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'Ο Πρωτος καὶ τα δικαιωματα αὺτβϋ - ©

'Επισκοιτος

Ἰερισβοϋ καὶ Ἀγιου "©ρους.

'Ως γνωρίζομεν ὁ Πρῶτος ἀπωλέσας τὸν πραγματικὸν
αὐτοῦ προορισμόν, διὰ τῆς ἱδρύσεως μεγάλων μονῶν, ἐν Ἄθῳ
διετέλει τύποις μόνον Πρόεδρος τῆς Συνάξεως' ὁ ἀδέσποτος
χῶρος ἐθεωρήθη κοινὸς καὶ τὰ δίκαια αὐτοῦ περιωρίσθησαν εἰς
τὰ ὅρια τῆς σημερινῆς πολίχνης τῶν Καρυῶν, τὰς ὁποίας συνώκησε δἁ ἡσυχαστῶν ἤ Κελλιωτῶν, διέσωσε δὲ καὶ ἁπλῆν τινα
πνευματικὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους μετ' ἀνισχύρου
ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἥτις οὐδόλως ἐπήρκει πρὸς τήρησιν τῶν
γενικῶν τυπικῶν.
Μικρὰν ἐνδυνάμωσιν τοῦ φθίνοντος θεσμοῦ τοῦ Πρώτου
ἐποίησεν, ὡς ἐλέχθη, ὁ Πατριάρχης Χαρίτων τῷ 1177—78.
Μετὰ τὰς ἐν Ἄθῳ καταστροφὰς τῶν Καταλάνων παραληθείσης τῆς ἐνότητος καὶ τῆς δυνάμεως τῶν διασωθεισῶν μονῶν ὁ Πρῶτος ἀνέκτησεν ἐν τινι βαθμῷ τὸ ἀρχαῖον κῦρος καὶ
τοῦτο ἠθέλησε νὰ ἐνισχύσῃ διὰ τοῦ αὐτοκράτορος καὶ τοῦ Πατριάρχου.
Ὁ Πατριάρχης Νίφων Α' καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Ἁνδρόνικος
Β' παρεδέχθησαν ὅτι αἴτιον τῆς καταπτώσεως τοῦ θεσμοῦ τοῦ
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Πρώτου ἧτο ἡ ἔλλειψις παρ' αὐτῶ ἀνωτέρας τινος πνευματικἢς
ἰδιότητος, ὡς τοῦ ἐπισκόπου ἤ .τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐπειδὴ ἐκ
τῶν ἀρχαίων Χρυσοβούλλων καὶ τυπικῶν ἀπεκρούετο πᾶσα
ἐπισκοπικὴ ἐν Ἄθῳ ἐξουσία ἴνα ὁ ἀναδεικνυόμενος ὑπὸ τῆς
Συνάξεως τῶν ἡγουμένων ὡς Πρῶτος μεταβαίνει εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ λαμβάνῃ τὴν χειροτονίαν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου.
Κατόπιν αὐτοῦ τῷ 1313 ὁ Πατριάρχης Νίφων ἐχειροτόνησε τὸν τότε ἐκλεγέντα νέον Πρῶτον ὡς τοιοῦτον καὶ διὰ σιγγιλλίου αὐτοῦ ἐχορήγησεν εἰς αὐτὸν τὴν ἄδειαν νὰ φέρῃ ἐπιγονάτιον κατὰ τὰς διαφόρους ἱεροτελεστίας, νὰ ἐγκαθιστᾳ ἡγουμένους ἐν ταῖς Ἰ. Μοναῖς ὅσους ἐκλέγωσιν οἱ μοναχοὶ ἢ θεωρεῖ
αὐτοὺς ἀ.ξίους καὶ ἱκανούς, νὰ ἐκλέγῃ καὶ νὰ χειροθετῇ πνευματικοὺς δίδων εἰς αὐτοὺς τὰ ἐνταλτήρια γράμματα, ὡς ἐπίσης νὰ
χειροτονῇ ἀναγνώστας καὶ ὑποδιακόνους.
Τῷ αὐτῷ ἔτει ὁ αὐτοκράτωρ Ἁνδρόνικος ἐκύρωσε διὰ
Χρυσοβούλλου αὐτοῦ τὰ ὡς ανω χορηγηθέντα δίκαια εἰς τὸν
Πρῶτον, ἐξαίρων ἐν αὐτῷ τ' ἀγαθὰ τῆς ἁρμονίας, τάξεως καὶ
πειθαρχίας ὡς καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς μεταδόσεως τοῦ χαρίσματος τῆς ἐξουσίας εἰς τὸν Πρῶτον διὰ τοῦ Πατριάρχου, καταδικάσας τὸ τέως κρατῆσαν σύστημα τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων
οἴτινες χάριν τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους δὲν ἐπέτρεψαν
χειροτονίαν τοῦ Πρώτου, ϊνα μὴ δίκαιόν τι ἐπὶ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἀποκτήσῃ ὁ χειροτονῶν ἐπίσκοπος ἢ Πατριάρχης.
Ὁ ἐπίσκοπος Ἰερισσοῦ μετ' οὐ πολύ, ἄγνωστον διὰ τίνος
τρόπου ἀπέκτησε ἐπισκοπικὰ δίκαια ἐπὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, πιθανὸν διὰ τῆς πολιτικῆς ἐπιρροῆς τῶν κρατησάντων τότε Σέρβων. 'Ἰσως νὰ εἶναι γεγονὸς τὸ γραφὲν ὑπὸ τοῦ Μἰϊ1ϊετ ὅτι ὁ
Πατριάρχης Νίφων ὑπέβαλε τὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπὸ τὴν ἐπισκοπικὴν ἐξουσίαν τοῦ Ἰερισσοῦ.
Τῷ 1368 ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Ἰερισσοῦ ἤριζον περὶ ἐπικρατήσεως.Ὁ Ἰερισσοῦ εἶχεν ἴδιον «κάθισμα» (κελλίον) ἐν Καρυαῖς,
ἐχειροτόνει τοὺς ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει ἱερεῖς καὶ διακόνους καὶ ἐμνημονεύετο τὸ ὅνομα αὐτοῦ πρὸ τοῦ Πρώτου κατὰ τὰς διαφόρους
ἱεροτελεστίας. Ὁ Πρῶτος ἥρπασε τὸ κάθισμα αὐτοῦ καὶ ἀπηγόρευσεν εἰς αὐτὸν νὰ εἰσέρχηται εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἄνευ ἀ-
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δείας καὶ ἐνῶ ἐδέχετο τοὺς ὑπὸ Σέρβων κεχειροτονημένους ἠμπόδιζε εἰς τοῦτον τὰς χειροτονίας.
Ὁ Ἰερισσοῦ ἀνεφέρθη εἰς τὸν Πατριάρχην Φιλόθεον καὶ
ἐνῶ οὗτος Ἁγιορείτης ὤν ἢθελε πιθανῶς κηρυχθῇ ὑπὲρ τῶν
δικαίων τοῦ Πρώτου ἔπραξε τὸ ἀντίθετον ἐκύρωσε τὰ δίκαια
τοῦ Ἰερισσοῦ προβάλλων ὡς ἐπιχείρημα τὸν Η' κανόνα τῆς Β'
Οἰκουμενικῆς συνόδου ἥτις διατάσσει οἱ μοναχοὶ νὰ μένωσιν ὑπὸ
τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἰδίου αὐτῶν ἐπισκόπου.
Βραδύτερον καὶ κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΔ' αἰῶνος ὁ Πατριάρχης Ἁντώνιος ἠνώρθωσε τὰ δι.καια τοῦ Πρώτου διὰ σιγγιλιώδους γράμματος, ἀπαγορεύσας τὴν εἴσοδον τοῦ Ἰερισσοῦ εἰς
Ἄγιον Ὄρος ἄνευ ἐνδόσεως τοῦ Πρώτου εἰς τὸν ὁποῖον τὴν
ἐξουσίαν ἀνέθηκε τὸ πᾶν.
*
'Η περὶ 8εϊας ελλαμψεως καὶ ©κβωρίου φωτος ερις - ©

εκ Καλαβρίας Βαρλαοὶμ, ©1 ©παδοὶ αὺτοϋ καὶ αὶ
κατ' αϋτοϋ σόνοδοι - '© "Αγ. Γρπγβριος
β ϊϊαλαμας καϊ οι συν αὺτω ϋπέρ-

μαχοι των ϊερως ὴσυχαζοντων

(1337 - Ι368)

