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“ΓῖρΟΟ ΤΟΝ γϊΟΝ 6ΚφΟΙΤΟ3ΟΚ..,,
υνήθως χαρακτηρίζεται ὴ Πεντηκοστὴ
«τελευταία ἐορτὴ»
μέσα στὁν κὐκλον
·τῶν μεγἀλων θαυμάτων τὴς θείας Οἰκονομίας. Καί, ἀναντίρρητα, μὲ τὴν
προοπτικὴν τοῦ «παρόντος αἰῶνος» ή
ἐορτὴ αὐτὴ ἀναγνωρίζεται χρονικὰ ὴ
«ἐσχἀτη μεγάλη ὴμέρα» τὴς Σωτηρίας
μας.
"Αν ὅμως «θεωρήση» κανεὶς τὁ «μέγα τὴς εὐσε6είας μυστήριον» ἀπὁ μίαν
ἀκραιφνεστέραν ὁρθόδοξη σκοπιάν, τὴν
ἐσχατολογικήν, — ἐφ' ὅσον ὴ ὁρθόδοξη
ἐμπειρία εϊναι κατ' ἐξοχὴν ἐμπειρία τοῦ
μέλλοντος, — θὰ διακρίνη γιορτές,
ποὐ, ὄχι ἀπλῶς σὰν τὴν Πεντηκοστὴν
ἐγκαινιάζουν τὰ ὲσχατα, ἀλλὰ δυναμικὰ
προσανατολίζουν πρὁς τὴν συντέλειαν,
ἐπειδὴ ἀναφέρονται σὲ «Γεγονότα», ποὐ
δύσκολα μποροῦν νὰ ἐκληφθοῦν σὰν
τετελεσμένα. «Γεγονότα» ποὐ «6ιάζουν»
μᾶλλον μὲ τὁ περιεχόμενόν τους τὴν
ἐρχομένην Βασιλείαν καὶ «ἀρπάζουν»
μὲ τὴν δίνην τὴς ἀφόρητης χαρᾶς τους
ἀνεκτίμητα λάφυρα ἀπὁ τὁν ὰκτιστον
πλοῦτον της, «σημαίνοντας» ὲτσι στοὐς
μύστες τους τὴν ἀκἀθεκτην ἐπέλευση
τοῦ «Τέλους», δηλαδὴ τὴν ἀτέλεστην
ἐκείνην τελειότητα, ποὐ γἰνεται ὅλο
καὶ περισσότερον ἀπτὴ πραγματικότητα
γιὰ ὅσους μαρτυρικὰ ή εἰρηνικὰ «τελειοῦνται».

Σ' αὐτὲς τὶς γιορτές, τὶς ἀπρόσιτες
σὲ ἱστορικὴν τεκμηρίωση, ὲχει τὴν θέση της, μεταξὐ ὰλλων, καὶ ὴ Κοίμηση
τὴς θεοτόκου, ποὐ μαζὶ μὲ τὴν Μεταμόρφωση καὶ τὴν ἐορτὴν τῶν 'Αγίων
Πάντων, συνθέτει τὴν τολμηροτέραν
ἀπόπειρα τὴς 'Εκκλησίας νὰ εἰσ6άλη
στὁν μέλλοντα αἰῶνα, παραμερίζοντας
λειτουργικἀ, «ὅσον ἐφικτόν», τὁ αἰνιγματικὁν ὲσοπτρον - ἐμπόδιον στὴν ἀγαπητικὴν ὐπερανάταση πρὁς τὴν ἀκρότητα τῶν ἐφετῶν - στοὐς ἐναρμονισμένους ἐρωτικὰ σὲ Σῶμα Χριστοῦ.
Ἡ Κοίμηση θὰ πρέπη νὰ λογισθὴ σὰν
τελευταία πράξη τὴς θείας Οἰκονομίας,
ή ὁποία ὄρχισε μὲ τὁν Εὐαγγελἰσμὁν
τὴς Παρθένου νὰ γίνεται πραγματικότης, ἀλλὰ θὰ ὁλοκληρωθὴ ἀπόλυτα μὲ
τὴν Δευτέραν Παρουσίαν. Μέχρι τότε
ὴ Κοίμηση θὰ παραμένη ὴ τελευταία
προτὐπωση τοῦ τελικοῦ θριἀμ6ου τὴς
'Εκκλησίας.
"Αν ὅλοι οἱ "Αγιοι ἐπεθὐμησαν «ἀναλῦσαι καὶ σὐν Χριστῶ εϊναι», πιστεύοντες ἀκράδαντα στὁ «κέρδος» τοῦ θανάτου, ή Παναγία εϊχε ἐπιτύχει ἀπὁ τὴν
παροῦσαν ζωὴν τὁ «συνεῖναι Χριστῶ»,
προσφέροντἀς Του σάρκα ἀπὁ τὴν σάρκα Της καὶ ὀστᾶ ἀπὁ τὰ ἀστᾶ Της, χωρὶς ἐν τοὐτοις νὰ πληρώση τὁν σφοδρότατον πόθον Της ὲστω καὶ μὲ αὐτὁν
τὁν τρόπον -πρὁς 'Εκεῖνον. «Οὐδὲ γὰρ
ἀρκεῖ τοῖς ἀγαπῶσι τὁ τὴ ψυχὴ συνδεδέσθαι μόνον, 6ε6αιώνει ὁ Χρυσόστο-
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μος, ἀλλὰ καὶ σωματικὴς δέονται παρουσίας». Κι' άν αὐτὁ ἰσχὐη γιὰ τὁν
καθένα, πόσο μᾶλλον γιὰ 'Εκείνην, ποὐ
εϊχε δεχθὴ τὁ χάρισμα της 'Αγάπης
στὴν πληρότητά του, καὶ πόσον περισσότερον μετὰ τὴν 'Ανάληψη τοῦ Υἱοῦ
καὶ θεοῦ Της!
"Εχουσα δὲ Αὐτὴ τὁ ἐξαίρετον προνόμιον, ποὐ πρῶτος ὁ θεάνθρωπος χρησιμοποίησεν ἐπἀνω στον Σταυρόν, παραδίδοντας, ὅταν 'Εκεῖνος ήθέλησεν, τὁ
πνεῦμα Του στὁν Πατέρα, ἀπεφἀσισεν
μόνη Της, ἐλεύθερα, τὴν ἐκδημίαν Της,
ὅπως καὶ πολλοὶ ὰλλοι "Αγιοι καὶ Μάρτυρες.
Καὶ οἱ μὲν "Αγιοι, ὅσοι ἀξιώθηκαν
μετὰ ἀπὁ προσευχήν, τής ὁποίας προηγήθηκεν ή μακροχρόνια ὄσκηση ή φο6ερὰ 6ασανιστήρια· ὴ δὲ Παρθένος, χωρὶς καμμίαν ὄλλην ἰδιαίτερην προσπάθειαν, ἐκτὁς ἀπὁ τὴν μάταιην ἀπόπειραν
νὰ ἀντέξη τὁν σωματικὁν ἀποχωρισμὁν
τοῦ θεανθρώπου, χωρὶς κανένα ὰλλο
μαρτὐριον ἐκτὁς ἀπὁ ἐκεῖνον τὁν ἀπροσμἀχητον πόθον Της γιὰ τὁν Χριστόν, ὐπέκυψεν σὐντομα καὶ αὐτοπροαίρετα στὁν θἀνατον, παραδίδοντας μὲ
τὴν σειράν Της στὰ χέρια τοῦ Υἱοῦ Της
τὁ πνεῦμα Της, 'Εκείνη, ποὐ εϊχε κάθε
δικαίωμα νὰ παρατείνη τὴν ἐπίγειαν
παρουσίαν Της μέχρι τὴν Δεὐτερην 'Ἡλευσή Του.
'Αλλ' ὁ θεὁς δὲν φαίνεται νὰ τὴς
ἀνέθεσεν κανένα ὰλλο ὲργον ἐπἀνω
στὴν γὴν, ἐκτὁς ἀπὁ τὁ νὰ ντύση τὁν
Μονογενὴ Του μὲ τὴν σάρκα Της. Διέκοψε τὴν σιωπήν Της γιὰ νὰ ζητήση
«ἱμάτια ἐρυθρὰ» γιὰ τὁν ουνάναρχον
Λόγον Του καὶ τὴν ὰφησεν νὰ ἐπιστρέψη στὴν ϊδιαν σιωπήν, ποὐ εϊναι μυστήριον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ὅταν φανερώθηκεν «ὁ Λόγος, ἀπὁ σιγὴς προελθώνΥΟ ὅγιος Τγνάτιος ὁ θεοφόρος,
ποὐ χρησιμοποιεῖ αὐτὴν τὴν ὲκφραση,
ἀφήνει νὰ ἐννοηθὴ ὅτι ὴ Σιγή, ἀπὁ τὴν
ὁποίαν προέρχεται ὁ Λόγος, εϊναι τὁ
ἀναποκἀλυπτον Πρόσωπον τοῦ Πατέρα Του καὶ κατὰ συνέπειαν καὶ ὴ Σάρκωσή Του πραγματοποιεῖται μέσα στὴν
«ὴσυχία» τὴς Μητέρας Του. Ἡ πατρικὴ
Σιγὴ καὶ ὴ μητρικὴ Ἡσυχία συνερ-

γοῦν, ῶστε νὰ κηρυχθὴ στὁν κόσμον ὁ Λόγος, ώς θεάνθρωπος.
Μόλις αὐτὁ τὁ κήρυγμα ἀρχίζη νὰ
γίνεται πραγματικότης, ή θεοτόκος δὲν
ὲχει πλέον ὰλλην ἀποστολήν, παρὰ τὁ
νὰ ὐπογραμμίση μὲ τὴν ὅπαρξή Της,
τὁ Γεγονὁς τὴς ὐποστατικὴς ἐνώσεως
θεοῦ καὶ ἀνθρώπου μέσα Της, τὴν ὅψιστην 'Αλήθειαν τὴς 'Εκκλησίας.
Τὁ ἀποκορύφωμα τὴς θεομητορικὴς
αὐτὴς Μαρτυρίας εϊναι ὁ θάνατος τὴς
Μητέρας τοῦ θεοῦ, ἐπειδὴ δείχνει, ὅτι
τὁ φὐραμα ποὐ πρόσφερε στὁν Χριστὁν
ἀπὁ τὁν ἐαυτόν Της, ήταν τόσον γνήσια ἀνθρώπινον, ὅσον γνήσια θεϊκὁν
ήταν τὁ γεννημένο ἀπὁ τὁν Πατέρα
Εϊναι Του.
''Αν καὶ ὁ θάνατος δὲν φανερώνει τὴν
ἀλήθειαν τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ τὴν ἀρρώστεια του, ὅμως ὁ θάνατος τὴς Μητέρας τὴς Ζωὴς δὲν ήταν συμμόρφωση
στὁν κοινὁν ἀνθρώπινον προορισμόν,
ἀλλὰ ὴ ὲσχατη συνέπεια τὴς ϊδιας ἐκείνης ὐπακοὴς, ποὐ τὁ «γένοιτό» της,
τὁ «οὐχ ώς ἐγώ θέλω, ἀλλ' ώς Σὐ», ώδήγησεν τὴν μὲν Παρθένον στὴν σὐλληψη, τὁν δὲ Υἱὁν στὴν Σταὐρωση...
Φαίνεται, πώς ὴ Μαριὰμ ὐπηρέτησεν
ἐξ ϊσου σημαντικὰ τὁ Μυστήριον τὴς
Σωτηρἰας, τόσον μὲ τὴν Κυοφορίαν Της
ὅσον καὶ μὲ τὴν Κοίμησή Της. ''Αν δὲν
πέθαινε, - μολονότι εϊχε κάθε λόγον νὰ
δικαιοῦται αὐτὴν τὴν ἐξαίρεση - θὰ
πρόσ6αλε μὲ τὴν άθανασίαν Της, ὅ,τι
εϊχε προσφέρει μὲ τὴν μητρότητά Της:
τὴν πίστη στὴν δυνατότητα νὰ γίνη ὁ
θεὁς θνητός.
'Εφ' ὅσον, κάτω ἀπὁ τὶς συνθὴκες
τὴς πτώσεως, ὴ θνητότητα εϊναι μιὰ κατάσταση σύμφυτη μὲ τὴν κλήση τῶν
ὄντων στὁ εϊναι, μιὰ ἀθάνατη - ὲστω
καὶ ἐκ τῶν ὐστέρων - Μητέρα τοῦ θεανθρώπου, θὰ νομιζόταν ἀνίκανη νὰ μεταδώση στὴν ἀνθρώπινην φὐση τοῦ Υἱοῦ
Της, ὅ,τι Αὐτὁς δὲν ήταν σὲ θέση μὲ
ὰλλον τρόπον νὰ ἀποκτήση: τὴν θνητότητα.
Τὁ πιὁ ἐκπληκτικὁν γεγονὁς στὴν
συνάντηση θεοῦ κὰὶ ἀνθρώπου μέσα
στὴν θεοτόκον, εϊναι ὁπωσδήποτε ὴ διπλὴ σὐζευξη τοῦ Υἱοῦ Της τόσον μὲ
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τὴν ἐρασμιώτερην ὅσον καὶ μὲ τὴν ἀπεχθέστερην γι' Αὐτὁν πραγματικότητα: τόσον μὲ τὁ κατ' Εἰκόνα δημιοὐργημα, ὅσον καὶ μὲ τὁν ὲσχατον ἐχθρόν,
θάνατον, ἀφοῦ καὶ τὰ δὐο συνιστοῦσαν
μὲ τὴν ἀπαρἀδεκτην συμφυϊαν τους τὴν
τραγωδίαν τοῦ ἀνθρώπου.
"Αν καὶ ὁ σκοπός, γιὰ τὁν ὁποῖον
προσἀρτησεν καθένα ἀπὁ τὰ δὐο στὴν
"Υπαρξή Του ὁ Χριστός, ήταν διαφορετικός, ὅμως ὴ ὲφεσή Του γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους, ήταν ἐξ ϊσου ἀκατανίκητη
καὶ πραγματώθηκε στὁ Πρόσωπον της
Παρθένου. 'Εκείνη τοῦ ὲδωκεν καὶ τὰ
δὐο: τὁ ἐνα γιὰ νὰ τὁ σώση, τὁ ὰλλο
γιὰ νὰ τὁ ἐξολοθρεὐση. Καὶ ἐνῶ τοῦ
τὰ ὲδωσε μαζί, 'Εκεῖνος ἐργἀσθηκεν
ἐπάνω τους χωριστά: σώζοντας τὁ ἐνα,
ἐξωλόθρευε τὁ ὄλλο· καὶ ἐξολοθρεὐοντας τὁ ὰλλο, ὲσωζε τὁ πρῶτο. 'Αλλ' αὐτὁ προῦπόθετε πῶς ὅλες οἱ συνέπειες
τὴς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου εϊχαν μετα6ι6ασθή φυσιολογικὰ στὴν Παναγίαν ἀπὁ τους γονεῖς Της. "Αν ἀληθεὐη
ὁ ἰσχυρισμὁς τοῦ 'Αποστόλου πῶς τὁ
κεντρὶ τοῦ θανἀτου εϊναι ὴ ἀμαρτία,
πῶς θὰ μποροῦσε 'Εκείνη νὰ Τοῦ μεταδώση τὴν θνητότητα, άν δὲν εϊχε κληρονομήσει τὴν ἀμαρτωλότητα, ποὐ 6αραίνει τὴν ἀνθρώπινην φὐση;
"Αν δηλαδὴ ὴ Μητέρα Του δὲν ήταν
σὲ θέση νὰ Τοῦ προσφέρη ἐξ ἀρχὴς
καὶ τὰ δὐο - ἀνθρωπότητα καὶ θνητότητα - ἐπειδὴ δὴθεν 'Εκεῖνος ὲσπευσε νὰ
τὴν ἀπαλλάξη ἐξ ὰκρας συλλήψεως ἀπὁ ὅλες τὶς συνέπειες τὴς πτώσεως, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Δυτικοί, τότε θὰ τὴν
εϊχε καταστήσει μόνος Του ὰχρηστην
γιὰ τὁν σκοπὁν ἀκρι6ῶς ποὐ τὴν ήθελεν, ἀφοῦ τὴν ἀνθρωπότητα μποροῦσε
καὶ μόνος Του νὰ τὴν ἀποκτήση, ἐφ' ὅσον Αὐτὁς τὴν δημιοὐργησε.
ΚΓ ὲτσι θὰ τοῦ ήταν ἀδὐνατον νὰ συναντήση τὁν κοινὁν ἐχθρόν, ἀφοῦ μόνος
Του πἀλιν θὰ τὁν εϊχεν ἐξ ἀρχὴς φυγαδεὐσει ἀπὁ 'Εκείνην, ὲχοντας ἀποδειχθὴ μ' αὐτὁν τὁν τρόπον μᾶλλον
σωτήρας του παρὰ ἐξολοθρευτής του.
Γιατί, άν καὶ ὲπλασε τὁν πρῶτον 'Αδὰμ «δεκτικὁν ἀμφοτέρων», καὶ τοῦ θανάτου διὰ τὴς ἀμαρτίας καὶ τὴς ἀθανα-
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οίας διὰ τὴς ἀναμαρτησίας, ὅμως ὁ "Ιδιος, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ἐκείνου, επρεπε καὶ νὰ παραμείνη ἀναμάρτητος
καὶ νὰ μπορέση νὰ πεθἀνη!
Καὶ γιὰ νὰ γίνη αὐτό, δὲν ἀρκοῦσεν
ὴ πρώτη ἐκείνη δεκτικότητα, ή ἀπηλλαγμένη ἀπὁ πεῖναν καὶ δίψαν καὶ κόπον, ἀλλὰ μιὰ Μητέρα, ποὐ μὲ τὴν προσωπικήν Της Καθαρότητα θὰ μποροῦσε
νὰ τὁν ἐφοδιάση μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα, ῶστε νὰ μπορέση νὰ πεθἀνη,
ἐκτὁς ἀπὁ τὴν ἀμαρτία· ἐπειδὴ ἀπὁ αὐτήν, ήταν καὶ 'Εκείνη ἀπηλλαγμένη, ὄχι ἐξ ἀρχὴς, ἀλλὰ ἀφοῦ πρῶτα εϊχεν
ὲμπρακτα ἀποδείξει πόσον ὰ χ ρ η σ τ η
τὴς ήταν στὁν καταρτισμόν Της.
Διαφορετικὰ, γιὰ ποιὁν ὰλλον λόγον
θὰ μποροῦσε νὰ χρειαζόταν μιὰ Μητέρα, 'Εκεῖνος ποὐ δημιοὐργησεν ἀπὁ τὁ
μηδὲν τὰ σὐμπαντα; "Η τί θὰ ῶφειλε
νὰ τὴς ἀνταποδώση, άν τὴν εϊχεν καταστήση ἀναμάρτητην ἐξ ὰκρας συλλήψεως; 'Αθανασίαν; 'Αλλὰ σ' ἐκεἰνην
ποὐ δὲν θὰ τὁν εϊχε κάν 6οηθήσει νὰ
συναντήση τὁν θάνατον; θάνατον πάλιν; Πῶς ὅμως, ἀφοῦ ὁ "Ιδιος εϊχε
σπεὐσει τόσον πρόωρα νὰ τὴν ἀπαλλἀξη ἀπὁ τὁ κεντρὶ τοῦ θανἀτου, ποὐ εϊναι ή ἀμαρτία;
Πράγματι, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογήση κάποιος εὐκολα σὲ μιὰ τέτοιαν μητέρα οὐτε τὁν θάνατον, οὄτε
τὴν ἀθανασίαν, ὅπως καὶ δὲν μποροῦν
νὰ ἀπαντήσουν οἱ Δυτικοὶ μέχρι σήμερα
οὄτε στὁ άν πέθανε ή ὄχι, οὄτε τὁ γιατί στὴν κάθε περίπτωση.
Ἡ 'Ορθόδοξη Παράδοση διακηρὐσσοντας τὁν θάνατον τὴς θεοτόκου μὲ
τὴν ἐορτὴ τὴς Κοιμήσεως, διασώζει τὴν
ἀλήθειαν τὴς τραγωδίας τοῦ ἀνθρώπου
στὁ Πρόσωπον 'Εκείνης, ποὐ ώμολόγησε τὁν θεὰν Σωτήρα Της, ἀλλὰ καὶ τὴν
πραγματικὴ δυνατότητα Σωτηρίας στὁ
Πρόσωπον 'Εκείνου, ποὐ ἀναγνώρισε
Μητέρα Του καὶ ἀδελφοὐς Του, ὅσους
τηροῦν τὶς ἐντολές Του. Καὶ γι' αὐτὁ
μόνον οἱ 'Ορθόδοξοι εϊναι σὲ θέση νὰ
νοιώσουν ὅσο ἐπιτρέπει τὁ ἀπὐθμενον
6άθος τοῦ Μυἀτηρίου Της, τὴν διπλὴν
καὶ μεγαλειώδη προσφορὰν τὴς Παν(Συνέχεια στὴν σελίδα 7)

τογ χπογ ΑϊΚΔ,οχογ οπιοκοπογ
φωΤΙΚΗΟ ΤΧ Ρ' ΚθφΧΧΧΙΧ
λ'
ΙΣΘΗΣΙΣ ΕΣΤΙ
νοδς γεϋσις ακριβης
των διακρινομενων.
"Ον γαρ τρδπον τη
γενστικη ημων αϊσϋησει τον σωματος τα
καλα εκ των φανλων
απλανως εν τω καιρω της νγειας διακρινοντες των χρηοτων
δρεγομεϋα, οντω και δ νους ημων, δταν
ενρωστως και εν πολλη αμεριμν'ια κινεϊσδαι αρξοιτο, δνναται και της ϋεϊας παρακλησεως πλσνσιως αϊσϋανεοϋαι και νπδ
της εναντιας μηδεπωποτε σνναρπαζεσϋ'αι.
'Ως γαρ τδ σωμα των γεωδων γενδμενον
ηδνσματων εχει την πεϊραν της αισβησεως απταιστον,. οντω και δ νους, δτε επανω τον της σαρκδς κανχαται φρονηματος,
δνναται γενεοΦαι της παρακλησεως απλα
νως τον αγιου Πνεϋματος' «,γεϋσασϋε
γαρ, φηοιν, και ϊδετε δτι χρηστδς δ Κϋριος», και εχειν την μνημην της γενσεως
δια της ενεργειας της αγαπης αληστον εν
τω δοκιμαζειν απταϊοτως τα διαφεροντα
κατα τδν λεγοντα αγιον: «Ζὐαϊ τοντο προσενχομαι, ϊνα η αγαπη υμων ετι μαλλον και
μαλλον περισενη εν επιγνωσει και παση
αισϋηοει εις τδ δοκιμαζειν νμας τα διαφε
ροντα».

