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5 Ἰουλϊου - Ἀγιου 'Αθχνασιου τοϋ εν τω "'Αθω.
Ἀπὸ τοῦ παρόντος τεύχους ἀρχίζομεν τὴν ἐξιστόρησιν τῶν
2Ο Ἰ. Μονῶν κατὰ τὴν ἱεραρχικὴν αὐτῶν σειράν. Τὴν πρώτην
θέσιν εχει ἡ Ἰερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας.
Ἑ Ἰερὰ αὕτη Μονὴ κεῖται εἰς τοὺς ἀνατολικοὺς πρόποδας τοῦ ὅρους Ἄθῳ, ὅστις ὑψοῦται ἀποτόμως εἰς σχῆμα κώνου
ἐκ τῶν ἀβύσσων, εἰς τὸ ἄκρον τῆς ἱερᾶς ταύτης χερσονήσου.
Ἑ Λαύρα εἰναι ἀρχαῖον, ἐπίσημον καὶ. σεβάσμιον ἐθνικὸν
μνημεῖον τοῦ μεσαιωνικοῦ ἡμῶν βίου. Παρ' ὅλον ὅτι ὁλόκληρρν
τὸ Ἅγιον 'Ὁρος εἶναι τόπος ἐκ φύσεως κατάλληλος πρὸς
φιλοσοφικὴν μελέτην καί προσευχήν, ἀλλ' ὅμως ἡ τοποθεσία καὶ
ἡ ἀρχαιοπρέπεια τῆς Λαύρας, προκαλοῦν ζωηρὰν τὴν ἀνάτασιν
τοῦ πνεύματος. Πάντοτε μέν, ἰδίως δὲ κατὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς
μῆνας, ἡ Μονὴ αὕτη εἶναι τὸ ὡραιότερον μέρος τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους. Εὑρισκομένη ἡ Λαύρα εἰς ἀνοικτὸν μέρος ἐν μέσῳ δργώσης φύσεως καὶ ἀφθόνων πηγῶν, στολισμένη ὑπὸ μεγαλοπρεποῦς περιβάλλοντος καὶ δροσύζομένη ὑπὸ τῆς αὔρας τοῦ Αἰγαίου, ἀναβιβάζει τὰς εὐαισθήτους ψυχὰς μέχρις οὐρανοῦ καὶ
φέρει τὸν νοῦν εἰς κόσμους εὐτυχίας καὶ μακαριότητος.
Ἑ Λαύρα πρὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ 1912 εἰχεν 18Ο
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μοναχούς, ἐνῶ σήμερον μόλις φθάνει τοὺς 1ΟΟ ἰδιορρύθμως
ζῶντας. 'Επίσης ἔχει καὶ περὶ τοὺς 4ΟΟ μοναχοὺς εἰς τὰς ἐξ αὐτῆς ἐξαρτωμένας σκήτας, κελλία κλπ. ἡσυχαστήρια μεταξὺ τῶν
ὁποίων εἶναι περὶ τοὺς 4Ο μοναχοὶ Ἑουμᾶνοι καὶ 3Ο Ἑῶσσοι.

Ἑ Μονὴ αὕτη ἱδρύθη ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου κατὰ τὸν Ι αἰῶνα ὑπὸ τοῦ ἐκ Τραπεζοῦντος ὁσίου
Ἁθανασίου καὶ εἶναι ἡ πρώτη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἥτις ἐκτίσθη μεγάλη καὶ ὀχυρὰ ὤστε ἀποτελεσματικῶς νὰ ἀμύνηται κατὰ τῆς
πειρατείας, ἥτις ἐπὶ σειρὰν αἰώνων ἧτο διαρκὴς μάστιγξ τῶν θαλασσῶν καὶ ἰδία τοῦ Αἰγαίου πελάγους.
Ὁ Ἁθανάσιος, ὡς καὶ προγενεστέρως ἐσημειώθη, ἠσκεῖτο
πρότερον εἰς τὸ δρος τοῦ Κυμινᾶ πλησίον ἐνὸς ἐναρέτου ἀνδρὸς
τοῦ Μιχαὴλ Μαλεῖνου, ἐκεῖθεν ἧλθεν εἰς Ἄγιον Ὄρος καὶ ἀφοῦ
ἤσκησεν κατ' ἀρχὰς εἰς τὴν ὑπάρχουσαντότε μονὴν τοῦ Ζυγοῦ,
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ ἐρημικώτερα μέρη τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τοποθεσίαν καλουμένην «Μελανά», ἔνθα νῦν ἡ Λαύρα αὐτοῦ.

Ὁ Ἁθανάσιος εὑρισκόμενος πλησίον τοῦ Μαλεῖνου ἐγνώρισεν ἐκεῖ τὸν ἀνεψιόν τούτου στρατηγὸν Νικηφόρον Φωκᾶν,
ὅστις ἀνήκων εἰς τὴν μεγάλην στρατιωτικὴν ἀριστοκρατίαν τοῦ
τότε χρόνου, δὲν ἀπηξίου νὰ μεταβαίνῃ καὶ νὰ λαμβάνῃ τὴν εὐλογίαν τοῦ θείου αὐτοῦ Μιχαήλ. Οἱ δύο οὖτοι ἄνδρες φαίνεται
συνεδέθησαν ψυχικῶς στενῶς καὶ ὅτε ὁ Νικηφόρος ἐξεστράτευσεν κατὰ τῆς Κρήτης, ἐκάλεσεν ἐκεῖ τὸν Ἁθανάσιον. Εἰς Κρήτην
εὑρισκόμενος ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτὸν ὁ Νικηφόρος τὴν ἀπόφασίν
του νὰ μονάσῃ εἰς Ἄγιον Ὄρος μετ' αὐτοῦ καὶ τὸν παρεκάλεσε
νὰ ἱδρύσῃ τὴν Λαύραν, ἴνα μετὰ τὴν εὐόδωσιν τῶν πολεμικῶν
αὐτοῦ ἐπιχειρήσεων ἔλθῃ ἐνταῦθα, ἀλλ' ὁ Ἁθανάσιος δὲν ἐδέχθη καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸ ἡσυχαστήριόν του.
Θριαμβεύσας ὁ Νικηφόρος ἐν Κρήτῃ ἐπανῆλθεν τροπαιοῦχος εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν μειδιῶσαν εἰς αὐτὸν
δόξαν, ἡ ἰδέα τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ εἰς Ἄγιον Ὄρος ἐβυθίζετο περισσότερον εἰς τὴν σκέψιν του καθ' ἐκάστην. Ὄθεν ἀποστέλλει πρὸς τὸν Ἁθανάσιον ἕνα μοναχὸν ὀνόματι Μεδόθιον μὲ
6 λίτρας χρυσὸν ὅπως πείσῃ αὐτὸν νὰ κάμῃ ἔναρξιν τοῦ ἔργου
καὶ κατόπιν πολλῶν δισταγμῶν πείθεται ὁ Ἀθανάσιος καὶ ἀρχίζει τὴν οἰκοδομὴν τῆς Λαύρας ἐν ἔτει 963.

Πρὶν ἀζόμη παρέλθῃ τετράμηνον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ
ἔργου, ὁ στρατηγὸς Νικηφόρος ἀναγορεύεται αὐτοκράτωρ, ὅτε
ὁ Ἁθανάσιος μεταβαίνει εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ διὰ λόγων
πικρῶν ἐλέγχει τὸν αὐτοκράτορα διὰ τὴν ἀσυνέπειαν αὐτοῦ. Ὁ
Νικηφόρος προβάλλων τὴν ἀνάγκην ἔδωσεν εἰς τὸν Ἁθανάσιον
νέαν ποσότητα χρημάτων ἴνα ἐξακολουθήσῃ τὴν ἐργασίαν ὑποσχεθεὶς ὅτι εἰς κατάλληλον στιγμὴν θὰ ἐγκαταλείψῃ τὰ πάντα
καὶ θὰ ἔλθῃ εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ὑποσχέσεώς του πρὸς τὸν Κύριον.
Ὁ αὐτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκᾶς ἔδωσε διάφορα προνόμια καὶ χορηγίας εἰς τὴν νεόδμητο,ν αὐτοῦ Λαύραν, ὤρισε τὸν
ἀριθμὸν τῶν μοναχῶν αὐτῆς εἰς 8Ο, ὁρίσας σιτηρέσιον ἐκ τῶν
εἰσοδημάτων τῆς νήσου Λήμνου καὶ κατέστησεν ἀπόλυτον κυβερνήτην αὐτῶν καὶ τῆς Λαύρας τὸν Ἁθανάσιον ἴνα διοικῇ πάντα «κατὰ τὸ τῷ Θεῷ φίλον καὶ τῇ μοναδικῇ καταστάσει ἁρμόδιον».

Ὁ αὐτοκράτωρ καὶ δευτέραν ἤδη φορὰν λησμονεῖ τὰς πρὸς
Κύριον ὑποσχέσεις. Πολλοὶ γνωρίζουν ν' ἀνέρχωνται εἰς τὴν ἐξουσίαν, ἀλλὰ σπανιώτατα οἱ γνωρίζοντες νὰ κατέρχιονται, ἄλλως Ἰε
λόγῳ τοῦ μεγέθους τοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς τότε καταστάσεως δὲν
ἧτο εὔκολον ν' ἀπομακρυνθῇ τοῦ θρόνου. Τὴν νύκτα ὅμως τῆς
11ης Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 969 φονεύεται ὁ Νικηφόρος ὅστις
ὑπῆρξεν εἶς τῶν ἐνδοξοτάτων καὶ ἡρωϊκωτάτων ἡγεμόνων τῆς
πρώτης χιλιετηρίδος. Ἁντ' αὐτοῦ ἀνῆλθεν εἰς τὸν θρόνον ὁ
στρατηγὸς Ἰωάννης Τσιμισκῆς, ἀλλὰ καὶ οὗτος ἔδειξεν εἰς τὸν
Ἁθανάσιον καὶ εἰς τὴν Λαύραν μεγάλην εὔνοιαν, ὁ δὲ Ἁθανάσιος μετεχειρίσθη πολλάκις πολὺ ἐπιτυχῶς, τὴν πρὸς τὸν βασιλέα προσωπικὴν μεσιτείαν τοῦ μοναχοῦ Ἰωάννου τοῦ 'Ἰβηρος,
ἐπιφανοῦς ἀνδρός, ὅστις διέμενεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Λαύρας ὑπὸ
τὴν πνευματικὴν ἐπισκοπὴν τοῦ Ἁθανασίου καὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους συνέστησε τὴν μεγάλην Μονὴν τῶν 'Ιβήρων. Ὁ
Τσιμισκῆς ηὔξησε τὸ σιτηρέσιον τῶν μοναχῶν, ὤστε ὁ ἐπὶ Νικηφόρου ἀριθμὸς τῶν 8Ο μοναχῶν ηὐξήθη διὰ χρυσοβούλου εἰς
12Ο. Δαπάνῃ δὲ τοῦ αὐτοκράτορος ἐκτίσθη τότε καὶ ὁ μέγας
πύργος τῆς Μονῆς ὅστις καὶ σήμερον ἀκόμη καλεῖται «πύργος
τοῦ Τσιμισκῇ».
Ὁ Ἁθανάσιος εἰργάσθη μετ' ἐπιμονῆς πρὸς ἀποπεράτωσιν
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τῆς Λαύρας. Ἁνήγειρε πρῶτον τὸ μέγα ὁδοντωτὸν τεῖχος εἰς
σχῆμα σταυρικὸν καὶ ἐντὸς αὐτοῦ ἐγκατέστησεν ἐν ἀσφαλείᾳτοὺς
μοναχοὺς αὐτοῦ, ἠγωνίσθη δὲ διὰ τὴν ἴδρυσιν. τοῦ καθολικοῦ
ναοῦ καὶ παντοίων ἄλλων οἰκοδομῶν καλλιεργήσας καὶ τὰ πέριξ
τῆς Λαύρας. Τὰ πολυπράγμονα ὅμως ταῦτα ἔργα ἀντικείμενα εἰς
τὸν πρώην ἀπράγμονα καὶ ἡμιάγριον ἀσκητικὸν βίον τῶν μοναχῶν τοῦ 'Ἁθω κατετάραξαν αὐτοὐς καὶ κατηγγέλθη ἐπισήμως ὁ
Ἁθανάσιος εἰς τὸν αὐτοκράτορα, ὑπὸ τοῦ τότε Πρώτου τοϋ
Ἁγίου Ὄρους Ἁθανασίου καὶ Παύλου τοῦ Ξηροποταμίτου ἐκ
μέρους πάντων τῶν ἁγιορειτῶν ὡς ἀνατροπεὺς τῶν ἀρχαίων
θεσμῶν.