Ἑ νοερὰ προσευχή, τέκνον λαμπρὸν καὶ μεγαλοπρεπὲς
τῆς μυστικῆς Θεολογίας, ἀσκουμένη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παρήγαγε
κατὰ-τοὺς χρόνους τοῦἉνδρονίκου ΓἸοῦ Παλαιολόγου μεγάλην
ἔριδα τὴν περὶ Θείας ἐλλάμψεως καὶ Θαβωρίου φωτός
Ὄλοι οἱ πνευματικοὶ ἄνδρες οἱ ἔχοντες γνῶσιν- τῆς ἐν
Χριστῷ τελειώσεως ἔγραψαν ἀπὸ πολλοῦ χρόνου περὶ νήψεως
νοός, νοερᾶς προσευχῆς καὶ θείας ἐλλάμψεως. Ὁ ἐρευνῶν τοὺς
Ἑκκλησιαστικοὺς Πατέρας δύναται ν' ἀποκομίσῃ πλοῦτον σχετικῶν εἰδήσεων. Ἐκ τῶν πρώτων ὁ Μέγας Βασίλειος εἰς τὰ
Ἀσκητικὰ αὐτοῦ ὁητῶς ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀπαλλάξας ἐαυτὸν παντὸς ὑλικοῦ καὶ σωματικοῦ πάθους. «καθαρῷ καὶ ἀνεπισκιάστῳ
ὅμματι τῆς ψ.υχῆς τὰ θεῖα περιαθρεῖ, ἀπλήστως τοῦ ἐκεῖθεν
φωτὸς ἐλλαμπόμενος». Οἱ ὑπέρμαχοι τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ
τῆς θείας ἐλλάμψεως, ὤς ἀναφέρεται εἰς τὸν Β' τόμον τῆς Φιλοκαλίας, ἀνατρέχουσι πρὸς ὑποστήριξιν τῶν ἰδεῶν αὐτῶν μέχρι
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρειοπαγίτου.
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Διὰ τῆς λίαν δισχεροῦς ταύτης καὶ ὑψηλῆς ἐπιστήμης, τῆς
ὅλως ἀκαταλήπτου, ἐξ οὗ καὶ θεωρεῖται ὡς μωρία ὑπὸ τῶν
ὑλοφρόνων ἀνθρώπων, διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος φονεύει
θανασίμως τὸ κακόν, λυτροῦται τοῦ πάθους, ἀποπνευματοῦται
καὶ πραγματοποιεῖ ἐντὸς αὐτοῦ τὸν ἰδεώδη κόσμον, ἀνακτῶν
τὴν ἀπολεσθεῖσαν θέσιν ἐν τῷ βασιλείῳ τοῦ πνεύματος, βεβαίως
δὲν ἄπτονται αὐθαδῶς καὶ ἀπαιδεύτως οἱ ἀμύητοι ἀλλ' οἱ διὰ
μακρῶν ἁγώνων καὶ ἡρωῖκῆς προπονήσεως ἀνελθόντες βαθμιαἰως εἰς τὸ ὕψος τῆς τελειώσεως ὡς διδάσκρυν ὁ Θεολόγος
Γρηγόριος εἰς τὸν Λόγον του εἰς Ἐπιφόίνεια, Ὁ Ἄγ. Ἰωάννης
τῆς Κλίμακος, ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁλόκληρος ἡ πληθὺς τῶν Ἁγίων
ἀνδρῶν.
Αἱ μυστικαὶ αὗται τάσεις ἔλαβον ἰσχυρὰν ὤθησιν ἐν Ἁγίῳ
'Ὁρει κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα. Τὸ κέντρον τῆς νοερᾶς προσευχῆς
ἧτο ἡ εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων ἀρχαία Σκήτη
τοϋ Μαγουλᾶ, πρότερον καλουμένη τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ
Χάλδου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀπὸ τοῦ ΙΑ'αἰῶνος οἱ ἐν αὐτῇ ἐνασκούμενοι
ἐκαλλιέργουν εἰς μεγαλύτερον βαθμὸν τὰς θεωρητικὰς καὶ μυστικὰς ἰδέας, ἀλλὰ καὶ εἰς ὁλόκληρον τὸ Ἄγιον Ὄρος ἐξεδηλώθη
ἡ διδασκαλία αὕτη. Τὴν νοερὰν προσευχὴν ἐδιδάχθη καὶ ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λαῖκὸς ἀκόμη ὤν παρὰ τοῦ Φιλαδελφείας Θεολήπτου εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰ. Μονῆς Λαύρας. Μερικοὶ
ὅμως ὡς ὁ Γρηγόριος ὁ Σιναῖτης διατυπώσαντες ἐμπειρικὸν
τινα τρόπον τῆς νοερᾶς προσευχῆς (Φιλικαλία Π, 268 καὶ ἐξῆς)
ἐγένοντο ἀφορμὴ ἴνα ἀμαθῶς καὶ ἀπαιδεύτως ἀσχοληθῶσιν τινες
ἐπὶ τοῦ δυσχερεστάτου τούτου ἀγῶνος.
Ὁ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει τελούμενος ἀσκητικὸς οὖτος ἀγὼν ἀσφαλῶς θὰ παρήρχετο ἀπαρατήρητος, ἄν μὴ τυχαίως παρείχετο
ἀφορμὴ ἐκ τῆς ὁποίας ἐμεσολάβησαν μεγάλαι συζητήσεις καὶ
γεγονότα.
Κατὰ τὴν περίοδον ἐκείνην διέτριβεν ἐν τῇ Ἁνατολῇ ὁ
πεπεδευμένος μοναχὸς Βαρλαὰμ ἐκ Καλαβρίας τῆς Ν. Ἰταλίας
εἰς τὸν ὁποῖον ἐπετράπη ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἴνα διαχειρισθῇ τὰς
τελευταίας διαπραγματεύσεις περὶ ἐνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν,
ὅστις πράγματι ὑπερμαχήσας μετὰ μετριοπαθείας καὶ συνέσεως
τοῦ Ὁρθοδόξου δόγματος ἐπέστρεψεν ὡς ἧτο ἑπόμενον ἄπρακ-
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τος. Τότε εὐρεθεὶς κατὰ τύχην ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ συναντήσας
ἀμαθῆ τινα μοναχὸν ἐπληροφορήθη παρ' αὐτοῦ τὸν ἐμπειρικὸν
τρόπον τῆς νοερᾶς προσευχῆς, διὰ τοῦ ὁποίου οἱ ἐμμένοντες εἰς
τὸν ἀγῶνα αὐτὸν ἐλλάμπονται ὑπὸ Θείου φωτός, ὡς ἔλεγεν ὁ
μοναχός. Ἁκούσας ταῦτα ὁ Βαρλαὰμ καὶ μὴ ἐρευνήσας, ἔγραψε
κατὰ τῶν πλανῶν τούτων, διακωμωδῶν αὐτὰς ἀποκαλῶν τοὺς
μοναχοὺς- Μασσαλιανοὺς καὶ Ὁμφαλοψύχους.
Ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς χειροτονηθεὶς ἱερομόναχος καὶ
εὑρισκόμενος ἐν Θεσσαλονίκῃ, μηυθεὶς ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει ὡς εἴπομεν τὴν ὀρθόδοξον θεωρίαν περὶ νοερᾶς προσευχῆς καὶ θείας
ἐλλάμψεως προσεπάθησε νὰ πείσῃ τὸν Βαρλαὰμ περὶ τοῦ ὀρθοῦ
τῆς ὑψηλῆς ταύτης διδασκαλἰας, βεβαιῶν αὐτὸν δτι πολλοὶ τῶν
Ἁγίων Πατέρων καὶ πολλοὶ μάρτυρες, ἐλλάμφθησαν ὑπὸ θείου
φωτὸς ὡς ἐν Θαβὼρ οἱ "Αγιοι Ἁπόστολοι καὶ προέτρεπεν αὐτὸν
ν" ἀπόσχῃ τοῦ ἀγῶνος μὴ προσέχων εἰς τὴν χυδαίαν διατύπωσιν
τὴν ὁποίαν ἐγνωστοποίησεν εἰς αὐτὸν ὁ ἐξ Ἁγίου 'Ὁρους ἀμαθὴς μοναχός, ἀλλ' ὁ Βαρλαὰμ βλέπων ὅτι μέτοχοι τῶν, κατ'
αὐτόν, πλανῶν ἧσαν καὶ λόγιοι τῆς ἀξίας τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ ἄλλων ἰσαξίων, ἐξηκολούθησε περισσότερον τὸν ἀγῶνα.
Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην αἱ μυστικαὶ καὶ ὑψηλαὶ αὗται
θεωρίαι ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει εἶχον καὶ πολλοὺς ἄλλους ἐπισήμους
ἐκτὸς τοῦ Παλαμᾶ. Ἐξ αὐτῶν σημειοῦμεν τὸν Ἰσίδωρον καὶ τὸν
Κάλλιστον τοὺς μετὰ μικρὸν Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως,
Γρηγόριον τὸν Βυζάντιον, Νικηφόρον τὸν ἐξ Ἰταλίας, Θεόληπτον τὸν Φιλαδελφείας.
Οἱ Ἁγιορεῖται γράφουν τόμον κατὰ τοῦ Βαρλαὰμ καὶ ἡ
ἔρις ἐντείνεται, ἐνῶ ὁ Βαρλαὰμ κατηγορεῖ πλέον τοὺς Ἁγιορείτας ὡς διθε'ϊτας δοξάζοντας ἄκτιστον φῶς ἐνῶ μόνος ὁ Θεὸς
εἶναι ἄκτιστος,
Ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου τὸ ὁποῖον ἔλαβε μεγάλας διαστάσεις, συγκροτεῖται τῷ 1341 σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
ἐπὶ τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου ΙΔ' τοῦ Καλέκα, εἰς τὴν ὁποίαν
παρουσιάζονται οἱ Ἁγιορεῖται ἔχοντες ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Γρηγό
ριον Παλαμᾶν μὲ ἀντίπαλον τὸν Βαρλαάμ, ὅστις ἐν τέλει καὶ
καταδικάζεται ὑπὸ τῆς συνόδου διότι ὁ Παλαμᾶς ἀπέδειξε δἁ
ἀδιασείστων ἀποδείξεων τὸ ὀρθόδοξον τῶν Ἁγιορειτῶν.
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Μετὰ τὴν ἀποτυχίαν του ταύτην ὁ Βαρλαὰμ ἀναχωρεῖ εἰς
Ἰταλίαν ἐπανελθὼν εἰς τὰ δυτικὰ δόγματα καὶ χειροτονεῖται
ἐπίσκοπος Ἰερακίου παρὰ τὴν Νεάπολιν, ἀλλ' ἡ ερτς ἐξακολουθεῖ
διὰ τινος Γρηγορίου ἤ Γεωργίου Ἀκινδύνου ἐκ Μυσίας, ὅστις
καὶ αὐτὸς κληθεὶς ἐν συνόδορ κατὰ τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται καὶ ὁ
Γρηγόριος Παλαμᾶς, καταδικάξεται ὡς νοσῶν τὰ τοῦ Βαρλαὰμ
καὶ ἀκόμη περισσότερον, οὐ μόνον βλασφημῶν κατὰ τοῦ Θαβωρίου φωτὸς ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν θείων ἐνεργειῶν.
Τῶν μεγάλων τούτων ἐρίδων πίπτει θῦμα καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος
ὁ ΠατριάρχηςἸωάννηςὁὑπογράψας τὰς δύο καταδίκας κατὰ τῶν
ἀνωτέρω Βαρλαὰμ καὶ Ἁκινδύνου, ὅστις καὶ καθαιρεῖται ἐν
συνόδῳ τῷ 1347.
Ἰσχύσαντος Ἰωάννου τοῦ Καντακουζηνοῦ καὶ ὡς ἐκ τῆς
ἐπιεικείας αὐτοῦ, αἴρει κεφαλὴν καὶ πάλιν ὁ Ἀκίνδυνος μετὰ
τοῦ ὁποίου συντάσσονται καὶ τινες ἀρχιερεῖς ὡς καὶ μοναχοὶ μετὰ τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ οἴτινες παρουσιάξονται εἰς . τρίτην
σύνοδον εἰς τὰ ἐν Βλαχέρναις ἀνάκτορα τῷ 135Ο, ὅτε καὶ πάλιν
νικητὴς ἀναδεικνύεται ὁ ὑπέρμαχος τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας Γρη·
γόριος ὁ Παλαμᾶς, τῶν λοιπῶν καταδικασθέντων διὰ καθαιρέσεων καὶ ἄλλων ποινῶν. Ὁ γενόμενος τόμος καθαγιάζεται εἰς τὸν
ναὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ἐκδίδεται διαταγὴ ἴνα οὐδεὶς εἰς τὸ
ἐξῆς διαλέγηται ἤ συγγράφῃ περὶ τῆς ὑποθέσεως ταύτης Πολλοὶ
ὅμως παρακούσαντες ἐφυλακίσθησαν, ἀλλ' ὁ Νικηφόρος Γρηγορᾶς φανεὶς παλύμβουλος εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο, δὲν ἔπαυσε καὶ
μετὰ ταῦτα γράφων μέχρι Τραπεζοῦντος καὶ Κύπρου κατὰ τοῦ
ἱεροῦ τούτου τόμου καὶ τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ. Παραδόξως ὁ
βασιλεὺς Ἰωάννης ὁ Καντακουζηνὸς καἴτοι καὶ κατ' αὐτοῦ ἔβαλεν ὁ Γρηγορᾶς, ἠνέχθη τὸν ἄνδρα καὶ ἔγραψεν ἀνασκευάζων
αὐτὸν καὶ ἐπερασπίζων τοὺς Ἁγιορείτας κατὰ τῶν δεινῶν κατηγοριῶν τὰς ὁποίας οὗτος προσήπτετο κατ' αὐτῶν, ἠρκέσθη δὲ
νὰ παραπέμψη τὸν Γρηγορᾶν εἰς τὸ φρικτὸν τοῦ Χριστοῦ Βῆμα,
σπάνιον παράδειγμα Βασιλέως ἀπολογουμένου πρὸ ἰδιώτου καὶ
ἐν ἀνεφίκτῳ δημοκρατικῇ ἐλευθερίᾳ ἀνασκευάζοντος διὰ τῆς
γραφίδος τὰς ἐναντίον δόξας ἐνὸς ὑπηκόου αὐτοῦ.
Τῷ 1362 ἐτελεύτησεν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
ἀρχιεπίσκοπος γενόμενος τῆς μεγάλης πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης.
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Ὁ καλλίνικος καὶ ἀήττητος οὗτος ἀθλητὴς τῆς 'Ορθοδοξίας κατόπιν πολλῶν καὶ χαλεπῶν ἀγώνων καὶ ποικίλλων φάσεων τῆς
ἥττης καὶ τῆς νίκης, ὑποστὰς πλεῖστα δεινὰ ὑπὸ τε τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἐξουσίας, αἴτινες λόγω ἀντιζηλιῶν συνεμάχησαν δυστυχῶς κατ' ἀρχὰς μετὰ τοῦ Βαρλαάμ, κατίσχυσεν
ὁριστικῶς τῶν ἀντιπάλων αὐτοῦ καὶ προσέφερεν εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ Γένος ἡμῶν ἀνυπολογίστους ὑπηρεσίας διαλευκάνας τὸ ἐπὶ τοῦ τάπητος λίαν σκοτεινὸν καὶ πολύπλοκον περὶ τῆς
οὐσίας καὶ τῶν Θείων ἰδιοτήτων ζήτημα, ὅπερ ἠδύνατο νὰ καταστῇ μέγιστον δογματικὸν ζήτημα καὶ νὰ ἐκθέσῃ εἰς δεινὴν
δοκιμασίαν τὴν ἐνότητα τοϋ ἔθνους ἡμῶν.
Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν θάνατον τοϋ Παλαμᾶ διὰ τελευταίαν
φορὰν ἐπανῆλθε τὸ ζήτημα τοῦτο. Ὁ ἱερομόναχος Πρόχορος ὁ
Κυδώνης τῆς Μονῆς Λαύρας ἀνεστάτωσε τὸ Ἅγιον Ὄρος φλυαρῶν τὰ τοῦ Βαρλαὰμ καὶ Ἁκινδύνου. Κατόπιν αὐτοῦ καὶ αἰτήσει τῶν ἀναστατοθέντων Ἁγιορειτῶν καὶ τοῦ Πρώτου τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους Ἰακώβου γίνεται Τετάρτη σύνοδος ἐπὶ τοῦ Πατριάρχου Φιλοθέου προερχομένου ἐκ τῆς ἰδίας Λαύρας τῷ 1368,
βασιλεύοντοςἸωάννου ΑἘοῦ Παλαιολόγου,εἰςτὴν ὁποίαν κληθεὶς
καὶ ἀπολογηθεὶς ὁ Πρόχορος τιμωρεῖται διὰ καθαιρέσεως καὶ
ἀναθέματος.
Κατὰ τὴν αὐτὴν σύνοδον ὁ Πατριάρχης Φιλόθεος ὡς
Ἁγειορίτης καὶ γνώριμος τοῦ πρὸ ἐξαετίας τελευτήσαντος Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἐξῆρεν ἐν αὐτῇ τὴν θαυμαστὴν καὶ ἰσάγγελον
πολιτείαν καὶ τοὺς μεγάλους αὐτοῦ ἀγώνας κατὰ παθῶν καὶ
δαιμόνων καὶ τοὺς ἀγώνας αὐτοῦ τοὺς ὁποίους ἀνέπτυξεν ὑπὲρ
τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διὰ συγγραφῶν καὶ διαλέξεων, ἀνακοινῶν δὲ καὶ τὰ θαύματα ἄτινα
ἐτέλεσεν ἐν Θεσσαλονῖκῃ, ἀνεκηρύχθη Ἄγιος ὑπὸ τῆς Συνόδου
καθιερωθείσης τῆς ἑτησίας αὐτοῦ μνήμης τῇ Β' Κυριακῇ τῶν
Νηστειῶν.
Ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀσκήσας εἰς τὰ δρια τῆς
Ἰ. Μονῆς Μεγ. Λαύρας καὶ εἰς τὴν Κοινοβιακὴν Ἰ. Μονὴν τοῦ
Ἐσφιγμένου, τῆς ὁποίας μάλιστα διετέλεσε καὶ ἡγούμενος, δικαίως θεωρεῖται ὁ πλέον ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τοῦ μοναχισμοῦ
κατὰ τὴν περίοδον τοῦ ΙΔ' αἰῶνος καὶ τὸ ἐγκαλλώπισμα τοῦ ἐν
Ἁγίῳ 'Ὁρει μοναχικοῦ βίου.

ΠΕΡΙ

ΘΕΙΑΣ
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ΔΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΔΥΣΤΥΧΟΥΣΙ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟ1 ΑΜΑΡΤΩΛΟ1
ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΕΥΤΥΧΟΥΣΙ

Πολλάκις παρατηροῦνται εἰς τὸν βίον μας γεγονότα, τὰ
ὁποῖα εἰς τὸν ἐπιπολαίως ἐξετάζοντα τὰ πράγματα φαίνονται
ἄτοπα καὶ παράλογα καὶ ὅλως εἰς τὴν θείαν πρόνοιαν τοῦ Θεοϋ,
καὶ εἰς τὴν δικαιοσύνην καὶ ἀγαθότητα αὐτοῦ ἀντιβαίνοντα.
Ἀπσῳχουσι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι καίτοι δικαιοι, εὐσεβεῖς,
εἰλικρινεῖς, φιλαλήθεις, ἐνάρετοι, περιστοιχίζονται ἐν τούτοις ὑπὸ
θλίψεων, καὶ ποτίζονται μὲ τόσας πικρίας, καὶ δοκιμάζουσι
παντοίας στερήσεις καὶ συμφορᾶς,Ἐξ ἀντιθέτου δὲ συμβαίνειὤστε
οἱ ἄδικοι, οἱ κλέπται, οἱ λησταί, οἱ ἀσεβεῖς, οἱ φαῦλοι, οἱ ἀκόλαστοι, ἐν ενὶ λόγῳ οἱ ἁμαρτωλοὶ νὰ χαίρωσι καὶ νὰ εὐδαιμονῶσι τρυφῶντες εἰς πλοῦτον, εἰς τὴν ἠδονήν, εἰς τὴν δόξαν καὶ τὰ
ἐγκόσμια ἐν γένει ἀγαθά ! !
Διατὶ ταῦτα ; Διατὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος νὰ ταλαιπωρῆται καὶ νὰ βασανίζεται, ὁ δὲ λάτρις τῆς ὕλης, ὁ δοῦλος τοῦ
χῳήματος, τὸ ἔρμαιον τῆς σαρκὸς νὰ γελἀ καὶ ν' ἀναπαύηται ;
Διατὶ ὁ ἀπογυμνώνων τὰ ὀρφανά, ὁ ληστεύων τὰς χήρας, ὁ ἀτιμάζων ἐντίμους οἰκογενείας, ὁ διαφθείρων ὀρφανά, ὁ καταδικάζων ἀθώους καὶ ἀθωοὸνων ἐνόχους νὰ τιμᾶται καὶ νὰ δοξάζηται ὁ δ' ἀκέραιος τὸν χαρακτῆρα, ὁ εὐσηνείδητος, ὁ τρέμων καὶ
εἰς τὴν ἰδέαν τῆς ἀδικίας νὰ περιφρονῆται καὶ νὰ χλευάζεται, νὰ
πάσχῃ καὶ νὰ ὑποφέρῃ ; Τοιαῦται ἀπορίαι πολλάκις ἐνοχλοῦσι
τὸν νοϋν μας σκανδαλίζουσαι, ταράττουσαι, καὶ ἀπελπίζουσαι
ἡμᾶς.
Ἀπάρχουσι ἐν τῷ βίῳ στιγμαί, καθ' ἄς τὰ πάντα φαίνον-
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ται ὅτι συνόμωσαν ἐναντίον μας' πτοτχεία, ἀσθένεια, θάνατος,
συμφοραὶ ἐπισκεπτόμεναι τὸν οἶκον μας, ἀφαιροῦσι τὴν γαλήνην
καὶ τὴν χαράν.'Ατυχία εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις μας πληροῦσι πικρίας
τὴν ψυχήν μας καὶ δάκρυα πικρὰ πλημμυροῦσι τοὺς ὀφθαλμούς
μας καὶ θλιβερὸν ἐρώτημα ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ χείλη μας. «Πῶς
δὲν ἀγρυπνεῖ ἁραγε ὑπεράνω ἡμῶν τὸ Ὄμμα τῆς θείας προνοίας»,
Καὶ αὐτὸς ὁ μέγας τῶν Ἰουδαίων ψαλμωδὸς προφήτης
Δαυἶδ, ἔχων πρὸ ἀφθαλμῶν ταῦτα ἐρωτᾳ. «ἔως πότε οἱ ἁμαρτωλοὶ Κύριε, θὰ φθέγγωνται καὶ θὰ λαλῶσι τὴν ἀδικίαν, θὰ
λαλῶσιν αὐτὴν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; τὸν λαόν
σου, Κύριε, ἐταπείνωσαν καὶ τὴν κληρονομίαν σου ἐκακοποίησαν χήραν καὶ ὀρφανὸν ἀπέκτειναν καὶ προσήλυτον ἐφόνευσαν».
Καὶ ὁ προφήτης Ἰερεμίας τὴν αὐτὴν ἀπορίαν ἀπέτεινε
πρὸς τὸν Θεόν : «Εἶσαι δίκαιος, Κύριε, ἀλλὰ θὰ μοὶ ἐπιτρέψης
βέβαια νὰ σὲ ἐρωτήσῳ διατὶ ἡ ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν εὐοδοῦται ;
διατὶ ηὐτύχησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες τὰς ἡντολάς σου ; Πῶς
ἐφύτευσας αὐτοὺς καὶ ἐρριζώθησαν καὶ ἐτεκνοποί.ησαν καὶ ἐποίησαν καρπόν;»
Ὁ δὲ πολύαθλος Ἰὼβ ἔλεγεν. Διατὶ οἱ ἀσεβεῖς ζῶσι ; διατελοῦσι δὲ πλούσιοι μέχρι γήρατος ; διατὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν
προκόπτει κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν των, τὰ τέκνα αὐτῶν ἐνώπιον
τῶν ὀφθαλμῶν των; οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσι, οὐδεὶς δὲ φόβος,
οὐδεμία μάστιξ παρὰ Κυρίου συνταράσσει τὴν ἔνοχον ηρεμίαν
των ;
Τοιαύτην ἀπορίαν διατυποῦσιν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ οἱ
μεγάλοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἄνδρες.
Ὁ παρὼν βίος ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ εἶναι στάδιον ἀγῶνος, μάχης, μόχθων, ἰδρώτων. Καὶ ἐκεῖνος θὰ λάβῃ λαμπροτέρους τοὺς στεφάνους, ὅστις ἀγωνισθῇ περισσότερον, μοχθήσῃ
προθυμότερον, παλαίσῃ πρὸς μεγαλύτερα ἐμπόδια, καὶ δείξῃ
ἀντοχὴν περισσοτέραν. Ἀλλ' οἱ εὐσεβεῖς δυστυχοῦντες, οἱ ἀθῶοι
συκοφαντούμενοι, οἱ δίκαιοι καταδιωκόμενοι τὶ ἄλλο ἀποδεικνύουσιν ἤ ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει δώσει εἰς αὐτοὺς πρὸς ἐκτέλεσιν περισσότερα καὶ δυσκολώτερα ἀγωνίσματα, ἴνα ἐξερχόμενοι νικηταί,
λάβιωσι βραβεῖα περίλαμπρα καὶ στεφάνους ἀμαρώντους ; Διότι
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ἡ πενία λ.χ. τὶ εἶναι ; 'Αγών, ἐν ᾧ μέλλει νὰ καταδειχθῇ ἡ *ὑπο
μονή μας, ἡ ἀντοχή μας, ἡ καρτερία μας. Ἑ ἀσθένεια τὶ εῖναι;
'Αγών, ἐν ᾧ ἀσκεῖται ἡ πίστις μας, ἐνισχύεται ἡ ἐλπίς μας,
κραταιοῦται ἡ γενναιοψυχία μας. Καὶ ὁ θάνατος προσφιλῶν
προσώπων, ὁ συντρίβων τὰς καρδίας μας, ὁ σπαράσσων τὰς
ψυχάς μας, γίνεται ὅμως πρόξενος σκέψεων εὐσεβῶν, ὑπόθεσις
φιλοσοφίας περὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἀφορμὴ μετανοίας,
καὶ ἐπιστροφῆς εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς.
Συμβαίνει πολλάκις ὤστε ψυχαὶ ἀδύνατοι καὶ εὐόλισθοι,
εὐσεβεῖς ἄλλως τε καὶ ἐνάρετοι, εἰς τὴν πλημμύραν τοῦ πλούτου,
εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς δόξης εἰς τὴν σφοδρότητα τῆς χαρᾶς, νὰ χαλαρώνωνται καὶ παραλύωσι περιερχόμεναι εἰς νάρκην καὶ λήθαργον, λησμονοῦσαι τὸν Θεόν, καὶ ἀθετοῦσαι τὰς ἐντολὰς
αὐτοῦ. Καὶ ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἀπείρῳ εὐσπλαχνίᾳ του, ἐν τῇ ἄκρα
ἀγάπῃ του, ἐν τῇ πατρικῇ προνοίᾳ του στέλλει εἰς τὰς ψυχὰς
αὐτάς, τὴν θλίψιν διὰ νὰ μὴ ὁλισθήσωσι, τὴν ὀδύνην, διὰ νὰ μὴ
πέσωσι, τὴν ἀσθένειαν, διὰ νὰ μὴ παρασυρθῶσιν.
Εἶναι τοῦτο κακόν ; Εἶναι τοῦτον δυστύχημα ;
Ἑ δυστυχία εἶναι τῆς ἀρετῆς χωνευτήριον, αν δὲν ἐπιτρέπη εἰς ταύτην ὁ Θεὸς νὰ ἐπισκέπτηται τοὺς ἀγαθούς, πράττει
τοῦτο, ἴνα ἔτι μᾶλλο,ν ἀναδείξῃ αὐτούς, καὶ ἠθικῶς τελειοποιήσῃ.
Ἁφίνων ὁ Θεὸς τὸν δίκαιον νὰ προσβάλληται ὑπὸ τῆς
δυστυχίας, προσφέρεται πρὸς αὐτὸν μετ' ἀγάπης πατρικῆς.
«Ἑὰν ὑπομένητε τὴν παιδείαν λέγει ὁ Ἀπόστ. Παῦλος, ὁ Θεὸς
φέρεται πρὸς ἐσᾶς ὡς πρὸς υἱούς, διότι τὶς υἱὸς εἶναι τὸν ὁποῖον δὲν παιδεύει ὁ πατήρ ; ἐὰν ὅμως εἶσθε χωρὶς παιδείαν ἄρα
εἶσθε νόθοι καὶ οὐχὶ υἱοί».
Ὁ Θεὸς ἀφίνων εἰς δοκιμασίας τὸν δίκαιον,. ὡς γράφει
πολὺ ὁρθῶς εἰς Ἰριλόσοφος, προσπαθεῖ, νὰ τὸν κάμῃ ὅμοιόν του.
Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον τὸν δοκιμάζει, τὸν ἐνισχύει, τὸν παρασκεύαζει δύ αὐτό. Διὰ τὸν δίκαιον δυστυχία δὲν ὑπάρχει. ΔΓ
αὐτὸν ἡ δυστυχία εῖναι καλὸν καὶ ὡφέλιμον. ἸἸ ἀρετὴ μαραίνεται, ὅταν δὲν ἔχει κατὰ τινος νὰ παλαίσῃ. ἸἸμεῖς ἐκπληττόμεθα
καὶ ἀποροῦμεν συνήθως, διότι ὁ Θεός, ὑπεραγαπῶν τοὺς ἐναρέτους, ἐξεγείρῃ κατ' αὐτῶν τύχην ἀντίξοον.
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Διὰ τοῦτο λοιπὸν πολλάκις οἱ εὐσεβεῖς ὑφίστανται τὰς
θλίψεις τοῦ βίου, διὰ νὰ αὐξήσωσι τὴν πίστιν των, νὰ κρατύνώσι τὴν ὑπομονήν των, καὶ ἐνισχύσωσι τὴν ἀρετήν των, καὶ
ουτως ἀξιωθῶσιν ἀφαντάστου ἐν τῷ μέλλοντι εὐδαιμονίας.
Ἁλλὰ μόνον θλίψεις ἄραγε οἱ δίκαιοι δοκιμάζουσιν ἐν τῷ
βίῳ; μόνον στενοχωρίας ὑφίστανται; Ἑ γαλήνη ἥν δοκιμάζουσιν
ἐν τῇ ἀσκήσει τῆς ἀρετῆς, ἡ χαρά, ἥν αἰσθάνονται ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τοῦ ἠθικοῦ νόμου, ἡ ἀγαλλίασις, ἡ καταπλημμυροῦσα
τὴν ψυχήν των ἐκ τῆς περιποιήσεως τῶν ἀσθενῶν, τῆς ἐλεημοσύνης πρὸς τοὺς πτωχούς, τῆς σωτηρίας πρὸς τοὺς κινδυνεύντας,
τὴν παραμυθίαν τῶν τεθλιμμένων, ἡ ἀκμὴ καὶ τὸ θάλλος τὸ
ὁποῖον ἐπιδεικνύουσι κατὰ τὸ γῆρας των, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ
ὀδυνηρὸν καὶ ἄθλιον γῆρας τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
πάντων τῶν νοσημάτων τὰ ὁποία μαστίζουσι τοὺς δούλους τῆς
σαρκός, καὶ τοὺς λάτρας τῆς ἠὀονῆς.
Μόνον λοιπὸν ὁ εὐσεβὴς καὶ δίκαιος ἀπολάυει ἐν τῷ κόσμῳ τὴν ἀληθινὴν χαράν, καὶ πραγματικὴν εὐδαιμονίαν. Διότι
πληττόμενος πολλάκις ἀπὸ τὰς θυέλλας τῆς ζωῆς χαίρει. Πιεζόμενος ἀπὸ τὰς τρικυμίας τοῦ βίου μειδιἀ. Ἁληθῶς ὁ τοιοῦτος
εἶναι κάτοχος τῆς ἐν Κυρίῳ χαρᾶς, τὴν ὁποίαν συνιστἀ ὁ μέγας
τῶν ἐθνῶν Ἁπόστολος Παῦλος (Φιλ Δ.ἢ.
Δὲν τιμωροῦνται πάντες οἱ ἀσεβεῖς ἐνταῦθα, ἀλλ' ἀναβάλεται ἡ τιμωρία αὐτῶν, ἴνα οὕτως ἀποδειχθῇ ἡ ὕπαρξις μελλούσης ζοοῆς καὶ ἀνταποδόσεως. Ὁ Θεὸς ειναι πανάγαθος, ἀλλὰ
καὶ δίκαιος. Πῶς ειναι δυνατὸν λοιπὸν νὰ μὴ ὑπάρχῃ ἄλλη ζωὴ
ὑπερκόσμιος ἠν ἧ νὰ παταχθῇ ἡ κακία καὶ νὰ βραβευθῆ ἡ ἀρετή ; Ἄν ἐτιμωροῦντο ὅλοι οἱ ἀσεβεῖς ἐνταῦθα ἠθέλομεν λέγει
ὅτι ἐδῶ τιμωρεῖται τὸ κακόν, ἄρα δὲν ὑπάρχει μέλλουσα ζωὴ
καὶ κρίσις. Δὲν τιμωρεῖται πολλάκις ὁ ἀσεβής, εὐημερῇ ὁ δόλιος
καὶ ὁ κλέπτης. Μὴν ἀνυσηχεῖτε ἔνεκα τούτου, μὴ ταράττεσθε μὴ
σκανδαλίζεσθε. Ἀπάρχει μέλλουσα ζωή, ἐν ῇ θὰ λειτουργήσῃ
ἀφεύκτως ἡ Θεία Δικαιοσύνη καὶ ὁ πέλεκυς αὐτῆς βαρὺς καὶ
ἀμείλικτος θέλει καταπέσει ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἀσεβῶν.
'Η εὐτυχία τὴν ὁποίαν πολλάκις παρατηροῦμεν εἰς τοὺς
ἀσεβεῖς καὶ ἡ ὁποία τόσον σκανδαλίζει τὰς ἀσθενεῖς καὶ ἀκαταρτίστους ψυχάς, δὲν εἶναι ἀληθὴς καὶ πραγματική, εἶναι εὐδαιμο-
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νία ἐπίπλαστος φαινομενικὴ καὶ ἀπατηλή. Ἑ ἀληθὴς εὐτυχία,
ὡς διδάσκει ἡ θρησκεία καὶ βεβαιοῖ ἡ ἱστορία καὶ ἡ καθημερινὴ
πεῖρα, δὲν κεῖται εἰς τὸν πλοῦτον, εἰς τὴν δόξαν καὶ εἰς τας
σαρκικὰς ἀπολαύσεις καὶ κοσμικὰς τοιαύτας, ἀλλ' εἰς τὴν γαλήνην τῆς ψυχῆς καὶ εἰς τὴν ἡσυχίαν τῆς συνηδείσεως.
Ἁλλὰ πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἄπιστος, ὁ ἀσεβής, ὁ φαῦλος,
ὁ ἐγκληματίας ἡσυχίαν καὶ ἀνάπαυσιν νὰ εὕρῃ ; Ἑν μέσῳ τοῦ
πλούτου καὶ τῆς τρυφῆς, ἡ ἐντὸς αὐτοῦ, φωνὴ τοῦ Θεοῦ, ἡ
φωνὴ τῆς συνειδήσεως, δεινῶς ἐλέγχουσα αὐτόν, τῷ προξενῇ
θλῖψιν καὶ ὀδύνην ἀφόρητον πολλάκις καὶ ἐκσπῶσαν εἰς βαθὺν
στεναγμόν. Ἁλλὰ καὶ ἄν ὑποτεθῇ, ὅτι εἶναι ἀναίσθητος καὶ
κωφὸς εἰς τὰς φαινὰς τῆς συνειδήσεως, ποία θὰ εἶναι ἡ θέσις
του ἐν καιρῷ θλίψεων καὶ πένθους ;
Ὁ πλοῦτος τὸν ὁποῖον τοσοῦτον περιπτύσεται, ἀφίνει ἄνευ
παρηγορίας. Αἱ διασκεδάσεις, δύ ὧν ζητεῖ νὰ πραὐνη τὴν θλίψιν του καὶ νὰ μετριάσῃ τὸ ἄλγος του, προσδίδουσιν εἰς αὐτὸν
περισσοτέραν ἀπογοήτευσιν καὶ πικρίαν.
Εὐτυχοῦσιν οἱ πονηροὶ πολλάκις, τοῦτο εἶναι ἀληθές, καίτοι ὡς προείπομεν δὲν εἶναι ἀληθὴς καὶ πραγματικὴ εὐτυχία ἡ
κατὰ κόσμον τοιαύτη. Ἁλλὰ μένουσιν ἄραγε μέχρι τέλους ἀτιμώρητοι ; πόσοι ἐξ αὐτῶν διαπράξαντες παντὸς εἴδους ἐγκλήματα δὲν ἐφείλκυσαν τέλος ἐφ' ἐαυτοὺς τοὺς κεραυνοὺς τῆς θείας
δικαιοσύνης ; Ἀνοίξατε τὰς δέλτους τῆς ἰστορίας καὶ παρατηρήσατε. Ἰδοὺ ὁ πατροκτόνος Βέσσος : Οὐδεὶς τὸν εἶδεν, ὅτε κατεκρεούργησεν τὸν πατέρα του, παρὰ μόνον ὀλίγαι παρερχόμεναι
χελιδόνες. Καὶ ὅμως, ὅτε ποτὲ προσεκλήθη εἰς γεῦμα ἐντὸς οἰκίας, εἰς τὴν ὁροφὴν τῆς ὁποίας ὑπῆρχε φωλεὰ χελιδόνων, ἔγινεν ἔξαλος, ἀνεπήδηἁε ἐκ τοῦ καθίσματος του, καὶ διὰ μιᾶς
λόγχης ἀνέτρεψεν τὴν φωλέαν τῶν δυσμοίρων πτηνῶν, Καὶ ὅτε
τὸν ἠρώτησαν οἱ ἄλλοι προσκεκλημένοι τὴν αἰτίαν, ἀπήντησε.
«καὶ δὲν ἀκούετε πῶς αὗται πρὸ πολλοῦ καταβοῶσι κατ' ἐμοῦ,
ὅτι δῆθεν ἐγὼ ἐφόνευσα τὸν πατέρα μου ;» Τὸ πράγμα κατηγγέλθη εἰς τὴν δικαιοσύνην, καὶ ὁ ἔως τότε ἄγνωστος πατροκτόνος συνελήφθη καὶ ἐτιμωρήθη παρὰ τῆς δικαιοσύνης.
Καὶ ἕτερος πατροκτόνος ὁ Ἰβῆκος, καὶ οὕτως κατακρεούργησε τὸν πατέρα του, καὶ κανεὶς δὲν τὸν εἶδεν, ἐκτὸς τῶν διερ-
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χομένων ἐκείνην τὴν στιγμὴν «γερανῶν», ἀλλὰ δταν ὁ 'Ιβῆκος
ἔβλεπεν τοὺς γερανοὺς ἐνόμιζεν ὅτι οὗτοι κράζουν πῶς ἐφόνευσεν τὸν πατέρα του. Μίαν ἡμέραν εὑρισκόμενος ἐπὶ ἐνὸς ἐξώστου, διῆλθον οἱ γερανοί, καὶ μὴ ἀντιληφθεὶς ὅτι εἰς τὸν παρακείμενον ἐξώστην ἄλλης οἰκίας εὑρίσκοντο ἄνθρωποι ἄλλοι, ἤρχισεν νὰ φωνάζῃ ἐναντίον τῶν γερανῶν, ὅπ οὗτοι κράζουν ὅτι
ἐφόνευσε τὸν πατέρα του' ἀμέσως οἱ ἄνθρωποι εἰδοποίησαν τὰς
ἀρχάς, καὶ ὁ Ἰβῆκος συνελήφθη καὶ ἐτιμωρήθη διὰ τὴν πατροκτονίαν του, οἱ γερανοὶ τοῦ Ἰβήκου ἔκτοτε ὀνομάσθησαν.
Ἰδοὺ ὁ Παυσανίας, δστις ἐλευθέραν τινὰ παρθένον τοῦ
βυζαντίου Κλεονίκην καλουμένην ἠτίμασε καὶ ὑβρίσας ἀπέπεμψεν αὐτὴν ἀλλ' οὐδέποτε εὔρισκεν ἡσυχίαν καὶ ἀνάπαυσιν μετὰ
τὸ ἔγ.κλημα του. Διότι ἔβλεπε πολλάκις, εἰς τὸν ὕπνον του τὴν
ἀδικηθεῖσαν καὶ ἀτιμασθεῖσαν κόρην ἐπισείουσαν κατ'αὐτοῦ τὸν
δάκτυλον της καὶ λέγουσαν πρὸς αὐτόν,«Παυσανία μὲ ἠτίμασας,
καὶ μὲ ἐδίωξας ἐκ τοῦ οἴκου σου, μὲ ἔρριψας εἰς τὴν ὁδὸν τῆς
ἀπωλείας, λοιπόν, προχώρει πλησιέστερον πρὸς τὴν θείαν δικαιοσύνην. Μέγα κακὸν πράττουσιν οἱ ἄνθρωποι διαφθείροντες
ὀρφανὰς καὶ ἀδυνάτους παρθένους καὶ κατόπιν τὰς ὁδηγοῦσιν
εἰς τοὺς οἴκους τῆς ἀνοχῆς».
Ἑ ζωή του ὑπῆρξε διαρκὲς μαρτύριον, μέχρις οὗ ἐλθὼν
εἰς Λακεδαίμονα κακῶς τὸν βίον ἐτελεύτησεν.
Περὶ τοῦ αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Κώνσταντος λέγεται ὅτι, ἀφοῦ προηγουμένως ἀπεμάκρυνε τὸν ἀδελφόν του Θεοδόσιον ἀπὸ τὸν θρόνον κείρας αὐτὸν διάκονον ἀκολούθως τὸν
ἐφόνευσε. Ἀλλ' ὧχρὸν τὸ φάσμα τοῦ ἀδελφοῦ, ἐνδεδυμένον τὴν
ἱερατικὴν στολὴν καὶ κρατοῦν εἰς χείρας ποτήριον πλῆρες αἴματος ἐνεφανίζετο τὰς νύκτας εἰς τὸν ἀδελφοκτόνον, προτεῖνον δὲ
τὸ φρικτὸν ποτήριον ἔλεγεν' ἀδελφέ μου, ἐδίψασας τὸ αἴμα μου
πίε ! ἀδελφὲ πίε ! οὕτως ἄθλιος ὑπῆρξε τοῦ Κώνσταντος ὁ βίος
μέχρις οὗ μεταβὰς εἰς Ἰταλίαν ἐτελεύτησεν.
Κατόπιν πάντων τῶν ἀνωτέρω δὲν πιστεύω νὰ ὑπάρχει
κανεὶς ἀμφισβητῶν τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ὁ ἀσεβὴς εἶναι ὅλως ξένος
πρὸς τὴν ἀληθῆ χαρὰν καὶ τὴν πραγματικὴν εὐτυχίαν. Τοὐναντίον δὲ ὁ εὐσεβὴς καὶ ἐνάρετος εἶναι κάτοχος τῆς ἀληθινῆς
χαρᾶς καὶ εὐτυχίας. Πάσχει, ἐνίοτε στενοχωρεῖται, ὑποφέρει,
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Ὁς τυγχάνει γνονστόν, ὁ μοναχικὸς βίος ἐν τῇ Ἑκκλησία
ἤρξατο ἐμφανιζόμενος ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ γ' αἰῶνος, ἀρχικῶς
μὲν ὑπὸ μορφὴν τῶν ἐρημιτῶν ἤ ἀναχωρητῶν, εἶτα δέ, ἀπὸ τῆς
ἐποχῆς τοῦ Παχωμίου (348) καὶ κυρίοτς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,
ὑπὸ κοινοβιακὴν τοιαύτην, καθ' ἥν ἄπαντες οἱ Μοναχοὶ Μονῆς
τινος διατελοῦσιν ὑπὸ ἕνα ἀρχηγὸν Ἀββὰν ἤ Ἁρχιμανδρίτην ἢ
ἡγούμενον καλούμενον, διέπονται δὲ ὑπὸ κοινῶν διατάξεχον,
αἴτινες συνετάγησαν ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Τὰ αἴ'τια τῆς ἐμφανίσειος τοῦ Μοναχισμοῦ, ὅστις ἀπέβη
εις τῶν σπουδαιοτέρων παραγόντων τῆς Ἑκκλησίας καὶ Βυζανταλαιπωρεῖται, ἀλλὰ διατηρεῖ ἀκμαῖον τὸ θάρρος του, ζωηρὰν
τὴν ἐλπίδαν του, ἀμείωτον καὶ ἀκατάβλητον τὴν γενναιοψυχίαν
του, ἀψηφεῖ τοῦ βίου τὰς ἐναντιότητας, ἀποβλέπων μετὰ χαρᾶς
εἰς τὸν οὐρανόν, τὴν ἀληθῆ ταύτην πατρῖδα του.
"Ας μὴ σᾶς σκανδαλίζει ἀγαπητοί μου ἡ δῆθεν εὐτυχία
τῶν ἀσεβῶν. Βλέπετε τὸν ἄδικον, τὸν πλεονέκτην, τὸν κακοῦρβον πλουτοῦντα, τρυφῶντα, διασκεδάζοντα ; μὴ τὸν ζηλεύσητε,
εἶναι δυστυχής. Μὴ τὸν μακαρίσητε, εἶναι ἀξιοθρήνητος. Χύσατε δάκρυα διὰ τὴν ἀναισθησίαν του, στενάξατε διὰ τὴν πώρωσίν του, κλαύσατε διὰ τὴν ἐπιφυλασσομένην εἰς αὐτὸν ἀτελεύτητον τιμωρίαν.

