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Ξυλογλυπτικον ἔργον εϊς μέγα μέγεθος ἀπὸ τὰ ἀριστονργήματα τοϋ
Καυοοκαλυβίτου μοναχοϋ 'Λρσενίου Νικοδήμου, ὲνώπιον των δποίων δ
ὰνΟρωπος παρίσταται μετ' ἐκπλήξεως κα'ι θαυμασμοϋ.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Καϊ έκπορευομένου αϋτοϋ είς 6δον προσδραμῶν
εϊς καὶ γονυπετήσας αϋτον έπηρωτα αύτδν' διδάσκαλε
άγαθέ, τὶ ποιήσω ἴνα ζωὴν αϊώνιον κληρονομήσω; 6 δε
'Ιησοϋς εϊπεν αύτφ' τι με λέγεις άγαθδν; οϋδεὶς ὰγαθδς
ειμὴ εις δ Θεος' τὰς έντολὰς οϊδας' μὴ μοιχεϋσης,
μὴ φονεϋσης, μὴ κλἐψης, μὴ ψ ευ δο μ α ρ τυ ρ ήσης, μὴ άπ ο στ ερ ή ση ς, τϊμα τον πατέρα σου
καὶ τὴν μητέρα. 6 δῖ άποκριθεις ειπεν αὑτφ'
διδάσκαλε, ταϋτα πάντα έφυλαξάμην έκ νεοτητδς μου. 6
δέ 'Ιησοϋς έμβλέψας αϋτφ ήγάπησεν αϋτον καὶ εϊπεν
αϋτφ' εν σε ὑστερεϊ' εϊ θέλεις τέλειος ειναι, ῦπαγε, δσα
ἔχεις πιολησον καὶ δδς πτωχοϊς, καὶ ἔξεις θησαυρδν εν
οϋρανφ καὶ δεϋρο άκολοϋθει μοι, ἀρας τον σταυρδν σου.
6 δέ στυγνάσας έπϊ τφ λογφ άπὴλθε λυποϋμενος' ὴν γαρ
ἔχων κτήματα πολλά. καὶ περιβλεψάμενος δ Ἰησοϋς λέγει
τοϊς μαθηταϊς αϋτοϋ· πῶς δυσκολως οϊ τὰ χρήματα ἔχοντες
εϊς τὴν βασιλείαν τοϋ Θεοϋ εϊσελεϋσονται!»
(Μαρκ. Γ Ϊ7·23.)
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'Η Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Κουτλουμουσίου κεῖται εἰς τὸ μεσημβρινὸν ἄκρον τῆς εὐρείας λεκάνης τῶν Καρυῶν ἐν μέσῳ πλουσίας βλαστήσεως.
Τὸ ὅνομα τῆς Μονῆς ταύτης ἀπησχόλησε πολλούς. Ὁ Μ.
Γεδεὼν ('Ἀθως σ. 182) ἐτόλμησε νὰ εἴπῃ ὅτι «ὡνομάσθη προδήλως ἀπὸ τοῦ Κουτλουμοὺς τοῦ ἐκ τῆς ἀραβικῆς οἰκογενείας
ἕλκοντος τὸ γένος». Πράγματι ὅλα εἰναι δυνατὰ εἰς αὐτὸν τὸν
κόσμον, ἀλλ' ἄνευ ἀποδείξεων δυνάμεθα νὰ θέσωμεν ἕνα μωαμεθανὸν κτίτορα τῆς Μονῆς ταύτης, διότι συμπίπτει κατὰ συγκυρίαν τὸ ὅνομα αὐτῆς μὲ ἐκείνου;
Ἐπὶ Κωνσταντίνου Θ' τοῦ Μονομάχου, ὁ Κεδρηνὸς ἱστορεῖ, ὅτι ὁ Κουτλουμοὺς ἐστάλη ὡς στρατηγὸς κατὰ τοῦ ἀρχηγοῦ
τῶν Ἁράβων Καρβεσίου ὑπὸ τοῦ θείου αὐτοῦ σουλτάνου τῶν
Τούρκων, τὸν ὁποῖον ὁ χρονογράφος ὀνομάζει Ταγρολίπηκα
ὅστις λαβὼν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τὴν Περσίαν, Μηδίαν, Βαβυλῶνα κ. ἄ. ἐζήτει νὰ ὑποτάξῃ καὶ τοὺς ἄλλους γείτονας ἡγεμόνας.
Ὁ Κουτλουμοὺς ἀπέτυχε καὶ ἐπιστρέφων διὰ τοῦ Βαασπρακὰν
(μέρος τῆς Μηδίας), χάριν ἀσφαλείας, εὗρεν ἀντιμέτωπον τὸν
στρατηγὸν τοῦ αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Στέφανον τὸν Λειχούδην ἐντεταλμένον τὴν φύλαξιν τοῦ μέρους αὐτοῦ. Ὁ Στέφα-
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νος ἡττᾶται καὶ αἰχμαλωτίζεται, ὁ δὲ Κουτλουμοὺς ἐπιστρέψας
εἰς τὸν σουλτάνον ὑπέσχετο διὰ νέων δυνάμεων νὰ καταβάλῃ τὸν
Καρβέσιον καὶ νὰ κατακτήσῃ τὴν θαυμασίαν χώραν τοῦ Βαασπρακάν.
Ὁ σουλτάνος διὰ διαφόρους λόγους δὲν ἐπρόσεξε τὸν
Κουτλουμοὺς, ἔδωσεν ὅμως ὑπονοίας περὶ ἀτομικοῦ αὐτοῦ κινδύνου, ὅστις φοβηθεὶς ἀνεχώρησε διὰ Χωρασμίαν καὶ ἐγένετο
ἀντίπαλος τοῦ κυρίου του. Ὁ σουλτάνος ἐκστρατεύει ὁ ἴδιος
κατὰ τῶν ἀράβων ἀλλ' ἡττήθη καὶ ἐστράφη κατόπιν κατὰ τοῦ
ἀνεψιοῦ του ἄνευ ἀποτελέσματος. Κατόπιν καὶ ἄλλων περιπετειῶν, ἀνεχώρησεν ὁ Κουτλουμοὺς πρὸς τὴν χώραν τοῦ Σαββᾶ
καὶ τὴν Ἁραβίαν καὶ ἐδῶ ὁ Κουτλουμοὺς χάνεται διὰ τὴν ἱστορίαν. Εϊναι δὲ τολμηρὸν νὰ δεχθῶμεν ὅτι ἐκ τῆς εὐδαίμονος
Ἁραβίας ἧλθεν εἰς Ἄγιον Ὄρος.
Πρέπει νὰ πιστεύσωμεν ὅτι ἀρχικὸν ὅνομα τοῦ κτίτορος
ὅστις συμπήξας μικράν τινα μονὴν
ἧτο Κουτουλομούσης,
ἔδωκεν εἰς αὐτὴν τὸ ὅνομά του, ὅπως ἐγίνετο καὶ εἰς ἄλλας
τότε μονάς. Ουτω ἡ μονὴ τοῦ Κουτουλομούση ἐγένετο Κουτουλμούση ὡς φαίνεται εἰς ἔγγραφον τοϋ 1 169 τῆς Ἰ. Μονῆς τοῦ
Ρωσσικοῦ καὶ κατὰ τὴν ἐν Μακεδονίᾳ συνηθιζομένην συγκοπὴν
τῶν φωνηέντων ἤ καὶ τῶν διφθόγγων ἐκάλεσαν αὐτὴν Κουτλομούση καὶ κατὰ παραφθορὰν Κουτλουμούση διὰ νὰ φθάσῃ
Κουτλουμουσίου.
Σημεῖον ἀντιλεγόμενον κατέστη ἡ ἀρχὴ τῆς ἱδρύσεως τῆς
Ἰ. ταύτης Μονῆς. Ὁ Δήμιτσας λέγει αὐτὴν ἴδρυμα Ἁλεξίου
τοῦ Κομνηνοῦ βασιλέως Τραπεζοῦντος, ὁ Μ. Γεδεὼν συμφωνῶν
μὲ τὸν Κομνηνόν, ὅστις δὲν διασαφηνίζει τίς ὁ Ἁλέξιος Κομνηνός, λέγει ὅτι ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Ἁλεξίου
τοῦ Α' κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΑ' ἤ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΒ' αἰῶνος
συνέστη ἡ Μονὴ αὕτη (σ. 182).
Ὁ Ρῶσσος Πορφύριος Οὐσπένσκης λέγει ὅτι συνέστη
μικρὸν πρὸ τοῦ 1325.
Ὁ Θεοδώρητος λέγει ὅτι ὁ ὅσιος Κουτλουμούσης ἐπὶ τῶν
χρόνων Μιχαὴλ τοῦ Παλαιολόγου «ἤρξατο συνιστῶν τὴν ἐκ τοῦ
ὀνόματος αὐτοῦ φερομένην μονήν» (Ἂθως 93) δηλ. μεταξὺ τῶν
ἐτῶν 1258-1282. 'Εν ἀντιγράφῳ ὅμως τῆς Μονῆς Ρωσσικοῦ
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τοῦ ἔτους 1169 φαίνεται ἡγούμενος «τῆς μονῆς τοῦ Κουτουλμούση Ἑσαἴας ».
Δυστυχῶς εἶναι σχεδὸν βέβαιον ὅτι λόγῳ τῆς καταστρεπτιζῆς πυρκαϊᾶς τῆς Μονῆς τοῦ 1857 ἐκάησαν τὰ ἔγγραφα αὐτῆς
καὶ δὲν δύναται νὰ εὑρεθῇ κάτι τι τὸ θετικόν.
Ὁ Κομνηνὸς ἀναφέρει ὅτι « ἄνθρωποι ὑπηρέται τοῦ διαβόλου κινηθέντες ἀπὸ τὴν πονηράν των διάθεσιν, τὸ ἐγκρέμνισαν
ὅλον αὐτό' καὶ ἄλλα πολλὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους».
Ἁλλὰ ποῖοι εἰναι αὐτοί; Ὁ Καλλιγᾶς ἀναφέρει τὸν λατινόφρονα
Μιχαήλ, ἡ δὲ παράδοσις ἀποδίδει τὴν καταστροφὴν εἰς τὸν
Πάπαν «ὅστις, ὡς λεγει ὁ Φρεαρίτης, ἐν τῷ Ὄρει πάντα φέρει
τὰ βάρη τῶν παντοίων τῆς χώρας καταστροφῶν κατὰ τὸ εὐρὺ
τοῦ μεσαίοτνος διάστημα». Πάντως ἡ καταστροφὴ αὐτῆς θὰ
ἐπῆλθε μετὰ τὸ ἔτος 1334 διότι κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο προσηρτήθη εἰς αὐτὴν ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀρχαία μονὴ τοῦ Φιλαδέλφου
(Ἄθως 182) ὅπερ δὲν θὰ συνέβαινεν ἐὰν ἡ μονὴ ἧτο ἔῷημος.
Ἐγγραφόν τι τῆς Συνάξεως ἐκδοθὲν διὰ τὴν μονὴν τῶν
Λειβαδίων τῷ 1357 (6865) καὶ ἤδη εὑρισκόμενον εἰς τὴν Ἰ.
Μονὴν Χελανδαρίου ἀναφέρει ἔφοδον βαρβάρων λαβοῦσαν
χώραν πρό τινος καθ' ἥν «καταγιὑγια μοναστῶν, ἀσκητήρια καὶ
ἰερὰ τεμένη καὶ θείους οἴ'κους καὶ περικαλλεῖς ἐξ αὐτῶν κρηπίδων
ἀνήγειράν τε καὶ συνεστήσαντο οἱ ἀοίδιμοι ἐκείνοι καὶ σεβάσμιοι ἄνδρες, εἰς παντελῆ φθορὰν καὶ ἐρήμωσιν ἐσχάτην κατήντησε». Τὸ ἐπὶ Μανουὴλ γενόμενον τυπικὸν (1393) ὁρίζον
«Πλὴν μονύδρια πολλὰ ἐκ
τοὺς βαρβάρους τούτους *
λέγει
βάθρῶν ἐρράγησαν ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν καὶ ἕνεκεν τούτου καὶ ἡ
τάξις αὐτῶν παρῆλθεν».
Ἁληθῶς ὁλόκληρος ὁ ΙΔ' αἰών, ἐποχὴ καταπτώσεως δύ
ἁπαν τὸ κράτος, εἶναι πλήρης πειρατειῶν Καταλάνων, Σαρακηνῶν καὶ παντοίων Φράγκων' ἐὰν ὅμως Σαρακηνοὶ ἧσαν οἱ λεηλατήσαντες τὸ ἌγιονὌρος καὶ δὲν συγχέωνται μετὰ τῶν Κατα
λάνων, οἴτινες ὡσαύτως τὰ πάνδεινα διέπραξαν εἰς τὸ Ἄγιον
Ὄρος, τότε πρέπει νὰ ὁρίσωμεν τὴν «ἔφοδον» τὴν ὁποίαν ἀναφέ
ρει τὸ ἀναφερθὲν ἔγγραφον εἰς τὸ ἔτος 1332 ἤ μεταξὺ τῶν ἐτῶν
1343-1348 ὅτε ἔλαβον χώραν δειναὶ λ,εηλασίαι καὶ ἐξανδραποδισμοὶ ὑπὸ πειρατῶν εἰς τὸ Αἰγαῖον (Παπαρ. Ε' 225-226,266-267).
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Δυνάμεθα νὰ ἐπιμείνωμεν εἰς τὴν ἐποχὴν ταύτην περὶ'
παντελοῦς καταστροφῆς τῆς Μονῆς, πρῶτον διότι τῷ 1332 προσηρτήθη εἰς αὐτήν, ὡς εἴπομεν, ἡ μονὴ τοῦ Φιλαδέλφου ἐξ οὗ
διαπιστοῦται ἡ ὕπαρξις τῆς τοῦ Κουτλουμουσίου, δεύτερον διότι
δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸ ἐπὶ Μανουὴλ τυπικὸν (1393), ἐξ οὗ δύναται νὰ ἐξαχθῇ ὅτι ὡς ἐκ τῆς φθορᾶς τὴν ὁποίαν ὑπέστη δὲν
ἧτο ἀξιόλογος καὶ τρίτον διότι κατὰ τὰ ἔτη 1389 καὶ 1395 ώ μὲν
Πατριάρχης Νεῖλος φροντίζει περὶ τῶν κτημάτων αὐτῆς, ὁ δὲ
Πατριάρχης Ἁντώνιος καθιστἀ αὐτὴν σταυροπηγιακὴν (Πατρ.
Πίνακες 441,454).
Τοῦτο ἀποδεικνύει ὅτι τότε ἢρξατο νὰ ἀναπτύσσηται ἐκ
νέου. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔπαθε καὶ πρότερον εἴτε ὑπὸ τῶν σταυροφόρων (12Ο4) εἴτε ὑπὸ τῶν ἐνωτικῶν τοῦ Μιχαὴλ (Ι27δ-82)
καὶ τῶν Καταλάνων (13Ο9). Πάντως κατὰ τὸ πρῶτον τέταρτον
τοῦ ΙΕ' αἰῶνος φαίνεται ἀρκετὰ ἀνορθωθεῖσα διότι κατὰ Μάῖον
τοῦ 1428 ὁ Πατριάρχης Ἰωσὴφ β' προσήρτησεν εἰς αὐτὴν διὰ
σιγγιλλίου τὴν μονὴν τοῦ Ἁλυπίου, ἡ ὁποία σεμνυνομένη ἐπ'
ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων, εἶχεν ἀνακηρυχθῆ ὑπὸ τοῦ
Πατριάρχου Καλλίστου Α' σταυροπηγιακὴ τῷ 135Ο. 'Η μονὴ
αὕτη εἰς τὸ ἐπὶ Μανουὴλ τυπικὸν κατέχει τὴν 7ην τάξιν μεταξὺ
τῶν λοιπῶν μονῶν καὶ ὑπῆρχε κατὰ τὸ αὐτὸ τυπικὸν εἰς τὸ
Ἁνατολικομεσημβρινὸν ὅριον τῆς περιοχῆς τοῦ Πρώτου πλησίον
τοῦ μεγάλου λάκκου καὶ τῆς γεφύρας.
Εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Κουτλουμουσίου προσηρτήθησαν καὶ
αἱ μοναὶ τῆς Καληάγρας ἤ Καλεάγρας καὶ τοῦ Γομάτου. Ἑ ἐπ'
ὀνόματι τοῦ Ἁγ. Εὐστρατίου πάλαι μονὴ τοῦ Γομάτου, 1Ο
λεπτὰ ἀπέχουσα, ἤδη ὡς κελλίον «Μεγάλη Παναγία» καλούμενον
φαίνεται ὑπάρχουσα ἀπὸ τοῦ Γ αἰῶνος ὅτε διὰ σιγγιλλίου τοῦ
Πατριάρχου Νικολάου τοῦ Χρυσοβέργη προσηρτήθη τὸ πρῶτον
εἰς τὴν Λαύραν τῷ 989. Ἑ δὲ τῆς Καληάγρας παράλιος οὖσα,
σωζομένης μέχρι σήμερον τῆς ὀνομασίας της, ἀνέρχεται καὶ αὐτὴ
μέχρι τοῦ ΙΑ' αἰῶνος. Εἰς μεμβράνινον ἔγγραφον τῆς Συνάξεως
τοῦ ἔτους 1Ο87, τοῦ ὁποίου ἀντίγραφον παλαιὸν ὑπάρχει εἰς τὴν
Ἰ. Μονὴν Κωνσταμονίτου, φαίνεται ὡς ἡγούμενος αὐτῆς «Συμεὼν μοναχός, ἡγούμενος τῆς Γαλεάγρας», ἀλλὰ καὶ ὡς Καληάγρα
ἀπαντᾶται εἰς ἔγγραφον τῆς Ἰ. Μονῆς τοῦ Ρωσσικοῦ τοῦ 1143
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(ἀπογραφικὸν τῆς περιουσίας τῆς μονῆς τοῦ Ξυλουργοῦ). Ὁμοίως προσηρτήθησαν εἰς τὴν Μονὴν ταύτην καὶ ἡ μονὴ τῆς Ἁναπαψίας ἢ Ἁναπαυσίας τῆς ὁποίας τὸ ἀξιόλογον δάσος κατέχει
ἥδη ἡ Μονή.
Κατὰ τὸν ΙΣΤ' αἰῶνα οἱ ἡγεμόνες τῆς Βλαχίας Ράδουλος
Νεάγουλος Μίρτζας καὶ Βιντίλας ἀνεκαίνισαν αὐτήν.
Τῷ 162ο ὁ ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας Ἁλέξανδρος προσήρτησεν
εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Κουτλουμουσίου τὴν ἐκεῖ ὑπάρχουσαν μονὴν
τοῦ Κλοκοτσόβου.
Περὶ τὰ μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος ἐγένετο ἡ Μονὴ ἰδιόρρυθμος ἐκ τῆς πρότερον κοινοβιακῆς τάξεως.
Ὁ πατριάρχης Ἁλεξανδρείας Ματθαῖος ὁ ἐξ Ἄνδρου, μοναχὸς ὑπάρχων πρότερον τῆς Μονῆς τοῦ Κουτλουμουσίου, παραιτηθεὶς τοῦ θρόνου τῷ 1766 ἀπεσύρθη εἰς τὴν Μονὴν ταύτην
πολλὰ δαπανήσας ὑπὲρ ἀνακαινίσεως αὐτῆς, θανὼν δὲ «ἀφῆκεν
εἰς τὸ Μοναστήριόν του ὅ,τι καὶ ἄν εἶχε καὶ ἄσπρα καὶ πράγματα»
ὡς λέγει ὁ Ἀψηλάντης. Ἐκ τῶν ἔργων του σώζεται ὁλόκληρος
ἡ Ἁνατολικὴ πλευρὰ τῶν κελλίων. Ὁ τάφος εἶναι εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τοῦ ναοῦ ἔξωθεν.
Τῷ 1855 ἐγένετο κοινόβιος καὶ σχεδὸν τοιαύτη ἐξακολουθεῖ ὑφισταμένη μέχρι σήμερον. Πρὸ 5Οετίας εἶχεν 7Ο μοναχοὺς
'Ἐλληνας, κατὰ τὸ πλεῖστον ἐξ Ἐπτανήσου. 'Ἑδη ἔχει περὶ τοὺς
3Ο μοναχούς, ἀλλὰ διέρχεται δεινὴν κρίσιν.
Τῷ 1857 μεγάλη πυρκαϊὰ κατέστρεψε τὴν Μονήν. Ὁ Κ.
Φρεαρίτης περιελθὼν τότε τὸ Ἄγιον Ὄρος λέγει τὸ « Κουτλουμούσιον ἐγκαταλελειμμένον καὶ ἐρείπιον», θρηνῶν δὲ αὐτὸ
προσθέτει. «Ἑ φιλέρημος ἀηδὼν εἶναι ὁ μόνος αὐτοῦ μελῳδικὸς
οἰκιστής, θρηνοῦσα τοῦ ἀληθοῦς τούτου παραδείσου τὴν ἐγκατάλειψιν».
Κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἐγένοντο ξέναι ἐνέργειαι πρὸς
ἐγκατάστασιν ἡγουμένου ἔξωθεν καὶ τοιοῦτος ἐξελέγη ὁ μετέπειτα ἐπίσκοπος Πηλουσίου Ἁμφιλόχιος Πάτμιος μοναχὸς τῆς Ἰ.
Μονῆς τοῦ Ρωσσικοῦ. Πέριξ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ ἐγένοντο σοβαραὶ εριδες καὶ πιεζόμενον τὸ Πατριαρχεῖον καθήρεσε τὸν ἡγούμενον Ἰωάσαφ, ἀλλ' οἱ πλεῖστοι τῶν ἐν τῇ Μονῇ ἔμενον πιστοὶ
εἰς τὸν καθαιρεθέντα καὶ δὲν ἐδέχθησαν τὸν Ἁμφιλόχιον, βασι-
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ζόμενοι δὲ εἰς τὴν Ἀγγλικὴν προστασίαν, σντες ὡς προείπομεν
Ἑπτανήσιοι, ἀνεπέτασαν τὴν Ἀγγλικὴν σημαίαν δι' ἀπεσταλμένου τῆς Ἁγγλικῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει πρεσβείας καὶ τοῦ ἐν
Θεσσαλονίκῃ Ἅγγλικοϋ προξενείου. Ὁ ἀγὼν μετετέθη εἰς τὴν
Κωνσταντινούπολιν μεταξὺ τῆς Ρωσσικῆς καὶ 'Αγγλικῆς πρεσβείας ἥτις ὑπερισχύσασα ἀπεκατεστάθη καὶ πάλιν ὁ ἡγούμενος
Ιωάσαφ
Τὴν 18ην Δεκεμβρίου τοῦ 187Ο νέα πυρκαϊὰ ἠφάνισε τὰ
μόλις ἀνεγερθέντα.
Κατὰ τὰ ἔτη 1891-1893 ἐκτίσθη ἡ ὑπολειφθεῖσα βορεία
πλευρὰ τῶν κελλίων μετὰ νέου πυλῶνος τῆ συνδρομῇ Μαρίας καὶ
Ζωῆς Κανούση ἐκ Πελοποννήσου ἐνεργείᾳ τοῦ ἐκ Λευκάδος ἡγουμένου αὐτῆς Μελετίου ὅστις συνετέλεσε κατὰ πολὺ εἰς τὴν ἀνοικοδόμησιν τῆς Μονῆς ἐκ συνδρομῶν τὰς ὁποίας ἔλαβεν ὁ ἴδιος
μεταβὰς εἰς Ρωσσίαν.
Ἐν μέσῳ τῆς εὐρείας αὐλῆς εὑρίσκεται ὁ καθολικὸς ναὸς
τῆς Μεταμορφώσεως ἔργον ΙΔ' αἰῶνος, μικρὸς ἀναλόγως τῆς
Μονῆς. Αἱ τοιχογραφίαι αὐτοῦ ἀνάγονται εἰς τὸ ἔτος 154Ο, αἱ
δὲ τοῦ νάρθηκος εἰς τὸ 1744.
Ἰερὰ λείψανα εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἰερὰν ταύτην Μονὴν
τὰ ἑξῆς' Τεμάχια Τιμίου Ξύλου εἰς τρία κιβώτια. Ὁ ἀριστερὸς
ποῦς τῆς Θεομήτορος Ἄννης δωρηθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἀλεξίου τοῦ
Κομνηνοῦ, Ἑ ἀριστερὰ χείρ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἑ κάτω
σιαγὼν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, Ὁλόκληρος ἡ κάρα Ἁλυπίου
τοῦ Στυλίτου. Μέρος τῆς κάρας Ἁναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Ὁ ἀριστερὸς ποῦς τοῦ Ἁγίου Κηρύκου. Μέρος τῶν Ἁγίων μαρτύρων Τρύφωνος, Ἐλευθερίου, Παντελεήμονος, Παρασκευῆς,
Θαλαλαίου κ. ἄ.
Ἑ βιβλιοθήκη περιέχει 1ΟΟ περίπου μεμβρανίνους κώδικας καὶ 6ΟΟ τοιούτους χαρτίνους. Οἱ μεμβράνινοι εἶναι νεώτεροι
τοῦ ΙΓ' αἰῶνος, πλὴν ἐνὸς ὡραίου εὐαγγελίου Θ' αἰῶνος. Μετα
ξὺ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου τῶν χειρογράφων εὑρίσκονται ἕνδεκα
νσμικὰ βυζαντινά, δύο νεώτερα ἑλληνικὰ χρονικὰ καὶ χειρόγραφόν τι ΙΓ' αἰῶνος περιέχον συγγράμματά τινα τοῦ Ἀριστοτέλους.
Χρυσόβουλλα ἔχει Ἁνδρονίκου Β' 1322 καὶ Σλαυϊκὰ Ἰωάννου
Οὖγγλες 1369, Ἰωάννου Βασσαράβα βοεβόδα Οὐγγροβλαχίας 14..,
Βλάδου Οὐγγροβλαχίας 1492, Γαβριὴλ Μογίλα βοεβ, Οὐγγρο-
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βλαχίας 1618, Ἁλεξάνδρου Υἱοῦ Ραδούλου βοεβ. Οὐγγρ. 1625
καὶ Ματθαίου Βασσαράβα βοεβ. Οὐγγρ. 1641.
Μετόχια ἡ Μονὴ Κουτλουμουσίου εἶχεν ἄλλοτε εἰς Ἰερισσὸν ἔνθα καὶ ἁγίασμα τοῦ Ἁποστόλου Παύλου (εἰδος κατακόμβης ὡς ἐν τῷ Μετοχίῳ Κασσάνδρας τῆς Ἰ. Μονῆς Ἁγ. Παύλου),
ἕτερον εἰς Σέρρας (Κοῦτσος), δύο εἰς Λογγὸν παρὰ τὴν Συκιὰν καὶ
Παρθενῶνα. Ὁμοίως εἰς Κασσάνδραν, Θάσον καὶ Προικόνησον.
Ἁξιόλογον εἰσόδημα ἔχει ἐκ τοῦ δάσους αὐτῆς ἐνἉγίῳ Ὄρει.
Κελλία ἔχει περὶ τὰ 15 εἰς τὰ ὁποῖα διαμένουν Ἐλληνες
μοναχοί, ζείμενα μεταξὺ τῶν καστανεῶν καὶ λεπτοκαρυῶν τῆς
ὡραίας λεκάνης τῶν Καρυῶν, ὀλίγα δὲ ἐξ αὐτῶν ἐντὸς τῆς πολίχνης. Εἰς αὐτὰ ἀριθμοῦνται καὶ αἱ παλαιαὶ μοναὶ αἴτινες ἀνεφέρθησαν προηγουμένως, ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως οὐδὲν παλαιὸν
σώζεται διότι ἀνεκτίσθησαν καὶ τὰ πάντα μετεβλήθησαν. Εἰς τὸ
κελλίον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἤσκησεν ὁ Ἄγιος Μάρτυς Κυπριανὸς ὅστις ἐμαρτύρησε τὴν 5ην Ἰουλίου 1679 καὶ τὸν ὁποῖον ἡ
Μεγάλη τοῦ ΧριστοῦἘκκλησία κατέταξε μεταξὺ τῶν Νεομαρτύρων.
'Η παραλία τῆς ἀρχαίας μονῆς Καληάγρας μεταξὺ τῶν Ἰ.
Μονῶν Ἰβήρων καὶ Σταυρονικήτα ἀποτελεῖ θαυμάσιον ὅρμον.
'Εν αὐτῇ εὑρίσκεται καὶ μέγας πύργος.
Κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα ἐτίμησε τὴν Μονὴν τοῦ
Κουτλουμουσίου Βαρθολομαῖος ὁ Κουτλουμουσιανὸς ὁ ἐξ'Ἰμβρου.
Γεννηθεὶς τῳ 1772 ἐσπούδασεν εἰς Ἄγιον Ὄρος καὶ Κυδωνίαν.
Ἐδίδαξεν ἐν 'Ἰμβρῳ, Θεσσαλονίκῃ, Βενετίᾳ, Κωνσταντινουπόλει
καὶ εἰς τὴν ἐμπορικὴν σχολὴν τῆς Χάλκης τὴν ὁποίαν διηύθυνεν
ἐπὶ ἐξαετίαν (184Ο-1846). Διορθώσας ἐξέδωκε τὸ «Μέγα Ὁρολόγιον» (1832). Τὸ Πεντηκοστάριον (1836) καὶ τὰ 12 Μηναῖα
(1843). Κατ' ἐντολὴν τοῦ Καποδιστρίου μετερρύθμισε τὴν Σύνοψιν τῶν προσευχῶν, τῆς ὁποίας ἡ ἐν Αἰγίνῃ τελουμένη ἔκδοσις
ἀνεστάλη διὰ τοῦ θανάτου τοῦ κυβερνήτου τῷ 1831. Συνέγραψε
περὶ τῆς ὁηθείσης σχολῆς τῆς Χάλκης ὑπόμνημα τὸ ὁποῖον ἐξέδωκεν ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 1846, Ἰστορικὴν Πραγματείαν
περὶ τῆς πατρίδος αὐτοῦ 'Ἰμβρου, Εἰσαγωγὴν εἰς τὴν Γραμμτχτικὴν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης κατ' ἐρωταπόκρισιν καὶ Βοτανικήν.
Ἐτελεύτησε κατὰ τὸ ἔτος 1852.
Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Κουτλουμουσίου εἰς τὰ Βορειοανατολικὰ αὐτῆς ὅρια ἔχει καὶ μίαν σκήτην ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος. Ἰδρύθη πρὸ τοῦ ἔτους 1765, τῷ δὲ 179Ο ἀνηγέρθη τὸ Κυριακὸν δαπάνῃ Κοσμᾶ Ἰερομ. ὅστις, ὡς λέγεται ὴτο
προϊστάμενος τῆς Ἰ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων καὶ ἄλλων.
Ἑ σκήτη αὕτη ἀποτελεῖται ἐξ 2Ο καλυβῶν καὶ οἱ ἐν αὐτῇ
οἰκοῦντες μοναχοὶ ἀσχολοῦνται εἰς τὴν ραπτικήν, ἁγιογραφίαν,
κομβοσχοινοπλεκτικήν, γεωργίαν κλπ.

ΗΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΘΕΜΗΤΗ
ΜΗΠΙΗΙΟΠ ΔΕΛΤΙΟΓἸ ΑΘΩΠΙΗΔΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ἰανουαριος Ι956
Κατὰ τὸν παρελθόντα μὴνα Δεκεμβριον τοϋ 1955 εἰς τὴν
Ἀθωνιάδα Σχολὴν παρετηρήθη ὲνδιαφέρουσα κίνησις, ἥτις ὰποβλέπει εἰς τὴν ὰξιοποίησιν τοϋ Ἁγίου "Ορους. Ταύτης κόριον
ἔργον εϊναι ἡ δι' όμιλιῶν, διαλέξεων, κυκλοφορίας Ιντόπων,
ὲκθέσεως ἐντυπώσεων καὶ ἄλλων δημοσιευμάτων διαφώτισις τοϋ
κοινοϋ ὲντὸς καὶ ὲκτδς τοϋ Ὄρους, περὶ τὴς πολλαπλῆς αὸτοϋ
ὰξίας. Εἰς τὴν ὰνωτέρω προσπάθειαν θέλουσι λάβει μέρος ὲκτὸς
τῶν Καθηγητων τῆς Σχολῆς καὶ Ιγκριτοι Ἁγιορεϊται ὡς καὶ
διάφοροι φίλοι τοϋ Ἁγίου Ὄρους, καθηγηταϊ Πανεπιστημίων
καὶ ἄλλοι λόγιοι ἡμέτεροι καὶ ξένοι, οἴτινες ὰναγνωρίζουσι τὸν
σημαντικώτατον ρόλον, δν τοϋτο διεδραμάτισεν εἰς τὴν καθόλοο
ἱστορίαν τῆς Ὁρθοδόξου 'Εκκλησίας καὶ δὴ τοϋ Μοναχισμοϋ.
Ἐναρξιν τῶν διαλέξεων τοότων ἔκαμεν ο Διοικητὴς Ἁγίου
Ὄρους κ. Κ. Κωνσταντόπουλος, δστις ὁμιλήσας ἐξ ὑπογυίου
περὶ Μοναχισμοϋ εἰς τὸ ὰναγνωστήριον τὴς Ἁθωνιάδος Σχολῆς
ὲνώπιον τῶν μαθητῶν καὶ τῶν καθηγητων τὴς Σχολῆς ὡς καὶ
πολλῶν ἄλλων πατέρων τῆς Ἰεροἱς Κοινότητος, εϊπε τὰ εξῆς
περίπου: (κατὰ σημειώσεις μαθητῶν τῆς Ἁθωνιάδος Σχολῆς).
Κατ' ὰρχὴν ὡμολόγησε πόσον δόσκολον ειναι τὸ θέμα τοϋ
Μοναχισμοϋ, ἰδίως δταν θέλη κανεὶς ν' ὰσχοληθ^ μὲ τὴν οὐσίαν
αὸτοϋ. Ὁ δμιλητὴς δὲν ὲ5ίστασε νὰ 6μολογήση τὴν ὰδυναμίαν
του εἰπών: «Κατέχομαι ἀπὸ ίερὸν δέος διὰ τὴν μεγάλην δκόθεσιν
ποὸλέγεται Μοναχισμος,που λέγεται φιλοσοφία τοϋ Μοναχισμοϋ».
Ταύτην πρέπει νὰ ὰναζητήσωμεν δχι εἰς τὰς μορφὰς καὶ τοὺς
τόπους τοϋ μοναχικοΟ βίου, ἀλλὰ κυρίως εϊς τδ περιεχόμενον
αὐτοϋ. Διὰ νὰ πλησιάση δμως κανεὶς τὸ περιεχόμενόν του, τὴν
οὸσίαν του, ὰπαροάτητος δρος εϊναι νὰ τὸν μελετήσϊ0 ἐπαρκῶς,
νὰ ὰσχοληθ^ σοβαρως μὲ αὸτόν.
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Κατὰ τὴν ερευναν τοϋ θέματος τουτου προκόπτουγ πολλὰ
ὲρωτήματα. Πῶς ὲδημιουργήθη 6 Μοναχισμός; ποιοι ὸπὴρξαν οί
ί5ρυταὶ αϋτοϋ; ποία ή διὰ μέσου τῶν αἰώνων ὲξελιξίς του;

