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ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Εἰς τὰς 14 Ἰουλίου συνεπ-ληρώθησαν ἐκὰτὰν τεσσὰράκοντα
δύο ἔτη, ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁσίας μνήμης μεγάλου Μοναχοῦ καὶ Διδασκάλου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
Πληροφορίας περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας του, μᾶς
παρέχουν Ὁνούφριος ὁ Ἰβηρίτης καὶ Ἁθανάσιος ὁ Πάριος.
Ἀπῆρξε φίλος καὶ συνεργάτης τοῦ Ἁγίου Μακαρίου
Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ καὶ τοῦ Ἰερομονάχου Ἁγαπίου τοῦ
ΙΙελοπονησίου.
Τὸ ὅνομά του συνεδέθη ἀρρήκτως μὲ τὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μὲ .τὴν καθόλου Ὄρθοδοξίαν, ἀπὸ τοῦ τελευταίου τετάρτου τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος.
Πνέων ἐνθέου Πατερικοῦ ζήλου, κατῆλθεν κατ' ἐπανάληψιν εἰς ἀγῶνας Δογματικοὺς καὶ εἰχε καταστῆ ὁ φόβος τῶν κακοδόξων. Οὐδεὶς ἐτόλμα νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν μικροσκοπικὸν αὐτὸν
γίγαντα μὲ τὴν σκε'λετώδη μορφή, τὴν καταπληκτικὴ μνήμη καὶ
τὴν ἀπίθανη πολυμάθεια.
Καὶ μόνον ὁ ἀπειλητικὸς κραδασμὸς τῆς συντρόφου τοῦ
γήρους του, ἀσκητικῆς βακτηρίας, ἥρκει νὰ τρέψῃ εἰς φυγὴν τοὺς
παντοειδεῖς κύνας.
Τὰ συγγράμματά του, πολλάκις ἀνατυπωθέντα, ἀπέβησαν ἡ
στάθμη τῆς Ἑκκλησιαστικῆς ἀληθεάας καὶ ἡ μοναδικὴ τροφὴ τοῦ
πνεύματος τῶν Μοναχῶν καὶ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος,
παραμένοντα ἀπὸ τὸν χρόνον ἄφθαρτα καὶ αἰδέσιμα τοῖς πιστοῖς.
Τὸ καθαρὸν πνεῦμα του, ὅπερ διήκει εἰς αὐτά, ἡ βαθεῖα
παρατηρητικότης, ἡ λεπτοτάτη ἀνάλυσις, ἡ ποίησις, ἡ *πνευμα
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τικὴ γλυκύτης καὶ εὐωδία τωνύ ἡ ἀπαράμιλλος σχολαστικότης, ἡ
ὀρθοφροσύνη καὶ ἡ διαύγειά των, τὰ καθιστοῦν ἀείποτε δροσώδη, ἐράσμια καὶ ἀδιάφθορα.
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὑπῆρξεν ἄνθρωπος ἄγιος καὶ
κατ' ἐξοχὴν φιλόσοφος ἐν τοῖς κόλποις τῆς Ἑκκλησίας. Ἑκεῖ
ὅπου ἤγγισεν ὁ κάλαμός του, κατέλιπεν ἀνεξίτηλα ἴχνη τῆς μεγάλης καὶ φωτεινῆς του προσωπικότητος.
Ἀλλ' ὁ Νικόδημος, δὲν εἶναι προσωπικότης μόνον κατὰ
τὴν σημερινὴν ἀντίληψιν. Ὄτο ἱερὸς μυσταγωγὸς τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Βαθὺς καὶ καθαρὸς τὴν καρδίαν. μὲ σπανίαν διανοητικὴν χρηστότητα καὶ μὲ ἀπάθειαν εἰς τὴν ψυχήν, ἐλειτούργει
ὡς ἱερεὺς εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης.
Δὲν εἶχε παροδικὲς ἐξάρσεις, ἀπὸ τὰς ὁποίας νὰ μεταπίπτῃ
εἰς ἀνθυσίας κενότητας καὶ ἀνειλικρινείας. Τὰ συγγρώμματά του,
ὡς ποιὸν καὶ ποσόν, μαρτυροῦν ἕνα ἀδιάκοπο βίωμα ὑψίστης
πνευματικότητος. 'Ως ἱεροφάντης, ὔφαινε πάντοτε μὲ τὸν λεπτότατο καὶ τόσον σπάνιον ἱστὸν τῆς ἀγάπης, ποὺ κατέστη ἀναπόσπαστο στοιχεῖο εἰς τὴν μεγάλη του ψυχή.
Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης, πρὶν ἀρχίσῃ νὰ στηλογραφῇ περὶ
θείοτν καὶ ἀνθρωπίνων πᾳαγμάτων, ἠγωνίσθη νὰ μετεωρίσῃ τῆς
ψυχῆς τὸ ὅμμα εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ θείου.
Πρῶτον ἠσκήθη ὑπερανθρώπως διὰ νὰ ὑποτάξῃ τὸ.χεῖρον
εἰς τὸ κρεῖττον, καὶ ὕστερον ἀνέλαβεν ἔργον εὐαγγελιστοῦ καὶ
διδασκάλου.
Ἑὰν τὸ ἔργον του, τὸ τόσον ἐπιβλητικόν, δὲν ηὑρύνετο
καὶ δὲν κατέκτα σημαντικὴν θέσιν μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων καὶ
τῶν θαυμαστῶν του, σήμερον τὸ ὅνομα τοῦ Νικοδήμου, θὰ ἐπροφέρετο ὡς ὅνομα Ὁσίου καὶ συγγραφέως. Ἀλλ' ἢδη ὁ Ὄσιος κατεκαλήφθη ὑπὸ τῆς ἀχανοῦς σκιᾶς τοῦ συγγραφέως. 'Εκεῖνος
ὅμως ποὺ θὰ γνωρίσῃ τὸν συγγραφέα εἰς τὸ βάθος του, κατὰ
λογικὴν ἀνάγκην θὰ τὸν ὁμολογήσῃ καὶ Ὄσιον.
Μήπως δὲν εἶναι Ὄσιος ὁ Νικόδημος ; 'Ἀς ἀφίσωμεν τὰ
ἱστορούμενα περὶ τοῦ ἀσκητικοῦ του βίου, τὰ ἀξιοπιστότατα, καὶ
τὰ θρυλούμενα καὶ τὴν παράδοσιν ἀκόμη Ἑὰν δὲν εἶναι Ὄσιος
ὁ Νικόδημος, ποῦ θὰ τοποθετήσωμεν τὰ πολυπληθῆ ἱερώτατα
συγγράμματά του, τὰ ἀποπνέοντα χάριτος λεπτοτάτην εὐωδίαν;
Ἑὰν δὲν ἧτο Ὄσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, πῶς θὰ ἠμπο-
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ροῦσε νὰ συνθέσῃ τὸ ἀσμα ἐκεῖνο τῶν ἀσμάτων τοῦ Ἀσκητισμοῦ,
μόνον ἀπὸ μνήμης, εἰς τὸ κατάξηρον νησίδιον τῆς Σκοροπούλας,
ὁ ἄγιος αὐτὸς καὶ βαθυστόχαστος, ὁ ὁραματιστὴς καὶ μέγας Ἑρημίτης, τὸ «Συμβουλευτικόν» του ;
Ποῖος ἔγραψεν ἕναν «'Αόρατο πόλεμο», ἢ τὰ «Πνευματικὰ γυμνάσματα»;
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, συνεδίασεν ἐν ἑαυτῷ τὸν δσιον,
τὸν φιλόσοφον, τὸν μαχητήν, τὸν διδάσκαλον, τὸν ἀπολογητήν,
τὸν ὁμολογητὴν καὶ μάρτυρα.
Ἁπεκάλυψεν ἀληθείας κινδυνευούσας εἰς τὴν αἰθάλην τῆς
δουλείας τοῦ Γένους. Διερμήνευσε κανόνας ἠθικοῦ καὶ Μοναστικοῦ βίου, ποὺ ἡ ἄγνοια παρεποίησε. Ὁ Νικόδημος. ὤπλισε πνευματικῶς, ἠθικῶς καὶ θρησκευτικῶς τὸ ἀπελευθερωτικὸν κίνημα
τοῦ 'Ἐθνους. Ἑτροφοδότησε τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Ἀπῆρξεν ὁ κυριώτερος σύνδεσμος μεταξὺ τοῦ ἐκπνεύσαντος θρησκευτικοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς μετ' ὀλίγον ἀνισταμένης ψυχῆς τοῦ
Ἐλληνισμοῦ. Ἑπῆρξεν τῷ δντι μεγάλη φυσιογνωμία διὰ τὴν
ἱστορίαν τοῦ 'Ἐθνους καὶ τὴν 'Εκκλησίαν.
Ἑ Ὁρθοδοξία, εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Νικοδήμου, εὗρε τὸν
μοναδικὸν ἀάολογητήν, τὸν ἔξοχον καὶ σπάνιον συνήγορον. Ἑ
Ἐκκλησία δέ, τὸν ὡραιοπαθῆ διακοσμητήν της, τὸν γλυκύτατον
κιθαρωδόν της. Διότι ὁ Νικόδημος ἧτο καὶ ποιηιὴς καὶ στιχουργὸς καὶ ἀσματογράφος μὲ φαντασίαν μεγάλην προικισμένος
καὶ εὐαισθησίαν ἐφήβου.
Εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιον πῶς ἡ Ἐκκλησία, ποὺ τόσον ἠγάπησε καὶ διηκόνησε ἕως θανάτου, παρίδε ἄχρι τοῦδε, τὸν πολυ,τελῆ τοϋτον ἀδάμαντά της καὶ δὲν τὸν ἐτοποθέτησε εἰς τὴν προμετωπίδα της, μεταξὺ τῶν μεγάλων ἠρώων, τῶν πιστοτέρων
θεραπόντων της, τῶν εὐγενεστέροτν της τέκνων, τῶν ἀφοσιωμέ·
νων της ἐραστῶν ;
Καὶ εῖναι περισσότερον θλιβερὸν διὰ τοὺς Ἁγιορείτας τῶν
τελευταίων γενεῶν πού, ἐνῷ καταπαύουν εἰς τὴν πνευματικὴν
ὅασιν τοϋ Νικοδήμου, ἐνῷ τὸν ἀποκαλοῦν ἱερὸν καὶ τὸν εὐλαβοῦνται ὡς ἄγιον, δὲν ἠσθάνθησαν τὴν ἀνάγκην νὰ τοῦ ἀποδώσουν ὀφειλομένην τιμήν, νὰ κινηθοῦν διὰ τὴν καθιέρωσίν του.
Καὶ ὅμως ὁ Νικόδημος ἠναλώθη εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῶν
ἀδελφῶν τῆς Ἐκκλησίας. ἘΙτο «ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαί-
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νων». Δὲν διηκόνησε τὴν ἀλήθειαν κατὰ συμβατικὸν τρόπον.
'Ηράσθη τὸ κάλλος της καί, κατὰ Σολομῶντα, ἐνέτυχε τῷ Κυρίιῳ δΓ αὐτήν.
Καὶ ἡ σοφία τοῦ ἐδόθη πλουσίως καὶ ἀκτινοβόλησεν.
Διὰ τὸν Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, ὁ λίθος τῆς Θεολογίας, ἐφ' οὗ ἐκλεκτὰ πνεύματα προσέκρουσαν—καὶ ἔτι προσκρούωσιν—ὑπῆρξεν ἡ στερρᾶ βάσις, ἐφ' ἧς ἐρείσας τοὺς πόδᾳς του,
εἶδεν τὸν Θεὸν «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον» καὶ ἤκουσε ἄρρητα
καὶ ὁητὰ ρήματα. Ἁλλὰ πῶς δύναται νὰ ἐξηγηθῇ, τὸ ὅτι κατώρθωσε μία ἀπέραντος γνῶσις, οἶα τοῦ Νικοδήμου, νὰ διαμείνῃ
χωρὶς κηλίδα κακοδοξίας ; Χωρὶς μικράν τινα παρέκκλησιν; Καὶ
τοῦτο, εἰς τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα συγγράμματα !!!
'Η Ὁρθόδοξος 'Εκκλησία, ὀλίγους ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ Ὁσίους
καὶ ἐν ταυτῷ πολυγράφους συγγραφεῖς. Διότι ὁ ὁσιακὸς βίος εἶναι κυρίως πρακτιζὸς καὶ εἴτε ὁ συγγραφεὺς θὰ ὑποχωρήσῃ πρὸ
τοῦ Ὁσίου, εἴτε ὁ Ὄσιος θὰ καταποθῇ ὑπὸ τοῦ συγγραφέως.
Ὁ Νικόδημος ὅμως ἐκρατήθη ἐντὸς τῶν ὅρων τῆς αὐστηρᾶς του ἀσκητικότητος, χωρὶς αἱ ἰλιγγιώδεις γνωσιολογικαί του
πτήσεις νὰ τὸν ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν θεμελιώδη πρακτικὴν τοῦ
Μοναχισμοῦ ζωὴν. Καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης καταπλήττει.
Ὁ Νικόδημος, δέν ἧτο ἁπλῶς ὑπομνηματιστής, ὡς ὑπετέθη, οὔτε ἑρμηνευτὴς μόνον τῶν Πατέρων. Ὄ,τι ἠννόει ὡς
μέγα καὶ ἐπωφελές, ἐφρόντιζε νὰ τὸ κατοχυρώνῃ μὲ τὸ κῦρος
τῆς ἁγιότητος τῶν Πατέριον, οὕς ἐπεκαλεῖτο πρὸς πίστωσιν. Ὁ
Νικόδημος εἶχεν ἴδιον βαλάντιον. Ἑτο μέγας θεολόγος, ὑπὸ
τὴν εὑρυτέραν τοῦ ὅρου ἐκδοχὴν καὶ κατέλιπεν ἔργον τεράστιον,
προσαιπικόν, ἐνιαῖον ὑπεύθυνον. Ἐμυήθη εἰς τὰ ἀπόρρητα καὶ
πλέον δυσνόητα τῆς θεολογίας μυστήρια καὶ ἐνεφανίσθη ὡς ἀπολογητὴς ἁρτίως συγκεκροτημένος.
'Δὲν ὑπῆρξεν ἀπορία, ποὺ οἱ Πατέρες ἄφισαν εἰς τὰ ὑψήνοα συγγράμματά των, εἰς τὴν ὁποῖαν ὁ Νικόδημος νὰ μὴν
δίδει μίαν ἑρμηνείαν ἀληθῆ, μίαν ὀρθὴν λύσιν.
Τὸ ὅνομά του περιεβλήθη μὲ θρῦλον διὰ τὴν ἀσκητικήν
του ζωήν. Ὁ ἀσκητισμὸς τοῦ Νικοδήμου, ἡ βαθεῖα του ταπείνωσις, ἡ μεγάλη ἀγάπη του εἰς ἀδελφούς του καὶ τὸν Θεόν, ἀναπηδοῦν ἀπὸ τὰς εἰλικρινεῖς σελίδας τῶν βιβλίων του ζωηρῶς.
Ὁ Νικόδημος δὲν ἔγραφεν ἁπλῶς· οὔτε τοῦ ἔφθανε ἡ ἱκα-
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νοποίησις ἐκ τῆς πίστεως τῶν ἀληθειῶν ποὺ ἔγραφε. Τὸ κίνητρον
ὅλου τοῦ ,συγγραφικοῦ του ἔργου, ὑπῆρξεν ὁ ὑπέρτατος νόμος τῆς
ζωῆς τῆς ψυχῆς : ὴ 'Αγἁπη. Ὁ Νικόδημος ἠγάπα περιπαθῶς,
διὸ καὶ ἔγραφε γλαφυρῶς. Δὲν ἔδιδε ξηρὰς συνταγάς. Τὰ τρέμοντα ὀστεώδη χέρια του, παρεσκεύαζαν τὰ φάρμακα διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν συνανθρώπων του καὶ ἡ μεγάλη του καὶ καθαρὰ καρδία
ἐφλέγετο εἰς τὴν κάμινον τῆς προσευχῆς, διὰ νὰ γίνουν λυσιτελῆ.
Ὁ Νικόδημος ἔζησεν, ἥθλησε νομίμως, ἐφωτίσθη, ἠγάπησε καὶ ἔγραψιε. 'Ως κοπιῶν γεῳργός, εἰς τὸ νοητὸν τοῦ Κυρίου
γεώρνιον, ἐγεύετο αὐτὸς πρῶτος τὸν καλλίκαρπον τῆς χάριτος
καί, ἀλλοιωμένος ἀπὸ τὴν θείαν ἐνέργειαν, τὴν μετέδιδε ἱεροπρεπῶς καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς του, διότι ὁ Νικόδημος πρὸ παντὸς ἠγάπα, ἠγάπα ὡς Ὄσιος.
Ὁ Νικόδημος ὡς λειτουργὸς τῆς ἀληθεἰας, ἔπρεπε νὰ μισηθῇ. Καὶ ἐμισήθη ὑπὸ πολλῶν συγχρόνων του. Οὐδὲν τὸ ἄπορον. «'Ὁπου ἀνακύπτει ἡ ἀλήθεια ἐκεῖ μάχεται ἡ πλάνη». Ἁλλ'
ἀτυχῶς, ἡ μνήιιη τοῦ ὁσιωτάτου Νικοδήμου, ἐνοχλῆται καὶ σήμερον ἀπὸ τὰς ἀνθρωπίνους μικρότητας. Οὐκ οἶδα πόθεν ἀρρύονται τινὲς τὰς ἱστορικὰς πηγάς, καὶ προσάπτουν, εἰς τὸν ἀνώτερον κακίας Νικόδημον, μομφήν, ὅτι ἐδούλευε τοῖς ἀνθρωπίνοις πά9εσιν. Ἰ4μεῖς λυπούμεθᾶ σφόδρα διὰ τοὺς κατηγόρους
των. Ὁ ἀνεξίκακος καὶ πρᾶος ἱερὸς Νικόδημος, ας τοὺς συγχωρήσῃ δπως καὶ τοὺς συγχρόνους του. Τὴν συνηγορίαν τὴν θεωρῶμεν περιττήν. Αἱ κατηγορίαι πίπτουν ἀφ' ἐαυτάς.
Ἑ κάρα τοῦ Νικοδήμου φυλάσσεται εὐλαβῶς ἐντὸς ἀπερίττου ξυλίνης θήκης, ἀποπνέουσα εὐωδίαν καὶ παρουσιάζουσα τὰ
σύμβολα τῆς ἁγιότητος. Εἰς τὴν μετώπην της ἀναγράφεται; «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν», κατ' ἐπιθυμίαν του γραφείσης τῆς ἐπιγραφῆς. Τὶς οἶδε τὶ ἄλλο νὰ προσδοσκἀ ὁ μέγας Νικόδημος !! !
Ἑμεῖς προσεπαθήσαμεν νὰ σκιαγραφήσωμεν ἐκ καθήκοντος ἕνα μεγάλον Πατέρα τῆς Ἑκκλησίας καὶ τοῦ Μοναχισμοῦ
ὑπέροχον Διδάσκαλον ὡς στοργικόν, ὅσον καὶ ἀσθενὲς μνημόσυνον. Διότι ὁ Νικήδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀναπεσὼν ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ, ὡς σκύμνος καὶ ὡς λέων τὴν 14ην Ἰουλίου τοϋ ἔτους
18Ο9 εἰς ἡλικίαν 6Ο ἐτῶν.
Ἁλλὰ τὶς ἐγερεῖ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ τάφου τῆς ἀγνώμονος σιγῆς;
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Ι-8-51
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΗΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΗΘΩι ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΝλΧΩΝ

