάλληλον πνευ
ματικόν κλῖμα.βθΞἰς τήν ἔλλειψιν ἐμπνευσμένων Μοναχῶν.
γἬἰς τόν τονισμόν ἐσωτερικῆς ἱεραποστολῆς.δἬἰς τήν ἐλάττωσιν τοῦ κύρους τοῦ ήγουμένου,ώς διοριζομένου καί
παυομένου ὑπό τοῦἙπισκόπου".
Ὁ π.Νεκτάριος Μαρμαρινός καθώρισε τά αἴτια τῆςπα
ρατηρουμένης κρίσεως ώς ἑξῆς:"Εἰς τήν περιφρόνησιν τῶν
Μονῶν ἐκ μέρους τῆς'Εκκλησίας καί τῆς πολιτείας","εἰς
τάς ἀτελευτήτους δικαστικάς ταλαιπωρίας περί τήν κατασφάλισιν τῆς Μοναστηριακῆς περιουσίας","εἰς τήν σιωπήν τοῦ ἄμβωνος εἰς θέματα Μοναστικά''ζ'εἰς τήν πολεμικήν ἐνίων θεολόγων καθηγητῶν εἰς τά Γυμνάσια κατά τοῦ
Μοναχισμοῦ καί τῆς ἀγάμου ζωῆς'', "εἰς τήν παρέκκλισιν
τῶν Μονῶν ἀπό τῆς Μοναστικῆς παραδόσεως","εἰς τήν ἔλλειψιν ἀνεπτυγμένης ζωῆς ἐντός τῶν ΜονῶνἬαί"εἰς τήν
στάσιν ἐνίων πνευματικῶν,ἀποτρεπόντων τούς εὐλαβεῖς
νέους ἀπό τῆς-Μοναχικῆς τρίβου".
Ὡσαύτως ἕτερος σύνεδρος,ὁ ἱδρυτής τῆς ἐν Κορησῷ
Ἑ.Μονῆς π.Σεβαστιανός ἀ^έφερεν ὄτι,''πολλοί ἐξομολόγοι ἐμποδίζουν τήν ἀνάπτυξιν τῶν Μοναστικῶν κλίσεων",
ὅτι,''ό ἄμβων καί τό Σχολεῖον δέν ὑποβοηθοῦν αὐτάς'',ἐπεσήμανεν ἀδυνάτους πλευράς εἰς τάς σχέσειςἙπισκόπων
καί Μονῶν καί ἐτόνισε''τήν ἀναγκαιότητα ἀλλαγῆς νοοτρο
πίας τῶν πολλῶν περί τοῦ Μοναχισμοῦ".
Ὁμοίως ὁ ἡγούμενος τῆς ἐν ἙγίῳὌρε ι Μονῆς τοῦΣταυρονικήτα π.Βασίλειος ἐτάχθη "ὑπέρ τῆς καθιερώσεως Συνοδικῶν Μονῶν κατά τά πρότυπα τῶν Σταυροπηγίων".
Τέλος,ὁ ἐκπροσωπήσας τήν ἱ.Μ.Λογγοβάρδας π.Λεόντι»·

ος,μεταξύ τῶν αἰτίων παρακμῆς τοῦ Μοναχισμοῦ ,ἀνέφερε''τήν
ἐκδαπάνησον τῶν Μοναχῶν εἰς ἔργα χειρωνακτικά","τάς πολλάς αὐτῶν φροντίδας","τάς σχέσεις Ἑπισκόπου-Μονῆς","τήν
ἄγνοιαν τῆς ψυχολογίας τοῦ Μοναχοῦ ὑπό ἐνίων'Εκκλησιαστι
κῶν προσώπων''καί"τήν ἔλλειψιω αὐτοτελείας τῶν Μονῶν".
Ταῦτα,κατά τάς ἀπόψεις τῶν Συνέδρων,ἀποτελοῦν τά αἴ
τια τῆς ἀπουσίας κλίσεων πρός τόν Μοναχισμόν.'Αναμφιβόλως
πλεῖστα ἐξ αὐτῶν κέκτηνται ἀντικειμενικήν ἀξίαν.Δέν εἰνε
δυνατόν νά μή ἐπηρεάζουν τήν ψυχολογίαν τῶν νέων.Τά ἀναφερθέντα αἴτια ὑποβάλλουν ςἰς ἰσχυράν δοκιμασίαν ἐκλογῆς
τρόπου ζωῆς,ὄχι μόνον ἀσχηματίστους ψυχάς,ἀλλά καί ἐσχηματσσμένας ἤδη κλίσεις πρός τόν Μοναχισμόν.Βεβαίως,δέν
εἰναι τά μόνα,ἀλλ'οὄτε καί αἐόλυτον σημασίαν ἔχουν.
^Περ^ἬλὉεων2Μοναχ^κῶν^

"Ας μᾶς ἐπιτραπῆ νά διατυπώσωμεν ταπεινῶς καί ήμεῖς άπλᾶς σκέψεις ώς πρός τούς ὑπάρχοντας λόγους,οἴτινες δέν
εὐνοοῦν τόν Μονασμόν σήμερον,χωρίς τοῦτο νά σημαίνῃ;ὅτι
τά ἀναφερθέντα αἴτια δέν εἰναι ἱκανά διά νά διαλύσουν &
τόν ὑπάρχοντα ἀκόμη Μοναχισμόν μας ἤ νά τόν συντηροῦν ἐν
τῆ σημερινῆ λυμςοατικότητί του.
'Αλλ'ὁμιλοῦντες περί "κλίσεων''εἰς τόν Μοναχισμόν ἐ-'
πιβάλλεται νά καθορίσωμεν τί εἰναι κλίσις.Κλίσις εἰναι
ὀοπή τῆς ψυχῆς,ἔφεσις,θούλησις,ἐπιθυμητική κίνησις,κατάφασις τοῦ λογικοῦ πρός τι καί,ἐν προκειμένῳ πρός τόν Μοναχισμόν.Πῶς,ἀπό ποῖα αἴτια σχηματίζεται ἐν τἠ ψυχῆ;Βασι
κῶς τόν πρῶτον λόγον ἔχει ή θρησκευτική πίστις.Χωρίς αὐτήν,οὐδέν νόημα ἔχει ή "κλίσις".Κατά δεύτερον δέ λόγον,
πρέπει ἡ διδασκαλία τῆς'Εκκλησίας νά περιλαμβάνῃ καί τόν
Μοναχισμόν,ώς αἱρετήν μορφήν ὑψηλοῦ (3ίουἨΕάν ὑπάρχῃ ή
θρησκευτική πίστις,ἀπό τήν ὁποίαν ὅμως ἀπουσιάζει ἡ διδασκαλία τῆς'Εκκλησίας περί Μοναχισμοῦ,ώς ὑψηλῆς μέν,
πλήν αἱρετῆς μορφῆς βίου,δέν δύναται νά ὑπάρξῃ Μοναχι-

