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ΚΗΙ Μ ΠΓΙΕΥΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΗΗΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
1ον
Μεταπολεμικῶς ἤρξατο νὰ συζητεῖται μετ' ἐπιτάσεως, τὸ
θέμα τῆς πνευματικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς ἰδιοτύπου Μοναστικῆς Πολιτείας μας, ὑπὸ τῶν ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει τὰ πρῶτα φερόντων,
οἴτινες διαχειρίζονται τὰς τύχας τῆς ἱστορίας τοῦ Μοναχισμοῦ.
'Υπὸ τὸν ἀνωτέρω ὅρον, ὡς ἐξηκριβώσαμεν, δὲν ἐπιδιώκεται ἡ εἰσδοχὴ νέων τινῶν στοιχείων εἰς τὴν παρ' ἡμῖν ἐπικρατοῦσαν «ὀρθόδοξον» ἀντίληψιν, περὶ τῆς οὐσίας καὶ ἀποστολῆς
τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, ἀλλ' ἀνύψωσις τῆς πνευματικῆς
στάθμης του.
Διὸ καὶ ἐν τῇ ἐν Καρυαῖς Βουλῇ τοῦ Ἰ. ἡμῶν Τόπου, ὑπεβλήθησαν ἁρμοδίως ἐκτενεῖς ἐκθέσεις καὶ ἀντηλλάγησαν σκέψεις
καὶ ἰδέαι πολλαὶ καὶ σοβαραί, διὰ τὴν πρόληψιν ἐνὸς κινδύνου
ἐρημώσεως, προοδευτικῶς διαγραφομένου εἰς τὸν ὀρίζοντα τῆς
μυστικοπαθοῦς Πολιτείας μας.
Αἱ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην καταβληθεῖσαι ἀξιέπαινοι
προσπάθειαι, κατέδειξαν, ἀπὸ πέρυσιν ἀκόμη, τὴν ἐξαιρετικὴν
τοῦ ζητήματος θέσιν καὶ σπουδαιότητα, καί, ὡς εἰκός, κατέληξαν
εἰς τὰ ἑρμάρια τῆς Ἰ. Κοινότητος καὶ τῶν Ἁθωἴτιδων Ἰ. Μονῶν, ὡς εἰδος παλαιοντολογικὸν καὶ ὡς «ἀμελητέα ποσότης».
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Ἑ ἐπ' ἐσχάτοις ἄφιξις τῆς ἐκ τριῶν Μητροπολιτῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Πατριαρχικὴς Ἐξαρχίας, εἰς τὸν Ἰ. Τόπον μας, ἀνεζωογόνησέ πως τὰς ἐλπίδας τῶν πλέον αἰσιοδόξων,
ὅτι θὰ προωθεῖτο τὸ θέμα εἰς κάποιαν 2,ύσιν, ἀλλὰ ταχέως διεπιστώθη, ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος τοὐλάχιστον, ἡ πρόοδος τῶν ἐργασιῶν δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ διαβῇ ἐπέκεινα τοῦ θαλάμου τῶν ἀγόνων συζητήσεων καὶ τῶν πολλὰ ὑποσχεθέντων κα2,λιεπῶν λόγων.
Καὶ οὕτω, μία ὡραῖα κίνησις, μὴ παρουσιάζουσα ὅμως ἐξ
ἀρχῆς ἐχέγγυα ἐπιτυχάας, ἀπετ·ελματώθη εἰς τὰ λιμνάζοντα ὕδατα
τῆς Ἁγιορειτικῆς μακαριότητος, ἐνῷ ἐκ τῆς ἀώρου ἀνακινήσεως,
ἐπληρώθη πρὸς στιγμὴν ἡ θυμήρης ὀρεινή μας ἀτμόσφαιρα δυσαρέστου ἀποπνοίας.
'Η ἀνάγκη πνευματικῆς ἀνυψώσεως εἰς ἕνα κόσμον χριστιανικόν, δστις δέον «νὰ ἐπιλανθάνεται τῶν δπισθεν καὶ νὰ ἐπεκτείνεται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν», ποὺ δὲν γνωρίζει ἄλλο τι ἢ δημιουργεῖν, ὑφίστατο καὶ πρὸ τοῦ τελευταίου πολέμου. Ἄρα, ἡ
πρὸς ὑψηλοτέρας πνευματϊκὰς σφαίρας ἀγωνιώδης προσπάθεια,
μὲ ὅσον τὸ δυνατὸν ὁμαδικώτερον χαρακτῆρα, οὔτε ἔλλειψεν, ἀλλ'
οὔτε δύναται νὰ λείψῃ ἀπὸ μίαν κοινωνίαν, ἥτις ὡς οἰκόσημόν
της ἔχει τὸ σύμβολον τοῦ Σταυροῦ.
Ἁλλὰ τὸ ζωηρῶς ἀπασχολῆσαν τὸν Ἰ. Τόπον μας ζήτημα
τοῦτο, προέκυψεν ὡς ἀνήσυχος ἀνασταλτικὴ τάσις μεμονωμένων
τινῶν ἐκτρόπων καὶ ἐξ ἀφορμῆς μαστιζούσης τὰς Ἰ. Μονὰς ἀπο·θαρρυντικῆς λειψανδρίας.
Δὲν δυνάμεθα νὰ παραθεωρήσωμεν τὸν ἀνυπόκριτον ζῆλον τινῶν, οἴτινες, ὀμολογουμένως, προεκινδύνευσαν ὑπὲρ τῆς
τοῦ ἀγαθοῦ κατισχύσεως. Ἁλλὰ καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ συμμερισ·θῶ·μεν τὰς θυελλώδης ἐνεργείας καὶ τὰς ἀπέλ.πιδας ἐπικλήσεις
των, πρὸς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίαν καὶ τὴν Πολιτείαν, ὧν τὴν ἄμεσον ἐπέμβασιν ἐπεκαλοῦντο.
Διότι τὸ θέμα τοῦτο, καθαρῶς ἐσωτερικόν, δὲν ἧτο δυνατὸν ν' ἀντιμετωπισθῇ, παρὰ μόνον ὡς ζήτημα πνευματικόν, ἀποκλειομένης τῆς δραστηρίον ἀναμίξεως ἐξωτερικῶν 'Αρχῶν, δΓ
ὧν ἐπεζητοῦντο βίαιαι λύσεις. Τοιαύτης ἐκτάσεως καὶ βάθους θέματα—ὡς τὸ τῆς πνευματικῆς ἀνυψώσεως—ἀπαιτοῦν τὴν διὰ
χρόνου κατάλληλον προεργασίαν, τῇ συμπαραστάσει, βέβαια, 'Εκ-
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κλησίας καὶ Πολιτείας, διότι πᾶσα βιαία ἐνέργεια καὶ ξένη πρὸς
τὸ χριστιανικὸν πνεῦμα τυγχάνει, ἀλλὰ καὶ τ' ἀποτελέσματα δὲν
εἰναι βιώσιμα.
Ὁξύνοες οἱ πρακτικοὶ Ἁγιορεῖται, ἀπέρριψαν δχι τὴν ἰδέαν, ἀλλὰ τὰς μεθόδους καὶ ἐξησφάλισαν τοιουτοτρόπως τὴν ἔνοχον, ἔστω, ἡσυχίαν εἰς τὸνἙόπον μας.
Ἑμεῖς σχολιάζοντες τ' ἀνωτέρω, καὶ διαβλέποντες εἰς τὸν
ἐγκέφαλον τῶν ἀπαισιοδόξων μέλανας ἰδέας, διὰ τὴν παροῦσαν
ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει κατάστασιν, ἐπιθυμῶμεν νὰ εἴπωμεν μὲ εἰλικρίνειαν τὴν ταπεινήν μας γνώμην καὶ νὰ ὡθήσωμεν ἔτι πλέον τὸν
στοχασμόν μας, εἰς μίαν γενικωτέραν ἐπισκόπησιν τῶν καθ'ἡμᾶς
πραγμάτων.
* *
Ἁποκλαίωνται ὅτι τὸ Ἄγιον Ὄρος δὲν εὑρίσκηται εἰς τὴν
παλαιὰν περιωπήν του καὶ οὔτε ἡ ἀπόδοσίς του εἶνε σήμερον ἱκανοποιητική. "Ας ἀναγνωρίσωμεν ὅτι τοῦτο ἀληθεύει. Ἐρωτῶμεν, αἱ συνθῆκαι εἰνε ἴδιαι μὲ παλαιοτέρας ἐποχάς; 'Υπάρχει
σήμερον τὸ φιλομοναστικὸν πνεῦμα, ὅπερ διέκρινε τοὺς πέντε
τελευταίους αἰώνας τῆς βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας; Ποῦ εἶνε ὁ
πληθωρισμὸς τῶν Μοναχῶν κατὰ τοὺς τέσσαρας αἰώνας τῆς
δουλείας τοῦ Γένους; Ποῦ ὁ μετὰ ταῦτα συνωστισμὸς ἐν ταῖς
'Ι. Μοναῖς;
Ἐὰν λάβῃ τις ὑπ' ὅψιν, ὅτι τρεῖς κύριοι παράγοντες ὁδηγοῦν εἰς τὸν Μοναχισμόν, ἡ φίλαγνος διάθεσις, τὸ ἀνεπτυγμένον θρησκευτικὸν συναίσθημα καὶ ἡ πρὸς ἰατρείαν καὶ μετάνοιαν τάσις, δὲν ἐξηγῆ τὸ διατὶ ἡ στάθμη τῆς πνευματικῆς ζωῆς
ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει σήμερον, δὲν εὑρίσκηται εἰς τὸ ὐψος τοῦ παρελθόντος, ὅτε οἱ ἄνθρωποι, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν ἐλευθεριαζουσῶν
θεωριῶν, ἔλυσαν πάντα χαλινὸν τῶν κατωτέρων παθῶν;
"Ωστε, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν πάντοτε·, δὲν εἶναι ἱκανοποιητικὴ ἡ πνευματικὴ κατάστασις τοῦ Ἰ. Τόπου μας, δεδομενου, ὅτι τὸ ἔμψυχον ὑλικόν του, τοὺς Μοναχούς του, τοὺς ἐφοδιάζεται ἐκ τοῦ «ἐν τῷ πονηρῷ κειμένου κόσμου»;
Ἁλλὰ θὰ μᾶς εἴπωσιν, ὅτι σήμερον εἰς τὸν κόσμον ἀναπτύσσεται σημαντικὴ κατηχητικὴ δραστηριότης, ὅτι οι ανθρωποι
στρέφονται εἰς τὸν χριστιανισμόν, ὀργασμὸς θρησκευτικὸς παρα-

356
τηρεῖται, ὅτι ἐπιτυγχάνονται μεγάλα πνευματικὰ ἀποτελέσματα.
Μὴ πιστεύετε εἰς αὐτά, αἱ ἐπιφάνειαι ἀπατοῦν. Εϊναι εὐχάριστον τὸ θέαμα τῆς σφριγώσης ἐκ χριστιανικοῦ ἐνθουσιασμοῦ νεότητος. Ἁλλ' ἀκόμη ειναι ἀδόκιμος, δὲν ἐξήρθη ὑπεράνω συμβιβασμῶν, εἰς αὐταπάρνησιν, δὲν «ἐμορφώθη ὁ Χριστὸς»
εἰσέτι. Κάμνωμεν συγκριτικὰς παρατηρήσεις, καὶ θὰ προβῶμεν
εἰς μίαν ἀναγκαστικὴν περιαυτολογίαν.
Ὁ Χριστιανισμὸς διδάσκεται διὰ λόγων, ἀλλ' ἐφαρμόζεται δΓ ἔργων. Τὸ Ἅγιον Ὄρος λοιπόν, εἶναι τόπος ἔργων.
Μαρτυρικῶν ἔργων. 'Εδῶ δοκιμάζεται ἡ ἀντοχὴ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ διϋλίζεται ἡ ἀληθὴς ἀρετή. Ὁ ἐφηρμοσμένος
χριστιανισμός, γυμνός, χωρὶς νοθείας, ἁπλᾶ, ταπεινά, ἐμφανίζεται εἰς ὅλον τὸ τραγικόν του κάλλος. Ἑ πραγματοποίησις τῶν
Μοναχικῶν Κανόνων, προϋποθέτει αὐτοθυσίαν συγκεκριμένην,
τὴν ὑψίστην θυσίαν τοῦ Ἑγώ, καὶ πρὸ τοῦ χαροποιοὺ μηνύματος τῆς ἀναστάσεως τῶν ψυχῶν, ὁ Σταυροφόρος Μοναχός, εἶν'
ὑποχρεαιμένος νὰ διέλθῃ ἀπὸ τὴν στενὴν ὁδόν, ποὺ πρῶτος ὁ
Κύριος διήνοιξε, καὶ νὰ καθηλωθῇ τελευταῖον, ἐπί τινος τόπου
καλουμένου Γολγοθᾶ.
Εἰς τὸν εὐλογημένον αὐτὸν τόπον, δὲν εὐδοκιμοῦν ἄκοποι
ἀκαδημαϊκοὶ λόγοι, οὔτε καὶ προσφέρεται ὡς πεδίον καλλιεργείας ἰδεαλιστικῶν ἐξάρσεων. Πανταχόθεν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους ἠχεῖ
ὑποβλητικῶς τὸ Ἁποστολικόν: «Δεῖξσν μοι ἐκ τῶν ἔργων σου
τὴν πίστιν σου», καὶ ὑπὸ τὴν πίεσιν τοῦ ἀδυσωπήτου τούτου,
τὰ ὁόδα τῶν ἐνθουσιασμῶν συστέλλονται αἰδημόνως εἰς ταπεινόφρονα σιωπήν. Ἰδοὺ διατὶ αἱ «ἐτικέττες», τὰ χαρτιὰ καὶ τὰ
προγράμματα προοπτικῆς δὲν ἔχουν θέσιν ἐδῶ καὶ διατὶ τὸ ἀλαμπὲς καὶ σιγῶν μεγαλεῖον του, δὲν γίνεται τοῖς πολλοῖς ἀντιληπτόν, ὡς «θησαυρὸς ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν».
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς ὅλον τὸν κόσμον διεκήρυξεν
ὅτι: «οὐκ ἧλθον πρὸς ὑμᾶς ἐν ὑπεροχῇ λόγων, ἴνα μὴ τὸ καύχημα τοῦ σταυροῦ κενωθῇ». Ἁλλὰ τὸν μὲν «σταυρόν», ἐν ὅλῃ
τῇ ὀδυνηρἀ του γλυκύτητι ἧραν μόνον τὰ Τάγματα τῶν Μοναχῶν, τὴν δὲ «ὑπεροχὴν τῶν λόγων», ὡς ἄπονον ἀπασχόλησιν
καὶ τοῖς ἀσθενέσι δελεαστικωτέραν, ἐνεκολπόθησαν οἱ πολλοί.
Διότι ὁ Μοναχισμός ἐπιτάσσει: «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν ἀ-
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γρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις,
ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι χωρὶς τῶν παρεκτός, τὸ μαρτύριον τῆς
συνειδήσεως, ἡ τελεία ὑποταγή..... »
*