Ὁ αὐτοκράτωρ 'Ιωάννης ὁ Τσιμισκῆς πρὸς εἰρήνευσιν τῶν
μοναχῶν ἀπέστειλεν ἐνταῦθα τὸν ἡγούμενον τῆς Μονῆς τοῦ
Στουδίου καὶ ἐπίσημον μοναχὸν Εὐθύμιον συνταχθέντος μετὰ
πάντων τῶν ἡγουμένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ πρώτου τυπικοῦ
διὰ τοῦ ὁποίου ἐκανονίσθησαν ἐν γένει τὰ τῶν μοναχῶν.
Ὁ Ἁθανάσιος ὡρισε τὰ ὅρια τῆς Λαύρας καὶ ἐκαλλιέργησε καὶ τὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Μυλοπόταμον,
τοποθεσίαν ἐξέχουσαν ἐντὸς τῆς θαλάσσης μεταξὺ τῶν Μονῶν
Ἰβήρων καὶ Φιλοθέου, ϊνα ἀναρρωνύουν οἱ ἀποκάμνοντες ἐν τῇ
ἀσκήσει καὶ σταυθμἐύουν οἱ εἰς Καρυὰς πορευόμενοι Λαυριῶται
μακρᾶς οὔσης τῆς ὁδοῦ.
Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἀκόμη τοῦ Ἁθανασίου προσηρτήσθησαν
εἰς τὴν Λαύραν αἱ μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου τῶν Περιστερῶν
ἐν Θεσσαλ.ονίκῃ, τοῦ Μρνοξυλίτου καὶ τοῦ Πλατέως ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει καὶ τοῦ Ὁρφανοῦ ἐν Χαλκιδικῇ, διότι ἔκτοτε αἱ συνιστώμεναι μεγάλαι μοναὶ ἤρχισαν ν' ἀπορροφοῦν τὰς μικροτέρας κατὰ
τὸν νό'μον τῆς ἀφομοιώσεως τοῦ μικροτέρου ὑπὸ τοῦ μεγαλυτέρου.
Εἶναι ἄγνωστον τὸ ἔτος τῆς τελευτῆς τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου. 'Υποτίθεται ὅμως ὅτι ἐτελεύτησε περὶ τὰ τέλη τοῦ Ι αἰῶνος. Ὁ Ἁθανάσιος εἶχε μεγάλην φήμην ἐπὶ ἁγιότητι. Ὁ Πατριάρχης Νικόλοας ὁ Χρυσοβέργης ἐπὶ μακρὸν μετ' αὐτοῦ συνοικήσας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καλεῖ αὐτὸν ἄνδρα ἐπισημότατον κεκτημένον μεγάλων ἀρετῶν (ἐν τῷ σιγγιλλίῳ διὰ τοῦ ὁποίου τῷ 989
προσήρτησε εἰς τὴν Λαύραν τὴν μονὴν τοῦ Γομάτου),
· Εἰς τὴν Λαύραν σώζονται ἔγγραφά τινα τοῦ Ἁγίου Ἁθα-
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νασίου «τὸ τυπικόν», «ἡ διατύπωσις» καὶ ἡ «ὑποτύπωσις». Διὰ
τούτων, ἐν εἴδει τελευταίων θελήσεων πρὸς τοὺς μοναχούς του
τοὺς τότε καὶ τοὺς μεταγενεστέρους, κανονίζει τὴν πνευματικὴν
καὶ τὴν ἄλλην ὑλικὴν διακυβέρνησιν τῆς Λαύρας καὶ ὁρίζει τὰ
καθήκοντα τοῦ προεστῶτος καὶ τῶν μοναχῶν σοφῶς καὶ θεοφιλῶς. Ὁ βίος αὐτοῦ ἐγράφη κατὰ τὸν ΙΑ'-αἰῶνα, σωζόμενος μετὰ
τῶν ἀνωτέρω εἰς τὴν Λαύραν. Ἑπίσης καὶ εἰς χειρόγραφον τοῦ
ΙΓ' αἰῶνος εὑρισκόμενον εἰς τὸ ἐν Καρυαῖς κελλίον τῆς Ἁγίας
Τριάδος τοῦ ἱερομ. Εὐγενίου εἰς τὸ ὁποῖον ἐμόνασε ἐπ' ὀλίγον
ὁ Ἄγιος Ἁθανάσιος πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς του εἰς Μελανᾶ.

Τῷ 1ΟΟ2 προσηρτήθη εἰς τὴν Λαύραν ἡ μονὴ τοῦ Καλαφάτου. Μετὰ τὸ ἔτος 1Ο11 ἡ μονὴ τῶν Βουλευτηρίων μετὰ τοῦ
ἐν Σκύρῳ μετοχίου αὐτῆς.

Τῷ 1Ο46 ἠγόρασεν ἡ Λαύρα ἀπὸ τὴν τοῦ Φιλοθέου τὸ
μονύδριον τοῦ 'Ατζιπάνου.
Τῷ αὐτῷ ἔτει ταρασσομένου ὑπὸ ἐρίδοιν τοῦ Ἄθω ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ Μονομάχος ἀπέστειλε τὸν ἐπίσημον
μοναχὸν Κοσμᾶν Τζιντζιλούκην καὶ ἐγένετο δεύτερον τυπικὸν
πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ πρώτου, ἐκ τοῦ ὁποίου πληροφορούμεθα
ὅτι ἡ Λαύρα εἶχε τότε 7ΟΟ μοναχοὺς καὶ διὰ τὸ πλῆθος τοῦτο
ἐδόθη ἄδεια ἴνα προστεθοῦν τρία ἀκόμη ζεύγη βοῶν «διὰ τὴν
ζύμην τοῦ ἄρτου» ἀντὶ τοῦ ἑνὸς τὸ ὁποῖον ὤριζε τὸ πρῶτον
τυπικόν.
Τῷ 1Ο6Ο ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Ι ὁ Δούμας ἀπήλλαξε τὴν Λαύραν πάσης φορολογίας. Τῷ 1Ο87 καὶ 1Ο9Ο ὁ αὐτοκράτωρ Ἁλέξιος Α' ὁ Κομνηνὸς προσήρτησε κτήσεις τινὰς εἰς
αὐτήν.

Μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΒ' αἰῶνος συνεχωνεύθη μετὰ τῆς Λαύρας ἡ ἐρημωθεῖσα μονὴ τῶν Ἁμαλφηνῶν. Διὰ τῆς προσαρτήσεως δὲ τῶν δύο ἀναφερθεισῶν μονῶν τῶν Βουλευτηρίων
κειμένης ἐπὶ τῆς δυτικομεσημβρινῆς πλευρᾶς καὶ τῆς τῶν Ἀμαλφηνῶν ἐπὶ τῆς βορρειονατολικῆς, ἐπεξετάθησαν τὸ ὅρια τῆς Λαύρας καὶ ἐπὶ τῶν δύο πλευρῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Κατὰ τοὺς χρόνους τῶν σταυροφοριῶν, ὅτε αἱ Μοναὶ τοῦ
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Ἁγίου Ὄρους κατὰ τὸ πλεῖστον κατεστράφησαν, ἡ Λαύρα ὡς
φαίνεται δὲν ὑπέστη ζημίας λόγῳ τῆς ὀχυρότητος αὐτῆς, δὲν
ἡδύνατο ὅμως ἢ νὰ ὑποστῇ τὴν ἐπήρειαν τοῦ κακοδαίμονος περιβάλοντος, πρὸς ἐπίμετρον δὲ προσεβλήθη ὑπὸ πανώλους ἀπὸ
τοῦ ἔτους 1383— 14Ο7.

Τῷ 1394 συνετάχθη νέον τυπικὸν τοῦ Ὄρους κανονίζον
κυρίως τὰς περὶ πρωτείων τῶν μονῶν ἀξιώσεις καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ πρώτου καὶ τοῦ πρωτάτου. 'Εκ τούτων πληροφορούμεθα ὅτι ὁ ἡγούμενος τῆς Λαύρας ἐχειροτονεῖτο, ὡς ὁ πρῶτος,
ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου, φέρων καὶ βακτηρίαν.
Οἱ Παλαιολόγοι ἐμερίμνησαν διὰ τὰς κτήσεις τῆς Λαύρας
προσθέσαντες νέας. Τῷ 14Ο7 ὁ Ἰωάννης Παλαιολόγος ἀφιέρωσεν εἰς αὐτὴν μέρος τῆς δεκάτης τῆς ὑπ' αὐτοῦ ὀχυρωθείσης καὶ
ἐκ νέου συνοικισθείσης χερσονήσου τῆς Κασσάνδρας. Κατὰ τὰς
ἀρχὰς δὲ τοῦ ΙΕ' αἰῶνος ἡ σύζυγος αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τὴν Λαύραν.
Οἱ Σέρβοι ἡγεμόνες εὐηργέτησαν τὴν Μονήν. Ὁ κράλλης
Στέφανος ὁ ἰσχυρὸς ἀπήλλαξε τῶν φόρων αὐτῆς τῷ 1347. Ὁμοίως καὶ ὁ δεσπότης Στέφανος Λαζάρεβιτς τῷ 139Ο, ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ Εὐγενία μοναχὴ ἀφιέρωσε διάφορα κτήματα τῷ 1398.
Τῷ 14Ο7 ὁ αὐτὸς προσήρτησεν εἰς τὴν Λαύραν χώρας ἱκανὰς
καὶ μετὰ εἰκοσαετίαν χρηματικόν τι ποσόν. Τῷ 1427 ὁ αὐτὸς
προσέφερε δύο λυχνίας ἀργυρὰς τριάκοντα λιτρῶν. Τῷ 1452 ὁ
Γεώργιος Βράγκοβιτς ἀντήλλαξε χωρίον τι ἀνῆκον τῇ Μονῇ ἀντὶ
12Ο λιτρῶν ἀργύρου, προσφέρας ἐτέρας 6Ο.

Κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα διάσημοι ἄνδρες ἐπὶπαιδείᾳ καὶ ἁγιότητι ἤκμασαν εἰς τὰ ὅρια τῆς Λαύρας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀναφέρομεν τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμάν, Θεόληπτον τὸν Φιλαδελφίας, Γρηγόριον τὸν Βυζάντιον καὶ Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ἐαυσοκαλυβίτην ὀπαδοὺς τῆς «νύψεως» καὶ τῆς «νοερᾶς προσευχῆς».

