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Ξυλογλυπτικὺν άριστούργημα των μοναχῶν "Αδελφῶν Νικοδήμου
τὴς Ἰ. Σκήτης Καυσοκαλυβίων. Διὰ τὰ άριστουργήματα ταϋτα των
'Αδελφων Νικοδήμου έγράψαιιεν εν εκτάσει εϊς τὰ τεύχη 38-39 κα'ι 4Ο-43
τοϋ ετους Ι953. Δνστυχως και δ τελευταϊος των μεγάλων αϋτων καλλιτεχνων Γέρων λΑρσένιος ἔπαυσε νὰ έργάζηται ἀπωλέσας τὴν δρασίν του.
Ὅ Εύαγγελισιιδς τὴς Θεοτόκου ὴγοράσθη προ πολλων έτων ύπδ
τὴς Ἰερα; Μονὴς Βατοπεδίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Οϋδεὶς δϋναται δυσϊ κυρίοις δουλεϋειν· ῆ γὰρ τον
ενα μισήσβι καὶ τον ετερον άγαπήσει, ῆ ένδς άνθἐξεται
καὶ τοϋ ετερου καταφρονήσει, οϋ δϋνασθε Θεφ δουλεϋειν
καϊ μαμωνά. Διὰ τοϋτο λέγω ϋμϊν, μὴ μεριμνὰτε τὴ ψυχῆ
ϋμῶν τι φάγητε καὶ τι πϊητε, μηδέ τφ σώματι ὑμῶν τι
ενδϋοησ9ε' οϋχι ή ψυχὴ πλεϊον εστι τὴς τροφής καὶ τδ
σωμα τοϋ ένδϋαατος; έμβλύψατε εϊς τὰ πετεινὰ τοϋ οϋρανοϋ, δτι οϋ σπειρουσιν οϋδε θερί.ζουσιν οϋδε συνάγουσιν εϊς ὰποθήκας, καὶ δ πατὴρ ϋμων δ οϋράνιος τρέφει
αϋτά· οϋχ ὺμεϊς μαλλον διαφἐρετε αὐτῶν; τις δε έξ ὑμῶν
μβριμνῶν δϋναται προσθεϊναι επὶ ὴλικίαν αϋτοϋ πῆχυν
ενα; καϊ περὶ ενδϋματος τι μεριμνᾶτε; καταμάϋετε τα κρινα τοϋ άγροϋ πῶς αϋςάνει' οϋ κοπιφ οϋδε νήθει' λἐγω
δε ϋιιϊν οτι οϋδε Σολομῶν εν πάση τή δδςν) αύτοϋ περιεβάλετο ώς εν τούτων. Εϊ δε τον χδρτον τοϋ άγροϋ, σήμερον δντα και αϋριον εϊς κλίβανον βαλλομενον, δ Θεος
οϋτος αμφϊεννυσιν, οϋ πολλφ μαλλον ὑμᾶς, δλιγδπιστοι; μὴ
οὐν ιιβριμνήσητ8 λέγοντες, τι φάγωμεν ῆ τι πίωμεν ὴ τ'ι
περιβαλώμβθα; πάντα γαρ ταϋτα τα ἔύνη έπιξητεϊ' οιδε
γὰρ δ πατὴρ ὐμῶν δ ούράνιος 6τι χρήξετε τοϋτων απαντων. ζητεϊτε δε πρῶιον τὴν βασιλεϊαν τοϋ Θεοϋ κα'ι τὴν
δικαιοσύνην αϋτοϋ, κα'ι ταϋτα πάντα προστεθήσεται ϋμϊν.
Μὴ οὑν μβριμνήσητε εϊς τὴν αϋριον' ὴ γαρ αὑριον μεριμνήσει τὰ εαυτῆς' αρ;ιετδν τῇ ήμἐρᾳ ή κακία αϋτῆς».
(Ματθ. στ". 24-34.)
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Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγ. Διονυσίου εὑρίσκεται ἐπὶ βράχων
ἱδρυμένη πλησιέστατα τῆς θαλάσσης βλέπουσα εἰς τὸν κόλπον
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἑ θέσις τῆς Μονῆς ταύτης, ὡς καὶ τῶν
γειτονικῶν αὐτῆς Ἁγίου Παύλου καὶ Ὁσίου Γρηγορίου, εἰναι
δύσβατος καὶ διὰ τοῦτο δυσχερεστάτη ἡ συγκοινωνία διὰ ξηρᾶς,
τὴν ἔλλειψιν ὅμως ταύτην ἀναπληροῖ ἡ διὰ θαλάσσης ἥτις εἰς
ὁλόκληρον τὴν ΝΔ πλευρὰν τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰναι τακτικὴ
καὶ εὔκολος.
Ἑ Ἰερὰ αὕτη Μονὴ καταλαμβάνει πολὺ περιωρισμένον
χῶρον, ἔχουσα αὐλὴν ἀσφυκτικήν, ναὸν μικρὸν καὶ δωμάτια πολὺ στενόχωρα, διαδρόμους δὲ ὁδηγοῦντες τῆδε ζακεῖσε. Τὴν ἔλλειψιν ταύτην ἀναπληροῖ ἡ τὰ πάντα ἐφευρίσκουσα ἀνάγκη. Ἑ
ἀρχιτεκτονικὴ λοιπὸν διαίρεσις τῆς Μονῆς εἶναι προϊὸν ἀνάγκης
καὶ διὰ τοῦτο ὁ διερχόμενος ἐκ τῆς θαλάσσης βλέπει σειρὰς ξυλίνων ἐξωστῶν κατὰ μῆκος τῶν δωματίων οἴτινες (ὡς ἀραβουργήματα) κοσμοῦν τὴν γηραιὰν δψιν τῶν οἰκοδομῶν αὐτῆς. Οἱ
ἐξῶσται οὗτοι εἶναι τὰ καλλίτερα μέσα συγκοινωνίας ἔνθα ἡ στεναχωρία δὲν ἐπιτρέπει σπατάλην χώρου εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν
κτιρίων. Ἑνταῦθα ἡ τεμαχισμένη ἀρχιτεκτονικὴ οὐχὶ μόνον ἀπὸ
τὴν στενότητα χώρου ἐδημιουργήθη, ἀλλὰ καὶ διότι ἕκαστος αἰὼν
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καὶ ἑκάστη δεκαετηρὶς προσθέτει ἐπὶ τῶν κτιρίων πότε ενα πύργον, πότε μίαν στοὰν καὶ πότε παράσιτόν τινα στολισμόν, ἡ δὲ
ἄτακτος αὐτὴ συσπείρωσις εἶναι ὡραῖα μόνον ὡς ἀναιρετικὴ τῆς
ἀρχιτεκτονικῆς καλλαισθησίας.
'Η Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγ. Διονυσίου ἔχει περὶ τοὺς 45 μοναχοὺς ἐκ διαφόρων μερῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὸ πλεῖστον
ὅμως ἐκ Θεσσαλίας. Πρὸ πεντηκονταετίας εἶχεν 9Ο μοναχοὺς ὅτε
ἐπλεόναζον οἱ Μικρασιᾶται.
Αὕτη ἱδρύθη ὑπὸ τοῦ ἐκ τῆς περιφερείας τῆς Καστορίας
καταγομένου Ὁσίου Διονυσίου κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ ΙΑ'
αἰῶνος διὰ σοβαρᾶς ἐπιχορηγίας τοῦ βασιλέως τῆς Τραπεζοῦντος
Ἀλεξίου Γ' τοῦ Κομνηνοῦ. Τὸ ἱδρυτικὸν χρυσόβουλλον τοῦ Ἁλεξίου φέρει χρονολογίαν 1375.
Ἑ αἰτία τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς κατὰ τὴν παράδοσιν εἶναι ἡ
ἐξῆς. Ὁ Ὄσιος Διονύσιος ἐκ τοῦ πλησίον αὐτῆς ἀσκητηρίου του
ἔβλεπε καθ' ἐκάστην νύκτα φῶς πρὸς τὸ μέρος εἰς τὸ ὁποῖον ἤδη
εὑρίσκεται ἡ Μονή. Κατὰ ἕνα δὲ ἀξιόλογον πνευματικὸν ὀνομαζόμενον Δομέτιον ὅτι τὸ φαινόμενον ἧτο θεῖον, ἐπείσθη ὁ Διο
νύσιος καὶ ἤρχισε νὰ κτίζῃ ἐπὶ τῶν βράχων μὲ σκοπὸν τὴν ἴδρυσιν τῆς Μονῆς καὶ ἐνῶ διὰ τῶν προσερχομένων εἰς τὴν ὑπακοὴν
αὐτοῦ ἐνισχύοντο αἱ ἐλπίδες του, ἐπληροφορήθη ὅτι ὁ ἐκ τῆς
παραλίας τῆς Ἰ. Μονῆς Φιλοθέου αἰχμαλωτισθεὶς ὑπὸ τῶν πειρατῶν ἀδελφὸς αὐτοῦ Θεοδόσιος ἐπωλήθη εἰς Τραπεζοῦντα καὶ
κατόπιν εὐνοϊκῶν περιπετειῶν ἐγένετο διὰ τὴν ἀρετήν του μητροπολίτης Τραπεζοῦντος, εὐνοούμενος ὑπὸ τοῦ Ἁλεξίου. Ἁμέσως ἀνεχώρησεν ὁ δσιος διὰ τὴν Τραπεζοῦντα καὶ διὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τὸν ὁποῖον εὖρεν ἐκεῖ, ἐπέτυχεν ἀκροάσεως παρὰ τοῦ
βασιλέως εἰς τὸν ὁποῖον φαίνεται ἔκαμε ὁ δσιος μεγάλην ἐντύπωσιν, διότι λέγει ὁ Ἀλέξιος εἰς τὸ χρυσόβουλλόν του «'Ἀγγελος Μοι ἐφάνη παρὰ Θεοῦ σταλεὶς σωτηρίαν εὐαγγελιζόμενος,
οὐ γὰρ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐμαρτύρει Χριστὸν μιμούμενος, ἀλλ' ἐκεῖνον
μὲν Πατὴρ τοῦτον δὲ ἡ ἐνοῦσα σιγὴ καὶ τοῦ ἤθους ἱλαρὸν καὶ
τὸ τῶν ἀρετῶν ἀπαράμιλλον....».
Ὁ Διονύσιος ἔλαβε παρὰ τοῦ βασιλέως ἐπιχορηγίαν 1ΟΟ
χρυσῶν σωμίων ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 5Ο ἐδόθησαν εἰς αὐτὸν ἀμέσως καὶ τὰ ἄλλα βραδύτερον καὶ χίλια ἄσπρα «κομνηνᾶτα» ἐτη-
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σίως διατάξαντος ἴνα ὀνομάζηται «τοῦ μεγάλου Κομνηνοῦ μονή».
Οὔτω τὸ οἰκοδόμημα τῆς Μονῆς ἐπροχώρει, ἀλλ' ὅταν ὁ
Ὄσιος Διονύσιος μετέβη πάλιν εἰς Τραπεζοῦντα διὰ νὰ λάβῃ τὰ
ὑπόλοιπα 5Ο σώμια, πειραταὶ κατέστρεψαν τὰ γινόμενα ἔργα καὶ
διεσκόρπισαν τὴν ἀδελφότητα. Τοῦτο ὅμως ἀντὶ ν' ἀπογοητεύσῃ,
ἀπεναντίας ἐνεδυνάμωσε τὸν ζῆλον, διαβλέποντες σατανικὴν ἐνέργειαν πρὸς ματαίωσιν τοῦ θεαρέστου ἔργου. Συνεκέντρωσε καὶ
πάλιν τὴν ἀδελφότητα, διόρθωσε τὰς ζημίας καὶ ἐξακολούθησε
τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον ἔφερον εἰς πέρας οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, θανόντος μετ' ὀλίγον εἰς Τραπεζοῦντα.
Σιγγίλλιον τοῦ Πατριάρχου Ἁντωνίου ἐκὅοθὲν τῷ 1389
ἀπήλλαξε τὴν Μονὴν τῶν ἐπεμβάσεων τοῦ ἐπισκόπου Ἰερισσοῦ
καὶ τοῦ πρώτου τοῦ Ἁγ. Ὄρους, οὕτω δὲ καταστᾶσα αὐτόνομος
ἔλαβε μετὰ ταῦτα τὴν πέμπτην θέσιν ἐν τῇ ὁμοσπονδιακῇ ἱεραρχίᾳ τῶν μονῶν τὴν ὁποίαν κατεῖχε πρότερον ἡ τοῦ Ξηροποτάμου.
Προηγουμένως ὅμως παρετηρήύη κατέχουσα διαφόρους ἄλλας
θέσεις μεταξὺ τῶν τελευταίων Μονῶν.
Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγ. Διονυσίου ἱδρύθη ἐπὶ χώρου παραχωρηθέντος ὑπὸ τῆς Συνάξεως τοῦ πρώτου. Ὁ χῶρος αὐτὸς
ἀνῆκεν εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Ξηροποτάμου ὡς καὶ ὁλόκληρος ἐν γένει
ὁ ἀπὸ τῆς Μονῆς ταύτης μέχρι τῶν Βουλευτηρίων, ἢτοι τῆς Ἰ.
Σκήτης Ἁγίας 'Ἀννης. Κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα λόγω παρακμῆς τῆς
Ἰ. ταύτης Μονῆς, ὁ μὲν πρῶτος ϊδρυσε κελλία εἰς τὰ ὑψηλὰ μέρη, ἡ δὲ Σύναξις μετ' αὐτοῦ κατὰ τὸν αἰῶνα αὐτὸν παρεχώρησε
ὁλόκληρον τὸν χῶρον τοῦτον εἰς τὸν ὁποῖον κατὰ τὸν δεύτερον
ἥμισυ αὐτοῦ ἱδρύθησαν αἱ Ἰ. Μοναὶ Σίμωνος Πέτρας, Γρηγορίου καὶ Διονυσίου. Ὁ Ὄσιος Διονύσιος οὕτω ἐσκέφθη νὰ ἰδιοπεριορίσῃ τὴν περιφέρειαν τῆς Μονῆς του, οἱ διάδοχοι ὅμως
αὐτοῦ κατὰ τὰ τέλη τοῦ αὐτοῦ αἰῶνος, ἔλαβον γράμματα παρὰ
δύο κατὰ σερὰν πρώτων τοῦ 'Αγίου Ὄρους διὰ τῶν ὁποῖον ὡρίζετο μεγάλη ἔκτασις δάσους ὑπὲρ τῆς Μονῆς αὐτῶν καὶ ὅταν
ἠθέλησαν νὰ περιορίσουν τὸν χῶρον τοῦτον, οἱ Ἁγιοπαυλῖται
ἔχοντες ἐκ τῆς τοῦ Ξηροποτάμου ἀρχαία δικαιώματα ἀνεφέρθησαν εἰς τὴν Σύναξιν καὶ τὸν πρῶτον. Τῶ 14Ο1 ἐστάλη ἐπιτροπὴ
ἥτις κατόπιν ἐπιτοπίου ἐξετάσεως ἐχώρησε μετὰ τῆς Συνάξεως τὸ
μέρος μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου ὡς εἶναι σήμε-
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ρον, ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ Λάκκου τοῦ Καλαθᾶ μέχρι τοῦ 'Αββᾶ
Θεοδώρου τὸ μνῆμα ἔνθα ἡ πρὸς Καρυὰς ὁδός.
Τὴν Ἰερὰν ταύτην Μονὴν ἐκαλλώπισεν ἐν ἔτει 152Ο ὁ Νεάγουλος Βεσαράβας ἡγεμὼν Οὐγγροβλαχίας δστις ἔκτισε τὸν μεγάλον πύργον «ὁ αὐτὸς ἐποίησε καὶ ὑδραγωγὸν καὶ ἔφερεν ἔξωθεν τὸ νερὸν εἰς τὸ μοναστήριον καὶ ἐχάρισε καὶ τὴν τιμίαν κάραν
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἐν χρυσῇ θήκῃ μετὰ λίθων
πολυτίμων κεκοσμημένῃ». (Κομνηνὸς σ. 56).
Αἱ δωρεαὶ τοῦ ἡγεμόνος τούτου δὲν εἶναι ἄσχετοι μὲ τὴν
δρᾶσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νήφωνος τοῦ Β'. Ὁ ἐνάρετος Νήφων κατήγετο ἐκ Πελοπονήσου, ἐμορφώθη δὲ εἰς τὰς
σχολὰς τοῦ μοναχικοῦ βίου. Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ
ψευδοσυνόδου ὀ Νήφων περιῆλθε πολλὰ μέρη ὡς πολλοὶ τότε
ἐνάρετοι μοναχοὶ καὶ ἐστήριζε τοὺς ὀρθοδόξους εἰς τὸ πάτριον
δόγμα. Μετὰ πολλὰς περιοδείας μετέβη εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν τοῦ Βατοπεδίου καὶ μετὰ εἰς τὴν τοῦ Παντοκράτορος, ἀκολούθως εἰς
τὴν Λαύραν καὶ τελευταῖον εἰς τὴν τοῦ Ἀγ. Διονυσίου, εἰς τὴν
ὁποίαν ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ ἱερεύς. Ἑ φήμη τῆς ἀρετῆς
καὶ παιδείας αὐτοῦ ὡδήγησαν αὐτὸν εἰς τὸν θρόνον τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὸν τοῦ Χρυσοστόμου, πάντοτε διάγοντα βίον ἀποστολικὸν καὶ κηρύττοντα μετὰ ζήλου πρὸς
στηριγμὸν τῶν πιστῶν εἰς τοὺς δυσκόλους ἐκείνους καιρούς. Ἑτέθη ἐπὶ κεφαλῆς τῆς 'Εκκλησίας δὶς ἀπὸ τοῦ 1486-89 καὶ 1497-8,
προσκληθεὶς δὲ καὶ τρίτον ἠρνήθη ἐπιμόνως. (Κατὰ τὴν πρώτην
αὐτοῦ παραίτησιν μετέβη εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ Τιμίου Προδρόμου τὸ πρὸ τῆς Σωζουπόλεως, μονάσας ἐκεῖ ἐπὶ διετίαν,
ἄγνωστον ποῦ μετέβη ἐκεῖθεν).
Κατὰ τὴν δευτέραν παραίτησιν ἐκ τοῦ θρόνου παρέμεινεν
εἰς τὸν Ἰ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἐν Ἁδριανουπόλει (Μετόχιον τῆς Λαύρας). Ὁ δὲ ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας Ράδουλος, ἐκ φήμης πληροφορηθεὶς τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν τὸν ἐπεσκέφθη κατὰ τὴν μετάβασίν του εἰς Ἀδριανούπολιν καὶ παραλαβὼν αὐτόν, ἀδείᾳ τοῦ σουλτάνου Βαγιαζίτ Β'. εἰς Βλαχίαν,
εὗρεν εἰς αὐτὸν λαμπρὸν διδάσκαλον ἀρετῆς καὶ κήρυκα τῶν
χριστιανικῶν καθηκόντῳν ὡφελήσαντα μεγάλως τὸν τόπον.
Ὁ Πατριάρχης Νήφων, λέγει ὁ Μ. Γεδεών, μὴ θελήσας
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ν' ἀναγνωρίσῃ καὶ εὐλογήσῃ παράνομόν τινα γάμον ἐν Βλαχίᾳ,
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν καὶ ἧλθεν εἰς Μακεδονίαν, κηρύττων ἰδίως
ἐν Πελαγωνίᾳ, τὸν θεῖον λόγον καὶ κατόπιν ἐμόνασεν εἰς τὴν Ἰ.
Μονὴν Ἁγ. Διονυσίου εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἀπέθανε μεταξὺ τῶν
ἐτῶν 15Ο4-8. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἐπρόκειτο περὶ παρανόμου γάμου
ἐπισήμων πρόσάὶπων καὶ μάλιστα αὐτοῦ τούτου τοῦ ἡγεμόνος
Ραδούλου, διότι ὁ υἱὸς καὶ διάδοχος αὐτοῦ Νεάγκος ἤ Νεάγουλος
ἐζήτησεν ἀπὸ τοὺς πατέρας τῆς Μονῆς τῷ 1518 τὰ λείψανα τοῦ
Ἁγίου «ἴνα εὐλογηθῇ μὲ τὴν παρουσίαν του καὶ αὐτὸς καὶ ὅλος
ὁ τόπος ἐκεῖνος ὁποῦ ἧτο καταδαμασμένος μὲ τόσας θεϊκὰς πληγὰς καὶ ἐξόχως διὰ νὰ λάβῃ τὴν συγχώρησιν ὁ Ράδουλος ὁποῦ
ἧτον ὑπὸ τὴν ἀρὰν τοῦ Ἁγίου». Οἱ μοναχοὶ ἐδεάχθησαν πρόθυμοι εἰς τὴν αἴτησιν τοῦ ἡγεμόνος ἀλλ' ὁ Νεάγκος ἐκράτησεν ἔκτοτε εἰς Βλαχίαν τὴν κάραν καὶ τὴν δεξιὰν τοῦ Ἁγίου, ἀποθέσας
αὐτὰς ἐν τῷ ναῷ τῆς μονῆς “Κούρτε δὲ Ἄρτζεσι,, τὰ δὲ λοιπὰ
λείψανα ἔθεσεν ἐντὸς πολυτιμωτάτης λειψανοθήκης ἀποδόσας
ταῦτα εἰς τοὺς μοναχοὺς τοῦ Διονυσίου. 'Αντὶ τῶν κρατηθέντων
λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νήφωνος ἔδοσε συγχρόνως εἰς τοὺς μοναχοὺς
ὁ ἡγεμὼν τὴν κάραν τοῦ Τιμίου Προδρόμου ( μέρος πιθανῶς)
τήν ὁποίαν ἡ Μονὴ ἀπώλεσεν εἰς ἄγνωστον ἐποχήν.
Τότε ἐκ τῆς τοιαύτης αἰτίας ὁ Νεάγκος προσέφερε τὰς δωρεὰς αὐτοῦ, δυστυχῶς ὅμως τὴν 25ην Νοεμβρίου 1535 πυρκαϊὰ
κατέστρεψε τὴν Μονὴν ἥτις ἀνεκτίσθη βαθμηδὸν διὰ συνδρομῆς
τῶν ὀρθοδόξων, ἰδίᾳ δὲ διὰ δαπάνης τοῦ Πέτρου βοεβόδα Οὐγγροβλαχίας ὅστις ἔκτισε «τὸ μέρος τῆς πόρτας ὅλον ὅσον εἰναι
ἀπὸ τὸ μαγκιπεῖον ἕως εἰς τὸ βαγεναρεῖον», ἱστόρησε δὲ καὶ τὴν
ἐκκλησίαν τῷ 158Ο ὡς λέγει ὁ Κομνηνὸς (σ. 56), ἀποστείλας
ἐπιστάτην Σιλουανὸν τινὰ μοναχὸν ὅστις μετὰ ζήλου ἐργασθείς,
ἐγένετο μέλος τῆς ἀδελφότητος θανὼν ἐν τῇ Μονῇ. Τοιχογραφίας
αὐτοῦ, τῆς συζύγου καϊ τῶν δύο αὐτοῦ υἱῶν βλέπει ὁ ἐπισκέπτης
δεξιὰ τοῦ καθολικοῦ ναοῦ.
Μεταξὺ τῶν ἐτῶν τούτων εἰσῆλθεν εἰς τὴν Μονὴν καὶ ἐβίωσεν ὡς μοναχὸς Παχώμιος, ὁ ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸς τοῦ ὁηθέντος ἡγεμόνος Πέτρου Ἁλέξανδρος τοῦ ὁποίου ἡ σύζυγος Ρωξάνδρα ἔὴτισε τὸ νοσοκομεῖον καὶ τὴν τράπεζαν τῆς ὁποίας ἐποίησε
καὶ τὰς τοιχογραφίας, «ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ Ἑλεμῆνι
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ὅταν ἐξαγοράσθησαν τὰ μετόχια τοῦ μοναστηρίου, κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ σουλτάνου τῶν Τούρκων, αὕτη ἡ μακαρίτρια Δόμνα ἔδωκε τὴν τοιαύτην ἐξαγορασίαν» (Κομν. 6Ο).
Νεώτεροι κτίτορες τῆς Μονῆς ἀνεδείχθησαν ὁ Μητροπολίτης Ἑρακλείας Μακάριος, ὅστις παραιτηθεὶς εἰσῆλθεν εἰς τὸ Μοναστήριον μετὰ πάσης τῆς περιουσίας αὐτοῦ καὶ οἱ αὐτάδελφοι Λάζαρος καὶ Μπόϊος, κτίσαντες τὸ δοχεῖον καὶ οἱ ἄλλοι αὐτάδελφοι
ΜανουὴλκαὶΘωμᾶςκτίσαντεςτὸμετόχιον'Ορφανειό^Κομν. 6Ο-61).
Ὁ Πατριάρχης Τιμόθεος τῷ 1616 ἐκύρωσε διὰ σιγγιλλίου
αὐτοῦ τὰ ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἁντωνίου, ὡς ἐλέχθη, χορηγηθέντα εἰς τὴν Μονὴν δίκαια, διατάξας καὶ τὰ τῆς κοινοβοιακῆς τάξεως.
Ἁπὸ τοῦ 1725 κατηργήθη ἡ κοινοβιακὴ τάξις δἁ ν' ἀποκατασταθῇ πάλιν τῷ 18Ο5 διὰ σιγγιλλίου τοῦ Πατριάρχου Καλλινίκου. Ἅς λάβωμεν ἰδέαν τινὰ τῶν μεταβολῶν τούτων καὶ τῶν
αἰτίων καὶ ἀποτελεσμάτων αὐτῶν «...καὶ γὰρ ἐγένετο γνωστὸν τῇ
ἡμῶν Μετριότητι καὶ τῇ περὶ ἡμᾶς ἱερἀ ἀδελφότητι καὶ ἁγίᾳ Συνόδῳ ἀπὸ ἐνυπογράφου ἀναφορᾶς τῶν ἐν αὐτῷ μοναζόντων ὁσιωτάτων πατέρων, καὶ μαρτυρίας εὐσυνειδήτων καὶ ἀξιοπίστων ἀνδρῶν ὅτι τὸ εἰρημένον ἱερὸν μοναστήριον ἐπέκεινα τῶν ὀγδοήκοντα
χρόνων διετέλει κοινόβιον.... τῇ παρατάσει δὲ τοῦ καιροῦ καὶ
ταῖς ἀγχιστρόφοις μεταβολαῖς κατὰ μικρὸν κατηργήθη ἡ θεοφιλὴς κοινοβιακὴ αὐτῶν διοίκησις ὅτε δὲ τῶν κατὰ καιροὺς προεστάναι λαχόντων κακῶς διαβιούντων ἰδιορρύθμως καὶ ὑπερηφάνως, περιέστη εἰς τοὐναντίον καὶ περιέπεσεν οὐ μόνον ἄπαξ ἀλλὰ
καὶ δὶς εἰς ἐνοχὴν βαρυτάτου χρέους καὶ ἀπεκατέστη εἰς ἀθλίαν
κατάστασιν, καί τινες ἐξ αὐτῶν ὑπὸ ματαίας φαντασίας καὶ κενοσπονδίας καὶ πλεονεξίας ἐκνικηθέντες οὐκ ἐπαύσαντο διαφιλονικοῦντες πρὸς ἀλλήλους περὶ πρωτείων ἀρχὰς καὶ προεδρείας καὶ
ἠγουμενείας ἑαυτοῖς περιποιούμενοι καὶ ὑπερορῶντες τῶν ὑποδεεστέρων .. ἐξ ὧν κινδυνεύει ἐρημωθῆναι καὶ ἐρείπιον ἀποκατασταθῆναι....» (ἐκ τοῦ σιγγιλλίου).
Ἁπὸ τῆς τελευταίας ταύτης ἐγκαταστάσεως τοῦ κοινοβιακοῦ πολιτεύματος ἡ Μονὴ προώδευσεν ὑλικῶς ἀλλὰ πρὸ πάντων
πνευματικῶς μέχρι καὶ σήμερον, συγκαταλεγόμενον, χάρις εἰς τὸν
εὐλαβῆ καὶ ἐξαίρετον Καθηγούμενον ἀρχιμ. Γαβριήλ, μεταξὺ τῶν
καλῶν κοινοβίων τοῦ Ἀγίου Ὄρους.
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Κατὰ τον παρελθόντα αἰῶνα ὑπὸ τὸ κοινοβιακὸν πολίτευμα
ἀνεπτύχθησαν ἀξιόλογοι ἄνδρες. Μεταξὺ τούτων ἀναφέρομεν τὸν
Στέφανον ἐκ Καλλικρατείας τῆς Θράκης διατελέσαντα ἡγούμενον
αῦτῆς καὶ ἐπὶ μικρὸν εἰς τὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου, ὅστις διέσωσε
τῷ 1821 τὰ κειμήλια τῆς Μονῆς ἀσφαλίσας αὐτὰ πρῶτον εἰς τὸν
πύργον και κατόπιν εἰς τὴν ὑπὸ Ἀγγλικὴν κυριαρχίαν τότε Ζάκυνθον. Οὗτος ἀπέθανε τῷ 1857. Μνήμην προτύπου ἡγουμένου
ζατέλιπε καὶ ὁ Εὐλόγιος ἐπὶ 3Ο ἔτη ἡγουμενεύσας (1836-66) καὶ
θανὼν τῷ 1873. Οὗτος μεγάλως συνετέλεοεν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν
τῆς Μονῆς καὶ τῶν μετοχίων ἐμπεδώσας στιβαρῶς τὸ κοινοβιακὸν πολίτευμα.
Εν τῇ Ἰερἀ ταύτῃ Μονῇ ἐμόνασεν, ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ οἱ ὅσιος Δομέτιος, "Αγ. Νήφων, ὁσιομάρτυς Μακάριος,
ὁσιομάρτυς Ἰωάσαφ, "Αγ. Λεόντιος ἐξ 'Ἀργους Πελοπονήσου,
Ἄφ. Φιλόθεος καὶ ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης κατὰ τὰ
πρῶτα ἔτη τῆς μοναχικῆς αὐτοῦ ζωῆς.
Ὁ ναὸς τῆς Μονῆς διὰ τὸ στενὸν τοῦ χώρου εϊναι μικρὸς
ἀνοικοδομηθεὶς δὲ ὡς ἐσημειώσαμεν ἐπὶ Ἁλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ
ἐπ' ὀνόματι τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὁ αὐθέντης Βλαχίας Πέτρος
ἥψωσε κατά τι αὐτὸν καὶ δαπάνῃ αὐτοῦ ἐτοιχογραφήθη τῷ 158Ο.
Ἑντὸς τοῦ ναοῦ τούτου εὑρίσκονται πολλὰ κειμήλια, ἄτινα
δὲν ἐλπίζει τις ὅτι θὰ εὔρῃ εἰς τὸν μικρὸν αὐτὸν χῶρον. 'Ἐχει
ὡραίας λειψανοθήκας ἀλλὰ πάσας τὰς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπερβαίνει
ἡ λειψανοθήκη τοῦ Ἁγίου Νήφωνος. Τὸ μοναδικὸν τοῦτο ἀρχυρόχρυσον μνημεῖον ἔχει σχῆμα βυζαντινῆς ἐκκλησίας μήκους 57,
πλάτους 28 καὶ ὔψους 53 ἐκατοστῶν τοῦ μέτρου. 'Η κορυφὴ
