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“ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ ΒΪΟΥ,,
Εἴθισται κατὰ τὰς μεγάλας ταύτας ἡμέρας τοῦ χριστιανισμοῦ ν' ἀπευθύνωνται διάφοροι εὐχαί, αἴτινες κατὰ κανόνα ἐνέχουν τυπικὸν χαρακτῆρα, στερούμενοι τῆς θερμουργοῦ πίστεως
πρὸς τὸ φῶς τὸ ὁποῖον ἀνέτειλεν εἰς τὸν κόσμον μὲ τὴν γέννησιν τοῦ Μεγάλου Παιδίου.
Ἑμεῖς, δοκιμάζοντες βαθείαν ὁδύνην διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ὑπὸ τοῦ Θείου Βρέφους
χαραχθεῖσαν ὁδὸν τῆς ἀναγεννήσεως, αἰσθανόμεθα τὴν ὑποχρέωσιν ν' ἀπευθύνωμεν ὡς καλητέραν εὐχὴν τὴν «Μετάνοιαν
καὶ διόρθωσιν β ί ο υ », ἴνα διὰ μιᾶς νέας ζωῆς ἀπομακρύνωμεν ὅλα τὰ δεινὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα κατέχεται ἡ ἀνθρωπότης,.
Διὰ.νὰ μεταχειρισθῶμεν τοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου, εἴθε καὶ ἀπὸ σάλπιγγος λαμπροτέραν φωνὴν
νὰ εἴχωμεν καὶ νὰ ἠδυνάμεθα εἰς ὑψηλὸν τόπον νὰ σταθῶμεν
καὶ πρὸς ὅλον τὸν κόσμον νὰ κραυγάσωμεν μὲ ὅλην μας τὴν
δύναμιν καὶ νὰ βεβαιώσωμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἐξαποστέλλει ὅλας τὰς
δυστυχίας, σεισμούς, λιμούς, λοιμούς, ἀσθενείας, ξηρασίας κλπ.
Δὲν ἔχομεν οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν πρὸς τοῦτο καὶ ὅλα ταῦτα πρὸς
ἐπιστροφὴν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν προορισμόν του, ὤστε καὶ τώρα ἄν δὲν σπεύσωμεν πρὸς διόρθωσιν τῆς ἁμαρτολότητος τοῦ
βίου ἡμῶν, δὲν θὰ δυνηθῶμεν ν' ἀποφύγωμεν μίαν ἄλλην μεγά"
λην δοκιμασίαν, ἕνα νέον πόλεμον μὲ ὅλα τὰ ἐφευρεθέντα μέσα
τῆς πλήρους καταστροφῆς.
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Ἐρήμωσιν καὶ ἀφανισμὸν ὅλων τῶν πόλεων καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ στηριζομένου ἐπὶ τοῦ ψεύδους καὶ πάσης κακίας, θὰ
σημάνῃ ὁ πόλεμος αὐτός, ὅπως ἀκριβῶς ἐτόνισεν πρὸ ὀλίγου,
ἐνώπιὸν τῆς γενικῆς συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ ὁ ἄνθρωπος τῆς
προσευχῆς, ὁ στρατηγὸς Ἀϊζενχάουερ καὶ πρόεδρος τῆς μεγάλης Ἀμερικανικῆς δημοκρατίας. Ἁπὸ τὸν πόλεμον αὐτόν, ὀλίγοι τῶν ἀνθρώπων θὰ ἐπιζήσουν, ἴσως οἱ 1144.ΟΟΟ τῆς Ἁποκαλὐψεως, «οἱ ἔχοντες τὸ ὅνομα τοῦ Ἁρνίου καὶ τὸ δνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. Οἱ ἀκολουθοῦντες καὶ ἠγορασμένοι ὑπὸ τοῦ Ἁρνίου. Οἱ ἄμωμοι, ἐν τῷ
στόματι τῶν ὁποίων δὲν εὑρέθη ψεῦδος».
'Ἰδετὲ τὴν εἰκόνα τοῦ δράκοντος τοῦ διαβόλου καὶ σατανᾶ
τοῦ ὰλανόντος ὅλην τὴν οἰκουμένην ('Αποκάλ. ΙΒ.' 9). Προσωρινῶς κυρίαρχος αὐτῆς, προσκηνούμενος ὑπὸ τῶν ἀνθρώπῶν διὰ τῶν
ἁμαρτωλῶν αὐτῶν ἔργων καὶ δίδοντα τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν
θρόνον αὐτοῦ καὶ ὑξουσίαν μεγάλην εἰς τὸ ἐπτακέφαλον θηρίον
τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς θαλάσσης (ἀνησύχου καὶ ταραχώδους κόσμου) «ὅ ἧν ὅμοιον παρδάλει καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ἄρκτου καὶ τὸ
στόμα αὐτοῦ ὡς στόμἀ λέοντος» δπερ διασαφεῖ, κατὰ τὸν Καθηγητὴν κ. Μπρατσιώτην (ἑρμην. 'Αποκαλ. σ. 2Ο8), τὴν διὰ τῶν
ὀνομάτων τούτων ὑποδηλουμένην ἀγριότητα, ἀπανθρωπίαν καὶ
ὑπερηφάνειαν τῆς ἀντιθέάυ δυνάμεως, ἥτις εἰκονίξεται διὰ τοῦ
θηρίου, ἐκ τοῦ στόματος τῆς ᾧποίας ἐξέρχονται δνόματα βλασφημίας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς Ἁγίους αὐτοῦ.
Ἁνήλθοὶιεν ἤδη ὁλόκληρον τὴν κλίμακα τῆς ἁμαρτολότητος
ἡμῶν καὶ ἐφθάσαμεν αἰσίως πρὸ τοῦ θρόνου τοῦ δράκοντος. Δὲν
ἔμειναν παρὰ ἐλάχιστοι στιγμαὶ πρὸ τῆς μεταβιβάσεως τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ τῆς ἐξουσίας εἰς τὸ θηρίον τῆς ἀντιθέου δυνάμεῶς. Τὰς στιγμὰς ταύτας ἄς'χρησιμοποιήσωμεν πρὸς μετάνοιαν
καὶ διόρθωσιν τοῦ βίου ἡμῶν. Μ ε τ ά ν ο ι α ν Ν ι ν ε υ ϊ τ ι κ ὴ ν
ὅ μ ῳ ς καὶ ὅ χ ι θ ε α μ α τ ι κ ή ν, ἴνα δι' αὐτῆς προκαλέσωμεν καὶ ἐπιτύχωμεν τὴν συμπάθειαν καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ
ὅπως οἱ Νινευῖται.
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Ο ΔΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΑΥΨΕΩΣ(Κεφ. ΙΓ.')
'Τοτχογραφια παλαια της 'Ι
* -Μοψης ^Εοφιγμενου

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΗ! ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΓΪΗΧΩΝ

Δωρεαὶ ἠγεμβνων καὶ ϊδιωτων.— ©Ικονομικὴ κχτιχατχαις

των Μονων κα'ι της Ι. Κοινοτητ^ξ.

Ι
Μετὰ τὴν ἄλωσιν ἐγένοντο μεγάλοι ἐπίκουροι τῶν Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους οἱ ἡγεμόνες τῆς Βλαχίας καὶ Μολδαυἴας τῶν
ὁποίων αἱ πρὸς αὐτὰς εὐεργεσϊαι παρετάθησαν μέχρι τῆς ἐνώσεως τῶν δύο τούτων ἡγεμονιῶν κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα.
Ἰδίως ἀπὸ τοῦ ΙΣΤ.' αἰῶνος μέγισται ἐκτάσεις ἐγένοντο
ἰδιοκτησία τῶν Ἁγιορειτικῶν Μονῶν.
Αἱ κτήσεις αὗται ἧσαν περιουσίαι τῶν ἐγχωρίων μονῶν.
'Ολίγας τῶν μονῶν τούτων ἴδρυσαν οἱ ἡγεμόνες καὶ ἀμέσως
προσήλωσαν αὐτὰς εἰς τὰς Μονὰς τοῦ 'Αγίου Ὄρους εἰς μνημόσυνον αὐτῶν. Αἱ πλεῖσται ὑφίσταντο πρὸ τῆς προσηλώσεως αὐτῶν ἀλλ' ἕνεκα τῆς ἀταξίας καὶ ἐκλύσεως τῶν ἐγχωρίων μοναχῶν
(Βλάχων καὶ Μολδαυῶν) ἐδόθησαν εἰς τοὺς Ἐλληνας μοναχοὺς
τοὺς Ἁγιορείτας, Ἁγιοταφίτας καὶ λοιπούς, ὡς ἱκανοὺς εἰς τὴν
διοίκησιν καὶ συντήρησιν αὐτῶν, δυναμένους καὶ πνευματικῶς
νὰ καθίστανται ὡφέλιμοι εἰς τὰς χώρας αὐτάς.
Παρὰ ταῦτα ὅμως οἱ Ἁγιορεῖται δὲν ἀπελάμβανον ἐκ τῶν
κτημάτων αὐτῶν ὅτι ἔπρεπε, λόγω τῆς μακρᾶς ἀποστάσεως, τῆς
δυσκολίας τῆς συγκοινωνίας, τῆς καταπτώσεως τῆς' γεωργίας καὶ
πολλῶν ἄλλων λόγων. 'Η ἀξία τῶν κτημάτων τούτων ὑψώθη κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΘ.' αἰῶνος, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔτος 1863 ἐδημεύθησαν ἱεροσύλως ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος Ἁλεξάνδρου Κούζα καὶ τῆς
Βλαχομολδαυϊκῆς κυβεῳνήσεως.
Τὰ κτήματα ταῦτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τὰς δύο ὡς ἄνω
ἡγεμονίας, ἀνήρχοντο εἰς 25 μοναστήρια, 1Ο σκήτας καὶ 3 ναοὺς
μὲ μεγάλας ἐκτάσεις γαιῶν καὶ δασῶν καὶ τῶν ὁποίων τὰ ἐτήσια
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εἰσοδήματα ἀνήρχοντο περὶ τὰς 7Ο.ΟΟΟ χρυσὰ; λίρας.
Τοιαύτης φύσεως ἧσαν καὶ τὰ ἐν Βεσσαραβίᾳ κτήματα ἀποτελούμενα ἀπὸ δεκάδας χιλιάδων στρεμμάτων γαίας ἄτινα κατὰ
τὸ πλεῖστον ἧσαν ἐξαρτήματα τῶν Μονῶν τῶν εἰς τὰς δύο ἀνωτέρω ἡγεμονιῶν, ἰδίως τῶν ἐν Ἅθῳ Μονῶν Βατοπεδίου, Ζωγράφου, Ἁγίου Παύλου, Ξηροποτάμου, Ἰβήρων καὶ τῆς Ἰ. Κοινότητος. Τὰ τοῦ Βατοπεδίου ἧσαν μέγιστα, κατὰ δεύτερον λόγον
ἧσαν τοῦ Ζωγράφου, εἶτα τοῦ Ἁγίου Παύλου, μικρὰ δὲ τῶν
ἄλλων Μονῶν. Τὰ κτήματα ταῦτα ἡ 'Ρωσσικὴ κυβέρνησις, εἰς
τὴν ὁποίαν παρεχωρήθη ἐν ἔτει 1812 ἡ Βεσσαραβία, διὰ διατάγματος τῆς 9ης Μαρτίου 1876 ἔθεσε ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Δημοσίου Ταμείου, δίδουσα ἔκτοτε εἰς τὰς δικαιούχους Μονὰς τὰ
2^ί5 ἐκ τῶν εἰσοδημάτων αὐτῶν.
'Η ἀπόφασις αὔτη τῆς Ἑωσσικῆς κυβερνήσεως κατεδικάσθη ὑπὸ πολλῶν Ἑώσσων εὐσεβῶν. Ὁ Γεν.Ἐλεγκτὴς τῆς αὐτοκρατορίας Τ. Φιλίππωφ εἰς ὑπόμνημα του πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ὑπεδείκνυε ν' ἀναγνωρισθοῦν πάλιν τὰ δικαιώματα τῶν ἀγίων τόπων ἐπὶ τῶν κτημάτων αὐτῶν καὶ νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὴν
διαχείρισιν τῶν ἰδιοκτητῶν των ὡς πρὸ τοῦ 1873.
«Παρεβιάσθη, ἔγραφε, δΓ αὐτῶν ἡ ἱερότρς καὶ ἀκεραιότης τῶν ὑπ' αὐτῆς τῆς Ἑωσσικῆς κυβερνήσεως καθιερωθέντων
καὶ πολλάκις καταχωρηθέντων δικαιωμάτων τῶν ἱερῶν καθιδρυμάττον τῆς Ὁρθοδόξου Ἁνατολῆς.
Παρεβιάσθη ἡ δικαιοσύνη καὶ προσεβλήθη ἡ ἀξιοπρέπεια
τοῦ Κράτους. Παρεβιάσθη ἡ ἱερὰ θέλησις τῶν διαθετῶν, δι' ὅρκων περιφρουρησάντων τὰς ἐαυτῶν δωρεὰς καὶ προσφορὰς ἀπὸ
πάσης βίας καὶ ἀλλοιώσεως τῶν ἀπ' ἀρχῆς τοῖς ἀφιερώμασιν
αὐτῶν ὑποκειμένων προθέσεων.
Βασίζονται ἐπὶ τῆς ὑπὸ τῆς ἀπληστίας τῆς δημοτικῆς διοικήσεως τῆς Βεσσαραβίας ἐπινοηθείσης καὶ ἀνεξετάστως δεκτῆς
γενομένης παρερμηνείας τοῦ πνεύματος τῶν διαθηκῶν καὶ τῶν
ἀφιερωτηρίων γραμμάτων καθ' ἄ τὰ ἐν Βεσσαραβίᾳ κτήματα
περιῆλθον εἰς τὴν κυριότητα τῶν ἱερῶν καθιδρυμάτων τῆς
Ἁνατολῆς.
'Υλικῶς ἔβλαψαν τὰ μέγιστα καὶ ἠθικῶς κατέθλιψαν τὰς
Ἑκκλησίας τῆς Ἁνατολῆς....»
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Πάντα ταῦτα δὲν ἠσηκούσθησαν καὶ ἔκτοτε ἐδίδοντο ψυχία
τινὰ ὑπὸ τῆς Ἑωσσικῆς κυβερνήσεως πρὸς τὸ Ἄγιον Ὄρος ἔναντι τῶν μεγάλων εἰσοδημάτων τῶν κτημάτων αὐτοῦ, ἄτινα
ἀπὸ τῆς δημεύσεως ἤτοι τοῦ 1876 μέχρι τῆς 'Ρωσσικῆς ἐπαναστάσειος τοῦ 1917 ὑπολογίζονται εἰς δύο καὶ ἥμισυ ἑκατομμύρια λίρας χρυσᾶς.
Τῶν ἀξιώσεων τούτων. δεν πρόκειται οὐδὲ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραιτηθῇ τὸ Ἄγιον Ὄρος, τὸ ὁποῖον ὡς θεοσύστατον
. καὶ θεοφρούρητον πιστεύει ὅτι οὐδεμία δύναμις θὰ δυνηθῇ ν'
ἀνακόψῃ τἠν ζωήν του μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου, Ο
πως ἄνευ τῆς ἐλαχίστης μεταβολῆς ἔζησε ἐπὶ χίλια ἔτη παρ' ὅλα
τὰ μεσολαβήσαντα μεγάλα. διεθνῆ. γεγονότα, θ' ἀναμένῃ ὅθεν
τἠν κατάλληλον στιγμὴν ἥτις καὶ θὰ ἔλθῃ. '
Τὰς ἱερὰς Μονὰς κατὰ τὸν ΙΖ.' καὶ τὸν ΙΗ.' α.ἰώνα ἀνεκούφιζον μεγάλως καὶ οἱ τσάροι τῆς. Ἑωσσίας ἐπιτρέποντες εἰς τοὺς
Ἁγιορείτας νὰ μεταβαίνουν ἀνὰ πᾶν τέταρτον, πέμπτον ἢ ἕβδομον ἔτος εἰς Ἑωσσίαν πρὸς συλλογὴν συνδρομῶν. Ὁ κυριώτερος ὅμως πόρος τῶν Μονῶν μετὰ τὴν ἄλῳσιν ἧσαν αἱ διδόμεναι
βοήθειαι ὑπὸ τῶν διαφόρων προσκυνητῶν τοῦ 'Αγ. 'Ὁρους Ἑλλήνων, Βλάχων, Σέρβωύ, Βουλγάρων καὶ Ἑώσσων. Ὁσαύτως
καὶ αἱ περιοδεῖαι τῶν Ἐλλήνων μοναχῶν οἴτινες περιήρχοντο
ὅλας τὰς χώρας τῆς Τουρκίας, Ἑλλάδος, Αὐστρίας, Γερμανίας
καὶ 'Ιταλίας συλλέγοντες συνδρομὰς παρὰ τῶν διαφόρων ὁμογενῶν κοινοτήτων.

Π
Κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἁλώσεως καὶ μέχρι τέλους τοῦ ΙΕΖ
αἰῶνος ἡ Μονὴ τῶν 'Ιβήρων ἐβάδιζεν εἰς ἀποσύνθεσιν.
Τῷ 1533 ἠρημώθη ὑπὸ πειρατῶν ἡ Μονὴ τοῦ 'Εσφιγμένου. Κατὰ δὲ τὸ τέλος τοῦ αὐτοῦ αἰῶνος μέχρι τοῦ 1625—28
ἡ Λαύρα ἐτέλει εἰς μεγίστην κατάπτωσιν ἀπειληθεῖσα ὑπὸ παντελοῦς ἐρημώσεοος.
Τότε παρήκμασε καὶ ἡ περιώνυμος διὰ τοὺς Σέρβους Μο
*
νὴ.τοῦ Χελανδαρίου, ἐνῶ πρότερον εἶχε καταστραφῇ ἡ Μονὴ
Κουτλουμουσίου.
Παρήκμασε καὶ ἡ Μονὴ . τοῦ Ξηροποτάμου ὤστε βαθμημὸν κατήντησεν ἐρείπιον. Ὁμοίῳς καὶ ἡ Βουλγαρικὴ τοῦ Ζω-

