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'Ο Ἀγιος Νικδλαος δ Στρειδάς τής Ἰ. Μονῆς Σταυρονικήτα,
άνασυρθεϊσα εκ τῆς θαλάσσης εν εχει Ϊ522, ῶς άναφέρομεν εϊς τὴν
εξιστόρησιν τῆς Μονῆς εϊς αλλην σελίδα.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
«Κατὰ τὰ αϋτα εαται ἡ ὴμέρα δ υϊδς τοϋ άνθρτοπου
άποκαλϋπτεται. εν εκείνῃ τῆ ήμέρςι δς εαται επι τοϋ
διοματος και τὰ σκεϋη αϋτοϋ εν τή οϊκίρι, μὴ καταβάτω
άραι αϋτα, και δ εν τφ ὰγρῳ 6μοιως μὴ έπιστρεψάτω εϊς
τα δπίσω. μνημονεϋετε τῆς γυναικδς Λώτ, δς έὰν ζητήση τὴν ψυχὴν αὑτοϋ σῶσαι, άπολέσει αϋτήν, καὶ δς εὰν
άπολἐση αϋτήν, ζωογονήσει αϋτήν. λέγω ϋμϊν, ταϋτη τῆ
νυκτὶ δυο ἔσονται επι κλϊνης μιας, εϊς παραληφθήσεται
καϊ δ ἔτερος άφεθήσεται' δύο ἔσονται άλήθουσαι έπϊ τδ
αϋτο, μια παραληφ9ήσεται κα'ι ή έτἐρα αφεῦήσεται' δϋο
εν τῷ άγρω, εις παραληφθήσεται και δ ετερος άφεθήσεταΓ καὶ άποκριθέντες λεγουσιν αϋτφ' ποϋ, Κϋριβ; δ δε
εϊπεν αὑτοϊς' δπου τδ σῶμα, εκεϊ έπισυναχθήσονται και
οι άετοί.»
(Λουκ. ιξ' 3Ο-37)
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Θέμα τῆς Ἰεραρχίας, δχι μικροῦ ἐνδιαφέροντος εἶναι ὁ
μοναχικὸς βίος. Ἁποτελεῖ αὐτὸς λαμπρὰν παράδοσιν τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Πρωϊμώτατα ἐμφανισθεὶς εἰς τὴν ζωὴν τοῦ
Χριστιανισμοῦ; ἀπέκτησε μεγάλην ἀνάπτυξιν κατὰ τοὺς πρώτους
μάλιστὰ αἰῶνας, καὶ προσέφερεν ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας εἰς τὸν
χριστιανικὸν καὶ εἰδωλολατρικὸν κόσμον.
Ἄγιοι Πατέρες της Ἐκκλησίας καὶ σοφοὶ ἐκκλησιαστικοὶ
συγγραφεῖς ἐπιγραμματικώτατα τὸν ἀποκαλοῦν «εὐαγγελικὴν
πολιτείαν », « ἀγγελικὸν σχῆμα τῆς ἀγγελικῆς τάξεως», « θεῖον
άολίτευμα», « ἁγνὴν καὶ ὑπερκόσμιον 6δόν ». Καὶ εἶχον δίκαιον
εἰς αὐτοὺς τοὺς λαμπρόὺς καὶ ἄλλους ὁμοίους χαρακτηρισμούς,
« οἱ ἔξοχοι των θεοφόρων Πατέρων τὸν μοναχικὸν βίον ὡς
ἀγγελικὸν ἐκθειάζοντες», ὅπως γράφει Θεόδωρος ὁ Στουδίτης.
Διότι ὑπέροχοι ἀόεταὶ καὶ θαυμασία κδινωνικὴ δρᾶσις ἧσαν τὰ
γνωρίσματα τοῦ διαλάμψαντος μοναχικοῦ βίου. Δὲν εἶναι δὲ
αὐτὸς ξένος καὶ ἀνεὰιθύμητος εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχήν. 'Υπάρχουν ἁνθρωποι, οἱ ὁποῖοὺαἰσθάνονται ἐσωτερικὴν κλίσιν πρὸς
(*) Τδ παρδν ὰρθρον ῶηιιοσιευΟέν εις τδ υπ' ὰριθ. 2Ι23 τὴς 2Οης
Νοεμβρίου φύλλον τὴς «ΖΩΗΣ», τδ ἀναδημοσιεύομεν δλδκληρον ως
έ.κφράζον τὰς γνώμας τὴς δμωνύμου ὰδελφοτητος θεολογων, και ειναι ὴ
καλυτέρα ἀπάντη.τις εις τους διαφορους έπικριτὰς αύτὴς έπί τοϋ θέματος
αϋτοϋ. "Εκ παραλληλου, ϋφ' ήμων των ὰγιορειτων, πρέπιι νὰ δο8ὴ ιδιαιτέρα εις αϋτδ προσοχή, ωστε «οι καλοϊ, ως 6ρ9ως λέγει ή «ΖΩΗ», νὰ
γϊνουν καλύτεροι οϊ δὲ καθυστερημένοι νὰ φροντίσουν νὰ προοδεύοουν».
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τὴν μόνωσιν καὶ περισυλλογήν, πρὸς τὴν ζωὴν τῆς ἀσκήσεως καὶ
τῆς συνεχοῦς προσευχῆς, πρὸς τὴν ἀπαἰ,λαγὴν μὲν ἀπὸ τὰς κοσμικὰς φροντίδας, τὴν ὁλόψυχον δὲ ἀφοσίωσίν των πρὸς τὸν Θεόν.
Ἐχουν αὐτοὶ τὴν κλῆσιν καὶ κλίσιν πρὸς τὴν μοναστικὴν ζωὴν
καὶ τὰς βασικὰς προϋποθέσεις διὰ τὴν πραγμάτωσιν αὐτῆς.
Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐν συνεχείᾳ ἀπαιτεῖται, εἶναι νὰ μεταβάλουν
εἰς ἀρετὴν τὴν προδιάθεσιν αὐτήν.
Ἀνέκαθεν δέ, ἡ ἁ γ ι ό τ η ς, ἡ αὐταπάρνησις, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ ἁγνότης, ἡ ὑπακοή, ἡ ἀκτημοσύνη, ἡ πραότης, ἡ
ἐγκράτεια, ἡ ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὸν κόσμον ζωή, ἡ ἀγαθότης
τῆς ψυχῆς, ἧσαν αἱ ἀρεταί, τὰς ὁποίας ἔπρεπε νὰ καλλιεργοῦν
οἱ μοναχοί. «'Ημεῖς, λέγει.ὁ Μ. Βασίλειος, ἀποτασσόμεθα ἀπὸ
τὸν διάβολον καὶ τὰ πάθη τῆς σαρκός, ἀπὸ συγγενείας σωματικὰς
καὶ κοινωνίας ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ ἔθιμα βίου, τὰ ὁποῖα εἰναι
ϊένα καὶ ἀντίθετα πρὸς τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας». Καὶ εἶναι
ἀληθές, ὅτι τὴν ζωὴν αὐτὴν τῆς ἁγιότητος τὴν ἐζοῦσαν κατ'
ἀρχὰς μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν, ἐντὸς τῆς ἐκ.κλησιαστικῆς κοινότητος. Βραδύτερον δὲ πολλοὶ ἀπεχώρησαν εἰς ἔρημα μέρη, διὰ
νὰ βαδίσουν τὸν δρόμον τῆς ἁγιότητος, ἀπερίσπαστοι ἀπὸ τοὺς
πειρασμοὺς καὶ τὰς μερίμνας τοῦ κόσμου. Δὲν ἐπέρασε πολὺς
καιρὸς καὶ οἱ ἐρημῖται αὐτοὶ ὡργανώθησαν εἰς μοναστικὰς
κοινότητας, διὰ νὰ ὑποβοηθοῦν ἀλλήλους εἰς τοὺς πνευματικοὺε ἀγῶνας κατὰ τὸ Γραφικὸν λόγιον. « ἀδελφὸς ὑπ' ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρά» (Παρ. ιη' 19), εἰς αὐτὰς δὲ
τὰς μοναστικὰς κοινότητας ἐκαλλιεργήθη ἡ ἁγιότης, ἡ ἀνωτερα
ὅντως πνευματικὴ ζωή.
Ἑκεῖ ἀνεπτύχθη ἐπίσης ἡ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀμοιβαίας ἐξυπηρετήσεως εἰς ἀξιόλογον βαθμόν. « Οὐδεὶς ἐν αὐταῖς
ὀνειδίζει. πενάαν, γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος' οὐδεὶς ἐπὶ πλούτῳ
σεμνύνεται τὸ σὸν καὶ τὸ ἐμόν, τοῦτο δὴ τὸ πάντα ἀνατρέπον
καὶ θορυβοῦν, ἐξώρισταΓ καὶ πάντα αὐτοῖς κοινά, καὶ τράπεζα
καὶ οἴκησις καὶ ἱμάτια. Καὶ τὶ θαυμαστόν, ὅπου γε καὶ αὐτὴ ἡ
ψυχὴ μία πᾶσι καὶ ἡ αὐτή:... Ἀλλὰ καὶ τὸ τὰ συμβαίνοντα ἐκάστῳ, λυπηρὰ καὶ χρηστά, κοινὰ πάντων εἶναι νομίζειν». Καὶ εἰς
ἄλλην περίστασιν ὁ ἱερὸς Πατὴρ συμπληρώνει. «Οὐκ ἔστιν
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ὑβρίζοντος ἀκοῦσαί τινος ἐκεῖ, οὐδὲ ὑβριζόμενον ἰδεῖν, οὐδὲ ἐπιταττόμενον, οὐδὲ ἐπιτάττοντα, ἀλλὰ πάντες τῶν διακονουμένων
εἰσὶ καὶ ἕκαστος Τοὺς πόδας νίπτει τῶν ξένων καὶ πολλὴ περὶ
τούτου μάχη. Αὐτοὶ καίουσι πῦρ, αὐτοὶ διακλῶσι ξύλα, αὐτοὶ
ἕψουσιν, αὐτοὶ τοῖς ἐρχομένοις διακονοῦνται... Μία τράπεζα πᾶσι
καὶ τοῖς διακονουμένοις καὶ τοῖς διακονοῦσι, τὰ αὐτὰ ἐδέσματα,
τὰ αὐτὰ οἰκήματα, ἡ αὐτὴ δίαιτα. Μέγας ἐκεῖ ὁ τὸ εὐτελὲς
ἔργον ἁρπάζων».
Μοναὶ λοιπόν, αἱ ὁποῖαι ἧσαν ἐμποτισμέναι ἀπὸ τοιοῦτον
πνεῦμα καὶ εἶχον τόσον ἁρμονικὴγ ἐν ἀγάπῃ τὴν κοινοβιακὴν
ζωήν, πῶς ἧτο δυνατὸν νὰ μὴ γίνουν ἀκτινοβόλα κέντρα ἁγιότητος καὶ ἀρετῆς, ἱδρύματα καὶ ἐργαστήρια πνευματικῆς
τελειώσεως ;
Ἀλλὰ ἡ ἁγιότης, καὶ εἰδικώτερον ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φιλαδελφία, ἐξετείνετο πολὺ πέραν ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Μονῆς' ἐξεχύνετο
εἰς τὴν κοινωνίαν ὡς κοινωνικὴ δρᾶσις καὶ εἶχεν εὐεργετικωτάτην ἐπίδρασιν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἐνάρετοι οἱ ἄξιοι τῆς
ἀποστολῆς των μοναχοί, ἐφλέγοντο ἀπὸ τὴν ἐπιϋυμίαν νὰ ἐξυπηρετήσουν καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τὴν κοινωνίαν ὁλόκληρον, ὅσον τοῖς ὴτο δυνατόν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ ἐπρόσεχαν πολύ, μήπως τυχὸν δελεασθοῦν καὶ μολυνθοῦν ἀπὸ τὴν
εἰς τὸν κόσμον κρατοῦσαν ἁμαρτίαν. Πρὸ παντὸς ὁ μοναχος ἔχει
καθῆκον κατὰ τὴν ἐξάσκησιν τῆς κοινωνικῆς καὶ φιλανθρώπου
δράσεώς του «ἄσπιλον ἐαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου», ὅπως
γράφει ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος (α' 27).
Καὶ πράγματι αἱ Μοναὶ ἀνεδείχθησαν κέντρα τοιαύτης
κοινωνικῆς δράσεως, ὤστε νὰ μεἴνουν ὀνομασταὶ εἰς τὴν ἱστορίαν. Ἑ πολυμερὴς κατὰ τοὺς βυ'ζαντινοὺς χρόνους φιλανθρωπία,
ἡ εἰς κάθε ἀνάγκην ἀνταποκρινομένη, ἠσκεῖτο ὑπὸ τῆς Ἐκκλησιας. Και, ὅπως γράφει κάποιος ἱστορικός, «οὐδὲν ἐκ τῶν ἀπειραρίθμων εὐεργετικῶν καταστημάτων εἶχε λαῖκὸν χαρακτῆρα
Πάντα διηυθύνοντο ὑπὸ μοναχῶν καὶ ἐξηρτῶντο ἀπὸ ἱερὸν τινὰ
οἰκον». Ι εράστια ποσὰ προσέφερε μὲ ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην
ὁ λαὸς εἰς τὰς Μονάς, τὰ ὁποῖα και διετίθεντο ἀπὸ αὐτὰς μὲ
ἀγάπην καὶ σύνεσιν διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ λαοῦ. Εἶχον ἱδρυθῆ εἰς διαφόρους πόλεις ξενοδοχεῖα, νοσοκομεῖα, γηροκομεῖα
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χηροτροφεῖα (διὰ τὰς πτωχὰς χήοας), ὀρφανοτροφεῖα, *λεπροκο
μεῖα καὶ ἄλλα κοινῆς ὡφελείας καταστήματα, ποὺ ἐλειτουργοῦσαν
μὲ τάξιν καὶ μὲ πειθαρχίαν, ὅπου ἐβασίλευεν ἀγάπη καὶ καλωσύνη διὰ τὴν ἀνακούφισιν, τὴν περίθαλψιν καὶ τὴν ἐξυπηρέτησιν
τῶν πασχόντων.
Ὁ Μέγας Βασίλειος συνίστα εἶς τοὺς μοναχοὺς « συμπάσχειν τοῖς πάσχουσι... παραμυθεῖσθαι τοὺς ὀλιγοψύχους, ὑπηρετεῖν τοὺς ἀρρώστους, ξενοδοχείας καὶ φιλαδελφίας ἐπιμελεῖσθαι».
Διότι, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος, εἶναι μέγα καὶ ὑψηλὸν τὸ ἔργον τῆς
ἐξυπηρετήσεως τῶν ἄλλοιν, πρόξενον καὶ ἔκφρασις ὅλων τῶν
ἀρετῶν. Οἱ μοναχοὶ ἐφιλοτιμοῦντο νὰ προσφέρουν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρας ὑπηρεσίας τῆς χριστιανικῆς των ἀγάπης πρὸς
τοὺς ἀδελφούς των. Ἑκοπίαζον, ἐταλαιπωροῦντο, ἐστεροῦντο,
ἐξετίθεντο εἰς κινδύνους
Ἰδοὺ πῶς περιγράφει ἕνας ἐνάρετος γέρων μοναχὸς τὴν
ἀξίαν τῶν τοιούτων ἀσκητῶν: «Καλὸς ὁ ἀσκητὴς ἐκεῖνος, ὁ
συνεχῶς ἐν τῷ κόσμῳ γυμναζόμενος και περὶ τὰς καλὰς πράξεις
ἀπασχολούμενος, ὁ τὴν φιλαδελφιαν ἐπιδεικνύμενος και τὴν ἀγάπην, καὶ ἐλεηυοσύνσς διαπραττόμενος καὶ εὐεργετῶν τοὺς παρόντας και τοῖς κάμνουσι βοηθῶν καὶ ἀσκανδάλιστος διαμένων.
Καλὸς οὗτος καὶ πάνυ καλός' πρακτικὸς γὰρ οὖτος καὶ ἐργάτης
ἐστὶ τῶν ἐντολῶν». Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερον θεμέλιον καὶ πεδίον
δράσεως τοῦ μοναχοῦ, ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη, ἡ συμπαράστασις εἰς
τοὺς πάσχοντας, ἡ κοινωνικὴ δρᾶσις.
Ἑ προσφορὰ δμως τοῦ μοναχικοῦ βίου εἰς τὴν κοινωνίαν
δὲν περιωρίζετο εἰς τὸ ἔργον τῆς ὑλικῆς φιλανθρωπίας, τῆς
διατροφῆς τῶν πεινασμένων καὶ περιθάλ·ψεως τῶν ἀσθενῶν.
Ἐξετείνετο εἰς πολὺ εὐρύτερα καὶ περισσότερον ἀξιόλογα ὅρια.
Εἶχε πρὸ παντὸς πνευματικὸν καὶ μορφωτικὸν χαρακτῆρα καὶ
ἀπέβλεπεν εἰς σωτηρίαν ψυχῶν, εἰς τόνωσιν τῶν κλονιζομένων,
εἰς φωτισμὸν τῶν ἀδιαφωτίστων, εἰς ἐπέκτασιν τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ μεταξὺ ὅλων, μεταξὺ καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν. Τὰ μοναστήρια δηλαδὴ ἀνεδείχθησαν .κέντρα καὶ ὁρμητήρια ἐσωτερικῆς
καὶ ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς. "Αλλως τε καὶ διὰ μέσου τῆς πολυμεροῦς φιλανθρωπίας ἐπροσπαθοῦσαν πάντοτε νὰ μεταδίδουν
φῶς καὶ χάριν Χριστοϋ εἰς τοὺς εὐεργετουμένους καὶ νὰ τοὺς

1Ο1
χείραγωγοῦν πρὸς τὴν ἐνάρετον ζωὴν τῆς πίστεως.
Εἶναι δὲ γνωστὸν ὅτι ἀπὸ τὰ μοναστήρια ἐξεπορεύοντο
ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, κατηχηταὶ καὶ διδάσκαλοι, πνευματικοὶ
καὶ κήρυκες τοῦ θείου λόγου, ἡρωϊκοὶ ἀγωνισταὶ κατὰ τῆς ἁμαρτωλότητος τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀναισχύντων αἱρέσεων' καὶ γενικώτερον, οἱ ἐμπνευσμένοι ἱεραπόστολοι. Πολλαὶ ἧσαν αἱ εἰδωλολατρικαὶ χῶραι, αἱ ὁποῖαι ἢκουσαν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ἀπὸ μοναχοὺς ἱεραποστόλους. Τὴν ἀγαθὴν αὐτὴν κατηχητικὴν ἐργασίαν ἀσκοῦσαν οἱ μοναχοὶ εἰς ἀκόμη μεγαλύτερον βαθμὸν εἰς τὰς γύρω ἀπὸ μονάς των περιοχὰς καί, γενικώτερον, εἰς
τὴν ἥπαιθρον. «'Η μεταξὺ τῶν ὰγροτικῶν πληθυσμῶν ἰδίᾳ, τῶν
μακρὰν τῶν χριστιανικῶν ἀστικῶν κέντρων ζώντων, διάδοσις καὶ
ἐμπέδωσις τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι τῶν μοναστηρίων καὶ τῶν
μοναχῶν ἔργον», γράφει καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου.
** *
Τοιαῦτα μοναστήρια δὲν ὑπῆρξαν μόνον εἰς τοὺς χρόνους
τῆς ἁκμῆς τοῦ μοναστικοῦ βίου, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς μετέπειτα
αἰῶνας τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ὅπως ἐπίσης καὶ κατὰ
τοὺς σκληροὺς χρόνους τῆς τουρκοκρατίας. Τότε αἱ Μοναὶ ἔφθασαν εἰς δόξαν καὶ δραστηριότητα μεγάλην. Ἁνεδεϊχθησαν κέντρα
τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τῶν ἐλληνικῶν γραμμάτων, φυτώρια ἡρωϊκῶν ἐργατῶν τοῦ ἐλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Πόσα
καὶ πόσα δὲν ὀφείλει τὸ ἔθνος μας εἰς τὰς ἐστίας αὐτὰς τῆς
ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἀναγεννήσεώς μας! Ἀλλὰ καὶ εἱς τοὺς
μετέπειτα χρόνους καὶ εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχὴν ὑπάρχουν
Μοναί, εἰς τὰς ὁποίας καλλιεργεῖται ἡ πνευματικὴ ζωή, ἀσκεῖται
τὸ ἔργον τῆς ἐσωτερικῆς ἱεραποστολῆς μὲ πνευματικοὺς καὶ ἱεροκήρυκας, ἀναπτύσσεται καὶ κοινωνικὴ δραστηριότης πρὸς ἄτομα
καὶ περιοχάς. Οἱ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι μοναχοὶ ποτὲ δὲν ἔλειψαν
εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ὉρθοδόΕου Ἑκκλησίας.
Πρέπει ὅμως νὰ ὁμολογήσωμεν, ὅτι ὁ μοναχικὸς βίος ἔχει
ἀνάγκην ἀνακαινίσεως, ἀναζωογονήσεως καὶ ἐπεκτάσεως, Αἱ
καλᾶὶ Μοναὶ νὰ γίνουν καλύτεραι καὶ αἱ καθυστερημέναι νὰ
προοδεύσουν. Πρέπει νὰ παύσουν νὰ θεωροῦνται ὡς κέντρα τουρισμοῦ μόνον, ὡς μουσεῖα τέχνης καὶ κειμηλίων, ὡς προσοδοφόροι περιοχαὶ ὑλικῶν ἀγαθῶν. Πρέπει νὰ γίνουν ἑστίαι πνευμα-