αὐτοῦ καλύπτεται ὑπὸ 5 κομψῶν τροῦλων. Εἰς τὰς πλευρὰς αὐ
τοῦ ἔχει σκαλιστοὺς εἰς δύο σειρὰς διαφόρους προφήτας, ἀποστόλους καὶ ἁγίους, αἱ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ καὶ κάτωθεν θυρίδες εἶναι
δικτυωταί. Ἑργον πλούσιον, θαυμάσιον, τολμηρόν, ἀρχέτυπον
καὶ κατὰ τὸ σχέδιον καὶ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν, μοναδικὸν ἴσως
κειμήλιον, μεγίστης ἀξίας διὰ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὸ εἶδος παρὰ
διὰ τὴν ὑλικὴν ἀξίαν καίτοι ἔχει πολλὰς ὀκάδας χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ. Ὁ Κούρζων φανταζόμενος αὐτὸ ἔργον ἀγνώστου τόπσυ
ἀποδίδει εἰς τοὺς γότθους εἰς τοὺς ὁποίους κατὰ γενικὸν κανόνα
ἀποδίδουν οἱ περιηγηταὶ ὅσα μνημεῖα εὑρίσκουν ἀνεξήγητα δΓ
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αὐτούς, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ εἰς τὰς ἡγεμονίας ἥκμαζε
τότε ἡ ἀργυροχρυχοἴα.
'Ἀγια λείψανα ἔχει τὰ ἑξῆς, Ἐν πρώτοις τὴν δεξιὰν τοῦ
Τιμίου Προδρόμου. 'Ως ἐσημειώσαμεν ὁ ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας
Νεάγκος ἐδώρησε εἰς τοὺς μοναχοὺς ἐν ἔτει 1518 τὴν κάραν τοῦ
Προδρόμου ἀλλ' αὕτη ἀπωλέσθη ἄγνωστον πότε. Περὶ τῆς δεξιᾶς
ὅμως, ἥτις ἐνεφανίσθη εἰς τὴν Μονὴν Διονυσίου τὸν ΙΘ' αἰῶνα,
αὕτη πρότερον εὑρίσκετο εἰς τὸ Τουρκικὸν Θησαυροφυλάκειον
μεταξὺ πλήθους ἄλλων κειμηλίων τῆς πίστεώς μας, ὡς ἱστορεῖ
ὁ Δοσίθεος Ἰεροσολύμων, λέγων. «.... ὁ δὲ Ἰωὴλ φησίν εἰς τὸ
χρονικὸν αὐτοῦ ὅτι ἐπὶ τοῦ Πορφυρογεννήτου Κωνσταντίνου
ἐξηνέχθη ἐξ Ἁντιοχείας ἡ χεὶρ τοῦ Προδρόμου ἀποκλαπεῖσα παρά τινος διακόνου Ἰὼβ καλουμένου καὶ τὸ λείψανον τοῦ Ναζι,ανζηνοῦ. λέγει δὲ ὁ Κεδρηνὸς ὅτι ὁ βασιλεὺς προὐπήντησεν αὐτὴν
εἰς τὴν Χαλκηδόνα μετὰ μεγάλης τιμῆς τῆς Συγκλήτου, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοϋ πατριαρχοῦντος Πολυεύκτου. Φαίνεται δὲ
τὸν Πορφυρογέννητον ἐμβαλεῖν αὐτὴν εἰς τὸ βασιλικὸν παλάτιον,
περίπου γὰρ τὸ χιλιοστὸν ἐξακοσιοστὸν ὀγδοηκοστὸν ἔτος τοῦ
Σωτῆρος ὁ βεζύρης Μουσταφᾶς πασᾶς, ὁ στρατεύσας ὕστερον
κατὰ τῆς Βιέννης, καταγράφων τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν θησαυροφυλάκιον πολύτιμα, ηὑρεν εἰς ἕν ὀλόχρυσον κιβώτιον μίαν χεῖρα
εὐωδιάζουσαν, καὶ ἰδὼν εἰς τὸ κιβώτιον ἑλληνικὰ γράμματα, ,ἀνέγνω ταῦτα διὰ ρωμαίου τινός α' ἔλεγον εἶναι τὴν χεῖρα τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὅθεν κλείσας τὸ κιβώτιον εὐλαβῶς, καὶ κατασφραγίσας, ἔβαλεν αὐτὸ πάλιν εἰς τὸ ἴδιον θησαυροφυλάκιον»
(Δωδεκ. σ. 267-8).
Κατὰ παλαιὸν σημείωμα ἐν τῷ ἡμετέρῳ ἀρχείῳ. ἡ δεξιὰ
τοῦ Τιμίου Προδρόμου περιῆλθεν εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν 'Αγ. Διο
νυσίου ἐν ἔτει 18Ο2 ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς Τούρκρυ ὑπαλλήλου
τοῦ Τουρκικοῦ Θησαυροφυλακίου' Τοῦτο καθ' ὑμᾶς εἶναι παραδεκτὸν διότι οἱ Ἁγιορεῖται μεταβαίνοντες συχνὰ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ διαφόρους ὑποθέσεις τῶν Μονῶν των καὶ
μετέπειτα μονίμως ἐν αὐτῇ διοριζόμενοι ἀνὰ δύο κατὰ περιόδους
ὡς ἐπίτροποι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ κινούμενοι ὑπὸ θερμοῦ ζήλου νὰ πλουτίζουν τὰς ἐαυτῶν Μονὰς διὰ διαφόρων κειμηλίων
δὲν ἐφείδονται ὑλικῶν θυσιῶν. "Αλλως τε "τὸ ἀργυριὑνητον με-
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ταξὺ τῶν αξιωματούχων τοῦ τουρκικοῦ κράτους κατεῖχεν ἐξέχουσαν θέσιν, διότι ἡ δωροδοκία «μπαχτσίς» ἧτο ἐθνικὸς θεσμὸς
τῶν Τούρκων. Οἱ Ἁγιορεῖται εὑρέθησαν εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ καταφεύγουν εἰς τὴν δωροδοκίαν, ἴνα διὰ τοῦ χρήματος ἀπολαύσουν
ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐπόθουν καὶ δά αὐτοὺς ἡ μόντι ἐπιθυμία καὶ
τὸ ἀποκλειστικὸν μέλημα ἧτο ἡ διὰ παντὸς μέσου καὶ ἀντὶ πάσης θυσίας ἐπαναφορὰ τῶν ἐθνικῶν βυζαντινῶν κειμηλίων εἰς
τὰς ἑλληνικὰς αὐτῶν χείρας πράγμα δπερ καὶ ἐπέτυχον πρὸς
τιμὴν αὐτῶν.
Ἑ τύχη αὕτη τῆς δεξιᾶς τοῦ Τιμίου Προδρόμου κυροῦται
δύ ἐπιστολῆς τινὸς ἐπισήμου εὑρισκομένης εἰς τὴν Ἰερὰν ταύτην
Μονήν.
'Εν τῇ ἰδίᾳ Μονῇ ὑπάρχει ἡ δεξιὰ καὶ ὁ ποῦς τοῦ Ἁγ.
Καρύωνος. Ἑ κάρα τοῦ Γρηγορίου Ἁκραγαντίου, τῶν λειψάνων
Ἁγ. Χρυσοστόμου, Μωκίου, ἱερομ. Κλήμεντος, Ἁγ., Ἁκακίου
Καυσοκαλυβίτου, Ἁγ. Κωνσταντίνου, ὁσιομ. Παρασκευῆς, Ἁγ.
Μάμαντος, Ὁσ. Ἑφραίμ, Ἁγ. Μερκουρίου, Ἁγ. Κυριακῆς, Ἁγ.
Διονυσίου Ἁεροπαγίτου, Ἁγίων Θεοδώρῳν, Νεομάρτυρος Εὐθυμίου Ἰβηρίτου, τεμάχιον ἁλύσεως 'Αποστ. Πέτρου κ. ἄ.
Εἰς τὸ ἀριστερὸν παρεκκλήσιον τοῦ ναοῦ σώζεται καὶ εἰκὼν
τῆς Θεοτόκου τοῦ ἀκαθίστου, αὐτὴ ἐκείνη ἡ ὁδηγήτρια ἥν περιέφερόν ποτε οἱ βυζαντινοὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς βασιλίδος, δῶρον
Ἀλεξίου ΠΙ τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Τραπεζοῦντος. Δεξιὰ δὲ τοῦ
καθολικοῦ ὑπάρχει εἰκὼν ἀρχαία παριστῶσα τὸν Ἀλέξιον Κομνηνὸν ἐνδεδυμένον τὴν βασιλικὴν αὐτοῦ στολὴν καὶ τὸν Τίμιον
Πρόδρομον κρατοῦντα τὴν Μονήν. Γενικῶς ἡ Μονὴ Ἁγ. Διονυ
σίου εἶναι πλουσία εἰς παλαιὰς εἰκόνας διαφόρων μεγεθῶν.
Εἰς τὴν. Μονὴν ταύτην ὑπάρχουν τὰ ἐξῆς χρυσόβουλλα. 'Ιωάννου Ι τοῦ 1366, Ἁλεξίου ΠΙ Κομνηνοῦ αὐτοκράτορος Τραπεξοῦντος. περὶ τοῦ ὁποίου ἐγένετο λόγος προηγουμένως 137δ,
Ἰωάννου Π Παλαιολόγου 14Ο8 καὶ Ἀνδρονίκου Παλαιολόγου
1415, ὡς καὶ.τὰ σλαυϊκὰ Πέτρου Βοατὼ βοεβόδα Μαλδαυϊας
1577, Ματθαίου Βεσσαράβα βοεβ. Οὐγγροβλαχίας 164Ο, Κων
σταντίνου Βραγκοβάνου βοεβ. Οὐγγροβλ. 1696, 1713, Στεφάνου
Καντακουζηνοῦ βοεβ. Οὐγγροβλ 1714, Νικολάου Μαυροκορδάτου βοεβ. Οὐγγροβλ. 1716, Ἰωάννου Ὁσποδάρου Μολδαυἴας
1717 καὶἈλεξάνδρου Μαυροκορδάτου βοεβ. Οὐγγροβλαχίας 1717.
Ἑ βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς φυλάσσεται εἰς τὸν πύργον αὐ-
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τῆς, περιέχει δὲ 114 χειρόγραφα ἐπὶ μεμβράνης Ἑλλ. Κώδικας
ἐκ τῶν ὁποίων 4Ο Εὐαγγέλια, τινὰ τῶν ὁποίιον ἔχουν εἰκόνας καλῶς διατηρημένας, τὰ δὲ λοιπὰ ἐκκλησιαστικῆς ὡσαύτως ὕλης αἰῶνος Ζ',Θ ',ΓἸΒ' καὶ ΙΓ'καὶ 7ΟΟ περίπου χαρτίνους Ἑλλ. Κώ
δικας ὡσαύτως ἐκκλησιαστικῆς ὕλης. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐντύπων
δὲν εὶναι σημαντικός.
Εἰς τὴν ἀρχαιοπρεπῆ τράπεζαν ὑπάρχει μικρὸν δισκάριον
χρώματος μέλανος ἐξ ἀγνώστου ὕλης ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἱ μοναχοὶ
θέτουν κατὰ Κυριακὴν τὴν μερίδα τῆς Παναγίας καὶ περιάγουν
εἰς μετάληψιν. Τὸ παράδοξον τοῦτο ἀντικείμενον ἔχει γλυπτὰ εἰς
τὸ μέσον τὴν Πλατυτέραν καὶ εἰς τὸν κύκλον αὐτῆς διαφόρους
συμβολικὰς παραστάσεις τὰς ὁποίας πλαισιοῖ βλαχικὴ ἐπιγραφή,
εἰς δὲ τὰ ἄκρα ἔχει γλυπτὰς εἰκόνας ἐκ θεμάτων τῆς Γραφῆς.
Μετόχια εἶχεν ἡ Μονὴ εἰς Καλαμαριάν, Κασσάνδραν, Μεταγγίτσιον, Καλαμίτσιον, Γομάτι καὶ Θάσον.
Κελλία ἔχει, πλὴν τοῦ ἀντιπροσαιπείου τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται
εἰς ἀπόστασιν 5 λεπτῶν τῶν Καρυῶν, τέσσαρα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς
τῆς πολίχνης ταύτης, εἰς τὰ ὁποῖα κατοικοῦν 'Ἐλληνες μοναχοὶ
πλὴν ἐνὸς εἰς τὸ ὁποῖον ἀπὸ μακροῦ εὑρίσκονται Ρουμᾶνοι.
'Επειδὴ ἀνωτέρω ἀναφέρομεν περὶ τοῦ ἐκ Καλλικρατείας
τῆς Θράκης Στεφάνου, διατελέσαντος Καθηγουμένου τῆς Ἰ. ταύτης Μονῆς. καταχωροῦμεν μίαν ἔκθεσιν τοῦ ἰδίου Στεφάνου, ἐν
τῇ ὁποίᾳ οὗτος, μὲ τὴν διακρίνουσαν αὐτῷ ἁπλότητα καὶ βαθείαν πίστιν, ἐξιστορεῖ τὰς διαφόρους ταλαιπωρίας καὶ κινδύνους
τοὺς ὁποίους ὑπέστη πρὸς διάσωσιν τῶν κειμηλίων τῆς Ἰ. αὐτοῦ
Μονῆς κατὰ τὴν περίοδον τῆς Ἐπαναστάσεως.
Ἑ ἔκθεσις αὕτη εὑρίσκεται καὶ ἐν τῇ Ἰ. ἡμῶν Μονῇ, τῆς
ὁποίας ὁ Στέφανος, χαίρων μεγάλης ἐκτιμήσεως, ἐκλήθη εἰς αὐτὴν καὶ διετέλεσεν ἐπὶ διετίαν Καθηγούμενος κατὰ τὰς πρώτας
ἡμέρας τῆς ἀναβιώσεως τῆς κοινοβιαμῆς ζωῆς (1839). Αυτη δὲ
,
ἔχει ὡς ἑξῆς :
« Εἰς ,αωη' σεπτεμβρίου 2 ... (ἐνταῦθα ἀναφέρει τὴν μεγάλην πλημμύραν ἥτις κατέστεψε τὰ πάντα).
Ἀφοῦ λοιπὸν ἠκολούθησεν ἡ ἄνωθεν γεγραμμένη πολυομβρία καὶ πλημμύρα τοῦ ρύακος, ἐσηκώθηκα ἐγὼ ὁ ταπεινὸς Καθηγούμενος παπᾶ Στέφανος καὶ ἐπῆγα εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, διὰ νὰ κάμω καμμίαν κυβέρνησιν διὰ νὰ εἰμπορέσωμεν
νὰ κάμωμεν τὰ χαλασμένα μέρη, τοὺς δρόμους καὶ κῆπον καὶ
μύλον καὶ νεραγῶγι καὶ ἄλλα πολλὰ ὁποῦ ἧτον ἀναγαῖα πρὸς παρηγορίαν μας' Τὶ τὸ ἐντεῦθεν; ἠκολούθησεν ὁ ψηθυρισμὸς τῆς
Ἐπαναστάσεως εἰς τοὺς ,αωκα' κατὰ μῆνα Ἰανουάριον, ὅθεν ὀλίγον κατ' ὁλίγον ἐμβῆκεν εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ σουλτὰν μαχμούτι,
λοιπὸν ἐξετάσεις φοβεραὶ σφαγαὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας ὅσους ἠμπό-
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ρεσε καὶ ἔβαλεν εἰς χεῖρας του, ἐκράμασε τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην γρηγόριον τοὺς ἀρχιερεῖς Ἐφέσου, Νικομηδείας, Δέρκων,
Τυρνάβου, Ἁδριανουπόλεως, καὶ ἄλλους πολλοὺς ἀρχιερεῖς καὶ
ἱερεῖς καὶ λαϊκοὺς πλῆθος ἀναρίθμητον ἐχάλασε, λοιπὸν ἔμεινα
καὶ ἐγὼ ὁ ἄθλιος μὲ τὴν συνοδίαν μου εἰς τὴν πόλιν πάντι ἀπηλπισμένος ἀπὸ ἀνθρωπίνην βοήθειαν, καὶ ἄλλο καταφύγιον
δὲν εἶχα παρὰ μόνον τὴν κυρίαν μου Θεοτόκον καὶ τὸν τίμιον
Πρόδρομον, καὶ ἄς ἔχῃ δόξαν ὁ πανάγαθος Θεός, ὁποῦ διὰ
πρεσβειῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν εὐχῶν τῶν πατέρων μᾶς ἐλευθέρωσε μὲ ἕνα τρόπον ὁποῦ ἀπορεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. 'Αφοῦ
ἀπελπίσθημεν πλέον μετὰ τὸν χαλασμὸν τοῦ Πατριάρχου, οἰκονόμησεν ὁ τίμιος Πρόδρομος καὶ εὑρέθη πλοῖον διὰ τὸ Ἅγιον
Ὄρος, ὅθεν ἐμβήκαμεν εἰς τὸ πλοῖον ὡς ἀπηλπισμένοι, εἰς τὸν
ἴδιον καιρὸν ἐμβῆκαν καὶ πέντε τζαουσάδες βασιλικοὶ ἄνθρωποι
ὁποῦ ἧταν διὰ τὴν Σμύρνην διὰ ὑποθέσεις βασιλικὰς (ὤ τῶν
θαυμασίων σου βασιλεῦ) τότε δὴ τότε ἡμεῖς οἱ ταλαίπωροι ἐμείναμεν ἄφωνοι ὡς ἰχθύες, μόνον νοερῶς ἐπικαλούμεθα τὴν προστάτιδα Κυρίαν μας Θεοτόκον καὶ τὸν τίμιον Πρόδρομον νὰ βοηθήσουν ἀοράτως ὅμως ἐκεῖνος ὁ αἱμοβόρος τοῦρκος, ἀφοῦ
ἐπλεύσαμεν ὀλίγον διάστημα, ἄρχισε νὰ μᾶςφοβερίζῃ πὼς θὰ μᾶς
στείλῃ ὀπίσω εἰς τὴν πόλιν νὰ μᾶς κρεμάσουν ὡς ἀποστάτας καὶ
ἄλλα πολλὰ ἐγαυριάτω καυχώμενος, ὁποῦ δὲν ἠμπορῶ νὰ τὰ γράψῳ διὰ νὰ φύγω τὴν πολυλογίαν. τὶ κάμνει ὅμως ὁ πανάγαθος
Θεὸς καὶ οἱ Ἅγιοι ὁποῦ εἶχα μαζί μου (ὁ "Αγιος Ἰωάννης ὁ
Ἑλεήμων ἡ δεξιά του, ὁ Ἄγιος γρηγόριος Ἀκραγαντίνων ἡ κάρα του, καὶ ἄλλα πολλὰ ἀκόμη) διὰ νὰ μὴ χαθοῦν καὶ αὐτοὶ μὲ
ἡμᾶς τοὺς ταπεινούς, ἀφοῦ τοὺς ἐδώσαμεν 18Ο γρόσια παρακαλοῦντες τους νὰ μᾶς γλυτώσουν ἀπὸ τοὺς μουμερκλάριδες ἐβραίους ὁποῦ εἶναι εἰς τὰ κάστρα, ἔνευσεν ὁ Θεὸς καὶ οἱ "Λγιοι εἰς
τὴν καρδίαν τους, καὶ μᾶς ἐπαρηγόρησαν πῶς νὰ μὴ φοβούμεθα
καὶ θέλουν μᾶς ἐλευθερώσῃ καὶ ἀπὸ τὸν πασιὰ δπου ἧτον εἰς τὰ
κάστρα διορισμένος ἀπὸ τὸν βασιλέα νὰ πιάνῃ τοὺς φυγάδας νὰ
τοὺς χαλᾶ. ὅθεν πηγαινάμενοι εἰς τὰ κάστρα μᾶς ἐλευθέρωσαν καὶ
ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν τύρανον καὶ μᾶς ἄφησε καὶ εὐγήκαμεν εἰς τὸ
αἰγαῖον πέλαγος καὶ αὐτὸς ἐπαρκαρίσθηκεν εἰς ἄλλο πλοῖον καὶ
ἐπῆγαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τους ἡμεῖς δὲ εὐγένοντες ἔξω ἀπὸ τὰ
κάστρα ἀπαντήσαμεν εἰς τὸ πέλαγος ἀνάμεσον Ἅγιον Ὄρος καὶ
Λήμνου τὰ ρωμαίῖκα καράβια τῆς ἐλευθερίας, ὁποῦ ἐκούρσευαν
τὰ παράλια τῆς Τουρκίας καβάλα καὶ γενιτζέ, μᾶς ἐρώτησαν καὶ
ἡμᾶς τὶ χαμπάρια ἀπὸ τὴν πόλιν; τοὺς εἴπαμεν τὰ ἄνωθεν τρέξαντα. λοιπὸν ἐφθάσαμεν χάριτι θείᾳ εἰς τὸ Μοναστήριόν μας εἰς
τοὺς 1821 μα'ϊου 9. ἐλάβομεν χαρὰν μεγάλην καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ
πατέρες ὁποῦ μᾶς ἀπόλαυσαν ὑγειεῖς, ἐπειδὴ καὶ μᾶς εἶχαν ἀπηλ-
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πισμένους. ἐδοξάσαμεν τὸν Ἅγιον Θεὸν καὶ τίμιον Πρόδρομον
ὁποῦ μᾶς ἐλευθέρωσαν ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς κινδύνους. ἀφοῦ ἤλθαμεν ἐδῶ εὑρίσκομεν τεταραγμένα τὰ πράγματα τοῦ Ἁγίου Ὄ
ρους καὶ εἰς τὸ χεῖρον ἐπήγαιναν. ἔπεσεν ἡ Κασσάνδρα, αἰχμαλωτίσθησαν ὅλοι ἀπὸ τοὺς ἀγαρινούς, οἱ ἀγαρινοὶ ἐπαπειλοῦσαν
καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ τὸ αἰχμαλωτίσουν, βλέποντας οἱ πατέρες
τὴν ὁρμὴν τῶν τούρκων, ἔστειλαν καὶ ἐπαρακίνησαν τὰ μοναστήρια, πλὴν ὅσα Μοναστήρια ἠθέλησαν, ἐσήκωσαν τὰ ἱερὰ κειμήλια
των καὶ ἔφυγαν εἰς τὸ ρωμαίϊκο. ἀπὸ αὐτοὺς ὁποῦ ἀνεχώρησαν
ἤμην ενας καὶ ἐγὼ ὁ ταπεινὸς μὲ τὰ ἱερά μας κειμήλια καὶ μὲ
ὅσους πατέρας ἠθέλησαν αὐτοθελήτως ν' ἀναχωρήσουν διὰ τὸν
φόβον τῶν ἀγαρινῶν ἧλθον μαζί μου, ὅλοι δὲ οἱ νέοι ἔμειναν
εἰς τὸ Μοναστῆρι.
Ὄθεν ἀνεχωρήσαμεν ἀπὸ τὸ Μοναστῆρι δεκεμβρίου 23
1821. τὴν νύκτα ὁποῦ ἐμπαρκάραμεν ἐσηκώθη φουρτούνα μεγάλη ὁποῦ μόλις ἐσαλπάραμεν τὴν ἄγγουραν καὶ ἐσηκωθήκαμεν εἰς
τὰ πανιά. πολλὰ πράγματα κινητὰ μᾶς ἔμειναν, ἔμειναν καὶ ἑπτὰ
ἀδελφοὶ ἀπὸ τοὺς ἀποφασισμένοτς ὁποῦ ἧτον διὰ νὰ φύγουν
μαζί μας, ἔμεινε καὶ ἡ φανερωμένη Παναγία καί ὁ παλαιὸς Πρόδρομος ἐγκομισμένος. λοιπὸν ὅλην τὴν νύκτα περιφερόμενοι εἰς
τὸ πέλαγος ἄντικρυ τοῦ Μοναστηρίου, φουρτούνα φοβερή, ἡ
θάλασσα ἀγριωμένη, λοιπὸν τί νὰ κάνομεν δὲν ἠξεύραμεν. ἐγὼ
εἶχα ἀπόφασιν ὅτι ἄν δὲν πάρωμεν τὴν Παναγίαν καὶ τὸν Πρό
δρομον μαζί μας δὲν ἧτο θέλημα Θεοῦ νὰ φύγωμεν. ὅθεν εὐγῆκαν πέντε ἕξη ἀδελφοὶ μὲ τὴ φελιούκαν ὁποῦ ἄν ἠμπορέσουν νὰ
πάρουν τὴν Παναγίαν καὶ τὸν Πρόδρομον καὶ τοὺς 7 πατέρες
ὁποῦ ἔμειναν ὅθεν μὲ πολὺ κόπον εὑγῆκαν εἰς τὸν ἀρσανᾶν καὶ
μόλις ἠμπόρεσαν καὶ ἐπῆραν τὸν τίμιον Πρόδρομον, ἐνῶ ἔβαζαν
καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔπεσεν ἡ εἰκῶν εἰς τὴν θάλασσαν,
ἐκεῖ λοιπὸν ὁποῦ ἀπελπίσθησαν οἱ πατέρες (ὤ τοῦ θαύματος !)
τὴν εὔγαλαν ἐκεῖνα τὰ φοβερὰ καὶ κορυφομένα κύματα ἐπάνω
εἰς τὸν ἀφρόν, τότε ἀμέσως τὴν ἄᾧπαξεν ενας ἀδελφὸς ἀπὸ μέσα
ἀπὸ τὴν βάρκα, οἱ δὲ 7 ἀδελφοὶ ὁποῦ ὴταν διὰ νὰ ἔλθουν ἐδειλίασαν τὴν ὁρμὴν τῆς θαλάσσης καὶ ἔμειναν εἰς τὸ Μοναστήριον.
οἱ δὲ μὲ τὴν φελιούκαν πέρνοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας μὲ πολὺν
φόβον, βρεγμένοι, μισοπνηγμένοι ἧλθαν ἐπάνω εἰς τὴν γουλέτα.
ἐγὼ ἐκαθήμην μέσα εἰς τὴν κάμαραν ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ κακὸν τῆς
θαλάσσης δὲν ἠμποροῦσα νὰ σταθῶ ἐπάνω, ἐκεῖ λοιπὸν ὁποῦ ἐταλάνιζα τὸν ἐαυτόν μου βλέπω ἔξαφνα καὶ κατεβάζουν τὴν κυρίαν
μου Θεοτόκον τὴν φανερωμένην (ὤ τῆς μεγάλης μου χαρᾶς ὁποῦ
ἔλαβα) εὐθὺς ὁποῦ ἐπῆρα τὴν ἁγίαν εἰκόνα, γονυκλιτῶς τὴν ἐπροσκύνησα ὁμοίως καὶ τὸν τίμιον Πρόδρομον καὶ εἶπα μὲ πίστιν
καὶ μεγάλην φωνὴν δακρυρροῶντας «Παναγία μου Θεοτόκε καὶ
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τίμιε Πρόδρομε τώρα ὁποῦ ἤλθατε μαζί μας δὲν φοβούμεσθε κάμετε ὅπως θέλετε καὶ πηγαίνετε μας ἐκεῖ ὅπου γνωρίζετε καὶ εὶναι
τὸ συμφερώτερόν μας». ἐκινήσαμεν λοιπὸν ὅπου μᾶς ἐπήγαινεν
ἡ θάλασσα, ἐπήγαμεν τὸ βράδυ εἰς τὴν Ἁμουλιανὴν τὸ νησὶ καὶ
ἀράξαμεν, ἐκεῖ ἧλθαν ὅλα τὰ καϊκια τῶν κλεπτῶν, πλὴν δὲν ἐσυγχώρησεν ὁ Θεὸς νὰ μᾶς πειράξουν. τὸ πρωἴ ἐσηκωθήκαμε (ἐπειδὴ καὶ ἔγινε καλωσύνη) καὶ ἀρμενίζαμεν διὰ νὰ ἀπεράσωμεν πάλιν ἀπὸ τὸ Μοναστῆρι διὰ νὰ πάρωμεν τὰ λοιπὰ πράγματα καὶ
τοὺς 7 πατέρες, πλὴν εὑρέθη ἕνα καράβι ψαριανὸ καὶ μᾶς ἐκυνήγησε νὰ μᾶς πιάσῃ, ἔρριξε κα'ι 4 κανόνια κατεπάνω μας, ὅμως
ἐπήγαμεν εἰς τὸν λιμηόνα τῆς Συκιᾶς καὶ δὲν μάς ἔφθασεν. Ἁρμενίζοντας λοιπὸν εἰς τὸ πέλαγος, ἀπαντήσαμεν πολλ,οὺς κινδύνους
ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώπους ὁμοπίστους μας, πλὴν ὁ Ἄγιος Θεὸς μᾶς
ἐλευθέρωσεν ἀπὸ ὅλα. τέλος ἐπλεύσαμεν εἰς νῆσον καλουμένην
πόρον. ἐκεῖ μᾶς ἐδέχθησαν οἱ χριστιανοί, ὅμως εἰς τὰς ἀρχὰς
ἐπάσχισαν μερικοὶ κακοποιοὶ νὰ μᾶς κακοποιήσουν, δὲν μᾶς ἄφησεν ὅ'μως ὁ τίμιος Πρόδρομος, ἐπειδὴ καὶ ἕνας κακοποιώς
ἄρπαγος ἧλθε καὶ μᾶς ἐζήτησε νὰ τοῦ δώσωμεν ἀσίμη νὰ ἀσημῶσι ,ταῖς πιστόλαις, καὶ ἄν δὲν τοῦ δώσωμεν, ἔχει νὰ ἔλθῃ τὴν
νύκτα νὰ μᾶς κάμῃ πολλὰ κακά, ὅθεν βλέποντας τὰ δὺο στενὰ
τοῦ ἔδοσα ἕνα καντάλι 8Ο δράμια, καὶ αὐτὴν τὴν κρίσιν νὰ τὴν
κάμῃ ὁ τίμιος Πρόδρομος, λοιπόν, ἀπερνῶντας ὀλίγες ἡμέρες
ἀπέθανεν ἐκεῖνος ὁ ταλαίπωρος ὁποῦ ἐπῆρε τὸ ἀσίμη μὲ μίαν λυσεντερίαν. Τότε ἐλάλησα τὸν ἀδελφόν του ὁ ὁποῖος ὴτον καλώτατος ἄνθρωπος καὶ τοῦ τὰ εἶπα ὅλα τὰ τρέχοντα, οὗτος ἔμεινε
περίλυπος καὶ λέγει μοι. βέβαια ὁ τίμιος Πρόδρομος τὸν ἐθανάτωσε, τρέχει δρομαῖος εἰς τὸ σπίτι τοῦ ἀδελφοῦ του, ἐξετάζει ἄν
ἀληθεύῃ αὐτὸ τὸ πράγμα, τέλος εὑρίκαν τὸ ἀσὶμη καὶ μὰς τὸ ἔφεραν μὲ μαῦρα δάκρυα εἰς τὰ ὀμμάτιά τους. ἄλλος ἕνας πρῶτος
καπετάνιος τοῦ πόρου μᾶς ἐπῆρε τὰ κουπιὰ τῆς βάρκας μὲ τὸ
ζορμπαλῆκι καὶ πηγαίνοντας μὲ τὸ καῖκι εἰς τὴν πιάδα ἐμάλωσαν
ἀναμεταξύ τους καὶ ῷίχνοντες ταῖς πιστόλαις τους ἔνα μολύβι ἐκτύπησε εἰς ἕνα κουπὴ ἀπὸ τὰ ἰδικά μας καὶ τὸ τρύπισε καὶ ἀπὸ
τὸ κουπὶ ἐλάβωσε τὸν πρῶτον καπετάνιον εἰς τὸ μηρὶ ὁ ὁποῖος
ἐγύρισεν εἰς τὸν πόρον καὶ μᾶς ἔδωσαν τὰ κουπιὰ ὁπίσω καὶ ἐμετανόησε, ἐπῆρε καὶ τὸν Πρόδρομον καὶ ἔκαμε δύο φοραῖς ἁγιασμοὺς πλὴν δὲν ἰατρεύθηκεν ἀλλὰ ἀπέθανε μὲ ὅλον ὁποῦ ἡ
πληγή του δὲν ἧτον θανατηφόρος. αὐτὰ λοιπὸν ἐκηρύχθησαν εἰς
τὸν κόσμον καὶ ἔγειναν γνωστὸν τοῖς πᾶσι. τὶ τὸ ἐντεῦθεν; ἐκεῖνοι οἱ κακότροποι ὁποῦ ἐτοιμάζονταν νὰ ἔλθουν τὴν νύκτα νὰ
μᾶς πατήσουν νὰ μᾶς πάρουν τὰ πράγματά μας αὺτοὶ ἔγειναν
ὕστερον διαφεντευταί μας. μάλιστα ὁποῦ ἔστειλεν ἡ βουλὴ καράβι καὶ γράμματα εἰς τοὺς προεστοὺς τοῦ πόρου νὰ μᾶς μπαρκά-

