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" τωι ι οαωΝ ΠΛΤ6ρωι ι
ο χοροε...
ΗΨΙΔΩΤΟΝ
ποτελεϊ τδ "Αγιον
"Ορος, απδ χρονικης απδψεως,
ως μϊα εξαισϊα
σϋνθεσις Ιστορϊας,
παραδδσεως καϊ
θρνλων. Οϊ θρϋλοι
του αρχϊζουν απδ
τδν πρωτον αἰῶνα καϊ σταματοϋν
εις τδν δγδοον, απ' δπου εχει
αφετηρϊαν η παραδοαις, η δποϊα
ληγει εις τδν εννατον, ακρι6ως με
ενα τεκμηριον ϊστορικδν με την εμφανισιν της 'Υπεραγϊας Θεοτδκου
Μαρϊας εις τδν μετεπειτα ησυχαστην και πρωτον οικιστην του 'Αγϊου
"Ορους, "Οσιον Πετρον, τδν αποκληθεντα αθωνϊτην, εις τδν δποϊον
ειπε τα εξης:
ιι'Εοτιν "Ορος επ Ευρωπης κάλλιστον
ὁμοῦ καὶ μέγιστον, προς Αιβνην τετραμμενον, επιπολυ της ϋαλαοοης εἲσω προϊόν τοῦτο τῆς γης απαοης ἀπολεξαμένη,
τῶ μοναχικῶ πρέπον καταγώγιον, προσκληρῶσαι διέγνων εγωγε... Και αγιον
τοὐντεῦθεν κεκλήσεται καὶ τῶν ἐπ' αὐτοῦ
δὲ τὸν πρὸς τὸν κοινὸν ἀνθρώποις πολέμιον ἀγῶνα ἐπαναιρουμένων, προπολεμήσω διὰ βίου παντὸς καὶ πάντως εοομαι
τουτοις αμαχος οϋμμαχος, των πρακτέων
υφηγητης, των μη πρακτέων ἑρμηνευτής'

κηδεμων, ἰατρός, τροφεύς, ἡν ἄρα βούλει
τροφην τε και ἰατρείαν, ὅση τε πρὸς τὸ
σῶμα τείνει, καὶ τοῦτο σννιστἀ τε καὶ λυσιτελεῖ· καὶ δση τδ πνενμα διανιστἀ τε
καὶ ρώννυσι, καὶ μὴ τοῦ καλοῦ διαπεσεῖν
συγχωρεῖ' σνστήσω δ' ἄρα τω υἰῶ καὶ
Θεω μου, οϊς αν γενηται καλως καταλϋοαι τῆδε τὸν 6ϊον, των αντοϊς ἡμαρτημένων τελείαν ἐξαιτησαμένη παρ' αὐτοῦ την
αφεσιν».
'Αλλ' ας δωσωμεν τδν λδγον εις
τδν "Αγιον Ν ικδδημον τδν 'Αγιορεϊτην. «Ταϋτην λοιπδν την φημην των
μεγαλων υποσχεσεων τας δποϊας
καμνει, δχι αλλος τις, ἀλλἀ μια Μητηρ Θεοϋ και μϊα Β ασϊλισσα τοϋ Ουρανοϋ και της γης, τδ να εχη δηλαδη τδ "Ορος τοϋτο ως Ιδικδν της καϊ
να υπερασπϊζεται, δχι μδνον ζωντας,
ἀλλἀ και μετα θανατον, παντας τους
κατοικοϋντας εν αυτω· τοϋτο, λεγω,
ακοϋσαντες καϊ οϊ Θειοι Πατερες
και "Οσιοι, αφηκαν τδν κδσμον καϊ
τα εν κδσμω παντα, γονεϊς, συγγενεις, οϊκϊας, υπαρχοντα, πλοϋτον,
δδξαν και ηδονας και ηλθον απδ καθε μερος της οϊκουμενης και εκατοϊκησαν τδν ϊερδν τοϋτον "Αθω, τδν
νοητδν καϊ περικαλλεστατον της
Θεοτδκου Παραδεισον, θαρροϋντες
δλως διδλου καϊ ελπϊζοντες, μετα
Θεδν, εις την προστασϊαν καϊ σκε-
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πην της Κυρϊας του "Ορους...
"Ετσι, λοιπδν αρχϊζει να γραφεται
η ιστορικη ζωη του 'Αγιου "Ορους
δια του πληθους των 'Αγιων ' Ασκητων. Τδ πως δε εβϊωσαν και πρδς
τϊνα σκδπον «εσταϋρωσαν την σαρκα συν τοις παθημασι και ταϊς επιθυμϊαις», τδ γραφει δ αγ. Ν ικδδημος, δστις και εξεδωκε κα'ι τδν βίον
των. «Κατα τδ παραδειγμα του Κυρϊου, λεγει, πρωτον μεν εδειξαν, δτι
αγαπωσι τδν Θεδν εξ δλης των
της καρδϊας· δεϋτερον δε, δτι
αγαπωσι και τδν πλησϊον των ως τδν
εαυτδν των διδτι ησυχασαντες πρδτερον εις τας δπας κα'ι τρωγλας, και
σπηλαια . . . επολεμησαν με σωμα
υλικδν τας αϋλους αρχας και τας
εξουσϊας κα'ι τους κοσμοκρατορας
του σκδτους του αϊωνος τουτου· και
τοϋτους κατα κρατος Θριαμ8εϋσαντες, καθως λεγει δ θειος Παϋλος, ενϊκησαν την μεν φιληδονϊαν με την
νηστεϊαν, με την εγκρατειαν, με την
αγρυπνϊαν, με την αενναον προσευχην, με την αστεγον σκεπην, με την
χαμαικοιτιαν και ξηροκοιτϊαν, με τα
συνεχη δακρυα και με πασαν σκληραγωγϊαν του σωματος· την δε φιλοδοξϊαν ενϊκησαν με την ταπεινοφροσυνην, με την ϋπακοην, με την
τελεϊαν εκκοπην του θεληματος, με
τδ συντετριμμενον φρδνημα του νοδς και με την πτωχεϊαν του πνεϋματος· την δε φιλαργυρϊαν, με την
τελεϊαν ακτημοσϋνην, με την πτω
χειαν και των αναγκαϊων την στερησιν και οϋτως εκαθαρισαν τδν ε
αυτδν των απδ δλα τα παθη, δια μεσου της ησυχϊας και της εν ησυχϊα
πραξεως τε κα'ι θεωρϊας . . .
Τοιουτοτρδπως λοιπδν, με τδ μεσον της σωματικης, ψυχικης και
νοερας απαθεϊας ταϋτης, ηξιωθησαν
οι μακαριοι να γενωσιν εσοπτρα διαφανεστατα του 'Αγϊου Πνεϋματος
κα'ι δργανα δεκτικα της εκεϊνου ενεργεϊας και του φωτισμοϋ κα'ι της
χαριτος, διακρϊνοντες μεν τα δϋσληπτα κα'ι απδρρητα, διορωντες δε τα
πδρρω κα'ι μακραν γενδμενα και προορωντες τα μηπω γενδμενα. . .

"Εφθασαν εις την τελειδτητα της
πρδς Θεδν αγαπης, ητις εϊναι η ακρδτης δλων των αρετων αγαπωντες τδν Θεδν εξ δλης της ιμυχης, εξ
ολης της διανοιας και εξ δλης της
6υναμεως αυτων, κα'ι μδνοι μδνω
τω Θεω τοσοϋτον ενοϋμενοι, εις τρδπον ωστε, αλλο τι δεν ευρϊσκετο μεταξυ αυτων των αγαπωντων κα'ι του
υπ' αυτων αγαπωμενου Θεοϋ· και
μδνοι μδνον τδν Θεδν, τοσοϋτον γινωσκοντες, ως κατα χαριν θεοϊ, τδν
κατα φϋσιν Θεδν, ωστε καθως εγϊνωσκεν αϋτοϋς δ Θεδς, οϋτω και αϋτο'ι αντιστρδφως εγϊνωσκον τδν Θε
δν, δπως ϋψηγορεϊ δ Θεολδγος Γρηγδριος· «τοιοϋτοις δε γενομενοις, ως
οϊκεϊοις ηδη προσομιλει, (τολμα τι
νεανικδν δ λδγος·) Θεδς θεοϊς ενοϋμενδς τε και γνωριζδμενος· και το
σοϋτον Ισως, δσον ηδη γινωσκει
τους γινωσκομενους».
Κα'ι συνεχϊζει, δ αγιος Νικδδημος· «'Αφοϋ δε τοιουτοτρδπως εφανησαν τελειοι φϋλακες της πρωτης
εντολης, ητοι της πρδς Θεδν αγα
πης, τδτε ηθελησαν να φυλαξωσιν η
μαλλον ειπεϊν να αποδειξουν, δτι φυλαττουσι και την δευτεραν εντολην
της πρδς τδν πλησϊον αγαπης. Και
δη, αφεντες την ησυχϊαν, εκινηθησαν αλλος απδ ενα θεϊκδν και ουρανιον σημεϊον δπερ εϊδεν αλλος δε
απδ αλλο. Και δλοι δμοϋ εθερμανθησαν απδ μιαν θεϊαν εμπνευσιν και
απδ ενα θεοφιλη σκοπδν της των αδελφων αγαπης, εΙς τδ να κτϊσωσι
Ααϋρας, ϊερα Μοναστηρια, μονηδρια, Εκητας και Κ ελλϊα . . . ».
* * *
'Αλλα τα πληθη των αγϊων 'Αγιορειτων Πατερων εμεναν αγεραστα
και ανεδρταστα μεχρι τα τελη σχεδδν τοϋ Ι8ου αϊωνος. «Δια τοϋτο,
κοινη ιμηφω παντων ημων, των εν
τω 'Αγϊω "Ορει εϋρισκομενων πα
τερων κα'ι αδελφων, εΙς τους ϋστερους τοϋτους χρδνους εδιωρϊσθη να
εορταζεται απδ δλους τους αγιορεϊτας απαρα^ατως κα'ι χρεωστικως
κατ' ενιαυτδν, η κοινη αϋτη παν-
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των των τον "Ορους αγϊων Πατερων πανηγυρις», γραφει δ αγιος
Ν ικδδημος.
Πραγματι, ανετεθη εις τον αγιον
Ν ικδδημον η σϋνταξις ασματικης
'Ακολουθϊας, των γνωστων εις αυτδν αναριθμητων αγϊων 'Αγιορειτων Πατερων, «ενωννμων τε και ανωννμων», τους δποϊους ϋμνησε με
την μουσουργικην του κιθαραν και
με τρεις εγκωμιαστικους λδγους. 'Η
παναγιορειτικη πανηγυρις εκτοτε
τελεϊται ετησϊως με πασαν λαμπρδτητα εις δλας τας ι. Μονας, τας
Σκητας, τας Καλυ8ας και εις τας
'Ερημους του 'Αγϊου "Ορους, μετα
την εορτην των Ἀγίων Παντων.
Ὀ αγιος Ν ικδδημος ητο τδ καταλληλδτερον υμνητικδν δργανον, δια να
αποδωση δλας τας φασεις του δσιακου βϊου των θειων Πατερων. 'Οσϊως 6ιων και δ ϊδιος, με τας αδιαλεϊπτους προσευχας του, τας νηστεϊας
του, τα αεϊρροα δακρυα του, τας αγρυπνϊας του, την 8αθεϊαν ταπεϊνωσϊν του, τδ χαροποιδν πενθος του,
την πρδς Θεδν και τδν πλησϊον αγαπην του, και συγγραιμας, εκτδς απδ
τους κατα πλατος 6ϊους πολλων α
γϊων, τδν Μ,εγαν Συναξαριστην, ητο
μοναδικως εις θεσιν να αξιολογηση
την πνευματικην των ζωην εϊς δλας
τας διαστασεις της.
"Οντως, μυστης δ ϊδιος εγνωριξε
με πασαν λεπτομερειαν τους ασκητικους αγωνας των 'Οσϊων Πατερων,
τους πολεμους των πρδς τας πανουργϊας των δαιμδνων και πρδς τα πολϋμορφα παθη, ως και δλην την κλϊμακα αναβασεως της εν Χριστω ζωης. Δια τοϋτο, τδσον εις τα πεζα εγκωμια πρδς τους αγιορεϊτας αγϊους,
δσον και εις τους υμνους, που πλεκει «συντδνως τεθηγμενους», δ θει
ος Ν ικδδημος, ευρϊσκεται παντοτε
μεσα εις τα πλαϊσια της ιεραρχημενης ασκητικης και πνευματικης μεθοδολογϊας, γνωστης ως πνευματι
κης παραδδσεως.
* * *

Εϊς την ασματικην

'Ακολουθϊαν,
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δ θειος υμνητης, εκχεει κυριολεκτικως την ψυχην του. 'Η αγαπη του
πρδς τα πληθη των αγϊων 'Αγιορειτων, τδν μεταμορφωνει, ωστε να
φαϊνεται «δλος εξισταμενος, εκδημος δλος, ϊερωμενος Θεω» κα'ι «πασχων πρδς τα υμνουμενα». Και αλλοτε καλεϊ «απαντα τα στϊφη των
μοναζοντων, τδ μυριοπλασιον αρμα
του Δαθϊδ, τδ χιλιασιν αρετων ευθηνουμενον», που εϊναι οι εν "Αθω
Πατερες, δια να τους υμνησουν, αφοϋ «εργοις και λδγοις και τω πολυειδει και ϊσαγγελω της ασκησεως
και ταϊς εκ Θεοϋ χαρισιν, ανεδεϊχθησαν αγιοι» και των δποϊων «τας
σοροϋς, δ Θεδς, θαυμασι και ευωδϊαις και μυροις εδδξασεν». "Αλλοτε
δε απευθϋνει μακαρισμδν πρδς τους
'Αγϊους, τους δποϊους προσφωνεϊ,
ως εν σαρκ'ι αγγελους, οι δποϊοι ενϊκησαν τους ασαρκους δαϊμονας
και εμιμηθησαν εϊς την γην τδν 6ϊον
των αγγελων και δτι ανεδεϊχθησαν,
ως οϊκισται του "Αθω και πολιοϋχοι,
δλου του κδσμου πρεσ3ευταϊ και
προσταται πρδς τδν Θεδν και ευεργεται των αγιορειτων Μοναχων, ϋστερα απδ την Θεοτδκον Μαρϊαν.
Κ ατδπιν, προσωποποιων τδν "Αθω,
δ αγιος Νικδδημος, τδν καλεϊ να ευφρανθη εν Κυρϊω, διδτι κατεστη
αγιωνυμος, νοητδς και ωραϊος Παραδεισος της Παναγϊας, εϊς τας υπωρεϊας του δποϊου εξηνθησαν κρινα αειθαλη κα'ι πανεϋοσμα — οϊ "Ο
σιοι — και εϊς τας κοιλαδας και τας
παραλϊας του ανε8λαστησαν ευσκιδφυλλα και ουρανομηκη δενδρα με
καρπους αθανατους του 'Αγϊου Πνεϋ
ματος, — τα πληθη των 'Αγιορειτων
αγϊων.
* * *
'Αλλ' εκεϊ, δπου δ "Οσιος υμνογραφος, εν ερωτι θεϊω εκχεει την
ιμυχην του και γϊνεται εξω των εγκοσμϊων δρων, εϊναι τδ Δοξαστικδν
των Αϊνων, ενθα αναφερει πως
«των 'Οσϊων Πατερων δ χορδς», δρμηθεις απδ διαφδρους πατρϊδας και
οϊκησας τδ "Ορος του "Αθω, διεφυ-
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γε την παραφυσικην καταστασιν, εφθασεν εις την καθαρδτητα της φνσεως και ηξιωθη υπερφυσικων χαρισματων. Κ ατοπιν δε της πνευματικης των πεϊρας, οϊ "Οσιοι, εδϊδαξαν δι' εργων καϊ λδγων την δδδν
της ασκησεως. Εις μιαν δε πληρη
αγαπης και θανμασμοϋ αποστροφην
προς τους 'Αγϊους Πατερας, λεγει·
ω πληθϋς 'Οσϊων ηγιασμενη και πεποθημενη απδ τον Θεδν Ἦ μελισσων
θεοσϋλλεκτε, δστις, μεσα εις τας
δπας της γης και τα σπηλαια του
'Αγϊου "Ορους, εκηροπλαστησες, ωσαν σε κηρηθρας νοητας, τδ γλυκϋτατον μελι της ησυχϊας. Σεις εϊσθε
της 'Αγιας Τριαδος τα ηδϋσματα,
της Θεοτδκου τα εντρυφηματα, του
"Αθω τα καυχηματα και της ΟΙκουμενης τα σεμνολογηματα. Σας
Ικετεϋομεν να πρεσβεϋετε εις τον
Θεδν δπως ελεηση τας ιμυχας μας.
* * *

Εις τους τρεις εμπνευσμενους εγκωμιαστικους λδγους του, δ αγιος
Ν ικδδημος, αφοϋ απαριθμεϊ τα
ταγματα των αγιορειτων 'Οσϊων, εκ
των δποϊων ανεδεϊχθησαν «αγγελοι
εν σωματι, δμολογηταϊ και δσιοι, ϊεραρχαι και μαρτυρες», λεγει· «οϋτοι
δλοι εϊναι οϊ πϋρινοι εκεϊνοι και υιμηλοϊ πϋργοι, ους εϊδεν εις θεϊαν
δπτασϊαν δ δσιος Μαρκος δ μαθητης Γρηγορϊου τοϋ Σιναϊτου, δτι
σαν τριγϋρω εις δλον τδ "Αγιον "Ο
ρος· οϋτοι εϊναι τδ πληθος εκεινο
των μοναχων, ους εϊδεν δ αυτδς
Μαρκος, δτι ϊσταντο δμοϋ με τους
'Αγγελους και 'Αρχαγγελους τριγϋ
ρω εϊς την Θεοτδκον, δοξολογοϋντες
και προσκυνοϋντες αυτην ητις εχουσα παλατια χρυσα και ϋιμηλα, κατα τδ μερος της Β ϊγλας — "Ερημος
ΝΔ της Ααϋρας — εκαθητο επϊ
θρδνου ως Β ασϊλισσα, καθως την
δπτασϊαν ταϋτην αναφερει δ αγιος
Μαξιμος δ Καυσοκαλυ6ϊτης. Καϊ
δια να εϊπω με συντομϊαν, ουτοι οι
σημερον εορταξδμενοι αγιοι εδειξαν
αληθη την προφητεϊαν της Θεοτδ

κου, ην εϊπεν, δτι θελει δνομασθη αγιον τοϋτο τδ "Ορος. Ουτοι γαρ εϊναι
οϊτινες τδ ηγϊασαν, τδ εθαυμαστωσαν, τδ εδδξασαν και τδ εκαμαν δνομαστδν εϊς δλον τδν κδσμον...».
* * *

Κ ατοπιν στρεφων τδν λδγον πρδς
τους συγχρδνους του μοναχοϋς και
κατ' επεκτασιν πρδς δλους τους μελλοντας να μονασουν, δ αγιος Ν ικδδημος, λεγει: «'Ημεις δε οι τοϋτων των αγϊων Πατερων ευτελεϊς
υιοϊ και διαδοχοι με ποιον τρδπον δυναμεθα να ευαρεστησωμεν τω Θεω
καϊ να επιτϋχωμεν της ποθουμενης
σωτηρϊας, δια την δποϊαν αφησαμεν τδν κδσμον καϊ ηλθομεν εδω εϊς
τδ "Ορος τοϋτο; εγω να σας εϊπω·
ανϊσως καϊ ακολουθωμεν τδ παραδειγμα της εναρετου ζωης καϊ πολιτεϊας των 'Οσϊων τοϋτων καϊ α
νϊσως φυλαττομεν απαρασαλευτα
τους νδμους καϊ κανδνας καϊ τϋπους
της μοναδικης πολιτεϊας, δσας παρεδωκαν εγγραφως εις ημας οι τρισμακαριοι ουτοι δσιοι.
Καϊ λοιπδν, δσοι μεν εϊναι ηγοϋμενοι καϊ προεστωτες των ϊερων
Μοναστηρϊων η Σκητεων η Κελλϊων, ας μιμωνται τους αγϊους τοϋτους εις την πραδτητα καϊ την ταπεϊνωσιν. "Οσοι δε εϊναι ϋποτακτικοϊ, ας μιμωνται τους αγϊους τοϋτους εϊς την αληθινην υποταγην...
Κ αϊ απλως ειπεϊν, δλοι απδ μικροϋ εως μεγαλου, ας μιμωμεθα
τους δσϊους τοϋτους εις την φϋλαξιν των εντολων τοϋ Χριστοϋ· εις
την
των
πειρασμων
υπομονην
καϊ των κδπων της ασκησε
ως· εϊς την φιλαδελφϊαν εις την
αγαπην εξαιρετως δε μαλιστα εις
την ακτημοσϋνην καϊ παρθενϊαν.
Εις τοϋτο δε 8οηθει ημϊν η εν καρδϊα
νοερα καϊ αδιαλειπτος προσευχη τοϋ
«Κϋριε 'Ιησοϋ Χριστε Υϊε τοϋ Θεοϋ ελεησδν με»...

θ.μ.δ.
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Προσφιλεστατα ὲν Κυριω τεκνα!
ΑΘΑΙΡΟΝΤΕΣ τας

ί^έσων
μεις
Β
ἀσκητικῶν, τὰ ὁΜ _ ποια ὑπομνηματίζει ἡ
ζίτ
Ηκκλησια μας, δα
ἀκολουθήση ἡ λάμψις τον θείου ἔρωτος και κατα σννεπειαν, κάθε ἄλλος ἔρως μη ἐν Χριστφ θὰ
νεκρωθῇ.
Τδ Πατερικδν ἀσκητικὸν πνενμα παραλαμβάνει ψυχὰς κυριαρχημένας ἀπὸ
τὴν ἀμαρτίαν, 6εβνδισμενας εις τα ατιμα
πάθη, ἐσκοτισμένας ἀπὸ τὰς θεωρητικὰς
πλάνας, ἐπηρμένας ἀπὸ κενὰς φιλοσοφικὰς ἰδέας, ὑπνωτισμένας ἀπὸ πολύμορφα
σατανικὰ συστήματα, τὰς ἀποκαθαίρει δια
πρακτικης ἀγωγῆς, αφαιρεϊ τδ δηλητηριον των νεκροποιῶν ἡδονῶν, φωτίζει τὸ
νοητικὸν πεδϊον δια προοδεντικῆς ἀφυπνίσεώς των, ἀπὸ τὴν νάρκην της πλανης,
τὰς 6οηδεϊ να ἐγκαταλείψουν κατα διαδεσιν δσα δεν εϊναι αληδεια και ζωη, τὰς
μετουσιώνει δια των μνοτηρϊων της 'Εκκλησϊας καϊ τὰς ἑνώνει μὲ τὸν Χριστδν,
ως ννμφας καθαρὰς καὶ αγϊας, ως δεϊονς νόας, ώς ἀγγελικὰς ψυχὰς και σεραφεικα πνενματα.
Μδνον με τδ Πατερικδν πνενμα, τὴν
ἄσκησιν, τὴν προσενχήν, την νηστεϊαν, η
ψνχη δα ελενδερωδη εκ των δλεδρϊων
παθῶν της καὶ θὰ ἑνωθῇ καθαρὰ αὐτὴ
μὲ τὸν καδαρδν Θεδν. 'Εαν ἡ "Εκκλησϊα
δεν εϊναι αοκητικη, αντοματως διασπα
την πνευματικην παραδοσιν, καταργεϊ την
σνμφων'ιαν των Πατερων και αϊ αληδειαι
της ^Εκκληοϊας εντεϋδεν, λαμβανονν μι
αν αἰνιγματώδη σημασίαν εἰς τονς ἀγεύ-

στονς της πνενματικης Πατερικης πεϊρας.
Ἦ καθ' ὑπερβολὴν ἐξωστρεφικὴ ἐποχὴ
μας, τα ποικϊλα φιλοοοφικα ρενματα, ατινα σνγχεονν τδν νονν, η εξαρσις της αξιας των ἀνθρωπίνων συλλογισμῶν, πλανοῦν τὰς ψυχὰς τῶν Χριστιανῶν καὶ ἀποσποῦν ἀπὸ τὴν ἀπλότητα της εν Χριστω ζωης, ητις σννϊσταται εἰς τὴν παράδοσιν τῶν καρδιῶν μας εἰς τὸν Σωτηρα
Χριστον, εἰς την προσενχην καϊ εἰς τὴν
ἄσκησιν.
ΕΙρηνικους, λντρωμένους, δννατονς,
φωτεινονς ανδρωπονς, απαδεϊς, αγϊονς,
μδνον η ἐσωτερικὴ ζωὴ καὶ ἡ ἄσκησις δημιονργοϋν. Μδνον οϋτως ενσωματονμεδα
εἰς τὴν συμφωνίαν τῶν Πατερων καϊ ολα
ἐνώπιόν μας ἀποκτοῦν καθαρότητα καὶ
διαφάνειαν. Δἰσθανόμεθα εαντους ως
κατ ἐνέργειαν τέκνα Θεον. Καδορωμεν
εντεϋδεν εν πδδω τα μελλοντα αγαδα καϊ
προγευδμεδα ἐκείνης τῆς μακαριότητος,
την δποιαν «δφδαλμδς οὐκ εἶδεν, οὑς οὐκ
ῆκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ
ἀνέβη».
Δὐτὰς τὰς ἀρρήτους καὶ δεϊας ηδονὰς χορηγεῖ ἡ παμφωτος Ὀρθοδοξία μας
εις τα πιστα τεκνα της, αφον εϊναι αληδης μητηρ, παραδεισος δειδτερος εκεϊνου
τον εν "Εδεμ, αντϊ ξϋλον της γνώσεως ἔχων τὸν Χριστδν, εις «δν απδκεινται παντες οι δησανροϊ της σοφϊας καϊ γνώσεως
ἀπόκρυφοι».
Τολμω, τεκνα μον, να διακηρύξω, ἑπόμενος τοῖς αγϊοις πατρασιν, δτι δ διαβολος κατήγαγε τὴν μεγαλυτέραν νίκην,
κατορθώσας να πείση πολλοὑς ἐκ τον
κλήρου καὶ τον λαον μας, δτι αϊ 'Ιεραϊ
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Μοναϊ, ἡ ἄσκησις καὶ γενικῶς δ,τι συγκρατεῖ την Ὀρθόδοξον πνευματικὴν διδασκαλίαν, σήμερον εἶναι πράγματα ξεπερασμένα, ἀνάξια, τάχα, του ενδιαφεροντος
τον ουγχρδνου Χριστιανοϋ. "ΑΜα λησμονοῦμεν, δτι και οημερον, δπως οι παλαιοϊ
Χριστιανοϊ, εχομεν τους Ιδϊους ναοϋς, τα
ϊδια μεοα λατρεϊας, τὰς ἰδίας προσενχάς,
δπως και προ αιωνων, την ιδϊαν διδασκαλίαν τοῦ Ευαγγελϊου, τους Ιδϊους αγϊους Πατερας, τα ϊδια Μοναστηρια, τα ϊ
δια 6ιβλϊα, τὰς ἰδίας ἀγίας εἰκόνας, ώς
εἶχον καὶ πρὸ αΙωνων; Αηομονοϋμεν, δτι
ἀπὸ τὸ ἲδιον ἄγιον Ποτηριον μεταλαμβανομεν, δπως εϊς ὅλονς τους αϊωνας, τὰς
ἰδίας θείας Αειτουργϊας τελοϋμεν, την
Ιδϊαν δογματικην διδασκαλϊαν εχομεν,
την Ιδϊαν πνευματικην παράδοσιν διδαοκει η 'Εκκλησ'α μας, την ιδϊαν αποστροφὴν αἰσθανόμεθα πρὸς τὰς αἰρέσεις καὶ
τὰς ποικϊλας ετεροδιδασκαλϊας; Πως
λοιπδν εϊναι δννατὴ οημερον μία διάφορος ἑρμηνεία περὶ Ἐκκλησίας, ὅταν βλέπωμεν δτι τϊποτε δεν μετεβλήθη ἐν τῇ
Ὀρθοδοξίᾳ, εἰ μὴ μόνον ἡμεῖς, φεϋ, διαφϋαρεντες εις τον νοῦν καὶ τὰς καρδίας
ἀπὸ την αμαρτϊαν και την ἔπαρσιν δια της
πεπτωκυ'ϊας γνωσεως, την ὁποίαν μας ἐδωροφόρησεν τὸ ναυαγηοαν Ευρωπαϊκδν
πνεῦμα ;
Πως δυναμεδα. να απομακρυν9ωμεν απδ ενα παραδεδομένον τρδπον ζωης, σνμβιώσαντα μὲ την 'Ορδοδοξϊαν μας, προελϋδντα. απδ την συναντησιν των καϋαρων
ψνχῶν μετὰ τοῦ Ἀγίου Πνεϋματος, χωρὶς νὰ περιπέσωμεν εἰς πνευματικην σχιζοφρενειαν; "Οταν βλέπωμεν τὰ θεῖα
πρόσωπα τῶν Πατέρων μας, συνοφρνωμένα, αὑστηρά, μὲ θελκτικὴν τὴν ἔκφρασιν, ρντιδωμένα, μὲ ἀνεσκαμμένας τὰς πα
ρειὰς καὶ λάμποντας ἀπὸ θεῖον φως τους
μεγαλους εϊς 6αδεϊας κογχας ὁφθαλμούς
των, πῶς δννάμεθα νὰ μὴ σκεπτώμεθα δ
πως εσκεπτοντο αυτοι και νὰ μὴ ζῶμεν
δπως ἔζων αϋτοϊ;
Θα σας αναφερω, τεκνα μου, ενα κεϊμενον ενδς εκ των μεγαλυτέρων δογματικῶν θεολόγων τῆς ἀγίας Ὀρθοδοξίας
μας, τοῦ Σερ6ου ιερομοναχου π. Πουστϊνου Π6ποβιτς, δ ὁποῖος λέγει· «Πρεπει να
αντιταξωμεν την αοκησιν εις τδ δνομα τοϋ