ὰπδδοσις
Αισθησις νοϋ ειναι ὴ ὰπλανὴς γεϋσις
της διαφορὰς των γευομἐνων. 'Ἡπως κατὰ
τδν χρδνον της όγειας διακρϊνομεν ἐπακριβως, δια της γευστικὴς αισθὴσεως τοϋ σώματος, τὰ εόχὰριστα ὰπδ τὰ δυσὰρεστα καϊ

αισθανδμεθα δρεξιν διὰ τὰ πρῶτα, ετσι συμβαϊνει και με τδν νοϋν μας· δταν ὰρχϊση νὰ
κινεϊται με όγεϊαν ἐλεόθερος ὰπδ μερϊμνας,
τδτε δυναται νὰ αισθὰνεται πλουσϊως τὰς
θεϊας παρηγορϊας χωρϊς ποτε νὰ «κλἐπτεται» ὰπδ τὰς δαιμονικὰς τοιαότας. Διδτι δπως τδ σώμα, δταν γεόεται τις γὴϊνες εόχὰριστες τροφἐς, διατηρεϊ σαφὴ τὴν πεϊ
ραν της αισθὴσεως που τοϋ προεκὰλεσαν,
ετσι και δ νοϋς δταν κυριαρχὴση Ιπϊ τοϋ
σαρκικοϋ φρονηματος, δυναται νὰ γεόεται
τὰς παρηγδρους ἐνεργεϊας τοϋ ὰγϊου Πνεόματος χωρϊς νὰ πλανὰται. Διδτι λεγει δ
προφὴτης' «γεόσασθε καϊ ἴδετε δτι χρηστδς
δ Κόριος» (Ψαλμ. 33, 9). "Εντεϋθεν δε θὰ
εχετε ὰλησμδνητον τὴν πεϊραν της γεόσεως ὰπδ τὴν Ινἐργειαν τὴς ὰγὰπης, διὰ νὰ
διακρϊνετε ὰλὰνθαστα αότὰ που δοκιμὰζετε δπως λἐγει καϊ δ θεϊος Παϋλος· «Προσεόχομαι διὰ νὰ πλεονὰζη ὴ ὰγὰπη σας δσον δυνατδν περισσδτερον, με κὰθε επϊγνωσιν καϊ αϊσθησιν ψυχὴς, ώστε νὰ διακρϊνετε ἐκεϊνα που σας ώφελοϋν» (Φιλιπ. 1,
9 -10).
Σ ΧΟΛΙΟΝ

'Ο αγ. Διάδοχος ειναι διδάσκαλος τοϋ μοναχισμοϋ, αντλων τὴν διδασκαλιαν του απδ τὴν
ὴσυχαστικὴν του πεϊραν, ενηρμονισμενην εις
τὴν πνευματικὴν παράδοσιν. Εις τδ λ' κεφ. δϊδει τδν δρισμδν τὴς αΙσθὴσεως τοϋ νοϋ: ειναι
«ὴ α·κριβὴς γεϋσις των διακρινομενων». “Εχει
ὴ ψυχὴ αϊσθησιν. ΟΙ αγιοι Πατερες διακρινουν
τὴν ψυχὴν εις νοϋν, διάνοιαν, φαντασιαν, δδξαν, αϊσθησιν. 'ΕΓ αϊσθησις τὴς ψυχὴς — τὴς
ψυχὴς που δια. τὴς ενεργειας τοϋ αγιου Πνεϋματος εγἐνετο δλη νοϋς — άποτελεϊ τδ κριτὴριον τὴς καταστάσεως τὴς ψυχὴς. 'Η αϊσθη-
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σις αϋτὴ άκολουθεϊ την ὐθικὴν και πνευματικὴν
πορειαν τοϋ άνθράπου, εϊς την ψυχὴν τοϋ δποιου κινεϊται επ'ι δυο κλιμάκων, κατ'άναλογιαν με τον τρδπον ζωης: της κλιμακος της
ζωης και της κλιμακος τοϋ θανάτου. 'Η πράτη κλϊμαξ προσδιοριζεται άπδ την εν άγϊω
Πνεϋματι ξωήν, καθ' ῦν ή ψυχὴ κινεϊται άπδ
τοϋ προῖτου άναβαθμοϋ μεχρι τοϋ τελευταιου.
'Η δευτερα άνηκει εϊς την σφαϊραν τοϋ άμαρτωλοϋ 6ιου, κατά τον δποϊον ὐ ψυχὴ ειναι δοϋλη πολϋ η δλϊγον των διαφδρων παθων.
ΑΙ ποικιλαι ενεργειαι επι της ψυχης, εϊτε &γαθαϊ εϊτε άμαρτωλαϊ, γινονται άντικειμενον
«γεϋσεως» ϋπδ της αϊσθήσεως της ψυχης. ΑΙ
ενεργειαι τοϋ άγιου Πνεϋματος, ως φωτδς, ως
άγάπης, δις φδβου, άς κατανϋξεως, σις εϊρήνης, ως πενθους, ως χαρας, ως ερωτος θειου,
ως μετανοϊας, δις ποοσευχης και δακρϋων, άς
πραδτητος και άνεξικακιας, άς πδθου των οϋρανϊων... καθιστανται «συνειδηταϊ» δια της
πνευματικ·ης αϊσθ·ησεως, δια της δποϊας γεϋεται η ψυχ·η, εφ' δσον η ψυχὴ εϊναι καθαρά και
η αϊσθησις εχει πνευματοποιηθη δια της χάριτος. 'Η ψυχη αϋτὴ άπορρϊπτει άμεσως τάς ενεργεϊας τοϋ σατανα ή των άμαρτωλων παθων
ως άσυγγενεϊς και 6δελυσσομενας ϋπ' αυτης.
'Αλλά εϊς ποιον 6αθμδν άποδεχεται ὴ άπορρϊπτει ὴ ψυχὴ τάς ενεργείας τοϋ άγίου Πνεϋματος καά των άγαθων παθων ὴ των πονηρων
πνευμάτων και των ψεκτων παθων, τοϋτο εξαρταται απδ τον 6αθμδν άγιασμοϋ ὐ κακδτητος
της ψυχης. 'Ακρι6ως δια τοϋτο άμιλὴσαμεν
περϊ κλιμακων. Διδτι ὴ ενεργεια τοϋ άγιου
Πνεϋματος εκτδς τοϋ δτι εϊναι ποικιλη — μεριξομενη εϊς «νομάς χαρισμάτων» — άλλά γινεται και δεκτη ϋπδ της ψυχης κατ'άναλογιαν
της δεκτικδτητδς της. Τδ αϋτδ ϊσχϋει καϊ δια
την άρνητικὴν πλευράν των δαιμδνων και των
κατηγορημενων παθων, δεδομενου δτι αϊ ψυχαϊ ποικϊλουν εις διαφθοραν και κακϊαν. Πάντως. δ'ργανον ειδοποιδν εις άμφοτερας τάς καταστάσεις εϊναι ὴ αϊσθησις ως Ιδι6της της ψυχης·
'Ο αγ. Δ. άναχωρων άπδ τάς προϋποθεσεις
αϋτάς, άναφερεται εϊς την «παράκλησιν» ϋπδ
τοϋ άγιου Πνεϋματος. 'Ο δρος παράκλησις ε
χει καθολικὴν σημασιαν, εκφράζων την παρηγορϊαν που αϊσθάνεται η ψυχη απδ την θείαν
ενεργειάν του. Δια νά δϊδεται παρηγορία, προφανως η ψυχη ειχεν άνάγκην. 'Η «πικρια» των
πειρασμων, η τραχϋτης τοϋ πνευματικοϋ άγω-
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νος, η άπαράκλητος ασκησις καϊ γενικως η δδυνηρά γεϋσις εκ των δαιμονικων πολεμων, εις
καταλλὴλους στιγμάς τδ Παρδκλητον Πνεϋμα
«παρακαλεϊ» τάς καρδίας των θεοφιλων.
Μια 6ασικη προϋπδθεσις νά γευθῦ δ νοϋς
πλουσιως, δια. της αϊσθὴσεως, «της θεϊας παρακλήσεως», εϊναι δταν δ νοϋς, άπηλλαγμενος
απ' δλα τά εϊδη των μεριμνων που διασποϋν
την ενδτητά του, κινεϊται με δυναμιν και ϋγεϊαν. Τδτε άκριβως, λδγω της κυριαρχίας
τοϋ νοϋ επι των σαρκικων επιθυμιων, επειδή
«αϊσθάνεται πλουσιως» δ νοϋς, άπρακτεϊ κάθε
ενεργεια τοϋ πονηροϋ, δ δποϊος προσπαθεϊ νά
τδν άπατὴση με άντι-παρακλὴσεις, δηλαδἦ με
ενεργειας ηδονικάς εϊς την ψυχὴν. 'Η δε πεϊρα, που άποκτά δ νοϋς απδ την γεϋσιν των
παρακλὴσεων τοϋ άγιου Πνεϋματος, άπο6αϊνει πλεον μδνιμον κριτὴριον διακρϊσεως των
δϋο «παρακλύσεων». Δι' αϋτδ δε προσηϋχετο
καϊ δ 'Απδστολος Παϋλος.

λα'
ΤΑΝ Ο ΝΟΥΣ ὴμων αρξηται της τοϋ
αγϊου Πνεϋματος αιοι7ανεσϋα.ι παρακλησεως, τδτε και δ Σατανας εν ηδνφανει
τινι αισϋ·ησει εν ταϊς
ννκτεριναϊς ησνχϊαις, οτε τις ωσπερ εις νπνον τινδς λεπτοτατον ερχεται ροπην, την ψυχην παρακα
λεϊ. 'Εαν ουν ευρεϋη εν βερμη λϊαν μνημη κρατων δ νοϋς τδ δνομα τδ αγιον τον
Κνρϊον ^Ιηοοϋ καϊ ωοπερ δπλω κεχρηται
κατα της απατης τφ αγϊφ καϊ ενδδξω εκεινφ δνδματι, αναχωρεϊ μεν δ πλανος
τοϋ δδλον, εις πολεμον δε λοιπδν εννπδστατον εξαπτεται της ψυχης. ''Οδεν επιγνωσκων δ νοϋς την απατην ακριβως τοϋ
πονηροϋ πλεον εϊς την πεϊραν προκδπτει
της διακρϊσεως.

ἀποδοσις

"Οταν δ νοϋς μ,ας ἀρχίσῃ νὰ αϊσθάνεται
τὴν παράκλησιν τοϋ άγϊου Πνεύματος, τδτε
και δ Σατανάς μἐ μιαν αἴσθησιν φαινομενικῶς γλυκεϊαν, κατα τὴν νυκτερινὴν ὴσυχιαν, παρακαλεϊ τὴν ψυχὴν, δταν δ μοναχδς ελθη εις λεπτδτατον υπνον. "Εάν λοι-
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πδν δ νους εὐρεθὴ εὶς πολϋ θερμὴν μνὴμην,
«κρατῶν» τδ αγιον δνομα τοϋ Κυρϊου "Ιησοϋ καὶ. ώς δπλον χρησιμοποιεϊ κατὰ τὴς ὰπὰτης τδ αγιον καὶ Ενδοξον εκεϊνο δνομα,
ὰφὴνει μεν τὴν δολϊαν μεθοδεϊαν του δ πλὰνος, ἀλλὰ στρἐφεται πλεον με θυμδν νὰ πολεμὴση φανερὰ τὴν ψυχὴν. 'Τστερα ὰπδ
τὴν ἐμπειρϊαν αὐτὴν τὴς ὰπὰτης, δ νους αὐξὰνει πλεον τὴν πεϊραν του εις τὴν «διὰκρισιν τῶν πνευμὰτων».
Σ ΧΟΛΙΟΝ
Περὶ «παρακλὴσεως» ηδη εγράψαμεν. 'Ο
αγ. Δ. ὐγνῶριζεν εκ προσωπικὴς πεϊρας μιαν
επὶ πλεον μορφὴν πολεμου τοϋ Σατανά κατά
τῶν μοναχῶν, ο'ι δποϊοι διά τοϋ άγῶνος των
6άσει της παραδοσιακὴς μεθοδολογιας και πείρας άρχίζουν νὰ δεχωνται παρακλὴσεις τοϋ άγίου Πνεὐματος. Αϋτδ 6εβαίως τδ γνωρίζει δ
Σ ατανας άπδ τάς ενεργείας και θείας άλλοιῶσεις επὶ της ψυχὴς, άλλά και άπδ συζητὴσεις
η γραπτά τῶν μοναχῶν, άφοϋ είναι δεδομενον
δτι δεν δὐναται νά γνωρίζη τους λογισμοὐς.
Δι' αὐτδ, μετά τὴν θερμὴν προσευχὴν καὶ δταν πλεον δ μοναχδς, άποκαμῶν τὴν νὐκτα απδ τὴν άγρυπνϊαν καὶ τὴν προσευχὴν, περιπεση
εὶς λεπτδτατον υπνον, τδ πονηρδν πνεϋμα προσ
εγγίζει εὶς τὴν ψυχὴν, προκαλοϋν εὶς αὐτὴν
μιαν αὶσθησιν γλυκοφανὴ, συγγενεὐουσαν κάπως με τὴν παράκλησιν τοϋ άγϊου Πνεύματος,
δια. να τὴν άπατὴση. Καὶ αν μεν ευρη τὴν ψυ
χὴν άσθενὴ χωρὶς θερμην, άσφαλῶς ενοϋται
με αὐτὴν, ὴν καὶ μολὐνει μοιχικῶς. Συνὴθως
δμως ὴ προκδπτουσα καὶ δεχομενη παρακλὴσεις
ψυχὴ είναι θερμὴ, εχουσα τυπωμενον εν εαυτὴ
εκ τοϋ πδθου καὶ τὴς άδιαλείπτου «εὐχὴς» τδ
δνομα τοϋ Κυρίου 'Ιησοϋ. Καὶ παρ' δτι δ νους
κατά τον υπνον δεν δὐναται νά άρθρῶση τὴν
επϊκλησιν: «Κὐριε 'Ιησοϋ Χριστε, ελεησδν με»,
εν τοὐτοις ὴ «εὐχὴ» ενεργεϊ κατά διάθεσιν εὶς
τὴν ψυχὴν. "Λλλο είναι 6ε6αϊως τδ χάρισμα
τὴς «εὐχὴς» ποὐ εδδθη σε πολλοὐς άγϊου ς καὶ
ὴ «εὐχὴ» αὐτενεργοϋσα καὶ εὶς τδν υπνον, ιοστε
νά πραγματοποιεϊται ὴ φράσις τοϋ «ασματος
τῶν άσμάτων»" «εγῶ καθεὐδω καὶ ὴ καρδία μου
άγρυπνεϊ».
'Εφ' δσον λοιπδν ὴ ψυχὴ διατελεϊ εὶς θερ
μὴν κατάστασιν, θωρακισμενη με τδ αγιον δ
νομα τοϋ 'Ιησοϋ, μὴ δυνάμενος δ άπατεῶν νά
επιτὐχη επαφὴν μετ' αὐτὴς, άφὴνει τδ εγχείρημά του καὶ αρχίζει πλεον απροκ.άλυπτον πδλεμον, τδν δποϊον δ αγιος Δ. δνομάζει «ενυπδ-

στατον». “Ισως να εννοὴ, δτι εμφανϊζεται πλεον
δ ὶδιος με δλην τὴν εὶδεχθὴ μορφὴν του ὴ εγείρει ποικίλους πειρασμοὐς ὴ εφάπτεται τοϋ
σῶματος διά νά προκαλεση διαφδρους δχλὴσεις.
'Εξ αὐτῶν συνάγεται δτι πδσον άπαραϊτητος
είναι ὴ άδιάλειπτος προσευχὴ, πδσον άναγκαϊα
είναι ὴ θερμη, ποὐ αναπτει εὶς τὴν ψυχὴν τδ
αγιον Πνεϋμα καὶ πδσην πεϊραν χρειάζεται δ
νοϋς, διά να. δὐναται νά διακρίνη τά πνεὐματα
«εὶ εκ τοϋ Θεοϋ εστιν» (Α' 'Ιωάν. δ', Ι).

λβ'
ΑΓΑΘΗ παρακλησις εγρηγορδτος τον
σωματος γϊνεται η
και εις υπνον τινδς
μελλοντος ερχεσϋαι
εμφασιν, δτε τις εν
ϊλερμη μνημη τον Θε
οϋ τη αντον ωσπερ
κεκδλληται αγαπιγ η δε της πλανης εις
λεπτδν τινα αεϊ, ως εϊπον, υπνον ελ'δδντος τον αγωνωτοϋ μετα μεσης μνημης τοϋ
Θεοϋ" η μεν γαρ ως εκ Θεοϋ οϋσα φανερως τας ψυχας των της ευσεβεϊας αγωνιοτων εν εκχυσει πολλη της ψυχης παρακαλεϊν προς την αγαπην ϋ·ελει· η δε, εν
ανεμω τινι πλανης ριπϊζειν την ψυχην ειωϋ·εν, κλεπτειν δια τον νπνου τοϋ σωμα
τος την πεϊραν της αϊσϊλησεως τον νγιαϊνοντος νοϋ περι την μνημην τοϋ Θεοϋ επιχειρεϊ. 'Εαν οϋν ευρεβη δ νοϋς, ως ειπον, μεμνημενος προοεχως τοϋ Κυρϊου
'Ιησοϋ, σκορπϊζει μεν την αϋραν εκεϊνην
την ηδνφανη τοϋ εχϋροϋ, χαϊρων δε εΙς
τδν κατ' αυτον κινεϊται πδλεμον ως δπλον
εχων δευτερον μετα την χαριν τδ εκ της
πεϊρας καυχημα.

ὰπδδοσις
Ἡ μδν παρὰκλησις εκ τοϋ ὰγϊου Πνεὐματος ενεργεϊται δταν δ μοναχδς διατελὴ
εις σωματικὴν εγρὴγορσιν ὴ δταν ὰπδ τδν
κδπον τὴς προσευχὴς τεϊνει νὰ παραδοθὴ
εις ἐλαφρδν υπνον, ἐνφ ὴ ψυχὴ του εὐρϊσκεται ώσὰν κολλημενη, με θερμὴν μνὴμην
τοϋ Θεοϋ, εὶς τὴν ὰγὰπην του. "ΙΙ δε «παρὰκλησις» τοϋ πονηροϋ ἐνεργεϊται εις τδν ὰγωνιζδμενον μοναχδν κατὰ τδν χρδνον ποὐ
παραδϊδεται εΙς λεπτον υπνον, δπως προεϊ-
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πα, εχοντα δχι θερμήν, ἀλλὰ μετρϊαν μνήμην θεοϋ. Καὶ ὴ μεν, ἐπειὅὴ προἐρχεται
ὰπὸ τον Θεδν, ἐνεργεϊ φανερὰ, προκαλοϋσα
τὰς ψυχὰς των ὰγωνιστῶν τὴς εῦσεβεϊας εις
μεϊζονα ὰγὰπην του Θεοϋ. 'ΙΙ δἐ, ἐνεργεϊ
παραπλανητικώς ώς ενας ὰνεμος γλυκύς,
με σκοπδν νὰ ἐξαφανϊση, διὰ του σωματικοϋ
υπνου, τὴν πεϊραν τὴς αὶσθὴσεως τὴς μνὴμης του Θεοϋ ὰπδ τον όγιαϊνοντα νδϋν. "Εὰν λοιπὸν δ νοϋς ευρεθὴ εις κατὰστασιν,
ώς προεϊπα, ἐντδνου μνὴμης τοϋ Κυρὶου
Πησοϋ, — διὰ τὴς «εῦχὴς» — τδτε σκορπιζει τὴν φαινομενικώς γλυκεϊαν εκεϊνην
αῦραν καὶ δλος χαρὰ διεγεὶρεται εις πδλεμον κατὰ τοϋ σατανὰ με δπλον, 5στερα ὰπδ
τὴν χὰριν, τὴν κεκτημἐνην πεϊραν.
Σ Χ Ο ΛΙΟ Ν
Τὰ κεφὰλαια λ', λα' καὶ λβ' ὰποτελοϋν
μιαν ενδτητα. Δι' αϋτων σημειοϋνται α'ι εκ της
εν αγιφ Πνεϋματι πεὶρας διαπιστιδσεις τοϋ ὰγ.
Δ., περὶ της αὶσθὴσεως τοϋ νοϋ καὶ της διακρὶσεως δι' αϋτὴς των ενεργειων τοϋ ὰγιου
Πνεϋματος ὰπδ των συγγενων τοιοϋτων τοϋ
σατανὰ. Εις τδ παρδν κεφ. επισημαὶνεται *ὰφ
ενδς δ χρδνος των ενεργειων τιον καὶ ὰφ' ετερου τδ διὰφορον τοϋ σκοποϋ καὶ τὴς αὶσθὴσεως τοϋ νοϋ.
'Ενταϋθα εϊναι σημαντικδν να. σημειωθὴ, δτι
ὴ παρὰκλησις τοϋ ὰγιου Πνεϋματος ενεργεϊται
εὶς τὴν θερμὴν ψυχὴν εκ τὴς προσευχὴς καὶ
τὴς α,γάπης πρδς τδν θεδν καὶ γρηγοροϋντος
τοϋ σώματος τοϋ μοναχοϋ ὴ γενικως τοϋ ὰγωνιστοϋ. 'Εν προκειμενφ τδ ὰγαθδν πνεϋμα, ενφ
ὰφὴνει ὰνεπαφον τὴν ελευθερϊαν, «παρακαλεϊ»
τδν ὰγωνιξδμενον ὰφ' ενδς καὶ ενεργεϊ πρδς αυξησιν τὴς ὰγὰπης πρδς τδν Θεδν ὰφ' ετερου,
δια νὰ πιστωθὴ δτι «τφ εχοντι δοθὴσεται καὶ
περισσευθὴσεται» (Ματθ. 25, 29).
'Η ενεργεια τοϋ πονηροϋ επϊσης εϊναι ὰξιοπρδσεκτος, πλὴν των δὶλλων, διὰ τὴν συγκεκριμενην επιδϊωξϊν του. Δημιουργων διὰ τὴς
εγγϋτητδς του πρδς τὴν ψυχὴν μινα «ὴδυφανὴ»
«αϋραν», ϋπνοϋντος τοϋ σιδματος, επιχειρεϊ «κλε
πτειν τὴν πεϊραν τὴς αὶσθὴσεως τοϋ ϋγιαϊνοντος νοϋ περὶ τὴν μνὴμην τοϋ Θεοϋ». 'Εδω ὰνακαλϋπτονται αὶ «μεθοδεϊαι» καὶ «τὰ 6αθεα τοϋ
σατανὰ» ('Αποκ. β', 24). Διδτι φανεροϋται δτι
δ πδλεμδς του δεν περιορὶζεται εὶς τδν τομεα
των λογισμων καὶ εὶς τὰς ὰλλας γνωστὰς «μεθοδειας» του, ὰλλὰ επεκτεινεται καὶ εὶς τὰς
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«επαφὰς» μετὰ τὴς ψυχὴς, τὰς δποϊας δ ὰγ. Δ.
ὰλλοϋ δνομὰξει «μϊξιν τοϋ δολιου», διδτι «ποιεϊ
μοιχεϋεσθαι» τὴν ψυχὴν. Καὶ δ σκοπδς του;
Νὰ ὰφαιρεση «τὴν πεϊραν τὴς αὶσθὴσεως», ὴ
δποὶα ὰποτελεϊ σταθερδν καὶ ὰπλανες κριτὴριον
τοϋ νοϋ διὰ τὴν ποιδτητα των λογισμων καὶ
των πρὰξεων. Αϋτὴ ὴ «πεϊρα τὴς αὶσθὴσεως»
εϊναι πνευματικὴ πεϊρα, κατὰστασις τὴς καθαρὰς ὴ καθαιρομενης ψυχὴς.
Χωρὶς αὐτὴν τὴν πεϊραν ὴ ψυχὴ νυκτοβατεϊ.
Χὰρις εὶς αϋτὴν δδεϋει ὰπλανως. Δι' αυτδ καὶ
στδχος τοϋ σατανὰ εϊναι νὰ τὴν διαφοροποιὴση, ωστε νὰ ὰπολεσθὴ τδ ὰπταιστον κριτὴριον.
'Ακρι6ως αϋτδ εννοεϊ δ ὰγ. Δ. λεγων, δτι δ
νοϋς μετὰ τὴν χὰριν εχει ώς δπλον «τδ εκ τὴς
πείρας καϋχημα». Διδτι με τὴν κεκτημενην «πεϊραν» — πνευματικὴν αϊσθησιν, εκτδς δτι ὴ ψυχὴ συντηρεϊται εὶς κατὰστασιν εὶρὴνης, χαρὰς
καὶ ὰγὰπης καὶ «ὰνακρὶνει πὰντα», ὰλλὰ προφυλὰσσεται καὶ ὰπδ τὰς εφδδους ὰνὰ πὰσαν
στιγμὴν τιον διανοητικδὶν πλανων, ὰπδ τὰς ϋπερ6ολὰς καὶ τὰς ελλειψεις, ὰπδ τὰς «χρηστολογὶας» που ὰπατοϋν «τὰς καρδϊας των ὰκὰκων».
'Εὰν κανεὶς ὰναζητὴση τὰ αϊτια των ποικϊλων
διανοητικιον εκτροπδὶν, των αὶρεσεων, τιον πλανων, των διολισθὴσεων ὴ εὶς ϋπερ6ολὰς ὴ εὶς
ελλειψεις εὶς τους τομεϊς τὴς θεολογϊας, τὴς
φιλοσοφϊας, τὴς πνευματικὴς ζωὴς, τοϋ ὴθικοϋ
6ϊου, ὰσφαλώς θὰ τὰ εϋρη εὶς τὴν ὰπουσϊαν
τὴς πνευματικὴς αὶσθὴσεως, ὴ δποϊα εν ὰναλϋσει εϊναι φως γνιδσεως, φιδς τοϋ ὰγϊου Πνεϋ
ματος. Χωρὶς αυτδ δ νοϋς, γυμνδς τὴς αὶσθὴσεως, ὰφὴνεται νὰ καλπὰζη με τὴν τυφλὴν φαν
τασϊαν καὶ τους «δειλοὴς λογισμοϋς», ϋπδ τδν
ερεθισμδν τιον παθων, ὰπατιδμενος ὰπδ τὰς ὰληθοφανεϊας που 6λεπει εν τφ σκοτασμφ του.
"Ετσι εϋρισκδμεθα πρδ μιὰς συγχρδνου πυργωθεϊσης συγχϋσεως, 4νδς πϋργου τὴς Χαλὰνης.
'Ελλειποϋσης ὰπδ τὰς ψυχὰς τὴς πνευματικὴς
αὶσθὴσεως, ὰποθαινομεν ερμαια τιον πλεον ὰπιθὰνων «εϋαγγελϊων».