Τῷ 1574 ἐγένετο ἡ Λαύρα καὶ πάλιν κοινόβιος, διατελέσασα πρότερον ἐπὶ ἀρκετὸν διάστημα ἰδιόρρυθμος. Εἰς τοῦτο
συνέβαλε κυρίως ὁ ἐλθὼν πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Πατριάρχης Ἁλεξανδρείας Σίλβεστρο; μὲ γνώμην τοῦ Πατριάρχου Ἰερεμίουῖ
Κατὰ τὸν ΙΖ' αἰῶνα ἡ Λαύρα ἔφθασεν

εἰς μεγίστην πα-
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ρακμὴν καὶ ἀθλιότητα. Ματαίως ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὁ Λούκαρις ἀνενέωσε τῷ 1621 τ' ἀρχαῖα αὐτῆς προνόμοια.
Τῷ 1623—24 ὁ Πατριάρχης Ἄνθιμος Β' παραιτηθεὶς
τοῦ θρόνου καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν Λαύραν διὰ νὰ μονάσῃ εὗρεν ἐν
αὐτῇ 5—6 μοναχοὺς διαβιοῦντας ἐν μεγίστῃ πενίᾳ Τότεκτισθείσης νέας μονῆς ἄνω τοῦ κοιμητηρίου συνήχθησαν οἱ διεσπαρμένοι Λαυριῶται καὶ νέοι τινὲς μοναχοὶ ὅτε ἐδημιουργήθησαν
ἔριδες μεταξὺ αὐτῶν πρὸς τοὺς μοναχοὺς τῆς παλαιᾶς Μονῆς,
ἀλλὰ κατὰ σύστασιν τοῦ Πατριάρχου Ἁνθίμου συνηθροίσθησαν
ἁπαντες εἰς τὴν παλαιάν.

Ἑ Λαύρα ἤρχισε ν' ἀναλαμβάνῃ μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΖ'
αἰῶνος. Μετὰ δὲ τὸ 167Ο ὁ Πατριάρχης Διονύσιος Βάρδαλης ὁ
ὐξ Ἄνδρου εἰσελθὼν ἐν αὐτῇ ἐξώφλησεν ὅλα αὐτῆς τὰ χρέη καὶ
πολλὰς οἰκοδομὰς οἰκοδόμησε. Ἑ εἴσοδος εἰς τὴν Λαύραν τοῦ
Πατριάρχου τούτου ἐγένετο κυριωτέρα αἰτία πρὸς ἀναβίωσιν
αὐτῆς.
Κατὰ τὴν περίοδον δὲ τῆς ἀναβιώσεως περιεπλάκει εἰς μακρὰς ἔριδας μὲ τὰς γείτονας Μονὰς Καρακάλλου καὶ Ἁγίου Παύλου. 'Ἐκτοτε δὲ ἀντὶ τῆς ἐορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καθιερώθη ἡ
μνήμη τοῦ κτίτορος τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἁθανασίου.

Κατὰ τὸν ΙΖ' καὶ ΙΗ' αἰῶνα διάφοροι Πατριάρχαι καὶ ἀρχιερεῖς ἐγκαταβίωσαν εἰς τὴν Λαύραν. Ἐπί τινα δὲ χρόνον διέμεινεν ἐν αὐτῇ καὶ ὁ ἀοίδιμος Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε'.
Ὁμοίως ἐφιλοξένησεν ἱκανοὺς ἐξορίστους.
Γεγναῖοι βοηθοὶ μετὰ τὴν ἄλωσιν ἐφάνησαν εἰς τὴν Μονὴν καὶ οἱ ἡγεμόνες Βλαχίας καὶ Μολδαυἶ'ας. Ὁ Νεόγουλος τῆς
Βλαχίας ·ἀνεκαίνισε τὴν Μονὴν στεγάσας καὶ τὸν ναὸν διὰ μολύβδου. Τὴν ἀνακαίνισιν ταύτην ἀναφέρει ὁ ἰατρὸς Κομνηνὸς
περιηγηθεὶς τὸ "Αγιον “Ορος κατὰ τὸν ΙΖ' αἰῶνα. Ὁ πατὴρ τοῦ
Νεογούλου Ἑάδουλος ἐδώρησε τῷ 1533 1Ο.ΟΟΟ ἄσπρα. Διάφορα ποσὰ προσέφερον καὶ οἱ ἡγεμόνες Μολδαυἶας Πέτρος ὁ Χελὸς (1579) καὶ Ἰερεμίας Μογύλας (1598) καὶ οἱ τῆς Βλαχίας
Γαβριὴλ Μογίλας (1618) καὶ Κωνσταντῖνος Ἑακοβίτσας (1756).
Καὶ οἱ Τσάροι τῆς Ἑωσσίας Ἁλέξιος Μιχαήλοβιτς (1658)
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καὶ Ἰω4.γ''ης καὶ Πέ.τρος Ἀλεξίεβιτς (1694) εὐηργέτησαν τὴν
Λσ5ύραν ἐπιτρέψαντες εἰς τοὺς μοναχοὺς αὐτῆς νὰ μεταβαίνουν
εἰς τὴν Ἑωσσίαν πρὸς συλλογὴν βοηθειῶν.
Κατὰ τὰ ἔτη 1817 καὶ 1818 μεγάλη δίκη ἔλαβε χῶραν μεταξὺ τῆς Μονῆς ταύτης καὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου ἕνεκα ὁριακῶν διαφορῶν εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀμφότεραι κατέχουν δάση, δικαιωθείσης τῆς
δευτέρας. Κατὰ τὴν ἐπιτόπιον ἐξέτασιν παρέστησαν ὁ Ἐθνομάρτυς Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε' καὶ ὁ πρώην Λήμνου Καλλίνικος φέροντες τὰ ἐπιτραχείλια καὶ ὧμοφόρια αὐτῶν.

Κατὰ τὸν ΙΘ' αἰῶνα ἡ Λαύρα συνεπλήρωσε τὴν πρόοδον
αὐτῆς. Πολλαὶ οἰκοδομαὶ προσετέθησαν ἢ ἀντικατέστησαν τὰς
παλαιάς, τὰ ἀγροτικὰ κελλία καὶ αἱ σκῆται αὐτῆς ηὐξήθησαν
καὶ ἐξωραισθησαν, εἰς ὀλίγον δε χρονικὸν διάστημα ἀνεδείχθη ἡ
λαμπρὰ αὐτῆς σκήτη τοῦ Προδρόμου (Ἐουμανική), τὸ μέγα
κελλίον τοῦ Ἁγίου Ἁρτεμίου καὶ ἄλλα.

Μετὰ τὰ μέσα τόῦ ΙΘ' αἰῶνος ἀνορθωτὴς τῆς χαλαρωθείσης οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς Μονῆς ταύτης ὑπῆρξεν ὁ
ἀρχιμ. αὐτῆς Βενιαμὶν ἐκ τῆς νήσου Κῷ, εἶς τῶν νοημονεστάτων
τότε πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Κατὰ τὸ ἔτος 179Ο ἐπεχειρήθη ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸν κοινοβιακὸν βίον ἄνευ ἀποτελέσματος. Ὁμοίως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ 19Ι2 μετ' ἐνθουσιασμοῦ τῶν πατέρων καὶ ,δι' ἀπολύτου
πλειοψηφίας ἐλήφθη ἡ πρὸς τοῦτο ἀπόφασις, ἀλλὰ δυστυχῶς
κακαὶ εἰσηγήσεις ὡρισμένων ἰδιορρυθμιτῶν ἀντιπρὸσώπων παρὰ
τῇ Ἰερἀ Κοινότητι ἀνέτρεψαν τὴν θεάῳεστον ταύτην προσπάθειαν.
'Ἑδη ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους εὐάριθμοι πνευματικοὶ
καὶ φιλόφρονες πατέρες ἐπανέφερον καὶ πάλιν τὸ ζήτημα τοῦτο
καὶ συζητεῖται ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸν ρυθμὸν τὸν ὁποῖον ἐχάραξεν
ἐξ ἀρχῆς αὐτὸς ὁ ἱδρυτὴς τῆς Λαύρας Ἅγιος Ἁθανάσιος.
'Η Λαύρα ἔχει καλὴν τάξιν. Εἰς τοὺς χρόνους δὲ τούτους
καὶ τοὺς μεθ' ἡμᾶς κατὰ τοὺς ὁποίους διάφορα θεωρήματα ἀναταράσσουν καὶ μέλλουν ν' ἀναταράξουν τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώ-
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που, εἴθε ἡ γεραρὰ Λαύρα ἐπανερχομένη εἰς τὴν ὑπό του 'ὀΟυ-

τού της χαραχθεῖσαν ὁδὸν τοῦ κοινοῦ βίου, ἐξακολουθήσῃ ώ'Α
πρότερον ἀντεχομένη στερρῶς τῶν πατρῷων.

ἸἸ Λαύρα ἀναλόγως τοῦ ὀ'γκου αὐτῆς δεν ἔχει ἐπαρκεῖς
πόρους. Τὸ κύριον εἰσόδημά της εἶναι τὰ ἐκ τοῦ δάσους διάφορα
προϊόντα, ἀλλὰ καὶ τοῦὶο ἐμειώθη εἰς τὸ ἐλάχιστον μετὰ τὴν καταστροφὴν τῶν δασῶν αὐτῆς ἐκ τῆς μεγάλης πυρζαϊᾶς τοῦ 1945.
Ἄλλα εἰσοδήματα ἔχει ἐκ τῶν μετοχίων της ἀπηλλοτριωμένων
καὶ μή, εὑρισκομένων εἰς τὴν Χαλκιδικήν, Λῆμνον, Ἄγ. Εὐστράτιον, Σκύρον, Θάσσον, Σέρρας, Χίον, Κρήτην, Καλάμας,
Σποράδας, 'Ἰμβρον, Ἁνδριανούπολιν καὶ Σμύρνην.
(Συνέχεὶα)

« Ἰ2, ποσον ωραία καϊ έπαινετὴ ειναι ἡ ἀγάπη τοϋ πλησίον, έὰν
ἡ πρ.οσπάθεια αὑτὴς δὲν αποσπα ήμας εκ τῆς άγάπης τοϋ Θεοϋ; Πόσον γλυκεϊα ειναι ,ἡ μετὰ των πνευματικων ἡμων άδελφων συναναστροφὴ .και συνομιλϊα, έὰν δυνηθωμεν νὰ φυλάξωμεν μετ' αύιὴς καὶ τὴν μετὰ
τοϋ Θεοϋ τοιαύτην ;
Καλον ειναι λοιπδν νὰ φροντϊζωμεν περι τούτων, έφοσον ῆθελεν
έπιτρέπει τσϋτο δ ἀρμόδιος. καιρός, οχι δμως ῳὲ πρόφασιν της μετὰ των
άδελφων δμιλίαι: κα! της- ὰγάπης τοϋ πλησίον νὰ έκπίπτωμεν ἐκ της
κρυπτὴς έργασίας και της ὑψηλὴς πολιτείας και εκ τῆς μετὰ τοϋ Θεοϋ
,ἀδιαλείπτου δμιλίας, διοτν ἡ σύγχυσις τοϋ δευτέρου, δηλ. της πτώσεως
τῆς πολιτεϊας και τῆς θεϊκής συνομιλϊας, προέρχεται εκ. της συστάσεως
τοϋ πρώτου της μετὰ των ἀδελφων συνοὴιλίας, καθόσον ο νοϋς ἡμων
δὲν εΙναι ικανδς νὰ φυλάξη συγχρύνως. και τὰς δυο σννομιλίας ».

