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ΧρϊΟΤΟγΓΘΝΝΛ

6ΙΟ

Γέννησις τοῦ Κυρίου 'Ιησοῦ δὲν ἐορτάζεται εἰς τὁ "Αγιον "Ορος μόνον
κάθε 25ην Δεκεμ6ρίου. 'Εορτάζεται
εἰς ὅλας τὰς ὴμέρας
ΓΟῦ
λειτουργικοῦ
χρόνου. Διότι εἰς τὰς καθημερινὰς λατρείας, που ἐπιτελοῦνται εἰς τὰς 6υζαντινὰς ἱ. Μονάς, τὰς Σκήτας, Καλύ6ας
καὶ 'Ησυχαστήρια, κατὰ τὰς θείας λειτουργίας, τοὐς μυσταγωγικὰ ἱλαροὐς 'Εσπερινοὐς καὶ τὰ κατανυκτικὰ 'Απόδειπνα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς κατ' ἰδίαν Προσευχὰς τῶν Μοναχῶν, ψάλλονται Τροπάρια, ἀναγιγνῶσκονται Εὐχαὶ καὶ Κοντάκια, τῶν ὁποίων τὰ κέντρον ἀποτελεῖ
ὴ Σάρκωσις τοῦ θεοῦ - Λόγου καὶ ή σωτηρἰα τοῦ κόσμου.

Οἱ 'Αγιορεῖται Μοναχοι, οὅτως, ἀνανεῶνουν καθημερινῶς, μὲ ὲντασιν,
εἰς τὰς ψυχάς των τὴν μνήμην τοῦ ὐπερφυοῦς θαὐματος, τής 'Ενανθρωπήσεως τοῦ θεοῦ. Καὶ ὴ μνήμη αὐτὴ μεταποιεῖται εἰς αϊσθησιν πνευματικήν. Καὶ

ΤΟ

λΠΟΝ

ΟρΟΟ

ἐντεῦθεν μελετοῦν τὰ 6ἀθος καὶ τὴν ὰπειρον ἀγάπην τοῦ θεοῦ πρὰς τοὐς ἀνθρῶπους καὶ ἐν συνοχὴ καρδἰας ὐμνολογοῦν, εὐγνωμονοῦντες τὴν ἀγαθότητά του. Καὶ ἐν μεθέξει ψυχὴς, μὲ μετάρσιον νοῦν, μὲ καιομένην καρδίαν καὶ
δι' ὴγνισμένου σῶματος, ψἀλλουν ἐνθἐως τὴν θείαν δόξαν Του «ἐν ἐσπέρςι καὶ
πρωϊ καὶ μεσημ6ρίςι καὶ ἐν παντὶ καιρῶ». Καὶ μὲ τὰ μάτια τής ψυχὴς των, οἱ
Μοναχοί, ποὐ 6ιοῦν ἀδιαλείπτως τὰ
Μυστήριον, τὁ «ξένον καὶ παρἀδοζον»,
6λέπουν συνερπαμένοι ἐκ τοῦ θείου
των ὲρωτος ῶς «θρόνον χερου6ικὰν τὴν
Παρθένον», τὴν δὲ Φάτνην ῶς «χωρίον
ἐν ῶ ἀνεκλίθη ὁ ἀχῶρητος, Χριστὰς ὁ
θεός...».
Δι' ὅλα αὐτά, δὲν θὰ ὴτο ἀπλοῦν
σχὴμα λόγου ἐὰν εϊπωμεν, ὅτι εἰς πολλῶν Μοναχῶν τὰς καρδἰας ὁ Χριστὰς ὲχει γεννηθὴ, πρὶν ἀκόμη ὲορτάσουν τὴν
θείαν Του Γέννησιν. Πόσον ῶραῖον καὶ
πόσον ἐκφραστικὰν εϊναι ἐκεῖνο, ποὐ
λέγει ὁ μέγας Μυστικὰς θεολόγος, ὁ ὅγιος Διάδοχος 'Επίσκοπος Φωτικὴς, ὅτι
αἰσθανόμεθα ἐντὰς τῶν καρδιῶν μας
«σκιρτήματα 6ρεφοπρεπὴ» κατὰ τὰν
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καιρῦν τὴς ἐπικλήσεως, διὰ της «νοερᾶς προσευχὴς», τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Τησοῦ!
Αὐτοί, λοιπόν, ἐπιτελοῦν Χριστούγεννα ἀδιαλείπτως καὶ κατὰ τρόπον οὐσιαστικὁν καὶ πνευματικὁν ἐντὁς τῶν
καρδιῶν των. 'Αλλοίμονον δὲ εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι περιμένουν τὴν 25ην
Δεκεμ6ρίου, διὰ νὰ συνειδητοποιήσουν
τὴν Σάρκωσιν τοῦ θεοῦ - Λόγου...
"Ηδη οἱ, χἀριτι Χριστοῦ, πιστεύοντες 'Ορθόοδοξοι Χριστιανοί, εϊμεθα ἐνσωματωμένοι εἰς τὴν ἀγίαν 'Εκκλησίαν,
ὴ ὁποία εϊνε ὀντολογικῶς καὶ πραγματικῶς αὐτὁ τοῦτο τὁ θεανθρῶπινον
Σῶμα τοῦ 'Ιησοῦ Χριστοῦ. 'Επομένως,
ὅλας τὰς Δεσποτικὰς ἐορτὰς 6ιοῦμεν ῶς
ἐπὶ μέρους φάσεις ὁλοκλήρου τοῦ 'Απολυτρωτικοῦ ὲργου, ῶς συντελεσθεῖσαν
σωτηρίαν καὶ ῶς μετοχὴν εἰς τὴν μεταμορφωθεῖσαν κτίσιν. Διὰ τοῦτο τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου πανηγυρίζομεν καὶ
ῶς ὅλον καὶ ῶς μέρος τοῦ ὅλου. Καὶ
ῶς ἀπαρχὴν τὴς λυτρῶσεως καὶ ῶς
ὁλοκληρωθεῖσαν λύτρωσιν. "Ετσι δὲ
ἐξηγεῖται καὶ τὁ ὅτι, ὴ μεγίστη τῶν ἐορτῶν, ἐν τὴ 'Ορθοδοξία, δὲν εϊναι ὴ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, ὅπως συμ6αἰνει ἐν
τὴ Δὐσει, ἀλλὰ ὴ 'Αγία 'Ανἀστασις, τὁ
Πάσχα, διὰ τοῦ ὁποίου ὁλοκληροῦται ὴ
παγκόσμιος σωτηρία.
* « *
'Η προετοιμασία τῶν Μοναχῶν, εἰς
τὁ "Αγιον "Ορος, ὅπως εἰς ὅλην τὴν
'Ορθοδοξίαν, ἀρχίζει μὲ ἀγνιστικὰς νηστείας ἀπὁ τὰς 15 Νοεμ6ρίου. Κατὰ τὁ
διάστημα αὐτὁ αἱ ψυχαὶ τῶν Μοναχῶν
μυσταγωγοῦνται μὲ τους εἰσαγωΥϊκοὐς
"Υμνους τῶν Χριστουγέννων, μὲ τὰ Καθίσματα, τὰ Τριῶδια 'Απόδειπνα, τὰς μελιρρύτους Κατα6ασίας καὶ μὲ τους ἐξαισίους 'Ασματικοὐς Κανόνας, ποὐ κορυφῶνονται εἰς τὰς ΜεΥάλας ^Ωρας τὴς
προπαραμονὴς. Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ εϊδη
τὴς ἱερᾶς 'ΥμνολοΥίας, ποὐ καλὐπτει
τὰς θεολογικὰς διαστἀσεις τὴς θείας 'Ενανθρωπήσεως, οἱ Μοναχοὶ μετέχουν
εἰς ἐνα ὲντονον ἐορταστικὁν κλῖμα.
Εἰς ὅλας τὰς 6υζαντινὰς Μονάς,
τὰς ἱερὰς Σκήτας, τὰ 'Ερημιτήρια καὶ
τὰς ὴγιασμένας Καλὐ6ας, κατὰ τὴν πα-

ραμονὴν τῶν Χριστουγέννων τελεῖται
τὁ καθιερωμένον ὅγιον Εὐχἐλαιον, εἰς
«ϊασιν ψυχὴς καὶ σῶματος». 'Ακολουθεῖ
ὁ Μέγας 'Εσπερινὁς μετὰ τὴς θείας λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, καθ' ήν ἀναγιγνῶσκονται αἱ Προφητεῖαι, ποὐ ἀναφέρονται εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Σωτὴρος. Καὶ ἀφοῦ ὅλοι, μὲ λειτουργικὴν τἀξιν, μεταλά6ουν τοῦ Σῶματος καὶ τοῦ
Αϊματος 'Εκείνου, ποὐ ἐσαρκῶθη διὰ νὰ
ἐνωθὴ ἐν ἀγάπη μὲ τοὐς ἀνθρῶπους,
διὰ νὰ τοὐς θεῶση, ἀπέρχονται εἰς τὴν
ἀπέριττον κοινὴν τράπεζαν. Καὶ μετὰ
τρίωρον ἀνάπαυσιν, οἱ Μοναχοί, ἐπανέρχονται εἰς τὁν Ναὁν διὰ τὴν ὁλονὐκτιον ἀγρυπνίαν, ὴ ὁποία ἀρχίζει ἀπὁ
τὴν Λιτήν, ὅπου ψἀλλονται ἀργὰ καὶ
μετὰ μέλους οἱ θεολογικῶτατοι "Υμνοι.
'Η ἀτμόσφαιρα, ποὐ δημιουργεῖται
ἀπὁ τὴν «ἐν πνεὐματι καὶ ἀληθείςι» λατρείαν, ἀπο6αίνει ὐπερτέρα πάσης περιγραφὴς. Νομίζει κανεὶς, ὅτι ὰγγελοι
Κυρίου κατὴλθον ἐξ οὐρανοῦ καὶ συμψάλλουν ἐναρμόνια μελωδήματα μὲ
τοὐς Μοναχοὐς. Καὶ ὅτι, ὴ θριαμ6εύουσα ἐν οὐρανοῖς 'Εκκλησία, εἰς μίαν λειτουργικὴν Σύναξιν μετὰ τῶν ἐν 'Ερήμω ἀρνησικόσμων Μοναχῶν, ψἀλλουν
ἀγγελικῶς, κατὰ τὴν ἀγίαν αὐτὴν νὐκτα τὴς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ: «'Ο
οὐρανὁς καὶ ὴ γὴ, σήμερον ὴνῶθησαν,
τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον θεὁς
ἐπὶ γὴς παραγέγονε καὶ ὰνθρωπος εἰς
οὐρανοὐς ἀνα6έ6ηκε...».
Καὶ πράγματι· μέσα εἰς τὁν λαμπρότατον καὶ ὐπο6λητικῶτατον 6υζαντινὁν
διάκοσμον καὶ ὐπὁ τὰς ποικιλοχρῶμους
ἀνταυγείας, ποὐ διαχέουν τὰ ἐξαστράπτοντα πολὐφωτα τῶν ἐστιλ6ωμένων
πολυελαίων, τὰ τοιχογραφημένα πρόσωπα τῶν 'Αγίων — ποὐ «ἱστόρησεν» ὁ
χρωστὴρ τὴς Κρητικὴς ή Μακεδονικὴς
Σχολὴς — προσλαμ6ἀνουν μίαν τοιαὐτην ὲκφρασιν, ῶστε νὰ ὐφίσταται ὁ Μοναχὁς τὴν παραίσθησιν, ὅτι εϊναι ζῶντα
μεταξὐ ὴμῶν. Καὶ ἐντεῦθεν νὰ 6λέπωμεν ἐκστατικοί, ὅπως ἱστάμεθα εἰς τὁ
στασἰδιόν μας μὲ μεταστοιχειωμένην
τὴν ψυχήν, 'Αποστόλους, Προφήτας,
Μάρτυρας, 'Ιερἀρχας, 'Οσίους 'Ασκητάς, αὐτὴν τὴν θεοτόκον ἐν τφ Σπη-
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λαίω, πλησίον τοῦ ἀνακεκλιμένου εἰς
τὴν Φάτνην θείου Βρέφους, μὲ τους
'Αγγέλους καὶ τους Ποιμένας — ὅπως
ἀποδίδει ὴ 6υζαντινὴ 'Αγιογραφία τὴν
Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ — μὲ ὲκφρασιν
ἀπείρου ἀγαλλιάσεως, νὰ μεταδίδουν
τὴν αϊσθησιν τὴς συμμετοχὴς, διὰ της
παρουσίας των, εἰς τους θείους ῦμνους
τὴς ἀγίας αὐτὴς νυκτός.
Αἱ 'Υμνωδίαι συνεχίζονται, αἱ προσευχαὶ διάπυροι ἀνέρχονται ῶς θυμίαμα πρὁς τὁν θεόν, τὰ πρόσωπα τῶν Μοναχῶν ἀκτινοβολοῦν τὴν μυστικὴν χαρὰν τὴς ἐπ' ἐλπίδι θεῶοεως ψυχὴς
των. .. . Τὰς μεστὰς θεολογικοῦ καὶ δοξολογικοῦ περιεχομένου 'Ωδὰς ἀκολουθοῦν τὰ Μεκαλυνάρια καὶ ὴ 'Ενἀτη
'Ωδὴ τὴς θεοτόκου — μία 'Ωδὴ ὐπερ6άλλοντος πνευματικοῦ κάλλους, ἐνῶπιον τὴς ὁποίας — άς κάμωμεν ἀπὁ
συγκατά6ασιν μίαν σὐγκρισιν — ή περίφημος «'Ενἀτη» τοῦ Μπετό6εν, ή ὁποία τόσο συγκινεῖ μὲ τὁν νατουραλιστικὁν τόνον, ἐξαφανίζεται. Τους θειοτάτους Αϊνους διαδέχεται ή μεγαλοπρεπὴς Δοξολογία, διὰ νὰ ἐπακολουθήση
τὁ οὐσιαστικὁν ὄνοιγμα τῶν οὐρανῶν
μὲ τὁ ὐπερφυέστατον Μυστήριον τὴς
θείας Λειτουργίας. Καὶ οἱ Μοναχοί, ήλλοιωμένοι «τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν», κοινωνοῦν μὲ κατάνυξιν ψυχὴς τοῦ Σῶματος καὶ τοῦ Αϊματος τοῦ 'Ενανθρωπήσαντος θεοῦ...
* £ «

Ο ἐορτασμὁς εἰς τὁν "Αθω δὲν ὲχει τίποτε τὁ ἐμπαθῶς γήϊνον, τὰς φολκλορικὰς αὐταπάτας ή τούς, κατ' 'Ιουδαίους, ἐξωτερικοὐς τύπους. Τὰ Χριστοὐγεννα ἐορτάζονται πνευματικῶς,
μὲ 'Ορθόδοξον μέθεξιν εἰς τὁ Μυστήριον, εἰς τὁ ὁποῖον ἐμ6αθὐνουν διὰ τὴς
μελέτης τῶν ἀγίων Πατέρων. Καὶ κατανοοῦν τὁ περιεχόμενον τὴς ἐνανθρωπήσεως τοῦ θεοῦ, κατὰ τὁ μέτρον τὴς δι'
άγάπης θεῶσεως ἐκάστου. «Τοσοῦτον
τῶ ἀνθρῶπω τὁν θεὁν διὰ φιλανθρωπίαν ἀνθρωπίζεσθαι, ὅσον ὁ ὄνθρωπος ἐαυτὁν τῶ θεφ δι' άγάπης δυνηθεὶς ἀπεθέωσε».
Μὲ πλαίσιον μίαν ἀπαράμιλλον εἰς
κάλλος καὶ ποικιλίαν χειμερινῶν εἰκό-
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νων φὐσιν, μὲ τὴν 6αθυτάτην ἀγιορειτικὴν ὴσυχίαν, μέσα εἰς τὴν διαφάνειαν
τὴς Βηθλεεμικὴς νυκτός, αἱ ὁλονύκτιοι
θεοτερπεῖς ψαλμωδίαι τῶν Μοναχῶν,
ἐφ' ὁλοκλήρου τὴς 'Αθωνικὴς χερσονήσου, μὲ δεσπόζοντα τὁν λαμπρὁν ἀστέρα, ποὐ μαρμαίρει κατὰ 'Ανατολάς, ζωντανεύουν τὴν ἐν Σπηλαίω Γέννησιν
τοῦ Λόγου τοῦ θεοῦ καὶ μεταφέρουν
τοὐς Μοναχοὐς εἰς τὴν αἰδέσιμον ἐκείνην νὐκτα, κατὰ τὴν ὁποίαν ''Αγγελος
Κυρίου εϊπε πρὁς τοὐς ἀγραυλοῦντας
ποιμένας: «ἰδοὐ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὐμῖν χαρὰν μεγάλην, ὴτις ὲσται παντὶ
τφ λαφ. "Οτι ἐτέχθη ὐμῖν σήμερον σωτήρ, δς ἐστι Χριστὁς Κύριος, ἐν πόλει
Δα6ίδ». Καὶ ἐντεῦθεν συντηροῦν εἰς τὁ
6άθος τῶν καρδιῶν των, οἱ Μοναχοί,
τὴν ἀγίαν αὐτὴν νὐκτα, ποὐ «πλὴθος
στρατιᾶς οὐρανίου» ὲψαλλε, «διὰ τὴν
τῶν πάντων θέωσιν», τὁ «Δόξα ἐν ὐψίστοις θεφ καὶ ἐπὶ γὴς εἰρήνη, ἐν ἀνθρωποις εὐδοκία»...
$ * *

'Αλλ' εἰς τὁ "Αγιον "Ορος ὐπάρχει
καὶ ἐτέρα μορφὴ ἐορτασμοῦ τῶν Χρι6υζαντινὴν
στουγέννων, χωρὶς τὴν
λειτουργικὴν λαμπρότητα τῶν Μοναστηρίων. Εϊναι ὁ ἀποφατικὁς — άν ἐπιτρέπεται ὁ χαρακτηρισμὁς — ὁ σιωπηλός, ὁ μυστικὁς ἐορτασμὁς τῶν 'Ησυχαστῶν, ὁποῖος τελεῖται ἐντὁς τῶν Σπηλαίων των. Χωρὶς ψαλμωδἰας καὶ φωταγωΥίας, μόνον μὲ τὁ γλυκὐ φέΥγος
τὴς ἱερᾶς κανδήλας, κλίνουν τὰ γόνατα, ὐψῶνουν τὰς χεῖρας εἰς τὁν οὐρανόν, μέσα εἰς τὴν ἀπόλυτον σιωπὴν καὶ
τὁ ήμίφως καὶ προσεὐχονται ἀλαλήτως,
διὰ τὴς «νοερᾶς προσευχὴς». Καὶ αἱ
προσευχαί των, ῶς πύριναι φλόγες, φωτίζουν τὰ πάντα...
Πρὁ δὐο δεκαετηρίδων διὴλθα μίαν
ΧριστουΥεννιάτικην, ἀλησμόνητον καὶ
λευκὴν νὐκτα μὲ τοὐς ὰγίους αὐτοὐς
'Ησυχαστάς. 'Εντὁς τοῦ θεοκτίστου
Σπηλαίου των, ὁμοίου μὲ τὁ Σπήλαιον
τὴς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, οἱ 'Ερημῖται, ἀνέπεμπον θερμὰς προσευχάς, ἐν
εὐχαριστία δοξολογοῦντες τὁν θεόν, ἐν
ὀνόματι ὅλου τοῦ κόσμου, μὲ δακρυσμένους ὀφθαλμοὐς ἐξ άγάπης καὶ εὐΥνω-
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σμεν». ΠροηΥεῖται ὴ ἀγάπη, ἐπεται ὴ
γνῶσις, ἀκολουθεῖ κατόπιν ὴ ζήτησις
ο ο ο
καὶ φθάνωμεν εἰς τὴν εὅρεσιν.
Μετὰ τὴν θ. Λειτουργίαν, ποὐ ἐτέΒε6αίως, ὅταν λέγωμεν εὅρεσιν,
λεσεν ὁ 'Ιερεὐς - 'Ησυχαστὴς καὶ μετε- ἐννοοῦμεν αὐτὁ τὁ ὁποῖον, ὁ ὅγιος Γρηλά6ομεν τῶν 'Αχρἀντων Μυστηρἰων, γόριος ὁ Νύσσης, διετὐπωσεν: «'Η εὅτὰς πρωῖνὰς πλέον δρας, ὁ ὅσιος Γέρων ρεσις τοῦ θεοῦ ἐστι αὐτὁ τὁ άεὶ ζητεῖν
ὲλεγεν εἰς τους μαθητάς του μὲ τὴν 6α- οὐ γὰρ ὅλλο ἐστὶ τὁ ζητεῖν καὶ ὅλλο τὁ
θεῖαν του φωνὴν «...'Ο 'Ιησοῦς ειναι εὐρίσκειν... καὶ τοῦτο ἐστιν ὄντως ἰὴ ἐκπλήρωσις τὴς προφητείας τοῦ 'Ι- δεῖν τὁν θεόν, τὁ μηδέποτε τὴς ἐπιθυσραὴλ καὶ ὅλων τῶν ἐθνῶν, διότι ειναι μίας κόρον εὐρεῖν ἀλλὰ χρὴ πάντοτε
αὐτὴ ὴ φανέρωσις τὴς θείας 6ουλής πε- 6λέποντα, δι' δν ἐστι δυνατὁν ὁρᾶν,
ρὶ τὴς σωτηρίας τῶν ἀνθρῶπων. 'Αλλ' πρὁς τὴν τοῦ πλέον ἰδεῖν ἐπιθυμίαν ἐκεϊναι καὶ ὴ ἐκπλήρωσις τὴς προφητείας καίεσθαι. .»
τὴς καρδἰας μας, τὁ μυστήριον τῶν ἱεΚατόπιν ἀνέΥνωσεν ὁ ϊδιος τὁν λόρῶν πόθων μας. 'Εν τφ 'Ιησοῦ ὴ μὲν Υον τοῦ ἀγίου Γρηγορἰου τοῦ ΟεολόΥου
ἀνθρωπότης εὐρε τὴν ἐνότητά της, ὴ «εἰς τὰ Γενέθλια»: «Πόσαι μοι πανηγὐδὲ ἱστορία τὁ τέλος της, δηλαδὴ τὁν ρεις καθ' ἐκαστον τῶν τοῦ Χριστοῦ μυσκοπόν της...»
στηρἰων! δν ἀπάντων κεφάλαιον ὲν, ή
Εἰς παρατήρησίν μου, ὅτι ειναι πο- ἐμὴ τελείωσις καὶ ἀνάπλασις καὶ ὴ πρὁς
λὐ δὐσκολον νὰ πιστεύση κανεὶς εἰς τὁν πρῶτον 'Αδὰμ ἐπάνοδος...».
τὴν 'Ενσἀρκωσιν τοῦ θεοῦ μὲ ὄργανον
... 'Αφοῦ ἐψάλλαμε τό: «Χριστὁς
μόνον τὁν διεφθαρμένον ἀνθρῶπινον Υεννᾶται δοξάσατε. ..», ὅφησα τὁ θεόλόγον, ὁ ὅγιος 'Ερημίτης ἀπήντησεν:
κτιστον Σπήλαιον μὲ ἀναβαπτισμένην
«'Ο Πλάτων ὐπεστήριξεν, ὅτι «θεὁς ἀν- τὴν ψυχήν. 'Ησθανόμην, ὅτι ὄχι μόνον
θρῶποις οὐ μίγνυται». Καὶ αὐτὁ ἰσχυρἰ- εἰς τὁ Σπήλαιον εϊχε γεννηθὴ ὁ Χριζονται ὅσοι παραλόγως ἀξιοῦν νὰ ἐρευ- στός, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς καρδἰας τῶν ἀνήσουν τὰ ὐπὲρ λόγον, διὰ τοῦ λόγου. Υίων ἐκείνων 'Ερημιτῶν, τῶν ὁποίων
'Ηγνόησαν τὴν 'Ορθόδοξον μεθοδολο- τὁ ἀποσαρκωμένον ἀσκητικὁν πρόσωπον
γίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν, «προκειμένου νὰ ἀκτινο6ολοῦσεν ἀπὁ τὴν ὲνοικον ὲλεὅρωμεν τὁν θεόν, ἀνάγκη πᾶσα νὰ τὁν λαμψιν τοῦ ἀκτίστου φωτὁς τοῦ 'Αγίου
ζητήσωμεν. "Οπως ζητήσωμεν αὐτόν, ἀ- Πνεὐματος. ..
νάγκη νὰ τὁν γνωρἰσωμεν. "Οπως τὁν
θ.μ.δ.
γνωρίσωμεν, ἀνάγκη ὅπως τὁν ἀγαπήμοσύνης, διὰ τὴν ἀνεννόητον συγκατά6ασιν τοῦ θεοῦ πρὁς τους ἀνθρῶπους..
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φαῖΤΙΚΗΟ ΤΛ Ρ' ΚθφΛΧΛΙΧ
κ
ΙΣΤΙΣ ΑΕΡΓΟΣ
και εργον απιοτον
τον αντδν τροπον
αποδοκιμασϋ'ησονταΓ
δει γαρ τον πιοτδν
π'ιοτιν επιδεικννμενην τα πραγματα τφ
κυρϊφ προοφερειν.
Ονδε γαρ τω πατρι
ημων "Α6ρααμ εις
δικαιοσννην λελδγιοτο η πϊστις, αν μη
καρπδν αντης τον παϊδα προσηνεγκεν.

&πδ δο σι ς

'Η πϊστις χωρὶς τδ. εργα καὶ τα. εργα α
ν ευ της πϊστεως, θα Αποδοκιμασθοϋν κατα.
τδν 'ϊδιον τρδπον Απδ τον Θεδν. Διδτι δ
πιστδς πρδπει να προσφερη εις τδν Κϋριον
πϊστιν δϊποδεικνυομδνην δια των πραγμα,των. Γιατ'ι καὶ ή πϊστις τοϋ πατρδς ήμων
'Αβραἀμ δεν θα ελογϊζετο εις δικαιοσϋνην,
Ιἀν δεν προσδφερεν ιἱις καρπδν αδτης τδν
υὶδν του.
ΣΧΟΛΙΟΝ
"Ο,τι Δξιοποιεϊ την πϊστιν εὶναι τα εργα. Καὶ
δ,τι χρειαξονται τα εργα εὶναι η πϊστις. Τα ερ
γα ενσαρκιδνουν την πϊστιν. Καὶ η πϊστις πνευματοποιεϊ τα εργα.
'Απαιτοϋνται, λοιπδν, απδ τδν χριστιανδν εργα εκ πϊστεως καὶ πϊστις δι' εργων. Βασις της
πϊστεως εὶναι η πϊστις. 'Η πϊστις συνδεει τδν
Θεδν με τδν δνθρωπον. "Οσον θερμοτερα η πϊστις, τδσον στενιοτερα η θεϊα ενωσις. Καὶ συνεπως περισσδτερος δ θειος φδβος, θερμοτερα
η θεϊα αγαπη, πιστοτερα η πϊστις. Καὶ εντεϋθεν τα εργα ως «πϊστις δι* αγαπης ενεργουμενη» (Γαλ. ε', 6).
'Αλλα ποια εὶναι τα εργα; 'Ενταϋθα θϊγεται

τδ πρδβλημα της σημασϊας των «εργων». 'Ως
γνωστδν, η 'Ορθδδοξος 'Εκκλησϊα μας διδασκει, δτι δια. την σωτηρϊαν χρειαξονται η πϊστις
καὶ τα εργα. 'Ο Ρωμαιοκαθολικισμδς τονϊξει
ὶδιαξδντως την αναγκαιδτητα των εργων, ως
«καλα εργα». Καὶ δ Προτεσταντισμδς φρονεϊ,
δτι μδνον η πϊστις σάξει, τα δε εργα αποτελοϋν
απλην εκφρασιν της πϊστεως.
'Απδ 'Ορθοδδξου πλευρας τα εργα εὶναι αὶ
εντολαὶ τοϋ Κυρϊου. "Εχουν δε τοιαϋτην σημασϊαν, ωστε δ Κϋριος να τας προβαλλη ως τεκμηριον της πρδς αϋτδν αγαπης ('Ιωαν. Ι4,
2Ι). 'Αλλα αὶ εντολαὶ τοϋ Κυρϊου δεν αποτε
λοϋν αϋτοσκοπδν. Δεν ποιοϋμεν τας εντολας δια
τας εντολας, Αλλα τας εντολας δια τδν σκοπδν. Καὶ δ σκοπδς εὶναι η ενωσις μετα τοϋ Θεοϋ καὶ η κατ' αναλογϊαν πρδς την εργασϊαν των
επὶ τδ θειδτερον μεταμδρφωσις, η θεωσις. «'Η
πρδς Θεδν Δφομοϊωσϊς τε καὶ ενωσις — λεγει
δ Διονϋσιος δ 'Αρεοπαγϊτης — ταϊς των σε6ασμιωτατων εντολων Ιερουργϊαις καὶ αγαπησεσι μδνως τελεϊται».
Περαν τοϋ σκοποϋ της θειδσεως, αὶ εντολαὶ
απο6λεπδυν εὶς την διατηρησιν της δια τοϋ &γϊου 6απτϊσματος διδομενης καθαρδτητος. «"Ο
σοι τοϋ λουτροϋ της παλιγγενεσϊας ·ηξιιοθημεν,
τα αγαθα εργα ου δι' ανταπδδοσιν προσφδρομεν, αλλα δια φυλακην της δοθεϊσης ημϊν καθα
ρδτητος». 'Οσϊου Μαρκου 'Ασκητοϋ, «Περὶ των
οὶομενων εξ εργων δικαιοϋσθαι κεφ. κγ', Φιλοκαλϊα, εκδ. 'Αστερος).
'Ο ϊδιος Πατηρ εὶς τδ κβ' κεφ. τοϋ ὶδϊου εργου του, ϋποστηρϊζει δτι δ Θεδς δεν αποδϊδει
εργα, αλλα την πϊστιν η την απιστϊαν δια των
εργων εμφαινομενας. «"Οταν ακουσης της Γραφης λεγουσης, δτι αποδιδσει εκαστφ κατα τα
εργα αϋτοϋ, (Ματθ. ις', 27) οϋκ εργα νοήσεις
γεεννης η 6ασιλεϊας ανταξια, αλλ' εργα της εὶς
αυτδν απιστϊας η πϊστεως δ Χριστδς ανταποδϊδωσιν εκάστφ' οϋχ άς συναλλἀκτης πραγμἀτων, Αλλ' άς Θεδς κτιστης καὶ αγοραστης η-
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μων».
Δια τοϋτο και τα «εργα» δεν Αποτιμωνται διπο τον Αριθμδν η τον δγκον των, Αλλα Απδ την
πϊστιν και την προαίρεσιν, ως φανεροϋται εις
τα. δυο λεπτα της εϋαγγελικης εκείνης χήρας
και εΙς τα: «η πίστις σου σεσωκε σε».
Παρα ταϋτα δμως, τινες Πατερες Αποδεχονται και την Αξίαν των εργων εν τινι μετρφ,
Αναγνωρίζοντες τρεις πνευματικες καταστΑσεις
εις τους πιστοϋς. Δοϋλους, μισθωτοϋς, υίοϋς. ΟΙ
μεν πρωτοι πραττουν τδ θελημα τοϋ Θεοϋ εκ
φδβου. Ο'ι δε δεϋτεροι δι' Ανταπδδοσιν, κατα
τδ Δα6ιτικδν' «εποίησα τας εντολΑς σου δι' Ανταμειψιν». Και οι τρίτοι, Απδ Αγαπην εις τδν
Πατερα. 'Αλλα παρα την διαφοραν των κινητρων ϋπαρχει ποσδν τι πίστεως, δπερ φανεροϋται εΙς αϋτα τα κίνητρα.
'Επομενως Ακολουθεϊ δρθδδοξον διδασκαλίαν
δ αγιος Δ. Αποφαινδμενος, δτι «πίστις Αεργος
κα'ι εργον απιστον τδν αϋτδν τρδπον Αποδοκιμασθησονται».
'Ενταϋθα δϋναται να. Αναφερη κανεις πρδς
επίρρωσιν των λεχθεντων, τδ τοϋ αγίου 'Ιακιδβου ('Ιακ. β', Ι9 - 26) δπερ είχεν ϋπ' δψιν
δ αγιος Δ. εΙς τδ σχολιαζδμενον κεφΑλαιον.
Παντως, εν εσχατη δναλϋσει, εχει θεμελιιδδη
σημασίαν δχι αϋτη αϋτη η εξωτερικη πραξις,
καθ' εαυτην, Αλλα αϊ εσωτερικαὶ διαθεσεις αιτινες, Αναλδγως των περιστασεων προσλαμβανουν εξωτερικας μορφΑς η, εν (ϊπουσία αυτων,
παραμενουν Ανεκδηλωτοι.
'Η Αξία κεϊται εΙς τας Αγαθας διαθεσεις, αί
δποϊαι διαμορφιονουν την ψυχην θεοειδως. 'Εαυτδν δμως φρεναπατα εκεϊνος δστις, ενφ τα γεγονδτα τδν καλοϋν εις εκτελεσιν των εντολων
και εκτελεσιν της πίστεως του, δι' εργων, αϋτδς παραμενει Ασυγκίνητος, με την παραίσθησιν δτι Αρκεϊται εΙς τΑς διαθεσεις.

