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Αϊων ΙΕ.' '© αὺτοκρὰτωρ Μανο.υῆλ Β' Παλαιολόγος.
Τυπικον χρυσοβουλλον αϋτοϋ εν ετει Ι4Ο6.

Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΕ' αἰῶνος ἠμελήθη πάλιν ἡ τάξις
ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει καὶ ἐχαλαρώθησαν τὰ τῆς μοναδικῆς πολιτείας, ὅθεν ὁ αὐτοκράτωρ Μανουὴλ ὁ Παλαιολόγος πρὸς ἀνόρθωσιν καὶ εὔρυθμον λειτουργίαΫ τοῦ μοναχικοῦ βίου συνέταξε χρυσόβουλλον τυπικὸν τῷ 14Ο6 τὸ ὁποῖον ἔδωσεν εἰς τοὺς Ἁγιορείτας.
Τὸ -ὕφος τοῦ τυπικοῦ τούτου, τὸ μακρὸν αὐτοῦ προοίμιον
καὶ τὰ ^Ιιγόμενα ἐν αὐτῷ ζητήματα. ἥρμοζον μᾶλλον εἰς καθηγητὴν τοῦ μοναχικοῦ βίου παρὰ εἰς αὐτοκράτορα. Παραθέττομεν τὴν ἀρχὴν τοῦ σπουδαίου τούτου ἐγγράφου τὸ ὁποῖον ἄλλως
τε εἶναι ἀπόρροια τῶν ἰδεῶν αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορος τοῦ ἀρεσκομένου νὰ ἐνδιατρίβῃ περὶ λεπτότατα ζητήματα, Βεβαίως ὁ
Μανουὴλ εἶναι ἀνώτερος παντὸς ἐπαίνου δεξιῶς χειρύζόμενος
δυσκολώτατα πνευμαῖικὰ ζητήματα, ἀλλ' ἡ ἐργασία αὕτη ἥρμοξε
εἰς σύνοδον ἐπισκόπων :
« Καὶ ἰατροὶ δὲ ἄρα λοιμοῦ τοῖς σώμασιν ἐπισκήψαντος
« καὶ ταῦτα λυμαινομένου, κἄν δυσίατον τυγχάνῃ τὸ ἐνοχλοῦν,
« ἀλλ' οὖν τοῖς ἐκ τῆς τέχνης φαρμάκοις καὶ ταῖς χρηστοτέραις
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« διαίταις περιγίνσνται τῆς νόσου, κατὰ μικρόν, τὴν πρ'οτέραν
« εὐεξίαν τοῦ νοσοῦντος ἀνακαλούμενοι. Καὶ οἱ τῶν ψυχῶν δὲ
« ἰατροί, οϊς πάντως ἀγὼν τὸ κατὰ Θεὸν τοὺς μοναχοὺς ζῆν,
« τὴν στενὴν ὁδὸν ἐλομένους καὶ τεθλιμμένην, εἴ ποτέ τινος τῆς
« εὐθείας παρατραπῆναι συμβαίη, τούτους ταῖς κατὰ μικρὸν
« εἰσηγήσεσιν, ὅθεν ἐξετράπησαν εἰς τοῦτο χειραγωγοῦσιν' εἰ
« γὰρ καὶ μαθητῶν πολλάκις ἐπιμελομένων, ὡς δύναμις, διεγεί« ρουσιν αὐτῶν τὴν σπουδὴν οἱ τούτων παιδαγωγοί, ὡσπερ
« κέντρῳ τῷ λόγῳ χρώμενοι, μήποτε ὁαθυμίας ἐπελθούσης ἐξί« τηλος αὐτοῖς γένηται ἡ περὶ τὴν τέχνην ὁρμή, πολλῷ μᾶλλον
« ἐπὶ τῆς μοναχικῆς πολιτείας προσηκει, ἤ καὶ τέχνη τεχνῶν ἄριστα
« ὀνομά'ζεται, τοὺς κατ' ἀρετὴν ἠμεληκότας βιοῦν καὶ τῆς στενῆς
« ὁδοῦ τὸ ἄναντες ἀποσεισαμένους τούτους πᾶσι τρό.τοις ὅθεν
« ἐξετράπησαν εἰς τοῦτο καθοδηγεῖσθαι. 'Επεὶ γοῦν καὶ ἐν ταῖς
« κατὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ 'Ἀθω σεβασμίαις μοναῖς ἠμελήθη
« τὰ πλείω τῆς μοναχικῆς πολιτείας τῇ τοῦ καιροῦ καὶ τῶν
« πραγμάτων ἀνωμαλίᾳ, δεῖν ἔγνω ἡ βασιλεία μου ἐκεῖνα τῶν
« ἠμεληθέντων ἀνορθώσασθαι πρὸς τὸ κρεῖττον, ὅσα νῦν πάλιν
« δίδωσιν ὁ καιρός, μήποτε τῇ κατὰ μικρὸν ἀμελείᾳ, φροῦδα
« γένηται τὰ τῆς μοναχικῆς πολιτείας' εἰ δὲ μὴ πρὸς πάντα
« εὐθὺς τοὺς μοναχοὺς διεγείρομεν τὰ ἐξ ἀρχῆς τυπωθέντα, οὐ
« διὰ τοῦτο παροπτέα γε ταῦτα, εἴ.περ ἐπιμελητέον καὶ τὰ λεί« ποντα κατορθῶσαι, ἐπεὶ καὶ τὰ ὑγιεινὰ τῶν σιτίιον, μὴ ὅτι
« τοῦ νοσήματος οὐκ εὐθὺς ἀναιρετικά,. διὰ τοῦτο γε παροπτέσ,
« ἀλλ' αἱρετέον μᾶλλον ὅτι ποιητικὰ πάντα τῆς ὑγείας κατὰ μι5 κρόν, ἄλλως τε οὐδ' ἄν ἄλλως εἴη ἐπὶ μείζω τινὰ τῆς μοναχι« κῆς πολιτείας ἐλθεῖν, εἰ μὴ πως ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων ἄρξαιτο».
Αἱ διατάξεις τοῦ τυπικοῦ τούτου ἔχουν ὡς ἐξῆς :

Ὁ αὐτοκράτωρ ὑπενθυμίζει εἰς τοὺς μοναχοὺς τὰς δύο
βασικὰς συνθήκας, τὴν ἀποταγὴν καὶ ὑποταγήν, τὰς ὁποίας
ἔδωσαν πρὸς τὸν Θεόν, τὴν ἀνταμοιβὴν τῶν εὐόρκως ἀγωνιζομένων καὶ ἀπειλὴν καὶ κατάκριοιν τῶν στρεφομένιον πρὸς τὰ
ὀπίσω.
«Οὐδὲν δικαίωμα ἀποκτἀ ὁ προσφέρων τι εἰς τὴν μονὴν
κατὰ τὴν εἴσοδον καὶ κουρὰν αὐτοῦ. Ὁ ἀφινιάζων, ἤ ἰδιορρύθμως, προσχήματι ἠσυχίας, κατ' ἰδίαν βιῶν, οὐδὲν λαμβάνει ἐκ
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τῶν ἄπαξ τῷ Θεῷ παρ' αὐτοῦ ἀφιερωθέντων». Παραδόξως ἐπιτρέπεται εἰς τὸν ἔχοντα ἴδιόν τι κτῆμα προσοδοφόρον νὰ νέμηται τὰς προσόδους αὐτοῦ ἐφ ὅρῳ ζωῇς, κληρονομούσης τῆς
μονῆς αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα κατὰ τὴν κρατοῦσαν, ὡς λέγει ὁ αὐτο
κράτωρ ἐν τῇ Λαύρᾳ συνήθειαν! Εϋθἠς δμως διορθὼν ἀπο-

γορεήει εἰς τδ μελλον τοϋτο «κατὰ την ἡποτϋπωσιν τοϋ
αγιου 'Αθανασιου».
Οἱ ἡγούμενοι ἐκλέγονται «οὐ μόνον τῇ τῶν ἐντὸς πεντεκαίδεκα βουλευτῶν ψήφῳ καὶ ἐκλογῇ κατὰ τὴν ὑποτύπωσιν τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου ἀλλὰ καὶ τῇ συνελεύσει καὶ συμφωνίᾳ τῶν
ἔξωθεν τῆς μονῆς οἰκούντων ἐκκρίτων ἀδελφῶν».
Διὰ τὴν διακυβέρνησιν ἑκάστης μονῆς ἀρκοῦσιν οἱ ἔσω
βουλευταί, ὧν προἶσταται καὶ μεθ'ὧν'συνεργάζεται ὁ ἡγούμενος.
Οὐδὲν γινέσθω ἄνευ τῆς τῶν κρειττόνων βουλῆς, ἀλλὰ πάντα
μετ' εἰδήσεως καὶ γνώμης καὶ ἐνδόσεως αὐτῶν καὶ τοῦ καθηγουμένου «ἐπεὶ γὰρ τῶν πόλεων' ὅσαι καλῶς πράττουσι τῇ τῶν
ἀρίστων βουλῇ διοικοῦνται, καὶ οὐ τῇ τῶν πολλῶν, οὐδὲ τῶν
τυχόντων, οὐδ'αὐτοῦ τοῦ ἄρχοντος μόνοϊι, τὸ μὲν γὰρ δημοκρατία τὸ δὲ τυραννίς, ἀμφότερα δὲ ὁμοίως ἄτοπα».
Ὁ ἡγούμενος μετὰ τῶν βουλευτῶν ὀφείλουν νὰ συνεδριάζουν καθ' ἑκάστην εἰ δυνατόν, ἀλλὰ καθ' ἐκάστην δευτέραν ἀπαραιτήτως συσκεπτόμενοι περὶ τῶν κοινῶν ὑποθέσεων καὶ λαμβάνοντες λογοδοσίαν ἐκ τῶν διακονητῶν.
Ὁ Γραμματεὺς νὰ καταγράφῃ τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα καὶ
ταῦτα νὰ ὑπογράφωνται παρά τινων βουλευτῶν διὰ τὸ ἀδιάβλητον.
Τὰ μετόχια τῆς μονῆς δίδονται πρὸς ἐκείνους τοὺς ὁποίους
ὁ Καθηγούμενος καὶ οἱ βουλευταὶ ἐκλέγουσι, «ἐπὶ μάρτυρι τῷ
Θεῷ μαρτυρούσης τῆς συνειδήσεως τούτων, ὡς οὐ κατὰ σχέσιν
ἢ προσπαθῶς ἐδόθησαν ταῦτα ἤ ἕνεκα δωροληψίας». Εἰ μὴ
ουτως γένηται, ἀκολουθοῦσι γογγισμοί, ψίθυροι, καταστροφὴ
τοῦ μοναστηρίου καὶ ἀπώλεια ψυχῶν.
Εἴτι ἄν εἰσαχθῇ ἐν τῇ μονῇ ὡς ἀφιέρωμα εἴτε ἱερὰ σκεύη,
εἴτε τρόφιμα κλπ. τὰ μὲν ἱερὰ ἀνατίθενται εἰς τὸν ναόν, τὰ δὲ
ἄλλα ἐγχειρίζονται τοῖς διακονηταῖς καὶ γνώμῃ τῶν βουλευτῶν
καὶ τοῦ καθηγουμένου ἐξαντλοῦνται εἰς τὰς κοινὰς χρείας. Ὁ
ἰδιοποιούμενος τι τῷ κρίματι τῆς ἱεροσυλίας ὑποκείσθω
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Οἱ ἄρτοι τῆς θείας εὐχαριστίας γενέσθωσαν ἐξ εὐγενεστέρας
ζύμης καὶ'ὅσοι ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν ἐκκλησίαν μόνον.Ἁπαγορεύεται εἰς τοὺς μοναχοὺς νὰ τρώγουν τούτους προφάσει περισείας.
Ἐπακοὴ ἀπόλυτος εἰς τὰ πνευματικὰ ὀφείλεται παρὰ πάντων 5ἰς τὸν προεστῶτα. Ὁ εἰσερχόμενος καὶ ἐξερχόμενος τῆς
μονῆς ὀφείλει νὰ δώσῃ λόγον τῷ προεστῶτι διὰ μετανοίας.
Ὁ ἐξ ἄλλης μονῆς εἰς ἑτέραν παραβάλλων διὰ παντὸς
τρόπου ἄς προτρέπεται ὑπὸ τοῦ προεστῶτος ὅπως ἐπιστρέψῃ εἰς
τὴν μονήν του, ἐκτὸς ἄν ὁ ἡγούμενος αὐτοῦ παραδῶ τοῦτον
ἕνεκα ἀποχρώντων λόγων ἤ δὲν δέχεται αὐτὸν ἐπιστρέφοντα.
Ἁπαγορεύεται ἀπολύτως ἐν τῷ 'Ὁρει τὰ θήλεα ζῶα.
Ἐν συνεχεία περιέχει καὶ ἄλλας τινὰς διατάξεις, αἱ δὲ
φράσεις τοῦ τυπικοῦ μαρτυροῦν δεξιότητα καλάμου καὶ πνεύματος.
Ὁ αὐτοκράτωρ ὡς ἐν ἀρχῇ τοῦ τυπικοῦ λέγει, δὲν ἐπελήφθη τὴν τελείαν ἀνόρθωσιν τῶν ἀρχαίων θεσμῶν, ἀλλ' ἐφόσον
ἐπέτρεπεν ὁ καιρὸς ἐφρόντισε περὶ ὅσων ἧτο δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθοϋν.
Δυστυχῶς ἡ ἀνόρθωσις δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ γραπτὰ μό
νον, ἀλλὰ διέπεται ὑπὸ ἀνωτέρου τινὸς ἱστορικοῦ νόμου. Τὸ
κράτος ἔφθινεν ἀνιάτως καὶ αἱ ἀλ,λεπάλληλοι ἐπι8έσεις τῆς δύσεως ἐδημιούργησαν κατάστασιν ἐν ἀνατολῇ διαρκῶς σαλευομένην καὶ ἀβεβαίαν.
Τὸ Ἄγιον Ὄρος ὑφίστατο καὶ αὐτὸ τὰς ἐπηρείας ἀφ'
ἐνὸς τῆς καταστάσεως αὐτῆς καὶ ἀφ' ἐτέρου τῆς ἰδίας αὐτοῦ
καταστάσεως. Οἱ ΙΓ' καὶ ΙΔ' αἰῶνες γεμᾶτοι ἀνωμαλιῶν, περιπετειῶν καὶ καταστροφῶν κατέστησαν ἀνίσχυρον καὶ μάλιστα
ἀφοῦ τὸ Ἄγιον Ὄρος ἐπανειλημμένως ἀπώλεσε τὸ ἰσχυρὸν τῶν
θεσμῶν αὐτοῦ ἔῷεισμα, τὴν βασιλικὴν ἐποπτείαν.
Ὁπωσδήποτε τὸ τυπικὸν τοῦ 1394 περὶ Πρώτου καὶ
Πρωτάτου καὶ τὸ τυπικὸν τοῦτο τοῦ 14Ο6 μαρτυροῦν ἀφ' ἐνὸς
τὴν προσπάθειαν τῶν ἐγκρίτοιν ἁγιορειτῶν ὅπως ἀνορθώσουν
τοὺς ἀρχαίους θεσμοὺς καὶ διὰ τοῦτο αἰτουμένους ἐπιμόνως τῶν
τυπικῶν τούτων ἐπὶ τῶν ὁποίων ἤλπιζον τὴν πραγματοποίησιν
τῆς θεραπείας, ἀφ' ἐτέρου δὲ τὴν ἀδιάλειπτον μέριμναν τῶν ἐν
Κωνσταντινουπόλει πρὸς βελτίωσιν τοῦ μοναχικοῦ βίου τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους.
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Εἶναι ἄξιον μεγάλης προσοχῆς ὅτι γίνεται λόγος ἐν τῷ
τυπικῷ τούτῳ περὶ περιουσιας ἰδιας, ὅτι ὁ αὐτοκράτωρ ἀναγκαζόμενος ἐξ ἀνάγκης τῶν περιστάσεων ἐπέτρεψεν εἰς τοὺς καιέχοντας προσοδοφόρον κτῆμα νὰ νέμωνται αὐτοῦ ἐφ' ὅρῳ ζωῆς,
όὶπαγορεήσας δμως τοϋτο διὰ τδ μόλλον καὶ ὅτι ἀνωμαλίαι
ἐλάμβανον χώραν εἰς τὴν διεύθυνσιν τῶν μετοχίων.
Ταῦτα εἶναι τὰ ἀσφαλὴ προοίμια τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαμορφωθέντος μετὰ τὴν ἄλωσιν ἰδιορρύθμου βίου, τελείως ἀγνώστου εἰς τὸν ἀρχαῖον μοναχισμόν. Τὸ ἰδιόρρυθμον τοῦτο σύστημα δυστυχῶς ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπικρατῇ μέχρι τῶν ἡμερῶν ἡμῶν
εἰς ὡρισμένας Μονάς, χαρακτηρισθὲν εἰς προηγούμενα τεύχη τοῦ
παρόντος περιοδικοῦ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδιορρυθμιτῶν ἀκόμη κατὰ
τοιοῦτον τρόπον, ὡστε νὰ δημιουργῇ τὴν ὑπερτάτην ὑποχρέωσιν
ἐξ ἴσου εἰς τοὺς διοικούντας αὐτὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἀδελφούς, νὰ
σκεφθοῦν πρὸς ἄμεσον ἐπανόρθωσιν τοῦ γενομένου αὐτοῦ σφάλματος καὶ ἐπάνοδον εἰς τὸν κοινοβιακὸν ὁυθμόν, τὸν ὁποῖον
Αὐτὸς ὁ Κύριος διὰ τῆς ἰδίας Αὐτοῦ ζωῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐδίδαξεν.
Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν τελευταίων ἐπὶ βυζα.ντινῶν θεσμοθεσιῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, ἀλλ' ὁ μελετῶν αὐτὰς δφείλει νὰ
ἔχῃ πρὸ ὀφθαλμῶν ὅτι αἱ νομοθεσίαι γράφονται κυρίως διὰ τοὺς
παραβάτας, δύ ἐκείνους ἐντὸς τῶν ὁποίων ὑπερισχύει ὁ νόμος
τῆς ὕλης καὶ τοῦ κακοῦ ἀπέναντι τοῦ ἠθικοῦ νόμου τοῦ πνεύματος, ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας ἀπέναντι τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἡ δὲ
ἐργασία τῆς ἀρετῆς παρέρχεται πρὸ τοῦ νομοθέτου ἀπαρατήρητος. Οἱ ἀληθεῖς στρατιῶται τοῦ πνεύματος καὶ τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἠριθμοῦντο ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατὰ
ἐκατοντάδας καὶ χιλιάδας καθ' ὅν χρόνον ὰυνετάσσοντο νομοθεσίαι καυτηριάζουσαι παραλλήλως κακίας. Τὸ αὐτὸ δύναταί τις
νὰ εἴπῃ καὶ διὰ τὴν σημερινὴν ἐποχὴν μέχρι τῆς ὁποίας ὡς
προεγράψαμεν ἐπέτυχε νά, ἐπιζήσῃ ὁ ἐπάρατος νόμος τῆς ὕλης
τοῦ ἀτόμου, τῆς ἰδιορρυὅμίας. Ἀλλὰ τὶς θὰ στηλιτεύσῃ τὰ ὀνόματα τῶν συνεχιστῶν τοῦ κακοῦ; Εὐχόμεθα νὰ εὑρεθῇ ὁ ἀνήρ.
Μία ὴγεμονὶ5 εν Ἀγίφ "Ορει. Δύο 'Ιωαννβι Παλαιολόγοι.
Δωρεαϊ αϋτων. Ι4Ο4 —1438