ΙΟ2
τικῆς ζωῆς, ἀκτινοβόλοι φάροι ἀρετῆς, ἱερὰ προσκυνήματα
ἐμπνέοντα τὴν ξωντανὴν πίστιν. Καὶ τὸ μέγα αὐτὸ ἔργον, τὸ
σωτήριον καὶ ὡφελιμώτατον διὰ τὸ ἔθνος καὶ τὴν 'Εκκλησίαν,
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Ἰεραρχίαν γενικοὸτερον καὶ ἄπὸ ἕνα ἕκαστον
ἱεράρχην εἰδικώτερον. Πρέπει νὰ γίνῃ φρόνημα εἰς τοὺς ἱεράρχας
καὶ εἰς τον λαόν, ὅτι ὁ μοναχικὸς βίος εἶναι ὅντως καὶ πρέπει
νὰ εἶναι ἀγγελικὴ πολιτεία, ζωὴ ἁγιότητος καὶ ἱεραποστολικῆς
δράσεως. Μὲ τὸ παράδειγμά των οἱ ἰεράρχαι, μὲ τὸ κήρυγμά των,
μὲ τὴν προάωπικὴν πρὸς τοὺς πιστοὺς ἐπικοινιονίαν, πρέπει νὰ
ἐμπνεύσουν, εἰς τὰς δεκτικὰς τουλάχιστον καρδίας, εκτίμησιν καὶ
ἀγάπην πρὸς τὸν μοναστικὸν βίον, νὰ μορφώσουν καταλλήλως
τοὺς ὑποψηφίους, νὰ ὀργανώσουν ἐπὶ πνευματικῶν θεμελίων
κατὰ τὰ πρότυπα τῶν ἀρχαίων Μονῶν τὴν μοναστικὴν ζωὴν
εἰς τὰς περιοχάς των. Πρέπει νὰ ἐνισχύσουν καὶ οἰκονομικῶς
ἀκόμη τὰς πτωχὰς Μονάς, διὰ νὰ ἀνταποκρίνωνται αὗται εὐκολώτερον εἰς τὰς ὑλικὰς ἀνάγκας των καὶ τὴν κοινωνικήν των
ἀποστολήν. Πρέπει νὰ περιβάλλουν μὲ τιμὴν τοὺς ἀξίους μοναχοὺς καὶ νὰ διευκολύνουν τὸ πνευματικόν των ἔργον νὰ δείξουν
εἰς τὰ πράγματα ὅτι αὐτοὶ πρῶτοι σέβονταὶ καὶ ἐκτιμοῦν τὸν
μοναστικὸν βίον, διὰ νὰ ἐμπνεύσουν καὶ εἰς τοῦ χριστιανικοῦ
πληρώμάτος τὴν καρδίαν σέβας καὶ ἀγάπην πρὸς αὐτόν.
Ὄταν ἐπάνω εἰς τοιαῦτα πνευματικὰ θεμέλια καὶ μὲ τοιούτους πνευματικοὺς σκοποὺς ἀναδιοργανωθοῦν τὰ Μοναστήρια,
θὰ ἀνακτήσουν τὴν παλαιάν των δόξαν καὶ δραστηριότητα, θὰ
ἐπιβληθοῦν εἰς τὴν συνείδησιν τῶν πιστῶν, καὶ θὰ ἀναδειχθοϋν
ἱερὰ ὅντως καὶ ἄγια καθιδρύματα, εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ εἰς οἰκοδομὴν τῶν ἀνθρώπων.
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. Μ, ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

Τοῖς ἐρημικοῖς μακαρία ζωὴ θεῖκῶ ἔρωτι πτερουμένοις.
'Ως ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά Σου, Κύριε τῶν δμινάμεων ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἤ οἰκεῖν
με ἐν σκηνώμασι κοσμικοῖς.
Παναγ. Τρεμπἐλας ΚαΟηγητὴς Πανεπιστημῖου 'Αθηνων
Θεοκλητος Μοναχδς Διονυσιάτης
Ε. Μπραϊλας - 'Αργ. Τρεμπἐλας

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΗΙΚλΙ ΓΗΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚλΓ ΜΟΗΗΧΩΝ

ΙΕΡΒ

ΜΟΝΗ

ΜΓΙΟΥ

ΠΜΥΛΟΥ

(Συνέχεια έζ τοϋ προηγουμένου)

