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-Λ,αρας -ti ndvTa πεπλήρώϊαι, τἦς’Avaatdcewc Χήν πεϊ—
^7pav ειληφδτα..."
Ετς τόν νουν xaC τήν καρδιαν του τερου'Υμνογραφου ,
”rd ·πἄνϊα'',ώς γεγονδς ὕπερφυσικδν,ώς μδθεξνς ειςΧήν
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”------------------------ ——---------------------------------------------------------------------‘Avdataoiv του Χριστου,ι5ς μεταμδρφωσις τής ιχορἄτου Λ δρατη
κτισεως,περιλαμβἄνουν τους Ἀγγ^λους,τοὖς ανθρώπους^τδν φυτικδν και τδν ζωϊκδν αλογον κδσμον.
" Χαρας τἄ πἄντα πεπλήρωται",ώς μεθδξαντα εις τήν^ναστασιν του Χριστοὕ.Χαρἄ εις τουςἌγγδλους,χαρἄ εις τοὖς avθρώπους,χαρἄ εις τδν οὖρανδν,χαρἄ εις τήν γήν,χαρἄ εις του
αστδρας,χαρἄ εις τἄ ανθη,χαρά εις τδ κτιστδν φως,χαρδ ei%

xi δἄση,χαρ5 εις τας θαλἄσσας,χαρἄ εις "τἄ θηρια και παντα
τἄ κτήνη,δρπετα και πετεινἄ πτερωτἄ",χαρά εις δλην τήν κτν
σιν,εις δλας τας αβὖσσους,διδτι "και αὖτή ή κτέσις ελευθερωθήσεται απδ τ^ς δουλειας τής φθορας εις τήν δλευθεριαντή
δδξης τῶν τἐκνων του Θεοῦ.''ζΡωμ.η,'2ἶ )
Xapd καζ φως παντοῦ καϊ μἐσα σ'δλα.''ΤΛ πάντα πεπλήρωται φωτδς,οὖρανδς τε και γη καζ τἄ καταχθδνια"δορταζἐτω πα
σα Κτζσις τήνἝγερσιν Χριστοῦ,ἐν ηδστερδωται".
TcE πἄντα,λοιπδν,συναναστἄντα και τιλδοντα εις μιαν apρητον και αναιραιρετον χαρἄν,εις ενα αἐνναον ώκεανδν ακτι στου φωτδς,εις μιαν νἐαν,ἐν Χριστω ζωήν,εϊς αδιαλειπτον dv
ερωτι θειω λατρἐιαν,εις ενα αγγελικδν εορτασμδν,απαρχήν ετδρου και αϊωνιου ε'ορτασμοὕ,δεδομδνου δτι,''Θανατου δορτἄζομεν νἐκρωσιν,''Αδου τήν καθαιρεσιν,αλλης βιωτής,τής αιωνιου
a π a p χ ή ν,και σκιρτῶντες υμνοὖμεν τδν αϊτιον..

K * %
Ἂλλἄ ή χαρἄ και τδ φως,ποϋ επλήρωσαν τἄ παντα,δκ τής
"των πἄντων θεώσεως",ειναι δυο συμφυεϊς ττραγματικδτητες i3περφυσικής ταξεφ,ς.Και δια να βιωθοῦν χρειἄζονται τα αντι στοιχα πνευματκιΓ δργανα,αι πνευματικαι αισθήσεις.Χωρις τἄ
πνευματικας αισθήσεις δεν γινεται προσιτδν τδ φως & ή χαρα
Ἄκριβως διἄ τδν λδγον αὖτδν ήἝκκλησζα ψἄλλει;''Καθαρθῶμεν
τἄς αισθήσεις και δψώμεθα,τω απροσιτψ φωτζ τής'Αναστἄσεως,
Χριστδν εξαστρἄπτοντα καζ χαιρε.τε φἄσκοντα,τρανῶς ακουσώ μεθα,ἐπινικιον αδοντες".
Τδ εργον τής καθἄρσεως των π'νευματικῶν αισθήσεων,δκ τω
τιαθῶν και των δνἐργειων των,εϊναι αδιἄλειπτον και δδν -προσδιοριζεται απδ περιδδους χρονικἄς,δεδομδνου δντος δτι ή κα
θαρδτης αποτελει τδν δρον τής εν πνεὕματι ζωής δντδς τής a
γιας χαρας και του ακτιστοὐ φωτδς.
’Ev τοὕτοις ή ἈγιαἘκκλήάϋα εις τακτἄ xpovixtf διαστή-
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ματα παιδαγωγεϊ τδ τέκνα της.Και πρδ του dyCou Πδσχα x& ho~
θαϋρει απ6 τοὕς- ρὐπους της δμαρτζας,τδ εΣγνἄιζει. δι^ντονωτδρων νηστειων,διδ παρατεταμδνων προσευχων και αγρυπνιων^διδ
κατανυκτικων-υμνων,διδ των δακρὕων καέ του''χαροποιοῖ5 πδν —
θους''καζ γενικως δι^ερων 5σκήσεων καϋ των δγζων ΜυστηρΟων
,διΖων δ νους γένεται, χερουβικδς & δεκτικδς "του απροσΓτου
.φωτδς τής ^ναστδσεως''και τής χαρας τοὕ'·'Ολβζου Τδφου".
Ob Χριστιανοέ δμως δν τφ κδσμφ,''^μπεπλεγμδνοι ταϊς εὖ
'7ϊερισϊἄτοις τοὕ βιου πραγματεζαις",ςις διαφορον εκαστος βα
θμδν,μδλις και μετδ βιας δὕνανται vd δκμεταλλευθοὖν Xi d —
γνιστικδ μδσα που προσφδρει ή^κκλησζα και vd ανδλθουν εις
τδς κορυφδς του ἐκπληκτικώτατου θαὖματος της ^Α,ναστδσεως.
MCa τδξις μδνον ἐν τη'Εκκλησϋα διαφεὖγει τδς ταλαιπωριας του εγκοσμζου περισπασμου·ή τδξις των 'Μοναχων. ‘H δποιa,dv γνώσει τὼν αδυναμιων τἦς ανθρωπινης φὖσεως και απδ ε—
ψεσιν των "τελεωτδρων" ,''τήν αγαθήν μερϋδα ^ξελδξάτο,ήτις
οϋκ (ἰφαιρεθήσεται (ΙπΖαι5τὴς''.Καζ ή τδξις αυτή,βιοὕσα ^ντδ νως δντδς των δρων τής απερισπδστου προσευχής xaC τής αδι—
αλεΓπτου λατρειας,μετδχει ·αμδσως δλων των φdσεωv της ζωής,
της αγδπης,του πδνου,τής κατανὕξεως,της δλπέδος,τής χαρας
και τοϋ θειου φωτδς τής Ἐκκλησιας.Καζ £v τηἝκκλησιαστικὴ
^Ιεραρχζφ κατδχει μεσδζουσαν θέσιν μεταζὐἈγγέλων xaC λαου
του Θε,ου:" Φως μδν ΜοναχοΓς''Αγγελοι·φως δδ λαϊκοϊς Μοναχο^
,κατδ τδν αγιον^ωδννηντής Κλιμακος.
Οι' Μοναχοι,λοιπδν,εις τδ''Ορος τής Μεταμορφώσεῶς,εν τψ
Ἂθψ,καθαιρδμενοι συνεχως,μελετῶντες δλας τδς ^κφδνσεις τη
φυσικης και της δπερφυσικής αποκαλὕψεως του Θεοὕ,προσευχδ—
μενοι (ἰδιαλεΓπτως δντδς των καρδιων των,λατρεὖοντες £v θερμδτητι ψυχἦς τδν Σταυρωθδντα καιἈναστδντα'ϊησοῦν,εϊτε εις
τδ κατανυκτικδν περιβδλλον του Μοναστηριὸυ,ειἈε εις τδ στασζδιον κδποιου κελλιου,εϊτε £nC τοὕ''σκζμποδος''τουναου θεοκτζστου τινδς Σπηλαζου Iv τήἘρήμω,εϊναι παντοτε ετοιμοι δ
πως -"τδς δσφὕας περιεζωσμδνοι και μἐ τους λὐχνους καιομδνους''-ι5ποδεχθοϋν τήν ανδμνησιν τῶν κοσμοσωτηρέων <Sr Σεπτων
Παθων του Χριστοϋ ώς xaC τήν ΠδμφωτονἌνδστασΓν Του.
Και τδ Πδσχα-Διδβασις,''^κ ydp θανδτου πρδς ,Γωήν ft dx
γης πρδς Οὖρανδν,Χριστδς δ Θεδς,ήμας διεβζβαοκν..,οὖσιου—
ται,μεταβἄλλεται (Ιπδ δυνδὴει εις δνεργειφ,απδ εὖαγγδλιον &
προσφορἄ γινεται βιωσις καζ μετοχή,δσον οι' γήϊνοι δροι ^πι»
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τρδπουν,^πειδή " ἐν τοῦτω στενἄζομεν,τδ οικητήριον ήμῶν τδ
Ιζ οὖρανοὕ επενδὖσασθαι ἐπιποθοὕντες". (Β'Κορ.ε '2)Aia τοῦτο
και ϊκετεὖουν ψἄλλοντες"Ω Πἄσχα χδ μδγα,και ιερώτατον
Χριστδ,ώ σοφια καζ Λἄνε του Θεοὕ καζ δὖναμις,διδου ήμιν εκτυπώτερον σου μετασχειν £v τή ανεσπδρω ἦμέρϊ τής Βασιλειας
σου".To θαυμιϊσιον αὖτδ τροπἄριον,ώσ εκφραστικδν του φλογερου πδθου των,οι Μοναχοι τδ λδγουν μετἄ τήν Μετ6ληψιν του
Σώματος και του Αιματος του Χριστοϋ.
Εις τήνἌρθὸδοξέαν,τδ Ἂγιον Πἄσχα,ή^νἄστασις του'ϊη*
σου,αποτελει τδ κδντρον περι δ στρέφονται και καρδια <£■ νου
και βοδλησις.Και οι Μοναχοι μελετοῦν αδιαλεέπτως τἄ ασῦλληnXa μεγαλεια,ποὐ τιροἐκυψαν δια τδν ἄνθρωπον ἐκ τἦς'Αναστἄσεώς Του.Και εντευθεν ^ρωτοληπτοϋνται.Και π6σχουν θἄμβος ϋ·
πδρ εννοι,αν.Καζ ή καρδια σκιρτα.Και διερωτώνται ,κατἄ τδν i
ερδν Αὖγουστινον,xC vd κἄμουν;''Νἄ αγαπήσουν πρώτον και υ ~
στερα vd εννοήσουὸ rj vd εννοήσουν καζ υστερα vd αγαπήσουν;
Aid τοὐς Μοναχοὕς,ήἈν6στασις του Γλυκυτἄτου·Ιησοὕ,δἐν
αποτελεϊ γεγονδς παρψχημδνον και ανανεοδμενον εις τήν μνήμην 6id του ^τησιου ε'ορτασμοὕ ώς και κατα Κυριακήν ήμδραν.
Ειναι ϋπδθεσις καθημερινὴς εϋ^οσῦνης,ειναι αδιἄλειπτος μελδτη,ειναι μυστική κοινωνια,ειναι βιωσις του Ψαλμικοὕ;''Ξὐφρανθήσομαι καζ αγαλλιἄσομαι
σοι'',τδ δποιον σημαινει,κα·
τd Χρυσδστομον;''Τι δδ ^στιν εϋφρανθήσομαι £v σοι;τοιοὕτον,
φησιν,εχων Δεσπδτην.Τοὖτδ μοι ήδονή,τουτδ μοι αγαλλιασις «
Εϊτις οιδε ταυτην τήν ήδονήν ώς ειδδναι χρή,εἈδρας ήδονής
οὖκ aLσθdvετaι’τoi5τo ydp ήδονή κυριως·ώς τ6 γε αλλα ndvXat
δνδματα μδνον ^στιν ήδονής'αυτη τδν ανθρωπ,ον μετἄρσιον ^p—
γἄζεται,αὖτη του σώματος απαλ^ττει τήν ψυχήν,αυτη πρδς oi5—
ρανοὖς πτεροι..."
'Εἄν,λοιπδν,οτ Μοναχοι ειναι,κaτd τδν'Ἀγιον Γρηγδριον
τδν Παλαμαν,''οι κήρυκες τής ερχομδνης Βασιλειας,οι προφή —
ταις
ται τής Καινἦς Διαθήκης",ειναι πρδδηλον,οτι βιοὕν
καρδιἀις αὖτών τδἌγιον Πάσχα,τδνἈνασταντα^ησοῦν,ὶ'παληθε·
ὐοντες τήν φωνήν τής Ἐκκλησιας;''''Ω θειας,ώ φιλης,ω γλυκυτἄ*
της σου φωνἦς·μεθ*^pCv αψευδως γἄρ,επηγγεζλω εσεσθαι,μδχρι
τερματων αιώνων Χριστἐ,ἦν οι πιστοι,αγκυραν ^λπιδος,κατδχο
ντες αγαλλδμεθα".
Χριστδς Ἀνδστη,ἊδελφοιΓ

ΤΟΥ χηογ ΑΙΑΑΟΧΟγ 6ΠΙΟΚΟΠΟγ
φωΤΙΚΗΟ ΤΧ ρ' Κ6φΝΝΧΙΧ
μf
τι <5 νοϋς, δταν αρξηται πυκνως νπδ
τοϋ δε Ιου φωτδς ἑνεργεϊσϋαι, διαφανης τις δλος γινεται,
ωστε τδ δαυτοϋ φως
αυτδ πλουοιως δραν,
ου δει αμφιβαλλειν.
Τοϋτο γαρ λδγος γϊνεσδαι, δταν η δϋναμις της τμυχης κατακυριευση των παδων.
"Οτι δε παν τδ δν σχηματι αυτω φαινδμενον, εϊτε ως φως ε'ιτε ως πϋρ, δκ της
τοϋ δχδροϋ κακοτεχνιας γινεται, δ ϋεοπδσιος ημας ΙΙαϋλος σαφως διδασκει, εις
αγγελον αντδν φωτδς λεγων μεταοχηματϊζεοδαι. Ον δει ουν δπι ταυτη τη εληιδι τινα τδν ασκητικδν μετιδναι 6Ιον, 'ινα
μη δ Σατανας ετοιμον εϋρη την ψυχην δντεϋδεν εις ουναρπαγην, all’ ϊνα φϋδισωμεν μδνον δν παοη αιο^ησει και πληροφορια καρδϊας αγαπησαι τδν Θε6ν, δπερ
δοτιν δν δλη τη καρδ'ια και δν δλη τη ψυχη και δν δλη τη διανοια. '0 γαρ εΙς τοϋ
το ϋπδ της χαριτος δνεργουμενος τοϋ Θε
οϋ αποδημεϊ τοϋ κδσμου καν εν τω κδομφ παρη.

dπ 65οσι ς
Δεν πρέπει να Αμφιβαλλη κανεὶς δτι, δ
ταν δ νοϋς Αρχϊση να ἐνεργεϊται συνεχῶς
4πδ τδ θειον φῶς (τοϋ «γιου ΙΙνεόματος)
γινεται δλδκληρος, ώσαν διαφανἦς, ωστε
νὰ βλέπη 5φθονον τδ φως του. Αϋτδ βεβαιως γινεται, δταν ἡ δϋναμις της ψυχης Iχη κυριαρχήσει Ιπ^νω στα κακα παθη. Ὀ
δε νομοθἐτης Ἀπδστολος Παϋλος μας Siδασκει με σαφἦνειαν, δτι κάθε βλεπδμενον
σε σχῆμα αὶσθητῶς φως ἦ φωτια, προερ-

χεται απδ τας πονηρὰς τέχνας τοϋ διαβδλου, με τδν λδγον του βεβαιῶν, δτι δ πονηρ'δς μετασχηματϊζεται εΙς Αγγελον φωτδς. Δεν πρέπει λοιπδν κανεὶς vcc διεξΑγει
την ϋσκητικήν του ζωὴν με την Ιλπιδα
δτι Θα ιδὴ θειον φως, για να μὴ ευρη δ σα
τανας προδιατεθειμένην την ψυχὴν καὶ τὴν
4πατήσει. Μαλλον πρἐπει voc ἐπιδιώκωμεν
νὰ φθάσωμεν εις τὴν πληρδτητα της αγαπης τοϋ θεοϋ, Iv αϊσθήσει καρδϊας, πρδγμα που σημαϊνει να τδν αγαπήσωμεν (κατα τδ εϋαγγελικδν) «δν δλη τη καρδϊφ καὶ
ἐν δλη τη ψυχὴ καὶ δν δλη τη διανοϊφ».
Αϋτδς που δνεργεϊται Απδ την χΑριν τοϋ
θεοϋ σε αϋτδν τδν τδν βαθμδν, παρ" δτι ζῆ
μέσα στδν κδσμον, δμως εϋρϊσκεται Ιξω τοϋ
κδσμου τοϋτου.
ΣΧΟΛΙΟΝ

'O αγιος Δ. δ,τι διδασκει τδ γνωριξει ix
προσωπικης πειρας. "Ετσι εξηγεϊται και 6. &ποφαντικδς χαρακτηρ της διδασκαλιας του. Εις
τδ μ' κεφ. θιγεται ενα θεμελιωδες πρδβλημα,
που απετελεσεν δντικεϊμενον θεολογικων συξητησεων κατα τας 'Ησυχαστικας εριδας του Ι4ου
αϊωνος. Πρδκειται περι τοϋ φωτδς τοϋ νοϋ. 'O
Βαρλαάμ, Αντιπαλος τοϋ αγιου Γρηγοριου τοϋ
Παλαμα, ως γνησιος ανθρωπιστης καϊ ϋπερμαχος τοϋ actus purus, συμφωνα με τδ δποϊσν δεν
ϋπαρχει αλλο φως εκτδς τοϋ φυσικοϋ φωτδς
της γνιδσεως, ὸνεϊδιξε τους 'ΙΙσυχαστας που ϋπεστήριξαν δτι εβλεπαν με τδν νοϋν τδ φως
τοϋ αγιου Πνεϋματος.
Με τδ μ' κεφ. δ δγ. Δ. ερχεται να 6ε6αιιδση, δτι ιίφοϋ η δϋναμις της ψυχης κυριαρχησει
επανω στα παθη, δ νοϋς θα ενεργηται συνεχως
απδ τδ αγιον Πνεϋμα, ωστε (δ νοϋς) νδι βλεπη
τδ φως του αϋτδ μεσα στην διαφανεια του.
Αϋτδ Ακ.ρι6ως ϋπεστηριζε καϊ δ δγιος Γρηγδριος δ Παλαμας, θεμελιοϋμενος τδσον στην προσωπικην του πεϊραν, δσον καϊ στην πνευματι-
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κῆν παραδοσιν. «"Οταν ο νους εκδυθῆ τδν παλαιδν ανθρωπον και ενδυθῆ τον νεον τῆς χαριτος, τδτε θα ἶδῆ εν δαυτφ κατα τον καιρδν
τῆς προσευχῆς, μιαν καταστασιν παρομοιαν με
τδ χρωμα του σαπφεἶρου ῆ του οϋρανοϋ...», λεγει δ αγιος Νεϊλος (Πρβλ. «δ "Αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας», σ. Ill - 118, μοναχοϋ Θεοκλῆτου Διον.).
Στην συνἶχεια επανερχεται δ αγ. Δ. εις τῆν
σϋστασιν πρδς τους μοναχοϋς δπως ποοσεχουν
απδ τα αισθητα φωτα που παιρνουν σχῆμα, γιατ'ι αϋτδ προερχεται «εκ τῆς του εχθοοϋ κακοτεχνϊας». Γι' αϋτδ απαγορεϋει εΙς τους Δσκητας να ϋπιθυμοϋν να Ιδοϋν αὶσθητως φως. Διατι λεγει τα τελευταϊα αϋτδ δ αγιος Πατῆρ, ῆδη ανεφεραμεν εις τδ σχδλιον τοϋ λς' κεφ.,
δπου και παραπέμπομεν τδν φιλον Δναγνωστην.
'Εκεϊνο που πρεπει να επιδιωκεται, εἶναι να
αγαπῆσωμεν τδν Θεδν, κατα τῆν εντολῆν με
δλην τῆν ψυχῆν μας (Ματθ. 22, 37). Πραγματι ῆ τελεια αϋτῆ πρδς τδν Θεδν Δγαπη, που
επεκτεϊνεται καϊ εις τδν πλησϊον, αποτελεϊ τδν
«σϋνδεσμον τῆς τελειδτητος» κατα τδν Ἀπδστολον Παϋλον και τδ Δλαθητον τεκμῆριον τῆς
αγιδτητος, και ol ποικἶλες ενϋργειες τοϋ αγιου
Πνεϋματος συνδεονται με τα ποικϊλα χαρἶσματα. Παντως εκεϊνος που φθανει στῆν δπτωτη
αγαπη τοϋ Θεοϋ, θεοϋται, δπδτε εϋρἶσκεται μεσα στδ θειον και ακτιστον φως. Γι* αϋτδ και,
δπως λεγει δ αγ. Δ., δποιος ενεργεϊται Δπδ τῆν
ακροτατην ὰγαπην τοϋ Θεοϋ, παρ' δτι ξῆ στδν
κδσμον, δμως αἶσθανεται τδν δαυτδν του εξω
τοϋ κδσμου, στδν οϋρανδν.

μα'
YUΑΚΟΗ πρωτον
£v πασαις ταϊς εϊσαγωγοϊς αρεταϊς vπαρχειν εγνωσται κα
λδν αϋετεϊ γαρ τεως
την οϊησιν, τικτει δε
ημϊν την ταπεινοφροσυνην. “Οδεν καϊ
ϋϋρα γϊνεται τοϊς avτης ανεχομενοις ηδδως της εϊς Θεδν αγαπης. Ταυτην a·9ετησας δ 'Αδαμ εις τδν 6υϋτον απωλϊοβησεν ταρταρον ταντης δρασϋεϊς δ Κυριος, τφ της οϊκονομϊας λδγφ, αχρι σταυρον και ϋανατον υπηκονσε τφ δαντον Πα-

τρι και ταντα εν ονδενι ων ηττων της
αντον μεγαλωσυνης, ‘Iva τδ της ανϋρωπεϊας ηαρακοης εγκλημα δια της αυτοϋ
εκλυσας νπακοης εϊς την μακαρϊαν και
διαιωνϊζονσαν τους δν νπακοη ζησαντας
δπαναγαγοι ζωην. Πρωτον ovv τοντου ἐπιμελεϊσϋαι δει τους πρδς την οϊησιν τον
διαβδλον αναδεχομδνονς παλην. δεϊξει
γαρ ημϊν αντη προϊονσι πασας απλανως
τας τρΙ6ονς των αρετων.

ὰπδ δ οσ t ς
'II ὺπακοὴ μεταξὺ τῶν βασικῶν ὰρετῶν
εχει ὰποδειχθὴ δτι κατεχει τὴν πρώτην θἐσιν. Δι6τι ὰνατρέπει προηγουμένως τὴν otησιν και γεννα Iv συνεχεϊοι τὴν ταπεινοφροσὺνην. 'Ως εκ τοὺτου γϊνεται εις αὺτοὺς ποὺ εὺχαρϊστως τὴν δέχονται θὺρα ποὺ
δδηγεϊ στὴν ὰγὰπη τοϋ Θεοϋ. Αὺτὴν τὴν
ὺπακοὴν ὰθέτησεν δ Ἀδὰμ και εκρημνϊσθη εις τὰ βὰθη τοϋ Ἄδου. Τὴν ὺπακοὴν
ὴγὰπησεν δ Κὺριος, κατα τὴν δνανθρώπισϊν του, ὺπακοὺσας μέχρι σταυρώσεως καϊ
θανὰτου εϊς τδν Θεδν ἶϊατέρα, χωρϊς με
τὴν θυσϊαν του νὰ δλαττοϋται σε τϊποτε ὴ
θεϊα μεγαλειδτης του. Καϊ αὺτδ Ικαμε διὰ
νὰ ὰνατρεψη τδ κακδν της παρακοὴς τοϋ
Ἀδὰμ οιὰ τὴς ὺπακοὴς του και γιὰ νὰ
δπαναφερη εις τὴν μακαρϊαν καϊ αϊωνϊαν
ζωὴν Ϊκεϊνους ποὺ θὰ ζὴσουν με ὺπακοὴν.
Ἐκεϊνοι λοιπδν ποὺ θέλουν νὰ παλέψουν μδ
τδν διὰβολον, ποὺ ὺπερηφανεὺεται γιὰ τὴν
νικην του, πρέπει κυρϊως νὰ βὰλουν ώς ὰρχὴν τὴν ὺπακοὴν. Διδτι αὺτὴ θὰ ὺποδεϊξη εϊς ὴμὰς σταδιακῶς, κατὰ τρδπον ὰπλανὴ, τὰς δδοὺς δλων τῶν ὰρετῶν.
ΣΧΟΛΙΟΝ

Βασις καϊ θεμελιον, κατα. τους αγϊους Πατερας, τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ῆ ϋπακοῆ,
γιατι δεν φονεϋει μδνον τῆν κοσμικῆν οϊησιν,
αλλὰ και χαριζει τῆν ταπεινοφροσυνην. "Ολοι
ol διδασκαλοι τοϋ μοναχισμοϋ ϋπιμενουν στδ
σημεϊον αϋτδ. 'Αδϋνατον χωρις τῆν ϋπακοῆν
να. (ίπαλλαγῆ ῆ ψυχῆ Δπδ. τα. παθη τῆς οιῆσεως, τῆς κενοδοξϊας, τῆς ϋπερηφανεϊας καϊ Δπ'
δσα αναλογοϋν εϊς τδ θυμικδν τῆς ψυχῆς.
*0 αγιος Δ. θεωρεϊ τῆν ϋπακοῆν σὰν κλειδι
με τδ δποϊον ανοιγεται ῆ θϋρα τῆς Δγαπης
πρδς τδν Θεδν καϊ τδν πλησϊον. Εἶναι εϊς δλους
τους πιστοϋς ϋν ΚυρΙφ γνωστῆ ῆ συνεπεια τῆς

τογ χπογ ΛϊΑΛοχογ enicxonoY φωτικΗΟ

παρακοης τοϋ 'Αδαμ, δπως επϊσης η θεραπεια
της δια της ϋπακο·ης τοϋ Κυριου 'Ιησοϋ εις τον
Πατερα του μεχρι θανατου, «θανατου δε σταυροϋ». Μδνον δια της ϋπακοης ητο δυνατὴ η Aνατροπ·η τοϋ εγζληματος της παρακοης και μδvov δια της ϋπακοης εΙς τδ θελημα τοϋ Θεοϋ
σιϋζεται δ ανθρωπος. 'H διδασκαλια τοϋ Κυ
ρίου, al επιστολαϊ των αγίων 'Αποστδλων, τα
συγγραμματα των θειων Πατερων, η 'Υμνολοyla της 'ΕκκλησΙας, καϊ δ ϋσταυρωμενος βιος
των μοναχων, δεν ϋπογραμμιζουν τϊποτε αλλο
τδσον, δσον τδ Αντιδοτον της παρακοης, τ·ην
ϋπακο·ην ως προυπδθεσιν σωτηριας. Δια τοϋτο
συνηθϊξουν ol μοναχοι να λεγουν' «ϋπακοη ξω·η,
παρακοη θανατος». Elvai δε Αρκετα εκφραστικδν, τδ δτι εις την «Κλιμακα» τοϋ αγιου 'Ιωαννου τοϋ Σιναιτου τδ μεγαλϋτερον κεφαλαιον,
που καταλαμβανει 22 σελιδες, εϊναι τδ «περι
της μακαρϊας και Αζηρατου ϋπακοης», δπου δ
Αγιος διδασκαλος Αναλϋει την σημασϊαν της.