615
γράφου καὶ ἡ' τοῦ Δοχειαρίου καὶ ἡ τοῦ Καρακάλλου ἀνακαινισθεῖσαι κατὰ τὸν ΙΣΤ.' αἰῶνα.
Τῷ 1581 κατεστράφη ὑπὸ πυρκαῖᾶς ἡ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας.
Κατὰ τὸν ΙΖ.' καὶ ΙΗ.' αἰῶνα αἱ Μοναὶ καὶ τὸ Κοινὸν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιέζοντο ὑπὸ χρεῶν, πολὺ δὲ περισσότερον
μέχρι τοῦ 183Ο—4Ο λόγῳ τῶν μεγάλων ἐξόδων διατηρήσεως
ἐπὶ δεκαετίαν τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ὁθωμανικοῦ στρατοῦ.
Ὁ ΙΗ.' αἰὼν εἶναι παράδοξον κρᾶμα κακοδαιμονίας καὶ
ἀνορθώσεως, ἀμαθείας καὶ πνευματικῆς ζινήσεως.
Αἱ πλεῖσται Μοναὶ τότε ἧσαν κατάχρεοι ἐγκαταλείψασαι
ἀπὸ τοῦἸΖ.' αἰῶνος τὰ ἐν Χαλκιδικῇ μετόχια αὐτῶν. Αἱ Μοναὶ
Ξενοφῶντος, Ἑωσσικοῦ καὶ Κωνσταμονίτου ἀπειλοῦνται ὑπὸ τελείας ἐρημώσεως. Οἱ ἐνεργήσαντες τότε τὰς καταγραφὰς δημόσιοι ὑπάλληλοι δὲν κατέγραψαν τὴν τελευταίαν ἔρημον σχεδὸν
οὗσαν Κατὰ τὸν αὐτὸν αἰῶνα ἡ Λαύρα συμπληροῖ τὴν ἀνόρθωσιν αὐτῆς καὶ ἔχει 4ΟΟ κελλία ἐντὸς αὐτῆς. Τότε καὶ ἡ Ξηροπο
τάμου ἀναγεννᾶται ἐκ τῶν ἐρειπίων της. Περὶ τὰ τέλη τοῦ αὐτοῦ
αἰῶνος ἄρχονται ἀνορθούμεναι αἱ Μοναὶ Ξενοφῶντος, 'Εσφιγμένου καὶ. Κωνσταμονίτου.
Τῷ 1722 αἱ Μοναὶ μόλις διέσωζον 32 μετόχια ἐν Χαλκιδικῇ. Τῷ 1764 ἔχουν 58 καὶ κατὰ τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος ἀριθμοῦνται ὅλα εἰς 1Ο6.
Κατὰ τὸν ΙΗ.' αἰῶνα ἱδρύονται αἱ σκῆται, κτίζονται εἰς
πλῆθος αἱ σκητιο3τικαὶ καλύβαι καὶ ἱδρύονται τὰ Κυριακά, ἐνῶ
συγχρόνως κελλία ἀνακαινίζονται ἢ νέα ἱδρύονται..
Ἑ πρὸς ἀναδημιρυργίαν σφοδρὰ τάσις ἐκδηλοῦται κυρίως
κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ ΙΗ.' αἰῶνος καὶ παρατείνεται μέ
χρι τοῦ 1821.
Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΘ.' αἰῶνος πολλαὶ Μοναὶ συμπληροῦν τὴν ἀνακαίνισίν των καὶ ἡ τῶν Ἐώσσων ἀνιδρύεται εἰς
ἄλλην τοποθεσίαν ἔνθα ἤδη εὑρἶσκεται. Ἑ τοῦ Ἁγίου Παύλου
διπλασιάζεται.
ΠΙ
Μετὰ τὸ ἔτος 184Ο ἀναπτύσσεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τεράστιος μοναστικὸς ὀργασμός.
Ἑμφανίζονται οἱ Ἑῶσσοι εἰς μέγαν ἀριθμόν. Ἰδρύουν
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μετὰ τὰ μέσα τοῦ αὐτοῦ αἰῶνος τὰς μεγάλας σκήτας τοῦ προφήτου 'Ηλιοῦ καὶ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Ἁνδρέου (Σεράγιον) καὶ
γίνονται κύριοι τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Τότε ἱδρύουν καὶ οἱ Βλαχομολδαυοὶ τὴν Σκήτην τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Συγχρόνως προστίθενται μεγαλοπρεπεῖς οἰκοδομαὶ εἰς τὰς
Μονὰς Λαύρας. Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, Καρακάλλου Κωνσταμονίτου καὶ εἰς ἄλλας ἐνῶ ἡ τοῦ Ἑωσσικοῦ διπλασιάζεται καὶ τριπλασιάζεται.
Τότε καίονται αἱ Μοναὶ Ἰβήροτν καὶ Κουλουμουσίου καὶ
βραδύτερον ἡ Σίμωνος Πέτρας καὶ ἐκ νέου κτίζονται. Καίονται
κατὰ τὸ πλεῖστον καὶ αἱ Μοναὶ Φιλοθέου καὶ Σταυρονικήτα καὶ
αὖθις ἀνακτίζονται.
Καίεται ἐν τέλει τῷ 19Ο1 κατὰ τὰ τρία πέμπτα ἡ πρὸ δεκαετίας ἀνακαινισθεῖσα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου ἥτις εὐθὺς
ἀμέσως ἀνακτίζεται μεγαλοπρεπεστέρα.
Ὁ ΙΘ.' αἰὼν ὑπερέβαλε καὶ αὐτὸν τὸν ΙΑ.' κατὰ τὴν ποσότητα καὶ τόν δγκον τῶν οἰκοδομημάτων ἴσως δὲ καὶ κατὰ τὸ
πλῆθος τῶν μοναχῶν.
Αἱ Μοναὶ καἴτοι ἀπώλεσαν τῷ 1863 τὰ ἐν Ἑουμᾳνίᾳ μέ
γιστα κτήματα περισυνελέγησαν καὶ ἀνεδιοργανώθησαν οἰκονομικῶς, ἐκαλλιέργησαν τὰ ἐν Χαλκιδικῇ καὶ ἀλλαχοῦ κτήματα καὶ
δύ ἐργασίας μοχθηρᾶς καὶ ἀκαμάτου ἐξεχρεώθησαν, ἀπηλλάγη
δὲ τοῦ χρέους καὶ τὸ Κοινὸν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους διὰ τῆς διαρκοῦς μερίμνης τῆς Ἰ. Κοινότητος, κυρίως ὅμως διὰ τῆς εὐτάκτου
διαχειρίσεως τῆς Ἰ. Ἑπιστασίας.
Κατὰ τὰ τέλη τοῦ παρελθόντος αἰῶγος ὑπέπεσεν εἰς βαρύτατον χρέος ἡ Μονὴ Σταυρονικήτα. Ὁμοίως οἰκονομικῶς ἐστενοχωρήθησαν πολὺ ἡ Μονὴ Φιλοθέου καὶ ἐν μέρει αἱ τοῦ Διο
νυσίου, Δοχειαρίου, Ξενοφῶντος καὶ Ἑσφιγμένου, ἀλλὰ μετὰ
μικρὸν συνῆλθον.
Ὁ συγκρίνων τόν ΙΘ.' αἰῶνα πρὸς τοὺς πρὸ αὐτοῦ μέχρι
τοῦ ΙΓ.' ἐξίσταται βλέπων τὸ Ἅγιον Ὄρος μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως καὶ ὀλίγον βραδύτερον ἐν μεγαλοπρεπῇ τάξει καὶ πλούτῳ αὐξανόμενον καὶ μεγαλυνόμενον.
Μεθ' ὅλην τὴν πνευματικὴν παρακμὴν τοῦ μοναστικοῦ
βίου δύναταί τις νὰ εἴπῃ ὅτι τὸ πνεῦμα καὶ -ἡ οὐσία καὶ ἡ δρᾶ-
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σις τοῦ μοναχισμοῦ συνεκεντρώθη ἀπό τῶν ἀρχῶν τοῦ παρόντος
αἰῶνος εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Παιδεια
Μετὰ τὴν ἄλωσιν αἱ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους ὡς ἱεραὶ
Ἑστιάδες διετήρησαν τὸ πῦρ τῆς πατρίου σοφίας μετὰ ζηλοτύπου ἀγάπης καὶ τάξεως περιφρουρήσασαι τοὺς προγονικοὺς θησαυροὺς τοῦ πνεύματος, συμβαλοῦσαι τὰ μέγιστα εἰς τὴν διατήρησιν τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας, ἐκ τῆς ὁποίας βραδύτερον ἐλήφθη τὸ φῶς διὰ τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν τοῦ Γένους.
Ἑκτὸς τῶν ἀπωλεσθέντων θησαυρῶν, δέκα χιλιάδες καὶ
πλέον χειρόγραφοι παλαιοὶ κώδικες κεῖνται νῦν εἰς μαρτύριον
τῆς μεγάλης πνευματικὴς ἐργασίας καὶ περισυλλογῆς ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει.
Καίτοι ὁ μοναχισμὸς προηγεῖτο τότε πνευματικῶς τοῦ
ἔθνους, ἐν τούτοις ὡς στενῶς συνδεδεμένος μετ' αὐτοῦ δὲν ἠδύνατο παρὰ νὰ ἐπηρεασθῇ ὑπὸ τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, διὰ
τοῦτο κατέπεσε κατὰ τὸν ΙΣΤ.' καὶ ἰδίως κατὰ τὸν ΙΖ.' αἰῶνα
ὑπὸ γραμματικὴν ἔποψιν. Προσεπάθησε δὲ πάλιν ν' ἀνορθωθῇ
κατὰ τὸν ΙΗ.' αἰῶνα, ἀλλὰ τοῦτο δὲν κατωρθώθη ἐκτὸς μέχρι
τινὸς καὶ πάντα τὰ ἐπιτευχθέντα τότε ἐσάρωσαν κατόπιν αἱ ἀνωμαλίαι τῆς γ.' δεκαετηρίδος τοῦ ἑπομένου αἰῶνος, ὅτε καὶ πολλαὶ βιβλιοθῆκαι ὑπέστησαν σημαντικὴν φθυρὰν κατὰ διαφόρους τρόπους.
Ὁπωσδήποτε ὁ πολλαχῶς διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος παράδοξος
εἰς ἀντιθέσεις ΙΗ.' αἰὼν ἔδωσεν ἀξιόλογον γραμματικὴν καὶ
πνευματικὴν ὤθησιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ
αὐτοῦ. Τότε συνεστήθη ἡ Ἁθωνιὰς Ἁκαὅημία ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐδίδαξαν οἱ διάσημοι διδάσκαλοι τοῦ Γένους Εὐγένιος ὁ Βούλγαρις, Νικόδημος ὁ Ζερτζούλας, Νεόφυτος ὁ Καυσοκαλυβίτης,
Ἁθανάσιος ὁ Πάριος, ὁ Κυπριανὸς καὶ ἄλλοι. Τότε ὁ ἀοίδιμος
Ἀ. Κοραῆς ἐχειροκρότει τοὺς Βατοπεδινοὺς διὰ τὴν φιλομουσίαν
αὐτῶν. Τότε ὁ Ἁρχιμανδρίτης τῆς Λαύρας Κοσμᾶς ὁ Ἐπιδαύριος ϊδρυσεν ἐν τῇ Μονῇ του Ἐλληνικὸν τυπογραφεῖον. Τότε
ἐφάνη ὁ Καισάριος Δαπόντες. Τότε ὁ Νικόδημος Καλλιβούρσης
συνέγραψε βιβλιοθήκην ὁλόκληρον ἐκ τριάκοντα πέντε συγγρα-
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φῶν μνημόσυνον αἰώνιον εὐσεβείας, φιλογενείας καὶ φιλοπονίας.
Τότε πλῆθος ἀνδρῶν θεραπεύοντες τὴν ἔνθεον καὶ φιλογενῆ παιδείαν ἐφώτιζον καὶ ἐστήριζον ἀλλήλους καὶ μεταλ,αμπάδευόν τὸ
ἴδιον πῦρ εἰς μεγάλας ἀποστάσεις.
Παρὰ πᾶσαν προσδοκίαν ὁ ΙΘ ' αἰὼν παρουσιάζει καταπλὴκτικὴν αντίθεσιν ὑλικῆς ἀνορθώσεως καὶ εὐκλείας πρὸς παιδείαν καθεύδουσαν Πρρσπάθειαι ἐπαινεταὶ κατεβλήθησαν πρὸς
ἀνάπτυξιν αὐτῆς. Τῷ 1864 συνεστήθη ἐν Καρυαῖς Ἀθωνιὰς
σχολὴ ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς ὑπῆρξαν πενιχρά. Σχολεῖα
ἐλειτούργησαν ἐπί. τινα χρόνον καὶ εἰς τὰς Μονὰς Βατοπεδίου
καὶ Ἰβήρων ἄνευ ἀξιοσημειώτου ἀποτελέσματος. Αἱ Μοναὶ Λαύρας, Βατοπεδίου καὶ Ἰβήρων ἀπέστειλᾳν νέους μοναχοὺς εἰς τὰς
θεολογικὰς σχολὰς Χάλκης καὶ Ἀθηνῶν. Ὁμοίως καὶ αἱ Μοναὶ
Ξηροποτάμου, Ζωγράφου καὶ 'Αγ. Παύλου ἀνὰ ἕνα μοναχὸν εἰς
τὰς αὐτὰς. σχολὰς, τὰ ἀποτελέσματα ὅμως ὑπῆρξαν μικροῦ λόγου
ἄξια, καὶ μετ' ἐξαιρέσι·ων, διύτι πολλοὶ τῶν σπουδασάντων επεξένωσαν ἐαυτοὺς τῆς Ἀγιορε.ιτικῆς ἀδελφότητος.
ἸἸ ἀποστολὴ μοναχῶν εἰς τὰς,ἔξω τοῦ Ἁγίου Ὄρους σχολὰς ἀπέτυχεν.Ἁὲν θέλομεν νὰ σχολιάσωμεν τὴν παιδείαν τῶν
θεόλογικῶν σχολῶν. 'Εκεῖνῳ ὅμως τὸ ὁποῖον μᾶς ἐδόθη εὐκαιρία
νὰ διαπιστώσωμεν εἶναι δτι ἀποτυγχάνει αὕτη εἰς μερικούς, τοῦ
κυρίου αὐτῆς σκοποῦ. Ἐὰν δὲ ἀποτυγχάνη εἰς τοὺς προορισμένοῦς εἰς δρᾶσιν ἐγκόσμιον, ἔστῳ καὶ εἰς ὀλίγους, πολὺ . περισσότερον τοῦτο θὰ συμβῇ διὰ τοὺς μοναχούς, ἐκτὸς βεβαίως ἐξαιρέσεων τινων. Ὁ μονᾳχὸς δὲν ἔχει ἀνάγκῃν νὰ διδαχθῇ μόνον
γραμματικὴν παιδείαν, ἀλλὰ ἔχει ἀνάγκην νὰ παραμείνῃ μοναχὸς κατὰ τοὺς μοναχικοὺς κανόνας καὶ νὰ τελειοποιῆται ἐκ παραλλήλου εἰς τὴν ἐν Χριστῷ. φιλοσοφίαν καὶ ἀρετὴν περισσότερον τῶν κοσμικῶν. Τούτου μόνον ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δύναται νὰ ἐπιτύχῃ ὁ Ἁγιορείτης, εὑρισκἁμενος πρὸ βιβλιοθήκης ἀρχομένης
ἐκ τῆς γῆς καὶ καταληγούσης εἰς τὸν οὐρανότ. Εἰς τὴν θαυμαάὶαν καὶ μοναδικὴν φύσιν τοῦ Ἁγίου "Ορους ἐνώπιον τῶν φιλοσόφων μοναχικῶν θεσμῶν, ἐνώπιον τοῦ ἀτέρμονος καταλόγου
τῶν ἐν ὁσιότητι εὐσεβείᾳ καὶ φιλογενείᾳ λαμψάντων ἀοιδίμων .
ἀνδρῶν, παρὰ τοὺς θόλους τῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων δύναται νὰ
μορφωθῇ ὁ Ἁγιορείτης γραμματικῶς συνδιάζων τὴν σοφίαν τῶν
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ἁλιέων κᾳὶ τὸν Σταυρὸν μετὰ τῆς.ἔξω παιδείας ἴνα δὶὰ τῆς. ἀρίστης ταύτης συζεύξέως τεθῇ αὖθις ἐπὶ τὴν πρωτοποὸείαν τοῦ
Γένους ἐν τῇ ὁδῷ τῆς διανοητικῆς ἀλλὰ πρὸ πάντων τῆς ἠθίκῆς
αὐτοῦ ἀναβιώσεως. Ὁ μοναχὸς τυγ'χάνων.ἀληθῶς ἐλεύθερος ὑπὸ
πᾶσαν ἔποψιν δύναται ν'.ἀποβῇ μεγίστη ἀναπλαστικὴ . δύναμις
μάλιστα κατὰ τοὺς χρόνους τούτους τῆς καταπτώσεως καθ' ἥν
τὸ ζωοποιοῦν πνεῦμα καὶ ἡ ἀλήθεια στρεβλοῦνται ἐν ὀνόματι
πολιτισμοῦ καταφθείροντος τὰς ψυχὰς καὶ τὰς καρδίας.
'ἸΙδη καθίσταται περισσότερον ἐνδεδειγμένη ἡ ἀνάγκη τῆς
ἀναστάσεως τῆς Ἁγιορειτικῆς φιλολογίας. Ἑνταῦθα δὲν εἰναι δυνατὸύ νὰ χαραχθοῦν αἱ γραμμαὶ τῆς νέας οἰκοδομῆς οὐδὲ εἴμεθα οἱ κατάλληλοι πρὸς τοῦτο, οὐδὲ τὸ ζήτημα θέωροῦμεν πρόχέιρον καὶ εὐκόλως κατορθωτόν. Ἑ σημερινὴ κατάστασις συνδέεται στενῶς μὲ διάφορα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξώτερικὰ ὰἴτια, ἄτινα
ὁ μὴ ἐμβαθύνων εἰς τὰ καθ' ἡμᾶς καὶ ὁ μὴ κρί,νων τὰ μερικὰ
ἐκ τῶν γενικωτέρων αἰτίων δύναται ν' ἀγνοῇ ἢ νὰ μέμφηται τοὺς
μοναχούς. Δὲν γνωρίζομεν ,ἄν ἡ παροῦσα γενεὰ θὰ ἴδῃ τὴν πρωῖαν τῆς τοιαύτης ἡμέρας, ὁπωσδήποτε ὅμως, ἔχὸμεν τὴν γνώμην,
ὅτι πρέπει νὰ κὰταβληθῇ φροντὶς ὅπως ἡ ἐργασία ἀποβῇ συστηματική, ἀποτελεσματικὴ καὶ περισσότερον ὡφέλιμος καὶ οὐχὶ
δημιουργὸς ἀκάρδωύ ἐ.γγραμμάτων βάρη τῶν Μονῶν αὐτῶν.
Κατὰ παράδοξον ὅμ,ως σύμπτωσιν καὶ οἱ ἐν . Ἁγίῳ 'Ὁρει.
Σλαῦοι ὑπὸ ἔποψιν παιδείας εὑρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι εἶς ἀγρὸς τοῦ ὁποίου οἱ στάχεις
κλίνουν χρυσίζοντες πρὸς θερὶσμὸν καὶ ἔχουν ἀνάγκην ἐργατῶν.
Μέγας πλοῦτος ἀπόκειται, πλὴν τῶν βιβλιοθηκῶν καὶ εἰς τὰ ἀρχεῖα τῶν Μονῶν. Οἱ λόγιοι Ἁγιορεῖται θὰ ἔπρεπε ν' ἀοχίσουν
ἐξ αὐτῶν τὴν φιλολογικὴν αὐτῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δρᾶσιν, διότι
δσην τυχὸν ὀλίγην διάθεσιν αἰσθάνονται πρὸς ὐργασίαν, ὅσας
δυσκρλίας καὶ ἄν συναντήσουν καὶ ἀπαγοητεύσεις, αἱ ἔρευναι αὐταὶ ἔχουν πολὺ τὸ ἐλκιστικον καὶ δύνανται νὰ ἀναπτύξουν ἐν
ἕαυτοῖς ἀληθῆ ἔρωτα αὐξανόμενον πάντοτε πρὸς τοιαύτας
ἐρεύνας.
Τὸ παρὸν ἐξηγέῖται διὰ τοῦ παρελθόντος^ Διὰ τῆς ἐργασίας εἰς.τὴν ὁποίαν ὑποκινοῦμεν τοὺς συναδέλφους ἡμῶν Ἁγιορ.είτας θὰ κ·ατανοηθῇ ὑπὸ πάντων τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπερ τὸ οὐ-
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σιοδέστερον καὶ ὅταν τοῦτο κατορθωθῇ θὰ ἔχωμεν τὴν ἀσφαλεστάτην βάσιν ὅπως προβῶμεν εἰς σφαίρας ὑψηλοτέρας. Ἑ Ἰερὰ
Κοινότης πρὸς τὴν ὁποίαν κατὰ τὴν ἐμφάνισιν τοῦ περιοδικοϋ
μας καὶ βραδύτερον ὑπεδείξαμεν διὰ γραμμάτων μας τὴν ἀνάγκην τῆς προωθήσεως μιᾶς τοιαύτης κινήσεως δύ ἐκδόσεως ἐνὸς
κοινοῦ μεγάλου Ἁγιορειτικοῦ περιοδικοῦ μὲ δωρεὰν κυκλοφορίαν εἰς μέγαν ἀριθμὸν ἀντιτύπων, θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρατεύσῃ,
οὔτως εἰπεῖν, ὅλους τοὺς λογίους Ἁγιορείτας καὶ νὰ χωρήσῃ χωρὶς βραδύτητα πρὸς τὸ ἔργον.
Ἁναγκαιοτάτη εἶναι καὶ ἡ ἐν Καρυαῖς σύστασις μεγάλης
κοινῆς βιβλιοθήκης ἐξ ἐντύπων καὶ τῶν τελευταίων ἐκδόσεων
μετὰ καταλλήλων ἀναγνωστηρίων. Ἑ ἴδρυσις ἄλλως τε αὐτῆς
προβλέπεται καὶ ὑπὸ τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως περὶ κειμηλίων καὶ βιβλιοθηκῶν.
ΣΗΜ.

Ἀπδ τοϋ προσεχοϋς τεϋχους θ' ὰρχϊσωμεν τὴν κατὰ μέρος
ίστορίαν των 'Ι. Μονων διὰ νὰ έπανέλθωμεν κατόπιν εϊς τὴν
περώδον ὰπδ τὴς ὰπελευθεριδσεως και έντεϋθεν.

ΑΠΟ

ΟΣΑ

ΜΑΣ

ΓΡΑΦΟΤΝ

... Ὅ « "Αγιος Παϋλος δ Ξηροποταμίτης » συνεπλήρωσε μέγα κενδν εις τον 'Αγιωνυμον τοπον καὶ δικαίως σεμνυνομεθα έπι τὴ συνεχιζομέντ) έκδοσει του οι έν τὴ γεραρα 'ΑΟωνιάδι Σχολῆ τὰ έγκύκλια μαθήματα ὰκούσαντες καί ποικιλοτρόπως εϋεργετηθέντες παρὰ των 'Αγιορειτων Πατέρων.
'Αρχιμ. 'Γιμ68εος Παιταμιχαὴλ Θεσσαλονίκη
... Ὅπιστρύψαμεν εις τὴν πόϊ.ιν μας μὲ μίαν λϋπην εις τὰς ψυχας
μας διοτι κατὰ τδ διάστημα τὴς έκεϊ παραιιονὴς μας δὲν ὴδυνήθημεν νὰ
έπισκεφθωμεν δλας τὰς Μονὰς τοϋ 'Αγίου Ὅρους.
Διατηρωμεν ζωηρὰ εϊς τὴν μνήμην μας τὰς θαυμασίας και υπεροχους τοποθεσίας των Μονων, τὰ έπιβλητικὰ ἀρχιτεκτονικὰ κτήρια και
τὴν λατρείαν των μοναχων κατὰ τα παλαιὰ τυ7ιικὰ τὴς 'Εκκλ·ησϊας μας.
'ϊδιαιτέραν συγκίνησιν ὴσθάνθημεν απο τα ϊστορικὰ καϊ ιερὰ κειμήλια
τα δποϊα φυλάσσονται εϊς τας Μονὰς καί το. δποϊα ένθυμίξουν εις τον
έπισκέπτην τὴν ἐποχὴν κα'ι τον πο2,ιτισμδν τὴς Βυξαντινὴς Αϋτοκρατορίας...
'Ι. 2εραφειμίδης Θεσσαλονίκη

ΤΕΧΗΑΙ ΜΜΙΙΙ ΚΑΙ ΒΥΖΛΗΤΙΗΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Εϋ Ο ΟΡΕΙ
Τὸ σπουδαῖον ἔργον τῶν μοναχῶν ἀδελφῶν Νικοδήμου
περὶ τοϋ ὁποίου ἐσημιάὶσᾳμεν εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος, τὸ
εἰκονίζον τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν καὶ ἐν ταυτῷ ὁλόκληρον τὸ
μυστήριον τῆς θείας οἰκονομίας, εὑρίσκεται ἀπὸ εἰκοσαετίας ἐν

'Ο Μεγαλος

Καλλιτεχνης Ξυλο-

γλυσττης Μοναχος
ΑΡΣΕΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟ Υ
εμ,;προσΦεν της

σιτωχικης του καλυ-

βης εν τη "Ι. Σκητη
Καυσοκαλυβιων.

Ἁμερικῇ. Τοῦτο οἱ κάτοχοι αὐτοῦ, ὡς ἄνω μοναχοί, παρ' ὅλας
τὰς προσπαθείας των κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη διὰ νὰ ἐπιτύχουν,
τὴν ἐνταῦθα ἐπιστροφήν του, δυστυχῶς δὲν τὸ ἐπέτυχον λόγῳ
τῶν ἐκάστοτε παρουσιαζομένων διαφόρων ἀνεξηγήτων ἐμποδίων.
Ἑ σπουδαιότης τοῦ ἔργου γεννἀ τὴν ὑποχρέωσιν τόσον εἰς τὴν
Μοναχικὴν διοίκησιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους (τὴν Ἰ. Κοινότητα) ὅσον αὶ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν κράτος, ἴνα ἐνδιαφερθοῦν διὰ τὴν ἐπι-
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στροφὴν τοῦ σπανίου αὐτοῦ ἐθνικοῦ κειμηλίου, ἐκεῖ ὅθεν ἡ ἀδιαφορία ἐπέτρεψε νὰ διαφύγῃ ἔστω καὶ προσωρινῶς.
Τὴν αὐτὴν κατάπληξιν καὶ τὸν αὐτὸν θαυμασμὸν προκαλοῦν
δύο ἄλλα μεγάλα ἔργα τῶν ἰδίων μοναχῶν ἄτινα εἶναι ἡ Νταύᾳωσις τοῦ Χριστοῦ περατωθὲν κατὰ τὴν περίοδον τῆς κατοχῆς
(1941) τοῦ ὁποίου φωτογραφίαν δημοσιεύομεν εἰς τὸ.παρὸν τεῦχος καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐξερχόμενος τοῦ Πραιτωρίου περατωθὲν τὸ
παρελθὸν ἔτος. Τὰ ἔργα ταῦτα θὰ ἔπρεπε ν' ἀποκτήσῃ ἡ Ἰερὰ
Κοινότης τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου ἁντὶ πάσης θυσίὰς, διότι ἀμφιβάλλομεν ἐὰν θὰ εὑρεθῇ εἰς τὸ ὰέλλον ἄλλος. Ἁγιορείτης νὰ παρουσιάσῃ τοιαύτην ἀπόδοσιν.
Χρυσοῦν βραβεῖον μὲ δίπλωμα ἐπᾳίνου ἀπενεμήθη ὑπὸ τῆς
Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονὶκης εἰς τὸν ἐπ·ίσης Καυσοκαλυβίτην ξυλογλύπτην μοναχὸν Ἰσίδωρον Παντελόπουλον διὰ τὰ ἐν
αὐτῇ ὑπ' αὐτοῦ ἐκτεθέντα διάφορα ξυλογλυπτικὰ ἔργα.
Καθ' ἡμᾶς, ἡ τοιαύτη ἐπίδοσις τῶν μοναχῶν, εἰναι ἀξία
μεγάλου θαυμασμοῦ διότι ὅλοι εἶναι αὐτοδίδακτδι μὴ διδᾳχθέντες
ἀπολύτως ἀναλογίαν σχεδίου οὐδὲ τὰς συνθέσεις τῶν ἔργων αὐ
τῶν. Τὴν ᾧεπτότητα τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐθαύμασαν οὐχὶ μόνον
οἱ ἰδικοί μας εἰδικοὶ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ξένοι τοιοῦτοι, οϊτινες παρ'
ὅλην τὴν δυσκολίαν ἥτις συναντᾶται. πρὸς μετάβασιν εἰς τὴν
Σκήτην Καυσοκαλυβίων πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν ἐξόχων αὐτῶν καλλιτεχνημάτων καὶ τῶν κατασκευαστῶν αὐτῶν ἁπλῶν μοναχῶν,
μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν 'ἐξέχουσαν θέσιν κατέχει ὁ ἀγαθὸς ὀγδοηκοντούτης μοναχὸς Ἁρσένιος Νικοδήμου, ἐν τούτοις ὑποβάλλονται εἰς. πολλὰς ταλαιπωρίας καὶ ἐπὶ ὁλοκλήρους ὡρας παραμένου.ν πρὸ τῶν ἔργων αὐτῶν ἐκδηλώνοντες τὸν θαυμασμόν των.
Ἑὰν οἱ ξυλογλῦπται αὐτοὶ μοναχοὶ ἐδιδάσκοντο ἀναλογίαν
τεχνικήν, ἀναντιρρήτως τὰ ἔργα αὐτῶν θὰ ὴσαν ἄξια σπουδῆς
καὶ θαυμασμοῦ πασῶν τῶν γενεῶν, διότι νομίζομεν οὐδεὶς ἄλλος
ἐκτὸς ὀλίγων ἀσκητῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους δύναται ν'
ἀφιερώσῃ 3, 5 καὶ 1Ο ἢ καὶ περισσότερα ἔὶὴ ἐκ τοῦ βίου αὐτῶν
εἰς τὴν ἐκπόνησιν ἐνὸς ξυλογλυπτικοῦ ἔργου. Οἱ μοναχοὶ αὐτοὶ ὁμοιάζουν μὲ τοὺς ἀρχαίουςἘλληνας οϊτινες ἀποβλέποντες πρὸς τὴν
δόξαν καὶ ἐργαζόμενοὶ διὰ τὸ ἰδεώδες τῆς τέχνης, οὐδόλως ὑπολόγύζον τὸν χρόνον καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῇ φιλολογίᾳ καὶ τῇ τέχνῃ
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παρήγαγον τὰ. ἀριστουργήματα τῶν αἰώνων. Καὶ αὐτοὶ λοιπὸν οἱ
μοναχοί, ἐργαζόμενοι ἡμέραν καὶ νύκταν, μὲ τὴν εὐχὴν «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με» εἰς τὴν ἔξοδον κάθε ἀναπνοῆς, δὲν
βλέπουν τίποτε ἄλλο παρ' αὐτὸν τὸν Κύριον Ἰησοῦν διὰ μέσου
τοῦ ἔργου αὐτῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον καῖδὲν βιάζονται ν'ἀποχωρήσουν.

Η

ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ξυλογλνπτικδν εργον
των Μοναχων 'Αδελφων Νικοδημον