4 σμός.'Απόδειξις τά τετρακόσια ἕκατομμύρια τῶν προτεσταντῶν ἐπί τέσσαρας ἤδη αἰῶνας,τά ὁποῖα ουτε εχουν Μοναχι
σμόν,ἀλλ'οὐδέ καν τόν σκέπτονται.Καί τοῦτο,διότι ή''ἐκη
κλησία''των δογματίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος''σωζεται δια πίστε
ως μόνον''καί ἑπομένως πᾶσα ἐκ μέρους του προσπάθεια ει
ναι περιττή."Αρα ὁ πνευματικός ἀγών,ὁ^πρού'ποθέτει 6 Μο
ναχισμός,οὐδέν εἰσφέρει κατ'αὐτούς εἰς σωτηρίαν.
Ὁ Μοναχισμός ἐκπορεύεται ἀπό τό πνεῦμα τῆς'Εκκλησίας καί διαμορφοῦται ώσαύτως κατά τήν διδασκαλίαν τῶν
Πατέρων."Ωστε θεμελιώδης λόγος διαμορφώσεως μοναστικῆς
κλίσεως ειναι ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων,εἰς ὅσας ψυχάς
ειναι δεκτικαί τῆς μοναστικῆς μορφῆς ζωῆς.Προύποτίθεται,λοιπόν,ἡ διδαχή καί μάλιστα εἰς ὅλην τήν πληρότητά της καί ή συνεπής ὀρθόδοξος βίωσις.
"^οἀ^λώτατον-ΜαἨπολυτροπώτατον^ζῶονἴὁ,-ἄνθρωπος.
Αἱ ψυχαί ὅμως,δέν συμφωνοῦν δίκην μηχανῶν.Ειναι ποι-.
κίλης βιολογικῆς συνθέσεως καί ποικιλώταται ἐκ τῶν ἐπικτήτων στοιχείων,ἄτινα προσλαμβάνουν.Ὁ ἄνθρωπος,κατά Γρηγόριον τόν Θεολόγον,ειναι "ποικιλώτατον καί πολυτροπώτατον ζῶον". 'Αλλά καί''ἔκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει",κατά τόν*Απόστολον Παῦλον.Καί ώς γνωρίζομεν ἐκ
τοῦ ἰδίου ειναι "ποικίλα τά χαρίσματα''τοῦἙγίου ΠΕεύματος.Συνεπῶς πᾶς μή δεχόμενος διά τόν ἑαυτόν του,εἴτε ἐκ βιολογικῶν ἐγγενῶν ροπῶν εἴτε ἐξ ἐπιδράσωως ἐπικτήτων τινῶν στοιχείων,ὅπως μονάσῃ,δέν σημαίνει ὅτι εἰ
ναι 6λ ιγώτερον φιλόθεος τοῦ ἔχοντος μοναστικήν κλίσιν
-ἄν μάλιστα ὁ πρῶτοο συμβαίνῃ νά ἀφιερώσῃ ἑαυτόν εἰς
ἄλλην διακονίαν τῆς 'Εκκλησίας,ἑντός τῆς ὁποίαςσώζονται πάντες διά μετανοίας καί βίου καθαρότητος.Πρέπει
ὄμως νά προσθέσωμεν ὅτι,τόσον αἱ συμφυεῖς τῷ χριστιανῷ ἐκ γενέσεως ροπαί,ὅσον καί ή ἐπικτήτως συντελουμένη διαμόρφωσις τοῦ πνευματικοῦ χαρακτῆρος του-εἰς ἄτινα,ὅταν ειναι καλῆς ποιότητος,ἀκολουθεῖ ή ἐνέργεια

τοῦ'Αγίου Πνεύματος-ἐφ'ὅσον κατά τόν ᾶγιον Μάξιμον τον Ο-

μολογητήν''χάρισμα ἐστιν ἡ στερέωσις τῆς ἔξεως ὑπό τοῦ'Αγ.
Πνεύματος''-ὑπόκεινται εἰς ἀλλοιώσεις καί μεταβολάς.Δύναται
μία τέως ἐχθρική διάθεσις πρός τόν Μοναχισμόν νά μεταποιηθῆ εἰς "κλίσιχΓ καί τἀνάπαλιν.
' Ἑλλ'ἐνῷ αἱ κλίσεις πρός τόν Μοναχισμόν,ώς καί εἰς πᾶσαν κατεύθυνσιν,σχηματίζονται ἐκ λόγων πἀκίλων,φυσικῶν κα
ταβολῶν καί ἔξωθι ἐπιδράσεων,κατόπι·ν πολυπλόκου διαδικασί
ας ἐν τῆ ψυχῆ τοῦ χριστιανοῦ ἐντός τοῦ χώρου τῆς ήθικῆς ε
λευθερίας,ἔνθα ἐνεργοῦν τόσον ή χάρις ὅσον καί οἱ δαίμονες,τά ἐλατήρια ὀμως προσπελάσεως πρός τόν Μοναχισμόν δεν
ειναι τά ἴδια,ἀλλά ποικίλουν.
Κλασσικά κα ί νέα ἐλατήρ ιο^ἀ2ά ερώσεως^

Ὁ ᾶγιος'Ιωάννης τῆς Κλίμακος καθορίζει αὐτά εἰς τρία:
"Πάντες οἱ τά τοῦ βίου προθύμως καταλιπόντες,πάντως ἤ διά
τήν μέλλουσαν βασιλείαν,ἤ διά πλῆθος ἀμαρτημάτων,ἤ διά τήν
εἰς Θεόν ἀγάπην τοῦτο πεπο ιήκασι νὌἰ δέ οὐδείς τῶν προειρημένων σκοπῶν ἐν τούτοις προηγήσατο,ἄλογος ή τούτψν καθέστηκεν ἀναχώρησις"(Λόγος ΑἨβί)
Πλήν τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἀναφέρει καί τάς "περιστατικάς ἀποταγάς''λέγων* "μηδέ τάς περιστατικάς ἀποταγάς
βδελυξώμεθα ἤ κατακρίνωμεν'ειδον γάρ τινάς φεύγοντας καί
ἀκουσίως τῷ βασιλεῖ συναντήσαντας προερχομένῳ,καί τοῦτον
λοιπόν δορυφορήσαντας καί ἐν τῷ παλατίῳ συνεισελθόντας &
τούτους συναριστήσαντας".(Λόγος Α^λαί).
'Αναμφιβόλως τά ἐλατήρια ταῦτα είναι πραγματικά καί
ἐκ τούτων ἐπληρώθησαν Μοναχῶν αἱ Μοναί καί αἱ'Ἑρημοι κατά
τό παρελθόν.'Αλλά δυνάμεθα νά περιορισθῶμεν σήμερὀν εἰς
αὐτά;Δέν ὑπάρχουν ἔτερα;Φρονοῦμεν ὅτι οἱ ᾶγιοι Πατέρες &
διδάσκαλοι τοῦ Μοναχισμοῦ ἤντλησαν τάς παρατηρήσεις των
ἀπό τήν ἐποχήν πού ἔζησαν.Καί ναί μέν αἱ ἀνωτέρω τέσσαρες
μεγάλαι κατηγορίαι"κλίσεων",συστᾶσαι ἀπό τόν.διάφορον τρό
πον ζωῆς ὑπάρχουν καί σήμερον. (συνεχίζεταιἬ.μ.δ.

Ι8 πολύ,τάς τοπικάς καίὉρθοδόξους'Εκκλησίας".Καί φρονεῖ δ
τι εὑρισκόμεθα εἰς μίαν τῶν ἐσχατολογικῶν φάσεων τῆς ἱστορίας,ῶστε νά πραγματοποιοῦνται σήμερον ὅσα ἐλέχθησαν
εἰς τήν'Αποκάλυψιν,ώς πρός τήν ῶραν τοῦ"πειρασμοῦ','"τήν
μέλλουσαν ἔρχεσθαι ἐπί τῆς οἰκουμένης ὅλης'',ἡ ὁποία ἐρχεται "πειρᾶσαι τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς''.ίἨποκ.
γζΙΟἬΟτι αἱ σημεριναί συνθῆκαι ἀποδεικνύουν,δτι αἱ το
πικαίὉρθόδοξοι'Εκκλησίαι ειναι ἤδη πλησιέστερα χρονικῶς "πρός τάς ἀντιχρίστους καί ἀποκαλυπτικάς φρικαλεότητας καί γεγονότα,παρά αἱ τοπικαί'Εκκλησίαι τῆς ἀποστο
λικῆς ἐποχῆς'',περί τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ὁ ΚύριοςίαίΙϊ-γὉ3
Καί ὑποστηρίζει ὅτι,"ἀπό τούς ἀγωνιώδεις λόγους τοῦ Σωτῆρος ἀντηχεῖ δυνατωτέρα ὅλων ή βροντώδης ἐντολή Του δι'
ὅλας τάς τοπικάς' Εκκλησίας: "μετανόησονί'('Αποκ. βὌ, ιστὌ2,
γὌ9ἨΚαί ἐπιλέγει,ὁ π. Ἑουστῖνος,ὅτι''αὐτό τό ἀπευθύνει
ὁ Κύριος,εἰς τάς σημερινάς τοπικάς'Εκκλησίας,παντοκρατο
ρικῶς καί προνοητικῶς,κρατῶν "ἐπί τῆς δεξιᾶς''Του "ἑπτά
ἀστέρας, ἤγου ν ἑπτά' Εκκλησίας". (' Αποκ. α', 2Ο) .
Ὁ π.'Ιουστῖνος,ἀναχωρῶν ἀπό τήν θεολογικήν ἀλήθειαν
ὅτι,"εἰς τόν θεανθρώπινον ὀργανισμόν τῆςὉρθοδόξου'Ξκκλησίας ὅλα εἰναι ὀργανικῶς συνδεδεμένα''-ώς λέγει καί ὁ
ἀγιος ΚύριλλοςἨλεξανδρείας, "^Εκλυτον ἤ ὑδαρές οὐδέν ἐν
τῆ'Εκκλησία,ἀλλ'ἔστι τά πάντα συνεσφιγμένα πρός εὐσέβει
αν''-ὑποστηρίζει ὅτι," ἐγγίζων τις οἱονδήποτε πρόβλημα
τῆς'Εκκλησίας,ἐγγίζει αὐτό τοῦτο τό θεανθρώπινον Πρόσωπον τοῦ Κυρίου'Ιησοῦ".
Καί φέρει εἰς ἀπόδειξιν τούτου τάς ἑπτά Οἰκουμενικάς
Συνόδους,αἱ ὁποῖαι λύουν εἰς τήν πραγματικότητα''ἔν πρόβλημα,ἕν παμπρόβλημα τοῦ πλανήτου τούτου καί τοῦ ἐπ'αὐτοῦ ἀνθρωπίνου γένους;τό πρόβλημα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου
'Ιησοῦ.Καί ή μέριμνα τῶν Συνόδων ἠτο ὅπως διαφυλάξουν''ἄ
θικτον καί ἀπαραμόρφωτον τό πανάγιον θεανθρώπινον Πρόσω

