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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ
«Χριστδς γετναται δοξασατε'
Χριστδς εξ ονρανων απαντησατε.»

Προσφιλέστατα ἐν Κυρϊω τέκνα!

Σας εγραφα εϊς την προηγουμενην έπιστολ·ην οτι «κατ' οϋσϊαν προ'βληματα οεν ϋπὰρχουν. 'Τπαρχουν, δταν ημεϊς ο εν υπαρχωαεν . ΙΙαυουν
<(
ϊ
οε να υπαρχουν, οταν ηριεις
ϋπαρχωμεν». Και κατεληγον εϊς την συστασιν, οτι πρεπει να ὲνουμεθα με τον οϋρανιον Πατερα δια της προσευχὴς. Διδτι
Ζσον ζωμεν εις ϋψηλα πνευματικδι έπϊπεδα, εντδς της περιοχης της βασιλεϊας τοϋ Θεοϋ, εν νοερἀ αϊσθησει, τδσον λυπουμεθα απδ τον κδσμον της ὰμαρτϊας και της αναγκης. 'Ενταϋθα πρεπει να. επαναλαβω τδν λδγον τοϋ
Μ. Βασιλειου· «'Αληθης φϊλοσοφϊα εϊναι η μελετη τοϋ θανατου». Δηλαδὴ
η κα·τ επιϋυιμι-αν κινησις μ-ας προς εςοοον εκ του κοσμου Ἀου·του και εισοοον
εις την Βασιλεϊαν τοϋ Θεοϋ.
Μη αναμενετε τιποτε απδ τον κδσμον τοϋτον, ειμὴ σϋγχυσιν, παραπλα-νησιν, σκδτος. "Εξω απο την ΙνκκΛησιαν οεν υπαρχει σωτηρια. Και σει·ς εισ'θε ένσωματωμενοι ζϊ
δ θεανδρικδν Σωμα τοϋ Χριστοϋ, εϊς την Εάκλ
·σϊαν Του. 'Αλλα δεν φθανει να εἶι
και να τδ γνωρϊζετε. Χρειαζε
-στησετε τδ δυναμει της σωτηριας και. της ἐνωσεως ένεργεϊα, δια των εντολων, της προσευχὴς και τὴ;ς αγαπης, εν ὰγϊω Πνευματι.
^Ωςτ ρος την πορεϊαν τοϋ
''Εθνους, που σας ανησυχεἶ, και ζητεἶτε την
ϋ "Ζγνωμην μου, τιι να σας εϊπω; Και εγω ανησυχω σφοδρως. Νομιζω οτ ι ο*
"λαδς μας, που εεϊναι βαπτισμενος ὍρΟοδδξως, εχει χασει τδ κεντρον, εχασε
τον προσανατολισμδν του . Δεν ομιλω ὸια την υψηλην συνειοησιν και αισυηΣωματος τοϋ Χριστοϋ. Αϋτδ ϊσως ;ϊναι πολϋ. Τοϋλαχισιν ως μελους τοϋ Σωματο·ς
στον να διεσωϊζεε μεσα του την
τ' ἐλληνοχριστιανικὴν παραδοσιν τοϋ ''Εθνου
ως περιοχης δπου καλλιεργεϊται η ψυχη πρδς αποδοχην Ὅρθοδδξων μορφων
'ζωὴς. Ὅλα βοοϋν, οτι δ λαδς μας εϊς την μεγαλην εκτασιν εχει υποστη
αλλοϊωσιν ϋπδ' ου δὶθεου εϋρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ. Και ασ ο, οιοτι
κρυνθη δὶπδ τας πηγας του. Τι να εϊπωμεν; Ανθρωποι κτ,ισμενοι πρδς θεανΦρωπησιν άγνοοϋν την αγγελικὴν φϋσιν των. Σεις προσεχετε
. ε την θειδτητα
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ἀποτελὸῦν τὰ πεφιλημένα καὶ προσφιλῆ τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τέκνα ἀγαπωμένων τούτων μὲ ἀγάπην τελείαν, εἰλικρινῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ. Ἀγαπῶνται καὶ συμπαθοῦνται, οἱ ταπεινοὶ τῆς Ἐρήμου φιλόσοφοι ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ ΙΙατριαρχείου, δχι μόνον διότι ἀποτελεῖ ὁ “Αγιος οδτος Τόπος τὸ δεύτερον Θαβώρ, δπου ὁ
ἄνθρωπος μεταρσιοῦται καὶ θεοῦται, ἔνθα διαχεῖται καὶ ἐκφράζεται παντοῦ ὁ πόθος
τῆς τελειότητος, καὶ ἡ δίψα τοῦ ἀπολύτου, δπου ἐθίζεται ἡ ψυχὴ εἰς τὴν ἀόρατον
ψηλάφησιν, τὴν πνευματικὴν ἐμπειρίαν, τὴν ἐποπτείαν, τὴν ἐνόρασιν τοῦ Θεοῦ, ἔνθα
ἐπιτυγχάνεται διὰ τῶν πνευματικῶν καθαρμῶν καὶ τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς τὸν ἔσω ἂνθρωπον ἡ ἔλλαμψις τῆς διανοίας, ὁ ἄνωθεν φωτισμός, ἡ ἐνατένισις καὶ συνάντησις
τοῦ «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον», ἀλλὰ ἀγαπάται ὁ Ἁγιώνυμος οδτος Τόπος καὶ συμπἁθοῦνται οἱ ἐν αὐτῷ ἐναμίλλως ἀγωνιζόμενοι καὶ κατανυγόμενοι, διότι συνιστοῦν
τοὺς ἀγρύπνους φύλακας καὶ εὐθαρσεῖς ύπερμάχους τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τοῦ Ὁρθοδόξου φρονήματος. Πρῶτοι εἰς τὰς ἐπάλξεις τῶν ἀγώνων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, εἰς
τοὺς εὐγενεῖς καὶ ύψηλοὺς ὁραματισμοὺς τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως. καὶ ἀρετῆς.
Εἰς τὴν γραμμὴν καὶ τὴν πορείαν ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν πάντοτε οἱ "Οσιοι καὶ
εὐλαβεῖς πατέρες τοῦ Ἁγιωνύμου τούτου Τόπου προστάτην πρόθυμον καὶ παραστάτην διαρκῆ τὸ Πάνσεπτον καὶ μαρτυρικὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὴν Μητέρα
Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησΐαν καὶ τὸν Σεπτὸν Προκαθήμενον Αὐτῆς,
τοῦ ὁποίου τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας μεταφέρομεν εἰς δλους ύμάς καὶ νὰ διαβεβαιώσωμεν πάντας ύμάς, δτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δχι μόνον ἔχεται στερρῶς καὶ
ἀμετακινήτως τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, φύλαξ ἄγρυπνος καὶ φρουρὸς ἀνύστακτος τῶν παραδιδομένων καὶ κατεχομένων, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἀγωνίζεται ἐν ἡμέραις
χαλεπαῖς καὶ καιροῖς δυσχερέσι ύπὲρ αὐξήσεως, διαδόσεως, προκοπῆς, καὶ ἐπικρατἡσεως τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ ἢθους τῶν Ἀγίων ἡμῶν Πατέρων, τῆς πατροπαραδότου διδασκαλίας τῆς Ἀγίας ἡμῶν πίστεως, καὶ τῶν εὐσεβῶν παραδόσεων.

Καὶ ἐὰν καιρικαὶ συνθῆκαι καὶ δύσκολοι περιστάσεις δὲν ἐπέτρεπον τὴν τακτικὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν Ἀγιώνυμον Τόπον παρουσίαν' καὶ τὴν διαρκῆ ὲκδήλωσιν
τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρὸς τὸν Τόπον ἐδῶ καὶ
τὰ προβλήματα αὐτοῦ, σήμερον θέλομεν νὰ διαβεβαιώσωμεν ύμάς ύπὸ τῆς θέσεως
ταύτης, ώς Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία, δτι ἀμέριστον καὶ συνεχὲς θὰ ἐκδηλοῦται τοὐντεῦθεν ἡ στοργὴ καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Καὶ τελευτῶν ὁ ἄγιος Σταυρουπόλεως παρετήρησεν:

«Ἐαν κατα καιρους ελεχθησαν ωρισμεναι φρασεις καὶ διετυπωθησαν λδγοι τινες, παρεχοντες ενίοτε ευλ6γους αφορμας σκανδαλισμοϋ, παρερμηνείας καὶ ιταρεξηγὴσεων, τουτο δεον δπως εκλαμβανηται ουχὶ ως εκφραζον καὶ εκπροσωπουν τὴν καθολικὴν καὶ υπευθυνον
της Ἐκκλησίας συνείδησιν καὶ γραμμὴν, αλλα ανευθυνους προσωπικας σκεψεις...».
Μετα τὴν εν τω 'Ιερω Ναω του Πρωτατου τελετὴν ὴ Σεβ. Πατριαρ-
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χικη Ἐξαρχια, συνοδευοιμενη υπδ του κ. Διοικητου, των μελων της 'Ι.
Κοιν6τητος και λοιπων επισημων ανηλθεν εν τω 'Ιεροκοινοτικω μεγαρω
και εν τη Μεγαλη; ΑΙθουση των Συνεδριων, ενθα δεξιοϋνται υπδ του
Ἁγϊου Πρωτεπ.στδτΓου Γερ. Μητροφανους.
Εϋθϋς αμεσως, ανισταμενων απαντων, αναγινωσκεται τδ σχετικδν
με την ελευσιν της εξαρχϊας Πατριαρχικδν Γραμμα, δια του δποιου
κα9ορϊζονται οι στδχοι της συνεργασιας αυτης μετα της 'Ι. Κοιν6τητος.
Σημειωτεον δτι, συιμφωνωςτω Καταστατικω Χαρτη του Ἁγιου "Ορους, «εξ επδψεως πνευματικης διατελεἶ τδ “Αγιον "Ορος υπδ την αμεσον δικαιοδοσιαν του ΟΙκουμενικου Πατριαρχειου», δπερ συνεργαζεται μετα της 'Ι. Κοιν6τητος, δια των εκαστοτε αποστελλομενων Ἐξαρχιων.
Α'ι εργασϊαι ελαβον χωραν εν Καρυαἶς, συγκληθεισης Ἐκτακτου
'Ι. Διπλης Συναξεως, ητις συγκροτεϊται εκ δυο αντιπροσωπων εκαστης 'Ι. Μονης και αποτελει ενισχυμενην 'Ι. Κοινδτητα. Διηρκεσαν δε,
δι' αλλεπαλλήλων συνεδριων, εν σχεδδν δεκαημερον.
Βασικα θεματα υπηρξαν δυο : Ι) «Θεωρησις της δλης καταστασεως του 'Αγιωνυμου Τ6που» και 2) «Νομοκανονικτ] Θεωρησις των υφισταμενων προβληματων και δημιουργηθεισων καταστασεων».
Δια την εξετασιν και ερευναν αμφοτερων των θεματων, εσχηματισθησαν ἘπιτροπαΙ εξ ηγουμενων και Μοναχων, αϊτινες υπεβαλον τας
εισηγήσεις των εις την δλομελειαν των Συναξεων, προεδρευομενων υ
πδ της Πατριαρχικης Ἐξαρχιας.
Παραθετομεν την επι του πρωτου θεματος Εισηγησιν της Ἐπιτροπης, ητις δμοφωνως ενεκριθη υπδ της Ἐκτακτου 'Ι. Διπλης ΣυνΔξεως,
επιφυλασσδμενοι δπως καταχωρισωμεν εις τδ επδμενον την ετεραν,
λδγω της εκτασεως της πρωτης, αποδιδουσης τδ θεολογικδν και
ασκητικδν περιεχδμενον του Ὅρθοδδξου Μοναχισμου και εκφραζοϋσης
την αναγκην εναρμονισεως του βιου με την Πατερικην διδασκαλιαν.
'Ο χαρακτηρ της "Ορθοδδξου μοναχικης πνευματικδτητος
«Ὁ λειτουργικὸς καὶ θεολογικὸς χαρακτὴρ τῆς ὀρθοδόξου μοναχικῆς πνευματικότητος καθιστα αὐτὴν ἀπαραίτητον καὶ καθολικῶς σωτηρίαν διὰ πάντα πιστόν.
Οἱ μεγάλοι ἀσκητικοὶ διδάσκαλοι καὶ πνευματικοὶ πατέρες τῆς μοναχικῆς παραδόσεώς μας, δὲν εἶναι μόνον καθοδηγοὶ τῶν μοναχῶν, ἀλλὰ ἀληθινὰ φῶτα καὶ ἀφορμαὶ παρακλήσεως διὰ πάντα ζητοῦντα τὴν σωτηρίαν του πιστόν.
Χαρακτηριστικὸν εἶναι σήμερον τὸ παρουσιαζόμενον ἐνοιαφέρον, καὶ ἰδίως τῶν
νέων, πρὸς τοὺς ἀσκητικοὺς πατέρας καὶ συγγραφεῖς ώς πρὸς αὐθεντικὰς παρουσίας ώλοκληρωμένων ἐν τῷ Πνεύματι καὶ ἀναγεννημένων προσώπων.
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Ἐ ἕλξις καὶ ἡ πνευματικὴ γοητεία τὴν ὁποίαν ἐξασκοῦν σήμερον οἱ νηπτικοὶ
πατέρες, ὀφείλεται εἰς τὴν γνησιότητα καὶ θεανθρωπίνην χάριν ἡ ὁποία τοὺς κοσμεῖ. Εἰς τὴν συνέπειαν, ἡ ὁποΐα διαφαίνεται εἰς τὰς συγγραφάς των, μεταξὺ τῶν
λόγων καὶ τῶν πράξεών των, εἰς τὴν πχτΑποσ'.ν τοῦ θνητοῦ ύπὸ τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία
ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς ζωῆς των καὶ τοὺς ἡλλοίωσε ψυχῆ τε καὶ
σώματι.
Ἐντὸς μιας τοιαύτης ἀτμοσφαίρας καὶ γενικωτέρας πρὸς τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν στροφῆς, τὸ 'Ἀγιον Ὅρος, ώς τόπος ἡγιασμένος καὶ κόσμος μεταμορφωμένος,
ἕλκει τὴν προσοχὴν καὶ τὴν ἄμετρον ἀγάπην τοῦ σημερινοῦ διψῶντος ἀνθρώπου, ὁ
ὁποῖος ζητεῖ καὶ περιμένει νὰ ευρῃ ἐδῶ κάτι τὸ ἀληθὲς καὶ «ἀπηρτισμένον» (ἀγιος
Πγνάτιος ὁ θεοφόρος) δηλ. κάτι τὸ ἁπτὸν καὶ ἡγιασμένον.
Πράγματι εἰς τὸν ἄγιον τοῦτον Τόπον εὐρίσκονται ἐνεκτίμητα καὶ ἀνυπολόγιστα κοιτάσματα πνευματικῶν ἐμπειριῶν καὶ δυνατοτήτων. Ἐκτὸς τοῦ Ἐλλαδικοῦ
χώρου, τὸ 'Ἀγιον Ὅρος εἶναι ἡ ἱερὰ Κιβωτὸς ὀπου ἐπέζησεν ἄνευ διακοπῆς ἡ μία,
ἀμιγὴς καὶ ἀληθῶς ὀρθόδοξος πνευματικότης. Ἐνταῦθα καὶ σήμερον ύπάρχει τόση, δση ἶσως εἶναι ἀδύνατον νὰ εύρεθῆ πουθενὰ ἀλλοῦ. Παρ' δλον τοῦτο δὲν δυνάμεθα
νὰ ἀρνηθῶμεν μιαν πνευματικὴν ἀρτηριοσκλήρωσιν, ή ὁποΐα παρατηρεῖται ἐνίοτε εἰς
ἡμάς. Μία τυπικότητα ἡ ὁποία καταπνίγει τὴν ζωὴν ἢ καὶ ἄλλας ὀφθαλμοφανεστέρας παρεκκλίσεις ἀπὸ τῆς ὀρθῆς μοναχικῆς παραδόσεώς μας. Πάντα ταῦτα δμως ἀποτελοῦν εὐτυχῶς ἀλλοιώσεις τῆς ἐπιφανείας, προσκαίρους παρεκτροπάς, ὁφειλομένας εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν καὶ τὸ μῖσος τοῦ ἀντιδίκου ἡμῶν διαβόλου. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον εἶναι δυνατὸν διὰ τῆς θείας Χάριτος νὰ θεραπευθοῦν ριζικῶς πάντα ταῦτα.
Ὁ πλέον θετικὸς τρόπος καὶ ἡ ἀποτελεσματικωτέρα μέθοδος τῆς ἐπιζητουμένης καθάρσεώς μας, ἔγκειται εἰς τὸ νὰ ἐνισχυθῆ ἡ ἁγιορειτικὴ πνευματικότης αὐτὴ ποὺ εἶναι καὶ ἐκεῖ δπου ύπάρχει. Πρέπει νὰ ἀναζωπυρήσωμεν μετὰ προσοχῆς
τὴν ύπάρχουσαν ἐνταῦθα φλόγα τῆς ἀσπίλου παραδοσιακῆς ζωῆς, ἡ ὁποία καίει εἰς
τὰς Μονὰς καὶ τὰ λοιπὰ ἱερὰ σκηνώματα τοῦ Ἀγίου Ὅρους.
Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης ἀπὸ καμμίαν ἔξωθεν συμπλήρωσιν ἢ βοήθειαν, διότι εἰς τὴν φύσιν της εἶναι καθολική. Διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ἀγίου
Πνεύματος οἱ Πατέρες ἡμῶν καθαρθέντες καὶ φωτισθέντες, ἐγνώρισαν τὰ βάΐϊη τῆς
καρδίας καὶ τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἔγιναν δι' ἡμάς οἱ ἔμπειροι ἰατροί.
Ἀνήχθησαν εἰς τὰ υψη τῆς ἀδιδάκτου γνώσεως καὶ ἐγεύθησαν ἀπὸ τῆς προσκαίρου
ταύτης ζωῆς τὰ «οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπφ λαλῆσαι». Διαβάντες τοὺς δρους τῆς φύσεως καὶ
ἰδόντες διὰ τῶν αἰσθητῶν ὀφθαλμῶν τὰ καὶ ἀγγέλοις ἀόρατα μυστήρια εύρέθησαν
ύπὲρ θάνατον. Καὶ σήμερον, δι" δλους ἡμάς, εἶναι πνευματικῶς καὶ ἀψευδῶς παρόντες — περισσότερον ἀπὸ δ,τι εἶμεθα πολλοὶ σύγχρονοι καὶ πνευματικῶς ἀνύπαρκτοι
— δπως ἦσαν οὐρανοπολῖται ἐνῷ ἔφερον ἔτι τὸ θνητόν των σαρκίον.

