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Μεταξὴ ουρανοϋ και γῆς και έπϊ τοποθεοίας ύψουμένης κατακορύ-

φως τὴς 0αλὰσσης ἔκτισεν δ άναχωρήσας έκ τοϋ κόσμου μοναχδς τδ

ὴσυχαστήριόν του καϊ παραπλεύρως αϋτοϋ ωραϊον ναϊδριον.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

<< Διεγδγγυξον οί Φαρισαῖοι καὶ γραμματεϊς λἐγοντες
δτι οὑτος ὰμαρτωλοὑς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αύτοϊς'

εΙπε δέ προς αϋτοὑς τὴν παραβολὴν ταϋτην λἐγων' τις
ανθρωπος έξ ϋμῶν εχων έκατδν πθ6βατα καὶ άπολἐσας εν

έξ αϋτων, οϋ καταλειπει τὰ ένενήκοντα εννεα εν τῇ ερήμω καὶ πορεύεται έπ'ι τδ ὰπολωλδς εως οὑ εϋρη αϋτο; καϊ
εϋρῶν έπιτϊ0ησιν βπι τοϋς ιομους αϋτοϋ χαιρων καὶ έλθων εϊς τδν οῖκον συγκαλεϊ τοὑς φίλους κα'ι τους γείτονας
λέγων αϋτοϊς· συγχάρητέ μοι δτι εὑρον τδ πρδβατον μου
τδ άπολωλοψ λέγω ϋμϊν δτι οῦτω χαρὰ εσται εν τῷ ούρανῷ επϊ ένί άμαρτωλφ μετανοοϋντι ῆ έπὶ ένενήκοντα εν

νεα δικαίοις, οἴτινες οϋ χρείαν ἔχουσι μετανοίας.»
(Λουκ. ιε' Ι-8)
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ΕΡΙΔΕΣ ΚΗΙ ΣΧΙΣΜΗΤΗ ΕΠ ΤΗ. ΕΚΚΛΗΣΙΗ.
Ἑ φιλοσοφία τῆς πολιτικῆς ἔχει, βεβαίως, τὰς ἀρχάς της
καὶ τὰ ἀξιώματά της, ὑπὸ τῶν. ὁποίων κατευθύνεται. Ἑπειδὴ ἡ
φιλοσοφία αὐτὴ εἶναι ἐκδήλως μεμιγμένη μὲ ἄφθονον ἀνθρώπινον
στοιχεῖον, ἤ μόνον μὲ ἀνθρώπινον στοιχεῖον, ὡς πηγάζουσα
ἀπὸ τὴν γῆν καὶ ἀσχολουμένη μὲ τὰ ἀνθρώπινα, ἐν ἀδιαφορίᾳ
πρὸς τὰ Θεῖα, ἀντιλαμβάνεται τὰ πράγματα ὑπὸ ἐντελῶς ἀντίθετον πρὸς τὰ καθ' ἡμᾶς πνεῦμα. Μία τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν
της εἶναι καὶ αὐτή. Νὰ διαβλέπῃ, δηλαδή, πολιτικὴν ζωτικότητα
-ποὺ εἶναι δι' αὐτὴν ἕνα ἰδεῶδες-ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν ἐπαναστάσεις, ἀντιγνωμίαι, συγκρούσεις, ἔνοπλοι ἥ ἄοπλοι ἐξεγέρσεις μικρᾶς ἢ μεγάλης κλίμακος, ἐκεῖ ποὺ τὸ ἄτομον, ὁ πολίτης, ἐκφράζει τὴν ἰδιάζουσαν πόοσωπικότητά του μὲ τὰ πάθη του, τὰς
ἰδεοτελείας του, μὲ ὅλην, ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὴν κακότητά του,
ἀλλὰ πολιτικῆς καὶ κοινωνιστικῆς μορφῆς. Ἑ ἀξιολόγησις αὐτὴ
εἶναι ἀπολύτως σύμφωνος πρὸς τὴν φύσιν τοῦ ἀντικειμένου,
δηλαδὴ τῆς πολιτικῆς, δεδομένου ὅτι ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸ ἐγκόσμιον πνεῦμα ὑψιηλότερα κριτήρια, καὶ πρὸ παντὸς ἡ γνῶσις
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ὡς “πεπτωκυϊας,,.
*
Εἰς τὴν φιλοσοφίαν, ἤ μᾶλλον τὴν θεολογίαν, περὶ 'Εκκλησίας, δὲν ἰσχύουν οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἀξιώματα, διότι αὐτὰ
εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα. Ἰσχύει τί; Ἑ πίστις δύἀγάπης
ἐνεργουμένη. Εἰς τὴν θεολογίαν ἥ τὴν Ἐκκλησιολογίαν, δὲν
ὑπάρχουν πολλαὶ γνῶμαι, προσωπικαὶ ἀντιλήψεις συγκρουόμεναι
πρὸς ἀλλήλας, ἀλλ' ἐμπολιτεύεται ἡ αὐθεντία καὶ τὸ κῦρος τῆς
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποφηναμένης 'Εκκλησίας. Τὸ ἰδεῶδες τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, δὲν εὶναι ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἀνθρωπίνων
στοιχείων, ἀλλ' ἡ κάθαρσις καὶ ὁ ἐξαγιασμός των.
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Ἑντεῦθεν δὲν προβάλλονται προσωπικότητες, ἐλεύθεροι
φορεῖς οἱουδήποτε πνεύματος, ἀλλὰ ψυχαὶ συντονισμένως ἐστραμμέναι ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ πρὸς τὸ Ἐν, ὅπερ ἡ Ἑκκλησία καθυπέδειξεν. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν δὲν ἐπιτρέπονται καινοτομίαι,
προσωπικαὶ γνῶμαι, ἴ'διαι βουλήσεις. Αὐτὸ δὲν κάμνει τοὺς πιστοὺς ἀγέλην δούλων, ἀλλ' ἀντιθέτως σπουδάζει νὰ ἀναδείξῃ
Ἁγίους ἀνθρώπους. Ὄσον περισσότερον ὑποτάσσεταί τις εἰς τὴν
Ἑκκλησίαν, τόσον εὑρίσκεται ἐγγύτερον πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ὅσον
τις δουλοῦται, τόσον καὶ ἀπελευθεροῦται. Τὸ ἰδεῶδες λοιπὸν
ἐν τῇ Ἑκκλησία εἶναι ἡ ὑποταγή “πάσης ψυχῆς,,. Τοῦτο δὲν ἔχει
καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν διὰ λόγους σκοπιμότητος πειθαρχείαν τοῦ κόσμου. Διότι ἡ ἐν Κυρίῳ ὑποταγὴ ἀφορἀ εἰς μόνην
τὴν ψυχήν, ἡ ὁποία εἶναι βεβαία ὅτι ὀφείλει αὐτὴν τὴν ὑποταγήν, δυνάμει τῆς πίστεώς της ἐπὶ τὴν αὐθεντίαν τῆς 'Εκκλησίας.
Εἶναι ἀληθές, ὅτι ὁ ἄγιος Ἁπόστολος Παῦλος εἶπέ που συγκαταβατικῶς; “δεῖ καὶ αἱρέσεις εἶναι ἐν ὑμῖν, ἴνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται,,. Ὄχι ὅτι ἐπεθύμει τὰς “αἱρέσεις,, κατ' εὐδοκίαν,
ἀλλὰ ἔγραφεν ταῦτα προβλέπων εἰς τὴν ἐξ ἀρνητικῆς πλευρᾶς
ὡφέλειαν τῶν τὰς Ἅἱρέσεις,, ἐμφρόνως πολεμούντων πιστῶν.
Τοῦτο ἄλλωστε μόλις χρειάζεται νὰ ὑποστηριχθῇ ὅταν ἐνθυμηθῶμεν τὴν προσευχὴν τοῦ Κυρίου, “ἴνα ἕν ὧσιν,, , καὶ αὐτὸν
τὸν ἴδιον Παῦλον ἀποκλαιόμενον ὅτι, “μεμέρισται,, ὁ Χριστὸς
καὶ εἰδοποιοῦντα ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ: “εἰ ἀλλήλους δάκνετε ἀλλήλους κατεσθίετε, σκοπεῖτε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε,,. Καὶ
αὐτὰ ὡς ἁπλῆ τις εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θέμα μας, καὶ εἰς ἀπάντησιν
εἰς ἐκείνους, ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ σχίσματα καὶ αἱ ἔριδες
ἐκφράζουν ἐκκλησίας ζωτικότητα.
* *
Ἐφίσταται σήμερον ενα ὀξὺ θέμα εἰς τὴν Ἑκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος ὑπὸ λανθάνουσαν μορφὴν “αἱρέσεως,,, τῆς λέξεως μὴ
ἐκφραζούσης ὅ,τι ἐννοῦμεν σήμερον ὡς ὅρον, ἀλλὰ σημαινούσης
ἰδιάζουσάν τινα διαφοράν, καθ' ἥν τέμνεται νέα τις ὁδὸς ἐντὸς
τῆςἙκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἥτις δύναται νὰ προαχθῆ καὶ εἰς σχίσμα.
'Ἑδη τὸ θέμα τοῦτο εὑρίσκεται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἔριδος
μεταξὺ τῶν δημοσίᾳ ἐμφανισθέντων ὡς φορέων ἤ ἐκπροσώπων
τοῦ πνεύματος τῆς 'Εκκλησίας ἀφ' ἐνός, καὶ τῆς ἐντὸς τῆς 'Εκ
κλησίας μὲν ζώσης καὶ κινουμένης, οἰκειοθελῶς δὲ κατευθυνομένης ἀδελφότητος τῶν θεολόγων “ΖΩΗ,, ἀφ' ἑτέρου.
Πρόκειται περὶ τοῦ Ἁρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Καλύβα καὶ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ 1Ιανεπιστημίου Ἁθηνῶν κ. Π.Τρεμπέλα, οἴτινες ἀπὸ χρόνου ἱκανοῦ διαφέρονται δημοσίως “καὶ
γραφαῖς χρῶνται, καὶ σοφιστικοῖς ἐπιχειρήμασιν ἀντιτοξεύονται
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καὶ παραλογισμῶν κατωρύσσονται βάραθρα καὶ διαβολῶν ὑποφύονται ἄκανθαι καὶ φορά τις ζιζανίων παραβάλλει καὶ ἐσμὸς
εἰναι κακῶν,, Ὄπου ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπείνωσις ἀπουσιάζουν, ἐκεῖ
εἶναι καὶ ὁ ἐσμὸς τῶν κακῶν.
* *