μβ'
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ κοινδν εοτι παοων των
επαινυμον
αρετων
δει ουν τον δγκρατευδμενον παντα εγκρατεϋεοϋαι. "Ωοπερ
γαρ av&QOMiov olovδηποτε των λεπτοτατων αφαιρεδ''εν μελων
τδ παν τον ανϋ·ρωπου, καν 6ραχυ f] τδ λεϊπον τοϋ σχηματος, αμορφον απεργαζεται, οντω και <5
μιας παραμελων αρετης, δλην, ως ονκ
οϊδεν, την της εγκρατειας αφανιζει ευπρδπειαν. ’Eyorjv ovv μη μδνον τας oa>ματικας φιλοπονεϊν αρετας, dUa και τας
τδν ενδον f]/wv ανϋροοπον καϋαϊρειν δνναμδνας. Ποϊν γαρ δφελος εσται τω τδ
οωμα παρϋενον τηρησαντι, εϊ την ψυχην
νπδ τοϋ της παρακοης μεμοιχενται δαιμονος; η πως στεφανωϋ·ηοεται δ γαστριμαργιας μδν και πασης σωματικης επιϋνμϊας φειοαμενος, οιησεως δε και φιλοδοξϊας μη επιμεληοαμενος μητε 6ραχειας
ανεχδμενος ϋλϊψεως, της τδ φως της
δικαιοουνης μελλονοης αντισταϋμϊζειν
πλαοτιγγος τοϊς τα εργα της δικαιοουνης
δν πνεϋματι διαπραξαμδνοις ταπεινωοεως;
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'EE ΙγκρΑτεια εἶναι περιεκτικὸν δνομα 8λων των Αρετων. Πρέπει λοιπὸν ἐκεϊνος
που ἐγκρατεὸεται, να ἐγκρατεὸεται ai δλα
(A' Kop. 9, 25). Διδτι δπως δταν Αφαιρεθῆ Απδ τδν Ανθρωπον Iva μέλος του, δστω
καϊ Sv εἶναι τδ πλέον μικρδν, δλος δ Αν
θρωπος παραμορφουται, Ιτσι κι5 ἐκεϊνος ποὸ
παραμελεϊ μια μδνον Αρετήν, χωρὶς vA τδ
καταλΑβη, καταστρέφει την ώραιδτητα
της ἐγκρατειας. ΙΙρέπει λοιπδν να μὴ περιορι'ζεται κανεις στην προσπΑθεια Αποκτήσεως των σωματικῶν Αρετων, ΑλλΑ vA ἐπιμεληται καἶ ἐκεϊνες που ὴμποροϋν vA καθαρϊσουν τδν Ισωτερικδν μας Ανθρωπον.
Γιατἶ ποια εἶναι ὴ ὼφἐλεια σδ ἐκεϊνον ποὸ
δφϋλαξε τδ σῶμα του παρθενικδν ΙΑν ή
ψυχή του εχη μοιχευθὴ Απδ τδν δαϊμονα
της παρακοης; "Η πως θα στεφανωθῆ Iκεινος ποὸ Απέφυγε μεν την γα·στριμαργἶα
και καθε Αλλην σαρκικὴν Ιπιθυμϊαν, δμως
Αμέλησε vA θεραπεὸση την οἶησιν καϊ τὴν
κενοδοξϊαν, Αλλ5 οὸτε ὸπἐμεινε τὴν παραμικραν λὸπην, ποὸ θα ΙλαμβΑνετο ὸπ5 δψει
κατα την δικαἶαν κρἶσιν ώς ΑντιστΑθμισμα,
δταν θα κριθοϋν τΑ δργα τῶν Ανθρώπων με
βΑσιν τδ πνεϋμα της ταπεινώσεως με τδ δποϊον επρΑχθησαν;
ΣΧΟΛΙΟΝ

Ol δγιοι Πατέρες και 6Ασει 6ι6λικων μαρτυριων, Αλλα και Απδ την προσωπικην των πεϊραν εγνάριξαν, δτι η αγιδτης Αποτελεϊ μιαν
ενδτητα δλων των Αρετων, μιαν πληρδτητα
πνευματικῆς ενεργεϊας. Κενα δεν επιτρεπονται, ΑπουσΙα αρετης δεν νοεϊται. "Οπως στην
ΑλυσσΙδα ol κρικοι εϊναι ενωμενοι δ ενας με τδν
αλλον και «εχονται Αλληλων», ετσι καϊ στην ψυχ·ην τοϋ αγιου εϊναι Αδιανδητος η ϋπαρξις olουδηποτε κακοϋ. 'H ·ψυχ·η εϊναι ενιαϊα και ὴ
εϊναι δλη ϋγιης ή ενα μερος της νοσεϊ, δπδτε
δλδκληρη μετεχει στ·ην νδσον. Γι' αϋτδ η &για ·ψυχη δεν εϊναι νοητδν να στερεϊται καϊ
τῆς πλεον ελαχιστης Αρετης.
'O ay. Δ. μεταφερει εις τδ σωμα τ·ην καταστασιν της ψυχης. Kai δπως παραμορφοϋται τδ σωμα, δταν ενα μελος του Ακρωτηριασθῆ, Ιτσι καϊ ἡ ·ψυχ·η Ασχημιξει, δταν εϊναι στολισμενη μϋ δλες τΙς Αρετές, δμως κΑποια τῆς
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λεὑιει. Kott δταν μολϋνεται μια δυναμις της
ψυχης, δ μολυσμδς δια6αίνει σε δλην την ψυχην. Και Ακρι6ως με τδ κεφαλαιον αϋτδ δ &γιος Πατηρ θελει να ϋ.τογραμμΧση την αναγκην
προσλήψεως δλων των αρετων. 'Ιδιαιτδρως
ὸτιμενει δια την ταπείνωσιν και τ·ην εξ αϋτ·ης
δπομονην στις διΑφορες Αδικιες. Χαρις δε εις
την δπομονην δ Θεδς θα καλϋψη Αλλα υστερηματα μας, θα ΑντισταθμΙση τ·ην ελλειψιν «εργων δικαιοσυνης».

ΑΣΑΣ μεν τας aλ6γονς ε-ιιδυμϊας ovτω δεϊ μελεταν μισεϊν τονς αγωνιζομδνους, ωστε εΙς εξ tv
τδ πρδς αντας μϊσος
κτησασδαι, την δε ἑnl των 6ρωματων
δγκρατειαν οντως δχρην διατηρεϊν, Iva
μη εΙς 6δελυξ'ιν τινος αντων ελϋη τις
ποτε' τοντο γαρ και δπικαταρατδν εστιν
καϊ δαιμονιωδες δλον. Ον γαρ ως φαν—
λων αντων, μη γενοιτο, αηεχδμεδα, αλλ'
Iva των πολλων καϊ χρηστων τροφων έαντονς αχοσπωντες τα φλεγμαϊνοντα μερη της οαρκδς ονμμετρως κολαζωμεν, λοιτιδν δε Iva και τδ ημδτερον περισσευμα
εΙς οϊκονομϊαν αρκονσαν τοϊς πτωχενονσι
γδνηται, δπερ εστιν αγαπης εϊλικρινοϋς
γνωρισμα.
diu δ δ ο σ ι ς

ΟΙ οὶγωνιζδμενοι Ito πρϊπει να φροντιζουν διϊ να μισοδν δλας τὰς παραλδγους

ΙπιθυμΙας, ωστε vdc γϊνη 2ξις εΙς αντους τδ
μϊσος προς αϋτας. Ἀλλα την ΙγκρΑτειαν
ες τας διαφδρους τροφΑς, Ito πρϊπει να
Ασκοϋν, ωστε να μὴ φθΑση κανεϊς ποτε στδ
σημεῖον να μισἦση καμμιαν Απδ αυτΑς.
ΓιατΙ αὸτδ εἶναι Ιντελῶς κατηραμϊνον καϊ
δαιμονικδν. ἈπΙχομεν Απδ τΑς τροφας δχι Ιπειδὴ εἶναι κακες — μὴ γϊνοιτο —
ΑλλΑ περιορϊζοντες την χρὴσιν των πολλῶν
καϊ εὸχαρϊστων τροφδν, καταστέλλομεν Ito με συμμετρϊαν τα φλογιζδμενα μϊρη
της σαρκδς. Ἐπισης Αποβλεπομεν δπως τδ
περἶσσευμα της ΙγκρατεΙας μας δοθ^ δια
τας ΑνΑγκας τῶν πτωχῶν, πραγμα ποὺ Aποτελεϊ τεκμήριον εϊλικρινοϋς Αδελφικῆς AγΑπης.
ΣΧΟΛΙΟ N
Καθε Αρετἡ εϊναι κυρίως Ιξις, καταστασις
σταθερα σε καποιο καλδ, σὶ μια εντολη τοϋ
Χριστοϋ. Γι' αδτδ και δ Μ. ΒασΙλειος λεγει'
«μετρον Αρετῆς τδ μϊσος πρδς την δ·μαρτίαν».
"Ετσι και δ αγ. Δ. προτρεπει να φθΑσωμεν στδ
μϊσος για καθε σαρκικ·η καϊ παραλογη δπιθυμια. 'Επειδὴ δὶ δ Αγωνιζδμενος 6ιαξει .ταντοτε τον εαυτδν του, ϋπαρχει κινδυνος να μισηση
τις τροφες που για λδγους εγκρατει'ας Αποφεϋγει. IT αϋτδ χρειαξεται να μἡ παρασυρθ·η Απδ
εσωτερικη αποστροφη, ΑλλΑ να εϋρισκεται πΑντοτε μεσα στα πλαισια της γνδισεως με την
δποιαν ενεργοϋϋμε την ΙγκρΑτειαν, που at εσχατην αναλυση γινεται πρδς καταστολ·η της
φλεγμονης της σαρκδς. 'Ως λογικ.·η συνδπεια
η κα'ι ως δγαθη πρδθεσις μπορεϊ να λογισθῆ τδ
δτι, εκεϊνο που εμεϊς για λδγους εγκρατεϊας
δεν δαπανωμεν, τδ διδομεν σε πτωχους. Πρι5ιγματι τδ να συμπιεζωμεν τΙς δαπα,νες μας χαριν
των δλλων, εϊναι τεκμηριον αληθινης Αγαπης.

KXTHXHCIC
TOY ΑΓΙΟΥ XPYCOCTOMOY
ΑΘΕ πιστδς εϋσεδης καϊ αγαπων τδν
Θεδν, ας απολαϋοη
τα αγαϋ·α της ώραι'ας και λαμπρης avπανηγϋρεως.
της
Καϋε δοϋλος πιστδς,
ας ειοελϋη με χαρα
στην χαραν τοϋ Κυρϊου τον. "Οποιος vπετρερε απδ την νηστεϊαν, ας παρη τωρα
τδν μισ^δν τον. "Οποιος δργαοτηκε (την
αρετη) απδ την πρωτην ωρα, σημερα ας
δεχϋη την δϊκαιη δφειλη. "Οποιος προσηλδε μετα την τριτην ωραν, ας δορταση
μδ χαρα. "Οποιος εφϋαοε στην εκτην ω
ραν, ας μην αμφι6αλλη, δι6τι δεν &a χαση την δωρεα. "Οποιος καδυστερησε μεχρι την εννατην ωραν, ας προσελϋη χωρις δνδοιασμοϋς. "Οποιος εφϋασε μδλις
την δνδεκατην ωραν, ας μη δειλιαση για
την αργοποριαν τον γιατϊ δ Κϋριος εϊ
ναι φιλανδρωπος και δεχεται τδν Εσχα
τον δπως και τδν πρωτον. 'Αναπαϋει τδν
προοελϋδντα στην δνδεκατην ωραν, δπως
δκεϊνον που δργαστηκε απδ την πρωτη.
Και τδν τελευταϊον δλεεϊ και τδν πρωτον
ϊκανοποιεϊ. Και εις δκεϊνον δϊδει και
σε τοϋτον χαρϊζει. Και τα εργα αποδδχεται και την διαϋεση δεν απορρϊπτει. Kai
την πραξη αμοϊ6ει και την πρδϋεση επαινεϊ.
Αοιπδν εϊσελϋετε δλοι εΙς την χαραν
τοϋ Κυρϊου μας. Kai oi πρωτοι καϊ oi
δεντεροι λαδετε τδν μιοϋδν σας. Οι πλοϋσιοι καϊ oi πτωχοϊ ενωϋητε αδελφικα.
"Οσοι αγωνιοται καϊ δσοι χλιαροϊ, τιμησετε την μεγαλην αϋτην ημεραν. "Ο
σοι δνηοτενσατε καϊ δσοι δεν ενηοτεϋσατε, σημερα ευφρανϊλητε. Τδ πνενματι-

κδ τραπδζι εϊναι γεματο, ολοι τρνφησετε. Τδ μοσχαρι (δ Χριστδς) εϊναι ανεξαντλητο, κανεϊς να μην εξελδη (απδ
τδν Ναδν) πειναομενος. "Ολοι απολαϋσετε μδσα στδ συμπδσιο της Πϊοτεως. "Ο
λοι απολαϋσετε απδ τδν πλοντο της αγαϋδτητος τοϋ Θεοϋ. Κανεϊς να μην ·9ρηνη
για την φτωχεια του, γιατϊ φανερωϋηκε
η 6ασιλεϊα τον Θεοϋ για δλους. Κανεϊς
πλεον να μην δδϋρεται για τις αμαρτϊες
του, διδτι ανετειλεν απδ τδν ταφο τοϋ
Χριστοϋ αφεσις. Κανεϊς πλεον να μη φο6αται τδν ϋανατον, γιατϊ μας εοωοεν δ
ϋανατος τοϋ ΣωτηροςΑΕσ6υσε την φωτια
τοϋ ϋανατου δ Χριστδς. Ααφυραγτδγηοε
τδν "Αδην αϋτδς ποϋ κατεδηκε οτδν "Α
δη. Πικραϋηκε δ "Αδης δ,πδ τη γεϋση
της σαρκδς τον Χριστοϋ. Και αντδ εϊ
ναι που προειπε δ Προφητης 'Ηοαιας:
'0 "Αδης που σε συναντησε στα σκοτειva αντρα του, πικραϋηκε. Πικρα^ηκε
γιατϊ νεκρωϋηκε. Πικραϋηκε γιατϊ ἑξουϋενωδηκε. Πικραδηκε γιατϊ δδ^ηκε.
Πηρε σωμα καϊ δρεϋηκε μπροστα οτδν
Θεδν. Πηρε γη καϊ συναντησε ουρανδν.
Πηρε δκεϊνο που Εβλεπε και κρημνϊατηκε απδ δκεϊνο που δεν εδλεπε. Ποϋ εϊ
ναι, ϋανατε, τδ φαρμακερδ κεντρ'ι σου;
ποϋ εϊναι, ϋανατε, η νϊκη σου; 'Αναοτηϋηκε δ Χριστδς καϊ σϋ κατδπεσες. ’Avaστηϋηκε δ Χριστδς καϊ oi δαϊμονες επεσαν. 'Αναστηϋηκε δ Χριστδς και oi
"Αγγελοι χαιρονται. 'Αναοτηδηκε δ
Χριστδς και κανεϊς νεκρδς δεν υπαρχει
στα μνηματα. Γιατϊ αφοϋ αναστηδηκε δ
Χριστδς απδ την νεκρδτητα, εγινε αρχη
για δλους τους νεκρους. Εις Αϋτδν πρεπει η δδξα καϊ η δϋναμις στους αιωνες
των αϊωνων. ^Αμην.

ΠἈρἈἌΟθΗ KXI FTApKAOCeiC’
ἱ συνοπτικὲς σκέψεις περὶ Παραδόσεως καὶ παραδόσεων τοῦ προηγουμένου πρώτου τεὐχους τοῦ περιοδικοῦ «Παράδοση» ἐπιβἀλλουν μιὰν ἀἀποσαπαραίτητη
φήνιση, ἀφοῦ ὁ βασικὸς στόχος τοῦ ὑπόψη περιοδικοῦ εἶναι ἡ εὐγενικὴ φιλοδοξία τῆς ἑξαγγελίας καὶ διασώσεως τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων καὶ ὅσων παραδόσεων, ποὺ χωρὶς νὰ εἶναι ἐθνικές, ἑμπίπτουν στὸν
χῶρο τοῦ "Εθνους.
"Αν θέλουμε νὰ εϊμαστε ἀντικειμενικοὶ καὶ ἀληθινοὶ καὶ νὰ βλέπουμε μἑ
ὅραση βαθειὰ καὶ πλατειὰ καὶ ἄν ἔχουμε τὴν ὰγία ἔφεση νὰ ἐπισημἀνουμε
τὸ ζητοὐμενο, θὰ πρέπει νὰ ἑλευθρωθοῦμε προηγουμένως ἀπὸ τὶς στενὲς
ὑποκειμενικὲς «δόξες» μας, νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἑπιθυμία συστολῆς
τῶν μεγάλων πραγμάτων στὰ μέτρα
μας καὶ νὰ διασταλοῦμε — ὅσο εἶναι
δυνατὸ — γιὰ νὰ ἀγκαλιάσουμε τὰ θεμελιακὰ προβλήματά μας. "Ετσι, λυτρωμένοι ἀπὸ τὶς ἑπήρειες τῶν προσωπικῶν παθῶν μας, ποὺ μικραίνουν τὴν
ἐμβέλεια τῆς πνευματικῆς μας ὁράσεως καὶ διαστρέφουν τὴν γεὐση μας,
θὰ μπορέσουμε νὰ πετάξουμε πρὸς ὅλα τὰ ἑφικτὰ ὕψη καὶ βάθη τῆς ἱστο* Τδ παρδν δρθρον δποτελεϊ συνἐχεια καὶ
δνδπτυξη αρθρου μας, που δημοσιευτηκε μδ
τδν τίτλο «Παρ6δοση» στδ δμώνυμο καλδ καὶ
6δελφδ Περιοδικδ τοϋ κ. ’I. Χατζηφωτη, τδ
δποϊο καὶ συνιστοϋμε.

ρικῆς μας μοίρας καὶ νὰ ἀνιχνεὐσουμε μἑ ἀέτειο μάτι καὶ ἱερὸ δέος τὸν
δρόμο ποὺ διανὐσαμε, τὶς ἀφετηρίες
μας, ποῦ τώρα εϊμαστε, ποὺ πρέπει καὶ
πῶς πρέπει νὰ βαδίσουμε.
Λοιπόν, ἀπὸ ποῦ θὰ ἀρχίσουμε: Ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ; Ἀπὸ τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν
ὁ Λόγος». Ἀπὸ τὸν Λόγον, ἀναμφίβολα,
διότι «πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἐν δ γἐγονεν». Καὶ διότι «ἐν αὐτῶ ζωὴ ἦν, καὶ
ὴ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων» ('Ιω.
α', 1-4).
"Ηδη βρισκόμαστε στὴν ἀφετηρία
τῆς ὑπάρξεώς μας, ποὺ προδιαγράφει
καὶ τὴν περιπἐτεια τῆς ἱστορίας τοῦ
κόσμου. Καὶ συνεχίζουμε- «'Ὀσοι δἑ
ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τἐκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεὐουσιν εἰς τὸ ἄνομα αὐτοῦ» ('Ιωἀν. 12).
Μἐσα σ' αὐτὴ τὴ φράση συμπυκνώνεται ὅλο τὸ νόημα τῆς ζωῆς, ὅλη ἡ μακαριότης καὶ ὴ εὐγένεια τῶν ἀνθρώ
πων, ποὺ «ἔλαβον αὐτόν» καὶ ὅλη ἡ
τραγικότης τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ τὸν
ἀγνόησε. Ἐί ἱστορία ἀπ' ἐδῶ καὶ πέρα
γράφεται ἀνάλογα μὲ τὴν στάση ποὺ
παίρνει ὁ κόσμος ἀπέναντι στὴ «ζωὴ
καὶ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων».
0 « «