Εἰς τὸν «ἀργυροῦν αἰῶνα» τοῦ Ἁγίου Ὄρους δὲν ἔλλειψαν οὔτε αἱ ἀδυναμίαι, οὔτε αἱ καταχρήσεις, ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀγγελικοὺς νόας. Μοιραῖα τινα στοιχεῖα, κατὰ
διαφόρους ἐποχάς, λυμαινόμενα τὰς Ἰ. Μονάς, ἐπέφερον ἀληθῆ
ἀναστάτωσιν εἰς τὸν ἀρχῆθεν παραδεδομένον τύπον πνευματικῆς
ζωῆς, παραφθείραντα πᾶν νόημα Μοναστικόν, διὰ τῆς κατὰ
καιροὺς μετατροπῆς τῶν Κοινοβίων Μονῶν εἰς Ἰδιορρύθμους,
τύπον, ταυτὸν εἰπεῖν, τέως ἄγνωστον, ἀντιχριστιανικόν, ἀντικοινωνικόν, ἄστοργον, ἄσπονδον........
Τὸν τύπον αὐτόν, ὡς κληρονομικὴν κατάραν, κατέλιπον
εἰς ἡμᾶς ἐπὶ ἀνυπολογίστῳ ζημίᾳ τῆς 'Εκκλησίας, τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, τοῦ Μοναχισμοῦ, τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Καὶ
ἐπειδὴ τὸ παράδοξον, αν μή τι ἄλλο, σύστημα τοῦτο «ἐλείανεν»
τὴν τραχεῖαν Μοναχικὴν τρίβον, προετιμήθη ὑπὸ τῶν ἢ ὀλίγην
περὶ μονάσεως διάθεσιν ἐχόντων, ἢ τῶν ἀγαπώντων τὴν ἄχαρι
ἀντιευαγγελικὴν λεωφόρον, καὶ οὕτω ἐδημιουργήθη μία κατάστασις ἐντελῶς νέα, οὐδόλως διασᾧζουσα Μοναχικὰς γραμμὰς
καὶ ἐπιδρῶσα ὅχι μόνον ἀρνητικῶς εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλὰ γενικώτερον, ἀ.ποβαίνουσα πηγὴ πνευματικῆς, οἰκονομικῆς καὶ διοικητικῆς ἐξαρθρώσεως, μὲ ὅλας τὰς παρομαρτούσας συνεπείας.
Αἱ ἡμίσεις Ἰ. Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι Ἰδιόρρυθμοι. Καὶ ἐπειδὴ ὅταν λέγωμεν Ἄγιον Ὄρος, ἐννοοῦμεν μᾶλλον
Μονάς, ἡ ἐμφάνισίς του ἀτυχῶς κατὰ τὸ ἥμισυ, εἶνε ἀπογοητευτική. Τὸ ἐξώφθαλμον τοῦτο καὶ τόσον ἐκτεταμένον κακὸν, ὑπῆρξεν, ὡς ἧτο ἐπόμενον, ὁ στόχος τῶν ἐξ ἀγαθῶν ἐλατηρίων
κινηθέντων διὰ τὴν πνευματικὴν ἐξυγίανσιν τοῦ Ἰ. Τόπου μας.
Ἀλλ' εἶνε εὔκολος μία καθεστωτικὴ μεταβολὴ καὶ μάλιστα ἐκ
τῶν ἔξωθεν, καὶ δὲν ἀποτελεῖ προσβολὴν τοῦ δικαιώματος τῆς
αὐτοδιαθέσεως;
'Εάν τις γινώσκει καλῶς τὸ διοικητικὸν σύστημα τῆς- Ἁγιορειτικῆς Πολιτείας, θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ ὀμολογήσῃ, ὅτι πρό-
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κειται περὶ μιᾶς ἀκαθορῖστου βημσκρατικῆς πολυαρχίας. Καντόνια Ἐλβετικά, πότε ὑπακούοντα εἰς τὴν κεντρικὴν διοίκησιν
τοῦ κράτους καὶ πότε ἀπειθοῦντα ἀναρχικῶς. Καὶ ἐνῷ φαίνεταῳ
ὅτι ὑπάρχει μεταξὺ τῶν Ἰ. Μονῶν ποιά τις ἐνότης, μία σύμπνοια, ἐν τούτοις εἰς τὴν πραγματικότητα ὑφίσταται ἔλλειψις
κοινωνίας καὶ παρατηρεῖται ἀσύμφορος ἀπσμόνωσις, δυνάμει
τῆς αὐτοτελείας των.
Ἁναφέρομεν μὲ ἐπιμονὴν τὸ Ἰδιόρρυθμον, διότι δὲν δύναται νὰ νοηθῇ πνευματικὴ ἀνασυγκρότησις τοῦ 'Αγίου 'Ὁρους,
ἐν τῷ συνόλῳ του, ἐὰν ἀγνοηθοῦν αἱ ἐννέα Ἰ. Μοναί, αἴτινες
ἔπαυσαν νὰ εἶναι φορεῖς τοῦ Χριστιανικοῦ—Μοναχικοῦ πνεύματος, ἐφ'ὅσον ἡ θεωρητικὴ τοποθέτησίς των καὶ αἱ πρακτικαὶ σννέπειαι τοῦ συστήματος τούτου, δημιουργοῦν, τὸ μὲν πρῶτον,
ἔκδηλον ἀντίφασιν, τσ δὲ δεύτερον, ματαίωσιν τῶν προσπαθειῶν. Διότι ἡ ἀναπτυσσομένη ζωὴ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἔχει χαρακτῆρα συλλσγικόν. Ὁ Ἄθως εἶναι ἕνας, ἀμέριστος, συνδέον τὰς
Ἰ. Μονὰς ἐσωτερικῶς, μὲ τὴν ταυτότητα τῆς ἰδιότητος, μὲ τὴν
ἀνάγκην ἀμύνης καὶ μὲ τὸ ἐνοποιὸν πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπερ
ἐστιν ἀγάπη. Διὰ τοῦτο, θεωρῶμεν θεμελιῶδες τὸ θέμα τοῦ
Ἰδιορρύθμου καὶ θὰ ἐπανέλθωμεν.

Ὄταν ὁμιλῶμεν περὶ πνευματικὴς ἀνυψώσεως τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους, αὐτόματως προβάλλει εἰς τὴν σκέψιν μας ἡ εἰκὼν τοῦ
Χριστιανικοῦ Ἁνατολικοῦ Μοναχισμοῦ. Καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος
αὐτὸν τὸν Μοναχισμὸν διαιώνισεν, αὐτὸν ὑπηρέτησεν καὶ οὔτως
ἀντελήφθη τὴν ἀποστολήν τον.
Ἀποχρεούμεθα λοιπόν, νὰ προβῶμεν εἰς σύντομον ἔκθεσιν τῶν θεμελιωδῶν συστατικῶν τοῦ Μοναχισμοῦ τούτου, νὰ
κάμωμεν ἀναγνώρισιν τῆς προελεύσεώς του, «ἀπὸ ποῦ ἔρχεται
καὶ ποῦ ὑπάγει», νὰ τὸν συγκρατήσωμεν ὡς τύπον, ὡς ὑπόδειγμα, ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον νὰ μελετήσωμεν καὶ νὰ συναγάγωμεν
τὰ λογικά μας συμπεράσματα, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὴν λυδίαν
λίθον τοῦ Μοναχισμοῦ, ποὺ ζῶμεν σήμερον ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, αλλα καὶ τὸ ἀπαραίτητον ὑλικὸν ἀναδημιουργίας, ἀνασυντάξεως
πνευματικὴς, ἐπὶ τῶν ἰδίων βάσεων καὶ μὲ τὴν αὐτὴν δεδοκιμασμένην ἀρχιτεκτονικὴν τῶν Πατέρων.
*
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Ποῖος εἶναι ὁ Ἁνατολικὸς Μοναχισμός ;
Ἑ ἔφεσις πρὸς τὸ Θεῖον, ὁ πόθος μετανοίας, ἡ ἀνάγκη
γαληνεύσεως τῶν χειμαζομένων. Τὰ αἰτήματα, ἐφέσεως—μετα
νοίας—·γαλήνης, ἀποτελοῦν τὸ τρίπτυχον τοῦ Ἁνατολικοῦ μοναχισμοῦ καὶ τὰ διακεκριμένα στοιχεῖα τῆς ὑπάρξεώς του. Ἰδοὺ
ὁλόκληρος ὁ θεσμὸς ἀναλυόμενος. Πᾶν ἄλλο στοιχεῖον εἰσαγόμενον ἢ ἀφαιρούμενον, ἐπιφέρει νόθευσιν. Καθίσταται πρόδηλον, ὅτι ἐφ' ὅσον οἱ λόγοι συστάσεως τοῦ Μοναχισμοῦ δὲν ἐκλείπουσιν, ἀναγκαίως αἱ 9έσεις ἐφ' ὧν ἐδράξεται παραμένουσιν
ἀμετάβλητοι.
Τὰ κεντρικὰ νεῦρα τοῦ Ἁνατολικοῦ Μοναχισμοῦ ἀποτελοῦν τὸ ἀπερίσπαστον ἐν τύρβαις, ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή, ἡ
διαρκὴς προσοχὴ ἐπὶ τῶν ἀδιοράτοιν κινήσεων τοῦ ἐσωτεριποῦ
κόσμου. Ἐὰν ἐν τῷ κόσμῳ ἧτο δυνατὴ ἡ συνεχὴς ἐποπτεία ἐπὶ
τῶν λεπτοτάτων ἐνεργειῶν τοῦ ἁμαρτωλοῦ «ἀντιστρατευομένου
νόμου», τότε ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ τῶν θορύβων τῆς κοινωνίας,
θὰ ἀπέβαινεν ὅλως περιττή. Τοῦτο ὅμως εἶνε τὸ ἀκαταμώχητον
ἐπιχείρημα τοῦ ὀρεσιτρόφου Μοναχισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ μετὰ βαθείας ταπεινώσεως ὀμολογία τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, ὅπως
«καὶ τοῦτο πθιήσῃ κἀκεῖνο μὴ ἀφιέναι». Τὴν ἀλήθειαν ταύιην
πιστοποιοῦν ἄνδρες δίκαιοι τῆς Π. Διαθήκης, "Αγιοι Πατέρες,
καὶ δέκα ἑπτὰ ὅλοι αἰώνες πείρας μυριάδων Μοναστῶν.
Ὁ Χριστιανισμός, ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ὁπσίου ἐκπηγάζει
ἰδιοτύπως ὁ Μοναχισμός, δστις εἰναι θρησκεία μὲ ὑγείαν, μὲ
κοινωνικόιητα ἐν πνεύματι καὶ ἐν δράσει, μὲ κοινὴν χαράν, κοινὰς θλίψεις, μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἐνότητα, τὶ ζητεῖ ἀπὸ τὸν Μοναχισμόν; 'Ιδοὺ ἕνα ἐρώτημα ἱκανὸν νὰ διχά.σῃ ὁλοκλήρους Εκκλησίας, καὶ εἰς τὸ ὁποῖον εὐτυχῶς, χάρις εἰς τὴν αὐθεντίαν τῶν
Ἁγίων Πατέρων, ἔχομεν σαφέστάτην ἀπάντησιν.
Εὐλογεῖ τοὺς ἐν ἐφέσει καρδίας λατρεύοντας τὸν Θεὸν 'Ερημίτας, βοηθεῖ ἀοράτως τοὺς μακρὰν τοῦ κόσμου ἐν μετανοίᾳ
τελοῦντας ἀδελφούς, ἀντιλαμβάνεται στοργικῶς τῶν χειμαζομέ
νων. 'Εν ἄλλοις λόγοις, ἀφίησιν ἄθικτον τὴν ἐλευθερίαν τῶν
μεριμνώντων διὰ τὴν ἑαυτὸν σωτηρίαν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπομάσσει μετὰ πολλῆς τρυφερότητος τοὺς ἱδρώτας τῶν ἱερῶν τούτων
ἀγωνιστῶν. Ἐκ τῆς τάξεως τοιούτων ἀθλητῶν, αἱ Εκκλησίαι
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ἀγωνιστῶν. 'Εκ τῆς τάξεως δὲ τῶν τοιούτων ἀθλητῶν αἱ Ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ τιμῶσιν ὡς Ἁγίους ἀναριθμήτους ἄνδρας καὶ
γυναῖκας.
Ἑ ἔφεσις καὶ ἡ μετάνοια ἔχουσι διαρκῆ χαρακτῆρα καὶ
τοῦτο ἐξασφαλίζει τὴν μονιμότητα τῆς κατευθύνσεως, ἄρα καὶ
τῆς μορφῆς.
Τίς Μοναχος, εὑρισκόμενος ὑπὸ τὸ κράτος φλογερᾶς πρὸς
τὸν Θεὸν ἀγάπης, θὰ σκεφθῇ νὰ ὡφελήσῃ τοὺς μὴ ἀπολαμβάνοντας τοὺς καρποὺς ἁγίας ζωῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἀδελφούς του,
μὲ προφανῆ κίνδυνον καὶ ἡ ἰδική του λαμπὰς νὰ σβύσῃ, ἀλλὰ
καὶ εἰς αὐτοὺς οὐδὲν νὰ προσφέρῃ, ἐφ' ὅσον' τὰ μεγάφωνα τῆς
εὐσεβείας ἀναπληροῦν ὅλα τὰ κενά;
Τίς ἀληθῶς μετανοῶν—καὶ τὸ συναίσθημα τῆς μετανοίας
καὶ συντριβῆς οὔτε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους δὲν ἔλλειπε—θὰ ἀφίσῃ ἄκἰ,αυστον τὸν ἴδιον νεκρόν, ἴνα κλαύσῃ ἕτερον; Τίς ἀγωνιζόμενος νὰ ἀνασπάσῃ τὰ αἴτια, ποὺ αἴρουν τὴν γαλήνην τῆς συνειδήσεώς του, θὰ εἶνε τόσον εὐήθης, ὤστε νὰ θεωρήσῃ ὑποχρέωσιν νὰ βοηθήσῃ, τάχα, ἄλλους κλειδωνιζομένους μὲ κίνδυνον
καταποντισμοῦ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου; Καὶ ὅμως, αὐτὴ εἶνε ἡ σύγχρονος φενάκη ἐκείνων ποὺ ἀποστέργουν τὴν ἱερὰν ἄσκησιν. Καὶ
τὸ γράφομεν, διὰ τοὺς ἐπιπολαίως κρίνοντας εὐσεβεῖς καὶ διὰ
τοὺς ἰδικούς μας ἀνοήτους.
Ὁ Χριστιανισμὸς εἶνε ἐνόρασις, θεωρία ἐν Θεῷ, ζωὴ βάθους, καὶ μόνον ἡ τελεία ἀπελευθέοωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν γηϊνων παθῶν, ἄγει εἰς τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ ἕνωσιν, ἥτις ἀποτελεῖ
καὶ τὸ ὔψιστον τῆς ἐξ ἀποκαλύψεως θρησκείας ἡμῶν αἴτημα.
Εἰς τὸ ἀνωτέρω διαφαίνεται. ἡ βασικὴ δικαιολογία τοῦ
τρεπομένου εἰς τὰς ἐρήμους Μοναχισμοῦ καὶ ὁ καθορισμὸς τῶν
κατευθύνσεών του. Ὁ πειρώμενος νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ δυνατὸν
συνδυασμοῦ ἐν Θεῷ ζωῆς, ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς ἐφικτῆς ἐνώσεως,
καὶ διατριβῆς, ἔστω εὐσεβρῦς, ἐν τῷ κόσμῳ, ἐαυτόν φρεναπατᾶ.
Αἱ σπανιώταται ἐξαιρέσεις οὐδὲν οημαίνουσιν, οὐ μήν, ἀλλά καὶ
ἐπιβεβαιοῦσι τὸν χρυσοῦν τοῦτον κανόνα τῶν Πατέοων.
Ὁ Μοναχισμὸς ἔχει αἰωνίαν ὕπαρξιν, διότι ἐκπορεύεται
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, εἶνε κραυγή ϋΕ ΡΚΟΡυϋΙ5, ἐκδηλουμένη εἴτε ὡς ὁρμὴ θείας ἐφέσεως, εἴτε ὡς
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ἀσίγαστος τύψις ποὺ ὑποκαίει τὸν πόθον τῆς μετανοίας, εἴτε
ὡς ἀνάγκη γαλήνης.
Ἑ κάθαρσις, ἡ νίκη ἐπὶ τοῦ Ἑγώ, ἀπορροφοῦν ὅλον τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ ἀγωνιζομένου Μοναχοῦ, δστις διέκρινε εἰς τὸ
βάθος του ἄβυσσον ζωῆς καὶ ἁνυπολογίστους δυνατότητας ἠθικῆς τελειώσεως. Καὶ εἰς τοῦτο προσκαρτερεῖ ἐκβιάζων αὐτὴν
τὴν φύσιν.
*
* *

Τοιοῦτος ὁ Ἁνατολικὸς Μοναχισμός, τὸν ὁπ.οῖον, κατὰ
θεωρίαν τουλάχιστον, κρατεῖ τὸ Ἄγιον Ὄρος, καὶ ἐπ' αὐτοῦ
τοῦ ὑποδείγματος αἱ περὶ πνευματικῆς ἀνασυγκροτήσεως τάσεις
δέον νὰ προσαρμοσθῶσι.
Ἁλλὰ τὰς ἀναγκαίας προϋποθέσεις διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς τοιαύτης ἀνασυγκροτήσεως, θὰ ἀναπτύξωμεν μὲ πᾶσαν
δυνατὴν συντομίαν ἐν τῷ ἑπομένῳ.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΟΣΙΩΝ

ΠΑΤΕΡΩΝ

Ὅσοι ἐπιθυμοϋν νὰ ξήσουν μ.έ φοβον Θεοϋ, ὑπομένουν πασαν
βλιψιν καὶ πάντα διωγμδν δι' αϋιδν καϊ αϋτδς ποιεϊ αὺτοὺς έξουσιαστας
των κριπτων αϋτοϋ θησαυρων.
Ὅ ἀνευ πειρασμων ευρίσκεται μ,ακρὰν. τὴς δδοϋ τοϋ Θεοϋ καὶ
δὲν βαδίζει εϊς αϋτήν, ουδὲ περιπατεϊ εις τὰ ϊχνη των 'Αγϊων.

'Η δδδς τοϋ Θεοϋ ειναι καθημερινδς σταυρδς καὶ θάνατος' οὑδεις
ὰνὴλθεν εἰς τον οϋρανδν μετ' άνέσεως.
Ὅστις δύναται νὰ ϋπομένη μετὰ χαρας καϊ εὑχαριστήσεως τὴν
ὰδικιαν, καϊτοι δύναται νὰ τὴν ἀποφύγη, αυτδς έδέχθη τὴν ταπείνωσιν
διὰ τὴς πίστεως τὴν δποίαν ἔχει προς τον Θεόν.

Ὅστις υπομένει μετὰ ταπεινοφροσύνης τὰς κατ' αὑτοϋ κατηγορίας, ουτος ἔφθασεν εις τὴν τελειοτητα καὶ θαυμάζετε ὑπὺ τῶν 'Αγγέλων'
δὲν ὑπάρχει ἀλλη μεγάλη καϊ δυσκατόρθωτος ὰρετή.