Ἐπαναλαμβώνομεν καὶ πάλιν καὶ τονίζομεν ὅτι οἱ μοναχοὶ
αὐτοὶ εἶναι Ἑρακλεῖς, διότι στερούμενοι καὶ κακουχούμενοι' ἐν-
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τὸς τῶν πτωχικῶν αὐτῶν καλυβῶν, καίουν ἄσβεστον τὸ πῦρ ἐκεῖκεῖνο τὸ ὁποῖον παρήγαγε τὰ ἐν τῷ κόσμῳ μεγαλουργήματα,
τὴν δόξαν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν μόλις ἀπολαμβάνουν σήμερον τὰς 1Ο—1ὸ.ΟΟΟ δρχ ἡμερησίως. Ἐπὸ
οὐδενὸς προστατεύονται καὶ ἀφοῦ ἐξαντλήσουν τὴν ὅρασίν των
εἰς τὴν κατασκευὴν ἑνὸς πολυτίμου ἔργου, περιφέρουν αὐτὸ ὡς
ἐπαῖται ἴνα εὕρουν εὔπορόν τινα καὶ ἀγοράσῃ αὐτὸ ἐξ εὐσπλαχνίας πρὸς αὐτοὺς ἡ ἐξ ἐκτιμἥσεως!!
Προτρέπομεν τοὺς πλουσίους καὶ ἐκείνους μόνον τῶν ὁ
ποίων τὰ μεγάλα αἰσθήματα τῆς ψυχῆς των δἔν ἀπέσβεσεν ὁ
πλοῦτος, νὰ προσέλθουν ἀρωγοὶ εἰς τοὺς φυτο'ζιωούντας αὐτοὺς
Ἁγιορείτας καλλιτέχνας, διὰ τῆς ἀγορᾶς διαφόρων ἐκ τῶν θαυμαστῶν αὐτῶν ξυλογλυπτικῶν ἔργων.
Εἰσηγούμεθα εἰς τὴν Ἰερὰν Κοινότητα τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν
τόπου, δπως ἀναγράφουσα αὕτη κατ' ἔτος εἰς τὸν προϋπολογισμὸν αὐτῆς ἀνάλογον κονδύλιον, προβαίνει ἑκάστοτε εἰς τὴνζἀγορὰν τοιούτων ἔργων διὰ τὴν μεγάλην αὐτῆς αἴθουσαν, ἥτις θὰ
ἔπρεπε ν' ἀποτελέσῃ μίαν ουτως εἰπεῖν ἔκθεσιν τῶν Ἁγιορειτικῶν καλλιτεχνημάτων.
'Εκ παραλλήλου προτρέπομεν τοὺς Ἁγιορείτας καλλιτέχνας νὰ ἐπιδοθοῦν εἰς τὴν ἐκπόνησιν ἔργων ἐξ ἐτέρας τινὸς ὕλης
μεγαλυτέρας ἀντοχῆς τοῦ ξύλου, ἴνα μὴ τὰ κοπιαστικώτατα καλλιτεχνήματά των καταστρέφωνται ταχέως ὑπὸ τῶν ἐπηρειῶν τοῦ
χρόνου, τῆς ὑγρασίας κλπ.
Ἑ ἱερὰ τέχνη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ δὲν
εὑρίσκεται ἤδη εἰς ἀνθηρὰν κατάστασιν ἐνἉγίῳ'Ὁρει. Τὰ εἰς τὰς
βιβλιοθήκας εὑρισκόμενα πολυάριθμα μουσικὰ χειρόγραφα τῆς
ἀρχαίας μεθόδου δεικνύουν μεγάλον τὸν ζῆλον τῶν παλαιῶν μο
ναχῶν. Ζῆλος ἱερὸς καὶ ποικίλοι ἄλλοι λόγοι ἱκανοποιοῦντες τὸν
θεράποντα τῆς ἱερᾶς τέχνης, πρὸσήλκυσαν εἰς αὐτὴν λογίους ἄνδρας εἰς ὁλόκληρον αὐτῶν τὸν βίον μοχθήσαντας ὑπὲρ αὐτῆς καὶ
διασώσαντας τὰ πατροπαράδοτα μέλη τῆς 'Εκκλησίας, ἀφοῦ καὶ
αὐτοκράτορες καὶ οἱ τὰ πρῶτα ἐν τῇ πολιτείᾳ φέροντες ἐθεώρουν
ἱερὰν καὶ εὐχάριστον ἐνασχόλησιν τὴν θεραπείαν τῆς ἱερᾶς ταύτης τέχνης, ἀλλ' ἡ σημερινὴ κατάστασις εἶναι τελείως διάφορος.
Οἱ Ψάλται ἀπαντῶνται πολυάριθμοι καὶ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἐπε-
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δίδονται ὁμαδικῶς εις τινα τέχνην αὕτη καταντἀ εἰς ἀσφαλῆ παρακμήν. Ἑ μουσικὴ ἐξηυτελίσθη καὶ διέρχεται νῦν δυσχερὲς
στάδιον Πᾶς εἰσερχόμενος εἰς τὸν μοναχισμὸν καὶ ἔχων ἔστω
καὶ ἐλαχίστας γραμματικὰς γνώσεις, νομίζει καθῆκον νὰ γίνῃ
ψάλτης. Παραδίδεται τροχάδην τὸ ἀναστασιματάριον, χειρουβικά, κοινωνικά, δοξαστικὰ ταχέος χρόνου, ὀλίγας δοξολογίας καὶ
ἰδοὺ αὐτὸς ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν ἢ ἔτους χειραφετηθεὶς ὑπὸ τοῦ
διδασκάλου του ψάλτης. Τοιουτοτρόπως ἔχομεν ψάλτας νομίζοντας ὅτι δύνανται νὰ ψάλλουν εν χειρουβικὸν εἰς οἱονδήποτε ἧχον,
ἐνῷ οὔτε πρακτικῶς τὰς ἰδιαιτέρας κλίμακας αὐτῶν παρεδόθησαν. Μένουν πάντοτε ὡς ἀφῆκεν αὐτοὺς ὁ διδάσκαλος. Πόθεν
πηγάζει τοσαύτη ἐπιπολαιότης ; Πῶς παρῆλθον ἐνεπιστρεπτεὶ οἱ
οἱ χρόνοι κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἀνεῦρεν εἰς
Ἄγιον Ὄρος τὸ ἐν τῇ Βασιλευούσῃ ἀπωλεσθὲν ἐκκλησιαστικὸν
ὕφος: ('Ἁθως σ. 331). Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ χρόνος ὁ
ἐπηρεάζων τὰ πάντα, αὐτὸς ἔθεσεν ὑπὸ δοκιμασίαν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἡμῶν μουσικήν, κυρίως ὅμως ἡ νεωτέρα μέθοδος
ἡ καταστήσασα προσιτὴν τὴν τέχνην εἰς πάντα ἄνθρωπον, ἐνέσπειρε τὴν ἐπιπολαιότητα αὐτήν.
Οἱ μοναχοὶ ἀγαποῦν ὑπερβολικῶς τὴν μουσικὴν ἔχοντες
αὐτὴν ἀχώριστον σύντροφον τῆς ζωῆς των διότι κατὰ τὸν. θεῖον
Δαμασκηνὸν «οὐδὲν γὰρ οὐδὲν οὔτως ἀνίστησι ψυχὴν καὶ πτεροῖ, καὶ τῆς γῆς ἀπαλλάττει καὶ τοῦ σώματος ἀπολύει δεσμῶν
καὶ φιλοσοφεῖν ποιεῖ καὶ πάντων καταγελᾶν τῶν β.ιωτικῶν, ὡς
μέλος συμφωνίας καὶ ἡυθμῷ συγκείμενον θεῖον ὰσμα.»
Ἑ ἡμετέρα μουσικὴ παρουσιάζει νῦν ἀξιοθρήνητον εἰκόνα
εἰς τὰ τέσσαρα σημεῖα τῆς Ἐλληνικῆς Ὁρθοδοξίας. Κυκεὼν ἀληθὴς ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ μουσικολόγων εἰς τρόπον ὤστε νὰ εὑρισκώμεθα πρὸ μιας διαρκοῦς κωμοιδίας εἰς ὁλόκληρον τὸ Κράτος. Ἐνώπιον τῆς τοιαύτης καταστάσεως νομίζομεν ὅτι αἱ ἐκκλησιαστικαὶ ἀρχαὶ αἱ παντὸς ἑτέρου ἁρμοδιώτεραι
πρέπει διὰ παντὸς τρόπου νὰ φροντίσουν διὰ τὴν διόρθωσιν καὶ
ἀνόρθωσιν τῆς μουσικῆς.
Πρέπει νὰ σταματίσῃ ἀμέσως ὁ ἐκφυλισμὸς αὐτὸς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς διότι κατὰ τὸν'ἰσπανὸν Καστιλλὰρ «οὐδὲν μεγαλύτερον σημεῖον καταπτώσεως, οὐδὲ ἀσφαλέστερον σύμπτωμα
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παρακμῆς λαοῦ τινὸς ἢ ἡ καταφρόνησις τοῦ πατρίου ἰδιώματος...
δύ οὗ ἡ ψυχὴ τοῦ ἔθνους ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν μεταβιβάζεται...»
Ἄς μελετηθῆ τὸ ζήτημα μετ' ἐνδιαφέροντος.
Ἐπίσης ἄς μελετηθοῦν οἱ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει μεγάλοι βυζαντινοὶ χοροί, τῶν ὁποίων ἡ ἀρχιτεκτονικὴ διδάσκει ὅτι ἐγένοντο
χάριν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς ἡμετέρας μουσικῆς, ἥτις ἠλεκτρίσασα τὰ πρὸς βορρὰν ἔθνη, ἤδη φυτοζωεῖ μονολογουμένη ὑφ'
ἐνὸς μόνον ψάλτου ἱσταμένου εις τινα αὐτῶν ἄκραν.
Οἱ ψάλται εὑρίσκοντες στάδιον ἀξιόλογον νὰ ἐπιδίδωνται
εἰς αὐτὸ μετὰ πόθου, διὰ δὲ τῶν χορῶν θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ
ἑνοποίησις καὶ ἡ ὁμοιομορφία τοῦ ὕφους τῆς πολυδαιδάλου καὶ
ἡδυμόλπου ἡμῶν μουσικῆς, τὸ ὁποῖον σπουδαίως θέλει ἐπιδράσει ἐπὶ τοῦ ἐθνικοῦ ἡμῶν φρονήματος καὶ ἤθους.
Τῶν μακρῶν ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει ἀκολουθιῶν, ἡ μουσικὴ εἶναι
ἡ ζωὴ, ὡς εἶναι ἡ τροφὴ εἰς τὸν ἄνθρωπον. Διὰ τοῦτο ἐπιβάλλεται εἰς τοὺς Ἁγιορείτας νὰ μεριμνήσουν περὶ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου ἐθνικοῦ ἡμῶν γνωρίσματος τὸ ὁποῖον εἶναι συνδεδεμένον ἀρρήκτως μετὰ τῆς ἁγίας ἡμῶν θρησκείας, γλώσσης καὶ
ἱστορίας.
Ἑλάχιστον ἀσχολοῦνται οἱ μοναχοὶ εἰς τὴν ὑποδηματοποιῖαν καὶ τὴν τριχοπλεκτικὴν ἐκ τῆς ὁποίας κατασκευάζουν σάκκους κλπ. Ὁσαύτως εἰς τὴν βιβλιοδετικήν, σκουφοπλεκτικὴν καὶ
φανελλοποιῖαν ὡς καὶ τὴν χρυσοχοῖαν.
Παλαιότερον ἠσχολοῦντο εἰς τὴν ἐξαγωγὴν διαφόρων αἰθερίων ἐλαίων, τὴν χαλκογραφίαν καὶ τὴν ὡρολογοποιἴαν. Τῆς
τελευταίας ταύτης ἐκλειψάσης πρὸ 5Οετίας σώζωνται ἀκόμη προῖόντα τινα ἄτινα εἶναι τὰ γνωστὰ ἁγιορείτικα ὡρολόγια, ἄκομψα
μὲν ἀλλὰ δύναταί τις νὰ εἴπῃ τὰ στερεώτερα τοῦ κόσμου.

Τὰ μοναστήρια όὶπετόλεσαν εκπαλαι τὰ
μονήρη κρυσφήγετα, τὰ ῇρεμα, τὰ ἡσήχια
εντευκτήρια, τὰ κόντρα τοϋ εξιλασμοϋ και τῆς
ψυχικῆς όὶνατἁσεως προς τον Θεον.

ΓΝΩΜΗ ΙΤΑΛΟΓ ΚΑΑΜΤΕΧΝΟΓ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΠΩ ΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ
Ὅ 'Γταλδς καλλιτέχνης, ζωγράφος καὶ λογοτέχνης, Φουρτουνατο
ΠΕΡΙΛΛΑ, επισκεφθεὶς εν ἔτει 1927 τδ Ἂγιον Ὅρος και παραμεϊνας
επ' ὰρκετδν εϊς τὰς Ἰερὰς αϋτοϋ Μονὰς, έξέδωκεν εϊς έπιμελημύνην,
καλλιτεχνικήν, ϊταλικὴν καὶ γαλλικήν, ἔκδοσιν εν Λεϋκωμα περ'ι 'Αγϊου Ὅρους, εϊς τδ δποϊον, έκτδς τῶν δωδεκα καλλιτεχνικῶν ϊδιοχείρων ϋδατογραφιῶν του καὶ πλήθους ϊχνογραφημάτων καὶ φωτογραφιῶν, περιέχει κα'ι σϋντομον Ιστορίαν των ϊερων αϋτοϋ Μονῶν, των
βιβλιοθηκῶν των καὶ των καλλιτεχνικῶν αϋτων ῦησαυρων.
Μολονδτι 6 καθολικδς οὑτος τδ θρήσκευμα καλλιτέχνης δὲν
κατώρθωσε εἰς πολλα σημεϊα τής συγγραφής του νὰ άρθῆ ϋπεράνω
τοϋ μισαλοδοξου πνεύματος καὶ τής κατὰ τοϋ δρθοδοξου μοναχισμοῦ
προκαταλήψεως, εν τούτοις παρατηρήσεις τινές αϋτοϋ, ἰδίςι εν τφ προλδγῳ τοϋ έργου του, περὶ τής ὰξιομέμπτου τεχνοτροπίας, τὴν δποϊαν
άκολουθοϋν απαντες σχεδδν οϊ σημερινοὶ 'Αγιορεϊται καλλιτἐχναι, εινε λϊαν ε·ϊ5στοχοι κα'ι έπϊκαιροι μέ τδ εϊς τὰς προηγουμἐνας σελίδας
τοϋ παρδντος τεϋχους δημοσιευδμενον άρθρον μας περὶ ὰγιορειτικής
καλλιτεχνίας.
Ὅ εν λδγῳ καλλιτέχνης, καϊτοι έκπροσωπος τοϋ καθολικοϋ θρησκευτικοϋ πνεύματος καὶ τής δυτικὴς καλλιτεχνικής νοοτροπίας, εν
τούτοις δμολογεϊ εαντον εν πάση εϊλικρινεία εις πολλα σημεϊα τοϋ έργου του, θαυμαστὴν καὶ λάτρην τῆς 6ρθοδοξου βυξαντινής ὰγιολογικῆς τεχνοτροπίας και ὰπορεϊ και έξίσταται διὰ τδ παράδοξον φαινδμενον, κατὰ το δποϊον οι επιζωντες πνευματικο'ι άπογονοι τοϋ καταλυθεντος Βυζαντίου, ὴτοι οϊ σημερινοὶ άγιορεϊται καλλιτἐχναι, έγκαταλείψαντες τοὑς θεοπνεύστους κανονας καϊ τὰ πνευματικὰ κριτήρια τὴς
τεχνοτροπίας ταύτης, τής μδνης γνησίως, άληθιδς και αναλλοιιοτως
έκφραζούσης τὰς καλλιτεχνικὰς ὰνατάσεις τοϋ θρησκεϋοντος καλλιτἐχνου, έτράπησαν επ'ι τὰς μεθδδους τής ρεαλιστικής θρησκευτικὴς καλλιτεχνίας, τής άποτεινομἐνης καὶ κολακευοϋσης τα άβαθέστερα αϊσθητικὰ γοϋστα τοϋ λαοϋ.
Παραθύτομεν εϋθὑς κατωτἐρω εν μεταφράσει κα'ι ανεν ετερων
σχολϊων, χαρακτηριστικδν ὰποσπασμα εκ τοϋ εν λ6γφ ἔργου. *)(
(*) Εις τοϋς σεβαστοὺς και εν Χω ὰγαπητοϋς 'Αγιορείτας καλλιτέχνας
συνιστωμεν θερμως τὴν προσεκτικὴν ἀνάγνωσιν καὶ έτέρου τινδς,
σχετικοϋ μὲ τὴν ὰγιογραφίαν, ἔργου τοϋ κ. Λεωνίδσ. ΟΥΣΠΕΝΣΚΗ
Καθηγητοϋ τὴς Εικονογραφίας εις τδ Ὅρθ·6δοξον Ρωσσικδν Ἰνστιτοϋτον τής Γαλλίας, έπιγραφομενον «Η ΕΙΚΟΝΑ» κα'ι τδ δποϊον ἐξέδωκεν έσχάτως εις εῦληπτον έλληνικὴν μετάφρασιν δ
"Ελλην ὰγιογρὰφος και Οερμδς φίλος τοϋ 'Αγ. Ὅρους, έκδοτης
δἑ τοϋ περιοδικοϋ «ΚΙΒΩΤΟΣ» κ. Φωτ. Κ6ντογλου.
Τδ μικρδν τοϋτο βιβλϊον ἀποτελεϊ μίαν έξαίρετον συμβολὴν εις
τὴν κατανόησιν τοϋ πνευματικοϋ κάλλους, τδ δποϊον έγκρύπτεται
εις τα, αγιολογικὰ ἔργα τής Βυζαντινὴς τεχνοτροπίας.
Ουτω πως βλέπομεν νὰ δμολογὴται δι' αϋθεντικωνγραφίδων, τδσον
απο δυσμων (ΓΙΕΡΙΛΛΑ) δσον και ὰπδ ὰνατολων (ΟΥΣΠΕΝΣΚΗ)
δτι ἡ βυζαντινὴ ὰγιολογικὴ τέχνη εϊναι ή μονη ἀληθὴς τέχνη
των θρησκευοντων καλλιτεχνων.
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«....... "Ενας άλλος κϊνδυνος, έσωτερικος, άπειλεϊ τον Ἂθω:
ή ρωσσικὴ Σχολὴ ξωγραφικής, "Ω, πῶς παραδίδεται οὑτος εις τὰ νωϊὶρα κϋματα τοϋ σχεδιου της, εις τὴν κακοφωνίαν τῶν σκληρῶν χρωματικῶν κλιμάκων, και προ παντδς εϊς τὴν παγερὰν ἔκφρασιν των εϊκδνων της, εστω καὶ αν ϋποτεθή δτι προορίζονται αὑται δι' έμπορικὴν έξβγωγήν, τοϋτο βεβαίως εϊναι ζήτημα γούστου των «καλλιτεχνων»
κα'ι των έντεϋθεν καὶ έκεϊθεν τοϋ Ὅκεανοϋ πελατῶν των' πλὴν δμως
ή σκέψις δτι πρέπει να άντικατασταθῶσι αϊ προς έπισκευὴν και ὰποκατάστασιν νωπογραφίαι (Ιεβεμπεε) διὰ των φρικτων τούτων έλαιογραφιῶν, άποτελεϊ ενα έγκλημα, τδ δποϊον θὰ επρεπε νὰ προκαλέση
τας παγκοσμίους διαμαρτυρϊας.
Δεν παρήλθεν εϊσέτι πολὑς χρονος, αφ' δτου έξηκολού·θουν ακδμη νὰ σέβωνται τὰς παλαιᾶς μεθδδους καλλιτεχνικής έκφράσεως
(βλέπε ναδν Βατοπεδίου). 'Ιδέτε δμως σήμερον τας φρικαλεοτητας τοϋ
παρεκκλησϊου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου εϊς τὴν Μονὴν Ξενοφωντος.

'Αδελφο'ι 'Ιωσαφαϊοι, άδελφο'ι Δανηλαϊοι των Κατουνακϊων,
καλοί μου φίλοι, κα'ι σεις οϊ άλλοι, οι άνῶνυμοι ὰγιογράφοι ! 'Αναλάβατε λοιπδν τδ ἔργον των διασήμων προκατδχων σας. Γίνετε θεματοφϋλακες τῆς μεγάλης βυζαντινῆς παραδοσεως των Πανσελήνων, των
Θεοφαναίων, τῶν 'Ανδρονίκων ! 'Αντιγράψατε τὰς ωραίας Παταγιας με τας τοσον γλυκείας και σκεπτικὰς μορφάς : Ποϊος μεταξῦ
τῶν ύπισκεπτων δεν θὰ ῆθελε να αποκτηση μίαν τοιαϋτην εϊκονα ;
Καὶ σεις καλλιτἐχναι τῆς ξυλογλυπτικής, άφήσατε πλέον τους
φρικτοϋς αϋτοϋς χαρτοκδπτας, και τὰ ξϋλινα κουταλοπήρουνα' αντιγράψατε ἐπάνω εϊς τα ωραϊα σας ξϋλα τὴς έληας κα'ι λεμονιάς, τους
βαυμασίους σταυροϋς, τους ϋπεροχους στεατίτας και τα άνάγλυφα, τα
6ποϊα τοσον πλουσίως σας προσφέρονταΓ άντιγράψατε κάποιο τμήμα
αϋτων των εξαισιων διακοσμητικων περιΛωρίων των εϋαγγελιακων επιτίτλων. Δεν μο'- εῖχατε εϊπὴ δτι θὰ ήμποροϋσατε νὰ άντιγράψητε
δΚα ; Καὶ .σας πιστεϋω, έγῶ δστις ειδον εν τὴ πράξει τὴν έπιτηδειοτητά σας κα'ι τὴν ϋπομονήν σας.
'Εφ' δσον εισθε οϊ έπιξωντες μιας νεκρας —απδ τὴς μουσουλμανικὴς κατακτήσεως— έποχής' ἐφ' δσον άκολον8εϊτε τους αὑτοῦς
παλαιοῦς αύστηροῦς μοναστικοὑς κανδνας, τας αϋτας έκκλησιαστικὰς
άκολουθϊας, τὴν αϋτὴν μουσικήν' ἐφ' δσον και αϋτὴ ή φϋσις διατηρεϊ εις τον τδπον σας άναλλοιώτους τας αϋτας θεσπεσίους καλλονάς,
ΔΙ Α ΤΙ
τάχα θὰ πρέπει ή ηαταπτωσις των
καλλιτεχνων σας να α π ο σ π α τοσον σ η α ι ω ς
απδ τδ δ ν ε ι ρ δ ν των,
έκεϊνους οϊτινες ε ι χον τὴν εϋτυχίαν να διασχίσωσι τὴν θαυμασίαν χ ω ρ α ν σας; Και θὰ επεθϋμουν πολϋ δπως, τὰ
παράπονα ταῦτα ένδς ταπεινοϋ θεράποντο; τοϋ 'Ωοαϊου, εφθανον
μέχρι τῆς Κοινωνιας των 'Εθνῶν, εϊς τρδπον ῶστε ή έλαχίστη αῦτη,
μειονδτης τῆς 'Αθω'ίτιδος Δημοκρατιας νὰ τεθῆ ϋπδ τὴν προστασιαν
τὴς Τέχνης καϊ τοϋ ξωηροϋ παγκοσμίου ένδιαφέροντος....... »

ΕΚ ΤΩΠ ΘΗΣΒΥΡΩΠ ΤΩΠ ΜΕΓΒΑΩΝ ΠΒΤΕΡΩΠ
ΤΟΥ ΕΝ ΗΓΙΟΙΣ ΠΜΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΗΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡγΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

( Εις τὴν νεοελληνικὴν ὰπδδοσιν)

Διὰ δύο λόγους πρέπει νὰ μακαρίζωμεν καὶ θαυμάζωμεν
τοὺς Ἁγίους ἄνδρας τῆς Παλ. Διαθήκης, πρῶτον διότι τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας των εἶχον στηρίξει εἰς τὰς ἁγίας εὐχὰς αὐτῶν τὰς ὁποίας ἀνέπεμπον εἰς τὸν Θεὸν κατὰ τὴν προσευχὴν καὶ
δεύτερον, διότι διαφυλάξαντες διὰ τῶν συγγραφῶν αὐτῶν τοὺς
ὕμνους καὶ τὴν λατρείαν τὰς ὁποίας μὲ χαρὰν καὶ φόβον προσέφερον εἰς τὸν Θεόν, εἰς ἡμᾶς ἐκληροδότησαν τὸν ἰδικόν των θησαυρὸν διὰ νὰ κατορθώσωσι νὰ προσελκύσωσι εἰς τὸν ἰδικόν των
ζῆλον τοὺς μεταγενεστέρους. Διότι πρέπει οἱ μαθηταὶ νὰ μιμῶνται τὸν χαρακτῆρα τοῦ διδασκάλου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν προφητῶν δηλ. οἱ χριστιανοὶ νὰ μιμώμεθα τὴν ἀρετὴν ἐκείνων, διὰ νὰ
περνῶμεν ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μας μὲ τὶς προσευχές, τὴν
λατρεία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τήν μελέτην περὶ Θεοῦ, θεωροῦντες
τοῦτο, δηλ. τὸ νὰ προσευχώμεθα εἰς τὸν Θεὸν μὲ καθαρὴ καὶ
ἀδιάφθορο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ψυχή, ζωὴν ἀληθινήν, ὑγείαν καὶ
πλοῦτον καὶ τὸ ὕψιστον τῶν ἀγαθῶν. Διότι ὅπως εἰς τὸ σῶμα
φῶς εἰναι ὁ ἥλιος ἔτσι καὶ φῶς στὴν ψυχὴ εἶναι ἡ προσευχὴ.
Ἑὰν λοιπὸν εἰς τὸν τυφλὸν τὸ νὰ μὴ βλέπῃ τὸν ἥλιο εἶναι μεγάλη ζημία, πόσο μεγάλη ζημία εἶναι εἰς τὸν χριστιανὸν τὸ νὰ
μὴ προσεύχεται τακτικὰ καὶ διὰ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν ψυχήν του νὰ συναθροίζῃ ; Ἁλλὰ ποιὸς δὲν θὰ ἐκπλαγῇ καὶ δὲν θὰ θαυμάσῃ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, τὴν ὁποίαν φανερώνει εἰς ἡμᾶς μὲ τὸ νὰ μᾶς χαρίσῃ
τόσον μεγάλην τιμήν, ὤστε νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ προσευχώμεθα καὶ
νὰ συνομιλῶμεν μαζύ του ; Διότι ἀληθινὰ μὲ τὸν Θεὸν συνομιλοῦμεν εἰς τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, διὰ τῆς ὁποίας ἐνούμεθα
μὲ τοὺς ἀγγέλους καί φαινόμεθα ὅτι πολὺ ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ
τὴν ἄλογο καὶ ὑλικὴν φύσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ζῶμεν. Διότι ἡ προσευχὴ εἶναι κατ' ἐξοχὴν ἔργον τῶν ἀγγέλων καὶ ὑπερβαίνει τὴν