Χριοτοϋ, εις τδν πολιτιστικὸν ἀσκητισμόν,
ὁ ὁποῖος γίνεται εἰς τὸ δνομα τοϋ σαπισμένου καὶ παραμορφωμένου Εϋρωπαϊου
ανθρωπου, εἰς τὸ δνομα τοϋ ἀθεώμοῦ, τοῦ
πολιτισμοῦ, τοῦ αντιχρϊστου. Δια τοϋτο,
τδ κϋριον χρεος της 'Εκκληοϊας μας εϊναι
νὰ δημιουργῇ τους Χριστοφορους ἀσκητάς. Ἦ φωνὴ που πρεπει να ακοϋηται με
οα της εϊναι: δπϊοω εις τους Χριοτοφ6ρους ἀσκητάς, πρὸς τους αγϊους Πατερας.
'Οπϊσω εις τὰς ἀσκήσεις καὶ τὰς ἀρετὰς
τῶν αγϊων Πατερων, δπϊοω πρδς τὰς ἀρετὰς τοῦ αγϊου Ἀντωνίον καὶ Ἀθαναοϊου και των λοιπων ασκητων, ως και τοϋ
Βαοιλεϊου τοϋ Μεγάλου καὶ Γρηγορϊου
τοϋ Θεολόγου. Διότι αὐταὶ αἰ θεανθρώπιναι ἀσκήσεις ἐδημιούργησαν τους αγϊους,
και οημερον μόνον αἰ Ὀρθόδοξοι ἀσκήσεις - ἀρεταὶ ἡμποροῦν νὰ κάμονν ἀγίαν
την κάθε ψνχὴν καὶ τὴν ψυχὴν ὁλοκλήρου τοϋ λαοϋ μας.
'Ετρ δοον δ θεανθρώπινος σκοπὸς εϊναι
αιωνιος και αναλλοϊωτος, και τα μεοα τα
δποϊα χρησιμοποιεϊ ἐπίσης εϊναι αϊαινια
και αναλλοϊωτα, διότι ὁ 'Ζησοῦς Χριστδς
εϊναι «χ^ες και οημερον δ αϋτδς και εϊς
τους αιωνας».
'Η Ὀρθοδοξία, ώς μοναδικὸς φορεὐς
καὶ φύλαξ τοῦ τελεϊου και παμφχδτου προσωπου τοϋ Θεανθρώπον, πραγματοποιεῖται ἀποκλειστικῶς μὲ τὰ θεανθρώπινα
Ὀρθόδοξα μεοα, τας ασκητικας εν χαριτι
αρετας. "Οχι μεοα δανεισμένα ἀπὸ τὸν
ρωμαιοκαθολικισμὸν η τδν Προτεσταντισμόν, διότι αυτοι εϊναι χριστιανισμοι κατα την εκδοσιν τοϋ ϋπερηφανου Ευρω
παϊου ανϊϊρο'ιπου και δχι τοϋ ταπεινοϋ Θεανϋρτδπουυ.
Τεκνα μου, τδ πνεῦμα τοῦ κόσμου, τὸ
πνεῦμα τοῦ πονηροῦ γοητεύει τὰ τεκνα
της "Εκκλησϊας δια των θελγήτρων της
αμαρτϊας πάσης μορφης και παντδς 6αθμοῦ. Ἀδύνατον νὰ ἀμυνθῆ κανεὶς εἰς
τὰς νδϋους και ψευδεῖς ηδονας του, ἐὰν
αἰ καρδίαι δὲν ἔχονν μυστικὴν κοινωνίαν
μὲ τὰς θείας καλλονάς, αἰ ὁποῖαι ἀποκαλύπτονται δῇ ἀσκήσεως καὶ καθαρότητος.
"Υπαρχει ἔμφυτον τὸ κάλλος εἰς τὴν
ψυχήν. Ἦ ἀμαρτία ὅμως τὸ ἔχει διαστρέψει. Πρεπει η καλλονὴ τῆς ψνχῆς νὰ ἀποκαλυφθῆ, νὰ ενεργοποιηϋη, δια να αν-
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τικρούση ὅλας τὰς ἀνυποστάτους γοητεϊας.
Μδνον με τδ καλλος της καρδϊας δυναμεθα νὰ καταπολεμήσωμεν τὰ ἀντικάλλη τον
κόσμον. Οι αγιοι Πατερες με την ἄσκησιν και την χαριν τον 'Αγιον πνευματος,
εξυπνησαν τας ναρκωμενας εμφντονς της
ψνχης εφεσεις και ἐπιθνμίας καὶ ἐζήτησαν τὴν ϊκανοπο'ιησϊν των εϊς τον Θεδν,
"Οστις εϊναι τδ ἀκρότατον τῶν ἐπιθνμητῶν, τὸ φύσει μδνον ανταξιον αντικεϊμενον της ἀνθρωπίνης ψνχῆς. Οντως εχομεν τὸν αγιον Πατερα ημων Σνμεων τδν
Νεον Θεολόγον νὰ αἰσθάνεται τόσον ἐντόνως τὴν μνστικὴν ἐνέργειαν της αγαπης τον Χριστον, ῶστε νὰ λεγη: «"Ολος
περιπλεκόμενος, δλον καταφιλεϊ με. "Ολον
τε δϊδωοιν Αντω εμοι τῶ αναξιω. Και
εμφορονμαι της αντον αγαπης και τον κάλ
λους. Και ἡδονῆς ἐμπίπλαμαι καὶ γλυκασμοῦ τον ϋεϊον. Μεταλαμβανω τον φωτδς,
μετεχω και της δδξης. Και λαμπει μου
τὸ πρόσωπον, ώς καὶ τον ποϋητοϋ μον.
Και ἄπαντα τὰ μελη μου γινονται φωτοφόρα».
Ανται αϊ πνευματικαὶ εμπειρϊαι γεννωνται εις τας ψυχας ἐκείνων, οἲτινες ἐπένθησαν ἐν Χριστῶ, ἔκλανσαν παρὰ τους
πόδας του, ῆσκήθησαν ἐν Χριστῶ καὶ ἐνεπλήσθησαν πνευματικῆς εὐφροσύνης καὶ
ἀγαλλιάσεως. Ἦ ψυχὴ μετὰ την καδαρσιν εκ των δλεθρίαιν παθῶν της, διαφυγοῦσα τὸν κατακλυσμὸν τῆς κακίας καὶ μεταστοιχεισοσασα επι τδ αγαδδν τδ ϋνιιικδν και ἐπιθυμητικὸν μέρος της, ἀκούει
ἐντεῦθεν την φοτνην τον Ννμφϊου Χρι
στον λεγουσαν, οπως δ ἀδελφιδὸς εἰς τὴν
νυμφην εις τδ ιΑΑσμα "Ασματων» τον Σολομωντος:
«Δεῦρο καλή μου, περιστερά μον ϊδον
δ χειμων παρηλδεν, δ νετδς απηλβεν, επορευϊϊη εαυτω" τὰ ἄνθη ῶφθη τῇ γῇ, φωνὴ τῆς τρυγόνος ἡκούσθη· αϊ αμπελοι κνπριζουσιν, ἔδωκαν ὁσμήν».
Τδτε μια φωτεινὴ ατμδσφαιρα δημιονργεϊται, μια ατμδσφαιρα ανοιξιατικη. Με
τα τδν ζοψερὸν χειμῶνα τῆς ἀμαρτίας ἡ
ψνχη των αγιων μας, ἀλληγορονμένη νύμφη, βιώσασα τὸν μυστικὸν διάλογον μετὰ
τοῦ ννμφϊον της Χριστον δια στδματος τοϋ
αγιον Μοναχοϋ και ασκητον, τον Πατρδς
ημων Βασιλεϊον τον Μεγαλον, λέγει."
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«Τί ουν θείου κάλλους θαυμασιώτερον;
ΤΙοϊος τιδϋος ουτω δριμυςκαϊ αφδρητος;
Τις εννοια της τοϋ Θεοϋ μεγαλοπρεπείας
χαριεστέρα, ῶστε ἡ ψυχὴ ἐκ διαθέσεως
θερμῆς νὰ λεγη, τετρωμενη αγαπης εγω;
"Αρρητοι παντελως και ανεκδιηγητοι τοϋ
·δειον κάλλους αϊ αστραπαϊ. Τοϋτο τδ καλ
λος σαρκϊνοις μεν ὸφθαλμοῖς ἀθεώρητον
ψυχῇ δὲ μδνη και διανοια καταληπτὸν καὶ
εἲ που τινὰ περιέλαμψε τῶν αγιων, αφδρητον τον πόθου τὸ κέντρον αὐτοῖς ἐγκατέλιπεν».
Τεκνα μον, εϊναι αδικον, εϊναι μέγα
κακόν, εϊναι δα ελεγον, αφδρητος δυστνχϊα να μη εκμεταλλενΟμε^α τους ·9ησανρούς, οι δποϊοι ευρϊσκονται ἐντὸς τῆς ἀγίας μας Ἐκκλησίας, ώς γνῶσις πνευματική, ώς ἐλευθερία ·ψυχης, ως εμπειρϊα
ἐπικοινωνίας μετα τον Θεανϋροτπου Χρι
στον, ως ὁδὸς θεώσεως, ἀλλὰ νὰ συμβι6αζωμεϋα μετα των τττωχων ἀνθρωπίνων
επινοηματων, ατινα στερονν την ψυχὴν
τῆς ὅντως ζωῆς, τοῦ ἀληθινοῦ φωτδς, της
μεταμορφωσεως μας εἰς ἀγίαν προσωπικότητα.
Τδ Εναγγελιον τον Θεανθρώπον, λέγει
ὁ π. 'Ζουστῖνος, σνγκεντρωνει τα παντα
εις τδν προσωπικδν αγωνα και τὴν ἄσκησιν. Τα παντα αρχιζονν απδ τδ ϊδιον πρδσωπον τον ανδρΟπου. Σωζδμενος δ ἄνθρωπος, σώζει ἀπαραιτήτως καὶ τονς αλ
λονς γυοω τον. Φωτιζδμενος. φωτίζει καὶ
τους αλλονς. Αντη εϊναι η Εναγγελικη δδδς, ἡ ἐφαρμοζομένη πιστῶς εἰς τὴν Ὀρδοδοξίαν, ωυλασσοιιένη καὶ διαφυλαχθεῖσα εἰς αὐτήν. 'Ιδον πως τ^ν χαρασσει, ως
αλλος «νϊδς της 6ροντης», δ μδγας αγιος
και διδασκαλος της Ἐκκλησίας, ὁ φωστὴρ
της ΟΙκονμενης, δ αγιος Γρηγδριος δ
Θεολδγος:
(Κα^αρϋηναι δει πρωτον και εϊτα καϊϊαραι· σοφισδηναι και οντω σοφϊσαι· γενδσϊϊαι φως και φωτϊσαϊ' εγγϊσαι Θεω
και προσαγαγεῖν αλλονς" αγιασθηναι και
αγιασαι».

βΙχρχϊΛ τογ οικογιἈβΝϊκογ
πχτριχρχθϊογβιο ΑΓΙΟΝ οροο
ΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ εν συνεχεια η συζητησις εττι του
Οεμστος «Συνεργσσια και
ενιαια ευθυγραμμισμενη
ττνευματικης
εκφρασις
και αλλης δρασεως». 'Ο
πρδεδρος της Γ' " Εττιτροττης
"Αγιος
Ρεθυμνης, εισηγουμενος τδ δλον θεμα καἱ τδν χαρακτηρα της εισηγησεως,
ετονισεν δτι «προκειται τνερι εισηγησεως ττρσκτικης και εφηρμοσμενης, εϋσυνδπτου, η δποια εις
δλιγας απλδίς και αδρας γρσμμας εμπεριεχει και
πλαἱσιωνει τας θεσεις του θεματος...». 'Ακολοϋθως αναγιγνωσκεται η "Εκθεσις.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Γ' ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

'ΕΕ καθ' ήμας Ἐπιτροπὴ υπὸ τὴν Προεδρίαν τοϋ Ἁγίου Ρεθὸμνης κ. Τίτου καὶ
τη ἀγαστη συνεργασίφ πεντἀδος ἀγίων Πατέρων, Ἀγίου Γρηγορϊου Προηγ. Βησσαρίωνος, Ἅγίου Παϋλου Καθηγ. Ἐρχιμ.
Ἐνδρέου, Χιλιαν5αρίου Προηγ. Μωϋσέως,
Καρακἀλλου Γέρ. Εὸθυμίου καὶ Κωνσταμονίτου Γέρ. Φιλαρέτου, συνελθοϋσα έπὶ διήμερον, μετα πολλής κατὰ Χριστὸν σκέψεως
καὶ περισκέψεως, ἀποφαίνεται εισηγητικως.
ΤΕπειδὴ ή φωνὴ της Μεγὰλης τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησίας διερμηνεὸει την φωνὴν
της ερήμου ως φωνὴ αὸτής ταὸτης της Ἐγιωτἀτης Ὀρθοδοξίας μας.
'Επειδὴ ή φωνὴ της ἀγιορειτικὴς ερήμου
διαισθἀνεται ἐν τφ προσὼπφ τοϋ ιδρυτοϋ
αὸτής, τοϋ Ὀσίου Πατρὸς ήμῶν Ἐθανασίου τοϋ Βν "Αθιρ, δτι προσφέρει κατὰ την
2κφρασιν τοϋ πολιοϋ Ἐγίου Μακαρίου,
«τὸν ὸλίγον τρυφερὸν ἄρτον τοϊς πεινῶσιν
Ιν τφ κὸσμφ ψυχικὴς τροφὴς».

'Επει5ή δ ἀγιορεϊτης μοναχὸς ἀποτὰσσεται τὰς ἀπολαήσεις καὶ ἐπιζητεϊ τἄς ὰνησυχίας των ἀσκητι·κῶν βιωμὰτων, γενὸμενος ουτω φυγὸκεντρος καὶ κεντρομὸλος δϋναμις.
'Επειδὴ ή «εὸσεβὴς φλυαρία» τοϋ συγχρόνου βίου καθϊσταται κατὰφωρος 5υναστεία της ψυχικὴς 6γείας.
'Επειδὴ ή γνῶσις εἷναι αισθησις ζωὴς
ὰθανἀτου, καὶ ή ὰθανασία αισθησις εν θεφ,
τοὸτέστι γνῶσις κατἀ Χριστὸν, γέννημα υγεϊας της ψυχὴς καὶ δὸναμις 6γείας.
'Επειδὴ ή εὸχὴ ῆμῶν εἷναι τὸ πλήρωμα
της αιωνίου ζωής, τ.ἔ. ή κατὰ Χριστὸν ὰλήθεια, καὶ τδ φὰρμακον ήλλοιωμένον εἷναι
ἀκατἀλληλον πρὸς ἀποθεραπείαν τοϋ πἀσχοντος δδοιπὸρου της ζωὴς.
'Εν τφ προσώπφ τῶν ἀγίων βλέποντες
καὶ εν τη χορείφ τῶν ὸσίων μας νηπτικῶς
κινοὸμενοι, ὼς «γνησίους φϊλους τοϋ θεοϋ»
τοὸτους επικαλεσὰμενοι, εισηγητικως τὴν
προσλαλιαν τοϋ προεδρεϋοντος της έπιτροπής Ἐγίου Ρεθὸμνης διερμηνεὸοντες πανευλαβῶς ἀποφαινὸμεθα καὶ βαθυσεβἀστως
προτείνομεν.
Ι,— "Εκ5οσιν διμηνιαϊου περιοδικοϋ δπὸ
της ἀγιορειτικὴς κοινὸτητος, τη ἐγκρίσει
καὶ εὸλογίᾳ της Μεγὰλης τοϋ Χριστοϋ ΤΕκ
κλησίας, τοϋ Οἰκουμενικοϋ Πατριαρχείου.
2.— Νὰ ὸνομασθη τοϋτο «Φωνὴ της ἀγιορειτικὴς ἐρήμου».
3.— Νὰ ·επιστρατευθοϋν οι ἀριστεϊς εν
βιὼματι καὶ γραφίδι ἀγιορεϊται πατέρες,
γενὸμενοι γραφεϊς καὶ εκδὸται αὸτοϋ.
4. — Τὸ «περιεχὸμενον τοήτου νὰ διερμηνεὸση ώς στὸμα σιωπηλὸν τα, μυστήρια
τοϋ Θεοϋ» καὶ ώς μυστήρια τοϋ παρελθὸν-
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τος, τοϋ παρὸντος και μέλλοντος τῶν δσίων ἀγωρειτῶν πατέρων, τ.ἔ. τοϋ λογισμοϋ,
τοϋ παλαιοϋ καιροϋ και τοϋ ὰσκητικοϋ βιώματος αὸτῶν.
5. — Πρὸς κἀλυψιν τῶν εξὸδων της Ικδὸσεως δέον δπως συμβὰλουν ἀπὸ κοινοϋ
αἱ Κ' 'Ιεραὶ Μοναὶ τοϋ Ἐγίου "Ορους, ἀργὸτερον δὲ η 'Ι. Κοινὸτης δια της Δισενιαυσίου Συνὰξεως.
6.—- Νὰ ἀπαγορευθοϋν τἀ ήλλοιωμένα
καὶ μη εγκεκριμένα ϋπὸ της 'Ι. Κοινὸτητος καὶ της Μ. τοϋ Χριστοϋ Ἐκκλησίας
εντυπα δλων των μορφῶν καἰ ὰποχρώσεων
καἰ κατὰ τὸπους ὲκδὸσεων αὸτῶν.
7. — Να εἰδοποιηθοϋν προς ἔλεγχον αὸτῶν καταλλήλως τἀ ταχυδρομεϊα καἰ αι
ἀστυνομικαὶ ὰρχαὶ δια τἄ εξωθι ὲκδιδὸμενα και ἀφικνοὸμενα ἔντυπα ή παρὰ προσώπων προσκομιζὸμενα.
8. Νά ενημερωθοϋν δεὸντως περϊ τῶν ἀπαγορευθέντων εντήπων αϊ 'Ι. Μοναὶ καἰ οϊ
εκδὸται.
9. Ψυχωφελὴς και δια ζώσης φωνής
προσωπικὴ ἐπαφὴ και ὸρθὸδοξος διδαχή.
ΙΟ.— Δέον δπως σημειωθὴ καἰ συνεξετασθή τὸ καθ' ήμ.ὰς θέμα τοϋ «έντὸπου»
μετἀ τοϋ φλέγοντος θέματος της λειψανδρίας.
Ταϋτα πἀντα εν προσευχη και πολλη περισκέψει σταχυολογήσαντες εὸσυνὸπτως
εἰσηγοὸμενοι, εὸλαβῶς θέτομεν εἰς τὴν ϋμετέραν κρίσιν, ἀπὸφανσιν καἰ ἀπόκρισιν
της 'Ε.Δ. 'Ι. Συνἀξεως, της προεδρευομένης ὑπό της Πατριαρχικής Ἐξαρχίας προς
διασφἀλισιν, περιφροὸρησιν καἰ διαιώνισιν
τοδ Ἐγίου "Ορους.
* * *
Παρ' ὄτι, μετά τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ῶς
ὀίνω εἰσηγἡσεως, ζωηρὁν ἐξεδηλῶθη το ἐνδιαφέρον καὶ ὀμοφιονως ἐξεφράσθη ἡ ἐπιθυμία
ἐκδόσεως ἐνός περιοδικοῦ, έκπροσωποῦντος καὶ
ἀπηχοῦντος τὴν φωνὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐν
τούτοις δεν ἐσαρκῶθη ἡ ἐπιθυμία, διά λόγους ποικίλους, σχέσιν ἔχοντας μἐ τά προβλήματα, ποὑ γεννῶνται εἰς τάς συλλογικάς πνευματικάς προσπαθείας... Διὁ καὶ ὁ όίγιος πρόεδρος «συνέστησεν δπως, ἔως ὅτου ϊδη τὁ φῶς
τῆς ἐκτυπῶσεως τὀ ἔν καὶ ένιαῖον άγιορειτικόν περιοδικόν, ἐνισχυθῆ ἡθικῶς τε καὶ οἱκονομικῶς τὁ νῦν ὑπό τοῦ Διονυσιάτου μοναχοῦ
Θεκλἡτου ἐκδιδόμενον, καθόσον ἀποτελεῖ ὄχι
μόνον μίαν φιλότιμον καὶ ἀξιέπαινον προσπά-
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θειαν, ἀλλά εἱναι καὶ ἡ μόνη μαρτυρία καὶ φωνὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπισὴμως μάλιστα ἐγκριθεῖσα ὑπό τῆς 'Ιεράς Κοινότητος__ »
'Ο ἀναγνῶστης θά ἐπρόσεξεν, ὄτι τά ὀίρθρα 6, 7 καὶ 8 τῆς Γ' εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως,
ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν «ἡλοιωμένων καὶ μὴ ἐγκεκριμένων ὑπό τῆς 'Ι. Κοινότητος ἐντύπων...» καὶ οίϊτω θά διαβλέπη μί
αν τάσιν ἀστυνομεύσεως ἐπὶ τοῦ θρησκευτικοῦ
λεγομένου Τύπου. Πράγματι, ἐνταῦθα θίγεται τὁ ὀίλυτον, σχεδόν, πρόβλημα τῶν ὁρίων
τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου. Δεν εϊμεθα ὑπέρ τῶν
ἀστυνομικῶν μέτρων ἐπὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Ἁλλά καὶ ἀπορρίπτομεν τὴν ὀίνευ
ὄρων δράσιν τῶν θρησκευτικῶν ἤ ἐκκλησιαστικῶν, λεγομένων, ἐντύπων. Τὁ «μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εὶδότες ὅτι
μεῖζον κρῖμα ληψόμεθα», ('Ιακ. γ', Ι), ἀ
ποτελεῖ 6εβαίως σύστασιν. 'Η Ἐκκλησία δύναται νά τὁ ἐπιβάλη ἐξουσιαστικῶς; Πολλῳ μάλλον, ἐπιτρέπεται νά ἀπαγορεύση διά νομικῶν
μέτρων, ἐφαρμοζομένων ὑπό τοῦ χωροφύλακος, τὴν κυκλοφορίαν τῶν ῶς 'Ορθοδόξων
αὑτοχαρακτηριζομένων θρησκευτικῶν ἐντύπων;
Ἐάν τά φέροντα τὴν ταυτότητά των φανερά,
αἱρετικά ἔντυπα, κυκλοφοροῦν ἀνεμποδίστως,
πῶς ὴ Ἐκκλησία θά ἀπαγορεύση τὴν εϊσοδον
εἰς τό 'Ἁγιον Ὄρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Τύπου, ποὑ δεν εἱναι ἐγκεκριμένος ὑπό τῆς 'Ι.
Κοινότητος;
Ἐν τούτοις, πέραν ἀπὀ τά θεωρητικά ὅρια,
εἱναι ἐξακριβωμένον, ὅτι τίποτε δεν ἔβλαψε
τόσον τὴν ἐνότητα καὶ τὴν έν Χριστῳ ἀγάπην μεταξὑ τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, ὅσον
κάποια ἔντυπα, τά ὁποῖα ἐμφανίζονται μεν ὑ
πό τὁν γοητευτικόν τίτλον τῆς Ὡρθοδοξίας,
εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως δεν εἱναι, εἰμὴ ὄργανα ὁμάδων, ἐκφράζοντα προσωπικάς
σκέψεις. 'ΙΙ τάσις δέ, νά ἀπολυτοποιῶμεν καὶ
νά γενικεύωμεν ὅσα ὑπό τὴν προσωπικὴν μας
ὀπτικὴν γωνίαν ὁρῶμεν, συνοδευομένη ἀπὁ τάς
παρορμἡσεις τῆς μὴ ἀπηλλαγμένης παθῶν καρδίας μας, διαμορφῶνει εἰδωλα καὶ εἱκόνας 'Ορθοδοξίας, πρὁς τά πρότυπα τῶν ὁποίων δέον

ιο
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νά συμμορφωθῆ «πάσα σάρξ». 'Ἁλλως καθίστασαι αἱρετικός! 'Ἐτσι ἐξηγεῖται ἡ ὑπαρξις
ἀναριθμἡτων ἐκδόσεων Ὄρθοδοξίας, ἐντὁς τῆς
Ἐκκλησίας μας, καὶ παρατηροῦνται τόσαι «αἱρέσεις».
Ἐπομένως, τά έν λόγῳ περιοριστικά αρθρα, σύμφωνα ἀλλωστε καὶ μἐ σχετικόν ὀίρθρον τοῦ Κατ. Χάρτου τοῦ Ἁγίου "Ορους, ἀπο6λέπουν εἰς τὴν προστασίαν τῶν συνειδὴσεων
τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι πίπτουν θύματα ἐνός
εἰδους ὑποκιτρίνων έντύπων, ποὑ συντηροῦν
εἰς συνεχῆ ἔντασιν τάς ψυχάς άπλοῖκῶν τινῶν
ἀδελφῶν ἐν Χριστῳ καὶ καλλιεργοῦν ενα κλῖμα καχυποψιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νά αὑξάνωνται τά φαινόμενα φανατικῶν ἐκρἡξεων, ἡ ἀγάπη νά ψύγεται καὶ ἡ ἐνότης ἐν Κυρίῳ νά
διασπδίται.
* * *
'Η ὅλη κατάστασις ἐξυπηρετεῖ μόνον τὁν
ἀνθρωποκτόνον, ὅστις ἧρε τὴν εἰρἡνην ἀπὀ
τάς ψυχάς. Πόσον διαφορετικά θά ἧσαν τά
πράγματα ἐάν ἀντὶ νά σκιαμαχῶμεν, ἐπιδιδῶμεθα εἰς τὁν πόλεμον κατά τοῦ διαβόλου καὶ
τῶν ἀκόσμων παθῶν μας, εἰς ἔργα άγνιστικά
τῆς ψυχῆς μας, εἰς τὴν προσευχὴν καὶ τὴν
ἀγάπην ὑπἐρ τοῦ πλησίον, ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου, ἀναβαίνοντες ἐν ἱδρῶτι τὴν κλίμακα τῶν
ἀρετῶν διά ταπεινῶσεως καὶ πένθους! Πόσην
εύθύνην φέρουν «οἱ πολλοὶ διδάσκαλοι» πού,
μέσα εἰς τὀ πνευματικάν των σκότος, ἔχουν
ὑποκαταστὴσει τους ἀπλανεῖς Ἁγίους διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας, τους μόνους δυναμένους νά οἰκοδομἡσουν ψυχάς, νά φωτίσουν καρδίας, νά άγιάσουν καὶ νά μεταμορφῶσουν ὅλον τὁν ἀνθρωπον, ωστε νά τοὑς καταστήσουν ἀληθεῖς χριστιανούς, Φῶς τῶν ἐν
σκότει, τέκνα Θεοῦ, κλαίοντα ὑπἐρ τῆς σωτηρίας ὅλης τῆς κτίσεως!
Νομίζομεν, ὅτι ἐπ' αύτοὑς πού, τελοῦν ἐν
αγνοία τῆς ἐσωτερικῆς συμφορἀς των καὶ ἀγωνιζομένους νά καταστὴσουν ὁμοίους ἐαυτῶν
καὶ αλλους, ἐφαρμόζεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου'
«ὑμεῖς γάρ οὑκ εἰσέρχεσθε, ούδὲ τοὑς εἱσερχομένους ἀφίετε εὶσελθεῖν». (Ματθ. 23, Ι4).
Μία εϊναι ἡ εὑχἡ μας' νά πραῦνη ὁ Κύριος τάς
καρδίας των καὶ νά φωτίση τὁν νοῦν των, ωσ
τε νά ἀντιληφθοῦν, ὅτι δεν οἰκοδομοῦν, ἀλλά 6λάπτουν. Καὶ μία εἱναι ἡ σύστασίς μας,
πρὁς τὁν εὑσεβῆ, ἀπλοϊκόν ἧ «ἔχοντα γνῶσιν»
λαόν μας' νά διαβάζουν τοὑς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, τὴν διδασκαλίαν καὶ τὁν
6ίον των. Μόνον. Καὶ μακράν ἀπὁ ἀγόνους
καὶ ψυχο6λαβεῖς ἐκκλησιαστικοὑς ἀγῶνας, ὅταν ἡ πίστις δἐν κινδυνεύει καὶ ἡ Ἐκκλησία
εἰρἡνην αγει. Τινἐς ἔχουν ἐπιστρατεύσει ἐαυτοὑς ἐθελοντικῶς εἰς τὴν διαφύλαξιν τῆς Ὄρ-

θοδοξίας κατά τρόπον οἱονεὶ ἐπαγγελματικὁν
καὶ μάλλον δἐν ἀσχολοῦνται εἰς τίποτε αλλο.
Ἁλλά ἡ ὁδὁς εἱναι ἐπισφαλὴς διά τοὑς Ιδίους, ἀὴθης εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὁλεθρία διά
τὴν οἰκοδομὴν τῶν ψυχῶν. Αὑτά ὅλα, 6εβαίως, ὑπὁ τόν ὅρον ὅτι δἐν ὑπάρχει πραγματικὴ αἵρεσις. Καὶ ταῦτα ἐκ πολλῆς ἀγάπης.