Οὐδὲν εὐτυχέστερον τοῦ ἀληθοῦς καὶ ἐναρέτου Χριστιανοῦ. Οὐδὲν δυστυχέστερον τοῦ ἀσεβοῦς καὶ ἁμαρτωλοῦ. Διὰ τὸν
πρῶτον ὁ Οὐρανὸς καὶ ὁ Παράδεισος, διὰ τὸν δεύτερον ὁ Ἄδης
καὶ ἡ κόλασις. Δι' ἐκεῖνον γαλήνη μειδίαμα καὶ φαιδρότης, διὰ
τοῦτον τὸν ἀσεβῆ, στεναγμοί δάκρυα καὶ ὀδύνη.
'Αρχιμ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Καθηγ. 'Ι. Μ. 'Αγ. Παύλου
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ττνῆς Αὐτοκρατορίας, τυγχάνουσι τελείως διάφορα τῶν αἰτίων
τῆς γενέσεως τῶν μοναχικῶν κοινοτήτων, αἴτινες ἐμφανίζονται
ἐν τῷ Ἰουδαῖσμῷ, Βουδισμῷ καὶ Ἑθνισμῷ. Ἑνῶ ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ οἱ Ἑσσαῖοι ἀπέρχονται τῶν ἐγκοσμίων ἐξ ἐπιδράσεως
ἐν ταῖς ἀσκητικαῖς τάσεσι τῶν Ἰουδαίων νεοπλατωνικῶν ἰδεῶν
(ἀντίθεσις ὕλης καὶ πνεύματος), λόγῳ τοῦ ἐπικρατοῦντος ἐν τοῖς
Ἑλληνικοῖς χρόνοις συγκρητισμοῦ, οἱ δὲ Μοναχοὶ τοῦ Βούδα
πρὸς νέκρωσιν τοῦ συναισθήματος καθόλου καὶ ἐξ ἀγάπης πρὸς
τὸν ἀπράγμονα βίον, ὅν θεσπίζει ὁ βουδισμὸς καὶ αἱ μοναχικαὶ
κοινότητες τῶν Ἐθνικῶν (Πυθαγόρειοι-'Ορφικοὶ) ἐκ τῶν δοξασιῶν ὅτι ἡ θέωσις «θεὸς ἄμβροτος» (Χρυσ. ἔπη 71) ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἀσκήσεως, ἀποχῆς ἐξ ὡρισμένων φαγητῶν καὶ
καταπολεμήσεως τοῦ ἐχθροῦ τοῦ πνεύματος, τῆς ὕλης, τοῦ σώματος, οἱ χριστιανοὶ ἀσκηταὶ φεύγουσι τῶν ἐγκοσμίων, ἴνα ἀσκήσωσι μείζονα ἠθικὸν βίον τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι τοιούτου, ἕνθα,
ὡς ἧτο ἑπόμενον, πολλαὶ ἧσαν αἱ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀφορμαί.
Εἰς τούτο δὲ συνετέλεσαν οἱ διωγμοὶ ὁπότε «οὐδεις χρημάτων
ἐφρόντιζε, οὐδεὶς γυναικός, οὐδεὶς πσάδων, οὐδεὶς οἰκίας, οὐδεὶς
πατρίδος, μία πᾶσι ἧν σπουδή, τὴν ψυχὴν περισῶσαι ἐαυτῶν.
Οἱ μὲν ἐν μνήμασι καὶ τάφοις, οἱ δὲ ἐν ἐρημίαις ἐκρύπτοντο»
(Χρυσοστ. ΚΔ' ὁμιλ. πραξ.) καὶ ἡ μετὰ τοὺς διωγμοὺς παρατηρηθεῖσα διαφθορὰ ἐν ταῖς πόλεσι, τῶν ὁποίων τὸν βίον, τούτου
ἕνεκα, ἀηδίαζον οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Χριστοῦ (Σωζομ. Ι. 13). Ὁ μοναχικὸς βίος ὅθεν προέκυψεν οὐχὶ ἐκ διαλιστικῶν ἀντιλήψεων
καὶ ἀποστροφῆς πρὸς «τὸ θεότευκτον ὅργανον τοῦ πνεύματος»
(Ἁνδρούτσου Δογματικὴ σελ. 13Ο) δηλ. τὸ σῶμα, ἀλλὰ «ἐκ τῶν
ἀρχικῶν ἠθικῶν τάσεων τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ ἐκ τῆς καταστάσεοις, ἐν τῇ ὁποίᾳ εὑρέθη οὗτος ἀπὸ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου»
«Στεφανίδου Ἑκκλ. ἱστορία σελ. 139).
Ὁ μοναχικὸς βίος, ἡ θεία φιλοσοφία, βίος ἀγγελικὸς καὶ
ἀποστολικός, ὡς ἀπεκαλεῖτο ὑπὸ ἐπιφανῶν τῆς 'Εκκλησίας ἀνδρῶν, προσήνεγκεν ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας τῇ Ἑκκλησίᾳ καὶ
γενικώτερον τῷ κόσμῳ, διότι διὰ τοῦ ἀνωτέρου ἠθικοῦ βίου
καὶ τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης τῶν μοναχῶν, ἐπέδρα εὐεργετικιὑτατα
εἰς τὴν κοινοτνίαν καὶ προσείλκυε εἰς τὸν Χριστὸν πολλοὺς Ἐθνικούς' ἐπὶ πλέον δὲ τὰ Μοναστήρια κατέστησαν «οὐ μόνον
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καταφύγια τῶν καταδυναστευομένων, ἀλλ' ἄμα καὶ φροντιστήρια τῶν μελλόντων ἐπισκόπων» (Βαφείδου Ἐκκλ. Ἰστορ. Α.'
σελ. 28Ο). 'Εν ταῖς Ἰεραῖς Μοναῖς ἐζαλλιεργεῖτο ἡ θύραθεν
καὶ ἔσω παιδεία καὶ παρεσκευάζοντο οὐ μόνον τὰ ἀνώτερα
τῆς Ἑκκλησίας στελέχη, ἀλλὰ καὶ οἱ πεπνυμένοι Ἰεραπόστολοι,
οἱ ἐκχριστιανίσαντες καὶ ἐξελληνίσαντες τὸ ἐν τῇ Βυζ. Αὐτοκρατορίᾳ καὶ περὶ αὐτὴν ὑπάρχον μωσαϊκὸν ποικιλονύμων βαρβαρικῶν φυλῶν. «Εἰς τὸν ἐκχριστιανισμὸν τῶν Σλαύων συνετέλεσεν ἡ ἴδρυσις μοναστηρίων» (Στεφανίδου Ἐκκλ Ἰστορ. σελ.
336). Ἑν αὐταῖς διετηρήθη ἀναλλοίωτον τὸ ὀρθόδοξον χριστιανικὸν πνεῦμα, ὅταν ἐτάρασσον τὴν Ἐκκλησίαν αἱ αἰρέσεις καὶ
δὴ ὅταν, διὰ πολιτικὴν σκοπιμότητα, ἔνιοι τῶν αὐτοκρατόρων
εὐνοϊκῶς διετίθεντο ἔναντι τῶν αἱρεσιαρχῶν καὶ δΓ αὐτῶν
ἐπεβλήθη αὕτη. 'Η κατίσχυσις τοῦ δόγματος τῆς τιμητικῆς
προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων εἶναι ἐν πολλοῖς ἔργον τοῦ
μοναχισμοῦ, τῶν περιφήμων στουδιτῶν μοναχῶν, τῶν Μοναχῶν
Ἰ. Μονῆς Ἁγ. Σάββα, Ἰωάν. Δαμασκηνοῦ κλπ. ὡς καὶ ἡ καταπολέμησις τοῦ μονοφυσιτισμοῦ. «'Εν Παλαιστίνῃ ἐπεκράτησεν
ἡ ὀρθοδοξία, εἰς τοῦτο δὲ συνετέλεσαν οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ μοναχικοῦ βίου τῆς χώρας ἐκείνης» (Στεφανίδου 'Εκκλ. Ἰστορ. σελ.
2Ο6). 'Εν ταῖς Μοναῖς εὕρισκον ἄσυλον, παρηγορίαν καὶ ἐνίσχυσιν καὶ οἱ ἀπόκληροι τῆς ζωῆς καὶ νοσοῦντες, ἀφοῦ δὲν
ὑπῆρχε κρατικῶς ὡργανωμένη νοσοκομειακὴ περίθαλψις καὶ
κοινωνικὴ πρόνοια. Παρ' ἐκ·άστῳ Μαναστηρίῳ ὑπῆρχεν ἀπαραιτήτως νοσοκομεῖον πρὸς περίθαλψιν τῶν ἀσθενῶν, ἐν τῷ
προσώπῳ τῶν ὁποίιον οἱ μοναχοὶ ἔβλεπον τὸν Κύριον, συνῳδὰ
τοῖς λόγοις αὐτοῦ (Ματθ. κε' 36). Τὸ νοσοκομεῖον τῆς ἐν Κιονσταντινουπόλει Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος περιεῖχε 5Ο κλίνας
καὶ διηρεῖτο εἰς 5 τμήματα. Τὸ · νοσοκομεῖον τοῦτο, κατὰ τὸν
καθηγητὴν τῆς ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν κ. Ἁ.
Κούζην, «ἠμιλλᾶτο ὡς πρὸς τὸ μέγεθος καὶ τὴν ὀργάνωσιν
πρὸς τὰ καλλίτερα σημερινὰ νοσοκομεῖα» (Α. Κούζη Ἀρχεῖα
Ἰατρικῆς καὶ βιολογίας ἔτ, 192Ο σελ. 44-51). Εἰς τὰ Μοναστή
ρια οἱ νέοι ἐδιδάσκοντο καὶ ἐξεπαιδεύοντο γραμματικῶς καὶ
κυρίως ἠθικῶς. Ὁ θεῖος Χρυσόστομος παραινεῖ νὰ μένωσιν
οἱ νέοι ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον χρόνον «καὶ ἄν δέκα καὶ
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ἄν εἴκοσι ἔτη εἰναι ἀνάγκη νὰ τρέφωνται αὐτοὶ εἰς μοναστήριον,
ἄς μὴ θορυβώμεθα, μηδὲ νὰ λύπώμεθα» (εἰς πιστὸν πατέρα
μετάφρασις Γαλανοῦ σελ. 174), ἴνα καταρτισθῶσι τελείως ἐν
Χριστῷ. "Ἑτοι τὰ μοναστήρια ἧσαν, ὡς θὰ ἐλέγομεν σήμερον,
Κατηχητικὰ σχολεῖα.