Τῷ 14Ο5 ὁ Ραδοσλαῦος Σάμπιας ἀφιέρωσεν εἰς τὸν ἡγούμενον τῆς Μονῆς Ἁντώνιον Παγάσην καὶ εἰς τὴν Μονὴν αὐτοῦ
τοῦ Ἁγίου Παύλου, τὸ ἥμισυ τῶν ἐν Καλαμαριᾶ τῆς Θεσσαλονίκης κτημάτων αὐτοῦ, ἀποτελούμενον ἐκ δύο χωρίων Ἀβραμίτι
καὶ Νεοχῶρι μετὰ τοῦ πύργου αὐτῶν ὁλοκλήρου καὶ τῆς ἐν
Θεσσαλονίκῃ οἰκίας αὐτ'οῦύ τὰ δὲ λοιπὰ κατέλιπε εἰς τούς υἱοὺς
του Δοῦκάν. καὶ Λάσκαριν ὑπὸ τὸν ὅρον μετὰ τὸν θάνατον αὐτῶν
νὰ περιέρχωνται εἰς τὴν κυριότητα τῆς Μονῆς. Ὁ Σάμπιας οὗτος
φαίνεται Σέρβος .τὸ γένος καὶ τὰ κτήματα αὐτὰ ἔδωσεν εἰς αὐτὸν
Ἁνδρόνικος ὁ Γέρων διὰ χρυσοβούλλου αὐτοῦ.
Ἐνταῦθα καταχωρεῖται ἡ διαθήκη τοῦ Σάμπια τοῦ
Ραδοσλαύου ὡς ἔχει:
« Οἱ θειότατοι βασϊλεῖς κατὰ Θεοῦ μίμησιν εὐεργέται τῶν
ὑπ' αὐτοὺς ὅντες, τὰ τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτῶν μετοχετεύουσιν, . οὐ
μόνον εἰς τοὺς παρόντας τῶν ὑπὸ χεῖρα, ἀλλὰ περιουσίᾳ φιλαν
θρωπίας καὶ εἰς υἱοὺς αὐτῶν καὶ υἱοὺς υἱῶν καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν,
κατὰ διαδοχὴν μέχρι πέρατος τοῦ παρόντος αἰῶνος χρυσοβούλλοις
λόγοις τὰς τοιαύτας ἐμπεδοῦντες πράξεις αὐτῶν μᾶλλον δὲ καὶ
χρυσοῦ, οὐδ' ἔστιν ὅσον εἰπεῖν τιμιωτέροις καθ' βασιλικοί τε
εἰσί, καὶ μέσος ἐν αὐτοῖς παραλαμβάνεται ὁ Θεός, ὅ καὶ δηλοῦσιν
ἡ χρυσῆ σφραγίς, μετὰ τοῦ βασιλικοῦ καὶ τὸν Δεσποτικὸν ἀντιφερομένην θεῖον χαρακτῆρα καὶ ἡ τριττή τοῦ λόγου κατὰ πτῶσιν
ἐναλλαγή, εἰς τιμὴν ἐπινοηθεῖσα τῆς ἁγίας Τριάδος ἧς, εις ἐστιν
ὁ δι' ἡμας σαρκωθεὶς λόγος καὶ ἐν αὐτῷ θεωρεῖται πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς κατὰ καὶ τῶν ἁγίων δόξαν.
Τριαύτης καὶ αὐτὸς ἠξίωμαι τῆς εὐεργεσίας εὐτυχοῦς τυχὼν τοῦ
ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως τοῦ ἀοιδίμου καὶ μακαρίτου
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κυροῦ Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου, καὶ νῦν ἔχων ἐἘ ἀδείας
διὰ θείου χρυσοβούλλου λόγου τὰ περὶ τὴν Καλαμαρίαν δύο
χωρία, τους Ἀβραμίτας καὶ τὸ Νεοχώριον, παραπέμπειν εἰς τοὺς
ἐξ ὀσφύος παῖδας καὶ τοὺς διαδόχους μου, εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος τοῦ παρεχομένου μοι ταῦτα Ἁγίου βασιλέως καὶ μνημόσυνον αὐτοῦ αἰώνιον, καὶ πρὸ τῶν παίδων μου τὸν Θεὸν ἡγησάμην ἀντὶ τούτοις ἐμοῦ τοῦ διαδόχου οὑ καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἐξ ἐμοῦ,
πλάσμα καὶ ποίημα καὶ κτῆμα καν ὧμεν ἁμαρτωλοί. Ἐπειδὴ
τοῦτο καὶ ἀποδοχὴ καὶ ὁρισμῷ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἠμῶν
αὐθέντου καὶ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Παλαιολόγου τοῦ
ἐρασμιωτάτου υἱοῦ ἐκείνου δηλαδὴ τοῦ τὴν ἀρχὴν εὐεργετηκότος
με ταῦτα ἁγίου βασιλέως καὶ ἥδη καθαρἀ τῇ καρδίᾳ καὶ ἀμεταμελήτῳ μου τῇ προθέσει, μετὰ σκοποῦ τε μεμεριμνημένου καὶ
πολυημέρου διασκέψεως, ὅλῃ ψυχῇ καὶ προθυμίᾳ προσκυρῶ καὶ
ἀφιερῶ τῇ πανάγνῳ τοῦ Θεοῦ Λόγου Μητρὶ καὶ τῷ Θεῷ, διὰ
σοῦ τοῦ ἐν Χτῷ αὐθέντου καὶ πατρός μου, τοῦ Ὁσιωτάτου ἐν
μοναχοῖς κυροῦ Ἁντωνίου τοῦ κατὰ κόσμον Παγάση, καὶ τῆς
κατὰ σὲ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τῷ Ἄθῳ ἱερᾶς μονῆς τῆς ἐπ' ὀνόματι τιμωμένης τῆς πανυπεράγνου δεσποίνης ἡμῶν καὶ Θεομήτορος τῆς Ἁγιοπαυλιτίσσης, καὶ ἐπικεκλημένης τοῦ Ἁγίου Παύλου, τὸ ἥμισυ ἁπαν τῶν εἰρημένων χωρίοιν τῶν Ἀβραμιτῶν
καὶ τοῦ Νεοχωρίου, ἤτοι τῆς ἐν αὐτοῖς γης ἁπάσης τὸ ἥμισυ,
τῶν ἐν αὐτῇ προσκαθημένων τοὺς ἡμίσεις, τῶν δὲ ἐν αὐτοῖς
ἰδίως διαφερόντων ἐμοὶ ἀμπελίων, ἁ'παν δσον ἐγὼ κατέσκαψα
καὶ κατεφύτευσα, μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ πάντων ὀπωροφόρων δένδρων. Τὸν πύργον μόνον μονομερῶς ἀφιερῶ τῇ μονῇ, καὶ ἀφ"
ὧν ἔχω ἁμαξίων τὸ ἕν, ἀφ' ὧν ἔχω μελισσίων μανάδια δέκα, πάτον ξύλινον καϊ χηνάρια ἕξ. Ταῦτα ἀφιερῶ τῇ εἰρημένῃ μονῇ
καὶ τῷ Θεῷ καθὼς εἴρηται κατὰ τὸ παρόν. Τὰ δὲ ἐγγὺς τοῦ
πύργου ὀσπήτια,. ἄπερ ἔκτισα, καὶ των ἀπαριθμημένων ἁπάντων
τὰ λοιπὰ ἡμίση, λέγω, ἴνα ἔχωσι κατὰ χρῆσιν παρὰ πᾶσαν αὐτῶν
τὴν ζωὴν τὰ δύο γνήσιά μου παιδία, ὁ Δσύκας καὶ ὁ Λάσκαρις
καὶ ἐὰν ὁ εἶς προτελευτήσῃ τοῦ ἐτέρου ὁ περιλειφθεὶς ἔχει ταῦτα
παρὰ πᾶσαν καὶ αὐτὸς αὐτοῦ ζωήν, μετὰ τελευτὴν δὲ καὶ ἀμφο·
τέρων, ἴνα τὸ ὅλον τῶν χωρίοιν, ὁλοκλήρως ἔχωσιν ἡ μονιι
δεσποτικῶς, ἐξουσιαστικῶς, κυρίως καὶ ἀναφαιρέτως μετὰ πάσης
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αὐτῶν τῆς περιοχῆς καὶ τῶν ὅλων αὐτῶν δικαίων καὶ προνομίων,
ἔχοντες ἐξουσίαν, πάντα ποιεῖν ἐπ' αὐτοῖς ὅσα τοῖς ἀληθέσι καὶ
κυρίως τῶν πραγμάτων δεσπόταις, ἀπὸ τῶν νόμων ἐπιτέτραπται,
ἀνενοχλήτως καὶ ἀδιασείστως, ἐξ ἐμοῦ καὶ παντὸς τοϋ μέρους
μου. Οὐδὲ γὰρ αὐτοὶ οἱ διαληφθέντες παῖδές μου, ὁ Δούκας
δηλαδὴ καὶ ὁ Λάσκαρις, ἕξουσιν ἄδειαν, ἤ διαπρᾶσαι ἤ δωρεᾶς
τρόπον δοῦναι πρός τινα, ὅλον ἤ μέρος τυχὸν τοῦ καταλιμπανομένου αὐτοῖς ἡμίσεως ἤ διαθέσθαι ἐν καιρῷ τελευτῆς αὐτῶν
περὶ αὐτοῦ" τὴν γὰρ χρῆσιν μόνην ἔχειν ὀφείλουσιν ἐξ αὐτῶν,
τῆς δεσποτείας ἥδη τῷ Θεῷ καθιερωθείσης, καὶ κατὰ τοὺς Θείους
καὶ φιλευσεβεῖς νόμους, μένειν παρ' αὐτῷ ὀφειλούσης ἀναποσπάστως εἰ μή τις βούλοιτο ὑποπεσεῖν τῷ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατακρίματι καὶ τῷ βάρει καὶ τὴν μερίδα αὐτοῦ γενέσθαι μετὰ Ἰούδα
τοῦ προδότου καὶ τῶν σταυρωσάντων τὸν Κύριον. Σύν τῷ καὶ
οὕτως ἐρρῶσθαι τὸ παρὸν ἔγγραφον ἰσχύειν ὀφείλον, καὶ ὡς
πρακτικὸν σωμαιικῆς καὶ τοπικῆς παραδόσεως. Ἐπὶ τούτω γὰρ
καὶ ἐξετέθη, εἰδήσει τοῦ Παναγιωτάτου ἡμῶν αὐθέντου καὶ
δεσπότου, τοῦ θειοτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ὑπερτίμου
καὶ ἐξάρχου πάσης Θετταλίας κυροῦ Γαβριήλ, ἐνώπιον τῆς περὶ
αὐιὸν θείας καὶ ἱερᾶς Συνόδου, καὶ ἀρχόντων ἄλλων ἐγκρίτων
τῶν ὑπογραψάντων κατὰ μῆνα Ἰούνιον τῇ α' τῆς ιγ' ἰνδικτιῶνος
τοῦ στ π ιγ' ἔτους. (6913)
Οἱ Ἐν [ ραδοσλαύου
τοῦ : σάμπια
ᾧ.Ὁ μέγας οἰκονόμος Θεσσαλονίκης διάκονος Δημήτριος
ψ Ὁ μέγας σκευοφύλαξ τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Μιχαὴλ διάκονος ὁ καλόθετος.
·ὴ Ὁ πρωτέκδικος τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ἰωάννης ἱερεὺς Μάζαρις.
ᾧ' Ὁ δικαιοφύλαξ Πέτρος διάκονος καὶ μέγας χαρτοφύλαξ
Θεσσαλονίκης ὁ Ἀνδρετωμένος συμμαρτυρῶν ὑπέγραψα.
Ὄπισθεν καὶ εἰς τὸ ἄνω μέρος φέρει μὲ μεγάλα γράμματα
τὴν ὑπογραφήν:
ψ Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος
πάσης Θετταλίας Γαβριήλ : ᾧ
Εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ φύλλου ἀναγιγνοὸδκεται τὸ ἕξῆς:
:
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«ᾧ Τοϋ ἁγιοτιμήτου Σάμπη ἁ' διὰ τοὺς ἀβραμίτας καὶ τὸ νεοχώρην», διὰ γραφῆς τῆς αὐτῆς ἐποχῆς καὶ ἀμέσως κατωτέρω
τὰ αὐτὰ σερβιστῖ.
Τὸ ἔγγραφον τοῦτο εἶναι γεγραμμένον ἐπὶ περγαμηνῆς
διαστάσεων Ο,69 Χ Ο,33.
Κατὰ τὸν αὐτὸν μῆνα Ἰούνιον τοῦ ἰδίου ἔ'τους ὁ Ἰωάννης
ὁ Παλαιολόγος ἐκύρωσε διὰ χρυσοβούλλου αὐτου τὴν διαθήκην
τοῦ Σαμπία καὶ τὴν γενομένην ταύτην δωρεὰν τῇ αἰτήσει τοῦ
ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἁντωνίου. Τὸ χρυσόβουλλον τοῦτο ἐπὶ
περγαμηνῆς σώζεται εἰς καλὴν κατάστασιν μὲ τὴν χρυσῆν επ'
αὐτοῦ σφραγίδα τοῦ αὐτοκράτορος καὶ ἔχει ὡς ἐξῆς:
« Ἑπεὶ ὁ οἰκεῖος τῇ βασιλείᾳ μου Σάμπιας ὁ ραδοσλαϋος
πρὸ χρόνων ἐπορίσατο χρυσόβουλλον τοῦ ἁγίου μου αὐθέντου
καὶ βασιλέως τοῦ πατρός τῆς βασιλείας μου τοῦ ἀοιδίμου καὶ
μακαρίτου, διορύζόμενον ἔχειν αὐτὸν ἀκωλύτως καὶ ὡς γονικὸν
αὐτοῦ κτῆμα, καὶ τοὺς αὐτοῦ γνησίους παῖδας τὰ περὶ τὴν Καλαμαρίαν δύο παλαιοχώρια, ἀβραμίτας καὶ Νεοχώριον καλούμενον, ὑπὸ τὴν δουλωσύνην εὑόισκομένους τῆς βασιλείας τῶν Ρωμαίων καὶ ἐκδουλεύοντας, ἀρτίως δὲ ὁ δηλωθεὶς Σάμπιας ἠθέΛησε ψυχικῆς αὐτοῦ ἕνεκεν ὡφελείας ἀφιερῶσαι διὰ τοῦ τιμιιοτάτου ἐν μοναχοῖς κύρ Ἁντωνίου τοϋ κατὰ κόσμον Παγάση τῇ
κατ' αὐτὸν σεβασμίᾳ μονῇ περὶ τὸ Ἅγιον ὅρος τοῦ 'Ἁθω τῆς
πανυπεράγνου μου δεσποίνης καὶ θεομἥτορος τῇ ἐπονομαζομένῃ
τοῦ Ἀγίου Παύλου ἄπαν τὸ ἥμισυ τοῦ προσειρημένου χρυσοβούλλου αὐτοῦ, καὶ πεποίηκε τοῦτο ἐγγράφως παραδοὺς τῇ
εἰρημένῃ σεβασμίᾳ μονῇ τὸ ἥμισυ τοῦ τοιούτου αὐτοῦ χρυσοβούλλου, ποιησάμενος ἀποκατάστασιν ἐν τῷ ἀφιερωτηρίῳ αὐτοῦ
γράμμασι, καὶ περὶ τοῦ ἐτέρου ἡμίσεως ὡς κατωτέρω λεχθήσεται,
καὶ παρεκάλεσεν ὁ δηλωθεὶς κύρ 'Αντώνιος τὴν τοιαύτην ἀποκατάστασιν καὶ ἀφιέρωσιν ἔπικυρωθῆναι παρὰ τῆς βασιλείας μου
εἰς πλείονα καὶ διηνεκῆ ἀσφάλειαν τῆς κατ' αὐτὸν μονῆς, αὔτη
δΓ ἥν ἔχει πρὸς αὐτὸν ἀγάπην καὶ διάθεσιν, ὡς εἰ καὶ μὴ τούτου
γενομένου, ἕτερόν τι ἀντὶ ταύτης τῇ κατ' αὐτὸν σεβασμίᾳ μονΙ
ποίησειν ἔχομεν, τὸν παρόντα χρυσόβουλλον Λόγον ἐπιχορηγεῖ
καὶ ἐπιβραβεύει αὐτῇ, δΓ οὗ εὐδοκεῖ, προστάσσει, θεσπίζει καὶ
διορίζεται, κατέχειν τὸν δηλωθέντα τιμιώτατον ἐν μοναχοῖς κύρ
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Ἁντώνιον καὶ τὴν κατ' αὐτὸν δηλωθεῖσαν σεβασμίαν μονὴν τοῦ
Ἁγίου Παύλου, τὸ ἀφιερωθὲν παρὰ τοῦ Σάμπια νῦν μὲν ἡμισυ
τοῦ χρυσοβούλλου αὐτοῦ περὶ τὰ δύο χωρία τοὺς Ἀβραμίτας
καὶ το Νέον χωρίον, μετὰ δὲ θάνατον τοῦ παιδὸς αὐτοῦ καὶ τὸ
ὅλον, κυρίως, ἀναφαιρέτως, ἀναποσπάστως καὶ κατὰ λόγον γονικότητος. ἄδειαν ἔχειν τὴν αὐτὴν σεβασμίαν μονήν, ποιεῖν ἐπ'
αὐτοῖς, κατὰ τὴν περίληψιν καὶ δύναμιν τοῦ ἀφιερωτηρίου αὐτῆς
γράμματος, πάντα τὰ κατὰ τὴν θέλησιν, ἥ ἀνταλλάττειν, ἀποχαρίζεσθαι, βελτιοῦν, παρὰ μηδενὸς τῶν ἁπάντων διενοχλουμένων
ἐφ' οἶς βούλεται ποιεῖν ἐν τούτοις. Τῇ γοῦν ἰσχύει καὶ δυνάμει
τοῦ παρόντος χρυσοβούλλου Λόγου τῆς βασιλείας μου, καθέξει
ἡ δηλωθεῖσα σεβασμία μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου, καὶ ὁ ρηθεὶς
τιμιώτατος ἐν μοναχοῖς κύρ Ἁντώνιος ὁ κατὰ κόσμον Παγάσης,
μετὰ και τῶν ἐν ταύτῃ οἰκουμένων μετ' αὐτοῦ μοναχῶν, νῦν μὲν
τὸ ἥμισυ τοῦ χρυσοβούλλου τοῦ Σάμπια κατὰ τὴν περίληψιν
τῆς ἐγγράφου αὐτοῦ παραδόσεως, μετὰ θάνατον δὲ τοῦ παιδὸς
αὐτοῦ καὶ τὸ ὅλον, ἀνενοχλήτως, ἀδιασείστως, καὶ κατὰ τελείαν
ὅεσποτείαν καὶ κυριότητα. παρὰ μηδενὸς τῶν ἁπάντων ὀφείλοντος διενοχλεισθαι, ἕνεκεν τῆς κατοχῆς καὶ δεσποτείας τῶν εἰρημένων δύο χωρίων τῶν Ἀβραμιτῶν δηλαδὴ καὶ τοῦ Νεοχωρίου,
καὶ τῶν συνήθων καὶ νενομισμένων καὶ ἀνηκόντων αὐτῇ δικαίων,
ἀλλ' ἔχειν ταῦτα καὶ νέμεσθαι ἀκωλύτως διὰ παντὸς εἰς τοὺς
ἐξῆς καὶ διηνεκεῖς χρόνους, κατὰ τὴν ἰσχὺν καὶ περίληψιν τῆς
ἐγγράφου αὐτοῦ παραδόσεως, ϊνα καὶ οἱ νῦν ὅντες ἐν τοῖς τοιούτοις χωρίοις, προσκαθήμενοι καὶ ἄλλοι ὅσοι παρ' αὐτῶν πρόσκαθήσωσι ξένοι παντάπασι καὶ τῷ δημοσίῳ ἀνεπίγνωστοι, διατηροῦνται ἐλεύθεροι ἐκ πάντων, ἥ μελισσονομίου, ἀγγαρείας, καὶ
ἁπλῶς πάσης παντοίας ἀπαιτήσεως καὶ ἐπηρείας ἀρχοντικῆς καὶ
δημοσιακῆς, τῆς τε νῦν οὔσης τῆς τε γενησομένης, ἔχειν τε αὐτοὺς
καὶ τὰ δίκαια τῶν εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καταφύτευσιν ἀμπέλου ἔτι
τε καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς στύπια, ἐφ' ᾧ καὶ ἄν τις τῶν ἁπάντων, ἤ
τῶν κατὰ καιροὺς κεφαλατηκέντων, ἤ ἀπαιτητῶν ἢ τὴν οἱὰνοῦν
ἀπαίτησιν δημοσιακὴν ποιουμένων ἤ τῶν νῦν ὅντων ἤ τῶν ἐλευσομένων, τολμήσει διασεισμὸν τινὰ ἤ ὅχλησιν ἐπαγαγεῖν τοῖς
δηλωθεῖσι χωρίοις καὶ τοῖς ἐν αὐτοῖς προσκαθημένοις. « Ὄθεν
καὶ εἰς μόνιμον τὴν ἀσφάλειαν ἐπεχορηγήθη καὶ ἐπεβραβεύθη
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αὐτοῖς καὶ ὁ παρὼν χρυσόβουλλος Λόγος ἀπολυθεὶς κατὰ μἥνα
Ἰούνιον τῆς τρισκαιδεκάτης ἰνδικτιῶνος τοῦ ἐξακισχιλιοστοῦ
ἐννεακοσιοστοῦ τρισκαιδεκάτου ἔτους ἐν ᾧ καὶ τὸ ἡμέτερον
εὐσεβὲς καὶ θεοπρόβλητον ὑπεσημήνατο κράτος.
ψ Ἰωάννης ἐν Χῷ τῷ Θῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ ρωμαίων ὁ Παλαιολόγος».
Εἰς τὸ χρυσόβουλλον τοῦτο παρατηροῦμεν ν' ἀναφέρεται
ὡς ὑπάρχοντα δύο χωρία Ἁβραμίτι καὶ Νεοχῶρι,. Ταῦτα φαίνεται
ἐξέλιπον πολὺ ἐνωρίς, διότι εἰς Τουρκικὰ παρ' ἡμῖν ἔγγραφσ
(153Ο-155Ο) ἀναγιγνώσκομεν ταῦτα ὑπάρχοντα «ἄλλοτε». 'Αντ
αὐτῶν ἐμφανίζονται ἄλλα τὸ « Μαροῦσα », « Κιουλαφλῆ »,
«Οὔτς Ἑβλὲρ;·^Ἀ., εἰσελθόντα καὶ αὐτὰ βραδύτερον εἰς ἀφάνειαν.
Ἐκ τῶν παλαιῶν τούτων ἐγγράφων, μεγίστου ἱστορικοῦ
ἐνδιαφέροντος, διαφαίνεται συνεχῶς τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἀψηλῆς
Πύλης ὑπὲρ τῶν κτημάτων γενικῶς τῶν Ἰ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ἄτινα κατελάμβανον μεγάλας ἐκτάσειτ, διὰ τὴν διατήρησιν τῶν ὁποίων, οἱ μοναχοὶ εὑρίσκονται εἰς συνεχεῖς παντοίους
ἀγῶνας καὶ διὰ τῶν ὁποίων κτημάτων, διετηρήθη ἀπόλυτος ἡ
ἐλληνικότης τῆς Χαλκιδικῆς καθ' ὅλην τὴν μακραίωνα περίοδον
τῆς δουλείας τοῦ γένους ἡμῶν.
Φερμάνιον τοῦ ἔτους 1531 ἐκδοθὲν αἰτήσει τῆς Ἰ. ἡμῶν
Μονῆς καθορίζει ἐπακριβῶς τὰ ὅρια τοῦ μετοχίου. Μετὰ έξαετίαν
οἱ μοναχοὶ καταφεύγουν καὶ πάλιν εἰς τὴν 'Υψηλὴν Πύλην καὶ
ἐπιτυγχάνουν συνεχῶς ὑπὲρ τῶν δικαίων των τὴν ἔκδοσιν φερμανίων, χοτζετίων κ. ἄ. ἐγγράφων.
Κατὰ τὸ ἔτος 1682 νέον ζήτημα δημιουργεῖται μεταξὺ τῆς
Μονῆς καὶ τῶν κατοίκων τοῦ τότε χωρίου Οὔτς Ἐβλέρ, διὰ νὰ
ἐκδοθῇ καὶ πάλιν χοτζέτιον ὑπὲρ τῆς Μονῆς Ὁμοίως καὶ μετὰ
τὴν ἐπανάστασιν, ἰδιως μετὰ τὸ 183Ο, παρ' ὅλην τὴν προτέραν
δυσμένειαν τῆς Ἁψηλῆς Πύλης πρὸς τοὺς Ἁγιορείτας διὰ τὴν
συμμετοχήν των εἰς τὴν ἐπανάστασιν, διὰ σειρᾶς ἐγγράφων
σουλτανικῶν περιεφρούρησε τὰς ἐν Χαλκιδικῇ μεγάλας περιουσίας αὐτῶν.
Ἐνταῦθα, χάριν τῆς ἱστορίας, καταχωροῦμεν καὶ ἕν φερμά
νιον τοῦ 1537. 'Επὶ τῆς προμετωπίδος αὐτοῦ ὑπάρχει τὸ σουλτανικὸν μονὁγραμμα καὶ ἐν συνεχείᾳ λέγει :
« Σοφολογιώτατε ἱεροδίκα (Καδῆ) τῆς Θεσσαλονίκης, σὺ ὁ
ἀνώτερος τῶν μουσουλμάνων κριτῶν, ὁ κάλλιστος τῶν διοικητῶν
τῶν πιστῶν, πηγὴ ἀρεγῆς καὶ ὀρθοφροσύνης, ὁ κληρονόμος τῆς
γνώσετος τῶν προφητῶν καὶ τῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεσταλμένων, εἴθε
νὰ ὧσι διαρκεῖς αἰ ἀρεταὶ αὐτοῦ, μόλις φθάσει τὸ παρὸν αὐτοκρατορικόν Μου φιρμάνιον ἔστω γνωστόν, ὅτι τινὲς τῶν μοναχῶν
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τῆς ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν σου μονῆς Ἁγίου Παύλου, ἐλθόντες
εἰς τὴν 'Υψηλὴν Πύλην τῆς δικαιοσύνης Μου, ὑπέβαλον τὰ ἕξῆς:
Ἑ μονὴ αὕτη ἀρχαίοθεν ἧτο ἰδιοκτήτρια τοῦ τσιφλικίου
«'Αβραμίτη», ὑπαγόγενον εἰς τὸ χωρίον «Τρία Σπίτια»
(Οὔτς Ἑβλὲρ) τῆς περιφερείας Καλαμαριᾶς, τὸ ὁποῖον ἀπὸ ἐκατὸν καὶ πλέον ἐτῶν ἐνέμοντο οἱ μοναχοϊ τῆς μονῆς ταύτης, εἰς
δὲ τὸ νέον αὐτοκρατορικὸν Κτηματολόγιον ἀνεγράφη ἐπ' ὀνόματι
τῆς μονῆς ταύτητ, ὡς ἕξῆς: « τσιφλίκιον τῆς Μονῆς Ἁγίου
Παύλου ἐν τοῖς ὁρίοις τοῦ χωρίου τούτου μὲ φόρον δεκάτης
ὁμοῦ μετ' ἀμπέλων χίλια ἑκατὸν ἐξήκοντα πέντε ἄσπρα » ἀπὸ
τῶν ἀρχαιοτάτων δὲ χρόνων μέχρι σήμερον νεμόμενοι αὐτὸ καὶ
ἐπειδὴ τοῦτο ὑπήγετο εἰς τὸ τιμάριον τοῦ Τσαούση ὀνόματι
Μουσταφᾶ, ἔδιδον κατ' ἔτος τοὺς κατ' ἀποκοπὴν φόρους (μακτοῦ)
εἰς τὸν Τσαούσην τοῦτον συμφώνως μὲ τὸ Κτηματολόγιον. ἙΙδη
δμως ὁ Σπαχῆς τῶν Γιουρούκων τοῦ μέρους ἐκείνου ὀνόματι
Σιεχῆ ἀπό τινων ἐτῶν λέγων ὅτι τοῦτο εινε ἐν τῇ περιφερεία
τοῦ τιμαρίου μου, ζητεῖ παρ' αὐτῶν δικαιώματα καὶ φόρον καὶ
ἐνοχλεῖ αὐτούς,- Ἁ,ιέταξα ὅθεν ἀφοῦ καλέσης τὰ δύο ἀντιμαχόμενα μέρη νὰ ἐξετάσης καὶ ἐρευνήσης τὸ ζήτημα κατὰ τὸ οὐνὰτ
καὶ τὸ δίκαιρν, ἤτοι τὸ ἀμφισβητούμενον τοῦτο μέρος καὶ τσι
φλίκιον εἶνε ἐγγεγραμμένον ἐπ' ὀνόματι τῆς μονῆς ταύτης καὶ
εὑρίσκεται ἀρχαιόθεν ὑπὸ τὴν νομὴν τῶν μοναχων τῆς μονῆς
ταύτης, εἰς δὲ τὸ αὐτοκρατορικὸν Κτηματολόγιον δὲν ἐγράφη
φόρος κατ' ἀποκοπὴν, καὶ οὑτοι ἐπλήρωνον τὸν κατ' ἀποκοπὴν
φόρον των εἰς τὸν Σπαχῆν αὐτῶν. Ἐὰν κατόπιν ἐμφανιζόμενος
ὁ ρηθεὶς Σπαχῆς Μουσταφᾶ ζητεῖ παρ' αὐτῶν πάλιν δικαιώματα
καὶ φόρους διὰ τὸ τσιφλίκιον τοῦτο, νὰ ζητήσης ἐπίσημον καὶ
ἐσφραγισμένον ἀντίγραφον τοῦ κτηματολογίου καὶ νὰ ἐξετάσης,
δηλαδὴ τὸ στιφλίκιον τοῦτο εἰς τὸ νέον κτηματολόγιον καὶ εἰς
τὸ βεράτιον δὲν ἐνεγράφη ἐπ' ὀνόματι τοῦ Σπαχῆ τούτου καὶ
οὔτε ὑπάγεταιεἰς ὡρισμένα καὶ διακεκριμένα σύνορα καὶ συνεπῶς
παρανόμοτς καὶ παρὰ τὸ ἱερὸν δίκαιον ἐπεμβαίνει καὶ ἐνοχλεῖ
αὐτοὺς καὶ ἐὰν ζητῇ τι παρ' αὐτῶν, νὰ τοὺς ἐμποδίσης καὶ τοὺς
ἀπομακρύνης. Ἐὰν ἐπίσης παρὰ τὸ ἱερὸν δίκαιον καὶ τὸν νόμον
ἐμφανισθῇ ἄλλος τις καὶ· ἀποκλειστικῶς διὰ νὰ ἀποσπάσῃ τι παρ'
αὐτῶν εἴπῃ ὅτι τὸ τσιφλίκιον τοῦτο ἀπὸ δεκαετίας καὶ πλέον
ἀνῆκεν εἰς ἐμέ, ἐν ᾧ ἀρχαιόθεν ἀνῆκεν εἰς αὐτούς, ὑποβάλῃ δὲ
οὕτω ἀγ.ωγὴν μιας δεκαετίας καὶ ἐπεμβαίνει οὕτω ἐνοχλῶν αὐτοὺς,
νὰ θεωρήσης καὶ τὸ ζήτημα τοῦτο. 'Ενῶ δὲ πράγματι τὸ τσιφλί
κιον. τοῦτο ἀπὸ δεκαετίας καὶ πλέον εὑρίσκετο οὕτω ἀρχαιόθεν
ἡπὸ τὴν ἰδιοκτησίαν αὐτῶν, ἐὰν ὁ ρηθεὶς τρίτος πραγματικῶς
καὶ παρὰ τὸν νόμον ἐγείρη ἀγωγὴν πλέον τῆς δεκαετίας καὶ
ἐπεμβαίνῃ εἰς τὸν ἀρχαιόθεν ὑπὸ τὴν ἰδιοκτησίαν αὐτῶν τόπον
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καὶ τσιφλίκιον, νὰ ἐμποδίσῃς καὶ ἀπομακρύνῃς αὐτόν. Δὲν πρέπει νὰ ἐξετασθῇ ἀγωγὴ μετὰ παρελευσιν δεκαετίας.- Νὰ μὴ ἐπιτρέψης ἀγωγὴν καὶ διεκδίκησιν παρὰ τὸν νόμον,- Νὰ ἐκδιώξης
τὸν ἀνθιστάμενον, τὸν δὲ ἐπὶ πλέον ἐπιμένοντα νὰ γράψης καὶ
ἀναφέρης. Νὰ μὴ ἐξαναγκάσῃς αὐτοὺς νὰ ἔλθωσι πάλιν παραπονούμενοι εἰς τὴν πύλην Μου διὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν. Οὕτω
νὰ γνωρίζης. Ἀφ' οὗ παρατηρήσεις τὴν παροϋσαν αὐτοκρατορικήν Μου ἀπόφασιν νὰ ἐγκαταλείψης αὐτὴν εἰς χεῖρας αὐτῶν καὶ
νὰ ὑπολήπτεσαι τὸ 'Υ'ψηλόν Μου σύμβολον.
Ἐγράφη κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ μηνὸς Σαφὲρ τοϋ ἔτους
-955^1537 ὡς ἔγγιστα καθ' ἡμᾶς).
(μονόγραμμα) Ἐγράφη ἐν Κωνσταντινουπόλει.»
Τὸ μέγα τοῦτο κτῆμα φέρον πάντοτε τὸ ὅνομα τῆς Μονῆς,
ἐκτάσεως 9 39Ο στρεμμάτων ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 7 3'··Ο καλλιεργούμενα μετὰ 5ΟΟ μωρεοδένδρων, ἀμπέλων, λαχανοκήπων, ἐλαιοὅένδρων κ. ἄ καὶ 2 ΟΟΟ στρέμ. βοσκησίμου ἐκτάσεως, διετήρησεν ἡ Ἰερὰ ἡμῶν Μονὴ συνεχῶς ἐπὶ 527 ἔιη καὶ ἧτο τὸ πλουσιώτερον τῶν ἐν Χαλκιδικῇ κτημάτων αὐτῆς μὲ σημαντικὴν παραγωνὴν ὅλων τῶν γεωργικῶν προϊόντων. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἐπρομηθεύθη αὕτη παρὰ τοῦ ἐν (“ἰεσσαλονίκῃ Χατζῆ
Ὁσμὰν καὶ ἁλωνιστικὸν συγκρότημα ἀποκλειστικῶς διὰ τὸ μετόχιον τοῦτο, διὰ νὰ ἐπακολουθήσῃ ἀναγκαστικὴ ἐνοικίασις τοϋ
κτήματος ὑπὸ τοῦ Δημοσίου καὶ κατόπιν ἀπαλλοτρίωσις αὐτοῦ
πρὸς ἐγκατάστασιν τῶν ἐκ Τουρκίας προσφύγων.
Κατὰ τὴν ἐκτίμησιν γενομένην τὸν Ἰούνιον τοῦ Π33 δὲν
ἐδόθη ἡ πραγματικὴ ἀξία τοῦ κτήματος, ἀλλ' ἐξετιμήθη ἀντὶ τοῦ
ποσοῦ τῶν 5 ΟΟΟ ΟΟΟ δραχμῶν καὶ ἐλάμβανεν ἡ Ἰερὰ ἡμῶν
Μονὴ μέχρι τοῦ 194Ο ἐτήσιον μίσθωμα τὸ ποσὸν τῶν 3ΟΟ ΟΟΟ
δρχ. διὰ νὰ μειωθῇ τοῦτο οήμερον εἰς 62 ΟΟΟ μόνον, ἤτοι ἕξ
δραχμὰς καὶ ἐξήκοντα λεπτὰ ἢ μίαν ὀκὰν καὶ διακόσια πεντήκοντα
δράμια σῖτον κατὰ στρέμμα.
Τὰ κτίρια καὶ ἄπαν τὸ ὑλικὸν αὐτῶν ἐιέθησαν ὑπὸ τῆς Ἰ.
ἡμῶν Μονῆς εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Δημοσίου δύ ἀνέγερσιν σχολείου ἢ οἱονδήποτε ἄλλο κοινωφελὲς ἔργον εἰς τὸ νέρν χωρίον
« Ἄγιος Παῦλος», χωρὶς αὕτη νὰ ἔχῃ τὴν ἀξίωσιν ἀποζημιοὸσεως ἐξ αὐτῶν, ἡ δὲ ἐκκλησία ἐδωρήθη εἰς τὴν Κοινότητα. Αὕτη
ἀνηγέρθη τὸ φθινόποιρον τοῦ 1832, εὐθὺς μετὰ τὴν ἐξ Ἁγίου
Ὄρους ἀναχώρησιν τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ὅστις μετὰ τὴν ἐπανάστασιν ἐγκατεστάθη καὶ παρέμεινεν ἐν αὐτῷ ἐπὶ ἐννεαετίαν, ὅτε
ἀμέσως οἱ μοναχοὶ ἔσπευσαν ν' ἀναδιοργανώσουν καὶ πάλιν τὰ
ἐν Χαλκιδικῇ μετόχια αὐτῶν. 'Η πρώτη λειτουργία ἐτελέσθη τὴν
25ην Ἰανουαρίου 1833 ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὁποίου καὶ τιμᾶται αὕτη.
( Συνέχεια εϊς τὸ έπομενον)