Εἰς τὴν Μονὴν Λαύρας ὑπάρχει ἕν χρυσόβουλον τοῦ ἔτους
Ι4Ο4 (Αὐγ. 'Ινδ. 12) Ἰωάννου Παλαιολόγου διὰ τοῦ ὁποίου
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κτήματα τινα τῆς Μονῆς ταύτης.
*
ἀπαλλάσει τοϋ δεκάτου
Κατὰ τὸ χρυσόβουλλον ποῦτο τὸ ὁποῖον ὁ ἀοίδιμος Κ.
Φρεαρίτης ἀποδίδει εἰς τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννην Β' τὸν Παλαιολόγον ἡ σύζυγος τοῦ ὁποίου ἐπεσκέφθη προηγουμένως τὴν
ὁ Β' ἐτελεύΛαύραν. Ἁλλὰ τὶς ὁ Παλαιολόγος οὗτος ; Ἰωάννης
*
τησε κατ' Ὁκτώβριον τοῦ 1448 εἰς ἡλικίαν 58 ἐτῶν ὡς γνωρίζομεν ὡστε δὲν ἧτο δυνατὸν ἐν ἡλικίᾳ 14 ἐτῶν νὰ ἔχῃ σύζυγον
καὶ νὰ δίδῃ χρυσόβουλλον εἰς τὴν Λαύραν βασιλεύοντος ἐν εἰρήνῃ τὸ ἔτος ἐκεῖνο τοῦ πατρός του Μανουήλ.
'Ἐχομεν τὴν γνώμην ὅτι τὸ χρυσόβουλλον τοῦτο ἀνήκει
οὐχὶ εἰς Ἰωάννην Β' τὸν τοϋ Μανουὴλ διαδεχθέντα τὸν πατέρα
του τῷ 1425, ἀλλ' Ἰωάννην Παλαιολόγον τὸν ἀνεψιὸν τοῦ Μανουὴλ ἄρχοντα τῆς Σηλυβρίας, τὸν ὁποῖον ὁ σουλτάνος Βαγιαζὶτ
Α' ἐπέβαλεν ὡς αὐτοκράτορα εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἀποπεμφθέντος τοῦ αὐτοκράτορος Μανουὴλ κατὰ τοὺς δρους τοὺς ὁποίους ἐπέβαλεν ὁ σουλτάνος οὗτος ὅτε διέλυσε τὴν ἐπταετῆ πολιορκίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦ σουλτάνου Βαγιαζὶτ παρελθόντος, ὁ Μανουήλ, ὅστις ἀπὸ τοῦ 1399, περιήρχετο τὴν Εὐρώπην, ἐπανῆλθε τῷ 14Ο3 εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἀνέλαβε τὸν
θρόνον καὶ ἐξώρισε τὸν ἀνεψιόν του Ἰωάννην εἰς Λῆμνον κατ'
ἀρχάς, ὅτε δὲ κατόπιν ὁ σουλτάνος Σουλεῖμὰν ἀπέδωκε τῷ Μανουὴλ τὴν Θεσσαλονίκην καί τινας ἑτέρας Μακεδονικὰς πόλεις,
οὗτος ἐπέστρεψεν αὐτὰς εἰς τὸν ἐν Λήμνῳ ἐξόριστον ἀνεψιόν.
Τούτου λοιπὸν τοῦ Ἰωάννου φαίνεται ὅτι ἡ σύζυγος ἐξῆλθεν εἰς 'Ἁθω καὶ ἐπεσκέφθη τὴν Λαύραν ἐκ τῆς ἕναντι νήσου
Λήμνου ὁρμηθεῖσα, ἕνθα ἡ Ααύρα κέκτηται ἀνέκαθεν κτήσεις
τινας, εἰς τοῦτον δὲ πιθανῶς ἀνήκει καὶ τὸ χρυσόβουλον τοῦ 14Ο4.
'Εὰν τοῦτο δὲν παραδεχθῶμεν τότε πρέπει νὰ πιστεύσωμεν
ὅτι ὁ Ἰωάννης Παλαιολόγος ὁ ἐπιβληθεὶς ὑπὸ τοῦ σουλτάνου
Βαγιαζὶτ παρέμεινεν ἐπὶ τοῦ θρόνου περισσότερον χρόνον.
Καὶ ἄλλα χρυσόβουλλα προξενοῦν τὰς αὐτὰς ἀπορίας. Ἰωάννης Παλαιολόγος εὑρὼν τὴν χερσόνησον Κασσάνδρας ἔρημον
οἰκητόρων καὶ τὰ τείχη τοῦ ἰσθμοῦ αὐτῆς κατεστραμμένα, ἠνώρθωσε μὲν ταῦτα σπουδαίως ὀχυριὑτατα καταστήσας, ὡς φαίνεται
ἐκ τῶν σημερινῶν αὐτῶν ἐρειπίων, ἔθεσε δὲ ἐν τῇ χώρᾳ γεωργοὺς καὶ βόας πρὸς καλλιέργειαν καὶ ἀφιέρωσε τὴν δεκάτην τῶν
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προῖόντων εἰς τὰς ἐξῆς πέντε μονάς : Λαύρας, Ξηροποτάμου
καὶ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, Προδρόμου Θεσσαλονίκης καὶ Παντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως
Τὸ ἐν Κασσάνδρᾳ ἔργον φρονῶμεν ὅτι δὲν ἧτο δυνατὸν
νὰ συντελεσθῇ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, διότι ἧτο ἀδύνατον νὰ
καταβληθῇ τόση ἐπιμέλεια εἰς ἀπόκεντρον χώραν κατὰ τὴν ἐξηρθρωμένην ἐκείνην ἐποχήν, οὐδὲ ὁ τότε δεκαεπταετὴς Ἰωάννης Β'
ὁ τοῦ Μανουὴλ ἠδύνατο ἐκ Κωνσταντινουπόλεως νὰ σκεφθῇ καὶ
ἐπιχειρήσῃ τοιοῦτον τι. Τολμῶμεν λοιπὸν νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι
πρόκειται καὶ ἐνταῦθα περὶ τοῦ ρηθέντος Ἰωάννου Παλαιολόγου
τοῦ ἐπιβληθέντος αὐτοκράτορος ὁ ὁποῖος ἐξετέλεσε τὸ ἐν Κασσάνδρᾳ ἔργον καθ' ὅν χρότον ἐκυβέρνα τὴν Θεσσαλονίκην καὶ
τὰς ἄλλας Μακεδονικὰς πόλεις.
Εἰς τὰς ὑποθέσεις μας ταύτας ἐνισχυόμεθα καὶ ἐξ ἐνὸς χαρτᾧου «ὁρισμοῦ» ἀδήλου αὐτοκράτορος τοῦ ἔτους 1317 ὅστις
περιέχει τὰ ἐξῆς :
« 'Επεὶ οἱ κατὰ τὸ Ἅγιον Ὄρο^ τοῦ Ἅθω ἐνασκούμενοι
« τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ Ἁγίου Παύλου τιμιώτατοι μοναχοὶ
« (εὐηργετήθησαν) διὰ θείου κᾳὶ σεπτοῦ χρυσοβούλλου τοῦ ἀοι« δίμου καὶ μακαρίτου ἐξαδέλφου τῆς βασιλείας μου τοῦ βασι« λέως Ἰωάννου τοῦ διὰ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονο« μασθέντοςἸωσὴφ μοναχοῦ, ἀλλὰ δὴ καὶ διὰ θείου καὶ σεπτοῦ
« προστάγματος τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου μου αὐθέντου καὶ βα« σιλέως τοῦ πατὸός μου ἐπιβεβαιοῦν καὶ αὐτὸ τὴν τοῦ χρυσο« βούλλου περίληψιν κλπ.»
Τὸ ἔγγραφον τοῦτο τὸ ὁποῖον ἀνήκει πιθανώτατα εἰς
Ἰωάννην Β' τὸν ΙΙαλαιολόγον υἱὸν καὶ συνάρχοντα τότε τοῦ
αὐτοκράτορος Μανουήλ, διότι λέγει : «τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου
μου αὐθέντου καὶ βασιλέως τοῦ Πατρός μου», ἀναφέρεται εἰς
χρυσόβουλλον τῆς ἡμετέρας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ ἔτους'
14Ο7, διὰ τοῦ ᾧποίου Ἰωάννης Παλαιολόγος «αὐτοκράτωρ-ὀωμαίων» ἐδωρήσατο τὸ ἐν Κασσάνδρᾳ μετόχιον «Ἅγιος Παῦλος».
Τοῦτον τὸν Ἰωάννην, Ἰωάννης ὁ Β' καλεῖ «ἀοίδιμον καὶ μακαρίτην ἐξάδελφον», πράγματι δὲ ἧτο ἐξάδελφος αὐτοῦ ὁ ἐπιτροπεὺς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὰς ἄλλας Μακεδονικὰς πόλεις
Ἰωάννης
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Τὰ αὐτὰ δύναταί τις νὰ εἴπῃ καὶ περὶ ἕτέρου χρυσοβούλλου τῆς ἡμετέρας Μονῆς διὰ τὸ μετόχιον Καλαὶιαριᾶς (Ἀβραμίτι καὶ Νεοχῶρι πάλαι) τοῦ ἔτους 14Ο5 ἐν τῷ ὁποίῳ παρουσιάζεται αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Παλαιολόγος ὑπογεγραμμένος καὶ μέμνηται ἐτέρου χρυσοβούλλου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐνῶ ἐξ ἄλλου
ἐπισήμου ἐγγράφου τῆς διαθήκης τοῦ ἀφιερώσαντος τὸ μετόχιον
Σάμπια 'Ροδοσλαύου ἥν κυροῖ τὸ χρυσόβουλλον τοῦ Ἰωάννου
πληροφορούμεθα δτι ὁ ἐκδώσας τὸ πρῶτον χρυσόβουλλον, τὸν
ὁποῖον καλεῖ πατέρα ὁ Ἰωάννης, ἧτο αὐτοκράτωρ Ἁνδρόνικος.
Πιθανῶς λοιπὸν ὁ ἐπιβάτης αὐτοκράτωρ καὶ μετὰ ταῦτα ἄρχων
Θεσσαλονίκης ἧτο υἱὸς νόθος ἤ γνήσιος τοῦ Ἁνδρονίκου Γ'.
Εἰς ταῦτα, καίτοι μετ' ἐνδιασμοῦ, καταλήγομεν, διότι δὲν
δυνάμεθα νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ὁ Ἰωάννης Β' δεκατετραετὴς μὲν
εἶχε σύζυγον ἐπισκεπτομένην τὴν Λαύραν, καὶ δεκαπενταετὴς καὶ
δεκαεπταετὴς ἔδιδε χρυσόβουλλα καὶ ἐπιχείρει τὸ ἔργον τῆς Κασσάνδρας ἀκμάζοντος τοῦ πατρός του Μανουὴλ, ὅστις δὲν εἶχε
προσλάβει εἰσέτι συνάρχοντα τὸν νεαρὸν υἱόν του.
* Ἁληθῶς εἰς τὸ χρυσόβουλλον τοῦ 14Ο5 φέρεται ἡ ὑπογραφὴ «Ἰωάννης ἐν Χτῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ
Ρωμαίων ὁ Παλαιολόγος», ἀλλ' Ἰρα δὲν χωρεῖ ἐνταῦθα ἡ ὑπόθεσις ὅτι ὁ ἔκπτωτος αὐτοκράτωρ Ἰωάννης ἐπιτραπεὶς τὴν διοίκησιν τῆς Θεσσαλονίκης, διετήρει τοὺς τίτλους αὐτοῦ ἀδείᾳ τοῦ
Μανουὴλ, ἤ καὶ ἄνευ αὐτῆς ἀφοῦ ἡ κυριαρχία τῆς Θεσσαλονίκης
ἐξηρτᾶτο οὐχὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτου, ἀλλ' ἐκ τῆς τύχης τῶν
ὅπλων τῶν πρὸς ἀλλήλους ἐριζόντων υἱῶν τοῦ σουλτάνου
Βαγιαζίτ ;
Ταῦτα γράφομεν ὡς ἁπλὰς ὑποθέσεις. Εἴθε ἄλλοι νὰ εἴπουν περισσότερα.
Ἰωάννης Β' ὁ Παλαιολόγος ἐμερίμνησε περὶ διαφόρων ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει Μονῶν μέχρι τοῦ χρόνου κατὰ τὸν ὁποῖον ἀνεμίχθη
εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἐνώσεως τῶν Ἑκκλησιῶν.
©ὶ 'Αγιορεϊται κατα τὴν εν Φλωρεντία σόνοδον
παὶ μετὰ ταϋτα