ρουν νὰ μᾶς στείλουν εἰς κόρινθον, ὁποῦ τὴν εἶχαν τότε παρμένην ἀπὸ τοὺς τούρκους, πλὴν δὲν μᾶς ἄφησαν οἱ ποριῶται μὲ
κανέναν τρόπον, καὶ αὐτὸ ἧτο θαῦμα τοῦ τιμίου Προδρόμου,
ἐπειδὴ ἄν μᾶς ἄφηναν, βέβαια ἐχάναμεν τοὺς θησαυροὺς τοῦ
Μοναστηρίου, ἐπειδὴ καὶ μετὰ ὀλίγον καιρόν, ἐπῆραν οἱ τοῦρκοι
πάλιν τὸ κάστρον τῆς κορίνθου, καὶ μόλις ἔφυγαν οἱ φρούραρχοι
ἀφήνοντας ταῖς πόρταις ἀνοικταῖς, οἱ ποριῶται αὐτὸ τὸ καλὸν
μᾶς ἔκαμαν καὶ ὁ τίμιος Πρόδρομος τοὺς ἔκαμε πολλὰς χάριτας,
ἀπὸ τὰς πολλὰς μίαν μόνον σᾶς λέγω. ὅτι ἐπτὰ χρόνους εἶχαν τὴν
πληγὴν τῆς ἀκρίδος καὶ τοὺς ἀφάνιζαν ὅλα τους τὰ ὑποστατικά,
καὶ δχι κανένα πράσινο φύλλο δὲν τοὺς ἄφηναν ἀλλὰ καὶ τὴν
φλούδα τῶν δένδρων ἀπὸ ταῖς λεμονιαῖς ἔτρωγαν καὶ καθὼς ἐκάμαμεν λιτανείαν καὶ ἁγιασμοὺς μὲ τὴν πάντιμον δεξιὰν τοῦ Προδρόμου ἔγεινεν ἄφαντος ἡ ἀκρίδα καὶ ἐπαρηγορήθησαν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἄρχισαν νὰ μαζόνουν καρπὸν ἀπὸ τὰ ὑποστατικά τους,
τότε καὶ εἰς τοὺς ἀσθενεῖς ἄλλον ἰατρὸν δὲν εἶχαν εἰμὴ τὸν τίμιον
Πρόδροὶιον. λοιπὸν ἀπὸ τὰς πολλὰς εὐεργεσίας ὁποῦ ἀπολάμβαναν ἀπὸ τὸν τίμιον Πρόδρομον ἠθέλησαν νὰ μᾶς δώσουν τὸ
Μοναστήριόν τους τῆς ζωοδόχου πηγῆς ὁποῦ ἔχουν εἰς τὸν τόπον
τους καὶ μᾶς τὸ ἔδωσαν καὶ ἐκατοικήσαμεν ἐκεῖ, καὶ ἐζούσαμεν
μέ αὐτάρκειαν εἰς τὰ σωματικά. πλὴν μετὰ τὴν πυρπόλησιν τῆς
νήσου Ψαρῶν ἐφοβήθημεν καὶ ἀναχωρήσαμεν εἰς τὰ ἐπτάνησα
εἰς νῆσον Ζάκυνθον καὶ ἐκεῖ μᾶς ἐδέχθησαν οἱ ἐκεῖσε χριστιανοὶ
φιλοφρόνως καὶ ἐκαθήσαμεν κατὰ πάντα εὐχαριστημένοι καὶ ἥσυχοι χρόνους τέσσαρους καὶ ἀφοῦ ἧλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας ἐσηκωθήκαμεν ἀπὸ Ζάκυνθον καὶ ἤλθαμεν εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰς νῆσον σκόπελον καὶ ἐκατοικήσαμεν εἰς
τὸ Μετόχιόν μας εἰς τὴν φανερωμένην καὶ ἐκαθήσαμεν καὶ ἐκεῖ
ἕνα ἥμισυ χρόνον καὶ ἔπειτα ἐμπαρκαρησθήκαμεν καὶ ἤλθαμεν
εἰς τὸ Ἰερόν μας Μοναστήριον μὲ ὅλα τὰ Ἰερὰ κειμήλια τοῦ Μοναστηρίου μας. ἄς ἔχει δόξαν ὁ Κύριος μετὰ τῆς πρρστάτιδός μας
Θεοτόκον, καὶ προστάτου ἡμῶν τιμίου Προδρόμου ἕνεκεν πάντων. Ἁναχωρήσαμεν ἀπὸ Ἄγιον Ὄρος εἰς ,αωηα' (1821) δεκεμβρίου ηγ' καὶ ἤλθαμεν εἰς τὸ Μοναστήριον εἰς τοὺς ,αωλ' (183Ο)
Ἰουνίου 6 καὶ οἱ ἀναγιγνώσκοντες εὔχεσθε καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ τοϋ
ταπεινοῦ Καθηγουμένου Στεφάνου ἱερομονάχου, ὅπως εὕρη ἡ
ψυχή μου ἔλεος παρὰ Κυρίου διὰ τῶν ἁγίων ὑμῶν εὐχῶν. ἀμήν».
Ὁ Στέφανος κατὰ τὴν εἰς Ἄγιον Ὄρος ἐπιστροφήν του
ἐκ Ζακύνθου ἐκόμισε καὶ εἰς τὴν Ἰερὰν ἡμῶν Μονὴν πολλὰ ἁγια
λείψανα αὐτῆς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μέρος τῶν Τιμίων Δώρων
τῶν Μάγων, α'τινα μετὰ τὸν διασκορπισμὸν τῶν λαβόντων αὐτὰ
πατέρων τῆς Μονῆς, εὑρέθησαν εἰς χείρας τοῦ ἐν Ζακύνθῳ
Κόντε Ἑοβέρτου Σολομών.