'Φσίου Ἰσιχοικ
'Ως άναγράφει τδ Γερονύικον, ἡρωτήθη δ έρημϊτης Μιώς, αν 6
©εδς δέχεται τὴν μετάνοιαν και ὰπη.ντησε εϊπών' «Ειπέ μοι άδελφέ, έὰν
σχισθὴ τδ ἔνδυμά σου, πετας αϋτὰ ἔξω ;» απεκρίθη δ έρωτήσας' « δχι,
δὲν τδ πετφ ἀλλὰ τδ διορθωνω.» Τ6τε άπήντησεν δ Μιως' «έὰν λοιπδν
σὑ λυπεϊσαι και οϊκονομῆς τὴ ἔνδυμά σου, δ Θεδς δεν δα λυπηΟῆ και
δὲν θὰ οϊκονομίση τὴν σωτηρῖαν τοϋ Ιδίου αϋτοϋ πλάσματος ;».

ΑΠΟ

ΑΝΤΙΛΑΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΟΛΟΦΕΡΝΗΣ
Ἑ βοὴ καὶ ὁ σάλαγος καὶ τὸ φρικτὸ σείσιμο τῆς Ἰονίου
γῆςδεν.εϊχε ἀκόμη σταματήσει' ὁ θολὸς τοῦ κονιορτοῦ γνόφος,
ποὺ ὑψώθη ἀπ' τὰ ἐρείπια πρὸς τὸν γαλά.ζιο οὐρανὸ καὶ σὰν
πένθιμο τοῦλι εἶχε τυλίξει τὰ ἄλλοτε φωτόλουστα χωριά της, δὲν '
εἶχε ἀκόμη διαλυθῇ' ἀπὸ ·τὶς θλίβερὲς λίθινες. πυραμίδες τῶν
γκρεμισμένων καὶ σωριασμένων κτιρίων μόλις εἶχαν ἀρχίσει τὰ
συνεργεῖα νὰ ἀνᾳσέρνουν τοὺς . σάρκινους πολτοὺς καὶ τὰ συντετριμμένα ὀστᾶ τῶν καταπλακωμένων θυμάτων, καὶ τὰ ἀποκαῖ*
δια τῶν καμμένων σπητιῶν ἄχνιζαν ἀκόμη, ἀναδίδοντας ἐδῶ κι
ἐκεῖ, μέσα ἀπὸ. μικρὲς τολύπες καπνοῦ, τὴν πνιγηρὴ κνίσσα τῶν
καιομένων ὀστῶν' τὸ δάκρυ τῆς ἀποσβολωμένης χήρας καὶ τῶν
μικρῶν ὀρφανῶν, γιὰ τὸν ἀπροᾶδόκητο χαμὸ τοῦ προστάτου,
κυλοῦσε ἀκόμη καφτὸ πάνω άτὰ ρουφηγμένα ἀπὸ τὸν λιμὸ- καὶ
τὴν ἀπόγνωσι μάγουλά τους, ὅταν. ἡ κυρία Ἁγνωσία μὲ τὴν πολυμελῆ οἰκογένειά της μάζεψε βιαστικὴ τοὺς μπόγους της καὶ τὸ
κομπόδεμά της -πάλι καλὰ πῶς σώθηκαν καὶ αὐτὰ ἀπὸ τὴν
λαίλαπα τοῦ σεισμοῦ— καὶ σπρώχνοντας ἀνάμεσα στὸ κηνυγὴμένο.πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ «ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμένοι ὡς
πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα» εἶχαν μαζευτῆ στὸ ·καταραγισμένο
μουράγιο, ἔφτασε ὡς τὴν ἄκρἠ τοῦ μώλοψ κύ ἀνέβη ὅσο. πιὸ
γρήγορα μποροῦσε —πρώτη αὐτὴ κύ α'πὸ πίσω οἱ δικοί της.—
τὴν σκάλα τοῦ βαπὸριοῦ . Σὲ λίγο βρέθηκε στὸν Πειραιᾶ κΓ απ'
ἐκεῖ στὴν κλεινὴ μοντέρνα 'Αθήνα, γιὰ τὴν ὁποία τόσα πολλὰ
θαυμαστὰ καὶ περίεργα ἄκουγε καὶ διάβαζε στὸ νησὶ κάθε τόσο, '
ὤστε νὰ μὴ περνἀ σχεδὸν νύχτα, ὅπου... ἡ μαγικὴ ἀκύ.ινοβολία
τῆς παραμυθένιας πόλεως, νὰ μὴ καταυγάζη τὸν σκιερὸ κόσμο
τῶν νυκτερινῶν ταραγμένων ὀνείρων της...

Θὰ ἐπιθὺμοῦσεβέβαια, αὐτὴ ἡ σημερινὴ ἀκούσια μετὰνάστευσί της, νὰ μὴν εἶχε γίνει ,κάτω ἀπὸ τις τόσο πικρὲς καὶ ταπε,ινωτικὲς συνθῆκες τοῦ πρόσφυγος σεισμοπλήκτου, δυὸ λέξεις
ποὺ πείραζαν κάπως στὸ φιλό'τιμο τὴν κυρία Ἀγνώσία, Ἁλλὰ

Ι2
—·ἔλεγε παρηγορητικὰ στὸν ἐαυτό της— κάλλιο κά ἔτσι &<
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ποτέ. Σκεφτόταν κάποια λόγια, ποὺ εἶχε κάποτε ἀκούσει σ'
κήρυγμα στὴν ἐπαρχία, ὅπου τυχαίως παρευρέθηκε κύ αὐτή, ὅτι
ὁ Θεὸς πολλὲς φορὲς ξέρει νὰ βγάζη καὶἀπὸ τὸ πικρό, γλυκύ ..
Ποιὸς ξέρει! Μπορεῖ καὶ τώρα ἡ πικρὴ αὐτὴ δοκιμασία τῆς
προσφυγιᾶς νὰ γινόταν ἀφορμὴ γιὰ νὰ δρέψη τό... περιπόθητο
μέλι αὐτῆς τῆς θαυμαστῆς κυψέλης ποὺ λέγεται Ἁθήνα.,. Σπουδὲς γιὰ τὰ μικρότερα παιδιά, δουλειὲς ἐμπορικὲς γιὰ τοὺς μεγάλους γυιούς, μιὰ καλὴ τύχη γιὰ τὶς κόρες, ζωὴ ἀξιοπρεπὴς καὶ
πρὸ πάντων χαρούμενη. Γιατὶ ὅχι ; Ἑ κυρὰ-Ἁγνωσία ἧταν καπάτσα καὶ δὲν τὴν ἐπτοοῦσε καμμιὰ συμφορά Αὐτὴ διαφέντευε
πάντοτε τὴν οἰκογένεια, ἀπὸ τὸν Βενιαμίν της, τὸν εἰκοσαετῆ τώρα Βασιλάκη, μέχρι τὸν κύριο Περικλῆ, τὸν σύζυγό της. "Ηταν αἰσιόδοξη γιὰ τὸ μέλλον. Κάτι, τὸ χρυσὸ κομπόδεμα, κάτι, μερικὲς
καλὲς γνωριμίες τῶν Ἁθηνῶν, θὰ βοηθοῦσαν ὤστε ὅλοι νὰ τακτοποιηθοῦν, ἀπὸ τὸν συμβολαιογράφο κ. Περικλῆ, μέχρι τὸν Βασιλάκη, ποὺ ἐπρόκειτο μάλιστα νὰ ἐπιστρατευθῆ. 'Ἀχ αὐτὸς ὁ Βασιλάκης ! ἘΙταν ἡ κρυφὴ πληγὴ τῆς καρδιᾶς της καὶ τὸ «πουὰν
φαίμπλ» τῆς οἰκογενείας ! Μὲ τὴν ἀγιάτρευτη ἠθικολογία του,
μὲ τὴν ἀδυναμία του νὰ προσαρμοσθῆ στὶς συνθῆκες τῆς μοντέρνας ζωῆς, ἀποτελοῦσε μιὰ παραφωνία, ἕνα... καρκίνωμα στὸν
σφριγηλὸ καὶ αἱματώδη ὀργανισμὸ τῆς οἰκογενείας. Τὸν εἶχαν
βαρεθῆ, τὸν εἶχαν σχεδὸν συχαθῆ. νὰ τὸν βλέπουν νὰ κάνη ..
παρέα μὲ τὰ ράσα, νὰ πηγαίνη στὰ κηρύγματα, στὴν Ἑκκλησία, νὰ προτιμᾶ τοὺς μοναχικοὺς περιπάτους στὰ ἡσυχώτερα μέρη καὶ πρὸ πάντων —ἄ, αὐτὸ τοὺς ἔκανε ἔξοο φρενῶν— νὰ ἀλληλογραφῆ μὲ κάποιους νέους, ποὺ εἶχαν γίνει τελευταῖα μοναχοὶ στὸ Ἄγιον Ὄρος. Ἁπὸ τὸν καιρὸ μάλιστα ποὺ ἡ κυρία
Ἁγνωσία τοῦ εἶχε τσακώσει ἕνα τέτοιο γράμμα, ὅπου ἐκμυστηρευόταν πλατύτερα στοὺς Ἁγιορεῖτες τὸν κρυφὸ πόθο του νὰ
ἀφοσιωθῆ στὴν μοναχικὴ πολιτεία —καὶ μάλιστα νὰ γίνη ἱερομόναχος— καθὼς καὶ τὴν ἀπάντησι τῶν μοναχῶν, ὅπου τοῦ συνιστοῦσαν νὰ φυλαχθῆ πάσῃ θυσίᾳ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἁμαρτήματα, ποὺ ἀποτελοῦν κώλυμα γιὰ τὴν ἱερωσύνη, ἡ κυρία Ἁγνω-

σία εἶχε χάσει τὸν ὕπνο της... Δόξα σοι ὁ Θεὸς λοιπόν ! —ἔλεγε
τώρα κάθε τόσο μέσα της, βλασφημῶντας ἔτσι τὸ ἄγιο τοῦ Θεοῦ
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δνομτ,— ὅπου ἡ νέα ζωὴ τῆς πρωτευούσης, καὶ πρὸ πάντιυν τὸ
στρατιωτικό, θὰ τοῦ .. ἀνοίξουν λιγάκι τὰ μάτια. Γύ αὐτὸ καὶ ἡ
πρώτη φροντίδα της, μόλις ἔφτασαν στὴν 'Αθήνα, ἧταν νὰ ἐξαπολύση τὸν. κ. Περικλῆ πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις γιὰ νὰ ἐπιτύχη, μὲ τὶς καλὲς γνωριμίες, νὰ ὑπηρετήση ὁ Βασιλάκης τὴν θητεία του σὲ καμμιὰ στράτιωτικὴ μονάδα τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ τὸν
ἔχουν ἔτσι κοντά τους καὶ νὰτὸν διαφεντεύουν τόν... «μπουνταλᾶ».
— Τὶ .θὰ γίνη τὸ χάλι του, ἐκμυστηρευόταν στοὺς δικούς
της, ἄν φύγη ἀπὸ κοντά μμς καὶ μείνη δυὸ καὶ τρία χρόνια στὴν
ἐπαρχία καὶ μπλεχτῆ ἀκὸμη περισσότερο μὲ τοὺς παπάδες καὶ
τοὺς ἱεροκήρυκες καὶ τὰ κατηχητικὰ καὶ πρὸ πάντων μὲ τοὺς καλογέρους ; Π ρέπει, Περικλῆ μου, πάσῃ θυσίᾳ νὰ μείνῃ τὸ παιδὶ
κοντά μας, ὑπό... τὴν ἐπίβλεψί μας.

