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ΛΙΛἈΟΓΟΟ ΟΤΟΝ ΛΘΦ
ΑΚΟΥΣΤΟΣ χῶρος στρατευμένος
στὸν ἀγῶνα κατἀ
κατηγορημέτῶν
νων παθῶν καὶ γιὰ
τὴν κατάκτηση τῆς
ἀρετῆς, ποὸ φθάνει
μέχρι τὴ θέωση τῆς
ἀνθρωπίνης φάσεως, ὅπως εϊναι τὸ "Αγιον "Ορος, εϊναι ἑπάμενο νὰ ἀναδεικνάη ἀγίους καὶ προφήτας. Αάτὸ τὸ
«μεγάλο στοιχεϊο» τῆς ὰγιάτητος καὶ
θεολογίας, ποὸ ἐσχεδίασε καὶ ἐσάρκωσε ὸ 'Ἀθως, ὸ ἄγιος Γρηγάριος ὸ Παλαμὰς, λέγει κάπου, ὅτι «οι Μοναχοὶ εϊναι οὶ προφῆται τῆς Καινῆς Διαθήκης,
οι κήρυκες τῆς ἐρχομένης 6ασιλείας».
Καὶ ὸ ὰγιασμένος "Αθως, ποὸ ἐξακολουθεϊ νὰ ζῆ τὴν παράδοση, δηλαδὴ νὰ ἀνεὅαίνει τὴν θεάτευκτη κλίμακα τῶν α
ρετων, στὴν κορυφὴ τῶν ὸποίων συναντὰται ὸ θεὸς «ἐκτυπῶτερον», εχει καὶ
σήμερα τους ὰγίους καὶ τους προφήτας του, ποὸ κρά6ονται ἀπὸ τὰ ἀνάξια
μάτια μας νὰ δουν τέτοιες θεωμένες ἀνθρῶπινες άποστάσεις.
Ἀλλὰ ἡ χάρι τοῦ θεοῦ, δἐν ξεάρω
πῶς «οίκονάμησε» καὶ ἐπέβλεψε στὴν
ταπείνωσή μας, μας ἀπεκάλυψε ὅνα ἀπὸ αάτοῦς τοάς σαρκοφάρους ἀγγέλους
του, ἑνα πνεῦμα ἀληθινὰ λειτουργικά,
μιὰ φάση καθαρμένη «ταϊς τῶν δακράων της ροαϊς», ἐνα ἄνθρωπο που εϊκονί-

ζει τὴ δάξα τοῦ θεοῦ, ἀφοῦ ἀπὸ τὸ
«κατ' είκάνα», ποὸ «ἐτήρησεν ἀλῶ6ητον», ἐ'φθασε στὸ «καθ' ὸμοίωσιν», ὅσο
εϊναι «ἐφικτὸν τῇ ἀνθρωπίνη φάσει».
'Ο ἄγιος καὶ προφήτης αάτὸς ἐρημίτης δἐν κινδυνεάει νὰ πλανηθῆ ἀπὸ τὰ
παραπάνω λάγια μας, ὅχι μάνο γιατὶ ἄχει γίνει δυσκίνητος πρὸς κάθε μορφὴ
κακοῦ, άλλὰ καὶ γιατὶ 6ρίσκεται «ἐξω
κάσμου καὶ τῶν τοῦ κάσμου» μἐ ἐννοια
ήθικὴ καὶ τοπική, ἀφοῦ ἡ σπηλιά του εϊναι τάσο δυσπράσιτη, ὅσο εϊναι καὶ ἡ
ἀρετή του.
Πῶς κανεὶς μπορεϊ νὰ 6ρῆ ἐνα τέτοιο
κρυμμένο θησαυρά, εϊναι κάτι ποά σχετίζεται μἐ τὴν ἀξιάτητα ἐκείνου ποά τὸν
6ρίσκει, ἀλλὰ τὸ πλεϊστο ἀνήκει στὸ
θειον "Ελεος. Ἀλλὰ στὴν περίπτωση τὴ
δική μου τὸ ὅλο ἀνήκει στὸ θεὸ ποά μἐ
ἐλέησε. Γιὰ τὸ σάντροφά μου Μοναχὸ
δἐν μπορῶ νὰ κρίνω.
Δἐν ξεάρω πῶς τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου μὰς ἄρπαξε θἄλεγα καὶ μας μετέφερε στοάς «ἀπορρῶγας» αάτοάς 6ρά
χους, ποά στὰ σπλἀγχνα τους ζοῦσε αάτὸς ὸ Ἐρημίτης, σὰν τὸ μαργαριτάρι
μέσα στὸ ὅστρακά του. Πάντως γιὰ μὰς,
ὴ ἀποκάλυψη αάτοῦ τοῦ «6ραχά τι παρ'
ἀγγέλους ήλαττωμένου» γέροντος μοναχοῦ, ἡταν ἀπάντηση τοῦ παναγάθου
θεοῦ, ποά εϊναι τάσο κοντά μας μἐ τὶς
ἄκτιστες ἐνέργειές του, στὴν καθημερινή μας ὶκεσία: «Κάριε, γνῶρισάν μοι
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ἄνδρα πεπαιδευμένον τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ».
Ἀφοῦ ἐδαπανήσαμε τὴν ἡμέρα μέσα στο καθαρὸ ἡλιακὸ φως τῆς λεπτῇς
ἀθωνικῆς ἀτμοσφαίρας τῆς Ἐρήμου, κατὰ τὴν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ, ὅταν ἐψάλλαμε μέσ' στις καρδιές μας τὸν «ἐπιλάχνιον ὅμνον» καὶ ἐρροφοάσαμε τὸ «ιλαρὸν φῶς ὰγίας δάξης», ἀκρι6ῶς «ἐπὶ
τὴν ἡλίου δάσιν», ὅνα σεμνά, παρθενικὸ καὶ ἐξαϋλωμένο λογικὸ ὅν, ἐνας ἑ'νσαρκος ἄγγελος ποά ζοῦσε πάνω στὴ
γῆ ἄχι περισσάτερα ἀπὸ 25 χράνια, φάνηκε στὴν ἀτραπὸ ποά μἑ προσοχὴ περνάγαμε ἀνάποπτοι τὰ κοφτερὰ 6ράχια
της: «ὸ Γέροντἀς μου σας προσκαλεϊ
στὴ σπηλιά»! Μείναμε ἄφωνοι. Ἀκολουθήσαμε τὰ φτερωτὰ 6ήματα τοῦ ὶεροῦ αάτοῦ ζῶου καὶ ἀφοῦ κάναμε δυὸ τρεις στροφἐς διὰ μέσου τῶν ψηλῶν
6ράχων, φτάσαμε στὴ θεάκτιστη σπηλιά
ποά εϊχε γιὰ κατοικία ὸ θεοφάρος αάτὸς ἀσκητής.
Πρὶν προλάδουμε νὰ συνέλθωμε ἀπ'
τὴν ἄκπληξη τῆς προσκλήσεως, ἀπὸ τὸ
θαυμασμὸ ποά ἀμέσως νοιῶσαμε στὴν
πρῶτη ἐμφἀνιση τοῦ θείου ἐκείνου ἀνδράς, νομίσαμε πὥς ἀνειρευάμαστε, ὅταν μας μίλησε μἑ τὰ ἀνάματά μας τὰ
μοναχικά!
— Σας εϊδα ποά περνοάσατε πάνω
ἀπὸ τὴ σπηλιὰ καὶ ἑστειλα τὸν ἀδελφὸ Χ. νὰ σὰς φωνάξη γιατὶ θὰ χανάσαστε ἀπάψε στὴν 'Ἐρημο, εϊπε καὶ πρὶν
ἀπαντήσουμε, πέσαμε στὰ γάνατα καὶ
τὸν προσκυνήσαμε.
— Γέροντα, ἐτάλμησα, πῶς μας εϊδατε μέσα ἀπὸ τὴ σπηλιἀ σας, ἀφοῦ εϊναι ἀδάνατο αάτά; Ἀλλὰ καὶ πῶς ξεάρετε τὰ ἀνάματά μας ;
'Ο Ἐρημίτης γέλασε ἐλαφρὰ καὶ μἑ
συγκατά6αση. "Υστερα ὸ ἀγγελικὸς άποτακτικὸς μας ἑφερε σἑ ξάλινες παροψίδες 6ράχινο νερὸ καὶ «ίσχάδες» - σῦκα ξερά. Ζητήσαμε τὴν εάχή τους καὶ
ὴπιαμε νερά.
... Πέρασε λίγη ὥρα μέσα σἑ άπο6λητικὴ σιωπή.
'Ο Ἐρημίτης εϊχε κάτι ἀπὸ «τὸ ἄγριον καὶ ἀνεπιμέλητον πράσωπον» τοῦ με
γάλου ἐκείνου τέκνου τῆς Ἐρήμου τοῦ

'Ιορδάνου, «ἐν Βηθα6αρὰ», τοῦ Βαπτιστοῦ 'Ιωάννου. Μάνο ποά οι δασεϊς 6άστρυχοί του ἡταν ἄσπροι, χιονάτοι, ὅπως καὶ τὰ μακρυὰ σὰν προφήτη τῆς
Παλαιὰς Διαθήκης γένεια του. Βαθουλωμένα τὰ ἀστραφτερὰ ἀπὸ ἐσωτερικὴ
λἀμψη μάτια του στὶς κάγχες τους ἀντιφέγγιζαν δἑν ξεάρω ποιοάς θείους κάσμους τῆς ὰγιασμένης ψυχῆς του, ποά
παρέσυρε ἡ δάναμή τους κι' ἐμας.
— Ψάχνετε, δἑν εϊναι ἑτσι; Ψάχνετε γιὰ ἀλήθειες, εϊπε ὸ Ἐρημίτης καὶ
μας κάτταξε μἑ οάράνια γλυκάτητα.
— Ναὴ Γέροντα, ἀπάντησα. Ἀγωνιοῦμε νὰ μάθωμε σἑ ποιὰ φάση τῆς ὶστορικῆς ζωῆς τοῦ κάσμου 6ρισκάμαστε. Δηλαδὴ σἑ ποιὰ ὶστορικὸ χῶρο ποά περιγράφουν οὶ ἑπτὰ σφραγϊδες τῆς Ἀποκαλάψεως. 'Υπάρχει τέτοια σάγχυση
σήμερα στὰ σάγχρονο κάσμο, τέτοια ἀποστασία ἀπὸ τὸ θεά, τάσος δαιμονισμάς,
ποά ὅσοι δἑν ἑχασαν καὶ τὴν τελευταία
αϊσθηση τῆς ἀληθείας συνεχῶς 6ρίσκονται σἑ ἀνησυχία καὶ ἐρωτήματα. Σεϊς
τί θὰ εϊχατε νὰ μὰς πῆτε, ἄγιε Γέροντα;
— Τέκνα ἐν Χριστῶ, δἑν δια6άζετε
τὸ ὶερὸ Εάαγγέλιο; 'Ο αίῶνιος λάγος
τοῦ θεοῦ τὰ λέει ὅλα. Τί σημασία ἑχει
γιὰ τὸ χριστιανὸ ἡ ὶστορικὴ στιγμὴ ποά
ζῆ; Σὰς καταπλήσσουν ἡ ἀποστασία
ἀπ' τὸ θεά, ἡ σάγχυση τοῦ κάσμου καὶ
ὸ δαιμονισμάς του. Ἀλλὰ πάτε δἑν εϊχαμε αάτὰ τὰ φαινάμενα; 'Ο Κάριος
δἑν εϊπε ὅτι «ὸ κάσμος κεϊται ἐν τῶ πονηρφ»; "Αν σήμερα φαίνεται τὸ κακὸ
κἀθε μορφῆς πιὸ ἐκτεταμένο ἀπὸ παλαιάτερα, εϊναι γιατὶ πολλαπλασιάστηκε κατὰ τὴν ἀναλογία τῆς ἀριθμητικῆς
αάξήσεως τοῦ κάσμου καὶ γιατὶ 6λέπουμε ὅλον τὸν κάσμον «ἐν στιγμῇ χράνου».
Ἀλλὰ μἑ τὸ συλλογισμὸ αάτὸ καὶ τὸ
καλὸ ἀντίστοιχα ἑχει πολλαπλασιασθῆ.
'Ο θεὸς πάντοτε εϊχε τοάς ἀνθρῶπους
του. Λίγους; Τὸ εϊπε ὸ "Ιδιος: «Πολλοὶ οὶ κλητοί, άλίγοι οι ἐκλεκτοί». Γιατί λοιπὸν νὰ ἀγωνιὰτε; Καὶ τί θὰ σὰς
ῶφελήση νὰ μάθετε ἄν ὰ ἄγγελος τῶρα ἄνοιξε τὴν ὅκτη ή τὴν ἑ6δάμη σφραγϊδα; Σεϊς εϊσθε μοναχοὶ καὶ θὰ ἄπρεπε νὰ ζῆτε πέρα ἀπ' ὅλες τὶς ὶστορικἑς
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φάσεις, ὥστε ἡ σκέψις σας καὶ ὰλάκληρη ἡ ψυχή σας νὰ κινῆται μεταξά τῆς
δάσεως τοῦ παράντος κάσμου καὶ τῆς
ἀνατολῆς τοῦ μέλλοντος, ποά εϊναι τὰ
ἑσχατα ὅρια τῆς ἀρχῆς τῆς αιωνίου 6ασιλείας τοῦ θεοῦ.
— Γέροντα, ἐπιτρέψτε μου, εϊπα, νὰ
ἐρωτήσω· θεωρεϊτε κατ' ἀρχὴν σωστὸ
νὰ ἀποσπασθῇ ὸ μοναχὸς ἀπὸ τὸ παράν
του καὶ νὰ μεταφερθῆ στὰ ἄσχατα χρονικὰ ὅρια τοῦ κάσμου ; Καὶ ἄν εϊναι σωστά, πῶς θὰ ἀποφάγουμε τὴν εάθάνη
μας ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
κάσμου, ἀφοῦ εϊμαστε ἀργανικὰ μέλη
της στρατευμένα;
— Τέκνα Χριστοῦ, ἀπάντησε μἑ τὴ
6αθειὰ φωνή του ὸ Ἐρημίτης. Ἐὰν ἡ
6ίωση τῶν ἐσχάτων ἐσήμαινε ἀπομά
κρυνση ἀπὸ τὸ παράν, τάτε φυσικὰ θὰ
6ρισκῶμαστε σἑ πλάνη. Ἀλλὰ ὰ λάγος
μου δἑν ἄχει τὸ νάημα ποά άποθέσατε.
Ἀντιθέτως μάλιστα ἐκφράζει τὴ 6αθάτερη οάσία ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Βίωση λοιπὸν τῶν ἐσχάτων, μἑ κανένα τράπο δἑ σημαίνει ἀποξένωση, άλλὰ συνθετικὴ κατάσταση παράντος καὶ μέλλοντος, ποά ἐκφράζει τὴν 'Ορθάδοξη ζωή.
-— 'Ἀγιε Γέροντα, παρετήρησε ὸ σάντροφάς μου μικράτερος μοναχάς, πῶς
πραγματοποιεϊται αάτὴ ἡ συνθετικὴ κατάσταση μέσα στὴν ἐνιαία ψυχὴ τοῦ
χριστιανοῦ; Γιατί φαίνεται τοάλάχιστο
σὰν ἀντινομία σἑ πρῶτη φάση αάτὴ ἡ
ἄποψη.
— "Αν εϊχατε δοκιμάσει πιὸ ἄντονη
πνευματικὴ πεϊρα άπ' αάτὴ ποά διαθέτετε, άσφαλῶς θὰ διαπιστῶνατε πάσο ὰπλῆ εϊναι αάτὴ ἡ σάνθεση, αάτὴ ποά
τῶρα, χωρὶς νὰ τὸ καταλα6αίνετε, ζῆτε. Ἀλλὰ ἡ σάνθεση παράντος καὶ μέλλοντος, δἑν εϊναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν
σάνθεση τῆς πίστεως τοῦ ἀνθρωπίνου
ἄντος πρὸς τὸν θεάν, σἑ ποικίλου 6αθμοῦ ἐμπειρία τῆς ἐν θεψ ζωῆς, μἑ τὴν
ἄφευκτη κατ' αϊσθηση ϊστορικὴ ζωή του.
"Οταν λοιπὸν ἑχη κανεὶς καθαρίση τὴν
ψυχή του ἀπὸ τὰ ψεκτὰ πάθη καὶ τὴν
ἑκαμε δεκτικὴ τῶν άκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ ὰγίου Πνεάματος, αάτἑς οϊ ἐνέργειες τὸν συνδέουν μἑ τὰ ἑσχατα,
μἑ τὴν ἐρχομένη 6ασιλεία τοῦ θεοῦ.
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Παράλληλα ἡ ψυχὴ ζῆ μέσα στὸ χῶρο τοῦ φυσικοῦ 6ίου τοῦ παράντος. Νὰ
λοιπὸν ποιὰ εϊναι ἡ σάνθεση. 'Ο μεταμορφωμένος λοιπὸν ἄνθρωπος, σὰν άργανικὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Σῶματος τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ζῆ ἀπ' ἐδῶ προγευστικὰ τὴν αιῶνια ζωή, καὶ ἑχει κενῶσει ἐκεϊ τὸν θεϊο πάθο του, δμως ἑχει πλήρη τὴν αϊσθηση τῆς μετοχῆς του
στὴ στρατευμένη Ἐκκλησία, ἀφοῦ εϊναι δεμένος μαζῆ της μἑ τὰ Μυστήρια
καὶ τὴν ἀγάπη... Καὶ ὸ Ἐρημίτης σταμάτησε νὰ μιλάη.
— θὰ μποροῦσα νὰ ρωτήσω, ἄγιε τοῦ
θεοῦ, εϊπα, μἑ ποιὰ τράπο στὶς λεπτομέρειές του μπορεϊ νὰ ζῆ κανεὶς τὴ διπλῆ
αάτὴ ζωή;
— Μὴ ζητἄτε νὰ μἀθετε θεωρητικῶς
αάτὰ τὰ ἐσωτερικὰ γεγονάτα. "Οχι μονάχα γιατὶ εϊναι ἐμπειρικῆς τἀξεως, ἀλ
λὰ καὶ γιατὶ εϊναι τάσοι οϊ τράποι στὶς
λεπτομέρειές τους τῆς ἐν τῶ θεφ 6ιῶσεως καὶ τῆς ζωῆς σἑ σχέση μἑ τὴν Ἐκκλησία, ὥστε νὰ μὴν άπάρχη μονάχα
μιὰ περιγραφή.
— Ἐ ποικιλία τῶν τράπων τῆς διπλῆς
6ιῶσεως, ρῶτησα πάλι, ποῦ ἑχει τοάς
λάγους της, τίμιε Γέροντα;
— Στὴν ποικιλία τῶν ἀνθρωπίνων τάπων καὶ στὴν ποικιλία τοῦ βαθμοῦ καὶ
τοῦ εϊδους τῆς ἐνεργείας τοῦ ὰγίου
Πνεάματος, ἀπάντησε ὸ μέγας Γέροντας.
— Καὶ τί εϊναι ἐκεϊνο, ξαναρῶτησε ὰ
σάντροφάς μου, ποά προσδιορίζει τὴν
ποικιλία καὶ τὸ 6αθμὸ τῆς ἄκτιστης ἐνεργείας τοῦ ὰγίου Πνεάματος, σε6άσμιε
πατέρα;
— Πρῶτα ἡ σοφία καὶ ἡ πράνοια τοῦ
ὰγίου Πνεάματος άπἑρ τοῦ ἐνεργουμένου μἑ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειες, δηλαδὴ ὸ σε6ασμὸς στὴν ἐλευθερία του καὶ
ἡ πράνοια νὰ μὴ ζημιωθῆ ὰ χριστιανὸς
ἀπὸ τὴν ἐνδεχάμενη κατάχρηση τῶν
χαρισμάτων. "Υστερα εϊναι ὰ 6αθμὸς
δεκτικάτητος τοῦ πιστοῦ, ποά τὴν καθορίζει ὸ 6αθμὸς καθαράτητος· ἡ ἀναλογία
τῆς φυσικῆς κατα6ολῆς καὶ ἡ προσωπικὴ ίδιοτυπία. Οὶ ἄνθρωποι εϊναι μιὰ ἀτέλειωτη ποικιλία, έϊπε ὰ Ἐρημίτης, ποά
κατευθάνονται, ἄν θέλουν, στὴν κατὰ-
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κτηση τῶν πιὸ άψηλῶν μορφῶν τελειάτητος.
— "Αγιε πατέρα, παρετήρησα, μας εϊπατε σἐ γενικἐς γραμμἐς γιὰ τὴ σάνθεση παράντος καὶ ἐσχάτων. θὰ εϊχατε
τὴν καλωσάνη νὰ μας μιλήσετε πιὸ ἀναλυτικὰ γιὰ τὸ πῶς φθάνει ὰ ἄνθρωπος στους δάο αάτοάς χῶρους;
— Πρῶτ' ἀπ' ὅλα, τέκνα ἐν Κυρίψ,
εϊπεν ὸ Ἐρημίτης, πρέπει νὰ γνωρίζωμε, ὅτι εϊμαστε ἐτσι πλασμένοι, ὥστε νὰ
αίσθανάμαστε ὅλξη ἀπὸ τὸ θεά. "Οταν,
ὅπως εϊπα, ἀπελευθερῶσουμε τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν αίχμαλωσία τῶν
παθῶν καὶ μἐ τὴ χάρη τοῦ ὰγίου Πνεάματος ἀντεισάξουμε στὴν ψυχὴ ἀρετές,
τάτε κατἀ μιὰ ἀναλογία ζοῦμε μἐ πνευματικὴ αϊσθηση μέσα στους κάλπους τοῦ
θεοῦ. Τὸ νὰ ζῆ κανεὶς ἐν θεω, αάτὸ
σημαίνει ὅτι ζῆ μέσα στὸ φῶς, στὴν είρήνη, στὴν ἀγἀπη, στὴ μακαριάτητα σἐ
μιὰ ἀναλογία δεκτικάτητος. Ἀπὸ αάτὴ
τὴν κατάσταση τῆς αίσθήσεως τῶν ἐσχάτων, ἡ ψυχὴ 6λέπει τὰ ἐγκάσμια
πράγματα μἐ τὴ συνείδηση τοῦ τέκνου
τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκέπτεται καὶ δρἄ.
Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ ψυχὴ εϊναι σἐ ὅνα
ποικίλο 6αθμὸ ἐνωμένη μἐ τὸ θεὸ διὰ
τῆς ἀγάπης, τάτε δάναται καὶ νὰ ἐνεργῆ καὶ νὰ δρα άπὸ τὴν ἄμεση σχέση τῆς
αίσθήσεως τῆς ἀγάπης. 'Οπάτε καὶ ἐνωμένη παραμένει καὶ διάχυση τῶν δυνάμεῶν της μἐ τὴ δράση δἐν παθαίνει...
Αάτὰ εϊπε ὰ αγιος καὶ διέκοψε τὸ λάγο.
— Φαίνεται, λοιπάν, σε6αστἐ πατέρα, ἀπὸ αάτὰ τὰ σοφὰ ποὸ εϊπατε, ὅτι ἡ
ψυχὴ συνέχεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀγἀπη τοῦ
θεοῦ, πραγμα ποὸ εχει τὸν ὅρο τῆς
6ιῶσεως τῶν ἐσχάτων, ἀλλἀ μπορεϊ νὰ
ζῆ καὶ μέσα στὸ παρὸν τῆς Ἐκκλησίας,
παρετήρησε ὰ σάντροφάς μου.
— Τὴ 6αθάτερη σημασία τῆς διπλῆς
κινήσεως τῆς ψυχῆς δἐν διεκρίνατε, εϊπε ὸ σοφὸς Ἐρημίτης. Αάτὸς ποὸ 6ρίσκεται ἐνωμένος μἐ τὸ θεά, νομίζω ὅτι
εϊναι ὅνας σχετικὰ τέλειος ἄνθρωπος,
ἄχι μάνο γιὰ τὴ σταθερὴ άγάπη του, άλλὰ καὶ γιατὶ ἡ συμπεριφορά του μέσα
στὸν κάσμο καὶ τὴν Ἐκκλησία εϊναι σωστή, γι' αάτὸ καὶ ῶφέλιμη χάρη στὸ
φῶς τῆς διακρίσεως, ποὸ τοῦ χορηγεϊ
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ἡ αϊσθηση τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ, ποὸ
ταυτάχρονα εϊναι καὶ αϊσθηση ἀγάπης
πρὸς τοὸς ἀνθρῶπους. Χωρὶς τὴν αϊσθηση τῆς ἀγάπης, ὅσο καὶ νὰ θέλη ὰ
χριστιανὸς νὰ πάρη σωστὴ θέση άπέναντι στὰ ἑκάστοτε προ6λήματα ποὸ παρουσιάζονται, εϊναι ἀδάνατο νὰ 6ρῆ τὴ
χρυσὴ τομή τους. Μἐ διανάηση χωρὶς
ὶερὸ πάθος, δἐ βρίσκεται τὸ σωστά.
— "Αγιε τοῦ θεοῦ, θέλετε, νὰ πῆτε,
ὅτι ὸ νοῦς στὴν ἀναζήτηση τοῦ σωστοῦ,
ποτἐ δἐν μπορεϊ νὰ τὸ διακρίνη ἄν δἐν
ἐχη ὸδηγὸ τὴν πνευματικὴ αϊσθηση τῆς
ἀγάπης;
— Ναί, τέκνα. ΤΙ άπουσία τῆς αίσθήσεως τῆς διπλῆς ἀγάπης μαρτυρεϊ τὴν
παρουσία τῶν παθῶν — ἐννοῶ τῶν κακῶν παθῶν, άφοῦ καὶ ἡ άγάπη πάθος
εϊναι, ἀλλἀ ἄγιο καὶ μακάριο. Καταλα6αίνετε λοιπάν, ὅτι άπὸ τὴν ἐπήρεια
τῶν ἐνερΥημάτων τῶν παθῶν συλλογιζάμενος ά νοῦς, δἐν μπορεϊ ν' ἀποφάγη
τὶς ἐκτροπἐς εϊτε στὶς ὸπερ6ολἐς εϊτε
στὶς ἐλλείψεις. 'Ἀφευκτα θὰ κινῆται
σἐ ἀκραϊες περιοχές. Φυσικὰ καὶ ἡ ἐνέρΥεια, ἡ δραστηριοποίηση τοῦ θεωρουμένου ῶς ἀγαθοῦ θὰ άκολουθήση μοιραία
τὸν ϊδιο στρα6ὸ δράμο, ὅσο καὶ νὰ ἐμφανίζεται άπὸ μορφὴ ζήλου τοῦ καλοῦ καὶ θὰ ὸφέρπη τὸ κακά.
— Μἐ αάτὰ ποὸ εϊπατε, ἄΥϊε τοῦ θεοῦ, παρετήρησε ά συνέκδημος ἀδελφάς
μου, ὅΥαίνει ἀ6ίαστο τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἀφοῦ ἐμεϊς οι ταλαίπωροι καὶ ταλαιπωροάμενοι ἀπὸ τὰ πάθη μας δἐ φθάσαμε στὴν αϊσθηση τῆς διπλῆς ἀγάπης,
θὰ πρέπει νὰ ἀποφεάγουμε κάθε δράση
μέσα στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴ κάνωμε κακὸ ἀντὶ καλοῦ.
— "Οχι, άπάντησε, ὰ Ἐρημίτης. 'Ἐτσι πέφτουμε σἐ ἄλλη ἄκρη. Ἐὰν δἐν
ἐχη φτάσει κανεὶς στὸ ὅριο ποὸ ἐΥγυαται σωστὴ θεῶρηση καὶ σωστὴ πραΥμάτωση τῶν στάχων, ἀλλὰ άπάρχει διάθεση καὶ δυνατάτητα νὰ κάμη τὸ νομιζάμενο καλά, ὅνας τράπος διασφαλίζει
ἀπὸ ἀστοχήματα· ὴ ταπείνωσις, ποὸ Υεννιέται ἀπὸ τὴν ἐπίγνωση τῆς πνευματικῆς φτῶχειας μας καὶ ποὸ ὸδηΥεϊ κατ'
εάθεϊαν στὴν ἀμφι6ολία ἄν σκεφτῶμαστε σωστά, άπάτε ἀναστέλουμε κάθε δη-

ΑΙΑΑΟΓΟΟ ΟΤΟΝ Αθω

μιουργικὴ δράση καὶ παίρνουμε τὸ δράμο τοῦ ξένου που ρωτάει ἐκείνους ποὸ
Υάρισαν τὴν «πολιτεία».