Ε» Μ ΜΕΗΜ8ΙΙ ΠΜΙΙΒΜ Μϊ «ΙΜΙΙΜ! ΤΟΥ ΜΙΜΙΙΪ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΡΙΤΗ

Περι των μέσων ατινα μας ἔδωσεν δ Θεδς δια νὰ έπιτύχωμεν τδ τέλος μας. Περι τὴς καταχρήσεως αϋτων ἐκ μέρους
μας. Πως πρέπει νὰ διορθιδσωμεν τὴν κατάχρησιν.

Συλλογίσου ἀδελφέ, τὸ πολὺ πλῆθος τῶν μέσων καὶ τῶν
ὀργάνων ποὺ σοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός, διὰ νὰ ἐπιτύχῃς μὲ αὐτὰ τὸ
τελευταῖον τέλος σου, παρουσιάζων μὲ αὐτὸ πόσην σπουδὴν καὶ
προθυμίαν ἔχει, διὰ νὰ σὲ καταστήσῃ αἰωνάως μακάριον. Τὰ μέσα αὐτὰ εἶναι, πρῶτον τὰ ἐξωτερικὰ ἤτοι τὰ ὑπάρχοντα, τιμαί,
πλοῦτος καὶ πρόσκαιροι εὐτυχίαι, δεύτερον τὰ ἀγαθὰ τῆς φύσεως
ἤτοι νοῦς, φρόνησις, ἀκεραιότης τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν μελῶν
τοῦ σώματος, καὶ τρίτον τὰ ὑπερφυσικὰ ἀγαθὰ ἤτοι οἱ φωτισμοὶ
τοῦ νοός, ἡ προκαταρκτικὴ καὶ ἁγιαστικὴ χάρις ἥτις σύρει τὴν
θέλησιν πρὸς τὸ ἀγαθόν, τὰ διάφορα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, αἱ θεοειδεῖς ἀρεταί, τὰ θεῖα μυστήρια, αἱ Ἄγιαι
Γραφαὶ Παλαιὰ καὶ Νέα, οἱ νουθεσίαι τῶν πνευματοφόρων Πα
τέρων, αἱ ἐπαγγελίαι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, αἱ ἀπειλαὶ τῶν
αἰωνιων κολάσεων, ἡ διαφύλαξις τῶν ' Αγγέλων καὶ τέλος αὐτὸς
ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ δὲν ἱκανοποιήθη νὰ σὲ ἐνισχύῃ διὰ νὰ ἐπι
τύχῃς τὸ τέλος σου, μὲ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν κτισμάτων του,
ἀλλ' ἧλθε καὶ αὐτοπροσώπως διὰ νὰ ζητήσῃ τὴν σωτηρίαν σου,
γενόμενος ἄνθρωπος δΓ ἐσέ, καὶ ἀπὸ ἄκρον τέλος ποὺ εἶναι ἠθέλησε νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος τὸ μέσον καὶ τὸ ὅργανον τῆς σωτηρίας
σου, δχι. μόνον μὲ τοὺς λόγους του καὶ μὲ τὰ παραδείγματά του,
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ αἶμα του, καὶ μὲ τὴν ζωήν του καὶ δὲν ἐλυπήθη
παντελῶς τὸν ἑαυτόν του διὰ νὰ σοῦ καταστήσῃ τὴν ὁδὸν ἐλευθέραν νὰ βαδίσῃς πρὸς τὸν οὐρανόν.
Λοιπὸν πόσον ἐπιβάλλεται εἰς σὲ ἀδελφέ νὰ ὑπηρετῇς τὸν
Θεὸν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον προσωρινῶς διὰ νὰ τὸν ἀπολαύσῃς
εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν αἰωνίως' ἐφόσον ὁ Κύριος δι' αὐτὸ τὸ τέλος
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τῆς οωτηρίας ἔθεσεν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν σου δλα τὰ κτίσματα, ἀκόμη καὶ τὰ ὑψηλότερα τοῦ οὐρανοῦ. Ἄγγεγοι καὶ Ἁρχάγγελοι,
ἀλλὰ καὶ τὸ θεῖον του πρόσωπον, μὲ τὰς ὁδοιπορίας του, μὲ τοὺς
ἱδρῶτας του, μὲ τὴν πτωχείαν του, μὲ τοὺς ὀνειδισμοὺς του, μὲ
τὰ πάθη του, μὲ τὸν θάνατόν του, καὶ ἁπλῶς μὲ ἕνα θησαυρὸν
ἄπειρον ἀπὸ ἀξιομισθίας ποὺ σοῦ ἄφησε διὰ κληρονομίαν, *κα
θὼς λέγει ὁ Παῦλος' «εἴτε ζωή, εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε
μέλλοντα, πάντα ὑμῖν ἐστι» (α' Κοριν. γ'. 22), ἤτοι ὅλα τὰ πράγματα εἶναι ἰδικά σου ἄνθρωπε, διὰ νὰ εἶσαι καὶ σὺ ὅλος τοῦ
Χριστοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν Παῦλον «ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ» (α' Κορ.
γ'. 23). Ἑὰν ὅμως καὶ σὺ δύ ὁλοκληρωτική σου δυστυχίαν ἤθελες ἀπωλεσθῆ, τίνος θὰ εἶναι τὸ σφάλμα; βέβαια ἰδικόν σου' διότι
ὁ Θεὸς ἐκ μέρος του τὶ ἔπρεπε νὰ κάμῃ διὰ τὴν σωτηρίαν σου
καὶ δὲν τὸ ἔκαμε; καθὼς λέγει ὁ ἴδιος διὰ τοῦ προφήτου Ἑσαῖου' «τὶ ποιήσω ἐπὶ τῷ ἀμπελῶνι μου καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτῷ;
διότι ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν, ἐποίησε διὰ ἄκανθας» (ε' 14.),
Θαύμασαι λοιπὸν εἰς τὴν ἄπειρον ἀγαθότητα ποὺ φανερώνει ὁ
Θεὸς εἰς σὲ καὶ εὐχαρίστησαί τον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας. Ἐντράπου διότι ἠγωνίσθης περισσότερον διὰ νὰ ἀπολαύσῃς τὰ μηδαμινὰ καὶ προσωρινὰ κτίσματα παρὰ διὰ νὰ ἀπολαύσῃς τὸν κτιστην καὶ αἰώνιον Θεόν σου' καὶ ξήτησαί του ταπεινῶς συγχώρησιν εἰς τὸ μέγα ἄδικον ποὺ ἔκαμες καὶ δὲν ἐφρόντισες δύ αὐτόν, καὶ παρακάλεσαί τον νὰ σοῦ δώσῃ τὴν θείαν του χάριν διὰ
νὰ μὴ μακρύνουν πλέον ἀπὸ τὸν νοῦν σου αὐταὶ αἱ ἀλήθειαι, ηλλα νὰ εἶναι ὁδηγοί εἰς ὅλα τὰ ἔργα «ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου
καὶ τὴν ἀλήθειαν σου αὐτά με ὡδήγηοαν καὶ ἤγαγόν με εἰς
ορος ἄγιόν σου» (ψαλ. μγ' 3).

ΙΙΙ
Συλλογίσου τὴν κατάχρησιν ποὺ ἔκαμες ἕως τώρα εἰς αὐτὰ τὰ
μέσα καὶ ὅργανα ποὺ σοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός, διὰ νὰ ἐπιτύχῃς τὴν
σωτηρίαν σου καὶ πῶς μετεχειρίσθης μέχρι τώρα τὰ ἐσωτερικὰ
χαρίσματα τοῦ πνεύματός του" ποῖος γνωρίζει μήπως καὶ σὺ ἔλαβες ἀπὸ αὐτὰ ἀφορμὴν διὰ νὰ ἁμαρτήσῃς περισσότερον; ποῖος
γνωρίζει, μήπως ἀπὸ τὸ φῶς ἐκεῖνο, μὲ τὸ ὁποῖον σοῦ ἐφανέρωσεν ἡ πίστις τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν ὑπομονὴν ποὺ ἔχει ὁ
Θεός, εἰς τὸ νὰ ὑποφέρῃ τοὺς ἁμαρτωλούς, σὺ ἔβγαλες σκότος
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καὶ ἁμαρτίας; ποῖος γνωρίζει, μήπως ἡ ἐλπὶς καὶ εὐκολία τῆς
συγχωρήσεως καὶ θεραπείας ποὺ λαμβάνεις διὰ μέσου τῆς ἐξομολογήσεως, σὲ παρεκίνησαν νὰ αὐξήσῃς τὰς πρὸς τὸν Θεὸν ὕβρεις
καὶ κακίας; Τοῦτο ὅμως εἶναι βέβαιον, ὅτι ματαίως ἔλαβες τόσας
ἐσωτερικὰς καὶ ἐξωτερικὰς βοηθείας καὶ θείας χάριτας, τὰς ὁποί
ας ἄν ἐλάμβανον πολλοὶ ἄπιστοι, πολλοὶ αἱρετικοὶ καὶ πολλοὶ
ἄλλοι ἁμαρτωλοί, ἀσφαλῶς ἥθελον τὰς χρησιμοποιήσουν καλῶς
μὲ ἄκραν ἐπιμέλειαν καὶ νὰ σωθοῦν μὲ αὐτάς, καθὼς λέγει ὁ
Κύριος' «εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
ἐν ὑμῖν, πάλαι ἄν ἐν σάκκῳ και σποδῷ μετενόησαν» (Ματθ.ια'21).
'Ἐπειτα συλλογίσου, πὼς τόσον τὰ ἐξωτερικὰ ἀγαθὰ τῆς
τύχης, ὅσον καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς φύσεως, τὰ ἐχρησιμοποίησες κακῶς ὅλα πολὺ περισσότερον, ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ καὶ πνευματικὰ
χαρίσματα' ἐπειδὴ τὰ κτίσματα ἄτινα εἰς σέ ἔπρεπε νὰ ἧσαν ὡσὰν μία σκάλα διὰ νὰ ἀναιβαίνῃς εἰς τὸν κτίστην, σὺ τὰ ἔκαμες
ἕνα μεσότοιχον διαχωρισμοῦ καὶ μὲ αὐτὰ ἐχωρίσθης ἀπὸ τὸν
Θεόν σου" μάλιστα τὰ ἐχρησιμοποίησες ὡς ὅπλα διὰ νὰ πολεμῆς
καὶ μὲ αὐτὰ ἡθέλησες νὰ θεραπεύῃς μόνας τὰς αἰσθήσεις σου, ἄν
καὶ ἡ θεραπεία αὐτῶν ἀποβλέπει εἰς τὴν αἰσχύνην τοῦ μεγάλου
σου εὐεργέτου Θεοῦ. 'Ἁχ ἀδελφέ, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπηρεσία σου
πρὸς τὸν Θεόν; Ἁλλὰ μὲ τοῦτο φαίνεται πὼς τοῦ λέγεις' ἐγὼ
δὲν θέλω νὰ σὲ ὑπηρετῶ ἐντελῶς' « συνέτριψας τὸν ζυγόν σου
καὶ διασπάσας τοὺς δεσμούς σου, καὶ εἴπας δουλεύσω σοι».
(Ἰερ. β' 2Ο)" μάλιστα δὲ μὲ τοῦτο ποὺ κάμνεις φανερώνεις ὅτι
θέλεις νὰ ὑπηρετῇ σὲ ὁ Θεὸς καὶ ὑπηρετῶντας σέ, νὰ ἐργάζεται
συγχρόνως καὶ ἐναντίον του, δίδωντάς σου δυνάμεις καὶ βοηθείας
διὰ νὰ τὰς χρησιμοποιῇς εἰς τὰ κακά σου θελήματα' ὡς λέγει ὁ
ἴδιος διὰ τοῦ προφήτου Ἑσαἴου'» ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου δουλεῦσαι με ἐποίησας (μγ. 24). Μὰ ἕως πότε ἀγαπητὲ θὰ ὑπάρχῃ
ἡ μάχῃ αὐτὴ μεταξύ σοϋ καὶ τοῦ Θεοῦ; 'Ἐως πότε ὁ Θεὸς θὰ
σοῦ δίδῃ μέσα καὶ ὸ'ργανα διὰ σωτηρίαν σου καὶ σὺ νὰ τὰ μεταχειρίζεσαι ἐναντίον τῆς τιμῆς του καὶ ἐναντίον τῆς ἰδίας σου
σωτηρίας; Ὁ Θεὸς νὰ σοῦ κάμνῃ καλὸν καὶ σὺ νὰ τοῦ ἀνταποδίδῃς τόσον κακόν;
“Ω ταλαίπωρος σύ! δταν εἰς ὀλίγον διάστημα θὰ δώσῃς
ἀπολογίαν δΓ αὐτὰ καὶ ὅταν ὁ Κύριος ἡμῶν θέλει συγκρίνει
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ἐκεῖνο ποὺ ἔπραξεν αὐτὸς εἰς σέ, μὲ ἐκεῖνο ποὺ σὺ ἔπραξες πρὸς
αὐτόν. Τώρα ἀδελφέ διόρθωσαι τὰς ἀταξίας σου αὐτὰς καὶ ζήτησαι συγχάιρησιν ἀπὸ τὸν λυτρωτήν σου, πρὶν νὰ ἔλθῃ ὁ ἴδιος
καὶ γίνῃ κριτής σου. Ἑντράπου εἰς τὴν τελείαν ἀχαριστίαν ποὺ
ἔδειξες εἰς αὐτὸν καὶ μὲ δάκρυα κατανυκτικὰ ἕλκυσαί τον εἰς τὴν
ἀγάπην σου' θαύμασαι εἰς τὴν ἀσωτίαν σου, μὲ τὴν ὁποίαν
ἐσκόρπισες τόσους θησαυροὺς ποὺ μὲ πλουσιοπάροχον χεῖρα σοῦ
ἐχάρισεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ σὲ πλουτίσῃ αἰωνίως. Μίσησαι τὴν δυστυχισμένην ζωὴν ποὺ τόσον τυφλῶς πέρασες ἕως τώρα, ὡς νὰ
μὴ ἧτο Θεὸς νὰ τὸν ἐργασθῇς, καὶ νὰ τὸν κερδίσης, ἀλλὰ νὰ
ἧσο σύ μόνον κύριος τοῦ κόσμου. Λάβε ἀπόφασιν νὰ μὴ ζητήσῃς εἰς τὸ μέλλον τίποτε ἄλλο παρὰ πῶς ν' ἀρέσῃς εἰς τὸν Θεὸν
καὶ νὰ θέσῃς τὴν σωτηρίαν σου εἰς ἀσφάλειαν' καὶ τέλος πάντων,
ζήτησαι ἀπὸ αὐτὸν χάριν διά νὰ δυνηθῇς νὰ κατορθώσῃς αὐτὸ
τὸ μεγάλο ἔργον καὶ νὰ πάθῃς μόνον νὰ ἐπιτύχῃς τὸ τέλος σου,
ὅπερ ἐστὶν ὁ Θεός, μὲ ἐκείνην τὴν προθυμίαν καὶ ἐπιμέλειαν ποὺ
πρέπει" καθὼς ὁ θεοφόρος Ἰγνάτιος ἔγραφε πρὸς τοὺς Ρωμαίους
«πῦρ, καὶ σταυρός, θηρίων τε συστάσεις, ἀνατομαὶ διαιρέσεις,
σκορπισμοί ὀστέων, συγκοπαὶ μελῶν, ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ σώματος
καὶ κόλασις τοῦ διαβόλου ἐπ' ἐμὲ ἐρχέσθω, μόνον, ἴνα Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐπιτύχω».