κα'

ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ
Θεδν και πιστεϋει
γνησϊως και τα εργα
της πϊστεως επιτελεϊ
δσϊως· δ δε πιστεϋων
μδνον και μη ων εν
τη αγαπη ονδε αυτην
την πϊστιν ην δοκεϊ
εχειν εχετ ελαφρ6τητι γδιρ τινι πιστευει νοδς ως υπδ τοϋ 6αρονς της δδξης της

αγαπης μη ενεργονμενος. Πϊστις ουν δι*
αγαπης ενεργουμενη τδ μεγα. των αρετων.
απ6δοσις

"Εκεϊνος που αγαπκ τδν Θεδν πιστεόει
δντως αληθινα καὶ Ικτελεϊ τα εργα της πϊ
στεως με ακραν συνεπειαν. “Οστις δε πιστεόει μδνον, Αλλα δδν εόρί,σκεται μεσα στη
ζωὴ της αγαπης, δεν εχει ουτε αὁτὴν τὴν
πϊστιν, την δποϊαν νομϊζει βτι εχει. Πιστεόων αὁτδς με καποιαν ελαφρδτητα τοϋ
νοϋ και της φαντασϊας, δεν ενεργεϊται Απδ
την ανέκφραστη κατάστασιν της Αγαπης.
'Η πϊστις λοιπδν Ινεργουμενη δια της Αγαπης, ιδοὐ τδ μεγιστον μεσα στας ΑρετΑς.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Τδ κα' κεφ., συναφες πρδς τδ Ανωτερω, προεκτείνεται εις τας εσχατας συνεπείας του.
Προϋπδθεσις των εργων πίστεως είναι η γνησία πίστις, της δποίας προϋπδθεσις είναι η αγδιπη πρδς τδν Θεδν. 'Οσίως, με γνωσιν, εν
πίστει, δια. τδν Χριστδν, επιτελοϋνται εντεϋθεν
τα εργα.
'Ο αγιος Δ. αναγει, επομενως, τα «εργα πί
στεως εις την πρδς Θεδν Αγαπην. Χωρίς την
Αγαπην δεν επιτελοϋνται «εργα πίστεως», πραγμα, τδ δποϊον δδηγεϊ εις τδ συμπερασμα, δτι
εφ' δσον δεν εχομεν ΑγΑπην, αρα οϋδε «εργα
πίστεως» δυναμεθα να κδιμωμεν.
Καὶ η πίστις; ΚατΑ τδν αγιον Δ. αϋτη είναι
πίστις κατα δδκησιν. 'Αποϋσης της αγαπης απδ
τδν χριστιανδν, «οϋδε αυτην την πίστιν, ην δοκεϊ εχειν εχει», διδτι η πίστις δεν είναι «κατ'
αίσθησιν ψυχης», αλλα εξ ελαφρδτητος νοδς.
'ΕΑν εχωμεν παντοτε κατα νοϋν την σημασίαν, ην Αποδίδει δ αγιος Δ. ε'ις τας «κατ' αίσθησιν ψυχης» πραξεις, εϋκολον είναι να εννοησωμεν, διατί την μη συνεζευγμενην με την
αγαπην πίστιν θεωρεϊ σχεδδν Ανϋπαρκτον.
Και ενω, 6ε6αίως, δεν δϋναταί τις να Αρνηθη δτι, ϋπαρχει ποσδν τι πίστεως, ως εγραψαμεν εις τδ κ' κεφ., εΙς την καταστασιν τοϋ
δοϋλου και τοϋ μισθΑρνου, εν τοϋτοις αληθης
πίστις, είναι η «δι' Αγαπης ενεργουμενη».
'Αλλ' αϋτη ·η πνευματικη καταστασις Αποτελεϊ «τδ μεγα των Αρετων», δπερ δεν Εχομεν μεν
οί πολλοί, Αλλα πρδς τδ δποϊον δφείλομεν να
τείνωμεν, δια των δϋο μνημονευθεντων σταδίων, της δουλείας καὶ της μισθαρνίας, δια να
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καταστωμεν αληθινοὶ υὶοὶ τοϋ Πατρδς ημων τοϋ
εν οϋρανοϊς. Καὶ Δληθεϊς υὶοὶ γινδμεθα δια της
προς Θεδν και τον πλησϊον αγαπης, ανευ της
δποϊας μενομεν «χαλκοὶ ηχοϋντες κω κδμ6αλα αλαλαξοντα» μεΟ' δλων των χαρισματων
μας. Μετρον δε της αληθοϋς Αγαπης εϊναι η
προς τους εχθροϋς αγαπη. 'Η ψυχὴ που εφθασεν Απδ 6αθεϊαν ταπεϊνωσιν και Απδ την ενεργειαν τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος να αγαπα τους εχθρους, δντως τελεϊ ϋπδ την επϊδρασιν «τοϋ
6αρους της δδξης της αγαπης» και ωμοιιοθη με
τδν ©εδν. Μακαριος δ ανθριοπος αϋτδς' Ανεστηθη πρδ της κοινης Αναστασεως των νεκρων
και εγενετο κατα χαριν Θεδς, δπδτε «εις κρϊσιν οϋκ ερχεται, αλλα μεταβεβηκεν απδ τοϋ θανατου εις την ξωην».

κβ'

ΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ δ
6υΦδς ερευνωμενος
μεν κνμαϊνειατ αττλη
δε διαϋεοει Φεωρονμενος γαληνια. Ληϋης γαρ κακων νδωρ
δν τδ 6αϋος της πϊστεως ον φερει παρα
περιεργων εννοιων
9εωρεϊοϋ'αι. 'Απλ6τητι ουν διανοϊας τοϊς αυτης εμπλεωμεν
νδαοιν, ϊνα εΙς τδν λιμενα τοϋ 'δεληματος οντω τρθ'ασωμεν τον Θεον.
4π6δοσις
Τδ βαθος της πϊστεως δταν μεν Ιρευναται συλλογιστικῶς διαταράσσεται. "Οταν δε
δραται με απλὴν καὶ (1περϊεργον δϊ·άθεσιν,
τδτε γαληνεόει. "Επειδὴ τδ βαθος της πϊστεως παρομοιάζεται με ϋδωρ λησμοσόνης
πασης μορφης κακοϋ, διἀ τοϋτο δδν δεχεται νδι βυθοσκοπηται με Ιρευνητικους λογισμοός. Λοιπδν πρεπει νἀ διαπλεωμεν τα δδατα της πϊστεως με άπλδτητα καὶ Οὶπεριεργειαν, δια να φθασωμεν εὶς τδ λιμενα του
Θεοϋ, που εϊναι τδ θελημά του.
ΣΧΟΛΙΟΝ
'Εδω εκτϊθεται η φδσις της πϊστεως. 'Επειδη
πϊστις, κατα τδν 'Απ. Παϋλον, εϊναι «ελπιζομενων δπδστασις, πραγματων ελεγχος ου 6λεπομενων», ('Ε6ρ. ια', Ι) καθϊσταται πρδδηλον,
δτι ουδεὶς λογισμδς εχει Οεσιν, άς εντεϋθεν της
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περιοχης της πϊστεως κεϊμενος. 'Η πϊστις κεϊται περαν των δρϊων της ανθρωπϊνης σκεψεως.
«Πϊστις ηγεϊσθω μδνη κα'ι μη απδδειξις» λεγει
δ Μ. Βασϊλειος, εφ' δσον, κατα τδν ὶδιον, «πϊστις εστιν απερϊεργος συγκαταθεσις των Ακουσθεντων».
'Αλλα μετα την πϊστιν δυναται κανεὶς να σκεπτεται επὶ των πιστευθεντων, δια να φωτϊση
δια της σκεψεως την πϊστιν καὶ να την αρθριδση εὶς τδν λδγον. Εϊναι αϋτδ τδ δποϊον λεγει
τις, δστις δϊδει μεν τδ προ6αδισμα εις την πϊστιν, προκε·μενου να εννοηση τα θεϊα, κατα τδ
δυνατδν εις τδν ανθρωπον, εν τουτοις θεωρεϊ
τδ «εννοεϊν», την μελετην, τδν συλλογισμδν, ως
συντελεστικα πρδς φωτισμδν καὶ αυξησιν της
πϊστεως. «Πιστεϋω δια να εννοήσω καὶ εννοω
δια να πιστεϋσω». "Αν καὶ κατα την 'Ορθδδοξον πνευματικην Παραδοσιν, εὶσερχεταϊ τις εὶς
τα μυστηρια της πιστεως δια θεϊου φωτισμοϋ
καὶ καθαρδτητος καρδϊας.
'Ενταϋθα εχει θεσιν η ϋπδμνησις των δυο δδων Ανα6ασεως πρδς τδν Θεδν' της καταφατικης καὶ της αποφατικης. 'Αλλα καὶ αὶ δυο αυται δδοὶ προϋποθετουν την πϊστιν, δσον καὶ αν
·η πριδτη εϊναι μελετη καὶ συλλογισμδς μετα πϊ
στεως.
'Ο αγιος Δ. παρομοιΑξει τδ μυστηριον της
πϊστεως με 6υθ6ν. 'Ο 6υθδς ταρασσεται δταν
ερευναται καὶ γαληνια δτα καθοραται με απλην
διαθεσιν. Πραγματι, ως λεγει δ αγιος 'ΙωΑννης
δ Δαμασκηνδς εὶς στιχηρδν των αϊνων τοϋ πλ.
α' ηχου «... Αμφδτερα γαρ εσφραγισται τοϊς
ερευνωσι, πεφανερωται δε τα θαυματα, τοϊς
προσκυνοϋσιν εν πϊστει τδ μυστηριον...».
'Ο «6υθδς της πϊστεως», λοιπδν, δεν επιδεχεται ερευναν υπδ περιεργων εννοιων». Διατϊ;
Διδτι η μεν πϊστις εϊναι απλδτης, η δε εοευνα
εὶσαγει συνθεσιν, αϊρουσαν την απλδτητα.
'Ο αγιος Δ. αντιπαραθετει την πϊστιν, ως
«ληθην κακων», εὶς την περιεργειαν, «— «περϊεργοι εννοιαι» — η δποϊα αποτελεϊ κακδν. τδ
δε αποτελεσμα της περιεργεϊας εϊναι ὴ διαταραξις της γαλήνης εν τη καοδϊα, ενθα «δ 6υθδς της πϊστεως», δη' δπου καϊ, εν επιμονη της
περιεργεϊας, αναδδονται αὶ πλαναι καὶ αὶ αὶρεσεις.
'Αλλα πασα περιεργεια εϊναι κακη; 'Ο αγιος
Δ. ϋποθετομεν δτι, λεγων ταϋτα, εννοεϊ αυτδ
τοϋτο τδ μυστηριον της πϊστεως, ως «απεριεργου συγκαταθεσεως των ακουσθεντων». 'Οπδτε
(Συνεχεια εὶς σελ. Ι9)
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ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ
ΘΕΟΑΟΓΙΑ», κατὁπιν τοϋ σχολιασμοῦ
της ἀπδ τἀς στὴλας τοϋ περιοδικοϋ τοϋ
μηνὁς Τουλίου.
'Η κριτικὴ ὴσκήθη μὲ αῖσθησιν εὐθὐνης,
μὲ πολλὴν ἀγἀπην και περισσδν σεβασμδν
καὶ ὐπεδείχθησαν εἰς τον πολιδν καθηγητὴν ῶρισμένα σημεῖα τής εν λὁγω μελέτης
ῶς ὲ'χοντα ἀνἀγκην μιας ἀποσαφὴσεως, ῶς
ἀδικοϋντα τὴν 'Ορθὁδοξον θεολογίαν, τοὐς
ἀγίους Πατὲρας καὶ φυσικἀ, εἰς τδ βαθὐ
γὴρας του καὶ τον ϊδιον.
Καὶ ὲνῶ θἀ ἀνέμενε κανεὶς μιαν ἀπἀντησιν, οἰανδὴποτε ὲπὶ τέλους, ὲ'κπληκτοι παρακολουθοϋμεν μιαν ἀτελείωτον ὲπομβρίαν
λὁγων ἀσχέτων εν πολλοῖς, ἀρχομένην ἀπδ
τἀς 15.1Ο.75, συνεχιζομὲνην,διἀ τοϋ ἀνἀ
Ι5θὴμερον ὲκδιδομὲνου «'Ορθοδὁξου Τὐπου» καὶ λὴξασαν τὴν 15.12.75.
Π ρέπει, βεβαίως, νἀ λυπὴται 6αθέως
κανεὶς παρἀ νἀ ἀγανακτὴ διἀ τἀ χριστιανικἀ ὴθη μας καὶ νἀ ὲξηγὴ εὐκόλως διατἰ
ὲφθἀσαμεν εἰς οἰκτρἀν ὲκκλησιαστικὴν κατἀστασιν. "Οχι μόνον ὴθος χριστιανικδν
δὲν παρουσιἀζομεν, αλλ" οὐδὲ κοινὴν λογικὴν. 'Εγρἀφη μια κριτικὴ δικαία ὴ ἀδικος. Καλεῖται μὲ ἀγἀπην δ κρινδμενος δημοσία νἀ διορθῶση τἀ δημοσία γνωσθὲντα

μορφῶση κἀποιαν ἰδὲαν περὶ τίνος, ὲπὶ τέλους, πρὁκειται. 'Αλλ' εὶπομεν, ας μὴ παραπονοὐμεθα, ποὐ περιὴλθομεν ῶς 'Εκκλησία εἰς θλιβερἀν κατἀστασιν, ἀφοϋ οι «δοκοϋντες στὐλοι εϊναι» ὲμφανἰζουν τοιαϋτα
σημεῖα, ἀτινα ἀπελπίζουν.
2. 'Ο σεβαστδς γέρων θεολδγος ὲπιτίθεται ὲναντἰον τοϋ Μοναχοϋ Θεοκλὴτου,
χωρὶς νἀ προσέξη, δτι ὴ κριτικὴ διηρμὴνευε γενικωτὲραν ἀντἰθεσιν τῶν ἀγιορειτῶν ῶς ὲγραφον. «“Ηδη εἰς τδ "Αγιον
"Ορος προεκλὴθη μὲγα σκἀνδαλον ὲκ τὴς
ὲν λὁγω Μελέτης». 'Η προσωπικὴ μας παρέμβασις ἀπέβλεπεν εἰς τδν περιορισμδν
τοϋ σκανδἀλου διἀ μιας, δπως ὲζητὴθη, διορθῶσεως τῶν ἀτδπων ὲκφρἀσεων καὶ θέσεων. Καὶ ὲξηγοὐμεθα.
Κατἀ τἀς ἀρχἀς τοϋ Τουλίου δυο ιεραὶ
Μοναὶ κατὴγγειλαν εἰς τὴν Τ. Κοινότητα
τὴν περὶ ὴς πρὁκειται Μελέτην τοϋ κ. Τρεμπέλα, ῶς «περιέχουσαν πλὴθος ὲπιληψίμων καὶ καταδικαστέων ὲκφρἀσεων, δι' ῶν
περιφρονοϋνται ἀγιοι Πατέρες τὴς 'Εκκλησίας μας καὶ τίθενται εἰς ἀνυποληψίαν
μεγἀλοι "Οσιοι καὶ ἀσκητικοὶ συγγραφεῖς
τὴς Νηπτικὴς παραδὁσεῶς μας».
'Επὁμενον ὴτο ὴ Τ. Κοινὁτης νἀ ἀνησυχὴση καὶ νἀ ὲνδιαφερθὴ. 'Εξέλεξε τετραμελὴ ὲπιτροπὴν ὲξ ἀγιορειτῶν, μὲ τὴν σὐστασιν δπως μελετὴσουν ὲπισταμένως τὴν
ὐπ' σψει ὲργασίαν καὶ ὐποβἀλλουν σχετικὴν "Εκθεσιν. 'Η "Εκθεσις ὲπεσὴμανε τἀς
ἰδίας σχεδδν ἀστοχἰας του, ποὐ καὶ ὴμεῖς
εἰς τὴν κριτικὴν μας ὐπεδεἰξαμεν μὲ ἀγἀπην καὶ σεβασμδν καὶ ὲπεξετἀθη εἰς μιαν
εὐρυτέραν θεολογικὴν θεῶρησιν τῶν προ6λημἀτων τὴς 'Εκκλησἰας.
'Η 'Επιτροπὴ ὐπέβαλλε τὴν ὲν λὁγω "Εκ
θεσιν, διἀ συνοδευτικὴς ὲπιστολὴς, ὲν ὴ
ἀνεγρἀφετο, δτι «ῶς ἀπέδειξε τδ μεσολαβὴσαν χρονικδν διἀστημα — αἰ καταδικαστέαι αὐται ἀπάψεις δὲν ἀποτελοϋν, δυστυ-
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χῶς, παραδρομὴν τοῦ συγγραφὲως των,
ἀλλὰ καὶ πεπλανημὲνας πεποιθὴσεις πολτῶν θεολόγων, οἱ δποῖοι τὰς διαδίδουν, μὲ
ἀποτὲλεσμα τὴν πνευματικὴν ζημίαν πολλῶν, κυρίως νὲων, ὲκ τοῦ πληρῶματος τὴς
'Εκκλησίας μας».
Καὶ συνεχίζει' «Διὰ ταῦτα, ῶς δρθῶς ὲζητὴσατε, συνετἀξαμεν τὴν ὲπισυναπτομὲνην ἀπἀντησιν. Εἰς αὐτὴν ὐποδεικνόομεν
δια. Πατερικῶν χωρίων τὰς παρεκκλίσεις
τοῦ συγγραφὲως, βοηθοῦντες συγχρόνως
τὁν ἀναγνῶστην δια. μίαν ἀρθὴν ὲκτίμησιν
καὶ κατανόησιν τὴς ζωοπαρόχου πνευματικὴς παραδόσεως τὴς 'Εκκλησίας μας».
3. Καὶ δια νἀ πεισθὴ ὁ υπὲργηρως θεολόγος, δτι πρόθεσις τὴς κριτικὴς μας ὴτο
μόνον ὴ ὐπόδειξις τῶν μεμπτῶν θὲσεων καὶ
ὲκφρἀσεῶν του καὶ ὴ ζωηρἀ ὲπιθυμία μας,
δπως προβὴ εἰς μίαν αϊρουσαν τὁ σκἀνδαλον ἀναμόρφωσιν, πληροφοροῦμεν δτι κυριολεκτικῶς ἐδεινοπαθὴσαμεν διὰ νἀ μὴ δημοσιευθὴ ὴ ''Εκθεσις καὶ ὲλυπὴσαμεν ἀγαπητοὐς συναδὲλφους καὶ άγίους Μοναχοὐς,
ὲπιμὲνοντας δπως πληροφορηθὴ δ 'Ορθόδοξος λαός μας τὁ δρθὁν φρόνημα τὴς 'Εκκλησίας καὶ προφυλἀσσεται ὲντεῦθεν ἀπὁ
τἀς ὁλεθρίας παραχαράξεις τοῦ πλοότου
τὴς θεολογίας μας.
'Επομὲνως δσα ὲξ υποψίας γράφει καθ'
ὴμῶν στεροῦνται οἱασδὴποτε βάσεως. Λυποὐμεθα ποὐ ὴμάρτησεν δχι μόνον δι' δσα
ὲξ ὐποθὲσεως μας ἀπὲδωσεν, αλλα καὶ δι'
δσα ὲκ προθὲσεως ὲ'γραψε διἀ νἀ φθείρη
προφανῶς εις τἀς συνειδὴσεις τῶν χριστιανῶν τὁν ταπεινὁν Μοναχόν. 'Ελπίζομεν δὲ,
δτι θἀ πεισθὴ ετι περισσότερον περὶ τοῦ
ὲνδιαφὲροντος ὴμῶν ϋπὲρ τὴς ὲν τφ χριστιανικφ κόσμω ὐπολὴψεῶς του ῶς 'Ορθοδόξου θεολόγου, δταν πληροφορηθὴ μόλις
τῶρα, δτι ἀντετὲθημεν ἀποφασιστικῶς εἰς
τὴν δημοσίευσιν θεολογικῶν ὲπιστολῶν του
πρὁ 15ετίας, παρ' δτι ὲ'γεμον δχι βεβαίως
δρθοδόξου πνεόματος. Διατί τἀχα; 'Αλλἀ
τους λόγους ὲξεθὲσαμεν εἰς τὴν προηγουμὲνην κριτικὴν μας.
Λόγοι Ιστορικοὶ υπεχρὲωναν τὴν παλαιοτὲραν γενεἀν νἀ ὲτεροζυγὴ εν ἀγνοία της
μεταξὐ 'Ορθοδοξίας, Ρωμαιοκαθολικισμοῦ
καὶ Π ροτεσταντισμοῦ. Διὁ καὶ εϊμεθα ὲπιεικεῖς εἰς τἀς κρίσεις μας. Τὴν ἰδίαν ὲπιείκειαν ὴσθανόμεθα καὶ διἀ τὁν γηραιὁν
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κ. Τρεμπὲλαν, ὲκδεχόμενοι τὴν μακαρίαν
ὲλπίδα μιας ἀναβλὲψεως τῶν θεολογικῶν
μας θησαυρισμἀτων, υστερα ἀπὁ τἀς εὐλογημὲνας ὲκδόσεις 'Ορθοδόξων θεολογικῶν
πραγματειῶν καὶ τῶν συγγραμμἀτων τοῦ
μεγἀλου βυζαντινοῦ δογματικοῦ θεολόγου
ἀγίου Γρηγο'ρίου τοῦ Παλαμἀ. Πλὴν δμως
διε·ψεόσθημεν. Συνὴθως αἰ πλἀναι ἀκολουθοῦν μὲχρι τοῦ τἀφου τους πλανηθὲντας.
Δὲν γνωρίζομεν ὲἀν πρὲπει νἀ ἐλπίζωμεν
εἰς μίαν ἀναθεῶρησιν τῶν μὴ όρθῶν θεολογικῶν ἀπόψεων τοῦ πρεσβότου θεολόγου.
Πάντως εϊμεθα ὐποχρεωμὲνοι νἀ τὁν βοηθὴσωμεν. Καὶ ὲἀν πεισμόνως ὲπιμὲνη αὐτὁς νἀ μὴ συμμορφοῦται πρὁς τὴν παραδοθεῖσαν πίστιν, πἀντως δφείλομεν νἀ προφυλἀξωμεν τὁν λαὁν τοῦ Θεοῦ ἀπὁ τὴν νοθείαν τὴς πίστεως τῶν Πατὲρων του. Διἀ
τὁν λόγον αὐτὁν δημοσιεὐομεν τὴν μνημονευθεῖσαν "Εκθεσιν καὶ ἀναλαμβἀνομεν ὲν
φόβω Θεοῦ καὶ ὲν συναισθὴσει εὐθὐνης τὴν
προσπἀθειαν, δπως πείσωμεν καν ὲν γὴρφ
τὁν θεολόγον - ἀδελφὁν ὲν Χριστῶ, Θεοῦ
συναιρουμὲνου, καὶ ἀναγνωρίση τἀ θεολογικἀ λἀθη του ὲν ταπεινῶσει καὶ μὴ ἀπολὲση τους μεγἀλους κόπους του εἰς τὁν
ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ. Πρὲπει δὲ νἀ ὲνθυμηθὴ τοῦ φρικτοῦ λόγου τοῦ ἀγίου Τσαἀκ τοῦ Σόρου, κατἀ τὁν δποῖον, «δόναται κανεὶς ὲθνη δλόκληρα νἀ ὲπιστρὲψη εἰς
τὴν πίστιν, ἀλλἀ αὐτὁς νἀ κολασθὴ».
4. 'Επεστὴσαμεν τὴν προσοχὴν τοῦ κ.
Τρεμπὲλα ὲπὶ τριῶν κυρίως σημείων τὴς
μελὲτης του' ὲπὶ τῶν ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμμἀτων, ὲπὶ τοῦ ἀγίου Συμεῶν τοῦ Νὲου Θεολόγου καὶ τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ
Π αλαμἀ.
'Αντὶ τουτων εἰς τὴν α' ἀπἀντησίν του
δημοσιεόει μακρότατον λόγον του, ὲκφωνηθὲντα ὲν Θεσσαλονίκη ὲπὶ ταῖς ὲορταῖς τὴς
χιλιετηρίδος τοῦ 'Αγίου "Ορους. 'Ο λόγος
ἀποτελεῖ ὲγκῶμιον τοῦ Μοναχισμοῦ, διἀ ν'
ἀποδείξη δτι ἀγαπἀ καὶ σὲβεται τὁν Μοναχισμόν. 'Αλλ' ὴμεῖς οὐδὲ ὲθίξαμεν τοιοῦτο
θὲμα. 'Τπὴρξεν ἀπλῶς ἀτυχὴς σόμπτωσις
ὴ δημοσίευσις ὲπιστολὴς, ἀναφερομὲνης εἰς
κατηγορίας κατἀ τοῦ Μοναχισμοῦ. Οὐδεμία ὲπομὲνως πρόθεσις υπὴρξεν ὲκ μὲρους
τῶν Α.Δ.
Πρὁς τί λοιπόν, τόση συγκίνησις; Μία
δὴλωσις ἀπλὴ ὴτο ἀρκετὴ διἀ νἀ διαχωρι-
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σθοϋν αἱ εῦθῦναι. Πάντως δεν ειναι ῦπὲρ
τοῦ κ. Τρεμπελα, ἀφείλοντος ἀμεσον ἀπἀντησιν εἰς συγκεκριμὲνας κατηγορίας, καὶ
ἀντὶ τοὐτου καταπονοῦντος τὁν ἀναγνῶστην μὲ τὴν ἀνἀγνωσιν θαυμασἰου μὲν δι'
ἀλλην δμως περἰπτωσιν λὁγου.
5. Εἰς τὴν β' ἀπἀντησἰν του ὁ κ. Τρεμπὲλας ἀνεμνὴσθη τὴς ὲν 'Αγἰω "Ορει συναντὴσεῶς μας. Πρἀγματι ὴ συμπεριφορἀ
μας ῦπὴρξε φιλόφρων, ἀλλἀ εῦρισκόμεθα
ὲν πλὴρει διαφωνἰςι ὲπὶ σοβαροτάτου δογματικοῦ ζητὴματος. "Ετσι δὲ ὲξηγοῦνται
καὶ δσα γράφει' «δὲν ὲδωσα δὲ ὲγῶ οῦδεμἰαν προσοχὴν εἰς ψιθόρους τινἀς νεαρῶν
φοιτητῶν περὶ κρἰσεῶν τινων δὴθεν δυσμενῶν τοῦ ὲν λόγω δσιωτἀτου, ὲξενεχθεισῶν εἰς βἀρος μου μετἀ τὴν ὲκ τοῦ "Αθωνος ἀναχῶρησἰν μου». Διότι δντως ειχον
πολλἀς ὲπιφυλἀξεις εἰς καἰριον δογματικὁν
ζὴτημα, δι' δ καὶ δὲν ἀνταποκρἰνεται εἰς
τὴν πραγματικότητα ὴ ἀποψις τοῦ κ. Τρεμπὲλα δτι «πρῶτην δὲ φορἀν κατὰ τἀς ὴμὲρας ταότας ὲνασχοληθεὶς ὁ ῶς ἀνω δσιῶτατος μὲ μελὲτην μου τινα... ὲνῶ φαἰνεται μὴ ὲχων σοβαρἀς ἀντιρρὴσεις περὶ
τὴς πολλοῦς τόμους καταλαμβανοόσης ῦπολοίπου συγραφικὴς δρἀσεῶς μου. ..».
ΕΙναι ἀληθὲς, δτι ἀπεφὐγομεν ὲπιμελῶς
νἀ γρἀψωμεν τἀς παρατηρὴσεις μας ὲπὶ
τὴς Δογματικὴς τοῦ κ. Τρεμπὲλα, ἀλλἀ πἀντοτε καὶ εἰς δμιλἰας μας πρὁς φοιτητἀς ὲν
'Αθὴναις καὶ εἰς κατἀ καιροῦς ἀρθρα μας
ῦπαινισσόμεθα, δτι ὴ τρἰτομος Δογματικὴ
δὲν ἀποδίδει τὴν 'Ορθόδοξον διδασκαλἰαν.
'Ενδεικτικῶς ἀνὲφερον δχι μόνον τὴν παρουσἰαν πληθὐος Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ
Προτεσταντῶν θεολόγων, — ῶν αἱ γνῶμαι δὲν παρατίθενται ἀπλῶς βιβλιογραφικῶς, ἀλλἀ καὶ ῶς γνῶμαι ἀποδεκταὶ ὲστιν
δτε — ἀλλἀ καὶ τὴν λἀμπουσαν ἀπουσἰαν
μεγἀλων 'Ορθοδόξων Πατὲρων, οἱτινες Οἀ
εδει νἀ ἀσκὴσουν ἀποφασιστικὴν ὲπἰδρασιν ὲπὶ τὴς διαμορφῶσεως καὶ ὲρμηνείας
τῶν δογμἀτων καὶ τὴς ὲξ αῦτῶν ἀπορρεοόσης δρθοδόξου πνευματικότητος. Κυριῶτατα δὲ δὲν ὲ'πρεπε νἀ ἀπουσιἀζη δ μεγαλότερος μεταβυζαντινὁς θεολόγος, δ ἀγιος
Γρηγόριος δ Παλαμἀς. 'Εν τοότοις δ καλὁς κ. Τρεμπὲλας μόνον τρεις φορἀς τὁν
ἀναφὲρει καὶ δχι διἀ νἀ ὲπικαλεσθὴ τὴν
διδασκαλἰαν του — ὴ δποἰα συνοψἰζει εἰς