Κδσμος Μεταμορφωσεως πασης της κτισεως
Οὐτως ὁ χῶρος τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος ὁρίζεται ώς χῶρος καταργήσεως τῶν φραγμῶν τῆς φθοράς, κόσμος Μεταμορφώσεως πάσης τῆς κτίσεως, δεσποτεία καὶ πλήμμυρα τοῦ ἀναστασίμου φωτός, εἰς τὸν οὐρανόν, τὴν γῆν καὶ τὰ καταχθόνια.
Βαπτιζόμενοι ἐντὸς τοῦ πνεύματος τῆς ἁγιορειτικῆς ταύτης παραδόσεως, αἰσθανόμεθα δτι εἰσερχόμεθα εἰς τὸν χῶρον καὶ τὸ κράτος τῆς θείας κατανύξεως, τῆς ἀναδύσεως τῆς χαράς ἐκ τοῦ πένθους καὶ τῆς ζωῆς ἐκ τοῦ τάφου.

Ἐντὸς μιας τοιαύτης πεποιθήσεως, ἡ ὁποία γαληνια βαθύτατα καὶ καθολικῶς
τὸν ἄνθρωπον, αὐτομάτως σιγα πάσα σάρξ βροτεία. Δὲν ἀντέχουν ἐνταῦθα ἀνθρώπινοι ἐπεμβάσεις καὶ αὐτοσχεδιασμοί. Δὲν χρειάζονται πρόσωπα μὲ δυνατότητας
ἀνθρωπίνων καινοτομιῶν, ἀλλὰ ἀπελεύθεροι πνευματικῶς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀφήνουν δι'
δλων τῶν ἐνεργειῶν των τὸ Πνεῦμα τὸ 'Ἀγιον — τὸ ἁγιάσαν τοὺς πατέρας ἡμῶν—,
νὰ κυβερνα, νὰ ρυθμίζῃ καὶ νὰ συγκροτῆ καὶ σήμερον τὰ πάντα. Ουτω πως ἡ πόλωσις συντηρητικοῦ καὶ προοδευτικοῦ δὲν ύπάρχει εἰς τὸν χῶρον τοῦτον τῆς γαληνιαίας ἐλευθερίας, δπου τὰ πάντα γεννῶνται καὶ ρυθμίζονται ἀπὸ τὸ «μήτε ἀρξάμενον μήτε παυσόμενον» Πνεῦμα.
ΤΙ παραδοσιακὴ ζωὴ καὶ αἱ ποικίλαι μορφαί της (Μοναί, Σκῆται, Κελλία,
Καλῦβαι, ΤΙσυχαστήρια) , ἐν Ἀγίῷ Ὅρει, εἶναι τόσον πλουσία καὶ θεοκίνῆτος, ὼστε
ἐνισχύοντες αὐτὴν εἰς δλας της τὰς ἐκφάνσεις ἐμπράκτως, βοηθοῦμεν πολλοὺς εἰς
τὴν λύσιν τῶν παντοίων καὶ ποικίλων προβλημάτων τῆς σήμερον.
Ἐ παράδοσις ἐνταῦθα φανεροῦται δχι ώς τυφλὴ μίμησις παρελθόντων σχημάτων, ἀλλ' ώς παρακατάθεσις τῆς ζωῆς ἡμῶν ἁπάσης εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ 'Ἀγιον, τὸ
Ὁποῖον «·δπου θέλει πνεῖ» καὶ ἀκαταπαύστως τὰ ἐρχόμενα ἀναγγέλλει ἡμῖν.
Τὸ παραδοσιακὸν καὶ πανάρχαιον εἶναι καινὸν καὶ ἀγέραστον. Καὶ τὸ νέον καὶ
ἀρχάριον ἐγκεντριζόμενον εἰς τὴν καλλιέλαιον, κοινωνεῖ τῆς πιότητος τῆς ρίζης.

**

'Η Θεια Λειτουργια κεντρον ζωης
Θὰ πρέπει νὰ ἀγωνισθῶμεν, ώστε νὰ λειτουργήσουν αἱ Τεραὶ Μοναὶ δΤ οϋς
λόγους τὰς ἔκτισαν οἱ ἀοίδιμοι κτίτορές των καὶ διὰ τῶν τρόπων τοὺς ὁποίους σαφῶς
ώρισαν διὰ τῶν κτιτορικῶν των διαθηκῶν. Νὰ τεθῆ εἰς αὐτὰς τὸ πρωτεῖον ἐκεῖ
δπου ἀνήκει, δηλ. εἰς τὴν πνευματικὴν ζωήν. Νὰ εἶναι κέντρον τῆς ζωῆς τῶν μοναχῶν ἡ Θεία Λειτουργία, δπως ἀρχιτεκτονικῶς εἶναι τοποθετημένον τὸ κτίριον
τοῦ ναοῦ εἰς τὸ κέντρον τῆς Μονῆς. Νὰ μὴ καταπνίγῃ ἡ μέριμνα τῶν διακονημάτων
καὶ τῶν ποικίλων εὐθυνῶν τὴν προσευχὴν καὶ τὴν θείαν Λειτουργίαν, ἀλλ ἀντιθέτως νὰ άπλοῦται η χάρις τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ νὰ ἐμποτίζῃ μεταστοιχειοῦσα ὀλόκληρον τὴν ζωήν. Νὰ λειτουργῆται καὶ νὰ καθαγιάζεται ὁλόκληρος ὁ μοναχὸς ἀπὸ τὸν ὁλοκλήρως προσφερόμενον εἰς αὐτὸν Κύριον. Καὶ ὁ κάθε σωματικὸς

καὶ πνευματικὸς κόπος νὰ γίνεται γνωστῶς καὶ ὀργανικῶς μία προσευχὴ νοερὰ καἶ
ἔνσαρκος.
Μετὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς τραπέζης νὰ λειτουργῆ κανονικῶς καὶ η βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς. Ἀνέκαθεν ἡ τροφοδοσία ἐκ τῶν πνευματικῶν ἐμπειριῶν τῶν Νηπτικῶν ἡμῶν Πατέρων ἀπετέλει πηγὴν ζωῆς καὶ κλίμακα θείων ἀναβάσεων.
Μία Μονὴ ἡ ὁποία λειτουργεῖ κανονικῶς, δπως ὁρίζει ἡ ὀρθόδοξος παράδοσις,.
αποτελεῖ ἀληθῆ θεολογικὴν σχολήν, εἰς τὴν δποϊαν διδάσκεται καὶ βιοῦται ἱερουργικῶς ἡ πραγματικὴ θεολογία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ φυσιολογικῶς εἰς τὸ ὐψος τῆς ἀπλανοῦς θεωρίας, εἰς τὴν γνῶσιν τῶν δντων καὶ εἰς τὴν αἶσθησιν τοῦ διατί ἡ ὀρθόδοξος
πίστις εἶναι προῦπόθεσις ἀπαραίτητος διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ πληρώματος τῆς ζωῆς.
Ἐντὸς ἐνὸς κοινοβίου μοναὶ πολλαί εἰσι: Δηλαδὴ πολλοὶ ἀδελφοὶ διαφόρων·
πνευματικῶν καταστάσεων καὶ κλίσεων εἶναι δυνατὸν νὰ οἰκονομηθοῦν. 'Γπάρχει
χῶρος διὰ τους ἔχοντας κλίσιν πρὸς τὰς πρακτικὰς ἀρετάς, τους σωματικοὺς κόπους
καὶ τὰς ἐργασίας δπως καὶ διὰ τοὺς δυναμένους καὶ ἀφιεμένους νὰ ἀπασχοληθοῦν
εἰς διανοητικωτέρας ἐργασίας (χειρώνακτες τοῦ πνεύματος) καὶ ἐπὶ πλέον διὰ τοὺς
επιθυμοῦντας μίαν ζωὴν πε·ρισσοτέρας ἡσυχίας, σιωπῆς καὶ καρδιακῆς ἐργασίας.

Καὶ ἐνῷ αἱ πνευματικαὶ διαστάσεις μιας καλῶς λειτουργούσης Μονῆς καλύπτουν
τὰς ἀνάγκας δλων τῶν μοναχικῶν κλίσεων, ταὐτοχρόνως δλοι οἱ ἐξαρτηματικοὶ ἀ
δελφοὶ εύρισκόμενοι εἰς ὐπακοὴν γέροντος, ἢ εἰς τὴν νόμιμον δουλείαν τῆς ἐν Θεῷ
ἐλευθερίας, εύρίσκονται ἐντὸς τοῦ ἐνὸς εὐρυτέρου κοινοβίου τοῦ περιβολίου τῆς Παναγίας, δπου αὐτη ἡ ἰδία θεομήτωρ εἶναι "Εφορος καὶ Προστάτις.
* * *

'Αναγκη ανοδου του πνευματικοϋ επιστεδου
Μόνον ἡ ἀληθὴς γνῶσις καὶ ἡ αυξησις τῆς πνευματικότητος τοῦ Ἀγίου Ὅρους
καταξιοῖ τὴν ὐπαρξιν καὶ ἐξασφαλίζει τὴν ἐπιβίωσίν του. Ἐξέλιπεν ὁ καιρός, κατὰ
τὸν ὁποῖον πλῆθος ὐποψηφίων μοναχῶν, πολλάκις παρακινουμένων ἐξ ἐνδείας βιοτικῆς, κατέκλυζε τὸ "Αγιον "Ορος.
Τὸ πρόβλημα τῆς λειψανδρίας δὲν εἶναι δυνατὸν ἄλλως νὰ ἀντιμετωπισθῆ παρὰ μόνον διὰ τῆς ἀνόδου τοῦ ἐπιπέδου τῆς μοναχικῆς μας πνευματικότητος. Οἱ προσερχόμενοι δὲν ἔρχονται ἐπειδὴ στεροῦνται τῶν ύλικῶν ἀγαθῶν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλὰ
διότι ἐπιθυμοῦν μίαν ἀνωτέραν πνευματικὴν ζωήν, κατὰ κανόνα δὲ εἶναι μορφωμένοι,
μὲ γνώσεις γυμνασιακὰς ἢ πανεπιστημιακάς. Ἐ ἀπὸ εἰκοσαετίας δὲ ἀρξαμένη ἔκδοσις καὶ κυκλοφορία ἐν Ἐλλάδι τῶν πατερικῶν ἔργων (Φιλοκαλία, Κλῖμαξ Ἁγ,
Τωάννου κλπ.) εἶναι ἡ αἰτία τοῦ δτι πολλάκις οἱ προσερχόμενοι ὐποψήφιοι ἢδη εἶναι κατηρτισμένοι, ἔστω θεωρητικῶς, διὰ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν καὶ ἔρχονται εἰς
τὸ "Αγιον "Ορος, διὰ νὰ ευρουν δλα δσα ἀνέγνωσαν εἰς τὰ βιβλία ἐνσαρκωμένα
εἰς τὴν πρὰξιν. Εἶμεθα ἄρα ὐποχρεωμένοι ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ νήφωμεν πνευματικῶς, ἐὰν ἐπιθυμοῦμεν δντως τὴν σωτηρίαν τοῦ Ἀγίου ἡμῶν Τόπου. Ὁφείλομεν δχι
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ἀπλῶς νὰ πληρώσωμεν τὸν χρόνον τῶν προσερχομένων ύποψηφίων μοναχῶν διὰ μιας
ἀπασχολήσεως ἐξωτερικῆς περιστάσεως, ἀλλὰ νὰ τους ὁδηγήσωμεν εἰς τὸν πατερικὸν παράδεισον καὶ τὸν χῶρον τῆς ἀγιαζούσης χάριτος, ἡ ὁποία συνεχῶς ὁδηγεῖ ἐπὶ
τὰ βελτίω τὸν ἄνθρωπον.
Μοναχὸς καὶ ἀναχωρητὴς δὲν εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀνεχώρησε μίαν φορὰν
ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἦλθεν εἰς τὸ "Αγιον Ὅρος, ἀλλ' ὁ ἀναχωρῶν ἀκαταπαύστως ἐκ
τῆς καταστάσεως εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκεται καὶ προχωρῶν εἰς τὰ ἐνδότερα τῆς ἐρήμου, ὁ φυγαδεύων καθημερινῶς εἰς τὸν χῶρον τῆς ὁλοκληρωτικῆς εἰς τὸν Θεὸν προσφοράς. Ἐ ζωὴ ἐνταῦθα εἶναι ζύμωσις ἀσίγαστος, πορεία καὶ κίνησις, ἀσχέτως ἂν
φαίνεται ἐξωτ·ερικῶς ἀκινησία καὶ στἀσις. Εἶναι νῆψις καὶ ἁγνεία, ἀλλοίωσις ἱερουργουμένη τῆ ἐπιπνοία τοῦ Πνεύματος.
Δι' αὐτὸν τὸν λόγον δὲν ἀρκεῖ μία τυπικὴ τέλεσις τῶν γινομένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν προσευχῶν, χρειάζεται ἀπαραιτήτως νηπτικὴ ἐργασία τόσον εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἀκολουθιῶν, δσον καὶ εἰς τὴν ἀπασχόλησιν τῶν διακονημάτων.

"Ανευ νηψεως «Θεδς οϋκ δπτανεται»
Η νηπτικὴ ἐργασία συνίσταται κυρίως εἰς τὴν καταπολέμησιν τῶν ποικίλων
ἐμπαθῶν φαντασιῶν ἐκ τῶν ὁποίων γεννῶνται αἱ κατὰ πράξιν ἀμαρτίαι. Πας νεώτερος αδελφός, ἐρχόμενος ἐκ τοῦ κόσμου πρὸς ψυχικήν του σωτηρίαν καὶ ἀναγέννησιν, φέρει μεθ' ἐαυτοῦ ἕνα κόσμον ἐμπαθείας, μίαν νοσοῦσαν διανοητικὴν καὶ καρ·διακὴν κατάστασιν. Ὁς ἐκ τούτου. ὀφείλει νὰ ευρῃ τὸν κατάλληλον πνευματικὸν ἰατρόν, ἔμπειρον εἰς «τὴν ἐπιστήμην τῶν ἐπιστημῶν», τὴν νηπτικὴν ἐργασίαν, διὰ νὰ
'δυνηθῆ ύπευθύνως νὰ τὸν ἀναλάβῃ καὶ ἀποτελεσματικῶς νὰ τὸν θεραπεύσῃ. Διότι,
κατὰ τους Πατέρας, ἄνευ νήψεως οὐδὲ κάθαρσις γίνεται καὶ χωρὶς ταύτης Θεὸς «οὐκ
·ὀπτάνεται»,
Ὁ νοσῶν λοιπὸν δόκιμος μοναχὸς ἔχει ἀνάγκην νὰ διδαχθῆ κατ' ἀρχὴν τὰ
πνευματικὰ μέσα τῆς νήψεως, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ πρῶτον εἶναι η κεραυνοβόλος καταπολέμησις τοῦ βασικοῦ διανοητικοῦ κακοῦ, τῆς φαντασίας. Αὐτη πρέπει νὰ καταπολεμηθῆ εἰς τὴν προσβολήν. Ἐὰν ἀφεθῆ ἐλευθέρα και προχωρήσῃ εἰς τὸν συνδυασμόν, ἢδη εύρισκόμεθα εἰς τὰ πρόθυρα τῆς διανοητικῆς ἁμαρτίας. Ἐὰν δὲ εἰς
αὐτὸ τὸ σημεῖον ἐπιδειχθῆ ἀμέλεια, ἀκολουθεῖ ἡ κατάστασις τῆς πάλης, δηλαδὴ πλησιάζομεν εἰς τὰ δρια τῆς καρδιακῆς συγκαταθέσεως. Γενομένης δὲ ταύτης φθάνει
πλέον ὁ ἡττηθεὶς εἰς τὴν κατὰ πράξιν ἁμαρτίαν.
Δεύτερον μέσον καὶ φάρμακον κατὰ τῆς νοσηράς φαντασίας, εἶναι ἡ κατὰ ἐμπειρικὸν τρόπον καθοδήγησις εἰς τὴν νεορὰν προσευχὴν καὶ μελέτην τοῦ ὀνόματος τοῦ
Τησοῦ Χριστοῦ. 'ΙΙ μνημόνευσις τοῦ θείου ὀνόματος πρέπει νὰ γίνεται κατὰ τὸ δυνατὸν ἀδιαλείπτως, διὰ νὰ δυνηθῆ ὁ ἀγωνιζόμενος νὰ ἐξέλθῃ νικητής. Τὰ κενά, τὰ
ὁποῖα παρεμβάλλονται εἰς τὸν χρόνον τοῦ ἀγῶνος, εἶναι. λίαν ἐπικίνδυνα, διότι ὁ
πολυέμπειρος κοινὸς ἐχθρὸς ἐκμεταλλεύεται τὴν εὐκαιρίαν αὐτὴν τῶν κενῶν, εἰσπηδά
.εἰς τὴν ψυχήν, σπείρει τὰ ζιζάνια τῶν κακῶν λογισμῶν καὶ δημιουργεῖ πλῆθος πα-

ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΑΙΑΑΟΓΟΙ
στε, αγιε πατερ, απὴντησεν δ νεος Μοναχδς, αποδεχεσθε τὴν
κϊνησιν τὴς ψυχὴς μας επὶ τα φυσικα καλλη, ως κϊνησιν δρθὴν,
δπδ τον δρον, δτι θα ειναι ὴδη κεκαθαρμενη και ενεργουμενη δπδ του
Ἁγιου Πνεδμαπος. Ἁλλα πως θα γνωριζωμεν, δτι εδρϊσκεται εις τὴν
καταστασιν αυτὴν, δια να τὴς επιτρεψωμεν τὴν ελευθεραν δρασιν;
—'Ἁδελψε, απεκρϊθην, ὴ ψυχὴ, λδγω τὴς ελευθεριας της, εχει τὴν
δυνατδτητα να κατελθη δλην τὴν κλιμακα τὴς εμπαθειας και να ανελθη δλην τὴν κλιμακα τὴς απαθεϊας. 'Ὅταν εδρισκεται εις τὴν αρνητικὴν
καταστασιν, εις τὴν περιοχὴν τὴς εμπαθειας, δπου και αν στραψὴ, δ,τι
καὶ αν ϊδη, δ,τι καὶ αν δικουση, δ,τι καὶ αν αὶσθανθὴ, εϊτε δια των εξωτερικων αὶσθητηρὶων της, εϊτε δια των εσωτερικων, (δια τὴς μνὴμης,
τὴς ψαντασὶας, του διαλογισμου) τα σπιλωνει. Καὶ εις τὴν περὶπτωσιν
αδτὴν εψαρμδζεται δ λδγος του Ἁποστδλου Παυλου' «Οιδα καὶ πεπεισμαι εν Κυρὶω Πησου δτι οδδεν κοινδν (ακαθαρτον) δι" αυτου' ει μὴ
τω λογιζομενω τι κοινδν ειναι, εκε'ινω κοινδν». (Ρωμ. ιδὴ Ι4).
Τδ αντὶθετον συμβαινει, δταν ὴ ψυχὴ εδρισκεται εις τὴν θετικὴν καταστασιν τὴς δδου πρδς τὴν απαθειαν. Τ6τε δπου καὶ αν στραψὴ, δ,τι
καὶ αν αὶσθανθὴ, δια των εξωτερικων αὶσθὴσεων καὶ των εσωτερικων
κριτηρὶων, επειδὴ τδ βλεπει με καθαρδτητα, κατα τδ Ἁποστολικδν,
«πδ;ντα καθαρδι τοϊς καθαροϊς», τδ αὶσθανεται ως καθαρδν, διδτι τδ
μεταμορψωνει εις καθαρδν. «Ἐαν οδν δ δψθαλμδς σου απλους ὴ, δλον
τδ σωμα σου ψωτεινδν εσται». (Ματθ. ς', 22). Ἐπομενως, αδελψε, απδ
τας ενεργεϊας που θα ασκουντα εξω ὴμων πραγματα καὶ απδ τὴν πσιδτητα των λογισμων μας, θα μετρωμεν τὴν καταστασιν τὴς ψυχὴς.

Ω

ρασίτων. Διὰ τὴν ἀποφυγὴν τούτων τῶν κενῶν πολὺ βοηθεῖ τὸν ἀρχάριον νὰ λέγῃ
τὴν εὐχὴν χαμηλοφώνως, διὰ νὰ δυνηθῆ ὁ νοῦς του εὐκολώτερον νὰ ἀποσπασθῆ
ἀπὸ τὸν μετεωρισμόν. Ἐν συνεχείφ, ἀναλόγως πρὸς τὴν γνησιότητα τῆς μετανοίας
καὶ τῆς ταπεινώσεως, θὰ προοδεύσῃ καὶ θὰ εὐδοκιμήσῃ ἡ εὐχή, φθάνουσα εἰς τὸ
σημεῖον νὰ κυριαρχήσῃ τοῦ νοὸς ώς ἀληθὴς ἡγεμών. Κατόπιν αὐτῆς τῆς νίκης γεννἁται εἰς τὴν καρδίαν μία ἀγία θέρμη, ἡ ὁποία ἐπιβοηθεῖ θαυμαστῶς τὴν καρδίαν,
διὰ νὰ γίνῃ δοχεῖον δεκτικὸν τοῦ φοβεροῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου 'Ιησοῦ. Καὶ τούτου
γενομένου, ὁ νοῦς πλέον βασιλεύει ώς αὐτοκράτωρ, ἔχων ὐπὸ τὴν ἐξουσίαν του δλα
τὰ θελήματα τοῦ ἀνθρώπου. Δηλ. βασιλεύει ὁ Χριστὸς εἰς τὰς νομὰς τῆς καρδίας τοῦ
μοναχοῦ. Καὶ ούτω κατανοεῖται τὸ Κυριακὸν λόγιον», «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς
ύμῶν ἐστι».
μ. α. σ.
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-Ἐπιτρεψατε μου, πατερ, να ερωτὴσω ακδμη, εως δτου καθαρθωμεν τὶ πρεπει να καμνωμεν;
-Να παρακαλωμεν αδιαλεὶπτως τον Κυριον να φωτὶση τδ σκδτος
μας καὶ να εντεὶνωμεν τὴν προσοχὴν μας, ωστε, αν εἶναι δυνατδν, ουτε
να βλεπωμεν οϋτε να ακουωμεν καὶ ουτε να αφὴνωμεν τον νουν μας
αχαλὶνωτον, αλλα μαλλον να τον δεσμεδωμεν δια της επικλὴσεως του
Κυρὶου Νησου' χαρις εις τὴν προσοχὴν καὶ τὴν αεναον προσευχὴν, αἶ
ενεργειαι των παθων αναστελλονται, αὶ φαντασὶαι δεν εχουν χωρον αναπτυξεως, οὶ λογισμοὶ υποχωρουν, αὶ δαιμονικαὶ επιθεσεις ατονουν
καὶ αὶ επιδρασεις εκ του εξω κδσμου δεν εγγὶζουν τὴν 'ψυχὴν ποϋ νοσεἶ. Οϋτω σταδιακως αὶ δυναμεις τὴς ψυχὴς καθαὶρονται. Αυτα λεγουν
οὶ αγιοι Πατερες καὶ δσοι ὴκολουθησαν τας υποδεὶξεις των τας επηλὴθευσαν εις τον εαυτδν των.
-Ἁλλα, τδτε, παρετὴρησεν δ νεος Μοναχδς, διατὶ οὶ Πατερες συνιστουν τὴν μελετην κατα νουν, δλης τὴς κτὶσεως καὶ δι' αυτὴς να αναγωμεθα εις τδν θεδν; Καὶ διατὶ δ 'Ἁγιος Διαδοχος λεγει δτι, «ουδεν ουτω ὴμων αναφλεγει καὶ κινεἶ τὴν καρδὶαν εις τὴν αγαπην τὴς αυτου
αγαθδτητος, ως ὴ θεολογὶα»;
-Ἁδελφε, απὴντησα, δεν εχομεν εδω επαρκὴ καιρδν, δια να σας
αναπτυξω τὶ ακριβως λεγουν οὶ αγιοι Πατερες επὶ του θεματος αϋτου.
Ἁρκοϋμαι επὶ του παρδντος να σας υπενθυμὶσω, δτι ὴ δδναμις τὴς ακαταμαχὴτου καὶ λεπτοτατης διδασκαλὶας των Πατερων, ευρὶσκεται
εις τὴν διαυγεστατην δια;κρισὶν των. Δηλαδὴ δεν περιορὶζονται εις τδ
νδ: εἶπουν κατι αληθες, που εκπορευεται απδ τὴν πεἶραν των εν αγὶω
Πνεϋματι, αλλα προβαὶνουν καὶ εις λεπτας διακρὶσεις, ως πρδς τὴν
εφαρμογὴν του. Λεγουν, αὶφνης, δτι δεον δπως μελετωμεν τὴν κτὶσιν,
δπως κατανοωμεν τους λδγους των δντων καὶ εκεἶθεν να ανερχωμεθα
εις τδν Κτὶστην. Ἁλλα παραλλὴλως τὴν κϊνησιν αυτὴν του νου, δνομαζουν ακαρπον μετεωρισμδν, δταν δ νους δεν εχη τὴν αναλογον 'ρωσιν
καὶ ὴ ψυχὴ τελεϊ υπδ τδ κρατος των δλεθρὶων παθων της. Δια τουτο καὶ
συνιστοϋν τὶ; Τὴν πρακτικὴν αγωγὴν, τα δακρυα τὴς μετανοὶας, τὴν
φυγὴν απδ λδγους υπερβαὶνοντας τὴν πνευματικὴν καταστασιν, τὴν αυτο,μεμψὶαν καὶ τὴν αδιαλειπτον μετα πενθους εκζὴτησιν του θεὶου ελεους. Δι' αυτδ μαλιστα καὶ δ 'Ἁγιος 'Ιωδννης τὴς Κλὶμακος λεγει: «Δεν
θα δωσωμεν λδγον, διδτι δεν εθεολογὴσαμεν, αλλα διδτι δεν επενθὴσαμεν».
"Οσον αφορα παλιν εὶς τδν λδγον του Ἁγὶου Διαδδχου, δεν τδν
απεδωσατε, αδελφε, εὶς τδν συνολδν του. Λεγει μεν, δτι ὴ θεολογὶα αναφλεγει τὴν καρδὶαν εὶς τὴν αγαπην του θεου, αλλα ποὶων τὴν καρδὶαν αναφλεγει; Ἐκεὶνων που εκαμαν τὴν καρδὶαν των δεκτικὴν των
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ενεργειων του αγὶου Πνευματος. «Γεννημα γαρ οδσα (ὴ θεολογὶα)
αυτη, λεγει δ πατὴρ, πρωϊμον της του θεου χαριτος, πρωτα παντως καὶ
δωρα τη ψυχὴ χαρὶζεται. Πρωτον μεν γαρ παρασκευαζει ὴμας πασης
της του βὶου χαϊροντας καταφρονεἶν ψιλὶας, ως εχοντας αντὶ ψθαρτων
επιθυμιων ανεκλαλητον πλοϋτον τα λδγια του Θεου...».
Ἁντιλαμβανεσθε, λοιπδν, ποιων τας καρδὶας αναψλεγει ὴ θεολο
γὶα; Καὶ δτι εν προκειμενω ὴ θεολογια δεν νοεϊται ως περὶ τον θεδν
διανοητικὴ η καὶ νοητικὴ ακδμη ενασχδλησις, αλλα ως χαρισμα του
θεου, ποϋ διδεται εις εκεὶνους, που κατεστησαν τας ψυχας των υψηλοτερας του κδσμου τουτου, δηλαδὴ απαθεὶς.
—Καὶ δ Μοναχδς Ν., πατερ, διατὶ σιωπα καὶ επιμδνως στρεψεται
εις τον εαυτδν του; Διδτι, δπως εὶπατε, «εὶσηλθεν εντδς της καρδὶας
του καὶ ανὴλθεν υπερανω της κτὶσεως» ;
-Ἁδελψε, δ Μοναχδς Ν., παρα τὴν νεαν ὴλικὶαν του, ψρονω δτι ακολουθεὶ τὴν απλανὴ μεθοδον, τὴν δποιαν συνιστα τδ «Περὶ θειων δνοματων» συγγραμμα υπδ τδ δνομα του αγὶου Διονυσϊου του Ἁρεοπαγιτου. 'Η πνευματικὴ αυτὴ εσωστρεψὴς εργασὶα μετα τὴς απολϋτου υπακοὴς εις τον αββαν, δδηγεὶ πραγματι εὶς τὴν υπερβασιν του κδσμου
καὶ εὶσαγει τδν ανθρωπον εὶς τὴν βασιλεὶαν του Θεου, ὴ δποὶα ειναι
«εντδς ὴμων», εντδς τὴς πεπληρωμξνης αγιου Πνευματος καρδὶας.
-Σας ὶκετευω, πατερ, αναπτυξατε μου αυτὴν τὴν απλανὴ μεθοδον,
που αναψερατε. Μὴπως ειναι αυτὴ, που κοινως δνομαζομεν νοεραν προσευχὴν, ὴ προσευχὴν τὴς καρδὶας ὴ προσευχὴν του “Ιησου;
-'Εκ τὴς πρωτης επαφὴς με τδ συγκεκριμενον αυτδ κεὶμενον, &δελψε Χ., δημιουργεὶται ενα πνευματικδν πρδβλημα. Ἐντασσδμενον δμως μεσα εὶς τὴν Ὅρθδδοξον πνευματικὴν παραδοσιν, αυτοματως απλουστευεται, ενσωματουται εὶς αυτὴν καὶ αφομοιουται με τὴν εν Χριστω πεὶραν των αγὶων Πατερων. Καὶ εξηγουμαι.
Εὶς τδ δοκὶμιον αυτδ γὶνεται λδγος περὶ τριων διακεκριμενων κινὴσεων τὴς ψυχὴς, τὴς ευθεὶας, τὴς ελικοειδους καὶ τὴς κυκλικὴς. Ὅ
κυκλικὴ κὶνησις ειναι ὴ απδσπασις τὴς ψυχὴς, που ειναι διακεχυμενη
εὶς τδν κδσμον δια των αὶσθητηρὶων, καὶ ὴ εὶσοδδς της εντδς του εαυτου της καὶ εν συνεχεὶα ὴ ενοποὶησις των νοερων δυναμεων της, ὴ
«συνελιξις» δπως τδ δοκὶμιον αναφερει. Ὅ ενοποὶησις αυτὴ, παρομοιαζεται με δνα κυκλον, εντδς του δποὶου αὶ δυνα;μεις τὴς ψυχὴς αποξενουνται απδ καθε τι εξωτερικδν, δπδτε αποκλεὶεται καθε πλανησις του
νοϋ εξω του εαυτου του. "(3ταν, λοιπδν, επιτευχθὴ ὴ ενωσις των ψυσικως ενιαϊων καὶ ὴνωμενων δυναμεων τὴς ψυχὴς, τδτε αυτὴ εαυτὴν χειραγωγεὶ πρδς τδν θεδν, εὶς τδ "Εν καὶ ὴνωμενον, που εδρὶσκεται εξω
απδ τὴν κτὶσιν, τδ χωρὶς αρχὴν καὶ τελος.
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Νομὶζω, δτι απεδωσα τδ περιεχδμενον καὶ τδ νδημα της κυκλικης
λεγομενης κινησεως της ψυχης κατδ; τδ αρεοπαγιτικδν κεὶμενον. Δια
τας δυο αλλας κινήσεις θα σας δμιλήσω εις αλλην ευκαιρὶαν. Τωρα θα
σας εϊπω, που ευρὶσκεται τδ φαινομενικδν πρδβλημα και διατὶ ειναι
εναρμονισμενη με την δρθδδοξον πνευματικὴν παραδοσιν αυτὴ η ενδοσκδπησις.
Κατ' αρχήν, αδελφε Χ., η στροφὴ πρδς τα εσω, δπως ανεφερθη και
εις τας συζητησεις μας με τους ερημϊτας, ειναι κοινὴ πεἶρα των Ὅρθοδδξων Νηπτικων Πατερων. Ἁλλα μετα την ενοποὶησιν των δυναμεων
της ψυχης, διδδισκουν δτι δεον να επιστρατευεται τδ λογιστικδν και -η
βουλησις. Δηλαδὴ να μη μεὶνη εις αδρανειαν η ψυχή, εις αφασὶαν, αλλα η μεν βουλησις να δραστηριοποιηται αγαπητικως πρδς τον Χριστδν,
τδ δε λογιστικδν να λειτουργη με τδ φοδερδν και " Αγιον "Ονομα Του.
Ἐνδεικτικως μδνον σας αναφερω ενα εκ των εκατδν κεφαλαϊων
του Ἁγιου Διαδδχου, τδ νθ'. Λεγει δ δὶγιος πατηρ, δτι «δταν δ νους,
υστερα απδ τδν αποκλεισμδν καθε εννοιας, μεὶνη ·μδνος με την μνημην
του θεοϋ, πρεπει να του δωσωμεν εργασιαν νοεραν, δια της δποὶας να
απασχολήσωμεν πλήρως την ενεργειαν του. Και η εργασια αυτὴ πρε
πει να ειναι ὴ επὶκλησις αδιαλειπτως του δνδματος του Κυριου 'Ιησου...».
Ἁντιλαμβανεσθε, επομενως, την διαφοραν των μεθδδων και διατἱ
εκ πρωτης δψεως φαινεται τδ κεὶμενον του «Περι θειων δνοματων» δοκιμ'ιου, ως προβληματικδν. Ἐν τουτοις, εαν τδ ενταξωμεν εντδς της ποικιλιας των μορφων της μυστικης εν Χριστω ζωης της Ὅρθοδδξου Πνευ
ματικης Παραδδσεως, θα αναγνωρισωμεν δτι ανηκει εις την κατηγοριαν του αποβλεπτικου μυστικισμου.
-Πατερ εις την Ὅρθοδοξιαν εχοιμεν τοιουτον μυστικισμδν, δηλαδὴ
ως δρον καὶ ουσὶαν, πλην της εν Χριστω ζωης;
-Ὅ δρος, βεδαὶως, ειναι νεος, αλλ' η ουσὶα ειναι αρχαὶα. Δεν νομϊζω δμως επικὶνδυνον την χρησιμοποὶησιν του δρου, πρδς απδδοσιν
Οφισταμενου εις την Ἐκκλησὶαν γεγονδτος, χαριν διακρισεως απδ συγγενεἶς καταστασεις. Ἁντιθετως, μαλιστα φρονω δτι, δια της εν δροις
διακρισεως, αποκαλυπτεται δ πλουτος των τρδπων της εν θεω ζωης,
η ποικιλὶα των χαρισματων του Ἁγὶου Πνευματος, πιστουται τδ μεγαλεἶον του «Βασιλεὶου πλασματος καὶ σοφου δημιουργήματος» καὶ τεκμηριοϋνται αὶ αδριστοι δυνατδτητες του «ποικιλωτατου καὶ πολυτροπωτατου ζωου», του «κατ' εὶκδνα καὶ καθ' δμοὶωσιν» θεου πλασθεντος
ανθρωπου.
(Συνεχιζεται)
ΕΡΗΜΙΤΗΣ Χ.

ΑΝΟΙΞΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

όλις ἐπέστρεψαι ἀπὸ τὸ ἕβδομο ταξείδι μου στὸ "Αγ. “Ορος. Κάθε φορὰ
ἡ ἐπίσκεψις στὸν Ἁθωνα ἄνοιγε πιὸ βαθειὰ στὸ συρίγγιο τοῦ πόνου γιὰ τὸ
μέλλον τοῦ ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ. “Εβλεπα νὰ ἐξαφανίζεται ὁ Ἁγιορείτικος Μονα
χισμός, οἱ ρίζες τῆς Ὁρθοδοξίας νὰ σκεπάζωνται, τὸ ἰδανικὸν τῆς ἐρημικῆς ζωῆς
νὰ παρεξηγῆται, νὰ γίνεται πολὺς λόγος γιὰ κοινωνικὸ Μοναχισμό κ.λ.π. Μοναδικὴ χαρὰ τότε, ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς Μονῆς Διονυσίου μὲ τὸ διάσημο πλέον καὶ ἐκτὸς
τῆς Ἐλλάδος ἡγούμενο Γαβριήλ, ἡ Μικραγιαννανΐτικη ἀδελφότητα τοῦ π. Γερασίμου, ἡ ἔκθεσις βυζαντινῆς τέχνης τῶν Τωσαφαίων, οἱ Δανιηλαῖοι, ὁ ἱεραπόστολος
προηγούμενος τῆς Λαύρας Ἀθανάσιος, ὁ Γέρων ἰατρὸς Παῦλος καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
'Γπῆρχαν πολλὰ πνευματικὰ ἄνθη στὸν "Αθωνα. Εαρὰ ταῦτα, βλέποντας ἡ ψυχὴ
τὶς πέτρες, τὶς βιβλιοθῆκες, τὶς ἐγκαταλελειμμένες Μονές, τὸ Κουτλουμοῦσι καὶ τὴ
Σιμωνόπετρα, ἔνοιωθε νὰ πλησιάζῃ η βαρυχειμωνιὰ στὸ 'Ἀγ. “Ορος. Εἶχαν ἀρχίσει
μάλιστα νὰ γράφουν ἔξω πὼς μοναδικὴ λύσι ἐπιβιώσεως τοῦ “Ορους ἦταν ἡ ἕνωσι
τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ θὰ εἶχε σὰν καρπὸ τὴν ἐπάνδρωσι τῶν Μονῶν. Μερικοὶ δὲ
«μοντέρνοι» ὀρθόδοξοι δὲν ἔκρυβαν τὴν ἱκανοποίησί τους ποὺ ἦρθε ἐπὶ τέλους τὸ
τέλος τοῦ «ἄχρηστου» αὐτοῦ Μοναχισμοῦ. Χωρὶς νὰ καταδικάζῃ κανεὶς καὶ τὸν κοι
νωνικὸ Μοναχισμὸ δταν εἶναι σωστὸς δπως π. χ. στὴν Καλυβιανὴ τῆς Κρήτης, ἐν
τούτοις ἐγράφησαν πολλὰ ἀχυρο—ἄρθρα γύρω ἀπὸ τὸ θέμα. Μερικοὶ πάλι ἐτερόδοξοι ἔτριβαν τὰ χέρια ἀπὸ κρυφὴ χαρὰ ποὺ ἀργοπεθαίνει τὸ “Ορος, μεγάλο ἐμπόδιο σὲ δλες τὶς προσπάθειες γιὰ τὴν ἕνωσι. Ἐδημοσίευσαν λοιπὸν γρήγορα τὰ συμπεράσματά των δτι ὁ ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὸν οἰκονομικὸ—τεχνικὸ πολιτισμὸ τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι καταδικασμένος εἰς ύποχώρησιν, «τὸ τέλος ἐγγὺς» ἔλεγον.
'Ὁμως ἔγινε τὸ θαῦμα τῆς Κυρίας θεοτόκου. 'Ὁπως γίνεται πάντοτε δταν
κανεὶς δὲν τὸ περιμένη. Τὰ χιόνια ἔλιωσαν. Ὁ χειμὼν παρῆλθεν. Η συκὴ ἐξήγαγεν τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, ἦλθε πάλι ἡ “Ανοιξι στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας. Καὶ τί
ἄνοιξι! Τέτοια ποὍἔχει αἰῶνες νὰ γνωρίσῃ τὸ 'Ἀγ. “Ορος. Τρία μεγάλα Μοναστήρια, ἀπὸ τὰ πιὸ φημισμένα, μὲ βαριὰ ἱστορία ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὲς περιπέτειες, ἀνεστήθησαν μέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο. Τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς τοῦ καταποντισμοῦ, ἦλθε ἡ
περιστερὰ τῆς ἐλπίδος. Τότε ποὺ ὁ “Αθως ἐφαίνετο ώς νεκρὸς ἄταφος καὶ ἐτοιμαζόμαστε δλοι νὰ ψάλλωμε τὸ λείψανο τοῦ ἐνδόξου ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ ἔγινε ἡ
νεκρανἀστασις καὶ φανερώθηκαν πλούσιοι οἱ χυμοὶ τῆς ζωῆς. Σταυρονικήτα, Φιλοθέου, Σιμωνόπετρα. Τρία μοναστήρια ποὺ εἶχαν σχεδὸν διαγραφῆ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ
τῆς πίστεως καὶ τῆς νοερἀς προσευχῆς ἀρχίζουν νὰ κυοφοροῦν τὴν ἄνοιξι στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας. Θεολόγοι, φιλόλογοι, μηχανικοί, γιατροί, νομικοί, συγγραφεῖς
οἱ νέοι προσήλυτοι τῶν Μονῶν. Δὲν εἶναι τώρα τὰ πλήθη τῶν μοναχῶν ποὺ ζητοῦσαν
νὰ βροῦν ἀσφάλεια, κυνηγημένα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τὴ φτώχεια καὶ τη στέρησι,
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κάτω ἀπὸ τὴ σιδερένια πόρτα τοῦ Μοναστηριοῦ. Ἀντιθέτως σήμερον οἱ ὀπαδοὶ τοῦ
παρεξηγημένου ἰδανικοῦ εἶναι νέοι, οἱ περισσότεροι ἐπιστήμονες, μὲ μακρὲς σπουδὲς
στὴν Εὐρώπη ποὺ ἦρθαν νὰ κελαηδήσουν μέσα στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας τὴν δόξα τοῦ Γἱοῦ της καὶ Σωτῆρος μας. Βεβαίως ἡ παλαιὰ φρουρὰ ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων ἀμφιβάλλει γιὰ τὸ καλὸ ποὺ θὰ προκύψῃ ἀπὸ τὸν μονασμὸ τόσων ἐπιστημόνων. Κι* ἂν ἦτο δυνατὸν θὰ ἔρριπτον στὴ θάλασσα τὰ νέα κλιμάκια. Νομίζω δτι
θὰ εἶχαν δίκαιον ἐὰν οἱ νέες ἀδελφότητες ἐκκινοῦσαν ἀπὸ τὰ γρανάζια τῆς ἐπιστημονικῆς νοησιαρχίας. Ἐνῷ συμβαίνει τὸ ἀντίθετον. Πόλοι ἕλξεως εἰς τὰς ἀνωτέρω Μονὰς εἶναι τρεῖς ἀσκηταὶ ὀλιγογράμματοι, ἁπλοῖ, ἄδοςοι ἀλλὰ μὲ πανορθόδοξο
κῦρος. Προσωπικότητες πρώτου μεγέθους. Ὁ Παΐσιος τῆς Σταυρονικήτα, ὁ Ἐφραὶμ
τῆς Φιλοθέου καὶ ὁ προοριζόμενος διὰ τὴν Σιμωνόπετρα Αἰμιλιανός. Καὶ οἱ τρεῖς
γνωρίζουν καλῶς τὴν Ἀγιορείτικη παράδοσι, ἔχουν ψηθῆ στὴ Καψάλα ἢ στὴν Προ'βάτα, ἔχουν μεταδώσει σὲ χιλιάδες ψυχὲς τὶς πνευματικές των ἐμπειρίες, γνωρίζουν βιωματικῶς καὶ ἐποπτικῶς τὰς ἐπιχύσεις τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Ἐὰν δὲν ἐκκινοῦσε ἡ ἀναγέννησις τῶν τριῶν Μονῶν ἀπὸ τὶς φτωχικὲς καλύβες τῶν τριῶν αὐτῶν
ἀσκητῶν ἀλλὰ ἀπὸ τὶς βιβλιοθῆκες ἢ τὰ πανεπιστημιακὰ ἕδρανα καὶ ἐγὼ θὰ εἶχα
πολλὲς ἐπιφυλάξεις. Καὶ ἐὰν θὰ εἶχον τὴν αὐτὴν ἀφετηρίαν καὶ οἱ τρεῖς πόλοι θὰ
ἐδικαιολογεῖτο κανεὶς νὰ εἶναι σκεπτικός. 'Ὁμως ἀποτελοῦν ἀνθοδέσμη. Διασώζεται
δηλαδὴ τὸ καθολικὸ πνεῦμα τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἀποφεύγεται ἡ ἀπολυτοποίησις
τοῦ μέρους, ἡ ἐτεροδοξία, ἡ αἶρεσις. Ἐ ἀναγέννησις δηλαδὴ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ κομποσκοίνι καὶ τὰ δάκρυα, τὴν ἀπόλυτη φτώχεια, τὴ σιωπή, τὴ νῆψι τῆς ψυχῆς καὶ
τὴν ἀγάπη τῆς Θεοψίας. Διὰ τοῦτο θὰ εἶναι ὀρθόδοξος ἀναγέννησις. "Οταν βλέπῃς
τὰ χέρια τους, τοὺς καρποὺς πληγωμένους ἀπὸ τὶς μετάνοιες, δὲν ἡμπορεῖς, ἀδελφέ μου, νὰ ὁμιλῆς γιὰ ἀντορθόδοξα καλούπια. Διότι εἶναι ἀδιανότητον τὸ διαζύγιον
Ὁρθοδοξίας καὶ ἀσκήσεως. "Οταν πάλι παρακολουθῆς τὶς ἀγρυπνίες των, ἔχεις τὴν
ἐντύπωσι δτι ἐζωντάνεψαν οἱ βυζαντινὲς εἰκόνες τῶν Ναῶν καὶ κατῆλθον τοῦ τέμπλου, διὰ νὰ ἀποκαλύψουν τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν σ* αὐτὲς τὶς τρεῖς Μονὲς
προσθέσωμε καὶ μερικὲς ἄλλες ποὺ κρατοῦσαν ἀκόμη ἀναμένο τὸ καντῆλι τῶν μοναχικῶν ἰδανικῶν, καταλαβαίνετε τὴ χαρὰ τοῦ ἐπισκέπτου. Καὶ ἐὰν μεταβῆτε εἰς τὴν
ἔρημο, τὰ Καρούλια, Κατουνάκια, Κερασιά, θὰ δῆτε νέες σκῆτες, νέα κελλιά, νέες τρῦπες, πέτρες φαγωμένες ἀπὸ τὶς γονυκλισίες δπως τὴν παλιὰ εποχη. Ἐδῶ ἀποκαλύπτεται κλαίουσα ἡ Ὁρθοδοξία. Χωρὶς θριαμβολογίες, παρατάξεις, κρίσεις, χωρὶς
ἄγχος. Τὸ 1972 γνωρίζομε ἀπὸ σταιτιστικὴ τοῦ καθηγητοῦ Γ. Μαντζαρἱδη δτι ὁ
ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν ἦτο 1146. Τώρα θὰ πλησιάζουν τοὺς 12ΟΟ. Καὶ τί ποιότης!
Οἱ κοινωνιολόγοι βεβαίως θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐξηγήσουν τὸ φαινόμενο' διατί
οἱ νέοι πρατιμοῦν τὴν ἔρημο, διατί αὐτὴ ἡ στροφὴ πρὸς τὸν Ἀθωνα; "Ισως πολλοὶ
τὸ συγκρίνουν μὲ τὸ φαινόμενο τῆς ἀποερημώσεως τῶν μοναχικῶν Ταγμάτων τῆς
Δύσεως. Ὁ νέος εἰς δλα τὰ πλάτη τῆς γῆς περιφρονεῖ σήμερον τὸ κατεστημένο,
τὰ μεγάλα κτίρια, τὸν παραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς καὶ τρέπεται εἰς τὸ σπήλαιο. Αὐτὸ
.εἶναι λάθος. Ἀπόδειξις ἡ ἐμφανιζομένη κίνησις στὰ Μοναστήρια ποὺ ἀνέφερα. Οὺτε
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ἡ στροφὴ στον Ἁθωνα ὀφείλεται ἐπειδὴ τάχα ἔγινε τὸ καταφύγιο τῶν ὁρθοδόξων
μπροστὰ στὸ μονοδιάστατο τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ μυστικὸ εἰς τὴν Ὁρθοδοξία εἶναι ἕνα: Τὸ πρόσωπον. Ἐ ἁγιότης εἶναι ὁ μοναδικὸς μαγνήτης ἕλξεως εἰς
τὴν ἔρημον ἢ εἰς τὸ κοινόβιον, ἀδιάφορον. Καὶ τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα! "Αρχισε ἡ;
ἄνοιξις στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας. Τὰ νερὰ ἄρχισαν νὰ κελαρίζουν καὶ τὰ πουλιὰ υστερα ἀπὸ χρόνια κελαηδοῦν τὰ μεγαλεῖα τῆς Ὁρθοδοξίας. Καὶ εὐωδιάζει πάλι ἡ ἀτμόσφαιρα ἀπὸ τὰ ἐνεργήματα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Διηγήσεις πάλι συγχρόνων θαυμάτων ἀκοῦς μέσα στὶς πυκνὲς καὶ ἄγριες φυλλωσιὲς τοῦ Ὅρους. "Αν καὶ
δποιος δῆ τὴν καλύβα τοῦ Παϊσίου στὴν Καψάλα δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ δῆ κανένα.
θαῦμα, γιὰ νὰ ἀναπνεύσῃ ἀναπνοὲς ὀρθοδόξου μεγαλείου.
Οἱ πρόδρομοι αὐτῆς τῆς ἀναγεννήσεως, καὶ μάλιστα ὁ κορυφαῖος, Ἀβιμέλεχ
ὁ Μικραγιαννανίτης καὶ ἄλλοι ἁγιορεῖται, ἂς ύπερυμνήσουν τὴν Κυρίαν Θεοτόκον. Καὶ τὸ σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἂς προσέξῃ καὶ ἐνισχύσῃ ἰδιαιτέρως τὰ νέα φυτώρια. Ἐκεῖ μέσα φιλοκαλεῖται ἡ ὀμορφιὰ ποὺ θὰ σώση τὴ γῆ καἶ
τὶς καρδιές μας.
ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤ. ΙΕΡ. ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μοναχδς ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΓΣΙΑΤΗΣ
Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΘΩΜΑΣ ΡΑΜΜΟΣ Κ. Ζωγραφου 74 Τηλ. 97Ι3969
ϊ

Διανέμεται δωρεἁν και συντηρεϊται δια προαιρετικῶν εϊσφορῶν.

·

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ: Μοναχδν Θεδκλητο» Διονυαι4την. ΚΑΡΓΑΣ — ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΑΟΘΕΟΥ
ριν ασχοληθωμεν με τδ θαυμα της ὶερας Μονὴς ΦιλοΟεου, ὴ δποια «νεκρα ην καὶ ανεζησεν», εθεωρὴσαμεν σκδπιμον
να προταξωμεν τδ αρθρον του Ἁρχιμ. π. Νεκταρ'ιου Χατζημιχαλη,
δπερ εδημοσιεϋθη εις τδ Περιοδικδν «'Ἁγιος Νεκταριος».

π

Ὅ ῷιλομδναχος και με κριτὴρια δρθδδοξα Θεολδγος π. Νεκτα
ριος, προεβη εις μιαν αντικειμενικὴν διαπιστωσιν' δτι υπαρχει «ανοιξις εις τδ Περιβδλι τὴς Παναγιας», εὶς τδ 'Ἁγιον "Ορος. Και αναψερει συγκεκριμενας Μονας, ενθα συνετελεσθη αυτὴ ὴ πνευματικὴ μεταβολὴ, απδ του χειμωνος εις τὴν ανοιξιν. Μια απδ αυτας ειναι ὴ 'Ι.
Μονὴ Φιλο9εου.
Ἁφὴσαμεν τδν αντικειμενικδν κριτὴν ανεπηρεαστον και απδ αμεσον δ;ντιληψιν τὴς πραγματικδτητος, δια να καταθέση τας διαπιστωσεις του. Πραγματι ευρισκ6μεθα πρδ ενδς ψαινομενου αναγεννὴσεως
του Ἁγιου "Ορους, δπως περιγραῷεται εις τδ υπ' δψιν αρθρον.