Ἰσαὰκ του 2ύρου

Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜ. !. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ίσννέχεια ἐκ του πρσηγουμένον)

Μήπως ἁρα ὁμολογοῦμεν Θε'όν εἰδέναι τοῖς ἔργοις δὲ καὶ
τῇ πολιτείᾳ ἀρνούμεθα αὐτόν ; (Τιτ. α' 16) "Ω, ἄν οὔτως ἔχῃ
ἀγαπητοί, ἄς φροντίσωμεν νὰ γίνωμεν, ὡσεί ἐλαία κατάκαρπος
ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ,ἴνα μὴ ἀπσρρίψῃ καὶ ἡμᾶς ὁ Κύριος ἀπὸ
τῆς θείας αὐτοῦ χάριτος, ὡς ἀπέρριψε τοὺς μὴ πιστεύοντας Ἰουδαίους. Δεύτερον δὲ ὁσάκις βλέπομεν τὸ ἱερὸν Βῆμα τοῦ ἁγίου
ναοῦ ἄς συλλογιζώμεθα δτι αὐτὸ παριστάνει τὴν ταπεινὴν Βηθλεέμ.Ἑ ἁγία πρόθεσις, τὸ ταπεινὸν σπήλαιον,τὸ θυσιαστήριον,
τὴν εὐτελῆ φάτνην, ἡ πρώτη ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ἱεροπραξίᾳ
παριστάνει τὴν γέννησιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Τὸ ἁγιαστήριον, τὸ κεκαλυμμένον οὐ μόνον διὰ τῶν
ἁγίων πυλῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ παραπετάσματος, φανερώνει, ὅτι
εἰς οὐδένα ἐστὶ γνοιστὸν τὸ ἀκατάλυπτον μυστήριον τῆς τοῦ Θεοῦ γεννήσεως ἐπὶ τῆς γῆς. Οὐδεὶς τῶν ἐν τῷ ναῷ παρεστώτων
ὁρἀ τὴν μυστικὴν ἱερουργίαν πλὴν τῶν ἱερῶν Λειτουργῶν τοῦ
θυσιαστηρίου, ἐπειδὴ οὐδεὶς ἔγνωκε τὴν ταπεινὴν τοῦ Σωτῆρος
γέννησιν, πλὴν τῶν ἐκλελεγμένων μαρτύρων. Ἁληθῶς ἡ προσκομιδή, ἐπειδὴ οὔτως ὀνομάζεται ἡ Ἰεροπραξία αὕτη, διὰ τῆς
τῶν δοδρων ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου προετοιμασίας εἰκονίζει φανερῶς τὴν ἐπίγειον γέννησιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
'Ιδοῦ ὁ ἁ'γιος ἄρτος εἰκονίζει τὸν θεῖον ἐκεῖνον ἄρτον, τὸν ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ καταβάντα «ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ ουρανοῦ καταβὰς» (Ἰωάν. στ. 57) καὶ ὡς τὸ οὐράνιον μάννα τεθὲν
ἐν τῇ ἐμψὼχῳ στάμνῳ τῇ καθαρωτάτῃ νηδύϊ τῆς Παναχράντου
Παρθένου Μαρίας. Ὁ εὐλογιθεὶς οἶνος, ὁ ἔχων τὸ εἰδος τοῦ

363
αἴματος, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἀληθῶς κεκοινωνηκότα τῆς ἀνθρωπίνης σαρκὸς καὶ αἴματος. «Ἑπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε
σαρκὸς καὶ αἴματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν
αὐτῶν», ὁ ἀστὴρ ὑπομιμνήσκει τὸν τῆς Βηθλεἐμ ἀστέρα,
ὅστις καθωδήγει τοὺς Μάγους, τὰ καλύμματα δεικνύουσι
τὰ σπάργανα, δΓ ὧν ἐσπαργανώθη τὸ προαιώνιον ἁγιώτατον
Βρέφος. Ἑ δὲ μερὶς ἡ ληφθεῖσα ἐκ τῆς δευτέρας προσφορᾶς
καὶ τεθεῖσα ἐκ δεξιῶν τοῦ ἁγίου ἀμνοῦ, εἰκονίζει τὴν μεγάλην
λειτουργὸν καὶ ἀληθῆ μάρτυρα τῆς θείας ἐπιφανείας, ἄμωμον
Ἀπεραγίαν Παρθένον Μαρίαν, ἥτις ὡς ἀληθὴς Βασίλισσα, παρίσταται ἐκ δεξιῶν τοῦ Υἱοῦ καὶ βασιλέως αὐτῆς. «Παρέστη ἡ
Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη,
πεποικιλμένη» (ψαλ μδ' 1Ο) Αἱ δὲ ἐννέα μερίδες, αἱ ληφθεῖσαι
ἐκ τῆς τρίτης προσφορᾶς, καὶ τεθεῖσαι ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους
τοῦ ἀμνοῦ, εἰκονίζουσι πάντας τοὺς ἁγίους διηρημένους ὑπὸ τῆς
ἑκκλησίας εἰς ἐννέα τάγματα καθ' ὁμοίωσιν τῶν ἐν οὐρανῷ ἐννέα ἀγγελικῶν ταγμάτων, οϊτινες ὡς ἐκλεκτοὶ μετέχουσι τῆς δόξης
τοῦ ἀμώμου ἀμνοῦ καὶ πανυψίστου Βασιλέως Ἰησοϋ Χριστοῦ.
'Αλλ' ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἧλθεν οὐ μόνον ὑπὲρ τῶν δικαίων ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν, καλῶν αὐτοὺς εἰς μετάνοιαν,
ἐπειδὴ αὐτὸς ἐστὶν ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων ἐξουσιάζων, ὡς
ἀληθὴς Θεός, καὶ πάντας θέλων σωθῆναι, ὡς ἀληθὴς Σωτήρ,
ἡ ἁγία Μήτηρ ἡμῶν Ἑκκλησία, καθοδηγεῖ ουτως εἰπεῖν, εἰς τὴν
πόλιν Βεθλεὲμ ἄπαντα τὸν σύλλογον τῶν πιστῶν, καὶ βάλλει εἰς
τοὺς πόδας τοῦ 'Αμώμου ἀμνοῦ, εἰς προσκύνησιν αὐτοῦ, πάντας
τοὺς Χριστιανούς, καθ' ὁμοίωσιν τῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἐλθόντων
μάγων εἰς προσκύνησιν αὐτοῦ' διὰ τοῦτο λαμβάνονται μερίδες
εἰς σωτηρίαν τῶν ζώντων, τῶν τε παρεστώτων ἐν τῷ ναῷ καὶ
τῶν ἀπόντων, καὶ εἰς μνημόσυνον πάντων τῶν κεκοιμημένων
χριστιανῶν. Λοιπὸν ἀγαπητοί, ἐπιτελουμένης τῆς προσκομιδῆς,
μὴ ἀφίσταται ἡ διάνοια ἡμῶν ἀπὸ τῆς Βηθλεέμ. Ἐγκύπτετε
μετὰ βαθυτάτης εὐλαβείας ἐν τῷ ἱερῷ σπηλαίῳ,. ἐνατενίζετε μετ
ἀγάπης καὶ πίστεως ἐπι τὸν ἐν τῇ πενιχρᾳ φάτνῃ γεννηθέντα
καὶ σπαργανωθέντα Σωτῆρα Χριστόν, ὡς ἐπὶ ἄσπιλον ἀμνόν,
ὅστις ἧλθε, δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας. Ἐμνεῖτε νοερῶς τοῦτον μετὰ τῶν ἀγγέλων καὶ δοξολο-
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γεῖτε, δύ ἥν πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἄπειρον ἀγάπην καὶ
συγκατάβασιν, ὅτι Θεὸς ὤν, ἐαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου
λαβοὸν, «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» ὅταν δὲ μετὰ τὴν
ἀποπεράτωσιν τῆς ἁγίας προσκομιδῆς, ἄρξηται ἡ θεία Λειτουργία, καὶ ἀκούσωμεν τὴν ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἐκφωνουμένην ἐν τῷ
ἁγιαστηρίῳ εὐλογίαν καὶ δοξολογίαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ
καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἄς προσπέσωμεν νοερῶς πρηνεῖς, καὶ
ἄς προσκυνήσωμεν τὸν Κύριον ἡμῶν, τὸν φανέντα ἐν σαρκί,
ἴνα ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τῶν αἰωνίων δεσμῶν ἡμᾶς εἰς τὰ ὁποῖα
εἴχομεν καταδικασθῇ διὰ τὴν παρακοὴν τῶν προπατόρων ἡμῶν.
Ὁπόταν δὲ πάλιν ἴδωμεν τὴν μετὰ τοῦ θείου Εὐαγγελίου εἴσοδον, ἄς προσκυνῶμεν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, τῷ ἐλθόντι εὐαγγελίσασθαι ἡμῖν τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας, καὶ ἐν τῇ θεία αὐτοῦ
διδασκαλίᾳ ἀποκαλύψαντι ἡμῖν τὸπανάγιρν θέλημα τοῦ Πατρός.
Ἑνατενίζοντες δὲ εὐλαβῶς ἐπὶ τὸ ὑψούμενον ἄγιον Εὐαγγέλιον, ἄς ἐνθυμηθῶμεν τὸ θεῖον αὐτοῦ κήρυγμα τῆς μετανοίας
καὶ πίστεως, δύ ὧν δωρεῖται ἡμῖν ἡ χάρις τῆς σωτηρίας. Ἑ
γὰρ μετάνοια καὶ πίστις καὶ τὰ μόνα ἀπαιτούμενα πρὸς σωτηρίαν
τοῦ ἀνθρώπου, διότι ἐὰν ἡμεῖς οἱ ἀκαταπαύστως καὶ διαφοροτρόπως ἁμαρτάνοντες, μένωμεν ἀμετανόητοι, ἐὰν μὴ ἔχωμεν
ζῶσαν καὶ θερμὴν πίστιν πρὸς τὸν λυτριυτὴν ἡμῶν, ματαίως
φέρομεν τὴν ἁγίαν προσηγορίαν τῶν χριστιανῶν, ἀναξίως ἱστάμεθα καὶ ἐν τῷ τῶν Χριστιανῶν ἁγιαστηρίῳ ἐπὶ τῇ ἐκτελέσει τῶν
θείων μυστηρίων.
Ὄταν δὲ ὁ καιρὸς τῆς ἀναγνώσεως τῶν Ἀποστολικῶν
καὶ Εὐαγγελικῶν διδαγμάτων ἐπιστῇ, ἄς ἀνοίξωμεν τὴν ἀκοὴν
τῆς πίστεως, καὶ ἄς προσηλώσωμεν σταθερῶς τὴν προσοχὴν
ἡμῶν, ἴνα ἀκούσωμεν τὴν καλὴν ἀγγελίαν, ἥν ἡ σοφία τοῦ
Θεοῦ ἀναγγέλει ἡμῖν, διὰ τε τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Εὐαγγελικῶν
ρημάτων. Διὰ τοῦτο οἱ ἱερουργοῦντες ἐκβοῶσι, «Σοφία, ὀρθοὶ
ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, πρόσχωμεν». Ὁρθοὶ ἀκού
σωμεν, ἐν εἰλικρινείᾳ πνεύματος, ἐν εὐλαβείᾳ καὶ προσοχῇ μεγάλῃ, καὶ ἐν καθαρότητι καρδίας. Ἑπειδὴ αὐτὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
διὰ ζώσης φωνῆς ἐξαγγέλει τὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός.
καὶ ἐν λόγῳ διδασκαλίας, καὶ ἐν δύναμει θαυμάτων παρέχει
ἡμῖν τὴν θείαν σωτήριον σοφίαν.