Μεταξὺ τῆς πολυαρίθμου ἀκολουθίας ἥτις συνώδευσε τὸν
αὐτοκράτορα Ἰωάννην Β' Παλαιολόγον εἰς Ἰταλίαν διὰ τὴν
ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν ἧσαν καὶ Ἁγιορεῖται μοναχοί. Πῶς ἐπείσθησαν νὰ μεταβοῦν ἐκεῖ ἀγνοῶμεν. Πιθανῶς ἡ ἐκεῖ μετάβασις
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ἐξηγήθη εἰς αὐτοὺς διάφορος ἢ ὁποία ἔμελλε νὰ εἶναι, ἴσως δὲ
ἐπείσθησαν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ, ὅστις ἧτο μοναχὸς τῆς
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μονῆς Ἁλυπίου ἤ ὑπὸ τοῦ Γεωργίου Σχολαρίου
τοῦ μετέπειτα Γενναδίου μοναχοῦ καὶ πρώτου μετὰ τὴν ἄλωσιν
Πατριάρχου, ὅστις διετέλει εἰς στενὰς σχέσεις πρὸς τὸν ἐπιφανῆ
προηγούμενον Γεννάδιον Βατοπεδινόν.

""Ο αειμνηοτος Βασιλευς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.' περιερχομενος
τας δδους της Μοναχικης πολϊχνης των Καρυων κατα
την εσζϊ εβδομαδα σζαραμονην του εν ""Αγιω "Ορεε (Ι937),

Ἐν τούτοις παρὰ τὰ ἐν Φλωρεντίᾳ γενόμενα (1438-4Ο)
τὸ 'Ἁγιον Ὄρος οὐδέποτε ἠγάπησε ἢ ἐπεθύμησε τὴν ἕνωσιν.
Ὄ σύγχρονος Θεοφάνης ἱερομόναχος ὁ ἀσκούμενος τότε εἰς τὸὅρος
Μονοβύζιον τῆς 'Ἰμβρου, ἔγραφε εἰς τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννην
μικρὸν μετὰτὴνἐν Φλωρεντίᾳἕνωσιν: «ΠρὸςΘεοῦ, ἐπιδιορθωσάτο)
τὸ οὐκ ὀρθῶς γεγονός, ἐπὶ σχισθήσεται ἀφ' ἡμῶν τό τε 'Ἁγιον
Ὄρος καὶ τὰ Πατριαρχεῖα μαθόντα τὸ οὐκ ὀρθῶς γεγονός, ἀλλὰ
καὶ πᾶς θέλων εἶναι χοιστιανὸς ὀρθόδοξος».
Ὁ Γεννάδιος Σχολάριος τῷ 1452 ὅτε ἐγένοντο ἐν Κωνσταντινουπόλει αἱ τελευταῖαι σπασμωδικαὶ προσπάθειαι πρὸς
ἀποδοχὴν τῆς τελεσθείσης ἑνώσεως, ἀποκηρύσσων ταύτην καὶ
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συμβουλεύων ἴνα συνέλθῃ εἰ δυνατὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει
σύνοδος ἐλευθέρα διὰ τὸ ζήτημα τῆς ἑνώσεως μεγάλην ἀξίαν ἀπέδειδεν εἰς τὴν συμβουλὴν καὶ γνώμην «τῶν ἐγγὺς ὁμοδόξων
τῶν Ἁγιορειτῶν δηλονότι καὶ τῶν Ἁγιοιτάτων Πατριαρχῶν»,
ἐξ οὗ πᾶς τις συμπεραίνει ὅτι παρὰ τὰ ἐνεργηθέντα ὑπὸ τῶν
Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνους Β' καὶ Γρηγορίου Γ' ὑπὲρ ἐπικρατήσεως τῆς γενομένης ἐνώσεοτς οἱ Ἁγιορεῖται ἐδείχθησαν πολέμιοι αὐτῆς.
Αϊ μοναὶ τοϋ Ἁγίου "©ρους
προς
εἰ5 τοὺς Τούρκους ὺποταγης

Εἴδομεν ὅτι κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΔ' αἰῶνος αἱ διατηρούμεναι μοναὶ ἐνἌθῳ ἧσαν αἱ ἐξῆς: Λαύρας, Βατοπεδίου, Ἰβήρων,
Χελανδαρίου, Ξηροποτάμου, Καρακάλλου, Ἁλυπίου, Ξενοφῶντος,Ἐσφιγμένου, Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Βασιλείου, Φιλοθέου,
Παντοκράτορος, Ἑώσσων, Κωνσταντίου,Ἁγίου Παύλου, Ἁγίου
Διονυσίου, Ἑαβδούχου, Σαραβαρίου, Ἁγίου Γρηγορίου, Ἁγίου
Σίμωνος Πέτρας, Ἁγίου Σάββα καὶ Μακρῆ. 'Ωσαύτως καὶ ἕτεραι δύο μικραὶ μὴ ἔχουσαι θέσιν εἰς τὴν κοινὴν σύναξιν ἡ τοῦ
Κάτζαρη καὶ ἡ τῆς Ἀναπατζίας ἤ Ἁναπαυσίας.
Κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς ἁλώσεως τῆς Θεσσαλονίκης ὑπὸ
τοῦ σουλτάνου Μουρὰτ Β'αἱ 25 αὖται μοναὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους
εἰχον περιορισθεῖ εἰς δέκα καὶ ἐννέα, τὰς ἐξῆς : Λαύρας, Βατοπεδίου, Ἰβήρων, Χελανδαρίου, Ξηροποτάμου, Καρακάλλου, Ξενοφῶντος,Ἐσφιγμένου, Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Φιλοθέου, Παν
τοκράτορος, Ἑώσσων, Κωνσταντίου ἤ Κωνσταμονίτου, Ἁγίου
Παύλου, Διονυσίου, Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρας καὶ Κουτλουμουσίου. Ὄλαι αἱ Μοναὶ αὖται παγιωθέντος διὰ τῆς Τουρκικῆς
κατακτήσεως τοῦ καθεστῶτος διετηρήθησαν καὶ σώξονται μέχρι
τοῦ νῦν. Εἰς τὰς δεκαεννέα ταύτας Μονὰς προσετέθη κατὰ τὸν
ΙΣΤ' αἰῶνα καὶ ἡ ἀναβιώσασα τοῦ Σταυρονικήτα καὶ ἐγένοντο
ΕΙΚΟΣΙΝ.
Αἱ ἄλλαι μοναὶ Ἁλυπίου, Βασιλείου, Χαρίτωνος, Ἐαβδούχου, Σαράβαρη, Σάββα, Μακρῆ καὶ αἱ μικρότεραι Κάτζαρη καὶ
Ἁναπαυσίας, ἔπαυσαν τὸν ἱστορικὸν αὐτῶν βίον προσαρτηθεῖσαι
εἰς τὰς εἴκοσιν, ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως μερικαὶ συνεχίζουν μέχρι
σήμερον τὸν βίον ὡς κελλία.

Η

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΤΩΝ

ΟΥΡΑΝΩΝ

Τοιχογραφια εν τη κοινη τραπεζη της

Κοινοβιακης

ΝΕονης του 'Αγιου ΙΙαυλου διαστασεων μ, 3^3Ο Χ. Ι.5Ο,
Νεα εργαοια των αγιογραφων συνοδιας
ΙΙατιακυρϊλλου της !*.