ΙΕΡΗ ΜΟΝΗ

ΣΤΗΥΡΟΠΙΚΗΤΗ

Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Σταυρονικήκα εἶναι παραθαλάσσιος
εἰς τόπον ὑψηλὸν ὡς καὶ ἡ τοῦ ΙΙαντοκράτορος, κεῖται δὲ πλησίον αὐτῆς ὡς καὶ τῆς τῶν 'Ιβήρων, ἀπέχουσα τῶν Καρυῶν
μίαν καὶ ἡμίσειαν ὤραν.
'Η Ἰερὰ αὕτη Μονὴ εἶναι ἰδιόρρυθμος μὲ μικρὰν πάντοτε
δύναμιν. Προπολεμικῶς εἰχε περὶ τοὺς 2Ο ἀδελφοὺς διὰ νὰ κατέλθῃ ἢδη εἰς τοὺς 1Ο.
'Η Ἰερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα καίτοι φέρεται παλαιά, ἀπὸ
ὑπογραφὴν τοῦ Μοναχοῦ Νικηφόρου τοῦ Σταυρονικήτα εἰς
ἔγγραφον τοῦ Ἁγίου Παύλου (ΙΟ16), δὲν συναντᾶται δμως εἰς
τὰ τυπικὰ τοῦ Τσιμισκῆ (967), Μονομάχου (1Ο46) καὶ Μανουὴλ
(1394) Πάντως ἐπὶ μακρὸν διάστημα διετέλεσεν ἐν ἀφανείᾳ μὴ
ὑπαρχούσης ταύτης οὐδὲ κατὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλειος, διότι αἱ δοθεῖσαι ὑπὸ τῶν κατακτητῶν σουλτάνου Μουρὰτ
β' καὶ Μωάμεθ προνομίαι καὶ ἀσυδοσίαι εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος,
μόνον 19 μονὰς ἀναφέρουν.
Αὕτη διατελοῦσα εἰς κατάστασιν κελλίου καὶ ὑπὸ τὴν δεσποτείαν τῆς Ἰερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, παρεχωρήθη ἐν ἔτει 1533
εἰς τὸν Γρηγόριον Γηρομεριώτην μὲ τὴν ὑποχρέωσιν ν' ἀνακαινίσῃ ταύτην. Ὁ Γρηγόριος ὡς ἀξίαν αὐτοῦ ἐπλήρωσε 4ΟΟΟ.
ἄσπρα ὑποσχεθεὶς νὰ δίδῃ καὶ 1ΟΟ εἰσέτι τοιαῦτα ἐτησίως « ὡς
τεκμήριον πνευματικῆς ἀγάπης ἀναμέσον τῶν δύο μονῶν».
Μετὰ παρέλευσιν 4-5 ἐτῶν ἐτελεύτησεν ὁ Γρηγόριος, τὸ
δὲ μονύὀριον ἤ κελλίον ἀκόμη τοῦ Σταυρονικήτα περιῆλθεν εἰς
τὴν Μεγάλην Μέσην.
Κατὰ Τοὺς χρόνους τούτους ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας ἔχων
μεγάλην εὐλάβειαν εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον, ἐζήτησε τὴν ἄδειαν
τῆς Μεγάλης Μέσης, ὅπως παραλάβῃ τὴν Μονὴν τοῦ Σταυρονικήτα καὶ ἀνακαινίσῃ ταύτην, ὡς καὶ ἐγένετο, τιμήσας αὐτὴν εἰς
τὸ ὅνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, διότι φαίνεται προηγουμένως
ὑπῆρχεν εἰς τὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἁφορμὴ τῆς
συστάσεως αὐτῆς, κατὰ τὴν παράδοσιν, εἶναι ἡ ὑπάρχουσα καὶ
νῦν ἐν αὐτῇ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἀνασυρθεῖσα ἐν ἔτει
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1522 διὰ τῶν δικτύων ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς θαλάσσῃς εμπροσθεν
τῆς Μονῆς καὶ φέρουσα ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Ἁγίου ἕν οστρείδιον
κεκολλημένον τοῦ ὁποίου τὰ ἴχνη φαίνονται καὶ σήμερον. Λέγεται ὅτι ὁ Ἰερεμίας τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ ὀστρειδίου ἀφῆκεν εἰς τὴν
Μονήν, τὸ δὲ ἕτερον ἥμισυ λαβὼν ἐδώρησε κατοπιν εν Μοσχᾳ
εἰς τὸν πατριάρχην Ἰὼβ καὶ ἐσώζετο μεχρι τῆς επαναστάσεως
εἰς τὸ συνοδικὸν σκευοφυλάκιον, ὡς ἀναφέρει ὁ ἀρχιμ. Ιάκωβος
Βατοπεδινός.
Ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας ὁ ἀπὸ Σοφίας, ἧτο καλογηρικὸς
καὶ στοιχειώδους παιδεύσεως. Ἐπατριάρχευοε δὲ τρὶς κατὰ τὰ
ἔτη 152Ο-22, 1523 37, ἐν τῷ μεταξὺ πατοιαρχεύσαντος Διονυσίου
τοῦ Β' τοϋ ἀπὸ Νικομηδείας δλίγους μῆνας, ἐξελέγη τὸ τρίτον ὁ
Ἰερεμίας κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος παραμείνας εἰς τὸν θρόνον μέχρι
τοῦ 1545. Ἁπέθανεν ἐν Τυρνόβῳ τῆς Βουλγαρίας, ἐπιστρέφων
ἀπὸ τὴν Μολδαυῖαν καὶ Βλαχίαν, ὅπου μετέβη πρὸς συλλογὴν
συνδρομῶν πρὸς βελτίωσιν τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Πατριαρχείου.
"Εν δὲ ἔτος πρὸ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκάρη μοναχος ἐν
τῇ Μονῇ τοῦ Σταυρονικήτα λαβὼν τὸ δνομα Ἰωάννης. Κατὰ
τὴν·ἐν τῇ Μονῇ παράδοσιν, ἁπέθανεν ἐντὸς αὐτῆς, ἀλλὰ μὴ
ὑπάρχοντος τοῦ τάφου αὐτοῦ πρέπει νὰ παραδεχθῶμεν τὴν
πρώτην ἐκδοχήν.
Τὴν Μονὴν τοῦ Σταυρονικήτα ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας
ἔλαβε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 154Ο-46 καὶ διέθεσε μεγάλα ποσά'
« πολυτρόπως αὐτὴν ἀνέκτησε καὶ ἐβελτίωσε, κελλία τε καὶ ἐστίαν
κοινοβιακὴν καὶ νοσοκομεῖα καὶ τ' ἄλλα δὴ πάντα τὰ χρειώδη
οἰκηματα καὶ τοῦ τείχους περιπυργώματα περικαλῶς ἐδομήσατο
καὶ ως ἧν δυνατὸν ἀσπασίως ἀπήρτισέ τε καὶ κατεκάλλυνε καὶ
ἀμπελῶνας καὶ κήπους καὶ ἐλαιῶνας κατεφύτευσε καὶ ὔδωρ ἀέναον
καὶ πόσιμον διωχέτευσε, πλεῖστα βιβλία μικρά τε καὶ μεγάλα
αυτῇ προμηθευσάμενος, ἄμφιά τε, σκεύη, εἰκόνας καὶ λοιπὰ ἱερὰ
κειμηλια, καθίσματα συγχρόνως καὶ μετόχια αὐτῇ ἀγοράσας»,
ως ἱστοροῦναι εἰς τὸν κώδικα τῆς σωζομένης αὐτοῦ ὀιαθήκης.
Ὁμοίως ἔγραψε καὶ ὑποτύπωσιν πρὸς τοὺς μοναχοὺς τῆς Μονῆς
σωζομένην ἐν αὐτῇ.
ΔΓ ἀποφάσεως τοϋ Πρώτου καὶ τῆς Συνάξεως, ἐν ἔτει
1541, προσηρτήθη εἰς αὐτὴν ἡ ἔρημος μονὴ τοῦ Φακινοῦ. Μετὰ
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διετίαν δὲ ὁ Ἰερεμίας ἠγόρασεν ὑπὲρ τῆς Μονῆτ καὶ ἀντὶ τοῦ
ποσοῦ τῶν 48.4ΟΟ ἄσπρων τὸ ἐν Κασσάνδρα μέγα μετόχιον
« Πίνακα » παρὰ τινος Ἰβραῖμ.
Ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας ἐν ἔὰει 1544 διὰ συγγυλλίου αὐτοῦ
ἐκύρωσε τὴν σταυροπηγιακὴν ἐλευθερίαν τῆς ὑπ' αὐτοῦ ἀνοικοδομηθείσης Ἰ. ταύτης Μονῆς.
Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοϋ ΙΖ' αἰῶνος (16Ο7) ἔπαθεν ἐκ πυρκαϊᾶς καὶ σχεδὸν κατέστράφη, διασωθέντων τῶν ἐγγράφων αὐτῆς, ὡς ἀναφέρει συγγύλλιον τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου ( Ι632)
περὶ τοϋ ἐν Κασσάνδρα μετοχίου αὐτῆς, ἀλλ' ἀνέλαβε ταχέως
χάρις εἰς τὰς μεγάλας προσπαθείας τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς ἀριθμουμένων τότε εἰς 3Ο, ὼς ἐν ἐγγράφῳ τοῦ Πρώτου καὶ τῆς Συνάξεως τοῦ 1641 ἀναφέρεται.
Εἰς αὐτὴν ἐδωρήθη τῷ 176Ο ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος τὴς Βλαχίας ἡ ἐν Βουκουρεστίῳ μονὴ τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ
Παύλου, ὁ δὲ διάδοχος αὐτοῦ Σερβὰν κατεσκεύασε τὰς λιθοκτίστους ἀψῖδας διὰ τῶν ὁποίων μεταφέρεται τὸ ὕδωρ εἰς τὴν Μονήν,
Τὴν 24ην Ὁκτωβρίου Ι841 ἐκάη ἡ Μονή, διὰ νὰ καταστραφῇ καὶ πάλιν τὴν 27ην Δεκεμβρίου Ι879 τὸ πλεῖστον καὶ τὸ
κυριώτερον πρὸς ἀνατολᾶς μέρος τῆς Μονῆς ὑπὸ νέας πυρκαϊᾶς,
'Η τελευταία ἀνοικοδόμησις τῆς Μονῆς γενομένη ὑπὸ τοῦ
ἀρχιμ. Ἀβερκίου, λόγῳ τῆς ἀμελοϋς αὐτοῦ διαχειρίσεως καὶ
δεσμεύσεως τῶν ἐν Βλαχίᾳ κτημάτων, εὑρεθεῖσα μὲ μιζροὺς
πόρους ὡδήγησεν αὐτὴν εἰς χρέος, τὸ ὁποῖον τῷ 1884 ἀνήρχετο
εἰς 3.461 χρυσᾶς λίρας, διὰ ν' ἀνέλθῃ τῷ 1886 εἰς τὸ ποσὸν
τῶν 1Ο.5Ο5 λιρῶν, συναφθέντων δανείων εἰς διάστημα μόλις δύο
ετῶν 7.Ο44 λιρῶν. Τὸ ποσὸν τοϋτο ὀφείλετο εἰς 141 δανειστὰς
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ εἰς δύο Κασσανδρινοὺς τοὺς Ν. Τριανταφύλλου καὶ Δ. Χρυσάφην διὰ ποσὸν 1Ἰ35 λιρῶν. 'Ολίγον δὲ
πρὸ τοῦ 189Ο ἀνῆλθε μετὰ τῶν τόζων εἰς τὸ ποσὸν τῶν 12.ΟΟΟ
χρυσῶν λιρῶν.
Ἑ Ἰερὰ Κοινότης 0λέπουσα τὸν δλεθρον εἰς τὸν οποῖον
ἐφέρετο ἡ Μονὴ τοῦ Σταυρονικήτα καὶ ἀντιληφθεῖσα τὰς γενομένας συζητήσεις, κατὰ τὰς ὁποίας γέρων τις ἐπίσκοπος Ρουμάνος ἐκ Βεσσαραβίας ἐπρόκειτο νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Μονὴν μεὴ'
ἄλλων Ρουμάνων ὑποσχόμενος ἄμεσον ἀνόρθωσιν αὐτῆς, χάρὶς
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εἰς τὴν μεγάλην αὐτοῦ περιουσίαν προσφέρων ὁλόκληρον ταύτην
ἐκ 3Ο.ΟΟΟ λἰ·οῶν πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν, ἔθεσεν ἀμέσως τὴν
Μονὴν ὑπὸ τὴν κηδεμονίαν αὐτῆς καὶ διώρισε προσωρινον ἐπιτροπον αὐτῆς τὸν πνευματικὸν ἱερομ. Ἰερόθεον Κουτλουμουσιανόν, συγχρόνως ἐκάλεσεν ἔκτακτον Σύναζιν δπως αυτη αποφασίσῃ περὶ τῆς μελλούσης τύχης τῆς Μονῆς. 'Η Σύναξις συνελθοῦσα τὸν Ὁκιώβριον τοῦ 1887 διώρισε πενταμελῆ ἐπιτροπὴν
ἐκ τῶν ἀντιπροσώπιον Λαύρας, Βατοπεδίου, Διονυσίου, Φιλοθεον
καὶ Ἁγίου Παύλου, ὅπως αὕτη ἐξετάσῃ λεπτομερῶς τὴν κατάστασιν τῆς Μονῆς, ἥτις καὶ ἐπιληφθεῖσα τοῦ ἔργου εὑρεν ἀτυχῶς δεινὴν ἀταξίαν, κατέληξε δὲ εἰς τὴν καταγραφὴν τοῦ βαρυτάτου χρέους αὐτῆς καὶ ἐγνωμάτευσεν ὅτι ἡ Μονὴ δύναται δΓ
αὐστηροτάτηε οἰκονομίας ν' ἀνορθωθῇ διὰ τῶν ἰδϊων αὐτῆς
πόρων. Συγχρόνως συνέστησεν δπως γίνῃ ἔκκλησις καὶ εἰς τὰς
ἄλλας ἀδελφὰς Μονὰς πρὸς ἐνίσχυσιν αὐτῆς.
Ἑ "Εκτακτος Σύναξις. ἐπὶ τῇ βάσει τῆς γενομένης ἐργασίας, συνέταξε Κανονισμὸν ἐκ 33 ἄρθρων διὰ τοῦ ὁποίου διωρίζετο ἰσόβιος ἐπίτροπος μετ' ἀπολύτου ἐξουσίας καὶ διεγράφοντο
ἐν αὐτῷ τὰ δικαιώματα καὶ καθήκοντσ αὐτοῦ, ὁ τρόπος τῆς
διοικήσεως τῆς Μονῆς, ἐκανονἴζετο τὸ χρέος, ὡρίζετο τὸ προσωπικὸν εἰς 15-2Ο .δαχ. τὸ μέλλον, διατηρουμένων τῶν ὑπαρχόντων 18. πατέρων. Ὁ. ἐπίτροπος μέχρι τῆς ἐξοφλήσεως τοῦ
χρέους ὤφειλε νὰ ἀναγνωρίζῃ τὴν κηδεμονίαν τῆς Ἰ Κοινότητος
καὶ νὰ δίδῃ εἰς αὐτὴν δὶς τοϋ ἔτους λογοδοσίαν, μετὰ δὲ τὴν
ἁπαλλαγἡν τοῦ χρεους, ἡ Μονὴ θὰ ἐχειραφετεῖτο διὰ πραξεως
τῆς Ἰ. Κοινότητος. Αὕτη ἐξαπέλυσε καὶ ἐγκύκλιον πρὸς τὰς 1θ
Μονὰς μὲ χρονολογίαν' 4 Νἧ3ρίου 1897 δπως συνδράμωσι πάντες οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τὴν πάσχουσαν Μονήν.
Αντὶ τοῦ προσωρινοῦ ἐπιτρόπου Ἰεροθέου διωρίσθη τῷ
1888 ὁ Βενιαμὶν ἱερομ. Κουτράκης ἐκ Βόλου κελλιώτης Καρακαλλινος, ὅστις μετήρχετο ἐν Καρυαῖς τὸν ἁγιογράφον καὶ φωτογράφον.
Κατὰ τὴν περίοδον τοϋ Βενιαμὶν ἐγένοντο συνεννοήσεις
μεταξὺ αὐτοῦ, μετεχόντων καὶ τῶν πατέρων τῆς Μονῆς, καὶ τοῦ
άντιπροσώπου τοϋ Ἑωσικοῦ Γέρ Ναθαναὴλ καὶ ἧσαν ὅλα ἔτοιμα διὰ την μεταβίβᾳσιν τῆς διοικήσεως τῆς Μονῆς εἰς τὸν
Ναθαναηλ. και αλλους τινὰς Ρώσους, ὅστις Ναθαναὴλ θὰ ἐπλήρωνεν αμεσως τὸ χρέος τῇς Μονῆς Σταυρονικήτα, ἀλλὰ μετὰ
μικρὸν διαστημα καὶ εις τας ἀρχὰς τοϋ 189Ο ἀπέθανεν ὁ Ναθα,ναὴλ ματαιωθείσης εκ τούτον τῆς εἰσόδου τῶν Ρώσων εἰς τὴν
Μονὴν τοῦ Σταυρονικήτα. Κατὰ τὸν θάνατον τοῦ Ναθαναὴλ
ευρεθη και τὸ ποσον τῶν 12.ΟΟΟ λιρῶν, τὸ οποῖον οὗτος προωριζε διὰ τὴν υπόθεσιν ταύτην, εἰς τὸ προσκυνητάριον τοῦ
Ναθαναήλ.
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Τοῦ Βενιαμὶν παυθέντος ὑπὸ τῆς Ἰ. Κοινότητος τῷ 189Ο
κ-ατόπιν καταγγελίας τοῦ τότε ἀντιπροσώπου τῆς Μονῆς Ἁγίου
Παύλου, διωρίσθη καὶ πάλιν προσωρινῶς ὁ Ἰερόθεος καὶ ἐπὶ
τέλους ἐξελέγη τῷ 1892 ἰσόβιος ἐπίτροπος ὁ προηγ Θεόφιλος
Βατοπεδινός.
Ὁ Θεόφιλος καταγόμενος ἐκ Προύσης καὶ ἀπόφοιτος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης τυγχάνων, ἧτο ἐκ τῶν πλέον
δραστηρίων προϊσταμένων τῆς Ἰ. Μονῆς Βατοπεδίου, χρηματίσας ἐπίτροπος ἐν αὐτῇ καὶ ἀντιπρόσωπος παρὰ τῇ 'Ι Κοινότητι,
παρὰ τῇ ὁποίᾳ ὑπῆρξεν εις ἐκ τῶν μοχλῶν τῆς διαλύσεως τῆς
ἐπικινδύνου εἰς τὰ μοναχικὰ ἥθη ἀγορᾶς τῶν Καρυῶν, χαρακτηρισθείσης τότε ὡς χολέρας τοῦ 'Αγ. Ὄρους, καὶ τῆς ἀπελάσεως
ἐξ αὐτοῦ τῶν λαῖκῶν ἐμπόρων. Οὗτος χάριν τῆς πασχούσης
Μονῆς ἐδέχθη προθύμως ν' ἀφίσῃ τὴν ἡσυχίαν του καὶ ἀνέλαβεν ἐν μέσῳ θλίψεων καὶ ταλαιπωριῶν ὅπως ἐπὶ τῶν ἐρειπίων
δημιουργήσῃ ἐκ νέου ὅ,τι ἡ ἀμέλεια κατέστοεψεν. 'Η ὅρᾶσις τοῦ
Θεοφίλου ἐν τῇ Μονῇ Σταυρονικήτα τιμἀ τὸ "Αγιον Ὄρος καὶ
τὸν μοναχισμὸν καὶ θὰ ἔπρεπε ν' ἀποτελῇ αἰώνιον παράδειγμα
διὰ τοὺς διοικοῦντας τὰς Ἰ. Μονάς.
Δἁ ἡρωϊκῶν δνταις ἁγώνων, δΓ ἐπιμονῆς καὶ ὑπομονῆς
μαρτυρικῆς, διὰ κόπων καὶ θυσιῶν καὶ ταλαιπωριῶν ἐπέτυχε
σχεδὸν ν' ἀπαλλάξῃ τὴν Μονὴν τοῦ χρέους διὰ μόνων τῶν πόρων
αὐτῆς, ἐκτὸς ὀλίγων δωρεῶν τὰς ὁποίας ἔλαβε παρὰ τῶν Ἰ Μονῶν καὶ φιλοχρίστων τινών. Γενικῶς ὑπῆρχεν ἡ ἐντύπωσις ὅτι
οὐδεὶςἄλλος ἧτο δυνατὸν νὰ φέρῃ τὸ ἀποτέλεσμα τοϋτο, νὰ παραδώσῃ τὴν Μονὴν μετὰ ἐννέα ἔτη μὲ χρέος μόλις 25Ο λιρῶν,
ὁπότε πλέον καὶ αὐτὸς ἠσθένησεν ἐκ τῆς ὑπηρεσὶας του ταύτης,
καταστὰς σχεδὸν τυφλὸς ἐκ τῶν ποικίλων κόπων.
Τὴν 4ην Φεβρουαρίου 19Ο2, ὅτε ὑπεβλήθη ὁ τελευταῖος
ἀπολογισμὸς τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα, ἡ Ἰ Κοινότης ἐχειραφέτησε τὴν Μονήν, ἐξάρασα τὸ ἔργον τοῦ Θεοφίλου χαρακτηρισθέντος ἀνωτέρου παντδς ἐ.παίνου, ἡ δὲ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησία διὰ Πατριαρχικοῦ Γράμματος ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκειαν αὐτῆς, συνοδεύσασα αὐτὸ μετὰ σταυροῦ ὡς ἔπαθλον πρὸς
τὸν ἀγωνισθέντα προηγ. Οεόφιλον Βατοπεδικόν.
Κατὰ Μάϊον τοῦ 1893 ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
Σωφρόνιος παρῃτήθη τῆς θέσεώς του εἰσελθὼν εἰς τὴν Μονήν,
ἀλλὰ μεταμεληθεὶς μετά τινας μῆνας ἀνεχώρησε γενόμενος Λέρου
καὶ Καλύμνου.
Ἐκτοτε ἐσυνέχισε κσ.λῶς τὴν ζωὴν ἡ Ἰερὰ αὕτη Μονή,
διὰ νὰ εἰσέλθῃ μεταπολεμικῶς εἰς μεγίστην καὶ πάλιν οἰκονομικὴν δυσπραγίαν καὶ διέρχεται ἤδη τὴν πλέον δεινὴν κρίσιν ἔναντι
ὅλων τῶν ἄλλων Ἰ. Μονῶν. Οἱ πόροι αὐτῆς εἶναι ἐλάχιστοι, τὰ
κτίρια ἔχουν ἀνάγκην ἀμέσων ἐπιδιορθώσεων, καθότι τὸ πρὸς
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τὴν θάλασσαν τμῆμα ἐκ καθέτου μεγάλης ἡωγμῆς κινδυνευει νὰ
καταρρεύσῃ Ὁ ὡραῖος πύργος αὐτῆς εὑρίσκετο εἰς ἀθλίαν κατάστασιν,ἀλλ' ἐγένοντο κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἁρκεταὶ ἐργασίαι ὑπὸ τῆς
ἁρμοδίας ὑπηρεσίας Ἀναστηλώσεων τοῦ Υπουργείου Παιδειας
καὶ ἐν μέσῳ τῆς τραγικῆτ αὐτῆς καταστάσεως ἀγωνίζεταιὁ προηγ.
Σωφρόνιος μὴ καμπτόμενος ὑπὸ τῶν ἀσθενειῶν καὶ τοῦ βάρους
τῆς ἡλικίας, ποοσπαθῶν νὰ παρατείνῃ τὴν ζωὴν ταύτης, μέχρις
δτουεὐδοκήση ὁ Κύριος νὰ ἐξαποστείλῃ τὴν πρὸς αὐτὴν βοήθειάν Του.
Ὁ Καθολικὸς ναὸς τῆς Μονῆς ἱδρυθεὶς ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἰερεμίου, ἱστορήθη ὑπὸ τοῦ Θεοφάνους καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
Συμεὼν τῆς Κρητικῆς Σχολῆς, ἀνακαινισθεῖσαι δμως αἱ τοιχογραφίαι ἀπώλεραν τὴν ἀρχικὴν αὐτῶν ἀξίαν. Ὁ νάρθηξ ἱδρύθη
τῷ 1553 καὶ εἶναι ἀρκετὰ εὐρύχωρος. Τὸ εἰκονοστάσιον ἐγένετο
τῷ 1743 ὑπὸ τοῦ ἱερομ. 'Ησαίου, ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιοϋ προσκυνηταρίου ὑπάρχει ἡ εἰκὼν τοῦ Ἁγ. Νικολάου διαστάσεων Ο51 Χ
Ο 42, ἡ ἀνασυρθεῖσα ὡς ἀνεφέρθη ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ ὀνομαζομένη «Ἅγ. Νικόλαος ὁ Στρειδᾶς »
Παρὰ τὴν εἴσοδον τῆς Μονῆς εὑρίσκεται ὁ πύργος, δστις
εἶναι ἀρχαιότερος τῆς Μονῆς καὶ ἐχρησιμοποιεῖτο ὑπὸ τοῦ
Πρωτάτου ὡς παρατηρητήριον κατὰ τὰς ἐκάστοτε ἐπιδρομὰς τῶν
πειρατῶν, ἀνακαινισθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἰερεμίου.
Εἰς τὴν βιβλιοθήκην εὑρίσκονται περὶ τοὺς 16Ο κώδικες
χειρόγραφοι ΙΑ-ΙΗ' αἰῶνος. Ἑν αὐτῇ ὑπάρχει καὶ ἔξοχον κειμήλιον, καλλιτεχνικὸν ψαλτήριον γεγραμμένον διὰ χρυσῶν γραμμάτων Τοϋτο φέρεται τοῦ ΙΒ' αἰῶνος Τὰ ἀρχικὰ γράμματα εἶναι
πολύχρωμα μὲ ὡραιοτάτην χρωματιστὴν παράστασιν τοῦ Δαυῖδ.
“Εχει περὶ τὰ 8 κελλία καὶ 3Ο καλύβας παρὰ τὴν τοποθεσίαν τῆς Καψάλας. "Αλλοτε εἰς τὰ ἡμίση ἐξ αὐτῶν διέμενον Ρῶσοι, Ρουμάνοι καὶ Βούλγαροι. Σήμερον ὀλίγοι Ρῶσοι καὶ Ρου
μάνοι ὑπάρχουν ἀντικατασταθέντες δΓ Ἑλλήνων μοναχῶν.
Αγια Λείψανα ἔχει Τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, Βασιλείου τοῦ
Μεγάλου, Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,Ἑρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
Αγ. Ελευθερίου, 'Αγ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ἁγ. Ἁμβροσίου,
Νικολάου,· Τρύφωνος,. Γιμ. Προδρόμου, Ἁγ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοϋ, Στεφάνου, Ἰωάσαφ κ. ἄ.
^Λέγεται ὅτι ὑπῆρχε χαὶ ἡ δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
ητις ευρίσκεται εις τὸν ιερὸν ναὸν τοῦ Παντοκράτορος ἐν Πάτραις,
πωληθεῖσανυπ αγνώσιου ἀντι τοῦ ποσοῦ τῶν δρχ. 4.ΟΟΟ ολίγον
μετὰ τὸ 1855. 1αύτην εἶχον οἱ μοναχοὶ τῆς Μονῆς οἱ ἀποσταλέντές πρὸς συλλογὴν ἐράνων μετ' ἄλλων Ἁγίων Λειψάνων καὶ τὴν
ἐσπέραν τῆς Μεγάλης Πέμπτης του 1854 καθ' ἥν ὡραν οὗιοι
μετεβησαν νὰ ἐκκλησιασθοῦν, ἐκλάπη ὑπ' ἀγνώστων ἐκ τῆε οἰκίας
εις την ὁποίαν οὗτοι διέμενον.
Δασικὴν ἔκτασιν ἐν Αγ. Ορει δὲν ἔχει παρὰ ἐλαχίστην ἐν Καρυαϊς.