'Ἰσως ἐρωτήσει τις'ποῦ κεῖται ἡ ἀλήθεια; Καὶ εἰς τὰς δύο
ἐριζούσας παρατάξεις καὶ εἰς καμμίαν. Μὴ ὁμιλῶμεν περὶ ἀληθείας καὶ μὴ ζητῶμεν ἀλήθειαν εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην ὅπου
ὑπάρχει ἀνθρωπίνη ἀτέλεια. ἸἸ ἀλήθεια ἔχει τὴν καταγωγήν της
εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ὅταν συμπλέκεται μὲ τὰ ἀνθρώπινα, ὑφίσταται μερικὴν ἥ ὁλικὴν ἐπισκότησιν. Καὶ χωρὶς πάσης ἀμφιβολίας, ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει, ὅπου “ἔρις καὶ ζῆλος,, ἡ ἀλή
θεια ἀπώλεσε τὴν λάμψιν της. Ὄταν τίθεται ἡ γραφὶς εἰς τὴν
ὑπηρεσίαν τῆς προβολῆς τῆς πτωχῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, τότε τὸ “καύχημα κενοῦται,, καὶ ἡ ἀλήθεια ἀναχωρεῖ
ἐκεῖθεν. Οἱ Πατέρες ἀπελογοῦντο, μόνον ὅμως ἐπὶ θεμάτων
πίστεως καὶ χάριν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὅταν κατεῖχον ὑψηλὰς ἐν τῇ
Ἑκκλησία θέσεις. "'Αλλως διὰ προσωπικὰ ζητήματα, ἔστω καὶ
ἄν περιελάμβανον “ἐξ ἀδιαιρέτου,, μίαν ὁλόκληρον ἀδελφότητα,
ἐσιώπων, διὰ νὰ τύχουν τῶν γνωστῶν μακαρισμῶν τοῦ Κυρίου.
Οὐδὲν βαρύτερον τῆς ὑπομονῆς τῶν συκοφαντιῶν, καὶ
οὐδὲν ἐλαφρότερον τοῦ ἀπολογεῖσθαι καὶ δικαιοῦν ἑαυτούς. “Αν
καὶ ἐν προκειμένῳ δὲν πρόκειται περὶ συκοφαντιῶν, ἀλλὰ μᾶλλον
περὶ τάσεων παρερμηνείας ὑφισταμένων ζητημάτων. Καὶ ὁ μέν,
μιγνύει τὰ καὶ ὑπέρ ὧν ἀμύνεται ὀρθὰ περὶ Ἐκκλησίας φρονήματά
του-μεθ' ὑπερβολῆς τινὸς-μετὰ πικρῶν ἀναμνήσεων, τῶν ὧν ὑπέστη ταπεινώσεων, ὁ δέ, ἄχαρι ἔργον ἀμύνης ἐμπεπιστευμένος
ὑπὲρ ὀργανώσεως ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς καθολικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀναδεικνύεται μονονουχὶ θερμὸς ὑπέρμαχος μιᾶς, παρὰ
τὰ πολλὰ ἀγαθὰ αὐτῆς, ἐν σπέρματι “κατατομῆς,,. Τοιοῦτος ὁ
κλῆρος τῶν ἀπὸ τοῦ Ἁποστολικοῦ τῆς Ἐκκλησίας πνεύματος
μακρυνομένων. Πῶς, λοιπόν, ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας νὰ ἀναζητήσωμεν τὴν ἀλήθειαν;
Δυστυχῶς ἡ διαμάχη προσέλαβε διαστάσεις, καὶ τὴν ἀραιὰν
ἀρθρογραφικὴν ἁψιμαχίαν διεδέχθη ἡ ἐπανειλημμένη ἔκδοσις βιβλίων, διὰ νὰ ἐπιβεβαιοῦται, ὅτι ἡ φύσις τοῦ κακοῦ δὲν ἴσταται,
ἀλλὰ διαρκῶς ἀνακυκλοῦται μὲ αὔξουσαν πάντοτε ἔντασιν. Ἑ δὲ
εὐθύνη τῶν δηκτικῶν τούτων ἐκδόσεων θὰ εἰναι εἰς τὸ διηνεκὲς
τόσον μεγάλη, ὅσον περισσότερος εἶναι ὁ μὲ ἐνδιαφέρον, ὸχι
ἀνένοχον ὑπὲρ τοῦ ἐνὸς ἤ τοῦ ἄλλου, ἀναγινώσκων τὰ πικρόχολα
καὶ ἀντιπνευματικὰ ταῦτα βιβλία πιστὸς τοῦ Κυρίου λαός.
Ποῖον παράδειγμα θὰ λάβουν οἱ θέλοντες ἐν Χριστῷ, “ἐν
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καινότητι ζωῆς περιπατῆσαιά' ἀπὸ τοὺς διδασκάλους τούτους
τοῦ Εὐαγγελίου; Καὶ ἄν-κατὰ Παῦλον-χωρὶς ἀγάπης εἴμεθαἍύμβαλα ἀλαλάζοντα'ὴ οἱ, ὡς τεκμαίρομαι, γυμνοὶ ταύτης ὑπάρχοντες,
ὡς τοσαύτας συνειδήσεις σκανδαλίζοντες καὶ πεπλανημένως οἰκοδομοῦντες πῶς οὗτοι θὰ διδάξουν τὴν ἀγάπην χωρὶς νὰ ἀκούΚαὶ ἡ ζημία τῆς 'Εκσουν τό: “ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν;
**
κλησίας εἶναι μίκρὰ ἐκ τούτου καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι καθιστάμεθα
ἐπίχαρμα τῶν ἀθέων, οιτινες ἀρύονται ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὰ
ἐρίζοντα διακεκριμένα τέκνα της; Ἰδοὺ διατὶ αἱ περιπτώσεις
ἀντιγνωμιῶν καὶ ἐρίδων ἐν τῇ Ἐκκλησία τραυματίζουν βαθέως
τὸ σῶμά της καὶ οἱ φορεῖς αὐτῶν ἁμαρτάνουν εἰς Χριστόν.
Δὲν νομίζομεν δὲ ὅτι ἡ εὐθύνη τοῦ ἁγίου 'Αρχιμανδρίτου,
συμπλέκοντος λεληθότως τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν ἀγάπην καὶ τὰς
ὀρθοδόξους ἰδέας του ὑπὲρ τῆς 'Εκκλησίας, μετὰ τῆς εἰς ἀμετρίας
ὧθούσης ἐμπαθοῦς διαθέσεώς του πρὸς τὴν “ΖΩΗΝ,, εἶναι
μικροτέρα τῆς τοῦ κ. Καθηγητοῦ, ἀγωνιζομένου νὰ διασώσῃ ἀπὸ
σπίλους τὸ μέγα ἔργον τῆς ὁμολογουμένως ἀδιαβλήτου ἠθικῶς
ἀδελφότητος, ἀλλὰ καὶ ὑπεραμυνομένου μιᾶς κινήσεως ἀγομένῃς
προοδευτικῶς εἰς τὴν δημιουργίαν σχίσματος ἐντὸς τῆς ἁγίας 'Εκκλησίας μας. Εἶναι εἰς ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀνεξηγήτων, πῶς διαφεύγει
εἰς τοῦτον, Καθηγητὴν δντα τῆς θεολογίας, ὅτι, ὑπὸ ὡρισμένας
προϋποθέσεις, οὐκ ἔᾧρωται Ἰεροκανονικῶς ἡ ὕπαρξις μιᾶς τόσον
μεγάλης ὀργανώσεως, οἴα ἡ ἥν ἐκπροσωπεῖ “ΖΩΗ".
Ἑ 'ἘΩΗ" ἐνεφανίσθη πρὸ τεσσαράκοντα καὶ πλέον ἐτῶν
ἐν τῇ ζωῇ τῆς 'Εκκλησίας, τὸ πρῶτον ὡς μικρὰ ὁμά.ς θεολόγων,
ἐπιποθούντων τὴν διαφώτισιν καὶ ἀνάπλασιν τοῦ ὁρθοδόξου
πληοώματατος διὰ τοῦ κηρύγματος καὶ εἶτα τῶν κατηχητικῶν.
Ἑ ἀνδράνεια τῆς 'Εκκλησίας καὶ ἡ μὴ ἀνταξία πρὸς τὸ ἀξίωμα
ζωὴ τῶν κληρικῶν, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἠθικὴν λάμψιν καὶ τὴν
πνευματικὴν ἀκτινοβολίαν τῆς μικρᾶς ἀδελφότητος τῶν θεολόγων,
συνετέλεσαν εἰς τὴν ὁσημέραι καταπληκτικὴν αὔξησιν καὶ ἐξάπλωσίν της εἰς τὰς μεγάλας πόλεις τῆς Ἐλλάδος.
Ἑ νεωτέρα ἱστορία ἀσφαλῶς θὰ ἴδῃ μὲ ἱλαρὸν βλέμμα
τοὺς ἀγῶνας τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. Δὲν θὰ ἧτο ὑπερβολὴ ἐὰν
εἴπωμεν, ὅτι ὑπῆρξαν δργανα τῆς Θ. Προνοίας, διὰ νὰ ειναι
σήμερον ἡ μικρὰ Ἑλλὰς ἀπηλλαγμένη τοῦ κομμουνιστικοῦ βραχνά, καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ στρατεύεται ἐν ἐλευθερίᾳ, μὲ ὑψωμένην
ἱκανῶς τὴν στάθμην τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ μας.
Ἁλλ' ἡ πρώην μικρὰ ἀδελφότης καὶ ἡ ἀργότερον πολὺ
ηὐξημένη, ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων ἐξηπλώθη εἰς τρόπον, ὤστε
οἱ φυσικοὶ Ποιμένες τῆς 'Εκκλησίας νὰ κινδυνεύουν νὰ μείνουν
μόνον μὲ τὴν ποιμαντορικὴν ράβδον των. Εἶναι καὶ τοῦτο φαινόμενον ἱστορικὸν ἐν τῷ κλίματι τῆς Ὁρθοδόξου Ἑλληνικῆς
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'Εκκλησίας, καὶ ἕνα σχῆμα προτωφανές, δπερ ἤδη ἤρχισε νὰ δημιουργῇ πνευματικὰ καὶ κανονικὰ προβλήματα. Ἑ ἐμφάνισις
τῆς Ἁποστολικῆς Διακονίας ἔθηκεν εἰς φοβερὰν δοκιμασίαν τὴν
“ΖΩΗΝ" ἀπὸ ἀπόψεως Κανονικῆς, καὶ ἄν ἡ Ἑκκλησία, ὁμονοούντων εἰς τοῦτο τῶν Ἑπισκόπων, ἠρνεῖτο εἰς αὐτὴν τὸ δικαίωμα ὑπάρξεως, μετὰ βεβαιότητος θὰ διελύετο διὰ νὰ μὴ καταστῇ σχισματική. Ἰδοὺ τὶ ἐννοοῦμεν ὅταν λέγωμεν, ὅτι ὑπό τινας
προϋποθέσεις οὐκ ἔρρωται Ἰεροκανονικῶς ἡ σύνθεσις τῆς ὀργανώσεως ταύτης.
*
Ἑ “ΖΩΗ,, ὑφίσταται ἐλέῳ τινῶν συμπαθῶς πρὸς αὐτὴν
διακειμένων Ἑπισκόπων, καὶ ὑπὸ τὴν πίεσιν μεγάλων χῳιστιανικῶν μαζῶν ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων Συνεπῶς, ἐπὶ τοῦ
παρόντος, εἰναι σφάλμα νὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἐξωεκκλησιαστικὴ
ὀργάνωσις. Δύναται νὰ γίνῃ, ἀλλὰ τώρα εἶναι ἐντὸς τῶν ὀρθοδόξων πλαισίων, καὶ κατὰ πᾶσαν ἔνδειξιν, δὲν πρόκειται νὰ
ὡθηθῇ ἔξω τούτων, διὰ νὰ ἀσκῇ τὴν εὐεργετικὴν ἐπίδρασίν της
ἐπὶ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἑλλάδος Καὶ μόνον θὰ
ταράσσῃ τὸν ὔπνον τῶν “ὑπὲρ λίαν,, ὀρθοδόξων, καὶ ἐκείνων,
πού, χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτε ἀντάξιον, νὰ ὑποκαταστήσῃ αὐτὴν εἰς
τὸ μέγα κοινωνικόν της ἔργον, ἐπιθυμοῦν τὴν εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη διάλυσίν της.
Τὸ φαινόμενον τῆς “ΖΩΗΣ,, ὡς ἠπίας μορφῆς παρασυναγωγῆς, ἀποτελεῖ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων σημαινομένων, βοερὸν ἔλεγχον τῆς κακῶς ἐχούσης Ἑκκλησιαστικῆς μας καταστάσεως. 'Ἰσως
νὰ μὴ ἀφιστάμεθα πολὺ τῶν πραγμάτων, ἐὰν θελήσωμεν νὰ χαρακτηρίσωμεν τὴν ὕπαρξίν της ὡς πνευματικὴν διαμαρτύρησιν
μεγάλης μερίδος τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ. Διότι δὲν εἶναι ἀσήμαντον
τὸ γεγονός, ὅτι ἄνθρωποι ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων, θρησκεύοντες καὶ ποθοῦντες τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν, ἐγκαταλείπουν
τὰς ἐνορίας των καὶ τοὺς Ἐπισκόπους των καὶ προσκολλῶνται,
παρὰ Κανόνας, εἰς λαϊκοὺς χριστιανούς. Τὶ σημαίνει τοῦτο; Ὄτι
αἱ ψυχαὶ εὑρίσκουν οἰκοδομὴν καὶ εἰρήνην εἰς τὴν “ΖΩΗΝ,,
μᾶλλον ἤ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς ἐνορίας καὶ τοῦ Ἐπισκόπου.
Καὶ αἱ ψυχαὶ αὐται εἶναι χιλιάδες πολλαί, κατὰ συνείδησιν ζῶσαι
τὴν εὐσέβειαν. 'Ημπορεῖ νὰ ζητήσῃ κανεὶς εὐθύνας ἀπὸ τὴν
“2ὶΩΗΝ,, διὰ τὴν μετάστασιν αὐτὴν τοῦ ποιμνίου, χωρίς νὰ
κινδυνεύσῃ νὰ θεωρηθῇ ὡς προσβάλλων τὸ ποίμνιον ὡς ἐστερημμένον κρίσεως.
Ὁ λαός, κατὰ τοὺς ἀποκαλυπτικοὺς τούτους χρόνους ποὺ
διερχόμεθα, εἶναι περισσότερον ἀπαιτητικὸς καὶ ὀλιγώτερον ταπεινός. Ἀντὶ νὰ ὑποτάσσεται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν του “μηδὲν
διακρινόμενος,, σκέπτεται, βλέπει, κρίνει καὶ ἐκλέγει τὸν δρόμον
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του. Δὲν ὑποστηρίζομεν ὅτι καλῶς ποιοῦσιν οἱ χριστιανοὶ παρεκκλίνοντες τῆς εὐθείας,-διότι ἀναμφιβόλως ἡ “ΖΩΗ,, εἶναι τεθλασμένη, μὲ προῖοῦσαν τάσιν νὰ προκαλέσῃ περιπετείας- ἀλλ'
ἁπλῶς ἐξηγοῦμεν καὶ αἰτιολογοῦμεν τὸ ἄηθες τοῦτο ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ σχῆμα.
Ἑρμηνεῖς ἐκ τῶν προσκειμένων τῇ ὀργανώσει ταύτῃ ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ “ΖΩΗ,, ἐγεννήθη ἐκ τοῦ πυρὸς τῆς Πεντηκοστῆς Πολὺ ἀμφιβάλλομεν, διότι οὔτε ἡ Ἀποστολικότης διακρήνει αὐτήν, οὔτε ἡ πτωχεία καὶ ἡ ἑκουσία κακοπάθεια, οὔτε
ὁ ζῆλος, δστις προσδιορίζει τὴν ἐσωτερικὴν καὶ ἐξωτερικὴν ζωὴν
τοῦ χριστιανοῦ, οὔτε τὸ ταπεινὸν πνεῦμα τῶν Πατέρων. Μὴ
ὁμιλῶμεν περὶ τοῦ πυρὸς ἐκείνου τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. Εἶναι
ἀμφίβολον ἄν ποτε τὸ ἠσθάνθη κἄν εἰς τοὺς ἐπιπολεῖς αὐτῆς ὡς
συνόλου ἡ “ΖΩΗ,,. '9κειώθη μόνον τὴν ἐπιφάνειαν τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς-ἐξ οὗ λόγου καὶ ἡ εὔκολος ἐπιτυχία εἰς τὰς μάζαςτόσον διὰ τοὺς κοσμοκαλογήρους αὐτῆς, ὅσον καὶ διὰ τὴν χρῆσιν
τῶν ἀκολουθούντων αὐτὴν χριστιανῶν, χωρὶς θλίψεις καὶ ἀγωνίαν. Πρὸς Θεοῦ Τὸ πϋρ τῆς Πεντηκοστῆς κατακαίει τὸν πουριτανισμόν, τὸν θεμιτόν, ἔστω, εὐδαιμονισμόν, τὰς ὀργανώσεις,
ἐπειδὴ εἰς τὸ ὑπερῶον ἐκεῖνο ἐγεννήθη ἡ Ἑκκλησία τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ. Καὶ εἰς τὸν περίβολον αὐτῆς δὲν εἶναι ἀνεκταὶ
οὔτε αἱ ἐνδυναμοῦσαι τὸν ἐγωϊσμὸν πρωτοβουλίαι οὔτε καὶ αἱ
εὔσχημοι ἀπείθειαι, Πρὸς τὸν ὐπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κεχειροτονημένον Ἐπίσκοπον, ἐκ μόνου τοῦ ὁποίου ἀπορρέει πᾶσα
Ἑκκλησιαστικὴ ἐξουσία. Συνεπῶς, δὲν εἶναι πεντηκοστιανοὶ οἱ
καλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι τῆς ἀδελφότητος, τοὺς ὁποίους ἡ Ἑκκλη
σία ἀνέχεται, -τὴν ἀνάγκην ποιοῦσα φιλοτιμίαν-, καὶ οἴτινες μορφώνουν χρηστοὺς πολίτας καὶ χλιαροὺς χριστιανούς, ἔργον, ὅπερ
ὑπὸ τὰς παρούσας συνθήκας, εἶναι ἀξιοθαύμαστον, ειναι μέγα,
αὐτόχρημα ἐθνικόν, ἀνυπολογίστου ἀξίας, ἔργον Πρωτοπορίας
ἐν τῇ Ἑκκλησία.
'Υπάρχεικαὶ μίαἄλλη τάξις κατηγόρων τῆς “ΖΩΗΣ,,οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται, ὅτι δὲν εἶναι ὀρθόδοξος ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς
ἰδιαζούσης τῇ Ὁρθοδοξίᾳ πνευματικότητος. Εἴμεθα σύμφωνοι.
Ἀλλ' ἡ “ΖΩΗ,, δὲν εἶναι Ἑκκλησία, διὰ νὰ περιλαμβάνῃ ὅλας
τὰς ἐκφάνσεις τῆς ὁρθοδόξου ἠθικῆς καὶ πνευματικότητος Εἰναι
μᾶλλον κίνημα ἀνάγκης, διέξοδος ἀπὸ τελματώδη κατάστασιν,
καὶ ἀποτελεῖ σταθμὸν μεταβατικῆς ζωῆς ἐν τῇ Ἑκκλησία. Εἰναι
ἕνας ἐκκοσμικευμένος χριστιανισμός, ὅστις εἰς τὴν σύγχρονον
ἐποχὴν καλύπτει πλεῖστα φλέγοντα αἰτήματα, “γινόμενος τὰ πάντα τοῖς πᾶσι,,. Τὴν “ΖΩΗΝ,, ἐγέννησεν ἀγωνία μεγάλης καὶ
προηγμένης μερίδος τοῦ κόσμου, ἡ δυσαρέσκεια καὶ ὁ σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν ἔναντι τῆς 'Εκκλησίας, ἡ ἔφεσις τῆς σωτηρίας,
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καὶ τὸ αἴτημα μιᾶς ὑγιοῦς θρησκευτικῆς ζωῆς ἐντὸς τῶν κοινωνικῶν πλαισίων.
Διατί, λοιπόν, νὰ καταφερώμεθα ἀνηλεῶς κατ' αὐτῆς, ἐνῷ
δίκαιον εἶναι νὰ μεμφώμεθα ἑαυτούς, ὡς Ἐκκλησία; Ἀλλὰ, λέγουν, ὅτι οἱ τῆς “ΖΩΗΣ,, ἔχουν μέγαρα, ὅτι διαβιοῦν ἀνέτως,
ὅτι μετέρχονται μεθόδους τινὰς πρὸς πλουτισμὸν κ.λ.π. Λησμονοῦμεν, ὅμως ὅτι ἡ “ΖΩΗ,, ειναι ὀργάνωσις, καὶ ὡς τοιαύτη
ἔχει ἀνάγκην ὅλων αὐτῶν, διὰ νὰ ἐπιβιώσῃ; Αὐτὰ δὲν εἶναι καθ'
ἐαυτὰς κακίαι, ἀλλὰ συνέπειαι τοῦ κακοῦ, ὅπερ εἶναι ἡ ὀργάνωσις. Διαλύσατέ την. 'Αλλὰ μὲ τὶ θὰ τὴν ὑποκαταστήσετε; Μὲ τὴν
Ἑκκλησίαν; Ἄν ναί, τότε διατὶ ἐξαπλοῦται διαρκῶς ἡ “ΖΩΗ,,;
Οὐχὶ διότι ἡ Ἑκκλησία ἀπωθεῖ, δὲν συνάγει; Οὐχὶ διότι ἡ “ΖΩΗ,,
ἐργάζεται; Διό, μέχρι τότε, ποὺ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας θὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὰ αἴτια ἐκεῖνα, ἄτινα σκανδαλίζουν τὰς συνειδήσεις,
-δΓ ὅν λόγον οἱ πιστοὶ ἐκτρέπονται εἰς τὰς ὀργανώσεις,- ἡ “ΖΩΗ,,;
εἴτε τὸ θέλομεν εἴτε ὅχι, θὰ ὑφίσταται καὶ θὰ θάλλῃ μὲ τοὺς
λυμφατικούς, ἔστω, καρπούς της. Καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ ὀψέποτε θὰ κατανικήσῃ τὸ κακόν, ἡ ὀργάνωσις αὐτομάτως θὰ ἐξαφανισθῇ. Ὄσοι δὲ παρασύρονται ἀπὸ τὴν ἰδέαν,
ὅτι ἡ "ΖΩΗ,, ἐγεννήθη διὰ νὰ μὴ ἀποθάνῃ, ἀδικοῦν καὶ αὐτὴν
καὶ τὴν Ἑκκλησίαν. Μόνον ἐφ' ὅσον ἐκλαμβάνομεν τὴν παρουσίαν της ὡς παροδικὸν φαινόμενον, παραχθὲν ὑπὸ ἀδηρίτου
ἀνάγκης, σκεπτόμεθα ὀρθῶς, ὁπότε αἱ κατ' αὐτῆς δημόσιοι ἐπιθέσεις εἶναι καὶ περιτταὶ καὶ ἀνωφελεῖς. Περιττὸν δὲν εἶναι
ὅμως, νὰ ἀναζητήσωμεν τίνα τὰ σκανδαλίζοντα τοὺς πιστοὺς
αἴτια καὶ τὴν ἀναλογοῦσαν ἑκάστῳ εὐθύνην. Τὸ νὰ πλήττῃ σφοδρῶς ὁ σεμνὸς Ἁρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος τὴν “ΖΩΗΝ,,
καὶ νὰ ὑπεραμύνεται αὐτῆς τόσον θερμῶς ὁ κ. Τρεμπέλας, οὐδὲν
ἄλλο ποιοῦσιν, ὡς φρονῶμεν, εἰμὴ νὰ αὐξάνουν τὸ κακόν, νὰ
βλάπτουν τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἑαυτούς, καὶ νὰ ἀποδεικνύουν,
ὅτι οὔτε ὁ πρῶτος συνέλαβε τὸ νόημα τῆς “ΖΩΗΣ,, οὔτε ὁ δεύτερος κατενόησε ὅτι ὑπηρετεῖ μίαν κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ
ὑπόθεσιν. - Μονάζιον.
ΑΓΙΟΝ

ΟΡΟΣ
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Μονάξων

'Εκεϊ ποὺ εϊναι βαθεϊα ταπεϊνωσις, εκεὶ ειναι κα'ι δάκρυον
πλουσιοπάροχον' εκεϊ δέ ποϋ εϊναι κα'ι τὰ δϋο ταϋτα, εϊναι και ὴ
παρουσϊα τοϋ 'Αγϊου Πνεύματος· δταν δέ ελθη ὴ χάρις τοϋ προσκυνητοϋ
Πνεύματος, γίνεται κάθε καθαρδτης καϊ άγιωσϋνη εϊς έκεϊνον που
ένεργεϊται απο αϋτο, καὶ βλέπει τον θεδν και 6 θεδς έπιβλέπει εϊς
αϋτον, διοτι λέγει δ Κύριος, «έπϊ τίνα έπιβλέψω, άλλ' η' έπι τον
πραον, και ὴσϋχιον, κα'ι τρἐμοντά μου τοὑς λδγους.»

'Αγ. Συμεων Ν. ©εβλβγου

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΗΙ ΓΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΠΗΧΩΜ

ΙΕΡΜ

ΜΟΠΗ

ΔΟΧΕΙΒΡΙΟΥ

Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοϋ Δοχειαρίου εἶναι παραθαλάσσιος καὶ
κεῖται ἐπὶ τῆς ΝΔ πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὰ κτίρια αὐτῆς
ἴστανται τὰ μὲν ἐπὶ τῶν δὲ διὰ τὸ ἀνώμαλον τοῦ χώρου αὐτῆς.
Καίτοι ἡ πέριξ περιοχὴ εἶναι ὁμαλή, εὐρεῖα καὶ πολὺ εὐχάριστος,
ἐν τούτοις εἶναι ἱδρυμένη πυκνῶς καὶ ὁ περίβολος αὐτῆς στενόχωρος.
Διοικεῖται ἰδιορρύθμως, ἀριθμοῦσα σήμερον δύναμιν 25
μοναχῶν, ἐνῶ προπολεμικῶς εἶχε 4Ο καὶ πρὸ 5Οετίας 7Ο.
Ὁ Κομνηνὸς ἀναφέρει τὴν ἀρχὴν τῆς συστάσεως αὐτῆς
εἰς τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου τοῦ Βοτανειάτου.
Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἡ Μονὴ τοῦ Δοχειαρίου ἔλαβε τὴν πρώτην αὐτῆς σύστασιν εἰς τοὺς χρόνους τοῦ 'Αγίου Ἀθανασίου τῆς
Λαύρας κατὰ τὸν Γ αἰῶνα. Ὁ Ὄσιος Εὐθύμιος καταγόμενος ἐκ
Βυζαντίου, τυγχάνων μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου καὶ ἔχων
τὸ ὑπούργημα τοῦ δοχειάρη εἰς τὴν Λαύραν (ἐξ οὗ καὶ τὸ ὅνομα
τῆς Μονῆς) ἴδρυσε τὸ πρῶτον τὴν Μονήν του εἰς τὸν λιμένα τῆς
Δάφνης καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἀλλὰ ταχέως πειραταὶ κατέστρεψαν αὐτήν. Μέχρι σήμερον ἡ Μονὴ τοῦ Δοχειαρίου κατέχει χῶρόν τινα ἐν Δάφνῃ μετά τινων ἐλαιοδένδρων, ἄτινα
κατὰ τὴν παράδοσιν φανερώνουν τὸ σημεῖον εἰς τὸ ὁποῖον ἱδρύθη ἀρχικῶς αὕτη.
Τὴν κοινὴν ταύτην παράδοσιν βεβαιοῖ καὶ ὁ Κύριλλος
Δοχειαρίτης διατελέσας πρωτοσύγκελος τῆς Μ. 'Εκκλησίας καὶ
κατόπιν ἀρχιεπίσκοπος Ἁργολίδος, ὁ γράψας προσκυνητάριον
τῆς Μονῆς ἐκδοθὲν τῷ 1843 ἐν Βουκουρεστίῳ.
Τὸ ἴδρυμα τῆς Δάφνης εἶχε πολὺ μικρὰν διάρκειαν καὶ οἱ
ἀναχωρήσαντες ἐκεῖθεν μοναχοὶ μετὰ τοῦ ἡγουμένου αὐτῶν
Εὐθυμίου ἴδρυσαν τὴν Μονὴν τοῦ Δοχειαρίου ἐκεῖ ὅπου σήμερον
αὕτη εὑρίσκεται ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
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Ὁλίγον μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν εἰς τὴν νέαν Μονὴν τοῦ
Δοχειαρίου ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Εὐθυμίου Νεόφυτος, κατὰ κόσμον
Νικόλαος, ἔχων τὸ ἀξίωμα τοῦ πατρικίου ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου, ὅστις καὶ διεδέχθη τὸν θεῖόν του εἰς τὴν
ἡγουμενείαν, ἐγένετο δὲ καὶ πρῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Νεόφυτος εἰσκομίσας ἄπασαν τὴν περιουσίαν του ἐν τῇ Μονῇ ηὔξησε
μεγάλως αὐτὴν καὶ ἴδρυσε τὸν ἐπ' ὀνόματι τῶν 'Αρχαγγέλων
ναὸν ἐπὶ τῶν ὁποίων ἔκτοτε σεμνύνεται ἡ Μονὴ.
Ὁ Κύριλλος ἱστορεῖ λεπτομερῶς θαῦμά τι, ἐκ τοῦ ὁποίου
ἐδόθη ἀφορμὴ νὰ καθιερωθῇ ἡ μνήμη τῶν Ἁρχαγγέλων.
Εις τι μετόχιον τῆς Μονῆς ἐν Σιθωνίᾳ ὑπῆρχε στήλη τις
φέρουσα εἰς τὴν κορυφὴν μορφὴν ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐπιγραφὴν
“ὁ κρούσας με κατὰ κεφαλὴς εὑρήσει πλῆθος χρυσίου,,. Εὐφυής
τις νεαρὸς δόκιμος μοναχὸς ἐσκέφθη νὰ ζητήσῃ τὸν θησαυρὸν
εἰς τὴν κορυφὴν τῆς σκιᾶς τῆς στήλης καὶ πράγματι εὖρεν αὐτόν,
ἔσπευσε δὲ καὶ ἀνήγγειλε τὸ γεγονὸς εἰς τὸν ἡγούμενον Νεόφυτον
ὅστις διέταξε τρεῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ϊνα μεταβοῦν μετὰ τοῦ νέου
καὶ τοὺς ὑποδείξῃ τὸ μέρος καὶ νὰ μεταφέρουν τὸν χρυσὸν εἰς
τὴν Μονὴν. "Ηδη οἱ πατέρες ἐπιστρέφοντες μετὰ τοῦ θησαυροῦ,
τὸν μὲν χρυσὸν ἰδιοποιήθησαν τὸν δὲ νέον ἔῷριψαν εἰς τὴν θάλασσαν κρεμάσαντες εἰς αὐτὸν καὶ λίθον, συμφωνήσαντες νὰ
εἴπουν εἰς τὸν ἡγούμενον ὅτι ὁ νέος ἧτο ἀπατεὼν καὶ ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ μετοχίου, ἀλλ' ἡ ἔκπληξίς των ἧτο τρομερὰ εὑρόντες
ἐν τῇ Μονῇ ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ τὸν νέον μὲ τὴν πέτραν, μεταφερθέντα ἐκεῖ ὑπὸ τῶν "Αρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ Οἱ
κακουργήσαντες ἔκλαυσαν πικρῶς καὶ ὁ Νεόφυτος ἔκτισε τὴν
Μονὴν διὰ τοῦ εὑρεθέντος χρυσίου. 'Ἐκτοτε ἐτιμήθη ἡ Μονὴ εἰς
τὸ δνομα τῶν Ἁγίων Ἁρχαγγέλων.
Ὁ Νεόφυτος ἐφρόνιισε καὶ διὰ τὰ κτήματα τῆς Μονῆς
φυτεύσας πολλὰς ἀμπέλους καὶ πλοῖα κατασκευάσας.
'Ως κτήτωρ τῆς Μονῆς ἀναφέρεται καὶ ὁ ἐκ τῆς θαλάσσης
λυτρωθεὶς Βαρνάβας, ὅστις ἐχρημάτισε καὶ ἡγούμενος μετὰ τὸν
Νεόφυτον.
Εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Τσιμισκῆ τοῦ Ἀγίου Ὄρους ὑπάρχει
ὑπογεγραμμένος ** Εὐθύμιος μοναχὸς καὶ ἡγούμενος,,, ἄγνωστον
ὅμως ἄν πρόκειται περὶ τοῦ Εὐθυμίου τῆς τοῦ Δοχειαρίου..
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Εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Μονομάχου (1Ο46) ὑπάρχει ὑπογεγραμμένος δέκατος τῶν ἡγουμένων " Θεόδουλος μοναχὸς ἡγούμενος
Δοχειαρίου'ὴ εἰς δὲ τὸ τυπικὸν τοῦ Μανουὴλ (1394) ἡ Μονὴ
φαίνεται ὑπάρχουσα ἐνδεκάτη εἰς τὴν σειράν.
Οἱ αὐτοκράτορες Μιχαὴλ Παλαιολόγος (12..) καὶ Ἰωάννης
ὁ Παλαιολόγος (1349, 1351, 1355 καὶ 1356) ἐμερίμνησαν ὑπὲρ
τῆς Μονῆς χορηγήσαντες αὐτῇ χρυσόβουλλα. Ἑπίσης καὶ ὁ κράλης τῆς Σερβίας τῷ 1349.
Ὁ Κομνηνὸς γράφει ὅτι ἡ Μονὴ κατέστη ἔρημος ὑπὸ πειρατῶν, ἀλλὰ πότε δὲν ἀναφέρει Ὁ Γεδεὼν λέγει ὅτι κατὰ τὸν
ΙΕ' καὶ ΙΣΤ' αἰῶνα ἧτο ἔρημος, τοῦτο ὅμως εἶναι ὑπερβολικόν.
Πιθανῶς νὰ εἰσῆλθε λόγῳ τῶν πολιτικῶν ἀνωμαλιῶν τῆς Ἁνατολῆς κατὰ τὸν ΙΔ' καὶ ΙΕ' αἰῶνα εἰς περιώδον παρακμῆς ὡς καὶ
ἄλλαι Μοναί, οἱ δὲ μεταγενέστεροι στερεοτύπως ἀποδίδουν πᾶσαν
ἀνακαίνισιν ὡς γενομένην ἐπὶ ἐρήμου Μονῆς. Καὶ ἄν ἔλαβε χώραν πειρατική τις ἐπιδρομή, πρᾶγμα εὔκολον λόγῳ τῆς θέσεως
αὐτῆς, θὰ ἧτο παροδική, ἄλλως τε πρέπει νὰ μὴ λησμονῶμεν ὅτι
οἱ μοναχοὶ φρουροῦντες καὶ τὴν νύκτα ἀκόμη. κατ' ἐκείνους τοὺς
χρόνους σπανίως κατελαμβάνοντο ἐξ ἀπροόπτου ὑπὸ ληστρικῆς
ἐπιδρομῆς. Ἑκλείοντο οὗτοι εἰς τὰ ὀχυρὰ σημεῖα τῶν τειχῶν τῆς
Μονῆς καὶ ἐκεῖθεν ἔδιδον τὰ λύτρα, ἐὰν δὲ περιήρχοντο εἰς τὸ
σημεῖον νὰ ἴδουν τὴν μονήν των λεηλατουμένην ἐλάμβανον καιρὸν καὶ ἐξηφανίζοντο μετὰ τῶν πολιτίμων αὐτῶν ἐντὸς τοῦ ὀχυροῦ πύργου των ἔνθα γινομένης ἐπὶ πλέον ἀνάγκης ἐξηφανίζοντο
καὶ ὑπὸ τὴν γῆν, ὡς μέχρι σήμερον σώζονται τὰ καταφύγια αὐτά. ἸἸ τελεία καταστροφὴ μονῆς τινος ὑπὸ πειρατῶν ἧτο ἔργον
οὐχὶ ἀδύνατον ἀλλὰ δυσχερέστατον, διότι οἱ σωζόμενοι μοναχοί,
ὡς ἐσημειώσαμεν, ἐπανήρχοντο μετὰ τὴν καταστροφὴν καὶ ἐξετέλουν ἔργον Σκιούρου οὐδέποτε καταλαμβανόμενοι ὑπὸ ἀπελπισίας
ἤ μικροψυχάας, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ αὐτῶν σκοποῦ. Πολλῶν Μο
νῶν αἱ σημειούμεναι καταστροφαὶ ἧσαν παρακμαὶ καὶ ἐξαντλήσεις τῶν οἰκονομικῶν μέσων, ὅπερ κατ' ἀνάγκην φέρει καὶ τὴν
λειψανδρίαν. Αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ συμβαίνει καὶ σήμερον, διότι ἡ
ἤδη ὑπάρχουσα λειψανδρία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς
δυσχερείας τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἄν ὅχι
ὁλοκλήρου, προελθούσης, πρέπει νὰ τὸ εἴπωμεν, ἐκ τῆς ἀρπαγῆς
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ὑπὸ τοῦ Κράτους τῆς κτηματικῆς του περιουσίας, χωρὶς μέχρι
σήμερον νὰ δίδεται ἡ ὀφειλομένη δικαία λύσις.
Αἱ Μοναὶ αἱ μὴ ἔχουσαι ἐξ ἀρχῆς ἐπαρκεῖς πόρους ἔπασχον
συχνότερον καὶ κατὰ περιόδους διότι δύ αὐτὰς εἶς πόλεμος, μία
ἀκαρπία τῶν τότε μετοχάων ἤ δυστύχημά τι ἐκ πυρκαῖᾶς τὰς
ἔφερεν εἰς παράλυσιν. Ταῦτα δὲ λέγομεν ἴνα μὴ διὰ τυφλῶν
ὀφθαλμῶν πιστεύεται ὅτι ἡ παρακμὴ εἶναι ἐρήμωσις ἥ ὅτι μὲ
μίαν λειψανδρίαν, ὡς ἡ ἥδη ὑφισταμένη, δύναται νὰ ἐπέλθῃ ἡ
διάλυσις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι τοῦτο ὡς θεοσύστατον καὶ
θεοφρούρητον οὐδένα ἀπολύτως κίνδυνον διατρέχει. Ἁπεναντίας
ἤρχισαν νὰ ἐμφανίζωνται θετικὰ σημεῖα τῆς ἐπικειμένης ἀνόδου
αὐτοῦ εἰς τὴν παλαιάν του δόξαν.
Προκειμένου περὶ τῆς Ἰ. Μονῆς τοῦ Δοχειαρίου ὑπάρχει
ὑπογραφὴ τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς εἰς. ἕν γράμμα τῆς Συνάξεως
καὶ τοῦ πρώτου ἐκδοθὲν τῷ 14'23 διὰ τὸ ἐν Καρυαῖς κελλίον τοῦ
Φιλογόνου, ὑπάρχον ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἰ. Μονῇ, ὡς ἐξῆς: “Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Δοχειαρίου Μεθόδιος ἱερομόναχος ,, καὶ εὑρίσκεται εὐθὺς μετὰ τὴν τοῦ Ξηροποτάμου, δηλ. εἰς τὴν 6ην ἐν τῇ
σειρἀ. 'Η ὑπογραφὴ αὕτη καὶ μάλιστα ἕκτη, μαρτυρεῖ ὑπάρχουσαν κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον τὴν Μονὴν τοῦ Δοχειαρίου καὶ ὅχι
ἐν παρακμῇ. 'Εκτὸς τούτου ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἀπόδειξις ὅτι ἡ
Μονὴ αὕτη ὑπῆρχε μέχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως
καὶ φυσικὰ διετηρήθη καὶ ἐφεξῆς παγιωθέντος τοῦ ἐν Ἀνατολῇ
νέου καθεστῶτος διὰ τῆς 'Οθωμανικῆς δυνάμεοτς. Αἱ προνομιαι
τοῦ 'Αγίου Ὄρους ἀνεγνωρίσθησαν ὑπὸ τοῦ σουλτάνου Μουρὰτ
καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Μωάμεθ τοῦ πορθητοῦ εἰ: 19 Μονάς, τῆς
Μονῆς τοῦ Σταυρονικήτα ἐρήμου τότε οὔσης, ὤστε ἐὰν καὶ ἡ
Μονὴ τοῦ Δοχειαρίου ὴτο ἔρημος θὰ ἐγένετο λόγος περὶ 18 Μονῶν καὶ οὐχὶ περὶ 19 μεταξὺ τῶν ὁποίιον καὶ αὕτη.
Εἰς παρακμὴν ἡ Μονὴ εἰσῆλθε καὶ ἔπαθεν ἐκ λειψανδρίας
κατὰ τὴν περίοδον μεταξὺ τῶν ἐτῶν 145Ο - 156Ο.. Πρὸ τοῦ 1568,
ἱερεύς τις Γεώργιος ἐξ Ἁδριανουπόλεως πάσχων ἀνιάτως ἐθεραπεύθη κατὰ τὴν εἰς τὴν Μονὴν ἐπίσκεψίν του εὐθὺς ὅταν ἔπιε
ἐκ τοῦ ἁγιάσματος τῶν 'Αρχαγγέλων. Οὗτος εἰσελθὼν εἰς τὴν·
Μονὴν καὶ ἔχων μεγάλην περιουσίαν διέθεσε ταύτην πρὸς ἀνόρθωσιν τῆς Μονῆς, ἀποταθεὶς δὲ καὶ εἰς τὸν ἡγεμόνα Ἰωάννην
Ἀλέξανδρον τῆς Μολδαυῖας ἐπέτυχε ἴνα οὗτος μετὰ τῆς ἡγεμονίδος συζύγου του Ρωξάνης ἀνακαινίσουν τὴν Μονήν. Τὸ ἔργον
συνετελέσθη ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν Θεοφάνους Μητροπολίτου Μολδαυϊας ὅστις καὶ μοναχὸς γενόμενος ἐκοιμήθη ἐν τῇ αὐτῇ Μονῇ
τῷ 1598. Τότε ἐκτίσθη καὶ ὁ ναὸς ἐκ βάθρων ὡς νῦν φαίνεται,
ἡ δὲ Ρωξάνη ἐξηγόρασε πολλὰ κτήματα τῆς Μονῆς, παρανόμως
πρότερον κατακρατηθέντα. Ὁ ρηθεὶς ἡγεμὼν φέρεται ἀποβιώσας
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ἐν τῇ Μονῇ ὡς μοναχὸς Παχώμιος.
Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Δοχειαρίου δὲν ἔχει ἐπαρκεῖς πόρους.
'Ἐχει δάσος μέτριον καὶ τὰ εἰσοδήματα αὐτῆς ἐκ τῶν μετοχίων
μέτρια.
Ὁ ναὸς αὐτῆς ἔχει δύο ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, ὑπερέχει
ὅλων τῶν ναῶν τοῦ 'Αγίου Ὄρους κατὰ τὸ ὔψος καὶ ἔχει πολὺ
μεγάλον τὸν πρόναον Ἐκτίσθη καὶ ἐτοιχογραφήθη περὶ τὸ 1568.
Εἰς τὴν θύραν τοῦ κυρίως ναοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπι·γραφή. 'Ὄὖτος
ὁ θεῖος καὶ περιβόητος ναὸς τῆς θείας τε καὶ ἱερᾶς μονῆς τῶν
παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Ἑαβριήλ, τῆς ἐπονομαζομένης Δοχειαρίου, ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων καὶ ἀνιστορήθη διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδων τῶν εὐσεβεστάτων αὐθεντῶν κυροῦ Ἰωάννου
Ἀλεξάνδρου βοεβόδα πάσης Μολδοβλαχίας, ἡγουμενεύοντος τοῦ
κυροῦ Θεοφίλου' ζου'.,, Δεξιὰ τῆς λιτῆς εἶναι ἡ τοιχογραφία τοῦ
ἡγεμόνος Ἰωάννου, τῆς συζύγου καὶ τῶν τέκνωναὐ τοῦ, ἀριστερὰ
δὲ τοῦ νάρθηκος ὁ τάφος τοῦ Μολδοβλαχίας Θεοφάνους.
'Ἀγια λείψανα ὑπάρχουν ἐν αὐτῇ τὰ ἑξῆς: Εἶς σταυρὸς
μετὰ Τιμίου Ξύλου καὶ μέρος Τιμίου Προδρόμου, Ἀνδρέου καὶ
Φιλίππου τῶν ἀποστόλων, Στεφάνου τοῦ ἀρχιδιακόνου, Διονυσίου τοῦ Ἀεροπαγίτου, Βασιλείου Ἀμασείας, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος, Χαραλάμπους, Παντελεήμο
νος, Μαρίνης, Ἀχιλλείου, Νικήτα, Οεοδώρου Τήρωνος, Εὔπλου,
Πολυεύκτου, Κηρύκου, Μηνᾶ, Παρασκευῆς, Κοσμᾶ τοῦ Ἀναργύρου, Ἀγίων Τεσσαράκοντα, τῶν ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων
μαρτύρων, Πέτρου καὶ Νείλου τῶν Ἁγιορειτῶν, Δαυῖδ καὶ Θεοδώρας τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, Φιλοθέου καὶ Στεφάνου τῶν Ὁσίων
καὶ Γεωργίου τοῦ νεομάρτυρος.
Τὴν τράπεζαν ἔκτισεν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Πρόχωρος Α'
'Ιουστινιανῆς ('Αχρίδος), αἱ δὲ τοιχογραφίαι αὐτῆς ἐγένοντο ἐν
ἔτει 17ΟΟ.
Δεξιὰ ὲἰσερχόμενοι εἰς τὴν τράπεζαν εὑρίσκεται ἡ τοιχογραφία τῆς Θεοτόκου Ἀῆς Γοργοεπηκόου ἐντὸς ναϊσκου ἔνθα
ἱερεὺς ἀναγιγνώσκει τὴν ἀκολουθίαν καὶ παρακλήσεις, κατὰ Τρίτην δὲ καὶ Πέμπτην ἑκάστης ἐβδομάδος ψάλλεται κοινὴ παράκλησις. Ἑ εἰκὼν φέρει ἀργυρόχρυσον ἐπένδυμα καὶ πολλὰ
ἀναθήματα ἔχουν ἀφιερωθῆ εἰς αὐτὴν ὑπὸ εὐσεβῶν, οἴτινες προσέτρεξαν εἰς τὴν βοήθειάν της.
Ἑ βιβλιοθήκη τῆς Ἰ. Μονῆς Δοχειαρίου εὑρίσκεται βορειοδυτικῶς καὶ ἐν τῷ μεγάλῳ καὶ καθαρῷ αὐτῆς πύργῳ. 'Αποτελεῖται ἐξ 61 μεμβρανίνων κωδίκων καὶ 329 χαρτώων καὶ ἀρκετῶν ἐντύπων.
Κελλία ἐν Καρυαῖς ἔχει μόνον τὸ ἀντιπροσωπεῖον αὐτῆς.
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Ὁ Ἁπόστολος Μακράκης ἄμα τῇ ἐνάρξει τῆς διδασκαλίας
του, ἐπιλαθόμενος τῆς ταπεινῆς ἐπιγνώσεως τοῦ ἐαυτοῦ του, καὶ
μὴ λαβὼν ὑπ' ὅψιν τὰς τοῦ δολομήτου Σατᾶν πολυειδεῖς πλεκτάνας, ἐνόμισεν ἑαυτὸν κεχαρι.τωμένον σοφώτατον καὶ ἀνώτερον πάσης διδασκαλίας καὶ ουτω διὰ τῆς ἐπιβουλῆς ταύτης τοῦ
πονηροῦ ἥρξατο αὐτοβούλως δογματίζειν καὶ διδάσκειν καινά,
πρὸς ὑποστήριξιν τῶν ὁποίων ἐτράπη οὐ μόνον εἰς πολλὰς παρερμηνείας τῆς Γραφὴς, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς Ἁγίους Πατέρας
καθυβρίσας καὶ ἐξευτελίσας ἐκήρυξεν ἑαυτὸν ἀνώτερον πάντων
τῶν Ἰ. Διδασκάλων.
Ἑὰν ὅμως ὁ Κ'. Μακράκης ἐνεκολπώνετο τὴν μακαρίαν
ταπείνωσιν καὶ δὲν ἐστηρίζετο εἰς τὴν αὐτοβουλίαν καὶ τὸν
ἐγωῖσμόν του, τότε ἤθελεν ἧσθαι ὀρθοδοξότατος διδάσκαλος
καὶ ἔμπλεως τῶν χαρίτων τοῦ Πνεύματος.
Ἑῖψον παρακαλῶ ἕν βλέμμα εἰς τὰ συγγράμματα τῶν
Ἁγίων ἐνδόξων Ἁποστόλοιν καὶ λοιπῶν θεοφόρων Πατέρων
καὶ θὰ ἴδῃς τὴν ἄκραν αὐτῶν ταπεινοφροσύνην καὶ μετριότητα,
ἐν ᾧ ἐν τοῖς συγγράμμασι τοῦ σοφοῦ Μακράκη, οὐδὲν ἄλλο καθορὰς, εἰμὴ νὰ ὑπερεπαινεῖ ἑαυτὸν ἀποκαλῶν τὸν ἑαυτόν του
ἀναμάρτητον καὶ ἰσόχριστον!!!
“Ἑ ἐμὴ καρδία, γράφει, ἐν τῇ Ἁπολογία του, (σελ. 45 )
συγκρινομένη πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ, εὑρίσκεται ἴσῃ αὐτῇ καὶ
ὁμοία κατὰ πάντα τὰ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ μίσους'
καρδία δὲ ἰσόχριστος (!) κρίνεται ἢ μᾶλλον νομίζεται.... ὡς μὴ
*
ἀνατεθραμμένη εἰς τὸ Εὐαγγέλιον. ,, Καὶ ἀλλαχοῦ λέγει
“Ὄσπερ
ἡ καρδία μου, ουτω καὶ ἡ διάνοιά μου, κατὰ τὸν θεῖον τοῦ
Χριστοῦ κρινομένη νόμον καὶ λόγον, εὑρίσκεται ἄμωμος καὶ
δεδικαιωμένη',, 'Εν δὲ τῷ τέλει τῆς Ἁπολογίας του (σελ. 31Ο)
εἰς τὸ ἔπακρον τῆς ἀλαζονείας ἀφικνούμενος, κηρύττει ἀνερυθριάστως οὑτωσί «'Απεδείξαμεν ὅτι ἔχομεν καρδίαν καὶ αἰσθήματα,
οἶα τὰ τοῦ Χριστοῦ, διάνοιαν φρονοῦσαν κατὰ τὰς ἁγίας Γραφάς, καὶ θέλησιν καὶ ἔργα σύμφωνα πρὸς τὸν θεῖον νόμον ἑνὶ
λόγῳ ἀπεδείξαμεν ἄμωμον ὅλην τὴν φύσιν ἡμῶν καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς
δεδικαιωμένους ἐνώπιον τοῦ ὑπερτάτου τοῦ Θεοῦ κριτηρίου !!!»
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Ἑπὸ τὸ κράτος τοιαύτης οἰήσεως διατελῶν, παρακαλω ο
δεινὸς Μακράκης, δύναται νὰ φωτισθῇ πλέον παρὰ τοῦ Θεοῦ,
ὅστις σφοδρῶς κατακρίνει καὶ ἀπαναίνεται τὸν ὑπερήφανον;
«Ἁκάθαρτος, λέγει ἡ Γραφή, παρὰ Κυρίῳ πᾶς ὑψηλοκάρδιος». Καὶ πάλιν. «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν».
Οἰηθεὶς τοίνυν τοσοῦτον ὁ Ἁ. Μακράκης, καὶ ἀποκαλῶν
ἐαυτὸν ἁπάντων τῶν διδασκάλων ἀνώτερον, ἑπόμενον ἧτο νὰ
ἐξευτελίσῃ καὶ τοὺς ἐνδόξους τῆς 'Εκκλησίας φωστῆρας ὡς μὴ
συνἀδοντας μὲ τὴν αὐτάρεσκον γνώμην αὐτοῦ. Πρὸς ἐναργεστέραν πληροφορίαν τῆς πρὸς τοὺς θεοφόρους Πατέρας ὑβριστικῆς
αὐτοῦ γλώσσης καταθέτω μετὰ λύπης μου ἐνταῦθα ὅσα εἰσι γεγραμμένα ἐκ τῶν ἰδίων χειρῶν του ἐν τῇ Ἁπολογία του.
Γράφει τοίνυν ἐν αὐτῇ (σελ. 242) τὰ ἑξῆς. «Οὐδεὶς τῶν Πατέρων ἐνόησε τὴν ἀληθῆ ἔννοιαν του χωρίου τῆς γενέσεως,
ἀλλὰ πάντες ἀπεπλανήθησαν παρερμηνεύσαντες αὐτό». Καὶ πάλιν
αὐτόθι. «Οἱ Πατέρες δὲν ἐνόησαν ὀρθῶς τὸ περὶ τῆς πλάσεως
τοῦ ἀνθρώπου διαλαμβάνον χωρίον τῆς Γενέσεως, ἀλλὰ πάντες
ἀπεπλανήθησαν παρερμηνεύσαντες αὐτό, προκατειλημμένοιδντες».
Καὶ ἀλλαχοῦ. «'Ἐκαστος βλέπει ὅτι οἱ Πατέρες ἐλάλησαν λόγον
ἀπερίσκεπτον » Καὶ παρακατιὼν (ἐν σελ 267.ή προτῳέπων ἄμα
καὶ ὑβρίζων λέγει. «Ἀκούετε μωροὶ καὶ ἀσύνετοι τῶν θείων Γραφῶν, καὶ μὴ ἀκούετε τῶν παρεκτροπῶν καὶ ἀποπλανήσεων τῆς
ἀνθρωπίνης ἀτελείας καὶ ἀδυναμίας.» 'Υβοιζσιν δὲ καὶ τὸν θεῖον
Χρυσόστομον ὡς διὅάσκοντα ὅτι ἡ ψυχὴ εἰναι δῃμιούργημα
τῆς θείας πνοῆς καὶ δύο συστατικὰ ἐπὶ τοῦ ἀνθρο5που παραδεχόμενον, ἀποκαλεῖ (ἐν σελ. 252.) ἀντιφατικὸν πρὸς ἐαυτὸν καὶ
πρὸς τὸ κείμενον τῆς Γραφῆς ἀσυμβίβαστον. Ἐπίσης ἐλέγχει
καὶ τὸν Οὐρανοφάντορα Μέγαν Βασίλειον, ὡς παρανοοῦντα καὶ
συγχέοντα τὸ πνεῦμα μετὰ τῆς ψυχῆς' τὸν δὲ Νύσσης Γρηγόριον,
τὸν κατ' ἐξοχὴν χριστιανὸν φιλόσοφον καὶ πατέρα πατέρων ἐν
Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ ἐπαξίως ὀνομασθέντα, ἀδίκως ἐξευτελίζει
γράφωνἐν τῇ Ἁπολογίᾳ του. «Εἰδὲοὕτως σφάλλεται καὶ ὁ Νύσ
σης Γρηγόριος, τίνα βαρύτητα ἢ ποῖον κύρος δύναται νὰ ἔχῃ
καθ' ἡμῶν ἡ γνώμη αὐτοῦ ἤ ἄλλου τινὸς τῆς 'Εκκλησίας Πατρός;»
ΓΙεριττὸν δὲ εἶναι νὰ ἀναγράψω πάσας αὐτοῦ τὰς πρὸς
τοὺς Πατέρας λοιδορίας καὶ ἀδίκους μομφάς, διότι αἱ διαληφθεῖσαι, καίτοι ἐκ πολλῶν ὀλιγαι, εἰναι ἱκαναὶ δπως σαφῶς παραστήσωσι τὸ πάθος καὶ τὴν τελείαν περιφρόνησιν, ἥν τρέφει
πρὸς αὐτούς, καίτοι, ὑποκρινόμενος ἐν ἄλλοις, διατείνεται ὅτι τοὺς
ὑπεραγαπἀ Τούτων οὕτως ἐχόντων, καὶ τοιούτων ὕβρεων πρὸς
τοὺς Ἁγιωτάτους τῆς 'Εκκλησίας Πατέρας ἡμῶν κατατοξευομένων, εἶναι δυνατὸν ὁ Μακράκης νὰ σταθῇ εἰς εὐσέβειαν; «Ὁ ἀ-
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θετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ, λέγει τὸ Ἰερὸν Εὐαγγέλιον καὶ ὁ ἀθετῶν
ἐμὲ ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.» Ὁ Ἁπόστολος Παῦλος ὁ ἕως
τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς, τὸ κράτος λέγω τῶν Ἁποστόλων, ἡ σάλπιγξ τῆς Οἰκουμένης, τὸ κειμήλιον τῆς θεοσοφίας καῖ ἀρετῆς,
καὶ τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας ὁ διάσημος ρήτωρ, ὁ κἰ,ηθεὶς
ὑπ' αὐτοῦ τοῦ γλ,υκυτάτου Σωτῆρος ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστοὐ σκεῦος ἐκλογῆς καὶ θαύματα ἄπειρα ποιήσας, οὐδέποτε ἐβασίσθη
εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ ταπεινούμενος ἔλεγεν ἐαυτὸν ἀνάξιον καὶ
ἐλάχιστον πάντων τῶν ἀποστόλων, καὶ πολλάκις ἀπήρχετο ὅπως
ἱστορήσῃ Πέτρον, ἤτοι ἐξαγγείλη τοὺς λογισμοὺς του, φοβούμενος μήπως εἰς καινὸν τρέχει. Ἐπίσης καὶ ἄπαντες οἱ Ἄγιοι
Πατέρες οἴτινες ἔλαμψαν μὲ τόσας θαυματουργίας καὶ ὑψηλὴν
Ἁγιότητα, οὐ μὴν δὲ καὶ μὲ προόρασιν καὶ τελείαν ἀπάθειαν,
καὶ πάλιν ταπεινούμενοι ἐκάλουν ἐαυτοὺς γῆν καὶ σποδὸν καὶ
ἀπήρχοντο ὁ εἰς πρὸς τὸν ἄλλον ἐξομολογούμενοι τοὺς λογισμοὺς
αὐτῶν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὴν ἐξαπάτησιν τοῦ παλαιοῦ πτερνιστοῦ.
Ὁ Μακράκης ὅμως οὐχ οὕτως ποῖον, παρακαλῶ, ἀπ' ἀρχῆς τῆς
διδασκαλίας του συνεβουλεύθῃ: Ποῖον ἔσχεν ὁδηγὸν ἴνα ἐξαγγείλῃ τούς τε δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς λογισμοὺς τῆς διανοίας του;
Βεβαιως οὐδένα εἰμὴ μόνον τὸν ἑαυτόν του, καὶ ἰδοὺ ἐξολισθήσας πέπτωκε. Πρὸς ἐπίτευξιν δὲ τοῦ ἡμαρτημένου σκοποῦ του
καὶ πρὸς ἀναγόρευσιν τοῦ ἑαυτοῦ του δημοσιου καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου, ἐκήρυξεν ἐαυτὸν ἐν πρώτοις ξηλωτὴν ὑπέρμαχον τῆς εὐσεβείας, τοὺς δὲ Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικούς, καὶ ἰδίως
τοὺς ἐπὶ Σιμωνίᾳ φωραθέντας, ἀπεκήρυξεν ὡς παραχαράκτας
καὶ ἀσεβεῖς, καὶ οὕτω ἐξαπατήσας πολλοὺς ἀθώους ἐποίησεν αὐι τοὺς εὐαγώγους οὐ μόνον τῷ κακοδόξῳ φρονήματι αὐτοῦ, ἀλλ'
ἐνέσπειρεν εἰς αὐτοὺς τὸ πρὸς ἄπαντας ἐν γένει τοὺς τε Ἁρχιερεῖς καὶ λοιποὺς Κληρικοὺς ἄσπονδον μῖσος.
Τοιαῦτα ἀκούοντες συνεχῶς πολλοὶ ἀθῶοι καὶ εὐσεβεῖς
Χριστιανοὶ καὶ νομίζαντες τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ οὐράνιον καὶ
σωτήριον ἠκολούθησαν αὐτῷ συνασπιθέντες πάνθ' ὅσα πεπλημμελημένως αὐτοὺς ἐδίδαξε.
Καὶ ἀφοῦ ἐνέσπειρεν εἰς τοὺς ὀπαδούς του τὸ πρὸς τοὺς
Κληρικούς, ὡς εἴρηται, ἄσπονδον μῖσος ἀμέσως στήσας ἰδιαιτέραν
παρασυναγωγὴν ἐχωρίσθη ἀπὸ τῆς ὁλομελείας ἡμῶν. Καὶ τὸ
χείριστον δὲ καὶ πολλῶν δακρύων ἄξιον εἰναι, ὅτι αὐτὸς αὐτοβούλως ἐποίησεν ἴδια συγγράμματα, ἐρμηνεύσας κατὰ τὸ δοκοῦν
τὴν τε παλαιὰν καὶ νέαν Γραφήν, ἴνα μὴ οἱ ὀπαδοί του διερχόμενοι τὰς ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἑρμηνευθείσας θείας Γραφάς, εὕρωσιν αὐτὸν ὡς παραχαράκτην.
Τὴν κακοβουλίαν πράγματι ταύτην οὐδεὶς ἐκ τῶν ἀρχαίων
Αἱρεσιαρχῶν ἀπεπειράθη νὰ κάμῃ. Διὰ τῆς τοιαύτης ὅθεν κακο-