"Ισως μοῦ παρατηρηθῆ, ὅτι ἀντὶ νὰ
προσγειωθῶ στὴν περιγραφὴ τῶν πα
ραδόσεων τοῦ "Εθνους, κάνω θεολογία. Αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, γιατὶ τὸ θεμέλιο τοῦ Ἕθνους εἶναι ἡ θεολογία.
Χωρὶς θεολογία δὲν μποροῦμε νὰ θεμελιώσουμε τὶς παραδόσεις. 'Ἂν δὲν
ἀναζητήσουμε «τὰς πρώτας ἀρχὰς»,
εἶναι ἀδὐνατο νὰ ἀποφὐγουμε τὸν ψόγο, ὅτι παίζουμε μἑ τὰ ὅσια καὶ τὰ «τι-
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μιώτατα». Ὅλα τὰ ἔθνη ἔχουν τὴν
«θεολογία» τους. Καὶ ὴ ἑλληνικὴ φυλή, σὰν «δεισιδαιμονεστέρα», πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ μὴν ἔχη τὴν θεολογία
της; Ἀπὸ τὴν πρώτη αὐγὴ τῆς ἱστορίας μας, ἀπὸ τοὺς Ὁμηρικοὺς χρόνους διακρινόμαστε γιὰ τὴν θεοσέβειά
μας, γιὰ τὴν πίστη μας στοὺς «θεοὺς»
στὸν «''Αγνωστο θεὸ» καὶ γιὰ τὸ: «ἀπὸ Διὸς ἄρχεσθαι».
Καὶ ὅταν ἦρθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Παῦλος, κατὰ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο διεκήρυξεν ἀπὸ τοῦ
πιὸ σεβασμίου χώρου γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ τὸν Ἄρειον Πάγον ὅτι «δν
οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἑγὼ καταγγέλω ὑμῖν» (Πραξ. ιζ', 2231). Ki’ ἔτσι, ἀντὶ τοῦ δωδεκαθέου καὶ
τοῦ «Ἀγνώστου», ὁ ἑλληνισμὸς ὕστερα
ἀπὸ φιλοσοφικὲς διεργασίες δέχτηκε
τὸν «ἑν ἀρχῇ» Σαρκωθέντα Λόγον.
Καὶ ἐπειδὴ «θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε, ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ών εἰς τὸν
κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο» ('Ιωάν. α', 18).
Τὸ ἄγιο Βυζἀντιό μας, στὴν συγκεκριμένη περιοχὴ τοῦ χώρου καὶ τοῦ
χρόνου, ἀναχώνευσε ὅλα τὰ παραδοσιακὰ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνισμοῦ μέσα
στὴ φωτιὰ τοῦ ὰγίου Πνεὐματος. Καὶ
ὅ,τι ἄνθεξε στὸ καμίνι τῆς δοκιμασίας
ἀπὸ τὰ «παλαιὰ» σώθηκε. Ὅ,τι ἦταν
σἀπιο ἔγινε στἀχτη. Ἕτσι ἀπὸ τὴν ἔνωση καὶ τὸ καθαρτήριο πῦρ ἔμεινε
μόνον ἡ Ὁρθοδοξία, δηλαδὴ ὴ Ἐκκλησία, ποὺ συνήγαγε ἀπὸ κάθε φυλή,
λαὸ καὶ γλῶσσα ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ τοῦ
θεοῦ, ποὺ δέχτηκαν μὲ πίστη καὶ ἀγάπη τὸν Σαρκωθέντα Λόγο.
ΤΙ Ἐκκλησία σὰν δὐναμη ἀναμορφωτικὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιας, μὲ τὰ
ὑπερφυσικῆς
Μυστήρια
ἐνεργείας
καὶ τὴν οὐράνια Διδαχή της διεμόρφωνε τὴν ζωή, τὴν σκέψη καὶ τὸ βίωμα τῶν τέως «Ἐλλήνων» σὲ Ὀρθοδόξους Χριστιανοὐς. Ἕτσι δημιουργήθηκε τὸ ἦθος καὶ οἱ Παραδόσεις τῆς φυλῆς. θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηριχθῆ, ὅτι ὁ Ἕλληνας, χωρὶς νὰ χάση τὴν φυλετική του ἰδιομορφία, ἔγινε περισσότερο Χρισπανὸς καὶ λιγώτερο Ἕλλη
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νας. Γιατὶ πρέπει νὰ τὸ ποῦμε πλέον
καθαρά, ὅτι ὅπου ὁ Χριστιανισμὸς ἔγινε ἀποδεκτὸς καὶ συνέστησε Ἐκκληοίες, ἐκεῖ καὶ τὸ φυλετικὸ χρῶμα ξεθώριασε. Μὲ ἄλλα λόγια, τὰ παιδιὰ
τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα, τὰ τραυματισμένα, τὰ τυφλὰ, τὰ 6υθισμένα στὸ
σκοτἀδι τῆς ἀγνωσίας, τὰ ἐμπαιζόμενα
ἀπὸ τοὺς δαίμονες, ἦρθε ὁ Χριστὸς, ὁ
Λόγος τοῦ θεοῦ, νὰ τὰ λυτρώση ἀπὸ
τοὺς σκοτεινοὺς δυνάστες τους, νὰ τὰ
καθαρίση, νὰ τὰ φωτίση νὰ τὰ ἑνώση
«εἰς ἑν» μέσα στὴν Ἐκκλησία Του καὶ
ἑκεῖ νὰ τὰ θεώση. Καὶ ἔτσι ἐδομήθη
μιὰ παγκόσμια Ἐκκλησία, ποὺ σὰν χῶρος συναντήσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν
θεόν, σὰν κιβωτός σωτηρίας, σὰν νέος
κόσμος, νέα ἦθη, νέα ζωή, δέχτηκε
στοὺς κόλπους της ὅλες τὶς φυλὲς, ὅλα τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ἀφωμοιώθηκαν σὲ
μορφὴ πανανθρώπινης κοινωνίας ἑνωμένης μὲ κοινὴ πίστη καὶ ἀγἀπη στὸ
Χριστό, μὲ Κεφαλὴ τὸν Χριστὸ καὶ Σῶμα Του ὅλοι αὐτοί. Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ
νόημα ἔχει ὁ Ἀποστολικὸς λόγος :
«Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς
πίστεως ἑν Χριστψ 'Ιησοῦ. Ὅσοι γὰρ
είς Χριστὸν ἐβαπτίσθητἐ, Χριστὸν ἐνεδὐσασθε. Οὐκ ἔνι 'Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεὐθερος»
(Γαλ. δ', 26-28).
Στὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τοῦ ὰγίου
Βυζαντίου μας, μ' ὅλες τὶς σκιερὲς
πλευρές του, κυριάρχησεν ἡ ἰδέα, τὸ
βίωμα, ὴ φορὰ καὶ ὁ προσανατολισμὸς
γιὰ τὴν ἑν Χριστψ ἀνθρώπινη τελειότητα. Μὲ ἀφετηρίες καὶ ὁδηγητικοὺς
κανόνες ζωῆς τὶς Ὀρθόδοξες πνευματικὲς παραδόσεις, μὲ τὴν τήρηση τῆς
Ἀποστολικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ποὺ κωδικοποιήθηκαν σὲ 'Iεροὺς Κανόνες καὶ τὰ συγγράμματα
τῶν ὰγίων Πατέρων, oi θυζαντινοὶ —
ποὺ ἦσαν ἔνα κραμα ἑλληνικότητος καὶ
χριστιανισμοῦ — δὲν διεμόρφωναν μόvo νοοτροπία μὲ βάοη τοὺς παραπάνω
παρἀγοντες, ἀλλὰ διαπότιζαν καὶ ὅλο
τὸ εἶναι τους γιὰ νὰ γίνουν τέλειοι ἑν
Χριστψ».
Τὸ ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν φορητῶν Εἰκόνων, οἱ νωπογραφίες, τὰ ψη-
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φιδωτά, τὰ μωσαϊκά, ποὺ ἐκάλυπταν
τὶς ἑπιφάνειες τῶν Ὁρθοδόξων Ναῶν,
οἱ μινιατοῦρες ποὺ κοσμοῦσαν τὰ χειρόγραφα μὲ τὰ ἑκκλησιασπκὰ καὶ θεολογικὰ κείμενα, ἀποτελοῦν τὰ πλέον
ἰσχυρὰ τεκμήρια τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο λειτουργοῦσε ἡ ψυχὴ τῶν βυζαντινῶν. "Αν σ' αὐτὰ προσθέσουμε
τοὺς κεντητοὺς Ἐπιταφίους, τὰ ἐπιτραχήλια καὶ γενικὰ τὰ ἐκκλησιασπκὰ σκεὐη, ὅλα μὲ θρησκευτικὰ θέματα,
ἔχουμε ὁλόκληρη τὴν ψυχὴ τῶν βυζαντινῶν ζυμωμένη μὲ τὸ Εὐαγγέλιο
καὶ τὴν Ὁρθόδοξη Λατρεία. Δηλαδὴ
6λέπουμε μιὰ συνείδηση κυριαρχημένη
ἀπὸ ὁρθόδοξη θρησκευτικότητα. Μὲ ἄλλα λόγια κέντρο βασικὸ τῆς ζωῆς τῶν
βυζαντινῶν ἦταν ὁ Χριστός. Μἐριμνά
τους τὸ «πὰσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν». Σκοπός τους ἡ σωτηρία
τῆς ψυχῆς μὲ τὴν παραδοσιακὴ μεθοδολογία: ἱερὲς Ἀκολουθίες, θεία Λειτουργία, Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀδιἀλειπτη προσευχή, νηστεῖες, ἀναγνώσεις πνευματικῶν βιβλίων στὸ σπίτι καὶ γενικὰ ἡ εὐαγγελικὴ ζωὴ μὲ τὴν
ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ εϊτε στὰ πλαίσια τῆς οίκογενείας, εϊτε
στὰ Μοναστήρια ποὺ φώτιζαν τοὺς λαϊκοὐς.
©

Φ ©

Φυσικὸ ἀνακὐπτει ἐδῶ τὸ ἐρώτημα·
αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ συγκροτοῦσαν
τὴν ζωὴ τῶν βυζαντινῶν χρισπανῶν,
μαζὶ μὲ τὶς βιωτικὲς ἑργασίες των, ἦσαν ἱκανὰ νὰ καλὐψουν τὶς ἀνάγκες
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ; Ψυχαγωγίες
δὲν εἶχαν; Τὸ καλαισθητικό τους πῶς
λειτουργοῦσε; Διασκεδάσεις δὲν ὴθελαν; 'H καλλιτεχνία κάθε μορφῆς ποὺ
ἀπευθὐνεται στὰ μἀτια καὶ τὴν ἀκοή,
δὲν τοὺς συγκινοῦσε; 'H ἀπάντηση εἶναι εὕκολη. ‘H ἑν Χριστφ ζωὴ εἶναι
ἀνενδεής, εἶναι αὐτάρκης, εἶναι μακάρια στὴν σχετικὴ πληρότητἀ της. Ψυχαγωγία γιὰ τοὺς ἀληθινοὺς χριστιανοὺς εἶναι ὁ Χριστός. Κάθε εἶδος καλαισθησίας βρίσκεται στὸν Χριστὸ. Κάθε ἰδέα τοῦ καλοῦ καὶ ὼραίου, ὁρατοῦ
καὶ ἀκουστοῦ, ἀνακαλὐπτεται στὴν
προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Χριστό. Ὅ,τι
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γεννάει τὸν ἔρωτα, στὶς πιὸ ἄγιες καὶ
θεῖες μορφές, ὺπάρχει στὸν Χριστό.
Ἕ ψυχὴ λέγει μαζὶ μὲ τὸν ἱεροψάλτη
Δαβίδ: «Χορτασθήσομαι ἐν τφ ὁφθῆναι
μοι τὴν δόξαν σου» καὶ μαζὶ μὲ τὴν
ἀσματίζουσα νὐμφη τοῦ «Ἄσματος
τῶν Ἀσμάτων» ψάλλει: «Τί ὼραιώθης
καὶ τί ἡδὐνθης άγάπη ἑν τρυφαϊς
σου»;
θὰ μποροῦσε λοιπὸν νὰ ὑποστηριχθῆ
ὅτι ὁ Χριστοκεντρισμὸς ἀποτελοῦσε βασικὴ Παράδοση στὸ βίο τῶν βυζαντι
νῶν ἦ Ρωμαίων χρισπανῶν. Καὶ ἦταν
Παράδοση γιατὶ ἐβιώνετο «ὅ,τι πάντοτε, πανταχοῦ, ὑπὸ πάντων ἐπιστεὐθη»
κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ ὰγίου Βικεντίου
ἐκ Λειρίνης. Ἕ ἑν Χριστφ ζωὴ στὰ
πλαίσια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἦταν φαινόμενο καθολικὸ, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι πάντοτε καὶ πανταχοῦ καὶ ἐπιστεὐετο καὶ
ἑβιοῦτο, γι' αὐτὸ καὶ ἔπαιρνε τὸν xaρακτῆρα καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Παραδόσεως, ἀφοῦ τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας, ἡ χάρις τοῦ ὰγίου Πνεὐματος, χυμένη στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, μαρτυροῦσεν ἐμπειρικὰ γιὰ τὴν μοναδικότητα τῆς ἑν θεῶ ζωῆς.
Κέντρο λοιπὸν συνειδητοποιημένον
ἀπὸ τὴν ψυχὴν τοῦ Βυζαντίου ἦταν ἡ
Ὁρθόδοξη ζωή, ποὺ ἀπέρρεεν ἀπὸ τὸ
Εὐαγγέλιο, ὅπως τὸ ἑρμήνευσαν οἱ Οἰκουμενικὲς καὶ Τοπικὲς Σὐνοδοι καὶ
οἱ ἄγιοι Πατέρες. Καὶ ὴ θεμελιώδης
ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ ἦσαν οἱ βίοι τῶν Ἀγίων. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ
φυσιογνωμία τοῦ Ἕθνους ἦταν ἔντοva χριστιανική
« & ©
Βέβαια εἶναι αὐτονόητον, ὅτι μὲ τὰ
παραπάνω δὲν ἰσχυριζόμαστε πὼς τὸ
βυζἀντιο στὸ σὐνολό του ἀποτελοῦσε
ἔνα Ἕθνος ἀγίων. "Oxi. 'Υπῆρχεν ἀ
πὸ τὸν αὐτοκρἀτορα μέχρι τὸν τελευταῖο πολίτη καὶ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη μέ
χρι τὸν ταπεινὸ μοναχὸν ὴ δυνατότης
ἐκτροπῆς σὲ πολὐμορφες κακίες καὶ σὲ
εἰδεχθῆ ἐγκλήματα. 'Ὀπως μάλιστα
συνέβαιναν καὶ συχνὰ καὶ σὲ τρομακτικὴ πολλὲς φορὲς ἔκταση. Ἀλλὰ δὲν
πρόκειται γι' αὐτὰ. Ἐκεῖνο ποὺ ἦταν
σημαντικὸν ἦταν ἡ πάγια καὶ θεωρητι-
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κὰ ἀναμφισβήτητη ἀρθόδοξη πορεία ἀγαρηνῶν. Καὶ ἡ ἱστορία ἑπανελήφθη.
τοῦ Ἕθνους, ποὺ οἱ ἑκτροπὲς ἀποτε- 'Ὀ,τι συνέβαινε μὲ τὸν ἀγαπητὸν τοῦ
λοῦσαν παραφωνία. Δηλαδὴ τὰ πάσης θεοῦ Τσραήλ, ἔτσι τώρα ὁ λαὸς τοῦ
φὐσεως κακά, σὰν ἀμαρτίες, δὲν εἶχαν θεοῦ ἔπρεπε νὰ πιῆ τὸ πικρὸ ποτῆρι
θεωρητικὸ ὑπὸβαθρο δικαιώσεως. Οἱ τῆς αἰχμαλωσίας 400 ὁλόκληρα χρόνια,
ἀμαρτίες ἦσαν ἀμαρτίες. Καὶ αὐτὸ δὲν ὅσα χρόνια αἰχμαλωτίστηκε στὴ Βαβυφανερώνει μόνο, ὅτι ὁ λαὸς ἦταν npo- λῶνα ὁ 'Ισραήλ. Τέλος, τὸ χριστιανικὸ
σανατολισμένος στὶς ήθικοπνευματικὲς Κράτος κατέρρευσεν ἄχι μόνο γιατὶ τὸ
καὶ θρησκευτικὲς παραδόσεις του, ἀλ- αἶμα τοῦ Σαρκωθέντος θεοῦ εἶναι ἀλὰ καὶ δὲν εἶχε πνευματικὰ διαφθα- σὐλληπτα ἀκριβό, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἡ ἀρεῆ ἀφοῦ ki’ ὅταν ἀκόμα ἀμάρτανε, ξία τοῦ άνθρώπου, ποὺ ἀρνεῖται τὸν θεἐγνώριζε ὅτι ἦταν ἔνοχος. Τὸ σημεῖον όν, εἶναι ἀφάνταστα μεγάλη... Καὶ ἦραὐτὸ εἶναι μεγάλης σημασίας. Γιατὶ θε ἡ μαὐρη σκλαβιὰ τῶν σωμάτων, ποὺ
δὲν ἔχει πολὺ βἀρος τὸ νὰ ἀμαρτάνη φυσικὰ δὲν εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴ
ὁ ἀδὐνατος ἄνθρωπος. Σημασία ἔχει σκλαβιὰ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοὺς ἀοράτους
ὅτι ξεὐρει ὅτι ἀμαρτάνει καὶ μετανοεῖ, τυράννους...
« 9 O
ὁπότε ἐπανέρχεται στὸν ήθικὸ καὶ
πνευματικὸ ρυθμὸ τῆς πνευματικῆς
Ὅσοι δὲν εἶχαν διαστραφῆ, ξαναγὐζωῆς. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ Βυζάντιο ρισαν κλαίοντες καὶ μὲ συντριβὴ μεταδιετήρησε τὴν σχετικὰ πνευματικὴ ὑ- νοίας στὴν παραδοσιακὴ ζωὴ καὶ στοὺς
γεία του, χάρη στὴν ὁποία κρατήθηκε κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Γιατὶ εἶναι
σὰν ἀήττητη αὐτοκρατορία χίλια καὶ εἰπωμένο ἐν ὰγίω Πνεὐματι: «Κὐριε,
πλέον χρόνια.
ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν σου». Μέσα στὸ
Σήμερα εἶναι ἱστορικὰ ἐξακριβωμέ- σκοτάδι τῆς αἰχμαλωσίας ἔφεγγε τὸ
vov, ὅτι πρὶν δουλωθῆ τὸ Βυζάντιον εἶ- φαιδρὸ φῶς τῆς πίστεως στὸν θεὸν καὶ
χε προηγηθῆ ἐκτεταμένη ἐκτροπὴ ἀπὸ τῆς ἐλπίδας, ὅτι ὁ θεὸς θὰ χάριζε πάτὶς Παραδόσεις του, ὁ λαὸς ἔπεσε σὲ λι τὴν ἑλευθερία τοῦ Ἕθνους, ἔστω
πνευματικὴ ραθυμία καὶ ὁ Κλῆρος σὲ κολλοβωμένου. 'H προσδοκία κρἀτησε
μεγάλο βαθμὸν ἀκολοὐθησε τὸ γενι- τέσσερις αἰῶνες. Καὶ ἦρθε τὸ εὐλογηκώτερο ρεῦμα τῆς ὑποστολῆς στοὺς μένο '21. Μαζὶ μὲ τὴν περιορισμἐνου
πνευματικοὺς ἀγῶνες τῆς Ὁρθοδοξίας. χώρου ἀνάκτηση τῆς ἑθνικῆς ἐλευθεΔιάσημοι κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ τῆς ρίας, ἀναδὐθηκε ἔνα σὐνολο ἀνθρώπων
ἐποχῆς, μὲ προφητικότητα, εἰδοποιοῦ- σὲ μιὰ ποικίλη κλίμακα «ἀνθρωπισμοῦ»
σαν πρὸς ὅλες τὶς κατευθὐνσεις, ὅτι ἡ καὶ πνευματικότητος. Ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὶς ἀρθόδοξες Παρα- τεκμήρια ποὺ ὑπάρχουν, φαίνεται ὅτι
δόσεις — ποὺ ὁδηγοῦσε στὴν ἀποστα- οἱ ἑλευθερωθέντες βυζαντινοὶ — δὲν
σία ἀπὸ τὸν θεὸν — θὰ εἶχε μοιραῖες ἔχει σημασία πῶς λέγονται, 6υζαντινοὴ
συνέπειες γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἕ- ρωμαῖοι, Ἕλληνες, γι' αὐτὸ καὶ δὲν
θνους. Καὶ ὅταν τὸ ποτῆρι τῆς θείας ἑρίζουμε — εἶχαν κυριαρχοῦσα τὴν Ὁρ
όργῆς ξεχείλισεν, ὁ θεὸς σήκωσε τὴ θόδοξη θρησκευτικότητα, ἄχι ἀπηλλαχάρη Του, γιὰ νὰ παραδώση τὸ λαό γμένη ὅμως ἀπὸ δεισιδαιμονίες, ποὺ ὸΤου σὲ ἀδυνηρὴ παιδαγωγία μὲ τὰ ni- φείλοντο στὴν ἄγνοια.
κρὰ φάρμακα τῆς δουλείας. Εἶναι noἈλλὰ ἐνψ στὸ Βυζάντιο οἱ χριστιαλὺ ἑκφραστικὴ ἡ περιγραφὴ τοῦ xpo- νοὶ ζοῦσαν τὴν Ὁρθοδοξία τους σὲ χῶνικογράφου Δοῦκα, ποὺ κατὰ τὴν τε- po στεγανὸ «ἀνεπίβατον λὐκοις», τώρα
λευταία ἡμέρα τῆς πολιορκίας τῆς Πό- μαζῆ μὲ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας
λεως, εἶδαν τὴν ὁλόφωτη νεφέλη ποὺ των, κάπως ἀγνισμένοι, κάπως ὑπανάτὴν σκέπαζε νὰ ἀνασὐρεται ἀπὸ τὸν πτυκτοι ἀπ' τὶς θλίψεις τοῦ τυράννου,
οὐρανὸ καὶ νὰ ἀφήνεται ἡ Πόλις τῆς βρέθηκαν ἔκθετοι εἰς τὰ Δυτικὰ ρεὐμαθεοτόκου γυμνὴ ἀπὸ τὴν ἀπροσμάχη- τα καὶ στὸν ἀνταγωνισμὸ προτεσταντῶν
τη προστασία Της στὴν βουλιμία τῶν καὶ παπικῶν, ποιὸς κακέκτυπος χρισπα-
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νισμὸς ἀπὸ τοὺς δὐο νὰ τοὺς ἀλλοιώση
Ki’ ἔτσι «ἀντιοτάσεως μὴ οὕσης» —
τὴν ἀληθινὴ πίστη. Καὶ ἡ θλιβερὴ αὐ- ἀφοῦ ὅσα μοναστήρια δὲν κατέκειντο σὲ
τὴ ἄμιλά τους συνήθως δὲν ἔμενε χω- ἐρείπια ἦσαν φωληὲς γιὰ κόρακες καὶ
γλαῦκες — βρέθηκε ἀπὸ μισὸν ἦδη αίρὶς κέρδη.
Στοὺς δοὐλους χρισττανοὺς μόλις ἀνέ- ῶνα, σχεδὸν ὁλόκληρος ὁ Ὁρθόδοξος
πνευσαν τὴν ἑλευθερία, δηλαδὴ ὅταν ἑλλαδικὸς χῶρος στὸ μαγνητικὸ πεδίο
ἀπέκτησαν τὴν δυνατότητα νὰ κρίνουν ἑνὸς πτωχεὐοντος τὴν ἀνθρώπινη προκαὶ νὰ ἐκλέγουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παρα- σωπικότητα κινήματος εὐσεβιστικοῦ μὲ
δοσιακὰ ὁρθόδοξα ἔθη τους, τοὺς προσε- τὰ γνωστὰ χαρακτηριστικά του, ποὺ εἶφέρθη καὶ τὸ χρυσωμένο χἀπι τῆς δυ- χε κλιμακώσει τὰ διἀφορα κοινωνικὰ
τικῆς «κουλτοὐρας». Λίγος ἀθεϊσμὸς μὲ ἑπίπεδα, μὲ ἀποκορὐφωση τὴν καλλιέρὑποδομὴ ψευτοεπιστημονική, λίγη ἐ- γεια τοῦ «ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτιλευθερία ήθῶν, ποὺ ἑστηρίζετο σὲ «εὐ- σμοῦ». Ἀπὸ τὴν «εὐεργετικὴ» ἑπίδραρεῖες ἀντιλήψεις», λίγος ἀνθρωπισμός, ση τοῦ κινήματος εἶχαν ἑξαιρεθῆ κάγεννηθεὶς στὸ κλίμα τῆς βασιλείας τοῦ ποιες παρυφὲς τῆς Ἐλλἀδος, τὰ νησιὰ
λόγου, λίγος σοσιαλκομμου νισμὸς καὶ καὶ τὰ χωριά, γιατὶ ἑπέμεναν νὰ τρἐμαρξισμός, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ ἔνα εϊ- φωνται μὲ τὸ παραδοσιακὸ ψωμὶ καὶ νὰ
δωλο κόσμου χωρὶς θεόν, ὅλα αὐτὰ μα- μεθοῦν μὲ τὸ παπαδιαμάντειο κρασί, ἀζὴ μὲ τὴν πρακτικὴ δραστηριότητα τοῦ φοῦ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ 6ρίσκωνἐγκαθιδρυμένου προτεσταντισμοῦ στὸ ται σὲ γεωγραφικὴ άπόσταση ἀσφαλείπρόσωπο τοῦ Ὅθωνος καὶ κἀποιων ας ἀπὸ τὰ «μολυνόμενα» κέντρα.
ft ft ft
Φαρμακίδιδων, ὁ λαὸς περνοῦσε μιὰ
σοβαρὴ κρίση, οἱ σκέψεις του ἐπηρεάἈλλὰ τὸ φαινόμενο τοῦ εὐσεβισμοῦ,
ζοντο καὶ ἡ Ὀρθοδοξία του ἐφθείρετο, ὅπως εἶναι ἑπόμενο, ἔχει καταστῆ «σηβοηθοὐσης εἰς τοῦτο καὶ τῆς συμφὐτου μεῖον ἀντιλεγόμενον», ki’ αὐτὸ ἑπειδὴ
ἀμελείας. "Αλλωστε ἡ πτώση, ὅταν συν- αὐτοὶ ποὺ τὸ σαρκώνουν εἶναι όρθόδοτελεῖται σταδιακά, δὲν γίνεται αἰσθητή. ξοι χριστιανοί, τουλάχιστον κατὰ τὸ ὁΚαὶ ὅσο τὸ κακὸ ἑπεκτείνεται, τόσο καὶ μολογιακὸ μέρος καὶ τὴν συνεπῆ ἐκτέδικαιώνεται, γιατὶ ἀρχίζει κανεὶς νὰ ἀμ- λεση τῶν χριστανικῶν «καθήκόντων».
φιβάλλη αν ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στοὺς Στὸ βάθος ὅμως πρόκειται γιὰ ἔνα xpiἀλίγους καὶ ὅχι στοὺς πολλοὐς.
στιανικὸ φαρισάϊσμόν, άν τὸ εἶδος αὐτὸ
ft ft o
σὲ ἐσχάτη ἀνάλυση σημαίνει αὐτάρἘν τψ μεταξὺ μέσα στὴ σὐγχυση τοῦ κειαν ἐν τῇ πτωχείμ, ἔλλειψη αὐτογνωνοθευμένου χριστιανισμοῦ καὶ στὴν ἐκ- σίας, περιορισμὸ τῆς δυνατότητος πρὸς
τεταμένη ἀπάμβλυνση τῆς αἰσθήσεως θἐωση τοῦ ἀνθρώπου, ἔπαρση γιὰ τὰ
γιὰ τὶς Ὀρθόδοξες Παραδόσεις, περνοῦ- μικρὰ ἐπιτεὐγματα, ἄγνοια τῆς ἀνθρωπίσαν ἀπαρατήρητα τὰ κὐματα τῆς νόθου νης ἀθλιότητος καὶ τοῦ πλοὐτου τῆς χάθρησκευτικῆς καὶ πνευματικῆς ἀγωγῆς, ριτος τοῦ ὰγίου Πνεὐματος, τακτοποίηποὺ λανθανόντως ἀλλοίωναν τὴν ψυχὴ ση τῶν ήθῶν ἐν ἀδιαφορία διὰ τὰ δυνατοῦ λαοῦ. Τὸ ἔργο τῆς ἐπίζηλης «οἰκο- στεὐοντα τὴν ψυχὴ πάθη, ἀπουσία npoδομῆς» εἶχαν ἀναλάβει οἱ «φωτιομέ- σευχῆς, ἔλλειψη αὐτομεμψίας καὶ τανοι» ἀπὸ τὴν Δὐση ἀρθολογισταί, εϊτε πεινώσεως. Γενικὰ δὲ ὁ εὐσεβισμός ταυδιδάσκαλοι τῆς θεολογίας εϊτε ἄλλων τίζεται μὲ τὴν ἀλλοτρίωση ἀπὸ τὴν παἑπιστημῶν, ποὺ μετέφεραν στὴν ἀρρω- ραδοσιακὴ βίωση τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ
στημένη Ἐλλἀδα ἔνα προτεσταντισμὸ συντἀσσεται μὲ τὴν νοοτροπία καὶ τὰ
«μὲ δόσεις», εϊτε αὐτοχειροτόνητοι ἐγ- ἐναλλασσόμενα σχήματα ζωῆς προτεχώριοι καλοπροαίρετοι χριστιανοί, λαϊ- σταντισμοῦ καὶ ρωμαιοκαθολικισμοῦ. Ἀκοὶ καὶ Κληρικοὴ ποὺ εἶχαν τὴν ἀτυχία ναλὐοντας κανεὶς τὸν εὐσεβισμὸ θὰ
νὰ μὴν ἔχουν γευθῆ τὸν ἡδὺ καὶ ζωο- μποροῦσε νὰ ἀνακαλὐψη μιὰ σὐνθεση
ποιοῦν τῆς Ὁρθοδοξίας, ποὺ ὰγιάζει ἀπὸ στοιχεῖἀ Ὁρθοδοξίας καὶ Δυτικισμοῦ, δηλαδὴ «λίγο ἀπ' ὅλα». Γι' αὐτὸ
καὶ θεώνει τὸν ἄνθρωπο.
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εἶναι πάρα πολὺ δὐσκολο νὰ τὸν ψέξη
κανείς, ρίχνοντάς του καταπρόσωπο τὸν
χαρακτηρισμὸ τοῦ Δυτικοῦ μὲ τὸ ἔνα
ἦ τὸ ἄλλο ἄνομα. Γιατὶ στὸ κάτω-κάτω,
ἐνῶ ἀγνοεῖ τὰ πνευματικὰ μεγαλεῖα ποὺ
χαρίζει ἡ βίωση τῆς Ὁρθοδοξίας, ὅμως
συντηρεῖ ὅλες τὶς ἀρχὲς (principia) καὶ
τὶς συμβολικὲς ἑκφράσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ἐί σὐγχυση ἀρχίζει μὲ τὴν ταὐτιση συμβόλων καὶ οὐσίας. Καὶ ἐπειδὴ
οἱ φορεῖς τοῦ εὐσεβισμοῦ — κυρίως
λάϊκοὶ ἦ κληρικοί, ποὺ δὲν «εὖρον τὴν
πραξιν εἰς θεωρίας ἐπίβασιν» — ἑξέλαὅαν τὰ σὐμβολα ὼς οὐσία, παρουσίασαν
ἔτσι ἔνα χριστιανισμό, ποὺ συνανταται
καὶ μὲ τὸν δίμορφο τῆς ἑσπερίας καὶ μὲ
ἔνα λανθάνοντα ἀνθρωπισμόν. Ἕτσι ἑξηγεῖται τὸ ὅτι ἀγνόησε τελείως τὴν ἐν
Χριστψ μυστικὴ ζωή, τὸ ὅτι διέστρεψε
τὴν Πατρολογικὴ θεολογία καὶ ἐμμέσως ἀπέρριψε τοὺς Νηπτικοὺς Πατἐρες
καὶ τὸν Ὁρθόδοξο Μοναχισμό, ἐνῶ ἐγκολπώθηκε πλήθη ἀνεστίων ἀνθρώπων,
τὰ ὁποῖα ἔτσι ἦ ἀλλοιῶς βρῆκαν κάποια
στέγη, ὑποσχομένην ἐπιτυχία καὶ στὴν
παροῦσα καὶ τὴν μέλλουσα ζωή. Καὶ ὅσοι μὲν ἀπὸ τοὺς καλοὺς αὐτοὺς xpiστιανοὺς διατηροῦσαν τὴν μνήμη τῆς
προηγουμἐνης ἀνεστιότητός των, χωρὶς
ἡ ψυχή τους νὰ δοκιμάση περισσότερα
πνευματικὰ ἀγαθὰ ἀπ' ὅσα τοὺς προσέφεραν, ὁμολογοῦσαν τὴν ὼφέλεια ποὺ
βρῆκαν. Ὅσοι πάλιν ἀπὸ εὕνοια θεία
ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν διδασκαλία καὶ
τὴ ζωὴ τῶν ὰγίων Πατέρων, κατάλαβαν
ὅτι «λάχανα ἦσθιον», προορισμἐνα γιὰ
τοὺς «ἀσθενεῖς» καὶ προσπέλασαν εἰς
τὰς «αὐλὰς τοῦ Κυρίου», ὅπου «θεωρεῖται» ἡ τερπνότης τοῦ Κυρίου.
Τὸ φαινόμενο τοῦ εὐσεβισμοῦ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο γιὰ εἱδικὴ μελέτη ποὺ
διαφεὐγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῶν προθέσεών
μας. " Αλλωστε ὁ εὐσεβισμός, μὲ ὅλη
τὴν ἔνδειά του, μέσα στὰ πλαίσια ἑνὸς ἀποδιοργανωμἐνου ἐθνικοῦ βίου, εἶναι ἀληθινὴ εὐλογία, ὅπου δέν συμβαίνει νὰ βλάπτη. Γιατὶ συνήθως ἡ ἀξιολόγηση γίνεται μὲ συγκρίσεις.
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θνους εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία, ὴ ὁποία διαποτίζει ὁλόκληρη τὴ ζωή μας, τότε θὰ
πρέπει νὰ τὸ ἐπαναλἀβω. Ὅλοι φωνάζουμε, ὅτι πρέπει νὰ διασώσουμε τὴν
φυσιογνωμία τῆς Ἐλλάδος, ἀλλὰ πολὺ
φοβοῦμαι, ὅτι δὲν ἐννοοῦμεν ὅλοι τὸ ϊδιο πραγμα. Ἐὰν δὲν θεωρήσουμε τὴν
Ὁρθοδοξία — στὴν πρἀξη καὶ τὴ θεωρία — ὼσὰν τὴν καρδιὰ τοῦ Ἐλληνισμοῦ, ἀπ' ὅπου ἀναχωροῦν oi ἐπὶ μέρους παραδόσεις, ὅχι μόνο δὲν ἔχουμε
ἀντιληφθῆ τί εἶναι Ἐλλάς, ἀλλὰ καὶ μάταια ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴ διάσωσή της.
Γιατὶ μποροῦμε ϊσως νὰ ἐπιβιώσουμε
σὰν μιά, ἀπ' τὶς πολλές, ἐθνικὴ κοινότης,
ὅμως ἡ ἑλληνικότης της θὰ διακρίνεται
μόνο ἀπὸ τὴ γλῶσσα. Ἐλλὰς διάδοχος
τοῦ Βυζαντίου δὲν θὰ εἶναι. Καὶ ὅλη
ὴ προσπάθεια πρέπει νὰ κατατείνη στὴν
ἀφὐπνιση τῆς Ὁρθοδόξου συνειδήσεως
ὅλων μας. Μόνο μὲ τὴν Ὁρθοδοξία θὰ
ξαναβροῦμε τὸν «ἀπολεσθέντα παράδεισό» μας. Ki’ ὅλα τὰ ἄλλα θὰ ἀκολουθήσουν. Ἐδῶ ἑφαρμόζεται ὁ λόγος τοῦ
Χριστοῦ: «Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσὐνην
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται
ὑμῖν» (Ματθ. 6, 33).
O o «
Τώρα ἄν ζητήσουμε νὰ βροῦμε τὴν
Παρἀδοση σὲ ἐθνικὴ κλίμακα, φυσικὰ
θὰ ἀπελπισθοῦμε. Δὲν ἔχει πολλὴ σημασία τὸ ποσοστὸ τοῦ «ἐν τῶ πονηρὼ
κειμένου κόσμου». Αὐτὸ δὲν ἔλλειψε
ποτέ, ἀλλ' οὕτε θὰ λείψη. Ἐκεῖνο ποὺ
ἀπελπίζει εἶναι ὴ σχεδὸν καθολικὴ στρο
φὴ τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ πρὸς ἀπόλαυση τῆς γῆς, ἡ λήθη κάθε ἐννοίας θεοῦ,
ἄν ὅχι ὁ πρακτικὸς καὶ θεωρητικὸς πόλεμος ἑναντίον του, μιὰ μάταια φυσίωση γιὰ τὶς ἐπιστημονικὲς κατακτήσεις
τοῦ ἀνθρώπου, γενικὰ ἡ ἀλλοίωση τῆς
ψυχικῆς αἰσθήσεως, ποὺ μεταβάλλει τὸν
ἄνθρωπο σὲ σάρκα.
Σ' αὐτὴ τὴν ἀλέθρια καὶ ἔξαλη μαζικὴ πορεία, συντελεῖ ἀποφασισπκὰ μὲ
τὰ μέσα ποὺ διαθέτει αὐτὸ τὸ ἐπίσημο
Κράτος, ἀφοῦ κι' αὐτὸ ἔχει χάσει καὶ
• • »
τὸν προσανατολισμὸ τοῦ ἱστορικοῦ ”E'Ἂν μὲ ὅσα ἐγράφησαν δὲν προέκυ- θνους καὶ τὸν ἔλεγχο στὸν ἀλλόφρονα
ψεν, ὅτι ἡ κὐρια Παράδοση τοῦ Ἕ- κατήφορο. 'H ὑπεὐθυνη γιὰ τὴν καθο-
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δήγηση τῶν Ἐλλήνων στὰ ἀφετηριακὰ
ἰδανικὰ Πολιτεία, σαν ἄθεη καὶ τυφλὴ
ποὺ εἶναι, ἔχει δημιουργήσει τὶς ἀσφαλέστερες προῦποθέσεις γιὰ ἀτέρμονες
ταξικοὺς ἀγῶνες καὶ γιὰ νὰ διαφθείρωνται οἱ ψυχὲς ἀπὸ τὰ ὑποπροϊἀντα
«κατεφθαρμένων ἀνθρώπων». Εἶναι θαῦ
μα πῶς ἀκόμα ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ
ἀνθίστανται στὰ φθοροποιὰ κὐματα, ποὺ
ἐκπέμπονται μὲ «χιλιοκὐκλους» καὶ
προσβάλλουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Ἐπιφαινόμενα σίγουρα τοῦ συντελουμἐνου ἑκμαυλισμοῦ τῆς ἐθνικῆς ψυχῆς
μεταξὺ ἄλλων εἶναι καὶ ἡ ἐρήμωση
τῶν χωριῶν γιὰ χάρη τῆς πρωτεὐουσας,
ποὺ προσφέρει περισσότερες ἀπολαὐσεις. Αὐτὸ δὲν τεκμηριώνει τὸν ἐκφυλισμὸ τῆς φυλῆς, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν
ἀποχριστιανισμὸ τοῦ λαοῦ μας, τὸν ὁποῖο καλλιεργεῖ ἑν τῇ ἀγνωσίμ του τὸ
Κράτος καὶ καταλήγει στὸν ἄμεσο κίνδυνο ἐθνικῆς καταστροφῆς;
Ἕστερα ἀπ' ὅλα αὐτὰ διερωταται κανείς· ποῦ πηγαίνουμε; Ποῦ θὰ σταματήσουμε; Πότε καὶ πῶς θὰ ἀνανήψουμε; 'Υπάρχει ἐλπίδα νὰ ξαναβροῦμε καὶ
νὰ ξαναζήσουμε τὴν Παράδοση καὶ τὶς
παραδόσεις μας; "Αν ἄλλοτε ὁ Xpiστὸς ἐρρὐθμιζε τὴ ζωὴ τοῦ Ἕθνους καὶ
ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους εἰρηνικοὺς καὶ
εὐτυχισμἐνους μὲ τὴν κοινὴ ἀγάπη, ki’
ἄν μόνον ὁ Χριστὸς θὰ ἐπαναφέρη τὸν
λαόν μας στὴν παληὰ ρωμαλεότητα καὶ
εὐγένεια, πόση εὐθὐνη ἔχουμε ὅλοι μας
νὰ ἐργασθοῦμε πρὸς τὴν κατεὐθυνση
αὐτή;