·Ιἰ &
Τό ἔργον τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, μετά ενα σχεδὁν μῆνα, ἐπερατῶθη, ἀφοῦ ἀπεφασίσθησαν ῶρισμένα μέτρα τάξεως καὶ πειθαρχίας. Πρέπει δἐ νά ὁμολογηθῆ, ὅτι ἡ συνεργασία Ἐξαρχίας, Ἰεράς Κοινότητος καὶ Πολιτείας ἐδημιούργησεν ἔν κλῖμα ἐμπιστοσύνης
καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν τούτων θεσμῶν ἐκινὴθησαν ἐντὁς τῶν αὑστηρῶς νομικῶν πλαισίων των, ἀτινα διαγράφονται ἐν τῳ Κατ. Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καὶ ὑπὁ τῆς μακραίωνος παραδόσεως τῆς συναλληλίας. 'Τπὁ τάς συγχρόνους συνθἡκας, δεδομένης τῆς νομικῆς ὀργανῶσεως τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ τῆς ὑπάρξεῶς του ἐντὁς τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ συνεργασία τοῦ Ἁγίου
“Ορους μετά τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας καὶ ἀφευκτος εἱναι καὶ ἀπαραίτητος, διατηρουμένου ἀλωβὴτου τοῦ αὑτοδιοικὴτου αὑτοῦ.
Σύνοψιν τοῦ ὅλου ἔργου, ὅπερ ἐπετελέσθη ὑπὁ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἀποτελεῖ ἡ κατωτέρω παρατιθεμένη ἐπιστολὴ τῆς 'Ι. Κοινότητος προς τὴν
Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, μεθ' ἧς ὑφίστανται αρρηκτοι πνευματικοὶ δεσμοὶ ἀγάπης, κοινοὶ ἀγῶνες κατά τοὑς χρόνους τῆς δουλείας
καὶ πρὁ πάντων, ἐκκλησιολογικὴ σχέσις Μητρός πρὁς τέκνα.

* * *

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Διὰ τῶν θεοπειθῶν εὐχῶν τῆς 'Κμετέρας Παναγιοτητος, θείᾳ συνάρσει, ἐπερατώθησαν αἰ ἐργασίαι τῶν 2ώνάξεων
της 'Ιερας Κοιν6τητος και 'Ιερας Διπλης,
προεδρευομένων ὑπὸ της οεβαστης 'Εξαρχϊας τον Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκ τῶν
Σεδαομιωτατων Μητροπολιτων Στανρουπόλεως κ. Μαξιμον, Δραμας κ. Διονυσίον και Ρεϋνμνης και Αυλοποταμου κ. Τιτου.
ΑΙ Σνναξεις αυται, πολυν τδν εν Κνρίω καρπὸν προσήνεγκαν τω 'Ζερφ ἡμῶν
Τόπω. Τοϋτο μεν δια της αναϋ·ερμανοεως της αγαπης και εὐλαβείας ἐν ταῖς ψυ-
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χαῖς τῶν ἀγιορειτῶν Μοναχῶν, πρὸς τὴν
Μεγάλην τον Χριοτοϋ ^Εκκλησιαν, τοϋτο
δε δια της κατ ευχην ἐνεργοποιήσεως
τῶν προϋποθέσεων, δια την προωϋησιν
καὶ ἐπίλυσιν Ἐανονικῶν, πνενματικῶν τε
καὶ πρακτικῶν προβλημάτων.
Τα πρακτικα των Συναξεων, ἐξεικονίζονν ἐν λιτότητι τὸ ἐπιτελεσθὲν ἔργον
καὶ τὴν ἔκτασιν του κατα6ληϋεντος καματου εκ μέρους τόσον της οεβαοτης Πα
τριαρχικης "Εξαρχιας, ὅσον καὶ ὑπὸ τῶν
ἐνταῦθα ἐκπροσώπων τῶν 'Ζερῶν Μονῶν.
"Πδη δὲ ἀναμένομεν τὴν ἐκδήλωσιν
της Μητρδς ημων Μεγαλης του Χριστον
Εκκληοϊας, ἐπὶ τῶν θεμάτων, ών τὴν λύσιν, ἡ σεπτὴ Ἐξαρχία, ἐπεφύλαξεν εἰς
την "ΑγΙαν και Ἦρὰν Σϋνοδον. Και ἐλπίζομεν, δτι ἡ Μεγάλη του Χριστον 'Εκκλησια, αγομενη υπδ την εμπνευσιν του
αγαϋοϋ και Παναγϊον Πνεϋματος, θὰ σνγκεράση τὸ δίκαιον μετὰ του ἐπιεικοῦς, τὸ
Κανονικδν μετὰ του φιλανθρώπου, πραγματευομένη ούτως, ἐν ὑψηλῇ διακρίσει,
τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν, τὸν επαινον εν
τη 'Εκκληοιφ και την δόξαν τοϋ Θεοϋ.
Θα απετελει ασνγγνωστον παραλειτριν,
Παναγιωτατε Δεσποτα, ἐὰν δὲν ἀνεφέραμεν την σημαντικωτατην συμβολὴν εἰς τὸ
ὅλον ἔργον της πρδτριτα αποσταλεισης,
'Υμετερα ἐπινεύσει, Πατριαρχικης "Εξαρχίας, ητις ὁμολογονμένως ὑπεβλήθη εἰς
κόπονς ἀτρύτους, διευθύνασα μετὰ συνέσεως καὶ οοφιας τας εργασϊας των Συν
αξεων.
"'Αξιον δε και δίκαιον ἐστιν, ὅπως υπομνησθῇ ώσαύτως, δτι, ϊσως, δια πρωτην φορὰν Πατριαρχικη 'Εξαρχια εδαπάνησεν ἐν Ἀγίφ ^'Ορει τοσοϋτον χρδνον
και ὑπεβλήθη εἰς τοσούτονς καμάτονς. ΟΙ
Σεβασμιωτατοι Μητροπολϊται, ειργασαντο νυκτδς και ημερας, μη φεισθέντες τῶν
ψυχῶν αὐτῶν καὶ ἐπανειλημμένως «σχόντες τὸ ἀπόκριμα τον θανάτου», τόσον ἐν
ταῖς τραχείαις καὶ δυσβάτοις ἀτραποῖς
τοϋ 'Αγιωνϋμου "'Ορους, δσον και ἐν τῶ
τρικυμιώδει πόντω τοϋ 'Ἀθω. Δώη αὐτοῖς Κϋριος ἔλεος, ἀνθ' ών ὑπὲρ ημων
των ταπεινων επαϋον.
Παναγιωτατε Πατερ και Δεσποτα,
χωρις πάσης αντιλογιας ,υπηρξεν εὐλογημενη πολυτροπως υπδ Κυριου η ουνερ-
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γαοϊα της Σε6αστης Πατριαρχικης ^Εξαρχϊας μετὰ τῶν ἀγιορειτῶν Πατερων.
Αϊ καρδϊαι των Μοναχων εϋερμανϋ-ησαν,
διελϋϋησαν παρεξηγησεις και καχυποψϊαι, οι μοναχοι παρεκληϋησαν ου μετρϊως
και ἐπὶ πλεϊον ήγάπησαν την τροφδν και
ποτνιαν Μητερα Μεγαλην τοϋ Χριοτοϋ
"Εκκληοιαν.

*Οντως, τδ Οικονμενικδν Πατριαρχεϊον, οὐτος ὁ «ὸφθαλμὸς τῆς οἰκουμένης»,
ὑπῆρξεν ἀείποτε τὸ φυσικόν, επειπερ ζωηφδρον κλῖμα ημων των ταπεινων Μονα
χων. Και εκειτο τοϋτο ανεκαϋεν εἰς τηΖαυγὲς σημεῖον προσανατολισμοῦ, ἔνθα
αἰώνων Πατερικα βιώματα, τιμϊων και
αχραντων ἐπιποθήσεων συνηντῶντο ἐπὶ
τὸ αὐτό. Και ητο ἡ κόρη τοϋ δφϋαλμοϋ
μας, η ελπις «ων οι δφϋαλμο'ι εξελιπον
ἐπὶ τοϋ ἐλπίζειν». καὶ εἰς αὐτὴν τὴν επιφθονον Κορυφην της αμωμητου ^Ορ^οδοξιας μας, δ 'Αγιορειτης ἐξεκένου τάς, ὁποίας ἔζη, ὸνειροπολήσεις καὶ τὴν λυγμώδη νοσταλγίαν του και τδ παννυχον δάκρυον τῶν ἐναργῶν ὁραματισμῶν του. Και
ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀγίαν Κορυφην τοϋ ΟΙκουμενικοϋ Θρονου, ην εξηργασατο η «ἐγκομβωμένη» την ταπεϊνωοιν και την θλίψιν τοϋ Χριοτοϋ χορεία τῶν ' Αγιων Πατριαρχων και Ποιμενων, ημεϊς, φϋλακες
ακαταϊσχυντοι τοϋ αμολϋντου ϋνρεοϋ της,
ἐλαμβάνομεν χάριν ἀντὶ χάριτος καὶ δώ
ναμιν «τοϋ 6αοταοαι τδ τοϋ Κυριου 'ϊησοῦ δνομα εναντϊον Εϋνων και Βασιλεων υιων τε '7σραήλ».
Δι' δ «δμολογοϋμεν την χαριν, κηρϋττομεν τὸν ἔλεον, ου κρϋπτομεν την εϋεργεσϊαν» πρὸς τὸν Κϋριον και πρὸς τὸν
«Πατριάρχην τῶν τοϋ Χριοτοϋ πενήτων»,
δστις δια της πρδς ημας αγαπης εδησεν
ἡμἀς μὲ χρυσὰς ἀλύσεις πρὸς τὸ ταπεινὸν καὶ τηλανγὲς ἐν ταὐτῶ Φαναριον.

'Επι τοϋτοις διατελοϋμεν, κατασπαζόμενοι την δεξιαν της "Υμετερας πανοεβαστου ημϊν θειοτατης Παναγιοτητος και
επικαλοϋμεϋ'α τας ϋεοπειϋεϊς εὐχὰς καὶ
εὐλογίας Αϋτης.
"Απαντες οι εν τη κοινη Συναξει ἀντιπρόσσσποι καὶ προϊστάμενοι τῶν εἲ'κοσιν
'Ζερῶν Μονῶν τοϋ 'Αγϊου 'Ὀρους 'Ἀ θ ω.

ΤΟΥ Ἀπογ ΛΙἈΑΟΧΟΥ 6ΠΙΘΚΟΠΟγ
φωΤΙΚΗΘ ΤἈ Ρ' Κ6φΑἈἈΙἈ
α

Δ Ε Λ Φ Ο Ι, τιαοης
πνευματικης, ηγεισθω θεωρίας ταοτις,
ελπϊς, αγαπη, πλέον
δὲ ἡ αγαπη. ΑΙ μεν
γαρ καταφρονεϊν των
ὁρωμένων ἐκδιδάσκονσι καλῶν' ἡ δὲ α
γαπη ανταϊς συνάπτει
την ψυχὴν ταῖς ἀρ αῖς τοῦ Θεοῦ, αϊσϋησει νοερᾳ τὸν ἀόρι ',τον εξ ιχνενουσα.
ἀπ6δοσις

Εις πασαν πνευματικὴν Θεωρίαν*, ἀδελφοί, ἀς εἱναι δδηγὸς ἡ πίστις, ή ελπὶς και
ή ἀγἀπη. Προτιμητέα δὲ των ἀλλων ἡ ἀγἀπη. Διὸτι ἡ πϊστις και ή ελπίς, διδἀσκουν
μὲν νἀ μὴ δϊδωμεν σημασίαν εις δσα φαίνονται εὸχἀριστα. 'Εκεϊνο δμως, που ενώνει τὴν ψυχὴν μὲ τἄς ἀρετἄς2 τοϋ Θεοϋ, εἷναι ή ἀγἀπη. 'Ξ δποία, δια μέσου της νοερἀς αἰσθήσεως,3 εὸρίσκεται εἰς τά ἲχνη τοϋ
Θεοϋ.

ΣΧΟΛΙΟΝ
Ι. Θεωρία δεν εϊναι ὅ,τι λέγομεν σήμερον.
Εἰς τὴν ὁρολογίαν τῶν ἀσκητικῶν Πατέρων
ἀποτελεῖ μίαν ποικίλου «θεάματος» ὅρασιν τοῦ
νοῦ. Κυρίως ὅμως διακρίνεται εἰς φυσικὴν καὶ
ὑπερφυσικὴν θεωρίαν. 'Τπάρχει δἐ καὶ τρίτη,
ἥτις ὀνομάζεται άρπαγἡ, ἔκστασις.
'Η πρῶτη εἱναι κίνησις τοῦ νοῦ εἰς τὴν
κτίσιν, ἐπὶ τῆς ὁποίας μελετϋί τά «λίαν καλά» κτίσματα. Δι' αὑτῆς ἀνάγεται ὁ νοῦς εἰς
τὁν δημιουργόν, διά πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης καὶ μελετά τους «λόγους τῶν ὄντων»,
ῶς καὶ ἀναλογικῶς μεταξὑ κτίσεως καὶ κτίστου. Ἐντεῦθεν ὁ νοῦς κατανοεῖ, θαυμάζει, χαίρει, ἀγαπά, εὑγνωμονεῖ, ἐρωτοληπτεῖται.
'Η δευτέρα, ἡ πνευματικὴ θεωρία, ἀποτε-

λεῖ κίνησιν τοῦ νοῦ εἰς ἀμφοτέρας τας περιοχάς, τοῦ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου κόσμου. Ἐκεῖ μἐν διά τῆς κτίσεως μόνον. Ἐδῶ δἐ διά
τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, κατ' ἀναλογίαν πρός τὴν
ἀγάπην καὶ άγιότητα τοῦ «θεωρητικοῦ».
'Η δἐ τρίτη εϊναι ἡ τοῦ Ἁπ. Παύλου, ὅστις «ἡρπάγη εἰς τὁν παράδεισον καὶ ἤκουσεν
ἀρρητα ρὴματα ίὶ οὑκ έξὁν ἀνθρῶπῳ λαλῆσαι (Β' Κορ. Ι2, 4), ἥτις συνέβη καὶ εἰς
πολλοὑς άγίους.
'Η θεωρία περὶ ἧς ὁμιλεῖ ὁ ὁίγ. Δ. εἱναι
γενική, «πάσης πνευματικῆς θεωρίας», ὁπωσδἡποτε ὅμως ὄχι ἐνεργουμένη πλουσίως ὑπό τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. "Αλλως δεν ἐξηγεῖται ἡ
ὑπόδειξις.
2. "Εχει ἀρετάς ὁ Θεός, ὑπὁ κυριολεξίαν,
ἐφ' ὅσον «ἀρετὴ καλεῖται διά τὁ αἱρεῖσθαι»;
'Ο αγ. Δ. ἀναφέρει ἐπανειλημμένως περὶ ἀρετῆς τοῦ Θεοῦ εἰς τά Ρ' κεφάλαια, ως ἐάν
ἀποτελῆ ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ. Ποία ὅμως ἐκ
τῶν ἰδιοτἡτων εἱναι; Ὡ αγ. Μάξιμος ὁ 'Ομολογητὴς διακρίνει τά ἐνάρετα ἔργα ἀπὁ τὴν
ἀρετὴν τοῦ Θεοῦ. «Τά ἐνάρετα πάντα καὶ
αὑτὴ ἡ ἀρετὴ, ©εοῦ προδήλως ἔργα τυγχάνουσιν' ἀλλά τά μἐν, ἤτοι τά ἐνάρετα, τοῦ
εἱναι χρονικῶς ὴργμένα' ἧν γάρ ποτέ ὅτε οὑκ
ἧν. Τά δέ, ἤτοι ἡ ἀρετὴ, χρονικῶς οὑκ ὴργμένα, οὑκ ἧν γάρ ποτε ὅτε οὑκ ἧν». (κεφ. ν'
τῆς α' ἐκατ. τῶν θεολογικῶν).
Ἐπομένως ἡ ἀρετὴ εἱναι τῳ Θεῳ συνάναρχος. Ποία; Φαίνεται, ὄτι ὅλας τάς Οείας Ιδιότητας τοῦ Θεοῦ, ὶδιῶματα ἤ προσόντα ἧ τελειότητας χαρακτηρίζει ως ἀρετάς Θεοῦ, ὁ
αγ. Δ., ἐπὶ τῶν ὁποίων, κατά χάριν, μετέχει
καὶ ὁ ἐν Χριστῳ ὀίνθρωπος, ἐφ' ὅσον «τὁ
καθ' ὁμοίωσίν ἐστι, τὁ δίκαιον, τὁ ἀληθές,
τὁ εῦσπλαγχνον, τὁ συμπαθἐς καὶ φιλάνθρωπον».
Εἰς τὁν διάλογον «Ὄρασις» μεταξὑ 'Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ καὶ αὑτοῦ, ὁ αγ. Δ. ἐρωτφ τόν Πρόδρομον: — «Τί δἐ δεῖ νομίζειν
ἀρετὴν ©εοῦ; — Ἁποκρ. Κάλλος, ἔφη, ἀνείδεον, ἐν δόξη μόνη γνωριζόμενον».
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Καὶ ἐν συνεχεία ἐξηγεῖ, ὅτι ἡ δόξα τοῦ
Θεοῦ δεν ἀποτελεῖ θέαν τινα αἰσθητἡν, διότι
«τῆς αῦλου ἐκείνης καὶ μακαρίας φύσεως ὑπἐρ
εἱδος εϊναι τό κάλλος πιστεύεται δια πολλὴν
καθαρότητα. ..» (σελ. Ι73, ΙΟ). Ἁλλά θά
ἐπανέλθωμεν εἰς τάς περὶ «θείας δόξης» ἤ
περὶ «θείου φωτὁς» ἀπόψεις τοῦ άγ. Πατρός.
3. «Αἰσθησις νοερά», εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν
Μυστικῶν Πατέρων, εὶναι ἰδιότὴς τῶν ψυχικῶν δυνάμεων, ἀντίστοιχος τῆς ἰδιότητος τῶν
σωματικῶν αἰσθὴσεων». 'Ἁνευ αἰσΟἡσεως νοερἀς, τῶν θείων ἐν αὶσθἡσει τὴν ὴδονὴν ἀδύνατον γεύσασθαι. "Ωσπερ γάρ ὁ τάς αἰσθήσεις ἀμβλύνας, ἀνενεργὴτους αὑτάς ἐποίησε
πρὀς τά αἰσθητά..., οὑτω καὶ ὁ τάς ψυχικάς κατά φύσιν δυνάμεις νεκρῶσας διά τῶν
παθῶν, ἀναισθἡτους πρὀς ἐνέργειαν καὶ μετοχὴν τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος ἐποίησεν.
Ὡ γάρ μὴ ὁρῶν καὶ ἀκούων καὶ αἰσθανόμενος πνευματικῶς, νεκρός ἐστι. «Γρηγορίου Σιναῖτου, κεφ. 97, «Φιλοκαλία» Δ' τόμος).

ΥΣΕΙ ἀγαθὸς μόνος
ὁ Θε6ς ἐστιν. Γ'ινεται δὲ καὶ ἄνθρωπος
ἐξ ἐπιμελείας τῶν
τρόπων ἀγαθὸς διὰ
τοῦ ὅντως ἀγαθοῦ,
εἰς ὅπερ οὐκ ἔστιν
ἀλλασσόμενος, ὅταν ἡ
ψνχὴ διὰ τῆς ἐπιμελείας τοῦ καλοῦ τοσοῦτον γένηται ἐν Θεῶ
δοον η ταύτης δύναμις ἐνεργουμένη θέλει· γϊνεοϋε γάρ, φησίν, ἀγαθοὶ καὶ οἰκτίρμονες ώς ὁ πατηρ υμων δ εν τοῖς
οὐρανοῖς.
ἀπ6δοσις

Ἐξ αὸτής τῆς φὸσεώς του μόνος ἀγαθὸς
εἷναι δ Θεὸς. Δὸναται δὲ καὶ δ ἄνθρωπος
νὰ γίνη ἀγαθὸς, ἀν επιμεληθη τὴν ψυχήν
του διὰ τῶν έντολῶν καὶ της βοηθείας τοϋ
Θεοδ. Οότω δὲ ἀλλἀσσει δ ἄνθρωπος καὶ
μεταμορφοΟται* εις δ,τι δεν ἦτο προηγουμένως. Καὶ τὸσον μεταμορφοϋται επὶ τὸ ἀγαθώτερον, δσον περισσὸτερον ὴ ψυχτ) μεριμνᾳ, διὰ τὴν ἀγαθοποίησίν της καὶ δσον
πλησιἀζει πρὸς τον Θεόν, κατά τὴν ἀναλογίαν της Ινεργοποιήσεως τοϋ θείου πὸθου
τηςΛ Διότι λέγει δ Κὸριος' «γίνεσθε ἀγαθοὶ καὶ οἰκτίρμονες ώς δ πατὴρ ὑμῶν ὸ οὸρὰνιος» (Λουκ. 6, 36).
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ΣΧΟΛΙΟΝ
4. Ὡς «καθ' ὁμοίωσιν» πλασθεὶς ὁ ἀνθρωπος, ὑπὁ τὴν ἔννοιαν τῆς δυνατότητος ὁμοιῶσεως πρὀς τον Θεόν, γίνεται καὶ ὁ ανθρωπος
κατά χάριν ἀγαθός, διά τῆς χάριτος τοῦ «ὄντως ἀγαθοῦ» Θεοῦ, ἀλλά καὶ «ἐξ ἐπιμελείας
τῶν τρόπων». Καὶ πόσον; «Ὅσον ἡ ταύτης
(τῆς ψυχῆς) δύναμις ἐνεργουμένη θέλει». Καὶ
ἐφ' ὅσον προτρεπόμεθα' «γίνεσθε ἀγαθοὶ καὶ
οἰκτίρμονες... (Λουκ. ς' 36).
'Η φράσις «εἰς ὅπερ οὑκ ἔστιν ἀλλασσόμενος» ὁ ανθρωπος, ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐπὶ
τό θειότερον μεταμόρφωσίν του, μεταβαλλόμενος εἰς ἐκεῖνο, τὁ ὁποῖον δεν ἔχει πρὶν ἀγαθυνθῆ. Καὶ ποῖον δεν ἔχει; Τὴν καθαρότητα τῆς «εὶκάνος» καὶ τὴν «ὁμοίωσιν» «ὅσον
ἐνδέχεται τῆ ἀνθρωπίνη φύσει». 'Η φύσις δεν
μεταβάλλεται. 'Η φύσις οῦτως ἀποκαθίσταται.
'Ο αγιος Δ. ἐπεξηγῶν τοῦτο σαφέστερα γράφεΓ» ... "Ωστε ἔξιν, οὑ γάρ φύσιν, ἤλλαξεν
ἡ σάρκωσις τοῦ Λόγου, ἱνα τὴν μεν μνἡμην
ἐκδυσῶμεθα τοῦ κακοῦ, τὴν δέ ἀγάπην ἐνδυσῶμεθα τοῦ Θεοῦ. οὑκ εἰς ὅπερ μὴ ἤμεν ἀλλασσόμενοι, ἀλλ' εἰς ὅπερ ἤμεν τῆ ἀλλαγῆ
μετά δόξης ἀνακαινιζόμενοι» (Λόγος εἰς τὴν
Ἁνάληψιν, σελ. Ι68).
5. Εἰς τὁ σημεῖον αὑτό διαφαίνεται ἡ «συνεργία» χάριτος καὶ ἀνθρωπίνης 6ουλἡσεως.
Αὑτὁ σημαίνει ἡ φράσις, «τοσοῦτον γένηται ἐν
Θεῳ ὅσον ἡ ταύτης δύναμις ἐνεργουμένη θέλει». Ὄ 6ούλησις, ἡ ὁποία ἐνταῦθα ἔχει 'μεταβληθῆ εἰς ἀγαπητικὴν δύναμιν, ἀλλ' ἐνεργουμένην ὅμως. Διότι ἡ ἀγάπη εἱναι ἐνέργεια
καθαρά, ἀενάως κινουμένη πρὀς τὁν Θεόν.
Καὶ καθ' ὅσον κινεῖται κατά τοσοῦτον πλησιάζει τόν Θεόν. Καὶ ὅσον πλησιάζει τόσον φωτίζεται καὶ κατά τοσοῦτον ἀλλιοῦται θείως ὁ
ανθρωπος. Τὴν σχέσιν αὑτὴν διατυπῶνει ὁ
ἀπ. Παῦλος. «Ἐν γάρ Χριστῳ 'Ιησοῦ... ἰσχύει πίστις δι* ἀγάπης ἐνεργουμένης» (Γαλ.
5, 6).

Ο ΚΑΚΟΝ ουτε ἐν
φύσει ἐστὶν ουτε μὴν
φύσει τίς ἐστι κακός·
κακὸν γάρ τι ὁ Θεὸς
οὐκ ἐποίησεν. Ὄτε
δὲ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ
τῆς καρδίας εἰς εἶδος τις φέρει τὸ οὐκ
δν εν ουσϊα, τδτε αρχεται εϊναι 'δπερ αν ὁ τοῦτο ποιῶν θέλοι.
Δεῖ οὑν ἀεὶ τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς μνήμης τοῦ
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Θεοϋ αμελεϊν της εξεως τοϋ κακοϋ' δννατωτερα γαρ ἐστιν ἡ φύσις τοῦ καλοῦ
τῆς εξεως τοϋ κακον, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἔστιν, τὸ δὲ οὐκ εστιν, εἰ μὴ μδνον εν τω
πραττεοϋαι.
ἀπὸδοσις
Τὸ κακὸν ουτε φυσικὴν υπαρξιν ἔχει,
ἀλλ' οϋτε καὶ εϊναι κανεὶς κακὸς εκ φήσεως, διότι δ Θεὸς δὲν -εδημιοὸργησεν οὸδὲν
κακὸν. "Οταν δμως Ιπιθυμήση τις κἀποιο
κα·κὸν, αὸτή ή φαντασιώδης μορφὴ τοϋ κακοϋ ὰποκτᾳ ὸπὸστασιν, ενφ εις τὴν ουσίαν
εἶναι ἀνὸπαρκτον. 'Η καρδία ἐπιθυμοϋσα,
εἰδωλοποιεϊ δ,τι θέλει καὶ ουτω δϊδει εις τὸ
κακὸν υπαρξιν. Ἐπιβὰλλεται, λοιπὸν, δπως
πἀντοτε, εχοντες τὴν μνήμην τοϋ θεοϋ, εξασθενῶμεν τὰς ἀπὸ εξιν μνήμας τοϋ κακοϋ.
Διὸτ', ή φύσις τοϋ καλοϋ εἷναι πλέον ἰσχυρὰ ἀπὸ τὴν συνήθειαν τοϋ κακοϋ, ἐπειδὴ
τὸ καλὸν ἔχει φυσικὴν υπαρξιν, ένφ τὸ κακὸν εἷναι ἀνὸπαρκτον καὶ υπαρχει ἀπὸ τὴν
στιγμ·ὴν που ὲνεργεῖταιθ.