— Καὶ ποιοι εϊναι, πατέρα μας, ξαναρῶτησα, αάτοὶ ποὸ γάρισαν καὶ ἐμαθαν τὴν «πολιτεία» γιἀ νὰ 6ροῦμε ἐκεϊνο ποὸ ζητὰμε χωρὶς νὰ πλανηθοῦμε;
—- Εϊναι οι "Αγιοι τῆς Ἐκκλησίας, οὶ
πατέρες καὶ διδάσκαλοί της, ἀπάντησε
ὸ ἡσυχαστής. Αάτοὶ τὰ ξεάρουν ὅλα,
γιατὶ εϊχαν τὸ φῶς τοῦ ὰγίου Πνεάματος. Αάτοὶ μονάχα ποὸ ἀνέ6ηκαν ὅλη
τὴν κλίμακα τῆς ἐν Χριστψ ζωῆς, ἐ6ίωσαν σἐ ὅλες τὶς μυστηριῶδεις περιοχἐς τῆς «κεκρυμμένης ἐν Χριστψ» ζωῆς, αάτοὶ μάνοι καὶ ἐμαθαν καὶ ἀπεκάλυψαν στὸν κάσμο τὶς ἄρρητες δάζες
τοῦ ἀνθρῶπου...

'Ο ὰγιασμένος καὶ οάρανοφάντορας
Ἐρημίτης, μέσα στὸ θαμπὸ φῶς τῆς ἑσπέρας φαινάταν σὰν ὸπερκάσμιο πλάσμα καὶ τὰ λάγια του, ποὸ ἐ'6γαιναν
σὰν μαργαριτάρια ἀπὸ τὸ γηραλαϊο καὶ
σεπτὸ στάμα του, ἐπλήγωναν ἀπὸ ἀγάπη τὶς καρδιές μας. Μάλιστα τὰ λάγια
ἐκεϊνα τὰ μυστικὰ ποὸ μας εϊπε καὶ ποὸ
δἑν γράφονται ἐδῶ, ἐπειδὴ «οάκ ἐξὸν
ἀνθρῶπψ λαλῆσαι». Καὶ ὅταν μἐ διακοπές, ἀπὸ τὶς ἐνέργειες στὴ θεοφάρο
καρδιά του τοῦ ὰγίου Πνεάματος, μας
μιλοῦσε γιὰ τὸ θεά, γιὰ τὴν ἀπεραντωσάνη του, γιὰ τὴν παντοδυναμία του καὶ
γιὰ τὴν τρυφερὴ ἀγάπη του πρὸς ὅλη
τὴν κτίση, ἐβλεπες τὸ ὰγνισμένο πράσωπά του νὰ παίρνη μιὰ τέτοια λάμψη,
ποὸ νάμιζες ὅτι δἐν ἡταν ἄνθρωπος, ἀλλὰ φωτάμορφος 'Ἀγγελος.
Μπορῶ νὰ ισχυρισθῶ, ὅτι σἐ μιὰ ὰλάκληρη νάχτα, μέσα σἐ ἐκείνη τὴν
ἐξαρση καὶ τὴν ὰγία ἀλλοίωση τῆς ψυχῆς, ἐμαθα καὶ «ἐπαθα» τὴ θεολογία γιὰ
πρῶτη φορὰ στὴ μοναχικὴ ζωή μου.
Γιατὶ ἐνῶ τὰ θεολογικὰ νοήματα δἐν
διέφεραν ἀπὸ τὴν Πατρολογικὴ διδασκαλία, δμως, ἄν μπορῶ νὰ ἐκφρασθῶ
ἐτσι, στὸν θεωμένον αάτὸν ἄνθρωπο τὰ
νοήματα ἐπαιρναν σάρκα, ζωντάνευαν
ὅπως ἐ6γαιναν ἀπὸ τὸ στάμα του καὶ ἐ-
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γίνοντο, ὅπως λέει ὸ Προφήτης, «αϊμα
καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ» καὶ κάκλωναν άλάκληρη τὴν ψυχὴ μου, γιὰ νὰ
τὶς προκαλέσουν τὸ πιὸ ἄγιο καὶ πιὸ
μυστικὸ ἀπαθἐς πάθος, τὸν θειο ερωτα.

'Ο σαρκωμένος αάτὸς ἄγγελος, μέσα
στὴ 6αθειὰ σιωπὴ τῆς ὸπο6λητικῆς σπηλιας του ἐπαιρνε διαστάσεις ἐξῶκοσμου
ὅντος, ὅταν τὸ θεϊο πράσωπά του ἐγίνετο ὥσὰν ἑτέρα μορφή», μἐ τὶς σὰν ἀστραπὴ ἐκφράσεις του, ποὸ τὶς φῶτιζε τὸ ἐνοικον στὴν ψυχή του ἄγιον
Πνεῦμα καὶ τὸ γλυκὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ, τὶς ὥρες ποὸ μας μυοῦσε στὰ μυστήρια τοῦ θεοῦ.

Πῶς νὰ λησμονήσουμε ἐκεϊνες τὶς
θεολογικἐς συλλήψεις του γιὰ τὴν ἐνσἀρκωση τοῦ θεοῦ Λάγου, ποὸ μας
συνεκλάνιζε ὸλάκληρο τὸ εϊναι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ὅπως ὸ ἄγιος ἡσυχαστὴς
τὴν ζοῦσε; Καὶ ὅταν τὸν ρωτήσαμε νὰ
μας πῆ, πῶς ἐ'νοιωθε ὸ ϊδιος τὸ μέγα
μυστήριο τῆς Σαρκῶσεως τοῦ θεοῦ, ὸ
θεοειδὴς Ἐρημίτης ἐπαψε νὰ μιλάη·
γάρισε τὸ λευκά του κεφάλι πρὸς τὸ
στῆθος καὶ τὰ δάκρυά του ἐπεφταν σὰν
διαμάντια ἀθάρυ6α ἐπάνω στὸ μοναχικά του ἐνδυμα... Πέρασε πολλὴ ὥρα
ὅως ὅτου πήραμε πάλιν ἐπαφὴ μἐ τὸν
Γέροντα.
... 'Ολάκληρη ἡ νάχτα ἐκείνη δἐν
καταλά6αμε πάτε πέρασε ἀπὸ τὴ μυσταγῶγηση τῶν ψυχῶν μας, ποὸ τὶς μετέφερε μἐ τὰ λάγια τῆς χἀριτος σἐ χῶρους θείους. Καὶ μάλις χάραξε ἡ αάγή,
ὸ ἐξαϋλωμένος αάτὸς ἀσκητὴς καὶ μάστης τῶν άπορρήτων, ἐδωσεν ἐντολὴ
στὸν άγγελικὸν άποτακτικά του νὰ μας
ὸδηγήση πάλιν ἐκεϊ ποὸ τὴν προηγουμένη ἡμέρα μας παρέλα6ε. Ἐμεϊς γονατίσαμε μπροστά του σὰν σἐ εὶκάνα ὰγίου, πήραμε τὴν εάχή του, ἄφωνοι καὶ μἐ
ἐκστατικὴ ψυχὴ ἀκολουθήσαμε τὸν ὰδηγά μας... 'Ο διάλογος μἐ τὸν ἄγιον
Ἐρημίτη εϊχε τελειῶσει. 'Ο λάγος του
ὅμως σὰν φῶς καὶ φωτιὰ ἐφῶτιζε καὶ
ἐκαιγε ἐρωτικὰ τὶς καρδιές μας γιὰ πολὸ καιρά...

«Μυστηριον ξενον, δρω και παραδοξον! ονρανδν τδ Σπηλαιον
θρδνον Χερον8ικδν, την Παρθενον την Φατνην χωρϊον εν ω ανεκλϊθη δ αχωρητος, Χριστδς δ Θεδς, δν αννμνονντες μεγαλϋνομεν».

ΤΟΥ ΛΠΟΥ ΑΙΧΛΟΧΟγ βΠΙΟΚΟΠΟγ
φωτικκα ΤΑ Ρ' κβφχχχιχ
ΑΝ ΑΝΑΜΦΙΒΟΑΩι και αφανταστω
κινησει η ψνχη πρδς
την αγαπην εξαπτηται τοϋ Θεοϋ ελκονσα ωοπερ και τδ σωμα εις τδ 6αδος της
αγαπης εκεϊνης της
αρρητον η εγρηγορδτος η ον εϊρηκα τρδπον εϊς νπνον ερχομενον τοϋ υπδ της αγ'ιας χαριτος ενεργονμενον, μηδεν αλλο
τδτε δλως δννοοϋοα η τοϋτο μ6νον εις δ'περ κινεϊται, εϊδϋναι δει τοϋ αγϊου Πνεν
ματος εϊναι την εν6ργειαν. 'Ηδυνομϋνη
γαρ δλη ϋπ εκεϊνης της αφραοτον γλνκϋτητος οϋδεν ετερον δϋναται τδτε εννοεϊν,
επειδη ανενδδτφ ενφραϊνεται χαρρ. ^Εαν
δε αμφι6ολϊαν δλως η ρνπαραν τινα εννοιαν δ νοϋς δν τφ ϋνεργεϊσδαι ουλλαβη,
εϊ και τφ δ.γ'ιφ κϋχρηται δνδματι πρδς αμυναν τοϋ κακον και ονκ ηδη πρδς αγΑπηοιν μ6νον τοϋ Θεοϋ, δει νοεϊν δτι δκ
τοϋ απατεωνδς εστιν εκεϊνη η παρακλησις
χαρας εμφΑοει· η δε χαρα εκεϊνη αποιδς
εοτι και αδιαδετος δλη μοιχεϋεσδαι δελοντος τοϋ εχδροϋ τὴν ψυχην. "Οταν γαρ
ϊδη την πεϊραν της εαυτοϋ αϊοδησεως ακριδως καυχωμενον, τδτε παρακλησεοϊ τισιν, ως εφην, χρηστοφανϋσι προκαλεϊται
την ψνχην, ϊνα διαφορονμδνης αντης νπδ
της χαννης εκεϊνης καϊ καδϋγρον ηδντητος αγνωριστος αντη γενοιτο η μϊξις
τοϋ δολϊον. "Εκ τοϋτου οϋν γνωσδμεδα τδ
πνεϋμα της αληδεϊας και τδ πνεϋμα της
πλανης. "Αδϋνατον μεντοι η της δεϊας
χρηστδτητος εν αϊοδησει γενσασδαϊ τινα
η της των δαιμδνων πικρϊας αιοδητως

πειραδηναι, εϊ μη τις εαυτδν πληροφορηοη την μεν χαριν εϊς τδ 6αδος τον νοϋ κατεσκηνωκϋναι, τα δδ πονηρα πνενματα
περϊ τα μελη της καρδϊας δνδιατρϊ6ειν'
δπερ ουδεποτε δελονοι παρα ανδριδποις
πιστευδηναι οι δαϊμονες, 'ϊνα μη δ νοϋς
τοϋτο εϊδως ακρι6ως τη μνημη τοϋ Θεοϋ
κατ αϋτων δπλϊζηται.
Απδ3 ο σ ι ς
ἘΑν ἡ ψυχὴ με κϊνησιν σταθερΑν, δλευθερα Απδ φαντασϊας, ΑνΑπτει πρδς τὴν
Αγαπην τοϋ Θεοϋ, παρασϋρουσα κΑπως καὶ
τδ σωμα εις τδ βαθος της ΑνεκφρΑστου δκεϊνης Αγαπης ὴ δταν τδ σῶμα γρηγορεϊ
ὴ ερχεται εϊς υπνον καὶ δνεργεϊται ϋπδ τὴς
θεϊας χαριτος, με τδν τρδπον ποϋ εϊπα προηγουμδνως, δνφ παραλλὴλως ὴ ψυχὴ δδν
εχει τδτε καμμϊαν Ιννοιαν Αλλην πλὴν τὴς
ΑγΑπης εὶς τδν θεδν, πρδς τδν δποϊον κινεϊται, πρεπει να γνωρϊζωμεν δτι ὴ Ινδργεια αϋτὴ εϊναι τοϋ Αγιου Πνεϋματος. Διδτι ὴ ψυχὴ γλυκαινομδνη δλη Απδ τὴν ΑλΑλητον δκεϊνην γλυκϋτητα, δεν δϋναται νΑ
σκεφθὴ τϊποτε Αλλο, δπειδὴ εϋφραϊνεται
Απδ συνεχὴ χαρΑν. ἘΑν δμως δ νοϋς Αμφιρρδπη ὴ συλλΑβη, κατΑ τὴν διΑρκειαν
ποϋ δνεργεϊται, κΑποιαν ΑκΑθαρτον Ιννοιαν, Αν καὶ δπικαλὴται τδ αγιον βνομα τοϋ
'Ιησοϋ πρδς Αμυναν τοϋ κακοϋ, καὶ δδν ὴδϋνεται μδνον Απδ τὴν ΑγΑπην τοϋ Θεοϋ,
τδτε πρδπει νΑ καταλΑβωμεν, δτι ὴ παρΑκλησις αϋτὴ μδ τὴν γεϋσιν τὴς ψευδοχαρας
προδρχεται δκ τοϋ Απατεῶνος. 'Η δδ χαρΑ αϋτὴ εϊναι Ανοϋσιος καὶ Ακαθδριστος,
διΑ τὴς δποϊας δ Αχθρδς θδλει νΑ Ινωθὴ μδ
τὴν ψυχὴν μοιχικως. "Οταν δ σατανας
καταλΑβη, δτι δ νοϋς εϋρϊσκεται σδ κατΑστασιν αϋτογνωσϊας, δλεγχων τοϋς λογισμοϋς διΑ τὴς πεϊρας τὴς αὶσθὴσεως τὴς
ψυχὴς, τδτε μδ κΑποιες Αγαθοφανεϊς δνδρ-
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γειες ζητεϊ νἀ Ινωθῆ με τὴν ψυχὴν, δπως
προειπα. Ο5τω, δταν επιτϋχη τὴν καπὴν
δλλοίωσιν τὴς ψυχὴς με τὴν χαάνην ὶκεϊνὴν καὶ ϋγρἀν ὴδονὴν, ὴ ψυχὴ νἀ μὴ ἀντιληφθὴ τὴν μοιχικὴν μϊξιν τοϋ δολϊου. Ἀπδ αϋτδ λοιπδν πρέπει νἀ διακρίνωμεν τδ
πνεϋμα τὴς αληθείας απδ τδ πνεϋμα τὴς
πλανης. Εϊναι δμως αδἀνατον νἀ γευθὴ κανεϊς, εν αὶσθὴσει ψυχὴς, τὴν ενέργειαν τὴς
θεϊας δγαθδτητος ὴ νἀ λἀβη· πεϊραν αὶσθητως τὴς πικρϊας τῶν δαιμδνων, Ιὰν δδν
αὶσθανθὴ πλὴρως τὴν μδν σκὴνωσιν τὴς
χἀριτος εὶς τδ βαθος τοϋ νοϋ, τἀ δε πονὴρἀ πνεδματα νἀ ἐνδιατρὶβουν περὶ τἀ
μελη τὴς καρδϊας. Αϋτδ δμως οδδδποτε θελουν οὶ δαιμονες νἀ τδ μἀθουν οὶ ἀνθρωποι,
διἀ νἀ μὴ ἀρχϊση δ νοϋς τδν κατ' αδτῶν πδλεμον διἀ τὴς μνὴμὴς τοϋ Θεοϋ.
ΣΧΟΛΙΟΝ

Τδ λγ' κεφ. ἀνὴκει εὶς τὴν ενδτητα των
τριων προηγουμενων. Καὶ παλιν δ μϋστης τὴς
πνευματικης ζωὴς αγιος Δ. διδἀσκει τἀ «6αθεα τοϋ σατανα» καὶ τἀς μεθοδεϊας του κατἀ
των ἀγοινιζομενων. Διἀ τοϋ παρδντος κεφαλαϊου ἀποκαλϋπτει ενα ἀλλον τρρπον «μιξεως»
μοιχικὴς με τὴν ψυχὴν των πονηρων πνευμἀτων καὶ ϋποδεικνϋει ἀνἀλογον τεκμὴριον διακρϊσεως των ενεργειων τοϋ αγϊου Πνεϋματος
ἀπδ τἀς ενεργεϊας των δαιμδνων.
'Η ϋνεργεια τοϋ ἀγϊου Πνεϋματος εν εγρηγδρσει ὴ εν ελαφρφ ϋπνφ, χαρακτηρϊζεται ἀπδ
ἀγἀπην ἀρρὴτου γλυκϋτητος, ποϋ μεταδϊδεται
καὶ εὶς τδ σιομα. Διακρϊνεται δε ἀπδ τὴν σταθερδτητα, δηλαδη τὴν 6ε6αιδτητα τὴς ψυχὴς,
τὴν δποὶαν παρεχει ὴ πνευματικὴ αὶσθησις, ἀπδ
τδ ἀερἀνταστον καὶ τὴν ἀπουσϊαν νοημἀτων.
Καὶ τοϋτο, διδτι ὴ ψυχὴ κυριαρχουμενη ἀπδ τὴν
ἀγϊαν χαριν, μεσα σε πλησμονὴν χαρας καὶ εϋφροσϋνης, μὴ προσφερουσα περιθωρια ἀλλης
ποιοτητος ενεργειων, διατελεϊ εν ἀπολϋτφ μακαριδτητι. Θἀ ὴδϋνατο νἀ εὶπὴ κανεϊς, δτι κα
τἀ τδν χρδνον αϋτδν ὴ ψυχὴ εϋρϊσκεται εὶς θεοληψϊαν, «πἀσχουσα τἀ θεϊα», «πἀσχουσα τὴν
ἀφαϊρεσιν».
'Η ενεργεια τοϋ σατανα συνοδεϋεται ἀπδ
αὶσθημα ἀμφι6ολϊας, ἀπδ ρυπαροϋς λογισμοϋς
καὶ αὶσχρἀς φαντασϊας, παρ' δτι κατἀ τδν
χρδνον αϋτδν δ νοϋς κρατεϊ τδ δνομα τοϋ 'Ιησοϋ — τὴν «εϋχὴν» — τδσον ἀπδ τὴν μετρϊαν
ἀγἀπην ποϋ αὶσθἀνεται, δσον καὶ δι' ἀμυνἀν

του εναντι των δαιμονικων ενεργειων. Εὶς αϋ
τὴν τὴν φἀσιν δ πονηρδς προκαλεϊ αὶσθημα χαρἀς, ἀλλἀ ὴ χαρἀ αϋτὴ εϊναι ἀκαθορϊστου ποιδτητος, νοσηρἀ καὶ πλαδαρἀ, διἀ τὴς δποϊας
επιτυγχἀνει τὴν «μοιχεϊαν» του με τὴν ψυχὴν.
Χωρὶς τἀς συγγενεϊς αϋτἀς πρδς τἀς τοϋ ἀγϊου Πνεϋματος ενεργεϊας, δεν επιτυγχἀνει τδν
σκοπδν του. Δι' αυτδ, δταν διαγνωση δτι δ
νοϋς εχει ἀποκτὴσει πεϊραν πνευματικης αὶσθὴσεως, τδτε με γλυκειες καὶ ὴδονικες ενεργειες προσπαθεϊ, δ ἀπατειδν, νἀ διαφοροποιὴση
τὴν αὶσθησιν τὴς ψυχὴς, δπδτε μετἀ τὴν ἀπωλειαν τὴς διακρϊσεως καὶ χαυνουμενης τὴς ψυχὴς ἀπδ τὴν ϋγρἀν καὶ ἀμαρτωλὴν ὴδϋτητα, δ
δαϊμων ενοϋται μοιχικῶς με αϋτὴν χωρὶς αϋτὴ
νἀ τδ ἀντιληφθὴ εγκαϊρως. 'Απδ αϋτὴν λοιπδν
τὴν διαφορἀν δ νοϋς διακρϊνει τἀς ενεργεϊας
τοϋ ἀγϊου Πνεϋματος ἀπδ τἀς τοϋ πονηροϋ.
'Ο αγιος Δ. προσθετει καὶ μϊαν ἀντιμασσαλιανὴν πρδτασιν, κατἀ τὴν δποϊαν, εκεϊνος ποϋ
θἀ ενεργηθὴ δι' ἀγαλλιἀσεως ϋπδ τοϋ ἀγϊου
Πνεϋματος ὴ θἀ πικρανθὴ ἀπδ τὴν ενεργειαν
τοϋ σατανα, ἀδϋνατον νἀ μὴ κατανοὴση, με
αὶσθησιν ψυχὴς, δτι τδ μεν αγιον Πνεϋμα εὶναι σκηνωμενον εὶς τδ 6ἀθος τοϋ νοϋ, τἀ δε πονηρἀ πνεϋματα ενδιατρϊβουν περὶ τὴν καρδϊαν.
Καὶ φυσικἀ οὶ δαιμονες, πλανωντες τοϋς ἀνθρωπους, δτι εϋρϊσκονται εξω τοϋ σωματος ἀπ'
δπου ριπτουν τἀ 6ελη των, δεν θελουν νἀ μἀ
θουν αϋτδ τδ γεγονδς, διἀ νἀ μὴ τοϋς καϊουν
διἀ τὴς προσευχὴς. 'Αντιμασσαλιανἀ κεφἀλαια
θἀ ὶδωμεν εν συνεχεϊα.

λδ'

ΛΛΗ δστϊν η αγαπη
της ψυχης η φυσικη
και αλλη η εκ τοϋ α
γϊου Πνενματος αυ
τη προσγινομενη. 'Η
μδν γαρ εκ της ημετερας, 8τε ϋελομεν,
ουμμετρως κινεϊται
ϋελ^σεως' δι6περ και ευχερως υπδ των
πονηρων πνευματων, ηνϊκα μτ] 6ϊα κρατωμεν της δαυτων προαιρεσεως, διαρπαζεται. 'Η δε τοσοϋτον εκκαϊει την ψυχην
πρδς την αγαπην τοϋ Θεοϋ ωστε παντα
τα της ψυχης τδτε μερη τη τοϋ ϋεϊου π6ϋου αλαλητως δγκολλασϋαι χρηστ6τητι εν
απεϊρω τιν! απλδτητι διαϋεσεως. 'Εγκϋ-
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μων γαρ ωοπερ δ νοϋς τδτε νπδ της πνευ
ματικης ενεργεϊας γινδμενος πηγην τινα
αγαπης αναβλϋζει και χαρας.