πον τοῦ Κυρίου'Ιησοῦ καί ὅλα τά ἄφθαρτα ἀγαθά,τά ὁποῖα ε
φερεν Αὐτός ἐν τῆ'Εκκλησία-τῷ Σώματι Αὐτοῦ-καί ἐκεῖ ἐθησαύρισε δι'ὅλας τάς ἐποχάς καί δι'ὄλην τήν αἰωνιότητα".
Καί ἐπάγεται ὁ θεόσοφος οὑτος θεολόγος ὅτι,''μέ τήν λύσιν
τοῦ προβλήματος τοῦ ΚυρίουἨησοῦ Σριστοῦ,-ἤγουν τῆς'Αποστολικῆς καίὉρθοδόξου'Εκκλησίας Του-λύονται ἀμέσως καί
ἐμμέσως ὅλα τά σπουδαιότερα προβλήματα τοῦ οὐρανοῦ & γῆς"
Κἀί ἑπομένως''πᾶσα νέα Οἰκουμενική Σύνοδος δέν θά εἰ
ναι ἀγία οὐτε Οἰκουμενική οὄτε ὀγδόη,ἐάν πρωτίστως δέν δε
χθῆ τάς προγενεστέρας Οἰκουμενικάς καί ἀσαλεύτους ἀποφά-.
σεις των".
Διαπιστώνει μετά πολλῆς λύπης,ὁ π.Ἑουστῖνος,ὅτι θά
ἠδύναντο νά γραφοῦν ὁλόκληρα βιβλία μέ τά "ἀργά ρήματα",
πού ἐλάλησαν πολλά στόματα ἐπισήμων ἀντιπροσώπων τῆςὉρθοδόξου'Εκκλησίας ώς καί στόματα διαφόρων ἀντιπροσώπων
τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας,διά λόγους σκοπιμότητος ἤ ἐκ πλάνης.Ἠλλ'ὄλα αὐτά εἰναι ἀντίθετα πρός τό "ούρανογήϊνον &
αἰώνιον Σύνταγμα τῆςὉρθοδόξου'Εκκλησίας",τό ὁποῖον διεκήρυξεν ὁ Κύριος διά τῶν ἀγίων'Αποστόλων:"πειθαρχεῖν δεῖ
Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώπο ις" (Πραξ. εἨ9)
Μέ τήν διάκρισιν αὐτήν-Θεοῦ καί ἀνθρώπων-διετυπώθη
ᾶπαξ διά παντός τό ἀσάλευτον'Εκκλησιαστικόν δόγμα διά πάν
δίλημμα μεταξύ'Εκκλησίας καί κοσμικῆς ἐξουσίας",ὅπερ καί

ἀποτελεῖ δύναμιν καί κριτήριον τῆς'Εκκλησίας καί παρατεί
νεται διά τῶν ἀγίων Πατέρων καί άγίων Συνόδων μέχρι τῆς
Δευτέρας Παρουσίας".
Ἑν συνεχεία εἰς τό Ἑπόμνημά του,ὁ π.Ἑουστῖνος Πδπο
βιτς,ἀναφέρει ἐν συνόψει τούς διωγμούς κατά τῆς ρωσικῆς
'Εκκλησίας ὑπό τοῦ ἀθεϊστικοῦ κράτους,δηλώσεις ἐκπροσώπων
τῆς ρωσικῆς ἱεραρχίας,ὑπηρετούσης τόν ἄθεον κομμουνισμόν,
τήν περίπτωσιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας περί Μυστηριακῆς ἐπικοινωνίαςἰΙΝΤΕΗΟΟΜΜ·' ΙΙΝΙΟἬετά τῶν ρω-

το
'

;ϊαιοκαθολικῶν-τήν ὁποίαν ὀνομάζει''ἀπόφασιν'ϊούδα''-διά
τῆς ὁποίας''δλοι οἱ Πατέρες καί ὅλαι αἱ Σύνοδοι ἔχουν ἀ
τιμασθῆ.Τά δόγματα καί οἱ Κανόνες τῆς'Εκκλησίας ἔχουν
πατηθῆ.Ἠ*Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ,ἡ ἄμωμος Νύμφη,ἔχει ὀι
φθῆ εἰς τόν δηλητηριασμένον βόρβορον τῶν αἱρετικῶν."
Ὡσαύτως διακηρύττει ὅτι,''ὅσα συμβαίνουν εἰς τήν ρω
σικήν ἱεραρχίαν τῆς Μόσχας,τά αὐτά ἰσχύουν εἰς ὀλαςτάς
τοπικάςὉρθοδόξους'Εκκλησίας,αἰ ὁποῖαι εὑρίσκονται ὑπό
τήν ἀντιεκκλησιαστικήν ἐξουσίαν τοῦ κομμουνισμοῦ".
Ἑδιαιτέρως δέ ἐπιτίθεται κατά τοῦ ἀποθανόντος Πατρ ιάρχου * Αθηναγόρου ,γράφων ἐπί λέξει ,ὅτι''αὐτός μέ τήν
νεοπαπιστικήν συμπεριφοράν του εἰς τούς λόγους καί εἰς
τάς πράξεις σκανδαλίζει ἤδη ἐπί μίαν δεκαετίαν τάςὉρθοδόξους συνειδήσεις,ἀρνούμενος τήν μοναδικήν καί πανσωστικήν ἀλήθειαν τῆςὉρθοδόξου'Εκκλησίας καί Πίστεως,
ἀναγνωρίζων τάς ρωμαϊκάς καί ἄλλας αἱρέσεις ώς ἰσοτίμους μέ τήν ἀλήθειαν,ἀναγνωρίζων τόν Ρωμαῖον Ποντίφηκα μέ ὅλην τήν δαιμονικήν ἀντιεκκλησιαστικήν ὑπερηφάνειάν του."
Συνεχίζων δέ μετ'ἀσυνήθους ,δ ιά τόν πραότατον π.Ἑουστῖνον,γλώσσης τό κατηγορητήριον κατά τοῦ'Αθηναγόρου,
ἀπευθύνει τήν μομφήν,ὅτι''προετοιμάζει μέ αὐτοκτονικήν
ταχύτητα καί ἐπιπολαιότητα,κατά τό παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ,αὐτήν τήν ἰδικήν του λεγομένην "Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον'',ὄχι μέ τό βασικόν Εὐαγγελικόν καί άγιοπαραδοσιακόν θέμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ
κόσμου,ἀλλά μέ καθαρῶς σχολαστικο-προτεσταντικήν θεματολογίαν.Καί ἐπιλέγει ὄτι,''τόν τελευταῖον καιρόν αὐτός
ἔχει γίνει πηγή ἀναρχισμοῦ καί μηδενισμοῦ εἰς τόνὉρθό
δοξον κόσμον.Καί ἐντεῦθεν δικαιολογεῖ τούς'Αγιορείτας
Μοναχούς,οἴτινες''τόν ὀνομάζουν δικαίως αἱρετικόν καί
ἀποστάτην".