Ὁ κ. Περικλῆς δὲν ἠμποροῦσε νὰ κάνη ἀλλοιῶς, παρὰ νὰ
συμφωνῆ πάντοτε μὲ τὴν ἐξουσιαστικὴ καὶ πολυμήχανη σύζυγό
του. Κύ ἔτσι, τρέχοντας ἀπάνω κάτω, κατάφερε νὰ πραγματοποιήση τὸ πρῶτο μέρος τοῦ σχεδίου τῆς συμβίας του. Γιατὶ εἶχε
καταστρτ6σει σχέδιο ἐπιτελικὸ ἡ κυρία Ἁγνωσία ὑπὲρ τῆς διαφωτίσεως καὶ σωτηρίας τοῦ Βασιλάκη. ἸΙταν τρομερὴ στὴν σύλληψι καὶ ἐφαρμογὴ μεγαλοφυῶν σχεδίων γιὰ κάθε φλέγον ζήτημα τῆς ζωῆς. Καὶ φυσικά, φλέγοντα γι' αὐτὴν ζητήματα τῆς
ζωῆς, ὴταν τὰ «πρακτικοῦ καὶ θετικοῦ περιεχομένου» : τὶ καὶ
πῶς «φάγωμεν καὶ πίωμεν καὶ ἐνδυσώμεθα» κατὰ τὸν καλύιερο
καὶ ἀκοπώτερο δυνατὸ τρόπο. Τὰ ἄλλα ἧταν... «συναξάρι», συνήθιζε νὰ λέγη.
— Δὲν σοῦ λέγω βέβαια νὰ ἀρνηθῆς τὴν θρησκεία σου !
Θὰ κάνης καὶ τὸν σταυρό σου, θὰ πᾶς καὶ στὴν Ἑκκλησία σου σὰν
ἄνθρωπος, μὰ θὰ ζήσης καὶ τὴν «ζωή σου», θὰ κυττάξης καὶ τὸ
συμφέρο σου, θὰ μεριμνήσης καὶ γιὰ τὸ σῶμα σου, Τὸ σῶμα ὁ
Θεὸς μᾶς τὅδωσε γιὰ νὰ τὸ φυλᾶμε καὶ δχι γιὰ νὰ τὸ παιδεύωμε... Δὲν διάβασες ποτέ σου μεσ' στὰ εὐαγγέλια, ποὺ κρατᾶς ὁλημερίς, τὶ εἰπε ὁ Χριστός;... «καὶ ταῦτα πράττειν καὶ ἐκεῖνα
μὴ ἀφιέναι»...
Εἶχε ἀρχίσει ἥδη ἡ κατήχησις τοῦ Βασιλάκη, τακτική, συστηματική, ἀπὸ τὴν πρώτη κἁ ὅλας ἡμέρα ὅπου, ἀδειοῦχος, ἧρθε στὸ προσφυγικὸ κονάκι τους, σ' ἕνα τέρμα μιᾶς ἀπόμερης
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συνοικίας τῶν 'Αθηνῶν Γιὰ νὰ βρῆ τὸ διαμέρισμα αὐτΓ. ἡ κυρία Ἁγνωσία κοπίασε πάρα πολύ. ἐΗμέρες καὶ ἡμέρες ἀνεβθκατέβαινε στὰ τρὰμ καὶ στα λεωφορεῖα, ὤσπου νὰ βρῆ αὐτὸ ποι
ζητοῦσε. Ζητοῦσε διαμέρισμα δχι ἐλεύθερο, ἀλλὰ μὲ συγκατοικῖα, καὶ παρ' ὅλο ποὺ πολλὰ τέτοια διαμερίσματα τῆς εἶχαν
προσφερθῆ, παραδόξως τὰ εἶχε δλα ἀποποιηθῆ. Κάποιο ἰδιαίτερο προσόν, κάποιο ξέχωρο θέλγητρο, ἀπαιτοῦσε φαίνεται νὰ
ἔχη τὸ διαμέρισμα, μὰ ποιὸ ἀκριβῶς, δὲν ἔλεγε,- όὔτε στοὺς νοικοκυραίδυς, οὔτε στοὺς δικούς της. Ἑπὶ τέλους φαίνεται νὰ βρῆκε αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε, αν καί, τὸ διαμέρισμα αὐτὸ τῆς τελικῆς
προτιμήσεώς της, ὑστεροῦσε καὶ σὲ ἀνέσεις καὶ στὸ οἰκονομικὸ
μέρος, ἀπὸ τὰ ἄλλα ποὺ εἶχε ἐπισκεφ·θῆ. Ἁσφαλῶς κάποιον ἀνεξιχνίαστο καὶ μεγαλοφυῆ συνδυασμὸ θὰ εἶχε κάνει ἡ κυρία ἀγνωσία στοὺς ὑπολογισμούς της, Γιατὶ εἴπαμε ὅτι ἧταν ἀσυναγώνιστη στὴν ταχεῖα σύλληψι καὶ ἐφαρμογὴ τῶν πλέον ἀπιθάνων
συνδυασμῶν. Παρὰ τὸ παράξενο ονομά της, αὐτὴ τὰ ἧξερε ὅλα'
κόσμ·ος καὶ ντουνιᾶς εἶχε καταφύγει στὰ φῶτα της, ὅταν βρισκόταν, πρὸ τοῦ σεισμοῦ, στὸ νησί. Στὸ διαμέρισμα μπῆκαν μετὰ
τὸ νέο ἔτος καὶ ἡ κυρία Ἁγνωσία, θέλοντας νὰ προσδώση στὸ
γεγονὸς αὐτὸ ἰδιαίτερο τόνο, ἀπεφάσισε νὰ γιορτάσουν —τὴν
ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου—·ὶτὸν μεγαλύτερο γυιό της 'Αντώνη, μὲ ενα, καλὸ φαγοπότι-—πάρτυ, «γιὰ νὰ ξεσκάσουν λίγο καὶ τὰ
παιδιὰ ἀπὸ τις λαχτάρες τῶν σεισμῶν». Ὁ κ. Π·ερικλῆς, «καθ'.
ὑποβολὴν» πάντοτὲ τῆς κ. Ἀγνωσίᾳς, . ἐφρόντισε εγκαίρω.ς, μαζὶ
μὲ τὰ , ἀπαραίτητα «ὀψώνια» τῆς διασκεδάσεως, νὰ ἐκμαιεύση
ἀπὸ τὸν κ. Διοικητὴ τῆς στῳατιωτικῆς.μονάδος καὶ μιὰ ἀδειοῦλα γιὰ τὸν Βασιλάκη, γιὰ νὰ μὴ στερηθῆ καὶ αὐτος τὴν ψυχα,γωγίσ. καὶ τὴν θαλπωρὴ τοῦ οἰκογένεϊακοῦ περιβάλλοντος...

Κι' ἔτσι... χαρούμενα καὶίζωηρὰ ἄρχισε πρὸς τὸ ἀπόβραδο τὸ πρῶτο οἰκογενέιακό, ἀθηναϊκὸ καὶ ἀντισεισμικό, γλέντι,
ὁ πρῶτος τρυγητὸς τοῦ.. ἀττικοῦ μελιοῦ. Ὁ Βασιλάκης ἧρθὲ τι- ·
μητικῶς συύοδ.ευόμενος ἀπὸ τὸν κ. Διοικῃτή του, ποὺ εἶχε προσκληθῆ καὶ αὐτὸς στὴν συγκέντρωσι. Ἑ ἀλήθεια εἶναι δη εἶχε
ἔρθει ἄκεφος, γιατὶ τὴν προηγούμενη ἀκριβῶς . ἡμέρα τοῦ εἶχε
κοινοποιηθῆ ἡ διαταγὴ τῆς ἀποσπάσεώς του σὲ στρατιωτικὴ μονάδα τῶν 'Αθηνῷν, κι' ἔτσι εἶδε νὰ σβύνη καὶ ἡ τελευταία του
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ἐλπίἡ^ νὰ ὑπηρετήση ὅσο τὸ
* δυνατὸν μακρύτερα ἀπὸ τὴν πόλι
Γἰς κακίας, τῆς ματαιότητος καὶ τῶν παθῶν, σὲ μιὰ ἀπόμερη,
συνοριακὴ κατὰ τὸ δυνατόν, μονάδα, γιὰ νὰ γυμνάση, δχι μόνο
τὴ ψυχή του μέσα στο γλυκὸ θάλπος τῆς όιγαλιᾶς ἀλλὰ καὶ τὸ
,σῷμα του στὶς ἀπότομες βουνίσιες ράχες, καὶ ἐπὶ τέλους γιὰ νὰ
πλουτίση καὶ τὴν πεῖρᾳ του, γνωρίζοντας ἐκ τοῦ πλησίον τὶ εἶνε
ἀκριβῶς τὰ σύνρρα τῆς ἀγαπημένης πατρίδρς. Γιατὶ εἴπαμε ἤδη:
ὅτι ὁ Βασιλάκης ἧταν «ἀνάπρδος», «μονόχνωτος». «ἀπὸοσάρμοστος» καὶ τὰ παρόμοια' καὶ ἐπιζητοῦσε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ἀπὸ
εκεῖνο ποὺ διεκδτκοῦσαν καὶ ἐμάχοντο νὰ ἀποκτήσουν οἱ πολλοί,
οἱ «κοινωνικοὶ» καὶ «προσηρμοσμένοι».. ἸΙρθε λοιπὸν κακόκε-.
φος στὸ σπῆτι. Τὸ ραδιόφωνο, τὰ εὐφυολο.γήματα τῶν προσκαλεσμένων, τὰ πλούσια καὶ ποικίλλα φαγητά,' ὅλα τέλος πάντων
τὸν ἐνοχλοῦσαν, καὶ μάλιστα δταν σκεπτόταν τὸ ἀνθρώπινο
δρᾶμα, ποὺ ἐξακολουθοῦσε νὰ παίζεται πίσω, στὸ κατακαϋμένο
νησί. Εἶχε καθ.ίσει μὲ βαρειὰ καρδιὰ στὸ.τραπέζι καὶ μὲ τὴν ἀπόφασι νὰ φάη λίγο, καὶ πρὸ παντὸς νὰ μὴ πιῆ κρασί, πέρα
ἀπὸ τὸ πρῶτο ποτῆρι γιὰ νὰ εὐχηθῆ τυπικὰ τὸν ἑορτὰζοντα ἀδελφό. Παράξενο ὅμως πρᾶγμα! Εἴτε ἀπὸ τὴν κακοκεφιά, εἴτε
γιατὶ τὸ κρασὶ ἧταν δυνατὸ γιὰ τὸν ἁσυνήθιστο ὀργανισμό του,
εἴτε ἀπὸ ἄλλοἀνεξιχνίαστο αἴτιο,τὸ πρῶτο ἐκεῖνο ποτῆριτοῦ κρασιοῦ
τοῦ ἔφερε μιὰ ἐλαφρά, μᾶλλον εὐχάριστη, ζάλη' λίγο μετὰ τὸ πιόσιμό του τοῦ φανῆκαν τὰ πράγμᾶτα κάποις ροδαλότερα, ἔτσι ποὺ
ὅταν ἡ σπητονοικοκυρὰ —ἡ ὁποία σὰν δικὴ τοῦ σπητιοῦ εἶχε
ἀναλάβει νὰ βοηθῆ στὸ σερβίρισμα τῶν φαγητῶν καὶ στὸ κέρασμα τοῦ κρασιοῦ— ἐπέμεινε νὰ τοῦ ξαναγεμίση τὸ ποτῆρι, δὲν
ἀρνήθηκε, γιὰ νὰ μὴ τὴν προσβάλη .. Τὰ περαιτέρο) ποτήρια τὰ
ἥπιε ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ζωηρότερης εὐθυμίας, ποὺ τοῦ εἶχαν
προξενήσει τὰ πρῶτα, τὰ δὲ τελευταῖα ὑπὸ τὴν ἐπίδρᾳσι μιᾶς παράξενης θέωρίας περὶ ὀφειλομένης «ὑπακοῆς» τοῦ στρατιώτου
πρὸς τοὺς ἀνωτέρους του, ποὺ τοῦ ἀνέπτυσσε ὁ κ. Διοικητής,
προσφέροντάς του; μέσα στὸ πανδαιμόνιο τῆς εὔθυμης συντροφιᾶς, ἀπανωτὰ γεμᾶτα κρασοπότὴρα, ὡσπου ὁ Βασιλάκης μεθυσμένος γιὰ καλὰ ἀποτραβήχθηκε σ' ἕνα δωμάτιο —ὡς προχειρώτερο καὶ καταλληλότερο βρέθηκε τὸ δωμάτιο τῆς νοικοκυρᾶς—
ὅπου τὸν ὡδήγησε ψύχραιμα ἡ κυρία Ἁγνωσία, ἡ ὁποία, ἀφοῦ
κρυφομίλησε βιαστικὰ μὲ τὴν τελευταία, ξαναγύρισε στὴν εὐρύ-
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χωρη αἴθουσα τοῦ συμποσίου κι Ἰξακολούθησε. νὰ δίνη τι,'' τονο
τοῦ κεφιοῦ καὶ τῆς ἀλλεγκροσύνης.
Ἑ νεαρὰ οἰκοδέσποινα μὲ τὸ πορνικὸ · ντύσιμο καὶ τ,;:-·
πους, δὲν ξαναγύρισε ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη στὴν εὔθυμη σψντροφιά' κι' αὐτὸ γιατὶ ἡ τρομερὴ Ἁγνωσία εἶχε ἐπιβάλλει ' "στον
καθένα ἀπὸ τοὺς συνδαιτημόνας τόν ^διαίτερο ρόλο του, κατὰ
τὴν προτελευταία αὐτὴ πρᾶξι, τὴν ποιὸ δραματικὴ τοῦ ὅλου οϊκογενειακοῦ δράματος, ποὺ γοργὰ ἐξελισσόταν πρὸς τὸ τέλος της,
στὴν ἀπόμερη ἐκείνη συνοικία τοῦ Γκύζη ; Καὶ τὸν μὲν πατέρα,
ἀδέλφια καὶ τὶς ἀδελφὲς τοῦ Βασιλάκη εἶχε μεταβάλει σὲ κοινοὺς
μαστροπούς, τὸν Βασιλάκι] σ' ἔνα τραγικὸ Ὁλοφέρνη καὶ τὴν
πορνικὴ οἰκοδέσποινα σὲ μιὰ πληοωμένη 'Ιουδίθ, μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ θερίση, δχι τὴν κεφαλή του —μακάρι νὰ ἧταν ἔτσι! —
ἀλλὰ τὸν ἀνθὸ τῆς ψυχῆς του, γιὰ νὰ μὴ δέση ἔτσι ποτὲ ὁ καρπὸς τοῦ ἰδανικοῦ της, πάνω στὸν κλῶνο τῆς ἐφήμερης τούτης
ζωῆς...
*
* *