"ΤΟ ΡΒΔΙΟΦΩΝΟΓἍ ΚΗΙ "ΡΗΔΙΟΦΟΠΑ ΕΝ ΜΠΩ ΟΡΕΙ,,
Ἁγαπητοὶ

'Αγιορεϊται,

πρβφυλαχδητε χπο τον κϊνδυνον τοϋ ραδιοφωνου
(Σας 6μιλεϊ ενας κοσμικος)
Παρ' δλην τὴν στενοτητα τοϋ χωρου τοϋ περιοδικοϋ ήμων, ὰναγκαζομεθα νὰ συνεχϊσωμεν τὴν δηιιοσϊευσιν της προς τοϋ: 'Αγιορείτας
έπιστολὴς τοϋ κοσμικοϋ άναγνώστου μας, διὰ τδ ὰσυμβίβαστοντοϋ'Αγῶυ
Ὅρους - Μοναχων και ραδιοφώνου, διοτι εις τδ ζήτημα τοϋτο άποδϊδομεν μεγϊστην σηιιασϊαν, ὰναλογιζ6μενοι δτι έντδς δλιγου 'Οα Ιχωμεν καὶ
τηλεορασιὶ'. Παντως, δλοι οὶ 'Αγιορεϊται, έδέχθησαν ιιὶ' αισθημα ἀνακουφϊσεω; τὴν κίνησιν ταύτην κατὰ τοϋ ραδιοφιονου, διοτι πρέπει νὰ
σημειωβῆ δτι 'μονον ἔν .ιοσοστδν 6 - Τ7ο έπϊ τοϋ συνδλου πληθυσμοϋ
τοϋ 'Αγϊου Ὅύους κάμνει χρὴσιν τοϋτου.

(Συνέχεια ίκ τοϋ προηγουμένου)