ΣΧΟΛΙΟΝ

6. Ἁποτελεῖ δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς
Ἐκκλησίας, ὅτι «τὁ κακὁν οδτε ἐν φύσει ἐστὶν
οῦτε μὴν φύσει τίς ἐστι κακός», ἐφ' ὅσον «κακόν (γάρ) τι ὀ Θεὁς οὑκ ἐποίησεν».
Τὀ κακὁν ἀποτελεῖ στέρησιν τοῦ καλοῦ, ὅπως τὁ σκότος εἰναι στέρησις τοῦ φωτός. Τὁ
κακὁν καὶ ἡ μορφὴ του ἀρχίζουν νά «ὑπάρχουν» ἀπὁ τὴν στιγμὴν τῆς κυοφορίας των
εις τὴν καρδίαν ὑπὁ τῆς ἐπιθυμίας. 'Ο αγιος
Δ. εἰς τὴν «Ὄρασίν» του ἐπαναλαμβάνει ὅτι,
«ὅπερ αν ἐκ τῆς ἐαυτοῦ ἀρπάση ἐπιθυμίας ὁ
νοῦς ἐνθύμημα, τοῦτο ῶσπερ εἱδος γίνεται τῆς
ἐνεργείας τῆς ψυχῆς...». Ἁλλά προχωρεῖ καὶ
ἐπέκεινα, συμπληρῶνων ὅτι, ὅ,τι συμβαίνει μέ
τὀ κακόν, τὁ ϊδιο συμβαίνει καὶ μἐ τὁ ἀγαθόν, διότι «καν τε μετά δόξης καν τε μετά
πάθους τοῦτο συμβαίνει γίνεσθαι» («Ὄρασις»
σελ. Ι74). Ὄπότε καὶ τὁ ἀγαθὁν λαμβάνει «ὅπαρξιν», «εἰδος», ὅταν τὁ ἐπιθυμῶμεν καὶ τὁ
διανοούμεθα, ὅσον καὶ αν εὑρίσκεται ἐν τῆ
φύσει ἡμῶν.
Καὶ τὁ μὲν κακόν, «οὑκ δν ἐν οὑσίφ», εἰναι ἀσθενές. 'Η δἐ φύσις τοῦ καλοῦ ῶς δυνατωτέρα, δύναται νά κυριαρχἡση ἐπὶ τούτου,
ὑπὁ τὴν προῦπόθεσιν, ἥν ὑποδεικνύει ὁ αγιος
. Ποίαν; Ἐπιμελούμενοι τῆς μνἡμης τοῦ Θεοῦ — ἥτις δύναται νά νοηθῆ καὶ ως ἀδιάλειπτος νοερά προσευχὴ — ἐξασθενοῦμεν τὴν
δύναμιν τοῦ κακοῦ.
Ἅλλωστε, ἀποτελεῖ καθολικὴν ἐμπειρίαν,

καθ' ἥν, ὁ λόγος, ὁ λογισμός, ἡ σκέψις, ἡ
φαντασία, ἡ θεωρία, καταλείπουν εἰς τὴν ψυχὴν τὴν αώθησιν τῆς ποιότητός των, μόνον
ὅταν ἐνεργοῦνται. Εἰναι δέ δυνατὁν νά ἔχουν
συσσωρευθῆ απειρα πλἡθη έννοιῶν ἀγαθῶν καὶ
κακῶν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς μνἡμης. Ἁδύνατον ὄμως νά διεγείρουν τὴν ψυχὴν, ἐάν δεν
ἀνακληθοῦν εἰς τὴν συνείδησιν. Ἁπὁ τῆς ἀπόψεως αὑτῆς, δύναται νά εὶπη τις, ὅτι ἡ ψυχὴ
εἰναι νεκρά καὶ διά τὁ καλόν καὶ διά τὁ κακόν;
"Οχι, 6εβαίως, διότι πλὴν τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχει ἐν τῆ ψυχῆ ἡ «αἵσθησις» τόσον τοῦ
άγίρυ ὅσον καὶ τοῦ βεβὴλου, ῶστε νά κινῆται
ἐνεργείφ αὑτῶν. Ἁλλ' ἡ κίνησις τῆς ψυχῆς
ἐκ τῆς «αἰσθὴσεως» τελεῖται συνἡθως χωρὶς
νά λαμβάνωμεν συνείδησιν. Διά τοῦτο, ὑπάρχοντος τοῦ κακοῦ ἐν τῆ ψυχῆ, ῶς στέρησις τοῦ
ἀγαθοῦ, ἐπιστρατεύομεν τὁν νοῦν καὶ δΤ ἀγαθῶν έννοιῶν, ἐξασθενοῦμεν σταδιακῶς τὴν
δύναμίν του ἤ διά τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς,
ῶς λέγει ὁ ίἰγιος Διάδοχος.

δ'

ΑΝΤΕΣ ανϋρωποι
κατ εϊκδνα ἐσμὲν Θε
οϋ' τδ δὲ καθ' δμοϊωσιν ἐκείνων μόνον
ἐστὶ τῶν διὰ πολλῆς
ἀγάπης την εαντων
ἐλενθερίαν δουλωσάντων τω Θεω. ''Οτε γαρ οὐκ ἐσμὲν ε
αντων, τδτε δμοιοϊ εομεν τω ημας εαντω
δι' ἀγάπης καταλλάξανττ οὑπέρ τις οὐκ
ἐπιτεύξεται, εἰ μὴ μὴ πτοεϊοϋαι την ἐαντοῦ ψυχὴν περὶ τὴν τοῦ 6ϊου εϋκολον δόξαν πετοοι.
ἀπὸδοσις
Ὄλοι οἰ ἀνθρωποι εἲμ,εθα πλασμένοι
«κατ' εἰκὸνα Θεοϋ». Τὸ δὲ «καθ' ὸμοϊωσιν»
ἐπιτυγχἀνουν μόνον εκεϊνοι, που ἀπὸ ὸπερβολικὴν ὰγὰπην ϋπεδοὸλωσαν εις τὸν Θεὸν
τὴν ελευθερίαν των. Διότι δταν παήσωμεν
νὰ ἀνήκωμεν εις τὸν ὲαυτὸν μας, τὸτε γινὸμεθα δμοιοι μὲ τὸν Θεὸν, οστις μας συνεφιλϊωσε μὲ τὸν εαυτὸν του, διὰ της προς
ήμας ἀγάπης τουῇ Τὴν προς τὸν θεὸν δμως δμοιὸτητα δὲν θα κατορθώση τις, εὰν
προηγουμένως δὲν καταστ·ήση τὴν ψυχήν
του ἀνωτέραν ἀπὸ τὸ δέλεαρ τῆς κοινὴς
ἀνθρωπϊνης δὸξης, ῶστε «μὴ πτοεϊσθαιχβ
δι' αὸτήν.

ΟΧΟλΙ ΟΝ
7. Τὁ περιεχόμενον τοῦ δ' κεφ. ἀναπτύσσεται ἐκτενέστερον εἰς τὁ πθ' κεφ. Ἐνταϋθα
ὁ ὁίγιος Δ. διδάσκει, ὅτι ἀνερχόμεθα εἰς τὁ
«καθ' ὁμοίωσιν» δια μιας κλίμακος, ἀρχομένης ἀπό τὴν καταφρόνησιν τῆς ἀνθρωπίνης
δόξης, διερχομένης διά τῆς ἀρνἡσεως ἐαυτῶν
καὶ ληγούσης εἰς τὴν διά δουλῶσεως τῆς ἐλευθερίας, θερμὴν ἀγάπην. Εἱναι, λοιπόν, δυνατὁν
νά εἵμεθα εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ «κατ' εἰκόνα»,
χωρὶς νά ἔχωμεν φθάση εἰς τὁ «καθ' ὁμοίωσιν». Καὶ τοῦτο, ἐφ' ὄσον, διά τῶν άγίων ἐντολῶν, τηροῦμεν «ἀλῶβητον» τὀ «κατ' εἰκόνα».
Τεκμὴριον, λοιπόν, ὅτι εὑρισκόμεθα εἰς τὁ
«καθ' ὁμοίωσιν» εἱναι «ὅτε οὑκ ἐσμἐν ἐαυτῶν».
Τὴν αρνησιν ἐαυτῶν, «ἐν τῆ ἀπεκδύσει τοῦ
παλαιοῦ ἀνθρωπου», ἀδύνατον νά ἐπιτύχωμεν
ἐάν δἐν «πείσωμεν» τὴν ψυχὴν «μὴ πτοεῖσθαι»
ἀπὁ τὴν ἐγκόσμιον φιλοδοξίαν.

8. 'Ο αγιος Δ. δἐν ἐννοεῖ νά «πείσωμεν»
λογικῶς τὴν ψυχὴν «μὴ πτοεῖσθαι». Βεβαίως
δύναται νά 6οηθἡση τὴν ψυχὴν εἰς τὴν κάθαρσιν καὶ γενικῶς εἰς τὴν 6ελτίωσίν της μία
λογικὴ προσπάθεια, κατά τὁ στωϊκόν, «κατά
λόγον ζῆν», τῆ 6οηθεία τῆς χάριτος.

Ἐπειδὴ ὅμως χρησιμοποιεῖ ἐπανειλημμένως
ὁ αγιος Δ. τὁ ἰδιον ρῆμα, πρέπει νά διευκρινισθῆ ὅτι, ὁ κατ' ἐξοχὴν διδάσκαλος τῆς «κατ'
αἰσθησιν ψυχῆς» ζωῆς, ἐννοεῖ τὴν ὑποστατικὴν μεταμόρφωσιν τῆς ψυχῆς, εἰς τρόπον νά
μὴ συγκινῆται ἀπὁ τὁ δέλεαρ τῆς ἀνθρωπίνης
κενσδοξίας, ἀλλά νά ποθῆ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, τὴν μόνην άγίαν φιλο-δοξίαν.
'Ἁλλως δἐν δύναται νά νοηθῆ πῶς κατόπιν
«ὅμοιοι ἐσμἐν τῳ δι' ἡμάς ἐαυτῳ δι' ἀγάπης
καταλλάξαντι» — Χριστῳ, άπλῶς καὶ μόνον
διά τῆς λογικῆς πειθαρχὴσεως μιας ἀταξίας
τῆς ψυχῆς.
Τό «μὴ πτοεῖσθαι...» ἰσως ἀποτελεῖ ἐπανάλ·ηψιν τῆς φράσεως «ἐπτοημένοι περὶ τὴν
δόξαν» τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὅπερ
δἐν σημαίνει φόβον ἐν προκειμένῳ, ἀλλά μάλλον σύγχυσιν ἐκ συγκινὴσεως τῆς ψυχῆς, ἐμπαθῆ κίνησιν τῆς καρδίας, διψῶσης ἀνθρωπίνην δόξαν.

πθρι

τον

ρ'ΚθφΛΚΧϊωΝ

ΙΑΔΟΧΟΥ
'Επισκ6που
Φωτικης τα ρ' Κεφαλαια
εχουν περιληφθη εις τδν
Α' Τ6μ. της «Φιλοκαλιας». "Ησκησαν δε ευρυτατην και βαθυτατην Ι'·'ϊ, ττιδρασιν εις την διαμορφωσιν της
^Ορθοδδξου
πνευματικης
ιταραδοσεως. Αυτδς δ "Αγιος Γρηγοριος δ Παλαμας, κατα τας 'Ησυχαστικας εριδας του Ι4ου αιωνος, επεκαλεσθη συχνδτατα την
διδασκσλιαν των ρ' Κεφαλαιων, επ'ι των διτοιων
εστηριξε την νηψιν και την νοεραν ττροσευχην.
Περι του 'Αγιου Διαδδχου και του εργου του
ησχοληθη δ καθηγητης του Πανεπιστημιου Θεσσαλονικης κ. Π. Χρηστου. "Εκ των ξενων δ Ε.
(Ιβ8 Ρϊ3-Ο08 εξεδωκεν εις κριτικην εκδοσιν τα εργα
του 'Αγιου Διαδοχου, ων κυριον εϊναι τα Ρ' Κεφαλαια.
Λδγφ της σπουδαιδτητος των Κεφαλαιων, σνελσβεν δ υιτοφαινδμενος την μεταφρασιν και σχολισσμδν των απδ τετραετιας με την ττροθεσιν δττως εκδοθουν, ττροτασσομενης 5ιαφωτιστικης Εισα
γωγης. Τδ εργον τοϋτο ηδη εχει εξαγγελθη, δτι
θα εξεδιδετο εις την σειραν των εκδοσεων «'Εττι
τας ττηγας» και ελτηζομεν, δτι η εκδοσις θα
ττραγματοποιηθη εν τφ προσεχει μελλοντι.

Χδίριν των σναγνωστων των «'Αθωνικων Αιαλδγων» ιτροβαινομεν ηδη εις την δημοσιευσιν τινων Κεφαλαιων, αποδιδομενων εις την συγχρονον γλωσσαν μετα βραχεος σχολιασμου των.
Κειμενον των Κεφαλαιων χρησιμοιτοιουμεν την
εν λογω κριτικην εκδοσιν εις την σειραν 8ουΓΟ68
ΟΙϊΓβΗβηηθ8, εις την δποιαν 6ίναφερονται και αι
τΓαραττομπαι.

'Επϊ τη ευκαιρϊα ττληροφοροϋμεν, συναφως με
τα πνευματικα εργα, δτι τα περι ττροσευχης δημοσιευομενα εις συνεχειας, υπδ τδν τιτλον «'Αθωνικοἱ Διαλογοι», εις τδ δμωνυμον ττεριοδικον,
προκειται να εκδοθουν εις βιβλιον υττδ του εκδοτικου οϊκου «'Αστηρ» ηυξημενα και βελτιωμενα.
Θεωροϋμεν την εκδοσιν ταυτην ως προσφοραν
του "Ορθοδ6ξου Μοναχισμου και κατ* επεκτασιν
αϋτου του 'Αγιου "Ορους, δπερ τταντοτε απετελει
την δοξαν της 'Ορθοδοξιας και την ττροφητικην
τταρουσιαν της ερχομενης βασιλειας. Σημερον δε
ειδικωτερον, εντδς της καθολικης σχεδδν συγχυσεως του κοσμου, τδ "Αγιον ^Ορος, εϊναι δ τηλαυγης ιτολικδς 6ίστηρ, δχι μδνον των εν τφ ιτελσ.γει του βιου «Θαλαττευ6ντων», αλλα και Ικεινων που «εφιενται των κρειττδνων», οΥτινες τδ
κατανοοϋν ως «των επουρανιων αντιτυττον και αχειροποιητον σκηνην. . .».

θ.

ΤΟ ΟΙΚΟγΜΘΝΙΚΟΝ ΠΛΤρϊΛρΧΘΙΟΝ
ΘΥΛΓΓ6ΧΙΖΟΜ6ΝΟΝ ΤΗΝ ΟρθΟΛΟΪΙΧΝ
ΤΟ τελευταῖον τεῦχος των οι ΡΑδωνικο'ι Διαλογοι» ἐσχολίασαν βραχέως καὶ
ἐνθονσιαστικῶς τὴν
δμιλϊαν τοϋ ΟΙκονμενικον Πατριαρχου
επ' ευκαιρϊα της ἐπισκέψεως εἰς τὸ
Καρδιναλϊου Βϊλλεμ-

Φαναριον
πραντς.
Μετα την ενγενικην προοφωνηοιν —
αΚαλως ηλϋετε. 'ΤΙλϋετε εἰς τὰ ἲδια.
Ουχι ξενοι πρδς ξενους, ἀλλ' αδελφοι
πρδς αδελφοϋς» — δ Παναγιωτατος εδωσε την γνωστην πλεον δμολογιαν: Ρ'Ινα
δε ώμεν σαφεῖς, εἰλικρινεῖς καὶ εντιμοι
πρδς εαυτοϋς και πρδς ἀλλήλους, ἀλλὰ
καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἄπαντα, όφείλομεν
ἲνα ἐπαναλάβστμεν καὶ τονίσωμεν, δτι ονδεὶς ἐν τῇ Χριοτιανοσννη επϊοκοπος κεκτηται προνόμιον, θεῖον η ανβρωπινον
παγκοομιοτητος επι της μιας, αγ'ιας, καδολικης κα'ι ἀποστολικῆς τοῦ Χριστον "Εκκλησίας, ἀλλ' δτι πάντες ημεϊς, εἲτε ἐν
Γώμη, εἲτε ἐν τῇ Π6λει ταυτη εϊτε εν
οϊαδητινι πόλει, ἀπὸ οἰασδήποτε ἐκκλησιαστικῶς ἰεραρχικῆς η πολιτικῆς τοποθετήσεως, ἐσμὲν ἀπλῶς καὶ μδνον σννεπϊσκοποι νπδ τδν μδνον ακρον αρχιερεα, την
κεφαλην της 'Εκκληοϊας, τδν Κυριον η
μων 'Ιησοϋν Χριστδν, παντοτε εν τη ανεκαδεν ἐκκλησιαστικῶς παραδεδεγμενη
ϊεραρχικη ταξει.
. . . Τδ σημερινὸν μήνυμα ημων δεν
εχει τδν χαρακτηρα τυπικης αντιφωνηοεως πρδς δσα προσεφώνησεν ἡμῖν ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης.
Εϊναι εν ἀπ' ευδεϊας μηννμα ἐλεύθερον καὶ ἀνεξάρτητον τῆς Ἀγιωτάτης

ταύτης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινονπδλεως πρὸς τὴν Ἀγιωτάτην Ἐκκλησίαν
τῆς Ρωμης και τδν οεπτδν Προκα^ημενον
αὐτῆς».
Κατακλε'ιων δὲ τὸ μήνυμά τον ὁ ΙΙαναγιωτατος εσχολϊασεν ευοτδχως δια μι
ας φραοεως και ηνωσεν όρθοδόξως — ἀσυγχύτως καὶ αδιαιρετως — τας πραγματικδτητας της άγιότητος καὶ ἀληθείας,
περὶ τῶν δποϊων ωμϊληοεν εις την προσφώνησίν τον δ Καρδιναλιος.
Δεν ἡρκέσθη ὁ Πατριαρχης, ως ὅρθόδοξος, εἰς κάποιαν άγιότητα καὶ εἰς κάποιαν ἀλήθειαν, ἀλλ' εἶδε «τὸ πλήρωμα
της 'Ενωσεως ἐν τῇ αληϋεϊα της αγιδτητος, ἐν τῇ ἀγιότητι της ἀληθείας, ἐν τῇ
αληϋ·εια και τῇ ἀγιότητι τοῦ μδνον 'Ενοποιοϋ κοινοϋ ημων Σωτηρος, "Ιησον Χριστον, ω η δόξα εἰς τους αϊωνας».
* * *
Ἐν συνεχεια εἰς τὴν σννάντησιν ἡ ὁποϊα ἐγένετο μεταξὑ τῆς Παπικης αντιπροσωπεϊας και της ἐπὶ τῶν Παγχριστιανικων Ζητηματων 'Επιτροπης τοϋ Πατριαρχειου, προσεφώνησε τὴν ἀντιπροσωπεϊαν δ Σεβαομιωτατος Μητροπολίτης
Σαρδεων Μαξιμος ως Πρδεδρος της ἐπιτροπῆς.
Ἦ προσφώνησις αντη και η μετ' αντην
ἀκολονθήσασα συζήτησις παρουσιάζονν
χαρακτηριστικὰ αξια προοοχης και Ιδιαιτερας ϋπογραμμϊσεως.
Τδ δλον ἦθος εϊναι ἀληθῶς ΤΙατριαρχικδν. "Εχει μιαν μεγαλοπρεπειαν και
χαριν, η δποϊα απαρτϊζεται απδ αδελφικὴν θερμότητα καὶ ἀξιοζήλεντον παρρησϊαν, οαφηνειαν ἐκφράσεως καὶ θεολογικὴν ώριμότητα, 'ιοτορικην γνωοιν και σημερινὴν ἐνημέρωσιν, πατρικὴν μεριμναν
πρδς δλας τὰς' Ορθοδόξους 'Εκκλησϊας

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜ6ΝΙΚΟΝ ΠΧἘρϊΛρΧΘΙΟΝ...

καὶ κανονικὴν εὐαισθησίαν δια να μη νπερπηδηθοῦν τα δρια ξενης δικαιοδοσίας,
σαφεστάτην αϊσϋησιν τοϋ ποῖον εϊναι τδ
πρωτον, τδ δποϊον πρέπει νὰ γίνη ἀντικεϊμενον προσοχης, και ποϊα τα δεντερεύοντα, τὰ ὁποῖα ἀφ' ἑαυτῶν τακτοποιοῦνται
ὸρθῶς ρνθμιζομένου τοῦ βασικοῦ.
Δὲν διστάζει νὰ ἐκδηλώση ὁ Σεβασμιωτατος Πρδεδρος την ἀγάπην του εϊλικρινως και αυϋορμητως πρδς τους αγαπητους επισκεπτας των. "Οπως ἐπίσης
δὲν αἰσθάνεται καμμϊαν δυσκολϊαν εϊς τδ
νὰ ἐκφράση την ἀλήθειαν.· «ὅτι μεταξὑ
τῶν δύο ημων "Εκκλησιων νφϊστανται σο6αρα'ι διαφοραὶ εἰς ζητήματα πϊστεως καὶ
κανονικῆς τάξεως, ετι δε καϊ δυσμενεῖς
ψυχολογικαὶ καταστάσεις ἐκ τῆς βαρείας
κληρονομίας τοῦ παρελθόντος».
Διακρίνει ώς εμπειρος Ιατρδς τδν νφισταμενον αδγκον», δὲν αρνεϊται την υπαρξϊν τον, οντε ὅμως ταράσσεται ώς όλιγόπιστος, θεωρῶν ἀνθρωπίνως μόνον τὰ
πράγματα. 'Υποδεικνυει τδν τρδπον μιας
όροθδόξου ϋεραπευτικης, η δποϊα καταπραὑνει τὰς καρδίας καὶ κατακαίει τὸ
καρκίνωμα;
«Εϊναι ἀνάγκη ἀπαραίτητος δπως αμφδτεραι αι 'Εκκλησϊαι, τδσον κατα την
περϊοδον ταύτην τῆς καλλιεργείας τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης, ὅσον καὶ ἐν τῇ μελέτη
καὶ θεολογικῇ προετοιμασίᾳ δια τδν διαλογον, ὅχι μόνον αποφεδγουν ἐπιμελῶς
ἐκδηλώσεις καὶ κεϊμενα καὶ λόγονς ἐν
γένει δυναμένους νὰ τρανματίσουν τὸ πολύτιμον ἀγαθὸν τῆς ἀγάπης καὶ νὰ θίξονν την Ισοτιμϊαν καϊ τδν ἀλληλοσεβασμόν, τοῦθ' ὅπερ ηκιστα ἐξυπηρετεῖ τὸν
νέον τρδπον προσεγγϊσεως τον προ6ληματος της ενδτητος, ἀλλὰ προβαίνουν ἀντιθέτως εἰς χειρονομιας καϊ πραξεις επανορϋοϋσας τδ παρελθὸν καὶ οἰκοδομούσας
τὸ μέλλον, ἀναζητοῦσαι εἰς τὰς ενεργεϊας, τα κεϊμενα καϊ τους λογονς αυτων εκφρασεις καϊ ἑρμηνείας καὶ διατνπώσεις
ὑπηρετούσας τὴν πίστιν καὶ την διδαοκαλϊαν καϊ την παραδοσιν της αδιαιρετου
'Εκκλησϊας».
Συνεχϊζων την προσφωνησϊν τον δ Σε6ασμιωτατος θίγει βασικὰ τινὰ θέματα ἐκ
τῶν δποϊων ὑπογραμμίζομεν τὰ ἀκόλονθα
τρϊα:
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α) απορριπτει την μυστηριακὴν κοινωνίαν (ϊπϊενεοιηιηαηϊο) μεταξὑ τῶν ἐν δογματικη διαφορδτητι καϊ διαοτασει οὐσῶν
Ἐκκλησιῶν, ώς ἀποτελοῦσαν αγνοιαν καϊ
παραποϊησιν της δρϋοδδξου ἐκκλησιολογίας.
«'Η καϋολικδτης της ''Εκκλησϊας επιβάλλει καὶ ἀκρίβειαν, δπως πασα διαϊρεσις μεταξὑ τῶν μελῶν τοῦ Σωματος εϊναι
συγχρδνως καϊ χωρισμδς απδ τοϋ Χριστον».
6) Θίγει τὸ ἐπώδυνον δια την ὸρθόδοξον Ἐκκλησίαν θέμα τῆς Ουνϊας: «Διὰ
τους Ὀρθοδόξους τὸ ζήτημα τῆς Ουνϊας
ϋπηρξε τυπικδν παραδειγμα προσηλυτισμοϋ καϊ προεκαλεσε πικρϊας μεταξὑ αυ
των καϊ των Ρωμαιοκαϋολικων». Καϊ καταληγει εἰς τὸ δτι, οϊ λδγοι δημιουργϊας
των ουνιτικων 'Εκκλησιων, νπδ τδ φως
της νεας καταστάσεως καὶ τῆς προσπαθείας κοινῆς κατανοήσεως, δὲν ισχυουν.
γ) Δια την εν τη Ρωμη προσφώνησιν
τοῦ Πατριαρχου των Κοπτων Σενονντα
τοϋ Γ', ως δρϋοδδξου Πατριαρχου Ἀλεξανδρείας, νπογραμμϊζει δτι δ τϊτλος αυτδς ανηκει ϊστορικως καϊ κανονικως εἰς
τὸ Ἐλληνορθόδοξον Πατριαρχεϊον Ἀλεξανδρείας. Καϊ δια τδν όρθόδοξον κόσμον αποτελεϊ ϋεμα οϋσϊας, ϋεμα ϊστορϊας καὶ κανονικῆς τάξεως, πρὸ τῆς δποϊας αϊ απαιτησεις της διεκκλησιαστικης α6ρδτητος ασφαλως θὰ πρέπει νὰ παραμερϊζωνται.
* * *
Πριν κατακλείση την προσφωνησϊν του,
δ Σε6ασμιωτατος, εζητησε να ἔχη ώρισμένας πληροφορίας ὑπὸ της Παπικηςαντιπροσωπεϊας δια τρεχοντα ζητηματα διεκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων καὶ σχέσεων.
"Οπως περϊ των συνομιλιῶν καὶ σχέσεων
Ρωμαιοκαϋολικης 'Εκκλησϊας καϊ Προτεσταντικων Ὀμολογιῶν, Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας καὶ Παγκοσμίου Συμ6ουλϊου
των Ἐκκλησιῶν.
Εις την αντιφωνησϊν του δ Καρδιναλιος Βϊλλεμπραντς δεν ηδυνηϋη να αποκρϋψη την ἔκπληξιν καὶ ἀπορίαν του διὰ
την δμιλιαν του Πατριαρχου καϊ την προσφώνησιν τοῦ Προεδρου της 'Επιτροπης
ἐπὶ τῶν Παγχριστιανικῶν ὑποθέσεων.
Καϊ εϊπε: «Δὲν ἀντελήφθημεν καλῶς διὰ
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δτι εγενετο χρῆσις τοϋ τϊτλον αϋτοϋ ἐν
Γώμη, διότι οϋτως αὐτοτιτλοφοροῦνται
πὰσαι αἰ μὴ Χαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι τῶν
χωρῶν Μεσης "Ανατολης πρδς αντιδιαστολην αϋτων απδ των εἰς κοινωνίαν με
τα της Ρωμης εὑρισκομένων Ἐκκλησιῶν.
Εις αϋτα ανταπαντων δ Πρδεδρος της
"Επιτροπης Μητροπολϊτης Σαρδεων εἶπε
μεταξὑ αλλων: ΓΟντως η Ρωμαιοκαϊλολικη 'Εκκλησϊα κατεδϊκασεν επισημως
τὸν προσηλυτισμον... Αυποϋμεϋα ὅμως...
δτι εξακολουϋοϋν υφισταμεναι αϊ δια τὴν
ἐξυπηρέτησιν τοϋ προσηλυτισμοῦ συσταΦεϊσαι Οϋνιτικαϊ 'Εκκλησιαι. Κατεδικασθη δηλαδὴ ἡ αἰτία ἐνῶ ὑφίστανται τὰ
ἐξ αυτης αποτελεσματα. Κατανοοϋμεν τας
δυσκολϊας ενωπιον των δποϊων εϋρϊσκεται
η Ρωμαιοκαϋολικη Εκκλησϊα ἐν τῇ ἀντιμετωπίσει τοϋ ζητηματος τοϋτου. 'Επιϋυμοϋμεν ὅμως ἀφ' ἑτέρου νὰ τονίσωμεν ἄπαξ ἔτι καὶ τὴν ἄκραν εὐαισθησίαν τοϋ
συνδλου των Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔναντι τοϋ ϊλεματος της Ουνϊας, την δποϊαν καϊ ϋεωροϋν ως εν εκ των σοβαρωτερων εμποδϊων δια την προώθησιν τῶν
σχέσεων μεταξὑ τῶν δυο 'Εκκλησιων.
Δια δε τδ περϊ Σενοϋντα Γ' θέμα εἷπεν ὁ Σεβασμιτδτατος Σαρδεων: "Οσα ελεχϋησαν... «δὲν δϋνανται νομίζομεν νὰ
καλύψουν τὸ ἄστοχον τῆς χρήσεως τοϋ
τϊτλον τοϋτου, ετρ δσον εϊναι γνωστὸν δτι
αϊ μη Χαλκηδδνιοι "Εκκλησϊαι των χωρων της Μεσης 'Ανατολης χρησιμοποιοῦν δι' ἑαντὰς τὸν τϊτλον τοϋτον οϋχϊ μδ
νον πρὸς αντ ιδ ιαστολην αϋτων απδ των εν
ταϊς αὐταῖς χωραις Οϋνιτικων Εκκλησι,ῶν, ἀλλὰ κυρϊως καϊ πρδ παντδς πρδς
αντ ιδ ιαστολην αϋτων απδ πάντων τῶν ἀποδεχοιιένων τὰς ἀποφάσεις τῆς Δ' εν
Χαλκηδδνι ΟΙκουμενικης Συνδδου, την
δποϊαν αϋται, ως καϊ τους αποδεχομενονς
τας αποφασεις αυτης, αποκηρϋττουν. . .».
«Θὰ ἦτο ἀσφαλῶς παράλειψις χρέους
ἐὰν δὲν ἐπανελαμβάνομεν καὶ αϋϋις τας
ϋερμας ημων εϋχαριστϊας καϊ δια την α
πδ μέρους ϋμων ενημϋρωσιν επϊ των σχεσεων της Ροτμαιοκαϊλολικης ,Εκκλησϊας
α) μετα των 'Αγγλικανων, 6) μετα τοϋ
Συμβουλϊου
της Εϋρατπης, γ). ..».
Δια δε την προσφωνησιν τοϋ Κδπτου
* * *
Πατριαρχου Σενοϋντα Γ', ως "Ορϋλοδδξου Πατριαρχου Ἀλεξανδρείας, ἐλέχθη
Ὀ Σε6ασμιωτατος Σαρδεων παρηκο-

ποῖον σνγκεκριμένον σκοπὸν ἐλέχθησαν Ο
σα ἐλέχθησαν κατα την ἐπίσημον ἐκείνην στιγμήν. Ἐὰν ἐγνωρίζομεν δτι η Α.
Θ. Παναγιοτης θὰ ἔθιγεν ἐν τῇ δμιλϊα
Αυτης ϋεματα ἀρχῆς, ὁπωσδήποτε καὶ ἀπὸ ἡμετέρας πλευρἀς θὰ εἲ'χωμεν νὰ εἲπωμεν σχετικῶς τὰ προσήκοντα. Συγκεκριμένως ἐρωτῶμεν; Τα υπδ της Α. Θ.
Παναγιδτητος λεχθέντα αποκλειουν η εγκαινιάζουν ἐπισήμως τὸν διάλογον μετὰ
της Ρωμης; Θα ητο δυνατὸν ἄραγε νὰ
ζητήσωμεν διευκρινώεις καὶ νὰ ἔχωμεν
ἀπὸ μέρους της ϋμετερας Επιτροπης ἀπάντησιν; ^Επιφυλαττομε-ιλα ἐν πάση περιπτώσει νὰ μελετήσωμεν μετα προσοχης
τα κεϊμενα των δμιλιων της Α. Θ. Παναγιοτητος και της ϋμετερας Σεβασμιδτητος και νὰ ἀπαντήσωμεν ἐγγράφως».
Ἐνταῦθα εϊναι χαρακτηριστικη ἡ ἀντιπροσώπευσις τοϋ ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχεϊου υπδ τοϋ Σεβασμιωτατου Σαρδεων. Δια μιας ἄκρας ἑιοιμότητος ἀπαντἀ
ἀμέσως, εὐγενῶς καὶ εὐθέως εἰς τὰς ἐρωτήσεις τοϋ Καρδιναλϊου. Δὲν ἀναμένει
νὰ σννέλθη ἰδιαιτέρως ἡ ὑπ' αὐτὸν "Επιτροπή. Δὲν ἔχει ἀνάγκην νὰ ἀρχιτεκτονήση μετα προσοχης γραπτην απαντησιν.
"Η αληϋεια ϋπαρχει ἐντός τον σαφεστατα. 'Η διατϋπωσϊς της εϊναι ϋπδΟεσις ἀπορρέουσα οὐσιωδῶς ἐκ τῆς ὸρθῆς πίστεως καὶ τῆς σαφοῦς γνώσεως τοϋ πνεϋμα
τος τοϋ Πατριαρχεϊου. Καϊ απαντα: «Κατανοοϋμεν τας προκληϋεϊσας παρ' ὑμῖν
πρώτας ἀντιδράσεις. . Κατα πρωτον επιθυμοῦμεν να δηλώσωμεν κατηγορηματικῶς δτι η δμιλϊα της Α. Θ. Παναγι6τητος οϋτε αποκλεϊει ἀλλ' οϋτε καϊ εγκαι
ν ιαζει τὸν θεολογικὸν διάλογον, ἐφ' δσον
εϊναι γνωστὸν δτι κατα ληφθεῖσαν πανορθοδόξως ἀπόφασιν ὁ χρόνος, ἡ μεθοδολογία καὶ ἡ ϊϊεματολογϊα αϋτοϋ ϋα καϋ Ο
ριο!) η καὶ πάλιν πανορθοδόξως».
Εις τδ περϊ Οϋνϊας ϋεμα, τδ δποϊον
εδιξε δ Σε6ασμιωτατος Σαρδεων, δ Καρδιναλιος απηντησε 6ασικως δτι εχει καταδικασϋη επισημως καὶ ἐπανειλημμένως
ὁ προσηλντισμὸς ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαϋολικης Εκκλησϊας.