ΙΙΙ
Συλλογίσου τώρα πῶς πρέπει νὰ διορθώσῃς τὴν κακὴν
αὐτὴν χρησιμοποίησιν ποὺ ἔκαμες εἰς τὰ μέσα καὶ δργανα ποὺ
σοῦ ἔδωσεν ὁ Θεὸς διὰ τὴν σωτηρίαν σου, καὶ ἡ διόρθωσις
δύναται νὰ γίνῃ, ἐὰν χρησιμοποιήσῃς τὰ μέσα αὐτὰ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ τέλους καὶ ὅχι νὰ χρησιμοποιήσῃς τὰ μέσα αὐτὰ, δ'1ά
τά μέσα' δηλαδὴ δὲν πρέρει ν'ἀγαπἀς τὰ μέσα αὐτὰ καθ'ἐαυτὰ,
ἀλλὰ διότι σὲ φέρουν εἰς τὸ ποθούμενον τέλος. Ὄθεν χώρισαι
ὅλα τὰ ἀγαθά ποὺ σοῦ ἐχάρισαν ὁ Θεὸς εἰς τρεῖς τάξεις" καὶ ἐκεῖνα ποὺ σὲ ὡφελοῦν πάντοτε διὰ νὰ ἐπιτύχῃς τὸ τέλος σου
(ὅπως εἰναι τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά θεῖα μυστήρια, αἱ ἀρεταὶ καὶ μάλιστα τὰ ἔργα τῆς ἐλεημοσύνης), αὐτὰ
λέγω πρέπει νὰ τὰ χρησιμοποιῇς πάντοτε μὲ μεγάλην ἐπιμέλειαν
διότι εἶναι τόσον ἱκανὰ καὶ τόσον ἀναγκαῖα διὰ νὰ ἀπολαύσῃς
τὴν τελείαν σωτηρίαν σου, ποὺ ενας κολασμένος, ἄν ἧτο δυνατὸν
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μετὰ χαρᾶς νὰ ἐδέχετο νὰ ὑποφέρῃ ὅλα τὰ βασανηστήρια τῆς
κολάσεως εἰς χιλιάδας ἐτῶν, μόνον ν' ἀπολαύσῃ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ
τὰ μέσα, ποὺ σὺ τώρα ἀμελεῖς. Ἐκεῖνα δὲ τά μέσα ποὺ πάντοτε βλάπτουν εἰς τὴν σωτηρίαν σου, διότι εἶναι ἐμποδισμένα ἀπὸ
τὸν νόμον τοϋ Θεοῦ ἐπειδὴ εἶναι ἡνωμένα μὲ τὴν ἁμαρτίαν,
αὐτὰ ὅλα πρέπει νὰ τὰ ἀηδιάζῃς νὰ τὰ ἀποστρέφησαι μὲ ὅλην
σου τὴν καρδίαν καὶ νὰ τὰ ἀποκόπτης μὲ προσοχὴν ἀπὸ κοντὰ
σου, ὡς ἀντίθετα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἰδικῆς σου αὐδαιμονίας. Ἑκείνων δὲ πάλιν τῶν μέσων, ποὺ ἄλλοτε ὧφελοῦν διὰ
τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ τέλους καὶ ἄλλοτε βλάπτουν καὶ ἐμποδίζουν,
τούτων ἡ διόρθωσις εἶναι ν' ἀπέχῃ ἡ καρδία σου ἀπὸ αὐτά,
ἐκτὸς τόσον μόνον, ὅσον θὰ σοῦ χρειασθοῦν διὰ νὰ φέρουν εἰς
τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς σωτηρίας σου.
Παραδείγματος χάριν, δέν πρέπει νὰ προτιμἀς καλλίτερα
τὴν ὑγείαν ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν, ἤ τὸν πλοῦτον ἀπὸ τὴν πτωχείαν,
ἢ τὴν τιμὴν ἀπὸ τὴν ἀτιμιαν, ἢ τὴν ζωὴν ἀπὸ τὸν θάνατον,
διότι ὅλα ταῦτα καθ' ἐαυτὰ εἶναι ἀδιάφορα. Τόσον δὲ μόνον
νὰ προτιμἀς τὴν ἀσθένειαν καὶ πτωχείαν καὶ ἀτιμίαν καὶ ὅλα
ὅσα φέρουν τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα εἰς ταπείνωσιν, καθόσον
ἀσφαλέστερον ἀπὸ τὰ ἄλλα σὲ κάμνουν νὰ ἐπιτύχῃς τὴν εὐδαιμονίαν τῆς σωτηρίας σου, ὅπως ἕνας ξενιτευμένος δὲν ζητεῖ τὴν
εὐκολωτέραν ὁδόν, ἀλλὰ τὴν ἀσφαλεστέραν διὰ νὰ μεταβῇ εἰς
τὴν πατρίδα του, ἤ ἕνας ναύτης δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν γλυκύτερον
ἄνεμον, ἄλλ' ἐκεῖνον ποὺ θὰ τὸν φέρῃ ἀσφαλέστερον εἰς τὸν λιμένα ἤ καὶ ἕνας ἀσθενὴς δὲν ζητεῖ τὰ γλυκύτερα φάρμακα, ἀλλὰ
τὰ σωτηριωδέστερα εἰς τὸ πάθος του' ἀλλὰ σὺ ἀδελφέ χρησιμοποιεῖς ὅλα αὐτὰ ἀντιστρόφως καὶ ἀγαπᾶς ἐκείνην μόνην τὴν
ὑγείαν, ἐκείνην μόνην τὴν ἀνάπαυσιν, ἐκείνην μόνην τὴν ἐξουσίαν
καὶ ἐκείνας μόνον τὰς ἡδονὰς ποὺ βλάπτουν τὴν ψυχήν σου.
Διὰ τοῦτο ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, μὴν εισαι ἀγαπητέ
τόσον τυφλὸς ὤστε νὰ νομίζῃς διὰ καλά, ἐκεῖνα ποὺ σέ μακρύνουν ἢ καὶ σὲ ἐμποδίζουν ἀπὸ τὸ ἄκρον ἀγαθὸν καὶ μὴ θέλῃς
νὰ ἀλλάξης τὰ ὀνόματα τῶν πραγμάτων ὀύ ἀπώλειάν σου, ὀνομάζουν καλὸν τὸ κακόν, καὶ κακὸν τὸ καλόν, διὰ νὰ μὴν ἀκούσης
τὸ αὐαὶ καὶ ἀλλοίμονον, ὡς λέγει ὁ Κύριος διὰ τοῦ προφήτου
Ἑσαἶου' «οὐαὶ οἱ λέγονῖες τὸ πονηρὸν καλόν, καὶ τὸ καλὸν

2Ο
πονηρόν» (ε' 2Ο). Ἐξύπνησαι μίαν φορὰν ἀπὸ τὸν θανατηφόρον
ὕπνον, καὶ ἄν ὁ Θεὸς σοῦ ἐχάρισεν ὑγείαν, ὡραιότητα, γνῶσιν,
πλοῦτον, ἀξιώματα καὶ ἄλλα ὅμοια φυσικὰ καὶ τυχηρὰ καλὰ, μὴ
τὰ χρησιμοποιεῖς καλῶς πρὸς ἀπώλειάν σου, ἀλλὰ κάμνετα ὅλα
ὅργανα διὰ τὴν σωτηρίαν σου, Ἁποφάσισαι νὰ τρέχῃς πάντοτε
πρὸς τὸ ἄκρον τέλος σου μὲ ὅλην σου τὴν καρδίαν καὶ ἄν
συναντήσῃς ἐμπόδια νὰ τὰ παραμερίσῃς καὶ νὰ μὴ σταθῇς ποτὲ
μέχρις ὅτου ἐπιτύχῃς τὸ τέλος σου, ὅπως συμβαίνει εἰς ἕνα ποταμόν, ὅστις δὲν ἐμποδίζεται ἀπὸ ἐμπόδια ποὺ συναντᾶ εἰς τὸν
δρόμον του ἀλλὰ τρέχει ταχέως καὶ δὲν σταματᾶ παντελῶς, μέ
χρις ὅτου φθάσῃ εἰς τὴν θάλασσαν' «πάντες οἱ χείμαρροι πορεύονται εἰς τὴν θάλασσαν ('Εκκλ. α' 7).
Ὄθεν τὶ σε χρησιμεύουν αἱ ἄτακτες ἐπιθυμίαις ποὺ ἔχεις
εἰς τὰ κτίσματα; Εἶναι τὰ ἐμπόδια εἰς τὴν σωτηρίαν σου καὶ νὰ
τὰ ξεριζώσῃς ἀπὸ τὴν καρδίαν σου, ἄν καὶ τὰς ἠγάπησες ἕως
τώρα ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ' διότι λέγει ὁ Κύριος «εἰ ὁ ὀφθαλμός
σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ» (Ματθ.ε'29).
Τὶ σοῦ χρειάζονται αἱ διασκεδάσεις; Τὶ σοῦ χρειάζονται αἱ περιέργειαις ποὺ κάμνεις βαδίζοντας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, εἰς τὰς ὁποίας
χάνεις τὸν καιρὸν ποὺ ἔπρεπε νὰ διαθέττῃς εἰς τὴν σκέψιν τῆς
σωτηρίας σου; Αὐτὰ εἰναι ἐμπόδια καὶ ἀνάγκη νὰ τὰ κόψῃς ὅλα,
ἄν καὶ τὰ ἀγαπἀς ὡς τὸ δεξί σου χέρΓ «εἰ ἡ δεξιὰ σου χεὶρ
σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτήν, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ» (Ματθ.αὐτ.3).
Τὶ σὲ ὡφελοῦν αἱ ἀσχολίαι ποῦ καταβάλλεις εἰς τὰς ὑποθέσεις
τῶν ἄλλων ποὺ δὲν σὲ ἐνδιαφέρουν; αὐτὰ εἶναι ἐμπόδια καὶ κόψε τα ὅλα καὶ ρίψαι τα ἄν καὶ τὰ ἀγαπὰς ὡς τό πόδι σου «εἰ
ὁ ποῦς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτόν καὶ βάλε ἀπό σοῦ»
(Ματθ. ιη' 8). Σοῦ φαίνονται παραμικρὰ αὐτὰ ποὺ εἴπομεν; ἤξευρε ὅμως ἀγαπητέ, ὅτι, αὐτὰ εἰναι ὡς τό πλεῖστον αἱ πέτραις
καὶ τὰ ἐμπόδια ποὺ κλείουν τόν δρόμον τῆς σωτηρίας σου, καὶ
εἶναι ἀνάγκη νὰ τὰ ρίψῃς ἀπό τό μέσον, καθὼς σὲ προστάζει ὁ
Θεός διὰ τοῦ Ἑσαϊου «καὶ τοὺς λίθους ἐκ τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε»
(ξβ' 1Ο). Καὶ ἀπό αὐτὰ τὰ παραμικρὰ φαινόμενα, πρόκειται ἤ
νὰ χάσῃς ἤ νὰ κερδίσῃς αἰωνίως μίαν ἄπειρον εὐδαιμονίαν ἥτις
εἶναι ἡ ἀπόλαυσις τοῦ Θεοῦ. Λοιπόν μίσησαι ἀδελφέ μου τὰς
διεστραμμένας ὁδοὺς ποὺ ἕως τώρα ἐπεριπάτησες' ἀποφάσισαι
εἰς τὸ ἐξῆς νὰ χρησιμοποιήσῃς ὅλους σου τοὺς λογισμοὺς καὶ ὅ
λας σου τὰς ἐπιθυμίας εἰς τὴν ἐλπίδα τῆς μακαριότητος ποὺ σὲ
προσμένῃ' καὶ ἐπειδὴ σὲ ἔὸτλασεν ὁ Κύριος μόνον διὰ τόν ἐαυ
τόν του, παρακάλεσαί τον νὰ σοῦ δώσῃ χάριν καὶ δύναμιν διὰ
νὰ ξεκολλήσῃς ἀπό ὅλα καὶ νὰ εἶσαι μόνον δι' αὐτόν, διὰ νὰ ἐ
πιτύχῃς τὴν σωτηρίαν σου, ἐπειδὴ τοῦτο εἰναι τό τέλος κάθε
ἀνθρώπου «τοῦτο τέλος παντός ἀνθρώπου» (Ἐκκλ. ζ' 2)
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Ὄτε προ δυο ἐτὼν ῆνοιγεν καὶ πάλιν τὰς πϋλας της ἡ
Ἁθωνιὰς Σχολὴ εἰς πολλοὸς εῖχε γεννηθεϊ ή ὰμφιβολία. ἄραγε
θά εὰδοκιμήστι) Αϋτη θὰ ὰποδώση καρποός; Καὶ ή ὰμφιβολία
αϋτη δὲν κατὴχε μόνον ὲκείνους οἱ δποϊοι παρέμεινον καὶ παραμένουν ὰδιάφοροι πρὸς τὴν προσπάθειαν αὸτήν. Καὶ οϊ πλέον
φανατικοὶ 6ποστηρικταί της, ὲκεϊνοι δηλαδὴ οἱ δποϊοι διεδραμάτισαν πρωτεόοντα ρόλον διά τὴν ὲπανίδρυσίν της ἧσαν διστακτικοί. Ἐβλεπον τὰς δυσκολίας αί δποϊαι θὰ παρουσιάζοντο καὶ
αἱ 6ποϊαι δὲν θὰ ῆτο εϋκολον νὰ δπερνικηθοΟν. Ἐβλεπον δτι εἰς
τὴν σημερινῆν ἐποχὴν ἡ όποία χαρακτηρίζεται διὰ τὴν ὰδιαφορίαν της πρὸς τὰ ἰδεώδη τοϋ Μοναχισμοϋ θὰ ῆτο δόσκολον
νά εὑρεθοϋν νέοι μὲ τὴν διάθεσιν νὰ ὰπαρνηθοΟν τὸν κδσμον μὲ
τὰς ἀπολαόσεις καὶ τὰ θέλγητρά του καὶ νά ἀκολουθήσουν τὴν
αὸστηρὰν μοναχικῆν ζωήν.
Καὶ οταν εΖδον τὸν ὰριθμὸν τῶν μαθητῶν νὰ αὐξάνεται
καὶ πάλιν δὲν διελόθησαν οἱ δυσταγμοὶ των. Ἁνεμενον νὰ πχρελθη καὶ τὸ τρίτον ετος διὰ νὰ ῖδοϋν πόσοι ἀπὸ τοὸς λαϊκοὸς
μαθητας θὰ ἀπεχώρουν καὶ πόσοι θὰ ἔμενον διὰ νὰ γίνουν μοναχοί, Χάρις δμως εἰς τὴν προσπάθειαν ἡ όποία κατεβλήθη
απδ τδ ὲξαίρετον προσωπικὸν τῆς Σχολῆς, τὸ ἀποτέλεσμα ὲφάνη πρϊν παρέλθη ἡ ὑπὸ τοϋ Κανονισμου προβλεπομενη χρο,νικῆ
περίοδος, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ μαθηταὶ θὰ ἔπρεπε νὰ δηλώσουν
ἄν θὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴν Σχολῆν ῆ θὰ παραμείνουν όριστικῶς εἰς αὸτήν.
Μὲ τὴν εναρξιν τοϋ νέου Σχολικοϋ ἔτους ἔξ απδ τους δοκίμους μαθητας δὲν ἐδήλωσαν ὰπλῶς δτι θὰ παραμείνουν ἀλλὰ
ἐκάρησαν μοναχοί. Καὶ εγειναν μοναχοὶ μὲ τὴν ὰπόφασιν νὰ
παραμείνουν εἰς τδ Ἅγιον Ὄρος καὶ νὰ προσφέρουν τὰς ὸπηρεσίας των εἰς Αδτό.
Οὸδεὶς βτβαίως διατείνεται δτι μὶ τὴν προσέλευσιν εξ μαθητῶν εἰς τὰς τάξεις τοϋ Μοναχισμοϋ Ιλόθη τὸ ςτρόβλημα τῆς
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ἐπανδρώσεως τῶν Μονῶν τοϋ Ἁγ. Ὄρους ἀπὸ μορφωμένους μοναχοὸς - διότι αὸτὸζ ειναι δ προορισμὸς τὴς Σχολὴς -. Ἀλλὰ καὶ
οὸδεὶς δικαωϋται νὰ ὰρνηθ^ δτι ἢ πρώτη προσπάθεια Αὐτῆς £πέτυχε. Καὶ λέγομεν δτι ὲπέτυχε διότι ἀπὸ τους προσελθόντας
κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος λαἴκοϋς μαθὴτὰς 25Ὄ ἔγιναν μοναχοὶ
250/(ι Λπεχωρησαν καὶ οί ἐπίλοιποι δὲν ἔχουν εϊσέτι καθορίσει
τὴν θέσιν των. Εἶναι δμως βέβαων δτι πολλοὶ απ' αὸτοὸς θὰ
«αραμείνουν. Ἀπὸ τους προσελθόντας κατὰ τὸ δεότερον ἔτος
ὸπολογίζεται δτι τοὸλάχιστον τα 3Ο'^Ζο θὰ παραμείνουν εἰς τὸ
Ἅγ. Ὄρος.
"Οσον καὶ αν φαίνεται ὰσήμαντος δ ἀριθμὸς ἐκείνων οἱ
όποίοι ὲκάρησαν μοναχοὶ διὰ τοὺς καλῶς γνωρίζοντας τὰ πράγματα εῖναι σημαντικός. Ἀπὸ τὰ σχολεϊα τὴς Δυτικῆς Ἐκκλησίας εἰς τα δποϊα δπάρχουν, ὰρτία δργάνωσις, ἄφθονα μέσα,
καὶ σχετικὴ ἐλευθερία εἰς τοὺς μαθητὰς μόνον ενα 1Οθᾧ εἱσέρχεται εἰς τὸν Κλῆρον. Εὶναι λοιπὸν εὸκαταφρόνητον τὸ 25θ^
διὰ τὴν ὰρτισόστατον Ἁθω,νιάδα δταν μάλιστα ὑπάρχει βάσιμος
ὲλπὶς δτι τὸ ποσοστδν θὰ αὐξηθῇ μελλοντικῶς ;
Κατὰ τὴν περίοδον 193Ο - 4Ο ή Ἀθωνιὰς ἐλειτουργησεν
ἀνελιπῶς. Κατὰ τδ ὡς ἄνω χρονικὸν διάστημα ἐφοίτησαν καὶ
ὰπεφοίτησαν απδ Αὐτὴν πολλοὶ λαϊκοὶ μαθηταί. Οὸ5είς ομως
ἐξ αὐτῶν εγινε μοναχὸς καὶ παρέμεινεν εἰς τδ Ἅγ. "Ορος:
Ὄλοι μετὰ τὴν ὰποφοίτησίν των ὰπεχώρησαν.
Ἰσως να ἰσχυρισθοϋν τινὲς δτι καὶ τότε θὰ ὲγίνιντο μσναχοὶ ὲὰν δπῆρχε τὸ ἄρθρον 2 § 4 τὸ δποϊον ὑποχρεώνει τοὺς
μαθητὰς μετὰ τὴν λῆξιν τὴς τριετίας να ἐκλέξουν μεταξὺ τῆς
ὰποχωρήσεώς των ἐκ τῆς Σχολὴς καὶ τὴς όριστικὴς παραμονὴς
των εἰς τὸ Ἅγ. "Ορος. Εϊς αὸτοϋς δίδεται ἡ απαντησις δτι οὺ5εὶς ἐκ τῶν μέχρι τοϋδε προσελθόντων εἰς τὰς τάξεις τοΟ ΜοναχισμοΟ ἐπειρεάσθη ἀπὸ τὸ ἄρθρον αδτό. τοϋτο ὰποδεικνόεται ὲκ
του γεγονότος δτι οϋτοι ὲκάρ-ησαν μοναχοὶ πρϊν παρέλ9χ; ἡ τριετία καὶ μάλιστα εῖς ἐξ αὐτῶν εδρισκόμενος εις τὴν τελευταίαν
τάξιν. Καὶ ὲκάρησαν μοναχοὶ μόνον διότι ἐκαλλὶεργἥθησαν εῖς
τὰς ψυχάς των τὰ ἁγνὰ μοναχικὰ ἱδεώδη, μόνον διότι παροσσιάσθη πρδ αὐτῶν όλόκληρος ἡ μεγαλ,οπρέπεια καὶ τὸ μεγαλεῖον
του δρθοδόξου Μοναχισμοϋ.
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Θὰ ῆτο εὸτυχημα διὰ τὸ "Αγ. Ὄρος ἐὰν καθίστατο δυνατὸν τὸ 2δθᾧ νὰ παραμείντβ σταθερόν. Ἐντὸς δλίγων ἐτῶν θὰ
ὲπολυπλασιάζετο 6 ὰριθμὸς τῶν μορφωμένων μαθητῶν καὶ 6ὰ
ὲπήρκουν ουτοτ δχι μόνον διὰ τὴν ἐπάνδρωσιν τῶν Γραφείων,
Βιβλιοθηκῷν καὶ Ἀρχείων τῶν Ἰ. Μονῶν Μονῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ
την ὰνάληῷιν μιας εὑρυτερας πνευματτκης ἐργασίας ὡς η ἔκδοσις κοινοΟ Ἁγιορειτικοϋ Περιοδικοϋ κλπ. Καὶ τὸ "Αγ. Ὄρος
θὰ ἐπανευρτσκε τὴν παλαιὰν του Αῖγλην καὶ θὰ ἐγίνετο καὶ
πάλιν πνε.υματικὸν μοναχικὸν Κέντρον ὰντάςιον τῶν ὰρχαίων
τοιουτων ἀλλὰ καὶ τὴς χιλιετοΟς Ἰστορίας του. Καὶ ειναι δυ
νατὸν νὰ ὲπιτευχθῇ τοϋτο. Ἐὰν πραγματοποιηθὴ ἡ ὰπόφασις
ἡ όποία ὲλήφθη ἀπὸ τοϋς ἁρμοδίους, νὰ γνωστοποιηθὴ δηλ.
δΓ ὲντυπων εἰς τὰς Ἐπαρχίας ποιος δ σκοπὸς καὶ ή ἀποστολῆ
τὴς Σχολῆς καὶ ἐὰν αί Μοναὶ συμβάλλουν εἰς τοϋτο δεχόμεναι
ἀφ' ἐνὸς τοϋς προσερχομέτους ὡς δοκίμους των καὶ παρέχονττς
εἰς αὸτοὸς τὰ ἀπαραίτητα μέσα, ὑποστηρίζοντες δὲ ἀφ' ἐτέρου
καὶ τοποθετοϋντες εἰς ὰνα.λόγους θέσεις τους ὰποφοιτοϋντας ἐκ
τὴς Σχολῆς. Διδτι καὶ σήμερον ὑπάρχουν νεοι οί 6ποϊοι εὰχαρίστως θὰ ἐδέχοντο νὰ ὲν3υθοϋν τὸ ταπεινὸν ἀλλ' ἔνδοξον ἔνδυμα τοϋ μοναχοϋ καὶ νὰ καταταγοΟν εἰς τὰς τάξεις τῆς « Οὸρανίου στρατιὰς » τοϋ μοναχισμοϋ διὰ νὰ ὰγωνισθοϋν ἐπὶ τῶν
ὲπάλξεων τὴς 'Ορθοδοξίας.
Α. Α.
'ΙΙ μετάνοια βγάζει τὰ δάκρυα μέσα απο το βάθος τής ψυχὴς, καϊ
τὰ δάκρυα καθαρϊζουν τὴν ψυχήν, καϊ έξαλείφουν απο αὐτὴν μεγάλα
ὰμαρτήματα. Και δπόταν έξαλειφθοϋν τα ὰμαρτήματα μὲ δάκρυα, τοτε
ἔρχεται εις τὴν ψυχὴν ὴ παρηγορία τοϋ Παναγίου Πνεύματος.

'Αγ. Συμεων Ν. ©εολογβυ
Τδ στομα, τδ δποϊον εύχαριστεϊ πάντοτε, δέχεται ευλογίαν παρὰ
Θεοϋ' εις δέ τὴν καρδίαν, ῆτις έμμένει εις τὴν εϋχαριστϊαν, έμπὶπτει ὴ
θεία χάρις.
Προ τὴς χάριτος προηγεϊται ή ταπείνωσις, καϊ τῆς παιδεύσεως ἡ
οϊησις.