Ὄταν κατὰ τὸ ἀπομεσήμερο τῆς ἄλλης ἡμέρας ξύπνησε ὁ
Βασιλάκης, δὲν βρῆκε ἀπολύτως κανένα μέσα στὸ σπῆτι. 'Ἐρριξε λίγο νερὸ στὸ πρόσωπό του καὶ βγῆκε ἔξω, σέρνοντας μηχανικὰ τὰ βήματά του μέσα στοὺς λασπωμένους δρόμους τῆς Ἁθήνας... Περπάτησε ὧρες πολλές, ὤσπου βρέθηκε, χωρὶς κι' αὐτὸς
νὰ τὸ καταλάβη, ἀπὸ τοῦ Γκύζη στὸ Θησεῖο, ὅπου καὶ πρωτοαναρωτήθηκε γιὰ ποῦ πηγαίνει... Ὁ νοῦς του πέταξε σ' ἕνα φίλο
του ἐπιστήθιο, καὶ τράβηξε πρὸς τὴν Καστέλλα. Κλαίγοντας τοῦ
διηγήθηκε τὴν συμφορά του, ποὺ τὴν ἔβλεπε τόσο μεγάλη, τόσο
ἀνεπανόρθωτη, ὡστε το σκοτισμένο του μυαλὸ.νὰ μὴ βρίσκη
ἄλλη λύσι, παρὰ τὸν γκρεμό... Εὐτύχημα ὅτι ὁ φίλος του ἧταν
ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἠμπόρεσε μὲ τὸ φῶς τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου νὰ διαλύση τὴν σκοτία ἀπὸ τὴν σατανικὴ συναρπαγή,
καὶ σὰν καλὸς Σαμαρείτης νὰ ἐπιχύση τὸ πρῶτο βάλσαμο στὸ
μεγάλο καὶ νωπὸ τραῦμα τοῦ νεαροῦ Βασιλάκη. Τὸν φίλεψε στὸ
σπῆτι ἐκεῖνο τὸ βράδυ καὶ ἀπὸ τότε τὸν συντροφεύει τακτικὰ
στὶς ἐλεύθερες ὤρες του, προσπαθῶντας νὰ τοῦ ἀποσπάση τὸν
νοῦ ἀπὸ τὴν ἔμμονη ἰδέα τῆς αὐτοκτονίας.
4* *
Καὶ ἡ μὲν προτελευταία πρᾶξις, ὅπως τὴν ἐκθέσαμε πάρα
—πάνω, εἶχε συνθέτη καὶ ὑποβολέα τὴν τρομερὴ κυρία Ἀγνωσία, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἁγνωσία τοῦ θείου θελήματος,
ὅπου σὰν καρκῖνος τῆς ψυχῆς, ἁπλώνει τὰ πλοκάμια του ὅλο καὶ
περισσότερο μέσα στὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, καὶ παραμορφώνει καὶ μολύνει τὶς ψυχές, ρίχνοντάς τις τελικὰ κατὰ μυριάδες

ΟΔΗΓΙΑ! ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΙΕΝΟΥΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ
Ὁ ἐπιθυμῶννὰ ἐπισκεφθῇ τὸ Ἄγιον Ὄρος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάμπολλα ἱερά, δέον ἀπαραιτήτως νὰ ἐμφορῆται ὑπὸ εὐγενοῦς ἰδέας, χάριν τῆς ὁποίας βεβαίως ὀφείλει νὰ ὑπομείνῃ τὰς
δυσκολίας τῆς συγκοινωνίας, τῆς ἀνέσεως καὶ τῆς τροφῆς, διότι
ναὶ μὲν πανθομολογεῖται, ἡ ἄκρα φιλοξενία τῶν μοναχῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπαινεῖται πάντοτε ἡ ἰδιαιτέρα πρὸς τοὺς ξένους αὐτῶν μέριμνα, ἕῷεκα τῶν ὁποίων πολλάκις παραβλέπουν
ἐν μέρει καὶ αὐτοὺς τοὺς αὐστηροὺς τύπους τῶν μοναχικῶν θεσμῶν, ἀλλ' ὅμως πᾶς τις δέον νὰ γνωρίζῃ ὅτι παρὰ τὰς φιλοξένους διαθέσεις τῶν μοναχῶν, ἡ φύσις τῆς χώρας καὶ ὁ μοναχικὸς βιος ἀντίκεινται εἰς τὰς κοσμικὰς συνηθείας τῶν ἀνθρώπων
τῶν μεγάλων ἰδίως πόλεων.
Ἑ συγκοινωνία ἐξυπηρετεῖται δΓ ἡμιόνων οἴτινες προκαλοῦν συχνὰς συγκινήσεις εἰς τὸν ἀναβάτην ὁσάκις οὗτοι ἀμέριμνοι με τὸ τυπικὸν αὐτῶν βάδισμα κάμπτουν ὁδὸν τινὰ εἰς τὸ
χεῖλος κρημνοῦ, περὶ δὲ τῶν ἄλλων μαρτυρεῖ ὡς εξῆς μία πα-

στὸν σκοτεινὸ τῆς ἀπωλείας Καιάδα.
Μὰ ἀπομένει νὰ γραφῆ καὶ νὰ παιχθῆ μία ἀκόμη πρᾶξις!...
'Ημποροῦμε δὲ νὰ διαβεβαιώσωμε τοὺς συγγενεῖς τοῦ Βασιλάκη
δτι, τῆς τελικῆς αὐτῆς πράξεως συγγραφεὺς θὰ εἶναι, δχι πιὰ ἡ
ἁγνωσία τους, ἀλλὰ ἡ νέα «γνῶσις» τοῦ παθόντος. Διότι αὐτὸ
ποὺ ἤθελαν τὸ ἐπέτυχαν: Νὰ τοῦ ἀνοίξουν δηλαδὴ τὰ μάτια...
Μόνο ποὺ ἡ ἁγνωσία τους δὲν ἐπρόβλεψε ὅτι μὲ αὐτό τὸν τρόπο «...διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καὶ ἔγνω ὅτι γυμνὸς
ἐστι.» (Γέν. Γ'. 7).
Τοὺς διαβεβαιώνομε δέ ἀκόμη ὅτι καὶ τὰ σκηνικὰ τῆς τελευταίας αὐτῆς πράξεως θὰ εἶναι τελείως διαφορετικά, γιατὶ δὲν
πρόκειται νά παιχθῆ κΓ αὐτὴ στὸ μαστρόπιο τοῦ Γκύζη, ἀλλὰ
σὲ κάποιον τοῦ Ἁγίου Ὄρους Παρθενῶνα, ὅπου, εὐλαβικὸς
προσκυνητής, θὰ ἔρθη ἕνα πρωϊνὸ ὁ Βασιλάκης καί, ἀφοῦ ράψη
φῦλλα συκῆς καὶ «ποιήση ἐαυτῷ περίζωμα» γιὰ νὰ καλύψη τὴν
γυμνότητά του, θὰ κλάψη, πικρὰ καὶ'πολύ, ἐπὶ τῶν ἐρειπίων του...
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λαιὰ ἔκθεσις τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἑταιρείας τῶν μεσαιωνικῶν
ἐρευνῶν. «Βεβαίως ὁ μεταβαίνων εἰς Ἄθω πρὸς μελέτην παλαιῶν χειρογράφων δὲν μεταβαίνει εἰς χορευτικὴν ἐσπερίδα' ὀφείλει δὲ νὰ γιγνώσκῃ ,ὅτύχάριν τοῦ μεταβαίνοντος ἀπὸ πόλεως
πὸλυτύρβου εἰς τὰ σπουδαστήρια ἐκεῖνα τῆς κατὰ Θεὸν φιλοσοφίας δὲν θ' ἀνατραπῶσιν αἱ. τὸ κῦρος αἶώνων πολλῶν φέρουσαι
διατάξεις τῆς μοναστικῆς πολιτείας, ἀλλὰ καὶ μεθ' δλην τὴν αὐστηρὰν δίαιταν τῶν ἱερῶν σεμνείων. εἴτε τῶν κοινοβιακῶς διαγόντων, εἴτε τῶν ἰδιορρύθμως, ὁ ξένος περιηγητὴς ἤθελεν εἶναι
ὁ μερρληπτικώτερος τῶν ἀνθρώπῳν, εἴποτε ἐδυσφόρει διὰ τὴν
ἔλλειψιν κρέατος ἐν ἡμέραις νηστείας πανδήμου, ἢ διὰ τὴν παὸάβασιν. τῶν νεωτέρων κανόνων τῆς μαγειρικῆς οὕς ἀγνοοῦσιν οἱ
προϊσὴάμενοι τῶν ἀρχονταρικίων ἐν οις ἐξενιζόμεθα. Ὁμολογῷ
δὲ δτι συχνάκις εἶδον τοὺς προϊσταμένους τῶν Ἰερῶν Μονῶν
μετὰ πατρικῆς στοργῆς ἀναζητούντας ἢ δι' ἡμᾶς ἢ δἁ ἄλλους ἐπισκέπτας τὰ καλήτερα ἐδέσματα ἐξ ὧν παράγουσιν αἱ πέτραι τοῦ
γηραιοῦ 'Ἁθωνος. Τὸ κυριώτερον ὅμως εἴχομεν ἀπέναντι ἡμῶν
καρδίας πατρικῶς ἡμᾶς ἀγαπώσας, καρδίας φιλογενεῖς συγκινουμένας ἐπὶ ταῖς μεσαιωνογραφικαῖς μελέταις παντὸς ὅταν οὗτος
γιγνώσκῃ νὰ τιμἀ καὶ γεραίρει τὰ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καθεστῶτα
κᾶὶ θέσμια...»