Ἐπίμετρο. Σὐμφυτη μὲ τὸν ἑλληνισμό, μὲ τὸ "Εθνος, Παράδοση εἶναι ἡ
θεοσέβεια, ἡ Ὁρθοδοξία. Ἀπὸ τὴ 6ίωση τῆς Ὁρθοδοξίας ἐκπορεὐονται oi ἐμπειρίες καὶ τὰ κριτήρια γιὰ ἔνα σωρὸ
ἄλλες παραδόσεις, τὰ ἔθη, τὸ ἦθος, oi
θεσμοί, ποὺ διαμορφώθηκαν καθολικὰ
ἀπὸ τὴν συνάντηση τῆς Ἐλληνικῆς ψυ
χῆς μὲ γεωγραφικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα.
‘H Ὀρθοδοξία συνάγει, ἑνώνει, ὁμορφαίνει, μεταμορφώνει, ὰγιάζει, θεώνει,
ἐξανθρωπίζει, ἐλευθερώνει, εἰρηνεὐει,

λὐει ὅλα τὰ προβλήματα ψυχικά, διανοητικά, ἰδιωτικά, οἰκογενειακά, κοινοτικά, ἐθνικά. θερμαίνει τὴν καρδιὰ μὲ
τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη.
Γεμίζει τὴν ψυχὴ μὲ θεῖες ἐφέσεις, ἐκτοπίζει τὴν ραθυμία καὶ κάθε ἀνησυχία
μὲ τὴν δὐναμη τῆς προσευχῆς. Τὴ θἐση τῆς ἀπληστίας — ἀπ' ὅπου πηγάζουν
οἱ κοινωνικὲς συγκροὐσεις — καταλαμ6άνει ἡ ὁλιγάρκεια σὲ γήϊνα άγαθά.
Γιατὶ ὅσο κανεὶς κινεῖται πρὸς τὰ ἄνω,
τόσο περιφρονεῖ τὰ κάτω.
Αὐτὴ λοιπὸν τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν
ἐν Χριστφ ζωή μας, τὴν πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ προσκαίρου καὶ αἰωνίου, τὴν λησμονήσαμε καὶ τὴν ἀντικαταστήσαμε μὲ
ἄζωα, νεκρά, Θλι6ερὰ καὶ άμαρτωλὰ ὑποκατάστατα, ποὺ συνεχῶς βυθίζουν τὸ
"Εθνος στὴν ἀπόγνωση. Οὕτε οἱ ἀγῶνες γιὰ δημοκρατία τὸ ἀφελοῦν, οὕτε
τὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα τὸ σώζουν, οὕτε ἡ προαγωγὴ τῆς τεχνολογίας
θὰ τὸ ἀσφαλίση ἀπὸ τοὺς κινδὐνους ποὺ
τὸ ζώνουν, παρὰ μόνον ἄν τεθῆ σαν θεμέλιο ἡ Ὀρθοδοξία.
Ἐὰν oi ἄρχοντες δὲν τινάξουν τὴν ήθικὴ νάρκη ἀπὸ ἐπάνω των καὶ δὲν ἐπαναστατήσουν κατὰ τῆς διαφθορας ποὺ
προστατεὐουν καὶ δὲν ἀνασυνδέσουν τὸ
φαῦλον παρὸν μὲ τὸ ἄγιον παρελθὸν
τοῦ "Εθνους, ὼστε νὰ ἀκολουθήση ὁ εὐάγωγος λαός, ποὺ πλέει ἀνὐποπτος στὸ
ἔρε6ος, ἄς ἑτοιμασθοῦμε γιὰ νέες ἐθνικὲς περιπέτειες: «ἔσται γὰρ τότε ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀργὴ τῶ
λαῶ τοὐτω» (Λουκ. 21, 23). «Τὸ γὰρ
στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα».

θ.μ.δ.

oxnoc ICDANNHC O CINXlTHC
A 6ιογραφικδ στοιχεϊα
τοϋ άγίου Πατρδς μας
'Ιω6ννου τοϋ Σιναϊτου
δπονομαζομδνου
τοϋ
της Κλίμακος ῆ Σχολαστικοϋ, εϊναι ελαχιστα. Γι' αϋτδ καϊ δ τ6πος καταγωγης του εϊναι δγνωστος. 'Ο 6ιογρδφος τοϋ Ἀγίου 6ναφδρει μ6νον, δτι σδ ήλικϊα δδκα δξη xp6νων «προσῆνεΥκεν δαυτδν τφ Χριστφ θυσίαν
εϋαρεστον καϊ δεκτῆν», δηλαδἡ σ' αϋτῆ τῆν
ῆλικϊαν 6νεχΦρησεν απδ τδν κ6σμον.
'II Υἐννηση του τοποθετεϊται τδ ετος 525.
‘O 6ιοΥραφος τοϋ Ὀσ!ου, Δανιἡλ ίερδς μοναχδς τοϋ δρους Ραϊθω, λἐΥει δττ ϋπετἀΥη
σδ Γδροντα τοϋ Σιναίου δρους, χωρϊς νδ τδν
κατονομδζει. Ἀπδ δλλη Ιστορικη πηΥῆ δμως,
ως Γδροντδς του φδρεται δ 666ας Μαρτϋριος. Ἀναφἐρεται μ6λιστα, δτι δταν δ 666ας Μαρτυριος μετδ6η μδ τδν ϋποτακτικ6 του
"Ιω6ννην εΙς τδν δια66ητον δσκητἡν Ἀναστδσιον τδν Σιναϊτην, που εϊχε προραττκδ x6ρισμα, δ τελευταϊος- δρωτησε: «Ἀ66α Mapτυριε, πδθεν εστιν δ παϊς ουτος, καϊ τίς αϋτδν δκοϋρευσεν; — δ δδ λέΥει αϋτφ- δοϋλδς
σου δσπ, Π6τερ, καϊ δγω εκοϋρευσα αϋτδν— καϊ λἐΥει αϋτφ. Βα6αί, 666a Μαρτϋριε· τις
εϊπη δτι ήΥοϋμενον τοϋ Σινα δκοϋρευσας;
Ἀρχίζει λοιπδν τδν πνευματτκ6 του 6ίο μδ
τἡν ξενιτεία καϊ 6ναχΦρηση 6πδ τδν κ6σμο.
"Ετσι 6πομακρϋνεται 6πδ τΙς 6φορμδς των
παΟων καϊ καλλιερΥεϊ τῆν ταπείνωση καϊ τῆν
6πιστία στδν δαυτ6 του. "Οσο προωδευε στην
6ρετῆ τδσο καϊ «πδθαινε» για τδν κδσμο, νεκρωνοντας σδ τετοιο 6αθμδ τδ δμπαθη θελήματ6 του, ωστε νδ φαίνεται δτι δχει ψυχῆ
δβουλη. Kai ἡ νδκρωση τῆς 6ουλέσεως τοϋ
νεαροϋ μοναχοϋ Μωαννου φαιν6ταν θαυμαστδτερη, γιατϊ συνἐβαινε νδ εϊναι κ6τοχος
παϊδεϊας εγκυκλϊου, δπως 6φηγεϊται δ 6io-

γρ6φος του: «ως δλογδν τινα και 6θδλητον
δντως εχων ψυχήν, καϊ δπηλλαγμδνην π6ντη της φυσικης ὶδιδτητος (της 6ουλησεως)
καίτοι γε σοφιας εγκυκλϊου πεϊραν δσχηκΦς,
πρδ της οϋρανίου ταϋτης ΙδιωτεΙας, δπερ παρδδοξον τδ γδρ της φιλοσοφϊας φρϋαγμα δκφυλον ως τδ πολλδ της δν Χριστω ταπεινωσεως».
Ἀφοϋ λοιπδν δθλησε στἡν ϋποταγἡ τοϋ 6πλοϋ καϊ 6μαθοϋς Γδροντδς του επϊ δδκα ivνδα δλδκληρα χρδνια, δ ασκητης Μαρτυριος
δκοιμῆθη δν ΚυρΙψ. Τδτε δ "Οσιος Πατήρ,
6φοϋ δπεσκδφθη τδ μοναστικδ Κδντρα της Aiγϋπτου, Τα6δννισιν καϊ Σκηττν, «δξδρχεται
και αϋτδς δπϊ τδ της ἡσυχίας στδδιον», Εχον
τας τις εϋχδς τοϋ Γδροντδς του σδν δλλα δπλα γιδ τους πολδμους του μδ τους δαϊμονες.
"Ηταν ῆδη τριανταπδντε χρδνων γεματος 6σκητικῆ πεϊρα καϊ δμπειροπδλεμος μδ τδ 6vτίπαλα πνεϋματα καϊ τδ πδθη. Τδ νδον δσκητήριδ του δπεϊχεν 6πδ τδ Κυριακδ της Σκητης τδσον, δσο νδ τοϋ δζασφαλϊζεται ἡ ποθουμδνη ῆσυχϊα. ’H περιοχἡ αυτἡ εϊναι καϊ μδχρι σημερα γνωστἡ μδ τδ δνομα «θολας».
Στῆν παλαϊστρα αϋτη διδμεινε σαρ6ντα δλοκλῆρους χρδνους, κατδ τδν 6ιογρ6φον του,
6σκοϋμενος «6νολιγΦρως, δν διακαεϊ δρωτι
καϊ πυρϊ πυρπολοϋμενος δεϊ της θείας 6γ6πης».
Λεπτομδρειες γιδ την ὐψηλἡ πνευματικῆ
ζωἡ τοϋ αγϊου Πατρδς καϊ τδ δσκητικδ του
δθλήματα δδν ϋπ6ρχουν, γιατϊ μδνον δ ϊδιος
τδ δγνωριζε καϊ δ παντδφορος Θε6ς. Παρδ
ταϋτα δμως oi συγχρονοϊ του δσκηταϊ εϊχαν
αντιληφθη τΙς μεγδλες του αρετδς καϊ τῆν
6σκητικἡ δγωγἡ ποδ δκανε μδ δι6κριση καϊ
θεϊο φωτισμ6. Στδν συνοπτικδ 6ίο του 6vaφερονται τδ δξης σδ δδρδς γραμμδς, που δ
μως. αφήνουν νδ νοηθῇ ἡ δγγελικἡ καϊ θεία
δν Χριστφ ῆσυχαστικῆ 6ιοτῆ του. "Ετρωγεν
δ "Οσιος cm’ δλα δσα δπιτρδπονται γιδ τους
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μοναχοϋς, αλλα at δλδχιστο ποσδν. Αϋτδ δδ
τδ δκανε μδ σοφίαν, ωστε να καταπολεμα
τἡν οϊηση, τη φυσίωση, τἡν κενοδοξϊα, αλλα
καί παρδλληλα νδ 6ντιστδκεται στἡν κοιλιομανϊα. 'ΕπΙσης μδ τἡ μακροχρ6νια μδνωσἡ
του δσβυσε κ6Οε φλδγα κακἡς ἐπιθυμίας. Την
φιλαργυρία τελεϊως κατενίκησε διδ της niστεως στδν θεδν. Τἡν δκηδϊα καὶ τἡν παρδλυση της ψυχἡς δντδκρουσε μδ τἡ μνἡμη τοϋ
θανδτου. Μδ τἡν δδιδλειπτη δδ αϊσθηση τἡς
ψυχἡς των ϋυλων καϊ θείων πραγματων δνδκρωσε τϊς φιλδϋλες τασεις γιδ τἡν δγκ6σμια
ζωἡ, που κατδ τἡν 6σκητικἡ δρολογϊα δνομδζεται προσπαθεια. "Αλλωστε, «ἡν δδ τοϋτω
προτεθνηκυϊα δια ξϊφους ϋπακοης τἡς μἡνιδος ἡ τυραννϊς», δηλαδἡ τἡς προσπαθείας. ’Eπίσης τἡν κενοδοξϊαν, αϋτἡν «τἡν δραχνωδη
βδδλλαν», δθανδτωσε διδ τἡς μονωσεως καϊ
σιωπἡς του, δπως καϊ δπδ τἡν ϋπερηφδνεια
καθαρϊστηκε διδ τἡς ϋπακοἡς καϊ τἡς χδριτος τοϋ θεοϋ, που τοϋ δχδρισε τἡν ταπεϊνωση.
'O 6ιογραφος τοϋ θειου Πατρδς στἡ συνδχεια δναφδρεται στδ πνευματικδ πδνθος του,
τδ δεϊρρυτα δδκρυδ του καϊ τοϋς δλολυγμοϋς
του, που δφθαναν μεχρι τδν οϋρανδ. ’Ekoiματο δδ τ6σο λϊγο, δσο νδ μἡ 6λαπτεται ἡ οϋσϊα τοϋ νοϋ του δπδ τἡν δγρυπνϊα. Πρδ τοϋ
δλαχϊστου υπνου του παρεδϊδετο στἡν npoσευχἡ καϊ εγραφε τϊς πνευματικδς του εμπειρϊες· «δελτϊα κατδταττε». Τδ γρδψιμο των δμπειριων του ἡτο τδ δπλο του κατδ τἡς 6κηδϊας. «'Ο δδ πας δρδμος αϋτοϋ, προσευχἡ
αενναος, καϊ πρδς θεδν δρως δνεϊκαστος».
Τδν θεδν νϋκτα καϊ ἡμδρα «φανταζ6μενος
δν καθαρω δγνεϊας δσδπτρψ» χωρϊς ποτδ νδ
χορταϊνη δπδ τἡ θεωρϊα τοϋ θεοϋ, διδτι «κδpov λαβεϊν οϋκ ἡ6οϋλετο· μαλλον δδ οϊκειοτδρως εὶπεϊν οϋκ ἡδυνατο».
Στἡν συνοπτικἡ 6ιογραφϊα τοϋ Ἀγϊου γϊνεται μνεϊα γιδ θαυματουργϊες του καϊ γιδ
τδ πλοϋσιο χδρισμα τἡς πνευματικἡς διδασκαλϊας. Oi σϋγχρονοϊ του μοναχοϊ τδν δθαϋμαζαν ως «εν πασι τοϊς καλοϊς ϋπερδχοντα»
καϊ τδν θεωροϋσαν «ως νεοφανἡ τινα Μωσδα». IT αϋτδ καϊ σδ ἡλικϊα δβδομἡντα πδντε χρδνων τδν εκδλεσαν γιδ ἡγοϋμενον τοϋ
δρους Σινα, «6Ip επϊ τἡν των δδελφων ἡγεμονϊαν ανε6Ι6ασαν», 6φοϋ ως αλλος Μωϋσἡς ανδ6ηκε στδ "Ορος, εϊσἡλθε στδν αδυτο γνδφο, δδχτηκε τἡν θεοτϋπωτη νομοθεσϊα