Ὅσίου 'Ιααὰκ
"Οπως τα μέλη τοϋ σωματος ειναι πολλὰ καΓολα.σχηματϊζουν τδν
ὰνθρωπον, ουιω και τα μι;λη τὴς ψυχης εϊναι πολλὰ ήτοι νους, συνεϊδησις,
θέλημα, λογισμοι κατηγοροϋντεε κα'ι άπολογούμενοι και δλα ταϋτα εἰς ενα
λογισμδν εϊναι συνδεμένα κα'ι εϊνε μέλη τὴς ψυχης, δ έσωτερικδς ἄνθρωπος.

'Αγ. Μαρκβυ ΑΙγυπτίου

ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ "ΚΟΥΛΟΥΜΑ,,
"Αν μας έπιτρἐπεται διὰ μίαν στιγμήν, τους μοναχοϋς τοϋ Ἀγίου
Ὅρους θὰ θέσωμεν εϊς καλλιτἐραν θέσιν, έκείνης, εϊς ῆν εϋρέθη δ
προφήτης 'Ησαϊας, οταν, ίδῶν τον Θεδν, ελεγεν «"Ω τάλας εγω......
δτι εν μεσφ λαοϋ, ακαϋαρτα χείλη ἔχοντος εγῶ οικω ». Διοτι αϋτοϊ
(οϊ μοναχοὶ) δσα γἰνονται αύτας τὰς ήμέρας τῶν άποκρέω, και δὴ σήμερον τὴν Καθαραν Δευτέραν, δεν βλέπουν, οϋτε άκοϋουν, (τδ, ποσον
εϋτυχεϊς καὶ μακάριοι ειναι!) καϊ τὰ δποϊα ήμεϊς βλέπομεν καϊ ακοϋομεν, χωρϊς νὰ θἐλωμεν, ήμεϊς οϊ κοσμικο'ι μὲν, άλλὰ πιστοὶ κα'ι πεφωτισμενοι χριστιανο'ι δρθοδοξοι.
Τὶ βλέπομεν λοιπδν και τι άκοϋομεν ; Χοροϋς, χοροϋς, χοροϋς·
χοροϋς, επισήμων, άνωτέρων καϊ κατωτἐρων, χοροὑς σωματείων, 6ργανώσεων, χοροὑς κατ' οϊκους κα'ι δημοσία χοροὑς τους αίσχροτἐρους,
φωνας άτάκτους, αϊσχρολογιας, μωρολογίας, βωμολοχίας, παντα τα έξ
άμάξης λεγομενα, κα'ι πάντα τα, κατὰ Παϋλον, « οὑκ άνήκοντα ». Καὶ
τ'ι άκομη; Νὰ βλέπετε τον «κατ' εϊκδνα και δμοίωσιν Θεοϋ» πλασθἐντα άνθρωπον, - ῶ! ποσον θρήνων καὶ κλαυθμῶν αξιον- κατ' εϊκδνα
καϊ δμοίωσιν κτηνῶν κα'ι ζώων καὶ θηρίων καϊ δαιμονων καϊ εϊτι αλλο
άφύσικον και τερατῶδες, ανδρες μέ γυναικεϊα, κα'ι γυναϊκας με άνδρικα, ῆτοι βδελϋγματα θεοστυγή, άντιπίπτοντα εκ διαμἐτρου προς τὰς
ρητὰς έντολὰς τοϋ Θεοϋ κα'ι τους Κανδνας τῆς 'Εκκλησίας. Κα'ι γενικῶς ϋπδ τὴν αφάνταστον ποικιλϊαν τῶν προσωπίδων (μάσκες) έπιτρἐπουν έαυτοϋς κα'ι αλλήλους πασαν αϊσχροτητα κα'ι ατιμϊαν! Και ταϋτα
πδτε; Σήμερον τὴν Καθαρὰν Δευτέραν, τὴν φϋσει έχθρικὴν καὶ πολεμίαν τῶν άκάρπων εργων τοϋ σκοτους. Και ταϋτα απδ ποιους; -"Ο τῆς
κσεβείας κα'ι άθλιοτητος.τ 'Απδ λαδν χριστιανικον, και ἐπὶ χριστιανισμφ καυχιδμενον, καὶ δὴ Ὅρθδδοξον, να μολϋντ) και άκαθαρτίζη τὴν
Καθαρὰν Δευτέραν με λόγους κα'ι πραξεις άκαθάρτους ! Καὶ τδ πρωτάκουστον, (κα'ι τοϋτο έπινδημα καταχΦ6νιον τοϋ σατανα) διὰ νὰ διαιωνϊση τδ κατῶρθωμά του τοϋτο, ενεπνενσε τεχνιύντως εϊς τους αγνοθϋντας τδ θειον θέλημα πολιτικοϋς, νομοθἐτας νὰ θεσπίσωσιν αὐτὴν
(τὴν Καθ. Δευτἐραν) ως ὴμέραν έορτής έπίσημον, ῶστε διὰ νομου
(άρα και ὰνεϋθυνοι οι άμαρτάνοντες) να εορτάσωσιν, άργοϋντων παντων' κα'ι να έορτάσωσι τι; τι; τϊ; - (ϊκούσατε σεις οϊ εν συνειδήσει
χριστιανοϊ, κα'ι αν εΙναι δυνατδν νὰ μὴ έξεγείρεται ή συνεϊδησίς σα^ τὴν Καθαρὰν Δευτέραν τὰ «Κοϋλουμα»!! "Ω τὴς παραφροσύνης τῶν τε
νομοθετῶν καὶ τῶν έορταξδνιων! ἠκούσατε ποτε απδ τοϋς παλαιοτέρους τοιοϋτον τι; η μᾶλλον ποιον βιβλίον τὴς 'Εκκλησίας μας γράφει
αϋτὴν τὴν έορτήν, καϊ ποια ή 'Ακολουθία της καὶ ποια τὰ τροπάριά
της, νὰ χεχϋνονται καθ' δμάδας, οϊκογενειακῶς, ανδρες και γυναϊκες,
μικροϊ καϊ μεγάλοι, εϊς έξοχάς, εϊς τοϋς κάμπους, εϊς τα βουνά εϊς τα
ορη να διασκεδάζουν, νὰ τραγουδοϋν, να χορεϋουν με γραμοφωνα καϊ
παντδς εϊδους μουσικα δργανα. Και οϋτω βασιλεϋει δ σατανᾶς, δοξάξεται δ σατανας, χαϊρεται δ σατανας, και συγχαιρει αϋτφ δλη ή μαϋρη
στρατιά του 6ιὰ τδ κατώρθωμά του αϋτο' νὰ κρατῆ ἔξω και τοϋ γράὴματος καὶ τοϋ πνεύματος της δρθοδοξϊας τους δρθοδοξους, και ως άλλος λϋκος να κατασπαραση τὰς ψυχάς των ανενοχλητος, χωρϊς καμμίαν
σοβαρὰν καταδίωξιν εκ μέρους οϋδενδς.... 'Ασφαλῶς οϊ μασδνοι σήμερον ειναι εϋτυχέστεροι (;) (δυστυχέστεροι) 'Ιουλιανοϋ τοϋ Παρα1ϊά-
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του, διοτι έπέτυχον του καταχθονίου σκοποῦ των -ϊσου και δμοίου τοϋ
σατανὰ- νὰ μολϋνωνται οι χριστιανοὶ σήμερον, ενω έκεϊνος ως γνωστον, τὴ θαυμαστὴ έπεμβάσει τοϋ Ἀγ. Θεοδῶρου, απέτυχεν νὰ μολϋνη τοὑς χριστιανοῦς τῆς ἐποχῆς του με τδ μυσαρδν αϊμα τῶν
ειδωλοϋϋτων.
Βλέπετε λοιπδν εϊς ποιον βάραθρον τρομερδν έκρήμνισεν δ έφευρέτης των κακων τοὑς πλείστους των σημερινων χριστιανῶν, έλλεϊψει
έπαρκοϋς έργασίας, δρασεως και ὰντιδράσεως έκ μἐρους τῶν άναξϊων
διαδοχων τῶν 'Αποστολων;
Τιορα παραβάλλετε αύτοὑς με τους χριστιανοὑς έκείνους, ο'ι δποϊοι ἔσχον τδ μέγα εϋτϋχημα νὰ μεταβαϊνουν εϊς τὴν 'Εκκλησϊαν.
'Ενω αϋτοι έκτδς τῆς 'Εκκλησίας χορεϋουν, φωνάξουν, ὰσχημονοϋν,
τρῶγουν, πινουν, γελοϋν κ.λ. αϋτοὶ έντδς τὴς 'Εκκλησίας εν πλήρη
ήσυχϊα και κατανϋξει ψυχῆς ακοϋουν τδ ώραϊον καϊ καταλληλον τὴ
έννοία τῆς ήμἐρας 'Ιδιομελον τροπάριον :
«'Ελήληθεν ὴ νειστεία, ὴ μήτηρ τὴς σωφροσϋνης' ή κατήγορος
τὴς άμαρτϊας, και συνήγορος τὴς μετανοϊας· ή πολιτεϊα τῶν αγγῖλων,
καϊ σωτηρία των ὰνθρῶπων κλπ.».
'Αλλὰ πδσοι εϊναι αϋτοὶ σήμερον; δἐκα, ὴ πέντε, ὴ δϋο, ὴ καὶ
κανενας, μὲ μδνον τον ϊερέα. Και θὰ αρκέσουν αϋτοι να συγκρατήσουν
τὴν μεγάλην δργὴν τοϋ Θεοϋ ενεκα τῶν πολλῶν καὶ μεγὰλων άμαρτιων τοϋ πολλοϋ λαοϋ; 'Εδῶ βλἐπομεν εϊς τὴν παλαιὰν ϊστορίαν τοϋ
'Ισραήλ, οτι έπειδὴ δϋο μδνον εξεπορνενσαν, δλη ή παράταξις έμαστίζετο' (δπερ άναφέρει καὶ 6 Μ. Βασίλειος εϊς τον εν Λιμω καὶ
Αϋχμω λδγον του). Πῶς λοιπδν ὴμεϊς θὰ ὰποφϋγωμεν τὴν δικαϊαν
τιμωρϊαν του; Πῶς νὰ μὴ άθυμϊσωμεν ως αλλος Δαυβϊδ; λἐγοντες·
«'Αθυμϊα κατέσχε με απδ άμαρτωλῶν, των έγκαταλιμπανδντων τον
νδμον σου». Μδνον άθυμια; ῆ και ως άλλος "Ιερεμίας θὰ ζητήσωμεν
νὰ γεμιση ή κεφαλή μας απδ νερδ διὰ να κλαϋσωμεν, λέγοντες ῶς
εκεϊνος' «Τϊς δώσει κεφαλὴ μου ῦδωρ, καὶ 6φθαλμοϊς μου πηγὴν δαΑρϋων; και κλαϋσομαι τον λαον μου τοϋτον ήμέρας και νυκτος, καϊ
τοὑς τετραυματισμἐνους ϋυγατρδς λαοϋ μου». «τετραυματισμενους»
ποϋ; καὶ ϋπδ τϊνος; εϊς τὰς ψυχὰς βεβαίως, και ϋπδ τοϋ άοράτου
έχθροϋ διαβδλου.
Ποϋ εϊσαι τώρα ῶ μελιστάλακτον στομα τοϋ Χριστοῦ, Παϋλε, νὰ
βροντοφωνῆς εις τοὑς άναξίους διαδοχους σου 'Επισκοπους και Ιερεϊς;
Ποϋ εισθε, σεις ο'ι ποιμένες, οϊ τρεφομενοι ὰπο τα προβατα; τὶ έργάξεσθε; ϋπάρχετε, ῆ δεν ϋπάρχετε; ζήτε ὴ δεν ζήτε; και αφοϋ ϋπάρχετε καϊ ζήτε, διατὶ κοιμασθε; δεν βλέπετε τον λϋκον να καταβροχθϊξη
τὰ προβατα τὴς μάνδρας σας καὶ νὰ αποδεκατϊξη αντα ; Δεν ἔχετε
ῖχνος συναισθήσεως των ποιμαντορικῶν καθηκοντων σας άπέναντι
τοϋ 'Αρχιποιμένους Χριστοῦ, Ὅστις καϊ τδ πολὑτιμον αϊμα του εξεχεεν νπερ των προβάτων; Πῶς δεν σας έξυπνᾶ και αϋτο το « τοϋ
Μιλτιάδου τρδπαιον», νὰ κυριαρχὴ τῆς μάνδρας σας δ νοητδς λϋκος
κα'ι νὰ τρώγη τα πρδβατά σας, απδ τα δποϊα τρέφεσθε έπι τέλους
κα'ι ζήτε; Δεν σας έμποιεϊ οϋδεμϊαν αϊσῦηοιν ὴ ιδική μου φωνή, τὴν
δποϊαν ὰκοϋετε καθ' ὴμἐραν επ' έκκλησϊαις, να λἐγω' « Τις άσθενεϊ,
καὶ οϋκ ασθενῶ; τις σκανδαλίζεται, κα'ι ονκ εγω πυροϋμαι;» Διατὶ
δεν συμμερϊζεσθε καὶ σεις τὴν δεινὴν ταύτην; θέσιν των χριστιανῶν;
πῶς -θ' άπολογηθήτε εν τὴ άφεύκτω ήμέρςι τῆς κρϊσεως ; τ! λδγον θὰ
διοσητε διὰ τὴν τελεϊαν αδιαφορϊαν σας ταύτην! κα'ι πως θὰ δικαιολογηθήτε; Δεν φοβεϊσθε τὴν φωνήν τοϋ Θεοϋ εν τφ 'Ιεζεκιήλ, λέγοντος.
«Καὶ τδ αιμα αϋτων εκ των χειρῶν ϋμων ξητήσω»;

26
'Αλλὰ μετὰ τους άναϊῖους ποιμένας, ερχεται ὴ σειρὰ κα'ι αὐτῶν
τῶν προβάτων, τα δποϊα καὶ αϋτα εϋθϋνονται διὰ τὴν άπώλειάν των,
κατὰ τδν αύτδν πρ. 'Ιεξεκιήλ, διδτι ήδϋναντο μονα τους νὰ σωθοϋν
καὶ χωρϊς ποιμένα. Βββαίως τδ πρῶτον και βαρϋτερον μέρος τής εϋθυνης φἐρουν οί ποιμύνες, αλλα τδ δεϋτερον φἐρουν αϋτα, τα 6ποῖα
δεν θὰ δικαιολογηθοϋν δτι δεν ὴκουσαν. 'Απδ τής Κυριακής τοϋ Τελιονου και Φαρισαίου μέχρι τής Ε' Κυριακής των Νηστειῶν, τδ σάλπισμα τὴς 'Εκκλησίας «Τής μετανοίας άνοιξδν μοι πύλας Ζωοδότα»
μελοποιημένον τερπνῶς, άκοϋεται κάθε Κυριακήν, καϋτος και δλα τα
τοϋ Τριωδίου, τα 6ποϊα οϋδέν ἀλλο ὴ μετάνοιαν κα'ι συντριβήν, και
προσευχὴν και νηστείαν, και πένθος καὶ περισυλλογὴν ψυχικὴν και
σωματικὴν συνιστοϋν. Ποιοι λοιπδν χριστιανδς 'Ορθοδοξος, εϊτε &πλοϋς, εϊτε έπίσημος. εϊτε ϊδιώτης, εϊτε έπιστήμων, αγράμματος, λογιος, μικρος, μέγας, ανὴρ ὴ γυνὴ εἰμπορεϊ νὰ προφασισθη δτι δεν τὰ
ῆκουσε, ὴ δεν ὴκουσε και κανενα κήρυγμα. ὴ δεν ανέγνωσε σχετικδν
τι; Κα'ι εαν, κατα τοὺς πολιτικοὑς νομους, άγνοια νομου δεν επιτρέπεται, κα'ι δ παραβαίνων ϋφίστατι τὰς δεούσας κυρῶσεις, πως θέλετε
να έπιτρἐπεται άγνοια άπδ τους θειους καὶ έκκλησιαστικοὑς νομους,
αφοϋ μάλιστα άφοριχ τὴν άθάνατον ψυχὴν καϊ κατα Παϋλον « πασα
παραβασις καὶ παρακοὴ λαμβάνει ενδικον μισθαποδοσϊαν»;
'Αντ'ι λοιπδν δλοι αὑτοι νὰ ακοϋουν τὴν φωνὴν τής 'Εκκλησίας,
κα'ι νὰ άκολουθήσουν τὴν νπ' αϋτὴς άνοιχθεϊσαν δδδν τής μετανοίας
κα'ι σωτηρίας, άκολουθοϋν, εν γνῶσει, τὴν δδδν τής άμαρτίας
κα'ι απωλεϊας, με τα καρναβάλια, με τα κοϋλουμα κλ.
'Εν τοιαϋτη περιπτώσει τι μἐλλει γενέσθαι; Πρέπει ποιμένες και
ποιμἐνες κα'ι ποιμενδμενοι κετα τδ ϋλικδν κα'ι προσκαιρον συμφερον,
νὰ άναμένωμεν τὴν έκδήλωσιν τής δικαϊας 6ργῆς τοϋ Θεοϋ, χωρις να
γνωρίξωμεν τδ πως και πδτε, διὰ να ἔχωμεν οῦτω τὴν Δαμοκλειον
0πάθην κρεμασμένην πάντοτε επι τῶν κεφαλων μας.
Πῶς λοιπδν νὰ μὴ μακαρίσωμβν καὶ πάλιν τους οὑρανοπολίτας
μοναχοὺς τοϋ 'Αγίου Ὅρους, οἴτινες οϋτε βλἐπουν οὑτε ακοϋονν τοὑξ
άνθρῶπους -δαίμονας, να χορεϋουν και νὰ άσχημονοϋν εις τάς δδοὑς
καϊ τας πλατείας τῶν χριστιανικῶν πδλεων, μικρων και μεγάλων, σήμερον τὴν Καθαρὰν Δευτἐραν, καθ' ῆν αϋτοι (οι μοναχοι) άγγελικὴν
πολιτείαν μετερχομενοι, σιοξουν ασφαλῶς τὰς ψυχάς των.
'Ημεϊς δμως οι δλῖγοι πιστοί, οϊ εϋρισκδμενοι εντος τοϋ θεοργίστου τούτου περιβάλλοντος, τὶ θὰ κάμωμεν διὰ να διατελῶμεν εν ασφαλΒίςι; Θὰ εϊμεθα εντος τής "Εκκκησϊας δσάκις μας καλεϊ κάθε
πρωϊαν, μεσημβρίαν καϊ εσπεραν, ωστε προσευχδμενοι θὰ εϊμεθα ως
εϊι λιμένα εϋδιον σωτηριας ϋπδ τὴν κραταιαν χεῖρα τοϋ Θεοϋ, ἔχοντες
εγγυτάτην και άμεσον τὴν βοήϋειαν αϋτοϋ. "Οταν δε εἴμεθα ῖκτδς
(των τοιχῶν) τῆς 'Εκκλησίας, κα'ι πάλιν θὰ προσευχώμεθα κατ' ϊδίαν
εν τοϊς ταμεϊοις ήμῶν, ποιοϋντες καθῶς μας έντἐλλεται 6 μέγας προφ.
'Ησα'ϊας· «Βάδιξε λαος μου, εϊσελῦε εις τδ ταμεϊον σου, άποκλεισον
τὴν θϋραν σου, άποκρύβηθι μικρδν δσον δσον, εως αν παρελθη ὴ
δργὴ Κυρϊου».
Πάλιν καλά: «ἔως αν παρελθη ή δργὴ Κυρίου» και αν δεν παρελθη; Παρῆλθε τοτε χωρὶς να τιμωρηση τους πολλοϋς άμαρτωλοϋς,
οπως τους προκατακλνσμιαϊονς κα'ι τοὑς Σοδομϊτας, διδτι έπλησίαξεν
δ καιρδς τής χάριτος, ῆτις εμελλε να δοθὴ γενικως διὰ τοϋ Εύαγγελίου. 'Αλλὰ τωρα; πῶς θὰ παρἐλθη άφοϋ αλλο Εϋαγγέλιον δεν περιμένομεν, καϊ άφοῦ αϋτοὶ οϊ αμαρτανοντες ειναι χριστιανοί, καταχριδμενοι δηλαδὴ τῆς χάριτος καὶ τὴν χρηστδτητα κα'ι μακροθυμϊαν τοϋ Θε-
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οϋ καταφρονοϋντες; Ο1 εϊδωλολάτραι έγένοντο συγγνωοτοί, διοτι εὑρἐθησαν τοιοῦτοι· ἀλλ' οϊ απδ χριστιανῶν εϊδωλολάτραι πῶς θἐλετε νὰ
τϋχουν συγγνιομης; οϋκ οϊδατε δτι. «'Αποκαλύπτεται 6ργὴ Θεοϋ απ'
οϋρανοϋ ἐπὶ πασαν ὰσέβειαν καὶ αδικιαν ὰνθρτοπων των τὴν ὰλήθειαν εν αδικια κατεχδντον»;
Βεβαίως τδ γνωρϊξομεν, δτι καϊ διὰ τους τοιοϋτους άκομη, δηλαδή, τους εκ χριστιανῶν έθνικοὑς ή ἀπειρος ὰγαβ6της τοϋ Θεοϋ ἔχει
τὴν τελευταίαν ·θύραν του άνοικτὴν, προς σωτηρίαν: δηλαδὴ τὴν
μετάνοιαν. 'Αλλὰ ποϋ ειναι αϋτη; βλἐπετε σεις αϋτήν; εγω δεν
τὴν βλἐπω' και πῶς θὰ βλέπωμεν μετάνοιαν μὴ προηγουμἐνως κηρυττομένης; μετενδησαν οϊ Νινευῖται μδνοι τους χωρις τον 'Ιωνα; ὴ οϊ αμαρτωλοι τοϋ Εϋαγγελίου χωρϊς 'Ιωάννην τον Βαπτιστὴν πρῶτον, καὶ
χωρις Αϋτδν τον Κύριον ήμῶν επειτα, τον ἐπὶ τοϋτῳ ῖξ οϋρανοϋ
κατελθδντα επὶ τὴς γῆς :
Κα'ι οϊ γείτονές μας λοιπδν άμαρτωλοι, οι πολλοϊ καὶ μεγάλοι, διὰ
νὰ μετανοήσουν, α-αγκη πασα να άκουσθὴ πρῶτον τδ σάλπισμα τὴς
μετανοιας. 'Αλλὰ άπδ ποιους; απδ τους σαλπιγκτας τῶν πολιτικων
Στρατιονων; τϊ λύγεις αδελφἐ. αϋτδ τδ σάλπισμα ειναι διὰ νὰ ξυπνήσοι·ν οϊ στρατιῶται καὶ γυμνασθοϋν καὶ πολεμήσουν έναντίον τοϋ έχθροϋ έκείνου, 6στις ϋποδουλώνει μονον τα σιοματα ήμῶν, εδω προκειται διὰ τὴν ϋποδούλωσιν τὴς ψυχής, ή δποϊα εϊναι 6 κυρϊως άνθρωπος' καϊ ή ϋποδούλωσις αὐτῆς ϋπδ τοϋ πραγματικοϋ έχθροϋ τοϋ άνθρώπου διαβολου, εϊναι τδ μεγαλϋτερον κακδν δια πάντα ανθρωπον.
"Αρα ιϊλλου εϊδους σάλπισμα απο αλλους σαλπιγκτας πρέπει ν, άκουσθῆ· και τοιοῦτοι δεν εϊναι ιϊλλοι άπδ τους άρχηγοὑς των 'Εκκλησιῶν
τοϋ Χριστοϋ. 'Αλλ' αϋτοί, δπως εϊπομεν ανωτερω, κοιμωνται... μακαριως, εως οὑ, μὴ άνεχομενος πλέον αϋτοὑς δ Ποιμὴν 6 Καλδς, δ τιθε'ις
τὴν ψυχὴν αϋτοϋ ϋπερ των προβάτων, έξυπνήσει μιαν ήμἐραν. δχι
πλέον διά τῆς ξυλίνης ράβδου, ἀλλὰ δια τὴς ράβδου τὴς σιδηρας, ῆτις
συντρϊβει τα σκεύη τοϋ κεραμέως. 'Αλλὰ καϊ αν ποτε μετανοήσουν μετάνειαν Νινβυϊτικήν, δηλαδὴ δχι των λογων, ἀλλὰ των ἔργων, ή πρωτη πραξις τὴς μετανοιας των πρέπει να ειναι: "Η α μ ε σ ο ς κ α τάργησις τὴς ανυπάρκτου ταύτης εο ρ τ ὴ ς
της Κ α β α ρ α ς Δευτἐρας, κατα τὴν 6ποϊφν δ λαδς μεταβαϊνων εϊς τα δρη καὶ τους λδφους, ῦυει θυσιας, δχι πλέον εϊς τα
βδελυρὰ κα'ι ανϋπαρκτα εῖδωλα ως λατρείαν, ἀλλ' εϊς αϋτα τὰ ατιμα
πάθη της σαρκδς καὶ τὴς γυναικειας έπιθυμϊας, κα'ι δι' αϋτων εϊς αϋτδν τον εφετιρετην των αρχαίων κα'ι τιον νέων είδῶλων διάβολον. Θύει
δηλαδὴ τον έαυτον του προς άπώλειαν, δπως επραττον τδ πάλαι οϊ
"Εβραϊοι,, οἴτινες, έγκαταλιμπάνοντας τον Θεδν καὶ τον νομον αϋτοϋ,
εξεχύνοντο σϋν γυναιξὶ καὶ τἐκνοις, εϊς τα αλση εϊς τους βουνοϋς, εϊς
τὰ ϋ-ψηλὰ τῶν δρἐων. δπου εθυμιουν και έθυσίαζον, ως αλλοι εἰδωλολάτραι μαζῆ με τὰ ειδωλολατρικὰ ἔθνη, εϊς τον Βάαλ κα'ι τὴν 'Αστάρτην, κα'ι άπέσπων έναντϊον τους τὴν δικαιαν 6ργὴν τοϋ Θεοϋ. Ὅταν δέ καταργηθῆ αϋτη ή άμαρτωλὴ έορτή, ·θὰ γίνη καὶ ὴ δέουσα έξήγησις εις τον λαδν ϋπδ τὴς ξώσης τδτε 'Εκκλησίας, καὶ θὰ παυσουν
τα εν αϋτῆ διαπραττομενα άμαρτωλά ἔργα.
'Αλλ' εως δτου γϊνουν ταϋτα, κα'ι αν θὰ γϊνουν, οϊ μοναχοι τοϋ
'Αγίου Ὅρους, οϊ εὑρισκδμενοι πάντοτε εν έσωτερικὴ μετανοίςι. θὰ
έξακολουθοϋν νὰ διατελοϋν εν ὰσφαλεϊα εκ τοϋ φοβου τὴς σιδηρας
ράβδου, γῆ τῶν φυσικῶν καϊ τεχνικων μεαων προς τιμωρϊαν των άμαρτωλων. λιμὶον, λοιμῶν, σεισμῶν, καταποντισμῶν. πιιρος, μαχαϊρας, επικειμένων πολέμων, βομβῶν, άτομικῶν τε και ὑδρογονικῶν, άσφυξιογο-