365
'Ωι πόσοι ἐξ ἡμῶν ἀκούουσιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τὸ ἄγιον
Εὐαγγέλιον ἄνευ εὐλαβείας καὶ πίστεως, καὶ ἐν τῷ ρεμβασμῷ
τοῦ πνεύματος οὐδ' ἀκούουσιν ὅλως τὰ θεῖα ὀήματα, Ὄ! πόσοι
ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀναγνώσεοτς τῶν Εὐαγγελικῶν ὁημάτων κατέχονται ἀπὸ ἀκηδίας, καὶ ὑπνώττουσιν ἐν ἀναισθησίᾳ εὑρισκόμενοι ἐν τῷ ἁγίῳ ναῷ τοῦ Θεοῦ ὤς τινα νεκρά καὶ ὅλως ἀναίσθητα
σώματα μηδὲν βλέποντες, μηδὲν ἀκούοντες μηδὲν ὡφελούμενοι.
Πόσοι δέ, οὐ παύουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς Λειτουργίας νὰ ὀμιλῶσι,
καὶ νὰ συζητῶσιν ὡς νὰ εὑρίσκοντο οὐχὶ ἐν τῇ Ἑκκλησία ἀλλ'
εἰς τὴν ἀγοράν. Διὰ τοὺς τοιούτους ἀνευλαβεῖς Χριστιανοὺς (ἴνα
μὴ εἴπω ἀπίστους) τὸ ἄγιον Εὐαγγέλιον οὐχὶ εἰρήνην καὶ σιυτη^
ρίαν ἀναγγέλει, ἀλλὰ κρίσιν καὶ κατάκρισιν. Ὁπόταν δὲ ἡ μεγάλη εἴσοδος τῶν ἁγίων δώρων γίνεται, ὀφείλομεν νὰ προσπίπτομεν ἐν φόβῳ καὶ δάκρυσι μετανοίας καὶ προσευχῆς ἐνώπιον τοῦ
διαβαίνοντος Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐπαναλαμβάνοντες μυστικῶς
τὴν προσευχὴν τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ, «Μνήσθητί μου Κύριε
ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου». Ἐὰν κατὰ ταύτην τὴν φοβερὰν ὤραν παριστάμεθα, ἄνευ φόβου, ἄνευ κατανύξεως, ἄνευ προσοχῆς καὶ
εὐλαβείας, εἴπατέ μοι εἰκονίζομεν τὰ Χερουβὶμ καθὼς μᾶς
παραγγέλει ἡ ἁγία Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλησία διὰ μέσου τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου; ἄξιοι ἐσμεν ἴστασθαι ἐν τῇ μετὰ τῶν ἀγγέλων
τάξει; «Ω, οὐχί αἱ ἄνω ἄγιαι δυνάμεις οὐ συγχωρήσουσιν ἴνα
ἡμεῖς συμμεριζώμεθα μετ' αὐτῶν τὸν τρισάγιον οὐράνιον ὕμνον,
ἡ Παναγία Τριὰς οὐκ ἀποκαλύψει ἡμῖν τὴν θείαν αὐτῆς δόξαν.
'() Κύριος ἡμῶν 'Ἰησοῦς, οὐ δείξει ἡμῖν τὴν μεγάλην αὐτοῦ καὶ
μυστηριώδη προέλευσιν.
Ὄ, πόσον πραγματικῶς μεγάλην εἰς ἐαυτοὺς φέρομεν
προσηγορίαν ὅταν μυστικῶς παριστῶμεν ἐν ἐαυτοῖς τὰ Χερουβίμ!
'Ω, εἰς ποῖον ὕψος ἀκατανόητον ἀνυψούμεθα, ὅταν ἐν ἐνὶ χορῷ
μετὰ τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων παριστάμεθα τῇ Ζωοποιῷ 1ριάδι! Ἁκατάληπτον ὁρῶμεν μυστήριον, ὅταν ἐν τῷ ἁγίῳ ναῷ
κατὰ ταύτην τὴν ἁγίαν στιγμὴν καθ' ἥν ὁ οὐρανὸς ἐνοῦται μετὰ
τῆς γῆς, οἱ ἄγγελοι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ τῶν ἁπάντων
Κύριος καὶ Θεὸς ὑπὸ τε τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων κτισμάτων,
ὑπὸ τε τῶν ἐνσωμάτων καὶ ἀσωμάτων δυνάμεων διὰ τοῦ τρισαγίου ὕμνου ὑμνεῖται καὶ δοξολογεῖται! Ὄθεν δικαίως ἡ ἁγία
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ἡμῶν Μήτηρ Ἐκκλησία ἐπιβάλλει ἡμῖν τοῖς τέκνοις αὐτῆς τὸ
καθῆκον, ἴνα κατὰ ταύτην τὴν μεγάλην στιγμήν, «ἀποθώμεθα
πᾶσαν τὴν βιωτικὴν μέριμναν, καὶ στῶμεν μετὰ φόβου καὶ τρόμου».
Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου καί, μηδὲν γήῖνον ἐν ἕαυτῇ λογιζέσθοτ (εἰς τὴν Λειτουργίαν
τοϋ Μεγ. Σαββάτου), διότι ὡς ἐν τῇ προηγιασμένῃ Λειτουργίᾳ
«νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν,
ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης». Καὶ πάλιν. «Οἱ
τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς ε'ἰκονίζοντες, καὶ τῇ Ζωοποιῷ Τριάδι τὸν
τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα
μέριμναν, ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι ταῖς ἀγγελικαῖς
ἀοράτως δορυφορούμενοι τάξεσιν».
Ἁγαπητοὶ ὁ ὕμνος οὗτος τοσοῦτον εἶναι ἐπιφανὴς καὶ
κατανυκτικὸς ὤστε καὶ μετ' ἰδιαιτέρας δυνάμεως ἐνεργεῖ ἐπὶ τὰς
καρδίας τῶν πιστῶν, τῶν μετ' εὐλαβείας καὶ προσοχῆς μεγάλης
καὶ καθαρότητος παρευρισκομένων ἐν τῷ ναῷ. Ἐπ" ἀληθείας
αἱ στιγμαὶ αὗται τῆς μεγάλης εἰσόδου τῶν τιμίων δώρων, λίαν
εἶναι συγζινητικαί, διότι ἡ μετὰ τῶν ἁγίων δώρων ε'ἴσοδος ἐκ
τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ ναῷ εἰκονίζει τὸ ἐκούσιον πάθος καὶ
τὸλ' θάνατον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἱερουργοῦντες ἐξερχόμενοι ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου πορεύονται διὰ τῆς αὐτῆς
ὁδοῦ, δΓ ἧς ἐτελεῖτο καὶ ἡ μετὰ τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου εἴσοδος,
ἀλλὰ νῦν οὐχὶ ὁ ἧχος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου εὐφραίνει τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τὰ σημεῖα τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ θανάτου συγκινοῦσι
τὴν καρδίαν καθότι τὸ μὲν ἱερὸν δισκάριον, μετὰ τοϋ σφαγιασθέντος ἀμνοῦ προμηνύει τὸ πάθος καὶ τὴν. σταύρωσιν, τὸ δὲ
ἄγιον ποτήριον τοῦ οἴνου καταγγέλει τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου.
Ουτως ἡ λαμπρὰ Εὐαγγελικὴ ὁδὸς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ Κυρίου μετεβλήθη εἰς αἱματηράν, παθητικὴν καὶ σταυρικὴν ὁδόν.
Οὕτως ὁ Μέγας μεσίτης ἡμῶν καὶ λυτρωτής, ἁρξάμενος τὴν
σωτηρίαν ἧμῶν ἀπὸ τοῦ κεχαριτωμένου κηρύγματος τῆς μετανοίας καὶ πίστεως ἀποπερατοῖ αὐτὴν διὰ τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ
εἰς θυσίαν ὑπὲρ τῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐὰν οἱ Ἄγγελοι ἀοράτως παρίστανται νῦν εὐλαβούμενοι καὶ τρέμοντες ἐνώπιον τοῦ μεγάλου τούτου μυστηρίου, τὶς τῶν εὐλαβῶν πιστῶν
οὐ κατανυγήσεται μετὰ συγκ'ινήσεως μεγάλης καὶ κλονισμοῦ ψυ-
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χῆς ἐπὶ τῇ τοιαύτη φοβερᾶ καὶ μυστηριώδει ὁράσει; Τὶς οὐ κλίνει τὴν κεφαλὴν εὐλαβῶς καὶ προσπεσεῖται ἐν δάκρυσι θερμοῖς
μετανοίας ἐνώπιον τοῦ λυτρωτοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἐπαναλαμβάνων τὴν τοῦ εὐγν'ώμονος ληστοῦ φωνήν. «Μνήσθητί
μου Κύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Ὁπόταν δὲ ἀκούσωμεν «τὰς
θύρας, τὰς θύρας» ἄς ἐμφοάττωμεν καὶ φυλάττωμεν ἀσφαλῶς
οὐχὶ τὰς θύρας τοῦ ναοῦ ὡς τὸ πάλαι, ἴνα μὴ εἰσέλθῃ Ἰουδαῖος
ἥ Ἑθνικὸς εἰς τὴν ὀμήγυριν τῶν πιστῶν καὶ ταράξη τὰς ἁγίας
αὐτὰς στιγμάς, ἀλλὰ τὰς τοϋ σώματος καὶ ψυχῆς θύρας, ἴνα μὴ
εἰσέλθωσι δι' αὐτῶν οἱ ἀόρατοι ἡμῶν ἐχθροί, οϊτινες ὡς κλέπται
καὶ λησταὶ οὐκ εἰσέρχονται διὰ τῆς θύρας, ἀλλ' ἀναβαίνουσιν
ἀλλαχόθεν. Ναὶ ἀδελφοί, ἄς προσέχωμεν μήποτε εἰσέλθει εἰς τὸν
νοῦν ἡμῶν ἀκάθαρτός τις λογισμός, ἤ σαρκικόν τι πάθος καὶ
διαταράξῃ κατὰ τὴν ἁγίαν ὤραν τὸ πνεῦμα τῆς πίστεως καὶ τῆς
κατανύξεως,τὸ πνεῦμα τῆς εὐλαβείας, προσοχῆς τε καὶ εὐχαριστίας,
μετὰ μεγάλης δὲ προσοχῆς ἀκούσωμεν ἀπαγγελόμενον τὸ ἄγιον
Σύμβολον τῆς πίστεως ἡμῶν, καὶ ἐν πνεύματι ζώσης πίστεως
καὶ θερμῆς ἀδόλου ἀγάπης εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ διὰ τὴν
σωτηρίαν ἡμῶν, καὶ προσκυνήσωμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ ἄγιον
Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον, ἐν εὐχαριστηρίῳ δὲ
κατανύξει ἄς προσφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως τῷ Παναγάθῳ
μεγάλῳ Μεσίτῃ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ἀνακράζοντες θερμῶς
πρὸς αὐτόν, «Σὲ ὑμνοῦμεν, Σὲ εὐλογοϋμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν,
Κύριε, καὶ δεόμεθά σου ὁ Θεὸς ἡμῶν». Μακαρίσωμεν δὲ ἐν
ἀγαλλιάσει ψυχῆς καὶ τὴν παναμώμητον Μητέ.ρα Χριστοῦ τοῦ
Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν, εὐλαβῶς πρὸς αὐτὴν ἀνακράζοντες,
«'Ἀξιον ἐστιν, ὡς ἀληθῶς, μακαρίζει σε τὴν Θεοτόκον, τὴν
ἀείμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ
ἡμῶν. . . .».
'Επὶ τέλους πρὸς τῇ ἁγίᾳ καὶ ὑψηλῇ προσευχῇ ἥν αὐτὸς
ὁ λυτρωτὴς ἡμῶν διὰ στόματος τοῦ ἐπιγείου λειτουργοῦ ἀναπέμπει πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα ὑπὲρ τῶν πιστῶν, ἄς ἐπισυνάψωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν ταπεινὴν ἡμῶν εὐχὴν δεόμενοι ὅπως ο
Θεὸς καὶ «πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν» μνησθῇ καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς δόξης αὐτοῦ, καὶ δώσῃ ἡμῖν
εἰς τὸ διηνεγὲς ἐν ενὶ στόματι καὶ μιἀ καρδίᾳ δοξάζειν καὶ

ΒΟΗΘΕΙΑ!
Ὁ «Ἄγιος Παῦλος» ἀφ'ἧς ἤρχισε νὰ ἀσχολῆται μὲ τὸ
ἰδιόρρυθμον καθεστὼς των ἐννέα Μονῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους,
ἐξῆλθε τῆς γραμμῆς τοῦ συνήθους θρησκευτικοῦ περιοδικοῦ,
κατέλαβε θέσιν παναγιορειτικοῦ διαφωτιστικοῦ ὀργάνου καὶ
ἐσημείωσε διὰ τῆς θαρραλέας πρωτοβουλίας ταύτης σταθμὸν εἰς
τὰ χρονιζὰ τοῦ τόπου.
Ἐπειδὴ δμως εἶναι ἐνδεχόμενον νὰ ἐγερθῇ καὶ ἁπλὴ ὑπόνοια ὅτι ἡ ἀνέλιξις τοῦ ζητήματος τούτου δυσηρέστησεν ἐν τινι
μέτρῳ τοὺς ἐν αὐταῖς βιοῦντας ἀδελφούς, ὡς ἰδιορρυθμῖτης καὶ
δὴ πεπαλαιωμένος, μετὰ καὶ ἄλλων πολλῶν πατέρων τοῦ ἰδίου
χρώματος δηλοῦμεν αὐθορμήτως ὅτι εὐγνωμοσύνην μᾶλλον διὰ
τὰ γραφέντα σχετικῶς αἰσθανόμεθα καὶ ζωηρὰν συγκίνησιν
ἐδοκιμάσαμεν ἀναγνώσαντες τὴν γνωστὴν ἔκκλησιν πρὸς προσευχήν, ἀπὸ μέρους ἀδελφῶν, ἐπὶ βοηθείᾳ ἀδελφῶν, κατὰ τὸν
νόμον τῆς ἀγάπης.
Καὶ ἀληθῶς, ἐὰν ἡ προσευχὴ εἶναι δύναμις, ἥν ὁ Θεὸς
λαμβάνει ὑπ' ὅψει ἐν τῇ κυβερνήσει τοῦ κόσμου, ἐὰν ἐν τῇ
ἀπείρῳ αὐτοῦ ἀγάπῃ καθυποβάλῃ τὴν θείαν αὐτοῦ δύναμιν εἰς
τὴν δύναμιν ἐνὸς στεναγμοῦ, ὅν ὁ ἴδιος προεκάλεσε, τότε ποῖ.ος
ἀμφιβάλλει ὅτι καὶ ἡ γενομένη ὑπὲρ ἡμῶν προσευχή, ἔχουσα
τὴν ἔμπνευσίν της ἄνωθεν, θέλει καρποφορήσει κατ' εὐδοκίαν
Ἑκείνου ;
ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὅνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ ὧσι διὰ παντὸς τὰ
ἐλὴ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοϋ
μετὰ πάντων ἡμῶν. 'Αμήν.
ΤΕΛΟΣ
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Πλὴν δεν εἰναι μόνον ἀδελφικὸν καθῆκον ἡ ἐκ μέρους
ὅλων τῶν κοινοβιακῶν Μονῶν πανιοία ἠθικὴ ἐνίσχυσις, ὅπως
ἀνακτήσωμεν καὶ ἡμεῖς τὰ ἀπωλεσθέντα κοινόβιά μας, εἶναι
καὶ ὑπέρλαμπρος τίτλος τιμῆς δύ αὐτάς, καθὼς καὶ μέγα συμφέρον προφυλάξεως αὐτῶν ἐκ τῆς ὁσημέραι ἐξαπλουμένης
ἰδιορρυθμικῆς νόσου μας. 'Ως πρὸς τὸ παράπονον διὰ τὴν
καθυστέρησιν τῆς ἐκδηλώσεώς των ταύτης,θὰ καλύψωμεν τοῦτο
διὰ τῆς ὀφειλομένης καὶ παρ' ἡμῶν ἀγάπης.
Οἱ ἰδιορρυθμῖται ὅλων τῶν Μονῶν ὁμαίμονες, ὁμόγλωσσοι καὶ τῆς αὐτῆς ψυχοσυνθέσεως πρὸς τοὺς ἀὼελφοὺς κοινοβιάτας, δὲν εἴμεθα τόσον κακοί, ὅσον μᾶς διαφημίζουν καὶ διακρίνομεν ποϋ κεῖται τὸ ὀρθὸν καὶ τὸ πρέπον, ἀλλὰ θύματα
ἀκούσια τοῦ νοσηροῦ περιβάλλοντος, ἀδυνατοῦμεν νὰ στραφῶμεν ἀποφασιστικῶς πρὸς τὰ δεξιά, ἀναμένοντες τὴν πρὸς τοῦτο
ὤθησιν παρ' ἄλλων ἔξωθεν. Τὸ φθοροποιὸν ἤ δημοφθόρον καθ'
Ὄμηρον σύστημα ζωῆς, εἰς τὸ ὁποῖον ἀπὸ παιδικῆς ἡλικίας
εἴμεθα ὑποτελεῖς, μᾶς κατέστησεν ἀνικάνους πρὸς τοιαύτην
ψυχικὴν ἀνάτασιν καὶ ἀσθενοῦμεν βαρύτερον τοϋ ἐπὶ τριάκοντα
καὶ ὀκτὼ ἔτη παρὰ τὴν προβατικὴν κολυμβήθραν κατακειμένου.
Ζητοῦμεν ἄνθρωπον Εἰς τὸν ἐκπεσμὸν καὶ τὴν ταλαιπωρίαν
ἡμῶν, μετὰ τὴν κακοῦργον ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ κατακρήμνισιν τοῦ
εὐλογημένου κοινοβίου μας, ἐνυπάρχει ἐν σμικρῷ τὸ δράμα τῆς
Ἐδέμ. Ἁπολέσαμεν καὶ ἡμεῖς τὴν βασίλειον χάριν καί, φέροντες κατὰ ἕνα νομικὸν ὅρον εξ αναδοχης, τὸ βάρος τοῦ συντελεσθέντος ἐγκλήματος, ὅλοι ἔνοχοι, ὑπεύθυνοι, ἐν σκότει καθήμενοι ζητοῦμεν ἔξωθεν λυτρωτήν.
Ἐκτὸς τῆς συναντιλήψεως τῶν Ἁγιορειτῶν κοινοβιατῶν,
ἀσπασίως ἀποδεκτῆς, πόθεν ἄλλοθεν ν' ἀναζητήσωμεν σωτῆρα ;
Ἁπὸ τὴν Πολιτείαν, τὴν ὁιπιζομένην ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ νῦν
αἰῶνος, τίποτε τὸ ἐνισχυτικὸν εἰδικῶς δὲν περιμένομεν. Ἁπὸ
τὴν Μητέρα ὅμως Μεγάλην Ἐκκλησῖαν ὅπου, ὡς πιστεύομεν,
ἀκοίμητον συντηρεῖται τὸ ζώπυρον τῶν ἱερῶν παραδόσεων καὶ
ἀποταμιεύεται ὁ οὐρανόπεμπτος κῶδιξ πάσης ἁγίας θεσμοθεσὺας, ἐκεῖθεν ναί, πολλὰ ἐλπίζομεν καὶ «ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ
ἡμῶν ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν». Ἐλπίζομεν τὴν ἀνάρρυσιν ἡμῶν ἐκ
τῆς αἰχμαλωσίας, ἐλπίζομεν τὴν ἀναβίωσιν τῶν ἱερῶν κοινοβίων
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μας, δπου καὶ μόνον θὰ πραγματοποιήσωμεν τὸν σκοπὸν τῆς
χρισιιανιζῆς ἡμῶν τελειότητος.
Ἐν τῷ μεταξὺ δὲν θὰ παύσωμεν νὰ διερωτώμεθα μετὰ
ψυχικοῦ ἄλγους, κατὰ ποῖον ἱστορικὸν λόγον ἢ κατὰ ποῖον
ἰδιαίτερον προνόμιον καὶ διὰ ποίαν σκοπιμότητα ἐπιτρέπεται
νὰ ζοῦν ἔστω καὶ μίαν ἡμέραν εἰς τὴν ἀρρυθμίαν τῆς ἰδιορρυθμίας τὰ ἐννέα μοναστήρια τοῦ 'Ὁρους, ἐν καταφανεῖ ἀντιθέσει
πρὸς τὰ ἄλλα ἕνδεκα; Πῶς ἀνέχεται τὸ Σεπτὸν Πατριαρχεῖον,
κατὰ δικαίωμα πνευματικὴς δικαιοδοσίας, τὸ σκάνδαλον τῆς
διαφοροποιήσεως ταύτης, καθὼς καὶ τὴν προσγεινομένην πρὸς
τοὺς ἀοιδίμους Κτίτορας βαρυτάτην ταύτην ὕβριν; Πῶς δὲν
ἐπισείει τὰς φρικώδεις ἀρὰς καὶ ἀναθέματα τούτων, κατὰ τοῦ
τρομεροῦ τούτου μοναστηριακοῦ ἐκτροχιασμοῦ; Δὲν εἶναι αρα
γνωστὴ ἡ μέθοδος μὲ τὴν ὁποίαν ἀνετινώχθησαν τὰ ἱερὰ σεμνεῖα
καὶ τὰ χαλκεῖα τῆς ἀρετῆς, ἴνα ἀναγερθοῦν ἐκ τῶν συντριμμάτων τούτων τὰ 2,εγόμενα ἰδιόρρυθμα;
'Ἐπειτα, δυνάμει ποίας καταστρωθείσης πράξεως ἤ ἐκκλησιαστικῆς ἐγκρίσεως ἐμφανίζονται ταῦτα ὡς Μοναί, ἀφοῦ εἰς
αὐτὰ ἀναιρεῖται πάμπαν ὁ σκοπὸς τῆς Μονῆς ; Ἑ συνήθεια,
μᾶς λέγουν δειλῶς, ἡ ἐκ τοῦ χρόνου, καὶ ἄνευ νομοθεσίας δημιουργεῖ νόμον καὶ συνιστἀ δίκαιον. Ἀλλ' ἀκριβῶς περὶ τοιαύτης συνηθείας ἀποφαινομένη ἡ ἐν Σαρδικῇ Σύνοδος ἀποκαλεῖ
αὐτὴν διὰ τοῦ πρώτου Κανόνος αὐτῆς θεοπνεήστως «φαι5λην» εἴτα χαρακτηρίζει αὐτὴν «εκριζωτόαν εκ θεμελίων».
Τὶ θὰ ἔλὲγεν ἄν ἐδίκαζεν ἐξιδιασμένως καὶ τὶ ἀπομένει πλέον
πρὸς συνηγορίαν τῶν ἐννέα μὴ δυναμένων ν' ἀνθέξουν οὔτε
εἰς βέλη νηπίῳν; Ἀπομένει τοῦτο: Νὰ ἀκούσωμεν ὡς βροντὴν
ἐκ Φαναρίου τὴν φωνὴν τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν Προφητῶν
«ἐσιώπησα ἀπ' αἰῶνος μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι καὶ ἀνέξομαι;».
Διότι ἰδοὺ, κατάπληκτος καὶ ἄναυδος μένει ὁ μελετητὴς τοῦ ἐν
Ἀγίῳ Ὄρει ἰδιορρυθμικοῦ προβλήμματος, πληροφορούμενος
ἐξ ἱστορικῶν πηγῶν καὶ πειθόμενος ἐξ ἀντιπαραθέσεων ὅτι
ὁμοίας φύσεως ἀντινομία ὑπὸ τὸ ἥλιον δὲν ὑπάρχει.
Χίλια ἐξακόσια μοναστήρια ἔχομεν ἀνὰ τὴν ὑδρόγειον,
μᾶς ἔλεγεν ἐπισκέπτης Βενεκτῖνος κληρικός, ἁπαντα μὲ τοὺς
ἡγουμένους των, μὲ κοινὴν καθ' ὅλα δίαιταν καὶ μὲ ἀθρόαν εἰς
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αὐτὰ προσέλευσιν δοκἰμων. Χίλια μοναστήρια, μᾶς ἔλεγεν ἐπίσης ὁ Ἐπίσκοπος Ἁβησσυνίας ἔχομεν ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν καὶ
ἀγνοοῦμεν τελείως τὸ ἰδιόρρυθμον. Καὶ πρόκειται περὶ μαύρων
τῆς 'Αφρικῆς. Ἅς διατρέξωμεν ὅλον τὸν μοναχισμὸν πάσης
Χριστιανικῆς ὁμολογίας καὶ γλώσσης. 'Ἁς ἐπισκεφθῶμεν ἀκόμη
τὰ μοναχικὰ κέντρα τοῦ Βραχμανισμοῦ καὶ τοῦ Βουδδισμοῦ, δὲν
θὰ εὕρωμεν τὸ ἀνύπαρκτον καὶ ἐκεῖ.
Πολλοὶ πολλάκις ἔδωσαν διαφόρους ὁρισμοὺς εἰς τὴν
μοναστηριακὴν παραμόρφωσιν ταύτην, τοὺς ὁποίους, χάριν εὐπρεπείας, ἀποφεύγομεν νὰ σημειώσωμεν, περιοριζόμενοι εἰς τὸν
ἐλαφρότερον, ὅτι δηλαδὴ τὸ ἰδιόρρυθμον εἶναι μοναστήριον χωρὶς ἡγούμενον ἤ μάλλον χωρὶς ἡγούμενον μοναστήριον.........
Εἰναι ἀληθὲς ὅτι ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἑπικράτειαν συναντῶμεν φυτοζωούσας μικρὰς ἰδιορρύθμους μονάς, ἀλλὰ ποτὲ
ἄνευ ἡγουμένοσυμβουλίου. “Αν θέλωμεν εὑρίσκομεν ἐν Ἑλλάδι,
καθὼς καὶ εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ μονὰς ἤ προσκυνήματα χωρὶς
ἀδελφότητα, μὲ ἕνα μόνον μοναχὸν τιτλοφορούμενον καὶ ἐδῶ
ὡς ἡγούμενον καὶ ἀναγνωριζόμενον ὡς τοιοῦτον παρὰ πάσης
ἀρχῆς, ἀσκοῦντα δὲ μόνον ἁπλῆν ἐπιστασίαν ἐπὶ τοῦ ἱδρύματος.
Μοναχικὰς ὅμως ἀδελφότητας καὶ δὴ πολυανθρώπους,
ἄνευ ἡγουμένου ἄνευ πνευματικοῦ πατρός, ποιμένος, ποδηγέτου,
Ἁββᾶ δὲν θὰ εὕρωμεν πουθενὰ μὰ πουθενά. Τὴν ἀλογίαν
αὐτὴν ἀσύδοτον, ἀγέρωχον, ὀρχουμένην ἀσέμνως καὶ λακπατοῦσαν
ἀναιδῶς κανονικὰς διατάξεις, ὑποθήκας Πατέρων, ὅρους καὶ
θεσμούς, θὰ τὴν εὕρωμεν ποῦ ; -ἄκουε, ἄκουε!- εἰς τὸ Ὄρος τὸ
Ἅγιον, εἰς τὴν κληρονομίαν τῆς Παναγίας, εἰς τὴν «Πύλην τοῦ
Οὐρανοῦ» καὶ εἰς τὴν Ἁκρόπολιν τῆς Ὁρθοδοξίας. Καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα; "Αφηρέθη κάποτε τὸ δικαίωμα τῆς πνευματικῆς
ἐποπτείας ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπον Ἰερισσοῦ ἐπὶ τοῦ Αθω, διοτι
ὅλοι οἱ μοναχοὶ εὕρισκον ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ἡγουμένων των
περισσότερον τοῦ Ἑπισκόπου. Καὶ σήμερον ἡμεῖς ἕνα πλῆθος
μοναχῶν ἐννέα ἰὀιορρύθμων μοναστηρίων ἀνηγούμενοι, ἀκέφαλοι, ἐφθάσαμεν οἱ τάλανες νὰ ζηλεύσωμεν τὸ τελευταῖον χωρίον τῆς Χαλκιδικῆς ὑπὸ ἄμεσον ἐπισκοπικὴν κηδὼ καὶ πνευματικὴν χειραγωγίαν ποιμαινόμενον.
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Περαίνοντες τὸ παρὸν σημείωμα μᾶς ἐκφεύγει ἡ λέξις ἀνανήψωμεν. Ἁπὸ τὰ ἰδιόρρυθμα μοναστήρια, χωρὶς νὰ πταίουν
οἱ ἄνθρωποι, πηγάζει μαρασμὸς καὶ ἐκπορεύεται καχεξία ἐπὶ
ἀφαντάστῳ ἠθικῇ βλάβῃ ὅλης τῆς Ἁθωίτιδος μοναχικῆς Πολιτείας. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἔχει, ἀφ' ἐνὸς μὲν τὸν ἀντίκτυπόν του
ἐπὶ τοῦ Ἐλληνικοῦ λαοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου τρυγῶμεν καθημερινῶς
ἐξουθένωσιν, ἀφ' ἐτέρου δὲ τείνει νὰ φονεύσῃ καθ' ὅλην τὴν
Ἁνατολὴν τὴν ἰδέαν τοῦ μοναχισμοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου ἠρύσθη
πάντοτε τὴν δύναμιν αὐτῆς ἡ Ἁνατολικὴ Ὄρθόδοξος Ἑκκλησία.
Ἑντεῦθεν τὸ ζήτημα τῆς παλινορθώσεως τῶν κοινοβίων εἰς τὰς
ἐννέα Μονὰς δὲν εἶναι ζήτημα ζωῆς ἥ ἀμέσου θανάτου διὰ τὸ
'Ἁγιον Ὄρος μόνον, εἶναι καὶ πελωρίας σημασίας ὑπόθεσις διὰ
τὴν ἀπανιαχοῦ 'Ορθοδοξίαν.
Μήπως ὁφείλομεν νὰ προσέξωμεν τὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου
φρονοῦν καὶ οἱ ἀντικειμενικῶς ἐξετάζοντες τὰ καθ' ἡμᾶς διάφοροι ξένοι, ὡς φίλοι ἤ καὶ μή ; Οὗτοι βλέποντες τὸν μοναχὸν
ἡμῶν εἰς αὐτὸ τὸ κέντρον αὐτοῦ ἀδρανῆ, ἄζωον, ἀπονεκρω'μένον πνευματικῶς καὶ εἰς κατάστασιν βοσκηματώδη μορφωτικῶς,
κινοῦν τὰς κεφαλὰς διὰ τὸ Βατικανὸν τῆς Ἁνατολῆς καὶ συνάγουν, ἐκ τούτου καὶ μόνον, τὰ θλιβερώτερα συμπεράσματα διὰ
τὴν ἐν γένει ζωτικότητα καὶ τὸ μέλλον τῆς 'Εκκλησίας ἡμῶν,
θεωροῦντες καὶ αὐτὴν νεκρὰν ἐν τάφῳ, ἤ μᾶλλον ἔτι πλέον εἰς
κατάστασιν ἀποστεώσεως Πῶς ἄλλως θὰ ἔγραφον περὶ αὐτῆς,
ὡς εἴδομεν, τὸ μελαγχολικώτατον ἐκεῖνο τοῦ προφήτου λόγιον
«εἰ ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα;»