(Συνέχεια ἀπὁ τὴν σελίδα 3)
αΥίας: τὴν φανέρωση καὶ ἀναφορὰν
τὴς ἀληθινὴς τραγωδίας τοῦ ἀνθρώπου
στὁν θεὁν καὶ τὴν προσκόμιση καὶ παρουσίαση τὴς εἰλικρινοῦς φιλανθρωπίας τοῦ θεοῦ στὁν ἀνθρωπον.
μ.χ.

6Ντγπωοθϊο χπο το προοκγΝΗΜΛ
οτην λπχ ρωοαχ
ΤΝΑΜΕΘΑ νά εἴπωμεν ὅτι μἐχρι σήμερα ὴ χώρα μας παραμἐνει ὴ «'Αγία
Ρωσσία». Γιὰ αὐ'ριον
μόνον ὸ Κύριος γνωρίζει». Τά λόγια αὐτὰ
ἐνὸς σεβασμίου και εξαιρἐτου ρώσσου ἀρχιμανδρίτου εἴναι και
ὴ δική μας, ὴ προσωπικὴ ἐμπειρία μετὰ
τὴν ἐπιστροφή μας ἀπὸ τὴν ἀπἐραντη ρωσσικὴν γὴν, ὅπου πήγαμε ώς προσκυνηταί,
κατόπιν προσκλήσεως τὴς 'Ιερᾶς Μονὴς
τοῦ 'Αγίου Π αντελεήμονος Ρωσσικοῦ, δἐκα ἁγιορεῖτες πατἐρες. Ἡ πρόσκλησις εγινε μἐ τὴν εὐκαιρίαν και τὴς μεγάλης πανηγύρεως τοῦ Ἡσίου Σεργίου τοῦ Ραντονἐζ, τοῦ κτίτορος τὴς τεραστίας Λαύρας
τοῦ Ζαγκόρσκ, τὴς τιμωμἐνης ἐπ' ὅνόματι
τὴς 'Αγίας Τριάδος, ποὐ στάθηκε και στἐκεται σαν ἐνας ἰσχυρότατος πνευματικὸς
πνεύμων εις τὴν πολυπαθὴ Ἡρθόδοξον
'Εκκλησίαν τὴς Ρωσσίας.
«'Επι πτερύγων ἀνἐμων» φερόμενοι ἐφθάσαμεν στὴν Μόσχαν, τὴν ὴμἐραν τῶν
'Αγίων 'Αποστόλων. Φυσικά, εἴμεθα ἀρκούντως ἐπηρεασμἐνοι ἀπὸ ὅσα εἴχαμεν ἀκούσει ὴ διαβάσει σχετικὰ μἐ τὴν κατάστασιν στὴν κομμουνιστικὴν Ρωσσίαν. Γι'
αὐτὸ ὴ εκπληξίς μας και ὴ συγκίνησίς μας
ἦτο μεγάλη καθώς εἴδαμε νὰ μᾶς ἀναμἐνουν ἐν ἐορταστικὴ ἀμφιἐσει δύο νἐοι ἀρχιμανδρῖται τοῦ Πατριαρχείου στὸ ἀεροδρόμιον. 'Ακόμη ὴ ἐξαιρετικὴ εὐγἐνεια συμπεριφορᾶς ὅλων τῶν ὐπαλλήλων
μᾶς ἐδημιούργησεν πολλἐς ἐλπίδες, πώς ὰλλη κατάστασις ἐπικρατεῖ ἀπὸ αὐτὴ ποὐ ἀνεμέναμε σχετικὰ μἐ τὴν 'Εκκλησίαν.
«Τὸ κράτος μας εἴναι ἐπισήμως ἀθεϊ-

στικόν. Ἡ καθἐνας ὅμως μπορεῖ νὰ πιστεύῃ ὅ,τι θἐλει. Δἐν μπορεῖ τίποτε νὰ τὸν
ἐμποδίσῃ». Πράγματι. Βλἐποντας κανεὶς
τὰ ἀθεϊστικὰ μουσεῖα σἐ κάθε πόλιν, τους
πιονἐρους και τους κομσομόλους νὰ 6αδίζουν στους δρόμους τῶν πόλεων, τὴν ἀτἐλειωτην στρατιὰν — κάπου τρία χιλιόμετρα μὴκος — νὰ περιμἐνουν γιὰ τὸ «προσκύνημα» τοῦ μουμιοποιημἐνου Λἐνιν ἐ'ξω
ἀπὸ τὰ τείχη τοῦ περιφήμου Κρεμλίνου, εἴ
ναι φυσικὸν νὰ διαλογισθὴ μἐ βεβαιότητα
πῶς ὰλλος θεὸς δἐν ζὴ στὴν ἀχανὴ χώραν
τοῦ 6ορρᾶ. Μόνον ὅ Λἐνιν εἴναι συνηθισμἐνος στὸ ὐπερβολικὸν ψῦχος τοῦ παρατεινομἐνου χειμῶνα... 'Αλλὰ ὐπάρχει και ὴ
ὰλλη ὅψις. Πρἐπει ὅμως νὰ τὴν ἀναζητήσῃς. Γιατι εἴναι κάπως κρυμμἐνη ἦ μᾶλλο,ν
δἐν εχει τὴν δυνατότητα νὰ προβληθὴ. 'Ασφυκτικὰ γεμίζουν κάθε ὴμἐραν οι λιγοστοὶ ναοἱ ποὐ ἐμειναν στὴν χρὴσιν τὴς λατρείας. "Ολη ὴ Μόσχα τῶν 8,5 ἐκατομμυρίων, εχει 28 ναοὐς ἐν λειτουργία!...
«Πόσους ναοὐς ἐ'χετε, σεήασμιώτατε, ἐν
λειτουργία;» ρωτήσαμε διακεκριμἐνον ιεράρχην. Μᾶς ἀπήντησε: «Θἐλετε ἀριθμούς;
Δἐν διαθἐτομεν. Ναοὐς ἐχομεν πολλούς, ὁλίγους ὅμως μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμεν. "Οσο γιὰ τοὐς πιστούς μας, ἐ'χομεν ἀναρίθμητους. Μόνον στους καταλόγους τοῦ
Θεοῦ εἴναι γραμμἐνοι. 'Αλλὰ και μόνοι σας
θὰ ιδὴτε». Και τοὐς εἴδαμε!... Τοὐς εἴ
δαμε παντοῦ: στις ἀπόμερες ἐκκλησίες, στὸ
Κρεμλῖνο, στὰ μοναστήρια, στὰ ξενοδοχεῖα
και στὰ καταστήματα, στὰ τραῖνα και στὰ
ἀεροπλάνα... Παντοῦ δοξάζεται ὅ Τριαδικὸς Θεός. Και μἐ τί εὐλάβειαν! Μἐ τί μετάνοιαν! Μἐ τί αὐταπάρνησιν και μαρτυρικὴν διάθεσιν! Τὴν φυτείαν τοῦ Θεοῦ ποιὸς θνητὸς μπορεῖ νὰ τὴν μαράνῃ και πολὐ
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περισσότερον νὰ τὴν ξεριζώσῃ ;
Ἡ ρωσσικὴ εὐλάβεια ἦταν γιὰ μᾶς μιὰ
συγκλονιστικὴ ἀποκάλυψις. Πλήθη λαοῦ
μᾶς ἐκύκλωναν, ὅπου γινόταν γνωστὸν ὅτι
εἴμεθα ἁγιορεῖτες — «σβεταγκόρτσι» ·—
γιἀ νὰ πάρουν τὴν εὐλογίαν — «μπλαγκοσλοβἐνια» — σὰν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Κυρίαν
μας Θεοτόκον. Στις ψυχἐς τῶν ρώσσων
πιστῶν — ἀλλὰ ποῦ βρήκαμε και ἐστω ἐναν ὰπιστον σ' ὅλην τὴν χώραν ποὐ γυρίσαμε; — τὸ "Αγιον 'Ἡρος εἴναι δ ἐπΓ
γειος παράδεισος. Και κατ' ἀκολουθίαν δ
ἁγιαρείτης ἐνας ἐν σώματι ὰγγελος. Μἐ
λυγμοὐς μᾶς εἴπε μιὰ πιστὴ γυναικούλα:
«'Εσεῖς ἀπὸ τόσο μακρυά, τόσο ἁγιοι ὰνθρωποι ὴλθατε γιὰ νὰ παρηγορήσετε ἐμᾶς
τους ἁμαρτωλούς. Ποιὸς ὰγγελος σᾶς ἐφερε ἐως ἐδῶ;». Και παρεκάλεσε νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τὸ παληκάρι της, 22 ἐτῶν.
Ἡταν νοσηλευόμενον σἐ κλινικὴν μἐ σο6αρὴν ἀσθἐνειαν. Κάποια ὴμἐραν ἐνας καταδότης τὸν ἐπρόδωσεν στους ἁρμοδίους
ὅτι τὸν εἴδε νὰ προσεύχεται! Ἡπότε ὴ θέσις τοῦ πισιοῦ νἐου ἦταν ὅχι στὴν παθολογικὴν κλινικὴν ἀλλὰ στὸ ψυχιατρεῖον.
Τώρα, ποιὸς γνωρίζει ὰν ζὴ... Και αν ζήσῃ θὰ εἴναι ἐνας «τἐλειος ὰνθρωπος», ἐνα
φάσμα ἀνθρώπου, χωρὶς σκἐψιν, χωρὶς
βούλησιν, γνώμην, δραστηριότητα... "(3λα
αὐτὰ εἴναι «ἐπικίνδυνα γιὰ τὸν λαόν». Π οιὸν λαὸν ὅμως; Πάντως ἐκατὸν τοῖς ἐκατὸν ὅχι γιὰ τὸν Ρωσσικόν. Αὐτὸς και δ
Θεὸς ἐχουν ζυμωθεῖ σἐ μιαν ζύμην. Και
ἐπειδὴ ὰρχισε πιὰ νὰ ὐψώνεται καὶ εἴναι
ἀδύνατον νὰ περιορισθὴ αὐτὸ τὸ ῦψωμα τοῦ
Πνεύματος τοῦ Θεοῦ, οι «ἁρμόδιοι» —
μόλις Ι2 ἐκατομμύρια ἀπὸ τὰ 27Ο ποὐ ἐχει ὴ χώρα — κάνουν ἀπονενοημἐνα διαβὴματα καὶ σπασμωδικἐς ἐνἐργειες νὰ περιορίσουν αὐτὸν τὸν χείμαρρον της ζώσης
πίστεως. "Αραγε δἐν ἐχουν ἀπὸ τὴν καθημερινήν τους πεῖρα διδαχθεῖ ὅτι «πρὸς κἐντρα λακτίζουν»;
Ἡ λατρευτικὴ σύναξις εἴναι μία πανήγυρις γιὰ τους Ρώσσους. 'Ετύχαμε σἐ πολλἐς Θ. Λειτουργίες καθημερινἐς. Οἱ ναοὶ
ἦταν παντοῦ ἀσφυκτικὰ γεμάτοι. Ἡ ιδρώτας μᾶς ἐλουεν. ΟΙ πιστοὶ ἐδυσκολεύοντο
νὰ κάμουν τὸν σταυρόν τους ἀπὸ τὸν ἀπίστευτον καὶ πρωτοφανὴ γιὰ μᾶς συνωστισμόν. Οι 'Εκκλησίες δἐν ἐχουν στασίδια.
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Ἡ κόσμος στἐκεται ἐπὶ τρεις ἐως ἐξη ώρες ὅρθιος καὶ ἀκίνητος. Κάθε ναὸς διαθἐτει δυὸ τουλάχιστον ώργανωμένες χορωδίες, γιατὶ καὶ ὅλοι οι χριστιανοὶ γνωρίζουν νὰ ψάλλουν ὅλην τὴν ἀκολουθίαν χορωδιακά. Καὶ εὐφρανθήκαμε συγκινηθἐντες ἀκούγοντας τὴν «ώς φωνὴν ὐδάτων
πολλῶν» ρωσσικὴν γλῶσσαν νὰ ὐμνὴ καὶ
μεγαλύνῃ τὸν Κύριόν της. Οἱ ἱερεϊς εἴναι
εὐλαβἐστατοι. Γιὰ τὸν λαὸν εἴναι δ κάθε
ἱερεὐς δ «μπάτουσκα» - δ πατερούλης.
Στὴν 'Ελλάδα δἐν ἐχομε αὐτὴν τὴν ζωντανὴν σχἐσιν τοῦ Ιερἐως πρὸς τους πιστούς
του, γι' αὐτὸ καὶ ἐξεπλάγημεν 6λἐποντες
τὴν ἀφοσίωσιν τῶν προβάτων στὸν ποιμἐνα καὶ τὴν πατρικότητα τοῦ ποιμἐνος πρὸς
τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἰδία σχἐσις τὴς ἁπλότητος, τὴς ἀναστροφὴς παρατηρεῖται καὶ μεταξὐ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν 'Επισκόπων. Τους ρώσσους 'Επισκόπους εἴδαμε μἐ πολλὴν συμπάθειαν
καὶ θαυμασμὸν συγχρόνως. "Αλλο νὰ εἴσαι
'Επίσκοπος - δημόσιος ὐπάλληλος καὶ ὰλλο
νὰ εἴσαι στους καταλόγους τὴς Κὰ - Γκἐ Μπἐ. Ἡ προπαγάνδα μᾶς εἴχε κάμει νὰ
πιστεύωμεν πώς οι ρῶσσοι 'Επίσκοποι εἴναι
«προδότες»!... Λάθος! Εἴναι μάρτυρες!
Καὶ μάλιστα μἐ τὰ σημεῖα τοῦ ὐπἐρ Χριστοῦ μαρτυρίου ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν.
Καὶ δ λαὸς γνωρίζει τὴν μαρτυρίαν τῶν
'Επισκόπων του, γι' αὐτὸ βλἐπων κάθε
«βλαντίκα» - δεσπότη βλἐπει τὸν ἴδιον τὸν
Κύριον ἀνάμεσά του. Εὐρἐθημεν σἐ τρία
κηρύγματα, ὴμίωρα πάντοτε, λειτουργούντων ρώσσων 'Αρχιερἐων, πρὸς τὸν λαόν.
Ἡμολογοῦμεν ὅτι τέτοιαν ἀτμόσφαιραν
στὴν 'Ελλάδα δἐν γνωρίζομεν — τοὐλάχιστον ἐμεῖς δἐν εἴδαμεν —. 'Ο λαὸς ἀκούει μἐ κρατημἐνην τὴν ἀναπνοήν, λυγμοὶ ἀκούονται, καὶ σἐ σημεῖα ποὐ ἐξαιρετικὰ
ἐγγίζουν τὴν ψυχήν, ξεσπάει ἀνάμεσα ἀπὸ
ἀναφυλλητὰ τὸ «σπασὴ Γόσποντι» — σῶσον Κύριε... 'Εμπειρίες ποὐ ὰξιζε μόνον
γι' αὐτἐς νὰ ταξιδεύσῃ κανεὶς στὴν εὐλογημἐνη αὐτὴν καὶ μαρτυρικὴν 'Εκκλησίαν.
Στὴν συνάντησίν μας μἐ διακεκριμἐνον
ἱεράρχην συζητήσαμε πολὐ ἀνοικτὰ θἐματα
τῶν σχἐσεων τοῦ Πατριαρχείου τὴς Μόσχας μἐ τὴν πολιτείαν, μἐ τοὐς ἀλλοδόξους,
γιὰ τὴν «ἰηῖ6τοοιπηιυηἰο» — ποὐ ποτἐ δἐν
ὐπὴρξεν — γιὰ τὶς μελλοντικἐς προοπτικἐς
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τὴς ρωσσικὴς Ἡκκλησίας, γιὰ τὶς σχἐσεις
της μἐ τὸ Οἰκουμενικὸν καὶ Σεπτόν μας
Πατριαρχεῖον, μετὰ μάλιστα τὴν ἀντικανονικὴν ἀνακήρυξιν τὴς αὐτοκεφάλου Ταπωνικὴς Ἡκκλησίας καὶ τὴς τοιαύτης τὴς
ἐν 'Αμερικὴ «Μετροπόλια». Τὸ τελικὸν συμπἐρασμα ἦταν πώς ὅ ὅφθαλμὸς εὶναι πιστότερος τοῦ ώτός. Ἡ προσωπική μας αὐτοψία ἐ'ρχεται σἐ τελείαν ἀντίθεσιν μἐ τὰ
ὐπὸ τῶν ἐν διασπορᾶ εὐλαβῶν ρώσσων διαδιδόμενα. Μᾶς εὶπε κάποιος εὐλαβἐστατος
'Αρχιερεύς: «Γνωρίζομε τί λἐγονται σχετικὰ μἐ τὴν Ἡκκλησίαν μας. Πονοῦμε ποὐ
τὰ ἀκοῦμε. Πονοῦμε γιατὶ δἐν ἐ'χομεν τὴν
δυνατότητα τὴς ἀνασκευὴς των. Μοῦ λἐνε
καὶ ἐμἐνα κατάμουτρα πώς εἴμαι τἐτοιος
καὶ τἐτοιος. Τί ὴμπορῶ νὰ κάμω παρὰ νὰ
ὐπομένω καὶ νὰ σηκώνω τὸν σταυρόν μου
δοξάζοντας τὸν Κύριον; Μᾶς ἐρωτοῦν'
«διώκεται ὴ Ἡκκλησία;»... Πατἐρες μου
ας ὶδὴτε μόνοι σας...». Καὶ «ἐωράκαμεν καὶ
πεπιστεύκαμεν», ὅτι ὴ Ἡκκλησία ἀπηνῶς
διώκεται, ἀλλὰ ὅμως οῦτε εχει προδοθεῖ
καὶ πολὐ περισσότερον δἐν εχει ἀποθάνει.
Οι φύλακἐς της ἀγρυπνοῦν. Καὶ αὐτὴ ὴ
μαρτυρικὴ τους ἀγρυπνία πολλἐς φορἐς
παρασημοφορεῖται μἐ τὸν ἐγκλεισμὸν σἐ
κάποιο «θεραπευτήριο» ὴ καὶ μἐ τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν... Εϊναι, ὅντως, πολὐ εῦκολον νὰ κρίνωμεν ὰνευ τὴς πείρας καὶ τὴς
μὴ κατανοήσεως τῶν συνθηκῶν ὐπὸ τὰς
δποίας διατελεῖ ἐνας ὅργανισμὸς ἦ ἐνα
πρόσωπον... «Ἡ 'Εκκλησία μας στὴν Δευτἐραν Παρουσίαν εχει νὰ δείξῃ στὸν Κύριον καὶ στοὐς μεθἐξοντας τοῦ Παραδείσου περισσοτἐρους Μάρτυρας καὶ Ἡμολογητὰς ἀπὸ τοῦ Ι9Ι7 μἐχρι σὴμερον, ἀπ'
ὅσους ἀνἐδειξεν ὴ καθόλου 'Εκκλησία τοὐς
εἴκοσιν αἰῶνας τὴς ἐπὶ γὴς παρουσίας της.
Γνωρίζομεν ἀπὸ ἐπίσημα ντοκουμἐντα εἴκοσιν ἐκατομμύρια μαρτυρησάντων ρώσσων πιστῶν. Βἐβαια ὐπάρχουν καὶ πολλοὶ
ὰγνωστοι σἐ μᾶς, γνωστοὶ ὅμως στὸν Θεόν». 'Ἡπειτα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψιν
πῶς μποροῦμε νὰ μὴ πιστεύωμεν ὅτι «αι
φωναὶ τοῦ λαοῦ εϊσεληλύθασιν εις τὰ ώτα
Κυρίου Σαβαώθ»;
Μᾶς ἐ'τυχαν περιπτώσεις συγκινητικώτατες ὁμολογίας τὴς Πίστεως εις τὴν Ἡρθόδοξον Ἡκκλησίαν ἀξιωματούχων τοῦ
κόμματος καὶ τοῦ στρατοῦ. Γιὰ κάποιον

ποὐ ἰδιαίτερα μᾶς συνεκλόνισεν ἦ δμολογία του, δημοσία καὶ στεντορείμ τὴ φωνὴ,
εϊπε παρατυχῶν τοῦ Πατριαρχείου. «'Τσως χάσωμε διαπαντὸς τὸν συνεργάτην μας
αὐτὁν. Προσἐφερε πολλὰ στὴν Ἡκκλησίαν. Τώρα μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὐ ἐ'γινε σήμερα, αῦριον τὸν περιμἐνει δπωσδήποτε τὸ
στρατοδικεῖον καὶ ὴ ἀφάνεια ἀπὸ προσώπου τὴς γὴς. Θὰ μαρτυρήσῃ...». Αὐτὸ τὸ
«αὐριο» εϊναι τὸ καθημερινὸ «σήμερα» τὸ
«ιδοὐ νῦν» γιὰ ἐπισκόπους, ἱερωμἐνους καὶ
λαϊκοὐς πιστοὐς στὴν Σοβιετικὴν Ρωσσίαν...
Είδαμεν, ἀκούσαμεν, ἐζήσαμεν περισ
σότερον στὴν Ρωσσίαν. Τί; Χωρὶς ρητορικὰ σχήματα καὶ ὐπερβολὰς «ἀ δφθαλμὸς
οὐκ εϊδε καὶ οὐς οὐκ ὴκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνἐβη», ἀνθρώπου ποὐ
ἐμαθε νὰ δικάζῃ πριν ἀποκτήσῃ ἀντίληψιν
τοῦ δικαζομἐνου. "Απὸ αὐτὴν τὴν πλευρὰν
6άζομεν μιὰν 6αθειὰν μετάνοιαν σ' δλδκληρην τὴν ἀδικημἐνην ἀλλὰ ἐλεύθερην ἐσωτερικὰ 'Εκκλησίαν τὴς Ρωσσίας γιὰ νὰ
τὴς εἴπωμεν τὸ «εὐλόγησον». Αὐτὴ δπωσδήποτε θὰ μᾶς τὸ δώσῃ λἐγουσα: «Μπὸγ
νὰς μπλαγκοσλοβί». 'Αλλὰ θὰ μᾶς τὸ δώσῃ
καὶ δ Κύριος;...
Στὴν Ρωσσίαν ἀντιληφθήκαμε τὴν Ἡκκλησίαν νὰ προσεύχεται στὴν Γεθσημανὴ
της, ἀλλὰ μἐ πολλὴν χάριν καὶ ἀναστάσιμες ἐλπίδες. Τὴν εἴδαμε «πεφοινιγμἐνην ἐν
τοῖς αἴμασι» τῶν τἐκνων της γι' αὐτὸ καὶ
λαμπρὰν καὶ δεδοξασμἐνην.
Ἡ λαὸς πιστεύει, ὅτι αὐτὸ ποὐ τοῦ συμβαίνει εϊναι ἐνας παροδικὸς παιδευτικὸς
πειρασμός, γι' αὐτὸ καὶ ὴ θεολογία του, ὴ
θεολογία τοῦ πόνου βλἐπει μἐ τὸ ἐξὴς πρἴσμα τὴν κατάστασιν σήμερα: «Ἡ 'Εκκλησία εχει ώσὰν κλὴρον της τὸν διωγμόν.
Τὴν ἐδίωξεν δ εἰδωλαλάτρης Νἐρων, ἀλλὰ
καὶ δ δρθόδοξος Τβὰν δ τρομερὸς ἐξ ἴσου.
'Επομἐνως ὴ αιτιολογία τοῦ διωγμοῦ πρἐπει νὰ ἀναζητηθὴ ἐκεῖ ποὐ εὐρίσκεται. Καὶ
ποῦ ἀλλοῦ εὐρίσκεται παρὰ στὶς δικἐς μας
ἁμαρτίες; "Οταν αὐτἐς πληρωθοῦν θὰ ἀνασάνῃ ὴ Ἡκκλησία. "Αν καὶ εἴμεθα καλλίτερα τώρα μἐ τὸν διωγμόν!... «Μᾶς χρειάζεται μετάνοια!». Μετάνοιαν ρωσσικὴν
ζήσαμε πολὐ ἐ'ντονα στὸ μοναστὴρι τοῦ
Πσκώφ. 'Ἡνας πνευματικὸς νἐος ὶερομόναχος - ιατρὸς ώτορινολαρυγγολόγος μᾶς ε-

ΠΡΟΟΚΥΝΗΜΛ ΟΤΗΝ ΛΓΙΛ ρωΟϋΙΑ.