Ι2Ο
βουλίας ἀπέσυρεν ὁλοτελῶς τοὺς ἄγαν ὀπαδοὺς αὐτοῦ ἀπὸ τὴν
μελέτην τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ἑρμηνευτῶν καὶ ἀνέδειξεν
ἐαυτὸν μονώτατον πρὸς τὴν ὀρθήν, ὡς οἴεται, ἐξήγησιν τῆς Γραφῆς καὶ ἄν σήμερον ἐρωτηθῶσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, διατὶ δὲν
ἀναγινώσκουσι τοὺς Ἐρμηνευτὰς τῆς 'Εκκλησίας, ἡμεῖς ἔχομεν,
δια
ἀποκρίνονται, τὰ βιβλία τοῦ διδασκάλου Μακράκη τὰ ὁποῖα *
σαφοῦσι καλύτερον τὴν ἀλήθειαν.
Ἐὰν ἐγκύψῃς, φίλτατέ μοι Κύριε Εὐάγγελε, εἰς τὰ πρακτικὰ
τῶν θεοφόρων Πατέρων, θὰ ἴδης μετὰ λύπης πολλῆς ὅτι καὶ οἱ
παλαιοὶ Αἱρεσιάρχαι ἐκ πρώτης ἀφετηρίας παραπλησίως τὰ αὐτὰ
εὐσεβῆ φρονήματα ἔσχον, καθὼς καὶ ὁ Ἁ. Μακράκης, ὴσαν εὐσεβεῖς, διδακτικοί, ἐλεήμονες, δίκαιοι, ζηλωταὶ τῆς εὐσεβείας καὶ
κατὰ πάντα ἐφαίνοντο πιστοί, πλὴν ὕστερον νοσήσαντες τὴν κακοδοξίαν ἕνεκα τῆς κακοβολίας των τῆς 'Εκκλησίας ἀπεκόπησαν.
Τοιοῦτοι ἧσαν οἱ περὶ τὸν Ἄρειον Ἁρειανοί, Ἑμιαρειανοί,
Σαβέλλιοι, Ἁπολινάριοι, Εὐνόμιοι, Νεστόριοι, καὶ οἱ καθ' ἑξῆς.
Τὰς τοιαύτας καινοτομίας προβλέπων ὁ θεσπέσιος Παῦλος
ἔγραφεν. «Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ περιφέρεσθε.» Καὶ
πάλιν. «Εἴτις ἑτεροδιδασκαλεῖ,λέγει, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι
λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ' εὐσέβει.αν διδασκαλίᾳ τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ
ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, κ.τ.λ.» τὰ ὁποῖα ἐναργέστατα καθορῶμεν, οὐ μόνον εἰς τοὺς πρώην Αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὸν
τὸν Λ. Μακράκην.
Καὶ μὴ νομίσῃς, ὧ φίλε, ὅτι τὰ πὰρ' αὐτοῦ καινοτομηθέντα εἰσὶν ἀσήμαντά τινα καὶ ἐπουσιώδη" εἶναι οὐσιωδέστατα
καὶ πλήρη ἰοβόλων κακοδοξιῶν ἐπινοήματα, εἶναι τοσοῦτον μεγάλα ὡστε, ἄν παραβληθῶσι μετὰ τῶν Μεγ. Αἱρεσιαρχῶν, πιστεύω οὗτοι νὰ ὑποχωρήσωσι καὶ δώσωσι τὴν προεδρίαν εἰς
αὐτόν, διότι ὁ μὲν εἰς Αἱῳεσιαρχῆς ἐξώκειλεν εἰς μίαν, ἕτερος
εἰς ἄλλην καὶ ἄλλος εἰς ἄλλην καὶ ἕτεροι εἰς ἄλλας αἱρέσεις'
οὐδεὶς ὅμως ἀφίκετο εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ πέσῃ εἰς τόσον
πλῆθος κακοδοξιῶν, ἐξ ὧν βρίθουσιν, ὡς ἴδωμεν, τὰ τοῦ Μακρ.
συγγράμματα. Καὶ πρῶτον βλέπομεν ὅτι, τὸ ὑπ' αὐτοῦ διδασκόμενον τρισύνθετον εἶναι ὅλως ἀντίθετον πρὸς τὸ τῆς Ἐκκλησίας φρόνημα, ἐξ οὗ ἐξάγονται πλείσται ὅσαι αἱρέσεις. Δεύτερον
καὶ τρίτον, ὅτι κατὰ Μακράκην ἡ ψυχὴ ἐπλάσθη ἐκ τοῦ χοὸς
καὶ πάλιν εἰς γῆν ἐπιστρέφει. Ὄτι δὲ αὕτη ἡ κακοδοξία συνεπάγεται καὶ ἐτέρας δεινὰς Αἱρέσεις, ἄκουσον. Ἄν παραδεχθῶμεν, δ μὴ γένοιτο, ὅτι ἡ ψυχὴ ἐκ χοὸς ληφθεῖσα εἰς χοῦν
ἐπιστρέφει, τότε οἴχεται, ὡς εἴπομεν, ἡ ὑπόστασις τοῦ ἀνθρώπου καὶ κανὲν συστατικὸν δὲν μένει οὔτε διὰ τὴν κόλασιν οὔτε
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διὰ τὸν Παράδεισον.

Αὕτη ἡ κακοδοξία γεννἀ μεγίστην αἴρεσιν καὶ κατὰ τὴν
ὑποστατικὴν ἕνωσιν τοῦ θεανθρο5που λόγου, καθότι ἄν ἐροττήσωμεν τὸν σοφὸν Μακράκην περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τὶ φρονεῖ; Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καθ' ὅ θεὸς λόγος, τὸ
πρόσλημμα τῆς ἀνθρωπότητος ὅπερ ἔλαβε σαρκωθεὶς ἐκ τῆς ΙΙαναμώμου Ἁγίας θεοτόκου, τέλειον τὸ ἔλαβεν ἤ οὐχί; Ἑὰν ἡμῖν
εἴπῃ: ὅτι οὐχὶ τέλειον ἄνθρωπον προσελάβετο, εἰμὴ μόνον σῶμα
καὶ ψυχήν, τότε, κατὰ τὴν δόξαν ἥν πρεσβεύει ὁ Μακράκης,
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἔλαβε σῶμα θνητὸν καὶ ψυχὴν ἄνουν καὶ
ἄλογον οὐ μὴν δὲ καὶ χοϊκήν καὶ ἐκ τούτου πίπτει εἰς διαφό
ρους Αἱρέσεις βλασφημούσας τὸ Μέγα Μυστήριον τῇς' τοῦ Θεοῦ
λόγου ἐνανθρωπήσεως. Τότε ὅσα ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ἔπαθε
τῇ σαρκὶ ὡς ἄνθρωπος, τὰ ἔπαθεν ἡ θεότης τοῦ λόγου, τῆς
ψυχῆς μὴ ἐχούσης, κατὰ Μακράκην, οὐσίαν ἤ αἴσθησιν λογικήν, καὶ ουτω ὁ Μακράκης, ἄκων καὶ μή, πίπτει εἰς τὴν Αἴρεσιν τῶν Θεοπασχιτῶν καὶ μονοφυσιτῶν, οὕς ἀνεθεμάτισεν ἡ
Ἁγ,ία Δ'. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ἑπίσης καταδικάζεται καὶ ὑπὸ
τῆς ἕκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὡς Μονοθελήτης, διότι θέλησις,
κατὰ Μακράκην, οὐχ' ὑπάρχει ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλόγῳ καὶ κτηνώδει
ὑπαρχούσῃ. Οὐχ ἧττον δὲ καταδικάζεται καὶ ὑπὸ τῆς Β'. Ἁγίας Συνόδου ὁμοῦ μὲ τὸν Ἁπολινάριον, ὅστις ἐφρόνει δτι, τὸν
νοῦν τοῦ θεανθρώπου Σωτῆρος τὸν ἀνεπλήρωνεν ἡ θεότης τοῦ
λόγου. 'Ἁν πάλιν ὁ πολὺς Μακράκης εἴπῃ ἡμῖν ὅτι καὶ τὰ τρία
συστατικὰ τοῦ ἀνθρώπου ἔλαβεν ὁ Κύριος, τότε ἐμπίπτει εἰς δεινοτέραν Αἴρεσιν, δογματίζων ὅτι καὶ τὰ δύο πρόσωπα τῆς 'Αγίας
Τριάδος ἐσαρκώθησαν, ὅ τε Θεὸς λόγος καὶ τὸ Πανάγ. Πνεῦμα.
Παραλείπω ὁπόσα ἄτοπα καὶ λίαν βλάσφημα προέρχονται
ἀπὸ τὴν καινοτομίαν ταύτην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν νὰ μᾶς φυλάξῃ
ὁ Κύριος. Τέταρτον ἐκλαμβάνει τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ἀλλοῖον
καὶ διάφορον τῆς ψυχῆς καὶ συγχέει αὐτὸ πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ
(Θεοῦ τὸ ἀἴδιον καὶ προαιώνιον.

