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'Η εκ των βράχων ὰναδυομένη φρουριακὴ Ἰβρὰ ὴμῶν Μονὴ
τοϋ Ἀγίου Παϋλου έπϊ της δυτικής ιϊκτῆς τοϋ 'Αγϊου "Ορους.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«"Ελεγε δέ και προς τους μαθητὰς αϋτοϋ' άνύνδεκτον εστι τοϋ μὴ έλῦεϊν τὰ σκάνδαλα' οϋαι δε δι' ού ἔρχεται. λυσιτελεϊ αϋτφ εϊ λίθος μυλικδς περίκειται περϊ τον
τράχηλον αϋτοϋ κα'ι ἔρριπται εις τὴν ϋαλασσαν, ῆ ϊνα
σκανδαλίση ενα των μικρῶν τοϋτων. Προσέχετε έαυτοϊς.
έαν δέ άμάρττ] εις σε 6 αδελφδς σου, έπιτιμησον αϋτῳ'
κα'ι εαν μετανοηση, άφες αϋτφ. και εαν επτακις τῆς ημερας α;ιάρτη εις σέ και έπτάκις τῆς ὴμέρας έπιστρέψη
προς σέ λέγων, μετανοῶ, άφήσεις αύτω. Και εϊπον οϊ
άπδστολοι τφ Κυρίφ' προσθες ὴμϊν πίστιν. εϊπε δε 6
Κϋριος' ει ἔχετε πίστιν ώς κδκκον σινάπεως, έλέγετε αν
τή συκαμϊνφ ταϋτη, εκριζιοθητι κα'ι φυτεϋθητι εν τη θαλάσση, και ϋπήκουσεν αν ϋμϊν. Τ'ις δε έξ ὑμῶν δοϋλον
εχων ᾶροτριιῦντα ῆ ποιμαίνοντα, δς εϊσελθδντι έκ τοϋ άγροϋ
έρεϊ, εϋθέως παρελθων αναπεσε, ὰλλ' οϋχι ερεϊ αϋτιϋ,
ετοιμασον τι δειπνήσω και περιζωσάμενος διακονει μοι
εως φάγω καὶ πιω, και μετὰ ταϋτα φάγεσαι και πίεσαι
σϋ; μὴ χάριν εχει τφ δοϋλφ εκεϊνω δτι έποίησε τὰ διαταχθέντα ; οϋ δοκῶ, οῦτω κα'ι ϋμεϊς, οταν ποιήσητε πάντα
τα διαταχθύντα ϋμϊν, λέγετε δτι δοϋλοι άχρεϊοϊ εσμεν, δτι
δ ώφεϊλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν».
(Λουκ. ιζ' 1-ΙΟ.)
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΗ ΟΙ ΠΗΤΕΡΕΣ ΚΗΙ ΗΜΕΙΣ
Εὐαγγέλιον καὶ πατέρες εἶναι ἡ ἀδιάστατος πνευματικὴ
συζυγία, ἡ ὁποία συνιστἀ καὶ θεμελιοῖ τὴν ἁγίαν καὶ Ὁρθόδοξον ἡμῶν Ἐκκλησίαν ἐπὶ τὴν ἀρραγῆ πέτραν τῆς ἀληθείας.
Εἶναι τόσον στενῶς ἡνωμέναι αἱ δύο αὐταὶ ἔννοιαι, ὤστε νὰ μὴ
δύναται νὰ νοηθῇ τὸ ἕν ἄνευ τοῦ ἄλλου, τὸ Εὐαγγέλιον δἴχως
Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ Πατέρες ἄνευ Εὐαγγελίου.
Ἑντεῦθεν ἡ “Εκκλησία τοῦ Χρισιοῦ θὰ ἠδύνατο προσφυῶς νὰ καλῆται καὶ Ἑκκλησία τῶν Πατέρων. Διότι τὴν ὑπερφυᾶ
παρουσίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύ^ιατος ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῶν
Πατέρων ἐμάθομεν. Τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Χάριτος
τοῦ Χριστοῦ οἱ Πατέρες ἔδωκαν εἰς τὸν κόσμον. Τὶ θὰ ἧτο ἡ
Ἑκκλησία δϊχως «τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου», τοὺς
«ὁπλίτας παρατάξεως Κυρίου», τὰ «ὅργανα τοῦ Ἁγίου Πνεύματοςι» 'Ἰδετε τὸν κονιορτοποιήσαντα τὴν Ἐκκλησίαν Προτεσταντισμόν. Καταμάθετε τὰς ἀντορθοδόξους καινοτομίας, τὰς αἱρέσεις, τὰς ὑπερβολάς, τὴν ἐγκοσμιότητα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας, ὑποκαταστησάσης τὴν δύ Ἁγίου Πνεύματος ποριζομένην ἀκράδαντον αὐθεντίαν τῶν Πατέρων, διὰ τῶν ἐξ ὑψηλοφροσύνης ἐπισφαλῶν ἀνθρωπίνων συλλογισμῶν. Φοβήθητε τὴν
ἐπιφαινομένην νόθευσιν τοῦ Εὐαγγελίου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν
ἐκ τῆς μακρύνσεώς μας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρας.
Ἁποτολμὰ ὁ λόγος νὰ ὑποστηρίξῃ, δτι οἱ "Αγιοι Πατέρες
ἀποτελοῦν τὰ ἀσφαλῆ μέτρα τῆς περὶ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καθολικῆς καὶ ἐπὶ μέρους ἀληθείας. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ὀξυδερκεῖς τῆς
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Ἐκκλησίας ὀφθαλμοί, τὰ πυρίπνοα στόματα, οἱ θεοείκελοι διδάσκαλοι, οἱ ἀπλανεῖς ὁδηγοί, οἱ φυσικοὶ ἐρμηνεῖς τοῦ Εὐαγγελίου,
ὡς θεωρίας καὶ πράξεως. 'Ἐδωκαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὸ μέν,
τὴν δογματικὴν αὐτῆς διδασκαλίαν, τοὺς Κανόνας, τὰς Παραδόσεις, τὸ δέ, κατέλιπον εἰς τοὺς πιστοὺς τὴν θείαν βιοτήν των ὡς
ὑπόδειγμα ζωῆς καὶ μιμήσεως, καθιερώσαντες τὸ διάγραμμα τοῦ
ἐριτίμου πλούτου τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ἄνθρωποι
αὐτοί, διὰ πολυμόχθων ἀσκητικῶν ἀγώνων καὶ ἐκ Θεοῦ συναντιλήψεως, κατεστάθησαν φορεῖς τῶν ἐπιλάμψεων τοῦ «Πνεύματος
τῆς ἀληθειας», σκεύη καθαρὰ τῶν θείων ἐνεργειῶν, Θεοφόροι,
Χριστοφόροι καὶ Πνευματοφόροι, καὶ οὕτως ἀπέβησαν δύ ἡμᾶς
ἡ ἀκριβὴς στάθμη τῆς περὶ Θεοῦ καὶ Ἐκκλησίας ἀληθείας.
Ἄνθρωποι καὶ ἡμεῖς, φέροντες ἐκ κληῳονομικῆς ἀναδοχῆς, ἐξ
ἀμελείας, ἀγνοίας καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου, ἠμαυρωμένην τὴν θείαν
εἰκόνα ἐκ τοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ ἐπιπροσθοῦντος νέφους τῶν ψεκτῶν
παθῶν, ἀμοιροῦμεν τῶν ἀκτίστων ἀκτίνων τοῦ Πνεύματος, ταλαιπώρως πλανώμενοι ὑπὸ τῶν ἀτάκτων ἐπιθυμιῶν τῆς καρδίας
καὶ τῶν ἰνδαλμάτων τοῦ ἐσκοτισμένου νοὸς ἡμῶν. Ἰδοὺ ποία ἡ
διαφορὰ μεταξὺ ἡμῶν καὶ τῶν Πατέρων, καὶ πόσην ἀνάγκην
ἔχομεν αὐτῶν ἐν τῇ πορείᾳ ἡμῶν ὡς Ἐκκλησίας, εἰς τὸν βίον
τῆς ὁποίας μετέχομεν εἴτε ὡς χαρισματοῦχοι, εἴτε ὡς ἁπλοῦς
λαός, εἴτε ὡς Ποιμένες, εἴτε ὡς ποιμαινόμενοι.
* *
Λ

Ὁφείλομεν νὰ καταστήσωμεν 5συνείδησιν, δτι ἄν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κατώρθωσαν νὰ ἐπισπάσουν τὰς ἀκτῖνας τοῦ
φωτιστικοῦ Πνεύματος, τοῦτο ἐπέτυχον δυνάμει τῆς ἁγιότητός
των, ὅτι μόνον ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἀπὸ τῶν παθῶν ἄγει εἰς
τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας. Διὸ καὶ ἡ μεγαλυτέρα νοθεία εἰς τὴν
θεολογίαν μας καὶ εἰς τὸν πνευματικὸν βίον τῶν Ὄρθοδόξων,
συντελεῖται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λειτουργοὺς αὐτῆς καὶ διδασκάλους,
οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ ἐμφανίζονται ὡς ὑπεύθυνοι ἐρμηνεῖς τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις νοθεύουν τὴν διδασκαλίαν της
διὰ τῆς ἀναμίξεως προσωπικῶν ἀντιλήψεων μὲ τὴν ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι διδασκαλίαν τῶν Πατέρων. Οἱ αἱρεσιάρχαι ἀποτελοῦν
τὴν ἰσχυροτέραν ἀπόδειξιν, ὅτι πᾶσα ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ
κανόνος τῶν Πατέρων ἄγει εἰς πλάνας καὶ ἀπώλειαν. Οἱ αἱρεσιάρχαι ἧσαν εὐλαβεῖς μὲν καὶ τῶν Γραφῶν ἐγκρατεῖς. Ἐστερημμένοι ὅμως τοῦ φωτός, ὅπερ κατηύγαζε τὰς ψυχὰς τῶν Πατέρων,
«ἐναυάγησαν περὶ τὴν πίστιν»,
Ἀείποτε ὑπῆρξεν αἴτημα ἐκ τῶν θεμελιωδῶν τῆς ἁγίας
ἡμῶν Ἐκκλησίας ἡ μετὰ πίστεως οἰκείωσις καὶ παρακολούθησις
τῆς ζωῆς τῶν Πατέριον, «ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς
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ἀναστροφῆς...» Ἑ Ἐκκλησία εὐλογοῦσα τὸν Θεόν, διότι «φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας καὶ δι' αὐτῶν
πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας», καθιερεῖ εις
τὸ διηνεκὲς τὸ ἀπρόσβλητον κῦρος αὐτῶν.
Ὄστε ἡ Ἑκκλησία, διὰ νὰ κατευθύνεται ἀπλανῶς πρὸς
τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς ἰδιαζούσης ἡμῖν τοῖς
ἀνατολικοῖς ὀρθοδόξου πνευματικότητος, εἶναι ἀπαραίτῃτον,
ο πως οἱ ποιμένες καὶ διδάσκαλοι αὐτῆς μὴ ἀπομακρύνωνται ἀπὸ
τὴν Πατερικὴν διδασκαλίαν εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς αὐτῆς, νοθεύοντες τὸ πνεῦμα τῆς Ἑκκλησίας διὰ προφάσεων ἐν ἁμαρτίαις.

*

Μία ἐκτροπὴ θεμελιώδους σημασίας εἶναι ἡ παραθεώρησις
τοϋ ἀσκητικοῦ-Μοναστικοῦ πνεύματος, ὅπερ χαρακτηρίζει τὸν
βίον τῆς 'Ορθοδόξου ἡμῶν Ἑκκλησίας. Ἐντεῦθεν ἀπορρέουν πάντα τὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ σκάνδαλα, ἡ μεἰωσις τῆς ἁγιότητος, ἡ ἐξάπλωσις τῆς ποικιλοφόρμου' πλάνης ἔν τε τῇ θεολογἰᾳ
καὶ τῇ ἠθικῇ καὶ πνευματικῇ ζῳῇ τῶν χριστιανῶν. Ἑ σημερινὴ
ἐποχὴ θὰ ἀποτελέσῃ σταθμὸν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς Ἐλληνικῆς Ἐκκλησίας, διὰ τὴν ἐγκατάλειψιν τῆς λιτότητος καὶ ἀσκητικότητος
τῶν Πατέρων, ὑπό τε τῶν φυσικῶν διαδόχων αὐτῶν καὶ τοϋ
«φιλοῦντος ἐξομοιοῦσθαι τοῖς ἄρχουσι» εὐαγώγου λαοῦ, πορευομένων τὴν λεωφόρον τῆς ἐγκοσμίου εὐδαιμονίας.
Ἐντεῦθεν ἡ παραχάραξις τῆς γνησίας χριστιανικῆς διδα·σκαλίας, ἡ ὁποία ἄρχεται ἀπὸ τῆς ὀδυνηρότητος τοῦ Σταυροῦ
τοῦ Κυρίου, διέρχεται διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεώς
Του καί, διαγράφουσα ἀπείρους κύκλους μεταξὺ τῶν δύο τούτων
συγκλονιστικῶν πόλων τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, καταντὰ ὡς
θρίαμβος εἰς τὴν ὅρασιν τῆς αἰωνιότητος. Καὶ οὕτω, πρὶν ἀνέλθῃ
τις ἐπὶ τοῦ σταυροῦ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, Ὄστις «ἔπαθε τύπον ὑπολιμπάνων ἡμῖν, ἴνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν
Αὐτοῦιιι--εὑρίσκεται ἐν κοσμικῇ μακαριότητι, ὡς ἐν τῷ φωτὶ τῆς
Ἁναστάσεως χαίρων!
Ἁλλὰ τὸ κακὸν-Σατανᾶς- δὲν ἐμφανίζεται ποτὲ γυμνός.
Καλύπτεται -ὁ μυρμηκολέων αὐτὸς- ὑπὸ γοη.τευτικωτάτας μορφὰς
εὐσεβείας, διὸ καὶ καθίσταται δυσκαταγώνιστος, ὀχυρούμενος
τεχνηέντως δπισθεν διαφόρων εὐσεβῶν συνθημάτων. 'Εὰν ἧτο
τετραχηλισμένος ὁ διάβολος, ὅστις «πλανᾶ τὴν οἰκουμένην», ὡς
ἀπαισίως δύσμορφος, θὰ κατεβάλλετο εὐκολώτατα. Ἁλλ' ἡ δύναμίς του ἔγκειται εἰς αὐτὴν τὴν φωτοφάνειάν του, εἰς τὰς περὶ
ἀγάπης Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον θεωρίας του, εἰς τὰ δάκρυά του
ὑπὲρ τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (!), εἰς τὰς τάσεις δημιουργίας
μιας «νέας καὶ ὑγιοῦς τάξεως ὰραγμάτων», εἰς τὸν πόθον τῆς
ἄρσεως τοῦ «σατανικοῦ» σχίσματος τῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς τὸ ἐνδι-
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αφέρον διὰ τὴν ἀναπροσαρμσγὴν τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὰ σύγχρονα δεδομένα, εἰς τὴν ἀναψιλάφησιν θεολογικῶν, ἠθικῶν καὶ Ἑκκλησιαστικῶν θεμάτων, διότι ναὶ μὲν -ὁμιλεῖ ὁ Σατανᾶς- οἱ
Ἄγιοι Πατέρες ὀρθῶς ἐδογμάτισαν, ἀλλὰ ἡ πρόοδος τοῦ κόσμου,
αἱ ἀνάγκαι τῆς νέας κοινωνιας, ἡ ὐψωσις τῆς διανοητικῆς στάθμης τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀσύλληπτος ἐξέλιξις τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, ὅλα ταῦτα, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐπιβάλλουν τὴν ἐπανατοποθέτησιν τῆς Ἑκκλησίας ἐπὶ συγχρονισμένων βάσεων...
'Αλλ' ὁ Παῦλος καὶ μετ' αὐτοῦ ἡ ἁγία μας Ἑκκλησία βοοῦν πρὸς τοὺς πλανωμένους: «Οὐ γὰρ ἀγνοοῦμεν τὰ νοήματα
αὐτοῦ», τοῦ Σατανᾶ. Καὶ οἱ Πατέρες -«οἱ ὁπλῖται παρατάξεως
Κυρίου» -ἐμπεδώσαντες ὀρθοδόξως τὴν Ἑκκλησίαν, ἀπεφάσισεν
τὸν ἀφορισμὸν ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας παντός, ὅστις ἤθελεν ἀφαιρέσει ἢ προσθέσει εἰς ὅσα καλῶς αὐτοὶ ἐδογμάτισαν καὶ
παρέδωκαν.
* ·
Ἀλλὰ θὰ ἐῳωτηθῶμεν. Ποίαν σχέσιν δύναται νὰ ἔχῃ τὸ
αἴτημα τῆς ἀσκητικότητος τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰς ἐκτροπὰς αὐτάς;
Πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Ἑ ἄσκησις ἀνακύπτει ὡς ἀναγκαιότης πρὸς
ἄρσιν τῆς ἐν ἡμῖν ἀντινομίας, βεβαιουμένης εὐαγγελικῶς μέν, διὰ
τῆς «στενῆς καὶ τεθλιμμένης ὁδοῦ», διὰ τῆς «βίας», διὰ τῶν
ἀγρυπνιῶν καὶ τῶν νηστειῶν τοῦ Κυρίου, διὰ τῆς ἐντολῆς Αὐτοῦ
«ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε» κ.λ.π., ὡς καὶ διὰ τοῦ «ὑπωπιασμοῦ τῆς σαρκός», τοῦ «ἀντιστρατευομένου νόμου» τοῦ θείου
Παύλου, διὰ τῶν «σκληρῶν ὁδῶν» τοῦ προφήτου Δαβίδ ὡς καὶ
ἄλλων συναφῶν χωρίων τῆς Γραφῆς, Πατερικῶς δέ, διὰ τοῦ
ἁγίου βίου τῶν Πατέρων καὶ αὐτῆς τῆς διδασκαλίας των.
Ἑ φύσις τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀσκητική, ὡς ἐξ αὐτῆς
ταύτης τῆς φύσεως τοῦ γεγονότος τῆς ἀνορθώσεως τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, φέροντος παρὰ τοϋτο τὴν αἴσθησιν τῆς τραγικῆς διαστάσεως τῆς βουλήσεώς του, ἐκφαινομένης εἰς τὰς τραγῳδίας τῆς Ἐλλῃνικῆς ἀρχαιότητος, -διὰ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν καὶ τὴν
θύραθεν σοφἰαν- καὶ κατοπτριζομένης εἰς τὰ μεγάλα ἔργα τοῦ
Σαίξπηρ, τοῦ 'Ἰψεν, τοῦ Λοστογιέφσκυ, καὶ ἐξαιρέτως εἰς τὴν
«Τραγῳδίαν τῆς ζωῆς» τοῦ Ἰσπανοῦ Μικαὲλ Οὐναμοῦνο.
Τὴν τραγικότητα αὐτὴν ἔζησεν ἡ Ἀγία Ἐκκλησία μας
ἀναδυθεῖσα ἀπὸ τὸ ἴδιον αϊμά της καὶ ἠκολούθησαν τὰ ἐκλεκτὰ
τέκνα τῆς 'Ερήμου, οἱ Ἄγιοι, βεβαιώσαντες τὴν ἀναγκαιότητα
τῆς τραχείας ταύτης ὁδοῦ, διὰ τῶν κλαυθμῶν των, τῶν κακοπαθειῶν, τοῦ ἱεροῦ πένθους των, τῶν μακρῶν νηστειῶν καὶ ἀγρυπνιῶν των καὶ τῶν ἀδιαλείπτων προσευχῶν. Ὁς καὶ τὸ αἶμα
τῶν Μαρτύρων ἐχύθη ἀπὸ τὴν ἰδίαν αὐτὴν διάστασιν, συμπλακένιων μὲ τὸ κακόν, ἄχρις καὶ αὐτοῦ τοῦ Πρωτδμάρτυρος Χρι-
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στοῦ, τοῦ «ἀρχηγοῦ καὶ τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν».
Ἰδοὺ ποῖον εἶναι τὸ βάθος τῆς ἀσκητικότητος, ἐξικνουμένης μέχρις αὐτῆς τῆς τοῦ αἴματος χύσεως, ὡς βεβαιοῖ, κατὰ
μυστικόν τινα τρόπον, ὁ μέγας τοῦ Χριστοῦ Ἁπόστολος Παῦλος.
«Καὶ σχεδὸν ἐν αἴματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ
χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις». (Ἑβρ θ.' 22). Ὁ ἴδιος
Παῦλος ἐνθαρρύνων εἰς τὰς θλίψεις των τοὺς πιστοὺς καὶ δίδων
οἱονεὶ τὸ διάγραμμα τῶν ἐν Χριστῷ κατὰ τῆς ἁμαρτίας ἀγωνιζομένων, γράφει: «Οὔπω μέχρις αἴματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν
ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι». (Ἑβρ. Ιβὴ 4).
*

Κατὰ ταῦτα, λόγῳ τῆς ἀμέσου σχέσεως ἁγιότητος βίου καὶ
ἀληθείας, πρέπει νὰ ἀπελπισθῶμεν, ὡς Ἐκκλησία, ὡς πρὸς τὴν
δυνατότητα ἐκπληρώσεως τῆς ἐν γῇ ἀποστολῆς μας -ἡ ὁποία
κατὰ βάθος εἶναι ὁ καθολικὸς ἁγιασμὸς ἡμῶν, «οὗ ἄνευ οὐδεὶς
ὅψεται τὸν Κύριον»- χωρὶς τὴν οἰκείωσιν τοῦ ἀσκητικοῦ πνεύματος τῶν Πατέρων, ὅπερ θὰ μᾶς καταστήσῃ ἱκανοὺς νὰ ἐξαρθῶμεν εἰς τὴν περιωπὴν τῆς γνώσεως τῆς Ὁρθοδοξίας, ἥν παρέδωκαν ἡμῖν «ἄνθρωποι ὑπὸ πνεύματος Θεοῦ φερόμενοι».
Ἑ σημερινὴ ἀξιοδάκρυτος παρακμὴ τοῦ Μοναχικοῦ θεσμοῦ,
ἀποτελεῖ ἀνάκλασιν τοῦ ἐμπολιτευομένου ἐν τῇ Ἐκκλησία ἀντιασκητικοῦ πνεύματος, γεγονὸς τὸ ὁποῖον παρέχει τὸ μέτρον τῆς
πνευματικῆς πτωχείας τῆς Ὁρθοδοξίας, ἧς τινος ὁ Μοναχισμὸς
εἶναι «τὰ νεῦρα», κατὰ Χρυσόστομον.
'Ως ἐκ τούτου, πῶς δυνάμεθα ἄνευ ἁγιότητος, ταπεινώσεως,
ἀγάπης καὶ φωτισμοῦ νὰ ὁμιλῶμεν περὶ Ὁρθοδοξίας, ἐφ' ὅσον
στερούμεθα τῶν φυσικῶν ἐκείνων ὀργάνων, τὰ ὁποῖα προσπορίζουν εἰς ἡμᾶς τὴν γνῶσιν τοῦ βάθους τοῦ πλούτου αὐτῆς; Διότι,
ἐν ἐσχάτῃ ἀναλύσει, τὶ ἄλλο εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία μας ἡ ἀδαμαντίνη, εἰμὴ κατάκιησις τῆς ἁγιότητος ὡς ἀληθείας, ὡς ζωῆς, ὡς
ἠθικοῦ κάλλους, ὡς ἐλπίδος, ὡς, ἐν πάσῃ περιπτώσει, συνισταμένης τῶν θειοτάτων αἰτημάτων τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου, ἐκφραζομύνων ἐν τῆ μεγαλειώδει λειτουργικῇ ζωῇ τῆς Ἑκκλησίας;
Ἰδοὺ διατὶ ἡ ὁδὸς τοῦ κλαυθμοῦ εἶναι ἡ μόνη, ἥτις ἀπέμεινε σήμερον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν πρὸς ἀπόπλυσιν τῶν «σπίλων
καὶ τῶν ρυτίδων», πρὸς συνειδητὴν ἐν πνεύματι ἀνασύνδεσιν μὲ
τοὺς Πατέρας, πρὸς πλατυσμὸν εἰς τὰς ἀπείρους διαστάσεις τῆς
Ὁρθοδοξίας, πρὸς οἰκείωσιν τοῦ Ἑγαπημένου Χριστοῦ -τοῦ
'Ἐρωτος τῶν Πατέρων- πρὸς δικαίωσιν τοῦ θείου ἡμῶν χριστιανικοῦ ὀνόματος, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἄγιον 'Ὁρος 8Ζ21.2.1958
Μοναχδς ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΜΙΚΗΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΝΗΧΩΝ

ΙΕΡλ

ΜΟΗΗ

ΒΓΙΟΥ

ΠΗΥΛΟΥ

Κατὰ τὴν σύντομον ταύτην ἐξιστόρησιν τῶν 2Ο Ἰερῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐτηρήσαμεν τὴν ἱεραρχικὴν αὐτῶν
σειρὰν τῆς παρεδρίας τὴν τηρουμένην παρὰ τῇ Ἰ. Κοινότητι,
καθόσον ἁ'πασαι αἱἸ. Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι ἰσοβάθμιοι.
Ἐπειδὴ ὅμως ἐπὶ τῆς ἡμετέρας τοιαύτης, κατεχούσης τὴν 14ην
θέσιν, θ' ἀσχοληθῶμεν ἐκτενέστερον, ποιοῦμεν ἔναρξιν αὐτῆς
ἀπὸ τοῦ παρόντος τεύχους, συνεχιζομένης ταυτοχρόνῳς τῆς ἐξιστορήσεως καὶ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ἰ. Μονῶν μὲ τὴν ἰδίαν
ἱεραρχικὴν αὐτῶν σειράν.
Ἑ τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἰ. ἡμῶν Μονὴ κεῖται ἐπὶ τῆς ΒΑ
πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἀκριβῶς κάτωθι τῆς ὑψηλοτέρας
κορυφῆς τοῦ κυρίως δρους Ἅθω καὶ εἰς ἀπόστασιν 2Ο ἀπὸ τῆς
θαλάσσης ἐπὶ ὑψομέτρου 155 μ.
Τὸ περιβάλλον αὐτῆς εἶναι τὸ ἀγριώτερον καὶ μεγαλοπρεπέστερον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι ἄνωθεν ὑψοῦται κατακορύφως ἀπρόσιτον συγκρότημα βράχων μέχρι τῆς κορυφῆς (2.Ο35μ.),
ἐκατέρωθεν δὲ αὐτῆς κατέρχονται δύο χεάμαρροι ἐκ τῶν ὁποίων
ὁ ἀνατολικὸς ἐκ τῆς κορυφῆς καὶ ὁλοκλήρου τῆς βραχώδους
πλευρᾶς καὶ εἶναι ὁ μεγαλύτερος καὶ ἀγριώτερος τοῦἉγἴουὌρους.
Κατὰ τὰς χειμερινὰς ἐποχὰς καὶ μὲ τὴν πτῶσιν πολλῶν
βροχῶν καθίσταται θορυβώδης λόγῳ ἀκατασχέτου ὁοῆς τῶν ὑδάτων, ἁ'τινα παρασύρουν βράχους ἥ καὶ συντρίμματα αὐτῶν βάρους δεκάδων χιλιάδων ὀκάδων.
Ἐνθυμούμεθα τὴν τελευταίαν πλημμύραν τοϋ 1942. Ἑμίσεια μόνον ὡρα ἧτο ἀρκετὴ ὡστε, ἀπὸ μίαν πρωτοφανοῦς ἐντάσεως βροχήν, νὰ κατέλθουν σωρηδὸν τὰ ὔδατα τοῦ δυτικοῦ χειμάρρου ὡς εἰς ὅγκος λάβας ὑφαιστείου ὕψους 7-8 μ. κυλιόμενος πρὸς
τὴν θάλασσαν καὶ παρασύρων πᾶν τὸ εὑρίσκον κατὰ τὴν πορεί-
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αν του. Δένδρα ἐκριζωθέντα καὶ κατειργασμένη ξυλεία ἀνεφαίνοντο πότε εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὅγκου τούτου καὶ πότε ἐχάνοντο εἰς τὸν βυθὸν στρυφογυριζόμενα ὡς μικρὰ ἀντικείμενα.
ΤΙ κοίτη τοῦ ποταμοῦ ἥλλαζε συνεχῶς διευθύνσεις ἀναλόγως τῶν
θέσεων τὰς ὁποίας κατελάμβανον οἱ παρασυρόμενοι δγκοι πετρῶν
κ. ἄ. Δι' ὀλίγα λεπτὰ μέρος τῶν ὑδάτων ἐστράφη πρὸς τὰ ἐν τῇ
παραλίᾳ τοῦ 'Αρσανᾶ οἰκήματα μὲ κίνδυνον νὰ παρασύρῃ ὁλόκληρον τὸ συγκρότημα τοῦ τότε πριονιστηρίου 'Αλ. Παπαγιάννη.
Μία ἄλλη μεγαλυτέρα συνέβη τὸν Νοέμβριον τοῦ 1911 τὴν
ὁποίαν εὑρίσκομεν περιγραφομένην ἐν τῷ ἀρχείῳ τῆς Μονῆς.
Ἁναφέρεται ὅτι τὴν 8ην ὡραν (βυζαντινὴν) τῆς νυκτὸς τῆς 12ης
πρὸς τὴν 13ην Σεπτεμβρίου 1911 ἢρχισε ραγδαία βροχή, ἥτις
μετ' ὀλίγον ἐσταμάτησε, διὰ νὰ ἐπαναρχίσῃ μετὰ δίωρον τοιαύτης ὅμως σφοδρότητος, ὤστε νὰ σείεται ἐκ θεμελίων ἡ Μονὴ καὶ
νὰ προκαλέσῃ τὸν τρόμον καὶ τὸν φόβον εἰς ὁλόκληρον τὴν
ἀδελφότητα. Ἐντὸς ὀλίγου ἢρχισαν οἱ δύο χείμαρροι νὰ καταρρέουν ὔδατα ἀφαντάστου ποσότητος, ἄτινα ἐνωθέντα ὀλίγον ἄνω
τοῦ προσκυνηταρίου παρέσυραν αὐτὸ-ἐξ ὁλοκλήρου. Ἀκολούθως
ἤλλαξαν πορείαν καὶ ὁλόκληρος ὁ ὅγκος οὺτος ἐπέπεσεν ἐπὶ τῆς
οἰκίας τοῦ πατητηρίου, τοῦ ὁποίου ἔθραυσε τὴν πορτάρα (ἐξωτερικὴν μεγάλην θύραν) ἀνατρέψαν τὰ πάντα ἄτινα καὶ παρέσυρε
μεθ' ὁλοκλήρου τῆς ἐκ 4 δωματίων οἰκίας πρὸς τὴν θάλασσαν, μόλις διασωθέντων τῶν ἐν αὐτῷ διακονητῶν μοναχῶν. Ἐπὶ
τόπου δὲν ἔμεινε παρὰ τμῆμα τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τῶν θεμελίων
τῆς οἰκίας καὶ δύο μεγάλαι παραβοῦται ἀνατραπεῖσαι.
'Εκτὸς τῆς καταστροφῆς τοῦ οἰκήματος, κατεστράφη ὁλόκληρος ἡ ἐξ 2Ο στρεμ. ἄμπελος καὶ ὁ κῆπος, ἄτινα ὑπῆρχον εἰς
τὸν πρὸς τὴν παραλίαν ἀνοικτὸν χῶρον μετὰ ἐπτακοσίων μεγάλων
ἐλαιοδένδρων καὶ πολλῶν ἄλλων ὀπωροφόρων δένδρων, χωρὶς
νὰ παραμείνῃ οὐδὲν ἀπολύτως σημεῖον ὑπάρξεως κτήματος ἐν
τῇ περιοχῇ ταύτῃ, εἰς τὴν ὁποίαν μέχρι σήμερον ὑπάρχουν σωροὶ
μαρμάρων ἀποσπασθέντων ἀπὸ τὴν βραχώδη πλευρὰν τοῦ Ἄθω
καὶ τὰ ὁποῖα ἡ μανία τῶν ὑδάτων μετέφερε πρὸς τὴν θάλασσαν.
'Ἁλλαι μεγάλαι πλημμῦραι ἐγένοντο τὸν Σεπτέμβριον τοῦ
185Ο, Σβρ. τοῦ 1821 Σή3ρ. τοῦ 1794 καὶ Σεπτ. τοῦ 1715 τῶν
ὁποίων ἐλλείπουν λεπτομέρειαι, πάντως φαίνεται ἧσαν μικρότε-
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ραι τοῦ ὀλέθρου τοῦ 1911, ὅστις ἠλλοίωσε τελείως ὁλόκληρον τὴν
πρὸ τῆς Μονῆς ἔκτασιν πρὸς τὴν θάλασσαν.
'Ως φαίνεται ἐκ τῆς μορφῆς τοῦ ἐδάφους, ὁλόκληρος ἡ δυτιζὴ πλευρὰ τῆς κυρίως κορυφῆς τοῦ Ἄθω εἰς παλαιοὺς καὶ
ἀγνώστους χρόνους ἔπαθε καθίζησιν καὶ οὕτως ἐσχηματίσθη τὸ
ἀπρόσ.ιτον τοῦτο τμῆμα τοῦ 'Αγίου Ὄρους. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς
ταύτης καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν μαρμαρίνων ὅγκων ἀνεφύησαν
ἀπὸ αἰώνων ὀητινώδεις πεῦκαι, τὰς ὁποίας δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ πλησιάσῃ ποὺς ἀνθρώπου οὐδὲ νὰ ἠχήσῃ ἐν αὐταῖς ὁ πέλεκυς
τῶν ὑλοτόμων. Μόνον κατὰ τὰς μεγάλας ὑδατοπτώσεις, ὁπότε σημειοῦνται ἀποκοπαὶ τμημάτοτν βράχων, συμβαίνει ν'ἀποσπῶνται
μερικοὶ ἐξ αὐτῶν καὶ νὰ παρασύρωνται μέχρι τῆς θαλάσσης.
Ἰδρυτὴς τῆς Μονῆς, κατὰ τὴν μακραίωνα παράδοσιν,
ὑπῆρξεν ὁ Ὄσιος Παῦλος, ὅστις διὰ τὴν μεγάλην αὐτοῦ ταπείνωσιν καὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ χειμάρρου ὡνομάζετο Ξηροποταμίτης. Οὗτος, ὡς ἀναφέρεται, κατήγετο ἐξ αὐτοκρατορικῆς οἰκογενείας τοῦ Βυζαντίου, τυγχάνων υἱὸς τοῦ αὐτοκράτορος,Μιχαὴλ
τοῦ Ραγκαβὲ καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ Προκοπίας, ἀδελφὸς δὲ τοῦ
Ἁγίου Ἰγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ ὅνομά
του ἠτο Προκόπιος καὶ τοῦτον ὁ βοηθείᾳ τοῦ στρατοῦ ἀναγορευθεὶς αὐτοκράτωρ Λέων ὁ Ἀρμένιος εὐνούχισεν, ϊνα οὔτω
ἀποκληρωθῇ τοῦ πατρικοῦ αὐτοῦ θρόνου. Ὁ αὐτὸς Λέων ἐξώρισε καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ αὐτοκράτορα Μιχαὴλ τὸν ὁποῖον ἐνέκλεισε κατὰ τὸ ἔτος 813 εἰς μοναστήριον παρὰ τὴν νῆσον Πρώτην ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἐν τῇ ὁποίᾳ ἔθανε τῷ
827 καὶ κατ' ἄλλους τῷ 845.
Ὁ Προκόπιος ἀνδρωθεὶς καὶ σπουδάσας ὅλην τὴν κατὰ
κόσμον σοφίαν καὶ τὴν μηδαμινότητα τῶν ἐγκοσμίων γνωρίσας,
ἐγκατέλειψε τὰ πάντα, ϊνα τὸν Χριστὸν κερδίσῃ καὶ πρὸς τὸν
Ἄθω μετοικήσας ἐπὶ τὰς ὁοὰς αὐτοῦ ἰδρύει μεταξὺ τῶν δύο
χειμάρρων τὴν Μονήν του ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τοῦ μονυδρίου
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου,
Σχετικῶς ἐπ' αὐτοῦ υπάρχει ἡ ἐξῆς περιγραφὴ εἰς περιθώριον χειρογράφου ΙΔ' αἰῶνος: «Τῆς Μονῆς τῆς Θεομήτορος
οἰκοδομηθεάσης τῷ ,Ττλη' (6338-83Ο) Ἰνδικτιῶνος Η' τῇ γ' μεσοῦντος μηνὸς Αὐγούστου ὑπὸ τοῦ βασιλόπαιδος Προκοπίου τοῦ
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ὕστερον Παύλου προσαγορευθέντος, δι' ἥν αἰτίαν καὶ Παύλου
Μονὴ καλεῖται, ἐπὶ τῶν παλαιῶν ἐρειπίων τοῦ Μονυδρίου τῶν
Εἰσοδίων τοῦ ὑπὸ Στεφάνου τινὸς Μοναχοῦ ἐπὶ τῷ δεκάτῳ καὶ
τρίτῳ ἔτει τῆς βασιλείας τοῦ Ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου ἐν ᾧ
χώρῳ ὁ τοῦ Ἁπόλλωνος βοιμὸς ὑψοῦτο, ἔσχεν ὁ τῶν Εἰσοδίων
Ναὸς ἁγιογράφους τὸ πρῶτον Καλλίτρατον, Νίκανδρον καὶ
Ἁπόλλωνα αὐταδέλφους, ἸΟλυνθίους τὴν πατρίδα καὶ μαθητὰς
τοῦ Ὁσίου. Μετὰ δὲ ὀγδοήζοντα χρόνους καὶ ἕξ, τοῦ καταστεγάζοντος τοῦ Ναοῦ διαρραγέντος καὶ τ' ἄλλα φθαρέντος τὸ σύνολον ἀπὸ σεισμοῦ, Βαρθολομαῖον καὶ Ἰωανείκιον Ροδίους ἀδελφοὺς τῆς αὐτῆς Μονῆς ἔσχεν ἁγιογράφους. Τῷ δὲ ,ς·υ7ε' (6495987) τῆς Μονῆς ἐπεκταθείσης καὶ τοῦ Ναοῦ ἀνακαινισθέντος
Νίκανδρον, Παῦλον τὸν Ἰώλκιον, Ἰωαννίκιον καὶ Μελχισεδὲκ
τὸν Συμαῖον τῆς ἁγιογραφίας ἐγκρατεῖς καὶ τῆς ψηφογραφίας
ἔσχεν, οὐ χρώμασιν, ἀλλὰ ψηφίοις ποικίλοις τὸν Ναὸν καθωράῖσαν. Καὶ ταῦτα πρὸς μνήμην Σεραφεὶμ Ἁγιοπαυλίτου καὶ Ἑγουμένου τῆς αὐτῆς Μονῆς τυγχάνοντος, ληφθέντα ἐκ τῆς βίβλου
τῆς ἐπιγραφομένης χιλιὰς Ἁγιογραφικὴ πραγματευομένη ὑποθέσεις χιλίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, συγγραφείσης
τῷ ,ςφπη' (6588-1Ο8Ο) παρά τινος Διονυσίου Ἀλεξανδρέως ἐκ
τῆς Μεγάλης Λαύρας. Καὶ ταῦτα μὲν ἐσημείωσα διὰ τὸ πρόχειρον καὶ ἀσφαλὲς τῷ ,ς-ωκστ' (6826-1318) τῇ ζ' μεσοῦντος μηνὸς Μαρτίου»..
Περὶ τῆς χιλιάδος, τῆς ὁποίας γίνεται μνεία ἀνωτέρω, παλαιότερον ἐγένετο πολὺς λόγος καὶ ἔρευναι πολλαὶ ἐγένοντο εἰς
τὰς βιβλιοθήκας τῶν Ἰ. Μονῶν πρὸς ἀνεύρεσίν της ἄνευ ἀποτελέσματος, ἀλλ' εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς 'Ε ἡμῶν Μονῆς εὑρἴσκεται
ἐπιστολὴ τοῦ καθηγητοῦ Κ. Σιμωνίδου πρὸς τὸν τότε καθηγούμενον ἔχουσα οὔτω: Ἐν τῇ τῶν Καρυῶν πόλει 1852'Ιανουαρίου 13. Θάρσει, εὑρέθη ἡ χιλιάς, ταύτης δὲ ἢδη εὑρεθείσης τὰ
πάντα ἔχει καλῶς. Λεγέτωσαν τοίνυν οἱ ἐχθροὶ τοῦ καλοῦ πᾶν
δτι ἡ κεφαλὴ αὐτῶν ἡ κακόβουλος ὑπαγορεύσῃ αὐτοῖς. 'Ἐρρωσο.
ὁ ὑμέτερος Κωνστ. Σιμωνίδης». Ἐκτοτε οὐδὲν στοιχεῖον εὑρίσκεται περὶ αὐτῆς. Λεδομένου δὲ ὅτι ὁ Λάμπρου δὲν ἠδυνήθη
νὰ καταγράψῃ ὅλα τὰ ἀρχαῖα βιβλία τῶν Ἰ. Μονῶν, δὲν ἀποκλείεται νὰ εὑρίσκηται ἐν ἀφανείᾳ.
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Ὁ μακάριος λοιπὸν Παῦλος ἑλκυσθεὶς ἀπὸ τὴν φυσικὴν
ὡραιότητα, τὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ τὴν ἀπόλυτον ἡσυχίαν ἐν τῇ
τοποθεσίᾳ ταύτῃ, φαίνεται ὅτι αὐτὴν ἐξέλεξε καὶ εἰς αὐτὴν κατέφυγεν ἀρχικῶς, ἱδρύσας τὴν μικρὰν Μονήν του.
Ἐπὶ τῆς βασιλείας Μιχαὴλ Β' τοῦ Τραυλοῦ οἱ Σαρακηνοἰ
κατέκτησαν τὴν Κρήτην (827). Ἑ κατάκτησις ὅμως αὕτη τῶν
Σαρακηνῶν ἐπὶ τῆς Κρήτης πολλὰ δεινὰ ἐπήνεγκε καὶ εἰς τὸν
Ἄθω, καθότι οἱ πειραταὶ οὖτοι καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῆς κατοχῆς (827-962) κατερήμουν μανιωδῶς πάντα τὰ παράλια τοῦ
Αἰγαίου πυρπολοῦντες πολλὰς κώμας, μοναστήρια καὶ πᾶν ὅ,τι
ἡ θηριώδης μανία αὐτῶν εὔρισκεν.
Καίτοι αἱ Μοναὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἧσαν πολὺ περιωρισμέναι καὶ προχείρως ἐκτισμέναι, κατὰ τὴν τότε ἐπικρατοῦσαν
τάξιν, ὡς ἀναφέρεται εἰς τὸν βίον τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου τοῦ ἐν
τῷ 'Ἁθῳ, «οὐ γὰρ γῆν ἤρουν, οὐκ αὔλακα ἔτεμον, οὐ βοῦν εἶχον,
οὐχ ὑποζύγιον, οὐκ ἄλλο τι τῶν ἀχθοφόρων ζώων, ἀλλὰ καλύβας
ἐκ μικρῶν πηξάμενοι ξύλων, τὴν ὀροφὴν αὐτῶν ἐκ χόρτου, ξύλων καὶ χώματος κλπ. ἐτρέφοντο δὲ δι' αὐτοφυῶν τοῦ δάσους
οὐσιῶν», ἐν τούτοις ἡ φήμη τῆς ἁγιότητος τῶν μοναχῶν εἴλκυσε
πλησίον αὐτῶν πολλούς, οἴτινες εὑρέθησαν εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς
συστάσεως καθέδρας Γερόντων, εἶδο; ὁμοσπονδιακοῦ Συμβουλίου, κανονίζοντος τὰς κοινὰς αὐτῶν ὑποθέσεις. Οὔτω δὲν ἧτο
δυνατὸν ν' ἀποφύγουν καὶ αὐτοὶ τῆς προσοχῆς τῶν Σαρακηνῶν
Τῆς ἐπιδρομῆς τούτων ἐπόμενον ἧτο νὰ μὴ ἀποφύγῃ καὶ
ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Παύλου καί, ὡς ἀναφέρεται «πολιορκηθεῖσα
ὑπὸ 'Αράβων, ὁλόκληρος ὁ χείμαρρος ἐπληρώθη παρ' αὐτῶν,
ἐπεχείρουν δὲ διαρπάσαι τὴν μονήν, ἀλλ' εὐδοκίᾳ Θεοῦ παραδόξως τῆς ἁλώσεως λυτρωθέντες ὅ τε βασιλόπαις καὶ ἁγιώτατος
ὁμολογητὴς Παῦλος καὶ οἱ σύν αὐτῷ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τοῦ
χειμάρρου τὴν Μονὴν καταλιπὼν μετὰ τοὺς οἰκείους μαθητὰς
αὐτοῦ ἐν τῷ δρεινῷ τόπῳ Δάφνης ἀναβιβάζει πρὸς ἀσφάλειαν
καὶ ἐπιστήσας τὴν νέαν αὐτοῦ μονὴν ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς Βασιλίδος Πουλχερίας ἥν ὡνόμασε τοῦ Ξηροποτάμου (ἐκ τῆς ὀνομασίας τὴν ὁποίαν οὗτος ἐκέκτητο) καὶ ἐπὶ ὀνόματι τῶν Τεσσαράκοντα μαρτύρων αὐτὴν καθιέρωσεν ἐν ἔτει 853 μ. χ.».
Μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς νέας Μονῆς Ξηροποτάμου
παρὰ τὴν Δάφνην, ἀνέδειξε διάδοχον καὶ κυβερνήτην και ἡγούμενον ἀποκατέστησε τὸν εὐλαβέστατον μαθητήν του Νικηφόρον.
Μὲ τὴν τακτοποίησιν τῆς Μονῆς του, ἐξῆλθεν ὁ Ἄγιος τοῦ
Ἄθω καὶ μετέβη πρὸς κατήχησιν τῶν νεοφωτίστων τότε Σερβοβουλγάρων, τοὺς ὁποίους στηοίξας καὶ στερεώσας εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Πίστιν, μετέβη κατόπιν εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐπὶ βασι
λείας Μιχαὴλ Γ' υἱοῦ Θεοφίλου καὶ Θεοδώρας παρὰ τῶν ὁποίων
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ἔλαβε Τίμιον Ξύλον καὶ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τὴν ὁποίαν ὁ Θεόφιλος ὁ εἰκονομάχος ἔρριψεν εἰς τὸ πῦρ καὶ διέμεινεν ἄφλεκτος
κατὰ τὸ ἐμπρόσθιον μέρος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος, καείσης μόνον τοῦ ὀπισθίου τοιούτου. Κατὰ τὴν ἐποχὴν
ἐκείνην συμπίπτει καὶ ἡ ἀναστήλωσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων (842),
ὅἸε πολλοὶ μοναχοὶ μετέβησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὡς καὶ ὁ
συγγραφεὺς Γενέσιος τοῦ Ι αἰῶνος (935) γράφεΓ «Κατῆλθον ἐκ
τοῦ περιωνύμου ὅρους Ὁλύμπου, Ἄθω τε καὶ τῆς 'Ἰδης, ἀλλὰ
μὴν καὶ τοῦ κατὰ τοῦ Κυμηνᾶ συμπληρώματος, θεοφόροι ἄνδρες
περιφανεῖς,τὴν ὀρθοδοξίαν κηρύττοντες βασιλικαῖς τε διαμοιβαῖς καὶ
σεβασμίαις αἰσίως ἱκανωθέντες πρὸς τὰς ἰδίας μονὰς ἀνεχώρησαν».
Ὁ Ὄσιος Παῦλος μετέβη εἰς Σερβίαν προσκληθεὶς ὑπὸ
τοῦ τότε Σέρβου Κράλη τῆς Σερβίας καὶ ἐφάνη ὡς ἄλλος ἀπόστολος καταφωτίσας αὐτὴν μὲ τὰς πανσόφους διδασκαλίας του ὡς
φαίνεται εἰς τὰ ἱστορικὰ τῶν Σέρβων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀσματικὴν αὐτοῦ ἀκολουθίαν εἰς τὰ τροπάρια τῆς Λιτῆς. «Κῆρυξ καὶ
ἰσαπόστολος Σερβίας δειχθεὶς καὶ μονῶν δύο δομήτωρ ἀναφανείς» β' — «Τὸ ἔθνος τῶν Σέρβων διδαχαῖς πανσόφοις ἐξ ἀπιστίας εἰς πίστιν μεταγαγὼν ἰσαπόστολος αὐτῆς φανεὶς» δ' —κλπ.
Ἀναχωρήσας ὁ Παῦλος ἐκ Βυζαντίου ἐπιστρέφει εἰς τὸν
ποθητὸν αὐτοῦ Ἄθω καὶ ἐγκαθίσταται εἰς τὴν πρώτην του Μονὴν πρὸς μεγαλυτέραν ἡσυχίαν καὶ πνευματικὴν ἄσκησιν, προβλέπων τὸ σύντομον τέλος αὐτοῦ. Εὑρὼν τὴν Μονὴν σχεδὸν
ἔρημον ἡσύχασεν εἰς πλησίον καὶ πρὸς τὸ βόρειον μέρος αὐτῆς
σπήλαιον, τὸ καὶ ἥδη σπήλαιον τοῦ Ἁγίου Παύλου καλούμενον,
ἔνθα καὶ τὸ Ἁγίασμα.
Εἰς τὸ σπήλαιον αὐτὸ εἰσέδυσεν ὁ σοφὸς καὶ ταπεινὸς οὗτος
βασιλικὸς γόνος διὰ ν' ἀγωνισθῇ τὸν ἔνθεον ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς
μετὰ μεγίστης ἀφοσιώσεως καὶ αὐταπαρνήσεως, καταλιπὼν ἐαυτὸν μέγιστον παράδειγμα εἰς τοὺς ἐφιεμένους τὴν ἀπόλαυσιν τῶν
ἀγαθῶν τῆς αἰωνίου ζωῆς.
·
Ὁ Ὄσιος Παῦλος ἔχων φήμην σοφοῦ καὶ ἁγίου ἀνδρὸς
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δὲν ἀφέθη ἥσυχος διὰ ν' ἀπολαύσῃ τὴν ποθητὴν
εἰς αὐτὸν ἐρημικὴν ζωὴν καὶ ἡσυχίαν. 'Ως ἐγένετο γνωστὴ ἡ εἰς
Ἅγιον Ὄρος ἐπάνοδός του, προσῆλθον πλησίον του πολλοὶ τῶν
πέριξ ἐνασκουμένων μοναχῶν δύ ν' ἀπολαύσουν τὴν ψυχωφελῆ
διδασκαλίαν του, ὅτε ἠναγκάσθη, διὰ ν' ἀποβῇ αὕτη πλέον καρποφόρος, νὰ φροντίσῃ διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν τῆς ἐρειπωμένης μο
νῆς του τῆς Θεομήτορος, ὁμώνυμόν του ἢδη, πρᾶγμα ποὺ ἐπέτυχε διὰ τῶν π,λουσίων αὐτοκρατορικῶν δωρεῶν Ἐν αὐτῇ δὲ καὶ
ἐκοιμήθη εἰς βαθὺ γῆρας, ἀφοῦ προηγουμένως ἐκάλεσε καὶ ἐνουθέτησε καταλλήλως τοὺς μαθητάς του, διότι προεγνώρισε τὴν
ἔξοδον τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς.
(Συνέχεια εις τδ έπομενον)

ΙΕΡΑ

ΜΟΝΗ

ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ

Ἑ Ἰερὰ Μονὴ Καρακάλλου κεῖται ἐπὶ τῆς ΒΑ πλευρᾶς
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπὶ ὀρεινῆς μὲν ἀλλ' ὁμαλῆς καὶ ὡραίας
τοποθεσίας ἀπεχούσης τῆς θαλάσσης περὶ τὰ 25' τῆς ὡρας. Διὰ
τοὺς θερμοὺς μῆνας ἡ Ἰερὰ αὕτη Μονὴ ὡς καὶ ἡ Λαύρα καὶ ἡ
τοῦ Φιλοθέου εἶναι τὰ θαυμασιώτερα ἐνδιαιτήματα ἁπινα δύναται νὰ δνειροπολήσῃ ὁ φίλος τῆς ἡσυχίας.
Ὁ Κομνηνὸς λέγει δτι ἐκτίσθη αὕτη ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος
τῶν Ρωμαίων Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίου Καρακάλλα (σ. 86)
ἤτοι μεταξὺ τῶν ἐτῶν 211·218. Ὁ δὲ δσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης εἰς ὑποσημείωσίν του εἰς τὸ τέλος τοῦ Πηδαλίου (σ. 479)
περὶ Ἁγίου Ὄρους, ἀναφέρει ὅτι ἡπάρχει εἰς τὴν Ἰερὰν ταύτην
Μονὴν ἕν συγγίλλιον τοῦ αὐτοκράτορος Ρωμανοῦ τοῦ Διογένους
(1Ο68-1Ο71) ἐπικυρωτικὸν τῶν κτήσεων αὐτῆς. Τὸ χρυσόβουλλον
τοῦτο τὸ ὁποῖον ὁ δσιος Νικόδημος περιγράφει καὶ μαρτυρεῖ
τοῦτο, καὶ ὁ Θεοδώρητος, δυνάμεθα νὰ δεχθῶμεν ἀδιστάκτως καὶ
νὰ ζατατάξωμεν τὸν χρόνον τῆς πρώτης ἱδρύσεώς τῆς ἱερᾶς ταύτης Μονῆς κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Ρωμανοῦ, ἐφόσον μάλιστα
δὲν φαίνεται ὑπάρχουσα εἰς τὰ τυπικὰ τοῦ Τσιμισκῆ καὶ τοϋ
Μονομάχου τῶν ἐτῶν 972 καὶ 1Ο46.
Ὁ Γεδεὼν ὅπως καὶ ὁ Κομνηνὸς λέγουν δτι ἡ Ἰερὰ αὕτη
Μονιὴ ἠρημώθη κατόπιν ὑπὸ πειρατῶν ἀνοικοδομηθεῖσα βραδύτερον ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μολδαυϊας Πέτρου, ἀλλὰ πρέπει
ν' ἀμφιβάλλωμεν περὶ τῆς ἐρημώσεώς της, διότι αὕτη φαίνεται
ὑπάρχουσα ἕκτη εἰς τὸ ἐπὶ Μανουὴλ τυπικὸν (1394). 'Επίσης
κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἁλώσεως ὑπῆρχεν, ὤστε πότε ἠρημώθη ;
Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ ἐπαναληφθοῦν ὅσα ἐσημειώσαμεν εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος καὶ διὰ τὴν Ἰ Μονὴν τοῦ Δοχειαρίου.
Ἐπὶ σουλτάνου Σουλεϊμὰν τοῦ Α' (1535) καὶ διὰ φερμανίου αὐτοῦ ἐδόθη ἡ ἄδεια καὶ ἀνεκαίνισε τὴν Μονὴν ὁ ἡγεμὼν
τῆς Μολδαυϊας Πέτρος. Οὖτος διώρισε ἐπιστάτην τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν τὸν σπαθάριον αὐτοῦ Πέτρον, ὅστις ἱδρύσας
εἰς χῶρον πλησίον τῆς θαλάσσης μικρὰν τὴν Μονὴν μετὰ πύργου,
ὅπως λέγει ἡ παράδοσις, καὶ ἰδιοποιηθεὶς τὸ χρῷματικὸν ποσὸν
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ἐπέστρεψεν εἰς τὸν ἡγεμόνα, ἀλλ' ἀπειληθεὶς ὑπ' αὐτοῦ μῷχρι
θανάτου διὰ τὴν πρᾶξίν του ταύτην ἐπανῆλθε καὶ ἀνεκαίνισε
τὴν μονὴν τοῦ Καρακάλλου, εἰς τὴν ὁποίαν μάλιστα καὶ παρέμεινεν ὡς μοναχός, ἑλκύσας βραδύτερον καὶ τὸν Κύριόν του.
Ἑ παράδοσις αὕτη προέκυψε διότι ὁ κατωτέρω τῆς Μονῆς
ὀχυρὸς πύργος ὁ ἀποδιδόμενος εἰς τὸν σπαθάριον Πέτρον δὲν
ἐξηγεῖται διαφορετικὰ παρὰ διὰ τῶν λόγων τῆς παραδόσεως, διότι
ἐὰν ἀπορρίψωμεν τούτους, τότε θὰ γεννηθῇ σοβαρὸν τὸ ζήτημα
τῆς ἐξηγήσεως διὰ ποῖον λόγον ἱδρύθη ὁ ὀχυρὸς αὐτὸς πύργος.
Πρὸς ἀπόδειξιν ὅτι ἡ Μόνη τοῦ Καρακάλλου ὑπῆρχε μεγάλη πρὸ τοῦ Πέτρου καὶ ὅτι δὲν ἐκοιμήθη ἐρημωθεῖσα ὑπὸ
τῶν πειρατῶν, πρέπει νὰ σημειώσωμεν καὶ τὰ ἑξῆς. Ὁ μέγας καὶ
ὡραῖος πύργος τῆς Μονῆ^ ἔχων τὴν ἐμφάνισιν γοτθικοῦ φρουρίου, ὕψους 25 μ. καὶ πλάτους 6, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Μονὴ ὑπῆρχε πρὸ τοῦ Πέτρου καὶ ὅτι ἀναλόγως τῶν μεγάλων δαπανῶν διὰ
τὴν ἴδρυσιν ενὸς τόσον μεγάλου πύργου καὶ ἡ Μονὴ θὰ ἧτο
μεγάλη καὶ διὰ τοῦτο καὶ κατέλαβε ἕκτην θέσιν εἰς τὴν σειρὰν
τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῷ 1394. Ὁ Πέτρος ἔλαβεν ἄδειαν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἀνακαινίσεως καὶ οὐχὶ ἱδρύσεως νέας
Μονῆς καὶ τοῦτο εἶναι γνωστὸν ὅτι μετὰ τὴν ἄλωσιν δὲν ἐδίδοντο
ἄδειαι ἱδρυτικαὶ Μονῶν ἀλλὰ μόνον ἀνακαινιστικαὶ καὶ δχι μόνον
διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀλλὰ δΓ ὅλον τὸ τουρκικὸν κράτος
'Επίσης κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἀνακαινίσεως ταύτης ἥ καὶ
πρὸ αὐτῆς ὑπῆρχεν ἡγούμενος Γερμανός, ὡς φαίνεται ἀπὸ τὴν
ἐπιγραφὴν τοῦ πύργου τοῦ Πέτρου. Ἑ Μονὴ αὕτη, διατηρήσασα τὸν πύργον καὶ τὴν ἀρχαῖκὴν αὐτῆς εἴσοδον, κατὰ τὰ ἄλλα
ἀνεκαινίσθη βραδύτερον καὶ πάλιν καὶ ηὐξήθη σημαντικῶς.
Ὁ προηγούμενος Διονύσιος Ἰβηρίτης προσέθεσε (17Ο7)
νέας οἰκοδομὰς ἱδρύσας τὸ πλεῖστον τῆς βορείου πλευρᾶς καὶ τῆς
_ἀνατολικῆς ἔνθα ὁ ξενών. Βραδύτερον ἱδρύθη καὶ ὁλόκληρος ἡ
μεσημβρινὴ πλευρὰ εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ κοινὴ τράπεζα.
Πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἐγένοντο σοβαραὶ ἐν αὐτῆ ἐργασίαι στερεώσεως τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τῆς ὁποίας τὰ θεμέλια ὑπερέκειντο πολὺ τοῦ ἐδάφους καὶ ἄλλαι ἐσωτερικαὶ τοιαῦται.
Ἐν ἔτει 1813 ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὁ ἐξ 'Αδριανουπόλεως ἐκύρωσε διὰ σιγγιλλίου τὸ ἐν τῇ Μονῇ εἰσαχθὲν τότε ἐκ
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δευτέρου κοινοβιακὸν πολίτευμα καὶ τὸ ὁποῖον οἱ εὐλαβεῖς, φιλόξενοι καὶ καθ' ὅλα ἐξαίρετοι ἀδελφοὶ αὐτῆς διατηροῦν ὑποδειγματικῶς μέχρι σήμερον, χάρις εἰς τὴν συνετήν του διοίκησιν,
Πρὸ 7Οετίας εἶχε δύναμιν 7Ο μοναχῶν, σήμερον ἔχει 35.
Ὁ ἀπέριττος ναὸς τῆς Μονῆς ἔργον τοῦ ΙΣΤ' αἰῶνος δὲν
ἔχει τὰ συνήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει δύο παρεκκλήσια ἐκατέρωθεν,
φέρει δὲ τοιχογραφίας τοῦ ΙΖ' αἰῶνος. Τὸ Βῆμα καὶ οἱ χοροὶ
ἐζωγραφήθησαν τῷ 1717, ἡ λιτὴ τῷ 175Ο καὶ ὁ νάρθηξ τῷ 1767.
Ἁμέριστον τὴν προσοχὴν ἐλκύει ἡ εἰς τὸ τέμπλον μεγάλη
εἰκὼν τῶν δώδεκα Ἁποστόλων φέρουσα εἰς τὸ κάτω μέρος καὶ
κάτωθι τοῦ ἀργυροῦ ἐλάσματος τὴν ἐπιγραφὴν «προηγουμένοῦ
κύρ Νεοφύτου, ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1722 Ἰουνίου 15 χεὶρ εὐτελοῦς
Διονυσίου ἱερομονάχου ἐξ Ἀγράφων», ἔργον ἐκ τῶν ἀρίστων διὰ
τὴν ἐποχήν της. Τρεῖς μικραὶ κινηταὶ εἰκόνες εἰς τοὺς χοροὺς καὶ
μία εἰς τὴν τράπεζαν παριστοῦν τοὺς κορυφαίους Πέτρον καὶ
Παῦλον ἀσπαζομένους. Τοιαύτη ὁλόσ·ωμος θαυμασία τοιχογραφία
ὑπάρχει εἰς τὸ ἀρχαῖον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς
Ἰ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου.
Ἅγια Λείψανα ἔχει Τίμιον Ξύλον, τὴν δεξιὰν τοῦ Ἁγίου
Θεοδώρου Τήρωνος, τὰς κάρας Ἁγίου Χριστοφόρου καὶ ἀποστ.
Βαρθολομαίου, τεμάχια Ἁγ. Χαραλάμπους Ἁγ. Ἰοιάννου τοῦ
ἐλεήμονος, Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ἁγ. Ἁβερκίου, Ἁγ. Ὁρέστου καὶ τοῦ Ὄσιομάρτυρος
Γεδεὼν διατελέσαντος ἀδελφοϋ τῆς Μονῆς καὶ μαρτυρήσαντος
ἐν Βουλγαρίᾳ τὴν 3Οὴν Δεκεμβρίου 1818.
Τὸ ἔδαφος τοῦ ναοῦ ἐπλακοστρώθη κατὰ τὸ ἔτος 1856 καὶ
ἐγένοντο μαρμάρινα ἡ θύρα καὶ τὰ παράθυρα Ἅνωθεν δὲ τοῦ
προνάου ἔχει μικρὸν κωδωνοστάσιον καὶ βιβλιοθήκην περιέχουσαν περὶ τοὺς τεσσαράκοντα περγαμηνοὺς κώδικας Θ'-ΙΔ' αἰῶνος,
25Ο χαρτώους καὶ ἀρκετὰ ἔντυπα,
Ἐπίσημα ἔγγραφα ἔχει τὰ ἐξῆς: «') Μολυβδόβουλλον Ρωμανοϋ ϊν τον Διογένους 1Ο71, β') χρυσόβουλλα δύο Ἀνδρονίκου Β' ἀναφέρσντα καὶ χρυσόβουλλον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Μιχαὴλ
Παλαιολόγου, γ') χρυσόβουλλον Ἁλεξίου Κομνηνοῦ 1Ο81-1118,
δἣ δύο ἔγγραφα ἀγορᾶς τόπου ἐν Θεσσαλονίκῃ ΙΒ' αἰῶνος, ε'}
ἔγγραφα τῆς Συνάξεως Ἁγίου Ὄρους 1324, στ') ἔγγραφον τῆς

15

Ιδιας Συνάξεως διὰ τὴν σκήτην τῆς Μονῆς 1476, ζ') φερμάνιον
σουλτάνου Σουλεϊμὰν περὶ ἀνακαινίσεως τῆς Μονῆς Ι535.
Ἑ τράπεζα δὲν ἔχει ἀρχιτεκτονικὸν ρυθμὸν οὐδὲ τοιχογραφίας. Ὁ ναὸς τοῦ κοιμητηρίου ἐκτίσθη καὶ ἐτοιχογραφήθη τῷ
1768, ἔχει δὲ ἐπτὰ ἄλλα παρεκκλήσια εἰς τὰ διάφορα ἐσαιτερικὰ
καὶ ἐξωτερικὰ διακονήματα αὐτῆς.
Τὸ κύριον εἰσόδημα τῆς Μονῆς εἶναι τὰ προῖόντα τοῦ δάσους αὐτῆς, ἀλλὰ παράγει καὶ σοβαρὰν ποσότητα ἰ,επτοκαρύων,
δυνάμενα ν' ἀνέλθουν τὰς 3Ο.ΟΟΟ ὀκ. καὶ πλέον κατὰ τὰ ἔτη τῆς
καλῆς ἐσοδείας.. 'Ἁλλοτε εἶχε μετόχια εἰς Χαλκιδικήν, Ἅγιον
Εὐστράτιον καὶ Κρήτην.
Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Καρακάλλου πρὸ 7Οετίας εἶχε κελλιωτικὸν συγκρότημα, ἐκ 14 μεγάλων κελλίων μὲ σημαντικὴν καλλιεργήσιμον ἔκτασιν, κειμένην πλησίον τῆς Μονῆς καὶ ἄτινα ἧσαν
τὰ ἕξῆς. 1) Γέννησις τῆς Θεοτόκου (α) μὲ συνοδείαν 4 μοναχῶν,
2) Ἄγιος Γεώργιος μὲ 3 μοναχούς, (Γαβριὴλ Τσάμη), 3) Ἄγ.
Δημήτριος μὲ-3 μοναχούς, 4) Ἄγ. Ἀρχάγγελοι μὲ 3 μοναχούς,
5) 'Γίμ. Πρόδρομος μὲ 3 μοναχούς, 6) Γέν. τῆς Θεοτόκου (β) μὲ
3 μοναχούς, 7) Ἁγ. Τριὰς μὲ 2 μοναχούς, 8) Ἄγ. Στέφανος
μἔ 1 μον. 9) 'Ἁγ. Νικόλαος μὲ 2 μοναχούς, 1Ο) Προφ. 'Ηλίας
μὲ 2 μον. 11) Ἅγ. Νικόλαος μὲ 3 μον. 12) 'Ἁγ. 'Ιωάν. Χρυσόστομος μὲ 2 μον. 13) Τρεῖς Ἰεράρχαι μὲ 4 μοναχ. καὶ 14)
Τίμ. Σταυρὸς μὲ 15 μοναχούς.
Τὸ τελευταῖον κατοικούμενον ὑπὸ Ρώσων μοναχῶν ἀπὸ
τοῦ 1862 καὶ τοῦ ὁποίου γέρων ἧτο ὁ ἱερομόναχος Παντελεήμων
Ρῶσος, ἐδημιούργησεν Ἁγιορειτικὸν ζήτημα ἐλθὼν εἰς διάστασιν
μὲ τὴν κυρίαρχον Μονὴν καὶ ἀπασχολῆσαν οὐχὶ μόνον τὴν Ἰερὰν
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλὰ καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐπὶ Πατριάρχου Κωνσταντίνου (1898).
'ίΗ Μονὴ ἔχει δύο κελλία ἐν Καρυαῖς, ἕν τῶν ὁποίων χρησιμοποιεῖται ὡς ἀντιπροσωπεῖον αὐτῆς.
< Ὅσιις δυνηθῆ νὰ έννοήση ὰκριβως εις τὶ ἀπολήγει 6λων των
πραγμάτων τδ τέλος, αυτδς ὰλλον διδάσκαλον δεν χρειάξεται, ϊνα μάθη
παρ" αϋτοϋ τὴν ὰποφυγὴν των βιωτικων πραγμάτων».
— « "Ενί1υμοϋ τον Θεὺν εις πασαν περὶστασιν, δπως καϊ αϋτδς σ'
ένθυμηθὴ δταν εμπεσης εις πειρασμούς».