Ὅ Διοικητὴς τοϋ 'Αγίου "Ορους κ. Κ. Κωνσταντδπουλος

Τὴν ὰπάντησιν εἰς τὰ ὲρωτήματα αὸτὰ τὴν λαμβάνομεν ἀπὸ
τὴν ἱστορικὴν ὰναδρομὴν καὶ μελέτην. Ὁφείλομεν νὰ ἐκκινήσωμεν ὰπϊ τὸν Αἰγυπτιακὸν ὲρημιτισμὸν καὶ δια μέσου του Μ.
Βασιλείου καὶ τῶν Στουδιτῶν νὰ φθὰσωμεν τέλος εἰς τὸν μονα
χισμὸν τοϋ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπὸ τὰς διαφορὰς καὶ τὰς όμοιότητας, τὰς παρατηρουμένας εἰς τὰς μοναχικὰς προσωπιζότητας,
τοϋς κανόνας καὶ μοναχικὰ συγζροτήματα, Θὰ φθάσωμεν ὰσφαλως εἰς χρήσιμα συμπεράσματα. ΤοιαΟτα συμπεράσματα προκόπτοντα ἐκ τῆς μελέτης καὶ συγκρίσεως τῶν 2ιαφόρων μοναχικῶν μορφωμάτων εῖναι καὶ τὰ κόρια χαρακτηριστιζὰ τοϋ
μοναχισμοϋ, ἄτινα εΙναι τὰ ἐξῆς: α) τυφλὴ ὸπακοή, β) ὰδάμαστος ὰποφασιστικότης του ζην ἐν Κυρίω, γ) ἄσκησις.
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ἸΙμεϊς οἱ λ,αϊκοί, εἰπε θέλομεν νὰ βλέπωμεν τοὺς μοναχούς
μὰλλον ἐπιδιδομένους εἰς σαμαρειτισμόν, εϊς ψυχοσωστικὰς
δνεργείας καὶ γενικῶς εἰς πολιτιστικὰς ἐπιτευξεις. "Ολα αὸτὰ
δμως διὰ τὸν μοναχὸν εὶναι δευτερευοόσης σημασίας. Ὁ μοναχὸς
ὰποβλέπει εἰς εν, ὰποβλέπει εἰς τὴν ὰπόλυτον βίωσιν τὴς μεγάλης ὲντολῆς «ὰγαπήσ^ς Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ δλης τῆς
καρδίας σου καὶ ἐξ δλης- τὴς ψυχῆς σου καὶ ἐξ δλης τὴς 5ιανοίας σου». Τὴν βίωσιν τῆς απ' εὺθείας, συνεχοΟςκαὶ ἀποκλειστικῆτ, τρόπον τινά, σχέσεως πρὸς τὸν Θεόν τὴν ὲπιδιώζει δ μοναχὸς μὲ διάφορα μέσα, εἴτε διὰ τῆς φϋγὴς εἰς τὴν ερημον,
εἴτε ἐν θεωρία, εἴτε ἐν κοινότητι, εἴτε δρῶν εὸαρέστως τῷ Κυρίω.
Εἰς τὰς μορφὰς αὸτὰς τὴς μοναχικῆς ζωῆς μία μόνον
τάσις δύναται νὰ δπαρξη: ἡ τάσις πρὸς τὴν ὰρτιότητα, η ανοοος της ψυχῆς πρὸς τὸν Θεόν, ὁ ἄμεσος δεσμώς μετὰ τοϋ θείου,
τὸ βίωμα της συνεχοΟς παρουσίας τοϋ Κυρίου εἰς την ψυχήν.
Αὐτὴ εϊναι ἡ οὸσία του Μοναχισμοϋ. Οὐσία καθαρῶς μυστικῆ,
διότι 6 μοναχισμὸς εϊναι μυστικισμός. Χωρὶς δὲ μυστικισμὸν
μοναχισμδς δὲν ὸφίσταται.
Ἀλλὰ θὰ διερωτηθοΟν μερικοί, ειναι δυνατὸν νὰ 6ιωση
τις την παρουσίαν τοϋ Κυρίου εἰς τὴν παροϋσαν ζωήν;
Ἐδῶ ῆρξατο δ όμιλητῆς ἀναπτύσσων πῶς ἐμφανίζεται ἡ
Σχολαστικὴ φιλοστφία καὶ πῶς διεμορφώθη γενικώτερον δ
φιλοσοφικὸς στοχασμὸς τῆς Δόσεως, βασισθεὶς εἰς τὸν πατέρα
της Δογιηης, τον 'Αριστοτέλην κυρίως καὶ ὲκεινον ἐν πολλοΚ
νοθευμένον. Ὁ Πλάτων, δ ὰρχηγέτης φιλόσοφος τοϋ Βυζαντίου,
ὸπῆρξε σχε5δν ἄγνωστος εἰς την Δόσιν κατὰ τον Μεσαίωνα.
Βασιζόμενον πρὸ παντὸς εἰς τον 'Αριστοτέλην καὶ τὰς
δρθολογιστικὰς παρερμηνείας τῶν Λατίνων, Ἁράβων καὶ Ἐβραίων σχολιαστῶν του, καὶ εἰς τὸ οἰκοδόμ7;μα τῶν Σχολαστικῶν
στοχαστῶν (θωμα του Ἀκινάτου., Ἀλβέρτου κλπ.) Ἰξεχόθη
μέσῳ τῶν μοναστηρίων καί τῶν Πανεπιστημίων ἕνα πνεϋμα
καθαρῶς ὰρ9ολογιστικόν.
Ουτω κατὰ τὰς ὰρχὰς της 13ης ἐκατονταετηρίδος ὰρχίζει
μὲ την Σχολαστικῆν φιλοσοφίαν νὰ ὲπικρατῇ εἰς τὴν Ε.υρώπην
πνεϋμα 'Ορθολογισμου, μηχανοκρατίας. ΔΓ αὸτοϋ ὲνόμισαν δτι
δόνανται νὰ ἐξηγηθοϋν δλα τὰ φαινόμενα του κόσμου. Τὸ
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πνεΟμα αδτδ ἐξειλίχθη καὶ ὰνεπτόχθη ἐπὶ Ἀριστοτελικἢς βάσεως. Εἰς ταύτας τὰς-μηχανοκρατικὰς τάσεις ὰντέδρασαν αί μεγάλαι θρησκεϋτικαί φυσιογνωμίαι τὴς Ἀνατολὴς τῶν: Γρηγορίου Παλαμὰ, Νικολάου Καβάσιλα καὶ ἄλλων. Οὸτοι κρατοϋν
ὰγρύπνως τὴν Ἰ. παράδοσιν ῆτις εὑρίσκει τὴν βαθυτέραν ὲκδήλωσίν της εϊς τὸν Ἑσυχασμόν, δλοκληρωθέντα ὲν Ἁγίφ Ὄρεῖ
καὶ συγκεντρώσαντα ἐν ἐαυτφ τὰ μεγάλα μυστικὰ κίνητρα τῆς
ὰνατολικὴς παραδόσεως. ΕΙναίτ ἧ ζῶσα ὰντίδρασις κατὰ του
ὀρθολογισμοΟ τῆς. Δόσεως,ἧ ὰντίδρασις ἡ ὰντιμετωπίσασα αὐτόν.
'Ἐδη πρὸ του 14 αἰῶνος παρατηρεϊται εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
μ,ία εὸλάβεια καὶ εὸσεβεια τὴς 6ποίας κεντρικὸν σημεῖον ὰποτελεϊ ἡ «Θεωρία». Ὄλοι οἱ Χριστιανοὶ εϊναι προσκεκολλημένοι εἰς
αὐτήν. Ἰ5ιαιτερως δμως οί σιωπηλοί, οί πραεϊς, οἱ ταπεινοί οἱίτινες ἐγκατέλιπον τὸν κόσμον διὰ νὰ ημπορέσουν μὲ συνεχεϊς
προσευχάς, μὲ μετάνοιαν καὶ μὰ τὴν χαρὰν τοϋ δεσμοϋ πρὸς
τὸν θεὸν νὰ ῖδουν τὸ ἐσοιτερικὸν φῶς.
'Ο Συμεὼν ό νέος θεολόγος εὑρίσκεται μέσα εἰς τὴν μεγάλην παράδοσιν τοΟ ανατολικοΟ μυστικισμοϋ. Τὰ μεγὰλα βιώματα τοϋ Συμεὼν ὸπερβαίνουν κατὰ πολϋ τὸ μέτρον του κοινοΟ
ἐρημίτου. Ειναι δωρήματα τὴς χάριτος τοδ Θεοϋ. Μόνον τὴν
πεπληρωμένην μὲ τὸ θειον πνεϋμα ψυχὴν φωτίζει τὸ θαβώριον
φῶς. Πῶς 8μως ἐπῖτῳγχάνεται τοϋτο; Κάθε βαπτισμενος θὰ
ἔπρεπ.ε νὰ ^ννοτήσγ} τὸν ὲσωτερικόν του πλοϋτον. Μόνον δμως
εἰς τους σιωπηλους, τοϋς γαληνίους, τοὸς ταπεινοὸς ὲμφανίζει
ἐαυτόν 6 Κύριος.
Οί μοναχοὶ του Ἁγίου Ὄρους δὲν μένουν ξένοι πρὸς τὰ
βιώματα του Συμεών. Κατὰ τὰς ὰρχὰς του 14 αἰωνος έμφανίζεται εἰς τὸν Ἄθω δ Γρηγόριος 6 Σινα'ιτης, δστις διδάσκει εϊς
τοϋς Ἁγιορείτας μοναχοὺς μίαν ψυχοτεχνικήν, τροπον τινά,
μϊθοδον τὴς ἐν μυστικ^ ὰτμοσφαίρᾳ μετὰ τοϋ θεοϋ ένώσεως,
μὲ βάσιν τὴν νοερὰν προσευχὴν ὲκείνων, οἴτινες αναζητοΟν τὸν
Θεόν. Ουτοι προσευχονται ὰδιαλείπτως τὴν νοερὰν προσευχήν:
«Κύριε Ἰησοϋ Χριστέ, Υίε τοϋ Θεοϋ, ὲλέησόν με». Ὄλος 6
ἄνθρωπος, ψυχὴ καὶ σῶμα, μένει προσηλωμένος εἰς εν ὡρισμένον σημεῖον, εἰς τὸ σημεῖον τῆς ενώσεως μετὰ του Θεοϋ. Τοϋτο
δὲν εἰναι ἐξωτερική τις, μηχανικὴ ὑπόθεσις. Εϊναι ἁγιότης,
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ἐγκαρτέρησις. Εἶναι βαθεῖα πνευματικὴ συγκέντρωσις καὶ συνεχὴς ζατεόθυνσι; τοϋ βλέμματος πρὸς τὸν Κόριον. Εἰναι ὑπόθεσις
ζαρ5ίας. Διὰ τῆς ἐπιμόνου ὲπικλήσεως πολλοὶ ἔγνώρισαν τὸ
ἄκτιστον φῶς, ἔγιναν κοινωνοὶ τὴς θείας Ιλλάμψεως.
'Η μέθοδος βεβαίως, αἱ λέξεις καὶ δλα τὰ ἐξωτερικὰ
κελεόσματα δύνανται ν'αλλάζουν, ἡ καρδία δμως πρέπει νὰ εἰναι
πάντοτε ἐστραμμένη πρὸς τὸν Θεόν. Τὸ οὐσιῶδες εΙναι τὸ πνε5μα
τὴς ΗΣΓΧΙΑΣ. Ἑ καθαρὰ συνείδησις, ἧ εἰρηνικὴ ῆπιότης καὶ
πραότης, ἡ ἡσυχία τῶν ψυχικῶν δυνάμεων, ἡ ὰμεριμνίχ, ἢ
συνεχὴς ὲγρήγορσις ὲμπρὸς εϊς τὴν σωτηρίαν καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν 6δγ;γοϋν τὴν ψυχὴν εἰς τὴν εἱρήνην τοϋ ὰκτίστου φωτός.
ἸΙ ἡσυχαστικὴ πρακτικὴ ὰποτελεϊ ὰπόδειξιν, δτι καὶ οί ἁπλοόστεροι καὶ ἁπλοϊκώτεροι τῶν ὰν6ρώπων δύνανται νὰ φ6άσουν
εἰς βαθυτάτην πνευματικὴν ζωήν.
Καὶ τώρα ἔρχεται ἡ Δόσις νὰ περιγελάση την μυστικὴν
αὐτὴν τάσιν τῶν μοναχῶν. Ἐμφανίζετσ.ι δ Καλαβρὸς Βαρλαάμ,
ὲκπρόσωπος πράγματι τὴς δρθολογιστικἢς κοσμοθεωρίας της
Δόσεως, ζητῶν νὰ παραστήστβ τὸν Ἁγιορειτιζδν ἸΙσυχασμὸν
ὡς κὰτι τὸ αίρετικόν, ὡς κάτι τὸ ὰστεϊον. Ευρεν δμως ὰντιπάλους, ζηλωτὰς της μεγάλης υποθέσεως τοϋ ἡσυχασμοΟ, οί οποϊοι
καὶ τὸν ὰντιμετώπισαν νικηφορως. Οδτοι μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν
Γρηγοριον Παλαμὰν ὑπεστήριξαν, δτι δ μοναχὸς δ ὰσκουμενος
διὰ της νοερὰς προσευχῆς δόναται νὰ ῖδη τὸ ἄκτιστον φῶς.
Ὁ 'Βίσυχασμὸς εἰναι μυστικότης. Ἐδῶ πρόκειται περὶ
βαθείας πίστεως. Ἀλλὰ διατὶ λέγει 6 Εὸαγγελιστης 'Ιωάννης
«Θεὸν οὸδεὶς ἐώρακε πώποτε; Ὁ Γρηγόριος Παλαμὰς λέγει δτι
η οὸσία τοϋ Θεοϋ μένει πάντοτε ὰπρόσιτος, ὰκατάληπτος, ὰπερίγραπτος. Ειναι ὰδύνατον νὰ προσλάβωμεν την οὺσίαν τοϋ
Οἰκοϋντος φῶς ὰπροσιτον. Ἐν τοότοις, προσΟετει, θεωροϋμεν
τὸν Θεόν, οὸχὶ δμως ἐν τη οὸσία του, ἀλλ' εἰς τὰς ὲνεργείας του,
τὸν βλέπομεν δηλ. ἐν τη 5δξη Του, Ιν τη λαμπρότητι της πληρδτητδς Του, ἐν τῷ θαβωρίω φωτί. Ὁ Θεὸς ἐν τη ὑπερουσίῷ
οὸσίᾳ Του εϊναι αδρχτος, ὰνεξιχνίαστος καὶ ὰσόλληπτος. Ἀλλ'
ἐν τὴ ὰκτινοβολία των ὰκτίστων ὲνεργειῶν του θεατδς καὶ
καταληπτός.
Αἱ θεϊαι ἰδιότητες. ὰνταποκρινόμεναι ἀντικειμενικῶς πρδς
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τὸ Θειον, ἀποτελοϋν ὰνθρωπίνως δποκειμενιζὰς παραστάσεις
τῶν σχέσεων τοϋ θεοϋ πρὸς τὴν πεπερασμένην κτίσιν, μὴ
προσεγγιζοόσας τὴν ὰνέκφαντον, τὴν εν κρυφοϊς ὑπερουσιότητα
Αὺτοϋ, αί δποῖαι δμως μὲ τὴν χάριν τοϋ Θεοϋ γίνονται διὰ της
ὰγαπώσης ταπεινώσεως καὶ τῆς διαπόρου προσευχῆς σωτήριαι
δυνάμεις.
Κατὰ τὸν Ἑσυχασμὸν ὰποφασιστικαὶ διὰ τὴν ὲπίγνωσιν
τοϋ Θεοϋ ειναι αί ἴδιαι ΑὸτοΟ ὰποκαλόψεις καὶ αί διαδηλώσεις
τῶν ἐνεργειῶν Του. 'Η δὲ λαμπροτης της θείας φϋσεως ἐμφανίζεται εἰς τον ἁγνόν, εἰς τὸν καθαρὸν τη καρδία, τὸν πεπληρωμένον μὲ ταπείνωσιν καὶ ἐν ἐκκοπβ του ἰ5ίου θελήματος βιοϋντα,
εἰς τὸν φιλοϋντα τδν Κϋριον. «Ὁ δέ ὰγαπῶν με, λέγεύό Κυριος,
ὰγαπηθἥσετατ ὸπδ του Πατρός μου, κὰγὼ ὰγαπήσω αὐτὸν καὶ
ὲμφανίσω αὸτω ὲμαυτον».
'Η θεωρία τοϋ ἀφθάρτου Φωτὸς ὰποτελεϊ τὸ υψιστον
βίωμα διὰ τὴν Ἐλληνικῆν Ὄρθο5οξίαν.
Ἀλλὰ θὰ ἠρώτα τις: Νὰ δόνατατ νὰ ϊδη δ ἄνθρωπος αϋτο
τὸ θαβώριον φῶς ; Τδ βλέπει μὲ τα, μάτια τὰ σωματικὰ η ἧ
λαμπροτης τοϋ Θεοϋ γίνεται μόνον ὰντιληπτῆ διὰ της ψυχῆς ;
Ἑ ἐσωτερικὴ θεώρησις καὶ πρὸς τὰ ἔνδον στροφή, η ὰποχή, η
νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ προσήλωσις εἰς τὸν Θεὸν μεταμορφώνει
όλόκληρον τον ἄνθρωπον. Ὁ συνεχὴς καὶ ὰνεξὰντλητος ὰγών
ὲκλεπτύνει καὶ ὰποπνευματώνει τὸ σῶμα. Σῶμα καὶ ψυχὴ
9εοΟνται καὶ ουτως 6 μοναχος ὰντικρυζει τὴν ὰνταόγειαν της
θείας ὼραιότητος.
Οἱ ίερῶς 'ΕΕσυχάζοντες πιστεόουν δτι όλόκληρος δ ψυχοσωματικὸς ἄνθρωπος μετέχει τῆς «θεωρήσεως». Ὁ ὸπερφυσικῶς
μεταμορφοόμενος δφθαλμδς ὰντιλαμβάνεται καὶ αὸτὸς τδ ἱλαρόν,
κατὰ
ἄϋλον φῶς. Ἐδῶ ὰναζ^ ἡ παλαιὰ πίστις, δτι ἐν
Χριστὸν ζωῇ τδ σῶμα ἐγκαταλείπει τδ παροδικών καὶ φθαρτὸν
καὶ ἐπενδύεται μὲ τὸν καιρὸν καὶ τὴν ἐπίμονον -ροσπάθειαν τδ
ἄφθαρτον καὶ αὐτὸ τοϋτο τδ σῶμα μεταμορφώνεται, γίνεται
μετοχον τὴς θεώσεως. Ὄ πνευματικὸς «Ἐλτσμδς» τοϋ ἙσυχασμοΟ 6περνικα ουτω τὴν καθαρὰν δλην. Ἐδῶ πιστεύομ,εν εἰς
τὴν πνευματοποίησιν τοϋ γηϊνου θεατοϋ δντος. Ἐδῶ βλέπομε.ν
τὰς δψηλὰς συλλήψεις τῆς Ὁρθοδοξίας,,
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Αὐτή, ἐτόνισεν ό κ. Διοικητής, εἶναι η σοφία τοϋ 'Ηίσυχασμοϋ. Αὸτὰ λέγει ἡ ὰρχαία πίστις περὶ τῆς ψυχοσωματικῆς
ἐνότητο; τοϋ ἀνθρώπου. Ἁγιασμὸς τῶν πάντων. Ειναι ἐκεϊνο τὸ
6ποϊον εϊπεν εϊς τοὺς μαθητάς του δ Ἀναστάς Κύριος: «Ψηλαφίσατέ με καὶ ῖδετε δτι πνεϋμα σάρκα καὶ δστεα οὐκ εχει καθὼς
ὲμὲ θεωρεϊτε εχοντα».
ἸΙμεϊς οἱ δρθόδοξοι πιστευομεν εἰς τὸ ἄπεφον, εϊς τὴν
παντοδυναμίαν τοϋ 'Αγίου πνεύματος. Δά αὐτὸ καὶ δυνάμεθα
νὰ πλησιάσωμεν τὴν δόναμιν, τὴν οὸσίαν τῆς Ἁναστάσεως.
Ἐδῶ εὸρίσκομεν τὴν βαθυτάτην φιλοσοφίαν τῆς ὰρθοδοξίας. Καὶ
αὸτὴ ἡ μεγαλειὼ5ης καὶ ἄφθαστος φιλοσοφία ἐνὸς καλλιτέρου
κοσμου, ἐνὸς πνευματικοΟ κόσμςυ, ἐνὸς κόσμου ποϋ δίδει ἐλπίδα
εἰς τὴν ζωήν, τὴνμεγίστην ἱκανοποίησιν τῆς θεώσεως,ἐνὸς κόσμου
ποϋ καταπολεμεῖ τδ ἐπικρατῆσαν εἰς τὴν Δυσιν πνεδμα του
ὰπελπισμοϋ, φιλοσοφία ἀπὸ τὴν ὁποίαν προσδοκα ὰνάνηψιν 6
αγωνιῶν σόγχρονος ἄνθρωπος, αὐτὴ ἡ φιλοσοφίΛ ξεκινάει ἀπὸ
αὸτοὸς τους Ἰεροὸς βράχους, ἀπὸ τὴν Ἰερὰν Χερσόνησον. Ἑ5ῶ
καὶ οί λίθοι ὰντηχοϋν τὴν φιλοσοφίαν αϋτήν, τὰς ἱδέας αὰτάς.
Ὁποία τιμῆ εἰς δλους τοϋς Ἁγιορείτας, ὰλλὰ καὶ όποία εὸθόνη
διὰ τοὸς θεματοφόλακας μιας τοιαότης κληρονομίας, καὶ τοιαότης παρπδόσεως.
Ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμὸς της Δόσεως ῆγαγεν εἰς ναυάγιον. Καὶ δΓ αὐτὸ στρέφει τὸ βλέμμα του πρὸς τὴν Ἐλληνικὴν
Ἀνατολήν. Διότι ἡ βυζαντινὴ φιλοσοφία; 5όναται νὰ ἐξαγάγτ']
τὴν Δυσιν απο τὸ ὰδιέξο5ον εἰς τδ όποῖον εὑρίσκεται. Εϊναι
καταφανὴς ἡ στροφη
δποϊα παρατηρεϊται σημερον εϊς τὴν
Δόσιν, δπου, οὸχ' ῆττον, ἐξακολουθεϊ νὰ κυριαρχ^ ἀκόμη δ μηδενισμός. ΔΓ αὐτὸ βλέπομεν τόσους πολλοὸς ξένους νὰ ὲπισκέπτωντα; σήμερον τδ "Αγιον “Ορος. Μῆ νομίζεται δτι ἔρχονται
μόνον διὰ νὰ ῖ5ουν τους ἁγιορειτικοὸς θησαυροός, τα κειμήλια.
Ἑρχονται κυρίως διὰ νὰ ῖδουν τὴν ζωὴν τῶν μςναχῶν, διὰ νὰ
δσφραν9οϋν τὴν εὸώδη ὰτμόσφατραν τοϋ μυστικτσμοϋ, διὰ νὰ
προσκυνήσουν ὲκεϊ δπου ἁγναὶ καὶ ταπειναὶ ψυχαὶ ὲβίωσαν,
ἀλλὰ καὶ βιώνουν ἀκόμη τὴν μυστικὴν ενωσιν μὲ τὴν ὲνέργειαν
καὶ τὴν χάριν τοϋ θεοϋ. 'Ἑρχονται διὰ νὰ γνωρίσουν ἐκ τού
πλησί',ν τὸ πνεϋμα τοϋ Ἁγίου Βυζαντίου, τὸ 6ποϊον πνέει
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ἀκόμη, ζωντανόν, ἐπάνω ἀπὸ τὸν χῶρον αὐτόν.
Ἐν τέλ,ει δ κ. Διοικητὴς ὰπευθυνθεὶς πρὸς τοϋς μαθητὰς τῆς
Ἀθωνιάδος Σχολῆς, εἰς οϋς σήμερον ἔλαχεν δ κλὴρος μιας τοιαύτης βαρείας κληρονομίας ὤστε νὰ εΙναι οἱ θεματοφόλακες τῶν
ίερῶν καὶ τῶν όσίων, ειπεν δπως διατηρῶσιν ἄσβεστον τὴν φλόγα τῆς μοναχικῆς ἰδέας, ἴνα οϋτω καταστῶσιν ὼφέλιμοι καὶ εἰς
τὴν πατρίδα καὶ εἰς τὸν Ἰερδν Τοπον.
Τὸ μήνυμα τοϋ Ἄθω πρὸς τὸν ἄλλον κόσμον εἶναι ;
'Ο π ί σ ω ε ἰ ς τον Μυστικισμόν.
Μετὰ τὴν όμιλίαν τοϋ κ. ΔιοικητοΟ διεξἢχθη συζήτησις
μεταξὺ αὸτοϋ καὶ καθηγητῶν της Σχολῆς ἐπὶ διαφόρων σημείων
ταύτης. Οὕτω τὸ θέμα ὲγενετο πληρέστερον καταληπτδν παρὰ
τὰς δυσκολίας, ας ως ἐκ τῆς φιλοσοφτκὴς ὑφὴς του τοϋτο παρουσιάζει καὶ τὰς δποίας δ όμιλητῆς δὲν ὰπέφυγε νὰ 5ηλιὺσϊ)
ἐν ἀρχῖ) τὴς 6μιλίας του. Πάν-ως οἱ ὰκροαταὶ ἔμειναν πλήρως
ἱκανοποιημένοι, τὸ δὲ ἐνδιαφέρον μεθ' οδ προσῆλθον καὶ παρηκολοόθησαν τὴν 6μιλίαν, ἔλαβον μέρος εἰς τὴν συζήτησιν καὶ
ἢ εὸχαρίστησις ἥν ἐδοκίμασαν, ειναι ενας καλὸς οϊωνὸς εϋοδώσεως των προσπαθειών, ας ἡ Σχολὴ ὸπὸ τὴν καθοδήγησιν τὴς
Διευθόνσεως καταβάλλει διὰ τὴν ὰξ'.οποίησιν τοϋ Ἁγίου Ὄρους.
Πρδς τον Θεδν ας κ.αταφεύγωμεν, διδτι δσοι ύμαρτωλοϊ κατέφυγον
εϊς αϋτδν ἔτυχον σωτηρίας. Καϊ ήμεϊς λοιπδν, ας μὴ άπελπισθωμεν
διὰ τὴν σωτηρϊαν μας. 'Ημάρτομεν; ας μετανοήσωμεν. Μυριάκις ὴμάρτομεν; Μυριάκις ας μετανοήσωμεν. Διὰ παν εργον άγαθδν χαίρει 6 Θεός,
έξαιρέτως δέ δια τὴν μετανοοϋσαν ψυχήν, τὴν δποιαν έπιστρέφει και τὴν
ύποδέχεται μὲ τὰς ἰδϊας του χεϊρας.