ΣΚΕΨΕΙΣ
Παρθενια και γἁμος.
Ὅ παρθενικδς βιος, δταν ζῆ τις τοϋτον διὰ τον Κύριον κα'ι ουχ'ι
διὰ ραστιονην, ειναι ὴθικως ἀνώτερος τοϋ έγγάμου βίου. Τοϋτο μαρτυρεϊ
περιτράνως ή 'Αγία Γραφὴ (Α' Κορ. ζ'. 39) και ή ιερα παράδοσις ( ιδε
Σ. Παπακώστα ὴ κατὰ Χριστδν ἀγαμϊα καϊ αί Μοναστικα1 άδελφότητες
κατὰ τοὑς Πατέρας τὴς 'Εκκλησίας). “Οταν δμως δ ὰνθρωπος δεν ἔχει
δρθὴν γνωσιν τὴς Χριστιανικὴς διδασκαλϊας δημιουργ.εϊ πεπλανημένας
περὶ γάμου κα'ι παρθενίας ιχντιλήψεις' παρὰδειγμα τούτου οι ὰρχαϊοι αιρετικοϊ έγκρατϊται, οιτινες έθεωρουν τον γάμον ὰμάρτημα έπορνεὶαν) καϊ
πολλοϊ των σημερινων χριστιανων, οιτινες ϋπερτονίζουοι τον γάμον και
θεωροϋσι τοϋτον ως τον μόνον τροπον δρθοϋ βίου τήν δὲ παρθενϊαν ωξ
·
·
τι κακον ! !
Διὰ τοϋτο εις έγκύκλιον αϋτοϋ τδ παρ. ἔτος δ ὰρχηγδς τὴς Δυτικὴς
'Εκκλησϊας έπικρίνει έκείνους οιτινες « έξαίρουν τὴν μητρύτητα τόσον
ωστε τὴν τοπο9ετοϋν ὑπεράνω τὴς παρθενϊας καί καταφρονοϋν τήν.άγαμον ξωὴν των Ιερέων καϊ τὴν ὰγνότητα ποὺ ὰφιεροϋται εις τον Θεον.
Εϊναι καθὴκον μου, προσθέτει νὰ ὑπερασπίσω τδ μεγαλεϊον τοϋ δωρου
τὴς παρθενίας». Μεταξϋ άλλων θεωρει ως σφάλματα τὰς έξὴς πεποιθήσεις. 1) Ὅτι ὴ ἔγγαμος κατάστασις εϊναι ή μονη ποὺ έξασφαλιζει τὴν
πλήρη ὰνάπτυξιν και τὴν φυσικὴν τελειοποίησιν τὴς ὰνθρωπίνης προσωπικοτητος. 2) Ὅτι ή «ὰμοιβαῶ βοήθεια» ποϋ έπιτυγχάνειαι ἀπὰ τα εγγαμα ξεύγη ειναι τελειοτέρα διὰ τὴν ὰγνότητα τοϋ άτομου ἀπδ τὴν μοναξιὰν τὴς καρδίας των παρθένων. 3) "Οτι ή 'Εκκλησϊα ἔχει μεγαλυιέραν ἀνάγκην σήμερον άπδ ἔγγαμα ζεϋγη παρὰ απδ ιερεϊς καϊ παρθένους.
4) "Οτι τὰ άτομα ποὺ ἀφιερωνουν τὴν ζωήν των εις τὴν ὰγνύτητα γϊνονται σχεδδν έρημϊται. Τέλος λέγει δτι «ὴ παρθενία εϊναι μία δύσκολος
ἀρετή, ή δποία δύναται νὰ ὰποδειχ9ὴ πολὺ βαρϋ φορτϊον διὰ πολλούς.
'Εὰν ἐν τούτοις αποφασιση τις νὰ διάγη παρθένον βίον, δέον να τελῆ
ϋπδ διαρκὴ έπαγρϋπνισιν. Ὅλοι οι άγιοι ήλεγχον τὰς αϊσθήσεις και τα
πάθη των και τα έδὰμαζον μὲ αὑστηρ6τητα».

'Αντιφασις.
'Η άγνοια τὴς μεγάλης ἀξιας τοϋ παρθενικοϋ βίου ωθει τοὑς συγχρονους άνθρωπους εις τδ νὰ θρηνοϋν και δδύρωνται αν τέκνα αύτφν

νων, κοβαλτίων, καὶ εϊτι αλλο μέσον δυνάμενον νὰ ὰνακαλυφθῆ προς
τιμωρίαν των άσεβιϋν. Διοτι οι μοναχοὶ πράττουν έκεϊνο, δπερ λέγει δ
θειος Παϋλος' « Ει έαυτοὑς έκρϊνομεν οϋκ αν έκρινομεθα' κρινομενοι
δε, ϋπδ τοϋ Κυρίου ελεγχδμεθα, ϊνα μὴ σϋν τφ κόσμφ κατακριθῶμεν» εϊτε εδω, δταν εκσπαση ὴ φοβερὰ 6ργὴ τοϋ Θεοῦ,
εἴτε έκεϊ, δταν θ' άκουσθῆ τδ «Πορεϋεσθε απ' εμοϋ οϊ κατηραμἐνοι
εϊς τδ πϋρ τδ έξιοτερον κλπ.».
Μακαρίζοντες λοιπδν καὶ πάλιν αντους ας μιμοϋμεὶὶα αὑτούς, αν
δχι τοπικῶς τροπικῶς τούλάχιστον, μὴ συσχηματιξομενοι τοῖς ἔργοις
τοῖς ὰκάρποις τοϋ σκοτονς, μαλλον δέ έλέγχοντες.
'Αθὴναι, Κα9αρὰ Δευτέρα Ι955.

Χ. Κανοτίδης
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θελήσωσι νὰ ἀκολουθήσωσι τδν παρθενικδν βίον, δν ὴκολούθησαν καὶ
άκοὶ.ουθοϋν τὰ έκλεκτδτερα πνεϋματα τοϋ κοσμου. Μέγας θορυβος πρ6
μικροϋ χρονου ἐγένετο εϊς τινα κωμοπολιν εν Μακεδονία, διοτι νεάνιδές
τινες ὴθέλησαν νὰ άκολου9ήσωσι τδν βίον τοϋτον, δν ὴκολοϋ9ησε μια
'Ολυμπιάς, μια Φιλοθἐη μια Μελανία κα'ι Μακρϊνα κα'ι πλειὰς άλλων
συγχρονων (προ τινος πρωθυπουργδς μεγάλου Εύρωπαϊκοϋ Κράτους ωδήγησεν δ ϊδιος προθύμως εις Μονὴν τὴν μονογενὴ θυγατέρα του, έκδηλωσασαν τοισῶτην έπιθυμίαν). "Απησχολήθησαν κοινοτικαι κα'ι "Εκκλησιαστικα'ι ὰρχαὶ, δ έγχτοριος καϊ 'Αθηναϊκδς τύπος, 'Υπουργεϊα, "Αστυνομίαι, 'Ιερὰ Σύνοδος κλπ. ωσεϊ προῦκειτο περ'ι έγκληματὴσάντων μεγάλως
νεανϊδων ! !
Δὲν βλέπομεν δμως οι τόσον θορυβηθέντες "Αρχαί καϊ πρωτοστατήσαντα άτομα εν. τὴς έπιϊ1υμίας μόνον τεσσάρων νεανϊδων νὰ ἀκολουθήσωσι τὴν εν Χριστφ προαιρετικὴν άγαμϊαν, νὰ ὰνησυχωσι οὑδολως
έκ της κοσμικής αναγκαστικ·ὴς άγαμῖας, ῆτις κατακλϋζει τὴν κωμοπολιν
αϋτων κα'ι πολλὰς αλλας, διοτι με τὰς συγχρονους περι γάμου ὰντιχριστιανικας άντιλήψεις πολλαϊ νεάνιδες μένουν αγαμοι εν τφ κοσμφ, δπερ
δημιουργεϊ συμπ7,έγματα μειονεκτικδτητος με λϊαν δυσάρεστα επακολουθα και ἐν πολλοϊς ψυχικὴν άπώλειαν.
Διὰ τὴν έκούσιον ἀγαμϊαν, ῆτις δδηγεϊ εις δόξαν και εϊναι ή πριδτη ἀρετή, τοσος θδουβος' δια τὴν ὰκούσιον, ῆτις δδηγεϊ εις τὴν άπωλειαν «ού φροντϊς 'Ιπποιά,εϊδτ]». ΕΤναι τοϋτο λογικον, Χριστιανικον, δϋνανται οι τοιαϋτα πράττονττς νὰ ειναι Χριστιανοι; Δεν ειναι τοϋτο ὰσυνέπεια κα'ι ή μεγαλυτέρα άντίφασις; 'Ω Κύριε φύ7,αττε τοϋς Χριστιανούς
μας ὰ.τδ τοιούτους παραλογισμοϋς.

Ἅνωτερω πασων.
Πολλὰς γνιοσεις κατέχει δ σημερικδς ἄνθρωπος. "Αν δμως άνακρϊνη ταύτας, θὰ ϊδῃ δτι αι πλεϊσται εἰναι ὰνωφελεϊς και ὰπλὴ ίκανοποίησις περιεργεϊας, αι δὲ ωφέλιμοι εϊναι τοιαϋται μέχρι τοϋ θανάτου αυτοϋ.
Και δμως ύπάρχει γνωσις, ῆτις ειναι πολύτιμος και ὴ ωφέλεια αυτὴς
ἐξικνειται πέραν τοϋ τάφου. 'Η γνωσις αυτη μετουσιουμένη εϊς πραξιν
φέρει ένταϋθα και πέραν τοϋ τάφου τὴν εύτυχϊαν ('Ιωάν. Ι2.3.) 'ΙΙ γνωσις αυτη εϊναι ή γνωσις τοϋ θελήματος τοϋ Θεοϋ, ῆτις άποβαϊνει. φως
κα'ι δφθαλμος τὴς "ψυχὴς καϊ δι' αϋτδ ειναι ὰνωτἐρα πασων των γνιδσε* δψιν του και δ ῆρως τὴς έρήμου κα'ι πατὴρ των αων. Αϋτδ εϊχεν δπ
ναχωρητων Μέγας "Αντοὶνιος, οῦτινος έφέτος άγομεν τὴν Ι6ην έκαντοετηρίδα άπδ τὴς προς Κύριον ὰποδημϊας, δταν ἔλεγεν εϊς τδν Δίδυμον τδν
τυφλόν. «Μηδέν, ω Δίδυμε, ταραττέτω σε ὴ των αὶσθητων δφθαλμων
άποβολή' τοιοϋτοι γὰρ σοι λείπουσιν δφΟαλμοὴ οῖς κα'ι μυϊαι και κιονωπες βλύψαι ϊσχύουσι' χαϊρε δι' δτι ἔχεις δφθαλμοϋς, οις και άγγελοι
βλέπουσι, δι' ῶν κα'ι ο Θεδς θεωρεϊται και τδ αϋτοϋ φως καταλαμβάνεται». 'Εχομεν, άγαπητοί, αὐτὴν τὴν γνωσιν, αϋτοϋς τοϋς δφθαλμούς; Τοτε θὰ ειμεθα εϋτυχεϊς, ἔστω και αν εϊμεθα τυφλο'ι σωματικως, άλλως θὰ
εϊμεΟα δυστυχέστεροι κα'ι των σωματικων τυφλων. Ὅ Κύριε, σε ευχαριστοϋμεν δια τὴν γνωσιν αϋτήν, τδ φως αϋτδ τὴς ψυχὴς, τό 6ποϊον σϋ
τδ άχρονον κα'ι ὰσβεστον φως μας ἔδωκας. Βοήθησέ μας νὰ μὴ τό σβϋσωμεν ὴμεϊς μὲ τδν έφάμαρτον βίον μας κα'ι φϋλαττέ μας ἀπδ τὴν
πνευματικὴν τϋφλωσιν.

ΑΙ θλἰψεις.
Ὅ πονος και οι θλϊψις, (τα βάσανα), αί κακουχϊαι ταλαιπωρίαι καϊ
άσθένειαι δὲν υπὴρξαν ἐξ υπαρχὴς συνοδϊται τοϋ ὰνύρωποιι. Ειναι ὑσιερογενή φαινομενα, έμφανισθέντα μετὰ τὴν πτωσιν, οταν ὴκούσθη τδ θεϊ-
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ον προσταγμα «ἐν τὴ ίδρωτι τοϋ προσωπου σου φαγῆ τὴν ἄρτον σου..
έπικατάρατος ὴ γη εν τοϊς ἔργοις σου». 'Η θ1,ϊψις λοιπδν ειναι προϊδν
καϊ ποινὴ τὴς ἀμαρτὶας. Καϊ δμως ὴ πανσοφϊα τοϋ Θεοϋ μεταβάλλει
αϋτὴν εις φάρμακον της ὰμαρτϊας. 'Ιδοϋ πως:
'Η έπι τὴς κλίνης τὴς ἀσθενείας κατάκλισις φέρει τον ὰνθρωπον εϊς
συναίσθησιν έαυτοϋ, εϊς αύτοσυγκέντρωσιν, εις θεώρησιν τὴς ματαιοτητος των έγκοσμίων, εϊς ένατένισιν τὴς ἀνθρωπίνης ὰδυναμϊας, εις ανακρισιν έαυτοϋ καϊ τοϋ παρελθδντος του. Μετανοεϊ τότε δια τὰ σφάλματα του. ποὺ δὲν τὰ εῖχε προσέξει, προσεύχεται θερμως, προσκολλαται
προς τον Θεον, τρέχει εϊς τον πνευματικον, έξομδλογεϊται, μεταλαμβὰνει,
οωζεται ψυχικως.
Εϋὶ,ογημένη θλϊψις ποσα καλὰ μας δϊδεις! Εύλογημένε και φιλοστοργε Οϋράνιε πάτερ, δίδε μας Ολίψεις, διὰ νὰ ἔλθωμεν πλησίον σου,
ἀφοϋ άλλως δὲν θέλομεν νὰ ἔλΟωμεν. Δϊδε μας δμως κα'ι ώτομονὴν νὰ
τὰς ὑπομένωμεν και νὰ σε δοξάζωμεν διὰ αϋτάς.

Αι νεαι δοκιμ,ασιαι.
Μετὰ τοϋς σεισμοὑς νέαι αῦθις δοκιμσ.σίαι ἔπληξαν τοϋς ἐν τφ κδσμφ ἀδελφοϋς ήμων χριστιανοϋς. Τὰ στοιχεϊα της φύσεως μεθ' δρμὴς άσυνήθους έπιτίθενται κατὰ των ἔργων των ὰνθριδπων ἀνήρπασαν στέγαο,
έξερρίξωσαν δένδρα, παρέσυραν γεφύρας καϊ ἐξεμηδένισαν πολυχρονιους
τοϋ ἀνθρωπου μοχθους. Οϋτω περιτράνως έδεϊχθη ή άνθρωπίνη άδυναμία ῆντινα δ έγωϊσμδς τοϋ ἀνθρώπου δὲν θέλει νὰ παραδεχθῆ.
ΟΙ πα7,αιοτεροι χριστιανοι καὶπερ δλιγογράμματοι καί εν πολλοϊς αγρὰμματοι δντες, ἔχοντες δμως ὴσκημένην τὴν δρασιν τὴς ψυχὴς διὰ τὴς
πίστεως, ἀπέδιδον ταϋτα πάντα (πολϋ δρθως, λογικως καϊ γραφικως) εϊς
τὴν θεϊαν θέλησιν και μετὰ τὰς θεομηνϊας, έξερχομενοι των δοκιμασιων,
ως δ Νωε εκ τὴς κιβωτοϋ, διὰ λιτανειων μεθ' ὰγϊων λειψάνων, ὰτινα έκάλουν έξ 'Αγίου Ὅρους ὴ τοϋ Τιμίου Σταυροϋ προσείλκυον τδ θειον
ἔλεος και προεφυλάσσοντο ἐκ μελλοντικων φυσικων κακων.
Οι σημερινο'ι δμως χριστιανοι μὲ τὰς πολλας περὶ ἐπουσιωδων
πραγμάτων γνιοσεις, άλλ" ανευ τὴς ὰλιι9οϋς γνώσεως, «ὴς ὲστι χρεία» δεν
έννόησαν, δ,τι δ άρχαϊος φιλοσοφος (Ξενοφ. 'Απομν. 1. 4.) κα'ι ὰποδϊδουν
τὰ πάντα εις τὴν ...φύσιν. Διὰ τοϋτο ούδέν πρδε έξευμενισμὺν τοϋ θειου
μέτρου λαμβάνουσι, ένω ὴ 'Εκκλησία ἔχει πολλας ευχὰς εις θεομηνϊας,
και δέχονται ὰλυσιν δυστυχημάτων. Οϋτως οὐδὲν ώφελοϋνται ἐκ τὴς πολυγνωσὶας αϋτων.
'Ω Κύριε, ἔλλαμψον εν ταϊς καρδίαις ἡμων τδ τὴς σής θεογνωσἰας
ὰκήρατον φως, διὰ νὰ μὴ παραλογιζώμεθα.