Ειναι πρδς τιμὴν των παλαιων Φιλοθεϊτων Πατερων, ο'ϊτινες, δταν
διεγνωσαν δτι, λδγω τὴς διαμορψωθεισης καταστασεως εν τὴ επανδρωθεϊση Μονὴ, ειναι προβληματικὴ ὴ συνεχισις τὴς λειτουργιας της,
εκαλεσαν μιαν πολυαριθμον εξωθεν αυτὴς ασκουμενην αδελφδτητα,
δπως αναλαβη τὴν ευθϋνην τὴς αποκαταστασεως του Μοναστηριου
εις τὴν κτιτορικὴν αὶγλην του.

"Οντως, ὴ εξ εϊκοσι πεντε Μοναχων και πεντε δοκιμων αδελφδτης - αρκετοι των δποιων. ειναι διαῷδρων επιστημονικων κλαδων
πτυχιουχοι επιστὴμονες, παντες δε νεωτατοι - υπδ τδν αββαν καὶ ποιμενα καὶ διδασκαλον αυτὴς ιερομδναχον π. 'Εφραὶμ, εδεχθη τὴν πρδσκλησιν καὶ ανελαβεν τὴν αναστασιν τὴς Βυζαντινὴς Μονὴς.
Πρωτον μελημα αυτων υπὴρξεν ὴ κοινσβιοποιησις τὴς Μονὴς απδ
ὶδιορρυθμου που ὴτο. "Ελαβε χωραν ὴ βασει του Κ. Χαρτου του Ἁγιου "Ορους διαδικασὶα, ὴ 'Ι. Κοιν6της ενεκρινε τὴν καθεστωτικὴν μεταβολὴν καὶ τδ Οὶκουμενικδν Πατριαρχεἶον, εὶς τδ δποὶον υπαγονται
πνευματικως αὶ 'Ι. Μοναὶ του Ἁγιου "Ορους, επεκυρωσε τα γενδμενα.
Καϊ, πλὴν του Κ. Χαρτου, απαγορευοντος τὴν μετατροπὴν του Κοινοβϊου εὶς ὶδιδρρυθμον, ὴ Μεγαλη του Χριστου Ἐκκλησὶα, περιεθριγγωσε
τουτο δια του παρατιθεμενου Σιγγιλὶου, ωστε να μὴ διολισ9ὴση πλεον
εὶς τὴν ὶδιορρυθμιαν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
"Ελεω Θεοϋ "Αρχιεπισκοπος Κω^πολεως νεας Ρωμης καϊ
Οικουμενικδς Πατριαρχης

7Αριθ. Πρωτ. 7ΟΙ
Είσι μεν και ὰλλα πολλὰ τὰ την στοργικὴν τὴς Μητρδς 'Εκκλησιας
διατρανοϋντα μεριμναν, τιτούτων δε προεχει και τὴν ανωτατην χωραν κεκλὴρωται
κΛηρωται ὴη ύπερ τὴς εύσταθειας και εύρύθμου κυβερνὴσεως των 'Ιερων
Μοναστηρῖων φροντις. 'Εν αύτοϊς γὰρ οι τὴς ασκὴσεως ένδιδὰσκονται δὴοι
και ο θεοφιλὴς καταρτιζεται βιος των ὰποταξαμενων τὴς παροϋσης ζωὴς
τὴν ματαιδτητα και προς τδ ανω επειγομενων πολιτευμα, διδ δὴ και εύμενως οϊδεν αυτη επινευειν πρδς τὰς ύπερ αύτων αἶτὴσεις και πὰσαν ὰεἶ κατα
χρεος καταβὰλλειν εμμεριμνον σπουδὴν, ινα τὰ συνημμενα τω 'Αγιωτὰτφ
τουτω Ἀποστολικω και Πατριαρχικω Οικουμενικω Θρονω 'Ιερὰ Σκηνωματα τὴς επι τδ κρεἶττον ὰπολαμβὰνω'σι βελτιωσεως και τα τοϋ βιου εν αύτοἶς δπδ των μοναζδντων εξασκὴσαι Θεοφιλεστερον μετὰ κοινὴς συμπνοϊας
και δμονοιας.
''Ενθενι τοι και νϋν, ὰναψορὰς ύποβληθεισης ύπδ των Ὅσιωτὰτων Πατερων τοϋ εν τφ 'Αγιωνυμφ 'Ὅρει τοϋ ''Αθω ιεροϋ και σεβασμιου ὴμετερου
Πα τριαρχικοϋ και Σταυροπηγιακοϋ Μοναστηριου τοϋ Φιλοθεου, συνοδευομενης μετὰ ὰναφορὰς τὴς Κοινδτητος, δι' ων γνω'στοποιεϊται, δτι οι ρηθεντες 'Οσιωτατοι Πατὲρες τοϋ διαληφθεντος ιεροϋ Μοναστηριου τοϋ Φιλοθεου
τοϋ επ' ονδματι τοϋ Εύαγγελισμοϋ τὴς 'Υπεραγἶας Δεσποινης ὴμων Θεοτδκου σεμνυνομενου, προθεμενοι μεταρρυθμισαι τον ϊδιυν αύτων βϊον ές ϊδιορρϋθμου εις κοινοβιακδν, ως μὰλλον συντεϊνοντα εις τὴν ψυχικην αύτων σωτηριαν και διαταττδμενον παρὰ τοϋ ούρανοφὰντορος Βασιλειου και των λοιπων ΘεοΙφδρων ΙΙατἐρωϊν, και διοικηΟὴναι τοϋ λοιποϋ κατὰ τους κοινοβιακους
δρους και κανονας. προστρεχουσι πρδς τὴν καθ' ὴμὰς Μητερα 'Αγιαν τοϋ
Χριστοϋ Μεγὰλην 'Εκκλησιαν και εξαιτοϋνται ένθὲρμως έπικυρωθὴναι την
κοινοβιακὴν αύτων ὰποκατὰστασιν δι' ὴμετερου Πατριαρχικοϋ και Συνοδικοϋ Σιγγιλιωδους Γρὰμματος και διοικηΟὴναι τούντεϋθεν κοινοβιακως, ὴ Μετριοτης ὴμων μετὰ των περι ὴμὰς 'Ιερωτὰτων Μητροπολιτων και ύπερτιμων των εν 'Αγιω Πνεύματι ὰγαπητων ὴμἶν ὰδελφων και συλλειτουργων,
εφιεμενοι και προνοοϋντες ύπερ τὴς εύσταθειας των ϊερων Σκηνωματων και
ύπερ τούτων κατατιθεμενοι τὴν μεριμναν, ὰπεδεξὰμεθα εύμενως την υποβληθεἶσαν αϊτησιν των Φιλοθἐϊτων Πατερων, ως εύλογον, Θεω τε φιλην,
και ὰνθρωποις επαινετὴν.
Και δὴ γρὰφοντες Συνοδικως δριζομεν και ὰποφαινδμεθα, ινα το ιερον
και σεβὰσμιον ὴμετερου Πατριαρχικδν και Σταυροπηγιακδν Μοναστὴριον τοϋ
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Φιλοθεου, τδ επ' δνοματι τοϋ Εϋαγγελισμοϋ της 'Υπεραγιας Δεσποινης ημων
θεοτδκου τιμωμενον και κεϊμενον κατδι το ''Λγιον 'Ὅρος τοϋ "Λθω, ϋπαρ·χη και λἐγηται απο τοϋ νϋν και εις τδν ὲξὴς απαντα χρδνον και παρα παν*
των γινωσκηται Κο·ινδβιον, διοικουμενον ελευθερως, ως και τα λοιπα αρχαϊα ιερδι Κοινοβια, διαμενον εις τδ διηνεκες αμιγες και καθαρδν πασης
ϊδιορρυθμϊας, ϊδιοβουλϊας τε και καταχρὴσεως δϊλλης μοναστικὴς, παντων
των εν αϋτω ηδη. ;δντων και των εϊσεπειτα. κατ' ερωτα θειον τοϋ μοναστικοϋ πολιτευματος προσελευσομενων αδελφων κατα τους μοναστικοϋς κανδνας κοινως εν'ι οϊκω οϊκοϋντων και κοινως των αϋτων τρεφομενων και κεκτημενων οϊπαντα κοινα, βρωματα, πδματα, διατροφας, σκεπασματα, ϊματια, ϋποδηματα, χρηματα και λοιπα, μηδενδς ϊδιδν τι εχοντος, μηδεν δυναμενου παρακατεχειν ϊδιον, έντδς και έκτδς τοϋ Μοναστηριου κεκρυμμενον, η
ολως λεγειν, ϊδιδν τι εχει μεχρι και τοϋ ελαχιστου, ἀλλδι συνδιαιτασθαι
κοινως, και τδι αυτδὶ φρονεϊν και πραττειν και λεγειν απαντας, τδ προφητικδν εκπληροϋντας λδγιον «'Ιδοϋ δη τι καλδν η τι" τερπνδν διλλ' η τδ κατοικεἶν αδελ^ρους έπϊ τδ αϋτδ», εκτδς εϊ μη δι' ασθενειαν η αλλην τινδι απαραιτητον αϊτιαν κωλυοιτδ τις τη αϋτη τοἶς α7Ἀοις αιδελφοϊς διαϊτη χρησασθαι,
ως δ κατα καιρους 'Ηγοϋμενος ηθελε διακρινη και δοκιμαση περϊ τοϋτου.
Αϋτδν δε τδν κατα καιρους 'Ηγουμενον δει εχειν την εξουσϊαν και
προηγεἶσθαι παντων των αδελφων, και προτρεπειν τους πδϊντας επ' αρετην,
και εξακριβοϋν τδι τοϋ κοινοβιακοϋ πολιτευματος, κατδι τα ανεκαθεν ωρισμενα τοἶς κοινοβιακως ηρημενοις ζην. Τνα μη δε απασχολὴται των πνευματικων αϋτοϋ χρεων χρησθαι και 'Επιτρδποις δυσ'ιν η τρισ'ιν εκ των εμπειροτερων
και δοκιμωτερων αδελφων πρδς διευθετησιν των συμπιπτουσων. βιωτικωτερων
ϋποθεσεων και μετδι των τοιουτων συσκεπτεσθαι και τα πρακτεα ασφαλεστερον διακρινειν, εκτδς των εκτακτων και επισημοτερων ϋποθεσεων τοϋ
Κοινοβϊου, εν αϊς δεον προσκἀλεἶσθαι επϊ Συναξεως πδϊντας τους δοκιμωτερους των αδελφων, και συσκεπτεσθαι περϊ τοϋτων, και κατδι την κοινην αϋτων γνωμην τε και ἂποφασιν διευθετεἶσθαι και διεξαγεσθαι τα της ϋποθεσεως, «δτι σωτηρϊα ϋπδϊρχει εν κοινη βουλη», κατδι τδν εϊπδντα Παροιμιαστην.
'Εν περιπτωσει δε ανικανδτητος η παραιτησεως τοϋ 'Ηγουμενου αναγκη
εκλεγεσθαι, τη γνωμη των πατερων τδν κοσμιωτερον και ϊκανωτερον και
εγκρατη των κοινοβιακων δρων και τὰςεων και διοριζεσθαι παρα της Εκκλησϊας.
Τους δε συγκοινοβιατας, τους τε ηδη οντας και τους εϊσεπειτα συναχθησομενους, δρϊζομεν πδϊντας τω 'Ηγουμενφ ϋποτασσεσθαι και ϋπεικειν και
εγκ,ρατευεσθαι, δτι η εγκρδϊτεια εστιν αμαρτϊας αναϊρεσις, παθων αλλοτρϊωσις, θεληματος εκκοπὴ, σωΙματος νεκρωσις και ταἶς ϋποθηκαις αϋτοϋ και
παραινεσεσι προσεχειν τδν νοϋν, και μηδενα εναντιοϋσΟαι, μηδε δϊντιλεγειν
αϋτω τδ σϋνολον, μοναζοντας κοινοβιακως και διατηροϋντας τους δρους των
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Κοινοβιων ΜοναστηριωΙν όὶπαρατρἐπτους, και μνημονεϋοντας του ὴμετερου
Πατριαρχικοϋ ονδματος, ως νενομισται, διαγοντας τε εν δμονοὶα και α; γνωμην φιλαδελφον κατδὶ Θεον εχοντας, ως μια ψυχη
γοὶπη πνευματικὴ, και
εν πολλοϊς σούμασι,', και συντρεχοντας μετα προΟυμὶας και χαράς, και επιμελουμἐνους εϊς ωφελειαν του 'Ιεροϋ Κοινοβὶου ως τω Κυριω και οϋκ ανθρωπρις δουλεϋοντας, και μη ασΟενειαν προφασιζομενους, δὶλλ' εκαστον αϋτων εργαζομενον δπερ αν επιταχθειη παρδι τοϋ κατδὶ καιρδν 'Ηγουμενου.
Ταυτα απεφανθη και κεκϋρωται Συναδικως. Ὅς δ' αν, γνωμης σκαιδτητι και κακοβουλια νικωμενος, τολμὴση κατδὶ καιρο"
----- ' " η φανερως
ιρον κρυφιως
σΖ
''
τοϋ 'Ιεροϋ τοϋτου Κοιαμεσως η εμμεσως, ὸὶνατρεψαι τους ειρημενους ορουςς το^
της ἶδιορρυθμιας
νοβιου, και δὶποκαταστησαι αύτδ αϋθιςς εις την προτἐραν τὴ
λ -> Α / Α
? /
-Α
καταστασιν, δ τοιοϋτος, ως αλαζων και ίδιδρρυθμος, ὸποιας αν ὴ τδὶξεως και
βαθμοϋ, άφωρισμενος ϋπαρχη παρδι της 'Αγιας και 'Ομοουσιου και Ζωοποιοϋ
και Ἀδιαιρετου μακαριας Τριαδος του ὲνος τη φϋσει μονου Θεοϋ, ενοχδς τε
τοϋ πυρος της γεεννης και τω αἶωνιω δὶναθεματι υπδδικος.
-Λ

" "

'*<

-------- " *

'

'Εν ετει σωτηριφ Ι973, κατα μὴνα Σεπτεμβριον (ια').
'Επινεμησεως ΙΒ.
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΑΕΩΣ δὶποφαινεται Δ Π Μ Π Τ Ρ Ι Ο Σ
("Επονται αι ϋπογραφαι των Μητροπολιτων)