Ἰδιορρυθμιτῃς Ω
«'Εκεϊνος εϊναι γνήσιος φίλος, δστις εις τας έπερχομενας εις τδν
πλησίον του θλίψεις, άνάγκας, πειρασμοϋς και συμφιορὰς συνυποφέρει
ὰθορύβως κα'ι ὰγογγϋστως, θεωρων ταύτας κα'ι ως ιδικάς του. Ειναι
φίλος πιστδς κα'ι σκέπη κραταιά' ἐπειδὴ κα'ι εις καιρδν εύημερϊας τοϋ
πλησιον του ειναι σύμβουλος ἀγαθδς και συνεργδς δμόφρων, και εϊς
καιρδν κακοπαΟϊας βοηθδς γνησιώτατος και ύπέρμαχος συμπαθέστατος.
Μ6νον έκεϊνοι οϊτινες ειναι ὰκριβεις φύλακες και γνήσιοι ύπηρέται των
θειων ἐντολων δὲν έγκαταλεῖπουν τους κατὰ συγχώρησιν πειραζομένους
φϊλους των' έκεϊνοι δὲ οϊτινες ειναι καιατρρονητα'ι των εντολων κα'ι ἀμϋητοι των θειων κριμάτων, δταν μῖ.ν δ φίλος εϋημερῆ συναπολαμβάνουν
των ὰγαθων αϋτοϋ, δταν δε κακοπαθη έγκαταλείπουν αύτον, ένίοτε δέ
καϊ μετὰ των έναντϊον συμπράττουν».
'Αγίου Μαξίμου

ΤΒ ΙΔΗΠΙΚΒ ΤΟΥ ΜΟΠΗΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
Στοϋ στήθους μας τὴν καθάρια μεριὰ
ί·'να πόθον άκοϋμε
ϋ'' εναν υψιστο “Αγιον "Αγνωστο
μ* εύγνωμοσύνης χαρὰ
δεληματικὰ νὰ δοθοϋμε.

—Γὶοόϊϊϊε —
"Αν ἀπὸ τὰ πύρινα στήθη, τὰ στήθη τοῦ Γερμανοῦ τούτου Βάρδου βγῆκαν οἱ ἔμμετροι αὐτοὶ στοχασμοί, ὅμως εἶχαν
μελετηθεῖ ἀπὸ πολλὲς ψυχὲς χιλιάδες χρόνια πρωτήτερα, οἱ
ὁποῖες ἐδοκίμασαν τὴν ἐνδόμυχη αὐτὴ μὰ πολύφωνη ἀνάγκη,
ν' ἀφιερωθοῦν σ' εναν ὕψιστο, σ' εναν Ἄγνωστο, καὶ νὰ νοιώσουν τέτοιους πόθους, νὰ ἰδοῦν τέτοιους ὁραματισμούς.
Ψυχὲς ποὺ ὤργωσαν τὸ ἄπειρο διάσιημα τοῦ Ἁγνώστου
γιὰ νὰ φτάσουν στὸ ΑΓΝΩΣΤΟ Κεῖνο, πού νόμιζαν πηγὴ ἀπὸ
τὴν ὁποίαν θὰ ἀναβρύσῃ τὸ πραγματικὸ νερὸ τῆς ζωῆς Γιατὶ
εἶν' ἀλήθεια πῶς καὶ οἱ προχριστιανικὲς καὶ ἐξωχριστιανικὲς
ἀκόμη θρησκεῖες εἶχαν καὶ ἔχουν τοὺς ἀφοσιωμένους των, τοὺς
πιστοὺς τοὺς Μύστες τοὺς ἱεροφάντες των, οἱ ὁποῖοι δένουν
ἁρμονικὰ καὶ συναπαρτίζουν τὸν κύκλο τῆς πίστεως τοῦ θρησκεύματος εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκουν.
Ἁλλὰ τὶ λέγω; Εἶνε ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀφοσιώνεται
σὲ πλάνες καὶ μυθώδεις ὁραματισμοὺς σὲ ἄψυχους καὶ ἀναίσθητους Ὁεοὺς καὶ γίνεται θερμὸς ὀπαδὸς καὶ ἀφοσιωμένος ἐραστής των; Ναί' ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε πάντα φῶς, γιατὶ δὲ φωτί
*
ζεται πάντοτε ἀπὸ τὸ πραγματικὸ φῶς, ἤ κά ἄν φωτίζεται δὲν
τὸ νοιώθει. Γεννήθηκε, ὅπως λέγει ὁ περιώνυμος Γάλλος 51ιιιτεε
μέσα στὴν πλατειά τοῦ κύματος ἀγκάλην καὶ δὲν ξέρει τίποτε
διὰ τὸν ἀπέραντον ὡκεανὸν ποὺ ἁπλώνεται μπρὸς καὶ πίσω του.
Κύ ὅμως πόσο ὑψώθησαν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ τῆς πλάνης, τοῦ
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ὀνείρου, τῆς κούφιας φαντασίαςί τόσον ὡστε γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ
ἐπισκιάσουν στὰ μάτια τοῦ κόσμου τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια.
Αὐτοὶ οἱ ἱεροφάντες τῶν Ἁνατολικῶν θεουργιῶν καὶ οἱ
θρησκευτικοὶ Μύσται τῶν Αἰγυπτιακῶν Θεοτήτων πόσον ὑψηλὰ
πέταξαν, αν καὶ στηρίχτηκαν σὲ πλάνες κούφιες καὶ ἀβέβαιες
ἰδέες.
Καμμιὰ ἀνθρώπινη ποίησις δὲν μπορεῖ νὰ ξεπεράσῃ μερικοὺς Βεδικοὺς ὕμνους εἰς ἠθικὴν ανάτασιν, εἰς νοητικὸν ὕψος
καὶ πλάτος λέγει πάλιν ὁ 81ιπΓ66.
Ἁλλὰ ἄν οἱ ἄνθρωποι ἔννοιωθαν τὴν ἀνάγκη ν' ἀφιερώνωνται σὲ πλάνες νὰ δίδωνται «ψυχῇ καὶ σώματι» σὲ ἀντικείμενα
χιμαιρώδη καὶ τερατώδη, νὰ πιστεύουν σὲ κούφιους ὁραματισμούς, ἄν αἰσθάνοντο τὴν ψυχή των νὰ κινῆται σὰν Αἰολικὴ
Ἅρπα καὶ νὰ πλέκῃ ὐμνους καὶ ἐγκώμια, σ' ἕναν ἀνύπαρκτο
ἐγκωμιαζόμενο, τοὺς ἔλλειπε δὲ ἡ πυξίδα τοῦ προσανατολισμοῦ,
ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς, πόσον ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἀναγεννημένου
κόσμου, ὁ ἄνθρωπος τοῦ θετικοῦ καὶ ὁλοφάνερου προσανατο
λισμοῦ, θὰ πρέπῃ νὰ ἀφιερώνεται ἀσύγκριτα περισσότερο, νὰ
δίδετε καὶ νὰ χαρίζεται ὁλοπρόθυμα στὸν ὑψηλὸ καὶ ἀληθινὸ
ΣΚΟΠΟ.
Ναὶ! τὸ φῶς ἄστραψε καὶ ἀπὸ τότε ἀστράφτη αἰώνια
προστὰ στὰ μάτια καὶ στὶς ψυχὲς πάντοτε νέο, ἀγέραοτο καὶ
ἀληθινό. «Ἰησοϋς Χριστδς, χθες και. σήμερον δ Αύτδς