λούθησεν ἐπακριβῶς τὰ λεχθέντα, κατενόησε τὰς ἀπαντήσεις, δὲν ἄφησεν ἀσχολίαστον την διακριθεῖσαν ἀντίδρασιν τον
Καρδιναλϊον, δὲν ἔχασε τὴν ψνχραιμίαν
τον, δὲν ηλλοιωϋη τδ υφος της ὑψηλῆς
εὐγενείας του, καὶ συγχρόνως δὲν ἔκαμε
τὴν ελαχϊοτην υποχωρησιν εἰς ὅσα κατὰ
την προσφώνησίν του, πρὸς τὴν παπικὴν
ἀντιπροσωπείαν νπεγραμμισε και εδηλωσε. Διότι ὅσα ἐτόνισε δὲν ἦσαν ἀπόψεις
τῆς στιγμης, ἀλλὰ πεποιθήσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ὀ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον τὰ ἐξέφρασε δὲν περιεῖχεν οὐδὲν προσωπικὸν
πάθος, ἀλλὰ ἐμαρτύρει τὸν πόνον δια την
σημαοιαν της δογματικης πιστοτητος και
της κανονικης ενρνϋμιας, η δποϊα δέον
νὰ τηρηται εν τη Ἐκκλησίᾳ καὶ η δποϊα
αποτελεϊ μοναδικην ενλογϊαν δι
ολονς
ἡμἀς, οϊ δποϊοι επι^νμοϋμεν την αληϋη
ενοτητα.
Οντα) πως δ Σε6αομιωτατος παρονσιαζεται ενωπιον ἡμῶν ώς ἀληθῶς ὁρθόδοξος θεολόγος καὶ διακριτικὸς ποιμήν.
Μας 6οηϋεϊ νὰ ἀντιληφθῶμεν ποῖος εἶναι
ὁ σταυρὸς καὶ τὸ προνόμιον της ΟΙκονμενικῆς εὐθύνης τοϋ ΠατριαργεΙου Κωνσταντινουπόλεως.
Πἲθε παρομοϊως να εκφραζεται τδ ΟΙκουμενικὸν Πατριαρχεϊον παντοτε, δια
να καϋοδηγη απλανως και να προφνλασση τὸ ὁρθόδοξον πλήρωμα ἀπὸ τὸν αμφϊκρημνον κίνδυνον τοϋ «σκληροτράχηλου
φανατισμοῦ» καὶ τῆς «ἐπιπολαίας βιασύνης», τὰ δποϊα αποτελονν εξ ἲσου ἀπαράδεκτον παρέκκλισιν ἀπὸ τὴν μιαν θεανθρωπίνην Ιοορροπϊαν της 'Εκκληοϊας.
ηγ.6.

ΟΚθψθΙΟ
θπι

τογ πχροΝτοο

ΕΝΟΙ βεβαιως, και τταροικοι εϊ'μεθα εις τδν κοσμον αυτδν και με ποιον
τρδπον μας ^πιφυλασσει
δ Κ6ριος να αποθανωμεν,
εν ειρηνη η εν ττολεμω,
εΤναι θεμα δχι μεγαλης
σημασισς. 'Εκεϊνο ττου εχει αξισν εϊναι η κατσστασις των ψυχων κατα
την ωραν της εξοδου αττδ του τταροντος και της
εισδδου των εις την αιωνιοτητα.

Συνηθως δνομαζομεν τδν Ιν δττλοις ττολεμον
τρσγωδιαν, εττειδη εττισωρευει ερειττισ, προκαλει
Θανατους, ακρωτηριστταντοιας κσταστροφας,
σμους σωματων, τραυματα, σϊματα, θρηνους. Και
αυτα μεν δλα εϊναι τα φαινομενα. Τα νοουμενα εϊ
ναι δμως αλλσ. Πισω απ' δλην συτην την «τραγωδιαν» συντελεϊται αγνισμος, καττοια καθαρσις.
'Ο φδβος, η οδυνη, η αγωνισ ττασχδντων και συμττσσχ6ντων, αγνιζουν καϊ καθαιρουν την ψυχην
6ίιτδ τα αρνητικα στοιχεϊα, (ηδοναι, ττοικιλαι ψυχικαϊ κακιαι, ναρκη, πωρωσις) τα δποϊα δμως δεν
φαινονται.

^αν δμως ηδυναμεθα ως δια κρυσταλλου να
ϊδωμεν την εν «ειρηνη» εσωτερικην τραγωδιαν του
ανθρωιτου, ττοϋ συνισταται εις την κακοιτοιημενην εικδνα του Θεου και εαν αναλογιζωμεθσ τας
αϊωνιους συνεπειας, ιτου ειναι αιωνιον σκοτος και
δσα εΤιτεν δ Κυριος, θα ευρισκδμεθα ενωττιον ενδς
ττολυ δυσκολου διλημματος, ως ττρδς τι εΤναι προ-

τιμωτερον δ συντελουμενος αγνισμος και η κα

θαρσις της ψυχης μεσα εις την «τραγωδιαν» τοϋ

πολεμου η η εν ειρηνη

μεταβιβασις της

νεκρο-

τητος της ψυχης εις τδν αιωνιον θανατον;

'Ανεξαρτητως δλων αυτων, πρειτει καποτε να

αρχισωμεν να σκετττωμεθα με συνεττειαν. Διδτι

τταρασυρ6μενοι απδ τδ αιτιοκρατικως σκεπτεσθαἱ,
κατα την εξωτερικην σλληλουχιαν των γεγονοτων,

αγνοοϋμεν τα βαθυτερα αΥτια των αφυπνιστικων

προσωπικων η και εθνικων συμφορων. 'Ως εαν δεν

υπηρχεν δ

Θεδς ως υπερτατος ρυθμιστης

των

ιταντων μεχρι λεπτομερειας, κατα τροπον διασω-

ζοντα την ελευθεριαν, ενφ παραλληλως βοηθεϊ τα
τεκνα του να τδν εττανευρουν, εστω και δια της

εξ αγατιης τταιδσγωγικης ραβδου Του.

Ταχα θα μας βοηθησουν τα τελευταϊα δραματικδί γεγονδτα, εις εθνικην κλιμακα, να ειτανευρωμεν τδν δρδμον μας, που δδηγεϊ εις τδν Θεδν -

Πατερα η θα αποδειξωμεν, δτι εχομεν αναγκην
δριμυτερων φαρμακων;

πρωτΗ
πβρι ΧΓΧΠΗΟ

θκλτοντχο

ΤΟΥ ΧΓ. ΜΧΙΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΧΟΓΗΤΟγ
Η ΑΝΕΧΕΣΑΙ τας υττονοιας σου η καταγγελιας
απδ ανθρωπους δια σκανδαλα ωρισμενων 6ίδελφων. Διδτι εκεϊνοι, ιτου
δεχονται ευχαριστως να
ακουουν διαφορα σκανδαλα αδελφων, ιτου γινονται με την ττροαιρεσιν
των η παρα την ιτροαιρεσιν των, δεν γνωριζουν
την δδδν της ειρηνης, η δττοια, δια της αγαττης,
φερει εις την γνωσιν τοϋ Θεοϋ τους εραστας αυτης της θειας γνωσεως.
ο'. 'Εκεϊνος ττου διατιθεται απεναντι των ανθρωιτων αναλογως των χαρακτηρων των, ακδμη
δεν απεκτησε την τελειαν αγαπην. Και αλλον μεν
να αγαττςί, αλλον δε να μιση η τδν αυτδν ανθρωπον, πδτε να αγαττςί και ποτε να μιση, δια τας
αυτας αιτιας.
οα'. 'Η τελεια αγαιτη δεν διακρινει και δεν
σχιζει την μιαν και ενιαιαν δίνθρωιτινην φυσιν,
εττειδη οι ανθρωττοι εΤναι και καλοι και κακοι,
αλλα αποβλεπουσα παντοτε εις την θεοπλαστον
ανθρωπινην φυσιν, αγοατα δλους τους ανθρωπους
£? Τσου. Τους μεν αγωνιζομενους χαριν της αληθειας αγσπα ως φιλους, τους δε φαυλους αγαπρ: ως εχθροϋς της αληθειας. Τους ευεργετεϊ
και μακροθυμεϊ, υττομενουσα τας εναντιον της
κακιας των, μη σκεπτομενη εντελως καμμιαν αντστιὍδοσιν, αλλα αντιθετως πασχουσα υττερ αυτων, εαν αι συνθηκαι τδ καλεσουν, δια να καμνη
καἱ αυτους φιλους, Ιαν εϊναι δυνατον.
Π6ίντως η τελεια αγαιτη δεν μεταβαλλεται,
εαν δεν Ιπαναφερη εις τους κολττους της τους μισουντας αυτην, αλλα φανερωνει τους καριτοϋς
της αγαττης τταντοτε προς δλους τους ανθρωττους αδιακριτως. Δια τουτο και δ Κυριος ημων
και Θεδς Μησους Χριστος, αποδεικνυων την αγαπην του προς δλην την ανθρωποτητα επαθε και
Ι;χ6ίρισε την ελιτιδα της αναστασεως εις δλους
ανευ διακρισεως καλου και κακου, ασχετως αν
εκαστος εκ της προαιρεσεως του γινεται αξιος
θειας δοξης η κολασεως (Ρωμ. ε', 8).

αγαπη δχι μδνον εΤναι υψηλοτερα απ' δλα αυτα,
αλλα δεν υπολογιζει ουτε την προσκαιρον ζωην,
οϋτε και αυτδν τδν θανατον.
ογ'. "'Ακουσε τι λεγουν δσοι εχουν καταξιωθη
να φθασουν εις την τελειαν αγαπην του Θεοϋ.
«Τις ημας χωρισει απδ της αγαττης τοϋ Χριστοϋ; Θλϊψις; η στενοχωρια; η διωγμος; η γυμνοτης; η κινδυνος; η μαχαιρα; καθως γεγραττταϊ' δτι ενεκα σου θανατουμεθα δλην την ημεραν, ελογισθημεν ως προβατα σφαγης. 'Αλλ* εν τουτοις
πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας.
Πεπεισμαι γαρ δτι οϋτε θανατος, ουτε ζωη, οϋτε
"Αγγελοι, ουτε "Αρχαι, οϋτε Δυνσμεις, οϋτε ενεστωτα, ουτε μελλοντα, οϋτε ϋψωμα, οϋτε βαθος,
οϋτε τις κτισις ετερα δυνησεται ημας χωρισαι
δίττδ της αγαπης του Θεοϋ της εν Χριστφ 'Ιησου
τω Κυριφ ημων» (Ρωμ. η', 35).
οδ'. Οι δε φθασαντες εις τδ μετρον της τελειας
αγαπης προς τδν ττλησιον, ακουσε ποιους λογους λεγουν «αληθειαν λεγω εν Χριστω, οϋ ψευδομαι, συμμαρτυροϋσης μοι και της συνειδησεως
μου, εν Πνευματι αγιςτ δτι λυιτη μοι Ιστι ττολλη
κσ» αδιαλειιττος δδυνη τη καρδια μου. Ηυχομην
γαρ αναθεμα εϊναι αυτδς εγω αιτδ τοϋ Χριστου
υπερ των αδελφων μου, των συγγενων κστα σαρκα, οιτινες εϊσιν ^σραηλϊται» και τα εξης (Ρωμ.
θ', 3). "Ετσι ωμιλησαν και οι αγιοι και συγκεκριμενως δ Μωϋσης ΓΕξ. λβ', 32).
οε'' "Οστις δεν περιφρονεϊ την ανθρωπινην δοξσν, τας αισθητας ηδονας και την φιλαργυριαν,
η οποια τας συξανει και χαριν των δτνοιων γεννατσι αυτδς δεν δυναται να περικοψη τας αφορμας
τοϋ θυμου. Και οστις δεν αΥρει τας αφορμας
του θυμου δεν δυναται να φθαση εις την τελειαν
αγαπην.
ος'.
ταπεινωσις και η κακοπαθεια του σωμστος ελευθερωνουν τδν ανθρωπον απδ καθε αμαρτιαν. 'Η μεν περικοιττει τα τταθη της ψυχης,
η δε τα τταθη τοϋ σωματος. Την δδδν της ταπεινωσεως και της κακοπαθειας ακολουθων δ ττροφητης Δαβιδ, ελεγε ττροσευχομενος ττρδς τδν Θε6ν «"Ιδε την ταττεινωσιν μου και τδν κδπον μου
και αφες πασας τας αμαρτιας μου» (Ψαλ. 24,
Ι8).

οβ'. "Εκεϊνος που δεν καταφρονεϊ την ανθρωττινην δοξαν, τας ταπεινωσεις, τδν ιτλουτον, την
τττωχεἱαν, τας ηδονας και τας λυπας ακδμη δεν
απεκτησε την τελειαν αγαπην. Δι6τι η τελεια

οζλ Δια μεν των ^ντολων του, δ Κυριος, καθιστα απαθεϊς εκεινους που τας Ικτελοϋν. Δια δε
των θειων δογματων, χαριζει εις αυτους τδν φωτισμδν της γνωσεως.

ΘΚΧΤΟΝΤΛΟ ΠρωΤΗ Πθρϊ ΧΓΧΠΗΟ
οη' "Ολα τα 56γματα διδασκουν περι Θεου,
ιτερ» δρατης και αορατου κτισεως η ιτερι της Ττρονοιας του εις αυτα και της κρισεως.
οθ'. 'Η μεν ελεημοσυνη θεραιτευει τδ θυμικδν μερος της ψυχης. 'Η δε νηστεια μαραινει τας
ειτιθυμιας. 'Η προσευχη τταλιν καθαριζει τδν νουν
και τδν παρασκευαζει δια την θεωριαν των οντων. Δι6τι δ Κϋριος μας εχαρισε τας ^ντολας
του κατ" αναλογιαν προς τας φυσικας δυναμεις
της ψυχης.
π'. Λεγει δ Κϋριος* «Μαθετε απ* ^μου, δτι
ττρςίδς ειμι και ταπεινδς τη καρδιςί» και τα ε
ξης. (Ματθ. ια', 29). 'Η μεν πραοτης διαφυλαττει τδ θυμικδν μερος της ψυχης αταραχον.
'Η δε ταπεινωσις ελευθερωνει τδν νουν οατδ την
κενοδοξιαν και τδν τυφον.
πα'. 'Ο φοβος του Θεοϋ εϊναι διπλοϋς 'Ο μεν
εϊς γενναται εις την ψυχην μας απδ τας απειλας
της κολασεως και εκ τοϋ διτοιου αρχιζει η εγκρατεια και διαδοχικως βλαστανουν, η ελπϊς εις τδν
ετερος
Θεδν, η απαθεια και ϋστερα η αγαπη.
φοβος εϊναι συνεζευγμενος με την αγαιτην, δστις
εμβαλλει εις την ψυχην δεος και σεβασμδν ττρδς
τδν Θε6ν. Και ετσι δεν οίφηνεται η ψυχη, δια του
Θ6ίρρους και της τταρρησιας της, ττου εχει απδ
την ενεργειαν της αγαπης, να φθαση εις ενα εϊδος υπερβολικης οϊκειοτητος.
ιτβ'. Τδν μεν πρωτον φοβον, τδν δουλικον, «εξω βαλλει η τελεια αγαπη», απδ την αγαιτωσαν
ψυχην η διτοια δεν φοβειται ττλεον την κολασιν
(Α' "Ιωαν. δ', Ι8). Τδν δε δευτερον φοβον, τδν
υιϊκον, εχει παντοτε εντος της η ψυχη, 6ς ελεχθη,
ηνωμενον με την αγαπην. Και εις τδν μεν ιτρωτον φοβον αρμοζει τδ* «τω φοβω Κυριου εκκλινει
πας απδ κακου» (Παροιμ. ιε', 27) και το· «αρχη σοφϊας φοβος Κυριου» (Ψαλμ. ΙΙΟ, ΙΟ). Εις
δε τδν δευτερον φοβον αρμοζει το· «οϋκ εστιν υστερημα τοϊς φοβουμενοις αυτον» (Ψαλμ. 33, ΙΟ).
ττγ'. Λεγει δ "Αποστολος* «Νεκρωσατε οϋν τα
μελη υμων τα ^πϊ της γης, ιτορνειαν, ακαθαρσιαν,
τταθος, ^τηθυμιαν κακην και την ττλεονεξιαν» και
τα εξης (Κολ. γ', 5) Γην μεν ωνδμασε τδ φρονημα της σαρκδς. Πορνειαν δε εΤιτε την αμαρτιαν
εις την πραξιν. 'Ακαθαρσιαν εχαρακτηρισε την
συγκαταθεσιν των λογισμων. Παθος εΤπε τδν εμιταθη λογισμον. 'Ετπθυμιαν δε κακην, την αποδοχην του λογισμου και της ετπθυμιας ττοϋ δεν
ττροχωρουν ττερα απδ τα δρια αυτα. Πλεονεξιαν
ωνομασε την ϋλην ττοϋ γεννα και αυξανει τδ ιταθος αϋτο. "Ολα αυτα λοιπον, ττοϋ αποτελοϋν με
λη του σαρκικοϋ φρονηματος, διεταξε να νεκρωσωμεν δ θειος 'Απ6στολος.

πδ'. 'Η μνημη, στην αρχη, φερνει εις τδν νουν
τδν αμαρτωλδν λογισμον χωρϊς εμπαθειαν. "Οταν
δ λογισμδς αυτδς χρονιζη, τοτε κινεϊται τδ παθος. "Οταν τδ Τταθος δεν αιτοβαλλεται δια της
βουλησεως, δ νους καμπτεται εις συγκαταθεσιν.
Μετα την συγκαταθεσιν ακολουθεϊ εν συνεχειςί η
ττραξις της αμαρτιας. 'Ο πανσοφος, λοιπον, 'Αποστολος, γραφων προς τους χριστιανους που
προηρχοντο αττδ ειδωλολατρικα εθνη, διατασσει
πρωτον να αναιρουν τδ αποτελεσμα της αμαρ
τιας, δττως φαινεται εις την παραπανω ταξιν. "Υ
στερα, αντιστρεφοντας την ταξιν, καταληγει εις
την αιτιαν. Και η αιτια εΤναι η πλεονεξια, δττως
Ελεχθη, η δποια γεννφ και αυξανει τδ τταθος. Νο-
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μιζω δε, δτι ως πλεονεξιαν υττονοεϊ την γαστριμαργιαν, η δττοἱα ειναι η μητηρ και η τροφδς της
ιτορνειας. Διδτι η πλεονεξια εΤναι κακη, δχι μδ
νον σε πραγματα αλλα και εις τροφας, δπως και
η εγκρατεια δεν νοεϊται μονον εις τα φαγητα, αλλα και εις αλλα υλικα πραγματα.
πε'. "Οπως τδ 'π^τηνδν/ δταν εϊναι δεμενον, μολις καμει να πεταξη ττιιττει κατω, ελκδμενον απο
τδν δεσμον του, ετσι και δ νους, ττου δεν αττεκτησεν ακδμη απαθειαν. Πτερυγιζων υψηλα, δια να
μαθη τα ουρανια πραγματα, πιπτει κατω εις την
γην, ελκομενος απδ τα τταθη.
ττς'. "Οταν δ νους ελευθερωθη τελειως απδ τα
τταθη, τοτε πορευεται ανεμποδιστως και αμεταστρειττως προς την γνωσιν των δντων και εν συνεχειςί δδευει προς την γνωσιν της 'Αγιας Τριαδος.
ιτζ'. 'Ο νους ττοϋ εϊναι καθαρδς, ιταιρνει τα νοηματα των πραγματων και τα μεταβαλλει εϊς αντικειμενα πνευματικης θεωριας "Οταν δμως γινη ακαθαρτος απδ απροσεξιαν, τοτε τα μεν νοηματα των πνευματικων πραγματων, μεταβαλλει σε
ασθενεϊς εικονες της φαντασιας. Τα δε νοηματα
των ανθρωπινων πραγματων, μετατρεπει εις αισχροϋς η πονηρους λογισμους.
πη'. "Οταν ιτ6ίντοτε, κατα την ωραν της προσευχης, δεν προσβαλη κανενα εγκδσμιον νδημα
τδν νουν σου, τοτε γνωριζε, δτι ευρισκεσαι εις
την καταστασιν της απαθειας.
ιτθ'. "Οταν η ψυχη αρχϊζη να αισθανεται δτι υγιαινει, τοτε και τας ακαθαρτους φαντασιας των
δνειρων, αρχιζει να βλεπη χωρις εμπαθειαν.
"Οττως η καλλονη των δρατων κτισματων,
ελκυει εις αισθητην δρασιν, ετσι και τδν καθαρδν νουν ελκυει η γνωσις των αορατων. 'Α6ρατα
δε λεγω τας ασωματους φυσεις.
5ἰα'. ΕΤναι μεγαΖ βεβαιως, να μενη η ψυχη ατταθης απδ την γοητειαν ττου ασκοϋν αυτα τα
ιτραγματα. ^λλα εΤναι ττολυ μεγαλυτερον τδ να
διαμενη απαθης απδ τας φαντασιας των ττραγματων. Διδτι δ πολεμος των δαιμδνων, που γινεται
δια των λογισμων, εΤναι πολυ δυσκολωτερος αιτδ
τδν πολεμον που υφισταμεθα δια των αισθησεων.
^β'. "Οστις κατωρθωσε τας αρετας και ειτλουτησεν αττδ ττνευματικην γνωσιν, βλεπων τα ττραγματα δπως εΤναι εις την φυσιν των, απαθως,
δεν βλαπτεται καθδλου δταν ασχολειται με αυτα
θεωρητικως η πρακτικως. 'Εναρετοι η φαυλοι γινδμεθα αττδ τδν τροπον με τδν δποϊον μεταχειριζομεθα τα πραγματα.
^γ'. Σημεϊον δτι η ψυχη εφθασεν εις ακραν απαθειαν εΤναι τδ εξης* τα νοηματα των ιτραγματων, ιτου ερχονται εις τδν νουν, δεν κινοϋν την
καρδιαν εμιταθως, δεν την κυριαρχουν, εϊναι «ψιλα», τοσον κατα την εγρηγορσιν δσον και εις τδν
ϋπνον.
5ἰδ'. Δια μεν της εργασιας των εντολων του
Χριστου, δ νους γυμνουται απδ τα τταθη. Δια δε
της πνευματικης θεωρησεως των δρατων ·π-ραγματων, γυμνουται απδ τα εμπαθη νοηματα. Δια δε
της γνωσεως των αορατων, γυμνουται απδ την
θεωριαν των δρατων. Και δταν εισερχεται εις την
γνωσιν της 'Αγιας Τριαδος, τοτε γυμνουται και
απδ την γνωσιν των 6ορατων.
ηε' "Οπως δ ηλιος που ανατελλει και φωτι-
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ζει τδν κοσμον, δειχνει τδν εαυτον του και δλα
δσα φωτιζει, ετσι και δ ηλιος της δικαιοσυνης
— Θεδς, ανατελλει εις τδν καθαρδν νουν και δει
χνει 6χι μδνον τδν εαυτον του, αλλα καἱ τους λογους δσων εδημιοϋργησε και δσων μελλουν να
γινουν, (δηλ. τας αιτιας κα'ι τδν σκοπδν).
ης'. Τδν Θεδν δεν γνωριζομεν απδ την ουσιαν
του, αλλα απδ τα μεγαλα εργα και την προνοιαν
του εις τα δντα. Δια της κτισεως και της ττρονοιας, κατανοοϋμεν την απειρον σοφιαν, δυναμιν
κα'ι αγαθοτητα τοϋ Θεου.
ηζ'. 'Ο καθαρδς νους κινεϊται η εις τα νοηματα των ανθρωπινων ττραγματων απαθως η εις
την περιοχην της φυσικης θεωριας των βλεπομενων η των μη βλεπομενων η μεσα εις τδ φως της
'Αγιας Τριαδος.