Τδ «Σιγγιλιωδες Γραμμα» ανεγνωσθη ϋπδ του Μητροπολιτου Δραμας κ. Διονυσιου απδ της 'Ωραιας Πυλης, κατα την ενθρονισιν του Καθηγουμενου. Α'ι στιγμαὶ υπηρξαν ακρως κατανυκτικαι. Μετα ακριβως
τον "Ορθρον της Κυριακης της 1^4 Ὅκτωβριου, εις τδν καταμεστον
'Ι. Ναδν της Μονης Φιλοθεου απδ Μοναχους και εκ του κοσμου ελθοντα πνευματικα τεκνα του Καθηγουμενου, ελαβε χωραν η τελετὴ της
εν9ρονισεως, κατα την αγιορειτικὴν ταξιν. Παρησαν προσευχ6μενοι
κατ' αυτὴν ο'ι αποτελουντες την Πατριαρχικην Ἐξαρχιαν Μητροπολϊται
Σταυρουπολεως κ. Μαξιμος, Δραμας κ. Διονυσιος, Ρεθυμνης και Αυλοποταμου κ. Τιτος μετα του γραμματεως αυτης αρχιμ. Βασιλειου
Τσιοπανα, ως και εξαμελὴς αντιπροσωπεια της 'Ι. Κοιν6τητος. 'Ωσαυτως παριστατο δ διοικητὴς του 'Αγιου "Ορους μετα των λοιπων κρατικων υπαλλήλων.
Ὅ αντιπροσωπος της Μ. Μ. Λαυρας ανεγνωσεν εκ μερους της 'Ι.
Κοιν6τητος την εγκριτικὴν απδφασιν αυτης, περι της εκλογης του ῆιγουμενου, εν η υπογραμιμιζονται τα καθήκοντα καὶ αὶ υποχρεωσεις αυτου.
Προηγουμενως ανεγνωσθη ὴ πραξις του Πατριαρχειου Κωνσταντινουπολεως, δι' ὴς επικυρουται ὴ εκλογὴ του «δμοψωνω γνωμη προκριθεντος καὶ εκλεγεντος ως Κοινοβιαρχου καὶ 'Ηγουμενου της Μονης, 6σιω-
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τατου 'Ιερομοναχου κ. Ἐφραιμ, ως ανδρδς ὶκανου και αξὶου και δυναμενου τη ανωθεν χειραγωγια ποδηγετεϊν τους εν τη 'Ιερα Μονη δισκουμενους δσιωτατους Πατερας εις τα της Κο-ινοβιακης ασκὴσεως...».
Ὅ τεως ερημίτης και ησυχαστης π. Ἐψραιμ, εντελως ανυποιττος
καὶ καταπλη κτος, δΓ δσα εκ θεου ελαμδανον χωραν ττεριξ του προσωτιου του, εκθαμδος μαλλον παρα σεμνυνδμενος, αταραχος καὶ γαλὴνιος φαινδμενος μεσα εις τδν «ποταμιον» μανδϋαν καὶ κρατων τὴν ιτοιμαντορικὴν 'ραδδον, με πολλὴν ταπεινωσιν καὶ συνοχὴν καρδιας ειπεν'
«Εὐλογῶ καὶ δοξάζω, "Αγιοι Ἀρχιερεῖς, τὸν Ποιμένα τῶν προβάτων τὸν Μέγαν, τὸν Κύριον ἡμῶν Τησοῦν Χριστόν, τὸν εὐδοκήσαντα νὰ παραδώσῃ εἰς ἐμὲ σήμερον τὴν ποιμαντικὴν αὐτὴν ράβδον, διὰ νὰ ποιμἀνω τὴν περὶ ἐμὲ λογικὴν ποίμνην.
Διὰ τῶν χειρῶν Ἐμῶν, 'Ἀγιε Ααύρας, ἐκδέχομαι τὸ σύμβολον τοῦτο τῆς ἡγουμενικῆς ἐξουσίας, ώς διὰ χειρὸς τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου, τοῦ πρώτου Ἐγουμένου τοῦ
Ἀγίου "Ορους.
Ἀνεξιχνἶαστοι, Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, οἱ λόγοι διὰ τοὺς ὁποίους ἡ Θεία Βουλὴ
καλεῖ ἐμὲ τὸν ἀνάξιον, δλως παρ' ἀξίαν, εἰς τὸ ἡγουμενικὸν τοῦτο ἀξίωμα.
Εἰς στιγμὰς περισυλλογῆς καὶ ἀναμετρήσεως τῶν δυνάμεών μου ἐδειλίασα' καὶ
ἡθέλησα νὰ ἀποσείσω ἀπὸ τῶν ἀδυνάτων ώμων μου τὸ φορτίον τοῦτο τῆς εὐθύνης.
Διὰ νὰ μὴ ἀπειθήσω δμως εἰς τὴν ἐπιμένουσαν φωνὴν τῆς συνειδήσεώς μου εἶπον:
«τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω».
Εἰς τὴν διεκπεραίωσιν τοῦ θείου τούτου θελἡματος εἶδον συνεργοῦντας τὸ Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὴν Τερὰν Κοινότητα τοῦ Ἀγίου τούτου "Ο
ρους.
Τὸ μὲν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τοῦ ὁποίου εἶμεθα πιστὰ καὶ ἀφωσιωμένα
τέκνα, λίαν προφρόνως ἐπεσφράγισε διὰ τοῦ σχετικοῦ Σιγγιλίου τὴν προλαβοῦσαν
ἐργασίαν, ἡ δὲ Τερὰ Κοινότης ἐποίησε παν τὸ δυνατόν, ώστε ἡ ύπόθεσις, ἄνευ χρονοτριβῆς καὶ ἐπιπλοκῶν, νὰ ὁδηγηθῆ εἰς αἶσιον πέρας.
Πέρα τούτων, ἡ προσωπικὴ παρουσία κατὰ τὴν ὼραν ταύτην τῶν Ἁγίων Ἐξάρ-χων καὶ τῆς Τεράς Κοινότητος, δίδει εἰς τὴν ἡμετέραν ταπεινὴν Ἀδελφότητα, τὴν
εὐκαιρίαν νὰ ἐκφράσῃ δΤ ἐμοῦ τὰς εὐχαριστίας της, πρὸς τὴν ἐκπροσωποῦσαν τὸν
Ἀγιώνυμον τοῦτον χῶρον Τερὰν Κοινότητα, πρὸς τὴν Σεβαστὴν Ἐξαρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου κατὰ μείζονα λόγον. καὶ ἰδιαιτέρως διὰ τοῦ Ἀγίου Προέδρου
Αὐτῆς πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν ἡμῶν Πατριάρχην.
"Ας ἐπιτραπῆ εἰς τὴν ἡμετέραν Ἀδελφότητα νὰ εὐχηθῆ, δπως Κύριος ὁ Θεὸς
μνησθῆ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης πάντων ἡμῶν.
Ἐὰν εἶναι δύσκολον νὰ βαστάζῃ ὁ καθεὶς τῶν Χριστιανῶν τὸν ἐαυτοῦ Σταυρὸν
καὶ νὰ ἀκολουθῆ τῷ Χριστῷ, πόσον δυσκολώτερον εἶναι νὰ ἀναδέχεται εἰς τοὺς ώμους
του καὶ τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ τῶν ἄλλων, τῶν ὁποίων καθίσταται ύπεύθυνος ἔναντι
τοῦ θεοῦ.
Κατὰ τὴν ευσημον ταύτην ώραν καὶ στιγμὴν ἐπικαλοῦμαι τὰς εὐχὰς τῶν Ὁ-
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σίων Ἐπτὰ Πατέρων τῆς 'Ιερἀς Μονῆς ταύτης καὶ τοῦ Ἀγίου Γέροντός μου 'Ιωσήφ,
τὴν δὲ πἀσαν ἐλπίδα μου ἀνατίθημι εἰς τὴν «Γλυκοφιλοῦσαν» καὶ τὸν Μονογενῆ
Αὐτῆς Γἱὸν Ἀειπάρθενον Κυρίαν Θεοτόκον.
Εύχεσθε, "Αγιοι Πατέρες, ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, ευχεσθε νὰ χαρίσῃ ὁ Πανάγαθος Θεὸς εἰς τὴν ταπεινότητά μου, σύνεσιν, διάκρισιν, ταπείνωσιν, ύπομονήν, ἀγάπην.
Ευχεται καὶ ἡ ταπεινότης μου ύπὲρ Ἐμῶν πἀσαν ἀπὸ Θεοῦ εὐλογίαν.
Τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Μετα τὴν τελεσιν της θ. Αειτουργίας υπδ του σεβ. αγίου Δραμας,
συμπαραστατουμενου υπδ του ὴγουμενου καὶ ιερεων, καὶ τδ αγιορειτικδν κερασμα εν τω Συνοδικω της Μονὴς, κατὴλθομεν εις τὴν Κοινὴν
Τραπεζαν με τὴν παλαιαν τοιχογραφίαν της.
Με τὴν κοινοβιοποίησιν τὴς Μονὴς δλα πλεον ειναι κοινα, τα πνευματικα καὶ υλικα αγαθα. Διδ καὶ μετα τδ κοινδν γεϋμα, κοινὴ υπὴρξε καὶ ὴ απδλαυσις υψηλων πνευματικων λδγων, τους δπο'ιους απηυθυναν δ "Αγιος Σταυρουπδλεως εκ μερους του Οίκουμενικου Πατριαρχειου, Ἁντιπρδσωπος τὴς 'Ι. Κοινδτητος καὶ δ ὴγοϋμενος τὴς Μονὴς,
δστις μεταξυ αλλων ειπεν: «Ἐαν κατα τους λδγους του Κυρὶου, «χαρα
γίνεται εν τω ουρανω επὶ ενὶ αμαρτωλω μετανοουντι», περισσοτερα
χαρα γίνεται επὶ τὴ μετανοία μιας Μονὴς, δια τὴς δποίας πολλοὶ θα
εϋρωσι τὴν αληθὴ δδδν τὴς μετανοίας».
'Εαν ανεζητοϋσαμεν ιμίαν πηγὴν τὴς πνευματικὴς ακτινοβολίας
τὴς αδελφδτητος, θα τὴν ανεκαλυπταμεν εις τους λδγους του ποιμενος
καὶ δδηγου της, π. 'Εφραί,μ.
«ἱΗ ἡμετέρα ταπεινὴ Ἀδελφότης παρέλαβεν παρὰ τοῦ Ἀγίου Γέροντός μου
'Ιωσήφ τὴν νηπτικὴν ἐργασίαν, τῆς νοερἀς καὶ ἀδιαλείπτου προσευχῆς.
"Ο,τι ἔχομεν, ἐάν τι ἔχωμεν, εἶναι καρπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς.
Καὶ ηὐδόκησεν ὁ θεὸς νὰ μεταφυτευθῶμεν εἰς τὸν χῶρον τοῦτον τῆς 'Ιερἀς Μο
νῆς Φιλοθέου, ἄντικρυ τῆς ὀποίας περὶ τὰ μέσα τοῦ 14ου αἰῶνος, ὁ "Αγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, ἐδίδαξεν εἰς τὴν λεγομένην Σκήτην τοῦ Μαγουλἀ, τὸ πρῶτον τὴν
νοερὰν προσευχήν.
Ἐί Ἀνατολικὴ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπιβραβεύουσα τοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἀγίου.
Γρηγορίου τοῦ Παλαμἀ, ἐτάχθη ύπὲρ τῆς συστηματικῆς αὐτῆς ἐργασίας, ἡ ὁποία
συντελεῖται εἰς τὸν κρυπτὸν τῆς καρδίας ἄνθρωπον.
Ἐκτοτε τὸ ἱερὸν κομβοσχοίνιον, εἶναι τὸ ἀναπόσπαστον κραταιὸν δπλον εἰς
χεῖρας τῶν ἀγωνιζομένων κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, διαβόλου.
Καθ' ἐκάστην σχεδὸν ἐπαναλαμβάνομεν' εἰς τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας τὸ τροπάριον
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ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται οτι, οἱ "Αγιοι Πατέρες ἔλαβαν οὐράνια χαρίσματα διὰ νηστείας, ἀγρυπνίας, προσευχῆς.
'Ημεῖς οἱ ἀδύναμοι ἀδυνατοῦμεν νὰ φθάσωμεν εἰς τὰ πατερικὰ βιώματα λόγῷ
τῆς ἡλαττωμένης προαιρέσεώς μας. Ἀλλ" ἐλπίζομεν εἰς τὸν ἀγωνοθέτην Χριστόν,
οτι δὲν θὰ περιφρονήσῃ τὸ δίλεπτον τῆς κατὰ δύναμιν προσπαθείας μας.
Εἶθε δϋ εὐχῶν καὶ δι' ύμῶν πάντων τῶν ἀγαπώντων ἡμὰς, ἡ ταπεινὴ αυτη Ἀδελφότης, νὰ πορευθῆ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, διὰ πρεσβειῶν τῆς Τπεραγίας
Θεοτόκου και πάντων τῶν Ἀγίων. Ἀμήν.

"Ωστε, λοιπδν, η αδιαλειπτος νοερα προσευχὴ μετα της εν πἱστει
παραδδσεως της ελευθεριας εις ενα Γεροντα διακριτικδν, ῷερουν «καρπδν πολϋν». Διδ και ερχεται παλιν εις τὴν επικαιρ6τητα ὴ συστασις
τοϋ Κυρϊου. «Δεὴθητε οδν τοϋ Κυριου τοϋ θερισμοϋ δττως εκβαλη εργατας εις τδν θερισμδν αυτοϋ». (Ματθ. θ', 38).
'Η πολυαριθμη αϋτὴ αδελφδτης εκ νεωτατων Μοναχων και ὴ συνεχὴς προσελευσις δοκιμων, δεν αποδεικνϋει μδνον τὴν υπαρχουσαν
πνευματικὴν διψαν δϋ υψηλοτεραν εν Χριστω ζωὴν, δεν ϋπομνηματϊζει
απλως τὴν αξιαν τοϋ ενδς, τοϋ Ἁββα, αλλα ερμηνευει και δλδκληρον
τδ πρδβλημα τοϋ Ἀγιοο "Ορους, εις δλας τας εκψανσεις του και γενικωτερον τοϋ Ὅρθοδδξου Μοναχισμοϋ.
'Η παρουσια τὴς 'Ιερας Μονὴς Φιλοθεου, μας προῷυλασσει απδ
αἶτιολογιας εσφαλμενας, ως πρδς τα πνευματικα θεματα τοϋ Μοναχισμοϋ, αλλα και μας απαλλασσει απδ τδν μδχθον των αναζητὴσεων
λϋσεων. "Ηδη ϋπαρχει «ανοιξις εις τδ περιβδλι τὴς Παναγιας». Και εϋγνωμονοϋμεν τδν Κϋριον, που μας αποκοΛυπτει, πως ερχονται αι ανο'ιξεις, δσον κα'ι αν τδ σοφδν λδγιον υποστηριζει, δτι «αηδων μια εαρ
οϋ ποιεἶ». Ἁλλα δεν ειναι μδνον μια. Ειναι «πολλαι και καλα'ι».
Μοναχδς Α'