Προοέξατε δμως, φὶ2,ιατοι Μοναχοὶ και ἀθληται τοϋ έπουρανϊου
ὰγωνος, μὴ τυχον και ά.τατηθὴτε άπδ τὴν ϊδέαν δτι το ραδιοφωνον εϊναι
μια έφεύρεσις σπουδαϊα, ιιεταδϊδουσα λειτουργίας 1ερὰς κηρύγματα, δμιλίας, μουσικὴν (έκκλιισ.) και πολλα αλλα καλα πράγματα ῶφέλιμα και
εύχάριστα. Προσέξατε, έκεϊ που ήσφαλῳθητε άπδ τον κίνδυνον της δράσεως -νὰ μὴ βλέπετε γυναϊκα, νὰ μὴ πάθητε απο τον κίνδυνον της ἀκοήςνὰ ἀκοϋετε γυναϊκα. Διοτι έὰν ε1ς τους κοσμικούς εϊπομεν πολλάκις και
λέγομεν δτι απο το καλδν τοϋ ραδιοφωνον δεν εϊδομεν κανένα νὰ γινη,
ὰπδ τυπικύς. πραγματικδς χρισιιανός, χωρις να άλλάξη βίον, χωρϊς νὰ
έκκ1,ησιάζεται τακτικως, χωρϊς νὰ αγιάζεται εις δλας του τὰς αίσθήσεις,
χωρϊς νὰ προσεύχεται καθως πρέπει καϊ καθως εννοεϊ ὴ Γραφὴ και οι
θειοι Πατέρες, χωρϊς νὰ κοινωνῆ τοϋ θειου σώματος και αῖματος ὰξίως
και συνεχως, χωρϊς νὰ έκδυθὴ τον παλαιδν ανθρωπον καί νὰ ένδυθῆ τον
νέον, κ. π., πδσφ μαλλον νὰ μὴ εϊπωμεν εις τους 'Αγιορειτας, δτι τδ καλδν τοϋ ραδιοφωνου ειναι τδσον κολλημένον καϊ συνυφασμένον μὲ έκεϊνα,
τὰ δποϊα δεν πρέπει ά π ο λ ϋ τ ω ς να ὰκ.ούη δ μοναχος, ῶστε καϊ
χωρις νὰ ἰὍ.η θὰ ἀκούση οῦτος κατ' ὰνάγκην τα ὰ.τρεπὴ και ἀμέσου
ὰποστροφ·ής ὰξια; Καϊ. τοϋτο εϊναι ἔργον τοϋ πανούργου διαβύλου, νὰ
βάλλη, ως εϊπομεν το δηλητήριον (της ὰμαρτιας) έντδς τοϋ μέλιτος, (τοϋ
τερπνοϋ δὴθεν και ώραίου ψυχαγωγικοϋ), προς ραδίαν έπιτυχίαν τοϋ σκοποϋ του. Ναϊ, ϋπάρχει δ τρο.τος τοϋ διαχωρισμοϋ και της άπομονωσεως:
6 διακοπτ·ης, .μὲ τὸν διακδπτην, σοϋ λέγει δ άλλος, ὴμπορεις νὰ χωρϊσης
το ἕνα απο τὰ άλλο. 'Αλλα ιδτι· νϋκτα και ὴμέραν νὰ σταΟωμεν παρὰ
τον διακδπτην χωρϊς νὰ κάμωμεν ὰλλο τίποτε, καὶ κάΟε ὴιιϊσειαν αιραν,
ὴ τέταρτυν, ὴ δέκα λεπτὰ νὰ άνοίξωμεν κα'ι νὰ κλείσωμεν τδ ραδιοφωνον,
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διοτι κατὰ τα διαστήματα αϋιὰ συνεχως εναλλάσσονται αι φωναί, και το
τραγοϋδι διαδεχεῖα ὴ θεία λειτουργια, και την θειαν λειτουργίαν διαδέχονται τα τραγοϋδια, κα'ι χωρις νὰ θελης δεν θα δυνηθής να αποφυγης
τὴν ψωραν καϊ τδ ιι.ασμα τὴς ὰμαρτίας. Ὅκτδς εαν ιδρυΟῆ ἔνας νἐος
ραδιοφωνικδς σταθμος, καΟαρδς απδ άλλας φωνάς, ἀπηγορευμένας ὑπδ
τὴς "Εκκλησϊας. Να ϋπάρχη, δηλαδή, ραδιόφωνον τοϋ Χριστοϋ, και ραδιοφωνον τοϋ κοσμου και τὴς ὰμαριίας, ὴιοι τοϋ διαβολου. Καϊ ουτω
Οα δοκιμασΟῆ ή θι-λησις έκάστου, κα'ι 9ὰ φανῆ, ποιος Οέλει τδ ραδιόφωνον τοϋ Χριστοϋ, και ποιος θέλει τδ ραδιόφωνον τοϋ διαβολου.
"Αλλα. κα'ι τοτε πάλιν -αν θα γινουν, κα'ι ποτε Οὰ γϊνουν τὰ δυο
ὰντϊθετα ραδιοφωνα- δ μοναχος δεν ἔχει άνάγκην νὰ άκούση απδ τδ
*
ραδιόφωνον τὴν θειαν λειτουργίαν
Μήπως δὲν ἔχει τὴν Ὅκκλησῶν του,
δπου μεταβαϊνει και κοινωνεϊ τοϋ θειου Σώματος και Αϊματος, χωρις
των δποϊων οῦτε ὰγιάζεται πραγματικως, ουτε σώζεται, και τὰ 6ποϊα τδ
ραδιόφωνον δεν παρέχει ; 'Αλλὰ · καΙ τὰ πολῖα κηρύγματα και οϊ λογο.
κα'ι αι δμιλϊαι διὰ τον μοναχδν παρέλκουν, έφόσον δλος δ βιος του δὲν
εΙναι ἀλλο ὴ αϋτδς δ σκο.τδς και τδ συμπέρασμα αϋτων. Ὅταν δ μοναχδς -κιιρϊως αϋτδς- εχτ) ένώπιον αϋτοϋ τον Θεον διὰ παντδς, καὶ
δ Θεδς εῖναι ἐκ δεξιων αϋτοϋ άχωρίστως, ποιαν θέσιν ἔχουν τα
κηρύγματα, και μάλιστα τα δια τοϋ ραδιοφωνου; ('Ερωτήσατε τοϋς κοσμικούς πόσην ῶραν βαστοϋν εις τον νουν τους αυιὰ δσα άκοϋουν απδ
τδ ραϋιδφωνον, και ποσοι ειναι αϋτοι ποϋ κατεβάζουν αϋτὰ εις τὴν
καρδϊαν τους κα'ι απδ έκεϊ μεταποιοϋν αϋτὰ εϊς ἔργα ;..... ).
'Εὰν λοιπδν διὰ τὴν άσφάλειαν των 6φθαλμων σας μετρον ὰριστον
έλάβατε νὰ μὴ έπιτρέψητε τὴν εϊσοδον γυναικδς εϊς τδ "Αγιον "Ορος
πως Οα έπιτρέψητε ραδιόφωνον έν αϋτφ, δι' ου -οϋδὲν πλέον οϋδέν ἔλαττον,- θα εϊσέλθη εν αϋτῳ (τφ 'Αγιω Ὅρει) αυτὴ ὴ φωνὴ τῆς γυναικδς:
κα'ι τι γυναικδς; μαινομένης καϊ οϊστρηλατουμένης εξ ἀποτροπαίου πορνικοϋ ἔρωτος, και άδοϋση; λιγυρως εἰς τὴν δϊς διαπασων, ῶστε εϊ δυνατὑν
νὰ έπηρεάση κα'ι έλκϋση και αὐτοὺς τοϋς έκλεκτοϋς. Τότε τϊ σας ωφέλησεν ἡ πρωτη άσφάλεια τὴς ὁράσεως, ἀφοϋ ὰνοιξατε τὴν θϋραν τὴς άκοής
σας; μηπως ὴ άκοὴ δὲν ειναι και αϋτὴ θύρα, δπως τὴς δράσεως, δι' ὴς
δύναται δ αϋτδς διάβολος νὰ είσέλθη εϊς ταιιεϊον τὴς καρδιας και νὰ
κλεψη τον πολιηιμον θησαυρδν, τὴν ψυχήν ; ῆ μήπως τυχαίως εϊπεν 6
Ιερεμιας τδ περϊφιημον έκεινο (διὰ τοϋς θεολογους) εϊς πληθυντικδν
αριθμον, οτι «διὰ των θυρίδων εϊσήλθέν δ Οάνατος;» 'Αφοϋ 2,οιπδν τδ
αϋτδ αποτελεσμα (-) θάνατον (-) ἔχει καὶ ὴ δευτέρα ὰνοικτή, αισθησις
τὴς άκοὴς, ὰνάγκη ὰπολυτος, τδ αϋτδ αύστηρότατον μέτρον νὰ 7,άβητε,
ωσιε, οπως εϊς τδ "Αγιον “Ορος να μὴ φαϊνεται γυναϊκα, ουτω και να
μὴ ακουεται γυναϊνα διὰ τοϋ ραδιοφωνου, διὰ να έφαρμοσθῆ καϊ τδ τῆς
θεοπνεϋσιου Γραφης. «Μετὰ ψα2,λούσης μὴ ϊνδελέχιζε». καϊ το τοϋ θει
ου Ι ρηγοριου' «Κηρω τὰ ῶτα φράσσε πρδς φαύλους λδγους, 'Ωδων τε
τερπνων έκιιελή λυγϊσματα.»
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Εϊς ὲπισφρὰγισμα δὲ των δσων εϋπομεν περι τὴς δλεθρίας έπιδράΟεως τοϋ ραδιοφωνου έπ! τοϋ ῆθους τοϋ τε. άνδρδς και τὴς γυναικος,
(λέγομεν διὰ τοϋς κοσμιχούς χρισιιανοὴς) και ϊδϊως έπι των άπλὰστων διαθέσεων τής νεδιηιος, θα άναφέρωμεν ενα μδνον παράδειγιια ἀ,πο τα πολλὰ
και ποικϊλα τοιαϋτα, τὰ δποϊα συμβαϊνουν εϊς δλην τὴν κοινωνϊαν, και
τά δποϊα βλέπομεν κα8ημέραν μετὰ πολλὴς θλϊψεως
Πρωἰαν τινά μετέβην εϊς γειτονικὴν οικίαν δια κάποιαν ὑποθεσιν'
κροϋσαντος δῖ. τὴν θϋραν, μοι ὴνοιξεν ὴ οϊκοδέσποινα, και μοι ειπε να
άναμείνω δλίγον δια νὰ καλέση άπδ τδ έσωτερον τον άνδρα της. 'Εκεϊ,
ἔξωθεν τὴς ὴμιανοιγμένης Ούρας ὰναμένων άντελήφθην τδ ενα ὰπδ τα
δύο, άρρεν καὶ θὴλυ, τδ τετραετές μολις κοριτσάκι, νὰ σηκώνεται ἀπδ
το κρεββάτι, και μέ. τδ νυκτικο του νὰ χορεύη επάνω εϊς τδ στρωμα μὲ
τὰ δύο χέρια σηκωμένα, νὰ χορεϋη έλαυνδμενην ὰπδ τὴν φωνην τοϋ ραδιοφιδνου, τδ δποιον ὴοχισε να λειτουργῆ προ δλιγου. ΓΕνταϋθα δ ε τιστολογράφος μας διεκτραγωδεϊ εν έκτάσει τὴν τραγικὴν κατάσιασιν τοϋ
νηπιου αϋτοϋ, ένωπιον τὴς δποϊας οδτος εδρέθη, ἀλλά και τδ θάρρος
αϋτοϋ νὰ εϊπη εις τὴν μητέρα του δσα άσφαλως δέν τὰ έτδλμα νὰ εϊπη
ἀλλος τις).
Αϋτα ολα τὰ ὴκουσεν ὴ δυστυχησμένη, καϊ μάλιστα έκοκκἰνισεν ὰπδ
τον ἕλεγχον αϋτδν. 'Αλλα τι ωφελεϊ" τδ κακδν προχωρεϊ γιγαντιαϊοις βήμασι. Διδτι το ραδιδφωνον, έπεκράτησεν απ' άκρου εϊς ὰκρον δχι μόνον
τής 'Ελλάδος, άλλα και τής Οικουμένης, και εγινε κ α ν ω ν τοϋ βϊου
των σημερινων ἀνθρώπων, και δταν ειπη τις περι αϋτοϋ δυσμενως, τρελλδν θὰ τον εϊπουν, ὰνοητον, θρησκόληπτον, άσυγχρονιστον, φανατικον,
έχθρδν τὴς προοδου καϊ τής έπιστήμης
'Αλλα πρέπει καϊ εις αϋτοϋς νὰ άπαντήσωμεν, έφοσον γνωρίζομεν
δτι καὶ τοϋτο ειναι ενας, ὰπδ τοὺς πολλούς, τρδπους τοϋ άοράτου πολεμίου πρδς παρεμπδδισιν παντδς έλέγχου και πάσης έπικρϊσεως και προσοχὴς των μεθοδιων αύτοϋ, και των διὰ των φαινομενικων ὰγαθων προερχομένων ὰφανων κακων του (εις τοϋς ὰπροσέκτους).
'Ημεϊς, κϋριοι ύπερασπισταὶ τὴς μὴ κινώυνευοϋσης έπιστήμης σας,
δὲν εἱμεθα φανατικοί, ως λέγετε, μισοϋντες τὴν φύσϊν, τὰς φυσικὰς προόδους καϊ τὰς άνακαλύψεις των νομων τὴς φϋσεως δια. τὴς έρεϋνης τής
σώφρονος και «ϋσεβοϋς έπιστήμης. Ὅχι' το ραδιδφωνον αϋτδ καθ' έαυτο,
ως άποτέλεσμα Οεϊας έμπνεϋσεως, δὲν εΙναι ὰμαρτϊα και κακδν φυσικον,
εΤναι δωρον Θεοϋ νέον έπϊ των πολλων παλαιων κα'ι νέων δωρων Του,
τὰ δποϊα ἔδωκε και δίδει ὰζαταπαϋστως εϊς τον άγνωμονα άνθρωπον,
ϊνα φανῆ και δοξασΟῆ ή πολυποϊκιλος Σοφία Τον, και συν αϋτῆ ὴ 'Αγαθοτης καϊ Παντοδυναμία Του. Τδ καλδν τοϋ ραδιοφοὶνου ειναι δπως
καϊ τδ καλδν τοϋ πλοϋτου, τδ καλδν τὴς γνωσεως, τὴς έξουσίας, τοϋ καλλους κα'ι εϊτι φυσικον καϊ τεχνικδν καλδν έν τω κοσμι». 'Ημεϊς κακδν
θεωροϋμεν τὴν κατάχρηοιν των καλων. σωματικων και ϋλικων ὰγαΟωι·
αϋτὴν δέ τὴν ἔλλογον χρήσιν περιορίζομεν εϊς τδ ἐλάχιστον διὰ νὰ εϊμεθα
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πλησιέστεροι εις τον Θεον, τδ άνώτατον και άκροτατον και τελειοτατον
καὶ έρασμιώτατον και ποθεινοτατον πάντων των ὰγαθων, πνευματικων,
ψυχικων τε και σωματικων, φιλοτιμοϋμενοι νὰ ε'ιιιεΟα ώς χριστιανοι άσυγ
κρϊτως ιϊνωτεροι τοϋ έ9νικοϋ Σωκράτουε, δστις ί'λεγε « Ιδ μηδενδς δεϊσθαι θειον" το δε ως έλαχϊστων, έγγυτάτω τφ Οεϊῳ». Διοτι τδ θειον
αϋτδ, ο Θεος, καθ' δ ὰνενδεὴς καϊ μηδενδς χρήζων, ειναι ὰρκετδς νὰ
καταστήση και τον ἔγγιστα αϋτοϋ αϋτάρκη, δπως ειναι καὶ οὶ άγγελοι.
Ὅ "Αγιος 'Αντιδνιος έντρέπετο να ιρὰγη και αϋτδ τδ ὰναγκαιδτατον
δια τὴν ζωήν του φαγί, τδ δποϊον ὴτο υλη, καϊ αὺτδς μεταξϋ Θεοϋ
-πνεύματος καϊ κόσμου- υλης ιστάμενος, εβειδρει ὰσυμβίβαστον τὴν συνϋπαρξιν της υλης μετὰ του πνεύματος, εκτδς αν έγίνετο και αϋιδς καὶ
αϋιὴ πνεϋμα, καϊ εζοϋσε τὴν καθαρως πνευματικὴν ζωήν, τρεφομενος
μαλλον ὰπδ τον οϋράνιον 'Αρτον -τον λογον τοϋ θεοϋ- ῆ ὰπδ τον ὑλικον
"Εκαστος λοιπδν αζ φαντασθῆ τιὴρα τι θὰ ἔκαμνεν δ "Αγιος 'Αντιδνιος
αν ἔβλεπε *
ραδιοφωνον δπως εΙναι σήμερον μάλιστα. Ὅ,τι ἔκαμε και δ
"Αγιος 'Αρσένιοτ, κα9ως ειπομεν. 'Αλ7." έπϊ τδ προκειάενον.
'Ημεϊς δεν εϊμεθα φανατικοϊ. δηλαδὴ ζη7,οιταϊ χωρϊς έπιγνωσιν καϊ
συναϊσΟησιν των δσων λεγομεν και πράττομεν, χωρις λογικήν, χωρϊς
δρθδν λογον, χωρὶς σύνεσιν, διοτι αν εϊιιε9α τοιοϋτοι, με τυφλδν αϊσθημα καϊ ὰλ6γισιον δρμήν, «θὰ σπάναμεν και θὰ ρημάζαμεν» δχι μονον τα
ραδιοφωνα, ὰλλ·1 και τα τηλέφωνα, και τους ὰσορμάτους και τας μηχα
νάς, θὰ έιρονεϋαμεν δέ και δλους τους πλοιισϊους, -λάτρας τοϋ Μαμωνα,θὰ έφ,ονεϋομεν δέ και κάθε εῦμορφον γυναϊκα, διοτι σκανδαλιζει τους 6ρωντας, κ.ο.κ. 'Ημεϊς λοιπδν εϊμεθα φρονιμοι καθ' ῆν ἔννοιαν μας έδϊδαξεν δ Κυριος ήμων, καϊ Πάνσοφος Διδάσκαλος καὶ Νοιιοθέτης, με τδ
«Γϊνεσθε φρονιμοι ῶς οι δφεις». Εις τι δέ συνϊοταται ή φρονησις ; εις
μέν τον δφιν να προφυλαξη τὴν κεφαλήν του, ἐξ ὴς έξαρταται ή ζωὴ
του, εις ὴμας δὲ η προφϋλαςις και τὴρησις της πϊστεως, ἐκ τῆς δποίας
εξαρταιαι ὴ ζωὴ και ὴ σωτηρϊα τὴς ψυχής μας. Τδ ραδιοφωνον δσον
δεν εϊναι ἀπευθειας καϊ άμέσως έχθρδς της σωτηρϊας μας, ειναι δμως
πλαγϊως καϊ εμμέσως. Και έδω άκριβως άπαιτεϊται ή φρονησις νὰ διακρϊνῃ πάντα δσα ὰκουονται ὰπδ το ραδιοφωνον, ποια τὰ ῶφέλιμα κώ
ποια τὰ βλάπτοντα, έφύσον έκπέμπονται 6ίναμϊ'ξ. “Αν ἡ ὴθικὴ των άκου6ντων -τὴν Οποιαν με άπεριγραπτον λϋσσαν ἐπιβουλεύεται δ φϋσει ὰνήθικος κλέπτης διαβολος- και μάλιστα των φιλτάτων τέκνων μας άρρενο;ν
και θηλέων, μένη άθικτος και ὰκεραϊα, χωρϊς νά μολυνδὴ κατ' έλάχιστον.
Και δταν η ὴθικὴ μας -τδ λευκδν και καθαρδν και φοττεινδν ενδνμα τὴς
ψυχής, το κάλλος της ψυχ-ὴς, τδ ὰληδ·ινδν καϊ άμάραντον- τδ κατ' εϊκδ·
να Θεοϋ καϊ ομοίωσιν, δταν, λἐγω, αυτη θιχθῆ καϊ μολυνθῆ καϊ κινδυνευση τον έσχατον κινδυνον, καϊ τὴν θέσιν της άγάπης τοϋ Χριστοϋ, τοϋ
γλυκυτατου Νιιμφϊου μας, απειλῆ νὰ καταλάβη βαΟμηδδν καϊ κατ' δλϊγον ι
διὰ τοϋ ραδιοφωνον ή ἀγάπη τοϋ κοσμου των άμαρτωλων προσω,των καὶ
πραγμάτων, ὴ αγάπη τὴς θεομισήτου ὰμαρτϊας, τοτε· τι μας ωφελεϊ ἡ
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ώσϊις, ή πίστις ὴ ·ψιλὴ καὶ νεκρὰ πλέον κατὰ τὸν θειον 4άκωβον; "Ωστε
μόνον έκεϊνος δστις ει^αι εϊς θέσιν νὰ διακρινη και κρϊνη οτι τδ δωρον
τοϋ καλοϋ τοϋ ραδιοφώνου ειναι δωρον άδωρον έφόσον κρύπτει μέσα
το» τδ Οανατηφορον δηλητήριον τὴς ψυχής, τὴν άμαρτίαν.
Αϋτα δσα λέγομεν διὰ τδ ραδιοφωνον δὲν εΙναι υπερβολὴ αϋθαίρετος καϊ άπαράδεκιος, εΙναι ἀλήθειαι απλαϊ, εΙναι πραγματικοτης έςαγομένη ἐκ τὴς ἀναλϋσεως τοϋ αϋστηρως χριστιανικοϋ χημείου. Θέλετε
να μαθετε τδ κυριιδτερον ἔργον τοϋ ραδιοφώνου, τὴν οὑσίαν και τον
σκοπδν αϋτοϋ, προς τον ὸποϊον πάντα τὰ ἀλλα, εϊτε λειτουργίαι, εϊτε
κηρύγματα, λογοι, ειδήσεις κ.λ. εΙναι μέσα ; λαβετε ώς δδηγδν τδ άνωτέρω παράδειγμα τὴς κόρης ποϋ έχορευε «τρελλὰ» προ τοϋ ραδιοφωνοιι,
καϊ έλατε νὰ σας δείξω, ἐγὼ ποϋ ζω μέσα εϊς τὰ «ούρλιάζοντα» ακαταπαϋστως ραδιδφωνα, τὰ θετικα και πραγματικὰ καὶ ὰναμφισβήτητα άποτελέσματὰ του ἐπὶ των ·ψυχων δλων, γερδντων κα'ι νέων (τὴς έςαιρέσεως
εις μίαν συνοικίαν
ὰσηϊΛάντου ουσηςἰ. "Ελατε νὰ ζήσωμεν μαζη
δχι πολϋ, μίαν μονον έβδοιιάδα, και «καμαρωστε» τα σπϊτια κα'ι τάς οϊϊιογενεϊας καϊ τα παιδιὰ των σημερινων χριστιανων. Σπανιως θα ὰκούσητε ϊ,ειτουργϊαν, και τοϋτο απδ γέροντας και ὰσθενεϊς: κανεις δὲν ἔχει
δρεξιν για σοβαρά: δλοι θελουν κα'ι ὰρέσκονται καὶ τέρπονται ὰπδ τραγούδια, και μονον τραγούδια, ὰ.το τὴν φωνὴν των δποϊων ὴχεϊ κα'ι ὰντηχεϊ δλη ή δδδς απδ τδ ενα άκρον εως τδ ἀλλο. Αϋτὴ ειναι ὴ ἀνιαρα κα'ι
ὰηδὴς εις ὰ'κρον δψις τῆς σημερινὴς κοινωνὶας, προσιιθεμένων κα'ι των
φωνων των κέντρων, των καφενείων, ἔτι δὲ και των αϋτοκινήτων της
συγκοινωνίας, ως και των ϊδιωτικων, δπου έστήθησαν και λειτουργοϋν
τα ὰ π α ί σ ι α ραδιοφωνα, ἀπαίσια δι' ενα νηφάλιον και φὶλήσυχον
χριστιανον, δστις θέλει καϊ ποθεϊ τὴν σωτηρίαν του κα'ι έργάζεται τὰ
ἔργα τοϋ Θεοϋ. Ποϋ κα! πως, μὲ τὴν κνριαρχοϋσαν παντοϋ εϊς τα έντδς
και έκιδς τοϋ οϊκοιι δαιμονιώδη φωνὴν τοϋ ραδιοφώνου, ἡ καΟαρὰ και
ὰδιάλειπτος προοειιχή, εϊτε τυπική, εῖτε νοερά, ή δ.τοία εΙναι ἀπαραϊτητος εϊς τὴν πλήρη πειρασμων κα'ι θλϊψεων ζωὴν τοϋ ὰνθρώπου ; ποϋ ή
συνεχὴς μελέτη τοϋ θειου Νδμου. τοϋ τε Εϋαγγελικοϋ και τοϋ καθολου
εν ταϊς 'Λγιαις Γραφαϊς, προς διάλυσιν τοϋ σκότους τοϋ εν τη ·ψυχῆ ;
ποϋ ὴ νηφαλιοτης; ποϋ ὴ γαλήνη; ποϋ ὴ ήσυχϊα; και ή εἰρήνη ; πως
και ποτε δ αὺτοέλεγχος ; πως και πότε ή αϋτοσυγκέντροισιε και ή περισυλλογὴ τοϋ νοδς απδ ταζ ϊιχυρΑ: και συνεχεϊς φωνὰς τοϋ ραδιοφιονου ;
"Απδ τὰς επτα τδ πρωῖ ,μιϊχρι. τὴς δωδεκάτης ραδιόφωνον. Πως κα'ι ποτε
θὰ ἕχη τον νουν του ενας χριστιανδς, ἔστω και μὲ 6λιγην ἔφεσιν, εϊς το
ιϊκρον ἀγαΟδν τον Θεόν, -τον 6ποϊον πρέπει νὰ πο0ῆ ως διψωσα ἔλαφοςως ὰλλος Δαυὶδ και περισσδτερον τοϋ Δαυιδ ; εις τὰς ὑπολοιποΟς έπτὰ ῶρας
τοϋ εϊκοσιτειραωρου; αλλα τότε ποτε Οα κοιμηθῆ δλϊγον προς άνάτὰυσιν;
"Ας ελθϊ) λοιπδν και πάλιν έδω αϋτδς δ εϋλογημένος διακριτικος.
δ «πνευιιατικος» τοϋ Παύλου, οστις πάντα και παντας ὰνακρϊνει, αϋτδς
δὲ ὑπ' οϋδενδς άνακρίνεται, αύιδς 6 χριστιανδς δ έπιστήμων, δ κατέχων
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τὴι έπιστήμην του θεοϋ και των θειων καϊ ὰνθρωπίνων πραγματων, ο
μ «ετων τον θειον νομον ὴμέ.ρας και νυκτος, και εφαρμοζων αϋτδν ακριβως εϊς δλα τὰ σημεϊα τοϋ βϊου του ἐν παση λεπτομερεια, ο εχων πληρη
γνωσιν ἐκ τής προσωπικὴς πεϊρας τοϋ συνεχοϋς καὶ αοράτου μεταξυ τοϋ
πνεϋματος καϊ τὴς σαρκδς πολέμου, δ δρθόδοξος αυτος χριστιανδς, ο
ὰγδμενοε και. φερδμενος ύπδ του πνεϋματος και πνευματι περιπατων και
έ.ιιθυμιαν σαρκδς μὴ έπιτελων, αϋτδς δστις δὲν θέλει να χάση ουδέ λεπτδν
τοϋ πολυτψου καιροϋ του εις ὰργολογϊας, πολυλογίας, περιττολογίας και
ματαιολογιας, αλλα ὰγωνϊζεται καθ' έκάστην ὴμέραν και ῖοραν καϊ στιγμὴν πως να προσαρμδση τον δλον βίον του πρδς τον βαρυσημαντον και
μιγϊστητ προσοχὴς ὰξιον λογον τοϋ Σωτὴρος του εἰποντος «ἡ βασι7,εϊσ.
των οϋρανων βιάζεται και βιασταϊ ὰρπάζουσιν αϋτὴν»
(Ματθ. ια' Ι2), αϋτδς που φοβεϊται και τρέμει μὴ τυχόν χαση τὴν εϋκαιριαν και δεν ὴμπορέσει νὰ ὰρπάξη τὴν βασιλεϊαν τοϋ Θεοϋ, ής οϋδέν
ὰντάξιον, καθως ἔκαμαν δλοι άνεξαιρέτως οι ὰγιοι, οι νϋν ενδοξοι πολϊται τὴς δεδοξασμένης Π6λεως του Θεοϋ, εϊς των δποϊων ειναι και ο
θεσπέσιος Κλήμης 'Αλεςανδρεϊας, δταν ἔλεγεν' «Οϋ των καθευδοντων και
βλακευοντων ὴ βασιλεϊα τοϋ Θεοϋ, ὰλλ' οι βιασταϊ ὰρπαζουσιν αϋτήνΑῦτη γὰρ μονη βία καλή, Θεδν βιάσασϋαι, κα'ι παρὰ .Θεοϋ ζωὴν ἀρπάοαι. Ὅ δὲ γνοϋς τοὑι: βεβαϊως, μαλλον δὲ βιαϊως άντεχομένους, συνεχωρησε και εϊξε. Χαϊρει γὰρ δ Θεος τα τοιαϋτα ὴττωμενος». Και δ ὰλλος,
δ πατὴρ τὴς Κλίμακος «Τις οίρα τοιοϋτδς έστιν, δς τον έαυτοϋ χρονον
απαντα τον εν τὴ μοναδικῆ πολιτείρ οϊϊτω δεδαπάνηκεν εϋσεβως, ως μὴ
ήμεραν, μὴ ῶραν, μὴ ροπὴν ζημιωθὴναϊ ποτε, ἀλλὰ τφ Κυρίφ ταύτην
έξαναλωσαι, λογιξομενος ώς οϋκ ἔστι τὴν αϋτήν ήμέραν δις έν τφ βὰο
θεὰσασθαι; Αϋτδς λοιπδν και μδνος, που ειναι εϊς θέσιν, οίς έλΟη να κρίνη ὰν πρεπη νὰ καθὴμεΟα έπι Ι7 ῶρας τοϋ εϊκοσιτετραῶρου ένώπιον
ένδς «κουτιοϋ μαγικοϋ», έκ τοϋ δποιου έξέρχονται πολλαϊ και ποικιλαι
φωναι τεχνηται, των οποϊων τὰ 3ῖ4 άποτε7.οϋνται ὰπδ τραγοϋδια Ο.ιατρικα, τα οποϊα εξυμνοϋσι τον ἔρωτα τον σαρκικδν -κα'ι αϋτδν καϊ
μ δ ν ο ν, και πάντοτε τὴν πρδς τὴν σάρκα και μονην ὰμαρτωλὴν άγάπην, Τα δε ἐν τέταρτον ακουδμενα καλά, θὰ ..μας ειπη πάλιν 6 πολιὶπειρος και πάνσοφος αϋτδς πολϊτη; τής επιγεϊου βασιλεϊας τοϋ Χριστοϋ -τὴς
Εκκ2,ησιας- ειναι «επεα πτεροεντα», «ιιπαίνουν ὰπδ τδ ύνα αὑτί, καϊ άπύ
τδ άλλο βγαϊνουν», διὰ να σκορπισθοϋν εις τον ὰιῷα, χωρϊς ποτε νὰ κατέβουν εις τὴν καρδιὰν, και εκεϊ 'νὰ ρτξοβολοϋν και νὰ καρποφρρήσουν
τα καλα εργα. «Πάντοτε μανθάνοντες οι-ραδιοφωνοδϊαιτοι- και μηδέποτε εις επιγνωσιν ἀληθείας ελθεϊν δϊ'ναμένους- ωζ ευκαιρον ειπειν τοϋτο
και δι' αϋτοϋς, δπερ ειπε Παδλος' δια τὰ γυναικάρια. Ποιας ἀληθείας,·
τὴς τελειοτέρας πασων. «Τέλειοι γινεσΟε»; διύτι οϊ τέλειοι δεν καταδέχονται να πϊνουν νερδ -νὰ ὰκοϋσουν τὴν διαυγεστάιην διδασκαλϊαν τὴτ ὍρΟοδοξου χριστιανικης Ὅκκλησϊας άπδ Βρυσιν. εκ τὴς δποίας τρύχει συγχρονως δχι μόνον και Οολδ νερδ, καϊ πικρύ, ἀλλὰ καὶ ἄλλες βρωμες,"
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και δηλητήρια..... ἀμαρτι'ας..... τὰ 6ποϊα βροφειυο μέν, ἀλλ' ἀσφαλως
φέρουν τδν Οάνατ6ν!
'Ενταϋβα ένεΟυμήθην τδ παράδειγμα ένδτ ἕλληνος δι θοδοξου διδασκάλοιι τοϋ θειου λογου, έλθδντος ἐκ Κωνσταντινουπολευκ ις 'Αθὴνας,
δπου ῆρχισε νὰ δημοσιογραφὴ, άποστέλλων τα ύριϊρα του εϊς τὰς έψ·ημερίδας. "Αλλ' ευθὴς ἔγνω τδ ατοπον, δταν εϊδε νὰ δημοσιεϋεται παραπλεύρως τοϋ άρβρου τοϋ ϋλη άνάρμοστος και ὰσυμβϊβαστος, ὰτοπος,
άντιθετος, άναιρετική, ἔστιν δτε και πολεμία τοϋ περιεχομένου τοϋ 1δικοϋ
του άρθρου. Διὰ τοϋτο, ώς μάταιον καϊ ὰνωφελές, ἔπαυσε τὴν τοιαϋτην
έργασϊαν του, και έδεήθη τοϋ Κυρίου νὰ τοϋ διδση ϊδικον του οργανον,
απδ τδ δποϊον νὰ άκοϋεται καθαρὰ και άμικτος ή ὰλήθεια.
Διὰ τοϋτο λοιπδν και διὰ ταϋτα πάντα τδ ραδιοφωνον διὰ τοϋς
τελεϊους δεν χρειὰζεται, οῦδέ καὶ διὰ τοϋς ὰτελεϊι έκεινους, οῖτινες εϋλαβούμενοι οφδδρα τα έμποδια καϊ τὰ σκάνδαϊ α, τρέχουσι μετὰ ποθου
τὴν δδδν τῆς ιελειωσεως, καί μετὰ φοβου και τρόμου τὴν έαυτων σωτηριαν ὲπιδιῶκοντες, ελπϊζουσι να φβάσωσι καϊ αϋτοὶ εϊς τδν αϋτδν βαθμδν
των τελειων. Καϊ ἐὰν ποζώ προ τοϋ ραδιοφωνον 6 Θειος 'ϊάκωβος μέ μόγην τὴν ἀκροασιν τοϋ νομου δὲν μας έθειορει δεδιζαιωμένους (σεσιυσμένους) χωρὶς και τὴν ποϊησιν αὑτοϋ, πως τωρα μέ τὴν ὰκροασιν τοϋ ραδιοφωνου, ποϋ ἔχει βάλλει μέσα του δ διάβολος τὴν οϋρά του, Οα σωϋωμεν; Και ἐὰν τοϋτο ὰληΟεύη γενικως διὰ πάντα χριστιανδν, διὰ τοϋς
μοναχούς εΙδικως, -οϊτινες «εν τφ πράττειν, και οὐκ εν τω λέγειν (καϊ
ὰκοϋειν), μαλλον εϊδοτες τὴν άρετὴν» κατὰ τον Δαμασκηνδν 'Ιωιϊννην
περ! τοϋ Μ. Βασιλειου -άποκλεϊεται ὰπολϋτως τδ ραδιοφωνον. Διδτι οι
μοναχοϊ ἔσχον τδ μοναδικδν εϋτύχημα νὰ ἔχουν τδ άληθινὴν κα'ι άσφαλέστατον καΓαιιονιον και νοερδν καὶ βεϊον κα'ι πνευματικον καί οϋρανιον
ραδιόφωνον, τδ δποϊον ὴχεϊ καί λαλεϊ άλαλήτως καί τερπνως κα! χαριέντως εϊς τὰ ωτα της ψυχὴς των: ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥ,ΧΗΝ, τὴν προσευχὴν
τὴν άδιάκοπον καὶ άδιάλειπτον. 'Η προσευχὴ -και τδ γνωρἱζουν αϋτοί
καλύτερον άπδ ὴμας- εϊναι διὰ τδν μοναχδν ὴ ἀδρατος καί ϋπερφυὴς
γραμμὴ έκεϊνη, ῆτις συέδέει τδν οϋρανδν μὲ τὴν γὴν, καϊ τὴν γην μὲ τδν
οϋρανδν- τοϋς δποιους ῆνωσε και συνέδεσεν άρρήκτως δ άναληφθεϊς
Χριστδς- εϊς τὰ δυο ὰκρα της δποίας ῖστανται οι δυο σταθμοί: 6 πομπδς
και δ δέκτης, οῖτινες ακαταπαϋστως έναλλάοσονται, καὶ ποτὲ μὲν δ πομπδς γὶνεται δέκτης καϊ δ δέκτης γινεται πομπδς, δπως άπαιτεϊ ὴ περϊστασις. Δηλαδὴ δταν θέλη νὰ δμιλῆ 6 Θεος, άκοϋει αϋτδν δ μοναχος,
και δταν θέλη νὰ 6μιλῆ 6 μοναχος, άκούει αϋτδν δ Θεος. ("Ω τι ωραϊον
κα'ι ἀχειροποίητον καί έξαίσιον ραδιοφωνον, η αφωνος φωνὴ τοϋ δποίου
νὰ διασχίζη εν στιγμῆ χρόνου τους ὰπεράντους αϊϋέρας, νὰ διέρχεται
μέσα άπδ τὰ άπειρα ὰπδ δγκους κα'ι διαστήματα οϋράνια σωματα ·ῆλιβν
σελήνην και άστέρας- καϊ νὰ άκοϋεται ὰμέσως!! ! Και τοιουτοτροπως ὴ
σχέσις μεταξὺ αϋτων -δσονδήποτε μακρὰν καϊ αν ειναι ὴ ὰπόστασις·
γὶνεται διαρκὴς καϊ ἀδιάκοπος οδτως, ῶστε νὰ ύιμλοϋν κα'ι νὰ άκούωνται
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ε·υκρινως, νὰ άκουουν και νὰ λαλοϋν εύζρινως, και να καθιστοϋν γνωστα
τὰ θελήμαιά των δ ένας προς τον άλλον. "Αν Οέλη δέ, (δ μοναχος) νὰ
άκοϋση και μουσικὴν, ιο τδτε! άλλάξει τον διακοπτην αὑτοϋ τοϋ εξαισϊου
και ὰμιμήτου ραδιοφωνου του και συνδέει τὴν γραμμὴν μὲ τὰς ταξεις
των ὰγγέλων, και ὰκούει...... τι ὰκοϋει ;...... δύναται γλωσσα άνθρωπίνι)
να διηγηθὴ και κάλαμος έ.τιγειου ὰνθρώπου νὰ περιγράψτ) τὴν άρρητον
και ὰνεκδιήγητον γλυκύτητα τὴς οϋρανιου μουσικὴς των; 'Εὰν εις ενα
οϋρανοθάμονα ΙΙαϋλον δεν έπετραπη νὰ λαλήση τα ἀρρητα ρήματα τοϋ
ΙΙαραδεισου, πως εις ενα μοναχον, ὰκοϋονια τὴν ύπερεπέκεινα πάσης
γλυκυτητος μουσικὴν των ἀγγέλων ; 'Ηκούσαιε τδ ὑπερφυές γεγονος, ὅπερ
βυνέβη εις τον μοναχον έκεϊνον, δσιις δεν θὰ έπέσιρεφε ποτε εις τδ Μοναστήοι του, ὰκούων τον ϋπδ μορφὴν ὰετοϋ ψά7,λοντα τὴν έξαισιαν ὰγγελικὴν μουοικην χωρϊς να αϊσθανθῆ ποσως πως παρὴλΟον τὰ 27Ο ετη,
εαν δεν ἀφϊσταιο απ' αϋτδν 6 ὰγγελος, διὰ νὰ βεβαιωθῆ τὴν σημασίαν
τοϋ ψαλμικοϋ ρητοϋ «Χϊλια ετη ως ήμέρα ή χθες»" διοτι, κατὰ τον θειον
Γρηγοριον Θεσσαλονι'κης «..των ἀρρήτων ρημάτων διακούει, και δρα τὰ
ιϊθεατα καϊ ῶ τοϋ Οαϋματος, δλος τοιιντεϋθέν έστί τε και γίνεται, καν
έκεϊθεν ὰπη, και τοϊο ὰκαμάτοις ὑμνωδοϊς ὰμιλλαται, “Αγγελος ως άληθως ὰλλος έπι τὴτ γὴς Θεοϋ γεγονῶς». 'Ιδρὑ πως δ μοναχος, ὰκούων τὴν
μουσικὴν των άγγέλων, ύιινούντων τον Θε6ν άκαταπαύσιω; με τδ περιεκτικδν πὰνιων των υμνων "Αγιος, "Αγιος, “Αγιος, απο τδ οϋράνιον ραδιδφωνον, -προ τοϋ 6τοϊου τδ έπίγειον ραδιοφωνον κεϊται «ως ράκος
«ϊποκαθιμιένης»- δεν ἔχει ὰνάγκην άλλης μουσικὴς. 'Αλλ' οϋδέ καϊ αϋτων
των 'Αγίων Γραφων εχει άνάγκην αὑτος 6 μοναχος, δ λατρεύων τον Θε6ν
ἐν πνεϋματι και ὰλη9εϊρ: καὶ προοευχομενος καθ' ὴν εννοιαν δρίζεται ὑπδ
των θεοφδρων άνδρων ή τελεία πμοσευχή. Τοϋτο λεγει και δ θειος Χρυσοστομος εις τδ Προοϊμιον τὴς Ὅρμηνεϊας του εκ τὴν Καινὴν Διαθήκην.
Διοτι ἔχει τὴν καρδιαν τδσον καθαοὰν (δ μοναχος) ιοστε νὰ βλεπη τον
Θε6ν, τδ δε "Αγιον ΙΙνεϋμα να γραφη εν αϋτὴ κατ' ευϊἰεϊαν τον νδμον
τοϋ Θεοϋ ως επϊ ,λευκης π1,ακος. «'Η έπιστολὴ ὴμων ὑμεϊς έστέ -βεβαιοϊ
δ Παϋλος έγγεγραμμένη εν ταϊς καρδίαις ήιιων γινωσκομένη και ὰναγινωσκομενη ϋπδ παντων ὰνθρῶπων» (Β'. Κοριν. γ'. 2). Και πάλιν' "Οτι ή
διαθήκη ῆν διαθήσομαι τφ οϊκιρ 'Ισραὴλ μετὰ τὰς ήμέρας έκεϊνας, λέγει
Κϋριο:, διδοϋς νδμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αϋτων, κα'ι έπ'ι καρδϊας αϋτων επιγράφω αϋτοϋς' και εάομαϊ αϋτοϊς εἰς Θεδν και αύτοϊ ἐσονται μοι
εις λαδν κ. λ.» (Ὅβρ. η' (Ο). Αϋτδ έννοεϊ και 6 μακάριος της Κλιμακος
Ἰωάννης, δταν γράιρη προς τον Ποιμενα, δτι «...ψυχή, διὰ καθαροτητος
ενωΟεϊσα Θεω, λογου έτεοου προς διδασκαλίαν ού δεηθησεται, τον αἰδιον
Λογον μυσταγωγδν, κα'ι δδηγδν, κα'ι φωτισμδν ϊν έαυτῆ φέρουσα» 'Ετι δε
και ο θειος Μάξιμος «Καρδϊα -λέγει- έστ! καθαρά, ὴ πανταπασιν άνεϊδεον
τω Θεω τὴν μνήμην παραστήσασα, και ιιονοιε τοϊς αϋτοϋ ετοιμον ένσημανΟηναι τϋποις, δι' ῶν έμφανὴς πέφυκε γινεσὐαΓ εν ὴ καθάπερ έν
πτυχϊφ καλως λειανθέν τι διὰ τὴν ακραν ὰπλοτητα γινόμενος 'δ Θε6ς,
τους Ιδιους νδμους έγγράφει-.
Αϋτ6 λοιπδν το ουρανιον ραδιόφωνον, τδ ὰπο τδ ὰπειρον ὑπερπέραν
ὰκουομενον έσαει εις τὰ ῶτα τὰ Εϋαγγε7,ικά, τδ'χθές καϊ σήμερον και εις
τους αιωνας το αυτδ άτρεπτον καϊ άναλλοιωτον, τδ δποϊον ειχον, τδ δποϊον
ηκουον, καϊ τδ οποϊον εζησαν και ξοϋν κα'ι έτέρφθησαν, βα ζωσι πάντες οί
Προφηται και Αποστοἰ,οι καὶ Μάρτυρες καϊ παντες οι ὰληθινο1
Μοναχοϊ, καϊ τοϋ οποιου ουκ εστιν ἔτερον, ούδέ ὴν ὸυνατον γενέοθαι.
(Συνῖχεια εις τδ έπομενον)