καϊ «δξηρεϋξατο λδγον δγαθδν δκ τοϋ δγαθοϋ θησαυροϋ τἡς καρδϊας».
Π6τε δκοιμἡθη δν Χριστω επακριβως δδν
εϊναι γνωστδ. Πδντως δφθασε σδ βαθϋ γἡρας. Κατδ τἡν δσκηση τἡς ἡγουμενϊας του
δγραψε τδ μοναδικδν, αλλδ περϊφημο 616λϊο του, τἡν «Κλϊμακα». Τἡν γδννησἡ της
καϊ τἡν δνομασϊα της δφεϊλεχ σδ μιδ napaκλητικἡ δπιστολἡ τοϋ επϊσης ἡγουμδνου τἡς
Ραϊθω α66α "Ιωδννου. 'O δσιος αϋτδς ἡγοϋμενος, δναγνωρϊζων τδν δγιον "Ιωδννην τοϋ
Σινα ως θεδπτην, τδν ϊκδτευσε νδ τοϋ γρδψη «τϊμια δν πλαξϊν δγχαρδγματα», γιδ τἡν
καθοδἡγηση των μοναχων, «καθαπερ τινδ
κλϊμακα εστηριγμδνην μδχρι των οϋρανοϋ
πυλων, καϊ δναδι6δζουσαν τοϋς προαιρουμδνους δβλαβεϊς καϊ δσινεϊς, διαβαϊνοντας
6κωλϋτως τδ πνευματικδ τἡς πονηρϊας, καϊ
τοϋς κοσμοκρδτορας τοϋ σκδτους, καϊ τοϋς
δρχοντας τοϋ αδρος». ’O θεϊος διδδσκαλος
δδδχθη τἡν παρδκληση μδ πολλἡ ταπεϊνωση
καϊ δπδντησε — «'Ιωδννης 'Ιωδννη» — δτι φο6οϋμενος τδ κρϊμα τἡς παρακοἡς καϊ
γνωρϊζων τδ καλδν τἡς ϋπακοἡς, 6πεφδσισε
νδ γρδψη. Μδ τϊς εϋχδς των μοναχων τοϋ
παρακαλδσαντος γρδφει, «ωσπερ τισϊ νοεραϊς
δλπϊσι τἡς δμαθεϊας κουφιζδμενος, τδ τοϋ
καλδμου λοιπδν icrrfov δκτεϊνας, καϊ τω καλω Κυ6ερνἡτη Χριστφ τοϋς οϊακας Τοϋ λδγου δεδωκως μετδ χεϊρας συν ίκεσϊα πδση,
τοϋτου πρδς αϋτοϋς (τοϋς μοναχοϋς) δπαρχομαι διδ σοϋ». Kai τελειωνει τδ γρδμμα
του, δ θεϊος Σιναϊτης, μδ τἡ δἡλωση, δτι
γνωρϊζει δτι αϋτδ ποϋ θδ γρδψη εϊναι «ndσης δγνωσϊας καϊ Ιδιωτεϊας δνδμεστα», δλλδ
δ θεδς «οϋ πλἡθει δωρων καϊ καμδτων, δλλδ θερμδτητι προαιρεσεως τοϋς μισθοϋς δντιδϊδωσιν».

® © ©
'Η «Κλϊμαξ» απδ πολϋ δνωρϊς, κυκλοφοροϋσα σδ δλα τδ μοναστικδ Κδντρα ιϋς δπλανἡς δδηγδς των μοναχων, Κοινο6ιατων
καϊ ΤΙσυχαστων, εγινε καϊ θεμα δποπτικἡς
διδασκαλϊας. Πραγματι σδ δλες τϊς Μονδς
καϊ σδ μεγδλες επιφδνειες δχει ζωγραφηθἡ
ἡ «Κλϊμαξ», ποϋ αποδϊδει αὶσθητως xapiv
των δγραμματων μοναχων τἡν μεθοδικἡν 6σκητικἡ διδασκαλια τοϋ δγϊου "Ιωδννου. ’II
«Κλϊμαξ» 6ρχϊζει απδ τΙς παιδαγωγικδτερες
πρακτικδς αρετες, περνδει δπδ τϊς θετικ6τερες καϊ 0εωρητικδς καϊ καταλἡγει στΙς λεγδ-
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μενες θεολογικδς, της Πίστεως, τῆς 'Ελπιδος καὶ τῆς Ἀγαπῆς.
"Ας ρίξομε ενα γοργδ 6λἐμμα στῆν εποπτικδ διδδσκουσα «Κλίμακα», τῆς '1. Μονῆς
ἀγίου Διονυσίου τοϋ Ἀγίου "Ορους, που σε
σπγμῆ χρδνου μας δίνει συμπυκνωμδνη τῆν
οϋσία τοϋ θεοφωτιστου ασκητικοϋ 6ι6λίου,
ποϋ παρῆγαγε τδ θεο6δδιστο δρος τοϋ Σινα.
Στῆν διαστδσεων 3X4 μδτρα τοχχογραφία διακρίνεται στδ 66θος ῆ Μονῆ τοϋ 'Ιουστινιανοϋ, δ Να6ς, δξω απδ τδν δποϊο καὶ μδσα
απδ τδ δλο περιτείχισμα φαίνεται σαν δεσπδζουσα μορφῆ δ δομῆτορας τῆς «Κλίμακος»
δγιος 'Ιωδννης μδ χρυσδ φωτδστδφανο.
Βλδπει πρδς τους μοναχοϋς ποϋ συνωθοϋνται γιδ νδ ακοϋσουν τῆν διδασκαλία του. Eiναι αυστηρδς καὶ γλυκϋς, μδ μορφῆ αοκητικη, μδ χιονατο κυματιστδ γδνειο, κδπως
συνοφρυωμδνος, μδ αναοτημα ϋψηλδ καὶ
ντυμδνος μδ στιχδριο καστανδχρωμο, χιτωνα
σδ 6αθϋ Ιωδες, ποϋ ῆ πτυχωσεις του σδ σχῆμα γωνίας, δποδίδουν δνα ϋπο6λητικδ φωτοσκιασμδ, δπως τδν τεχνουργοϋσεν ῆ Κρητικῆ Σχολῆ. 'Ο μϋστης καὶ συγγραφεϋς τῆς
«Κλίμακος» φορεϊ δπανωκαλϋμαυχο ποϋ δφδπτεται στδ κεφδλι, δπως φοροϋσαν παλαιδ, καὶ φαίνεται τδ λευκδ μοναχικδ του
«σχῆμα», επανω στδ δποϊο πεφτει τδ μαϋρο
«πολυσταϋριον», ποϋ συμπληρωνει τῆν μοναχικῆ περιβολῆ.
'Επίσης oi μοναχοὶ φοροϋν Ki’ αϋτοὶ δμοι6μορφες στολδς ποϋ διαφδρουν σδ χρωματικδς παραλλαγδς. Τδ δνδστημα πδντοτε ϋψηλδ καὶ κδπως τρα6ηγμδνο γιδ δξπρεσιονισηκοϋς σκοποϋς. Τδ πρδσωπδ των εϊναι ασκητικδ καὶ ῆπια μδ διδχυτη τῆν λϋπη καὶ τῆν
δπδχρωση περισυλλογῆς, σκαμμδνα στὶς παρειδς καὶ τδ μδτια των φαίνονται μδσα σδ
6αθϋσκιες κ6γχες. "Ολα αϋτδ αντικαθρεφτίζουν τδ δραματικδ βίωμα τους, ποϋ βρίσκει
τῆν δκφρασῆ του στῆν προτροπῆ τοϋ Κυρίου
'Ιησοϋ· «Ἀγωνίζεσθε είσελθεϊν διδ τῆς στενῆς πϋλης».
ΤΙ ῆλικίες των μοναχων κυμαίνονται δπδ
25 - 75 χρδνων. “Ο Σιναϊτης διδδσκαλος μδ
τδ δριστερδ του χερι κρατεϊ μικρδ χειρδγραφο κϋλινδρο καὶ μδ τδ δεξιδ δείχνει στοϋς
μοναχοϋς τῆν αϊσθητοποιημδνη «Κλίμακδ»
του, προτρεποντας τους νδ δνδβουν o’ αϋτῆ.
Ἄ «Κλίμαξ» εϊναι οτηριγμδνη σδ κλιμακΜτδ 6ρδχο, κίτρινη σδ 66θος σκοτεινδ, στδ δ
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ποϊο διακρίνονται χρυοδχρωμα δστδρια καὶ
αποτελεϊται απδ τριδντα σκαλοπδτια. Στῆ
μεση σπδει σδ δυδ ενωμενα τεμδχια, ποϋ
τδ μδν κδτω εχει δλαφρδ κλίση καὶ συμβολίζει δτι δ δγωνας εϊναι πιδ δκοπος, τδ δδ
επανω εϊναι κατακδρυφο καὶ πιδ, φυσικδ,
δυσαν66ατο.
Στδ πρωτο σκαλοπαττ, δνας γδροντας μοναχδς προσπαθεϊ νδ ανδδη τῆν Κλίμακα, δνω "Αγγελος ωραιωτατος μδ δνοιχτδ τδ
φτερδ του μδ τὶς χρυσδς γραμμδς- δνθαρρϋνει τδν μοναχδν.
"Αλλος μοναχδς στδ τδταρτο σκαλοπδτι
κατα6αλλει φανεριϊ προσπδθεια γιδ v’ ανδ6η
στδ δπδμενο. *O 'Ἀγγελδς του, μδ κδκκινη
δμφίεση, τδν εϋλογεϊ καὶ τδν προτρεπει μδ
στοργῆ νδ συνεχίση τῆν δν66αση.
Στδ δδκατο σκαλοπδτι ενας μοναχδς φαίνεται δτι κουρδστηκε καὶ ῆμικδθησε δπδνω
στῆν Κλίμακα. "Αγγελος μδ θαυμδσια δλαιοπρδσινη στολῆ ανησυχεϊ καὶ δνισχϋει τδν
δποσταμδνο δθλητῆ νδ σηκωθῆ.
"Eva τραγικδ θεαμα: "Ενας μοναχδς πδφτει στδ δριστερδ τῆς Κλίμακος μδ τδ κεφδλι πρδς τδ κδτω δπδ τδ δδκατο δκτο σκαλοπδτι ϋπδ τδ 6δρος μιας σακκοϋλας γεμδτης
μδ μεταλλικδ νομίσματα, ποϋ εϊναι δεμδνη
στδν τραχηλδ του. Ἀπδ κδτω φαίνεται τδ
ανοιχτδ στδμα τοϋ «6υθίου δρδκοντος», ποϋ
τδν περιμδνει καὶ ποϋ δκείνη τῆ στιγμῆ δχει
ρουφῆξει δλλον μοναχδ, τοϋ δποίου φαίνονται μδνο τδ πδδια.
Στδ ϊδιο σκαλοπδτι γίνεται μιδ δραματικῆ
πδλη. "Ενας μοναχδς κρατιδται μδ δϋναμη
απδ τῆν δκρη τῆς Κλίμακος, δντιστεκδμενος
στδν δαίμονα ποϋ τδν τραβδει δπδ τδ μαλλιδ γιδ νδ τδν ρίξη στδν «6ϋθιον δρδκοντα».
Καὶ δλλος μοναχδς δείχνει τδν φ66ο ποϋ
τοϋ προκαλεϊ τδ θεαμα καὶ κδνει προσπδθεια
νδ ανε6η στδ δδκατο ε6δομο σκαλοπδτι. Στδ
δεξιδ τῆς Κλίμακος δ "Αγγελος δχει Εκφρα
ση δνησυχίας γιδ τδν πρωτο μοναχδ.
Στδ εϊκοστδ πρωτο σκαλοπδτι δναςγδροντας μοναχδς στῆ μδση τῆς Κλίμακος δείχνει
δναποφδσιστος. Φαίνεται δτι εϋρίσκεται μδ
δμφίρροπες σκεφεις, γι* αϋτδ καὶ ελκεται
σδν δπδ διελκυστίνδα, στδ ενα ακρο 6ρίσκεται δ "Αγγελος καὶ στδ αλλο δ δαίμονας,
δ δποϊος τδν προτρεπει σδ συγκαταθεση στὶς
δμαρτωλδς ϋπο6ολδς του.
Στδ εὶκοστδ ττδταρτο σκαλοπδτι ki’ δλλος
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μοναχδς πδφτει στῆν δ6υσσο, που τδν παρασυρει δνας δαϊμονας. ''Ενας μοναχδς δπισης
στδ ϊδιο σκαλοπδτι κρατιδται μδ δγωνϊα, δνω δνας δαὶμονας ανε6ασμδνος στην πλδτη
του δγωνϊζεται νδ ρϊξη ki’ αϋτδν στδ avoiχτδ στδμα τοϋ δρδκοντος, που συμβολίζει
τῆν κδλαση.
Στῆν κορυφη της «οϋρανοδρδμου ΚλΙμακος, της εὶς οϋρανους φεροϋσης τοδς aipoμδνους», 6ρισκεται δνας γἐροντας μοναχδς.
Ἀπλωνει τδ χερια του γιδ νδ πδρη τδ στεφανι της νι'κης, που τοϋ προσφδρει δ Xpiστδς. *H χαρδ εϊναι ζωγραφισμδνη στδ npoσωπδ του. 'Ο "Αγγελδς του δχει ὶδιαίτερη
φαιδρδτητα καϊ χαρδ, που δκφρδζεται μδ τδ
δπλωμδνα πρδς τδν Χριστδν χδρια του καϊ
τδ δριαμ6ευτικδ δνοιγμα των ωραιων πτερϋγων του.
Αϋτη ῆ νωπογραφϊα δποδϊδει τδ σδ διδταζη τριδντα «βαθμϊδων» ασκητικδ 6ιβλΙο τοϋ
δγίου 'Ιωαννου τοϋ Σιναϊτου, που στἡν iστορία τοϋ δσκητισμοϋ κατδλα6ε την πρωτη
θεση. 'Η δλη σϋνθεση μδ την δραματικἡ κϊνηση των μοναχων δπδνω στῆν ΚλΙμακα, δκφρδζει κατδ τδν ταδ ρεαλισπκδ τρδπο τδν
αγωνα των μοναχων, δπως τδν φαντδστηκε
δ δγιος συγγραφεδς τοϋ 6ιβλΙου, καϊ δποδϊδει δποπτικδ τδ περιεχδμενο των τριδντα
«Λ6γων», ποδ δντιοτοιχοϋν σδ δνδλογα
πνευματικδ δθλῆματα, μδ τδ δποϊα στῆν συνδχεια θδ δσχοληθοϋμε.
« « e

Πρδπει νδ λεχθη δμδσως, δτι ῆ δομη τδς
ΚλΙμακος, ποδ, δπως γρδψαμε ῆδη, δρχϊζει
δπδ τΙς κατωτερες 6αθμΙδες των δρετων καϊ
κορυφωνεται στις τελειωτατες, δδν δφεϊλει
την αρχιτεκτονικη της σδ καμμιδ σϋλληψη
νοητοϋ σχεδϊου, δλλδ δκολουθεϊ μι'α δμπειρικῆ επαγ·ωγη, δκρι6ως δπως δταν κανεϊς κατασκευδζει δνα οϊκοδδμημα δρχίζει 6πδ τδ
θεμδλια γιδ νδ καταληξη στῆν στδγη.
'Επδμενον ῆ πνευματικῆ οὶκοδομἡ δκεϊνου
που θδλει νδ γϊνη μοναχδς, εϊναι νδ apxlση δπδ την αναχωρηση 6πδ τδν κδσμο. "Eτσι δ δγιος Πατἡρ δκθδτει στδν πρωτο του
λδγο περϊ τοϋ ματαίου 6Ιου καϊ της 6ιαίας
6πδ αϋτδν δναχωρησεως η δποταγης. Ἀφοϋ
δναφερει δτι δ θεδς δτϊμησε τδ λογικδ κπσματα μδ δλευθερϊα 6ουλήσεως, κατδπιν τδ
διακρϊνει σδ φίλους, σδ γνησίους δουλους,
σδ αχρείους δοϋλους, σδ αλλοτριωμδνους καϊ

σε αντιδϊκους, ποϋ αντιστοιχοϋν στΙς δσωματες τδξεις καϊ σδ καταστδσεις ήθικδς avΟρωπων. Στην συνδχεια προβαίνει σδ κατδταξή των 6δσει της ἐθικοπνευματικης καταστδσεως των μδ δρισμοϋς, γιδ νδ καταλήξη
σδ Sva δρισμδ τοϋ αληθινοϋ μοναχοϋ, ποδ
δϊνει τδ χαρακτηριστικδ του: «μοναχδς δσπ,
τδξις καϊ κατδστασις ασωμδτων, δν σιδματι
ϋλικφ καϊ ρυπαρφ δκτελουμδνη». Kai £raγραμματικδ δποφαϊνεται δ θειος διδδσκαλος,
δτι «δναχωρησις δπδ τδν κδσμον εϊναι δκουσιον μϊσος καϊ δρνησις της φϋσεως διδ τῆν
δπιτυχϊα των ϋπδρ φϋσιν», δπως σχετικδ λδγει καϊ δ Μ. Βασίλειος.
Βε6αίως η προσπδλαση πρδς τδν μοναχισμδ δχει κδποια λογικἡ 66ση. Τρεις εϊναι ol
αίτὶες- μΙα εϊναι χδριν της αὶωνίου βασιλεϊας, η δεϋτερη ή συνείδηση της αμαρτωλδτητος καϊ ή τρίτη f| δγδπη πρδς τδν θεδν.
Ἐδν δδν προηγεϊται μία απδ τΙς τρεις aiτϊες, ῆ αναχωρηση δπδ τδν κδσμο, κατδ τδν
δγιο 'Ιωδννη, εϊναι παρδλογη.
'(3 «λδγος» γιδ τήν δποταγἡ περιστρδφεται στῆν δνδγκη της λήθης των δγκοσμίων,
στἡν μετδνοια μδ δακρυα καϊ κακοπδθεια,
στῆν ταπεϊνωση, στἡν δγωνισπκδτητα, στῆν
ϋπακοη σδ διακριτικδ Γδροντα, στδ φδβο καϊ
την δγδπη τοϋ θεοϋ, στἡν ϋπομονἡ στΙς
πρωτες θλϊψεις που προακλοϋν τδ δρεθιζδμενα παθη. Γενικως. δναπτϋσσονται τδ δσκητικδ προ6λῆματα ποϋ παρουοιδζονται σταδιακδ στην αρχη τοϋ μονασμοϋ, καϊ ϋποδεικνυονται oi τρδποι δντιμετωπϊσεως των. ἘπΙσης
δφισταται η προσοχῆ, δκεϊνου ποϋ θδλει νδ
μοναση, στην δκλογῆ μορφης μοναχικοϋ 6iου. Γιατϊ, λδγει δ δγιος Πατδρας, δδν συμφδρει σδ δλους τδ ϊδιο. "Αλλους ωφελεϊ 1]
ῆσυχϊα μδνος ῆ μδ αλλον, δλλους τδ Κοινδ6io καϊ δλλους δ Σκητιωτικδς 6Ιος μαζϋ μδ
δυο - τρεις. 'Ο ϊδιος προτιμδει τῆν τελευταϊα
μορφἡ καϊ ευχεται νδ αναψη στΙς καρδιδς
των δποτασσομδνων η φωτιδ τοϋ θειου πδθου καϊ νδ διατηρηθη μδχρι τδν Θανατο συνεχως αϋξανομδνη.
'Ο δεϋτερος «λδγος» εϊναι συγγενῆς πρδς
τδν πρωτο καϊ ϋπογραμμϊζει τἡν δξϊα της
δπροσπαθεϊας γιδ τδ γήϊνα χδριν της οϋρανϊου βασιλειας. 'Ο θεϊος 'Ιωδννης αποκαλϋπτει δδω δνα εϊδος πολδμου τοϋ σατανα,
ποϋ μδ λογισμοϋς στδ νοϋ των δρχαρϊων &γωνϊζεται νδ τοϋς πεϊση, δτι δ δγκδδμιος
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βΙος δίνει περισσὰτερες δυνατὰτητες γιὰ τῆ
σωτηρϊα μὰ Εργα φιλανθρωπϊας κ.λ.π. Ἀφοϋ
παραθἐτει μιὰ σειρὰ ὰντιρρητικων ὰπιχειρημὰτων ποὰ τεκμηριωνουν τήν ὰπεροχῆ του
μοναχισμοϋ, ὰναφερει τὰν πλοὰσιον νεανίσκον τοϋ Εὰαγγελίου «εὶς μεγϊστην πληροφορίαν τῆς δὰξης τοϋ ῆμετἐρου έπαγγἐλματος». Διὰττ ενω 6 νεανίσκος τηροϋσε δλες
τὶς ἐντολἐς, Εδειξε ὰδυναμϊα στῆν προτροπῆ
τοϋ Χριστοϋ γιὰ νὰ γίνη ὰκτῆμων, πτωχὰς
καὶ νὰ ὰποταχθῆ.
*O δευτερος «λὰγος» καὶ πολϋ βραχϋς, iξαντλεϊται στὶς ουγκρίσεις μεταξὰ κοσμικοϋ
καὶ μοναχικοϋ 6ίου καὶ ὰναδεικνὰει τῆν ὰνωτερὰτητα τοϋ μοναχισμοϋ. Παρὰλληλα τονίζει τῆν ὰποχρἐωση, κατὰ τῆν ὰποία χρει6ζεται μετὰ τῆν ὰποταγῆ ὰπὰ τὰν κδσμο ῆ θυoia τοϋ θελῆματος καὶ ῆ ὰποταγῆ τῆς κενοδοξϊας, ποὰ ὰκολουθεϊ στῆν ϋπακοῆ.
Προ6αίνοντας μεθοδικὰ, ὰ θεϊος ·'Ιωὰννης, υστερα ὰπὰ τοὰς δὰο πρωτους «λὰγους»,
ποὰ ὰποτελοϋν τῆν κρηπϊδα τοϋ μοναχισμοϋ,
προβὰλλει τὰν «λὰγον» «περὶ ξενιτεϊας». 'Eπειδῆ παρὰ τῆν ὰποταγῆ καὶ τῆν ὰπροσπὰθεια εϊναι δυνατὰν νὰ κου6αλὰη κανεὶς μἐσα του τὰ πὰθος τῆς κενοδοξίας, γιὰ τὰ ὰγκὰσμια ὰγαθὰ του, ὰναλὰει ὰ διδὰσκαλος τῆν
ὰναγκαιὰτητα τῆς προσλῆψεως τῆς ξενιτεϊας, δηλαδῆ τῆς τελεϊας ὰλλοτριωσεως ὰπὰ
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τὰν βίον μέσα στὰν κὰσμο καὶ τὶς τιμἐς του
ποὰ εϊχαμε. Γι' αὰτὰ ὰρίζει τῆν ξενιτεϊα ώς
ἐξῆς: «Ξενιτεϊα ὰστιν, ὰπαρρησϊαστον ῆθος,
ὰγνωστος σοφϊα, ὰδημοσϊευτος σὰνεσις, ὰπὰκρυφος 6Ιος, ὰθεωρητος σκοπὰς, ὰφανῆς
λογισμὰς, εὰτελεϊας δρεξις στενοχωρϊας Eπιθυμϊα, πὰθου θεΙου ὰπὰθεσις, Ερωτος πλῆθος, κενοδοξϊας ὰρνησις, σιωπῆς 6υθὰς».
Ἀλλὰ ὰπειδῆ κὰδε προσπὰθεια γιὰ νὰ ὰπο6ληθοϋν τὰ πὰθη καὶ νὰ προσληφθοϋν ὰρετὰς περνὰει ὰπὰ διὰφορα στὰδια, κατὰ τὰ
ὰποϊα τὰ πὰθη προσλαμβὰνουν διὰφορες μορφἐς, ποὰ ὰπατοϋν καὶ φαϊνονται σὰν ὰρετἐς,
ὰ Εμπειρος καθηγητῆς τῆς 'Ερῆμου επισημαϊνει ὰκρι6ως αὰτὰς τὶς μορφές), τὰ
συγκεκριμἐνο εϊδος πολἐμου τοϋ σαταva καὶ ὰποδεικνὰει σοφοὰς τρὰπους γιὰ
νὰ ξεπεραστοϋν. "Ενας 6ασικὰς τρὰπος ὰποκρὰψεως των διαφὰρων κοσμικων ὰγαθων
μας εἶναι νὰ παραμενη κανεὶς σὰν ξενος «ῶς
ὰλλὰγλωσσος Εν Ετερογλωσσοις». Καὶ δταν
επιτὰχωμεν υστερα ὰπὰ χρὰνον πολὰν τῆν
τελεϊαν ξενιτεϊαν, τὰτε oi δαϊμονες μας μακαρϊζουν, δτι τὰχα κατορθωσαμε κὰτι μεγὰλο. Γι' αὰτὰ πρἐπει στῆν περϊπτωση αὰτῆ νὰ
συλλογιζωμαστε τὰ Υὶὰν τοϋ θεοϋ ποὰ Εγινεν ὰνθρωπος, ὰπὰτε θὰ .εὰρωμεν τοὰς ὰαυτοὰς μας ὰντελως εὰτελεϊς καὶ ὰναξϊους.
(συνεχϊζεται)
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πειδὴ τὸ θεῖον εἶναι αὐτοαγαθότης
καὶ καθ' ἑαυτὸ ἔλεος καὶ ἄβυσσος χρηστότητος, ἀλλὰ καὶ
αὐτῆς τῆς ἀβὐσσου
χωρητικὸν καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ
κάθε ἄνομα καὶ ἀπὸ
κάθε νόημα πράγματος ποὺ εἶναι στὴν γῆν, ὁ ἄνθρωπος
σώζεται μόνον μὲ τὴν ἔνωσή του σ'
αὐτό. Ἐνώνεται δὲ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ
θεῖον, κατὰ τὸ δυνατόν, μὲ τὴν κοινωνία ποὺ πραγματοποιεῖτατ ἀπὸ τὶς ὅμοιες ἀρετὲς θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ἐνώνεται ἐπίσης μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν
δέηση πρὸς τὸν θεόν. Ἀλλὰ οἱ μὲν ἀρετές, μὲ τὶς ὁποῖες κοινωνεῖ ὁ ἄνθρω
πος μὲ τὸν θεόν, χάρις στὴν ὁμοιότητά τους μὲ τὶς ἀρετὲς τοῦ θεοῦ, καθιστοῦν τὸν ἐνάρετον ἄνθρωπον κατάλληλον γιὰ νὰ ὑποδεχθῆ τὸ θεῖον, ἀλλὰ
οἱ ἀρετὲς δὲν ἑνώνουν. ‘H δὐναμη ὅμως τῆς προσευχῆς ἑνεργεῖ μὲ ἱερὸ
τρόπο καὶ πραγματοποιεῖ τὴν ἀνάταση
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἔνωσή του μὲ
τὸ θεῖον, ἑπειδὴ ὴ προσευχὴ εἶναι σὐν
δεσμος τῶν λογικῶν κτισμάτων μὲ τὸν
θεόν, ὅταν βέβαια ἡ προσευχὴ, βοηθουμένη ἀπὸ τὴν θερμὴ κατάνυξη ποὺ
καίει τὰ πἀθη, ὑψωθῆ ἐπάνω ἀπὸ τὶς
ἐνέργειες τῶν παθῶν καὶ τῶν διαφόρων
λογισμῶν. Γιατὶ εἶναι ἀδὐνατος ὴ ἔνωση τοῦ θεοῦ μὲ τὸν ἐμπαθῆ νοῦν. "ίὶστε ὅσον ὁ νοῦς εἶναι ἐμπαθὴς ἔστω καὶ
ἄν προσεὐχεται, ἀκόμη δὲν ἔχει ἐλεη-