'Φσίου 'Εφραιμ
Καθως τδ ἔλαιον τρέφει τδ φως τοϋ λύχνου, ουτω καϊ ή έλεημοσϋνη τρέφει τὴν γνωσιν τὴς ψυχής.
—'Η κλ·εϊς τὴς καρδϊας προς ὰπόκτησιν των θειων χαρισμάτων
δϊδεται διὰ τὴς ἀγάπης τοϋ πλησίον, και καθ' δσον ή καρδϊα άπαλλάσσεται
έκ τοϋ δεσμοϋ τοϋ σώματος, κατὰ τοσοϋτον ὰνοίγεται εις αὐτὴν ὴ θϋρα
της γνωσεως.

Ὅσίου 'Ισαὰκ
'ΙΙ κατάνυξις πηγαώει και εϋρίσκει αυτον ποϋ τὴν ζητεϊ μὺ τοσην
προθυμίαν καϊ αν τϋχη νὰ ἔχη καρδϊαν σκ2,ηροτέραν απο χάλκωμα ή
σίδηρον ὴ διαμοίντι, εύθύς ποϋ ὑπάγει έκεϊνη, τὴν κάμνει μαλακωτέραν
απδ κηρι, διότι ή κατάνυξις ειναι ενα πϋρ θεϊκδν που διαλύει βουνὰ καϊ
πέτρας καϊ τα κάμνει δλα πεδιάδας καϊ κήπους και περιβολια και
ὰλλοιιονει τὰς ψυχὰς που τὴν δέχονται.

'Αγἰου Συμεὼν Ν. ©εολογου

ΠΕΡΙ ΙΕΡΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΗΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
'Η Ἰερὰ ἐξομολόγησις εἶναι μυστήριον Θεοσύστατον,
σύμφωνον πρὸς τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀνάγκην τοῦ ἀνθρώπου.
Τὸ μυστήριον τοῦτο συνίστησιν ὁ Πανάγαθος Θεός, γνωρίζων τὸ ἀσθενὲς καὶ εὐκολόπτωτον τῆς ἡμετέρας φύσεως, ἥτις
πάντοτε ρέπει πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. Ὁ Θεὸς ἐν τῷ ἀνεικάστῳ καὶ
ἀπείρῳ Αὐτοῦ ἐλέει,, ᾧκονόμησε πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου,
τὸ θεῖον τοῦτο Ἰατρεῖον τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεοις, ἐν
τῷ ὁποίῳ θεραπεύονται πᾶσαι αἱ πνευματικαὶ νόσοι καὶ καθαρίζονταιπάντες οἱ ρύποι καὶ αἱ ἁμαρτίαι.'Ἰδρυσεν ἐν τῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ
ἐκκλησία τὴν Ἰερὰν ἐξομολόγησιν, ἤτοι, Ἰερὸν κριτήριον, οὐχὶ
πρὸς ἔλεγχον καὶ τιμωρίαν, ἀλλὰ πρὸς θεραπείαν τῶν ἠθικῶν
πληγῶν τῶν ἐκ τῆς ἁμαρτίας.
Διὰ τοῦτο τὴν Ἰερὰν ἐξομολόγησιν Βάπτισμα τινές Πατέρες ὡνόμασαν, εἰπόντες, τρία βαπτίσματα καθαρτὰ πάσης
οἱασδήποτε ἁμαρτίας ὁὌεὸς τοῖς ἀνθρώποις ἐδωρήσατο, α)
τὸ τοῦ ἥδατος, β) τὸ τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἰδίου αἴματος, καὶ γ)
τὸ τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως.
Ἐντεῦθεν ἡ Ἰερὰ Ἐξομολόγησις ἐνέχει δλως ἐξαιρετικὴν
σημασίαν καὶ σπουδαιότητα, ὡς σκοποῦσα τὴν μυστηριακὴν
ψυχοθεραπείαν τῶν λεπρωμένων, τῶν τραυματισμένων, καὶ πλανημένων ψυχῶν, τὴν ἐνεργουμένην διὰ τοῦ ἐμπιστευμένου τὴν
οἰκονομίαν τοῦ μυστηρίου νομίμου καὶ κανονικοῦ ἐξομολόγου
Ἰερέῳς, ὅστις διορίζεται ὑπὸ Ἐπισκόπου, ὡς διαδὼχου τῶν
Ἁποστόλων, πρὸς οὕς ὁ Κύριος ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν
καὶ λύειν τὰς ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων, εἰπὼν «λάβετε πνεϋμα
ἄγιον ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων
κρατῆτε κεκράτηνται».
Κατὰ ταῦτα ἡ μετάνοια καὶ ἐξομολόγησις εἶναι μυστήριον
Θεοσύστατον
Τὸ ὑπούργημα τοῦτο τοῦ Πνευματικοῦ Πατρὸς εἶναι σημαντικώτατον, διότι ἐκπροσωπεῖ τὴν κρίνουσαν, δένουσαν, λύουσαν καὶ σώζουσαν Ἑκκλησίαν.
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Ὁ Πνευματικὸς εἶναι ὁ 'Ιατρὸς ὁ διαγιγνώσκων τὴν νόσον
τῆς ψυχῆς καὶ τὴν θεραπείαν αὐτῆς ἐνεργῶν ἐντεῦθεν ἡ Ἰερὰ
ἐξομολόγησις εἰναι Ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἐκ τῶν δυσχερεστάτων, καὶ
ὁ τοιαύτην ὑψηλὴν καὶ πνευματικὴν ἕδραν καταλαμβάνων ὀφείλει νὰ περικοσμῆται ὑπὸ ποικίλης μορφώσεως καὶ πείρας, νὰ
εἶναι ζωντανὸν παράδειγμα Ἰερατικῆς Πολιτείας ἁγίας, διὰ νὰ
γείνῃ ἀληθὴς τῶν ἁμαρτωλῶν ψυχῶν 'Ιατρός.
'Αλλὰ καὶ ὁ μέλλων νὰ ἐξομολογηθῆ καὶ νὰ ἀποκαλύψῃ τὰς
ἀσθενείας τῆς καρδίας του καὶ τὰς ἠθικὰς κηλῖδας τῆς ψυχῆς
του, ἔχει καθῆκον ὅχι ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε νὰ ἐμπιστευθῆ εἰς τὸν
τυχόντα πνευματικὸν Ἰατρόν. Διότι ἐὰν διὰ τὴν σωματικήν του
ἀσθένειαν κινῇ πάντα λίθον καὶ οὔτε δαπάνης φείδηται, οὔτε
κόπου πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ κορυφαίου ἐκ τῶν ἐπιστημόνων 'Ιατρῶν.
πολλῷ μᾶλλον διὰ τὴν ψυχικήν του ἀσθένειαν, ὀφείλει μετὰ
πλείονος προσοχῆς καὶ ἐνδιαφέροντος νὰ ἐξετάσῃ καὶ ἀνεύρῃ τὸν
πλέον πολύπειρον τὸν πλέον φιλάνθρωπον, καὶ τὸν πλήρη
ἐμπιστοσύνην ἐμπνέοντα, καὶ ενὶ λόγῳ τὸν εὐφημισμένον τῆς
ψυχῆς Ἰατρόν.
'Αλλ' ὅταν δὲν εὑρίσκωνται τοιοῦτοι καλοὶ πνευματικοὶ τὶ
ὀφείλομεν νὰ κάμωμεν ; Νὰ ἀπόσχωμεν ἀπὸ τὴν ἐξομολόγησιν ;
Μὴ γένοιτο' ὀφείλομεν νὰ ζητήσωμεν τοὺς ἐμπείρους καὶ ἐναρέτους, ἔστω καὶ ὀλιγώτερον ἐγγραμμάτους, τῶν ὁποίων τὴν ἔλλειψιν τῆς παιδείας ἀναπληροῖ ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ ἰδιαιτέρως ἡ
θεία χάρις ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα.
Δυστυχῶς ὅμως σήμερον τοῦτο τὸ Ἰερὸν καὶ μέγα τῆς ἐξομολογήσεως μυστήριον, ἡ σωστικὴ αὐτὴ σανὶς τῶν διαφόρων ναυαγῶν τοῦ
βίου μετὰ τὸ βάπτισμα, τοσοῦτον παρορᾶται, ὤστε παρατηρεῖται
σιωπηρῶς αὐθαίρετός τις νεωτερισμός, ἤ μᾶλλον κατάργησις
τοῦ μυστηρίου, διότι οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ προσέρχονται εἰς
τὴν θείαν μετάληψιν, ἐξ ἀμαθείας καὶ ἀγνοίας τῆς χριστιανικῆς
διδασκαλίας, χωρὶς νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς τὴν ὑπὸ τῆς 'Εκκλησίας
ἐπιβαλλομένην ἀπαράβατον κανονικὴν ἐξομολόγησιν ἐνώπιον τοῦ
ἐξομολόγου Πνευματικοῦ. Οἱ αὐτοὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὅπου
θὰ μεταλάβουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων πλένουν τὰ ροῦχά των,
ὡς καὶ τὸ σῶμά των, καὶ καθαρίζουν, δὲν πλύνουν ὅμως τὴν
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ψυχὴν διὰ τῆς ἐξομολογήσεως διὰ νὰ τὴν καθαρίσουν ἀπὸ τοὺς
ρύπους τῆς ἁμαρτίας. Διὰ τοῦτο βαρεῖαν καὶ ἀσύγγνωστον
ἁμαρτίαν διαπράττει ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος ὅστις προσέρχεται νὰ
κοινωνήσῃ τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, χωρὶς νὰ κάμῃ λεπτομερῆ
ἐξομολόγησιν τῶν ἁμαρτιῶν του, ἐνώπιον τοῦ Πνευματικοῦ,
ἀλλὰ προσέρχεται ἐλαφρἀ συνειδήσει εἰς τὴν Τράπεζαν τοῦ
Κυρίου, μὲ μίαν ἁπλῶς τυπικὴν εὐχὴν ἥτις δὲν παρέχει οὔτε
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, οὔτε τὴν ψυχὴν καθαρίζει ἄλλ' εἰναι παρῳδία
ἐξομολογήσεως.
Ἑ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν παρέχεται μόνον διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, καθ' ἥν στιγμὴν ὁ Πνευματικὸς ἐπιθέτει τὸ ἐπιτραχήλιον αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλὴς τοῦ εἰλικρινῶς
ἐξομολογηθέντος καὶ προφέρει τοὺς παντοδυνάμους ἐκείνους
λόγους: «τέκνον ἀφίενταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».
Τότε ὁ ἁμαρτωλὸς ἐλευθερώνεται ἀπὸ τοὺς δεσμοὺς τῆς
ἁμαρτίας καὶ λαμβάνει ἄφεσιν χάριτι Χριστοῦ.
Ὄθεν δεινῶς ἐξαπατᾶται ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος ὅστις ἀρκεῖται καὶ ἐπαναπαύεται εἰς μίαν τυπικὴν καὶ ἀνωφελῆ εὐχὴν «ποὺ
ψιθυρίζει ὁ Ἰερεὺς» καὶ νομίζει δτι εἶναι ἱκανὸν ἐφόδιον διὰ νὰ
προσέλθῃ εἰς τὴν θείαν μετάλη·ψιν, ἀφοῦ εἶναι ἀμετανόητος,
ἀνεξομολόγητος, ἀσυγχώρητος, ἀκάθαρτος, ὡς μὴ βαπτισθεὶς εἰς
τὴν κολυμβήθραν τῆς Ἰερᾶς ἐξομολογήσεως.
Ἑ τοιαύτη Μετάληψις τῶν θείων μυστηρίων ἀντὶ ὡφελείας ἀποβαίνει αὐτῷ πρόξενος ἀνυπολογίστου βλάβης, ὅχι μόνον
ψυχικῆς ἀλλὰ καὶ σωματικῆς, ἐπισύρουσα ἐπὶ τῆς κεφαλὴς τοῦ
ἀσεβοῦντος πρὸς τὸ Μυστήριον, τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ διότι «Θεὸς
οὐ μυκτηρίζεται καὶ Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος».
Χριστιανέ !.. Βλέπεις τὸ βῆμα τῆς ἁγίας τραπέζης τοῦ Κυρίου τὸ φρικτὸν θυσιαστήριον, στάσου μὲ φόβον καὶ τρόμον, καὶ
κύπτε κάτω καὶ κτύπα τὸ στῆθος ὡς ὁ Τελώνης, καὶ ἐξομολογοϋ
ὡς ὁ ἄσωτος υἱὸς, διότι ἐκεῖ μέσα καθ' ἐκάστην θύεται ὁ 'Αμνὸς
τοῦ Θεοῦ, σφάγιον ἐξιλαστήριον ὑπὲρ τῆς σωτηρίας σου, καὶ
δλαι αἱ τάξεις τῶν ἁγίων ἀγγέλων μὲ μύχιον φόβον λειτουργικῶς
αὐτὸν λατρεύουσιν.
Δυστυχῶς πολλοὶ τῶν σημερινῶν χριστιανῶν, ὅχι μόνον
πλησιάζουσιν ἀπροετοίμαστοι, καὶ ἀνεξομολόγητοι, εἰς τὴν τράπεζαν
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τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν μεγαλυτέραν ἀδιαφορίαν καὶ ἀνευλάβειαν τολμῶσιν ἀκόμη νὰ εἰσέρχωνται καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀβάτῳ
τοῦ Θεοῦ Θυσιαστηρίῳ, καὶ νὰ ζητῶσι νὰ μεταλάβωσι πρὸ τῆς
θείας λειτουργίας, ὡς ἔπραττον οἱ υἱοῖ τοῦ Ἰερέως Ἑλὶ ἁρπάζοντες τὰ ἀθυσίαστα ἀκόμη κρέατα δι' ὅ καὶ τὸ τέλος αὐτῶν
ὑπῆρξεν κάκιστον !! Ἁλλοίμονον ὅμως εἰς τὸν ουτω κοινωνοῦντα,
ἀλλὰ καὶ τρὶς ἁλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον τὸν Ἰερέα, ὅστις οὕτω μεταδίδει τὰ ἄγια τοῖς κυσίν.
Τελευτῶντες τονίζομεν ὅτι ὁ χριστιανὸς ὁ ἐκπεσὼν εἰς
ἁμαρτίας, ὀφείλει νὰ σπεύσῃ εἰς τὸ ἰατρεῖον τῆς μετανοίας καὶ
ἐξομολογήσεως, ὡς εἰς ἄλλην κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, καὶ διὰ
τῆς ἐξαγορεύσεως ἥτις εἶναι ἐκ τῶν Μυστηρίων τῆς ἁγίας ἡμῶν
'Εκκλησίας, καθαρίση καὶ ἐξαγνίση τὴν ἁμαρτωλὸν αὑτοῦ συνείδησιν, καὶ θεραπεύση τὰς τῆς ψυχῆς αὑτοῦ πληγάς. Διότι ἄνευ
τῆς κανονικῆς ἐξομολογήσεως καὶ Μετανοίας, συμφώνως τῆς
ἀπαραβάτου διδασκαλίας τῆς 'Εκκλησίας, ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἀμετανόητος μένει ἀσυγχώρητος καὶ ἀθεράπευτος.
Ἁλλοίμονον ἀληθῶς ἄν δὲν ὑπῆρχεν ἡ Ἰερὰ αὐτὴ κολυμβήθρα τῆς ἐξομολογήσεως. Ἁναμφιβόλως οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων
θὰ ἠδύνατο νὰ εἰσέλθη εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
Ὄθεν ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ σπεύσατε εἰς αὐτὴν τὴν
Ἰερὰν Κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ νὰ καθαρισθῆτε.