'Οοίου 'Ισαὰκ

λΡΧ. ΓλΒΡΙΗΛ ΚλθΗΓΟΥΜΕΠΟΥ Ι. ΜΟΠ. ΗΓ. Δ1ΟΗΫΣΙΟΥ
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ἊγαπητοΙ εν Χριστφ ἀδελφοι.
Ὁ 'Αρχαῖος φιλόσοφος Σωκράτης ἔλεγεν «ἡ ἀλήθεια ἁπλῆ
οὗσα δὲν ἔχει ἀνάγκην εὐγλωτίας», καὶ ὁ Ἀπόστᾳλος Παῦλος
ἔγραφε πρὸς τοὺς Κορινθίους (Α' Κορ. β'. 4) «Καγὼ ἐλθὼν
πρὸς ἡμᾶς ἀδελφοί, ἧλθον οὐ καθ' ὑπεροχὴν λόγου ἤ σοφίας,
καταγγέλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ, οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ
εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κύρυγμά οὐκ, ἐν πειθοῖς, ἀνθρωπίνοις σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως,
ἴνα ἡ πίστις ἡμῶν μὴ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐν δυνάμει Θεοῦ».
Θέλω καὶ ἐγὼ νὰ σᾶς εἰπῶ μερικὲς συμβουλὲς πνευματικἐς
στὴ γλῶσσα τὴν ἁπλῆ, χωρὶς ὁητορικὲς φράσεις, οὔτε καὶ μὲ
τέχνην γραμματικήν, ἀλλὰ καθαρὴ καὶ ξάστερη τὴν ἀλήθειαν
τοῦ Θεοῦ.
Θέλω νὰ σᾶς μιλήσω μὲ τὸν πόνο τῆς καρδιᾶς μου γιὰ τὸ
ζήτημα τὸ μεγάλο, αὐτὸ ποὺ ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια μᾶς ἧλθε
ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ἀπὸ τὴν Γαλλία, δηλαδή τὸ νὰ μὴ θέλουν
τὰ ἀντρόγυνα νὰ κάνουν παιδιά ἤ νὰ θέλουν μόνον ενα
δύο καὶ δχι περισσότερα.
Ἑ πρᾶξις αὐτὴ εἶναι ἐναντία στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι
μεγάλη ἁμαρτία, εἶναι φόνος, καὶ ὁ φόνος εἶναι μία ἀπὸ τὶς ὀκτὼ
θανἁσιμες ἁμαρτίες, αἱ ὁποῖες κολάζουν τοὺς ἀνθρώπους αἰώνια.
Δὲν ἔχομε δικαίωμα ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐπεμβαίνωμε
στὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς δίδει τὰ παιδιά, ὁ Θεὸς δίδει τὴ
ζωὴ καὶ μόνον τοῦ Θεοῦ δικαίωμα εἶναι νὰ τὴν πάρη ὀπίσω,
* Ε1ς τδ προηγούμενον τενχος σελ. Ι3Ο «Βιβλιογραφία» εσημειώσαμεν δλίγα διὰ το ύργον του Καθηγουμένου τῆς γείιονος 'Ι. Μονὴς 'Αγ.
Διονυσίου "Αρχιμ. Γαβριὴλ «δ ΜαλΟουσιανισμὺς τδ ἕγκλημα τὴς Γενοκτονίας». 'Επειδὴ ή ἔκκ7,ησις του Καβηγουμένου Γαβριὴλ προς τοὺς
χριστιανοὑς ένθυμϊξει δλϊγον «Παπουλακον», δημοσιεύομεν ταϋτην ολοκληρον μἑ τὴν βεβαιοτητα δτι θὰ προξενήσωμεν οϋχι τὴν τυχοϋσαν
ωφέλειαν εις τοὺς ἐν τφ κοσμφ άναγνωστας μας.
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μόνον ὁ Θεὸς ἐξουσιάζει τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅποιος
ἐπεμβαίνει νὰ ἀφαιρέση ζωὴν ἀνθρώπου, εἴτε μικροῦ, εἴτε μεγάλου, ὅποιος καταστρέφει τὴν ζωὴν τοῦ παιδιοῦ, εἴτε προτοῦ
γεννηθῇ, εἴτε μετά, αὐτὸς εἶναι φονιᾶς ὡσὰν τὸν Κάϊν καὶ μισητὸς ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ κατηραμένος.
Οἰ πατέρες μας καὶ οἱ παποῦδες μας δὲν ἥξεραν τέτοια
σατανικὰ πράγματα, οὔτε ἔβαναν ποτὲ στὸ νοῦ τους δτι τὰ πολλὰ
παιδιὰ εἶναι φτώχια καὶ ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνη κουμάντο ἐπάνω στὸ ζήτημα αὐτό, ὅπως κάνει στὰ χωράφια του,
ἄν δηλαδὴ..θὰ καλλιεργήση λίγα ἤ πολλά.
Θὰ ξέρετε ὅλοι σας, ὅτι καὶ σήμερα στοὺς γάμους τοῦ λαοῦ
μας στὰ χωριά, στὸ τέλος ὅταν χαιρετοῦν τοὺς νιόγαμπρους τοὺς
εὔχονται « πέντ' ἀγόρια καὶ μιὰ τσούπρα » ( κόρη ) εἶναι εὐχὴ
χριστιανικὴ αὐτή, ὅπως καὶ τὸ γράμμα τοῦ παπᾶ. Εἶναι σάν τὶς
εὐχὲς ποὺ διαβάζονται στὸ γάμο καὶ λέγουν, νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς
εἰς τοὺς νέους αὐτοὺς ποὺ στεφανώνονται, παιδιὰ σὰν τοῦ Ἰακωβ, νὰ τοὺς δώσῃ ἀγόρια καὶ κορίτσια καὶ νὰ τοὺς ἀξιώσῃ νὰ
ἰδοῦν ἐγγόνια καὶ προσάγγονα. Αὐτὸ θὰ εἰπῇ εὐλογία τοῦ Θεοῦ
καὶ γΓ αὐτὸ παντρεύονται οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ τὸ ενα μέρος νὰ
ἔχουν σύντροφο ἀχώριστο στὴ ζαιή τους, τὴν γυναῖκα, καὶ ἀπὸ
τὸ ἄλλο νὰ κάμουν μὲ αὐτὴν παιδιὰ ὅπως τὸ θέλει ὁ Θεός.
Σήμερα καὶ ἀπὸ κάμποσα χρόνια, μᾶς κουβαλήθηκε δυστυχῶς ἀπὸ τὴν Φραγκιά, μαζὺ μὲ πολλὰ ἄλλα κακά, καὶ αὐτὴ
ἡ Θεοκατάρατη συνήθεια νὰ μὴ θέλουν μερικοὶ νὰ κάνουν παιδιὰ καὶ ἄλλοι πάλι νὰ θέλουν ἕνα - δύο, καὶ δὲν σκέφτονται ὅτι
σπῆτι δίχως παιδιὰ εἶναι σὰν μελισσοκόφινο δίχως μέλισσες, δὲν
φοβοῦνται μήπως μεθαύριο ἤ ὁ Θεὸς ἢ ἕνας πόλεμος τοὺς τὸ
πάρει τὸ ἕνα καὶ μείνουν αὐτοὶ δύο κοῦκοι.
Εἶναι καὶ μερικοὶ ἄλλοι ποὺ λέγουν, «ἄς σταματήσουμε
τώρα στὸ ενα - δύο τὸ πολὺ καὶ ὑστερώτερα βλέπουμε πῶς θὰ
πᾶνε οἱ δουλειές μας καὶ ἐδῶ εἴμαστε». σὰν νὰ εἶναι ἐμπορικὴ
δουλειὰ ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια καὶ νὰ τὰ κανονίζουν ἀναλόγ·ως μὲ τὸ κεφάλαιό τους' ἤ σὰν νὰ ἔχουν τὸν Θεὸν ὑπηρέτη τους
καὶ νὰ τὸν δίδουν παραγγελίες ὁπότε θέλουν αὐτοί.
Πρὶν ἀπὸ χρόνια ἔτυχε νὰ ἐξομολογῶ σ' ενα χωριὸ τῆς
Χαλκιδικῆς καὶ μὲ φιλοξενοῦσε ὁ ἐπίτροπος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου
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ἧταν καὶ ὁ πρῶτος τοῦ χωριοῦ σὲ χρήματα, κτήματα, χωράφια,
ἐλαιῶνες κ.λ.π. καὶ εἶχε μόνον τὴν γυναῖκα του καὶ ενα παιδάκι
6 - 7 χρονῶν. Μὲ τὸ θάρρος τοῦ φιλοξενουμένου, ἤ σὰν ΙΙνευματικός, τοὺς ἐρώτησα ἄν ἔχουν καὶ ἄλλα παιδιά. Μοῦ εἰπαν,
δχι. Δὲν τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός, ξαναρώτησα, ἥ δὲν θέλησαν ἄλλα;
μοῦ εἰπαν ὅτι σταμάτησαν στὸ ἕνα, διότι δὲν πήγαιναν καλὰ οἱ
δουλειές τους, δύσκολα χρόνια καὶ κάτι τέτοια. Τοὺς εἰπα ὅτι δὲν
κάνανε καλά, ἐξὸν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἐξὸν ἀπὸ τοῦ ὅτι ἔχουνε
βιὸς νὰ ζήσουν δέκα παιδιά, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ φόβος, ὁ Θεὸς νὰ
μὴν τὸ δώση, νὰ μείνουν ἄκληροι, «ἕνα κὰν κανένα», λέγουν οἱ
παλαιοί. 'Ἐφυγα ἀπὸ τὸ χωριό, καὶ μετὰ 5 - 6 μῆνες λαμβάνιο
στὸ μοναστήρι γράμμα τους, ὅτι πέθανε τὸ παιδί τους καὶ νὰ
κάνουνε λειτουργίες, νὰ στείλουμε καὶ στὴν Ἁγία Ἄννα νὰ κάμουν ἀγρυπνία ἴσως νὰ βοηθήση ὁ Θεὸς καὶ κάνουν κανένα ἄλλο.
Κάναμε ὅπως ἔγραφαν. Μετὰ ἕνα - δύο χρόνια ἔὰυχε νὰ
περάσω ἀπὸ τὸ χωριό τους, πῆγα στὸ σπήτι τους καὶ τοὺς βρῆκα, οἱ δύο τους μόνοι, χωρὶς παιδί, μ' ἐρώτησαν ἄν ἔγιναν οἰ
λειτουργίες καὶ ἀγρυπνίες, τοὺς εἰπα ἐν τάξει ὅλα. « Γιατί, λέγει
ἡ κυρία, δὲν μᾶς λυπήθηκε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώση ἄλλο; δὲν εἶναι
κρῖμα πάτερ, νὰ μείνουμε καὶ μεῖς ἔτσι καὶ τόση περιουσία σὲ
ξένα χέρια;» 'Αφοῦ στὴν ἀρχὴ τοὺς εἶπα νὰ ἔχουν τὴν ἐλπίδα
στὸ Θεὸ καὶ ἴσως τοὺς δώσει κανένα παιδάκι, ρώτησα κατόπιν
ξεχωριστὰ τὸν κύριο, πῶς τὰ σταματήσανε τὰ παιδιὰ τότε καὶ δὲν
κάνανε ἄλλα; Πῆγα μοῦ εἰπε τὴν κυρία στὸ γιατρὸ καὶ μᾶς τὰ
σταμάτησε. Τότε νὰ ξαναπᾶτε τοῦ λέγω νὰ τὰ ξεσταματήση.
Ἁναστέναξε καὶ λέγει, πήγαμε πάτερ, ἀλλὰ σὰν δικός μας ποὺ
εἶναι, δὲν θέλησε νὰ μᾶς ἐκμεταλλευθῇ καὶ μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια,
ὅτι δὲν γίνεται τίποτα καὶ νὰ μὴ τρέχουμε καὶ ξοδευόμαστε. Καὶ
μέχρι σήμερα, ὅπως μανθάνω, εἶναι ἔτσι ἀκόμη οἱ δυό τους,
διότι ἡ ἁμαρτία γεννἀ θάνατον, ὅπως λέγουν τὰ βιβλία τῆς
Ἑκκλησίας μας.
Ἐγώ, ἀγαπητοί μου, ἔφυγα πρὶν ἀπὸ 5Ο χρόνια καὶ ἧλθα ἐδῶ
εἰς τὸ ἄγιον Ὄρος, θυμᾶμαι ὅμως ὅτι στὸ χωριό μου θεωροῦνταν εὐτυχία μεγάλη τὰ παιδιὰ καὶ σχεδὸν ἀπὸ τὴν μιὰ ἄκρη ὡς
τὴν ἄλλη, ὅλες οἱ οἰκογένειες πλούσιες καὶ φτωχὲς ἧσαν πολύτεκνες. Ἑ μητέρα μου ἔκανε δώδεκα, πέθαναν 4 - 5 μικρὰ ἀπὸ
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ἀρρώστιες (διφθερίτη, ζοκκύτη), πἥγε καὶ ἕνας στὴνἉμερική, ἐγὼ
στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μολονότι ἔμεινε τὸ σπῆτι γεμᾶτο καὶἀνοικτό,
τὸ πῆραν βαρειὰ γιατὶ νὰ φύγωμε νὰ ξενητευθοῦμε οἱ δύο.
Ἐπίσης ἔβλεπες ἀνθρώπους μὲ καινούργιο νοικοκυργιό,
δυσκολευόνταν πράγματι ὅσο νὰ τρανέψουν τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ
ἔπειτα ὅταν μεγάλωναν, ὅλα τους ἧταν πλούσια στὸ σπῆτι' ὁ
ἕνας γυιὸς στὰ ἀμπέλια, ὁ ἄλλος στὰ χωράφια, ὁ ἄλλος στὰ ζῷα,
σὲ δουλειὲς τοῦ ποδαριοῦ καὶ ὁ γέρος ὁ πατέρας τους, μόνον κουμάντο νὰ τοὺς συμβουλεύῃ καὶ νὰ τοὺς καμαρώνῃ.
'Ἐβγαλε τὸ χωριό μου τρεῖς στρατηγούς, ὁ ἕνας ἔγεινε καὶ
πρωθυπουργὸς καὶ μακαρίτης τώρα. Καὶ οἱ τρεῖς ἀπὸ φτωχὲς
καὶ πολύτεκνες οἰκογένειες, δύο Διευθυντὰς τοῦ 'Υπουργείου
Γεωργίας, ἀδέλφια ἀπὸ πτωχοτάτη οἰκογένεια καὶ μὲ ἄλλους 8
ἀδελφοὺς καὶ πολλοὺς ἄλλους στὴν αὐτὴ κατάστασι. 'Απὸ ἕνα
ἄλλο δὲ γειτονικὸ χωριό, τὰ κανάλια τῆς Καρδίτσης, μᾶς ἧλθε
πρόπερσυ, προσκυνητής, ἕνας γέρος ἀπὸ τοὺς παλιοὺς καὶ καλοὺς
Χριστιανούς, Κωσταβαρας λεγόμενος, εἶχε καὶ ἀδελφὸ ἄλλοτε στὴ
Μονὴ Κωσταμονίτου, πεθαμένον τώρα, καὶ μᾶς ἔλεγε ὅτι ἔχει
12 παιδιά, τὰ περισσότερα ἐπιστήμονας καὶ ἀξιωματικούς. Ὁμοίως ὁ συνδημότης μου Δημ. Μπακατσέλος καὶ αὐτὸς 8-ϊΟ παιδιά,
γέμισε τὴ Θεσ^ίκη, ἄλλος βουλευτὴς καὶ ὑπουργός, ἄλλος Διευθυντὴς στὴν 'Ελευθ. Ζώνη, ἄλλος Μηχανικός, ἄλλος Δικηγόρος,
ἄλλοι ἔμποροι καὶ τὰ κορίτσια ἐπιστήμονες, Πατριαρχικὴ οἰκογένεια, καὶ ὅλοι τους προκομμένοι καὶ ὡς Χριστιανοὶ καὶ ὡς πολῖτες, καὶ ὡς Ἐλληνες καὶ ὡς οἰκογενειάρχαι.
Τὰ ἔγραψα αὐτὰ γιὰ νὰ μὴ νομίσετε ὅτι εἶμαι ἀπὸ κανένα
μεγάλο τζάκι καὶ δὲν ξέρω ἀπο δυσκολίες τῆς ζωῆς, εἶμαι καὶ ἐγὼ
ἀπὸ χωριό, ἔζησα 22 χρόνια ἐκεῖ καὶ ἐδῶ στὴ Καλογηρικὴ εἶδαν
πολλὰ τὰ μάτια μου καὶ στὴν ἐξομολογητικὴ ἄκουσαν ἀκόμη περισσότερα τ' αὐτιά μου. Καὶ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἔβγαλα τὸ συμπέρασμα
καὶ πιστεύω σίγουρα, ὅτι ὅποιος ἔχει τὴ ἐλπίδα στὸ θεό, ὅποιος
περπατάει στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν θέλει τὸ ἄδικο, ἐκεῖνος
δὲν ἔχει νὰ φοβηθῇ τίποτε, οὔτε σὲ τοῦτο τὸν κόσμο, οὔτε στὸν
ἄλλο. Δὲν θὰ πεινάσῃ οὔτε αὐτὸς οὔτε τὰ παιδιά του. Τὸ λέγει
καὶ ὁ προφήτης Δαβίδ' «νεώτερὁς ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα καὶ
οὐκ εἰδον δίκαιον ἐγκαταλελειμένον, οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ
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ξητοῦν ἄρτους».
Δὲν τὸ χωνεύει ἡ ψυχή μου τὸ μεγάλο αὐτὸ κακό, δὲν τὸ
χωρεῖ ὁ νοῦς μου, γιατὶ δὲν θέλουν παιδιὰ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι,
καὶ ἐφ' ὅσον δὲν τὰ ἤθελαν γιὰ ποιὸ λόγον παντρεύτηκαν; τοὺς
βίασε κανείς; Κατὰ πρῶτον λόγον ἁμαρτάνουν βαρειὰ καὶ ἀσυγχώρητα, κατὰ δεύτερον, ἄν δὲν φοβοῦνται τὸν Θεό, πρέπει νὰ
ἐντρέπονται τοὺς ἀνθρώπους, διότι τὸν ἄτεκνον τὸν θεωροῦν
ἄχρηστον. Καὶ ἕναν καιρὸ δὲν δέχονταν οὔτε τὶς προσφορές
τους στὸ Ναό. Ὄπως καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἐπιτρέπει
νὰ χειροτονηθῇ παπᾶς κοσμικὸς ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔκαμε παιδιὰ.
Τὶ φοβοῦνται οἱ εὐλογημένοι; αὐτοί, μήπως δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὰ ζήσουν; ὁ Θεὸς ποὺ τὰ δίδει ἔχει τὴν ἔννοια τους.
Μᾶς τὸ λέγει στὸ ἄγιό του Εὐαγγέλιο «·ἐγὼ ποὺ φροντίζω γιὰ
τὰ ἄγρια πουλιὰ καὶ γιὰ ὅλα μου τὰ κτίσματα, δὲν ἔχω τὴν
ἔννοιά μου γιὰ σας;» «εἰμπορεῖ ἡ μάννα νὰ ξεχάσῃ τὸ παιδί της,
ἐγὼ ὅμως δὲν σᾶ; ξεχνῶ» λέγει ὁ Κύριος.
Εἴδατε νὰ πεθάνῃ κανένα παιδὶ ἀπὸ τὴν πεῖνα στὸν εἰρη·
νικὸ καιρό; Καὶ στὰς πόλεις καὶ στὰ χωριὰ ὑπάρχουν δουλειὲς
γιὰ ὅλον τὸν καλὸ κόσμον, αὐτοὶ ποὺ δὲν βρίσκουν δουλειὰ εἰναι
οἱ τεμπέληδες καὶ οἱ ἀλητεύοντες, εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν θέλλουν
παιδιὰ καὶ οἰκογένειες, ποὺ ἔχουν γιὰ σπῆτι τους τὴν ταβέρνα.
Δὲν φταίγουν τὰ παιδιὰ γιὰ τὴ σημερινὴ κατάντια μερικῶν
σπιτιῶν, ἄλλα φταίγουν, φταίγει ἡ σπατάλη, φταίγει τὸ λοῦσο,
φταίγει ἡ παραλυσία. Θέλει καὶ τοῦ φτωχοῦ ἡ κυρία μεταξιωτά,
θέλει καὶ τοῦ ἐργάτη ἡ κόρη θέατρο καὶ κινηματογράφο καὶ χοροδιδασκαλεῖο καὶ ἄλλα χειρότερα. Δεν σταματοῦν στὸ σπῆτι νὰ
κυτάξουν τὸ νοικοκυριό, νὰ μάθουν κανένα ἐργόχειρο, πλεκτικὴ
καὶ λοιπά, τὰ θέλουν ὅλα ἕτοιμα καὶ ἄς εἰναι καὶ ἄχρηστα'
θέλουν τὸ ξεγύμνωμα τῆς μόδας καὶ ἄς τὶς προετοιμάζουν γιὰ
τὸ Σανατόριο. «Ἁφ' ὅτου, λέγει ἕνας μεγάλος Ἰατρός, ἔφυγε
ἀπὸ τὸ σπήτι ὁ ἀργαλειὸς καὶ ἡ χειροτεχνία μπῆκε μέσα ἡ φθίσις».
Δὲν θέλουν παιδιὰ οἰ κυρίες τῶν πόλεων, γιατὶ ἀδυνατίζουν λέγουν καὶ γηράξουν γρήγορα καὶ πρόωρα. Δὲν φταίγουν
τὰ παιδιά. φταίγουν τὰ ξενύχτια τους καὶ τὰ γλεντοκόπια, φταί
γουν οἱ καταχρήσεις, φταίγουν τὰ ἐλεεινά τους ξεγυμνώματα
στὶς πλατεῖες καὶ στις ἀκρογιαλιὲς καὶ τὰ τρεξίματά τους στὰ
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βουνά' ὡσὰν νὰ ἔχασαν κάτι καὶ ψάχνουν νὰ τὸ βρουν.
'Ἀς ρωτήσουν τοὺς γιατροὺς πόσες γυναῖκες ἀρρωστοῦν
καὶ πόσες πεθαίνουν ἀπὸ τὴν ἐγκυμοσύνη καὶ τὴ γέννα τὴ τακτική, καὶ πόσες ἀπὸ τὰ φάρμακα καὶ τὰ στειροβότανα καὶ τις
ἀποβολὲς καὶ θὰ μάθουν ὅτι διπλάσιες εἶναι αὐτες ποὺ ἀδικοπεθαίνουν ἥ μᾶλλον ἀδικοσκοτώνονται μὲ τὰ βοτάνια καὶ τὰ
ριξίματα.
Γιατὶ νὰ μὴν θέλουν παιδιά; γιατὶ νὰ τὰ ρίχνουν; σήμερα
τὸ Κράτος στὶς πόλετς ἔχει τόσα παιδικὰ ἱδρύματα, ποὺ φροντίζουν γιὰ τὰ παιδάκια, νὰ τὰ δώσουν τὸ γάλα τους, νὰ τὰ κυτάζουν οἱ γιατροὶ δωρεάν, μεθαύριο νά τὰ πᾶνε στὶς κατασκηνώσεις καὶ ἄλλα. Καὶ ὅταν μεγαλώσουν, θὰ εἶναι κακὸ γιὰ τοὺς
γονεῖς ἄν πάῃ κανένα στὸ ἐξωτερικό ; εἶδαν κακὸ αὐτοὶ ποὺ
εἰχαν καὶ ἔχουν παιδιὰ καὶ συγγενεῖς στὴν Ἁμερική ; Ὄλοι αὐτοὶ
οἱ Ἑλληνες τῆς Ἁμερικῆς ἧσαν φτωχὰ παιδιὰ καὶ ἀπὸ πολύτεκνες οἰκογένειες' ποιὸ ἧταν προτιμότερο νὰ τὰ σκοτώνούν οἱ
μάννες τους στὴν κοιλιά τους ἤ αὐτὸ ποὺ ἔκαμαν, τὰ μεγάλωσαν
καὶ μὲ τὴν εὐχή τους τὰ στείλανε ἐκεῖ στὴ μακρυνὴ χώρα καὶ
πλούτισαν, καὶ βοηθοῦν καὶ τοὺς δικούς τώρα; Εἶναι πικρὴ ἡ
ξενητειά, ἀλλὰ ἔχει καὶ τὰ καλά της. Σήμερα δὲ ὅπως ἔγιναν οἱ
συγκοινωνίες, δὲν εἶναι πλέον ξενητειὰ εἶναι γειτονιά.
Ἰδίως στὰ χωριὰ ἐπίσης τὶ κακὸ βλέπει ἡ οἰκογένεια ἀπὸ
τὰ παιδάκια; Οπου σπέρνουν καπνά, δουλεύουν καὶ αὐτὰ τὰ καϋμένα ἀπὸ τὴν κούνια ποὺ λέει ὁ λόγος. 3-4 ἐτῶν μαθαίνουν νὰ
βελωνιάζουν τὰ φύλλα τοῦ καπνοῦ, καὶ ὅταν γίνουν 6-7 χρονῶν
δὲν τὰ ἀφίνουν ν' ἀνασάνουν στες διακοπὲς τῶν σχολείων, ἀπὸ
νύχτα ὡς νύχτα, νὰ μαζεύουν νὰ ἁρμαθιάζουν Τὰ ἴδια καὶ στὶς
ἄλλες δουλιὲς τὰ ξεθεώνουν τὰ κακόμοιρα. Καὶ τὰ μεγάλα τους
ἔξοδα; δυὸ τρεῖς πήχεις «ρετσίνα» γιὰ ροϋχα τους, τὶς 6 μῆνες τοῦ
χρόνου ξυπόλυτα καὶ οἱ ἐληὲς καὶ τὸ τυρὶ πολυτέλεια φαγητοῦ.
Θὰ εἰποῦν μερικοί' ζωὴ εἶναι αὐτή; γιαυτὸ δὲν θέλουμε
παιδιά. 'Ἐχουν μεγάλο λάθος, εἶναι ζωή, καλὴ ζωὴ μάλιστα, δὲν
παθαίνουν τίποτε, μαθαίνουν στὴ σκληραγωγία καὶ στὴν ἐγκράτεια καὶ ἄν τοὺς τύχη καμμιὰ ἀνάγκη ὅπως τὸ 194Ο-41 στὸν
πόλεμο τῆς Ἁλβανίας, ἀντέχουν περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους
τοὺς καλομαθημένους' ἄν τοὺς τύχη πεῖνα σὰν τοῦ 41-42
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βαστοῦνε περισσότερο ἀπὸ τοὺς καλοθρεμμένους. Τὸ ξεύρετε ολοι
σας ὅτι τὰ παλληκάρια τῶν βουνῶν μας, οἱ ἥρωες τῶν πολέμων
μας, οἱ ἄλλοτε θρυλλικοὶ τσολιάδες καὶ τώρα ἡρωϊκὰ « ΛΟΚ »,
εἶναι ὅλοι τους μεγαλωμένοι μὲ τὴν «μπομπότα», ἀλλὰ θρεμμένοι
καὶ θεργιωμένοι μὲ τὸν καθαρὸν ἀέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ βουνοῦ,
μὲ τὴν λεβεντιὰ τῆς ρωμιοσύνης μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
εὐχὴ τῆς Παναγίας. Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς πλοῦτος τοῦ
πατέρα, νὰ εἰδῇ πρὶν πεθάνῃ τὰ παιδιά του νὰ ὑπηρετοῦν τὴν
πατρίδα, τὰ ἐγγονάκια του νὰ τοῦ φιλοῦν τὸ χέρι. Αὐτὴ εἶναι ἡ
χαρὰ τῆς μάννας νὰ ἰδῇ τὶς κόρες της νυφοῦλες, νὰ τὶς καμαρώσῃ καὶ αὐτὲς μαννοῦΧες, νὰ βαστάζη στὴν ποδιά της ἐγγόνια.
Ἁπὸ τὰ παληὰ χρόνια εως τὰ σήμερα μία εἰναι ἡ ζωή,
ὅποιος κάνει παιδιὰ δὲν πεθαίνει καὶ ὅποιος ἔχει παιδιὰ ἔχει
καὶ βιός, ἐνῶ ὅποιος δὲν κάνει παιδιὰ τὶ τὸ θέλει τὸ βιός, ὅπιος
λέγει ἡ παροιμία. Ἑ μητέρα τοῦ Φωκίωνα σὲ κάποια ξιππασμένη
ἀρχόντισσα ποὺ τῆς ζητοῦσε νὰ τῆς δείξη τὰ χρυσαφικά της, τὰ
στολίδια της, ἔδειξε τὸ γυιό της τὸν Φοτκίωνα, ὁρίστε, τῆς εἶπε,
αὐτὸς εἶναι τὰ στολίδια μου, ὁ θησαυρός μου. Τὸν ἥρωα Κολοκοτρώνη βρῆκε μιὰ μέρα ὁ βασιλεὺς Ὄθων νὰ παίζῃ μὲ τοὺς
γυιούς του, τὸν Γενναῖο καὶ τὸν μικρὸ Κολίνο, σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ
νεοφύτευτου τότε βασιλικοῦ κήπου στὴν 'Αθήνα. «Τὶ κάνεις ἐδῶ
στρατηγέ;» τὸν ἐρώτησε. «Χαίρομαι τὰ νειάτα μου Μεγαλειότατε,»
ἀπήντησε ὁ Γέρος τοῦ Μωρηᾶ, «στὸν καιρό μου δὲν μ' ἄφησε ὁ
πόλεμος νὰ τὰ χαρῶ, τὰ χαίρομαι τώρα στὰ γεράματα». Εἶναι
ἀλήθεια καὶ δὲν τὸ ἀρνιέμαι, ὅτι τὰ παιδιὰ θέλουν ἔξοδα, μεγαλώνουν μὲ βάσανα καὶ κόπους, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο κατόρθωμα καὶ ἡ ποιὸ μεγάλη τιμὴ τῶν γονιῶν, νὰ μεγαλώσουν
καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν τὰ παιδιά τους.
'Η λαϊκὴ παροιμία λέγει ὅτι «ὁ ἀνύπανδρος ζῆ σὰν ἄνθρωπος ἀλλὰ πεθαίνει σὰν σκύλλος, ὁ πανδρεμένος ζῆ σὰν σκύλλος
ἀλλὰ πεθαίνει σὰν ἄνθρωπος.
Ὁ ἀνύπανδρος δὲν κοπιάζει πολὺ στὴ ζωή του, ἀλλὰ στὰ
γεράματά του θὰ τὰ πληρώση, ὅπως λέγει καὶ ἡ ἄλλη παροιμία
νειάτα καλὰ κακὰ γεράματα. Ἐνῶ ὁ οἰκογενειάρχης κοπιάζει
περισσότερο, ἀλλὰ δημιουργεῖ κεφάλαιο γιὰ τὰ ὑστερνά του, θάχει τὰ παιδιά του νὰ τὸν γηροκομίσουν, -νὰ τοῦ κλείσουν τὰ
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μάτια του καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαῖο, τὰ ὑστερνὰ τοῦ ἀνθρώπου' αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη του ἀνάγκη, γιαυτὴν εὔχεται καὶ ἡ
ἁγία μας Ἐκκλησία, «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά».
Γιαυτό, ἀγαπητοί, γιὰ νάχεται τὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ, τὴν
εὐλογία τῆς Ἑκκλησίας του καὶ τὴ συνείδησί σας ἥσυχη, μὴ
ξεπέφτετε σαυτὸ τὸ μεγάλο κακό, ἀφῆστε στὸ Θεὸ τὸ ζήτημα
τῶν παιδιῶν, ξεύρει ὁ Πανάγαθος πόσα θὰ σᾶς δώσῃ καὶ ἀπὸ
αὐτὰ πόσα θὰ πάρη γιὰ τὸν ἐαυτό του, γιὰ τὸν οὐράνιο στρατό
του, ὑπάρχουν καὶ στὸν οὐρανὸ τὰ τάγματα τῶν ἀγγέλων καὶ
ἐπειδὴ ἕνα ἀπὸ ἐκεῖνα ἐπαναστάτησε σὰν τοὺς προκομμένους
τοὺς κατσαπλιάδες, καὶ τοὺς ὼργίστηκε ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ ἄγγελοι
ποὺ ἧταν ἔγιναν δαίμονες, τὶς μυριάδες αὐτοῦ τοῦ Τάγματος θὰ
τὶς ἀναπληροὸσει μὲ τὰ ἀθῶα παιδάκια ἀγόρια καὶ κορίτσια. Τὰ
παίρνει ὁ Οὐράνιος Πατέρας τους καὶ τὰ κάνει ἀγγελούδια.
Δὲν πρέπει νὰ θεωροῦμε τὸν ἐαυτό μας σοφώτερο ἀπὸ τὸ
Θεὸ καὶ τοὺς προγόνους μας, καὶ νὰ λέμε ὅτι οἱ ἐγκυμοσύνες
φέρουν ταραχὲς στὴ μητέρα νευρικὲς καὶ ψυχικές, εἶναι ψέμμα
αὐτό. Ὁ Θεὸς δὲν δίδει ποτὲ ἐντολὲς βλαβερὲς στὸ πλάσμα του
καὶ ὅσα εἰπε καὶ ἔκανε εἰναι «καλὰ λίαν» , οἱ ταραχὲς καὶ οἱ
νευρασθένειες προέρχονται ἀπὸ ἄλλα καὶ ἄν πᾶτε σέναν τίμιο
καὶ εὐσυνείδητο γιατρὸ θὰ σᾶς τὰ εἰπῆ.
Δὲν λέγω ὅτι δὲν ὑποφέρει ὡς ἄνθρωπος ἡ μητέρα καὶ
στὴν ἐγκυμοσύνη καὶ στὴ γέννα, « ἐν λύπαις τέξει τέκνα» εἶπε
στὴν Εὔα ὁ Θεὸς μετὰ τὴν παράβαση. Καὶ ὁ Προφήτης Δαβίδ,
θέλοντας νὰ παραστήσῃ τὸν πόνον τῶν ἁμαρτωλῶν ποὺ μετανοοῦν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ ζητοῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μὲ
πόνον τῆς ψυχῆς των, παρομοιάζει αὐτὸν μὲ τοὺς πόνους τῆς
μητέρας κατὰ τὴν γέννα τοῦ παιδιοῦ «καὶ ὡς ἡ ὡδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ ἐπὶ τῇ ὀδύνῃ αὐτῆς ἐκέκραγεν, οὕτως
ἐγεννήθημεν».
Ἀλλὰ οἱ πόνοι αὐτοὶ εἶναι ἐξιλέωσι γιὰ τὸ παλαιὸ ἁμάρτημα τῆς Εὔας, τῆς πρώτης γυναικός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
θεωρεῖ τὴν τεκνογονία, ἰδίως διὰ τὴν γυναῖκα, ψυχοσωτήριον.
Καὶ γράφει εἰς τὴν πρώτην πρὸς τὸν Τιμόθεον τὸν μαθητήν
του ἐπιστολήν. «Ἀδάμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα

24

ἐν παραβάσει γέγονε, σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνσγονίας».
Κανεὶς δὲν ἀντιλέγει ὅτι ἡ οἰκογένεια καὶ τὰ παιδιὰ ἀπαιτοῦν κόπους, ἔξοδα, βάσανα τῶν γονέων, ἀλλὰ πρέπει αὐτοὶ νὰ
ἔχουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὴ
ἀσφαλῶς θὰ τοὺ; βοηθήση νὰ σηκώσουν δλα αὐτὰ τὰ βάρη.
Αὐτοὶ ποῦ σᾶς λέγουν. τὰ ἀντίθετα καὶ σᾶς σπρώχνουν
πρὸς τὸ κακὸ εἶναι ἄπιστοι, δὲν παραδέχονται τὴν θείαν Πρόνοιαν, μὴν τοὺς ἀκοῦτε αὐτούς, ἀκοῦστε τὶ λέγει ὁὌεὸς καὶ νὰ
εἶστε βέβαιοι ὅτι δὲν θὰ μετανοήσετε γιαυτὸ ποτέ.
Καὶ μετὰ ἀπὸ δλα αὐτὰ καταλήγω καὶ σᾶς λέγω σὰν
Πνευματικὸς Πατέρας σας. Μὴ γιὰ σναμα τοῦ Θεοῦ χάνετε
τὴν πίστη σας, μὴ ἀποφεύγετε τὰ παιδιά, μὴ κάνετε τὸ φοβερὸ
κακούργημα τῆς ἀποβολῆς, μόνον αὐτὸ φτάνει νὰ σᾶς ἀποβάλλῃ
καὶ σᾶς ἀπὸ τὸν Παράδεισο, νὰ μὴν ἰδῆτε Θεοῦ πρόσωπο.
Ἁφῆστέ τα στοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα καὶ μὴ φοβᾶστε, νὰ εἶστε
βέβαιοι ὅτι θὰ γεμίσῃ τὸ σπῆτι σας χαρὰ καὶ εὐτυχία καὶ σεῖς
θὰ ἔχετε τὴ συνείδησί σας ἥσυχη δτι δὲν παραβήκατε τὸν νόμον
τοῦ Θεοῦ.
'Ἰσως βρεθοῦν καλοθεληταὶ καὶ σᾶς γελάσουν ἤ τίποτες
μοντέρνες κυρίες καὶ σᾶς ζοροϊδεύσουν γιὰ τὰ πολλὰ παιδιά;
μὴν τοὺς δίνετε σημασία' πρέπει νὰ ἀκοῦμε τὶ λέγει ὁ Θεὸς καὶ
δχι τὶ λέγουν οἱ ἄνθρωποι. Καὶ ὅταν ἀκοῦμε τὸν οὐράνιο Πατέρα μας, καὶ ἐδῶ θὰ εἴμεθα καλὰ καὶ ἐκεῖ στὸν ἄλλο κόσμο,
θὰ εἴμεθα αἰώνια στὸν Παράδεισο.

«'Η προαίρεσις τοϋ καθ' ένδς κα'ι ὴ προθυμία καὶ ὴ άνδρεία
ειναι αϊτϊα της νίκης. Ὅμοίως πάλιν,,ἡ ὰμύλεια και απιστία κα'ι δκνηρὶα τοϋ καθ' ένδς εϊναι αιτϊα τῆς πτιδσεως και ἀπωλείας».

Ἀγ. Συμεων Νεου ©εολογου

«“Οπως είς τους ιχθϋς τδ υδωρ εϊναι ή ζωὴ, τοιοντοτροπως εϊναι

κα'ι εις τον μοναχδν ή ὴσυχὶα ἐν ταπεινοφροσϋνη και ἀγάπτ)».

'Αγίου 'Εφραὶμ

ΣΚΕΦΕΙΣ ΒΠΟ ΤΗΝ

ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ Ρ.6Ω

Δϋσκολος καὶ κουραστικδς ειναι δ δρομος για τὴν κορυφὴ τοῦ
Ἀθω. Δϋσβατα καὶ πετρῶδη τα μονοπάτια, που δδηγοϋν στὴν Μεταμορφωσι. Πλὴν δμως ή σκέψις δτι κάποτε βὰ βρισκομεθα στὴν κορυφή, μας δίδει συνεπῶς κα'ι νεαν δϋναμιν διὰ νὰ συνεχισωμεν τὴν
άνάβασιν. 'Αντικειμενικδς σκοπδς τῆς πορεϊας μας ειναι νὰ παρακολουθήσωμεν τὴν ὰγρυπνϊαν εις τδ παρεκκλήσιον τῆς Μεταμορφωσεως
κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς έορτής.
Ὅ Ιδρως καὶ ή κοϋρασις μας άποθαρρϋνουν προς στιγμὴν καὶ
μας προβάλλουν με άπαισιδδοξον φωνὴν τὴν λεξιν : άδύνατον! 'Αδϋνατον ; 6χι. Δεν ϋπάρχει τϊποτα το ὰδϋνατον καὶ άπραγματοποιητον
για τον ανθρωπον που έλπϊζει εις τον Θεδν και έκζητεϊ παρ' αϋτοϋ
παν δ,τι ύέλει καὶ δ,τι τον ὰπασχολεϊ.
Κά8ε τι τδ ωραϊον, το ϊδανικδν καὶ 1δεῶδες ειναι καὶ δϋσκολον,
επιτυγχάνεται με κοπους, μοχθους καὶ στερήσεις. Πρέπει ,κανεις νὰ
κουρασϋῆ πολϋ, διὰ να απολαῦση τους καρποὑς τῆς άρετής, τὴν
οποιαν επι8ιωκει. Εϊναι «στενὴ ή πϋλη κα'ι τεὰλιμμένη ή 6δδς» που
μας δδηγεϊ εις τὴν 'Αληθινὴν ζωὴν ηαι ειναι εϋτύχημα δι' αϋτοϋς
που τὴν έπροτίμησαν απο τὴν «πλατεϊαν πϋλην και εϋρύχωρον δδδν».
Οι σκεψεις αϋτές μας δίδουν θάρρος διὰ να συνεχισωμεν τον
δρδμον. Τὰ γραφικὰ τοπία και τδ ωραϊο αρωμα τῶν δένδρων καθιστοϋν τὴν πορείαν πλἐον έπαγωγδν καὶ εὑχάριστον. Κατὰ τδ βράδυ
φϋάσαμε στὴν Παναγϊα, ·ενα μικρδ μοναστηράκι κάτω απο τὴν
κορυφὴ , ειναι 6 τελευταϊος μας σταθμος. Ὅ άκροτελεϋτιος σταθμος
μας, δπως θὰ τον ῶνομαζεν ενας άρθρογράφος τοϋ περιοδικοϋ «Ἂγιος
Παϋλος».
Μετὰ απο σϋντομον αναπανσιν καὶ ανανεωσιν των δυνάμεων
πήραμε το μονοπάτι, βἐβαιοι δντες δτι σε λιγο χρονικο διάστημα θὰ
βρισκομαστε στον σκοπο μας.
Μιὰ τελευταϊα προσπάβεια καὶ νὰ σέ μιὰ ῶρα σχεδδν εϊμεθα
στὴν κορυφή, εις τδ ϋψηλοτερον σημεὶον τῆς Χερσονήσου. Ὅ κρϋος
και χειμωνιατικος αέρας μας εϊδοποιεϊ, δτι τδ ϋψομετρο ειναι αρκετα
μεγάλο. 'Η πρώτη μας δουλειἀ ειναι νὰ εϋχαριστήσωμεν τον Θεο,
γιατϊ μας ήξίωσε, να πετϋχωμε τον σκοπδν μας.
Ὅ δρθρος τῆς Μεταμορφωσεως ἔχει ὴδη άρχϊσει. 'Η ψαλμωδία
μας άναπαύει καϊ μας συγκινεϊ. 'Η κοϋρασις άμέσως έξαφανϊζεται
διὰ νὰ διοση τὴν θέσιν της εϊς τὴν προθυμία μας νὰ ϋμνήσωμεν τον
Θεδν.
'Απομεμακρυσμένοι απο τους ἄλλους άνθρτοπους, στο πιο ψηλδ
σημεϊο τοϋ "Αθω, μἐσα στὴν κρϋα ὰτμοσφαιρα, 25 περιπου πλάσματα
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δοξολογοϋν τον πλάστην. Τδ πτωχδ και άνίσχυρο δημιοϋργημα επικοινωνεϊ με τον Δημιουργδν του σε στιγμές κατανυκτικής μεταρσιώσεως κα'ι μεταφυσικὴς άνατάσεως τοϋ πνεύματος. Τϊποτε τδ γήϊνο
δὲν μας άπασχολεϊ έκείνη τὴ στιγμή. Ὅ νους μας εϊναι μεταρσιωμένος. ΟΙ σκἐψεις μας άναφἐρονται στὴν δδξα, που ελαβε 6 υϊδς τοϋ
Θεοϋ διὰ της Μεταμορφτοσεως κα'ι εις τὴν δοξαν που θὰ λάβη κάθε
άνθρωπος, εαν θὰ άκολουθήση τον δρομον που χάραξε 'Εκεϊνος.
"Ετσι σιγὰ-σιγὰ μετὰ τον δρθρον τελείωσε κα'ι ὴ θεϊα λειτουργϊα.
'Η νϋχτα δμως έξακολουθεϊ να καλυπτη τον οϋρανδ. Τδ κρϋο διαρκεϊ
καὶ ή μικρὴ φωτιά, που ειναι ὰναμμένη, μας προφυλάσσει κάπως απ'
αϋτδ. Μὑ άνυπομονησϊα δλοι περιμἐνομε τον ερχομδ της ήμἐρας, ή
δποία δεν ὰργεϊ. Σε λϊγο ή νϋητα ϋποχωρεϊ διαδοχικά, οι πρῶτες
ιχνταϋγειες απδ τις άκτϊνες τοϋ ήλίου -που άκδμη δεν ένεφανϊσθηφωτιζουν τὴν άτμδσφαιρα καὶ καθιστοϋν δρατὰ τα γϋρω μέρη. Τδ
δλον αϋτδ φαντασμαγορικδ θέαμα ἔρχεται νὰ στολιση καὶ 6 ῆλιος, 6
6ποϊος ξεπροβάλλει πίσω ὰπδ τὴν ϋαΚασσα. Στέκεται κανεὶς μῖ θαυμασμδ μπροστὰ στο θαυμάσιο αϋτδ καλλιτέχνημα τοϋ οϋρανοϋ καὶ
αϊσθάνεται τὴν άνάγκη να αναφωνηση προς τον Δημιουργδν. «'Ως
έμεγαλϋνθη τα εργα σου, Κϋριε' παντα εν σοφία έποϊησας» (ψαλ.
ΙΟ3.24). «ΣοΙ εϊοιν οι οϋρανοι καὶ σοϊ ύστιν ή γὴ' τὴν οικουμένην
καϊ τδ πλήρωμα αϋτής σϋ έθεμελϊωσας» (ψαλ. 88.Ι2). Πράγματι ποιος
αλλος θα μποροϋσε να δημιουργήση αϋτδ τδ καλλιτέχνημα, παρα
έκεϊνος, 6 6ποϊος «εϊπε και έγεννήθησαν»! Μια και μδνον ματιὰ στον
εναστρο και άτἐρμονα οϋρανδ μας έμβάλλει δέος καὶ φδβον καὶ ὰναγνωρίζομεν τὴν Πάνσοφον Διάνοιαν, ὴ δποϊα επενοησεν αϋτδ το
εκπαγλο και ·θαυμάσιο θέαμα. «Οι ούρανοϊ διηγοϋνται δδξαν Θεοϋ,
ποιησιν δε χειρῶν αϋτοϋ ιχναγγέλλει τδ στερέωμα». Διὰ τοϋτο καὶ δ
μέγας φιλύσοφος Κάντιος ελεγε: «Δυο πράγματα πληροϋν θατῳασμοϋ
τὴν ψυχὴν μου, 6 ϋπερθεν ήμῶν εναστρος οϋρανδς και δ εν ὴμϊν
ήθικδς νδμος». Τἐτοιες σκέψεις κάνει ενας οϊνθρωπος, δταν βρίσκεται
μπροστἀ στο τοσον έκπληκτικδ αϋτδ θέαμα.
'Αφοϋ θαυμάσαμε αρκετα. και δοξολογήσαμε τον Θεον διὰ τδ
μεγαλεϊον Του, ρίξαμε ενα βλἐμμα γϋρω μας. 'Αλλα τι ὴτο έκεϊνο τδ
δποϊον εῖδαμε! 'Εκ πρώτης δψεως φαινόμεθα αιωροϋμενοι « μεταξϋ
οϋρανοϋ και γης » άλλ' ὰκριβεστέρα παρατήρησις μας πείθει, δτι
συνδεομεθα με τὴν λοιπὴν Χερσονησον ὴ δποία φαϊνεται σαν αναγλυφος χάρτης, καθως κα'ι οι ἀλλες δύο χερσονησοι της Χαλκιδικής
κα'ι μερικὰ νησιὰ τοϋ Βορείου Αϊγαϊου. 'Η θέσις, εϊς τὴν δποϊαν
βρισκδμεθα δεσποξει τοϋ δλου τοπίου. Τὰ διάφορα μοναστήρια στὴν
χερσδνησο μδλις διακρϊνονται, εϊμεθα τοσον μακρυὰ απδ αύτά, ῶστε
ή μεγάλη άπδστασις και τδ απροσμἐτρητον ὑψος τα σμικρϋνει πολύ
στα μὰτια μας. Λαμβάνουν δμως μεγάλην θέσιν εϊς τὴν συνεϊδησίν
μας, διδτι ο'ι σκέψεις που μας γεννῶνται, άνυψώνοτν τους μοναχοῦς
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εις ῆρωας καὶ άγωνιστὰς τοῦ «καλοϋ ὰγῶνος». Ὅντως ὴ σκέψις, δτι
εντδς αϋτων των μονῶν ζοϋν ανθρωποι, οι δποϊοι εχονν ὰπαρνηθὴ
τὰς απολαναεις τῆς ξωὴς γιὰ νὰ ὰφιερωθοϋν στον Θεδν, πληροϊ
ενϋουσιασμοϋ τ'ις ψυχἐς μας. Ναι, εϊναι έκεϊνοι ποὑ προσεϋχονται
καθημερινῶς κα'ι δεν παϋουν νὰ ὑμνοϋν τον Θεδν, ειναι οι «κάτοικοι
της οϋρανίου άγγελικὴς πολιτεϊας», «έκεϊνοι ποὑ ζοϋν μια πλήρη
ένδοστρέφεια καϊ έσωτερικδτητα», «έκεϊνοι που κατοικοϋν μεταξὑ
οὑρανοϋ κα'ι γης» κατὰ τὰς έκφράσεις τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν κ. Λοὑβαρι.

'Η ήρωϊκὴ άποφασις αϋτῶν τῶν άνθρώπων, ή τελεϊα άπάρνησις
των τοϋ κδσμου και ή άφιέρωσίς των εις τον Θεον μαρτυροϋν τὴν
θεϊκὴ πνοὴ ποὑ ἔχει δοθῆ εις τὴν ψυχὴν τοϋ άνθρτοπου, τὴν προς
το θειον γειτνϊασιν της και τὴν τάσιν της να ένωθὴ μετὰ τοϋ Δημιουργοϋ της. "Οντως 6 ανθρωπος εχει πλαστὴ γιὰ τὰ ωραῖα καὶ τα
ϋψηλά. Τὰ εϋτελὴ, ταπεινα, γήϊνα καὶ πρδσκαιρα δεν τον Ικανοποιοϋν, ζητεϊ ϊκανοποϊησιν σε μια ὰνώτερη καὶ πνευματικὴ ζωὴ, τὴν
δποίαν 8ϋρισκει στο δρδμο τοϋ Θεοϋ. Σ' αϋτδν άκριβῶς τον δρομον
βαδϊζουν οϊ ῆρωες καὶ άσκηταϊ τῆς έρήμου καὶ εξυψοϋνται ϋπερ πάντας τους αλλονς άνβριϊιπους εις μιαν σφαϊραν ήθικῆς τελειδτητος.
'Η ωρα τῆς έπιστροφής έσήμανε. 'Εγκατελείψαμε τὴν ωραϊα
κορυφὴ τοϋ "Αθω για να ζοϋμε συνεχως με τὴν άνάμνησιν αϋτοϋ.
Ὅμολογουμένως ὴταν απο τις πιο σπάνιες στιγμές τῆς ξωῆς μας, δὲν
θὰ τὴν ξεχάσουμε ποτέ.

ΙΩΑΝ.

ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο Κύριος δεν δϊδει εἰς τὴν άνθρωπον τὰς ἀσθενείας πάντοτε
διὰ νὰ φοβὴται καὶ νὰ παύη τὰς ἀμαρτίας, ἀλλὰ και διὰ νὰ ταπεινοφρονῆ και να μὴ ϋπερηφανεϋηται δτι μὲ τδ νὰ ειναι καλὺς εις. τα εργα
δὲν περιπίπτει εις σωματικὴν ὰσθένειαν. Ὅ Πανάγαθος Θεδς και Κύριος, δταν ϊδη μερικοϋς ὰμελεϊς και ραθύμους ε1ς τὴν άσκησιν, οῖτινες
δὲν θέλουν νὰ κοπιάζουν εις τὰ ἔργα της μοναχικὴς πολιτεϊας, παιδεϋει
αύτούς πολλάκις μὲ ὰσθένειαν τὴν δποίαν δέχεται καὶ μὴ θέλον τδ σωμα και τὴν ὑποφέρει εὑκολώτερον παρὰ τὴν ἀσκητικὴν κακοπάΟειαν
και τους βιαβολικούς καὶ ὰνθρωπινους πειρασμούς και τὰς κακας έπιθυμίας, αί 6ποϊαι τους νικοϋν και μάλιστα διὰ νὰ ένθϋμωνται τον Θεδν
και διὰ ν' ὰποδιώκουν εϋθὴ: αμεσω.ς κάθε κακδν λογισμόν».