'Ο Οϊκβυμενικος Πατριὰρχης - *© αϋτοκρὰτωρ Ἀλέξιβς
Α' 6 Κομνηνος - 'Ελευθερϊα Ἀγ. "Ορους - ὰνωμαλίαι.

Εἶναι ἄξιον προσοχῆς ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν
ἀνεμίχθη εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος μέχρι τῆς βασιλείας Ἁλεξίου Α'
τοῦ Κομνηνοῦ. Βλέπομεν εἰς τὰ μνημονευθέντα χρυσόβουλλα καὶ
ἰδίως τὰ δύο τυπικά ὅτι, καἴτοι καθ' δν χρόνον ἐξεδόθησαν ταῦτα
ἐπατριάρχευον ὁ ἱερὸς Φο5τιος, ὁ Νικόλαος Α' ὁ μυστικός, ὁ
Βασίλειος Α' ὁ Σκαμανδρινὸς καὶ Μιχαὴλ Α' ὁ Κηρουλάριος, ἐν
τούτοις οὐδόλοις ἀνεμίχθησαν εἰς τὰς σοβαρὰς τότε μεγάλας βασιλικὰς ἐνεργείας. Ἑκ τούτου φανεροῦται ὅτι τὸ Ἄγιον Ὄρος ἐξ
ἀρχῆς ὑπήχθη απ' εὐθείας «ἡπδ την βασιλικἢν θειαν επι-

σκοπἢν και επιβλεψιν».
Ἑ ἐλευθερία τὴν ὁποίαν ἐχορήγησεν ὁ Βασίλειος Α' ὁ
Μακεδὼν (885) ἐπεξετάθη καὶ εἰς τὴν Ἑκκλησιαστικὴν ἐλευθερίαν τοῦ 'Ὁρους. Πνευματικὴ δὲ ἀρχὴ τοῦ 'Ὁρους ἐθεωρήθη
ἔκτοτε ὁ Πρῶτος καὶ ἡ Σύναξις, ἀνώτατος δὲ πολιτικὸς καὶ
πνευματικὴς ἄᾧχων ὁ αὐτοκράτωρ, διὰ τοῦτο βλέπομεν δτι οἱ
πρὸς σύνταξιν τῶν τυπικῶν αὐτοκρατορικοὶ ἀπεσταλμένοι Εὐθύμιος ὁ Στουδίτης καὶ Κοσμᾶς ὁ Τζιντζιλούκης «οὐδὲν μετ' ἐπιβολῆς καὶ ἐξουσίας εἰσηγήθησαν, ἀλλὰ μὲ τὴν γνώμην καὶ κρίσιν
καὶ συγκατάθεσιν καὶ σύμπραξιν τῶν Ἁγιορειτῶν» συιεταξαν
τὰς νομοθεσίας, τὸ δὲ ἐπικυρωτικὸν χρυσόβουλλον τοῦ Β τυπικοῦ τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ μονομάχου, βλέπομεν
ὅτι ἤρμοζεν εἰς στόμα μάλλον ἐκκλησιαστικοῦ ἢ πολιτικοῦ ἄρχοντος. Ὁ Ἂγ. Ἁθανάσιος ἱδρύσας τὴν Ἁαύραν ἐφρόντισε νὰ
λάβῃ χρυσόβουλλον τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ δύ
οὗ ἐκηρύσσετο «ελευθόρα και αύτοδεσποτος» ἡ Μονὴ αὕτη.
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Αὐτὸς οὗτος ὁ "Αγιος λέγει ὅτι καθ' ὑπαγόρευσίν του ἐγράφη
εἰς τὸ χρυσόβουλ,λον τοῦ βασιλέως, ὁ ἡγούμενος τῆς Λαύρας νὰ
ἐκλέγηται ὑπὸ τῆς ἀδελφότητος «διὰ τδ μη την Λαήραν ϋατδ

τινος ετόρου προσὼπου ϋποπεσεϊν μἧτε Πατριόὶρχου.....
μήτε αλλου τινος προσὼπου παραδυναστεήοντος.....ἀλλ'
εϊναι αϋτἢν αϋτοδεσποτον και αϋτεξοήσιον». Τὸ παράδειγμα τοῦτο τῆς Λαύρας ἀσφαλῶς ἠκολούθησαν καὶ αἱ ἄλλαι
μοναὶ ἀφοῦ καὶ κατ' αὐτὸν τὸν ΙΕ' ἀκόμη αἰῶνα Μανουὴλ ὁ Παλαιολόγος ἐκύρωσε τὴν ἐλευθερίαν καὶ αὐτοδεσποτείαν τῆς Μονῆς τοῦ Κωνσταμονίτου πιστοποιῶν ὅτι ἐξ ἀρχῆς αὕτη διετέλει

«ϋπο την βασιλικἢν θειαν επισκοπἢν και επιβλεψιν».
Ἑκ παραλλήλου μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐλευθερίαν φαίνεται ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται ἀπήλαυον ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀσυδοσίας κατὰ τὰ
κρατοῦντα ἐν τῷ Βυζαντίῳ.
'Υπὲρ τούτων τῶν δικαιωμάτων καὶ προνομίων ὁ αὐτοκράτωρ Ἀλέξιος Α' ὁ Κομνηνὸς ἀπέλυσε τὸ ἐξῆς ἐπικυρωτικὸν
πιττάκιον:
«Θεσπίζομεν οὖν τοίνυν καὶ ἡμεῖς τὸ Ἂγιον Ὄρος εἶ
ναι ἐλεύθερον, καὶ μηδεμίαν φορολογίαν ἢ ἐπήρειάν τινα
ἔχειν τοὺς ἐν αὐτῷ μοναχοὺς ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος' μνημονεύειν δὲ τῶν βασιλέων καὶ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κό·
σμου ἀπερισπάστως εὔχεσθαι' τοὺς δὲ τῶν ἐπαρχιῶν ἄρχοντας καὶ τοὺς πλησιοχώρους μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν εἰς .
τὸ Ὄρος. 'Αλλ' οὐδὲ ἐπίσκοπον ἐθέσπισαν οὔτε μὴν θεσπίζομεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, διὰ τὰ καὶ τὰ καὶ τὰς προλήψεις τὰς λεγομένας κατὰ τῶν ἐπισκόπων καὶ διὰ τὸ μὴ δεσμεύειν τὰς ἑκκλησίας καὶ ἐντολὰς διδόναι τοῖς πρεσβυτέροις
καὶ ἐπιτιμἀν αὐτούς, ἀλλὰ μίαν κεφαλὴν καὶ μίαν δεσποτείαν τὸν πρῶτον ἐχειροτόν'ησαν καὶ ἡμεῖς καὶ ἐκεῖνοΓ οἱ
δὲ καταφρονοῦντες αὐτοῦ ἔστωσαν ὑπὸ τὴν ἡμετέραν ἀγανάκτησιν».
Ὁ αὐτοκράτωρ Ἁλέξιος ἔγραψεν εἰς τὸν Πατριάρχην ὑπὲρ
τοῦ 'Αγίου Ὄρους καὶ τὸ ἐξῆς πιττάκιον:
«Λύσις τοῦ ἀειμνήστου ἁγίου ἡμῶν βασιλέως κυροῦ
Ἁλεξίου ἐπὶ ὑπομνήσει τοῦ πρώτου κὺρ Γαβριὴλ, γενομένη».
«Ἁναγκαῖόνἠστιν ινα ἡ ἐλευθερία τοῦ Ὄρους φυλαχθῇ
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καὶ μηδέποτε ὑπὸ ἐνορίαν μητροπολίτου ἢ ἐπισκόπου γένηταΓ καὶ πάλιν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἴνα δά ενὸς ἐπισκόπου αἱ
χειροτονίαι τῶν ἱερέων καὶ διακόνων γίνονταΓ δέον οὗν
ἐστὶ τὸν μάλιστα πλησιάζοντα τῷ 'Ὁρει, κατὰ μόνους τοὺς
καιροὺς τῶν συνάξεων προσκαλούμενον παρὰ τοῦ πρώτου
(μὴ μέντοι δίκαιον ἐνορίας' ἐκ τούτου ἑαυτῷ περιποιεῖσθε)
εἰσέρχεσθαι καὶ τελειοῦν κανονικῶς τούς τε ἱερεῖς καὶ διακόνους προαγομένους παρὰ τοῦ πρῶτου μὴ ἔχειν ἕτερόν τι εὔλογον ἐπὶ τοῦὌρους προβά2,λεσθαι μόνης τῆς ἀναφορᾶς αὐτοῦ γινομένης ἐν τῷ'Ὁρει. Καὶ γινέσθω τοῦτο ἀπὸ τοῦ νῦν».
Ὁ Ἁλέξιος ἔδοσεν εἰς τοὺς Ἁγιορείτας καὶ τὸ ἐξῆς πιττάκιον διὰ τοῦ ὁποίου πιστοποιεῖται ἡ σημασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους:
«Πατέρες ἄγιοι, οἱ τὸ σεβάσμιον καὶ ἄγιον Ὄρος κατοικοῦντες, οἴδατε ὅτι καθάπερ ἡ Κωνσταντινούπολις καὶ
ἡ βασίλισσα τῶν πόλεων ἐπάνω πασῶν τῶν πόλεων ἐστίν,
οὐτω καὶ τὸ βασιλικώτατον καὶ θεῖον “Ορος εἰς τὰ τῆς οἰκουμένης ὸροι ὑπάρχεΓ καὶ τὸ ἡμέτερον φῶς καὶ τὸ ἁλας,
κατὰ τὴν Γραφήν, ὑμεῖς ἐστέ' οὔτως ἔχομεν καὶ οὕτω πιστεύομεν' καὶ οὐ μόνον ἡ βασιλεία χριστιανῶν ἀλλὰ καὶ
α'παντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλωθεν κατοικοῦντα σὺν ἡμῖν καὶ
αὐτὰ ἐπισεμνύνονται καὶ ἀγάλλονται μεθ' ἡμῶν διὰ τὴν κα
τὰ Θεὸν ἡμῶν πολιτείαν. Χαίρετε οὗν καὶ ὑπὲρ τοῦ κράτους
ἡμῶν εὔχεσθε καὶ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου. Αἱ δὲ τίμιαι καὶ
α'γιαι ὑμῶν εὐχαὶ χαρισθείησαν καὶ βοηθείησαν ἐν καιρῷ
ἐξόδου ἡμῶν».
Ἑπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Ἁλεξίου καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου ἐπὶ μακρὸν ἐταράχθη τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μικροῦ δεῖν
νὰ ἐρημοῦτο ενεκα τῆς ἐξῆς αἰτίας.
Βλάχοι ποιμένες ἐκ τῶν νομαδικῶς περιφερομένων ἐπωφελούμενοι τῆς νέας χαλαρότητος τῶν θεσμῶν περὶ εἰσαγωγῆς ζώων εἰσῆλθον διὰ βοσκὴν εἰς τὸ Ἅγιον "Ορος καὶ ἐγκατεστάθησαν. Ἑκ τούτου τὸ κακὸν κατέστη δεινὸν καὶ οἱ μὲν κουφότεροι
καὶ μᾶλλον πρὸς τὴν ὕλην προσκείμενοι εὐχαρίστως ἠνύχοντο τῆς
καταστάσεως, ἀλλ' οἱ πλεῖστοι ἠργάζοντο διὰ παντὸς μέσου νὰ
ἐπαναφέρουν τὸ ἱερὸν Ὄρος εἰς τὸν ἀρχικὸν αὐτοῦ. προορισμόν.
Οἱ Βλάχοι οὗτοι εἰς τριακοσίας οἰκογενείας ἀριθμούμενοι,
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ἐὰν πιστεύσωμεν τὸν χρονογράφον ἰσχυριζόμενον ὅτι εἰσῆλθον
σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, φαίνεται ὅτι ὑπῆρχον εἰς τὸ Ὄρος ἐξ
ἀρχῆς τουλάχιστον τῆς βασιλείας τοῦ Ἁλεξίου διότι οὗτος ἔγραφεν εἰς τὸν Πατριάρχην Νικόλαον ὅτι πολλάκις ἠθέλησε νὰ ἐπιβάλῃ εἰς αὐτοὺς δεκαετίαν, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔπραξε δυσυπούμενος
ἐκ τῶν μοναχῶν καὶ ἴνα μὴ δώσῃ ἀφοομὴν ἐπεμβάσεως εἰς
τοὺς ἄρχοντας.
Οἱ Βλάχοι ὁπωσδήποτε ἐξεδιώχθησαν ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἄγνωστον ἀκριβῶς δυνάμει ποίας διαταγῆς. Πιθανῶς συνεπείᾳ ἐπιτιμίου τοῦ Πατριάρχου ὅπερ ὁ ἡγούμενος τῆς Λαύρας
ἐν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Πρώτου ἔφερον εἰς μέσον ἐν ἁγνοίᾳ
τῶν ἄλλων Ἁγιορειτῶν.
Ἑπηκολούθησαν ἐξ αὐτοῦ ὸχίσματα καὶ ὰαρασυναγωγαὶ
καὶ ἔριδες ἔλαβον χώραν πρὸς θεραπείαν τῶν ὁποίων ἡ Σύναξις
ἀνεθεμάτισεν ἐν Καρυαῖς τοὺς «δημεγερτας και λαοπλανους