Καί κλείων τό Ἑπόμνημά του πρός τήν'Ι. Σύνοδον τῆς Σερ·.Ἠ
βικῆς'Εκκλησίας,ὁ π. ' Ιουστῖνος,καταλήγει ὅτι "τόὉρθοδοξό
τερον θά ἦτο νά μή συγκληθῆ καθόλου ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος
ἤ τοὐλάχιστον νά μή συμμετάσχῃ τις εἰς αὐτήν".
Κρίσε ις ἐπί τοῦ Ἑπομνήματος.

Ὁ π.Ἑουστῖνος είναι θεολόγος κλάσεως καί δύναται ἄριστα νά ἀνθέξῃ ἡ θεολογική του δομή,κρινομένη μέ παραδοσιακά μἐτρα.Κατά τόν Εὐαγριακόν ὁρισμόν,''εἰ θεολόγος εἰ προ
σεύξῃ ἀληθῶς,καί εἰ ἀληθῶς προσεύχει θεολόγος ει''.Καί πρά
γματι,ὁ π.Ἑουστῖνος είναι ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καί τῆς
ἔνδον μυστικῆς ζωῆς.Λόγῳ τῆς ἀδιαρρήκτου σχέσεως μεταξύ
θεολογίας καί ζωῆς,ὁ ὑποφαινόμενος θεωρεῖ ἀπαραίτητον,ὁπως
διαζωγραφηθῆ ὁ μέγας οὑτος θεολόγος τῆς ἐποχῆς μας,προκει
μένου νά κατανοηθῆ ἀπό τόν φίλον ἀναγνώστην ὁ ἀνένδοτος
χαρακτήρ τῶν ἐκκλησιολογικῶν θέσεών του.Διό καί καταχωρίζω
μικράν βιβλιοκρισίαν μου ἐπί τοῦ πολυκρότου βιβλίου του ὑ
πό τόν τίτλον,""Ανθρωπος καί Θεάνθρωπος".
"...ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπό Θεοῦ,ού ὄνομαἙουστῖνος...Ὄτι
δέν ἀποτελεῖ σχῆμα λόγου ἤ ὑπερθολήν τοῦτο ἀρκεῖ μόνον μία
πληροφορίς*ὄλα τά συγκροτοῦντα τό ὑπ'ὄψιν βιβλίον ἄρθρα,εἰ
ναι γραμμένα,πλήν ἑνός,πρό ἐτῶν τεσσαράκοντα.Ὁ συγγραφεύς
των ἤδη ἄγει τό ψῦον ἔτος τῆς ἡλικίας του.''Αρα ἐγράφησαν δ
τε ἦτο 55 ἐτῶνί
'Εάν,λοιπόν,ληφθοῦν ὑπ'ὄψει ἡ ψηλαφητή ώριμότης των,ἡ
μεταδιδομένη εἰς τόν ἀναγνώστην ὄχι διανοητικότης των,ἀλλ'ή αἴσθησις τῆς ψυχῆς τοῦ σ.,αἱ θεμελιώδεις ὀρθόδοξοι θέ
σεις του,αἱ βαθεῖαι'Εκκλησἴλογικαί τομαί του,ἡ διαφαινομέ '
νη ταπείνωσίς του,ἡ πρός Χριστόν ἀγάπη του,πού ἐμπνέει τόν
νοῦν του,καί τέλος,ή ἀκραιφνής Πατερικότης του-ὄχι ώς ἐξω
τερική ἀναφορά,ἀλλ'ώς ἐσωτερική κοινωνία-ἐν συνδυασμῷ προς
τήν ήλικίαν τῶν 35 χρόνων,πρέπει νά ὁμολογηθῆ,ὅτι ὁ π.Ἑουστῖνος ὑπῆρξεν ἄγιος ἐκ νεότητος.