θῆ ἀπὸ τὸν θεόν. Ἀγαλόγως δὲ μὲ τὴν
σταδιακὴν ὑπἐρβαση τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν, ἔρχεται ὁ νοῦς στὴν κατἀοταση τοῦ πἐνθους. Καὶ ἀνάλογα δὲ μὲ τὸν
βαθμὸ τοῦ πἐνθους μετἐχει τοῦ θείου ἐλἐους καὶ τῆς θείας «παρακλήσεως» naρηγορίας. Καὶ ἄν παραμείνη ὁ νοῦς ἀρκετὸν καιρὸν στὴν κατάσταση τοῦ πένθους καὶ τῆς παρηγορίας μὲ ταπείνωση,
τότε ὅλο τὸ παθητικὸ μέρος τῆς ψυχῆς
(θυμικὸ καὶ ἐπιθυμητικὸ) μεταποιεῖται
πρὸς τὴν ἀρετή.
β'. Ὅταν τὸ ἑνιαῖο τοῦ νοῦ γίνη
τρία, ἐνῶ μἐνει ἑνιαῖο (δηλαδὴ ὁ νοῦς,
ὁ λόγος καὶ ἡ βοὐληση), τότε ἑνώνεται
μὲ τὴν θεαρχικὴ Τριαδικὴ Μονάδα. Ἕτσι ἔχει ἀποκλεισθῆ κἀθε εϊσοδος πλάνης, ὁ δὲ νοῦς ἦδη ἀνἐβηκε ἐπάνω ἀπὸ
τὶς ἐνέργειες τῆς σαρκός, τοῦ κόσμου
καὶ τοῦ διαβόλου. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ νοῦς
διέφυγε τελείως ἀπὸ τὶς ἐπήρειἐς των,
εἶναι πλέον ἑνωμένος μὲ τὸν ἑαυτόν
του καὶ τὸν θεόν. Καὶ ὅσο παραμένει
στὴν μυσπκὴν αὐτὴν ἑνότητα, ἀπολαμβάνει πνευματικὲς ἀγγαλιάσεις, ποὺ ἀναβλὐζουν ἀπὸ τὰ 6άθη τῆς ψυχῆς. Τὸ
δὲ ἑνιαῖο τοῦ νοῦ γίνεται τρία, ἐνῶ μένει ἑνιαῖο, μὲ τὴν στροφή του πρὸς τὸν
ἑαυτό του καὶ διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του ἀνεβαίνει πρὸς τὸν θεόν. 'H στροφὴ τοῦ
νοῦ πρὸς τὸν ἑαυτόν του εἶναι μία ἐπιτήρησή του. Ἕ δὲ ἄνοδός του πρὸς τὸν
θεὸν ἐνεργεῖται στὴν ἀρχὴ μὲ τὴν «εὐχή». Δηλαδὴ μὲ προσευχὴ ἀλιγόλογον,
«μονολόγιστον» ὴ συνεπτυγμένη καὶ
ἄλλοτε ἐκτενέστερη, ποὺ εἶναι πιὸ koπιώδης. Ἐὰν λοιπὸν μὲ ὑπομονὴ παρα-
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μένη κανεὶς σ' αὐτὴ τὴν «συνέλιξη» τοῦ
νοῦ καὶ στὴν ἀνάτασή του πρὸς τὸ
θεῖον καὶ μὲ ἰσχυρὴ βία συγκρατεῖ τὴν
διάνοιἀ του νὰ μὴ περνοῦν λογισμοί,
τότε ἔρχεται πλησίον τοῦ θεοῦ νοερῶς,
αἰσθἀνεται ἀνέκφραστες ἐνέργειες,
γεὐεται κάτι ἀπὸ τὴν κατάσταση τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος καὶ πιστοποιεῖ μὲ voερὴ αϊσθηση, ὅτι ὁ Κὐριος εἶναι ἄντως
χρηστός, ὅπως λέγει καὶ ὁ ψαλμωδός:
«Γεὐσασθε καὶ ϊδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κὐριος» (Ψαλμ. 39, 9).
Τὸ νὰ εὕρη λοιπὸν ὁ νοῦς τὸ «τρισσόν», δηλαδὴ τὸ νὰ ἑπιτὐχη τὴν αὐτοεποπτείαν του καὶ νὰ εὕχεται συγχρόνως, ϊσως νὰ μὴ εἶναι πολὺ δὐσκολον.
Ἀλλὰ τὸ νὰ παραμένη μακρὸ χρόνο ἑν
ὑπομονῇ σ' αὐτὴν τὴν κατάσταση, ποὺ
γεννα ἀνέκφραστες ἑμπειρίες, αὐτὰ εἶ
ναι ἀσφαλῶς τὸ δυσχερέστερο. Γιατὶ
κάθε κόπος ὁποιασδήποτε ἀρετῆς, συγκρινόμενος μὲ αὐτὸν εἶναι μικρὸς καὶ
πολὺ ὑποφερτός. Διὰ τοῦτο πολλοί, ἀρνοὐμενοι τὸν κόπον τῆς προσευχητικῆς
ἀρετῆς καὶ τὴν στενότητά της, χάνουν
τὸ πλἀτος τῶν θείων χαρισμάτων. Ἀλλὰ σὲ ἑκείνους ποὺ ὑπομένουν, στέλλονται ἀπὸ τὸν θεὸν μεγάλες δωρεὲς
καὶ χάριτες, ποὺ τοὺς δυναμώνουν καὶ
τοὺς συναντιλαμβάνονται ὼστε μὲ εὐχαρίστηση καὶ ἄνεση νὰ τοὺς ὁδηγοῦν
στὰ πιὸ ὑψηλά. "Ετσι, μὲ τὴν βοήθεια
τοῦ θεοῦ, ὁ δὐσκολος ἀγὼν γίνεται εὕκολος καὶ ἀποκταται, ήμποροῦμε νὰ
ποῦμε, ἀγγελικὴ ἱκανότης, ὼστε ἡ ἀδὐνατη φὐσις μας νὰ δυναμώνεται μέχρι
σημείου νὰ ἀνεβαίνει σὲ ἐπίπεδα ὺπερφυσικά, ὅπως λέγει ὁ Προφήτης, «οἱ
ὑπομένοντες πτεροφυήσουσιν, ἀλλάξουσιν ἰσχὺν ('Ησ. μ', 31).
γ'. Νοῦς λέγεται καὶ ὴ ἐνέργεια τοῦ
νοῦ, ποὺ συνίσταται ἀπὸ λογισμοὺς καὶ
νοήματα. Νοῦς εἶναι καὶ ἡ δὐναμις ποὺ
ἐνεργεῖ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ νοήματα, τὴν ὁποίαν ἡ Γραφὴ ἀνομάζει καρδίαν. Ἐπειδὴ ὁ νοῦς ἀποτελεῖ τὴν κυριώτερη δὐναμη ἀπ' ὅλες τὶς ἐντός μας
δυνἀμεις, γι' αὐτὸ ὴ ψυχή μας εἶναι λογική. 'H ἑνέργεια λοιπὸν τοῦ νοῦ (λογισμοὶ καὶ νοήματα) εὕκολα ἀποκαθίσταται καὶ καθαρίζεται ἀπὸ ἑκείνους

ποὺ κυρίως ζοῦν στὴν ὴσυχία καὶ ἀπασχολοῦνται στὴν προσευχὴ καὶ ἰδίως
στὴν νοερὰ προσευχὴ. Ἀλλὰ ὴ δὐναμις
ποὺ γεννὰ τὴν ἐνἐργειαν αὐτήν, ἀδὐνατον νὰ καθαρίση, ἄν δὲν καθαρίσουν
καὶ οἱ ἄλλες δυνἀμεις τῆς ψυχῆς. Διότι ἡ ψυχὴ εἶναι μία οὐσία πολυδὐναμη.
Λοιπὸν μολὐνεται ὁλόκληρη ἀπὸ τὴν
ὰμαρτία, ποὺ ἐνεργεῖ μία μόνο ἀπὸ
τὶς δυνἀμεις της, καὶ συμμετἐχουν ὅ
λες oi δυνἀμεις της στὸν μολυσμὸν τῆς
μίας λόγω τοῦ ἑνιαίου τῆς ψυχῆς. Ἐπειδὴ δὲ κάθε δὐναμις τῆς ψυχῆς παράγει ποικίλη ἐνἐργεια, εἶναι δυνατὸν
μία ὁποιαδήποτε ἐνέργεια νὰ καθαρθῆ
γιὰ καιρὸ χάρις σὲ κάποια προσπάθεια.
Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι καὶ ἡ δὐ
ναμις τῆς ἐνεργείας γίνεται καθαρή.
Γιατὶ ἡ δὐναμις αὐτή, ἐπικοινωνοῦσα
μὲ τὶς ἄλλες, εἶναι πιὸ πολὺ ἀκάθαρτη
παρὰ καθαρή. Γι' αὐτὸ καὶ ἐκεῖνος, ποὺ
μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῆς νοοερας προσευ
χῆς, ἐκαθάρισε τὴν ἐνέργεια τοῦ νοῦ
καὶ φωτίστηκε κάπως μὲ τὸ φῶς τῆς
πνευματικῆς γνώσεως ὴ καὶ μὲ νοερὰ
ἔλλαμψη, ἐὰν θεωρήση γι' αὐτὸ τὸν
ἑαυτόν του κεκαθαρμένον, πλαναται
αὐταπατώμενος καὶ μὲ τὴν οϊησή του
ἀνοίγει μεγάλη θὐραν ἐναντίον του,
γιὰ νὰ πλαναται πάντοτε χωρὶς νὰ τὸ
καταλαβαίνη.
Ἐὰν πάλιν, γνωρίζων τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς καρδίας του, δὲν ὑπερηφανευθῆ στὴν μικρὴ ἐκείνη καθαρότητα,
ἀλλὰ βοηθοὐμενος ἀπὸ αὐτὴν βλέπει
καθαρότερα τὴν ἀκαθαρσία καὶ τῶν
ἄλλων δυνάμεων τῆς ψυχῆς, τότε npoοδεὐει στὴν ταπείνωση, προσθέτει κΓ
ἄλλο πένθος καὶ στὴ συνἐχεια χρησιμοποιεῖ κατἀλληλα μέσα θεραπείας γιὰ
κἀθε δὐναμη τῆς ψυχῆς. Καὶ ἔτσι θεραπεὐει τὸ πρακτικὸ τῆς ψυχῆς διὰ
πρακτικῶν μέσων τὸ γνωστικὸ μὲ γνωστικὰ μέσα καὶ τὸ θεωρητικὸ τῆς ψυ
χῆς καθαρίζει μὲ τὴν προσευχὴ. "Ετσι
μὲ τὰ μέσα αὐτὰ φθάνει στὴν τελεία,
τὴν ἀληθινὴ καὶ μονιμώτατη καθαρότη
τα τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας. Στὴν καθαρότητα αὐτὴν ἀδὐνατον νὰ φθάση
κανείς, παρὰ μόνον μὲ τὴν ἀκρίβειαν
-» εἰς σελ. 26
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ΠΟ THE καταχωδπιοτολη
ριζομενη
της CI. Κοιν6τητος
τοϋ 'Αγι'ου "Ορους
διαφαινεται η πρ6σκληση της τοπικης
"Ορϋοδ6ςου "Εκκληο'ιας της Ρωσϊας
πρδς την cl. Κοιν6τητα, δπως επισκεφ^η
αυτην κατα την δορτη τοϋ αγιου ΣεργΙου. "Απδ μερονς της Ρωσικη ς Συν6δου
την πρδσκληση υπογραφει δ Μητροπολιτης Τουλας "Ιουβεναλιος ως αρμδδιος,
πρδς τδν δποϊον και απευδϋνεται η aπαντηοη.
Τδ περιεχομενον της πιστολης εϊναι
δκφραστικδ της 6πιφνλακτικ6τητος της
’I. Κοιν6τητος, η 6ποια ελπιζει δτι η ‘Iερα Συνοδος εοτω και καπως αργα da
δνακαλεοη την σχετικην αποφαση της,
βαοει της δποϊας μεταδ'ιδει τα "Αγραντα Μυοτηρια εΙς τους Pαιμαιοκαϋολικονς, 6π6τε φνσικα εϊναι πολϋ ενδεγομεvo να δκπληρωϋ·η τδ καταδνμιο, 6π6τε
vo να δκπληρωδη τδ καταϋϋμιο της εμπεριστατης αγιας τοϋ Θεοϋ "ΕκκλησΙας.
Β66αια η ’I. Κοιν6της, η 6πο'ια απεφνγε καϊ περυοι να ανταποκρϊ'9η για
τδν ϊδιο λδγο στην πρδφρονα πρδσκληση,
δεν αγνοεϊ δτι η παρουσϊα 'Αγιορειτων
εΙς την διωκομενην υπδ τοϋ αντιχρϊστου
κα^εστωτος Ρωσικη 'Εκκληοια δνισχϋει
τδν κινδυνεϋοντα για την πϊοτιν του λαδν τοϋ Θεοϋ. "Αλλα δεν αγνοεϊ δπϊσης,
δτι παραλληλως προοφδρεται μια σημαντικη καλυψη, τδσο εις την προβαϊνουοα
ok ανεπιτρεπτα δρια νποχωρηοεις Ρωοικη 'Ιεραρχϊα, δσο και εις τους διωκτας
της εναντι των διαμαρτυριων, που aκονονται για την καταπατηση των avϋρωπϊνων δικαιωματων. Λογικδ εϊναι

να διακηρϋξουν αφοϋ εχονμε επικοινωvia με τους αϋστηροϋς αγιορειτας, πως
μπορεϊ να κατηγορουμεδα; Και φνσικα
η προσφορα τδτοιας καλϋψεως εϊναι
πραξις δχι ανευϋννος εναντι Θεοϋ και
ανϋρωπων. Και αν 6ημιονργηϋοϋν ol dπαραιτητες προϋποϋδσεις για την αποστολη αγιορειτων ok μια περιοχη που δοκιμαζεται δια πυρδς η πϊστις εκαοτου,
παλιν oi αγιορεϊται da πρoσπadησoυv va
ενισχνσονν τ^ικως την λιποψυχοϋοαν 'I-.
εραρχϊαν της Ρωσικης "Εκκληοϊας, &στε oi νποχωρηοεις να μη εγγιζουν τα
δρια της προδοοιας της πιστεως.
"Εδω δ'εν επυλυμοϋμε να μνημονευοουμε τδ ποσο μας λνπεϊ, τδ δτι κατα
καιρους η Ρωσικη "Εκκλησια, εϊτε απδ
ακαιρη κενοδοξϊαν, εϊτε νπηρετονσα aΦ6λητα σκοπιμδτητες τοϋ κδμματος, dkτει ζητημα οικουμενικδτητος τοϋ οεπτοϋ
ΠατριαρχεΙου μας, σαν να μη τοϋ εφϋαvav τα δεινα που ϋφισταται απδ τους aγαρηνονς. Σδ μια εποχη τρομακτικη σαν
αντη που διανυουμε, τδ μδνο που σωζει
και 6οηϋεϊ καϊ τδν κδσμο να λντρωϋη εϊ
ναι η εν αγαπη ενδτης της "Εκκληοϊας.
Και εϊναι, τδ δλιγωτερον, ανεπϊτρεπτο
να διαταρασσωνται oi αδελφικδς σχεσεις.

εβασμιωτατε, τῆν 'Υμειεραν δεξιδν ευσε6αστως καχασπαζ6μεΟα.
'Ελα6ομεν τδ ϋπ' ὰριθ.
449 6πδ 18.2.77 Γρ6μμα τῆς 'Υμετἐρας Σε6ασμι6τητος, 51’ o5
Συνοδικῆ έξουσιοδοτήσει ευγενως προοκαλεϊται ή καθ' ήμας '1.
Κοιν6της δπως συμμετ6σχη εὶς τδς κατδ
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τδν προσεχῆ 'Ιοϋλιον προγραμματισθεϊσας
ῆορτδς ϋπϊ τῆ Ιερα μνῆμη τοϋ Ἀγϊου Σεργϊου τοϋ Ραντονιεζ.
Λιδ την πρδφρονα ταϋτην πρδσκλησιν aiσθανδμεθα 6αθεως τῆν πρδς τδν ἈΥϊωνυμον
"Ορος προσγινομἐνην τιμῆν, διδ καϊ εϋχαριστοϋμεν θερμως τῆν Σεπτῆν 'Ιερδν Σϋνοδον της κατδ την Ρωσϊαν ἈΥϊωτδτης Ἐκκλησϊας καϊ 'Υμας προσωπικως.
Εῖναι 6ε6αϊως Υνωσταϊ ai παλαιδταται
πνευματικαὶ σχἐσεις τῆς δγιορειτικῆς Movaχοπολιτείας μετδ τῆς ϋν Ρωσιςι 'Ορθοδδξου
'ΕκκλησΙας καϊ 6σφαλως ῆ διατῆρησις καϊ aνανϋωσις αϋτων δι* αμοι6αϊων ϋπισκϋψεων
καϊ επικοινωνιων εϊναι οϋ μδνον εϋκταϊοι καϊ
ϋπιθυμηταϊ λίαν, 6λλδ καϊ πρδξενοι μεγαλης χαραας καϊ πολλῆς ώφελεϊας.
Πλῆν δμως επϊ τοϋ παρδντος ῆ καθ' ῆμας
'I. Κοινδτης εϋρϊσκεται εΙς τῆν δυσχερεστ6την θἐσιν νδ ϋπιφυλαχθῆ καϊ vd στερηθῆ
μιας τοιαϋτης εϋκαιρϊας, Λς ῆπραξε τοϋτο
καϊ περυσιν. ’Ev τοϋτοις, ῆ ϋπιφϋλαξις auτη δδν σημαίνει ῆλλειψιν rj ϋλ6ττωσιν τῆς
πρδς τῆν ϋμετϋραν ἈΥϊωτδτην Ἐκκλησϊαν
εϊλικρινοϋς Ογδοης καϊ 6αθείας ϋκτιμῆσεως.
Τοϋναντϊον μδλιστα, δια τῆς επιφυλαξεως
αϋτῆς ταϋτης ῆ καθ' ῆμας 'I. Κοινδτης πιστευει δτι ϋπηρετεϊ εὶς τῆν διατῆρησιν καϊ aνδπτυξιν τῆς δντως δληθοϋς καϊ εϊλικρινοϋς
αγαπης, ῆτις καϊ 6ασϊζεται εΙς τῆν ϋμμονῆν
ϋπϊ τῆς αϋτῆς πϊστεως καϊ παραδδσεως, ώς
καϊ τῆν διαφϋλαξιν καϊ δμολογϊαν αϋτων &v
πασι, δηλαδῆ και εν μδσω δυσκολιων καϊ περιστδσεων οϊωνδῆποτε.
Ἀλλ' ϋνω μετδ τῆς κατδ τῆν ΟΙκουμενην
'Ορθοδδξου Καθολικῆς 'ΕκκλησΙας καϊ ῆ Ἀγιορειτϊκῆ Μοναχοπολιτεϊα συνῆλγει μδν καϊ
συνωδυνατο διδ τδς εϋροϋσας τῆν ϋμετδραν
'ΕκκλησΙαν δεινδς περιστδσεις καϊ θλϊψεις
απδ τινων δεκαετιων, συνδχαιρε δῆ καϊ συνεκαυχατο διδ τῆν κατ' αϋτδς στερδμνιον nlστιν καϊ δμολογϊαν Αϋτῆς, καθως καϊ διδ
τῆν ανδδειξιν νδφους δλοκλῆρου μαρτϋρων
καϊ δμολογητων τῆς 'Ορθοδδξου ῆμων ΠΙστεως, εσχδτως εδεξατο δγγελϊας λυποϋσας αϋτῆν σφδδρα περϊ τῆς καθ' ϋμ8ς Ἀγιωτατης
'ΕκκλησΙας.
Αϋτῆ δηλονδτι ῆ χαρδ και τδ καϋχημα ϋμων τε καϊ ῆμων, ῆ δμολογϊα τῆς 'Ορθοδδξου
ΠΙστεως, ετεθη Ας εν ϋποστδλῆ δναντι των
αρνητων καϊ πολεμϊων αϋτῆς 6φ' ῆνδς καϊ
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δφ' ετδ,ρου τδ "Αχραντα αϋτῆς Μυστῆρια διδ
τῆς ϋπ' 6ριθ. 42 τῆς 6πδ 16.22.1969 6ποφδσεως του Πατριαρχεϊου τῆς Μ6σχας παρεδδθησαν εις κοινωνϊαν τοϊς αϊρετικοϊς Ρωμαιοκαθολικοϊς.
Πρδς τδς πρωτακοϋστους καϊ Θλι6ερδς ταϋτας δγγελϊας μετδ τῆς κατδ τῆν ΟΙκουμἐνην 'Ορθοδδξου Καθολικῆς 'ΕκκλησΙας ῆ δγιορειτικῆ Μοναχοπολιτεϊα δυσπϊστως εῖχε τδ
κατ' αρχδς καϊ διακαως ηϋχετο καϊ ῆλταζεν
δτι, εὶ και πειρασμω τινι περιέπεσεν ῆ Ἀγιωτδτη Ρωσικῆ 'ΕκκλησΙα, αλλ' δμως ταχεως
ξμελλεν ανανῆψει καϊ ϋπανἐλθει εΙς τῆν ϋξ
ῆς εζετραπη εϋθεϊαν τῆς 'ΟρθοδοξΙας δδ6ν,
δφ' δσον μδλιστα πολλαϊ πρδς αϋτῆν δδελφαϊ
'ΕκκλησΙαι δπηϋθυναν φωνδς καϊ ετειναν χεϊpa 6οηθεϊας, ὶδϊςχ δε ῆ κατδ τῆν 'Ελλαδα Ἀγιωτδτη 'Ορθδδοξος 'ΕκκλησΙα δι' εγκυκλιωδους γρδμματος αϋτῆς (1970).
Ἀλλδ και πρδ τοϋ Ολι6εροϋ δλισθήματος
τῆς παραδδσεως των 'Ιερων Μυστηρϊων ϋπδ
τοϋ Πατριαρχεϊου Μ6σχας τοϊς αϊρετικοϊς Ρωμαιοκαθολικοϊς αϋτδς οϋτος δ ΟΙκουμενικδς
Πατριδρχης Ἀθηναγ6ρας Α', παρδ τδς τολμηρδς αϋτοϋ οικουμενικδς χειρονομϊας και
ϋνεργεϊας, Συνοδικῆ Ἀποφδσει απδστειλε
πρδς τοϋς 'Ιερδρχας τοϋ.θρδνου τῆν ϋπ' 6p.
98/11.3.67 ϋπιστολῆν αϋτοϋ, ϋφιστωσαν τῆν
προσοχῆν αϋτων ϋπϊ τῆς μετδ των 'Ετεροδδξων διακοινωνϊας, «καθ' δσον οϋδεμϊα ϋν προκειμϋνω ϋλῆφθη απδφασις οϋδε ϋφϊσταται μυστηριακῆ κοινωνϊα μεταξϋ τῆς 'Ορθοδδξου Kai
των αλλων 'Εκκλησιων εϊσἐτι..., ϊνα μῆ ϋξ
αγνοϊας παραπλανωνται oi μῆ εϊδδτες δπλοϋστεροι». 'Ως εκ περισσοϋ δῆ ϋπομιμνῆσκομεν,
δτι ῆ επιστολῆ αϋτη τυγχδνει καϊ εμμεσος 6παντησις εις τδ περϊ Οϊκουμενισμοϋ Διδταγμα
τῆς Β' ϋν Βατικανψ Συνδδου (1965), ενθα
κακοδδξως διαλαμ66νεται δτι ῆ μετδ των 'Opθοδδξων c&v τοϊς ίεροϊς Μυστηρϊοις κοινωvla... εϊναι οϋχϊ μδνον επιτρεπτῆ, 6λλδ καϊ aξιοσϋστατος» (§ 15).
Διδ καϊ ῆ 6πδφασις τοϋ Πατριαρχεϊου τῆς
Μ6σχας, περϊ χορηγῆσεως των Ἀχρδντων
Μυστηρϊων τοϊς αϊρετικοϊς Ρωμαιοκαθολικοϊς,
ελϋπησε καϊ λυπεϊ τους 6να τῆν ΟΙκουμενην
'Ορθοδδξους τοσοϋτψ μαλλον, καθ' δσον κατδ τῆν ϋπϊσης δντικανονικως καϊ μονομερως
γενομενην, ως μῆ 6φειλεν, «δρσιν των Ἀναθεμ6των» μεταξϋ Κωνὑλεως καϊ Ρωμης, δ
τδτε ϋκπροσωπων τδ Πατριαρχεϊον τῆς M6-
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σχας Μητροπολϊτης Λδνινγκραντ καϊ Ν66ογοροντ κ. Νικδδημος Ας πρδεδρος τοϋ Τμἡματος δπϊ των 'Εξωτερικων δκκλησιαστικων σχδσεων, δρθως δντετδχθη εὶς αϋτἡν διδ δηλωσεων αϋτοϋ, ως τοϋτο δπραξαν καϊ πολλοϊ
'ΟρΟ6δοξοι 'Ιερδρχαι και θεολδγοι, μεθ' d>v
καϊ oi Ἀγιορεϊται Πατδρες σϋσσωμοι. Διδτι 6ε6αϊως δπϊ ζητημδτων Πίστεως και κοινἡς Παραδδσεως της 'Ορθοδοξϊας, ως ἡ μετδ των 'Eτεροδδξων και αϊρετικων σχδσις δν γδνει,
«οϋκ δπιτρδπεται 'Εκκλησϊςι Τοιτικἡ, εὶ καϊ
δστιν αυτη ἡ οϊαοϋν, παρ' δ παρδλα6ε δογματίζειν καϊ δρια αϊωνια μεταϊρειν. Τοϋτο
πρδξασα καϊ δπϊμδνουσα ϋπδδικος καθϊσταται, δλλ' οϋκ εις διδδσκαλον μεταποιεϊται.
Διδδσκαλος γαρ της Καθολικἡς 'Εκκλησϊας
οϋχ oi κενολδγως εϊσϊ θεολογοϋντες, δλλ' η
των Ἀποστδλων Παρδδοσις. Ei δδ δ τἡν oiανδήτινα γραπτἡν ἡ δγραφον Παρδδοσιν &θετων δνδθεμδ εοτιν απδ τοϋ Χριστοϋ, τί av
εϊη δ τδ μεσον μεταξϋ αϊρεσεως καϊ 'Ορθοδοξϊας, ταϋτδν εϊπεϊν πλδνης καϊ δληθεϊας,
δφανίσας παντελως;» (μνησθδν Γρδμμα της
'Ελλαδικης 'Εκκλησϊας).
Προκειμδνου μδλιστα περϊ των Ιερων Μυστηρϊων, ταϋτα δκτδς τἡς Ὀρθοδδξουν 'Εκ
κλησϊας εϊναι δνϋπαρκτα, τοϋ ἈγΙου Πνεϋματος δνεργοϋντος δν αϋτοϊς καϊ δι' αϋτων
μδνον δντδς τἡς δρθοτομοϋσης τδν λδγον
τἡς δληθεϊας 'Εκκλησϊας. 'H μετδδοσις δθεν
των μυστηρϊων εϊς 'Ετεροδδξους εϊναι αδιανδητος, καθδτι ἡ θεϊα Εϋχαριστϊα δδν εϊναι
μεσον διδ τἡν κοινωνϊαν, δλλδ τδ δποκορϋφωμα αϋτἡς, νοουμδνης πρωτϊστως καϊ κυρϊως ιϊις κοινωνϊας τἡς αϋτἡς πϊστεως δν δληθεϊα καϊ δγδπη δνυποκρϊτφ.
'Εφ' δσον λοιπδν ϋφϊσταται δν Ισχϋει ἡ
ως δνω δπδφασις τοϋ ΠατριαρχεΙου τἡς M6σχας περϊ χορηγἡσεως των Ἀχρδντων Μυστηρϊων τοϊς αϊρετικοϊς Ρωμαιοκαθολικοϊς, ἡ
καθ' ἡμας 'Ιερδ Κοινδτης δδυνατεϊ νδ dvταποκριθἡ εΙς τἡν δλλως τιμητικἡν δι' αϋ-