Νεας Σκητης-

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ἑ μεγάλῃ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτρῆρος καὶ Θεοϋ
ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστοϋ ἐορτή, ἥτις ἐπιτελ,εῖται εἰς ἁπάσας τὰς
Χριστιανικὰς Ἑκκλησίας (ἐκτὸς τῆς τῶν Ἁρμενίων) τῇ 25ῃ
Δεκεμβρίοιι, ἀρχῆθεν ἐπετελεῖτο ὁμοῦ μετὰ τῆς τῶν Φώτων ἢ
Θεοφανείων ἐορτῆς τῇ 6ῃ Ἰανρυαρίου. Εἶναι δἔ ἡ ἐορτὴ τῶν
Φώτων ἀρχαιοτάτη, ἀφοῦ ἤδη ἀπὸ τοῦ β' αἰῶνος ἧτο γνωστή·,
ἐορτάζετο δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ὀπαδῶν τοῦ τὸν β' αἰῶνα ἀκμάσαντος
αἱρετικοῦ Βασιλείδου. Εἰς τὸν συνεορτασμὸν τοῦτον ἤγοντο οἱ
Χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων ἐκ τῆς σκέψεως ὅτι, ἀφοῦ ὁ
Κύριος ἐβαπτίσθη τὸ τριακοστὸν ἀκριβῶς ἔτος, κατά τινα παράδοσιν, ἄρα ἐγεννήθη τῇ 6ῃ Ἰανουρίου, ὅτε ὡς προείπομεν,
ἤδη ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ έωρτάζετο ἡ Βάπτισις
αὐτοῦ.
Λέγεται ὅτι ἡ Ἑκκλησία τῆς Ἑώμης ἐπὶ πάπα Ἰουλίου
(336-352) πρώτη ὡρισεν ὡς ἡμέραν ἐορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ
Κυρίου τἧν 25ην Δεκεμβρίου ἀντὶ τῆς ἕως τότε 6ης Ἰανουαρίου
τοιαύτης. Εἰς τοῦτο ἤχθη ἡ Ἑκκλησία αὔτη, κατά τινας, ἴνα
δημιουργηθῇ ἀντίδρασίς τις εἰς τὰς ἐν τῇ 'Ρῳμαϊκῇ Αὐτοκρατορίᾳ καὶ δὴ τῇ Ἑώμῃ τελουμένας πολυημέρους ἐορτὰς πρὸς τιμὴν τοῦ Κρόνου (8αΙιιηιαΙιἸι). Αἱ ἑορταὶ αὖται ἐτελοῦντο ἀπὸ
17-23 Δεκεμβρίου, ὅτε συμπίπτει τὸ χειμερινὸν ἡλιοστάσιον καὶ
διὰ τῆς αὐξήσεως τῆς ἡμέρας γεννᾶται τρόπον τινὰ ὁ ἥλιος ὁ
ἄρχων τοῦ οὐρανοῦ, δν ἐξεπροσώπει ὁ Κρόν.ος καὶ εἶχον θρησκευτικὸν καὶ διασκεδαστικὸν (ἶ6Π31;ιϊ5) χαρακτῆρα. Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ ψευδοῦς θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑώμης ἀντέταξε
τὴν γέννησιν τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ, τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης.
Κατ' ἄλλους ὡρίσθη ἡ ἡμερομηνία αὔτη τῆς 25 Δεκεμβρίου, ὅτε
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ἄρχεται ἡ αὔξησις τῶν ὡρῶν τῆς ἡμέρας, ινα ἐκπληρωθῇ τὸ
λεχθὲν ὑπὸ τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάνου περὶ τοῦ Κυρίου «ἐκεῖνον
δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι» ('Ιωάν. Γ' 3Ο) ἐν ᾧ ἡ ἐορτὴ
τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰωάννου ἕορτάζεται τῇ 24 Ἰουνίου, ὅτε
ἄρχεται ἡ ἐλάττωσις τῶν ὡρῶν τῆς ἡμέρας.
Τὸ βέβαιον ἐπὶ τοῦ προκειμένου εἶναι δτι ὁ ἐορτασμὸς τῆς
Γεννήσεως τοῦ Κυρίου τῇ 25 Δεκεμβρίου ἧλθεν, ὡς λέγει ὁ
ἱερὸς Χρυσόστομος, ἐκ τῆς Δύσεως.
Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἁντιοχείας εἰσήχθη οὗτος τῷ 376,
ὡς ἐξάγεται ἐξ ὁμιλίας τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἐκφωνηθείσης
τῷ 386, ἐν ἧ λέγει «οὔπως δέκατόν ἐστιν ἔτος ἐξ οὗ δήλη καὶ
γνώριμος». Φέρει μάλιστα ὁ θεῖος πατὴρ τρεῖς ἀποδείξεις, ἴνα
ἐνισχύσῃ τὴν ὀρθότητα τῆς ἡμερομηνίας ταύτης :
Πρῶτον τὴν ταχεῖαν διάδοσιν αὐτῆς εἰς τὰς 'Εκκλησίας,
Δεύτερον τὰ ἐν Ἑώμῃ σωζόμενα ἀρχεῖα τῆς γενομένης ἐπὶ
Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογραφῆς τῆς Ἰουδαίας καὶ τρίτον τὸν
χρόνον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παρθένου, ὅστις ἐγένετο «τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ» (Λουκ. Α' 27) ἀφ' ἧς ἐγένετο ὁ Εὐαγγελισμὸς εἰς
τὸν Ζαχαρίαν περὶ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰωάννου.Ἐγένετο δὲ οὗτος
κατὰ Σεπτέμβριον μῆνα, ὅτε οἱ Ἰσραηλῖταὶ ἐτέλουν τὴν ἐορτὴν
τοῦ ἐξιλασμοῦ καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσήρχετο εἰς τὰ ἄγια τῶν ἁγίων.
Κατὰ τὸ ἱερὸν Χρυσόστομον ὁ Ζαχαρίας ἧτο ἀρχιερεύς. Εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τῶν Ἰεροσολύμων εἰσήχθη ἡ ἐορτὴ αὕτη τῷ 431.
Παρέμεινε δὲ μόνον παρὰ τοῖς Ἁρμενίοις ἡ ἀρχαία συνήθεια
μέχρι σήμερον τοῦ συνεορτασμοῦ Χριστουγέννων καὶ Φώτων.
Ἐκ τῆς ἀρχαίας συνηθείας τοῦ συνεορτασμοῦ προῆλθε τὸ
νὰ ψάλλεται ἐν τῇ λειτουργία τῶν Χριστουγέννων ἀντὶ τοῦ τρισαγίου ὕμνου «ὅσοι εἰς Χριστὸν», ὅπερ ἐψάλλετο ἐν τῇ λειτουργία τῶν Φώτων, λόγαρ τῶν τελουμένων κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν
καὶ τὴν παραμονὴν πολλῶν βαπτισμάτων, ἡ νηστεία τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, αἱ πολλαὶ προφητεῖαι καὶ τὸ ὅτι
Χριστούγεννα καὶ Φῶτα θεωροῦνται ἐορταστικῶς ὡς μία ἑνότης
«δωδεκαήμερον».
Ἑ ἐορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἥτις φανερώνει τὴν
μεγάἰ,ην πρὸς ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ ἀγάπην (Ἰωάν. Γ' 16. Α' Ἰωάν.
Δ' 11) βαθέως συνεκίνησε τοὺς Ἐκκλησ. ἡήτορας, ἐνέπνευσε
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τοὺς ὑμνογράφους τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς μεγάλους μουσουργοὺς
καὶ καλλιτέχνας. Πόσον συγκινοῦν οἱ λόγοι τῶν Πατέρων εἰς
τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου, οἱ κανόνες εἰς αὐτὴν Ιωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ, Κοσμᾶ τοῦ Μαϊουμᾶ, Κασσιανῆς, τὸ κοντάκιον
Ἑωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ, τὸ ὀρατόριον τοῦ Βειο1ι! Πόσον μεταρσιώνουν, ἐνθουσιάζουν, διδάσκουν τὰ χριστουγεννιάτικα διηγήματα τοῦ πολυηγόρου Παπαδιαμάντη, τὰ ποιήματα τοῦ Σολωμοῦ, ΜηπζοπΪ, τοῦ Βερίτη, ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὴν Γέννησιν
τοῦ Κυρίου !
Περισσότερον ὅμως πάντων δέον νὰ συγκινήσῃ ἡμᾶς ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἄξια τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔργα νὰ πράξωμεν.
Ὁ γεννηθεὶς ἐν τῷ σπηλαίορ Σωτὴρ νὰ γίνῃ Σωτὴρ ἀτομικὸς
ἐκάστου. Νὰ γίνῃ ὡς λέγει ὁ ΒμοΗ «Ἰησοῦ ἡ χαρά μου καὶ τὸ
θέλγητρό μου, ἡ ἐλπίς μου·, ὁ θησαυρός μου, ἡ μερίς μου, ὁ
λυτρωτής μου, τὸ καταφύγιον, ἡ σωτηρία μου. Ποιμὴν καὶ
βασιλεῦ, Φῶς καὶ ἥλιε».
ΗΜΙΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Οι αδελφοι της 'Ι. Μονης 'Αγιον Πανλον (γ) μοναχοϊ Ιϊαναρετος
παϊ 1Αντωνιος εν τη ντεηρεοϊα των εις τδ διακδνημα της αταραλιας.

ΗΓΙΟΣ
Ο

ΠΗΧΩΜΙΟΣ

ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΒΙΩΝ

Ὁ Ἄγιος Παχώμιος ἐγεννήθη εἰς τὴν ἄνω Θηβαῖδα τῆς
Αἰγύπτου μεταξὺ τῶν ἐτῶν 285- 292 ἀπὸ γονεῖς εἰδωλολάτρας.
Εἰς ἡλικίαν 2Ο ἐτῶν κατετάγη εἰς τὸν στρατὸν καὶ διερχόμενος
ἐκ χωρίου τινὸς τῆς Θηβαῖδος ἐθαύμασε τὴν μεγάλην φιλοξενίαν
τῶν κατοίκων καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς αὐτῶν. Πληροφορηθεὶς δὲ
ὅτι οὗτοι ἧσαν χριστιανοὶ καὶ φωτισθείσης τῆς διανοίας του, ἐκ
τῆς ἐσωτερικῆς αὐτοῦ διαθέσεως πρὸς τὸ ἀγαθόν, ἀποφασίζει
ἀμέσως ν' ἀσπασθῇ τὸν Χριστιανισμόν, προσευχηθεὶς εἰς τὸν
Χριστὸν ἴνα τοῦ χαρίάῃ ἐπίγνωσιν καὶ γίνῃ στρατιώτης του, εἰς
τρόπον ὡστε νὰ φυλάξῃ ὅλας τὰς θείας ἐντολὰς μέχρι τέλους τῆς
ζωῆς του. Κατὰ τὴν ἀποστράτευσίν του ἐγκαταλείπει τὰ πάντα
καὶ μεταβαίνει εἰς τὸ χωρίον Χηνοβόσκι τῆς ἄνω Θηβαῖδος
ἕνθα εὑρίσκονται χριστιανοί, βαπτίζεται καὶ λᾳμβάνει τὴν ἀπόφασιν νὰ γίνῃ μοναχὸς καὶ νὰ διέλθῃ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς
του μὲ ἀφοσίωσιν εἰς μόνον τὸν Θεόν. Εὐθὺς μεταβαίνει εἰς τὴν
ἔρημον καὶ ἐπισκέπτεται μοναχόν τινὰ ὀνόματι Παλάμωνα καὶ
ζητεῖ νὰ ἐνδυθῇ τὸ μοναχικὸν σχῆμα καὶ νὰ παραμείνῃ πλησίον του.
Ὁ Παλάμων θαυμάζει τὴν θέλησιν καὶ τὴν ἐπιμονὴν
αὐτοῦ, τὸν δέχεται ὡς μαθητήν του καὶ κήρει μοναχόν Ὄὕτω ὁ
Παχώμιος, μοναχός πλέον, ἀποδύεται εἰς τὸν ὡραῖον ἀγῶνα
τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς ἐξ ὁλοκλήρου λατρείας πρὸς τὸν Θεόν,
αὐξάνων εἰς ἀρετὴν καθημερινῶς. Ὁ Παλάμων ὑποδεικνύει εἰς
τὸν Παχώμιον, ὅστις ἐν τῷ μεταξὺ ἐτελειοποιήθη εἰς τὴν ὑπακοὴν τὴν ἀνωτάτην ἀρετὴν τοῦ μοναχοῦ, ὅπως ἀγωνισθῇ πλέον
μόνος του καὶ ἀναχωρῶν εὐθύς, εἰσέρχεται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
τῆς ἐρήμου. Ἑκεῖ προσευχόμενος πρὸς τὸν Κύριον ἀκούει
φωνὴν διατάσσουσαν αὐτὸν νὰ παραμείνῃ εἰς τὸ μέρος αὐτὸ
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(Ταβεννήσια) καὶ νὰ κτίσῃ μοναστήριον εἰς τὸ ὁποῖον θὰ προσέλθουν πολλοὶ καὶ δι' αὐτοῦ θὰ σωθοῦν. Ὁ Παχώμιος ἐπιστρέφει εἰς τὸν Παλάμωνα εἰς τὸν ὁποῖον διηγεῖται τὸ συμβὰν
καὶ ἀποφασίζουν ἀμφότεροι νὰ κτίσουν μικρὰν καλύβην διὰ τὸν
Παχώμιον εἰς τὸ μέρος τὸ ὁποῖον τοῦ ὑπεδείχθη κατὰ τὸ 32Ο.
Πρῶτος προσέρχεται εἰς τὸν Παχώμιον ὁ ἀδελφός του
Ἰωάννης, ὅτε ὁ Παχώμιος κατὰ τὴν θείαν ἐντολὴν ἀποφασίζει
νὰ κτίσῃ μοναστήριον. Ἁποθνήσκει ὁ ἀδελφός του καὶ ἀρχίζει ὁ
πόλεμος τοῦ διαβόλου κατὰ τοῦ Παχωμίου μὴ ἀφίνων αὐτὸν νὰ
ἡσυχάσῃ, ἴνα διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ, τὸν ὁποῖον πάντοτε μεταχειρίζεται ὁ σατανᾶς εἰς τοὺς διὰ τὸν Χριστὸν ἀγωνιστάς, ἀποσπάσῃ τὴν προσοχήν του ἐκ τῆς προσευχῆς.
Κατόπιν μακρᾶς δοκιμασίας ὁ Θεὸς πλουτίζει τὸν Παχώμιον μὲ πολλὰ χαρίσματα, ὅτε ἤρχισαν νὰ προσέρχωνται πολλοὶ
τοὺς ὁποίους ἐξασκῶν περισσότερον εἰς τὴν ὑπακοὴν καὶ τὴν
ταπεινοφροσύνην, ἐνέδυε κατόπιν τὸ μοναχικὸν σχῆμα. Μέγα
μέρος τῆς ἡμέρας ἠργάζοντο εἰς διαφόρους ἐργασίας, τὸ δὲ
ὑπόλοιπον προσηύχοντο καὶ ἀνεγίγνωσκον ἱερὰ βιβλία. Τὰ φαγητὰ αὐτῶν ὴσαν λιτὰ καὶ ἀναλόγως τῆς σωματικῆς αὐτῶν
καταστάσεως.
Μὲ τὴν αὔξησιν τῶν μοναχῶν ὁ Παχώμιος περιεπλάκει
εἰς πολλὰς φροντίδας καὶ βλέπιον ὅτι ἔχασε τὴν ἡσυχίαν του
παρεκάλει τὸν Θεὸν νὰ τοῦ φανερώσῃ ποῖον ἐκ τῶν δύο ἧτο
θεάρεστον, ὅτε δι' Ἁγγέλου ἀποκαλύπτεται εἰς αὐτὸν ὅτι τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ ὑπηρετῇ τοὺς ἀδελφούς του καὶ ὅσον
δύναται, συγχρόνως νὰ τοὺς εἰᾳηνεύῃ ἴνα διάγουν ἐν εἰρηνῃ,
ἀποκαλύψας συγχρόνως ὡς παρουσιάζἰιι καὶ ἡ δημοσιευθεῖσα
εἰκὼν εἰς τὸν «'Ἁγιον Παῦλον» (τεῦχος 22-23 σελ. 334) τὸ σχῆ
μα μὲ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἐνδύωνται οι μοναχοὶ καὶ πῶς ἐν
γένει νὰ διάγουν. Βάσει δὲ τούτων καὶ αὐξηθέντος τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν μοναχῶν αὐτοῦ εἰς 1.3ΟΟ συνέταξε τὸν κανονισμὸν μὲ 194
κανόνας περὶ τῆς ἐν γένει μοναχικῆς πολιτείας.
Εἰς τὸν Παχώμιον προσῆλθε καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ Μαρία
ἴνα μονάσῃ, ὅστις ἀμέσως κτίζει γυναικεῖον μοναστήριον εἰς τὸ
ἀντίθετο μέρος τοῦ ποταμοῦ Νείλου εἰς τὸ ὁποῖον ἐφαρμόζει
τὸν ἴδιον κανονισμόν.
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Ὁ Παχώμιος εἶχε πολλοὺς μαθητὰς μεγάλης ἀρετῆς, ὅπως
τὸν Ἄγιον Θεόδωρον τὸν ἡγιασμένον ἑορταζόμενον ὑπὸ τῆς
Ἑκκλησίας τὴν 16ην Μαῖου. Εἰς τὴν γυναικεῖαν Μονὴν μετέβη
καὶ ἡ μητέρα τοῦ Ἄγ. Θεοδώρου τὸν ὁποῖον ἐζήτησε νὰ ἴδη,
ἀλλὰ δὲν μετέβη ὁ Θεόδωρος ἀπαντήσας διὰ διαφόρων θείων
λόγων ἐκ τῶν ὁποίων κινηθεῖσα αὕτη εἰς θεῖον ζῆλον παρέμεινε
εἰς τὴν Μονὴν αὐτὴν γενομένη μοναχή.
Κάποτε ἠσθένησεν ὁ Ἄγ. Θεόδωρος καὶ οἱ μοναχοὶ παρεκάλουν τὸν Παχώμιον νὰ προσευχηθῇ διὰ τὴν θεραπείαν του,
ἀλλ' ὁ Παχώμιος τοὺς λέγει : «μεγάλη εἰναι ἡ ἁρετὴ τῶν νηστειῶν καὶ τῶν ἀγρυπνιῶν καὶ οἱ ἄλλοι διὰ τὸν Χριστὸν κόποι,
ἀλλὰ μεγαλυτέρα ὅλων εἶναι ἡ ὑπομονὴ εἰς τὰς ἀσθενείας ἐκ τῶν
ὁποίων ἀσθενειῶν καθαρίζεται καλλίτερον ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰς
ἁμαρτίας».
Ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Παχωμίου ἀνῆλθεν
εἰς μεγάλον ἀριθμόν. Ὁ Παλλάδιος περιγράφων τὰ μοναστήρια
τοῦ Ἁγίου Παχωμίου, λέγει ὅτι οἱ μοναχοὶ αὐτοῦ ἀνήρχοντο
τότε εἰς 7.ΟΟΟ. Κατὰ τὸν Ἰεραὸνυμον ἀνῆλθον βραδύτερον εἰς
μεγαλείτερον ἀριθμόν.
Κατὰ τὸ ἔτος 346 μετὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα ἐνέσκηψε
πανώλης ἐκ τῆς ὁποίας ἠσθένησαν ἑκατὸ περίπου μοναχοὶ τοῦ
Παχωμίου, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἴδιος, ὅστις ἔσπευσε νὰ
ὑπηρετήσῃ τοὺς 'πρώτους ἀσθενήσαντας. Δύο ἡμέρας πρὸ τοῦ
θανάτου αὐτοῦ ἐκάλεσε τοὺς μοναχούς του πρὸς τοὺς ὁπ.οίους
εἶπεν ὅτι ὁ Κύριος ἐντὸς δλίγου θὰ τὸν ἀναπαύσῃ, ὡς καὶ
ἐγένετο τὴν 15ην Μαϊου ὅτε ἡ Ἐκκλησία μας ἐορτάζει τὴν
μνήμην του.
Εἰς ἕνδεκα κοινόβια ἀνδρῶν καὶ δύο γυναικῶν ἀνῆλθον
αἱ μοναὶ τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ἀνδρός, διὰ τὴν διοίκησιν τῶν ὁποίων ὡς προεγράψαμεν συνέταξεν 194 κανόνας, οϊτινες φέρουν ἤδη
τὸν τίτλον «Κανονισμὸς τοῦ ἡῃετέρου πατρὸς Παχωμίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἴδρυσεν ἔξ ἀρχῆς τὰ κοινόβια τῶν
μοναχῶν κατ' ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ».
Διὰ τὸν Ἄγιον Παχώμιον ἡ ἱστορία ἀφιέρωσε πολλὰς
ἐνθουσιώδεις- σελίδας, οἱ δὲ κανόνες αὐτοῦ ἀπετέλεσαν τὸν πρῶτον, ἰσχυρὸν καὶ ἀνεγνωρισμένον πυρῆνα τοῦ κοινοβιακοῦ βίου.
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Τοϋτον τὸν θεῖον βίον, εἰς δυσκόλους στιγμὰς τοῦ ἔθνους ἡμῶν,
ἐπέτυχεν ὁ σατανᾶς νὰ κλονίσῃ, ὤστε ν' ἀναδειχθῇ καὶ νὰ
ἐπιζήσῃ μέχρις ἡμῶν εἰς ὡρὶσμένον ἀριθμὸν Μονῶν ὁ παρὰ
πάντων καὶ αὐτῆς τῆς, Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας κατα
*
δικαζόμενος ἰδιόρρυθμος βίος.