Ὄταν δὲ κατέζλυσε τὴν Αὐτοκρατορίαν καὶ χριστιανικὴν
Ἁνατολὴν ἡ πλήμμυρα τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, εἰς τὰς Ἑθνικὰς ταύτας
νησίδας, τὰς Μονάς, διετηρήθησαν καὶ ἐκαλλιεργήθησαν οἱ
προγονικοὶ θησαυροὶ τῆς θύραθεν καὶ ἔσω σοφίας καὶ τὰ ζώπυρα τοῦ 'Ἐθνους, δύ ὧν θὰ ἐδημιουργεῖτο ἐν καιρῷ ἡ ἐθνικὴ
ἀνεξαρτησία. Ἑὰν εἰς τοὺς Βενεδικτίνους Μοναχούς, ὡς ὀρθῶς
ἐλέχθη, ὡφείλει ἡ Δύσις, ὅ,τι ἐσώθη ἐκ τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ
κατὰ τὸν κατακλυσμὸν τῆς μεταναστεύσεως τῶν Ἑθνῶν, τοῦτο
ἰσχύει, κατὰ-μείζονα λόγον διὰ τοὺς μοναχοὺς τῆς Ἀνατολῆς.
Τὰ ὀλίγα ταῦτα, ἴνα μὴ κατάχρησιν ποιούμεθα τῶν στηλῶν τοῦ ἀγαπητοῦ Ἁγίου Παύλου, ἀρκοῦσιν, ἴνα καταδείξωσι
καὶ φανερώσωσιν ἡλίου φαεινότερον, πῶς ἐννόησαν τὸν προορισμὸν καὶ ἀποστολὴν αὐτῶν οἱ μοναχοὶ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὴν μεγάλην σπουδαιότητα τοῦ μοναχικοῦ θεσμοϋ,
ὅστις ἤδη, δυστυχῶς, τυγχάνει παρημελημένος, ἐπὶ μεγάλῃ ἐθνικῇ, θρησκευτικῇ, ἠθικῇ καὶ κοινωνικῇ ἡμῶν ζημίᾳ.
Οἱ ἥρωες τῆς πίστεως καὶ αὐταπαρνήσεοτς μοναχοὶ τῆς
Ἀνατολῆς, ἀργότερον δὲ καὶ τῆς Δύσεως, ἐφρόνουν, ὀρθῶς,
ὅτι ἡ σοττηρία ἐαυτῶν συνίστατο καὶ ἡ ἀποστολὴ ἐξεπληροῦτο,
οὐχὶ διὰ τῆς τελέσεως μονον προσευχῶν καὶ ἱερῶν ἀκολουθιῶν,
ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐξασκήσεως τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης πρὸς ὡφέλειαν, ἰδίᾳ πνευματικήν, τοῦ πλησίον, ἄνευ τῆς ὁποίας ἀγάπης
(Ματθ. ΚΕ. 45-46, Α' Κορ. ΙΓ. 4) ἀδύνατος ἡ σωτηρία.
Ὁ θερμὸς τοῦ μοναχικοῦ βίου θιασώτης, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λέγει ὅτι καὶ ἡ παρθενία, ἡ βασικὴ αὕτη ἀρετὴ τῶν
μοναχῶν, οὐδόλως ὧφελεῖ «εἰ ἐτέρῳ μὴ γέγονε χρήσιμος» (ὁμιλ.
κ' § δ.' Πράξ.) Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ μοναχισμοῦ Μ. Ἀντώνιος, ὅστις
ἔζησεν ἐν πλήρει μονώσει ἐπὶ εἰκοσαετίαν καὶ ἔλεγε «δεῖ, ὡσπερ
τὸν ἰχθὺν εἰς τὴν θάλασσαν, οὕτω ἡμᾶς τοὺς ἀσκητὰς εἰς το
ὅρος ἐπείγεσθαι,μήποτε ἐμβραδύνοντες ἐπιλαθώμεθα τῶν ἔνδον»
(βίος κεφ. 85), ἐπανειλημμένως κατῆλθεν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν
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κατὰ τὸν ἐπὶ Μαξιμίνου διωγμόν, ἴνα ἐνισχύσῃ τοὺς μάρτυρας
καί, κατὰ τὸ γῆρας αὐτοῦ, πρὸς καταπολέμησιν τοῦ Ἁρειανισμοῦ, διότι ὡς ἐδίδασκεν «ἐκ τοῦ πλησίον ἐστὶν ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος» (ἀποφθ.) καὶ ἔπρεπε ν' ἀποβῇ ὡφέλιμος τοῖς χριστιανοῖς
εἰς τὴν μεγάλην ταύτην δοκιμασίαν.
Τούτου ἕνεκα φρονοῦμεν ὅτι καὶ ἡ γνώμη λογίου Ἁγιορείτου, ἡ δημοσιευθεῖσα ἐν τῷ «Ἀγίῳ Παύλῳ» (τεύχος 2Ο-21)
ὅτι τὸν μοναχισμὸν τῆς ὀρθοδόξου 'Εκκλησίας διακρίνει ὁ θρησκευτικὸς ἐγωκεντρισμὸς καὶ ὅτι «ὅχι ἡ τοῦ πλησίον ὡφέλεια
συνίστα λόγον σωτηρίας, ἀλλ' ἡ ἑκάστου ἐσωτερικὴ κάθαρσις»
δὲν εὐσταθεῖ ὡς ἀναιρουμένη ὑπὸ τῆς ἱστορίας τοῦ μοναχισμοῦ
καὶ ἀντικειμένη εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας,
ὅτι ἡ δικαίωσις, σωτηρία ἐπέρχεται «διὰ τῆς πίστεως τῆς δΓ
ἀγάπης ἐνεργουμένης» (Δογματικὴ "Ορθόδ. 'Εκκλησίας ὑπὸ Χ.
Ἀνδρούτσου σελ. 242). Ὁ ἐγωϊσμός, ἔστω καὶ ἡ καλὴ αὐτοῦ
ὅψις, ἤτοι ἡ σωτηρία μόνον ἑαυ-τοῦ, ὡς ἔλλειψις ἀγάπης καὶ ὡς
ἀντικείμενος εἰς τὸ ἀποστολικὸν «μὴ τὰ ἐαυτὸν ἕκαστος σκοπεῖτε,
ἀλλὰ καὶ τὰ ἐτέρου» (Φιλ. β.' 4) τυγχάνει κατακριτέος χριστιανικῶς. Τὰ μεμονωμένα παραδείγματα τῶν στυλιτῶν καὶ νηπτικῶν, οἴτινες κμὶ αὐτοὶ ὡφέλησαν διὰ τοῦ πλήρους αὐταπαρνήσεως βίου αὐτῶν, τοὺς προστρέχοντας νὰ ἴδωσι τούτους πιστοὺς
διὰ τοῦ παραδείγματος καὶ διὰ συγγραμμά.των, δὲν ἀναιροῦσιν ἀλλ'
ἐνισχύουσι τὰ ἀνωτέρω, ἀφοῦ «οὐδὲν γὰρ οὕταις ἐστὶ τῷ Θεῷ
φίλον, ὡς τὸ κοινωφελῶς ζῆν» (Χρυσοστ. ὁμιλ. ΟΗ' Ματθ.).
Καὶ ἤδη ὁ λόγος διὰ τὸ 'Ἁγιον Ὄρος. Τὸ Ἀγιώνυμον
Ὄρος κατὰ τοὺς μέσους τοῦ Ἑλληνισμοῦ χρόνους καὶ τὴν Τουρκοκρατίαν, ἐξεπλήρωσε τὸν προορισμόν του, τὴν δὲ ἱερὰν αὐτοῦ
ἀποστολὴν ἔφερεν εἰς αἴσιον πέρας, διότι ἐξ αὐτοῦ προῆλθον,
ἤ παρ' αὐτοῦ ἐνεπνέοντο, οἱ μεγάλοι ἱεραπόστολοι, συνάμα δὲ
καὶ Ἐθναπόστολοι, καὶ κοινωνικοὶ ἀναμορφωταί, ὡς Μάξιμος
ὁ 'Ἐλλην ὁ ἀναγεννήσας πνευματικῶς τοὺς Ἑώσσους, Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλὸς ὁ ματαιώσας τὸν ἐξισλαμισμὸν τῆς 'Ηπείρου, ὁ μέχρι
σήμερον ὡφελῶν διὰ τῶν σοφῶν αὐτοῦ συγγραφῶν Νικόδημος
ὁ Ἀγιορείτης, Νήφων ὁ Πατριάρχης ὁ χριστιανικώτατα καὶ
ἐθνικώτατα ἐν 'Ρουμανίᾳ ἐρ-γασθεὶς καὶ ἐν τῇ Ἰ. Μονῇ τοῦ Ἁγ.
Διονυσίου ἐν κυρίῳ ἀναπαυθείς, Νήφων ὁ ὅσιος καὶ πολλοὶ

4Ο3
ἄλλοι. Οἱ Ἁγιορεῖται ἐπὶ πλέον διεφύλαξαν ζηλοτύπως διὰ μέσου
δέκα αἰο5νων καὶ πὰρέδωκαν εἰς τὴν νῦν γενεὰν σώαν καὶ ἀναλλοιωτον τὴν Βυζαντινὴν παράδοσιν καὶ τὰ ἱερὰ ταύτης κειμήλια.
Ἑθνικὴ εὐγνωμοσύνη ἀνήκει αὐτοῖς.
'Ἑδη τῶν Ἑθνικῶν καὶ κοινωνικῶν συνθηκῶν μεταβληθεισῶν, δέον νὰ γίνῃ καὶ μεταβολὴ τοῦ συστήματος ἐργασίας
καὶ οὕτω τὸ πολύτιμον αὐτὸ Ἐθνικὸν καὶ Ἐκκλησιαστικὸν κεφάλαιον, οἱ Ἁγιορεῖται, νὰ ἀξιοποιηθῇ ἐπ'ὡφελείᾳ τῶν χριστια
νῶν ἡμῶν καὶ συνετελέσῃ, ὡς οἱ ἀρχαῖοι Μοναχοὶ «εἰς τὸν
καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἑφεσ. δ.' 12) «Διὰ τοῦτο λόγον ἡμῖν
ἔδωκεν ὁ Θεὸς καὶ χεῖρας καὶ πόδας καὶ σώματος ἰσχὺν καὶ νοϋν
καὶ σύνεσιν, ἴνα πᾶσι τούτοις καὶ εἰς τὴν ἡμῶν αὐτῶν σωτηρίαν
καὶ εἰς τὴν τῶν πλησίων ὡφέλειαν χρησώμεθα' οὐδὲ γὰρ εἰς
ὕμνον ὑμῖν ὁ λόγος καὶ εὐχαριστίας χρήσιμος μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς
διδασκαλίαν λυσιτελὴς καὶ παραίνεσιν» (Χρυσ. ὁμιλ. οη.' Ματθ.).
Τὸ τοιοῦτον θὰ προσδώσῃ νέαν ζωήν, νέαν ἀκτινοβολίαν,
νέαν δόξαν εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος, ἀλλὰ καὶ νέαν πνοὴν εἰς τὴν
χριστιανικὴν ἡμῶν κοινωνίαν.
Τὸ τίνι τρόπῳ τοῦτο γεννήσεται, δὲν εἴμεθα ἁρμόδιοι νὰ
ὑποδείξωμεν. Ἐπωφελὲς θὰ ἧτο πρὸς τοῦτο νὰ μελετηθῶσιν
ὅσα ὁ μεγάλως περὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους ἐνδιαφερόμενος, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κασσανδρείας Εἰρηναῖος, πρὸ 33 ἐτῶν ἔγγραψε π'έρὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐν τῷ ΙΙεριοδικῷ «Γρηγόριος
Παλαμᾶς» ἔτους 1919 σελ. 728.
Κατὰ τὴν ταπεινὴν ἡμῶν γνώμην, εἰς τὴν θεάρεστον
ταύτην προσπάθειαν βάσις καὶ προϋπόθεσις εἶναι ἡ κατάργησις
τοῦ ἰδιορρύθμου συστήματος, ἡ συντηρητικότης, ἥτις ἀποτελεῖ
τὴν δύναμιν τῶν παναρχαίων θεσμῶν, οἶος ὁ Μοναχικός, ὁ
πνευματικὴς ἐκάστου Ἁγιορείτου καταρτισμὸς καὶ ἡ συναίσθησις
ὅτι, ὡς λέγει περίφημος σύγχρονοςἙκκλησιαστικὸς συγγραφεύς,
«θὰ τιμωρηθῇ ὡς κακοποιὸς καθένας, ποὺ δὲν εἰργάσθη, διὰ νὰ
γίνῃ ἀγαθοποιὸς» (Σ. Παπακώστα. Αἱ παραβολαὶ σελ. 382), ἀφοῦ
ἡ σωτηρία προέρχεται «διὰ τῆς πίστεως τῆς δύ ἀγάπης ἐνεργου' μένης».
ΗΜΙΑΓΙΟΡΕΙΤΗ2
Ι-7-Ι952
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ
Κάποια φωνὴ στην "Ερημο, φωνὴ ώσὰν βροντή,
και αστραπες έσπάθισαν πέρα τον Ἰορδάνη,
ὰγϊου ἀνδρδς άγριωπὴ εφάνηκε μορφή,
κι' άκοϋστηκαν οἰ ἔλεγχοι, φριχτοϊ τοϋ 'Ιωάννη.
—οο—
Βουλὴ Θεοϋ τον ἔταξε, ποτέ μὴ μολυνθῆ,
'κει στις Βηθαβαρα τὴν αγρια μέσα φύσι,
έσταύρωσε χωρὶς σταυρδ καϊ σάρκα καὶ ψυχή,
σαν άγγελος, λες, ὰφτερος στὴ γὴ πως ἔχει ζήσει.
—οο—
Τέλειος ὰνδρας, “Ασκητὴς μὲ βλέμμα φωτισμένο,
ψηλδς, χλωμος, μ' άνάκατα έβέννινα μαλλιά,
τ" ἀσπιλο σωμα σε προβιὰ καμήλας τυλιγμένο,
ποϋ τῆς "Αγάπης τδκαψε ἡ ὰϋλη φωτιά.
—οο—
Τδ κήρυγμά του τ* αύστηρο, ποϋ σε μετάνοια
τοϋ Ἰσραήλ, τὴν ὰχαρι, καλοϋσε τὴ σπορά,
ἔγεινε ασμα στα βουνὰ κι' ὑψωθη στὰ ούράνια
κι' δ 'Ιορδάνης φλοίσβησε στα γαλανὰ νερά.
—οο—
Τὴν ῶρα ποϋ στων φίλων τις καρδιές ἔριχνε σπόρο
καϊ τις έλπϊδες ῶρ^ωνε τις Μεσσιανικές,
ἡλιοχαρος έπροβαλλε δ Ἰησοϋς στο δρομο,
νὰ δ “Αμνος, δ Βαπτιστής, εϊπε στους μαθητές,
—οο—
Ὅ χέρι, ποϋ ὑψοὶθηκε Θεδ γιὰ νὰ βαπτίστ],
ίδ μάτια, ποὺ καθρέφτισαν τδ Πνεϋμα περιατέρι,
ω ακοες, π' άκούσανε Θεδ νὰ μαρτυρήσῃ
τῆς τρίμορφης Θεότητος τ' άχωριστο τδ ταϊρι.
—οο—
"Αλλ' ἀφισ' δ Καλ6γηρρς τδ Βιβλικδ ποτάμι
κα'ι Βασιληα μοιχδ τραβάει νὰ ελεγξη,
ἀλλ' ὴ Σαλωμη ωπλισε τοϋ δήμιου τὴν παλάμη,
ποϋ εκανε τδ φϊλαγνο στο αιμα του νὰ πλέξτμ
—οο—
Μείξονα μέσα στους θνητούς, τον ειπε δ Χριστος,
γιατ" ^Ασκητὴς ῆτανε ἄγιος, Προδρομος καϊ Προφήτης
και Βαπτιστής καϊ Κήρυκας και Μάρτυρας πιστδς
και στις Τριὰδος, τώρα, τῆς Σεπτὴς στ" ὰριστερὰ μεσϊτης.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Ἀναδημοσιεύομεν το κατωτέρω σημείωμα το
6ην Μαιου εδημβσιεύ8η

οπβϊβν τὴν

εϊς τὴν εν ©εσσαλονικῃ εκδιὸβμένην

Μαδημερινὴν εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

«Ἁπὸ πολλοῦ ἐσκοπεύομεν νὰ γράψωμεν καὶ θὰ ἔπρεπε
νὰεἴχομεν γράψειδιὰ τὴν τόσον ἐπαινετὴν προσπάθειαν τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ συγκεκριμένως τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου
Παύλου, νὰ παράσχουν εἰς τοὺς μοναχοὺς πνευματικὴν ἀπασχόλησιν καὶ πνευματικὴν τροφὴνἁρμόζουσαν εἰς αὐτοὺς προπάντων,
διὰ τῆς ἐκδόσεως διμήνου περιοδικοῦ. Τὸ περιοδικὸν τοῦτο, τὸ
ὁποῖον διάγει ἤδη τὸ δεύτερον ἔτος, περιέχει ἱστορικὰ σημειώτα περὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ περὶ τοῦ ἐν αὐτῷ μοναχισμοῦ,
ἐκκλησιαστικά, λειτουργικά, ἐποικοδομητικὰ ἄλλα σημειώματα
καὶ χρονικὰ ἤ εἰδήσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πόσον χρήσιμος εἶνε
π.χ. ἡ σειρὰ τῶν ἄρθρων μὲ τὴν ἐπικεφαλίδα : «Χρονογραφικὴ
καὶ τοπογραφικὴ ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω» διὰ τοὺς
ἐκεῖ μοναχούς, δύναται νὰ ἐννοήσῃ ὁ καθείς, ἰδίως ὅμωςἐκεῖνος,
ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ εὐτύχημα νὰ ἐπισκεφθῇ ἕστω καὶ ἄπαξ τὸ
'Ἁγιον Ὄρος. Ἄλλα ἀρθρίδια ὅπως π. χ. «Κοινόβιον ἥ Ἰδιόρρυθμον», «Ἑκκλησία καὶ Μοναχισμὸς», Μοναχικὸν Ἰδεῶδες»,
«Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», «Συνεργασία Πατριαρχείου, Πολιτείας καὶ Ἁγίου Ὄρους διὰ τὴν ἐν γένει ἀνασυγκρότησιν αὐτοῦ»
καὶ ἄλλα δεικνύουν ἀμέσως εἰς τὸν ἀναγνώστην διὰ ποῖον προορίζεται τὸ περιοδικὸν τοῦτο. Δεν ἔχει ἀξιώσεις ἐπιστημονικοῦ
θεολογικοῦ περιοδικοῦ, οὔτε θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιδιώξῃ νὰ γίνῃ
τοιοῦτο, οὔτε καὶ νὰ καταλήξῃ εἰς ἐπιστημονικὸν περιοδικὸν
κατὰ τὴν γνώμην μας, ἀλλὰ νὰ παραμείνῃ ἐποικοδομητικὸν καὶ νὰ
φροντίζῃ νὰ παρέχῃ ὅσον τὸ δυνατὸν ἥλην ἁρμόζουσαν εἰς τοὺς
μοναχούς. Εἶνε πράγματι μία εὐγενὴς προσπάθεια, δυναμένη νὰ
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ἐξελιχθῇ, ὤστενὰ ἀποβῇ τὸ περιοδικὸν τοῦτο ἀπαραίὰητον ὀιὰ κά
θε μοναχὸν Ἁγιορείτην καὶ μὴ...............
Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ τονίζομεν ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ
λησμονῶμεν ὅτι εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς δουλείας, ὅταν ὁ λαός μας
καὶ ἀπὸ πνευματικὴς ἀπόψεως εἶχεν ἐγκαταληφθῇ εἰς τὴν τύχην
του, παρέμεινε τὸ Ἅγιον Ὄρος κέντρον πνέυματικὸν τοῦ Ἐλληνισμοῦ, σὰν ἕνα νησὶ μέσα εἰς τὴν πνευματικὴν ξηρασίαν τοῦ
τόπου μας, σὰν ἕνας ἀπρόσβλητος βράχος μέσα εἰς τὰ ρεύματα
τῆς ἱστορίας, τὰ ὁποῖα δλα τὰ παρασύρουν καὶ τὰ μεταβάλλουν.
Τὸ Ἄγιον Ὄρος συνέχισε τὴν βυζαντινήν μας παράδοσιν, ἕστω
καὶ κάπως μονότροπα καὶ εἰς ὅλον αὐιὸ τὸ διάστημα τῆς ξηρασίας ἔκρυβε στοργικὰ μέσα στὰ δάση καὶ τὰ θαμνώδη θαυμάσια
τοπία του τὴν ἰδέα τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ "Εθνους. Δὲν παρέλειψε νὰ νουθετῇ καὶ νὰ παρηγορῇ μὲ τοὺς πνευματικούς του
Πατέρας, τοὺς ὁποίους ἐσκόρπιζεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ὅπου ὑπῆρχεν
Ἑλληνισμός, τὸ ὑπόδουλον Ἐθνος καὶ νὰ τονώνῃ τὸ ἐθνικόν
του αἴσθημα. Δὲν πρέπει ἀκὸμη νὰ λησμονοῦμεν ἰδίως σήμερον
ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶνε ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ ἐνθυμίζῃ
εἰς δλα τὰ ὀρθόδοξα κράτη, τὶ χρεωστοῦν εἰς ἡμᾶς τοὺς Ἐλληνας. 'Ὁποιος ἐπῆγε εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος καὶ εἶχε τὸν καιρὸν νὰ
ἀναπολήσῃ ἐκεῖ τὸν βυζαντινόν μας πολιτισμόν, θὰ ἠμπόρεσε
νὰ ἀναπαραστήσῃ σὲ μικρογραφίαν τὴν εἰκόνα τῆς διαδόσεώς
του. Θὰ ἐνόμιζε δηλαδὴ ὅτι βλέπει τὸν ἐπιβλητικὸν Ἄθωνα νὰ
ρίπτῃ τὸ βλέμμα ἀπὸ τὴν ὑψηλήν του κορυφὴν (1985 μέτρα)
πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ παρατηρῶν ἀνάμεσα εἰς τὰ 17 μεγάλα ἑλληνικὰ μοναστήρια καὶ τὰς πολυαρίθμους ἐλληνικὰς Σκήτας, Κελλία καὶ Καλύβια, τὰ τρία ἄλλα σλαβικὰ μοναστήρια ὁμοῦ μὲ τὰ
Κελλία των καὶ αὐστηρὰ νὰ τοὺς φωνάζῃ : περισσότερην εὐγνωμοσύνην δΓ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἥνοιξαν τὸν δρόμον τοῦ
πολιτισμοῦ.
Ο ΒΟΡΕΙΟΣ
Οι σζ·ροεστωτες ως κεφαλη, χρβωστοϋσι να γϊνωνται. καλδν τοϊς
σναοιν υσζδδειγμα'