οο

Ὄντως,ὁ π.Ἑουστῖνος εἰχε τήν εὄνοιαν τοῦ Θεοῦ νά εὑρεθῆ μέσα εἰς τήν ἀνόθευτον ὀρθόδοξον πνευματικήν παρά
δοσιν καί μόνον αὐτήν νά βιώσῃ,μακράν ἀπό τά παπικά &
προτεσταντικά ὀεύματα,τά ὁποῖα,δυστυχῶς,ἐπέδρων ἀπό ἑκα
τονταετίας ἐπί τῶν θεολόγων μας.Νά ἀναστραφῆ μέ ἀσκητάς
καί νά ζήσῃ ὁ ἴδιος ώς ἀσκητής μέ τήν προσευχήν & τήν
νηστείαν,νά μαθητεύσῃ εἰς τόν Σερβικόν Μοναχισμόν & νά
γίνῃ ἐντεῦθενὉρθόδοξος θεολόγος,συνδυάζων συνήθη μέν
καταβολήν φύσεως,εὐρεῖαν ὄμως ἐπιστημονικήν συγκρότησιν
καί ἐσωτερικήν ἐν Πνεύματι πεῖραν,ή ὁποία φωτίζε^ τόν
φυσικόν λόγον καί τήν ἐπιστημονικήν γνῶσιν.ϊ.
Αὐτός εἰναι,ώς ἔγγιστα,ὁ π.Ἑουστῖνος,ώςὉρθόδοξος
θεολόγος,ἐν ὄλῃ τῆ πληρότητι τοῦ ὅρου καί ὑπό τό πρῖσμα τοῦτο όέον νά ἑρμηνευθοῦν αἱ ἀμώμηται θεολογικαί
διατυπώσεις του καί αἱ κατ'αἴσθησιν ψυχῆς ὁρμητικαί ἐν
ζήλῳ Θεοῦ φράσεις του.'Εάν,διά νά ἐναρθρώσῃ τις εἰς λό
γον τό μυστήριον τῆς'Ορθοδοξίας,πρέπει πρότερον νά βιώ
σῃ ὅλον τό βάθος του,ἐξηγοῦμεν ἀνέτως,διατί πολλοί θεολογοῦντες ἀστοχοῦν οἰκτρῶς,παρασυρόμενοι ἀπό νοσηρά
ἀνθρωποκεντρικά συναισθήματα καί διατί ὁ ἀσκητής Πόποβιτς,χάρις εἰς τό πνευματικόν του πένθος καί τά δάκρυά
του,συντηρεῖ ἔντονον εἰς τήν καρδίαν του Τριαδικόν Θεο
κεντρισμόν,μέ ὅλας τάς θελογικάς συνεπείας καί προεκτά
σεις του,τάς ὁποίας συναντῶμεν εἰς τά συγγράμματα τῶν
Νηπτικῶν καί Μυστικῶν,καλουμένων,'Αγίων Πατέρων.
Πέραν,λοιπόν,τῆς σπουδαιοτάτης προσφορᾶς τοῦ ὁσί
ου' Ιουστί νου , δ ιά τοῦ" Ἑπομνήματός''του ,κατά τήν ῶραν
αὐτήν τοῦ"πειρασμοῦ"τῆς'Εκκλησίας,παρέχει καί τό δίδαγμα,πῶς δεῖ θεολογεῖνὉρθοδόξως.Καί ὅτι ἄνευ νηστείας
καί προσευχῆς καί τῶν λοιπῶν ἀγίων ἀσκήσεων καί ἀρετῶμ
ὄχι μόνον πλανώμεθα θεολογοῦντες,ἀλλά εἰναι ἀμφίβολον,
ἐάν δυνάμεθα-.·νά εἴμεθαὉρθόδοξοι χριστιανοί.
(συνεχίζεται)
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" Καλλίστου'Αγγελικοϋδη κατα Θωμα'Ακιν^του"
ὐπδ Στυλ,ΠαπαδοποϋλοΦ,δ.Θ.,ΑΘΗΝΑΙ Ι97θ
'Ο Κ5λλιστος'Αγγελικοϋδης,'Ησυχαστής ι'ερομδναχος του β'ήμίσεως του Ιψου αἱῶνος,γνωστδς μ^χρι σήμερον μδνον ἐπδ μικρδν ὁπδσπα σμα "ὁγκῶδους καί χυμῶδους νηπτικοϋ εργου''πα
ραμ^νοντος εἱσ^τι ανεκδδτου-δημοσιευθ^ντος ἱν
τή" Φιλοκσ.λίφ" ὑπδ τδ δνομα Τηλικοϋδη Καλλίστουίπρβλ.ἔκδοσις"'Αστ^ρος"
τ.Δ'λΑ,θηναι Ι9Ὡ ,σελ.3ὀδ-375) ,ἐνεφανίσθη εἱς τα θεολογικα γραμματα μδ
λις πρδ διετίας απδ τδν ήδη Κα·θηγητήν τής ©εολογικής Σχολής 'Αθηνῶν κ.
Στυλιανδν Παπαδδπουλον,ὁ ὁποῖος ἐξ^δωσε το ἐργον του κατα του κορυφαί
ου Σχολαστικοῖ θεολδγου του ρωμαιοκαθολικισμοῆ.
Τοποθετημίνοζ ἐντδς του κυρκ5ϊρχου ρεδματος τής ·Παλαμικής θεολογίας ὁ'Αγγελικοϋδης,ἐσχολεῖται μ6νον
ἔνα ἔργον του Θωμα,τδ "κατ6
'Ελλήνων",ποϋ εἰχε μεταφρασθή ἐκ τῶν λατινικῶν καί ἐκυκλοφδρει μεταξϋ
τῶν λοχίων τής ἐποχής του.
Οἱ'Αριστοτελικοί συλλογισμοί του'Ακιναϊου,δίδουν εἱς τδν Καλλιστον τήν εὑκαιρίαν να αναπτϋξ·ζ) τήν'Ορθ6δοξον θεολογίαν ἑπί του κεντρικοϋ προβλήματος τής "γνῶσεως του Θεοῖ'',δπερ ἐπασχολεῖ ἐντ6νως δλον
τ6ν ΙΔ'αἱῶνα.Εἱς τήν ὀνώπτυξιν αὑτήν διακρίνεται ή ὁζυτατη ὀντίθεσις
μεταξϋ'Ανατολής καί Δϋσεως εἱς τδ ἐπίμαχον αὑτδ θ^μα.Δ^ν πρδκειται ὁπλῶς δια μίαν θεωρητικήν διαφωνίαδ,αλλα δια ριζικῶς διαφορεϊικήν ἐντί
ληψιν τῶν προυποθ^σεων,τής μεθδδου & τῶν αποτελεσμ^των τής σχεσεως ύε
οῖ καί ὀνθρῶπου.
Ειναι αραγε αὑτή ή σχ^σις καθαρῶς διανοητική καταν6ησις,σκεπτική διαδικασία καί λδχική σϋλληψις του Θεοῖ εκ μ^ρους του ὁνθρῶπου,
δπως ἱσχυρίζεται ὁ Θωμας,ή μήπως πρ6κειται διϊ μετοχήν του δλον ἐνθρῶ
που εἱς μίαν προσωπικήν κοινωνίαν καί σχεσιν με τήν θεδτητα,ή ὁποία ὑ
περβαίνει κ6θε ἐννοιολογικδν προσδιορισμον;
Αὑτ6 τδ τελευταϊον προσπαθεῖ να καταδείξτ) ο'Ησυχαστής Κ^λλιστος,ὄσον ο λδγος τοῦ ἐπιϊρ^πει,βασιζδμενος ἐπί τής'Αγίας Γραφής,ὅπως
τήν ήρμήνευσεν ή μακραίων ασκήτική ἐμπειρία τής'Ανατολής καί ν6. ἐποκαλϋψη τήν (Ινεπδρκειαν μιας ὁρκ5τοτελικής ἑμην6ίας του Εὑαγγελίου.
'Η οὑσιαστική προσφορα του Καλλίστου εἱς τήν'Εκκλησίαν οχι μδνον τής ἐποχής του,ὁλλα καί καθε ἐποχής-ἐφ'δσον τδ γνωσιολογικον πρδβλημα καί σήμερον ειναι τδ κατ'ἐξοχήν θεολογικδν πρδβλημα-εγκειται ὀκριβῶς εἱς τδ ὅτι,παρουσίασεν εἱς τδ ἔργον του "κατ5 Θωμα''τήν αμεσον
σϋγκρουσιν τής'Ανατολικής θεολογίας
τδν Δυτικδν Σχολαστικισμδν,κατ5 τρδπον τοιοϋτον,ῶστε ὁ κ6·θε πιστδς ν6 δϊ5ναται εὑκδλως να συλλαβϊ)