ΓΝΩΜΙΚΑ

ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ὅστις εϊναι ὰμελὴς εἰς τα μικρὰ ἔργα, μὴ πιστεύσης δτι αυτος
ειναι δυνατδν να διαπρέψη θὶζ τὰ πολλὰ και μεγάλα.

Μεγάὶ,ου Βασιλείου
Φυσικδν βιβλίον εἰς τδν άν9ρωπον εϊναι ἡ συνεϊδησ,ς και σ
προσέχων αϋτὴν λαμβ·άνει πληροφορίαν τῆς θείας ὰντιλήψεως.
'Αγίου Μάρκου

'Η συνείδησις ἀνθίσταται εϊς τον ὰνθρωπον δταν Ού7.ει ουτος νὰ
πράττη τα θελήματα τὴς οαρκδς και έὰν δεν θελήση νὰ τὴν ὰκούση,
τὸν προδίδει: αυτη εὶ; τοϋς έχθροϋς αϋτοϋ.
'Αγίου 'Ησαϊου

' Οί άσεβεϊς φεύγουν ὑπ' ουδενος διωκομενοι, σι δέ δϊκαιοι ἔχουν
9άρρος λεοντος.
“Οσοι έγκαταλείπουν τδν νομον έγκωμιάζουν τοϋς ὰσεβεϊς, ὰλλ' οι
φυλὰσσοντες τδν νομον άντιτιθενται προς αϋτούς.
Ἰσαὰκ τοϋ Σ6ρον

«ρὑδὲν ταπεινσφροσύνης ϊσον. Διὰ τοϋτο των μακαρισμων έντεϋ9εν ήρξατο 6 Χριστδς (Ματθ. Ε' 3,' ῶσπερ γὰρ τινα Οεμέλιον και κρηπὶδα μεγίστης οικοδομὴς καταβάλλεσθαι μέλλων, οὑτω τὴν ταπεινοφροσύνην πρώτην ἔθηκεν' οϋ γὰρ εστω, οδκ εστι ταϋτης οωθὴναι χωρὶς.
ὰλλά, καν νηστεύη τις, καν εῦχηται, κοϊν έλεημοσϋνην ποιῆ μετὰ ἀπονοίας, βδελυκτὰ πάντα, ταύτ'ης μὴ παρούσης' ιοσπερ οϋν ποθεινὰ και
έπέραστα παρούσης και μετ" ὰσφαλείας πάντα γϊνεται»
"Αγ. Χρυσόστομος

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καϊ ΔΗΙΛΗΤΡΙΟΣ
ΤοιχογραφΙα τον Κα^ολικον της 'Ι. Μονης ΜεγΙστης Αανρας
(Ι535)

ΠΕΡΙ

ΑΓΑΠΗΣ

ΘΕΙΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ματθ. 5.44 «Ἁγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς».
»

19.17 «εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τήρησον τὰς ἐντολάς' οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις . . .
καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».

»

22.37 «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ
σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ
σου, αὔτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή' δευτέρα
δὲ ὁμοία αὐτῇ' ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν, ἐν ταύταις ταῖς δυσὶ ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος
καὶ οἱ προφῆται κρέμανται».

Μάρκ. 12.31 «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου................. μείζων
τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι».
Λουκ.

6.27. «ἁγαπᾶτε

τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς
μισοῦσιν ὑμᾶς, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν,
προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, τῷ
τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην,
καὶ ἀπὸ τοῦ αϊροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσης' παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου,
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει' καὶ καθὼς
θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς
ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως, καὶ εἰ ἁγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις ἐστί ; καὶ γὰρ οἱ
ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσΓ καὶ
ἐαν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποίᾳ
ὑμῖν χάρις ἐστίν ; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ὅ "Ελλην γίνεται καλλιτερος πολίτης κα'ι δ έθνισμδς αϋτοϋ
ὲνισχύεται' 6 Χρισιιανδς κοατϋνεται εν τῇ "Ορθοδοξιςι καὶ τῇ πίστει
αϋτοϋ ασφαλῶς.
Ταύτην τὴν άκράδαντον γντομην έμδρφωσα εκ τής εϋλαβοϋς
έπισκύψΕϊος μου προς τὴν κιβωτδν ταύτην τοϋ Ἐλληνισμοϋ καὶ τδ
προπϋργιον τής Χριστιανωσϋνης καϊ τῆς Ὅρθοδοξϊας, τδ Ἀγιον
Ὅρος. Οῦτε αϊ εκ παιδικὴς ὴλικιας, ας ὴκουσα άφηγήσεις περὶ αϋτοϋ,
οϋτε αϊ κατοπιν μελέται ὴδύναντο νὰ μο'ι παράσχωσι τὴν έκ τὴς ϊδίας
άντιλήψεως έντϋπωσιν τῆς πραγματικοτητος, κειμένης ϋπεράνω πάσης
άφηγήσεως καὶ πάσης σχετικὴς μελἐτης. ΟΙ βράχοι κα'ι αϊ κλιτϋες
τοϋ 'Αγϊου "Ορους, πασα τῶν Μονῶν γωνία, αϊ βιβλικαι μορφα'ι τῶν
Ἁγίων Πατέρων δμιλοϋσι περισσδτερον παντδς βιβλϊου καὶ διδάσκουσι διεξοδικώτερον πάσης διδασκαλϊας εϊς τὴν ψυχὴν τοϋ προσκυνητοϋ.
'Αντιλαμβάνεται οὑτος, δσον ὰγράμματος καϊ αν εϊναι, πῶς οϊ Ἀγιοι
Πατέρες, εν τῇ διαδοχῆ τῶν αϊιονων διὰ τὴς έμμονῆς τής άκλονήτου
εϊς τὰ πάτρια καϊ τας παραδοσεις, κατώρθωσαν νὰ κρατήσωσι διὰ
μέσου των αϊ,ωνων τὴν φλογα τοϋ 'Ελληνισμοϋ καὶ τῆς Ὅρθοδοξϊας
ασβεστον, παρὰ πασαν δϊωξιν, παρὰ πασαν στέρησιν καὶ πϊεσιν καὶ
ανευ ἔξωθεν βοηθειας, αλλοι με μονην βοήθειαν τὴν προς τον Θεδν
καὶ τὴν ϊδἐαν τὴς Πατρϊδος πίστιν.
Τῷ δντι πολλὰ 6φεϊλει εϊς τδ Ὅρος τδ Ἂγιον ή 'Ελληνικὴ
Πολιτεία καὶ θὰ ἧτο εϋχὴς ἔργον αν ὴτο δυνατδν 6πως δλοι οϊ "Ελληνες πολϊται ϋπεχρεοϋντο να επισκεπτωνται τὴν σημαντικωτάτην
ταύτην γωνίαν τής 'Ελληνικῆς γῆς. 'Ασφαλως ὴ έκ τὴς έπαφὴς ταϋτης προς τὴν ζωντανὴν Ιστοριαν, ῆν έγκλείει εν εαυτφ τδ Ἂγιον

ποιοῦσι' καὶ ἐὰν δανείζετε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί ; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ
ἁμαρτωλοῖς δανείζουσι ἴνα ἀπολάβωσι τὰἴσα, πλὴν
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ
δανείζετε μηδένα ἀπελπίζοντες' καὶ ἔσται ὁ μισθὸς
ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου. Γίνεσθε οὖν
οἰκτίρμονεςκαθὼςκαὶ ὁ πατὴρὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί».