και. εἰς τοὺς αἰὼνας».
Γκρέμισε τὰ ἄφωτα ἄντρα τοῦ μύθου καὶ τὶς μαγικὲς
πλεκτάνες τῆς κούφιας φαντασίας τοῦ ἐξωριάμένου ἀνθρώπου.
Κλώτσησε τὴν καλύβα τοῦ Ἁπόλωνος, τσάκισε τὸ πλάνο χοροτράγουδο τοῦ 'Ορφέως, ἔσπασε τὸ μαντικὸ τρίποδα τῆς Πυθίας,
σίγησε τὸ μεταλλικὸ θρ·όϊσμα τοῦ λάλου νεροῦ. Καὶ πάνω ἀπ'
ᾳὐτὰ θρονιάζεται ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς ὁ ΑΙΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
Ἰδοὺ τὸ ἰδανικὸ εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος ὅλων τῶν
θέσεων καὶ τῶν τάξεων, ὅλων τῶν φυλῶν καὶ ὅλων τῶν αἰώνων
πρέπει νὰ προσβλέπῃ, νὰ δίδεται καὶ νὰ μένῃ.
Ἰδοὺ ἡ πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποίαν καὶ μόνο βγαίνει τὸ μοναδικὸ νερὸ τῆς ζωῆς, νερὸ σὰν κεῖνο ποὺ χάρισε ὁ Μεγάλος καὶ
Αἰώνιος στρατοκόπος τῆς ζωῆς στὴ Γυναῖκα τῆς Σαμάρειας δίπ-
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λα στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακώβ.
Κύ ὅμως μ' ὅλα ταῦτα ὁ ανθρωπος λίγο δίδεται, πολὺ
λίγο χαρίζεται ἄν καὶ μὲ τόση θετικότητα τὸ φῶς τοῦ ὑπόσχεται
αἰώνιο φωτισμὸ καὶ ἡ πηγὴ αἰώνιο ξεδίψασμα.
Ἁπὸ τότε ποὺ ὁ αἰώνιος χριστιανισμός φάνηκε μπροστὰ
στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων σὰν θρησκεία, λίγοι μόνο βρέθηκαν
νὰ νοιώσουν βαθειὰ τὶς ἀρχές του, λίγοι εἶχαν τὴ μαγνητικὴ
ἐκείνη καὶ οὐράνια 9έληση καὶ δύναμη νὰ πιαστοῦν ἀδιάσπαοτα
καὶ ἀνεμπόδιστα ἀπὸ τὸ ἁπλὸ δῦχτι τοῦ μεγάλου Διδασκάλου.
Κι' ἀπὸ τοὺς λίγους αὐτοὺς ἐκλεκτοὺς οἱ περισσότεροι,
μοναδικὸ τρόπο βρῆκαν τὸ ὁλοκληρωτικὸ δόσιμο, τὴν ψυχικὴ
δηλ. καὶ σωματικἧ ἀφοσἰωση.
Αὐτὴ τὴν ἀφοσἰωση ἀγαπᾶ ὁ Χριστός, Σεβαστοὶ ἀναγνῶσται, γιατὶ δηλώνει μιὰ θυσία, δηλώνει μιὰ αὐταπάρνηση μιὰ
ΑΓΑΠΗ τέλος ἀπόλυτη ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ νέο μύνημα καὶ
τὸ ξεσήκωμα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος σὲ σφαῖρες οὐράνιες
ποὺ μόνο ἡ ΑΓΑΠΗ κατορθώνει νὰ ἐξερευνήσῃ,
Ἰδοὺ τὸ σκαλοπάτι, λοιπόν, τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ στὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ὑψηλοτέρας ἐπιδιώξεως τοῦ ἀνθρώπου.
'Η Ἁφοσίωσις, τὸ Χάρισμα ἡ Ἁγάπη ἡ Θυσία.
Αὐτὰ θὰ βροῦμε εἰς τοὺς ποδηγέτας καὶ ὀρθοτομιστὰς
τοῦ χριστιανισμοῦ εἰς τοὺς μεγάλους Πατέρας τῆς'Εκκλησίας μας,
Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριοι, Ἁθανάσιος, Δαμασκηνός, Ἀμβρόσιος, Κύριλλος, Κυπριανός, Τερτυλλιανός, Θεοδώρητος. Οἱ ἀστέρες αὐτοὶ τοῦ χριστιανικοῦ στερεώματος μὲ τὴν
ἄσκηση τοῦ σώματος μὲ τὴν ἀνάταση τῆς ψυχῆς, μὲ τὴν ἐνόραση
καὶ τὴν ἐνατένιση τὴ διαρκῆ πρὸς τὴν πηγὴ τῆς Ἀθανασίας,
κατώρθωσαν νὰ διατηρήσουν ἀλώβητη καὶ ἀκηλίδωτη τὴ ζωή
των, νὰ ἐπιτύχουν ὅ,τι ἐπιδιώκει κάθε ψυχὴ καὶ νὰ λαμπρύνουν
τὴν Ἐκκλησίαν μας.
Ἄρα οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀσκήσεως, οἱ ἄνθρωποι τῆς κοσμικῆς ἀφανείας, οἱ ἄνθρωποι τοῦ διωγμοῦ καὶ τοῦ μαρτυρίου,
ἀπετέλεσαν τὴν δύναμιν καὶ τὸ ἀπόρθητον φρούριον τῆς Εκχλησίας μας.
Ὁ δρόμος αὐτός, καθὼς ἀναῷέραμεν, δοόμος πρὸς τὴν
ἄσκησιν καὶ τὸν μοναχισμὸν εἶνε ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὡδήγησε εἰς
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τὴν πραγματικὴν πρόοδον καὶ λαμπρότητα τὸ οἰκοδόμημα τοῦ
χριστιανισμοῦ. Ἑ καθαρότης τῆς ζωῆς, ἡ ἄσκησις, ἡ νηστεία
καὶ ἡ πλατειὰ καὶ θεία ΑΓΝΟΤΗΣ εἶνε τὰ μέσα διὰ τῶν ὁποίων ἡ τάξις αὕτη ἐπεβλήθη εἰς ὅλας τὰς ἐποχάς.
Ὄχι μόνον τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ὅχι μόνον τὸ καθῆκον ὡς ἀσκηταὶ μιὰς σύντομης ζωῆς ἐξεπλήρωσαν, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἐπιστήμην καὶ τὴν παιδείαν προώθησαν καὶ ἐξύψωσαν καὶ τὴν
ἀνασύνταξιν καὶ ἀναδιοργάνωσιν τῶν ἀνθρώπων ἐπεχείρησαν.
Ἁπό τὸν μοναχικὸν τοίβωνα τὸν αἱματωμένον (συχνὰ)
ἀνεδείχθησαν ὑψιπέται ἀετοὶ τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι θὰ μνημονεύωνται πάντοτε διότι ἔδωσαν τὸν γλυκὴ καὶ ζωογόνον παλμὸ τῆς ζωῆς, τὸ νερὸ τῆς ζωῆς εἰς τοὺς ἀνθρώπους τῆς πλάνης
καὶ τοῦ χαμοῦ
Πάντοτε οἱ μοναχοὶ ἀπετέλεσαν προσωπικότητας, εἰς τὴν
ἐπιστήμην, εἰς τὴν ἐξάσκησιν τῶν ἐπιταγῶν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν
γένει εἰς τὴν ἀνάπλασιν τοῦ κόσμου.
Ναί, ὁ μοναχισμός, ἡ ἄσκησις καὶ ἀφοσίωσις εἰς τὸν αἰώνιον, ἐκλεπτύνει καὶ ἐκπνευματώνει τὸ σῶμα καὶ τὸ καθιστὰ
τέλειον ὅργανον τοῦ πνεύματος. Ἑ διαρκὴς ἐπικοινωνία μετὰ
τῆς ΠΗΓΗΣ ἱκανώνει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἐπιτελέσῃ καὶ τὰ μεγαλύτερα ἔργα, τὸ ὁποία ἁπλοῦς ἄνθρωπος δὲν. θὰ μποροῦσε'
νὰ ἐπιχειρήσῃ.
Θὰ εὑρεθοῦν βεβαίως καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν ταπεινῶν
σκέψεων, τῶν γηϊνων φρονημάτων καὶ τῶν χαμαιρπῶν ἐπιδιάιξεων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀμφισητήσουν αὐτοί, ὡς εἰνε φυσικὸν καὶ
μπορεῖ κανεὶς μάλιστα νὰ παρατηρήσῃ ὅτι τοῦτο εἶνε ἀπόδεύξι;
τῆς γνησιότητός των. Ἄνθρωποι δηλ. οἱ ὁποῖοι θὰ φέρουν ὡς
ἐπιχείρημα, τὸ ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶνε λέγει νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν φυσιολογικήν του γραμμήν, νὰ ἀποκτήσῃ δηλ.
τέκναοἰκογένειαν περιουσίαν. Κλείουν τὸν ἄνθρωπον εἰςτὸνἄνθρωπον μὲ τὴν στενὴν ἔννοιαν καὶ περιωρίζουν τὴν ἀπέραντον δύναμιν τῆς ψυχῆς τὸ ἄπειρον ὕψος τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ἀποστολῆς.
Μιὰ ψυχὴ.ποὺ φλέγεται ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ πετάγματα πρὸς
τὰ οὐράνια καὶ τὰ αἰώνια δὲν τὴ σταματοῦν οἱ οἰκογένειες, δὲν
τὴν σταματοῦν οἱ κοινωνίες, οὔτε καὶ αὐτὲς οἱ πατρίδες.
Πηγαίνει ὑψηλά, ἁπλώνει, πλαταίνει, γιατὶ νοιώθει τὸ
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θεῖκὸ οἶστρο νὰ τὴ σέρνῃ.
Ἁλλὰ θὰ μὲ συγχωρήσητε, διότι δὲν θέλω καθόλου νὰ ὁμιλήσιο ἐναντίον τῆς οἰκογενείας τοῦ θείου τούτου θεσμοῦ, οὔτε
τῆς κοινωνίας, οὔτε τοῦ ἔθνους Ἂς ἔχωμεν δὲ ὑπ' δψιν ὅτι ἡ
ζωὴ τοῦ ἀσκητοῦ καὶ τοῦ μοναστοῦ δὲν ἔχει καμμιὰ ξεχωριστὴ
ἀξιομισθία ἀπὸ τὸ Θεό, ἀλλὰ μόνον ποὺ ἀνοίγεται ἕνα πεδίον
πρὸς ἀγώνας σκληροτέρους ὼδινηρωτέρους, ὼμούς.
Ὁ Κύριος δέχεται ἐξ ἴσου τοὺς ἀγωνιστάς του καὶ τοὺς
πρώτους καὶ τοὺς τελευταίους. Ἑ ἀλήθεια εἰναι φανεὸὰ ὅμως,
ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῶν οἰκογενειῶν καὶ οἱ πατέρες τῆς σάρκας μιᾶς
φαμίλι.ας παιδιῶν, δὲν ἀπέδωσαν ποτὲ ὅσα οἱ ἐρημίται φρουροὶ
τῆς παρθενίας καὶ ἀγωνισταὶ τοῦ σκληροῦ ἀγῶνος, οἱ ἀσκηταί.
Καὶ ας ἔλθωμεν πάλιν εἰς τοὺς μεγάλους πατέρας καὶ ἀσκητὰς
τῆς Ἑκκλησίας μας, ας ὑποκλιθῶμεν εἰς τοὺς θείους Χρυσόστομον, Βασίλειον, Γρηγόριον Θεολόγον, Ἁθανάσιον, Ἁντώνιον
καὶ Παχώμιον τοὺς καθηγητὰς τῆς ἀσκήσεως καὶ θὰ διακρίνωμεν ὅτι ἡ θνητότης των μετετράπη εἰς ἀθανασίαν διὰ τῆς ὁδοῦ
τοῦ μοναχισμοῦ, τὸν ὁποῖον ἐλάμπριναν, ἐξύψωσαν, ἐγαλούχησαν. Γενικῶς ὁ μοναχικὸς βίος εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑκκλησίαν μας
ἁνέπτυξε δρᾶσιν εἰς ὅλα τὰ ζητήματα καὶ ἔβαλε παντοῦ τὴν σφραγίδα τοῦ ὑψηλοῦ, τοῦ ὡραίου, τοῦ Μεγάλου, τοῦ ἀληθινοῦ. Ἁλλὰ καὶ μεταγενέστεροι καὶ κατὰ τοὺς μεταβυζαντινοὺς χρόνους
εἰς τὴν Ἁνατολὴν καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν πατρίδα μας τοὺς χρόνους τῆς μαύρης σκλαβιᾶς πάλιν ὁ μοναχισμός ἀπέβη προπύργιον εἰς ὅλας τὰς κρισίμους περιστάσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἔθνους
μας. Αἱ μοναὶ τῆς Ἑλλάδος γράφει ἐπιγραμμσ.τικὰ ὁ ἱστορικὸς
ἡμῶν Παπαρηγόπουλος ὑπῆρξαν κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν «ἀφ'
ἕνὸς μὲν ὡς τὰ ἀσφαλέστερα καταφύγια τῶν γραμμάτων, τῶν
τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν, ἀφ' ἐτέρου παρέσχον εἰς τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς πένητας, τοὺς ὁδοιπόρους καταφυγὴν καὶ προστασίαν
ἢν οὐδαμοῦ ἀλλαχοῦ τότε ἠδύναντο οὗτοι νὰ εὕρωσιν. Ἁλλὰ
δχι μόνον τὰ ὡραῖα μοναστήρια μας ὑπῆρξαν τὰ φιλοσοφικὰ
φροντιστήρια εἰς τὰ ὁποῖα ἐκαλλιεργοῦντο τὰ θεολογικὰ καὶ τὰ
ἕλληνικὰ γράμματα καὶ ἐφυλάσσοντο τὰ μνημεῖα τῶν μεγάλων
μας προγόνων, ἀλλὰ συγχρόνως ὑπῆρξαν ἀκροπόλεις ἀδιάσειστοι
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ κάστρα κατὰ τοὺς δουλικοὺς χρόνους, μέσα
εἰς τὰ ὁποῖα ἡ Ἑλληνικὴ ψυχὴ ὁραματιζόταν τὴν ἡμέρα
τοῦ λυτρωμοῦ καὶ προπαρασκεύαζε τὴν ἀπελευθέρωσιν.
Πόσον λοιπὸν ὑψηλὸς εἶνε ὁ μοναχικὸς θεσμὸς καὶ πόσον
προσοδοφόρος καθίσταται διὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὰ θρησκεύματα
ὅλων τῶν αἰώνων! τόσον ὤστε κάθε θρήσκευμα ἠθέλησε πάντο
τε νὰ ὀργανώσῃ τοιούτους ἐκλεκτοὺς ἀκρίτας τῆς πίστεως του οἱ
ὁποῖοι θὰ ἐργαστοῦν ἀπρόσκοπτα καὶ ἀνεμπόδιστα διὰ τὴν ἠθικὴν ἀνάπλασιν καὶ ἀναγέννησίν του, διὰ τὴν πρόοδόν του.
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Εἶναι λυπηρὸν καὶ πληγοὸνετ τὸ θρησκευτικὸν συναίσθη'μω
παντὸς ἀνθρώπου εὐσυνειδήτου, τὸ ὅτι ὁ θεσμὸς αὐτὸς ὁ ὁποῖος.
τόσας ὑπηρεσίας προσέφερε εἰς τὴν ἐκκλησίαν μας καὶ τὴν πολιτείαν ἀνπμετωπίζει ἀδιαφορίαν σήμερον καὶ παραγνωρισμὸν ἀπὸ
ὅλους Κανεὶς δὲν ἀτενάζει μὲ εὐμένειην πρὸς τὸν μοναχισμὸν πράγμα τὸ ὁποῖον μαρτυρεῖ ἐλλείψεις πολιτιστικὰς εἰς τὴν χώραν μας.
Ἂς παύσῃ λοιπὸν ἡ διεστραμμένη καὶ πλάνη γνώμη ὅτι ὁ
μοναχισμὸς διέρχεται παρακμὴν καὶ θὰ διαλυθῇ διότι φυσιολογικῶς ἧλθε τὸ τέλος του καὶ ὁ σκοπός του ἐξέλιπε "Ας φύγει
ἀπὸ τὰ μυαλὰ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι σκέπτονται ἔτσι ὅτι ὁ μοναχισμὸς ἀπέθανε ὡς παράγων πολιτισμοῦ θρησκευτικότητοτ καὶ
προόδου διὰ τὴν χώραν. "Ας χαραχθῇ εἰς τὴν ψυχὴν κάθε Ἐλληνος
ὅτι ἡ ἀνασύνταξις καὶ ἀναδιοργάνωσις τοῦ μοναχισμοῦ θὰ ἀποτελέσῃ καὶ πάλιν πλουτοφόρον πηγὴν πνεύματος διὰ ιὴνἙλλάδα.
Πιστεύομεν ὅτι ἡ Ἐλληνικὴ ψυχὴ δὲν ἔπανσε ποτὲ νὰ
εἶνε Ἑλληνικὴ καὶ εὐσεβὴς ὅπως καὶ εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς ἀκμῆς
τοϋ μοναχισμοῦ καὶ ἐτοίμη νὰ περιβάλῃ αὐτὸν μὲ τὴν ἴδια ἀγάπη καὶ τὸ σεβασμό. Δὲν εἶνε καθόλου νεωτεριστικὸν πείραμα ἡ
τάσις πρὸς ἀναδιοργάνωσιν τοῦ μουναχισμοῦ, ἀλλὰ ἀναβίωσις
τῆς παλαιᾶς δόξης τούτου ὁπότε θὰ ἀποτελέσῃ καὶ πάλιν τὴν
πρώτην δύναμιν τῆς Ἑκκλησίας μας καὶ τὸ ἔμμεσον στήριγμα
τῆς καθόλου προόδου τῆς Ἑλλάδος.
Εἰς. ἕνα μόνον πράγμα ας θαυμάσωμεν τὰς σχισματικὰς
χριστιανικὰς 'Εκκλησίας εἰς τὴν ἀκμὴν τρῦ μοναχισμοῦ, ὁ ὁποῖ
ος ἀποτελεῖ τὴν κεντρικὴν ἀρτηρίαν τῆς ζωῆς των Ἄς κλείσωμεν εἰς τὴν ψυχήν μας τὸ ἔνδοξον παρελθὸν τῆς Ἑκκλησίας μας
καὶ μ' αὐτὴν τὴν σκέψιν ἄς ποοχωρήσωμεν πρὸς μίαν ἀνάπλασιν καὶ ἀναγέννησιν τοῦ μοναχισμοῦ μας ὁπότε θὰ ὁδηγηθῶμεν
εἰς τὸ μεγαλεῖον καὶ δόξαν καὶ τὴν δύναμιν τῶν χρυσῶν ἐποχῶν τῆς 'Εκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος. Τὶ ἄλλο γλυκύτερον καὶ
ὡραιότερον ὑπάρχει ἀπὸ τὸ ἀναπόσπαστο καὶ ὁλοκληρωτικὸ δόσιμο ἀπὸ τὸ ἐκούσιο καὶ αὐτοπροαίρετο χάρισμα σ' ἕνα ὑψηλὸ
ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο ἰδανικὸ σ' ἕνα σκρπὸ ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ σὲ
στεφανώματα ἀφθάρτου καὶ αἰωνίου δόξης καὶ ἀπεριγράπτον
λαμπρότητος καὶ καλλονῆς. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Ἰδοὺ τὸ ἰδανικὸ κάθε
ψυχῆς καὶ ὁ μεγάλος εὐεργέτης, φίλος καὶ. προστάτης της.
Ἰδοὺ ἡ ἀξία, ἡ ἀνωτέρα ὅλων τῶν ἀξιῶν εἰς τὴν ὁποίαν ὁ
ανθρωπος πρέπει νὰ δίδεται χωρὶς καμμιὰ παραμικρὴ διάσπαση.
Εὐτυχισμένοι καὶ τρισευτυχισμένοι ἐκεῖνοι ποὺ δίδονται
καὶ χαρίζονται ὁλοκληρωτικὰ γιατὶ μοιάζουν τὰ μυρωμένα μπουμπούκια ποὺ κόβονται ἀπὸ τὸν ἀνθόκηπο καὶ χαρίζονται δροσερὰ καὶ ἀφράτα μὲ τὸ δάκρυ ἀκόμα στὸ πρόσωπο τῆς τιμῆς.
ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝ·ΗΣ
^Ιεροσπουδασϊηζ
“Εκκλησιαστικης Σχολης Κορ^ν'ϋ'Ου
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ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ χαϊ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Τοζ,χογραφΙα τον σζαλαιον παρεκκληοιου
''Αγιος Γεωργιος της 'Ι. Μονης 'χ4χ. Ιϊανλου^