'Αγ. 'Ιωάνναυ τῆς Κλίμακοζ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΟΥΝ

Τον παρελθδντα Ὅκτώβριον έκλήθη εϊς δικαστήριον Θεσσαλονίκης
μοναχος τις έρημίτης βιώσας ἐν ἡσυχία υπέρ τον ῆμισυ αϊωνα, ως μάρτυς εϊς ϋποθεσίν τινα κατὰ π.ταίσαντο; έπισκέπτοιι τοϋ 'Αγϊου "Ορους.
Μὴ θελήσας ουτος να δρκισθῆ, κατεδ κάσθη εϊς πο2,ύμηνον φυλάκισιν τὴν 6ποίαν. και έξέτισεν, “Επι τοϋ ζητήματος αυτοϋ δ δλως αϋθορμήτως ὰναλαβών τὴν ϋπερὰσπισϊν του ἔγκριτος και εδλαβὴς δικηγόρος κ.
Κανσταντϊνος Σάλτας μας ὰπηύθυνε τὴν 1ιατωτέρω έπιστολήν, τὴν δποϊαν
και δημοσιεύομεν. 'Ως πληροφορούμεθα 6 κ. Σαλτας ούχϊ μονον κατέβαλεν έξ ϊδϊων τὰ ἔξοδα ὰτινα έδημιουργήθησαν εχ της ὰνω ϋποθέσεως
εις βάρος τοϋ έρημϊτου αυτοϋ μοναχοϋ, ἀλλ' έφιλοξένησεν αύτδν και εϊς
τὴν οίκϊαν του, έμφανίσας οϋτω τον πλοϋτον των εϋγενων αϊσθημάτων
υηο των δποίων έμφορεϊται.
'Ε1 έπιστολὴ αυτη ἔχει ως έξὴς:
τοϋ

Προς τὴν Σστὴν διεϋθυνσιν
'Αγιορειτικοϋ περιοδικοϋ " Ἂγιος Παϋλος,,

ΑΓΙΟΝ

ΟΡΟΣ

Πολλάκις μοϊ έδοθη ὴ εϋκαιρία νὰ παρακολουθήσω ένωπιον των
ποινικων δικαστηρϊων της Θεσσαλονίκης δϊκας, κατὰ τὰς δποίας ά9ωοι
μοναχο! νὰ καταδικάζωνται έπ'ι ψευδορκία, δχι διοτι ῖιπέπεσαν πραγματι
εϊς τδ άδϊκημα τοϋτο, ἀλλὰ διοτι ὴρνήθησαν νὰ δώσωσι τον καθιερωμένον ύπδ τὴς Πολιτεϊας δρκον. Τδ θλιβερδν ὰποτέλεσμα ειναι δτι δημιουργοϋνται έκάστοτε ξητήματα, παρώτονα των δικαστων, οῖιινες πολλάκις
παρὰ τὴν συνείδησϊν των ειναι ὑποχρεωμἐνοι νὰ έφαρμοσοϋν τὴν τελευταίαν παράγραφον τοϋ ὰρθρου 225 τοϋ Ποινικοϋ Κωδικος, αλλα και
ποινικὰ μητρωα βεβαρυμένα εις βάρος ὰθώων μοναχων, οϊ δποϊοι μετὰ
προθυμϊας προσὴλθον νὰ κατα1ιέσουν γεγονότα, ἀτινα εῖχον ϋποπέσει εϊς
τὴν άντιληψϊν των.
Τὴν 9ην Ὅκτωβρίου ε. ε. έπέπρωτο νὰ λιϊβω ένεργον μέρος εϊς παρομοίαν ὑπδθεσιν ως συνήγορος της ϋ.τερασπϊσεως ένδς ἀρνησικδσμου καρουλιιδτου μοναχοϋ Φ πεπροικισμένου « μέ τὴν ύψηλὴν έμπειρϊαν της
μοναστικὴς πνευιιατικοτητος» «και νὰ διακηρϋξω απο τοϋ βήιιατος τδ
ἀδικον και τδ σολοικον τοϋ Ν6μου και νὰ ζητήσω ὰπδ τους δικαστὰς
δπως καινοτομήσωσιν καϊ μὴν έπιβάλλωσι έκάστοτε ποινὰς ἄνευ οϋδενδς
οϋσιαστικοϋ έρεὶσματος. Βεβαίως ὴ Πολιτεία έθέσπισε τον δρκον ως μέσον προς ὰπδδειξιν της ἀληθείας και τὴν βαΟυτέραν έ'ρευναν της υποθέσειος, δημιουργοϋσα εϋθϋνην παρὰ τφ μάρτυρι δτι δφεϊλει νὰ εχη ὑπ'
δψει δτι ή συνεϊδησις αυτοϋ δέον νὰ εύρϊσκεται ἐν έγρηγορσει κα'ι νὰ
φροντίση νὰ ειναι άντικειμενικδς και αμεροληπτος κατὰ τὴν έξιστορησιν
των πραγματικων περιστατικων. Ὅ μοναχος διιως ἀνήκει εϊς ὰλλην
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σφαϊραν, εϊς ἀλλην ψυχοσύνθεσιν, ἔχει οϊλλην καλλιέργειαν εντδς τοϋ
ύ,γιορειτικοϋ κλὶματος, ύθ,λην πειθαρχϊαν. 'Α1,λ' δταν λέγη δ μοναχος
«δὲν δρκίζομαι», δὲν ύποκρύπτει ούδεμίαν ύστεροβουλον σκεψιν 6πως
αποφυγη ωρισμένας εϋθύνας, ὴ ύ.πλως μὴ παραβὴ τον Κανονα.
Οῦτε ἀλλως ἀρνεϊται νὰ καταθέση τὰ γεγονδτα δπως υπέπεσαν εις
τὴν ἀντϊλη·ψὶν του, ἀλλὰ θεωρεϊ άνάξιον τον έαυτον του νὰ πα1,αμίστ]
τδ Ἰερον Εὑαγγέλιον διὰ γεγονοτα κατωτέρας συνήθ-ως άνθρωπίνης
πεζοτητος τοϋ καθημέραν βϊου. Πειθαρχῶν δὲ δ μοναχδς προς τὰς εν.·
κλησιαστικι1ς διατάξεις τοϋ 'Αγιορειτικοϋ κλὶματος δὲν πειθαρχεϊ ως
ὰβουλον δργανον μὴ τυχδν καὶ ὑποστῆ ποινὰς έκ της παραβάσεως ταύτης, ῆ δὲν φανὴ ὰρεστδς εις τους προϊσταμένους του, ἀλλὰ πειχαρχεϊ
προς τὴν ὑ·ψίστην ιδέαν τοϋ ὲξαγνισμοϋ της ψυχής, πειθαρχεϊ προς τδ
Θειον, προς τὴν πίστιν του ἡ δποια δθ αύτδν εἰναι δύναμις, ῆτις ὑπερακοντίζει τὴν κοινὴν σκύψιν, ειναι διαϊσθησις, εϊναι βϊωμα ισχυρότερον
των ὰξιωσεων των ὰνθρωπίνων κατασκειιασμάτων, ὰδιαφορως τϊνα σκοπδν κα'ι αν ταϋτα έπιδιώκουν.
*ΥπΙ αϋτὴν τὴν ψυχολογίαν λοιπδν προσὴλθεν δ μοναχδς Φ ως
μάρτυς νὰ καταθέστ] (μὲ τὴν σεπτὴν εϊκονα τοϋ Χριστοϋ) τὰ δσα ἐγνωριζε δηλ. τὴν άλήθειαν καϊ μονην τὴν ὰλήθειαν, συναισθανόμενος δτι
δὲν συνἐτρεχε λύγος νὰ ἔλθη ἀρωγδς οϋδεϊς νὰ ὑποβοηθήση τὴν έκμαϊευσιν της άληθειας ως εν προκειμένω ὴ τυπικοτης τοϋ Ὅρκου, ιι.λλ'
οὑδὲ νὰ ύπεισέλθ·η εις τδ πνεϋμα της Πολιτείας, και ούδὲ νὰ φανιασθῆ
δτι, άρνούμενοσ νὰ περιφρονήσῃ τοὺς Θειους και 'Ιερούς κανονας ιὴς
Εκκλησίας, θὰ ἡγειο εϊς τδ έδο'ιλιον του κατηγορουμένου μὲ τὴν βαρεϊαν κατηγορίαν τοϋ ψευδορκοϋντος !! Διοτι τδ άρθρον 225 τοϋ ΠοινΝ6μου εν τελευταία παραγράφω λέγει: « ... μὲ τὴν αύτὴν ποινὴν (μέχρι
ένδς ἔτους) τιμωρεϊται δστις, έμφανιξομενος ως μάρτυς ένωπιον ἀρχὴς
τινδς, ἀρνεϊται μετ' έπιμονὴς τὴν μαρτυρίαν του ὴ τον δρκον τής μαρτυρίας του » « δηλονοτι άνεξαρτήτως αν κατέθεσε ψευδως ὴ δχι, άνεξαρτήτως αν εϊχεν δολον ὴ δχι νὰ άποφύγτ] νὰ καταθέση τὰ πραγματικὰ
περιστατικἀ ως εχουν, διοτι ὴρνήθη νὰ διϋση τον δρκον δ Ν6μος τον
τιμωρεϊ μὲ τὴν ποινὴν της ·ψευδορκίας. “Εν τὴ προκειμένη περιπτιδσει
δ Ν6μος μετατρέπεται εις λυδίαν λὶθον κα'ι τδ Ποιν. τριμελὲς "Εφετεϊον
άπο δικαστήριον οὑσϊας, μετατρέπεται εϊς τυπικον δικαστήριον κωλυομενον νὰ ερευνηση τὴν οϋσϊαν της ὑποθέσεως. Και ὴ οϋσία ὴτο αν εϊχε
πρόθεσιν νὰ ψευσύῆ δ μάρτυς ῆ δεν εϊχε προθεσιν. 'Η εύρύτης αυτη
των δρίων τοϋ ὰῷθ. 225 τοϋ δημιουργεϊ τὴν τραγικὴν κατάστασιν ωστε
μοναχοὶ καθ' δλα άθωοι καϊ ζωντες εν προσευχτ) και μετανοϊα κα'ι νηστεία ἐπὶ 4Ο καϊ 5Ο ἕιη εις ἀποκρήμνους βράχους, νὰ σύρωνται κατὰ·
δικοι εϊς τὰς φυλακὰς ϋπδ τὰ δμματα των κοσμικων κα'ι νὰ διασύρεται
οῦτω τδ σεπτδν δνομα τοϋ “Αθω άπδ τὴν άνεύθυνον ἀθυροστομϊαν κακοβοϋλου πλήθους ὰνερματίστων ὰνθρωπων καϊ έμμέσως αϋτὴς ταύτης
τής Ὅρθοδοξου Χριστιανικὴς “Εκκλησίας,

ΣΚΕΨΕΙΣ
«4ιδου σοφω ὰφορμῆν καὶ αοφωτεροζ εατχι». (Παρ. Δ.'9)

'Ασύγνωστος ἀδιαφορια.
'Η 'Εκκλησϊα τοϋ Χριστοϋ, ῆτις, κατὰ τον δρισμδν τοϋ ιεοοϋ Αύγουστίνου, ειναι αϋτδς οὑτος δ Θεάνθρωπος Σωτήρ, εις τους αϊωνας
μεθ' ήμων παρατεινύμενος, πάνιοτε διώκεται, διότι οϊίτως ὴθέλησεν δ
θειος ίδρυτής της. 'Υπδ των διωγμων δμως δὲν καταβὰλλεται, ὰλλά,
τοϋναντίον, προάγεται. Καϊ, ώς λέγει ῷραϊα δ "Αγιος 'Ιωὰννης δ Χρυοοστομος, « πολεμουμένη νικα, έπιβουλευομένη περιγίγνεται, ύβριζομένη
λαμπροτέρα καθίσταται». Οῦδέποτε έγνώρισεν ήτταν εις τον δισχιλιετή
αύτὴς ὰγωνα, αλλα πάντοτε νϊκας. Ειναι δ ὰε'ι νικων. Προσφατον παράδειγμα ή εν Ρωσια 'Εκκλησϊα. Ειναι γνωστὰ τὰ σατανικὰ μέσα, ατινα
έπϊ τεσσαράκοντα συνεχὴ ἔτη μετεχειρίσθη 6 ὰρχων τοϋ σκοτους διὰ των
δργάνων του διὰ νὰ τὴν έξονιωση και μὲ έπικαλύμιιατα μεταχειρίζεται.
Τδ ὰποτέλεσμα ειναι άνθησις της χριστιανικής ζωὴς και αφοσίωσις των
πιστων εις τὴν "Εκκλησίαν των! .'Εφημερις της Κομμουνιστικὴς Νεολαίας θρηνεϊ διότι « σηιιαντικδς ὰριθμδς » νέων ήλικἰας Ι5-17 έτων διεγράφη των τάξεων αυκὴς, έπειδὴ «έΟρησκεύοντο-. Ὅ πρϋτανις της δεολογικὴς 'Ακαδημίας της Μδσχας πατὴρ Κωνσταντϊνος Ρουζίτσκυ έδὴλωσεν,
επ' εϋκαιρὶα τοϋ Φεστιβάλ της Μδσχας, προς τους δηιιοσιογρὰφους δτι
δ άριθμδς των πιστων εϊς τὴν Ρωσϊαν ειναι μεγάλος, δτι διατηροϋνται
ἐν λειτουργία διὰ κρατικὴς έπιχορηγήσεως 2Ο.ΟΟΟ 'Εκκλησίαι, υπάρχουν
35.ΟΟΟ ιερεϊς κα'ι π έ ν τ ε χ ι λ ι ά δ ε ς μ ο ν α χ ο ί.

Περαϊνων τδ σημεϊωμα τοϋτο προτεϊνω εϊ; τὴν Σστὴν 'Ιερὰν Κοινδτητα τοϋ 'Αγϊου Ὅρους δπως ένεργήσχι τα δέοντα παρὰ τὴ Κυβερνήσει καϊ προβὴ εις τὴν σϋνιαξιν σχετικής τροποποιήσεως των διαταξεων
τοϋ άρθ. 225 τοϋ Ποιν. Κωδικος, ῶστε καλοϋμενοι εἰς το έξὴς μοναχο!
ως μάρτυρες, νὰ μὴν υ.τοχρεοϋνται νὰ ἔρχωνται εις ὰντίφασιν προς τους
Νόμους της Πολιτεϊας *ὰφ ένος, ἀφ' έτέρου δέ ὴ Πολιτεία προς Θειους
και ιεροϋς κα'ι ἀπαραβιὰστους έπι αϊωνας έκκλησιαστικούς κανονας, τους
δποίους Θεία έμπνεύσει καθιέρωσαν οι ἁγιοι της 'Εκκλησίας ήμων Πατέρες. Και δπως ουτοι έτηρήθησαν μέχρι σήμερον άπαρεγκλϊτω; εν τω
Κλϊματι τοϋ 'Αγϊου “Ορους κοὰ διέσωσαν τὴν ὍρθοδοΕον ήμων πίστιν
διὰ μέσου των αιωνων, οὔτω κα'ι τιορα καλούμεΟα νὰ διασιδσωμεν ἀλιοβητον τὴν ιερὰν παράδοσιν, ῆν δφεϊλομεν να διαφυλάττωμεν μετὰ
πίστεως καϊ εύλαβείας.
Τὴ 2ΠΙΟ7Ι957
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
Δικηγόρσς παρ' 'Εφέταις Θεσψϊκὴς
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'Η μαρτυρικὴ 'Εκκλησϊα τῆς Ρωσὶας θεωρεϊ ἀναγκαϊον - κα'ι ειναι
πράγματι - εν τφ μέσω των διωγμων της νὰ εχη τους μοναχούς της. 'ΙΙ
έν είρήνη βαβεϊα διαῆιοϋσα Ὅκκλησία τὴς 'Ελλάδος, έπιτραπήτω ὴ
φράσις, δεικνύει
ἀσύγγνωστον άδιαφορϊαν διὰ
τὴν διατήρησιν παναρχαιου έκκλησιαστικοϋ θεσμοϋ. Ευχομεθα ειλικρινως
νὰ μὴ θρηνήση ἀνωφελως έπι ὴὑτκων έρειπϊων διὰ τδ μέγα τοϋτο
παράπτωμά της.

'Η δουλετα τοϋ εἰκοστοϋ αιὼνος.
Ὅ αϊων μας εθεωρηθη αϊῶν τὴς έλευθερίας και τοϋ σεβασμου
των δικαιωμάτων τοϋ ἀνθρωπου' βασικδν δὲ δικαίωμα αυτοϋ ειναι ὴ
έ7,ευθερία. Αι λέξεις έλευθερία, ϊσότης, ἀδελφοσϋνη έπανελήφθησαν κατα κόρον καὶ διεθνεϊς 6ργανισμοΙ έδημιουργήθησαν προς περιφρούρησιν
τὴς έλευθερϊας 'Εθνων καϊ ἀτομων. 'ΙΙ πραγματικδτης δμως μαρτυρεϊ
τδ αντίθετον. 'Ως ὰνέφερεν εϊς ἔκθεσίν του δ διευθυνιὴς τὴς. 'Εταιρϊὶας ὲναντϊον της δουλείας» κ. Γκρέζνιτς κατὰ τδ Ι956 έπωλήθησαν εϊς
τὴν "Ιαπωνϊαν 2Ο.ΟΟΟ άτομα ως δοϋ7,οι ΕΙς δέ τὴν Λιβύην πωλοϋνται ως
δοϋλοι οι έπικϊνδυνοι πολϊται. Οὑτως οι ὴγέται επαναστατικης κινήσεως
έναντϊον τὴς Κυβερνήσεως έπω2,ήθησαν εϊς καραβάνιον δούλων κατευβυνόμενον εϊς 'Υεμένην.
"Ας μὴ εϊπη τις δτι ταϋτα διενεργοϋνται εϊς μὴ χριστιανικὰ Κρὰτη,
διότι εχομεν δουλείαν χειροτἐρας μορφὴς εις λεγομενα χριστιανικά. Ει
ναι ή στυγνὴ και ἀ.ταισία δουλεία, τὴν 'ποίαν έπιβάλλουν τα Κράτη εϊς
τὰς ἀποικίας, δπως οι “Αγγλοι εἰς τὴν Κϋπρον κ.λ.π. Ειναι -άλλη μορφὴ
αῦτη- ή δουλεία ή ἀφδρητος τοϋ Κομμουνισμοϋ μὲ τὰς έκτελέσεις και
στρατόπεδα συγκεντρωσεων. 'Εσχάτως εϊκοσιν έκατομμύρια ἀντιφρονοϋντων έφονεύθησαν . εϊς τὴν Κίναν κα'ι ἔτερα εϊκοσι πέντε έφυλακίσθησαν. Ειναι τέλος δουλεία τὴς ὰμαρτϊας που ὑπαρχει εϊς τους
ὰμετανοήτους χρὶστιανούς, διοτι « πας δ ποιων τὴν ὰμαρτίαν δοϋλός έστι
τὴς ὰμαρτίας» ('Ιωάν. η'. 34). Που λοιπδν εἰναι ὴ έλευΟερία; «Ου τδ
Πνεϋμα Κυρϊου, εκεϊ έλευθερϊα» (Β' Κορ. γ'. Ι7). Καϊ. αϋτδ εΙναι σφάλμα τοϋ συγχρονου... έξϋπνου ὰνθρώπου, τδ δτι ὴθέλησε νὰ εὑρη τὴν
ἐλευθερίαν μακρὰν της πηγὴς αϋτής, ὴτοι τοϋ Κυρϊου κα'ι ύπέπεσεν εις
τὴν χειροτέραν, δλων των αϊωνων, δουλείαν εϊς τον εικοστδν αϊωναϊ!

'Η φωνἢ τῆς πληγῆς.
Ὅ σύγχρονος άνθρωπος έθαμβωθη απο τας μεγάλας έπιτυχίας εϊς
τδ τεχνικδν και έπιστημονικδν πεδϊον, απο τὰς έφευρέσεις και ὰνακαλύψεις, τὴν άιομικὴν ένέργειαν, τὰ ὰεριωθοϋμενα κ.τ.τ. Τδ «ἐπὴρε έπάνω
του» ώς κοινως λέγομεν. Δὲν εσκέφθη δτι δλα αύτιχ δφεϊλονται εϊς τὴν
ἰκανοιητα, ποϋ τοϋ ἔδωκεν δ Θεδς και αρα «Θεοϋ τδ δωρον » καϊ εις
τον Θεδν δφείλεται ή τιμὴ δι' δλσ. αϋτά και οϋχι εϊς τϋ δργανον, τον
ἀνθρωπον, τον τοσον ἀδύνατον. Διὰ τοϋτο εἰς τὰς τοσας έφευρέσεις καϊ
προοδους ὑπάρχουν κα'ι σημεϊα μαρτυροϋνια τὴν άνθρωπίνην ὰδυναμίαν
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καϊ ωθοϋντα τον ανθρωπον, ὰν θελήστι, εις τὴν ταπείνωσιν. Καϊ εν των
τοιούτων σημεϊων εϊναι ἡ πληγὴ τοϋ καρκίνου. ΕΙναι ὴ σύγχρονος
ὰνθρωπϊνη μάστιξ, ὰληΟὴς πληγὴ τοϋ Φαραιὴ. 'Ιϊ ιατρικὴ βεβαιοϊ δτι
εϊς έπϊ τεσσάρων ὰνθρώπων ειναι ὲπιδεκτικδς νὰ προσβληθῆ ὑπδ τὴς
νδσου ταϋτης. Κατα τὰς στατιστικὰς, 25Ο.ΟΟΟ άτομα ἀποθνήσκουν εις τὰς
'Ηνωμένας Πολιτείας της 'Αμερικής έτησίως ἀπδ καρκίνον, ῆτοι 68Ο
τὴν ήμέραν, 28 τὴν ωραν, Ι κάΟε δυο λεπιὰ (εϊς τὴν Γαλλϊαν Ι κάθε
λεπτον) Εϊς τὴν 'Ε7,λὰδα άποθνήσκουν έτησϊως 6.ΟΟΟ ῆτοι Ι7 άτομα
τὴν ήμέραν. Μέσα εις τὰς πενικιλλίνας κα'ι τόσα ἀντιβιοτικὰ και τα ποικιλωνυμα φάρμακα, τόσοι θάνατοι! Ὅ ὰνθρωπος εϊναι ὰνϊκανος νὰ
άντιμετωπϊση τὴν θεήλατον ταϋτην πληγήν. Αυτη ειναι, τροπον τινά,
φωνή τις, ὴ δποία τοϋ λέγει: « ΕΙσαι άδύνατος, ταπεινωσου, μὴ ὑπερηφανέϋεσαι». Θὰ τδ ακοϋση δμως δ ὰνθρωπος; «6 ἔχων ῶτα άκούειν »
(ΜατΟ. ια'. Ι5) θὰ τδ ακουση.

Εἰς τδ "Αγιον 'Ὁρος.
Ὅρθοτάτη ὴ ἀποφασις τοϋ διαπρεποϋς 'Αρχιεπισκοπου 'Αμερική5
κ. Μιχαήλ, οι άποφοιτοι τοϋ 'Ελληνικοϋ 'Ιεροδιδασκα7,είου Βοστωνης
νὰ μετεκπαιδεϋωνται εις τὴν 'Ελλάδα. 'Ι1 μετεκπαϊδευσις δμως αυτη, ῶς
εϊναι εδνοητον, δεν θὰ ἀναφέρεται εϊς τὴν έπιστημονικὴν κατάρτησιν,
ἀλλὰ εις τὴν πρακτικὴν έξάσκησιν εις τὴν 'Ιερὰν Τε2,ετουργικήν, διοτι
άλλο θεωρϊα καϊ ὰλλο πραξις.
Διὰ νὰ άσκηθωσιν δμως εις τὴν ὰκριβὴ, καθ' α 6ρίζει τδ τυπικύν
της Μ. 'Εκκλησϊας. έπιτέ1,εσιν των 'Ιερων 'Ακολουθιων, ῆτις δὲν μετσ.δὶδεται διὰ τοϋ λογου, ἀλλὰ διὰ της πράξεως, δέον νὰ μετεκπαιδευθωσιν
οϋχι εϊς τοὺς ιεροϋς Ναοὑς των μεγαλουπολεων, δπου.... ὰλλ' έκεϊ 2ν8α
μετὰ θρησκευτικὴς εϋλαβείας τηρεϊται τδ Τυπικδν τὴς Μ. ^Εκκλησϊας
και ὴ λειτουργικὴ παράδοσις αϋτής, καὶ- τοιοϋτος τύπος ειναι αί 'Ιεραϊ
Μονα'ι τοϋ 'Αγίου Ὅρους. 'Εὰν οί 'Ιεροσπουδασιαί οῦτοι παραμεὶνωσιν
εις τδ "Αγιον Ὅρος επι τι χρονικδν διάστημα, κατανεμόμενοι εις τὰς
διαφορους 'Ιερὰς Μονὰς, θὰ καταρτισθωσι τελεϊως εις τὴν έπιτέλεσιν
των 'Ιερων "Ακολουθιων και ποικιλοτροπως θὰ ωφεληθωσιν απο τδ
βυζαντινὴν παρὰδοσιν και αγιοτητα ὰποπνέον περιβάλλον των Ἰερων
τοϋ Κυρίου Σκηνωμάτων.
"Αλλως τε αντο μας διδάσκει καϊ ἡ πεϊρα. Οί παλαιοι ἀρχιερεϊς
τους ύποψηφϊους ιερεϊς ὰπέστελλον εις τὰς Μονὰς ἐπὶ τι χρονικδν διά
στημα και οῦτως, ὰνευ φοιτήσεως εϊς 'Εκκ7,ησιαστικὰ Φροντιστήρια, εγενοντο τέ7.ειοι τελετουργο'ι των θειων 'Ακολουθιων. Σήμερον, ποϋ δεν
τηρεϊται τοϋτο, παρατηρεϊται τδ θλιβερον φαινδμενον ούχι ιερεϊς, αλλα
πολλάκις και ἀρχιερεϊς νὰ ῶσιν ὰτελως κατηρτισμύνοι εϊς τὴν τέλεαιν
των 'Ιερων 'Ακο7,ουθιων.
Εϊς τδ "Αγιον Ὅρος λοιπδν ὴ μετεκπαϊδευσις. "Ας μελετηθὴ ὴ σκιψις ἡμων αυτη ύπδ των ὰρμοδίων κα'ι τοιοϋτοι εν προκειμένφ ειναι ὴ
σεβαστὴ 'Ιερὰ Κοινοτης και ή 'Ιερὰ 'Αρχιεπισκοπὴ 'Αμερικής.

ΔΩΡΕΑΙ.
Προσέφεραν προς ἐνίσχυσιν τοϋ. παρδντος δωρεὰν
κυκλοφοροϋντος περιοὰικοϋ ἡμῶν οι. κ. κ. Χαρίλ. ΙΙαπαναργύρου συνὶρχης
ε. α.·εξ 'Αταλάντης δρ. δΟ, Κα Ζωὴ Γ. "Αντωνάτου εξ "ΑΟηνων ΙΟΟ,.
Χρ. Ψυχογιδς δΙτὴς Ξενοδ. Μπάγκειον "ΑΟηνων ΙΟΟ, Γεράσ. Τουλιατος
δὶτὴς ΟΤΕ έξ 'Αθηνων 5Ο, Δημ. Σαμαρτζῆς φοιτ. Θεολογίας έξ 'Ατα
λάντης 5Ο, Γ. Πορφύριος Δοχειαρίτης, Γ. Εϋγένιος Ξηροποταμηνδς, άντδνυμος Ξηροποταμηνδς, Γ. Δημήτριος Τρυγωνας κελ. Χελανδαρινὴς ἀνὰ
5Ο, Γ. Λυριτξὴς συνὶρχης ἐ. ἀ. Κοζάνη 5Ο, Ἀθ. Ζησόπομλος έργοστασιάρχης ἐκρηκτικων Θεσὶνϊκη ΙΟΟ, Μιλ. Βρὰτιμος ξυλέμπορος Τρίπολις
ΙΟΟ, Ἰωάν. Γεωργοϋδης εμπορος Σκύρος Ι5Ο, Λάζ. Καναβοϋρος έκτελωνιστὴς Θεσὶνϊκη, Γρηγ. Σακαλὴς συνὶρχης έ. ὰ. Ἀθὴναι, 'Ιωάν. Βελέζης
'Ιερισσος, Σπ. 'Αβδιμιωτης 'Αμμουλιανη, Στυλ. Παπαστυλιανοϋ χημικδς
Κομοτινὴ ανἀ 5Ο, ὰρχιμ. 'Αρκὰθιος Μανωλίδης 'Αμμουλιανὴ 2Ο, ιερ.
Γερ. Κουματος 'Αγκων Κεφαλληνίας 5Ο, "Ηλ. 'Υψηλάντης Μ. Παναγία
5Ο, Σ. Χρηστέλης 'Αγία Παρασκευὴ Κασσάνδρας 2Ο, Κ. Μάνταλος Μ.
Παναγία 3Ο.
'Επίσης έλάβομεν διὰ τὴν βιβλιοθήκην της 'Ι. ήμων Μονῆς καὶ
τὰ βιβλία: «Προβλήματα της 'Εκκλησιαστικὴς Οϊκονομίας κα'ι τδ «Μήνυμα της Ὅρθ·οδοξίας προς τον σύγχρονον Κδσπον» τοϋ ὰρχιμ. 'Ιερωνύμου Κοτσωνη, «Μαρία ή Αειπάρθενος Θεοτοκος κατὰ τὴν δρθοδοξον
πίστιν» Ἰωάν. Καλογήρου καθηγητοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
« Χρυσακτίδες στον πόνο σου » « Στο Σταυροδροιιι της Ζωῆς » τοϋ ἀρχ,
Ἰακ. Αιαρομμάτη,
Προς ἀ.παντας εκφράζομεν τὰς εϋχαριστίας της 'Ι. ήμων Μονὴς.

ΞΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ι. ήμων Μονὴν έπεσκέφϊ1ησαν μεταξϋ των
ἀλλων κα'ι οι κ. κ Χρ. Θεοδωράκης, προϊστάμενος Τελωνείου 'Αγ. Ὅρους,
“Αγγελος 'Αντωνατος γραμματεϋς τοϋ ιδίου Τελωνείου, Νικόλ. Βρέττας
εξ 'Αθηνων, Χρ. Κελέσης έκ Θεσσαλονικης, 'Ιωάν. Γεωργούδης ἔμπορος ἐκ Σκϋρου, Μιλ. Βράτιμος ξυλέμπορος ἐκ Τριπολεως, Π. Κριμπὰς
Ιερομ. έκ Πατρων, Γ. Πουλακος, Σπ. Κιουρκαντώνης, Κ. “Αδάμος, 'Ηρ,
Μαγκϊνης, Δ. Διαιιαντοπουλος, Γ. Λεούσης έξ 'Αθηνων, Ἰωάν Στέφανσον
ὰγγλος ιερεύς, Ε. ΝΪ88οη καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ν. 'Ινδιάνας, Ε1.
Ι1οτιπ καθηγητὴς 'Αμερικανδς και 58 φοιτηταϊ διαφοριον πανεπιστημϊων,
εκ των 6ποίων 42 Γερμανοί, 4 "Αμερικανοϊ, 3 'Ελβετοί, 3 Γάλλοι, 2 Δανοί,
1 'Ισπανός, 1 'Ἀγγλος καϊ 2 ὴμεδαποϊ οι Ἰ. Καλτέκης καϊ Κρ. Λιρατζόπουλος τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Ἐσωτερικον μικρδν τμήμα τῶν οίκοδομημάτων τῆς 'Ι. Σερβικής
Μονῆς Χελανδαρίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Και εϊσερχομένου αϋτοϋ εϊς τινα κώμην ὰπήντησαν
αϋτφ δέκα λεπρο'ι άνδρες, οϊ εστησαν πορρωθβν, κα'ι
αϋτοι ὴοαν φωνὴν λέγοντες. 'Ιησοϋ έπιστάτα, ελέησον
ὴμάς. κα'ι ϊδῶν εὶπεν αϋτοϊς' πορευθύντες επιδειςατβ
έαυτοϋς τοϊς (ερεϋσι. καὶ έγενετο ύν τῷ ϋπάγειν αϋτοὑς
έκαθαρίσϋησαν, εις 6έ εξ αϋτῶν, Ιδων δχι ϊάθη, ϋπέστρεψε μετὰ φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεδν, και επεσεν
επ'ι πρδσωπον παρὰ τοὺς π6δας αυτοϋ εϋχαριστῶν αϋτῷ·
καὶ αϋτδς ὴν Σαμαρεϊτης. άποκριθεὶς δε ο 'Ιησοϋς ειηεν'
οϋχι οϊ δέκα έκαθαρίσθησαν ; οϊ δε εννεα ποϋ ; οϋχ
εϋρεθησαν ϋποστρεψαντες δοϋναι δδξαν τφ Θβῳ, εϊ μὴ
6 άλλογενὴς ούτος; και εὶπεν αϋτφ" ανασταζ πορεϋου.
ή πίστις σου σεσωκε σε».
(Λουκ. ιζ.' 12-Ι9)
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Η ΔΥΠΗΜΙΣ. ΚΗΙ Η ΒΔΥΓΪΗΜΙΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΗΣ
Ἁναμφιβόλως διερχόμεθα μίαν ἀπὸ τὰς κρισιμωτέρας,
ἴσως, περιόδους τῆς θρησκευτικῆς, Ἑκκλησιαστικῆς καὶ Ἐθνικῆς ζωῆς τῆς Ἑλληνικῆς ἡμῶν Πατρίδος.
Σπανίως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος ἐκλήθη ν' ἀντιμετωπίσῃ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα προβλήματα, οἶα ἀνέκυψαν ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν μας καὶ γεννηθήσονται ἐν τῇ προοπτικῆ τοῦ χρόνου,
κατὰ τὰς ἀποκαλυπτικάς, ἁ'ς διερχόμεθα, φάσεις τῆς παγκοσμίου
καὶ εἰδικῶς τῆς Ἑλληνικῆς Ἰστορίας.
Εἰς ἀνάγκας, οὐ τὰς τυχούσας, περιεπλάκημεν ὡς 'Ἐθνος
καὶ Ἐκκλησία. 'Ἐσωθεν ταραχαί, ἔριδες, αἱρέσεις, μάχαι. 'Ἐξωθεν κίνδυνοι, ἀπειλαί, ταπεινώσεις. Πανταχόθεν ἀκαταστασίαι
καὶ «συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ», ἐκ τοῦ φόβου τῶν ἐπερχομένων
δεινῶν.
Ὁ εὐσεβὴς λαός μας τιτρώσκεται τὴν φιλοτιμίαν ἐκ τῶν
ἀλλεπαλλήλων ἐθνικῶν ταπεινώσεων καὶ τῶν προσγινομένων
ὕβρεων κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας, ἡ ὁποία
πάσχει, τὸ μὲν διὰ τὴν λύπην τοῦ λαοῦ, τὸ δὲ διὰ τὴν ἐπιπολάσασαν ἁμαρτίαν, ἐξ ἧς καὶ αἱ συμφοραί.
Ἑμεῖς ἐντεῦθεν τῆς δραστηριότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
ἔξω δντες τοῦ κόσμου, ταπεινοὶ Μοναχοί, ἀλλὰ καλοὶ δέκται τῆς
ἀγωνίας τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ 'Ἐθνους συμπάσχομεν καὶ «ἐν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις» ἀναφέρομεν τὰς ἱκετηρίας ἡμῶν πρὸς τὸν «δυνάμενον σώζειν» ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμον.
Δὲν διαφεύγει εἰς ἡμᾶς, ὅτι ὑφίστανται προβλήματα ἐν τῇ
Ἐκκλησία, ἄτινα, ὡς ἐξαρτώμενα ἀπὸ πολλῶν παραγόντων, δὲν
εἶναι εὔκολον νὰ ἐπιλυθοῦν μὲ οἱανδήποτε δραστηριότητα. Γνωρίζομεν, ὅτι ὑπάρχουν ἄλλα τοιαῦτα, ἀγόμενα εἰς τὴν καλυτέραν δυνατὴν λύσιν των. Καὶ ἄλλα ὡσαύτως, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιλύσῃ μόνον ὁ παντοδύναμος Θεός.
* *
' *
Κατ' οὐσίαν ὅμως δὲν ὑπάρχουν προβλήματα, ἀλλὰ μορφαὶ
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κακοῦ, τὰς ὁποίας πολεμεῖ ἡ Ἑκκλησία καὶ μορφαὶ ἀγαθοῦ, τὰς
ὁποίας ἐπιδιώκει νὰ κατακτήσῃ ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς ἀντικειμενικότητος, τὴν ὁποίαν προσδιορίζει ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος, ἐν
οἶς λαμβάνει χώραν ἡ στρατεία τῆς Ἐκκλησίας.
Ὄ,τι ἀποτελεῖ τιμὴν καὶ καύχησιν ἐν Κυρίῳ τῆς Ἑκκλησίας,
εἶναι ὁ ἀγών, ὅν διεξάγει μὲ πλήρη γνῶσιν καὶ σπανίαν διαύγειαν, ὅτι δὲν κάμνει τίποτε πλέον, ἀπὸ δ,τι ἐπιβάλλει αὐτὴ ἡ
φύσις της, ὡς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ἐπομένως ἡ ἐμφάνισις τῶν ποικίλων μορφῶν τοῦ κακοῦ καὶ ὁ κατ' αὐτοῦ ἀγών,
δὲν ἀποτελοῦν προβλήματα, ἀλλὰ γεγονότα ἐκφραστικά, τόσον
τῆς κατ' ἄφατον θείαν Οἰκονομίαν παρουσίας τοῦ κακοῦ, ὅσον
καὶ τοῦ ἐπιγείου σκοποῦ τῆς Εκκλησίας.
Οὐδεμία ἀμφιβολία ὑπάρχει, ὅτι πασῶν τῶν μορφῶν τοῦ
κακοῦ αἴιιος μὲν ειναι ὁ διάβολος, φορεῖς δὲ οἱ ἄνθρωποι. Ὁ
μὲν διάβολος ὑποβάλλει ἀφανῶς τὸ κακόν, ἔχων συνεργὸν τὴν
ὑπολειφθεῖσαν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἁμαρτητικὴν κλίσιν, οἱ δὲ ἄν
θρωποι καθίστανται ἐν ἀγνοίᾳ των ὑπηρέται αὐτοῦ.
Καὶ τί μὲν εἶναι καλὸν εἶναι γνωστόν, ὡς ἐπίσης τὶ εἶναι
κακόν. Εὐτυχῶς ὅτι ἐν τῷ χριστιανισμῷ δὲν διαφερόμεθα περὶ
τῆς οὐσίας τοῦ καλοῦ και τοῦ κακοῦ, ὡς καὶ περὶ τῶν τρόπων
δά ὧν ἐμφανίζονται.
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν δύο εἴδη κακοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἐκεῖνο, ὅπερ ἀπεργάζεται ὁ Σατανᾶς διὰ τῶν ὀργάνων του, καὶ ἐκεῖνο, οὗτινος φορεῖς
καθίστανται τὰ «φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας», οἱ πιστοί,
τοῦτ' ἔστιν ὁ λαὸς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος.
Ἐὰν ὁ κλῆρος εἶναι περισσότερον συνδεδεμένος μὲ τὴν
φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἀποτελῶν τὴν ἐπίσημον, οὕτως εἰπεῖν,
ἔκφρασίν της, ἀποβαίνει φανερὸν τὸ πόσον αἱ συνέπεια τοῦ
ἁμαρτάνοντος δημοσίως κληρικοῦ εἰναι πολὺ μεγαλύτεραι τῶν
τοιούτων τοῦ λαἰκοῦ.
Ἄλλο εἶναι ἡ Ἑκκλησία, ἄλλο ὁ κλῆρος καὶ ἄλλο ὁ λαός.
Δὲν πρέπει νὰ γίνεται συσχέτισις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν κλῆρον
ἢ μὲ τὸν πιστὸν τοῦ Κυρίου λαόν. Ἐν τούτοις, ἡ ἰδιάζουσα θέσις τοῦ κλήρου ἐν τῆ Ἐκκλησίᾳ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ διοικητικὴ ἐξουσία, τὴν ὁποίαν κέκτηται, βαρύνουν ἀπείρως τοῦτον ἔναντι τοϋ Θεοῦ καὶ τῶν πιστῶν ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν καθηκόντων του.
Δεδομένου δὲ ὅτι, «φιλεῖ τὸ ὑπήκοον ἐξομοιοῦσθαι τοῖς
ἄρχουσι» καὶ ὅτι ὁ ἁπλοῦς λαὸς δὲν δύναται νὰ διαστείλῃ τὸν
κλῆρον ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας, καθίσταται προφανὲς πόσον μέγα
κακὸν δύναται νὰ προκαλέσῃ εἰς βάρος τῆς "Εκκλησίας ὁ κληρικός, ὅταν δὲν παρέχῃ ἐαυτὸν πρὸς μίμησιν, ὡς ὑπερτέρου τινὸς
ὑποδείγματος χριστιανικῆς τελειότητος, ἀλλ' ἀντιθέτως καθίστα
ται αἴτιος σκανδάλων.
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Ἑπομένως ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει προβλήματα, εἰμὴ
ἐκεῖνα μόνον, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν οἱ διάκονοι αὐτῆς, ὅταν
ἀπομακρύνωνται ἀπὸ τοῦ γνησίου πνεύματός της. Τότε σχηματίζονται ἀδιέξοδοι, κοσμικαὶ ἀγωνίαι, αἰτίαι σκανδάλων, ἡ πίστις
ψύγεται, οἱ πιστοὶ μεθίστανται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ὁ 'Επίσκοπος ἐγκαταλείπεται, διαβολῶν ἄκανθαι ὑποφύονται καὶ παρέπεται ἐξασθένησις τῆς δυνάμεως τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄπαντα σχεδὸν τὰ προβλήματα συμπυκνοῦνται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν διακόνων αὐτῆς. Πρὸς αὐτοὺς πρέπει νὰ στραφῇ τὸ
ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς αὐτούς, οἴτινες θὰ ἀποβοῦν
φορεῖς δόξης ἢ καταισχύνης, χαρᾶς ἥ λύπης, σωτηρίας ἤ ἀπωλείας, διότι ὁ κόσμος προσβλέπει εἰς αὐτούς, ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, πρὸς αὐτὸν τὸν Χριστόν.
Τὸ ὑπόδειγμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως καὶ τῆς ἁγίας
ἀναστροφῆς τῶν ἐν Κυρίῳ διακόνων τῆς Ἐκκλησίας, ἔδωκαν
ἡμῖν οἱ "Αγιοι Ἁπόστολοι, ὧν τὸ ἔργον ἐμεγάλυναν οἱ
Ἅγιοι Πατέρες, μὴ καταλείψαντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὅταν
παρέστη ἀνάγκη νὰ διακονήσουν τραπέζας, ἀλλ' ἀντιθέτως, ἀναθέσαντες τὴν κατωτέραν ταύτην διακονίαν. εἰς ὑποδεεστέρους ἐν
τῇ ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας, αὐτοὶ προσεκαρτέρουν τῇ προσευχῇ
καὶ τῇ διακρνίᾳ τοῦ λόγου.
Τότε μόνον ἡ ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία θὰ δυνηθῇ νὰ
δικαιώσῃ τὴν ἀποστολὴν αὐτῆς, ὅταν ἐξαρθῇ εἰς τὴν περιωπὴν
τῆς Ἁποστολικῆς αὐτῆς φύσεως. Ὄταν ἐν αὐτῇ ἀναζήσῃ τὸ
πνεῦμα τῆς θυσίας. Ὄταν λαλῇ πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ «ἀκούωνται φωναί, ἀστραπαὶ καὶ βρονταί». Ὄταν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐ
τῆς ἐπαναλαμβάνῃ, «Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς καὶ οὐ φοβηθήσομαι
τὶ ποιήσει μοι ἄνθρωπος» Ὄταν λέγῃ μὲ θείαν ἐπιθυμίαν,
«εγῶ τῷ νυμφίῳ μου καὶ ὁ νυμφίος μου ἐμοί». Ὄταν ἐν τῷ
προσώπῳ τῶν Ἁγιωτάτων Ἁρχιερέων καὶ Πατέρων ἡμῶν δύναταί τις νὰ διακρίνῃ τὸν Πέτρον, τὸν Παῦλον, τὸν «υἱὸν τῆς
Παρακλήσεως» τοὺς «υἱοὺς τῆς βροντῆς», τοὺς θείους Πατέρας τοῦ ἁγίου Βυζαντίου μας, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν μιμηταὶ τοῦ
Χριστοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ.
Τότε δὲν θὰ ἐσκανδαλτζοντο εἰς τὴν πίστιν οἱ ἀσθενεῖς ἀδελφοί, δεν θὰ ἐδυσχέραινον ἐπὶ τῇ πτωχείᾳ, δὲν θὰ ἐβλασφήμουν
ἐπὶ τῇ δυστυχίᾳ, δὲν θὰ ἠγάπων τὰ ἡδέα τοῦ βίου, δὲν θὰ ἔχανον τὰς ψυχάς των, «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε».
Δὲν θὰ εἴχομεν σατανικὰ σχίσματα, δὲν θὰ ἤνθουν αἱ παρασυναγωγικαὶ συναθροίσεις, αἱ διασπῶσαι τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας, δὲν θὰ «ἐμερίζετο ὁ Χριστός». Δὲν θὰ ἐθεωρεῖτο ἡ
πτωχεία δυστύχημα, ἀλλ' εὐλογία Δὲν θὰ ὡρχεῖτο ἡ κενόδοξος
σπουδὴ διὰ κατάληψιν ἀξιωμάτων, ἀλλὰ θὰ ἐνεπολιτεύετο ἡ τὰ
ταπεινὰ φρονοῦσα ἀφανὴς ζωή.
Οἱ χριστιανοί, ὡς ἀπὸ ζώσας εἰκόνας, θὰ ἐδιδάσκοντο τὴν
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πτωχείαν, τὴν ταπείνωσιν τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἄφατον καὶ ἀπερίγραπτον κένωσίν του. Πάντα θὰ ἐγίνοντο διὰ τῆς Ἐκκλησίας,
πάντα θὰ ἐρρυθμίζοντο χριστιανικῶς, οἱ γήϊνοι θὰ ἐγίνοντο
οὐράνιοι.
'Εφ' ὅσον ἡ Ἐκκλησία θὰ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ διακόνους
κομῶντας πλούτῳ καὶ ἐγκοσμίᾳ δόξῃ, καμμία προσπάθεια δὲν
δύναται νὰ ἀποβῇ λυσιτελὴς παρὰ τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, κανἔν κήρυγμα δὲν ἱκανοῦται νὰ καρποφορήσῃ περὶ Χριστοῦ καὶ ἀγάπης καὶ πτωχείας καὶ ταπεινώσεως καὶ αἰωνιότητος καὶ θυσίας
ἐν Κυρίῳ. Περὶ ποίου πράγματος μᾶς ὁμιλεῖτε; θὰ ἐρωτήσῃ ὁ
πιστὸς τοῦ Κυρίου λαός. Ἑμεῖς δὲν πιστεύομεν τοῖς κενοῖς λόγοις, τοῦ παραδείγματος πείθοντος πλεῖον τούτων.

**
'Η ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία δέον ὅπως ἀσχοληθῇ ἐμπόνως μὲ τὸ θέμα τῆς κατὰ Χριστὸν συγκροτήσεως τῶν στελεχῶν
της, τῶν ἐργατῶν της, τῶν ἐκπροσώπων της, ἐκείνων, ποὺ κατὰ
διαδοχὴν φέρουν τὸ θεῖον ἐκεῖνο ἐμφύσημα, ὅπερ ἔδωκεν ὡς
ἐξουσίαν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ Ἀποστόλοις ὁ ἀναστὰς Κύριος.
Εἶναι καιρὸς ὅπως ἡ Ἐκκλησία ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἐπηρεασμοὺς τῶν κοσμικῶν διδασκάλων της, διότι εἰς τὸ
σημεῖον τοῦτο γίνονται τὰ ἄνω κάτω. Ἑ Ἐκκλησία κατευθυνομένη ὑπὸ ἐπιδράσεων λαϊκῶν στοιχείων ἐκκοσμικεύεται, δὲν
προάγεται ἀπὸ δυνάμεως εἰς δύναμιν, πλανᾶται ἐκ τῆς εὐθείας
πρὸς τὰ ἄνω πορείας της, κατέρχεται εἰς ἐπίπεδα ἐγκοσμίου διανοητικότητος. “Η ὁ ἱερὸς κλῆρος ἔχει ἰδιάζουσαν ἀπὸ Θεοῦ χάριν πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἁγιασμὸν καὶ διαποίμανσιν, ἤ δχι.
''Η τὸ πιστεύομεν ἤ δὲν τὸ πιστεύομεν.
'Ἐχομεν ἀνάγκην περισσοτέρας ἁγιότητος καὶ ὀλιγωτέρας
ἐπιστήμης. Δέον νὰ τιμήσωμεν τὴν καθαρὰν καρδίαν, τὸν νοῦν
τὸν ἄνωθεν ἐλλαμπόμενον καὶ τὴν μετρίαν παιδείαν ὑπὲρ τὴν
πολυμάθειαν καὶ ἐὰβρίθειαν τοῦ ἀπεσκληρυμμένου ἐν ταῖς ματαίαις ἐρεύναις ἐπισνήμονος. Ὁ χριστιανισμὸς ειναι ὑπὲρ πᾶν
ἄλλο καρδία. Τὸ φῶς τῆς πίστεως καὶ γνώσεως εἶναι ὑπόθεσις
τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἐκπέμπει μείζονα σοφίαν ἀπὸ ὅλας τὰς σοφίας τοῦ κόσμου. Καὶ ἡ
Ἁνάστασις τοῦ Θεανθρώπου ἐπισκιάζει ὅλα τὰ φῶτα τῶν περὶ
Θεοῦ ἀσχολουμένων ἐπιστημόνων. Ἑ σκέψις μόνη ειναι ἀδύνανατον νὰ συλλάβῃ τὸν ὑπὲρ τὴν σκέψιν κείμενον χρισαανισμόν.
Θὰ ἔλθῃ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἀποκαλυφθῇ ἡ ἔκτασις τοῦ
κακοῦ, ὅπερ ἐξειργάσθη ἡ παροῦσα ἀφελὴς γενεὰ εἰς βάρος τῆς
Ἐκκλησίας, ἀνεχθείσης τὴν ἐπιστημοσύνην εἰς τοσοῦτον βαθμὸν
ἐν τοῖς κόλποις αὐτῆς, ὡστε νὰ ἐξορισθοῦν ἡ ἁπλότης τῆς πίστεως, ἡ χαρά, ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἐν- Κυρίῳ πένθος, οἱ χαρακτῆρες αὐτοὶ τῆς 'Ορθοδόξου ζωῆς καὶ θεωρίας.
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Δὲν νομίζομεν ὅτι διαφεύγει τινά, ὅτι διερχόμεθα αὐτόχρημα τραγικὰς στιγμάς, κατὰ τὰς ὁποίας ἡ Ἑκκλησία ἀπομένει
ὡς μοναδικὴ ἐλπὶς σωτηρίας. Τοῦτο ὀφείλομεν νὰ κάμωμεν συνείδησιν, ὅτι ἡ ἁγία' Εκκλησία μας δύναται διὰ τῶν προσευχῶν
της νὰ ἀνοίξῃ τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ καταγάγῃ τὸν ὑετὸν τοῦ
θείου ἐλέους. Ὄ, ἐὰν ἐγνωρίζομεν τὰς ἀσταθμήτους δυνατότητας, ἄς κατέχομεν ὡς Ὁρθόδοξος Ἑκκλησία Χριστοῦ! Ἑ ἄγνοια
αὐτὴ μᾶς κατέστησεν ἀδυνάτους καὶ περιδεεῖς, ὡς ἐκείνους
τοὺς βασιλεῖς τῆς Ἁποκαλύψεως πρὸ τοῦ φοβεροῦ ἐκείνου ἐπτακεφάλου θηρίου.
Καὶ αὐτὸ τὸ θηρίον ὑπάρχει σήμερον, καὶ ἡ Ἑκκλησία —
θὰ τὸ εἴπωμεν — τὸ προσβλέπει ἔντρομος, διότι ἀγνοεῖ τὴν δύναμίν της. Ἁπόδειξις τούτου εἰναι αἱ ἔνοχοι συγκαταβάσεις πρὸς
τοὺς αἱρετικοὺς διὰ νὰ λάβωμεν τρόφιμα. Παίρνομεν τρόφιμα
ἀπὸ τοὺς Προτεστάντας, τοὺς ἀρνουμένους τὸν Τριαδικὸν Θεόν,
τοὺς ἀρνουμένους τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ δίδομεν οἰονεί
τὴν πίστιν. Τὴν πίστιν ; Ναι Διότι ἐπειδὴ μᾶς διατρέφουν, ἀποσιωπῶμεν τὰς ἀντιθέους αἱρέσεις των. Δὲν τοὺς ἐλέγχομεν, δὲν
τοὺς ἀποκόπτομεν ἐκ τῆς μεθ' ἡμῶν κοινωνίας, κατὰ σχετικὸν
χωρίον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Δὲν καθιστῶμεν
τὸν κίνδυνον τῶν αἱρέσεων αἰσθητόν.
Τί νὰ ἐνθυμηθῶμεν διὰ νὰ πεισθῶμεν περὶ τοῦ μίσους,
ὅπερ τρέφουν πρὸς ἡμᾶς αἱ Προτεσταντικαὶ 'Εκκλησίαι; Τὴν
διείσδυσιν εἰς τὸ κλῖμα τῆς Ἐλληνικῆς 'Ορθοδόξου Ἑκκλησίας,
ἥ τὴν παθητικὴν καὶ χαρέκακον στάσιν των κατὰ τὴν περίοδον
τῶν πληγμάτων, τὰ ὁποῖα ὑφίστατο τὸ Πατριαρχεῖον μας, ἢ
τὴν κακεντρεχῆ ἐκτόξευσιν τοῦ ἀηδοῦς σιέλου κατὰ Ἁρχιεπισκόπου Μακαρίου, ὑπὸ τοῦ γηραιοῦ ἐκείνου ἀπὸ Κανταβρυγίας
κ. Φίσσερ;

*

Ἑ εκκλησία μας εἶναι , ἀνάγκη νὰ ἐξαρθῇ εἰς περιωπὴν
μαρτυρίου, νὰ οἰκειωθῇ τὸ πνεῦμα τῶν Μαρτύρων, χάριν αὐτῆς
τῆς Ὄρθοδόξου ἀξιοπρεπείας της Ἰκανῶς ἐθλίβημεν διὰ τὴν
ὀλιγοπιστίαν μας πρὸς τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας, διὰ τὰς κολακείας μας πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς, ὑλικοϋ κέρδους χάριν.
Δὲν φοβούμεθα τὰς θλίψεις ἐν Κυρίῳ. Τὰς θέλομεν, τὰς
ἐπιζητοῦμεν, ἐγκαυχώμεθα δύ αὐτάς. Λυπούμεθα ὅμως σφόδρα,
ὅταν αἱ θλίψεις δὲν προέρχωνται ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, δὲν
στέλλωνται ὡς «ἀναπλήρωσις τῶν ὑστερημάτιον τοῦ Χριστοῦ»,
ἀλλὰ παραχωροῦνται πρὸς παιδαγωγίαν, πρὸς μετάνοιαν, πρὸς
ἐπιστροφὴν ἐκ τῶν κακιῶν ἡμῶν.
Χαίὸομεν διότι ἐκλήθημεν νὰ πάσχωμεν δΓ ἀγάπην Χριστοῦ. Τοῦτο ἡ ἡμετέρα χαρά, τοῦτο τιμή, τοῦτο «κατεργάζεται
βάρος δόξης», ὅτι «ἡμῖν ἐχαρίσθη δχι μόνον τὸ εἰς Χριστὸν πι-
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στεύειν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν». Τοιοῦτος ὁ θεῖος ἡμῶν
κλῆρος. Ἀλλὰ νὰ πάσχωμεν διὰ Χριστόν, δχι διὰ τὰς θυσίας
ἡμῶν ἐν τῇ πίστει, δχι διὰ τὸν κακὸν ἡμῶν βίον, διὰ τὰς παραβάσεις καὶ παρανομίας ἡμῶν ὡς Ἑκκλησίας. «Ποῖον γὰρ κλέος
—λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος— εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; Ἀλλ' εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ».
Ὁφείλομεν νὰ βιώσωμεν, ὡς Ἑκκλησία, τὴν ἀγωνίαν
Χριστοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου, ὅστις λέγει «ἕτοιμός εἰμι θυσιασθῆναι καὶ διὰ δευτέραν φοράν διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὅν ἠγάπησα». Αὐτὴν τὴν ἀγωνίαν ἀναμένει νὰ ἴδῃ βιουμένην ὁ εὐσεβὴς
λαός μας πρὸς παραδειγματισμὸν καὶ μίμησιν ἀπὸ τοὺς ἱερωτάτους Ἐπισκόπους καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἐγκρατευομένους ὡς ὁ Μέγας Βασίλειος, κλαἴοντας ὡς ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, νουθετοῦντας ὡς ὁ Χρυσόστομος, πτωχεύοντας ὡς ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Μὲ τρίχινον ράσον, μὲ δψιν κατεσκληκυῖαν, μὲ
ὀφθαλμοὺς λευκοὺς ἀπὸ τὰς ἀγρυπνίας, Ἀποστολικούς, πῦρ
πνέοντας, τοῖς ταπεινοῖς συνεπαγομένους, ἀγάλματα πάσης ἀρετῆς.
Ἑ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος ὀφείλει νὰ γνωρίσῃ αὐτὴ ἐαυτήν, ἡ Ἑκκλησία τῶν Ἐπισκόπων δέον νὰ γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς πνευματικῆς δόξης της, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρέπει
νὰ λάβῃ πεῖραν τῆς ἀπείρου δυνάμεώς της, νὰ συνειδητοποιήσῃ
τὴν φρικαλέως τεραστίαν εὐθύνην της ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Νὰ βιώσῃ τὸ γεγονός, ὅτι εἶναι φορεὺς τῆς ὑπερφυοῦς
Ἀποστολικῆς ἐξουσίας καὶ τὸ ὅτι εἶναι «οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ».
Μόνον κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποβάλῃ τὸ
πνεῦμα τῆς δουλείας καὶ δειλίας, τὸ αἴσθημα τῆς ἀδυναμίας καὶ
θὰ οἰκειωθῇ τὴν ἀκαταμάχητον δύναμιν, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἐν
τῇ Ἀγίᾳ Πεντηκοστῇ, ὡστε εἰς τὰ πρόσωπα τῶν Ἀγίων 'Αρχιερέιον νὰ ἐνσαρκοῦται ἡ πνευματικὴ ἐκείνη δύναμις, ἥν προϋποθέτει τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα, καὶ νὰ ἐκφαίνεται ὁ Ποιμὴν ὁ
καλός, ὅστις «9ύει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων», διώκων τοὺς λύκους καὶ ἄρπαγας ἐκ τῆς θείας του αὐλῆς.
Θάρρος, ἀδελφοί. Ἑμεῖς «οὐκ ἔχομεν ᾧδε μένουσαν πόλιν». Τὸ πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. 'Ανάγκη νὰ νικήσωμεν τὸν κόσμον.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ

Ἅγιον Ὄρος 14ή27.ΥΙΙἸ958

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἐπεσκέψατο τὸ ἁγιώνυμον
ἡμῶν Ὄρος ὁ ὕπατος τῶν Ὁρθοδόξων Θεολόγων, Καθηγητὴς
τοῦ Ἀθήνησι Πανεπιστημίου καὶ ἐκ τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς
ἰδιοτύπου Μοναστικῆς Ἁδελφότητος Θεολόγων «Ζωὴ» κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας, ἡγούμενος διακοσίων μελῶν προσκειμένων
τῇ «Ζωῇ». Ἑ χαρὰ πάντων τῶν ἀδελφῶν ἧτο ἰδιάζουσα, διότι
εἴχομεν ἐν μέσῳ ἡμῶν «τὸν σοφὸν ὑποφήτην τῶν τοῦ Θεοῦ
ἀπορρήτων» ἴνα κατὰ Ἰσίδωρον τὸν Πηλουσιώτην εἴπωμεν,
ὅστις διὰ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ συγγραφικοῦ ἔργου, τοῦ βιβλιοθήκην ὁλόκληρον ἀποτελοῦντος, ἰδίᾳ δὲ τῶν ἐννέα ὀγκωδῶν καὶ
κλασσικῶν πλέον καταστάντων ὑπομνημάτων εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην «διήνοιξεν ἡμῖν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς».
Ὁ κ. Π. Τρεμπέλας καὶ ἡ εὐσεβὴς συνοδία αὐτοῦ ἧλθεν
εἰς τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον ὡς προσκυνητὴς καὶ οὐχὶ ὡς «τουρίστας». Ἑ ὅλη αὐτοῦ'ἐμφάνισις καὶ στάσις ἧτο ἱεροπρεπὴς καὶ
ἀποκαλυπτικὴ τῶν ὧν ἐνεφορεῖτο εὐσεβῶν αἰσθημάτων. Ὁμίλησεν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τοῦ Πρωτάτου μὲ τὴν διακρίνουσαν ἔκπαλαι αὐτὸν εὐγλωτίαν και πειστικότητα, ὡς καὶ εἰς τὴν
Ἁθωνιάδα Ἰερατικὴν Σχολὴν πρὸς τοὺς μαθητὰς περὶ τῆς ἀξίας
τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους, ὅπερ, ὡς εἶπεν, ὴτο καὶ τούτου νεανικὸς πόθος. Ἐπεσκέψατο πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τὴν Ἰερὰν
ἡμῶν Μονὴν μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἁργυρίου πρὸς εὐλαβῆ
προσκύνησιν τοῦ τάφου πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντος ἀδελφοῦ
ἡμῶν καὶ τούτου φίλου ἐπιστηθίουί Παρηκολούθησε - οὐχὶ σύνηθες φαινόμενον εἰς ἐπισκέπτας · τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας μετὰ πολλῆς εὐλαβείας, συμπρυσηυχήθη μεθ' ἡμῶν καὶ μετὰ πολλῆς κατανύξεως ἀνέγνωσε τόν τε ἐξάψαλμον καὶ ἐν Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ὅπερ τόσον ὡραῖα ἔχει ἐρμηνεύσει. Ἑ κατάνυξίς του ἧτο
ζωντανὸν κήρυγμα, ὅπερ μᾶς συνεκίνησε μεγάλως, ὡς τοὺς
χριστιανοὺς Ἐκκλησίας τῶν Ἰεροσολύμων κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν
τοῦ πολλοῦ 'Ωριγένους καὶ τὴν συγκίνησιν, ἥν οὗτος ἠσθάνθη,
ὅτε ἀνέγνωσε χωρίον τῆς Γραφῆς ἴνα λάβῃ αὐτὸ ὡς θέμα ὁμιλίας, ἥν δὲν ἐπραγματοποίησεν ἐκ συγκινήσεως.
Μεγάλως πνευματικῶς ἐτονώθημεν ἐκ τῆς ἀναστροφῆς καὶ
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συζητήσεως μετὰ τοῦ μεγάλου τούτου ἀνδρός, εἰς ὅν ὁ Κύριος
ἐνεχείρισε πέντε τάλαντα, ἄτινα οὗτος ηὔξησεν εἰς δέκα, διότι εἰς
αὐτὸν ἔχουσιν ἐφαρμογὴν οἱ λόγοι Πατρὸς τῆς Ἑκκλησίας περὶ
ἁγίου ἀνδρὸς « οὐ γὰρ διδάσκειν μόνον, οὐδὲ φθεγγόμενος, ἀλλὰ
καὶ ὁρώμενος ἁπλῶς, ἱκανὸς ἧν ἄπασαν ἀρετῆς διδασκαλίαν εἰς
τὴν τῶν ὁρώντων ψυχὴν εἰσαγαγεῖν».
Ἀλλὰ. καὶ ὁ κ. Τρεμπέλας καὶ οἱ συνοδοὶ αὐτοῦ, ὡς ἀντελήφθημεν, ἐδιδάχθησαν ἐξ ὅσων εἶδον ἱερῶν κειμηλίων τῆς
πατρᾧας ἡμῶν εὐσεβείας, ἄτινα ἐπὶ χιλιετηρίδα ζηλοτύπως
φυλάττομεν, ἐκ τῆς γαλήνης καὶ γραφικότητος τοῦ τόπου καὶ τῆς
αὐταπαρνήσεως τῶν θεολόγων τῆς πράξεως, ὀλιγογραμμάτων
Μοναχῶν («βούλει θεολόγος γενέσθαι ποτὲ καὶ τῆς θεότητος
ἄξιος; τὰς ἐντολὰς φύλασσε, διὰ τῶν προσταγμάτων ὅδευσον
πρᾶξις γὰρ ἐπίβασις θεωρίας» (Γρηγ. Θεολόγος) εἰς τὴν ·ἀκρότομον ταύτην πέτραν, ἔνθα μετεωρίζονται αἱ τῷ Θεῷ ἀφιερωμέναι
ψυχαὶ καὶ περιίπτανται οὐρανόθεν κατερχόμεναι πρὸς ἐνίσχυσιν
αὐτῶν ἕτεραι ἀσκήσει τελειωθεῖσαι καὶ Θεῷ προσομιλοῦσαι.
Εὐκταῖον τοιαῦται ἐπαφαὶ ὁμοφρόνων νὰ ὧσι συχναὶ πρὸς
ὡφέλειαν ἀμφοτέρων και ἄρσιν παρεξηγήσεων, ὅτι δῆθεν ἡ
« Ζωὴ » εἶναι ἀντιμοναχική. Διὸ εὐχαριστοῦμεν καὶ ἐντεῦθεν
τὸν σοφόν, εὐσεβῆ καὶ φιλομόναχον Καθηγητὴν κ. Τρεμπέλαν
καὶ τοὺς συνοδοὺς αὐτοῦ καὶ παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς παράσχωσι
καὶ πάλιν τὴν χαρὰν τῆς τόσον διδακτικῆς ἐπισκέψεώς των.