δλας τἀς δογματικἀς ὲκφἀνσεις τὴς 'Ορθοδοξἰας τὴν διδασκαλἰαν δλων τῶν Πατὲρων — ἀλλἀ δτι ὐπἀρχει ὲν τοιοῦτον δνομα!
6. 'Εξ ἀρχὴς ὲγρἀψαμεν, δτι διετὲθημεν συμπαθῶς καὶ ὲπιεικῶς ὲ'ναντι τῶν μὴ
δρθοδόξων ὲν τισι θὲσεων τοῦ πολιοῦ θεολόγου, ὲξ ἀφορμὴς ἱστορικῶν λόγων. Διότι πλὴν τὴς ἀνεκδότου πλουσιωτἀτης θεολογικὴς γραμματεἰας κατἀ τὴν ὲποχὴν του,
ὲπεκρἀτει καὶ ὴ ἀντἰληψις, καθ' ὴν Πατὲρες τὴς 'Εκκλησἰας εΙναι μόνον οἱ πρὁ τοῦ
ὲκτου αἰῶνος καὶ μόλις δ ἀγιος 'Ιωἀννης
δ Δαμασκηνὁς περιελαμβἀνετο εἰς τὴν Πατερικὴν χορεἰαν!
Τἰ αν δ φερωνόμως μὲγας Μἀξιμος εϊναι δ πνευματὲμφορος ὲκπρόσωπος τὴς ἀποφατικὴς θεολογἰας; Τἰ ἀν δ ἀγιος Συμεῶν
δ Νὲος Θεολόγος ὲχει τὴν δόξαν τοῦ μεγἀλου τἰτλου ποὐ τοῦ ἀπὲνειμε ὴ συνεἰδησις τὴς 'Εκκλησἰας; Τἰ ἀν δ ἀγιος Γρηγόριος δ Παλαμἀς «τἀ κατἀ διαφόρους αἰτἰας καὶ χρόνους ὐπὁ τῶν ἀγἰων Πατὲρων
θεολογηθὲντα, παντ' εἰς ὲν αῦτὁς συνειλοχῶς, νῦν ὲπ' ὲσχἀτων θεἰα δυνἀμει καὶ χἀριτι καὶ συνὴψε καλῶς καὶ ὲπεξειργἀσατο,
καὶ τὁ κρἀτος αῦτοῖς δι' ὲαυτοῦ δεδωκῶς
θεἰφ Πνεόματι, τἀς καινἀς αἱρὲσεις ὲξαισἰως τοότοις ὲτρὲψατο, τοὐς ὲαυτοῦ λόγους
οἱονεἰ τι συμπὲρασμα καὶ ἀνἀπτυξιν ἱερἀν
τῶν ἱερῶν ὲκεἰνων λόγων εἰργἀσατο. ..»;
(Φιλόθεος Πατριἀρχης). 'Ο κ. Τρεμπὲλας δχι μόνον τοὐς ὴγνόησεν εἰς τὴν Δογματικὴν του, ἀλλἀ καὶ εἰς τὴν τελευταἰαν
μελὲτην του τὁν ἀγιον Παλαμἀν χαρακτηρἰζει ῶς ὲξ ϊσου μὲ τὁν Σχολαστικισμὁν
ἀστοχὴσαντα! 'Αλλἀ μετριἀζεται πως τὁ
σφἀλμα του (τοῦ ἀγἰου Γρηγορἰου), διότι
ὴστόχησε πρὁς ἀντἰθετον διεόθυνσιν! 'Εξ
αῦτῶν λοιπὁν καταφαἰνεται, δτι ἀπὁ 15ετἰας τοῦλἀχιστον, εϊχομεν σοβαρἀς ἀντιρρὴσεις ὲπὶ τὴς συγγραφικὴς δρἀσεως τοῦ
μὴ εῦνοηθὲντος ὲκ τοῦ θεολογικοῦ κλἰματος τὴς ὲποχὴς του ῦπεργὴρου θεολόγου.
Καὶ δι' ὲκεἰνας μὲν τἀς «ἀμαρτἰας νεότητος καὶ ἀγνοἰας» ὲσιωπὴσαμεν, δι' οἱὶς λόγους ἀνεφὲραμεν. Τῶρα δμως, τἰ ἀλλο ἀπὲμενεν εἰς τὁν καλὁν χριστιανὁν ἀπὁ τὴν
ἀναγνῶρισιν τῶν λαθῶν του καὶ τὴν ἀναθεῶρησιν τῶν πεποιθὴσεῶν του ὲπὶ τὁ δρθοδοξότερον, ὲπικαλοόμενον δσα ὴμεῖς τῶ
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προσεφἐραμεν ἐλαφρυντικἀ; Φαίνεται βαρεία ὴ δμολογία τῶν δογματικῶν παρεκκλίσεων; Νομίζομεν, δτι ἀρκεῖ ὴ ψυχὴ νἀ μὴ
ειναι καθ' ὐπερβολὴν ἐπηρμἐνη, δια νἀ δμολογὴση ἐν ταπεινῶσει καὶ δφειλετικῶς
τἀ σφἀλματα, τἀ δποῖα 6λἀπτουν δχι μόνον
τὴν ἰδίαν θανασίμως, ἀλλἀ πλανοῦν καὶ δλὁκληρον τὁ πλὴρωμα τὴς 'Εκκλησίας, καθ'
δ μἐτρον ἐπηρεἀζεται ἀπὁ τὁν διδἀσκαλον.
''Αλλωστε ὁ μεν θαυματουργὁς, ὁ ἐ'χων ἐνυπὁστατον τὁ φῶς τὴς 'Αγίας καὶ Μακαρίας
Τριάδος ἐν τὴ καρδία του, ἀγιος Γρηγὁριος Παλαμἀς, δὐναται νἀ παρεκκλίνη τὴς
'Ορθοδὁξου διδασκαλίας. 'Ο δἐ μὴ ἀπαλλαγεὶς «τὴς τῶν παθῶν τυραννίδος» — ῶς
μοὶ ἐ'λεγε πρὁς τιμὴν του ·— συμπαθἐστατος καὶ τυμβογἐρων θεολὁγος, καταδἐχεται ἰδιοποίησιν τὴς εἰδεχθοῦς ἐκείνης καὶ
σατανικὴς παπικὴς ἰδιὁτητος;
7. Εἰς τὴν β' συνἐχειαν ὁ σ. ἀφοῦ παραθἐτει ἀφειδῶς ὁλόκληρα κείμενα, ἀναφερόμενα εἰς τἀ ἀρεοπαγιτικἀ συγγρἀμματα,
τῶν Φλωρὁφσκυ, Μἀγιεντορφ καὶ Λὁσκυ,
καταλὴγει: «'Εν προκειμἐνω δμως τρεις
Ρῶσοι ἐξ ἐκείνων εἰς τοὐς ὁποίους ὴ δσιὁτης του ἐ'δωκε προθὐμως πιστοποιητικἀ
'Ορθοδοξίας ἀδιαβλὴτου, ἀποδεικνὐονται
διακηρὐξαντες πολὐ πρὁ ὴμῶν ἀσυγκρἰτως
περισσὁτερα τῶν δσων εϊπομεν ὴμεῖς ἐπὶ
λεπτομερειῶν Ιστορικῶν, μηδόλως πρὁς
δογματικὴν ὴ ὴθικὴν διδασκαλἰαν σχετιζομἐνων. 'Εἀν δἐ ὴ οσιότης του χρησιμοποιῶν δυο μἐτρα καὶ δυο σταθμἀ ἐπιμἐνη νἀ
μας ἀδικὴ, ἀμνηστεὐων μἐν ἐκείνους, κατακρίνων δἐ ἀδυσωπὴτως ὴμἀς, ἐ'στι δίκης
ὁφθαλμός, δς τἀ πανθ' ὁρα».
'Αλλἀ καὶ εἰς τὁ σημεῖον τοῦτο δἐν ἀστοχεῖ ὁλιγῶτερον ὁ σεβαστὁς διδἀσκαλος.
α) Δἐν ἐδωσα εἰς τοὐς ἀναφερομἐνους
θεολὁγους «προθὐμως πιστοποιητικἀ δρθοδοξίας ἀδιαβλὴτου». “Εγραψα: «Βεβαἰως
περὶ Μυστικὴς Θεολογίας ἐ'γραψαν τινἐς
δρθδδοξοι Θεολόγοι, (Λὁσκυ, Μἀγεντορφ,
Φλωρὁφσκυ, Κἐρν, Πὁποβιτς), ἀλλ' αὐτοὶ δἐν ὐπἐστησαν τὁσην ριζικὴν ἐπἰδρασιν
ὐπὁ τῶν δυτικῶν ῶς οὶ ὴμἐτεροι, ἀντιθἐτως δἐ διεμορφῶθησαν ἐντὁς τοῦ κλίματος
τὴς δρθοδὁξου παραδὁσεως, ῶς τεκμηριοῦται ἀπὁ τἀς μελἐτας των... ἐν τοὐτοις ὁ
εὐσεβὴς λὁγος των, ῶς «ψιλὁς» καὶ ἐστερημἐνος θείας γεὐσεως, τοὐς π α ρ ἐ σ ν-
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ρ ε πολλἀκις ἀνεπιγνῶστως εἰς φιλοσοφ ι κ ἀ ς ἀ τ ρ α π ο ὐ ς».
Ποῦ εϊναι λοιπὁν τὁ «πιστοποιητικὁν...»,
ἀφοῦ δἐχομαι δτι «ὐπἐστησαν ἐπίδρασιν...»
καὶ διαπιστῶνω, δτι παρἀ τὁν εὐσεβὴ λὁγον
των «παρεσὐρθησαν εἰς φιλοσοφικἀς ἀτραποὐς» πρἀγμα ἀφευκτον εἰς τὁν θεολογοῦντα νοῦν ἀνευ βαθυτἀτων πνευματικῶν ἐμπειριῶν; ''Αλλωστε διατί οὶ ἀγιοι Πατἐρες δἐν ὴστὁχουν, παρἀ τὁ γεγονὁς, δτι
ετεμνον νἐας ὁδοὐς ῶς πρωτοποροῦντες σἐ
θἐματα τἐως ἀδιατὐπωτα θεολογικῶς;
β) Τἀ ἀνωτἐρω ἐγρἀψαμεν συγκριτικῶς. 'Ο Πὁποβιτς ἀρχίζει τὴν θεολογικὴν
του διακονίαν μἐ τὴν «Γνωσιολογίαν τοῦ
ἀββἀ Τσαἀκ» καὶ τὴν «'Ανθρωπολογίαν τοῦ
ἀγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου». 'Ο Φλωρὁφσκυ ἐχει πλὴθος μελετῶν εἰς τἀς δποίας ἐξαίρει τἀς ὴσυχαστικἀς ἐμπειρίας καὶ
τὴν προσευχὴν τὴς καρδίας. 'Ο Κἐρν εγραψε κλασσικὁν ἐ'ργον, «'Η ἀνθρωπολογία τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμἀ»
καὶ δ Μἀγεντορφ ὴροτρία ἀπὁ νεαρἀς
ὴλικίας, ῶς ὐφηγητὴς τοῦ Ρωσικοῦ Τνστιτοὐτου τῶν Παρισίων, τἀς ἀγιορειτικἀς βιβλιοθὴκας δι' ἀνεὐρεσιν Παλαμικοῦ ὐλικοῦ. Οῦδεὶς δἐ δσον αὐτὁς, προὴγαγε τἀς
περὶ τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμἀ μελἐτας καὶ ἀπὁ τὁ Ι959 ἐ'χομεν τὁ σπουδαῖον βιβλίον του, «Εἰσαγωγὴ εἰς τἀς περὶ
τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμἀ σπουδἀς».
'Ο δἐ Λὁσκυ πλὴν τῶν θεολογικῶν μελετῶν του — αὶ δποῖαι θἀ ὴτο ἐ'ργον μεγἀλης ἀξίας ἀν μετεφρἀζοντο εἰς τὴν γλῶσσαν μας — ἐπλοὐτισε τὴν θεολογικὴν ἐλληνικὴν γραμματείαν μἐ τὁ 6αθείας πνοὴς
δοκίμιὁν του «'Η Μυστικὴ Θεολογία τὴς
'Ανατολικὴς 'Εκκλησίας».
Οὶ ὴμἐτεροι — τοὐς παλαιοὐς ἐννοῶ,
διὁτι ἀρκετοὶ νἐοι ἐλληνες θεολὁγοι εὐρίσκονται εἰς τὴν δρθὴν δδὁν — πῶς δἐν
ὴσαν ἐπηρεασμἐνοι ριζικῶς, ἀφοῦ δ Πατρολὁγος Μπαλἀνος ἐ'γραψεν ἀνἐτως, δτι
δ ἀγιος Συμεῶν δ Νἐος Θεολὁγος «ὐπὴρξεν δ πρὁδρομος τῶν νοσηρῶν μυστικιστῶν τοῦ 14ου αἰῶνος», δτι «δ Παλαμἀς
ὐπἐστη τὴν ἐπίδρασιν τῶν μασσαλιανῶν»
καὶ δτι «πολλὴ μελἀνη ἐχὐθη δι' ἐ'ν θἐμα — δηλαδὴ τὴν θεολογίαν τοῦ ἀγίου
Γρηγορίου — τὁσον προσκροῦον εἰς τὴν
ὴμετἐραν λογικὴν»;
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Πῶς δεν ὴσαν ριζικῶς ἐπηρεασμένοι οἱ
ὴμέτεροι παλαιοί, δταν εις δλόκληρον τδ
ὁγκῶδες εργον τοϋ κ. Τρεμπελα οϋτε καν
σοβαρἀ μνεία γίνεται διἀ τους μετἀ τδν δ'γδοον αὶῶνα 'Ορθοδόξους Πατέρας, ῶς
προεγρἀψαμεν, οϋτε διἀ τους «Φιλοκαλικοὐς», οϋτε διἀ τδν ἀγιον Παλαμἀν, τδν
δποῖον εὐρίσκει εν τισιν ἀστοχήσαντα, αλλα και ἀποδεχεται τδ ἀριστοτελικδν οὶκοδόμημα του οοϊιϊ8 ριιπιε, δπερ ῶς αἱρετικδν
καθεῖλον αὶ Σὐνοδοι τοϋ Ι34Ι καὶ Ι35Ι;
8. 'Αλλ' ας ϊδωμεν τἀ παρατεθέντα κείμενα τῶν τριῶν Ρῶσων θεολόγων. Κατ'
ἀρχὴν λυποϋμαι, διδτι επὶ ματαίω ἐδαπανὴθη ενα σχεδδν δλοσελιδον, διἀ νἀ ἀποδείξη δ σεβαστδς καθηγητὴς τί; Τδ ὶστορικδν πρδβλημα τῶν ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμμἀτων; 'Αλλ' ὴδη τδ ἀνεγνῶρισα. 'Τπἀρχει εϋλογος ὴ επιφὐλαξις της θεολογικὴς επιστὴμης έπὶ της πατρδτητος τῶν
συγγραμμἀτων, ἀν και, δπως ὴδη ὲ'γραψα,
διἀ τὴν συνείδησιν τὴς 'Εκκλησίας δεν ὐφίσταται θεμα. Διδ καὶ ὲσημείωσα δτι δ σ.
εν τινι μέτρω καλὐπτεται διἀ τἀς επιθεσεις του κατἀ τῶν δοκιμὶων. Καὶ συνέχισα' «'Αλλ' εκεῖ δπου δ σ., ῶς 'Ορθδδοξος
Θεολδγος, παραμένει ἀκἀλυπτος εὶς ὐποψίας διἀ τδ δρθδδοξον τῶν φρονημἀτων
του επὶ τὴς Μυστικὴς Θεολογίας, ειναι τδ
δευτερον σκελος, τδ οὐσιαστικδν. 'Ο σ. ἀμφισβητεῖ τὴν χριστιανικότητα τῶν δοκιμίων, ἀτινα εχουν ὲνσωματωθὴ εις τὴν 'Ορθδδοξον παρἀδοσιν τὴς Μυστικὴς Θεολογίας...».

'Επὶ τοϋ ἀνωτέρω σημείου δ γέρων θεολδγος δεν ἀπὴντησεν εϊμὴ εμμεσως, διἀ τὴς
παραθέσεως τῶν κειμένων τῶν Ρῶσων
Θεολδγων. 'Αλλἀ συντρεις οἱ θεολδγοι δεν
συμφωνοϋν με τἀς ἀποψεις του. 'Εντριβεῖς
τὴς ἀποφατικὴς θεολογίας τὴς 'Εκκλησίας, γνωρίζοντες τἀ ἀδιέξοδα τοϋ ἀριστοτελισμοϋ τὴς Θωμιστικὴς Θεολογίας, μεμυημενοι εις τὴν Πατερικὴν παρἀδοσιν, τοϋ
«ἀλιευτικῶς οὐκ ἀριστοτελικῶς θεολογεῖν»
καὶ γνωρίζοντες τὴν θεολογικὴν ζυμωσιν
τοϋ 14ου αιῶνος, ἀποδεχονται τἀ επ' ὁνδματι τοϋ ἀρεοπαγίτου συγγρἀμματα ῶς
'Ορθδδοξα, παρ' δτι ῶς ὲπιστὴμονες τἀ
ἀνἀγουν εὶς τδν 5ον αὶῶνα. Διδ ψευδοδιονυσιακἀ μεν, 'Ορθδδοξα δέ. Καὶ εν προκειμένφ μας ἐνδιαφέρει ὴ οὐσία.

Ποίαν σημασίαν ε'χει εἀν Μονοφυσῖται,
ἐκβιἀζοντες τὴν 'Ορθδδοξον διδασκαλίαν
τῶν συγγραφῶν, πρδς τδν σκοπδν των, τἀ
ὲπεκαλεσθησαν ὐπερ τῶν ἀπὁψεῶν των καὶ
ἀν δ 'Εφέσου 'Τπἀτιος τἀ ἀπεδοκίμασε;
Μὴπως αἱρετικοὶ δεν ἐπικαλοϋνται πατερικἀ χωρία πρδς στὴριξιν τῶν φρονημἀτων
των; 'Αλλἀ καὶ τδ δτι, δυο ρωμαιοκαθολικοὶ ὴρνὴθησαν τὴ γνησιδτητα τῶν ἀρεοπαγιτικῶν, ῶς πρδς τδν χρδνον καὶ τδν συγγραφεα των, πῶς τοϋτο αὶρει τδν ὶσχυρισμδν μου, δτι οἱ προτεστἀνται ειχον πἀντα
λδγον νἀ τἀ ἀχρηστευσουν; Τἀ ἀποδεχονται; 'Εν τουτοις ὴ ὲπίσημος Ρωμαιοκαθολικὴ θεολογία διἀ τοϋ 'Ακινἀτου τἀ θεωρεῖ
γνὴσια, μδνον που εχει διαστρέψει τδν ἀποφατισμδν των, διἀ νἀ ϋπηρετὴση τδ αὶρετικδν ιιοιιτε ριιτιιε. " Αλλωστε καὶ δ Βαρλαἀμ δ Καλαβρδς τδν Διονυσιον επεκαλεῖτο διἀ τὴν στὴριξιν τοϋ Θεοϋ τῶν φιλοσδφων, εν ἀντιθέσει με τδν ἀγιον Γρηγδριον
τδν Παλαμἀν, δστις, θεμελιουμενος ἐπὶ τὴς
θεολογικὴς παραδδσεως τῶν Πατερων, ἀπεδείκνυε τδν ἀρεοπαγίτην ῶς «συνεχίζοντα καὶ ἀναπτὐσσοντα τὴν Πατερικὴν σκεψιν» τὴς διακρίσεως τὴς θείας οϋσίας καὶ
τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν.
Κατὁπιν δλων αὐτῶν αὶωρεῖται τδ έρῶτημα, τί ἀπὴντησεν δ σεβαστδς κ. Τρεμπελας; 'Αποδεχεται τὴν ενσωμἀτωσιν τῶν
συγγραμμἀτων, ἀνεξαρτὴτως γεννὴτορος,
εὶς τδ σῶμα τὴς 'Ορθοδόξου Θεολογίας;
'Εἀν δχι, αὶ επιφυλἀξεις μας παραμενουν.
9. Εὶς τὴν γ' συνεχειαν, δ πἀντοτε σεβαστδς συγγραφεὐς, παραπονεῖται δτι παρεθεωρὴσαμεν τὴν εὶς εὶδικδν κεφἀλαιον
εκτεθεῖσαν ϋπ' αὐτοϋ διδασκαλίαν τῶν ἀγίων Πατερων περὶ ἀποφατισμοϋ. "Οσον
καὶ ἀν δεν συμφωνοϋμεν με τδ κριτικδν
πνεϋμα ὐπδ τδ δποῖον εγενετο ὴ εκθεσις τοϋ
ἀποφατισμοϋ, δμολογοϋμεν δτι εὶμεθα ετοιμοι νἀ ἀναγνωρίσωμεν τὴν προσφορἀν,
ῶς καλῶς εχουσαν, τοϋ χαλκεντέρου σ., εἀν
δεν διακατείχετο ὐπδ πνεὐματος καχυποψίας, δπερ καθίσταται ψηλαφητδν εὶς κἀθε
σελίδα. Πἀλιν θἀ τδ εὶπωμεν' εἀν δεν ἐπρὁκειτο νἀ έρευνηθὴ δ ἀποφατισμδς ἀγίων Πατερων οὐδεμίαν θἀ εϊχομεν ἀντίρρησιν. 'Επεβἀλλετο. 'Αλλἀ τδ νἀ έπιχειρῶμεν νἀ ψαὐσωμεν τὴν εν 'Αγίω Πνεὐματι
ζωὴν των μὲ εκ τῶν προτέρων καχυποψίαν,
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τοῦτο εὶναι ἀνοίκειον καὶ ὲγγὐς ἀπιστίας.
Διὁ καὶ ἀντιτιθὲμεθα σφόδρα. "Αλλωστε
διατί θεωροῦμεν τὴν διδασκαλίαν τῶν ἀγίων Πατὲρων ως αὐθεντικὴν καὶ «πάσης
ἀντιλογίας τὁ πὲρας» ειναι ὴ ὲπίκλησις ενὁς
Πατερικοῦ χωρίου;
'Ωσαὐτως δ σ. ἀσχάλλει διὁτι «ἀπεσιωπὴσαμεν τὴν αἰτἰαν, διἀ τὴν δποίαν ὴναγκἀσθη εἰς τἀς δυσμἀς τοῦ βίου νἀ ἀναλάβη
τὁν ἀχαρι καὶ κοπιῶδη ἀγῶνα...» διἀ τὴν
περιφροὐρησιν τὴς 'Ορθοδοξίας. Τὴν πρόθεσιν τὴν ἀναγνωρίζομεν. Διἀ τὁ δὐνασθαι
μόνον διετυπῶσαμεν ὲπιφυλάξεις, διότι οὐδὲποτε οὐδαμοϋ ἀνεγνῶσαμεν μελὲτην του
σχὲσιν ὲ'χουσαν μὲ τὴν Μυστικὴν Θεολογίαν τὴς 'Εκκλησίας. 'Αλλἀ καὶ τὁ γεγονός, δτι ἐσκανδαλίσθη δ κ. Τρεμπὲλας ἀπὁ
εν ἀποφατικὁν κείμενον τοῦ «ψευδοδιονυσίου», ὲδικαίωσε τἀς επιφυλάξεις μας. ΓράφεΓ «"Οταν ἀντικρὐσαμεν τὴν ἀρνησιν καὶ
τὴς πατρότητος καὶ τὴς υἱότητος καὶ τῶν
κατηγορημάτων τοῦ Θεοῦ ῶς φωτὁς καὶ
ως πνεὐματος, — δηλ. εἰς τὁ Διονυσιακὁν
κείμενον — ὴλθεν εἰς τὁν νοῦν ὴμῶν ὴ ὐπόνοια...». 'Εν τοὐτοις τὁ ἀποφατικὁν αὐτὁ
κείμενον τὁ ὲδιάβασαν πνευματοφόροι Πατὲρες καὶ τὁ εὐρον εὐ ὲ'χον. Διατί ὴ διαφορἀ αὐτὴ; 'Αλλ' εϊπομεν' διαφορἀ πνευματικῶν ὲπιπὲδων, διαφορἀ ὲμπειριῶν, διαφορἀ νοῦ — «ὴμεῖς νοῦν Χριστοῦ ὲ'χομεν»
— διαφορἀ «δφθαλμῶν», «ἀκοὴς», «γεὐσεως». 'Εἀν δεχθῶμεν δτι τὴν «ἀνορθοδοξίαν», τοῦτ' αὐτὁ τὴν «ἀθεϊαν» τοῦ κειμενου
ὲ'σωσεν ὴ ψευδωνυμία του, πῶς δ δ'ντως μὲγας Μάξιμος θἀ πλειοδοτοῦσεν εἰς «ἀθεϊαν», δχι ἀπλῶς ἀρνοόμενος στοιχειῶδη κατηγορὴματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' αὐτὁν τὁν ϊδιον
Θεόν; Διότι τοῦ Μαξίμου καὶ δχι τινὁς «αφρονος» ὲστιν ὴ φωνὴ. «Οὐκ ὲ'στι Θεός»!
'Αλλ' ας παρηγορηθὴ δ ἀξιος παντὁς
σεβασμοϋ καὶ ἀγάπης καθηγητὴς, διότι δὲν
εἱναι δ μόνος ὲν Θεολόγοις μὴ ψαὐσας τἀ
αψαυστα ταῦτα τοϊς ἀμυὴτοις. 'Ετὲρου συναδὲλφου του πρὁ 2Οετίας σχεδόν, εις τὁν
ϊδιον «λίθον προσκόμματος» προσὲκρουσαν
οι «ῶραῖοι πόδες». "Οταν δμως τοῦ διεδηλῶθη, δτι τὁ κείμενον τοῦτο, ῶς ἀνὴκον εις
τὴν ἀποφατικὴν θεολογίαν, θἀ ὲ'πρεπε νἀ
ειναι μία ἀπειρος ἀρνησις παντὁς γνωστοῦ
δνόματος, ὴσόχασεν. "Ετερος πάλιν ὲπίσης
συνάδελφός του, δὲν ὴρνὴθη μόνον τἀς
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ἀρεοπαγιτικἀς ἀρνὴσεις, ἀλλἀ δλόκληρον
τὁ Διονυσιακὁν κόρπους, ῶς καθαρῶς «ὲλληνικόν», «νεοπλατωνικόν», «ἀθεον», διὁ
καὶ ὴ 'Εκκλησία, δρθῶς ποιοῦσα, τὁ ὲξὲβαλλεν ὲκ τῶν ιερῶν περιβόλων της! 'Ως
παρατηρεῖ δ καλὁς πρεσβὐτης, ὐπὴρξεν ὲποχὴ, καθ' ὴν ὴ θεολογία μας παρὲμενεν
εις τὁν χῶρον τῶν «συνισταμὲνων», χωρὶς
νἀ δὐναται νἀ εισὲλθη ὲν τοϊς ἀδότοις, εἰς
τἀ «ἀγια τῶν ἀγίων», δπου εὶσὴρχοντο «οὐχι ἀπαξ τοῦ ὲνιαυτοῦ», ἀλλἀ συνεχῶς δσοι
«ὴγίαζον καὶ ὴγιάζοντο» διἀ τὴς παραδοσιακὴς δδοῦ, ὴτις ἀρχίζει μὲ τὁ συγκλονιστικὁν «φῶτισόν μου τὁ σκότος, φῶτισόν
μου τὁ σκότος» τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ
Π αλαμἀ καὶ τελειῶνει μὲ τὴν αὐτομεμψίαν: «συνεγραψάμην περὶ δν ἀξιος οὐκ ὴν»!
Καὶ αὐτἀ τἀ λὲγει δ ὶσοστάσιος τῶν μεγάλων Πατερων ἀγιος Γρηγόριος δ Παλαμἀς, τοῦ δποίου ὴ διδασκαλία εΙναι πάμφωτος, γνησία, ἀγιοπνευματικὴ, διότι εὶσὴλθεν εἰς τὁν χῶρον τὴς Θεολογίας διἀ τὴς
«θόρας» καὶ δχι «ἀλλαχόθεν», δπως οἱ πλεῖστοι. 'Ενφ δταν μας ὐποδείξουν κἀποια λάθη μας θεολογικά, πιθανἀ δὲ καὶ ἀφευκτα,
ἀντὶ μὲ ταπεινοφροσὐνην νἀ τἀ ἀναγνωρίσωμεν καὶ νἀ τἀ διορθῶσωμεν, ὲξεγειρόμεθα ἀμυνόμενοι καὶ ὲπιτιθὲμενοι λαὐρως, ὲναντίον τοῦ ἀμφισβητοῦντος τὁ ἀλάθητόν
μας!
1Ο. Δὲν κατενόησε φαίνεται δ γὲρων
θεολόγος τὴν σημασίαν τὴς ἀποδοκιμασίας
τὴς μεθόδου ποὐ ὲφὴρμοσε, προκειμὲνου νἀ
διαπραγματευθὴ τὴν Μυστικὴν ζωὴν καὶ
Θεολογίαν τὴς 'Ορθοδοξίας. 'Η ἀποδοκιμασία μας ὲστηρίχθη εις τους ὲξὴς σαφεϊς
λόγους. 'Ο σ., καλῶς ὴ μὴ καλῶς, ὴθὲλησε νἀ ἀναδείξη τὴν Μυστικὴν ζωὴν καὶ
Θεολογίαν τὴς 'Εκκλησίας μας. Τόσον ὴ
ζωὴ δσον καὶ ὴ Θεολογία μας εις τὴν
— ας τὁ εϊπωμεν καταχρηστικῶς -—· μυστικὴν των ὲ'κφανσιν, εϊναι ὲντελῶς διάφορα τόσον ἀπὁ τὁν Ρωμαιοκαθολικισμὁν δ
σον καὶ τὁν Π ροτεσταντισμόν. 'Ως 'Ορθόδοξοι δὲν ἀποδεχόμεθα τους «μυστικοὐς»
των, ουτε τὴν «μυστικὴν» θεολογίαν των.
'Επομὲνως δ σ., ὲκ στοιχειῶδους συνεπείας, θἀ επρεπε νἀ παραμείνη αὐστηρῶς μὲσα εις τὁ 'Ορθόδοξον κλῖμα. Νἀ ὲπιλὲξη
αὐτοὐς ποὐ θεωρεϊ Μυστικοὐς, τὴν διδασκαλίαν των, τὁν τρόπον ζωὴς των, τἀς
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ὲμπειρίας των. Καὶ πὲραν τῶν προσωπικῶν
του κρίσεων, ὲἀν θὲλη νἀ δλοκληρῶση τὴν
διαπραγμἀτευσίν του κατὰ τρόπον ὲ'γκυρον, νἀ ὲπικαλεσθή γνῶμας 'Ορθοδόξων
Πατὲρων ὴ Θεολόγων μεμαρτυρημὲνης
δρθοδοξίας. Κι' ὲτσι νἀ κλείση τὁ θέμα του
ἀδιαβλήτως καὶ ὴ διατριβὴ νἀ δὐναται νἀ
κυκλοφορήση εἰς τὁν χῶρον τής 'Εκκλησίας ῶς γνήσιον κείμενον ἀρθοδὁξου θεολόγου. Καὶ τὁ πλήρωμα νἀ μἀθη αὐθεντικῶς ποιους θησαυροὐς εχομεν καὶ νἀ ἀγωνισθή νἀ τοὐς οἰκειωθή.
'Αντὶ τοὐτου ὁ σ., εν ἀπορία ὲσωτερικής
κοινωνίας μὲ τινας μυστικοὐς ποὐ ὲπὲλεξε,
μας προσεκόμισε ἀπὁ τὴν ὲσπερίαν τί;
Γνῶμας Προτεσταντῶν καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ὲξενεχθείσας προφανῶς βἀσει τῶν
παρατηρὴσεῶν των ὲπὶ τῶν «μυστικῶν»
των. Καὶ ουτω πληροφοροὐμεθα, τί εἱναι
οἱ μυστικοί, πῶς ζοϋν, ποῖαι ·ψυχικαὶ δυνἀμεις καὶ πῶς λειτουργοϋν, ποῖαι αἱ ὲμπειρίαι των, ποιοι οἱ κίνδυνοι ποὐ διατρεχουν,
ἀπὁ τοὐς δυτικοὐς. Καὶ ἀνὐποπτος ὁ σ., δτι
εχει τελείως ἀπομακρυνθή ἀπὁ τὁν 'Ορθοδοξον χῶρον, εν τφ μὲρει τοὐτω, δίδει καὶ
τὁν τελευταῖον λόγον εἱς τὁν Ρἰ8ἱϊ6Γ, διἀ
«νἀ επιβἀλη αὐτὁς τὲλος εἱς τἀς περὶ Μυστικής Θεολογίας καὶ Μυστικισμοϋ γενικἀς
ταὐτας παρατηρὴσεις μας...»! Καὶ ὐστερα,
ο συμπαθὲστατος ὐπὲργηρως Θεολόγος,διαμαρτὐρεται διἀ τἀς κρίσεις μας, τἀς δποίας
δ ϊδιος μας προσφερει. 'Εν τω μεταξὐ οἱ
'Ορθ6δοξοι σχηματίζουν ἀντίληψιν περὶ
Μυστικῶν καὶ Μυστικισμοϋ ἀπὁ τὁν ὲρμηνευτὴν τῶν ἀπάψεων τοϋ σ. ΕΕὶιβε. Ναὶ ὴ
δχι; Καὶ μὲ τὁν ὲξοπλισμὁν λοιπὁν αὐτὁν
φιλοδοξοϋμε νἀ ἀναδείξωμεν τὴν ὲν 'Αγίω
Πνεὐματι ζωὴν καὶ διδασκαλίαν τῶν ἀγίων
«Φιλοκαλικῶν» Πατερων; 'Ιδοὐ διατί ὴμφεσβητήσαμεν τὴν καταλληλότητα τοϋ, κατἀ τ' δίλλα, σπουδαίου ἀνδρὁς διἀ τὁ ὐπ'
δψει ὐπερφυὲς θεολογικὁν ἀντικείμενον.
11. 'Ο σ. σχολιἀζων παρατὴρησίν μου,
περὶ τής ὲπιδρἀσεως τῶν ἀρεοπαγιτικῶν
εἱς 'Ανατολὴν καὶ Δὐσιν, προσπαλαίει μὲ
σκιἀς. 'Αποδίδων μοι σκοπιμότητα εἱς, δευτὲρας σημασίας καὶ ῶς ὲκ περισσοϋ, παρἀθεσιν τοϋ Φλωρόφσκυ, κἀμνει τἀς πλὲον
ἀπιθἀνους ὐποθὲσεις. Διἀ νἀ γίνη ἀντιληπτόν, δτι δὲν ὐπήρξε πρόθεσις νοθείας
ἀρκεῖ νἀ ἀναφὲρω τὁ εϋκολον τοϋ ὲλὲγχου