διοτι αν αυτοι

εϊναι λϊχνοι σκοτεινδτατοι, 3τως

δυνανται τοϊς αλλοις να φεγγωσι ;

'Αγ. 7ωαννου τηζ Κλιμακος

ΣΚΕΨΕΙΣ
Δεκαπενταυγουστος
'Η μᾶλλον δημοφιλὴς έορτὴ τὴς δρθοδοξου 'Εκκλησίας εϊναι ὴ
Κοϊμησις της 'Υπεραγιας ©εοτοκου, ῆτις εις άμφοτέρας τὰς 'Εκκλησίας, 'Ανατολικὴν και Δυτικήν, τελεϊται τῆ Ι5η Αὑγοϋστου. Τδ 'Ελληνικδν "Εθνος ἔκπαλαι ὴσθάνετο έξαιρετικὴν τιμὴν εϊς τὴν ὰειπάρθενοτ κορην. Εἰς τὴν έπϊκλησιν τὴς βοηθείας αὐτῆς κατέφευγεν εϊς
τὰς δυσκολους τὴς ζωῆς αϋτοϋ περιστάσεις καὶ επι τῆ έορτῆ αϋτής
ετέλει τὰς επὶ ταῖς νικαις αϋτοϋ κατὰ βαρ0άρων εὐχαριστίας προς
τὴν «ὑπέρμαχον αϋτοϋ Στρατηγδν», ώς μαρτυρεϊ ὴ άρχαία καὶ προσφατος αϋτοϋ ϊστορϊα. 'Αλλὰ καὶ εκαστος χριστιανδς μεμονωμένως εϊς
τὴν 'Υπερ. Θεοτοκον καταφεύγει, δια πολλῶν κοσμητικῶν τὴν συνο6εϋει και εϊς τους κινδϋνους «Παναγια μου» φωνάξει.βΤδ περιβολι τῆς
Παναγϊας» Ἂγιον "Ορος τδ δποϊον ως πολιοϋχον εχει τὴν Παναγίαν
καὶ συνἐχει τὴν Βυξαντινὴν παράδοσιν, ϊδιαζδντως τιμα τὴν 'Αειπάρθενον, καθ'έκάστην αναγιγνωσκονται εν αὺτφ οϊ χαιρετισμοὶ καὶ δλος
6 Αῦγουστος ἔχει άφιερωθή προς τιμὴν τῆς Θεομήτορος, ῆτις «παρθενίαν καὶ λοχβίαν ζευγνεϊσα» κατέστη προτυπον μητρδς καϊ παρθἐνου.
Πδσον ωφέλιμον θὰ ὴτο, αν δίπαντες, ϊδϊα αϊ δμοφυλοι τῆς
Παρθἐνου, προς τὴν άειπάρθενον προσέβλεπον καθ' έκὰστην και
δμιμοϋντο τδν βίον, τὴν άνατροιρήν, τὴν πολιτείαν τῆς μητέρας τοϋ
Θεοῦ ϊ

'Αθανἁσιος δ Ἁθωνιτης και ἧ Λαήρα
Τὴ 6η Ἰουλίου τελεϊται ὴ μνήμη τοϋ ϊδρυτοϋ τῆς πρεσβυγενοῦζ
εν 'Αγίω Ὅρει Μονῆς τὴς Μεγιστης Λαϋρας, Ἀγίου 'Αθανασϊου τοϋ
Ἂθωνϊτου, οστις συγκαταλέγεται εν ταῖς μεγάλαις μορφαϊς τοϋ Ὅρθοδοξου Μοναχισμοῦ, άξιωθεὶς ον μδνον νὰ ϊδρυση περιώνυμον Μονήν, ἀλλὰ καὶ τοϋ χαρϊσματος τοϋ προγινώσκειν τὰ μἐλλοντα. 'Η
μεγάλη αϋτοϋ ὰρετὴ καὶ τδ διοργανωτικον πνεῦμα συνετἐλεσαν, ωστε
νὰ πληθυνθῶσιν οϊ άδελφοὶ τὴς Λαύρας μεγάλως, οῖτινες ὰργδτερον
άνήλθον εϊς πολλας έκατοντάδας.
'Εν τοῖς έσχάτοις χρδνοις ὴ, παρὰ τὰς ϋποθὴκας τοῦ μεγαλου
τούτου Ἀγίου, άλλοιωσι; τοϋ Κοινοβιακοῦ συστήματος, συνετέλεσεν,
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ωστε ὴ τράπεζα τὴς Λαύρας να παραμεινη σιωπηλή, καὶ πένθιμος,
διδτι ὴ πληθώς τῶν άδεφῶν αὐτῆς εμειωϋη πολϋ, τδ δέ λεϊμμα τῶν
άλλοτε πολλων τοιούτων, νὰ μὴ συνεσθιη κοινοβιακῶς καὶ ὴ άγία τοϋ
'Αθανασίου ψυχὴ οϋρανοθεν να άλγῆ δια τὴν παρακοὴν τῶν τέκνων
του καὶ παρακμὴν τὴς περισύστοϋ Λαύρας του ! ! Εῦκαιρον θεωροϋμεν νὰ ὑπομνήσωμεν μέρος τῶν ὐποθηκων του. «Ἂπαντες εν ὑποταγή εϊναι καὶ ύφ' ἐνὶ ποιμένι ποιμαίνεσθέ τε και προνοεϊσθαι διοριζδμεθα..... Φημὶ δὴ κοινως τους άπαντας βιοϋναδελφούς' κοινῆ βλἐπειν
προς τον αϋτδν τὴς σωτηρίας σκοπδν' μίαντε καρδίαν ειναι εν τφ
κοινοβϊῳ καὶ θέλημα εν και μίαν ἐπιθυμίαν κα'ι εν σωμα εκ διαφδρων
μελῶν συνηρμοσμένον παν τδ πλήρωμσ. τῆς άδελφοτητος.... άληθή τε
κα'ι τελβίαν καὶ άνυποκριτον προς τον προεστῶτα τὴν ὑπακοὴν ενδείκνυσθε. . . . Εϋπείθειαν δέ και ταπείνωσιν καὶ τὴν μέχρι θανάτου
ϋπακοὴν προς τον Καθηγοϋμενον ὰνανεώσατε....... Τδ χρυσιον δέ
καὶ κατα χρείαν έγχειρισεις τοϊς οϊκονδμοις....... . Ὅντελλ6μεθα.......
τφ μέλλοντι μεθ' ήμας αϊρεθήναι καθηγουμένῳ.... ϊνα, οταν μέλλη
τῆς έπικήρου ταϋτης ζωῆς,....... μεθίστασθαι, καιαλιμπάνῃ διαδοχβν
καὶ αύτος μετ' αϋτδν εϊς τὴν της ὴγουμενείας αρχῆν, ύκεϊνον, ον
παρὰ τοϋ Θεοϋ πληροφορηθείη καταλλήλως προς τδ πράγμα καὶ
προσφυῶς ἔχοντα, δν κα'ι τῶν ίδϊων άρετῶν τδ φῶς διάδηλον διαδεικνυσι, εϊδήσει μεν τοι κα'ι γνῶμη των προκριτοτέρων ἀδελφῶν
και εὺλαβεστέρων».
'Επὶ τὴ έφέτος αγομενη 99Ο έπετείφ τὴς ϊδρύσεως τῆς Λαύρας,
ας μβλετησωσι τὰς ϋποθήκας τοϋ 'Αγίου οι ὰγαπητοὶ Ααυριῶται και
ας ὰναμετρήσωσι τὰς εϋθύνας τῆς συνεχιζομένης παρακοὴς.

Ὁ Κασσανδρειας Εἰρηναϊος
Τὴ ϊ6τ) Αϋγούστου επτα συνεπληρώθησαν ἔτη, ἐφ' ἡς εν γήρα
πιονι, εξεδήμησε προς Κῦριον. άφοϋ τὴν προτεραίαν ελεικρυργησεν
εν τφ Μητροπολιτικω Ναφ Πολυγϋρου κα'ι προέβη εϊς χειροτονίαν
Διακονου, ή σεπτὴ μορφὴ τοϋ Κασσανδρείας Εϊρηναίου. Ὅ ὰείμνηστος «Γέροντας» ὴτο δ τελευταϊος κρίκος τῆς άλϋσεως τοϋ Γεροντισμοϋ
εν 'Ελλάδι, ϋποδειγμα 6ρθοδδξου 'Αρχιερέως, Ἀγιορεϊτης τον βίον,
συντηρητικδς τα φρονήματα, βαθὑς θεολογος κα'ι κεκοσμημένος διὰ
πολλῶν ὰρετῶν, αϊτηνες, ως, παρατηρεϊ 6 ᾶλὴστου μνήμης "Αρχιεπϊσκοπος Ἂθηνῶν κα'ι πάσης 'Ελλάδος ΧρύσανΟος, «κατέστησαν αϋτδν
έϊιδιασμἐνην ιεραρχικὴν προσωπικύτητα, ῆτις επι πεντήκοντα ολα
ετη έδιφρηλάτησε τον αϊπδν οϋρανδν τὴς Ὅκκλησίας καϊ αφθονον
έξέχεε τδ φῶς καὶ τὴν θερμοτητα, δι'ῶν εθἐρμαινε μυριάδας ψυχῶν».
'Η πληθὑς τῶν άρετῶν αϋτοϋ και αι πάμπολλαι προς τδ "Εθνος, τὴν Ἐκκλησίαν και τδ ''Αγιον Ὅρος ϋπηρεσίαι αϋτοϋ συνετέλεσαν, ωστε να έδασφαλίση ὰγήρῳ μνήμην εν τοϊς γνωρίσασι καὶ μὴ
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γνωρίσασιν αὺτδν και, επ'ι τῆ συμπληρώσει έπταετίας απο τοϋ θανάτου αϋτοϋ, οϊ μεν γνωρίσαντες, άναπολοϋντες αὺτδν μετὰ συγκινήσεως,
οι δύ μὴ γνωρίσαντες, βλἐποντες τὴν εν τη πλατεϊα Πολυγϋρου προτομὴν αϋτοϋ, ν' άναφωνῶσι αϊωνϊα αϋτοϋ ὴ μνήμη καϊ εῦχωνται δ
Κϋριος τοιοϋτους 'Αρχιερεῖς νὰ αναδειξη εν τῆ 'Εκκλησίιϊ αϋτοϋ. Ὅ
βουλομενος νὰ μάθη πλείονα περὶ τοϋ μεγάλου τούτου άνδρος, ἀς
ᾶναγνώση την, δαπάναις τῆς Ἰερᾶς ὴμῶν Μονὴς, εκδοβεϊσαν ὑπδ
τοϋ Γραμματέως αϋτοϋ Θεολδγου Παναγιώτου Στάμου εκ διακοσίων
σελιδων βιογραφίαν αϋτοϋ.

Καϊ τα ·ψιχια
'Η κατὰ τον παρελθοντα Ἰανουάριον συνελθοῦσα Ἰ. Σὺνοδος
τῆς Ἰεραρχίας τής 'Εκκλησιας τῆς 'Ελλάδος, φιλοστοργοτς μεριμνῶσα
ύπέρ των άκτημδνων αϋτῆς τέκνων, κατδπιν συνεννοήσεως μετὰ τῶν
κρατοϋντων, άπεφάσισε νὰ διαθεση καϊ τὰ δλιγα εναπομενοντα ψιχϊα
τής ἄλλοτε μεγάλης αϋτῆς περιουσίας ϋπερ των άκτημονων. 'Η χειρονομία σ.ϋτὴ της 'Εκκλησιας περιποιεϊται Αύτὴ μεγάλην τιμήν. 'Αφοϋ
Α·υτη έθυσεν εϊς τον ϋπερ άνεξσρτησίσς αγωνα τοϋ "Εθνους 6.ΟΟΟ
κληρικοϋς, ως μαρτυρεϊ δ Ροαηυενϋϊε (Ηϊ8ἰρΪΓβ άβ 1η Γβ8βηύΓ8ϊϊοη
(Ιε 1ιι Οιῶσβ σ. 2Ι3) έδέχθη μετὰ τὴν 6ποκαταστασιν τῆς 'Εθνικής
κυριαρχιας τὴν δήμευσιν τής περιουσϊας 4Ι2 Μονῶν. Εϊς τὴν τελευταιαν 'Εθνικὴν δοκιμασίαν τοϋ συμμοριτοπολέμου, ὰφου εθυσε 4ΟΟ
κληρικοϋς, μετὰ τὴν αϊσιαν λὴξιν αϋτοϋ διαθύτει καὶ τα τελευταϊα
ψιχία τῆς περιουσίας Αϋτῆς καὶ ουτω δϊδεται ὴ χαριστικὴ βολὴ κατὰ
των λειψάνων τοϋ Μοναχικοϋ βιου εν 'Ελλάδι. Διὰ τοϋ τρδπου τοϋτου ὴ 'Ελληνικὴ 'Εκκλησια άπεγυμνωθη πάσης ϋλικῆς κτήσεως και
ἔμεινεν ως 6 αρχηγος Αϋτῆς «μὴ ἔχουσα ποϋ τὴν κεφαλὴν κλίνη»
(Ματθ1 η.' 2Ι). Παραμἐνει δμως Αύτή κεφάλαιον άτίμητον ή ενσεβεια των τέκνων Αύτής, τοϋ θαυμασίου Ὅλληνικοϋ λαοϋ, ως εχαρακτήρισε τοϋτον 6 γηραιδς ὰρχιεπϊσκοπος, δστις θὰ ελθη έπίκουρος εϊς
τὰς ὑλικὰς άνάγκας των εὺσεβων αϋτοϋ ποιμἐνων, οϊτινες θὰ εργασθῶσιν ϋπἑρ τὴς εν Χριστῷ προαγωγής αϋτοϋ καὶ ουτω διὰ τὴς εργασίας των καὶ εὑσεβείας των θὰ ωσι άξιοι μισθοϋ, αφοϋ «αξιος έργάτης τοϋ μισθοϋ αϋτοϋ» (Τιμ. ε.' Ι8.) καὶ «πορισμδς μέγας έστιν ή
εϋσέβεια μετ' αϋταρκείας» Τιμ. στ.' 6ἀ.'Η 'Ελληνικὴ δμως Πολιτεία,
καθιστῶσα διὰ τῶν μἐτρων τοϋτων προβληματικὴν τὴν συντήρησιν
τὴς 'Εκκλησιας, προσφέρει ὰρνητικὴν εϊς τδὍῦνος ϋπηρεσίαν, άφοϋ
δ παλμδξ καὶ συνεκτικδς τοϋ "Εθνους δεσμδς ειναι ὴ 'Εκκλησια, τὴς
δποίας, ως ὴ Ιστορία μαρτυρεϊ, άκμαξοϋσης συνακμάζει καὶ τδ 'Εθνος καὶ άντιθέτως, άδυνάτου καθισταμἐνης, συνακολουθεϊ αϋτῆ και
τοϋτο.
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«'Εκ των εσω»
Ὅ έν Ν. 'Υ6ρκη άνταποκριτὴς του Λον8ινείου έβδομαδιαίου
περιοδικοϋ «Νέος πολιτικδς καὶ "Εθνος» κ. Τζἐφρεϋ Βάγκνερ γράφει,
δτι αϊ 'Ιϊνωμ. Πολιτειαι καταστρέφονται έκ τῶν ἔσω, απδ τα παιδικὰ
ἐκεῖνα περιοδικά, άτινα «άποθεώνουν τὴν βίαν, παραδίδουν τδν παιΘικδν νοϋν και τὴν παιῶικὴν φαντασίαν εϊς τὰς σεξουαλιστικὰς και σαδιστικας τάσεις και ἔχουν ϊσχυρῶς φασιστικὰς έπιδιτοξεις. Διδάσκουν
εϊς τὰ παιδιά, δτι ή βία ειναι κατι τδ ὴρωϊκδ καϊ δ φδνσς εΙναι μία
συναρπαστικὶ] περιπετεια! «ΠαρατηρεΙ δε, αν συνεχιὰθῆ τδ τοιοϋτον
αϊ 'Ην. Πολιτειαι θὰ διαληθοϋν μίαν ὴμέραν, ώς ή 'Ρωμαϊκὴ Αϋτοκρατορία, διοτι 6 στίβος των μονομάχων ὴτο τδ προοίμιον τὴς καταρρεϋσεως τῆς 'Ρῶμης. 'Επιλέγει δέ. δτι εκ των τριῶν δένδρων, ὰτινα
κδπτονται εϊς τδν Καναδὰν διὰ τὴν παρασκευὴν χάρτου, τδ εν προορίζεται διὰ νὰ γραφῆ μία τοιαϋτη ϊστορϊαδολοφονϊας.
Τδ φαινομενον τοϋτο τδ άνησυχητικδν, παρατηρεϊται δυστυχῶς
και εν 'Ελλάδι. 'Ως να μὴ ῆρκουν τὰ εγχωρίου παραγωγῆς πολλὰ
*
τοιαϋτα ὰκατάλληλα, ήθοφθδρα κα'ι παιδοκτδνα παιδικὰ περιοδικά, προ
σετέθησαν καὶ τα εκ τοϋ έξωτερικοϋ τοιαϋτα, έναντίον των δποίων,ως
ὰνέγνωμεν εν ταῖς εφ.ηιιερισι Θεσὶνικης (3Ο.3.52) εκηρυξε σταυροφορίαν δ Μητροπολίτης Θεσσαλονικης. 'Η αποτελεσματικωτέρα δμως
αντϊδρααϊζ, καϋ' ήμᾶς, ειναι ὴ συστασις καὶ άντικατάστασις τοϋ σαπροϋ περιεχομένου παιδ. βιβλϊου διὰ τοϋ καλοϋ καὶ έποικοδομητικοϋ
περιεχομἐνου παιδ. εντϋπων. Εϋτνχως ἔχομεν πολλὰ τοιαϋτα, ώς το
ϋπο τὴς Ἂποστ. Διακονίας εκδιδομβνον «Χαροϋμενον σπίτι» και Ιδια
τδ άπδ ά·πδψεως- περιεχομένου, έμφανίσεως καὶ παιδαγωγικης τῆς ·υλης
διατάξεω- αριστον παιδ. Περιοδικον «'Η ζωὴ τοϋ παιδιοϋ» τδ συσταθέν
ϋπο τοϋ 'Υπουργείου Παιδειας (αρ. 732Ο5 ὴμ. 7.9.49) καὶ άπδ επταετϊας ϋπο μοναχικῆς ὰδελφοτητος 'Αθηνῶν προς δφελος τῆς νεολαίας
ύκδιδδμενον.'Η σϋστασις τούτου προφυλάσσει τῆς εκ τῶν εβω καταρρεϋσεως τῆς πατρίδος ὴμῶν και ὰποτελεϊ εθνικὴν και χριστιανικὴν
ϋπηρεσϊαν. 'Η εν παιδεϊα και νουθεσϊα Κυρίου άνατροφὴ τῶν παίδων
προϋποθἐτει τὴν εύρυτἐρσ,ν διάδοσιν τοϋ καλοϋ παιδικοϋ εντνπον.