τοὺς ταρἁσσοντας την Ἐκκλησιαν τοϋ Ἁγιου "Ορους»,
συγχρόνως ὅμως θέλουσα νὰ ἐξοικονομήσῃ τὰ πράγματα ἀπέστειλεν ἐπιτροπὴν εἰς τὸν βασιλέα Ἁλέξιον ἀποτελουμένην ἐκ τῶν
ἡγουμένων, τοῦ Βατοπεδίου Ἰωαννίκιον, τοῦ Καρακάλλου Συμεὼν καὶ τοῦ Κωνσταμονίτου Ἰλλαρίωνος συγγενοῦς τυγχάνοντος τοῦ αὐτοκράτορος καὶ δύο ἐπιτηρητῶν τοῦ Τζαῖνου (;) καὶ
τοῦ Φαλακροῦ μετ' ἐπιστολῆς κοινῆς γνωστοποιοῦντες αὐτῷ τὴν
ἐντολὴν τοῦ Πατριάρχου καὶ ζητοῦντες θεραπείαν τοῦ κακοῦ.
Ὁ αὐτοκράτωρ ἔγραψεν ἐλεγκτικῶς πρὸς τὸν Πατριάρχην
διά τε τὴν ἀπέλασιν τῶν ζώων ἢν ἐχαρακτήρισεν ὡς ἀλλοτρίαν
ἐπέμβασιν εἰς τὸ Ὄρος τὸ ὑπὸ τῶν βασιλέων καὶ μόνον κατὰ
διαδοχὴν δεσποζόμενον καὶ διὰ τὸ ἐπιτίμιον ὅπερ ἐπέβαλεν, ἀλλ'
ὁ Πατριάρχης ἀπαντῶν ὡμολόγει μὲν ὅτι μεγάλα ἧσαν τὰ γενόμενα κακὰ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐκ τῶν Βλάχιον, ἐδήλου ὅμως
ὅτι περὶ ἐπιτιμίου οὐδὲν ἐγνώριζεν, οὐδὲ ἠδύνατο νὰ πράξῃ τοιοῦτόν τι ἐναντίον τῆς βασιλικῆς θελήσεως.
Θεωρηθέντος τοῦ ζητήματος λήξαντος ἐπέστρεψεν ἡ ἐπιτροπὴ εἰς Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ καἴτοι ἡρέμησε φαινομενικῶς ὁ
Ἄθως, ὁ πρότερος σάλος ἐξηκολούθει νὰ ταράσσῃ εἰς τὸν βυθὸν
τὰ ὐδατα. Πολλοὶ μοναχοὶ συνηθήσαντες ἐκ τῶν προτέρων ἀφορμῶν νὰ περιέρχωνται ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους καὶ μάλιστα
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εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀνακοινοῦντες τὰς παλαιὰς ἀφορμὰς
καὶ ἐνοχλοῦντες τὸν αὐτοκράτορα ὅστις δεινῶς ἤθελε τιμωρήσει
τοὺς πρωταιτίους αν δὲν ἀπετρέπετο ὑπὸ τοῦ ἐπισήμου Ἁγιορείτου μοναχοῦ Ἰωάννου τοῦ Χορταϊτινοῦ, ἔγραψεν ὅμως ἔγγραφον
εἰς τὸν Πρῶτον, ἄνευ ἐγγράφου εἰδήσεως αὐτοῦ οὐδεὶς Ἁγιορείτης νὰ ἐξέρχηται εἰς πόλιν. Τότε ἔγραψε καὶ ὁ Πατριάρχης
παραινετικὴν ἐπιστόλὴν πρὸς τοὺς Ἁγιορείτας.
Ἑ ἰδέα ὅτι ὁ Πατριάρχης Νικόλαος ἕὀησε ὁλόκληρον τὸ
'Ἀγιον Ὄρος δὲν ἐξηλείφετο εὐκόλως, ὤστε τελευτῶντος τον
Πατριάρχου προσέφυγον εἰς αὐτὸν ἴνα ἄρῃ τὴν ἐντολὴν ἐὰν
τοιαύτη ὑπάρχῃ, τοῦ ἐπιθανατίου ὅμως δηλώσαντος ὅτι οὐδέποτε ἀπήγγειλε τοιαύτην ἀνεχώρησαν. Ἐν τούτοις τὸ ζήτημα
τοῦτο ἐξηκολούθει ἀνησυχοῦν πολλοὺς μέχρις ὅτου ὁ Πατριάρχης
Χαρίτων κατὰ τὰ ἔτη 1177—-78 ἀπήλλαξε τοὺς Ἁγιορείτας διὰ
τῆς λύσεως αὐτοῦ τοῦ ὑποτιθεμένου δεσμοῦ συστήσας τὴν εἰς
τὸν Πρῶτον ὑποταγήν.
Ἑκτοτε ὁ Πατριάρχης ἀπέκτησε πνευματικὴν ἐπισκοπικὴν
ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἥτις ἄλλως τε ἧτο λίαν ἀναγκαία
ὡς ἀπέδειξεν ὁ δῆθεν δεσμώς τοῦ Πατριάρχου Νικολάου καὶ ἡ
λύσις τοῦ Πατριάρχου Χαρίτωνος. Ἑ πνευματικὴ ἐπιρροὴ τοῦ
Πατριάρχου ἐπὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἧτο ἐνδεδειγμένη, τόσον
διὰ τὴν πνευματικὴν ἐπίβλεψιν ἐπὶ τῆς ἐν γένει ἐν αὐτῷ
μοναχικῆς ζωῆς, ὅσον καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Πρῶτος οὔτε
ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα εἶχεν οὔτε τὴν ἀπόλυτον ἐκείνην ἐπιρροὴν
ἐξήσκει τῶν πρώτων τοῦ-4ν Ἄθῳ μοναχισμοῦ χρόνὼν. Τοῦτο
πανηγυρικῶς ὡμολόγησε βραδύτερον ὁ αὐτοκράτωρ Ἁνδρόνικος
Β' ὁ Παλαιολόγος καὶ μέχρι σήμερον ἀναγνωρίζεται ὑπὸ πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν ἡ ἐπίβλεψις αὐτή, ἐξ ἧς πολλὰ τὰ ὑπὲρ
τῆς ἐν αὐτῷ ζωῆς ἀναμένονται.
(Ἀκολουθεῖ)

Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟ ΑΡΧΙΜ.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΚΑΘΗΓ. Ι, ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

Ἐν τῇ Χριστιανικῇ Ἐκκλησίᾳ, Λειτουργία ὀνομάζεται ἡ
ὑψίστη καὶ μεγίστη ἐκείνη ὑπηρεσία, τὴν ὁποίαν ὁ μονογενὴς
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ἐκτελῶν το- τελευταῖον
ἐπὶ τῆς γῆς πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, προσέφερεν εἰς
αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ προσο5πῳ αὐτῶν εἰς πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα'
διότι ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὑπὸ τὸν ἄρτον μὲν τὸ ἴδιον σῶμα,
ἴνα φάγωσιν, ὑπὸ τὸν οἶνον δέ, τὸ ἴδιον αἶμα ἴνα πίωσιν. Ἑ
Ἐκκλησία λοιπὸν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκτελῇ τὴν
Λειτουργίαν ταύτην, διότι αὐτὸς ὁ Θεάνθρωπος ἡμῶν Σωτὴρ
καὶ Δεσπότης μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν ταύτης εἰς τοὺς Ἁποστόλους
αὐτοῦ, παρήγγειλεν ἴνα καὶ αὐτοὶ πάντοτε ἐξακολουθῶσι ταύτην
ἐκτελοῦντες, εἰπὼν «τοῦτο ποιῆτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν».
Καθὼς λοιπὸν αὐτὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, τοιουτοτρόπως ἐφεξῆς καὶ οἱ θεῖοι Ἁπόστολοι ἐξηκολούθησαν πάντοτε ἐκτελοῦντες,
καθ' ἣν ἔλαβον ἐντολήν, τὴν θείαν ταύτην Λειτουργίαν, εἰς ἄφεσιν τῶν τοῦ λαοῦ ἁμαρτημάτων.
'Η Λειτουργία λοιπὸν εἰναι καθημερινὴ ἐπανάληψις τῆς
φοβερᾶς ἐκείνης θυσίας τὴν ὁποίαν ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ,.
κατὰ τὴν προαιώνιον βουλὴν τοῦ οὐρανίου αὐτάῦ Πατρός, προσέφερεν, ἴνα ἐξιλεώσῃ τὴν θείαν δικαιοσύνην καὶ ἐλευθερώσας
τὸ ἀνθρώπινον γένος τῆς θείας ὀργῆς, καταστήσῃ πάλιν αὐτὸ
ἄξιον τῆς οὐρανίου ἐκείνης μακαριότητος, ἀπὸ τῆς ὁποίας ἐξέπεσε διὰ τῆς προπατορικῆς παρακοῆς. 'Η Λειτουργία λοιπὸν
εἰναι ἡ μόνη ἐπὶ τῆς γῆς ἀληθὴς καὶ μυστηριώδης θυσία, δΓ
ἧς σώζεται ὁ ἄνθρωπος, ἡ Λειτουργία ἀποτελεῖ τὴν κορωνίδα
τῆς δόξης, τῆς εὐσπλαχνίας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ παναγάθου
Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Οἱ ἐν τῷ ναῷ παριστάμενοι χριστι-
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ανοί, κατὰ τὸν καιρὸν τῆς θείας Λειτουργίας, ἔχουσι χρέος ἀπαραίτητον νὰ ϊστανται μετὰ μεγίστης προσοχῆς, κατανύξεως.
εὐλαβείας καὶ φόβο.υ Θεοῦ καὶ νὰ συνενόσωσι μετὰ τῆς 'Εκκλησίας καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸν νοῦν αὐτῶν, καθικετεύοντες τὸν
Κύριον θερμῶς περὶ παντός, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου εὔχεται ἡ Ἐκκλησία, ἐκτείνοντες πρὸς πάντας τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ πρὸς
τοὺς οἰκείους καὶ ξένους, καὶ παρόντας καὶ ἀπόντας. καὶ φίλους καὶ ἐχθρούς' διότι πάντες εἴμεθα μέλη ενὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ σώματος, τοῦ ὁποίου ἡ κεφαλὴ εἶναι ὁ Κύριος καὶ Σωτὴρ
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Ἑ θεία καὶ ἱερὰ Λειτουργία διαιρεῖται εἰς τοία αδιαίρετα πρὸς ἄλληλα μέρη, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ μὲν πρῶτον ὀνομάζεται- προσκομιδή, ἥτις γίνεται τελευτῶντος τοῦ 'Ὁρθρου.
Προσκομιδὴ δὲ λέγεται διότι ὁ ἱερεὺς προετοιμάζει τὰ πρὸς
τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Λειτουργίας ἀπαιτούμενα' καὶ διότι κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους οἱ χριστιανοί, συναθροιζόμενοι εἰς προσευχὴν ἐν τοῖς ἱεροῖς ναοῖς, ἔφερον μεθ'
ἐαυτῶν ἄρτον καὶ οἶνον καὶ προσεκόμιζον ταῦτα ἐπὶ τῆς ἐν τῷ
Ἁγίῳ Βήματι προθέσεως' ἐκ τῶν προσκομιζομένων δὲ τούτων
ἄρτων καὶ οἴνου ἐλάμβανεν ὁ ἱερεὺς καὶ ἐποίει τὴν προσκομιδήν, ἡ προσκομιδὴ δέ, τουτέστιν ἡ ἐκ τῶν προσφορῶν προπαρασκευὴ τῶν τιμίων δώρων κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνας τῆς
χριστιανικῆς Ἑκκλησίας, ἐγίνετο, ψαλλομένου τοῦ Χερουβικοῦ
ὔμνου, ὁπότε καὶ οἱ κατηχούμενοι ἐξήρχοντο πλέον τοῦ' ναοῦ,
καὶ αἱ θύραι αὐτοῦ ἐκλείοντο. Κατὰ δὲ τὸν τέταρτον αἰῶνα ὁ
μέγας πατὴρ ἡμῶν Βασίλειος, καὶ μετ' αὐτὸν ἄγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, ὤρισαν τὴν ἐκτέλεσιν τῆς προσκομιδῆς πρὸ τῆς
ἐνάρξεως τῆς θείας Λειτουργίας, δπως οὔτω καταστήσωσι τὴν
Λειτουργίαν συντομωτέραν.
Τὸ δὲ δεύτερον μύρος καλεῖται Λειτουργία τῶν κατηχουμένων, ἥτις ἄρχεται ἀπὸ τοῦ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» καὶ
καταπαύει εἰς τὸ «ὅσοι κατηχούμενοι προσέλθετε» καὶ τὸ τρίτον
ὀνομάζεται Λειτουργία τῶν πιστῶν, περιλαμβάνον τὸ ὑπόλοιπον
τῆς θείας Λειτουργίας μέχρι τέλους αὐτῆς. Τὰ τρία ταῦτα μέρη
ἀποτελοῦσιν, ὡς ἐκ τοῦ ἀντικειμένου αὐτῶν, εν ὅλον συνεχὲς
καὶ ἀδιαίρετον, διότι τὸ μὲν πρῶτον μέρος ἀποτελεῖ, ουτως
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εἰπεῖν, τὴν προπαρασκευήν, τὸ δὲ δεύτερον την ἐξακολούθησιν
καὶ συνέχειαν, καὶ τὸ τρίτον, ὅπερ καὶ τὸ κυριώτερον καὶ μᾶλλον
οὐσιῶδες, τὴν ἐκτέλεσιν καὶ συμπλήρωσιν αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου
τῆς θείας εὐχαριστίας.
Ὁ ἱερεὺς ἄρχεται τῆς Λειτουργίας διὰ τῆς ἐκφωνήσεως τῶν
λέξεων τούτων «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ

ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΙΜΗΑΙΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
'Ο διοκος της Βασιλισσης Πουλχεοιας εργον Ε' αϊωνος εκ
λιΦου στεατιτου. 'Εν αυτω εικονιζεται η Φεια Λειτουργια στεριξ
εγκολτειου της Θεοτοκου.

Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος». 'Η ἐκφώνησις αὕτη, διδάσκει
πάντας τοὺς ἐν τῷ ναῷ ὸντας ὀρθοδόξους χριστιανούς, ὅτι ὁφείλουσι ν' ἀπαλλάξωσιν ἑαυτοὺς ἀπὸ ὅλων τῶν γηἴνων καὶ
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σαρκικῶν λογισμῶν καὶ κινήσεων καὶ νὰ δοξάσωσι μετὰ καθαροῦ
νοὸς καὶ καρδίας, ἐλευθέρας ἀπὸ πάσης ματαιότητρς, τὴν οὐράνιον καὶ αἰώνιον Βασιλείαν τῆς Παναγίας Τριάδος, καὶ ὅτι
ὅλα ἡμῶν τὰ διανοήματα καὶ τὰς αἰσθήσεις ὁφέίλομεν μετὰ φόβου καὶ εὐλαβείας πολλῆς ν' ἀφιερώσωμεν εἰς ἐκεῖνο ·τὸ ὁποῖον
πρόζειται τὰ ὧτα ἡμῶν ν' ἀκούσωσι καὶ οἱ ὀφθᾶλμοὶ νὰ ἴδωσι
καὶ τὸ πνεῦμα νὰ κατανοήσῃ, ὁδηγούμενοι πάντοτε διὰ τῶν
ὁρωμένων τούτων καὶ αἰσθητῶν εἰς τὰ νοερὰ καὶ ἀόρατα.
'Επειδὴ δὲ τὸ μυστήριον τῆς θείας Λειτουργίας δὲν εἰναι
μόνον ἀνάμνησις τῆς γεννήσεως καὶ τῶν παθῶν τοῦ Σωτῆρος
ἡμῶν, ἀλλὰ συνάμα καὶ ἱκεσία καὶ δέησις θερμὴ πρὸς τὸν Θεόν,
ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῆς ἀπαλλαγῆς
ἡμῶν ἀπὸ διαφόρων θλίψεων καὶ περιστάσεων, διὰ τοῦτο μετὰ
τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», προσκα2,οῦνῖαι παρὰ τοῦ ἱερέως
ἢ διακόνου οἱ ἐν τῷ ναῷ συνηθροισμένοι χριστιανοί, ϊνα ἐν εἰρήνῃ ἀναπέμψωσι πρὸς τὸν Κύριον διαφόρους δεήσεις καὶ ἱκεσίας! μετ' εἰρήνης δέ, διότι ἄνευ εἰρήνης οὐδεμία δέησις ἢ προσευχή, οὐδὲ αἴτησις δύναταί ποτε νὰ γείνῃ εὐπρόσδεκτος παρὰ
τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ καὶ νὰ εἰσακουσθῇ παρ' αὐτοῦ. Ἑ ἐκτενὴς
δὲ ἱκεσία τῶν εἰρηνικῶν, δέκα διαφόρους πρὸς τὸν Θεὸν περιλαμβάνει δεήσεις, αἴτινες ἀποδεικνύουσι τὸ μέγεθος, τὴν ἁγιότητα καὶ τὸ πλάτος τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης τῶν χριστιανῶν,
ἥτις ὁφείλει νὰ ἐκτείνηται εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Διὰ τοῦτο ἐν τῇ
ἐκτενεῖ ταύτη ἱκεσίᾳ, δεόμεθα τοῦ Κυρίου ὑπὲρ πασῶν τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ὑπὲρ τῶν πνευματικῶν καὶ πολιτικῶν ἡμῶν ἀρχόντων, ὑπὲρ πάσης πόλεως, χώρας καὶ τῶν πίστει
οἰκούντων ἐν αὐταῖς, ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων καὶ εὐφορίας τῶν
καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, αἰχμαλώτων...... . καὶ τελευταῖον καθικετεύομεν αὐτόν, ϊνα βοηθῇ, σώζῃ, ἐλεῇ καὶ διαφυλάττῃ ἡμᾶς
τῇ αὐτοῦ θεῖᾳ χάριτι ὡς .μόνος ὤν δίκαιος, ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ παντοδύναμος" ἐπισφραγίζομεν δὲ τὰς δεήσεις ταύτας διὰ τοῦ γλυκυτάτου ὀνόματος τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου
καὶ πάντων τῶν ἁγίων, πρῶτον μέν, πρὸς δόξαν καὶ τιμὴν
αὐτῶν, δεύτερον δέ, ὅπως ἀναμιμνησκόμενοι καὶ ἡμεῖς τὴν καθαρότητα καὶ ἁγνότητα τῆς ἀρετῆς καὶ τὸν θερμότατον καὶ