Αποδοσις

"Αλλη εϊναι ἡ αγαπη τὴς ψυχης ἡ φυσικὴ καϊ αλλη εϊναι αϋτὴ που ενεργεϊ τδ
αγιον Πνεϋμα. 'Η πρῶτη μεν κινεϊται απδ
τὴν θελησϊν μας, κατἀ τας διαθεσεις μας Αναλδγως. Δι' αϋτδ εϋκδλως Αφαιρεϊται άπδ
τῶν πονηρῶν πνευματων, δταν δεν διατηρῶμεν με Ανδρεϊαν τὴν διΑθεσιν τὴς αγαπης.
'Η δε αλλη τδσον φλογϊζει τὴν ψυχὴν πρδς
τὴν Αγαπην τοϋ θεοϋ, ὥστε δλα τα μερη
τὴς ψυχὴς τδτε να κολλοϋν Ανεκφραστως
εις τδν θεδν με τὴν αγαθδτητα τοϋ θειου
πδθου και με μϊαν Απειρον καθαρδτητα διαθεσεως. Διδτι τδτε δ νοϋς, ῶσαν κυοφορος
γινδμενος απδ τὴν πνευματικὴν ενεργειαν,
μεταβαλλεται σε πηγὴν Αναβλϋζουσαν Α
γαπην καϊ χαραν.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Διακρϊνονται ενταϋθα τα δυο εϊδη αγαπης,
φυσικὴς καϊ πνευματικης. 'Η πρωτη κινεϊται
εις μιαν κλιμακα εντασεως και ποιοτητος. Εις
τὴν καλλιτεραν εκδοχὴν της ὴ αγαπη αυτη, ως
φυσικὴ, δεν αντεχει εις δοκιμασϊας. Μεταβαλλεται απδ ποικϊλα αϊτια και αφαιρεϊται ϋπδ των
πονηρῶν πνευματων, δταν δεν συντηρεϊται με
προσοχὴν καϊ Ανδρεϊαν, αν και οι δαιμονες οϋτε χανουν πολϋ απδ τὴν φυσικὴν αγαπην με
ταξϋ των ανθρωπων, αλλ' οϋτε και κερδϊζουν
πολϋ εκ τὴς διασπασεως της, πλὴν τοϋ μϊσους
τδ δποϊον συνὴθως τὴν διαδεχεται.
'Αγαπη πνευματικὴ εις μιαν κλιμακα εντασεως και καθαρδτητος εϊναι ὴ εν Χριστω. Τδ
Αποκορϋφωμα της εϊναι αϋτδ, περι τοϋ δποϊου
δμιλεϊ δ αγιος Δ. και ὴ δποϊα, κατα τδν Ἀπδστολον «οϋδεποτε εκπιπτει». (Α' Κορ. ιγ',
Ι -Ι3). 'Ο αγιος Δ. προφανῶς εξοϋσε μεσα ε'ις
τὴν φλδγα αϋτὴς τὴς αγαπης, με τα χαρακτηριστικα ποϋ περιεγραψε και ὴ δποϊα κινεϊται
πρδς τδν Θεδν, αλλα κατ' αναλογϊαν κινεϊται
και πρδς τδν ανθρωπον. Τδ μετρον αϋτδ τὴς
αγαπης εϊναι πραγματι εκπληκτικδν αφοϋ εϊναι
ανεκφραστον καϊ συνανταται μδνον εϊς τοϋς
'Αγϊους, αφοϋ τὴν ενεργεϊ τδ αγιον Πνεϋμα.
Τα «μερη τὴς ψυχὴς», περι τῶν δποϊων λε
γει, εϊναι δλαι αϊ πλευραι τὴς ενιαϊας νοερας
συστασεως τὴς ψυχὴς, τοϋ θυμικοϋ, τοϋ επιθυ-
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μητικοϋ και τοϋ λογιστικοϋ. ΕΙς τὴν καταστασιν αϋτὴν δ νοϋς «εγκϋμων», δηλαδὴ πεπλησμενος απδ πνευματικας θεωρϊας, απδ τδ φως τοϋ
αγϊου Πνεϋματος και απδ τὴν «δρασιν τοϋ Αορατου», καθϊσταται πηγὴ ποϋ Αναβλϋξει Αγα
πην και χαραν. Κα'ι δια να εϊπωμεν κατα τδν
Γρηγδριον τδν Θεολδγον, «ως οϊδεν δ Θεδς και
οϊ ταϋτα ενεργοϋμενοι».

λε'
ΣΠΕΡ η ϋαλασοα
τω επιχεομενφ αυτη
ιελαϊφ, δταν ταραττηται, φϋσιν εχει τοϋ
εϊκειν ϋπδ της αϋτοϋ
ποιοτητος νικωμενης
της ζαλης, οϋτω και
η ψυχη ημων, δταν
ϋπδ της χρηοτδτητος πιαϊνηται τοϋ αγιον
Πνεϋματος, ηδεως γαληνιμ.. Χαιρονοα
γαρ ητταται κατα τδν λεγοντα "Αγιον:
αΠλην τφ Θεφ ϋποταγηϋι η ψυχη μου»,
τη επισκιαζοϋση αντη εκεϊνη απαϋεϊ και
αρρητφ χρηστδτητι. Αια τοϋτο οϋν καν
δπδοοι τδτε παροξυομοϊ νπδ των δαιμδ
νων επιτηδεϋωνται κατα της ψυχης, αδργητδς τε διαμενει και πασης εμπλεως χα
ρας. Εις δπερ τις ερχεται η μενει, εϊ τφ
φδδφ τοϋ Θεοϋ την εαυτοϋ ψυχην απαϋστως καϋηδννει. Τοϊς γαρ αγωνιζομενοις εϊδος τι φερει αγνισμοϋ δ φδ6ος τοϋ
Κυρϊου 'Ιησοϋ. «Ο γαρ φδ6ος Κνριου αγνδς διαμενων εΙς αϊωνα αϊωνος».
Απδ δοσις
"Οπως ὴ θαλασσα δταν εϊναι τρικυμισμένη ϋποχωρεϊ με τδ λαδι ποϋ τὴς ρϊχνουν καϊ γαληνεϋει Απδ τὴν λιπαρδτητα,
ετσι καϊ η ψυχὴ μας, δταν λιπαϊνεται Απδ
τὴν Αγαθὴν Ινεργειαν τοϋ αγϊου Πνεϋματος, γαληνεϋει γλυκϋτατα. Δια τοϋτο δεχεται με χαραν τὴν καλὴν ὴτταν της απδ
τὴν ενεργειαν τὴς Ανεκφραστου καϊ Απαθοϋς χρηστδτητος, ποϋ τὴν ἐπισκιΑζει, δ
πως λεγει δ Προφὴτης' «Πλὴν τφ θεφ ϋποταγηθι ὴ ψυχὴ μου» (Φαλμ. 6Ι, 6). Ἀκριβῶς γι' αϋτδ λοιπδν, ὴ ψυχὴ διαμενει
ειρηνικὴ καϊ γεματη Απδ χαραν, παρ' δλον τδν πϋλεμον τῶν δαιμδνων καϊ τας μεθοδεϊας των δια να τὴν παρωξϋνουν. Εϊς
τὴν καταστασιν αϋτὴν Ερχεται κανεϊς καϊ
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παραμενει, Ιἀν γλυκαϊνει τὴν ψυχὴν του
παντοτε με τδν φδβον τοϋ Θεοϋ. Διδτι εϊς
τοϋς ἀγωνιζομενους, δ φδβος τοϋ Κυρϊου
“Ιησοϋ, Ινεργεϊ ἀγνιστικῶς. «'Ο γἀρ φδβος Κυρϊου ἀγνδς διαμενων εις αιῶνα αϊωνος» (Ψαλμ. Ι8, ΙΟ).
ΣΧΟΛΙΟΝ
Ζων εν πραδτητι ϋπδ τας ενεργεϊας τοϋ
αγϊου Πνεϋματος δ αγιος Δ. μας ἀποκαλϋπτει
και μϊαν επι πλεον εμπειρϊαν του. ΟΙ παλαιοι
ναυτικοϊ, δταν εκινδϋνευε τδ πλοϊον των ἀπδ
τὴν θαλασσοταραχὴν, ερριπταν εϊς τὴν θἀλασσαν λα,δι και εγαλὴνευε στὴν επιφἀνειἀν της.
Ἀπδ τὴν ε'ικδνα αϋτὴ παϊρνει παρἀδειγμα διἀ
να. εκφρἀση ἀναλογικως δ αγιος Πατὴρ τὴν
ενεργειαν τοϋ αγϊου Πνεϋματος επι τὴς ψυχης,
ὴ δποϊα χαιρεται εις αϋτην τὴν ϋπερφυα γαλὴνην διἀ τὴν «ὴτταν» της, υπδ τοϋ ἀγϊου Πνεϋ
ματος, ποϋ τὴς χαρϊξει ἀνεκφραστον ἀπἀθειαν.
Διδ και εν ἀγαλλιἀσει ἀπαγγελλει τδ Ψαλμικδν
(6Ι, 6). Κατἀ τὴν διἀρκειαν τὴς επισκιἀσεως
τὴς χἀριτος, δλαι α'ι δαιμονικαι προσπἀθειαι
νἀ παροξϋνουν τὴν ψυχὴν ἀποτυγχἀνουν. Αϋτὴ
παραμενει ἀτἀραχος και γεμἀτη ἀπδ χαρἀν, επειδὴ τὴν σκεπει τδ ἀγιον Πνεϋμα.

'Ο αγιος Δ. εκ πεϊρας γνωρϊζει, δτι εις αϋτὴν τὴν κατἀστασιν καταλὴγει ὴ ψυχὴ καὶ πα
ραμενει, εἀν δ ενεργοϋμενος ϋπδ τὴς χἀριτος
γλυκαϊνη τὴν ψυχὴν του συνεχως με τδν φδβον
τοϋ Θεοϋ, επειδὴ δ φδβος αϋτδς τὴν ἀγνϊζει.
'Εκ πριοτης δψεως φαινεται περϊεργος ὴ
ἀποψις. 'Εν τοϋτοις ο'ι αγιοι, διδἀσκοντες εκ
πεϊρας ἀγιοπνευματικὴς, δεν λεγουν τϊποτε μὴ
πραγματικδν. Πρἀγματι, δ φδβος τοϋ Κυρϊου
ἀγνϊζει, δπως διδἀσκεται ἀπ' δλους τοϋς ἀγϊους
Πατερας. Πρεπει δμως νἀ διευκρινϊσωμεν δτι
ϋπἀρχουν ποιδτητες φδβου' τοϋ δουλικοϋ και
τοϋ φδβου των Ἀγϊων. Εις τδν πρωτον ἀναφερεται τδ «ἀρχὴ σοφϊας φδβος Κυρϊου» και ε'ις
τδν δεϋτερον «ψἀλλατε αϋτφ (τφ Θεφ) εν φδ6φ και ἀγαλλιἀσθε αϋτφ εν τρδμφ». 'Τπἀρχει δε και φδβος μεταξϋ των δϋο, περϊ τοϋ δ-

ποϊου δμιλεϊ δ αγιος Δ. 'Επομενως δ πρωτος
καθαρϊζει - ἀγνϊζει, δ των Ἀγϊων εϊναι φδ6ος - δεος ενωπιον τὴς θεϊας μεγαλωσϋνης καϊ
δ τρϊτος «καθηδϋνει»., Περι των διαφορων τοϋ

φδβου ἀναφερεται εις τδ ις' κεφ.

λς'
ΗΔΕΙΣ ακονων αϊοδησιν νοδς δρατως
αντφ την δδξαν τον
Θεοϋ δφϋ·ηναι ελπιζετω. Αιοϋδ.νεοϋαι
αεν γαρ φαμεν, δ
ταν καϋαρενη την
τρνχην, εν αρρητω τινι γενσει της ϋειας παρακληοεως, ον φαϊνεσϋαι δε αντη τι των αορατων, επειδη
ννν δια πϊοτεως και ον δια εϊδονς, ως δ
μακαριος λεγει Παϋλος, περιπατονμεν.
'Εαν ονν δφϋη τινι των αγωνιζομδνων η
φως η σχημα τι πνροειδες, μηδαμως καταδεξαοϋω τδ τοιοϋτον δραμα. 'Απατη γαρ
εστι φανερα τοϋ εχϋρον' δπερ πολλοι παΦδντες εξ αγνοϊας εξετραπησαν της δδον
της αληϋειας. 'Ημεϊς δε 'ιομεν δτι, εφ'
δσον ενδημονμεν εν τφ φϋαρτφ τοντω οωματι, εκδημονμεν απδ τον Θεοϋ, τοντ εστιν δρατως η αντδν η τι των επονρανϊων
αντον ϋανματων δραν ον δνναμεϋ'α.

ἀπδδοσις
Κανεϊς ποϋ ἀκοϋει αι'σθησιν νοδς, δς μὴ
ελπϊζη δτι θα τοϋ ἀποκαλυφθὴ δρατως ὴ
δδξα τοϋ Θεοϋ. Διδτι λδγομεν βεβαϊως, δτι
δταν ὴ ψυχὴ εϊναι καθαρἀ αϊσθἀνεται μϊαν
ἀνδκφραστον γεϋσιν τὴς θεϊας παρακλὴσεως, δμως κανενα ἀδρατον δὰν βλεπει κανεϊς, δπειδὴ δπως λεγει δ μακαριος Παϋλος, τῶρα «διἀ πϊστεως περιπατοϋμεν οϋ
διἀ εϊδους» (Β' Κορ. 5, 7). Ἐἀν λοιπδν
φανὴ σε κανενα ἀγωνιζδμενον φῶς ὴ σχὴμα τι πυρϊμορφον, νἀ μὴ ἀποδεχθὴ τελεϊως αϋτδ τδ δραμα. Πρδκειται περϊ φανερἀς ἀπἀτης τοϋ πονηροϋ, τὴν δποϊαν πολλοϊ δδν ἀντελὴφθησαν ἀπδ ἀγνοιἀν των διδ
και δπλανὴθησαν. Ἐμεϊς δμως γνωρϊζομεν
δτι, Ιφ' δσον εϋρισκδμεθα εις τδ φθαρτδν τοϋτο σῶμα, ειμεθα μακρυἀ ἀπδ τδν
Θεδν, δηλαδὴ δεν δυνἀμεθα νἀ βλδπωμεν
τδν Θεδν δρατως ὴ κἀτι ἀπδ τἀ θαυμαστἀ
ἀδρατα Ιπουρἀνια.
ΣΧΟΛΙΟΝ
Το λς' κεφἀλαιον ἀπαιτεϊ πολλὴν προσοχὴν. 'Ο ἀποκλεισμος τὴς δρἀσεως αισθητως
εϊς σελ. Ι3

Ο ©6ΟφϊΛΗΟ ΙΦΛΝ. ΚΧΠΟἈΙΟΤρϊλΟ
ΩΡΑ μἐ την ευκαιρϊα τοϋ εορτασμοϋ
των 2ΟΟ ετων απδ
της γεννησεως τοϋ
πρωτου Κυβερνητου
της 'Ελλαδος 'Ιωαννου Καποδϊοτρια, δη
μοσιεϋομεν τρεϊς ανεκδδτους επιστολας τον πρδς την 'Ι. Κοινοτητα τοϋ 'Αγϊου "Ορους, δχι μδνον ως
«δεϊγμα γραφης» τοϋ ενδιαφεροντδς του
δια τα Μοναστηρια, αλλα και ως τεκμηρια της δρθοδδξου ψυχης του.
'Ανδρωθεϊς δ Καποδιοτριας μεσα στδ
κλϊμα της ευσεβεϊας της Τσαρικης Αυλης, εξαρτοϋοε την εκβαοη των πολιτικων
του προσπαθειων απδ τδν Θεδν και τις
προσευχδς των αγϊων ανϋρωπων. Γιατϊ
δεν εϊναι ασημαντο πραγμα για ενα πολιτικδν ανδρα να τελειωνη κρατικα εγγραφα με την αϊτηση ευχων και την επϊκλη
ση 'Αποστολικων χωρϊων. Γι' αυτδ και δ
Θεδς τδν αξϊωσε να πεση σαν μαρτυρας
της ευσεβειας του εξω απδ τδν 'ι. Ναδν
κατα τδν εκκλησιασμδν του.
'Η επιστολη τοϋ Ι828 απδ τδν Π6ρον
απευθϋνεται στην 'Ιερα Κοινδτητα, η δ
ποϊα κατω απδ την δυοβαστακτη φορολογϊαν των τουρκων, ζητοϋσε την ουνδρομην τοϋ Κυβερνητου της δλευθερας 'Ελ
λαδος. 'Αλλα τδ ταμεϊον τοϋ Κρατους ητο πτωχδν. Και δ ϋεοφιλης Καποδιοτριας
χορηγεϊ εξ Ιδιων του 5.ΟΟΟ γρδσια, ζητων ιιθερμως» τας προσευχας των 'Αγιορειτων, γιατι σε καθε του πραξιν αεπιποθοϋοε την εξ ϋψους αντϊληψιν και δδηγι-

'Η δεϋτερη επιστολη τοϋ Ι83Ο πρδς
τ^ν 'ι. Μονη των 'Ιβηρων αναφερεται μαλ
λον στα αποσταλλδντα κειμηλια πρδς διασωοιν των απδ τοϋς τοϋρκους, δπως και
η τρϊτη με την 'ϊδια χρονολογϊα πρδς 'ι.
Μονη Καρακαλλου. Εϊναι γνωστδν, οτι με

την εναρξιν της 'Ελληνικης 'Επανασταοεως, οι τοϋρκοι επεπεσαν κατα των μοναστηρϊων τοϋ αγϊου "Ορους, τα δποϊα κυριολεκτικως καταταλαιπωρηοαν με τις
ενισχυμενες φρουρες των εντδς αυτων.
Οι αγιορεϊται προβλεψαντες λεηλασϊες
και λαφυραγωγησεις, αλλα 'ιερα κειμηλια
των εξησφαλισαν σε μυστικες κρυπτες και
αλλα απεστειλαν στα ελευθερωθεντα νησια. "Οταν λοιπδν δ κϊνδυνος απεμακρυνθη, εστειλαν αντιπροοωπους των αϊ Ι. Μοναι να παραλαβουν τα κειμηλια των και
να διακανονϊσουν και για οχετικην αποζημϊωσιν δι' δσα τιμαλφη προσεφεραν
στδν αγωνα.
Αυτδ εϊναι τδ περιεχδμενον των τριων
επιστολων, ποϋ αποκαλϋπτει την 6αθειαν
θεοσεβειαν τοϋ Καποδϊοτρια. "Ας καθρεφτισθοϋν οι οημερινοι πολιτικοϊ μας στις
επιστολες τοϋ ενθεου εκεϊνου ανδρδς και
ϊοως ωφεληθοϋν απδ την πϊστιν του την
δρθδδοξον καϊ τδ υψηλδν πνευματικδν του
ηθος. Και θα ωφεληθη καϊ τδ 'Ορθδδοξον "Εθνος μας.
Ευχαριστοϋμεν τδν 6ιβλιοθηκαριον της
'ι. Μονης των 'Ιβηρων δια τδν κδπον της
αντιγραφης των ανεκδδτων επιστολων καϊ
την προσφοραν των στοϋς «Αθωνικοϋς
Διαλδγους».
'Εκ Π6ρον τη 2ΟΖ9ΙΙ828
Πρδς τονς εν 'Αγϊω "Ορει
Πανοσιωτατονς Κ αθηγονμενονς
και λοιπονς Πατερας.
'Ο Κυβερνητης της 'Ελλαδος
Πρδ δλϊγον ελα6ον δια χειρδς τοϋ
παρ' ϋμων απεαταλμενον Μοναχοϋ
Κνρϊον Ν ικηφδρου τη'ν της 'Υμετερας Σε8ασμϊας Κ οινδτητος επιστολην αημειονμενην κατα την α'
τοϋ παρελθδντος.
Μετα βαθντατης λνπης ανεγνων
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τα εν αυτη γραφδμενα, καϊ εϊδον την πτδμεναι εις αϋτας πραξεις της Κυδεινην τοϋ 'Ιεροϋ Τδπου εκεϊνου κα- 8ερνησεως, θελει σας πληροφορη
ταστασιν καϊ τας πολλας ας ϋποφε- σει δσα πρδς τδ παρδν ενηργησαμεν,
ρετε κακουχϊας. Θλϊ6ομαι δε ετι περϊ ωϊν αιτεϊσθε ϋπερ τοϋ Κοινοϋ
μαλλον μη δυναμενος κατα τδ παρδν καϊ ϋμων, δια των Κοινων καϊ μενα επιφερω εις α ϋπδκεισθε κακα, ρικων αναφορων, τας δποϊας επαρουσϊασαν οϊ Πανοσιωτατοι Συνατην καταλληλον θεραπεϊαν.
Πρεπει να πιστεϋσητε δτι και η δελφοϊ σας, Κϋριοι ' Αρχιμανδριται
της Κυ8ερνησεως περϊσταοις, δεν Κϋριλλος καϊ Ν αθαναηλ.
Ν ομϊζοντες δε χρεος ϊερδν να
εϊναι δλιγωτερον δεινη και δτι δυσκδλως εκ τοϋ δημοσϊου ταμεϊου ημ- συντελεσωμεν εις την αποκατασταπορεϊ να δοθη εις την ' Υμετεραν σιν των ϊερων τοϋτων Σκηνωματων,
Κοινδτητα η ζητουμενη εξοικονδμη- θελομεν ενεργησει καϊ ακολοϋθως δ
σις. Δεχθητε λοιπδν εϋμενως τα εξ σα εξ εμοϋ σϋν Θεω αντιληπτοροι,
ιδϊων μου προσφερδμενα κατα τδ πα συντεϊνονται εις τδν σκοπδν τοϋτον.
'Ο δε Θεδς της Ειρηνης δωη ημϊν
ρδν Γρδσια πεντε χιλιαδας, τα δποϊα
εμετρησθησαν τοϋ Κυρϊου Ν ικηφδ- καϊ ϋμϊν αξϊως περιπατησαι της κλησεως ϋς εκληθημεν, ϊνα εν πασι καϊ
ρου και παρ' αϋτοϋ τα λαμ8ανετε.
Δι' δσα δε αναφερετε δια τοϋς λη- δια παντων δοξαζηται τδ Παναγιον
στας δικαϊαν κατα παντα κρϊνω την Αϋτοϋ "Ονομα.
'Εν Ναυπλϊω τη Ι8[81Ι83Ο
αϊτησϊν σας, δμως η ϋπδθεσις αυτη
'Ο Κυ8ερνητης
δεν ημπορεϊ να εξεταχθη και να λαΙΩΑΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
8η τελος με πολλην εϋκολϊαν. " Εχο
'Ο επϊ των 'Εκκλησιαστικων
με ν εν φυλακη τδν κϋριον ΔουμπιωΓραμματεϋς
την δς τις δχι μδνον τδ αγϊον δρος
Ν. Χρυσδγελος
ελεηλατησεν, αλλα και πολλα πλοϊα
μεγαλων Β ασιλεων, δια τα δποϊα οϊ
αϋτων πρεσ8εις ζητοϋν την αποζη- 'Αριθ. ΙΙ8Ο
μϊωσιν καθε ημεραν.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Β εβαιωθειτε λοιπδν δτι η Κυ6ερνησις θελει εχει πρδ δφθαλμων καϊ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
την ζημϊαν ην ϋποφερετε καϊ την αϊ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
τησϊν σας. 'Επιποθων πρδ παντων
τδν
Πανοσιωτατον 'Επϊτροπον
Πρδς
την εξ ϋψους αντϊληφιν καϊ δδηγϊαν
'Ιερας Μονης τοϋ Καρακαλλου
της
εις πασαν μου πραξιν ζητω θερμως
καϊ την περϊ Αϋτδν 'Ιεραν
επϊ τοϋτω την των 'Υμετερων εϋχων
' Αδελφδτητα
καϊ δεησεων συνδρομην.
'Ο Πανοσιωτατος Συναδελφδς
Μετ ατης προσηκοϋσης
σας Κυριος Γαβριηλ επαρουσϊασεν
εϋλα8εϊας εϊμϊ
εις την Κ υ8ερνησιν την εκ μερους
ΙΩΑΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
της Κοινδτητος ταϋτης αναφοραν,
καθ' δν καιρδν καϊ οϊ παρα της 'Ιε
'Αριθ. ΙΙ79
ρας Συνταξεως συστηθεντες απεΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
σταλμενοι τεσσαρων αλλων Κοινοτητων εις αναζητησιν των παρακαταΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
τεθεντων εις "Υδραν ϊερων σκευων,
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
εϋρεθησαν εϊς την Καθεδραν της
Πρδς τοϋς Σε8ασμϊους Προεστωτας Κυ6ερνησεως.
της 'Ιερας Μονης των 'Ι8ηρων,
'Εφοδιασαντες αϋτοϋς με τας ακαϊ την περϊ αϋτοϋς αδελφδτητα.
νηκοϋσας διαταγας, διευθϋναμεν
Αϊ πρδς την 'Ιεραν Κοινην Σϋνα πρδς τδν Διοικητην της Νησου "Υξιν απαιτησεις μας, καϊ αϊ επισυνα- δρας καϊ τοϋς 'Επιτρδπους της εκει
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Μονης, δια να παραλα6ωσι τα εκεϊ
αποκεϊμενα ϊερα σκεϋη και αμφια,
κατα την δποϊαν φερον·σι εκαστος
καταγραφην επικυρωμδινην παρα
της Κοινδτητος της Αυτης Νησου.
''Οσα δε εκ των ϊερων σκευων εχρησϊμευσαν εϊς δημοσϊας αναγκας
εν καιρω κρισϊμων περιστασεων, εληφθησαν γενικα μετρα περι τοντων, καϊ εξ αποζημιωσεως των 'Ιερων Κ οινοτητων, καθως θελετε
πληροφορηθη απδ τας πρδς την 'Ιεραν Κ οινην Σϋναξιν απαιτησεις
μας και απδ ζωσης φωνης τοϋ Συναδελφον σας Κυρϊου Γαβριηλ, δ
στις επανερχεται μετα των αλλων
Συναδελφων σνναποκομϊξων τα διασωθεντα ϊερα σκενη και σννεπαγδμενα εις τοϋς 3νταϋθα παροικοϋντας
Πατερας.