63Ο
ἀξίαν ἐκείντην, ἐὰν βεβαίως ἀνώτερον ἀπὸ τὴν ἀξίαν τῶν ἀγγέλων εἶναι ἡ προσευχὴ. Καὶ ὅτι μὲν ἀνώτερον ἔργον εἶναι ἡ προσευχὴ απὸ τὴν ἀξίαν τῶν ἀγγέλων, οἱ ἄγγελοι διδάσκουν τοῦτο
εἰς ἡμᾶς διότι μὲ πολὺ φόβο προσεύχονται, δίδοντες μὲ αὐτὸ νὰ
ἐννοήσωμεν καλὰ ὅτι πρέπει ὅταν πλησιάζωμεν τὸν Θεὸν διὰ τῆς
προσευχῆς νὰ δοκιμάζωμεν αἰσθήματα χαρᾶς καὶ φόβου' φόβου
μὲν μήπως φανῶμεν ἀνάξιοι τῆς προσευχῆς, χαρᾶς δὲ διὰ τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς, διότι τόσον μεγάλον καὶ τέτοιας λογῆς προνομίου ἀξιώθηκε τὸ θνητὸν γένος τῶν ἀνθρώπων, ὤστε συνεχῶς
νὰ ἀπολαμβάνῃ θείας συνομιλίας, διὰ τῆς ὁποίας παύομεν νὰ
εἴμεθα θνητοὶ καὶ πρόσκαιροι διότι ἐκ φύσεως εἴμεθα θνητοί,
διὰ τῆς συνομιλίας ὅμως πρὸς τὸν Θεὸν γινόμεθα ἀθάνατοι. Εἶναι φυσικὸν δὲ ὁ συνομιλῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ νὰ γίνεται ἀνώτερος
τοῦ θανάτου καὶ κάθε φθορᾶς. Καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸν καὶ ἀναγκαῖον, ἐκεῖνος ποὺ ἀπολαμβάνει τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, νὰ φεύγῃ
μακρυὰ ἀπὸ τό σκότος, ἔτσι εἶναι φυσικὸν καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀπολαμβάνει τὴν θείαν συνομιλίαν (δηλ. προσεύχεται) νὰ μὴ εἶναι
πλέον θνητός, ἀλλὰ ἀθάνατος, ἐπειδὴ μὲ τὸ ὕψος τῆς τιμῆς τῆς
προσευχῆς μεταφέρει ἡμᾶς εἰς τὴν ἀθανασίαν. Διότι ἐκεῖνοι ποὺ
συνομιλοῦν μὲ τοὺς βασιλεῖς καὶ ἀπολαμβάνουν τῆς τιμῆς ἐκείνων (τῶνβασιλέων) ἀδύνατον εἶνε νὰ εἶνε πτωχοί, πολὺ περισσότερον εἰναι ἀδύνατον ἐκεῖνοι ποὺ προσεύχονται καὶ συνομιλοῦν μὲ
τὸν Θεὸν νὰ ἔχουν θνητὴ ψυχή. Θάνατος δηλ. ψυχῆς εἶναι ἡ ἀσέβεια καὶ ὁ παράνομος βίος' λοιπὸν καὶ ζωὴ τῆς ψυχῆς εἶναι
ἡ λατρεία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ὁ ἁρμόζων πρὸς τὴν λατρείαν βίος.
Βίον δὲ ἐνάρετον καὶ ἁρμόζοντα εἰς τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἡ
προσευχὴ δημιουργεῖ καὶ ὡς θησαυρὸν συναθροίζει μὲ θαυμαστὸν τρόπον εἰς τὰς ψυχάς μας. Διότι εἴτε καὶ ζῇ παρθενικὸν
βίον, εἴτε φιλοτιμεῖται νὰ ζῇ σώφρονα ἔγγαμον βίον, εἴτε νὰ
εἶναι κύριος τῆς ὀργῆς καὶ νὰ περνἀ τὴν ζωήν του μὲ πραότητα,
εἴτε νὰ εἶναι καθαρὸς ἀπὸ τὸν φθόνον, εἴτε νὰ κάμνῃ ἄλλην τινὰ
πράξιν ποὺ ἁρμόζει εἰς τοὺς χριστιανούς, ὅταν ἡ προσευχὴ προηγεῖται εἰς ὅλα αὐτὰ καὶ τρόπον τινὰ παρασκευάζει τὸν δρόμον
τῆς ἐναρέτου ζωῆς, ὁ χριστιανὸς οὗτος χωρὶς κόπον καὶ μὲ εὐκολίαν θὰ ἀκολουθήσῃ τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς. Ἑπειδὴ εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατον ἐκεῖνοι ποὺ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ εἰναι ἐγ-
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κρατεῖς εἰς ὅλα, ἐνάρετοι, πρὰοι καὶ μὲ ἀγαθὰς διαθέσεις νὰ μὴ
ἐπιτύχωσι καὶ λάβωσι παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ αἴτημα τῆς προσευχῆς
των. Διότι λέγει ὁ Κύριος εἰς τὸ εὐαγγέλιον (Ματθ. ζ,' 7) «νὰ
ζητῆτε ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ θὰ δοθῇ εἰς σᾶς αὐτὸ ποὺ ζητεῖται,
ἀρκεᾶ νὰ μὴ εἶναι ἄτοπον ἢ ἐπιβλαβὲς σὲ σᾶς' γυρεύετε νὰ εὐρητε τὸ ζητούμενον καὶ θὰ τὸ εὕρετε, ἐφ' ὅσον σᾶς εἶναι ὡφέλιμον. Κτυπᾶτε τὴν θύραν τῆς θείας προστασίας καὶ θὰ σᾶς ἀνοιχθῆ. Διότι καθένας ποῦ ζητεῖ παρὰ τοῦ Θεοῦ λαμβάνει. Καὶ
καθένας ποὺ γυρεύει εὑρίσκει. Καὶ καθένας ποὺ κτυπἀ τἧν θύραν τῆς θείας προστασίας θὰ ἀνοιχθῇ αὕτη.» Καὶ εἰς ἄλλο μέρος
(Ματθ. ζ' 9—11) «Ποιὸς ἄνθρωπος ἀπὸ σᾶς, ποὺ θὰ τὸν ζητήσῃ ὁ υἱός του ἄρτον εἰναι δυνατὸν νὰ τοῦ δώσῃ λίθον ἀντὶ
ἄρτου; Καὶ ἄν τοῦ ζητήσῃ ψάρι, μήπως θὰ τοῦ δώσῃ φεῖδι ἀντὶ
ψαρ,οῦ; Ἑὰν λοιπὸν σεῖς, καἴτοι εἶσθε ἀτελεῖς καὶ διεφθαρμένοι
ἀπὸ τὸ προπατορικὸν ἁμάριημα γνωρίζετε νὰ δίδετε ὡφέλιμα
πράγματα εἰς τὰ τέκνα σας, πόσο μᾶλλον ὁ Πατήρ σας ὁ οὐράνιος, ποὺ εἶναι γεμᾶτος ἀγαθότητα, θὰ δώσῃ καλὰ καὶ ὡφέλιμα
εἰς ἐκείνους ποὺ ζητοῦν;» Μὲ τέτοιους λόγους καὶ ἐλπίδας παρακινεῖ ἡμᾶς πρὸς τὴν προσευχὴν ὁ Κύριος τῶν ὅλων μας. Ἑμεῖς δὲ
πρέπει, συμμορφωνόμενοι μὲ τὴν θείαν ταύτην ἐντολήν, νὰ περνοῦμε τὴν ζωήν μας πάντοτε μὲ ὕμνους πρὸς τὸν Θεὸν καὶ προσευχὲς καὶ νὰ εἴμεθα τρόπον τινὰ στενώτερον προσκολλημένοι
μὲ τὴν λατρείαν πρὸς τὸν Θεὸν παρὰ μὲ τὴν ψυχήν μας. ΔΓ αὐτοῦ τοῦ τρόπου θὰ εἰναι δυνατὸν νὰ ζῶμεν ζωὴν ποὺ ἁρμόζει
εις τὸν λογικὸν ἄνθρωπον. Ἑκεἶνος δηλ. ὁ ὁποῖος δὲν προσεύχεται πρὸς τὸν Θεόν, οὔτε ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπολαμβάνῃ συνεχῶς τῆς
μετὰ τοῦ Θεοῦ συνομιλίας, ἡ ὁποία γίνεται διὰ τῆς προσευχῆς,
εἶναι νεκρὸς καὶ χωρὶς ψυχὴ καὶ δὲν ἔχει φρόνησιν (λογικόν).
Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ διακριτικὸν γνώρισμα τῆς ὑπερβολικῆς παραφροσύνης ποὺ τὸν κατέχει, τὸ νὰ μὴ ἐννοῇ καλὰ τὸ ὕψος τῆς τι
μῆς εἰς τὸ ὁποῖον ἀναβιβάζει ἡ προσευχὴ, μήτε νὰ ἀγαπᾳ τὴν
προσευχήν, μήτε νὰ θεωρῇ ὅτι εἰναι θάνατος τῆς ψυχῆς του τὸ
νὰ μὴ προσκυνῇ διὰ τῆς προσευχῆς τὸν Θεόν. Διότι, φρονῶ, ὅτι
καθὼς τὸ σῶμα μας, ὅταν τὸ ἐγκαταλείψῃ διὰ τοῦ θανάτου ἡ
ψυχή, εἶναι νεκρὸν καὶ διὰ τῆς ἐπακολουθούσης ἀποσυνθέσεως
γίνεται βρωμερόν, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ ἡ ὁποία δὲν κινεῖται εἰς προ-
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σευχὴν καὶ ἐγκατέλειψε ταύτην εἶναι νεκρὰ σὲ κάθε καλὸν ἔργον
καὶ δυστυχὴς καὶ βρωμερή. Ἀλλ' ὅμως, τὸ ὅτι πρέπει νὰ θεωροῦμεν πικρότερον καὶ χειρότερον ἀπὸ κάθε θάνατον τὸ νὰ στερηθῶμεν τῆς προσευχῆς, διδάσκει ἡμᾶς σαφῶς τὸ παράδειγμα
τοῦ μεγάλου προφήτου Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ἐπροτίμησε καλλίτερα νὰ
ἀποθάνῃ παρὰ τρεῖς μόνον ἡμέρας (') νὰ στερηθῇ τῆς προσευχῆς.
Διότι ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν δὲν διέταξεν αὐτὸν νὰ ἀρνηθῇ τὸν Θεόν, ἀλλὰ νὰ μὴ προσευχηθῇ πρὸς αὐτὸιγἐπὶ τρεῖςἡμέρας. Χωρὶς τὴν
βοήθειαν τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔλθῃ κάτι καλὸν εἰς
τὴν ψυχήν μας. Ἑ βοήθεια καὶ συνεργεία τοῦ Θεοῦ ἐνώνεται μὲ
τούς κόπους ποὺ κάμνομεν, διὰ τὰ καλὰ καὶ κάμνει ἐλαφρὰς ταύτας, ὅταν μᾶς ἴδῃ νὰ ἀγαπῶμεν τὴν προσευχήν, νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν συνεχῶς καὶ νὰ περιμένωμεν νὰ κατέλθουν ἀπὸ τὸν
Θεὸν ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ ὡφέλιμα. Ὄταν λοιπὸν ἴδω κάποιον νὰ
μὴ ἀγαπὰ τὴν προσετ;χὴν οὔτε νὰ ἔχῃ θερμὴν ἀφοσίωσιν εἰς αὐτὴν ὁ τοιοῦτος εἰμαι βέβαιος ὅτι δὲν ἔχει κανένα εὐγενὲς αἴσθημα στὴ ψυχή του. Ὄταν ὅμως ἴδω κἄποιον ὅτι δὲν χορταίνει νὰ
λαμβάνῃ μέρος στὴ λατρεία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ νὰ θεωρῇ πολὺ
μεγάλ.η ζημία τὸ νὰ μὴ προσεύχεται διαρκῶς, συμπεραίνω ὅτι ὁ
τοιοῦτος εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἀσφαλῶς ἀσκεῖ κάθε ἀρετήν.
Διότι ἐὰν τὸ πῶς ἐνδύεται κανείς, πῶς περιπατεῖ καὶ πῶς γελᾶ,
κατὰ τὸν σοφὸν Σολομῶντα εἰναι σημεῖον τὶ ἄνθρωπος εἶναι,
πολυ περισσότερον ἡ ἀγάπη στὴν προσευχὴ καὶ τὴν λατρεία ποὺ
ἔχει ἕνας εἰναι σημεῖον ὅτι ἔχει ὁλοκληροτμένην ἁγιότητα καὶ σὰν
φόρεμα πνευματικὸν καὶ θεῖον ἡ προσευχὴ πολλὴν ὡραιότητα καὶ
σύννεσιν δίδει εἰς τὴν διάνοιαν ἡμῶν καὶ ὁυθμίζει ὅπως πρέπει
τὴν συμπεριφοράν μας καὶ δὲν ἀφίνει νὰ κυριαρχήσῃ εἰς τὴν ψυχήν μας τίποτε τὸ ἐφάμαρτον καὶ ἄτοπον ἐπὶ πλέον μᾶς πείθει
νὰ σεβώμεθα τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἀπ' αὐτοῦ τιμὴν νὰ ἐπιδιώκωμεν,
κάθε ἀπάτην τοῦ διαβόλου νὰ ἀποφεύγωμεν, διώχνουσα τοὺς
αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ τὴν ψυχήν μας καὶ γεμίζουσα τὴν ψυχὴν καθ' ἕνὸς ἀπὸ εὐγενῆ καὶ ὑψηλόφρονα αἰσθήματα ποὺ φέρει
ἡ ἐκ τῆς ἀρετῆς προερχομένη ψυχικὴ εὐχαρίστησις. Διότι μόνον
αὐτὴ ἡ εὐγενὴς ὑπερηφάνεια ἁρμόζει εἰς τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Χρι
στοῦ δηλαδὴ τὸ νὰ μὴ εἶναι δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ ἐλεύθεροι εἰς τὴν ψυχὴν ἀπὸ αὐτὴν καὶ καθαροὶ ἠθικῶς εἰς τὸν βίον τους.
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Ὄτι μὲν λοιπὸν εἶναι τελείως ἀδύνατον χωρὶς τὴν προσευχὴν νὰ ζῇ κανεὶς ἐνάρετον βίον νομίζω ὅτι, ἀπὸ ὅσα εἴπομεν,
εἶναι φανερὸν εἰς ὅλους. Διότι πῶς εἶναι δυνατὸν κανεὶς νὰ ἀσκῇ
τὴν ἀρετὴν μὴ πλησιάζων καὶ πίπτων ἐμπρὸς τακτικὰ διὰ τῆς
προσευχῆς εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος χαρίζει ταύτην δηλ. τὸν Θεόν ;
Πῶς δὲ κανεὶς θὰ ἔχῃ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ γενικῶς ἐνάρετος, ὅταν δὲν συνομιλῇ μὲ εὐχαρίστησιν (μὲ τὴν προσευχὴν) μὲ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἀπαίτησιν ἀπὸ ἡμᾶς νὰ
εἴμεθα τέτοιοι δηλ. ἐνάρετοι ;
Ἐπιθυμῶ δὲ νὰ κάμω γνωστὸν δἁ ὀλίγων, ὅτι αἱ προσευχαὶ καὶ ὅταν ἀκόμη εἴμεθα γεμᾶτοι ἀπὸ ἁμαρτίας πολὺ γρήγορα μᾶς καθαρίζουν. Καὶ ἀληθινὰ τὶ ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ ἀνώτερο
καὶ ἱερώτερο ἀπὸ τὴν προσευχὴ ἀφοῦ αὐτὴ εἰναι σὰν φάρμακο
ποὺ δίδει τὴν ὑγείαν (ἄφεσιν) εἰς τὶς ἄρρωστες ἀπὸ τὴν ἁμαρτία
ψυχές; Οἱ Νινευῖται δὲν εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ ἔλαβον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διὰ τῆς προσευχῆς ; )(* Διότι ὅταν κατέλαβεν αὐτοὺς
(τοὺς Νινευἶτας) ἡ προσευχή, τοὺς μετέβαλεν ἀπὸ ἁμαρτωλοὺς
εἰς δικαίους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἡ ὁποία ἧτο συνηθισμένη νὰ
συζῇ μὲ ἀκολασία, πονηρία καὶ παράνομον βίον, διώρθωσε γρήγορα εἰς ἐνάρετον πόλιν, δείξασα μὲ τὴν μεταβολὴν αὐτὴν ὅτι
ἔχει μεγαλύτερη δύναμι καὶ ἀπὸ τὴν παληὰ συνήθεια, τῆς ὁποίας
ὡς γνωστὸν ἡ ἐπίδρασις εἶναι μεγάλῃ καὶ τὴν ἔκαμε γεμάτη ἀπὸ
νόμους τοῦ οὐρανοῦ, φέρουσα (ἡ προσευχὴ) μαζύ της ἐγκράτειαν, φιλανθρωπίαν, πραότητα καὶ φροντίδα διὰ τοὺς πτωχούς.
Διότι δὲν ἀνέχεται νὰ κατοικῇ εἰς τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπτον χωρὶς τὶς ἀνωτέρω ἀρετές, ἀλλὰ εἰς ὅποιαν ψυχὴν καὶ διάνοιαν κατοικήσῃ τὴν γεμίζει μὲ κάθε καλωσύνη διαπαιδαγωγοῦσα πρὸς
τὴν ἀρετὴν καὶ ἐξορίζουσα ἀπὸ αὐτῆς τὴν ἁμαρτίαν. Τότε δὲ
ποὺ ἔγινε ἡ μεταβολή, ἐὰν κανεὶς ποὺ ἐγνώριζε καλὰ προτήτερα
τὴν πόλιν (Νινευὴ) ἔμπαινεν εἰς αὐτήν, δὲν θὰ τὴν ἀνεγνώριζε.
Τόσο ξαφνικὰ καὶ ὁλοκληρωτικὰ μετεφέρθη ἀπὸ τὸν πρόστιχον
βίον τῆς ἁμαρτίας εἰς τὴν ἀρετήν. Καθὼς δὲ ὅταν ἰδῇ κανεὶς μιὰ
γυναῖκα, ποὺ ἐφοροῦσε προτήτερα κουρέλια, τώρα εἰναι στολισμένη μὲ χρυσοὐφαντα φορέματα, δὲν θὰ ἀναγνωρίσῃ αὐτήν,
ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἐγνώριζεν ὅτι ἡ πόλις αὐτὴ πρῶτον ἧτο
πτωχὴ ἀπὸ ἀρετὲς καὶ ἔ'ρημη ἀπὸ πνευματικοὺς θησαυρούς, θ' ἀ-
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γνοοῦσε ποία εἶναι ἢ ποία ἧτο ἡ πόλις, εἰς τὴν ὁποίαν τόσον μεγάλην μεταβολὴν ἐπέφερεν ἡ προσευχὴ ὡς πρὸς τὸν βίον καὶ τὸν
χαρακτῆρα καὶ τὴν ἐπανέφερεν εἰς τὴν ἀρετήν. Ἁλλ' ἀκόμη καὶ
μία γυναῖκα, ἡ ὁποία εἶχε ζήσει εἰς τὴν διαφθορὰν καὶ ἀκολασίαν ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς της, ὅταν ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ
Σωτῆρος καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ τὴν συγχωρήσῃ, εὗρε τὴν σωτηρίαν της. (·ὴ
Ἑ προσευχὴ δὲν μᾶς καθαρίζει μόνον ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες,
ἀλλὰ καὶ ἀπομακρύνει ἀπὸ ἡμᾶς μεγάλους κινδύνους. Μάλιστα ὁ
προφήτης καὶ βασιλεὺς μαζὺ ὁ θαυμάσιος Δαυὶδ τοὺς πολλοὺς
καὶ σκληροὺς πολέμους διὰ τῆς προσευχῆς κατώρθωσε νὰ ἀποφύγῃ καὶ τελικῶς νὰ κερδίσῃ, ἐπειδὴ τοῦτο μόνον τὸ ὅπλον ἔθετε
μπροστὰ εἰς τὸν στρατὸν καὶ ἔτσι τοὺς ἔδιδε τὸ μέσον μὲ ἡσυχίαν καὶ ἀσφάλειαν νὰ κερδίζουν τὴν νίκην. Διότι οἱ μὲν ἄλλοι
βασιλεῖς ἐστήριζον τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης εἰς τὸ ἐμπειροπόλεμον
καὶ τὴν τέχνην τοῦ πολέμου τῶν στρατηγῶν των καὶ τὸ πλῆθος
τῶν τοξοτῶν, ὁπλιτῶν καὶ ἱππέων, ὁ δὲ μέγας Δαυἴδ διὰ τῶν
ἁγίων προσευχῶν τὸν στρατόν του ὡχύρωνε καὶ ὡπλιζε, μὴ δίδων
προσοχὴν εἰς τὰ ὑψηλὰ καὶ ὑπερήφανα σχέδια τῶν στρατηγῶν
καὶ ταξιάρχων καὶ ἱππάρχων, οὔτε συλλέγων χρήματα διὰ τὸν
στρατόν, οὔτε κατασκευάζων ὅπλα, ἀλλὰ λαμβάνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὴν ἱερὰν πανοπλίαν τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς προσευχῆς, εἰς τὴν ὁποία καὶ ἐστήριζε τὰς ἐλπίδας του. Εἰναι δὲ ἀληθινὰ πανοπλία οὐράνιος καὶ ἡ θεία προσευχὴ καὶ μόνη αὐτὴ μπορεῖ νὰ προφυλάττῃ ἀπὸ κάθε κίνδυνον ἐκείνους ποὺ παρέδωκαν τὸν ἑαυτόν τους εἰς τὸν Θεόν Διότι τὴν δύναμιν τῶν
ἰσχυρῶς ὡπλισμένων στρατευμάτων καὶ τὴν ἐπιστήμην τοῦ πολέμου καὶ τὴν πεῖραν καὶ εὐκινησίαν τῶν ἐλαφρῶς ὡπλισμένων
(τοξοτῶν) καὶ ἡ προδοσία ἐξουδετερώνει καὶ ἡ κατασκοπία καὶ ἡ
ἀνδρεία τῶν ἀντιπάλων καὶ πολλὰ ἄλλα. Ἑ προσευχὴ ὅμως ειναι ὅπλον ἀκαταμάχητον μέρος εἰς τὸ ὁποῖον προφυλάσσεται κανεὶς μὲ ἀσφάλειαν, δπλον τὸ ὁποῖον κατανικἀ καὶ ἕναν στρατιώτην καὶ πολλὲς χιλιάδες. Καὶ ὁ Δαυἴδ ὁ θαυμάσιος τὸν φοβερὸν
ἐκεῖνον Γολιάθ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐπιτίθετο μὲ δαιμονικὴν ὁρμήν,
δχι μὲ ὅπλα, οὔτε μὲ ξίφη ἀλλὰ μὲ τὴν προσευχὴν κατενίκησε (')
Τόσον ἰσχυρὸν λοιπὸν ὅπλον εἶναι εἰς χείρας τῶν βασιλέαιν ἐν
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καιρῷ μάχης ἡ προσευχὴ καὶ εἰς τὰς ἰδικάς μας χείρας ἐναντίον
τῶν δαιμόνων. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν καὶ ὁ βασιλεὺς Ἑζεκίας
ἐνίκησεν ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ τῶν Περσῶν, μὴ ὁπλίσας καὶ παρατάξας στρατόν, ἀλλὰ μόνον προσευχὰς ἀντὶ στρατοῦ παρατάξας
ἐναντίον τοῦ πλήθους τῶν ἀντιπάλων του. Μὲ τὴν προσευχὴν ὁ
αὐτὸς'Εζεκίας κατώρθωσε νὰ ἀποφύγῃ (προσωρινῶς) τ ν θάνατον μετὰ τῆς πρεπούσης εὐλαβείας παρακαλέσας τὸν Θεὸν καὶ
ἔτσι μόνον ἡ προσευχὴ ἔκαμεν αὐτὸν νὰ ξαναζήσῃ. (''>)
Καὶ ὅτι μὲν τὴν ψυχήν, ἡ ὁποία ἔχει ἁμαρτήσει, ἡ προσευχὴ εὔκολα καθαρίζει, διδάσκει ἀκόμα ἡμᾶς ὁ τελώνης, (θ) ὁ
ὁποῖος παρεκάλεσε τὸν Θεὸν νὰ συγχωρηθοῦν αἱ ἁμαρτίαι του καὶ
συνεχωρήθησαν καὶ ὁ λεπρός, ('·ἢ ὁ ὁποῖος μόλις παρεκάλεσε τὸν
Θεὸν ἀμέσως ἐκαθαρίσθη. Ἐὰν δὲ τὸ ἄρρωστον σῶμα ὁ Θεὸς
διὰ τῆς προσευχῆς ἀμέσως ἐθεράπευσε, πολὺ περισσότερον μὲ
τὴν μεγάλην του φιλανθρωπίαν θὰ κάμῃ καλὰ τὴν ἄρρωστη
ψυχή, δηλ. θὰ συγχωρήσῃ τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς, αἱ ὁποῖαι εἶναι
ἡ ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς. Διότι ὅσον πολυτιμοτέρα ἀπὸ τὸ σῶμα
εἶναι ἡ ψυχή, τόσον περισσότερον, εἶναι ἑπόμενον, νὰ δεικνύῃ
φροντίδα ὁ Θεὸς δύ αὐτὴν ἀπὸ ὅσον δεικνύει διὰ τὸ φθαρτὸν
σῶμα μας. Καὶ ἀναρίθμητα παραδείγματα ἐκ τῆς Παλαιᾶς καὶ
Καινῆς Διαθήκης δύναται κανείς νὰ εὔρῃ δἁ αὐτὸ τὸ ζήτημα,
ἐὰν ἢθελε νὰ μετρήσῃ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐσώθησαν σωματικῶς ἢ ψυχικῶς διὰ τῆς προσευχῆς.
'Ἰσως ὅμως κἄποιος ἀπὸ τοὺς ἀδιαφόρους καὶ ἐκείνους ποὺ
δὲν ἔχουν δρεξι μὲ ἐπιμέλειαν καὶ προθυμίαν νὰ προσεύχωνται
νὰ ἀπαντήσῃ εἰς τὰ ἀνωτέρω μὲ τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ : «Δὲν θὰ
εἰσέλθῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἐκεῖνος ποὺ λέγει μὲ ἐπιμονὴν Κύριε Κύριε, ἀλλ' ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος κάμνει τὸ θέλημα
τοῦ πατρός μου ποὺ εἰναι εἰς τοὺς οὐρανούς». Φυσικὰ θὰ μεταχειρίζετο κανεὶς τοὺς λόγους τούτους, ἐὰν ἐγὼ ἐνόμιζον ὅτι μό
νον ἡ προσευχὴ εἰναι ἀρκετὴ διὰ νὰ σωθῇ ὁ ἄνθρωπος. Ἐπειδὴ δὲ φρονῶ ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἀρετὴ καὶ τὸ
θεμέλιον καὶ ἡ ὀίζα τοῦ χριστιανικοῦ βίου, κανένας, ἔχων ὡς κίνητρον τὴν ἀμέλειάν του στὴ προσευχὴ νὰ μὴ μεταχειρισθῇ γιὰ
νὰ στηρίξῃ τὴν ἀμέλειά του τοὺς λόγους τούτους τοῦ Κυρίου.
Διότι οὔτε ἡ ἐγκράτεια (ἡ παρθενία) χωρὶς τὶς ἄλλες ἀρετὲς μπορεῖ
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νὰ σώσῃ κανένα, οὔτε ἡ φροντίδα γιὰ τοὺς πτωχούς, οὔτε ἡ ἐσωτερικὴ ἀγαθὴ διάθεσις, οὔτε ἄλλη καμμία μόνη ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρετές, ἀλλὰ ὅλες πρέπει νὰ εὑρίσκωνται μαζὺ στὴν ψυχή
μας. Ἑ προσευχὴ ὅμως σἄν ρίζα καὶ θεμέλιον εἶναι ἡ βάσις.
Καὶ καθὼς ἡ στερρεότης τοῦ πλοίου καὶ τῆς οἰκίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ
τὴν βάσιν του, ἔτσι καὶ ἡ σταθερότης τοῦ πνευματικοῦ μας οἰκοδομήματος, ἡ πνευματική μας προκοπὴ συγκρατεῖται καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προσευχὴ. Χωρὶς αὐτὴ τίποτε τὸ ἀγαθὸν καὶ σωτήριον δὲν μπορεῖ νά γίνῃ.
Διὰ τὸν λόγον τοῦτον καὶ ὁ Ἁπόστολος Παῦλος συνεχῶς
μᾶς προτρέπει καὶ λέγει: «Νὰ ἐπιμένετε εἰς τὴν προσευχὴν, νὰ
ἀγρυπνῆτε εἰς αὐτὴν καὶ νὰ τὴν συνοδεύετε μὲ εὐχαριστίαν πρὸς
τὸν Θεόν» Ο) καὶ εἰς ἄλλο μέρος
«ἀδιαλείπτως καὶ ἀκατάπαυστα νὰ ἐπικοινωνῆτε πρὸς τὸν Θεὸν μὲ τὴν προσευχὴν καὶ
εὐλαβῆ διάθεσιν. Διὰ κάθε τι νὰ εὐχαριστῆτε τὸν Θεόν, διότι
αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς τὸ ἐδίδαξεν ὁ 'Ιησοῦς
Χριστός». Καὶ ἀλλαχοῦ (Ὄ «νὰ παρακαλῆτε τὸν Θεὸν μὲ πᾶν εἶδος
προσευχῆς καὶ αἰτήσεως καὶ νὰ προσεύχεσθε εἰς κάθε καιρὸν μὲ
τὸν φωτισμὸν τοῦ 'Αγίου Πνεύματος. Νὰ ἐπιμένετε δὲ εἰς αὐτὸ
τοῦτο τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς καὶ νὰ εἶσθε ἄγρυπνοι μὲ κάθε
δυνατὴν ἐμμονὴν καὶ δέησιν δύ ὅλους τοὺς χριστιανούς».
Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον μὲ πολλὲς καὶ θεῖες προτροπὲς παρακινοῦσε ἡμᾶς συνεχῶς ὁ ἡγεμὼν τῶν Ἁποστόλων. Πρέπει λοιπόν, κατόπιν τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ μὲ τὴν προσευχὴν νὰ περνᾶμε ὅλην τὴν ζωήν μας καὶ μὲ αὐτὴν νὰ ποτίζωμεν τὴν διάνοιάν
μας Λέγω δὲ τοῦτο, διότι ἔχομεν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀνάγκην
τῆς προσευχῆς δχι ὀλιγώτερον ἀπὸ ὅτι ἔχουν ἀνάγκην τὰ δένδρα
τοῦ νεροῦ. Διότι οὔτε ἐκεῖνα (τὰ δένδρα) εἶναι δυνατὸν νὰ κάμουν καρπούς, ἄν δὲν πίνουν νερὸ μὲ τὶς ρίζες των, οὔτε ἡμεῖς
οἱ χριστιανοὶ θὰ μπορέσουμε νὰ παράγωμεν ἐν ἀφθονίᾳ τοὺς
πολιτίμους καρποὺς τοῦ ἐναρέτου βίου, δηλ. καλὰ ἔργα, ἄν δὲν
ποτιζώμεθα μὲ τὴν προσευχὴν.
Διὰ τοῦτο πρέπει τὸ πρωϊ, ὅταν σηκωνώμεθα ἀπὸ τὸ κρεββάτι μας, προτοῦ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος, νὰ λατρεύωμεν τὸν Θεὸν διὰ
τῆς προσευχῆς. Καὶ δχι μόνον τότε, ἀλλὰ καὶ ὅταν καθόμαστε στὸ
τραπέζι νὰ φάγωμεν καὶ ὅταν μεταβαίνομεν διὰ νὰ ὑπνώσωμεν,
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ἢ καλλίτερα, κάθε ὤρα τῆς ἡμέρας καὶ μία προσευχὴ νὰ προφέρωμεν εἰς τὸν Θεὸν καί ἔτσι νὰ περνᾶμε στὴν προσευχὴ ὅσον
χρόνον (ὧρες) ἔχει ἡ ἡμέρα. Κατὰ δὲ τὴν ἐποχὴν τοῦ χειμῶνος
τὸ περισσότερον μέρος τῆς νυκτὸς πρέπει εἰς τὴν προσευχὴν νὰ
ἐξοδεύωμεν καὶ γονατιστοὶ μὲ φόβον πολὺν νὰ προσευχώμεθα
καὶ νὰ μακαρίζωμεν τὸν ἑαυτόν μας, διότι ἀξιωνόμεθα νὰ λατρεύωμεν τὸν Θεόν. Πές μου, πῶς θὰ κυττάξῃς τὸν ἥλιο τὸ
πρω'ι ἀφοῦ δὲν ἐπροσκύνησες διὰ τῆς προσευχῆς, ἐκεῖνον ὁ
ὁποῖος στέλλει στὰ μάτια σου τὸ γλυκύτατο φῶς; Πῶς θὰ χαρῇς
τὸ τραπέζι μὲ τὰ φαγητὰ ἀφοῦ δὲν ἐπροσκύνησες καὶ εὐχαρίστησες ἐκεῖνον ποὺ σοῦ ἔδωσε δωρεὰν τόσα ἀγαθά ; Μὲ ποίαν ἐλπίδα ὅτι θὰ ξυπνήσῃς πάλιν θὰ κοιμηθῇς ; Ποῖα καλὰ δνειρα
ἐλπίζεις νὰ ἰδῇς ἀφοῦ δὲν ὧχύρωσες τὸν ἑαυτόν σου μὲ τὴν προσευχήν, ἀλλὰ χωρὶς κανένα φρουρὸν παρεδόθης στὸν ὕπνο ; Μὲ
πολλὴν περιφρόνησιν θὰ σὲ ἴδουν νὰ κοιμᾶσε καὶ μὲ μεγάλη εὐκολία θὰ σὲ συλλάβουν οἱ πονηρότατοι δαίμονες, οἱ ὁποῖοι γυρνοῦν παραμονεύοντες συνεχῶς ἡμᾶς ποιὸν νὰ πιάσουν γυμνὸν
ἀπὸ προσευχὴν διὰ νὰ τὸν πάρουν μὲ ὁρμὴν καὶ βιαστικὰ μὲ τὸ
μέρος τους. Ὄταν λοιπὸν ἴδωσι ἡμᾶς ὅτι ἔχομεν γύρω μας σὰν
φράκτη τὴν προσευχὴν, φεύγουν γρήγορα μακρυά, σὰν τοὺς ληστὰς καὶ κακούργους, οἱ ὁποῖοι βλέπουν νὰ κρέμαται στὸ κεφάλι
τοῦ στρατιώτου, τὸν ὁποῖον ἢθελον νὰ ληστεύσουν ξῖφος. Συνεπῶς ἄν συμβῇ κάποιος νὰ εἶναι γυμνὸς ἀπό προσευχὴ (νὰ μὴ
προσεύχεται) αὐτὸς ἁρπάζεται ἀμέσως ἀπὸ τοὺς δαίμονας καὶ
ἐξωθεῖται στὴν ἁμαρτία καὶ στὴ συμφορὰ καὶ τὰ κακά.
ΔΓ ὅλα λοιπὸν αὐτὰ ποὺ εἰπα φοβούμενοι μὲ προσευχὲς
καὶ ὕμνους πρέπει πάντοτε νὰ περιφρουροῦμεν τὸν ἑαυτόν μας
διὰ νὰ μᾶς κάμῃ ὁ Θεὸς μὲ τὸ μέγα αὐτοῦ ἔλεος ἀξίους τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν διὰ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ, εἰς τὸν
ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις εἰς τοὺς ἀτελειώτους αἰῶνας. Ἁμήν.
'Ημιαγιορειτης