τής «νοθείας». 'Αλλἀ πρὁς τί νἀ προθῶ εἱς
μίαν τοιαὐτην ἀνὲντιμον καὶ ἀντιεπιστημονικὴν ὲνὲργειαν; 'Επεσήμανα ἀπλῶς τὴν
προτίμησιν τοϋ σ. εἱς τὴν κρίσιν τοϋ Μἀγεντορφ ἀπὁ τὴν τοιαὐτην τοϋ Φλωρόφσκυ,
εἱς τὴν δποίαν διὲκρινα προκροὐστειον πρόθεσιν. 'Αλλἀ καὶ ποίαν σημασίαν θἀ εἱχεν
δ καθορισμὁς βαθμοϋ ὲπιδρἀσεως τῶν ἀ
ρεοπαγιτικῶν, δταν μοϋ ήρκει ὴ ἀναγνῶρισίς των ὐπὁ τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας; Διατελῶν δ σ. ὐπὁ τὁ κρἀτος τής ὲντυπῶσεως, δτι ὐφίσταται «ὲπίθεσιν», ὲπιτρὲπει εἱς ὲαυτὁν διαφόρους ἀνυποστἀτους ὐπονοίας. 'Αλλἀ πἀλιν διαβεβαιῶ τὁν σεβἀσμιον γὲροντα, δτι καὶ αὐτὁν ἀγαπῶμεν
καὶ τὁ ὲ'ργον του ὲκτιμῶμεν καὶ τὴν ὲπιθυμίαν ὲχομεν νἀ παραμείνη ἀδαπἀνητον μὲχρι τὲλους κεφἀλαιον ῶς διδασκἀλου τής
'Εκκλησίας, οϋτινος δμως ὴ Θεολογικὴ ὲμβὲλεια, διἀ λόγους καθαρῶς ἱστορικοὐς,
δὲν διὲσπασε θεωρητικῶς τὁ φρἀγμα τῶν
«καθ' ὐπερβολὴν». 'Αλλἀ δὐναται νἀ εϊπη
ταπεινοφρόνως' «δ δὲ ὲ'χω, τοϋτό σοι δίδωμι». Λοιπὁν ας ἀπαλλαγή δ πολιὁς Θεολόγος ἀπὁ τὴν ὐποψίαν, δτι δὲν τὁν ἀγαπῶμεν
ῶς γνήσιον ὲν Χριστω ἀδελφόν. 'Απλῶς ὲκκαιόμεθα ὐπὁ τής ὲπιθυμίας νἀ τὁν βοηθήσωμεν εἱς τὴν ὲπανόρθωσιν κἀποιων σφαλμἀτων εὐπεριστἀτων καὶ πρὁ παντὁς νἀ
διαφυλἀξωμεν ἀλὐμαντον τὴν ὲν 'Αγίω
Πνεὐματι διδασκαλίαν τής 'Εκκλησίας.
"Ας μὴ παραπονήται δὲ δτι τὁν ἀδικοϋμεν
ὲπὶ ἱχνηλασία τῶν Πατερων, δταν δ τρόπος διαπραγματεὐσεῶς του περιὲχει στοιχεῖα κριτικής καὶ ὲνδοιασμῶν. 'Εἀν δὲν
συμβαίνη τοϋτο ζητῶμεν νἀ μας συγχωρήση. Διότι, ὲπὶ τὲλους, δὲν δυνἀμεθα νἀ ἀρνηθῶμεν τἀ βρίθοντα ὲν τή μελὲτη του θετικἀ στοιχεῖα. 'Αλλ' εἱς τἀ θὲματα τής
Θεολογίας καὶ τὁ παραμικρὁν ἀβλὲπτημα
δὐναται νἀ βλἀψη καιρίως τὁ δλον.
12. 'Εν συνεχεία δ σ. ζητεῖ «νἀ καθαρισθοϋν τἀ ζητήματα». Καὶ αὐτὁ σημαίνει,
δτι δ ψευδοδιονὐσιος εἱναι ἀλλο, ἀλλο οἱ
Πατὲρες καὶ δτι «δὲν εἱναι ὴ μοναδικὴ πηγὴ τοϋ ἀποφατισμοϋ δ ψευδοδιονὐσιος».
"Οτι ἀπὁ καθαρῶς ὲπιστημονικής πλευρἀς εἱναι ἀμφιβαλλόμενος δ «Ψευδοδιονὐσιος», τδ εῖπομεν κατἀ κόρον. 'Απὁ καθαρῶς δμως ὲκκλησιαστικής, εἱναι δ ὲξ 'Αρείου Πἀγου ἀλιευθεὶς μαζὐ μὲ τὴν Δἀ-
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μαριν ϋπὁ τοῦ Παὐλου. Διὁ καὶ του ὲχει
πλἐξει ὴ 'Εκκλησία ϋψηλοτἀτους ϋμνους,
ῶς «διαδἀντος τἀς οϋρανίους πὐλας ὲν
πνεὐματι». 'Επίσης δὲν ἀρνοὐμεθα δτι ὁ
ἀγιος Διονὐσιος δὲν εὶναι ὴ μοναδικὴ πηγὴ τοϋ ἀποφατισμοϋ. 'ΑντιΟἐτως δεχόμεθα
τὁν ἐν τὴ 'Εκκλησία ἀποφατισμὁν ἀπὁ αϋτὴς τὴς συστἀσεῶς της. Καὶ ὁ μὲγας Διονὐσιος ειναι ἀπλῶς «σαρξ ἐκ τὴς σαρκός
της καὶ πνεϋμα ἐκ τοϋ πνεὐματός της».
"Οσον ἀφορα πἀλιν, δτι «δὲν εὶναι 6ἀσιμος καὶ μεμαρτυρημἐνος ὁ αὐθαίρετος ὶσχυρισμὁς τοϋ δσιωτἀτου, δτι τἀ ψευδεπίγραφα ταϋτα συγγρἀμματα ὲχουν γίνει
ἀποδεκτἀ ϋπὁ δυο Οὶκουμενικῶν Συνόδων...», δὲν ὲχομεν εὶμὴ νἀ παραπἐμψωμεν
τὁν σοφὁν καθηγητὴν εἰς τὴν 1ην ϋποσημείωσιν τοϋ ἀγίου Νικοδὴμου εἰς τὴν ἐρμηνείαν τοϋ Β' Κανόνος τὴς Ζ' Οὶκουμενικὴς Συνόδου, ἐν τῶ «Πηδαλίω» του, διἀ νἀ
πεισθὴ δτι δ ἰσχυρισμὁς δὲν εὶναι ἀβἀσιμος.
13. 'Ως πρὁς τὁν χαρακτηρισμὁν ϋπὁ
τοϋ σ. τῶν ἐν ἀγίω Πνεὐματι ἐμπειριῶν
τοϋ ἀγίου Συμεῶν τοϋ Νὲου Θεολόγου, ῶς
ἐξ ὶδιοσυγκρασίας συναισθηματισμῶν, παρ'
δτι λαμβἀνομεν ϋπ' δψει δσα εις ἀπἀντησιν γρἀφει, δὲν πείθει ἀπολὐτως. Τὁ μὲν
διότι φρονεῖ μετἀ τοϋ Εἰ8ἱιετ, δτι ὴ πηγὴ
τοϋ Μυστικισμοϋ εὶναι τὁ συναίσθημα, τὁ
δὲ διότι νομίζει, δτι αἱ ἐνἐργειαι τοϋ 'Αγίου Πνεὐματος μὴ αὶρουσαι τἀ ὶδια τῶν
φυσικῶν καταβολῶν, ἐπόμενον εὶναι νἀ μὴ
αὶρουν καὶ τἀς συναισθηματικἀς ἐνεργείας. Καὶ κατἀ συνὲπειαν, ἐφ' δσον δ ἀγιος
Συμεῶν ὴτο ἐξ ὶδιοσυγκρασίας συναισθηματικός, αἱ συναισθηματικαὶ ἐνἐργειαι παρἐμειναν. 'Οπότε ὴ ἀμφιβολία μας ἀν, δ
καλὁς Θεολόγος, εὶσἐδυσεν εὶς τὴν δρολογίαν τῶν μυστικῶν βιωμἀτων τῶν 'Αγίων,
δὲν διελὐθη εὶσἐτι.
Καὶ ναὶ μὲν ὴ ἐνἐργεια τοϋ 'Αγίου
Πνεὐματος εὶς τἀς ψυχἀς τῶν 'Αγίων
ἀφὴνει ἀθικτον τὴν ἐλευθερίαν καὶ ὲν τινι
μἐτροι τἀ φυσικἀ ὶδιῶματα, δμως μεταποιεῖ τἀ φυσικἀ εὶς πνευματικἀ. 'Εντεϋθεν τἀ
κατἀ φὐσιν συναισθὴματα μεταβἀλλονται
εὶς π ν ε υ μ α τ ι κ ἀ ς κινὴσεις τὴς ψυχὴς. Καὶ ἐνῶ εὶς τὴν φυσικὴν των κατἀστασιν καὶ τἀ εϋγενἐστερα ἐξ αϋτῶν δὲν
εὶναι ἀπηλλαγμἐνα ἀμαρτωλοϋ μῶμου, μὲ

15

τὁν ἀμεσον κίνδυνον νἀ διολισθὴσουν εὶς
ἀμαρτίας καὶ νἀ μεταβληθοϋν εὶς ψεκτἀ
πἀθη, αἱ αϋταὶ δυνἀμεις τὴς ψυχὴς, ἐξ ῶν
ἐκπορεὐονται τἀ συναισθὴματα, καθαιρόμεναι διἀ συμβολὴς καὶ τοϋ ἀνθρῶπου καὶ
ἀγιαζόμεναι ϋπὁ τὴς χἀριτος τοϋ Παναγίου Πνεὐματος, γίνονται ἀρεταὶ ταπεινῶσεως, κατανὐξεως. πἐνθους, δακρὐων, χαρἀς, ἀγἀπης, θείου ὲρωτος. 'Επομἐνως δὲν
ὲχομεν πλἐον συναισθὴματα, ἀνὴκοντα εὶς
τὴν τἀξιν τὴς φὐσεως, ἀλλἀ πνευματικἀς
ἐμπειρίας.
Εὶς αϋτὴν τὴν ϋπὲρ φὐσιν κατἀστασιν
ὲζων δλοι οἱ ἀγιοι Πατἐρες. 'Εἀν δ Κὐριος ὴθἐλησε νἀ μἀθωμεν τἀ πνευματικἀ
«δργια» τοϋ ἀγίου Συμεῶν, δὲν ὲπεται δτι,
δ ἀγιος Γρηγόριος δ Παλαμἀς, αὶφνης,
δστις τίποτε δὲν εὶπε γιἀ τὁν ἐαυτόν του,
δὲν ὲζη μἐσα εὶς τὁ ἀκτιστον φῶς εὶς τὴν
κατἀστασιν «νόων καὶ ψυχῶν ἀσπίλων». Τδοϋ διατὶ διετυπῶσαμεν εϋγενῶς τὴν ἀντίθεσίν μας εὶς τὴν δρολογίαν τοϋ κ. Τρεμπἐλα, κατἀ τοϋτο δρθὴν, δτι ὲχει ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῶν δυτικῶν μυστικιστῶν, αι νοσηραὶ συναισθηματικότητες τῶν δποίων ῶδὴγησαν τους διαφόρους ναπ Οοεϊετζεε καὶ
ΕϊεἱιεΓ νἀ μορφῶσουν τὴν ἀντίληψιν δπου
ὲχουν περὶ Μυστικισμοϋ.
14. 'Ο κ. καθηγητὴς, ἀναφερόμενος εὶς
τὴν ἐπισὴμανσίν μας ἐπὶ τὴς ἀντορθοδόξου διατυπῶσεῶς του, καθ' ὴν «καὶ δ Παλαμἀς ὲν τινι μἐτρω εὶς τὴν αϋτὴν παρεσὐρθη σὐγχυσιν — μὲ τὁν Βαρλαἀμ — κατἀ
διεὐθυνσιν ἀντίθετον», παραθἐτει τρεις παραγρἀφους ἐκ τοϋ Συνοδικοϋ Τόμου τοϋ ὲτους Ι351, ἐντελῶς ἀσχἐτους πρὁς τὁ θἐμα. Οϋτω δὲ οϋτε ἀνἐλαβε, προκληθείς, νἀ
ἀποδείξη τὴν ἀποψιν, ἀλλἀ οϋτε καὶ νἀ κατευνἀση τὁν σκανδαλισμὁν τὴς 'Ορθοδόξου
συνειδὴσεως. 'Επομἐνως δ ϋπἐργηρως καθηγητὴς ἀφὴνει ἀνοικτὁν τὁ θἐμα καὶ ὲκθετον ἐαυτὁν εὶς δικαίας ϋπσψίας. Εὶναι
ἀρκετὁν νἀ ἐνθυμηθὴ κανεὶς δτι τὁ θεολογικὁν τοϋτο πρόβλημα συνετἀραξεν ἐπὶ δεκαπενταετίαν τὴν ἐκκλησίαν τὴς Κωνσταντινουπόλεως καὶ δτι ἀποτελεῖ βασικὴν εὶδοποιὁν διαφορἀν μεταξϋ 'Ορθοδόξου καὶ
Ρωμαιοκαθολικὴς Θεολογίας, διἀ νἀ ἀντιληφθὴ τὴν μεγίστην θεολογικὴν καὶ πνευματικὴν σημασίαν του.
'Ο κ. Τρεμπἐλας λἐγει εὶς τὴν σελ. 37,

16

Πθρϊ ΜΙΧΝ θβΟΧΟΓΙΚΗΝ Μ6ΧβΤΗΝ

Β' τεῦχος, δτι «ὁ Π αλαμἀς ναι μἐν δρθῶς
ὐπεστὴριζε τὁ ἀκτιστον τῶν θειων ἐνεργειῶν, ὐπὴρξεν δμως ὐπερβολὴ τὁ νἀ ἀποκλείη
εξ δλοκλήρου τὁν δρον κτιστὁν ἀπὁ τοῦ ἀποτελἐσματος, τὁ δποῖον αἱ ἀκτιστοι ἐνἐργειαι δημιουργοῦν».
Εις τἀς παρατηρήσεις μας εϊχα παραθἐσει ἐνα παλαμικὁν χωρίον ἀπὁ μνὴμης διἀ
τοῦ δποίου ἀνετρεπετο δ ἰσχυρισμὁς τοῦ
γεροντος Θεολδγου. "Ηδη καταχωρίζω ἐτἐραν διατὐπωσιν τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμἀ" «οὐ δὲ ὴ ἐνἐργεια κτιστή, ἀκτιστος αὐτὁς οῦκ ἐ'στι. Διἀ τοῦτο οὐχ ὴ τοῦ
Θεοῦ ἐνἐργεια, ἀπαγε, ἀλλἀ τὁ ἐνεργηθἐν
καὶ ἀποτελεσθἐν ἐστι τὁ κτίσμα...» (Κεφἀλαια φυσικἀ καὶ θεολογικἀ, ογ' Φιλοκαλία).
Πολὐ φοβοὐμεθα μήπως δ σ. δεν ἀποδἐχεται πλήρως τὴν διδασκαλίαν τοῦ ἀγίου
Γρηγορίου, κυρωθεῖσαν Συνοδικῶς. Διδτι
τδσον ἀπὁ συζητήσεις μας πρὁ Ι5ετίας εἰς
"Αγιον "Ορος, δσον καὶ ἀπδ τινα γραπτἀ
του ῶς καὶ ἀπὁ τὴν πρδσφατον ῶς ἀνιοτἐρω
διατὐπωσιν, δεν συνἀγεται πἀντως δτι δεν
σφἀλλει περὶ τὁ καίριον αὐτὁ θεολογικὁν
ζὴτημα. Θἀ ηὐχόμεθα νἀ μὴ ἀληθεὐαμεν
ὴ ἀληθεὐοντες, νἀ ἐβλἐπαμε τὁν καλὁν ἐργἀτην τοῦ λδγου τοῦ Θεοῦ δμολογοῦντα τὴν
καλὴν δμολογίαν τὴς ἐν τω μἐρει τοὐτω ἀμωμὴτου θεολογίας. 'Η δδὐνη μας θἀ εϊναι
ἀπαρἀκλητος ἐἀν, ἀρπαγεὶς ὐπὁ τοῦ θανἀτου ἀφὴσει δπίσω του ὐλικόν, δπερ ειναι
δυνατὁν νἀ κηλιδῶση τὁ δνομἀ του. 'Εἀν
δεν ἐ'χωμεν ἐπιτὐχη μεγἀλα πρἀγματα εις
τὁν βίον μας καὶ δεν κατἐστημεν «μεγαλἐμποροι», τοὐλἀχιστον ῶς ἀχρεῖοι δοῦλοι νἀ
εὐρεθῶμεν καθαροὶ εἰς τὴν παραδοθεῖσαν
πίστιν. 'Η θεολογία τοῦ ἀγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμἀ εϊναι κρίσιμος διἀ τὴν ζωὴν
τὴς 'Εκκλησίας καὶ τἀς σχέσεις της πρὁς
τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν θεολογίαν, δσον καὶ
τὁ Εἰϊἰοφϊε. 'Απδδειξις, δτι οὐδἐνα τῶν
'Αγίων μας ἐμίσησαν τδσον οι Λατῖνοι, δσον τὁν θειον Παλαμἀν, διδτι ἐκονιορτοποίησε τὴν θεμελιῶδη διἀ τὁ ἀριστοτελικὁν ὴ θωμιστικὁν θεολογικὁν σὐστημα διδασκαλίαν τοῦ Αοῖιϊδ Ρατιϊ8.
15. 'Ο παπικὁς θεολδγος Μ. «Γυ^ἰ6 γρἀφει, δτι ὴ θεολογία τοῦ Παλαμἀ «εϊναι ἐξ
ἐπδψεως καθολικὴς μία πραγματικὴ αϊρεσις» (ϋἰοῖ άο Τἰιεοἱ. ΟαῖΗ7τδμ. ΧΙ, 2, κολ.

1764). Καὶ ἀλλαχοῦ" «τοιοῦτος εϊναι δ Θεὁς τοῦ Παλαμἀ... Κατἀ τὴν θεολογίαν ταὐτην δ Θεὁς δἐν εϊναι τὁ ἀπείρως ἀπλοῦν
δν, τὁ κ α θ α ρ ἀ ἐ ν ἐ ρ γ ε ι α ἐν τω
δποίω τἀ πἀντα ταὐτίζονται πραγματικῶς...» (αὐτδθι 1755). 'Ωσαὐτως, ἀναφερδμενος εἰς τὁν αἰρετικὁν Πρδχορον Κυδῶνην, τὁν ἐχθρὁν καὶ πολἐμιον τοῦ θείου
Παλαμἀ, δ «1ιηήο γρἀφει: «ΟΙ μαθηταὶ
τοῦ Παλαμἀ δἐν ὴδὐναντο νἀ ἀκολουθὴσουν αὐτὁν (τὁν Κυδῶνην) εἰς τἀ ἀμείλικτα συμπερἀσματἀ του. 'Ο ὴλιος καὶ αἰ ἀκτῖνες αὐτοῦ ἐξηφανίζοντο ἐμπροσθεν τὴς
ἀπείρου ὐπερβατικδτητος τὴς Κ α θ α ρ ἀ ς
'Ε ν ε ρ γ ε ί α ς, καὶ αἰ θεδτητες τοῦ Π αλαμἀ διελὐοντο ἐ'μπροσθεν αὐτὴς (τὴς Καθαρἀς 'Ενεργείας) ῶσπερ ὴ χιῶν ἐ'μπροσθεν τοῦ ὴλίου» (αὐτδθι 18Ο5). Διἀ νἀ
ἀντιληφθὴ δ ἀναγνῶστης τἀς περὶ ὴλίου
καὶ ἀκτίνων εἰρωνείας τοῦ παπικοῦ θεολδγου, πρἐπει νἀ γνωρίζη, δτι δ ἀγιος Γρηγδριος, εἰς τὴν περὶ διακρίσεως οὐσίας καὶ
ἐνεργείας διδασκαλίαν του, παρωμοίαζε τὴν
οὐσίαν τοῦ Θεοῦ μἐ τὁν ὴλιον καὶ τὴν ἐνἐργειαν μἐ τἀς ἀκτῖνας του. Εϊναι φανερδν, δτι οἰ Λατῖνοι ἀπορρίπτουν καὶ πολεμοῦν τὴν 'Ορθδδοξον διδασκαλίαν περὶ
ἀκτίστων ἐνεργειῶν.
'Η διδασκαλία τοῦ Αοῖιϊ8 Ριιττϊδ εϊναι
καθαρῶς φιλοσοφικὴ καὶ ἀρνεῖται τὴν
πραγματικὴν κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ μἐ τἀ
λογικἀ πλἀσματἀ Του, διὁ καὶ ἐνεργεῖ διἀ
«κτιστῶν χαρίτων», πρἀγμα δπερ κατεδικἀσθη ὐπὁ τῶν Συνδδων τοῦ 14ου αἰῶνος
καὶ δπως λἐγει τὁ Συνοδικδν, «ἐντεῦθεν ὴδη
κινδυνεὐουσιν εἰς ἀθεἰαν παντελὴ περιπίπτειν καὶ τὴν ἐλληνικὴν μυθολογίαν». 'Εν
τοὐτοις καὶ παλαιδτερα, δ μὴ γνοὐς τὁ αἰρετικὁν κλῖμα τὴς ἐσπερίας συμπαθἐστατος
κ. Τρεμπἐλας, ὐπερημὐνετο ἀ μ ἐ σ ω ς τοῦ
Αοῖιϊδ Ριιηϊ8, ὴδη δἐ, εἰς μἐν τὴν Η.Θ.Ε.
εἰς τὁ ἀρθρον του «Θεδς», ἀναφἐρει δίς,
λατινιστὶ καὶ ἐλληνιστί, δτι δ Θεὁς εϊναι
Καθαρἀ 'Ενἐργεια, εἰς δἐ τὴν ἀπἀντησίν
του διἀ τοῦ 'Ο. Τὐπου ἐμμἐσως, δσον καὶ
εἰς τὁ ἀρθρον του («Γρηγδριος Παλαμἀς»,
Μἀρτιος - 'Απρίλιος Ι958) περὶ οὐ εϊχον
ἐκφρἀσει τἀς ἀνησυχίας μου εἰς τὁν ἰδιον,
κατἀ τἀς εἰς "Αθω συζητήσεις μας. Προφανῶς ὴ ἐν Θεφ διἀκρισις φοβίζει τὁν καλὁν Θεολδγον, δτι αϊρει τὴν ἀπλδτητα τὴς
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θεἰας οὐσίας, μὴ ἀντιληφθὲντα, δτι ὁ ἀγῶν
τοϋ θειου Παλαμἀ ὲγὲνετο διἀ νἀ διασωθὴ
εν καὶ μόνον: ὴ πραγματικὴ ἀ μ εσ ο ς σχὲσις του Θεοϋ μὲ τἀ λογικἀ δντα, τἀ «βραχὐ τι παρ' ἀγγὲλους ὴλαττωμὲνα» πλάσματἀ Του. Καὶ ταϋτα ὲπὶ τοϋ παρὁντος.
16. Εις τὴν δ' ἀπάντησίν του, ὁ σεβ.
θεολόγος, ἀναφὲρεται εις τδ θὲμα τῶν Δυτικῶν μυστικιστῶν. 'Αλλἀ περὶ τοὐτων ὴδη
ὲγρἀψαμεν δσα ὴσαν ἀπαραίτητα. Τἀ δὲ
ρατιθὲμενα κείμενα τῶν ἀγίων Μακαρίου καὶ Γρηγορίου Παλαμἀ εις οὐδὲν βοηθοϋν διἀ τὴν ἀποκατἀστασιν τοϋ ἀγίου Συμεῶν τοϋ Νέου Θεολὁγου, ῶς πρὁς τὴν
«συναισθηματικὴν ιδιοσυγκρασίαν» του καὶ
τὴν «ἀν μὴ αιρετικὴν πἀντως παρἀδοξον
διδασκαλίαν του». Πολϋ φοβοὐμεθα μὴπως
ὴ ἀμηχανία τοϋ κ. Τρεμπὲλα τοϋ δημιουργεϊ ἀφευκτον σὐγχυσιν, δοθείσης καὶ τὴς
μὴ πρὁς τἀ κείμενα τὴς Μυστικὴς θεολογίας ὲξοικειῶσεῶς του. "Αλλως πῶς νἀ ὲξηγὴσωμεν τὴν συσσῶρευσιν ἀσχὲτων Π ατερικῶν χωρίων; Πότε ἀλλοτε ὁ σ. ὴσχολὴθη μὲ τοιαϋτα κείμενα;
'Αλλἀ μέχρις ἐδῶ ὁ σ. ὲτὴρει προϋποθὲσεις τινἀς που ὲξησφἀλιζον λίγο πολϋ
τους κανὁνας τοϋ θεολογεῖν καὶ διαλὲγεσθαι περὶ Θεοϋ καὶ 'Ορθοδοξίας. "Ηδη
διαφαίνεται ὴ τἀσις ὲγκαταλείψεως τοϋ ἀπαθοϋς διαλὁγου, διἀ νἀ μεταβληθὴ μετ'
δλίγον εις ἀπροσχημἀτιστον ὲπίθεσιν κατἀ
τὴς προσωπικὴς ζωὴς τοϋ κατ' αϋτὁν ἀντιπἀλου Μοναχοϋ, τὴ ἀληθεία δμως ἀδελφοϋ, κηδομὲνου τοϋ κὐρους τοϋ γηρἀσαντος εν τὴ διδασκαλία τοϋ Εϋαγγελίου τὴς
είρὴνης. Μὲ αϋθαιρὲτους συλλογισμοὐς
εἰσὲρχεται εις τὁν προσωπικὁν τρὁπον
πνευματικὴς ζωὴς τοϋ Μοναχοϋ διἀ νἀ ὲκρἀση τἀς ἀνησυχίας του, ῶς πρὁς τἀ φρονὴματἀ του καὶ τὴν ἐσωτερικὴν του ζωὴν.
Τί νἀ ἀπαντὴσωμεν εις αὐτἀ; Νἀ σιωπὴσωμεν εις τους ὁνειδισμοὐς καὶ εις τἀς βαρείας ϋποψίας τοϋ καλοϋ κ. Τρεμπελα;
Χἀριτι Χριστοϋ μἀς εϊναι εϋκολον καὶ ωφὲλιμον τὴ ·ψυχὴ. "Αν δμως ἀνησυχὴσουν
οἱ ὲν Χριστω ἀδελφοὶ διἀ τὁν ταπεινὁν Μοναχόν, πῶς νἀ τους θεραπεὐσωμεν; 'Επομὲνως, δπως οι ἀ'γιοι Πατὲρες, προκαλοϋμενοι ὲ'καμναν ἀπολογίας πίστεως, ὲ'τσι δηλῶ εν φὁβω Θεοϋ, δτι δὲν ὲμακρϋνθην εις
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τὁ ὲλἀχιστον τὴς διδασκαλίας τῶν ἀγίων
Πατὲρων καὶ τὴς ἀγιωτἀτης 'Εκκλησίας
μας. "Ο,τι δὲ ὲ'πραττον ὲν τὴ Τερἀ Μετανοία μου ὲτὲλει ὐπὁ τὴν εϋλογίαν τοϋ Γὲροντος. 'Επομενως οὐδεὶς λόγος ἀνησυχί
ας. "Αν αὐτὴ ὴ διαβεβαίωσίς μου κριθὴ
ὲπαρκὴς πρὁς καθησὐχασιν τῶν ὲν Χριστω
ἀδελφῶν μου, παραιτοϋμαι ὲν εἰρὴνη δλων τῶν ὲπὶ μὲρους ϋπαινιγμῶν τοϋ σεβαστοϋ γὲροντος θεολὁγου, δν καὶ λυποϋμαι
καὶ ὲκ καρδίας συγχωρῶ διἀ τὁ ὴττημα.
17. Καὶ ὴδη ὲδὲ,ησε μετἀ τρεις σχεδὁν
μὴνας νἀ ὶδωμεν τὴν ε' συνὲχειαν. 'Ο νοὴμων ἀναγνῶστης ἀς συναγἀγη τἀ συμπερἀσματἀ του ὲπὶ τὴς, αν μὴ τι ἀλλο, ἀὴθους καὶ ὶδιοτϋπου ἀπαντὴσεως εις συνεχείας ὲπὶ τρεις δλοκλὴρους μὴνας δίκην μυθιστορὴματος. 'Αλλἀ τῶρα τι νἀ ἀπαντὴσω
εις ὲνα ὁλοσὲλιδον καὶ πλὲον τοϋ κ. καθηγητοϋ, δπου πλὲον μίγνυνται τἀ ἀμικτα καὶ
συμπλὲκονται στοιχεῖα προσωπικἀ μετἀ τὴς
ἀποφατικὴς θεολογίας; Τί ζητεῖ νἀ ἀποδείξη μὲ τὴν παρἀθεσιν κειμὲνων Πατερικῶν;
"Οτι κατὲχει τὁ θὲμα τὴς Μυστικὴς θεολογίας; Ματαιοπονεῖ καὶ ὲκθὲτει ὲαυτὁν εις
μείζονας εϊρωνείας τῶν ὲπαϊοντων συναδὲλφων του. Πὁτε ὲ'γραψεν ὁ καλὁς γὲρων
περὶ Μυστικὴς θεολογίας ῶστε, ὲκβιἀζων
καὶ αὐτὴν τὴν μὴ πειθαρχοϋσαν εις ὁψίμους φιλοδοξίας γεροντικὴν ὴλικίαν, νἀ
θὲλη νἀ μἀς εϊπη τί; "Οτι γνωρίζει νἀ
ἀντιγρἀφη τἀς θεολογικἀς 'Εγκυκλοπαιδείας; Ποιος ποτὲ κατηγὁρησε τὁν θεολὁγον ὲπὶ ἀγνοία; "Αλλως ὲπιμὲνων νἀ συσωρεϋη Πατερικἀ κείμενα, ἀτινα καὶ καλῶς δὲν ὲννοεῖ, ὲστιν δτε, δεικνὁει δτι ὲπιθυμεῖ νἀ ἀποδείςη ῶς «μηδὲν ϋστερηκὲναι
τῶν ϋπερλίαν» θεολὁγων. 'Αλλἀ δὲν ὲπιτυγχἀνει παρἀ τὁ ἀντίθετον. 'Απλὴ ὲπισὴμανσις ὲγὲνετο. Καὶ ὴλπίζετο ὴ ταπεινὁφρων σιωπὴ.
'Αλλἀ τί ἀπαντὴσωμεν εις τὁν κ. Τρεμπὲλαν, δταν, πρὁς δὁξαν τοϋ εἰπὁντος «ὴμεῖς ἀγγὲλους κρινοϋμεν», ἀπειλὴ μὲ πολιτικἀ δικαστὴρια; 'Τπὁ τἀς συνθὴκας αὐτἀς διἀλογος δὲν δϋναται νἀ γίνη. Διὁτι
μὁλις χρειἀζεται νἀ λεχθὴ, δτι μὲ συνθὴματα πολεμικἀ ἀπὁ ἀνελὲγκτους θυμικἀς ὲνεργείας, χωρὶς τὴν εἰρὴνην τὴς ψυχὴς,
δπου «ὴσυχὴ τὁ Πνεϋμα τὁ "Αγιον ὲπιδημεῖ», ἀνευ φωτεινῶν λογισμῶν καὶ ἀνευ ἀ-
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γἀπης πρδς τὴν ἀλὴθειαν, δσον καὶ αν μας
στοιχίζη εις ἐγωϊσμόν, αϊρονται αϊ δυνατὁτητες σοβαρἀς θεολογικὴς συζητὴσεως,
διοτι δεν δμιλεῖ πλεον δ ἀγαθδς ἀνθρωπος,
ἀλλἀ δ «παλαιὁς», δ «ψυχικός», δπου «ερις
καὶ ζὴλος καὶ ἀκαταστασία». 'Εἀν ϋπὴρχε
φδβος Θεοῦ, συναίσθησις εὐθὐνης, καὶ ἀγάπη ἀληθείας, τδτε θἀ ϋφίστατο καὶ ἐτοιμδτης ψυχὴς, ῶστε μἐ μιαν δλιγορρήμονα
ἀπάντησιν νἀ ἀναγνωρισθοϋν τἀ λἀθη.
"Ηδη δ ἀναγνῶστης γνωρίζει, δτι επὶ τεθεντος ζητὴματος, τδ δποϊον ἐσκανδἀλισε
τους Μοναχοὐς, ὴθελὴσαμεν νἀ βοηθὴσωμεν τδν ἀξιοσἐβαστον, αν μή τι ἀλλο, τοϋλάχιστον ῶς κήρυκα τοῦ θειου λόγου ἐπὶ
δλοκλὴρους δεκαετηρίδας, δπιος ἀναχοιρὴση ἐκ τοϋ κόσμου τοὐτου ἀπηλλαγμἐνος
ἀπδ θεολογικἀς πλἀνας. 'Αντὶ τοὐτου ἐξὐπνησεν δ ἀνθρωπος τοϋ κόσμου, δστις, προκειμἐνου νἀ διασῶση τὴν παρ' ἀνθρῶποις
ϋπόλη·ψιν, συμπαρασὐρει τἀ πἀντα μὴ δκνῶν νἀ κηλιδῶση τδν Μοναχδν μἐ ϋβρεις,
μἐ ϋπαινιγμοὐς, μἐ ἀνυποστἀτους ϋποθἐσεις. Καὶ διἀ νἀ καλὐψη τἀ συγκεκριμἐνα
ἐρωτὴματα, ἐγείρει τεχνητδν θόρυβον περὶ
ἀλλα καὶ ἀλλα, ἀντιγρἀφων ἀρθρα 'Εγκυκλοπαιδειῶν καὶ Πατρολογίας, ῶς ἐἀν ὴθελε νἀ ἀποδείξη, δτι γνωρίζει τὴν Μυστικὴν θεολογίαν της 'Εκκλησίας καὶ τιμα
τους Μυστικοὐς θεολογους της. 'Αλλἀ δεν
πείθει.
'Επανειλημμἐνως ἐδηλῶσαμεν, δτι δεν ἀξιοϋμεν περισσότερα ἀπδ τδν σεμνδν ἐργἀτην τοϋ Εὐαγγελίου. 'Επομἐνως δεν τδν κατηγοροϋμεν διἀ τὴν ἀγνοιαν βαθυτἐρων
πραγματων τῶν δσων ὴδυνὴθη νἀ προσλἀ6η εις τδν Ιστορικδν καὶ πνευματικδν χῶρον τὴς ἐποχὴς του. Τδν ἐκαλἐσαμεν δπως
μὴ ἐξ ἀγνοίας θίγη τους ἀγίους Πατἐρας
καὶ τὴν Μυστικὴν θεολογίαν καὶ οϋτω δίδει εις τους Λατίνους τροφὴν καὶ δπλα καὶ
βλἀπτει τους πιστοὐς.
18. 'Εἀν, κατἀ κοινὴν δμολογίαν σπουδαίων θεολόγων, δεν δυνἀμεθα σὴμερον νἀ
θεολογῶμεν 'Ορθοδόξως χωρὶς νἀ εχωμεν
πρδ δφθαλμῶν τδν ἀγιον Γρηγόριον τδν
Παλαμἀν, ἀρκεῖ μόνον ὴ ἀγνοια τοϋ κ.
Τρεμπἐλα επὶ τῶν θεολογικῶν ζυμῶσεων
τοϋ 14ου αιῶνος, διἀ νἀ περιορισθὴ ουτος
εις τἀ οἰκεϊα δρια, που καθῶρισεν εις αϋτὁν ὴ τελοϋσα εν ἀγνοία τῶν θεολογικῶν