'Ο Αυτδς Συναδελφδς σας θελει
σας πληροφορησει περι παντων, δσα
αναφερονται μερικως εις εκαστον
Μοναστηριον καϊ γενικως εις την 'Ιεραν τοϋ 'Αγϊου "Ορους Κοινδτητα,
της δποϊας τα δϊκαια θελομεν προστατεϋσει, δσοι εφ' 'Ημων εξηρτηται, εκπληροϋντες χρεος ϊερδν και
ευαρεστον εις 'Ημας.
"Εχοιμεν τδν Θεδν αντιληπτορα,
δια των ϊερων υμων ενχων, παρ' οϋ
παν αγαθδν τοϊς ανθρωποις 8ρα6εϋεται.
'Εν Ναυπλϊω τη Ι7{8]Ι83Ο
'Ο Κυ8ερνητης
Σφραγϊς. 'Υπογραφη
ΙΩΑΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
'Ο επϊ των 'Εκκλησιαστικων
Γραμματεϋς
Ν. Χρυσδγελος

ΤΟΥ ΧΓ. ΑΙΧΛΟΧΟΥ
·—> εκ της σελ. ΙΟ
ερωτημα αν εκφρἀζη τὴν 6αθεϊαν πεϊραν του
ὴ, παρακἀμπτων αϋτὴν, ἀπο6λεπει ἀπλως εϊς
τὴν διασφἀλισιν των πρδς ους ἀπευθϋνεται ἀπδ
ενδεχομενας πλἀνας. Δια να προ6ὴ εις τὴν σϋνταξιν τοϋ κεφαλαϊου τοϋτου, εϊχε ϋπ' δψιν του
ἀναμφι66λως, δτι τδ θεμα περϊ θειου φωτδς
συνεξητεϊτο μεταξϋ των μοναχων, πρἀγμα ποϋ
τεκμαϊρεται καὶ εκ τοϋ «Μηδεϊς... ελπιζετω...».
Δεν πρεπει δε να λησμονὴται, δτι κατἀ τὴν εποχὴν τοϋ αγϊου Διαδ6χου ὴτο λιαν εξηπλωμενη ὴ αϊρεσις των μασσαλιανων - εϋχιτων, οϊ
δποϊοι ϋπεστὴριξαν, δτι 6λεπουν αὶσθητως τὴν
ουσιαν τοϋ Θεοϋ και κατἀ των δποϊων δ αγιος
ουτος Πατὴρ εγραψε 3 - 4 κεφαλαια, ως θἀ
ϊδωμεν.
Ταϋτα γρἀφοντες, εκφρἀξομεν ἀπλἀς εικασϊας, εκτδς καὶ αν δεχθωμεν, δτι ενω κατἀ
τὴν εποχὴν του εϊχεν ηδη ἀναπτυχθὴ πατρολογικὴ διδασκαλϊα περὶ θεϊου φωτδς, δ θειος Δ.
τὴν ὴγνδει, πρἀγμα οϋχὶ πολὴ πιθανδν. Πἀντως ἀνεξητὴσαμεν εὶς τἀ ϋπδλοιπα κεφἀλαιἀ
του δπως καὶ εὶς τἀ ελἀχιστα γνωστἀ εργα του
καὶ οϋδαμοϋ ευρομεν νϋξεις περὶ δρἀσεως τοϋ
θεϊου καὶ ἀκτϊστου φωτδς.
Ἀλλἀ εϊναι γνωστὴ ὴ διδασκαλϊα τὴς 'Εκκλησϊας, ὴ δποϊα καθιερωθη καὶ Συνοδικως
τδν Ι4ον αὶωνα με κυριαρχοϋντα διδἀσκαλον
τδν αγιον Γρηγδριον τδν Παλαμἀν, δστις εστη-

ρϊχθη εὶς τὴν σημαντικὴν μεχρι τδτε Πατερικὴν γραμματεϊαν επὶ τοϋ θεματος τοϋτου.
Καὶ διδασκαλϊα τὴς 'Εκκλησϊας εϊναι δτι τδ
θειον φως, δχι ὴ οϋσϊα τοϋ Θεοϋ, ἀλλἀ ὴ ἀκτιστος ενεργεια, δρἀται καὶ αὶσθητως, μετασκευαζομενων των δφθαλμων υπδ τὴς.χἀριτος, ως
εγενετο καὶ επὶ των Ἀποστδλων, οϊτινες εϊδαν τδ ακτιστον φως τὴς μεταμορφωσεως τοϋ
Κυρϊου εὶς τδ θαβιδριον δρος.
'Ως πρδς τὴν στἀσιν τοϋ ἀγϊου Διαδ6χου ε
ναντι τοϋ θεολογικοϋ τοϋτου θεματος, καταλὴγομεν εὶς τδ συμπερασμα, δτι ἀπεφυγεν επιμελως νἀ δμιλὴση πρδς μοναχοϋς, εϋκδλως δυναμενους νἀ πλανηθοϋν ἀπδ τδν μετασχηματιξδμενον εὶς ἀγγελον φωτδς σατανἀν, ἀφοϋ δμολογεϊ, δτι «πολλοὶ παθδντες εξ ἀγνοϊας εξετραπησαν τὴς δδοϋ τὴς ἀληθεϊας». Διδ καὶ τους
εφιστἀ τὴν προσοχὴν, δπως καὶ εὶς τδ μ' κεφἀλαιον, δτι «ου δει (οϋν) επὶ ταϋτη τὴ ελπϊδι
τινἀ τδν ἀσκητικδν μετιεναι 6ϊον...», δτι θἀ ϊδουν θειον φως, περιγρἀφων μ6νον τἀ εϊδη τοϋ
δαιμονικοϋ πυρωδους φωτδς πρδς γνωσιν των.
" Αλλωστε ὴ ἀπδκρυψις τὴς δρατὴς θεας τοϋ
ἀκτϊστου φωτδς, κατἀ τὴν εξαρσιν τοϋ μασσαλιανισμοϋ, ὴτο πρα,θις συνεσεως. Διδτι ἀφοϋ
τδ θειον φως ὴτο δρατδν, διατϊ οὶ μασσαλιανοὶ
θἀ ὴσαν αϊρετικοὶ καὶ πως δεν θἀ ὴκολοϋθει
μια διαρροὴ 'Ορθοδδξων μοναχων πρδς αϋτοϋς;

ΘΚἈΤΟΝΤἈΟ ἘρϊΤΗ
Π6ρϊ ΛΓΛΠΗΟ
ΤΟΥ ΛΓ. ΜΛϊϊΜΟγ ΤΟγ ΟΜΟΧΟΓΗΤΟΥ
ΚΕΙΝΟΣ εϊναι γνησιος
φϊλος ποϋ, κατα τδν καιρδν του πειρασμοϋ, συνυποφερει με τδν πλησιον
με τρδπον 6ταραχον και
αθδρυβον, ως ιδικας του
τας θλιψεις,
-που φερνουν αϊ περιστασεις, τας
αναγκας και τας συμφορας του αλλου.
οθ Μη περιφρονησης την συνεϊδησϊν σου ποϋ
παντα σε συμβουλεϋει για τδ καλδν σου. Διδτι
σου προσφερει ϋποδεϊξεις θειας και αγγελικας,
σε ^λευθερωνει απδ τους κρυφοϋς μολυσμοϋς της
καρδιας σου και τελικως, κατα τδν καιρδν τοϋ
θανατου σου, σου χαρϊζει παρρησϊαν πρδς τδν
Θεδν.
π' 'Εαν θελης να γϊνης μετριοπαθης καϊ σοφδς καϊ να ελευθερωθης απδ τδ παθος της οϊησεως, να ζητης παντοτε νοε μαθαϊνης τι δεν
γνωρϊζεις. Καϊ δταν ανακαλϋπτης πδσα σου διαφεϋγουν χωρϊς να τδ δίντιλαμβανεσαι, τδτε θα
καταπλαγης γιοι την αγνωσϊαν σου καϊ θα ταπεινωθης. 'Οπδτε ^ρχδμενος εις δπιγνωσιν τοϋ
δαυτοϋ σου, θα εννοηση ς πολλα, μεγαλα καϊ θαυμαστα πραγματα" επειδη τδ νδε νομϊζη κανεϊς
δτι εχει γνωσιν, δμποδιζει αϋτδ εις την αποκτησιν γνωσεως.
πα' 'Εκεϊνος πραγματικως θελει να σωθη, ποϋ
δεν Αρνεϊται τα ϊαματικα φαρμακα ποϋ τοϋ προσφερουν. Καϊ φαρμακα εϊναι αι λϋπες καϊ δδυνες,
ποϋ παραχωρεϊ δ Θεδς δια διαφδρων πειρασμων.
Αυτδς δε ποϋ δντιστεκεται στοϋς πειρασμοϋς καϊ
τας θλιψεις, δεν γνωρϊζει τδν σκοπδν της πνευ
ματικης ζωης, ουτε ποιον δφδδιον θα παρη απδ
δδω δια την μελλουσαν ζωην.

πβ' 'Η κενοδοξϊα καϊ η φιλαργυρια γεννοϋν η
μια την αλλην. Διδτι δκεϊνοι ποϋ κενοδοξοϋν αγωνιζονται να πλουτισουν καϊ οϊ πλουτοϋντες
κενοδοξοϋν, ως ανθρωποι τοϋ κδσμου. 'Αλλα δ
Μοναχδς, Επειδη εϊναι ακτημων, κενοδοξεϊ περισσδτερον. Διδτι αν εχη χρηματα τα κρϋπτει δπδ
τοϋς ανθρωπους δπδ δντροπην, αφοϋ δεν αρμδζουν εϊς τδ σχημα του ως ακτημονος.
πγ' 'Ιδϊωμα της κενοδοξϊας τοϋ Μοναχου εϊναι, να κενοδοξη δια τας δρετας του. Της δε
ϋπερηφανεϊας του Μοναχοϋ Ιδϊωμα εϊναι, να £παϊρεται για τα κατορθωματα του, να μη τα

αποδιδη εϊς την βοηθειαν τοϋ Θεοϋ καϊ να εξουθενη τοϋς αλλους, δτι ταχα αυτδς εϊναι Δνωτερος. Τα δε ϊδιωματα της κενοδοξϊας καϊ της
ϋπερηφανεϊας των κοσμικων εϊναι, να κενοδοξοϋν
καϊ να επαϊρωνται για τδ καλλος τοϋ σωματος,
δια τδν πλοϋτον, την κοσμικην δϋναμιν καϊ την
φρδνησιν.
πδ' Τα κατορθωματα των ανθρωπων τοϋ κδσμου εϊναι πτωσεις γιοι τοϋς Μοναχοϋς. Καϊ τα
κατορθωματα των δευτερων εϊναι πτωσεις γιοι
τοϋς πρωτους. "Ητοι τα κατορθωματα των τοϋ
κοσμου εϊναι, πλοϋτος, δδξα, εγκδσμιος δϋναμις,
ηδοναϊ, πολλα τεκνα καϊ τδι τοιαϋτα. Τα των
Μοναχων εϊναι, ακτημοσϋνη, αδοξϊα, εκουσϊα αδυναμια, δγκρατεια, κακοπαθεια καϊ τα τοιαϋτα.
'Εαν δ φιλδκοσμος, παρα την πρδθεσϊν του, φθαση εις αϋτα, θα θεωρηση τδν Εαυτδν του δυστυχη καϊ ϊ'σως δδηγηθη εις αϋτοκτονιαν, δπως συνεβη με πολλους.
πε' 'Ο Θεδς δια δυο αιτϊες εκτισε τϊς τροφες·
δια να τρεφωμεθα καϊ να θεραπευωμεθα δι' αϋ
των. Αϋτοϊ ποϋ χωρϊς τοϋς δυο λδγους τρωγουν,
κατακρινονται ως φιληδονοι, διδτι καμνουν παραχρησιν δκεϊνων ποϋ δ Θεδς εδωσε δια χρησιν.
Καϊ εις δλα τα πραγματα δ παραχρησις εϊναι
αμαρτια.
πς' Ταπεινοφροσϋνη εϊναι συνεχης προσευχη με
δακρυα καϊ δσκητικην κακοπαθειαν. 'Η ταπεινοφροσϋνη επειδη παντοτε επικαλεϊται τδν Θεδν
εις βοηθειαν, δεν αφηνεται να πιστεϋη αφρδνως
εις την δϋναμιν καϊ την σοφϊαν της, αλλ' οϋτε
να ταπεινωνη τοϋς αλλους, διδτι αϋτα εϊναι δυσϊατα νοσηματα τοϋ παθους της ϋπερηφανεϊας.
πζ' "Αλλο εϊναι να μαχεται κανεϊς κατα τοϋ
ψιλοϋ λογισμοϋ, διοε να μη κινηση τδ δναλογον
παθος καϊ αλλο να μαχεται κατα του δμπαθοϋς
λογισμοϋ, δια να μη γϊνη συγκαταθεσις. Παν
τως αμφδτερα τα εϊ'δη πολεμου, δεν επιτρεπουν
στοϋς λογισμοϋς να φθειρουν την ψυχην, ως μη
χρονιζοντες.
πη' 'Η λϋπη εϊναι συνεζευγμενη μετα της μνησικακιας. "Οταν δ νοϋς φανταζεται τδ πρδσωπον τοϋ δδελφοϋ καϊ αϊσθανεται λϋπην, εϊναι φανερδν δτι εχει μνησικακϊαν πρδς αϋτδν. «'Οδοϊ
μνησικακων εις θανατον», διδτι πας μνησϊκακος
εϊναι παρανομος.
πθ' 'Εαν μεν σϋ μνησικακης δια καποιον, να
προσεϋχεσαι ϋπερ αϋτοϋ καϊ τδτε σταματας την
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ϊνεργειαν του παθους, διδτι χωρϊζεται
λϋπη
δια της προσευχης απδ την μνημην του κακοϋ
που σου εκαμε. "Οταν δε γϊνης φιλανθρωπος
και αποκτησης αγαπην, τδτε θα ^ξαφανϊσης τελειως τδ παθος απδ την ψυχην σου. "Εαν παλιν
μνησικακη για σενα, ^συ να φερεσαι με συγκαταβασιν και ταπεϊνωσιν, αναστρεφδμενος με α
γαπην αϋιδν, δπδτε τδν ελευθερωνεις απδ τδ πα
θος.
γ' Χρειαζεται κδπος δια να σταματησης την
λυπην εκεϊνου που σε φθονεϊ, διδτι θεωρεϊ συμφοραν του τδ χαρισμα σου που εκεϊνος φθονεϊ.
Και δεν ημπορεϊς αλλοιως να δναστεϊλης τδν
φθδνον του, παρα να αποκρϋψης τδ φθονοϋμενον χαρισμα. 'Εαν δμως τδ χαρισμα σου ωφελεϊ πολλους, Ικεϊνον δε λυπεϊ, τι πρεπει να καμης; Βεβαϊως πρεπει να προκρινης την ωφελειαν των πολλων, αλλα νδ φροντϊζης δσον δυνασαι και ϋπερ του φθονοϋντος. Πρδσεχε μδνον
μηπως παρασυρθης και συ δπδ αλλο παθος κατ'
αϋτοϋ και εϋρεθης δγωνιζδμενος δχι κατα του
παθους του α8ελφοϋ, αλλα κατ' αϋτοϋ. Δι' αυτδ
με ταπεινοφροσϋνην να θεωρης τδν φθονοϋντα ανωτερδν σου καϊ σε καθε εϋκαιρϊαν να προτιμας
αϋτδν ως ϋπερεχοντα. 'Εαν δε σϋ φθονης, δϋνασαι να σταματησης τδν φθδνον ως εξης* να συγχαϊρεσαι δταν δ υπδ σου φθονοϋμενος χαϊρεται
καϊ να λυπησαι για δ,τι λυπεϊται αυτδς* ουτω δε
εκπληρωνεις την Ιντολην τοϋ 'Αποστδλου* «χαιρειν μετα χαιρδντων καϊ κλαϊειν μετα κλαιδντων»
(Ρωμ. β', Ι5).
'Ο ημετερος νοϋς εϋρϊσκεται στδ μεσον
δυο δυναμεων, ποϋ Ινεργοϋν ξεχωριστα καϊ διαφδρως' η μεν την αρετην, η δε την κακιαν* δη
λαδη δ "Αγγελος καϊ δ δαιμων. 'Ο νοϋς δμως
δικαιοϋται καϊ δϋναται να ακολουθηση δποϊον
θελει η να αντισταθη.
^-β' Αϊ αγιαι δυναμεις, οϊ "Αγγελοι, μας προτρεπουν εις τα καλα* τα δε εκ φϋσεως σπερματα
(η συνειδησις, δ νοϋς) καϊ η δγαθη προαιρεσις
μας βοηθοϋν. Οϊ δαιμονες ^πϊσης προσβαλλοντες,
εχουν πρδς συμμαχιαν των την πονηραν προαιρεσιν καϊ τα παθη.
^γ' Τδν καθαρδν νοϋν διδασκει πδτε μεν δ "διος Θεδς, «^πιβαϊνων αϋτω», πδτε αι αγιαι
δυναμεις συμβουλεϋουσαι τα καλα* αλλοτε παλιν
οϊ λδγοι των δντων, ποϋ θεωρεϊ δ νοϋς
^δ' 'Εκεϊνος δ νοϋς, ποϋ ηξιωθη να αποκτηση
πνευματικην γνωσιν, πρεπει να διατηρη τα νοηματα των πραγματων δπαθη, τα θεωρηματα βεβαια καϊ την καταστασιν της προσευχης καθαραν καϊ 6θδλωτον. 'Αλλα παρα ταϋτα, δ νοϋς δεν
δϋναται να τα ^πιτυγχανη παντοτε αϋτα, διδτι
θολοϋται καϊ καπνιζεται δπδ τας 6ναθυμιασεις
των σαρκικων παθων, ποϋ ^ρεθιζουν οϊ δαιμονες.
^ε' Δι' δσα πραγματα λυποϋμεθα δεν σημαϊνει δτι δι' αϋτα καϊ δργιζδμεθα, διδτι πλεοναζουν τα αϊ'τια της λϋπης εν σχεσει πρδς τα της
δργης. "Ητοι, εσπασε αϋτδ, ^χαθηκε τδ αλλο,
απεθανε δ δεϊνα, δια τα δποϊα καϊ λυποϋμεθα.
Δι' αλλα αϊ'τια καϊ λυποϋμεθα καϊ δργιζδμεθα
απδ αφιλδσοφον διαθεσιν.

^ς' "Οταν δ νοϋς δεχεται τα νοηματα των
πραγματων, τδτε φυσικως μετασχηματϊζεται πρδς
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Εκαστον εξ αϋτων. "Οταν παλιν τα ϊδια προγματα θεωρη πνευματικως, τδτε μεταμορφοϋται αναλδγως πρδς την θεωριαν των πραγματων. "Οταν
δμως δια προσευχης ενωθη μετα τοϋ Θεοϋ, τδτε
καθϊσταται τελεϊως αμορφος καϊ ασχηματιστος.
Διδτι δ νοϋς θεωρων τδν απλοϋν Θεδν, γινεται
καϊ αϋτδς απλοϋς καϊ φωτδμορφος.
^ζ' 'Εκεϊνη η ψυχη εϊναι τελεϊα, της δποϊας
η παθητικη δϋναμις εστραφη δλοτελως πρδς τδν
Θεδν.
^η' 'Εκεϊνος εϊναι τελειος νοϋς, δστις δια της
αληθοϋς πϊστεως εγνωρισε δι' ϋπεργνωσεως, ϋπεραγνωστως, τδν ϋπεραγνωστον. 'Εθεασατο καθολικως τα δημιουργηματα του καϊ, δσον εϊναι
δυνατδν εις τοϋς δνθρωπους, ελαβε απδ τδν Θεδν
περιληπτικην γνωσιν περϊ της προνοϊας καϊ κρϊσεως τοϋ Θεοϋ εϊς την δημιουργϊαν του.
^θ' 'Ο χρδνος τεμνεται εις τρϊα (παρελθδν,
παρδν, μελλον). Καϊ η μεν πϊστις «συμπαρατεϊνεται» καϊ εϊς τα τρϊα τμηματα τοϋ χρδνου* η
δε ^λπϊς μδνον εις τδ ενα (εϊς τδ μελλον), η δε
6γαπη εϊς τα δϋο (τδ παρδν καϊ τδ μελλον). Καϊ
η μεν πιστις καϊ η ^λπϊς σταματοϋν σε καποιο
δριο* η δε αγαπη παραμενει εϊς τοϋς απειρους
αϊωνας, ϋπερηνωμενη εϊς τδν ϋπεραπειρον Θεδν
καϊ παντοτε ϋπεραυξανουσα* καϊ δια τοϋτο «μεϊζων παντων η αγαπη» (Α' Κορ. ιγ', Ι3).

Σημε Ιωο ι ς :
Αι τ6σσαρες εκατονταδες Κεφαλαϊων
«Περι "Αγαπης» τον αγϊου Μαξϊμου τον
'Ομολογητοϋ ηδη στοιχειο^ετοϋνται καϊ
ϊλα κνκλοφορησονν προσεχως εις ενιαϊον
τενχος, δια λογαριασμδν των εκδ6σεων
«Ορϋ6δοξος Κυψελη» (Δεσπ. Κεμεντζετζϊδον, Καμβουνϊων Ι, Θεοσαλονϊκην, τηλ.
266.755).'
Της μεταφρασεως προτασοεται η δν
συνεχεϊα δημοσιευομενη ΕΙσαγωγη καϊ ακολονϋοϋν σχετικα Σχολια. Μεταφρασις ΕΙσαγωγη - Σχολια υπδ τοϋ Θεοκλητον
Διοννσιατον, Μοναχοϋ.
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Π6ρϊ ΛΓΛΠΗΟ
ΤΟΥ ΑΓ. ΜΑϊϊΜΟγ ΤΟγ ΟΜΟΑΟΓΗΤΟγ

αγιος Μαξιμος δ 'Ομολογητης εϊναι μια
μεγαλη μορφη της
'Ορϋοδδξου 'Εκκλησϊας. 'Επεδρασε δε
αποφασιστικως τδσον
εις την διαμδρφωσιν
της περι Χριστοϋ ϋεολογϊας, δοον και εις την πορεϊαν της εν
Χριστω ζωης. 'Η 'Εκκλησϊα εορταζει δϊς
τοϋ ετους την ϊεραν μνημην τον την 2Ιην
'Ιανουαρϊου, ημεραν της κοιμησεως τον
και την Ι3ην Αϋγοϋστου επϊ τη μεταϋεσει τοϋ Λειτμανου τον, γεραϊρουσα την
αγιδτητα τον και τοϋς αγωνας τον.
'Ο αγιος 'Ιωαννης δ Δαμαοκηνδς με
ψηλαφητην αγαπην και ϋλαυμασμδν, με
μειλεξιν ψυχης και «πασχων τα ϋεϊα»,
πλεκει ϋμνολογικας ωδας εϊς τδν φερωννμως μεγιστον Μαξιμον, τδν δποϊον δνομαζει «ϋεοπρεπες της φιλοσοφϊας και
σοφδν ενδιαϊτημα», «των ϊερεων κρηπϊδα,
6ασιν των δογματων, σαλπιγγα της σο
φϊας Μαρτυρων ακρδτητα» και τδν επικαλεϊται δια να τοϋ «εναποσταξη» δλην
την χαριν της «μελιρρϋτου και ηδεϊας
γλωσσης» τον, προκειμενου να τδν υμνηση επαξϊως.