ηη'. Ευρισκδμενος δ νους εις την θεωριαν των
δρατων, ερευνα η τους φυσικους αυτων λογους η
τους μυστικωτερους, που σημαινονται δι' αυτων
η ζητει να εϋρη αυτην την αιτιαν των.
ηθ'. Διατριβων δ νους εις την θεωριαν των αο-
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χογοο

χοκητικοο

Καλά, 6έβαια, τά νομοθετὴματα τοῦ βασιλέως πρὁς τοὑς ὑπηκόους' ἀλλά εἱναι μείζονα
καὶ 6ασιλικῶτερα τά πρός τοὑς στρατιῶτας.
Πρὁς τοὑς δευτέρους ἀπευθύνεται ὁ λόγος μου,
ῶς οϋρανίου 6ασιλέως' «ἐάν τις ἐμοὶ διακονεῖ,
ἐμοὶ ἀκολουθείτω»· καὶ «ὅπου εἰμὶ ἐγῶ ἐκεῖ καὶ
ὁ ἐμός διάκονος ἔστω». 'Η δἐ στρατεία γίνεται
ἐδῶ. Διά τοῦτο καὶ παραινῶ' μακράν ἀπὀ ἀνάπαυσιν' μακράν ἀπό μερίμνας οἰκιακάς· μακράν
ἀπὁ κτὴματα' μακράν ἀπὁ πραγματείας 6ιοποριστικάς. «Οὑδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται
ταῖς τοῦ 6ίου πραγματείαις, ἱνα τῳ στρατολογἡσαντι ἀρέση».
Δἐν πρέπει νά ἔχη καμμίαν μέριμναν ὁ στρατιοιτης μου. Τροφάς ἔχει 6ασιλικάς. Ὄλα τά
σπίτια τῶν ὑπηκόων εἱναι ἀνοικτά εἰς τὁν στρατευθέντα. 'Η σκηνή του εἰς τάς πλατείας. Νερό, τροφὴ, ῦπνος, ὅσα ἔδωκεν ἡ φύσις. 'Ἐχει
ἀνάγκην καρτερίας πρός τὁ ψύχος, πρὁς τό
καῦμα. Τὁν περιμένουν ἀγῶνες πρὁς ἐναντίους,
κίνδυνοι μέχρις έσχάτων. Καὶ θάνατος πολλάκις. Ἀλλά θάνατος ἔνδοξος. Τὁν περιμένουν
τιμαὶ καὶ δῶρα 6ασιλικά. Εἰς τὁν πόλεμον ὁ
6ίος εἱναι ἐπίπονος, ἀλλά ἐν εἰρὴνη λαμπρός.
Τίμημα τῶν ἀριστέων στέφανος καὶ φιλία μετά
τοῦ οὑρανίου 6ασιλέως. Θέσις, πλησίον τοῦ 6ασιλέως, τιμαὶ πολλαὶ καὶ δεξιῶσεις. Μεταξὑ τῶν
ὑπηκόων, αὑτὁς πρῶτος. Μέ παρρησίαν πολλὴν καὶ δύναμιν πρεσβείας ὑπἐρ τῶν φίλων.
Στρατιῶτα, 6άλε εἰς τὀν νοῦν σου τά αἰῶνια
ἀγαθά ποὑ σε περιμένουν ποὑ έτοίμασα διά τοὑς

ρατων, ζητει τους λογους της φϋσεως των, την
αιτιαν της υπαρξεως των και τας συνεπειας των
ποια ειναι η ττρονοια τοϋ Θεοϋ δι* αυτα και η
κρισις του.

ρ'. "Οταν δ νους φθαση εις τδν Θεδν και ενωθη μετ' αυτοϋ, τοτε ζητει πρωτον να μοίθη τους
λογους ιτερι της ουσιας του, σιτδ τδν ττδθον ιτου
εχει φλεγομενος. "Αλλα δεν δυναται να παρηγορηθη εις την ετπθυμιαν του, να μαθη ιτερι της
ουσιας τοϋ Θεοϋ. (Διοτι εϊναι αδυνατον να γνωρισθη η ουσια του Θεου απδ καθε κτιστην φυσιν).
Παρηγορεϊται δμως δ νους απδ τας ιτερι τδν Θε
δν Ιδι6τητας του. Δηλαδη περϊ της αιωνιοτητος
και της σοφιας, της δημιουργικης και ττρονοητικης δυναμεως του και της κρισεως του εις τα
οντα. Και εκεϊνο που ειναι εντελως μδνον καταληιττδν του Θεου, εϊναι η αιτειρια του και αυτδ
τδ να μη γινωσκεται, δπως ειπον οι Θεολ6γοι ανδρες Γρηγδριος και Διονυσιος δ "Αρεοπαγιτης.
αποδοσις λ.μ.

τογ Μ. ΒΛΟΧΘΙΟΥ
ἀγαπῶντας μἐ, καὶ ἀκολούθησε 6ίον ἀκτὴμονα,
απολιν, ἀοικον. Ἁδέσμευτος ἀπό κοσμικάς φροντίδας' ἐλεύθερος ἀπὀ ἐπιθυμίαν γυναικὁς καὶ
ἀπό φροντίδα παίδων. Εἱναι ἀσυμβίβαστα αὑτά
μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ στρατιῶτου τῆς θείας
στρατολογίας. «Τά ὅπλα τῆς στρατείας σας, λέγει ὁ Ἁπόστολός μου, «οὑ σαρκικά, ἀλλά δυνατά τῳ Θεῳ». Δἐν σἐ θέλω δοῦλον ἀντὶ ἐλευθέρου. Δἐν θέλω νά ἀφὴσης στὴ γῆ παιδιά,
ἀλλά νά ἀνεβάσης παιδιά εἰς τὀν οὑρανόν. Δἐν
θέλω νά προσκολληθῆς σἐ σωματικοὑς γάμους,
ἀλλά νά ἐπιθυμῆς τοὑς πνευματικούς. Μιμἡσου
με τὁν οὑράνιον νυμφίον σου. Κατανίκα τάς ἐπαναστάσεις τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν σου. Πο.λέμει τάς ἀρχάς καὶ ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ
κατάστρεφε τὴν ἐνέργειάν τους ἀπὁ τὴν ψυχἡν
του. "Τστερα σῶζε ἀπὁ τό σκοτάδι τους καὶ
τοὑς ἀδελφούς σου, ποὑ ἐλπίζουν σἐ σένα.
ἀπόδοσις γ.μ.

Π6βΙ ΤΦίΙ ΟΙΟΙἸ6Ι ΙΟΙ Ι 6ϊ 6ρΓΦΝ
ΑΙΚἈΙΟγΘΘἈΙ
ΤΟΥ ΛΓ. Μκρκογ ΤΟγ ΛΟΚΗΤΟγ
σεἸ 'Ο φόβος τοῦ Θεοῦ μας ῶθεῖ νά πολεμῶμεν τάς άμαρτίας. Ὄταν ἡμεῖς στρατευόμεθα κατά τῶν άμαρτιῶν, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
τάς νικά.
σστ'. Σοφία δεν εἱναι μόνον ἡ γνῶσις τῆς
ἀληθείας ποὑ ἀποκτάται διά τῆς θεωρητικῆς μαθήσεως ἀλλά καὶ ἡ ὑπομονὴ εἰς τάς ἀδικίας,
τάς ὁποίας πρέπει νά θεωρῶμεν ῶς ὀφειλομένας εἰς τάς άμαρτίας μας. Διότι ὅσοι παρέμειναν εἰς τὴν θεωρητικὴν γνῶσιν, ῶδηγήθησαν
εἰς ὑπερηφάνειαν. Οἱ δἐ συζεύξαντες τὴν θεωρίαν μαζὑ με τὴν πρακτικὴν, τῆς ὑπομονῆς δηλαδὴ εἰς τους πειρασμούς, αὑτοὶ ἀπέκτησαν 6αθεῖαν ταπεινοφροσύνην.
σζ'. Ἐάν θέλης νά μὴ ἐνοχλῆσαι ἀπὁ πονηροὑς λογισμούς, ἀγάπησε τὴν κακοπάθειαν τῆς
σαρκός καὶ τὴν ἐξουδένωσιν τῆς ψυχῆς. Καὶ
τοῦτο, ὄχι πρός καιρόν, ἀλλά σἐ κάθε καιρόν,
σἐ κάθε τόπον καὶ σἐ κάθε πρα,γμα.
σηἸ Ὄστις γυμνάζεται έκουσίως νά ὑπομένη τάς Ολίψεις καὶ τους πειρασμούς, οὑδέποτε
Οά κυριαρχηθῆ ἀπό τους ἀκουσίως ἐρχομένους
άμαρτωλοὑς λογισμούς. Ὄστις ὅμως δὲν ἀσκεῖ
έαυτὀν εἰς τὴν ὑπομονὴν τῶν ἀκουσίων θλι6ερῶν χωρὶς νά θέλη αἰχμαλωτίζεται ἀπὁ κακοὑς λογισμούς.
σθἸ Ὄταν σκληρυνθῆ ἡ καρδία σου καὶ ὅλος ὁ ἐσωτερικός σου κόσμος ἀπὁ τάς ἀδικίας
ποὑ ὑφίστασαι, μὴ λυπασαι, διότι τοῦτο παρεχωρἡθη πρὀς παιδαγωγίαν ὑπό τοῦ Θεοῦ. Ἁντιθέτως μἐ χαράν νά ἀνατρέπης τους ἀνακύπτοντας λογισμούς. Γνῶριζε δέ, ὅτι ἐφ' ὅσον
οἱ λογισμοί, μἐ τὴν πρῶτην προσβολήν, ἀναιροῦνται, συναναιρεῖται εὑθὑς καὶ τὁ κακὁν τῆς
ψυχῆς καὶ μετά τὴν κίνησιν τοῦ πάθους. Ἐάν
ὅμως οἱ λογισμοὶ παραμένουν, τὀ κακὁν συμ6αίνει νά χειροτερεύη εἰς τὴν ψυχὴν.
σθ'. Χωρὶς τὴν συντριβὴν τῆς καρδίας εἰναι ἀδύνατον νά ἀπαλλαγῆ κανεὶς τελείως ἀπὁ
τάς κακίας. Τὴν καρδίαν συντρίβει ἡ τριμερὴς
ἐγκράτεια, τοῦ ὑπνου, τῆς τροφῆς καὶ τῆς σωματικῆς ἀνέσεως. 'Η ἀμετρία τούτων ἐναποθέτει εἰς τὴν ψυχὴν ἡδυπάθειαν. 'Εί ἡδυπάθεια

δἐ συγκατατίθεται εἰς τους άμαρτωλοὑς λογισμοὑς καὶ κατ' ἐπέκτασιν ἀνθίσταται τὁσον
εἰς τὴν προσευχἡν, ὅσον καὶ εἰς τὴν καλὴν διακονίαν τῶν ἀδελφῶν.
σιαἸ Ἐάν ἀνέλαβες νά ποιμάνης ἀδελφούς,
κράτησε τὴν θέσιν σου εἰς τὀ ὑψηλὁν ἐπίπεδόν
της καὶ μὴ παρασιωπὴσης τὴν πρέπουσαν διδαχὴν, ἐπειδὴ τινές σοῦ ἀντιλέγουν. Οὑτω ποιῶν θά λάβης μισθόν ὑπό Κυρίου διά τὴν ἀρετὴν τῶν ὑποτακτικῶν σου εἰς ἐκεῖνα ποὑ σἐ ὑπακούουν. Εἰς ὅσα πάλιν σἐ παρακούουν, νά
τους συγχωρὴσης καὶ θά λάβης καὶ σὑ τά ἰσα
ἀπό τόν Κύριον, ὄστις εἱπεν «αφετε, καὶ ἀφεθὴσεται ὑμῖν» (Ματθ. ς, Ι4).
σιβ'. Τά καλά καὶ τά κακά, τά εὑχάριστα καὶ
τά δυσάρεστα, ποὑ συμβαίνουν, ὁμοιάζουν μἐ
πανἡγυριν ἐμπορικἡν. Ἐκεῖνος ποὑ γνωρίζει
τὴν τέχνην τοῦ ἐμπορίου, κερδίζει πολλά, ὁ δἐ
απειρος ζημιοῦται.
σιγ'. Μὴ προσπαθῆς νά ἐπιβάλης τὴν ῶφέλιμον συμβουλήν, εἰς ἐκεῖνον ποὑ ἀντιλέγει εἰς
τόν πρῶτον σου λόγον.Ἁλλά τὁ κέρδος ποὑ ἐκεῖνος ἀπέρριψε, διά τῆς παρακοῆς, κάμε το κέρδος ἰδικόν σου. Διότι περισσότερον σἐ ωφελεῖ
ἡ ἀνεξικακία σου ἀπὁ τὴν διόρθωσιν τοῦ ὀίλλου.
σιδ'. "Οταν ἡ πνευματικὴ 6λάβη ένὀς ἐξαπλοῦται εἰς πολλούς μεταδιδομένη, τότε δὲν
πρέπει νά μακροθυμῆ κανείς, οῦτε νά ζητῆ τὁ
συμφέρον του ἀλλά τὀ συμφέρον τῶν πολλῶν
διά νά σωθοῦν. Διότι ἡ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης πρὀς
τους πολλοῦς ἀδελφούς εἱναι ῶφελιμωτέρα ἀπὁ
τὴν ἀρετὴν τῆς ἀγάπης πρὀς τὁν ἔνα.
σιε'. Ἐάν κανεὶς πέση εἰς οἱανδὴποτε άμαρτίαν καὶ δὲν λυπηθῆ κατά τὴν ἀναλογίαν τῆς
άμαρτίας, αὑτὁς εὑκόλως πάλιν πίπτει μέσα
εἰς τό ἰδιον δίκτυον τῆς άμαρτίας.
σιστ'. Ὄπως ἡ λέαινα δεν πλησιάζει μἐ φιλικὴν διάθεσιν τὴν δάμαλιν, ἔτσι ἡ ἀναισχυντία
τοῦ άμαρτάνοντος, δεν δέχεται τὴν κατά Θεόν
λύπην καὶ συντριβὴν μἐ εὑχαρίστησιν.
σιζ'. "Οπως τὁ πρόβατον δἐν ένοῦται μἐ τὁν
λύκον πρὀς ἀναπαραγωγὴν, οῦτως οὑδέ ὁ πόνος τῆς καρδίας ένοῦται μἐ τόν κόρον τοῦ σω-
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ματος διά νά γεννηθοῦν ἀρεταί.
σιη'. Οὑδεὶς δύναται νά ἔχη τὴν κατά Θεὁν
λύπην καὶ τόν πόνον τῆς καρδίας, ἐάν προηγουμένως δἐν ἀγαπἡση τάς γενεσιουργοὑς αἰτίας
των.
σιθ'. 'Ο φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἔξωθεν ἔλεγχοι εἰσάγουν εἰς τὴν ψυχὴν λύπην πνευματικὴν.
Ἐ ἐγζράτεια καὶ ἡ ἀγρυπνία προκαλοῦν πόνον.
σκἸ Ὄστις δἐν παιδαγωγεῖται μέ τάς ἐντολάς καὶ τάς νουθεσίας τῆς θείας Γραφῆς, αὑτός θά ὑποχρεωθῆ νά ὁδηγηθῆ εἰς τὁν ©εόν,
διά τοῦ μαστιγίου ποὑ χρησιμοποιοῦν διά τοὑς
ἱππους καὶ μἐ τὴν 6ουκέντρα ποὑ νύσσουν τοὑς
ὄνους. (Παροιμ. κς' 3). Ἀλλά ἐάν καὶ αὑτά
τά ὀδυνηρά δἐν τόν ῶφελὴσουν, τότε ὁ Θεός
διά νά τὁν φέρη πλησίον του, τὁν ἀγει «ἐν
κημῳ καὶ χαλινῳ» εἰς τάς σιαγόνας του. (Ψαλ.
3Ι,9).
σκα'. Ὄστις νικάται εὑκόλως εἰς τά μικρά
άμαρτἡματα, έξ ἀνάγκης ἔχει δουλωθεῖ καὶ εἰς
τά μεγάλα. Ὄ δἐ μὴ νικῶμενος εἰς τά μικρά,
θά δυνηθῆ νά ἀντισταθῆ εἰς τά μεγαλύτερα
μἐ τὴν 6οἡθειαν τοῦ Κυρίου.
σκβ,. Μὴ προσπαθῆς νά ῶφελἡσης διά τῶν
ἐλέγχων τόν καυχῶμενον διά τάς ἀρετάς του.
Διότι ὁ αύτὁς άνθρωπος, ἀδύνατον νά εἱναι
φίλος τῆς ἀληθείας καὶ φίλος τῆς ἐπιδείξεως.
σκγ'. Κάθε λόγος τοῦ Χριστοῦ φανερῶνει
τὁ ἔλεος, τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν σοφίαν τοῦ
Θεοῦ καὶ διά τῆς ἀκοῆς εἰσέρχεται εἰς τάς ψυχάς, ποὑ ἀκούουν εὑχαρίστως, ἡ δύναμίς των,
δηλαδὴ ἡ ἀνάλογος ἐνέργειά των. Ὡς ἐκ τούτου οἱ ἀνελεἡμονες καὶ οἱ ἀδικοι ἀκούοντες μἐ
δυσαρέσκειαν, ὄχι μόνον δἐν ἡδυνὴθησαν νά
γνωρίσουν τὴν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καὶ διδάσκουσαν ἐσταύρωσαν.'Ημεῖς, λοιπόν, ας ἐρευνὴσωμεν τὁν ἐαυτόν μας, ἐάν ἀκούωμεν μἐ εύχαρίστησιν τοὑς λόγους του. Διότι εἱπεν ὁ Κύριος' «ὁ ἀγαπῶν με, τάς ἐντολάς μου τηρὴσει,
καὶ ἀγαπηθἡσεται ὑπὁ τοῦ Πατρός μου, κἀγῶ
ἀγαπὴσω αὑτὁν καὶ ἐμφανίσω αύτῳ ἐμαυτόν».
('Ιωαν. ιδή 2Ι). Βλέπεις ὅτι ὁ Κύριος ἀπέκρυψε τὁ Πρόσωπόν του εἰς τάς ἐντολάς του;
Απὁ ὄλας, λοιπόν, τάς ἀρετάς, ἡ πλέον περιεκτικὴ εἱναι ἡ ἀγάπη πρὁς τὁν Θεὁν καὶ τόν
πλησίον, ἡ ὁποία συγκροτεῖται ἀπὁ τὴν ἀποχὴν τῶν ἐνηδόνων ὑλῶν καὶ τὴν εἰρἡνην τῆς
ψυχῆς.
σκδ'. Τά ἀνωτέρω γνωρίξων ὁ Κύριος μας
παραγέλλεΓ «μὴ μεριμνἡσητε περὶ τῆς αῦριον».
(Ματθ. ς', 34). Καὶ πράγματΓ Ἐκεῖνος ποὑ
δἐν ἀπηλλάγη ἀπὁ τάς ὑλας καὶ τὴν μέριμνάν
των, πῶς θά ἀπαλλαγῆ ἀπὁ τοὑς πονηροὑς λογισμούς; Ὡ δέ κυκλούμενος ἀπό τοὑς περισπῶντας λογισμούς, πῶς θά διακρίνη τὴν ἐνυπόστατον άμαρτίαν τῆς ψυχῆς, ποὑ καλύπτεται ἀπὁ αὑτούς; 'Η ὁποία άμαρτία ἐν ἀναλύσει
εἱναι σκότος καὶ ὁμίχλη ψυχῆς, ποὑ ἐγεννὴθη

ἐξ ἐννοιῶν καί πράξεων πονηρῶν. Διά νά ὑπάρξη ἡ άμαρτία συνέδραμον δύο παράγοντες'
ὁ διάβολος, διά λογιστικῶν προσβολῶν πειράζων, χωρὶς νά καταδυναστεύη τὁ αὑτεξούσιον
καὶ άπλῶς δεικνύων τό εἰδωλον τῆς άμαρτίας"
καὶ ὁ ἀνθριοπος, ἐνωθεὶς εἰς τό εἰδωλον εύαρέστως, διά τοῦ πάθους τῆς φιληδονίας καὶ κενοδοξίας. 'Ἁν καὶ ὁ ἀνθρωπος, δυνάμει τοῦ ὀρθοῦ λόγου, δυνατὁν νά μὴ ἤθελε νά συγκατατεθῆ εἰς τὴν έξεικονιζομένην εἰς τὴν φαντασίαν
του άμαρτίαν, ἐν τούτοις τὴν ἐδέχετο ἡδυνόμενος κατά διάθεσιν.
Ἐκεῖνος, λοιπόν, ποὑ δἐν ὴμπόρεσε νά ἐπισημάνη τὴν ἐμφωλεύουσαν ἐντός του άμαρτίαν,
ἐκ τῶν ἀναφερθέντων λόγων, πότε θά προσευχηθῆ διά νά καθαρισθῆ ἀπὁ αύτἡν; Καὶ ὁ ἀκάΘαρτος, πῶς θά δυνηθῆ νά ἀνακλύψη τόν χῶρον τῆς καθαράς φύσεως τῆς ψυχῆς; Καὶ έφ'
ὅσον δἐν θά εῦρη τόν χῶρον αϋτόν, πῶς Θά
ἵδη τόν ἐνδότερον οἱκον, τὴν «μονήν», ὅπου διά
τοῦ άγίου Βαπτίσματος σκηνῶνει ὁ Χριστός;
Ἐπειδὴ εἰμεθα οἱκος τοῦ Θεοῦ, κατά τόν προφητικόν, εὑαγγελικόν καὶ ἀποστολικὀν λόγον.
(Ἐ6ρ. γ', 6).
σκεἸ Εἱναι ἀναγκαιότατον, λοιπόν, ὅπως ζητήσωμεν καὶ εῦρωμεν τὁν οἱκον, κατά τὴν σειράν ποὑ ἀνεφέραμεν, καὶ νά παραμείνωμεν κρούοντες διά προσευχῆς, διά νά μας ἀνοίξη ὁ Δεσπότης ἧ εἰς τόν παρόντα 6ίον ἤ κατά τόν θάνατόν μας, διά νά μὴ ἀκούσωμεν, ἀπό τὴν ἀμέλειάν μας, «οὑκ οἱδα ὑμάς πόθεν ἐστέ». (Λουκ.
ιγ', 25).
Καὶ ὄχι μόνον ὀφείλομεν νά ζητῶμεν διά νά
λάβωμεν, ἀλλά καὶ νά φυλάξωμεν ὄ,τι μάς δοθῆ. Διότι ὑπάρχουν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἔλαβον χάριν ἀπὁ τόν Θεὁν πάλιν τὴν ἀπῶλεσαν.
Διά τοῦτο πολλοὶ ὀψιμαθεῖς καὶ νέοι ἔχουν ἵσως
ψιλὴν γνῶσιν καὶ μικράν πεῖραν τῶν ἐνεργειῶν
τῆς χάριτος. Ἁλλά μόνον οἱ εὑλαβεῖς γέροντες καὶ πλύπειροι κρατοῦν σταθερῶς καὶ μἐ ὑπομονὴν τὴν κεχαριτωμένην ἐργασίαν τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς καὶ τά χαρίσματα ἀπὁ τόν
Θεόν. 'Ἁν καὶ αὑτοὶ πολλάκις, ἐξ ἀπροσεξίας
των, ἀπῶλεσαν τὴν χάριν, τὴν ὁποίαν πάλιν
εύρον, ἀναζητὴσαντες διά πολλῶν ἐκουσίων καὶ
κοπιωδῶν ἀγῶνων.
Αύτό, λοιπόν, καὶ ἡμεῖς, άς μὴ παύσωμεν νά
πράττωμεν, ἔως ὅτου ἀποκτὴσωμεν ἀναφαίρετον πλέον τὴν χάριν, ποὑ θά μάς εὶσαγάγη ἐν
τὁς τοῦ οίκου μας, ὅπου ὁ Χριστός ἔχει «μονήν».
σκστἸ Αϋτά τά ὀλίγα δικαιῶματα, ἐκ τῶν
πολλῶν τοῦ Πνευματικοῦ Νόμου, ἐγνωρίσαμεν,
τά ὁποῖα καὶ ὁ μέγας ψαλμωδὁς Δαβίδ, ἐπιμόνως ἐξαγγέλλει, διά νά τά μάθουν καὶ νά τά
πράττουν οἱ ψάλλοντες ἀδιαλείπτως, ἐν Κυρίῳ
Ἰησοῦ. Εἰς αϋτόν ὀφείλεται ἡ δόξα καὶ τό κράτος καὶ ἡ προσκύνησις νῦν τε καὶ εἰς τοὑς αἰῶνας. Ἁμὴν.

Η ΧρθΤΗ ΚΧΤΛ
τογο ΛΓϊογε ΠΑΤθρΑΟ
εια >ΑΡΕΤΗ εϊναι η προαιρετικη ενεργεια του ανθρωττου ιτρδς ϊΓραγματωσιν τοϋ ηθικοϋ δεοντος.
Εϊναι ειτισης η βουλησις
δια την ενεργειαν τοϋ
καλοϋ. Με τδ χαρισμα
τΓΟίρουσιαζεται
η, εξης
σχεσις·
χαρισμα
καθε
που διδεται εις τον ανΖ^· θρωπον απδ τον Θεδν ως
δωρημα τελειον, εχει τα
αρεται*
ιδιωματα του, τα δποϊα εϊναι
με την σειραν της δε η αρετη σιτοσττδ:. δταν ευρεθη εις ιτληρδτητα ιδανικην, εκ τοϋ Θεου και
σναλογον χαρισμα κ.ο.κ.
Αι αρεται εννοουνται καθολικως ως μια αρεπη, ως στασις δηλαδη του ττνευματος και δυναμισμδς της ψυχης προς κτησιν της τελειοτητος.
''Η5η και δ Πλατων ιτρεσβευει την ιδιαν αποψιν.
«'Η δικαιοσυνη και σωφροσυνη και δσιοτης και
ιταντα ως εν τι εΥη συλληβδην, αρετη» («Πρωταγορας» 329. Βλ. και «Πολιτεια» 433 Α κ.ε.).
Οι Πατερες της 'Εκκλησιας μας, χωρις να αττορρι·πτουν την αρετην, εις οποιονδηττοτε φορεα την
εϋρουν — αποδεχοντσι και την τυχοϋσαν εις τους
ιτρδ η εξω της 'Εκκλησιας —, την θεωρουν ως
Τϊοιοτητα της ψυχης, η δποια δεν ευρισκεται βεβαιως ωλοκληρωμενη. "Αλλα εις ενα «τελειον καϊ
δλοκληρον» ('8ακ. α' 4) Χριστιανδν η αρετη εχει
πληρη ενοτητα. 'Η ενοτης επιτυγχανεται δια της
τηρησεως των εντολων οϋτω γραφει δ Νεος Θεολογος θειος Συμεων (8Ο ΙΙ3, 38): «Δια γαρ της
εκιτληρωσεως των εντολων η εργασια των αρε
των, δια δε της ιτραξεως των αρετων η ττληρωσις των εντολων γινεται, και οϋτω δια τοϋτων
ανοιγεται ημϊν η θυρα της γνωσεως».
********
Αϋξησις εις την αρετην συντελεϊται δταν συνεργδς εϊναι δ Υδιος δ Θεος, δ δοτηρ τταντδς αγαθοϋ. "ΑτΤΟ τον Θεδν καταβαλλεται τδ σπερμα της
αρετης εις τον χωρον της ψυχης του ανθρωπου
και απδ Αυτδν λαμβανει αϋξησιν υπο τον αιταραιτητον δρον να συνεργη και δ ανθρωπος δια της
σττουδης του.
'Η αρετη Θα εϊναι αναλογος ιτρδς την γνωσιν
και υγειαν της ψυχης. 'Αλλα και η μεθεξις της
ψυχης ειτι του χυμου των αρετων θα εΤναι και
αυτη αναλογος ττρδς τον δυναμισμον της. "Επ'
αϋτοϋ εΤναι σαφης η σρετολογια των Πατερων:
Να μη ασκωμεν μδνον τας δίρετας, τας δποιας
συμπαθοϋμεν η εκεινας ττοϋ ενεργοϋμεν ανωδυνως.
«'Επισης σπουδαστεον ττασας τας δίρετας, και
ποίσας φυλακτεον δμοιως» τονιζει δ αγιος Νεϊλος
δ ασκητης (ΡΟ 79, 968Α). 'Ο δε αββας Ιωαννης δ Κολοβδς ('Αποφθεγματσ, 34) λεγει: «'Εγω