«'Εκεϊνος ἀκριβως 6 ανθρωπος θὰ σωθῆ δστις Ιδεν ἀποστρέφεται
τα φάρμακα κα'ι αυτα εϊναι αϊ δδύναι και αί 7,ϋπαι αϊ έπερχομεναι δια
διαφορων άφορμων. Ὅ ὰποστρεφομενος αυτα δὲν γνωριζει τι έργάξεται
εϊς τὴν ζωὴν αϋτήν, οϋδέ τι Οἀ παραλάβη μαζύ του ἀπερχόμενος ».

'Αγίου

Μαξιμου

«'Αδϋνατον ειναι δταν περιπατωμεν τὴν δδδν της ὰρετὴς, νὰ μὴν
ἀπαντήσωμεν κα'ι λυπηρά τινα καϊ νὰ μὴ ταλαιπωρὴται τδ σωμα ἡμων
δι' ἀσθενεικιν και κόπων ».
«Ὅ ὰμαρτάνων έκ δευτέρου, μέ τὴν σκύψιν ιὰ μετανοηση, αύτδς
μετὰ πανουργϊας βαδϊζει ένωπιον τοϋ Θεοϋ, εϊς αὑτδν ἔρχεται αιφνϊδιος
δ θάνατος και δεν φϋάνει. ούδέποτε εϊς τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν δποίαν
ἐλπϊζει νὰ μετανοήση»,

'Φσίου 'Ιααακ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚλΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΠΩΗ ΚΗΙ ΜΟΗΗΧΩΗ
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Διάδοχος τοῦ πρώτου αὐτοῦ Παύλου τοῦ Ραγκαβὲ ειναι ὁ
νεώτερος Παῦλος ὁ καὶ προφητεύσας περὶ τοῦ Ἁγίου 'Αθανασίου τῆς Λαύρας «οὗτος ἀδελφοὶ ὀπίσω ἡμῶν γεγονὼς ἐν τῷ
ὅρει, ἔμπροσθεν ἡμῶν ἐστιν κατ' ἀρετήν, ὅτι καὶ πρῶτος ἡμῶν
φανήσεται ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 'Ἐσται γὰρ ἀρχηγὸς ἐν
τῷ 'Ὁρει καὶ μάνδραι πολλαὶ φυτευ9ήσονται ἐν αὐτῷ δύ αὐτοῦ».
Ὁ δεύτερος οὗτος Παῦλος, ἔχων καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ πρεσβυτέρου, ειναι ὁ ἐν τῷ Α'. τυπικῷ ἀναφερόμενος ὁ ἔχων βακτηρίαν καὶ ἕνα ὑπουργὸν ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει μετὰ τὸν Ἁθανάσιον
(*) Διὰ τὰς έκ πλημμυρων καταστροφὰς εν 'Αγϊφ Ὅρει τὰς δποίας
έσημειῶσαμεν εις τδ προηγούμενον τεϋχος, έλάβομεν σημεϊιομα ἀδελφοϋ
ἀναγνώστου. μας δστις μας γνωρίζει δτι εις εύαγγέλιον της γείτονος 'Ι.
Μονής 'Αγίου Διονυσϊου (ὰριθ. 2Ι) έκδδσεως Βενετὶας τοϋ ΙόΙ4 κα'ι εις
σελίδα 4Ο ευρε τὰς έξὴς σημειώσεις γραφείσας κατὰ διαφόρους περιοδους, τὰς δποίας κα'ι καταχωροϋμεν ένταϋθα.
17Ι5 2ὴβρίου Ι6. "Εγένετο πλημμύρα μεγάλη, πολλὰς προξενήσασα
ζημίας τοϊς εν "Αθφ οικοϋσιν.
1794 Σ1βρίου ΙΙ. 'Εγένετο πλημμύρα μεγάλη ἀλλὰ χωρϊς μεγάλας
ζημίας ως ὴ τοϋ Ι7Ι5.
Ι82Ι ΣίβρΙου Ι8. 'Εγένετο πλημμύρα πολλφ ϊσχυροιέρα των πρώτων. 'Εγένετο συρροὴ ὑδὰτων εις τὸν Δακκον τοϋ 'Αγϊου Παύλου. ωστε
έξηφὰνισε τἀ ὲν αϋτφ καλλιεργήσιμα μέρη. Τοϋτ' αϋτδ έγένετο και εΙς
τον ὴμέτερον. Λακκον, (Διονυσϊου) ῶστε ὰμέσως παρέσυρεν ἐν ῶρα νυκτδς
τον ϋδρδμυλον της 'Ι. ήμων Μονής καϊ τον εν αυτω μοναχδν μυλωθρον,
τον κήπον και τον εν αϋτφ κοιμιομενον κηπουρον. ΟΙ δυο ἀνΟρωποι οϋχ"
εὑρέθησαν. "Επϊσης και ὰπδ τον τοσον έκτεταμένον κὴπον ουτε ϊχνος
εμεινε, εϊσελθδν δέ τδ ϋπερεκχειλὴσαν υδωρ εις τὴν εν τω άρσανα ἀποθήκην τοϋ σίτου καϊ διατρὴσαν αὺτὴν συγκατέφερεν εις τὴν θάλασσαν
6κτακοσια (8ΟΟ) μουντζοϋρια σϊτον (τεσσαρὰκοντα χιλιάδας δκάδας, εξηφάνισε τον έν τω λάκκφ π7,ησϊον των. 'Αγίων 'Αποστολων ξενωνα κα'ι τδ
πλησίον αύτοϋ φρέαρ δμοϊως έξηφάνισε.
Διὰ τὴν πλημμύραν αϋτὴν ύπάρχει εν συνεχ,εϊα. και ετερα σημεϊωσις
μὲ τὴν ὰκδλομθον σημείωσιν « και δλα αϋτά ἔγιναν έξ ὰμαρτιων έμοϋ
τοϋ ταπεινοϋ Στεφάνου ιερομονάχου κα'ι Καθηγουμένου του 'Ι. τοϋτου
Κοινοβϊου και νὰ μὲ συγχωρεϊτε δσοι τὰ διαβὰσετε. ''Εγινε καϊ εις δλον
τδ δρος μεγάλη ζημία και εις τὴν 'Αγϊαν "Ανναν έπήρε καλύβας καὶ
ὰνθρώπους' έπειδὴ τὰ ἐσήκωνε τουλοϋμπες ὰπδ τὴν ῦάλασσα καϊ ταϊς
ἔριχνεν εις τὴν γὴν καϊ έκεϊ δπου επευταν έξεπὰτωναν δένδρα, πέτρες,
χωματα κα'ι τὰ ἔκαμναν γὴς μαδιάμ.
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ἔχοντα δύο. "Ητο διακεκρυμμένος ἀνὴρ καὶ ὅταν οἱ μοναχοὶ τοῦ
Ἄθω κατήγγειλαν τὸν Ἅγιον Ἁθανάσιον εἰς τὸν αὐτοκράτορα
ὡς καταλύσαντα διὰ τῶν μεγάλων ἔργων τοὺς ἀρχαίους τύπους
τοῦ ὅρους, αὐτὸν ἐξέλεξαν καὶ ἀπέστειλαν ὡς ἀντιπρόσωπόν
των εἰς τὸ Βυζάντιον, διότι φαίνεται ἧτο ἀσκητικὸς καὶ αὐστηρὸς τηρητὴς τῶν ἀρχαιοτέρων παραδόσεων καὶ ἀπεδοκίμαζε τὴν
μεγαλοπράγμονα δρᾶσιν τοῦ Ἁθανασίου.
Κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Β' Παύλου συνεστήθη ἡ μονὴ τῶν
Βουλευτηρίων ἀνεξάρτητος, ὅπως καὶ ὅλαι αἱ ἄλλαι μοναὶ τοῦ Ἄθω
μὲ τὴν ὑποχρέωσιν, ἐὰν ποτὲ ἡ μονὴ αὕτη εὑρεθῇ ἄνευ διαδόχου ἐκ
τῆς αὐτῆς κουρᾶς καὶ τῆς μονῆς, ν' ἀποδίδηται ἀναργύρως εἰς τὴν
Μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου κατὰ τὴν ἔγγραφον καὶ ἐνυπόγραφον
ὁμολογίαν τοῦ ἡγουμένου τῶν Βουλευτηρίων Εὐστρατίου, τὴν
τὴν ὁποίαν προσυπέγραψε καὶ ὁ μοναχὸς Ξενοφῶν, ἡγούμενος
τῆς μονῆς Ἁγίου Γεωργίου τῷ 1Ο1Ο.
Ὁλίγον βραδύτερον φέρεται ὁ Παῦλος Ξηροποταμίτης καταγγέλλων εἰς τὴν Σύναξιν τὸν ἡγούμενον τῶν Βουλευτηρίων
Ἁθανάσιον ὅτι ἀδικεῖ αὐτὸν καὶ καταπατεῖ τὸ ἔδαφος τῆς μονῆς
του καὶ ἡ Σύναξις τὸν δικαιοῖ και καθορίζονται τὰ ὅρια τῶν
δύο μονῶν ὡς ἐξῆς : «Καθὼς ἀπέρχεται ἀπὸ τῆς θαλάσσης καὶ
ἀνέρχεται διὰ τοῦ τροχάλου τοῦ ἀνὰ μέσον τῶν ἀμπελώνων ἀμφοτέρων, ὡς εἰς τὰ πλάγη καὶ ἀνέρχεται εἰς τὸν πρίνον τὸν ἱστάμενον εἰς τὰ αὐτὰ πλάγη καὶ διέρχεται ἰσότητι εἰς τὴν ἄσπρην
πέτραν τὴν ὁιζιμαίαν τὴν ἱσταμένην εἰς τὸν ἀπόστροφον τῆς
φυτείας τῆς καμωθείσης ἀμπέλου παραλόγως ὑπὸ τοῦ κυρ 'Αθανασίου, ἐξ ἧς καὶ κλήματα. ἀνεσπάσαμεν καὶ πέτρας ἄσπρας
ἐστήσαμεν εἰς τύπον συνόρων καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν συνόρων ἀνέρχεται εἰς τὴν ἀγριελαίαν καὶ ἀποδίδει εἰς τὰς τέσσαρας πέτρας
τὰς ριζιμαίας, τὰς πλησίον ἀλλήλους πρὸς τὸ ὅρος καὶ ἀπεδόθη
ἐκάστῳ τὸ ἁρμόζον αὐτῷ μέρος, ὅστις οὖν ἀπὸ τοῦ νῦν φοραθείη, πρὸς μάχην καὶ ἀνατροπήν, χωρίσαι τὰ παρ' ἡμῶν εὑρεθέντα καὶ ὁρισθέντα, ἐν πρτὑτοις ἐχέτω τὴν ἀρὰν τῶν ἁγίων
Πατέρων καὶ εἴθ' οὖτος μὴ ἀκουέσθω παρ' ἡμῶν μηδενὸς κριτηρίου, ἀλλὰ πιπτέτω καὶ ἐκ τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ καὶ προκυρούσθω πρὸς τὸ ἐμμένοντι μέρος, ἀλλὰ καὶ τὸ δικαίωμα ὅπερ
λέγει ἔχειν ὁ κυρ Ἀθανάσιος μοναχὸς μὴ ἀκουέσθω ἀπὸ τοῦ
νῦν τὸ σύνολον, ἀλλ' εἶναι αὐτὸ ἄκυρον καὶ ἀβέβαιον, διὰ τοῦτο
γὰρ καὶ τὸ παρὸν ὑπόμνημα ἐξετέθη γράμμα, γραφὲν δι' ἐμοῦ
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Γεωργίου ἡγουμένου τῆς τοῦ κυρ Φιλοθέου ἐν ἔτει 1Ο16». Νικηφόρος μοναχὸς ὁ Πρῶτος τοῦ Ὄρους καὶ λοιποὶ ἡγούμενοι...
Ὁ Παῦλος οὗτος ὁ Ξηροποταμίτης παρουσιάζεται ὑπογεγραμμένος ὡς ἡγούμενος εἰς ἔγγραφα τῆς Λαύρας περὶ τῆς θέσεως Πλατέως καὶ τῆς μονῆς Μονοξυλίτου τῶν ἐτῶν 991, 993,
999, εἰς ἕτερον δὲ ἔγγραφον τῆς Συνάξεως τοῦ 1Ο16 παρουσιάζεται δρῶν ἔτι.
Ὁ Παῦλος οὗτος προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Βουλγαρίας Πέτρου, ὅστις βραδύτερον ὑπὸ τῆς Βουλγαρικῆς Ἑκκλη
σίας ἐτάχθη μεταξὺ τῶν ἁγίων αὐτῆς, πρὸς ἐκχριστιανισμὸν τοῦ
λαοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως, νυμφευθέντος τὴν ἐγγονὴν τοῦ
Ρωμανοῦ Λεκαπηνοῦ Μαρίαν, τὴν μετονομασθεῖσαν Εἰρήνην,
τῷ 927. Λέγεται ἐπίσης ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ μοναχὸς ὁ ἀποσταλεὶς εἰς Βουλγαρίαν ὑπὸ Ρωμανοῦ τοῦ Λεκαπηνοῦ, ὑπὸ τὴν
πρόφασιν μὲν ἐξαγορᾶς αἰχμαλώτων τινων, μετὰ τριετία'ν ἀπὸ
τοῦ γάμου τοῦ ἀνωτέρω βασιλέως Πέτρου μετὰ τῆς Εἰρήνης,
ἀλλὰ κυρίως ὅπως ἀπαγάγῃ ἐκ τοῦ μοναστηρίου τὸν Ἰωάννην
ἀδελφὸν τοῦ Πέτρου, τὸν ὁποῖον εῖχεν οὗτος ἐγκλείσει ὡς συνομότην καὶ ὁ ὁποῖος Παῦλος ἐκτελέσας ἐπιτυχῶς τὴν ἀποστολήν
του παρέλαβε μεθ' έαυτοῦ τὸν Ἰωάννην καὶ τὸν ὡδήγησε πρὸ
τοῦ Ρωμανοῦ καὶ τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη μὲ πολλὰς τιμάς, διότι
ἐσκόπει νὰ τὸν ἔχῃ ὡς σύμμαχον κατὰ τοῦ Πέτρου πρὸς τὸν
ὁποῖον εἶχε ἀφορμὴν νὰ δυσπιστῇ.
Μετὰ τὰς καταγγελίας τῶν μοναχῶν τοῦ Ὄρους διὰ τοῦ
Παύλου Ξηροποταμίτου καὶ τοῦ πρώτου τοῦ Ὄρους Ἁθανασίου
μοναχοϋ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννην Τσιμισκῆν, ἐγεννήθη
ζήτημα ὀργανώσεως τοῦ μοναχικοῦ βίου ἐπὶ τῇ βάσει τῶν Ἰερῶν Κανόνων καὶ θεσμίων τοῦ μοναχισμοῦ καὶ κατ' αἴτησιν
αὐτῶν ὁ Τσιμισκῆς ἀποδεχθεὶς ταύτην εὐμενῶς ἔπεμψεν εἰς
'Ἀθω τὸν ἡγούμενον τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ
Στουδίτου Εὐθύμιον μοναχόν, ὅστις ἐλθὼν ἐνταῦθα καὶ συγκαλέσας εἰς τὸν ἐν Καρυαῖς Ἰερὸν Ναὸν τοῦ Πρωτάτου τοὺς ἡγουμένους τοῦ Ὄρους συνέταξε μετ' αὐτῶν τὸ Α' τυπικὸν κατὰ τὸ
ἔτος 972, λαβὼν τὸ ανομα «τράγος» ὡς γραφὲν ἐπὶ τραγίου
δέρματος καὶ τὸ ὁποῖον σώζεται εἰς πολὺ καλὴν κατάστασιν φυἰ,ασσόμενον ἐντὸς κυβωτίου ἐσφραγισμένου ὑπὸ τῶν σφραγίδων
καὶ τῶν 2Ο Ἰερῶν Μονῶν εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος.
Κατὰ τὸ τυπικὸν τοῦτο εἰς τὰς συνάξεις ἔπρεπε τοῦ λοιποῦ
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νὰ προπορεύωνται ὅλων τῶν ἄλλων ἡγουμένων ὁ πρῶτος τοῦ
'Ὁρους μετὰ τριῶν ὑπουργῶν (συμβούλων), ὁ Ἁθανάσιος τῆς
Λαύρας μετὰ δύο καὶ ὁ πρεσβύτερος Παῦλος μεθ' ἐνός, οἱ δὲ
λοιποὶ ἄνευ ὑπουργῶν, διότι φαίνεται οὗτοι ἐθεωρήθησαν οἱ
δημιουργοῦντες τὰς ἀταξίας καὶ τὰς φιλονεικίας. Πάντως ὁ Εὐθύμιος εἰρήνευσε τοὺς μοναχοὺς τοῦ Ἄθω μὲ τὸν Ἁθανάσιον
καὶ ὅλας τὰς διαφορὰς ἐτακτοποίησε, βάσει τῶν θείων καὶ ἱερῶν
Κανόνων.
Τὸ τυπικὸν αὐτὸ ὑπέγραψαν 56 ἡγούμενοι ἀναφέροντες
μόνον τὰ ὀνόματα αὐτῶν χωρὶς νὰ προσθέσουν καὶ τὰ τῶν μονῶν των καὶ ἐπεκύρωσεν αὐτὸ καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης
Τσιμισκῆς.
Μετὰ τὴν ὁσίαν κοίμησιν τοῦ μάκαρος τούτου Παύλου, γενομένην ἐν ἔ.τει 1Ο17, ὡς ἀναφέρεται εἰς τὸν Συναξαριστὴν καὶ
τὰ παλαιὰ μηναῖα τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1843, ὰνέλαβεν ἡγούμενος τῆς Μονῆς ὁ μοναχὸς Ἁντώνιος, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἐδημιουργήθησαν προστριβαὶ μὲ τὸν ἡγούμενον τῶν Βουλευτηρίων διὰ τὰ ὅρια τῶν δύο Μονῶν. Ὁ Ἀντώνιος ἀνεφέρθη εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Γερόντων, ἥτις ἀπεδοκίμασε
τὰς ἐνεργείας τῆς μονῆς Βουλευτηρίων καὶ ἐξεδόθη τὸ κατωτέρω ἀσφαλιστήριον ἔγγραφον καὶ ἐδόθη εἰς τὸν ἡγούμενον
Ἁντώνιον τῆς ἀδικουμένης Μονῆς. Τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς :
«Ἐπειδὴ τὰ παρὰ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡγουμένων
συμφωνηθέντα καὶ στοιχειωθέντα, δίκαιόν ἐστιν ἀμετάτρεπτα
διατηρεῖσθαι καὶ ἀναλλοίωτα. Θέλω καὶ βούλομαι κἀγὼ ὁ ταπεινὸς Ἁθανάσιος καὶ τῆς Λαύρας προεστώς, ἄμα τῇ ἀδελφότητι, τὸν καταφυτευθέντα ἐν τῇ τοῦ Μητροφάνους τοποθεσίᾳ ἀμπελῶνα παρὰ τοῦ μακαρίτου κυρ Παύλου τοῦ Ξηροποταμίτου
καὶ τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν ἀρεσκείᾳ καὶ κρίσει τῶν τε τοῦ 'Ὁρους
Γερόντων καὶ τοῦ ἀπερχομένου καὶ ἡμετέρου κύρ Εὐστρατίου,
δεσπόζεσθαι παρά τε σοῦ τοῦ κυρίου Ἁντιυνίου καὶ καθηγουμένου
τῆς εἰρημένης μονῆς καὶ τῶν σῶν διαδόχων εἰς τοὺς ἑξῆς ἁ'παντας
χρόνους, καθὼς διαχωρίζει ὁ τρόχαλος τά τε τῶν Βουλευτηρίων
καὶ τὰ ἡμέτερα. Ἐὰν δέ τις πο'τὲ καιρὸν ἢ χρόνον φωραθῇ ἀνατρέπων τά τε παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων κεκριμένα καὶ τὰ παρὰ
τοῦ μακαρίτου Εὐστρατίου συμφωνηθέντα καὶ τὰ παρ' ἡμῶν
οἰκονομηθέ.ντα, μερικῶς ἢ καθ' ὅλου ἀνατρέπιον καὶ ἐπιζητῶν
εἰς τὴν δεσποτείαν τῆς Λαύρας ἢτοι τῶν πλησιαζόντων Βουλευ-
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τηρίων, τὸν τοιοῦτον ἀμπελῶνα ἀκούεσθαι αὐτὸν τὸ παράπαν,
ἀλλ' ὡς κρίσεως πατερικῶν παραβάντων ἀπὸ παντὸς ἐκδιώκεσθαι
προσώπου καὶ τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ Θεοῦ ἐπισπᾶσθαι. Ἐγράφη χειρὶ ἐμοῦ αὐτοῦ Ἁθανασίου καὶ προεστῶτος τῆς Λαύρας
καὶ ὑπεγράφη παρὰ τῶν προκρίτων ἀδελφῶν. μηνὶ Μαρτίῳ ἰνδικτῶνος ΙΓ' ἔτος 8ΦΛΗ. ἔχει καὶ ὑπογραφὰς τὸ πρωτότυπον
ταύτας. ἧΠέτρος μοναχὸς καὶ οἰκονόμος, ᾧ Λαυρέντιος μοναχὸς
καὶ πρεσβύτερος, ᾧΜατθαῖος μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ᾧ Πέτρος μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ψ Νικόλαος μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ψ 'Ηλίας μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ᾧ 'Εφραὶμ μοναχὸς καὶ
πρεβύτερος, ἧ Ἁγάπιδς μοναχὸς καὶ διάκονος, ψ Θεοδόσιος μοναχὸς καὶ παρεκκλησιάρχης. Τὸ παρὸν ἀντεβλήθη γράμμα καὶ
κατὰ πάντα εὑρεθὲν ἐξισάζον τῷ πρωτοτύπῳ ὑπεγράφη παρ'
ἐμοῦ ᾧ Ὁ Θεσσαλονίκης Ἰσίδωρος.»
Τὸν Ἁντώνιον ἀποθανόντα διεδέχη ὁ μοναχὸς 'Ηλίας ὅστις
εὑρίσκεται ὑπογεγραμμένος εἰς τὸ Β' τυπικὸν ἐπὶ Κωνσταντίνου
Μονομάχου (1Ο46) ὡς ἐξῆς: « 'Ηλίας μοναχὸς ἡγούμενος μονῆς
Ξηροποτάμου».
Τοῦτον διεδέχθη ὁ μοναχὸς Γεράσιμος, ἀνὴρ σοφὸς καὶ ἐνάρετος
ποιμάνας τὴν Μονὴν ἐπὶ ὀκταετίαν. Διάδοχον τούτου εὑρίσκομεν
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Μακάριον ποιμάναντα τὴν Μονὴν ἐπὶ 23
ἔτη, δτε ἀπελθὼν πρὸς Κύριον κατέλιπε διάδοχόν του τὸν
σοφὸν Κύριλλον.
Τῷ 1Ο71 εἰς ἀπόφασιν ὁριακῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῶν μονῶν
Ξυλουργοῦ καὶ Σκορπίω.νος φέρεται τελευταῖος ὑπογράφων
«Μιχαὴλ μοναχὸς ἐκ τοῦ μοναστηρίου κύρ Παύλου». Ἁπὸ τὴν
ἐποχὴν αὐτὴν λαμβάνει ἡ Μονὴ τὴν μέχρι σήμερον διατηρηθεῖσαν ὀνομασίαν Ἁγίου Παύλου, πρότερον ὀνομαζομένη Ξηροποτάμου ἐκ τοῦ ἐγγύτατα αὐτῆς μεγάλου χειμάρρου. Ἑκ παραλλήλου ἡ παρὰ τὴν Δάφνην πρότερον ὀνομαζομένη τοῦ Ἁγίου
Νικηφόρου ἥ Ξηροποτάμου λαμβάνει ὁριστικῶς πλέον τὴν
δευτέραν ὀνομασίαν τοῦ Ξηροποτάμου. Ὁς ἡγούμενον τῆς μονῆς
Ἀγ. Νικηφόρου βλέπομεν εἰς τὸ δεύτερον τυπικὸν μὲ ὑπογραφὴν
«Ἰλαρίων μοναχὸς ἡγούμενος τοῦ. Ἁγ. Νικηφόρου», , εἰς δὲ
ὑπόμνημα τῆς μονῆς τοῦ Χάλδου περὶ τοποθεσίας καὶ τῶν ὁρίων
αὐτῆς ἐν ἔτει 1Ο82, ὑπογραφὴν «Θεοδώρητος μοναχὸς καὶ
ἡγούμενος μονῆς Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Ξηροποτάμου» (Ἁγιορειτικὸν δελτίον χειρογράφων Τεῦχ. Β' σελ. 48 Σπυρ. Λαυριώτου).

46

Τῷ 1259 ὑφίστατο ἡ Μονὴ ἡμῶν καὶ ἀκτὶς φωτὸς εἶναι
χρυσόβουλλόν τι ἐν ἀντιγράφῳ χαρτώων διαστάσεων 1.2Ο καὶ Ο.29
μ., κατὰ τὸ πλεῖστον ἐφθαρμένον, φέρον ἐρυθρὰν τὴν ὑπογραφήν, «Μιχαὴλ ἐν Χτῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ
Ρωμαίων Δούκας, Ἄγγελος Κομνηνὸς ὁ Παλαιολόγος». Τὸ
χρυσόβουλλον τοῦτο ἐπικυρωτικὸν κτήσεων τῆς Μονῆς γράφει
αὐτὴν ὁσίου Παύλου καὶ λέγει τιμωμένην εἰς ὅνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. «Αἱ πρῶται σειραὶ εἶναι τελείως δυσανάγνωστοι
καὶ ἀναγιγνώσκεται ἀπὸ τοῦ ἑξῆς σημείου:
«τοίνυν ἐπεὶ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ οἱ κατὰ τὴν σεβασμίαν
μου μονὴν τὴν ἀνὰ τὸ δρος διακειμένην τῆς Βασιλείας μου ἐπ'
ὀνόματί τε τιμωμένην τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τὴν οὕτω πως κεκλημένην τοῦ Ὁσίου Παύλου, ἀνέδραμε πρὸς τὴν Βασιλείαν μου
καὶ ἠτήσατο αὐτῇ χρυσόβουλλον τούτοις ἀπολυθῆναι τὰ κατὰ
τῆς μονῆς ἐπικυροῦν καὶ ἐδράζον τὸ πρῶτον τε αὐτῆς χρυσόβουλλον τοὺς ὅρους καὶ τὰ λοιπὰ δικαιώματα τούτων, ηὐδόκησε
τὰ περὶ τούτου καὶ ἡ Βασιλεία μου. Καὶ τὸν παρόντα χρυσόβουλον λόγον αὐτῇ, ἐπαρέδα τούτοις, δύ οὗ καὶ διορίζεται κατέχειν αὐτοὺς καὶ νέμεσθαι ἀταράχως πάντας ὅρους ἀπερικόπως
τοὺς ὅθενδήποτε καὶ ὁπωσδήποτε περιελθόντος αὐτοῖς ὁποιαδήτινα κτήματα καὶ λοιπὰ ἀκίνητά τε καὶ κινητὰ τὰ καὶ κατὰ μέρος
δηλωθησόμενα καὶ μηδεμίαν ὑφορᾶσθαι δυναστείαν ἥ ἀδικίαν
ἀπὸ τινος, ἔχουσι δὲ ταῦτα τούτοις οὕτως : μετόχιον ὁ Ἅγιος
Γεώργιος, τὸ ἐπονομαζόμενον τοῦ Κροσόβου μετὰ πάντων τῶν
δικαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ, ἤγουν χωραφίων, ἀμπελώνων καὶ
τοῦ ἐν αὐτῷ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου: ἕτερον μετόχιον ὁ
Ἄγιος Νικόλαος, τὸ καλούμενον τοῦ Σκουταρᾶ μετὰ πάσης τῆς
περιοχῆς καὶ διακρατήσεως καὶ κατοχῆς αὐτοῦ, ἤγουν παροίκων,
χωραφίων, ἀμπελίων καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου:
ἕτερον μετόχιον τὸ ἐν τῷ Κροσόβῳ Ἅγιοι Ἀνάργυροι μετὰ
πάντων τῶν δικαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ καὶ παροίκων, χωραφίων, ἀμπελίου καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου πρὸς τού....
καὶ αἱ δύο μερίδες τοῦ αὐτοῦ χωρίου τοῦ Κροσόβου ἤτοι τὸ
δίμαρον τοῦ τοιούτου χωρίου τὸ κατεχόμενον καὶ νεμόμενον
ἄρτι ... παρὰ τὸ μέρος τῆς μονῆς, ἐπιφιλοτιμεῖται δὲ τού ..
ἡ Βασιλεία μου διὰ τοῦ παρόντος χρυσοβούλλου λόγου αὐτῆς.
Καὶ τὴν ἐτέραν τρίτην μερίδα τοῦ αὐτοῦ χωρίου μετὰ πάσης
τῆς κατοχῆς αὐ. . καὶ νομῆς -τουτέστιν- παροίκων, ἀμπελίων,
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χωραφίων καὶ................ ................ αἰων.... ἡ ........... τὸ ὅλον
τοιοῦτον χωρίον ὁ Κρόσοβος κατέχηται ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ
διηνεκὲς παρὰ τὸ μέρος τῆς μονῆς οὶον καὶ ὅσον ὁρᾶται καὶ
μηδεμίαν μετουσίαν ἔχειν τῆς ἐν αὐτῷ γῆς............ δαρίων -οὔτεἀπὸ τοῦ οὐγριδίου τοῦ καλουμένου τὰ βραστά: ἕτερον μετόχιον
τὸ ἐπονομαζόμενον τὸ λαμὸν μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ παρακαθημένων
τῶν χωραφίων καὶ τῶν λοιπῶν δικαίων αὐτοῦ καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου: Γῆ ἀρόσιμος ἡ ἐπονομαζομένη τοῦ
μουρσᾶ μοδίων οὖσα ὡσεὶ τετρακοσίων δώδεκα: μετόχιον ἕτερον
ὁ Ἅγιος Γεώργιος τὸ ἐν τοῖς Στεφανιανοῖς διακείμενον μετὰ
πάντων τῶν δικαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ, παροίκων δηλαδὴ
καὶ ἀμπελώνων, χωραφίων καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου
καὶ τῆς ἐκεῖσε τελουμένης ἐτησίας πανηγύρεως τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου: ἕτερον μετόχιον τὸ ἐν τῇ Θεσσαλονίκῃ
διακείμενον ἐν τῇ τοποθεσίᾳ, τῇ τῶν ἀσωμάτων μετὰ τῶν δικαίων πάντων καὶ προνομίων αὐτοῦ: Τὸ χωρίον ἡ Πορταριὰ μετὰ
τῶν ἀνέκαθεν ἀπονενομημένων τούτων δικαίων καὶ προνομίων,
παροίκων δηλονότι, ἀμπελώνων, γῆς ἀροσίμου καὶ χεράαίας καὶ
τῶν ἐν αὐτῷ εὑρισκομένων ..... λειμμάτων : ὁ ἐν τῷ χωρίῳ τῶν
............ κατζίων προκαθήμενος Βασίλειος ὁ Χαλάθος μετὰ τῶν
δύο υἰῶν αὐτοῦ τοῦ Γεωργίου καὶ τοῦ Μαρίου καὶ τῆς αὐτῶν
ὑποστάσεως. Ταῦτα πάντα κατέχεσθαι παρὰ τοῦ μέρους τῆς
ρηθείσης μονῆς ἡ Βασιλεία μου εὐδοκεῖ διὰ τοῦ παρόντος Χρυσοβούλλου Λόγου Αὐτῆς, ἀναποσπάστως πάντῃ ἀναφαιρέτως εἰς
τὸν αἰῶνα τὸν ἄπαντα. Καὶ διατηρεῖ αὐτὰ ἀνώτερα πάσης δημοσιακῆς ἐπηρείας καὶ ἐνοχλήσεως, ἢγουν ἀγγαρείας, παραγγαρείας,
ζημίας, ψωμοζημίας ἐπιβολῆς, ...... ................γολογίου, ἀπολύτου
ἀπαιτήσεως, μελισσοεννομίου, χοιροεννομίου. Καὶ πάσης ἄλλης
ἐπηρείας καὶ συζητήσεως νοῦ τε ...... Καὶ εἰς τὸ μετέπειτα ἐπινοηθησομένης ἄνευ μέντοι τῶν .............. δηλαδὴ τῆς τοῦ θησαυὤστε τοιούτων ἀποσκεροῦ εὑρέσεως καὶ τῆς .....................
δάννυσθαι δφειλόντων παρὰ .οῦ .....................τοῦ δημοσίου.
Ὄθεν ....... ..... εἴ τις ἀδεία ... (πέντε σειραὶ δυσανάγνωστοιἢ
..... τούτῳ ἐγεγόνει οὗ μέλει δηλαδὴ καὶ εἰς τὸν 'αἰῶνα. ὁ παρὼν
χρυσόβουλλος Λόγος τῆς Βασιλείας μου καὶ ἐπεδόθη αὐ.. . εἰς
ἀσφάλειαν ................... ἀπολυθεὶς κατὰ μῆνα Ἰούνιον τῆς τρεχούσης δευτέρας ἰνδικτιῶνος τοῦ ἐξακισχιλιοστοῦ ἐπτακοσιοστοῦ
ἐβδόμου ἔτους (67Ο7) ἐνῷ καὶ τὸ ἡμέτερον εὐσεβὲς καὶ θεοπρόβλητον ὑπεσημήνατο Κράτος.
«Μιχαὴλ ἐν Χτῷ τῷ Θεῷ πιστὸς Βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ
ρωμαίων δούκας Ἄγγελος Κομνηνὸς ὁ Παλαιολόγος».
Οὕτως ἱδρυθεῖσα καὶ, λαβοῦσα τὴν ἀρχὴν ἡ Ἰερὰ ἡμῶν
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου, συνεχίζει τὴν ὐπαρξιν καὶ τὸν βίον
αὐτῆς παραλλήλως μὲ τὰς ἄλλας Ἰερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους
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μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΔ' αἰῶνος, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν περισσότερα στοιχεῖα.
Κατὰ τοὺς χρόνους αὐτοὺς ἔχομεν τὰς ἐπιδρομὰς τῶν δουλεμπόρων τεράτων τῆς Δύσεως Καταλανῶν καὶ Ἁραγωνίων,
οἴτινες, ὡςθσημειώσαμεν καὶ ἄλλοτε, μετὰ τὰς ἁρπαγὰς καὶ λεηλασίας, ἰδίως τὴν σφαγὴν πάντων τῶν ἰθαγενῶν ἀνδρῶν τῆς
Καλλιπόλεως, τὸν ἀνασκολοπισμὸν τῶν παιδίων καὶ
τὸν βιασμὸν τῶν γυναικῶν, μετέβησαν καὶ ἐγζατεστάθησαν ἐν
Κασσάνδρᾳ, ὅπου, ὡς ἀναφέρει ἀναιδῶς ὁ ἐπιμελητὴς τοῦ Καταλανικοϋ στρατοῦ Ραϋμόνδος Μοντάνερος, διασκεδάζων εἰς βάρος τῶν Κασσανδρινῶν, διότι μὴ σπείροντες οὐδὲ θερίζοντες ἤ
καλλιεργοῦντες εἶχον οἶνον καὶ σῖτον ὅσον ἤθελον, ὅντες πλούσιοι καὶ κατευχαριστημένοι.
Ἑκ τῆς Κασσάνδρας ἐπέδραμον κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄοους,
ὅτε ἐξετυλίθχη ἡ φρικωδεστέρα τραγωδία ἐν αὐτῷ, ὡς ἀναφέρει
ἐπιστολὴ τοῦ Θεοδούλου Μαγίστρου. Οἱ μοναχοὶ ἐσφάζοντο ὡς
πρόβατα, τὰ μοναστήρια ἐγκατελείφθησαν ἔρημα ὅσα δὲν κατηδαφίσθησαν καὶ ἐκ τῶν τριακοσίων τοιούτων τοῦ ΙΓ' αἰῶνος
ἐλάχιστα διεσώθησαν ἤ μᾶλλον τὰ ὀλίγα ἀναφανέντα ἠνωρθώθησαν βραδύτερον, ὡστε κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΔ' αἰῶνος μόνον 25
ἐξ αὐτῶν εὑρίσκομεν. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν περίοδον οἱ ἀνωτέρω
πειραταὶ τῆς ἰδίας καὶ σήμερον Δύσεως διέλυσαν καὶ τὴν Ἰερὰν
ἡμῶν Μονήν, ἥτις ὡς ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς, ἀσφαλῶς θὰ ὑπέστη
ἐκ τῶν πρώτων τὴν λεηλασίαν καὶ καταστροφήν.
Διὰ τὴν καταστροφὴν τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους παραθέτομεν ἐκ δευτέρου περικοπὴν ὁμολογίας ἑνὸς Δυτικοῦ τοῦ
Μαλμαράϋερ ὅστις λέγει: «..... ὅταν τις λάβῃ ὑπ' ὅψιν τὰ ἄπειρα
δεινά, ὅσα ἐπὶ τρεῖς αἰῶνας καὶ ἥμισυ, ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τῶν
Λατίνων μέχρι τῆς ὑπὸ τοῦ Μαιάμεθ τοῦ Β' ἁλώσεως τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, ἐπῆλθον ἐφ' ἁ'πασαν τὴν Ἐλλάδα, εὐκόλως ἐξηγεῖται ἡ καταστροφὴ τῶν μοναστηρίων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ναί, ἡμεῖς οἱ δυτικοί, δὲν ἀκούομεν εὐχαρίστως ὅταν
τις λαλῇ περὶ τοῦ φανατισμοῦ, περὶ τῆς βαρβάρου ἀμαθείας
περὶ τὰ πρόσονπα καὶ τὰ πράγματα, καὶ τέλος περὶ τῆς μοορᾶς
ἐνεργείας καὶ συμπεριφορᾶς τῶν προγόνων ἡμῶν ἐν τῇ Ἁνατολῇ. Ἄν ὅμως εἰσέτι ὑπῆρχον ἐν τοῖς Ἰσπανικοῖς καὶ Σικελικοῖς
ἀρχείοις, τὰ ὁλοσχερῆ χρονικὰ καὶ ἡμερολόγια τῆς μεγάλης τῶν
τυχοδιωκτῶν Καταλανικῆς Ἑταιρείας, ἥτις ὡς καλῶς ὡργανωμένη λῃστρικὴ συμμορία μετὰ σφραγίδων καὶ ἀρχῶν κατ' ἀρχὰς
μὲν περὶ τὸν Ἐλλήσποντον, εἶτα ἐπὶ τῆς χερσονήσου Κασσάνδρας
ἐγγὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁλόκληρα ἔτη τὰ αἴσχιστα διεπράξαντο,
ἠδύνατό τις νὰ μάθῃ τίς ἐνέπρησε τὸ Μοναστήριον τοῦ Ξηροποτάμου καὶ τίς διήρπασε καὶ κατηρήμωσε τὴν ρωμαντικὴν τοῦ
Κουτλουμούση περιοχήν.
(Ἁκολουθεῖ)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Φιλοθέου εὑρίσκεται ἐπὶ κοιλάδος καταφύτου ἐκ διαφόρων δένδρων ἐπὶ τῆς Βορείου πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἡμίσειαν περίπου ὤραν ἀπέχουσαν τῆς θαλλάσσης. Τὸ
περιβάλλον αὐτῆς εἶναι ἐκ τῶν ὡραιοτέρων τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους
ὅπως καὶ τῶν Ἰ. Μονῶν Καρακάλλου καὶ Μεγ. Λαύρας. Διοϊκεῖται ἰδιορρύθμως ἀριθμοῦσα δύναμιν 3Ο μοναχῶν ἔναντι 4Ο
προπολεμικῶς καὶ 5Ο πρὸ ἐξηκονταετίας. 'Ἐχει δάσος ἀξιόλογον
οὐχὶ μέγα εἰς ἔκτασιν, ἀλλὰ πυκνότατον ἐκ καστανεῶν, ὀξυῶν
καὶ ἐλατῶν μὴ ὑποστὰν οὐδεμίαν ζημίαν ἐκ τῶν πρὸ 12ετίας
μεγάλωύ πυρκαϊῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους. Τὸ δάσος αὐτῆς συνορεύει μὲ τὰ δάση τῶν Ἰ. Μονῶν 'Ιβήρων, Σίμωνος Πέτρας,
Γρηγορίου, Ἁγίου Παύλου καὶ Καρακάλλου.
Αυτη ἔλαβε τὴν ἐπωνυμίαν, κατὰ τὴν παράδοσιν, ἀπὸ ἡσυχαστὴν τινα Φιλόθεον ἀκμάσαντα κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα, ὅστις φέρεται καὶ κτήτωρ αὐτῆς; Κτήτορες ἀναφέρονται καὶ ἄλλοι δύο
οἱ Ἀρσένιος καὶ Διονύσιος.
Ἑπίσης κτήτωρ τῆς Μονῆς ὑπῆρξε καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Νικηφόρος ὁ Βοτανειάτης (1Ο78-1Ο81) ὅστις ἀνεκαίνισε τὴν Μονὴν
καὶ ἀνήγειρε νέας οἰκοδομάς, ἀφιερώσας πολλὰ κειμήλια μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ μέγα τεμάχιον Τιμίου Ξύλου.
Ἀπὲρ τῆς Μονῆς ἐμερίμνησαν καὶ οἱ αὐτοκράτορες 'Ανδρόνικος Β' ὁ Παλαιολόγος, Ανδρόνικος Γ' καὶ Ἰωάννης Αὴ ὡς καὶ
ὁ κράλης τῆς Σερβίας Στέφανος Δ' ὁ ἰσχυρός.
Ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου τῆς Λαύρας, ἡ Μονὴ
τοῦ Φιλοθέου ὑφίστατο, ἰδίως κατὰ τὸ ἔτος992, ὡς σημειοῦται εἰς
κώδικα τῆς Λαύρας περὶ τῶν μονῶν Κάσπακος καὶ 'Ατζιπάνου.
ὀνομαζομένη Φτέρη ἢ Φιλοθέου. Εἰς ἕν ἐγκλητικὸν γράμμα
Παύλου Ξηροποταμίτου (Β) ἀναφέρεται ὡς κτήτωρ τῆς Μονῆς
ὁ ἡγούμενος αὐτῆς Γεώργιος, ὅστις τῷ 1Ο16 ἧτο καὶ ὁ γραφεὺς
τοῦ γράμματος αὐτοῦ. Κατὰ δὲ τὸ 1Ο46 εὑρίσκεται κατέχουσα
τὴν 13ην σειρὰν ἐκ τῶν τότε 25 Μονῶν τῶν σημειουμένων εἰς
τὸ Β' τυπικὸν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, ὡς καὶ εἰς ἕτερον ἔγγραφον
ταυτόχρονον, διὰ τοῦ ὁποίου ἐποτλήθη εἰς τὴν Λαύραν τὸ μονύδριον τοῦ 'Ατζιπάνου.
Βραδύτερον (1492) ὁ βασἰλεὺς Καχετίου τῆς Γεωργίας Λε-
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όντιος καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἁλέξανδρος ἀνεκαίνισαν τὴν Μονὴν
ἱδρύσαντες καὶ μεγάλην τράπεζαν.
Βραδύτερον ἐβοήθησαν τὴν Μονὴν ὁ τσάρος τῆς Ρωσίας
Θεοδώροβιτς (1641) καὶ ὁ ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας Ἰωάννης Γρηγόριος Γκίκας (1734).
Τῷ 1746 ἀνοικοδομήθη νέος ναὸς εἰς μνήμῃν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐπὶ τῶν θεμελίων τοῦ καταπεσόντος^παλαιοῦ τοιούτου. Αἱ τοιχογραφίαι μετρί,ας τέχνης ἐγένοντο κατὰ τὰ
ἔτη 1752 καὶ 1776.
Τὸν ναὸν στολίζει μία λαμπρὰ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου «γλυκοφιλοϋσα» γοητευτικὴ καὶ ἀρίστης βυζαντινῆς τέχνης τοποθετημένη εἰς τὸ ἀριστερὸν μαρμάρινον εἰκονοστάσιον. Τὸ μῆκος αὐτῆς εἶναι 1.26 καὶ πλάτος Ο.87, ἥτις κατὰ τὴν παράδοσιν ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς εἰκονομαχίας (72684Ο) ὑπὸ εὐσεβοῦς ἐπιφανοῦς κυρίας καὶ εὑρέθη εἰς τὴν παραλίαν τῆς Μονῆς ἔνθα ὑπάρχει τὸ ἁγίασμα. Ἐν ἔτει 184Ο κατεσκευάσθη εἰς Ρωσίαν καλλιτεχνικὸν ἀργυροῦν ἐπένδυμα τὸ
ὁποῖον ὅμως ἐμποδίζει τὸν επισκέπτην νὰ θαυμάσῃ αὐτήν.
Μεταξὺ τῶν ἁγίων λειψάνων τῆς Μονῆς εἶναι ἡ δεξιὰ τοϋ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τεμάχια τῶν ὁσ. Λουκᾶ,
Ἁγ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Ἁγ. Χαραλάμπους, Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς, Ἁγ Μαρίνης, Ἁγ. Παντελεήμονος
κ. ἄ. ὡς καὶ τεμάχιον Τιμίου Ξύλου εὑρισκόμενον ἐντὸ; ἐπιχρύσου ἐπενδύματος μὲ ἐπιγραφὴν «Στέφανος ἐν Κυρίῳ τῷ Θεῷ
πιστὸς Βασιλεὺς αὐτοκράτωρ Σερβίας, Ρωμανίας ἀφιέρωσε τὸ
Τίμιον Ξύλον τοῦ Σταυροῦ εἰς τὸ Μοναστήριον τοῦ Φιλοθέου
τὸ εἰς Ἅγιον Ὄρος τοῦ 'Ἁθω. 'Ἐτος ἀπὸ Χριστοῦ 1347 καὶ
Θεῷ Δόξᾳ».
Τὸ μεσονύκτιον τῆς 26ης Σεπ,τεμβρίου 1871 ὁλόκληρος ἡ
Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Φιλοθέου ἐγένετο παρανάλωμα τοῦ πυρός,
διασωθέντων μόνον τοῦ καθολικοῦ ναοῦ καὶ τῆς βιβλιοθήκης.
Ἀμέσως ὅμως ἤρχισεν ἡ ἀνοικοδόμησις τῆς νέας Μονῆς δΓ
ἐξόδων τῆς ἰδίας καὶ διαφόρων συνδρομῶν.
Ἑ βιβλιοθήκη περιέχει 54 περγαμηνοὺς κώδικας ΙΑ'-ΙΔ'
αἰῶνος, 2 εἰλητάρια περγαμηνὰ τῆς λειτουργίας τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου και 193 κώδ. χαρτώους. Παλαιὰ δὲ ἔγγραφα τὰ
ἑξῆς; Χρυσόβουλλον Ἁνδρονίκου Παλαιολόγου Π, 1284 διὰ τοῦ
ὁποέου ἐδωρήθη εἰς τὴν Μονὴν ἡ δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου,Ἁνδρονίκου ΠΙ Παλαιολόγου 1326, “Ιωάννου
Ι Παλαιολόγου 1344, Στεφάνου Δουσὰν βασιλέως Σερβίας 1346,
Ἰωάννου Ι Παλαιολ,όγου Α 135., Ἰωάννου Γρηγορίου Γκίκα
βοεβόδα Μολδαυἴας 1634, τσάρου Μιχαὴλ Θεοδώροβιτς 1641,
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Βλάδου Υ βοεβόδα ρὐγγροβλαχίας..... Ὁμοίως ἔγγραφον τοῦ
1Ο46 πωλήσεως εἰς τὴν Λαύραν τοῦ μονυδρίου 'Ατζιπάνου.
Εἰς τὴν Ἰερὰν Μονὴν τοῦ Φιλοθέου ἐμόνασεν ὁ Συμεὼν ὁ
ἀνυπόδητος καὶ μονοχίτων, οἱ Ἅγιοι Δομέτιος καὶ Δαμιανός, ὁ
Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν 'Ολύμπῳ, ὅστις διετέλεσε καὶ ἡγούμενος
τῆς Μονῆς (15ΟΟ) ἐργασθεὶς δραστηρίως διὰ τὸν ἐξελληνισμὸν
αὐτῆς καθιερώσας καὶ τὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν εἰς τὰς ἱ. ἀκολουθίας, αϊτινες πρότερον ἀνεγιγνώσκοντο εἰς τὴν βουλγαρικήν, διότι
ἐπλεόναζον οἱ βούλγαροι ἐν αὐτῇ. 'Εκ τοῦ γεγονότος τούτου
μάλιστα ἠθέλησαν οὗτοι νὰ τὸν φονεύσουν, ἀλλ' ἀνεχώρησε διὰ
τὴν περιφέρειαν τῆς Βεροίας καὶ ἐκεῖθεν μετέβη εἰς τὸν Ὄλυμπον
ἱδρύσας τὴν καὶ νῦν ὑφισταμένην ὁμώνυμόν του Μονήν. Ὁσαύτως καὶ ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅστις βραδύτερον ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον εἰς Κωνσταντινούπολιν, Ἁκαρ,νανίαν, 'Ιονίους νήσους,
Μακεδονίαν, Ἁλβανίαν, 'ἸΙπειρον, τιμηθεὶς μεγάλως καὶ ὑπὸ
τοῦ Ἁλῆ Πασσᾶ τοῦ Τεπελενλῆ' Τελευταῖον μεταβὰς εἰς Βεράτιον διεβλήθη ὑπὸ τῶν ἐβραίων εἰς τὸν Κούρτ Πασσᾶν ὡς
ἐξεγείρων τοὺς ὑποδούλους Ἐλληνας ἴνα μεταβαίνουν εἰς τὴν
Ρωσίαν καὶ ἀπεκεφαλίσθη ὑπ' αὐτοῦ.
Ἐν αὐτῇ, κατὰ χειρόγραφόν τι, ἐμόνασε καὶ ὁ ἀδελφὸς
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου κτήτορος τῆς Ἰ. Μονῆς Ἁγ. Διονυσίου
Ἁγ. Ὄρους Θεοδόσιος ἱερομόναχος, ὅστις ὡς ἱερεὺς ἀφίχθη εἰς
αὐτὴν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν διαδεχθεὶς καὶ τὸν μετέπειτα
ἀποβιώσαντα ἡγούμενον. Μίαν ἡμέραν ὁ Θεοδόσιος ἀσχολούμενος μετ' ἄλλων ἀδελφῶν εἰς τὴν ἁλιείαν ἠχμαλωτίσθη ὑπὸ ἐπιδραμόντων Σαρακηνῶν, οἴτινες μετέφερον αὐτοὺς εἰς Προῦσαν
καὶ τοὺς ἐπώλησαν εἰς χριστιανούς. 'Εκ τούτων ἄπαντες ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Μονήν των ἐκτὸς τοῦ Θεοδοσίου μεταβάντος εἰς
Κωνσταντινούπολιν καὶ διορισθέντος ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου 'Ιωσὴφ
ΒὌ416Ἰ439) ἡγουμένου εἰς μίαν ἐκεῖ Μονήν. Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τοῦ Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος, ὁ Ἁλέξιος Κομνηνὸς ἐζήτησε τὴν χειροτονίαν τοῦ Θεοδοσίου ὡς ἀξίου καὶ ἱκανοῦ διὰ τὴν
θέσιν ταύτην, ὡς καὶ ἐγένετο.
Ἑντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Μονῆς καὶ εἰς τὰ διάφορα διακονήματα αὐτῆς ἔχει περὶ τὰ δέκα παρεκκλήσια. Εἰς δὲ τὴν περιφέρειάν
της εὑρίσκονται 12 κελλία ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἡμίση ρωσικά' Εἰς
αὐτὰ πρὸ 3Οετίας ἐμόναζον 6Ο Ἑῶσοι μοναχοί, ἐκ τῶν ὁποίων
ὀλίγοι ἔμειναν σήμερον, 'Ἐλληνες δὲ περὶ τοὺς 25. Εἰς Καρυὰς
ἔχει μόνον εν τὸ ἀντιπροσωπεῖον καὶ αὐτὸ σεσαθρωμένον, γίνεται
δμως σκέψις ἱδρύσεως ἐτέρου μεγάλου μετὰ μιᾶς σειρᾶς καταστημάτων κάτωθι αὐτοῦ.
Ἑ πρόσοδος τῆς Μονῆς εἶναι τὰ προϊόντα ἐκ τοῦ δάσους
αὐτῆς. "Αλλοτε εἶχε μετόχια εἰς Θάσσον, Κασσάνδραν, Καλαμαριάν, Ἅγ. Μάμαντα, Ὁρμύλιαν Ἁνδριανούπολιν καὶ Ζέμ
Χοντασὲν τῆς Γεωργίας.

ΗΓΡΥΠΠίβ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΘΩ

6ης Αϋγοϋστου
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'Εφθάσαμεν εις τὴν κορυφὴν ῶραν περίπου προ τῆς δύσεως
τοϋ 'Ηλιου καὶ μετὰ τδ προσκϋνημα εις τον Ιερον Ναδν διεσκορπϊσ·9ημεν καθ' 6μάδας εις τδ μικρον έπιπεδον καϊ τὰς παρυφάς. Οι
νεώτεροι ὴρἐσκοντο νὰ ήίπτουν λϊθους εις τὴν χαϊνουσαν κάτωθεν
αβυσσον, ᾶλλοι παρηκολουθουν τδ ήλιοβασϊλευμα καὶ συνεζήτουν, αν
τοῦτο γινεται εις τδ Βέρμιον ἢ εις τὴν άπωτέραν Πίνδον καὶ ἔτεροι
εψαλλον τροπάρια τῆς αὑριανὴς έορτῆς. Ὅ δε εκ των ὴμετἐρων
Χρϋσανθος Μοναχδς μουσικδφιλος κα'ι ψαλτομανής, μὲ τὴν ποντιακὴν πάντοτε προφοράν του, παρ' δλον δτι, ῶς ἔλεγεν, «εκοπεν ὴ
λαλια του» εκ της άποτδμου καὶ κοπιωδους αναβάσεως, ἔψαλλεν ϋψιφιονως και τδσον μελωδικῶς τδ πρωτον 'Εωθινον «Εις τδ "Ορος
τοϊ μαθηταϊς έπειγομένοις», ῶστε περὶ αϋτδν συνηΟροϊσθη το πλεϊστον των προσκυνητῶν, λαϊκδς δε τις εκ της συνοδεϊας, συμπατριῶτης του ενθουσιασθεϊς εφιοναξεν «ἀλλον κεναν Πάτερ, άοϊκον λαλϊαν
ειέξα» (δίκομη μιαν φορὰν Πάτερ, τέτοιαν φωνὴν δεν ξανακονσα.
Μετὰ τὴν δϋσιν ὴ'ρχισεν ή 'Αγρυπνία, με τα μεγάλα 'Ανοιξαντάρια κα'ι Κεκραγάρια, ᾶληθὴς μυσταγωγία ψυχων ϋεοφιλι5ν. Καϊ μετὰ
δίωρον έξήλθομεν εις τὴν «Λιτήν», εις τδ ῦπαιῖῷον απαντες, ψάλλοντες
τδ ϋπἐροχον τροπάριον «δ φωτι Σου απασαν τὴν οικουμένην άγιάσας,
εις Ὅρος ϋψηλδν μετεμορφώθης 'Αγαθβ κλπ.»
'Εκεϊ εν μέσω των ὰναφθεισῶν πυρῶν, εις τὴν α'ιθριαν .τὴς
γαληνιώσης φϋσεως, μεταξὑ οϋρανοϋ και γης, ὴκοὑομεν καὶ τα ετερα
τροπάρια «Δεϋτε ὰναβῶμεν εις τδ Ὅρος Κυρίου και εις τον οικον
τοϋ Θεοϋ ὴμῶν, φωτὶ προσλάβωμεν φως και μετάρσιοι γενδμενοι...»,
μεταρσιοϋμενοι ψυχικῶς καὶ ὴμεϊς εις ϋψος «έννοιων καβαρων» ϊκεται εις τον οϊκον τοϋ Θεοϋ. «ϋπέρ ἡμῶν και πάσης ψυχὴς χριστιανων, θλιβομἐνης τε και καταπονουμένης ὑπὲρ τοϋ σὑμπαντος κοσμου».
Κα'ι δτε δ πολιδς λειτουργδς, ϋψτοσας τὰς χεϊράς του καὶ τὴν φωνήν
του παλλομἐνην έκ συγκινήσεως, ηὑχετο έκεϊ εις τδ άχανες «'Επάκουσον ήμῶν 6 Θεος ήμῶν, ή ελπις πάντων των περατων τῆς γης και
των εν θαλάσση μακρὰν καὶ ϊλεως, ι'λεως γενοϋ ήμϊν Δέσποτα»,
πάντων τα γδνατα έκάμφθησαν και εϋρέθη δρθία εν μεσιρ μονον
ή βιβλικὴ μορφὴ τοϋ ϊερουργοϋντος Λευίτου.
Μέχρι πρωϊας διήρκεσεν ή Παννυχὶς καὶ οϋδενδς τδ δμμα ενϋσταξε, παρ' δλην τὴν κούρασιν έκ τῆς δρειβασίας. 'Η έναλλαγὴ τῶν
ψαλμων τοϋ πολυελαϊου με τα «Καθισματα» κα'ι τους Κανὰνας, έπικαίρως διηγουμἐνων τὴν δοξαν τοϋ Θεοϋ κα'ι αϊ προτρεπτικοί των
προς ὴμας «έγἐρΟητι οι νωθεϊς» «Στῶμεν εὑλαβῶς εν οϊκῳ Θεοϋ
ήμων» καὶ ετερα παρόμοια, μας εϊχον διαρκὼς γρηγοροϋντας τὴ
προσευχῆ κα'ι τὴ δεήσει.
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Εις τους Αϊνους δε, δτε ῆναψαν οϊ Πολυἐλαιοι, τὰ μανουάλια
καὶ ἔξωθεν αϊ πυραὶ διὰ τὴν δρθρινὴν ψϋχραν, «τδ "Λγιον "Ορος φωτϊ
έσκέπτετο» και συνεβάδιξεν ή φωταψϊα με τδ γλυκὑ φῶς τῆς ήμἐρας
έρχομενον ήρέμα έξ άνατολῶν. «Φως αναλλοίωτον, Λ6γε, φωτδς Πατρας άγεννήτου, εν τφ φανέντι φωτϊ σου σήμερον εν Θαβωρίῳ».
'Ενομίξομεν και ήμεϊς δτι δπως εκεϊ πεοαν εϊς τδ πἐλαγος άνεδϋετο
τδ 6ίστρον τὴς ήιιέρας, οϋτω καὶ εν τφ Ὅρει τφ 'Αγϊῳ μετεμορφοϋτο
εν μἐσφ ὴμων δ νοητδς Ἰ1λιος της δικαιοσϋνης.
'Εγένετο επ'ι τφ τέλει μικρὰ διακοπή, δπως άνανήψωμεν εη
τὴς άγρυπνϊας εις τὴν πρωϊνὴν δρδσον καὶ ὰποθαυμάσωμεν τὴν εκ
τὴς θαλάσσης άνάδυσιν τοϋ 'Ηλιου. "Ηκολουθησεν ἔπειτα ή Θεία
Αειτουργία καϊ αϊ «ραθυμοτδκοι μέριμναι έπϊ τῆς γῆς κατελείφθησαν».
Οῦτε ψιθυρος ὴκοϋετο ψυχὴς ζωσης, δλων αφωσιωμένων εϊς
τὴν Θεἰαν μυσταγωγϊαν.
"Εληξε καὶ τδ μέγα μυστήριον με τον ῦμνον προς τὴν Θεομήτορα. «"Ω Μὴτερ Παρ·θένε καὶ Θεοτοκε άψευδής», άπηλαϋσαμεν «Ξενϊας Δεσποτικής καὶ αθανάτου Τραπέξης» διὰ τὴς μεταλήψεως των
αχράντων μυστηριων και έξερχομεθα δλοι ἐπὶ της αγϊας κορτφὴς
«τὴν θείαν αλλοίωσιν ήλλοιωμένοι», ϊνα εκεϊ αλλη νοσταλγία καταλαβη ὴμάς εη της προς νδτον θεωριας. «Ὅ Παρνασσδς», έφῶνησεν δ
ένθουσιῶδης Βορειοηπειρώτης Διδάσκαλος, τδ Πήλιον, ή Δϋρφις, ή
'ΕλευΦερα Πατρϊς. Και ως απο ένστίκτου δλοι εϊς παράταξιν και στασιν προσοχής ήρχίσαμεν τον ῦμνον προς τὴν άλλην άγαπητὴν Μητέρα «Σέ γνωρίζω απο τὴν κδψη τοϋ σπαθιοϋ τὴν τρομερὴ» καὶ θερμδν ἕρρεεν το δάκρυ τῆς καρδιας μας διὰ τδ δουλεϋον Γένος, αϊ δε
·ψυχαϊ μας έπτερϋγιζον ϋπεράνω τὴς 'Ακροπδλεως.
Κατήλθομεν εϊτα, σεμνὴ λιτανεία, εις τὴν «Παναγίαν» πλήρεις
'ιερων στοχασμῶν, απηλαϋσαμεν και εκεϊ «Ξενίας σωματικὴς» εις τδ
φιλδξενον αϋτδ καταφύγιον της Μεγίστης Λαύρας.
Παρὴλθεν ῆμισυς σχεδον αϊῶνας ἔκτοτε, αϊ ήμέραι ὴμῶν τοσεϊ
σκια παράγουσι κα'ι ον δυνάμεθα ὰτενίσαι καν εις τδ ϋψος τὴς 'Αγϊας Κορυφής, δπου ποτε ύλλομἐνοις ποσιν άνηρχομεθα. Εϊδομεν εν τῷ
μετσ.ξῦ ήμέρας αλησμονήτου Ὅθνικής χαρας, άντικρϋσαμεν εν. τοϋ
πλησιον τους τροϋλλους ποθεινοτάτου ϊεροϋ τεμένους, έστράφη εϊτα
ή ψυχὴ ήμῶν εϊς τὰ δπϊσω καὶ έκλαϋσαμεν κλαυθμω μεγάλφ τὰς
έπτὰ 'Εκκλησϊας τὰς εν τὴ 'Ασϊᾳ. Νέοι παιάνες επειτα εκεϊ εις τὴν
'Ηρωστοκον "Ηπειρον, κα'ι μετὰ, πάλιν θρὴνος καὶ κλαυθμδς καϊ
δδυρμδς πολύς. 'Επιδρομὴ αλλοφϋλων καὶ εμφϋλιος πολεμος «τὰ δεινων δεινδτερα» κατὰ τον χρυσορρήμονα. 'Εν μέσω δέ τούτων πάντων, άκλδνητος καὶ ὑπέρκαλος ὴ «Ποτνία Μήτηρ» ή 'Αθάνατος
'Ελλάς.
('Εκ τὴς συλλογής «άναμνήσεις καὶ νοσταλγίαι 'Αγιορεϊτου» Καθηγουμένου Γαβριὴλ. Α' Βραβεϊον διαγωνισμοϋ τοϋ
'Υπουργεϊου Προεδρείας Νοέμβριος Ι957).
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Κατὰ τὴν θην τοϋ μηνδς 'Απριλίου, έορτὴν της Ζωσδόχου πηγής
δ Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος Μιλητουπδλεως και Σχολάρχης της 'Αθωνιάδος Σχολής κ. Ναθαναήλ, τελέσας τὴν Θ. Λειτουργίαν εϊς τὴν 'Ιερὰν
Μονὴν Βατοπεδώυ, έχειροτδνησε τον εκ των ὰδελφων αϋτὴς μοναχδν
και μαθητὴν παρὰ τῆ 'Αθωνιὰδι Σχολῆ 'Ιωακεϊμ, 'Ιεροδιάκονον.
Ὅ μαθητὴς 'Ιωακεϊμ, εις εκ των καλλιτερων μαθητων τῆς Σχολὴς, ειναι δ πρωτος δστις χειροτονεϊται 'Ιεροδιάκονος εκ των μαθητων
ἐκείναιν, οἰ δποϊοι ἔσπευσαν εις τὴν φωνὴν τοϋ Εϋαγγελίου και εις τδ·
προσκλητήριον σάλπισμα τοϋ 'Αγίου Ὅρους, νὰ ένταχθοϋν εϊς τὰς μοναχικὰς τάξεις κα'ι απο τὰ μαθητικδι άκδμη θρανία να θυσιάσουν ο,τι προσφιλές καϊ ώραϊον θὰ τοὺς ἔδιδεν δ μάταιος κοσμος με τὴν ὰπατηλὴν
λάμψιν του, ἡ δποία πολλάκις άπατα, προτιμήσαντες ὰντ' αϋτοϋ νὰ ἀκολουθήσουν τον τραχὺν διὰ τὴν άνθρωπίνην σάρκα δρομον, φέροντες επ'
ὶομων τον Σταυρον τοϋ Χριστοϋ καϊ «τον δνειδισμδν αὑτοϋ». Τὴν θω
σϊαν ταύτην κα'ι ὴ 'Ιερὰ αϋτοϋ Μονὴ έκτιμήσασα ως κα'ι τὰς μέχρι τοϋδε προοδους του δχι μονον εις τα ιιαθήματα, ἀλλὰ καϊ εϊς τδ ὴθος, απεφάσισε παρὰ τδ νεαρὺν της ήλικίας του, τὴν εϊς 'Ιεροδιάκονον χειροτονϊαν του.
'Η χειροτονία έτελέσβη εν μέσω συγκινητικωτάτης ὰτμοσφαίρας
κα'ι έν μέσω πο7,λων πατέρων καὶ μαθητων, οι δποϊοι προσὴλθον ϊνα
παρακολουβήσουν αϋτήν. 'Ιδιαιτέραν δέ συγκίνησιν έπροξένησε τδ συγκιν.ητικδν λογύδριον, που κατὰ τὴν ῶραν της χειροτονϊας του έξεφώνησε
δ νεοχειροτονηθείς, διὰ τὴν μεσιοτητα ὑ·ψηλων ἐννοιων καϊ οϋχ'ι κενων
δουλικων έκφράσεων, τὰς δποίας τελευταϊως ὰναγινιδσκομεν εις δημοσιευομένας προσφωνήσεις διαφορων χειροτονονμένων ὰνωτέρων κληρικων
και τδ δ.ποϊον ἔχει ώς έξής:

Θεοφ ιλέστατε,
ΣεβαστοΙ Γέροντες, ὰγαπητοι ὰδελφο'ι καϊ λσιποϊ παρευρισκομενοι.