Τοῦτο δὲ πάλιν ὁποίας Αἱρέσεις ἐξάγει, περιττὸν ἡγοῦμαι
νὰ ἐκθέσω φοβούμενος τὴν ἀτοπίαν καὶ μακρηγορίαν. Τὰ οὐσιωδέστε·ρα ὅμως κατέθεσα ἐν τῷ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου Κεφαλαίῳ. Ἐπίσης καὶ περὶ τοῦ πέμπτου καινοτομήματος εἶπον τὰ
δέοντα ἐπισφραγίσας αὐτὰ διὰ τῶν καταλλήλων γραφικῶν
ἀποδείξεων.
Περαίνων δὲ ἤδη τὴν παροῦσάν μου, ἥν διὰ τὴν πολλὴν
πρὸς σέ μου ἀγάπην συνέταξα μὴ φεισθεὶς οὔτε κόπου, οὔτε
δυσκολίας' καθῆκον Χριστιανικὸν ἐθεώρησα νὰ σοὶ εἴπω ἐν συντόμῳ καὶ τὴν περὶ ψυχῆς ὀρθὴν δόξαν τῆς 'Εκκλησίας ἡμῶν,
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ἥν ἄπαντες συμφώνως οἱ Ἄγιοι Πατέρες συνομολογοῦντες διδάσκουσιν
Ἄπασα ἡ κοινὴ δόξα τῆς 'Εκκλησίας καὶ τῶν Ἁγίων Πα
τέρων περὶ ψυχῆς εἶνε ἡ ἐξῆς.
Ὄταν ὁ Θεὸς εἶπε, ποιήσωμεν ἄνθροοπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν, οὐδὲν ἄλλο ἐσήμαινεν, εἰμὴ μόνον τὸ νοε
ρὸν καὶ λογικὸν τῆς ψυχῆς ἀξίωμα. Καὶ ἐπειδὴ τὸ κυριώτερον
τοῦ ἀνθρώπου ἐστὶν ἡ ψυχή, ἤτοι ἡ νοερὰ οὐσία, διὰ τοῦτο
εἶπον οἱ Πα τέρες, ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ, κυρίιος ἐστὶ τὸ κατ' εἰκόνα,
εἰ καὶ πολλὰς ἐνεργείας ἐκτελεῖ καὶ διὰ τοῦ σώματος. Ἄκουσον
δὲ καὶ τὰς μαρτυρίας τῶν θείων Πατέρων ἴνα τελείαν καὶ ἀλάνθαστον περὶ τουτου ἕξεις πληροφορίαν.
Λέγει τοίνυν ὁ Μέγας Βασίλειος' «Ἁσώματον νόει Θεὸν
ἐκ τῆς ἐνυπαρχούσης σοι ψυχῆς ἀσωμάτου, μὴ περιγραφόμενον
ἐν τόπορ, ἐπειδὴ οὐδὲ ὁ σὸς νοῦς προηγουμένην ἔχει τὴν ἐν
τόπῳ διατόιβήν, ἀλλὰ διὰ τῆς πρὸς τὸ σῶμα συναφείας, ἐν τόπῳ γινεται ἀόρατον εἶναι τὸν Θεὸν πίστευε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν
ἐννοήσας' οὔτε γὰρ κέχρωσται οὔτε ἐσχημάτισται' οὔτέ τινι σιοματικῷ χαρακτῆρι περιείληπται, ἀλλ' ἐκ τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζεται μόνον.» Εἶπε δὲ καὶ ὁ Μέγας Μάξιμος ὅτι «τὸ κατ' εἰκόνα
οὐχὶ τοῦ σώματος ἔχει θέσιν, ἀλλ' ἡ τοῦ νοῦ φύσις». Ὁσαύτως
καὶ ὁ θεῖος Δαμασκηνὸς τὸν θεολόγον Γρηγόριον ἐρμηνεύιον
τοιαῦτά φησιν.»
«'Επειδὴ δε ταῦτα εἰχεν ἐξ ὁρατῆς τε καὶ ἀοράτου φύσεως,
δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον ταῖς οἰκείαις χερσὶ κατ' οἰκείαν εἰκό
να καὶ ὁμοίωσιν ἐκ γῆς μὲν τὸ σῶμα διαπλάσας, ψυχὴν δὲ λογικὴν καὶ νοερὰν διὰ τοῦ οἰκέίου ἐμφυσήματος δοὺς αὐτῷ, ὅπερ
δὴ θείαν φαμὲν εἰκόνα.»
Καῖ ἀλλαχοῦ ὁ αὐτὸς «ψυχὴ τοίνυν ἐστὶν οὐσία ζῶσα,
ἁπλῆ καὶ ἀσώματος, σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κατ' οἰκείαν φύσιν
ἀόρατος, ἀθάνατος; λογική τε καὶ νοερά, ἀσχημάτιστος, ὀργανικῷ κεχρημένῃ σώματι' καὶ τούτῳ ζωῆς, αὐξήσεώς τε καὶ αἰσθήσεως καὶ γεννήσεοτς παρεκτικὴ οὐχ ἕτερον ἔχουσα παρ' ἐαυτὴν
τὸν νοῦν, ἀλλὰ μέρος αὐτῆς τὸ καθαρώτατον. ὡσπερ γὰρὁὀφθαλμὸς τῷ σώματι, οὕτως ἐν τῇ ψυχῇ νοῦς αὐτεξούσιος, θελητική τε καὶ ἐνεργητική τρεπτή' ἤτοι ἐθελότρεπτος ὅτι καὶ κτιστή'
πάντα ταῦτα φύσιν ἐκ τῆς τοῦ δημιουργήσα.ντος αὐτὴν χάριτος
εἰληφυῖα' ἐξ ἧς καὶ τὸ εἰναι, καὶ τὸ φύσει οὕτως εἶναι εἴληφεν.»
Τὰ αὐτά σχεδὸν λέγει καὶ ὁ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος.
«Πᾶσα λογικὴ καὶ νοερὰ φύσις, λέγει, εἴτ' Ἀγγελικὴν
εἴποι τις, εἴτ' ἀνθρωπίνην, οὐσίαν ἔχει ζωήν, δι' ἥν καὶ διαμένει ἐπίσης καθ' ὔπαρξιν ἀθάνατος διαφθορὰν οὐκ ἐπιδεχομένη.»
Καὶ ὁ Ἰερὸς Θεοδώρητος.
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«Ἑμεῖς μὲν φὸσιν ἀνθρώπου ψυχὴν οὸδεμίαν ἴσμεν ἐτέρᾳν ῆ τὴν λογικὴν καὶ ὰθάνατον.»
Ἐκ τῶν διαληφθέντων 'Ηίλίου φαεινότερον ὲδείχθη ἡ περὶ τὴς ψυχῆς καὶ του ἀνθρώπου ὰρθὴ δόξα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τὴς Ὁρθοδόξου ἡμῶν 'Εκκλησίας. Καὶ ὲπειδὴ δ άνθρωπος εῖναι αὸτεξοόσιος καὶ αὸτοθέλητος, διὰ τοϋτο δταν αὸτοπροαιρέτως ὰσπασθη τὴν ὰρετὴν καὶ ςρυλαξτ^ τὰς ὲντολὰς
τοϋ Κυρίου, γίνεται δεκτικδς τῶν θειων του Πνεόματος χαρισμάτων καὶ εῖθ' οϋτω στεφανοΟτατ καὶ ὰμ,είβεται παρὰ Θεοϋ
εἰς τὴν ὸπερκόσμιον ὲκείνην Μακαριότητα, ἐὰν δὲ παλιν αὸτοπροαιρετως ὰσπασθὴ τὴν κακίαν καὶ δπερηφὰνως πολιτευθ^, δ
τοιουτος κρημνίζεται εἰς -ολλὰ πάθη καὶ ὰσεβείας καὶ κατὰ
συνέπειαν κολάζεται σάωνίως, ὡς παραβάτης καὶ παρήκοος.
Ὁ ἄνθρωπος δθεν καὶ μάλιστα δ 'Ορθόδοξος χριστιανὸς
δστις ἐξηγοράσθη διὰ τοϋ τιμίου καὶ ζωοποιοϋ Αἴματος του
Σωτὴρος ἡμῶν Ἰησοϋ Χριστοϋ, καὶ λυτρωθεὶ.ς τοϋ προπατορικοΟ
ἁμαρτήματος διὰ τοϋ Ἁγίου Βαπτίσματος, ὰφείλει μετὰ τὴν
ὰναγέννησιν νὰ τηρὴ ἀπρὶξ (σφιγκτὰ) τὰς τοϋ Θεοϋ Ἁγίας
ἐντολάς, καὶ μὰλιστα, τὰς ὸπὸ τοϋ Εϋαγγελίου νομοθετηθείσας'
φυλλάττων δὲ·αὸτὰς ὀφείλει νὰ ταπεινοϋται μεγάλως παρακαλῶν νὰ τὸν λυτρώσῇ ὰπὸ τὰς παγίδας τοϋ πονηροϋ καὶ νὰ
προσέχ^ πολὸ ἀπὸ τὰς κακοδοξίας τῶν ὰντιφρονουντων.
Ὁ τοιουτος κοσμῶν τὸν ἐαυτόν του τοιουτοτρόπως, ὰποκτα τοϋς καρποός τοϋ Ἁγίου Πνεόματος, ἤτοι τὴν πραότητα, τὴν
ὰοργησίαν, τὸ μακάριον πένθος, τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, τὴν
5ιόρασιν, τὴν προόρασιν, τὴν ὰπάθειαν καὶ τὴν τελείαν ὰγάπην,
ητις ἐστὶ καὶ λέγεται Μητρόπολις τῶν ὰρετων.
Πρὶν δὲ ῆ φθάσ^ δ ἄνθρωπος εἰς τὴν ἐν λόγῳ κατάστασιν θὰ τῷ ὰκολουθήσούν τρία τινὰ ὰπλανἡ χαρίσματα, έξ ῶν
τὸ πρῶτον λέγουσιν οί θεοφόροι Πατέρες φωτιστικὴν χὰριν,
τδ δευτερον δνομάζουὰι καθαρτικήν καὶ τὸ τρίτον τελειοποιητικήν. Εἰς τὴν πρώτην κατάστασιν ὰφικνοϋνται ὲκεϊνοι δσοι
ἔκοψαν τελείως τὸ ἐαυτὸν Θέλημα καὶ φρόνημα, καὶ ὰγωνίζονται νὰ διατηρήσωσι τὰς ὲντολὰς τοϋ Κυρίου ἡμῶν ἸησοΟ
Χριστοϋ, σκοπὸν ἔχοντες δπως αὸτὸν εὸαρεστήσωσιν. Οἱ το,ιοδτοι
φαίνονται δτι εφόλαξαν τὸ κατ' εῖκόνα Θεοϋ ὰμείωτον' οἱ φθάσαντες εἰς τὴν δευτέραν κατὰστασιν, οἱ τοιοϋτοι ὰνιπτάμενοι
εἰς υψηλοτέραν σφαϊραν καὶ ὰρετήν, ἄρχον.ται νὰ ὲπιζωγραφίζουν ὲν ἐαυτοῖς τὸ καθ' δμοίωσι^, καϊ νὰ βλέπωσι 5ιορατικώτερον καὶ κατὰ φϋσιν οὸχὶ. μόνον τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ τὰς
πολυειδεϊς πλεκτάνας τοϋ πονηροϋ. Οί δὲ τρίτοι καθαρθέντες
τελείως καὶ ὰγιοίσθεντες καὶ Ναοὶ θεοϋ γεγονότες ὰνέρχονται
εἰς τελείαν ὰπάθειαν καὶ προόρασιν, ὡς οιοι ὲγένοντο μετὰ των
θείων Ἀποστόλων, Οί Ἀγιοι, Βασίλειοι, Γρηγόριοι, Χρυσόρ-
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ρήμονες, Ἁντώνιοτ, Εὸθόμιοι Σάββαι, Ἀθανάσιοι, καὶ 6 καθεξῆς χορὸς τῶν Ἁγίων Πατέρων.
'Ι5οϋ τοίνυν, φίλτατε μοι, τὰ χαρίσματα τοϋ Ἁγίου Πνεύματος πῶς Ἰεραρχικῶς ἔρχονται εἰς . τὸν ἄνθρωπον συμφώνως
τ.2 ὲργα3ία τῶν ἐντολῶν καὶ γίνονται κατὰ μέϋεξιν θεοί, οί τδ
κατ' εἰκόνα τηρήσαντες ὰλώ3ητον, «ἐνοικήσω, φησὶν ἡ Γριζφή,
καὶ ὲμπεριπατήσω ἐν αὸτοϊς.» Καὶ δ Κυριος ἡμῶν Ἰησο5ς Χριστδς λέγει «ὲὰν τις ὰγαπα με, τὸν λόγον μου τηρηση, καὶ δ
Πατὴρ μου ὰγαπήσει αὐτόν καὶ πρὸς «Οτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μο
νὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν.»
'Εκ τῶν ρηθέντων δἡλδν γίνεται· δτι δ ἄνθρωπος δὲν
μττέχει κατ' οὸτίαν τὸ ὰϊδιον Πνεϋμα τοϋ Θεοϋ, καθὼς ληροϋσιν
οί π;ρὶ τὸν Μακράκην, ἀλλὰ μετέχουν τῶν ὲνεργειῶν καί χαρισμάτων τοϋ Παναγίου Πνεύματος ἐκεϊνοι δσοι, ὡς εἴπωμεν,
ὰγωνισθῶσιν ἐπαξίως καὶ φυλάξωσιν ὰμείωτον τὴν χάριν τοϋ
Ἁγίου Βα·πτίσματος. 'Ιδοὸ λοιπὸν διαφοραὶ ἀνθρώπων.
Οί μὲν πολιτευθέντες εὸσυνειδότως καὶ καλοπροαψέτως
καὶ ὰκολουθήσαντες διὰ τὴς ἐργασίας τῶν ὲντολῶν τὸν Κύριον
ἡμῶν''ΙησοΟν Χρϊστόν, ἐγένοντο 'Ἁγιοι, δοξασύέντες καὶ μετὰ
θὰνατον. Οί δὲ καταχρασθέντὲς κακοβοόλως τὴν λογικὴν αξίαν
τὴς ψυχῆς καὶ τὸ πονηρὸν ποιήσαντες καὶ διδαξαντες ὲξέπεσον
τὴς δόξης τοϋ Θεο5 γενόμενοι κατοικητήρια τῶν ὰκαθάρτων
Πνευμὰτων. Αύτη ἐστίν, ὰγαπητέ μοι, ἡ ὰκριβὴς καὶ ἀλάνθαστ·ος δόξα τὴς 'Εκκλησίας, τὴν 6ποίαν παρακαλω νὰ φυλάξης
ὰμείωτ5ν ὰποτρεπόμενος τὰς ζενοφωνίας τῶν ἀντιφρονοόντων
Μακρακιστῶν. Καὶ 4·πει5ὴ ἄχρι τοϋδε ἠγνόεις τὰς κακοδοξίας,
τοϋ ὡς εῖρηται φίλου, διὰ τοϋτο ῆσο καὶ συγνώαης άξιος, ἤδη
δὲ Ιιτει5ὴ ὲὰποόδασες κατ' οὐσίαν διὰ τὴς ταπεινῆς μου ταύτης
πραγματτιας τὰς ὰδιαφιλονική τους καινοτομίας τοϋ Ἀ. Μα7.ρσ.·χ.η, μχηρυνον τέλειον απ' αὸτοϋ, ὰκολουθῶν τὰς των Ἁγίων
Πατέρων 'Αγίας παρα5όσεις, καὶ πρόσεξε παρακαλω τοϋ λοιπο5
νὰ μὴ δώσης ὰκρόασιν εἰς τους λόγους του, διότι οἱ λόγοι τῶν
τοιοότων λυμχίνουν τὴν ψυχὴν καὶ ἀποκαθιστῶσιν ὲχθροϋς τοΟ
Θεοϋ καὶ τῆς Κυρίας ἡμῶν θεοτόκου, δσοι ἐν γνώσει συνασπίζονται τὰς κακοδοξίας του.
Ὄταν δὲ ὼφεληθ^ς ἐκ ταυτης μου, δπερ πιστεόω ὰναμφι6όλως, καθόσον ὲσπουδασα τὴν ἐκ νεαρἁς ἡλικίας σου ἄκραν
εύλ1βειαν καὶ ἀφωσίωσιν, ην πρδς τὸν Θεὸν τρέφεις, τότε προσπάθησον δπως 5ιασώσης καὶ ἄλλοος ὲξηπατημένους ὸπὸ τοΟ
Μακράκη, ιῷα λαδης τὸν μισθδν τὴς πρὸς τὸν πλησίον ὰγάπῆς
ἐν ήμέρα ὰνταπο5όσεως.
Ὄσον δ' άφορα περὶ τῶν Ἀρχιερέων καὶ του Κλήρου,
ἡμεῖς ὰφείλομεν μὴ κρίνειν αὐτοός, ἐκτὸς ἄν πέσωσιν εἰς αίρέ-

ΜΕΓΗΛΗ ΕΡΓΗ ΕΝ ΑΓΙΩ. ΟΡΕΙ
Ἀπδ πολλοϋ εἴχομεν τὴν σκέψιν να σημειώσωμεν 6λίγα τινα
διὰ τδ ϋπδ τῆς 'Ι. ήμῶν Μονὴς έπιτελεσθεν μέγα ἔργον δδοποά'ας
χάριν τὴς "Ιστορίας και κυρϊως διὰ νὰ διαφωτίσωμεν κα'ι άναπαϋσωμεν μίαν σοβαρὰν 'Αγιορειτικήν μερίδα σκανδαλισθεϊσαν ϋπερβολικῶς
ῖκ τὴς διανοίξεως τὴς δδοϋ ταύτης.
'Η έπιβράδυνσις τοϋ άπολογισμοϋ, ο·υτως εϊπεϊν, τοϋτου έκρϊθη
άναγκαία ϊνα συγχρονως με τὰ αϊτιολογικὰ παρουσιάσωμεν και τὰ
έπιτευχθέντα πρῶτα άποτελέσματα, ατινα παρουσιάξονται ῆδη ως
ταϋτα άρχικῶς ϋπελογίσθησαν.
'Η Ἰ. ήμων Μονὴ ἔχουσα τδ μεγαλϋτερον μέρος τοϋ δάσους
αϋτῆς επ'ι τὴς άντιθέτου ΒΑ πλευρας τοϋ 'Αγίου Ὅρους, ὴτο ὴναγκασμἐνη νὰ μεταφέρη τα 6ασικὰ αὐτῆς προϊδντα εϊς τὴν εν 'Αμαλφηνοϋ παραλίαν τῆς 'Ι. Μονής Μεγ. Λαύρας, εν τὴ δποϊα μὴ ὑπαρχοϋσης καταλλήλου άποθήκης παρέμενον εϊς το ῦπαιθρον ϋπδ τὴν επϊδρασιν τῶν διαφορων καιρικῶν συνθηκῶν, ἀλλὰ και εϊς τὴν διάθεσιν
τὴς θαλάσσης και τοϋ μεγάλου ρεϋματος και δεν ὴσαν 6λιγαι περιπτιοσεις καθ' «ϊς σοβαραϊ ποσοτητες ,παρεσύρθησαν ϋπδ των ϋδὰτων.
'Εκτδς τοϋτου ἐκ τὴς μεταφορᾶς των δασικἰον προϊοντων εϊς τὴν
παραλιαν τὴς 'Αμαλφηνοϋς, ὴ έποπτεϊα τὴς Μονής επ'ι των εργαοιων
τοϋ δάσους ὴτο σκιιοδης, ὴ δε ϋλοτομια (χναγκαστικῶς έγενετο δι'
έργολάβων ϋλοτομων. 'Αλλὰ καϊ αι προστριβαὶ μεταξὑ τῶν ὰνθρώπων
των Ἰ. Μονῶν Ἀγ. Παύλου καὶ Μεγ. Λαύρας εη τὴς ϋποχρεωτικὴς
διελεϋσεως διὰ μέσου τοϋ δάσους τὴς δευτέρας δεν ὴσαν δλίγαι κατὰ
τὴν τελευταίαν 5Οετίαν,