λεγε μετὰ τὴν κοινὴν ἐξομολόγησιν διακοσίων περίπου πιστών ποικίλων ὴλικιῶν
ἀμφοτἐρων τῶν φύλων: «Πιστεύσατἐ μου
Πατἐρες μου, ὅτι ἀπὸ τότε ποὐ ὰρχισα τὴν
ἐξομολόγησιν μ' αὐτὸ τὸν τρόπο ποὐ εἴδατε, τὸ δάπεδο τοῦ ναοῦ μας στὸ μἐρος αὐτὸ δεν στἐγνωσε ποτἐ!». Μᾶς φάνηκε παράξενο «τὸ ρὴμα τὸ λεχθἐν», ἀλλὰ καὶ ἐδῶ ὴ αὐτοψία μᾶς κατήσχυνεν, ώς ἐπαγγελλομἐνους μετάνοιαν καὶ μὴ φθάσαντας
εις τὰ μἐτρα ἐνὸς ἁπλοῦ ρώσσου «ἐλαχίστου ἀδελφοῦ».
Μπορεῖ χιλιάδες ναών νὰ μἐνουν ἐρμητικὰ κλεισμἐνοι γιὰ «ἀρχαιολογικἐς ἐπισκευἐς», μπορεῖ ἐκατοντάδες μοναστήρια
νὰ ἐ'χουν χορταριάσει, μπορεῖ τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ μαυσωλεῖα τοῦ ἀνθρωπίνου τέρατος Λἐνιν νὰ ὐψώνωνται μεγαλοπρεπὴ,
ἀνταγωνιζόμενα τους πολυχρώμους τρούλλους τοῦ ἀνεπαναλὴπτου ναοῦ τοῦ ἁγίου
Βασιλείου τοῦ μακαρϊου στὴν 'Ερυθρὰν
Πλατεῖαν, μπορεῖ στὰ ψυχιατρεῖα οἱ τρόφιμοι νὰ ἀποκτηνώνωνται μἐ τὶς βιοχημικἐς τρομερἐς οὐσιες, ἀλλὰ ὅ Θεὸς τὴς
Ρωσσίας, εϊναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητον,
εϊναι δ Τριαδικὸς ἀληθὴς Θεός. Τὰ 258 ἐκατομμύρια τῶν μὴ μελῶν τοῦ κόμματος
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ὅπως δήποτε δἐν προσκυνοῦν τὸν «πατερούλη - μπάτουσκα Λἐνιν». "Οταν ἐρευχθὴ
ὅ Κύριος τὴς δόξης, «καὶ ου μακρὰν τὸ τἐλος», «τακὴσονται ώσεὶ κηρὸς πάντες οϊ
μισοῦντες Αὐτόν». Τουλάχιστον ἐ'τσι μᾶς
λἐγει ὴ μἐχρι τώρα ιστορία τὴς 'Εκκλησίας. «Οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλίασει θεριοῦσιν, αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν». Καὶ ὸπωσδήποτε στὴν ὰρσιν τῶν
δραγμάτων τὴς Ρωσσικὴς 'Εκκλησίας θὰ
συνδράμωμεν ὅλοι μετὰ πολλὴς τὴς ἐν Χριστῶ φιλαδελφίας. Τώρα ὅμως μποροῦμε
ἐλεύθερα καὶ μἐ ἐλαφρότητα νὰ τὴς βαρύνωμε τὸν σταυρόν, ποὐ μακάρι νὰ τὸν
σηκώναμε καὶ ἐμεῖς ὅπως τόσον συνετὰ τὸν
σηκώνει 'Εκείνη, ἐώτω καὶ καθῃμαγμἐνη.
Ἡ στἐφανός Της μἐγας καὶ ἀθάνατος.
'Ο Ρῶσσος Γἐρων Σιλουανὸς εϊπε κάτι
γιὰ τὸν Ροισσικὸν λαόν. Μἐ τὴν ἁγίαν του
ρὴσιν θἐλομε νὰ κλείσωμεν τὸ μικρὸ αὐτὸ
ταξιδιωτικὸν ἐντυποιματάριον. «Οἱ ρῶσσοι
τὴν πρώτην τους σκἐψιν τὴν ἀφιερώνουν
στὸν Θεὸν καὶ λίγο σκἐπτονται γιὰ τὰ γήϊνα...». Προφητικὴ ρήτρα ποὐ ἐπαληθεύεται ἀπόλυτα σήμερα. 'Ο Οὐρανὸς εϊναι
ὴ πατρίδα μας!
ἱ.ἀ.κ.

ΟΧΟΛΙΟΝ

ΤΟγ

πρΟΗΓΟ γΜΘΝΟγ

ΕΩΡΟΥΜΕΝ απαραϊτητον δπως δωοωμεν ωρισμενας εξηγησεις εις τους αναγνωοτας των Α.
Δ., ανευ των δποϊων
δεν δϋνανται να εννοηϋοϋν οημεϊα τινα
τοϋ ανωτερω αρϋρου τοϋ αγιορεϊτου συνεργατον μας. "Απδ την κατα Ρωσσϊαν δμδδοξον 'Εκκληοϊαν εϊχε προοκληϋη η Α.
Κοινδτης τοϋ 'Αγιου ""Ορους, δπως ουμμεταοχη εΙς τας εκεϊ εορτας επι τη επετεϊφ της ανακομιδης των αγϊων Λειψανων τοϋ κτϊτορος της Ααϋρας εις Ζαγ- ·
κδρσκ δοϊου Σεργϊου τοϋ Ραντονεζ.
"Επειδη δμως εϊχε διαδοϋη, δτι ταχα
η Διοικοϋοα Αεραρχϊα της Ρωοοικης Αϊκκλησϊας διεπεται απδ οϊκουμενιοτικας ταοεις και προβαϊνει εις αναλδγους ενεργε'ιας, η Α. Κοινοτης απεφαοιοεν, δπως
μη δεχϋη την πρδοκληοιν μεχρις εξακρι6ωοεως των διαδιδομενων.
"Οφεϊλομεν εν προκειμενω να επισημανωμεν, δτι ενεργειαι τινες ωριομενων
""Επιοκδπανν της κατα Ρωσοϊαν ""Εκκληοϊας
παρεχουν αφορμας αμφιβολιων, ως πρδς
τας προϋεοεις αϋτης. Παρα ταϋτα δμως
δεν πρεπει να μας διαφεϋγη, δτι ϋπαρχει
μια πηγη πληροφοριων ουχι καδαρα: η
εκκληοϊα Φιλαρετον, ητις και αντιποιεϊται την εκκλησιαστικην εξονοϊαν εναντι
της Μδσχας και διασπεϊρει νπδπτου αντικειμενικδτητος φημμς επι τω σκοπφ δ
πως, φδειρομενης δρδοδδξως εκεϊνης, παρουοιααδη αϋτη ως αληδως δρϋδδοξος
""Εκκληοϊα εκπροοωποϋοα τδν ρωσσικδν
λαδν.
Πραγματι, εαν εϊναι κανονικη και "Ορϋδδοξος η εν Μδοχα Αεραρχϊα, αυτοματως η τον Φιλαρετον εϊναι οχιοματικη. 'Ε-

πομενως οϊ περι τδν Φιλαρετον εχουν παντα λδγον να διαβαλλονν τους μοοχοβϊτας
'Αρχιερεϊς η να διαστρεψουν την οημασϊαν καποιων ενεργειων των.
""Ολϊγοι οημερον γνωρϊζουν.. δτι η εν
""Αμερικη εκκληοϊα τοϋ Φιλαρετον ενρϊσκετο πρδ ΙΟετϊας εις πληρη επικοινωνϊαν
με δλας τας Τοπικας ""Ορϋοδδξονς ""Εκκλησϊας και δτι τη πιεοει της εν Μ6οχρ.
Συνδδον πρδς τδ ΟΙκουμενικδν Πατριαρχεϊον τδ τελευταϊον διεταξε τδν αρχιεπϊοκοπον 'Αμερικης δπως διακδψη την μετα
τοϋ Φιλαρετον εκκλησιαστικην κοινωνϊαν.
'Ο Φιλαρετος ϊ.ντεϋΟεν απομονωδεις
και «ποιων την αναγκην φιλοτιμιαν» ανεκηρυξεν την περι αϋτδν σϋνοδον ως την
μδνην "Ορϋδδοξον. Διδ και εμφανϊζεται
εκτοτε ως μετρον 'Ορδοδοξϊας νπδ αφελων τινων, χορηγων τδ ανϋπαρκτον κνρος τον εκεϊ που αμφιο6ητεϊται, χρϊων
και χειροϋετων τους παοχοντας αντικανονικδτητα παλαιοημερολογϊτας. Οντω δε
εξηλδεν η φημη του ως μδνου νπαρχοντος ηγγυημενης "Ορδοδοξϊας ιεραρχου
μετα της συνοδου τον.
Αϊ διαοπειρδμεναι δια6ολαϊ του φϋανουν δια φιλαιρετικων τινων και εΙς τδ
"Αγιον "Ορος, πραγμα ταρασοον τας οννειδηοεις των αοϋενεοτερων. αλλα καϊ οι
εκ των φρονϊμων δεν μενουν ατρωτοι, ως
πρδς την πολιτεϊαν της αδελφης εν Μδοχα
Αϊκκλησϊας, ἁι" δν λδγον και η Α. Κοινδ
της απεφυγε να προοθεση σκανδαλιομδν,
χορηγοϋσα οϋτω και αλλα επιχειρηματα
εις τους ασδενεϊς αδελφοϋς.
"Αντϊ δμως της Α. Κοινδτητος μετεβησαν αντο6οϋλως αδελφοϊ αγιορεϊται εΙς
Ρωοοϊαν, εΙς των δποϊων και δ συνεργατης των Α.Δ., πρδς τδν δποϊον εκφραζομεν την ευγνωμοσννην μας δια τας χαροποιοϋς ειδηοεις του καϊ εϋχδμεδα εκ ιμυχης να ανταποκρϊνωνται μεχρι κεραϊας
δ·.
εις τα πραγματα.

θ^λΤΟΝΤΑΟ ΤΡΙΤΗ Πβρϊ

εις εκεινα τα πραγματα εις τα διτοϊα και ασχολεϊται. Εις εκεινα δε που πλατυνεται, εις αϋτα
τρεττει και την επιθυμιαν, εϊτε τα θεια, συγγενη
και νοητα, εϊτε εις τα παθη και τα πραγματα της
σαρκος.
οα' 'Ο Θεδς εκτισε τον δρατδν και αδρατον
κδσμον, την ψυχην και τδ σωμα αϋτδς επλασε.
Και αν δ βλειτδμενος κδσμος εΤναι τδσον ωραϊος, ιτδσον ωραιδτερος θα εΤναι δ αδρατος;
Και αν δ αδρατος εΤναι ανωτερος απδ τδν δ
ρατδν, πδσον ωραιδτερος θα εΤναι και αιτδ τους
δυο δ κτιστης των Θεδς; 'Εαν λοιιτδν δ Θεδς
και δημιουργδς δλων των ωραιων κδσμων εΤναι
δλους, κατα ποιον λδγον δ νους,
*
ωραιδτερος αιτ
αφησε τδ ωραιδτερον δλων και ασχολειται με
τα χειρδτερα δλων, δηλαδη τα σαρκικα παθη;
ΕΤναι φανερδν, δτι αϋτδ επαθε, διδτι εκ γενετης
συνετραφη με αυτα και συνηθισεν, ενφ δεν απεκτησε τελειαν πειραν του ϋπερ παν καλλους
ωραιοτατου Θεοϋ. 'Εαν λοιπδν με χρονιαν ασκησιν κατα των σαρκικων ηδονων και με μελετην
των θειων, διακδψωμεν σταδιακως την φιληδονον σχεσιν του νοϋ, τδτε δ νους προοδευτικως θα
προκδψη εις τα θεια, θα πλατυνθη εις θειας θεωριας και θα κατανοηση τδ πνευματικδν του αξιωμα, δπδτε δλον τδν πδθον του θα κενωση πρδς
τδ θειον.
οβ' 'Εκεινος που αφηγειται απαθως σφαλματα αδελφου τδ πραττει δια δυο αιτιας· η να διορθωση τδν ϊδιον η να ωφεληση τους ακουοντας.
'Εκτδς των δυο αϋτων λδγων, η τδν αδελφδν αϋτδν δνειδιζει η διασυρει η αλλον, δπδτε δεν θα
διαφυγη την θειαν εγκαταλειψιν. Και εντεϋθεν
θα περιπεση η εις τδ ϊδιον πταισμα η εις αλλο,
δια τδ δποιον θα ελεγχθη και δνειδισθη δια να
εντραπη.
ογ' Δεν υπαρχει ενας μδνον λδγος δια την
αϋτην αμαρτιαν κατ' ενεργειαν που καμνουν αμαρτανοντες, αλλα διαφοροι. Δηλαδη αλλο εΤναι

ΛΓΛΠΗΟ
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να αμαρτανη κανεις απδ συνηθειαν και αλλο απδ
συναρπαγην. 'Ο δεϋτερος, οϋτε πρδ της αμαρτιας εΤχε στην σκεψιν του τιποτε, αλλ' οϋτε και
μετα την αμαρτιαν, δια την δποιαν μαλιστα θλιβεται πολϋ. 'Ο δε απδ συνηθειας αμαρτανων αντιθετως, διδτι και πρδ της κατ' ενεργειαν αμαρτιας ημαρτανε κατα διανοιαν και μετα την
πραξιν εχει την 'ιδϊαν διαθεσιν.

οδ' 'Εκεινος που εργαζεται δια την απδκτησιν αρετων απδ κενοδοξιαν, εΤναι φανερδν δτι
και δια την απδκτησιν της γνωσεως αγωνϊζεται
πρδς κενοδοξιαν. Αϋτδς δ τϋπος οϋτε δμιλει οϋ
τε πραττει πρδς οικοδομην, αλλα σε καθε τι θηρευει ανθρωπινην δδξαν απδ εκεϊνους που τδν
βλεπουν η τδν ακουουν. Τδ παθος του δμως ελεγχεται, δταν οι ακοϋοντες η βλεποντες κατηγορησουν τα εργα η τους λδγους του. Τδτε λυπειται βαθεως, δχι επειδη δεν οικοδομοϋνται εκεϊνοι, αφου δεν εΤχε τοιουτον σκοπδν, αλλα διδτι
εξουδενοϋται αϋτδς.
οε' Τδ παθος της φιλαργυριας αποκαλϋπτεται, δταν κανεις χαιρεται μεν λαμβανων, λυπειται δε δταν διδη. Αϋτδς δεν δϋναται να εΤναι
«καλδς οικονδμος».
ος' Δια τα εξης πασχει κανεις και υπομενει
*
η δια την αγαπην του Θεοϋ η δια την ελπιδα
της μισθαποδοσιας η δια τδν φδβον της κολασεως η δια τδν φδβον των ανθρωπων η λδγω συγγενειας η χαριν ηδονης η δια κερδος γηϊνον η
απδ κενοδοξιαν η και απδ αναγκην.

οζ' ''Αλλο εΤναι να απαλλαγη κανεις απδ εμπαθεις λογισμοϋς και αλλο εΤναι να ελευθερωθη
απδ τα παθη. Διδτι πολλακις απαλλασσεται κα
νεις απδ τους λογισμοϋς, πρδς τα παθη εκεινα
που εχει, δταν εϋρισκεται μακραν απδ τα αντικειμενα των παθων. Τα παθη κρϋπτονται εις την
ψυχην και αποκαλυτττονται μδλις εμφανισθοϋν τα
εξωτερικα ερεθισματα.
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ΑΝ ΤΟΤΕ δ Μοναχισμδς ητο ακατανδητος εις τους πολῖούς. Ἡκοιαζεν ἀνέ-

καϋεν με ανυπδφορον
σκανδαλον και συνιιτοϋσε προκλητικως
μιαν «μωρϊαν», αφοϋ
απαιτοϋσε χωρϊς περιστροφας την αρσιν
τον Σταυροϋ καϊ την ανευ 'δρων εϊσοδον
«δια της στενης πυλης».
Δεν δα περϊμενεν δμως κανεϊς να σκανδαλϊζη εΙς τας ημερας μας ακομη και εκεινους, που αλλοτε τον εκπροσωποϋσαν επαξϊως και εκηρυτταν «επϊ των δωματων»
τδ υπερτατον μεγαλεϊον του.
"Αναμφισ6ητητως εϊναι σημεϊον των
χαλεπων καιρων μας. τδ δτι ϋπαρχουν οημερα 'Επϊοκοποι, που εχουν την εμπνευοη
και την τδλμην να εξαπολυουν αντιμοναχικας εγκυκλϊους και να παιρνουν μετρα
εξοντωτικα δια τα μοναοτηρια καϊ τους
μοναχους των περιφερειων τους.
Μια τοιαυτη δλιβερα εκστρατεϊα ωργανωδη προσφατως και στην Μητρδπολιν
Τρϊκκης, δπου, μεταξυ αλλων, εκυκλοφδρησεν 'Αρχιερατικη 'Εγκϋκλιος, που απαγορευει τον... προσηλυτισμδν των νεων
οτδν μοναχικδν 6ϊον καϊ απειλεϊ τους φιλομοναχους κληρικοϋς καϊ λαϊκους της περιοχης με ποινας καϊ επιτϊμια!
'Υπηρξαν πολλων εϊδων παρερμηνεϊες
της δρδοδδξου εν Χριστω ζωης στδ παρελδδν, αλλα εϊναι δμολογουμενως πρωτοφανες τδ να χαρακτηρϊζεται προσηλυτιστικη πραξη η προβολη της «τεδλιμμενης δὁοϋ» της παρδενϊας καϊ αοκηοεως στους
νεους καϊ μαλιστα απδ δρδδδοξον 'Επϊοκοπον, δ δποϊος, υποτϊϋεται, δτι παρδενευει καϊ αοκεϊται συμφωνως με την κληοη του.
''Επειτα, πως εϊναι δυνατδν ν αποφυ-

"

γη κανεις το ερωτημα, αν ο συντακτης
της καταπληκτικης αυτης εγκυκλϊου πδϊσχιι απδ 6αρυτατην αδεολογησϊαν, τουλαχιστον, αφοϋ μδνον δπου ϋφϊσταται διαφορα πϊστεως, ημπορεϊ να γϊνη λδγος περϊ προοηλυτισμοϋ ;
Θεωρεϊ, αραγε, δ Μητροπολϊτης αγιος
Τρικκης αλλην δρησκεϊαν τδν μοναχιομδν, διαφορετικην απδ αυτην που δ ϊδιος
κηρυττει καϊ εκπροστοπεϊ ;
"Αλλα τδτε (δα) ωφειλε να εκδεση στην
ιδϊαν εγκυκλιον τας 6ασικας πλανας.. που
συνιστοϋν την νεαν αυτην «αϊρεσιν».
Δεν εϊναι 6ε6αια δ πρωτος που εχει
συμφερον να αντιλαμβανεται ετσι τα πραγματα. Πρδ καιροϋ καϊ καδηγητης της
ακαδημαϊκης δεολογϊας, της τδσον ασχετου με την αγιοπατερικην εμπειρϊαν, που
η 'Εκκλησϊα διασωζει «ως κδρην δφδαλμοϋιι, εξεφρασδη με τδν ϊδιον περιπου τρδπον.
Καδε φοραν, που σε καποιαν εκκλησιαστικην επαρχϊαν, ενας η δυο ϊερομδναχοι επιδϊδονται με φδβον θεοϋ, πϊστιν καϊ
αγαπην στην επανδρωσιν καποιας ερημωμενης μονης της περιοχης, δπως συμβαϊνει τελευταϊα καϊ στην Μητρδπολιν Τρϊκ
κης, ευρϊσκεται παντα καποιος αντϊπαλος,
να ενσαρκωνη την δυσφορϊαν των πονηρων
πνευματων δια τδ επιτελουμενον αγαδδν,
καϊ — πολϋ συχνα —- δ αντιδρων δεν εϊ
ναι αλλος απδ τδν τοπικδν 'Επϊσκοπον. που
συνηϋως εχει λδγους να ενοχληται απδ
καϋε δραστηριδτητα, της δποϊας δεν αποτελει δ "Ιδιος τδ επικεντρον...
Τδτε «ανακαλυπτει» τδν «κϊνδυνον» που
κρυπτει δηΦεν δ μοναχισμδς δια την οϊκογενειαν καϊ επικαλεϊται την αμεσον
συμπαραστασιν γονεων, διδασκαλων, ακομη καϊ αοτυνομικωνζ!) μεσω εγκυκλϊων,
που δρ'ιζουν τδ 3Οδν ετος ως κατωτατον
δριον προσελευοεως οτδν μοναχικδν 6ϊον
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και αφηνουν σε απορϊαν δσους τυχαϊνει να
γνωρϊζουν, δτι δ Μεγας Βασϊλειος π.χ.
ϋεωροϋσεν επαρκη δια την εισδοχην νποψηφϊων μοναχων σε μοναστηρια, την ουμπληρωσιν τοϋ ΙΟου ετονς!
'Αλλα δεν φροντϊζουν τονλαχιοτον οϊ
συντακται τετοιων φαιδρων εγκυκλϊων να
πληροφορηδοϋν καπως καλντερα, τδ ποσον
μοναστικη και ασκητικη εϊναι η Παραδοσις, της δποϊας εταχϋησαν φϋλακες — νποτϊϊλεται — η εστω δεν ξεφυλλϊζουν απλως την Καινην Διαϋηκην, ωστε ν αντιληφϋοϋν προχεϊρως ποσον ακρωτηριαομενον 9α ητο τδ Ευαγγελιον, αν αφαιροϋσεν κανεις δλα εκεϊνα τα κεφαλαια, που
αφοροϋν την ασκησιν; Ἡ12' εϊτε τδ ενα
εϊτε τδ αλλο καμουν, ϋα σνναντησουν καπου την Πατερικην διαβε6αϊωσιν δτι,
«παντα δσα ποιοϋσι καδ' ημων οϊ δαϊμονες, δπως εκκδιρωοιν ημας της προσευχης
ποιοϋσι». Και τα μοναστηρια ϊδρϋϋησαν
εξ αρχης δια να ϋπηρετησουν αϋτην μονον
την σκοπιμδτητα: την αδιαλειπτον προσενχην και την εντεϋϋεν καϋαρδτητα, αγιασμδν και ϋεωοιν.
"Ας μη καλονν λοιπδν με εγκνκλϊους
και αλλους εις σνμμαχϊαν με τους δαϊιιονας, αν τους εϊναι αδννατον να απαλλαγοϋν προς τδ παρδν απδ μιαν τοιαυτην
σνμμαχϊαν οϊ ϊδιοι...
Εϊμεϋα ετοιμοι να αναγνωρϊσωμεν εϊς
τον αγιον Τρϊκκης ως ελαφρυντικδν, την
πϊεσιν που ϋφϊσταται εκ μερους γονεων
τινων που αντιτϊϋενται εις τδν μονασιιδν
των τεκνων των. 'ζίζζά εαν εϊναι αληϋες
δτι δ Μαναχισμδς συνδεεται αρρηκτως με
την 'Ορϋδδοξον ΤΤαραδοοιν,. τδτε πασα υποχωρησις εξ οϊασδηποτε εξωϊϊεν πιεσεως συνεπαγεται νοιϊευσιν της διδασκαλϊας της 'Εκκληοϊας. 'Οπδτε η δ "Επϊσκοπος, ως εξ αξιωματος φορεϋς της "Ορδοδοξου διδασκαλϊας, κηρϋσσει απερϊτμητον
την διδασκαλϊαν παρα πασαν πϊεσιν των
«σκανδαλιζομενων», η μη αντεχων εις τας
πιεσεις τον εϊδους αϋτοϋ, δεν εχει αλλην
λυσιν απδ την δκονσϊαν αρνησιν της διακονϊας του εν τη 'Εκκλησϊα. Συμ6ιβασμδς
δεν χωρεϊ. 'Ο επϊσκοπος δεν δικαιοϋται
να αλλοιωνη τδ Ευαγγελιον εϊτε εξ αγ^
νοϊας εϊτε εκ δειλϊας και αντι τοϋτου να
προβαλλη «εδελοϊϊρησκεϊας».
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Γνωρϊζομεν ως σεμνδν ιεραρχην τδν
αγιον Τρϊκκης απδ την πολυχρδνιον διακονϊαν του εϊς την Μητρδπολιν Θεσσαλονϊκης και δμολογοϋμεν, δτι εδλΙ6ημεν δια
τδ ηττημα που νπεστη. "Ετσι ϋα εσκεπτωντο εϊς τοιαϋτας περιπτωσεις οϊ κοσμησαντες τδν ιϊρονον της Θεσσαλονϊκης
αγιοι Γρηγδριος δ Παλαμας, Θεωνας,
Νεϊλος Κα6αοιλας, Νηφων δ Πατριαρ-