(') Δανιὴλ στ' 7. Φαϊνεται δτι λογω ύπερβολὴς τὰς τριάκοντα ὴμέρας, δ αγιος Πατὴρ ἔκαμε τρεις, διοτι ή άπαγορευσις τοϋ βασιλέως
ἔφθανεν εἰς τριάκοντα ἡμέρας.
("Ἰ 'Ιωνα γ' 8.
Ο) Λουκ. ζ'.
ύή Βασιλειων Α' ΙΖ.
(·Ἰ Βασιλειων Δ' κ' Θ. Προκειται περϊ τής παρατάσεως τὴς ζωής τοϋ
βασιλέως Ὅζεκίου κατα Ι5 ἔτη κατοπιν προσευχὴς αύτου πρδς τδν Θεον.
(θ) Λουκα ιη' Ι4.
(Ἰ Ματ». η' 2.
(Ἰ 'Ρωμ. ιβ'. Ι2 καὶ Κολασ. δ'. 2.
(Ἰ Θεσσαλ. Α' 6.
θθ) "Εφεσ. στ'. Ι8.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἑξιώθημεν χάριτι θεία, μετὰ δεκατρία ἔτη νὰ ἐπανίδωμεν τὴν ἱερὰν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους γῆν, πρὸς ἥν μετὰ τοσαύτης
νοσταλγίας πρὸ τόσων ἐτῶν εἴχομεν σφοδρὰν τὴν ἐπιθυμίαν καὶ
διακαῆ τὸν πόθον νὰ ἐπανέλθωμεν, προσκυνηταὶ εἰς τὰ πάμπολα
ἰερὰ σεβάσματα καὶ ὁδοιπόροι πρὸς τὴν χώραν τῆς ἡσυχίας καὶ
τῆς γαλήνης.
Τυχαίως, πρὸς τὴν ἱερὰν αὐτὴν ἀποδημίαν ἀναμιγνυόμεθα μὲ ὁμάδα δικηγόρων καὶ γεωπόνων εἰς τὰ ὅρια τῆς 'Αθωϊκῆς χερσοννήσου καὶ ἐγγίζομεν τὴν Ἰ. Μονὴν Δοχειαρίου τὴν ὁποίαν καὶ ἐπαναβλέπομεν πρώτην. Ἑ χάρις τῆς Γοργοεπηκόου, ἥτι·ς τόσον εἰς τὰς δυσκόλους στιγμὰς εἶχεν ἔλθει ἀρωγὸς πολλάκις, μᾶς εἶχεν σύρει ὅλους πρὸς τὴν ἐπιβλητικὴν καὶ μυστηριώδη
γοητείαν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Θεομήτορος ἥν μακαριοῦσι ἀπὸ αἰώνων γεναιαί.
Μετὰ τὰς τόσον εὐγενεῖς φιλοφρονήσεις τῶν πατέρων,
κατευθυνόμεθα πρὸς τὴν πλησιεστέραν Ἰερὰν Μονὴν Ξενοφῶντος εἰς ἥν ὁ ἄρτι ἐγκαθιδρυθεὶς ἡγούμενος φιλοφρόνως
μᾶς ἐδέχθη. Μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τῶν ἀξιοθεάτων καὶ τὴν προσκύνησιν τῶν ἱερῶν θησαυρισμάτων φθάνομεν εἰς τὴν Δάφνην
καὶ ἐκεῖθεν ἀπὸ τοὺς προεστῶτας τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Ξηροποτάμου διευκολυνθέντες μετὰ ἐξαίρετον φιλοξενίαν, φθάνομεν εἰς
Καρυάς, ἀφοῦ διήλθομεν πλουσίαν εἰς βλάστησιν διαδρομήν.
Πρὶν ἀκόμη ἐπισκεφθῶμεν τὸ Κοινὸν σταθμεύομεν ἄνοιθεν τῶν Καρυῶν ἐπ' ὀλίγον, εἰς πλούσιον καὶ ἐξαίρετον εἰς θέαν
Κελλίον γνωστὸν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τοὺς συντρόφους μου, εἰς τὸ ὁποῖον διεξήχθη ἐπὶ μακρὸν διεξοδικὴ συζήτησις λίαν ἐπικοδομητική, εἰς τὴν ποικιλίαν ἐκείνην τῶν ἐπιστημονικῶν ἀντιλήψεων,
μὲ τὸ τελικὸν συμπέρασμα τοῦ θριάμβου τῆς πίστεως τῆς ἀπορρεούσης ἐκ τῶν ἀειρρόων πηγῶν τῆς ἀθανάτου γνώσεως τοῦ
Εὐαγγελίου.
Κατόπιν εἰσερχόμεθα εἰς τήν πολυθρύλητον πόλιν, εἰς ἥν
τὸ τῆς Εὔας ὁμόφυλον γένος ἐκβέβληται, μοναδικῆς καὶ ἰδιορ-
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ρύθμου ἀνὰ τὸν κόσμον. Δὲν ἔχει τὴν παλαιὰν κἰνησιν. Ἐχει
ομως τὸν αὐτὸν ρυθμὸν τῆς ζωῆς ἀπὸ χιλίων ἐτῶν.
Μετὰ τὴν τακτοποίησιν τῶν διαμονητηρίιον καὶ τὴν προσκύνησιν, εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τοῦ Πρωτάτου, ἐρχόμεθα ἴνα
διανυκτερεύσωμεν εἰς τὴν ἐγγὺς τῶν Καρυῶν Ἰ. Μονὴν Κουτλουμουσίου. Καθαριότης καὶ τάξις μεγαλυτέρα παρατηρεῖται τώρα
καἴτοι τὸ περισσότερον βάρος τῶν ἐπισκεπτῶν πίπτει ἐπὶ τῆς
Μονῆς ταύτης.
'Η θέα τῆς ὑλομανοῦς περιοχῆς μέχρι τῆς ὑπερηφάνου
κορυφῆς τοῦ Ἅθω, ἡ ζωὴ τῶν μοναχῶν, τὰ Βυζαντινὰ κτίρια
καὶ οἱ Βυζαντινοὶ τρόποι, δημιουργοῦν καὶ εἰς τοὺς συνοδούς μου
ὅλας ἐκείνας τὰς προϋποθέσεις ποὺ χρειάζονται διὰ νὰ εἰσέλθῃ
τις εἰς τὸ νόημα τοῦ κόσμου τοῦ Μοναχικοῦ. "Αν δὲ ὁ κ Εἰσαγγελεὺς τῆς δίκης τῆς Μαριὰμ εἶχε λάβει τὸν κόπον νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ βαθύτερον νόημα τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους δὲν θὰ ἐπεξέτεινε τὴν καταδίκην του διὰ τὸν μοναχισμὸν γενικῶς, διότι
τὴν ἰδίαν ὤραν ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἐν ὀνόματι τοῦ 'Ἐθνους ἔπλεκε τὸ ἐγκώμιον ἐνὸς Μοναχοῦ τοῦ διαπρεποῦς Ἰεράρχου τοῦ Ἁγίου Ἀργυροκάστρου πρωταγωνιστοῦ τῶν δικαίων
τῆς ἐλευθερίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τῆς Ἁλβανικῆς δόυλείας.
Μεθ' ὅ, τὴν ἑπομένην οἱ συνοδοί μου ἐπειγόμενοι νὰ ἐπιστρέψουν, ἀναχωροῦν διὰ τῆς Ἰ. Μονῆς Ἰβήρων καὶ Βατοπε
δίου εἰς Ἰερισσὸν καὶ Θεσσαλονίκην, ἐγὼ δὲ συνεχίζω τὴν ἐπίσκεψίν μου.
Ἐπιστρέφω εἰς τὰς Καρυὰς καὶ χαιρετῶ ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ ἰδίως τοὺς ὁσιωτάτους ἀντιπροσώπους, ἐκ τῶν ὁποίων
ἀρκετοὶ γνωστοὶ ἀπὸ τὴν ἀπὸ δωδεκαετίας παραμονήν μου. Γίνομαι δεκτὸς εἰς τὴν Ἰ. Κοινότητα ἐν Συνεδρίᾳ καὶ ὡμίλησα
περὶ Ἁγιορειτικῆς καταστάσεως εἰς τὸ ἱερὸν Κοινοβούλιον καὶ
τῆς σημασίας τοῦ Μοναχικοῦ Ἰδεώδους. Ἰεραὶ στιγμαὶ δά ἐμέ,
αἱ ὁποῖαι ὑπὸ τὴν παλαιάν μου ἰδιότητα τοῦ Καθηγητοῦ τῆς
Ἀθωνιάδος δημιουργοῦν εἰς ἐμὲ τὴν βαθυτάτην εὐθύνην διὰ τὸ
Ἄγιον Ὄρος, ἐμνήσθην δὲ καὶ τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου μοχ,
εὐσεβοῦς Θεολόγου 'Αρισ. Παπανικολάου προώρως θανόντως.
Ἑπ' εὐκαιρίᾳ τῆς συντάξεως τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Σχολῆς, εἶδον
καὶ τοὺς σεβαστοὺς ἡγουμένους Διονυσίου Γ. Γαβριήλ, Καρα-
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κάλλου Γ. Παῦλον καὶ Γρηγορίου Γ. Βησσαρίωνα.
Ἐπὶ διήμερον φιλοξενοῦμαι ἐν Καρυαῖς εἰς τὸν φιλόξενον
Ἁγιογραφικὸν οἶκον τῶν Ἰωσαφαίων, διότι ὁ ἱερολογιώτατος
διάκονος 'Ιωάσαφ πρωτοψάλτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἧτο καὶ διδάσκαλός μου τῆς Ἰ. Μουσικῆς. Ἑ διήμερος αὕτη ἀνάπαυσις
ἧτο ἐπιβεβλημένη, διότι ἡ ἀπὸ Κύμης—Θεσσαλονίκης—Ἰερισσοῦ—Δάφνης—-Καρυῶν διαδρομή, μὲ εἶχε κουράσει.
Ἐπισκέπτομαι τὴν Πολιτικὴν Διοίκησιν καὶ γνωρίζομαι μὲ
τὸν εὐσεβέστατον κ. Διοικητὴν ὁ ὁποῖος ἔχει συλλάβει πλήρως τὸ
νόημα τοῦ Ἁγιορειτικοῦ ζητήματος καὶ ἐργάζεται ἀόκνως ἀπὸ
πολιτικῆς πλευρᾶς νὰ βοηθήσῃ διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν Ἁγιορειτικῶν ζητημάτων. Ἑ εὑρεῖα του πολυμάθεια καὶ ἡ βαθεία φιλοσοφική του κατάρτισις χειραγωγουμένη ἀπὸ τὴν θερμουργὸν πί
στιν του, ἐκδηλουμένη μὲ τὸ βάθος τῆς ταπεινώσεως, τιμἀ τοῦτον καθὼς καὶ τὸ κράτος ποὺ ἐκπροσωπεῖ, διότι κατὰ τὸ παρελθὸν εἴχομεν καὶ παραδείγματα ἤκισια κολακευτικὰ δΓ ἕναν ἐκπρόσωπον τοῦ Κράτους εἰς μίαν τοιαύτην θέσιν. Ἄν καὶ προσκρούωμεν εἰς τὴν ἐγνωσμένην μετριοφροσύνην τοῦ κ. Κωνσταντοπούλου, ἄς μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ γράψωμεν τὰ ἀνωτέρω ὅλως ἐλευθέρως
καὶ παρὰ τὴν θέλησίν του.
Αἱ Καρυαὶ παρουσιάζουν δψιν πόλεως Μοναχικῆς μὲν αλλα καὶ ὡρισμένας στιγμάς, εὐτυχῶς ὀλίγας, ἀναμίκτου κοσμικομοναχικῆς ἐκ διερχομένων περιηγητῶν καὶ προσκυνητῶν, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον. Εἰς τὸ διάστημα τῶν δύο ἡμερῶν συναντῶμαι
ἐκεῖ, μὲ συνεργεῖα φωτογραφίσεως Κωδίκων ἀπὸ τὴν Ἁμερικήν,
Γαλλίαν, Βέλγιον, Ἀγγλίαν, Γερμανίαν. Ἰδιαιτέρως σημειῶ τὴν
τοῦ Ἁμερικανοῦ Καθηγητοῦ Σμίθ, ὅστις εἰδικῶς ἐζήτησε νὰ
φωτογραφήσῃ ἐξ ὀνόματος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρ τοὺς
ὑπάρχοντας Κώδικας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου
Οἱ Ἰωσαφαῖοι δημιουργοῦν Μουσεῖον τῶν καλυτέρων βυζαντινῶν εἰκόνων καὶ αὕτη εἶναι μία ἐπαινετὴ προσπάθεια, διότι
πολλαὶ τῶν εἰκόνων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἰδίως τοιχογραφίαι, ἀλλοιοῦνται καὶ σὺν τῷ χρόνῳ φθείρονται, ἐφόσον δὲν λαμβάνεται
πρόνοια. Εἰς τὰς εὑρυτάτας αἰθούσας τῶν Ἰωσαφαίων ἀποθαυμάζει τις τὰ πιστὰ ἀντίγραφα τῶν πρωτοτύπων τοῦ Πανσελήνου,
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τοῦ Πρωτάτου καὶ τῶν ἄλλων Ἰ. Μονῶν, ἰδίᾳ τῆς Ἰ. Μονῆς τοῦ
Παντοκράτοροςτὴν Μεταμόρφωσιν. Ἑ ὁμόφωνος γνώμη ὅλων τῶν
ἰδικῶν μας καὶ ξένων ἐπισκεπτῶν, Βυζαντινολόγων καὶ μή, εἶναι
νὰ παυσουν οἱ Ἁγιορεῖται ζωγράφοι νὰ ἁγιογραφοῦν εἰκόνας μὴ
Βυζαντινάς. Ὁ χρωστήρ των, ἄν περιορισθῇ εἰς ἀντίγραφα γνησίων Βυζαντινῶν εἰκόνων εὑρισκομένων εἰς τοὺς Κώδικας θὰ
ἐδημιουργεῖτο κίνησις σπουδαία ἀνανεώνουσα τὴν Βυζαντινὴν
αἴγλην.
Τὴν ἐπομένην ἐλθὼν καὶ ὁ συμπατριώτης μου κ. Περδικάρης δημοδιδάσκαλος πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους εἰς Καρυὰς καὶ συναντήσας με ἡτοιμά.σθημεν καὶ ἀναχωροῦμεν διὰ τὰς
Ἰ. Μονὰς τῆς Ἁνατολικῆς πλευρᾶς. Φθάνομεν μετὰ διωρον εἰς
τὸ Βατοπέδιον μίαν ἐκ τῶν μεγάλων ἰδιορρύθμοιν Μονῶν τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους. Ἑκ τῶν δέκα καὶ πλέον μαθητῶν τῆς Ἁθωνιάδος Βατοπεδινῶν οὐδένα εὕρομεν. Ἑ δύναμις τῆς Μονῆς ἐλαττοῦται ἐπικινδύνως, καἴτοι ἔχει μεγάλην περιουσίαν εἰς δάση καὶ
ἀκίνητα. Δὲν θ' ἀνθέξῃ ἀλλὰ θὰ εἰσέλθῃ εἰς ἐρήμωσιν ἀνδρῶν,
ἄν ἐκλείψῃ ἡ δεκὰς τῶν σήμερον ζώντων προϊσταμένων Αἱ θαυματουργαὶ εἰκόνες, τὰ ἀνεκτιμήτου ἀξίας κειμήλια κάνουν ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν καὶ εἰς τοὺς ἐπισκέπτας Βρετανοὺς ἀξιωματικοὺς
καὶ ναύτας οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν ἐπεσκέφθησαν τὴν
Ἰ. Μ. Βατοπεδίου. Ὁ Γέρων Δομέτιος μὲ πάλουσαν ἀπὸ συγκίνησιν
φωνὴν ἐπεξηγεῖ ὅλα τὰ φυλασσόμενα εἰς τὸ Ἰ Βῆμα σεβάσματα
εἰς τὰ ὁποῖα ἐπὶ 5Ο ἔτη ἀφιέρωσε τὴν ζωήν του.
Τὴν ἐπομένην κατευθυνόμεθα πρὸς τὸ αὐστηρὸν Κοινόβιον τοϋ Ἐσφιγμένου. Ὁ ἡγούμενος Καλλίνικος καὶ οἱ λοιποὶ
πατέρες μᾶς ὑποδέχονται μὲ ἰδιαιτέραν ἐγκαρδιότητα. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Μοναχῶν ἐδῶ εἶναι ἀνώτερος τῆς Μονῆς Βατοπεδίου.
Ἅν ὑπῆρχεν οἰκονομικὴ εὐχέρεια θὰ ἠδύνατο νὰ εἰχε διπλασίους
καὶ τριπλασίους. Τοῦτο διεπιστώσαμεν καὶ εἰς δλα τὰ αὐστηρὰ
Κοινόβια. Ἑνῶ τὰ ἰδιόρρυθμα τὰ μὴ παραλλάσσοντα τὸν τρόπον
τοῦ ζῆν ἀπὸ τὸν κόσμον δὲν προσελκύουν Μοναχούς. Μετ' ὀλίγον
ἐρχόμεθα καὶ εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Χελανδαρίου. Ἑκεῖ συναντῶ
τὸν πρῶτον μαθητήν μου τὸν Μωϋσέα καὶ τὸν Προηγούμενον
Δοσίθεον, διατελέσαντα καὶ ἀντιπρόσωπον τῆς Μονῆς εἰς τὰς
Καρυάς.
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Ἑ συζήτησις στρέφεται γύρω ἀπὸ τὰ Ἁγιορειτικὰ ζητήματα, ἀπὸ τὴν Ἀθωνιάδα Σχολὴν καὶ διαπιστοῦται θέλησις πρὸς
νέαν ζωὴν τῶν Ἁγιορειτικῶν πραγμάτων, Μετὰ ταῦτα ἀναχωροῦμεν διὰ τῆς ἰδίας ὁδοῦ πρὸς τὴν Ἰ. Μονὴν Παντοκράτορος,
ἥτις καὶ αὐτὴ λόγω τῆς ἰδιορρυθμίας ἐλαττοῦται ἐπικινδύνως καὶ
διὰ ταύτης ἐρχόμεθα πρὸς διανυκτέρευσιν εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν
Σταυρονικήτα. Ὁ Πατὴρ Σωφρόνιος ὅστις εἶχεν ἤδη σημειώσει
τὴν παρουσίαν μας, μᾶς ἀνέμενεν ἐναγωνίως καὶ λίαν φιλοφρόνως μᾶς ἐδέχθη. Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἀνεπολήσαμεν ὅλους τοὺς ἀπελθόντας. Ἑ ἱερὰ αὔτη Μονὴ εἰναι ἡ μικροτέρα καὶ πτωχοτέρα πασῶν.
Συνεχίζοντες τὴν ἐπίσκεψίν μας ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἐπίσης
μίαν τῶν μεγάλων Ἰ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, τὴν τῶν Ἰβήρων, ἰδιόρρυθμον δυστυχῶς καὶ ταύτην. Καὶ αὔτη παρουσιάζει
τὰ συμπτώματα τῶν ἰδιορρύθμων Μονῶν, θέσεις ποὺ κενοῦνται
δὲν ἐπαναπληροῦνται Μεταξὺ τῶν πατέρων καὶ ὁ τὴν ἀσκητικὴν
ζωὴν καὶ ἀπροκαλύπτως ὑπὲρ τοῦ Κοινοβίου ἐκδηλούμενος πατὴρ Ἀθανάσιος. Σοφὸς καὶ ἀσκητικὸς καὶ ζήσας ἐν κόσμῳ καὶ
νοήσας πλήρως τὸν σκοπὸν τοῦ ἀνθρώπου φιλοσοφῶν ἐφ' ὅλων
τῶν πραγμάτων, ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ Κανόνος τῶν ἀληθειῶν τοῦ
Εὐαγγελίου, Διαβλέπει καὶ ἀντιλαμβάνεται πλήρως τὴν κατάστασιν καὶ ἀναμένει τὴν ποθητὴν ὤραν τῆς μακαρίας 'Ηοῦς, ἥτις
θὰ ὁδηγήσῃ τὸν Ἁγιορειτισμὸν εἰς ἕνα προορισμόν, ἡγετικὸν
φῶς διὰ τὴν παραπαίουσαν Κοινωνίαν καὶ πηγὴν ἀέναον τῶν
ταγῶν τῆς Ἑκκλησίας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀσκητικὴν ζωὴν καὶ τὴν
ἔμπρακτον ἀρετὴν θὰ ὁδηγήσουν τὸ πλοῖον τῆς ζωῆς τῶν ἀν
θρώπων εἰς τὸν εὔδιον λιμένα τῆς σιστηρίας, ὅπως καὶ ὅλη ἐκείνη
ἡ χορία τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς ἱστορίας. Ὁ πλουσιώτατος εἰς
κειμήλια Ναός, ἡ προστασία τῆς Πορταῖτίσσης καὶ τὸ ἔνδοξον
παρελθὸν δημιουργοῦν τόσας ἐλπίδας, ὤστε νὰ εὐχώμεθα κἄποτε'
νὰ σημάνῃ ἕνας νέος συναγερμὸς διὰ τὰ Ἁγιορειτικὰ πράγματα.
Ποτὲ δὲν θὰ λησμονήσωμεν τὰς τόσον ὡραίας καὶ ψυχοφελεῖς
ὑποθήκας τοῦ ἐναρέτου Μοναχοῦ Ἁθανασίου, πιστεύομεν δὲ ὅτι
ἡ εὐλάβειά του καὶ ἡ πίστις του πρὸς τὸ Κοινόβιον θὰ καλλιεργήσῃ τὸ ἔδαφος διὰ τὴν ποθητὴν ἐπάνοδον.
Μετὰ ὀλίγην ἀνάπαυσιν, ἀναχωροῦμεν ὁδοιποροῦντες πρὸς
τὴν Ἰ. Μονὴν Φιλοθέου, ἔνθα ὁ μέγας Ἐθναπόστολος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλὸς ἐμόνασεν καὶ εἰς τὴν ὁποίαν μετὰ δίωρον περιπλάνησιν φθάνομεν. Δασώδης περιοχὴ καὶ κατάφυτος, κῆποι καὶ παντὸς
εἴδους δένδρα. Ὁ πατὴρ Σάββας ζηλωτὴς Μοναχὸσ καὶ λόγιος
μᾶς ὑποδέχεται Ὁ Μαθητής μου Εὐμένιος μόνον εὑρίσκεται ἐκεῖ
ἐκ τῶν μαθητῶν μου καὶ ὁ Καισάριος εἰς ἀποστολὴν ἐν Θάσῳ
καὶ ὁ μόνος ἀποδοὺς πλουσίως τὰ τροφεῖα τῆς ἀθωνιάδος Παν-
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τελεήμων Γραμματεὺς τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος. Προσπαθῶ νὰ εὕρω τι σχετικὸν μὲ τὸν Πατρο Κοσμᾶ εἰς τὴν βιβλιοθήκην, ἀλλ'
οὐδὲν εὑρίσκω ἄξιον λόγου, ἄν καὶ εἶς τῶν κυριωτέρων σκοπῶν
μου ἧτο καὶ ἡ ἀνεύρεσις νέων πηγῶν ἀπὸ τὴν λησμονημένην
ζωὴν τοῦ Μεγαλυτέρού Ἐθνικοῦ ἥρωος. Διακόσια Δημοτικα
Σχολεῖα ἴδρυσε καὶ Δέκα Ἑλληνικὰ καὶ περιῆλθεν ὁλόκληρον τὴν
τότε ὑπόδουλον Ἑλλάδα κηρύττων καὶ ἐνθαρύνων μὲ τὴν θερμουργὸν καὶ ἀκλόνητον πίστιν του .γαλουχηθεῖσαν εἰς τὴν κλεινὴν τοῦ Βουλγάρεως Σχολὴν καὶ εἰς τὸ τότε Κοινόβιον Φιλο9έου.
Τὸ 'Ἑθνος δὲν ἀπέδωκε ἀκόμη πλήρως τὴν δέουσαν τιμὴν πρὸς
τὸν μεγαλύτερον ἥρωά του Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, θὰ παρέμενε
δὲ ἀφανὴς ἄν ὁ κ. Φ. Μιχαλόπουλος καὶ φλογερὸς κῆρυξ καὶ ζηλωτὴς καὶ ἐμπνευστὴς ἀπὸ τὴν ζωήν του Ἁρχιμ. Αὐγουστῖνος
Καντιώτης διὰ τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ Συγγραμάτων του καθὼς καὶ
μία νεωστὶ ἐκδοθεῖσα μελέτη τοῦ Καθηγητοῦ Ἁγρινίου Μλέσα,
δὲν τὸν ἀνέσυρον ἀπὸ τὴν ἀφἁνειαν. Ἑ ἐπισυμβᾶσα πυρκαϊὰ
πρὸ ἐτῶν ἴσως ἐξηφάνισε τὰς μὲ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
πηγάς.
Ἑντεῦθεν ἀναχωροῦμεν διὰ τὸ Ἰερὸν Κοινόβιον τοῦ Καρακάλλου ὅπου ὁ γνωστός μοι Ἄγιος Καθηγούμενος Παῦλος μᾶς
ἐδέχθη ὅλως ἐγκαρδίως. Καὶ ἐδῶ συναντῶμεν τὴν αὐτὴν τάξιν
τὴν παρατηρουμένην γενικῶς εἰς ολη τὰ Κοινόβια. Ὄχι μόνον
ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ὅπου ἡ τυπικὴ διάταξις εἰναι ἡ αὐτὴ εἰς ὅλας
τὰς Ἰ. Μονὰς ἀλλὰ ἡ ἰσότης καὶ ἀδελφωσύνη εἰς ὅλα, πράγμα
τὸ ὁποῖον δὲν παρατηροῦμεν εἰς τὰ ἰδιόρρυθμα 'Ἁλλην ζωὴν
ἐκεῖ (εἰς τὰ ἰδιόρρυθμα) κάμνει ἡ δεκὰς ἢ ἡ δωδεκὰς τῶν προῖσταμένων μετὰ τῶν περὶ αὐτοὺς καὶ ἄλλην οἱ μὴ ἔχοντες οὐδένα
προστάτην.