Ἅγιον Ὄρος 2Οὶ^56 Κυριακὴ τοῦ 'Ασώτου
ᾧ Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἰεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ἁγίου Παύλου

'Αρχιμ.

2ΕΡΑΦΕΙΜ

Ὅστις άπολογεϊται υπέρ τοϋ άδικουμένου, ευρὶσκει τὴν Θεον
ύπερμαχοϋντα δι' αϋτον.
Ὅστις βοηθεϊ τον πλησίον αϋτοϋ, λαμβάνει τὴν βοήθειαν τοϋ
Θεοϋ.
Ὅστις κατηγορεϊ τον ἀδελφον αϋτοδ ϋπδ κακίας κινούμενος,
ευρισκει τον Θεδν κατήγορον κατ' αϋτοϋ.

'Οσίου Ἰσαὰκ
'Η ψυχὴ ποϋ μολυνΟῆ μὲ τον μολυσμον τὴς ὰμαρτίας δὲν δϋναται
μὲ ὰλλον τρδπον νὰ καθαρισθῆ και νὰ λάβη τὴν πρωτην της ωραιοτητα, ἐαν δὲν ϋπομεϊνη πολλοϋς πειρασμούς και δὲν εϊσέλὐη μέσα εϊς τδ
χωνευτήριον των θλιψεων.

'Αγ. Συμεων Ν. ©εολβγου

Ο ΕΠίΣΚΟΠΟΣ ΜΙΛΗΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
Ὁς ἐσημειώσαμεν εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος, μετέστη
πρὸς Κύριον ὁ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἡσυχάζων ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως Ἰερόθεος.
Ὁ ἀείμνηστος, ἡλικίας περίπου 8Ο ἐτῶν, ἀσθενήσας κατὰ
τὸν τελευταῖον καιρόν, μετέβη εἰς Θεσσαλονίκην κατὰ τὰ μέσα
παρελθόντος μηνὸς Ἰανουαρίου πρὸς νοσηλείαν καὶ μετ' ὀλίγας
ἡμέρας ἀπεβίωσεν, ἤτοι τὴν 19ην τοῦ αὐτοῦ μηνὸς καὶ ἀκριβῶς
καθ' ἥν στιγμὴν ἐπεσκέπτετο αὐτὸν εἰς τὴν Κλινικὴν Ἁνδρεάδου
ὁ μόλις πρὸ ὀλίγου μεταβὰς εἰς Θεσσαλονίκην ἡμέτερος Καθηγούμενος Ἁρχιμ. κ. Σεραφείμ.
Αὐθημερὸν εἰδοποιήθη τηλεγραφικῶς ἡ Ἰερὰ Κοινότης
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπὸ τε τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Καθηγουμένου ἡμῶν. Ταυτοχρόνως δὲ διὰ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἁργυροκάστρου κ. Παντελεήμονος εἰδοποιήθησαν καὶ οἱ συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἱεράρχου.
Τὴν πρὸς τὸν Κύριον ἀποδημίαν τοῦ ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως, ἀνήγγειλε τηλεγραφικῶς ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θε'σσαλονίκης καὶ πρὸς τὴν Α. Θ. Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικὸν
Πατριάρχην.
Μὲ τὴν ἀναγγελίαν τοῦ γεγονότος εἰς "Αγιον Ὄρος, ἡ
Ἰερὰ Κοινότης συνελθοῦσα ἐκτάκτως ἀνύθεσε τὴν ἀντιπροσά)πευσιν αὐτῆς κατὰ τὴν κηδείαν εἰς τὸν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης καὶ τὸν Καθηγούμενον ἡμῶν, μετὰ τὴν
διαπίστωσιν τοῦ ἀδυνάτου τῆς ἐνταῦθα μεταφορᾶς τῆς σοροϋ
τοῦ μεταστάντος λόγῳ τῆς κακοκαιρίας.
Ἑ νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὸν Ἰερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος. Παρέστησαν αἱ ἀρχαὶ τῆς
πόλεως, οἱ καθηγηταὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καὶ πλῆθος κόσμου, ἁποδοθεισῶν στρατιωτικῶν
τιμῶν ὑποστρατήγου ἐν ἐνεργείᾳ. Ἐπικηδείους λόγους ἐξεφώνησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἁργυροκάστρου καὶ ὁ
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καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν
κ. Βασίλ "Ιωαννίδης.
Ἐν Καρυαῖς κατὰ τὴν ὤραν τῆς κηδείας ἐκρούοντο πενθίμως οἱ κώδωνες τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου. Ἐκ παραλλήλου ἡ Ἰερὰ Κοινότης δι' ἐγκυκλίου αὐτῆς γράμματος ἐγνωστοποίησε τὸ γεγονὸς εἰς τὰς 2Ο Ἰερὰς Μονὰς μὲ τὴν ἀπόφασιν
αὐτῆς πρὸς τέλεσιν μνημοσύνων ὑπ' αὐτῶν καὶ ἐγγραφὴν τοῦ
ὀνόματος τοῦ ἐκλιπόντος ἱεράρχου ἐν τοῖς διπτύχοις αὐτῶν.
Τὴν ἀμέσως ἐπομένην Κυριακὴν ἐτελέσθη ὑπὸ τῆς Ἰ. Κοινότητος ἐν τῷ Ἰ. Ναῷ τοῦ Πρωτάτου μνημόσυνον εἰς τὸ ὁποῖον
παρέστησαν ἡ Ἰερὰ Κοινότης ἐν σώματι, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους κ. Κ. Κωνσταντόπουλος μετὰ τῶν ἄλλων Κρατικῶν ἀρχῶν,
ὁ Σχολάρχης, οἱ καθηγηταὶ καὶ σπουδασταὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀθωνιάδος Σχολῆς καὶ πλῆθος μοναχῶν καὶ λαῖκῶν.
Ὁ Διοικητὴς Ἁγίου Ὄρους κ. Κ. Κωνσταντόπουλος,
ὁμιλῶν ἐξ ὑπογυίου, εἶπε τὰ ἑξῆς περίπου :
'Ηλθεν ἡ στιγμὴ ν' ἄποτίσωμεν καὶ ἀπὸ Ἀγιορειτικῆς
πλευρᾶς φόρον τιμῆς πρὸς τὸ χρέος τῆς πρὸς τὸν μεταστάντα
Ἰεράρχην ἀγάπης, ἐκτιμήσεως καὶ τοῦ σεβασμοῦ, ποὺ ἐπέβαλλεν
εἰς ὅλους τοὺς Ἁγιορείτας ἡ προσωπικότης τοῦ λιτοῦ Γέροντος.
Ὁ Ἄγιος Μιλητουπόλεως ἀπεδείχθη πράγματι σέμνωμα
ἀρχιερέων, ὑπόδειγμα τοῦ καθήκοντος. Ὄλοι τὸν ἐνθυμοῦνται.
'Ἐκαμον ὅλοι μαζί του ἀγρυπνίας καὶ τὸν ἔζησαν καθὼς ἀκοὑ
μητος διήρχετο ὁλόκληρον τὴν νύκτα εἰς τὸ πόδι, χωρὶς οὔτε
στιγμὴν νὰ ἐγκαταλίπῃ τὴν θέσιν του. 'Ὁ,τι καὶ νὰ εἴπῃ τις ὡς
πρὸς τὴν καρτερίαν του ὅσον ἀφορἀ εἰς τὸν ὕπνον καὶ τὰ φαγητὰ εἶναι ὀλίγον. Οὐδαμῶς ἠνωχλεῖτο ἀπὸ ἐπιθυμίας καλοζωιας.
Ἑ ἐγκράτειά του εἶχε μεταβληθῆ εἰς ἀσκητικὴν ἀταραξίαν. Ἐὰν
τὸν παρακολουθήσωμεν κατὰ τὰς ἱερὰς ἀγρυπνίας, θὰ ἐλέγομεν
ὅτι ἐφαίνετο ὡς νὰ εἶχε ὑπερνικήσει παντελῶς τὴν ἐπιθυμίαν
τοῦ ὕπνου Ὁ ἐκλιπὼν ὑπῆρξε παράδειγμα ἐλεημοσύνης. Ἀκτήμων ὡς πραγματικὸς μοναχός, ἀπεχόμενος καὶ πάλιν ἀπεχόμενος
καὶ πάντοτε ἑαυτὸν προσφέρων καὶ τοὺς πάντας εὐεργετῶν.
Ἐτίμησε τὴν Ἐκκλησίαν. 'Υπῆρξεν ἀφωσιωμένος θεράπων εἰς
τὸν Κύριον.
Ὁρμώμενος ἀπὸ τὴν πονεμένην, τὴν ἀλύτρωτον Βόρειον
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"Ηπειρον, ἀπὸ τὴν πατρίδα τῆς πατρίδος μας, διῆλθε τὸν βίον
αὐτοῦ ἐν αὐστηρότητι καὶ καρτερίᾳ, πάντοτε εἰς τὴν ὑπηρεσίαν
τῆς 'Εκκλησίας. Ὄτο ἀπὸ τὰ γερὰ ἐκεῖνα κόκκαλα, ἀπὸ τὴν
ζύμην τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ποὺ ἐκράτησαν πάντοτε ὑψηλὰ τὴν
Ὁρθοδοξίαν. Ἀπηρέτησεν εἰς τὴν Μικρὰν Ἁσίαν, τὸν Πόντον,
τὴν Κορυτσάν, παντοῦ ὅπου τὸν ἐκάλεσαν. Πάντοτε πρῶτος,
πάντοτε ὑπογραμμός.
Ποτὲ δὲν ἐλησμόνησε τὰς ὑψηλὰς ἐπιταγὰς τῶν ἀρχαίων
Πατέρων τοῦ Ἐθνους καὶ τῆς 'Εκκλησίας.
Τὸν ἠκούσαμεν πολλάκις ὁμιλοῦντα καὶ κηρύττοντα εἰς τὰς
ἐορτὰς τῶν Ἰ. Μονῶν. Τὸν εἴδομεν καὶ διαπυρούμενον ἀπὸ τὴν
νοσταλγίαν τῆς Μεγάλης Ἰδέας τῆς ἐκπολιτιστικῆς ἀποστολῆς τοῦ
Ἐλληνισμοῦ. Πέρυσιν εἰς τοῦ Φιλοθέου κατὰ τὴν ἐορτὴν τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τὸν ἠκούσαμεν νὰ ὁμιλῇ διὰ τὸ μεγαλεῖον τῆς
Ὁρθοδοξίας καὶ διὰ τὸν πόνον καὶ τοὺς πόθους τοῦ Ἐθνους.
Καὶ δτε πρὸ τριῶν ἐβδομάδων τὸν ἐπεσκέφθημεν εἰς τὰ
Βουλευτήρια καὶ τὸν εἴδομεν βαρύτατα ἀσθενῆ ἀπέφυγε νὰ εἴπῃ
τι περὶ ἑαυτοῦ καὶ τῆς ὑγείας του. Πάλιν ὡμίλησε διὰ τοὺς ὁραματισμοὺς καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διὰ τὸ Ἄγιον
Ὄρος, διὰ τὴν Ἑκκλησίαν, διὰ τὴν Πόλιν, διὰ τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον. Τὸ ἀσκητικὸν πρόσωπόν του ὡς πάντοτε ἤρεμον
καὶ χλωμόν. Ἑδιάβαζε κανεὶς ἐπάνω εἰς αὐτὸ χαραγμένην, τρόπον τινά, τὴν ἡγεμονίδα τῶν ἀρετῶν, τὴν ὑπομονήν. Διότι δὲν
ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερον ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως ἀπὸ τὴν
ὑπομονήν εἰς τὴν ἀσθένειαν. Πολλὰ ἡμερονύκτια ἐκάθητο ἐκεῖ
εἰς μίαν καρέκλαν χωρὶς νὰ εὑρίσκῃ ὕπνον ὁ καρτερικὸς Γέρων....
Ὁ Δεσπότης, τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ Ἁγιορεῖται τὸν ὡνόμαζον
ἰδικόν των, ἀνῆκεν εἰς τὴν πατριὰν τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων
τέκνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ ἐσυνήθιζον πάντοτε
νὰ ὑπηρετοῦν.
Ὁ Ἄγιος αὐτὸς Γέρων ἐπολλαπλασίασε τὸ ἐμπιστευθὲν
αὐτῷ τάλαντον, ἀποδείξας ἑαυτὸν καρποφόρον ἐργάτην εἰς τὸν
ἀμπελῶνα δν ἐφύτευσεν ἡ Δεξιὰ τοῦ Κυρίου.
Ὁποίας ὑπηρεσίας προσέφερεν εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος εἶναι
εἰς πάντας γνωστόν.
Καὶ ὁ κ. Διοικητὴς ἔκλεισε τὸν ἐπιμνημόσυνον λόγον ὡς ἐξῆς.
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Πατέρες, ἄς ὑψώσωμεν νῦν τὸ βλέμμα διὰ ν' ἀποχαιρετήσωμεν τὴν γενναίαν ψυχὴν τοῦ καλοῦ Γέροντος ἱπταμένην μετὰ
τῶν ἀγγέλων πρὸς τὴν Ἄνω Ἰερουσαλὴμ καὶ ἄς βοήσωμεν.
Ἂγιε Γέροντα, ἀπέστης ἀφ' ἡμῶν. Ὁ Τόπος αἰσθάνεται
ἐαυτὸν οἱονεὶ ἀπωρφανισμένον. Ἀλλὰ ἐκεῖ δπου ὑπάγεις, μὴν
λησμονήσης τὸ Ἄγιον Ὄρος εἰς τὸ ὁποῖον ἔζησες, ὑπηρετῶν
μίαν ὁλόκληοον εἰκοσιπενταετίαν. Μὴν λησμονήσης νὰ ἱκετεύῃς
τὸν Κύριον τῶν Δυνάμεων ἴνα ἐπιβλέπῃ ἐξ Οὐρανοῦ καὶ καταρτίζῃ τὸ περιβόλι αὐτό, τὸ ὁποῖον ἐφύτευσεν ἡ Παναγία.
Τοῦ καρτερικοῦ καὶ ἀπερίττου Γέροντος, τοῦ τόσας ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ἑκκλησίαν καὶ τὸ Ὄρος τὸ Ἄγιον προσενεγκόντος,
τοῦ πράγματι ὡς μοναχοῦ τὸν βίον αὐτοῦ βιώσαντος Ἁγίου Μιλητουπόλεως κυροῦ Ἰεροθέου τοῦ Ἁγιορείτου αἰωνία ἡ μνήμη!!
Ὁ μεταστὰς κατήγετο ἐκ Πρεμετῆς Β. Ἑπείρου καὶ ἐσπούδασε εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης.
Ἁποφοιτήσας τῆς Σχολῆς ἐν ἔτει 19Ο7 προσελήφθη εἰς
τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος καὶ
μετέπειτα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Καινσταντίνου τοῦ ΣΤ'
παρὰ τοῦ ὁποίου καὶ προήχθη εἰς ἐπίσκοπον.
Ὁ ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως προσέφερε μεγίστας Ἐκκλησιαστικὰς καὶ Ἑθνικὰς ὑπηρεσίας ὡς Πατριαρχικὸς ἀπεσταλμένος ἐν Κορυτσᾶ, ἐξ ἧς ἐκδιωχθεὶς ὑπὸ τῶν Ἁλβανῶν ἀπεσύρθη
εἰς τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον πρὸς ἡσυχίαν καὶ ἄσκησιν, πρῶτον μὲν
εἰς τὸ ἐρημητήριον τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἰωακεὶμ τοῦ Γ'
τὸν Μυλοπόταμον καὶ βραδύτερον εἰς τὰ Βουλευτήρια παρὰ τὴν
Ἰ. Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Ἐπῆρξεν οὐχὶ μόνον ἀσκητής, ἀλλ' εἰς ἄκρον ταπεινόφρων
καὶ ἀκτήμων. Ἑ μόνη ὑπ' αὐτοῦ ἐγκαταλειφθεῖσα περιουσία
ἧτο εν Ἅγιον Δισκοπότηρον, δωρηθὲν ὑπὸ τῶν κληρονόμων
του εἰς τὸν Ἰ. Ναὸν τοῦ Πρωτάτου, μία σκαλιστὴ εἰκὼν δωρηθεῖσα καὶ αὐτὴ εἰς τὸ Κυριακὸν τῆς Ἰ. Σκήτης Ἁγίας Ἄννης,
μία ἐτέρα σκαλιστὴ εἰκὼν τὴν ὁποίαν ὁ ἀείμνηστος προώριζε
διὰ τὴν Α. Β. Ἐψηλότητα τὸν Διάδοχον Κωνσταντῖνον καὶ τρόφιμά τινα διανεμηθέντα εἰς τοὺς ἀπόρους ἐρημίτας μοναχοὺς.
Ὁ ἐκλιπὼν ὑπῆρξε θερμὸς φίλος τοῦ ἡμετέρου Κοινοβίου
εἰς τὸ ὁποῖον, ἐκτὸς τῶν μεγάλων ἐορτῶν κατὰ τὰς ὁποίας προσεκαλεῖτο, προσήρχετο ἀπρόσκλητος καὶ ἐλάμβανε μέρος χοροστατῶν εἰς τὰς ἱερᾶς ἀκολουθίας καὶ θ. λειτουργίας διαφόρων
ἄλλιον ἐορτῶν.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τὴν ἀναχώρησιν διὰ τὴν αἰωνιότητα
τοῦ καλοκαγάθου Γέροντος Ἰεροθέου ἐστερήθη μιᾶς μεγάλης
ἀσκητικῆς φυσιογνωμίας. Εἴη αὐτοῦ ἡ μνήμη αἰωνία!!
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ΕΝ ΤΗ ΑΘΩΝΙΑΔΙ ΣΧΟΛΗ
'Εωρτάσβ·η και πάλιν έφἐτος ή έορτὴ των τριῶν μεγάλων τὴς
'Εκκλησίας φωστήρων, εϊς τὴν Σχολήν μας μεγαλοπρεπῶς.
Μἑ κάθε δυνατὴν φροντιδα και ἐπιμέλειαν οι μαθητα'ι ειχον άγωνισθὴ νὰ στολίσουν καὶ να καλλωπισουν τὴν Σχολήν, παρὰ τὰς δυσκολίας ποὺ έπαρουσιάζοντο απδ τὴν μεγάλην ποσδτητα τὴς χιδνος ὴ
δποία ένεπδδιξε τὴν μεταφορὰν των άπαιτουμἐνων.
'Αφ' έσπέρας έτελἐσθη εϊς τδ πσρεκκλήσιον τὴς Σχολῆς μέγας
έσπερινδς, τὴν δέ πρωϊαν ὴ άκολουθία καὶ ή θ. λειτουργϊα, τὴν
δποϊαν παρηκολοϋβησαν δ Διοικητὴς 'Αγ. Ὅρους κ. Κωνσταντδπουλος
μετὰ της άκολουθίας του, ὴ Σεβαστὴ 'Εφορϊα τὴς Σχολῆς δ Διοικητὴς
τὴς Χωροφυλακής 'Αγ. "Ορους, 6 Γραμματεϋς τὴς Ἰ. Κοινοτητος κ.α.
Μετὰ τδ τέλος τῆς θ. λειτουργίας, έπηκολοϋθησε μικρα διακοπὴ
καὶ περϊ τὴν 1Οην ωραν οϊ μαθηταὶ συνεκεντρώθησαν εϊς τὴν έν τὴ
Σχολῆ α'ϊϋονσαν των τελετῶν δπου μετ' 6λίγον προσήλθον ὰπασαι αϊ
ὰρχαϊ τοϋ Ἰ. ήμων τδπου καὶ πλὴθος μοναχῶν καί λαϊκων ἐκ των
πέριξ τῶν Καρυῶν.
Οϊ μαθηται ἔψαλαν τδ 'Απολυτικιον τῶν Τριῶν 'ϊεραρχων
κατδπιν τοϋ δποίου ώμϊλησεν έκ μέρους τῶν μαθητῶν 6 μαθητὴς τὴς
ΣΤ' τάξεως μοναχδς Χρυσδστομος Κουτλουμουσιανδς ειπων τα εξης:
« 'Ωααν φωτεινὰ μετέωρα προβάλλουν σήμερον εϊς τδ οϋράνιον
στερέωμα οι τρεις μεγάλοι φωστήρες της 'Εκκλησίας, συγκαλοϋντες
πάντας ὴμας προς μυστικὴν εϋωχιαν. Δεϋτε λοιπδν συνευφρανθῶμεν
κα'ι ήμεϊς εκ τῆς πνευματικής τραπἐζης, τὴν δποϊαν παραθετουν ενωπιον πάντων ήμῶν, αλλα καὶ ένωπιον δλων εκεϊνων, οϊ δποϊοι επιΟυμοϋν να γευθοϋν απδ τα νάματα τὴς κατὰ Χριστδν Παιδεϊας, δλων
εκεϊνων οι 6ποϊοι έπιβυμοϋν να άκολουθήσουν τὴν δδδν τὴς άρετής,
δλων εκεϊνων οϊ δποϊοι έπιθυμοϋν να αφιερωσουν εαντοϋς εϊς τὴν
ϋπηρεσίαν τὴς 'Εκκλησίας.
'Οποϊαν πτυχὴν τὴς ζωῆς των καὶ αν έρευνήση κανεις θὰ μείντι
έκστατικδς ένωπιον τοϋ ψυχικοϋ των μεγαλεϊου. Διδτι ὰφομοιώσαντες
εν εαυτοϊς τὴν χριστιανικὴν ἀλήθειαν και τὰς ιοραιδτητας τοϋ άρχαίου
πολιτισμοϋ, άνεδείχθησαν ᾶληθὴ τῆς 'Εκκλησίας έγκαλλωπίσματα εργιρ
και λδγω καὶ διδάσκαλοι τῆς ιχνθρωπ6τητος. Τδ φῶς αϋτων ἔλαμψεν
εν δλφ τω κδσμφ εϊς βίον Χριστομίμητον, εϊς πνευματικὴν δρασιν
άνυπέρβλητον. Καϊ ϋπο τὰς έμπνεϋσεις τῆς εϋσεβοϋς παιδείας, εγἐνοντο έργάται τοϋ καλοϋ τοϋ κοινοῦ καλοϋ, και έδοξάσϊ1η εν αϋτοϊς
ο πατὴρ ήμῶν δ εν τοϊς οϋρανοϊς.
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'Η προ τῶν σήμερον έορταξομένων ἁγίων έποχὴ ὴτο ἐποχὴ
δυσμενὴς διὰ τὴν 'Εκκλησϊαν. ^Ητο έποχὴ τῶν διωγμων, έποχὴ κατὰ
τὴν 6ποίαν ή αιρεσις κα'ι ὴ πλάνη έλυμαίνοντο τὴν 'Εκκλησϊαν τοϋ
Χριστοῦ. Εϊχε λοιπδν Α15τη μεγίστην άνάγκην ὑπερασπίσεως.