Οϊ γονεϊς εϊναι φυσικδν και αϋτονδητον να μη ϋελουν ποτε τδν αποχωρισμδν
των τεκνων των. "Αλλωστε τδ εϊπεν δ
Κϋριος: «Και οι εχϋροι τοϋ ανϊλρωπου οϊ
οϊκιακοϊ αϋτοϋ». "Αλλα τδ εργον τοϋ "Επισκδπου και ποιμενος εϊναι να διαφωτϊζη τδν λαδν εϋαγγελικως.
Τϊ εκαμεν δ αγιος Χρυσ6στομος εις οχετικην περϊπτωσιν; Διατϊ να μη τδν μιμηϋη δ αγιος Τρϊκκης και να μη εκτυπωση
τδν λδγον του «πρδς πιστδν Πατερα» αντι
της αντιευαγγελικης 'Εγκυκλϊου του; Οϊ
Χριστιανοϊ μας τελοϋν εν αγνοϊα της εϋϊλυνης, που επωμϊζονται εμποδϊζοντες τα
τεκνα των να ακολουϋησουν την κλησιν
των απδ τδν Θε6ν. Ποϊος ϊλα εϊπη πρδς
τους τοιοϋτους γονεϊς αν δχι δ 'Επϊσκοπος
τους λδγους τοϋ ϊεροϋ Χρυσοοτ6μου;
«... Τοϋτους τους πατερας εγω δϋναμαι να
λεγω, δτι εϊναι χειρδτεροι και απδ αυτοϋς
τους παιδοκτδνους. Διδτι εκεϊνοι μεν αποχωρϊζουν τδ οωμα απδ την γυχην, οϋτοι δε παϊρνουν την ψυχην και τδ σωμα
και τα ριπτουν εϊς την πυραν της γεεννης...υ.
"'Ισως να ωφεληση τδν αγιον Τρϊκκης
και αλλους ϊεραρχας η φωνη ενδς φοιτητοϋ της Νομικης. Γραφων δ νεος πρδς
ημας, μεταξϋ αλλων ϋεματων λεγει: «...Τδ
πρωτο εϊναι κατι συνηϋες πλεον αλλα παντα εξοργιστικδ. "Ενας επϊσκοπος της 'Ελληνικης ^Ο ρ ϋ ο δ δ ξ ο υ ,Εκκλησϊας.
"Ενας επϊσκοπος με φανερα αντιμοναχικδ ακτιβισμδ. Δεν εϊναι επαναλαμβανω
κατι καινουργιο για μενα, πολϋ περιοοδτερο για σας, αλλα παντοτε προσωπικα μ^
εντυπωσιαζει τδ μεγε^ος της διαστροφης
τοϋ 'Ορϋοδδξου φρονηματος που με πολλδς - πολλες προσπαϋειες επετνχαν οϊ καλοϊλελητες πανω στην ψυχη τοϋ ^Ορϋϊοδδξου λαοϋ μας. Με ενα τετοιο καλοϊλελητη
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ἁι" αλληλογραφϊας και προσωπικως... Με καλεσε στη Μητρδπολη
τον στις φιλανϊλρωπϊες (γηροκομεϊα, δρφανοτροφεϊα, κϋκλοι κ.λ.π.). Στη ονζητηοη 2 οχεδδν ωρων τδ ϋεμα μας: «μοναχισμδςυ δεν τδ σνζητονσε με σειρα άῖ.Λά μον
ανακατευε συνεχεια τη δραση του, δτι «τα
μοναστηρια αν δεν εχονν ϋεολογικη δρα
ση μαραϊνονται με τις ακολουϋιες», δτι
αλλαξαν οι καιρο'ι κι εχονμε αναγκη απδ
μορφοομενονς κι" δχι τδοο απδ αγϊους,
δτι επεοκεφϋ·η καποιο μοναστηρι και εϊπε
στους μοναχοϋς: «οι καλδγηροι τϊ να σον
κανουν μονο με τις προσενχες; "Εχονμε
αναγκη απδ εργαοϊα» και αλλα πολλα.
Σε πολλα που ελεγε εμεινα εμδρδντητος
και του εϊπα: «οι Πατερες αυτα τα ξερουν καλλϊτερα απδ πολλους Δεσποταδες
μαζϊ, δπως και δτι οι μισο'ι Πατερες εϊ
ναι αγραμματοι», δηλαδη δτι τδ 6αρος πεφτει π ρ ω τ α στην εσωτερικη μας καϊλαροη. Τελος παντων εφνγα λυπημενος...».
Περαν δλων αυτων, φρονεϊ δ αγιος
Τρϊκκης δτι δυναμεϊλα να εχωμεν κληρον
και "Εκκλησϊαν εν 'Ορϋοδοξϊα χωρις
μοναχισμδν; "Η μηπως δεν υπεπεσεν εις
την αντϊληψϊν του, δτι δ σημερινδς τρδπος
αναδεϊξεως κληρικων και ϋεολδγων, δια
πολιτειακης τυπολογικης διαδικασϊας, εϊ
ναι νδϋος και δτι ηδη τρυγωμεν τας συνεπεϊας; Και ακδμη, μηπως δεν κατενδη-

«Μἀλλωσα»

σεν, δτι η διαποϊμανσις ψυχων, η ζωοποϊησις ψυχων και τδ «πτερωσαι ψυχας»,
προϋποΟετουν μυστικην πνευματικην πεϊραν, οϊαν εϊχαν οϊ εκ μοναστηρϊων προελϋδντες αγιοι Πατερες, και η δποϊα δεν
αποκταται οϋτε εις τα πανεπιοτημια, ουτε
εΙς τους «κϋκλους Γραφης»;
Σημερον σωφρονες κληρικοι και ϋεολογοι, απολεσαντες πασαν ελπϊδα δια μιαν
σφριγωσαν απδ πνευματικην ζωην 'Εκκλησϊαν, με την ηδη επηρεασμενην απδ
δυτικα ρευματα νοοτροπια, αποφαϊνονται
δτι μονον δια της επιστροφης εΙς την αρχαϊαν ταξιν της εκ των μοναστηρϊων στελεχωσεως της 'Εκκλησϊας δυναμεϋ'α να
ελπϊζωμεν εις αναγεννησιν της "Ορϊϊοδ6ξου ζωης.
Κατδπιν δλων αυτων δεν μενει καμμϊα
αμφι6ολϊα, δτι η 'Εγκνκλιος τοϋ αγιου
Τρϊκκης νπηρξεν ατυχης ενεργεια απδ τδ
κρατος ανϋρωπϊνων συναισϊληματων, τα δ
ποϊα εϊναι δλοος ξενα πρδς ενα γνησιον
"Ορϋδδοξον 'Επϊσκοπον. Διδ και εΙς τοϋτον απδκειται, δπως αποκατασταϋμ εις τας
^Ορ^οδδξους ουνειδησεις, δια μιας ανακλησεως αυτης. Τδ σφαλλειν ανϋρωπινον,
πολυ περιοσδτερον εαν δεν εσφαλλεν εις
την ουσϊαν τοϋ Μοναχισμον, αλλα εΙς την
επιλογην μεϋοδου παρακαμψεως μιας καιρικης ποιμαντικης δυσκολϊας. Ευχδμεδα
να εϊναι τδ δεϋτερον.
μ.ϋ. - μ.χ.
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*
Ο6ΟΧΟΓΙΚωΝ ΟΧΟλΦΝ
ωρὶς αμφι6ολια δ π.
'Αθανάσιος με τδ πνευματικδ κριτηριο που
διαθειει, και τὴ μεγδλη γνωσι των πατερικων κειμδνων που εχει, μας εκαμε μια
λαμπρὴ εὶσὴγησι. Ἡ
εργασια του αϋτὴ μας παρουσιάζει πδσο εχει
προχωρὴσει ὴ σημερινὴ δρθοδοξη θεολογϊα,
που εϊναι σ' ενα 6αθμδ καρπδς τοϋ θεολογικοϋ συνεδριου τοϋ Ι936.
Αϋτδ που θα μποροϋσε να εϋχηθὴ κανεϊς
σὴμερα εϊναι να προχωρὴσουμε λϊγο περισσδτερο. Καὶ νδ κάνωμε, αν εϊναι δυνατ6ν, δικὴ
μας τὴ γλωσσα της θεϊας Λειτουργϊας καὶ των
Πατερων, που εϊναι ὴ μητρικὴ γλωσσα τοϋ
ἀνθρώπου.
» » ο
Μ6νο μεσα στην δρθοδοξη θεϊα Λειτουργϊα μπορεϊ νδ ζήση δληθινδ δ ανθρωπος.
Γι' αϋτδ εϊναι γνωριμη καὶ κατανοητὴ ὁ
φωνὴ της αγωνϊας τοϋ σημερινοϋ ανθρώπου
απδ τδν λειτουργημενο πιστδ.
ο ϋ ο
Εϊναι μεγαλο πρ66λημα δ ανθρωπος. Σου
γϊνεται 6ασανο καὶ σταυρδς 6νανεοϋμενος, αν
θελης νδ σε6αστὴς τὴ φυστ του, νδ μη τδν
ακρωτηριδσης, αλλδ νδ τδν δεχθης δπως εϊναι.
Γι' αϋτδ δλα τδ συστήματα, γιδ ν' αποφὐγουν τδ 6ασανο αϋτδ που δημιουργεϊ δ Αν
θρωπος, με προκροϋστεια μδθοδο, τδν φερνουν στδ μἐτρα τους, κανοντας τον Ατομο, μοναδα παραγωγὴς. Καὶ οὶ ὶδεαλισμοὶ τδν εμπαϊζουν με ανυπδστατους ρομαντισμοϋς, αφὴνον-

τας πεινασμενο, αμεταμδρφωτο καὶ νεκροϋμενο τδ σιϋμα της ϋπαρξεώς του.
"Ετσι δ Ανθρωπος ελκεται αΥνοοϋμενος,
περιφρονουμενος, χρησιμοποιοϋμενος καὶ ατιμαζδμενος. Καὶ τδ δραμα του μενει ανοιχτδ.
Γιατὶ δεν χωρα δ Ανθρωπος σ' ενα νδμο η
σ' ενα σχὴμα. Τδν αποπνὶγει δ φαυλος κϋκλος, ὴ δρασι για τὴ δρασι, ὴ μελετη γιδ τὴ
μελετη. Δεν τδν σώζει ὴ στατικὴ, νομικὴ λοΥϊκὴ. "Αν σ' αϋτὴ θελὴσωμε νδ τδν κλεὶσωμε, θδ τδν 6ασανίσωμε, εοιω κι' αν θελωμε
απδ καλὴ διαθεσι νδ τδν κανωμε σοφ6, φρ6νιμο ὴ νδ τοϋ 6ελτιώσουμε τδ χαρακτὴρα. Τϊ
νδ τὴν καμη τὴ 6ελτϊωσι τοϋ χαρακτὴρα αϋτδς που ζητα τὴν αὶωνιδτητα;
Τδ ερώτημα εϊναι: 'Υπαρχει κανεὶς που
μπορεϊ νδ ελευθερώση τδν Ανθρωπο, νδ συντρϊψη τδ δεσμα τὴς αϊχμαλωσϊας ποϋ τδν κρατοϋν καθειρκτο;
'Υπαρχει κανεὶς ποϋ μπορεϊ να διαλϋση
τδ εϊδωλα ποϋ τδν αποπνϊΥουν, καὶ να τοϋ δώση τὴν ελευθερία τοϋ Αλλου κδσμου, ποϋ ζητα σ' αϋτδ τδν κδσμο σὴμερα;
Μ6νο τδ σὴμερα ζὴ δ Ανθρωπος. Τδ σὴμερα θελει αὶωνιδτητα - δχι τδ αϋριο - γιδ νδ
πεισθὴ στὴν 'Αλὴθεια.
Θελουμε νδ ζὴσωμε δλοι γιδ δλα. Ποϋ θα
τδ 6ροϋμε αϋτδ;

* Σχδλιο στην εὶσὴγησι τοϋ Καθηγητοϋ 'Ιερομονάχου 'Αθανασὶου (Γιε6τιτς) «Λειτουργὶα.
καὶ Πνευματικδτης», που εγινε απδ τδν 'Αρχιμ.
Βασὶλειο, Καθηγοϋμενο της 'Ι. Μονὴς Σταυρονικήτα, στὶς 2Ο.8.76.

Ποιος θδ ανεχθὴ τδν ανθρωπο;
Μ6νο Αϋτδς ποϋ μας επλασε, μας ξϋρει
πρὶν γεννηθοϋμε καὶ αφοϋ πεθανωμε.
Ζητοϋμε Αϋτδν ποϋ εχομε. Καὶ θελομε να
πραγματοποιὴσωμε αϋτδ ποϋ εϊμαστε.

Ποιδς ανεχειαι τὴν ανυπδφορη απαϊτησϊ
μας χωρὶς νδ τδ χαση καὶ νδ συνθλι6ὴ αϋτδς καὶ τδ καθεστώς του ; Χωρὶς να μας κλεὶση τδ στδμα μδ φϊμωτρο δικτατορϊας ὴ με τδ
ψεϋτικο ψωμὶ τὴς εν φυλακὴ ελευθερὶας, τοϋ
λιμοϋ τὴς εϋμαρεϊας ;
Ποιδς θα μας παρη στδ σο6αρδ αφὴνοντας μας νδ τοϋ μιλὴσωμε ελεϋθερα, δπως μιλα ὴ φϋσι μας;
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ΧΠΟ ΤΟ β' ΟγΝΘΑρϊΟΝ ΤΟΝ ΟρθΟΛΟϊΟΝ

Μάνο μάσα στη θεία Λειτουργία ὸ άπαὶτησι κορΕννυται. Τὸ ϋπερ φὐσιν καὶ αϊσθησιν δὶδονται άπδ σήμερα.
Νϋν τά άνὸκουστα ὸκοϋσθη καὶ τα αρρητα άρρὸτως Ελ6χθη. Τά πάντα γάμισαν άπδ
φως, άνθρωπιά καὶ Οϋράνια Παράκλησι.
«ΤΙλθε ὸ της ζωὸς βασιλεὶα καὶ κατελάθη τοϋ θανάτου τδ κράτος καὶ γΕγονεν άλλη
γεννησις, 6ὶος Ετερος, αλλο ζωης εὶδος, αϋτὸς της φάσεως ὸμων μεταστοιχεὶωσις» (Ρ.Ο.
4β, 6Ο4 Ο). Τά πάντα ϋπάρχουν θεανθρωπινα. Τϊποτε δεν ϋπάρχει ψεὐτικο. Τίποτε
δεν υπάρχει άναπάδεικτο. Καμμιά άπορία δεν
μενει άλυτη. Καὶ καμμιά άπάντησι δδν κλεὶνει τδ δράμο γιά νάες ερωτὸσεις.
Τδ παν καθολικά κοινωνεϊται. Εὶναι αὶσθητά, τωρινὸ γεϋσι της ζωης. Τά πάντα Εγιναν
Ενα θαυμαστδ παρδν στδ πράσωπο τοϋ θεανθρωπου, που ειναι τδ Α καὶ τδ Ω της δημιουργὶας καὶ «τάς άρχάς των δντων τοϊς
περασιν οάκ εά συναφιστασθαι» (Ρ.Ο. 9Ι,
668 Α).
"Ολη ὸ ὶστορία εὶναι μιά μάνη θεϊα Λειτουργία καὶ δλος δ κάσμος Εγινε Ενας ναάς,
οϊκος θεοϋ, μιά μάνη οϊκογενεια.
"Ολα εὶναι φωτισμάνα καὶ καταγλαϊσμενα με τδ άκτιστο καὶ άδυτο φάος.
Εὶναι σιτασμενα τά κλεϊθρα τοϋ "Αδη.
Σχισμενα τά σά6ανα των συστημάτων. 'Αναποδογυρισμενα τά τραπάζια των κολλυβιστων
κάθε εϊδους. Καὶ συντριμμενα δλα τά εϊδωλα
άπδ τδν Συντρὶψαντα τδ κράτος τοϋ θανάτου.
'Υπάρχει χωρος γιά νά ζὸση δ ανθρωπος.
Ειναι καλεομενοι οὶ χωλοὶ, οὶ τυφλοὶ, οι
άνάπηροι στδ Δεϊπνο, τὸ Ζωὸ, τὸ θεολογὶα.
Ειναι καλεσμάνα τά μωρά, τά άσθενὸ, τά
άζουθενημενα καὶ τά μὸ δντα.
Ειναι καλεσμάνος δ άνθρωπος.

Δεν άφορά τους εὶδικοϋς ὸ άρθάδοξη λειτουργικὸ θεολογὶα. 'Αλλά χορταὶνει τοϋς πεινασμενους, ποτὶζει τοϋς διψασμενους, παρηγορεϊ τοϋς πονεμενους καὶ τοϋς κλαμενους.
'Αφορα τδν δνθρωπο, δχι τὸν εὶδὶκευσι.
Ο Ο «

Δεϋτε ϊνα γεμισθὸ δ οϊκος μου. ΕΙναι ὸ
φωνὸ τοϋ Οὶκοδεσπάτη.
"Ερχονται καὶ τδ πλὸθος αϋξάνει τδ χωρο καὶ τὸ χαρά. Γιατὶ δεν Εχομε συνωστισμδ
δχλου, κορεσμδ θάσεων, άλλά περιχωρησι

άγαπωμενων προσωπων.
Γεγονεν ως επεταξας καὶ ϊδοϋ τάπος άστὶ.
"Ολοι προσδάχονται δλους. Συγχωροϋν.
Συγχωροϋνται. Καὶ περιχωροϋνται.
'Εδω προσωποποιεϊται καὶ παὶρνει δνομα
δ άνθρωπος ποϋ με τὸ φιλαυτὶα καὶ άνταρσὶα
του εὶχεν εκπεσει στὸν κατάστασι της άπομονωμενης μονάδος.
ΜΕ τδ νά γὶνη δ Υὶδς τοϋ θεοϋ ϋπὸκοος
μεχρι θανάτου, θανάτου δε σταυροϋ, Ελαβε
δνομα, τδ ϋπερ πάν δνομα.
Με τδ νά πεθάνη 'Εκεϊνος άπδ άγάπη
γιά νά ζὸσωμε εμεϊς ὸλθε στδν κάσμο δ νεος
τράπος ζωης ποϋ άνιστα τδ πράσωπο.
Με τδ νά σταυρωθὸ Εδοξάσθη: Τδ «οϋκ
ὸν Πνεϋμα αγιον διάτι δ 'Ιησοϋς οϋδεπω εδοξάσθη» σημαὶνει, δτι δ 'Ιησοϋς οϋδεπω εσταυρωθη.
Καὶ μεϊς παὶρνομε δνομα βαπτιζάμενοι Εν
τφ θανάτω τοϋ 'Ιησοϋ.
Γινάμεθα πράσωπα μηκετι εαυτοϊς ζωντες.
Δοξαζάμεθα καὶ λαμβάνομε τὸ χάρι τοϋ Πνεϋματος, ταπεινοϋμενοι, ϋπομενοντες τὸν άτιμὶαν τοϋ καθ' ὸμεραν σταυροϋ.
Πλουτοϋμεν κενοϋμενοι διά τδν Πτωχεϋσαντα ϋπερ ὸμων.
Ε'ὸιεθα οὶ μηδεν Εχοντες καὶ τά πάντα
κατΕχοντες.
"Ολοι άνακεφαλαιωνουν τά πάντα. Καὶ καΘΕνας μπορεϊ Ελεϋθερα νά άκολουθὸση τδ
δράμο του, Εν παντὶ καιρω καὶ τάπω.
'Ο Κϋριος διαλάει τά στρατάπεδα συγκεντρωσεως μὸ τδ νά καλὸ κατ' δνομα τά
ϊδια πράβατα καὶ νά Εκβάλη αϋτά εὶς τὸν
εϋρυχωρὶα ποϋ δρὶζει ὸ θεὶα Λειτουργὶα.
Δεν παρεμποδὶζεται ὸ ελευθερὶα των προσωπων άπδ τὸν δποιαδὸποτε αὶχμαλωσὶα. Καὶ
δεν θὶγεται ὸ ενάιης των άπδ τὸν δποιαδὸποτε διασπορά.
Οὶ διεσπαρμΕνοι δεν πλανωνται, άλλά ειναι συνηγμΕνοι ϋπδ Κυρὶου.
'Εὶ ενάτης Εχει τὸ χάρι καὶ τὸν εϋρυχωρὶα της διασπορας. Καὶ ὸ διασπορά τὸ θΕρμη
καὶ άσφάλεια της συναγωγὸς.
'Απδ δλη τὸ λειτουργικὸ κοινάτητα καὶ τὸ
διάρθρωσὶ της λατρεάεται καὶ εὶκονὶζεται ὸ
Παναγὶα Τριάς «ὸ διαιρεσει τὸν Ενωσιν καὶ
Εμπαλιν Εχουσα».

Τδ άληθινδ - καὶ διεσπαρμενο - εῖναι
ενωμενο. Τδ ψεάτικο - καὶ ενωμενο - εϊναι χωρισμΕνο καὶ άνάπαρκτο.