σεις καὶ κηρύξωσιν αὸτάς, τοτε δφείλομεν φεόγειν αὐτοὺς ὡς
ὰπὸ πυρός, διότι ἡ αϊρεσι,ς μὰ; χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεόν καὶ
δφείλομεν φευγειν δρομαίως ἐξ αὐτῶν, καν Ἁρχιερεϊς ὼσι, κοίν
Κληρικοὶ καὶ Διδάσκαλοι. "Οταν δμως εἰσὶν ἁμαρτωλοὶ οἱ
Ἀρχιερεϊς καὶ δ Κλἢρος, εἰς τοϋτο ἡμεϊς δὲν βλαπτόμεθα, μόνον νὰ προσέχωμεν νὰ μὴ κὰμωμεν πονηρόν τι ἄν απ' αϋτων
διδασκώμεθα.
Ἐνθυμεῖσαι πάνυ καλῶς τον Μέγαν Κωνσταντϊνον καὶ
Ἰσαπόστολον τὶ ὰπεκρίθη εἰς ἐκείνους οἴτινες εδωκαν αὸτφ
εγγρζφους κατηγορίας κατὰ τινων Ἁρχιερέων, εἱπών. 'Εγὼ
ἄν ῖὸω Ἰερέα προφανῶς ἁμαρτάνοντα ὸφείλω διὰ τὴς ἁλουργίδο. που σκεπάσαι αὐτόν. "Οταν δμως διὰ τὴν Αῖρεστν δὲν ἔκαμεν οδτω, ἀλλὰ σπεύσας συνεκρότησε τὴν Α'. Ἁγίαν Οἰκουμενιν.ῆν Σϋνο5ον, καὶ καθαιρέσας ὰνεθεμάτισε τον τε Ἀρειον καὶ
τοϋς τούτου δμόφρονας,
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Οϋτω κατοπιν πολλων σκἐψεων και μελετῶν, προεκρίθη ως
συμφεροτἐρα λϋσις ή διάνοιξις δασικὴς δδοϋ μήκους Ι7 χιλ. περϊπου
καί ὴ χρησιμοποίησις φορτηγοϋ αϋτοκινήτου, ἴνα πραγματοποιηθὴ ή
μεταφοριϊ εις τὴν ένταύθα παραλίαν τὴς Μονὴς.
Δρδμος δμως δημοσιος και αϋτοκινητον διὰ τδ "Αγιον Ὅρος ὴτο
κάτι τδ ασϋλληπτον και απαράδεκτον, ἀλλὰ δι ήμας ξωτικον. 'Επηκολοϋθησαν διαμαρτυρϊαι, κατακραυγαι πανταχοβεν καὶ εφθανον μἐχρις ήμῶν αϊ πλεον απϊθανοι κρίσεις. Πάντα ταϋτα έπέδρασαν σημαντικῶς κα'ι ήμπδδισαν τὴν κανονικὴν πρδοδον τοϋ μεγάλου αύτοϋ ἔργου,
τδ δποϊον ὴρχισεν έκτελοϋμενον απδ τής άνοίξεως τοϋ Ι952 τμηματικως μέχρι τοϋ λήγοντος ὴδη ἔτους.
'Η δασικὴ αυτη 6δδς έστοίχισεν εις τὴν Ἰ. ήμῶν Μονὴν κατὰ
τα ετη ταϋτα τα ἐξῆς ποσά.
Κατὰ τδ ετος Ι952 . . . . . . . δρχ. 459.ΟΟΟ
» Ι953 . . . . , . . »
» »
3Γ.ΟΟΟ
» » » Ι954 .............. , . . »
Ι33.ΟΟΟ
» » » Ι955 . . . . , . . · »
ΙΙ7.ΟΟΟ
» Ι956·57 . . ., . . » 242.ΟΟΟ Σϋνολον δρχ. 982.ΟΟΟ.
» »
Συγκρινοντες τὴν ώφέλειαν εκ τής δδοϋ ταϋτης κατὰ τα τρία
τελευταϊα ετη διά τής χρησιμοποιήσεως αύτοκινήτου ἔναντι τοϋ κοστους ένδεχομενης δι' ϋποζυγίων μεταφορας παρουσιάζεται αυτη ως
ακολοϋθως :
Ι955 Μβτεφέρθησαν δασικὰ προϊδντα 4ΟΟ.ΟΟΟ εκ των δποίων προέκυψε
ϋπερ τής Μονής διαφορὰ αγωγιου 2Ι λεπ. κατ' δκαν ὴτοι(45·24) δρ. 84.ΟΟΟ
1956 65Ο.ΟΟΟ δκ. με διαφορὰν 24 λεπτα κατ' δκαν (45-2Ι) δρ. 151.2ΟΟ
»
»
24
1957 7ΟΟ.ΟΟΟ » »
»
»
»
» Ι68.ΟΟΟ
εκ μειώσεως τῶν ϋποζυγίων τής Μονὴς εϊς τδ ῆμισυ
δϋο έτων (Ι956—57) προς 2Ο.ΟΟΟ...................................... » 4Ο.ΟΟΟ
ενοϊκια τριῶν ετων (1955-57) άτινα θὰ έπληριονοντο
εις τὴν Ἰ. Μ. Μ. Λαύρας δια τὴν ' Αμαλφηνδν προς Ι2.ΟΟΟ 36.ΟΟΟ
Σϋνολον Δρχ.
479.2ΟΟ
"Ητοι μέχρι σήμερον έκαλϋφθη σχεδδν τδ ῆμισυ τοϋ διατεθέντος
ποσοϋ διὰ τδ εργον τοϋτο.
"Ηδη με τὴν νεαν τακτοποιησιν τής μεταφορας, θὰ προκϋψη άπδ
τοϋ προσεχούς ἔτους 3Ο λεπτα κατ' 6καν διαφορά, ωστε λαμβανομενου νπ' δψιν τοϋ μεταφερθἐντος ποσοϋ κατα τδ λήγον ἔτος θὰ παρουσιασθὴ διαφορα μεταφορικων (7ΟΟ.ΟΟΟ Χ 3Ο) . . δρχ. 21Ο.ΟΟΟ
»
.....
διαφορα εξδδων μειῶσεως ῦποζυγϊων
2Ο.ΟΟΟ
Ι2.ΟΟΟ
ἐξ ένοικϊων 'Αμαλφηνοϋς..................................................
»
Δρχ. 242.ΟἰΙΟ
μεϊον φθοράς αύτοκινήτου ..........
»
ΙΟ.ΟΟΟ
ϋπολοιπον δρχ. 232.ΟΟΟ
Κατοπιν αϋτοϋ δυνάμεθα μετὰ θετικδτητος να εϊπωμεν δτι κατα
τδ μεθεπδμενον ἔτος (Ι959) θα «αλυφθὴ δλοκληρον τδ διατεβεν ποσον.
'Εκ παραλλήλου προέκυψαν και τα έξής ἀλλα εύεργετήματα :
α) 'ΕπραγματοποιήΟη ή μεταφορὰ εις τὴν παραΚϊαν απαντων των
δασικων προιοντων, ενω προηγουμύνως λδγφ τοϋ μεγάλου κοστους
των μεταφορικων πολλὰ εϊδη παρέμενον και κατεστρέφοντο εϊς τδ
δάσος προς έθνικὴν ζημίαν.
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βἸ 'Η ῆδη έποπϊεία της Ἰ. ἡμῶν Μονὴς έπι τῶν εν τφ δάσει αὐτῆς
διαφδρων ύλοτομιων γίνεται με μεγίστην εϋχἐρειαν και προσοχήν.
γἸ Διευκολύνθη κατὰ πολϋ ὴ δι' αϋτεπιστασιας ϋπδ τὴς Μονὴς
έκμετιϊλλευσις τοϋ δάσους μβ ποσοστδν αϋτής 7Ο-8Ο %, ενω πρδτερον
ὴ διὰ τῶν έργολάβων ϋλοτομων άπέδιδε μονον 5Ο %δἸ Διὰ τῆς έγκαταστάσεως εν τὴ παραλίςι πριονιστηριου καὶ της
έφαρμοσθεϊσης πρωτοτύπου κατεργασϊας τὴς χονδρής ξυλεϊας καστανἐας, δρυδς κ. α. έπήλθε σημαντικὴ αξιοποίησις αϋτῆς.
και ε') Διὰ τὴς δδοϋ ταϋτης έπραγματοποιήθη ή διάνοιξις μιας μεγάλης ζιονης εντδζ τὴς καρδίας των δασῶν τῶν Ἰ. Μονῶν 'Αγ. Παϋλου, Μεγ. Λαϋρας, Καρακάλλου, Φιλοθέου, Γρηγοριου καὶ Διονυσίου
ῆτις εϊς μιαν ένδεχομἐνην πυρπαϊαν θὰ. προσφερη μεγιστην ϋπηρεσϊαν,
διοτι εαν κατὰ τὴν περιοδον τὴς ανταρσϊας ϋπήρχεν άνοικτδς εϊς, εοτω
καὶ ενδς μἐτρου, δρομος ·9δι ὴτο δυνατδν νὰ λβχθῆ δτι ή μεγάλη πυρκαϊα ῆτις κατέστρεψε τδ ὴμέτερο ν ῆμισυ και 6λδκληρον τδ δάσος τὴς
Δαύρας με ὰνυπολογίστους ξημίας θὰ ένετοπίξετο ἐπὶ της ΝΔ μονον
πλευρας χωρις να προχωρήστ].
'Εκτδς των έπιτευγμάτων τοϋτων, διὰ τὰ δποϊα, νομίζομεν, εϊχομεν τὴν ϋποχρέωσιν να ῖνδιαφερθωμεν, ὲπετεϋχθη και ὴ καλὴ διαχεϊρισις τοϋ ποσοϋ τδ 6ποϊον ήδυνὴθημεν κατὰ τδ διάστημα αϋτδ νὰ
διαθἐσωμεν, διοτι τδ χρὴμα εΙναι δ συνδετικδς κρϊκος των άνθρωπων
καϊ διὰ τὴς καλής διαθεσεως αϋτοϋ δημιουργεϊται τδ μέλλον, οϋχι μδνον τὴς ζωής αϋτής άλλὰ καὶ της μελλοϋσης, ενω 6 περιορισμδς επιφέρει τὴν διάλυσιν. Δι' αϋτδ και δ Μἐγας Βασίλειος εις τδν περὶ
πλεονεξϊας λογον του τονϊζει “καθ' δν τροπον τους μεγάλους ποταμοϋς, δταν διἐρχωνται διὰ μέσου εϋφορου καὶ πολυκήπου χιορας, τοϋς
διαχωρίξουν εϊς πλεϊστα αϋλακια, διὰ νὰ τους δωσουν πδρους και διεξδδους, τοιουτοτροπως και σεις διοσατε διἐξοδον εϊς τδν πλοϋτον σας,
διαμοιράζοντες αϋτδν διὰ ποικιλων δδων και τροπων εις τας οϊκϊας
τῶν πτωχῶν,,. Κα'ι 6λϊγον κατωτέρω· “έμπρδς λοιπδν, διάθεσε τδν
πλοϋτον σου εϊς ποικιλας εϋεργεσϊας και γίνου γβνναιδδωρος καὶ παραδειγματικδς εϊς τὰς δαπάνας χάριν των άπορων και στερουμἐνων,,.
Ἂποροι κα'ι στερούμενοι ὴσαν δλοι οϊ κατὰ περιδδοιις κατὰ τα πρῶτα
ετη έργασθέντες νπερ πεντακοσιοι περίπου έργάται εις τους δποιους
περιήλθεν 6λδκληρον τδ διατεθέν ποαδν κα'ι δι' ήμας ή μεγαλυτέρα
Ικανοποίησις ὴτο ὴ χαρα των αν8ρωπων αϋτων κατα τὰ δϋσκολα ετη
Ι952 -54.
'Ελέχθη καὶ έτονίσθη δτι οϊ δρομοι θὰ καταστρἐψουν τδ "Αγιον
Ὅρος. Εϊμεθα σϋμφωνοι, δτι ένδεχομένη επεκτααις τὴς δδοϋ 'Ιερισσοϋ προς τδ "Αγ. Ὅρος θὰ προετοιμαση τὴν καταστροφὴν του 'Αγίου
Ὅρους, κατὰ τὴν γνωμην και τοϋ ὰειμνήστου Βασιλέως Γεωογίου τοϋ
Α'. τὴν έκφρασὐεϊσαν εϋθῦς μετὰ τὴν άπελευθέρωσιν, δτε τδν επεσκεφθη 'Αγιορειτικὴ 'Επιτροπή, ἀλλ' οι δασικοι 6μοτς τοιοϋτοι δχι,
ϊδϊως τὴς ήμετέρας Μονὴς ῆτις δεν ὴδϋνατο να πράξη αλλως παρα να
άξιοποιήση τδν μοναδικον ύκ τοϋ δάσους πορον αϋτής.
Τδ παράδειγμα ὴμων έμιμήθη καὶ ή ὰδελφὴ 'Ι. Μονὴ τοϋ Ξηροποτάιιου, αλλα έφδσον το δάσος αϋτής εϋρϊσκεται 6λδκληρον έπ'ι τὴς
Ν·λ πλευρας δεν νομίξοιιεν δτι θὰ έξυπηρετηθὴ περισσδτερον δια τοϋ
αϋτοκινήτου απο τα ξῶα. 'Εκείνη ῆτις θὰ έξυπηρετεϊτο σοβαρως ειναι
ή 'Ι. Μ. Μ. Λαύρας, αλλὰ και αῦτη εϊς τδ μέλλον, λδγφ καταστροφής
τοϋ δάσους αϋτής ϋπδ τὴς πτ·ρκαϊιϊς κατα ετος Ι946.