239
ἔνθεον αὐτῶν ζῆλον, καὶ ἔχοντες αὐτοὺς καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ ἡμετέρῳ βίῳ οὐ μόνον παράδειγμα, ἀλλὰ καὶ μεσίτας πρὸς τὸν
Θεόν, ἀφιερώσωμεν καὶ παραθέσωμεν ἐαυτοὺς καὶ ἀλλήλους
καὶ πᾶσαν ἡμῶν τὴν ζωὴν Χριστῷ τῷ Θεῷ.
Τὴν διὰ τῶν αἰτήσεων τούτων ἔκφρασιν τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἡμῶν ἀγάπης ἀμέσως διαδέχεται ἡ ἔκφρασις τῆς πρὸς τὸν
Θεὸν ἀγάπης' διότι μετὰ τὰς αἰτήσεις ταύτας ψάλλωσιν οἱ ψάλται τὰ ἀντίφωνα, ἢ τοὺς δύο ψαλμούς, δΓ ὧν εὐλογεῖτἀι, ὑμνεῖται
καὶ δοξολογεῖται τὸ δεδοξασμένον, ὑπερύμνητον καὶ ὑπερευλογημένον τοῦ Θεοῦ γλυκύτατον καὶ πανυπεράγιον θεῖον ὅνομα,
ἐπισφραγίζομεν δὲ ταῦτα μὲ τὸν θεολογικώτατον ἐκεῖνον ὐμνον
πρὸς τὸν μονογενῆ Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁμοούσιον
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Διὰ τοῦ ὕμνου τούτου ἀναγγέλεται εἰς τοὺς ἐν τῷ ναῷ
προσερχομένους χριστιανοὺς ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
καὶ ἡ ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Διὰ
τοῦτο μετὰ τὸν ὕμνον τοῦτον ἀκολουθεῖ ἀμέσως ἡ λεγομένη
μικρὰ εἴσοδος τοῦ εὐαγγελίου, ἥτις ἐξεικονίζει συμβολικῶς τὴν
εἰς τὸν κόσμον εἴσοδον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὁπότε ἥρξατο νὰ κηρύττῃ καὶ διδάσκῃ τὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου
ΙΙατρός, περιάγων πᾶσαν πόλιν καὶ κόμην. Αἱ δὲ πρὸ τοῦ εὐαγγελίου φερόμεναι λαμπάδες εἰκονίζουὰι τοὺς ἱεροὺς Ἀποστόλους, τοὺς ὁποίους ἀπέστειλεν ὁ Κύριος εἰς τὸν κόσμον, ἴνα
φωτίσωσι καὶ διδάξωσι πάντας τοὺς ἀνθρώπους διὰ τῆς διδαχῆς καὶ διδασκαλίας αὐτῶν. 'Ἑχουσι δὲ χρέος πάντες οἱ ἐν τῷ
ναῷ προσερχόμενοι χριστιανοὶ κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην βλέποντες ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν ἐν εἰκόνι πορευόμενον
τὸν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴν παντὸς τοῦ κόσμου, νὰ ἴστανται
μετὰ πολλοῦ φόβ.ου καὶ εὐλαβείας, μετὰ προσοχῆς καὶ εἰρήνης'
καθικετεύοντες αὐτὸν μετὰ θερμῆς, πίστεως καὶ κατανύξεως, νὰ
εὐσπλαχνισθῇ καὶ αὐτοὺς καὶ νὰ ἐπιχέῃ τὸ θεῖον αὐτοῦ ἔλεος
ἐπὶ τὰς ἀσθενούσας καὶ κατατετραυματισμένας αὐτῶν ψυχὰς καὶ
καθοδηγήσῃ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν θείων αὐτοῦ ἐντολῶν.
Διὰ τοῦτο ἡ φιλόστοργος ἡμῶν Μήτηρ Ἑκκλησία, γνωρίζουσα τὰς ἀδυναμίας καὶ ἐλλείψεις ἡμῶν, φροντίζει πάντοτε
νὰ διεγείρῃ ἐν ἡμῖν, τὴν πρέπουσαν πρὸς τοῦτο προσοχὴν καὶ
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εὐλάβειαν, διέταξε νὰ ἐκφωνῶνται μεγάλῃ τῇ φωνῇ ὑπὸ τοϋ
διακόνου ἢ ἱερέως, αἱ λέξεις αὐταί' «Σοφία, ὀρθοί». Οὐδένα δὲ
ἄλλον σκοπὸν ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁρίσασα τὴν ἐκφώνησιν τῶν
λέξεων τούτων ἢ νὰ ἐξαναγκάσῃ διὰ τούτων τοὺς ἐν τῷ ναῷ
παρευ·ρισκομένους χριστιανοὺς, νὰ φυλάττωσι τὸν νοῦν καὶ τὴν
καρδίαν αὐτῶν καθαρὰν ἀπὸ παντὸς ματαίου λογισμοῦ, τὸ δὲ
σῶμα ἐν εὐπρεπεῖ στάσει καὶ ἐλεύθερον ἀπὸ πάσης ἁμαρτωλοῦ
κινήσεως' συλλογιζόμενοι ὅτι ἴστανται ἐνώπιον Κυρίου, ὅστις
εῖναι ἡ ἐπουράνιος σοφία, ἥτις διὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἐνίκησε σύμπαντα τὸν κόσμον. Διὰ τοῦτο μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τῶν
λέξεων «Σοφία, ὀρθοί»· ψάλλομεν τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ
προσπέσωμεν Χριστῷ κλπ. ἀκούοντες δὲ ταῦτα ὀφείλομεν ἀμέσως νὰ κλίνωμεν ἐν πολλῇ ταπεινώσει καὶ εὐλαβείᾳ τὸ γόνυ τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, νὰ προσκυνήσωμεν Χριστῷ τῷ Σωτῆρι
καὶ Θεῷ ἡμῶν, τῷ νοερῶς παρόντι καὶ βλέποντι πάσας τὰς ἀσθενείας καὶ ἀνάγκας καὶ ἐπιθυμίας καὶ σκέψεις καὶ θλίψεις
ἡμῶν καὶ ἀπὸ βαθέων ψυχῆς νὰ κράζωμεν ἄπαντες νοερῶς μετὰ
τῶν ψαλλόντων «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ».
Μετὰ δὲ τὴν μικρὰν εἴσοδον, ψάλλουσιν οἱ ψάλται τὸ ἀπολυτίκιον καὶ τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας, ὡς καὶ τοῦ
ἁγίου εἰς δν καθιέρωται ὁ ναὸς ἐν τῷ ὁποίῳ τελεῖται ἡ Λειτουργία. Ἐν δὲ τῷ ἁγἰορ Βήματι ὁ ἱερουργῶν, ἱστάμενος ἐνώ
πιον τῆς ἁγίας Τραπέζης δέεται πρὸς τὸν πανάγαθον Θεόν, ὅπως
προσδέξηται ἐκ στόματος ἡμῶν τῶν ἁμαρττολῶν τὸν τρισάγιον
υμνον καὶ ἐπισκέψηται ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητι αὐτοῦ...
Μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς εὐχῆς ταύτης, ὁ ἱερεὺς ἀμέσως ἐκφωνεῖ ταῦτα' «ὅτι ἄγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν....», οἱ δὲ ψάλται με
τὰ τὴν ἐκφώνησιν ταύτην, ἄρχονται ἀμέσως ψάλλοντες τὸ «Ἅ
γιος ὁ Θεός..». Ὁ τρισάγιος οὗτος ὐμνος λέγεται καὶ ἀγγελικὸς
διότι συνετέθη ἐκ τοῦ ὔμνου ἐκείνου. δν ὁ προφήτης Ἑσαἰας
ἰδὼν ἐν ὁράματι τὰ Σεραφεὶμ ἱστάμενα κύκλῳ τοῦ θρόνου τῆς
δόξης τοῦ Κυρίου. ἤκουσεν ἀδόμενον παρ' αὐτῶν «Ἄγιος, Ἅ
γιος, "Αγιος, Κύριος Σαβαώθ»" φανερώνει δὲ ὁ ὐμνος οὗτος
τὰ τρία τῆς Παναγίας Τριάδος πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἡμεῖς ἐγνωρίσαμεν διὰ τῆς ἐνανθριοπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 'Ὁθεν και
ἡμεῖς οἱ γήϊνοι, ἐξομοιούμενοι, πρὸς τὰ ἄϋλα ἐκεῖνα ἄγια Πνεύ-
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ματα, ἀνυψούμεθα νοερῶς διὰ τῆς πίστεως καὶ εὐλαβείας εἰς
τὸ ὕψος τῆς θεωρίας τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δοξολογοῦμεν Θεὸν
τὸν Πατέρα, ἄγιον καὶ δίκαιον ἐν ἐπαγγελίαις αὐτοῦ, Θεόν,
Υἱὸν ἰσχυρόν, συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἀδου καὶ τοῦ θανάτου, Θεὸν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἄγιον, ἀθάνατον, τὸ τελοῦν τὴν σωτηρίαν ἡμῶν καὶ δωρούμενον ἡμῖν ζωὴν τὴν ἀθάνατον. Εὐθὺς
δὲ μετὰ τὸν τρισάγιον ὕμνον, ὁ διάκονος ἢ ὁ ἱερεὺς διὰ τῆς
ἐκφωνήσεως «Πρόσχωμεν», ἐπικαλεῖται τὴν προσοχὴν τῶν παρευρισκομένων ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ πιστῶν. 'Επειδὴ δὲ ὁ νοῦς τοῦ
ἀνθρώπου, διὰ νὰ ἐπιστήσῃ τὴν ὀφειλομένην ταύτην προσοχήν
ἔχει ἀπαραίτητον ἀνάγκην ἐσωτερικῆς εἰρήνης, διὰ τοῦτο ὁ ἱερεὺς ἀμέσως μετὰ τὸν διάκονον ἐξαιτεῖται ταύτην παρὰ τοῦ Θεοῦ
διὰ τῆς εὐλογίας αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς πρὸς τὸν λαὸν ἐπιφωνήσεως
«Εἰρήνη Πᾶσι». Καθὼς δὲ προτοὺ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν νὰ ἐξέλθῃ
εἰς τὸ κήρυγμα τῆς οὐρανίου αὐτοῦ διδασκαλίας ἐξαπέστειλε τὸν
μέγαν προφήτην καὶ Πρόδρομον Ἰωάννην, κηρύττοντα μετάνοιαν καὶ διδάσκοντα πάντας, ἴνα προετοιμασθῶσιν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ εὐαγγελίου τῆς ζτοῆς, εἰρήνης
καὶ σωτηρίας' τοιουτοτρόπως καὶ νῦν ἡ Ἑκκλησία, προπαρασκευάζουσα, ἡμᾶς τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς τὴν ἀκρόασιν τῶν ἀναγνωσθησομένων ἀποστολικῶν καὶ εὐαγγελικῶν περικοπῶν κηρύσσει
εἰς πάντας μεγάλην προσοχὴν καὶ τελείαν εἰρήνην, δηλαδὴ κάθαρσιν νοὸς καὶ καρδίας ἀπὸ παντὸς ἐξωτερικοῦ περισπασμοῦ
καὶ ἀπὸ πάσης τυχὸν εν ἡμῖν ἐσωτερικῆς ταραχῆς' ἔχομεν λοιπὸν χρέος ἀπαραίτητον πάντες οἱ Χριστιανοί, ὅταν εὑρισκώμεθα
εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν, πρῶτον μὲν νὰ καθικετεύωμεν νοερῶς
τὸν Σωτῆρα ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἴνα καταξιώσῃ
ἡμᾶς ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ ν' ἀκούσωμεν καὶ κατανοήσωμεν τὰ
ὀήματα τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων, τῶν εὐαγγελιζομένων καὶ ἐπαγγελομένων τὰ ἀγαθά, δεύτερον δὲ διὰ νὰ ἀκούσωμεν τὰ ἀναγιγνωσκόμενα Ἁποστολικὰ τεμάχια μετὰ τοσαύτης προσοχῆς,
καθὼς θὰ ἠκούαμεν αὐτὸν τὸν ἄγιον Ἁπόστολον, εὐαγγελιζόμενον καὶ κηρύττοντα ἡμῖν τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας καὶ διδάσκοντα
τὴν ἐν Χριστῷ πίστιν καὶ καθοδηγοῦντα ἡμᾶς εἰς τὴν ἐργασίαν
τῶν ἀρετῶν. Ἁναγιγνωσκομένου τοῦ Ἁποστόλου, ὁ'ἱερεὺς ἱστάμενος ἐνώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης εὔχεται πρὸς τὸν φιλάνθρω-
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πον Δεσπότην, ινα ἐλλάμψῃ τὸ ἀκήρατον φῶς τῆς θεογνωσίας
αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστῶν καὶ νὰ διανοίξῃ τοὺς ὀφθαλμούς τῆς διανοίας ἡμῶν εἰς τὴν κατανόησιν τῶν εὐαγγελικῶν
αὐτοῦ κηρυγμάτων. Καθικετεύει δὲ καὶ ἴνα ἐμπνέῃ εἰς ἡμᾶς τὸν
φόβον τῶν μακαρίων αὐτοῦ ἐντολῶν καὶ καταξιώσῃ ἡμᾶς, ἴνα
τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας καταπατήσαντες μετέλθωμεν τοῦ λοιποῦ
πνευματικὴν πολιτείαν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες πᾶν τὸ
ἀρεστὸν αὐτῷ. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ Ἁποστόλου ἀνάγνωσιν, ψάλλεται τὸ Ἁλληλούῖα. Τοῦτο ὁ ἱερεὺς διὰ τῶν ἐκφωνήσεων «Σοφία,
ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, Εἰρήνη, πᾶσι», προτρέπει ἡμᾶς ἴνα μετὰ μεγίστης προσοχῆς, εἰρήνης καὶ εὐλαβείας,
ὀρθὸν ἔχοντες καὶ τὸ σῶμα, καὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν ἡμῶν
νὰ ἀκροαζώμεθα οὕτω τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου ὡς νὰ
ἠκούαμεν αὐτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν οὐράνιον διδάσκαλον
καὶ Θεὸν ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διδάσκοντα ἡμᾶς τὸ θέλημα
τοῦ οὐρανίου αὐτοῦ Πατρὸς καὶ εὐαγγελιζόμενον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ σωτηρίαν. Διὰ τοῦτο ἐὰν λειτουργῇ καὶ Ἁρχιερεύς,
βγάζει τὸ μέγα ώμοφόριον καὶ τὴν μίτραν, εἰς σημεῖον ἄκρας
ταπεινώσεως καὶ ὑπακοῆς εἰς τὸν λαλοῦντα μέγαν διδάσκαλον
καὶ ποιμενάρχην καὶ Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ἴσταται μετὰ
μεγάλης προσοχῆς ἐν τῇ ὡραίᾳ πύλῃ, εὐλαβῶς ἀκούων τῆς εὐαγγελικῆς ἀναγνώσεως τὰ ὁήματα.

(Συνέχεια εἰς τὸ ἑπόμενον)

"Οταν προσεϋχησαι εϊτε μδνον κατὰ διάνοιαν, εἴτε με λἐξεις κα'ι
κατὰ διάνοιαν, εσο αποΚϋτως βέβαιος δτι δ Κϋριος εϋρίσκεται πλη-

σϊον σου, έντδς σου καὶ ακούει κάθε λεξιν και αν ακομη τὴν ᾶκοϋης
μδνον σὑ καὶ αν άκομη κατα διάνοιαν τὴν λέγεις.
Ὅμϊλει λοιπον, με δλην τὴν καρδίαν σου,

εϊλικρινῶς, κρϊνε

τον έαυτδν σου έπϊσης ειλικρινῶς, κα'ι μὴ προσπαθῆς καθδλου να
δικαιολογήσης τδν έαυτον σου' πϊστευε δτι δ Κϋριος θὰ σε εϋσπλαχνισθῆ καὶ δεν θα μείνης άσυγχώρητος.
'Εκ τῆς «Χτφ Ζωῆς»

ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ

Η ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΝ;