Σ Κ Ε Ψ Ε ·Ι Σ
«Δϊδου σοφφ 4ὶφορμῆν καὶ οοφωτερος εσται». (Παρ. Δ.' 9)

« "Η γενεθλιος ἢμερα τῆς ανθρωποτητος ».
Αϋτήν τον χαρακτηόισμδν δίδει δ Μέγας Βασϊλειος εϊς τὴν μεγάλην
έορτὴν των Χριστουγέννων, τὴν δποίαν δ Κύριος μδς ὴξίωσε νὰ έορτάβωμεν. Καϊ άληθως ειναι τα γενιθλια τής ὰνθρωπ6τητος Διότι διὰ τὴς
Γεννήσεως τοϋ Κυρϊοο έδημιουργήθη νέα ὰτθρωπδτης νέα κοινωνία, νέοι
ἀνθρωποι, «καινὴ κτϊσις» (Β' Κορ. ε'. Ι7), δ εν Χριστω άν9ρωπος, δ
άνθρωπος με τὴν ἡγιασμένην σάρκα, με τὴν κυριαρχίαν ἐπϊ των παθων,
μὲ τὰ υψηλὰ' φρονήματα, με τὰς θείας άνατάσεις, μὲ τους οϋρανίους
μετεωρισμούς,' με τὴν χριστιανικὴν ἀναγέννησιν. Εϊμεθα τοιοϋτοι; 'Εάν
τϊιιεθα, τδτε τὰ Χριστοϋγεννα ειναι κα'ι ἰδικά μας γενέθλια. "Αλλως ὴ
μεγάλη αυτη γενέθλιος ὴμέρα καθίσταται ὰπλοϋς τϋπος, κενδς περιεχομένου καϊ οϋβῖας.
"Ας ἔχωμεν ὑπ' δψιν τους λογους τοϋ φωστήρος τὴς Καισαρείας
δι' αιν μας γνωρϊζει τον σκοπδν τής θεϊας ένανθρωπήσεως κα'ι τδ ιδικον
μας καθήκον: «Μάνθανε, λέγει, δτι διὰ τοϋτο δ Θεδς ἐν σαρκί, έπειδὴ
ἕδει τὴν καταρασθεϊσαν σάρκα ταύτην ἀγιασθὴναι, τὴν ὰσθενήσασαν
ένδυναμωθῆναή τὴν άπαλλοτριωθεϊσαν Θεοϋ, ταύτην οϊκειωθὴναι αϋτφ,
τὴν πεσοϋσαν ϊοϋ παραδείσου, ταύτην εις οϋρανοϋς ὰναχθὴναι.

'Η όὶγὰπη του.
'Η Γέννησις τοϋ Κυρίου περιτράνως διαδηλοϊ τὴν ὰγάπην τοϋ εν
φαντη δι' ὴμας ἀνακλιθέντος. Εις τὴν φάτνην δ βασιλεύς τοϋ σύμπαντος!
Δι' ὴμας δχι τους δικαίους, ἀλλὰ τους ὰμαρτωλούς, τους ὰχαρίστους,
τους άγνιδμονας'. "Αδυνατεϊ δ ὰνθραιπινος νους νὰ κατανοηση τδ μέγεθος
τής θεϊας ἀγάπης «'Ασιδματος ῶν τη φύσει κα'ι Λ6γος ὑπάρχων, δμως
κατὰ φιλανθρωπίαν και άγαθοτητα τοϋ έαυτοϋ Πατρδς διὰ τὴν ήμων
οωτηρϊαν εν ἀνὺρωπϊντρ σιδματι πεφανέρωται» λέγει δ Μέγας 'Αθανάσιος.
Θα μεϊνωμεν ἀσυγκίνητοι ὰπο τὴν άγάπην του; Μὴ γένοιτο!