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,,
Τὴν 4 Νοεμβρϊου εε, δ Ρουμανος τουρκολογος καθηγητὴς τὴς
ιατορίας των βαλκανικων λαων κ. Αϋρη7,ϊου Ντετσέ,ϊ, ἔδωσε διάλεξιν
εϊς τὴν αϊθουσαν τὴς 'Εταιρίας των Μακεδονικων Σπουδων, μὲ θέμα:
“Οι ρουμανοι κα'ι τδ "Αγιον “Ορος,,. 'Η περιληψις τὴς διαλέξεως τοϋ
Ὅμιλητοϋ εϊναι περίπου αϋτή:
'Η Βλαχία και Μολδαυϊα, μέλη καί αι δύο τοϋ δρθοδοξου κόσμου,
μόλις συνεκροτήθησαν εις ἀνεξὰρτητα κράτη κατὰ τὴν διάρκειαν τοϋ
Ι4ου αϊωνος, ἔστρεψαν τὰ βλέμματά των προς τδ “Αγιον "Ορος θεωρούμενον πάντοτε ως "Ακροπολις τὴς Ὅρθοδοξϊας.
Ὅ πρωτος ρουμανος Πρϊγκηψ δ δποϊος συνὴψε οχέσεις μέ τδ "Αγιον “Ορος ὴτο δ Νικολαος 'Α2,εξάνδρου Βάσαραβ τὴς Βλαχίας και κατὰ
τδ ἔτος Ι35Ο ὴρχισε νὰ στέλλη σεβαστὰ χρηματικὰ ποσα εϊς τδ Μοναστήριον τοϋ Κουτλουμουσίου. 'Η Μολδαυϊα εισέρχεται εϊς τδ προσκήνιον, κα'ι Οα ὴδύνατο τις νὰ εϊπη, ως εϊς συναγωνισμδν κατα τοὺς χρονους τοϋ Πρϊγκηπος 1Αλεξάνδρου Τσέλ Μπονου τδ Ι426. 'Απδ τοϋ Ι35Ο
εως τδ Ι86Ο, δηλ. κατὰ τὴν διάρκειαν 5ΟΟ έτων, ὴ προστασια ὴ δ.τοϊα
ὴσκήθη ὰπδ τους Ρουμάνους ΓΙρίγκηπας, απδ τας συξύγους των καὶ
συχνὰ έπίσης απο τους Βογιὰρους (εύγενεϊς) υπδ τὴν ἰδιοτητα των κληρονομων τὴς Βυζαντινὴς, βουλγαρικής και σερβικὴς παραδδσεως, ὑπὴρξεν ὰσφαλως ή μακροτέρα προστασια δλων των ἄλλων κα'ι εττ'ι πλέον
ὑπήρξε πολὑ άποτελεσματική.
“Απδ αϋτὰς τὰς σχέσεις αί δποϊαι δὲν ϋπήρξαν μόνον χρηματικαί
βοήύειαι των ρουμανικων χωρων προς τὰ Μοναστήρια τοϋ 'Αθω, κα'ι
απο τας δποίας προέκυψαν αί βάσεις μιας συνεργασίας, μιας ἀμοιβαι'ας
διεισδϋσεως εϊς τδ θρησκευτικδν πεδίον, δ 6μιλητὴς έπιμέν.ει κυρίως
εϊς τδ Πρωτατον, τὴν Μεγάλην Λαϋραν, και Ιδιαιτέρως εὶς τδ Μοναστήριον τοϋ Κουτλουμουσίου, τδ δποϊον δνομάζεται εϊς τα ιστορικὰ ἔγγραφα
τὴς ἐποχῆς “Λαύρα τὴς Βαλαχώς,,, και τοϋ Ζωγράφου, τδ δποϊον άνωκοδομήθη εκ βάθρων απο τον πρϊγκηπα τὴς Μολδαυϊας Στέφαν Τσέλ
Μάρε κατὰ τον ΙΧ αϊωνα δ δποϊος τδ δνομάζει τδ “Αγιον Μοναστήριον
τοϋ Ζαγκράφ. 'Ακόμη κα'ι τδ μέγα Μοναστήριον τοϋ 'Αγϊου Παντελεήμονος, δνομαζομενον σήμερον ρωσσικον, ϋπὴρξε κατὰ τδ Ι8Γ2 τδ Πριγκιπικδν Κοινοβιον των Καλλιμάχων, των πριγκήπων οι ήποϊοι έκυβέρνων τὴν Μολδαυίαν και τὴν Βλαχϊαν. 'Η ἀμοιβαία έπίδρασις τοϋ 'Αγϊου Ὅρους εϊς τὰς ρουμανικὰς χωρας ὑπήρξεν ἐπίσης πολὑ μεγάλη και
συνεχής, ἀλλὰ Οὰ ὴδύνατο τοϋτο ν" ἀποτελέση θέμα μιας ἀλ1,ης μελετης.
"Εν συμπεράσματι, τίποτε δεν θὰ ὴδύνατο νὰ συνοψιση καλύτερον
τας σχέσεις τὰς περιγραφεϊσας ύπδ τοϋ δμιλητοϋ, δσον ή φράσις τοϋ
μεγάλου ρωσσου Βυζαντινολογου Οὺσπένσκι, Ιστορικοϋ 'Αγϊου Ὅρους
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δ δποϊος λέγει “Καιιμία δρθὸδοξος χώρα δὲν ῖ'καμε τόσον καλδν διὰ τδ
"Αγιον "Ορος δπως ἔκαμαν οι ρουμανοι,,.
'Ο δμιλητὴς δμως ἀπέφυγε έπιμελως νὰ ἀναφέρη ενα οϋσιωδη παράγοντα εις δλην αϋτήν τὴν ὑποθεσιν τῆς δντως μεγάλης ένισχύσεως τοϋ
'Αγίου Ὅρους ἀπδ τοϋς Βοεβοδας και Μογιάρους τής Μολδαυϊας, και
διατι οι ἔλληνες μοναχοὶ κατέφευγαν εις τὴν χιοραν αϋτήν διὰ νὰ ζητήσουν τὴν οϊκονομικὴν ένϊσχυσίν της. Καί δ λογος δὲν ειναι ἐπειδὴ ὴσαν
ὰπλως 6ρθόδοξοι οϊ προύχοντες και στρατηγο! τὴς Μολδαυἰας, ὰλλσ.
διότι ἀπδ παλαιοτάτων χρονων οι ἔλληνες μετέβαινον εϊς τὴν εῦφορον
αὑτὴν χώραν χάρις εϊς τδ έπιχειρηματικόν των δαιμονιον, δπου έκέρδιζαν οίφθονα χρήματα κα'ι δπου, ῶς πολυάριθμος κοινότης διετήρουν
τὴν έθνικήν των συνείδησιν και πατριωτισμον ὰλωβητον, 'Η έλληνικὴ
γλωσσα ὴτο τοσον διαδεδομένη απο τοϋ Ι5ου αϊωνος, ῶστε και αϋτδς δ
'Ηγεμὡν Βασϊλειος Λοϋπος κατὰ τον Ι7ον αϊωνα ειχε μάθει τα έλληνικά. Εις τδ 3άσιον ιδρύθη έλληνικδν τυπογραφεϊον κα'ι σχολεϊα έλληνικά. 'Απδ δέ τοϋ Ι7Ι2 και μέχρι τοϋ Ι821 ή έλλην. γλωσσα εϊς τὴν Μολδαυἰαν διαδίδεται ἀκόμη περισσοτερον και ίδρϋονται πολυάριθμα σχολεϊα ώς καὶ Ακαδημϊα δπου έδϊδαξαν πολλοι ἕλληνες, μεταξϋ των δποί
ων και δ ἐκ Χϊου Ναθαναὴλ Κολονιέρης (Ι7ΟΟ-Ι76Ο) διατελέσας καὶ
άρχιερεϋς εϊς τὴν Μολδαυιαν.
Συνεπως οταν δ 6μιλητὴς λέγη δτι ἡ Ρουμανία συνεισέφερε εἰς τδ
"Αγιον Ὅρος, άναντιρρήτως συνεισέφ·εραν και οἰ ρουμανοι προύχοντες
και 'Ηγεμονες αλλα οι Καλλιμάχηδες καϊ οι Νεάγκοι, και έξεπροσιδπουν
μιαν άνθοϋσαν μεγάλην κοινοτητα καθαρως έλληνικὴν καϊ δρθοδοξον, ὴ
δποϊα δϊδουσα πρτοτη τδ παράδειγμα τὴς γενναιοδωρίας ὴσκει
έπϊδρασιν και εις τοϋς ρουμάνους δρθοδόξους. 'Αντικειμενικωτερος λοιπδν
θὰ ὴτο δ δμιλητὴς ἐὰν έμνημόνευε τὴν ουσιωδη αϋτήν 7,επτομέρειαν δτι
έλληνικδν ὴτο τδ στοιχεϊον κατὰ πλειονοτητα ποϋ ειχε συνεισφέρει εϊς
τὴν ἐνίσχυσιν τοϋ 'Αγίου Ὅρους, ἡ δποϊα δμολογουμένως εϊχεν ευρει κατανοησιν, ὰγάπην καϊ φιλοξενίαν ἐν μέσω τοϋ ρουμανικοϋ στοιχεϊου τὴς
περιοχης έκείνης. Διδτι δ τροπος μἑ τον δποϊον δ σοφδς δμιλητὴς διετϋπωσε τὰς ιστορικὰς σημειιδσεις του εῖναι ωσὰν δλαι αι Μοναϊ τοϋ
'Αγίου Ὅρους νὰ δφείλουν τὴν δντδτητά των εις τὴν Ρουμανϊαν και δχι
εις τον χείμαρρον τοϋ πλοϋτου και λατρείαν των Βυξαντινων αὑτοκρατ6ρων
καὶ τὴν πίστιν των έλλήνων. Ὅρθως εϊπεν εις τδ τέλος τής διαλέξεώς του
δτι ή Ρουμανία δὲν ὴθέλησε νὰ έκμεταλλευϋῆ πολιτικως τας δωρεὰς
αϋτάς, εν άντιθέσει προς ἄλλα κράτη-διδτι τοτε δὲν θὰ εϊχομεν δωρεὰν,
ἀλλὰ δάνειον, Πάντως ὴ Σκήτη τοϋ Προδρομου άποτε7,εϊ δεϊγμα της
ὰναγνωρϊσεως τὴς προσφορας τὴς Μολδαυἰας έκ μέρους τοϋ 'Αγίου
Ὅρους.
Κ. ΣΑΛΤΑΣ
δικηγορος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
“Μαλ3ουσιανισμο; το εγκλημοτ τῆς Γενοζ,τονίας,,
'Αρχιμ. Γαβριὴλ Καθηγουμένου τὴς 'Ι, Μονὴς 'Αγϊου Διονυσίου
'Αγίου "Ορους σχ. 8ον σελ. 58 ἔκδοσις '* 'Αγιορειτικής βιβλιοθήκης,,
Β6λος Ι957.
'Η εϊς τὴν ὰμαριίαν ἔκδοσις των ανθρωπιον έν τοϊς έσχάτοις του·
τοις χρόνοις εϊς μεγάλον βαθιιδν έπέφερεν εν αύτοϊς τοιαύτην διανοηκὴν σϋγχυσιν καϊ τοϋ ὴθικοϋ αϊσθὴματος ὰμβλυνσιν, ῶστε νέα ὰμαρτήματα, πάντη άγνωστα εις παρωχημένας έποχὰς κα'ι ἀποτροπαια νὰ κατακλύζουσι τὰς χριστιανικὰς κοινωνίας κα'ι άπειλωσι τὴν ὑπόστασιν αϋτων,
"Εν τοιοϋτον ειναι καϊ δ Μαλθουσιανισμος, ῆτοι ὴ αρνησις των συζυγων νὰ γϊνωσι γονεϊς και του Θεοϋ συνεργάται εις τδ ἔργον τὴς δημιουργϊας κα'ι οι παρομαρτοϋντες εις τὴν ὰρνησιν ταύτην φονοι των τέκνων αϋτων προτοϋ ϊδωσι τδ φως τοϋ ὴλιοιι.
Τδ έθνικδν και έκκλησιαστικδν κινδυνον ἀποτε2,ουν εϊδεχθὲς τοϋτο
ἔγκλημα, δπερ πολυπλεύρως έξήτασεν κα'ι τὰ δέοντα ϋπέδειξε πρωτος
δ ἀοιδιμος Σεραφεϊμ Παπακώστας έκδούς εν ἔτει Ι933 σχετικὴν έργασϊαν υπδ τον τίτ7,ον “τδ ζήτημα τὴς τεκνογονίας,, αποτελεϊ τὴν ὑπύΟεσιν τοϋ νέου τούτου ἔργου τοϋ Καθηγουμένου ὰρχιμ. Γαβριήλ.
“Εχων ως γνώμονα τους Κανονας τὴς Ὅκκλησϊας, τὴν μεγάλην
αϋτοϋ πεϊραν ως πνευματικοϋ, τὰς πολλάς αϋτοϋ κοινωνικὰς κα'ι έγκυκλοπαιδικὰς γνωσεις και τον ύρϊϊδν λογον, τοϋ υπδ τοϋ θειου φωτισμοϋ
έλλαμπόμενον, έξετάζει τδ φλέγον κα'ι έπικαιρον τοϋτο θέμα ἀπδ ὴθικὴς,
κοινωνικὴς, έθνικής κα'ι έκκλησιαστικής ὰποψεως εϊς τδ πρωτον μέρος
τοϋ βιβλίου- Εϊς τδ δεύτερον δὲ μέρος έκθέτει τδ δέον γενέσ0αι, τους δορυφορους τοϋ κακοϋ και τὴν θέσιν επ' αύτοϋ τής 'Εκκλησίας, κοινωνίας
κα'ι πολιτειας. Τέλος ποιεϊται συγκινητικὴν ἔκκλησιν εϊς τους πνευματικούς, έφημερίους και ὰδελφοϋς ήμων χριστιανοϋς. Τδ ἔργον τοϋτο, λίαν
διαφωτιστικδν και άπαραὶτητον τοϊς πνευματικοϊς, διακρίνει σαφήνεια,
γλαφυρότης έκφράσεως και έμφαίνει κατοχὴν τοϋ θέματος, πεϊραν εκκλησιαστικὴν και σύνεσιν, πίστιν προς τον Θεδν καϊ ἀγάπην προς τοὑς χρι
στιανοϋς τοϋ γράψαντος, δστις έξοικονομεϊ χρδνον έκ τὴς ιερας έν τὴ
Μονὴ διακονϊας του διὰ νὰ ἀσχολὴται μὲ τὴν συγγραφὴν έποικοδομητικων ἔργων τιμώντων τον Μοναχισμδν ήμων. Τ6 ἀνωτέρω βιβλιον 3έον
νὰ μελετηθὴ άπδ κάθε γονέα και έφημέριον.
“'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου Πνευματικές 'Ακχινοβολιες α.
"Αμβωνα τὴς "Αντιοχείας,, εις νεοε7,ληνικὴν ὰποδοσιν ὑπδ Παν
Στάμοιι. 'Αθὴναι Ι957. Σχήμα 8ον (μέγα) σελ. δ28 τύποις Φι,''
Μεταξύ των ἔργων τοϋ 'Αγϊου 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστο, ·
πολὑς ρωσος ιστορικος να·5111βν άποκαλεϊ “ιριλολογικούς *·ι
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ἐξέχουσαν θέσιν κατέχουσιν αι δμιλίαι αὑτοϋ εις τους ὰνδριάντας “μνημεϊα αιδια ἰστορίας και εϋεπει'ας,, κατὰ τδν έθνικδν ὴμων ιστορικδν
Κ. Παπαρρηγοπουλον.
Τὰς δμιλίας ταϋτας, εῖκοσι και μιαν τδν ἀριθμον, μὲ τδ πλούσιον
εϊς ὴθικὰ διδάγματα περιεχδμενον αυτων και τὴν 7,ογοτεχνικήν των
α'ξίαν ἀνέλαβε νὰ ὰποδιδση εϊς τὴν νεοελληνικὴν γλωσσαν δ εκ Πολυγϋρου καθηγητὴς κ. Παναγιώτης Στάμος.
'Εν τῷ Προλόγω δν γράφει “δ ὰρετῆ και σοφία κεκοσμημένος,,
θεοφι7,. "Αγιος Κατάνης Κασσιανος, πρύτανις τοϋ εν Παρισϊοις Ὅρἰἰοδο-ξου Θεολογικοϋ θνστιτοϋιου, ρωσος
τὴν καταγωγήν, ἀλλ' ἔλλην
τὴν ψυχὴν, έκτϊθεται “ή βαθεϊα σημασία τοϋ ἔργου, τδ δποϊον άνέλα
βεν δ μειαφραστής.,,
Ὅ θεοφιλέστατος "Αγιος Κατάνης λίαν δρθως σημειοϊ, δτι δ "Α
γιος Χρυσοστομος “ὰνήκει εις τοϋς ἐλληνας,, και δέον νὰ μελεταται ύπδ
των συγχρδνων έλλήνων εις τὴν γλωσσαν των, προς εϋχερὴ κατανόησιν,
δτι ὴ μελέτη αὑτη ἀποτελεϊ “συναρπαστικὴν μαρτυρϊατ τὴς ἐν χρονοι
ένοτητος τὴς Ὅρθοδοξϊας, ῆτις ὰποτελεϊ ενα ζιοντανδν καθολικδν δργανισμον,, 'Η τραγωδϊα τὴς 'Αγιας Ρωσιας θιγει τὴν εύαισ9ητον αϋτοϋ
καρδϊαν και τονϊζει τὴν έπικαιροτητα των ἔργων τοϋ Χρυσοστομου.
Κατοπιν έπακολουθεϊ ή εισαγωγὴ έκ δέκα σελίδων. "Εν αϋτῆ έκτϊθεται πρωτον ὴ περίλαμπρος θέσις τὴς μεγάλης έλληνικὴς πολεως τὴς
'Ανατολὴς 'Αντιοχει'ας εϊς τδν έθνικδν καϊ χριστιανικδν κόσμον ιστορικως κα'ι δεύτερον τὰ γεγονδτα τὴς στάσεως τὴς πολεως έπ! Θεοδοσϊου
ιοϋ Μεγάλου, ιϊτινα συνετέλεσαν νὰ εκφωνηθωσιν αι περίφημοι αῦται
δμιλίαι. 'Επακολουθοϋν αι ύμιλϊα εις γλωσσαν νεοελληνικὴν ὰπλήν κα'ι
εϋληπτον χωρ'ις ὰκροτητας μέ διαφωτιστικάς τοϋ κειμένου ύποσημειιοσεις. 'Ιδιαζούσης σημασίας δι' ήμας τοὺς Μοναχούς ειναι ή ΙΖ' δμιλία
ἔνθα έκτϊθεται ὴ σωτήριος έπέμβασις των περϊ τὴν "Αντιοχειαν οικούν
των πολυπληθων Μοναχων εϊς τὴν μεγάλην τὴς π61.εως δοκιμασίαν.
Τέλος ὑπάρχει πϊναξ Οεμάτων προς χρησιν των κηρύκων τοϋ θειου Λ6γου. 'Η μετάφρασις ειναι ὲπιτυχὴς και εισάγει τδν ὰναγνωστην εις τὰ
θεϊα νοήματα τοϋ Μεγάλου Πατρδς και τδν πλουσιον λειμωνα των ὴθικων διδαγμάτων, άτινα περιέχονται ἐν αϋταϊς. Αϋτδς ὴτο κα'ι δ σκοπδς τοϋ μεταφραστοϋ. ““Εχοντες ὑπ' δψιν, γράφει, τους λογους τοϋ Χρυσοστομου “διδάξαι, βούλομαι οϋχ απλως έπιδεϊ'ξασθαι, άπεβ7,ύψαμεν εις
τδ νὰ καταστήσωμεν καταληπτὰ τὰ ϋψηλα νοήματα τοϋ μεγάλου Πατρδς
καὶ οϋχ! εις τδ να έπιδειξωμεν ὰνυπάρκτους φιλολογικὰς γνώσεις.,,

Κατ" εϋτυχή συγκυρίαν αι δμιλίαι αυται παραδίδονται εϊς τδ Χριστεπιδνυμον πλήρωμα τὴς 'Ελλάδος καθ' δν χρδνον συμπληροϋνται Χίλια πενιακοσια πεντήκοντα ἔτη απο τὴς προς Κύριον ἀποδημϊας τοϋ 'Α
γίου Χρυσοστομου, “τοϋ σοφοϋ ύποφήτου των τοϋ Θεοϋ ὰπορρήτιον,,
κατὰ “Ισίδοτρον τδν Πη7,ουσιιδτην, “ώς πενιχρὰ ὰνθη έπι τοϋ σεπτοϋ αϋτοϋ
τάφου,,. Τοιαϋτη εἰναι ὴ νέα, τρϊτη τδν ὰριθμόν, έργασία εις τδν Χρυσδστομον τοϋ κ. Στάιιου, ῆν εῖχε τὴν κα2,ωσυνην να μας άποστεᾶ,η και διὰ
της δποίας μας ἀπεκάλυψεν ὰμυΟὴτου ὰξίας πατερικδν θησαυρον. Εϋχδιιεθα νὰ εύρεθωμεν καϊ προ ἀλλων έκπλήξεων! και ἀκούσωμεν κα'ι
αυθις διδάσκονια τδν μεγάλον Πατέρα, διοτι, ως εϊπεν ἔνας ξένος έκκ.λησιαστικδς συγγραφεύς, " Ὅ Χρυσοστομος έξακολουθεϊ και σήμερον
να ζὴ διὰ των συγγραμμὰτων του κα'ι διδάσκη. “Συνιστωμεν έκθύμως
τὴν μελέτην τοϋ ωραϊου τούτου βιβλίον εις τους ὰγαπητούς ὴμων αναγνώοτας. "Ας μὴ ὰμελήσουν νὰ μελετήσουν “τις πνευματικές άκτινοβολίες τοϋ Χρυσοστομου απο τον Ἂμβωνα τὴς 'Αντιοχείας.,,

ΣΚΕΨΕΙΣ
Και ἧ γνωμη.
“Ο7,οι οι χριστιανοι καταβάλλομεν προσπαθείας να μιμηθωμεν,
καθ' δ ἔχομεν καθὴκον, τους 'Αγϊους τὴς 'Εκκλησίας ήμων. 'Ημεϊς δέ
οι τον μοναχικδν τρίβωνα περιβληθέντες, μιμούμε9α τας μεγάλας τοϋ
μοναχισμοϋ μορφὰς καί έπακριβως τηροϋμεν οϋ μόνον τὰ τυπικὰ των
άοιδϊμων κτιτορων των 'Ιερων ήμων Μονων, ἀλλὰ και τὰς εκεϊνων συνηθείας ως κα'ι τὴν δίαιταν.
ΕΤναι δμως τοϋτσ ὰρκετδν προς ὴθικὴν ήμων τελείωσιν; Τὴν απαντησιν τὴν δϊδει εις μεγάλος Μοναχδς και Πατὴρ τὴς 'Εκκλησίας ήμων
θσίδωρος δ Πηλουσαοτης γράφων εϊς τὴν ΡΞΒ έπιστολὴν αϋτοϋ εϊς
Μοναχδν τὰ έξὴς. “Οϋκ ἀρκεϊ ὴ βρωσις κα'ι πόσις κα'ι στρωμνὴ “Ιωάννου (τοϋ Προδροιιοῦ) προς πέρας ὰσκήσεως τοϊς ταϋτα ζητοϋσιν, & αριστε, ἀλλὰ χρεία και γνωμης Ἰωάννου προς τελείωσιν,,. Δηλαδὴ δὲν
άρκεϊ νὰ τρώγη, νὰ πίνη και νὰ κοιμαιαι δπως δ «γιος 'Ιωάννης δ Προδρομος, έκεϊνος ποὺ έπιδιιδκει αϋτά, διά νὰ φθάση εϊς τδ τέρμα τὴς
ἀσκήσεως, ῶ ὰριστε, αΚλα προς ὴθικὴν αϋτοϋ τελειοποϊησιν χρειαζεται
νὰ ἔχη κα'ι τδ φρόνημα τοϋ ἀγίου 'Ιωάννου, ῆτοι τας ἁγίας σκύ·ῳεις,
τὴν ὰγιότητα τοϋ βίου, τον πλοϋσιον εϊς ὰρετὴν ψυχικόν του κδσμον,
Τοτε ειναι Χριστοϋ εὑωδία και Μοναχων καύχημα.