'Εγεννηϋη τδ 58Ο εις την Κωνσταντινοϋπολιν απδ γονεϊς ευγενοϋς καταγωγης. Διδ και ετυχεν επιμελοϋς παιδεϊας,
μορφωϋεϊς φιλοοοφικως και ϋλεολογικως.
Εις ηλικϊαν 3Ο περϊπου ετων καλεϊται
απδ τδν αντοκρατορα 'Ηρακλειον εις την
αυλην του, δπως αναλαβη την βεσιν τοϋ
πρωτου γραμματεως (πρωτασηκρϊτον), δπον ουναπτει φιλικας σχεσεις με εξεχον-

τα πρδσωπα της αϋτοκρατορϊας.
Φλεγδμενος απδ τδν πδϋον τοϋ ησυχαστικοϋ - μοναστικοϋ 6ϊον, εγκαταλεϊπει την ανλικην ϋεσιν μετα τετραετϊαν
περϊπον και κεϊρεται μοναχδς εις μϊαν
μονην της Χρυσουπδλεως, εις την αντϊπεραν δχϋην τοϋ Βοσπδρον, οπου μετα
τεσσερα ετη, ητοι τδ 6Ι8 αποκτα ως πιστδν μαϋητην τδν μοναχδν 'Αναστασιον,
δστις ϋα τδν ακολουϋηση εϊς δλην του την
ζωην και ϋα σνμμετασχη καϊ εϊς τδ μαρτϋριδν του.
Περϊ τδ 624 μεταδαϊνει εϊς τδ μοναστηριον τοϋ αγϊον Γεωργϊου της Κνζϊκου
ενϋα καϊ παραμενει επϊ διετϊαν ασκουμενος καϊ συγγραφων τα πρωτα εργα του.
Εις την μονην αυτην γραφει επιστολας
πρδς διαφδρους, μεταξϋ των δποϊων τδν
«Αδγον ασκητικδν» καϊ τϊς τεσσαρες ε
κατονταδες «Κεφαλαϊων περϊ 'Αγαπης».
Την Ιδϊαν εποχην συνεγραψε τα εργα
του «Πευσεις, ερωτησεις καϊ αποκρϊσεις»
ως καϊ την «'Ερμηνεϊαν εις τδν 59 Ψαλμδν», ενφ τα «Ρ Γνωοτικα Κεφαλαια»
φαϊνεται εγραψεν ενωρϊτερα.
'Αργδτερα δ αγιος Μαξιμος εμδνασε
διαδοχικα εις Κρητην καϊ Κυπρον καϊ εν
συνεχεϊα μετε6η εϊς Καρϊϊαγενην, οπου ε
μδνασε μερικα ετη εϊς μονην της δποϊας
ηγουμενος φερεται δ τδτε ϊερομδναχος
Σωφρδνιος, συναϋλητης τοϋ αγϊου Μαξϊμου κατα της α'ιρεσεως τοϋ μονοϋελησμοϋ καϊ μονοενεργητισμοϋ καϊ κατδπιν
Πατριαρχης 'Ιεροσολνμων. Εις την μονην
αϋτην τοϋ Ευκρατα λεγομενην δ ϋϊεϊος Μα
ξιμος παρεμεινε μεχρι τδ 634, αορ δτου
αρχϊζουν οϊ δογματικοϊ αγωνες του κατα
της ανωτερω α'ιρεσεως, ο'ι διωγμοϊ του
τδ μαρτϋριδν του μεχρι της εν Κυρϊφ
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κοιμησεως του.
ΚαΤ δλον τδν 6ϊον του εγραιρε μεγαλης σπουδαιδτητος εργα, πλην των αντιαιρετικων, περϊ των δποϊων δεν πρδκειται να ασχοληϋωμεν, οϋτε περι των σπουδαϊων ϋεολογικων και μυσταγωγικων,
αφοϋ διαφεϋγουν των δρϊων της παροϋσης εργαοϊας. Θα περιορισϋωμεν εις την
παρουσϊασιν των «Κεφαλαϊων Περϊ Ἀγαπηςυ.
Τδ εργον του αυτδ δ μεγας Μαξιμος
εγραιρε κατδπιν αϊτησεως τοϋ πρεσβυτερου "Ελπιδϊου, πρδς τδν δποϊον καϊ τδ
αποστελλει. "Ενωρϊτερα τοϋ απεστειλε καϊ
τδν «Λδγον "Ασκητικ6ν». "Οπως γραφει
εϊς τδν Πρδλογον, τα Κεφαλαια εϊναι σε
ισαρϊϋμους των τεσσαρων αγϊων Εϋαγγελϊων εκατονταδας και ταπεινοφρονων,
τα ϋεωρεϊ κατωτερα ϊσως της προσδοκϊας τοϋ παραληπτου, αλλα παντως αναλογα πρδς την δϋναμιν τοϋ συγγραιραντος. "Επϊσης τδν πληροφορεϊ, δτι τα Κε
φαλαια δεν εϊναι «γεωργια» της δια^νοϊας του, αλλα απανϋησις απδ Πατερικοϋς λδγους, τοϋς δποϊους «δια τδ εϋμνημδνευτον», συνωιρισε σε Κεφαλαια συμπυκνωσας τδ νδημα των. "Εν συνεχεϊα δ
ϋεϊος Μαξιμος, παρακαλεϊ τδν 'Ελπϊδιον
να διαβαζη με καλην γνωμην τα Κε
φαλαια, ϋηρευων μ6νον την ωφελειαν εξ
αϋτων καϊ να παραβλεπη «τδ ακαλλες των
λεξεων». Καϊ αγνοων τελεϊως την αγιδτητα του δ ϋεδσοφος Πατηρ, παρακαλεϊ
δπως εϋχεται δ πρεοβυτερος ϋπερ αϋτοϋ
ως «πασης πνευματικης ωφελεϊας ερημου».
'Επανερχομενος εϊς την αξιαν των Κεφαλαϊων δ "Αγιος, ϋπενϋυμϊζει εις τδν
"Ελπϊδιον, δτι τα εγραιρε ϋπακοϋσας σε
εντολην, δι* αϋτδ να μη νομϊση δτι ειχε διαϋεσιν να καμη τδν διδδσκαλον.
Αϋτδ δε τδ λεγω, σημειωνει δ ϋεϊος Μα
ξιμος, διδτι σημερον εϊμεϋλα πολλοϊ ποϋ
γραφομεν λδγια, ενω εϊναι πολϋ δλϊγοι
εκεϊνοι ποϋ παιδαγωγοϋνται καϊ παιδαγωγοϋν δια των εργων. Γι' αϋτδ πρεπει
εκαστος να διαβαζη τα Κεφαλαια με
προσοχη. Διδτι νοιιϊζω, συνεχϊζει, δτι
δεν εϊναι δλα σε δλους κατανοητα, αλλα
καϊ δια πολλοϋς πολλα εξ αϋτων εχονν
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αναγκην πολλης ερεϋνης, αν καϊ φαϊνονται εξωτερικως δτι εϊναι απλα.
'Ο ϋ·εϊος Πατηρ, κατα τδ 7γΟος των
"Αγϊων, εκφραζει την ελπϊδα, δτι πιϋανδν να ανακαλυφϋη εϊς τα Κεφαλαια κατι
ιρνχικως χρησιμον — με την χαριν τοϋ
Θεοϋ — απδ εκεϊνον ποϋ τα δια66ζει με
φδβον και αγαπην Θεοϋ χωρις περιεργειαν κακην. 'Αλλ* εκεϊνος ποϋ δια6αζει,
δχι χαριν πνευματικης ωφελεϊας τδ πδνημα τοϋτο η δποιοδηποτε αλλο, αλλα δια
να ϋηρεϋση λεξεις με σκοπδν να ταπεινωση αϋτδν ποϋ τα εγραιρε καϊ ετσι να φανη αυτδς, ως οϊηματϊας, σοφωτερος, οϋδεποτε καϊ εϊς δ,τιδηποτε ϋα εϋρη κατι
ωφελιμον.
"Ηδη εχομεν εις γενικας γραμμας τας
μετριδφρονας απδψεις τοϋ αγϊου Μαξϊμου περϊ των Κεφαλαϊων του. Θεωροϋμεν
απαραιτητον να παραϋεσωμεν καϊ τας σκειρεις τοϋ αγϊου Νικοδημου τοϋ αγιορεϊτου, δοτις συμπεριελαβε μετα τοϋ αγϊου
Μακαρϊου Κορϊνϋου τα ανωτερω Κεφα
λαια μαζη με τα αλλα εργα του, — τϊς
επτα εκατονταδες «Κεφαλαϊων περϊ ϋεολογϊας» καϊ την «'Ερμηνεϊαν εϊς την προσευχην τοϋ Πατερ ημωνυ, — εις την ϋπ
αϋτων εκδοϋεϊοαν «Φιλοκαλϊαν».
ΕΙς τδ 6ιογραφικδν σημεϊωμα ποϋ προτασσεται των ανωτερω εργων, δ αγιος
Νικδδημος μεταξϋ αλλων σημειωνει: «...
ϋστερον τας κοσμικας αρχας καταλιπων,
πρδς τοϋς ασκητικοϋς αγωνας επαποδϋεταϊ' τη πηγη δε της σοφϊας προσπελασας
τδ στδμα καϊ ταϊς ζωηρρϋτοις αρδεϊαις
των ϋλεϊων Γραφων διαπαντδς ποτιζδμενος, ποταμοϋς ως αληϋ·ως εκ της κοιλϊας
αϋτοϋ ϋεϊων δογματων καϊ συγγραματων
εξεβλυσε, παντα πελαγϊζοντας της οϊκουμενης τα περατα' αϊν καϊ ημεϊς τδ γλυκϋ
καϊ νεκρεγερτον ϋδωρ, δια των παρδντων
τουτωνϊ κεφαλαϊων, εϊς τηνδε την 6ϊ6λον μετοχετεϋσαντες, παρεϋηκαμεν τοϊς
τω καλω δϊιρει της σοφϊας ουνεχομενοις,
ϊνα πϊνοντες δαιριλως εξ αϋτοϋ εις τδν
αιωνα οϋ μη διιρησωσιν».
"Επισημαϊνων εν συνεχεϊα τδ περιεχδμενον καϊ την αξϊαν των Κεφαλαϊων, δ
βεϊος Νικδδημος, λεγει δτι εϊς αϋτδ «φιλοσοφεϊται η εργασϊα καϊ η γνωσις της
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ϊερας και Φεοποιοϋ αγαπης, η απταιοτος
δρψδτης της νψηλης ϋεολογϊας κρατϋνεται, αναδεικνϋεται επιστημδνως η πρακτικη ϋεωρϊα των ϋεοειδων αρετων καϊ
στηλιτενεται η 6δελυκτη σνμμορϊα των
αντιϋετων πρδς τας αρετας παϊϊων καϊ
κακιων γενικως δε εις τα ΚεφΑλαια
«διαλαμπει η των ηϋων διακδσμησις» ...
δια των δποϊων, απαλλασσδμενος κανεϊς
ενκδλως απδ τα παϋη καϊ αποκτων καϋ·'
εξιν τας αρετας, κατορϋωνει να γϊνη ονρανοπολϊτης καϊ να επιτϋχη την αιωνιον
καϊ ϋεϊαν δδξαν».

Προκειμενου να παρονσιασωμεν τα περϊ
αγαπης Κεφαλαια, πρεπει αμεσως να εϊπωμεν, δτι η ασκητικη καϊ μνστικη διδασκαλϊα των αγϊων Πατερων, δεν αποτελεϊ
μϊαν ·ψυχαναλντικην η ψυχολογ ιστ ικην
γνωσιν, αντληϋεϊσαν απδ πολυχρονϊους
παρατηρησεις, αλλα μϊαν εσωτερικην προσωπικην εμπειρϊαν κτηϋεϊσαν δια της 'Ορϋοδδξου Παραδοσιακης ασκησεως. Μεσα
εϊς τδ κελλϊον τον Μοναστηρϊου η της 'Ερημον, δ μοναχδς ασκοϋμενος δι' εγκρατεϊας, ταπεινωσεως καϊ προσενχων σϋν
«ταϊς των δακρνων τον ροαϊς», καϋαϊρεται σταδιακως, φωτϊζεται νπδ τον αγϊον
Πνεϋματος, αποκτα πνενματικην σοφϊαν,
οϊκειοϋται την πνενματικην γνωσιν κατ*
αϊοϋ·ησιν ψυχης καϊ απο6αϊνει εντεϋϋεν
«πρακτ ικδς» καϊ ιι9εωρητικδς» διδαοκαλος
δλης της κλϊμακος των παϊϊων καϊ των
αρετων.
"Ολα τα κεϊμενα των ασκητικων καϊ
μνστικων αγϊων Πατερων αντανακλοϋν
τας ποικϊλας εμπειρϊας των εϊς ολας τας
περιοχας των ψυχικων αλλοιωσεων, δ
λας τας ενεργεϊας νπδ των δαιμδνων καϊ
τον αγϊον Πνεϋματος, τας σχεσεις καϊ
σνναρτησεις των ενεργηματων των δνναμεων της ψυχης, τον λογιστικον, ϊλνμοειδοϋς καϊ επιϋυμητικον ως καϊ την αλληλεπϊδρασιν μεταξϋ των αρετων.
Οϊ αγιοι Πατερες καϋλαρϋεντες δια των
αδιαλεϊπτων αγωνων των καϊ της ενερ
γεϊας τον αγϊον Πνεϋματος, εισηλϊλαν σἑ
χωρους νπερφυσικων πραγματικοτητων,
κατ αναλογϊαν με τας φνσικας καταβολας των, την δεκτικδτητα των καϊ τα
χαρϊσματα τον αγϊον Πνεϋματος. Κατα

6αϋος οϊ "Αγιοι αποτελοϋν σϋνϋεσιν φνσικων καϊ νπερφυσικων οτοιχεϊων. "Ετσι
δε 6λεπομεν την μεταξϋ των ενδτητα ως
καϊ τας διαφορας των. Καϊ η μεν δνδτης
των διαπιστοϋται εις τας ϋεμελιωδεις α
ρετας, η δε διαφορα των εμφαϊνεται εϊς
τδν ϋεωρητικδν χωρον της ϋεολογϊας, τδ
εϊδος της δποϊας προοδιορϊζει δ 6αϋμδς
δεκτικδτητος καϊ τδ εϊδος της επικτητον
παιδεϊας. 'Οπδτε, ανεξαρτητως χρονικης
αποστασεως καϊ γεωγραφικων διαστασεων, νπαρχει απδλυτος ενδτης μεταξν των
'Αγϊων εϊς τδ επϊπεδον της πνευματικης
πεϊρας καϊ «γνωσεως», ενω εις τδν χω
ρον της ϋεολογϊας παρατηρεϊται καποια
διαφοροποϊηοις ϊκανοτητων. Δι6τι «αὶ μεν
(γαρ) δια τον Πνεϋματος δϊδοται λδγος
σοφϊας, αλλω δε λδγος γνωσεως κατα τδ
αντδ Πνεϋμα» (Α' Κορ. Ι2, 8). "Αλλω
στε καϊ αντδς δ αγιος Μαξιμος 6εβαιοϊ
τδ διαφορον των ϊκανοτητων κατ αναλο
γϊαν πρδς τας φνσικας καταβολΑς. «Οντε η χαρις τοϋ Παναγϊον Πνενματος ενεργεϊ σοφϊαν εν τοϊς 'Αγϊοις, χωρϊς τον
ταϋτην δεχομενον νοϋς, οντε γνωσιν, χω
ρϊς της δεκτικης τον λδγον δνναμεως...»
(κεφ. ιγ', ς' ϋεολ. εκατον.).
Περαν της διαφορας ϊκανοτητων, αϊ
δποϊαι κατα βαϋος δδν αϊρονν την εσωτε
ρικην σνμφωνϊαν, οϊ αγιοι Πατερες μετεχονν παντες εις τας κοινας εμπειρϊας τοϋ
διδαξαντος αυτοϋς ενδς αγϊον Πνεϋμα
τος. Δεν εχονν τϊποτε κοινδν με τοϋς διαφδρονς φιλοσδφονς, οϊτινες επηρεαζδμενοι νπδ των ακαϊλαρτων παϋ·ων των καϊ
των πονηρων δαιμδνων, σνλλαμ6Ανονν
φαντασιωδη ινδαλματα περϊ Θεοϋ καϊ κδσμον καϊ τϊκτονν τερατωδεις ϋ·εωρϊας.
Ἀπο της απδψεως αντης δεν δϋναται να
γϊνη δεκτη η εισδϋσασα καϊ εις τδν χω
ρον της 'Ορ'9οδοξϊας ϋεωρϊα των δυτικων περϊ των διαφδρων πνενματικων παραδδσεων. "Αγιοι Πατερες απεδειξαν, δτι αϊ φαινομενικαϊ αντιϋεοεις των κατα
6αϋος εϊναι ανϋπαρκτοι. "Αλλο ποικιλϊα
χαρισματων πρδς οϊκοδομην της 'Εκκλησϊας καϊ αλλο ιιοχολαϊ» καϊ «παραδδσεις»
σνγκρονδμεναι μεταξϋ των.

Αϊ τεσσαρες δκατονταδες ιιΠερϊ 'Αγα
πης» εχονν ως κεντρον την αγαπην. "Ο
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λα τα Κεφαλαια σχεδδν στρεφονται ως
περι αξονα εϊς την πνευματικην αγαπην.
Γνωρϊζων δια πεϊρας δ αγιος Μαξιμος
δλην την κλϊμακα της αγαπης, τας προϋποϋεσεις γενεσεως της, τας μορφας της,
τας ενεργεϊας της, τους δρους υπαρξεως
και αναπτϋξεως της, εκϋϋτει εις τδν 'Ελπϊδιον τα χαρακτηριοτικα της αγαπης και
τας απαραιτητους σχεσεις αυτης μετα των
αρετων, δπως επϊοης επισημαϊνει τους
κινδυνονς, που την παρακολουϋοϋ,ν, εκ των
εμπαϋων ενεργειων.
Βασικην ϋεσιν ε'ις την αγαπην κατεχει
η (λσκησις, η νηστεϊα και η αγρνπνια, εις
τας δποϊας ακολουϋεϊ η οωφροσϋνη, η δ
ποϊα κομϊζει την αγαπην. Εϊναι αποδεκτδν
ϋφ' δλων των αγϊων Πατερων καϊ 6ιβλικως μεμαρτυρημενον, δτι η αγαπη εϊναι
«τελος νδμον», «οϋδεποτε εκπϊπτει», εϊναι
η κορωνις των αρετων.
'Ο "Αγιος Μαξιμος δεν απαταται, δεν
τρεφει φευδαισϋησεις ως πρδς τδ ϋψος
της αγαπης και δτι δεν φϋανει κανεϊς
ε'ις αϋτην δι' ενδς αλματος 6ουλητικοϋ. 'Ακριβως δι' αυτδ, πραγματευδμενος περι
τοϋ αμηχανου καλλους της αγαπης, υποδεικνϋει δια των Κεφαλαϊων του τα μεσα
καϊ την δδδν πρδς κατακτηοϊν της *.
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Θεοϋ! Θα ηδϋνατο δε να υποστηριχϋη,
δτι η 6αϋυτατη αυτη εμπειρϊα αποτελεϊ
καϊ τδ κεντρον τοϋ δλου ϋεολογικοϋ «συστηματος» τοϋ μεγαλωνυμου ϋεϊου Μαξϊ
μου. Βεβαϊως η «σκεψις» του, εκτδς πασης αμφιβολϊας, εϊναι επηρεασμενη απδ
τδν αγιον Διονϋοιον τδν ' Αρεοπαγϊτην.
'Αλλα ποϊος αξιος τοϋ ϋεολογικοϋ τϊτλον
δϋναται να αρνηϋη, δτι α'ι 'Αρεοπαγιτικαϊ
ϋεοεις δεν αποτελοϋν κοινας εμπειρϊας εν
ποικϊλω μετρω των ϋεολδγων Πατερων; 3

'Ο αγιος Μαξιμος, πιστοποιων δτι οϊ
ϋεολδγοι Πατερες εφρδνουν ως αυτδς επϊ
της κεντρικης ϋεσεως του, γραφει: «Τδ
ϋεϊον οι ϋεολδγοι, τδ δνομαζουν πδτε αγα
πην καϊ πδτε εραστδν καϊ αγαπητδν. 'Επομενως κινεϊται μεν δ Θεδς ως ερως
ποϋ εϊναι καϊ ως αγαπη. 'Ως εραστδν δε
καϊ αγαπητδν, κινεϊ πρδςεαυτδν δλα τἀ
δντα ποϋ εϊναι δεκτικα ερωτος καϊ αγα
πης. 'Ακρι6εοτερα δε παλιν δϋναται κα
νεϊς να ε'ϊπη, δτι δ Θεδς κινεϊται δια να
προκαλεση την ερωτικην καϊ αγαπητικην
διαϋεσιν των δντων ποϋ εϊναι δεκτικα.. 'Επϊσης, ως φυσικως ελκτικδς δ Θεδς, κι
νεϊ πρδς τδν εαυτδν του την εφεσιν των
δντων ποϋ κινοϋνται πρδς τδν Θεδν. "Ετσι
λοιπδν, δ Θεδς καϊ κινεϊ καϊ κινεϊται ε
Τα «Κεφαλαια περϊ 'Αγαπης», παρ' δτ^ πειδη διιρα να τδν διτροϋν, αγαπα να αγαεϊναι εργον αυτοτελες, ουνταχϋεν καϋ' υπ- Φπαται και ερως του εϊναι να τδν ερωτεϋακοην, ανηκει εις μϊαν εϋρυτεραν ϋεωρη- ωνται» *.
σιν νπδ τοϋ αγϊου Μαξϊμου της σχεσεως
Δια να αποδεϊξη δε δ ϋεδοοφος Μαξι
Θεοϋ καϊ ανϋρωπου. Εϋρεϋεϊς δ ιιεγας μος αυτην την ερωτικην σχεσιν της αλΠατηρ ε'ις περϊοδον, δπου επνεαν Ισχυρα ληλοελξεως Θεοϋ καϊ δντων καϊ την εκφιλοσοφικα ρεϋματα καϊ γνωρϊσας τα 'Α- οτατικδτητα τοϋ ϋεϊου ερωτος απδ την
ρεοπαγιτικα ουγγραμματα, ποϋ μδλις μϊαν καυστικην ϋερμδτητα του, επικαλεϊται ε
μδνον εκατονταετϊαν εϊχαν 6ϊον απδ της να χωρϊον τοϋ αγϊου Διονυσϊου τοϋ 'Αρεοδημοοϊας κυκλοφορϊας των, δπδμενον ητο παγϊτου: «'Ο ϋεϊος ερως εϊναι καϊ εκδ εξαϊσιος νοϋς του να κινηϋη Ιδιαιτερως στατικδς επειδη δεν αφηνει τοϋς εραστας
περϊ τα ϋεωρητικα καϊ ϋεολογικα προ- να ανηκουν ε'ις τδν εαυτδν των, αλλα ε'ις
6ληματα Ζ.
τοϋς ερωμενους. Καϊ αυτδ τδ 6εβαιοϋν
'Η καϋαρα του ψυχη, ελλαμπομδνη νπδ τα ανωτερα δντα, ποϋ φροντϊζουν απδ αγα
των ακτϊστων ενεργειων τοϋ αγϊου Πνεϋ- πην ϋπερ των κατωτερων, τα 'ισδτιμα ποϋ
ματος καϊ ζωσα εν Χριστω, ανεκαλυψε αλληλοβοηϋοϋνται μεταξϋ των καϊ τα κατην αγαπην τοϋ Θεοϋ πρδς την κτϊσιν καϊ τωτερα, ποϋ κινοϋνται με πδϋον να επιτης κτϊσεως πρδς τδν Θεδν, αλλα με τδ- στρεψουν πρδς τα ανωτερα. 'Ακριβως γι'
σην εναργειαν, ωστε να διαγνωση, δτι η αϋτδ καϊ δ Μεγας 'Απδστολος Παϋλος,
δεσπδζουσα σχεσις των εϊναι διιεκοτατι- κατεχδμενος απδ τδν ϋεϊον ερωτα καϊ α'ικδς ερως» τοϋ Θεοϋ, ελκομενου πρδς τα οϋανδμενος πνευματικως την εκστατικην
δντα καϊ των δντων δλκομενων νπδ τοϋ δϋναμιν καϊ ϋνεργειαν του, ελεγεν ενϋε-
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ως· «Ζω εγω οϋκετι, ζη δε εν εμοϊ Χρϊστδς» (Γαλ. β' 2Ο), ως αλη^ινδς εραστης και, δπως λεγει δ Ιδιος αλλοϋ, «εξεστηκως» αληϊλινδς εραστης, που δεν ζοϋσε την Ιδικην του ζωην, αλλα την ζωην
τοϋ εραστοϋ, ως ϋπερδολικως αγαπητην»
Πραγματι, δ αγγελδνους ϋ·εϊος Διονϋσιος εν αγϊω Πνεϋματι εγνωριοε τδν Θε
δν ως «μανικωτατον εραστην». Ἀ22ἀ τϊ
Θεδς αγαπης ϋα ^το, εαν κατα την ϋεϊαν
απειρϊαν του δεν εϊχε και αναλογον ερω
τα πρδς τα δημιουργηματα του; 'Ο μεγας
και ϋεοειδης νοϋς τοϋ μεγαλου Μαξιμου
ουνελα6ε τδ μεγα και αρρητον τοντο μυστηριον δια προοωπικης πεϊρας, δηλαδη
τδ μυστηριον τοϋ αστεκτου ερωτος τοϋ
Θεοϋ πρδς τα δντα και των δντων πρδς
τδν Θεδν, δπως δ εξ 'Αρεϊου Παγου ϋ·εολογεϊ νιρηλδτατα. «Χαριν της αληϋεϊα.ς
πρεπει να λεχϋη, δτι δ αιτιος παντων
Θεδς εξερχεται απδ τδν εαυτδν του (εξϊσταται) με τδν καλδν και αγαϋ'δν ερωτα,
απδ ανεκφραστον ερωτικην αγαϋδτητα
πρδς δλην την κτ'ιοιν και ϋελγεται εις δλα
τα δντα ϋπερ των δποϊων προνοεϊ με αγαϋδτητα και αγαπην και ερωτα. Και ενω
εϋρϊσκεται εξω και ϋπερ την κτ'ιοιν, αϋτος κατερχεται εις αϋτην κατα τρδπον
ανερμηνευτον, εν εκστασει, δια των ακτϊ
στων ενεργειων του. Δι αϋτδ οϊ «τα
ϋεϊα δεινοϊ» ϋεολδγοι τδν δνομαζουν ζηλωτην, επειδη εχει τδσον αγαϋλδν ερωτα
πρδς τα δντα, αλλα καϊ ζηλον, ποϋ διεγεϊρει την ερωτικην εφεσιν των δντων πρδς
αϋτδν. Και ετσι δ ζηλος των δντων πρδς
τδν Θεδν και δ ζηλος πρδς τα δντα, ϋπερ
των δποϊων προνοεϊ, τδν αναδεικνϋουν δντως ζηλωτην» θ.
Περαν τοϋ διεγειρομενου εις τας καρδϊας μας ϋεϊου ερωτος πρδς τδν Θεδν,
ποϋ τδσον αφραστως και ϋπερ νουν μας
αγαπα, δια των ανωτερω κειμενων εκφραζεται η 'Ορϋδδοξος ϋεολογϊα, την δποϊαν εΙς την εποχην του ηρμηνευσεν δ
ϋ'εϊος Μαξιμος. Εις αϋτην σαφως καταφαϊνεται η πραγματικη ενεργητικη σχεσις τοϋ Θεοϋ με τα πλασματα του, δηλαδη
η ϋεολογϊα των ακτϊστων ενεργειων. Καϊ
ενω δ αγιος Μαξιμος οϋδαμοϋ των ερ-