Λδγοι μεγαλου Χριστιανοϋ Πολιτικον
Μεταξῦ των ἀλλων ψευδολογιῶν, τας δποίας ὴ άρνησις- τῆς
χριστιανικῆς ϊδεολογίας και τδ ὑλιστικδν πνεῦμα τὴς τελευταίας πεντηκονταετίας, τδ 6ποϊον προσέφερεν ῶς δωρον ! εϊς τὴν γεννήσασαν
αυτδ Εύρο5πην δϋο παγκοσμιους πολέμους και κυοφορεϊ καὶ τρίτον,
συχνὰ-πυκνὰ έτονιζεν, ὴτο, δτι δῆθεν ή θρησκεια εϊναι ϊδιον τῶν
μικρῶν (8Ϊσ) άνβρώπων, ὴ «τδ δπιον τοϋ λαοϋ» κατὰ το γνήσιον τέκνον τοϋ ὺλισμοϋ, τδν κομμουνισμδν. Παταγώδη διάψευσιν των ανα-
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κριβειῶν τούτων άποτελεϊ, έκτδς τῶν σεμνωμάτων τῆς έπιστήμης
γενικῶς, και δ προ μηνων ὰποθανων μέγας "Αγγλος πολιτικδς καὶ
τέως ὑπουργδς τῶν Οϊκονομικῶν 8Ϊγ 8ϊ3Γ1οτά Οι ϊρρ8, δστις διεκρινετο διὰ τὴν βαθεϊαν αϋτοϋ θρησκευτικοτητα, ως ἔγραψε περϊ αϋτοϋ
6μοφώνως δ παγκοσμιος τύπος μετὰ πολλων έγκομιων. 'Ως σημειοϊ
δημοσιογράφος τις «'Η θρησκεια διὰ τοϋ Κρίπς ὴτο τδ σπουδαιοτερον
δλων τῶν πραγμάτων τοϋ κόσμου τούτου».'Υπήρξεν ϋπδδειγμα πιστοϋ
χριστιανοϋ. Κάῦε Κυριακὴν έπήγαινεν άνελλιπῶς εϊς τὴν 'Εκκλησίαν
καὶ έξετέλει χρέη ϊεροκήρυκος, ὐπήρξε δε άπαράμιλλος εις τδ έργον
του. 'Ωσάκις ή άσθἐνεια τον ὴνάγκαξε νὰ παραμεϊνη εϊς τδ σπιτι του,
δ Ιερεὑς ὴρχετο διὰ να τοϋ δωση τὴν άγίαν κοινωνίαν εϊς τδ κρεββάτι.
Εις δμιλίαν του κατὰ 'Ιανουάριον τοϋ Ι948 εν Ἂγγλία με θἐμα
«ή ὲπιβίωσια τοϋ χριστιανισμοϋ» δμιλεϊ μὲ μεγάλην πίστιν διὰ τὴν
σημασίαν τοϋ χριστιανοϋ «θεωροϋμεν τον χριστιανισμδν ώς ὴθικὴν και
θρησκευτικὴν δύναμιν ζωτικῆς σημασιας δι' δλην τὴν ζωήν μας. "Αν
εϊμεθα χριστιανοὶ οϋδεν έπειχειρημα δύναται ν ὰντιταχθῆ δσον άφορα
τὴν δυνατοτητα τῆς έφαρμογὴς τὴς διδασκαλιας τοϋ Χριστοϋ εϊς τὴν
καθημερινήν μας ζωήν».
Εϊς τδ ῶραϊον του βιβλίον Τοτν3Γά8 Ο1ϊΓΪ8ἰϊαη ΟετηοοταβΥ,
τδ δποϊον μβτεφράσθη καὶ εις τὴν 'Ελληνικήν, δ ὰσκητικδς ουτο.ς
χριστιανδς τονίζει, δτι τον κοσμον θὰ σώση μδνον δ χριστιανισμος
καὶ θὰ έξαγάγη ὰπδ το σημερινδν χάος καὶ τονίζει δτι «εχομεν άνάγκην θαρραλἐων χριστιανῶν εϊς τὴν πολιτικήν μας ζωὴν περισσδτερον
σήμερον». 'Αξίζει τὰ σημειώσωμεν μερικὰς περικοπάς. «'Υπάρχει μια
δύναμις εϊς τὴν γην πολὑ μεγαλύτερη απδ κάθε ϋλικὴν δύναμιν, ή δύναμις τοϋ πνεύματος" χωρὶς αὐτὴν δεν θὰ κατορθτοσουμε ποτε να
μεταμορφώσουμε δλοκληρωτικὰ δχι μονον τὴν ζωήν μας παρὰ καὶ το
σύνολον τὴς κοινωνιας μας. Αύτὴν τὴν πνευματικὴν δύναμιν 6νομάζομεν Θεον». «'ΙΙ ὰδυναμια ὴ δ έγωϊσμος που μας εκαμε νὰ μὴ ὑπακούωμεν εϊς τδ θέλημα τοϋ Θεοϋ μας εφερε στο σημερινδ αδιέξοδον.
'Η θρησκεία μας μας έφοδιὰζει μέ τα μιϊσα νὰ κρινουμε σωστα
και διὰ τοϋτο πρέπει νὰ τὴν χρησιμοποιοϋμε 0ε κάύε πολιτικὴ καὶ
κοινωνική μας κριτική...... "Εχω άκλονητην πεποιθησιν δτι ὴ θρησκεϊα
θὰ επρεπε νὰ εἶναι καθημερινὴ ὑπύθεσις, μια βάσις δια νὰ τοποθετοϋμεν δλας τας πράξεις τὴς ὴμέρας». «Χωρὶς ἀλλο πρέπει νὰ αφιερῶνουμε ενα μέρος απδ τον καιρδν μας σε ὰτομικες προσευχἕς και σε
δημοσίαν λατρείαν διὰ νὰ λαμβάνωμεν άπδ αϋτες τὴς ῶρες τὴς χριστ.
δράσεως τὴν εμπνευσιν καὶ πνευματικὴν τροφὴν που θὰ στηρίξουν
τὴν έσωτερικήν μας ζωήν».
Μεγάλοι λογοι προερχομενοι άπδ μεγάλον ανδρα.

"Ασυζητι
Εϋχαριστως πληροφορούμεθα, δτι οϊ αγαπητο'ι αδελφοὶ Ἰβηρϊ-

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ἀ8ωνιας 'Εκκλησιαστικῆ Σχολὴ. 'Υπδ τῆς Ἰ. Κοινοτητος
διωρίσθη πενταμελὴς έπιτροπὴ ἐκ των Καθηγουμένων των Ἰ. Μονων
Διονυσίου "Αρχιμ. Γαβριήλ, Καρακάλλου 'Αρχιμ. Παύλου, Γρηγορίου
'Αρχιμ. Βησσαρίωνος, τοϋ Γέρ. 'Αλεξάνδρου Βατοπεδινοϋ και των ἀντιπροσιοπων τής Ἰ. Κ, Γερ. Πορφυρϊου Δοχειαρϊτου καϊ Δαυϊδ Κωνσταιιονιτου, ῆτ'ις συντάξασα τον νέον δργανισμδν τὴς Σχολὴς ὑπέβαλε τοϋτον εις τὴν 'Ι. Κ. Αυτη έπεξεργασθεϊσα τοϋτον τον παρέπεμψεν εϊς τὴν
Ἰ. Δισενιαύσιον Σύναξιν προς ψήφιση αϋτοϋ ύπ' αϋτῆς καὶ έπικυρουμένου ειτα τούτου ύπδ τής Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησίας και τοῦ
Β. "Υπουργειου 'Εξωτερικων δυνηθὴ νὰ λειτουργήση ἡ Σχολὴ έντδς τοϋ
προσεχοϋς Σεπτεμβρίου.
Διὰ τοϋ νέου τούτου 6ργανισμου ἐτέθησαν περιοριστικὰ τινὰ
μέτρα ιϊτινα έκρίθησαν ἀπαραϊτητα διὰ τὴν συγκράτησιν των τροφϊμων
αὐτῆς εϊς τον 1. ὴμων τοπον προς έπιτυχίαν τής έπανδρώσεως αϋτοϋ
δια μορφωμἐνων στελεχων. Ουτω οι ἀποφοιτωντες αδτὴς 'Αγιορεϊται
δεν θὰ δύνανται νὰ καταλαβουν 'Εκκλησιαστικὴν- ῆ Διοικητικὴν Δημοσίαν τινὰ θέσιν. Θὰ δύνανται δμως νὰ φοιτήσουν εις τὴν Θεολογικὴν
Σχολὴν τὴς Χά,λκης, ὲφοσον τύχουν ὑποτροφίας και έφοσον θὰ ἔχουν
βαθμον αριστα μί: διαγωγὴν εξαιρετσν.

ται ηαϊ Λαυριῶται ῆρχισαν να σκἐπτωνται σοβαρῶς, αν πρέπη νὰ
έξακολουθήση ϋφιστάμενον παρ' αϋτοϊς και εν τω μἐλλοντι τδ ϊδιόρρυθμον σύστημα. Δ6ϊ·αν άναπἐμπομεν τφ Κυρϊω, διοτι διήνοιξεν αϋ
τοϊς τον νοϋν να εννοήσωσι το προσῆκον. Περιττδν θεωροϋμεν να
έπαναλάβωμεν και αὑθις, δ,τι διὰ πολλων ύτονίσαμεν, δτι δηλ. τδ ϊδι6ρρυθμον εϊναι σύστημα άντιμοναχικον, άντικανονικδν καὶ στοιχεϊον
διαλϋσεως τῶν 'Ιερῶν Μονῶν. Τούτου ενεκα δέον ὰσυζητι να καταργηθῆ. 'Η ὰρχὴ ειναι τδ ῆμισυ τοϋ παντδς. ΟΙ λογοι ας γίντοσιν ἔργα.
Οϊ ὰγαπητοϊ Ἰβηρϊται κα'ι Λαυριῶται ας χωρήσωσιν γενναίως, ταχεως κα'ι άσυζητὶ εϊς τὴν σωτήριον ὰπ6φασιν τὴς καταργήσεως τοϋ τδσας ξημιας προσενεγκοντος εις τδ Ἂγιον Ὅρος ϊδιορρύθμου συστήματος. Εὐχ6μεθα «6 εναρξαμενος εν αϋτοϊς ἔργον αγαῦδν» (Φιλ. α.'6)
νὰ φέρη εϊς αῖσιον πέρας τοϋτο, συνυπουργούντων κα'ι των ὰγαπητων
ἀδελφῶν, προς δοξαν τοϋ οίγίου δνοματδς Του κα'ι χαρὰν δλων τῶν
άγιορειτῶν. ΑΜΗΝ.
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Οι δοκιμοι μοναχοὶ καὶ οῖ λαϊκοὶ μαθηταὶ υποχρεοϋνται μετὰ
τριετή φοίτησιν εν τὴ Σχολῆ νὰ ἐκλέξουν μεταξὺ κατατάξεως αϋτων εἰς
τδν Μοναχικδν βίον ῆ ὰποχωρήσουν τὴς Σχολῆς.
Θά λειτουργήση εν αύτῆ οικοτροφεϊον καϊ έκάστη 'Ι. Μονὴ ὑποχρεοϋται ν' ἀποστείλη ἀπροφασίστως δύο τουλάχιστον μαθητὰς, εν ὰδυναμια δέ ν' ὰποστείλη εκ τοϋ προσωπικοϋ αϋτὴς, δύναται νὰ προσλάβη
λαϊκοϋς καϊ εκ των έχοντων κλίσιν προς τδν μοναχικδν βίον.
'Η 'Αθωνιὰς “Εκκλ. Σχολὴ θὰ περιλαμβάνη επτα τάξεις μὲ ἐπιστημονικδν διδακτικδν προσωπικδν έξ ένδς Διευθυντοϋ (Σχολάρχου) τυγχάνοντος κληρικοϋ Θεολογου, δύο Φιλολογων, ένδς Μαθηματικοϋ ὴ Φυοικομαθηματικοϋ, ένδς Γεωπόνου, ενος Δασολογου καϊ ένδς τὴς 'Αγγλικὴς γλώσσης. Τεχνικδν δέ προσωπικδν βὰ ειναι οι διδάσκαλοι των εἰδικων μαθημάτων 'Αγιογραφίας, Ξυλογλυπτικής, Βιβλιοθηκοοικονομϊας,
Παλαιογραφϊας καϊ τὴς Βυξαντινῆς 'Εκκλ. μουσικ·ής.
'Η Σχολὴ προσωρινως θὰ στεγασθῆ εις τδ ἐν Καρυαϊς κτίριον
τὴς 'Ι. Σκήτης 'Αγίου Ανδρέου (Σεράγιον) δπου' καϊ κατὰ τδ παρελθον,
μέχρι τακτοποιήσεως τοϋ μεγαλου κτιρῶυ τὴς 'Ι. Μονῆς Ἀγ. Παντελεήμονος-Ἐωσσικοϋ δπερ εύχαρϊστως αϋτη διέθεσε διὰ τὴν εν αύτω έγκατάστασιν τὴς Σχολης καὶ τδ δποϊον κρώεται τδ πλέον κατάλληλον απο
πάσης ἀποψεως.