Κα'ι 'ιδοὑ ὰνατέλλουν οϊ τρεις παμμἐγιστοι φωστὴρες, οιτινες
άναλαβόντες εις τὰς χεϊρας των τδ πηδάλιον τοϋ κλυδωνιζομἐνου
σκάφους τῆς 'Εκκλησίας εν μέσω τρικυμιῶν και καταιγϊδων τδ ῶδήγησαν εις λιμένα άσφαλὴ.
Ὅ Μέγας Βασϊλειος άναφανεϊς εϊς τὴν Καισάρειαν τῆς Καππαδοκιας, πρῶτος έφώτισε τον κδσμον μὑ τδ λαμπρδν της σοφιας και τῆς
αρετὴς του φῶς. 'Ανατραφεὶς ϋπδ τὰς φροντίδας τής Μητρδς του
Ὅμμελεϊας και αναπτϋξας τα πνευματικὰ χαρισματα, με τὰ δποϊα
έπροικίσθη άπο τὴν Θείαν Προνοιαν, άνεδείχθη ϋπέρμαχο; προστάτης
τής 6ρθοδδξου 'Εκκλησιας.
Ὅ δεϋτερος, δ Γρηγοριος, γεννηθε'ις εν 'Αριανξω τής Καππαδοκιας, μετὰ τὰς έγκυκλίους εν τῇ πατρϊδι του σπουδάς, μετέβη εις τας
'Αθήνας τον άνθωνα τοϋτον τοϋ πολιτισμοῦ καὶ ώς ἄλλη μέλισσα
απομυζά απο τὰ ανθη τής παιδεϊας μονον τους γλυκεϊς αϋτων χυμοὑς
προς καλλιέργειαν καϊ αναπτυξιν τοϋ Πνεύματος του. '
'Αλλὰ και αϊ «Συριάδες 'Αθὴναι» δεν ϋστἐρησαν, προσέφερον
εϊς τὴν ϋπηρεσίαν τής "Εκκλησϊας τον Μέγαν 'Ιωάννην τον Χρυσδστομον. Οὑτος άνατραφεὶς ϋπδ τὴν αὑστηρὰν έπίβλεψιν τῆς έναρἐτου
μητρδς του 'Ανθοϋσης κα'ι τυχῶν δλως εξαιρετικῆς ιρροντϊδος εϊς τὴν
παίδευσίν του, ὰνεδειχθη ή χρυσήλατος σάλπιγξ τής 'Εκκλησίας, ὴ
πηγὴ ὴ ὰκένωτος εκ τὴς δποίας ερρευσαν ποταμοϊ ϋδατος ζωντος.

Καὶ οϊ τρεις παρὰ τὴν μεγάλην των ὰξιαν, τὴν άφθαστον (1ρετὴν
καὶ μορφωσϊν των, ὴσαν άνιδιοτελεϊς καὶ ταπεινοι. Τὰ άξιιδματα με
τὰ δποϊα τοὑς έτίμησεν ή 'Εκκλησία τὰ ελαβον « οῦ κλέψαντες αϋτά,
οϋδ' άρπάσαντες, οϋδε διτοξαντες τὴν τιμήν, αλλ' ϋπδ τὴς τιμής
διωχθέντες, οϋδ' ὰνθρωπίνην χάριν, ὰλλ" εκ Θεοϋ καὶ θεϊαν
δεξάμενοι».

Μέ τὴν ζωὴν καὶ τδ παράδειγμά των διήνοιξαν τὴν λεωφορον
τῆς ζωῆς, τὴν 6ποίαν πρέπει νὰ άκολουβῆ πας χριστιανος. Κα'ι δεν
μας έδίδαξαν μδνον πῶς νὰ ξῶμεν εν Χριστω, ἀλλὰ καὶ πως νὰ
αποθνήσκωμεν διὰ τον Χριστδν. «Πϋρ καϊ ξίφος καὶ θήρες και τὰς
σάρκας τέμνοντες δνυχες, τρυφὴ μαλλον ήμϊν εϊσὶν ῆ κατάπληξις
...άκουέτω τοϋτο και βασιλεϋς» βροντοφωνεϊ δ οϋρανοφάντωρ
Βασϊλειος. «Και τὰ φοβερὰ τοϋ κοσμου έμοὶ εὑκαταφρονητα καὶ τα
χριστὰ καταγέλαστα» λέγει δ θειος Χρυσοστομος.
'Η ζωὴ παντδς χριστιανοϋ, πολὑ δὲ περισσδτερον παντδς
κληρικοϋ, πρέπει να ειναι έξ δλοκλήρου άφιερωμἐνη εϊς τὴν ὑπηρε-
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σίαν τής 'Εκκλησίας, εις τὴν ὑπηρεσίαν των μεγάλων και ϋψηλιδν
ϊδεωδῶν τα δποϊα έξευγενίξουν τδ πνεῦμα καὶ ὰναβιβάζουν τὴν
ψυχὴν εις τα ϋπερκοσμια.
'Αλλ' έἀν οι λοιποὶ χριστιανοὶ αϊσθάνονται έπιτακτικὴν τὴν
άνάγκην, νὰ άποδϊδουν δδξαν καϊ τιμὴν εϊς τους ϋπερ παντα αλλον
κοπιάσαντας ὑπὲρ τοϋ μεγαλεϊου τής Ὅρθοδδξου ήμῶν πϊστεως, οϊ
Μοναχοϊ εχουν ετι μεγαλυτέραν ϋποχρεωσιν να πράττουν τοϋτο. Διοτι
δχι μονον έξϋμνησαν τδν Μοναχισμὑν τα πάγχρυσα στοματά των, δχι
μονον τδν έσυστηματοποίησαν καὶ τδν άνεβίβασαν εϊς νψος περιωπής,
άλλὰ καϊ τδν ήγάπησαν πραγματικῶς καὶ τδν ἔζησαν δσον 6λίγοι καὶ
δεν θὰ έγκατέλειπον ουτε τὴν προσφιλή των ερημον, οϋτε καὶ τὴν
ασκησιν, ἐὰν αι ανάγκαι τὴς 'Εκκλησίας δεν καθϊστων άπαραϊτητον
τὴν παρουσίαν των εϊς τὰς πολεις μεταξϋ των χριστιανων.
"Εγιναν τὰ αϊώνια πρδτυπα δλων έκείνων οϊ 6ποϊοι επιθυμοϋν
νὰ άκολουθήσουν τὴν αγγελικὴν ζωὴν, τὴν ζωήν τὴν μοναχικήν, διὰ
νὰ δυνηθοϋν νὰ άνέλθουν τὴν κλίμακα τὴς ήθικὴς τελειώσεως.
Καὶ δι' ήμας λοιπδν τους μαθητὰς τής 'Αθωνιάδος Σχολῆς, οϊ
6ποϊοι έγκατελείψαμεν τδν κοσμον και ενεδϋΟημεν τδ τετιμημένον
ἔνδυμα τοϋ μοναχοϋ, πρέπει νὰ γϊνουν τα φωτεινὰ παραδείγματα δι'
δλας τὰς έκδηλώσεις τής ζωῆς μας. Πρέπει να τοϋς μιμηθῶμεν εϊς
τὴν ἀγάπην προς τὴν παιδείαν, εϊς τὴν ἀγάπην προς τα μοναχικὰ
ιδειοδη, εϊς τδ θάρρος και τους αγωναζ διὰ τὴν έπικράτησιν τής
δικαιοσϋνης καὶ τής ὰληθειας, ως καὶ εϊς πασαν ἀλλην ῶραίαν
έκδήλωσιν. Διδτι τοτε μονον θα έπιτϋχωμεν και ήμεϊς νὰ πραγματοποιήσωμεν τους σκοποϋς, τους 6ποίους έπιδιώκομεν εϊς τὴν ζωήν μας.
Σκληρδς και δϋσκολος 6 άγων. δταν μάλιστα δι' αϋτοϋ έπιδιιδκεται ή πνευματικὴ καὶ ήθικὴ έξύψωσις. Ὅμως μονον οϊ αγωνιζδμενοι
με ·θάρρος καϊ με αϋταπάρνησιν έντδς των πλαιοίων τὴς νομιμδτητος,
δικαιοϋνται τοϋ στεφάνου τῆς δικαιοσϋνης. "Αλλως τε δσοι ἔχουν
άποφασϊσει νὰ βαστάσουν εϊς τους τδμους των τδν σταυρδν καὶ να
ὰκολουθήσουν τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην δδδν τοϋ εϋαγγελιου, θὰ
πρἐπη νὰ ἔχουν νπ' δψιν τους δτι θὰ συναντήσουν και δυσκολίας'
δεν θὰ πρέπη δμως έν οϋδεμια περιπτώσει νὰ ὰποθαρρύνωνται καϊ
να έγκαταλειπουν τδν αγωνα. Θα πρέπτ) νὰ μάχωνται μέχρι τής νϊκης
κα'ι να άναφωνοϋν κα'ι αὐτοὶ ἐκεῖνο, τδ 6ποϊον έλεγε καὶ δ
Χρυσορρήμων 'Ιωάννης «Χριστος μετ' έμοϋ κα'ι τϊνα φοβηθήσομαι ;
καν κϋματα κατ' έμοϋ διεγείρονται, καν πελάγη, καν άρχοντων
θυμοι, εμοι πάντα ταϋτα ὰράχνης έντελέστερα».
'Ακολοϋθως οϊ μαθηταὶ ἔψαλλον κα'ι πάλιν διάφορα τροπάρια
τῶν "Αγίων ϋπδ τὴν 8ιεϋθυνσιν τοϋ καθηγητοϋ τὴς μουσικής πατρος
Μελετϊου καὶ δ φιλδλογος «αὶὶηγητὴς κ. Δάλλας έξεφωνησε τδν
πανηγυρικδν τής ήμέρας, τοϋ δποίου δυστυχῶς παρ' δλας τὰς
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προσπαθείας καὶ παρακλήσεις μας, δὲν ὴδυνήθημΕν νὰ λάβωμεν
άντίγραφον, προσκρούσαντες εις ταπεινοφροσϋνην τοϋ κ. καθηγητοϋ.
Πάντως εν ὰρχὴ άνέπτυξε τοϋς λδγους δι' οϋς οι τρεις οὑτοι τὴς
'Εκκλησίας Ἰεράρχαι θεωροϋνται οϊ κατ' ύξοχὴν εκπρόσωποι τοϋ
'Ελληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ 'Εν συνεχεϊᾳ δε έξὴρε τὴν ενεργδν
καὶ ξωσαν αϋτων εϊς τον Θεδν πίστιν, τὴν μετ' αϋταπαρνήσεως
διάθεσιν εαυτων εϊς τὴν ϋπηρεσιαν τῆς 'Εκκλησίας, τοὑς σθεναρους
αϋτων άγῶνας προς πασαν κατεϋθυνσιν διὰ τὴν δρθὴν επιΚναιν των
άναφυομένων θρησκευτικῶν ζητημάτων, τὴν μετὰ θἐρμης ἐπέμβαοιν
των εις τα τῆς κοινωνίας ξητήματα καὶ δὴ εϊς τα τὴς διαπλασεως
τὴς νἐας κοινωνίας ἐπὶ των χριστιανικῶν ϊδανικῶν, τὴν άνιοδιοτελή
και φιλὰνθρωπον δρᾶσιν των, τὴν ὰρτίαν αϋτων κατάρτησιν απο
έλληνικής φιλολογικὴς καὶ φιλοσοφικὴς μορφώσεως, τὴν 6ρθὴν των
πραγμάτων άντίληψιν άξιολογήσασαν τὰ γήϊνα καὶ τα επουρανια
ὰγαθά, τα αγνα τὴς φιλολατρϊας των αϊσθήματα, τδ ὺπέροχον τοϋτων
ὴθος καὶ τὴν βαθεϊαν συναισθησιν τὴς κοινωνικὴς των άποστολής
προς συναντίληψιν των συνανθρώπων των.
'Η πολισχιδής των δρἀσις καὶ αι ϋπηρεσϊαι των, τὰς δποίας
προσέφερον οὑτοι εϊς τὴν κοινωνϊαν, ειπεν δ δμιλητής, κατέστησαν
τοϋτους φάρους φαεινοὑς τὴς χριστιανωσϋνης καὶ τῆς έλληνοχριστιανικὴς παιδεϊας, άληθεϊς προστάτας καὶ πρδτυπα μιμήσεως.
Τὴν τελετὴν επεσφράγισαν οϊ μαθηταὶ ςίδοντες τον παιανα τοϋ
"Αθωνος καὶ τον 'Εθνικδν ϋμνον, προσεφέρθησαν κατοπιν αναψυκτικὰ και οϋτω ελαβε πἐρας ή τελετή.
Μετὰ δϊωρον παρετέθη γεϋμα εϊς τὴν κοινὴν τράπεζαν δπου
παρεκάθησαν μετὰ των μαθητῶν, Σχολάρχου καὶ καθηγητῶν, άπασαι
αϊ. πολιτικα'ι ὰρχαὶ τοϋ Ἰ. ὴμῶν τδπου κα'ι σϋσσωμος ὴ Ἰ. Κοινδτης.
Οϋτω εληξεν ὴ έορτὴ άφήσασα εϊς ὴμᾶς τὰς καλυτέρας
άναμνήσεις.