Ὁ Μοναχικὸς βίος, ὅστις ἐνεφανίσθη ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ
χριστιανισμοῦ, προσέφερε, κατὰ κοινὴν ὁμολογίαν, μεγάλας ὑπηρεσίας ὅχι μόνον εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὴν κοινωνίαν ἡμῶν,
ἀφοῦ αἱ ἱεραὶ Μοναὶ ἀπέβησον «οὐ μόνον καταφύγια τῶν ἐν τῷ
κόσμῳ καταδυναστευομένων, ἀλλὰ καὶ σχολεῖα καὶ φροντιστήρια τῶν κληρικῶν καὶ ὁρμητήρια τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Ἑθνικῶν».
(Μεγάλη Ἐλλην. Ἑγκυκλοπαιδεάα τόμ. ΙΖ σελ. 33Ο) ἀλλὰ καὶ
εἰς τὸν πολιτισμὸν γενικώτερον, διότι ἧσαν «φυτώρια γραμμάτων καὶ τεχνῶν» (ἔνθ. ἀνωτ.). Εἰδικώτερον διὰ τὸ 'Ἐθνος ἡμῶν
ἀπέβησαν αἱ ἱεραὶ Μοναὶ ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας καὶ αἱ ἐθνικαὶ καὶ θρησκευτικαὶ ἡμῶν ἐπάλξεις, ἀφοῦ πᾶν μέγα ἐθνικὸν ἢ
θρῃσκευτικὸν γεγονὸς (Ἐπανάστασις, νεοελληνικὸν χριστιανικὸν
κίνημα) ἐξ αὐτῶν ἐπήγασε.
Αἱ ἱεραὶ Μοναί, αἴτινες ἀποτελοῦν τὸν στρατὸν καὶ τὰ νεῦρα τῆς Ἑκκλησίας, σήμερον ὑπάρχουν μόνον ὡς λείψανα παρελθόντος μεγαλείου.
Τὴν ἔλλειψιν αὐτῶν, ἥντινα ἡ θεία Πρόνοια ἀνεπλήρωσε
διὰ τῶν πληθυνθέντων χριστιανικῶν Σωματείων, ἄτινα διὰ τῶν
ὑπὸ λαῖκὸν ἔνδυμα, μοναχῶν τοῖς τρόποις μελῶν αὐτῶν, ἐπιτελοῦν ἐν τῇ κοινωνία τὸ ἔργον τῶν ἀρχαίων Μοναχῶν, παρατηρεῖ
τίς σήμερον, πρὸς τοῖς ἄλλοις, εἰς τοὺς εἰσερχομένους εἰς τὸν
Κλῆρον, οἴτινες, ἀγνοοῦν τὴν τυπικὴν τάξιν τῆς θείας Λατρείας,
ὡς μὴ προερχόμενοι ἐκ Μοναχῶν ἢ μὴ μαθητευθέντες ἐν Μοναῖς
καὶ μὴ λαβόντες τὴν μοναστηριακὴν παράδοσιν καὶ ἱεροπρέπειαν.
Ἐὰν οἱ μοναχοί ἐπετέλεσαν μεγάλα ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἔργα,
τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ πνεῦμα τῆς αὐταπαρνήσεως, ὅπερ διαζρίνει πάντα ὀπαδὸν τοῦ χριστοῦ (Μάρκ. Η. 31) καὶ τῆς ταπεινώσεως, ἀμφότερα δὲ ἀναπτύσσονται κυρίως εἰς τὰ Κοινόβια. Διὰ
τὸν λόγον τοῦτον ὁ Μοναχικὸς θεσμὸς τῆς ἡμετέρας ἐκκλησίας
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ἀνεπτύχθη ἐν Κοινοβίοις «εἰ καὶ δὲν ἐλλείπουσι μεμονωμένα παραδείγματα ἰδιορρύθμων, ἄτινα ἀναφαίνονται κυρίως κατὰ τὸν
ΙΑ' αἰῶνα ἐν ἁγίῳ 'Ὁρει.
Ὁ διαμορφωτὴς τοῦ Μοναχικοῦ βίου Μ. Βασίλειος ὡς κοινοβιακὸν ἐπιθυμεῖ τοῦτον. Ἰδιόρρυθμον καὶ Μοναχισμὸς εἶναι
ἀντίφασις καὶ σχῆμα ὀξύμωρον, ἀφοῦ τὸ ἰδιόρρυθμον, καίτοι ἡ
ἀρχὴ αὐτοῦ ὀφείλεται εἰς ἐπιθυμίαν μείζονος ἠθικῆς τελειιώσεως,
ἀποτελεῖ ἐν τῇ πράξει ἄρνησιν τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν (παρθενία
— ὑπακοὴ—πτωχεία) ἐπαγγελλομένων ἀρετῶν ὑπὸ ἑκάστου Μοναχοῦ, ἥτοι τῆς ὑπακοῆς καὶ πτιοχείας.
Διὰ τὸν λόγον τοῦτον καὶ ὁ πολὺς Κανολόγος τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας Μίλας ἀποφαίνεται, ὅτι τὸ ἰδιόρρυθμον «δὲν
συνάδει πρὸς τοὺς θεμελιώδεις περὶ μονασμοῦ νόμους, καθ
οὐς ἀκτημοσύνη καὶ ὑποταγὴ τῆς ἰδίας θελήσεως ὑπὸ τὴν τοῦ
ἡγουμένου τῆς Μονῆς ἀποτελοῦσι τοὺς θεμελιώδεις ὅρους τοῦ
ἱὅρύματος τοῦ μονασμοῦ» (Νικοδ. Μίλας, τὸ ἐκκλησιαστικὸν
Δίκαιον τῆς ὀρθοδ. Ἀνατολ. Ἑκκλησίας μεταφρασ. Μ. Ἁποστολοπούλου Ἁθῆναι 19Ο7 σελ. 961).
Εἰς τὰ ἰδιόρρυθμα ἐπὶ πλέον ὑπάρχει καὶ ἀκούεται ἡ, κατὰ
τὸν θεῖον Χρυσόστομον, ἐπάρατος λέξις «τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σόν».
ὑπάρχει τὸ ἴδιον θέλημα, ἡ βάσις αὕτη τοῦ ἐγωῖσμοῦ καὶ ὅλων
τῶν κακῶν καὶ ἐπέρχεται ἡ διάσπασις τῆς ἐν Χριστῷ ἐνότητος,
ἥτις εἶναι ἀπαραίτητος εἰς κάθε ἐν Χριστῷ συγκέντρωσιν. Τὴν
ἐνότητα καὶ ὁμοφροσύνην τονίζει διὰ πολλῶν καὶ ὁ Μεγ. Βασίλειος, ὁ διαμορφωτὴς τοῦ Ὄρθοδόξου Μοναχισμοῦ. 'Ιδοὺ χωρία
τινά. «Ὄταν οὖν πλείους πρὸς τὸν αὐτὸν βλέποντες τῆς σωτηρίας σκοπόν, τὴν μὲν ἀλλήλων ζωὴν καταδέξωνται, χρὴ τοῦτο
πρὸ πάντων ἐν ἐαυτοῖς κρατηθῆναι, τό, μίαν ἐν πᾶσι καρδίαν
εἶναι, καὶ θέλημα εν καὶ μίαν ἐπιθυμίαν....». (Λόγος" Ἁσκητικὸς
παρ. 1.). «Πρὸς πολλὰ χρησιμωτέραν καταμανθάνω τὴν ἐπὶ τὸ
αὐτὸ τῶν πλειόνων διαγωγήν..... ἔχει δὲ καὶ πλείονα ἡ ἐπὶ τὸ
αὐτὸ ζωὴ ἀγαθά.... ὁ ἀφιδιαστικός βίος (τὸ ἰδιόρρυθμον) ἕνα
σκοπὸν ἔχει τὴν οἰκείαν ἑκάστου τῶν χρειῶν θεραπείαν. Τοῦτο
δὲ προδήλως μαχόμενόν ἐστι τῷ νόμῳ τῆς ἀγάπης, δν ὁ ἀπόστολος ἐπλήρου, μὴ ζητῶν τὸ ἐαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τῶν πολλῶν, ἴνα σωθῶσι». (ἐρώτησις Ζ'.).
Ἑ διὰ τῆς ἰδιορρυθμίας διάσπασις τῆς ἐν Χριστῷ ἐνότητος
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καὶ αἱ ἐπακοἰ,ουθοῦσαι διενέξεις καὶ σκάνδαλα εἶναι τὸ μέγιστον
τῶν ἐλαττωμάτων τῶν ἰδιορρύθμων Μονῶν. Διὰ τοῦτο πάντοτε
παρὰ τὲ ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν ἀρχόντων (Ἰουστινιανὸς)
κατεβλήθη προσπάθεια νὰ ἐκλείψῃ τὸ ἄηθες ἐκκλησιαστικῶς ἰδι6ρρυθμον. Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΘ' αἰῶνος τοιαύτην προσπάθειαν ἀνεπιτυχῆ κατέβαλεν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὁ ἄγιος ἐκεῖνος Καυσοκαλυβίτης Εὐστράτιος ὁ Καισαρεύς.
Ἅπαντες οἱ θλιβόμενοι διὰ τὴν σημερινὴν κατάστασιν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ ἀναμένοντες πολλὰ παρ' αὐτοῦ, ἀλγοῦσι,
βλέποντες τὴν ἐμμονὴν εἰς τὸ ἰδιόρρυθμον τῶν 9 Μονῶν καὶ
τὴν οὐχὶ εὐχάριστον κατάστασιν αὐτῶν, ἀπότοκον ἐν πολλοῖς τῆς
ἰδιορρυθμίας.
Γνωστὴ τυγχάνει ἡ ἐπιθυμία τοῦ πρὸ τοῦ πολέμου ἐπισκεψαμένου τὸ ἁγιώνυμον Ὄρος ἀοιδίμου καὶ ἡρωϊκοῦ Βασιλέ
ως ἡμῶν Γεωργίου νὰ ἴδῃ ἐκλεῖπον τὸ ἰδιόρρυθμον, ἰδίᾳ ἐκ
τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὡς καὶ ἡ ἐπιθυμία μεγάλων ἐκκλησιαστι- '
κῶν προσωπικοτήτων, ὡς τοῦ ἀρχιεπισκόπου πολλοϋ Χρυσάνθου.
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ πνευματικὴ ἀνασυγκρότησις, ὅταν
ὑπάρχη ἴδιον θέλημα καὶ τὸ «ἐὰὸν καὶ τὸ σόν» ;
Κριμασιν οις οἶδε Κύριος τὰ μεγάλα Μοναστικὰ Κέντρα
τῆς Αἰγύπτου, Παλαιστίνης, Μικρᾶς Ἁσίας καὶ τελευταῖον τῆς
Ἐλλάδος, ἐξέλιπον πρὸς μεγίστην ζημίαν τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν
'Εκκλησίας. Τὸ μόνον, τῷ Θεῷ χάρις, ἀπομένον ὀρθόδοξον Μοναχικὸν Κέντρον εἶναι τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος, τὸ ὁποῖον δέον
ν' ἀποβῇ κέντρον ἀνεφοδιασμοῦ τῶν φυτοζωουσῶν Μονῶν τῆς
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καὶ πηγὴ ἀναγεννήσεως ἐν χριστῷ τοῦ
'Ἐθνους, ὡς τὸ πάλαι. Δὲν θ' ἀποβῇ δὲ τοιοῦτον, αν δέν ἐκλείψῃ
ἡ πηγὴ τῆς νάρκης καὶ τοῦ μαρασμοῦ αὐτοῦ, τὸ ἰδιόρρυθμον.
Εἶναι, ἡ κατάργησις τοῦ ἰδιορρύθμου, ζήτημα μοναχικῆς φιλοτιμίας καὶ ἐπιγνώσεως τῆς βαρείας κληρονομίας καὶ εὐθύνης. Εἶναι
ἐπὶ τέλους ζήτημα ὑπακοῆς εἰς τὴν Μητέρα Μεγάλην Ἐκκλησίαν,
ἥτις πολλάκις ἐζήτησε τὴν μεταβολὴν ταύτην καὶ ἔναγχος διὰ τῆς
Πατριαρχικὴς Ἐπιτροπῆς (Συνεδρ. 29) καὶ εἰς τοὺς ἱεροὺς Κα
νόνας. Τὴν ὑπακοὴν δὲν ὑπεσχέθημεν νὰ τηρήσωμεν διὰ βίου;
«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετείἑβρ.ΙΓ'Ἰ7).
«Χρή, τοίνυν, πρό γε ἁπάντων, τὸν προσελθόντα τῇ τοι-
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ΜΩΡΑ ΕΠΑΡΣΙΣ ΚΑΤΑΠΙΠΤΟΥΣΑ
"Αρχων χιορας τινδς νέος ώραϊος, εύγενὴς καὶ πλούσιος, ἔβλε.τε
τοϋς ἀνθρώπους μετὰ μεγάλης περιφρονήσεως, τους δέ πτωχοὺς άπεστρέφετο τελείως μὴ θέλων ούδὲ κάν νὰ τους ϊδη. 'Η φήμη αὑτὴ τὴς
έπάρσεώς του εῖχε φθάσει καϊ μέχρι τής άκοὴς γηραιοϋ τινδς έρημίτου
μοναχοϋ ἡσυχάζοντος εϊς τὴν χώραν αϋτοϋ.
'Ημέραν τινὰ δ σοφδς ερημιτης παρατηρήσας τον έπηρμένον αρχοντα έξε7,θ6ντα νὰ κυνηγήση εις τδ δάσος και πλησιάζοντα προς τδ
κελλίον του, έξήλθε τὴς θύρας βαστάζων εϊς χεϊρας του καί παρατηρων
μετὰ προσοχὴς κρανίον νεκροϋ τινδς άνθριδπου. Ὅταν δὲ 6 ὰρχων
έπλησίασεν, εῖπε σαρκαστικως προς τον έρημίτην' «Πάτερ τ'ι παρατηρεϊς
τδ κρανϊον τοϋτο; καὶ τι θέλεις ν' ὰνακαλύ·ψης;»
Ὅ έρημίτης με ἰλαρδν βλέμμα παρατηρήσας τον άρχοντα άπεκρίθη' «προσπαθω ν' άνακαλύψω ἐὰν τδ κρανίον τοϋτο. άνήκεν εις ὰρχοντα ὴ ἐπαϊτην τινα καϊ ὰσημον άνθρωπον, ἀλλὰ δὲν δύναμαι νὰ τδ
κατορθώσω».
Ὅ ιϊρχων έρυΟρίασε καϊ ειπεν εις τον έρημίτην μοναχον. «'Ω
σεβαστέ γέρον, εῖναι μέγα τδ μάθημα τδ δποϊον ἕλαβον απο σοϋ' οϋδέποτε θὰ τδ λησμονήσω και πάντοτε θὰ σο! εῖμαι εϋγνώμων δι' αύτ6».
Εις ταϋτα άπεκρίθη δ έρημϊτης' «υπαγε εϊς ειρήνην άγαπητον
μου τέκνον. 'Αποβλεπε εις τα νεκρὰ λείψανα και θὰ κατανοῆς πόσον
άνάξια εῖναι ὴ ῶστε έπ" αϋτοϊς νὰ καυχωμεθα τα έπϊγεια ἀγαθά». Εϊτα
δὲ προσἐθεσε τδ προφητικον' «Μὴ καυχάσθω δ νέος ἐν τὴ νεοτητι αϋ
τοϋ, μηδέ δ ωραϊος εν τη ώραιοτητι αϋτοϋ, μηδε δ εϋγενὴς ἐν τῆ εϋγενεία αϋτοϋ, μηδέ δ πλούσιος εν τφ πλούιω αϋτοϋ, ἀλλ' ὴ εν τούτφ
καυχάσθω δ καυχώμενος, εν τφ συνυέναι και γιγνιοσκειν τον Κύριον και
ποιεϊν κρϊμα καὶ δικαιοσύνην εν μἐσω τὴς γης».

αύτῃ πολιτείᾳ (τῇ μοναχικῇ) ἐστηριγμένον καὶ ἑδραῖον καὶ ἀκίνητον ἔχειν τὸ φρόνημα. .. καὶ τὴν ὑπακοὴν τοῖς καθηγουμένοις
ἐπιδεικνύμενον. Τοῦτο γὰρ τῆς πολιτείας ἐστὶ τὸ κεφάλαιον».
(Μέγ. Βασιλείου Κεφ. ΙΜ. τῶν ἀσκητικῶν διατάξεων).
«Εἰ. δόκιμος βούλει γενέσθαι μοναχός, μὴ αὐτόβουλον καὶ
μονότροπον ἀρέσκειαν μετέρχου, ἀλλὰ κλῖνον τὴν γνώμην τοῖς
βίῳ καὶ χρόνῳ καὶ πόνῳ ἤδη τὸν θεῖον σκάψασι καὶ σκαπανεύσασιν ἀμπελῶνα». (Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ἐπιστολὴ 26Ο Λουκἀ μονάζοντι).
ΗΜΙΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
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ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ “ΙΚΕΣΙΑ,,
Ὄ Μῆτερ, σαν ὑψοῖς ἱκετικὰ
τὰς χείρας Σου στὸν Πλάστη καὶ Υἱόν Σου
μὲ τ' οὐρανοῦ τὰ θεῖα δώρα μυστικὰ
στολίζεις κι' ὀμοοφαινεις τὸ λαό Σου.

Φτωχός, πολύ φτωχὸς ὁ λόγος γιὰ νὰ πῇ
τὶς χάρες ποὺ σκορπᾶς ὤ Παναγία
σαν νὰ τὶς βλέπω στὴ γλυκειά Σου τὴ μορφὴ
ποὺ σοὔδωσε Καλόγηρος ζωγράφος «Ἰκεσία».
*****

Στὴ γλύκ'αὐτή, σ' αὐτήν, Ἁγνή, τὴ γλύκα
εὐλαβικὰ σαν Σὲ κυττὼ, νοιώθω σὰν μιὰ μαγεία,
θαρρῶ, σ' Ἑδεμικοὺς λειμῶνας ὅτι μπῆκα
κι' Ἁγγέλους νὰ φτεροκοποῦν ἀκούω «Ἰκεσία».
*****

Φτωχός, πολὺ φτωχὸς ὁ λόγος γιὰ νὰ πῇ
τοῦ Καλογήρου τοὺς παλμοὺς «σ' ἑσπερινή θυσία»
ὅταν Σοῦ ψάλλει καὶ κυττᾶ τὴ θεία Σου μορφὴ
ποὺ τ' Ἁσκητοῦ ἁγνὸς ὁ νοῦς, ἔπλασε «Ἰκεσία».
Καὶ κατ' ἀκόμα νὰ Σοῦ πῶ Μητέρα Στοργική:
Εἶσαι γλυκειὰ παρηγοριὰ τὶς νύχτες π' ἀγρυπνῶ,
ἀπὸ τὸν πόνο τὸ φριχτὸ ποὺ νοιώθω στὴ ψυχή,
ὅταν μοῦ λέν' τὰ μάτια Σου : παιδί μου σὲ κυττῶ.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ι8-5-Ι95Ι
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ΙΚΕΣΙΗ ΤΗΣ ΚΕΦΗΑΛΟΠΙλΣ ΣΤΟΝ ΗΓΙΟΠ ΤΗΣ
Γεράσιμε, τῶν χριστιανῶν
σκέπη καὶ προστασία,
τῆς νήσου Σου Κεφαλλονιάς
δεξου τὴν ικεσια.