γων του δμιλεϊ ρητως δι' ακτϊστους ενερ
γεϊας, εν τοϋτοις εΙς δλα τα ϋεολογικα
του εργα κυριαρχεϊ η αϊοϋησις της αμεσου και κατ' ενεργειαν σχεσεως τοϋ Θεοϋ
με δντα, γεγονδς αποτελοϋν σιωπηλην αναγνωρισιν των ακτϊστων ενεργειων.
Πρδκειται, ως ηδη ελεχϋη, περι κοινης
εμπειρϊας των 'Αγϊων, την δποϊαν ηρμηνευσαν με τινας παραλλαγας αναλδγως
της εποχης των καϊ η δποϊα εϋρε την πληρεστεραν δογματικην διατϋπωσιν — λδγφ αναγκης — τδν Ι4ον αιωνα νπδ τοϋ
αγϊου Γρηγορϊου τοϋ ΠαλαμδΗ.
"Οσον εμ6αϋϋνει κανεϊς εις την αποτυποϋσαν τας εν αγϊω Πνεϋματι εμπειρϊας
ϋεολογϊαν των, τδσον ϋαυμαζει την εκπληκτικην ενδτητα των. "Αν δε η προσεγγισις τελεϊται καϊ δια τινος 6αϋμοϋ μετοχης δια πνευματικης αϊοϋησεως, τδτε εξ
ερχεται, δ νοϋς τοϋ μετεχοντος, των συνηϋων καϊ φυσικων δρων πνευματικης αγαλλιασεως.
"Οντως, συλληδδην οι αγιοι Πατερες,
ανεκαλυφαν δια πνευματικης δρασεως,
μεσα εΙς δλην την κτϊσιν τοϋς πνευματι
κοϋς λδγους ποϋ εϋεσεν δ θεδς εΙς αϋτην.
Οϊ λδγοι αϋτοϊ αποτελοϋν ε'ικδνας των ϊδιοτητων τοϋ Θεοϋ, δια των δποϊων ανα6αϊνει δ νοϋς εΙς αϋτας. 'Ο αγιος Μα
ξιμος τδσον εϊς τα «Κεφαλαια περϊ 'Αγα
πης», δσον καϊ εϊς αλλα εργα του, δμι
λεϊ πυκνα περϊ των λδγων των δντων,
ποϋ αντανακλοϋν τοϋς εν τω . Θεω λδ
γους
'Αλλα οϊ λδγοι των δντων αποτελοϋν
μεσα μεταξϋ Θεοϋ καϊ ατελων ανϋρωπων δι' αναγωγην. «Μεσα εϊναι τα αϊσϊλητα καϊ νοητα μεταξϋ Θεοϋ καϊ ανϋρωπων. 'Ο νοϋς δμως, δδεϋων πρδς
τδν θεδν, αφηνει δπϊσω του τα μεσα».
Τϊϋεται δμως τδ ερωτημα, ποϋ κατευϋϋνεται συγκεκριμενως δ νοϋς; 'Ο ϊλεοφδρος Μαξιμος απαντα δια τοϋ εξης Κεφαλαϊου' «"Οταν δ νοϋς επιτϋχη την πρακτικην αγωγην, προκδπτει εις φρδνησιν.
"Οταν εϊσελιλη εϊς ϊλεωρητικην ζωην, τδ
τε αποκτα γνωσιν. 'Η μεν πρακτικη φερει τδν αγωνιζδμενον εις διακρισιν των
αρετων, η ϊλε ϊλεωρητικη εϊσαγει τδν μϋστην της εϊς τοϋς λδγους των σωματων
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και ασωματων. 'Αλλα της χαριτος της ϋεολογϊας αξιοϋται δ νους, δταν με τα πτερα της αγαπης^ διαπεραση τα προηγοϋμενα σταδια και φϋαοη εις καϋαραν ϋεωρϊαν, δπδτε δι* αγϊου Πνεϋματος ϋα
«άιασκοπηση», δσον εϊναι δυνατδν εις τδν
ανϋρωπινον νουν, τδν περϊ αϋτοϋ λδγον».
* * *

'Η αναβασις τοϋ νοϋ πρδς τδν Θεδν
γϊνεται σταδιακως, κατα τδν ϋεηγορον
'Ομολογητην τοϋ Θεοϋ. Προηγεϊται η καϋαροις τοϋ νοϋ και της ψυχης (λογιστικδν, ϋυμικδν, επιϋυμητικδν) δια της πρακτικης αγωγης (εκτελεοις των ϋεϊων τοϋ
Χριστου εντολων), δ νοϋς εϊσερχεται εις
τδν χωρον των φυσικων ϋεωριων, αποκτα αγαπην, με τα πτερα της δποϊας κινεϊται εις περιοχας «των ασωματων». "Εν
συνεχεϊα τοϋ δϊδεται η χαρις της ϋεολογϊας, δπδτε δ νοϋς δρα αυτδς εαυτδν (αντοδρασις)^ και οϋτως ηδη εϋρϊσκεται ν
πδ συνϋηκας ϋπερ φϋσιν ϋεωριων. 'Ενταϋϋα ερευνα δχι την οϋσϊαν τοϋ Θεοϋ,
αλλα τους «περι αϋτδν λδγους», ητοι «τοϋς
περι αϊδιδτητος, απειρϊας τε και αοριστϊας, αγαϋδτητδς τε και σοφϊας και δυναμεως δημιουργικης τε καϊ προνοητικης
καϊ κριτικης των δντωνΗ
'Η κϊνησις τοϋ νοϋ εναλλασσεται μεταξϋ καταφατικης ϋεολογϊας (ϋεωρϊα των
εν τη κτϊσει πνευματικων λδγων) καϊ αποφατικης (οτερησις τοϋ νοϋ παντδς νοηματος, καϋ' δν χρδνον παρϊσταται ενωπιον τοϋ Θεοϋ «κωφδς καϊ αλλαλος»), 'Αποκορϋφωμα δε της πνευματικης αυτης
καταστασεως εϊναι «τδ πασχειν τα ϋεϊα»,
«τδ πασχειν την αφαϊρεσιν». Πρδκειται
περι ενεργεϊας τοϋ αγϊου Πνεϋματος, τα
γνωρϊσματα της δποϊας «Θεδς οϊδε καϊ οι
τα τοιαϋτα ενεργοϋμενοι». Παντως οι αγιοι Πατερες, ενεργηϋεντες ποικϊλως καϊ
κατα τδ μετρον της δωρεας εκαστος, αναφερουν αναρϊϋμητον πληϋος ενεργειων
τοϋ αγϊου Πνεϋματος, ωστε να μη εϊναι
δυνατη η νπδ των αγεϋστων ημων ϊεραρχησις καϊ καταταξϊς των^.
* * *

Συνοψϊζοντες τας παρατηρησεις μας
επϊ των τεσσαρων εκατονταδων «Περϊ 'Α
γαπη ς» τοϋ ϋεοπνεϋστου ϋεολδγου Μαξϊμου, ϋα ελεγαμεν δτι αποτελοϋν μϊαν πλη-
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ρη ασκητικοϋεολογικην πραγματεϊαν διατεταγμενην ϊεραρχικως, ωστε, ενω νποδεικνϋεται η αγαπη ως χαρακτηρ των μαϋητων τοϋ Χριστοϋ, ανευ της δποϊας η οωτηρϊα εϊναι προβληματικη, εν τοϋτοις την
ϋεωρεϊ ως τδν τελευταϊον ανα.6αϋμδν μιας
κλϊμακος εκ παϋων καϊ αρετων, χωρϊς
την ϋπερβασιν των μεν καϊ την οϊκεϊωσιν
των δε, δδηγοϋμεϋα κατα γεωμετρικην
πρδοδον εις μυρϊας πλανας^.
'Αλλα δ αγιος Μαξιμος εκ των «υπερ
λϊαν» ϋεωρητικων Πατερων, δεν σταματα εΙς την κορυφαϊαν αρετην της αγαπης
-— αν ϋπαρχη τι περαν αυτης, αφοϋ «δ
Θεδς αγαπη εστϊν» ('Ιωαν. δ' 8), —
αλλα προσπελαζει εις την μυστικην περιοχην τοϋ ϋεϊου ερωτος καϊ μας αποκαλϋπτει τδν εκστατικδν χαρακτηρα του καϊ δ
λα τα πνευματικα δργια εις τας σχεσεις
Θεοϋ καϊ ψυχης. Τας διαστασεις δμως
τοϋ «εκστατικοϋ ϋεϊου ερωτος» εκϋετει δ
ϋεϊος Πατηρ εις αλλα εργα του^. Εις τας
«Περϊ 'Αγαπη ς» εκατονταδας του παρεχει μδνον συνσκιασμενα στοιχεϊα, αφοϋ τδ
εργον του αϋτδ εϊχε περισσδτερον παιδαγωγικδν οκοπδν χαριν των μοναχων —
καϊ των λαϊκων — καϊ δλιγωτερον ϋεολογικδν.
Παντως εϋγνωμονοϋμεν τδν μεγαλωνυμον Μοναχδν ποϋ, μετα των αλλων ϋεϊ
ων Πατερων μας, «εϋρε την πραξιν εις
ϋεωρϊας επϊδασιν», εδϊδαξεν δλδκληρον
την 'Εκκλησϊαν τοϋ Χριστοϋ, δτι εϊναι «μακαριος δ νοϋς ποϋ ξεπερασε δλα τα δντα
καϊ κατατρνφα αδιαλεϊπτως της ϋεϊας
ωραιδτητος» καϊ δσα αλλα τοϋ απεκαλυτμε τδ αγιον Πνεϋμα πρδς οικοδομην καϊ
απλανη πορεϊαν Ιεραρχων, ϊερεων, μονα
χων καϊ λαϊκων, «εως οϋ ημερα διαυγαση καϊ φωοφορος ανατεϊλη εν ταϊς καρδϊαις ημων»^.

" Ο ΧΝΛΠβΟΦΝ ,,
ΕΒΑΙΑ δλες οι λειτουργικές τέχνες, ἀφοῦ ϋπηρετοϋν τὴν
σωτηρίαν τῶν πιστῶν,
εϊναι καλές καὶ εϋλογημένες. Ἀλλἀ ὴ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ
τὴς Ἐκκλησίας ιδιαίτερα έγγίζει τὴν χορδὴ τὴς ψυχὴς καὶ
τὴν ἀνἀγει στδ πρωτδκτιστο κἀλλος, δταν
6λεπη τους ποικίλους χρωματικοϋς συνδυασμοάς, στους ἀψϋχους τοίχους τῶν μοναστηριακῶν καθολικῶν ὴ τῶν ταπεινῶν ἐκκλησιδίων, νἀ μορφοποιοϋνται εις τδν ϋπέρ
πἀντας ῶραὶον κἀλλει Κάριον εις τὴν
Δέσποινἀ μας Κυρίαν Θεοτδκον, εις τους
ἀξιωθέντας τὴς Βασιλείας Ἐσίους καὶ
Μἀρτυρας, πρωτοτδκους ἀδελφοάς μας.
Τἀ ἀψυχα χρῶματα γίνονται βίβλοι τοϋ
Πνεϋματος, ποϋ θεολογοϋν οιονεὶ τδ μέγα
Μυστὴριον, τδ ἀπ' αιῶνος σεσιγημένον,
τδσο σιωπηλἀ δσο καὶ θριαμβευτικἀ. Τδ
μυστὴριον τιμἀται μἐ τὴν αιῶνια σιγὴν.
'Η ἐκκλησιαστικὴ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ,
ὴ πἀντερπνος ἀγιογραφία, θεολογεϊ μἐ πολυ βἀθος καὶ γίνεται τδ έπτασἀλπιγγο
στδμα τὴς Ἐκκλησίας, ποϋ διαρκῶς έξαγγέλλει στδν κδσμο τδ Μέγα Μυστὴριον.
'Ο ϋμνογρἀφος, αγιος Θεοφἀνης, δ
Γραπτδς, συνοπτικῶτατα, στδν Οϊκο τὴς
Κυριακὴς τῶν ἀγίων Πατερων τὴς Ζ' Οίκουμενικὴς Συνδδου, δίδει τδ νδημα τὴς
χρὴσεως τὴς χρωματουργίας τῶν ιερῶν
μορφωμἀτων:
«Θέλων δ πανοικτίρμων Θεδς / ὴμἀς
διεγείρειν ἀεὶ / πρδς μνὴμην τελείαν τὴς
Αϋτοϋ ένανθρωπὴσεως, / τὴν ϋπδθεσιν
ταϋτην παρέδωκε τοϊς ἀνθρῶποις / διἀ τὴς
χρωματουργίας τῶν εϊκδνων / τὴν σεβἀσμιον ἀνατυποϋσθαι μορφὴν, / "Οπως,
ταυτην ϋπ' δψεσιν δρῶντες, / πιστεϋωμεν

ἀπερ λδγω ἀκηκδαμεν, / γνωρίζοντες σαφῶς τὴν πρἀξιν καὶ τδ δνομα καὶ τδ σχὴμα / καὶ τοϋς ἀθλους τῶν ἀγίων ἀνδρῶν /
καὶ Χριστδν τδν στεφοδδτην / στεφἀνους
παρεχδμενον τοϊς ἀγίοις ἀθληταϊς τε καὶ
μἀρτυσιν...» /

***
Ἀκριβῶς ὴ διακονικὴ λειτουργία τὴς
Ιερἀς ζοιγραφικὴς βρὴκε ἀνἀ τοϋς αϊῶνας ἀριστοτεχνίτας καὶ ἀριστδχειρας, ποϋ
«δση ὴν έκἀστω δϋναμις κατἀ τδ τοϋ Θεοϋ χἀρισμα», έξέφρασαν ποικιλοτρδπως
τὴν δδξαν τὴς Ἐκκλησίας, σἀν δδγμα, πίστι καὶ καϋχημα καὶ έκἀλλυναν τοϋς συνακτηρίους οϊκους τοϋ Θεοϋ.
"Ολους δμως τοϋς ξεπέρασε δ εϋλογημένος καὶ τρισμακἀριος «κϋρ Μανουὴλ δ
Πανσέληνος». "Ενα πνευματικδ του τέκνο
ἐχἀρισε, σἀν ἀτίμητη στηλογραφία καὶ
κληρονομία, στὴν Μητέρα Ἐκκλησία κι'
αϋτδ στδν ἀγιῶνυμο 'Ἀθωνα. Ἐδῶ, δπου
τδ ϊεροκρϋφιο διαρκῶς ἀναδϋεται, έκἀλυψε
μέ τὴν μοναχικὴ σιωπὴ καὶ «τδν μέγαν
θεολδγον ἐν ζωγρἀφοις Θεσσαλονικέα
Π ανσέληνον».
Π ρωτομαϊστωρ χαρισματοϋχος ἐστδλισε μέ τδ ἀγιασμένο του χέρι «τδν πανεϋφημο Κυριακδ ναδ τὴς ιερἀς Σκὴτης τῶν
Καρεῶν, τδ έξακουστδ Πρωτἀτο». Θϋ'τε ὴ
ϋπογραφὴ του σῶθηκε... Μέ πδση ταπεινοφροσϋνη διηκδνησε τδν «ἀνωθεν πἀσαν
δδσιν καταπέμποντα Κϋριον»! 'Ἐδειξε τδν
"Ηλιον - Χριστδν καὶ έκρϋ6η ῶσἀν πανσέληνος δ μακαριστδς κϋρ - Μανουὴλ.
"Ολα στδ Πρωτἀτο σέ κατασυγκινοϋν.
Δέν ξέρεις τί νἀ πρωτοκοιτἀξης. Τδν ἀνυπέρβλητο Μυστικδ δεϊπνο, τὴν χαριτωμένη 'Τπαπαντὴ, τἀ τδσο έξπρεσσιονιστικἀ Είσδδια, τδν χαρακτηριστικδ θειο φιλδσοφο ἀγιο Μἀξιμο τδν 'Ομολογητὴ, τοϋς
«σεβίζοντας» Ἀγγέλους τὴς Βαπτίσεως,
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δ Νἐος Ἀδἀμ, δ Τὶδς καὶ Λδγος τοϋ Θεοϋ.
Τδ διἀστημα ποϋ μεσολἀβησε ἀπδ τὴν
παραδείσια τραγωδία τὴς πτῶσεως ῶς τὴν
παγκδσμιο χαρἀ τὴς Γεννὴσεῶς Του, δ ΤΙδς τοϋ Θεοϋ, τδ «Παιδίον Τησοϋς», ἀνἐμενε «ἀναπεπτωκδς». «"Οτε δἐ ὴλθε τδ
πλήρωμα τοϋ χρδνου» (Γαλατ. δ', 4) σηκῶθηκε τδ κἀλυμμα τοϋ θείου καὶ φιλανθρωπου σχεδίου καὶ «Θεδς ἐφανερῶθη ἐν
σαρκί, ἐδικαιῶθη ἐν Πνεάματι, ῶφθη ἀγγἐλοις, ἐκηρϋχθη ἐν ἐ'θνεσιν, ἐπιστῶθη ἐν
κδσμω, ἀνελὴφθη ἐν δδξη» (Α' Τιμοθ. γ,
Ι6). Ἀλλἀ καὶ πἀλιν δ Κυριος μακροθυμοϋσε ἐως τδν καιρδν τὴς δδξης Του καὶ
τὴς πληρῶσεως τὴς ϋπἐρ ὴμῶν Οικονομίας
Του.
Αϋτὴ τὴν ἀπ' αίῶνων ἀκοίμητη ἀναμονὴ τοϋ Λυτρωτοϋ Τησοϋ, δείχνει τδ ὴσυχο,
ἀτἀραχο καὶ ἀρρενωπδ βλἐμμα τοϋ «Ἀναπεσδντος». Δἐν ἀνησυχεϊ γιἀ τδν ἀγῶνα
ποϋ μἐ τδν σατανἀ θἀ κἀμη. Γνωρίζει δτι
Αυτδς νικἀ. Εϊναι δ «ἐξελθῶν νικῶν καὶ
..
***
ϊνα νικήση» (Ἀποκαλ. στ', 2). ΤΙτο καὶ
εϊναι καὶ θἀ εϊναι δ "Ων. Αυτδς ποϋ ἐΤδ θἐμα τοϋ «Ἀναπεσδντος» εχει σἀν πλἡρωσε τἀ σάμπαντα χαρἀς. Τἀ σϋμ6ἀσι του τὴν προφητεία τοϋ ἐπὶ κλίνης παντα εϊκονίζονται στδν Ἀναπεσδντα μἐ
θανἀτου κειμἐνου πατριἀρχου Τακῶβ πρδς τδ ἐλλειψοειδἐς ἀνἀκλιντρδ Του. 'Ο Πανσἐληνος τδ εχει ζωγραφίσει μἐ δογματικὴ
τδν γιδ του Τοάδα:
«Ἀναπεσῶν ἐκοιμήθης ῶς λἐων καὶ ῶζ μυστικὴ ἀκρίβεια.
Τδ πορφυροϋν ἀνἀκλιντρο τοϋ «σκϋμνου
σκϋμνος. Τὶς ἐγερεϊ αϋτδν;» (Γεν. μθ',
λἐοντος Τοϋδα», τοϋ Βασιλἐως Χριστοϋ,
9),
.
Τδ πατριαρχικδ λδγιο μποροϋμε νἀ τδ φαίνεται σἀν νἀ στἐλλεται θεοδῶρητη σκἀδοϋμε καὶ σἀν προφητεία ἀλλἀ καὶ σἀν μιἀ λα ἀπ' τδν οϋρανδ πρδς τὴν γὴ, στὴν κτίἀποκἀλυψι γεγονδτος ὴδη ἐξηγγελμἐνου ἀ- σι τὴς φθορἀς ποϋ «συστενἀζει καὶ συνωπδ τδν Θεδ. Ἀκδμη σἀν μία προσαρμογὴ δίνει ὴμϊν» (Ρωμ. η', 22).
Αϋτδ τδ ἀνἀκλιντρο τδ βασιλικδ, δπου
τὴς θείας ἐξαγγελίας στδν οΤκο Τοϋδα,
συνετελἐσθη ὴ ἀσϋγχυτος ἐνωσις τῶν δϋο
τδν βασιλικδ οϊκο τοϋ γἐνους Τσραὴλ.
"Ηδη, στδ Π ρωτευαγγἐλιο, δ Θεδς - φϋσεων τοϋ Κυρίου, εϊναι ὴ «κλϊμαξ ὴ ἐΠατὴρ ἀποκαλϋπτοντας τὶς ταλαιπωρίες πουρἀνιος δι' ὴς κατἐβη δ Θεδς» τῶν Θεομητορικῶν χαιρετισμῶν, ὴ Κυρία Θεοτδστους συνεργὴσαντας στὴν προπατορικὴ
παρἀβασιν ἐ'δωσε καὶ χαρἀν μεγἀλην στους κος.
'Η Θεία φϋσις τοϋ Θεανθρῶπου δογμαδιωκομένους ἀπδ τδν Παρἀδεισον Προπἀτορας. ΕΙπε στδν πρωτεργἀτη δφι - Ἐ- τίζεται μἐ τὴν «πρδς τὴ κεφαλὴ τοϋ ἀναωσφδρο: «Καὶ ἐ'χθραν θὴσω ἀνἀ μἐσον κεκλιμἐνου Παιδδς» λωρίδα τοϋ ἀνακλίνσοϋ καὶ ἀναμέσον τοϋ σπέρματος αϋτὴς· τρου καὶ ὴ ἀνθρῶπινη μἐ τὴν λωρίδα «τὴν
αυτδς σου τηρὴσει κεφαλὴν καὶ συ τηρὴ- πρδς τοϊς γδνασιν Αϋτοϋ».
σεις αϋτοϋ πτἐρναν» (Γεν. γ', Ι5).
Μ' αϋτδ τδ ἀνυπἐρβλητο ἀνἀκλιντρο,
'Η φιλανθρωπία τοϋ Δημιουργοϋ Κυρί ποϋ ἀποτελεϊ τὴν σϋνοψι τῶν ὶερῶν Οὶκουου πρδς τδ πλἀσμα Του ἀμἐ.σως φανερῶ- μενικῶν Συνδδων τὴς Ἐκκλησίας μας, γεθηκε. Τὴν πτῶσι τοϋ ἀδαμιαίου γἐνους θἀ μίζει δλο τδ κενδ τοϋ λοιποϋ ἀνιστδρητου
τὴν ἀναστὴση διἀ τὴς «ἀναπτῶσεῶς» Του τοίχου ἀπδ τδ ϋπἐρθυρο ξϋλο τὴς βασιλι-