Πεντηκονταετηρις.
'Η 'Εκκλησϊα ήμων ἡ Ὅρ96δοξος δὲν επαυσε καϊ έσχάτως ν' ἀναδεικνϋη ἀγιους, διοτι τοϋτο εἰναι τδ ἔργον της, δ καταρτισμδς των χριστιανων. Συνὴθως σήμερον ὑσοι ζωμεν έφάιιαρτον βίον προφασιζομεθα
δτι. σήμερον δὲν ϋπάρχουν αγιοι, δεν ὑπάρχει άρετή. Και δμως ύπάρχουν,
καὶ ἡμεϊς δυνάμεθα νὰ ἀποβωμεν τοιοϋτοι, ἀρκεϊ νὰ θελήσωμεν. 'Ιδοὑ
ενας αγιος! Ὅ ήϊγιος "Ιωαννης ἐφημέριος τοϋ ἰεροϋ Ναοϋ τοϋ 'Αγίου
'Ανδρέου τὴς Κροστάνδης, δστις προ πεντήκοντα έτων (2Ο.Ι2.Ι9Ο8) ὰτεδήμησε προς Κύριον. Π6σους ρώσουε, διοτι ρωσος ὴτο, μάρτυρας χαίρων
Οὰ ϋπεδέχειο εἰς τὴν οϋράνιον Βασιλείαν ὰπδ.τοϋ Ι9Ι7 δτε ήρχισε τδ
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μαρτύριον τὴς “Αγιας Ρωσίας! Δια τον αγιον αυτον ανθρωπον επι τω
έορτασμω της τριακονταπενταετηρϊδος τὴς εϊσοδου του εις τὴν 'Ιερωσυνην οἰ Τάϊμς τοϋ Λονδίνου ειο το φύλλον τῆς Ι3.Ι.Ι89Ι εγραψαν τα
Εςὴσ: «Ὅ Οαιιμάσιος ο5τος άνθρωπος, εν τῳ ιιέσῳ τοϋ ρωσικοϋ του περιβάλλοντος φαινεται νὰ προσεγγίζτ] διὰ τὴς ζωής του τὴν έποχὴν των
'Αποστολικων χρονων. Ε1ναι ὰληΟὴς ιατρος, πνευματικος καὶ κηρυξ του
Εϋαγγελίου. Λί υπέροχοι αϋτοϋ θεραπευτικαϊ δυνάμεις καϊ αϊ πνευματικαι και σωματικαι θεραπεϊαι, αἰ πραγματοποιηΟεϊσαι υπ αϋτοϋ επιβεβαιοϋνται πανταχοθεν.... 'Η ζωὴ τοϋ πατρος Ἰωάννου άποτελεϊ ὰδιάκοπον
και πλήρη αϋτοθυσὶας ἀγάπην καϊ χριστιανικὴν διακονϊαν μεταξὺ των
πτωχων, των άσθενων, των ἐν ποικϊλαις ὰνάγκαις... Μολονοτι τεράστια
χρηματικδι ποσἀ διτὰ,Οον διὰ των χειρων του και μεταξὺ των άπορων
διενεμήΟησαν, ουτος πάντοτε ειναι πτωχος κα'ι ζὴ ζωὴν άπλουστάτην».
Πως ὰπ βη τοιοϋτος; Τδν τροπον ὲδήλωσεν δ ϊδιος γράψας τὰ έξὴς:
«'Απδ των πρώτων ὴμερων τοϋ ύπουργήματδς μου εν τῆ δ·ψηλὴ
ϋπηρεσία τὴς 'Εκκλησίας τοϋ ©εοϋ έθειδρησα ως,κανονα τὴς ζωὴς μου
νὰ ειμαι πιστδς κα! ζηλωτὴς εν τφ Ιερατικφ μου ἔργω και αϋστηρως
Ιπαγρυπνω έπ'ι τοϋ έαυτοϋ μου καϊ τὴς πνευματικὴς μου ζωὴς. Προς τον
σκοπδν τοϋτον ὴρχισα νὰ μελετω καϊ σπουδάζω τήν Γραφήν άποκομϊζων
εξ αὺτης οϊκοδομήν, ως άνθρωπος, ιος ιερεϋς και ως μἐλος τοϋ κοινωνικοϋ συνολου». 'Ιδού 6 τροπος. Αύτοέλεγχος καί μελέτη τοϋ θειου λογου.
"Ας τδ έψαρμοσωμεν καϊ ὴμεϊς και ας παρακαλέσωμεν τδν εν ουρανοϊς
αγιον "Ιωάννην νὰ μεσιτεϋση προς τδν Κύριον υπερ ήμων, ϊνα τδν μιμηθωμεν και ϋπέρ τὴς 'Λγιας Ρωσϊας, ϊνα λυτρωδῆ των δεινων αϋτὴς,
εϊς & έπ! τεσσαρακονταετίαν εὑρϊσκεται.

Παραφροσυνη.
Πολλα, φαινεται, μας επιφυ2νασσει η αμαρτια, αφοϋ οι ηγητορες
των λαων δεν Οελρυν να Οεσουν ρυθμιστην των σχεσεων αυτων τδν
Χρισταν, αλλοι της αμαρτιας τδν αρχηγδν, δστις εμπνεει αυτους εις εργα
καταστροφης και δη 6λοκληρωτι-κης. 'Ο υποστρατηγος Κρηζυ, διοικητης
της υπηρεσιας χημικοϋ πολεμου, εδηλωσεν εσχατως τα εξης: «'Εαν κρϊνωμεν απδ τας σημειωθεισας μεχρι σημερον προδδους., εντδς Γης προσεχοϋς πενταετιας ενδεχεται καλλιστα να ιδωμεν πραγματοποιημενας τας
πλεον παρατολμους μυθοπ7ναστιας περι αεριων που παραλυουν τα νευρα,
η αεριων που επενεργουν επι του ανθρωπ'ινου πνευματος». Δηλαδη ΟΑ
εχωμεν ομαδικην παραφροσϋνην. “Ιδου και εις ακδμη λδγος, *δι δν δεον
να Πίαρακα2νωμεν τδν Κυριον υπερ της ειρηνης τοϋ συμπαντος κδσμου
μας βλαψνμ
και να ειμεθα τεκνα αϋτοϋ αγαπητα, δπδτε ουδεν δυναται

ΑΙ πυρκαϊαιΑι τιολλαι κατα τδ πσρελΟον θερος,πυρ^αϊαι -απε'·ψιλωσαν δασικας
εκτασεις του Ιεροϋ ημων τοπου. Δαση εκτεταμενα, τα οΛ;οϊα υπηρξαν
πηγη πλουτου, αλλα και .φιλδσοφιας χριστ,ιανικης..καϊ καλλωπισμδς τον
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τύπου ἀπὸ τὸ παμφὰγον πυρ έντδς ὸλίγου ἐξέλιπον καὶ έκεϊ ἔνθα υπῆρχε
ή δροσος, ή χλοεροτης κα'ι ὴκούετο δ θροϋς των φϋλλων των δένδρων
ως αϊνος προς τον πλάστην τὴς κτίσεως, τιδρα ὑπάρχει τδ άχαρι μαϋρον
χρωμα έκαψάλα) και νεκρική σιγὴ βασιλεύει. Και δεν έέηφανϊσθησαν
μονον γραφικὰ δάση, ἀλλὰ καϊ ἔργα τέχνης εις το περϊφημον κτίριον
(Σεράῖ) τὴς Σκήτης τοϋ 'Αγιῶυ 'Ανδρέου με πολλὰ κειμήλια, δηλωτικὰ
τὴς ρωσικὴς εὑσεβεϊας. Κα'ι ποθεν προὴλθον αϊ πυρκαϊαϊ ; "Απο ὰπροσεξίαν καϊ μικρούς σπινθήρας. 'Απδ τοσον μικρά, τόσον μεγάλαι καταστροφαϊ! Παρομοιον συμβαϊνει και εἰς τὰ πνευματικά. Μικρὰ ἀμέλεια,
μικρδς λογισμδς μένουν ἀπαρατὴρητα, συντε1,εϊ εις το ν' ὰνάψη μεγάλη
πυρκαϊὰ των παθων και νὰ φέρη τον αϊώνιον δλεθρον. 'Ιδοὑ διατί ή
'Εκκλησία τὴν άμέλειαν (ακὴδίαν) εχει κατατιχξει μεταξϋ την έπτὰ θανασϊμων ύμαρτηιιάτων. Ἰδοϋ διατι έπιβάλλεται ὴ ὲπαγρύπνησις επί τοϋ
έαυτοϋ μαο, τὴν δποιαν εϊχεν δ ύ,γιος Ἰωάννης τὴς Κροστάνδης και δλοι
οι ἀ.γιοι. Προοοχὴ ὰδελφοϊ, απο τὴν πυρκαϊάν τὴν πνευιιατικήν.

Αι πληγαι.
Πολλαϊ ειναι αι πληγαϊ τοϋ συγχρονου ἀνθρώπου και εις τα σωματικὰ, οατινες θὰ εϊχον ὲκλείψει αν τα αγαΟά, ὰτινα δίφθονα ἔχει ὲφεϋρει
δ άνθρωποσ, χάρις εϊς τὴν 7,ογικοτητα που τοϋ ἔδωσεν δ Θεος, άφιε- '
ροϋντο εϊς τὴν θεραπεϊαν αύτων καϊ δχι εϊς τὴν δημιουργϊαν ιιέσων
έξοντώσεως καὶ παραφροσύνης. 'Ιδοὑ πληγαί συνήθεις ή πεϊνα και ἡ
έλονοσία. Πέρυσι εις τὴν ΚΙναν άπῖθανον πολλὰ έκαιομμύρια ἐκ τὴς
πεϊνης. Διακδσια έκατομμύρια πάσχουν ἐξ έλονοσίας και πέρυσι ὰπεβίωσαν δυο έκατομμύρια ἐξ αύτὴς. Εϊς τὴν δυτικὴν 'Αφρικὴν ἐπί πέντε
βρεφων τδ ἔν ὰποθνήσκει έξ έλονοσίας. Αϋτὰ λέγουν αι επίσημοι στατιστικαι Π6τε δμως θὰ συνελθη δ άνθρωπος καϊ δὴ 6 λεγομενος πεπο7,ιτισμένος καὶ θά στραφῆ δχι προς ἐςδντωσιν τοϋ τοϋ συνανθρώπου του
αλλα προς Οεραπείαν οώιοϋ έκ των πληγων; Ὅταν πρωτον στραφῆπρὺς
τον Χριστδν ὴ μαλλον δταν δλοι στραφωμεν. Τότε Οὰ στραφωμεν πλήρεις άγάπης καϊ προς τον ὰδε1,φον τοϋ Χριστοϋ, τον πάσχοντα ιϊνθρωπον!!

Τδ εναυσμα τῶν πυρκαϊων.
'Ανωτέρω εϊπομεν διὰ τὰς πυρκαϊἀς των παθων που φέρουν τον
πνευματικδν δλεθρον. “Εναυσμα των πυρκαϊων συνήθως εῖναι τδ ραδιοφωνον, ως έχει σήμερον. Δεν εϊναι αϋτδ καθ' εαυτδ κακδν. Τὰ ϋλικὰ ἐξ
ῶν άποτελεϊται ειναι δημιουργήματα τοϋ Θεοϋ, ή δέ έφεύρεσις αϋτοΤ:
άποτέλεσμα τὴς Οεοδοτου τοϋ ἀνθρωπου σοφίας. Κακδν ἀπέβη διοτι έγένετο κακὴ χρὴσις αυτοϋ, διοτι τδ περιεχόμενον του δεν εῖναι έποικοδομητικδν. 'Αν αφαιρεσης δύο·τρεϊς έκπομπάς έβδομαδιαίως, άπασαι αί
άλλαι έκ.τομπαί εῖναι έναύσματα πυρκαϊων ψυχικων. ΛΓ ήμας μάλιστα
τους 'Αγιορεϊτας, τοὺς άπαρνηθέντας τα έγκοσμια, φέρει τον κοσμον πλησϊον μας. Δικαίως δθεν, ως καϊ εϊς τδ προηγοϋμενον φύλλον ὲγράψαμεν,
παρεπέμθη τδ ζήτημα τοϋτο εἰς τὴν'Ι. Δισενιαϋσιον Σύναξιν, ῆτις πεποίθαμεν, δτι *Ο απαγορεύση τελεϊως τοϋτο προς προληψιν πυρκαϊων τὴς ψυχής·
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. . » 125
Παραφροσϋνη (έφαρμογὴ των νεων πολεμ. μεσων) . .
, . » Ι26
Αί πυρκαϊαι (καταστρεπτικωτεραι αϊ πνευματτκαι) . .
Τδ εναυσμα τῶν πυρκαιῶν (αϊ ραδιοφωνικαὶ ύκπομπαὶ)
. . » Ι27

Ι. Μονὴ 'Αγ. Παύλου, δ νιπτὴρ τοιχογρ.
'Ι· Μ. 'Αγ. Διονυσιου και Ἰ. Μ. Κκρακάλλοτι τεϋχ.
Εσωτερ. τμήμα 'ἰ. Μ. Χελανδαρϊου, 'Ι. Μ. Ο ιλοΦεου
και ὴ καταστραφεισα 'Ι. Σκήτη τοϋ 'Αγϊου ΙΑνδ^έου
τεϋχ.
'Ο ύκκλησιαστικ6ς μοναχδς Ν., 'Ι. Μ. Σίμ.Ο^Μ^και δ
αύτοκράτωρ Θεοδδσιος 6 μέγας τοιχ. 'Ι.Μ. Βατοπεδϊου τεϋχ.
Εϊκων Αγ. ΝικολαουτοϋΣτρειδα, 1.Μ.Σταυρονικήτα και
ξυλογλυπτικδν ἔργον τοϋ Καυσοκαλυβίτου μον. 'Αρσβνϊου τεϋχ.

Φωτογραφιαι.
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ΔΩΡΕΑΙ.
Προσέφεραν προς ένϊσχϋσιν τοϋ παρόντος δωρεὰν
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ὴμων οι κ. κ. Χαρ. Παπσ.ναῳγύρου συνὶρχης
ε. α. Θεώνίκη δρχ. ΙΟΟ, Κάρ. 'Αλεξιάδης προϊστ. έμπορϊου Πολ,ύγυρος 3Ο,
Εύάγ. Περδικάρης δημὶλος Κύμη δρχ. ΙΟΟ, Πολ. Κυριαζὴς 'Αθὴναι 3Ο,
Γ. Π. Γιαννακόπουλος άντεισαγγελεὺς έφετων 'Αθῆναι 5Ο, Γ. Μποβολέτης
'Αθὴναι 5Ο, Γειδρ. Ρατσιάτος έπι9εωρ. 'Εμπὶκὴς Τραπέζης 'Αθήναι 2ΟΟ,
“Ιωάν, Παπακιδστας Τράπεζα 'Ελλάδος Πάτραι ΙΟΟ, Κα Λέλα Χαλδούπη
'Αθὴναι 5Ο, Γεράσ. Τουλιατος μηχανικδς 'Αθήναι 5Ο, Σταμ. Κούκης
δὶτὴς ΟΤΕ Θεὼνϊκη 5Ο, Γεωργία Λαζοποήλου Μιννεάπολις "Αμερικής
δολλ. 4, 'Εμμ. Λουκϊδης Θεσσαλονϊκη 5Ο, Χρ. Κανοτϊδης 'Αθήναι 2Ο,
Γ. Ευγένιος Ραλλϊδης Καυσοκαλϋβια ΒΟ, ιερομ. Αιμιλ. Τσιρπανλῆς
'Ανσονια 'Αμερικής δολλ. 2, Χρ. Γκούμας Σιλοϊς "Αμερ. δολλ. 5, Μον.
Γεννάδιος Βαδέλλας "Ι. Μονὴ Σταγιὰδων Μετεώρων 5Ο, 'Αθαν. Δανιὴλ
Θεσὶνίκη 5Ο, Ιερ. Εὐάγ. Πράππας Τσοτύλιον 25, ἀρχιμ. Ἀρκὰδιος Μανωλὶδης 'Αμμουλιανὴ 2Ο, ιερομ. Χαρίτων κελ. "Αγ. 'Ιωάννης Θεολογος
Καρυα'ι 2Ο, Κα Καλὴ Μενάγια 'ΑΟήναι 5Ο, Χριστοδ. Δαλλαρὴς Πάτμος ΙΟΟ,
Γ. Γρηγοριος Γοί5δελαας Καρυαι 5Ο, Γ. Σάββας Μολυβδωκκλησιωτης
Καρυαϊ 2Ο, Κα Θεοδωρα Μπένου Σαμη-Κεφαλληνίας ΙδΟ, Νικ. Σμπρίνης
Μακρυκάπα Χαλκϊδος ΙΟ, ιερομ. "Ησύχιος Λακκιώτης ΙΟΟ.
Ὅσαύτως έλάβομεν και τδ νεοκδοθὲν βιβλίον τοϋ ἀρχιμ. Γαβριήλ
Καθηγουμένου τὴς γείτονος 'Ι. Μονὴς 'Αγϊου Διονυοίου «'Αναμνήσεις
και Νοσταλγϊαι ,* Μητροπολῖτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος «'Η
βεβήλωσις τοϋ εν Θεσσαλονϊκη 'Ιεοοϋ Ναοϋ 'Αγίου Γεωργίου» καϊ
Γυμνασιάρχου Ἰωάν. Παπαϊωάννου «'Η ὴϋικὴ κρίσις τὴς έποχὴς μας».

Προς απαντας έκφράζομεν τὰς εϋχαριστίας της 'Ι. ὴμων Μονῆς.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ.
Τὴν 'Ιερὰν ὴμων Μονὴν έπεσκέφθησαν μεταξϋ
των ἀλλων και οἰ κ. κ. Δημ. “Ερσελμαν, Δημ. Παναγοπουλος ἐξ 'Αθηνων, ιερομ. Εϋγένιος Βουρζὴς καϊ ἀρχιμ. Δαμασκηνδς Καραχάλιος ἐκ
Μ. Σπηλαῶυ, Κ. Θεοδωρϊδης 'Ελληνορουμάνος, Εϋτ. Τρικανάκης καϊ
'Εμ. Δετάκης φοιτ. ἐκ Κρήτης, Διον. Φλάμπουρας ἐξ 'Αθηνων, Ἀπ.
Καλαφάτης μαθητ. ἐξ “Αργους, Γ. Δοϋκας ἐκ Τραγάνας Λοκρίδος, Σπ.
Μαδουκης ἐξ 'Αθηνων, Ο1ιϊβ ΑΙ6. ἀμερικανδς έργοστασιάρχης, Ν. Ζαχαροπουλος καϊ Σαβ. Ξανῦοπουλος Θεολογοι ἐκ Θεσ1νίκης, Π. Μάγγος
υ.τάλληλος ΟΤΕ ἐξ 'Αθηνων, Ἰωάν. Λυσϊκατος φοιτ. Θεολογϊας ἐκ Θεσ)νίκης, 'Αναστ. Κελέσης δικηγορος Δημ. Κατρατσιτδτης κα'ι “Αριστ. Σγουρδς ἐκ Μεγάλης Παναγίας Χαλψ.ὴς, Γ. Λαλιώτης εξ 'Αρναίας, "Αγγελος
'Αντωναιος τελωνειακός, 1 'Λμερικανος, Ι "Λγγλσς, Ι Ἰταλος καϊ 4Ο
Γερμανο'ι ἀπαντες φιοιτηταϊ.

ΑΝΩ:
ΚΑΤΩ :

Η

Ιερα

Μονη

Σταυρονικητα.

Ο Ιησοϋς εξερχδμενος τοϋ Πραιτωριου, ξυλογλυπτικον εργον
ναυμασιας τεχνης εις μεγα σχημα του κατα τδ παρελθδν ετος
κοιμη-6·εντος Καυσοκαλυβιτου μοναχοϋ 'Αρσενιου Νικοδημου.
Περϊ τοϋ εργου τοϋ μεγαλου τουτου καλλιτεχνου εγραψαμεν
εν εκτασει εις τα τεϋχη 38 - 4Ι.