λΠΟ ΤΟ Β' ΟγΝ6ΑρϊΟΝ ΤΟΝ ΟρθΟΛΟϊωΝ

Στὴ θεια Λειτουργία ζητοϋμε την ενδτητα καὶ την κοινωνία του 'Αγίου Πνευματος,
αρα την αὶωνιο ζωὴ και θεια περιχωρησι καὶ
δχι την δνθράπινη συνάρτησι ιὶ συμμαχία.
« * *

"Εζω απδ την θεια Λειτουργία οὶ ανθρωποι αντιμαχονται καὶ μάταια βασανίζονται γιατὶ νομίζουν δτι στδν καθενα δνήκει δνα
κομμάτι. Δεν εχουν καταλαβει δτι σε δλους
δνὴκουν δλα. 'Εδω δίδεται τδ Πνεϋμα τδ
"Αγιον τδ δπαθως μεριζδμενον καὶ δλοσχερως μετεχδμενον. 'Ο αρτος δ μελιζδμενος καὶ
μηδειιοτε δαπανωμενος, αλλα τοδς μετεχοντας αγιδζων.
Καὶ δ αγιασμδς εϊναι η ζωὴ η δτελεϋτητος, ὴ αϋτοδυναμος, η «αϋτομδτη» καρποφοροϋσα. Τδ περισσδν καὶ δ πλεονασμδς της
ζωὴς.
'Αλὴθεια καὶ δρετὴ ειναι τδ δλον. Ψεϋδος
καὶ αμαρτία τδ επὶ μερους. «"Ορος σὸντομος
του κακοϋ, δτι οϋ κατα φὐσιν, αλλα κατα μερικὴν ελλειψιν τοϋ αγαθοϋ εσιὶ» ('Αγ. Μακ.
Ρ.Ο. 4, 3ΟΙ, Α).
'Η δμαρτία καὶ ὴ αϊρεσι, γεννωνται απδ
τδ χωρισμδ, δηλαδη απδ τδν περιορισμδ τοϋ
ενδιαφδροντος καὶ της προσοχης τοϋ δνθρωπου σ' ενα κομματι.
Δδν εϊναι δ ανθρωπος σωμα μδνο ὶὶ ψυχὴ μδνο. Δεν εῖναι νεος ὶὶ γερος. Χαροϋμενος η θλιμμενος. Ζωντανδς ὶὶ πεθαμενος. Εῖναι δλα. Καὶ τδ κάθετι πρειτει να τδ ζϊῖ μεσα
στο δλο.
Οὶ λειτουργημενοι καὶ καθαγιασμενοι τδ
κδνουν δλα δι' δλων εναρμονίως. Γίνονται
δνα εν τη δπωλείμ καὶ τη ζωογονήσει της
ψυχης των. 'Απολαμβανουν μιδ ενοειδὴ ζωή,
ποδ εκπορεϋεται δπδ την «πηγαίαν των καλων αὶτίαν» (Μαξιμ. Φιλοκαλ. Β' Ι29). 'Αναπνεουν τὴν εϋχὴ «ανευ της οὶασοϋν εννοίας».
θεολογοϋν με καθε κίνησι της ψυχης καὶ τοϋ
σωματδς των.
Σ' αυτους βρίσκεις τὴ ζωσα θεολογία
δναδυομδνη ανδ πασα στιγμὴ. Ειναι πηγες
θεολογίας. Βρίσκονται στδν κρατηρα τοϋ ὴφαιστείου της δγδπης, απ' δπου εκπηγαζουν
οὶ δημιουργίες καὶ δχι στδ κρδσπεδα τοϋ
6ουνοϋ, δπου ὴ πεπηγυϊα λδβα. Μετακινοϋν
δμεταθδτως τὶς δλὴθειες. Τδ 6λεπουν δλα
φωτισμδνα δπδ την ασβεστη φλδγα της ευσπλαγχνίας, απ' δπου γεννήθηκαν οὶ κανδνες, διατυπωθηκαν οὶ εντολες, διαρθρωθηκαν
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δσχηματίστως τδ σχεδια. Διδτι «τω νομοθετη
συμβιοτευοντες νομοθεται καὶ αϋτοὶ μαλλδν
εὶσι ὴ νδμου φϋλακες» ("Αγ. Συμεων 8.Ο.
ΙΙ3, Ι34).
» » $
Δεν κδνουν προσευχη ὴ θεολογία, δεν
δπασχολοϋνται ωρισμενη ωρα της ζωὴς τους
με κατι που γίνεται με ενα τμὴμα της υπαρξεως τους. Εϊναι οὶ ϊδιοι προσευχη. Εϊναι οὶ
ϊδιοι θεολδγοι.
Βρίσκονται στδ κδντρο της ζωης. Δεν περιφερονται στην ακρη καποιας δκτϊνος. Δεν
προωθοϋν καμμιδ δικη τους αποψι. Δεν κδνουν κατι αλλδ περισσδτερο παραμενουν κδπου. "Εχουν φτδσει σε μιδ καταστασι ποδ
αλλη δϋναμι δρα μεσα τους. Πδσχουν τδ θεϊα.
Δεχονται δωρα ποδ δεν περιμδνουν. 'Οδηγοϋνται εκεϊ ποδ μδνοι τους δεν μποροϋν νδ
φτασουν. Παρασυρονται δπδ τδ μη δρζαμενον μὴτε παυσδμενον Πνεϋμα.
'Εκεϊ «οϋχὶ προσευχὴ προσευχονται, δλλδ αὶσθὴσει αὶσθδνονται» Εϊναι δλδκληροι
μιδ αϊσθησι. 'Υπδρχουν. Καὶ συγκρατοϋν στην
ϋπαρξι την κτίσι.
» » ο

'Η παρουσία τους δναπαύει τδν θεδ, εκδιωκει τοδς δαίμονες. Καὶ γαληνευει τδν
ανθρωπο.
'Ο θεδς εϊναι κατδ τδ λδγο της θείας
Λειτουργίας, δ εν 'Αγίοις δναπαυδμενος». 'Ο
θεδς δναπαϋεται μδνο στοδς 'Αγίους. Αϋτὴ
εϊναι ὴ δποστολὴ, η δουλειδ καὶ τδ μεγαλεϊο τους.
Καὶ οὶ "Αγιοι δναπαυονται μδνο στδ θεδ.
Γι' αϋτδ τδ λδγο αϋτοὶ μδνοι γνωρίζουν,
δνεχονται, δναπαϋουν καὶ θεραπεϋουν τδν
ανθρωπο. Εϊναι οὶ ίατροί μας.
Εϊναι τδσο εϋεργετικοὶ ποδ μας δφαιροϋν
τδ καρκίνωμα δποιασδηποτε δπογνωσεως. Καὶ
εϊναι τδσο διακριτικοί, ποδ μας κδνουν μδνο τὴν εγχείρησι ποδ δντεχει δ δργανισμδς
μας.
» « &

'Εγκυμονοϋν τδ μυστὴριο της ζωὴς. Γί
νονται εὶκδνες τοϋ δρχετϋπου.
Βρίσκονται στδ θεμελια τοϋ εϊναι: Στὴ
σιγὴ, δπ' δπου δ Λδγος. Στδν Τδφο, δπ' δπου
ὴ ζωὴ. Στὴ στδσι, δπ' δπου ὴ κίνησι. 'Αναπαυονται καὶ εργαζονται πυρετωδως.
Εϊναι δψευδεϊς κατα χδριν θεοί. Καὶ εϊ(Συνεχεια εὶς τὴν σελίδα 32)

ΥΤΩΡΙΟΝ ΙΙαιδεϊας και η9ους δρϋοδδξου αποτελεϊ η εν
Καρυαϊς τον 'Αγϊον
" Ορους λειτουργοϋοα
'Α9ωνιας Σχολη. 'Ιδρϋ9η κατα τα μεσα
τοϋ Ι8ον αϊωνος,
τουρκοκρατουμενου τον "Α9ωνος, και μαζϊ με τας αλλας δλϊγας ελληνικας σχολας
παρεϊχε εις τους μοναχοϋς, αναλφαβητους η δλιγογραμματονς,. στοιχειωδη και
μεσην παϊδευσιν.
'Η 'Α9ωνιας ϋπεστη περιπετεϊας, επνρπολη9η και τα ερεϊπια της παρα τα δρια της Ι. Μονης Βατοπεδϊου διηγοϋνται
τδ «αρχαϊον καλλος» της και τας ταλαιπωρϊας τοϋ διαοημου πρωτου σχολαρχου
της Ενγενϊου τον Βουλγαρεως. "Εκτοτε
ελειτοϋργηοεν εΙς Καρυας και προσεφερε
μεγαλας νπηρεσϊας εις τδ δοϋλον "Ε9νος.
Μετα την απελευ9ερωσιν τον αγϊου
"Ορους και κατα την σϋνταξιν τον Καταστατικοϋ Χαρτου, τδ Ι926, περιεληφϋη
εις αυτδν η 'Α9ωνιας, η δποια ϋποχρεωτικως ϋα λειτουργη δαπαναις των 'ιερων
Μονων. Κατα τδν πδλεμον διεκοπη η λειτουργϊα της επϊ ΙΟετϊαν και επανελειτοϋργησεν αδιακοπως απδ τδ Ι95Ο μεχρι σημερον.
"Ως γνωστον, 6αοει σχετικοϋ αρϋρου τον
Καταστατικοϋ Χαρτον και της Κανονιστικης Διαταξεως τοϋ Ι932 η 'Αϋ'ωνιας λειτουργεϊ ως Γυμνασιον, αι δε Ι. Μοναι
ωφεϊλουν να χορηγονν την απαραϊτητον
αδειαν εΙς τους αποφοιτωντας της Σχολης μοναχοϋς ποϋ επιϋνμονν να συνεχϊσουν τας σπονδας των εις ανωτερα ιδρϋματα. Αντα εδημιοϋργησαν προβληματα
εις τας ϊ. Μονας. Διοτι ενω δ 6ασικδς
σκοπδς της λειτουργϊας της 'Αϋωνιαδος
ητο η επανδρωσις τοϋ 'Αγϊον "Ορους, διεπιστοϋτο δτι δχι μονον δεν εγενοντο μο-

ναχοϊ οι νεοι ποϋ εφοϊτων ως δδκιμοι των
ι. Μονων, αλλα δια της Σχολης εξηρχοντο δι' ανωτερας σπονδας δσοι μοναχοι ηδη εισηρχοντο εΙς αυτην δια να μαϋονν
περισσοτερα γραμματα, παρα την αυταρκειαν εις «γνωοιν» ποϋ παρεχει η μοναχικη ζωη εις ασϋγκριτον 6α9μ6ν.
Κατ6πιν δλων αυτων κατεοτη συνεϊδηοις εις τας ι. Μονας, δτι δεν πρεπει απαραιτητως να σνσχετϊζεται η λειτουργϊα
της 'Α9ωνιαδος με την προσδοκϊαν μοναχοποιησεως των αποφοιτωντων, παρ' δτι
κατα τα τελενταϊα ετη αρκετοϊ εξ αυτων
εγενοντο μοναχοι — αλλα να αρκοϋνται
εις τδ δτι προοφερουν γενικην παιδεϊαν,
ϋεολογικας γνωσεις, 6υζαντινην μουοικην, αγιογραφϊαν και ιδιαϊτατα ηϋος χρηοτδν και δρϋοδοξον.
Ο'ϋτω μεχρι σημερον λειτουργεϊ η Σχο
λη με διδακτικδν προσωπικδν κατα τδ ημισυ εκ μοναχων και με προοπτικην να
πλαισιωϋη εΙς τδ αμεσον μελλον δια καϋηγητων μονον μοναχων, ϋπδ την αμεσον
εποπτεϊαν της 'Ι. Κοιν6τητος.
'Εκεϊνο δε ποϋ αποτελεϊ κυρϊως τδν λογον προ9υμιας των ι. Μονων, δπως μη
παϋση λειτουργοϋοα η Σχολη ϋπδ τας καλλιτερας δννατας συν9ηκας, εϊναι τδ γεγονδς δτι,, ανεξαρτητως τοϋ συνεχως αυξανομενου αρι9μοϋ των εξ αποφοϊτων μοναζδντων, χαρις εΙς την επαγρϋπνησιν τοϋ
Σχολαρχου αντης αρχιμανδρϊτου κ. Χρυσοστδμου και την φιλοτιμον συμβολην των
κα9ηγητων και της 'Ι. Κοιν6τητος, ο'ι μα9ηται αποκτοϋν υψηλης σταϋμης πνευματικας γνωσεις, διαμορφωνουν οτα9ερδν ηϋικδν χαρακτηρα και 6ρ9δδοξον ηϋος.
Δια να καταφανη τδ πνεϋμα και δ σκο
πδς της λειτουργιας της 'Α9ωνιαδος καταχωρϊζομεν ενδεικτικως την δμιλϊαν
τοϋ Σχολαρχου αντης κατα την επϊδοσιν
των πτυχϊων εΙς εϊκοσι δυο αποφοιτησαντας εφετος μα9ητας —- τινες των δποϊων

Η λθωΝΙλΟ ΘΧΟΧΗ

εγενοντο μοναχοϊ — δια της δποιας φανεροϋται, δτι τδ κεντρον τοϋ 6αρονς της
παιδαγωγτας πιπτει εΙς την διαμδρφωσιν
τοϋ κατα Χριστδν ανϋρωπον.
Δι' ϋμάς ὴ παροϋσα λαμπρά συνάρθροισις, άγαπητοϊ τελειδφοιτοι. Δι' ϋμάς καϊ επι
τὴ καταφθάσει ϋμων εϊς τδ τερμα της μαθητικὴς δολιχοδρομϊας η παροϋσα τελετὴ της
επιδδσεως των κοτϊνων των κατορθωμάτων σας
- των 'Απολυτηρϊων σας. Δι' ϋμάς και χάριν
ϋμων τά πάντά. 'Αποκλειστικως χάριν ϋμων,
λοιπδν, και δ παρδιν νουθετὴριος και κατευοδωτὴριος λδγος.
Εϊναι τδσον ξωηρά τά συναισθὴματα, τά συνεπεϊα της εξδδου και άποχωρὴσεως ϋμων εκ
της τροφοϋ 'Αθωνιάδος, δημιουργηθεντα εν τφ
ψυχικφ κδσμφ τοϋ δμιλοϋντος, ωστε οϋδεμϊα
άλλη σκεψις δνναται νά εμφιλοχωρὴση. Μδνον
εάν τις εκ των παρισταμενων καθ' δλην τὴν
ζωὴν του εμεινεν αγευστος τοιοϋτων συγκινὴσεων, μδνον ουτος εϊναι δυνατδν νά μὴ δικαιολογὴση τὴν τοιαϋτην άποκλειστικδτητα.
Τελεια, λοιπδν, και παϋλα, άγαπητοϊ μου τελειδφοιτοι. Τερμα ε'ις τδν καθ' ὴμεραν και κατά νϋκτα κδπον. Τερμα εις τους μαθητικοϋς
προβληματισμοϋς. Τερμα εϊς τους τὴς μεσης
παιδεϊας δραματισμοϋς. Τερμα ε'ις τάς διανοητικάς ιδδϊνας. Τερμα εις τδ πνευματικδν επι
τὴ άφελειο. τὴς ψυχὴς σας άμάλγαμα. "Επαυσε τδ κάθισμά σας επι των μαθητικων εδωλϊων. 'Εξελιπον αϊ συνεχεϊς άξιωσεις και άπαιτὴσεις των καθηγητων σας. 'Εξελιπεν και ὴ,
παρά τὴν ϊερδτητα τὴς σκοπιμδτητδς της, δυσϋποιστος καϊ δπωσδὴποτε ενοχλητικὴ, παράστασις και παρακολοϋθησις καϊ ϋπωπιασμδς τοϋ
Σχολάρχου σας.
Καϊ άσφαλως δεν άφὴκατε αϋτδν τε καϊ τους
άξιοτϊμους συνεργάτας του εν τφ άπαισιοδδξφ καϊ άπογοητευτικω συμπεράσματι, «δτι εις
κενδν εδραμον καϊ άερα εδειραν» επι τοσοϋτους
χρδνους. “Εχω δμως τδ δικαϊωμα νά διερωτὴσω: «εμορφιοθη εν ϋμϊν δ Χριστδς;» (Γαλ.
4, Ι9). «Κατηντὴσατε οϊ πάντες εις τὴν επϊγνωσιν τοϋ Τϊοϋ τοϋ Θεοϋ, ε'ις ανδρας τελεϊους, εις μετρον ὴλικϊας τοϋ πληριδματος τοϋ
Χριστοϋ, ϊνα μηκετι εστε νὴπιοι, κλυδωνιζδμενοι καϊ περιφερδμενοι παντϊ άνεμφ τὴς διδασκαλϊας, εν τὴ κυβεϊα των άνθριοπων, εν πανουργϊα πρδς τὴν μεθοδεϊαν τὴς πλάνης;»
('Εφεσ. 4, Ι3).
'Ο δμιλων τρεφει χρηστάς ελπϊδας καϊ θε-
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λει νά πιστεϋη δτι θά 6αδιζητε τὴν δδδν τὴς
σωτηρϊας, τὴν δδδν τοϋ Κυρϊου, διδτι «λϋχνος
τοϊς ποσϊ θά εϊναι δ Νδμος Του καϊ φως ταϊς
τρϊβοις ϋμων» (Ψαλ. ΙΙ8, ΙΟ5), τοσοϋτο δε
μαλλον καθ' δσον θά γϊνητε, ως ϋπεσχεθητε,
οϊ πάντες κληρικοϊ, λϋχνοι δηλονδτι πραγματικοϊ καϊ οϋχϊ «ϋπδ τδν μδδιον, άλλ' επϊ τὴν
λυχνϊαν», ϊνα φωτϊζητε τους περϊ ϋμάς. Αϋτὴ
άκριθως ὴ μεγάλη ϋπδθεσις καϊ ϋπδσχεσις καϊ
εν ταϋτω καϊ ϊδικδς μου δραματισμδς, άλλά
καϊ ὴ 6αρϋτης τοϋ πράγματος καϊ οϊ κϊνδυνοι
οϊ πολλαπλοϊ, εξ αϊτϊας ϋμων αϋτων καϊ εξ
α'ιτίας τοϋ κδσμου καϊ «τοϋ κοσμοκράτορος τοϋ
α'ιωνος τοϋτου» με ιδθοϋν εϊς τδ νά συστὴσω
προσοχὴν καϊ εγρὴγορσιν. 'Τπακοϋσατε εϊς τδν
Κϋριον καϊ «γϊνεσθε φρδνιμοι ως οϊ δ'φεις καϊ
άκεραιοι ως αϊ περιστεραϊ» (Ματθ. Ι6, Ι6)
καϊ άκολουθὴσατε τὴν ϋπδδειξιν τοϋ 'Αποστδλου Παϋλου, δστις θελει ϋμάς «σοφοϋς μεν εϊναι ε'ις τδ άγαθδν, άκεραϊους δε εις τδ κακδν»" τοϋτο δε, ϊνα άφ' ενδς μεν άποφεϋγητε
τάς πλεκτάνας των διά χρηστολογιας καϊ ώραιολογϊας εξαπατιδντων τάς καρδϊας, άφ' ετερου δε, ϊνα, επι6ουλευδμενοι καϊ διωκδμενοι, καϊ παλαϊοντες καϊ άνταγωνιζδμενοι, διασδιζητε εαυτοϋς άγνοϋς άπδ παντδς λδγου ὴ
εργου άσυμ6ι6άστου πρδς τδ εϊλικρινες καϊ
αδολον πνεϋμα τοϋ Εϋαγγελικοϋν νδμου.
'Αποκτὴσατε ε'ιλικρϊνειαν φρονηματος καϊ
άγνδτητα προαιρεσεως. Ταϋτα άποτελοϋν στοιχεϊα τοϋ ὴθικως καλοϋ καϊ άγαθοϋ, ανευ των
δποϊων καϊ αϊ μεγισται κατ' επιφάνειαν θυσϊαι καϊ προσφοραϊ καϊ τά μεγιστα εργα καϊ
κατορθιδματα, ὴθικως εξεταζδμενα εϊναι ϊσα
τφ μηδενι, ενφ ὴ ειλικρϊνεια τοϋ φρονηματος
καϊ ὴ άγνδτης τὴς προαιρεσεως καϊ ανευ εμπράκτου εκδηλιδσεως, εχει άνεκτϊμητον άξϊαν,
καϊ, δπερ μεγιστον, εϊναι ϊκανά νά εξαγνϊσωσι
καϊ τὴν δλως άστδχως γινομενην πράξιν.
'Εάν άποκτὴσητε, άγαπητοϊ μου, τὴν εϊλικρϊνειαν τοϋ φρονηματος καϊ τὴν άγαθδτητα τὴς
προθεσεως, φυσιολογικιδτατα οϋδεποτε θά γευθὴτε τὴς επαράτου «ξϋμης των Φαρισαιων, ὴτις εστϊν ϋπδκρισις» καϊ τὴν δποϊαν τδσον ε6δελϋχθη καϊ κατεκεραϋνωσεν δ Κϋριος διά
των φο6ερων Του «οϋαϊ». “Αλλως... οϋαϊ καϊ
ϋμϊν, διδτι «δι' ϋμων θά 6λασφημὴται τδ δνομα τοϋ Θεοϋ εν τοϊς εθνεσι», θά άπο6ὴτε «δδηγοϊ τυφλοϊ τυφλων», νεκροϊ νεκροϋς θάπτοντες, διδτι άνϊατα θά νοσὴτε άπδ κορυφὴς μεχρι ποδων. Θά άκρι6ολογὴτε περϊ τους τϋπους
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καὶ θά επιμελὴσθε των μικρων και επουσιωδΦν
προς τδ θεαθὴναι, καὶ θά άποδεὶκνυσθε άμελοϋντες ὴ καὶ καταγελωντες των μεγάλων καὶ
καιρὶων.
Θά άσχολὴσθε με «τδ ὴδϋοσμον καὶ τδ ανηθον καὶ τδ κϋμινον καὶ τδ Σά66ατον» καὶ θά
εγκαταλεὶπητε «τά 6αρϋτερα τοϋ νδμου, τὴν
κρισιν καὶ τδν ελεον καὶ τὴν πὶστιν καὶ τὴν
δικαιοσϋνην». Θά δεσμεϋητε φορτία 6αρεα καὶ
δυσ6άστακτα» καὶ θά επιθετητε ταϋτα επὶ των
ωμιον των συνανθρωπων σας, ενφ σεις οϋτε
διά τοϋ δακτϋλου σας δεν θά άπτησθε αϋτων.
Καὶ δ βιος σας θά εὶναι βιος 6δελυκτδς, Ο
μοιος με τδν 6ὶον εκεὶνων των κληρικων, οιτινες ωθησαν τδν "Αγιον Γρηγδοιον τδν Θεολδγων νά τοϋς χαρακτηρὶση διά γλωσσης ὴκιστα συμ6ι6αξομενης πρδς τοϋς αλλους ποιητικοϋς του παραλληλισμοϋς καὶ τδ εν γενει
ὴπιον τοϋ χαρακτὴρος του:

ϋμων 'Ιεράς Μονάς, αὶτινες τδσον φιλοστδργως σάς περιεθαλψαν, δωσητε τὴν δυνατδτητα νά καυχωνται καὶ ὴθικως νά Ικανοποιωνται.
Διασιοσατε εϋλαβὴ τὴν άναφοράν σας πρδς αϋτάς καὶ πολλαπλασιάσατε τά εϋγνωμονα αὶσθὴματά σας πρδς τὴν 'Ιεράν Κοινδτητα, τὴν Διοὶκησιν τοϋ 'Αγὶου "Ορους καὶ πρδς τάς σχολικάς 'Εφορεϊας δλων των σχολικων σας ετων.
Ταϋτα πάντα θά άποτελοϋν τὴν καλλιτεραν άπδτισιν τιμὴς καὶ εϋγνωμοσϋνης άνθ' ων παρ'
αϋτων άπηλαϋσατε καὶ ωφελὴθητε.