μας θησαυρῶν εποχὴ του. 'Εἀν δὲ νομίζη
δτι τδν ἀδικοϋμεν, δεν εχει παρἀ νἀ ρίψη
ενα βλἐμμα εις τδν πίνακα τὴς Δογματικὴς
του, την δποίαν ἀλλωστε, λόγω 'Ορθοδοξίας ἀσφαλῶς, μετἐφρασαν οι γνωστοὶ Μοναχοὶ τοϋ Οἰιονβἱο2πβ, ῶς «Δογματικὴν τὴς
'Ορθοδόξου Καθολικὴς 'Εκκλησίας», ἀπδ
τὴν δποίαν ἀπουσιἀζει δ μἐγας ἐχθρός
των "Αγιος Γρηγόριος δ Παλαμἀς! Αϋτἀ
εϊναι συγκλονιστικἀ σεβαστἐ κ. καθηγητἀ.
Καὶ ῶς εαν μὴ ὴρκουν αϋτἀ, ἐ'ρχεσθε νἀ
ἐξισῶσητε τἀς πλἀνας, εὶς τρόπον ῶστε
νἀ μὴ ἐχη κανεὶς παρἀπονον. Σφἀλλει δ
«αγιος» Θωμἀς ; Σφἀλλει καὶ δ Π αλαμἀς!
'Επομἐνως δ Θεδς «συνἐκλεισε πἀντας εις
ἀπείθειαν, ινα καὶ Λατίνους καὶ 'Ορθοδόξους ἐλεὴση»! Θἐλετε ἀλλην μαρτυρίαν, δτι
ὴ Δογματικὴ ϋμῶν πἀσχει 'Ορθοδόξως;
Μὴπως ἀνεγνῶσατε ενα «πανηγυρικδν» τεϋχος τοϋ Ιεἰἱη3 Νο 3 τοϋ Ι974, δπερ εϊναι
«ἀφιερωμένον» εις τδν "Αγιον Γρηγόριον
τδν Παλαμἀν; Διαβἀσετἐ το καὶ ϊσως
πεισθὴτε διἀ τίνα λόγον ἐξανἐστησαν οϊ
Μοναχοὶ τοϋ 'Αγίου "Ορους, δταν ανεγνωσαν τὴν θαυμασίαν Μελετην ϋμῶν καὶ
διατὶ μἐ τόσην ἀνεσιν εις τὴν Δὐσιν κυκλοφορεῖ ὴ Δογματικὴ σας.
'Αλλ' ἐἀν δ ὐποφαινόμενος ἐγραψε κἀπως ἐ'ντονα ἐπὶ τὴς περιπτῶσεως Παλαμἀ,
τοϋτο δφείλεται εις τὴν ἀτυχίαν του, νἀ
γνωρίζη ἀπδ τοϋ ἐτους Ι957 αὐτὴν τὴν βαθεῖαν ἀγνοιαν ϋμῶν ἐπὶ τὴς θεολογίας τοϋ
ἀγίου Γρηγορίου, ἀποτἐλεσμα τὴς δποίας
ὴτο καὶ εϊναι δ συμβιβασμδς τοϋ Αοϊαε
ΡτϊΓΠ5 μἐ τὴν διδασκαλίαν τὴς 'Εκκλησίας,
ἀφοϋ «ἀριστα δυνἀμεθα νἀ δμιλῶμεν 'Ορθοδόξως περὶ κτιστῶν ἐνεργειῶν» καὶ αλλα τινἀ, τἀ δποῖα δτἐ μἐν διασκεδἀζουν δτἐ
δἐ λυποϋν ἀναγινωσκόμενα εις ϋμἐτερα κείμενα' διἀ νἀ ἐπιβεβαιωθὴ, δτι διἀ νἀ μὴ
«μολυνθὴ» δ θεολόγος ἀπδ τδν Λατινισμόν,
δἐν ἀρκεῖ νἀ μὴ μεταβὴ εις τὴν ἐσπερίαν,
ἀλλἀ πρἐπει καὶ νἀ μὴ δεχθὴ ἐπηρείας ἀπδ
τὴν «Σοϋμμα» καὶ ἐκ τοϋ «Κατἀ 'Ελλὴνων» τοϋ «ἀγίου» Θωμἀ.
'Αλλἀ, ῶς ὴδη εγραψα, πἀντα ταϋτα ἀπεσιῶπησα καίτοι φορτικῶς προτραπεὶς νἀ
δημοσιεὐσω, ἐκ τοϋ λόγου τὴς ἀναγνωρίσεως τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν ἐντδς τῶν
δποίων, δ ἀξιος πολλὴς συμπαθείας καὶ
σπλἀγχνων οἰκτιρμοϋ γἐρων θεολόγος, διε-
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μορφωσεν θεολογικἀς ἀντιλὴψεις. Διἀ τοϋτο ὐπὴρξα πἀντοτε έπιεικὴς εἰς τἀς κρίσεις
μου, διἀ τδν θεολόγον ἀνδρα, περιοριζόμενος νἀ ὲκτιμῶ τὴν «κατἀ δὐναμιν» προσφορἀν του εἰς τὴν 'Εκκλησἰαν καὶ συμμορφοὐμενος με τὴν ἀπόφανσιν τοϋ ἀγἰου Γρηγορἰου τοϋ Θεολογου: «πλὴν καὶ Θεῶ φἰλον
τδ κατἀ δὐναμιν». "Αλλωστε «δεν θἀ δῶσωμεν λογον διδτι δεν έθεολογὴσαμεν, ἀλλἀ
διδτι δεν ἐπενθὴσαμεν», κατἀ τδν ἀγιον
'Ιωἀννην τὴς Κλίμακος.
'Ο σεβαστδς θεολδγος δεν εἰναι διατεθειμενος νἀ δεχθὴ ὐποδεἰξεις παρἀ τδ βαθϋ
γὴρας του, διδ καὶ λησμονεῖ κἀπως καὶ αϋτδν τδν χριστιανδν διἀ νἀ μὴ θιγὴ τδ ἀλἀθητδν του. Καὶ ἀναλογίζεται κανεὶς τὶ μέγα
πρδβλημα ειναι δ ἀνθρωπος, δταν δεν «ἀθλὴση νομἰμως». 'Ιδοὐ δ καρπδς τὴς μὴ
κατἀ τὴν παρἀδοσιν τῶν ἀγἰων Πατερων
πνευματικὴς ἀγωγὴς. Καὶ δεν ὐπἀρχει περισσδτερον ἀποκρουστικδν θέαμα ἀνθρῶπου, συνταρασσομενου εκ τῶν παθῶν καὶ
διδἀσκοντος περὶ Θεοϋ! Πῶς ἀλλωστε θἀ
ελεγε δ προφὴτης, δτι «οὐχ ῶραῖος αινος
εν στδματι ἀμαρτωλοϋ»; "'Η δ Ιεροψἀλτης
Δαβίδ, «τῶ δε ἀμαρτωλῶ εἰπεν δ Θεδς' διατἰ συ έκδιηγεῖ τἀ δικαιῶματἀ μου...;».
19. Κλείων τὴν συνοπτικὴν αὐτὴν ἀπἀντησίν μου εἰς τὴν ἀνευ λδγου ἀπεραντολογἰαν τοϋ συμπαθεστἀτου κ. Τρεμπελα
—«δοκοϋντος δτι εν τὴ πολυλογἰα του...»—·
συγχωρῶ ἀπδ καρδἰας τδν πολὐ ἀσθενοϋντα ἀδελφδν δι* δσα, παρἀ τὴν καλὴν του
Θελησιν, ὲξηρευξατο μὴ ἀγαθἀ κατἀ τοϋ
ταπεινοϋ Μοναχοϋ, μὴ ϋπολογίσαντος δρθῶς καὶ ϊσως πταίσαντος κατἀ τὴν εκφρασιν, διδ καὶ εξαιτεῖται δπως τοϋ παρἀσχη
συγχῶρησιν. Οἰ θεοφῶτιστοι ἀγιοι Πατερες μετἀ τὴς ἀλλης εξ 'Αγἰου Πνευματος
σοφἰας των διδἀσκουν, δτι πρεπει νἀ ἀποφεὐγη κανεὶς τὴν ενεργειαν οἰουδὴποτε καλοϋ ὴ διακονἰας, ἐἀν δεν εχη τὴν δὐναμιν
νἀ μὴ βλἀπτεται ἀπδ τἀς διαφδρους φἀσεις ποὐ διέρχεται τδ ἐνεργουμενον καλδν. 'Επομένως ας λείπουν καὶ αἰ καταφατικαὶ καὶ αἰ ἀποφατικαὶ θεολογἰαι, δταν ἐρεθἰζωνται τἀ πἀθη καὶ ὴ ψυχὴ ἀποκαλὐπτη «τδ εἰδεχθἐς προσωπεῖον της», κατἀ
τδν θειον Παλαμἀν. Διατί ἀλλωστε οἰ ἀγιοι
Πατερες δεν ἀνελἀμβανον διακονἰας ϋπερ
τὴς 'Εκκλησἰας, ἀν μὴ προτερον ελἀμ6ανον

«πληροφορἰαν» εκ Θεοϋ, δτι δεν θἀ ὲβλἀπτωντο; Π 6σοι καὶ πόσοι δεν εχουν ναυαγὴσει ἀπδ τἀς εκ πρωτοβουλἰας, δδς δ'
εἰπεῖν ἀθεοφόβους, διακονἰας εἰς τἀς ποικἰλας λειτουργἰας τὴς 'Εκκλησἰας μας!
'Αλλἀ καὶ διατὶ εχουν πληθυνθὴ τἀ δεινἀ
εἰς τδν ἐκκλησιαστικδν χῶρον; 'Ιδοὐ διατὶ
ὲχομεν ῶς κορην ὁφθαλμοϋ τους ἀγἰους
Πατερας καὶ διατὶ ἀνησυχοϋμε δσἀκις παρατηρεῖται τἀσις τις ὴ μειῶσεως τοϋ κὐρους ὴ παραθεωρὴσεως τὴς ζωοπαρόχου
διδασκαλἰας των.
'Ο Κὐριος εἰπεν: «'Εγῶ εἰμι ὴ θὐρα...».
"Οντως, ὴ θὐρα, ὴ μόνη θὐρα, τὴν δποἰαν
δμως δακτυλοδεικτοϋν οἰ ἀγιοι Πατερες
καὶ αὐτοὶ ϋποδεικνὐουν τδ εὐμὴχανον εἰσόδου εἰς αὐτὴν. Αὐτοὶ εἰναι οἰ Διδἀσκαλοἰ
μας, ποὐ μἀς δδηγοϋν ἀπλανῶς ἀπδ γὴς
πρδς οὐρανον. "Αλλους οὐκ οἰδαμεν, οϋτε
ἀναγνωρἰζομεν εἀν δεν τους μαρτυρὴση ὁ
Θεδς καὶ δεν εχουν τους «θεἰους χαρακτὴρας εν εαυτοῖς». Διότι, «μηδεὶς οἰεσθω κατ'
ενεργειαν τέκνον Θεοϋ γεγονέναι, μὴποι
τους θεἰους χαρακτὴρας εν εαυτῶ κτησἀμενος».
'Ως προέκτασις δε τὴς παροὐσης ἀπαντὴσεως εἰναι ὴ ἐν συνεχεἰα δημοσιευομένη
εἰς τους «'Αθωνικοὐς Διαλδγους» εκθεσις,
περὶ τὴς δποἰας ῶμἰλησα. Καἰ, ῶς εἰς τεκμὴριον τὴς 'Ορθοδοξἰας μου, παραπέμπω
εἰς προγενεστερα γραπτἀ μου καὶ εἰς τδ
πρόσφατον βιβλἰον μου «'Η θεολογἰα τὴς
νοερἀς προσευχὴς».

θ.μ.δ.
(Συνεχεια ἀπδ τὴν σελ. 7)
δ ανθρωπος μεταμορφοϋται καὶ μεταφερεται ἀ
πδ τοϋ κακοϋ τὴς ἀπιστϊας εὶς τὴν «λὴθην των
κακων» τὴς πϊστεως, ενθα διατελεϊ εν «ἀπλδτητι διανοϊας», εὶς δ,τι ἀφορἀ τὴν περιοχὴν
των ὐπερ εννοιαν ἀληθειων.
"Ο,τι δμιος εχει σχεσιν με τὴν ὴθικὴν, τὴν
πνευματικδτητα καὶ τὴν θεολογϊαν, τδ πρἀγμα
διαφερει. Δὐναταϊ τις νἀ ερευνἀ, χωρ'ις νἀ ταρἀσσεται «δ 6υθδς τὴς πϊστεως», εἀν μἀλιστα
εχη σὐμμαχον τὴν εν αὶσθὴσει καρδϊας γνωσιν
και τὴν σοφϊαν.

" ΘΚΘ6ΟΙΟ ΤΗΟ θϊ λΓΙΟρθΙΤΟΝ
6πϊΤρΟΠΗΟ...ζ,
λϊψιν πολλὴν ὲπροξὲνησεν εὶς ὴμας ὴ ἀναγνωσις μιας διτεϋχου
πραγμαθεολογικὴς
τείας ϋπδ τον τἰτλον:
«Μυσακισμἀς - 'ΑποΚαταφατιφατισμδς,
κὴ θεολογία» τοϋ καθηγητοϋ κ. ΠαναΥϊωτου Τρεμπὲλα.
Καὶ ὲνω δὲν εῖναι ἀποστολὴ της 'Ιερας
Κοινδτητος τοϋ 'Αγίου "Ορους νἀ κρίνη ὲπιστημονικἀς πραγματείας, δμως, ὲπειδὴ αὶσθαν6μεθα άς συνεχισταὶ της μακρας ὴσυχασπκὴς Παραδδσεως καὶ μυστικης θεολοΥίας, ὁ δποἰα κρἰνεται εις τα ὲν λἀΥω τευχη, μετἀ συνοχὴς καρδἰας καὶ πολλὴς ἀΥἀπης πρδς την ἀλήθειαν καὶ τοἀς αδελφους μας, εϊμεθα ὐποχρεωμὲνοι νἀ εϊπωμεν τἀ ὲξὴς:
Ι. 'Η ὲνοειδὴς Παρἀδοσις της 'Ορθοδοξἰας καὶ ὁ ἀρμονικὴ συμφυϊα θεολοΥίας καὶ
ζωὴς — ἀπδδειξις της ζωσης πιστδτητος εὶς τἀ
δἀΥμα της Χαλκηδδνος — ὲφυλἀχθη ὲντἀς της
'Εκκλησἰας μας ἀλω6ητος καὶ διὲθρεψεν ἀνὲκαθεν τἀ ὲκκλησιαστικἀν πλὴρωμα μὲχρι καὶ
κατ' αϋτὴν τὴν περἰοδον τὴς Τουρκοκρατἰας
μὲ τἀ ζωηφδρα δἀΥματα τὴς ἀληθεἰας καὶ τὴν
χἀριν τὴς ἀψευδοϋς ἀΥϊδτητος.
Κατἀ τους τελευταἰους δμως αὶωνας καὶ
κυρἰως μετἀ τὴν ἀνακὴρυξιν τοϋ αϋτοκεφαλου τὴς 'Εκκλησἰας τὴς 'Ελλαδος, ἀρχἰζει νἀ
εὶσὲρχεται ὲκ τὴς Δυσεως, ϋπἀ μορφὴν δὴθεν
προδδου, τἀ μικρ66ιον τοϋ πνευματικοϋ διχασμοϋ. 'Η ἀσθὲνεια τοϋ χωρισμοϋ θεολοΥἰας
καὶ πνευματικδτητος, θεολἀΥων καὶ «ἀΥἰων»,
ὴ δποἰα ὲμδστιζε τἀν «πεφωτισμὲνον» δυτικἀν
πολιτισμἀν — συνὲπεια τὴς δοΥματικὴς παρεκτροπὴς τὴς Ρωμαιοκαθολικὴς 'Εκκλησἰας — με-

ταφὲρεται εὶς τἀν ὶδικδν μας χωρον.
'Η θεολοΥἰα ὴ δποἰα ὲδιδἀσκετο 6ασικως
εὶς τἀν Μοναχικἀν χωρον, διδἀσκεται τωρα,
μετἀ τὴν δημιουρΥἰαν τοϋ ὲλληνικοϋ 6ασιλεἰου, εὶς τἀς νεοσυσταθεἰσας σχολἀς των κρατικων Πανεπιστημἰων. 'Η πνευματικὴ ἀΥωΥὴ ὴ
δποἰα ὴντλεϊτο φυσιολοΥϊκως ἀπἀ τὴν μετοχὴν
εὶς τὴν δλην ζωὴν τὴς ὲνορἰας, τωρα κυρἰως
προσφὲρεται ἀπἀ τἀ κηρὴΥματα καὶ τἀ κατηχητικἀ των λαϊκων.
Καὶ δυναται νἀ τεθὴ τἀ ὲρωτημα: Εὶναι
καταδικαστὲα αϋτἀ καθ' ὲαυτἀ τἀ νὲα σχὴματα: Δὲν δυναται δραΥε ὴ ἀρθδδοξος θεολογἰα
νἀ διδασκεται εὶς τἀ Πανεπιστὴμια καὶ τἀ εϋσε6ὲς ὴθος νἀ δἰδεται εὶς τἀς χριστιανικἀς κινὴσεις; 'Εν προκειμὲνψ δυνἀμεθα νἀ δωσωμεν τὴν ὲξὴς διπλὴν ἀπἀντησιν:
Πρωτον, οἀδεὶς λἀΥος υπὴρχε ὐποτιμὴσεως ὴ καταρΥὴσεως των παλαιων σχημἀτων τἀ
δποϊα προσφὲρουν ἀρθοδδξως κατι τἀ ἀναντικατἀστατον.
Δευτερον, εὶναι δυνατἀν καὶ νὲα σχὴματα ζωὴς νἀ ὲγκεντρισθοϋν εὶς τὴν Παρἀδοσιν
τὴς 'Εκκλησἰας, ϋφιστἀμενα, διἀ τοϋ ἀρΥανικοϋ δεσμοϋ των πρἀς Αϋτὴν, τὴν καλὴν ἀλλοἰωσιν.
Αυτἀ δμως δὲν εὶναι εϋκολον νἀ λεχθὴ
δτι συνὲ6η ὲξ ἀρχὴς μὲ τἀς θεολογικης μας
Σχολἀς καὶ τἀ κατηχητικἀ. Διδτι — λδγω τοϋ
γενικωτὲρου κλἰματος τὴς ὲποχὴς κατἀ τὴν δποἰαν ὲδημιουργὴθησαν — παρἀ τὴν καλὴν
πιθανως θὲλησιν των στελεχων των, δὲν ὲτρἀφησαν τδσον ἀπἀ τὴν ἀρθδδοξον Παρἀδοσἰν
μας, ἀλλἀ ἀπἀ τἀς ἀντιλὴψεις καὶ ἀπδψεις τὴς
ὲτεροδδξου Δυσεως.
2. Οὶ καθηγηταὶ των θεολογικων σχολων
μορφωνονται κατἀ κανδνα εὶς τὴν Δυσιν.
Γνωρἰζουν δι' αϋτὴς τὴν ἀρθδδοξον θεολογὶ-
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αν. Καὶ μεταφἀρουν συνήθως εϊς ὴμἀς των ε- κὴ τἀ εφοδιἀ του. Δι6τι τἀ τὴς θεολογίας καὶ
τεροδ6ξων διδασκἀλων των την επιτσημονικην εϋσεβείας μας «θεϊα μυστὴρια», κατἀ τἀν ἀγιον
μεθοδον καὶ τἀς ἀτομικἀς των ἀπ6ψεις διἀ Νικοδημον τἀν 'Αγιορείτην, «δεν εϊναι τρ6τοἀς ἀγίους 'Αποστ6λους καὶ τοἀς θεοφἀρους πος νἀ τἀ διδαξη τις εὶς ἀλλους 6ρθως, εἀν
πρωτος αἀτἀς δεν ἀξιωθὴ νἀ τἀ γνωρίση ἀνερΠατερας της 'Εκκλησίας μας.
Αὶ θρησκευτικαὶ κινήσεις ἀντιστοίχως, πα- γητικως καὶ νἀ τἀ παθη διἀ τὴς χἀριτος τοϋ
ρἀ την ἀγαθὴν διἀθεσίν των, δεν τρἀφονται 'Αγίου Πνεἀματος».
Καὶ μ6νον ὴ φρἀσις τοϋ συγγραφἐως, δἀπἀ την θεολογικὴν εϋσε6ειαν της Παραδ6σεως μας (τοἀς εϊναι ἀγνωστα τἀ ίίργα των τι ὴ 6ργασία του «συνίσταται εὶς ἀναθεωρησιν
Νηπτικων Πατερων: Φιλοκαλία, Κλϊμαξ ἀγί- τοϋ περὶ 'Αποφατικοϋ ἀλικοϋ» (τεϋχος Α'
ου 'Ιωἀννου, εργα ἀγίου Συμεοδν τοϋ Νεου σελ. 6) ἀποδεικνἀει π6σον διἀφορος εϊναι ὴ
Θεολ6γου... Οϋδεποτε εξεδωσαν ίίνα εκ τοἀ- θεολογία του ἀπἀ τὴν θεολογίαν των ὶὶατ6των) καὶ διαρκως τροφοδοτοϋν τὴν 'Εκκλη- ρων, οϊτινες «επασχον τἀ θεϊα».
Καὶ μ6νον δτι τὴν ἀγι6τητα καὶ τὴν Θ6ωσίαν δι' εργων ἀμἀσως ὴ εμμεσως επηρεασμενων ἀπἀ τοϋ εἀσε6ιστικοϋ πνεἀματος τὴς Δἀ- σιν θεωρεϊ ως «μετα6ολὴν τοϋ χαρακτὴρος
καὶ μεταστοιχείωσιν ὴθικὴν» (Β' σελ. 6Ο)
σεως.
Συνεπεια τὴς εὶσ6ολὴς αϋτὴς, τοϋ ξὴνου μας ἀποκαλἀπτει ποίαν ἀντὶληψιν περὶ πνευκαὶ μὴ παραδοσιακοϋ πνεἀματος εις τὴν θεο- ματικὴς ζωὴς ἀχει.
Πἀσαι αὶ ἀποφατικαὶ εκφρ6σεις των ἀγίλογίαν καὶ τὴν ζωὴν μας, εϊναι μία χρονία ἀσθενεια — σἀγχυσις γλωσσων καὶ κριτη- ων Πατἀρων ως γνωστἀν 6ργανικως συζοϋν,
ρίων — ὴ ἀποία 6ασανίζει τὴν νεοελληνικὴν ως προσωπικαὶ ἀν Πνεἀματι ἀμπειρίαι. Διἀ
'Εκκλησίαν καὶ παρουσιἀζεται διἀ πλὴθους τοϋτο δἀν πλησιἀζονται καὶ δεν ταξινομοϋνται
ως ἀδρανἀς καὶ οἀδετερον «ἀποφατικἀν ἀλιπρο6λημἀτων, ἀποτἀκων τὴς ν6σου ταἀτης.
Χαρακτηριστικἀν δἀ δεϊγμα καὶ σἀμπτωμα κ6ν». Καὶ κἀθε μία ἀπἀ αἀτἀς εϊναι ἀναπ6τὴς πολλαπλὴς ὴδη συγχἀσεως ἀποτελεϊ ὴ εν σπαστον στοιχεϊον καὶ μ6λος δλης των τὴς
λογω θεολογικὴ πραγματεία. Εὶς αἀτὴν γη- πνευματικὴς 6ιοτὴς καὶ ἀπἀρξεως. Δἀν εξεραιἀς Καθηγητὴς συντἀσσει θεολογικὴν μελε- λεγον οὶ Πατερες τἀν ἀποφατισμἀν ως τὴν κατην ἀξ ἀφορμὴς ἀμιλίας νεωτερου συναδἀλ- λυτεραν ὴ ἀποδοτικωτεραν μεθοδον, τρ6πον
φου του, τοϋ ἀποίου ὴ τἀλμη εὶς τἀς ϊδἀας ὴ σἀστημα, ἀλλἀ κατἀληγον ἀναποφεἀκτως
καὶ τἀ ἀσαφες περὶ τὴν διατἀπωσιν τἀν ξενί- εὶς ἀποφατικἀς εκφρἀσεις «πασχοντες οϊον
ζει. Καὶ ὴ μἀν ἀμιλία τοϋ νεωτἀρου θεολ6γου, τὴν ἀφαίρεσιν καὶ οἀ διανοοἀμενοι».
ἀποκαλἀπτεται ως ἀπομεμακρυσμ6νη ἀπἀ τὴν
3. 'Επειδὴ λοιπἀν τἀ πλησίασμα των Πα'Ορθ6δοξον ἀκρι6ολογίαν. 'Ο δἀ «συντηρητι- τερων γίνεται μἀ τὴν 6οὴθειαν τὴς λογικὴς
κἀς» παλαιἀς Καθηγητὴς πλησιἀζει τοἀς Πα- καὶ τὴς γλωσσης των θεολ6γων τὴς Δἀσεως
τερας μἀ θεολογικἀς προϋποθὴσεις καὶ πνευ- καὶ μἀ πνευματικἀς ἀπ6ψεις, ἀπορρεοἀσας ἀματικἀ κριτὴρια ξενα πρἀς τὴν 'Ορθ6δοξον πἀ τὴν ἀμπειρίαν τὴς κλειστὴς εἀσε6ιστικὴς
Παρἀδοσιν καὶ δι' αἀτἀ καταλὴγει εὶς εξ ϊσου νοοτροπίας, πραγματα καὶ τἀ δἀο μὴ χωροϋνἀπορριπτεα συμπερἀσματα.
τα τἀ μυστὴριον τὴς μυσταγωγικὴς περιχωρὴ'Ο συγγραφεἀς ως επιστὴμων θεολ6γος σεως 6ρθοδ6ξου θεολογίας & 6ιοτὴς — διἀ
καὶ ὶεροκὴρυξ, πανεπιστημιακἀς διδασκαλος τοϋτο εχομεν ως ἀποτελεσμα τὴν σἀνταξιν
καὶ ὶδρυτικἀν μελος θρησκευτικοϋ συλλ6γου, μιας δντως ἀξιοπεριεργου μελετης. Εὶς αἀτὴν
μἀ τὴν εργασίαν του προσπαθεϊ νἀ ψαἀση τἀ συμπλεκονται ἀπαινετικαὶ εκφρἀσεις διἀ τοἀς
μυστὴριον τὴς σχἀσεως θεολογίας καὶ ζωὴς. ἀγίους Πατ6ρας ὴμων μετἀ λίαν ἀπαραδεκτων
Καὶ ἀνω διαθετει πατερικὴν εἀρυμἀθειαν (πα- χαρακτηρισμων: Πατερικἀ χωρία ἀπηχοϋντα
ραθἀτει πλὴθος χωρίων) καὶ διαθεσιν ἀποφυ- θείας ἀμπειρίας καὶ ἀπ6ψεις ψιλαὶ ξενων θεογὴς μονομερειων καὶ 6ξυτὴτων, ὴ δλη του λ6γων, ἀσχἀτων δλως πρἀς τἀ μυστὴριον τὴς
προσπἀθεια δεν τελεσφορεὴ δι6τι κινεϊται εὶς 'Ορθοδ6ξου θεολογίας μας. Γνωμαι δυτικων
τἀν χωρον δπου συζητοϋνται τἀ θεματα, κα- θεολ6γων παρουσιἀζονται ως αἀθεντικαὶ διαταστρωνονται θεωρητικἀ σχ6δια, ἀντιμἀχον- τυπωσεις διἀ τὴν ἀποτίμησιν των 'Αρεοπαγιται ἀτομικαὶ ἀπ6ψεις· δχι ἀκεϊ δπου «πἀσχον- τικων Συγγραμμἀτων, ἀνω ὴ 6μοφωνος συγται τἀ θεϊα». Δι' αἀτἀ ἀποδεικνἀονται ἀνεπαρ- κατἀθεσις καὶ 6 Θαυμασμ6ς, δι' αἀτἀ, δλης τὴς
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χορείας των Πατὲρων της 'Εκκλησίας παραθεωροϋνται. Προ6αλλεται ως ϋγιὴς μυστικισμ6ς, συμφωνως προς τὴν γνωμην του Οο8ίβτζεε, δ τοϋ θωμα Α. Κεπιρί8 (Α σελ. Ι6) καὶ
χαρακτηρίζονται «ως καινοφανεϊς καὶ παρδδοξοι, ὲδν μη αὶρετικαὶ αὶ διδασκαλίαι τοϋ ἀγίου
Συμεων τοϋ Νὲου θεολόγου» (Α' σελ. 78).
Παρατίθενται Υνωμαι ὲτεροδ6ξων θεολἀΥων,
οὶ δποϊοι κρίνουν τοϋς ὲκτραπὲντας είς νοσηροϋς συναισθηματισμοϋς μυστικοὐς της Δυσεως. Καὶ καταλὴΥει δ συΥΥραφεϋς: «...παραχωροϋμεν εις τον Ρί8ίιετ να επι66λη αϋτδς τὲλος είς τδς περὶ μυστικὴς θεολοΥίας καὶ μυστικισμοϋ Υενικδς ταϋτας παρατηρήσεις μας»
(Α' σελ. Ι8).
'Αλλ' ημεϊς ζωντες είς τὴν αδιακοπον καὶ
ενιαίαν Παρ6δοσιν της 'Ορθοδ6ξου 'Ανατολικὴς 'Εκκλησίας δμολοΥοϋμεν, δτι οϋτε τον
θωμα Α. ΚετηρΪ8 εχορεν ως ϋπδδεϊΥμα ὐΥϊοϋς
μυστικοϋ, οϋτε αὶ κρίσεις τοϋ αὶρετικοϋ Ρί8ὶιβτ, δια τον δλως ξὲνον δι' ὴμας νοσηρδν δυτικδν μυστικισμδν μας ὲνδιαφὲρουν είς κδτι,
οϋτε σχετίζονται μὲ τοϋς θεοφδρους Πατὲρας
μας.
'Εαν δ συΥΥραφεϋς ὲκλὲγη την θεολοΥίαν τοϋ Οο8ίβτζββ ὴ τοϋ Ρί8ίιβτ ως δδηΥἀν δια
την ὲπιστημονικὴν του ερΥασίαν καὶ τὁν διδασκαλίαν τοϋ ετεροδδξου θωμα Α ΚβητρΪ8 ως
ὐΥϊη μυστικισμδν δια την ζωὴν του εϊναι ὲλεϋθερος νδ τδ πρ6ξη. Εϊναι δμως ασυνεπὲς
επιστημονικως δια τοιουτων προϋποθὲσεων νδ
ὲπιχειρὴ κατανδησιν τοϋ μυστηρίου της θεολοΥίας μας (απδ τοϋ αΥίου Διονυσίου του 'ΑρεοπαΥίτου δως τοϋ ἀγίου Γρηγορίου τοϋ Παλαμα). Καὶ πνευματικως απαραδεκτον δια τοιαϋτης πείρας να δποτολμςί νδ κρίνη καὶ κατακρίνη τδς ϋπερφυεϊς εμπειρίας των αγίων
μας, δπως ως ενδς δγίου Συμεων τοϋ Νὲου
Θεολ6γου.
4. Δυστυχως διαχυτον ϋπαρχει, είς δλην
τὴν κρινομενην πραγματείαν, τδ πνεϋμα τὴς
δυσπιστίας καὶ ανυποληψίας διδ τδ συγγραμματα των δγίων Πατὲρων τδ δποϊα ὲξεταζονται. Τὴν αρνητικὴν του δὲ στδσιν δ συγγραφεϋς προσπαθεϊ νδ μετριἀση — ίὶ νδ δποφϋγη
τδς συνεπείας της — διδ τὴς χρησιμοποιὴσεως
διαρκως πλαγίων ὲκφρδσεων. Παρ6δειγμα είς
ὲκ των πολλων χαρακτηρισμων κατδ τοϋ δγίου Συμεων: «θδ ὲχαρακτηρίζομεν τδς δπτασίας ταϋτας ως δλως ϋποκειμενικδ φαντασματα, ὲδν δὲν εϊχομεν ϋπ' δψει ποίας αγνὴς καὶ