ᾧ Ο Μτλητουπολεως Ἰεροθεος·
'Υπερμεσοϋντος μηνδς “Ιανουαρῶυ ἀπεδήμησε προς Κύριον, δν
παιδιοθεν ὑπηρέτησε, πλήρης ήμερων και ὰγι6τητος δ ^Επϊσκοπος Μιλητουπολεως 'Ιεροθεος. Ὅ άοίδημος γέρων παιδιοθεν εισελθων εις τὴν εν
Χαλκη Σκήτην τοϋ 'Αρσενίου, ἡτις πνευματικως έξέθρεψε πλειάδα έπιλέκτων άρχιερέων π. χ. τοϋς μακαριστοὺς Κασσανδρείας Εϊρηναϊον, Ξάνθης, Πολύκαρπον, Λαρίσσης 'Αρσένιον κλπ. έτοποθετήθη βραδύτερον
ϋπδ 'Ιωακειμ Γ' εϊς τὴν πατρὶδα του τὴν μαρτυρικὴν Β. "Ηπειρον, ῆν
καθηγϊασεν δ "Αγιος Κοσμας δ Αιτωλος, ἔνθα ἔδρασεν ἀρχιεροπρεπέστατα και έθνοφελέστατα. “Απελαθε1ς διὰ τοϋτο ϋπδ των 'Αλβανδν
ὴργάσθη λϊαν καρποφορως εν Μ. "Ασία. Οϊ ἐν Μουδανίοις εχ Μ. 'Ασίας
δμογενεϊς μετα πολλὴς συγκινήσεως μέχρι σήμερον ὰναπολοϋσι τὴν
στοργικὴν αϋτοϋ ποιμαντορϊαν και τδ ἄγιον αϋτοϋ παράδειγμα.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Αγιορειτικαϊ συγκεντρωσεις, Εϊς τδ πλαίσιον τὴς δημιουργικῆς προσπαθείας ῆτις καταβὰλλεται διὰ τὴν εξυψωσιν τοϋ 'Αγϊου Ὅρους,
έξέχουσαν θέσιν ἔλαβε τδ γεγονδς των άρξαμένων συγκεντρωσεων.
Σκοπδς αῦτα,ν εὶναι ή συζήτησις θεμάτων σχέσιν έχδντων μὲ τὴν
μοναχικὴν Πολιτείαν τοϋ 'Αγ. "Ορους και άλλων μορφωτικοϋ καί έγκυ ·
κλοπαιδικοϋ περιεχομένου.
Κατὰ τὴν πριδτην συγκέντρωσιν εἰς τδ κτὶριον τὴς 'Αθωνιάδος
Σχολὴς, παρευρέθησαν έκτδς τοϋ κ. Διοικητοϋ, μέλη τινὰ τὴς 'Ι. Κοινοτητος, αι 'Αστυνομικαι αρχα! τοϋ 'Αγ. "Ορους,' δ Σχο7,άρχης τὴς 'Αθωνιάδος μετὰ των Καθηγητων και μαθητων αϋτής και άρκετο'ι μοναχοὶ
των Καρυων οιτινες καϊ παρηκολοϋθησαν τὴν συζήτησιν,
Εϊσηγητὴς τῆς συγκεντρωσεως ταύτης ὴτο δ Διοικητὴς κ. Κ. Κωνσταντοπουλος μὲ θέμα ή ἔννοια τοϋ μοναχισμοϋ, περὶ τοϋ δποίου λεπτομερως θ' άναφέρωμεν εις αλλην σελίδα τσϋ παρόντος τεύχους ῆ τοϋ επομένου.
Μετὰ την μικρασιατικὴν λαϊλαπα, έραστὴς ῶν τοϋ ὰσκητικοϋ βίου,
ὴλθεν εϊς τον τόπον τοϋτον τον ὰγιον, ἔνθα ὴ γαλήνη κα'ι ὴρεμία της
φύσεως ὰμιλλαται μὲ τὴν τὴς ·ψυχὴσ καὶ έγκαταστάθη εν τφ εν Μυλοποτάμω ὴσυχαστηρίω ''Ιωακείμ Γ'. οῦτινος ὴτο πνευματικδν ὰνάστημα.
Βραδϋτερον ἔπηξε τὴν άσκητικὴν αύτοϋ φωλεὰν εἰς τὴν εν τη παραλια
τὴς'Αγίας "Αννης έρατεινὴν θέσιν Βουλευτήρια, ϊνα ὴ εϋκολωτέρα ή μετὰ
των 'Ι. Μονων έπικοινωνία αύτοϋ προς 9ρησκευτικὴν αϋτων έξυπηρέτησιν.
'Υπήρξεν δ ὰείμνηστος ὴ ένσάρκωσις τὴς ἀγιδτητος. Ειχε μισήσει
τελεὶως τὰ χρήματα καϊ ἔχων τελείαν ὰκτημοσύνην, δταν εϊσέπραττε τδ
ἀρχιερατικδν ἐπίδομα, διένειμεν αντο άμέσως εις τους ένδεεϊς. Εις τον
λιμδν τοϋ Ι941 ἔμενε συνεχως νὴστις διὰ να τρεφη άλλους. Προ ίπους
μὴ ἔχων ἀλλο τι νὰ προσφέρι), προσέφερε τδ μοναδικον του ράσον. 'Εν
αύτω έφηρμοσθησαν δσα δ Παπαρρηγόπουλος γράφει δια τον Μ. Βασίλειον «ὴτο δ φίλος των δυστυχισμένων... ὰνεξάντλητος έν τὴ ελεημοσυνη.
Αϋτδς κατήντησε πένης... δὲν ειχεν, ειμὴ ενα μόνον χιτωνα καϊ δὲν ἔζη,
ειμὴ ἀπδ ὰρτου και λαχάνων εύτελων». “Αγαν φιλακύλουθος ων, παρέμενεν εις τὰς ἀγρυπνίας εν τφ ἀρχιερατικ.φ θρδνω ως πανϋψηλος δρυς,
ϊστάμενος έπι Ι5 και Ι8 συνεχεϊς ωρας. 'Εν αύτω ἔσχον έφαρμογὴν οὶ
λογοι τοϋ Χρυσοστομου «δλοκλήρους νύκτας ὰὐπνους διάγων, υστερον
δὲ τη συνεχεϊ συνηθεία και εϊς φύσιν ὴγαγε τδ πραγμα». “Εδείχθη ωσαύτως ή ένσάρκωσις της ταπεινώσεως, πραοτητος, ὰκλονήτου πϊστεως «δσιος. άκακος, ὰμϊαντος, κεχωρισμένος απδ των ὰμαρτωλων» (έβρ ,ζ' 26).
Δια τοϋτο δὲν επρεπε να παραμεϊνη εις τὴν γην καϊ ο Κύριος προσελάβετο αύτδν κα'ι τω εϊπε' «εῦ δοϋλε ἀγαθέ καϊ πιστέ, ἐπὶ δλίγα ῆς
πιστδς έπϊ πολλων σε καταστήσω, εῖσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοϋ Κυρίου
σου» (Ματθ. κε'. 2Ι.). Κούι εισὴλθε χαϊρων.
Πολυσέβαοτε και οὑρανοβάμον γέρον παρὰ τω Δεσποτη Χριστφ
ιστάμενος και τοϋ παρ" αύτοϋ φωτδς πληρούμενος, μεμνησο και ήμων
των πνευματικων σου τέκνων, μεθ' τον τον ὰγωνα τον καλδν τὴς άσκήσεως συνήθλησας έπ'ι τρεις ουναπτὰς δεκαετηρϊδας. Πρέσβευε τφ
Κυρίω νὰ ένισχϋη ὴμας εις τὴν τοϋ ὰγαθοϋ έπι.τέλεσιν, ϊνα τὰς σαρκικὰς
έπιθυμίας καταπαιήσαντες, πνευματ.κὴν πολιτείαν μετελθωμεν, πάντα τὰ
προς εϋαρέστησιν αϋτοϋ φρονοϋντες κα'ι πράττοντες και ἀξιώση τὴς ούρανϊου του βασιλείας. Αϊωνία σου ὴ μνήμη "Αγιε Γέρον.
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Αϊ συγκεντρώσεις θὰ λαιιβάνουν χιοραν ἀνὰ Ιδθήμεοον εϊς τὴν αϊθουσαν τὴς Σχολὴς μὲ διάφορον έκάστοτε εϊσηγητὴν εκ των Καθηγητων
αύτὴς και ὰλλων λογὶων μοναχων.
'Ελπϊξεται δτι ὴ άπαρχὴ τὴς προσπαθείας ταύτης, προστιθεμένη εϊς
πολλὰς οίλλας χοίταβαλλομενας θὰ προσφερη πλουαϊουςπνευματικοϋς καρπούς.
'Αγιορειτικα κτῆματα εν Ρουμανϊα. Κατοπιν τοϋ άναφερθέντος
εις τδ προηγ. τεϋχος, βγγράφου της 'Ι. ὴμων Μονὴς προς τὴν Διοϊκησιν
'Αγίου Ὅρους, περ! των εν Ρουμανία 'Αγιορειτικων κτημάτων, ή Διοίκησις δι" έγγράφου αϋτὴς προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα έζήτησεν δπως-ένεργήση αϋτη διὰ τὴν συλλογὴν των σχετικων στοιχεϊων μέ τὰς απαιτὴσεις των
'Ι. Μονων διὰ τὰ έν Ρουμανία κτήματα αϋτων, 6ίτινα και νὰ θέση εϊς τὴν
διάθεσιν αύτής.
Δωρεαι. 'Υπδ τὴς έν 'Αθήναις 'Επιτροπὴς 'Αλὶ.ηλοβοηθείας και
Σχέσεων μετὰ των Ξένων 'Εκκλησιων, έσιάλησαν εϊς παραλαβὴν τὴς 'Ι.
Κοινοτητος 'Αγ. Ὅρους δά δλ6κ?,ηρον τδν "Αγιορειτικδν πληθυσμδν διάφορα τρόφιμα ἀτινα και διανεμήθηοαν, μ,ε αναλογιαι· κατ' ὰτομον ἀνὰ 2 λίμπρας βούτυρον έπιτραπέζιον,γὰλα εϊςκδνιν, τυρονκαϊ βοϋτυρον μαγειρικ.6ν.
'Υπδ τὴς 'Ιερας ὴμων Μονὴς διενεμήθησαν χάριν των έορτων εϊς
38 ἀπορους έρημιτας μοναχοϋς των Κατουνακίων, 'Αγ. Βασιλεϊου, Καρουλϊων και Μικρας 'Αγίας “Αννης ἀνὰ 2Ο δκ, άλευρον, 1 δκ. Βακαλάον,
1 δκ. Φασολια και 1 δκ. δρυξαν κατ" άτομον.
'Ωσαύτως διατέθησαν καὶ 3.ΟΟΟ δρχ. ὑπὲρ τοϋ Φιλοπτωχου Ταμείου
τὴς 'Ιερας Μητροπολεως Θεσσαλονίκης δια τας ὰναξιοπαθουσας οϊκογενείας τὴς πολεως ταύτης.
Ραδι6φωνα εν 'Αγίω ''Οροι. 'Επειδὴ παρετηρή9η κατάχρησις
εκ μέρους ωρισμένων λαϊκων διαμενδντων έν Καρυαϊς και Δάφνη, τὴς
ἀνεκτικ6τητος των 'Αγιορειτικων 'Αρχων έπ'ι της λειτουργιας των ραδιοφωνων αυτων, ὴ 'Ιερὰ ὴμων Μονὴ ὰφοϋ ὰνέφερε τδ γεγονδς δι' έγγράφου
αϋτὴς προς τὴν 'Ιεράν Κοινοτητα 'Αγ. "Ορους, έζήτησεν ϊνα αυτη ἐν τὴ
ὰρμοδιδτητι αϋτὴς άπαγορεύση τὴν λειτουργίαν των ραδιοφωνων ἐν τω
ϊερφ ὴμων Τδπφ, δεδομένου δτι ή ἀπόφασις τοϋ Ι948 προῖβλεπε τὴν αγορὰν μόνον ενος ῦπδ τὴς Ι. Κ. λογφ τὴς τοτε καταστάσεως, τδ δποϊον
θὰ ὴδύναντο απαντες, εις ωρισμένως δμως ῶρας, νὰ παρακολουθοϋν.
Δυστυχως τ' ἀποτελέσματα ε'κτοτε ὴσαν ὰντϊθετα διοτι μετὰ τὴν παρέλειισιν των πρώτων έιων, έσημειωθη ὰθροα εισαγωγὴ ραδιοφωνων και εν
ταϋτφ νὰ καταπατηβῆ, ϋπδ των εϊς τα δυο ως ὰνω κέντρα, δ δφειλομενος σεβασμύς προς τδν Τ6πον, δστις ειναι τόπος ήσυχίας και ψυχικής
ἀνατάσεως και ούχί τόπος ὰναψυχὴς καϊ διασκεδάσεων.
“Ε1 αϋτὴ ήμετέρα Μονὴ δι" έγκυκλίου έγγράφου αϋτὴς, προς τὰ ύπ'
αὐτὴν έξαρτήματα, ἀπηύθυνε αὑστηρὰν διαταγὴν ὰπαγορεύουσα εϊς αϋιὰ
κα'ι τδ τεχνικδν αϋτὴς προσωπικδν τὴν χρὴσιν ραδιοφωνων, εϊς δλοκλητὴν περιφέρειαν αϋτὴς.
·'Επιστροφὴι 'Αγγλικβϋ ἔγγρὰφαυ. "Εξ ὰφορμὴς τὴς συνεχιζομένης τακτικής τὴς 'Αγγλιαε έπϊ τοϋ ζητήματος τὴς Κϋπρου, ή "Ιερὰ ὴμφν
Μονὴ ἔλαβε τὴν άπόφασιν και έπέστρεψεν εϊς τὴν "Αγγλικὴν Πρεσβεὶαν
εν συγχαρητήριον ἔγγραφον τὴς 'Ανωτάτης "Αγγλικὴς Στρατιωτικὴς Διοικήσεως, διὰ τὰς ὑπηρεσίας τὴς Μονὴς ὴμων κατα τὴν περίοδον τὴς κατοχὴς
και 1δϊως κατα τὴνέντεϋθενδιὰ Τουρκίαν φυγάδευσιν διαφ. ίχγγλωνστρατιωτ.
©ανατος επισκοπου. Κατὰ τὰς εκ Θεσσαλονίκης ειδήσεις, άπε8ήμησε προς Κύριον δ απο 25ετίας ἡσυχάζων εν 'Αγϊω Ὅρει έπϊσκοπος π.
Μιλητουπολεως 'Ιεροθεος, δστις τας τελευταϊας ὴμέρας ἀσθενήσας μετέβη
εις Θεσοαλονϊκην προς ©εραπείαν.
'Υπδ τής 'Ιερας Κοινοτητος ἐτελέσΟη εἰς τδν ἰστορικὺν 'Ι. Ναδν τοϋ
Πρωτάτου μνημοσυνον περ! τοϋ 6ποίου θ* άναφέρωμεν εϊς τδ ἐπόμενον.

ΔΩΡΕΑΙ. Προσέφεραν προς ἐνίσχυσιν τοϋ περιοδικοϋ ἡμων, ὴ Ἰ.
Μονὴ Φιλοθέου δρχ. Ι5Ο καϊ οι κ. κ. προηγ. Σωφρόνιος Σταυρονικηιιανδς 5Ο, Γέρ. Τουλιατος Δ7τὴς ΟΤΕ 'Αθὴναι 8Ο, ἸΙλ. Οϊκονδμου εμπορος
θεσὶνικη 5Ο, Κα Λέλα Χρ. Χαλδούπη Ἀθῆναι 5Ο, Κ. Θεοχάρης δποστρ.
ε. α. 'Α9ήναι 2Ο, Ἰ. Παπαϊωάννου Καθηγ. Τρίπολις 3Ο, 'Ι. Μονὴ Κερνϊτσης Βυτίνα "Αρκαδϊας 3Ο, Κα "Ηρα Λουκοπούλου 'Λ9ῆναι 5Ο, ιβρομ.
'Ακακιος Ζωγραφϊτης 2Ο, Γέρ. Νεκτάριος τυπογράφος ΚαρυαΙ 2Ο, 'Αρχιμ.
'Αρκάδιος Μανωλίδης 'Αμουλιανὴ 2Ο, οι (ερεϊς 'Λγ. Μηνα Θεὼνίκης Γ.
Κωνσταντινίδης, Ε. Χαχολος και Χ. Χατζηγιαννούδης 6Ο, Γέρ. Σάββας
Μολυβδοκκλησιώτης Καρυαι 25, Ιερομ. Χαρϊτων κελ. “Αγ. 'Ιωάν. Θεολογος Καρυαϊ 2Ο, Ιερομ. Εϋγένιος Καστανιας Προβάτα 5Ο, Γαβρ. 'Αναστασϊου εμπορος Θεσὶνίκη 5Ο,

'Επίσης ἡ Κα. Βασιλικὴ Κων. Βογιατξὴ εξ. 'Αρναίας Χαλκιδικής
2 κιλϊμια κατασκευὴς της διὰ τον ΚαΟολικδν ἡμων 'Ι. Ναον.

Προς ἀπαντας έκφράζομεν τὰς εὑχαριστίας τὴς 'Ι. ήμων Μονής.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν Ἰ. ἡμων Μονὴν έπεσκέφθησαν κατὰ τδ διαρρεϋσαν διάστημα οι κ. κ. Κ. Κωνσταντοπουλος Διοικητὴς 'Αγίου Ὅρους,
'Αρχιμ. Ναθαναὴλ. Λαυριωτης Σχολάρχης 'ΑΟωνιάδος Σχολὴς, Ν. Γεωργοπουλος και Χ. Δάλλας Καθηγηται 'ϊδϊας Σχολῆς, Γ. Κλωκοτάρας κλητὴρ
Λιοικήσεως 'Λγ. "Ορους, ὑπομ. Ε. Νταουντάκης Δ1τὴς'Υποδὶσι·ως Χωρψ.ὴς
'Αγ. Ὅρους, Γ. Κομνηνδς φοιτ. ἐκ Ξάνθης, Θ. Παπαδηιιητρίου φοιτ. έκ
Δωρϊδος, Δ. Τσεραβϊττις φοιτ. ἐξ Αϊγίου, Γ. Πανούσης διερμηνεὺς έκ
Θεσὶνίκης, Μ. ΚοπάϊβΓ Γάλλος σπουδαστής, 1ν. ΝβιιΙο1ά, Ο. Ειιεσο11εκ,
Ρ. Ι.ιϊ8ΟβΙ1β8 ^ΑμερικανοΙ φοιτ., Ε. Τσιρανίδης χημικὺς έκ Θεὼνίκης,
Κ. Παπαβασιλ,εώυ, 'Απ. Μπίνος ἐκ Θεσὶνίκης, Κ. Στεργώυ ἐκ Κορωπ'ι
'Αττικής, Β. 11οιιε Βέλγος μηχανικος, 1. Γαιιιϊ Γαλλος 'Αρχιτέκτων, ΔΕυαγγελοπουλος εμπορος ἐκ. Θεὼνίκης, Κ. Βογιατζὴς καὶ Χαριστδς ἐξ
'Αρναίας, 'Αστ. Κισκίνης ἐκ Θεσὶνίκης κ. α.

ΑΛΛΗΑΟΓΡΑΦΙΑ. Μον. Νεοφυτον Κρήτην. Δὲν δυνάμεθα νὰ σας
εὺχαριστήσωμεν έγγράφοντες τὰ νέα ὑποδειχθέντα προσωπα. Διὰ τὰ ἐγγραφέντα προηγουμένως διεγράψαμεν 6ίλλους παλαιοὴς μας ἀναγνώστας.
ιερ. Δ. Πετρήν Φίλια Λέσβου. “Εσημειιδσαμεν τὴν νέαν σας διεύδυνσιν.
Γ. 'Αθήνας. 'Ελλείψει χώρου δὲν δυνάμεθα νὰ δημοσιεύσωμεν τὴν μελέειναι κοὰ έκτδς των ὑπδ τοϋ περιοδικοϋ μας δημοσιευοτην σας, ἀλλ
*
ιιένων θεμάτων. Σύλ. "Αγ. "Αθανάσιος 'Αλιστράτην. Τδ περιοδικον μας
κυκλοφορεϊ δωρεάν. Σας ένεγράψαμεν διὰ τὴν τακτικήν του άποστολήν.
Σ. Γ. Πάτρας. Τὴν «Διακήρυξιν τῆς Χριστιανικὴς 'Ενωσεως 'Επιστημόνων» θὰ εὑρητε εϊς τὰ βιβλιοπωλεϊα της «Ζωῆς·». Σας συνιστῶμεν νὰ
τὴν προμηθευθήτε.

ΑΝΩ :

ΟΙ άδελφοὶ τὴς Ἰ. Μονὴς Φιλοθέου Γέρ. Εύθϋμιος κα'ι Προηγ.
Ἂνθιμος δεικνϋουν μέ συγκίνησιν ἕνα έκ τῶν θησαυρῶν τῆς
βιβλιοθήκης τὴς Μονὴς των, μεμβράνινον χειρογραφον εϋαγγέλιον με παράστασιν τοϋ Εϋαγγελιστοϋ Λουκα ΙΑ' αϊῶνος.

ΚΑΤΩ: Ἰερὰ Μονὴ Ἀγίου Διονυσίου. Τὰ ϋπὲρ τὴν θάλασσαν αϊωροϋμενα δωμάτια της Νοτίου πλευρᾶς.