—> ἀπὸ σελ. 23
τῆς πρακτικῆς ἀσκήσεως, μὲ τὴν ἐπίμονον ἀσκητικὴν ἀγωγήν, μὲ τὶς πνευματικὲς θεωρίες καὶ τὴν προσευχήν,
ποὺ ἀποκαλὐπτει θεωρίες «κατὰ napaδοχήν», (δηλαδὴ αὐτὲς ποὺ δίδει ὁ
θεός).
μετάφρασις ὑπὸ μ.ἰ.

τἡν ϋμετδραν πρδσκλησιν. Τοϋτ' αϋτδ δδ
Ισχϋει καϊ διδ τδς γινομδνας δπισἡμους δκκλησιαστικδς διακηρϋξεις δτι «οϋδεϊς διωκεται δν Ρωσϊςι διδ τδς θρησκευτικδς αϋτοϋ πε
ποιθἡσεις» «ἡ «δτι oi Ισχυρισμοϊ διδ τδ κλεϊσιμον των 'Εκκλησιων στεροϋνται πδσης 66σεως», παρδ τδς μυριδδας των μαρτυριων
δντδς καϊ δκτδς ἡδη Ρωσϊας μαρτϋρων καϊ
δμολογητων τἡς πϊστεως, οϊτινες εχουσι καταγγεϊλλει καϊ καταγγδλλουσι τδ δλως 6vτϊθετα, μετ' δδιαμφισβητἡτων στοιχεϊων, ως
τοϋτο δγδνετο δπχσἡμως καϊ δν Ναϊρδμπι τδν
Νοδμ6ριον τοϋ 1975 κατδ τἡν δκεϊσε συνδλευσιν τοϋ Παγκοσμϊου Συμ6ουλϊου των 'Εκ
κλησιων (βλ. ΔελτΙον «'Επϊσκεψις», δρ. 137
τἡς 16.12.75). Τοϋτων δδ ϋφισταμδνων καϊ
δξακολουθοϋντων, ἡ καθ' ἡμας Τερδ Κοινδτης διδ πολλἡς Εχει μερϊμνης καϊ περϊ τἡς
τηρητδας ϋπ' αϋτἡς δφεξἡς στδσεως Svavti
των δκ τοϋ Πατριαρχεϊου τἡς Μ6σχας δφικνουμδνων δνταϋθα κληρικων ως προσκυνητων.
Ἀλλ' δμως οϋ παυδμεθα πιστεϋοντες καϊ
προσδοκωντες, προσευχδμενοι καϊ παρακαλοϋντες τἡν καθ' "Υμας Τ. Σϋνοδον, δπως
παρδσχη ἡμϊν τε καϊ τοϊς 'Ορθοδδξοις πασι
χαρδν μεγϊστην καϊ ταπεινοφροσϋνης ϋπδθεσιν αρϊστην διδ τἡς δνακλἡσεως τἡς δποφδσεως κοινωνϊας μετδ των αϊρετικων Ρωμαιοκαθολικων, δλλδ καϊ διδ τἡς δμολογϊας τἡς
πϊστεως δν δληθεϊμ καϊ δικαιοσϋνη πασι τοϊς
δναντιουμδνοις τἡ 'Εκκλησϊςι, ἡς δμολογϊας
χωρϊς οϋκ Εση σωτηρϊα κατδ τοϋς αϋτολδκτους λδγους τοϋ Ἀρχηγοϋ τἡς Πϊστεως καϊ
οωτηρϊας ἡμων Κυρϊου 'Ιησοϋ Χριστοϋ: «Πας
οϋν δστις δμολογἡσει δν δμοϊ δμπροσθεν των
6νθρωπων, δμολογἡσω κδγω δν αϋτω δμπροσθεν τοϋ Πατρδς μου τοϋ δν Οϋρανοϊς, δσ
τις δ' αν δρνἡσηταϊ με εμπροσΟεν των 6vΟρωπων, δρνἡσομαι αϋτδν καγω εμπροσθεν
τοϋ Πατρδς μου τοϋ δν οϋρανοϊς» (Ματθ. 10,
32 -33).
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ΕΩΡΟΥΜΕ τδ κογκορδατο απδ καδε
πλευρα δλεδριο και
για την 'Ελλαδα, για
την 'Εκκλησϊα και
τὸ "Αγιον "Ορος.
Γι αυτδ ϋστερα απδ
την δημοσιευδεισα
z"' Διακηρνξη της ’I.
Κοιν6τητος τον 'ΑγΙον "Ορους και τις παρατηρησεις μας
στδ προηγουμενο τεϋχος, σννεχϊζουμε την
προσπαδεια δαιφωτϊσεως των αρμοδϊων
πριν εϊναι αργα, αφοϋ πολλδς δφημερϊδες δξακολουδοϋν να υπερδεματιζουν για
την σϋναψη «,διπλωματικων» σχδσεων μδ
τδ Βατικαν6.
Τους φ66ους μας αυξανει περισο6τερο δι6τι καϊ 'Εκκληοιαστικδ Περιοδικ6,
φαϊνεται δτι συμφωνεϊ μδ πανεπιστημιακδ διδασκαλο της δεολογιας, <5 δποϊος σε
αρδρο τον μεταξϋ αλλων γραφει: Y'Av
στδ κρατος συμφερει η ανταλαγη αντιπροσωπων μδ τδ Βατικαν6, δπως πραγματικα συμφερει, ας προχωρηση αμδσως, γιατ'ι η '7ερά Σϋνοδος δεν εχει
καμμια αρμοδιοτητα σδ τδτοια ϋδματα».
Βε6αια δδν δελομε να επιβαλουμε εις
ουδενα τις απδψεις μας. 'Ενδεχεται μαλιστα να ιιφοδοϋμεδα φοβον ου ουκ εστι
φοβος». Εϊδε. Ἀζζἀ oi ενδοιασμοι μας
στηριζονται σδ καποιους συλλογισμοϋς.
Και αυτοϋς Οετομε στην κρϊση των δυναμδνων να εχουν ϋπευδυνη γνωμη. Evχαριστως δα 6λεπαμε λογικδς αντιρρησεις στις παρακατω α6ριστες αλλα πιδανδς νποδεσεις μας.
"ΑξΙζει να υπογραμμισδοϋν εδω ol <pO6ερες σννδπειες που δα εϊχε για την

'Ελλαδα σαν δρδ6δοξη χωρα, και για τδ
"Αγιον "Ορος εϊδικωτερα η συναψη διπλωματικων σχδσεων μεταξϋ 'Αδηνων
και Βατικανοϋ. ΤΙρωτη και αμεση συνεπεια εϊναι τδ δτι δα υποχρεωδοϋμε va
ανεχδοϋμε για λ6γους διεδνοϋς εδιμοτνπιας, δτι ειναι απαραδεκτο απδ δεολογικη δρδ6δοξη σκοπια: 'O πρδοβυς τοϋ
Βατικανοϋ δα μπορη να παη παντον aνεν6χλητος, δα παρισταται σδ δλες τις
δρησκευτικδς τελετδς, τους δορτασμους,
ντυμενος 666αια και μδ τ διμφια του —
γιατϊ δπωσδηποτε κληρικδς εϊναι παντοτε δ αντ ιπρ6σωπος τοϋ 'Επισκ6που Ρωμης — και ετσι η σνμπροσευχη μδ αϊρετικοϋς δα καδιερωδη πλεον «ντδ φακτο»
αφοϋ σδ καδε ενκαιρϊα ol 'Αναηατες
πολιτικδς και δκκληοιαστικδς αρχδς της
χωρας δα εϊναι ϋποχρεωμδνες να συμπροσεϋχωνται μαζι τον οϋτε δα εϊναι
δυνατδν να τδν απομακρϋνουν η να τοϋ
απαγορευουν κατι τετοιο, γιατ'ι αμδσως
δημιουργενται διεδνες πολιτικδ σκδϊνδαλο, που εκδδτει την 'Ελλαδα στους ευρωπα'ιους «φιλους» της.
Στδ "Αγιο "Ορος εϊδικωτερα δα ει
ναι αδϋνατον να εμποδισδη η ελευση του
γιατ'ι oi πολιτικδς αρχδς δα εϊναι ανδνδοτες: ενας πρεσβευτης δδν μπορεϊ va
εμποδισδη απδ πουδενα, αλλοιως δημιουργεϊται τερ6στιο διπλωματικδ δεμα.
"Ολοι υποχρεοϋνται να τοϋ απονεϊμουν
«τας νενομισμδνας τιμας». II ϋεση του
μδσα στδν Ναδ τοϋ Πρωτατου και στα
Καδολικα των 'Ιερων Μονων δα εϊναι
εκεινη τοϋ πολιτικοϋ διοικητοϋ. "Ολες ol
διαμαρτυριες και oi αντιδρασεις δ* Αποκρουωνται μδ τδν Ισχυρισμ6, δτι δ Haπικδς εκπρ6σωπος δδν εϊναι δρησκευτι-
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κη αλλα π ο λ ι τ ι κ η αργη και ετσι dd
Ιοχνονν δλοι ol Ποινικοι Ν6μοι, που
προστατευουν τις πολιτικδς προσωπικδτητες, δναντϊον δσων dd τολμοϋσαν vd
avitaiadodv.

Δεϋτερη καταοτρεπτικη συνδπεια dd
εϊναι η δντελως αρνητικη επϊδραση που
dd dσκηdη εντεχνα στην 'Ελληνικη Πολιτεϊα εκ μερους των διπλωματων τοϋ
Βατικανοϋ και πον da απο6λεπη στην ἑξονδδνωση της 'Ο^οδοξ'ιας. ”Av λαβουμε νπ δγιν μας, δτι η Ρωμη diadHoi
ειδικα κατηρτισμενους ανδρωπους γι
αυτη τη δουλεια — δλοι, ftooi da ελδουν
vd νπηρετησουν στην Παπικη Πρεσβεϊα,
da γνωρϊζουν απταιοτα: τα δλληνικα,
την τμυχολογϊα τοϋ 'Ελληνοοδοδδξου πιστοϋ, την Ιστορϊα των σχεσεων 'Ελλησϊας - ΠολιτεΙας στην 'Ελλαδα, τις αδνναμϊες και την Ιδιοσυγκρασϊα των 'Ελληνων και προ παντδς πδσο ανυπδληπτη
εϊναι η 'Εκκλησϊα και η 'Ορδοδοξϊα στη
συνεϊδηση σχεδδν δλων των 'Ελληνων
πολιτικων — δδν εϊναι δυσκολο v αντιληφδοϋμε τι περιστασεις da δκμεταλλευdovv και πδσο ανετα da σκευωρησουν σε
δλα τα μδτοτπα για την πληρη καταπατηση των δρδοδδξων συμφερδντων. Αϋτδ
da γινη 6δβαια σιγα - σιγα, μδ δξαιρετικτ] προσοχη και ηρεμϊα μδ γλυκδτητα
και ευγενεια απεριδριστη, αρκεϊ vd καταφδρνουν παντοτε vd δημιουργοϋν λανδασμενες δντυπωσεις και πεποιδησεις σδ
αρμοδιονς πολιτικοϋς παραγοντες, που
χειρϊζονται δκκλησιαστικδς ϋποδδσεις
και που δδν εχουν δεολογικα κριτηρια,
οϋτε καν δκκλησιαστικη δρδδδοξη συνεϊ
δηση. Αϋτδ τδ τελευταϊο da τδ δκυεταλλενωνται Ιδιαϊτερα ol παπικοι διπλωμδτες και da τους διευκολϋνη πολϋ στη δημιουργϊα συγχυσεως κδ,δε φορα που da
ανακϋπτονν διαφορδς και διαφωνϊες στις
σχεσεις 'Εκκλησϊας και ΠολιτεΙας, δπδτε και da εϊναι σδ δεση vd προτεϊνουν
σαν περισσδτερο κεϊδικοι» μια τελεια προμελετημενη λϋση — παγϊδα, που dd μποροϋσε εϋκολα vd παραπλανηση τους αρμοδϊους και δπερϊσκεπτα vd υϊοδετηδη
και vd δπιβληδη. Ol μεσολαβητ ικοϊ ρ6λοι
αποτελοϋν τδ κυριωτερο δπλο της Παπικης διπλωματϊας, δξασφαλϊζοντας παν

τοτε δξαιρετικδς δπιτυχϊες στδ Βατικανδ. Κανενας παντως δεν επιτρδπεται vd
υποτιμα την διπλωματικη αυτη δεινδτητα της Ρωμαϊκης αΕκκλησϊας», η δποϊα
υπηρξε μητερα και τροφδς της πολιτικης και διπλωματικης νοοτροπϊας των
νεωτδρων γρδνων. "Ηδη τα δυματα aiτης της νοοτροπϊας οτδν δλληνικδ χωρο
εχουν κανει απδ δτων την δμφανιση τους
και τρυγοϋμε κιδλας τους πικροϋς καρπους της Βαβελ, την δποϊα δγκαδιδρϋει
η παρουσϊα τους. 'Αρκεϊ vd σημειωδη δτι και η πολιτικη Κϊσσινγκερ σδ τελευταϊα αναλνση δδν εϊναι τϊποτ αλλο απδ
απλη εφαρμογη των παποκαισαρικων lδεων τοϋ Θωμα 'Ακϊνατου. Δδν εϊναι
περιττδ δε vd fcu^i^odij δδω δτι τδ Baτικανδ ουναπτει κονκορδατα ακδμη και
με μαχητικα αντϊχριστες κυβερνησεις, δπως η Σοβιετικη, γιατι τδτε ακριβως
δημιουργοϋνται καταπληκτικδς εϋκαιρϊες
δξοντωσεοσς της δρdoδoξlaς και για μια
ακδμη φορα δ οκοπδς αγιαζει τα μδσα.
”Eioi οι ελαχιστοι ρωμaιoκadoλικoι της
Ρωσϊας απολαμ6ανουν δξαιρετικα dρησκευτικα προνδμια, απρδσιτα στους δρ·δοδδξους Ρωσους, χαρις στις 8,ριστες διπλωματικδς σχδσεις Ρωμης και Μδσχας,
που αποβλεπουν δμμεοα η αμεσα και στην
δλπϊδα προσελευσεως δστω και μερικων
δρδοδδξων πρδς την προνομιοϋχο ι'Εκκλησϊα» και επομδνοσς στη διασπαση τοϋ
δνιαϊου μετωπου των dρησκευδvτωv υπηκδων, πραγμα που συμφερει καϊ τα δυο
συμβαλλδμενα «κρατη».
"Ας προστεδη δμως και μια τρϊτη
συνεπεια: ’H στροφη πολλων Ευρωπαϊow πρδς την ,Ορδοδοξϊα εχει ανησυχησει εντονα τδ Βατικανδ. ”Av καταφδρη
vd συvδεdη «πολιτικως» μδ την 'Ελλαδα,
dd εχη μια επιπλεον ευκαιρϊα vd δλεγχη απδ μεσα την κατασταση και vd κωλνσιεργη σε 6αρος κα^ε δνδιαφερομδνου
για την δρdoδoξ^a ευρωπαϊου. Συγκεκρ^
μενα, η ΙΙρεοβεϊα τοϋ Βατικανοϋ στην
’Adrjva d’ αποκτηση αυτεπαγγελτα τδ δικαϊωμα vd ελδγχη δλους τους Ρωμαιοκadoλικoϋς, που dd ερχωνται στην 'Ελ
λαδα για προσκυνηματικους λδγους δηλ.
για vd δπισκεφ^οϋν χριστιανικα μνημεϊα
μοναστηρια η δκκλησιαστικδς δ,ρχδς. Για

ΠΧΛΙΝ nepi ΚΟΝΚΟΡἈΧΤΟΥ

ωρισμδνους τ6πονς μαλιοτα, δπως τδ
"Αγιον "Ορος, dd απαιτηται σϊγουρα καποια δγκριση της Παπικης πρεσβεϊας α
πδ δποιονδηποτε ρωμαιοκαβολικδ προσκυ
νητη. Αϋτδ σημαϊνει, δτι καϋε τδτοιος
ανϋρωπος, που dd ερχ6ταν Ισως μδ σκοπδ ν' ασπασ^η την 'Ορϋοδοξϊα η εστω vd
αποκτηση μια πρωτη γνωριμϊα μδ την
λατρεϊα της και τδν μοναχισμ6 της, δδν
d’ αποκτοϋσε ποτδ την απαιτονμενη εγκριση κι ετσι δδν da μποροϋσε ποτδ vd
δπισκεφϋη τους τ6πονς που ϋ^ελε, χωρϊς vd νποστη τοϋλαχιστον καποια avdκριση η και ψυχολογικδ π6λεμο δκ μδρους της «Εκκλησϊας», που γνωρϊζει
«να ασκη μεγαλην επϊδρασιν εΙς τα παγκοσμια προβληματα» Hadd^ δμολογεϊ και
δ αγιος Περιστερϊου. ”Av ελϋη κανε'ις
στην dεση αυτων των ανϋρωπων, που επιδιωκουν vd γϊνουν δρϋοδοξοι χωρις
vd μποροϋν vd βρουν ανταπ6κριση τοϋ vψιστου αντοϋ αϊτηματ6ς των πovdεvd στδ
δξωτερικδ (ol δλληνικδς και ρωσικδς
δρd6δoξες δικαιοδοοϊες τοϋ δξωτερικοϋ
εχουν πρδ πολλοϋ ϋπογραψει τα κονκορδατα τους μδ τδ Βατικανδ και για vd γϊνη κανε'ις δεκτδς στην ,Oρdoδoξ^a μδσω
αυτων πρδπει αναγκαστικα vd υποοτη δva εϊδος κοινωνικοϋ 6ξευτελισμοϋ ποϋ ε-
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πιβαλλει η Ρωμη στους αρνητδς της και
ετσι αναγκαζονται vd ταξιδεψουν σδ μια
δρϋ6δοξη χωρα για vd συναντησουν και
παλι μπροοτα τους την ανεπιϋϋμητη «Εκκληοϊα» και vd παρουν μδ την αδεια της
τδ 6ρϋ6δοξο χρϊσμα, τ6τε μ6νο μπορεϊ vd
καταλαβη γιατι «περιαγει ξηραν και daλασσαν» κνριολεκτικα τδ Βατικανδ για
δνα π6οτο στην ’Adr/va. Πως εϊναι δυνατδν αλλωστε vd δξηγηdη η φοβερη
πϊεση, ποϋ ασκεϊ μια πολιτικη κυβδρνηση δντελως αδιαφορη για καϋε τι ποϋ εχει οχεοη μδ την 6ρϋ6δοξη ϋεολογια, πανω στην 'Εκκλησϊα της 'Ελλαδος, για vd
δεχϋη τδν κονκορδατο; Ποιοι ϋπαγορεϋουν ενα τ6σο ακαταν6ητο εκβιασμ6, σδ
Μδρωπους ποϋ δδν εϊναι σδ d&n) vd
γνωρϊζουν τι ακριβως ζητοϋν απδ την
'Ιερα Σϋνοδο; Πως εϊναι δυνατδν vd μη
παϊζεται και παλι ενα adlio παιγνϊδι σδ
βαρος αϋτης της γωνιας της γης, ποϋ
ατϋχησε vd διατηρηση ακδραιη την αληdoia για τδν Θε6, τδν κοσμο και τδν avdρωπo, μιαν αλτβεια αφορητα δνοχλητικη για '6οους τελεσϊδικα την εχασαν;
Πως vd χαρακτηρηση, τελος κανε'ις τοϋς
«δρϋοδοξους» ποϋ συμφωνοϋν για τδ κον
κορδατο;
μ·χ·