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Ο Μεγας Κωνσταντῖνος
Μεταξϋ των 'Αγίων τῆς ὴμετέρας πρεσβτιγενοϋς 'Εκκλησίας θἐσιν ὺξύχουσαν κατέχει δ Μ. Κωνσταντῖνος, δστις φέρει τὴν προσωνυμίαν τοϋ 'Ισαποστολου. Ὅ Πανάγαῦος Θεδς οϋρανδθεν, ως τον 'Αποστ. Παϋλον εκΚεξας, ήξῖωσε να. γινη «πρῶτος βασιλεὑς χριστιανῶν»
ῶς ψάλλει ή 'Εκκλησϊα μας καὶ 'ιδρυτὴς τοϋ πρώτου Χριστιανικοϋ
Κράτσυς, τῆς περιφήμου Βυζαντινής αϋτοκρατορίας, ῆτις έθάμβωσε
τον κοσμον διὰ τοϋ ϋπερδχου πολιτισμοϋ αϋτής.
Δι' ήμας δέ τους "Ελληνας δ Μ. Κωνσταντῖνος κέκτηται και
ετεραν σπουδαϊαν σημασϊαν, διδτι διὰ τὴς μεταφορας τὴς πρωτευοϋσης τοϋ 'Ρωμαϊκοϋ Κράτους εις τὴν φερωνυμον αϋτοϋ πολιν, τὴν
κλεινὴν Κωνσταντινοϋπολιν, ἔθεσε τὰς βασεις τοϋ έξελληνισμοϋ αϋ
τοϋ. Εϊς τὴν πολιν δέ τοϋ Κωνσταντίνου ϋπάρχει τδ συγκινοϋν πασαν
δρθοδοξον χριστιανικὴν ψυχήν, τδ σεπτδν παλλάδιον τὴς πίστειδς μας
δ αϊωνοβιος Οϊκουμενικδς Θρονος. Κατέστη δέ δ Μ. Κωνσταντϊνος αξιος τοιαύτης τιμής, διδτι «δ πλουσϊαις δωρεαϊς κατακοσμῶν τους αξίουα, δ τῶν ανάκτων αναξ καὶ Θεδς» εὑρε τοῦτον ἔχοντα πολλας
αρετάς. ΕΙχε τὴν βάσιν τῶν αρετων τὴν ταπεινοφροσϋνην. "Οτε εϊς
δημοσϊαν έορτὴν ήήτωρ τις ῆρξατο έγκομιάξων αϋτον, δ Μ. Κωνσταντϊνος διεκοψε τοϋτον, διοτι δεν ὴρέσκετο εϊς τὴν κενὴν δδξαν καὶ
τους τρέφοντας αϋτὴν έπαϊνους.
Βαπτισθεϊς δεν περιεβλήθη πλέον τα βασιλικὰ διαδήματα, ῖἰεωρων τδ 'ιμάτιον τοϋ νεοφωτϊστου ανωτερον τούτων. Εϊς τὴν Α' Οϊκουμ. Σϋνοδον, ως ίστορεϊ 6 'Εκκλησιαστικδς 'ιστορικδς Εϋσέβιος,
καθήμενος εν μἐσφ των θεοφορων αϋτής πατέρων καϊ. προσφωνῶν
αϋτοϋς, εβλεπε πάντοτε προς τα κάτω και εϊχεν εκ συστολής έρυθροϋν τδ προσωπον! 'Ιδοϋ διατ'ι δ δικαιοκρίτης Θεδς ὰνϋψωσε τδσον
ϋψηλα τον Μ. Κωναταντϊνον. 'Επραγματοποιήθη κα'ι εν προκειμένω τδ
τὴς 'Αγ. Γραφής «καθεϊλε δυνάστας απδ θρδνων καὶ ῦψωσε ταπεινοὑς» (λουκ. α.' 52).

Ἑπανοδος
Μετὰ πολλὴς τῆς βὺχαριστήσεως βλεπει τις εν τοϊς έσχάτοις
εϊς τὰς πολεις τοϋ εϋσεβοϋς ὴμῶν Κράτους τοὑς πιστοὑς εν ταῖς Κυριακαϊς καθ' δμάδας πυκνὰς να προσέρχωνται τακτικῶς εις τδ Ποτήριον τὴς Ζωης και Σῶμα Χριστοϋ μεταλαμβάνοντες, πηγῆς άθανάτου
γεύωνται. Τοϋτο δυστυχῶς δεν παρατηρεϊται εϊς τὰ χωρία, ἔνθα έπικρατεϊ εισέτι ή άντικανονικὴ και πεπλανημένη άντϊληψις, δτι δέον
νὰ μεταλαμβάνη τις τρις ὴ τετράκις τοϋ ἔτους.
Καὶ δμως ή 'Αγία Γραφή, Οι Ἰερο'ι Κανονες, οϊ Θειοι Πατέρες
καὶ ὴ Πράξις τὴς 'Εκκλησίας διδάσκουσι καὶ περιτράνως δμολογοϋσιν
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δτι δέον να μεταλαμβάνωσι τακτικῶς οϊ χριστιανοί. Οϊ χριστιανο'ι εκ
τὴς 'Αποστολικὴς έποχὴς (Ιθε Πράξ. β' 42—Α' Κορ, ια' Ι7) μετελάμβανον συχνά. Ὅ 'Αποστολικδς Πατὴρ 'Ιγνάτιος γράφει εϊς τὴν προς
"Εφεσιους έπιστολὴν αϋτοϋ (Κεφ. Υ κα'ι ΥΙΠ) δτι δέον συχνὰ νὰ
κοινωνῶμεν.
Οϊ χριστιανοὶ ἀρχὰς τοϋ β' αιωνος, ῶς δμολογεϊ δ φιλοσοφος
και μάρτυς Ἰουστϊνος (Α' άπολογία προς 'Αντωνϊνον § 65) μετελάμβανον τακτικά, άπεστέλλοντο δέ τὰ Τϊμια Δῶρα ϋπο τῶν Διακονων
εϊς τους εκ τὴς 'Εκκλησίας άπουσιάξοντας, λογω άσθενείας, προς θεϊαν τ;οινωνίαν. Οϊ Ἰεροι Κανδνες 8ος καὶ 9ος Ἀποστολικδς, 2ος τῆς
εν Ἂντιοχεια Συνδδου, 66ος τῆς "Εκτης Οικουμενικής, έπιβάλλουσι
τδ τακτικῶς κοινωνεϊν και άφορίζουσι τους μὴ τακτικῶς κοινωνοϋντας. Ὅ θειος Χρυσδστομος διὰ πολλῶν συνιστά εις τὰς δμιλίας του
Θὶς Ματθ. Ν' καὶ ΠΒ—Α' Κορ. ΚΔ—Α' Τιμ. 'Εβρ. ΙΖ' τὴν τακτικὴν
θείαν κοινωνίαν.
Ὅ οϋρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος, οϊ χριστιανοϊ τοϋ δποίου,
ιος δ ϊδιος 6μολογεϊ, μετελάμβανον τετράκις τὴς εβδομάδος, εις τὴν
προς Καισαρϊαν Πατρικίαν επιστολὴν αϋτοϋ γράφει τδ κοινωνεϊν καθ'
έκάστην ήμέραν κα'ι μεταλαμβάνειν των θειων μυστηρίων καλδν καὶ
έπωφελἑς (τδε 'Αλιβιζάτου ἸεροΙ Κανδνες σελ. 4Ο4). 'Εν ἔτει Ι8Ι9 δ
'Εθνομάρτυς Οϊκουμενικδς Πατριάρχης Γρηγδριος δ Ε' απελναεν εγκύκλιον αϋτοϋ ϋπογεγραμμἐνην και ϋπο Ι5 Μητροπολιτῶν τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχεϊου εις τους Μοναχοῦς τοϋ 'Αγίου Ὅρους, εν ὴ αναγράφεται δτι δεν άπαγορεϋεται τδ συνεχες κοινωνεϊν, οὑδέ άπαιτεϊται νὰ παρεληθη χρονικδν διάστημα 4Ο ήμερῶν, ἴνα κοινωνήστ] εκ
νεον δ χριστιανδς) ϊδε ΚανονικαΙ Διαταξεις Μ. Γεδεῶν Τ6μ. β σελ.
Ι52). 'Η 'Εκκλησία τῆς Ἐλλάδος τρις άπεφάνθη νπεο τὴς συνεχοϋς
θειας κοινωνίας, τδ δέ ΟΙκουμενικδν Πατριαρχεϊον, προ 6λίγων έτῶν,
συνύστησε και αὑθις τδ τακτικῶς κοινωνεϊν (ϊδέ Ὅρθοδοξίαν Ι934
τεϋχος 1Ο3 σελ. 3Ι4). Τούτων πάντων ενεκεν ὴ παρατηρουμένη εσχάτως τακιικὴ προσέλευσις τῶν πιστῶν εϊς τδ Ποτήριον τῆς Ζωής, ειναι οὑχ'ι καινοτομία, ως έξ ὰγνοϊας λἐγωσί τινες, αλλ' έπάνοδος εϊς
ὰρχαιοπρεπὴ της 'Εκκλησίας ὴμῶν παράδοσιν.
Οϊκοθεν νοεϊται δτι προ τὴς θείας κοινωνϊας επιβάλλεται καϊ ὴ
κατάλληλος προετοιμασία, συνῳδα τὴ 'Αποστολικῆ έντολὴ (Α' Κορ.
ΙΑ' 28).

Ἑλαφρδτητες
Τδ 'Αγιώνυμον Ὅρος, διατηρῆσαν ζηλοτϋπως ἐπὶ χιλιετηρίδα
δλην τὴν τδ ὰρωμα τὴς Ὅρθοδοξίας και τοϋ 'Ελληνισμοϋ φέρουσαν
Βυξαντινὴν παράδοσιν κα'ι πολϋτιμα τοϋ “Εθνους ὴμῶν καὶ τῆς καθολου Ὅρθοδδξου 'Εκκλησίας κειμήλια, ἀποτελεῖ ξωσαν εϊκονα τοϋ νπερδχου Βυζαντινοϋ πολιτισμοῦ, εϊς τὴν σπουδὴν τοϋ δποίου ἐπ' εσχάτων έστράφη τδ ένδιαφέρον μεγάλης μερϊδος διανοουμἐνων ήμετέρων τε καὶ ξένων. Τούτου ενεκα τυγχάνει παγχριστιανικοϋ σεβασμοϋ
καὶ δέχεται συχνὰς έπισκέψεις ὴμετέρων κα'ι ξένων, έπιθυμοϋντων να
μελετήσωσι κα'ι ε'ισδϋσωσιν εϊς τδν Βυξαντινον πολιτισμδν. Πολλοὶ δέ
επαινοι εχουν γραφή ϋπο ξένων περι αϋτοϋ καὶ των Μοναχῶν.
"Ενιοι δμως τῶν ήμετέρων έπισκεπτομενοι τὴν ιδιδτυπον 'Αγιορειτικὴν πολιτείαν και ε'ϊτε νπ' αλλων ϊδεῶν έμφοροϋμενοι, εϊτε μὴ
δυνάμενοι ν' ὰναχθῶσιν εϊς τους παρωχειμένους,Βυζαντινοὑς χρονους,
άφοϋ «πνευματικὰ πνευματικῶς ὰνακρίνεται» (Α' Κορ. β' 15) γράφουσιν άνακριβείας, δυσφημίζουσιν έαυτοὑς πρῶτον καὶ ειτα τον Ιερον
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ἡμῶν τοπον και σκανδαλίζουσι τοὑς εύσεβεϊς χριστιανοὺς. Παραλείπομεν τὴν οῦτως έκδηλουμἐνην ὰσέβειαν προς σεμνωματα τοϋ "Εθνους
κα'ι τής Ὅκκλησίας αιωνοβια. ΟΙ μέν έπικρίνουν τὴν ελλειψιν ξενοδοχεϊων, οι δέ έπιθυμοϋν να ϋπάρχουν δρδμοι ἴνα ἔρχωνται αϋτοκινητα' αλλοι νὰ ϋπάρχουν λουτρά, ήλεκτρικὰ καὶ τα τοιαϋτα, ως ἐὰν
τδ Ἂγιον Ὅρος ὴτο κυανὴ άκτή.
Προ εϊκοσαετίας δ μακαριτης λογοτἐχνης Παπαντωνϊου έπισκεφθεις τδ "Αγιον Ὅρος εγραψε σειρὰν άρθρων εϊς τδ Ὅλεϋθερον Βὴμα, περιεχδντων πολλὰς ὰνακριβείας, νπο τον τιτλον «ζωντανοὶ ανθρωποι σἑ νεκροὑς τοπους». Τελευταιως ὰπεσταλμἐνος 'Αθηναϊκής
'Εφημεριδος ἔγραψεν χονδροειδεϊς άνακριβείας, δτι δὴἰἰεν οϊ Μοναχοὶ
ειναι μεγαλοεπιχειρηματϊαι, καλοφαγάδες, δτι ϋπάρχουν πολλοὶ πλοϋσιοι καὶ αλλοι πάμπτωχοι κλπ. ενω εϊναι γνωστὴ ή οϊκονομικὴ δυσπραγία καὶ ή εν 'Αγ. Ὅρει ένδημοϋσα πενία, κατδπιν τῆς άπαλλοτριώσεως των Μετοχίων.
Εϊς τον χριστιανδν τοϋτον δεν εκαμεν έντϋπωσιν δ καλλιτεχνικδς πλοϋτος, ή αϋταπὰρνησις των Μοναχῶν, ή αϋτοθυσια των, ή παροιμιῶδης φιλοξενϊα των, ή οϊγρυπνος φυλακὴ τῶν τιμαλφων τοϋ "Εθνους, ή εϋφυϊα των, τδ άκμαϊον ύθνικδν καὶ θρησκετιτικον αϋτων
φρονημα, αι εθνικαί των ϋπηρεσίαι κλπ. καὶ δεν εϋρεν οϋδέν αλλο
να γραψη διὰ τον Ιερδν ὴμων τοπον, εϊμὴ δτι ο'ι Μοναχοὶ τρωγωσι
κρέας καὶ εχουσι άροτριῶντα ζωα ! !
Τδ Ἂγιον Ὅρος ζεϊ χρονικῶς εις τδ 1952 ἀλλὰ τροπικῶς, κοινωνικῶς καϊ ·θρησκευτικῶς εν τοϊς χρδνοις τοϋ Μεσαιωνικοϋ 'Ελληνισμοϋ. Εις τοϋτο ἔγκειται ή μεγάλη αϋτοϋ άξία. Οι μοντερνισμοι δεν
δχουσι ϋεσιν εϊς τον αϊωνδβιον "Αθω. "Ας έννοήσωσι τοϋτο οϊ έπισκεπτδμενοι αϋτον κα'ι σεβομενοι πρωτον έαυτοὑς και ειτα δτι έσεβάσθησαν οϊ αϊῶνες, ας μὴ γράφωσιν έλαφρδτητας.