Διὰ λέμβου ἐκεῖθεν ἀναχωροῦμεν πρὸς τὴν θαυμαστὴν καὶ
μεγαλώνυμον Λαύραν εἰς τὴν ὁποίαν φθάνομεν μετὰ τετράωρον
κωπηἰ,ασίαν Ὄλαι αἱ ἀκταὶ καὶ αἱ κλιτῦς τῆς χερσονήσου καεῖσαι δὲν ἔχουν τὴν παλαιὰν"θαλερότητα ἄν καὶ ἐκ τῶν καταστρα
φεισῶν ἐκτάσεων ἀρχίζει νέα βλάστησις. 'Ἑδη ἐν ὅψει τῆς οὐρανοβάμωνος κορυφῆς, εἰς ἧν δὶς εἶχον ἀνέλθει παλαιόθεν καὶ εἶχον
θαυμάσει ἐκεῖθεν τὴν ὑπέροχον μοναδικὴν θέαν τῆς ἀνατολῆς
τοῦ 'Ηλίου Μετ' ὀλίγον ἀποβιβαζόμεθα εἰς τὸν Ταρσανᾶν τῆς
Λαύρας, καὶ μετὰ ἡμίσειαν ὤραν ἀνωφεροῦς πορείας εὑρισκόμεθα εἰς τον Πυλῶνα τοῦ ὑπερόχου οἴκου τοῦ Ἁθανασίου τοῦ ἐν
τῷ Ἄθῳ, τῆς Μεγίστης Λαύρας, τῆς ἱστορικωτέρας Μονῆς τοῦ
Βυζαντίου. Ἑ Καισάρεια, ὁ Πόντος, ἡ Θηβαϊς, ἡ Ταβένη, ἡ
τοῦ Στουδίου ἐξέλιπον. Αὕτη ὅμως ὑπερπηδά αἰσίως τὴν χιλιετηρίδα καὶ εἰσέρχηται εἰς τὴν μείζονα ἀθανασίαν, διότι ὑπὸ τῆς
θείας Προνοίας ὁδηγηθεὶς ὁ Ἁθανάσιος ἐνέπηξεν τὸ ἱερὸν τοῦτο
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τῆς ὀρθοδοξίας σέμνωμα ἐπὶ ἀσαλεύτου φυσικοῦ καὶ πνευματικοῦ βράχου, ἴνα καὶ διὰ μέσου τῶν γενεῶν καὶ τῶν αἰώνων παμείνῃ ὁ τηλαυγὴς φάρος τῶν ναυτιλομένων τῆς ζωῆς.
Ἀποκλινόμεθα καὶ εἰσερχόμεθα διὰ τοῦ διπλοῦ πυλῶνος,
ὁ φιλοφρονέστατος καὶ δραστήριος ἐπίτροπος Πλάτων μᾶς ὑποδέχεται μετὰ τῶν ἄλλων συνεπιτρόπων. Παντοῦ ἐγκαρδιότης. Τὰ
πάντα γνωστὰ καὶ οἰκεῖα, ἐδῶ δλοι καὶ ὅλα γνωστά. Ο Γέρων
Ἁμβρόσιος σοβαρὸς προσέρχεται καὶ ἀρχίζει ἡ συζήτησις γύρω
ἀπὸ τὰς τόσας ἀναμνήσεις τοῦ παρελθόντος. Ἑ βιβλιοθήκη μὲ
τὰς χιλιάδας τῶν κωδίκων, ὁ Ναὸς μὲ τὰ ἱερώτερα τῶν κειμηλίων, ὁ τάφος μὲ τὸ ἱερὸν σκήνωμα τοῦ μεγαλυτέρου ἀθλητοῦ
τὴς ἐρήμου, καθηγητοῦ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς σωφροσύνης, ἱδρυτοῦ τῆς μεγαλυτέρας πνευματικὴς ποίμνης καὶ τοῦ Μ. Μοναχικοῦ Τάγματος διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἁθανάσιος ὁ ἐν Ἄθῳ!
Γίγας, Κολοσσὸς Πνευματικός.
Ἁναδιφῶμεν τὰ ὅσα ζητοῦμεν καὶ τὰ ὅσα ἐπεζητήσαμεν,
ἐπὶ μίαν ἐβδομάδα εἰς τὰς πλουσίας πηγὰς τῆς Λαυριωτικῆς Βιβλιοθήκης καὶ εἰς τὸν ὑπέροχον ἐξώστην τοῦ Συνοδικοῦ καθ' ἑκάστην ἑσπέραν γίνονται αἱ πλέον ἐνδιαφέρουσαι συζητήσεις ἐπὶ
ποικίλων θεμάτων, πάντοτε ὅμτος μὴ ἀμφιστάμενα τοῦ Μοναχικοῦ καὶ Ἁγιορειτικοῦ θυμιάματος.
Μεταξὺ τῶν ἐπισκεπτῶν καὶ τῶν συζητητῶν, ὁ Πρέσβυς κ.
Διαμαντόπουλος, ὁ Πρέσβυς τῆς Αὐστρίας, ὁ Διοικητὴς τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους κ. Κωνσταντόπουλος, ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου κ. Σ Ἁγαπητίδης, ὁ Δὶτὴς τοῦ 'Υπουργείου Συντονισμοῦ κ. Δόβας, ὁ Δὶτὴς Μαρασλείου κ. Κωνσταντόπουλος, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἁρχιμ. Νικόδημος Βαλινδρᾶς.
Ὁλόκληρος οὗτος ὁ ἐκλεκτὸς ὅμιλος ἐγκαταλείπει μὲ ὀδύνην τὴν Λαύραν, ἀφοῦ τόσας αὕτη ἐπεδαψίλευσε φιλοφρονήσεις
καὶ ἄλλας περιποιήσεις καὶ ἐπιβιβασθεὶς πλοιαρίου κατευθύνεται
άρὸς τὰ ἀσκητήρια καὶ τὰς Σκήτας Μετ' ὀλίγον παρακάμπτομεν
τὸν Ἁκράθωνα καὶ εὑρισκόμεθα κάτωθεν τῶν ἀσκητηρίων τοῦ
Ἁθανασίου, τοῦ Πέτρου τοῦ Ἁθωνίτου, τοῦ Νείλου, τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τῶν Καρουλίων
καὶ Κατουνακίων. 'Εκεῖ ὁ κ. Διοικητὴς τοῦ 'Αγίου 'Ὁρους μὲ
τοὺς κ. κ Διαμαντόπουλον, Ἁγαπητίδην καὶ Δόβαν μετὰ κοπιώδη καὶ ἐξαντλητικὴν πορείαν ἀνέρχονται εἰς Κατουνάκια εἰς τὸν
Ἁγιογραφικὸν οἶκον τῶν Δανιηλαίων πρὸς διανυκτέρευσιν καὶ
οἱ ὑπόλοιποι κατευθυνόμεθα εἰς τὸ Ἰερὸν Κοινόβιον τοῦ Ἁγίου
Παύλου, ἔνθα περὶ τὸ ἐσπέρας ἀφικνούμεθα. Πολὺ ἐλυπήθημεν
διότι δὲν εὕρομεν τὸν Ἄγιον Καθηγούμενον ἀπουσιάζοντα δΓ
ὑποθέσεις τῆς Μονῆς εἰς Πολύγυρον, λίαν ὅμως ἐπαξίως ἀντι-
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καθιστάμενον ἀπὸ τὸν Πάτερ Ἁνδρέαν. Τὸ Ἰερὸν Κοινόβιον τοῦ
Ἁγίου Παύλου τὸ διακρίνει ἐξαιρετικὴ τάξις, καθαριότης καὶ
ἐργατικότης. Ὄργάνωσις ἐσωτερικὴ θαυμασία καὶ ἔργα ὁδοποάας
πρωτοποριακὰ τὰ ὁποῖα θὰ συντελέσουν εἰς τὴν καλυτέραν ἐκμετάλλευσιν τοῦ δασικοῦ πλούτου Εἶναι ἄξιοι παντὸς ἐπαίνου
οἱ Ἅγιοπαυλῖται 'Ἐτερον δεῖγμα τῆς Πνευματικῆς των δραστηριότητος καὶ τὸ περιοδικὸν τὸ φέρον τὸ ὅνομα τῆς Μονῆς Μοναδικὸν ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει καὶ τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸ Μοναδικὸν
Βῆμα δι' οὗ ἀκούεται ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, ἐνῶ εἰς τὸν
κόσμον χιλιάδες ἐντύπων κυκλοφοροῦνμὲ φθοροποιὰ περιεχόμενα.
Τήν ἐπομένην παλινωδῶ πρὸς τὴν Σκήτην τῆς Ἁγίας
Ἅννης, ἴνα ἴδω τοὺς λίαν ἀγαπητούς μου, Ἁγιογράφους Καρτσωναίους καὶ ἑνωθῶ πάλιν μὲ τὸν ὅμιλον τοῦ κ. Διοικητοῦ ἐρχόμενον ἐκ Κατουνακίων, μικρᾶς Ἁγίας Ἅννης πρὸς τὸν Ἅγιον
Παῦλον. Ἐλθὼν εἰς τὸν κῆπον τῶν Καρτσωναίων καὶ προσποιούμενος τόν ἄγνωστον ἐζήτουν νὰ πληροφορηθῶ πόθεν ἡ ὁδὸς
πρὸς Κατουνάκια καὶ ἔφευγον. Ὄλοι οἱ Γέροντες Καρτσωναῖοι
ἔσπευσαν νὰ ἐμποδίσωσι τὴν περαιτέρω πορείαν διότι δὲν ἧτο
ἐπιτρεπτὸν διερχόμενος ἐντεῦθεν καὶ ἐκ τῆς θύρας των νὰ μὴ τύχω φιλοξενίας. Μόλις ἐγγίσας ἐγενόμην ἀντιληπτὸς καὶ μετὰ δακρύτον χαρᾶς ἐγενόμην δεκτὸς εἰς τὸν φιλόξενον τοῦτον οἶκον καὶ
εἰς ὅν κατὰ τὸ παρελθὸν πολλάκις ἐφιλοξενήθην Ἁβραμιαίως.
Μετ' ὀλίγον ἐξερχόμεθα διὰ τὸ Καθολικὸν εἰς ὅ ἐτοιμάζεται ἐπίσημος ὑποδοχὴ εἰς τὴν ὁμάδα τοῦ κ. Διοικητοῦ, ἥτις καὶ ἀφικνεῖται. Μετὰ τὴν ὑποδοχὴν ἐτύχομεν ἐξαιρετικῆς περιποιήσεως
πάντες εἰς τὸν Ἁγιογραφικὸν οἶκον τῶν Καρτσωναίων καὶ ἀποθαυμάζομεν τὴν ὡραίαν καὶ ἐξόχως θεαματικὴν θέσιν τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἅννης καὶ τὸ ἑσπέρας ἐπιστρέφομεν πάλιν εἰς τὸ
Ἰερὸν Κοινόβιον τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὸ ὁποῖον παρατηρεῖται πυρετώδης κίνησις διὰ τὴν φιλοξενίαν.
Μετ' ὀλίγον ἀφικνεῖται τιμητικῶς διὰ πολεμικοῦ ὁ Ἅγιος
Προύσης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Πολύκαρπος, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ ἐπιτρόπου τῆς Μ. Λαύρας Πλάτωνος, ἴνα
συσκεφθῇ περὶ τῶν Ἁγιορειτικῶν πραγμάτων μετὰ τῆς ἐξ 'Αθηνῶν ἀντιπροσωπείας. 'Υπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ 'Αγίου Πρού
σης, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συνέρχεται ἡ ἐπιτροπὴ καὶ καταλήγει εἰς ὡρισμένας ἀποφάσεις αἱ ὁποῖαι τελικῶς θὰ ὑποβληθῶσιν εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν.
Μετὰ τὴν σύσ,κεψιν ἀναχωροῦμεν πάντες διὰ τὴν σειρὰν
τῶν Ἰερῶν Κοινοβίων Διονυσίου καὶ Γρηγορίου ὑπὸ ἀφόρητον
καύσωνα. Προπορευομένου τοῦ Ἁγίου Προύσης, καὶ ὅν εἰς τὴν εἴσοδον ὑποδέχονται οἱ ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς ἐνδύουσι τὸν ἀρχιερα-
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τικὸν Μανδύαν καὶ ψάλλοντες εἰσερχόμεθα εἰς τὸν Ναὸν κατὰ τὴν
Ἁγιορειτικὴν τάξιν ἐπὶ τῇ ὑποδοχῇ Ἁρχιερέων Καὶ ἐνταυθα
πολὺ ἐλυπήθημεν, διότι δὲν εἥρομεν τὸν Ἄγιον Καθηγούμενον,
διεκρίναμεν ὅμως μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν τὸν νεαρὸν λόγιον Μοναχὸν Θεόκλητον, βαθὺν μελετητὴν καὶ μύστην τοῦ Μοναχικοῦ
Ἰδεώδους καὶ δεινὸν χειριστὴν τοῦ καλάμου, ὅστις πολλὰς ἐλπίδας διὰ τὸ μέλλον παρέχει.
Εἰς τὸν ξενῶνα τῆς Μονῆς ταύτης ὁ κ. Διοικητὴς ἤνοιξε
μὲ ἐξαιῳετικὴν εὐχέρειαν θαυμασίαν συζήτησιν περὶ τῶν φιλοσοφικῶν ὀευμάτων καὶ περὶ ὑπαοξισμοῦ, ἐξόχως ἐνδιαφέρουσαν
καὶ ἀποκαλυπτικὴν ὁμολογίαν τὴν διὰ τῶν ὁευμάτων τούτων ὅδευσίν του ἴνα ἱκανοποιήσῃ πλήρως πᾶσαν του ἔφεσιν ἐν τῷ
χριστιανισμῷ τὴν ἀπόλυτον ἀλήθειαν.
Μετὰ ταῦτα ἀναχωροῦμεν διὰ τὸ Ἰερὸν Κοινόβιον τοῦ
Γρηγορίου τὸ ὁποῖον μαζὺ μὲ τὰ ἄλλα Κοινόβια συνεχίζουν τὴν
ἱερὰν παράδοσιν τοῦ Μοναχικοῦ Ἰδεώδους καὶ εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκομεν τὸν ἐργατικώτατον Καθηγούμενον Βησσαρίωνα, τὸν
Προηγούμενον Γεώργιον καὶ ἄλλους ἀδελφούς. Ἑ καθαριότης
καὶ ἡ τάξις εἶναι ἀπαράμμιλος. Τὴν ἐπομένην διαλύεται ὁ ὅμιλός μας καὶ λαμβάνομεν ὁ καθεὶς. διαφορετικὴν κατεύθυνσιν. Ὁ
Ἄγιος Προύσης μὲ τήν ἀκολουθίαν του διὰ τὰς Καρυάς, ἡ ἐξ
Ἁθηνῶν ἀντιποοσωπεία διὰ Θεσσαλονίκην καὶ ἐγὼ μὲ τὸν Πάτερ Νικόδημον διὰ Δάφνην καὶ διὰ τὴν Ἰερὰν Μονὴν 'Αγίου
Παντελεήμονος.
Ἁφοῦ ἐγένοντο οἱ ἀποχαιρετισμοὶ εἰς Δάφνην, ἀναχωροῦμεν μὲ μικρὰν ὁλκάδα διὰ τὴν Ἰ. Μονὴν Ἁγίου Παντελεήμονος
μὲ τὸν π. Νικόδημον. Μεγαλοπρεπεῖς οἰκοδομαὶ διὰ χιλιάδας ἄλ
λοτε Μοναχοὺς τώρα κεῖνται ἔρημοι, οἱ δὲ ἐναπομείναντες 1ΟΟ
Ἐῶσσοι δὲν ἐπαρκοῦν οὔτε διὰ φύλαξιν Μεγαλυτέρα ἐρημία παρατηρεῖται καὶ εἰς τὰς πολυάνδρους ἄλλοτε 'Ρωσσικὰς Σκήτας
Ἁγίου Ἁνδρέου καὶ Προφήτου Ἐλιοῦ. Δὲν ἀπέμειναν ἢδη εἰ
μὴ ἀνὰ 2Ο Μοναχοὶ Γέροντες καὶ αὐτοί. Ἁποθαυμάζομεν τὸν
θαυμάσιον Κώδωνα τὸν μεγαλύτερον τῆς Ἁνατολῆς βάρους ἕνδεκα τόννων καὶ τὰς μεγαλοπρεπεῖς αἰθούσας μὲ τὴν ἀπερίγραπτον πολυτέλειαν καὶ τήν Ἐωσσικὴν χλιδήν. Μερικαὶ σκιαὶ Γερόντων μαρτυροῦν τὴν Ἑώσσικὴν ἀκόμη παρουσίαν ἴνα μετ'
αὐτοὺς ἐκλείψῃ καὶ τὸ τελευταῖον ἴχνος τῶν Ἑώσσων.
Ἐνταῦθα κλείομεν τὸν κύκλον τῶν ἐπισκέψεων τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους καὶ ἐντὸς ὀλίγου ἐκ τῆς Ἑωσσικῆς Μονῆς ἀναχωροῦμεν
πάλιν διὰ τὸν κόσμον ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξὺ εἰς τὸν ἱερὸν αὐτὸν
γύρον κατηναλώσαμεν πλέον τοῦ μηνός.
Ἀναχωροῦντες ἀπὸ τὴν Ἰερὰν Γῆν καὶ ἀπὸ τὰς ἀλησμονή-
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τους ὡραιήτητάς της, καὶ τὰ ἱερὰ σεμνεῖα τῶν τόσων 'Ιερῶν Μονῶν, Σκητῶν, Κελλίων, Ἁσκητηρίων καὶ Ἁναχωρητηρίων, ἀπὸ
τὴν ἰδεώδη ἐκεῖ διαμονὴν ποικιλομένην εἰς πάσας τὰς ψυχικὰς
ἐξάρσεις καὶ ἀνατάσεις τὰς λατρευτικὰς ἐν τοῖς μυστηρίοις συγκινήσεις, κλείομεν ἐντός μας, τὰς ὡραιοτέρας τῶν ἀναμνήσεων καὶ
τὴν ἱσχυροτέραν δύναμιν διὰ τὸν πολύμοχθον ἀγῶνα τῆς ζωῆς
καὶ τοῦ καθήκοντος.
Ἀλλ' ὡς οἰκεῖοι καὶ φίλοι τοῦ Ἀγίου Ὄρους δὲν παύομεν
συλλέγοντες πάσας τὰς γνώμας τὰς ἐκεῖθεν καὶ τὰς ἐντεῦθεν νὰ
διατυπώσωμεν ἀπεριφράστως τὴν κοινὴν πλέον πεποίθησιν ὅτι
παρ' ὅλα τὰ μέτρα ἄτινα ζητοῦνται ἔξωθεν, οὐδεμία ἀνόρθωσις
δέον νὰ ἀναμένητε ἔξωθεν ἄν δὲν γίνῃ ἔσωθεν ἡ προσπάθεια καὶ
πρῶτον δὲ βῆμα ἀπαραίτητον εἰναι ἡἐπάνοδος εἰς τὴν Κοινοβιακὴν ζωὴν τῶν 9
ἰδ ι ο ρ ρ ύ θ μ ω ν Μονῶν.
Τὸ ὑπόμνημα τοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου Λαυριώτου εἰναι
τὸ πρῶτον βῆμα καὶ ἄν ὐπάρχουν ἐπιφυλάξεις θὰ ἔλθῃ στιγμὴ
κατὰ τὴν ὁποίαν πάντες θὰ ἀντιληφθῶσιν ὅτι μόνον ὑπὸ
κοινὴν προσευχὴν καὶ ἑστίασιν ὡς ἔταξε
ρητῶς καὶ ἀπεριφράστως ὁ ἱδρυτὴς τοῦ
ἐν Ἄθῳ Μοναχισμοῦ δύναται νὰ νοηθῆ
Μ οναχισμὸς καὶ Μοναί. Καὶ ἡ Λαύρα διατελεῖ ὑπὸ
τὰς ἀρὰς τοῦ κτίτορος καὶ ἱδρυτοῦ,. ἀδικαιολόγητος σήμερον
ἐχομένη τῆς ἱδιορρύθμου καταστάσεως τῆς ἐπιβληθείσης δι' ἄλλον λόγον καὶ δύ ἄλλον σκοπόν. Εἰναι ἀπολύτως βέβαιον, ὅτι ἡ
ἐπάνοδός της εἰς τὸ Κοινόβιον ἐντὸς προσεχοῦς δεκαετίας ὁπότε καὶ
ὁ ἐορτασμὸς τῆς χιλιετηρίδος της, θὰ ἐπαναγάγῃ ἀναποτρέπτως
καὶ τὰς ὑπολοίπους ἰδιορρύθμους εἰς τὸ Κοινόβιον.
Μετὰ ταῦτα, ὅταν ἡ ἀποφασισθεῖσα ἐπαναλειτουργία τῆς
Κλεινῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς ἀναδείξῃ μορφωμένους Κληρικοὺς
καὶ ἡγετικὰ στελέχη τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ ὅταν ἑκάστη Μονὴ ἀξιοποιοῦσα τὴν ὑπάρχουσαν οἰκονομίαν, ἔχει τὰ ὀρφανοτροφεῖα
της καὶ τὰ φιλανθρωπικά της ἱδρύματα, θὰ δημιουργήσῃ ἀνεξαντλήτους πόρους ἀπὸ φιλεσπλάχνους καὶ πολλοὺς τροφίμους μὴ
ἔ,χοντας ὑποχρεώσεις καὶ γαλουχηθέντας ὑπὸ τῶν Μονῶν, νὰ
εἰσέρχωνται εἰς αὐτάς. Ἑκεῖθεν ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐπανδρώνει τά Μοναχικὰ ἱεραποστολικὰ τάγματα καὶ πρὸς τὰ ὀρφανοτροφεῖα αὐτὰγίνονται αἱ μεγαλύτεραι δωρεαὶ τῶν φιλανθρώπων.
Σημειῶ μόνον μίαν τοιαύτην προσπάθειαν τοῦ 'Αγίου
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Χίου ἱδρύσαντος ὀρφανοτροφεῖον εἰς Κύμην, εἰς αὐτὸ ἀμέσως
διετέθησαν πλούσιαι δωρεαὶ φιλανθρώπων καὶ ἐκ τοῦ ὀρφανοφείου τούτου ἐξῆλθον ἱκανὰ πολλὰ στελέχη τῆς Ἑκκλησίας
'Ἐχομεν δὲ ἐλπίδος, ὅτι ἐν τῇ πορείᾳ τῇ ἐξελικτικῇ τῶν
τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὁ πάνσοφος θὰ φωτίσῃ ὅλους ἐκείνους
ποὺ ἔχουν τὴν δύναμιν καὶ τὴν θέλησιν νὰ ἐργάζωνται διὰ τὴν
ἐπικράτησιν τοῦ καλοῦ. Τὸ Ἅγιον Ὄρος περικλεῖον μίαν ἱερὰν
παρακαταθήκην τῶν ἀνωτέρων πνευματικῶν ἰδεωδῶν, καλεῖται
νὰ μὴ μείνῃ στάσιμον ἀλλὰ νὰ παίξῃ ὀόλον πρωτοπορειακόν, ἡγετικὸν ἀνάλογον μὲ τὸ ἔνδοξον παρελθόν του. Τὸ εὐχόμεθα ὁλοψύχως τοῦτο μὲ ὅλην μας τὴν καρδίαν.