Προς την εν Μοναζοϋσαϊς σεμνοτατην Ξενην
^Επιστολητοϋ εν'ΑγιοιςΠατρδςημων Γρηγοριου τοϋΠαλαμα
ΑΛΩΣ, επομενως, εϊπεν δ 'Απδστολος Παϋλος, δτι «ὴ κατα κδσϊμον λλύπη απεργαζεται θανατον» Ι Β Κορ. ζὴ ΙΟ). Δια δε τοϋ λδσαον
·γου αύτοϋ, αποκαλύπτεται δτι υπαρχει αμαρτὶα, που δδηγεϊ εὶς
τον τὴς ψυχὴς. 'Εαν δε ὴ πραγματικὴ ζωὴ, ειναι εὶς τὴν ούσὶαν της ὴ μετοχὴ τὴς ψυχὴς εὶς τδ θειον φως,
·ς, που αστρδὶπτει απδ τδ κατα Θεδν πενθος,
ως ὴδη ελεχθη ύπδ των Πατερων, τδτε δ θανατος τὴ-;ς ψυχὴς εἶναι δαιμονικδν σκδτος, ο δποἶον εὶσερχεται εὶς τὴν ψυχὴν δια τὴς κατα κδσμον λύ·πης.
Περὶ τοϋ σκδτους αύτοϋ λεγει δ Μ. Βασὶλειος· «ὴ ὰμαρτὶα, εχουσα
την ύπαρξιν απδ την απουσιαν τὴς αρετὴς, αφὴνει τδι ϊχνη των αδικιων επὶ
τὴς ψυχὴς ως νοερον σκδτος».
Αλλα. καὶ δ ὰγιος Μόἶρκος δ 'Ασκ,ητὴς λεγεΓ εκεϊνος που δὶγεται καὶ
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αϊωνιου εϋφροσυνης, ενφ συγχρδνως προφυλὰσσει τας ὰρετὰς, που εχει η
ψυχη, την δποιαν τδ πενθος καθιστα δυσκινητον προς τδ κακδν.
Διδτι δταν κανεις πτωχεϋση κατα Θεδν και ζηση με εντελειαν και εκ
τουτων προκδ·ψη πνευματικως, εαν δεν προσ'λὰβη και τδ μακαρισθεν ϋπδ του
Κυριου πενθος, εύκδλως μεταβαλλεται και εϊναι ετοιμος, κατα διὰθεσιν, να
επανελθη εις έκεἶνα τα ατοπα που αΙφη·σε, ποθων παλιν τὰς προδτας α.μαρτιας, οϋτω δε ὰποδεικνϋων τδν εαυτδν του παραβατην. 'Εδιν δμως. με δ7.ην
την ψυχὴν του, παραμενει εις την μακαρισθεϊσαν πτωχεϊαν και δημιουργηση
εντος του τδ πνευμ,ατικδν πενθος, τδτε καθ'ϊσταται σταθερδς, μὴ στρεφ.οιμενος.
προς τα δπισω- και μη έπιστρεφων κακω-ς, εκεϊ απ' δπου, καλως ποιων, ὰνεχωρησεν. Διδτι η κατα Θεδν λυπη, δπως λεγει δ Ἀπδστολος, «μετανοιαν
ὰμεταμελητο-ν δὶπεργαζεται εις τὴν ψυχὴν πρδς σωτηρϊαν». (Β' Κορ. ζ', ΙΟ)..
Δια τοϋτο και εις Πατὴρ ελεγεν, οτι -«τδ πενθος εργα.ζετάι και φυλὰσσει»;
(Γεν. ο'. 'Ι5). Και τδ κερδο-ς α.πδ τδ πενθος δεν ·περιοριζεται μδνον εις τδ·
γεγονδς, δτι δ ανθρωπος γϊνεται δυ-σκ,ινητος προς τδ κακδν και δεν επιστρεφει παλιν εις τας παλαιὰς ὰμαρτιας του, ὰλλὰ και καθιστα αυτοὶς ως
μη γενομενας. 'Επειδη ,δ ανθρωΙπος δια. τας α.μαρτιας του κυρϊως πενθεἶ, ο
Θεδς τας καταλογιζει ως ακουσιως διαπραχθεϊσας. Τα δε ακου-σια. εϊναι και
ὰνευθυνα.
Διοτι δ'πως δ πενθων δια την πενιαν του, φανερωνει δτι δεν πτωχεϋει.
εκουσιως -— δια. τοϋτο εμπϊπτει εις τας παγϊδας τοϋ διαοδλου μαζϊ με τους
ποθοϋντας νὰ πλουτϊσουν η ὴδη πλουτοϋντας, κατα τδν 'Απδστο-λον (Α'.
Τιμ. 6, 9) και εαν δεν αλλαςη γνωμην, δια νὰ ὰπο·φυγη τδ ταχϋτερον τάς
παγιδας αϋτὰς, θα βληθη εις την αϊωνιον κδλασιν -μαζϊ με τους πλουσϊους,
οϋτω και δ ὰμαρτησας ὰπεναντι τοϋ- Θεοϋ. 'Εὰν πὰντοτε πενθη δια τὰς ὰμαρτιας του, δ Θεδς, κατα λδγον δικαιοσϋνης, θα κρϊνη τας α.μαρτιας του
ως ὰκουσιας και οϋτω θα βαδιση την ϊδιαν δδδν προς τὴν αϊωνιον ζωὴν ὰνε-μποδϊστως μαζι με τους μη ὰμαρτησαντας.
Τδ πενθος, λοιπδν, αύτδ εις την ὰρχὴν εϊναι πολϋ δδυνηρδν, διοτι με
αϋτδ εϊναι τ.νωμενος δ φδβος τοϋ Θεοϋ. 'Αλλα εχει δμως τὴν ὲξης ωφἐλειαν.
Ὅσον χρονϊζει τδ πενθος εις την ψυχὴν, τδσον γενναται η προς τδν Θεδν
αγαπη, και κατα τρδπον ακαταληπτον, ἐνοϋτα-ι με αϋτὴν. Κατοπιν δε, δὶφοϋ
ὴ ψυχη βιωσει βαθεως τδ πενθος, τδτε γεϋεται την παρηγοριαν της χρηστδτητος τοϋ Παρακλὴτου. ΤΙ δποια εϊναι τδσον ϊερὰ και γλυκερὰ, ωστε έκεἶνοι που δεν την εγεϋθησαν να -μη την ϋποπτεϋωνται εντελως.
'Εὰν εις τους -μη γευ-σαμενους της γλυκυτητος τοϋ -μελιτος, κανεις
οεν ὴμπο-ρεϊ να δμιληση περ-ι αϋτὴς, πως, επομενως, να διηγηθὴ περ'ι της
ϊερἀς χαρόἱς, που διδει δ θεδς, της χαριτος και τὴς ὴδονης, εις τους δὶγεϋστους αύτων τῷν ϋπερφυσικων ὰγαθων;
ΙΙ7'.ὴν ολων αϋτων, ὴ ὰρχη τοϋ πενθους δμοια,ζει με τὴν ψυχην έκεινην,
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που έπιζητεϊ νὰ μνηστευΟὴ τδν Θεδν, πρὰγμα ποϋ (φαϊνεται ὰδϋνατον. Διὰ
ποϋ πενθοϋν
τοϋτο καϊ έκεἶνοι, που
π;-.θὲϋ'. ὰπ;
του δριμϋν πδθον, τον οποἶον αϊσθανονται
ὰπδ τδν
προς τον καθαρωτατον Νυμφϊον, έκφ·ρὰζονται κατὰ τρδπον ποϋ ὰρμδζει εϊς
την ενωσιν με τδν ὴγαπημένον της. Καϊ κλαϊτην ψυχὴν, ὴ δποϊα έπιζητεϊι τὴν
ουν με πδ·νον καϊ ο7ιολϋζουν συγκλονιστικως ζητοϋντε ον ὴγαπημένον, ω
θὰ έλθη. 'Εὰν, λοιπδν, τοϋ πενθους ὴ ὰρχὴ εϊναι
ὰποντα, χωρις έλπϊδα
Θτϊδα οτι Οα
αϋτη, το τελος του δμως εϊναι ὴ τελεϊα ενωσις τὴς ψυχὴς εϊς ..........
"" "ανυμφικην
γνοτητα μετὰ τοϋ Θεοϋ. Διὰ τοϋτο καϊ δ 'Απδστολος Παϋλος, ὰποκαλέσας
μεγα μυσ'^ηριον την σαρκικὴν ενωσιν των συζϋγων εϊς
σὰρκα, εϊπεν έν
ϊς μιαν σαρκα,
συνεχεια, «έγω δε τοϋτο· λεγω εϊς Χριστδν καϊ τὴν 'Εκκλησϊαν». ('Εφεσ.
ε , 32). Καϊ οπως, λοιπδν, έκεἶνοι εϊναι μια σαρξ, οϋτω καϊ ο'ι ὰγαπωντες
τδν Θεδν, γϊνονται έν πνεϋμα μετὰ τοϋ Θεοϋ, οπως παλιν ειπεν ο ιοιος ο
εν πνεϋμα έστι». (Α' Κορ. ς',
'?'
ι( » »
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Ποϋ εϊναι τωρα οι
οτι ὴ χὰρις, ποϋ ένοικεἶ εϊς τοϋς
ΙΓ
Ἀγϊους τοϋ Θεοϋ, ειναι κτιστη και οχι ακτιστος,
γοϋσα ὰμεσο·ν μετὰ
τοϋ Θεοϋ ενωσιν; 'Ἀς μὰθο·υν, οτι βλασφημοϋν εϊς αϋτδ τδ Αγιον Πνεϋμα,
<-/
Λ
οπερ ενοϋται , μεταοιόομενον. μετὰ των ὰξϊων
'Οιος Γρηγδ'
!
έν τὴ έκθέσει τὴς διδασκαλϊας του, περϊ π ραγ ματ ι κη ς μυ στ ι κη ς ενωσεωο τοϋ Θεοϋ μετὰ τὴς ψυχὴς, ὰνεμνὴσθη των πολεμησὰντων την πνευματικὴν αϋ ὴν παρὰδοσιν τὴς 'Εκκλησϊας).
'Ημεἶς δμως ὰς χρησιμοποιὴσωμεν, σχετικως πρδς τδ πένθο·ς, καϊ ὰλλο έκφραστικωτερον παρὰδειγμα. 'Η μέν ὰρχὴ τοϋ πενθους δμοιὰζει μέ τὴν
έπιστροφην τοϋ ὰσωτου υ'ιοϋ. Διὰ τοϋτο· καϊ τδν πενθοϋντα πληρο·ἶ κατηφεϊας
και.ἱ τον δδηγεϊ νὰ έπαναλαμβὰνη τοϋς λδγους τοϋ ὰσωτου υ ιου: «Πὰτερ,
ε,νωτζιον σου καϊ οϋκ έτι εϊμϊ ὰξιος κληθὴναι
ὴμαρτον
------- ε,
υιος σου» Τδ δέ ελος τοϋ πενθους, παλιν, δμοιὰζει με ·- 'ὴν προϋπὰντησιν καϊ
τδν έναγκαλισμδν ϋπδδ τοϋ Θεοϋ και Π ατρδ Καϊ υ,εσα- ει αϋτδν τδν έναγκαλισμδν τὴς πατρικὴς ὰγὰπης εϋρεθεϊς δ υϊδς, ὰπδ τὴν ϋπερβὰλλουσαν χαραν καϊ τὴν
ην έπανακτησιν, οια
διὰ τὴς μετανοϊας, τὴς συγγενοϋς οϊκειδτητος,
οϋ Πατρδς καϊ ὰντεφϊλει τδν Πατερα. Καϊ ὰφοϋ συνεισὴλθεν
ϊς τον οϊκον, συνετρωγε μετὰ τοϋ Πατρδς, συναπολαϋων τ'τὴς οϋρανϊου εϋφροσυνης.
Ἁλλὰ έλὰτε δ'λοι ὴμεϊς, οιὰ τὴς μακαριστὴς πτωχεϊας νὰ προσπεσωϊμεν και νὰ κλαϋ·σωμεν ένωπιον τοϋ Κυρϊου και Θεοϋ ὴμων, οπως ὰπαλεϊπρο'
ὰμαρτ
ψωμεν τὰς προηγουμενας
πϊας μας καϊ καταστὴσωμεν έαυτοϋς, διὰ τοϋ
ς, ὰκινὴτους πρδς
πρὁ τὴν κακιαν. Γενδμενοι δε σκευη τοϋ Παρακλὴτου,
πενΟους,
ν 'Αγϊω Πνεϋματι καϊ
ὰνατ
δδξαν εϊς Αϋκαι νὰ ὰναπεμπωμεν
νὰ παρακαλοϋμεΟα έν
το, συν τῷ ὰναρχω Πατρ'ι και τω μονογενεϊ Τϊω, νϋν και ὰεϊ καϊ ϊς τους
αιωνας των αιωνων. Ἀμὴν.
Μονὰζων Ο.
λ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ
«Περι των οϊομενων εξ εργων δικαιουσθαι»

ρμα' Ὅ φοβο τὴς κολὰσεως και ο ερως της βασιλεϊας
ϋασιΛειας των ουρανων,, παρεχουν εις ὴν ψυχὴν δϋναμιν ϋπομονὴς των
Ολιβεριὺν. Και αϋτδ
ων θλιβερων.
ὰπδ ην ὰνθρωπινην ἶκανδτητα, ὰλλὰ ὰπδ τὴν χὰριν τοϋ
ο εν επιτυγχὰνεται
2
Θεοϋ, που γνωρϊζει τὰ βὰθη τὴς καρδϊας μας.
ϊς τὴν μελλουσαν μακαριδτητα και τὴν
αιωνιον κολασιν, ὰπεχει ὰπο τας ὴὸονὰς τοϋ κδσμου ὰπδ αν ὴν τὴν ϊδϊαν
;ς πϊστεως. 'Εκεἶνος δε που ὰπιστεἶ
αϊσθησιν τὴς
ὰπιστεϊ εις τὰ μελλοντα, βυθϊζ
'ὴν φιληδονϊαν και ὴ καρδϊα του σκΛηρυνεται
ρμγ' Μὴ ὰπορὴσηι
ῃς, πως εϊναι δυνατδν δ πτ ωχδς νὰ ὴδυπαΟὴ, στερουμενος τῷν μεσων. Δ ιδτι δυναται κανεις διὰ των διαλογισμων και τὴς
φαντασϊας νὰ ὴδυπαΟὴ ὰθλιωτερο
·ν έν τὴ πρὰξει ὴδυπαθοϋντα.
ρμδ' "Αλλο' εϊναι ὴ γνωσις ων τ ραγμὰτων και δϊλλο ὴ έπϊγνωσις
τὴς ὰληΟεϊας. Ὅσον διαφερει δ ὴλιος ὰπδ τὴν σελὴνην, τὸσον εϊναι ωφελιμωΙτερα ὴ επϊγνωσις τὴς ὰληθεϊας ὰπδ τὴν γνωσιν των πραγμὰτων. Η
γνωσις των πραγματων ὰποκαλυπτεται σταδιακως
γασια.:
Ι
ων εντολων τοϋ Χριστοϋ. 'Η δε επϊγνωσις
-7-'. κατ' ὰναλογϊαν 'με
ὴν ελπϊδα που εχει τις εϊ
ρμς' 'Εὰν θελης νὰ σωβὴς και νὰ φθὰσης
{Η εις επιγνωσιν τὴς ὰληθεϊας, ὰγωνϊζου πὰντοτε νὰ ϋπερβαϊνης τὰ αϊσθητὰ πρὰγματα και νὰ ενωνεσαι με τδν Θεδν διὰ σταθερὰς ·ελπϊδος. Διδτι δταν ὰπομακρϋνεσαι ὰπδ τὴν
προς Χριστδν ελπϊδα, θὰ συναντὴσης τα «ὰΡ7χὰς και ;ξουσϊας τοϋ σκδτους» αι δποἶοι θὰ σε πολεμὴσουν
5ν λογισμων. 'Ενω εχων τὴν
ελπϊδα σου εις τον Χρ ιστδν, Οὰ νικας τους δαϊμονας, διὰ προσευχὴς και Οὰ
λαβης
τοϋ Θεοϋ, ὴ δποϊα Οὰ σε σωση ὰπδ ὴν μελλουσαν δργὴν.
.. .
ύν τὴν χαριν
ρμζ' 'Εκεἶνο που έννοεἶ τδ βὰθος τοϋ 'μυστικοϋ λδγου τοϋ Ἀποστδλου Παϋλου, δτι. ὴ πὰλη ὴμων εϊναι «προς τας αρχας και τας εξου·σχας
τοϋ σκοτους», ('Εφ·εσ. ςὴ Ι2) Οὰ έννοὴση ὴν σημασϊαν τὴς παραβολὴς
τοϋ Κυρϊου, περι τὴς ὰδικουμ,ενης χὴρας, (( Λουκ. ἰ τ Ι - 8) δτι πρεπει
αθυμὼμεν ε^ς
εις τας προσευχας.
παντοτε νὰ προσευχωμεθα και νὰ μὴ 'ραθυμζομεν
νομος διατὰσσει νὰ εργαζωμεθα εξ ὴμερας, τὴν δε
.
ρμη', Ὅ μωσαϊκδς
τυπο τὴς Π. Διαθὴκης. Διδτι
ἐβδδμην νὰ σχολὰζωμεν. Καἶ αυτδς ὴτο τϋπος
τδ εργον τὴς ψυχὴς εϊναι ὴ δι' ϋλικων πραγμὰτων ὰγαθοεργϊα. 'Η δε σχολὴ τὴς ψυχὴς και παϋσις των ἐργων, ειναι τδ νὰ πωλὴση πὰντα τὰ ϋπαρχοντα και να τ α. διαμοιρὰση εις τους πτωχους, κ τὰ τον λδγον τοϋ
Κυρϊου. (ΜατΟ. ιηὴ 2Ι) Και ὰφοϋ ελευθερωθὴ ὰπδ τὰς μερϊμνας και γϊνη
ε— «
ὰκτὴμων, τοτε
"**" ετπδϊοεταχ
ὰν προσευχὴν.
ει
??
εργων και δ
- ' εμ
αϋτην. λοιπον. τὴν παυσ^ν των
Εις
λος, μας
με θεομδτητα νὰ οθὰσωμεν, λδγων «σπουδασωμ-εν εϊσ(Συνεχίζεται)
ο ΙΙ).
ελθεϊν ις εκεινην την ζαταπαυσιν». ('Εβρ. δὴ
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ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ προ κλασσικου τϋπου σχισματος εις
την Αϋτοκεῷαλον Ἐκκλησὶαν της Κυπρου, δπερ διαρκως εϋρϋνεται και
τεϊνει να παγιωθη, μδλις χρειαζεται να λεχθη. Και τα μεν αἶτια ειναι
τοἶς πασι γνωστα. "Ο,τι δμως αντιλεγεται και αμῷισβητεϊται παρ' αμφοτερων των πλευρων, ειναι η Κανονικδτης των εκατερωθεν πραξεων,
των τε Συνδδων και των αποψασεων καθαιρεσεως. Περὶ τδ κεντρον,
λοιπον, αϋτδ εχει αναπτυχθὴ σημαντικὴ επιχειρηματολογια, με δασιν
παντοτε τους 'Ι. Κανδνας, παρ' αμφοτερων των αντιτοξευμενων μερων,
ενω παραλλήλως τδ σχισμα ακολουθεἶ την. μοιραιαν του πορειαν ευρυνδμενον και δια τοϋ χρδνου στερεοϋμενον. Ποια παραταξις εκ των
δυο ευρισκεται εντδς τοϋ χωρου της αληθειας; Βασει των 'Ι. Κανδνων
καὶ της καθολικης συνειδήσεως της 'Εκκλησιας, την δποιαν εκφραζουν,
αναμφιβδλως δ Μακαριος ειναι κατεγνωσμενος. Ὅ περιπτωσις του ειναι μοναδικὴ εις την 'ιστοριαν της 'Εκκλησιας. "Αλλο εθναρχης υπδ
δουλεϊαν καὶ αλλο αρχων εν ελευθερω πολιτεϋματι καὶ μαλιστα δημοκρατικω, δπου τα αλλως εν ενδτητι τεκνα τοϋ αλλως αρχιεπισκδπου
διασπωνται εις δμαδας κομμαπικας. Λοιπον, απδ τε Κανονικης απδψεως, ιστορικης καὶ καθολικης συνειδήσεως, ειναι απδβλητος πασα μορφὴ παποκαισαρισμου καὶ καταδικαστεος δ αντιποιοϋμενος τοϋτον.
'Απδ τοϋ σημεὶου δμως της διαπιστωσεως αυτης μεχρι τοϋ σημειου
της εφαρμογης των 'Ι. Κανδνων, παρεμβαλλεται η 'Εκκλησια, τδ σωμα
των 'Επισκδπων, δπερ εφαρμδζει τους 'Ι. Κανδνας. Καὶ εντευθεν ανακϋπτει τδ κυρὶως 'Ιεροκανονικδν πρδβλημα, η μαλλον εκκλησιολογικδν.

Δι6τι, δσον καὶ αν δεν πασχη ὴ τριμελης Συνοδος δια τδ λιαν δλιγαριθμον αυτης" δσον καὶ αν τδ κϋρος των Συνοδικων αποφασεων δεν
επηρεαζεται απδ τδ προσωπικδν κϋρος των Συνοδικων μελων" δσον καὶ
αν αι αποφασεις παραμενουν αδιαβλητοι, εκ τοϋ ενδεχομενου επηρεασμοϋ των Συνοδικων υπδ πολιτικων 'ρευματων" παλιν απομενει εις ισχυρδς λδγος, δια να καταστηση αμφιβαλλομενην, αν δχι ανισχυρον,
την καταδὶκην εις καθαιρεσιν τοϋ Μακαριου. Καὶ αϋτδς ειναι, ὴ εν τω
συνδλω της 'Ορθδδοξος 'Εκκλησὶα, ητις ηνεχθη απδ πολλων ετων καὶ
εξακολουθεϊ να ανεχεται κατ' οικονομιαν( ;) την προδήλως αντικανονικὴν ασκησιν καὶ πολιτικης εξουσιας υπδ τοϋ 'Αρχιεπισκδπου Κυπρου.