—ο—
Ειμαι κι" έγω περιλυπη
με τὴν κοινὴ Μητέρα
'Ελλάδα μας, απ' τοϋ κακοϋ
πολέμου τὴ φοβέρα

—ο 'Ακου "στα 'σπιτια άκουσε
'στους δρδμους, 'στὰ βουνὰ
τους στενεγμοϋς μας ποιι άμετρα
μας κϋκλωσαν δεινά !

Τῆς άμαρτίας γἐννημα
βέβαια ή συμφορά μας
λιγοστεψεν ή πιστις μας
κι' εχάθηκε ὴ χαρά μας.
—ο—
Προστάτεψε μας, άγιε
δ πωχεις παρρησϊα
"στον Πλαστουργδν και φέρε μας
μετάνοια, σωτηρια.
— ο—
'Ω ! Σὑ 'στδ Θρονο τοϋ Ἂναρχοτι
σπεϋσε, ἀγιε και δεήσου
για τὴ μητέρα 'Ελλάδα μας
και τδ φτωχδ νησϊ Σου.
—ο—
Κι
*
αν ἴσως ὴ παράκλησις
εργον εϋθῦς δεν γἐνη
γιατι ὰμετανοητος
δ πολὑς κοσμος μενει.

—ο—
Θϋμησε τοτε στον Θεον
τδ δίκαιον, "Αγιἐ μας
πως τον εδοϋλεψες πιστά
'στὴ γή καὶ λϋτρωσἐ μας.
Κεφαλλονιὰ Α.Α.Π.
·
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑ
Αἱ ὀλίγαι αὐταὶ λέξεις αἴτινες ἐλέχθησαν αὐτὰς τὰς ἡμέρας πρὸ 11 ἐτῶν ὑπὸ τοῦ Μεγάλου τούτου ἀνδρός, οὐδέποτε
εἶναι ἀργὰ νὰ ἐπαναλαμβάνωνται.
«Τὴν νύκτα τῆς 28ης Ὁκτωβρίου, ἐνῶ ἔβαζα τὸν καλόν
μας κ. Γκράτσι νὰ μοῦ διαβάσῃ τὴν διακοίνωσιν τῆς Κυβερνήσεώς του, διὰ νὰ κερδίσω ὀλίγα λεπτὰ σκέψεως, δὲν ἐσκέφθην
μόνον τὴν ἀπάντησιν ποὺ θὰ τοῦ ἔδιδα καὶ διὰ τὴν ὁποίαν ἄλλως
τε, ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν δὲν εϊχα τὸν ἐλάχιστον δισταγμόν.
Ἀπὸ τὴν σκέψιν μου ἐπέρασαν μὲ ἐξαιρετικὴν ταχύτητα ὅλα τὰ
δεδόμενα καὶ ὅλαι αἱ φάσεις τοῦ ἀγῶνος ποῦ θ' ἀνελαμβάνομεν.
“Ηξευρα τὰς δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἥξευρα καὶ τὰς δυνάμεις
τὰς ἰδικάς μας. Ἐγνώριζα τὸ γενικώτερον πλαίσιον, μέσα εἰς τὸ
ὁποῖον θὰ ἐξελίσσετο ὁ ἀγών μας. Πρὸ παντὸς ὅμως ὑπελόγισα
ἐπὶ δύο στοιχείων, τὰ ὁποία κἄποτε δὲν λαμβάνονται ὑπ' δψιν
ὡς Στρατιωτικὰ δεδομένα καὶ τὰ ὁποία ἐν τούτοις, ἔχουν μεγίστην σημασίαν: τὴν ἠθικὴν δύναμιν τοῦ λαοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ,
ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν ἑπομένην πρωῖαν θὰ ἐσχημάτιζε τὸν στρατόν,
καὶ τὴν προστασίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Πρέπει νὰ
γνωρίζετε, ὅτι δὲν μεταχειρίζομαι ποτὲ ὡς ἕνα ἁπλοῦν ἡητορικὸν στοιχεῖον τὴν θρησκευτικὴν πίστιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Πιστευω δ ϊδιος βαθυτατα, εἰλικρινὼς, σαν τον τελευ-

ταϊον ανθρωπον τοϋ λαοϋ εἰς τον Θεδν. Προσευχομαι
με κατἁνυξιν εϊς τὰς δυσκδλους στιγμἁς. Και ἥμουν
βόβαιος απδ εκεὑνην την νυκτᾳν, δτι δ Θεδς και ἡ
Παναγια δεν ἠμποροϋσαν παρὰ νὰ βοηθἧσουν εναν
ἀγὼνα τιμιον δσον και δικαιον, δσον δ (δικδς μας».

25Ο
ΕΠΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΗΛΛΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ ΤΟΥ ΒΠΟΫ ΟΡΟΥΣ
Ὁ σοφὸς Γάὶ,λος Λουἴ Μπρεϊὲ ἀφιγούμενος εἰς συντάκτην
τῆς Παρισινῆς ἐφημερίδος «Φιλολογικὰ Νέα» τὰς ἀναμνήσεις
του ἀπὸ παλαιὰν διαμονήν του εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων καὶ ἕνα ταξείδι του εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Ἑδήλωσεν ὅτι αἱ ὀλίγαι ἐβδομάδες τὰς ὁποίας ἔζησεν εἰς
τὴν θαυμασίαν αὐτὴν μοναχικὴν δημοκρατίαν ὑπῆρξαν δΓ αὐτὸν
μία ἀποκάλυψις. Ἁντελήφθη ἐπὶ τέλους τὶ ἧτο τὸ βυζάντι.ον καὶ
ἡ Ὁρθόδοξος 'Ανατολή. Κἄποιαν ἡμέραν λέγει μετέβαινεν ἀπὸ
τὴν Μονὴν τῆς Λαύρας εἰς τὴν τῶν 'Ιβήρων. Τὸ καϊκι ἐφωδιασμένον μὲ ἕνα παμπάλαιον μοτέρ, ἐπρόκειτο νὰ παρακάμψῃ τὸ
ἐπικίνδυνον ἀκροτήριον ὅπου εἶχε καταστραφῇ ὁ στόλος τοῦ
Δαρείου ἀπὸ τρικυμίαν. Ἑ θαλασσοταχὴ ἧτο μεγάλη Πολλοὶ
ὑπέφεραν ἀπὸ ναυτίαν. Ὁ Γάλλος σοφὸς ἐνόμιζεν ὅτι ἧλθε
πλέον ἡ τελευταία ὡρα του. Ἑξαφνα ὅμως ὁ καλόγηρος πιλότος
ἔκαμε τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ, ἔδωσε μίαν διαταγὴν εἰς τὸν
συνάδελφόν του, ὁ ὁποῖος ἐκρατοῦσε τὸ πηδάλιον, ἔκαμεν ἕνα
θαρραλέον ἐλιγμὸν καὶ ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴν ὡδήγησε τὸ
πλοιάριόν του μὲ ἀσφάλειαν εἰς τὸν λιμένα.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΪ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. ΚΟ5ΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Εἰς τὸ Ἂγιον Ὄρος εὗρον ἔν τμῆμα τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους, ὅπερ μὲ ἐπανέφερεν εἰς χρόνους παρελθόντος μεγαλείου.
Ἑν αὐτῷ διακρίνει τις τὴν μεσουρανήσασαν ἄλλοτε λάμψιν, ἧς
αἱ τελευταῖαι ἀναλαμπαὶ ἐφώτισαν τὸν κόσμον. Ἑ λάμψις αὐτὴ
ἄς περιφρουρηθῇ ἀκοίμητος ἐν τῇ ἀκροπόλει ταύτῃ τῆς πίστεως,
αὐτὸ θέλει ὁ Θεὸς καὶ ἡ πατρὶς ἐπιτάττει.
Καρυαὶ 27 Μαρτίου 1889
Θ. Βελλιανίτης
Συντάκτης τῆς «Ἀκροπόλεως»
Σημ. Α. Π. Τῷ 1896 ὁ Θ. Β. ἐξελέγη Βουλευτὴς Κερκύρας, τῷ δὲ 1924 διῳρίσθη Ἐπουογὸς ἐπὶ τῶν Ἑκκλησιαστικῶν
καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως.

25Ι
ΓΝΩΜΙΚΑ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ὁ ἀναμιγνύων μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ ἀνωτέρου του καὶ τὸ
ἰδικόν του θέλημα εἶναι μοιχὸς καθὼς εἰς τὰς Σοφίας ἀναφέρεται καὶ διὰ τὴν πρᾶξιν ταύτην θλίψεις καὶ πικρίας θὰ ὑποφέρῃ.
Ὄπως τὸ ὕδωρ καὶ τὸ πῦρ δὲν εῖναι δυνατὸν νὰ συνυ
*
πάρχουν εἰς τὸ αὐτὸ μέρος, ουτω καὶ ἡ δικαιολογία μὲ τὴν
ταπείνωσιν,

Ἐὰν θέλῃς νὰ σωθῇς ἀγάπησον τὴν ἀλήθειαν καὶ μηδέποτε ἀποστραφῆς τὸν ἔλεγχον.
Ὄπως οἱ ταξειδεύοντες ἐν τῇ θαλάσσῃ ὑπομένουν ἀγογγύ
στως τὸν καύσωνα τοῦ ἡλίου, ουτω καὶ οἱ μισοῦντες τὴν κακίαν
πρέπει ν' ἀγαποῦν τὸν ἔλεγχον, διότι κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον
ἐναντιοῦνται οἱ μὲν εἰς τοὺς ἀνέμους οἱ δὲ εἰς τὰ πάθη.
Ἁββᾶς Μᾶρκος

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΧΟΣ
Μοναχὸς εῖναι ἐκεῖνος ὅστις εϊναι ἐνδεδυμένος τὴν πηλίνην ταύτην καὶ μεμολισμένην σάρκα καὶ βιάζεται νὰ κρατῇ μίαν
τάξιν ἀμόλυντον καὶ ἀγγελικὴν κατάστασιν.
Μοναχὸς εἶναι ἐκεῖνος ὅστις ἐργάζεται μόνας τὰς ἐντολὰς
τοῦ Θεοῦ εἰς πάντ·α καιρὸν καὶ τόπον.
Μοναχὸς εἶναι ἐκεῖνος ὅστις βιάζει πάντοτε τὴν ἐαυτον
φύσιν καὶ τὴν θέλησιν καὶ ὅλας τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰ πάθη.
Μοναχὸς εἰναι ἐκεῖνος ὅστις φυλάττει παρθένον καὶ ἀμόλυντον τὸ σῶμα του, τὸ στόμα αὐτοῦ καθαρὸν πάσης ψευδολογίας καὶ ἀργολογίας καὶ τὸν νοῦν του φωτισμένον μὲ τὴν χάριν
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, μελετῶν πάντοτε τὰς θεαρέστους
πράξεις.
Μοναχὸς εἶναι ἐκεῖνος ὅστις ἔχει τὴν ψυχήν του περίλυπον
καὶ ἐνθυμεῖται ἀκαταπαύστως τὸν ἴδιον θάνατον καὶ τὸ φοβερὸν
τοῦ Θεοῦ κριτήριον.
'Αγ. Ἰωάν. τῆς Κλίμακος
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Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΗΜΩΝ ΜΟΝΗΝ

Ηροι
ΟΙ Σεβαοϊμιοδτατοι Αρχιερεϊς Προδοης κ. ΙΙολυκαρπος, *
κονησον κ» ΦιλοΦεος, Περγαμου κ. ΑδαμΑντιος^ οι αντισιρδοωηοι
της 'Ι
* Κοινοτητος ΙΙροηγ, Κωνσταντϊνος Βατοπεδινδς και ιερομ
*
Ευ'Ο'δμιος Κουτλουμουσιαν6ς, δ ΚαΦηγουμενος Αρχιμ. Σεραφειμ και
*
αλλοι αδελφοι της ιερας ημων Μονης προ της εισοδον αυτης

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Συνεδρίαι. Τὴν 2Ιην Αϋγούστου βυνὴλ9εν ἡ 'Ι. ΔισενιαϋΒιος Σύναξις Ἀγ. Ὅρους, κλη9εϊσα υπδ τής 'Ι. Κοινοτητος, προς συζήτησιν ἐπ'ι τριων θεμάτων των δποίων τδ οὺσιοδέστερον ἡ κάλυψις τοῦ
έλλείμματος του προϋπολογισμοϋ τρεχούσης χρήσεως τὴς Ἰ. Κοινοτητος
ἐκ 5Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ Δρχ., δπερ ἀπεφασίσθη νὰ καλυφθὴ διὰ τὴς αϋξήσεως
εϊς τὴ τριπλοϋν των δοσιμὰτων ὰπάντων των ταβηλιακων δνομὰτων και
τδ ύπολοιπον νὰ καλυφθῆ υπὸ των 'Ι. ὴμων Μονῶν ἐκ τοϋ κονδυλϊου
των μετοχιακων αὑτων μισθωμάτων.

Πατριαρχικὰ Γραμματα. 'Ελήφθησαν υπδ τὴς Ἰ.
Κοινοτητος δύο γράμματα τοϋ Σεπτοϋ Οικουμενικου Πατριαρχείου δΓ ῶν,
διὰ μὲν του ενδς γνωρίζεϊαι αϋτὴ δτι ένεκρϊθη παράκλησις των Ἰ. Μονων διὰ τὴν εκ μέρους τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστου 'Εκκλησίας ένέργειαν
παρὰ τη Κυβερνήσει διὰ τὴν ἀποστολὴν εις "Αγιον Ὅρος εἰδικω.ν ἐπιπτημόνων διὰ τὴν δλοκλήρωσιν τοϋ εργου τής ταξινομήσβως και εξαβφαλίσεως τοϋ πολυτίμου θησαυροϋ των 'Ι. Μονων εκ κειμηλίων, βιβλϊων και διαφορων παλαιων χειρογράφων κλπ. κα'ι συνιστα δπως παραϋχεθωσι εις τους ἀποσταλησομένους εϊδικοὺς ἡ προσήκουσα συναντιλη·ψις
Χαϊ συνεργασία, δια δὲ τοϋ έτέρου ζητεϊ ὸνομαστικοὑς καταλόγους καϊ
τὰς διευθύνσεις τῶν ἐκ.τδς τοϋ 'Αγ. Ὅρους διαμενοντων 'Αγιορειτων διὰ
τὴν λὴ·ψιν άποφάσεων προς έπαναφορὰν αὺτων ένταϋθα.
"ΕρανβΙ. Κατόπιν έγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροποὶ.ϊτου Ζιχνων Κου Κυρίλλου, ἐνηργήθη μεταξϋ των 2Ο 'Ι. Μονων τοϋ
'Αγ. Ὅρους ἔρανος εϊς ξυλείαν διὰ τὴν ἀνέγερσιν κα'ι έπισκευὴν των
καταστραφεισων 'Εκκλησιων τής Ἐπαρχιας αϋτοϋ και αι Ι8 ἐξ αϋτων
προσέφερον τὰ έ'ξής ποσά: 'Ι. Μονὴ Ἀγ. Παϋὶίου ξυλεϊαν ὰ'ξϊας Δρχ.
1.3ΟΟ.ΟΟΟ, Λαύρας, Βατοπεδίου, Ἰβήρων, Διονυσίου, 2ϊμωνος Πέτρας
Γρηγορίου όμοίω; ὰνα 5ΟΟ.ΟΟΟ Δρ. α'ξίας, Καρακάλλου 4ΟΟ.ΟΟΟ, Ξενοφων
τος και 'Ρωσοικοϋ άνὰ 3δΟ.ΟΟΟ, Φτλοθέου 32Ο.ΟΟΟ, Χελανδαρίου καὶ
Ζωγράφου ἀνὰ 2ΟΟ.ΟΟΟ, Δοχειαρίου Ι6Ο.ΟΟΟ, Παντοκράτορος Ι5Ο.ΟΟΟ,
Ξηροποτάμου, Σταυρονικήια και 'Εσφιγμένου άνὰ 5Ο.ΟΟΟ Δρ, αι τελευταϊαι εϊς μετρητά.