τήν αβυσσον,ήτις χωρίζει τας δϋο θεολογικας Παραδδσεις.
Παρ'ὅλα ταυτα δ'Ορθοδοξος 'Ησυχαστής δ^ν ἐνισχϋει τήν ὁπογοήτευσιν
καί τήν ὁποθ5ρρυνσιν,δσον αφορφ εἱς τας δυνατδτητας συνεννοήσεως μεταζϋ τῶν δυο'Εκκλησιῶν,αλλ'ὁντιθ^τως διαρκῶς προτείνει τδ μοναδικον
ἐπίπεδον συναντήσεως,ὁπερ εἱναι ή αγιδτης,ή στενή ὁδδς τῆς γνῶσεως
του Θεου,οὑχί δια μαθηματψν,αλλα δια παθηματων ἐν Κυρίω'Ιησοῖ.Εἱς αὑ
τδν δε τδν χῶρον ή γνῶσις του θεου βεβαιουται ως ὁναπδδεικτος προσωπική ἐμπε ιρία,ήτις διατηρεῖ τδν ανθρωπον εἱς τα δρκϊ του καί τδν Θεδν εἱς· τήν ὁπροσπ^λαστον,τή διανοία,απρε5σιτδτητα του & πραγματοποιεῖ
ται συχχρδνως μία μυστική συνδνϊησις "πρδσωπον πρδς πρδσωπον",θεα ὁθ^ατος του αρρήτου καλλους του καί θεοϋται ὅλη ή ὅπαρξίς μας.
'Ο κ.Στ.Παπαδδπουλος-γνωστδς τῶ γρ6φονϊι ἐκ τῶν φοιτητικῶν του α
κ6μη χρδνων,δτε ῶς διψῶσα ελαφος περι^τρεχεν ἐπί τ5ς πηγας τῶν ὁγιορειτικῶν ϋδ6των,αναζητῶν ΝηπτικοΟς καί Ηυστικοϋς Μοναχοϋς-ἴχει''ἐξειδικευθή" εἱς τήν θωμιστικήν δρθολογιστικήν θεολογίαν,ἤτις καί αποτελεῖ τήν κλεῖδα τής διαφοροποίησεως'Ανατολής καί Δϋσεως.
Δια τοῦ βιβλίου του" 'Ελληνικαί μεταφρ5σεις θωμιστικῶν ἔργων-Φιλοθωμισταί καί ἐντιθωμισταί ἐν βυζαντίω"('Αθήναι Ιβ67^ροσ^φερε πολϋ
τιμον ὑπηρεσίαν εἱς τήν'Ορθοδοξίαν.Χαρις εἱς αὑτδ δϋναϊαί τις να παρακολουθήση τα θωμιστικα καί ὀντιθωμιστικα ρεϋματα εἱς τδ βυζ6ντιον
καί νΑ ἐξηγήση πῶς,ή ἐκ Δυσμῶν ἐπιδραμουσα,δια του ἐκ Καλαβρίας Βαρλα4μ,θεολογία του "αγίου'ΑριστοτΟλους''συγκρουσθεῖσα μί τήν'Ορθδδοξον
''αποδεικτικήν''θεολογίαν-ἐν τῶ προσῶπφ τοῦ αγίου Γρηγορίου του Παλαμα
-μετεβλή·θη εἱς πολυχρδνιον ἐνδοορθἀξον ἴριδα,δια τής αναμίξεως εἱςαὑ
τήν βυζαντινῶν φιλοθωμιστῶν θεολδχων.
'Ο μ^γας'Ησυχαστής καί θεολδγος Κδλλιστος,ὁναστ^λλει πρδς καιρδν
τδν ήσυχασμ6ν του δια να στηλιτεϋση τθίς πλανας του Θωμα καί κατ'ἐπ^κτασιν τῶν βυζαντινῶν θωμιστῶν καί ν'ὁναλαβη ὁγῶνα''Προς α γρ^φει ©ωμῶζ Λατῖνος αἱρετικδ καί πδρρω του τής αγίαςἰΓραφής)'Ξκκλησίας χορου
ἔλεγχος σαφής ή ἐξ ὑπερηφανίας αὑτου ανυποταξία τῶν θείων Γραφῶν".
Καθ'δλην τήν πορείαν τής κριτικής του,ἀοσιος Κ5λλιστος,μεταχει
ρίζεται ἐλεγκτικωτατην γλῶσσαν κατ5 τῶν πλανῶν του 0ωμα,δν πολλδκις
συλλαμβανει ὁντιο5σκοντα.Καί θαυμαζει τις το φαινδμενον ὑγιους ψυχής
ἐν εἱρήνη βιοϋσης,πλήρους αγ6πης πρδς τδν Θεδν καί τδν ανθρωπον,κεκο
σμημ^νη5 διά χαρισματων του 'Αγίου Πνεϊ5ματος, να ἐκτοξεϋη βαρυτατουςχα
ρακϊηρισμοϋς,προκειμ^νου περί Πίστεως,
Βεβαίως,τ6 σημεῖον τουτο απαιτεῖ προσοχήν.Διδτι ἐαν ή ψυχή δεν ἔ
χει απαλλαγή απδ τδ παθη της,τδτε,ἔχομεν σϋμπλεγμα καλής ,μ^ν βουλήσε
ως,ψεκτής
ἐνεργείας. Ἠντευθεν τα φαινδμενα του φανατισμου,τής ὁκο
σμου ὁργής,τῶν αφρῶν,τῶν μανιωδῶν ἐκδηλῶσεων,τής απωλείας του μ^τρου.
'Αθωνίτης Π.
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β ' Ηε καλεῖτε ,α,δελφοί μου ,συν^χ ισε ν ὁ
Γ^ρων,να κρίνωμεν,να ἐξετ^σωμεν τδ βι
βλίον "'Η ἐλευθερία τοϋ·ἤθους".'Αλλ'
εἰναι εἴκολον ν'αποφανθή τις δι'ἔνα
βιβλίον διακοσίων πεντήκονϊα σελίδων;
Καί μ5λιστα ὅταν θίγωνται θ^ματα ὑψίστης θεολογικής σημασίας;Βεβαίως,γενικας παρατηρήσεις δυν6μεθα να κ5μωμεν.ΙΤα τεθη πρῶτον ἐν ἐρῶτημα.Τ6 βιβλίον αὑτδ που τδ απευθΟνει;Είς τ6ν
λαδν του ©εου;Εἱς τδ πλήρωμα. τής'Εκκλησίας ή εἱς τοϋς '·εξω'';'Εδν μδνον
εἱς τήν 'Εκκλησίαν,τδ αναφερδμενα πρδς τοϋς''αλλοτρίους''ποῖον νοημα ἔχουν
εἱς βιβλίον προς "χρῆσιν''μδνον τῶν πιστῶν;
"Υστερα διερωταται κανείς εἱς ποίαν καϊηγορίαν ανήκει τδ βιβλίον αὑ
τδ.Διδτι δ^ν εἱναι οῦτε ἐπιστημονικδν,οἴτε φιλοσοφικδν,οἴτε θεολογικδν,
οὐτε ἑρμηνευτικδν ή δογματικ6ν ή ἱστορικ6ν ή απολογητικδν,9ῦτε μοναστικδν,οὐτε κατηχητικδν.Νομίζω,δτι ὁποϊελεῖ αὑθαίρετον προϊδν ἐνηρεμου καί
"νεανιευομ^Μου''πνεϋματος,φερομ^νου,ἐν πολλοῖς,ἐπί του Πηγασσου τῆς φαντασίας.Εἱς αὑτ6 δ^ν ϋπ5ρχει πνευματική ταξις,ὁλλ'αναρχία σκ^ψεως.Πανελεϋ
θερον,δϋσληπτον,ὀσαφ^ς,φολκλορικδν,ἑντυπωσιακδν πυροτεχνημα πρδς κατβπληξιν τῶν μή ἐχδντων "γεγυμνασμενα τα αἱσθητήρια πρδς διιϊκρισιν καλοῖ
καί κακου". 'Ο σ.ή δ^ν γνωρίζει να ἐκφρασθή με σαφήνειαν ἤ αἱ γριφῶδεις
φρ6σεις ἐκπληρουν ετερον σκοπδν...Παντως,ἑπδμενος τοῖς αγίαις Πατρασι &
τή'Ορθοδδξω πνευματική παραδδσει,αρνοϊ5μαι να αναγνωρίσω τήν σχηματικήν,
νοητικήν καί λογοκρατουμ^νην''θεολογίαν''τοϋ κ.Γιανναρα,ῶς ἔχουσαν σχεσι.ν
τινδ μῖ τήν'Ορθοδοξίαν.Καί ὁ Γ^ρων ἐστ^ναξεν ἐκ βαθους...
-Εἰναι απολϋτως ὁποδεκταί αἱ παρατηρήσεις σας,εϊπεν ὁ φίλος μου Μοναχδς.Θα ήθελα,Γεροντα,να συμπληρῶσω εἱς δσα σοφ^ εἴπατε,δτι ὁ σ.προτασ
σει,ἐν αρχή του βιβλίου του,δϋο ἐντυπωσιακας Πατερικας θ^σεις.Μίαν του
ὁγίου Μακαρίου καί μίαν του αγίου Μαξίμου.Ἑς ἴδωμεν τήν πρῶτην,ή ὁποία
ποιεῖται μνείαν περί ἐλευθερίας ἐν συναρτήσει προς τήν "δικαιοσϋνην''-μ^
σκοπδν προφανῶς ν5 κατοχυρῶσρ τήν πανελευθερίαν του ἤθους.
"Ὁταν ὑπεραναβής τήν ὁδ6ν τῆς δικαιοσϋνης, τδτε προσκολληθήση τή ελευθερίςι ἐν παντί πραγματι".'Η ἐλευθερία,λοιπον,προϋποθ^τει τήν δικαιοσϋνην.'Αλλ5 τί εἰναι ·αὑτή ή δικαιοσϋνη;Εἰναι ὁπλῶς μία νομικής φΟσεως α.
θωδτης,ή λευκδτης του ποινικοῖ μητρῶου;'Ο ἱἰγιος'ϊσα6κ-καί ὅχι Ηακαριος,
ῶς εἰπον ἐκ λ^θους-διακρίνε ι μεταξί! κοσμικής καί χρ ιστιανικής δικαιοσι3νης. 'Η πρῶτη πηγ;ϊζει ἐκ τής ἰίνεσεως,ή δευτ^ρα ἐκ τής ὁσκήσεως.Γραφει:
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"Τδ χωρίς κδπου γινδμενον 'ἐργον,ή δικαιοσϋνη ἐστί τῶν κοσμικῶν".'Εκ του
αλλου μ^ρους,ή ασκητική δικαιοσννη τῶν'Αγίων,εἰναι αποτ^λεσμα κδπων &- μδ
χθων πολλῶν,προσευχῶν καί ϊαπεινῶσεως.Καί μολονδτι ή δικαιοσΟνη αὑτή ὁδη