'Ιστάμενος κατὰ τὴν συγκινητικὴν κα'ι Ιστορικὴν ταύτην δά έμέ
στιγμὴν προ τοϋ θυσιασιὴρίου τοϋ Θεοϋ, ϊνα τον της Ιερωσϋνης πρωτον βαθμδν ὰναλάβω κα'ι ὰναλογιξομενος τὴν μικροτητά μου ἔναντι τον
υψους αϋτ·ὴς, τὴν ἀδυναμίαν μου ἔναντι τοϋ βάρους αϋτὴς, τὴν ήλικϊαν
μου εναντι των ϋποχρεωσεων μου, αισθὰνομαι τὴν ἀνάγκην νὰ έπικαλεσθω τας προσευχάς σας, διὰ νὰ δυνηθω νὰ σηκιοσω εϊς τους άδυνάτους ῶμους μου τδ βαρϋ φορτϊον που οϊκειοθε7,ως ὰναλαμβάνω.
'Εαν ἕνας 'Ιωάννης Χρυσοστομος, δ γίγας αϋτδς της σοφϊας κα'ι
της ὰρετης, ιστάμενος διὰ προὶτην φοράν, δτε ἔμελλε νὰ δεχθῆ τδ χάρισμα της ϊερωσύνης προ τοϋ Θυσιαστηρϊοο, εϊς ήλικϊαν τεσσαράκοντα
έτων, ωνόμαξε τον εαυτον του μειράκιον, πως νὰ 6νομάσω έγω ἐμαυτ6ν,
τον τῇ πραγματικοτητι μειράκιον;
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'Εὰν πατέρες, οι δποϊοι διὰ τῆς μεγάλης ἀσκήσεώς των, κατὰ τὰς
επι δεκάδας έτων περιπλανήσεις των εις τὰ δρη και τας έρήμους καὶ
τὰ σπήλαια και τὰς δπὰς τῆς γης, έὰν πατέρες, λέγω, οϊ ὁποϊοι εῖχον
κατορθωσει νὰ ϋποτάξουν σωμα καϊ αϊσθήσεις εϊς τὴν ὑπηρεσϊαν τοϋ
πνεϋματος και εὑρισκδμενοι εϊς τὴν γήν σωματικως νὰ περιπολοϋν εϊς
τους οὑρανοὺς πνευματικως έθεώρουν έαυτοϋς ἀναξιους διὰ τδ ὑψηλδν
τοϋτο ύπούργημα, φθάνοντες πολλάκις μέχρι τοϋ σηιιεϊου νὰ άκρωτηριάξουν έαυτούς, πως νὰ ἀποτολμήσω έγω νὰ προσεγγίσω τφ Κυρϊῳ
μου, δστις δεν ειμαι τϊποτε άλλο, ,εϊμὴ γη και σποδδς;
'Η συναϊσθησις της μικροτητος μου, της ἀδυναμίας και της ὰσίἰενεϊας μου ἔναντι τοϋ υψους και τοϋ μεγαλείου της ιερωσύνης, μὲ κάνουν
νὰ δειλιω καὶ, έὰν δεν έβδων εις τα ωτα μου οί λογοι τοϋ Κυρίου,
«δτι ἡ δϋναμϊς του ἐν ἀσθενεία τελειοϋται» καὶ τοϋ μεγάλου των
έθνων ἀποστολου, δστις βοα προς τους Κορινθίους, δτι «τά μωρὰ τοϋ
κοσμου έξελέξατο δ Θεδς, Χνα τους σοφοὴς καταισχϋνη, κα'ι τὰ ἀσθενὴ,
ϊνα καταισχϋνη τὰ ϊσχυρά, και τὰ ἀγενὴ τοϋ κοσμου και τα έξου9ενημένα
καὶ τδι μὴ δντα, ινα τὰ δντα καταργήση», εαν, λέγω, δὲν έβοων οι λο
γοι ουτοι εις τὰ α,τα μου, θα υπεχῶρουν προ της δειλϊας καὶ θὰ *ἀπε
τολμων νὰ εϊσέλθω εις τὰ «ἀγια των ὰγίων», δπου κα'ι αϋτοὶ οι οϋράνιοι ἄγγελοι κύπτουν και καλύπτουν άπδ φόβον κα'ι συστολὴν τδ προσωπδν των.
Οί λογοι δμως αϋτοι ὰφ' ένδς και ἡ πεποίθησις εϊς τὰς προσευ ·
χάς σας άφ' έιέρου, με στηρίζουν, με ένισχϋουν, με ένδυναμιδνουν και μου
δίδουν τδ θάρρος νὰ προχωρήσω και νὰ εϊσέλθω εϊς τὴν άγκαθοροδόσπαρτον δδδν της ιερατικὴς διακονϊας, πλήρης αϊσθημάτων φοβου καὶ
χαρας. Φοβου μέν, διὰ τας υποχρεώσεις καϊ εὑθϋνας, τὰς δποίας ἀναλαμβάνω, χαρας δέ διὰ τὴν εϊσοδον μου εις τὴν δδδν, τὴν δποίαν ὴκολούθησαν και διήνυσαν μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της ἐκκλησίας
καὶ της Οϊκουμένης.
Και ὴδη ὰφοϋ έπικαλεοθω διὰ μιαν εισέτι φορὰν τὰς προσευχὰς
δλων υμων, καθήκον μου έπιβεβλημένον θεωρω, ϊνα και κατὰ τὴν στιγμὴν
ταύτην έκφράσω τὰς εϋχαριστϊας μου, τδσον εἰς τον σεβαστον μου Γέροντα, δστις παιδιοθεν μὲ παρέλαβε καϊ μὲ πνευματικὴν άγάπην και
νουθεσίαν χρηστὴν μἰ καθωδήγησε διὰ νὰ φθάσω εϊς ταύτην τὴν μεγάλην καϊ ιστορικὴν δι' έμἑ ὴμέραν, δσον καϊ εϊς τους λοιποϋς Γέροντας
της ιερας μου μετανοίας, οϊτινες τδ νεαρδν της ἡλικϊας μου παραβλύψαντες ὴθέλησαν νὰ μὲ περιβὶά,ουν μὲ τον της ιερωσύνης Α' βα9μον.
Μέγιστον έπίσης καθὴκον μου θεωρω νὰ έκφράσω και εις τον
Σεβαστον μου Σχολάρχην τους κατέχοντας τὴν ψυχήν μου κατὰ τὴν ιερὰν ταύτην λογους εϋχαριστίας, δστις μαζ'ι μὲ τὰς προσπαθείας ας καταβάλλει δια τὴν μορφωσίν μου, μὲ χαράν έδέχθη να μοϋ χαρϊση το
ὰξϊωμα της ιερωσύνης.
'Αλλ' ω πνεϋμα Πανάγιον, Παρὰκλητε ἀγαθέ, 6 Πανταχοϋ παρων
καϊ τὰ παντα πληρων, εις Σὲ στρέφτο τον λογον μου καὶ Σέ παρακαλω, ϊνα ελθης και σκηνιοσης εϊς εμε και καθαρϊζοντάς με απο πάσης
κηλϊδος μὲ ένισχύσης εϊς τὴν προκειμένην ὑψηλὴν διακονϊαν, ινα δυνη-
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Εϊς τδ ϋπ. ὰριθ. 28 - 29 τοϋ Ι952 τεϋχος τοϋ ήμετἐρου περιοδικοϋ έσημειώσαμεν περιληπτικῶς περὶ των άνακοινιοσεων τοϋ καθηγητοϋ Δασοκομιας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρ. Μουλοπούλου προς τδ 'Υπουργεῖον Γεωργιας περι τοϋ μϋκητος Επϊο1β1α
ρ3Γ38ΪΙϊοα (Μιιγγ) ΑσΙ Α, δστις, ώς λέγει 6 κ. Μουλοπουλος, θεωρεϊται δ καταστρεπτικιοτερος εξ δσων εγνιορισεν δ άνθρωπος μἐχρι τοϋδε εϊς τὰ δασικὰ δἐνδρα.
Ὅ μϋκης οὑτος κατέστρεψε τ' ὰπέραντα δάση της Β. 'Αμερικής. Εϊς δε τὴν 'Ιταλία εϊσαχθε'ις μεταπολεμικῶς φέρεται καταστρέψας τα 5Οθὶο των καστανεώνων καὶ παρ'ολας τὰς προσπαθείας κατέστη άδϋνατος ή καταπολἐμησίς του,
Προς παρβμπδδισιν της διαδοσεως τὴς άσθενείας ταϋτης εν
'Ελλάδι συνιστἀται ή έπειγουσα λῆψις των κάτωθι μέτρων.
Ι) 'Απαγορευσις της εϊσαγωγὴς εϊς τὴν 'Ελλάδα φυτῶν καστανεας ή μερῶν αϋτής (ξύλου, φλοιοϋ) ῆ καστάνων απο τας 'Ηνωμένας Πολιτεϊας της Β. 'Αμερικής κα'ι τὴν Ἰταλϊαν.
2) Παρακολοϋθησις της καταστάσεως ϋγεϊας των δααων καστανέας ϋπδ τῶν άρμοδϊων ϋπηρεσιῶν τοϋ 'Υπουργείου Γεωργιας.

βω νὰ φανω ἀντάξιος των ύποχρεώοεών μου κα'ι των προσδοκιων των
πατέρων κα'ι τὴς ἐκκλησίας, οὶ δποϊοι, ὴθέλησαν να μὲ τιμήσουν μέ αύτὴν διὰ νὰ μὴ γίνη αϋτη εις εμ·ε εις κρϊμα ὴ εις κατάκριμα. Ναι,
Πανὰγιον πνεϋμα, Σὺ που τα ὰσθενὴ θεραπεύεις κα'ι τα ελλειποντα
άναπληροϊς, ένδυνάμωσον τὴν ὰδυναμίαν μου, ὰναπλήρωσον τὰς έλλει'ψεις μου, στά7,αξον σιαγονα σοφίας εϊς τον ιϊσοφον νοϋν μου, διοτι ουδεμία ποτέ ὰνθρωπὶνη δύναμις δύναται να υπηρετήση τδ ύπούργημα
τοϋτο τὴς ιερωσύνης χωρϊς τὴν ιδικήν σου ένίσχυσιν' εϊς αϋτὴν δὲ τὴν
ένίσχυσιν και έγω πεποιθιδς, κύπτω τον αϋχένα λέγοντας' «'Ιδοϋ δ δοϋλδς Σου γενηθήτω εϊς εμ,ε τδ θε7,ημά Σου, Κϋριε».
Εϊς τδ 1,ογϋδριον τοϋτο ὰνταπήντησε μὲ έμπνευσμένας πατρικὰς
και παραινετικας συμβουλὰς δ Θεοφιλέστατος έπισκοπος και Σχολάρχης,
κατοπιν των 6ποίων άπεπεράτωσε τὴν Χειροτονίαν, ὴ δποϊα θὰ παραμείνη ἀνεξίτηλος απο τὴν μνήμην δσων ἔτυχον νὰ παρευρίσκωνται εκεϊ.
Ὅ «"Αγιος Παϋλος» τοϋ δποίου δ μαθητὴς 'Ιωακειμ ειναι ενας
απο τους θερμοτέροιις ὰναγνιοστας, τοϋ ευχεται νὰ φανὴ ἀντάξιος των
προσδοκιων της Μονὴς του, τὴς Σχολής και μάλιστα τοϋ 'Αγίου Ὅρους
τδ δποϊον μὲ έλπιδοφορον βλέμμα μιας καλλιτέρας αῦριον προσβλέπει
τοσον εϊς αϋιδν δσον και εϊς τους λοιπούς μαύητάς τὴς Σχολης.
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3) Σϋστασις εϊς τους ϊδιοκτήτας καστανεώνων, δπως άναγγἐλλουν εϊς τδ 'Υπουργεϊον Γεωργιας τὴν τυχδν έμφάνισιν ῆ ϋποψίαν
εμφανίσεως τῆς άσθενειας, προς λήψιν συντδνων μέτρων διὰ τὴν
διαπιστωσιν καὶ καταπολέμησιν αὑτής.
4) 'Επιμελὴς έφαρμογὴ τῶν ένδεικνυομένων μέτρων καταπολεμήσεως τῆς άσθενείας, οπου ῆ8ελε διαπιστωθὴ ή παρονσϊα της και

5) 'Επειδὴ δυστυχως τα μἐχρι τοϋδε γνωστὰ μεσα προλήψεως
καὶ καταπολεμήσεως τῆς ὰσθενείας δεν ειναι τελείως ὰποτελεσματικά,
συνιστᾶται ή χρησιμοποϊησις, κατὰ τὴν ϊδρυσιν νέων καστανεῶνων,
εϊδῶν ὴ ποικιλιῶν 'Ιαπωνικῶν, οᾶτινες εΙναι άνθεκτικαϊ εϊς τὴν ασθενειαν ταύτην, ῶς λ. χ. τὴς Οιιε,ἰ3ηιι Μοϊϊεδϊπιπ, Β1ιιιηβ και τῆς
Ο38ἰ3Π3 σΓβπ3ϊ3 ΒΓοσ1τ1ϊ0ιι8βη.
“Ηδη καὶ τδ ἔγκριτον περιοδικδν «Ὅ 'Αγροτικδς Ταχυδρδμος»
τοϋ 'ϊνστιτοϋτο·υ Χημείας καϊ Γεωργιας «Νικολαος Κανβλλ6πουλος»
εϊς τδ ϋπ' αριθ. Ι32Ἰ958 τεϋχος σελ. 46 δημοσιεϋει σχετικδν αρθρον
τδ δποϊον, διὰ τὴν μεγίστην σπουδαιοτητα διὰ τον Ἰερδν ὴμῶν Τόπον, αναδημοσιεϋομεν ως εχει:

'Η καστανιά, τδ ϋπέροχο δἐνδρο, ποϋ στολιξει τὶς σχιστολιθικες
πλαγιἐς των βουνίον, μας δίδει τους γευστικοὑς και θρεπτικοὑς καρπούς, το άναντικατάστατο ξ·ύλο γιὰ ἔπιπλα καὶ τὴν οϊκοδομικὴ και
τοσα αλλα προϊοντα, σε πολλές χῶρες τοϋ κοσμου ὰρχισε να έξαφανιξεται, λδγω μιας τρομερας παραοιτικής προσβολὴς, ποϋ κοινῶς
6νομάξεται « καρκϊνος τῆς καστανἐας».
Αϊωνδβια δἐνδρα ποϋ άνεπτϋχθηκαν βραδϋτατα καὶ με ὑπομονὴν
καὶ ἔλαβαν τεράστιες διαστάσεις, μέσα σε λϊγα χρονια καταντονν
έρείπια καὶ καταφϋγιο τῶν λαγῶν, και των αλλων μικρῶν άγροιμιῶν.

'Η προσβολὴ έκδηλιονεται με κηλϊδες χριδματος «σκουριας», αϊ
δποϊαι σε λίγο καιρο παϊρνουν χρῶμα μελιτζανι - ϊῶδες και περιστοιχϊξονται απδ πολλὰ έξογκῶματα μεγέ·9ους κεφαλιοϋ καρφίτσας. 'Η
φλοϋδα τοϋ κορμοϋ καϊ των χονδρῶν μπράτσων, σχιξεται, παραμορφώνεται κα'ι άνοιγει. Σε λίγους μὴνες τδ δἐνδρο Βηραίνεται. Δοκϊμασαν,
με τδ κδψιμο των μολυσμένων μερων τοϋ δἐνδρου, νὰ σταματήσουν
τδ κακδ, ἀλλὰ ὴ αρρωστεια έκδηλώνεται σε ὰλλα σημεϊα τοϋ κορμοϋ
ὴ τῶν κλαδιῶν.
Κανένα φυτοφάρμακο δεν στάθηκε Ικανδ νὰ καταπολεμηση τον
τον έπιδρομέα τῆς καστανιάς.
Σέ τι 6φείλεται αϋτὴ ή συμφορά, τὴν δποϊαν οϊ φυτοπαθολογοι
6νομάζουν «Επθο1ΪΗ8 ρ8ΓΗ5ϊϋσΗ» και οι άπλοϊκοὶ άνθρωποι
«καρκϊνο τῆς καστανιάς» ;
Στὴν έριοτησι αϋτὴ δεν ϋπάρχει άκδμα σαφὴς άπάντησις.
Τδ καταστρεπτικδ και μικοοσκοπικδ αϋτδ παράσιτο πρωτοεμφανϊσθηκε στις Ὅνωμύνες Πολιτεϊες τῆς 'Αμερικής τδ Ι9Ο4 καὶ απδ
τοτε προεκάλεσε άνυπολογιστες καταστροφές. Τδ άμερικανικδ ειδος
καστανιας, ή « Οαεϊαπιι άβπἰ3ϊα» σχεδδν έξαφανιστητε απο τδ
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πρδσωπο τὴς γῆς. 'Εκατομμύρια στρέμματα έ'χουν ξαναφυτευθῆ με
αλλα δένδρα ὴ μύνουν γυμνά. 'Υπεϋθυνα διὰ τὴν ταχεϊαν έξάπλωσιν της αρρώστειας εϊναι τα ἔντομα, τὰ πουλια και οι ανεμοι, γιατ'ι
μεταφέρουν κατὰ έκατομμϋρια τὰ σπορια τοϋ παρασίτου απο τὰ
προσβεβλημένα δύνδρα, στα γερά.
Στὴν γειτονική μας Ἰταλϊα 6 καρκϊνος τὴς καστανιας εκανε
τὴν έμφάνισϊ του τδ Ι938 στὴν επαρχϊα τὴς Γενοβας καὶ σήμερα
κάνει καταστροφες σε δλες τις περιφέρειες τὴς χιδρας αὐτῆς, εκτδς
απο τὴν περιοχῆ τὴς Καλαβρίας. 'Η ετησια παραγωγὴ καστάνων απο
65Ο χιλιάδες τδννους κατεβηκε στους 328 χιλιάδες τδννους. 'Η καστανιὰ τους εδιδε 3Ο8 χιλιάδες κυβικὰ μἐτρα ξυλεϊας καϊ σε λίγα χρονια
·9ὰ χάσουν κα'ι τδ προϊδν αϋτδ.
'Αποτελεσματικὰ μἐσα καταπολεμήσεως ιϊκομη δεν εχουν βρεθὴ
και με τδ θέμα αϋτδ ασχολοϋνται οι Φυτοπαθολογικοὶ Σταθμοὶ της
Ρτομης και τῆς Φλωρεντϊας.
Για τὴν χτδρα που δεν εχει άκομη μολυνθή, τδ μοναδικδ μἐσσ
εϊναι ὴ άπαγδρευσις εϊσαγωγὴς κά·θε εϊδους δενδρυλλιων και ἔμβολϊων
απο τὴν Ἰταλια καϊ δσα ερχονται να άπολυμαϊνωνται καὶ νὰ καλλιεργοϋνται πρωτα σε περιφέρειες δπον δεν ϋπάρχουν καστανιἐς. Π.Γ.Π.
Δεν ϋπάρχει άμφιβολϊα δτι γρήγορα ῆ αργα θὰ έπισκεφθῆ καὶ
τὴν χώραν μας και δια τοϋτο ή 'Ιερὰ ήμων Μονή, εν τὴ έπιθυμίτι
της να συμμορφωθῆ προς τὰς ϋποδειξεις των εϊδικῶν, ἔλαβε τὴν
αποφασιν προμηθείας ποσοτητδς τινος καστάνων 'Ιαπωνικής προελεϋσεως προς δημιουργιαν νεων καστανεωνων.
'Εχομεν τὴν γντομην δτι ή 'Ιερὰ Κοινοτης 'Αγιου “Ορους θὰ
προσέφερε μεγϊστην ϋπηρεσϊαν εις τον τδπον καὶ τὴν έθνικὴν εν γενει
οϊκονομϊαν, εαν θὰ ὴτο δυνατδν νὰ ένδιαφερθὴ διὰ τὴν προμῆθειαν
μεγάλης ποσδτητος καστάνων Ἰαπωνικῶν, εϊς τρδπον ῶστε να διευκολυνθοϋν καὶ αι άλλαι Ἰ. Μοναι εϊς τὴν προμήθειαν αὐτῶν και
δημιουργιαν νεων καστανεωνων εϊς τδ "Αγιον Ὅρος, εϊς τδ δποϊον
τδ δένδρον τοϋτο παρουσιάξει τεραστίαν άνάπτυξιν καϊ περισσδτερον
ολων των περιφερειῶν τοϋ Κράτους.

« Ὅστις δυνηθὴ νὰ έννοήση ἀκριβως, εϊς τι άπολήγει ολων

των

πραγμάτων τδ τέλος, αϋτδς άλλον διδάσκαλον δεν χρειαζεται, 'ινα μά9η
παρ' αυτοϋ τὴν άποφυγὴν των βιωτικων πραγιιάτων».

- «'Ενθυμοϊϊ τον Θεδν εἰς πασαν περίστασιν, δπως και
β' ἐνθυμη0ῆ διαν έμπέσης εϊς πειρασμούς».

'Οοίου

'Ιοαὰκ

αϋτος

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
« ...ύΕνδιαφερομενος νὰ παρακολουθω πάντοτε τὴν άμέριμνον και
ἀγίαν καὶ ὑπερφυσικὴν και άγγελοειδὴ ζωὴν υμων των κατοίκων τοϋ
'Αγιωνύμου “Ορους, μετὰ χαρας πάντοτε λαμβάνω και ἀναγιγνιδσκω τδ
ωραϊον ύμων Περιοδικδν δ «"Αγιος Παϋλος», τδ δποϊον περιγράφει τὰ
της ζωής ταύτης. Διὰ τοϋτο καϊ ἀποστέλλω ὑμϊν τὴν μικράν μου
συνδρομὴν προς ένϊσχυσιν τοϋ ὑπ' αϋτοϋ έξυπηρετουμένου θεαρέστου
σκοποϋ.
Εῦχομαι δὲ δπως δ κατσ,λογος των δνομάτων τῆς οϋρανομιμήιου
πολιτείας σας-ἀτινα, 6νοματα, εισ'ι γεγραμμένα εϊς τὴν Βίβλον της ζωήςὰντ'ι νὰ μειωθῆ, νὰ αϋξηθῆ μαλλον προς δοξαν τοϋ Τριαδικοϋ ήμων
Θεοϋ κα'ι ἔπαινον της άληθοϋς ήμων 'Ορθοδοξου θρησκεϊας, ῆτις και
ιι 6 ν η δύναται ·έφαρμοξομένη κατα τε τδ πνεϋμα καὶ τδ γράμμα
αϋτής- νὰ σωση ἀσφαλως τὴν νϋν και ἀει παραπαίουσαν απδ τὴν πλάνην των αιρέσεων κα'ι απδ τδ σκοιος της άπιστϊας ἀνθρωπ6τητα και
κινδυνεϋουσαν τα μέγιστα ὰνὰ πασαν στιγμὴν ὰπδ τδ παμφάγον κα'ι
φρικαλέον πϋρ των πυραύλων, οϊτινες μάτην δὲν έφευρέθησαν, ἀλλὰ
προς δικαίαν τιμωρίαν των άσεβων και ἀμετανοήτων ὰμαρτωλων. Διοιι,
αν, δ μή γένοιτο, μειωΟὴ δ ἀριθμδς οῦτος των μοναχων καϊ λειψη τδ
πανέντιμον και πανσέβαστον γἐνος αϋτων προς χαρὰν των άσεβων καὶ
ὰθέων και ϊδίως των ὰντιχρίστων κα'ι καταχθονίων μασόνων, τδτε -τδ
κατ' έμὲ- τοτε θὰ έκλεὶψτ) κα'ι δ παρων κοσμος, ως μὴ ἔχων πλέον λογον ὑπάρξεως, τοϋ προεγνωσμένου άριθμοϋ των σεσωσμένων συμπληρωθέντος. "Εννοεϊται δε δτι, έκλιποντων των έκλεκτων τοϋ Θεοϋ, θὰ συνεκλεϊψουν και οι εν τφ κοσμφ κλητοί, ως ὑπηνίχθη τοϋτο και δ Κύριος
ήμων, δταν ειπε τδ φοβερδν έκεϊνο λογιον, δτι «...δ υιος τοϋ άνθρωπου
έλθων αρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ της γης;» Τοϋ έρωτηματικοϋ σημαϊνοντος τδ μηδαμινὺν ῆ τδ σπάνιον των πιστων της έποχὴς έκεϊνης, (της
οποϊας πολλἀ τα γνωρίσματα ἔχει καϊ ή ϊδική μας έποχὴ) δποτε δεν θὰ
δννηθῆ ούδε'ις κα'ι οϋδέν νὰ συγκρατηση τὴν μεγάλην κα'ι δικαίαν δργὴν
τοϋ Θεοϋ, ῆτις μέλλει κατὰ τὰς 'Αγίας Γραφὰς- νὰ ξεσπὰση κατὰ των
κεφαλων των έξαχρειωθέντων ὰνεπανορθωτως ὰνθριδπων.
"Εν τφ μεταξϋ σεις οι μοναχοὶ κα'ι ήμεϊς οι πιστοϊ μιγάδες ας
δεηθωμεν έκτενως τφ Κυρὶω «ϊνα μὴ γένηται ή φυγὴ ήμων εν ωρα
χειμωνος, μηδέ ἐν σαββάτφ » διοτι «ἔσται τοτε θλϊψις μεγάλη οῖα ου
γέγονεν απ' άρχής κοσμου εως τοϋ νϋν, ουδ' ού μὴ γένηται».
Σήμερον ή άνθρωπότης ευρῶκεται ὰκριβως εϊς τὴν τραγικὴν περϊπτωσιν έκείνην, ῆν ειδεν δ θεατὴς των ἀρρήτων ἀποκαλύψεων 'Ιωάννης.
Ποιαν ; "Επειδὴ οι άνθρωποι δὲν ἔγειναν «ϊππος λευκδς» διὰ των καλων
ἔργων ῶστε νὰ καθίση και επ' αϋτων δ καθήμενος ἐπὶ τοϋ λευκοϋ ῖππου,
δηλαδὴ έπειδὴ δὲν ἐδέχθησαν νὰ άρχτ) και βασιλεύση επ' αϋτων δ “Αρχων της ειρήνης, δ ΥΙ6ς και Λ6γος του Θεοϋ, δ Κύριος ήμων 'Ιησοϋς
Χριστος, δια τοϋτο έγένοντο αξιοι νὰ κα0ίση επ' αϋτων δ καθήμενος

ΜΟΝΑΧΙΚΑ

ΝΕΑ

Τὴν 'Εκκλησίαν της 'Ελλάδος ῆρχισε ν' ἀπασχολῆ σοβαρως τδ ζήτημα της άναβιωσεως ἐν αϋτῆ τοϋ μοναχισμοϋ. Κατὰ τὰς τελευταίαε
εϊδήσεις το ζήτημα τοϋτο ἀπετέλεσ6 Οέμα συζητήσεως μεταξϋ του Μακαριωτάτου '^Αρχιεπισκόπου και τοϋ ὑπουργοϋ Παιδεϊας κα'ι Θρησκευμάτων.
— Κατὰ τας έξ 'Αλεξανδρείας ειδήσεις ή Ρωσικὴ “Εκκᾶ,ησϊα εξετάζει τὴν δυνατοτητα χρησιμοποιήσεως μερικων έγκαταλελειμμένων μοναστηριων τὰ δποϊα αυτη θὰ ὴτο δυνατδν νὰ έπανδρωση και νὰ τα
προικὶση οικονομικως ωστε ν' ἀναδείξη αϋτά, ώς λέγουν, ύρμητήρια της
Ὅρθοδοξίας. Πάντως ή Ρωσικὴ "Εκκλησία έιοιμὰξεται να ρὶψη δλον
τδ βάρος τοϋ παλαιοϋ της κλέους διὰ νὰ έπανεγκαιαστήση τα παλαιὰ
περϊφημα Ρωσικὰ Μοναστήρια εις τους 'Αγίους Τ6πους.
— Δύο "Αγγλοι Μοναχο'ι έπέστρεψαν εϊς Λονδινον, ὰφοϋ ὲπεσκέφθησαν έπι δύο έβδομάδας διάφορα μοναστήρια της Σοβιετικὴς 'Ενωσεως.
Οί δύο μοναχοϊ, ὰφοϋ έδήλωσαν δτι έγένοντο δεκτο'ι παντοϋ μέ ὰνοικτὰς
ἀγκὰλας, προσέθεσαν δτι τὰ Ρωσικὰ μοναστήρια, τα δποϊα εϊχον έξαφανισυῆ κατὰ τὴν κομμουνιστικὴν έπανάστασιν, ὰνοικοδομήθησαν κα'ι πὶά,ιν
μεγα7,οπρεπὴ καϊ ϋφίστανται ὴδη εν Ρωσϊα έβδομήκοντα τοιαϋτα πλήρη
μοναχων.

ἐπὶ τοϋ «πυρροϋ ῖπποιι» (δ διάβολος), δστις ἔλαβε τδ δικαίωμα νὰ σηκωση τὴν εϊρήνην ἀπδ της γης, κα'ι οι άνθρωποι νὰ « σφὰξωσιν ύά,λή.λους». Και τοϋτο φαίνεται δχι μδνον εκ της «μαχαι'ρας τὴς μεγάλης» ὴ
δποϊα έδοθη εϊς αὑτον, αλλα και έκ τ·ὴς ιστορϊας, ὴ δποία διηγεϊται και
βεβαιωνει δσα ή προφητεία προεϊπε. Δὲν ὰλλη7,οεσφάγησαν χθες (Ι944)
οἰ "Ελληνες; Δὲν άλληλοεσφάγησαν προχθές (Ι9Ι7) οι Ρωσσοι; Δὲν άλληλοσφάζονται σήμερον οί “Αραβες; Τι ειναι οί κάθε τοσον έμφυλιοι πό·
λεμοι ; Κα'ι γενικως τι εϊναι οί απο καταβολὴς κδσμου πολεμοι; οϋχι
ὰλληλοσφαγὴ μεταξύ ἔθνους καϊ ἔθνους, μεταξϋ ὰὶ,7,οθρήσκων κα'ι δμο0ρήσκων, μεταξϋ δμοεθνων κσ,'ι ἀλλοεθνων ;
Στωμεν 1,οιπδν και πάλιν καλως ἡμεϊς οἰ γνωρὶξοντες και άναγνωρϊζοντες τον Θεον, γνωστοϊ δὴ παρὰ τφ Θεφ. Στωμεν μετὰ φοβου και
τρομου και ἀγρυπνωμεν ἐν πανι'ι δεομενοι, ϊνα καταξιωθωμεν έκφυγεϊν
ταϋτα πάντα τιχ μέλλοντα γίνεσθαι κα'ι σταθὴναι ἔμπροσθεν τοϋ υίοϋ
τοϋ ὰνθριδποώ «Γένοιτο».
Δεομενος των ὰγϊων ϋμων εὑχων προς κάθαρσιν μεν πρωτον τελείαν των ὰμαρτιων μου, επειτα δὲ ὴθικὴν ἐν Χρισιφ τελείωσίν μου εν
πάσαις ταϊς χριστιανικαϊς ἀρεταϊ;, ιδστε γενέσ9αι με ἀξιον μέτοχον της
ὰγιοτητος τοϋ Θεοϋ και της εν Χριστφ ἀθανασίας και αϊωνίου ζωῆς,

διατελω μετ' άγάπης Χρὴστ. Μ. Κανοτϊδης
Νέον Ψυχικδν 23.6.Ι958

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Η θεια πανοπλϊα.
'Η Ὅρθοδοξος Ἐκκλησία ειναι ὴ 'Εκκλησία των δμο2,ογητων καὶ
των μαρτύρων. Δὲν ὑπὴρξεν έποχή, καθ' ῆν νὰ μὴ διώκεται εϊτε έν τφ
συνύλῳ αϋτὴς, εϊτε ἐν μέρει' εϊτε έμφανως εϊτε έμμέσως. Διὰ των
διωγμων δμως καταφαίνεται ὴ δϋναμίς της, ῆτις «ἐν ἀσθενεία τελειοϋται». Τὰ αϊματα των μαρτύρων της γϊνονται πηγὴ δυνάμεως. Και ἡ
προσφιλής μας, ὴ άποστολική, ἡ πρεβυγενὴς 'Εκκλησία τῆς Κύπρου μὲ
τὴν σειράν της δοκιμάξεται, χειμάζεται, ὰναδεικνύει νέους μάρτυρας, περιβάλλεται ως πορφϋραν κα'ι βϋσσον τὰ μαρτυρικὰ των τέκνων της αῖματα. Και διοὶκεται ὑπδ χριστιανων τφ δνοματι, χριστομάχων δὲ τὴ
πρὰξει, έν ύ.γαστὴ συμπνοϊα μετὰ ἀλλοθρήσκων, χριστομάχων καὶ τοϋτων πάλαι τε και νϋν. Ποιον δμως τδ καθὴκον ήμων, οϊτινες θεϊα χάριτι ευρισκομεθα εν ειρήνη κα'ι γαλήνη ; Να παραμένωμεν ὰπλοϊ θεαταί ; Οϋδέν τούτου ὰντιχριστιανικιοτερον. Πρέπει νὰ ἔλθωμεν ὰρωγοϊ.
Πρέπει νὰ άπευθυνθωμεν εις τον «ποιοϋντα κρίσιν τοϊς ὰδικουμένοις»
καϊ δυνάμεναν μὲ εν μόνον νεϋμα Αϋιοϋ νὰ έκδιωξη έκεϊθεν τους τυράννους «ώς δ άνεμος έκρίπτει τον χοϋν ἀπδ προσωπου τὴς γὴς» διὰ τὴς
προσευχής. Τὰ έκατομμύρια των Ὅρθοδοξων πρέπει στρατοπεδον προσευχής νὰ ὑψωσωμεν κατὰ των χριστομάχων. Πρέπει τὴν θεϊαν πανοπλϊαν εξ ούρανοϋ νὰ φέρωμεν. «Πανοπλϊα γάρ, ως ἀληθως, ούράνιος ἡ
θεϊα προσευχή» λέγει δ ίερδς Χρυσόστομος. Κάθε ήμέραν πρέπει δλοι νὰ
προσευχωμεθα ὑπὲρ των ἀδελφων μας Κυπρϊων, ἀλλως ειμεθα σύμμαχοι
των διωκτων, διοτι ισχύει και έδω «δ μὴ ῶν μεθ έμοϋ κατ' έμοϋ έστι.
“Ολοι διὰ τὴν μαρτυρικὴν Κύπρον εις τὴν προσευχὴν που ειναι «οίμαχον
δπλον και ὰσφαλές φυλακτήριον, δμοίως μεν στρατιωτην ενα, δμοϊως δε
κώ πολλἀς άποκοουομένη μυριάδας». (Χρυσόστομος).

Εύοιωνον οημεῖον.
Πολλάκις ὰπδ των σνηλων τούτων έτονίσθη ὴ μεγάλη σημασία του
μοναχικοϋ θεσμοϋ διὰ τὴν 'Εκκλησϊαν κα'ι έξεδηλώθη τδ παράπονον
ήμων των Μοναχων δια. τὴν ύπδ τὴ; 'Ιεραρχίας τὴς 'Εκκλησίας τὴς
'Ελλάδος έπιδεικνυομένην 6λιγωριαν προς ὰναζωπύρωσιν τούτου. 'Ιδοὺ
δμως δτι ὴλθε και ακτ'ις φωτδς. 'Η κατὰ Ὅκτωβριον συνερχομένη εϊς
σύνοδον 'Ιεραρχὶα μεταξὴ των θεμάτων αϋτὴς περιέλαβε καϊ τδ ζωτικὺν
δι' Αὐτὴν τοϋτο θέμα. Ὅλπίξομεν δτι οι σεπτοί 'Ιεράρχαι δεν θὰ ὰρκεσθωσιν εϊς ἀποφάσεις «στο χαρτι» μονον, ἀλλὰ θὰ χωρήσωσιν εἰς τὰ εργα, Και πρωτον ἔργον, καθ' ὴμας, δέον νὰ ῆ ὴ μεταβολὴ των 'Ιερων
Μητροπολεων τροπικως εις Μοναστήρια, ωστε εκεϊ9εν να ὰκτινοβολὴ το
μοναχικδν πνεϋμα. Διατι δχι ; Μήπως μοναχοι οϊισία δὲν ειναι οι ἀρχιερεϊς κα'ι εκ. Μονων δὲν προέρχονται ; Και δταν Οἀ σχολάξωσιν εις
Ἰερὰς Μονὰς νὰ έ.γκαθίστανται, ώς οί παλαιοι ἀρχιερεϊς. Διὰ τοϋ τροπου
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τοϋτου φρονουμεν - σκύψις μας ειναι - θὰ ενισχυθῆ δ ιισναχικδς ι'1εσμὰς
και θὰ προσελκυσθωσι πολλοι εις τας ῆδη ἀραιάς τάξεις αύτοϋ.

Προσκυνηταἰ (;)
Κατὰ τδ θέρος ϊδία πολλα'ι δμάδες χριστιανων έπισκέπτονται, προς
μεγάλην χαράν μας, τον αγιον καϊ (ερδν τοπον ήμων. Παλαιοτερον ὴρχοντο ως εὺλαβεϊς προσκυνηταϊ, διὰ. νὰ έξομολογηθωσι, νὰ τελἐσωσιν ίερὰς 'Ακολουβίας και γενικως διὰ νὰ ἀποκομϊσωσιν ῶφέλειαν και οϋτω
συνεδέοντο ψυχικως μὲ τδ· "Αγιον Ὅρος. Σήμεοον ῆ7,λαξαν τα πράγματα
“Ερχονται ως περιηγηται, τουρϊστες, ένίοτε δε καϊ ως ἔμποροι. Διὰ
τοϋτο ἔκδ,ηλος εΤναι ὴ ἀδιαφορϊα των εις τὴν συμμετοχὴν εις τας
ϊερας 'Ακολουθϊας καϊ ή δυσφορία των δι' ἔλλειψιν περιποιήσεων
οϊων έπιθυμοϋν, συχνὰ δὲ ὰκοϋομεν καϊ έπικρίσεις. “Αλλ' ω άγαπητοὶ
κατὰ κοσμον άδελφοι, τδ ".Αγιον Ὅρος ειναι τοπος πνευματικὴ;
ὰνατάσεως και ιοφελεϊας και οϋχϊ σωματικων ὰπολ·αϋσεων. Παρἐχεν
δ ιερδς ήμων τόπος πνευμαιικὰ, δχι σωματιζὰ αγαθα, ατινα ἔχει
άφθονα, χάριτι θεϊα, δ κοσμος. «"Ο ἔχει τοϋτο δίδωσιν ὴμϊν»
(Πράξ. γ' 6.) Και διὰ νὰ τα λάβετε πρέπει νιι ἔλθητε ως εϋλαβεϊς προσκυνηταί ώς οϊ πατέρες υμων κα'ι δχι ιῦς «τουρϊστες», διοτι ὰλλως βεβηλοϋτε τον ιερδν τοϋτον τοπον κα'ι τὰ εϋαγὴ ἐν οώτφ σκηνώματα τοϋ
Κυριου καϊ τιμωρὶαν θὰ έφελκύσητε εις δμας.

Εϋλαβες μνημοσυνον.
Ὅ κοσμος των γραμμάτων πέρυσιν έωρτασε τὴν συμπλήρωσιν έκατονταετϊας άπδ τοϋ θανάτου τοϋ έθνικοϋ ήμων ποιητοϋ Διονυσϊου Σολωμοϋ, έπί τοϋ 6ποίου βαθεϊα ὴιο ὴ έπίδρασις τοϋ Χριστιανικοϋ πνεύματος, ύπδ τοϋ δποιου, έμπνευσθεις έμεγαλούργησεν εν τὴ ποιήσει και
ἀπέἱὶη κατα τον Γ. Βεριτην «'Αηδδνι και ιὴς Πιστης μας και της 'Ελεοθερϊας» και μας ὑπέδειξε τον «δμορφον κοσμον ὴίἰικ.6ν, ἀγγελικδι πλασμενον».
Κατ' αϋτὰς ή Χριστιανικὴ “Ενωσις “Επιστημονων της 'Ελλὰδος
έπι τὴ συμπληοωσει δεκαετιας άπδ τοϋ θανὰτου τοϋ νεωτέρου ουτως
Σο7,ωμοϋ, τοϋ Γ. Βερϊτη, έξ-ὴρε διὰ φιλολογικιον μνημοσύνων, διαλεξεων
και διὰ τὴς έκδοσεως άναμνηστικοϋ τδμου τδ πολϋπλευρον ἔργον τοϋ
μεγάλου τοϋτου νεοέλληνος ποιητοϋ, δστις τδ σπάνιον ποιητικον αϋτοϋ
τάλαντον ἔθεσεν εϊς τὴν ὑπηρεσιαν τοϋ "Εθνους και της 'Εκκλησϊας και
ἀπέβη και ουτος «'Αηδονι και της Πϊστης μας και τὴς ^Ε7,ευθερϊας» έν
Χριστφ. Εϊς τον ἀναμνηστικδν τοϋτον τομον οι 'Αρχιεπίσκοποι 'Ελλάδος
και Κύπρου, 'Αρχιερεϊς, Καθηγηταϊ ΓΙανεπιστημίων, 'Ακαδημαϊκοϊ, Λογοτέχναι κα'ι ἔτεροι των μουσων θερὰποντες, έξαϊρουν τον Πϊνδαρον τὴ;
νεοελληνικὴς χριστιανικὴς κινήσεως, δστις ϋπο της αγάπης προς τον
ήγαπημένον του, τον Χριστδν, πυρπολοϋμενος, ἀνὴλϋεν εις δυσθετορητα
Ϊ5ψη λυρισμοϋ και έμπνεϋσεως ποιητικὴς ε'ις τοϋς «δμορφους κοσμους
γαλανούς» μί: τὴν «'Ωδὴ τοϋ ἀγαπητοϋ» καὶ τα αλλα αυτοϋ άριστουργήματα.
Δίκαιος δ ἔπαινος εις τον προιορως άποιχομενον χριστιανδν τοϋτον
ποιητὴν δστις «τελειωθεις εν δλίγω έπλήριοσε χρονους μακροϋς και εϊς
δν ἐσχον πλήρη έφαρμογὴν οϊ ύπδ τοϋ Μιχ. Κριτοβούλου τοϋ 'Ιμβριου
στϊχοι εϊς τον ιερδν Αϋγουστϊνον.
"Ερωτα Θεοϋ ἔσχεν έμφρονως
καϊ πϋρ ἀνῆψεν άγάπης εν καρδια

δλως τε τφ ποθφ τοϋ Δεσπότου.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Ι, Δισενιαύσιες Σύναξις. Κατὰ τὴν σύνοδον τοϋ παρελθόντος
'Απριλίου έλήφθησαν άποφάσεις ἐπὶ των έξὴς θεμάτων:
Ι) Ὅπως τὰ διὰ τοϋ ταχυδρομείου εϊσερχομενα και έξερχδμενα δέματα μὴ φορολογοϋνται γενικως, οὺδὲ νὰ υπόκεινται εϊς φορολογικύν
ἔλεγχον ὑπὲρ τοϋ Ταμείου της 'Ι. Κοινὤητοι:.
2) 'Η τροποποϊησις τοϋ άρθρ. 2 της § 4 Κανονιστικὴς Διατὰξεως
“Αθωνιάδος Σχολής, ῶστε γενικως δλοι οι μαθηταὶ να μὴν ὑπδκεινται
εϊς άναγκαστικὴν μοιαχοποίησιν.
3) Νὰ έφαρμοσθῆ. ως προς τας τάξεις της Σχολής, δ Κανονισμδς
αὑτὴς. Διὰ τδ πρόγραμμα των μαθημάτων ωρϊσΟη διμελὴς έπιτροπὴ ϊνα
μετὰ τοϋ σχολάρχου καταρτϊσουν τοϋτο δριστικως καὶ έπαναφερβῆ ως
Οέμα εις τὴν προσεχὴ 'Ι. Δισενιαϋσιον τοϋ Αϋγούστου.
4) Τὰ ἔνσημα των διαμονητηρϊων νὰ παραμεϊνουν τὰ αὑτὰ.
"Εν συνεχεια συνὴλθεν ὴ 'Ι. Κοινοτης μετὰ των ὲκτάκτων ὰντιπροσ·
ώπων εις εκτακτον Διπλὴν τοιαύτην μὲ θέματα :
1) Περϊ ένεργειων διὰ τὴν τελειωτικὴν ὸύθμισιν των ἀπαιτήσεων
των 'Ι. Μονων ἐκ μέρους τοϋ Κράτους,· προερχομένων έκ των κτημὰτων
αϋττον, κατὰ προτασιν της ὴμετέρας 'Ιερας Μονὴς.
'Απεφασϊσθη ν' ἀναβληθῆ εϊς νέαν εκτακτον Διπὶ,ὴν Σύναξιν μετὰ
τὴν Δισενιαϋσιον τοϋ Αϋγοϋστου προς εδρυτέραν σκύψιν κα'ι δριστικὴν
πλέον άποφασιν.
2) Περὶ διορισμοϋ ληξιάρχου. “Απεκροϋσθη ως ὰντϊθετον μὲ τδ
προνομιακδν καθεστως τοϋ 'Αγϊου Ὅρους, τδ δποϊον δέον νὰ παραμείνὴ
ως ἔχει κατὰ τὰ άρθρα 91 και 95 τοϋ Καταστατικοϋ Χοῳτου τοϋ 'Αγ.
"Ορους και ΙΟ3 τοϋ Συνταγμαιος.
"©δος Καρυων - Δὰφνης. 'Η 'Ιερὰ Κοινοτης διαβίβασεν εϊς τὰς
'Ι. Μονας έρωτημα τοϋ Β. 'Υπουργείου των “Εξωτερικων διὰ της Διοικήσεως 'Αγίου Ὅρους, κατὰ ποσον αυτη συμφωνει διὰ τὴν διὰνοιξιν
αϋιοκ νητοδρομου μεταξύ Καρυων κα'ι Δάφνης, κατὰ προέκτασιν της
δασικὴς τοιαϋτης της 'Ι. Μονης Ξηροποτάμου.
'Η 'Ιερὰ ὴμων Μονὴ δι' έγγράφου της άπήντησε ν' ὰποκρουσθὴ ὴ
διάνοιξις της δδοϋ ταύτης, τονίσασα δτι έἀν τδ Κράτος θέλη νὰ ένδιαφερθὴ εἰλικρινως διὰ τδ "Αγιον Ὅρος, δεν ἔχει παρὰ ν' άποδώση εϊς αϋτδ
τδ δίκαιον του και νὰ μὴ παιδεύ·η τας 'Ιερὰς Μονας επϊ τοσα ἔτη.
'Ανωτέρα Σχολῆ Πολεμου. Δια δευτέραν φορὰν ὰπδ τοϋ παρελθόντος·,ετους ὴ Σχολὴ αυτη έπισκέπτεται τον (ερδν ὴμων τδπον.
Ὅγδοήκοντα και πλεον άνωτεροι "Αξιωματικοϊ τοϋ Στραιοϋ μας μὲ ἐπὶ
κεφαλὴς τον υποστρατηγον κ. Σουγγαρϊδην περιὴλθον κα9' δμὰδας ὰνα
Ι5 ατομα δλας τὰς 'Ιερὰς Μονας μεταξύ 2ἰΙ5-5ὶΙ8 'Ιουλίου. Εϊς τους
μοναχούς ένε.τοίησεν έξαιρειικὴν ὲντϋπωσϊν ὴ ὰξιοπρέπεια, ὴ σοβαρδτης
και προ παντδς ή έμφανὴς εϋλάβεια των κ. κ. 'Αξιωματικων προς τὰ
ϊερὰ της πίστεως καὶ τοϋ "Εθνους μας.
Σεμίραμις. ^Εδρομολογησε μηνιαϊον δρομολόγιον εκ Πειραιως δι' "Αγιον Ὅρος. Τὴν 2215ην θουλϊου ετελεσε τδ πρωτον τοιοϋτον
έ.τισκεφθέν τὴν Νοτιοδυτικὴν πλευρὰν αϋτοϋ παραμεϊναν εις τὴν 'Ι. Μο
νὴν 'Αγίου Διονυσίου έπ! τρϊωρον. Προς έπὶσκεψιν της 'Ι. ταύτης Μονὴς
ιψηλθον πολϊ,οϊ έπιβάται μεταξϋ των δποίων και δ συναρχηγος, των Φιλελευθέρων κ. Σοφοκ. Βενιζέλος κ. α. Παρακλήσει έ;ιιβάτου τινος νὰ διευκολυνθῆ κα'ι χαιρετϊοη ὴ εὑλαβὴς σύξυγύς του τὴν δεξιὰ τοϋ Τιμϊου
Προδρομου, φυλασσομένην εϊς τὴν 'Ι. ταύτην Μονήν, «χνηλθεν έπϊ τοϋ
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πλοϊου δ καθηγούμενος τὴς Μονής άρχιμ. Γαβριὴλ φέρων τδ οίγιον λεί-ψανον διὰ νὰ ευρεθὴ προ τραγικοϋ θεάματος. Τδ ὰξιολογον "Αγιον τοϋτο λεϊ·ψανον δὲν συνεκίνησε παρὰ τέσσαρας μονον εϋλαβεϊς κυρίας, τὰς
συζύγους των κ. κ. Σοφ. Βενιζέλοιι, στρατηγοϋ 'Αποκοριὰου, θικηγόροιι
Δημ. 'Ι. Παπαθη,μητρὶου καὶ έκδοτου Ε. Παπαδημητρίου, αἴτινες και τά
έχαιρέτισαν μέ καταφανὴ ευλάβειαν, αϊ. άλλαι άνερχομεναι εϊς ὰρκετὰς
δεκάδας έξηκολούθιισαν έπιδιδομεναι εις τδ ιιπάνιο των ήμίγυμνοι,
μαλλον γυμναϊ.
Δωρεαί. 'Υπδ τοϋ εν 'Αθήναις Γραφεϊου τὴς 'Επιτροπὴς "Αλληλοβοηθεϊας ὰπεστάλησαν 3Ο δέματα ιματισμον προς διανομὴν μεταξύ
των άπόρων μοναχων τοϋ 'Αγίου Ὅρους.
— 'Υπδ τοϋ Πατριάρχου Ρουμανίας 'Ιουστινιανοϋ άπεστά2,η ποσοτης άλεύρων διὰ τοὺς Ρουμάνους "Αγιορεϊτας μοναχούς ὰνερχομένους
εϊς Ι32, ἐκ των δποίων οι ὴμίσεις ύπάγονται εϊς τὰς 'Ιερὰς Μονὰς Μεγ.
Λαύρας καὶ 'Αγίου Παύλου.
Καταστροφη μεγὰλου 'Αγιορειτικοϋ 'Ιδρύματος. Τὴν ΙΟ 45'
της 31Ι6 'Ιουλίου έσημειωθη ἔναρξις πυρκαϊας εις τὴν μεγὰλην Ρωσικὴν
Σκήτην τοϋ 'Αγίου "Ανδρεου (Σεράγιον) παρὰ τὰς Καρυά;. Λ6γιο τοϋ
πνέοντος άνέμου και της έλλεῖψεως καταλλήλων μέσων δεν κατέσιη δυνατδν νὰ έντοπισθϊ) αῦιη καὶ οδιω εξηκολοϋθησε τδ καταστρεπτικον
αύτὴς ἔργον ἐπι 24ωρον καταστρέψασα δλὰκληρον τὴν Δ. πλευρὰν καϊ
τδ ῆμισυ τὴς ΑΔ. τοιαύτης.
'Απδ της.πρώτης στιγμης δ δραστήριος δϊτης Χωρὶκὴς 'Αγ. Ὅρους
ύποιι κ. 'Αλ. Χαρίτος εύρέθη έπι τοπου μετὰ της δυνάμεως Χωρ1κὴς
και μετὰ Ι5Ο περίπου έργατων των 'Ι. Μονων, οϊτινες άμεσως συνεκεντρώθησαν διὰ τὴς ὰστυνομίας. Ουτοι βοηθούμενοι και υπο των διαφοροιν
μοναχων έπέτυχον τον έντοπισμδν τοϋ πυρος εκεϊ εν9α και κατεσβέσθη.
'.Εν τω μεταξύ εϊδοποιήθησαν καϊ κατέφβασαν έπί τδ.του δ διοικητὴς
Χωρ1κης Χαλκιδικής άντὶρχης κ. Σάντρης μετὰ μεγάλης δυνάμεως Χωρ)κὴς. 'Επϊσης ὑπο τοϋ Γ' Σιδματος Στραιοϋ άπεστάλη ὲπειγδντως μια διλοχία Στραιοϋ μὲ ἐπὶ κεφαλὴς τον Ταξίαρχον κ. Παπαγεωργϊου, ετεοα.
δὲ διλοχία ὴκολούθησε αϋτὴν κα'ι τρϊτη ὴτο έτοϊμη ν' αναχωρηση λογω
τὴς σοβαρδτητος τὴς καταστάσεως, διοτι ὑπὴρχε ὰμεσος κίνδυνος μεταδοσεως τοϋ πυρος εις τὴν πλησϊον δασικὴν εκτασιν.
'Υπο τοϋ αυτοϋ Σωματος διετάχθη συχνὴ ὰεροπορικὴ ἀναγνώρισις
ως και έγκατάστασις ὰσυρμάτου έπϊ τοπου διὰ τὴν συνεχὴ έπαφήν.
Τδ καταστρεπτικον ἔργον τὴς πυρκαϊας ειναι ὰνυπολόγιστον, κατὰ
δέ τὰς ὰνακρίσεις διεπιστώΟη δτι έπρόκειτο περι έμπρησμοϋ εξ ὰμελείας.
'Εκτδς των δλικων τεραστιων ζημιων, διοτι εις τὴν καταστραφεϊσαν
πλευράν ὴσαν έγκατεστημέναι δλαι αι ὑπηρεσιαι τὴς Σκήτης (ὴγουμενεϊον,
ὰρχονταρικι, ἀποθὴκαι τροφϊμων, ιματισμοϋ, διαφδρων σκευων, αιθερίων
έλαίων εις χιλιάδας δκάδας φυλασσομένῳν απο τὴς έποχὴς τὴς 'έπαναστάσεως τὴς Ρωσϊας), κατεστράφησαν α') ὴ πλουσια βιβλιοθήκη έκ 35Ο περιπου χειρογράφων παλαιων ὰγνιδστου περιεχομένου, Ι2.ΟΟΟ τομοι ρωσικοι μεγαλης ἀξϊας, 2,ΟΟΟ βουλγαρικοϊ και 6 ΟΟΟ έλληνικοί. Λέγεται δτι
ὑπήρχε καϊ ἀριθμος τις χειρογράφων τοϋ Εϋγενώυ Βουλγάρεως, β') μια
άποθήκη Ιερων άμφϊων ὰγνωστου ποσοτητος καὶ γ') ὴ άποθήκη των
κειμηλίων, των δποίων τον ὰριθμδν δεν γνωρίζει κανεϊς. Πάντως προ
Ι2ετϊας μας έδοθη ή εϋκαιρια νὰ ϊδωμεν τον ἔντυπον αϋτδν κατάλογον
ὰπδ τον δποϊον διεπιστωσαμεν δτι ταϋτα ὰνήρχοντο εϊς ὰρκετάς χιλιάδας.
“Εκ των καταστραφέντων θὰ ὴδύναντο νὰ διασωθοϋν πολλά, ἀλλ'
οί Ρωσοι μοναχοὶ, ὰγνωστον διατί, ὴρνήθησαν έπιμονως ν' ὰνοϊξουν τὰς
ὰποθήκας προς μεταφοράν δσων θὰ ὴτο δυνατον νὰ μεταφερθοϋν (;)
Οι 12 έναπομείναντες ϋπέργηροι Ρωσοι μοναχοὶ, των όποιων &
νεωτερος ειναι ΪΟ έτων, έγκαταστοώησαν εις τὴν 'Α. Πλευράν.