Ν. Ξ. Καρἁπας
Καθηγητὴς Γυμνασίου Κύμης

ΓΝΩΜΙΚΑ

ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Καθὡς τδ πυρ, το δποϊον ὰνάπτει εις τὰ ξηρὰ ξϋλα, δυσκολιος
σβύνει, οὑτω κα'ι ὴ Οἐρμη τοϋ Θεοϋ, ῆτις έμπίπτει εϊς τὴν καρδίαν τοϋ
ἀπαρνησαμένου τον κοσμον, δὲν θέλει σβεσθῆ εὑκολως δριμυτέρα οδαα,
τοϋ πυρος.
'Οσϊου 'Ισαὰκ

'Εκεϊνος ποϋ θέλει να μισήστ] τον κοσμον πρέπει νὰ ἔχη ἀγάπην
εις τον Θεδν έξ δλης ψυχής, και ένθύμησιν τούτου παντοτινήν, διδτι
κανένα ιϊλλο δεν κάμνει τον ὰνθρωπον νὰ ὰφϊνη δλα μετὰ χαρας κα'ι ν'
ἀποστρέφεται ως σκύβαλα, καθως ὴ ἀγάπη και ἡ ένθύμησις τοϋ Θεοϋ.
'Αγ. Συμεων Ν. ©εολογου

'Η ἀκτημοσύνη τοϋ μοναχοϋ φανερωνει εἰλικρινὴ τὴν πολιτείαν
αϋτοϋ.

Ὅ ἀκτήμων μοναχος ἀποδεικνύει δτι εϊναι πάροικος ἐπὶ τῆς γῆς,
οὐδὲν έπιθυμων των προσκαϊρων ἀλλὰ των αϊωνίων τοιοϋτων.
'Ο ἀκτήμων μοναχος γίνεται μιμητὴς τοϋ Προφήτου 'Ηλιοϋ καϊ
τοϋ Προδρομου ως και των μαθητων τοϋ Κυρίου, λέγων, μετ' αϋτων,
δτι ϊδοὑ άφήκαμέν σοι...
Ὅ ἀκτήμων μοναχος, μὲ τους άγγέλους συναγωνίζεται κα'ι μὲ τους
δικαίους συγχορεύει κα'ι γίνεται κληρονόμος τοϋ Θεοϋ.
"Φσϊου Ἀντιοχου

ΘΗΚΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟ2 ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ
εν τη δποϊα φυλασσεται δ μηρδς τον 'Αγϊου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ηατριαρχου Κων^δλεως.
"Εν εκ των πλεον αξι·ολδγων Ιερων κειμηλϊων
της 'Ιερας Μονης 'Αγϊου Ηανλου
'Η πολϋτιμος αυτη βήκη καθαρως βυξαντινὴς και σπανίας τέχνης
ἔχει μῆκος ΟἸ5 μ. πλατος Ο.ΙΙ καϊ υψος Οἀ5, φέρουσα έπϊ τοϋ πέριξ
συμπλέγματος διαφορους παραστάσεις κλημάτων ἀμπέλου. Κοσμεϊται μὲ
78 πολυτιμους λϊθους διαφορων μεγεθων χριοματος ὸουβινϊου και πρασινου καὶ μέ 5 κυκλοτερεϊς αναγλϋφους εϊκδνας εις τὴν έμπροσθϊαν πλευρὰν,
των 'Αγ. Γρηγορίου, 'Αγ. Παύλου, 'Αγ. Γεωργϊου καί δύο έξαπτερύγων.
Εις έτέραν θήκην εϋρίσκεται ἡ κνήμη κα'ι τδ πέλμα τοϋ αϋτοϋ
ποδδς τοϋ ' Αγιου μέ τὴν σάρκα αφθαρτον ἀπεξηραμένην.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. ΜΟΠΗΣ ΗΓ. ΠΗΥΛΟΥ
"Αγιον Ὅρος ! Χιορα σνμβολϊζουσα τδ μεγαλεϊον τοϋ παρελθοντος,
μνημεϊον ὰπαράμιλλον έγκλεϊον τοσους θησαυρούς τέχνης, βιβλίον εις τὰς
σελίδας τοϋ δποίου ὰναγιγνώσκει ἔκαστος τὴν ιστορϊαν τὴς δρθοδοξίας
καὶ τοϋ 'Ελληνικοϋ “Ε8νους, γονατϊζω έμπρος σου. Θαυμάζω τοϋς μοναχοϋς οϊτινες παραβλύψαντες δ,τι προσκαιρον δίδει 6 κοσιιος παρ' δλην
τὴν ζωηρὰν λάμψιν του ῆτις πολλάκις «χπατα και οϊτινες εν μονον έσκέφθησαν" νὰ Ουσιάσουν τα πάντα, διἀ νὰ διατηρήσουν τὴν παράδοσιν τὴν
ιερὰν τοϋ τ6που τούτου κα'ι τὰ κειμήλια ατινα μας ένΟυμϊζουν δτι δὲν
πρέπει νὰ λησμονήσωμεν τίνος κληρονομοι εϊμεθα.

Ι4 Ἰουλίου Ι9Ι6

'Αλεξ. 'Η. Παπαγιὰννι-,ς ἔμπορος

ΣΚΕΨΕΙΣ
«'Αγγόλων εργον»
Οὑτω χαρακτηρίζει τὴν προσευχὴν δ μέγας πατὴρ τῆς "Εκκλησὶας
ὴμων “Αγ. "Ιωάννης δ Χρυσοστομος, διδτι οί ἀγγελοι διὰ παντδς δοςολογοϋν τδν πανάγαθον Θεον. Τδ προσδν αυτδ ἔχουν καϊ οι ἄνθρωποι. “Ο·
Οεν μόνον οί ὰγγελοι και οι ἄνθρωποι ἔχουν τδ μιίγα καί μοναδικδν
προνομιον νὰ συνομιλοϋν μετὰ τοϋ πλάστου αϋτων διὰ τὴς προσευχής.
Διὰ τὴς έπικοινωνίας δέ ταύτης τοϋ πλάσματος μετὰ τοϋ πλάστου, τοϋ
δούλου μετὰ τοϋ Δεσπδτου ή ψυχὴ τοϋ άνθρώπου εὑρίσκεται εϊς τδ στοιχεϊον αυτης κα'ι δ ὰσθενὴς ανθρωπος καθίσταται δημιουργδς μεγάλων
ἔργων. Διὰ τοϋτο ἀπαντες οι μεγάλοι ὰνδρες προσηϋχοντο διηνεκως καϊ
διὰ πολλων έκθειάξουν τὴν προσευχὴν. Ουτω, διὰ νὰ ὰναφέρωμεν μδνον
μὴ έκκλησιαστικοϋς, δ βιολογος κα'ι φυσιολόγος Α1βχΪ8 ϋ3ΓΓε1 θεωρεϊ
τὴν προσευχὴν βιολογικὴν τὴς ψυχή; ὰνὰγκην καὶ λέγει δτι εϊναι έντροπὴ νὰ μὴ προσευχωμεθα' ἔγραψε δέ και σχετικὴν μελέτην. Ὅ "Αγγλος
δέ ποιητὴς Τβηην8ΟΠ λέγει δτι με τὴν προσευχὴν ἔγιναν περισσδτερα
πράγματα ἀπδ δσα αϋτος δ κόσμος ὴμπορεϊ νὰ 6νειρευθῆ.
"Αλλὰ ποία ἡ σηιιασϊα τὴς προσευχής, ῆτις ειναι τδ βαρδμετρον
τὴς εύσεβείας τοϋ άνΟρώπου, πως πρέπει νὰ γϊνεται καϊ τινα τά αποτελέσματα αύτὴς τα μεγάλα και θαυμαστά, έγνωριζον και γνωρϊζουν οι
6ίνθρωποι τὴς προσευχής κα'ι τοιοϋτος ὴτο δ μέγας τὴς 'Εκκλησίας πα
τὴρ "Ιωάννης δ Χρυσοστομος. Δι" δ έφιστωμεν τὴν προσοχὴν των ὰγαπητων
ὴμων άναγνωστων εϊς τὴν εις άλλην σελίδα τοϋ παροντο; τεϋχους δημοσιευομένην, κατὰ μετάφρασιν εις τὴν Νεοελληνικὴν γλωσσαν τὴς περι προσευχής 6μιλιας τοϋ μεγαλου τούτου τής 'Εκκλησίας πατρδς καϊ Διδασκάλου.

Τδ Λαυσαϊκδν τοϋ Ἁγιου Ὄρους.
Ὅ έξέχων Καθηγούμενος τής 'Ιερας Κοινοβιακὴς Μονής τοϋ 'Αγ.
Διονυσίου ^Αρχιμ. Γαβριὴλ έξέδωκε προ μικροϋ χρδνου και νέον ἔργον
ἐξ 115 σε!,. μεγαλου σχήματος και 36 εϊκδνων ύπδ τὴν έπιγραφὴν «Λαυσαϊκδν τοϋ 'Αγιου Ὅρους» εν 3» σημειοϊ δ έκδοτης «παρουσιάζει έν εϊδει ὰλύσεως, δλην τὴν 'Αγιορειτικὴν πλειάδα των μακαρὶων πατέρων τοϋ
τελευταίου αιωνος μέχρι και των έπιζώντων ακ.6μη μέχρι τὴς σή
μερον, μὲ τδ ίστορικδν έκάστου, καθως έπίσης και ιστορικὴν περίληψιν των 'Ιερων Μονων, Σκητων, Κελλϊων, ήσυχαστηρίων και λοιπων ὰσκητηρϊων μετὰ των έν αϋτοϊς διαλαμ·ψάντων ὰγϊων και θεοφοροιν Πατέρων μετα πολλων διηγημάτων οώτων».
Αἰ έκτιθέμεναι καί μέγα ένδιαφέρον κινοϋσαι ίστορίαι των ενταϋ9α εύαγων Σκηνωμάτων, ή διαυγὴς και ὑέουσα γλωσσα, εις ῆν έκτϊθενται καί τὰ πολλὰ εν αϋτῆ ὰνέκδοτα, καθιστοϋν τοϋτο τερπνδν και επαγωγδν άνάγνωσμα καϊ εις ήμας ετι τοϋς γνωρϊζοντας πρδσωπα και πραγ-
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ματα “Αγιορεϊτας. 'Αλλὰ παρεκτδς τούτου ὴ ὰξϊα τοϋ ἔργου τούτου τοϋ
άγαπητοϋ Καθηγουμένου, φρονοϋμεν δτι ἔγκειται ὰλλαχοϋ, εϊς τδ διδακτικδν αύτοϋ. Ὅ συγγραφεϋς ὰπέβλεψεν εις δύο τινά' πρωτον εις τδ νὰ
καταστήση γνωστδν εις τδ χριστεπιδνυμον πλήρωμα τὴν μεγάλην ἀξίαν
τοϋ 'Αγίου Ὅρους κα'ι τὰς πολλαπλὰς ὑπηρεοϊας τοϋ Μοναχισμοϋ προς
τδ “Εθνος καὶ τὴν κοινωνὶαν κα'ι δεϋτερον νὰ οὅφελήση πνευματικως.
Διὰ τοϋτο δὲν παραθέτει ξηρὰν ίστορικήν ἀφήγησιν, ἀλλ' έκθέτει περ'ι
έκάστου ζητήματος, περὶ οῦ ποιεϊται λογον κα'ι τὰς έαυτοϋ κρὶσεις, αϊτινες ιὺς άποτοκοι σημαίνοντος στελέχους τοϋ συγχρονου Ὅρθοδοξου
Μοναχισμοϋ καϊ πεπνυμένου δέον νὰ τϋχωσι μεγάλης προσοχὴς. Π6σον
διδακτικὰ και δρθοδοξα ειναι δσα γράφει διὰ τὰς ὑπηρεσίας των 'Αγιορειτων πνευματικων, περ'ι ίδν τινές φρονοϋσιν δτι δὴθεν δὲν δύνανται
νὰ ἰκανοποιοϋν σήμερον τὰς ἀνάγκας των χριστιανων, διὰ τὴν ὰλλαγὴν
τοϋ μοναχικοϋ σκοϋφου, δια τὴν μὴ έγκαταβίωσιν ἐν γήρει των άρχιερέων εν 'Αγϊφ Ὅρει, διὰ τὰς πολλὰς και υλικὰς ἀκδμη ὑπηρεσίας τοϋ'Αγὶου Ὅρους εϊς τδ “Εθνος, διοτι ἔδωκε εϊς αὺτδ 6ΟΟ ΟΟΟ στεμ. καλλιεργησιμων γαιων. 2ΟΟ.ΟΟΟ έλαιοδενδρα, ΙΟΟ.ΟΟΟ μωρεοδενδρα, έκτδς βοσκοτοπων, ὰμπέλων, ὑδρομύλων και ελαιομϋλων ἀντι μιας οκας ἀλεϋρου
κατὰ στρέμμα ! ! !
Τδ ωραϊον αύτδ βιβλιον μόνον εϊς ίδν ένσὰρκωσις τοϋ μοναχισμ·οϋ τῆς δρθοδοξου 'Εκκλησίας, οϊος δ Καθηγούμενος Γαβριήλ, ὴδύνατο νὰ γράψτμ Μεγάλως δέ θὰ ωφεληθὴ πας 'Ελλην χριστιανδς δοτις θὰ
τδ ὰναγνῶση.
Παρ' δλον δτι παρελήφθησαν ν' ἀναφερθωσι σημαίνοντες ύ.γιορεϊται οιοι οι Βαρλαὰμ Γρηγοριάτης, 'Ιωάσαφ 'Αγιοπαυλίτης κ. α. εν τούτοις
συγχαϊροντες τφ συγγραφεϊ εὑχ6μεθα νὰ μας παρουσιαση καὶ ὰλλα
ἔργα ως τδ «Λαυσαϊκδν τοϋ 'Αγίου Ὅρους».

«Ὄ Γενικδς πδθος»
Ὅ Καθηγούμενος Γαβριὴλ δὲν ὴτο δυνατδν εϊς τὴν ανω συγγραφὴν αύτοϋ νὰ μὴ θίξη, ως ἀληθὴς μοναχος, τδ ϊδιορρυθμον καϊ γράφει
«δ γενικδς ποθος των ὰγιορειτων νὰ ϊδωσι τὴν Λαύραν Κοινόβιον ειναι
πολυχρονιος. Θὰ σκιρτήση δ "Αθως απο ὰγαλλίασιν, δταν ἐπιτευχθῆ τοϋτο
κα'ι οι Λαυριωται πατέρες θὰ αἰσθανθοϋν τὴν άφατον έκείνην χαρὰν τὴς
έπιστροφὴς εϊς τὴν παλαιὰν πατρίδα» (σελ. 5Ι). Π6σον ῆσυχοι, πόσον
ὰπερϊσπαστοι θὰ ὴσαν οι πατέρες αύτοϊ (οι Λαυριωται) αν ϊσχυεν δ ὰρχικδς Οεσμδς τοϋ Κοινοβϊου ; Κα'ι περ'ι άλλης Μονής γράφει. «'Η μονη
σωτηρία δια τὴν ἐπιβίωσιν τὴς πτωχὴς ταύτης Μονής ειναι τδ Κοινοβιον. "Εοιν οί πατέρες θελήσουν νὰ έγκαταλεϊψουν τὴν ιδιορρυθμϊαν κα'ι
ὲφαρμόσουν τδ κοινοβιακδν σύστημα, θὰ κὰμουν θεάρεστον ἔργον και
συνάμα σωτήριον....» ',σελ. 98).
Τ1 νὰ προσθέσωμεν ὴμεϊς εἰς τους σοφοϋς τούτους λδγους; “Αλλως
τε πολλάκις τα αυτα δι' ὰλλων λέξεων έγράψαμεν. Εύχ6μεθα νὰ έκπλη-
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ρωθὴ δ γενικός οῦτος ποθος τοϋ ὰγιορειτικοϋ κοσμου' οί δὲ ἀγαπητοι
Λαυριωται ας μὴ ὰρνηθωσι νὰ προσφέρωσι τὴν μεγάλην ταύτην χαρὰν
εις τον γηραιδν "Αθω.

Προοδος (;)
'Αγνωριστος κατέστη δ πλανήτης ὴμων διὰ των τεραστίων προοδων
τὴς μηχανικής κα'ι λοιπων θετικων έπιστημων των τελευταίων έτων. Αι
ἀποστάσεις έξεμηδενίσθησαν τελεϊως, πολλαὶ ἀσθένειαι έξέλιπον δλοτελως,
νέοι τροποι διαβιωσεως τελείως 6ίγνωστοι τέως έπενοήθησαν. Κατέστησαν πάντα ταϋτα τὴν ζωὴν των ὰνθρώπων εύτυχεστέραν ; ^Εξύψωσαν τὴν
ἀνθρωπίνην προσωπικοτητα ; συνετέλεσαν εϊς τὴν ὰληθὴ προοδον ; Δυστυχως τα πράγματα μαρτυροϋν τδ άντϊθετον, διότι ὴγνοήθη, ἢ μαλλον
παρημελήθη, δ ψυχικδς παράγων, ή ψυχικὴ καλλιέργεια, ῆτις ἐπιτελεϊ·
ται διὰ τὴς χριστιανικής ὰγωγὴς και έκεϊνος δστις ἔδωκεν εϊς τον ὰνθρωπον, κατὰ τὴν Θ. Γραφήν, ἐπιστήμην. Ουτω τα έπιτεύγματα τὴς επιστημης έχρησιμοποιήθησαν διὰ τον δλεθρον τοϋ ὰν9ρώπου. 'Ιδοϋ αί αποδειξεις τούτου. Κατ' επϊοημον ἀνακοϊνωσιν περισσοτεροι 'Αμερικανοι εφονεύθησαν ὰπδ τοϋς τροχοϋς των αϋτοκινήτων παρὰ ἀπδ 6λους τους
πολέμους, εις τους δποϊους ἀνεμϊχθησαν αι 'Ιϊνωμέναι Πολιτεϊαι ὰπδ τὴς
μάχης τοϋ Λένιγκτον, τδ Ι775. "Εντδς Ι78 έτων οι πολεμοι άφήρεσαν
τὴν ζωὴν Ι.ΟΟ9.7δΟ 1Αμερικανων, ένω οἰ τροχοι των αύτοκινήιων άπδ
τοϋ Ι9ΟΟ, δποτε συνέβη τδ πρωτον αὑτοκινητικδν δυστϋχημα, μέχρι σή
μερον, ῆτοι έντδς 53 έτων, ἔχουν φονεύσει Ι.Ο5Ο.ΟΟΟ 'Αμερικανούς. Κατὰ
τον Κριμαϊκδν πολεμον, προ έκατδν περιπου έτων, εφονευθησαν, λ6γφ
των ἀτελων μέσων τοϋ πολεμον, 45Ο.ΟΟΟ ανδρες. Κατὰ τον πρωτον Εὑρωπαϊκδν πολεμον έφονεύθησαν 9.7ΟΟ.ΟΟΟ, ἐξ ων αι 5ΟΟ.ΟΟΟ ὴσαν ἀπωλειαι τοϋ οίμάχου πληβυσμοϋ. Εις τον β' Εὺρωπαϊκδν πολεμον, ιος ανεγραψεν εϊς το δελτϊον τύπου τὴς 6μοσπονδιακὴς Γερμανικης Κυβερνήσεως δ Καθηγητὴς "Αρντζ αι συνολικαι άπώλειαι των έμπολέμων ὰνὴλ©ον εις δ2.ΟΟΟ.ΟΟΟ ! ! 'Εξ ων τα 25.ΟΟΟ ΟΟΟ ειναι ἀπωλειαι τοϋ άμάχον
πληθυσμοϋ !! Προοδον λοιπδν εις τὴν καταστροφὴν μας ἔφερεν ἡ ἄνευ
©εοϋ προοδος (;) τοϋ συγχρονου ὰνθρώπου !

ΠΕΡΙ ΑΛΗ0Ε1ΑΣ ΘΕΙΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ! ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
'Ιωάν. 3.2Ι. «Ὅ ποιων τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται προς τδ φως, ϊνα φανερωβῆ αϋτοϋ τὰ ἔργα, δτι εν τφ Θεφ εισιν εἰργασμένα».
8.32. «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν και ή ἀλήθεια έλευθεριδσει
»
υμας».
Ι4.6. «“Εγω εϊμ'ι ὴ δδδς και ή ἀλήθεια καϊ ἡ ζωή, ούδεις ἔρ»
χεται προς τον πατέρα εϊ μὴ δι' ἐμοϋ».
Ι8.37 «πας ων εν τη ὰληθεία ὰκούει μου τὴς φωνὴς».
»
'Εφ·εσ. 4.25 «Λαλεϊτε ὰλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοϋ πλησίον αῖα·.'ϋ».
5.9. «δ γὰρ καρπδς τοϋ Πνεύματος ἐν πάσει άγαθιοσύνη και
»
δικαιοσϋνη κα'ι ὰληθεία».
»
6.Ι4 «στήτε ουν περιζωσάμενοι τὴν δσφύν ὑμων ἐν άληθεϊα»