·' Αφιξεις. Κατὰ τδ διαρρεϋσαν διάστημα ἀφίχθησαν εϊς Ἀγιον Ὅρος πολλοι έπισκέπται. "Εξ αϋτων τὴν Ἰ. ὴμων Μονὴν έπεσκέφΟησαν οι κ. κ. 1. 8ε1τοοηβιι, 6·. Μοη1τ8, 8. ΑγΙ1ιο8 & Κ. Λάρδας Ἀ-
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μερικανοί, Σϋδνεϋ Λ6κ, Β. Ο1ϊνοτ, θα. Εη8σεΙϊ68, Αη. Ρηγ Ἂγγλοι,
Ν. Ρ1τιοιιΙϊηβ, Α. Α1θΧ3ηάϊ'β, 8Ι. Εἰϊεηπ8 Γάλλοι, Εϋάγ. Σταματίου
δρβοπεδικός, Δ. Κυριαζής δημοσιογράφος, Ἰ. Σιουρούνης Θεολογος,
Κ, Διαμαντοπουλος, Γ. Γκεϊβέλὴς, Ν. Βρέττας, Ν. "Ελευθερίου ὲξ 'Αθηνων, Ζ. Ζαχοπουλος, Β. Συσκοπουλος, Μ. Λουκϊδης, Β. Βρέττας, Σ.
Τουρούτογλου, 'Αρ. Συμεωνϊδης, Θ. Τοκατλϊδης, Θ. Λουκάκης ἐκ Θεσσαλονίκης, .Π. Γιαννατος, Κ. Κονταρακης ἐκ Κεφαλληνϊας, Χ. Μιχαλοπουλος Δὶτὴς Νομαρχίας Σερρων, 'Α. Αύρυωνίδης έκ Βερρο'ας, 'Η. Λεβεντόπουλος ἐκ Καλαμων, Ζ. Ζαφειρίου ἐκ Σωτὴρος Θάσσου, Π. Βεργίνης Πρόεδρος Κοινύτηνος 'Ιερισσοϋ, Σ. Καλαποτλὴς έκ Γαζόρου Σερρων, 'Αρχιμ. Χ. Μακρὴς 'Ι. Μητροπολεως Ζιχνων, ιερ. Στι;ργιος Κασσάνδρας, ιερ. "Ιουστ. Πσλυβας, ὑπ'ομὶ "Η. . Θεοφιλόπουλος Δίτὴς Χωρὶκὴς 'Αγ. "Ορους, Ἀνὶὴρχος Κοντούρης Δ1τής Τμ. Αλλοδαπων, Σ. Κερ-'
κύρας Τελώνης Δάφνης, Χρ. Θεοδωρϊδης Ναυτ. Πράκτωρ, 'ΛΟ. Σαμαρας,
Ν. Κοτσάνης, Θ. Εϋθυμίου, Βασ. 'Αργυροπουλος και Θ. Σιδέρης ἔμποροι

Τδν ι. ὴμων τοπον έπεσκέφθη κα'ι δ Σεβασμ. Μητροπολίτης 'Αξωμης Κος Νι-ζολαος προερχομενος ἐκ Κωνσταντινουπολεως και συνοδευδμενος ὑπο τοϋ Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνων. κ. Ν. Πανταζοπούλου, οϊτινες τὴν Ι6ην Αϋγούστου έπεσκέφθηοαν και τὴν 'Ι. ὴμων
Μονήν. Ὅ ιεράρχης οῦτος δὲν ειναι έν 'Ελλάδι ευρέως γνωστος, λ6γὰο
τὴς ὰποστάσεως τὴς χωρας εις τὴν δποίαν κινεϊται, άλλ' ἐπειδὴ πρδκειται περι έξαιρειικὴς φυσιογνωμίας, σημειοϋμεν δλίγα τινά, καϊτοι γνωρϊζομεν δτι θὰ προσκρούσωμεν εϊς τὴν μειριοφροσϋνην αϋτοϋ.
Κατὰ τας πληροφορίας μας, ελκων τὴν καταγωγὴν ἐκ Συρὶβξ και
σπουδάσας ἐν Βηρυτφ καὶ. Χάλκη, ὴτο διάσημος ως λαϊκδς ἐν Δαμασκω
τιμωμενος τὰ μέγιστα ύπδ των ἀραβοφώνων δρθοδοξων τῆς Συρϊας, τοϋ
Λιβάνου κα'ι τὴς Παλαιστϊνης. Γνωστος και συμπαθέστατος εις τδν
Μελέτιον 'Αλεξανδρείας, ἀνήλθεν εϊς τδ έπισκοπικδν άξίωμα έντδς δλϊγων ὴμερων διὰ τας θρησκευτικὰς ὰνάγκας των άραβοφώνων Χριστιανων
τὴς Αὶγϋπτου. 'Απο τινων έτων ποιμαϊνει τους εν δλη τὴ 'Αβησσυνϊᾳ "Ελληνας ιδς Μητροπολίτης 'Αξώμης. Εϋθϋς εξ ὰρχής κατώρθωσε τδ ὰζ.ατδρθωτον. "Ελληνες και Σύριοι δπουδήποτε ἐν 'Αφρικῆ εὑρισκομενοι
πολλάκις ὰντιφέρονται λδγφ τὴς γ7,ωσσικής διαφορας, διεκδικοϋντες ὰμφδτεροι τοϋτο ὴ έκεϊνο τδ δικαϊωιια έπ'ι έκκλησιαστικοϋ·έδάφους, ὰλλ' ο
'Αξιωμης ίστάμενος εις τδ μέσον εϊρηνεϋει ευαγγελικως πάραυτα τοὺς
διεστωτας. Οι Σύριοι τδν ὰγαποϋν ιος ἰδικον τους μετ' ἀφοσιώσεως καὶ
οϊ "Ελληνες τδν λατρεύουν μετὰ πάθους. Ειναι λιτος, άπέὴιτ'τος, πτωχος, ἀλλὰ τὰ βαλάντια των Χριστιανων του ειναι δι' αϋτον δλα άνοικτά.
'Εκτισε Μητρ6πολῖν, οἰκοτροφεϊον διὰ τοϋς μαὑητὰς και πρωτοστατει
εἰς πασαν ἔκφανσιν τὴς ξωὴς τοϋ ποιμνίου του. Πεντάγλωσος, προσεινέστατος, εχων κατακτήσει τας σιψπαθεϊας τοϋ Αϋτοκράϊορος, τϋς Αϋλὴς, τὴς Κυβεριήσειος, δλου τοϋ Αϊθιοπικοϋ λαοϋ 'Η "Εκκλησία τὴς
Αϊθιοπι'ας τον περιβάλλει.· μέ ἀπεριοριστον έμπιστοσύνην. Ὅ Μητροπο-
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1,ίτης "Αξιδμης εϊσηγήθη τὴ αὑτοκέφαλον τῆς “Εκκλησίας ταύτης ἀποσπασθεϊσης ἐκ Καἰρου κα'ι τελοϋσης ὴδη μακρὰν τὴς έπιρρτῆς των
Κοπτων.
'ΙΙ ϊδρυσις Πανεπιστημίου έν Ἀδδις 'Αμπέμπα με "Ελληνας κατὰ
τδ πλεϊστον καθηγητάς καϊ προαγωγὴ εἰς Πρεσβείαν, τοϋ ἐν "Αθήναις
Γενικοϋ Προξενεϊου τὴς "Αβησσυνίας, εϊς τον 'Αξῷμὴς κατὰ μέγα μέρος
υφεϊλεται. Σοϋ παραδίδομεν τὰ παιδιά μας, τοϋ λέγουν δλοι, νὰ τὰ μορφωσης 'Ελληνιστ'ι διὰ νὰ φέρουν εϊς τὴν Πατρίδα μας τδ φως τὴς
'Ορθοδοξίας καϊ τοϋ 'Ελληνικοϋ Πολιτισμοϋ. "Εξ νέους ΑΙθίοπας ενεγραψε προ διετίας εις τὴν 'Ιερατικὴ.ν Σχολὴν τὴς Κορίνθου καὶ εις έξ
αϋτων ἐδιοσε διάλεξιν 'Ελληνιστϊ μολις προ διμήνου. "Εξ ετερους νέους
τελευταίως ἐνέγραψεν εις τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τὴς Χάλκης και ϋὰ
συνεχϊση, λέγει, ἀποστέλλων εϊς δλας τὰς 'Ελ7,ηνικὰς Σχολἀς τροφίμους
Αϊθι'οπας.
'Ως εῖπομεν δ 'Αξώμης δὲν ειναι "Ελλην ειναι ξένος. Καϊ ένω θὰ
ήδύνατο αν ῆθελε νὰ ὴτο ενας φοβερδς ἐπιβουλος των δυο Πατριαρχεϊων 'Αλεξανδρείας καὶ 'Ιεροσολύμων ώς ὰραβδφωνος, δπως ὑπήρξαν
αλλοι τοιοϋτοι κληρικοι εκπορθητα! τοϋ Πατριαρχεϊου Αντιοχείας, αύτδς
τουναντίον καυχαται ως ύπερέλλην καὶ πράττει υπερ πάντας τους "Ελ
ληνας 'Ιερὰρχας. Ποϊος θὰ εσκεπτετο ἐκ. των ὴμετέρων νὰ εϊσηγηθῆ εις
τον Αϋτοκράτορα Χαϊλὲ Σελασιὲ νὰ τιμήση κα'ι τδ 'Αγιον Ὅρος μέ
ἀποοτολὴν Α1θὶοπος 'Αρχιερέως κομίξοντος εϊς ενδειξιν φιλικων αϊσθημάτων μεγαλοπρεπὴ σταυρὺν προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα; “Η ποϊος άλλος
θὰ ήρπαζε τὴν εϋκαιρίαν έπι τὴ χειραφετήσει τὴς ΑΙ9ιοπικὴς 'Εκκλησίας νὰ συστήση εις τον Μακαριώτατον “Λρχιεπίσκοπον 'Αθηνων τὴν
δωρεὰν εξ έγκολπίων δια τοὺς νεοχειροτονηθέντας 'Αβησσυνούς 'Επισκδπους ;
Διὰ τον πλοϋτον τὴς ψυχικὴς εϋγενείας του ἀρκεϊ μονον ἐν ν' ὰἀναφέρωμεν. "Οταν τον έρωτοϋν διατἰ δεν φέρει τὴν εϊθισμένην 'Αρχιερατικήν ὸάβδον σας άπαντα' «διὰ νὰ δύναμαι νὰ ἐναγκαλίζομαι μὲ τὰς
δυο χείρας τοὺς έχθροϋς μου που δὲν ἔχω κανένα κα'ι τοὺς φϊλους μου
που ειναι δλος δ κοσμος».
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γνωστοποιοϋμεν προς δλους τους ξητήσαντας τὴν άποστολὴν τ'οϊϊ
ἡμετέρου περιοδικοϋ και των δποίων τὰ δνοματα δὲν δυνάμεθα ν' άναφέρωμεν έλλείψει χωρου, δτι ενεγραιραμεν αϋτούς διὰ τὺν τακτικὴν άποοτολήν του.
— "Ελάβομεν τὰς έξῆς δωρεας παρὰ των εν συνεχεϊα ἀναφερομένων άναγνωστων μας, προς τους δποϊους έκφράζομεν τὰς θερμὰς ευχαριστίας τής ϊερας ὴμων Μονὴς διὰ την ἐκτίμησιν τής ἡμετέρας ταύτης
προσπαθείας:
-Ι. Κοινοβιακὴ Μονὴ Σϊμ. Πέτρας καϊ 'Αρχιμ. 'Αρκάδιος Φιλιογλου π. Λαυριωτης ἐξ 'Αθηνων άνὰ ΙΟΟ.ΟΟΟ Δρ., Μον. 'Ανδρέας 'Αβραμαϊων Ἰ. Νέας Σκήτης 7Ο.ΟΟΟ κα'ι οι κ. κ. Β. Συσκοπουλος και Υϊδς
καϊ Θ. Οίκονδμου Θεσσαλονϊκης ὰνὰ 5Ο.ΟΟΟ, άνωνυμος μον. Λαυριωτης
3Ο.ΟΟΟ, Θρησκευτικο -'Εθνικὺς Σύλλογος "Αναγέννησις Σεράων και μον.
Χρυσοστομος βιβλιοδέτης Σκ. Ξενοφωντος άνὰ 25.ΟΟΟ, "Αθ. Βασιλείον
ζωγράφος 'Αθηνων, Ζ. Χατξηϊωάννου Θεσ1νίκης καὶ άνώνυμος Προηγ.
Λαυριωτης άνὰ 2Ο.ΟΟΟ, Γ. Π. Γιαννακοπουλος 'Αθηνων (δευτ. δωρ.), μον.
Σάββας Φιλοθεϊτης και Κ. Λάρδας 'Αθηνων άνὰ ΙΟ.ΟΟΟ.
-— 'Ωσαύτως και δ ἐν Κ7,έβελαντ—Ὅχαϊο 'Αρχιμ. κ. Χρυσογονοε
Λαυριωτης δολ. ΙΟ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ·
·:

Εἰς τὴν ὑποσημείωσιν ** σελίὅος 214 προηγουμένου τεύχους ἀντὶ Γρηγοριανοϋ νὰ τεθῇ Ἰουλιανοῦ.