'Επὶ ενδς εὶσετι σημεὶου επιθυμω νά επιστὴσω τὴν προσοχὴν σας, άγαπητοὶ μου. Παραλλὴλως πρδς τδ αγιον καὶ άθάνατον κτὴμα σας,
τὴν δρθδδοξον πὶστιν, καὶ παραλλὴλως πρδς
τὴν 6ὶωσιν καὶ εργασὶαν των θεοφιλων άρετων
επ' ωφελεὶφ ϋμων αϋτων καὶ διακονὶφ τοϋ πλησὶον σας, επιμεληθὴτε καὶ αϋξὴσατε κατά πάντα τδ εθνικδν σας φρδνημα. 'Εγεννὴθητε καὶ
«Δεδρ' ὶθ' δσοι κακὶης επιβὴτορες, αὶσχεα εὶσθε "Ελληνες. "Οντως επὶξηλον καὶ ὶερδν
κακων, προνδμιον, καὶ καλεϊσθε νά ϋπηρετὴσετε τὴν
Γάστορες, εϋρυτενοντες, άναιδεες, δφρϋον- 'Ελλάδα καὶ τὴν 'Ορθοδοξὶαν της. Αϋτὴ δμως
τες, ὴ ὶερά ϋπηρεσὶα προϋποθετει συγκλονιστικὴν
Ζωροπδται, πλάγκται, φιλοκερτομοι, άβρο- συναὶσθησιν καὶ περιοϋσιον εθνικδν φρδνημα.
Δεν ενεργω προπαγάνδαν' 6ὶωμα προσπαχὶτωνες»
(Γρ. Θεολδγου, 'Ιστ. "Επη, ΡΟ 37, Ι233 Α
θω νά σάς μεταδωσω καὶ εὶς δρθδτητα νά καΠρδς Θεοϋ, δμως, άγαπητοὶ μου. Μὴ άπο- λεσω' εὶναι άλλωστε τδσον συγγενεϊς καὶ οὶ6ὴτε τοιοϋτοι. Μὴ ποτὶσητε εις ὴμάς τοϋς τδ- κεϊαι αὶ τοιαϋται ενασχολὴσεις καὶ άδολεσχὶαι
σον άγαπὴσαντας καὶ κοπιάσαντας δι' ϋμάς πρδς τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδὶαν τοϋ "Ελληνος
ποτὴριον τοσαϋτης καὶ τοιαϋτης πικρὶας. Γὶ- Κληρικοϋ καὶ Μοναχοϋ. 'Εάν δεν εὶναι θεωνητε «καθαροὶ τὴ καρδὶφ», ϊνα τϋχητε τοϋ Εϋαγ- ρὶα ϋποπτος, εὶναι οὶκτρά πλάνη ὴ εθνικὴ άχρωγελικοϋ μακαρισμοϋ, ως άξιοι τὴς δψεως καὶ ματοψὶα, δ διεθνισμδς καὶ ὴ κοσμοπολιτικὴ άμθεωριας τοϋ Θεοϋ. Μεὶνατε εν τφ Χριστφ, 6λϋτης.
διδτι μακράν αυτοϋ δεν εχετε λδγον ϋπάρξεως.
Τὶς δϋναται νά ὶσχυρισθὴ δτι ὴγάπησεν πάν«Καθως τδ κλὴμα οϋ δϋναται καρπδν φερειν τας άδιακρὶτως τοϋς άνθρωπους πλεϊον τοϋ
άφ' εαυτοϋ, εάν μὴ μεὶνη εν τὴ άμπελω, οϋ- 'Ιησοϋ Χριστοϋ; 'Ασφαλως οϋδεὶς. Παρά ταϋτω οϋδε ϋμεϊς, εάν μὴ εν εμοὶ μεὶνητε» ('Ιωάν. τα περεμεινεν μδνον Ναζωραϊος. Καὶ πατρὶδος
Ι5, 4), λεγει δ Κϋριος. Διδτι καθως τά κλὴ- ποὶας φὴμης! «'Εκ Ναξαρετ δϋναταὶ τις άγαματα δντα συναφὴ καὶ συμφυά τὴ άμπελιρ εκ- θδν εὶναι;» Καὶ δμως δ Κϋριος καὶ Θεδς ὴμυζωσιν εξ αϋτὴς τδν χυμδν καὶ λαμ6άνουσιν μων επολιτογραφὴθη συμφωνως τφ διατάγματι
τὴν δϋναμιν τοϋ καρποφορεϊν, οϋτιο καὶ οὶ άλη- τοϋ Καὶσαρος Αϋγοϋστου ως 'Ιουδαϊος καὶ οϋθεϊς καὶ γνὴσιοι τοϋ Χριστοϋ μαθηταὶ, δντες δεποτε ὴρνὴθη τὴν κατ' ανθρωπον ὶθαγενειάν
συνημμενοι μετ' αυτοϋ, άρϋονται παρ' αυτοϋ του. 'Η δε ταυτδτης του εκρεμάσθη καὶ αϋτη
εσωτερικως καὶ άοράτως τὴν δϋναμιν τοϋ καρ επὶ τοϋ άτιμωτικοϋ σταυροϋ Του: «'Ιησοϋς Ναποφορεϊν εὶς εργα άγαθά καὶ θεάρεστα.
ζωραϊος Βασιλεϋς των 'Ιουδαὶων».
Λοιπδν; Τοϋ 'Ιησοϋ Χριστοϋ τοιουτοτρδπως
'Αποβὴτε τεκνα καὶ σκαπανεϊς άντάξιοι τὴς
φιλτάτης ὴμων Πατρὶδος, τὴς 'Ελλάδος καὶ ενεργὴσαντος, σεις θά φθονὴσετε καὶ θά ενερενεργὴτε εν πάσιν ωστε αϋτ·ὴν μεν νά δοξά- γὴσετε άλλεως; Καὶ δὴ εχοντες πατρὶδα τὴν
ξητε, ὴμάς δε τοϋς ταπεινοϋς καθηγητάς σας 'Ελλάδα καὶ δντες "Ελληνες; "Ελληνες άπδγονά χαροποιὴτε, εὶς δε τδν ὶερδν τοϋτον Τδπον νοι εκεὶνων, οὶτινες ὴθελησαν νά ὶδουν τδν
Κϋριον καὶ επὶ τὴ πληροφορὶφ τὴς επισκεψεως
εν γενει καὶ τάς εγγυητρὶας καὶ προστάτιδας
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των δποιων Ουτος άνεφιονησεν: «ῖλύλυθεν η
ωρα ϊνα δοξασθη δ ΤΙδς τοϋ άνθράπου». Μη
γενοιτο.
Αϋτα'ι εϊναι αϊ επιθυμιαι μου άγαπητοϊ μου
τελειδφοιτοι, αϋτα'ι εϊναι αϊ ϋποθηκαι κα'ι ϋποδεϊξεις μου. "Εμφορτοι πλεον πνευματικων εφοδϊων τά δποϊα σας εδοικεν η 'Αθοινιάς, διακονησατε την 'Ορθδδοξον 'Εκκλησιαν και την
άθάνατον 'Ελλάδα. Κα'ι εϋγνωμονεϊτε δια. 6ιου
παντδς. Και κλεϊσατε εντδς των ψυχων σας την
άγάπην προς την Ιεράν Ιδεαν τοϋ μοναχισμοϋ,
την δποίαν ενσαρκάνει δ γηραιδς “Αθως μετά
των Καθιδρυμάτων του. Και μὴ λησμονητε
τους ταπεινοϋς οϊκιστάς του και τους άγιδνας
των. Κατά την πρδσφατον εκδρομὴν ϋμων προς
τά άσκητύρια και ὐσυχαστύριά των, σεις ωμολογησατε δτι συνομιλησαντες μετ' εκεϊνων, εγεϋθητε στιγμων παραδεισειων. Διασιδσατε
ξωηράς τάς εϊκδνας των και τάς εϋχάς των δ
πως τους μιμηθητε.
'Ως διά πεϊρας και αϋτοψϊας διεπιστιοσατε
«διαβιοϋν άς τά άλληγοροϋμενα «πετεινά τοϋ
οϋρανοϋ», μὴ σπειροντα, μηδε θερίξοντα, μηδε συνάγοντα εΙς τάς άποθηκας. 'Ο Κϋριος
ειναι δ τροφεϋς αυτων. Εϊναι άραϊαι αϊ άμφιεσεις των, ϋπερ τά κρϊνα τοϋ άγροϋ, διδτι
εϊναι ενδεδυμενοι τον Χριστδν, και κοσμοϋνται δι' άρετων και άφανων φοιτοστεφάνων».
(Θεοκλ. Διονυσάτου, Μεταξϋ Οϋρανοϋ και γης,
σελ. 8Ι).
ΚαΙ διαβεβαιιδσατε τους πάντας, περ'ι της
άγνδτητος των προθεσειδν σας και περ'ι τοϋ
ξ·ηλου σας, νά άπο6ητε εργάται δδκιμοι τοϋ
άμπελωνος τοϋ Κυριου.
Καλην σταδιοδρομϊαν. 'Ο Κϋριος νά σας
χαριτιδνη κα'ι η Προστάτις τοϋ 'Αγιου "Ορους,
Παναγια, νά σας διασιδξη.
'Ωσαϋτως ως τεκμηριον τοϋ αττοκτωμενον ηθους και της, κατ' αναλογϊαν, ϋψηλης πνενματικδτητος υπο των μαθητων, παραθετομεν εν συνεχεια τον αποφοιτηριον λδγον ^νδς εκ των αττοφοϊτων, δστις, εν ττληρει συνειδησει, ττεριεβληθη τδ
μοναχικδν και αγγελικδν σχημα.

Πανοσιολογιωτατε "Αγιε Πρωτεπιστατα,
"Εξοχωτατε Κϋριε Διοικητα,
Σεβαστη 'Ιερα Κοινδτης, "Αγιε Σχολαρχα, Κϋριοι Κα9ηγηταϊ, "Αγαπητοϊ μον
Συμμαϋηταϊ,
"Εκυλισαν ωραι, ημεραι, χρδνια δλδκληρα... Καποιος δρδμος εφϋασε εΙς τδ
τελος του. Και δλον αντδν τον καιρδν καποια λευκα φνλλα τοϋ 6ιβλϊου της ζωης
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μας εγεμιοαν απδ γεγονοτα και 6ιωματα.
Μεχρις εχϋες τα κονδυλια τοϋ χρδνον
κατεγραφαν εις τας οελιδας τον 6ιβλϊου
της ζωης μας τδσα πολλα γεγονοτα, γεγονδτα που εζηοαμε καϋημενοι εις τα απεριττα ϋρανϊα της 'Αϋωνιαδος Σχολης.
Να δμως που η οελϊς γυρϊζει. Και αϋτη που ακολουϋ'εϊ περιμενει κα'ι εϊναι λευκη. "Ηδη εδωοαμε την μαχην τοϋ τελους
τον δρδμου μας, εις τα πεδϊα της γνωσεως που μας προσεφερεν η "Αϋωνιας. Αι
απολυτηριοι εξετασεις ειναι δντως δια καϋε νεον καποιος οταϋμδς. Και η απονομη
των απολυτηρϊων (εΙς τα πλαϊοια μιας
τδοον ωραϊας τελετης) μια απδ τας πλε
ον ϋερμας συγκινηοεις του. Τα παντα εχονν ενα τελος που συγχρδνως εϊναι εναρξις ενδς νεου αγωνος, δρασις ενδς αλλου δρϊζοντος, αρχη μιας (απροοδοκητον
ουνηϋως) περιπετεϊας.
Πολλοι τολμονν να εϊπουν, δτι τδ παρελϋδν απεϋανε... Και αλλοι προσπαϋνϋν
να τδ αρνηϋοϋν, ενϊοτε «δλδτελα», εν δνδματι τον παρδντος και τον μελλοντος. Εις
ματην δμως προοπαθοϋν. Τδ παρελϋ'δν δεν
αποϋ'νηοκει ποτε., «δλδτελα». Καταοταοεις
νεαι εμφανϊζονται... και ϋα εμφανϊζωνται
παντοτε. Γνωοεις οννεχως προοτϊ'Ο'ενται.
«Διδασκαλοι» αλλοι, καϋηγητα'ι διαπρεπεϊς και φϊλοι νεοι, διαδεχονται τους παλαιονς. Κα'ι ΟΜΩΣ!
Κδαλε οτιγμη της ζωης μας εΙς την Σχολην, ϋα δϊδη την παρουοϊαν της εΙς τδ
προοκλητηριον των μελλοντικων μας αγωνων και αναζητηοεων, εντδς τον μυοτηρϊου της εν Χριστω οωτηρϊας.
ΕΙς στιγμας περισνλλογης και προβληματισμοϋ, εΙς στιγμας χαρας και δδϋνης,
πληβος συγγενων κα'ι εστιν δτε και ετεροκλητων παραστασεων, ϋ·α οχηματϊζονν
ατελεντητονς σειρας ναληϋ·ινα αραβουργηματαν αναμνηοεοον και νεων ιδεων.
Μ6νον η φωτιομενη ΜΝΗΜΗ ϋα επιτρεψη να συμπεσουν εις την ζωην που
ανοϊγεται εμπροσϋ'εν μας, δυο ημερολδγια. Τδ ημερολδγιον των αντικειμενικων
γεγονδτων και τδ ημερολδγιον των υποκειμενικων αϊσϋηματων, ϋπδ την εννοιαν
των δρϋοδδξων Χριστιανικων 6ιωματων.
"Αγιοι Πατερες και σεβαστο'ι αδελφοϊ,
τα λδγια αυτα, αν κα'ι αϊσϋητως εϊναι α(Συνεχεια εις την οελϊδα 32)

ριιἩοουθ
Στδ Περιοδικδ «Κληρονομϊα» δημοσιευθηκε
προσφατως, στην αγγλικην γλωσσαν η εϊσηγηση
του καθηγητου της Δογματικης της Θεολογικης
Σχολης του Πανεπιστημϊου Θεσσαλονϊκης π. 'Ιωαννου Ρωμανιδου, στην υποεπιτροπην 'Ορθοδδξων και 'Αγγλικανων, που συζητουν καθε καλοκαϊρι τις διαφορες των δυο αντιστοϊχων παραδδσεων.
Τδ θεμα της περυσινης εϊσηγησεως, του π.
Ρωμανιδου ητο τδ ΡϊΠοηυβ και η σημασια της
μελετης του αυτης εγκειται στην εντελως νεαν
ιστορικην προσεγγιση την δποϊαν επιχειρεϊ δ διαπρεπης δρθδδοξος κληρικδς.

Συγκεκριμενα υποστηρϊζει δτι τδ ΡϊΗοφΙβ δεν
υιοθετηθηκε ποτε απδ την 'Εκκλησϊαν της Ρωμης
πριν η 'Εκκλησϊα αυτη γϊνη υποχειριος στους
Φραγκους κατακτητες, οι δποϊοι καϊ τδ επεβαλαν — δχι χωρϊς αντισταση — ωσαν μεσον δημιουργιας μιας δικης τους πρωτοπορειακης θεολογϊας, η δποια ωφειλε να εξυπηρετηση καϊ τϊς
πολιτικες τους επιδιωξεις εναντι του ενιαϊου
πνευματικοϋ καϊ πολιτιστικοϋ οϊκοδομηματος του
εκχριστιανισμενου ηδη 'Ελληνορωμαϊκοϋ κοσμου,
δηλαδη των δρθοδδξων Ρωμαϊων, οι δποϊοι κυριαρχουσαν σε δλδκληρη την λεκανη της Μεσογεϊου
καϊ, βεβαιως, καϊ στην 'Ιταλϊαν.
"Οργανον καϊ φορευς αυτης της νεας πολιτικοθεολογικης νοοτροπϊας των Φραγκων υπηρξαν, κατα τδν π. Ρωμανϊδη, τα συγγραμματα του Ιεροϋ
Αυγουστϊνου, τα δποια επελεγησαν καϊ υϊοθετη9ηκαν ωσαν ϊδεωδες θεωρητικδν υπδβαθρον γιοι
την δημιουργϊαν μιας φεουδαρχικης κοινωνϊας.
Μια τετοια αποκλειστικη εμφαση στα ϊδιδτυπα
αυτα κειμενα σε συνδυασμδ με την πολιτικη εκμεταλλευση των ϊδεων τους, δημιουργησε τϊς προϋποθεσεις ενδς 6ρησκευτικοϋ δλοκληρωτισμου στη
Δυση, δ δποϊος εγνωρισε την μεγϊστην ακμην
του, με την αναπτυξη του σχολαστικισμοϋ, αργδτερα, καϊ η θεολογικη μεθοδδς του αναγνωρϊσθηκεν δμδφωνα στην Ευρωπη ωσαν υπερβασις
της Πατερικης θεολογϊας.

*
'Αλλ η Πατερικη θεολογϊα εξακολουθοϋσε να
εϊναι ζωντανη στην Ρωμην, υποστηριζει δ π. Ρωμανϊδης, εν δσω οι Παπαι προηρχοντο απδ τους
εντοπϊους 'Ορθο5οξους της 'Ιταλϊας καϊ δχι απδ
τους Φραγκους κατακτητες.
Πραγματι η κυριαρχϊα των Φραγκων δλοκληρωθηκε, δταν κατελαβαν καϊ την 'Εκκλησϊαν της

Ρωμης, πολυ αργδτερα απδ την πολιτικην καταληψη της πδλεως. Μεχρι τδτε καϊ συγκεκριμε
να μεχρι καϊ τδν Παπα ' Ιωαννην τδν δον, συγχρονον του Μεγαλου Φωτιου, η αντισταση της
δρθοδδξου παραδδσεως, στην
Ρωμην κατα του
Ρϊϊϊοηϊϊ6, υπηρξε σθεναρα καϊ συνεχης. Γι' αυτδ, τδ γνωστδ επιχεϊρημα των Δυτικων, δτι τδ
Ρϊϊϊοεμϊβ υπηρχεν εξ αρχης γενικως αποδεκτη διδασκαλϊα καϊ μδνον η προσθηκη στδ Συμβολον
απαγορευδταν, δεν ευσταθεϊ, εφ' δσον εχουμε ιστορικες μαρτυρϊες περϊ του αντιθετου.
'Υπαρχουν δπωσδηποτε πολλα ιστορικα κενα
για την πληρη αποδοχη της θεωρϊας του π. Ρωμανϊδου ακδμη. 'Ερωτηματα θεμελιωδη, δπως τδ
γιατϊ τδ ΡΗιοομϊβ εμφανϊσθηκε πρδ της Φραγκικης κυριαρχιας στην Δυση, η γιατϊ η δρθδδοξη Ρωμη δεν αποπειραθηκε ποτε να καταδικαση
συνοδικως τϊς κακοδοξϊες του Αυγουστϊνου, δπως
εκανε η 'Ανατολη με τδν 'Ωριγενη, πρϊν, εννοεϊται, εμφανισθουν η ϊσχυροποιηθουν οι Φραγκοι,
περιμενουν την απαντηση τους. Ευχης εργον θα
εϊναι να ριφθη φως σε αυτα τα ερωτηματα καϊ
σε αλλα ακδμη, ωστε η αληθεια για την φοβερην αυτην αϊρεση να αναδειχθη καϊ απδ ιστορικης πλευρας.
μ.χ·

ΛΚΟΧΟγθΙΧ ΚΛΙ ΒΙΟΟ

ΤΟΥ ΧΓΙΟΥ ΝΘΚΤλρϊΟΥ
ΑΜΠΡΑ καϊ φωτεινη η
ιδεα της εκδδσεως της
'Ακολουθϊας καϊ του Βϊου
του αγϊου Πατρδς ημων
Νεκταρϊου Πενταπδλεως
του Θαυματουργου, υπδ
του Μητροπολϊτου "Υ
δρας, Σπετσων καϊ Αϊγϊνης κ. 'Ιεροθεου, τωρα
που δ σατανας, μη υπομενων την θεογνωσϊαν, πρδς την δποιαν δδηγοϋν
αϊ ευεργεσϊαι καϊ τα θαυματα του πραοτατου μοναχου της Αϊγϊνης, ηγειρε πδλεμον κατ' αυτοϋ
δια φρενοληπτου τινος μοναχης, συνεπεϊςι του δποϊου ασφαλως βλαπτονται οι ασθενεϊς εις την
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συνειδησιν.
περιλαμβανει
'Η δλη εκδοσις καλλιτεχνικη,
πλην της 'Ακολουθιας και τοϋ Βιου — εις ωραιαν συνοπτικην Συναξαρικην μορφην δ εϊς και
δ ετερος εκτεταμενος μετα τινων εκ τοϋ πληθους
των θαυματων του — Παρακλητικδν Κανδνα, Χαιρετισμους και 'Εγκωμια, απαντα ποιηθεντα με
μεθεξιν ψυχης ϋπδ τοϋ δοκιμου ϋμνογραφου της
Μ. τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησϊας τγ. Γερασϊμου τοϋ αγιορειτου.
Προτασσεται της εκδδσεως μετ' εϋλαβειας και
αγαττης Πρδλογος τοϋ Σεβασμιωτατου 'Ιεροθεου,
δι' οδ παρατϊθενται στοιχεϊα — πλην της Πατριαρχικης Πραξεως — που επιβαλλουν την θεϊαν
ζωην τοϋ αγϊου Νεκταριου ως αληθως ζωην 'Αγϊου και ακολουθεϊ διαφωτιστικδν Σημειωμα επϊ
της δλης εκδοσεως τοϋ επιμελητοϋ αϋτης σεμνοϋ
αρχιμ. κ. Συμεων Κοϋτσα.
Εϊ'θε αι εϋχαι και αι πρεσβεϊαι τοϋ νεοφανοϋς
τοϋτου της εν 'Ελλαδι 'Ορθοδδξου 'Εκκλησιας
φωστηρος αλλα και τδ πελαγος των θαυματων
του, συντελεσουν δπως δ επηρεαζδμενος λαδς
μας απδ τα δαιμονικα ρεϋματα της εποχης επανευρη τδν σωτηριον 'Ορθδδοξον δρδμον του.

Ο οαοο ΓψΗΓΟρϊΟΟ
ΡΑΙΟΤΑΤΗ ετησια εκδο
σις της εν 'Αγιφ "Ορει
ι. Μονης τοϋ 'Οσιου Γρηγορϊου, αλλα με μαρτυρϊαν παναγιορειτι κ η ν.
Διδτι
δπως δρθοτατα
γραφεται εις τδ προλογικδν σημειωμα, «καθε Μονη τοϋ 'Αγιου "Ορους αϊσθανεται τδ χρεος, ϋπερβαινουσα τα ϊδικα της δρια, να εκφραζη κατα
τρδπον καθολικδν την 'Αληθειαν της 'Αρχαιας
'Αθωνικης Μοναστικης Παραδδσεως, που εν εσχατη αναλυσει εϊναι η 'Αληθεια της 'Ορθοδοξου 'Ασκητικης και πνευματικης ζωης».
Πρδς τιμην της εκδοτριας ι. Μονης, κατενοηθη δ μεγας κϊνδυνος της απολυτοποιησεως των
μερικων εκφρασεων, που αντιπροσωπεϋουν αι ανευ οϋσιαστικης σημασϊας ϊδιοτυπιαι των ι. Μονων, τας δποιας προσδιοριζουν δχι μονον τδι Τυπικα των, αλλα και οϊ εκαστοτε κατα καιροϋς
ποιμενες των.
'Ακριβως δια τδν ανωτερω λογον η εξ 9Ο σελιδων εκδοσις, περιελαβε ποικιλας συνεργασϊας
μονον διγιορειτων, δια των δποϊων αποδϊδεται η
συνεχιζομενη πνευματικη παραδοσις εις μιαν κλιμακα προσωπικων, αλλα καθολικοϋ χαρακτηρος,
αποχρωσεων.
Σημειοϋμεν τδ ϊστορικδν και αναμνησιακδν αρθρον τοϋ πολιοϋ καθηγουμενου της ϊ. Μονης τοϋ
'Αγιου Διονυσϊου αρχ. κ. Γαβριηλ, δπερ στρεφεται περι την ζωην τοϋ 'Αγιου "Ορους, την θαυμασϊαν δμιλιαν τοϋ ηγουμενου της ϊ. Μονης Σταυρονικητα κ. Βασιλεϊου, *δι ης προσπαθεϊ να καταδεϊξη τας θεμελιωδεις προϋποθεσεις της εν
Χριστφ μοναχικης ζωης, την μακραν πραγματειαν περι νηψεως και προσευχης τοϋ καθηγου

μενου της ι. Μονης Φιλοθεου κ. 'Εφραιμ, την
Εϊσαγωγην εκ τοϋ ηδη κυκλοφοροϋντος βιβλϊου
τοϋ μοναχοϋ Θεοκλητου Διονυσιατου «'Ο αγιος
Γρηγδριος δ Παλαμας», τδν προτρεπτικδν λογον
δια την ασκησιν της νοερας προσευχης ϋπδ των
εν κδσμφ αδελφων, τοϋ π. 'Ιωσηφ Κουτλουμουσιανοϋ και τελος, τδ μικρδν δοκιμιον τοϋ ηγου
μενου της εκδοτριας Μονης αρχιμ. κ. Γεωργιου
περι τοϋ «Εϋαγγελικοϋ μοναχισμοϋ».
Συγχαιρομεν την ϊ. Μονην τοϋ 'Οσιου Γρηγοριου δια την πρωτοβουλϊαν της, δπως καθε ετος
χαρϊζη δια την δρθδδοξον οικοδομην τοϋ λαοϋ
μας και απδ ενα τοιαυτης ϋψηλης σταθμης πνευματικδν δωρον.