ΔΩΡΕΑΙ.
Προσέφεραν προς ένίσχυσιν τοϋ παρόντος δωρεὰν
κυκλοφοροϋντος. περιοδικοϋ ήμων οι κ. κ. 'Αθαν. Φλωρος δικηγορος
'Αθήναι δρχ. ΙΟΟ, Ἰωάν. Στεφάνου βιοιιήχανος (προνομ. πυροσβεστήρων
«Φοϊνιξ») 'Αθηναι ΙΟΟ, Διον. Γαλάτης 'Αθὴναι 5Ο, ίερομ. Σωφρονιος
Μοντεσάντος Σινὰ ΙΟΟ, Δών. Εϋαγγελατος Λος "Αντξελες δολ. 8. Θεοδ.
Κωνσταντὶνου θεολόγος "Αθήναι ΙΟΟ, Γ. Μιχαὴλ Καυσοκαλυβίτης 2Ο,
Νικόλ. Πελεκούδας Βραχνέϊκα Πατρων ΙΟΟ, Νικ. Τζουμάκας ὺεολογος
Λιτοχωρον 2Ο, άντονυμος Ν. Σμύρνη 2Ο, Χρ. Κανοτίδης Ν. Ψυχικδν 2Ο,
'Ανάργ. Σκουτέλης Μεσοποταμία Λαιιϊας 2Ο.
Προς ἀπαντας έκφράξομεν ταζ εϋγ^ααιατιας της Ἰ. ήμων Μονῆς.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ιερὰν ήμων Μονὴν έπεσκέφθησαν μεταξϋ
των ὰλλων καὶ οἰ Παν. Τρεμπέλας καθηγητὴς τοϋ Πανεπιστημίου 'ΑΟηνων μετὰ τοϋ ἀδελφοϋ αύτοϋ 'Αργυρ. Τρειιπέλα, 'Εμμ. Παντελιάδης
φοιτ. εκ Κηφισιας, "Αλεξ. Χαρὶτος ὑ,τομ. δὶτὴς Χωρίκής Ἀγ. Ὅρους,
Χ. Φλαμπουριάρης έκ Κεφαλληνίας, Σ. Μανδαρινιδς τραπεζ. υπάλ. έκ
Θεσσαλονίκης, Ν. 'Αοκούδας φοιτ. ὲξ "Αθηνων, 'Αβ. Γερομιχαλδς
καθηγητὴς μετὰ 2ῖ μαθητων τοϋ “Ανωτ. 'Εκκλησ. Φρονιιστ. Θεσὶνϊκης,
'Ιγν. Μανθοϋλης σπουδ. έξ 'Αθηνων, Ἰωάν. Ρονσοχατζάκης εμπορος έξ
'Ηρακλεϊου Κρήτης, 'Ηλ. Τερτζϊδης ξυλέμπορος έκ Θεσὶνίκης Ἰωάν.
Ταχουγιάννης έκ Πολυγύρου, Γ. "Εμμανουὴῖ, έκ Πολυγύρου, Γ. Ζαχαριάδης καθηγητὴς Πανεπιστημίου Καλλιφορνίας, Κωνστ. Γαβαρνδς καθηγητὴς Πανεπιστημίου Β. Καρολίνας, Ν. Καριτσιδνης κα9ηγητὴς Ριζαρείου Σχολὴς μετὰ 3Ο ιιαθητων της ιδ. σχολης, Φλωρατος έξ "Αθηνων,
λνίΙ1 Ι,βνΪ8 'Ελληνοαυστραλος, Ραη. 8ιιΙσ1ϊΠβ Δὶτὴς Σχολης Σάλειι ὲν
Γερμανϊα ιιετὰ 9 σπουδαστων, Βϊσ1ι. Ματευκ Καναδδς διπλωματικδς
ύπάλ., Ηβϊη. ΚοινοΙεΚι καθηγητὴς Γερμ. σχολής Σάλεμ μετὰ Ο σπουδαστων, Α1Ιβη Τ1ογΙτ ϊατρδς ὲκ Σικάγου, Πελ, Καρποϋζης εξ 'Αθηνων,
Ηο. Μαραγκδς έξ Οϋρανουπ6λεως, Ἰωάν. Χασὰπης ϊατρδς έξ 'Ιερισσοϋ,
Λ. Οϊκονομίδης. Κ. Γιαννακοπουλος, Π. 'Αποστολϊδης ϋπάλ. 'Υπουργ.
'Υγιεινής, 11Γ3». 8ϊιιηοὶε1ι·8 Σέρβος ιερεύς, 8ϊσ1ιεΓΚ ΑηΙοη Γεριιανδς
δημοσιογράφος, Β. Κονιισβνϊο. Σέρβος Θεολύγος .1βιιη Μ. ΒγοΙ Γάλλος
σκηνοθέτης, Υοη Κ. Εη1ϊννϊ" στρατ. ὰκολου8ος Γερμανικής Πρεσβείας,
Κ. Παπαϊωάννου ὲκ Λήιινου, "Ι. Σφεριστδς εξ 'Ιερισσοϋ, "Αν Κατσὶκης
εκ Συκιας, 'Ιερεὑς Ν. Παπακωνσταντίνου εκ Συκιας, Π. Χρήστου, καθη·
γητὴς Πανεπιστημϊου Θεσσαλονϊκης μεύ' δμά8ος φοιτητων τοϋ αϋτοϋ
Πανεπιστημϊου κα'ι 2Ο Γερμανοϊ φοιτ. διαφορων Γεοιιαν. Πανεπιοτημίων
Δια τας 'Ι. Μονα; χαὶ

τχ

εξκρτῆματα «ὺτων.

'Εκυκλοφ6όὴσε τελευταϊως ϋπδ τοϋ γεωπδνου κ. 'Ανάση ὴ Πρακτικὴ Κτηνιατρικὴ με χρησιμους δδηγϊας δια τἀς ὰσθενείας των ξιήων, τὴν
3ιάγνωσιν και θερα.τείαν αϋτων.
'Υπύ του ιδίου ἔςεδ6Οησαν και πωλοϋνται και ὰλλα γεωργικὰ βιβλὶα
με χρησὴιους 6δηγίας, ὴτοι : 'Ο Λαχανδκηπος. 'Η 'Αμπελουργϊα. 'Η
“Ανθοκομϊα. Γιατὶ σκουλικιάζουν τα φροϋτα. 'Η Μη7,ιά. Πατατοκαλλιέργεια. "Ελαιοκομϊα. Οϊνοποιἰ'α. Δενδροκομϊα. Τδ Τριφύλλι και ὴ καλλιέργειά του. Τἀ κτηνοτροφικὰ φυτά. 'Η Καλλιέργεια των ὸσπρὶων κ. α.
Οί ένδιαφερ6μενοι 'Αγιορεϊται δύνανται ν' ὰποταθοϋν προς τὴν
ϊδιον κ. 'Εμμ. Σ. 'Ανάσην γεωπόνον δ8ὸς 'Αλι'καρνασσοϋ Ι6 Ν. Σμύρνη
'ΑΛήνας.

ΑΝΩ:

'Η1

ΚΑΤΩ:

'Η καταστραφεϊσα εκ πυρκαϊὰς μεγάλη 'Ρωσικὴ Σκήτη τοϋ
Ἁγίου 'Ανδρέου (Σεράγιον).

'Ιερὰ

Μονὴ Φιλοθέου.
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ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Ὅ έκκλησιάρχης μοναχδς Ν. δια τοϋ ξυλοσημάντρου και ἔξωθι
τοϋ Καθολικοϋ ϊεροϋ Ναοϋ της Ἰερας ήμτον Μονής καλεϊ τους
μοναχοὑς εις τον εσπερινον.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
« Ὅπερωτηθεις δἑ ϋπδ των Φαρισαίων πδτβ ερχεται
ή βασιλεία τοϋ Θεοϋ, άπεκριθη αύτοϊς και ειπεν οϋκ
ερχεται ή βασιλεία τοϋ Θεοϋ μετα παρατηρήσεως, οϋδε
έροϋσιν ϊ8οϋ ώδε ῆ ίδού έκεϊ' ϊδοὑ γαρ ή βασιλεία τοϋ
Θεοϋ έντδς ϋμων έστίν. Ειπε δε προς τους μαθητάς·
ελεϋσονται τιμἐραι δτε έπιθυμήσετε μιαν των ήιιερῶν τοϋ
υιοϋ τοϋ ανδρω-του ϊδεϊν, κα'ι ούκ δψεσθε. και εροϋσιν
ϋμϊν' ϊδοὑ ώδε, 1δοὑ έκεϊ' μὴ άπέλθητε μηδἑ διῶξητε.
ῶσπερ γύρ ή ασιραπὴ ιχστράπτουσα εκ της νπ' ούρανον
εις την ϋπ' οϋρανδν λάμπει, οϋτως ἔσται και δ νιος τοϋ
άνθρῶπου εν τη ὴμέρα αϋτοϋ. πρῶτον δέ δεϊ αϋτδν πολλὰ
παθεϊν και ὰποδοκιμασθήναι άπο της γενεας ταὑτης. και
καθῶς εγένετο εν ταϊς ὴμέραις Νῶε, οῦτως ἔσται και εν
ταϊς ὴμέ.ραις τοϋ υϊοϋ τοϋ άνθρώπου' ῆσθιον, επινον,
ύγάμουν, έξεγαμιζοντο, ὰχρι ὴς ήμέρας εϊσήλθε Νωε εις
την κιβωτον, καϊ ὴλ9εν 6 κατακλυσμδς και άπιολεσεν
απαντας 6μοιως και ῶς εγένετο εν ταϊς ήμἐραις Λωτ.
ὴσθιον, επινον, ήγοραξον, έπώλουν, έφύτευον, ωκοδομουν
ὴ δέ ήιιερα εξηλθε Λῶτ άπο Σοδομων, εβρεξε πϋρ και
θειον απ' οϋρανοϋ και απωλεσεν απαντας. κατα τα αϋτὰ
ἔσται ἠ ήιιἐρςι δ υ'ιδς τοϋ ὰνθρῶπου άποκαλύπτεται».
(Λουκ. ιζ.' 2Ο - 3Ο)
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ΠΑΤΛΟΧ,,

Ο ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ ΑΘΩ

ΙΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ

ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΪ ΑΥΤΗΣ ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΕΡΙ "ΕΛΛΗΜΟΧΡΙΣΤΙΗΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ;,
ΚΗΙ ΧΡΙΣΤΙΗΗΙΣΜΟΥ
Πέντε ἄρθρα τοῦ καλοῦ φίλου καὶ εὐσεβοῦς τέκνου τῆς
Ἑκκλησίας κ. Κωστῆ Μπαστιᾶ, δημοσιευθέντα τελευταίως εἰς
τὴν “Βραδυνὴν,, τῶν Ἁθηνῶν, παρέσχον ἀφορμὴν νὰ γραφῇ
τὸ παρὸν σημείωμα. Τὰ ἄρθρα ταῦτα ἀφοροῦν εἰς τὴν Παίδείαν
τοῦ Ἐ9νους καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ πορίσματα τῆς δεκαμελοῦς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑπουργείου Παιδείας.
Ἑμεῖς δὲν θὰ ἐνδιατρίψωμεν εἰς τὰ ἐπὶ μέρους θεματα
τῆς Παιδείας. Αὐτὰ ἐνδιαφέρουν τοὺς εἰδικούς. Τὰ θέματα ἐξειδικεύσεως εἶναι ἄλλο πρᾶγμα καὶ ἄλλο εἰναι τὸ κυρίως θέμα τῆς
Παιδείας καὶ ὁ σκοπός της... Ὁ σκοπὸς μᾶς ἐνδιαφέρει.
"Ο,τι ἰδιαιτέρως προκαλεῖ τὴν προσοχὴν ἡμῶν, ειναι τὸ
ἰδεῶδες, τὸ ἰδέολογικὸν σχῆμα, ὅπερ ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ ἐξέλεξε διὰ ν' ἀποτελέσῃ τὸν θεμελιο5δη παράγοντα, τὸ σημεῖον
προσανατολισμοῦ διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν θεμάτων τῆς Παιδείας. Εἰς αὐτὸ ἀσχολεῖται καὶ ὁ κ. Μπαστιᾶς, διότι θεωρεῖ οὐσιῶδες νὰ προσδιορισθῇ ἐκ τῶν προτέρων τὸ ἰδανικόν, πρὸς τὸ
ὁποῖον θὰ κατευθυνθῇ ἡ Παιδεία τοῦ 'Ἐθνους, καὶ ἐκ τοῦ
οποίου θ' ἀπορρεύσουν τὰ εἰδικὰ ζητήματα.
Τὸ ἰδιεολογικόν, λοιπόν, σχῆμα τῆς δεκαμελοῦς 'Επιτροπῆς, ἐντὸς τοῦ ὁποίου συνοψίζεται ἡ 'Εθνικὴ Παιδεία, ὑπῆρξεν
ὁ “'Ἑλληνοχριστιανικὸς Πολιτισμός,,. Αὐτὸ ἀναπτύσσει ὁ κ.
Μπαστιᾶς, ἀμφισβητῶν τὸ' δυνατὸν τῆς συνυπάρξεως πίστεως
καὶ γνώσεως, Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ, λόγου ἀνθρωπίνου
καὶ Ἀποκαλύψεως. Αὐτὸ ἀμφισβητοῦμεν καὶ ἡμεῖς, ἐξηγοῦμεν
διατὶ κατέκλυσε τὴν Ἑλλάδα ἡ ἀθεῖα, ἀλλὰ καὶ ἀποροῦμεν, πῶς
μὲ τοιαῦτα ἐκπαιδευτικὰ θεμέλια δὲν ἔγινεν ὅλη ἡ Ἑλλὰς κομμουνιστικὴ ἄχρι τοῦδε. Ὄχι, βεβαίως, διότι διδάσκεται ἡ κλασσικὴ παιδεία, ἀλλὰ διότι διδάσκεται ἀτόνως ὁ Χριστιανισμός,
ὅστις ἀπορροφᾶται σχεδὸν ἀπὸ τὰ κλασσικὰ κείμενα, ἀπὸ τὴν
Κίρκην αὐτὴν τῶν Οὑμανιστῶν διὅασκάλων.,

66
Ὁ νεόπλαστος ὅρος ** Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμός'ὴ
ὑπὸ τὸν ὁποῖον ἄλλοι ἄλλα ὑπονοοῦν καὶ ἄλλοι διάφορα ἐπιζητοῦν, τείνει ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, καθ' οὔς ἐτέχθη, νὰ καταστῇ “σημεῖον ἀντιλεγόμενον,, παρὰ τοῖς φιλοσοφοῦσι, τοῖς θεολογοῦσι, τοῖς λογογραφοῦσι καὶ ὑπὸ πάντων ἐκείνων, ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲλόγουςκαὶὅρουςκαίἈσμούς,,καὶ μὲ''λύσειςαἰνιγμάτων,,.
Διὰ νὰ εἴμεθα εἰλικρινεῖς, ἐξ ὅσων ἀνεγνώσαμεν, τόσον
ὑπὸ τῶν ὑπεραμυνομένων τῆς λεκτικῆς ταύτης συνθέσεως, γραπτῶν, ὅσων καὶ ὑπὸ τῶν ἐναντιοφρονούντων, δὲν ἠδυνήθημεν
νὰ διακρίνωμεν ἐνιαίαν κατεύθυνσιν ἐν τοῖς πολυστρόφοις διαλογισμοῖς αὐτῶν, ὤστε νὰ δυνάμεθα νὰ μορφώσωμεν σαφῆ ἰδέαν
τῆς θέσεως καὶ ἀντιθέσεως τοῦ ζητήματος τοϋ πνευματικοῦ. Τοῦτο, ἴσως, ὀφείλεται εἰς τὴν ἀτέρμονα-ὅσοι εἶναι καὶ οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὸ θέμα ποικιλίαν ἀντιλήψεων, ἐζ ὧν ἐκδέχεται ἕκαστος
τὴν ἐυόδωσιν τοῦ ὅρου, ὡς συνθέσεως μορφῆς καὶ οὐσίας, ἢ
οὐσίας πρὸς οὐσίαν, ἄλλοι ἐπὶ ἴσοις, ἄλλοι ἀνομοιοβάθμως, ἕτερος, ὡς τοῦ πρώτου συνθετικοῦ ὡς ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος
μόνον, ἕτερος ὡς παιδαγωγικοῦ ἁπλῶς καὶ ἄλλος ἄλλως. Καὶ
ὅλοι ἔχουν δίκαιον Ἑ ἐκτροπὴ ἀπὸ τῆς ἁπλῆς ἀληθείας ὁδηγεῖ εἰς πολυμέρειαν, εἰς πραγματικὸν λαβύρινθον. Καὶ ὅταν βλέπωμεν λαβυρίνθους, πρέπει νὰ ὑποπτευώμεθα, ὅτι ὁ διάβολος
ἀνετάραξε μὲ τὴν οὐράν του τὰ διαφανέστατα ὕδατα τῆς ἐν
Χριστῷ ἀληθείας, τῆς ἁπλουστάτης ὡς ἡ πρὸ τῆς Πτώτεως ψυχή.
Εὑρισκόμεθα μήπως πρὸ φαινομένου ἐκφραστικοῦ τῆς
νοσταλγίας ἑνὸς νεο Οὑμανισμοϋ; Μιᾶς νέας τάσεως πρὸς ἐπανατοποθέτησιν τῶν Ἐλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν, τύπου ** Ἁναγεννήσεαις ", ἡ ὁποία ἐν τῇ οὐσίᾳ της δὲν ἧτο, εἰμὴ νέκρωσις τῆς
πίστεως, ἀνάζησις τοῦ διεφθαρμένου ἀνθρωπίνου λόγου, ὁ πρόδρομος τῆς βασιλείας τοῦ Ὁρθολογισμοῦ, κατίσχυσις τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ πνευματικοῦ, ἀκμὴ τοῦ * πεπτωκότος,,
ἀνθρώπου, πού, κατὰ τὸν ποιητήν, 'ἸΙν' ἡ ἀκμή μας παρακμή,,;
Πρόκειται περὶ ἀναβιώσεως ἑνὸς κρυπτονεοπελαγιανισμοῦ, ἑνὸς
φυσιοκρατικοῦ ἀνθρωπισμοῦ τοῦ 15ου αἰῶνος τῆς πνευματικῆς
καταπτώσεως, ἐκπροσωπουμένης ἀπὸ τὴν " Ἁναγέννησιν 'ὴ τὸν
Πλήθωνα, τὸν Ψελλό, τὸν Κυδώνη ;

Αὐτὴ ἡ σύνθεσις τοῦ ἐν εἴδει ἰδεώδους σχήματος τοῦ
** Ἐλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοϋ'ὴ εἰς τὴν ἀντίληψιν τῶν φορέων τοῦ νεολογισμοῦ τούτου, φέρεται περίπου, ὅτι ὁ ἐλληνικὸς
πολιτισμὸς παρουσιάζει στοιχεῖα βιώσιμα ὑπὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ὄτι ἠμπορεῖ ἄριστα νὰ ἐναρμονισθῇ τὸ πνεῦμα τῶν κλασσικῶν
Ἐλλήνων μὲ τὴν ἐν Χριστῷ Ἀποκάλυψιν. Ὄτι οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ἠγάπων τὴν κλασσικὴν παιδείαν, ἔγραψαν ὑπὲρ αὐτῆς
καὶ ἐπηρεάσθησαν βαθύιατα.' Φυσικὰ πρὸς ἀπόδειξιν τῶν ἰσχυρισμῶν προσάγονται καὶ ἐπιχειρήματα, φαινομενικῶς πειστικά.
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Εἶναι τοιαύτη ἡ ἀρχαιοπληξία τῶν θιασωτῶν τοῦ " Ελληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ “, ὤστε πανταχοῦ τῶν Πατε·ρικῶν
κειμένων νὰ ἀνακαλύπτουν τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος, τοῦ
Ἀριστοτέλους, τοῦ Λυσίου, τοῦ Ὁμήρου. Ἀλησμόνητος θὰ μείνῃ εἰς τὸν γράφοντα ἡ σκηνή, καθ' ἥν, πολυἴδμων καθηγητὴς
τοῦ Πανεπιστημἱου, ἐκ τῶν ἀρχαιοπλήκτων, ἐπεχείρει νὰ ἀποδείξῃ, ἐν στενῷ κύκλῳ, τὴν ἄμεσον σχέσιν μεταξὺ τοϋ “Φαίδρου,,
τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς Α' Ὁμιλίας, ἐκ τῶν Πεντήκοντα, τοῦ
Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου. Ὄτο τόσον βέβαιος, ὅτι τὸ
ἄρμα ἐν τῷ “Φαίδρῳ'ὴ-δΓ οὗ ἀναπτύσσεται ἡ τριχοτομηστικὴ
θεωρία τοῦ Πλάτωνος- εἶχεν ἀντιγραφῆ ἀπὸ τὸν 'Ἁγιον Μακάριον, ὤστε προέβη εἰς ἑτοιμασίαν σοβαρωτάτης (!) ἐργασίας ἐπ'
αὐτοῦ. Ὄταν δμως τῷ παρετηρήθῃ, ὅτι τὸ ἄρμα τοῦ Μεγάλου
Μακαρίου διαφέρει βασικῶς τοῦ ἄρματος τοῦ " Φαίδρου “, καὶ
δτι εἶναι εἰλημμένον ἀπὸ τὸν Προφήτην Ἰεζεκιήλ, ὁ κ. καθηγητὴς περιέπεσεν εἰς ἀμηχανίαν.
* *

*

Μεταξὺ τῶν ἄλλων μορφικῶς συγγενευόντων Πατερικῶν
λόγων μὲ κλασσικὰ κείμενα, προσάγουν καὶ τὴν πρὸς νέους ἐπιστολὴν τοῦ Μ. Βασιλείου “Ὄπως ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν ὼφελοῖντο
ΛόγωνἈ τὴν ὁποίαν ἀποτιμοῦν ὡς τὸ συντριπτικώτερον στοιχεῖον
τῆς ὀρθότητος τοῦ ἰσχυρισμοῦ των. Ἀλλ' ἡ σημασία τῆς ἐν λόγῳ
ἐπιστολῆς εἶναι τόσον διαφανής, ὤστε νὰ ἐκπληττώμεθα, διότι
τὴν ἐπικαλοῦνται ὡς ἐπιχείρημα. Ὁ κ. Μπαστιᾶς ὀρθότατα παρατηρεῖ, ὅτι “καὶ μόνος ὁ τίτλος αὐτῆς, ἐνθυμίζει τὰς φιάλας
τῶν φαρμακείων ποὺ περιέχουν δηλητήρια, & ποὺ αἱ ἐπιγραφαί
των συνιστοῦν ἰδιάζουσαν προσοχήν. . “Παλαιὸς δὲ σχολιαστὴς
τῆς ἐπιστολῆς ταύτης τῆς ἐπιμάχου, οὔτε κἄν διενοήθη, δ,τι οἱ
φιλοκλασσικοὶ μελετηταί. Παραδέχεται -ἐπειδὴ ἐγνώριζε βαθέως
τὸν Μ. Βασίλειον- ὅτι δύ αὐτῆς ἠθέλησε νὰ ἐπιδείξῃ τὴν ὰρχαιομάθειάν του, πείθων διὰ τούτου, ὅτι οἱ Χριστιανοί, παρ' ὅτι
εἶναι κάτοχοι τῆς Ἐλληνικῆς γραμματείας, ἐν τούτοις δὲν τὴν
ὑπολογίζουν.
Ἑν πάσῃ περιπτώσει, ἤ διὰ τὸν ἕνα σκοπὸν τὴν ἔγραψεν
ἥ διὰ τὸν ἄλλον, πάντως πόρρω ἀπέχει ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκφράζῃ τὴν
ψυχολογίαν τοῦ Οὐρανοφάντορος καὶ τὰ φρονήματά του. Ἐὰν
δὲν ἔχῃ οὕτω τὸ πρᾶγμα, πῶς ἔγραφε πρὸς τὸν Σεβαστείας
Εὐστάθιον : “. .ἐγὼ πολὺν χρόνον προσαναλώσας τῇ ματαιότητι,
καὶ πᾶσαν σχεδὸν τὴν ἐμαυτοῦ νεότητα ἐναφανίσας τῇ ματαιοπονίᾳ, ἥν εἶχον προσδιατρίβων τῇ ἀναλήψει τῶν μαθημάτων
τῆς παρὰ Θεοῦ μωρανθείσης σοφίας ἐπειδή ποτε ὤσπερ ἐξ ὕπνου
βαθέος διαναστάς, ἀπέβλεψα μὲν πρὸς τὸ θαυμαστὸν φῶς τῆς
ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου, κατεῖδον δὲ τὸ ἄχρηστον τῆς σοφίας
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων, πολλὰ
τὴν ἐλεεινήν μου ζωὴν ἀποκλαύσας, ηὐχόμην δοθῆναι μοι χει-
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ραγωγὸν πρὸς τὴν εἰσαγωγὴν τῶν δογμάτων τῆς εὐσεβείας..." ;
Ἑκτὸς τοῦ σαφεστάτου τούτου κειμένου, ὡς καὶ ἐξ ἄλλων
λόγων του μὲ καταφανῆ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ ἀμφιβαλλόμενον
πνεῦμα τῆς περιφήμου ἐπιστολῆς, ἔχομεν τὴν ὁμολογίαν τῆς
Ἑκκλησίας, ὅτι ὁ Μ. Βασίλειος ἧτο Θεοφόρος, σκεπτόμενος ἐν
Πνεύματι Ἀγίῳ καὶ διατελῶν ὑπὸ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἀκτίστων
ἐλλάμψεων. Ποίαν θέσιν δύνανται νὰ ἔχουν αἱ πυγολαμπίδες
τῆς κλασσικῆς φιλοσοφίας εἰς τὸ Θαβώριον φῶς, ἀπὸ τὸ ὁποῖον
ἐφωτίζετο ὁ Ἁρχιεπίσκοπος Καισαρείας; Ποίαν σχέσιν δύναται
νὰ ἔχῃ τὸ πνεῦμα τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὅπερ εἶναι θρίαμβος
τοῦ ἀκτίστου φωτός, μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπερ
ἐκφράζει τὴν λατρείαν τοῦ ὁυθμοῦ ; Τὸ ἕν προέρχεται ἐκ Θεοῦ,
τὸ ἄλλο ἀπὸ τὸν 'Ἀεπτωκότα" ἄνθρωπον. Πῶς ἠμπορεῖ νὰ
ἐναρμονισθῇ εἰς μίαν ψυχὴν ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ Μ. Βα
σίλειος, ** Ὁ μὲν γὰρ σαρκικὸς ἄνθρωπος, ἀγύμναστον ἔχων
τὸν νοῦν πρὸς θεωρίαν, μᾶλλον δὲ ὤσπερ ἐν βορβόρῳ τῷ φρονήματι τῆς σαρκὸς κατορωρυγμένον φέρων, ἀδυνατεῖ πρὸς τὸ
πνευματικὸν φῶς τῆς ἀληθείας ἀναβλέψαι ..“, μὲ ἐκεῖνο, ὅπερ
εἶπεν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος διὰ τὸν Μ. Βασίλειον, “Τίς δὲ
μᾶλλον ἐφωτίσθη φῶς γνώσεως, καὶ διέκυψεν εἰς τὰ βάθη τοῦ
Πνεύματος, καὶ μετὰ Θεὸν τὰ περὶ Θεοῦ διεσκέψατο; καὶ τὸ μὲν
ἐρευνᾶν καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, τῷ Πνεύματι μεμαρτύρηται, ὡς
οὐκ ἀγνοοῦντι, ἀλλ' ὡς ἐντρυφῶντι τῇ θεωρίᾳ' πάντα δὲ ἐκείνῳ
διηρεύνηται τὰ τοῦ Πνεύματος." (Ἐπιτάφ.)
* *
*

Ὁ Χριστιανισμὸς διαφέρει ἀπὸ τὸ Ἐλληνικὸν πνεῦμα, δχι
μόνον κατὰ τὸ ὅτι εἰναι ἐστερημμένον ἀπὸ τὰ δύο κυριώτερα
στοιχεῖα τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς ταπεινώσειος καὶ ἀγάπης,- ἐντελῶς ἄγνωστα εἰς τὴν κλασσικὴν ἀρχαιότητα ἀλλὰ καὶ διότι, ὁ
μὲν Χριστιανισμὸς θεωρεῖ τὸ ** σχῆμα ** τοῦ παρόντος κόσμου
ὡς παρερχόμενον, “παράγον ὴ ἐπειδὴ δὲν ἔχει “μένουσαν πόλιν'ὴ
ἀλλ' ἐπιζητεῖ τὴν “μέλουσαν''' ὁ δὲ Ἐλληνισμὸς σκοπεῖ τὴν
δημιουργίαν μονίμων σχημάτων ἐν τῷ κόσμῳ, μὴ ἔχων τι ἐπέκεινα τούτου. Ὁ εἰς ἐπείγεται πρὸς τὰ ἄνω, ὁ ἕτερος ἐπιθυμεῖ
δΓ ὅλων τῶν μέσων τὴν ἀπόλαυσιν τῶν κάτω.
Εἰναι γνωστόν, βεβαίως, ὅτι ἡ Ἑκκλησία ἐκδέχεται τὴν
κλασσικὴν φιλοσοφίαν, ὡς προπαρασκευαστικὴν τῶν ψυχῶν εἰς
τὴν ὑποδοχὴν τοῦ λόγου τῆς πίστεως, ὡς “παιδαγωγὸν εἰς Χριστόν'ὴ στηριζομένη εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἰουστίνου, φιλοσόφου
καὶ μάρτυρος, ὅτις εἶπεν, ὅτι “οἱ 'Ἐλληνες ἐλάλησαν διὰ τοῦ
σπερματικοῦ λόγου". Μέχρι τοῦ σημείου αὐτοῦ σταματὰ καὶ ὁ
ρόλος τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, διὰ τὸν ἁπὴούστατον λόγον,
ὅτι ἡ φιλοσοφία μὲ τὸν “σπερματικὸν λόγον" εἰναι καρπὸς τοῦ
“πεπτωκότος" ἀνθρώπου Ποῦ δύναται νὰ ὁδογήσῃ τὸ “γνῶθι
σαυτόν; ** Εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ διεφθαρμένου ἐκ τῆς Παραβά-
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σεως ἀνθρώπου, εἰς τὴν θέαν τῆς ἀχρειωθείσης " εἰκόνος “.
'Ἀνευ τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως εἰναι ἀδύνατος ἡ θεωρία
τοῦ Θεοῦ, ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας. Ὁ Χριστιανισμὸς δμως ἐπορίσθη τῶν μέσων διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ " ἀρχαῖον ἁπλοῦν “, εἰς
τὸ “κατ' εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν". Ὁ Ὁρθόδοξος Χριστιανισμός, ἐζπροσωπούμενος ὑπὸ τῶν Ἁνατολικῶν Πατέρων, οἴτινες ἔφθασαν εἰς τὸ κατ' εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσινἈ ο'σον ἐνδέχεται τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἀποτελεῖ συνισταμένην ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι ἀληθειῶν, ὑπερκειμένων τῆς νοήσεως τῶν φιλοσόφων
ἐκείνων, οἱ ὁποίοι ἔζησαν εἰς μιαν ἐποχήν, καθ' ἥν “οὔπω ἧν
Πνεῦμα 'Ἁγιον". Ἐάν, λοιπόν, θὰ ἠθέλαμεν νὰ συζεύξωμεν τὰ
δύο ταῦτα πνεύματα, τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅστις εἶναι ἀποκάλυψις,
καὶ τοῦ Ἐλληνισμοῦ, ὅστις εἰναι χοῖκός, μεθ' ὅλων τῶν ἐπὶ
πτερύγων τῆς φαντασίας πτήσεών του. δὲν θὰ εὑρισκόμεθα πρὸ ἀντιφάσεων, πρὸ παραδἁξου, πρὸ συγκρούσεων; Καὶ δὲν θὰ ἐβλέπαμεν τὸν Χριστιανισμὸν ἀχρειούμενον, νοθευόμενον ἀπὸ τὴν ἀφύσικον καὶ ἄλογον αὐτὴν μίξιν τοῦ φωτός μετὰ τῆς σκιᾶς, τῆς
ἀληθείας μετὰ τοῦ ψεύδους τοῦ ἀκαλλοῦς, μετὰ τοῦ ὡραίου,
“πιστοϋ μετὰ ἀπίστου, ναοῦ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων, Χριστοῦ μετὰ
Βελίαλ'ά “Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ 'Ἐλληνες
σοφίαν ζητοῦσιν, Ἑμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐοταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, 'Ἐλλησι δε μωρίαν...".
*
Τὰ ἀσύστατα ταῦτα θὰ παρηρχόμεθα μετ' ἀδιαφορίας, ἐὰν
δὲν διετυποῦντο ὑπὸ χριστιανῶν καὶ δὴ θεολόγων, εἰς τὸν νοῦν
τῶν ὁποίων λανθάνει μυστικός τις Οὑμανισμός, παρ' ὅτι θεωρητικῶς ἀντιτίθενται εἰς αὐτόν, Ἑ ἀντινομία αὐτὴ ὀφείλεται εἰς
τὴν ἔλλειψιν μυστικοῦ κατὰ Χριστὸν βιώματος, διὸ καὶ συνδυάζονται ἐγκόσμια εὐδαιμονιστικὰ σχήματα μετὰ στοιχείων εὐσεβείας, ἐν μιὰκαὶτῇ αὐτῇψυχῇ, στοιχείων ἀζώων, στείρων, ξηρῶν.
Ἑ πίστις, καθ' ὅν χρόνον τὴν οἰκειούμεθα, τελεῖται δι'
ὑπερλογικῆς λειτουργίας. Μετὰ τὴν οἰκείωσιν αὐτῆς εἰναι δυνατὴ
ἡ γνῶσις διὰ τῆς Γραφῆς καὶ τοῦ ἄνωθεν φωτισμοῦ, τῶν ἀφορώντων εἰς τοὺς λόγους τῶν προσόντων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δυνατὴ
ἡ συνύπαρξις πίστεως-καὶ λόγου, ἐφ' ὅσον ὁ λόγος ὑπηρετεῖ τὴν
πίστιν, τὴν ὑπὲρ λόγον. Ὁ λόγος ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ γνωρίσῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς πίστεως διὰ λογικῶν σχημάτων καὶ μεθοδε·ιῶν. Ἀποτελεῖ ἀντίφασιν ἡ σύνθεσις λόγου καὶ πίστεως. Ἑ
πίστις διὰ. τὰ ὑπὲρ λόγον, καὶ ὁ λόγος διὰ τὰ ἐντεῦθεν τῆς πίστεως. Δὲν ἀρνούμεθα εἰς τὸν λόγον τὸ δικαίωμα αὐτῆς ἐπὶ τῆς
ἱστορίας καὶ τῆς ἐπιστήμης. Ἀλλὰ δὲν ἀρκούμεθα εἰς ταῦτα.
'Ἐχομεν ἀνάγκην συζεύξεως καὶ τῆς πίστεως, ὡς μοναδικοῦ μέσου “γνώσεως", διὰ τὸν πέραν Ἰῆς παρούσης ζωῆς κόσμον.
"Ο,τι ἀφορᾳ εἰς ἐκεῖνον τὸν κόσμον, μόνον ἡ πίστις καὶ ἡ ἀγάπη, καὶ ὁ θαυμασμὸς τὸ ἀποκαλύπτουν.
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'Ὁταν ζῶμεν ἐν πίστει, δὲν περιοριζόμεθα εἰς αὐτήν, διότι
ζῶμεν καὶ εἰς τὸν αἰσθητὸν τοῦτον κόσμον καὶ διότι ἔχομεν
ὅργανα γνώσεως τούτου τοῦ κόσμου. Δὲν τὰ ἀπορρίπτομεν. Δέν
ματαιοῦμεν τὴν χρῆσιν των, “ἐπεὶ αρα ὀφείλομεν ἐκ τοῦ κόσμου
.ἐξελθεῖν
Κάμνομεν δμως κάτι ἄλλο. Περιορίζομεν τὴν ἐνέργειαν
**
τοῦ νοῦ εἰς τὰ οἰκεῖα ὅρια, οὕτω δὲ κάμνομεν καταμερισμὸν
ἁρμοδιοτήτων. Δίδομεν εἰς τὸν λόγον τὸ προβάδισμα διὰ τὸ
ἐπιστητόν, εἰς δὲ τὴν καρδίαν τὴν ἀποκλειστικότητα εἰς τὴν περιοχὴν τῶν θείων πραγμάτων. Πραγματοποιοῦμεν οὕτω ἀσύγχυτον ἕνωσιν. Καὶ 'προχωροῦμεν ἐπέκεινα τοῦ σχήματος τούτου,
εἰς ὑψηλοτέρας συνθέσεις. Τὰ ἐγκόσμια πράγματα, διὰ τὸν χριστιανόν, εὑρίσκονται εἰς δευτέραν μοῖραν. Δὲν μᾶς ἕλκουν. Τὰ
μανθάνομεν, διότι ζῶμεν ἐν αὐτοὶς. 'Ὁ,τι ἀποτελεῖ τὸν διαπρύσιον ἔρωτά μας εἶναι τὰ πέρα πάσης νοήσεως, τὰ κείμενα ἐν τῷ
χώρῳ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ζῶμεν εἰς τὴν γῆν,
“χρώμεθα τῷ κόσμῳ, ἀλλ' οὐ καταχρώμεθα'ὴ κατὰ τὴν τελειοτάτην διατύπωσιν τοῦ Μεγάλου Παύλου.
* *
Ἄν ὁ παρὼν κόσμος ἔχῃ ὅρια, εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ δρεξις τοϋ “*εἰδέναΓ ἔχει τέρμα. Ἀντιθέτως, ὁ ἄϋλος κόσμος εἶναι
ἄπειρος, διὸ καὶ ὁ πόθος τῆς γνώσεως καὶ ἀπολαύσεώς του εἶναι
ἀτέρμων. Ἑ πρώτη γνῶσις εἶναι πεπερασμένη, ἡ δευτέρα ἄπειρος. Ἑ πρώτη κατακτᾶται διὰ τῆς σκέψεως, ἡ ὁποία σταματἀ'
ἡ δευτέρα κινεῖται διὰ τοῦ ἔρωτος, ὅστις διαρκῶς ἀγρυπνεῖ. Ἑ
σκέψις ὑπόκειται εἰς κάματον, ἀλλ' ἡ ἀγάπη ἀντιθέτως, καθ' ὅσον
ἀπολαμβάνει κατὰ τοσοῦτον καὶ ἐνδυναμοῦται καὶ ἀνανεοῦται.
Ὁ τύπος, λοιπόν, τοῦ χριστιανοῦ, τὸν ὁποῖον δὲν ἀγνοοῦν
τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τοῦ Ἀπουργείου Παιδείας, εἶναι αὐτός,
ὅστις δὲν ἴσταται εἰς τὸ παρὸν ἐν ἀγαλλιάσει, ἀλλὰ ὀργὅί ψυχοπνευματικῶς πρὸς τὴν ἑτέραν “πόλιν". Δὲν καταλείπει μορφὰς
ζωῆς πρὸς ἀπόλαυσιν, ὡς ὁ Ἐλληνισμός, ἀλλ' ἀφίνει ἴχνη τῆς
ἀνησύχου διαβάσεώς του εἰς τοὺς ἐρχομένους. “...ἐπὶ μακρότερον
πρόϊμεν ταῖς ἐλπίσι καὶ πρὸς ἐτέρου βίου παρασκευὴν ἄπαντα
πράττομεν...'ὴ λέγει ὁ Μ. Βασίλειος.
Κατὰ ποῖον, ἐπομένως, τρόπον θὰ συμμετεῖχε πρὸς τὸ περιεχόμενον τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁ Ἐλληνισμός ; Τὸ εἴπομεν
ἀνωτέρω. Εἰς ὅ,τι ἀφορἀ εἰς γνῶσιν τῆς παροῦσης ζωῆς, εἰς τὸν
ἐπιστημονικὸν τομέα, χωρὶς ὅμως τὴν ἐρμηνείαν τῶν φαινομένων
ὑπὸ τῆς κλασσικῆς φιλοσοφίας. Ἑ ἑρμηνεία ἀφίεται εἰς τὸν
Χριστιανισμόν. Ἄς καλλιεργηθῇ ὁ νοῦς τῶν νέων διὰ τῶν ἐγκυκλίων μαθημάτων, ἄς μεταδίδωνται εἰδικαὶ γνώσεις δι' ἐπιστημονικὴν ἐξειδίκευσιν, ἄς διδαχθοῦν ὡς ἱστορία ὅλαι αἱ φιλοσοφίαι τοῦ κόσμου, καὶ ἡ κλασσική. 'Αλλὰ ὡς μοναδικὴ ἀλήθεια
ἐν τῷ κόσμῳ νὰ κηρύττεται ὁ Χριστιανισμός, ἡ 'Ορθοδοξία, οἱ
Πατέρες. Ὄλα νὰ συμπυκνοῦνται “ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ'ὴ ὅπως
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ὅλα εἰς τὸν κομμουνιστικὸν κόσμον ἀνακεφαλαιοῦνται εἰς τὴν
ἄρνησιν.
Λέγεται ὅτι τὰ Γερμανικὰ Πανεπιστήμια κάμνουν σοφούς,
τὰ Ἁγγλικὰ μορφώνουν τζέντλεμαν, ἀλλὰ τὰ Ἁμερικανικὰ δημιουργοῦν ἀνθρώπους. Ἁνθρώπους χρειαζόμεθα, καὶ ὕστερα
ἐπιστήμονας. Καὶ ἀνθρώπους ἀναπλάσσει μόνον ὁ Χριστιανισμὸς,
ἡ ἐξ Ἀποκαλύψεως ἀλήθεια.
* *
*
Ἁντιτιθέμεθα εἰς τὴν πρὸς ἐαυτὴν ἀντιφάσκουσαν σύνθεσιν τοῦ " Ἐλληνοχριστιανικοῦ ΠολιτισμοῦἈ ἐπειδὴ φοβούμεθα,
δχι τόσον τὸ παρῳχημένον σχῆμα τοῦ Ἐλληνισμοῦ, τὸν ἀβαθῆ
τὸν ἄχρουν καὶ ἄοσμον καὶ ἄγευστον Χριστιανισμόν. Αὐτοῦ τοϋ
Χριστιανισμοῦ, τοῦ “ἐπιστημονικοῦ" εἶναι ἄνθος ἡ σύνθεσις
αὐτή. Αὐτὸς ὁ Χριστιανισμὸς εἰναι χωρὶς Χριστόν, ἀλλὰ μὲ τὴν
διδασκαλίαν Του μόνον, καί, ὡς εἰκός, νοθευμένην καὶ αὐτήν,
καὶ οὕτω εἶναι λογικώτατον νὰ δημιουργῇ σημεῖα ἐπαφῆς οὐ
μόνον μὲ τὴν κλασσικὴν φιλοσοφίαν, ἀλλὰ καὶ μὲ πᾶν σύστημα,
ἀρκεῖ νὰ ἐξυπηρετῇ κοινωνικοὺς σκοπούς. Καὶ μὲ τὸν Μασσωνισμόν. Ἀρκεῖ νὰ ἀναγνώσῃ τις τὴν ἀπόφανσιν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν τοῦ 1937, διὰ τὸν ἐν
Ἑλλάδι Μασσωνισμόν, διὰ νὰ δικαιώσῃ τοὺς ἰσχυρισμούς μας.
Μὴ παραπονούμεθα ἐπειδὴ τὰ σχολεῖά μας παράγουν ἀθέους, ἐλευθερογνώμονας, ἱκανοὺς δι' ὅλας τὰς ἀπιθάνους συνθέσεις. Ἐὰν ἐπιμένωμεν εἰς τὸ αἴτημα, ὅπως διδάσκεται ὁ Χριστιανὶσμὸς μὲ ὅλον τὸ βάθος του εἰς ὅλην τὴν ἔκτασίν του καὶ ἐφ'
ὅλων τῶν συνεπειῶν του ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι διότι
δὲν βλέπομεν οὐδαμοῦ σωτηρίαν ἀτομικήν, κοινωνικὴν καὶ Ἐθνικήν, εἰμὴ μόνον διὰ τῆς ἀναπλάσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ.
Ἐὰν ἔχωμεν κάποιον καύχημα ὡς φυλὴ σήμερον, δὲν εἰναι
ἀπὸ τὸν κλασσικὴν κόσμον, ἀλλ' ἀπὸ τὴν Ὁρθοδοξίαν. Χωρὶς
τὴν συνεπῆ οἰκείωσιν τῆς Ὁρθοδοξίας, δὲν ἀντιλαμβανόμεθα
ἀπὸ ποῦ θὰ ἀντλήσωμεν πνευματικὰς δυνάμεις ὡς 'Ἐθνος. Ἀπὸ
τὰ μάρμαρα, τοὺς τίτλους καὶ τὰς ἐξηραμμένας δάφνας; Δὲν
βλέπομεν ὅτι μᾶς ἔπνιξεν ἡ ἁμαρτία, δἁ δν λόγον κατηντήσαμεν
τὸ σκύβαλον τοῦ κόσμου ; Καὶ ἀντὶ νὰ ζητῶμεν βοήθειαν ἀπὸ
τὸν Θεόν, ἡμεῖς “ἑτεροζυγοῦμεν ἀπίστοις" καὶ αἱρετικοῖς καὶ
πλάθομεν παράδοξα καὶ ὀθνεῖα τερατολογήματα πρὸς κάλυψιν
τῆς πνευματικῆς μας γυμνότητος. Διὰ τοῦτο, πρὸς συνετισμόν
ὅλων μας, μᾶς ἐδόθη σκόλοψ, διὰ νὰ μᾶς κολαφίζῃ νὰ συνέλθωμεν ἐκ τῆς ἠλιθίας νάρκης, ὁ σκόλοψ ἐκεῖνος ὅστις μᾶς μετέβαλεν εἰς ταλαίπωρον πιόνι εἰς τὸ ζατρίκιον τῆς παγκοσμίου ἀνυποληψίας. “Ὁ νοῶν νοείτω “.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΗΙ ΓΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΝλΧΩΝ

ΙΕΡΗ

ΜΟΠΗ

ΗΓΙΟΥ

ΠΒΥΛΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 136Ο-137Ο, ὅτε Πρῶτος τοῦ Ἀγίου
Ὄρους ἧτο ὁ Σέρβος Δωρόθεος Χελανδαρινός, ἡ Ἰερὰ ἡμῶν
Μονὴ εὑρεθεῖσα, ἄγνωστον ἀπὸ πόσου χρόνου, εἰς κατάστασιν
κελλίου (εἰς τὸ ἔγγραφον ἀναφέρεται μονύδριον) καὶ ὑπὸ τὴν δεσποτείαν τῆς Ἰ. Μονῆς Ξηροποτάμου, ἐπωλήθη ὑπ' αὐτῆς ἀντὶ τοῦ
ποσοῦ τῶν 24.ΟΟΟ ἄσπρων εἰς δύο Σέρβους ἐπιφανεῖς μοναχοὺς
τὸν Γεράσιμον Ραδώνιαν διατελέσαντα δεσπότην Συμένδρου καὶ
καὶ τὸν συνοδόν του Ἁντώνιον Παγάσην μὲ τὴν ὑποχρέωσιν ν'
ἀνακαινίσουν αὐτήν. Τοιουτοτρόπως τὸ κελλίον ελαβε 0αθμηδὸν
μορφὴν μονῆς καὶ ἐπειδὴ ἀμέσως ἤρχισαν νὰ προσέρχωνται καὶ
ἄλλοι, ἐθεωρήθη ἀναγκαῖον ἴνα τὸ μεταμορφωθὲν τοῦτο εἰς μονήν λάβῃ τὴν ἐλευθερίαν αὑτοῦ, δεδομένου ὅτι τὰ κελλία ἐξαρτῶνται ἐκ τῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς διαδοχῆς
εἰς τὸ διηνεκές, χειραφετούμενον ἐκ τῆς κυριότητος τῆς Ἰ.
Μονῆς Ξηροποτάμου.
Πρὸς τοῦτο οἱ ἀνωτέρω μοναχοὶ Γεράσιμος καὶ Ἁντώνιος
ἀπετάνθησαν εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου μετὰ τῆς ὁποίας
καὶ συνεφώνησαν ὅπως τὸ κελλίον διατελῇ “κατὰ πάντα ἐλεύθερον καὶ δεσπόζον" καὶ οὐδεμίαν καταδυναστείαν ἤ ἐνόχλησιν νὰ
ἔχῃ ἐκ τῆς Μονῆς, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως νὰ μὴ ἔχουν τὴν ἄδειαν
οἱ νέοι αὐτοῦ κύριοι νὰ παραχωρήσουν αὐτὸ οὔτε εἰς βασιλέα ἢ
ἄρχοντά τινά οὔτε εἰς ἐτέραν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὄταν
δὲ περιέλθουν εἰς τὴν ἀνάγκην, νὰ μὴ δύνανται νὰ διατηρήσουν
αὐτό, νὰ ἐπανέρχηται εἰς τὴν κυριότηται τῆς Μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου. Διὰ τὴν νέαν ταύτην συμφωνίαν ὁ Γεράσιμος καὶ ὁ
Ἁντώνιος ἐμέτρησαν εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου ἐκατὸν
οὐγγίας ἄργυρον.
Τὴν συμφωνίαν ταύτην ἐπεκύρωσεν ὁ Πρῶτος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους Δωρόθεος Χελανδαρινὸς καὶ ἡ Σύναξις, ἀλλὰ φαίνεται
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ὅτύδὲν ἐτηρήθη ἡ συμφωνία ἤ μᾶλλον οἱ Ξηρο·ποταμηνοὶ ὀλίγον
ἐσεβάσθησαν τὰ συμφωνηθέντα καὶ ἔλαβον χώραν πολλαὶ ἔριδες,
αἴτινες κατεὸιγάσθησαν ἐπὶ Νεοφύτου, διαδόχου τοῦ Δωροθέου,
καὶ τῆς Συνάξεως, πρὸς τὸν ὁποῖον ἀνεφέρθησαν οἱ Γεράσιμος
καὶ Ἀντώνιος. Οὕτως εἰρήνευσαν ἔκτοτε ἀμφότερα τὰ μέρη καὶ
πρὸς ἐπισημοτέραν κύρωσιν τῶν συμφωνιῶν ἐξέδωκεν ὁ Νεόφυτος γράμμα ἐν ἔτει 1392, διὰ τοῦ ὁποίου ἀνακεφαλαιῶν τὰ πρότερον γενόμενα ἐπικυροῖ καὶ ταῦτα, ὅπως ἀμφότερα τὰ Μονα
στήρια διατηροῦν τὴν κατὰ Θεὸν εἰρήνην καὶ ἀγάπην, εἰς ἕν λογιζόμενα καὶ οἱ ἀδελφοὶ τούτων νὰ τυγχάνουν ἀδελφικῆς δεξιώσεως, περιποιήσεως καὶ τιμῆς ὁσάκις μεταβαίνουν δύ ἀνάγκην ἤ
πρὸς ἐπίσκεψιν πρὸς τὸ ἕν ἥ τὸ ἄλλο μέρος.
Τοῦ ἐγγράφου τούτου τοῦ Πρώτου Νεοφύτου ἐλλείπει τὸ
τέ.λος, ἀλλ' ἀναφέρεται ἐν περιλήψει εἰς τὸ σιγγὶλλιον τοῦ ΙΙατριάρχου Ματθαίου τοῦ 14Ο4. Τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς:
« ᾧ Τῆς ἐν Χτῷ κεκρυμμένης ζωῆς οὐδὲν ἕτερον ἴδιον, ἤ
τὸ τῆς εἰρήνης καλόν. Αὐτὴ καὶ γὰρ... εἴρηται κεκρυμμένη ζωή,.
ἡ κατὰ Θεὸν ἀγάπη καὶ ὁμόνοια καὶ εἰρήνη πνευματική. Πῶς
γὰρ αν ζήσῃ πνευματικῶς ὁ μὴ κατὰ Θεὸν ἀγαπῶν; πῶς δὲ
ἀγαπήσῃ τὸ θεῖον ὁ μὴ τὴν ἀγάπην αὐτὴν ἔνοικον τὸν Χριστὸν
ἔχων: Εἰς ἣν καὶ θαρροῦντες οἱ χωρίσαντες ἐαυτοὺς ἔξὼι τῶν
κοσμικῶν, ταῖς ἐρήμοις προσφεύγομεν καὶ τοῖς ὅρεσι καὶ ζῆν
ἐθέλομεν ἐν εἰρήνῃ μηδὲν προτιμῶντες αὐτῆς. Ὄθεν καὶ οἱ κατὰ
κόσμον εὐγενέστατοι καὶ περιφανέστατοι ἄρχοντες, ἐν μοναχοῖς
τε ἀξιολογώτατοι καὶ τιμιώτατοι, ὅ τε Κύριος Γεράσιμος ὁ Ραδώνιας καὶ κύριος Ἁντώνιος ὁ Παγάσης, πρὸ πολλῶν ἤδη τῶν
χρόνων ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς ,ἁγίῳ δρει φοιτήσαντες, ψυχικῆς ἕνεκα
σωτηρίας, καὶ οἱ κατά τινος τῶν ἁπάντων σκοπῶν τὴν κοσμικὴν
ἀφέντες ἑκουσίως ἀρχήν τε καὶ ματαιότητα, βουλήν ἔθεντο παρ'
αὐτοῖς ὁμονοοῦσαν, συστῆσαί τι ἐξ οἰκείων ἐξόδων καὶ κόπων
ἱερὸν τῷ Θεῷ κτῆμα εἰς συναθροισμὸν μὲν ὧφέλειαν καὶ ψυχαγωγίαν πολλῶν καὶ ἄλλων ψυχῶν, εἰς ἰδίαν δὲ ἀνάπαυσιν καὶ
ἔᾧωτος πνευματικοῦ ἰδιότητα, οὐ μὴν δ' ἀλλὰ καὶ εἰς αἰωνίαν
καὶ διηνεκῆ μνήμην αὐτῶν τε καὶ τῶν κατὰ γένος προσηκόντιον
αὐτοῖς, ἥν τινα δῆ γνώμην καὶ τὰ κατὰ βούλησιν ἐπιβραβεύει
Θεός. Καὶ κελλίον εὑρίσκεται αὐτοῖς ὡφελιμώτατον ὁμοῦ τε καὶ
χρήσιμον τῇ αὐτῶν θεαρέστῳ ἐπιθυμίᾳ καὶ τῷ κατὰ Θεῷ Σωτῆρι
σκοπῷ συμβαίνει τὸ ὑπὸ τῆς σεβασμίας καθ' ἡμᾶς ἁγιορειτικῆς
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καὶ Βασιλικῆς θείας τοῦ Ξηροποτάμου μονῆς ἔκπαλαι δεσποζόμενον καὶ διαφέρον κελλίον, ἐπ' ὀνόματι τιμώμενον τοῦ Ἁγίου
Παύλου, ἐφ' ᾧ καὶ ἀρυσθέντες, σκηνὰς ἔθεντο ἐν αὐτῷ, καὶ τὰς
ἡνίας πάσας, τὰ τῆς ψυχῆς, καὶ οὐδὲν ἄλλο τούτοις περὶ πολλοῦ
ἐνομίσθη ἢ μόνον ὁ Ἄγιος Παῦλος καὶ ἡ σπουδὴ πᾶσα καὶ ὁ
ἀγὼν περὶ αὐτό. Βελτιώσεις τε καὶ οἰκοδομαὶ συχναὴ ὁ ἱερὸς καὶ
θεῖος Ναὸς ἔργον αὐτοῖς καὶ ὁ περὶ αὐτὸ πύργος. Τὰ εἰς κατὰ
μονὴν κελλία, ἀμπέλια τὰ νῦν ὁρώμενα κήπων ἐνέργεια καὶ ἄλλα
τινὰ, ἄπερ ἡ πολλῶν δέεται χρεία. Ἑπεὶ'δὲ τὰ τὸν Θεὸν ἐν εἰρήνῃ
βιαζόμενα γίνεσθαι ἔργα, χωρὶς καὶ τῆς τῶν συνεπομένων ἐνδόσεως, ἀνάρμοστα εἶναι δοκοῦσι καὶ οὐκ ἀγαπώμενα, τὸ κύριον
τῆς τελείας καὶ δεσποτείας καὶ εἰρήνης καὶ ἀνενοχλ,ησίας, ἔτι δὲ
τῶν γενομένων ἀσφαλείας, βιαζόμενοι ἔχειν εἰς αἰῶνα τὸν ἄπαντα
οἱ ρηθέντες ἐντιμότατοι κατὰ μοναχοὺς καὶ οἱ τούτων διάδοχοι,
καὶ παρὰ τῶν τῆς μονῆς ἐγκρίτων καὶ παντὸς τοῦ μέρους αὐτῆς,
τοῦ Ξηροποτάμου δῆλον ὅτι, ἐνδόσημον αἰτοῦσι γραφὴν ἐπιχορηγοῦσαν αὐτοῖς καὶ παντὶ τῷ μέρει αὐτῶν τὸ κατὰ πάντα ἐλεύθερον καὶ δεσπόζον. ὤστε κατέχειν τὸ ρηθὲν κελλίον μέχρις αν
ἐκεῖσε ἡ τούτων ἰσχύῃ καὶ διακρατῇ γενεά, καὶ δεσπόζειν καὶ
ἄρχειν, καὶ νέμεσθαι ὡς ἴδιον, ἀνοικοδομεῖν, βελτιοῦν, συνιστᾶν.
Καὶ τὰς τῶν πόνων ἀναπαύσεως μόνους ἄπολαμβάνειν.
Τὴν τυχοῦσαν καταδυναστείαν ἤ διενόχλησιν μὴ ἐχόντων
ποτὲ παρὰ τῶν τῆς μονῆς. Τούτου καὶ μόνου τηρουμένου παρὰ
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τὸ μὴ ἔχειν ἄδειαν αὐτοὺς ποτὲ παραπέμπει
τὸ κελλίον αὐτὸ εις τινα τῶν ἁπάντων, βασιλέα τυχόν, ἥ ἄρχοντα,
ἤ εἰς μονὴν ἑτέραν ἁγιορειτικήν, ἀλλ' ὅτε ἀπορήσυυσι ἐπὶ τοσοῦτον ὡς μὴ δύνασθαι ἐφορᾶν καὶ οἰκοκυρεύειν, ἑκουσίως τότε τῇ
τοῦ Ξηροποτάμου ὑποταγήσονται. Πλήν, ὡς βουληθῶσιν, οἱ τοῦ
Ἁγίου Παύλου τοῦ καιροῦ διερχομένου προσκαλέσασθαι ἐαυτοῖς
κτήτορα καὶ κυβερνήτην τινὰ τῶν εἰρημένων, βασιλέα ἤ ἄρχονια,
ἤ τῶν τὰ μεγάλα δυναμένων, ἄδειαν ἐχέτωσαν πᾶσαν τοῦτο
ποιεῖν. "Ητις καὶ προέβη κοινῷ συμβιβασμῷ ἐγγράφῳ τῶν δύο
μερῶν εἰς αὐτῶν προθύμως τῇ αἰτήσει τῶν διαληφθέντων πατέρων τῶν Ξηροποταμηνῶν, Τὸ δ' ἐξαίρετον τοῦ συμβιβασμοῦ τὰ,
.............. ὁμονοεῖν μοναστηρίου, τηρουμένων κατὰ πάντα τῆς
εἰρήνης καὶ τοῦ ἰσασμοῦ. Τὰ δὲ ἄλλα ἄτινα κατὰ μέρος ἐπεὶ ἔδοξε
γράψαι τοῖς τότε, παρέλκοντα ἔδοξε ὧδε γράφεσθαι ἤ τάττεσθαι.
Ἀνάρμοστα πάντη φαινόμενα, ἐπὰν ἔνδεια οὐδεμία ἐστί, τοῦ
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παραπέμψαι καὶ ἀποσπάσαι τὸ κελλίον εις τινα, ὡς κατὰ μέρος
ἄνω δεδήλωται. Χρόνοι τῷ ἁπ' ἐκείνου συχνοὶ καὶ χρείας γενομένης διά τινα ἀνάγκην, ζήτησιν ἐποιήσαντο οἱ τοῦ Ξηροποτάμου
....τῶν τοῦ Ἁγίου Παύλου ἐγκρίτων, τοῦ κυροῦ Γερασίμου καὶ
τοῦ κυροῦ Ἀντωνίου, δώματος τόσου, ὅσου εἰς βοήθειαν αὐτῶν.
Ὄπως ἥ τε πρὸς αὐτοὺς ἀγάπη φανῇ μάλιστα καὶ ϊνα καὶ τὴν
προγεγονυῖαν πρᾶξιν τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπιστερεώσωσι καὶ βεβαιοτέραν στήσωσινε ἶναι, εἰς ἥν τινα αἴτησιν καλογνώμως εἴξαντες
οἱ πολλάκις ρηθέντες ἐντιμότατοι γέροντες, δεδώκασι πρὸς τὴν
μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου οὐγγίας ἀσῆμι ἑκατόν. 'Επ' ἐγγράφῳ
δικαιώματι τῷ παρὰ τοῦ πρὸ ἡμῶν ἐκείνου Πρώτου κυροῦ
Δωρο-θέου γεγονότι καὶ αχρι τοῦ νῦν τηρουμένῳ καὶ τὸ βέβαιον
ἔχοντι. 'Αλλὰ τὰ διὰ μέσῳ τῶν χρόνων ἐπιγενόμενα σκάνδαλα,
πολλά. Καὶ ἡ τῶν διαρρεόντων πραγμάτων στάσις ἔστιν ὅτε καὶ
παρατρέπεται ἀσυστρόφως πορευομένων ἡμῶν, οὐδὲ γὰρ πάντες
ἄνθρωποι τὰς γνώμας ἐξ ἴσου. Οὐδέ, εἰ καὶ κοινὴν ὤρισεν ὁ
Χριστὸς εἶναι τὴν εἰρήνην ἄπασιν, οὕτω δή καὶ τηρεῖται. Εἰ
γὰρ ἕμενεν οὕτως, οὐκ ἄν τὰ ἄνω γέγονε κάτω, ἀλλὰ τὸ παρὰ
τινων λέγεσθαι, ὡς ἐγὼ μὲν πράττων σοὶ λέγω ἐν ἄπασιν, οἶς
ἀρέσκομαι. Σὺ δὲ οὐχ οὔτως. Ἀλλὰ ἀδίκως ἔφθασε καὶ μέχρι
τῶν δύο μερῶν τούτων, τῆς μονῆς λέγω καὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου,
ἔθεντο καὶ κοινολογίαι ἐγένοντο μέσον αὐτῶν, εἰς δχλησιν ἀφορῶσαν καὶ τῆς εἰρήνης κατάλυσιν. Γέγονεν οὖν............... διὸ καὶ
παραγενόμενοι οἱ τιμιώτατοι γέροντες, ὁ κύρ Γεράσιμος καὶ ὁ
κύρ Ἁντώνιος ἐν τῇ τοῦ Ξηροποτάμου, κοινῇ τε διασκεψάμενοι
καὶ εἰρηνεύσαντες, μετὰ τῶν ἐν τῇ τοιαύτῃ δντων ἐγκρίτων καὶ
πάντων, ἔδοξε καλὸν κατ' ἄμφω τὰ μέρη παραγένεσθαι καὶ τὴν
ἡμετέραν ταπεινότητα, ὡς ἄν ἡ παρακολουθήσασα εἰρήνη καὶ ὁ
συμβιβασμὸς ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται καὶ μὴ ἐπιστασίας ἡμέρας καὶ
ἀκροάσεως, ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν προγεγονυιῶν κρίσεων, συμφωνιῶν
καὶ γραφῶν ἐπιβεβαιώοεως. Καὶ δὴ ἐπιβεβαιοῦσα ἡ ἡμετέρα ταπεινότης ἁ'περ ἀμφοτέρων ἢκουσε τῶν μερῶν, ἐπικυροῦσά τε καὶ
τὰ πρότερον καὶ νῦν ἐπιγινόμενα ταῖς δυσί μοναῖς, ἀποφαίνετᾳι
ουτως, Ὄτι ἀπὸ τῆς σήμερον ϊνα διατηρῆται ἡ πρώτη ζητηθεῖσα
καὶ γενομένη εἰρήνη καὶ τηρῶσιν εἰς ἄλληλα τὰ μοναστήρια τὴν
κατὰ Θεὸν εἰρήνην καὶ ἀγάπην εἰς τὸ διηνεκές. 'Η τοῦ Ξηροποτάμου πρὸς τοὺς ἐν τῇ μονῇ τοῦ Ἁγίου Παύλου ἀγάπη, ἀναδοχή,
εὐμένεια καὶ τιμή, ὅτε τυχὼν ἢ ὁ Πρῶτος αὐτῶν ἐν τῷ μοναστη-
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ρίῳ καταλάβοι ἤ ὁ τυχὼν ἀδελφός, ἀναπαύσεως ἀξιούμενος
ἕκαστος κατὰ τὸν ἴδιον τύπον. Ὁμοίως καὶ ὁ τοῦ Ξηροποτάμου
ὅτε παραβάλλῃ εἰς τὸν 'Ἀγιον Παῦλον, ϊνα ἐπιτυγχάνῃ τιμῆς, ἧς
ἐστιν ἄξιος, ὡς πρῶτος ἀδελφός. Καὶ ἀγάπης, ἀναπαύσεως, ὁμοίως καὶ εἴτις ἄλλος ἀπὸ τοῦ Ξηροποτάμου ἐκεῖσε παραγένοιτο,
ἀπολαμβάνειν τὴν ἁρμόζουσαν αὐτῷ ἀνάπαυσιν. ΙΙς δεῖ γε, χρείας ἐχούσης, λαμβάνειν ἀπ' ἐκεῖσε, ἀκωλύτως, οἶον ρουδίου, δαδίου
καὶ σπαράγματος, καθ' ἄ καὶ πάντες οἱ Ἁγιορεῖται. Καὶ συνελόντι εἰπεῖν μίαν εἶναι τὰ δύο μοναστήρια μονὴν ἐν ἄπασι τοῖς
ἀπὸ πληροφορίας ζητήμασι, πάρεξ τοῖς μερισμοῖς τῶν οἰκείων
πραγμάτων καὶ διοικήσεων. Καὶ τὸ μὴ δύνασθαί ποτε τοὺς τοῦ
Ἁγίου Παύλου ἀποσπάσαι ἕαυτοὺς ἤ τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς σεβασμίας τοῦ Ξηροποτάμου μονῆς, καὶ εἰς χεῖρα ἑτέραν αὐθεντικὴν αὐτὸ προσηλῶσαι, ἤ τινὸς μονῆς ἁγιορειτικῆς. Ἁλλὰ
ζῆν καθ' ἕαυτοὺς ὡς ἐτάχθη ἐλευθέρως καὶ δεσποτικῶς. Ὄταν δὲ
πρὸς τοσαύτην ἔλθῃ ἀπορίαν,ώπερ ἀπευχόμεθα, καὶ πραγμάτων
καὶ ἀνθρώπων, ὤστε μὴ δύνασθαι ἐξαρκεῖν ἐαυτοῖς ἤ διακρατεῖν
τὸ κελλίον. Δύο ἤ τριῶν ἐκεῖσε περιλειφθέντων καὶ τούτων ἀδυνάτων καὶ παντάπασιν ἠπορημένων, ἐκουσίως καὶ ἀβιάστως
ὑποταγήσονται τότε τῇ μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου, ἀλλ' οὐ μετὰ
δυναστείας, ἤ βίας ἤ τινὸς ἐνοχλήσεως. Εἰ δὲ παραβαίνοντες
φανοῖεν ἐκάτεροι, οἴ τε Ἁγιοπαυλῖται τὸ ἀποσπάσαι ἕαυτοὺς
ἀπὸ τθῦ Ξηροποτάμρυ ἤ οἱ Ξηροποταμηνοὶ τὸ βία καὶ μετὰ
δυναστείας................ τοὺς ὑπολειφθέντας ὀλίγους ἀδελφοὺς ἐκείνους, ἐπι................................... ...........................................................
............................................................................................................ »
Τῷ 1385 ὁ αὐθέντης τῆς περὶ τὸ Ὄστροβον χώρας Νικόλαος Παγάσης Βαλδουῖνος παρακινηθεὶς ἐκ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἁρσενίου, ἡγουμένου τῆς Ἰ. ἡμῶν Μονῆς, τοῦ
Γερασίμου κοιμηθέντος ἐν τῷ μεταξύ, ἀφιέραισεν εἰς τὴν Μονὴν
ταύτην τὴν μονὴν τῆς Θεοτόκου, Μεσονησιωτίσσης καλουμένην,
τὴν ὁποίαν ἀνήγειρεν ὁ πενθερὸς αὐτοῦ Ραδοσλάβος ὁ Χλαπένος.
Ἑ μονὴ τῆς Μεσονησιωτίσσης εὑρίσκετο εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς Καστορίας, τὸ δὲ ἀφιερωτήριον ἔγγραφον εἶναι μὲν
ἐπὶ μεμβράνης, διαστάσεων 58Χ25 καὶ συγχρόνου γραφῆς, κατὰ
τοὺς εἰδικούς, δὲν φαίνεται ὅμως ἡ ὑπογραφή. Τοῦτο ἔχει ὡς
ἀκολούθως:
« ᾧ Ὄσπερ ὁ ζοινὸς δεσπότης καὶ ποιητὴς ἐκάστου τῶν κτι-
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σμάτων μετὰ τοϋ χρησιμεύειν καὶ τὸ εὐπρεπὲς ἐχσῳίσατο, εἰς ἔνδειξιν τῆς οἰκείας δυνάμεως καὶ τῆς περὶ ἡμᾶς φιλοτομίας αὐτοῦ,
οὕτω καὶ παρ' ἡμῶν ἀντιφιλοτιμεῖσθαι βούλεται, εἰς ἔνδειξιν τῆς
ὁ οὐρανὸς γὰρ καὶ ἡ γῆ, ἥλιός
*
πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας καὶ πίστεως
τε καὶ θάλασσα συντελοῦσῖ μὲν εἰς τὴν διακόσμησιν τὰ μέγιστα
διὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου χρῆσιν καὶ σύστασιν, ἔχουσι δὲ καὶ τὸ
κάλλος ἐξαίρετον, ὁ μὲν ἀστράσιν πλ,είστοις πεποικιλμένος, ἡ δὲ
παντοίοις εἴδεσι κομῶσα φυτῶν. ἥλιος δὲ φωτὶ κατηγλαῖσμένος
..... ..καὶ ἐρπετῶν ἡ θάλασσα γέμουσα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
τὰ δὲ ἡμέτερα, κ' ἄν καὶ ὑπὲρ τὴν ἡμετέραν φιλοτιμηθεῖεν ἰσχύν,
τοῦτο μόνον ἔχουσι τὸ ἐξαίρετον, τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὐχαριστίαν
καὶ εὔνοιαν. Διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ Νικόλαος Παγάσης ὁ Βαλδουῖνος, μετὰ τὴν κοινὴν ταύτην φιλοτιμίαν, ἧς καὶ αὐτὸς συναπολαύω, τῇ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίᾳ καὶ χάριτι ἰδίως τῆς θείας πειραθεὶς συμπαθείας καὶ πολλῶν ἀξιωθεὶς παρὰ Θεοῦ δωρεῶν
φιλοτίμων, ἀντιφιλοτιμήσασθαί με ἐβουλόμην καὶ ἀποδοῦναι
ἀξίως τὰς ἀμοιβάς, ἐπεὶ δὲ ἀνθρώποις ἀδύνατον παρούσας ἀποδοῦναι τὰς χάριτας, ἁ'ς εὐηργετήθην παρὰ Θεοῦ, τὴν δυνατὴν
ἐξ ἀνάγκης ἀποδίδωμι, εἰς ἔνδειξιν μόνην τῆς πρὸς ἐκεῖνόν μου
εὐχαριστίας καὶ πίστεως. Καὶ ἥν κατὰ διαδοχὴν καὶ κληρονομίαν ἔλαβον ἀπὸ τοῦ πενθεροῦ μου ἐκείνου Ἑαδοσλάβου τοϋ
Χλαπέντου σεβασμίαν καὶ ἱερὰν μονὴν τὴν παρ' ἐκείνου ἀνεγερθεῖσαν ἐκ βάθρων αὐτῶν, τῇ ὑπερευλογημένῃ ἡμῶν Δεσποίνῃ
καὶ Θεομήτοτι, τὴν οὕτω πως καλουμένην Μεσονησιώτισσαν,
ἀνατίθημι καὶ ἀφιερῶ, καὶ ὅλῃ ψυχῇ καὶ προθυμίᾳ καὶ πίστει καὶ
καρδίᾳ καὶ γνώμῃ καὶ διαθέσει ἀπὸ τοῦ νῦν παραδίδωμι πρὸς
τὴν σεβασμίαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ξηροποταμίτου
τὴν ἀπὸ τοὺς πρόποδας μὲν καὶ πρὸς δύσιν τοῦ ἁγίου Ὄρους
τοῦ 'Ἁθω διακειμένην, ἀριστερὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς βλέποντι
τῶν......... τῶν Βουλευτηρίων................. Ἁνατίθημι δὲ αὐτὴν
ἐκεῖσεν καθὼς εἴρηται, μετὰ πάντων ὧν ἔχει δικαίων καὶ προνομίων κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων, ὧν τε ὁ εἰρημένος ἐκεῖνο; ἀφιέρωσε πενθερός μου, καὶ ὧν αὐτὸς ἐγὼ προσαφιέρωσα ὕστερον.
Καὶ ὅσα μὲν ἧσαν ἱερὰ παρ' ἐκείνου παραδεδομένα καὶ
βιβλία καὶ ἕτερα εἴδη τινὰ εἰς καλλωπισμὸν καὶ εὐπρέπειαν τῆς
ἀγίας ταύτης ἐκκλησίας καὶ τῆς μονῆς. ἄ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ἐκείνῳ
παραδοτηρίῳ ἐντέτακται, καὶ ὁ χρόνος ἔφθειρε, καὶ ἡ τῶν
ἀνθρώπων ἀμέλεια καὶ ἡ τῶν πραγμάτων μεταβολή.