ΣΚΕΨΕΙΣ
Χριστδς επι γης ἡψωθητε. . .!
Διὰ των λδγων τούτων πλήρης ένθουσιασμοϋ δ ϋμνῳδδς τῆς
'Εκκλησίας ὴμῶν άναγγέλλει τδ κοσμοϊστορικδν γεγονδς τὴς ένανθρωπήσεως τοϋ Θεοϋ Λδγου καὶ τδ εκ ταϋτης άπορρἐον καθῆκον ὴμῶν.
Ὅ Χριστδς ὴλθεν εις τὴν γὴν, λεγει «έκκύνωσεν εαντον μορφὴν
δοϋλου λαβών». 'Ηλθε δέ οϋχὶ εκ των νεφελῶν τοϋ οϋρανοϋ, ἀλλὰ
εκ τοϋ ταπεινοϋ Σπηλαίού τῆς Βηθλεέμ, ἴνα ἔργιρ διδάξη τὴν ταπείνωσιν, τὴν δποϊαν κατοπιν δια τῆς έπϊ τοϋ δρους περιφήμου Αϋτοϋ
διδασκαλίας θὰ ἔθεττεν ως βάσιν τῆς θρησκείας Αϋτοϋ. «Εϊς τὰ ι'δια
ὴλθε καὶ οϊ ϊδιοι αϋτοϋ οϋ παρέλαβον» ('Ιωάν. α' Ι4). Δεν εϋρέθη
τδπος «εν τφ καταλϋματι» διὰ τδ ὰγιωτατον νεογέννητον βρέφος. Τοιαϋτη ὴτο ή ήθικὴ καταστασις τὴς ανθρωποτητος, ωστε να μὴ εϊναι

Ὅρος, έπίδρασις, ῶσει ψυχικον και πνευματικύν λουτρδν, θὰ συνετἐλει κάλλιον παντδς νομου εϊς τὴν έξϋψωσιν τοϋ θρησκευτικοϋ καὶ
έθνικοϋ φρονήματος. 'Αλλὰ πως θὰ ὴτο δυνατδν νὰ προκυψη ή ωφέ.λεια αῦτη ϋπἑρ τὴς 'Ελληνικής πολιτείας, δταν αϋτη ῖς άγνοϊας
ὰκριβιδς τῶν δργάνων της, ου μδνον οϋδεμϊαν διευκολυνσιν, ἀλλὰ κα'ι
εμπδδιον προβάλλβι εϊς τους επιθυμοϋντας νὰ έπιχειρίσωσι τὴν προς
έπίσκεψιν τοϋ 'Αγίου Ὅρους έπιθυμίαν αϋτων ;
Αὑται εϊναι αι γενικαὶ σκεψεις καϊ έντυπώσεις αϊ εν εμοὶ αϋτομάτως χαραχθεϊσαι εκ τὴς έπισκέψεώς μου καὶ παραμονής εν τὴ
'Ιερα Κοινοβιακῆ Μονὴ τοϋ 'Αγίου Παύλου, ῆτις, ϋπο τὴν δραστηρίαν
καὶ δεξιαν Διοίκησϊν της έγκλείει εϊς τους κολπους της τὰς έννοίας
τὴς ταξεως, τῆς εύπρεπείας, τῆς πειθαρχϊας καὶ φιλοτεχνίας.
'Η νπ' έμοϋ επι δκταετίαν διαχείρισις τῆς τελικής φάσεως
αϊωνοβίου δικαστικοϋ άγῶνος τὴς 'Ιεράς ταϋτης Μονῆς κατ'άντιδϊκων
άλλοεθνῶν, άγῶνος δικαστικοϋ περικλεϊοντος κεφάλαια δλοκληρα τὴς
'Ελληνικής και Χριστιανικής ϊστορία;, μἑ εφερον εϊς ψυχικὴν έπαφὴν
προς αὑτήν. Ἂλλ' ἔπρεπε νὰ εϋρεθῶ εϊς αυτδ τοϋτο τδ περιβάλλον
ταύτης ἴνα αι ϊδέαι μου ὰποσαφινισθῶσιν.
Ι 'Απριλίου Ι936 Πάσχα
ΕΥΡ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
Δικηγδρος Σερρῶν
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ὰξία νὰ καταλύση εις τα ὲνδιαιτήματα αὺτής 6 Κύριος τοϋ σύμπαντος.
Διὰ τοϋτο δμως ὴλύε διὰ νὰ τὴν έξαγνϊση. Διὰ νὰ μας φερη εϊς τον
οϋρανδν «ήμας έλκϋσαι βουλδμβνος προς τδ αϋτοϋ ῦψος «ώς λέγει δ
'Ακάθιστος ῦμνος. Καὶ θὰ μας φέρη, αρκεϊ καὶ ήμεϊς νὰ θελήσωμεν
νὰ ύψωθωμεν, ώς λέγει 6 ϋμνφδος, εκ τοϋ κδσμου της άμαρτίας, τὴς
κακίας, τῶν παθῶν, εϊς τὴν σφαϊραν τοϋ πνεύματος τοϋ Χριστοϋ.
Τδτε θὰ έννοήσωμεν τὴν χαρὰν των Χριστουγέννων καϊ τδ νδημα τοϋ
«Χριστδς ἐπὶ γῆς ύψῶθητε» που ψάλλομεν τὰς ήμέρας αὑτάς.
Τ6τε θὰ έννοήσωμεν τὴν άγάπην προς ὴμὰς τοϋ εν τῷ σπηλαίῳ γεννηθέντος, δστις, τος λέγει νεωτερος ποιητὴς «Μας εδωκεν δλα τ' άγα8ύ στον έαυτο του δεν έκράτησεν οῦτε τὰ ποιο κοινά».

Τεσσαρακονταετια.
Τὴ Ι3 Νοεμβρίου συνεπληρώθη τεσσαρακονταετια, ὰφ' ἡς δ
μέγιστος των Οϊκουμ. Ποτριαρχῶν τῶν νεωτἐρων χρδνων Ἰωακειμ δ
Γ' 6 μεγαλοπρεπὴς άνεπαϋθη εν Κυρϊφ έκ των μοχθων τὴς δημιουργικής Αϋτοϋ Πατριαρχίας κα'ι εϊσῆλθεν εϊς τὴν «πανήγυριν τῶν πρωτοτοκων των εν οὑρανοϊς απογεγραμμένων» ('Εβρ. ιβ' 23) οπου οϊ μεγάλοι τῆς 'Εκκλησϊας Πατέρες, ών ϋπήρξε ζηλωτὴς κα'ι μιμητής. 'Αδυνατοϋμεν πρεποντως νὰ χαρακτηρϊσωμεν τὴν μεγάλην αϋτοϋ 'Εκκλησιαστικὴν φυσιογνωμίαν. Ὅ Ἰωακε1μ Γ' ϋπῆρξεν οϋσία δ τελευταϊος
Βυζαντϊνδς αϋτοκράτωρ. Μεγάλη διάνοια, μεγάλη καρδία, μεγὰλη ψυχή, ἀληθὴς 'Εθνάρχης, δντως Πσ,ναγιωτατος. 'Η δωδεκαετὴς Αϋτοϋ
παραμονὴ εν τῷ Ἰερφ ήμῶν τδπφ ϋπήρξεν εϋεργετικωτάτη. 'Ετακτοποίησε πολλὰ ζητήματα. Κατεσκεϋασε πολλὰ ἔργα κοινής ώφελείας,
εν οϊς καὶ τον επὶ τὴς κορυφής τοϋ "Αθω Ιερδν Ναον τὴς Μεταμορφιοσεως καὶ τον εϊς αϋτδν άγοντα δρδμον. 'Ενεψύχωνε καὶ έδιδασκε
τους μοναχοὑς με τδ ἄγιον παράδειγμά του, διδτι ἔζη εϊς τον Μυλοποταμον ιος ἀληθὴς άγιορεϊτης «μδνος μονιρ Θεῷ προσευχομενος».
Διὰ τοϋτο, παρὰ τδ διαρρεϋσαν ῆμισυ αϊῶνος, ἀφ' ὴς απὴλθε τοϋ
'Αγίου "Ορους, ϊνα διὰ δευτἐραν φορὰν άναλάβϊ] τους οϊακας τῆς
Μεγ. 'Εκκλησϊας καὶ τεσσαρακονταετὑς χρον. διάστημα απδ τὴς άποδημϊας αϋτοϋ προς Κϋριον ή μεγαλη αϋτοϋ φυσιογνωμία ειναι άνεξϊτηλος ένετυπωμένη εις δλον τδ "Αγιον Ὅρος καὶ θὰ διατηρήται ζωσα
ή ϊερὰ αϋτοϋ μνήμη εϊς τδ διηνεκἐς, μὴ ϋφισταμένη τὴν διαβρωτικὴν
τοϋ πανδαμὰτορος χρονου έπίδρασιν. «Δίκαιοι εϊς τον αϊῶνα ξωσι».

'Η ἉΟωνιὰς Σχολἢ
'Ως ὰνεγράψαμεν εϊς τδ προηγοϋμενον τεϋχος ήμῶν, έέευρουμένων των άπαιτουμένων δαπανῶν, θ' άρχϊση λειτουργοϋσα καὶ αὑθις
ὴ περιωνυμος 'Αθωνιὰς Σχολή, δ τηλαυγὴς οὑτος φὰρος τῆς 6ρθοδοΙίσ.ς επι τουρκοκρατϊας. Αῦτη άναντιρρήτως θ' άναπληρώση μέγα
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παρ' ὴμϊν κενδν καϊ θὰ συντελέστ] εϊς τὴν ανύψωσιν τοϋ μορφωτικοϋ
έπιπέδου τής μοναχικῆς ήμῷν πολιτείας, τοϋ μοναδικοϋ τούτου κέντρου τοϋ ορθοδοξου μοναχισμοῦ, επ' ὰγαθφ τοϋ Ιεροϋ ήμῶν τ6που
και τής 'Εκκλησίας γενικώτερον. 'Υπδ τον άπσράβατον δμως δρον :
Παραλλήλως προς τὴν διανοητικὴν έπιστημονικήν, κατάρτησιν, τον
πλουτισμδν εν τὴ γνώσει τῶν σπουδασιῶν, ῆτις, ηατα τον 'Αποστολον
Παϋλον, «φυσιοϊ» να έπιδιωχθῆ, τδ καὶ σπουδαιοτερον, καὶ ή πνευματική ψυχική, κατάρτησις αϋτων, ή προαγωγῆ εν Χριστῷ, εν τή
ὰρετὴ, ῆτις «οϊκοδομεϊ». Τοϋτο δέ θὰ έπιτευχθῆ διὰ τής έπιλογής τοϋ
καταλλήλρυ διὰ τδ ὑψηλδν κα'ι έργῶδες τοϋτο ἔργον τοϋ διδακτικοϋ
προσωπικοϋ, τδ 6ποϊον δέον να διακρινηται διὰ τα φιλομοναχικὰ
αϋτοϋ α'ισθήματα καὶ τὴν άρετὴν πρῶτον, και εϊτα διὰ τὴν έπιστημονικὴν αϋτοϋ κατάρτησιν. Τδ παράδειγμα αϋτων ϋα επιδραση πρῶτον
εϊς τοὑς σπουδαστὰς και ειτα ή σοφία αϋτων."Επὶ τής ἔδρας, δπδθεν
έδίδαξεν δ διαβδητος επ' άρετῆ και πολυμερὴ γνώσει καὶ σοφια,
Εϋγἐνιος 6 Βοϋλγαρις, δέον ν' ανεΚϋωσιν «δσοι πιστοι». Καὶ εκεϊ,
ενϋα έμαθήτευσεν εις περιλλάλητος Κοσμᾶς 6 ΑΙτωλδς καϊ πλειὰς
δλη 'Αγιορειτῶν Ἰεραποστδλων καὶ 'Εθναποστολων, νὰ εϊσέλθωσιν
δσοι έφίενται να έπακολουθήσωσι τοϊς ῖχνεσιν αϋτων.

«Οϋχι ανευ σοβαρων συνεπειὼν»
Ὅ Μοναχικδς θεσμὑς εϊναι παγκοίνως γνωστδν δτι ϋψίστας
ϋπηρεσίας προσήνεγκεν εϊς τδ "Εθνος και τὴν 'Εκκλησίαν, αϊτινες
πολλάκις παρὰ τῶν άρμοδίων παραβλἐπονται, ωζ εναγχος διὰ τής
οδσιαστικής διαλϋσεως και των 6λίγων έναπομεινασῶν ϊερων Μονῶν,
κατοπιν τής έκποιήσεως τής περιουσίας αϋτων. Κα'ι δμως αι ύῦνικαϊ,
ῦρησκευτικαί κα'ι κοινωνικαὶ έπάλξεις, αϊ Ἰερα'ι Μοναὶ άποτελοϋν
έρείσματα τοϋ "Ε·θνους ξωτικά, έκκλησιαστικῶς δέ τα νεϋρα τὴς 'Εκκλησίας καὶ τὰς έφεδρείας τῶν δυνάμεων αϋτῆς.'Η διάλυσις δε αϋτων
δεν θὰ εῖναι ανευ δυσαρέστου συνεπειῶν. Τοϋτο δμολογοϋν και οι
ξένοι, Προτεστάνται, οϊτινες ως γνωστδν καϊτοι δεν εϋνοοϋν θεωρητικως τον Μοναχισμον, εν τούτοις τον νοσταλγοϋν. Ὅ Καθηγητὴςτῆς
θρησκειολογίας εν τῷ Πανεπιστημίω τοϋ Μαρβοϋργου τής Γερμανϊας
κ. Εγ. Ηβί1εΓ εϊς εκδοθεν ὴδη προ τοϋ πολέμου ἔργον του, αφοϋ
έξαϊρει δια: μακρῶν τὰς πολλὰς ϋπηρεσίας τοϋ Μοναχισμοῦ τῆς 'Ανατολής προς τὴν 'Εκκλησίαν καὶ δλον τον κδσμον, περιγράφει τὰ τής
καταπτωσεωζ αϋτοϋ κα'ι λἐγει τα έξὴς : «'Η έσωτερικὴ και έξωτερικὴ
ατ5τη κατάπτωσις τοϋ μοναχισμοῦ δὲν θὰ ὴτο δυνατδν να παραμειντ;
ανευ σοβαρῶν συναιπειῶν δι' 'Εκκλησίαν, ή δποία απο 16ΟΟ ετων
εις αύιδν 6φείλει τὴν βαθυτάτην πνευματικοτητα καϊ μεγίστην αϋτῆς
δϋναμιν». Πᾶν σχολιον περιττον.

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ

ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τοιχογραφια του αρχαιου αταρεκκλησιου *Αγιος Γεωργιος

της ημετερας 'Ι, Μονης,

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

'Ιερὰ Κοινοτης Ἀγ. ''Ορους. Δι' έγκυκλίου τὴς Ἰ. Κοινότητος προς τὰς 2Ο 'Ι. Μονὰς γνωστοποιεϊ δτι λδγω συχνής ἀπουσίας των
έπιστατων και των ἀντιπροσωπων των 'Ιερων Μονων παρακωλύονται αι
έργασίαι αϋτὴς καϊ παρακαλεϊ δπως εις περίπτωσιν ἀναποφεύκτου ὰνάγκης ἀπουσϊας αϋτων ν' άντικαθίστανται δι
* έτέρων συναδέλφων των.
Δθ έτέρας έγκϋκλιου παρακαλεϊ τὰς αϋτἀς 'Ι. Μονὰς δπως συμφώνως μὲ τον νέον Ν6μον "Αγροδασασφαλείας 'Αγ. Ὅρους, προβοϋν
εϊς τον διορισμδν ἀγροδασοφυλάκων. Ουτοι δέον νὰ τυγχάνουν τὴς εγκρίσεως κα'ι τὴς 'Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής 'Αγ. Ὅρους ῆτις θὰ
ορκιση καὶ θὰ δπλϊσῃ αὑτούς. Θὰ. φέρουν δέ προς διάκρισιν πηλίκιον
μετὰ πρασίνου γείσου, στέμμα μέ τον δικέφαλον Βυζαντινδν ὰετδν καϊ
γύρωθεν αϋτοϋ τὰ κεφα1,αία ΑΔΑΟ (* Αγροδασασφάλεια 'Αγίου "Ορους).