Βεδαιως, η τοιαυτη στασις των αγιων Τοπικων Ἐκκλησιων, εμπνεομενη εκ διαφδρων πιθανως λδγων, δεν μας ευρισκει συμφω·.τ.υς. "Ισως οϋτω να εκφραζεται τδ μετρον συμβιβασμοϋ των 'Εκκλησ ων μετα
;ροδικοϋ
τοϋ κοσμου καὶ η ελαττωσις της διακρισεως των μεταξϋ
καὶ αιωνιου, μεταξϋ θειων καὶ ανθρωπινων. 'Αλλ' δπως κα αν εχη τδ
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πραγμα, το γεγονδς δτι τη Ἐκκλησὶα εν τω συνδλω της απδκειται τδ
δικαίωμα της επιλογὴς του χρδνου προς εφαρμογὴν των ων βουλεται
λϋσεων, εκ συνδυασμου 'Ι. Κανδνων καὶ Οὶκονομίας, πασα ενεργεια Τοπικὴς Συνδδου (καὶ μαλιστα τριμελους) δεν δυναται να μείνη ατρωτος,
δταν συμβαινη να προσκρουη εις αυτας. Ἐπομενως, δταν δλαι αὶ Τοπικαὶ Ἐκκλησίαι δίδουν «δεξιας κοινωνιας» (Γαλ. β', 9) τω Μακαρίω,
παρα τὴν απδφασιν καθαιρεσεως του υπδ των τριων Μητροπολιτων,
δια θεμα ταξεως καὶ διοικὴσεως, ποιον κυρος δυναται να εχη ὴ καθαιρεσις, αν μαλιστα ληφθὴ δπ' δψει τδ γεγονδς, δτι τδ μεϊζον τμὴ,·μα κλὴρου καὶ λαου ακολουθεὴ αν δχι τον ποιμενα τουλαχιστον τδν πρδεδρον
της δημοκρατιας ὴ καὶ αμφοτερους;

Ἀλλ' οὶ λδγοι που εξασ9ενοϋν τὴν πραξιν των τριων Μητροπολιτων, ουδεποτε δυνανται καὶ να στραφουν εναντιον των, επὶ καθαιρεσει
της ὶσχυος των 'Ι. Κανδνων. Ἐ σιωπὴ τὴς καθδλου Ἐκκλησίας εναντι
του Μακαριου, αδυνατον να μεταβληθὴ εις φωνὴν Συνδδου, καταδικαζουσαν τους τρεις. Διδ καὶ ὴ παρεμβασις τὴς αυτοαποκληθεισης Μείζονος καὶ 'Υπερτελους Συνδδου, τδ σκεπτικδν της, οὶ επιστρατευθεντες
'Ι. Κανδνες καὶ αὶ αποφασεις της, αποδεικνυονται εντελως ξεναι πρδς
τδ πνευμα τὴς Ἐκκλησίας. Ουδεποτε ὴ Ὅρθδδοξος Ἐκκλησὶα θα αποδεχθὴ τὴν παρωδίαν αυτὴν ως Συνοδον καὶ τας καθαιρεσεις εις βαρος
των μελων τὴς ελασσονος Συνδδου τὴς Κυπρου.
Καὶ δ μεν Μακαριος παγιδευθεὶς απδ τὴν κοσμικὴν εξουσίαν, εφ'
οδ λδγου εστηρὶχθη ὴ καθαὶρεσίς του ϋπδ των τριων, καὶ ζητων διεξοδον, επεκαλεσθη τα γείτονα Πατριαρχεὶα εις βοὴθειαν του. Αυτα δε
αντὶ να εξαρθουν εις επὶπεδα Ἐκκλησίας Χριστου, ὴ δποία «ου 6λεπε'.
εις πρδσωπον ανθρωπου», συνεταχθησαν με τδν αὶγλὴεντα πρδεδρον
τὴς δημοκρατιας. Καὶ αντὶ να κατισχυσουν οὶ 'Ι. Κανδνες, αυτὴ ὴ καθολικὴ συνείδησις τὴς Ἐκκλησίας, καὶ να φερουν τὴν ειρὴνην εις τὴν
σπαρασσοιμενην εκ του σχίσματος Ἐκκλησίαν τὴς Κυπρου, ανετρεψαν
'Ι. Κανδνας, εδικαίωσαν τδν ὴδη ισχυρδτατον κοσμικως Μακαριον, διεκὴρυξαν τδ συμφωνον θεου καὶ Καίσαρος, ηυρυνον τδ σχίσμα με αποτελεσμα δ λαδς να σπαρασσεται καὶ να συνεχεται εν απορία, ως πρδς
ποιαν πλευραν εϋρίσκεται ὴ σωτηρία του.
Καὶ τωρα; 'Υπαρχει διεξοδος, υπαρχει λυσις αυτὴς τὴς περιπλοκὴς; Καθ' ὴμας μία λυσις υπαρχει, προκϋπτουσα απδ αυτα τα γεγονδτα, απδ τας αποφασεις των τριων Μητροπολιτων καὶ τὴς αυτοαποκληθείσης Μείζονος, μὴ ουσης δμως, απδ δλας τας συναρτὴσεις του δλου
προβλὴματος τὴς Κυπριακὴς Ἐκκλησίας. Καὶ αυτὴ συμπυκνουται εις
τὴν συστασιν του Οὶκ. Πατριαρχου Δημητρίου" «να καταλλαγουν» !
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Ἁλλα ὴ λυσις αυτή, η μδνη, ϊσως, απομενουσα κα'ι διασωζουσα την
αδελφὴν Ἐκκλησιαν απδ εν δχι ανυπερβλητον σχισμα, δεν δυναται να
ελθη αφ' εαυτης. Χρειαζονται ωρισμεναι προϋποθεσεις. Κα'ι αυτα'ι ειναι' α) Ὅ Μακαριος σταθμιζων τας ευθυνας του εναντι του θεοϋ δια
τδ σχισμα ,με τας τρομερας συνεπειας του' αϊρδμενος εις τδ ϋψος του
Ἁρχιεπισκοπικου του αξιωματος, ως ποιμενος αθανατων ψυχων' αναλαμβανων την πνευματικην του αποστολὴν ως ὴγετου δχι μεριδων, αλλ*
δλοκλήρου του Ὅρθοδδξου Κυπριακου λαου, μακραν πδισης αναμιξεως εις την πολιτικήν, δεον να προετοιμαση την παραδοσιν εντδς τακτου χρδνου της κοσμικης προεδριας. "Οσον ταχυτερον γινη τουτο, τδσον δλιγωτερον κακδν και ευκολωτερα η αποκαταστασις της ειρηνης.
'Εκ του αλλου ο'ι τρεις σεβασμιωτατοι Μητροπολἶται, ο'ι εκ των υστερων Ιδδντες την απρδβλεπτον εκβασιν της ενεργειας των εξ ελατηρϊων αγαθων, δεον δπως προκρινουν την εϊρηνην, την ενδτητα και την
αγαπην του εν θλιψει και μαχαις αδελφοκτδνοις διατελοϋντος ποιμνιου
του Χριστου, απδ την ακαιρον εῷαρμογὴν των 'Ι. Κανδνων και θελησουν νδι συντελεσουν εις την επανοδον της φυγαδευθεισης εν Χριστω
ενδτητος. Ἁμῷδτεραι α'ι πλευραι παραμενουν ακαλυπτοι και τρωται.
Και οϋτε τδν Μακαριον σωζει ὴ τδσον ξενη πρδς την φυσιν της Ἐκκλησἱας «Μεϊζων και 'Υπερτελής», ως κα'ι ὴ ουχι βαρυνουσα δρθοδδξως ευμενὴς σιωπη της καθδλου Ἐκκλησιας" αλλ' ουτε τους τρεις Μητροπολιτας σωζει η επικλησις των 'Ι. Κανδνων, δι' οϋς λδγους εξεθεσαμεν,.
δταν μαλιστα εφθασαμεν εις σημεϊον, ωστε οϊ μεν 'Ι. Κανδνες να εψαρμδζωνται κατ' Οικονομιαν, η δε Οἶκονομία να εῷαρμδζεται κατα κανδνα!
'Η ευθυνη της καταλλαγης βαρϋνει την 'Ελλαδικὴν Ἐκκλησιαν αν
μὴ και τδ σετττδν Οἶκουμενικδν Πατριαρχεἶον. Χωρις αναβολὴν πρεπει
να αναληφθουν πρωτοβουλιαι δια την εϊρηνευσιν της ταραττομενης 'Εκκλησιας. Χωρις ακρδτητας, αλλα με ρεαλισμδν και αντικειμενικδτητα.
Ὅ αγα-πη του Χριστου, που κατευθυνει την Ἐκκλησιαν, δυναται νδι θεραπεϋση τας πληγας και να αποκαταστήση τδ πολιτευμα της Ἐκκλη
σιας εν Κυπρω. 'Ὅπου ο'ι 'Ι. Κανδνες δημιουργουν δυσχερειας, νδι χρησιμοποιηθη η Οικονομια. Πλὴν «οἶκονομητεον ενθα ου παρανομητεον».
'ΕπΙ θεματων τοιαυτης φυσεως ὴ Ἐκκλησια εχει ευρυτατην ελευθεριαν,
λήγουσαν εκεϊ δπου διρχεται η ανευ αποχρωντος λδγου αναστολη της
ισχϋος των Κανδνων. Ὅ Ἐκκλ. 'ιστορια αποτελεϊ πηγὴν διδαγματων.
Ταυτα εκ πολλου πδνου εϊσηγουμεθα με την ελπἱδα δτι εκφραζομεν τδν πδθον και τδν πδνον του 'Ορθοδδξου λαου μας και ημων των ταπεινων Μοναχων, αδιαλειπτως προσευχομενων υπερ του αδελφου Κυπριακου λαου.
θ. μ. δ.

-ΤΕΧΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
'Η ἐπιχειρηματολογία των Πατέρων περι της εν Χριστω ἀγαμϊας καὶ αι
πηγαϊ αυτὴς

Θ. Ν. Ζήση, θεσσαλονίκη 1973

Ὁ ύφηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης τῆς ἕδρας τῆς Πατρολογίας
κ. Θ. Ζήσης, διὰ τοῦ ἀνωτέρω ἔργου του, δπερ ἐξέδωσε τὸ Πατριαρχικὸν "Ιδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, προσέφερε πολύτιμον ύπηρεσίαν εἰς τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου συνίσταται εἰς τὴν ἀπερίτμητον ἀπόδοσιν τῆς Πατερικῆς ἐμπειρίας εἰς τὸ μέγα θέμα τῆς Παρθενίας ἐν τῆ Ἐκκλησία. 'ΓΙ δη ἡ ὀρθὴ τοποθέτησίς του, ἔναντι τοῦ προβλήματος Παρθενία — Γάμος, ἐκ προοιμίων τοῦ ἐξησφάλισε μίαν ὁμολογουμένως Πατερικὴν δρασιν καὶ ἐπεξεργασίαν, εἰς τρόπον ώστε νὰ ἔχωμεν ἀνάγλυφον τὸν «νοῦν» τῶν Ἁγίων Πατέρων, αὐτὴν τὴν καθολικὴν
συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας ἐνσωματωμένην εἰς τὸ ύπ' δψιν ἔργον.
Ὁ σ. παρεκινήθη εἰς τὴν συγγραφὴν περὶ τῆς Παρθενίας ἐκ τῶν ύφισταμένων παρανοήσεων τῆς ἐποχῆς μας, ώς πρὸς τὴν οὐσίαν αὐτῆς. «Οἱ νέοι καὶ αἱ νεάνιδες, γράφει, οἱ ὁποῖοι κατορθώνουν κατὰ ἕνα ριζικὸν καὶ γενναῖον τρόπον, ἐντὸς ἐνὸς ύλόφρονος ἐν πολλοῖς ἀνθρωπίνου περιβάλλοντος, νὰ ἀρθοῦν ύπεράνω τοῦ
ύλικοῦ κόσμου καὶ νὰ πετάξουν πρὸς τὰ υψη τῆς θεότητος, ἀντιμετωπίζονται ώς
ταλαίπωρα δντα, καταδικασμένα εἰς μίαν τραχεῖαν καὶ ἄκαρπον ζωήν...».

Πράγματι, διὰ τῆς προσαγωγῆς τῆς πλουσιωτάτης Πατερικῆς Γραμματείας
καὶ τῆ βοηθεία ἐκτεταμένης βιβλιογραφίας, διαλύονται αἱ παρανοήσεις, ὀ παρθενικὸς βίος ἀποκαθίσταται εἰς τὰς πραγματικὰς του διαστάσεις, ὁ ἔγγαμος βίος ἐμμέσως ἀξιολογεῖται καὶ ουτω τοποθετοῦνται, ἐν τῆ περιοχῆ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ
ὁ μὲν καὶ ὁ δὲ ἀπηλλαγμένοι τῶν προσθέτων ἐξ ἀδυναμιῶν ἐρμηνειῶν.
Παρατρέχοντες τὴν ψηλαφητὴν ἀνὰ πὰσαν σελίδα ἐπιστημονικὴν μεθόδευσιν
τῆς ὀλης ἐργασίας τοῦ κ. Ζήση, διὰ τῆς ὁποίας καθιστα τὸ βιβλίον ἐντελῶς Πατερικόν,' τοῦ συγγραφέως ἐκουσίως ἐξασφαλιζομένου ἐντὸς τοῦ πελάγους τῆς ἀγιοπνευματικῆς φοβίας, ἱστάμεθα εἰς τὰς ἀμέσως ἀπορρεούσας συνεπείας του εἰς τὴν
ἐποχήν μας.
Πράγματι! Ἐ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐντὸς τοῦ ἐν τῷ πονηρῷ κειμένου Κόσμου,
δὲν ἔμεινεν ἀνεπηρέαστος καὶ εἰς τὸ κεφάλαιον τοῦτο. Ἐπόμενον ἦτο νὰ διαφθαροῦν
καὶ τὰ κριτήρια τῶν πολλῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Θεολόγων. Καὶ ουτως ἡ περὶ
Παρθενίας καὶ Γάμου διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐμφανίζεται πρακτικῶς καὶ
θεωρητικῶς παραμορφωμένη, ύπηρετοῦσα τὴν ἀνθρωπίνην ἐμπάθειαν.
“Αλλοι πάλιν Θεολόγοι ἐπηρεασθέντες ἀπὸ τὰς ἐστερημένας θείων ἐμπειριῶν φιλοσοφικὰς ἀπόψεις τοῦ Μπερντιάγιεφ καὶ οἱ ἶδιοι γυμνοὶ πνευματικῆς αἰσθήσεως, κατηγόρησαν τὴν Ἐκκλησίαν, δτι παρεθεώρησε τὸ στοιχεῖον τῆς ἀγάπης
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ἐντὸς τοῦ Γάμου! Διὸ καὶ οἱ τολμηρότεροι εἰσήγαγον τὸν ἔρωτα εἰς ἀναπλήρωσιν (!)
που εἰς τὸ βάθος δὲν εἶναι εἰμὴ τὸ πάθος τῆς φιληδονίας, ἐξωραϊσμένον διὰ λόγων,
·βεβαίως.
Ἐχοντες λοιπόν, ὐπ' δψει τὴν ύπάρχουσαν σύγχυσιν εἰς τὰ θέματα Παρθενία — Γάμος, ἐξ ἀφορμῆς προφανῶς τῆς πνευματικῆς πτώσεως, θεωροῦμεν τὸ βι'βλίον τοῦ κ. ύφηγητοῦ ώς γνησίαν φωνὴν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
καλεῖ Θεολόγους καὶ ἀθεολογήτους νὰ τὴν ἀκούσωμεν, διὰ νὰ μὴ διαστρέφωμεν
τὰς εὐθείας ὁδοὺς τοῦ Κυρίου.
Εἰς τὸ σημείωμα τοῦτο, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιπαρέλθωμεν μίαν ἐκτεταμένην
παρανόησιν τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου. «Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ" οἶς
·δέδοται», ἀναφερόμενον εἰς τὴν παρθενικὴν ζωήν.
Ὁ ἀγιος Πσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης, λέγει δτι, «δὲν ἐδόθη τὸ παρθενεύειν εἰς
ώρισμένους, ώς εἰδικὸν χάρισμα, διότιι δὲν θὰ ὐπέσχετο εἰς αὐτοὺς τὴν βασιλείαν
τῶν οὐρανῶν, ώς ἔπαθλον, ἐφ" δσον θὰ ἦτο χάρισμα. Ἀλλὰ ὁ Κύριος εἶπε τὸν λό·γον αὐτόν, διὰ νὰ δείξῃ πρῶτον, δτι εἰς τὸν ύπερφυσικὸν αὐτὸν ἀγῶνα εἶναι ἀπαραίτητος η θεία βοήθεια. Δεύτερον, δτι τὸ παρθενεύειν δὲν ἀποτελεῖ ύποχρεωτικὸν
θεσμόν, ἀλλὰ οὐράνιον συμβουλήν, χάριν ὐψηλοτέρας ζωῆς. Καὶ τρίτον,; δτι ἡ χάρις τῆς Παρθενίας δίδεται εἰς τοὺς ύπερβάντας τὴν παχυλὴν ἀκράτειαν, εἰς τοὺς
ἐπικαλουμένους τὴν θείαν συμμαχίαν καὶ φυλάσσοντας τὸν θησαυρὸν τῆς παρθενίας διὰ νηστειῶν καὶ ἀγρυπνιῶν καὶ μὴ παραδίδοντας ἐαυτοὺς εἰς τὸ θηρίον —
σάρκα διὰ ραθυμίας καὶ τρυφῆς.
Ἐὰν κατὰ προορισμὸν ἐκ τῶν προτέρων ἐδόθη η παρθενία, τότε ἡ ἀμοιβὴ δὲν
ἔχει θέσιν. Δὲν ἐδόθη κατὰ χάριν, ἀλλὰ «δέδοται») εἰς τοὺς θέλοντας νὰ λάβουν.
Διότι «εἰς ἐκείνους ποὺ δὲν θέλουν, οὐδεὶς δίδει».
Συγχαίρομεν τὸν καλὸν κ. θ. Ζήσην, διὰ τὴν σπουδαίαν ἐπιστημονικὴν ἐργασίαν του κατὰ τὴν ὁποίαν συνείργησεν ἡ συνείδησις τοῦ Ὁρθοδόξου τέκνου τῆς
Ἐκκλησίας, ἐκφράσαντος τὴν καθολικὴν συνείδησίν της. Καὶ πἀσα ἐπιστημονικὴ προσπάθεια, χωριζομένη τῆς καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἀποβαίνει ἀλλοθ.μ.δ.
τρία καὶ ἄρα ματαία, ἂν μὴ ἐπιζημία.

Εϊς τδ δπισ6δφυλλον εϊκονίζεται τδ Πρωτατον 'Αγ. "Οροος
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