Παροξήνομεν τον Θεδν.
'Η "Εκκλησϊα τοϋ Χριστοϋ πάντοτε χειμάζεται, ἀλλὰ εν τοϊς διωγμοϊς
προάγεται τδ κοσμοσωτήριον ἐργον της.
Εϊς τὴν ἐποχὴν μας μεγάλα τμήματα τὴς Ὅρθοδοξου 'Εκκλησίας
διιδκονται εϊτε φανερως, εϊτε ὰφανως. Μεταξϋ τούτων εϊναι και ὴ Μεγὰλιι τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησία, ὴ Σεπτὴ Κορυφὴ τὴς Ὅρθοδοξϊας και ὴ
τὴς Κύπρου παλαίφατος 'Αποστολικὴ 'Εκκλησία. 'ΙΙ πρώτη δαοκεται
ϋπδ ἀλλοθρήσκων, τὴ ἀνοχὴ χριστιανων, καϊ ή δευτέρα ὑπδ χριστιανων!!
'Επιτακτικδν δθεν προβάλλει τδ καθὴκον ἡμων, νὰ πενθήσωμεν
ως έκεϊνοι κα'ι διὰ των προσευχων μας νὰ δρέξωμεν αϋτοϊς χεϊρα βοηθείας Ὅ ὰδιάφορος διὰ τὰ των ὰδελφων του παθήματα δὲν δύναται
νὰ δνομασθῆ Χριστιανδς και Μοναχδς. Ειναι πνευματικως νεκρός, ή δέ
ἀδιαφορία του αυτη παροξύνει τον Θεον. Διὰ τοϋτο καί δ κὴρυξ τὴς,
ἀγάπης ελεγε. “Μὴ παροξύνωμεν τον Θεδν διὰ τὴς ὑπερσψίας ταύτης
ἀλλ' ως αϋτοι δντες ἐν τοϊς δεινοϊς, ουιως δδυνώμεθα, ουτω τον δέον
μετ' έκτενείας παρακαλωμεν. Τοϋτο καϊ ήμας ωφελήσει τα μέγιστα' ονδέν γὰρ οὑτω τον Θεδν εύφραίνειν εὶωθεν, ώς τδ μετὰ πολλὴς προθυμίας ὰλγεϊν ὑπὲρ τῶν μελων των ἡμετέρων,, (Χρυσοσιομος).
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Αϊων πεινης.
"Ο Δόκτωρ Ζοσουέ ντε Κάστρο, παλαιὺς διπλωμὰτης και οϊλλοτε πρδεδρος τὴς Ὅργανώσεως τροφϊμων, Τδρυσεν εϊς τοὑς Παρισϊους “Διεθνή
"Ενωσιν άγωνος κατὰ τὴς πεϊνης. Εις τδ βιβλιον του “Μαύρη Βίβλος
τὴς πείνης,, άναγράφει δτι μδνον τα 28Ἁ τοϋ πληθυσμοϋ τὴς γὴς ἔχουν
έπαρκή δϊαιταν, Ι2θΖθ σχεδδν έπαρκή και 6ΟἉ “πάσχουν απο χρονίαν
πεϊναν,, ὴτοι πεινοϋν Ι.5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ ὰνθρωποι. 'ΕπΙ 6Ο έκατομμυρϊων
φυσικων θανάτων, λέγει, τδ ἔτος, 3Ο-4Ο έκαιομμύρια δέον νὰ ἀποδοθωσιν εϊς τον ὑποσιτισμον.

Τι εϊρωνεϊα! Εϊς τον αϊωνα ήμων μὲ τὴν ἀτομικὴν ένέργειαν, μὲ
τὰ τοσα μέσα παραγωγὴς και βελτιωσεως τροφίμων, τδση πεϊνα! Εύλογον δμως τοϋτο, διοτι ειναι και τδση άμαρτία καϊ ἀποστασία απο "Εκεϊνον, δστις “έμπιμπλα τροφὴςκαι εϋφροσύνης τὰς καρδίας ήμων,, (Πράξ.
ΙΔ. Ι7). 'Η αποστασϊα φέρει πεϊναν, ή εϊς τον Θεδν μαραμονὴ π7,ησμονὴν.
Τδ εϊπεν δ ϊδιος διὰ τοϋ προφήτου.,, Οϊ δουλεύοντές μοι φάγονται, ὑμεϊς
δε (οι άποστάται) πεινάσετε. 'Ιδού οι δουλεύοντές μοι πὶονται, υμεϊς δέ
διψήσητε,, ('Ησ. ΞΕ. Ι3).
Αϊων λοιπδν πείνης άριστα δύναται νὰ 6νομασθῆ δ αϊιον μας.

'Η 6ργἢ τοϋ Κυρίου.
Περι τὰ τέλη τοϋ παρελθοντος Ἰουνϊου χειμών! Τὸ φαινομενον
τοϋτο οἰ πάντες ἔκπληκτοι εἴδομεν. Εις τὴν χώραν ήμων δλδκληρον Ούελλαι καὶ καταιγίδες προϋξένησαν πολλὰς ξημίας' ὴτο οργὴ τοϋ Κυ
ρίου. Ὅ Κύριος ὴΟέλησε νὰ μας δείξη έμπράκτως, δτι καϊ ὴ ύλικὴ εϋημερία μας ἐξαρταται έξ Αϋτοϋ' δτι απ' έκεϊ δπου δεν τδ περιμένομεν
ἔρχεται ή τιμωρία' δτι τϊποιε δὲν δύναται απο τὴν δργήν Του νὰ μας
προφυλάξη.

'Αντελήφθημεν τοϋτο καλως; 'Εὰν ναι, ©ὰ ἔχωμεν μέγα κέρδος
παρ' δλας τὰς ζημίας.

“Ὅστις θέλει νὰ εὑαρεστήστ] εις τον Θεδν και νὰ γεινη διὰ τὴς
πίστεως κληρονδμος αύτοϋ, διὰ νὰ δνομασθὴ κα'ι αύτδς υϊδς Θεοϋ, γεννηθεις έκ Πνεύματος 'Αγϊου, δφεϊλει νὰ ὑποφέρη γενναίως τας θλύψεις,
τὰς στενοχωρίας και τας ἀνάγκας, οατινες συμβαϊνουν εϊς αϋτον, εϊτε ειναι σωματικαι ὰσθένειαι ὴ ψυχικοι δνειδισμοι και ὑβρεις απο ὰνθρωπους ῆ άπδ διαφδρους ὰοράτους 6λϊψεις' κα'ι ἄτινα συμβαίνουν κατ' οϊκονομίαν Θεοϋ, συγχωρων εις έκάστην ψυχὴν νὰ δοκιμάζηται μὲ διαφορους θλίψεις, διὰ να φανερω8οϋν δσοι ἀγαποϋν τον Θεδν ές δλης τὴς
ψυχῆς των,,.

'Αγίου 'Εφραὶμ

ΕΥΧΗΙ ΤΩΠ ΗΠΩΠ ΠΗΤΕΡΩΠ

Μεγόὶλου Βασιλείου προς τδν Παντοκρἁτορα και
φιλἁνθρωπον Θεδν.
Με ελαφρἀν παρἁφρασιζν
Δέσποτα Θεὲ των ὰπάντων, υπεράγαΟε Πάτερ, δ ὑπάρχων και διαμένων πάντοτε, δ ἔχων τὴν άρχὴν πάντων των αιωνων και πάντοτε έπϊσης ἔχων τὴν ὑπαρξιν, μὴ εχων ὰρχὴν οϋδέ τέλος. Ὅ ὰκατανδητος εϊς
τὴν οὐσίαν, ἀπεριοριστος εϊς τδ μέγεθο; καὶ ὰπειρος εις τὴν ὰγαθ6τητα.
'Η πηγαϊα και μὴ δυναμένη νὰ έκφρασθῆ αβυσσος τὴς δυνὰμεως και
τὴς σοφίας. Σέ εϋλογω διοτι επεβλεψες μὲ συμπάθειαν καϊ φιλανθρωπίαν
εις έμέ τδν άΟλιον κα'ι μὲ εσωσες ἀπδ τδ έργαστήριον αϋτδ τοϋ μοχθηροϋ και ματαϊου Κδσμου και των ἐξ αϋτοϋ πολλων κα'ι διαφύρων παγϊδων τοϋ πονηροϋ ὰρχοντος τοϋ σκότους τοϋ αϊωνος τούτου. Σέ εϋλογω
Κύριε διοτι μοϊ έφανέρωσες κατὰ τροπον θαυμαστδν τὴν συμπάθειαν
Σου εϊς εμε τδν ὰμαρτωλδν και ἔγινες καθ' δλα φιλανθρωποτατος κα'ι
τροφεὴς και κυβερνήτης και φύλαξ καϊ ἀντᾶ,ήπτωρ κα'ι καταφυγὴ και
Σωτὴρ καϊ κηδεμων τὴς ψυχῆς και τοϋ σιύματος μου. Σε εϋλογω, Κυριε, διοτι πολλὴν και ὰπέρανιον ἔδειξες εις έμέ τδν ὰνάξιον τὴν φιλανθρωπϊαν Σου, διότι καθ' έκαστην ήμέραν ενω παραδίδομαι μδνος μου
εϊς τδν διάβολον διὰ τὴς ραθυμίας μου, μὲ διαφυλάττεις κα'ι μέ σιδζεικαι μέ ἀρπάζεις εκ των παγίδων αϋτοϋ. Σὲ εὑλογω, Κύριε, διοτι μοϊ
έδώρησες δϋναμιν μετανοιας δια τας ὰμαρτίας μου και χιλίας εύκαιρϊας
έπιστροφὴς μοϋ ὑπέδειξες απο τὴς κακίας μου. Σε εϋλογω, Κύριε, διοτι
ενω ειμαι άδύνατος, μοϋ διδεις θάρρος και δέ μὲ ἀφϊνεις νὰ καταπέσω
τελείως, ὰλλ" ὰμέσως μοϋ δίδεις ὰνωθεν χεϊρα βοηθειας και μὲ επαναφέρεις προς Σέ τδν ϊδιον.
Τι νὰ σοϋ άνταποδωσω, Δέσποτα Πανάγαθε, περϊ δλων αϋτων των
άγαθων ατινα έποϊησες κα'ι ποιεϊς εϊς εμε τδν ὰμαρτωλ6ν; Ποιαν εϋχαριστίαν νὰ Σοϋ άναπέμψω; Λοιπδν, ὴμέραν κα'ι νύκτα ως χελιδων θὰ
φωνάζω και ως άηδων θα ψά7,λω και δὲν θὰ παυσω νὰ Σέ εὶθ,ογω πάσας τας ὴμέρας τὴς ζωὴς μου, Σε τδν ποιητὴν κα'ι εύεργέτην καϊ κηδεμονα μου.
'Εγω, Κύριε, δὲν ειμαι αξιος προς Σέ νὰ 6ιιιλήσω, διοτι ειμαι πολύ ἀμαρτωλος. Σέ εϋχαριστω, Κύριε, διοτι έμακροθύμησες εις τὰ παραπτιδμαιά μου και μέχρι τής στιγμὴς αύτὴς μέ ὰφησες άτιμωρητον. Σε
εύχαριστω, Κϋριε, διοτι δὲν θέλεις τὴν θάνατον τοϋ ὰμαρτωλοϋ μεχρις
δτου έπιστρύψη και ζήση. 'Εγω μέν ειμαι αξιος νὰ πά9ω πολλὰ και
ν' άπορριφθω ὰπδ τοϋ προσιοπου Σου, Κύριε, ή δέ ὰνεξικακϊα Σου καϊ
φιλανθρωπϊα έμακροθϋμησαν εις έμέ. Σέ εϋχαριστω, Κύριε, αν και δὲν
ἔχω τὴν δϋναμιν προς εϋχαριστίαν τής ὰνεξικακϊας Σου. 'Ε7,έησ6ν με
Κύριε κα'ι ποϊησον εὺθεϊαν τὴν δδδν τής ψυχής κα'ι τὴν δδδν τὴς ζωὴς
μου εις τδ θύλημά Σου κα'ι κυβέρνησόν με ιος γνωρίζει ὴ εϋσπλαχνια
Σου, χάριν τοϋ πλήθους τὴς συμπαθείας Σου. Ποϊησον με τέλειον προς
παν ἔργον αγαΟ6ν τής θελήσεως Σου και ουτω λάβε με εκ τοϋ ὰθλίου
μου σωματος. Ὅτι ὶδικον Σου ειναι νὰ έλεήσης και νὰ σιδσης ήμας.
Και εϊς Σέ ἀναπέμπομεν τὴν δοξαν και εὑχαριστίαν και προοκύνησιν,
μετὰ τοϋ Μονογενοϋς Σου Υιοϋ και τοϋ Παναγϊου και 'Αγαῦοϋ και Ζωοποιοϋ Σου Πνεύματος, τωρα και πάντοτε και εϊς δλους τοϋς αὶωνας. "Αμήν.

Προσέφεραν πρὺς ένίσχυσιν τοϋ παρόντος δωρεὰγ
ΔΩΡΕΑΙ.
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ἡμων οὶ κ. κ. Σπ. Πα,ταζαφείρης 'Ανώτερ.
Δὶτὴς Χωρὶκῆς Στερεας 'Ελλάδος Λαμία δρ. 5Ο, Ἰ. Τσαμακος ΔΙτὴς Ξενοδ.
'Ερέχθειον 'Α9ὴναι 3Ο, Ἀνδρ. Πανούσης και Σία 'Αθῆναι 2ΟΟ, Κα Καλὴ
Μενάγια Ἀθῆναι ΙΟΟ, Ἰωὰν. Ρουσοχατζακης 'Ηράκλειον δΟ, Κα 'Υπαπαντὴ "Αναστασιάδου Σϋμη Δωδεκ. δΟ, Κα Κικὴ Λασκαράτου 'Αργοστολιον ΙΟΟ, 'Αστ. Κισκίνης Θεσὰνίκη 5Ο, "Εμιι. Καλδὴς Θεσὶνίκη 5Ο, Παϋλ.
ΠοΟητδς Ν. Σύλλατα Χαλίκὴς 5Ο, ιερομ. Γρηγοριος 'Ι. Μονὴ Βενεδικτίνων Βέλγιον Ι5Ο, Στ. Τσολακού3ης Καμίνια·Λήιινου 5Ο, Γερ. Ζαχαρϊας
Καυσοκαλυβίτης 25, Γερ, Γρηγοριος Καλύβ. "Αγ. 'Αντώνιος Ἰ. Σκ. 'Αγ.
"Αννης 2Ο, μον. Γεν. Τσεκάκης Ρέθυμνον 2Ο, άνωνυμος 'Αθηνων ΙΟΟ,
Γ. Κουράκος άν1Ἰστὴς Χωρὶκὴς άστυνόμος Ν. Μουδανιων, Π. Δαλακέλης
Ν. Μουδανιὰ ὰνὰ 2Ο, και 'Ιάκωβος Πολίτης Π. Φάληρον 'Λ9ηνων 2Ο.

Προς ἁπαντας έκφράζομεν τὰς εϋχαριστίας τὴς 'Ι. ἡμων Μονής.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Την 'Ι.·ήμων Μονὴν έπεσκέφΟησαν μεταξϋ των
άλλων και οι κ. κ. Παναγιωτατος Μητροπολϊτης Θεσσα5.ονίκης Παντελεήμων, Σεβαύμιώτατος Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος Κύριλλος, δ Κύπριος
άρχιμ. Κύριλλος Μαχαιρωτης, ιερ. Μιχ. Θεοδωρακοπουλος ἐξ 'Αβηνων,
Γ. Σκαλίγκος έκ Καρδίτσης, Π. Κυζερίδης φοιτητὴς Θεολ. Σχ. Χάλκης,
Π. Λυκοϋσης ϋποὶτὴς Σχολής 'Αστυνομίας Π6λεων, 'Αν. 1Ανδρεοπουλος
ύγειον. άςιωμ., Γ. Καροϋζος, Λ. Παπαθανασϊου, Δ. Τξιώρας ὑπαστυνομοι,
'Αθ. Γεωργοπουλος δικηγύρος μετὰ 3Ο δοκϊμων υπαστυνομων της ϊδίας
Σχολής, Σ. Κιουρκαντιωτης δικηγ. έξ 'Αθηνων, 'Αδ. Κυριάκης Τμημ,
'Υπουργ. Οϊκονομ, Κ. Καδινοπουλος γβωπδνος της Γεωργικῆς έπιθεαιρήσεως Μακεδονίας - Θράκης, Μ. ΟΙὶΟΓόβη Γερμανος φοιτ , Λ. Ρο8ϊαηΟ8
μηχανικδς εκ Ρωσϊας, Ειπ. Μοππβ Γάλλος 6ρθδδοξος, 'Αν. Χατξηαναστασίου ζωγράφ. έκ Θεσὶνίκης Ε. Παναγιωτίδης μαθ ίκ θεσὶνίκης Η.
Ρατνε1ϊΓΓβ Γάλλος έπιστήμων, Ε. Βπιο & Μ. Βπιο 'ΙρλανδοΙ έ.τιστήμονες, 'Ι. Ταχουγιάννης δικηγύρος, Ν. Δελή,ιιπασης δημοδιδάσκαλος έκ
Πολυγϋρου, Ε. Γραμματικοπουλος καΟηγ έκ Θεσϊνίκης, Ν. Χωτηούπουλος έξ 'Αγ. Κωνοταντϊνου, 8. Χνο1αβαπ^',, Η. Ει11η8βΓ, ·Ε ϋϊβιηαϊϊιϊ8
ΓερμανοΙ φοιτ., Δ. Παπας, Ι. Βογιατξιάν, Κ. Μ. Ὅχάνες, 'Ιορ. Στανϊδης,
Γ. 'Ανδριακοπουλος έξ 'Αθηνων, 'Αμφιλ. Εϋγενι'δης, 'Αλ. Χατζηδὴμος
ιατρύς, Στ. Παυλίδης. Αἰμ. Ἰατροπουλος, Ν. Νικολαιδης κα'ι “Αθ. Δανιὴλ
έκ Θεσ1νϊκης, Κ. ΚιπιειπεΓ, Μ. Ργοιιγ, Ρ. Κ1ο1ϊ3Γά, .ϊ. 8βΙιοΓ1τ, ΧΫ.
Ε1οσννππ Γερμανοϊ φοιτ., Ιερ. Παν. Εύαγγελ6πουλος έκ Σιατίστης, Χ.
Ρέπας δημὶλος ἐξ 'Αρκαδίας, Ιερομ. Ν. Σιδερής, ιεροδ. Ν. 'Ηρακλὴς έκ
Κύπρου, 'Αλέξ. Παπαγιάννης ξιά,έμπορος έ'ξ Ἀθηνων, 8.
Γερμανὴς φοιτ., Μ. ΒγιιιιοΗο Γάλλος φοιτ., Κινεβαβ1 .Ιε8ιι Απι1γο Γάλλος
ἐπιστήιιων καϊ συγγραφεύς, 'Ελ. Γαϊτάνος έξ "Αβηνων, Δ. Καραϊσας
καθηγ. θεολογος μετὰ τοϋ υὶοϋ του κα9ηγ. Εὺστρατϊου έκ Θεσὶνίκης,
Ροβέρτος Λϊδελφ “Αγγλ. συγγραφεύς, (1. ΒοΠιϊ8ο1ιιιΓεΓ Γερμανος φοιτ.,
ἀρχιμ. 'Υακινθος Διολέτης έξ "Αθηνων, 'Αρ. Μερκούρης συνὶχος ταχυδρομικδς έξ 'Αβηνων, Δ. Βασιλειάδη: φοιτ. ὲξ Αιγϋπτου, 'Αντ. Σαμπάτ
φοιτ. 'Ιορδανος, Ν. Σαρρής σχεδιαστὴς έκ Θήρας, Ν. Νικολέρης συνὶχος
εκ Θάσου, Ρ. ΖαΓ3νϊ ιερ. Φινλανδός, Μάξ. Ὅρφανϊδης άρχιμ. Χρ. Γεωργϊου Ιεροδ. εξ 'Αθηνων, 'Αντ. Χρϊστοφερ βυζαντ. καθηγ. έκ Κύπρου, Γ.
Παπαγιαννάκη: ιερ. έκ Πέτρας Κρήτης, ιερ. Π. Τοπατζὴς εκ Γορτυνϊας,
^νΠ. ὶν3ΓΓεη 'Αμερικαν. καβηγ., Ἰ. Χριστάκης φοιτ, ιατρικῆς, Β. νἰἸΠϊβΓ
Αυοτριακδς καθηγ. Θρησκευτικων κ. ὰ.