'Ι. Μονῆ Μεγ. Λαυρα^ Κατὰ τὴν 65ην Συνεδρίαν τὴς Γεροντϊας τὴς 'Ι. ταϋτης Μονής, κατετέθη υπομνημα ὑπδ τοϋ προϊσταμένου
αϋτὴς Γερ. "Αμβροσίου, διὰ τοϋ δποϊου έκφράξεται ὴ εϋχὴ δπως ὴ
Λαυρα έπανέλθη εϊς τὴν κοινοβιακὴν ζωήν, αὐτὴν ποϋ έθέσπισε καϊ
έπέβαλε διὰ τὴς δια9ήκης του δ δομήτωρ αϋτὴς 'Αγιος 'Αθανάσιος καϊ
ἐκ τὴς δποίας έξέκλινε συνεπεία των περιστάσεων τοϋ ἔθνους ἡμων.
"Εκ των ΙΙ προϊσταμένων αύτὴς πέντε έκηρύχθησαν ὑπὲρ έφαρμογής τοϋ θειου κοινοβιακοϋ συστήματος, ῆτοι: οι Γέροντες'Αμβροσιος,
Νεϊλος, καϊ οί Προηγ. Πλάτων, Γρηγόριος, και Καλλϊνικος, τρεις έπεφυλαχθησαν μεταξϋ των δποϊων και δ ιατρδς Γερων Πανλος καϊ τρεις
ὴρνήθησαν.
Ἰ· Μονῆ Χελανδαρίου. Κατὰ τὴς εϊδήσεις τοϋ καθημερινου
τύπου, τδ Γιουγκοσλαυϊκδν 'Υπουργεϊον 'Εξωτερικων ἀπηύθυνε έπιστολὴν προς τὴν εν Βελιγραδίῳ 'Ελληνικὴν Πρεσβείαν ζητων τὴν συγκατάθεσιν τῆς 'Ελληνικής Κυβερνήσεως δπως έγκατασταθοϋν Σέρβοι μοναχοι εις τὴν εν 'Αγϊφ Ὅρει 'Ι. Μονὴν Χελανδαριου. Ταυτοχρονως διεβιβάσθη και αἴτησις Σέρβων μοναχων έγκαταστημένων ὴδη εν Σερβία,
ζητούντων νὰ μονάσουν εϊς τὴν 'Ι. ταύτην Μονήν.
Ἰ. Μονῆ Ξηροποτοίμου. Κατ' αποφασιν αὐτῆς ἀπεφασἰσὺη ἡ
άνασιήλωσις τοϋ καταστραφέντος τμήματος αϋτὴς ἐκ τὴς πυρκαϊας κα'ι
άνετέθη ἡ έκτέλεσις τῆς έργασίας εις διμελὴ έπιτροπὴν εκ των Προηγ.
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Εύσεβίου κα'ι Γερ. Δωροθέου Ξηροποταμηνων. Ἐκ παραλλήλου έχορηγήθη ὰδεια ὑπδ τὴς Κυβερνήσεως συλλογὴς έράνων ἐν Μακεδονία.
Εϊσηγήσει δέ τοϋ Διοικητοϋ τοϋ 'Αγίου Ὅρους κ. Κ. Κωνοταντοπούλου, ὴ Γεροντία τὴς 'Ι. ταύτης Μονῆς προέβη εϊς τδν διορισμδν των
υποδειχθύντων τριων Ἀγιορειτων Γερ6ντων ^Αλεξάνδρου Βατοπεδινοϋ,
Θεοκλήτου Διονυσιάτου κα'ι Θεοδοσώυ 'Αγιοπαυλίτου ως έπιτροπων έλέγχου και έποπτείας τοϋ ἔργου τούτου.
'Α8ωνιὰς "Εκκλησιαστικη Σχβλὴ. Σχολάρχης τὴς 'Αθωνιάδος
Σχολῆς διωρίοθη ὑπδ τοϋ Σ. Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου δ 'Αρχιμ. Ναθαναὴλ άδελφδς τῆς 'Ι. Μονῆς Μεγ. Λαύρας. ΟΙ ὑπολοιποι Καθηγητα'ι
κατα τὰς τελευταίας μας πληροφορϊας προκειται νὰ διορισΟοϋν ὑπδ τοϋ
'Υπουργείου Παιώείας έκ των Συνταξιοϋχων τοιούτων, μισθοδοτουμένων
κατὰ τδ ῆμισυ ὑπδ τῆς 'Ι. Κοινότητος.

Τ ΕΛ Ε Τ Α Ι
Κατ' ἀποφασιν τὴς Ἰ. Κοινότητος έτελέσθη τὴν Ι5ὶ28 Ὅκτωβρίου πάνδημος τελετή έν τφ ιστορικφ βυζαντινφ ναφ τοϋ Πρωτάτου ἐπὶ
τὴ Ι2η έπετείω τῆς μεγάλης ἡμέρας κατὰ τὴν δποίαν ὴ θεία δϊκη δια
τοϋ μικροϋ 'Ελληνικοϋ λαοϋ έπι κεφαλὴς τοϋ δποίου ευρισκετο ενας
μεγάλος ἀρχηγός, ῆρξατο τὴν σκληρὰν αυτης τιμωρίαν κατὰ δύο μεγάλων λαων οϊτινες εν τῆ δυνάμει αὑτων ένόμισαν δτι ὴδύναντο νὰ καταπατήσουν τὴν ἐλευθερίαν τὴν εἰρήνην κοὰ τὴν ὴσυχίαν των ὰλλων
λαων.
Εις τὴν τελετὴν προσὴλθον εν μέσω γενικων κωδωνοκρουσιων δ
Πρωτεπιστάτης καϊ οϊ 'Επισταται τὴς 'Ιερας Κοινότητος μετα των άντιπροσώπων των 2Ο 'Ι. Μονων τοϋ 'Αγίου Ὅρους, δ Τελιδνης Δάφνης
κ. Σπ. Κερκύρας ιδς ὰντιπροσωπος τοϋ άπουσιάζοντος εις 'Αθήνας κ.
Διοικητοϋ, δ Διοικητὴς τὴς 'Υποδ. Χωροφυλακής 'Αγ.Ὅρους ὑπομ. κ.'Ηλ.
Θεοφιλοπουλος, δ ἀστυνόμος Καρυων 'Ανθὶστὴς κ. Δ. Τολικας, τδ προσωπικδν τοϋ Ταχυδρομείου Καρυων, τοϋ Γραφείου ΟΤΕ, τοϋ νοσηλευτηρώυ Ε.Ε.Σ. τοϋ Τελωνιακοϋ κα'ι Ταχυδρομικοϋ Γραφείου Δάφνης,
και πλήθος μοναχων και κοσμικων ἐκ των διαμενοντων ἐν 'Αγίφ Ὅρει
κα'ι ὲπισκεπτων.
Τδν πανηγυρικὺν έξεφιδνησεν δ κ. Τελώνης ε'ιπων τὰ έξὴς :

«'ΕπανὴλΟεν, δπως κάθε χρόνον, καϊ σήμερον, ἡ χαρμοσυνος
ὴμέρα των 'Ελλήνων. 'Η έπέτειος των θριάμβων μας εις τὰ 'Α7,βανικὰ
Βουνά, τδ ξημέρωμα τὴς δποίας, μας ηυρεν ἀγωνιζομενους ὴρωϊκὰ,
έναντϊον έπηρμένου είσβολέως.
'Επέτειος μία ὰπδ τις πολλές, ποὺ έορτάζομεν οί "Ελληνες, διότι
πολλές φορές ὴ εθνικὴ ψυχὴ έξανέστη έναντίον εισβολέων, διότι πολλὲς
φορές εϊσβολεϊς, έξήλωσαν τὴν ωραϊαν μας χώραν.
Πίσω ὰ.τδ τοϋς πολλοϋς αϊωνας, ὰνατρέχοντες εὑρίσκομεν τὴν
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1δίαν 'Ελληνικὴν ψυχήν. 'Η μεγάλη των Περσων Αὑτοκρατορία, ποὺ
έφιλοδόξησε νὰ κατακτήσῃ τὴν 'Ελλάδα κατεκρημνίσθη ὰναχαιτισθεϊσα
έμπρδς εις τδ άδάμαστον 'Ελληνικδν στὴθος. Τριακόσιοι Σπαρτιαται
τοϋ Λεωνίδα εϊς τας Θερμοπύλας, ὰνεχαίτισαν τεσσαρακονταπλασίους
Πέρσας. 'Η μεγάλη Ὅθωμανικὴ Αυτοκρατορία έδεινοπαθησε απο τους
"Ελληνας καὶ τελεικως έξεβλήθη τοϋ 1Ελληνικοϋ χωρου, ῦστερα απο
έποποιἰας δλοκλήρων έτων. Τδ Ι94Ο και Ι94Ι ἡ αϋτὴ πάντοτε'Ελληνικὴ
ψυχή, ὰνεχαίτισε προ των 'Ελληνικων συνορων δύο εισέτι μεγάλας Αϋτοκρατοριας τοϋ Μουσολίνι και τοϋ Χίτλερ. "Ετσι και εις τδ μέλλον, αν
παραστῆ άνάγκη, ἡ αϋτὴ 'Ελληνικὴ ψυχή, αιωνία και άθάνατος, θ' αναχαιτίζη οιονδήποτε εἰσβολέα, οἰασδήποτε δλκὴς. “Επαναλαμβάνουν ανα
τοϋς αιωνας τὰ ϊδια χεϊλη τοϋ "Ελληνος μαχητοϋ, τδ νικητήριον σϋνθημα : «ὴ ταν ὴ έπι τας». Δὲν εχει μέσην λύσιν., “Η δ είσβολεϋς θ' αναχαιτισθῆ ὴ αϊ 'Ελληνικαι Μεραρχίαι θὰ ἔχουν ένδοξως πέσει έπ! του
πεδίου των μαχων.
Σήμερον τα έξημερώματα, συγκϊνησις έθνική, συνεϊχε τοὺς "Ελληνας μαχητὰς τὴς . 'Αλβανίας καὶ των μετόπισθεν. 'Ενεθυμήθημεν τδ
ξύπνημα έκεϊνο κατὰ τδ δποϊον γενικὴ έπιστράτευσις έξαγγελθεϊσα απο
ενα μεγάλον έθνικον ἡγέτην, δδηγοϋσε τοϋς μαχητὰς εις τὴν Αλβανϊαν
και τον μὴ στρατευθέντα Λαδν εις πολεμικὴν ἔγερσιν. 'Εντδς ώρων
συνεκροτήθησαν τὰ τάγματα κα'ι ήμερων αι Μεραρχίαι, ιϊρπαξαν τον
θρασὑν Μουσολινικδν εϊσβολέα απο τδ αϋτ! καί τον πέταςαν εξω απο
το 'Ελληνικδν εδαφος κα'ι περαν ὰκομη. 'Ι1 'Ελληνικὴ ψυχὴ ἔγινε πυρ
καϊ ἔλυωσε τὰ κανονια και τΙς λογχες των κιθαρωδων τοϋ Μουσολίνι.
'Ανεπλάσαμεν εις τὴν μνήμην σήμερα τα έξημερώματα, τὴν μεγαλειωδη σκηνὴν εϊς τον Προεδρικδν οΤκον δπου δ έπαίσχυντος Πρεσβευτὴς Γκράτσι, έπεσκέφθη τον Μεγάλον μας Μεταξαν και τον ὴπεϊλησε
δτι αι Μεραρχίαι τοϋ Μουσολίνι δὲν θὰ εϊσβάλλουν εἰρηνικως εϊς τὴν
χιδραν μας, αν δεν δοση τὴν συγκατάθεσϊν του. Και δ "ΙΙρως άπήντησεν : ΟΧΙ. Τδ ϊδιο δπως άπήντησαν οι πρδγονοί μας εις τοϋς Πἐρσας
και εις τοὑς Ὅθωμανοϋς εϊς τδ διάστημα αϊιδνων.

Ὅ 'Ελληνικδς Λαδς διὰ τὴς μεγάλης ψυχὴς τοϋ Ὅλυμπίου 'Αρχηγοϋ τοϋ 'Ιωάννου Μεταξα έξετδξευσεν ενα πύρινον “Οχι, ποὺ κατέκαιε τὴν -ψυχικὴν ὰλκὴν τοϋ έχθροϋ, κα'ι μετ' δλίγους μὴνας τον έτεφροποϊει.
''Ολη ὴ τιμὴ.και ή Δ6ξα δια τὴν συμβολικὴν αὐτὴν δυσύλλαβον
ὰπάντησιν που ὴλέκτρισε τὴν 'Ελληνικὴν ψυχήν καὶ έπτδησε τοὑς Μουσολινικοϋς ἀλέκτορας, άνήκει εϊς τον Ἰωάννην Μεταξαν, εϊς τον έμπνευσμἐνον εκεϊνον 'Ηγέτην, απο αϋτοὑς ποϋ παρουσιάξει εναν κάθε
εκατδ χρονια ή θεία Προνοια, εϊς τους περιουσϊους λαούς της, δστις
άπετέλεσεν τὴν συνισταμένην τοϋ ὰγωνιστικοϋ πνεύματος και τὴς προς
τὴν ἐλευθερίαν αεναου εφεσεως τοϋ 'Ελληνικοϋ Λαοϋ. Ὅ ήγέτης δστις
έμάλαξε τὴν έθνικὴν ζύμην ἐκ τής δποίας παρεσκευάσ9η δ έθνικος

χη
ἐπιοϋσιος. Διότι αὺτδς, ἐκεϊνη τὴ ζοφερὴ νύκτα ποὺ δλοι ὲκοιμωμεθα,
ἐξεδίωξε ἀπδ τὴν χώραν μας τον εϊσβολέα. Οἰ άρχηγοὶ δδηγοϋν τοὺς
Λαοϋς, προς τὴν δοξαν ὴ προς τὴν καταισχιὶνην. 'Ημεϊς δμως οι "Ελλὴνες, έκτδς ὰπο τον Μεγάλον Ὅδηγον, εϊχομεν κρυμμένην εις τὰς ψυχάς μας, τὴν μεγάὶ,ην προγονικὴν κληρονομίαν καϊ ετσι "Αρχηγδς καὶ
Λαος, ωδήγησε διὰ μίαν ἀκόμη φοράν, τὰ τἐκνα του προς τὴν Δ6ξαν.
'Ο Μεγάλος Μεταξας, δ ἐπίσης μεγάλος έκεϊνος Βασιλεύς, δ ὰεῷνηστός
μας Γεώργιος -Β' και δ έπίσης Μεγάλος τὴν ψυχὴν καϊ τδ ἀγωνιστικὑν
πνεϋμα 'Ελληνικδς Λαος, ένίκησαν τοὺς Μουσολινικοϋς κιθαρωδοὺς εις
τὴν 'Αλβανίαν.