ἀγίας εμπειρίας καὶ ασκὴσεως κδτοχος ϋπὴρξεν δ δσιος Συμεων (Α' σελ. 77).
'Εκεϊ δμως δπου αφὴνει τδν ὲαυτ6ν του
ὲλεϋθερον καὶ ανευ οϋδενδς ὲνδοιασμοϋ ὲξε ·
ρεϋγεται ὴ καρδία του δλην τὴν αρνησιν τὴν
δποίαν κρϋδει ὲντδς της, εϊναι τδ θε6πνευστα,
κατδ τοϋς Πατὲρας, 'Αρεοπαγιτικδ συγγραμματα.
'Απδ τὴν αρχὴν ὲως τοϋ τὲλους των δυο
τευχων, ὴ περιφρδνησις των 'Αρεοπαγιτικων
κειμὲνων παρουσιδζεται ως διὴκουσα ίδὲα καὶ
γραμμὴ. 'Ενω απδ τὴν αρχὴν μὲχρι τδ σὴμερον τὴς θεολογικὴς μας Παραδδσεως διὴκει
μία ατελεϋτητος σειρδ ὲκφρασεων θαυμασμοϋ
των Πατὲρων πρδς τδ 'Αρεοπαγιτικδ καὶ τδν
αγιον συγγραφὲα των, δστις φρυκτωρεϊ τὴν
'Εκκλησίαν.
'Εντεϋθεν τδ 'Αρεοπαγιτικδ χααρκτηρίζονται ως «ν6θον καὶ ψευδεπίγραφον εργον»
(Α 28), διδτι δ συγγραφεϋς των «ὲπὲτυχε νδ
ϋφαρπαση καὶ σφετερισθὴ τδ κϋρος δποστολικοϋ πατρδς, ὲπι6ληθεὶς διδ τὴς πλαστοπροσωπίας προκατα6ολικως καὶ ὲπὶ Πατὲρων 6ρθοδ6ξου δμολογίας» (Α 28). 'Ο Συγγραφεϋς των
'Αρεοπαγιτικων «δὲν δϋναται νδ καταριθμηθὴ είς τοϋς ἀγίους Πατὲρας» (Α 28). Είς τδ
γεγονδς δτι «δπεκδθηρε δ αγιος Μ6ξιμος τδ
'Αρεοπαγιτικδ ὲν μὲτρψ ίκανφ ὲκ κακοὴχων
διατυπωσεων, δφείλεται τδ δτι ταϋτα δὲν ὲξε6λὴθησαν ὲκ τὴς περιοχὴς τὴς 'Ορθοδ6ξου
Γραμματείας εϋθϋς αμα τὴ ὲμφανίσει των»
(Α 28) «Παραπλανηθεὶς ως εϊπομεν ὲκ τὴς
πλαστοπρωσωπείας δ αγιος οϋτος Πατὴρ ὲσχολίασεν εϋτυχως τδ 'Αρεοπαγιτικδ... Δὲν ὴτο ὲν τοϋτοις δυνατδν, παρ' δλας τδς δποσαφὴσεις ταϋτας τοϋ 'Ομολογητοϋ τὴς 'Ορθοδ6ξου πίστεως Μαξίμου καὶ των μετ' αϋτδν εϋλα6ως καὶ ὲν πνεϋματι εϋσε6είας μελετητων
τοϋ σωματος των 'Αεροπαγιτικων, παρδ νδ σημειωσωσι ταϋτα οϋ μ6νον κατδ τδ παρελθ6ν,
αλλδ καὶ μὲχρι τοϋ νϋν ανεπιθυμὴτους δδς δ'
είπεϊν καὶ ὲπι6λα6εϊς ὲπιδρασεις» (Α 37).
Καὶ συνεχίζεται ὴ ὲπίθεσις κατδ των Ιερων τοϋτων κειμὲνων ϋπδ τοϋ συγγραφὲως
τὴς πραγματείας: «παραθὲτομεν στίχους τινας
ὲξ αποφατικοϋ τινος αφορισμοϋ περὶ τοϋ θείου, τδ δποϊον δ ψευδοδιονϋσιος διετϋπωσεν,
ὲξ οϋ δϋναται πας τις νδ κρίνη είς ποίας 6λεθρίας παραπλανὴσεις ὲπ6μενον εϊναι νδ παρασϋρη...» (Α 2Ι).
«Π6σον κακ6ηχος καὶ παραπλανητικὴ κα-
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θίσταται ὴ εζωτερικὴ δμοιδτης καὶ χρὴσις τοϋ
κοινοϋ λεξιλογίου ϋπο τε τοϋ Πλωτίνου καὶ
τοϋ ψευδο - Διονυσίου διατπστωνει πας τις»
(Α 36).
«'Ως παρετὴρησεν δρθως δ Ρ. ΕεδεΓὶοη
«πασαι αὶ θεωρϊαι τοϋ Διονυσιου (περὶ των
θειων δνομἀτων ως μη ανταποκρινομενων εὶς
τὴν θείαν ϋπερ6ατικδτητα) δδν μας ἀνα6ι6ἀζουν ϋπερἀνω της φυσικὴς θεολοΥίας» (Α
3Ο).
Κατἀ δε τδν Οοδὶβτζββ «δ θεδς μεταπὶπτει (δια της θεολογίας τοϋ ἀγίου Διονυσίου
τοϋ *Αρεοπαγίτου) εις τι ἀφηρημενον καὶ ἀκαθδριστον "Ον, εὶς εϊδος τι σκοτεινὴς πρωταρχικὴς αὶτίας, ητις οϋτε ϋφ' 'Εαυτὴς 6υθομετρεϊται οϋτε ϋπ' αλλου τινδς εϊναι δυνατδν
νἀ 6υθομετρηθη...» (Α 38).
5. Κατ' ἀντίθεσιν δμως πρδς τἀν κ. Τρεμπελαν καὶ τοϋς δυτικοϋς θεολδγους η 'Εκκλησία σε6εται ως "Αγιον, ἀπλανὴ δδηγἀν καὶ
πατερα Παγκ6σμιον τδν συγγραφδα των 'Αρεοπαγιτικων. Καὶ τοϋ ἀπευθϋνει κατἀ την ημεραν της εορτὴς του, τὴν 3ην 'Οκτω6ρίου, τἀν
χαρακτηριστικἀν χαιρετισμδν: «χαϊρε δδἀς ἀπλανὴς σωτηρίας' χαϊρε φραγμἀς ἀσε6ων παροδίας. Χαίροις Πἀτερ Παγκ6σμιε».
'Ο δε ἀγιος Μἀξιμος δεν επλησίασε τἀ
'Αρεοπαγιτικἀ μδ τὴν διἀθεσιν κριτοϋ (οϋτε
πολϋ περισσ6τερον μδ τὴν αϋθἀδειαν κατακριτοϋ) διἀ νἀ τἀ «καθἀρη», ἀλλἀ μδ τὴν εϋλἀ6ειαν μαθητου καὶ ταπεινοϋ μελετητοϋ ἀναφερεται «τψ παναγίω καὶ οντως θεοφἀντορι
Διονυσίω τφ 'Αρεοπαγίτη» (Ρ. Ο. 9Ι, 6βϊ Α).
Καὶ ἀναφδρει εὶς τὴν Μυσταγωγίαν του, δ ἀγιος Μἀξιμος, (ὴ δποὶα ἀποτελεϊ σχἀλιον εὶς
τὴν «'Εκκλησιαστικὴν 'Ιεραρχίαν» των 'Αρεοπαγιτικων) : «Οἀ πἀντα τω μακαρϊω γεροντι
(Διονυσίω) θεωρηθενια λεγειν ἀμυδρἀτερον
δυναμαι· πλὴν εϋσε6ως, χἀριτι τοϋ τἀ εσκοιισμενα φωτίζοντος θεοϋ...» (Ρ. Ο. 9Ι, 66Ι
Β - ϋ). Καὶ επὶ πλδον τονίζει, «τολμηρἀν γἀρ
καὶ αϋθαδες καὶ ἀπονοίας δγγϋς, εγχειρεϊν
τοϊς εκείνου πειρασθαι, τἀν μὴτε χωρεϊν αυτἀν ὴ νοεϊν δυνἀμενον καὶ Φς ϊδια προκομίζειν τἀ ενθδως εκεινω μδνω διἀ τοϋ Πνεϋματος φανερωθεντα μυστὴρια» (Ρ. Ο. 9Ι, 66Ι
Α).
Καὶ πἀντες οὶ μεταγενεστεροι "Δγιοι, Φς
δ 'Ιωἀννης Δαμασκηνἀς, θεδδωρος Στουδίτης, 'Ανδρδας Κρὴτης, ἀποκαλοϋν τἀν 'Αρεοπαγίτην πἀνσοφον, ὶεροφἀντην, θεσπεσιον, ϋ-
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φηγητὴν καὶ μϋστην καὶ θεωρἀν των ἀλὴπτων
(Ρ. Ο. 97, ΙΟ65). 'Ο δε «ἀπροσμἀχητος ϋπερμαχος των θεολἀγων» ἀγιος Γρηγἀριος ἀ Παλαμας τἀν θεωρεϊ κανδνα τὴς 'Ορθοδοξίας:
«Διονϋσιος δ μεγας. .. οϋδ' ἀνευ επιπνοίας
θείας. . . τὴν ἀσφαλεστἀτην καὶ ἀληθὴ θεολογίαν τοϊς εϋ φρονοϋσι διετρἀνωσεν, ως ἀν ὴμεϊς ταυτη κανἀνι καὶ φωτὶ χρΦμενοι καὶ δι'
αϋτὴς δρθοτομοϋντες τἀν λἀγον τὴς ἀληθείας,
τοϋς κατἀ τι ταϋτης εκκλίνοντας καὶ παρατρεπομενους εϋχερως τε διορωμεν καὶ λυσιτελως
εϋθϋνωμεν. . .» (Συγγρἀμματα, τἀμ. 2, σελ.
69).
Καὶ δ σϋγχρονος, σεμνἀς, 'Ορθ6δοξος
Καθηγητὴς τὴς Δογματικὴς π. Δημὴτριος Στανιλἀαε εξηγεϊ σαφως διατὶ ὴ Δϋσις δεν κατενδησε τἀν ἀγιον Διονϋσιον: «'Η 'Ανατολὴ εκαμε λἀγο στὴ διδασκαλία της γιἀ ἀκτιστες ενεργειες τοϋ θεοϋ, ἀδιἀφορο ἀν τὶς Φνἀμασε
ετσι ὴ ἀλλοιως. "Εδωσε μιἀ λϋσι ποϋ μ' αϋτὴν ἀπἀ τἀ ενα μερος εσιὴριξε τὴν ϋπερ6ατικἀτητα τοϋ θεοϋ καὶ ἀπἀ τδ ἀλλο ἀναγνωρισε μιἀ συνἀντηση ἀνἀμεσα στδ θεδ καὶ τἀ δημιουργὴματα, μιἀ παρουσία τοϋ θεοϋ μεσα στἀ
δημιουργὴματα, μιἀ προσεγγισι των δημιουργημἀτων στδ θεδ. 'Ο Διονϋσιος 6ρίσκεται σ'
αϋτὴ τὴ γραμμὴ, 6ε6αιωνει αϋτὴ τὴν ἀποψι.
'Η Δϋση, μὴ κατανοωντας μ' αϋτδ τδν τρἀπο
τδν Διονϋσιο, δεν τδν κατενἀησε σωστἀ». (Εὶσαγωγὴ εὶς τὴν «Μυσταγωγίαν» σελ. 3Ι, σειρἀ «'Επὶ τἀς Πηγἀς»).
6. 'Εξ δλων αϋτων καταφαίνεται, δτι δεν
πρδκειται περὶ διαφορας ἀποχρφσεως καὶ τδνου εκφρἀσεως, ὴ δποὶα χωρίζει τδν εν λδγω
συγγραφεα ἀπδ τοϋς θεολδγους τὴς 'Εκκλησίας μας, ἀλλἀ περὶ ἀποστἀσεως χαωδους.
'Ενω εμφανίζεται κατ' ἀρχὴν δτι τἀ πἀθος του κατἀ των 'Αρεοπαγιτικων δφείλεται
εὶς τὴν «πλαστοπροσωπείαν» τοϋ συγγραφεως
των, εν τελει ἀποκαλϋπτεται δτι ϋχει ξενα
πρδς τοϋς Πατδρας κριτὴρια. Υὶοθετεϊ τὴν στἀσιν των δυτικων θεολδγων καὶ προσπαθεϊ νἀ
μας εμ6ἀλη ενα πνεϋμα ἀλεθρίου ἀμφισ6ητὴσεως. Δδν ἀρνεϊται μδνον τὴν πατρδτητα των
'Αρεοπαγιτικων, ἀλλἀ καὶ 6λεπει τἀ περιεχδμενδν των δπως τδ 6λεπει ὴ Δϋσις. Καὶ δχι
μδνον ἀμφισ6ητεϊ τὴν δρθοδοξίαν των, ἀλλἀ
τἀ θεωρεϊ καὶ Φς ἀγοντα οὶονεὶ εὶς ἀθεϊαν.
'Εἀν δδ κατορθωση διἀ τὴς ψιλὴς λογικὴς
νἀ μας πείση δτι ειναι δρθὴ εν προκειμϋνω ὴ
κρίσις τοϋ Οο8ϊβτζββ ὴ ενδς ΕεΙπεΙοη καὶ δχι
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η πνευματικὴ αϊσθησις δλοκλὴρου της χορείας των ἀγίων Πατερων μας, τ6τε αϋτοματως
εκχεει δντ6ς μας τὁν γενικὴν δυσπιστίαν πρδς
την 'Εκκλησίαν δλἀκληρον. Δι6τι αυτη εδεχθη
τα 'Αρεοπαγιτικδ. 'Ο χυμδς των δκφρδσεων
και δμπειριων τοϋ 'Αρεοπαγίτου εχει ἀπλωθεϊ, ζωογονησει καὶ καθοδηγήσει την δλην
Πατερικὴν ζωὴν καὶ θεολοΥίαν. Εὶς τας θεολοΥϊκας 'Εκατοντδδας τοϋ ἀγίου Μαξίμου συχνακις, εϋρίοκομεν δλοκλήρους παραΥρδφους
αϋτολεξεὶ απδ τα κείμενα τοϋ ου· Διονυσίου.
Δι' αϋτδ αϋθορμὴτως δπαντωμεν είς τδν
ουΥΥραφεα: δεν παρεπλανήθησαν οὶ Πατερες. Δι6τι δεν εχουν ανΑγκην νδ περιμενουν
τδ. δποτελδσματα κριτικης περὶ της συΥΥραφικὴς καταΥΜΥης των κειμενων διδ νδ δποφανθοϋν περὶ τοϋ ποιον εϊναι πνευματικως γνὴσιον η νδθον. Δεν εχουν δνἀΥκην τοϋ φωτδς
της επιστὴμης διδ νδ μας δμιλήσουν διδ την
δλὴθειαν την δποίαν ζητοϋμεν — απδ αϋτους
τους θεδφρονας — καὶ διδ νδ μας δδηγὴσουν
είς την ζωὴν τὴν δποίαν ποθοϋμεν δπου τδ
φως τὴς επιστὴμης εϊναι σκδτος· δπου σϊΥα
«πασα σαρξ 6ροτεία» καὶ δκοϋεται δ ΛδΥος·
«δπου τδν θεδν ὴ τελεία μδνη κδκραγε στγὴ
καὶ ὴ παντελὴς καθ' ϋπεροχὴν ἀΥνωσία παρίστησιν» (Μαξίμου 'Ομολ. Φιλοκαλία, Β'
Ι75).
7. Δδν δονεϊται δ 6ραχος είς τδν δποϊον
εξ δρχὴς δδομὴθη ὴ 'Εκκλησία καὶ ὴ «ξδνη»
διδ τδν κδσμον λοΥϊκὴ Της, απδ τδς αϋξομειουμενας δπιστημονικδς Υνάσεις ὴ ϋπο0εσεις.
Σε66μεθα τὴν ίστορίαν. Δδν ταρασσδμεθα δπδ τὴν εξελιξιν τὴς επιστὴμης. 'Αξιοποιοϋμεν
τους καρπους των φιλολοΥϊκων δρευνων.
ΚαθοδηΥοϋμεθα δμως ανεκαθεν δπλανως καὶ
εϋαισθὴτως είς τὴν πίστιν καὶ τδ μυστὴριον
τὴς ζωὴς απδ «τδς των ἀγίων θεοπνεὴστους
θεολογίας καὶ τὴς 'Εκκλησίας τδ εϋσε6δς φρὴνημα» (Συνοδικδν 'Ορθοδοξίας).
Δδν μας ἀπασχολεϊ τδσον δδν συγγραφεδς
των 'Αρεοπαγιτικων εϊναι δ διδ τοϋ κηρυγματος τοϋ δποστδλου Παὴλου ταστευσας αγ. Διονυσιος δ 'Αρεοπαγίτης ίὶ δλλο μεταγενεστερον
μελος τὴς 'Εκκλησίας. 'Εκεϊνο τδ δποϊον μας
ενδιαφδρει καὶ μας ἀναπαὴει εϊναι τδ πως ωμίλησε διδ τδ 'Αρεοπαγιτικδ ὴ συνείδησις τὴς
'Εκκλησίας.
'Εδν ϋπἀρχουν είς τδ κείμενα αϋτδ νεοπλατωνικαὶ δρολογίαι, αὶ δποϊαι δνοχλοϋν τδν
συγγραφδα τὴς πραγματείας, δδν μας ταρἀσ-