78
Ἑπεὶ καὶ ἡ τοιαύτη σεβασμία μονὴ πρὸς παντελῆ ἀπέβλεπεν ἥδη χαλασμὸν διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀπορίαν καὶ
ἔνδειαν, ἐπεὶ δὲ ὁ ὁσιώτατος ἐν μοναχοῖς αὐθέντης καὶ ἀδελφός
μου κύριος Ἁρσένιος θεόθεν κινηθεὶς πρὸς ἡμἀς ἐπεδήμησεν, ὡς
ἄν τὰ καθ' ἡμᾶς πνευματικῶς ἐπισκέψῃ καὶ ὅς καὶ τὴν εἰρημένην
Ἁθωνίτιδα κατέχει καὶ ἐφορεύει τοῦ Ἁγίου Παύλου μονήν, μεθ'
ὅτι πολλῆς τῆς ἀξίώσεως αὐτῷ παραδέδωκε ταύτην, ὡς ἄν ἐπισκέψηται καὶ ἐπιμελείας ἀξιώσῃ τῆς δυνατῆς διὰ τὴν τῶν μακαρίων ἐκείνων κτητόρων μνήμην καὶ ὡφέλειαν ψυχικήν, κἀμοῦ
τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ κατέχῃ ταῦτα εἰς τὸ ἑξῆς ἀνενοχλήτως ἡ κατ'
αὐτὸν πολλάκις δηλωθεῖσα τοῦ Ἁγίου Παύλου μονή, καὶ τὰ μὲν
εὑρισκόμενα τῶν ἱερῶν καὶ βιβλίων παρέλαβεν ὅσα καὶ οϊα. Συμπαρέδωκα δὲ αὐτῷ καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς ἀφιερωθέντα παρὰ τοῦ πενθεροῦ μου ἐκεῖνα χωρία, τὸ μὲν οὕτω λεγόμενον τοῦ Κώνστα,
ἔχον ἀνθρώπους ὅσους καὶ οἴους, δσοι τε ζῶσιν ἀπὸ τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῷ παραδοτηρίῳ ἐκείνου καὶ ὅσοι εὑρίσκονται
νῦν φυσικοί τε πάροικοι, ὑποταγᾶται, προσκαθήμενοι καὶ προσήλυτοι. τὸ δὲ ἕτερον, τὸ οὕτω λεγόμενον Νησίον, μετὰ τῶν
ἀνθρώπων καὶ προσηλύτων καὶ προσκαθημένων, καὶ τῆς λοιπῆς
νομῆς καὶ περιοχῆς αὐτοῦ, εἰς τὸ σύνορον τοῦ λεγομένου Μηρίου,
τὸ δὲ ἕτερον, οὕτω λεγόμενον τοῦ Μαύρου, μετὰ τῶν ἀνθρώπων
καὶ τῆς νομῆς καὶ δεσποτείας αὐτοῦ ἁπάσης. 'Ἐτερον χωρῖον τοῦ
Ρωμανοῦ, καὶ αὐτὸ μετὰ τῶν ἀνθρώπων ὅσων καὶ οἴων καὶ τῆς
λοιπῆς ἁπάσης......... ...καὶ δεσποτείας αὐτοῦ, ἕως τοῦ δρόμου
τοῦ βασιλικοῦ λεγομένου, καὶ ἕως τοῦ Τζουρουπάτου τὸ λιθάρι
καὶ ἕως τοῦ Γραδἴστι καὶ ἕως τοῦ Γραμματικοῦ τὸν λάκκον καὶ
τοῦ Βίντζου. Καὶ ταῦτα μὲν εἰσὶ τὰ ἐκτός. Τὰ δὲ ἐντός, ἄπερ ἔχω
καὶ διεδεξάμην, καὶ αὐτὰ ὡς οἰκεῖά μου καὶ παραδίδωμι καὶ αὐτὰ
εἰς τὴν εἰρημένην τοῦ Ἁγίου Παύλου μονήν, εἰσὶ δὲ ταῦτα.
Γεώργιος ὁ χαλκεύς, Κώνστας ὁ Τζουκαλᾶς, Γεώργιος ὁ Φαράτζης καὶ τὸ ἐψωνηθὲν ἀμπέλιον παρὰ τοῦ πενθεροῦ μου ἐκείνου,
ἀπὸ τοῦ Πεισσιὤτου, ὅσον καὶ οἶον, καὶ ἀπὸ τοῦ Ἁθανασίου
μοναχοῦ καὶ τὸ καταφυτευθὲν παρὰ τοῦ ἡγουμένου πλησίον τοῦ
Νησίου. Καὶ τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν τῆς Ἐλεούσης μετὰ τῶν ὀσπητίων ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας και ἐντὸς τοῦ κάστρου πλησίον τοῦ Δομεστίκου ὀσπήτιον ὑποκέραμον. καὶ τόπον ὅσον καὶ οἶον τὸν
διερχόμενον ἕως τοῦ Βέρβερι καὶ ἕως τῆς στράτας. καὶ ἕτερον
ὀσπήτιον πλησίον τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ Καστοριανοῦ.

79
"Εκκλησία ἑτέρα ἐκτὸς τοῦ κάστρου ἡ λεγομένη ἄσπρη, μετὰ
ἀμπελίων μοδίων Κ' καὶ χωραφίων ὅσων καὶ οἴων, καὶ τὸ ἀφιερωθὲν ἀμπέλιον παρὰ τοῦ Στασινοῦ μοδίου ἐνός, καὶ τὸ λεγᾶτον
τοῦ Σαρακηνοῦ καὶ τοῦ Κανστροφύλακος ......... μοδίου ἐνὸς ὅπερ
ἀφῆκαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν μνήμης αὐτῶν ἕνεκεν καὶ ἐκτὸς πάλιν,
χωρίον τοῦ Μηρίου ἔχον νεροτριβεῖα ε' καὶ μύλωνα. ἕτερον χωρίον ὅπερ ἐκαθέζετο ὁ Ἁλέξιος. Ἐντὸς δὲ πάλιν τοϋ Κάστρου
ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, μετὰ πάντων, ὧν ἔχει δικαίων
καὶ προνομίων, ἀμπελίων δηλονότι, χωραφίων καὶ ὀσπητίων καὶ
τῶν λοιπῶν δικαίων αὐτοῦ. Ἑκτὸς δ' αὗθις τὸν Ἄγιον Δημήτριον, σὺν πᾶσι τοῖς αὐτοῦ δικαίοις καὶ προνομίοις αὐτοῦ
καὶ τὸ χωρίον τὸ οὕτω λεγόμενον ὁ ἄγιος 'Ηλίας καὶ τὸ παρὰ
τοῦ Μανασσῆ ἀφιερωθὲν ἀμπέλιον, εἰς τὴν ἄσπρην ἐκκλησίαν καὶ
τὸ παρ' αὐτοῦ πάλιν εἰς τὴν Ἁβοστρίτζαν μοδίων β' πλησίον
τοῦ Δραγονέου, καὶ τὸ παρὰ τοῦ ἱερομονάχου Λουκᾶ τοῦ Φλουτάκου ἀφιερωθὲν χωρίον, τὸ λεγόμενον Χοστενόν, μετὰ τῶν αὐτοῦ
δικαίων καὶ προνομίων. Καὶ ταῦτα μὲν εἰσὶ ὅσα παρὰ τοῦ μακαρίτου ἐκείνου πενθεροῦ μου τῇ εἰρημένῃ μονῇ προσεκυρώθησαν καὶ ἁ' παρέδωκα ἀρτίως μετὰ τῆς τοιαύτης μονῆς πρὸς τὴν
πολλάκις διαληφθεῖσαν Ἀθωνίτιδα τοῦ Ἁγίου Παύλου σεβασμίαν μονήν. Ἅ δὲ αὐτὸς ἐξ οἰκείου μου ἀρτίως προσαφιέρωσα, εἰσὶ
ταῦτα. Τὸ παλαιοχώριον, τὸ οὕτω λεγόμενον τοῦ Κούτρελλου. με
τὰ τῆς νομῆς ἁπάσης καὶ δεσποτείας αὐτοῦ. ἐν δὲ τῇ λίμνῃ τῇ
Ὄστρόβῳ τῷ καθ' ἡμᾶς ἁλιεῖς τρεῖς, Κῦρον τὸν τοῦ Προντανίτου
υἱόν, οὗ ἡ γυνὴ Μάρω, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Μποτζίκης, ἡ δὲ θυγάτηρ Θεοδώρα. ὁ δὲ ἕτερος Κώνστας τοῦ Λήου ὁ υἱός, οὗ ἡ γυνὴ
Εἰρήνη, ὁ δὲ τρίτος Μπολέσλαβος, ἡ γυνὴ αὐτοῦ Εἰρήνη, οἱ υἱοὶ
αὐτῶν Ἰωάννης καὶ Τρύφων, οἴτινες ὀφείλουσιν εἶναι ἀδιενόχλητοι ἀπὸ πάσης ἐπηρείας αὐθεντικῆς, ἀγκαρείας λέγω, μιτάτου,
ἁπλικουμάτου, ἤ τοῦ τυχόντος, νὰ εἶναι μόνοι εἰς ὑπηρεσίας τοῦ
μοναστηρίου ἀκαταζήτητοι. Ταῦτα τοίνυν ἄπαντα ὅσα τε ὁ μακαρίτης ἐκεῖνο; πενθερός μου ἀφιέρωσε τὰ ἐν τῷ παρ' ἐκείνου
ἐκτεθέντι παραδοτηρίῳ ἐγγράφῳ καὶ ὅσα ἐγὼ ἀρτίως ἐκδέδωκα,
εἴτε χωρία, εἴτε ἀνθρώπους, εἴτε παλαιοχώρια, εἴτε ἀμπέλια, εἴτε
ὀσπήτια, εἴτε μύλωνας, εἴτε ζῶα, εἴτε ναούς, εἴτε ἄλλο τι, προσκυρῶ, ἀνατίθημι, ἀφιερῶ, παραὼίδωμι ὅλῃ ψυχῇ, ὅλη προθυμίᾳ, ὅλῃ πίστει, εὐνοίᾳ καὶ διαθέσει, πρὸς τὴν εἰρημένην τοῦ
Ἁγίου Παύλου Ἁθωνίτιδα μονὴν μετὰ καὶ τῆς εἰρημένης μονῆς τῆς
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ὑπερευλογημένης μου Δεσποίνης καὶ Θεομήτορος, τῆς οὕτω λεγομένης Μεσονησιωτίσσης, μετὰ πάντων ὧν ἔχουσι δικαίων καὶ
προνομίων παλαιῶν τε καὶ νέων. ἀξιῶ δὲ καὶ τοὺς ὕστερον μετ'
ἐμὲ αὐθεντεύσοντας, εἴτε Ρωμαῖοι εἰσίν, εἴτε μουσουλμάνοι, εἴτε
σέρβοι, ὡς ἄν στέργωσι τὴν παροῦσάν μου προσκύρωσίν τε καὶ
ἀφιέρωσιν, καὶ διαφθεντεύωσι τοὺς καλογήρους ἀπὸ τοὺς βουλομένους ἀδικῆσαι ἥ διενοχλῆσαι ἤ τὸ τυχὸν διασεῖσαι αὐτούς. εἰ
δέ τις βουληθείη τῶν τοῦ μέρους μου, λόγον τὸν τυχόντα κινῆσαι ζληρονομίας, ἥ καὶ κατὰ τὸ διενοχλῆσαι τὴν εἰρημένην τοῦ
Ἁγίου Παύλου μονήν, πρὸς τὸ μὴ εἰσακούεσθαι, καὶ καταδεδικασμένον ἀπὸ παντὸς δικαστηρίου ἐξέρχεσθαι ἐπισπάσαι τε πρὸς
ἐαυτὸν καὶ τὰς τῶν ἀπ' αἰώνων ἀράς.
Ὁφείλουσι δὲ οἱ τῇ τοιαύτῃ σεβασμίᾳ μονῇ ἐνασκούμενοι,
πρῶτον μὲν εὔχεσθαι ἀδιαλείπτως ὑπὲρ τῶν μακαρίων ἐκείνων
κτητόρων τῆς ἐνταῦθα θεομητορικῆς μονῆς, ἔπειτα ὑπὲρ ἐμοϋ
καὶ τῶν γονέων μου, τοῦ καὶ τὴν τοιαύτην μονὴν καὶ τὰ εἰρημένα κτήματα προσκυρώσαντος. “Αν μέντοι βουληθείη τις τῶν
τοῦ Χριστιανικοῦ καταλόγου, καν ὁποίου γένους ἐστίν, ἀκυρῶσαι
ἤ παρασαλεῦσαι, ἤ τι τυχὸν ἀποσπάσαι τῶν ἐνταῦθα καὶ ἐν τῷ
τοῦ πενθεροῦ μου ἀφιερωτηρίῳ ἐκείνῳ ἐγγράφῳ ἀποσπάσαι, νὰ
ἔχῃ τὰς ἀρὰς τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ Θεοφόρων πατέρων
καὶ τὴν τοῦ Θεοϋ ἀγανάκτησιν, καὶ τὸ ἀπαρρησίαστον ἐν τῇ φοβερὰ
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. Διὰ τοῦτο γέγονε καὶ τὸ παρόν μου παραδοτήριον ἔγγραφον καὶ ἐπεδόθη τῇ διαληφθείσῃ πολλάκις σεβασμίᾳ
τοῦ ἁγίου Παύλου μονῇ δΓ ἀσφάλειαν. Μηνὶ Μαρτίῳ ἰνδικτιῶνος θ' τοῦ ,ςωζγ' ἔτους».
Τὴν μονὴν ταύτην τῇς Μεσονησιωτίσσης εἶναι ἄγνωστον
εἰς ἡμᾶς πότε ἀπώλεσεν ἡ ἡμετέρα Μονή, ἐκ τῆς ὁποίας ὅμως
σώζεται μία εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ΙΑ' αἰῶνος θαυμασίας τέχνης,
διαστάσεων 1.34 Χ Ο.84, φέρουσα τὸ θεῖον βρέφος εἰς τὰς ἀγκάλας Αὐτῆς καὶ τῆς ὁποίας εἰκ·όνες ἡ μὲν Μήτηρ παρουσιάξεται
ὡς νὰ ὁραματίζεται τὰ πάθη τοῦ Υἱοῦ, ὁ δὲ Υἱὸς πλησιάζει τὸ
πρόσωπόν Της ὡς νὰ θέλῃ νὰ τὴν παρηγορήσῃ. ἸΙ εἰκὼν αὔτη
εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ θυσιαστηρῖου τοῦ καθολικοῦ ναοῦ ἐνθρονισμένη εἰς τὸ σύνθρονον καὶ καλεῖτακιΠαναγία ἡ Μεσονησιώτισσα».
'Ἐκτοτε τὸ κελλίον ἤ μονύδριον τοῦ Ἁγίου Παύλου ἔλαβε
θέσιν μεγάλης Μονῆς. Ταύτην βλέπομεν κατέχουσαν θέσιν 18ην
εἰς τὴν σειρὰν τῶν 25 Ἰ. Μονῶν εἰς τὸ ἐπὶ Μανουὴλ τυπικὸν
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τοῦ Ὄρους καὶ πρὸ τῶν Ἰ. Μονῶν Διονυσίου, Σίμ. Πέτρας καὶ
Γρηγορίου, ἐξ οὗ ἀσφαλῶς δύναταί τις νὰ ὑποθέσῃ ὅτι προηγήθη κατά τι ἡ ἐπανεμφάνισίς της εἰς μεγάλην Μονήν.
Συγχρόνως μὲ τὴν ἀγορὰν τοῦ μονυδρίου ἥ καὶ μικρὸν μετὰ
ταῦτα, οἱ ὁηθέντες Σέρβοι μοναχοὶ Γεράσιμος καὶ Ἁντώνιος
ἠγόρασαν ἐκ τῆς ἰδίας Ἰ. Μονῆς Ξηροποτάμου καὶ τὸ Μετόχιον
Σάρτη παρὰ τὴν Σιθωνίαν, τοῦ ὁποίου τμῆμα, ἀξαιρεθὲν τῆς
ἀπαλλοτριώσεως, κατέχει μέχρι σήμερον ἡ Ἰ. ἡμῶν Μονή. Τότε
ἔφερε τὴν ὀνομασίαν «Μελισσουριά», ἀλλὰ βραδύτερον ἔλαβε τὴν
ὀνομασίαν «Σάρτη» ἐκ τῆς ἐκεῖσε ἀρχαίας ὁμωνύμου πόλεως.
Παρὰ τῆς ἰδίας Μονῆς ἠγόρασαν καὶ μέρος τοῦ σημερινοῦ
Μετοχίου «Κριαρίτσι» ἐπὶ τῆς αὐτῆς χερσονήσου, ἥτοι τὰ βόρεια
μέρη αὐτοῦ «Προσήλια» ὀνομαζόμενα. Βραδύτερον καὶ κατὰ τὸ
16Ο9 ἠγοράσθησαν τὰ μεσημβρινὰ μέρη «ἄσπρες πέτρες, σπαρτόβουνο καὶ μπιμπιλίτσα» παρὰ τῆς 'Ι. Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 5Ο.ΟΟΟ ἄσπρων καὶ οὐτως ἀπηρτίσθη
τὸ σημερινὸν μετόχιον ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπηλλοτριώθησαν 257
στρέμ., ἐναπομείναντος ὑπὲρ τῆς Ἰερᾶς ἡμῶν Μονῆς τοῦ δασώδους τμήματος αὐτοῦ.
Ὁλίγον πρὸ τοῦ 1375 ὁ ὅσιος Διονύσιος κτήτωρ τῆς γείτονος καὶ ὁμωνύμου αὐτοῦ Μονῆς, ἔλαβε χῶρον ἀπὸ τὸν Πρῶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς Συνάξεως καὶ ἔκτισε τὴν Μονήν
του χωρὶς νὰ φροντίσῃ διὰ τὴν ὁροθέτησιν τοῦ δοθέντος εἰς
αὐτὸν δασικοῦ τόπου, ὡς ἐκ τῆς μεγάλης ἀγάπης καὶ τοῦ συνδέσμου μεταξὺ τῶν δύο Μονῶν (Διονυσίου - Ἁγ. Παύλου) χάρις εἰς
τὴν πνευματικότητα τοῦ Διονυσίου καὶ τοῦ πνευματικοῦ του Δομετιου κατέχοντος τὸ κάθισμα τῆς «Παναγίας» ἀνήκοντος εἰς τὴν
δευτέραν, ὅστις καὶ συνετέλεσεν εἰς τὴν ἴδρυσιν τῆς Μονῆς ὑπὸ
τοῦ Διονυσίου.
Μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου, πραγματοποιηθεῖσαν ὀλίγον μετὰ τὴν ἴδρυσιν τῆς Μονῆς του, ἐδημιουργήθησαν σοβαραὶ προστριβαὶ μεταξὺ τῶν διαδόχων τοῦ ὁσίου και τῆς
ἡμετέρας Μονῆς ἐξ ἀφορμῆς ὁριακῶν διαφορῶν, τοῦ Πρώτο'υ
τοῦ Ἁγίου Ὄρους δώσαντος ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Συνάξεως ἔγγραφα
ὑπὲρ τῶν ἀπόψεων τῶν πατέρων τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσ. Διονυσίου.
Τῷ 14Ο1 λαβοῦσα γνῶσιν ἡ Σύναξις τῶν ἐγγράφων τούτων
ἐκήρυξε ταῦτα ἄκυρα καὶ μετέβη πρὸς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν καὶ λύσιν
τῆς διαφορᾶς. Πράγματι ἡ σύναξις ἐχώρισε τὸν ἀμφισβητούμε-
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νον χῶρον εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη ὡς ἤδη ταῦτα ὑφίστανται, ἤτοι
ἄρχονται ἀπὸ τῆς θαλάσσης παρὰ τὸν λάκκον τοῦ Καλαθᾶ, πέτρα
μεγάλη ριζημαία, πέτρα μεγίστη ὀρθία ὡς πύργος, μεγάλαι πέτραι,
τύμβη πετρώδης, Ἀββᾶ Θεοδώρου μνῆμα ἤ ἁλώνιον, ὡς λέγεται
σήμερον, μέχρι τῆς «σελλάδος» τοῦ βουνοῦ, ἐκ τῆς ὁποίας βλέπομεν τὴν Ἀμαλφηνοῦ (σιδηροῦν ἤδη σταυρόν).
'Η ἀπόφασις αυτη τοῦ Πρώτου καὶ τῆς Συνάξεως φέρουσα χρονολογίαν Ὁκτώβριον 69Ο9 (14Ο1) ἔχει ὡς ἀκολούθως :
« ᾧ Αἱ ἁπλότητες δὲ ἄρα καὶ αἱ ἑνώσεις πολλῶ καλλίους ἥ
κατὰ ποικιλίας καὶ διαστάσεις, αἱ μὲν γὰρ καὶ παρὰ Θεοῦ τὸν
ἔπαινον τυγχάνουσιν ἔχουσαι, αἱ δὲ τοῖς δαίμοσι μόνοις καὶ τοῖς
ὑπ' αὐτοῖς ἀπεκκληρωθεῖσιν καὶ ἡ μὲν ἁπλότης τοσαύτης τιμῆς
ἠξίωτο παρὰ Θεοῦ ὡς καὶ αὐτὸν δὴ ἠθέλησεν ἑαυτὸν τῇ τοιαύτη
προσηγορίᾳ καλεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν ἕνωσιν, οὐ μόνον οὐχ ὅτι
ἐγγύτατον τοῦτον καὶ περὶ αὐτόν, τοὺς θείους νόας φημὶ ἔχειν
βούλεται ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς εἰκόσι τετιμημένους τῇ θείᾳ ἀξιοῖ.
αἱ δὲ ποικιλάαι καὶ διαστάσεις ὑπεισῆλθον εἰς ἡμᾶς οὐκ ἀπὸ Θεοῦ
ἧ γὰρ ἄν ἄπαντες οὕτω διέκείντο. καὶ ὁ τῆς πρώτης τυχὼν
ἀξίας καὶ παρὰ Θεοϋ ὤν φῶς δεύτερον, οὐκ ἀρκεῖν οἰηθεὶς αὐτῷ
τὴν τοσαύτην ἀξίαν, ἄλλ' ἤδη καὶ ἰσοθεϊαν φαντασθείς, ἐξέπεσε.
τῆς ἀξίας ἐκείνης, καὶ διάστασιν ἀπὸ Θεοῦ προυξένησεν ἐαυτῷ.
Ἐντεῦθεν ποικίλως γίνεται την κακίαν, καὶ ὅπερ ἐκεῖνος ὑπέστη,
καὶ ἡμᾶς αὐτὸ τοῦτο παθεῖν πάσῃ μηχανῇ πεῖσαι πειρᾶται, ἐντεῦθεν ἡμῖν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μακρυσμόε, ἐντεῦθεν αἱ πρὸς ἀλλήλους
διχόνοιαι, ἐντεῦθεν οἱ φόνοι, ἐντεῦθεν ὁ τῶν κακῶν ἐσμός, ϊνα
μὴ τὰ πάντα λέγοντες διατρίβωμεν, ἀλλ' ἧν μὲν ταῦτα ἐπὶ πολύ,
ἀφοῦ δὲ ἡ χριστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ
Σωτῆρος ἡμῶν ἐπεφάνη, ταῦτα πάντα ῷχετο ἐκποδὼν καὶ ὡς
καπνὸς διελύθη καὶ τοῖς βουλομένοις πάλιν ἐπὶ τὴν πρώτην ἐπανελθεῖν ἀξίαν οὐδὲν τὸ κωλύον, ἥνωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰρηνοποιήσας τὰ πάντα καὶ ὑποδείξας ἡμῖν ὁδὸν ἐνώσεως καὶ ἀγάπης.
πρὸς οὐρανὸν φέρουσαν, ἥν βαδίζων ὁ μακαρίτης ἐκεῖνος καὶ τῶν
ἄνω ἐφιέμενος Διονύσιος, ἐδείματο μονὴν τῷ μεγάλῳ Προδρόμῳ
καὶ Βαπτιστῇ οὐκ ἠθέλησε δὲ ζητῆσαι ὁροθετηθῆναι τὸν χῶρον
τὸν περὶ τὴν μονήν, ὅν εἰκὸς νέμεσθαι καὶ κατέχειν τοὺςἐν τῇ μονῇ.
ἐγίγνωσκε γὰρ ἀκριβῶς διάστασιν εἶναι τοῦτο ἀπὸ τῶν γειτνιώντων, ὅπερ οὔτε πρᾶξαι οὔτε ἀκοῦσαι ὅλως ἐκεῖνος ἠνείχετο. 'Εντεϋθεν ἧν αὐτοῖς δὴ τοῖς ἐν τῇ μονῇ, ἥν ὁ ἱερὸς Διονύσιος ἐδομήσατο,
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χαϊ τοὶς γείτοσιν Ιν τῇ τοϋ Ἁγίου Παύλου, τὰ πάντα κοινὰ
διάστασις γὰρ ὰμφοτέραις ταϊς μοναϊς οδκ ῆν, ἕνωσις δὲ μὰλλον
μεθ' ἁπλότητος καθαράς καὶ ὰγάπης δεσμοὶ ἄρρηκτοι. Χρόνος
δὲ τὸ μετὰ ταϋτα βραχὺς καὶ δ μεν γέρων πρὸς 3ν ὲπόθει μεταβαίνει θεὸν τὰς ὲκεϊθεν ὰποληψόμενος τῶν ΙνταΟθα πόνων ἀμοιβάς. δ δὲ τοϊς ὰγαθοϊς ὰεὶ βασκαίνων ὲχθρός, βάσκανον ὲπιβα
*
λὼν αὸτοῖς ὰφθαλμόν, οϋκ ῆνεγκε τὴν κατὰ Θεὸν όμόνοιαν καὶ
εἰρήνην των ὰμφοτέρων μονῶν, ἀλλὰ διαστῆσαι τοότους ὰλλήλων ὲσκέψατο. Ἐντεϋθεν δρους τινὰς καὶ συστατικὰ γράμματα
Τιμίου ΙΙροδρόμου ζητεῖν ἔπεισεν, οῖ καὶ προσελθόντου ἐν
τες τῷ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τοϋ παντὸς δρους προϊσταμένφ γρὰμματα γενέσθαι αὸτοϊς ^τήσαντ2, γ^ωρισμὸν τινὰ καὶ δρους ἔχοντα
τῶν τόπων, οδς αὐτους ἔχειν εἰκός. Ὄδὲ μὴ συνιεὶς τὴν τοϋ διαβολου ὲπίνοιαν καὶ εἰ τὸ κακὸν προβήσεται, μόνος, γνώμης ἄνει»
τῶν ὲν τῷ δρει παντί, ειξε αὸτοϊς, καὶ γράμμα παρέσχεν, δπερ
οὸκ εἰς μικράν τινα ταραχὴν ἐνέβαλε τους Ἀγιοπαυλίτας, ὰναλογιζομένους την τε προτέραν ἔνωσιν, καὶ δτι παρὰ γνώμην
ἐγεγόνει τῶν το5 ὅρους παντός. καὶ εως μὲν ὲκεϊνος μόνον ῆν
οὸ τοσοϋτον εἰς ταραχὴν αὰτοὸς ἐκίνει, ἀφοϋ δὲ ἕτερον Ιγένετο
κυρωτικὸν τοΟ προτέρου καὶ πλείω χωρον παρελάμβανον, τέλεον
μὲν τὸ τῆς ἀγάπης καλὸν παρ' ἀμφοτέρων ὰπελήλατο τῶν μονῶν,
εἰς τοσαότας δὲ ταραχὰς καὶ μὰχας ἐχώρησαν οἱ ἐν αὸταῖς
μοναχοί, ὡς καὶ φόβον εῖναι πολυν, δπερ εἰδὼς 6 ἐν μοναχοῖς
6σιώτατος κυρ Ἀντώνως δ καὶ της Ἁγίου Παύλου μονῆς προϊστάμενος δτι τάχος εἰς τὴν καθ' ἡμἁς ἱερὰν ἀνατρέχει σόναξιν,
καὶ τὰ συμβάντα δηλοποιεϊ, ἄ δὴ πάντα ἡ ταπεινότης ἡμῶν
ὰκοόσασα συνδιασκεψαμένη ἄμα τοϊς περὶ αὸτὴν θείοις ὰνδράσιν, ῆγουμένοις οὐσι τῶν ἐν τῷ καθ' ἧμας Ἁγίῳ Ὄρει παντί,
δεϊν ἔκρινε τοπικ^ ὲκεϊσε παραγενέσθαι ῷστε τὸν τόπον ὑπὲρ οῦ
ῆ διένεξις, ἰδεϊν, ἐντεϋθεν τὰ δέοντα καὶ βουλεόσασθαι καὶ
χαταπραξαι. Καὶ δὴτα ἄνδρες ἔκλεγέντες οἱ τὰς τοιαότας κρίνειν
εἱδοτες, ἀπὸ μὲν τῆς Ἁγίας Λαόρας δ τιμιώτατος ἐν ίερομονάχοις καὶ ιτνευματικδς κόριος Σωφρόνιος, ἀπὸ δὲ του Βατο^ιεδίου
δ τιμιώτατος ὲν μοναχοϊς κόριος Μακάριος, ἀπὸ τοϋ Χελανδαρίου δ τιμιώτατος ἐν Μοναχοϊς κόριος Ἰωβάνης, ἀπὸ τῶν ρώσων
δ γέρων κόριος Νίκαν5ρος, κα! δ προηγοόμενος, απδ τοϋ καθίσματος τῶν Καρυῶν δ πνευματικὸς κόριος θεοδόσιος. ουτοι
ο5ν πάντες προκριθέντες, ῆλθον μεθ' ἡμῶν καὶ παραγενόμενοι
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ἐκεϊσε δικαίωμα παλαιγενὲς ἐζητοϋμεν προσφέρειν αὑτσϊς, ὡσὰν
5Γ αὸτου γνοίημεν τίνος 6 τόπος, 5Γ δν ή ταραχή. Οἱ δὲ δικαίωμα μὲν οὸκ ἔχειν εῖπον, διηγοόμενοι ἄμα καὶ τὴν προτέραν ἔνωσιν, μάρτυρας δὲ προεβάλοντο τον τε πνευματιχδν ζόριον Νικόδημον, καὶ τὸν α,πδ Σϋριανων κόριον Γρῆγόριον τὸν γέροντα,
ἄν5ρας ὰξίους πιστευθῆναι εἰς μαρτυρίαν καὶ. λόγῳ ἐρωτηθέντε;
ἁπλῶς, ήμεϊς δὲ διὰ τὸ μήποτε 6πονοὴσαί τινα, ὡς τάχαγε διὰ
φιλίαν η εχΟραν τὸ δίκαιον οὸκ ὰναφανεῖται καὶ βὰρος Αλ6τοι»
καὶ φρικώδους ὲφωνήσαμεν κατὰ του δι' ἔχθραν ῆ φιλίαν τὸ
ὰληθὲς 6ποκρ6ψαντος, δ καὶ ὰκουσας δ Κόριος Γρηγόριος ἐμαρτύρησεν ἐγγράφως λέγων ἔχειν ἐξ ὰκοἢς παλαιὰς, ὡς κελλία τοϋ
τε ΔρουβανιστοΟ, τοϋ Γαλακτίωνος, τῶν Φυλασσομένων, τὸ ὲπάνω κάθισμα δ Πρόδρομος, τὸ τοΟ Κυρίλλου καὶ δ Σπληθρος εἰσὶ
τοϋ Πρωτάτου, τὸ δὲ παραθαλάσσιον ἄπαν, ὰρχόμενον ὰπο τοδ
περωρισμοϋ τῶν Βουλευτηρίων, καὶ καταντῶν ἕως τοϋ αὸλακίοο
της τοϋ κυροϋ Σίμωνος ἔνι τοϋ Ξηροποτάμου, δ δὲ πνευματικὸς
εῖπεν, δττ ὲγὼ δτε ὸπετάγην τῳ ίερω Διονυσίω, τότε δέδωκε
πρδς αὸτδν δ Πρῶτος ὲκεϊνος κόριος Δωρόθεος δ Χιλανταρινδς,
περιοχήν τινα πολλήν, δ δὲ ουκ ἕφθασε λαβεῖν αὸτὴν διὰ γρα,μματος. Τζϋτα εἰπόντων ἐκείνων ὰκοόσαντες καὶ μὴ δυνηθέντες
γνῶναι τίνος ἄρα εῖη δ τδπος ὑπὲρ ου ἡ διένεξις, ὲπεὶ ουτε
γράμμα ἧν οὸτ' οἱ μάρτυρες ῖσασι ταϋτ' ὰκριβῶς, ἡμεϊς τὸ τῆς
εἰρήνης καλὸν πραγματευόμενοι ὰμφοτέραις ταϊς μ,οναϊς, κατὰ
τὸν τόπον ὲκεϊνον γενόμενοι καὶ μέσην χωρίσαντες, μήτε ταότης
μ,ήτ' ὲκείνης στενώσαντες, διεκρίνομεν καὶ ὰφινάμεθα καὶ έπήξαμεν δρους, οἴ καὶ εχουσιν οδτω. Ἀπὸ της θαλάσσης ἔστι λάκκος
μέγας, δς καλεῖται της ραγτης τοϋ Καλαθἁ, ἐν τῷ τοιοότω τοίνυν
Λάκκῳ πετρα ὲστὶ μεγάλη ριζημαία, ἐν η ὰνεχαράξαμεν τίμιον
σταυρόν, καὶ μικρὸν πρδς κατ' εὸθὸ τῆς πετρας ὲπήξαμεν σταροπήγιον, ειτα ὰνερχόμεθα κατ' ῖσον εἰς τὴν εἰς δξϋ λήγουσαν
μεγίστην πέτραν, ῆτις καὶ σχὴμα πύργου εχει, ῆν καὶ σχίζοντες
εἰς μεσον εἱσερχόμεθα μέχρι μεγάλων πετρῶν, ἐφ' αϊς δρυς,
ὲν η καὶ σταυρὸς κεχαραγμένος ἐστὶ παρ' ἡμῶν, ἔπειτα ὰφέντες
δεξιὰ καὶ πρδς δ,νατολας την ὰπιδέαν ὰνερχόμενοι εὸρίσκομεν
τύμβον πετρώδη, ὲφ' ου δρυς μεγίστη, ἐν η σταυρός, μικρὸν δὲ
πριν ετερος, δς ῆν μὲν παλαιὸς ὲν τη δρυϊ κεχαραγμένος, ὰνεκαινίσθη δὲ νυν ὸφ' ἡμῶν ὰνωτέρω δὲ τούτου τὸ τοϋ ὰββα
θεοδώρου μνῆμα η ἁλώνιον. δπερ ὰφέντες πρὸς ὰνατολὰς
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7,ατήλθομεν μικρὸν καὶ ὰνεχαράξαμεν ὲν δυσὶ δένδρεσι ὰντικρὸ ἱστάμενοι σταυροϊς δύο, καὶ ἱσότητα διαβαίνοντες ὲνεχαράξαμεν
σταυροὺς ἐν τριάκοντα δένδρεσιν, ἐν δὲ τῷ τέλει ἄντικρυ τῆς
σελλὰδος, ὰφ' ης 6ραται ἡ τῶν Ἀμαλφηνών, ἴσταται ὲλάτη
μεγάλη, ἐν ῇ τρεις σταυροὸς πεποιήκαμεν. Τοϋτων δὲ ουτως
όροθετηθέντων παρ' ἡμῶν, τον σόνδεσμον της μακαρίας ὰγάπης
λέγομεν καὶ ἀποφαινόμ,εθα, ὡσὰν τὰ μὲν πρὸς ὰνατολὰς πάντα
ἔχει τὸ μέρος τοϋ Ἁγίου 1Ιαόλου, τὰ δὲ δυτικὰ ἔχει τὸ μέρος
τοϋ κυροΟ Διονυσίου, μηδενὸς ὰπό γε τοϋ νϋν εξοντες ἄδειαν κινἡσαι ἢ διενοχλὴσαι ῆ τῷ μέρει της τοϋ Ἁγίου Παυλου μονῆς
ῆ τῆς τοϋ κυροϋ Διονυσίου, ὰλλ' εἰναι ὲν εἰρήνιο καὶ 6μονοίσ.
ὰμφοτερας τὰς μονας ὰρκουμένας τοϊς οἰκείοις δροις ὰποφαινομεθα. ὰλλ' οὸδὲ τὰ προλαβόντα γράμματα ἔξουσιν ὰπδ τοϋ παροντος τὸ βέβαιον, ἀλλ' ἄκυρα καὶ ὰβέβαια ἔσονται, καὶ γὰρ εῖ
καὶ αραϊς ὲνεπεδώθησαν, ἀλλ' ὡς ὲν παραβύστφ καὶ γωνία. γε»
γονότα καὶ μὴ εχοντά τι μόνιμον κατὰ γὰρ τὸν μέγαν Βασίλειον
οδ ῆ ὰρχῆ ὰδόκιμος καὶ τὸ παν ὰπόβλητον, δφείλουσι καταλυθἢναι ώς νόθα καὶ παρεγχάρακτα, τοϋ παρ' ἡμῶν γεγονότος
ἕχοντος τδ 6εδαιον καὶ ὰσφαλές, ὡς μετὰ γνώμης πάντων γενομένου τῶν ἁγωρειτῶν, ἄν δέ τις τυχὸν ῆ ἀπὸ τοϋ Ἁγίου Παύλου
ῆ ἀπὸ τοΟ κυροϋ Διονυσίου, οὐκ άρκοόμενος τοϊς παρ' ἡμῶν γενομένοις δροις, εἰς ανατροπὴν τοότων χωρὴσαι πειραθείη, τὸν
τοιοϋτον οῖος ἄρα καὶ εῖη ὡς παραβάτην καὶ χαιρέζακον ἔχομεν
ὰφωρισμένον ἀπὸ Γ1ατρός, Υίοϋ καὶ Ἁγίου Πνεόματας της μιας
καὶ ὰσυγχότου Θεότητος, ....... Καὶ εϊς ὰσφάλειαν καὶ βεβαίωσιν
το παρὸν ὲγεγόνει γράμμα καὶ υπογραφὲν παρ' ἡμῶν ὲπεδόθη
τοϊς τοϋ Ἁγ. Παύλου μοναχοϊς. Μηνὶ Ὁκτωβρίω ἰνδικτιῶνος θ'
ετει, ,ς··7οθ'. ἧ Ὁ 1Ιρῶτος τοϋ Ἁγίου Ὄρους Γεννάδιος ἱερομόναχος. ᾧ Ὁ ἀπὸ της Λαύρας Σωφρόνιος ίερομ. καὶ πνευματικός.
ἧ Μακάριος μοναχὸς Βατοπεδινός. ᾧ Μακάριος ἱερομ. καὶ πνευματικδς δ Ἰβηρ. ἧ Ἰωβάνης μοναχὸς κλπ. (Σερβιστὶ) καὶ Στέφανος μοναχὸς καὶ προηγοόμενος. ᾧ Ὁ ἐν ἱερομονάχοις Γεράστμος καὶ προηγοόμενο'ς τοϋ Ξηροποτάμου μαρτυρῶν καὶ βεβαιῶν
ὸπεγραψα. ᾧ Ὁ ἐλάχιστος ἐν ίερομονάχοις καὶ πνευματτκὰς Θεόδουλος' δ ἀπὸ τῶν Καρυῶν. Ὁ γραφεὸς Ἰωάσαφ εὸτελὴς διάκονος.»
Τὸ ἔγγραφον τοΟτο ἐκυρώθη Πατριαρχικῶς τῷ 14Ο4 καὶ ἐν
,τω 6ποίφ παρατηροϋμεν ν' ὰναφέρωνται ἡ ἡμετέρᾳ Ἰερα Μονὴ
ὡς Ἁγίου Παύλου, ἡ δὲ γείτων τοιαυτη τοϋ κυροϋ Διονυσίου.
(Συνέχεια εις τδ έπομενον)

ΙΕΡΜ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΠΟΣ ΠΕΤΡΒΣ
"Η Ἰερὰ Μονὴ Σιμωνος Πέτρας τυγχάνουσα κοινοβιος εἰναι το
πΚεον τολμηρὴν οϊκοδδμημα τοϋ 'Αγίου Ὅρους, κειμένη επϊ πανυψήλου βράχου επι τῆς ΝΔ πλευρας τῆς χερσονήσου, εκ τοϋ δποιου ἔλαβε καὶ τὴν δνομασίαν. Παρουσιάξει γραφικώτατον θέαμα με τὰς πολυαρϊθμους σειρὰς των εξωστων, εκ των 6ποϊων διερχδμενος δ επισκέπτης καταλαμβάνεται ϋπδ τρομου. Τῆς θαλάσσης απεχει ὴμισειαν
ῶραν και εϋρϊσκεται εις ϋψος 45Ο μ. απ' αϋτὴς.
Ἰδρυτὴς αϋτής φέρεται δ Ἂγιος Σιμων κατὰ τὰ μἐσα τοϋ ΙΔ'
αϊῶνος, δστις πρδτερον άσκοϋμενος έκεϊ πλησιον καὶ έπιθυμῶν να
ϊδρυση τὴν Μονὴν εϊδε άστέρα ανω τοϋ βράχου κατα τὴν ννκτα των
Χριστουγέννων καϊ έκλαβῶν τοϋτο ώς ενδειξιν τῆς θεϊας βουλήσεως
ῆρχισεν ὰμἐσως τὰς έργασϊας δαπανη εϋπδρων τινων γνωοτων τον.
Τῳ Ι363 άνηγέρθησαν μεγάλαι οϊκοδομαὶ δαπάναις τοϋ Ἰωάννου
Οὑγγλες βασιλέως Σερβιας κα'ι Ρουμανίας, δστις μετὰ εν ετος έχορήγησεν αύτὴ και χρυσδβουλλον. Κατὰ τὴν περιοδον αὑτὴν επλουτισθη
καϊ μέ διάφορα μετδχια εις Σιθωνίαν, Στρυμῶνα καὶ Λῆμνον. Ταυτοχρονως δε ὴγδρασε καϊ δϋο εν Καρυαϊς κελλία.
Σήμερον κατέχει τὴν Ι3ην ϊεραρχικὴν σειραν μεταξυ των Ἰ. Μονων τοϋ 'Αγϊου "Ορους κατα τὴν εν τή Ἰ.-Κοινοτητι παρεδρίαν. Εις τδ
τυπικδν δμως τοϋ Ι 394 βλέπομεν αϋτὴν 23ην μεταξϋ των τοτε 25 Μονῶν.
Τὴν ΙΙην Δεκεμβρϊου τοϋ Ι58Ο άπετεφρτοθη δλοσχερῶς εκ πυρκαϊας κατὰ τὴν δποίαν κατεστράφησαν απαντα τα εγγραφα αϋτῆς. Διεσώθη μονον το Ι'αμεϊον της Μονῆς, χάρις εις τδ δποϊον ὴλΟεν εις
συμφωνϊαν με τους πασχοντας οϊκονομικῶς μοναχοὑς τῆς Ἰ. Μονής
τοϋ Ξενοφῶντος, δπως πληρώση τδ εκ δρχ. 2Οῃ.ΟΟΟ άργυρίων χρέος
αϋτής, ἀλλὰ ν' ὰναλάβουν τὴν διοικησιν της Μονής τοϋ Ξενοφῶντος
πραγμα δπερ καϊ έγενετο διὰ συμφωνίας έπικυρωθεϊσης εν ετει Ι58Ι
ὑπδ τοϋ Πατριάρχου Ἰερεμίου, ἀλλ' ειναι άγνωστον μέχρι ποτε
διήρκεσεν ή συμφωνία α·ϋτη.
Ὅλίγον μετὰ ταϋτα ο ήγοὑμενος τῆς Μονῆς Νεδφυτος, μετέβη εϊς
Ρουμανιαν, ενθα συνέλεἰ·ε πολλα χρήματα καὶ άνεκαίνισε τὴν Μονήν,
εκ παραλλήλου δὑ έξησφάλισε καὶ εν Μονϋδριον εν Βουκουρεστϊῳ δι'
έγγραφου τοϋ Μιχαὴλ Βοεβδδα νπο χρονολογϊαν Ι599.
Τον Ἰοϋνιον Ι626 νεα πνρκαϊα έσημειώβη με μεγάλας ζημιας,
άνακαινισθεϊσης ταϋτης αμέσως.
Τῷ Ι644 έφέρετο με χρέος 7.ΟΟΟ γροσϊων εν Θεσσαλονϊκη και
Ἂγ. Ὅρει, κατὰ δε τὰ τελη τοϋ ΙΖ' αϊωνος περιὴλθεν εϊς τὴν
ϊδιορρυθμίαν.
'Εξ ϋπάρχοντος σημειώματος εν τη Μονὴ πληροφοροὑμεθα δτι
τὴν Ι5ην 'Απριλιου 1762 εισὴλθεν εν αύτή δ εϊς τον Προφήτην 'Ηλίαν
παρὰ τὴν Καψάλαν τοϋ Παντοκράτορος ήσυχάζων Σέρβος ϊερομ.
Παϊσιος πνευματικδς μετὰ 35 μοναχῶν διὰ ν' άναλάβη τὴν διακυβέρ-
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νησιν τῆς Μονῆς, ἀλλὰ δεν ήδυνήθη καὶ άνεχτορησεν, δτε ταϋτης
κλεισθείσης περιήλβεν εις τὴν εξουσιαν τῆς Μεγάλης Μέσης. Μετα:
διετίαν άνέλαβε ταύτην δ έκ Μυτιλήνης ϊερομ. 'Ιωάσαφ, δστις έξηγορασεν απδ πειρατὰς τὴν άριστερὰν τῆς 'Αγϊας Μαγδαληνῆς άντϊ 52Ο
φλωρίων Βενετιας και επλήρωσε τὰ χρέη τῆς Μονῆς, διὰ τὰ δποϊα
έπληρώνετο τδκος 3Οθύο, έλευθερῶσας τα έπ'ι ενεχϋρῳ δοθύντα κτήματα τῆς Μονῆς.
Κατὰ τὴν περιοδον της έπαναστάσεως και απδ τοϋ Ι82Ι-Ι83Ο δτε
τουρκικδς στρατδς διέμενεν έντδς των Ἰ. Μονῶν τοϋ Ἁγίου "Ορους,
περιήλθεν εις οικτραν οικονομικὴν κατάστασιν, άναχωρησάντων και
καὶ των μοναχῶν αϋτὴς.
Τω Ι848 ανέλαβεν ὴγοϋμενος δ ῖξ 'Αλατσάτων ϊερομ. Σεραφείμ,
δστις βοηθοϋμενος καὶ ϋπδ σωφρδνων συμβοϋλων επέτυχε τὴν άνδρθωσιν αϋτὴς. 'Εν συνεχειι^ και 6 διάδοχος αϋτοϋ ϊερομ. Νεοφυτοε
έργασθεις συνετως έβελτίωσε ταύτην.
Τφ Ι868 έκοινοβϊασεν εις τὴν Μονὴν δ πριοην Δρυϊνουπολεως
Παντελεήμων έκ Μαδϋτου, δστις εκάρη μοναχδς μεγαλδσχημος, λαβων
τδ δνομα Σϊμων, θανων τφ Ι875 εντδς τοϋ πλησίον τῆς Μονῆς ήσυχαστηρίου τοϋ 'Αγ. Σιμωνος.
Τῷ Ι891 νεα πυρκαϊὰ κατέστρεψεν απασαν τὴν Μονὴν μετὰ τοϋ
ναοϋ και της βιβλιοθήκης. Κατεστράφησαν 25Ο χειρδγραφοι κιοδικες,
4Ο περγαμηνοὶ και 75Ο εντυποι, διασωθἐντων μονων των 'Αγ. Λειψάνων.
'Ο ὴγοϋμενος Νεδφυτος ένεργήσας ερανον εν Ρωσϊςι συνεκέντρωσεν ϊκανον χρηματικδν ποσδν έκτελῖσας πολλας εν αϋτῆ έργασϊας.
Μεταξὑ των ετων Ι9ΟΟ - Ι9Ο2 έπεξἐτεινε σημαντικῶς τὴν Μονήν, τῆς
δποίας δϋναται να θεωρηθὴ νἐος κτήτωρ.
'Ιερδν ναδν εχει μικρδν επ' 6νδματι τῆς Γεννήσεως τοϋ Σωτήρος,
παρεκκλήσια δε 4 έντδς της Μονῆς καὶ ϊσάριθμα εκτος αϋτὴς εις
διάφορα διακονήματα.
Μεταξῦ τῶν Ἀγίων Λειψάνων ὰναφέρεται τεμάχιον Τιμϊου Ξϋλου,
ὴ αριστερα χειρ της 'Αγ. Μαρϊας της Μαγ6αληνής, τῆς 'Αγ. Βαρβάρας, 'Αγ. Παντελεήμ,ονος, 'Αγ. Κηρϋκου, Τιμ. Ιϊροδρομου, Ἀγ. Τρϋφωνος, 'Αγ. 'Ελευθερϊου, 'Αγ. Παρασκευής, 'Αγ. Χαραλάμπους, 'Αγ.
Μοδἐστου, 'Αγ. Παύλου δμολογητοϋ, 'Αγ. Διονυσίου Ζακϋνϋου, 'Αγ.
Συμεῶν στυλιτου κ. α.
Εις τὴν Δάφνην, τον λιμῖνα τοϋ 'Αγιου Ὅρους, εχει ὰρκετὰ
κτϊρια με τον μοναδικδν εν αϋτῆ ναδν των 'Αγιων Πάντων πρδς εκκλησὰχσμδν των εν αϋτή ϋπαλλήλτον και ἀλλων κοσμικων.
'Ο άριθμδς των ῆδη εν τῆ Μονή Σϊμ. Πἐτρας μοναχῶν άνέρχεται εις 3Ο περίπου. Προπολεμικῶς εϊχε 45 και προ 6Οετίας 7Ο.
'Εν Καρυαϊς εχει τδ κτίριον εις τδ δποϊον στεγάξεται ὴ Διοϊκησις
τοϋ 'Αγϊου "Ορους, τδ αντιπροσωπεϊον αϋτής, δϋο κελλϊα και αρκετα
καταστήματα εν τή άγορά τῶν Καρυῶν. Πέριξ δε της Μονῆς τρία καθίσματα εις τα δποϊα ήσυχάζουν ανα εις μοναχδς.
"Εχει δάσος αξιολογον συνορευδμενον με τὰ δάση των Ἰ. Μονῶν
6σ. Γρηγορϊου, Φιλοθέου, 'Ιβήρων και Ξηροποτάμου. 'Επϊσης έλαιῶνα
εη των μεγαλυτέρων τοϋ 'Αγϊου "Ορους διατηροϋσα μηχανοκίνητον
ελαιοπιεστήριον.