θελω μεταλαβεϊν τον ανθρωπον μικρδν εκ ττασων
των αρετων». "Ωστε θα πρεπη η επιδοσις του
Χριστισνοϋ εις τον αθλον των αρετων να εινσι
καθολικη. 'Ο αγιος Γρηγ6ριος Νυσσης γραφει εν
προκειμενω εις εγκωμιον του εις τον δσιον 'Εφρα'ἱμ τον Συρον: «Ουκ εστιν οδν ειδος ευρεϊν
αρετων Τταρ6ί τισι τταλαι φιλοττονηθεν, τδ μη και
εν τουτφ κατορθωθεν». (ΡΟ 46, 84Ι). "Ετερος,
δ αββας Δωρδθεος (ΡΟ 88, 17Ι3Α), τταρομοιαζει την αρετην πρδς οικοδομημα. "Εξ εκαστης α
ρετης, λεγει, ττοϋ μας διδεται η εϋκαιρια να ασκησωμεν «δει βαλεϊν ενα λιθον εις την οικοδομην και οϋτω κυκλω αναφερειν αϋτην». Τελος δ
θειος πατηρ "Ιωαννης της Κλιμακος γραφει: «Ου
συνισταται διαδημα βασιλεως εξ ενδς λιθου* και
ου τελειουται αιταθεια αν μιας αρετης και της
τυχουσης αμελησωμεν» (Κλϊμαξ, Λδγος ΚΘ', Ι6,
εκδ. Σωφρονιου ερημιτου, Ι883, σ. Ι66).
* * *
******
'Η κοινωνια αϋτη της ψυχης εις δλσς τας αρετσς εν τφ μετρφ των δυναμεων της, ττροαπαιτεϊ αρνησιν τοϋ κσκοϋ και τιολεμον πρδς ττασαν
αντιθετον κλισιν. 'Ο ιτολεμος προς τδ κακδν δμως ϊΤροτοϋ εἱσελθη η ψυχη εις την χωραν της αναπσυσεως της δίπαθειας, απαιτεϊ θυσιαν πολεμος δε ανευ αιματοχυσιας δεν εΤναι νοητος. Οι
Πατερες δεν Τταραλειπουν εδω να ανσφερουν την
σπονδην αυτην τοϋ αιματος. Οϋτω συνιστουν ιτολλοι αγιοι αββαδες της ερημον «Δδς αϊμα και λαβε ττνευμα». 'Ο δε αγιος Νεϊλος λεγει χαρακτηριστικως: «Μη νομιζε κεκτησθαι αρετην, μη προτερον εως αιματος υπερ αυτης παραταξαμενος.
Δει γαρ μεχρι θανατου ανθιστασθαι ιτρδς την αμαρτιαν αγωνιστικως και δίνεγκλητως». (Κεφαλαισ, Ι36. Φιλοκαλια Α', Ι88). Και κατηγορηματικωτερον δ αγιος Συμεων δ Ν. Θεολδγος:
«Ει μη τις ως προβατον σφαγιασθη υπερ μιας
και της τυχουσης αρετης και τδ αϊμα εκχεη τδ
Υδιον υπερ αυτης, οϋ κτησεται ταυτην ποτε».
(8Ο Ι29, 332).
"'Αν και οι «σκληροι» αυτοι λογοι των αγιων
Πατερων εΤναι μεταφορικοι, δεν στερουνται δμως
και μιας πραγμστικης σημασιας: Χυσις αϊματος
εϊναι η νηστεια δια την αποκτησιν της σωφροσυνης κσθως και δ χυνομενος ιδρως δια την απδκτησιν των λοιττων αρετων. Χυσις αιματος εϊναι επισης οι ττειρασμο'ι και αι ττοικιλαι αντιξοδτητες
που εγειρονται ττρδς τταρεμπδδισιν της ασκησεως
της αρετης. Δικαιωνονται πληρως οι Πατερες
δταν σκεφθωμεν, δτι η αρετη εις ανθρωπον πολυσαρκον και ττολυσιματον εινσι ττολυ δυσκολον
να εμφιλοχωρηση. "Εντευθεν καϊ δ αγιος Γρηγδριος δ Θεολδγος δμιλεϊ συχνα ττερι μοναχων «αναιμων».
**ψ
******
Κριτηριον δἱα την γνησιοτητα της αρετης αποτελεϊ 6 πειρασμος. 'Ο πειρασμδς η ττροηγεϊται
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της δλοκληρωσεως της αρετης και συμιτορευεται
μετ* αυτης, δια την σφυρηλατησιν της, η επετσι
της αρετης δια να προφυλαξη την ψυχην απδ την
χσυνωσιν. 'Αρετη αττοκτηθεισα ανευ της παιδειας
των πειρασμων, ευρισκεται ως οικοδδμημα ειτι της
αμμου εκτισμενον. «'Εμπαθης εστιν δ λεγων αρετην απολεμητον κεκτησθαι» λεγει επ* αυτου δ
αγιος Νεϊλος (Ρθ 79, ΙΟ97Β). Κα'ἱ δ δίββας
"Ισαακ δ Συρος: «. . . ουδε 6ίρετη λογιζετσι εκει,νη ητινι ουκ ακολουθεϊ η δυσχερεισ των εργων εις
ενεργειαν αυτης» (Λ6γ. ΙΘ' εκδ. Θεοτδκη. Λειψια
177Ο σ. ΙΟ5).
'Η 6ίρετη, κατοπιν αγωνων, εκερδηθη. Ευρισκδ
μεθα πλεον εις περιοχην ανεσεως. Διατι δμως
ατροηγηθη η δδυνη εκεινη και δ κοττος; 'Η 6δ6ς της
αρετης φαἱνεται ως «τραχεϊα καϊ καταστυγνος».
"'Οχι δτι εχει τοιαυτην ποιοτητα, λεγει δ αγιος
Διαδοχος (Κεφαλσια, 93. Φιλοκαλια Α', 268),
σλλα επειδη η ανθρωιτινη φυσις ευθυς μετα την
γεννησιν κλινει ·π·ρδς την εκλελυμενην και ττλατεϊαν δδδν των ηδονων. Δι* εκεινους δμως που ξεττερασαν τδ σταδιον τοϋτο δ αγων των αρετων εϊ
ναι ελαφρδς καϊ ποθητδς, μια γεϋσις οικεια εις
τα αισθητηρια της ψυχης.
"Αττασαι αι αρεται, εϊπομεν ηδη, καταφασκονται* θεωρουνται δηλαδη, σνεξσρτητως τοϋ ενεργουντος, ως δντως αρεται και εχουν τδ στοιχεϊον
της ηθικοτητος. Τουτο δμως δεν εϊναι δίρκετ6ν ελλειιτει εξ αυτων τδ σημαντικωτερον ιταντων η
κοινωνια τοϋ 'Αγιου Πνευματος. "'Ανευ της κοινωνιας του 'Αγιου Πνευματος η 6ίρετη δμοιαζει, λεγει δ αγιος Μακαριος (Περι αγαπης Ι4.
Β.Ε.Π.Ε.Σ. 42, 229), με θυμιαμα τδ διτοϊον
στερεϊται του καϊοντος ανθρσκος. "Ολα τα «των
αρετων επιτηδευματα, επειδαν μιγειη και κοινωνησοι της τοϋ Πνευματος κοινωνισς, τοτε και
αυτα καθαιτερει θυμιαμα πυρϊ βληθεν ττλουσιαν
αποδιδωσι την ευωδιαν».
Συχνα παρατηρεϊται τδ φαινομενον, δυο η και
Ττερισσ6τεραι δίρεται να αλληλοσυγκρουονται η
να μη εϊναι δυνατδν να συνυπαρχουν εις την Ι
διαν ψυχην. Πως θα συμβιβασωμεν ιτ.χ. την ησυχιαν με την διακονιαν; την σιωπην με την διδασκαλιαν και τδ κηρυγμα; την απλοτητα με
την φρονησιν και την διακρισιν; "Οταν λεγωμεν σρετην δεν εννοοϋμεν ιταντοτε την ενεργειςο
εκδηλωσιν και εξωτερικευσιν αυτης. "Εκ των δυο
αλληλοσυγκρουομενων αρετων η μια υττδίρχει ενιοτε δυναμει ενω η ετερα ευρισκεται ενεργουσα.

'Υπαρχουν δίρεται, αι δποισι μετα την ενριζωσιν των εις την ψυχην αποκτουν την ιδιοτητα
να γεννοϋν ετερας αρετσς, μικροτερας μεν μονιμοτητος καἱ δρασεως, αι διτοϊαι δμως ειναι
αναγκαϊαι δια την δλοκληρωσιν του πιστου. Αι
πρωται μεγαλαι αρεται δνομαζονται «μητερες»·
αί δευτεραι «θυγατερες». "Απδ αλλην αποψιν υιτσρχουν αρεται περιεκτικαι (ταινεινωσις - αγαΠ Υενικαϊ (φρδνησις - ανδρεια - σωφροσυνη - δικαιοσυνη). "Εκ των περιεκτικων, η μεν
ταπεινωσις, ως υψΟ7τοἰος, υψοι τδν ανθρωττον
εις τα ϋψη της 5δξης, δμοιοϋσα αυτδν τφ Χριστφ, η δε αγαπη, ως απτωτος, «διακρατοϋσα
αυτδν πιπτειν ουκ εσ» εκ του ϋψους (Κλϊμαξ,
Λ6γος ΚΕ', 36). Π6ίλιν αι τεσσαρες γενικαϊ
αρεται αναφερονται, αι μεν τρεἱς εις τα τρια
μερη της ψυχης αντιστοιχως (η φρδνησις, εις
τδ λογικ6ν η ανδρεια, εις τδ θυμικον η σωφροσυνη, εις τδ εττιθυμητικδν), η δε βικαιοσυνη εϊ
ναι κοινδς στολισμδς των τριων μερων της ψυχης·
'Η 6δ6ς προς τελειωσιν, ως ανεφεραμεν, εϊ

ναι δια τδν λιποψυχον αρχαριον τραχεϊα καϊ ανωφερης. 'Υπδ του Κυριου μας 'Ιησου τταρομοιαζεται προς «στενην και τεθλιμμενην δδδν» (Ματθ.
ζ' Ι4). Οι Πατερες την παρομοιαζουν με ανοδον ετπ στενης κλιμακος (πρβλ. τδ εργον «Κλϊ
μαξ θειας ανοδου» τοϋ Σιναϊτου αγιου 'Ιωαννου). 'Ο ανσντης αυτδς δρομος δεν εχει στασεις· στασις σημαινει υποχωρησις η τττωσἱς η,
τδ επιεικεστερον, αναστολην εις την ττροοδον
της ψυχης με ανυττολογιστους συνεττειας. ^Εν
προκειμενφ γραφει δ αγιος Γρηγ6ριος Νϋσσης*
«"Ωσπερ τδ της ζωης τελος σρχη θανατου εστιν,
οϋτω και του κατ" 6ίρετην δρομου η στασις αρχη
του κατα κακιαν γινετσι δρομου» (Βιος Μωϋσεως
5. 8Ο 1, 48). Τδ φαινδμενον της «στασεως» δνομαζεται α ργ ι α. "Ωστε αργισ εϊναι η αμελεια
δια την επιτελεσιν του καλου. 'Ο μενων δμως ουτως σργδς, «κρινετσι μετα τοϋ διαβολου και των
σγγελων αυτου» (Μ. Βασιλειος, "Οροι κατ* επιτομην, 6Ι. ΡΟ 3Ι, ΙΙ24Β). *Αναλογον μορφην
αργιας παρατηροϋμεν και εις την ενεργειαν του
κακου. 'Η παυσις του κακου δεν συνιστα βεβαιως
καϊ αρετην οϋτε στεφεται ως καποιο κατορθωμα*
«οϋτε ειταινων αυτη καθ' εαυτην οϋτε κολασεων
αξιοϋται», τονιζει δ θειος Βασιλειος (ΡΟ 3Ι,
436).

* Ψ 4*
******

'Η εναρετος ψυχη εϊναι δυνατδν να εξομοιωθη
με ενα πολυανθη κηπον. Εις τδν κηττον αυτδν τα
φυτα ιταντα δεν ανηκουν εις τδ Υδιον γενος οϋτε
αναβαινουν εις τδ Υδιον ϋψος. Βυθιζουν δμως δλας
τας ριζας των εις την ιδιαν γην και ανυψωνονται εις τδν αερα εν τφ μετρω της ζωτικοτητδς
των, δια την απορροφησιν φωτδς και δίερος, Και
δλαι αι αρεται δεν εχουν μεν την ιδιαν ευωδιαν,
οϋτε αναβαινουν εις τδ ϊδιον ϋψος· 6ίπαραιτητον
δμως να θησαυρισουν τδ φως και τδν αερα, τας
δωρεας του Θεοϋ.
Τελος αττομενει να δμιλησωμεν περι της μεσοτητος των αρετων. 'Η χρυση γραμμη της αρε
της ευρισκεται εις τδ μεσον, εκκλινουσα εκ του
κακου, εϊ'τε τοϋτο εμφανιζεται ως υπερβολη (δεξια κλισις) εϊ'τε ως ελλειψις (αριστερα κλισις).
'Ο εξης ιτϊναξ ειναι ενδεικτικδς περι της μεσοτητος: η ανδρεια ευρισκεται εν μεσφ της δειλιας
και της θρασυτητος· η φρδνησις, εν μεσφ της
πσνουργιας και της αφροσυνης· η σωφροσυνη, εν
μεσφ της 6ίκολσσιας και της ηλιθιοτητος* η 5ικαιοσυνη, εν μεσω της πλεονεξιας και της μειονεξιας· η δρθη ττιστις, εν μεσω της ψυχροτητος
και τοϋ οϋ κατ* επιγνωσιν ζηλου. Οι δυο εκατερωθεν κρημνοι εΤναι εξ ϊσου βαθεϊς και τρομακτικοι. Δυναται δ την μεσην αναβαινων να Υδη τα
δστεα των πεπτωκοτων, ως σκελεθρα υπομνηστικα
της λοξοδρομιας, εξ αδιακρισιας τταντως και οιησεως.

5.μ.δ.

σκδπων και σνμμετοχην εἰς τὸ κηρυκτικὸν καὶ κατηχητικὸν ἔργον της 'ΕκκληΤΦΝ θρΗΟΚ6γΤΙΚὌΝ
σίας.
Τδ κνρϊως καινοφανες και μὴ «ὸρθόΟρΓΛΝΦΟ6ωΝ
δοξον» τῶν ὸργανώσεων αὐτῶν εϊναι ἡ
στενὴ σωματειακὴ σννείδησις, τὴν ὁποίαν
ΑΕΠΕΙ κανεις τε- ἐκαλλιἔργουν εἰς τὰ μελη και τονς δπαλενταϊως να κατα- δούς των. Ἦ πνευματικὴ ζωη ἔγινεν ἡβάλλεται μία προσ- θικὸς ἀθλητισμός. Ἦ ϋεολογικη μδρφωπάθεια ἐλέγχου τῶν σις ἐθεωρήθη καὶ ἐξησκήθη ώς ἄσκοπος
θρησκευτικῶν ὸργα- ἐγκεφαλικὴ ἀπασχόλησις. Ὀ Ὀρθόδοξος
νώσεων ὑπὸ τῆς Ἐκ- Μοναχισμδς και οι αντιπροσωπεντικοϊ τον
κλησίας. Ὀ γνωρί- σνγγραφεϊς περιψρονοῦνται καὶ κρϊνονζων τὴν νεοελληνι- ται, εως οημερον, ώς εαν αντεπροσωπενκὴν ἐκκλησιαστικὴν πραγματικότητα ἀντι- αν καποιον εἶδος ἀρρωστημένου δυτικοῦ
λαμβάνεται δτι ἀπαιτεῖται πολλὴ πνευμα- μυστικισμοῦ.
ΔΓ αὑτοῦ τοῦ τρόπου δὲν ἐμορφοῦτο ὁ
τικὴ διάκρισις, ποιμαντικὴ σύνεσις καὶ ἀγάπη διὰ μίαν παρομοϊαν ἐνέργειαν. Ἦ παραδοσιακὸς τύπος τοῦ αγϊον, τοϋ ενσνπαρουσία καὶ δρἀσις τῶν θρησκευτικῶν νειδητον μελονς της Μιας 'ΑγΙας Καδοὸργανώσεων ἔχουν σφραγϊσει τον θρη- λικης και 'Αποστολικης 'Εκκλησιας, αλ
σκευτικὸν 6ϊον τον τδπον μας απδ τον τε- λα τδ μέλος καὶ ὁ όπαδὸς ἑνὸς συγκεκριτονς τον παρελϋδντος αϊωνος μέχρι οη μενον μικρον σνλλδγον, εις αντιδιαστομερον. 'Η επϊδρασϊς των εχει ἀπλωθῆ λην των ἄλλων συλλόγων. 'Ως εαν ἡ πατόσον ῶστε εϊναι δύσκολον νὰ διακρϊνη ράδοσις της 'Εκκλησιας ηρχιζεν απδ τον
καποιος, ποϊοι εϊναι οι ἐπηρεασθέντες εμ- ιδρυτον εκαστον σνλλδγον, αϊ διαστασεις
μεσως ὴ ἀμέσως ἐξ αὐτῶν καὶ ποϊοι δχι. της κατελαμβανον την ακτϊνα δρασεως
Δεν εϊναι δυνατὸν νὰ κτυπήση καποιος των μελῶν τοῦ σνλλδγον και τδ πνενμα
αδιακρϊτως τας δργανωσεις αντας χωρὶς της περιοορϊζετο εις την νοοτροπϊαν και
νὰ κτνπήση τὴν Ἐκκλησίαν. Και δεν εϊ- τδν χαρακτηρα τον προϊσταμενου τον σνλ
ναι δννατδν να δμιλησωμεν δια μιαν ανα- λδγον. Τα ιιέλη τῶν συλλόγων παρηκογέννησιν τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ λά- λονϋονν και παρακολονϋοϋν τα κηρυγμαβωμεν σοβαρῶς ὑπ' ὅψιν μας τὴν νπαρ- τα των ϊεροκηρνκων τον σνλλδγον των,
ξιν τῶν ὸργανώσεων.
εξοιιολογοννται εἰς τονς πνευματικονς τον
Τδ «παραεκκλησιαστικδν» και αεξωεκ- σνλλδγον και μελετονν, δια την πνενματικλησιαοτικδν», τδ ὁποῖον συχνάκις κατα- κύν των ἀγοτγήν, τὰ συγγράμματα τῶν
λογϊζεται εις αντας, δεν ενρϊσκεται μδ- κλυοικῶν και βεολδγων των σωματεϊων
νον εἰς τὸ δτι δεν οννδεονται με τὰς ἐνο- και δχι των πνενιιατοφδοων και καδιερωρίας ἡ δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τονς οϊκεϊονς μενων πανορϊϊοδδξως Ηατερων και ασκνεπισκδπονς. Τα μελη των ὸργανώσεων ἐ- τικων σνγγραωεων. Χαρακτηριστικδν εϊ
πισήμως ἀνασκευάζουν τὰς κατηγορίας αν ναι δτι απδ ονδεμ'ιαν μεγάλην ὸογάνωσιν
τας, αναφεροντες στενὰς σννεργασίας με- δὲν ἐξεδόθησαν τὰ κλασσικὰ ἔργα της
τὰ πολλῶν Μητροπολιτων και 'Αρχιεπι- πνευματικῆς μας κληρονομίας, ώς τὸ ΓεΟ ΘΛΘΓΧΟΓ
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ροντικόν, Ααυσαϊκδν, η Φιλοκαλϊα, ἡ Κλϊμαξ, δ Εϋεργετινδς. . . ἀλλ' ἀπὸ εμπορικοϋς εκδοτικονς οϊκους η παλαιοημερολογητικὰ ἡσνχαστήρια.
* * *
Αι δργανωσεις αντεπροσωπευαν και
ἀντιπροσωπεύουν ἔνα πνεϋμα, μιαν στασιν, μιαν ἀντιμετώπισιν της ζωης, της
θεολογίας, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Μοναχιομοϋ, η δποϊα δεν εϊναι ακρι6ως η σταοις και τδ πνεϋμα της 'Ορ9οδ6ξου ^Εκκλησϊας. Αντδ ὅμως, ώς μικροβιον ἀνθρωπίνης ἀσθενείας, εϊναι δυνατδν να μεταδοθῇ εἰς ὸργανικὰ μελη της "Εκκλησιαστικης ἰεραρχίας (εϊς 'Επισκδπους η ϊερεϊς
οϊ δποϊοι εχουν η δεν εχουν συλλδγους).
Οϋτω πως 6λεπομεν δτι εϊναι δυνατδν τδ
στενόκαρδον σωματειακόν, ἀτομικιστικὸν
πνεϋμα νὰ προχωρήση εἰς διοικητικὰ στελέχη τῆς 'Εκκλησϊας και νὰ παρουσιαση
την εκκλησιαστικην ηγεσϊαν δρῶσαν δι' εξωεκκλησιαστικοϋ πνεϋματος.
Τα δρια της Ἐκκλησίας καὶ τῶν σωματεϊων δεν καϋορϊζονται νομικιστικῶς.
Δὲν εϊναι δυνατδν νὰ λεχθῇ ὅτι τὰ μελη
των σνλλόγων αὐτῶν δὲν εϊναι πιστα με
λη της 'Εκκλησϊας. Ουτε εϊναι εϋκολον
να δια6εβαιωϋη δτι δλοι οϊ πιστοϊ, οϊ δποϊοι δεν ανηκουν εἰς τους συλλδγους, εϊ
ναι απηλλαγμενοι τον στενοκαρδου κοσμικοῦ πνεϋματος. Δὲν εϊναι εϋκολον να διακρίνωμεν ποῖος ἀνήκει εἰς τὰς δργανω
σεις ελεγχοντες απλως τα σωματειακὰ μητρωα, οϋτε διαπιστοῦντες τὰς ρίζας τῆς
πνευματικης καταγωγης εκαστου. Πολλοι
εξωοργανωσιακοϊ ("Επϊσκοποι εως λαϊκοι) σκεπτονται και ενεργοϋν «σωματειακῶς». Ἐνώ ἀντιθέτως, ἐξ αὐτῶν τῶν σωματεϊων εχουν προέλθει ὅσοι τελευταϊως
ρητῶς καὶ κυρϊως εκαυτηρϊασαν τας εκτροπας των.
Και ἐνῶ αἰ «όργανώσεις», ώς νοοτροπία, εχουν απλωϋη και εκτδς αϋτων, ταντοχρδνως τδ πνεϋμα της πατερικης αναγεννήσεως, ἐπιστροφῆς εἰς τὰς πηγάς,
εὑρέσεως της μιας αειζωου Ὀρθοδόξου
Παραδόσεώς μας πνέει παντοῦ. Δημιονργεῖ κρίσεις εὐεργετικάς, ἀνιστἀ νέας ἐλπϊδας καϊ προκαλεϊ αγαλλιασεις δι δλους
μας. Εϊναι λοιπδν δυνατδν καὶ πρέπον νὰ
στηριχϋωμεν εϊς αὐτὴν τὴν διαπίστωσιν,

την φερομένην αλλοϊωσιν τοϋ Πνεϋματος
καὶ νὰ ἀφήσωμεν τὸ Πνεϋμα να ἐνεργήση τὴν λεπτὴν χειρουργϊαν της ἀπαλλαγῆς μας ἐκ τοῦ στενοκαρδου καϊ μη 'Ορϋοδδξου πνεϋματος.
Εϊναι εϋλογϊα νομίζομεν δια τους «δργανωσιακοϋςυ, νὰ βλέπονν τὸν σύλλογόν
των ἀφ' ἑαντοῦ διαλυόμενον καὶ γινόμενον "Εκκλησϊα. "Ετσι καταξιώνεται ὁ κόπος των, δικαιώνονται αἰ ελπϊδες των, ἀσχέτως ἄν πρὸς στιγμην λυποννται δια
τδν μαρασμὸν τῆς προσπαθείας των.
καὶ θὰ εϊναι καταρα δι δλους μας εαν,
δι ἀτόπων καὶ ἀνεπιτρέπτων ἐνεργειῶν,
παρεμποδϊζαμεν τδν φυσιολογικδν ϋανατον των ὁργανώσεων, ἐὰν πληγώσωμεν
καὶ ἀδικήσωμεν ἀνθρώπονς, οϊ δποϊοι καλοθελητως εϊς αντας εϊργασϋησαν καϊ ἀποκόψωμεν τὰς ἐλπίδας τῶν νέων, οι δποϊοι, ἀπογοητενθέντες ἐκ τῶν θρησκευτικῶν κινήσεων, πιστεύουν καὶ ἐλπίζουν
ὅτι κάτι καλύτερον, ἰερώτερον καὶ καθολικώτερον — ώς διαγωγήν, αἲσθησιν καὶ
οϋσϊαν —· θὰ ενρουν εις την 'Εκκλησϊαν
καϊ την 6α^εϊαν παραδοσϊν της.
Σ. Σ.: Βεβαιως τδ δλον θεμα των δργανωσεων
δεν εξαντλεϊται με τα ανωτερω. 'Υιταρχουν και
αλλαι πλευραι, αι δττοιαι δεον να εξετασθουν και
6τταρχουν καὶ ετεραι δπτικαι γωνιαι υπδ τας δποιας δυνσνται να δραθουν αι προσω-ττοιταγεις
θρησκευτικαϊ κινησεις και να εκτιμηθη τδ εργον
των, ωστε να αποδοθη ιτληρης, κατα τδ δυνατδν,
δικαιοσυνη. Τα συμπερασμστα μας τταντοτε ιτασχουν, δταν τα εξεταζομενα Θεματα δεν θεωνται
κσθολικως, απδ πασης πλευρας, μη λσμβανομενων
6τγ* δψει των προϋποθεσεων των καϊ των συνεττειων των καϊ κυριως των ιστορικων ττλαἱσιων
των. "Αλλα περι τουτου εις τδ Ιπομενον.

Ο ΠΟΛ6ΜΟϋ
ΛΟΚΛΗΡΟΝ τδ -'Εθνος
ευρισκεται επι ποδος τγολεμου. Τδ "Αγιον "Ορος
συμμετεχει με δλην την
ϋιταρξιν του εις την ττεριπετειαν του. Διδ και
αμεσως αττεψασισεν η *!ερα Κοιν6της δπως συ, στηση «εις τας σδελφας
*!. ημων Μονας και δι*
αυτων εις τας 'Ι. Σκητσς και 'Ησυχαστηρἱα, ινα
κσ.θημερινως τελοϋν 'Ιερας Παρακλησεις — αν και
γνωριζωμεν, δτι και ανευ ημετερας ιτροτροττης
τταντες οι αγιορεϊται Μοναχοι ττροσευχονται αδιαλειπτως ποΑλφ μαλλον σημερον, δτε τδ "Εθνος
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ΟΧΟΛΙΧ κχι κριοβιο
ημων δεινως δοκιμαζεται — πρδς την 'Υττεραγιαν
Θεοτ6κον Μαριαν και δι* Αυτης ιτρδς τδν φιλανθρωπον Κυριον * Ιησοϋν, δπως επιβλεψη ευσπλαγχνως εττι την κακωσιν του 'Ορθοδοξου της εν Κυπρφ 'Εκκλησιας λαου Του, ττσϋση τα εκ της "Αγαρ δεινα Του, «ταπεινωση παντα εχθρδν και πολεμιον» της αγιας κληρουχιας Του και αποσοβηση την απειλουμενην επεκτασιν του πολεμου και
επϊ της φιλτατης ημων Πατριδος». Και τδ κειμενον συνεχιζει:
«Παντες οι εϋσεβως δοξαζοντες και λατρευον»
τες τδν εν Τριαδι Θεδν, γνωριζομεν δτι ουδεν εν
τω κοσμφ τελεϊται ανευ τοϋ θεληματος τοϋ Κυριου, εϊτε κατ' εϋδοκιαν εϊ'τε κατα παραχωρησιν,
ττολϋ περισσοτερον δταν ττρδκηται ττερϊ τταιδαγωγικων θλιψεων επϊ τοϋ ττιστοϋ λαου μας. 'Εττομενως πρεπει να 6ίναγνωρισωμεν, δτι δ μετα ασυλλητττου αγαπης θελων την σωτηριαν των ψυχων μας Θεος, τταρεχωρησε και την παρουσαν
θλϊψιν, ως και την διαφαινομενην απειλην, ϊνα
ττροσελθωμεν τω Κυρἱω και ττροσιτεσωμεν εν μετανοιςί και δοίκρυσιν υπερ των ημετερων αμαρτιων και των του "Ορθοδοξου λαου μας αγνοηματων,
ετταναλαμβανοντες εν συνοχη και συντριβη καρδιας τα ττληρη ταπεινωσεως και αυτομεμψιας συγ
κλονιστικα και εξιλεωτικα λογια τοϋ Μανασση
και των αγιων Τριων Παιδων εν τη Βαβυλωνιακη
καμινφ.
Γινωσκει καλως η ^Υμετερα Πανοσιολογι6της,
δτι δ περιουσιος και "Ορθδδοξος τοϋ Κυριου λα6ς μας, «μιγεις τοϊς εθνεσιν εμαθε τα εργα αυ
των» και εντευθεν, εις μεγα ποσοστδν εμακρυνθη
ηθικως και ττνευματικως απδ τοϋ Θεου, δια της
απεμπολησεως των αγνων ελληνορθοδοξων τταραδοσεων και της εν φδβω Θεου και αγαπη αναστροφης του μεχρι σημειου ωστε να μη εϊναι εϋκολος
η αναγνωρισις του, υπδ τδ σχημα, την νοοτροπιαν και τα εργα, ως του κατα τταραδοσιν εϋλαβοϋς και φωτομορφου τεκνου της αγιωτατης "Εκκλησιας μας.
Δι6περ και δ μη στεργων εις την απωλειαν τοϋ
αμαρτωλου Θεος, τταραχωρεϊ ποικιλας κατα καιρους θλιψεις πσιδαγωγικας, μια των δποιων εϊ
ναι και η «ευροϋσα η μας σφοδρα» σημερον, ινα
επιστρεψωμεν εν κλαυθμω, διαρρηξωμεν τας καρδισς μας, ταπεινωθωμεν ενωιτιον τοϋ Κυριου, καθαρθωμεν αττδ παντα μολυσμδν σαρκδς και ττνευματος, «εκκλινομεν απδ κακου και ττοιησωμεν αγαθον», και οϋτως αιτοκαταστησωμεν τας διακοπεισας σχεσεις εν αγαπη υιων πρδς τδν Ουρανιον Πατερα.
Οϋτω πως μετανοοϋντες, οι ττολλα καθ" εκαστην αμαρτανοντες, επισπωμεν τδ ελεος του Κυ
ριου, δστις αναστελλει τας εκ της παιδαγωγικης Του ραβδου θλιψεις, χαριζεται ειρηνην αντϊ
της ιταραχωρηθεισης μαχαιρας και στεφανοϊ δια
της χρηστοτητδς Του τδν λαον Του, «δι* δν απεθανεν».
"Οθεν ημεϊς οι καταξιωθεντες του αγγελικου
σχηματος κα'ι σκεπομενοι υπδ των ττροστατευτικων πτερυγων της ^Εφ6ρου του 'Ιερου ημων Τ6τνου Παναγιας Παρθενου βαρυνδμεθα υιτδ του χρεους, δπως εντονωτερον προσευχωμεθα υπερ του
^ρθοδοξου λαου μας, Υνα, ελθοντος εις επιγνωσιν των αιτιων των εκ του πολεμου δεινων, στραφη Ιν μετανοιςζ και εξομολογησει πρδς τδν Κυ

ριον της Δ6ξης, δστις τταραυτα θελει υποταξει
εις τουτον τδν «εχθρδν και πολεμιον». Πρδς τουτο δε, επειδη «ιτολλα ισχυει δεησις Μητρδς προς
ευμενειαν Δεσττδτου», δεον δπως αναφερωμεν ιδιαζοντως τας θερμας προσευχας μας προς την 'Υιτεραγιαν Θεοτ6κον, ητις αειποτε υιτηρξεν η «'Υπερμαχος Στρατηγδς» τοϋ εϋσεβους ημων "Εθνους και ελϋτρωνε την ποιμνην Της εκ των δει
νων, μετανοοϋσαν εννοεϊται.
'Ελιτιζομεν δε, δτι δ Κϋριος «συν τφ πειρασμφ ποιησει και την εκβασιν τοϋ δυνασθαι ημοίς
υιτηνεγκειν» και δτι θα βραβευση την ειρηνην Του,
«την παντα νουν υπερεχουσαν» μετα της εν κοσμφ ειρηνης εις τδν ευγενη και ΤΤἱστδν λαον Του,
δστις δυναται να εϊττη πρδς Κυριον, δτι «ημαρτομεν μεν, αλλ* αιτδ Σου ουκ απεστημεν, ουδε ελατρευσαμεν Θεφ 6ίλλοτριφ».
Και πραγματι τπστευομεν, δτι δ 'Ελληνικδς
λαδς και Κληρος, «ει και φερει στιγματα ιτταισματων», εΤναι εν τουτοις κεκοσμημενος δι* υψηλων φυσικων δρετων, συνηνωμενων μετα της ιτιστεως, της ελπϊδος και της αγαττης. Και δ Θεδς
εξελεξατο τουτον ουχι εις απωλειαν, αλλ* εττϊ θεωσει Και ως τοιοϋτον ασφαλως θα τδν διαφυλαξη ασινη απδ της θλιψεως κα'ι δοκιμασιας και Θα
τδν δδηγηση εις δδδν ειρηνης κα'ι «επι υδατος
ανατταυσεως», προς δοξαν του 'Ον6ματ6ς Του.