τδν μοναδικδ «ἐν ἐτἐρᾳ μορφῇ»... Ἀλλἀ
ιδταν ἀντικρυζης τδ Παιδίον Τησοϋς, στδ
ϋπἐρθυρο τὴς βασιλικὴς πϋλης, μἐνεις ἐκστατικδς. Ποιδ πνευματικδ χἀρισμα κρυβδταν στὴν ψυχὴ τοῦ ταπεινοϋ βυζαντινοῦ
ἀγιογρἀφου! Ποιδς ἀγγελικδς νους τδν ῶδὴγησε στὴ χρωματογραφία του!
'Η ολη παρἀστασις φτἀνει δεν φτἀνει
τἀ δυο τετραγωνικἀ τοϋ κατἀγραφου προ
τατηνοϋ τοίχου. Και δμως! Μἐ πδση ἐνἀργεια καὶ δάναμι ἐξἐφρασε τὴν ἀλὴθεια τὴς
Θείας ἐνανθρωπὴσεως! Ἀναπεσῶν δ κυρ
Μανουὴλ ἐν τφ στὴθει τοϋ Τησοϋ ἐκεϊθεν
ἐξὴντλησε δ,τι παρἐδωκε στὴν Ἐκκλησία
μἐ τδν «Ἀναπεσδντα». Μὴπως θἀ ὴτο ϋπερβολικδ νἀ τοϋ δοθὴ δ τίτλος τοϋ Πατρδς τὴς Ἐκκλησίας, μιἀ καὶ τδσο ἀκριβῶς στδν τομἐα του ἐξἐφρασε τἀ υπδ τῶν
κατἀ καιροϋς συνελθδντων ἀγίων Συνοδικῶν Πατερων διατυπωθἐντα δδγματα τὴς
Ἐρθοδδξου πίστεως;
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κὴς πϋλης τοϋ Ναοϋ ὥς τὴν πανσελὴνειο
ἐλικοειδὴ ἀνθοζῶνη πἀνω ἀπδ τὴν παρἀστασι. Μἐ τὴν Σἀρκωσι τοϋ Κυρίου τἀ
παντα ἐπληρῶθησαν. «Οϋκἐτι θρηνείτω δ
Ἀδἀμ πενίαν. Ἐφἀνη γἀρ ὴ καινὴ βασιλεία». "Οπου ἀναπίπτει δ Τὶδς τοϋ Θεοϋ
κἀθε κενὸ πληροϋται, γιατὶ εϊναι δ πληρῶν
τἀ παντα και κρατῶν τὴν κτίσι.
Ἀπ' τδν λαιμδ τοϋ κεχαριτωμένου 6ασιλικοϋ Σκϋμνου κρέμεται μἐ δυο ἀναρτὴρες ὴ ζῶνη της ταυτδτητδς Του. Εϊναι
ὴ ζῶνη μἐ τὴν δποία περιέζωσε τὴν δσφϋ
Του γιἀ νἀ νικὴση τδν σπορέα τοϋ θανἀτου στδ πεδίο τδ πολεμικδ, στδν Κρανίου
τδπο, στδν Γολγοθἀ. 'Η ζῶνη τῶν δυο ὴνωμένων φϋσεων. Τδ δδγμα τὴς ἀγίας Δ'
οϊκουμ. Συνδδου τὴς Χαλκηδδνος.
Τδ δεξὶ χἐρι του τδ εχει σἀν ἀποκοϋμπι, διπλοιμένο στδ παιδικδ μἀγουλο, σἀν
δείκτη τοϋ βασιλικοϋ ἀξιῶματδς Του, ἐνῶ
στδ ἀριστερδ κρατεϊ είλητἀριο διπλωμένο
σἀν δεϊγμα καὶ τοϋ διδασκαλικοϋ.
'Ο κατἀλευκος χιτῶν, εκφρασις τὴς ἀσπδρου συλλὴψεῶς Του, εϊναι πλουμισμἐνος μἐ ἀπλἐς καὶ ῶραϊες τρίπλοκες διαστίξεις. Κἀθε δωρεἀ ποϋ προέρχεται ἀπδ τὴς
ἀμῶμου καὶ ἀσπίλου Ἐκκλησίας Του.
Τδ «περιηρμένον» σκἐπασμα δεν εχει ἀρθεϊ τελείως. ΙΙαραμένει στδ Κυριακδ Σῶμα καλϋπτοντας τἀ πδδια Του. Καὶ θἀ παραμένη μἐχρις δτου πρδσωπο πρδς πρδσωπο θἀ δοϋμε τδν Κϋριο «ἐν πἀση τὴ δδξη Ἀϋτοϋ μετἀ τοϋ Πατρδς καὶ τῶν ἀγίων Ἀγγἐλων» (Λουκἀ θὴ 26). 'Η Ἀποκἀλυψις εϊναι πλὴρης πρδς σωτηρίαν,
ἀλλἀ οι μεθέξοντες τὴς βασιλικὴς τραπἐζης «μείζω ἄψονται» (Τω. α', 5Ι). Τδ
προσκϋνημα τοϋ δεδοξασμἐνου προσῶπου
τοϋ Τ'ιοϋ τοϋ Θεοϋ, θἀ εϊναι ε'τερον, δπως
περιγρἀφεται στὴν Ἀποκἀλυψι.
Δεξιἀ καὶ ἀριστερἀ τοϋ «Ἀναπεσδντος»
ο'ι φωτεινοὶ ἀρχηγοὶ τῶν Ἀσωμἀτων δυνἀμεων ετοιμοι νἀ διακονὴσουν σἐ κἀθε
δεσποτικδ κέλευσμα, τέκνα αϋτοὶ ϋπακοὴς
σἐ ἀντίθεσι πρδς τδν πεσδντα πρῶην ϋπἐρλαμπρο Ἐωσφδρο. «“Οπου βασιλέως παρουσία ἐκεϊ καὶ τἀ τῶν στρατευμἀτων αϋτοϋ πλὴθη συναγείρονται» (πρβλ. Ἐβρ. α,
4 - Ι4).
* * *

'Η ἀνἀπτωσις τοϋ Τὶοϋ τοϋ Θεοϋ διἀ

τὴς ἀναλὴψεως τὴς ἀνθρωπίνης φυσεως,
ὴταν γιἀ τδν ἐπίβουλο διἀβολο ὴ ποθουμἐνη «ὴττα» τοϋ Θεοϋ. Ἀλλἀ δ «Τησοϋς
ἐοιῶπα» (Μἀρκ. ιδ, 6Ι) σ' δλη τὴν διἀρκεια τὴς ἐκπληρῶσεως τοϋ σχεδίου τὴς
Σωτηρίας. Ἀκδμη καὶ στὴν πρῶτη συμπλοκὴ μἐ τδν ἀρχαϊο ἐχθρδ, στδ Σαραντἀριο δ'ρος, μἐ πολϋ φειδῶ ἀπαντὴσεως
στους πειρασμοϋς τοϋ ἀντιπἀλου «ἐξὴλθε
νικῶν». Τδ γεγονδς αυτδ τὴς σιωπὴς τοϋ
Κυρίου, ἀπετἐλεσε τδ μεγἀλο δδλωμα γιἀ
τδν διἀβολο. Στδν Γολγοθἀ ἐνδμισε πῶς
κατἀφερε νἀ ἐξουδετερῶση τδν Κϋριο,
Αϋτδν ποϋ τδν διἐρρηξε νικητικἀ καὶ διἀ
παντδς.
Καὶ ἀκριβῶς ἐδῶ 6ρίσκεται τδ κορυφαὶο νδημα τοϋ «Ἀναπεσδντος». 'Η ἀνθρῶπινη σἀρκα θεοϋται καὶ παίρνει τδ δικαίωμα μἐ τὴν ἀκολουθὴσασα Ἀνἀστασι
καὶ Ἀνἀληψι τοϋ Κυρίου νἀ παραστὴ τεθεωμἐνη καὶ συμβασιλεϋουσα μἐ τδν
Κϋριο στὴν Βασιλεία Του.

** *

Μἐ τδ θειο ἐ'νδυμα, δπως δνομἀζει δ δίγιος Τσαἀκ τὴν ἀγία ταπείνωσι, ἐνίκησε
δ ἀναπεσῶν λἐων Τοϋδα. Λἐγεται, πῶς τδτε τδ λιοντἀρι καὶ δὴ δ σκϋμνος του εϊναι ἐπικινδυνωδἐστερος, δταν ξυπνἀη ἀπ'
τὴν ἀνἀπτωσί του, τδ πρωτοϋπνι του, τδ
λαγοκοιμισμἀ του ξαφνικἀ. «Τὶς ἐγερεϊ
αϋτδν»; ἐρωτἀ δ πατριἀρχης Τακῶβ. Καὶ
αϋτδν τδν λεδντειο τρδπο ἐχρησιμοποίησε
δ Κϋριος γιἀ νἀ ἐξουθενῶση τὴν ἐπηρμένη δφρϋ τοϋ ἀνοϋστατου ἐχθροϋ Του, γιἀ
τδν δποϊο ὴ Σἀρκωσις τοϋ Θεοϋ Λδγου ὴταν ὴ μεγαλϋτερη ἐπιτυχία του, δπως ἐνδμιζε. Καὶ δ ἀτιμωτικδς θἀνατος ἐπὶ σταυ-
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ροϋ ὴ τελειωτικὴ νίκη κατἀ τοϋ "Οντως
Θεοϋ. "Ομως μἐ τὴν ϊδια πλἀνη πλανὴθηκε ποϋ πλανήθηκαν και οϊ Τουδαϊοι, θεωρῶντας τδν Σταυρδ τοϋ Κυρίου «σκἀνδαλο» και οι 'Ἐλληνες, 6λέποντἀς Τον σαν
«μωρία».
'Η Ἐκκλησία δμως χαίρεται τις συνέπειες της ἀναπτῶσεως τοϋ Κυρίου. Ἀπ'
τοϋς κρουνοϋς τῶν αϊμἀτων Του ἀρδεάεται και ἀπδ τδ ἀδιάφθορο Σῶμἀ Του τρέφεται ὴ παγκληρία τοϋ νέου Τσραὴλ ἀεννἀως.
Καθε 'Ἀγιος εϊναι και μία σμικρογραφία Ἀναπεσδντος, ἀφοϋ εϊναι ενα γνἡσιο
ἐκτάπωμα και μία ἐπαναφανέρωσις της
ζωής τοϋ Κυρίου.
Καθε ψυχὴ ποϋ ἐνδϋεται τδν χιτῶνα
της κατἀ Χριστδν μωρίας, αϊροντας μέ κἀθε συνέπεια τδν καθημερινδ της σταυρδ,
ἀποτελεϊ τδν λίθο τοϋ προσκδμματος για
τδν διἀ6ολο και τδν μακρυἀ τοϋ Θεοϋ οίνΘρωπο.
'Ο σταυοδς τοϋ Χριστοϋ εϊναι ὴ «δδΕα» Του (Τω. Ιζ ). Και ῶς εκ τουτου
εϊναι και κοινὴ κληρονομία τοϋ μυστικοϋ
Σῶματδς Του. «Και γἀρ ει και ἐσταυρῶθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλἀ ζῇ εκ δυνἀμεως
Θεοϋ. Και γἀρ ἡμεϊς ἀσθενοϋμεν εν Αϋτῶ, ἀλλἀ ζησδμεθα σϋν Αϋτῶ εκ δυνἀμεως
Θεοϋ. Και γἀρ ἡμεϊς ἀσθενοϋμεν εν Αϋτφ, ἀλλἀ ζησδμεθα σϋν Αϋτῶ εκ δυνἀμεως
Θεοϋ» (Β' Κορ. ιγ', 4).
Τδιαίτερη δδξα στην Ἐκκλησία προσέδωκε ἡ ἐξτρεμιστικὴ και σκανδαλιστικἡ
μορφἡ της ἀγιδτητος, ἡ «κατἀ Χριστδν
σαλδτης». Εϊναι ἡ πλέον δυσκολη ἀλλἀ
και ἡ πλέον συμμορωουμένη μἐ τὴν ἀνἀπτωσι τοϋ Κυρίου. Οϊ δίγιοι τοϋτοι, οϊ κα
τἀ Χριστδν δηλ. σαλοί, ἐμπαίζοντες, ἐνέπαιξαν τδν κδσμο καϊ τδν σατανἀ, γενδμενοι ετσι δρδσηιια καϊ δδοδεϊκτες δοιακοϊ
ἀγιδτητος μἐ κἀθε μαξιμαλισμδ τοϋ Πνευματος, ποϋ ἐν σιγῇ μυστικῇ ἀποφαίνεται.
«Οϊδἀ σου τἀ εργα καϊ τὴν θλϊψιν καϊ
τὴν πτωχείαν, ἀλλἀ πλουσιος εϊ» (Ἀποκαλ.
β'. 9).
***

'Η Ἐκκλησία ἀποκαλυπτει τδν Ἀναπεσδντα, γιατϊ εϊναι δ θησαυρδς Της. Τδν

ἀποκαλυπτει χωρϊς φδβο καϊ ἀνθρωπαρέσκεια γιατϊ εϊναι θησαυρδς ἀσϋλητος, «οϊς
μἐν εις ζωὴν, οϊς δἑ εις θἀνατον» (Β' Κορ.
Β', Ι6). ΙΤ αυτδ καϊ ῶς Κυρία τοϋ Κυρίου Της ψἀλλει μἐ τδ στδμα τῶν κλητῶν
ἀγίων τέκνων Της, κἀθε σαββατιἀτικο ἀναστἀσιμο ἐσπερινδ, τρϊς τδ προκείμενο:
«'Ο Κυριος ἐβασίλευσεν εϋπρέπειαν ἐνεδυσατο. Ἐνεδϋσατο Κυριος δάναμιν καϊ περιεζῶσατο. Καϊ γἀρ ἐστερέωσε τὴν οικουμένην, ἡτις ου σαλευθἡσεται».
Ἐμεϊς ῶστδσο οϊ τωρινοϊ ἀγιορεϊτες, λέμε ενα «Θεδς συγχωρὴσοι», μέ πολλὴ εϋγνωμοσυνη, ϋπέρ τοϋ «κϋρ Μανουὴλ Πανσελὴνου, τοϋ εν ζωγρἀφοις διδασκἀλου καϊ
προιτομα'ίστορος τοϋ Θεσσαλονικέως, ου ἡ
μνὴμη αιωνία» καϊ χαίρομεν ἀγαλλδμενοι
έπαναλαμβἀνοντας τδ χαριτωμένο Θεοτοκίο
της α' ωδὴς τοϋ κανδνος τῶν Ἀγίων Πατέρων τὴς Ζ' Οίκουμενικὴς Συνδδου:
«'Ως οϊ Πατέρες εϋσεβῶς ἐδίδαξαν
δμολογοϋμεν πιστῶς
Παρθενικὴν μὴτραν ἀνωδίνως τέξασαν
μετἀ σαρκδς τδν ἀσαρκον,
προσκυνοϋμέν τε τουτου στηλογραφοϋντες
τὴν μδρφωσιν
καϊ τιμητικῶς ἀσπαζδμεθα».
'Ἐτσι τἀ εσχατα βιοϋνται ἀπδ τῶρα.
«Τδοϋ ἡ σκηνὴ τοϋ Θεοϋ μετἀ τῶν ἀνθρῶπων». (Ἀποκ. Κα', 3). Ἀναπεπτωκυϊα!
ϊ.ἀ.κ.

“ΤΟ ΟφΧΧΑΘΙΝ ΧΝθρωΠΙΝΟΝ...,,
ΟΑΛΠΝ ικανοποϊησιν αϊσϋανδμεδα με
τδ νεον εγγραφον,
αναιρετικδν της 'Εγκυκλϊου τοϋ Μητροπολιτου Τρ'ικκης και
Σταγων, η δποϊα τδσον εσκανδαλισε τας
συνειδησεις και περϊ της δποϊας εγραφαμεν εΙς τδ προηγουμενον τεϋχος των Α.Δ.
Τδ εγγραφον επεχον 9εσιν "Εγκυκλϊου,
απευϋυνομενης εις τοϋς αϊδεσιμωτατους
ϊερεϊς και τα ηγουμενοσυμβουλια των Ιερων μονων της Θεοσωστου "Επαρχϊας
τον αγϊου Τρϊκκης, εϊχε την καλωσυνην
να τδ αποστεϊλη καϊ εις ημας πρδς καϊϊησυχασιν. Αυποϋμεδα διδτι η στενδτης χωρον δεν επιτρεπει την δημοσιευσϊν του
εις τδ περιοδικδν μας.
Παντως εν τφ συνδλω της η νδα 'Εγκϋκλιος εμφαν'ιζει τδν Σε6ασμιωτατον αγιον Τρ'ικκης, αν δχι ως διακεϊμενον ερωτικως εναντι τοϋ μοναχισμοϋ, αοφαλως
ως δρϋως φρονοϋντα καϊ συμφωνως με
τοϋς 'Ιεροϋς Κανδνας, οϊτινες διαγραφουν μεν τα πλαϊσια εντδς των δποϊων
δεον να κινηται δ 'Επϊοκοπος, δμως δεν
εξαντλοϋν την Πατερικην ϋεολογϊαν καϊ
πνευματικδτητα περϊ τοϋ ιερωτατον ·9εσμοϋ τοϋ Μοναχισμοϋ. "Αλλα πας δρϋοδδξως αϊσδανδμενος, πρεπει να 9εωρη τδ
κεϊμενον της "Εγκυκλ'ιου, τηρουμενων των
αναλογιων, ως εκφραστικδν σνμμετρ'ιας
ποιμαντικης σκεψεως καϊ συμπεριφορας
εναντι τοϋ ποικιλωτατου καϊ πολυτροπωτατου ποιμνϊου, τδ δποϊον, εϊτε τδ ϊλελει
δ 'Επϊσκοπος, εϊτε δχι, επηρεαζει καϊ τας
σκεψεις καϊ τας ενεργεϊας του καϊ δφεϊλει πολλακις να εκδηλοϋται δπως δεν επιϋνμεϊ,*
"Υπδ τας ανωτερω προϋπο9εσεις 9α η-

δϋνατο να ερμηνευ9η καϊ η αναιρουμενη
ηδη πρωτη "Εγκυκλιος, εαν, υπδ την πϊεσιν της εντυπωσεως μεγαλου κινδϋνου,
ως επληροφορη9ημεν, δεν ηγετο εΙς ακραϊας λνσεις δ Σεβασμιωτατος. "Οσοι
δεν εϊναι αποφασισμδνοι να μη σνμ6ουλευωνται την Ιστορϊαν της "Εκκλησιαστικης ζωης, γνωρϊζουν περιπτωσεις προσκαϊρον οϊκονομϊας, αϊ δποϊαι εσκανδαλισαν, αλλα παρα ταϋτα επενοη9ησαν δια να
καταστεϊλουν 'δτερον μεϊζον σκανδαλον.
Τα παραδεϊγματα αρχϊζουν απδ τδν "Ααρων, δστις δπετρεηιε την μοσχοποϊησιν εις
τδν σκληροτραχηλον Ισραηλιτικδν λαδν, με
συνεπειαν δ Μωϋσης ιιδν ϋυμφ» να σπαση τας πλακας τοϋ Νδμου, ποϋ μδλις ελα6εν απδ τδν Θεδν.
Πρεπει παντως να αναγνωρϊσωμεν, δτι ωρισμεναι περιπτωσεις εϊναι δια τοϋς
'Επισκ6πους αρκετα δϋσκολοι καϊ επιβαλλουν πολλην διακρισιν πρδς αντιμετοσπισϊν των. Παραλληλως απαιτεϊται δπως οϊ
αγιοι "Αρχμερεϊς δϊδουν δεϊγματα της α
γαπης των πρδς τδν Μοναχιομδν. Πρδς
τοϋτο δμως επι6αλλεται να οικειω9οϋν τδ
πνεϋμα τοϋ Μοναχισμοϋ. Ἀζ2ἀ τδ πρδ6λημα εϊναι ακρι6ως αυτδ. 'Ειρ δσον ·9α
ισχυη δ αντιπνευματικδς τρδπος αναδεϊζεως των στελεχων της ''Εκκλησϊας δια
μιας εξωτερικης τυπολογ'ιας, πως εϊναι
δυνατδν δ "Επϊσκοπος να συνειδητοποιηση, δτι καϊ αυτδς εϊναι Μοναχδς καϊ δτι
δφειλει να ζη ως Μοναχδς δια να τρυγηση τοϋς πνευματικοϋς καρποϋς τοϋ Μο
ναχισμοϋ καϊ εντεϋ9εν να τδν αγαπηση
καϊ να τδν καταστηση πηγην ανεξαντλητον
ιιναματων ζωοποιωνυ δι δλον τδ ποϊμνιδν
του;
'Η "Εκκλησϊα μας εχει τδσον συσχηματισ9η με τδ πνεϋμα τοϋ «κδσμου τουτου»,
ωστε να συγχεωνται τα δρια των, με α,-
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ποτελεομα δ δν Κυρϊω 6ϊος μας να μη συρροη κακων. "'Αλλωοτε δλη η διδαοκαδιαφδρη απδ τδν 6ϊον δκεϊνου ειμη κατα λϊα των αοκητικων Πατερων, οϊ δροι καϊ
εξωτερικα τινα σημεϊα. "Επειδη οϊ υπδ οϊ 'Ιεροϊ Κανδνες, δεν δνϋαρρϋνουν τας
τοϋ οατανα επηρεαζδμενοι οκανδαλϊζον- εξ αδιακριοϊας «αποταγαςυ. Τδ ζητουμεται απδ την ϋπαρξιν των μοναστηρϊων, που νον δεν εϊναι να περιβληϋη τις τδ μονααποτελοϋν τοϋς πνευματικοϋς πνενμονας χικδν ενδυμα, αλλα πως ϋα καταστη ατων Μητροπδλεων, ημεϊς οτερουμενοι της ληϋης Μοναχδς, οωζδμενος αυτδς, σατζων
απαραιτητου πνευματικης αϊσϋησεως, εϊ- αλλους, τιμων τδν μοναχιομδν καϊ δοξα,μεϋα ετοιμοι να δνδωσωμεν, πολεμοϋντες ζων τδν Θεδν. Αυτδς δ δργανωτης τοϋ
εν αγνοϊρ. της αϋλϊας ουμμαχϊας μετα τοϋ "Ανατολικοϋ μοναχισμοϋ Μ. Βασϊλειος α«δν τω πονηρω κειμενου κοομου» πασαν ποφαϊνεται δτι" «τδ μεν καταρξασϋαι τοϋ
μονηρους 6ϊου πολλοϊς ϊοως τετδλμητατ
κλϊοιν πρδς τδν μοναχιομδν.
'Αλλα περαν δλων τοϋτων δ 'Επϊσκο- τδ δε αξϊως δπιτελεσαι δλϊγοις που καϊ
πος διαφδρει απδ τδν απλοϋν πιοτδν κα πεπονηται». 'Εξ αλλου τδν μοναχιομδν δεν
τα την δλευϋερϊαν. 'Ο 'Επϊοκοπος δεν δι- δικαιωνει δ αριϋμδς αλλ* η ποιδτης. Πεκαιοϋται να δκλεγη οϊανδηποτε δδδν. Εϊ ρϊ τοϋτου αϊ ϋεϊαι Γραφαϊ λεγουν πολναι εξ αξιωματος φορεϋς της παραδδοε- λα ως καϊ η Σοφϊα' «εΙς διωξεται χιως της "Ορϋοδδξου "Εκκληοϊας, η δποϊα λιαδας καϊ δυο μυριαδας» - δαϊμονας παν
εϊναι μοναστικη και αοκητικη, δι* δν λδ- τως.
γον καϊ «ονδεϊς εν τη ΣΙνατολη γϊνεται
Κεφαλαιον δε επϊ τοϊς λεγομενοις: 'Η
'Επϊοκοπος η Πατριαρχης εαν μη πρδ- "Ορϋδδοξος διδαοκαλϊα εϊναι οαφης
τερον γενηται Μοναχδς» και επομενως ωοτε να δξασφαλϊζεται «τδ αυτδ φρονεϊν»
εϊναι εξ αυτης της δργανικης ϋεοεως του και οϋτω να διαοωζεται η ενδτης δν τη
ϋποχρεωμενος, δπως δνσαρκοτνη τδ πνεϋ- αγαπη και αντιοτρδφως. Ονδεϊς λδγος
μα και την ασκητικην φυσιν της ϋεανϋρω- επομενως υπαρχει να διαταρασσεται η δπϊνης 'Εκκληοϊας. "Εαν δε δεν νοηται νδτης και να ψϋγεται η αγαπη, η δποϊα
"Εκκληοϊα ανευ 'Επιοκδπου καϊ αν η ε- πρεπει, χριοτιανοϋς δντας, να μας διανδτης τοϋ “Επισκδπου μετα τοϋ λαοϋ, ως κρϊνη, δια να μας διακρϊνη καϊ δ «κ6αρρηκτος σχεοις, σννεπαγεται αμεοον με- σμος»; «εν τοϋτω γνφοονται παντες δτι
ταδοσιν τοϋ πνεϋματος τοϋ πρωτου πρδς εμοϊ μαϋηταϊ δοτε, δαν αγαπην εχητε δν
τδν δευτερον, εϋκολα αντιλαμβανεται κα- αλληλοις». Και αυτδ επιτυγχανεται μ6νον
νεϊς πδοην ευϋϋνην εχει δ 'Επϊοκοπος ως
με την ενδτητα εν τφ ''Επισκ6πω καϊ τοϋ
πρδς τϊ μεταδϊδει πρδς τδν λαδν του. Και
φυσικα προκαλεϊται η μεγϊστη των αντι- 'Επιοκδπου δν τη "Εκκληοϊα των αγϊων
ϋ. μ.
φασεων, δταν δ 'Επϊοκοπος δεν ωϋη πρδς Πατερων καϊ Διδαοκαλων .
ϋψηλοτερας πνευματικας αναβαοεις τα τεκνα του, δια της παραδοοιακης αγωγης
της αδιαλεϊπτου προοευχης, της μελετης
των 'Αγϊων Πατερων, της ασκηοεως της
ταπεινωοεως καϊ της αγαπης, ποϋ δλα
αυτα προϋποϋετουν μοναοτηριον καϊ μονασμδν.
'Ως πρδς τας κατ αρϋρον παρατηρησεις τοϋ Σεβασμιωτατου αγϊου Τρϊκκης,
δεν δυναμεϋα να εχωμεν αντιρρηοεις. ^Εαν υπαρχη αγαπη πρδς τδν μοναχιομδν,
η αγαπη αυτη ϋα φωτϊση τὴν διακρισιν
δια την οωοτην αντιμετωπιοιν των δκαστοτε περιστασεων. "Η σπουδη 6εβαϊως
6λαπτει δταν δεν κατευϋϋνεται νπδ φωτιομδνης διακρϊσεως, δπδτε ακολουϋεϊ

« φωΝΗ θϊΑφΧΟΝΤωΝ
ΟΙΝΟΥ »

('Εξοδ. 32,Ι8)