Α.
Μα8ητῆς

'ΑΘωνιαδος

Ὅπως τδ πτηνδν δὲν δϋναται νὰ πετάξη μὲ μίαν μόνον πτέρυγσ,

οϋτω και ἡ ψυχὴ δεν δϋναται νὰ προκοψη εις τον φοβον ·'τοϋ Θεοϋ,
ἐὰν εϊναι δεδεμένη εϊς εν των τοϋ κδσμου πραγμάτων.

"©σιου 'Ησαϊου

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Ο Ἁσκητισμος.
Πας άνθρωπος έπιθυμων νὰ διατηρήση εν έαυτφ τὴν ἡγεμονίαν
τοϋ πνεύματος καϊ μὴ καταστῆ οϊθυρμα των κατωτέρων δρμων και
έξομοιωθῆ τοϊς κτήνεσι τοϊς ἀνοήτοις, δφείλει νὰ ὑποβιϊλ2,εται εις
πνευματικὰς ἀσκήσεις, τούτέστι να εϊναι ἀσκητικος. 'Ο άσκητισμος, δστις
παρατηρεϊται εϊς πάντα τὰ θρήσκεύματα, πα7,αιὰ και νεα, διὰ τους
χριστιανοϋς ειναι καθὴκον και ἔχει τὰς ρίξας του εϊς αϋτὴν τὴν Καινὴν
Διαθήκην (Ματθ. δ.' 2, στ.' Ι6, Α' Κορ. θ.' 27).
Σφάλλουσιν δθεν δσοι δι" έντυπωσιακοϋς λογους καταφέρονται κατὰ
των πνευματικων ἀσκήσεων (προσευχων, ὰγρυπνιων νηστειων κ. τ. τ.)
και ξενίζονται, διοτι ήμεϊς οί ΜοναχοΙ εν μέσγ] νυκτι έγειρδμεθα διὰ νὰ
δοξολογήσωμεν τον .Κύριον (ϋπάρχει ἀνωτερον ἐργον τὴς δοξολογίας τοϋ
Κυρίου;) καϊ τιθασσεϋσωμεν τὰς ζωώδεις δρμάς. Ειναι ἀδύνατον νὰ
ἀναπτυχθῆ πνευματικδς βιος έκεϊ ἐνΟα πιαίνεται τδ σωμα καϊ δουλεύει
εὶς αύτὴ δ άνθρωπος καϊ τδς παρετήρει και δ ὰσκητικώτατος καϊ, κατὰ
τον φουστϊνον τον φιλοσοφον και μάρτυρα, προ Χριστοϋ χριστιανδς
Σωκρὰτης δ 'Αθηναϊος «τις οϋκ αν ταϊς ήδοναϊς δουλεύειν αϊσχρως
διατεθεϊη καϊ το σωμα και τὴν ψυχήν;» (Ξενοφ. 'Απομ. Α. 5.)
Οι μεγάλοι εν Μοναστηρίοις ῆ τω κόσμω ὴσαν κα'ι μεγάλοι άσκηταϊ.
Ὅ ὰγιώτατος κα'ι σοφωιατος Μ. Βασίλειος έκοιμαιο ανευ κλίνης καί δ
Χρυσοστομος ὴσκὴτευσε μονος έπϊ τριετϊαν εν σπηλαίφ. Εύστ6χως επ'
αϋτοϋ νεώτερος έκκλησιαστικδς συγγραφεὴς σημειοϊ τα έξής: «τδ γεγονδς
δτι δλοι οι πατέρες και διδάσκαλοι τὴς 'Εκκλησίας υπὴρξαν κατὰ τδ
μαλλον και ῆττον ὰσκηταϊ, ἀποδεικνύει δτι δὲν θὰ ὰνεδεικνϋοντο δποϊοι
έξέλαμψαν ανευ τοϋ τροπου τούτου τής αϋστηροτάτης ξωής. Αι σφοδροτεραι κλϊσεις τὴς σαρκδς δεν δϋνανται νὰ κατανικηθωσιν εν τη άγαμία
με δίαιταν κοσμικὴν και μέ αναπαυσεις εστω καὶ ἀπδ τὰς συνήθεις. Διὰ
νὰ νικα τδ πνεϋμα και διὰ νὰ καταβάλλωνται οί πειρασμοί, πρέπει οι
σαρκικοϊ οιστροι να δαμάζιονται' προς τοϋτο δὲ δια τον μοναχδν Ιδϊα
και τον ιερομοναχον,3 τον ὰποκεκλεισμένον ὰπδ τὴν παραμυθίαν τοϋ
γάμου, κατὰ τὴν χρυσοστομικὴν ἔκφρασιν, προσαπαιτεϊται ταλαιπωρία
τις και ὑΛερβολικωτέρα στέρησις τὴς σαρκος. 'Ιδοὴ διατ'ι δ Χρυσοστομος
ἔκρινεν ἀπαραίτητον νὰ ὑποβληθὴ εἰς τὰς ὰσκήσεις των έρημιτων καὶ
ϊδοὑ τίνος ενεκα συνηγορησε μετὰ τδσης θερμοτητος κα'ι ένύουσιασμοϋ
ὑπὲρ τὴς ζωὴς των».
-Αλλὰ κα'ι περὶ τοϋ άσκητισμοϋ τὴς μεγάλης μορφὴς των νεωτέρων
χρδνων 'Ιωακε'ιμ Γ' ποσα δὲν διηγεϊται δ Μυλοποταμος; 'Ασκητικοί
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λοιπδν πρέπει νὰ εϊμεθα διὰ νὰ προοδεϋωμεν πνευματικῶς και γνωρισωμεν τδν έαυτον μας. διοτι ώς παρατηρεϊ διαπρεπὴς "Ελλην παιδαγωγδς καθηγητὴς τοϋ 'Αθήνησι Πανεπιστημϊου «μόνον αν διάγη τις βίον
έλλογως ὰσκητικον, ειναι δυνατδν νὰ λαμβανη ἐπίγνωσιν τὴς σημασίας
καὶ τὴς δυνάμεως τὴς έσωτερικὴς αϋτοϋ φύσεως» (Σ. . Καλλιάφα τδ
σπουδαιοιατον των παιδαγωγικα,ν προβληματων τὴς σήμερον. "'Αθὴναι
1955 σελ. 6).

Παρόὶλειἢης.
Μεταξὺ των 'Αγίων τὴς 'Εκκλησίας ἡμῶν γυναικων έξέχουσαν
θέσιν, ϊνα μὴ εϊπωμεν τὴν πρώτην, κατέχει ὴ τὴν 25 'Ιου2ἀου τιμωμένη
Ἀγία Ὅλυμπιάς. 'Η ϋπέροχος αυτη γυνή, ή ἐξ αύτοκρατορικοϋ γένους
καταγομένη, διεκρίθη διὰ τὴν ὰρίστην χρὴσιν τοϋ πολλοϋ αύτὴς πλούτοιη
διὰ μεγάλην ιεραποστοζ,ικὴν καϊ κοινωνικὴν δρασιν, διὰ ἀσκητικὴν ζωήν,
διὰ τδ πληθος των ὰρετων αϋτὴς προ των δποϊων ἔστη μετὰ θαυμασμοϋ
δ συνεργὰτης αϋτὴς ''Αγιος Ἰωάννης δ Χρυσόστομος και τὴν έγκωμίασε
διὰ των θαυμασίων αύτοϋ Ι7 έπιστολων. Και 6μως κατὰ τοϋς διαρρεύσαντας Ιδ αιωνας δὲν ευρέθη εϊς ϋμνογράφος διὰ νὰ συντάξη 'Ακολουθϊαν εις τὴν προτυπον ταύτην των χριστιανων γυναικων 'Ελληνίδα καϊ
'Αγι'αν, δι' δ καὶ εν τοϊς μηνιαϊοις σημειοϋται ἀπλως ὴ μνήμη τις κατατασσομένη εϊς τὴν τετάρτην και τελευταίαν τὰξιν.
Μήπως δμως ὑπάρχει ἀκολουθϊα εϊς τδν «Πίνδαρον τὴς ἐκκλησιαστικὴς ποιήσεως» Ρωμανδν τδν μελωδον, τδν «πάνσοφον και πατέρα
παμμακάριστον» ^Ανδρέαν τδν Κρήτης, ὴ τδν Κοσμαν τδν Μαϊουμα, τδν
κατὰ Σουἰδαν «πνέοντα μουσικὴν δλως τὴν έναρμονιον»; Ουτοι πάντες
έκδσμησαν τὴν λατρείαν τὴς 'Εκκλησίας μὲ πλὴθος ῦμνων κα'ι πολλοϋς
ὰγίους ϋμνησαν, οϋδεϊς δμως τω.ν μεταγενεσιέρων ύμνογράφων ἔγραψέ
τι έγκωμιον δι' αϋτούς. Εϊναι μία παράλειψις, μία δφειλή, ή σύνταξις
'Ακολουθιων εις τοὺς “Αγϊους τοϋτους καὶ δὴ εϊς τὴν 'Αγιαν Ὅλυμπιάδα,
ὴς ή μνήμη εδετ πανηγυρικως νὰ ὰγηται, ϊνα υποδεικνυ-η εις τὰς
συγχρονους 'Ελληνϊδας ποϋ ἔγκειται ἡ ὰξία τὴς γυναικδς και ὴ ὑστεροφημϊα αύτῆς. Ὅ ἔχων τδ τάλαντον τὴς ύμνογραφίας, δοκιμος ϋμνογράφος
τὴς Ὅρθοδδξου "Εκκλησὶας άγαπητδς ἀδελφδς Γεράσιμος Μικραγιαννανϊτης, ας ἀποτϊση τὴν δφειλὴν των προκατοχων αύτοϋ συντάσσων 'Ακολουθίανπρδς τιμὴν τὴς'Αγίας ταϋτης καὶ τωνὰλλων και δδξαν τοϋΚυρίου.

Ἂξιομιμητον παρόὶδειγμα.
Βλέποντες πολλάκις εϊς ξένα περιοδικὰ ἀξιόλογα βιβλία ἀρχιερέων
των έτεροδδξων “Εκκλησιων, διερωτιδμεθα διατι και οι υπέρ τοὺς έβδομήκοντα ὴμέτεροι ἀρχιερεϊς, οί εγοντες μόρφωσιν, εύκαιρίαν, οϊκονομικὰ
μέσα, δὲν μας παρουσιάζουσι τοιαύτας έκπλήξεις. 'Η ὰπάντησις έδοθη,
δταν τυχαϊως περιὴλθεν εις χεϊρας μας τδ ϋπδ τοϋ διαπρεποϋς ίεράρχου
'Αγίου Λήμνου κ. Διονυσίου έκδοθέν βιβλϊον «δ πιστδς οίκονομος». Ὅ
“Αγιος Λήμνου διὰ τοϋ ἔργου αϋτοϋ τούτου, ως και των τούτου προηγη-
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θέντων, αν μὴ άπατώμεθα επτα ἀλλων, προσφέρει άξιόλογον ὑπηρεσίαν
εϊς τον ιερδν ήμων κλὴρον. «Ὅ πιστδς οϊκονομος» ἀποτελεϊ έγκδλπιον
τοϋ κληρικοϋ, ϊνα «πληροφορήση» τὴν διακονίαν του. Περιέχει δ,τι πρέπει να γνωριζη δια νὰ φερη εις πέρας τδ βαρυ ἐργον τὴς ποιμαντοριας
ψυχων. 'Αλλα καί τδ ἄλλο βιβλϊον τοϋ ϊδίου συγγραφέως «κοντά στο
ὰγροτύπαιδο» ειναι έξ ῖσου σ.τουδαϊον.
Ουτως δ "Αγιος Λήμνου συνεχίζει τὴν παράδοσιν των πατέρων τὴς
'Εκκλησίας και 'Ελλήνων ἀρχιερέων παρφχημένων έποχων, οϊτινες οϋ
μονον διὰ τοϋ λογου, ἀλλὰ και διὰ τὴς γραφϊδος, φκοδομουν τοϋς πιστοὴς
ἐν Χριστω κα'ι προὴγον τὰ θεολογικά γράμματα και διδάσκει δτι καὶ οι
ὴμέτεροι ἀρχιερεϊς δὲν ύστεροϋσι των ξένων εϊς τδ ἔργον τοϋτο, ἔστω
κα'ι εϊς μικρὰν κλίμακα. Εὑχόμεθα τδ παράδειγμ.ά του νὰ εϊιρη μιμητὰς
και ὰλλους ἀγίους ἀρχιερεις.

«Ποιεϊν τα μἢ καθήκοντα».
Ὅ μέγας των 'Εθνων 'Αποστολος Παϋλος ἀναφέρων τὰ δσα οί
έθνικοϊ κακὰ ἐργα ἔπραξαν και έξηγων, διατι ἔφθσσαν εϊς τοιοϋτον
σημεϊον ὴθικὴς ὲκλϋσεως, λέγει: «παρέδιοκεν αύτοϋς δ Θεδς εις ἀδόκιμον
νοϋν ποιεϊν τὰ μὴ καθήκοντα» (Ρωμ. α.' 29.). 'Ιδού τδ αϊτιον. Ὅ βιος
των ὴτο τοιοϋτος, ῶστε δ Θεδς τους έγκατέλιπε καί ἔκαμον πράξεις
έπιβλαβεϊς και ὰνοήτους. Τδ δέ ἀποτελεσμα πάντων ὴτο ὴ καταστροφὴ
τοϋ ὰρχαίου κοσμου. Τοιοϋτον τι βλέπει τις καί σήμερον νὰ γινεται καϊ
νὰ έπιτελοϋνται ἔργα «μὴ καθήκοντα». 'Ιδοϋ προχειρά τινα, "Ιππος τις
φέρων τδ δνομα (Μ Ο) του7,ιὰρ έπωλήθη προ τριετιας άντ! 2δΟ.ΟΟΟ λιρων.
ποσον, δι' οδ ὴτο δυνατδν νὰ ὰγορασθωσι 8.ΟΟΟ ΟΟΟ δκ. σίτου, καθ' δν
χρόνον τδ ῆμισυ τοϋ πληθυσμοϋ της γης ύποσιτϊζεται, κατ' έπισήμους
στατιστικάς. Μονον εϊς τὴν 'Ελλάδα έπϊ πληθυσμοϋ 7.9ΟΟ.ΟΟΟ κατοϊκων
οι ὰποροι κατα το τριμηνον 'Απριλϊου - 'Ιουνιου Ι955, κατ' έπίσημον
ὰνακοϊνωσιν, ὰνήλθον εις 2.67Ο.726, ὴτοι τα 33,8ΟθΑ έπ'ι τοϋ συνδλου.
ἔχουν μηνιαϊον εισοδημα κάτω των
“Εκ των ὰπορων τοϋτων τα
Ι2Ο δραχμων! οι ύπόλοιποι ονχϊ άνωτερον των 24Ο!! Τδ περϊσσενμα των
έχοντων δεν μεταβαϊνει εις τδ ύστέρημα των πτωχων, ώς λέγει δ 'Απ.
Παϋλος, ἀλλ' εις ἀγορὰν ι'ππωνϋ Τοϋτο ύπενθυμϊζει τδ .ὰνέκδοτον τοϋ
Καίσαρος, δπερ ἀναφέρει δ Πλούιαρχος εις τον βιον Περικλεους «ὲέ,νους
τινὰς εν Ρωμη π7,ουσϊους κυνων τέκνα κα'ι πηΟίκων εν τοϊς κολποις
περιφέροντας καϊ ὰγαπωντας, ιδων δ Καϊσαρ, ως ἔοικεν, ὴρωτησεν, ει
παιδία παρ' αϋτοϊς ου τϊκτουσιν αι γνναϊκες». 'Εὰν ἐζη σήμερον δ
Καϊσαρ θα ὴριύτα έαν δεν δπὰρχουσιν άνθρωποι ἔχοντες ἀνάγκην και
δίδονται εϊς τα ὰλογα τδσα. χρήματα. 'Ιδού καί ὰλλα. "Ελλην βαθϋπλουτος διέ9εσε ΙΟΟ.ΟΟΟ δολλάρια, ποσον ἀντιστοιχοϋν μὲ ὰξϊαν Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ
δκ. οίτου ὴ ΙΟΟ μονοταξίων σχολεϊων διὰ θαλασσινὴν έκδρομὴν (κρουα·
ζιέραν) ξένων π7,ουσίων διὰ νὰ γνωρϊσουν τὴν 'Ελλάδα!! τὴς δποίας τὰ
πεινασμένα παιδια εις τρώγλας μανθάνουν γράμματα. “Αμερικανικὴ
'Εταιρεία κατ' αύτὰς προσέφερε 2δ.ΟΟΟ δολ7,άρια (2δΟ.ΟΟΟ δκ. σίτου) εἰς
γυναϊκα χωρισθεϊσαν τοϋ ὰνδρδς αϋτὴς, διὰ νὰ γράψη πως έχωρισεν δηλ.
πως ὴμάρτησε! Πάντα ταϋτα δεν εϊναι ίῷγα μὴ καθήκοντα;