γεῖ εἱς τήν ἐλευθερίαν,ή ἱδία αὑτή 6δδς εἰναι κατ'αρχ^ς ή ὁδδς τῶν ἐντολῶν καί τῶν θειων νδμων.Γραφει ὁ αγιος'ϊσα6κ;''Οἱ'Απ6στολοι ΑΜαρτυρες καί
"Οσιοι & Δίκαιοι συνεστήσαντο τους ·θείους νδμους καί τας ἐντολας του αγί
ου Πνεϋματος ἐν χῶραις φοβεραῖς καί πειρασμοῖς χαλεπωτατοις & ὁπ^ρριψαν
τ6ν κ6σμον καί τδ σῶμα ὁπίσω αὐτῶν καί ὑπεμειναν τή δικαιοσι5νη αὐτῶν μή
ήττηθ^ντες".
Εἰναι ἱνδια'Χρον,λοιπδν.νδ ἐξεϊασθή τ6 που τοποθετεῖται ή συγγραφή
ἑνδς θεωρουμενου ·δεολογικου βιβλίου.Εἱς τήν κοσμικήν ή τήν ασκητικήν δικαιοσϋνην;Ξἰναι δυνατδν ναἨναιθεολογικδν βιβλίον τ6 "χωρίς κδπου γιν6με
νον εργον''ή μήπως εἰναι ὁπαραίτητον,αὑτ6 τδ εγχείρημα να εἰναι ἴργον αὑτῶν που "ὑπ^μειναν ἐν χῶραις φοβεραῖς καί πειρασμοῖς χαλεπωτατοις..μή ήτ
τηθ^ντες";.,Τί γνῶμην ἐχετε,Γίροντα;
-Πολϋ σωστα καί πατερικῶτατα δσα εἴπατε,ὀδελφ^,απήντησεν ὁ Γίρων. 'Η
εὑκολία με τήν 6ποίαν γραφονται εἱς τήν ἐποχήν μας τδ θεολογικα βιβλία^
ή ἐπιπολαιδτης μί τήν 6ποίαν κρίνονται ἐπδ τδ ἐνδιαφερδμενον κοιν6ν,πείθει δτι εἰναι ἔργα κοσμικῆς δικαιοσϋνης καί ὄχι αγῶνος αηττήτου.Δ^ν εἰνε
δυνατδν να εἰναι εῷγα ἐλευθερίας,διδτι ή διανοια ὁπδ τήν ὁποίαν γεννῶντα
δεν εϊναι ἐλευθερα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν τῶν παθῶν...
τδ
Οἱ αγιοι-συγγραφεῖς τής'Εκκλησίας εγραψαν διδ του αῖματδς των &
ασκητικδν ἱδρῶϊα των,δλας ἐκεῖνας τας ἐμπειρίας ποϋ ἐβίωσαν ἐως δτου φθιϊ
σουν ὁήττητοι εἱς τήν χῶραν τής ἐλευθεοίας.Δι'αὑτδ καί τα ἔργα των ἐλευ—
θερῶνουν καί ὀποκαλϋπτουν τήν δδξαν του ©εου & τδ μεγαλεῖον του ὁνθρῶπου
Σήμερον,δυστυχῶς,ἐγίναμεν δλοι στδμα. 'Η πληθῶρα του λδγου εἰναι κατα
πληκτική.Τδ γεγον6ς αὑτ6 ἔχει πολϋ εὑρυτερας συνεπείας απδ τήν ὁποτυχίαν
ὁπλῶς τῶν συγχρδνων θεολογικῶν βιβλίων,6πως ὑποθ^τω.Σημαίνει τήν διασαλευσιν τής'Εκκλησιαστικής τδξεως,τήν ν^κρωσιν τοῖ ρδλου τής σ ι ω π ή ς
ήτις,κατ5 τοϋς Πατ^ρας,εἰναι " ἑνδοξοτερα. τής θεολογίας''.Σημαίνει τήν με
ταθολήν τής'Εκκλησιαστικής ζωής εἱς πνευματικήν καί θεολογικήν Βαβ^λ -γε
γονδς ὅπερ ὐπογραμμίζει τήν απουσίαν του Παρακλήτου,δηλαδή τήν στ^ρησιν
τῶν αγιοπνευματικῶν χαρισματων.
"Ολοι,ὁδελφοί μου,σήμερον θεωροϋν τήν διδνοκϊν των ἱκανήν ν^ ὁποφαί
τδν ἐλεγχδμενον νίον θεολδγον.'Αλλ
νεται περί παντων,ως συμβαίνει καί
ὁ μίγας 'ϊσαακ,δν πυκνῶς ἐπικαλεῖται ὁ-κ.Γιανναρας,ἔχει ν·3 παρατηρήστ) ὄτι
"οὐ συν-δοξαζεται ὁ νους μετ6 του'ϊησου,ἐαν μή συμπιϊσχη τδ σῶμα ὑπ^ρ του
λριστου... 'Η δδξα &£ του νου,ή θεωρία ἐστίν ή ὁληθινή περί του Θεου'.'Καί
τα σϊ5γχρονα βιβλία πολλῶν θεολδγων μας δεν εχουν τήν ὁληθινήν περί Θεου
θεωρίαν,διοτι δ^ν εἰναι καρποί ασκήσεως ὁλλ 'σ.ν^σεως,προϊδντα εὑκ·δλου ὁποφανσεως,ἑκ κενοδοξίας,του γεγυμνωμενου χ^ριτος ὁν·δρωπίνου νο6ς...
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-Εἴπατε,Γ^ροντα,παρετήρησα,δτι''εἱ·ς τδ βιβλίον αὑτο δ^ν ὑπαρχει τ6ξις πνευματική,ὁλλ'ὁναρχία σκ^ψεως''.Θα σας παρεκδλουν ν5 διευκρινήσε
τί ἐννοεῖτε
τοϋς χαρακτηρισμοι5ς αὑτοϊ5ς;
-'Αδελφ^ προσφιλ^στατε,ὁπεκρίθη ὁ Γήρων.Ὁπως ἤδη ἐλ^χθη,ή γνωσι
ολογία τῶν αγίων Πατ^ρων ὁποτελεῖ προσωπικήν πνευματικήν πεῖραν.'Ελπίζω·νδ γνωρίζετε ὁπδ τήν ασκηϊικήν σας πεῖραν καί ατι6 τήν διδασκαλί
αν τῶν Πατ^ρων,δτι τδ σϊ5νολον τῶν αγιοπνευματικῶν των ἐμπειριῶν-ὄπερ
προήλθεν ἐκ τής σταδιακής πρδς τδ θειον ἀναβασεως-κδθαρσις,'ἐλλαμψις,
ἐνωσις-δημιουργεῖ εἱς τ^ς ψυχ5ς μίαν ἐσωτερικήν πνευματικήν ταξινἴΟτ^ξιν εἱς τδ εἰδος καί εἱς τήν
πως &£ αἱ θεϊαι ἐντολαί ἐβιῶθησαν
εντασιν,οἴτω κατ'ὁναλογίαν καί ή ἔνδο·θεν "γνῶσις''ὁνεδϋετο σταδιακῶς,
αὑτοϋ του'Αγίου Πνεϋματος φωτίζοντος τδς ψυχ5ς ^ατα τδν βαθμδν·δεκτι
κ6τηϊος.Καί ή "γνῶσις''προ^βαι νεν ἐκ τῶν χαμηλοτ^ρων βαθμίδων τής ήθι
κής,δηλαδή τῆς διακρίσεως τῶν ὁρετῶν ὁπδ τῶν κακιῶν,διζβαινε δι5 τῶν
πρακτικῶν καί τῶν θεωρητικῶν ἐντολῶν,δια νή καταλήξη εἱς τ^ς θεολογι
κας λεγομ^νας αρετδς,τής πίστεως,τής ἐλπίδος καί τής ὀγΛπης,εἱς τήν
κορυφήν τῆς πυραμίδος, ε ἱς χ6 Χωρήβ,εἱς τδν·''γνδφον τῆς ὁγνωσίας", ἐνθα δ ©εδς καί δ "ήχος καθαρ6ς ἑορταζδντων".Αὑτή ήτο ή ὁδδς τῶν ἑγ·ίων
'' Πατ^ρων,ὁδδς ταξεως,ὁδδς προοδευτικής ὁναβδσεως εἱς τ6Ὄρος Σινα..·
Ἑν ὁρχή ὁ νους,σταδιακῶς καθαιρδμενος,γνωρίζει τοϋς''λδγους τῶν
ὅντων'',οἱ ὁποῖοι "διηγουνται δδξαν Θεοῖ" καί αποκαλϋπτουν· ἐκ τής δημιουργίας τήν σοφίαν,τήν αχι^τητα καί τήν δϋναμιν του .©εου.Συνεργουντος του'Αγίου Πνεϋματος,ὁ νους εἱσδγεται σ,ργδτερον εἱς χ6 μυστήριον
τής Θείας Οἱκονομίας καί,κατ'ἐναλογίαν πρδς τήν καθαράτητα καί ε'φεσίν του,προσλαμβδνει θειον φῶς,μυοϋμενος εἱς χ6. ἐπδρρητα μυστήριατής
θεολογίας,εἱς τήν σοφίαν ἐκείνην,περί ης ὁ'Απδστολος ·Παυλος γρ5φει:
λαλουμεν ἐν τοῖς τελείοις,σοφίαν &£ οϋ τοϋ αἱῶνος τοϋτου.
"Σοφίαν
...αλλδ σοφίαν Θεου ἐν μυστηρίφ,τήν αποκεκρυμμ^νην,ήν προῶρισεν ὁ Θε
δς πρδ τῶν αἱῶνων εἱς δ6ξ,αν ήμῶν". (Α'Κορ.β'6-ῖ)
!!£ αὑτήν τήν ἐν τδξει βίωσιν ὐπ6 τῶν ὁγίων·Πατ^ρων,ως ὑπ6 ἐνδς
'Αγίου Πνεϋματος διδαχθεντων,ἐπετεϋχθη ή κλείς τής ὁληθείαζ;τδ ὐπ^ρτατον κριτήριον'Ορθοδοξίας,ή "Συμφωνία τῶν Πατ^ρων".
Κατδπιν ὅλων αὑτῶν,ὁντιλαμβανεσθε τί ήθελον να εἴπω μί τδν χαρακτηρισμδν "ατσ.ξία πνευμαϊική καί ὁναρχία σκ^ψεως','ε ἱς ε'να βιβλίον,δ
περ ἐγραφη μΧ ἐντελῶς α-ντιπατερικδν πνεΠμα,χωρίς στοιχειῶδη'Ορθδδοξον μεθοδολογίαν καί μί δλας ἐκείνας τδς προϋποθ^σεις,αι' οποϊαι ἐξασφαλίζουν ἐκ τῶν προτ^ρων ἐπαλλήλους ὁστοχίας,αἴτινες ἐκορυφῶθησαν,δ
πως ανεγνῶσατε,εἱς τας πρωτακοϋστους αθλίας ἴβρεις κατ6 τῶν'Αγίων Πα
τ^ρων,ἐπί τῶ λδγφ ©τι διετϋπωσαν Κανδνας,ὀνασταλτικοϋς τῶν αμαρτωλῶν
ροπῶν τῶν χριστιανῶνί..'Ιδοϋ που δϋναται να ὁδηγήσ'ζ) ή "δαιμονιῶδης''ι5: ·
"φυσιουσα γνῶσις'Ἠταν δ^ν σαρκουται ὑπδ τής πείρας. (συνεχίζεταιἨον.Β.