·ὍρΗΝΟΙ ΙβρθΜΙΟγ..
Ε την γνωστη ποιητικην
εϋαισθησιαν του, δ φιλος θεολδγος καϊ ποιητης κ. θ. Κωνσταντινου,
στη σειρα των πονηματων του
(δπδδοση σε
ποιητικα μετρα 15 δγιογραφικων
κειμενων)
εδωσε και
μας
τους
«Θρηνους» τοϋ Προφητου
’ Ιερεμ iou.
"Υστερα απδ μια εμπεριστατωμενη εϊσαγωγη περϊ των Προφητων καϊ
τοϋ εργου των, ^κθετει σε συνοπτικη μορφη τϊς
πληροφοριες για τδν μεγαλο Προφητην ‘ Ιερεμ (a,
διδει στοιχεϊα για τους «Θρηνους» και στη συνεχεια δκολουθοϋν oi πεντε 'Ωδες· των «Θρηνων»
τοϋ κλαυθμηροϋ Προφητου σε ^λευθερους στιχους
καϊ σε γλωσσα μικτη, με δσϋμετρες δνδτητες υπδ
6κροστιχιδα καϊ με ενδειξεις τοϋ περιεχομενου των
στην δβραϊκη γλωσσα.
«‘H δποχη καθ' ην εζησεν δ Προφητης, γραφει
δ σ., υπηρξεν ^ποχη, καταπτωσεως τοϋ 'Ισραηλ.
'Εσωτερικως oi ^σραηλϊται εΤχον εξαχρειωθη, £ξωτερικως Αϊγϋπτιοι και Βαβυλωνιοι παρεσκεϋαζον την κατακτησιν της χωρας των. ’EvavTiov
ποιων να στραφη δ 'Ιερεμιας πρωτον και ποιους
να δντιμετωπιση δεϋτερον; 'H πολυθεια, η εϊδωλολατρι'α καϊ δ ηθικη καταπτωσις (Δ' Βασ. 23, 12)
κανει τδν 'Ιερεμιαν, βοηθοϋμενον υπδ τοϋ Θεοϋ,
να προβη εις δριμϋτατον ελεγχον και δκαθεκτον
^πιθεσιν κατα των εϊδωλολατρων και ψευδοπροφητων...».
'Αλλα δ μεθυσμενος απδ την αμαρτια λαδς τοϋ
Θεοϋ 6διαφορεϊ και δνειδιζει τδν Προφητην. Γι*
αϋτδ καϊ η δργη τοϋ Θεοϋ επερχεται, δπως εϊδοποιοϋσεν δ 'Ιερεμιας. Oi Βαβυλωνιοι κατακτοϋν
την 'Ιερουσαλημ, αιχμαλωτιζουν πληθη λαοϋ και
φονεϋουν χωρϊς οϊκτο-ν τους παραβατας τοϋ θεληματος τοϋ Θεοϋ. "Eva δπταστιχο των «Θρηνων»,
που 6ποδιδει δ κ. Κωνσταντινου, εϊναι ^κφραστι«o της τραγωδιας τοϋ Μσραηλ: «Φοβερδν, Κϋριε,
κοιτονται στους δρδμους [ δλυγιστα κορμια καϊ
παγωμενα, / παιδιων, γερδντων. Νεανιδες καϊ
νεοι, / oi ^λπιδες μου, αϊχμαλωτοι ^συρθηκαν. ]
Με τη ρομφαια ^φδνευσες και πεϊνα, ) την 'μερα
της δργης σου στδ χασδπη, j στον μαγειρο παρεδωκες ασπλαχνως».
Πδσην Δναλογια παρουσιαζουμε σημερα ^μεϊς
δ νεος 'Ισραηλ με τδν παλαιδν! Καϊ παρα ταϋτα
δεν ^ννοοϋμε να μετανοησουμε Κληρος και Λαδς,

&v καϊ δκοϋμε τδν Κϋριον να εϊδοποιη: «Καϊ δ
ρεις δμοιως απολεϊσθε £av μη μετανοητε» (Λονκ.
ιγ', 3).
Mia πολυ ωραια καϊ μαλλαν πληρης απδδοση
τοϋ 6iou, της δρασεως καϊ της διδασκαλιας τοϋ
Προφητου 'Ιερεμιου, περιεχεται στδ καλαισθητο
6ιβλιο τοϋ δρχιμανδριτου 'Ιερεμιου Φοϋντα που
^ξεδδθη τδ 1975 εις 'Αθηνας.
'Αλλα ποϋ να εϋρωμεν ενα τετοιον ’ Ιερεμιαν va
μας ξυπνηση απδ τδν θανασιμον ληθαργο, πριν
κλαψουμε Δνωφελως δταν πλεον εϊναι αργα; Ποιδς θα στρεψη την προσοχη των κυβερνητων μας
πρδς τϊς πηγες καθε Δληθειας, που εϊναι oi θεϊες
Γραφες, μηπως καταλαβουν ποϋ ευρισκεται η aiτια των ^θνικων κινδϋνων καϊ «δλλαξουν πολιτικη»; Π6τε επι τελους θα αντιληφθοϋν, δτι εϊμαστε
^νας 'Ορθδδοξος λαδς καϊ δτι δεν δικαιοϋμεθα va
παρεκκλινουμε Δπδ τϊς δϊγιες Παπαδδσεις τοϋ "Ε
θνους χωρϊς «ενδικον μισθαποδοσιαν»;

‘TlXpXAOCH,,
ΡΑΙΟ στην ^μφδνιση καϊ
σεμνδ στδ
περιεχδμενο
τδ νεο Περιοδικδ με τδν
ανωτερω τιτλο, που διευθυνει δ γνωστδς φιλος
λογοτεχνης καϊ φιλδλογος κ. ’Icoav. Χατζηφωτης, δ Εκδοτης των «Κριτικων Φϋλλων». Τδ καινοϋριο «διμηνο Περιοδικδ
'Ορθοδδξου ζωης, λδγου
δκδιδεται
και τεχνης»,
για να υπηρετηση την πολυσημαντη Παραδοση τοϋ
"Εθνους και συγκεκριμενα, δπως γραφει στϊς κατευθυντηριες γραμμες του, «αναγκη να ρθοϋμε πιδ
κοντα στην πιστη των πατερων μας. * Αναγκη
να δεθοϋμε με τις ριζες μας, για να καρπισουμε
τα νεα κλαδια. Δεν τα γραφομε αυτα ουτε Απδ
συντηρηση, οϋτε δπδ σωβινισμδ, ουτε απδ &vtiδραστικδ πνεϋμα. Τα γραφομε γιατϊ πιστεϋομε
πως για να υπαρξη πρδοδος, πρεπει να προϋπαρχη παραδοση...».
^λπιζουμε καϊ φρονοϋμε καϊ εϋχδμεθα, δτι η
«Παραδοση» θα φανη ανταξια των ^λπιδων μας
και θα δκπληρωση στδ Δκεραιο τϊς εϋγενεϊς φιλοδοξιες καϊ ^παγγελιες της. "Ηδη δ υπευθυνος της
^κδδσεως εχει δωση τεκμηρια και των ϋψηλων προθ£σεωv του και ^χεγγυα της Ικανδτητδς του. ’Aκριβως γι* αυτδ τδ λδγο δ *!• Κοινδτης του 'AγΙου "Ορους ^ξεφρασε την ϊκανοποιηση της για
την Εκδοση τοϋ a' Τευχους καϊ σννεστησε την
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«Παρδδοση» στην στοργη των *1. Μονων. Για τον
ϊδιο λδγο την συνιστωμεν και ^μεϊς Εκθυμως, αποκρινδμενοι στην εκκληση της για «συστρατευση»
στδν δγωνα ϋπερ των παραδδσεων, η σπονδυλικη
στηλη των δποϊων εϊναι η 'Ορθοδοξϊα.

IGDXNNHC THC ΚρΟθΤΛΝἌΗθ
ΩΑΝΝΗΣ της Κροστανδης εϊναι Eva απδ τα πλεov γνωστα δνδματα και
τα πιο σεβασμια πρδσωπα της Ρωσικης ’OpGoΓια μας τους
δοξϊας.
"Ελληνας δ δγιος 'Ιωαννηςε Τναι Ενας δγιος
δικδς μας. «"Εχοντας
δνατραφη με τδ νεκταρ
της πατερικης διδασκαλϊας παρουσιαζεται στις
σκεψεις, στα βιωματα, στις προσευχες, στους
πνευματικοϋς αγωνες τδσο οικεϊος σε μας, που
ξεχναμε τελεϊως την καταγωγη του και δναγνωρϊζουμε στδ πνευματικδ του πορτραϊτο τα χαρακτηριστικα Ενδς Ελληνος αγιου».
Στδν λαδν του Θεοϋ του 'Ελλαδικοϋ χωρου δ
δγιος * Ιωαννης εϊναι γνωστδς δπδ τις δλλεπαλληλες Εκδδσεις του πνευματικου του ^ιμερολογϊου
«‘H Εν Χριστφ ζωη μου», στην δποϊα κυριαρχουσα θεση κατεχει η «νοερα προσευχη» και η
συχνη μετοχη στην Θεϊα Εϋχαριστϊα. Στδ βιβλιο
αϋτδ τωρα προστϊθεται, για την γνωριμϊα της
δγϊας μορφης του, της δν ζηλφ θεοϋ δρασεως
του και της 'Ορθοδδξου διδασκαλϊας του, η παροϋσα μονογραφϊα του εις την διασπορα εϋρισκρμενου ρωσου 'Επισκδπου 'Αλεξανδρου Σεμενωφ.
Σε μεταφραση γλαφυρη δπδ τδν γνωστδ και απδ
δλλες δμοιες μεταφρασεις δρχι μανδρϊτη Τιμδθεον
της δδελφδτητος τοϋ «Παρακλητου», προσφερεται
στδ Ελληνικδν* Ορθδδοξο κοινδ για τροφη και olκοδομη, πρδς επαινο της 'Εκκλησϊας και δοξολογϊα τοϋ Θεοϋ.
Σε μια τδσο δντιπνευματικη Εποχη, σαν την
τωρινη, σε Eva τδσο πυκνδ σκοταδι, σαν τδ σϋγχρονο, σε μια σϋγχυση που ζη δ βασανιζδμενος
δπδ την δπωλεια τοϋ προσανατολισμοϋ του συνανθρωπδς μας, τδ κηρυγμα τοϋ 'Αγγελου Εκεϊνου
της Κροστανδης, μαζϋ μετδσα αλλα, εϊναι μια
δληθινη δεσμη ακτϊστου φωτδς, μια Ελπϊδα, Ενας
πολικδς δστερας, μια θεια φωνη, Ενας Επανευαγγελισμδς της παμφωτου 'Ορθοδοξϊας μας, που
αϋτη μδνη εσωζε, σωζει και θα σωση τδν κδσμον
δπδ τδ παγκδσμιο ερεβος και τδν πρδς αϋτοκαταστροφη αφηνιασμενο καλπασμδ του. «’H ’Opθδδοξος 'Εκκλησϊα μπορεϊ να φωτϊση σαν τδν ηλιο
και να σωση τδν καθε ανθρωπο Εδω στην γη. ‘H
'Ορθοδοξϊα εϊναι η οϋρανια δληθεια πανω στδν
πλανητη μας. Oi σοφιστεϊες των δνθρωπων δεν
μπδρεσαν να σπιλωσουν την θεϊκη της καθαρδτητα». Να τδ μηνυμα τοϋ αγιου ’ Ιωαννου.
Συνιστωμεν τδ βιβλϊον εΙς δλους τους Ελληνοφωνους 'Ορθοδδξους, δλλα ΙδιαιτΕρως στους Ιερεϊς
μας και γενικως στους δγϊους ποιμενας της 'Εκ
κλησϊας.
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ΕΝ εϊναι απλως Eva 6δοιπορικδ με τδν παραπανω
τϊτλο τδ βιβλιο
τοϋ φϊλου κ. Δημοσθενη
Γοϋλα, οϋτε μια νοσταλγϊα (νδστος) πρδς την
ωραϊα πραγματι Ροϋμελη
μας, δλλα κυρϊως κραυγη
δγωνϊας για την Εγκαταλειψη της Επαρχϊας, ποϋ
δδηγεϊ κατ' εϋθεϊαν στη
βϊωση δντιπαραδοσιακων
συνθηκων και στδν θανατο τοϋ Ελληνορθοδδξου ηθους.
Πολλοι εχουν Επισημανει τδν εθνικδ κϊνδυνο ποϋ
δναδϋεται απδ τδν ϋδροκεφαλισμδ των μεγαλουπδλεων με την παραλληλη Ερημωση της καθαρης
και θεδκτιστης ϋπαϊθρου — με τα εργα των «χειρων» τοϋ Θεοϋ — και πολλοι αγωνϊζονται για
την δναχαϊτηση αϋτοϋ τοϋ
δλεθρϊου ρεϋματος.
(σημειωνω Εδω Επαινετικα· τις προσπαθειες τοϋ
ζηλωτοϋ γεωπδνου φϊλου κ. N. Σκληροϋ). 'Αλλα
τδ βιβλιο τοϋ t. Νομαρχου Χαλκιδικης, με την
πηγαϊα αγαπη του για την δπλη ζωη τοϋ χωριοϋ, την συνδεση των φυσικων καλλονων με τις
δγνες παραδδσεις τοϋ λαοϋ μας, την υπογραμμιση της Εθνικης και πνευματικης σημασϊας ποϋ
Εχει η δγροτικη ζωη, και την λογοτεχνικη χαρη
τοϋ σ., δποβαϊνει Eva δυνατδ κηρυγμα για την
αναγκη Επιστροφης και Επανασυνδεσεως μας με
δ,τι ωραϊον και σεβασμιον της φυλης και Ενας
«Αιμϊλιος» Ελληνικδς.
‘0 σ. εϊναι βεβαια πιστδς Κυρϊου και διανθϊζει τδ πδνημα του με την Εξαρση των μοναστη' Ας
ριων της Ροϋμελης και με την εϋσεβεια.
Επιτραπη και σε μας να συμπληρωσουμε, δτι
φυγη δπδ τα χωρια των ρουμελιωτων και αλλων
διαμερισματων της χωρας, δεν δφεϊλεται
μδνο
στην Επιθυμϊα για δνετη ζωη — δνεξαρτητα av
παγιδεϋονται στις πδλεις σαν δουλοπαροικοι —
δλλα και στην ελλειψη σωστης ζωης ποϋ γεμϊζει
τδν ανθρωπο. Kai σωστη ζωη εϊναι^ι παραδοσιακη
της 'Ορθοδοξϊας,
δποϊα για να ικανοποιηθη
ζηταει την δλιγανθρωπϊα τοϋ χωριοϋ και τις φυσικες συνθηκες. Ζηταει ερημο, βουνδ, δασος, χωραφι, αμπελι, κηπο, κορφες, λαγκαδια και την
σιωπη τοϋ λδγγου για να προσευχεται, να μελετα
τδν Θεδν Εν τοϊς εργοις αϋτοϋ, να τδν εϋχαρκττη
και να δοξολογη δκαταπαυστα. 'Αλλα η σωστη
'Ορθδδοξη ζωη εϊναι και δλιγαρκης και θεμελιωνεται Επανω στην πϊστη για την Πρδνοια τοϋ
Θεοϋ, δπδτε δεν αισθανεται την δνδγκη των «dγαθων» των πδλεων.
Τδ πρδβλημα λοιπδν εϊναι πρδβλημα 'Ορθοδο
ξϊας. Πριν oi χωρικοι και oi Επαρχιωτες «ροβολησουν» για τον «κδσμο» δδν εϊχαν τϊποτε μεσα
τους. Kai ρϊχνονται στην σϋγχυση των πδλεων
για να λυτρωθοϋν δπδ τδ κενδ τοϋ Εαυτοϋ των.
‘0 θεδς εϊπε στδν Μωϋση: «Ποϊησον εϋλαβεϊς
τους υϊοϋς 'Ισραηλ». Λοιπδν ποιησατε τοϋς "Ελ
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ληνας εϋλαβεϊς, γεμϊστε τις ψυχες των με πϊστη
και αγαπη στον Θεδν και εξυγιανετε τις αρρωστες
αϊσθησεις της ψυχης των. "Ετσι θα δποστραφοϋν
την νοσηρη δτμδσφαιρα των πδλεων που «^δεως»
αναπνεουν και θα «πιασουν» Ιπαφη με τη σοφϊα,
την Δγαθδτητα και τη δυναμη του Θεου, «τοϊς
ποιημασι νοουμεναι» και δρωμενες, δπως τις περιγραφει δ Προφητης Δαβϊδ στον «Προοιμιακδν».
‘O κακδς και δ νοσηρδς ερωτας, μδνο με τδν ερωτα τδν καλδ και θειο θεραπεϋεται.

Ο xr. rpHropiOC Ο ΠλΛλΜλῦ
1. Μια £k των καλλιτερων δλληνικων θεολογικων ^κδδσεων του παρελθοντος ετους εϊναι και
τδ ιπτδ τδν Δνωτερω τϊτλον δοκϊμιον του πολυσεβαστου Γεροντος ·τγ. Θεοκλητου Διονυσιατου.
‘H θαυμασϊα αϋτη εκδοσις ηλθε vd πληρωση εν
αϊσθητδν κενδν εις την ελληνικην θεολογικην βιεϊχομεν μεχρι
βλιογραφϊαν, δεδομενου δτι δεν
τουδε μιαν συνθετικην εργασϊαν αναφερομενην εις
την μεγαλην μορφην της 'ΕκκλησΙας μας, τδν
'Αρχιεπισκοπον Θεσσαλονϊκης αγιον Γρηγδριον
τδν Παλαμαν. ^παρχει βεβαιως η μεγαλης αξϊας μελετη του αειμνηστου Καθηγητοϋ Γρηγοριου
Παπαμιχαηλ (δ αγιος
Γρηγδριος δ ΠαΛαμας,
Πετρουπολις - 'Αλεξανδρεια 1911), αλλ' ως εϊ
ναι γνωστδν καϊ προσιτη δεν εϊναι, λδγφ της
παλαιδτητδς της, και τας απδ της κυκλοφοριας
της γενομενας εκδδσεις Δξιολδγων κειμενων dvaφερομενων εις τας ησυχαστικας εριδας — ειτϊ τη
βασει των δποϊων κατανοοϋμεν καλλϊτερον και
τα ϊστορικα πλαϊσια της Θεολογικης διαμαχης
καϊ την διδασκαλϊαν των πρωτοστατησαντων avδρων —, αγνοεϊ.
2. ’Ev τφ προσωπφ εξ δίλλου του π. Θ. δ &γιος Γρηγδριος Δνευρϊσκει Ενα £k των αρμοδιωτερων Δνδρων, oi δποϊοι εχουν τδσον τας diriτουμενας πνευματικας προϋποθεσεις δσον και την
θεωρητικην στοιχεϊωσιν δια να εγκυψουν με aγαπην, vd κατανοησουν δρθως καϊ vd παρουσιασουν εττιτυχως τδ μυστηριον της ηγιασμενης
ζωης του, τους υιτερ της δρθοδδξου πϊστεως καϊ
εϋσεβεϊας τραχεϊς δγωνας του, την θεδγραφον
θεολογϊαν του. ‘0 π. Θ. συνδυαζει καϊ τα τρϊα.
'Ωθεϊται duo αληθινδν ερωτα δια τδν θεοφδρον
ησυχαστην, κατανοεϊ δρθως, λδγφ πνευματικης
πεϊρας καϊ της γεγυιμνασμενης θεολογικης αϊσθησεως του, καϊ παρουσιαζει δπιτυχως με την διακρϊνουσαν τδν γραπτδν λδγον του χαριν, τδν ρωμαλεον στοχασμδν, τας ϋψηλας πτησεις της σκεψεως, την ποιητικην εξαρσιν, ητις αϊχμαλωτϊζει
καϊ κατανϋσσει τδν Δναγνωστην. Προσδν ^πϊσης
Δξιοσημεϊωτον της κρινομενης μελετης εϊναι δ
πρωτδτυπος και επιτυχης τρδπος ^ξιστορησεως
του βϊου καϊ δκθεσεως της Θεολογικης διδασκαλϊας. Kai τα δυο παρουσιαζδμενα συγχρδνως
συμπλεκονται, πραγμα τδ δποϊον δμφανϊζει τα
ϊστορικα και τα Οεωρητικα στοιχεϊα £v συνδυασμφ και δξαρτησει. Οϋτω και τδ δνδιαφερον του
Δναγνωστου δεν μειοϋται καϊ η θεωρητικη. διδασκαλϊα, μη δπομονουμενη των ιστορικων πλαισϊων της καθϊσταται εϋκολωτερον (δια τδν μεσον

μαλιστα καϊ ανευ ιδιαιτερων δια τδν ϋπ' δψιν
θεολογικδν χωρον γνωσεων Δναγνωστην) κατανοητη.
3. Td περιεχδμενα του βιβλϊου διαρθροϋνται
ως δξης: Μετα τδν Πρδλογον (σσ, ιγ' - ιε'),
τϊθεται η Εϊσαγωγη (σσ. ιζ' - με'), δπου δ σ.
δξηγεϊ τους λδγους οι δποϊοι τδν παρεκϊνησαν
εις την συγγραφην τοϋ δοκιμϊου, προβαλλει την
σημασϊαν την δποϊαν εχει εις την Θεολογϊαν και
την ζωην της 'ΕκκλησΙας δ βιογραφοϋμενος θειος
Μεραρχης, δναφερεται εις τας Ιστορικας πηγας
δπϊ των δποϊων δστηρϊχθη και παραθετει παραφρασμενον τδν θαυμασιον Πρδλογον, τδν δποϊον
Νικδδημος δ 'Αγιορεϊτης δια
εϊχε γραψει δ
vd προταξη εις την ϋπ' αϋτοϋ ετοιμασθεϊσαν εκδοσιν των απαντων τοϋ δγ. Γρηγοριου, τα δποϊα
απωλεσθησαν 'Ακολουθεϊ τδ κυριον μερος τοϋ 6t6λϊου (σσ. 1 - 249), απαρτιζδμενον εξ εϊκοσιτεσδιαιρουμενων εις
σαρων δλοκληρων κεφαλαϊων
πολλας παραγραφους με ^νδεικτικοϋς καϊ λϊαν
χρησϊμους τϊτλους, ενθα εκτϊθεται δ βϊος μετα
της διδασκαλϊας τοϋ 'Αγϊου. Δυστυχως, λδγφ δλλεϊψεως χωρου, οϋδε oi τϊτλοι των κεφαλαϊων
εϊναι δυνατδν vd παρατεθοϋν ^νταϋθα, προκειμεvou δ αναγνωστης vd λαβη γνωσιν της δξϊας
καϊ τοϋ δνδιαφεροντος τδ δποϊον παρουσιαζουν.
Εις τας σσ. 250 - 256 περιλαμβανονται τα ’Eπιλεγδμενα, δπου δ π. Θ. προβαϊνει εις μιαν
γενικην αποτϊμησιν των θεολογικων θεσεων τοϋ
αγ. Γρηγοριου δν συγκριτικη δναφορφ πρδς τας
δμοϊας των δντιπαλων του. 'Ev τελει εις τας σσ.
257 - 290 τϊθενται ai παραπομπαϊ και η βιβλιογραφϊα.

4. Εϊναι ϊδιαιτερως σημαντικδν τδ γεγονδς δτι
τα τελευταϊα ετη και εις τδν δλλαδικδν χωρον
δκδηλοϋται μια οϋσιαστικη στροφη και δπιδεικνϋεται εν εντονον καϊ εϊλικρινες δνδιαφερον δια την
μεγαλην μορφην τοϋ θειου Παλαμα καϊ την ϋψηλοτατην Θεολογϊαν του. 'Απδδειξις τοϋ δνδιαφεροντος αϋτοϋ καϊ της γενικωτερας προσπαθεϊας
σϋγη δποϊα καταβαλλεται δια vd δπανελθη
χρονος δλληνικη Θεολογϊα εις τας γνησϊας πη
γας της εϊναι
αρξαμενη τελευταϊως εκδοσις των
απαντων τοϋ αγ. Γρηγοριου και
κυκλοφορϊα dξιολδγων σχετικως μελετων. Εις την προσπαθειαν
αϋτην ερχεται vd προστεθη καϊ τδ παρουσιαζδμενον δκλεκτδν βιβλϊον τοϋ μοναχοϋ Θεοκλητου
με μιαν δμως οϋσιαστικηv διαφοραν πρδς τδ
αλλα δμοειδη βιβλια* τδ κρινδμενον δγραφη δχι
δτπδ 2να απλως ^ρευνητην δπιστημονα αλλα απδ
ζωσαν
ενα μοναχδν δγωνιζδμενον vd διασωση
και Ανεργη δν τη προσωπικη του ζωη καϊ κατα
κοινη
συνεπειαν καϊ iv τη συνειδησει και τη
πειρς* της 'ΕκκλησΙας την πνευματικην δκεϊνην
παραδοσιν, ^τις δπετελεσε τδ κεντρον της ζωης
·και της Θεολογϊας τοϋ αγ. Γρηγοριου, ϋπερ της
διαφυλαξεως της δποϊας μαλιστα τδσον σκληρως
δ μεγας Θεολ6γος ^γωνϊσθη. Kat τδ στοιχεϊον
τοϋτο φρονοϋμεν δτι ϊδιαιτερως καταξιωνει την
προσφοραν τοϋ π. Θεοκλητου, δια την δποϊαν τοϋ
εϊμεθα εϋγνωμονες.
'Αρχιμ.

Συμεων

Π. Κοϋτσας
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