ΥΛΛΟΜΕΤΡ Ω Ν ΤΑΣ τδ περιοδικδ
« 'Επϊσκεψις » ( αρ.
Ι55) διαδασαμε, δτι
δ Μητροπολϊτης Περιστερϊου κ. 'Αλε
ς ανδοος υποστηρϊζει
ενδερμα και μαλιστα
εκ μερους πολλων 'Ελληνων ϊερεων καϊ
ϋεολδγων — οϊ δποϊοι, φαϊνεται, δεν εϊχαν αλλο τρδπο να εκφρασουν ελεϋϋερα
καϊ ενυπδγραφα τη γνωμη τους καϊ εξομολογηϋηκαν τοϋς ενδδμυχους αϋτοϋς πδϋους των στον αγιο Περιστεριου — την
συνατμη διπλωματικων σχεσεων μεταςϋ
'Ελλαδος καϊ Βατικανοϋ. Διαδλεπει μαλι
στα καϊ «εϋνικδν συμφερον» σ' αυτη την
υπδ·9εση δ Σε6ασμιωτατος, «λαμ6ανομενης
υπ δψιν καϊ της μεγδλης επιδρδσεως την
δποϊαν ασκεϊ η 'Εκκλησια της Ρωμης εις
τα παγκδσμια προ6ληματα». Δεν χρειαζεται Ιδιαϊτερος κδπος για ν" αντιληφϊλη καϊ
δ απλοϊκωτερος χωρικδς, δτι δ αγιος Περιστερϊον ζη εκτδς τδπου καϊ χρδνου. Οϊ
εφημερϊδες μας πληροφοροϋν καϋημερινα
για τδν επαϊσχυντο ρδλο αυτης της «Εκκλησϊας» στδν διεϋνη πολιτικδ στϊ6ο. Καϊ
μδνο τδ γεγονδς δτι χρησιμοποιεϊ τδν αμυϋλητο πλοϋτο της τδν στιβαγμενο στην
«Τραπεζα τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος» για να
στηρϊξη δλες τϊς στυγνες δικτατορϊες της
'ΑσΙας, της 'Αφρικης καϊ της Νοτϊου 'Αμερικης, εϊναι αρκετδ για να δεϊξη πδσο
καλα «συνελαδε την σϋγχρονον σκεψιν, Ιδϊως εΙς δ,τι αφορα εις την εξελι'ξιν των
γεγονδτων». Κανεϊς, πραγματι, δϋν τδ αγνοεϊ αυτδ, καΦως επϊσης καϊ τϊς πληρεις
εϋαγγελικοϋ πνεϋματος διεϋνεϊς δολοπλο-

κϊες αυτης της «Εκκλησϊας», τ^ν εϊσαγωγη μαδηματων σεξουαλικης αγωγης
στα γυναικεϊα μοναστηρια, τϊς δμαδικϋς
παραιτησεις ϊερεων καϊ επισκδπων, τδ ακατασχετο κλεϊσιμο δλο καϊ περισσοτερων
εκκλησιων, ελλειψει καϊ ενδς μοναδικοϋ
ενορϊτου, την αϋρδα προσελευση στην 'Ορϋοδοξϊα πληϋους «πιστων» της καδημερινως, την πληρη καταργηση της νηστεϊας, τϊς πενταλεπτες λειτουργ'ιες (τα δϋο
τελευταϊα εϊναι Ιδιαιτδρως προσφιλη στδν
σεβ. 'Αλεξανδρο), την πνευματικδτητα της
πενταρας, τδ χαος καϊ τδ προσωπικδ αδιεξοδο δλων, δσοι εχουν την αφελεια να
της μενουν ακδμη πιστοϊ καϊ να ϋεωροϋν
ακδμη «Εκκλησϊα» «την πδρνην την μεγαλην την καδημενην επϊ ϋδατων πολλων,
μεϋΤ ης επδρνευσαν οϊ 6ασιλεϊς της γης
καϊ εμεϋϋσϋησαν οϊ κατοικοϋντες την γην
εκ τοϋ οϊνου της πορνεϊας αυτης» ("Αποκαλ. Ι7, Ι). "Αν δ "Αγιος Περιστεριου δπιϋυμη σφοδρα να δοκιμαση απ αϋτδν τδν
οϊνο, δεν ϋα πρεπη ν' αγνοη, δτι νπαρχει
παντοτε μια ϋεση καρδιναλϊου κενη στδ
Βατικανδ, φυλαγμενη εϊδικα για καϋε δρδδδοξο επϊσκοπο, ποϋ ενδδχεται να ελκυσϋη απδ τδ καλλος της εκεϊ «Εκκλησϊας»,
δπως δ Βεκκος, δ Βαρλααμ καϊ δ Βησσαρϊων, γιατϊ δχι καϊ ενας σεβ. "Αλεξανδρος;
"Ας μη προσπαϋη δμως να μεϋυση καϊ
αλλους με τδ δολερδ ποτδ δ αγιος Περι
στεριου, ωστε να 6λεπουν «ε9νικδν συμφερον» εκεϊ, ποϋ μδνον δλεϋρος, συμφορα καϊ καταστροφη μπορεϊ να προκυψη.
Κι αυτδ, σε στιγμες ποϋ η 'Ιερα Συνοδος της 'Εκκλησϊας της 'Ελλαδος αγωνϊζεται να πεϊση τδ Κρατος για μια ακδμη φορα, δτι η συναψη κογκορδατον μϋ τδν
ϊδιο τδν διαβολο ϋα ηταν απδ καϋε αποητη συμφερδχιερη... “Αλλ' αυτην ακριβως
την προσπα^εια της 'Ιερας Συνδδου δϋν
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την αναφερει καδδλου τδ αμερδληπτο δελ- πραγματωσεως της απευκταϊας ουνδηκης
τϊο πληροφοριων «Επϊσκεψις». Πρδκει- και των εκ ταϋτης εις 6αρος της 'Ορδοδοται αραγε για τνχαια παραλειψη — ελ- ξϊας καϊ των 'Ελληνορδοδδξων Παραδδλεϊψει χωρου, ας ποϋμε — η μηπως πϊ- σεων ουνεπειων. 'Η 6αρεϊα κληρονομϊα
της 'Αγιορειτικης συνειδηοεως επι6αλσω απ τδν σεβ. "Αλεξανδρο υπαρχουν κι
αλλοι που νοοταλγοϋν τδ μεδυοτικδ κρα- λει εΙς αυτοϋς καϊ εΙς την παροϋοαν περϊπτωοιν τδ "Αγιον "Ορος να φανη αντασϊ της Ρωμης;
Παντως κογκορδατο δεν πρδκειται να ξιον της αποστολης αϋτοϋ, ητοι «Ακρδποουναφδη η αν ουναφδη δεν δα ζηοη πολϋ. λις της "Ορδοδοξϊας» καϊ αγρυπνος φυ"Ηδη η "Ιερα Κοινδτης τοϋ 'Αγϊου "Ο λαξ των εδνικων Παραδδσεων».
ρους εξαπελυοε διακηρυξη υπδ μορφη
προειδοποιηοεως. Με επιχειρηματα δυ«ΟΘΙΟΜΟΙ ΚἈΤΛ ΤΟΠΟγΟ)
νατα υποστηρϊζει τδ ασϋμφορο εδνικως
και "Ορδοδδξως νπογραφης κογκορδατου, δια να υποδεϊξη συγκεκριμδνως, δτι
ΠΟ ΤΟΥ ημερηοϊ«τδ Βατικανδ δια της Ουνϊας εν 'Ελλαου Τυπου οημειοϋνδι και των «*Αρχιεπισκδπων» του, υπδ τδ
ται καδε τδσο τδν τεΚογκορδατον δα δρα δχι μ6νον ελευδελευταϊο καιρδ «οειρως, αλλα και υπδ διπλωματικην καλυσμοϊ κατα τδπους»,
γιν εΙς δλας τας εκφανοεις των συμφεκαταστρεπτικοϊ, με
ρδντων του εις 6αρος 6ε6αϊως της "Ορχιλιαδες νεκροϋς καϊ
δοδοξϊας. "Εννοεϊται δε, δτι υπδ τας
τραυματϊες. Οι ανπροϋποδεσεις αϋτας δεν πρδκειται να εξδρωποι πανικοβαλλονται, διατελοϋν μεριαιρεδη τδ "Αγιον "Ορος, πραγμα που δκδς ημερες οε καταοταοη φο6ϊας καϊ ϋπωσδηποτε δα προκαλεση την εξεγεροιν
οτερα τους ξεχνοϋν δια να επανελδονν
των "Αδωνιτων Πατερων, οϊτινες υπηρστον προηγουμενο αδιαταρακτο ρνδμδ της
ξαν ανα τους αιωνας αληδες καρφος εις
καλης η κακης ζωης των.
τους δφδαλμοϋς τοϋ Παπισμοϋ.
Οϊ οειομοϊ δεωροϋνται ως ενα φυοιΑια παντα λοιπδν ταντα και παντως
διδτι ου μ6νον ασυμφορος εδνικως, αλ- κδ φαινδμενο, γι αυτδ καϊ η επιστημη
λα και παραλογος εϊναι η διαταραξις των της οεισμολογϊας ερευνα ουνεχως να εσχεσεων 'Ελληνικης Πολιτεϊας και 'Ορ- πιοημαϊνη τα προμηνυματα των οεισμων,
δοδδξου "Εκκλησϊας χαριν τοϋ Παπι- ωστε να περιορϊζεται στδ ελαχιστο δ αρισμοϋ, πρδπει η συναψις παπικοϋ Κογκορ- δμδς των δυματων.
δατου μετα της 'Ελληνικης Πολιτεϊας ν"
λ·ϊτιδ τους τελευταϊους δμως κατααποκλεισδη και ως ενδεχδμενον εΙς τδ
καϊ πολυνδκρους σεισμους, σδ
στρεπτικοϋς
μελλον».
δλα οχεδδν τα γεωγραφικα πλατη, αποδειΚλεϊουσα δε την διακηρυξη της η 'Ιε- κνυεται δτι η σεισμολογϊα δεν εϊναι ϊκαρα Κοινδτης τοϋ 'Αγϊου "Ορους, με αξιο- νη να προφυλαξη τδν κδομο απδ τδ δαναπρδπεια, αλλα και αποφαοιοτικδτητα ει- το καϊ τους τραυματισμοϋς.
δοποιεϊ:
Καϊ δτι μεν οι οειομοϊ εϊναι φυσικδ
«,'Αν δε, δ μη γενοιτο, η 'Ελληνικη φαινδμενο, δφειλδμενο σε μετακινηοεις
Πολιτεϊα δεν δεληοη ν αναδεωρηση την στρωματων στα εγκατα της γης, δδν νπερι Κογκορδατου οκειμιν η απδφασιν παρχει αντϊρρηοη. "Αλλα επϊσης δδν υαυτης, η 'Ιερα Κοινδτης τοϋ 'Αγϊου "Ο παρχει η ελαχϊστη αμφι6ολϊα στους χριρους δια της παρουσης διακηρυξεως δεν οτιανοϋς, δτι τα παντα κατευδυνονται απδ
εκφραζει απλως την εντονον ανησυχϊαν τδν Θεδν, τα παντα ελεγχονται υπδ τοϋ
των 'Αγιορειτων Πατδρων, αλλα καϊ την Θεοϋ, τα παντα μεχρι λεπτομερειας υπηαπδφαοιν αυτων ν αγωνιοδοϋν μετα πϊ- ρετοϋν τδ δεϊο δελημα του, τδ κπροηγουστεως και οδενους, πρδς αποτροπην της μενο» καϊ τδ «επδμενο».
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'Ζ7 απιστϊα εχει τη δικη της λογικη
και αναγει τα παντα στδ ντετερμινισμο,
στην αιτιοκρατϊα. "Ας παραμενει στη μοιρολατρικη της απομδνωοη και δυστυχϊα.
ΟΙ πιστοϊ δμως εϊναι ακλ6νητοι στην αρχη: ϋπαρχει αμαρτϊα; 'Ακολουϋοϋν πειρασμοϊ, ϋλϊψεις, τραυματα, ϋανατοι ιιπονηροϊ». Και αυτα δλα απδ αγαπη.
Τη στιγμη που γραφεται τδ σχ6λιο
αυτδ ηλϋε η πληροφορϊα για τους πολυνεκρους σειομοϋς στην Τουρκϊα. Και σκεπτ6μαστε με συμπαϋεια: ποιδς γνωρ'ιζει
αν στις χιλιαδες των νεκρων ησαν κι αϋτοι που τδσο εβλαιραν τους (δια τις αμαρτιες των) "Ελληνες της Κωνσταντινουπ6λεως τδ Ι955, δταν σαν ημιαγρια στϊφη
κατεβηκαν απδ την 'Ανατολϊα για λαφυραγωγηση και αλλες 6αρ6αρ6τητες ; Και
οϊ αδικϊες εΙς 6αρος της αμαρτωλης Κυπρου, ποϋ πανε; Πρεπει να εχη κανεϊς
ιιματιαυ να 6λεπη ποοο κοντα στα ανϋρωπινα εϊναι δ Θεδς και οϊκονομεϊ τα παν
τα με σοφια και αγαπη σ' δλα τα πλασματα του. Και αν φαινεται δτι γεγονδτα
εξηγοϋνται ως δφειλδμενα στην προσωπικη μας αμελεια, δμως εϊναι γνωστ6,
δτι «μωραϊνει Κυριος δν 6ουλεται απολεσαι».
Στδ οημεϊο αυτδ πρεπει να ϋυμηϋοϋμε τδν πυργο «εν τω Σιλωαμ», που κατεπλακωσε «δεκα και δκτω» και την εϊδοποϊηση που εκανε δ Κυριος πρδς δλους
μας: «. . . ἑαα' μη μετανοησητε, παντες δμοϊως απολεϊσϋε» (Λουκ. ιγ', Ι-5).
Τδσο εχει δ χριστιανδς απομακρυνϋη
απδ την αγϊα και παναληϋη 'Ορϋοδοξϊα
του, ωστε να χαση τδ σωστδ προσανατολισμδ παρα την εϊδοποϊηση: «Βλεπετε μη
πλανηϋητε-. .» (Λουκ. κα', 8). Πριν χα
ση δμως τδν προσανατολισμ6 του, εχασε
την 6ρϋ6δοξη αϊσϋηση και δεν καταλα6αϊνει, δτι εγϊναμε σαρκες χωρις διαϋεση
μετανοϊας. 'Οπδτε ερχεται τδ ερωτημα
τοϋ προφητου «εί ζησεται τα δστεα ταϋτα;» "Η δεν 6λεπουμε τα «σημεϊα των
καιρων», «. . ,σεισμοι κατα τδπους. . .»;
(Ματϋ: κδ', 7). Ποτε αλλοτε δδ χρε,ιαζδτανε δσο σημερα να μνημονευουμε τδ
λ6γο τοϋ Κυρϊου: «εαν μη μετανοητε, παν
τες ωσαϋτως απολεϊσϋε».

Η ΚγΓψΟΟ

Α ΗΘΕΛΑΜΕ να
αφιεριδσωμε τδ ανωτερω σχ6λιο στην κα
τα τδ ημισυ ϋποδουλωϋεϊσα αμαρτωλη
Κϋπρον. Γιατι δ πδνος μας για τους
πασχοντας αδελφους
μας εν Χριστω εϊναι μεγαλος και δεν
6ρϊσκουμε αλλο τροπο λυτρωσεως της α
πδ την ϋπδδειξη της μετανοϊας. "Ας μας
συγχωρησουν οϊ εχοντες διαφορη γνωμη
και ερμηνευοντες την ϊστορϊα αϊτιοκρατικως. 'Αλλα εμεϊς δεν μποροϋμε να απομακρυνϋοϋμε απδ την διδασκαλϊα της 'Εκ
κλησϊας. "Οταν και «αϊ τρϊχες της κεφαλης (μας) πασαι ηριϋμημεναι εισι»
(Ματϋ. ι' 3Ο), πως να ϋεωρησωμε ασχετα με τδ ϋελημα τοϋ Θεοϋ δσα συμβαινουν εΙς τα αμαρτανοντα παιδια Του;
Μ6ΤρΟ ΟρθΟΑΟϊϊλϋ

ΝΩΣΤΟΣ απδ την
εκδοση τοϋ αξιολογου περιοδικοϋ «Κρι
τικα Φυλλα» και α
πδ αλλες ουγγραφες
δ φϊλος φιλδλογος κ.
Π. Χατζηφωτης, ενταοσεται εϊςτοϋς διανοουμενους φϊλους και ϋμνητας τοϋ 'Αγϊου "Ορους. Μδ αρϋρογραφϊες του σε
διαφορα περιοδικα και εφημερϊδες, προσπαϋεϊ να ελκϋση τδ ενδιαφερον των αρμοδιων για τδ μοναδικδ 6υζαντινδ μδρφωμα, ποϋ αποτελεϊ τδ "Αγιον "Ορος σαν
ζωντανη μοναστικη και 'Ορϋ6δοξη παραδοση, αλλα και να ξυπνηση τη ναρκωμενη
συνεϊδηση τοϋ 'Ορϋοδ6ξου λαοϋ μας, τδν
δποϊον παρεπλανησαν οι δυστυχεϊς ιιδιδασκαλοϊ» του, ωστε να μη 6λεπη τους ϋησαυροϋς της 'Ορϋοδοξϊας του και να χασκει στα προϊ6ντα τοϋ νεκροταφεϊου της
Δυσεως.
Στα πλα'ιοια της αγαπης του για τδ
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" ο βΝϊχγοοο οτοφἈΝοο ,.
ΑΛΛΑΤΕ τφ Θεφ ημων
ψαλλατε», προτρεπει τα
τεκνα του Θεοϋ δ ϊεροψαλτης Δαβϊδ.
Και η
ψαλμωδϊα εϊναι μια απδ
τις πνευματικδτερες λειτουργϊ·ες του πιστοϋ· εϊ
ναι λειτουργϊα αγγελικη.
"Οχι βεβαια καθε ψαλ
μωδια, αλλα η βυζαντινη,
που εγεννηθη μεσα απδ τις καρδιες των 'Αγϊων και διεμορφωθη σε μετρα, σε στϊχους, σε
τδνους, σε ηχους, σε χρωμα, σε παλμδ απδ την
καθολικη πνευματικη αϊσθηση της 'Εκκλησϊας.
"Ενα βιβλϊον, προωρισμενον δια την λατρειαν
και την ϊεραν ψαλμωδϊαν, εϊναι τδ υπδ τδν ανωτερω τϊτλον, τδ δποϊον περιλαμβανει πληθος 'Απο.λυτικϊων, Κοντακϊων και Μεγαλυναρϊων, δι* δλον τδ ετος, ποιηθεντων υπδ του γνωστοϋ 'Υμνογραφου της Μ. 'Εκκλησιας π. Γερασιμου Μικραγιαννανϊτου, εμπνευσμενων και εφαμϊλλων των
αρχαϊων ϋμνων.
Συγχαϊρομεν τδν υμνογραφον και τδν Εκδδτην
των δσιωτατον μοναχδν Χαραλαμπον Ταμπακην,
που προσεφεραν τδν «Ενιαυσιον στεφανον» εις την
αγιαν νυμφην του Χριστου 'Ορθδδοξον 'Εκκλησϊαν και ευχδμεθα «πολυν τδν μισθδν των Εν ουρανοϊς».

“ΟΜΟλΟΓΙλ ΘΥΧΤΘφωΝ,,
ΙΑΤΙ δ Σεβ. αγιος Θυ-

ατεϊρων δεν κηδεται των

συνειδησεων

των 'Ορθο-

δδξων και προβαϊνει σε
'Ομολογϊες που σκανδαλϊζουν; Και αν δ σεβ. κ.
'Αθηναγ6ρας μεσα σε Ε
να κλϊμα αποδιοργανωμενης ζωης και ευσεβεϊας
υφισταται αφευκτη φθορα στην 'Ορθδδοξη πϊστη του, πως η Μεγαλη του
Χριστου 'Εκκλησϊα, τδ Οϊκουμενικο μας Πατριαρχεϊο δια Συνοδικοϋ Γραμματος ενεκρινε την «'Ομολογϊα Θυατεϊρων», που περιεχει ατοπους και
Δντιρθοδδξους Δπ6ψεις; Και ναι μεν τδ πλεϊστον

της «'Ομολογιας» διακρινεται για τις 'Ορθδδο-

ξες θεσεις της — δν και τδ σχολαστικδ στοιχεϊο

δεν Δπουσιαζει — 6λλα πως δεν αμαυρουνται α
πδ την υπαρξη σημεϊων απαραδεκτων δρθοδδξως;
Λυποϋμεθα για τα δλισθηματα αυτα, τα δποϊα
στο επδμενο 6α υποδειξωμε με την ελπϊδα διορθωσεως και αποκαταστασεως στη σωστη διδασκαλϊα της 'Εκκλησιας, για να εκλεϊψη και δ λδγος του δικαϊου σκανδαλισμου.

“Η ΠΧΤρϊΟ ΜΟΥ ΑΑΘἈφοΙ

6ΙΝΑΙ Η ΚΥΠροΟ,,
ΥΤΡΩΤΙΚΟΙ,

πηγαϊοι

στδνοι βγαλμενοι απδ τδ

καμϊνι του

καρδιας

του

πδνου της

ποιητοϋ

Παπαγεωργϊου,
Σπυρου
που σαν παθων Κυπριος,
κλαϊει και πενθεϊ επανω
στα ερεϊπια της πατριβο ς του. Πενθεϊ τα απο·^' λεσθεντα αγαθα, τους
νεκρους, τας ατιμϊας, τας ταπεινωσεις, την χαμενη πατριδα. Κλαιει απαρακλητα και καταφευγει στην εξομολδγηση για να βρη λυτρωση. 'Αλλα λυτρωση δεν μπορεϊ να αντληση απδ την αφηγηση της τραγωδϊας γιατϊ δεν υπαρχει εκεϊ.
Και παραμενει στδ πενθος του εως δτου πιει
απδ «της λησμονιας την κρουσταλλενια βρυση»,
συμφωνα με τη φυσικη νομοτελεια.
'Αλλα η ϊστορϊα αποκομενη απδ τδ Θε6, μεταβαλλεται σε κλασματα γεγονδτων χωρις νοημα,
χωρϊς αναγωγη και οι ανθρωποι γϊνονται ερμαια περιστασιακα, ανασφαλη, τρομαγμενα, σε
καθε στιγμη υποκειμενα στδν εξανδραποδισμδ και
την εξαφανιση. Αυτου δδηγεϊ μια αθεη ερμηνεϊα
της ϊστορϊας, στην δποϊα ακολουθεϊ συρροη αθλιοτητων και τα εθνη χωρις μεταφυσικδ εδαφος χανονται. Και αν αυτα φαϊνονται σδ;ν λογια «καλογηρικα», ας ακοϋσουν, οι πιδ απαιτητικοϊ, τουλαχιστον ιδν σκληροτραχηλον και σοφδν στην απλδτητα του στρατηγδν Μακρυγιαννην, που ελεγε: «Χωρις αρετην και πδνον εις την Πατριδα
και πϊστιν εις την θρησκεϊαν τους "Εθνη δεν υπαρχουν».

Και πρεπει να δμολογησουμε δτι τδ ελληνικωτατο νησϊ — που εχει και ως φυσικδν ελαττωμα,
την δυσαναλογη γεωγρσφικην απδσταση — παρουσϊασε μεγαλη καμψη και στην αρετη και στην
Πϊστιν. Και ποια συνεπεια εχουν αυτα, τδ γραφομε στην προηγουμενη σελϊδα, στδ σχδλιο για
την Κυπρο. 'Εδω πρεπει να Επαναλαβωμεν, δτι
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πισω απδ την Ιστοριαν εϊναι δ Θεδς, που διεπει
τα παντα ^ν αγαπη και σοφιςι. Μακαριοι λοιπδν
δσοι τδ αισθανονται* δυστυχεϊς δσοι τδ απορριπτουν.
Σημειωνομεν δτι δ μακρδς Πρδλογος της ποιητικης συλλογης Ιγραφη απδ τδν φιλον του *Α
γιου "Ορους κ. *!. Χατζηφωτην, φιλδλογον και
λογοτεχνην και ευχδμεθα εις τδν ποιητη και αρχι-

συντακτη της «'Εστιας» κ. Παπαγεωργϊου να τδν
φωτιση δ Κυριος να κατανοηση τδ πως γραφεται η ιστορια, γιοι να γινη απδ πενθιμος τροβαδουρος της καταπατουμενης υπδ βαρβαρων ιδιαιτερας Πατριδος του, εις κηρυκα της μετανοιας και ευαγγελιστην της χαρας, δτι
Κυπρος εχει προστατη τδν Θεδν, που παιδαγωγεϊ δμως με αγαπη και σοφια τα παιδια Του.

ΟΧΟΑΙΑ ΚΛΙ ΚρϊΟΘΙΟ
-> Απδ σελ. 3Ο

"Αγιον "Ορος, πλην των ανωτδρα), δ κ.
Χατζηφωτης, εγραψε δυο κυρια αρϋρα
στην ιι'Εστια» (24.7 και 6.ΙΟ.76) εις τα
δποϊα πραγματευεται επιτυχως διαφορα
ζωτικα ϋεματα που παραμενουν αλυτα και
υποδεικνυει τους πλεον αρμδζοντας τρδπονς δια την αντιμετωπιση τους, ωστε να
διαφυλαχϊϊη η παραδοσιακη μορφη του
"Αδω, που στεκεται σαν σταδερη ελπ'ιδα
επανευρεσεως των δϋνικων μας πηγων.
Τδ "Αγιον "Ορος ενχαριστεϊ δλους

δσοι τδ αγαποϋν και ευχεται υπερ αυτων
εΙς τδν Κυριον. Τδ να δυναται κανεϊς να
καταλαδη την ονσια του 6υζαντινοϋ αντοϋ Κεντρου, σημαϊνει δτι διατηρεϊ ανεπαφη απδ τα φδοροποια ρευματα την δρδδδοξη αϊσϋηση του. Τδ να ενδιαφερεται και ν αγωνϊζεται γι αυτδ, δϊνει τδ
μετρο της δεοσεβειας του. 'Α22α τδ να
υμνη κανεις τδν μοναχισμδ του, αποδεικνυει δτι εϊναι "Ορϋδδοξος ϋεολδγος, χωρϊς ακαδημαϊκες σπουδες. Μετρο "Ορϋοδοξϊας εϊναι η σταση μας απεναντι του
Μοναχισμοϋ.
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