θύΧΟΤθρϊΚΧΙ
ΧΝΤΧΥἩ6ιΑΙ

ΤΟΥ ΠΝΘΥΜΛΤΟΟ

ΙΝΑΓ ΓΝΩΣΤΟΣ απο τα
^ιλοσοφικα, θρησκευτικα,
Ιεολογικα και ηθικα μεΚετηματα του δ φιλος κ.
Εϋελπιδης
Αιβεριαδης,
ιτοϋ προσεφερε τδν νεον
αξιδλογον καρπδν
(αι
των πνευματικων του ωδινων ϋπδ τδν ανωτερω
τιτλον.
'Ο σ. παντοτε διεκρινετο διοε την συνθετικην
του τασιν, ωστε να συμπλεκη αρμονικως φιλοσοφικην, ηθικην και θεολογικην σκεψιν, προκειμενου
νδι αναδεϊξη ϋψιστας αληθειας. Και τδ ϋπ' δψει
βιβλιον αποτελεϊ εργον συνθετικδν ϋπδ την ανω
τερω σημασϊαν και αποβλεπει εϊς τδ να αποκαθαρθοϋν ωρισμεναι συγκεχυμεναι
εννοιαι παρα
τοϊς «πνευματικοϊς» ανθρωποις, εϊς δ,τι αφορα
τδν ανθρωπον καϊ τας μυστικδις εφεσεις του ως
και τδις αναγκαϊας προϋποθεσεις δια να καταστη δντως πνευματικδς.
Σταχυολογοϋμεν απδ τδν πρδλογον τοϋ θεολογοϋντος φιλοσδφου συγγραφεως ενδεικτικως! «'Η
μετανοια, η ταπεϊνωσις, η πιστις, η ελπϊς και
η αγαπη εϊναι δρδμοι πρδς τδν Θεδν. Δια τοϋτο
μιαν συντομον αϋτων ανασκδπησιν επιχειρεϊ τδ
ανα χεϊρας βιβλιον. «...Χωρϊς την εσωτερικην
ανταυγειαν τοϋ Πνεϋματος δ ανθρωπος δεν ζητεϊ
την αληθινην ζωην καϊ γινεται επϊπλαστος, εφημερος, ανοϋσιος, κενη ϋπαρξις. 'Εαν εις τδ βι
βλιον μου, που εϊναι ϋπδμνησις των θειων εξ αποκαλυψεως αληθειων, ανατρεχω καϊ εϊς φιλοσοφικας θεωριας που απτονται των θεματων μου,
τοϋτο γινεται δλως δευτερευδντως καϊ δια την
ιστ-οριαν, εϊτε δια να εξαρω εϊς την φιλοσοφιαν
δ,τι συμφωνεϊ πρδς την χριστιανικην αληθειαν
— η δποϊα αλλωστε ως ϋπερεχουσα πασης φιλοσοφιας, οϋδεμϊαν εχει αναγκην αϋτης πρδς ϋποστηριξϊν της . . .».
Εϊναι αρκετα ταϋτα δια να παρασχουν εϊς τδν

3Ο

ΒΙΒΧΙΟΚΡΙΟΜ

συνετδν αναγνωστην εγγυησιν περι της εν Χριστφ δρθοφροσυνης του εϋλαβοϋς και εμπειρου
συγγραφεως κ. Λιβεριαδου.

ΜΟΥΟΚΧ ΧθφΟΓρΑφΧ

τηο τογ ρκοκρχτιχυ
ΑΛΤΑ ΕΙΝΑΙ τα δικαιωματα σου Κυριε», λεγει
ιεροψαλτης
δ
Δαβϊδ.
Πραγματι, τελευται ω ς
γινεται μια ιτολυ σοβαρη προσπαθεια παρουσιασεως και ενεργοποιησεως των μονσικων μας
θησαυρων του εκκλησιαστικοϋ χωρου. "Υστερα
αιτδ τας μελετας και τδ δγκωδες εργον τοϋ μουσικολδγου κ. Γρηγ. Σταθη «Τα χειρδγραφα της
βυζαντινης μουσικης», δσα εϋρισκονται εις τας
ι. Μονας τοϋ 'Αγιου "'Ορους, δ επισης μουσικολδγος κ. Μανδλης Χατζηγιακουμης μας εδωσεν
ενα επιβλητικδν τδμον 5ΟΟ σελ. μεγαλου σχηματος, εξ αντιγραφης συλλογων μουσικων χειρογραφων εκ των Μονων της Λεσβου και τοϋ Μωρεως.

Σκοπδς των μουσικολογικων αϋτων προσπαθειων ειναι η αναβιωσις εις τας συνειδησεις των
ιτιστων της μουσικης μας τταραδδσεως και δπως
γραφει δ κ. Χατζηγιακουμης, «η αγνοημενη σημερα τεχνη της τουρκορκατιας, δταν καιτοτε μελετηθη, θα αποκαλυψη ασφαλως εναν κδσμο ζωντανδ, πλημμυρισμενον απδ κινηση, καλλιτεχνικη
επαρκεια και σιγουρια. "Απδ την αποψη αϋτη,
αποτελει σημαντικδτατο κεφαλαιο της πολιτιστικης μας κληρονομιας (με σημασια που ξεπερνα ϊσως τα στενα εθνικα δρια) και, ταυτδχρονα, χαρακτηριστικδ σημαδι της ψυχικης εϋρωστιας και ρωμαλεοτητας τοϋ νεωτερου ελληνισμοϋ... "Ακριβως ως συμβολη στδ γενικδτερο αϋτδ θεμα πρεπει να θεωρηθη εδω και η απαρχη της γνωσης τοϋ ϋλικοϋ σ' εναν απδ τους
πιδ σημαντικοϋς κλαδους της νεοελληνικης καλλιτεχνικης εκφρασης στδν κλαδο της εκκλησιαστικης μουσικης δημιουργιας».

ΜΟΥΟΚΟΧΟΓΙΚΧ

ΧΝΧΧ6Κ Γλ

'Ο σεβασμιωτατος

Α ΠΕΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
μουσικης ανωτερω εκτεθεντα ϋπδ τοϋ μουσικοΚδγου κ. Χατζηγιακουμη,
εϋρισκουν την θεωρητικην
και απολογητικην των
εκφρασιν δια τοϋ ϋπδ
τδν ανω τιτλον νεον βιβλιον τοϋ σεβ. Δημητρια5ος κ. Χριστοδοϋλου.
ιακατεχεται ϋπδ λυπης δια

την αγνοιαν η παραθεωρησιν της βυζαντινης εκκλησιαστικης μας μουσικης και προσπαθεϊ δια
μιας σειρας αρθρων να διαφωτιση παντοιοτρδπως τδν λαδν τοϋ Θεοϋ περι της σημασιας της
βυζαντινης μουσικης, συνδεδεμενης μετα της "Ορθοδδξου Λατρειας.

Τα αρθρα ταϋτα εξεδωκεν η "Αποστολικη Διακονια με την ελπιδα, «δτι προσφερει δχι μδνον
εις τους θιασωτας της εκκλησιαστικης μουσικης,
αλλα και εις τους μη εχοντας επαρκεϊς περι αϋτης γνωσεις, την δυνατδτητα περαιτερω αξιολογησεως μιας απδ τας ωραιοτερας εκφανσεις της
πολιτιστικης δημιουργιας των προγδνων
μας,
οϊα αναμφισβητητως τυγχανει η εκκλ. μουσικη».

ΙΗ^Ογ^ ΓΙΛΧΒΘ
ΥΡΙΩΣ πρδκειται περι
μιας κοπιωδους θεολογικοφιλολογικης και γραμματολογικης εργασι α ς
τοϋ θεολδγου και φιλοΚδγου κ. Ν. Σωτηροποϋλου, δια της δποιας σκοΓτεϊται η αναδειξις της
Θεδτητος τοϋ Υιοϋ και
Κυριου ημων "Ιησοϋ Χριστοϋ, βασει της Γραφης Παλαιας και Καινης.
'Ο «δυνατδς εν ταϊς Γραφαϊς» φιλος κ. Σωτηρδπουλος, προεβη εις την πολϋμοχθον προσπαθειαν του εξ αφορμης της πολεμικης που κατευθϋνεται απδ σιωνιστικοϋς κυκλονς, λυσσωδως αρνουμενους την Θεδτητα τοϋ Κυριου ' Ιησοϋ, και
πρδς ανασχεσιν της δρασεως των αντιχριστων
χιλιαστων.

'Η δλη εργασια βεβαιως εχει τδν θετικδν χαρακτηρα της, επειδη «εχομεν βεβαιδτερον τδν
προφητικδν λδγον. . . προσεχοντες ως λϋχνω φαινοντι εν αϋχμηρφ τδπφ, εως οϋ ημερα διαυγαση
και φωσφδρος ανατειλη εν ταϊς καρδιαις ημων»
«Α' Πετρ. σ', Ι9). "Αλλα απδ απδψεως συμβολης εις την πιστιν επ'ι την Θεδτητα τοϋ Κυριου
"Ιησοϋ, αμφιβαλλομεν αν ϋπηρετηση τδν αγιον
αϋτδν σκοπδν, εκτδς εαν τδ βιβλιον αϋτδ κληθη
να «δμιληση» εις επιπεδον επιστημονικης βασανου, αφοϋ δ Κυριος ημων εΤναι δΓ δλους τους
αιωνας «σημειον αντιλεγδμενον» και οι αρνουμενοι την Θεδτητα τοϋ "Ιησοϋ εΤναι κακδπιστοι.
'Ως πρδς τδν "ισχυρισμδν τοϋ σ.! «εκ τοϋ ανεξαντλητου μεταλλειου της Γραφης εφεραμεν εις

την επιφανειαν νεα πραγματα. . .

"Ιδια δπεση-

μαναμεν παραδοξα και καταπληκτικα χωρια, αδιανδητα και ανεπινδητα ανθρωπινως. . .», τδν λδγον
εχει η θεολογικη επιστημη και τδ κϋρος θα δωση

η θεολογικη Παραδοσις της "Εκκλησιας.

Παντως «δδξα καϊ τι μη παντι τω εργαζομενφ

τδ αγαθδν» και μαλιστα τφ διακηρυσσοντι, μεσα

εις την εκτεταμενην δαιμονικην αφωνιαν, "Ιησοϋν
Χριστδν "Εσταυρωμενον και ανασταντα.
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ΒΙβΧΙΟΚρϊΟΙΛΙ

ΜΟΝΛΧΙΚΗ ΧΠΟΛΟΓΙΧ
ΕΩΝ ΤΩι ΠΝΕΥΜΑΤΙ δ
εν Χριστφ αδελφδς Θεοδδσιος
'Αγιοπαυλιτης,
μετα τας αλλας εκδδϋεις βιβλιων του ττρδς
ω^ελειαν των εν τφ κδσμω χριστιανων, εξεδωκε
τελευταιως και τδ ϋπδ
τδν ανωτερω τιτλον βιβλιον του.
'Εκ του τιτλου καταφαινεται δτι πρδκειται
περι μιας Μοναχικης 'Απολογιας πρδς τους διαβαλλοντας την αγγελικην πολιτειαν των Μοναχων. Προτασσεται του βιβλιου εκκλησις της Ι.
Μονης του αγιου Παυλου πρδς μετανοιαν και ακολουθοϋν τα ποικιλα θεματα πρδς οϊκοδομην των
πιστων, προηγουμενης σχετικης εισαγωγης.
'Ενδεικτικως αναφερομεν τα κεφαλαια! Η ΜΟ
ΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ. 'Αρχη αϋτης. 'Η μετανοια. Τδ κηρυγμα των αγ. 'Αποστδλων. 'Ο αγ. 'Ιωαννης δ
Πρδδρομος. 'Ο μοναχισμδς επι Μεγ. 'Αντωνιου.
'Ο μεγας Παχωμιος. 'Ο 'Ελενουπδλεως Παλλαδιος. 'Ο αγιος 'Αλεξιος δ ανθρωπος τοϋ Θεοϋ.
"Αγιος 'Ιωαννης δ Καλυβιτης. Οι μοναχοι και η
εργασια. Σϋγκρισις βασιλεως και μοναχοϋ. Πρδς
τους πολεμοϋντας τδν μοναχισμδν. Πρδς πιστδν
πατερα. Και Μητροπολϊται επικριται. 'Ο αγιος
Χρυσδστομος πρδς εκπεσδντα μοναχδν. 'Ο πιθανδς ελεγχος κλπ.
'Εν συνεχεια παρατιθενται 4 Αδγοι περι μο
ναχικης ζωης τοϋ Νικηφδρου Θεοτδκη και επιλογος. Πρδκειται περι ωφελιμου βιβλιου και μιας
καλης απολογιας τοϋ μοναχισμοϋ μεταξϋ τοϋ λαοϋ
μας.

ΑΚΟΧΟγθΙΧ

ΤΗΟ ΖωΟΑΟΧΟΥ ΠΗΓΗΟ

ΕΝΟΝ ΤΟΚΟΝ ϊδδντες
ξενωθωμεν τοϋ κδσμου,
τδν νοϋν εις οϋρανδν μεταθεντες» ψαλλομεν εις
τοϋς Χαιρετισμοϋς της
Παναγιας Μητρδς τοϋ
Κυρϊου. Και οι 'Ορθδδοξοι δεν εϋρισκομεν κδρον
εϋφημοϋντες την Κυριαν
Θεοτδκον και επικαλουμενοι την χαριν της.
Καρπδς των αενναων ϋμνων και 'ικεσιων τοϋ
πολιοϋ ηγουμενου της εν Παρω 'ι. Μονης της Αογγοβαρδας σεβαστοϋ π. Φιλοθεου εΤναι και η εκδοσις της 'Ακολουθιας της Ζωοδδχου Πηγης, εις
την δποιαν προστιθενται Πανηγυρικδς Λδγος, οι
Χαιρετισμοι, ΙΟ Παρακλητικοϊ Κανδνες και τις

Εϋχη ικετηριος, δλα αφιερωμενα εις την Δεσποιναν τοϋ κδσμου απδ τδν Θεοτοκδφιλον εκδδτην.
'Ημεις θα προσθεσωμεν την προτροπην τοϋ αγιου
ηγουμενου! «Ψαλλετε τη Θεοτδκω και Μητρϊ τοϋ
Θεοϋ και Ζωοδδχω Πηγη τη αενναως βλυζουση
τοις πολλοϊς τα σωτηρια ναματα. . .».

Ο ΛΓΙΟΟ ΝΙΚΟΑΗΜΟΟ
Ο ΧΓΙΟβθΙΤΗΟ
ΟΝΟΣ της Ναξου και
δι' ενα ετος ερημιτης εις
την νησον Σκυροποϋλλαν,
δι' δλου δε τοϋ βιου του
αγιορειτης, δ φερωνυμος
αγιος Νικδδημος, εδημιοϋργησε πνευματικοϋς δεσμοϋς με την Μητροπολιτικην επαρχιαν της Σκϋρου και Καρυστιας. ' Αλ
λα και δ εκαστοτε 'Επισκοπος της περιοχης, αποτελεϊ τδν διαδοχον τοϋ εξαδελφου τοϋ αγιου
Νικοδημου 'Ιεροθεου τοϋ μετεπειτα 'Επισκδπου
' Ιωαννινων.
Διδ και δ νϋν εϋλαβεστατος Μητροπολιτης Κα
ρυστιας και Σκϋρου κ. Σεραφειμ, μεμνημενος δτι
κατεχει τδν θρδνον τοϋ 'Ιεροθεου — μεθ' οδ δ
αγιος Νικδδημος αντηλλαξε τας θαυμασιας εκεινας και θεολογικωτατας επιστολας — και αποτιων φδρον εϋγνωμοσϋνης, εξεδωκε μικρδν τεϋχος
περι τοϋ αγιου Νικοδημου, εξ επιτροης τοϋ δμωνϋμου βιβλιου τοϋ μοναχοϋ Θεοκλητου Διονυσιατου.
Α'ι εϋχαι τοϋ διγιου Πατρδς Νικοδημου ας στεφανωνουν και Ποιμενα και ποιμνιον και τα συγγραμματα του ας φωτιζουν τδν νοϋν των, δια να
φθασουν «των εφετων τδ ακρδτατον».
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(Συνεχεια απδ την σελϊδα 27)
δϋνατον να ακουσϋοϋν απ δλους τους φιλους ουμμαϋ'ητας μου,. ειναι και τα Ιδικα
τους λδγια, τα δποϊα αποτελοϋν τδν τελευταϊον ενδδμυχον χαιρετιομδν και εσωτερικδν ασπασμδν. Την στιγμην αυτην η συγκινησις συνοδδς ενδς δραματος, ϋα ηδϋνατο να συν^εοη υμνον εϋχαριστιας.
Ευχαριοτοϋμεν απδ τα 6αϋη των ταπεινων καρδιων μας τδν Σωτηρα και Λυτραπην μας Χριστδν. Διδτι αϋτδς μας εφωτισεν καϊ καϋωδηγησεν, ως αδελφοϋς
του, εις τδ ιαιεριβολι» της Μητρδς Του
και Μητρδς μας...
Ευχαριοτοϋμεν την Παναγ'ιαν Μητερα
τοϋ Κυρϊου, την προστατιδα και εφορον
τοϋ "Αγιου "Ορους, την αμαχον συμμαχον
εις τας προσπαϋε'ιας μας, καϊ την ϋφηγητριαν των πρακτεων (κατα τδν "Αγ. Γρηγδριον τδν Παλαμαν). Διδτι μας εοκεπαοε
καϊ διεφυλαξεν εν παντϊ, κατα την ενταϋϋα φο'ιτησϊν μας.
Ευχαριοτοϋμεν εσας, "Αγιοι Πατερες,
διδτι μας ουμπαρεσταϋητε εις τας αναγκας μας καϊ τας πνευματικας μας αναζητησεις καϊ επιδιωξεις. "Η Ιδικη σας πρδς
την τελειδτητα πορεϊα δια μεοου των ποικιλων αγωνισματων ϋα αποτελη παντοτε
παραδειγμα μιμηοεως. Θα εϊναι ουνϋημα
των Ιδικων μας μελλοντικων αγωνων. Ἡγωνων καϋαροεως εσωτερικης καϊ αποκτηοεως τοϋ "Αγιου Πνευματος,. δπου εκαοτος εκληϋη καϊ αναπαϋεται. "Ο Μοναχιομδς, ως δια 6ιου οτρατευοις, ως ζωη
καϊ ενεργεια Χριστοποιημενης υπαρξεως
καϊ τελος ως καταοταοις διχαζουοα φιλοϋεους εκ φιλοκδομων, (κατα τδν "Αγ. "Ιωαννην της Κλιμακος), ϋα γινεται πνοη
καϊ κραυγη καϊ κηρυγμα αληϋειας εις τα
πλα'ισια της αντ ιπροσφορας των δοων με
τδοην αγαπην μας εδωσατε.
Ευχαριοτοϋμεν τας 'Ιερας Μονας, αϊ
δποϊαι ανελα6ον ενα εκαστον εξ ημων καϊ
με τδοην προϋυμϊαν μας προοεφερον καϋε
δυνατην ανεοιν καϊ εϋκολ'ιαν.
Τελος ευχαριοτοϋμεν τδν αγιον Σχολαρχην μας καϊ τους Σεβαστοϋς μας κυρ'ιους Καϋ·ηγητας, οϊ δποϊοι μας ηγαπηοαν εϊλικρινως καϊ επεδειξαν δνδιαφερον
συγκινητικδν, εκαστος 6εβαια με την προσωπικην του οφραγιδα. Τδ ουνϋημα των

7μο ιιπαντα εμπρδς». Καϊ απδ τα πρωτα
μας χρδνια, δταν ηρχϊζαμεν σαν παιδια
μεχρι τωρα, που αλλοι εϊναι ηδη κληρικοϊ, αλλοι Μοναχοϊ και αλλοι ετοιμοι ανδρες, αϋτοι μας εδωοαν τα αναγκαϊα φωτα δια να αναζητησωμεν τδ μοναδικδν
φως,. τδν Χριοτδν. Αυτην την στιγμην μακραν απδ λογια ξηρα καϊ τυπικα, ϋελομεν
να τους απευϋυνωμεν απδ τα μϋχια των
ψυχων μας ενα μεγαλο καϊ ειλικρινες
ευχαριστω.
Καϊ συγχρδνως ενα ταπεινδ σ υ γ γ ν ωμη ν δια την ϋλϊψιν, με την δποιαν πολλακις τους εποτϊσαμεν δια της απροοεξιας
μας καϊ της απροϋυμιας μας.
Σε6αστοϊ Πατερες.
Μη παυσετε να προσεϋχεοϋε ϋπερ η
μων. ΑΙ δυναμεις τοϋ πονηροϋ ειναι καταλυτικαι. Δωσατε μας την χαραν της ϋποσχεοεως, δτι αι προσευχαι σας ϋα μας
συνοδεϋουν. Βοηϋηοατε μας δια της ενεργουμενης δεησεως σας, ωοτε να δυνηϋωμεν εϊς τδν δϋσκολον δρδμον της Χριοτιανικης 'Αγιοπνευματικης ζωης, με πϊοτιν
καϊ ελπϊδα να απευϋϋνωμεν πρδς τδν Κϋριδν μας ταϋτην την προσευχην της αγαπης καϊ της προσμονης.
«Δ,ωσε μας,. Χριστε μας, δχι μδνον να
διατιϋωμεν καϊ να προπαραοκευαοϋωμεν
πρδς την Οϋρανιον Ζωην, αλλ" ηδη καϊ να
ζωμεν κατ εκεϊνην...».
Ευλογεϊτε αγιοι Πατερες.
(Συνάχεια άπὸ την σελϊδα 23).

ναι οϊ διδασκαλοϊ μας, οϊ διδασκαλοι της Οϊκουμενης. 'Αποκαλὐπτουν τά 6αθὐτερα νούματα της Γραφῦς καὶ άπελευθεριυνουν τῖι
ζωτικὸ δὐναμι τοϋ δογματος.
Ζοϋν μαζί μας δντας μακρυά. Μας ζεσταϊνουν στη φωλιά τους, δδηγωντας μας στά
ϋπαιθρο της πραγματικδτητος. Τά υπαιθρο
εγινε ζεστὸ φωλιά γι' αὸτοὐς, καϊ γιά μας
δύ αϋτων. 'Ο θάνατος γεμισε ζωύ. Τϊ ζωά
γεμισε νοημα καϊ άγαλλϊασι άφθαρτη.
ο ο »
'Ο Χριστάς εξω της πϋλης δπαὐε, ϊνα
άγιάση τάν λα6ν. Γιά νά σωση την Οϊκουμϋνη. 'ΓΙ θεία Λειτουργία προσφϋρεται ϋπάρ
της Οϊκουμϋνης.
Καϊ οϊ τολμηροϊ θεολάγοι της Παραδ6σεως

τὸ βιβλϊον
του Μοναχοδ Θεοκλὴτου Διονυσιάτου

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΤΓΑΛΑΜΑΣ

Κεντρικὴ πάλησις:
ΔΕΣ Π. ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΤ, Καμ6ουνιων Ι
τηλεφ. 266-755, Θεσσαλονικη

μας άκατάπαυστα εξερχονται της παρεμ6ολης
τοϋ κλειστοϋ, τοϋ σχετικοϋ καὶ σχηματικοϋ,
ακολουθοϋντες τδ 'Αρνίον. Συνεχεια απαρνοϋνται τδν εαυτδν τους, δγκαταλειπουν την
εγκατδστασι, αναχωροϋν εκ τοϋ οϊκου καὶ
της συγγενεϊας τοϋ ϊδίου των θελύματος. "Ετσι
διαρκως δδηγοϋνται απδ εκπλύξεως εις εκπληξιν καὶ ταϋτδχρονα Ερχονται εις τα ϊδια,
διδτι ϊδια τοϋ ανθρωπου γίνονται τα πάντα,

δπου 'Εκεϊνος μας δδηγεϊ.
Εὶσδρχονται καὶ εξερχονται καὶ νομὴν αΘ6νατον εϋρισκουν για τδν εαυτδν τους καὶ
τδν κδσμο δλδκληρο.
"Ισως ὸ θεωθεϊσα υπαρξι τους μπορεϊ

να δείξη ποια πορεία περιμενει ὸ 'Εκκλησϊα
καὶ δ κδσμος να ακολουθὸσουν οϊ εργασιες
τοϋ παρδντος θεολογικοϋ Συνεδριου.
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