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Διοικηαις ' Αγιου "©ρους. Ἑξ ἀφορμῆς τῆς ὑπὸ διαφόρων ἐπισκεπτῶν ἐξωτερικοῦ καὶ ἐσωτερικοῦ ῷωτογραφήσεως
διαφόρων περγαμηνῶν, μικρογραφιῶν, σπανίων εἰκόνων καὶ λοιπῶν κειμηλίτον τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου, ἡ Διοίκησις Ἁγίου
Ὄρους ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τῶν διοικήσεων τῶν Ἰερῶν Μονῶν διὰ τὴν εὐθύνην τὴν ὁποίαν ἔχουν αὗται, ἐκ τῶν τυχὸν ζημιῶν ἀπὸ ἀπροσέκτους φωτογραφήσεις ὡς αἱ προξενηθεῖσαι ἄλλοτε μεγάλαι τοιαῦται ὑπὸ τοῦ Γάλλου Μιλλέ.
ΕΙσδοχη αλλοδαπών εις "Αγ. 'Φρος, Κατόπιν ἐκδηλωθείσης ἐπιθυὰίας ἀλλοδαπῶν τινῶν ὅπως ἐγκαταβιώσωσιν ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει, ἡ Διοίκησις Ἁγ. Ὄρους δύ ἐγγράφου αὐτῆς πρὸς
τὴν Ἰ Κοινότητα ἐγνωστοποίησεν ὅτι αἱ συναφεῖς αἰτήσεις διὰ
τὴν κατάταξιν εἰς τὸν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μοναχισμὸν θὰ ἔδει νὰ συνοδεύωνται ὑπὸ τῶν ἀκολούθων ἐγγράφων:
1) πιστοποιητικοῦ γεννήσεως.
2) πιστοποιητικοῦ εἰσαγγελέως ὅτι ὁ αἰτῶν δὲν περιέπεσεν
εἰς ἀδίκημα, μετ' ἀποσπάσματος ποινικοῦ μητρᾧου.
3) πιστοποιητικοῦ τῆς οἰκείας Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς ὅτι ὁ αἰτῶν ἀνήκει ἐκ γενετῆς εἰς τὸ Δόγμα τῆς Ὁρθοδόξου Ἁνατολικῆς
Ἑκκλησ. καὶ 4) ὁ αἰτῶν δέον νὰ ὑποβάλῃ ὑπεύθυνον ἐνυπόγραφον
δήλωσιν ὅτι τελεῖ ἐν γνώσει τῶνδιατάξεων τῶν διεπουσῶν τὸ “Αγ.
Ὄρος καὶ εἰδικῶς ὅτι κατατασσόμενος ὡς μοναχὸς ἢ δόκιμος ἀποκτἀ τὴν Ἐλληνικὴν ἰθαγένειαν ἄνευ ἄλλης τινὸς διατυπώσεως.
Προκειμένου δὲ περὶ κληρικῶν δέον νὰ προσαχθῇ ἄδεια
τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου ἐπιτρέποντος τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἐκ τοῦ
Κλίματος εἰς ὅ ἀνήκει.
"Ερανοι. Δἁ ἐγκυκλίου τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος ἐνηργήθη
παναγιορειτικὸς ἔρανος ὑπὲρ τῶν σεισμοπλήκτων τῶν Ἰονίων
Νήσων εἰς ὅν προσέφεραν αἱ Ἰ. Μοναὶ Βατοπεδίου καὶ Ἁγίου
Παύλου ἀνὰ 1Ο.ΟΟΟ ΟΟΟ δρχ., Φιλοθέου 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ, Γρηγορίου
Μεγ. Λαύρας, Διονυσίου, Ξηροποτάμου, Δοχειαρίου,
ΟΟΟὍΟΟ,
3.
Σίμ, Πέτρας ἀνὰ 2 ΟΟΟ.ΟΟΟ, 'Ιβήρων, Χελανδαρίου, Κουτλουμουσίου, Ζωγράφου, Καρακάλλου, Ξενοφῶντος ἀνὰ 1.ΟΟΟ ΟΟΟ,
Παντοκράτορος, 'Ρωσσικοϋ καὶ Κωνσταμονίτου ἀνὰ 5ΟΟ.ΟΟΟ.
Ἐκ δὲ τῶν ἐξαρτηματικῶν, τὰ κελλία Καρυῶν 1ἸΟΟ.ΟΟΟ, Σκήτη Ἁγ. Ἄννης 665.ΟΟΟ, κελλία Προβάτας καὶ Ἀμαλφηνοῦς
6ΟΟ.ΟΟΟ, κελλία Παντοκράτορος 5ΟΟ.ΟΟΟ, Σκήτη Λάκκου 44Ο.
ΟΟΟ, Σκήτη Καυσοκαλυβίων 357.ΟΟΟ, Νέα Σκήτη 235.ΟΟΟ, Σκή
τη Κουτλουμουσίου 225.ΟΟΟ, Ἄγιος Βασίλειος 215.ΟΟΟ, Κατουνάκια καὶ Καρούλια 2ΟΟ.ΟΟΟ, κελλία Κερασιᾶς 185.ΟΟΟ, κελλία
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Κουτλουμουσίου 14Ο.ΟΟΟ, Σκήτη καὶ κελλία Ἰβήρων ἀνὰ 12Ο.
ΟΟΟ. κελλία Ξηροποτάμου 7Ο.ΟΟΟ, τὰ καταστήματα Καρυῶν καὶ
Δάφνης 1ἸΟΟ.ΟΟΟ καὶ ἀνώνυμος μέσῳ Ἰ Μονῆς Ἁγ. Παύλου
δρχ. 1.ΟΟΟ ΟΟΟ ἤτοι ἐν συνόλῳ δρχ. 53.272.ΟΟΟ.
Ἑ Ἰερὰ Κοινότης Ἁγίου 'Ὁρους ἐδέχθη μέσω τῆς Διοι
κήσεως διὰ τὸν ἔρανον τοῦτον τὰ τηλεγραφικὰ συγχαρητήρια
τοῦ προέδρου τῆς Κυβερνήσεως Στρατάρχου Ἀλεξ. Παπάγου.
Ἐπιτροπη απορων. Εἰσηγήσει τοῦ διοικητοῦ κ. Κ. Κωνσταντοπούλου πρὸς διορισμὸν μιας ἐπιτροπῆς ἀπόρων διὰ τὴν
συλλογὴν διαφόρων τροφίμων πρὸς ἀνακούφισιν τῶν πασχόντων ἐρημιτῶν ἀδελφῶν μοναχῶν κατὰ τὴν περίοδον τοῦ χειμῶνος, ἡ Ἰερὰ Κοινότης ἀπηύθυνε ἐγκύκλιον πρὸς τὰς 2Ο Ἰερὰς
Μονὰς παρακαλούσης ὅπως αὖται ἐνεργήσουν ὅτι νομίζουν καλλίτερον πρὸς ἀνακούφισιν τῶν ἀπόρων μοναχῶν καὶ λαϊκῶν τῶν
περιφερειῶν αὐτῶν.
Ἁνταποκρινομένη ἡ ἡμετέρα Ἰερὰ Μονὴ εἰς τὴν φιλάγαθον ταύτην πρόσκλησιν, ἥτις τιμἀ τόσον τὸν κ. Διοικητὴν ὅσον
καὶ τὰ μὲλη τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος, ἔσπευσε νὰ διανείμῃ εἰς 34
ἀπόρους ἐρημίτας μοναχοὺς τῶν Κατουνακίων, Ἁγ. Βασιλείου
καὶ Καρουλίου 68Ο ὀκ. ἄλευρον, 262 ὀκ. ὅσπρια, 34 ὀκ. Βακαλάον, 34 ὀκ ὸρυζαν καὶ 1 Κ. ὁέγγες.
Σχολαὶ εν Ἂγιω "Φρει. Τόν παρελθόντα Ἰούνιον ἱδρύθη ὑπὸ τῆς ἡμετέρας Ἰερᾶς Μονῆς σχολὴ πρὸς μόρφωσιν τῶν
νέων μοναχῶν καὶ δοκίμων αὐτῆς. Κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων παρέστησαν ὁ ἡμέτερος Καθηγούμενος, οἱ
προϊστάμενοι καὶ λοιποὶ ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς.
Μετὰ τὸ πέρας αὐτοῦ ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Καθηγούμενος ἡμῶν ἐξάρας τὴν σημασίαν τῆς προσελεύσεως ἀρκετῶν νέων
ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἰ. Μονῇ, πρᾶγμα ὅπερ ἔφερεν αὐτὴν εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ προβῇ εἰς δεύτερον ἐξ ἴσου σοβαρὸν βῆμα μὲ τὸ πρῶ
τον τῆς ἐκδόσεως ὑπ' αὐτῆς τοῦ μοναδικοῦ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει περιοδικοῦ, διὰ τῆς ἱδρύσεως τῆς σχολῆς ταύτης ἥτις θὰ συντελέσῃ
σοβαρῶς εἰς τὴν πνευματικὴν ἐξύψωσιν τῶν εἰς αὐτὴν προσερχομένων νέων.
Συνέστησεν εἰς τοὺς μαθητὰς ἀπόλυτον πειθαρχίαν ἴνα διὰ
τῆς μεγάλης ταύτης ἀρετῆς ἥτις πρέπει νὰ διακρίνῃ τὸν μοναχὸν και τοῦ θερμοῦ ζήλου, φανῶσιν ἀντάξιοι τῶν προσδοκιῶν
τῆς Μονῆς, ἐπ' ὡφελειᾳ οὐχὶ μόνον αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους γενικῶς. Συγχρόνως ἔδωσε τὴν ὑπόσχεσιν ὅτι πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ ἱ. τούτου σκοποῦ ἡ Μονὴ εἶναι διαθετειμένη νὰ λάβῃ
ἐν συνεχεία ὅλας τὰς πρὸς τοῦτο ἀποφάσεις αὐτῆς.
Ἁκολούθως ἔψαλλον οἱ μαθηταὶ διάφορα ἀπολυτίκια καὶ
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ἥρξατο τὸ πρῶτον μάθημα, συνεχιζομένων τούτων κανονικῶς
ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν ἐπιστήμονος ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς.
— Τὴν 19ην παρελθόντος Ὁκτωβρίου ἐτελέσθησαν ἐν Καρυαῖς τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἁθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἥτις
ἐπανήρχισε τὴν λειτουργίαν της μετὰ διακοπὴν 13 ἐτῶν λόγῳ τῆς
πολεμικῆς περιύδου. Παρέστησαν ἡ Ἰερὰ Κοινότης Ἁγ. Ὄρους
ἐν σώματι μετὰ τοῦ πρωτεπιστάτου, ὁ κ. Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, οἱ διοικηταὶ τῶν Ἁστυνομικῶν ἀρχῶν, οἱ προῖστάμενοι
τῶν γραφείων ταχυδρομείου καὶ ΟΤΕ, τὸ προσωπικὸν τοῦ ἰατρείου τοῦ ΕΕΣ καὶ πλῆθος μοναχῶν καὶ διαφόρων λαῖκῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ ἁγιασμοῦ ἔλαβε τὸν λόγον ὁ εὐλαβὴς
καὶ θερμὸς φίλος τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου καὶ διοικητὴς αὐτοῦ κ.
Κ. Κωνσταντόπουλος ὅστις διεδήλωσε τὴν χαράν του διὰ τὴν
στιγμὴν αὐτὴν τῆς ἐκπληρώσεως μιᾶς προσπαθείας ποὺ ἀποβλέπει
εἰς τὸ βάθος, εἰς τὴν δημιουργίαν μιᾶς ἐντονωτέρας πνευματικῆς
ζωῆς τῆς ὁποίας ἔχει ἀνάγκην ὁ ἱερὸς τόπος.
Ὁμίλησε ἐν ἐκτάσει περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῆς Ἁρχαίας
Ἁθωνιάδος (τοῦ Βατοπεδίου) ἐπάνω εἰς τὴν μοναχικὴν πολιτείαν, τὸ καθόλου Ἁγιορειτικὸν μόρφωμα, ἀλλὰ καὶ τὸ 'Ἐθνος
ὁλόκληρον Κατὰ τοὺς δυσχειμέρους καιροὺς τῆς δουλείας, ὁπότε, κατὰ τὸν 18ον αἰῶνα, δημιουργεῖται ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς
ἀναγεννήσεως. 'Εξῆρε τὴν σπουδαιότητα τῆς ἀρχαίας σχολῆς, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἐδικάσκοντο κλασικὴ φιλοσοφία καὶ οἱ Πατέρες τῆς 'Εκκλησίας.
Προχωρῶν ἐτόνισεν: ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία καὶ τὸ Ἄγιον Ὄρος εἶναι οἱ θεμέλιοι ἀκρογωνιαῖοι λίθοι ἐπάνω εἰς τοὺς ὁποίους
θὰ ο οδομήσωμεν. Ἁπὸ τὴν ὀρθόδοξον κοσμοθεωρίαν καὶ τὸ
παντοδαπὸν ἐργαστήριον ἀρετῆς, τὸ Ἄγιον Ὄρος, πρέπει νὰ
ξεκινήσωμεν.
Ἁπὸ τοὺς ἀρχαίους μοναχοὺς καὶ ἀσκητὰς ἔχομεν νὰ διδαχθῶμεν πολλὰ ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι. Τὸ μήνυμά των, ποὺ ἔρχεται
ἀπὸ τὴν ἀντίπεραν μακρυνὴν ὅχθην των, εἶναι μήνυμα
ζωῆς. Μήνυμα τοῦ αἰωνίου. Ἁπὸ τὰς μορφὰς τῶν πατέρων καὶ
τῶν ἀρχαίων μοναχῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀσκητικῶν συγγραφέων
καὶ μυστῶν διδασκόμεθα ὅτι χωρὶς ἐσωτερικὴν ζωὴν δὲν ὑπάρχει χγιστιανισμὸς καὶ συνεπῶς δὲν ὑπάρχει πολιτισμὸς.
Στρεφόμενος πρὸς τοὺς τροφίμους τῆς Σχολῆς, τοὺς λέγει,
δτι ἡ στιγμὴ αὐτὴ εἰναι στιγμὴ πανηγυρικῆς ὑποσχέσεως δἁ αὐτούς. ποὺ ἀφιερώνονται εἰς τὰ πνευματικά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἡ ψυχὴ μεταρρυθμίζεται πρὸς τὰ κρείττω καὶ τὰ τελειώτερα. Ἐμπρὸς
εἰς τοὺς Ἁγιορείτας προεστοὺς καὶ τὸ νέφος τῶν Ἁγιορειτῶν
Πατέρων δίδουν τὴν ὑπόσχεσιν νὰ ἁφιερωθοῦν εἰς τὴν μοναχι-
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κὴν ἰδέαν. Εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ ἡγιασμένου τόπου, ὸ'που ἀρχαιόθεν καλλιεργεῖται ἡ εὐλάβεια καὶ ἡ ἀρετή, ὅπου γίνεται ἀσκησις καὶ φυλάσσονται αἱ ὀρθόδοξοι παραδόσεις. Ἄσκησις δὲ
εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τοὺς μαχητάς. Οἱ τρήφιμοι ὅμως εἶναι
ἤδη ἀγωνισταὶ τοῦ Χριστοῦ, εἰναι σταυροφόροι!!
Κάμνει ἔκκλησιν πρὸς αὐτοὺς νὰ ἔχουν ἐστραμμένα πάντοτε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς των πρὸς τοὺς Πατέρας τῆς Ἑκκλησίας
καὶ τοὺς ἀρχαίους μοναχούς. Τοὺς ὡμίλησε περὶ τοῦ τελευταίου
τῆς σειρᾶς τῶν μεγάλων θεολόγων τῆς Ὁρθοδοξίας : τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ. Περὶ τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου, τοῦ Ἁθωνίτου.
Περὶ τοῦ μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ .συγγραφέως καὶ μεγάλου ἀσκητοῦ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Περὶ τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τοὺς ὑπέμνησεν ὅτι ἐδῶ, τὸ Ἅγιον Ὄρος εἰναι πραγματικὸν Βυζάντιον. Τὸ Βυζάντιον δὲ εἶναι ἐκεῖνο ὅπου καταδήλως
φανερώνεται ἡ τεραστία μορφολογικὴ ἐπίδρασις τοῦ Ἑλληνισμοῦ
ἐπάνω εἰς τὸν Χριστιανισμόν. Εἰς τὸ Βυζάντιον ἐπραγματοποιήθη ἡ συγχώνευσις τοῦ Ἑρακλειτικοῦ μὲ τὸν Ἰωαννιτικὸν Λόγον!
Ὁμίλησε περαιτέρω περὶ τῆς μεγάλης ἀποστολῆς τοῦ Ἁγ.
'Ὁρους καὶ τοῦ μοναχισμοῦ. Ἑ ἄσκησις εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ ἡ
περισσυλογὴ ἐνισχύουν τοὺς ἄνδρας. Ἑ σιοιπὴ καὶ ἡ στροφὴ
πρὸς τὸν ἔσω κόσμον ἀποτελοῦν ἀρχὴν δημιουργίας. Τοὺς ἐκάλεσε νὰ μιμηθοῦν καὶ ἐνστερνισθοῦν τὸ παράδειγμα καὶ τὰς διδαχὰς τοῦ Παχωμίου, τοῦ Μ. Ἁντωνίου, τοῦ Βασιλείου, τοῦ Γρη
γορίου Νύσσης, τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, τοῦ Νικοδήμου Ἁγιορείτου. "Ας ἐμπνέωνται ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὴν παράδοσιν τῶν
Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας, διότι αὐτοὶ ὅλοι εὑρίσκονται πολὺ
κοντά μας, περισσότερον καὶ ἀπὸ τοὺς κλασικοὺς προγόνους μας.
'Ἐκαμε μνεία περὶ τοῦ ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος, τῶν
φροντίδων καὶ τῆς ἐνισχύσεως ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας διὰ τὸ
σέμνωμα τῆς Ὁρθοδοξίας, ὅπως ὡνόμασε τὸ ἁγιορειτικὸν μόρφωμα τοῦ Βυζαντινοῦ μας πολιτισμοῦ. Ἁνεμνήσθη τοῦ Ἅκρου
Ἁρχιερέως τοῦ Πατριάρχου Ἁθηναγόρα, ὁ ὁποῖος ἀκοιμήτως
παρακολουθεῖ τὰ ἁγιορειτικὰ ζητήματα. Ἐκλεισε δὲ μὲ τὴν παραίνεσιν πρὸς τοὺς μαθητὰς ὅπως ἐνωτισθοῦν τὴν μοναχικὴν
ἰδέαν, νὰ μείνουν ἁγνοὶ καὶ ν' ἀσκηθοῦν εἰς τὰ πνευματικὰ ἔργα
πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ «κόσμον»
καὶ καταφύγιον καὶ τὸ ὁποῖον θ' ἀποτελέσῃ εἰς τὸ μέλλον ἕνα
πρώτης τάξεως ζωντανὸν πνευματικὸν κέντρον, ὅπως τὸ ὀραματιζόμεθα ὅλλοι μας καὶ τὸ ποθοῦμεν!
(ᾧ) '© π. ©εσσαλιώτιδος "Ιεζεκιηλ. Τὴν.2αν Σεπ^ρίου
ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ἐν Καρδίτσῃ ὁ πλήρης ἡμερῶν Μητροπολίτης π. Θεσσαλιώτιδος Ἰεζεκιήλ. Ὁ ἐκλειπῶν ἱεράρχης ποιμάνας ἐπὶ 3Οετίαν τὴν ἐπαρχίαν του διεκρίθη διὰ τὴν συστημα-

657
τικὴν ὀργάνωσιν τῆς εὐποιἶας ἐν αὐτῇ καὶ ἠγαπήθη ὑπὸ τοῦ
ποιμνίου του ὅσον ὀλίγοι τῶν ἱεραρχῶν, τὸ δὲ ἱερὸν αὐτοῦ σκῆνος ἐγένετο ἐπὶ τριήμερον προσκύνημα ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ τῆς
ἐπαρχίας ταύτης.
Ὁ ἀείμνηστος ὑπῆρξεν ὁ θερμότερος φίλος τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους ἐξ ὅλων τῶν ἀρχιερέων τῶν τελευταίων ἐτῶν καὶ κατὰ
τὴν περίοδον τῆς κατοχῆς προσέφερεν εἰς τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον
ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας.
Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ !
Ἐπισκεψεις. Τὴν Ἰ. ἡμῶν Μονῆς ἐπεσκέφθησαν κατὰ τὸ
διαρρεῦσαν διάστημα οἱ κ. κ. Κ. Κωνσταντόπουλος διοικητὴς
Ἁγ. 'Ὁρους,. σεβασμιώτατος π. Μητροπολίτης Κορυτσᾶς Εὐλόγιος, Ἰωάν. Καρμίρης καὶ Γ. Κονιδάρης καθηγηταὶ πανεπιστημίου Ἁθηνῶν μετὰ 7Ο φοιτητῶν τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ αὐτοῦ πανεπιστημ., Στ. Πελεκανίδης ἔφορος Βυζ. ἀρχαιοτήτων Βορ.
Ἑλλάδος, Π. Μερτικόπουλος νομ. σύμβουλος συμβουλίου Ἐπικρατείας, Χρ. Χαλδούπης καὶ Ἑπ. Μποῦρος ἀνώτεροι ὑπάλληλοι
ΟΤΕ, Γ. Κλωκοτάρας κλητὴρ Δ^εως Ἁγ. 'Ὁρους, ἱερ. Ἑρ.
Λαζαρίδης ἐξ Ἁθηνῶν, Π. Λαζαρίδης καθηγητὴς ἐκ Ἑόδου, Ν.
Μισίτσας ἐκΧαλκίδος, Ι. Τσελίκαςνομάρχης Χαλκιδικὴς, Ι. Μαλκότσης γεωπόνος ἐξ Ἁρναίας, Σ. Εὐσταθιάδης δασάρχης 'Αρναίας, Σ. Σαλουφᾶκος δημοσιογρ. ἐξ Ἁθηνῶν, Β. Ἁναστασόπουλος
δημοσιογρ. ἐκ Θεσ^ης, Δ. Κουδούνης ἐκ Θεσ^κης, ἱερ. Π. Μιχαηλίδης ἐκ Καβάλλας, Α. Σπανὸς ἐξ 'Ἁργους, Μ. Χατζηχρῆστος
ἔμπορος ἐκ Τριπόλεως, Δ. Ρουμπῖνος, Ἰ. Ἀποστολίδης, Ι. Ζούρας ἰδ. ὑπάλληλοι ἐκ Θεσ^ης, Ἐ3,τϊοεϊ Η. πάρεδρος συμβουλίου
Ἑπικρατείας Γαλλίας, Οτοοε δρϊηεΙ1ϊ φοιτ. Γάλλος, 8οΙιιιΗοὶζ
Ι. & Ρτοιη1ιοϊρ Ο. φοιτ. Γερμανοί, Χ. Τσιρακίδης, Δ Μωραἶτης, Ι. Κολλάρος σχεδιαστὴς ἐκ Θεσ^ης, Α. Γαρίδης, Ι. Ἁλιφαντής, Χ. Μουλᾶς ἔμποροι ἐξ Ἁθηνῶν, ΚοΙΙϊϊιιά8Πϊἀ Ο. σπουδαστὴς Νορβηγός, Ν. Σταματάκης, Η. Δαδῆς κτηματίαι, Κ Ἁλμπάνης, Χ. Χατζόπουλος ὁάπται καὶ Α. Πετινάκης μαθητὴς ἐκ
Σίνδου, Γ. Χριστούδας ἱερ. Θ. Διαμαντούλης, 'Ι. Λουκάκης ἐκ
Ν Ἁφησιᾶς, Χ. Παπαβασιλείου κτηματίας, 'Α Καλτσούνης ἐκ
Λήμνου, Ι. Βαηζππιὶη Οτεεπ σπουδαστής καὶ Β. ΟοΗϊη μηχανικὸς 'Αμερικανοί, Ετ. Οοπϊοη ζωγράφος "Αγγλος, Ηπνετ
Κπτηρ Ρ., ΚΜΗ Β.. ἰατροὶ Ὁλλανδοί, Οοττηδεη Εγ. & Κο113,ηἀ5ηιά Ο. σπουδασταὶ Γερμανοί, Βτοἁηϊ3.η ἈἘϊ1ετ 'Ἁγγλος
βουλευτής, ΒϊοηεΙ1 Ν. γραμματ. 'Αγγλικῆς πρεσβείας, ἐν Ἁθήναις
δϋπτᾳ655 Κ. 'Ἁγγλος ὑποπρόξενος ἐν Θεσ^ίκῃ, Β. Δερμετζῆςἐκ
Καβάλλας, Κ3,τη5ὸοϊ1ιειιη Ι. ἔμπορος καὶ ΡΜιηατ Ο·. συγγραφεὺς
Ἅγγλοι, 'Α. Τσαρτανῆς παντοπώλης καὶ Κ. Δημοσθένης κτηματίας,
ἐκ Σαμοθράκης, ΟΙΓὸνΪ5 ΝοΛεΓ1π5 Ι. σπουδαστὴς Ὁλλανδός,
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Ι. Ταχουγιάννης δικηγόρος, Ἰ. Τσουρέλης οἰκον, ἔφορος καὶ Θ.
Χαρβάλας ὑπάλ. ἐφορ. ἐκ Πολυγύρου, 8ρϊ1ζϊπβ; Ο. σπουδαστὴς
θεολογίας καὶ 8ρΪ655 Ο. σπουδαστὴς νομικῆς Γερμανοί, Βοιιγ13,τϋ Ρ. Κεε1Βα Κ., δρϊνπ5 5. σπουδασταὶ Γάλλοι, Ν. Μαστρογιαννάκης ἐργοστασιάρχης ἐκ Πειραιῶς, Χ. Τούλιος δημοδιδάσκαλος ἐκ Μισοκάμπου, Κ Ἁρναούτογλου δημοδ. ἐκ Θεσ^ίκης,
Ἁλ.Ἁνδρέου καὶ Κ. Σχαπαριώτης καθηγηταὶ Ἀμερ^ῆς γεωργ.
σχολῆς Θεσ^ίκης, Α. Δερματάς, Δ. Ἁδαμαντίδης, Δ. Θωῖδης
δημοδιδ. ἐκ Φλωρίνης, Π. Ἁργυρίου δημοδιδ. ἐξ Ἁριδέας, 'Α.
Κυπαρίσσης δημοδιδ. ἐκ Φωτεινῆς Καστοριᾶς, Δ. Σπανὸς δημοδιδάσκαλος ἐκ Καλλάνδρας, Γ. Πάσχος δημοδιδ. ἐκ Ξυλουπόλεως, 'Α. Ἁρναούτογλου, Ι. Τεζαρίδης, Ν. Ἰωαννίδης ἐκ Θεσνίκης, Γ. Βουτσινᾶς ἀστυφύλαξ ἐξ Ἁθηνῶν, Γ. Ἁνδρεάδης νοσοκόμος ἐξ Ἁθηνῶν, Π. Λυμπερόπουλος δημοσιογράφος, Δ.
Λυμπερόπουλος ἰδ. ὑπάλληλος, Ν. Στεφάνου ζωγράφος ἐκ Πειραιῶς, λνϊϊϊυιτη Εγ., (Ἰε5ὶετ Μ. φοιτηταὶ Γερμανοί, Δ. Δασογένης ὑπάλ. ΟΤΕ, ΡΗϊΙϊρρε ΙαΙΙΪ3,η Γάλλος ἰατρός. Ινηε^ ΓὶΓετ1ιατ1:, ΚοτἸ Τ1ιοιη3,5 Ἁ. φοιτηταὶ Γερμανοί, Δ. Κυριάκης
ἱερεύς, Κ. Σταυριανάκης καὶ Ν. Μπαρμπούνης Ν. Γωνία Χαλκιδικῆς, 'Ι. Καρλόγλου Τοῦρκος ὑπήκοος ἐκ Κωνσταντινουπόλεως,
Κ Παπαϊωάννου ἐκ Λήμνου, Α. Εὐγενιάδης μηχανουργὸς ἐξ
Ἁθηνῶν, Σ. Ἐγγλέζος ἐκ Θεσ^ίκης συγγραφεὺς Ἄγγλος,
Γκρέμελλ Ἑρ., Καῖστερν Ἐρχ. καθηγηταὶ Γερμανοί, Φοντοὺν
Ροδ. καθηγητὴς Αὐστριακός, Ν. Λούβαρις καθηγητὴς πανεπιστημίου Ἁθηνῶν, Ἁν. Κοσμίδης καὶ 'Ι. Νικολαιδης ἔμποροι ἐκ
Κωνὶπόλεως, Κυὸὸ6Γὶ Ο. φοιτητὴς Γερμανός, Κ. Κατσιάπης
δεκανεὺς ἐκ Σύρου, Οτεετγ Μϊο. λογοτέχνης Ἄγγλος, Κο1ἰΠ2'5
ϊν. ὑπάλληλος Ἰον. Τραπέζης, Γ. Γεράκης μαθητὴς ἐκ Θεσ^ης
Μο1ιειπιε1: 8οΒΙοϊ 5ο,π11ν φοιτητὴς ἐκ Καζαμπλάνκας, Μϊ11εΒ
Τ. φοιτητὴς Ἁμερικανός, Κ,αρϊ^ιϊ6ϊ: Ρ. & Οτν Βοηηε1 φοιτηταὶ Γάλλοι, Β6Ϊπ1ιοΙι1 Β. & ΚΜπετ Ηογ. ἀρχιτέκτονες Γερμανοί, Γ. Κοντογούρης ἐκ Κοζάνης, Θ. Αἰγυπτιάδης ἐξ Οὐρανουπόλεως. Βο1ϊ1 Ι. φοιτητὴς Αὐστραλός, Δ Λιόλιος καὶ Σ. Γαϊτάνος ἐκ Βερροίας, Κ. Σιάχος ἔμπορος ἐκ Λήμνου, Γ. Καροῦσσος ἐπισμηναγὸς ἐκ Κεφαλληνίας δεγρη3οπ φωτορεπόρτερ Δανὸς, Κ. Πάχτας δήμαρχος Ἁρναίας, Π. Σταυρακάκης ἔμπορος
ἐκ Κρήτης, Π. Μπάλλας ἐκ Κεφαλληνίας, Ἁλ. Παπαγιάννης
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ξυλέμπορος ἐξ Ἁθηνῶν, Χρ. Κελέσης καὶ Κ. Ἰσιδώρου ἔμποροι
ἐξ Ἰερισσοῦ, 'Αντ. Μῆτσιος γεωπόνος ἐκ Ν. Ὁλύνθου, Γ. Χασάπης ζωέμπορος ἐξ Ἰερισσοῦ, Χρ. Ταουκτσῆς προϊστάμενος Ταχυδρομείου Δάφνης, Φ. Ἁγιαννίὅης ἀστυνόμος Δάφνης, Ζαχ.
Βλαχόπουλος ξυλέμπορος ἐκ Θεσσαλονὶκης, Ν. Βρέττας ξυλέμπορος ἐξ Ἁθηνῶν. Ι. Νικολαϊδης ἰατρὸς ΕἙ.Σ. Καρυῶν καὶ
Ἑμμ. Λουκίδης ξυλέμπορος ἐκ Θεσσαλονίκης.

Δωρεαί. Προσέφεραν πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ παρόντος δωρεὰν κυκλοφοροῦντος περιδικοῦ οἱ κ. κ. σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος 5Ο.ΟΟΟ δρχ. Ἰ. Μονὴ Καρακάλλου
1ΟΟ.ΟΟΟ, Σπ. Τσιγαρίδας Θεσ^ίκη, 4Ο.ΟΟΟ, 'Ηλ. Σωτηρόπουλος Θεσ^ίκη 2Ο.ΟΟΟ, Ἰάκ. Πολίτης Ἁθῆναι 2Ο.ΟΟΟ, Γέρ. Γερμανὸς Σιμωνοπετρίτης 2Ο.ΟΟΟ, 'Αρχιμ. Νεκτάριος Κόρινθος 6Ο.
ΟΟΟ, Γ. Μητρογιώργης Μέγαρα 2Ο.ΟΟΟ, Φ. Δημητριάδης Σέρραι 5Ο.ΟΟΟ, Θ. Μουμτζῆς Θεσ^ίκη 5Ο.ΟΟΟ, Π. Πετρίτσης Λουτράκιον 5Ο.ΟΟΟ, οἰκονόμος Ἰ. Μπιλιάγκας Σκοτίνη Λιτοχώρου
5Ο.ΟΟΟ, Κ. Γκατζώνης Καρυαὶ 1Ο.ΟΟΟ, ἀνώνυμος Θεσ^ίκη 2Ο.
ΟΟΟ, 'Αρχιμ. Ἁρκ. Μανωλίδης Ἁμμουλιανὴ 15.ΟΟΟ, Γ. Ἁβραμίδης Ἁθῆναι 1Ο.ΟΟΟ, Ν. Χατζηαλεξάνδρου Ἁμμουλιανὴ 4Ο.ΟΟΟ
ἱερομ. Γρηγόριος, Π. Βαρδακώστας, Β. Καρλῆς Κύμη ἀνὰ 1Ο.
ΟΟΟ, ἀνώνυμος Ἁγίου 'Ὁρους 1ΟΟ.ΟΟΟ, Π. Τσελέντης Φισκάῳδον Κεφαλληνίας δρχ. 5Ο.ΟΟΟ, ἀνώνυμος Ν. 'Ιωνία Ἁθηνῶν
1Ο.ΟΟΟ, 'Αν. Βοσνιάκος δημοδ. Θεσ^ίκης 3Ο.ΟΟΟ.
Ὁσαύτως ὁ σεβασμιώτατος Ἁρχιεπίσκοπος Ἁμερικῆς κ.
Μιχαήλ δολλάρια 3Ο.
Πρὸς ἄπαντας τοὺς ἀνωτέρω ἐκφάζομεν τὰς εὐχαριστίας
τῆς Ἰ. ἡμῶν Μονῆς.