ΠρΟΟΠΛΘ6ΙΧΙ

θΠΛΝΑρωοθωο
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ΠΟ της 'Ι. Κοινοτητος
καταβαλλεται
προσ-τταθεια αιταλλαγης Ικ της
στρατευσεως των εξ αναβολης δια λογους σπου
δων, οϊτινες ετπθυμουν
να μονασουν. Πρδς τδν
σκοπδν τουτον αττεστειλεν εις τδ "Αρχηγεϊον ^Εν6ιτλων Δυναμεων την α-

Πρεπει δε να διευκρινισθη δτι η επιστολη εστοίλη ττρδ της πολεμικης κρισεως.
Αλλωστε,
συμφωνως πρδς την περϊ πολεμου "Ορθοδοξον διδασκαλιαν, την δποιαν εκθετουν 6ίμφ6τερα τα καταχωριζομενα κειμενα, πιστευεται δτι, δεν συντελοϋν δλιγωτερον αποφασιστικως εις την εκβασιν
των αγωνων οι προσευχομενοι απδ τους εν δπλοις
στρατευμενους. 'Η β' επιστολη εχει ως εξης:
. . . "'Εχοντες δε σαφη συνειδησιν του ττοϊοι ειμεθα, ως Ιστορικδν "'Εθνος, δυναμεθα οι ελαχιστοι
εκαστοτε να νικωμεν απειραριθμους. ''Εντδς μιας
τοιαϋτης ενιαιας αντιμετωτπσεως του προβληματος της ττεριφρουρησεως της πατρωας γης και
της διαφυλαξεως των πατροτταραδοτων ττνευματικων και πολιτιστικων αξιων, εΤναι λιαν σημαντικη και σπαραιτητος η ταχεϊα αξιοποιησις των
μοναδικων κοιτασματων ιτνευματικης ενεργειας
κεκρυμμενης εις τας θεολογικας εμττειριας και τας
βιωματικας καταγραφας των πνευματοφορων Πατερων της "Εκκλησιας ημων.
'Εν προκειμενφ, δ σεμνδς στρατιωτης συνταγ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 32)

'Αρχιμ.
ΙΣΟΔΙΚΟΝ ».
Βασιλειου. Τδ νεον βιβλιον, ιτοϋ μας εδωσεν
η 'Ιερσ Μονη Σταυρονικητα, γραμμενο απδ τδ
χερι του Καθηγουμενου
της "Αρχιμ.
Βασιλειου
και βγαλμενο αττδ τα νυχθημερα ιταλαισματα και
τις δίδιαλειπτες επϊ7τοθησεις «λειτουργικης βιίης ενοτητος μεσα στην

ωσεως του μυστηριου
'Ορθοδοξη "Εκκλησια».
και ασκητικδ Μοναστηρι
Τδ μικρο, σιωιτηλδ
της ανατολικης πλευρδίς του "'Ορους ητο καταλληλο να γινη λϊκνον ττνευματικδν των μυστικων
«Στοιχειων» που συνα'ττηρτισαν τδ ιτεριεχομενον
του Βιβλιου. Τα ιτεντε κεφαλαια του ησαν σαν
πανοραμικα ανοιγματα στην Βασιλεια των ουρανων, δπου βλειτεις να χυνετσι απλετο φως, καθε φορα και σε μια διαστασι της, για να κατανοηθη, να διασσφηνισθη, να δραθη, να βιωθη, να
κτηθη εν μυστηριω, «ως εν εσδτττρφ», να αποκαλυφθη εντος σου πληρης ττνευματος και δυναμεως η 'Εκκλησια του ΘεοΟ.
Τδ εγχειρημα δεν εϊναι μικρο, τα αλμστα δεν
γινονται εις τδν χωρον των τριων δρωμενων διαστασεων και γι* αυτδ δ συγγραφεϋς αναγκαζεται
και χρησιμοιτοιεϊ γλωσσα και ϋφος που καπως
ξενιζουν και μας βαζουν στον ιτειρασμδ να «αρωμεν λιθον». "Ομως μονο σιωπηλα, με σεβασμδ, ακομη και με θαυμασμο, μποροϋμε να στεκωμαστε μττροστα σ' ενα συγγραφεα, ττοϋ ττροσπαθεϊ με ειλικρινεια, δινοντας κατι αττδ τδν εαυτο
του, εις τδν συχμωδη κοσμο μας, τδν πνιγμενον
μεσα στις αναριθμητες αλληλοδιαδεχομενες τναχυλες ιδεες και θεωριες, να εκφρασθη δια παλαια
μεν και γνωστα, αλλα δπως τα ζη, τα διαισθανεται και τα διαβλειτει δ ϊδιος. Δεν κανει κατηχησι, α-ττοτυπωνει δσα και δπως η ψυχη του ερευγεται. Θελει να μας ιτη για τις εν ταιτεινωσει
καταδυσεις της καρδιας του και μας κανει να
γνωρισωμεν τις αναβσσεις της σε χωρους που
δλοι μας μπροστα τους ιλιγγιωμεν.
Τδ θεμα του ειναι η "Εκκλησια δπως την συναντα στην Θεολογια, στην δργανωσι, στη Θεια
Λειτουργια, στην εικονα, στην πνευματικοτητα.
"Ερευνα μεσα στην ψυχη του, στην Γραφη,
στους αγιους Πατερας και μας αφηνει κατι ιδικο του, μια ιταρουσια μεσα στα θεολογικα γραμμοίτα σε συγχρονη μορφη. "Εκφραζει τα δνειρα
και τα βιωματα της "Αδελφδτητ6ς του και ετσι
διακονεϊ τδν ανθρωπο ττροσφεροντας στα ερωτηματα του πνευματος του που θελει να εμβατευη

στα αρρητα και ακατανοητα μυστηρια του Πνευματος. Φερνει κοντα του τδν Θεδν, διανοιγει τδν
νοϋ του εις την Τριαδικη του Θεου ϋπαρξι, που
εχει τις συνεπειες της σε δλη την ζωη του θεδπλαστου ανθρωιτου, φανερωνει την θεια συγκαταβασι για τδν τταραπεσοντα μεσα στην ^Εκκλησια, οπου «τδ φρικδν της ενοτητος μυστηριον ειτιτελεϊται».
'Ο ανθρωπος συνηθεστατα κινεϊται με δλες τις
ψυχοπνευματικες δυναμεις του μεσα στον ακοσμο και αλυτρωτο χωρο της κατ' αισθησιν ζωης.
'Ακδμα και δ "Ορθ6δοξος Χριστιανος, ττου απδ
την ιδιδτητα του και τις πνευματικες δυναμεις
που ελαβε απδ τδ "Αγιο Βαπτισμα, θα επρεπε
να αναιτνεη μεσα στη λογοποιηθεϊσα και θεωθεισα φυσι, δεν μπορει να ξεφυγη αττδ την καταδυναστεια του αλογου παροντος. Γι* αυτο, τδ
μεγιστο αθλημα εϊναι να απογυμνωθη η ψυχη, δχι
αττδ την αϊσθησι των στοιχειων της ζωης, αλλα
απδ την εμπαθη ειτιβολη τους και να διακρατηθη στην εν Χριστφ ζωη, δίιτ* δπου τα συμτταντα
δχι μονο δρωνται αλλα και βιοϋνται μεταμορφωμενα με την ενεργεια του 'Αγιου Πνευματος.
Και τδ «Εισοδικδν» εισαγει πραγματικα τδν
αναγνωστη στο χωρο της μεταμορφωμενης κτισεως και ευαγγελιζεται τι; Τδ απαραιτητο της οϊκειωσεως της προσφερομενης θεωσεως δια των μεσων της θυσιας, της αγαπης και της ταπεινωσεως μεσα στην ενοτητα τη λειτουργικη και τδν
τροπο διατηρησεως της καρδιας στην δίδιαλειτττη
γευση "Εκεινου, ττοϋ «ετνληρωσε τα συμτταντα ευωδιας».
'Ο εκλεκτδς συγγραφεϋς και σεβαστδς Καθηγουμενος μας κανει μετδχους θειων νοηματων και
βοηθεϊ την αδυναμια μας στην προσεγγισι των
μυστηριων του Θεου. Ευχ6μεθα, ως αριστος γραμματεϋς μαθητευθεις εις την Βασιλειαν των ουρανων, να μας εκβσλη και αλλα, «παλαια και καινα, εις δοξαν του αγιου Θεου.
ι.α.σ. - θ.
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ζοη μου

Του 'Αγιου 'Ιωαννου της Κροστανδης
να
τοίχα
ΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
παρουσιασωμεν εις τδν
'Ορθδδοξον λαον μας τδ
βιβλιον του ρωσου αγι
ου * Ιωαννου ιτοϋ εκυκλοστην γλωσσα
φορησεν
μας Ιπανειλημμενως και
ειχε τοσην διαδοσιν εις
δλον τδν κοσμον; Καλδν
ειναι να υπενθυμισωμεν
δμως, δτι εϊναι βιβλ ιον 'Αγιου, που εξεπορευθη

ΒΙΚΛΙΟΚΡ ιοιχι
απδ ηγισσμενην καρδιαν και ττλουσιως φωτιζδμενον νουν υιτδ του 'Αγιου Πνευματος.
'Εαν αι θεοπλαστοι ψυχαι μας διψοϋν θεϊα ναματα οχι απλως να ξεδιψασουν, αλλα και να τραφουν, να καθαρισθουν αττδ ιταντος μολυσμοϋ, να
ελευθερωσουν τδ κατ' εϊκονα αττδ τας ειτηρειας
των τταθων και να φθασουν εις την δμοιωσιν με
τδν Θε6ν, δσον εΤναι δυνατδν εις την ανθρωπινην
φυσιν, που αλλου να καταφυγουν αν δχι εις τους
'Αγιους της 'Εκκλησιας μας, ττου καθε λογος
των εΤναι Πνευματι 'Αγιφ ζυμωμενος, εΤναι λδγος ζωοττοιδς και θεοττοιος;
"Οττως γρσφει δ ττρολογισας τδ βιβλιον θεολογος κ. Βασ. Μουστακης, «'Απδ τα ιτιδ διαδεδομενα στον κοσμο εργα του "Ιωαννου εϊναι «'Η
εν Χριστφ ζωη μου». Μ6λις κυκλοφορησε για ττρωτη φορα, σγαπηθηκε ττολυ και σε λιγο εϊχε γινει γνωστδ σε αλλες χωρες της Ευρωπης, οττου οι
μειαφρασεις του διαδεχονταν η μια την αλλη. "Ε
γινε ετσι μια μαρτυρια στη Δυσι».
Τδ βιβλιον αυτδ αποτελεϊ συνοψιν αγιων εξ
Ιμπειρϊας στοχασμων και θερμων ιτροσευχων, ττοϋ
κστεγραφεν δ αγιος Πατηρ, ως και αποσιτασματων αττδ σχεδιαζδμενα κηρυγματα του. Αι 28Ο
σελιδες του καλυτττονται απδ 7Ο7 στοχασμους
και Ττροσευχας και αναδιδουν τδ αρωμα της «εν
Χριστφ ζωης» του θειου ιερεως της Κροστανδης,
δστις, τταρ' δτι εγγαμος και κυκλουμενος απδ αδιαλειιττους ποιμαντικας φροντιδας, ιταρεσκεϋασε την ψυχην του να γινη χωρητικδν δοχεϊον των
ακτιστων ενεργειων του 'Αγιου Πνευματος.
'Η εκδοσις αυτη του «"Αστερος» ιτρεττει να θεωρηθη ως πολυτιμος ττροσφορα εις τδ πληρωμα της
εν 'Ελλαδι 'Εκκλησιας μας, που τδ επηρεαζουν
δαιμονικαι φωναι 6ίκαθαρτων «διδασκαλων» και
τδ εκτρεπουν απδ τδν αγιασμδν του.

Η ΜΙΜΗΟΗ ΤΟΥ ΧβΙΟΤΟΥ
Θ. Κεμπησιου εκδοσις “αστερος,,
ΝΩΣΤΟΝ εϊναι δτι τδ
βιβλιον αυτδ εγεννηθη
σε Δυτικδν χωρον. 'Εν
τουτοις, αν και ανηκει
εις την μετα τδ σχισμα
περιοδον, πολυ δϋσκολα
θα ημπορουσε να αμφισβητηθη η «δρθοδοξος»
υφη του. Δεν γνωριζω
εαν δ Βλαδιμηρος Λδσκυ
εΤχε κατα νουν τδ βιβλιον
αυτδ, δταν εγραφε καιτου στην «Μυστικη Θεολογια» του, δτι στην "Ορθοδοξιαν εϊναι αγνωστον τδ ειδος της μιμησεως
τοϋ Χριστοϋ, και αν ωσαυτως δ καθηγητης του
Πανεπιστημιου Θεσσαλονικης κ. Μαντζαριδης, εις
την μικραν μελετην του «'Η μιμησις του Χριστοϋ
κατα τδν αγιον Γρηγοριον τδν Παλαμαν», σντιπαρεθετε την διδασκαλιαν του αγιου τουτου Πατρδς -ττρδς τδ περιεχομενον του βιβλιου, ττου αττοδιδεται εις τδν Κεμπησιον Θωμαν.

Τδ βιβλιον αυτδ εϊναι αρκετα μεγαλο — 25Ο
σελιδες — και μια λετττομερης αναλυσις και ανατομια του, ως και σνγκριτικη ^ξετασις του με
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τα βιβλια των Πατερων, θα απητει ττολυν χρονον,
μη ειτι του ιταρ6ντος διαθεσιμον. 'Αλλ" εν πολλη
συντομιςί θα ηδυναμεθα να τδ χαρακτηρισωμεν
ως μιαν γοητευουσαν τριλογιαν, Θεος, διδασκων,
διδασκομενος, εξ ου λογου η κατατνληκτικη διαδοσις του ανα τδν κδσμον και αι ειτανειλημμεναι
εκδδσεις του εις την γλωσσαν μας. Και ενω ουδαμου διακρινεται σκια κακοδοξιας, δμως γινεται σμεσως αισθητη η απουσια αμεσοτητος, δηλαδη δεν Φαινεται δτι δ ϊδιος δ συγγραφεϋς ζη
εν Χριστω και Ιν 'Αγιφ Πνευματι, ιταρ* δτι ειταναλαμβανει την αγαπην του προς τδν Κϋριον και
αφηνει να διαφανη η μακαριοτης του απδ την
κοινωνιαν του με τδν Θεδν. "Αλλα πως δυνανται
να εξηγηθουν αυτα; Μηττως ιτρεπει να υποθεσωμεν, δτι δ συγγραφεϋς δεν εΤχεν εισετι εισελθει
εντδς του «νυμφωνος» και δεν απελαμβανεν εν
ιτληροτητι των α7.αλητων μυστηριων, αλλα εϋρισκετο εις τδν ιτροθαλαμον, ακουων απλως «τας
συμφωνιας και τους χορους» και ιτρογευδμενος
μδνον της «χρηστδτητος τοϋ Κυριου»; Μηπως
δεν εΤχεν δίττοκτησει ττληρη και καθαραν πεϊραν
τοϋ Χριστου, εν ^γιω Πνευματι;
'Ημεις, οι χαριτι Χριστου "Ορθοδοξοι, αισθανομεθα μιαν ιδιαζουσαν γευσιν απδ τους 'Ορθοδοξους Πατερας, την δποιαν δεν δοκιμαζομεν με
τδ βιβλιον τοϋ Θωμα. "Αλλ" εαν δεν ευρισκεται
τδ ϋττ" δψιν βιβλιον εις τδ υψος της Πατερικης
ττνευματικοτητος, εαν εΤναι εν συμβουλευτικδν εγχειριδιον, παραγον την αϊσθησιν του ατελους, του
ανολοκληρωτου, τοϋ μη ωριμου, του καπως συναισθηματικου, του μη κυριολεκτικως «ιτνευματικου, αυτδ δεν σημαινει δτι δεν ωφελεϊ τας ττνευματικας ηλικιας, αϊτινες τρεφονται με «γαλσ» και
λαχανα» η και με «στερεαν» τροφην ιτολλακις».
"Οθεν τδ συνιστωμεν υπδ τδν δρον, δτι δεν
ιτρεπει να μεινωμεν εις τδ δημιουργουμενον υπδ
τοϋ βιβλιου αυτοϋ κλϊμα, αλλα να προχωρησωμεν
προς τους 'Αγιους Πατερας μας και κυριως να
δδευσωμεν την πρακτικην δδδν των εντολων του
Χριστοϋ, δπως τας ηρμηνευσεν η Πατερικη Παραδοσις.
'Η γνησια βιωσις των εντολων διαμορφωνει και
γνησια πνευματικα κριτηρια, δια των δττοιων δυναμεθα να διακρινωμεν, με την αϊσθησιν της ψυ
χης, τι ειναι δρθοδοξον και τι μη δρθδδοξον, ακολουθοϋντες τδ αποστολικον «παντα δοκιμαζετε τδ
θ.
καλδν κατεχετε» .

Σ ΑΞΙΟΛΟΓΑ δεον να
χαρακτηρισθουν τα ττνευματικα και "Ορθδδοξα 6ιβλια, ττου κυκλοφοροϋν
τελευταιως μεταξϋ του
Ορθοδδξου
'Ελληνικοϋ
λαου. Τα παρουσιαζομεν
με την
ειτιφυλαξιν να
σχολἱσσωμεν εις τδ επδμενον τευχος των «Α.Δ.» δσο ειτιτρεττει δ χωρος.
Ι. «Μυσταγωγια» του 'Αγιου Μαξιμου του 'Ομολογητοϋ, Εισαγωγη - Σχολια του τγ.Δ. Στανιλοαε, μεταφρασις Μ. Σακαλη εις την σειραν «'Ε
πι τας ιτηγας».
2. «'Ο μυστικδς κδσμος των Βυζαντινων Εικδνων», Α' και Β' τδμος, υπδ τοϋ Θεολ6γου κ.

Χρ. Γκ6τση, "Εκδοσις "Α-π·οστ. Διακονιας
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3. «Εισοδἱκ6ν», «στοιχεια λειτουργικης βιωσεως του μυστηριου της ενοτητος μεσα στην 'ΟρΘ6δοξη "Εκκλησια», υπδ ηγουμενου Βασιλειου της
'Ι. Μονης Σταυρονικητα. Ι974.

4. «Τδ προνομιο της απελιτισιας» υπδ κ. Χρ.
Γιανναρα, εκδ. «συνορο» Ι974.
5. «Βιος τοϋ 'Αγιου 'Υπατιου», μεταφρασις
''Αννας Γ. 'Αρβανιτη, εις την σειραν «"Ανθη της
*Ερημου» Ι973.
6. «Τδ Χαροττοιδν πενθος της 'Εκκλησιας» υττδ
κ. "Ανδρ. Θεοδωρου Καθηγητοϋ του Παν. 'Αθηνων,
εκδοσις «'Αστερος», Ι974.

7. «'Η εν Χριστφ ζωη μου», του 'Αγιου * Ιωαννου Κροστανδης, μεταφρασις Β. Μουστ6ίκη, εκ
δοσις «'Αστερος» Ι974.
8. «'Η μιμησις του Χριστοϋ» υπδ Θωμα Κεμπησιου, απδδοσις Βασ. Πεντζα, εκδοσις «"Αστερος» Ι974.
9. «'Ορθοδοξα Μελετηματα» υπδ Μοναχου Θεοκλητου Διονυσιατου, εκδοσις "Ορθοδ. Τυπου. Ι974

ΟΧΟΛΙΧ ΚΛΙ ΚρϊΟ6ΙΟ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 29)
ματαρχης Κων. Κρεκουκιας και νυν Διοικητης τοϋ
'Αγιου ^'Ορους, ως στρατιωτικδς και «αγιορειτης» εχων προσωπικην και εμφιπλευρον θεαν τοϋ
προβληματος, εισηγηθη δια στρατιωτικης εϋθυκρισιας και ιτνευματικης ευαισθησιας τδ συμφερον τοϋ "Εθνους ^πακριβως, συνηγορων ενθερμως
δια του υπ' αριθ. 42Ζϊ9Ζ34-γ υπερ του ημετερου
αιτηματος, δπως χαρακτηριστικως γραφει μεταξυ αλλων:
«Θα ειτεθυμουν και εγω ως μεγαλυτερος αϋτων
στρατιωτης και ηδη υπευθυνος διακονητης της 'Αθωνιτιδος Πολιτειας, οστις ζη την ττνευματικοτητα αλλα και τας αναγκας ταυτης και συνειτως
γνωριζων αμφοτερας τας πλευρας, να υπενθυμισω εις τους χειριστας των στρατολογικων θεματων της Πατριδος μας δτι, και οι αγιοι ττατερες
μας εν "Αθω σημερον, ττιστοι και οδτοι ρασοφοροὶ στρατιωται, διτως και κατα την τταρελθοϋσαν
χιλιετισν, υπηρετησσν πιστως και ισοβιως τδ "Ε
θνος, εδημιουργησαν και διετηρησαν μετα των 'Ιερων Μονων και θησαυρων εκεϊνο, οπερ σημερον
τταγκοσμιως θαυμαζεται ως τι τδ αγιωτερον και
λαμπροτερον τοϋ Παρθενωνος. Συνειτως υιτεχοντες απαντες ευθυνας δεν θα εδει να εγκαταλειψωμεν εις μαρασμδν την κοιτιδα αυτην της "ΟρΘοδ6ξου πιστεως μας, η αναβιωσις της διτοιας
ουσιαστικως ενισχυει και τδν Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον, τδ ιερδν τοϋτο συμβολον της ιστοριας του γενους, δπερ ως γνωστδν μοχθεϊ δια μεσου των καταιγιδων των αιωνων, ιδιαιτατα σημε
ρον δια να διαψυλαξη αγρυπνως, αμετακλητως και
ανενδοτως τους ιερους θησαυρους της ττατρωας
πιστεως και παραδοσεως».

'Ημεϊς, ως "'Εθνος, μεγαλυνομεθα ανεκαθεν, δχι
μδνον δια της αιτλης αριθμητικης υπεροχης, αλλα
και δια μιας θαυμαστης και ακαταγωνιστου ανωτεροτητος, ατταρτιζομενης εκ της αρμονικης
συμπραξεως κα» συναλληλιας των ιτνευματικων
και υλικων μας δυνατοτητων.
Ουτω πως η εγκαταβιωσις εν 'Αγιφ "Ορει, ως
θητευσις εις τας ιδιαζουσας ενταϋθα πνευματικας «δρεινας καταδρομοίς» πρεπει να θεωρηται ως
μια καταταξις εις ττνευραλγικδν κλιμακιον της
στρατειας του "Εθνους.
Δεν θεωρουμεν περιττδν να παραθεσωμεν αποσττασμα εκ Χρυσοβουλλου τοϋ μεγαλου εκεινου
Αυτοκρατορος ,Αλεξιου Κομνηνου του Α' (ΙΟ8Ο)
ττρδς τους αγιορειτσς Πατερας και Μοναχους, ως
εκψραστικδν της βαθειας εκτιμησεως, που ησθανετο δια τδ "Αγιον "'Ορος και την θεσιν, ην κατεϊχε τουτο εις την ζωην της αυτοκρατοριας:
«Πατερες "Αγιοι οι τδ "Αγιον "Ορος κατοικουντες. ΟΥ5ατε δτι καθαπερ η Κωνσταντινουπολις
και βασιλισσα των Πδλεων επανω παντων εστιν,
οϋτω τδ βασιλικωτατον και θειον "Ορος εις τα
της οικουμενης δρη. Και ου μδνον οι βασιλεϊς
χριστιανων, αλλα και αυτα τα εθνη τα γυρωθεν
ημων κατοικουντα συν ημϊν και αϋτα επισεμνϋνονται και αγαλλονται μεθ' ημων δια την υπερανθρωπον υμων πολιτειαν. 'Α-ἰτδ Θεοϋ χαιρετε και
υττερ του Κρατους της Βασιλειας ημων εϋχεσθε
και ϋιτερ δλου τοϋ κοσμου. Αι δε τελειαι και αγιαι ευχαι υμων χαρισθειησαν ημιν και βοηθητωσαν ημϊν εν καιρφ εξοδου».

'Αλλα και συγχρονοι δρθδδοξοι, δλων των αξιοματων και ταξεων, επ' ευκαιριςί της ττανορθοδοξως εορτασθεισης χιλιετηριδος του 'Αγιου Ο
ρους, Πατριαρχαι, Βασιλεϊς, σοφοι ακαδημαϊκοι
και καθηγηται ττανειτιστημιων, ημετεροι και ξενοι, εξεφρασαν ποικιλως τδν θαυμασμον των δια
τδ μοναδικδν εν τφ κοσμω μδρφωμα του δρθοδοξου βυζαντιου, δια βιβλιων και μελετων και ττοικιλων εκδηλωσεων.
'Αλλα και οι κατ* ετος ερχομενοι εις τδ κεντρον της αγιορειτικης αμφικτυονιας ανωτατοι αξιωματικοι των τριων οττλων, δια να αποτισουν
φδρον εϋγνωμοσυνης εκ μερους των ττεριερχομενων
τας 'Ι. Μονδίς αξιωματικων της Σχολης Πολεμου και 'Αμυνης, ως και Ευελττιδων, δεν μενουν
εκθαμβοι προ του αγιορειτικου μεγαλειου και δεν
συναινοϋν με ημας εις τδ δτι αξιζει ττασα θυσια
εκ μερους της Πατριδος, προκειμενου να επιβιωσχϊ της ιστοριας τδ "Αγιον "Ορος, και μαλιστα
επι ανωτερου μορφωτικου εττιπεδου,, ως εγγυωνται οι προς τδν Μοναχισμδν αιτοκλινοντες ειτιστημονες;
Ειναι δε επι πλεον δλως σημαντικδν να αναφερωμεν και τδ δτι, δ αριθμδς εκεινων οι δποϊοι, δια
του αιτουμενου νομοθετικου μετρου θα απηλλασσοντο, εΤναι δλως αμελητεος, μη υπερβαινων, κα
τα τους υιτολογισμους ημων, τδ ημισυ της δεκαδος ^τησιως, δπδτε οϋδεις κινδυνος διαταραξεως
της στρατολογικης λειτουργιας υφισταται.
Ευελπιστουντες δτι ευρισκετε τδ αϊτημα ιιμων
λογικως ευσταθες, εθνικως συμφερον και στρατιωτικως ανωδυνον, θα θελησητε εν ευαρεστησει,
να Ιιτανεξετασητε τδ δλον θεμα ευμενεστερον και
υπδ τδ φως των προσκομιζομενων νεων στοιχειων,
διατελοϋμεν,..

Τους τοϋ "Α3ω Πατερας καὶ ἀγγέλους ἐν σώματι. Ὀμολογητὰς καὶ Ὀσίους, 'Ζεράρχας καὶ Μάρτυρας, τιμήσωμεν ἐν ύμνοις
καὶ ώδαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τὰς ἀρετάς. Ἦ τον "Ορονς ηληϋυς, παοα των μοναστων κρανγάζοντες δμοφρονως: Δ6ξα τφ
οτεφανωοαντι 'Υμας, δ6ξα τφ αγιαοαντι, δ6ξα τφ εν κινδύνοις
ὑμἀς ημων προστάτας δείξαντι.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ: ΣΩΤ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ - ΠΕΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Ι4, ΤΗΛ. 536.9ΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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