σουν αλλδ μας χαροποιοϋν. "Οπως τδ γεγονδς, δτι δ Κϋριος προσελα6ε καὶ εθεωσε, διδ
τὴς 'Ενσαρκωσεως Του, δλδκληρον τὴν δνθρωπίνην φὴσιν, δδν μας λυπεϊ ουτε μειωνει
τὴν θεδτητἀ Του, ἀλλδ μας σωζει καὶ δποδεικνϋει τὴν δφατον καὶ δμδτρητον πρδς ὴμας
φιλανθρωπίαν Του. Καὶ οί θεολδγοι Πατδρες
τὴς 'Εκκλησίας μας προσδλα6ον, ἀξιοποίησαν
καὶ δσωσαν δλον τδν κδπον, τὴν ἀναζὴτησιν
καὶ εκφρασιν των πρδ αϋτων φιλοσδφων.
'Η τδσον διἀφορος ἀντίδρασις είς τδ αϋτδ 6ασικδν κείμενον των 'Αρεοπαγιτικων αποδεικνϋει τὴν χαιδδη δπδστασιν ὴ δποία ϋπδρχει μεταξϋ τὴς θεολογικὴς αίσθὴσεως καὶ των
πνευματικων κριτηρίων των ἀγίων Πατδρων
καὶ δκείνων τοϋ συγγραφεως τὴς πραγματείας. 'Εδν εϊχεν δντως δρθδδοξον φρδνημα καὶ
υγιὴ πνευματικδ κριτὴρια θδ δντδδρα καὶ θδ
ὴσθἀνετο εν προκειμδνφ, δπως δλδκληρος ὴ
χορεία των 'Αγίων μας, ὴ δποία δνετρϋφησεν
είς τδ συγρἀμματα αϋτδ.
Περιφρονουντες καὶ ϋ6ρίζοντες τδ 'Αρεοπαγιτικἀ, περιφρονοϋμεν δλους δκείνους οί
δποϊοι ἀνεπιφυλἀκτως καὶ δλοθυμως δτδχθησαν ϋπδρ αϋτων. Δι' αϋτδ ἀπορρίπτων δ συγγραφεϋς τδ 'Αρεοπαγιτικδ, εϊναι δπδμενον νδ
εχη επιφυλακτικὴν καὶ ἀρνητικὴν στδσιν πρδς
δλους δκείνους, οί δποϊοι συμφωνοϋν μετδ
τοϋ ἀγίου συγγραφεως των 'Αρεοπαγιτικων
καὶ εϋρίσκουν τδς δμπειρίας καὶ δκφρδσεις
του συμφωνως πρδς τδς ίδικδς των.
8. Οϋτω καὶ τὴν περὶ ακτίστων δνεργειων θεολογίαν τὴς 'Ορθοδ6ξου 'Εκκλησίας μας
δυσκολεϋεται νδ δεχθὴ ἀ συγγραφεδς «ως δυσκδλως συμ6ι6αζομδνην πρδς τὴν απλδτητα
τὴς θείας οϋσίας καὶ πρδς τδ δναφδς καὶ δπολϋτως δπροσπδλαστον αϋτὴς» (Β' 56). Τδν
δδ στϋλον τὴς 'Ορθοδοξίας δγιον Γρηγδριον
Παλαμαν, εϋρίσκει «εν τινι μετρω είς τὴν αϋτὴν (μετδ τοϋ Βαρλααμ) παρασυρθεντα συγχυσιν κατδ διεϋθυνσιν δντίθετον» (Β' 37).
Τδς δκστδσεις καὶ θεοπτίας των Προφητων δδν θελει νδ σχετίζωμεν ίὶ ταυτίζωμεν μδ
τδς θεοπτίας των θεοφδρων καὶ ϋπδ τοϋ αϋτοϋ Πνεϋματος κινουμδνων 'Αγίων τὴς 'Εκκλησίας μας (Β 66), δνω σαφως ϋποτηια τδς
δν 'Αγίφ Πνεϋματι δμπειρίας των δσίων μας,
δι6τι εϋρίσκει καὶ δκτδς τὴς 'Εκκλησίας καταστἀσεις δκστδσεως, «θείου ερωτος» (δπως είς
τδς θρησκείας δρχ. 'Ελλδδος, 'Ινδιων, Σινων, Αίγϋπτου) καὶ τδ μδχρι σὴμερον φαινδ-
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μενα πυρο6ασίας καὶ χοροϋ δερβισων (Α 56).
Τδν δγιον Συμεων, τοϋ δποϊου «τδ θεϊον
καὶ ὶερδν πρόσωπον ὴκτινο6όλει καὶ ὴστραπτεν ωσδν αλλος δεϋτερος ὴλιος» (δγ. Νικόδημος 'Αγιορείτης), τδν θεωρεϊ ως νοσηρδν
συναιοθηματίαν. Καὶ «εὶς την εϋαὶσθητον καὶ
λὶαν συναισθηματικὴν ὶδιοσυγκρασὶαν του όφείλονται αὶ αστείρευτοι ροαὶ των δακρϋων
του. ..» (Α 62).
Δια τδς πνευματικδς δϋ ελλαμψεις καὶ
θεὶας εκστόσεις τοϋ αϋτοϋ 'Αγίου ὶσχυρὶζεται: «... δεν αποκλείομεν, δταν μαλιστα πρ6κειται περὶ ὶδιοσυγκρασιων εϋαισθὴτων εξ ϋπερεντόσεως των νεϋρων καὶ ϋπερκοπωσεως
καὶ εξ όφετηρὶας προϋπαρχοϋσης προκαταλὴψεως να λό6ωσι χάραν καὶ τοιαϋται εκδηλωσεις. ..» (Α 74).
'Ο 6ὶος δλος τοϋ αγ. Συμεων, κατα τδν
αγ. Γρηγόριον Παλαμαν, εϊναι δν θαϋμα καὶ
τδ συγγρδμματα αϋτοϋ, συγγρδμματα ζωὴς
(Συγγρδμματα, τ6μ. Α' σελ. 4Ο4 - 4Ο5). 'Ο
αγ. Νικ6δημος μας παρουσιδζει τδν δγ. Συμεων ως ἐπὶ γης θεωθόντα: «ϋντεϋθεν ὴξιωθη νδ γὶνη απλοϋς, δνεὶδεος, ασχετος πδντων. .. διδ της ϋπερ νουν ενιυσεως κατδ τδν
'Αρεοπαγίτην Διονϋσιον» ('Ακολουθὶα δγ.
Συμεων, σελὶς ΙΟ5), τδ δε συγγρδμματα αϋτοϋ συνιστα ως «την σδλπιγγα της θεάσεως. ..
της θεολογὶας τδ ϋψος. .. των μυστικων δογματων τδ θησαυροφυλδκιον» (δν. δν. ΙΙ2 Ι3) . 'Αντιθετως δ κ. Τρεμπόλας θεωρεϊ τδ αϋτδ συγγρδμματα παραδοξα καὶ αὶρετικδ: «τοσαϋτα καὶ περὶ των διδασκαλιων τοϋτων τοϋ
ΣυμεΛν, αϊτινες, εδν ϋπδ τινων ὴθελον θεωρηθεϊ δν μὴ αὶρετικαὶ, τοϋλδχιστον θδ παρουσιδζοντο καινοφανεϊς καὶ παρδδοξοι» (δϊο)
(Α 78).
Εϊναι φανερδν δτι εϋρισκδμεθα πρδ καταστδσεως δκρως σο6αρας.
Καὶ ὴτο μεν γνωστδν δτι δεν εϊχεν δξιοποιηθεϊ δ πνευματικδς πλοϋτος των Νηπτικων
Πατόρων μας δπδ τδ νεωτερα κινὴματα εϋσε6ισμοϋ, αλλδ τδ νδ εξαπολυθὴ μὶα τοιαϋτη
6λδσφημος επὶθεσις κατδ των θεοφδρων θεολδγων τὴς Παραδόσεως μας ὴτο δλως απροσδδκητον. Τδ νδ μὴ παρουσιασθὴ δδ οϋδεμὶα
δντίδρασις εϊναι χαρακτηριστικδν. Καὶ τδ νδ
προ6δλλεται εὶς τοϋς δρθοδδξους νόους ὴ πραγματεὶα αυτη ως αϋθεντικὴ παρουσὶασις των
Πατερων μας εϊναι απαρδδεκτον.
9. 'Ιδιαιτόρως σὴμερον θδ επρεπε αϋθορ-
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μὴτως καὶ δλοψϋχως νδ προ66λλωμεν καὶ νδ
συνιστωμεν τοϋς θεοφδρους Πατερας μας (ως
τδν δγ. Συμεων καὶ τδν δγ. Γρηγόριον Παλαμαν) ως τοϋς αληθεϊς καὶ αϋθεντικοϋς διδασκόλους τὴς δντως ζωὴς. 'Ιδιαιτόρως σὴμερον, δπότε οὶ νεοι δλου τοϋ κόσμου εκ τὴς
στείρας δδοιπορὶας εὶς τὴν δνυδρον καὶ ερημον χωραν τοϋ συγχρόνου λεγομόνου πολιτισμοϋ καὶ δνικανοποὶητοι απδ τδν ξηρδν επιστημονισμδν καὶ τδ εϋτελὴ παρασκευόσματα τοϋ
ανουσίου πιετισμοϋ, ματαὶως αναζητοϋν τὴν
ψυχοσωματικὴν των ὶσορροπὶαν εὶς τδς παραπλανητικδς μαγεὶας καὶ δγυρτείας των «γκουροϋ» τὴς "Απω 'Ανατολὴς. ('Η ασθόνεια αϋτη φθόνει ὴδη καὶ εὶς τοϋς ὶδικοϋς μας φοιτητός). Καὶ δντὶ νδ πρόξωμεν αϋτδ ερχόμεθα νδ καταοπιλωσωμεν τδ κϋρος των Πατερων
καὶ νδ θόσωμεν εὶς ανυποληψίαν τοϋς 'Οσίους μας διδ παρομοὶων «θεολογικων» εργασιων.
Δεν επιτρεπει ὴ τραγικότης των καιρων
νδ ασχολοϋμεθα με τδν εϋσε6ισμδν καὶ τὴν
γηρόσασαν θεολογὶαν των σχολιστικων εργαστηρὶων, ὴ όποὶα ενω καταραται συνὴθως τὴν
Δϋσιν, οϋσιαστικως τρόφεται απδ τὴν παρόδοσιν τὴς Δϋσεως, ϋποφόρει δπδ τδν διχασμόν
της καὶ μεταδὶδει τὴν ασθενειαν της.
Δεν κατηγοροϋμεν τδ πανεπιστὴμια οϋτε
τδ σωματεϊα. 'Εκφρδζομεν τδν δλόλητον στεναγμδν των 'Αγὶων, ζωντων καὶ τετελειωμόνων, διδ τὴν παραποὶησιν τὴς δληθεὶας καὶ
τὴν δγνωσὶαν, ὴ όποὶα 6ασανίζει τδ σωμα τὴς
νεοελληνικὴς 'Εκκλησίας.
'Η θεολογία των Πανεπιστημὶων καὶ αὶ
διόφοροι χριστιανικαὶ κινὴσεις πρόπει νδ ανα6απτισθοϋν εὶς τδ μυστὴριον τὴς ζωσης εκκλησιαστικὴς Παραδόσεως μας, όπότε θδ ευρουν
νεας δυνόμεις καὶ μεθόδους εργασίας καὶ εϋαγγελισμοϋ. θδ παϋση ὴ σϋγχυσις γλωσσων
καὶ κριτηρίων, ὴ όποὶα δημιουργεϊ τὴν Βα6ελ
καὶ τὴν πόλωσιν των εκκλησιαστικων μας προ6λημότων.
Δυστυχως, ως αποδεικνϋεται καὶ απδ τὴν
κρινομόνην πραγματείαν, πολλοὶ σϋγχρονοι
θεολόγοι, ζοϋν, θεολογοϋν καὶ προσεϋχονται
δλως διαφόρως απδ δ,τι οὶ Πατερες: "Αλλην
ὶδεαν εχουν διδ τὴν πὶστιν, τὴν θεολογίαν καὶ
τὴν ζωὴν. 'Εκεϊ δπου οὶ Πατόρες διακρίνουν
θεόπνευστον εκφρασιν καὶ δλλοίωσιν θείας ενεργείας, εκεϊνοι εϋρίσκουν δφορμδς όδηγοϋσας εὶς δθεϊαν καὶ αγνωστικισμόν.
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'Η ἀπομἀκρυνσις δἀ αϋτὴ ἀπδ την 6ιουμἀνην 'Ορθἀδοξον θεολογίαν σημαίνει καὶ τὴν
ἀπομἀκρυνσίν των ἀπδ τδν ανθρωπον καὶ τὴν
ἀνικανἀτητα τὴς συμπαραστἀσεως εὶς αϋτἀν.
ΕΙναι Αχρηστος διδ τὴν σωτηρίαν τοϋ ἀνθρωπου μια τοιαϋτη σχολαστικὴ καὶ ἀνικμος
πνευματικως θεολογία. Καὶ εϊναι φϋσει ἀπορριπτἀα μια ἀσπἀνδυλος δογματικως εϋσε6ολογία, ὴ δποία θεωρεϊ τὴν θἀωσιν 6ελτίωσιν τοϋ
χαρακτὴρος. 'Η θεολογία αϋτὴ ἀκπνἀει. Καὶ
δ τρδπος αϋτδς ζωὴς δεν δυναται να ανθεξη
εὶς τὴν καθολικὴν κρϊσιν τὴς ἀποχὴς μας. Καὶ
τδ δυο (θεολογία καὶ εϋσε6ισμδς) εϊναι μία
ἀπδ τδς ἀφορμδς καὶ τδς συνεπείας τὴς πνευματικὴς καταπιωσεως των καιρων μας.
'Εδν ὴτο αϋτὴ ὴ θεολογία τὴς 'Εκκλησίας, δεν θδ ἀδημιοϋργει θεοφἀντορας Πατἀρας
καὶ 'Ομολογητἀς, αλλδ ψυχροϋς ἀπιστημονικοϋς ἀρευνητδς καὶ συζητητδς τοϋ παρἀντος
αὶωνος. Καὶ ἀδν ὴτο αϋτὴ ὴ πνευματικἀτης τὴς
Παραδ6σεως μας, δεν θδ εδημιοϋργει τοϋς
Νηπτικοϋς Πατἀρας, ως «θεοϋς κατδ χἀριν»
καὶ «λϋχνους διακρίσεως», αλλδ νοσηροϋς
συναισθηματολδγους, ερμαια των ψυχικων παραισθὴσεων.
ΙΟ. 'Αλλ' εὶς τὴν Παρἀδοσιν τὴς 'Εκκλησίας μία ὶερδ περιχωρησις τὴς ζάσης Οεολογίας καὶ τὴς ἀληθοϋς εϋσε6είας ὶερουργεϊται.
Οί θεολἀγοι εϊναι ἀγιοι. Καὶ οί ἀγιοι εϊναι θεολἀγοι. Οϊ πρωτοι θεολογοϋν δια τὴς αγιἀτητος τοϋ 6ίου των. Καὶ οὶ δεϋτεροι ἀγιἀζουν
τὴν κτίσιν διδ τὴς ενσαρκωσεως τὴς ϋγιοϋς
θεολογίας των.
Δεν δυναται νδ θεωρηθὴ κεχωρισμἀνως,
ουτε ϋπἀρχει συγκεχυμἀνως, ἀντδς τὴς 'Εκκλησίας ὴ ἀγιἀτης καὶ ὴ θεολογία, ὴ προσωπικὴ πνευματικὴ κἀθαρσις καὶ ὴ ἀρθὴ δογματικὴ
διατϋπωσις. Δι' αϋτδ πἀντοτε οὶ ἀληθεϊς θεολἀγοι καὶ οὶ πραγματικοὶ ἀγιοι γνωρίζονται
ως ὶεροφἀνται καὶ μυσταγωγοὶ τὴς αὶωνίου
ζωὴς.
'Η ὶερδ ὴμων Παρἀδοσις ἀμιλεϊ διδ τδν
θεολἀγον, δχι ως διδ τδν εὶδικδν ἀπιστὴμονα,
τδν δυνἀμενον νδ ταζινομὴ «ἀποφατικδν ϋλικδν» ὴ νδ συγγρἀφη πραγματείας, ἀλλ' ως
δια τδν ἀγιον, τδν μυηθἀντα εὶς τδ ϋπερ φϋσιν καὶ αϊσθησιν.
'Ομιλεϊ διδ τδν ἀγιον, ἀχι ως τδν ἀπλως
ὴθικδν χαρακτὴρα, ἀλλ' ως κατδ χἀριν θεἀν.
Καὶ ἀμιλεϊ διδ τὴν θεολογίαν τοϋ κατδ χἀριν
τοϋτου θεανθρωπου, τοϋ μἀνου ἀληθως καὶ ἀ-

ψευδως θεολογου τὴς 'Εκκλησίας, δχι ως διδ
τδ ἀποτἀλεσμα μιας διανοητικὴς ἀργασίας, ἀλλδ ως δια τὴν χἀριν τὴν προχεομἀνην καὶ
προϊεμἀνην φυσικως καὶ ἀενἀως εκ τὴς — ἀπροσίτου εὶς ὴμἀς — θεωθείσης φϋσεάς του.
Καὶ ὴ χἀρις αϋτὴ φθἀνει εὶς τοϋς πιστοϋς ως
θειος δροσισμἀς, παρἀκλησις καὶ τροφὴ:
«"Ανθρωπε τοϋ θεοϋ καὶ νἀε θεολἀγε... τδ
ἀληθινδν μἀνα, τδν Χριστἀν, ἀενἀως ἀνα6λϋζον ἀχων ἀν τὴ καρδία σου, τας θεολογικἀς σου
διδασκαλίας ὴμϊν παρἀθηκας ως μἀνα πνευματικδν καὶ οϋρἀνιον». (διδ τδν ἀγιον Συμεοῖν
ἀπδ τδν ἀγ. Νικἀδημον. 'Ακολουθία σελ. 54 55).
Δἀν πρἀκειται λοιπδν περὶ ταξινομὴσεως
κἀποιου οϋδετἀρου ϋλικοϋ, ἀλλδ περὶ συλλὴψεως, ἀνυποστἀτου φωτισμοϋ, θείας κυοφορίας καὶ ἀπορρὴτου τοκετοϋ: ἀναβλϋσεως υδατος ζωντος καὶ οϋρανίου μἀνα δι' δλους
τοϋς πιστοϋς.
Δἀν περιμἀνομεν ἀπδ ενα ἀρθἀδοξον θεολἀγον να μας παρουσιἀζη ἀπλως μίαν κριτικὴν ϋπἀθεσιν διδ τὴν συγγραφικὴν του καταγωγὴν ἀνδς κειμἀνου καὶ ἀν συνεχεία νδ μας
παραθἀτη σειρδν ἀτομικων του ἀπἀψεων, ἀνεξαρτὴτων «τοϋ εϋσε6οϋς φρονὴματος τὴς 'Εκκλησίας».
'Αντιθἀτως περιμἀνομεν ἀπδ τδν θεολἀγον
δια τὴς ἀν τὴ 'Εκκλησίςι πνευματικὴς του ἀμπειρίας, τὴς 6ε6απτισμἀνης ἀν Πνεϋματι, ϋπἀρξεως του καὶ τὴς μορφωτικὴς του καταρτίσεως νδ μας φανερωνη ἀν σμικρω ζωσαν τὴν
'Εκκλησίαν: Διδ τὴς διανοητικὴς του ἀργασίας καὶ τὴς πνευματικὴς του παρουσίας νδ
μας ἀποκαλϋπτη πως λειτουργεϊ ἀ θεανθρωτπνἀς Της ἀργανισμἀς. Πως καὶ ποια προσλαμδἀνει καὶ θεωνει. Καὶ ποια, πρἀσωπα ὶὶ θεωρίας,
ἀπο6ἀλλει καὶ ἀφορίζει ως ξἀνα στοιχεϊα τὴς
ἀψευδοϋς καὶ καθολικὴς σωτηρίας τὴν ἀποίαν
ἀπαγγἀλλεται καὶ προσφἀρει εὶς τὴν σϋμπασαν κτίσιν.
θεολογία, ἀν τἀλει, εϊναι αὶ ἀπιπτωσεις
τὴς παρουσίας τοϋ 'Αγίου, τδ ἀνεργὴματα τὴς
θεωθείσης (ὴ θεουμἀνης) ἀντδς τὴς 'Εκκλησίας ἀνθρωπίνης φϋσεως τοϋ θεολἀγου.
ΙΙ. Διατί νδ περιπλανωμεθα ματαίως εὶς
τὴν ἀγονον ἀπασχἀλησιν μἀ μίαν ἀγκεφαλικὴν
καὶ περιττὴν θεολογίαν, καὶ μίαν ἀνυπἀστατον καὶ ἀνουσίαν εϋσε6οζωὴν; Καὶ τδ δϋο εϊναι ἀγνωστα εὶς τὴν ἀγίαν Παρἀδοσίν μας, ζἀνα καὶ ἀνἀζια πρδς τδς ἀφἀσεις καὶ ἀνἀγκας
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τοϋ ἀνθριίιπου.
Διατί νἀ μὴ «ἀρωτωμεν τοὐς Πατἀρας καὶ
Πρεσβυτἀρους διἀ νἀ ἀναγγἀλλουν» εὶς ὴμας
τὁν 'Αλὴθειαν, ἀλλἀ νἀ καταφεἀγωμεν εὶς
ζἀνους, ἀνιδἀους περὶ τἀ τοιαϋτα καὶ ταλαιπωρους;
Διατὶ ἀἀν εχωμεν ἀπορίας διἀ τἀν ἀΥϊον
Συμεων τἀν Νἀον θεολἀγον νἀ μὴ ἀρωτωμεν
τἀν δγιον Νικἀδημον; Καὶ διἀ τἀ 'ΑρεοπαΥϊτικἀ κεὶμενα τἀν Μἀζιμον τἀν 'Ομολογητὴν
καὶ δλους τοϋς λοιποϋς 'ΑΥὶους μἀχρις ὴμων;
Ποιος καὶ πἀτε μας ἀπεμἀκρυνεν ἀπἀ τὴν
ἀδιἀσπαστον αϋτὴν χορείαν των Θεοφ6ρων Πατἀρων μας καὶ μας εφερε τοϋς «συντηρητικοϋς
θεολἀΥους», ως συνετοϋς καὶ εϋσε6εϊς (οὶ
ἀποϊοι τελικως μας παρουσιἀζουν τοϋς 'Αγὶους πλανηθἀντας) καὶ τοϋς ἀνερματὶστους συΥκρητιστἀς ως «προοδευτικοϋς» καὶ συΥχρονισμἀνους, οὶ ἀποϊοι θεωροϋν τοϋς Πατἀρας ως
«ζεπερασμἀνους» ;
Δἀν ἀναπαυἀμεθα οϋτε με τοϋς πρωτους,
οϋτε μἀ τοϋς δευτερους. «Τἀ πρ66ατα οϊδασι
των ποιμἀνων τὴν φωνὴν, ἀλλοτριω δἀ οϋ μὴ
ἀκολουθὴσωσι».
Οὶ θεοφἀροι Πατἀρες μας δἀν εχουν ἀνἀΥκην ἀπἀ τὴν «συνεσιν των συνετων, οϋτε ἀπἀ
τὴν σοφὶαν των σοφων». 'Η χἀρις τὴς θεολοΥὶας των καὶ τἀ θαϋμα τὴς καινὴς 6ιοτὴς των
εὶναι σκἀνδαλον καὶ μωρὶα διἀ πασαν νἀθον
θεολοΥὶαν καὶ νἀθον τρἀπον ζωὴς.
Καὶ ἀνω εὶναι Θλι6ερἀν τἀ ΥεΥονἀς, δτι
ἀΥΡἀφη μὶα, ως ὴ κρινομἀνη, θεολοΥϊκὴ πραΥματεὶα, ἀκφραζομἀνη ως ἀκφρἀζεται διἀ τοϋς
ἀγὶους Πατἀρας μας, εὶναι συΥχρἀνως παρὴΥορος ὴ σαφως δι' αϋτὴς Υϊνομἀνη διαπὶστωσις τὴς καταρρεϋσεως τὴς ψευδοϋς πὶστεως
καὶ τὴς φαινομενικὴς πνευματικἀτητος, ὴ ἀποὶα επερχεται διἀ τοϋ πλησιασμοϋ καὶ μἀνον
τὴς πυρφἀρου ΘεολοΥίας των 'Αγίων μας.
Διαρρηγνϋονται τἀ εϊδωλα, τἀ συστὴματα
καὶ σχὴματα μιας πεποιημἀνης θεολογίας, ἀναμετρωμενα μἀ τὴν ζωσαν θεολογίαν καὶ διαστελλἀμενα εὶς τὴν ἀφἀρητον δι' αϋτἀ ἀποφατικὴν δοκιμασίαν καὶ ϋκφρασιν: «Ρημἀτων σου
ἀ φθἀγγος ωσπερ τις οϋρἀνιος ὴχος φερἀμενος, τἀς ἀθἀους φρἀνας κατε6ρἀντησε λἀγψ
τὴς χἀριτος καὶ δογμἀτων θείαις μαρμαρυγαϊς
ταϊς φανωτἀταις, των πιστων τἀς καρδίας ἀλἀμπρυνεν» (ἀκολουθία ἀγίου Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου).
Σκανδαλίζονται καὶ παραλἀοντατ αὶ πιε-
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στικαί μας ἀντιλὴψεις περὶ ἀγιἀτητος, ως «6ελτιωσεως τοϋ χαρακτὴρος», παραβαλλἀμεναι μἀ
τἀς παναγίας ἀμπειρίας των 'Αγίων μας, των
συλλαμ6ανἀντων τἀν Χριστἀν ἀν τὴ καρδι'α
αϋτων «ως φως ἀνυποστἀτως καὶ οϋσιωδως, ἀρωμενον ἀορἀτως καὶ κατανοοϋμενον ἀκατανοὴτως, μἀ μορφὴν δμορφον καὶ ὶδἀαν ἀνείδεον».
Ι2. Δεν εὶναι δντως ἀληΟἀς ἀκεϊνο, τἀ ἀποϊον διἀ τὴς μυωτακὴς μας λογικὴς κρίνομεν ως τοιοϋτον οϋτε ἀπἀ ἀκεϊ θἀ ἀρχίσωμεν τὴν θεολογίαν μας, διἀτι ἀν τοιαϋτμ περιπτωσει, θἀ καταλὴξωμεν εὶς τἀ νἀ κατακρίνωμεν τὴν 'Αλὴθειαν. 'Αρχίζομεν ἀπἀ τοϋς ἀγίους Πατἀρας μας, «τἀ μεγἀλα στοιχεϊα, τἀ
τὴν πίστιν ωσπερ κτίσιν συνιστωντα». Αὶσθανἀμεθα δτι εϊμεθα ἀσκοτισμἀνοι καὶ ψευδεϊς.
Καὶ αϋτοί, οὶ "Αγιοι, εὶναι ἀλὴθεια καὶ φως.
Αϋτοὶ θἀ μας ἀδηγὴσουν ἀκεϊ δπου θἀλομεν
νἀ φθἀσωμεν καὶ μἀνοι μας, μἀ τὴν κρίσιν
μας, δἀν εὶναι δυνατἀν νἀ τἀ κατορθωσωμεν.
«Τοϋτ' ἀστιν ἀληθὴς εϋσἀβεια, τἀ μὴ πρἀς
τοϋς θεοφἀρους Πατἀρας ἀμφισ6ητεϊν. Καὶ
γἀρ των προειρημἀνων ἀγίων αὶ θεολογίαι δρἀς εὶσιν Θεοσε6είας ἀληθοϋς καὶ χἀραξ. ..
κδν περιἀλθη τις μίαν γοϋν αϋτων, ἀκεϊθεν ἀ
τὴς κακονοίας των αὶρετικων ἀομἀς εὶσρυὴσεται πολϋς» (Συγγρἀμματα ἀγ. Γρηγορίου, τἀμ.
Β' σελ. 483).
'Η ἀμαρτία, εὶς τελικὴν ἀνἀλυσιν, εὶναι
μία· ὴ ἀποστασία ἀπἀ τἀν θεἀν καὶ τοϋς ἀνθρωπους Του. 'Αλλοίμονον εὶς ὴμας τὴν ὴμἀραν ἀκείνην, κατἀ τὴν ἀποίαν θἀ ἀρνηθωμεν τἀν Πατἀρα μας τἀν ἀν τοϊς οϋρανοϊς καὶ
τοϋς Πατἀρας μας τοϋς ἀν τὴ 'Εκκλησίμ Του.
Τἀτε θἀ αὶσθανθωμεν αποροι καὶ ἀπερριμἀνοι, ως ἀπωρφανισθἀντα 6ρἀφη, εκθετα εὶς
τἀ ψϋχος καὶ τἀ σκἀτος τὴς κολἀσεως. Μακρἀν ἀπἀ τὴν θἀρμην τὴς ζωὴς, που εὶναι ἀ
θεἀς καὶ οὶ ανθρωποί Του. Μακρἀν ἀπἀ τἀ
φως τὴς 'Αληθείας, ποϋ εὶναι πἀλιν ἀ "Ιδιος
καὶ οὶ ὶδικοί Του.
Ι3. «Κϋριε μὴ μας ἀγκαταλείψης μἀνους
εὶς τοϋς διαλογισμοϋς μας, εὶς τὴν ἀναζὴτησιν τὴς ἀδοϋ τὴς ζωὴς καὶ τὴς γνιδσεως ποϋ
εὶσαι 'Εσϋ.
"Ολοι εϊμεθα κατ' εὶκἀνα ὶδικὴν Σου πλασμἀνοι, ἀσχἀτως ἀν ἀποστατὴσωμεν ἀπἀ Σἀ.
"Ολοι εϊμεθα ἀδελφοὶ τοϋ ἀνσαρκωθἀντος Υὶ(Συνἀχεια εὶς τὴν σελ. 32)

"ΠλΙΛθΙ λ..
ΠΟ τον επιβλητικδν τιτλον «Παιδεια» ττροσεφερθη εις τδ δλληνικδν
κοινδν τδ διεθνοϋς φημης
σπουδαιδτατον εργον του
μεγαλου Γερμανοϋ κλασσικοϋ φιλολδγου
εις τρεις τδμους. Την
μεταφρασιν εις γλωσσαν
απλην καθαρευουσαν επραγματοποιησεν δ γνωστδς φιλολογος κ. Γ. Βερροιος. Πρδκειται περι αληθοϋς επιστημονικοϋ και
φιλολογικοϋ αθλου.
Τδ ανυπολογιστου αξιας τοϋτο εργον, δια του
δποιου ιχνηλατεϊ κανεις την γενεσιν και Ιξελιξιν
της ϋλληνικης σκεψεως και αποτελεϊ σταθμδν εις
τα δλληνικα γραμματα, προσλαμβανει βαθυτεραν
δαξιαν εκ του γεγονδτος, δτι τδσον δ
σον και δ μεταφραστης διαπνεονται δπδ τδ Πατερικδν ττνεϋμα 'Ενω δηλαδη 6ποκαλϋπτουν τας
πηγας της ελληνικης διανοησεως παραλληλως
δεν δττοδεχονται τας φιλοσοφικας «δδξας».
'Ο μεγας συγγραφεϋς της «Παιδειας» δεν εχει την αφελειαν να την αναγαγη εις νομοτελες
αγαθδν. Και αϋτδ εϊναι τδ στοιχεϊον, χαρις εις
τδ διτοϊον αισθανδμεθα εκτιμησιν. "Οταν ενας φιλεγει, δτι
λδλογος του 6ναστηματος του
«η δια τοϋ Χριστοϋ ερχομενη σωτηρια δεν εϊναι
απλοϋν ιστορικδν συμβαν. Μοναδικδν εις την σττουδαιοτητα του (ως εϊναι) εϊχε προετοιμασθη δια
πολλων βαθμιδων παρομοιας φϋσεως, αρχης γενομενης εξ αϋτης ταυτης της Δημιουργιας, κατα
την δποιαν δ ανθρωπος ^ττλασθη κατ' ε'ικδνα Θεοϋ», δνατρεχομεν οϋτω εις την Πατερικην Ιμπειριαν, η δποια απεδεχθη την ιταιδειαν ως τταιδαγωγικην προς την ιτιστιν. Μεχρις εκεϊ σταματα
και η αποστολη της, αφοϋ η πιστις συν τη ασκητικη κατα Χριστδν αγωγη δδηγοϋν εις χωρους ϋπερβαινοντας την ανθρωιτινην σκεψιν και
εισαγουν εις την μυστηριωδη περιοχην, ενθα τα
«ϋπερ νουν και λδγον» δργια τοϋ πνευματος.
"Αλλωστε η 'Εκκλησια δια τοϋ «Συνοδικοϋ»
τοϋ Ι4ου αιωνος, εξ αφορμης ανακινησεως τοϋ
θεματος σχεσεως πιστεως και κλασσικης τταιδειας, αποδεχεται τα «'Ελληνικα μαθηματα» μ6νον
δια «ιταιδευσιν», την δποιαν διακρινει απδ «τας
ματαιας αϋτων δδξας».
Συγχαιρομεν τον καλδν φιλον κ. Γ. Βερροιον
δια τδν αθλον της μεταφρασεως και εκδδσεως τοϋ
μνημειωδους αϋτοϋ εργου, τοσοϋτφ μαλλον, καθ'
δσον, δπως γραφει εις τδν ττρδλογδν του, δια της
προσπελαζει δ πιστδς εις
κλασσικης παιδειας
τους θησαυροϋς της Πατερικης γραμματειας.
θ.

ΘΚΚΧΗΟΧΟΤΗΟ
ΙΝΑΙ ΜΕ «ΦΛΕΒΑ» ποιητης δ θεολδγος κ. Θ.
Κωνσταντινου, αφοϋ συνεχως τεινει να μεταποιη τα κειμενα της 'Αγιας Γραφης εις ποιητικας μορφας, αν και κα
τα βαθος δ σ. επιδιωκει
την ζωντανευσιν της θειας Σοφιας, τδσον δια
της χρησεως μιας μικτης γλωσσης, δσον και με
τας δμοιοκαταληξιας των δεκαπεντασυλλαβων
στιχων του, μεσα στους δποιους συνοψιζονται τα
νοηματα τοϋ πεζοϋ λδγου, δια να τα καταστηση
σαφεστερα και αφομοιωσιμα.
"Υστερα απδ μιαν δωδεκαδα βιβλϊων τοϋ τϋπου αϋτοϋ, δλων δε αγιογραφικων, δ σ. μας εδωσε τδν «'Εκκλησιαστην». Τδ βιβλιον αποτελεϊται
απδ 65 περιπου ποιηματα, Εκαστον των δποιων
αναπτϋσσει μιαν κεντρικην εμπειρϊαν τοϋ συγγραφεως των σοφοϋ Σολομωντος, με την εντονον
μελαγχολιαν τοϋ: «ματαιδτης ματαιοτητων, τα
παντα ματαιδτης», τδ δποϊον αποδιδει τδ ανυπδστατον των παρδντων, εις πεϊσμα τοϋ συνεχως απατωμενου ανθρωπου.
Εϋχδμεθα μαζϋ με τδν φιλον θεολδγον - ποιητην να αποβη ωφελιμος δ «'Εκκλησιαστης» του
ϋπδ τδ ποιητικδν του ενδυμα.
θ.

"ΧΘΛΝΧΟΟΟ Ο ΜΘΓΑΟ..
ΕΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ·ιτρδς
οικοδομην της 'Ορθοδδξου 'Εκκλησιας προσεφερεν δ φιλοπονωτατος και
παραδοσιακδς καθηγητης
τοϋ Πανεπιστημιου των
'Αθηνων κ. Στυλ. Παπαδδπουλος. Πρδκειται περι
μιας πρωτοτϋπου μελετης του ϋπδ τδν τιτλον

«'Αθανασιος δ Μεγας και η θεολογια της Οικουμενικης Συνδδου».
'Η πρωτοτυπια της μελετης εγκειται εις την
ανευρεσιν ϋπδ τοϋ σ. νεων στοιχειων εις τδ θεολογικδν εργον τοϋ Μ. 'Αθανασιου, τα δποϊα και
προσεπδ;θησε να αναδειξη. Τα δε νεα στοιχεϊα
συνιστανται εις την θεολογιαν της Συνδδου, την
δποιαν ανεπτυξεν δ Μ. 'Αθανασιος. Και δπως

ΒΙΒΑΙΟΚρϊΟΙΑΙ
λεγει δ σ., «Εις τδν χωρον της 'Εκλκησιας μας
πρωτος αντιμετωπισε την Συνοδον ως προβλημα
θεολογικδν δ Πατηρ και Διδασκαλος της 'Εκκλησιας 'Αθανασιος δ Μεγας. Δι' δσων σχετικων εγραψε και επραξεν, εδημιουργησε πρωτος αϋτδς
την εικδνα της Συνδδου και μαλιστα της Οικουμενικης. "Εθεσε τας προϋποθεσεις και κατεδειξε
τα κριτηρια της γνησιδτητος και αϋταρκεια ς μιας Συνδδου, η δττοια δυνατδν να συνερχεται ως Οικουμενικη, αλλα να μη ειναι τοιαυτη...».
Τδ βιβλιον ειναι πολυτιμον διδτι, συν τοϊς
αλλοις, προβαλλει τδ προβλημα των Συνδδων α
πδ ττασης ττλευρας και εκθετει τα κριτηρια γνησιδτητδς των, εν δψει μαλιστα της μελετωμενης
να συνελθη «Μεγαλης Συνδδου», η δποια προεξοφλεϊται ως Οικουμενικη.
Συγχαιρομεν τδν φιλον καθηγητην και δια τδ
βιβλιον του αϋτδ, τοϋ δποιου την σημασιαν ϋπογραμμιζει και η απδφασις των 'Ι. Μονων Πεντελης και Προυσοϋ, δπως αναδεχθοϋν τδ βαρος
των εκδοτικων δαπανων του. 'Ημεϊς δε οι αγιορεϊται εν τινι μετρφ σεμνυνδμεθα δια τδν θεολδγον κ Παπαδδπουλον, δια την αγαθην επιδρασιν
που ^δεχθη απδ των φοιτητικων ακδμη χρδνων α
πδ την ησυχαστικην παραδοσιν τοϋ ' Αγιου "Ο
ρους, ητις Ιξηγεϊ και τας εν τη δημιουργικδτητι
θ.
των παραδοσιακας εργασιας του.