"ΤΟ ΡΜΔΓΟΦΩΝΟΙἸ,, ΚΗΙ "ΡΗΔΓΟΦΩΝΗ ΕΠ ΗΓΙΩ ΟΡΕἢ,
'Υπδ τοὺς τϊτλους αύτούς έσημειιύσαμεν εἰς προηγούμενα τεύχη τοϋ
περιοδικοϋ μας περὶ της κινήσεως προς κατάργησιν τοϋ κακως εισαχθέν·
τος ὅαδιοφτδνου εν 'Αγίφ “Ορει, διὰ τον δποϊον έγκυμονεϊ τοϋτο κινδϋνους οϋχὶ μικρούς. Δὲν μας κατέχει θρησκευτικός τις φανατισμός, οϋδὲ
ἀντιπάθεια κατὰ της έφευρέσεως ταύτης τοϋ ὰνθριοπου, τον 6ποϊον δ
Θεδς έπροίκισε μέ τδσην σοφίαν, ἀλλ' ὴθελήσαμεν νὰ έλέγξωμεν τὴν
κακὴν χρήσιν αύτοϋ,. ῆτις τελευταίως ύπερέβη παν ὰνεκτδν οριον : Τον
περιορισμοϋ τούτου μὴ έπιτευχθέντος, ὲγένοντο εϊσηγήσεις προς τελεϊαν
κατάργησϊν του, διοτι οι καρποι τους δποίους τδ ὸαδιδφωνον θὰ παρουσιάση μελλοντικως εϊς τὴν ιδιοτυπον ὴμων ξωήν, βὰ ειναι δλέθριοι.
Δεν δύναται ν' ὰμ.φισβητήστι κανεϊς δτι· τδ ὅαδιοφωνον διὰ τὴν
μεγαλυτέραν μερίδα τοϋ "Αγιου Ὅρους ἀποτελεϊ σκάνδαλον, ἀλλὰ και
διὰ τους εϋλαβεϊς έπισκέπτας καὶ κυρϊως τους προσερχομένους εϊς τὴν
Μοναχικὴν ζωὴν, οῖτινες μολις έξέλθουν εϊς τὴν ὰποβάθραν τοϋ 'Αγϊον
Ὅρους, εὑρίσκονται προ οικτροϋ θεάματος, τὴς καταχρήσεως δηλ. τοϋ
ὑαδιοφώνου.
Τὴν τραγικὴν αύτὴν κατάστασιν διεπιστωσαμεν διὰ πρώτην φορὰν
προ τριετίας οί ϊδιοι, εύρεθέντες ἐν Καρυαϊς, δπου εν μέση άγορα ὴκούσαμεν ἐξ άρκετὴς ὰποστάσεως ῆχους, μὲ σημαντικὴν ἔντασιν, μουσικὴς
κα'ι ὰσμάτων. 'Απευθυνθέντες ὰμέσως εϊς τὴν 'Ιερὰν "Επιστασίαν έλάβομεν τὴν ὰπάντησιν δτι προκειται περὶ τοϋ ὺαδιοφωνου τὴς άστυνομϊας
προς τὴν δποίαν οϋδε'ις τολμα νὰ κάμτ) τας παραιηρήσεις. Διελ96ντες
εκ Δάφνης, τὴν αὑτὴν καϊ χειροτέραν κατάστασιν εῦρομεν. των ὸαδιοφωνων ὰκουομένων μέχρι τὴς προβλὴτος.
'Απδ τὴν ταχεϊαν ταύτην καϊ ἀθρόαν έξάπλωσιν τοϋ ὅαδιοφτδνου
έσπεύσαμεν ν' ὰπαγορεύσωμεν τὴν χρήσιν αϋτοϋ εις πάντα τα έξαρτήματα
τὴς 'Ι. ὴμων Μονῆς κα'ι γενικως τὴν περιφέρειαν αύτὴς. 'Εκ παραλλήλου, εξ ύποχρεωσεως, ἀπηυθύνθημεν ἀμἐσως προς τὴν 'Ιερὰν Κοινότητα
τοϋ 'Αγ. "Ορους διὰ τοϋ υπ" ἀριθ. Α / Ι3 - 3 -1 - Ι956 έγγράφου ὴμων
ἔχοντος ως ὰκολούβως:
« Φέρομεν εις γνωσιν υμων δτι τδ ὅαδιοφωνον τῆς 'Υποδιοικήσεως
Χωρίκὴς λειτουργεϊ πολλάκις κατ' αυτδν τον τροπον, ωστε νὰ γϊνεται
ὰκουστδν και εις αὑτὴν τὴν ὰγορὰν των Καρυων. 'Επϊσης και τδ ὸαδιοφωνον τοϋ Τελωνείου εν Δάφνη ὴκοϋσθη εϊς 6λοκληρον τὴν εντασιν
αϋτοϋ και νὰ παρουσιάζη τον λιμένα τοϋ 'Αγίου Ὅρους ως έπαρχιακδν
κοσμικδν κέντρον διασκεδάσεως.
Νομίζομεν δτι κατὰ τὴν ἀποφασιν τοϋ Ι947 της 'Ι. Κοινοτητος,
δτε ὴγοράσθη τδ πρωτον ὸαδιόφωνον, μετὰ τὴν ὰπέλευθέρωσιν, έδικαιολογὴθη ή ὰγορά αϋτοϋ ιος συμφεροτέρα, ωστε χρησιμοποιουμένου τοϋτου μονον κατὰ τας ῶρας εϊδήσεων, τελετων, διαλέξεων κα'ι ὰλλων μορφωτικων έκπομπων, νὰ δύνανται νὰ παρακολουθοϋν ἀπαντες οί εν Καρυαϊς, παραμείναντος μάλιστα τούτου επϊ διετίαν περιορισμύνου διὰ
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χλειδός, τὴν δποϊαν κατεϊχε μέλος τῆς Ἰ. Κοινότητος, διὰ ν' ἀποφευχθῆ
έπέκτασις ή και μονη αϋτοϋ καταχρησις. Ὅλίγον δὲ βραδύτερον, λογω
της τότε κρισῖμου καταστάσεως, παρακλήσει τής άστυνομὶας, ὴγοράσθη
καὶ δι
* αϋτὴν ϋπο της 'Ι. "Επιστασϊας έκ τοϋ τοτε ταμεϊου ΜΑΔ μὲ τὴν
ϋποχρέωσιν δμως νὰ καταβληθὴ 6 δφειλόμενος σεβασμύς προς τον ίερδν
ὴμων τδπον, δηλ. νὰ μὴ γϊνεται ὰντιληπτδν ἔξω τοϋ οϊκήματος αϋτὴς,
καθύσον δ προορισμδς του τόπου εϊναι πολὑ διάφορος τής κοσμικὴς
αύτων ζωὴς.

"Επειδὴ δμως τδ κακδν ἐπεξετάθη ὑπὲρ τδ δέον κα'ι ὑπὲρ τδ σημεϊον τδ δποϊον συγκατετέθη δ Τόπος καὶ θεωρεϊται ῆδη ὐρθως ως σοβαρὰ πληγὴ ὴ έπέκτασις αϋτοϋ, μἑ κὶνδυνον νὰ· εϋρεθωμεν προ άνελπί'
στων ὲξελιξεων, ἔχομεν τὴν γνῶμην δπως ὴ 'Υμετέρα Πανοσιολογιότης,
ῆτις πολλάκις εἰς παρομοὶας περιστάσεις περιεφροϋρησε τὰς παραδοσεις
καϊ τὴν κανονικὴν ζωὴν τοϋ Τ6που, ὲπιληφθῆ τοϋ ζητήματος αϋτοϋ καϊ
λὰβη μετἁ τοϋ κ. Διοικητοϋ δλα τὰ μέτρα προς δλοκληρωτικὴν κατάργησιν των ὸαδιοφωνων, ατινα ὲνω απο το εν μέρος οϋδένα ὰπολύτως σκοπδν
ἐξυπηρετοϋν εν 'Αγ. Ὅρει, ὰπδ τδ αλλο κλονϊζουν αὑτὰ τὰ θεμέλια αὴτοϋ.
Γνωρίζομεν οτι μερικοι των ὰγιορειτων, και ειναι λυπηρδν δτι τδ
ὑαδιδφωνον κατέλαβε θέσιν ως εν των άρϊστων Πατερικων άναγνωσμάτων, κάῳνουν καλὴν χρὴσιν οώτοϋ, ἀλλὰ χάριν τοϋ γενικοϋ καλοϋ καϊ
συμφέροντος νὰ δεχθωσι τὴν θυσίαν, ὴ δὲ κατάργησις πρέπει νὰ ειναι
ό2.οκληρωτικὴ και έκριξωτική, διδτι ϋπδ τὴν παροϋσαν κατάστασιν δεν
βλέπομεν οτι εις νέος·εϋλαβὴς έρχδμενος ν' άκολουθήση τὴν Μοναχικὴν
ημων ζωὴν της ὴσυχάας και ψυχικής ὰνατάσεως, εϊναι δυνατδν νὰ παραμείντ] εστω και μιαν ήμέραν, ἐὰν μολις έξέλθτ) εις τὴν προὶτην ἀποβάθραν τοϋ 'Αγ. Ὅρους, τὴν Δάφνην, ένω Ο" άναμἐνη νὰ αἰσθανθῆ τδ
πρωτον ὰρωμα της ιδεωδους καὶ θείας ἠμ,α5ν ζω·ης, εὑρεθῆ εν μέσω των
δαιμονιωδων σειρηνικων φωνων, τὰς 6ποϊας μολις προ δλίγου έγκατέλειψε μαζὺ μέ τον κόσμον».
Τδ ἔγγραφον μας τοϋτο κοινοποιηθέν ύπδ της 'Ι. Κοινότητος εις
τον Διοικητὴν κ. Κωνσταντόπουλον, δστις, σημειοϋμεν καϊ πάλιν, ειναι δ
μονος δστις καϊ ἀπδ της πλευρας αϋτης έσεβάσθη τδ καθεστως τοϋ
'Αγιου Ὅρους ἀποφυγων νὰ προμηθευθῆ ραδιοφωνον καθ' δλον τδ
έπταετἑς περίπου διάστημα της ένταϋθα ὑπηρεσϊας του, έπροκάλεσε τὰς
προς τοϋτο διαταγὰς του διὰ νὰ έπανέλθωμεν βραδύτερον εις τὴν αὑτὴν
και χειροτέραν κατάστασιν.
Ὅλίγον βραδύτερον ή ἀδελφὴ 'Ιερὰ Μονὴ τοϋ Ὅσίον Γρηγορϊου
δι' έγγράφου αϋτὴς έπανὴλθεν έπϊ τοϋ ζητήματος αϋτοϋ προς τὴν 'Ι.
Κοινοτητα, ὑποδείξασα τον κὶνδυνον τοϋ 'Αγίου Ὅρους, μὲ τὴν παράκλησιν νὰ ληφθοϋν ἀποφάσεις προς περιορισμδν τοϋ κακοϋ. "Εγένοντο
ὰρκεταὶ συζητήσεις, ὴρωτήθησαν αι "Ιερα'ι Μοναί, έλήφθησαν μερικοὰ
ψυχραϊ ὰποφάσεις διὰ νὰ τεθοϋν και πάλιν εις τδ άρχεϊον.
"Ηδη κα'ι πάλιν ὴ αύτὴ "Ιερὰ Μονὴ Ὅσ. Γρηγορίου, προς τιμὴν
και ἔπαινον της διοικήσεως αϋτὴς, έπανέρχεται έπι τοϋ ζητήματος καϊ
μολις προ δλιγων ὴμερων κατέθεσε νέαν προτασιν διὰ τοϋ παρὰ τὴ 'Ι.
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Κοινότητι άντιπροσώπου αύτής ζατὰ μιαν τελευταίαν Συνεδρίασιν τοϋ
σιδματος τὴν έξὴς:
«'Εκ μέρους τῆς Μειανοίας μου δηλω τὴ Σεβαστῆ 'Ι. Κ., δτι πρέπει
αυτη νὰ λάβη υπδ σοβαρὰν ἔποψιν τδ ζήτημα ὑπάρξεως ἐν 'Αγ. Ὅρει
ὑαδιοφιονοϋ και έξετάση ποια ὴ άποστολὴ αϋτοϋ ένταϋθα.
Ὅπειδὴ προ πολλοϋ μέν, ἀλλὰ τελευιαϊως παρέγινε τδ κακον. Τόσον
αΙ,,Δημδσιαι 'Υπηρεσὶαι και τὰ εν Δάφντ) και Καρυαϊς καταστήματα,
δσον και κελλία τινα εν Καρυαϊς και άλλαχοϋ, παρεκτρέπονιαι εις κακὴν
χρὴσιν τούτων - διασκεδάσεις., τραγούδια κλπ.- και μάλιστα άνοὶγουν τα
ὅαδιοφωνα εις δλην των τὴν ἔντασιν ῶστε καθϊστανται ένοχλητικὰ τοϊς
πορρω και έγγϋς εϋρισκομένοις Μοναχοϊς, -μηδ' έξαιρουμένης προς τοϋτο
και αϋτ·ὴς εἰσέτι της 'Αστυνομικὴς 'Αρχὴς- εις κοινδν σκάνδαλον και
καλλιεργεϊται οῦτω ἡ ὴθικὴ κατάπτωσις, ὴτις ὲπιφέρει δλέθρια άποτελεσματα Λα! διὰ τὴν έπάνδρωσιν τοϋ 'Ιεροϋ ήμων Τ6που, καθοτι ἕκασιος
νέος δστις ἔρχεται νὰ μονάση και εν δλη τὴ προσπαθεϊα του διὰ νἀ γϊνη
-κατὰ τδ δυνατδν άποκοσμος- καλος μοναχδς, βλέπων δμως ένταϋθα, δια
τοϋ ὅαδιοφώνου, ἔντονα τα σημεϊα τής έν τφ κοσμφ ζωὴς, έπανέρχεται
και παλιν εις αϋτήν, κατὰ τὴν θεϊαν Γραφήν, έπί τον ϊδιον έμετον
'Ως έκ τοϋτου ὴ 'Ιερά μου μετάνοια, εϊσηγεϊιαι και παρακαλεϊ τὴν
'Ι. Κοινότητα, ϊνα εϋαρεσιηθῆ -ιος 'Ανωτάτη τοϋ '1εροϋ ήμων Ιοπου
'Αρχὴ - καϊ μεριμνήστ) διὰ τὴν πανιελὴ κατάργησιν εν 'Αγίφ Ὅρει των
ὅαδιοφώνων, ιος ύπονομευδντων καὶ έπιβουλευομἐνων αϋτὴν ταύτην τὴν
ὴθικὴν ύποστασιν και ϋπαρξίν του. Καὶ πρδς τοϋτο νὰ καιαργηθῆ, πρωτον τής Ιερας ήμων Κοινοτητος, ϊνα μὴ δικαιολογοϋνιαι και οϊ λοιποϊ
παραδειγματιζομενοι δήθεν απ' αύτήν». Τὴ Ι9 ) 9 ) Ι958 δ άντιπρ6σωπος
της 'Ι. Μονὴς Γρηγοριου.
Εύθϋς μετὰ ταϋτα _ ὴ 'Ιερὰ ήμων Μονή ('Αγ. Παύλου) προέβη εις
νεαν ένέργειαν ζητήσασα έγγρὰφως παρὰ τὴς 'Ι. Κοινοτητος δπως αυτη
θεσχ} ως θέμα εις τὴν πρωτην 'Ι. Δισενιαϋσιον Σϋναξιν τοϋ προσεχοϋς
“Απριλϊου τδ θέμα τοϋτο υπδ τὴν έξής διατϋπωσιν: « 'Επειδὴ ή 'Ι. Μονή
'Αγ. Παύλου θεωρεϊ τδ ὸαδιοφωνον μεταξὺ των δργάνων, των δποίων
ὰπαγορεύεται ὴ χρὴσις εν 'Αγϊω Ὅρει δυνάμει τοϋ 37ου ιχρθρου τοϋ
Καταστατικοϋ αϋτοϋ Χάρτου, εισηγεϊται νὰ ληφθοϋν νομοθετικὰ μέτρα
πρδς κατάργησιν αϋτοϋ». Οϋτω ὴ εϋθύνη πλἐον μεταβιβάζεται εις τδ
"Ανιοταιον Νομοθετικδν και Δικαστικδν τοϋτο Σωμα τοϋ 'Αγ. Ὅρους και
8έλομεν νὰ πιστεύωμεν δτι σταθμίζον τοϋτο τὴν κατάστασιν, θὰ έξαρθῆ
εις το υψος τὴς άποστολής του και διὰ μιας ιστορικὴς άποφάσεως θα
δωση τὴν συμφέρουσαν λύσιν εις τον 'Ιερδν ήμων Τόπον, άλλως τδ
"Αγιον Ὅρος θὰ λα9η τὴν πλέον έπικίνδυνον στροφὴν πρδς τὴν κοσμικοποίησιν αϋτοϋ και τὴν πνευματικὴν κατάπτωσιν.
'Επ' αϋτοϋ πολλοι μοναχοϊ και κοσμικο'ι μας ὰπηϋθυνον διαφορονς
έπιστολἀς ὰναφέροντες καταχρήσεις των κατοχων ὸαδιοφιήνων και γενικως έπι τὴς καταστροφικὴς αύτων έπιδράσεως. Μεταξὺ τούτων έξέχουσαν
θέσιν κατέχει έπιστολὴ εύλαβεστάτου φϊλου ὰναγνωστου μας εξ 'Αθηνων
ὰπευθυνομένη προς τους 'Αγιορείτας και τὴν δποϊαν εϊμεθα ὑποχρεωμέ-
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νοι νὰ δημοσιεύσωμεν μὲ περικοπάς τινας, ακριβως δΓ ν' ἀντιληφθοϋν
οι κάτοιχοι των ὑαδιοφωνων τὴν ζημὶαν, τὴν δποίαν προξενοϋν εις τδ
"Αγ. "Ορος καὶ τον χριστιανικὺν κοσμον. Αυτη ἔχει ως ἀκολοϋθως:

'Αγαπητο1

"Αγιορεϊται,

προφυλαχ8ητε ὰπο τον κίνδυνβν τοϋ ραδιοφωνου
(Σας ομιλεϊ ενας κοσμικος)
«'Ως γνωριζομεν πάντες ὰπδ τὰ συμβαϊνοντα εις τὴν ζωήν, διαν
ὲμφανισθῆ ενας λϋκος εἰς ενα χωρίον, σηκώνονται δλοι οι κάτοικοι και
μὲ κάθε μέσον, εν σπουδῆ και ὰγωνϊᾳ, καταδιωκουν αϋτδν μέχρι οῦ ῆ
φονεύσουν αϋτον ὴ θέσουν έκτδς δρίων' καὶ δὲν έπιστρέφουν αν δεν
βεβαιωθοϋν δτι εξέλιπεν δ κϊνδυνος.
"Εαν λοιπδν διὰ τον φαινδμενον λϋκον γίνεται τοσος θόρυβος καὶ
τοσαύτη καϊ τοιαύτη κϊνησις, δποση νομὶζετε, ἀγαπητοϊ μοναχοί, πρέπει
νὰ γίνεται διὰ τον νοητδν λύκον, δστις δεν ὰπειλεϊ τα άλογα πρδβατα,
ἀλλὰ τὰ λογικα, τας ·ψυχὰς των προβάτων τὴς ποϊμνης τοϋ Χριστοϋ καϊ
δὴ τας ψυχὰς τὰς ὑμετέρας, οϊτινες ὴρνήθητε τον κοσμον και τα εν τφ
κοσμιρ ; διοτι οας μισεϊ (δ διάβολος) πολϋ περισσοτερον απδ ὴμας (τοὺς
κοσμικούς), καϊ διὰ τοϋτο ενω εις ενα ἔκαστον απδ ὴμας διατίθεται ενας
(διάβολος), εϊς υμας δὲ ὰνὰ τρεις, διοτι τδ ιδικον σας ἔργον θεωρεϊ
-δπως και εϊναι - κατὰ πολϋ άνῶτερον απδ τδ ἔργον των κοσμικων, καϊ
ο'ταν κατορὐωση και νικήσῃ ενα μοναχον, στεφανοϋται κα'ι δοξάζειαι
απδ τδν άρχηγον του (τον 'Εωσφόρον) ως αλλος ῆρως. "Ενω ὴμας γνωρι'ζει δτι εϊμεθα χλιαροϊ εϊς τὴν ἀγάπην τοϋ Χριστοϋ καὶ άδύνατοι εἰς
τὴν έκτέλεσιν τοϋ θειου θτλήματος.
Διὰ τοϋτο πρέπει ὰμἐσως νὰ σηκωθὴτε δλοι μαζή χωρὶς νὰ λείψη
κανείς και νὰ κηρύξετε συναγερμδν, και νὰ καταβήτε εις τα δύο κέντρα
τοϋ τδπου τὴς ήσύχου κα'ι εϊρηνικὴς Πολιτειας σας, τὰς Καρυὰς και τὴν
Δάφνην (δπου ἔθεσε τὰς βάσεις του δ πανοϋργος, ϊνα ἐκεϊθεν διεξαγαγη
ὰσφαλως τδν έναντϊον σας ψυχοκτονον του πδλεμον), και νὰ έκδιιοξητε
αὑτδν έκεϊθεν.
Τὴν εϊδησιν δέ ταύτην -τὴν ἀνέλπιστον και άπροσδοκητον, και ὴ
δποία πρωτον ὲμένα τδν κοσμικδν έτάραξε κα'ι ἀνησύχησεν- ἐλάβομεν
απδ τδ λαμρδν περιοδικδν σας κα'ι ἀγαπητὴν ήμϊν «"Αγιον Παϋλον τδν
Ξηροποταμὶτην», δστις δχι μύνον άξιεπαὶνως ὰπεδοκϊμασε τδ γεγονός,
ἀλλὰ καϊ ἔλαβε τὰ έπιβεβλημένα μέτρα έναντϊον τὴς εϊσαγωγης και λειτουργίας τοϋ ὅαδιοφιονου εις τὴν περιφέρειαν του, «δστις ειναι τδπος
ήσυχϊας και ψυχικὴς ανατασεως καὶ ουχ'ι τοπος ὰναψυχής καϊ διασκεδάσειον ».
Καὶ τω δντι, έὰν ύπάρχη εις τδν κοσμον πραγμα άσυμβίβαστον,
άταίριαστον και ἀνάρμοστον, τοϋτο ειναι τδ 'Αγιον Ὅρος και τδ ὑαδιοφωνον, δπως ειναι σήμερον. Φωναί, δηλαδή. κα'ι θορυβος καϊ δχλαγωγϊαι, καϊ πολυλογϊαι, και ἀστει6τητες, και ματαιολογϊαι, κα'ι εύτραπελίαι,
κα'ι -τδ κυριωτερον καϊ τδ έπικραιοϋν και τδ πλεονάξον πάντων - τραγούδια, τραγούδια, τραγοϋδια άηδή καϊ άτελεϊωτα, τραγούδια έρωτικά,
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τραγούδια θεατρικὰ απδ ὐεατρίνας γυναϊκας καϊ έλαφρων ὴθων μὲ
έλαφρὰν μουσικήν, εις ενα τοπον τόσον ίερον, τδσον σοβαρόν, τοσον
ῆσυχον, ὴρεμον και γαλήνιον, οιον ειναι τδ περίφημον άνὰ τὴν σύμπασαν
"Αγιον Ὅρος. "Αν ειναι δυνατδν δχι νὰ συξι7τηθῆ, ἀλλ' ούδέ νὰ άκουσθῆ
πδρρωθεν ενα τοιοϋτον πραγμα.

Τις των μοναχων ὰγνοεϊ τον Μέγαν 'Αρσένιον με τον διακαὴ ποθον
του προς τὴν ήσυχϊαν ; Αϋτ6ς ποτε « παραβαλων προς τινας μοναχούς, ὶ5ν
πλησίον κάλαμοι ὴσαν, αϋραις ὴρέμα διασειόμενοι, εφη προς αϋτούς'
τις 6 σεισμδς οῦτος; τω γἀρ ὴσυχίας έρωντι προς ὰλήθειαν, οϋδε στρουθίου φωνὴ πάντως ιχνεκτή. πως ουν ὑμεϊς σεισμοϊς τοιούτοις κατακτυπούμενοι, καθαρως δυνήσεσδε ὴρεμεϊν;» 'Ακούετε; «σεισμδν» άπεκάλεσε
τδ ἀπλοϋν θρόϊσμα των κινουμένων καλάμων δ θαυμαστδς οῦτος Πατήρ,
ἀλλ' οϋδέ και ένδς σπουργίτου φωνὴν έθεωρησεν ὰνεκτὴν εΙς τὴν μοναχικὴν ζωὴν. Κα! ἐπειδὴ έμνήσθησαν τοϋ Εϋεργετινοϋ -τοϋ χρυσοϋ καϊ
αιωνίου τούτου Κώδικος τὴς Μοναχικής Πολιτεϊας- συνιστωμεν εις τους
ἀγαπητοϋς μοναχούς τοϋ 'Αγίου Ὅρους καὶ τοϋς μοναχούς δλου τοϋ
κοσμου, νὰ διέλθωσιν έπι τη εὑκαιρϊα: μὲ πολλὴν προσοχὴν τα άναφερύμενα εις δλόκληρον τδ Ε' Κεφάλ. απδ σελ. 4Ι5-423, (αν και άναμφιβολως τὰ γνωρϊζουν). Διδτι εις αϋτδ μὲ τὰ παραγγέλματα και τα παραδείγματά του διατυποϋνται πληρέστατα και λύεται τελειωτικὰ τδ ζήτημσ.
τὴς ὰπολύτου ὴσυχίας, ῆτις τδ ζωτικδν και άπαραίιητον στοιχεϊον
-δξυγόνον τὴς ζωὴς των μοναχων (εν πολλοϊς και των κοσμικων), οῦ
ανευ δεν ὴμπορεϊ νὰ ζήστ) οϋδεις μοναχος.
'Εὰν λοιπδν δθ 6λίγον θορυβον καλαμιων δ σοφδς 'Αρσένιος
ὴλεγξεν έκείνους τους μοναχούς, οι'τινες ὴνεϊχοντο αϋτον, τϊ θὰ ἔλεγε
καϊ τί Οὰ ἔκαμε αν ῆρχετο σήμερον και ἔβλεπε κα! ὴκουε τδ ραδιοφοτνον μὲ τας πολλὰς καϊ μεγάλας και κοικίλας φωνὰς των θεατρϊνων γυναικων, μὲ τὰ προκλητικὰ και ὰκρως σκανδαλώδη έρωτικὰ τραγοϋδια
και ἀλλα πολλὰ παρομοια, πλησίον των μοναχων; "Ασφα2.ως: ῆ Οὰ ὰπεκήρυττεν αϋτούς (τους μοναχούς) ὰμέσως ως έκπεσόντας τὴς ὑψηλῆς
αυτων θέσεως καϊ άποβαλοντας παν ϊχνος μοναχικοϋ γνωρίσματος -ὰγι6τητος, σεμνοτητος, αϊδοϋς, εύλαβεϊας σοβαροτητος, σωφροσύνης, πένθους,
μετανοίας, κατανύξεως, πνευματικδτητος και τὰ παρομοια, ῆ θὰ ὰπεχωρει
ὰμέσως ἔντρομος, κα! θὰ ἔφευγε, θὰ ἔφευγε μὲ τδ φυσικδν ιδίωμα που
ειχε νὰ φεϋγη τοϋς κοσμικοϋς θορύβους, μέ βὴμα ταχϋτατον, άπδ
τδ ενα άκρον τὴς γης εις τδ άλλο άκρον. Τοσον μακρυά !
Κα'ι τώρα ἀκούσατε οϊ ὰφελεϊς, αι ἀνίδεοι τοϋ μεταξϋ τοϋ Θεοϋ
και τοϋ διαβολου πο1,έμου, και άμϋητοι των δυο ακρων ὰντιθέτων μυστηρίων -τοϋ μυστηρϊου τὴς εϋσεβείας κα'ι τοϋ μυστηρϊου τὴς ὰμαρτιαςτδν ὰληθη και πραγματικδν δρισμδν τοϋ ραδιοφωνου, και κανονϊσατε
αναλογως τὴν ὰπέναντϊ αϋτοϋ στάσιν σας" διοτι ενας χρισιιανός, κα'ι δὴ
δ ανωτερος αϋτοϋ μοναχος, αν δὲν γνωρίζει ἀκριβως τὴν φύσιν
παντδς προσωπου ὴ πράγματος ἀφ' έαυτοϋ, ὴ παρ' άλλου, ὴ παρὰ Θεοϋ
(διὰ τὴς προσευχής), ειναι πολὴ δϋσκολον νὰ ἀποφύγη τὴν βλάβην του,
ῆν προξενεϊ εις οώιὺν κατ' δλϊγον και ὰνεπαισθήτως, έν τω σεμνω δνδ-
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μ·ατι τὴς επιστήμης, δ πανοϋργος έχθρος τοϋ Θεοϋ καὶ τοϋ ἀνθρωπου
διὰβολος.
Ραδιδφωνον έστι 7,ϋκος ῖπδ δορὰν προβάτου' δνος μὲ λεοντὴν' δηλητήριον έντδς μέλιτος' δέλεαρ των κέφπων (κούφων) ἀνθριδπων' συγκδλλησις των ἀσυγκολλήτων καὶ συμβιβασμύς των άσυμβιβάστων' ενωσις των
φύσει έχθρικων και πο1,εμϊων πρδς ἄλληλα' φιλία βιαία καὶ άναγκαστική' συγκοινωνία Χριστοϋ και διαβόλου' κρασις των ακράτων και μίξις
οξους μὲ νέκταρ' φϊλος φαινομενικος' έχθρδς κεκρυμμένος" φίλος των
φιλοκόσμων' έχθρδς των φιλοθῖων' τέρψις άκοής φιληδόνων -γερδντων,
έφήβων, νέων, νεανίδων, παίδων'- μολυσμδς καὶ Ο7.ϊ·ψις χριστιανων νέων
-α'ιδημονων, φιλάγνων, και φιλαρέτων'- χείμαρρος ὰκατάσχετος εῷωτος
σαρκικοϋ και βρωμεροϋ, καὶ ἀγάπη ἀνομος ἀδιακρϊτως γυναικος ύπάνδρου ὴ ὰνυπανδρου. Ραδιόφωνον έστί, ἀρχή, 'Εκκλησία, και τέλος, θέατρον' είσοδος (δὴθεν) παραδείσου, πράγματι δέ κολάσεως' φωνὴ σωτηρϊας κ.ο.'ι κρημνδς ἀπωλεϊας' προσωρινο'ι λογοι άρετὴς, καϊ διαρκή ἔργα
ὰμαοτιας. Ραδιόφωνον ὲστί, μικρδν και δλϊγον καϊ ὰδϋνατον καλδν μετὰ
μ.εγάλου και πολλοϋ καϊ πανισχύρου κακοϋ, -τοϋ τυφλοϋ καὶ ὰμαρτωλοϋ
σαρκικοϋ ἔρωτος-, δπερ (κακδν) καταβάλλει κα'ι κατεξουσιοίζει, καταβροχθϊζει καὶ έξαφανίζει και τδ δλιγον καλδν. Ραδιδφωνον ὲστί, ως λέγει
δ θειος 'Ιάκωβος «πηγή εχ τὴς αϋτὴς 6πὴς βρύουσα κα'ι γλυκϋ κα'ι
πικρόν», δπερ φύσει άδύνατον' διὰ τοϋτο και ἔθεσε τδ έρωτηματικ6ν'
αλλα και αν γϊντ; τερατωδες τοϋτο, τοτε τδ πικρδν θὰ άχρηστεύση τδ
γλυκϋ, καϊ θὰ καταστήση αϋτδ άνίκανον νὰ κορέση τὴν δὶψαν τοϋ πϊνοντος. Μ6νον τοϋτο; και αν εῖναι δηλητήριον; πως θὰ τδ ἀποφύγη; τδ
εϊπομεν άνωτέρω δτι εῖναι τέχνασμα πανοϋργον τοϋ παμπονήρου διαβολου, δστις, διὰ νὰ ἐπιτύχη τοϋ ψυχοφθορου καϊ ὰνθρωποκτόνου σκοποϋ
του, πάντοτε έπενδϋει «καμουφλάρει,ν τα προσωπα και τὰ πράγματα, ῆ
τὰ σκότεια ἔργα του, μὴ τὰ καλσ. δνδματα' π. χ. τὰ καρναβάλια μέ τδ
Τριωδιον, τας πορνομοιχεϊας μέ τὰ άνθη τοϋ Μαἰου, λαμβάνει τδ σχὴμα
τοϋ φωτεινοϋ ἀγγελου, ύποκρίνεται διὰ των 6ργάνων αϋτοϋ, των μασονων,
τον φιλάνθρωπον καϊ έλεήμονα χριστιανον, διὰ νὰ κρημνϊσχ] τον Χριστιανισμον. Δεν εϊδατε πως έξεμεταλλεύθη τὴν έπιπολαιοτητα των προγονων
μας εν τω ἀρχαϊφ παραδείσω; «θεοι ἔσεσῦε, γινωσκοντες καλδν κα'ι πονηρον», ειπεν εἰς αύτοϋς. Και τδ ὰποτέλεσμα; “Ω της συμφορας ! Αϋτδ
ποϋ γνωρϊζομεν δλοι, και έδοκιμάσαμεν δλοι εἰς τὴν ζωήν μας δπως δ
γενάρχης μας “Αδὰμ! Ὅξορία εκ τοϋ παραδείσου - θάνατος !!!. «Πέφυκε
γὰρ πως ή κακία τφ τοϋ καλοϋ προσχήματι ὺγκαλύπτεσθαι' και γὰρ τὰ
οικεϊα αϊσχη τὴ ὰρεττιέπιτριβεται·» λέγει και δ θειος εκ Δαμασκοϋ 'Ιωάννης.
"Ας φοβηθωμεν λοιπδν πολύ, πάρα πολύ, ὰγαπητοϊ 'Αγιορεϊται, τον
διάβολον, ως οί ὰρχαϊοι τους Δαναοϋς, και δωρον -ραδιδφωνον- φέροντα.
'Ιδού ώς γνωστδν, σεις ἔχετε το μοναδικδν προνομιον ως νδμον ύπερφυσικδν -ουτως εϊπεϊν- νὰ μὴ δέχεσθε εις τον τοπον σας γυναϊκα ώς σκανδαλοποιδν καϊ έπικϊνδυνον εις τὴν οϋρανοδροιιον πορεϊαν σας προσωπον.
Κα'ι πολύ δικα'ιως' Διοτι τδ "Αγιον Ὅρος θεωρεϊται ως ενα Μέγα και
ύπαίθριον Κοινδβιον εκ πολλων άνδρικων Κοινοβίων συνιστάμενον, εις
τδ δποϊον δεν πρέπει νὰ εϊσέλθη γυναϊκα, ἔστω, κα'ι μοναχή, ῆτις δέον
νὰ ιιείνη εις ιδϊαν Μονήν. 'Εὰν «φυλὴ Λευὶ καθ' έαυτήν, και αι γυναϊκες καθ' έαυτά;» κατὰ τὴν θεϊαν διάταξιν, διατϊ τοϋτο νὰ μὴ έφαρμοζεται κα'ι εις τδ “Αγιον “Ορος ως ὰσφαλέστατος δρος διὰ τὴν ὰγωνιστι(συνέχεια εις τδ έπομενον)
κὴν ζωὴν κα'ι των δυο φϋλων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ἰωάννου τοϋ Χρυσοστομου. Τδ Σωτήριον Φάρμακον. ('Εννέα δμιλίαι περὶ Μετανοίας). Νεοελληνικὴ άπόδοσις Παναγιιὴτου Στάμου. Σχὴμα
8ον (μέγα), σελ. Ι28 "Αθὴναι Ι958 τύποις Χ.Ε.Ε Ν.
'Η Μετάνοια ϋπὴρξε τδ κήρυγμα των προφητων, τοϋ Θεανθρώπου
Σωτὴρος ὴμων, των 'Αποστολων, των Πατέρων και γενικως τὴς 'Εκκληοι'αε, ῆτις συνεχίζει τοϋτο μέχρι σήμερον και έντοναὶτερον τδ έπαναλαμβάνει διὰ τε τὴς ὑμνολογίας και των άναγνωσμάτων κατὰ τὰς ήμέρας
τὴς νηστείας, ῆτις κατὰ τδν ιερδν Χρυσοστομον ειναι άδελφὴ τὴς Με
τανοίας και των αξϊιον τὴς ύψηλὴς αϋτων κλήσεως κηρύκων τοϋ θειου
λογου. Τοσον συγκινεϊ τδ κατανυκτικδν έκεϊνο «Τὴς Μετανοϊας άνοιξον
μοι πύλας Ζωοδοτα...»!
Μετανοίας κηρύγματα τοϋ μεγαλοφυοϋς κήρυκος τοϊ θειου λογου
θωάννου τοϋ Χρυσοστομου εϊναι και αι δίνιοτέρω έννέα δμιλίαι, αῖτινες
έξεφωνήθησαν εν "Αντιοχεία κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστήν, και τας 6ποὶας
ἀπέδωσεν εις τὴν Νεοελληνικὴν δ φίλος θεολογος κ. Παναγ. Στάμος.
"Εν ὰρχῆ προτάσσεται εισαγωγὴ ἐκ σελ. 5, εν ὴ τονίζεται ή μεγάλη
σηιιασὶα τὴς μετανοϊας δια τὴν εν Χριστφ ξωήν. “Επεται έλευθέρα
. μετὰφρασις εἰς ὰπλὴν καθαρεύουσαν, εν ὴ διαιρεϊται έκάστη δμιλϊα εις
ένότητας μὲ ζωηρὰς έπιγραφὰς καϊ διαφωτιστικὰς ϋποσημειιδσεις., "Εν
τέλει παρατϊθεται πϊναξ κυρίων δνομάτων καϊ θεμάτων.
Ὅ μεταφραστὴς έ'Οεσεν ως τϊτλον «τδ Σωτήριον φάρμακον » διοτι
οῦτω χαρακτηρίζει τὴν μετάνοιαν καὶ δ "Αγιος Χρυσοστομος, προέβη δε
εις τὴν ἐργασίαν ταύτην «ϊνα ὴ ἔκκλησις προς μετάνοιαν τοϋ μεγάλου
Πατρδς άκουσθῆ εύρϋτερον» και παρακαλεϊ τδν Θεδν νὰ εϋλογηση ταύτην «ϊνα φέρη καρπούς μετανοίαςπρος δοξαν τοϋ Παναγϊου Ὅνόματ6ς Του».
Αύτὴν τὴν εϋχὴν διατυποϋμεν και ήμεϊε καὶ θερμως συνιστωμεν τδ
εϊς τδ φάρμακον τὴς ψυχής ὰναφερόμενον βιβλϊον τοϋτο τοϋ μεγάλου
Πατρδς εὶε τους ἀγαπητοὴς ὴμων ὰναγνι6σιας, άφοϋ τοϋτο εϊναι ἀναγκαϊον εις πάντας και καΟημερινως δεον νὰ χρησιμοποιήται, διοτι ώς εϊπε
και δ Μ. Βασίλειος «ὰνθριδποιν ούδεις άναμάρτητος».
« Θέλεις νὰ μά9ης ποσον στολϊζει τους ὰνθριδπους ὴ νηστεϊα, ποσον
τους προφυλάσσει καϊ τους ὰσφαλίξει ἀπδ τδ κακόν,· Σκέ·ψου, οε παρακαλω, τδ μακάριον και θαυμαστον γένος των Μοναχων Ουτοι δηλαδὴ
τοὺς θορϋβους τοϋ κοσμου έγκαταλείψαντες και προς τας κορυφὰς των
βουνων ανατρεξαντεζ και τας καλϋβας των εις τὴν ήσυχιαν της έρήμοι»
ως εις γαλήνιον λιμένα στήσανιες, τὴν νηστείαν σύντροφον και συμμέτογον καθ' δλον τδν βίον των ἔ7,αβον. Διὰ τοϋτο λοιπδν και ὰγγέλους αϋιοϋς
απο ἀνθρώπους τους ἔκαμε, δχι μὲ μόνον έκείνους, ἀλλὰ και μεταξὺ των
ὰνῦρῶπων των πολεων, οσους ὴθελεν ευρει νὰ ἀκολουθοϋν αϋτήν, προς τδ
ιδιον τὴς φιλοσοφίας υψος ὰνυψώνει». ('Ιωάννου τοϋ Χρυσοστομου το
Σωτήριον Φάρμακον σελ. 5ῖ).

Γ. 'Αλεξάνδρου Λαυριιδτου, Ὅδηγδς 'Αγϊου Ὅρους "Αθω. 'Αθήναι Ι957
σχ. 8ον σελ. 2Ο5.
Σπουδαϊον κενδν έπλήρωσε τδ νέον τοϋτο ἔργον τοϋ Γέροντος "Αλεξάνδροιι, διοτι περιέχει παν δτι δέον νὰ γνωρίζη δ βουλομενος νὰέπισκεφθῆ
τδ "Αγιον Ὅρος προς εύοδωσιν τοϋ σκοποϋ του.
'Εν άρχὴ υπάρχει ὰρθρον λίαν διαφωτιστικδν περι τὴς παγχριστιανικὴς σημασίας τοϋ 'Αγ. Ὅρους, τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημιου κ. Ν.
Λοϋβαρι. "Επονται χοήσιμοι δδηγϊαι διὰ τους έπισκέπτας και σϋντομος
Ιστορϊα έκάστη; Μονὴς μετὰ φωτογραφιας, κα'ι άλλαι μέγα διαφέρον
προξενοϋσαι πληροφορίαι περὶ Σκητων, Καθισμάτων κλπ.. Ὅ ἔκδοσις
λίαν καλαισθητος, έπιμελημένη και έπϊ έκλεκτοϋ χὰρτου περιπ, ϊ τιμὴν
εις τδν συντάκτην του έκδοτην και τδ “Αγιον Ὅρος, τδ δποιον 6ι" αϋτὴς
καθισταται εϋρύτερον γνωστδν, ἔοτω και μετὰ χι'λια ἔτη. Και ὴτο πλέον
καιρδς νὰ γίνη γνωστον. Θερμως συγχαιρομεν τφ συγγραφεϊ.

ΣΚΕΨΕΙΣ
«Διδου σοφω ὰφβρμὴν καὶ σοφωτερος εσται». (Παρ. Δ.' 9)
“Η χιλιετηρις.
Ὅφὴμερος ειναι δ ὰνθρωπος κα'ι τα ἔργα αυτοϋ. «Σκιας δναρ ὰνθρωπος» ως εϊπεν δ Πινδαρος. Μόνον δ Θεδς ειναι αϊιδνιος, άναλλοϊωτος και άχρονος. Ὅ ἀσθενὴς δμως (ϊνθρωπος, δ εῦθραυστος αϋτδς κάλαμος, κατὰ τον Πασκάλ, δταν ἐλθη εις έπαφὴν και ένωσιν μὲ τον Θεδν
τον παντοδϋναμον, δταν συνδεθῆ μετ' αϋτοϋ δια τὴς εις Αϋτδν ὑποταγὴς,
νικα τον χρονον και τὴν φθορὰν' και ἀποδειξις τούτου τδ "Αγιον ήμων
Ὅρο;. Μετα τριετϊαν συμπληροϋνται χϊλια ἔτη, ἀφ' ῆς αι ιϊγιαι χεϊρες
τοϋ 'Αθανασίου τοϋ 'Αθωνϊτου μὲ ΟΙκονδμον τὴν 'Υπεραγϊαν Θεοτοκον
ἔκτιζον τὴν Λαϋραν κα'ι ἔθετον τὰς βάσεις τοϋ κοινοβιακοϋ Μοναχισμοϋ
έν τφ “Αθω. Π6σαι μεταβολα'ι ἔκτοτε ὲγένοντο εἰς τον κόσμον! "Εθνη
και αύτοκρατορίαι ἰδρϋθησαν και ὲξηφανϊσθησαν. Πολιτικα συστήματα
ὲξέλιπον καὶ ύπδ έτέρων ὰντικατεστάθησαν. "Εν μένει ὰναλλοϊωτον ως
ὴτο άρχήθεν, οἰ μοναχικοι θεσμο'ι τοϋ 'Αγϊου "Ορους κα'ι τα εϋαγὴ αϋτοϋ
Σκηνώματα, ἐν οΤς ἀνθρωποι τὰ τοϋ κοσμου ἀπαρνηθέντες εξ ὲφέσεως
προς τὴν ὴθικὴν τελειότητα προσεϋχονται έξ ἀγάπης ϋπερ έκεϊνων, οϊτινες παραμελοϋσι τδ Ιερδν τοϋτο καθὴκον. Χϊλια χρονια! Μεγάλη ἡ εϋλογϊα τοϋ Θεοϋ 'Υποχρέωσις κα'ι ήμων να δοξολογήσωμεν και εύχαριστήσωμεν τον Θεδν διὰ τοϋτο. Εϋλογος δθεν καὶ πλήρως δεδικαιολογημένη
ὴ ὰπόφασις νὰ πανηγυρισθῆ ή χιλιετηρις τοϋ 'Αγίου “Ορους" νὰ πανηγυρισθῆ δμως βυζαντινως.. καϊ μοναχοπρεπως προς 86ξαν Θεοϋ.

ΑΙ ϋπηρεσιαι του.
Διὰ τοϋ πανηγυρισμοϋ δμως τούτου θα δοθὴ ὴ εὑκαιρία νὰ τονισθοϋν αι ύπηρεσίαι τοϋ 'Αγίου Ὅρους προς τον Χριστιανισμον, τον
'Ελληνοχριστιανικον πολιτισμδν και τὰ δρθδδοξα Χριστιανικὰ Κράτη,
αϊτινες ῆ άγνοοϋνται ὴ παραβλέπονται. Τδ "Αγιον “Ορος κατὰ τὴν Βυζαντινὴν έποχὴν ύπὴρξεν δ ὰκοϊμητος φρουρδς τὴς Ὅρθοδδξου Πίστεως,
κατὰ δέ τους ζοφεροϋς χρονους τὴς δουλεϊας δ παρήγορος και φύλαξ
άγγελος κα'ι φαιτοδοτης των ραγιάδων χριστιανων. 'Ο Μάξιμος δ Γραικδς ποϋ έφιοτισε τους Ριδσους, δ Κοσμας 6 Αϊιωλδς που άπεσόβησε τον
έκμουσουλμανισμδν τὴς 'Ηπεϊρου και πλειὰς ὰλλη ιεραποστολων χριστιανικωτατα δρασαντων εις Βουλγαρίαν και Ρουμανίαν, τδ "Αγιον “Ορος
εϊχον ώς δρμητήριον. Ταϋτα ειναι ἀλήθειαι λησμονηθεϊσαι, αϊτινες θὰ
ὰναδυθωσιν ἐκ τὴς λήθης κατὰ τον έορτασμδν τὴς χιλιετηρίδος.

'Η εξήγησις.
Πολλάκις δ άνθρωπος διερωταται διατϊ δ πανάγαθος Θεδς νὰ έπιτρεπη οϊ πιστοι δοϋλοι του νὰ θλίβωνται και κακοποιοϋνται ὑπδ των
έργατων τὴς άνομίας' διατϊ 'Εκκλησὶαι δλοκληροι έπϊ μακρδν νὰ σαλεύωνται ύπδ διωγμων. 'Επϊ τρεις αιωνας έδιωκετο ή Χριστιανικὴ 'Εκκλησία. 'Επ'ι τεσσαράκοντα συνεχὴ ἔτη διώκεται ή μεγάλη 'Εκκλησία τὴς
Ρωσϊας. Τὴν ἀπάντησιν τὴν δίδει εις εκ των Πατέρων της "Εκκλησίας
«ϊνα τὴς πίστεως τὴν ἰσχύν γνωρϊσης πολεμουμένης, και διὰ των κωλυ6ντων αύξανομένης» δηλαδὴ διὰ νὰ μάθης τὴν δϋναμιν τὴς πϊστεως, ή
δποία πολεμεϊται και διὰ των έμποδίων αϋξάνει. Τὴν δίδει και ή σύγχρονος πραγματικοτης. Ὅ άμερικανδς δημοσιογράφος Τυων Γκάνθερ έπισκεφΟε'ις τὴν Ρωσίαν γράφει «'Εκεϊνο ποϋ μας εκαμε τὴν μεγαλυτέραν
έντύπωσιν ὴτο οτι αί έκκλησϊαι ὴσαν κατάμεστοι πιστων.... Εῖναι φανερδν οτι κὰτι που δμοιὰζει προς θρησκευτικὴν ὰναγέννησιν συντελεϊται εις
τὴν Σοβιετικὴν ''Ενωσιν παρ' δλα τα έμποδια». 'Ιδοὴ ή εξήγησις. '1Ι
προς τον Θεδν σιροφὴ διὰ των θλιψεων, ἀφοϋ δὲν θέλομεν νὰ στραφωμεν προς αϋτδν δια των ἀνέσεων.

9β

Εἰς τα δρη »!
Ὅταν ὰνέλθη τις εις τὴν κσρυφὴν τσϋ σύρανογεΛονσς "Αθω, κα»
ειναι πολλο'ι οϊ άνερχδμενοι ίδία κατὰ τὴν έορτὴν τὴς Μεταμορφιοσεως,
καϊ κατοπτευση τα κάτω, παρατηρεϊ δτι τὰ μὲν ἕχοντα δγκον μέγαν
σμικροϋνται, τὰ μικρὰ καθὶστανται τελειως ιχ9έατα και γενικως ούδεμίαν
αϊσθησιν προξενοϋν εϊς τον ὰφ' ὑψηλοϋ παρατηροϋντα, διδτι οῦτος
©έλγεται ὰπδ τὰ κάλλη των αὶθερίων στρωμὰτων.
Τδ αϋτά ϊσχύει και εϊς τὴν πνευματικὴν ζωήν. Ὅσον δ ὰνθρωπος
προάγεται πνευματικως καὶ εις ϋψηλοτέρας σφαὶρας ὴθικὴς τελειοτητος
ἀνέρχεται, τόσον περιφρονεϊ τὰ έγκδσμια πράγματα, πλοϋτον, δοξαν, τιμάς,
ἀπολαύοεις. Τὰ θεωρεϊ ως μὴ ἔχοντα ἀξϊαν, σκύβαλα, ώς τὰ έθειὴρει δ
ύψιπέτης Παϋλος (Φιλ. γ' 8) Ὅσον δὲ χαμηλἀ ευρϊσκεται, τόσον τα προσῖχει καϊ προσκολλαται εϊς αὐτὰ. 'Υψηλὰ λοιπδν ας ἀνέλθωμεν διὰ νὰ.
έλευ9ερωθιομεν ὰπδ τὰ έγκδσμια, τροπικως δχι τοπικως «εϊς τὰ δρη
·ψυχῆ ὰρθωμεν, δθεν βοήθεια ῆξει » Εϊς τα δρη των πνευματικων ἀνατάσεων, δπου μετεωρϊζεται ὴ θεοφιλὴς ψυχή, κατὰ τους Πατέρας τὴς
'Εκκλησϊας, και πρδς τδ θειον εξομοιοϋται. 'Εκει ούδῖν θέλγει αϋτὴν των
τοϋ βϊου τερπνων πρδς χαμαιζηλϊαν.

Ὁ Ἁμερικῆς Μιχαήλ.
,Αιφνιδίως κα'ι προώρως, ατε ἀναλωσας έαυιδν λδγω έντατικὴς καὶ
συνεχοϋς έργασϊας ὑπὲρ τὴς λαχούσης αυτφ 'Αρχιεπισκοπὴς και τὴς καθδλου Ὅρθοδδξου 'Εκκλησϊας, ὰπεδήμησε προς Κύριον 6 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου κα'ι Νοτίου 'Αμερικ·ης κυρδς Μιχαήλ,
Ὅ ὰποιχομενος Πρωθιεραρχης ὑπὴρξεν ὰναντιλέκτως εχ των μεγάλων μορφων τὴς καθολου Ὅρθοδοξου 'Εκκλησϊας. Μέ πολ2,ὰς χριστιανικὰς αρετας και τὴν βασικὴν πασων, τὴν ταπεινοφροσύνην, ῶν κεκοσμημένος' εὑρείας ὰντιλήψεως και Οιασοιτης παντὸς προς 86ξαν Χριστοϋ
έργαζομενος άρχιερεύς' ἔχων βαθεϊαν θεολογικὴν και ,φιλο.σοφικὴν μορφωοιν, προσόντα φυσικὰ.καϊ έπίκτητα πολλα, συγγραφικὴν δρασιν ὰξιολογον, εύρεϊαν γνωσσομάθειαν, .δργανωτικύις ϊκανοτητας, άποστροφὴν
προς νεωτερισιιούς καϊ φιλοχρηματίας, ζηλον δπερ τὴς δδξης τὴς Ὅρθοδοξου 'Εκκλησὶας και φοβον Θεοϋ, εἰργάσΟη ὰποδοτικωτατα, δπου ἐτάχθη
υπδ τὴς 'Εκκλησϊας ('Αρχιερ. 'Επϊτροπος 'Ι. Μητροπολεως Μαοωνεϊας,
Πρωτοσϋγκελλος "Αρχιεπισκοπὴς 'Αθηνων, Προϊστάμενος Ἰ. Ναοϋ 'Αγ.
Σοφίας Λονδϊνου, Μητροπολϊτης Κορινθίας, 'Αρχιεπϊσκοπος 'Α.μερικὴς)
καὶ ὰφὴκε φωτεινὰ ιχνη βιαβάσεως. "Εχων ὑπ' δψιν του τδ τοϋ Χρυσοστδμοο δτι «τον τής ἐκκλησίας προεστωτα ουχ έκείνης μδνης κήδεσΟαι
δει τὴς παρὰ τοϋ Πνεϋματος έγχειρισύείσης αὑτφ, ὰλλα καὶ πάσης τὴς
κατὰ τὴν οϊκουμένην κειμένης», έμερϊμνα στοργικως περί τὴς καθολου
Ὅρθοδδξου 'Εκκλησϊας και δὴ περ'ι των διωκομένων τμημάτων αύιὴς.
Ὅναυλοι εισἐτι παραμένουσιν αϊ εἰς παγχριστιανικὰ συνέδρια σοφαι αύτοϋ
εισηγὴσεις περι της Ὅρθοδδξου Ὅκκλησϊας και αί απδ ραδιοφιδνου
σιηλιτεύσεις τοϋ άντιχριστιανικοϋ ὰθέου κομμουνισμοϋ.
Δυσαναπλήρωτον κενδν δημιουργεϊ εϊς τὴν "Εκκλησίαν ή πρδς
Κύριον άποδημὶα του.

Τδ περιοδικδν ήμων τδ δποϊον άπήλαυε τὴς έκτιμήσεώς του και ὴ
'Ιερὰ ήμων 'Αδε2,φ6της συμμερίζονται τὴν Ολϊ-ψιν τὴς Μ. "Εκκλὴσίας,
διοτι έστερήθη ένδς ἀριστέως τὴς 'Ιεραρχϊας τοϋ Οἰκουμενικοϋ Θρονου
καϊ εῦχονται εϊς τον Κύριον νὰ ταξῃ τὴν ὰγϊαν αϋτοϋ ψυχὴν εν τή χορεϊα των Πατέριον τὴς 'Εκκλησϊας εν τὴ Οριαμβευουση 'Εκκλησία, νὰ
άναδεϊξη δέ άνιάξιον διάδοχον αύτοϋ εϊς τὴν 'Αρχιεπισκοπὴν 'Αμερικὴς
και ὴ μνήμη αϋτοϋ νὰ ὴ αἰωνία.

Προσέφεραν πρδς ένϊσχϋσιν τοϋ παροντος δωρεὰν
ΔΩΡΕΑΙ.
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ὴμων οι κ. κ. Γειοργ. Λάσκαρης δικηγορος
"Αργοστόλιον δρχ. ΙΟΟ, "Αμφιλ. Εύγενϊδης φαρμακοποιδς Θεσὶνϊκη 2ΟΟ,
Ἰωάν. Μεταξας συμὶφος Σάμη Κεφαλληνὶας 5Ο, Δημ. Γεροχρὴστος δικηγορος Θεσὶνίκη ΙΟΟ, Γεωρ. Σταυρίδης ταξϊρχος Χωρὶκὴς ε. &. 5Ο, Σπ.
Παπαξαφείρης ὰνψρχης Χωρὶκής Λαμϊα 3Ο, Ἰ. Πα2.αμϊδης δικηγορος
Πολύγυρος 5Ο, 'Ιωάν. Παπαϊωάννου συνὶχος Γυμνασιάρχης 1Αθὴναι 3Ο,
'Ι. Μονὴ Κερνϊτσης Τρίπολις 2Ο, "Αρχιμ. 'Ιωάν. Κατσιμὶγας Λιτοχωρον
5ΟΟ, 'Ι. Μονὴ 'Αγ. Διονυσίου Ὅλύμπου, ἀρχιμ. Κ. 'Αριδνης Κατερινη,
ϊερ. Β. Γερολιολιος, ίερ. Ἰωάν. Καλιακούδας, 'Αθαν. Σιτξούκης, 'Ιωάν.
Κούκουληο, Γ. Τσούκας Λιτοχωρον ὰνὰ 5Ο, Κυρ. Θεοδωράκογλοιι Ν.
Φωκαια ΙΟΟ, Θωμ. Μακρὴς Γλωσσσ. Σκοπέλου 5Ο, “Ι. Ρουσοχατζάκης
ξυλέμπορος 'Ηράκλειον Κρήτης 5Ο, ιεροιι. Εϋθύμιος κελ. 'Εσταυρωμένος
Καρυα'ι 3Ο, Γέρ. 'ῖσίδωρος Παντελόπουλος 'Ι. Σκ. Καυσοκαλυβίων 2Ο,
Σ. Φαϊτατζίδης, Κ. Ξυνοπουλος, Θ. Μολυβας Θεσὶνίκη ὰνὰ ΙΟ, Γειοργ.
Πριακονας Ν. Ρδδα Χαλὶκὴς ΙΟΟ, ιερ. Παναγ. Παπανικολὰου Καστέλλι
Γραβιας 5Ο.
Ὅσαύτως ελάβομεν τα βιβλϊα «Τδ σωτήριον φοίρμακον» 9 δμιλι'αι
'Αγ. 'Ιιοάν. Χρυσοστ6μου Νεοελ. ὰποδοσις κ. Π. Στάμου κα'ι « Οϊκογένεια - 'Εκκλησια - Σχολειον» κ. Διον. Λοίτα.
Προς απαντας έκφραξομεν τἀς εϋχαριστϊας της 'Ι. ὴμων Μονὴς.

Την 'Ιερὰν ἡμων Μονὴν ἐπεσκέ.φθησαν μεταξϋ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ.
των αλλων και οϊ κ. κ. 'Αλέξ. Τσὰν δρθοδοξος Κορεὰτης, Γ. Σταυρὶδης
ταξὶχος Χωρ'κϊψ ε. «. Γ. 'Α·ψης καθηγητής, Κ. Κράνιας τραπεζιτικος,
Κ. Σάλτας δικηγορος, Π. Δημητρακ.6πουλος δικηγορος,. Στρ. Καραϊσας
θεολόγος, Δ. Καραϊσας φοιτ. "Αν. Παγκιδης, Β. Βασματζίδης, 'Ι. 'Λντιβαλίδης, Λ. Παπαθεοχάρης, 'Αμφ. Εὑγενϊδης φαρμακοποιος, Στ. ΠαιΑίδης, λΑλέξ. Χατζηδήιιος Ιατρος, Β. Σταυρίδης, Μ. Στρατίδη'ς, Γ.' Χαραμὴς φοιτ., Σ. Πεταλωτὴς φοιτ., Χ. Τζιογας Οεολογος, Γ. Σταγιδγλοϋ
θεολ., Σ. Σάκης θεολ., Ι. Μιχαὴλ ὐεολ., Δ. Τσιφτδπουλος Οεολ,, ιεροδ.
Θεδφιλος Ζι;σοπουλοτ. Β. Παπουτσοπουλος φοιτ., 'Αν. Δεληγιάννης φοιτ.,
Κλ. Γαβριηλι8ης, Σ. 'Αναγνωσιου φοιτ., Δ. Τσάμης μαθ , Δ. Κουρουκαψοπου2,ος φοιτ., απαντες εκ Θεσ1νίκης, 'Ιω'αν. ΙΙαπαϊωάννου συντ. Γυμνασιάοχη- εκ Τριπολεως, "Αν. Μλιουγουρας εξ 'Αμερικὴς, Περ. Πα,ταχατζηδάκης καλλιτέχνης φωτογράφϋς έξ 'Αθηνων, Γ. Τσολακίδης και Γ.
Χιώτης φοιτηταϊ εκ Δράμας, Χ. Τσουλπαρας δημὶλος, Π. Παπαχριστοφοροτ, 'Ι. Γεωργιάδητ μ,ετα ΙΟ έτέρων εξ 'Ορμϋλιας Χαλὶκῆς, οἰ μαόηταϊ
της 'Ανωτέρας Σχολὴς Πολέμου Σ. 'Ιωάννου άντὶρχης, Γ. Μαραγκάκὴς
ὰντὶρχητ, Σ. 'Αναδρανιστάκης ἀντὶρχης, Κ. Λεωνίδας ὰντϊρχης, Μ. Κριεκοϋκης ἀντ1ρχης, Π. Τξανέτος ταγίρχης, Μ. Κοϋμαριανος ταγμ. Γ. 2χινας
ταγμ., Δ. Βροντδς ταγμ., Δ. Τσούσης ταγμ., Δ. Τσαντὴς ταγμ. Θ. Γιοβώννης λοχαγ., Σ Πολίτης λοχ., και Κ. 'Αγγελοπουλος ταγμ., “Ι. 'Αποστολϊδης δήμαρχος Ν. Μουδανιων, 'Ιωάν. Γκονης φοιτ. εκ Μεσσηνϊας,
“Αναστ. Πολϊτης ἀνωτ. ὰξὶκδς έ. ὰ., Ὅμμ. 'Ανάσης γεωπονος εξ 'Αθηνων,
Χ. Μουχτάρης προτστ. Ταχ. Δίσεοις Χαλὶκὴς, Ν. Πατερίδης Τμημ. Ταχ.
επιθεωρ. Θεσὶνϊκης, 'Ε. 'Εμμανουὴλ ΟΤΕ Θεσ1νίκης. Ν. Παπαζαρίας
προϊστ Ταχὶμεϊου 'Ιερισσοϋ, Στ. Λὰσκος προϊστ. Στρατωνίοι), Χρ. Κουτσδς
προϊστ. Δάφνης, Στ. Σιββας προϊστ. Καρυων, Σπ. Κουταβας έξ Λμερικὴς,
Π. Παπαγγέλου πρόεδρος θεολ. φοιτ. Συλλογου Θεσὶνικης, μετἀ 19 φοιτητων τοϋ Πανεπιστημίου Θεσὶνίκης, ΜωρΙς Τ6δρος ήγούμ. Ἰ. Μονὴς
'Αγ. 1Αντωνώυ Αϊγύπτου, Εύάγ. Παφϊλης, Κ. Γιάντσος, Κ. Καραδήμος
εκ Κοζάνης, Β Μαυρύπουλος φοιτ. δδ.οντ., Θ. Βαλέττας σχεδιαστὴς
"Αλ. Κ6κκαλης, Γ. ΜποβοΖ,έτης έξ "Αθηνων, Γ. Λαμπρύπουλος ὑφασματέμπορος εκ Θεσ1νίκης, ὰρχιμ. 'Ιεζεκιὴλ Δρακατος εκ Κεφαλληνὶας, Β.
'Ιωσηφῖδης, Στ. Κούκης φοιτ. 'έξ 'Αθηνων, Ἰ. Παλαμίδης εκ Πολυγϋρου,
Κλ. Γρηγοριάδης εκ Θεσ1νίκης, “Ιερ. 'Αστ. Βλαχοπουλςς Οεολ. έξ “Ιερισσοϋ, Κυρ. θεοδωρακογλου εκ Ν. Φωκαϊας, και 5 "Αμερ.ικανοΙ εκ των
6ποίων εις δικαστὴς και εϊς ύπάλ. Ο.Η.Ε., 5 Βέλγοι, Ι 'Ιταλος, 8 "Αγγλοι,
4 Ὅλλανδοϊ, Ι Αϋστριακ6ς, Ι 'Ισπανος, Ι "Ελβετὰς, Ι Δανος, 5 Γάλλοι
και ϋπερ έκατδν ΓερμανοΙ φοιτηταὶ μετὰ των τριων υϊων τοϋ Γερμαιοϋ
Προξένου έν Θεσσαλονικη.

ΑΝΩ:

'Η Ἰερὰ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας.

ΚΑΤΩ:

Τοιχογραφία τῆς Ἰερας Μονῆς Βατοπεδίου παριστωσα τον
αϋτοκράτορα Θεοδοσιον τον μέγαν Ιδρυτὴν της Μονῆς, μετὰ
τῶν υϊῶν του 'Αρκαδίου και Ὅνωρϊου καϊ τον αὺτοκράτορα
Ἰωάννην Κατακουζηνδν (Ι4ου αϊτδνος), δστις έχάρισε πολυτίμους Οησαυροϋς εις τδ Βατοπέδιον, ενθα και διὴλθε τδ
τἐλος τῆς ζωής του ώς μοναχος.