Νεοελληνική (Ιπ6δοσις
Τῶν ρν' Κεφαλαίων περί Προσευχής
Εὑαγρίου του Ποντικου.

«*
α* "Οποιος ·9^λει να κατασκευ6στ) εὑῶδες θυμίαμα,πρ^πει,κατ5 τδν
Μωσαϊκδν νδμον,ν5 συν-θ^σ^ ἑξ ἴσου τδν διαφανή λίβανον,τ'ήν κασσίαν, τδν
ὅνυχα καί τήν στακτήν.Αὑτδ σημαίνουν τ6ς γενικ^ς ὁρετδς·τήν φρδνησιν ,
τήν ανδρείαν,τήν σωφροσϋνην καί τήν δικαιοσϋνην. 'Ε·5ν δλα αὑτ5 εἱναι
πληρδτητα,ὁ νους Μ διαμείνη ὁσϋληϊος (ἰπδ τοϋς δαίμονας.
β*'Η ψυχή,καθαρθεϊσα διιϊ τής τελείας ἐφαρμογής τῶν ἐντολῶν,καθιστφ τδν νουν σταθερδν καί δεκτικδν τῶν ἐλλ6μψεων του 'Αγ.Π-νεϋματος.
γ''Η προσευχή εἱναι συνομιλία του νου μετ6 του Θεου.'Επομ^νως,
ποίαν καθαρδτητα χρει^ζεται δι,5 ν6 δυνηθή ν5 φθ5σχ) (ϊμεταστρδφως εἱςϊδν
Κϋρι6ν του καί νδ. συνομιλή ἰϊπ'εὑθείας μετ'αὑτου;
δ''Ε6ν ὁ Μωνσής,ἀποπειραθείς ν^ πλησω5σρ τήν ἐπί γης φλεγομ^νην
β6τον,ἐμποδίζεται,μ^χρις οτου λϋσρ τδ ὑπδδημα τῶν ποδῶν του,πῶς σΟ,θ^λων ν5 ἴδρς τδν υπΖρ αἴσθησιν καί ἔννοιαν Θε6ν καί ν6 ἑνωθής μί αὑτ6ν,
δ^ν θ6 λϋσης κΟε ἐμπαθ^ς ν6ημα απδ τήν καρδίαν σου;
ε'Πρδ π6σης αλλης αἱτήσεως,προσεΟχου νδ σου δοθουν δδκρυα,δκϊ
τδ π^νθος τήν (χγρι6ϊητα τής ψυχής σου.Καί,αφου ἐξομολο
ν5 μαλακῶσρς
·αὑτοκατ^κρισιν τ^ς ὁνομίας σου,τδτε θα ἐπιτϋ γῃθής εἱς τδν Κϋριον
χρς τήν αφεσιν παρ^ὑτου.
στ'Χρησιμοποίει τδ δ^κρυα πρδς πατδρθωσιν παντδς αἱτήματ5ς σου.
Διδτι πολϋ χαίρει ο Κϋριδς σου νδ. προσεϋχεσαι μετ6 δακρ6ων.
ζ''Ε6ν εἱς τήν προσευχήν σου χϊ5ντ;ς πηγ6ς δακρϋων,μή ὐπερηφανευ
θής ἐντδς σου ως ανῶτερος δλλων.Διδτι ή προσευχή σου ἔλαβε βοήθειαν,ὄπως δυνηθής καί ἐζομολογηθής
θ^ρμην τ5ς αμαρτίας σου καί ἐξευμενίσρς
τδν Κϋριον δκϊ τῶν δακρϋων.Κή,λοιπδν,τδ φ^ρμακον τῶν παθῶν,τ6 δ;Σκρυα,τδ
μεταβ5λλρς $£ π6θος,δι6 νΛ μή παροργίσρς περισσδτερον τδν δῶσαντ6 σου
(2υνεχίζεται)'Απδδοσις 'ϊουστίνου μονοτρδ
τήν χϊϊρινἰτῶν δακρϋων).
Μηνιαϊον'Ορθ6δ.Περιοδικ6ν"ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ"
που.
'Εκδίδεται ὑπ6'Αγιορειτῶν. 'ΥπεδθυνοςιΘεδκλητος Μον.ΔιονυσκΙτης.
Διαν^μεται δωρε6ν & συντηρεϊται δι'εἱσφορῶν προαιρεϊικῶν.
'Επιστολαί;Θεδκλητον Μον·α·χχ5.ν- Διονυσωϊτην,Καρυ5ς- 'Αγίοά'Ορους.
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