Ο ΠΑΤΗΡ ΑβΟΘΝΙΟΟ
ΕΥΛΑΒΕΙΑΝ
ΕΓΑΛΗΝ
και αγαπην πρδς τδν δσιον 'Αρσενιον, προϋποθετει η απδφασις συγγραφης τοϋ μικροϋ αϋτοϋ
βιογραφικοϋ βιβλιου, α
πδ τδν αδελφδν ησυχαστην π. Παϊσιον Σταυρονικητιανδν,
οϋδεποτε
ασχοληθεντα με συγγραφας. Πραγματι, δπως δμολογεϊ δ π. Παϊσιος,
«αισθανεται μεγαλη ϋποχρεωση στδν Πατερα 'Αρσενιο, τδσο για τ* δνομα του που τοϋ εδωσε, μαζι με τις αγιες του εϋχες στην κλυμβηθρα, δσο
και αργδτερα, μικρδς, που θηλαζε στα λιγα του
βιβλια. ..».
Πρδκειται περι ενδς αγιου απδ τοϋ πληθους
των ανωνϋμων αγιων της 'Εκκλησιας μας, «ων
τα δνδματα εγραφησαν εν οϋρανοϊς». Τδ βιβλιαρακι με Ι;ν χαριτι αφελδτητα γραμμενον, 6ναμιμνησκει την απλδτητα της πϊστεως των εν αιχμαλωσιςι χριστιανων και «πληροφορεϊ εν χαριτι τας
καρδιας».
2

ΚΙΒΧΙΧ

θρΗΟΚΘΥΤΙΚΗΟ
ΑΓωΓΗΟϊ

ΝΑΜΦΙΒΟΑΩΣ δ Γυμνασιαρχης θεολδγος κ. Κ.
Γρηγοριαδης εϊναι παισταϋψηλης
δαγωγδς
θμης «παιδαγωγδς εις
Χριστδν». "Εχω ενωπιδν
μου δυο θαυμασια παιδαγωγικοϋ χαρακτηρος βι
βλια του ϋπδ τοϋς τιτλους* «Αι θεολογικαι
προϋποθεσεις της διδακτικης των θρησκευτικων»
και «'Η θεολογικη και ανθρωπολογικη θεωρησις
της 6γωγης» Ικ των δποιων τδ πρωτον (5ιποτε-
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λεϊ «'Εναισιμον επι διδακτοριςι Διατριβην» του.
'Αμφδτεραι αι εργασιαι του εϊναι χριστοκεντρικαι. Πιστδς Κυριου δ σ. και μελετων τδ συγκεκριμενον θεμα της αρμοζοϋσης μεθοδολογιας εις
την παιδαγωγικην, ανατρεχει εις τας 'Ορθοδδξους θεολογικας και ανθρωπολογικας προϋποθεσεις. 'Απδ εκεϊ εξεταζει δλην την προβληματολογιαν τοϋ βασικοϋ θεματδς του. Και επειδη αι 'Ορ
Θ6δοξοι πηγαι ειναι αναμφισβητητου κϋρους και
τδ εξ αϋτων ϋδωρ εϊναι «αλλδμενον εις ζωην αιωνιον», δχι μδνον απαλλασσει εαυτδν απδ την ματαιοπονιαν των «δειλων διαλογισμων» των ποικιλης αποχρωσεως ανθρωπιστων παιδαγωγων, αλλα
και προβαλλει τδν τεθεωμενον 'Ορθδδοξον ανθρωπον, ως ϋπδδειγμα μιμησεως, πρδς τδ δποϊον κατευθυνει τδ θεδπλαστον λογικδν δν.
Εις την σημερινην εποχην της εκτεταμενης
6ποστασιας, της απωλειας τοϋ σωτηριου προσανατολισμοϋ δπου και οι «εκλεκτοι» κινδυνεϋουν
να πλανηθοϋν, βιβλια παιδαγωγικα, ως τα 6νωτερω, αποτελοϋν αληθη δασιν εις την τλημονα
και αϋχμηραν γην της 'Ελλαδος, της κατ* εϋφημισμδν 'Ορθοδ6ξου. "Αξιος δ εργατης τοϋ μισθοϋ
αϋτοϋ.

ΑΓΙΑ ΤρϊΑΟ ΚΑΙ ΘΙΦΤθρϊΚΗ
ΙθρΑΠΟΟΤΟΑΗ
ΑΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ την αϊσθησιν τοϋ Ινδιαφεροντος της ψυχης τοϋ αρχιμανδριτου π. Νεκταριου
Χατζημιχαλη δια την £ξωτερικην
ιεραποστολην
εις τας σελιδας τοϋ 6νατϋπου, δπως και εις
δλα τα εργα του, αφοϋ
αλλωστε περαν των θεωρητικων ενασχολησεων του εγενετο και δ ϊ'διος
ϊεραπδστολος εις τα εγχρωμα πλασματα τοϋ Θεοϋ, μεσα στην μαυρην 'Αφρικην ιερατευσας.
Εις τδ ϋπδ τδν ανωτερω τιτλον ανατυπον δκ
της «Θεολογιας» δ σ. θιγει τδ θεμα της ^ξωτερικης ιεραποστολης απδ καθαρως θεολογικης
πλευρας, εξ αφορμης τοϋ «περι ιεραποστολης διαταγματος της Β' Βατικανειου Συνδδου. . . ενθα
διδεται η εντυπωσις απαραδεκτου ιεραρχησεως
των Προσωπων της 'Αγιας Τριαδος».
'Ο π. Νεκταριος αναπτϋσσει δρθδτατα τας
πιφυλαξεις του ως πρδς την δογματικην θεμελιωσιν τοϋ διαταγματος, ακολουθων την 'Ορθδδοξον θεολογιαν περι των Τριαδικων σχεσεων και
της εν κδσμω Οικονομιας, δια να καταληξη εις
την απδρριψιν της ρωμαιοκαθολικης θεολογικης
διατυπωσεως.
'Ημεϊς θα ηθελαμεν να προσθεσωμεν, δτι εφ*
δσον δεν θα απαλλαγη η ρωμαιοκαθολικη θεολογια 6πτδ τδ αριστοτελικδν ηοΙπ8 ρυηϊ8, δπερ δτε
μεν καταδικαζει τδν Θεδν εις τελειαν ακοινωνησιαν με τδι πλασματα του, δτε δε δημιουργεϊ
προϋποθεσεις κοινωνιας μετα της οϋσιας Του, και
Ιαν δεν εγκαταλειψη την συλλογιστικην διαλεκτικην διαδικασιαν, προσλαμβανουσα αντ' αϋτης
την αποδεικτικην θεολογιαν επι της 'Αγιας Τρια
δος, οϋδεποτε θα παυση πλανωμενη εν τοϊς ματαιοις αϋτης διαλογισμοϊς. Μ6νον η 'Ορθοδοξια
ελυσε τδ πρδβλημα τοϋ Θεοϋ εις δλας τας εκφανσεις του, δια της διακρισεως Οϋσιας και ακτιθ.
στων ^νεργειων.

φρθΝΟΒΧΛΒ6ΙΛ
"Η ΑΛΙΜΟΝΙΟΜΟΟ;
Σ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ εις
τδ σχδλιδν μας περὶ
τοϋ δυστήνου μοναστηρίου της Κοζανης, ὴ
παραπαίουσα απδ την
συνηνωμδνην μδ τὴν
μεθην ενδς απανθρωπου φανατισμοϋ οϊησιν
ὴγουμενη, μας απεστειλε δυο αγνωστα εὶς ὴμας 6ι6λία της, ως καὶ εκεϊνο τδ ασυλλιὶπτου
θεομαχὶας 6ι6λίον της περὶ τοϋ. . . αὶρετικοϋ
δγίου Νεκταρὶου, παραπονουμενη, διδτι δεν
ὴδυνὴθημεν να εμ6ατεϋσωμεν εις τδν χωρον
της «οϋκ απ' ανθρωπων» σοφίας της.
Των δυο τουτων μνημεὶων ανοησίας καὶ
σκοτεινοϋ φανατισμοϋ δ τὶτλος ειναι· «Σ6γχρονοι αὶρετικοὶ» καὶ «'Ορθοδοξία ὶὶ θανατος».
'Αμφδτερα δδ εϊναι ασυνὴθως μεγαλου σχήματος, ζυγὶζοντα δχι δλιγωτερον των 4 χιλιογρδμμων καὶ ϋπερ6αϊνοντα τδς 9ΟΟ σελὶδας!
Τδ πρωτον αναφερεται εὶς τδν καθηγητὴν
κ. Τρεμπδλαν καὶ εξεδδθη τδ Ι974 καὶ τδ δεϋτερον, εὶς τὶ αλλο; εὶς την ταλαὶπωρον 'Ορθοδοξὶαν, που εγκατελειψεν δ θεδς, διδτι εϊτε εδδχθη τδ αλμα των Ι3 ημερων πρδς τδ δμπρδς, εϊτε κοινωνεϊ μδ τὴν «κακοδοξὶαν» αϋτων. 'Εξεδδθη δδ τδ Ι972.
Φαὶνεται, δτι δ σε6αστδς γδρων θεολδγος
ὴ εν αλλοις επταισε καὶ πταὶει καὶ εν αλλοις
παιδευεται ὴ δτι δ θεδς παραχωρεϊ παιδαγωγὶας τινδς εὶς τδ 6αθδ γὴρας του, δια να τδν
καθαρὶση απδ πασης κηλιδος, προκειμενου να
λα6η τδ «δηναριδν» του δια τδν μεγαλον δντως μδχθον του εὶς τδν δμπελωνα τοϋ Κυρὶου.
'Εγρδψαμεν καὶ ὴμεϊς καὶ δπεσημδναμεν
μδ πολυν σε6ασμδν καὶ αγαπην καποια αστοχήματα τοϋ ϋπεργὴρου θεολδγου καὶ ανεγνω-

ρὶσαμεν καὶ τδ μεγα εργον του εὶς τὴν εποχὴν του, ασχετως αν επὶ τοϋ παρδντος ανθὶσταται «τὴ υγιαινοϋση διδασκαλίςι» εϊς τινα
θεολογικδ 0εματα. 'Αλλδ αϋτδς δ συρφετδς
των ϋβρεων καὶ των χαρακτηρισμων ως αὶρετικου, εὶς δλην τὴν δκτασιν δνδς 6ι6λὶου δυο
χιλιογραμμων 6αρους χαρτου, αλλα ελαφρδτητος πτεροϋ, εϊναι εκ των πλδον ανηκουστων.
'Ομολογουμδνως τοιοϋτον προηγουμενον δδν
ϋπδρχει. θα πρεπη να μὴ εχη κανεὶς στοιχειωδη κριτὴρια δια να προ6ὴ εὶς τὴν συγγραφὴν 6ΟΟ συνὴθων σελὶδων, διδ νδ αποδεὶξη
μίαν δογματικὴν δκτροπὴν, πραγμα δυναμενον νδ γὶνη μδ Ι5 σελὶδας τδ πολυ.
Δδν γνωρὶζομεν πως, δ παιδαγωγουμενος
πρδς ταπεὶνωσιν ασφαλως γηραιδς θεολδγος,
εξειραπη εὶς τὴν κακδδοξον θεωρὶαν περὶ κενωσεως καὶ διετυπωσεν εὶς τδ 6ι6λίον του «'Ο
'Ιησοϋς δ απδ Ναζαρδτ» μιαν μὴ δρθὴν διακρισιν τελειδτητος μεταξϋ θείας καὶ ανθρωπίνης φϋσεως του Χριστοϋ. Παντως τδ θεμα
τοϋτο, ως λεπτδτατον, απησχδλησε μεγδλους
Πατερας, οϊτινες απολὴγουν εὶς δρθδν ουμπερασμα.
Τδ ϊδιον δογματικδν ζὴτημα ενεφανίσθη
τδν Ι2ον αὶωνα, Φς πρδς τὴν ερμηνείαν του
χωρὶου τὴς Γραφὴς: «'Ο πατὴρ μου μεϊζδν
μου εστιν» καὶ επανειλημμεναι Συνοδοι απεφανθησαν συμφωνως μδ τὴν διδασκαλίαν των
αγίων Πατερων. Μελετην επιστημονικὴν επὶ
τοϋ εργου των Συνδδων τουτων, εχει εὶς δυο
τδμους δ καθηγητὴς κ. Σ. Σακκος.
Τδ ετος Ι929 κατηγγδλθη ϋπδ τινος ὴ μὴ
δρθδδοξος αποψις τοϋ κ. Τρεμπδλα, δικαιωθδντος δμως ϋπδ δικαστηρίου των Πατρων χδρις εὶς τὴν γνωμην τοϋ 'Ανδρουτσου ϊσως.
Τωρα ὴ καταγγελία αϋτὴ επανερχειαι διδ τοϋ
6ι6λὶου τὴς ὴγουμενης, εστω καὶ κατδ τρδπον αγροϊκον καὶ 6αρ6αρον. 'Απδκειται δδ εὶς
τδν συμπαθὴ γεροντα θεολδγον νδ δντιμετωπίση δρθδ καὶ αϋτὴν τὴν «εκκρεμδτητα». 'Αλλδ περαν αϋτων, τὶ μδνος διακατδχει τὴν σ.
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κατα τοϋ κ. Τρεμπὲλα! «'Ο Π. Τρεμπὲλας δὲν
εϊναι μ6νον αὶρετικ6ς, αλλα καὶ απιστος. "Απιστος; Μαλιστα καὶ μὴ λιποθυμεϊς εὶς τδ ακουσμα τοϋτο, αλλα δδς προσοχὴν»(!).
Εὶς αϋτδ τδ μοτὶ6ο ὲξαντλεϊται τδ δυο κιλων χἀρτου αξιοθρηνητον 6ι6λϊον της μαιναδος. Ουτε τὴν προσφοραν τοϋ θεολδγου καὶ
ὶεροκήρυκος λαμ6ἀνει ϋπ' δψει, ουτε τους
πολυχρονὶους μδχθους του, ουτε αυτδ τδ σε6ἀσμιον γὴρας των 9Ο ὲτων, ὲνωπιον τοϋ δποὶου, αδιδακτως καὶ οὶ πλὲον ἀκαλλιὲργητοι
ανθρωποι, ϋποκλινονται. ΤΙ πωρωσις! 'Αλλδ
αφοϋ τδν αγιον Νεκτἀριον δνομαζει διἀ6ολον
τδσες φορες καὶ με τδσον ἀφρ6ν, πως τδν καϋμὲνον κ. Τρεμπὲλαν, που εθιξε την πλὲον εϋαὶσθητον χορδὴν τοϋ δυστυχοϋς αϋτοϋ πλἀσματος; θα ὲπαναλα6ωμεν, δτι τα θεολογικδ
λαθη δὲν κδμνουν αὶρετικους. Διορθοϋνται μὲσα στα πλαὶσια εὶρηνικης ὲξετἀσεως καὶ ὴ 'Εκκλησὶα ὲχει τδν τελευταϊον λδγον. 'Αλλδ ὴ
ταλαὶπωρος αϋτη, που αν δὲν της ημ6λυνεν
δ πονηρδς την μνὴμην, θα ὲπρεπε να εϋρϊσκετο εὶς τὴν ταξιν των προσκλαιδντων, ὴδη ὶδιοποιὴθη ὶδιδτητας Συνδδου, τα παντα αξιολογοϋσα πατακως καὶ ὲν ὲζαλλω καταστασει αποφαὶνεται περὶ πἀντων. Καὶ ὲν δνδματι δὴθεν των ὶερων Κανδνων δχι μ6νον Καν6να
δὲν αφησεν απαρα6ατον, αλλα καὶ αϋτας τδς
αναλλοιωτους 'Αποστολικδς ὲντολδς εχει διαγραψει, προκειμὲνου νδ δωση διὲξοδον εὶς
τὴν τεταραγμὲνην καρδὶαν της καὶ τα σκοτεινδ παθη της.
Πως δὲν σὲβεται τὴν ὲντολὴν τοϋ 'Αποστδλου Παϋλου; «'Ως ὲν πασαις ταϊς ὲκκλησϊαις
των ἀΥϊων, αὶ γυναϊκες ὲν ταϊς ὲκκλησϊαις
σιγ6τωσαν οϋ γαρ ὲπιτὲτραπται αϋταϊς λαλεϊν...». «αὶσχρδν γαρ ὲστι γυναιξὶν ὲν ὲκκλησϊςι λαλεϊν» (Κορ. Α', ιδ, 34-35). Καὶ
«Γυναικὶ δὲ διδασκειν οϋκ ὲπιτρὲπω» (Α' Τιμ.
β, Ι2).
Μὲσα εὶς τὴν 'Εκκλησιαστικὴν ὶστορϊαν,
εὶδεν ὴ αξιοθρὴνητος αϋτὴ καμμϊαν γυναϊκα
θεολογοϋσαν καὶ δογματϊζουσαν ; Μὴπως δὲν
ϋπὴρξαν σοφαὶ γυναϊκες; Πως παρα6αὶνει,
λοιπ6ν, 'Αποστολικὴν παραδοσιν, διὴκουσαν
εὶς τὴν ζωὴν τὴς 'Εκκλησὶας, διδ νδ θερὶση
ὴδη ως «ὲνδικον μισθαποδοσϊαν» τδς φοδερδς
πτωσεις της;
Πως ἀποφαϊνεται, δτι οὶ 'Επϊσκοποι καὶ οι
Πατρι6ρχαι εϊναι ὲν τὴ πρἀξει καθηρημὲνοι
διδ τὴν «ὴμερολογιακὴν καινοτομϊαν», δταν
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αϋτδς δ δγιος Νικ6δημος, που ὲπικαλεϊται, τὴς
ανατρὲπει τὴν αϋθαδειαν; "Ας αναγνωση τδς
σελὶδας 4 - 5 του Πηδαλὶου του, μὴπως ανανὴψη απδ τὴν παθολογικὴν μὲθην της.
Τολμἀ νδ γρἀφη κατδ τοϋ αγϊου Πατρδς
μας Νεκταρϊου, που αν ὲνας "Αγιος τὴς 'Εκκλησὶας καθιερωθη ὲπισὴμως απδ τδ πὲλαγος
των θαυμδτων του, εϊναι δ πραοτατος καὶ ταπειν6τατος αγιος Πατὴρ.
'Επὶ των 'Οσϊων παντοτε ϋπαρχουν αμφι6ολὶαι απδ τους συγχρ6νους των κυρϊως. Δϋ
ναται νδ ὲχη κανεὶς κδποιαν ὲπιφϋλαξιν διἀ
τινας λογους. "Οταν δμως ὲχωμεν απειρα θαϋ
ματα εὶς δλα τδ γεωγραφικδ πλἀτη, ἀποτελεϊ
τϋφλωσιν να μὴ διαλϋωνται αὶ αμφι6ολὶαι.
'Αλλδ καὶ τδ νδ φθἀνωμεν εὶς τδ δαιμονικδν
σημεϊον να τους ϋ6ρϊζωμεν καπηλικωτατα, ως
ὴ αμ6ναχος ὲκεϊνη, αϋτδ μ6νον φρεν6ληπτοι
ὴ δαιμονωντες τδ κ6μνουν.
Εϊναι ἀληθὲς, δτι δ δγιος Πατὴρ εὶς τδ
«Περὶ Συν6δων» 6ι6λιον του εϊχεν ϋποστὴ κἀποιαν ὲπὶδρασιν απδ τδν Παπαρρηγ6πουλον,
αλλ' αργ6τερα ὲπανωρθωσε τδ λαθος περὶ των
ὶερων Εὶκ6νων, λἀθος νε6τητος ως ὲπιστὴμονος θεολδγου. Ποϋ λοιπδν Εὶκονομἀχος; 'Επειδὴ δὲν ὲνὲκρινε τδς 6ιαϊας ὲκδηλωσεις τοϋ
ὴγουμὲνου Πλἀτωνος καὶ των Στουδιτων Μοναχων; Εϊναι θὲμα ψυχοσυνθὲσεως. Οὶ "Αγιοι δὲν εϊναι δμοιομορφα μολυ6ὲνια στρατιωτἀκια. Διαφωνοϋν εὶς τους τρ6πους ὲνεργεϊας,
δι6τι εϊναι ϋψηλαὶ προσωπικ6τητες. 'Η διαφωνὶα ἀρχιζει απδ τους 'Αποστ6λους Πὲτρον Παϋλον - Βαρνα6αν καὶ συνεχϊζεται μὲ τους
'Αγϊους. Στὴν ὲποχὴν τοϋ αγϊου θεοδωρου
τοϋ Στουδϊτου ὴσαν καὶ οὶ αγιοι Μεθ6διος καὶ
Νικηφ6ρος. Διαφορετικδ δμως ὲνὴργουν. Κοινδς δ ποθος τὴς αληθεϊας, διἀφοροι αὶ δδοὶ
των αγαινων.
" Αλλωστε μὴπως πας ἀγωνιζ6μενος «ϋπὲρ
τὴς αληθεϊας» εϋρϊσκεται εὶς τὴν αλὴθειαν;
Ξεκινα ὴ δυστυχὴς αϋτὴ απδ τὴν αντϊληψιν
τοϋ ἀμετακινὴτου. 'Εμεϊς λὲγει δὲν μετεκινὴθημεν απδ τδ παραδεδομὲνον ὲορτολ6γιον, αρα ὲσχϊσθησαν απδ τὴν 'Εκκλησϊαν δσοι μετεκινὴθησαν. 'Αλλδ μὲ αϋτὴν τὴν λογικὴν, δλ6κληρος ὴ 'Εκκλησϊα απδ αὶωνας εϊναι σχισματικὴ, δι6τι μετδ τὴν Α' Οὶκουμενικὴν Σϋνοδον, δὲν μετεκινὴθησαν τδσα πλὴθη λαϊκων
καὶ μοναχων, οὶ παλαιοπασχϊται. 'Εκατδν καὶ
πλὲον ὲτη ὴσαν αϋτοὶ οὶ «6ρθ6δοξοι», οὶ αλλοι σχισματικοϊ! Τρεϊς αὶωνας εχουν μὴ με-
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τακινηθδντες ἀπδ τα εθη της Ρωσικὴς 'Εκκλησίας οι παλαιοπιστοι. Πηγαϊνετε να τους
εὶπὴτε, δτι εϊναι σχισματικοί. 'Εμεϊς εϊμεθα οϊ
δρθδδοξοι, δεν δλλαξαμε τίποτε. Αϋτοὶ που
αλλαξαν τα εθη εϊναι οι σχισματικοί, θδ σας
εϊπουν.
Εις τδ κατα τοϋ κ. Τρεμπελα σϋμφυρμα
παντδς παραλογισμοϋ, παρεμ6αλλεται καὶ ὴ
'Ονοματολατρία. "Οπως εγνωρίζαμεν, δτι παρανοϊκδς τις ρουμανος μοναχδς επλδνησε την
θλι6ερδν «συγγραφἐα», ηδη επι6εβαιοϋται δτι
μαζυ μδ τδν αντινεκταρισμδν της ερρδφησε
καὶ τὴν πλανην των 'Ονοματολατρων. 'Ενω εϊ
χεν ως στδχον τὴς παφλαζοϋσης απδ παθος
ψυχὴς της τδν κ. Τρεμπελαν, αὶφνιδίως μεταπίπτει εὶς τὴν σελ. 2Ο5, δπου διδασκει, δτι
αϋτδ τοϋτο τδ δνομα 'Ιησοϋς, κεχωρισμδνον
τοϋ προσιυπου τοϋ Θεανθρωπου, εϊναι Θε6ς!
'Αγνοοϋσα, δτι ὴ 'Εκκλησία τὴς Κωνσταντινουπδλεως κατεδίκασε τὴν ανοησίαν αϋτὴν καὶ
δ Τσαρος Νικδλαος, αὶσθανδμενος ϋντροπὴν,
διοτι εὶς τὴν πλανην αϋτὴν παρεσϋρθησαν πλὴθη παχυλων μοναχων του, απϋστειλεν εὶς "Α
θω ρωσικδν πλοϊον καὶ μετεφερεν εὶς τὴν πατρὶδα των περισσοτερους των 7ΟΟ μοναχων
κατα τδ Ι9Ι4. Καὶ αϋτδ ως αλλο ενα στοιχεϊον 'Ορθοδοξίας! Τδ δε αντινομικδν εὶς τὴν
σειομενην απδ δαιμονικδν ζὴλον αϋτὴν Μονὴν, εϊναι δτι παρδ ταϋτα δνομαζεται. .. 'Ησυχαστὴριον! θα επεθϋμουν να κλεὶσω τδ σχ6
λιον τοϋτο — που νραφεται μϋ τδν σκοπδν ὴ
να προσευχηθοϋν ὴ δ,τιδὴποτε δϋνανται νδ
καμουν ϋπερ τὴς πασχοϋσης οὶ αναγνωσται
— με τὴν γνωμην ενδς ὶερομοναχου εμπείρου
καὶ συνετοϋ: «'Η ταλαίπωρος Μαγδαληνὴ τὴς
Κοζδνης ὴ εϊναι τελείως φλενο6λα6ὴς ὴ εϊ
ναι δαιμον6ληπτος. "Ισως καὶ αμφδτερα, δεδομενου δτι 6χι μδνον τδ δν δεν δποκλείει τδ
δτερον, αλλδ καὶ δδηγεϊ εὶς αϋτδ. (Τδ δεϋτερον εὶς τδ πρωτον). Μ6νον θαϋμα δϋναται
νδ σωση τδς δυστυχεϊς Μοναχδς. Οὶ συΥγενεϊς οϋδϋν δϋνανται νδ πρδξωσι, διδτι εχει
αποκλεισθὴ πασα ψυχικὴ προσἐγγισις. Αὶ Μοναχαὶ εδιδαχθησαν επιμελως νδ αποφευΥωσι
τοϋς πδντας άς πνευματικως λεπροϋς. 'Ο θεδς δς φανὴ ϊλεως...».
'Εαν δϋ κατδ τὴν γνωμην μας, ὴ ϋπδ τοϋ
πονηροϋ ελαυνομϋνη, δϋν κατελὴφθη πλὴρως
ϋπδ τοϋ δαίμονος, τοϋτο ασφαλως δφεὶλεται
εὶς τδς πρεσ6εὶας τοϋ ϋπ' αϋτὴς βλασφημουμενου ανεξικακου αΥὶου Νεκταρὶου. "Ας προ-

σεςη πδντως ὴ δυστυχὴς, διδτι «εϊναι φο6ερδν
τδ εμπεσεϊν εὶς χεϊρας θεοϋ ζωντος». Διδ καὶ
τὴς απευθϋνομεν τδ τὴς 'Αποκαλϋψεως: «Μνη
μδνευε ουν πδθεν πἐπτωκας καὶ μετανδησον».
"Ηδη ζητεϊ εὶς τδ τϋλος τοϋ 6ι6λίου της
περὶ τοϋ «Κεφαλα» συγνιυμην, διδ τδ πρδ Ι5ετίας 6ι6λία της, ποϋ αὶ ψυχαὶ εμολϋνοντο απδ
τὴν ανδΥνωσίν των. Εϊθε νδ ζητὴση καὶ διδ
τδ «'Ορθδδοξα». Διδτι κατδ 6αθος δαιμονικδ
εϊναι καὶ των δυο εὶδων. Τδ πρωτα εΥραφοντο ϋπδ τὴν επὴρειαν τοϋ δαίμονος, ποϋ ενερΥεϊ εὶς τδ επιθυμητικδν τὴς ψυχὴς. Τδ δεϋτερα εΥρδφησαν τὴ επηρεία των δαιμδνων του
Ο.μ.δ.
θυμικοϋ καὶ τὴς πλανης.
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οϋ Σου, ακδμη καὶ αν δεν πιστεϋωμεν εὶς Αϋτδν» (αγ. Νικδδημος).
Αϋτὴ εϊναι ὴ δϋναμις, ελπὶς καὶ πίστις μας,
μεσα εὶς τὴν αδυναμίαν, απελπισίαν ὴ δπιστίαν μας.
"Ολοι ερχδμεθα πρδς Σϋ. "Ολους σωστικως ελκεις πρδς Σε. "Ολοι μδνον 'Εσϋ ποθοϋμεν, ασχετως αν δεν τδ αντιλαμ6ανωμεθα καὶ
αντιστρατευωμεθα εὶς Σε. Δωσε ωστε σὴμερον ὶδιαιτερως οὶ πιστεϋοντες εὶς Σϋ, τὴν δλὴθειαν Σου τὴν μίαν καὶ σωτὴριον νδ ενσαρκάνουν δψευδως διδ νδ αποκαλϋπτουν δπλανως εὶς τδν κδσμον, δτι τοϋς ανθρωπους
ὴγδπησας, καθως τδν Υὶδν Σου τδν Μονογενὴ. Καὶ Αϋτδν απϋστειλας Σωτὴρα τοϋ κδσμου.
Τ6τε καὶ εν τὴ 'Ανατολὴ καὶ εν τὴ Δϋσει
«θδ εμπλησθὴ ὴ σϋμπασα τοϋ γνωναι τδν Κϋριον». Διδτι ως 'Ορθδδοξοι αὶσθανδμεθα δτι
δϋν ανὴκομεν απλως εὶς τὴν 'Ανατολὴν τοπικως, ουτε μαχδμεθα τὴν Δϋσιν τοπικως. 'Ανὴκομεν εὶς τὴν 'Εκκλησίαν τοϋ ακτίστου καὶ
ανεσπερου θείου Φωτδς, ὴ 'Οποία σωζει 'Ανατολὴν καὶ Δϋσιν.
ΔΤ αϋτδ εὶς τδ ϋξὴς, τδ μυστηριον τὴς 'Ορ
θοδδξου θεολογίας «μηδαμως ψαυετω ὴ χεὶρ
ὴμων των αμυὴτων, χείλη δε πιστων» τὴν θεοτδκον 'Εκκλησίαν — τὴν γεννωσαν τοϋς κατδ χαριν θεοϋς — ασιγὴτως ϋμνείτω, διδτι
μδνον εν Αϋτὴ καὶ διδ των 'Αγίων Της, δπλανως δδηγοϋμεθα εὶς τὴν ζωὴν καὶ τὴν
γνωσιν νϋν καὶ αεὶ καὶ εὶς τοϋς αὶωνας των
αὶωνων. 'Αμὴν.

«θεὁς τὁ τεχθέν, ὴ δὲ Μήτηρ Παρθένος. Τί μεῖζον ὰλλο καινὁν
εϊδεν ή κτίσις;»
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