'Ο Μεγαλος 'Ηγετης και
Μεγαλος Χριστιανδς
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
υπηρξε ϋ·ερμδς φϊλος
τοϋ 'ΑγΙου “Ορους, αγαπη·Ο·εις
ϊδιαιτερως υστδ των 'Αγιορειτων.
Εϊς τας απερϊττους αϊ·θ·οϋσας τοϋ παλαιοϋ και νεου κτιρϊου της 'Ι. Κοινοτητος μδνον
τοϋ Μεταξα εξ δλων των πολιτικων ανδρων ϋπαρχει ανηρτημενη κατ' αποφααιν της 'Ι.
Κοινοτητος η φωτογραφϊα εϊς
μεγα μεγεϋ·ος.

'Αλλ' δλα αντα δὲν σημαϊνουν τϊποτε ἀλλο, παρὰ τδ πνεϋμα
ἀρετῆς και αὺτοθυσίας που έμφωλεύει εις τὴν ψυχὴν των 'Ελλήτων.
Δὲν εΙναι τϊποτε ἀλλο ἀπδ τὴν ἀγάπην προς τὴν 'Ελευθερϊαν. Διότι ἡ
“Ελευθερία ειναι κάτι συγγενἑς προς ήμας. Διὰ τοϋτο και δ Ὅθνικδς Ποιητής μας Διονύσιος Σολωμος εἰς τον “Υμνον προς τὴν Ὅλευθερίαν ἀναμέλπει : «απ' τὰ κοκκαλα Βγαλμένη των 'Ελλήνων τὰ 'Ιερά . . . .» Μέσα
στα μεδούλια των δστων μας ειναι κρυμμένη ἡ 'Ελευθερία. Γι' αυτδ
οί “Ελληνες λατρεύουν τὴν 'Ελευθερίαν. Καὶ γι' αντδ δὲν επετρεψαν,
δὲν έπιτρέπουν και δὲν θα ἐπιτρέψουν εις κσ,νένα εϊσβολέα νὰ πατήση
τδ τϊμιον ἔδαφος τὴς Πατρίδος μας, εις τὴν δποίαν ἐγεννήθη ή μεγαλωνυμος Θεά.'Η 'Ελευθερία.'Εὰν οἰ Πέρσαι καϊ οι Ὅθωμανοι κα'ι οἰ δπαδο'ι
τοϋ Μουσολίνι καϊ τοϋ Χϊτλερ καϊ οι 'Ερυθροί, έγνώριζαν τον Σολωμικδν ὑμνον προς τὴν έλευθερίαν, δὲν θὰ ἀπετολμων ποτέ νὰ εἰσβάλουν
εϊς τὴν χωραν δπου ἐγεννήθη αϋτὴ ὴ Θεά.
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Μεγαλειωδες μάθημα, ιχν και το ἔχουμε μέσα εἰς τδ αιμα μας
και μέσα εις τα δστά μας, τδ μάθημα τῆς 'Ελευθερίας, πρέπει νὰ τδ
παραδϊδωμεν εις τὰ τέκνα μας εις τοϋς άπογονους μας. Διότι εϊναι ιερὰ
κληρονομϊα μυριάδων προγονικων μας γεννεων τὴν δποίαν πρέπει νὰ
παραδόσωμεν άλιδβητον, εις τοὺς ὰπογόνους.
Αϋτὰς τὰς περιδδξους σελίδας, σαν τὴν 'Εποποιἰαν εις τὰ 'Αλβανικὰ βουνὰ τδ Ι94Ο, πρέπει νὰ τὰς άποστηθίζη κάθε 'Ελληνικὴ γεννεά,
διὰ νὰ μὴ προδοση τοϋ; προγδνους της καὶ τὴν ιστορίαν της, ινα μὴ
καταστὴ, μηδενδς κατακτητοϋ δούλη. Κάθε Ὅλληνόπουλο, πρέπει νὰ
γνωρίζη κα'ι νὰ πιστευη, δτι θὰ ζὴ έλεύθερον μέσα εις τὴν έλευβέραν
'Ελλάδα, ὴ δτι δὲν θὰ εύρίσκεται εϊς τὴν ζωὴν.
'Η ενδοξος σημερινὴ “Επέτειος, ας διδάξῃ εϊς τους έπιβουλευομένους τὴν 'Ελευθερϊαν τοϋ Κόσμου, τδ μάθηύα τὴς 'Αρετὴς και τδ
μάθ·ημα τὴς 'Ελευθερίας, διδαγμένον ἀπδ ήμας τοϋς "Ελληνας. Διὰ νὰ
μὴ άποτολμήση κανείς έπηρμένος Ἀρχηγδς νὰ επαναλαβη τὴν Μουσολινικὴν άνοησϊαν, διότι ως έκεϊνος θὰ γϊνη περίγελως εϊς τὴν ιιφήλιον.
Κσ,'ι τώρα ὰγαπητοϊ μου,' ποϋ ή άνάμνησις τὴς ένδοξου 28ης
Ὅκτωβρίου Ι94Ο έθέρμανε τας 'Ελληνικάς μας ψυχὰς και έλάμπρι.'νε
τὴν σημερινὴν Ι2ην έπέτειον, στωμεν καλως, μὲ τὴν ικανοποίησιν ποϋ
αισθάνειαι κά0ε "Ελλην αξιος τὴς Πατρϊδδς του, δτι έπετέλεσεν καθὴκον ιερον, προς τὴν άγήρω μνήμην των Ὅριδων πατέρων, άδελφων κα'ι
τέκνων ὴμων, που έποτισαν μὲ τδ τϊμιον αιμα των τοϋς πολεμικοὴς
στοϊβους ὰκριβως ινα ήμεϊς και οι ἀπόγονοι ὴμων εις τοὺς αιωνας,
άπολαύωμεν εν εϊρήνη κα'ι εϋιυχία, τὴν 'Ελευθερίαν μας.
Κα'ι ὴδη ἀναφωνοϋμεν.

'Ελληνικὺν
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Μετὰ τδ πέρας τῆς τελετὴς απαντες έδεξιοτθ·ησαν ὑπδ τὴς Ἰ.
'Επιστασίας εις τὴν αϊθουσαν Συνεδριων τὴς 'Ι. Κοινότητος, ἔνθα δ κ.
Τελωνης απεσπασε τα συγχαρητήρια δλων διότι τοσον θαρραλέως ἔθεσε
τδν έκλιποντα μεγάλον 'Ηγέτην εϊς τὴν θέσιν εϊς τὴν δποιαν προ πολλοϋ
ἔπρεπε νὰ εύρίσκετο.

ΑΦΙΞΕΙΣ
“Εκ των διαφορων έπισκεπτῶν του 'Αγίου Ὅρους έπεσκέφθησαν

τὴν Ἰ. ὴμων Μονὴν οι κ. κ. Μὰκ Γκῆ Πρέσβυς τής "Αμερικῆς εν
'Αγκύρα συνοδευομενος ὑπδ τοϋ 'Αμερικανοϋ Γεωργ. "Εβερυ, τοϋ Διοικητοϋ 'Αγϊου Ὅρους Κ. Κωνσταντοπούλου, τοϋ Διοικητοϋ 'Υποδιοική-

σεως Χωροφυλακῆς 'Υπομ. 'Η. Θεοφιλοπούλου, Ζὰκ Λακαριέρ Γάλλος

σπουδαστὴς τὴς Σχολὴς "Ανατολικων Γλωσσων, 'Υπομ. Ι. Κουντούρης

Διοικητὴς Τμήματος 'Αλλοδαπων 'Αγϊου Ὅρους, ιερ. Χαρ. Νικολαίδης
ἐκ Σερρων, Ἰ. Πρίφτης και Π. 'Ρεκτσίνης ἐξ 'Αθηνων, ἰερ. Ἀθ. Μπο-

νένης εκ Μοσχολουρίου Καρδίτσης, "Αλ. Βασιλειάδης, Ἀ. Καρκασής καϊ
Σ. Δερεδιωτης εκ Θεσσαλονίκης, ἰερ. Ἰ. Μουλατζίκος ἐκ Καρδίτσης,

Κάρολος "Ελλερ ΚαΟηγητὴς Βυζαντιολογίας Γερμανος, Σ. Σαμαρας

ιδιωτικδς ὑπάλληλος κα'ι διάφοροι αλλοι μὲ μικρὰ διαμονητήρια τῆς 'Ι.
“Επιστασίας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
κ. Σ. Α. Χουδαβερδογλου Θεοδοτον Π. Φάληρον. Σας εὑχαρισ-

τοϋμεν κα'ι

σας συγχαίρομεν θερμως δι' δλα δσα άνεγνώσαμεν. κ. Γ.

Γκανούλην Γεν. "Επιθ. Μέσ. 'Εκπαι8. Σέρρας. Σας εϋχαριστοϋμεν καὶ
εϋχομεθα νὰ πραγματοποιηΟῆ ἡ έπιθυμία σας τής ἐκ δευτέρου έπισκέψε-

ως τοϋ ι. ὴμων τ6που. κ. Β. Καρλήν Κύμην Εὑβοϊας. Σδς ἐγράψαμεν
ταχυδρομικως. Ιερομ. Δαν. Μουρελατον Χαυδατα Κεφαλληνίας. 'Απεσ-

τεϊλαμεν τὰ αἰτηθέντα τεϋχη κα'ι έσημειωσαμεν νέαν διεύθυνσιν. Πανοσ.
'Αρχ. κ. Τιμόθ. Παπαμιχαὴλ Θεσσαλονίκην. Εὺχαριστοϋμεν. "Εγράψαμεν
ταχυδρομικως.

Βρουταμαν

κ.

κ. Ι. Βασιλάκην Λοϋρες—Κρήτης,

Π. Τραϊφορον

Σπάρτης, Κ. Μαστρογεωργιου "Ανάληψιν Τριχωνϊδος. Σας

ἐνεγρἀψαμεν. Στρα. Χ. Δύσον 'Αμϋνταιον. Σας ένεγράψαμεν. Τδ περιοδικον μας κυκλοφορεϊ δωρεάν. κ. Γ. Μοσχδπουλον Χαυριατα Κεφαλλη-

48Ο
νιας. Τὰ πρῶτα τεύχη

έξηντλήθησαν. κ. Π. Βαρδακώσταν Ὅκτωνιὰν

Αϋλωναρίου. "Εσημειώσαμεν νέαν διεύθυνσιν. Αϊιηθὲν τεϋχος ὰπεστείλα-

μεν. κ. 'Ι. Σεραφειμίδην Θεσσαλονίκην. Σας εϋχαριστοϋμεν.

ΔΩΡ Ε Α Ι
'Ελήφθησαν

δι"

ένίσχυσιν

ὴμετέρου περιοδικοϋ αί

του

ἐξῆς

δωρεαϊ :

Ὅ

Σεβ. Μητροπολίτης Κϊτρους κ. Κωνσταντινος Δρ. 5Ο ΟΟΟ,

ίερομ. Ἰωάννης Νεασκητιοὶτης πνευματικδς Δρ. 8ΟΟ.ΟΟΟ,

οι κ. κ. Γρ.

'Αναγνωστοπουλος Διευθυντὴς Α' Τελωνείου Θεσσαλονὶκης καὶ μοναχδε

Φίλιππος Δικαϊος τὴς ήμετέρας 'Ρουμανικής Σκήτης τοϋ Λάκου ἀνὰ

ΙΟΟ.ΟΟΟ, 'Αγιογραφικδς

οῖκος 'Ιωασαφαϊων Καρυων, Κελλϊον "Αγιος

Δημήτριος Πραβάτας Γερ. 1Αβερκίου, Εϋιτγ. Σταματϊου ἐξ 'Αθηνων. Μ.

Δημητριάδης ἐκ Θεσσαλονὶκης, Θιομ. Σιδέρης εκ Δάφνης,

Κα 'Ραχὴλ

Λουκοποϋλου ως Προεδρος τοϋ Σ. Νεάπολις Καππαδοκίας ἀνὰ 5Ο.ΟΟὸ,

ίερ Χαράλ. Παρτϊδος εκ Ληςουρϊου Κεφαλληνϊας 4Ο.ΟΟΟ, Γέρ, Γερμανδς

ὰντιπροσωπος 'Ι. Μ. Σιμ. Πέτρας παρὰ τὴ 'Ι. Κοινδτητι, Γ. Γκανούλης
Γεν.

'Επιθεωρ.

Μέσ.

'Εκπαιδεύσεως

περιφερείας

Σερρων,

'Ελευθ.

'Ηλιάδης ἐκ Θεσσαλονὶκης ἀνὰ 3Ο.ΟΟΟ, ϋποστράτηγος ε. α. Π. Κάτσαρης

(2α),

'Αντ. Σιγάλας Καθηγητὴς Πανεπιστημίου (2α), Δημ. Πανιαζίδης

εκ Θεσσαλονὶκης κα'ι Σ. 'Αδάμος Δικηγορος έξ 'Αθηνων ανα 2Ο.ΟΟΟ καὶ

ίερομ. Μεθύδιος Σκήτης "Ιβήρων ΙΟ.ΟΟΟ.
Προς τους ὰνωτέρω ἐκφράζομεν τὰς εϋχαριστι'ας τὴς '·Ιερας ἡμων

Μονῆς.