Ἰσδτης και ἀνεξιθρησκεια
Τὰ ϋλιστικὰ κοινωνικὰ συστήματα εἴτε καπιταλισμδς λέγονται,
εϊτε σοσιαλισμος, εἴτε κομμουνισμδς, ϋπδσχονται δτι θὰ φέρωσι κοινωνικὴν δικαιοσϋνην, θὰ σεβασθῶσι τας πεποιθήσεις εηαστου και γενικως δτι θὰ δημιουργήσωσιν έπίγειον παράδεισον. 'Ιδοὑ δμως εν τοϊς
πράγμασιν πως εννοεϊ ο κομμουνισμδς τὴν ϊσοτητα καὶ άνεξιθρησκειαν.
'Ως ανεγραψεν ή 'Εφημερὶς Εβ ητΡ883^βΓ (1' ΑΙΗβπβ8 εν 'Αλβανίφ οι μηνιαϊοι μισθοϊ των 'Αλβανῶν δημοσϊων ϋπαλλήλων ανέρχονται εϊς 2.6ΟΟ—5.ΟΟΟλέϊ ὴ'τοι Δρ. 6ΟΟ.ΟΟΟ — Ι.5ΟΟ.ΟΟΟ, ενω των 'Ρωσσων ϋπαλλήλων διαφορων Ὅργαν. 'Επιτροπῶν εις 3Ο.ΟΟΟ λέϊ ὴτοι
9.ΟΟΟ.ΟΟΟ Δρ. 'Η αϋτὴ άναλογϊα παρατηρειται καὶ εν Οϋγγαρια. Τδ
περιοδικδν ΫβΓΗ38 δργανον τὴς εν 'Ρωμη Χριστιανικής Ἂκαδημίας
τής Τσεχοσλοβακϊας ὰπεκάλυψεν δτι εις εν μονον στρατδπεδον συγκεντρῶσεως εν Τσεχοσλοβακία κρατοϋνται 2.ΟΟΟ καθολικο! Ιερεϊς, Ὅ
Πατριάρχης τής 'Ρουμανιας ὰπελαθεὶς κατἐφυγΒν εν Κϋπρῳ. Εϊς τὴν
σοβιετικὴν εγκυκλοπαιδείαν περι Θεοϋ ὰναγράφονται τα ἐξῆς: «δ Θεδς
ειναι φανταστικδν πρδσωπον. Ἰῖ προοδευτικὴ ϋλιστικὴ και επιστημονικὴ σκέψις ειναι άσυμβίβαστος μέ τὴν πίστιν εϊς τον Θεον' ενας απο
τοὑς ϋψϊστους σκοποὑς τής προοδευτικής μορφῶσεως τοϋ σοβιετικοϋ
πολίτου ειναι ή καταστροφὴ κάθε επιβιώσεως τής Θρησκειας». Ἰδοὑ
ϊσοτης καϊ σεβασμδς των θρησκευτικων πεποιθήσεων! Κα'ι δμως ή αληθὴς ϊσοτης εϋρίσκεται μδνον εϊς τοὑς πλησίον τοϋ Χριστοῦ εϋρισκομἐνους «τδ ϋμων περϊσσευμα εϊς τδ εκεινου ϋστέρημα.... «δπῳς γένηται ϊσοτης», λἐγει δ 'Αποστολος τοϋ Χριστοῦ (Β. Κορ. η' Ι4). Τοϋτο
τδ ειδομεν κα'ι τδ βλέπομεν καθημερινως.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Ι. Δισενιοτύσιος Σύναξις. Τὴν 22αν παρελΟ6ντος 'Απριλῶυ συνὴλύεν εν Καρυαϊς ἡ 'Ι.Δ.Σ. εϊς τὴν ΝΑ' Σϋνοδον αϋτὴς με μοναδικδν θέμα «Περϊ ψηφϊσεως Κανονιστικὴς Διατάξεως προς κατοχύρωσιν τοϋ θεομοϋ
τὴς έκτάκτου Διπλὴς 'Ιερας Συνάξεως», τεθέν ύπδ τὴς 'Ι. Κοινότητος.
'Η 'Ι.Δ.Σ. λαβοϋσα ύπ' δψιν δτι ή "Εκτακτος Διπλὴ 'Ιερὰ Σύναξις
ὑφίοταται ὰνα τους αϊώνας, ὰρχὴς γενομένης ὰπδ τοϋ ἔτους 972 δτε συνετάγη τδ πρωτον τυπικδν τοϋ 'Αγίου Ὅρους και ἐν συνεχεία, συνερχομένων των 'Ηγουμένων και Προϊσταμένων των 'Ι. Μονων μετὰ τὴς

Τελεσις 'Αγιασμαϋ κατα την λιτανειαν της δε·υτερας ημ-ερας τοϋ Πασχα
Ιν τη 'Ιεοϊϊ ·ημων Μονη.

Κεντρικὴς' 'Αρχὴς τοϋ τοπου καὶ εξαρχϊας τοϋ Σεπτοϋ Οϊκουμενικοϋ
Πατριαρχείου, δσὰκις παρουσιάζοντο υψιστα διὰ τδ "Αγιον Ὅρος ζητήματα, εκρινεν δτι δὲν ύφίσταται λόγος συντάξεως ὴδη Κανονιστικὴς
Διατάξεως διὰ τδ πανάρχαιον τοϋτο σωμα, προς τδ δποϊον και διατηρεϊται ὴ πὶστις τοϋ ι. ἡμων τοπου.

'Α6ωνιδες 'Ιερατικῆ Σχολὴ. 'Η'Ι. Μονὴ Βατοπεδίου^ δι' έπιστολής της προς τὴν 'Ιερὰν Κοινδτητα έγνωστοποίησεν εἰς ^αὴτὴν τὴν
λήξιν τὴς μεταξϋ αϋτὴς και. τοϋ Δημοσϊου διαφορας, έκ των επϊ τὴς λϊμνης Μπουροϋς δικαιωμὰτων αϋτὴς και δτι εισέπραξε τδ ὰπδ τοϋ Ι946
— Ι95Ι ἀναλογοϋν τὴ 'Αθωνιάδι Σχολὴ ποσοστδν εν. Δρ. 4ΟΟ;ΟΟΟ.ΟΟΟ καϊ
δτι ὰπὴ τοϋ Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους θὰ εισπράττη τδ δι' αυτην ετησιον
ποσοστδν περι τὰ ΙΟΟ.ΟΟΟ ΟΟΟ.
Ὅν συνεχεία παρακαλεϊ δπως ὴ 'Ιερὰ Κοινοτης καταβαλη τας
προς τοϋτο προσπαθειας διὰ τὴν . ἐξεύρεσιν καὶ ετέρων πορων κατα το
Ι82ον ἀρθρον του Καταστατικοϋ Χάρτου τοϋ 'Αγ. Ὅρους προς κάλυψιν
τοϋ ὰπαιτηθησομένου ποσοϋ διὰ τὴν λειτουργίαν τὴς Σχολὴς.
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. 'Ο Διοικητης . *ΑγΙου "Ορους Μ. Κ.
* εγγραφου του προς την 'Ι. Κοινοτητα δπεστησε την προσοΚωνσταντοπουλος δν
6ποφασει τοϋ ·Ιβηρ6του Κελλιωτου Γεροντος Ν.εκταριου προτιχην αυτης δπϊ
Φεμενου να πωληση και μεταφερτ) εντευΦεν τδ μοναδικδν εν ^ΑγΙὑρ "Ορει τυπογραφεϊον Α-νηκον εϊς αυτον, σ·υνιστων την ενισχυσιν αϊϊτοϋ δια της 6γορας ϋπο των
αϋτοϋ εκδιδομενων εργων.
'Ιερων Μονων ωρισμενον ΑριΟμὍυ βιβλιω·ν των

ΙΔΡΥΣΙΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Δια Σεπτου Πατριαρχικοϋ Γραμ,ματος εζητηΟη απδ την 'Ιεραν Κοινοτητα ϊ·να αυτη γνωριση εις αυτδ τας σκεψεις
των 'Ιερων Μονων περι συστασεως εν Αυστραλιοὶ “^γιορειτικου ΜετοχιὍττ περι τοϋ
δποιου η Πατριαρχικη ^Εξαρχια κατα τδ παρελΦδν ετος 6νεκοινωσεν αυτρ σκεψεις
της Μεγαλης τοϋ Χριστοϋ ^κκλησιας, ως και τα προσωπα δτινα Φα ηδϋναγτο *·ν
6,ναλαβουν τδ νεον τουτο αποστολικδν εργον τδ 6ποϊον Φα εσννεχιζε παραδοσιν
τον 'ΑγΙου "Ορους δια μεσου των αϊωνων αλλα καϊ οικονομικην ωφελεια-ν Φα
προσεπδριζεν εϊς αυτδ.
ΑΦΙΞΕΙΣ. Δια πρωτην φοραν κατα την μεταπολεμικην περι'οδον εσημειωΦη Λ'9'ρ6α προσελευσις εΙς τδν Ι. ημων τοπον επισκεπτων, οϊτινες μας δνεΦυμησαν
την προπολεμικην τοιαϋτην.
Κατα τδ τελευταϊον διμη·νον δπεσκεφ'0'ησαν την 'Ι. ημων Μονην δ Σεβασ'μιωτατος ΝΡητροπολΙτης Κορϊν4Μας κ. Προκδπιος μετα τοϋ ΚαΦηγητου της
κλησιαστικης Σχολης Κορινθου κ. Π. Ξενακη και 19 μαΦητων της αυτης Σχολης
μεταξυ των δποιω·ν τρεις Συριοι καϊ δυο ΑΙ'9'ϊοπες, δ Διε·υ'Ο··υντης της ^Εκκλησ.
Σχολης 'Αγ. Ἄναστασιας κ. Δ. Τζωανοπουλος μετα των ΚαΟηγητων κ. κ. Ε. Γιαμ,αρελλου και Γ. Γιωγιου καϊ 23 μαΦητων της Ιδιας Σχολης, δ κ. Σ. Λοϊζιδης ΚαΦηγητης της Δημοσιας ^μπορικης Σχολης δρρενων Θεσσαλονικης μετα Ι5 μαΦητων
της Ιδι,ας Σχολης, δ Δημαρχος Ν. Μουδανιων κ. Λ. Φωτιαδης *μεΦ δμ6δος 44 δημοτων του εκ των δποϊων Ι5 μαφηται τοϋ Γυμνασιου Ν. Μουδανιων, δ Γυμνασιαρχης χ· “Α. Ταξιαρχης μετα του Κα8··ηγητου κ. Τσιαμη καϊ 37 τελειοφοϊτων τοϋ
Γυμνασιου “ΑρναΙας, δ Γυμζνασιαρχης μετα των ΚαΦηγητω-ν κ. κ. ^σημακοποϋλου
και Πετροποϋλου και 23 μαΦητων τοϋ Γ·υμνασιου Πολυγϋρου και οϊ κ. κ. «Ι. ΤΙιαβΙιβΓ, Ρ. ΥηςΓβπνοοἰϊ, Μ. Κο88, Ε, 86νβιὌιϊ68, ΛΥ. 8απΓοΜ, Β. ΑΙΒιἸ^ΙιΙ;, Τϊι. ΝχΜϊιϊ, ΤΓ. 8οογΙ Ἅμερικανοι, Ιερευς «Ι, 8Ηνεη8οη, Αη, Β11υπ68, Σ. "Οσπεν, Μ.
Μπερναρδ "Αγγλοι, Τ. ΡβΙΓπνβϊ Νοτιοαφρικανος, 8. Μ^ηοηδοη ^σλα-νδος, Θ. Νεζερ
δ·Ο'νικο·Ο'ρησκευτικδς ποιητης, Θ. Μαυροματης ϋπαλ. 'Υπουργ. Παιδειας, Κ. Βασιλικδς λοχαγδς, Γ. Χατζδπουλος, ^Ι. ΣταΦ6πουλος ϋπαλ. ΗΕΜ, Γ. “ΑΦανασακης ηΓ. Σακκαλης λοχαγδς, Σ. Καπαλεκτροτεχ-νϊτης, Μ. ΜιχαηλΕδης ^ΑνιΟρχης ε.
τος, Γ. Ἅ'θὍνασιου, “Ι. Βλαχος, Ν. Τζαχρηστος και Ν. βρεττας εξ “Α·Ο·ηνων, Λαζ.
Τσαοϋσογλου, ΙΙ. ^ντωναριδης, Ε. Τσ6γγαλος, Β. Τσιμδπουλος, Θ. Δερβισης, Γ.
Φραγκδποϋλος, Χ. Ευφοαιμι,δης, Γ. ΚαΙυβας, Π. Φραγκοπουλος, Σ. Ζαχδπουλος,
Χ. Θυμογιαννης, Ρ. Ρεπανας, “Ι. Θεοδοσιαδης, Π. Προεδρου, ·Αχ. Κουφας, Χ.
!. Πετρωφ, Γ.
Βοριδης, Ι. Τσιτσελικης Δικηγορος μετα τοϋ υϊοϋ του Λαζαρο-υ, *
Λαμπριανιδης, ·Α. Δαλομαρης, Γ. Βαλταδωρος, Π. Χαριστδς γεωπδνος, Ε. Παπαδημπτριου λοχαγδς, Π. Παπαδατος, Δ. ΣαρπΧνος, Ν. Παπαϊωαννου, Δ. Δρακδπουλος, Κ. Κεραμεϋς, Ν. Καρανικας εκ Θεσσαλονικης, Ιερ. Χ. Καρακιαντινόϊκης εκ
Σερρω·ν, Κ. Σιγγελης Πρδεδρος Κοινδτητος Ν. ^φησϊας μετα τον Γραμματεως
αυτης Β. Καβαλιωτου καϊ των Δ. Λουκακη, Γ. Καλαφατη, Δ. Τσαβελλα, Θ. Νιτζεμπελη, Χ. Τσαλικη και του Γ. ΛεοντΙ,ο'υ Χατζηκυριακου, Χ. Ταουκτης Προϊσταμενος Ταχυδρ. Δαφνης, Δ. Τολικας ^ΑνδΟστης Ἅστυ·ν6μος Δαφνης. Β. Σταυρ^δης
τυπογραφος δκ Σερρων και Μιχ. Βασιλικδς ϋπαλ. ^γρ. Τραπεζης ^ρναιας.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. κ. κ.
Μεταξαν Σαμην Κεφαλληνιας, Π. Δακορωνιαν,
Ν. Βουραζερην "ΑΦηνας, ^λ. Γρηγοριαδου Θεσσαλονικην, ^Α.. Πετροπουλον και Π.
Παπανικολαου 'Ριολον Πατρων. ^νεγραφητε δια την τακτικην δποστολην τοϋ
περιοδικοϋ μας.
ΔΩΡΕΑΙ. Μας Απεσταλησαν τα εξης ποσα προς ενϊσχυσιν του παρδντος
περιοδικοϋ :
*() Σεβασμιωτατος Μητροπολιτης Κοριν·ΟΧας κ. Προκδπιος Δρ, 2ΟΟ.ΟΟΟ, 'Ι.
Μονη Καρακαλλου ΙΟΟ,ΟΟΟ, ^Αρχιμ,. Νεδορντος Παντοκρατορινος, Πωαν. Γ. Μεταξας
Σαμη Κεφαλ., Πανελληνιος Συλλογος Γονεων «Χριστιανικη ^γωγη» Θεσ^ικη, ^Α'δ·αν. Παπαποστδλο·υ Θεσ^ικη, Ν. Λαμπαδαριος Μυτιληνη, Θ. ΛαμπαδαριὍς Λημνος,
Ιερομ. 'Ησχτχιος Λακκιωτπς 6ν6ἰ 5Ο.ΟΟΟ, Προηγ. Χρυσα-νΦος ^βηρ^της, Ιερομ. ^σ·ϋχιος 'Αγιαννανιτης (Β'), ϊϊαντ. Κ^λεσης 'Ιερνσσδς, Π. Ζησακης Κδνιτσα (Β') ΑνΑ
3Ο.ΟΟΟ, Ιερ. Γ. Κουματος 'Αγκων Κεφαλληνιας 25.ΟΟΟ, Ιερ. Σ. Ποταμιανος Διβαρατα
Κεφαλληνιας, ^Ι. Σπα·ϊΜρης Β6λος (Β'), Γ. Λαυρεντι^δης, Κ. Τσιλικιδης Θεσσαλονικη Ανα 2Ο.ΟΟΟ, Ιερομ. ΕϊἸθυμιὍς Κουτλουμουσιανδς Κελλιωτης (Β'), 'Ιερ. Εϋμ,3νιος
Χαριτ6κης και μον. Νεοφυτος Μαρκακης 'Ι. Μ. Κουδουμα Κρητης Ανδἱ 1Ο.ΟΟΟ.
'Ωσαϋτως δ δκδοτικδς οϊκος
'Ρηγοποϋλου Θεσσαλονικης 2 βιβλΕα «οϊ
περι Ιερωσϋνης λογοι “Ιωαν. Χρυσοστδμου καϊ «αϊ ο'δσιωδης δλη'δ·ειαι της Χριστιαγικης Θρησκειας».
Προς Απαντας τοτ1ς 6νωτερω δκφραζομεν τας Φερμ,ας εὐχαριστίας της 'Ι.
ημων Μο·νης.