Ἰ. Δισενιαύσιος Σύναξις Δι' ἐγκυκλίου τῆς 'Ιερας Κοινοτητος
ειδοποιήθησαν αἰ 'Ι. Μοναϊ διὰ τὴν ἀποστολὴν των ἀντιπροσώπων αύτων την 2Οην Αϋγούστου καθ' ῆν συγκαλεϊται ἡ Ι. Δ. Σ. μὲ συζητητέα
θέματα :
α') Ψήφισις Κανονιστικὴς Διατάξεως έπαναλειτουργίας τὴς "Αθωνιάδος 'Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
(Ὁ 'Εξεύρεσις τροπου εϊσπράξεως τοϋ καπνικοϋ φόρου ὑπὲρ τῆς
ιδίας Σχολης.
γ') 'Εξεύρεσις πορων προς κάλυψιν των 67.ΟΟΟ.ΟΟΟ Δρ. έλλείμμα·
τος τοϋ προύπολογισμοϋ τὴς 'Ι. Κ. ποσδν δπερ θὰ διατεθῆ ὑπ" οώτὴς
ὑπὲρ τὴς Σχολῆς εκ τοϋ εὶσπραττομένου φόρου 3 οὶο.
δ') Τροποποὶησις τοϋ Ι7ου ὰρθρ. τὴς περι προστασίας, συντηρήσεως και ταξινομήσεως των ι. κειμηλϊων, βιβλιοθηκων καὶ ὰρχεϊων τοϋ
'Αγ. Ὅρους Κανονιστικής Διατάξεως.
ε') Ψήφισις Κανονιστικῆς Διατάξεως διὰ τὴν ἐπιστημονικὴν ἐκμεκαι
τάλλευσιν και έξασφάλισιν των ἐντδς τοϋ 'Αγίου Ὅρους δασων.
Κρατικον ενδικφέρον Κατοπιν ένεργειων τοϋ έξοχου Διοικητου τοϋ 'Αγ. “Ορους και λαμπροϋ χριστιανοϋ κ. Κ. Κωνσταντοπούλου,
τδν δποϊον ή Θεϊα προνοια ἔταξεν εις τὴν θέσιν ταύτην κατὰ τὴν στιγμὴν τὴς έπιδιωκομένης ἀνασυγκροτήσεως τοϋ ι. ὴμων τοπον, ένεκρίθη
ϋπο τὴς Σϊὴς Κυβερνήσεως κονδϋλιον 3ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ Δρ. διὰ τὴν ἐξασφάλισιν των Ι. κειμηλϊων καϊ ποσδν 25Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ ὑπὲρ των διαφόρων ἐν-
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ταϋθα μνημεϊων δια τδ τρέχσν ετσς, με τὴν βεβαίωσιν δτι ἕτερα 250.
ΟΟΟ ΟΟΟ θὰ χορηγηΟοϋν καϊ διὰ τδ επομενον προς τον αυτον σκοπον.

Ὅσαύτως εισηγήσει τοϋ αύτοϋ κ. Διοικητοϋ άφίχβη εις "Αγιον
Ὅρος έπιτροπὴ ἐκ των Πρεσβευτοϋ κ. Χρ. Διαμαντοποϋλου Γεν. Διευθυντοϋ του Β. 'Υπουργείου 'Εξωτερικων, κ. Πέτρ. Δσβα Διευθυντοϋ τοϋ
^Υπουργεϊου Συντονισμοϋ καὶ τοϋ κ. Σωτ. 'Αγαπητὶδη Καθηγητοϋ Πολυτεχνείου 'Αθηνων τ. Γεν. Γραμματέως τοϋ αϋτοϋ 'Υπουργείου, οῖτινες
εν τὴ ἀρμοδι6τητι αϋτων και κατόπιν συσκύψεως μετὰ τοϋ κ. Διοικητοϋ
τοϋ Ἀγϊου “Ορους και τὴς 'Ι. Κοινοτητος έμελέτησαν και ἔλαβον ύπδ
σημείωσιν διάφορα ζητήματσ. τοϋ 1. ὴμων τόπου, ὴ έπϊλυσις των δποϊοον
δεν εῖχεν πραγματοποιηθῆ μέχρι σήμερον ὑπδ των διαφορων οίλλων
Κρατικων έκπροσιοπων, οῖτινες θεωρητικως μονον έπελήφθησαν τούτων.
'Εν συνεχεία ῆρξαντο βπισκεπτομενοι τα: 'Ι. Μονὰς προς έπιτόπιον μελέτην και έξέτασιν αϋτων. Ουτω το ἀπογευμα τὴς ὶβης Αὑγούστου ὰφίχθησαν εϊς τδ 'Ι. ἡιιων Κοινοβιον γενομενοι δεκτοι διὰ συνεχων
κωδωνοκρουσιων. Ὅλὶγον δε βραδύτερον κατέφθασε διὰ τοϋ πολεμικοϋ
«Πυρπολητὴς» κα'ι δ Σεβασμαοτατος .Μητροπολίτης Προύσης κ. Πολϋκαρπος, συνοδευομενος νπο τοϋ Προϊσταμένου τὴς Ἰ. Μ Μ. Λαύρας
Προηγ. κ. Πλάτωνος, ϊνα παρακσλουύήση τὰς έργασίας τὴς έπιτροπής
ως έκπρδσωπος τῆς "Α. Θ. Παναγιότητος τοϋ ΟΙκουμενικοϋ Πατριάρχου.

Τὴν έπομένην συνεκροτήΟη μακρὰ σύσκεψις τής έπιτροπής εἰς
τὴν αϊθουσαν ὑποδοχὴς τὴς 'Ιεροϊς ὴμων Μονὴς, εϊς ῆν ἔλαβον μέρος
οί ὰνωτέρω άνώτεροι Κρατικοὶ έκπρόσωποι μετὰ τοϋ κ. Διοικητοϋ τοϋ
'Αγίου "Ορους καϊ τοϋ έκπροσωπου τής Μ. τοϋ Χριστοϋ Ὅκκλησίας. Ὅς
δὲ ἀντελήφθημεν, τοσον τδ ένδιαφέρον τοϋ Κρὰτοι ς τδ έκδηλωθὲν ζωηρως διὰ των ἀρίστων αϋτοϋ ως άνω έκπροσιοπων, δσον καί τὴς Μεγ.
τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησιας, έπι κεφαλῆς τής δποίας εϋρίσκεται μία μεγάλη
καϊ πανελλήνιος φυσιογωμία ὴ 'Α. Θ. Π. δ Οικουμενικδς Πατριάρχης
Κύριος Ἀθηναγορας, θὰ ουνετελέσουν ωστε συντόμως ν' ἀκολουθήσουν
εϋχάριστα άποτελέσματα έπ" ιὶγαθφ τοϋ ι. ὴμων τὰπου, τὴς 'Εκκλησιας
και τοϋ “Εθνονς ὴμων.

Μετὰ τὴν σύσκεψιν ἐπεσκέφθησαν τας διαφορους ύπηρεσίας τοϋ
Κοινοβίου ἡμων καί ὰνεχωρησαν διὰ τδ ἀδελφδν Ἰ. Κοινοβιον τοϋ 'Αγ.
Διονυσίου, καταχωρήσαντες εϊς τδ βιβλὶον των ἐπισκεπτων μας τὰ εξης:
« Ὅσον ἀντίςοα και αν εῖναι τα πράγματα καϊ δσον αν οί καιροϊ
« ποϋ περνοϋμε ειναι δυσχείμεροι, έδω τδ βλέπομε καταφάνερ'α : «δ
« κοκκος συνὰπεως» ὰρκεϊ διὰ νὰ δημιουργηθοϋν πραγματικοτητες. 'Η
« πίστις στην ἀποστολὴ και στον έαυτο μας προσφέρει ζωήν. “Ηλθαμε
« στο Κοιν60ιο του 'Αγϊου Παύλου διὰ νὰ κομίσωμεν καλὴν ἀγγελϊαν
« και έπήραμε κι' έμεϊς οῖ ϊδιοι ένώχυσι στη προσπάθεια ποὺ καταβάλ« λομε, καὶ ἀντλήσαμε ικανοποιητικὴ προσδοκϊα διὰ τδ μέλλον τοϋ
« Ιστορικοϋ αϋτοϋ μορφιδματος, ποϋ λέγεται "Αγιον Ὅρος, διὰ τδ δποϊον
« ὴμπορεϊ νὰ σεμνύνεται ὴ'Εκκλησια μας και τδΓένος. Εὑρήκαμεέμπρδς μας
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ΑΦΙΞΕΙΣ
Κατὰ το διαρεϋσαν διάστημα ἀθροα ὲσυνεχἰσὺη ὴ ελευσις εις τὸν
Ι. ἡμων τοπον διαφόρων ἐπισκεπτων.
Σημειοϋμεν κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν τοὺς ἐπισκεφθέντας τδ ὴμύτερον Κοτνοβιον διὰ μεγάλων διαμονητηρῖων τὴς 'Ι, 'Επιστασίας :
Ὅ Παναγιώτατος Μητροπολιτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων
και οἰ κ. κ, Β. “Ιωαννίδης Καθηγητὴς του Πανεπιστημϊου Θεσσαλονϊκης
μετὰ τοϋ υιοϋ του, 'Ανδρ. Τζόλας ἔμπορος, Διάκονος Εὑθύμιος “Ελεὺθεριάδης έκδοτης τοϋ περιοδικου «Εύσέβεια» Θεσσαλονίκη, Μαζαιιτισ Εά.
Καθηγητής, Β3Γάε1 Ο1. ἔμπορος Γάλλοι, 'Αγ. "Ιατρὶδης, Π. Παλτάκης,
Κ. Καλαϊτζογλου, Μ. Πιπϊδης Φοιτηται ϊατρικὴς Θ'εώνίκη, Κ.Μπεκιάρης
Φιλόλογος, Γ. Πέτας ἀγιογράφος 'Αθήναι, Κ. Καραλὴς, Σ. Λουκάκης, Σ.
·Κυριακος, Κ. Φυτρὰκης, Ν. Μαρμαρας, Κ. Κοσκινας Φοιτητής, Ἰ. Ξένος
δερματέμπορος Θεσσαλονίκη Β. Μπάρδης “Αστυνομος Α.' 'Αθὴναι, Ε.
Βάρκας 'Ανθὶγδς Πεζικοϋ, Ἰ. Ζωρζος έργοστασιάρχης Πειραιεύς, Γ.
Μιχαλεντζὰκης αστυνομος Δάφνης, Γ. Ααμπρόπουλος Δὶτὴς'Ὅμπορικὴς
'Ενώσεως Θεσ1νίκης, Ἰ. Βούλγαρης 'Ιερισσύς, Ἰ. 'Ροδάκ.ης ξωγράφος
Χϊος, Ποητν Ο. Οοιιηζ "Αμερικανός, Δ. Φινσιλμπέρ, Λ. Μαντατέρ
Γάλλοι Φοιτηταί, Ἀγ. Παπαγγέλου Συνὶχος Δικαοτικδς μετὰ τοϋ υιοϋ
του Λ. Παπαγγέλου φοιτητοϋ ϊατρικὴς Θεσὶνίκη, Θ. Ξύδης Τμηματάρχης " Υπουργείου Θρησκευμάτων, Χ, Αεϊιϊ3ϊηε18 ἀρχιτέκτων Ὅλβετος,
Κ. Γαβαρνος 'Ελληνοαμερικανδς Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Καρονίνας,
Ε. Λαπιδάκης, Δ. Σίσκος Δικηγοροι, Τ. Φραγκάκης Φοιτητής Θεώνίκη,
"Ανδρ. Κλέντ, Επι. 11οοθε, Α. ΟιθΙιεη Γάλλοι Καθηγηταί, Δ. Μπανά(3·αξ, Α. Μασούρης Συκιά, Διακονος Εϋσέβ. Παπαστεφάνου 'Ελληνοαμερικανός, εκ Ντιτρδϊτ, Ι. Χαϊνης ζωγραφος 'Αθήναι, Γπτνθ Ετν, Βοπα1θ,
Βπτϊτν 83χοπ ΟογΗο1ο, ΡΪΓὶ3Γάὶηφο Ρ. σπουδασταϊ Αὺστραλοί, Ο1ϊνετ
ΤνΓ3Υ Νσϊ^1τθοιϊΓ "Αγγλος, Σ. Στεφάνου Κληρικδς Θεολογος τὴς 'Ρω-

«
«
«
«
«

δραστηρὶους, ζωντανούς, προοδευτικοϋς μοναχούς, ποὺ προσβλέπουν
μὲ πεποϊθησι στο μέλλον καϊ χρησιμοποιοϋν κάθε δυνατο, εὺλαβές τεχνικδ ὴ πολιτιστικδ μέσο, διὰ τὴν κάλυψιν των έλλείψεών των και διὰ
τὴν ἀνάνηψιν. Ὅπου πϊστις, έκεϊ και εϋλογία Θεοϋ, ἐκεϊ και μέλλον!
Τδ "Αγιον Ὅρος θέλει να ζήση και θὰ ζήοη.

« Ι713Ο.8Ἰ952
·Ο Προύσης Πολι5καρπβ5

Χρ. ΔιαμαντοπβυλΦς
Πρέσβυς Γεν. Δ1τὴς 'ΥπονῳγἀΕξωτερικων

Κ. Κωνσταντοιτουλβς
Διοικητὴς 'Αγϊου “Ορους

Χωτ. 'Αγαπητϊδης

Πέτρ. Δοβας

ΚαΟηγητὴς Πολυτεχνείου

Δὶτὴς 'Υπουργείου Συντονισμοδ
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μανοκαθολικὴς 'Εκκλησίας, Κ. Μπαλκάμος ἀστυφύλαξ, Μ. Ὅλιόπουλος,
"Α. Καλαμπδκας Πάτραι, Βατοο Ρ. άβ λλθιιϊΓ5ἰιιϊη Πρέσβυς Αύστρίας
εν 'Αθήναις, Ευρ. Κωνσταντόπουλος Δίτὴς Μαραξλεῶυ Παιδαγωγικὴς
'Ακαδημίας "Αθηνων, 'Αρχιμ. Νικόδ. Βαλλινδρας 'Αρχιγραμ. 'Αρχιε.τισκοπής, Ν. Καράπας Θεολογος, Ε. Περδικάρης Δημοδιδάσκαλος Κύμη
Εϋβοίας, Γ. Πολιτσοπουλος Πειραιεύς, Δ. Τσάγγαλος "Ηπειρος, Ε. Μετα'ξίδησ, Σ. 'Αναγνώστου, 'Ι. 'Αδαμιτζίζογλου, 'Ι. Σεραφειμίδης ίῆιποροι
Θεσσαλονίκη, 'Αρχιμ. Εύμένιος μεθ' δμαδος μαθητων τοϋ Κατηχητικοϋ
Σχολείου Γουμενϊσσης καϊ δμὰς δγδοήκοντα πέντε Προσκοπων 'Ελληνοπαίδων τὴς Αιγύπτου μὲ έπϊ κεφαλής διαφορων βαθμούχων.
'Εκτδς των μεμονομένων ἀτδμων κα'ι μικρων δμάδων παρετηρήθη
έπϊσκεψις διαφορων ξένων οϊτινες διὰ μεγάλων πλοίων περιέρχωνται τδ
"Αγιον Ὅρος έξερχομενοι δλϊγοι έξ αϋτων εϊς παραλϊους τινας Μονάς.
Τελευταϊως ὰφϊχθη και τδ έκπαιδευτικδν τοϋ 'Αγγλικοϋ Πολεμικοϋ Ναυτικοϋ Τσιάλεντξερ, οί ἀξιωματικοι τοϋ 6ποὶου- έπεσκέφθησαν άρκετὰς
'Ι. Μονάς.
Τδν ι. ὴμων τοπον έπεσκέφθη μὲ δωδεκαειή ὰπουσϊαν δ ἐκ των
άλλοτε Καθηγητων τὴς "ΑΟωνιάδος Σχολης κ. Ν. Καράπας καϊ συνεργάτης τοϋ περιοδικοϋ μας. Εϊς Καρυὰς έγένετο δεκτδς ϋπο τὴς 'Ι. Κοινότητος ένωπιον τὴς 6ποίας ώμιλησε περι 'Αγιορειτικὴς καταστάσεως,
τονίσας ϊδιαιτέρως τὴν σημασίαν τοϋ ι. ὴμων τόπου διὰ τε τὴν "Εκτλησϊαν και τδ “Εθνος κα'ι έξάρας τδ μοναχικδν ϊδεωδες.

ΔΩΡ Ε Α Ι
Μας ὰπεστάλησαν τα έξὴς ποσὰ προς ένίσχυσιν τοϋ ἡμετέρου
περιοδικοϋ :

Οι Σεβασμιιδτατοι Μητροπολίται 'Αττικῆς και Μεγαρίδος κ. Ἰάκωβος Δρ. 2ΟΟ.ΟΟΟ και Καρυστὶας κ. 'Ανανίας 5Ο.ΟΟΟ, αι 'Ι. Μοναϊ Βα

τοπεδίου, Ξενοφωντος, και 'Αγ. Ἰωάννου Θεολογου τῆς Πάτιιου ανα
ΙΟΟ.ΟΟΟ Δρ., "Αθ. Ζησόπουλος Θεσὶνίκη 6Ο.ΟΟΟ, 'Αρχιμ. 'Αμβρδσιος

Καθηγούμ. Ἰ. Μονῆς Ξενοφωντος 4Ο.ΟΟΟ, 'Αντ. Βασιλειάδης Λὴμνος

25.ΟΟΟ, Γέρ. Χαράλαμπος Τρυγωνας Καρυαἡ ιερ. Γ. Στελλατος Πεσσαδαις Κεφαλληνίας, Δ. Καραμανλὴς Καψοωρα Κασὶδρας (2α) ανα 2Ο.ΟΟΟ,

Γ. Π. Γιαννακοπουλος εϊσαγγελεὺς 'Αθὴναι (3η) κα'ι ἰερ. Διον. Πετρὴς
Λαφιωνα Λέσβου ὰνὰ Ι5.ΟΟΟ, ιερομ. Ὅνησιφύρος 'Αγιοπαυλίτης 'Ασπρ6-

πυργος Ἀττικὴς 1Ο.ΟΟΟ Δρ.
Προς απαντας τοϋς ἀνωτέρω έκφρὰζομεν τὰς θερμὰς εύχαριστίας

τὴς 'Γ. ὴμων Μονὴς.