"Η διπλῇ και μεγάλη νικη.
Δὲν προκειται περὶ έφημέρου νίκης, ές εκεϊνων ας διαφημίζει δ
τύπος, ουτε περὶ ὰπλοϋ και περιωρισμένης σημασίας γεγονοτος, Προκειται περὶ νίκης αὶωνϊου, περϊ νίκης, ῆτις ὰθορύβως διενεργεϊιαι ανευ
κηρύκων καϊ διαλαλητων και ὴρέμα καϊ ὰφανως κατακτα έδάφη. Ειναι
ὴ νϊκη τοϋ λογου τοϋ Θεοϋ. τὴς 'Αγίας Γραφής, ῆτις απδ δϋο χιλιετηρίδων κα'ι δὴ ἀφ' ὴς έξεδοθη τύποις κατέχει τὴν πριοτην γραμμὴν εις
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τὸν τομέα τὴς κυκλοφορϊας κα'ι μελέτης. Ὅ κατὰ τὴ ἔτος Ι778 ὰποθανων, μυκτηριστὴς δἑ παντδς θειου καί Ιεροϋ γάλλος -Ι. νο1ϊ3ίΓθ εϊπεν
δτι μετὰ πεντήκοντα ἔτη ὴ 'Αγϊα Γραφὴ θὰ ύπάρχη μονον έν τοϊς
παντοπωλειοις. Ὅποία δμως είρωνεία! Απδ τοτε μέχρι σήμερον ἔχουν
κυκλοφορήσει περὶ τδ εν και ῆμισυ δισεκατομμύριον (Ι.5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ)
άντιτύπων ἐπὶ πλέον δὲ τδ παλαιδν τυπογραφεϊον των ἔργων τοϋ Βο7,ταίρου χρησιμοποιεϊται δια τὴν έκτύπωσιν της 'Αγίας Γραφὴς, ὴ δέ οϊκια
αϋτοϋ εὶναι ὰπο9ήκη τὴς Βιβλικὴς 'Εταιρείαε, ἡτις έκδϊδει τὴν Γρσ.φήν.
Ἰδού ὴ...έκπλήρωσις τὴς προφητείας τοϋ Βολταίρου!
Κατὰ προσφατον άνακοϊνωσιν τὴς Βρεταννικὴς 'Εταιρείας, ή 'Αγϊα
Γραφὴ κιικλοφορεϊ εις 7ῖΟ γλιοσσας καϊ διαλέκτους και εις εϊκοσι πέντε
έκατομμύρια άντιτύπων έτησϊως, έξ αὶν τὰ δέκα έκτυποϋνται εϊς τὴν
Μεγάλην Βρεταννϊαν, τα δε δέκα πέντε εις τὰς 'Ε1νωμ. Πολιτείας. ΙΙολλοι
1εραποστολοι μὲ αύταπάρνησιν διασκορπίζουν αϋτὰ εις τὰ βάθη τὴς
άφρικανικής και βραξιλιανὴς ζοϋγκλας και τας στεππας τὴς "Ασίας. Εϊε,
ως ὰναφερει ὴ ὰνακοινωσις, διήνυσε πεζη εϊς διάστημα Ι6 έτων ΙΟΟ.ΟΟΟ
μίλια τὴς κεντρικὴς "Αφρικὴς προς τον σκο.τδν τοϋτον, ἐν ω ἕτερος
διένειμεν εἰς Μαντζουρὶαν 3ΟΟ.ΟΟΟ ἀντιτυπα εϊς διάστημα 32 έτων. Τδ
ρεκδρ ομως τὴς διαθέσεως ἔχει δ ἰεραπδστολος Νταβασαγκαγιάμ, δστις
εις διάστημα 33 έτων διέθεσεν εις τὴν Ν, Α. 'Ασϊαν περισσοτέρας των
5ΟΟ.ΟΟΟ 'Αγίας Γραφάς.
“Απδ τοϋ Ι9Ι7 ειχεν ὰπαγορευθὴ ὴ κυκλοφορϊα τὴς Γραφὴς εϊς
τὴν Ρωσσίαν κα'ι δ κατέχιον άντϊτυπον αύτ·ὴς έτιμωρεϊτο αύστηρως. "Ηδη
κατδπιν ἀδεϊας τὴς Κυβερνήσεως ϋἀ ἐκτυπωθοϋν και διαδοθουν 25.ΟΟΟ.
ὰντϊτυπα.
Διπλὴ λοιπδν ὴ νίκη' πρώτη εϊς τὴν κυκλοφορϊαν κα'ι κατάκτησιν
έχΟρικων έδαφων. Γεννωνται δμως εις ὴμας τους εχοντας τὴν εϋτυχϊαν
και έλευθεριαν να μελετωμεν τὴν “Αγιαν Γραφὴν τὰ έξὴς έρωτήματα:
«ένοικεϊ εν ὴμϊν πλουσίως 6 λογος τοϋ Θεοϋ» ; (Κολ. γ.' ΙΒ.). ΕϊμεΟα
ποιητα'ι ὴ μόνον ακροαταϊ αύτοϋ; ('Ιάκωβ. α.' 22). Χυντελουμεν εἰς τὴν
διάδοσιν αύτοϋ; "Ας ὰνακρίνωμ.εν έαυτοϋς ἐπ" αϋτων.

Καὶ Βραβεϊον παρ' ἀλλοθρήσκων.
'Η 'Αγία Γραφὴ, έγρὰφη εϊς προηγοϋμενον σημείωμα, κατέχει τὰ
σκὴπτρα εις δλον τον κοσμον ὰπδ ὰποψεωσ κυκλοφορϊας. 'Ιδοὑ τωρα δτι
θὰ λάβη και βραβεϊον διὰ τὴν μεγάλην αϋτ·ὴς διάδοσιν παρὰ μὴ χριστιανικής χωρας, της 'Ιαπωνίας εν ἡ έπικρατοϋσα θρησκεία ειναι 6 Σιντοϊσμδς (οδος των Θεων) ενα ειδος λατρεὶας των στοιχείων τὴς φύσεως.
Εϊς ἔρευναν, εὶς ῆν προέβη φιλολογικος τις δμιλος τὴς Ἰαπωνικῆς πρωτευουσης προς έξακρίβιοσιν τοϋ περισσοτερον διαδεδομένου βιβλϊου προς
βράβευσιν τοϋ συγγραφέως διὰ ποσοϋ 5Ο.ΟΟΟ γιεν (4.2ΟΟ δρχ.), διεπιστωθη δτι μία ἔκδοσις τὴς Παλ. Διαθήκης γενομένη ωτύ τὴς Ἰαπωνικὴς
βιβλικης ^ταιρείας ειχε μεγάλην έκδοτικὴν έπιτυχίαν καϊ δτι ὴ βϊβλος
εϊναι τδ δημοφιλέστερον (3ιβλιον ἐν 'Ιαπωνία. 'Επϊσης ὴ ἔρευνα ἀπέδειξεν
δτι κατα τον πολεμον οί ειδωλολάτραι 'Ιάπωνες ευρισκον ὰνακοϋφισιν
ὰναγιγνώσκοντες τὴν 'Αγίαν Γραφὴν. Τούτου ενεηα κρατεϊ ἡ σκεψις δπως
τδ ανω βραβεϊον ἀπονεμηθῆ εἰς τὴν Βιβλικὴν Ὅταιρείαν. Σημειωτέον
δτι έντδς ἔτους έπωλήθησαν εν "Ιαπωνία Ι.669.884 ἀντίτυπα τὴς 'Αγίας
Γραφὴς.

«'Υπὴρ χιονα λευκανθήσομαι».
Ὅ τὰ μάλιστα δριμϋς έφετεινδς χειμων εϊχε και τας γραφικοτητας
αϋτοϋ, διοτι συχνὰ έκάλυπτε μέ τὴν λευκὴν σινδονα τὴς χιδνος το ἰώαφος.
Ὅ "Αθως δλος ὴτο ἐκτάκτως μεγαλοπρεπὴς ένδεδυμένος ων μέχρι των
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κρασπέδων αὑτοϋ τδ ούραν6,τεμπτον λευκδν αϋτοϋ ἕνδυμα' αμα τῆ ἀνατολὴ δέ τοϋ ήλίου έξέπεμπεν άκτινοβολον λάμψιν. Ὅραϊον δντως τδ
θέαμα! "Αλλ" δταν διὰ των βημάτων των διαβατων ή χιων ἀνεμιγνύετο
μὲ τδν πηλδν (λάσπην) ή ῶραιοτὴς τὴς χιδνος έχάνετο και έλάμβανεν
αυτη δψιν ὴμιμέλαιναν καὶ δυσάρεστον, ἕνεκα τὴς άναμϊξεως μὲ τδν πηλδν.
Τι ωραϊος συμβολισμός! Μεγαλοπρεπής, άξιάγαστος και ωραϊος εϊναι δ
ἄνθρωπος, δταν διὰ τὴς μετανοὶας κα'ι ἐξομολογήσεως, τοϋ δευτέρου
τούτου βαπτίσματος, καθαρϊζεται και περιβάλλεται τδ λευκδν τὴς δικαιιδσεως ἔνδυμα. Ειναι δλόλευκος ως ὴ χιων, ὰκτινοβδλος, χαρά καϊ τέρψις
έαυτοϋ καϊ των άλλων, «"Οταν δμως ἀναμιχθῆ μὲ τὴν λάσπην της ὰμαρτίας, τα πάθη τὴς σαρκος, τὴν υψηλοφρονα γντομην, τα προσγεια φρονήματα, χάνει τὴν ώραιότητα αϋτοϋ, ειναι χιων ὰνεμεμιγμένη μέ λάσπην,
ἄσχημος! "Ενω δμως ή χιων αϋιη εῖναι ὰδύνατον νὰ έπανέλθη εις τὴν
ὰρχικὴν αϋτὴς κατάστασιν, δ ἄνθρωπος δ τὴν ψυχὴν αϋτοϋ καταρρυπωσας, δϋναται να γινη πάλιν δχι μονον ως ὴ χιών, ἀλλὰ και ὑπέρ χιονα
διὰ τοϋ μυστηρίου πάλιν τὴς μετανοὶας. "Ας προσέλθωμεν λοιπδν εις
αϋτδ, δσοι έκηλιδώσαμεν τδν λευκδν τὴς ψυχὴς χιτωνα διὰ να λευκάνωμεν αῦθις και ε'ϊπωμεν ως δ Δαυιδ «ὑπὲρ χιονα λευκανΟήσομαι».

'Ο Ἁθηνων Σπυριδων.
Π7,ήρης ὴμερων και δοξης ὑπερμεσοϋντος μηνδς 'Απριλίου ὰπεδήμησε προς Κύριον δ "Αρχιεπϊσκοπος 'Αθηνων κυρὺς Σπυριδων. Ὅ μεταστας πρωθιεράρχης έξ 'Ηπείρου καταγομενος, έγεννήθη παρὰ τὴν βασιλευουσαν, τδ έθνικδν και θρησκευτικῶν τοϋτο κέντρον τοϋ ὑποδούλου
'Ελληνισμοϋ. "Εχων ὰκμαϊον τδ έθνικδν και θρησκευτικδν συναϊσθημα,
ώς απαντες οι ὑποδουλοι "Ελληνες, και ων φϋσις ζωηρά, δραστηρία,
τολμηρά, εύφυής καϊ φιλόπονος ὰνέπτυξεν ως ἀρχιερεύς πολυσχιδὴ
Ὅ9νικήν, 'Εκκλησιαστικήν, κοινιονικὴν κα'ι έκπαιδευτικὴν δρασιν. Κληθεις προ έπταετϊας εις τδν 'Αρχιεπισκοπικδν θρονον 'Αθηνων προσέφερεν δ,τι ήδϋνατο προθϋμως, καθ' δτι το βάρος των δέκα δεκαετηρϊδων
κα'ι ὴ παιδιοθεν κατέχουσα αϋτδν βμοτολοιγδς έκω2,υον νὰ εχη ῆν έπεθύμει δραστηριοτητα και θναπτυξη ῆν οι καιρο'ι άπήτουν δρασιν. Διδ
και τδ φλέγον ζήτημα τὴς ὰναζωπυριδσεως τοϋ μοναχικοϋ βϊου καϊ ἀποψιλωσεως τοϋ 'Αγίου Ὅρους παρεϊδε. “Εν ούδεϊς δϋναται να. ὰρνηθῆ.
Τὴν ἀγνδτητα τὴς προθέσεως και δράσεως ἐν τὴ ^Εκκλησϊα είργὰζετο,
ῶς βέβαια αϋτδς ένομιζε πρέπον, μονον διὰ τὴν δόξαν τοϋ Χριστοϋ καϊ
τοϋ "Εθνους καϊ ένίσχυεν ὴθικως πάντα έργαζομενον μετὰ της αϋτὴς
και έκεϊνος προθέσεως. Ὅ Κύριος εϋχομεθα δλοψύχως να ὰναπαύσῃ
αϋτδν ἐν σκηναϊς δικαίων.

'Ο 'Αθηνὼν Δωροθεος.
Τδν έκδημήσαντα προς Κύριον 'Αθηνων Σπυρίδωνα, ψήφω τὴς
'Ιεραρχὶας διεδέξατο δ Λαρίσσης Δωροθεος. Ὅ νέος άρχιεπίσκοπος εϊναι
κὰτοχος τὴς θύραθεν και ἔσω παιδείας (δυο πτυχϊων) κα'ι γντδστης των
Ὅκκλησιαστικων ὴμων πραγμάτων. « 'Αρχὴ άνδρα δεϊκνυσιν » εἰπεν δ
άρχαϊος τραγικος. Αὐτὴ θα τδν χαρακτηρϊση καϊ κρϊνη ἐν καιρω ένώπιον
Θεοϋ κα'ι ανθρωπων κα'ι δχι ή μορφωσις. Ὅ μἐγας εϊς ἀρετὴν καὶ δρασιν πατριάρχης 'Ιωακε'ιμ Γ' δεν εϊχεν οῦιε καν θεολογϊας πτυχίον.
Εύχ6μεθα δλοψύχως δ τὴς 'Εκκλησίας δομήτωρ να τδν ένισχὴη και
φωτίζη ῶστε νὰ επιλεξη καταλλή7,ους συνεργὰτας, νὰ αντιμετωπιση συνετως τα πολλὰ τής 'Εκκλησίας καϊ κοινιονϊας ζητήματα κα'ι άναπτϋξη
ὰξιὰγαστον ἀρχιερατικὴν δρασιν προς δοξαν μονον τοϋ Χριστοϋ και τοϋ
εῦσεβοϋς ὴμων "Εθνους.

ΔΩΡΕΑΙ. Προσέφεραν προς ἐνίσχυσιν τοϋ περιοδικοϋ ἡμων οϊ
κ. κ. "Αντ. Φωκας ῶτορινολαρυγγολ6γος Καθηγητὴς 'Αθὴναι δρχ. ΙΟΟ,
'Ι. ΧατζηΟωμας Δὶτὴς 'Εμπορικὴς Τραπέξης Θεσσαλονίκη 2ΟΟ, Γρηγ.
Σακαλας Συνὶρχης έ. α. 'Αϋὴναι 3Ο, Π. Γκλάβας ξενοδοχος Πολύγυρος
5Ο, Ἰωάν. Σπαθάρης Καθηγητὴς Β6λος 3Ο, Ἰάκ. Πολίτης “Αὑῆναι 4Ο,
Προηγ. Δομέτιος Βατοπεδινδς 5Ο, Προηγ. Μωϋσὴς Χελανδαρινδς δΟ,
Αλκ. Ζοϋπας Πάτραι 5Ο, Γ. Χρυσοστομος Μουτάφης Καρυαϊ 2Ο, Γ.
Αβραμιος "Λβραμαίων 'Ι. Νέα Σκήτη 2ΟΟ, 'Ι. Σαμαρας και Θ. Σιδέρης
Θεσσαλονίκη ΙΟΟ, ἀνιονυμος Μόρια Λέσβου 5Ο, 'Αναστ. "Αστειοπουλος
Πολύγυρος 2Ο κα'ι 'Αθ. Ζαφειρίου Σωτὴρα Θάσσου 5Ο.

Προς ἀπαντας έκφράξομεν τὰς εϋχαριστίας τὴς 'Ι. ήμων Μονῆς.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ιερὰν ἡμων Μονὴν έπεσκέφθησαν κατὰ τδ
διαρρεϋσαν διάστημα οι κ. κ. ΒοθεΓἰ 6ϊ11οπ πρόεδρος τὴς Γερουσίας
τοϋ Βελγίου, 'Αλέξ. 'Αντώνογλου προξενος τοϋ Βελγίου ἐν Θεσσαλονίκη,
διοικητὴς Τμήματος 'Α7,7,οδαπων 'Αγίου "Ὅρους, Μ. Οώ88βη Γερμανδς
μηχανικος, ϋοηϊαηιϊη Ρα1ιβ 'Αμερικανδς φοιτ. Α1. Νσ1βοη, ϊν31ϊα8ε 81.
& Β. Βειγ6οιιγ Αῦστραλοὶ σπουδασταϊ, (λ ΟιιγΙογ Γερμανδς σπουδ.
1γ. Βϊοὶϊ8Γά & 8Ι. Εονεβ ΚαναδοΙ σπουδασταί, Κ. Πάχτας εξ "Αρναίας,
Βαγιωνας ἐκ Συκιας.

ΠΡΟἸὍΝΤΑ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΞΥΛΟΥ

Λειτουργοϋντος συνεχως" ἐν τὴ παραλία τὴς 'Ιερας ἡμων Μονῆς
πριονιστηρίου, διατίθενται τὰ έςὴς εϊδη εϊς χονδριζὴν καϊ λιανικὴν
πωλησιν.
Σανίδια πεύκης ὸρεινής (κοινως ἀγριοπεύκης ῆ μοσχοελάτης)
μεγάλης άντοχὴς καὶ ὰρίστης ποιοτητος δλων των διαστάσεων μήκους
πάχους και πλάτους.
Καδρονια τὴς ϊδίας πεύκης δλων των διαστάσεων.
Σανϊδια ἐλάτης πατωμάτον 25 χιλ. πάχους.
Σανίδια καστανέας πάχους 2ο, 4Ο και 6Ο χιλιοστων
Δοϋγες καστανέας στεγνές διὰ βαρελοποιϊαν μήκους Ο.4Ο μέχρι Ι.6Ο
και πάχους ΙΟ, Ι5, 2Ο, 25, 3Ο και 4Ο χιλιοστων.
Καστανέα στεγνὴ δια πλαισιώματα (κάσσες) παραθύρων και θυρων
τετραγωνισμένη εϊς τὰς κανονικὰς διαστάσεις μήκους πάχους και πλάτους.
Σανιδάκια ΙΟ κα! Ι5 χιλιοστων πάχους διὰ κιβιοτοποιίαν, συσκευασίαν εϊκονων ὑπδ των άγιογράφων και δλλας ἐργασίας μήκους ἀπὸ Ο.4Ο
μέχρι 2 μ.
Ρεντίνες καστανέας 2, 2 ἢ'2 κα'ι 3 μ. μήκους.
Πασσαλίσκοι καστανέας μήκους 1 μ. δι' ὑποστήριξιν κλημάτων
ἀμπελων, περίφραξιν κτημάτων κλπ.
Εϊδικὰ εὑθηνὰ σανίδια καστανέας δι' ἐπένδυσιν στεγων.

ΑΝΩ :

Ὅ άείμνηστος έπίσκοκος Μιλητουπολεως Ἰερδ·θεος μετὰ τοϋ
Καθηγουμἐνου τὴς Ἰ. ήμῶν Μονὴς, άδελφῶν αϋτής κα'ι διαφόρων έπισκεπτῶν, εξερχομενοι τοϋ Καθολικοϋ Ναοϋ κα'ι
μεταβαίνοντες εϊς τὴν κοινὴν Τράπεξαν.

ΚΑΤΩ: 'Η 'Ιερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου.