Ὁ ἐπισκεπτόμενος τὸ Ἅγιον Ὄρος πρὸς μελέτην τῶν βιβλιοθηκῶν εἶναι ἀνάγκη νὰ φέρῃ ἐπισήμους συστάσεις δεικνυούσας τὸν σκοπὸν καὶ τὴν ἁρμοδιό.τητα αὐτοῦ, αἴτινες εἶναι ὑποχρεωτικαὶ κατὰ τὸνἘαταστατικὸν Χάρτην τοῦ ἱεροῦ τόπου. Τοιαῦται εἶναι ἡ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὸ ὁποῖον οἱ
μοναχοὶ τρέφουν βαθὐτατον σεβασμὸν καὶ ἀφοσίῳσιν καὶ τοῦ Β.
'Υπουργείου τῶν Ἑξωῖερικῶν εἰς τὸ ὁποῖον διοικητικιῶς ὑπάγεται. Οἱ ὀρθόδοξοι ἀρχὶερεῖς πρέπει ἐπὶπλέον νὰ λάβουν ἄδειαν
τοῦ ἱερουργεῖύ ἐκ τοῦ Πατριαρχείοὺ.
Κεντρικὸν σημεῖον μετὰ τοῦ ὁποίου τὸ Ἄγιον Ὄρος συγκοινωνεῖ εἶναι ἡ Θεσσᾳλονίκη. Κεντρικὸς σταθμὸς τῶν ἀτμοπλοίων
εἶναι ἡ Δάφνη εἰς τὸ δυτικὸντῆς χερσονήσου, λιμὴν οὐχὶἀσφαλής.
ἸΙ συγκοινωνία δι' ἀτμοπλοίων χρονολογεῖται ἀπὸ ἐξηκρνταεὶίας
ὅτε προσήγγιζον ἀτμόπλοια Ἑλληνικά, Ἑωάσικὰ καὶ Τουρκικά,
Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ 1912 ἐπυκνώθη αὕτη δΓ Ἑλληνι-
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κῶν μέχρι τῆς προπολεμικῆς περιόδὸυ, διὰ νὰ ἐπαναληφθῇ βραδύτερον ἐπὶ 2—3·ἔτη (1946—1948) ὅτε ἔπαῦσεν αὕτη, τῆς συγκοινωνίας Ἁγίου Ὄρους—Θεσσαλονίκης ἐκτελουμένης διὰ . πεὺρελαιοκινήτων εἰς τὰ ὁποῖα ὁμοῦ μετὰ τῶν καυσοξύλῳν καὶ
ξυλανθράκων συνθλίβονται καὶ οἱ ἐπιβᾶται, εἴτε ἡμεδαποὶ εἶναι
οὗτοι, εἴτε ἀλλοδαποὶ ἐκ τῶν ὁποίων δέχεται πολλοὺς . ὁ ἱερὸς
ἡμῶν τόπος.

Ἑ ἀσφαλεστέρα καὶ ὀλιγώτερον ἐπο5δυνος κατὰ τὴν χειμερινὴν περίοδον εἶναι ἡ δΓ αὐτοκινήτων συγκοινωνία ἐκ Θεσσαλονίκὴς μέχρις Ἰερισσοῦ—Τρυπητῆς καὶ ἐκεῖθεν τὴν ἑπομένην
διὰ μικροῦ πετρελαιοκινήτου εἰς Δάφνην . ἀπεχούσῃς τρίωρρν ἐκ
Τρυπητῆς.

Ὁ ἀποβιβαζόμενος. εἰς τὴν Δάφνην παρουσιάζεται ί εἰς τὸν
Σταθμὸν τῆς Χωροφυλακῆς παρὰ τοῦ ὁποίου λαμβάνει σχετικὸν
σὴμείωμα διὰ τὴν 'Υποδιοίκησιν Χωροφυλακῆς · 'Αγ. Ὄρους
ἐδρευούσης ἐν Καρυαῖς. Μετὰ μικρὰν ἀνάπαυσιν ὁ ἀγωγεὺς
ἸἸλἰας, ἕνας λαμπρὸς Βορρειοηπειρώτης, προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας του τὰς ὁποίας θέλοντᾳς καὶ μὴ πᾶς τις θὰ δεχθῇ εὐχαρί-.
στοσς καὶ μετὰ δίωρον. πορείαν ἐπὶ ἡμιόνου καὶ διὰ μέσου ἀπεράντων καστανεώνων θὰ φθάσῃ εἰς τὴν κατάφυτον κοιλάδα τῶν
·Καρυῶν ἔνθα ἡ ὁμώνυμος μοναχικὴ πολίχνη, ἡ πρωτεύουσα οὔτως εἰπεῖν τῆς χερσόνήσου,· παρέχουσα λαμπρὰν καὶ μοναδικὴν θέαν.

Ὁ ἀγωγεὺς ὁδηγεῖ τὸν ἐπισκέπτην εἰς, πρόχειρον ἑστιατό-.
ριο.ν ἔνθα ἀτυχῶς αἱ περισσότεραι πασῶν τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
δοκιμασιῶν ἀναμένουν ὰὐτόν, ἐκτὸς ἐὰν συνεπεάᾳ συστάσεώς
τινος μεταβῆ εἰς ἕν τῶν ἀντιπροάωπείων τῶν Ἰερῶν Μονῶν ἢ
εἰς μοναχικὰν κελλίον. Μικρὸν μετὰ ταῦτα ἀπαραιτήτως. ὁ ἐπισκέπτης, δέον νὰ ἐμφανισθῇ εἰς τὴν Ἐποδιοίκησιν .Χωροφυλα
κῆς καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὴν Ἰερὰν Ἑπιστασίαν εἰς τὴν ἀποίᾶν παραδίδων τὸ σημείωμα τῆς 'Υποδιοικήσεως, θὰ ἐφοδιασθῇ μὲ διαμονητήριρν τὸ ὁποῖον ἕπιτρέπει εἰς αὐτὸν τὴν ἀκώλυτον εἰς τὰς
Ἰερᾶς Μονὰς εἴσοδον. Μετὰ τὴν λῆψιν τούτου ἄρχεται ὁ.ἐπισκέπτης.κατὰ βούλησιν τὴν περιοδείαν αὐτοῦ εἰς τὰς Ἰερᾶς Μονὰς καὶ τὰ λοιπὰ ἱεὸὰ ἐνδιαιτήματα, ἀρχόμενος ἐκ τῆς Ἰ. Μονῆς
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Ἰβήρων, ἥτις ἀπέχει μίαν ὡραν ἐκ Καρυῶν καὶ μετ' αὐτὴν λαμβάνει βορείαν ἢ νοτίαν διεύθυνσιν

Ὁ φέρων συστατήριον δέον νὰ παραδώσῃ αὐτὸ εἰς τὴν Ἰεραν Ἑπιστασίαν, διὰ νὰ λάβῃ τὴν δέουσαν ἔγγραφον ἐξαιρετικὴν σύστασιν.
Αἱ Ἰεραὶ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους αἴτινες πάντως θ' ἀπορροφήσουν περισσότερον τὴν προσοχὴν τοῦ ἐπισκέπτου ἀπέχουν ἀλλήλων ἡμίσειαν μέχρι μίαν ὡραν, ἐλάχισται δὲ περισσότερον.

Ὁ ἐπισκέπτης εἰσερχόμενος εἰς μίαν Μονὴν δέον νὰ λαμβάνῃ τὴν ἄδειαν τοῦ θυρωροῦ ὅπως εἰσέλθῃ ἐπιδίδων συγχρόνως τὸ διαμονητήριον αὐτοῦ. Ὁ θυρωρὸς ὁδηγεῖ αὐτὸν εἰς τὸν
ξενῶνα «ἀρχονταρίκιον» εἰς τὸ ὁποῖον ὑπὸ τοῦ ἀρχοντάρη παραχωρεῖται ἀνάλογον δωμάτιον, ἔνθα μετὰ μικρὰν ἀνάπαυσιν ὁδηγεῖται ὑπὸ τοϋ ἰδίου εἰς τὸν καθηγούμενον, δταν πρόκειται περὶ
κοινοβίου Μονῆς ἢ εἰς τοὺς ἐπιτρόπους ὅταν περὶ ἰδιορρύθμου,
ὅπως ἐξ ἁβρότητος γνωρίσῃ εἰς αὐτοὺς τὸν σκοπὸν τῆς ἐπισκέψεώς του. Ὄταν πρόκειται περὶ ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν εἰδοποιοῦνται ἀμέσως ὑπὸ τοῦ θυρωροῦ ὁ καθηγούμενος καὶ οἱ ἐπίτροποι, πρὸς τὸν ὁποῖον εἶναι ἔῷδειξις μεγάλης τιμῆς νὰ προσκληθῇ
ἀμέσως εἰς τὸ ἡγουμενεῖον ἤ τὸ συνοδικόν. Ὁ φέρων ἁπλοῦν
διαμονητήριον ὁδηγεῖται ἁπλῶς καὶ ξενίζεται εἰς τὸν ξενῶνα
τῆς Μονῆς.
Ὁ διαμένων ἐν Μονῇ πλέον τῶν δύο ἡμερῶν ἄνευ
ἀποχρῶντος λόγου, πρέπει νὰ δικαιολογήσῃ ἐαυτὸν αὐθορμήτως ἢ ν' ἀναχωρήσῃ φειδόμενος τῆς ἀξιοπρεπείας αὐτοῦ.
Ὁ ἐπιθυμῶν νὰ μονάὰῃ μετὰ τῆς ἀδελφότητος ὑπὸ τῆς
ὁποίας ξενίζεται πρέπει νὰ γνωρίσῃ τοῦτο εἰς τὸν ἡγούμενον ἐν
τοῖς κοινοβίοις ἤ εἰς τοὺς ἐπιτρόπους ἐν τοῖς ἰδιορρύθμοις. Ὁ
δὲ ἐν κελλίῳ ἢ καλύβῃ ἀνακοινεῖ τοῦτο εἰς τὸν γέροντα αὐτοῦ.
Οἱ βασιλεῖς, πρίγκηπες, πρωθυπουργοὶ καὶ ὁ ἕκάστοτε
διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατὰ τὴν πρώτην αὐτοῦ ἐπίσκεψιν
προϋπαντῶνται ἐν τῇ πύλει τῆς Μονῆς ὑπὸ τῶν ἐγκριτοτέρων μοναχῶν χάριν μεγίστης φιλοφροσύνηςί 'Εὰν δὲ εἶναι,
ὀρθόδοξος, προτείνεται εἰς προσκύνησιν
ἱερὸν ἀντικείμενον (εἰκὼν ἤ εὐαγγέλιον) καὶ ἐν μέσῳ γενικῶν κωδωνοκρου-
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σιῶν ὁδηγοῦνται κατ' εὐθείαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἔνθα γίνεται
προσήκουσα δέησις.
Ἑγκριτοι πατέρες προϋπαντοῦν ὡσαύτως τοὺς πρώτην
φορὰν ἐπισκεπτομένους αὐτὰς ἀρχιερεῖς εἰς τὴν πύλην τῆς Μονῆς, ἐνδύουν αὐτοὺς ἀρχιερατικὸν μανδύαν καὶ οὕτω ἐν πομπῇ
ἡγουμένου ἐνὸς ἱερέως καὶ ἐνὸς διακόνου μεθ' ἱερατικῆς στολῆς,
ἕνὸς ψάλτου ψάλλοντος τὸ «Ἅξιον Ἐστίν», ὁδηγοῦν αὐτοὺς εἰς
τὸν ναὸν ἔνθα γίνεται δέησις καὶ οἱ ἀδελφοὶ λαμβάνουν τὰς
εὐλογίας των.

Τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ λοιπὰ ἱερὰ ἀντικείμενα καὶ διάφορα
κειμήλια εἶναι προσιτὰ δωρεὰν εἰς πάντα εὐσεβῆ, δταν τοῦτο
ζητήοη ὁ ἐπισκέπτης.
'Η φωτογράφησις ἀρχαίων βιβλίων καὶ γενικῶς κειμηλίων,
ἀσχέτως πρὸς οἱανδήποτε σύστασιν, εἶναι ζήτημα τῶν διοικήσεων τῶν Μονῶν, εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῶν ὁποίων, εἶναι ἡ διαφύλαξις καὶ ἡ καλὴ συντήρησις αὐτῶν, ὡς ἡ ἐπὶ τούτῳ ὑπάρχουσα Κανονιστικὴ Διάταξις.

Ὄλαι αἱ Ἰεραὶ Μοναὶ ἔχουν ἀξιολόγους βιβλιοθήκας. Αἱ
σκῆται καὶ τὰ κελλία ἔχουν μικροτέρας ἀξίας τοιούτας, ἐκτὸς τῆς
σκήτης Ἁγιας Ἄννης ἥτις ἔχει ἀξιόλογον.

Ἑπίσης ὅλαι αἱ Ἰεραὶ Μοναὶ ἔχουν πλοῦτον ἱερῶν κειμηλίων εἰς προσκύνησιν τῶν πιστῶν, ἄτινα θὰ προσπαθήσωμεν κατὰ τὸ δυνατὸν νὰ περιγράψωμεν εἰς τὴν κατὰ μέρος περιγραφὴν ἐκάστης Μονῆς.

Ἑκτὸς τῶν ἱερῶν σκηνωμάτων, ἴδιον καλλαισθήτου ψυχῆς
εἶναι νὰ περιέλθῃ τὰ ὡραῖα δάση τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ν' ἀνέλθη ἐφόσον τοῦτο εἶναι δυνατὸν ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ Ἄθω
εἰς κατάλληλον ὅμως ἐποχήν.

« Νὰ εισαι ἕτοιμος έκάστην ὴμἐραν δια νὰ δεχθῆς κάθε θλϋψιν,
σκεπτοιιενος δτι ή θλϊ·ψις εϊναι πραγματικὴ ελευθερία των πολλων σου
ἀμαρτιων και νὰ εϋχαριστῆς τον "Αγιον Θεον, διοτι ὴ Ολϊψις φέρει τὴν
ύπομονήν, ὴ ὑπομονὴ τὴν δοκιμασϊαν, ή δοκιμασϊα τὴν έλπϊδα και ἡ ελπις δὲν θὰ σέ ὰφισψ νὰ έντροπιασθὴς.
'Αγ. Συμεων εϋλαβοϋς

Ε ΩΣ Α Ν

Π Α ΡΕΛΘΗ.. .
(Ψλμ. Νς', 2.— Ησ. Κς', 2Ο.)

Ὄχι! "Ενα στίχο ἡ Μ·οῦσα μου χαρᾶς ποτὲ ἄς μὴ βγάνη!...
Κρύψου βοῦβὴ στὰ στήθη σου κακότυχη καρδιά'
εἶναι λοιπὸν μιὰ χίμαιρα, εἶναι τάχα μιὰ πλάνη,
τῆς ἀρετῆς, τοῦ λυτρωμοῦ ἡ ποθεινὴ εὐωδιά ;

Καλύβι ἀνεμἁδαρτο βάλθηκα νὰ στέρηώσω
ψηλά, στὸ- κακοτράχαλο τῆς ᾳρετῆς Βουνό,
νιὰ ν' ἀπαγκιάσω τὴν ψυχή' τὸν νοῦν μου νὰ ὑψώσω,
ἀπὸ τῆς γῆς τὰ τάρταρα, σὲ ἕβδομο οὐρανό.

Νἄχω γειτόνους τὸν ἀετό, τὸν κοῦκο, τὸ ζαρκάδι'
γιὰ λύχνο μου τὴν ἀστραπή, γιὰ πιόμα τὴν βροχή'
τὸ κομποσχοῖνι στήμονα καὶ τὴν νηστεία ὑφάδι,
γιὰ νὰ σοῦ ὑφάνω ἀσπίλωτο χιτῶνα, ὧ ψυχή....

Στὸ ἀφρισμένο πέλαγο τὸ βλέμμα ν' ἀρμενίζη,
καὶ τὴν τροχιὰ ν' ἀκολουθᾶ τοῦ θαλασσοπουλιοῦ'
μέλι κΓ ἀγριολάχανο τὸ σῶμα νὰ στηρίζῃ,
κύ ὅ,τι ἀπιθώση, σὲ ψωμί, ὁ κόρακας τοῦ Ἑλιοῦ...
Τὴν πέὰρα νἄχιο τοῦ Ἰακο5β, τὴν πέτρα προσκεφάλι
γιὰ νὰ θωρῶ στὸν ὕπνο μόυ τάγματα φωτεινά,
νὰ κατεβαίνουν —Ἅγγελοι — καὶ ν' ἀνέβαίνουν πάλι
καὶ στὸ Ἐαλύβι. νὰ δειπνῶ μαζί. τους ταπεινά,··

Σῶμα πρὸς σῶμα μ' " Αγνωστο Διαβάτη νὰ παλαίψω,
κάτω ἀπ' τὸ ,φῶς ποὺ ἀντανακλᾶ ἡ ἀστρομαρμαρυγή,
ὤ, καὶ τὸν Μαργαρίτη Του,- στὴν πάλη, ἀφοῦ Τοῦ κλέψ.ω,
νὰ Τὸν ἀκούσω νὰ μοῦ πῇ: «Φεύγω πρὶν μ' εὐρ' ἡ αὐγή.»

Μὰ ὅχι! Ἐνα στίχο ἡ Μόῦσα μου χαρᾶς πιὰ ἄς μὴ βγάλη!.,.
Κλάψε πικὸὰ στὰ στήθὴ μου κακότυχη καρδιά'
ποιανοῦ Ταντάλου ὁ καϋμός, τίνος Σισύφου ἡ πάλη,
μπορεῖ νὰ μοιάση στὸν πόνο σου καὶ στὴν ἀναποδιά ;
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Στοίχειωσε τὸ Καλύβι σου, ψυχή μου, κν ἕνα τέρμα
δὲν ἐννοεῖ Ἰὸ χτίσιμο νὰ πάρη, γιὰ νὰ μπῆς;
Κύττα1... ὅ,τι μὲ Ιδρωτα —ἀπ' τὸ πὸυρνὸ.ὡς τὸ γέρμᾳ-—
χτίζω, πῶς τὸ γκρεμίζουνε, μιὰ ὁ Γραῖγος-μιὰ ὁ Γαρμπῆς...

Τὸ βλέπω Κύριε!. . πῶς ἄστεγος κΓ ἀνέστιος θὲ νὰ μείνω
κάτ' ἀπ' τὸ ἀνεμόβροχο, τὴν κάψα, τὸν χιονιά!. .
“Ωσπου μὲ ἱδρὼ καὶ δάκρυα καὶ αϊμα ν' ἀποπλύνω
τὴν ἀνομία, καὶ νὰ μπῶ στὴν ποθητὴ «γωνιά».,.
Ἀ-ς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΤΟΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΛ. ΙΩΣΑΦΑΙΩΝ
οι μοναχοι 'ΙωσαφαΖοι κατα τα τελευταια ετη ηρχισαν,
σζρδς τιμην αυτων, εντατϊκην εργασιαν σερδς δημιουργιαν
Μονσειου αντιγραφων των καλυτερων βυζαντινων
εικδνων τον *Αγιου Ορους.
'Εντδς της αΙΦοδσης τον εργαστηριου, οσιως διακρινετμι,
εκτϊ'Ο'ενται αντιγραφα εικονων τον Πανσεληνον εκ τον
^Ι. Ναον του Πρωτατου του 'Αγ. 'Α·8'ανασΙον·, ·
ΙΙαυλου του Ξηροποταμιτου, της Θεοτδκον,
Παντοκρατορος και Φιμ. Προδρδμου
*

Ο Ε0ΗΙΚΟΣ ΗΡ0Σ ΚΟΠΣΤ. ΚΑΗΑΡΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΟΡΗΤΙΚΛ ΥΠΑΤΑ
Δημοσιεύομεν άπδ τοϋ παροντος τεϋχους μιαν σειραν ύπιστολῶν τοϋ ένδοξοτάτου εθνικοῦ ῆρωος τῆς έπαναστατικῆς και μετεπαναστατικῆς 'Ελλάδος Κωνὶνου Κανάρη, τας δποίας άντήλλαξεν οὑτος
μετὰ τῆς Ἰερᾶς "Επιστασιας τοϋ Ἀγ. Ὅρους κατα μῆνα Μάϊον
τοϋ ετους Ι839, δτε δηλαδὴ οὑτος, ώς Ἀρχηγδς τῆς μιας εη των δύο
Βασιλικων Ναυτικῶν Μοιρῶν τοϋ νεοσυστάτου 'Ελληνικοϋ Βασιλεϊου
(τῆς έτέρας τελοϋσης νπο τον Ἂνδρέαν Μιαοϋλην) εϊχεν άναλάβει τὴν
έξοντωσιν των λυμαινομένων τα βδρεια ελληνικὰ ῦδατα ληστοπβιρατων, οϊτινες ιος γνωστον, μετὰ τα θλιβερα γεγονδτα τοϋ έ.παράτου
εμφυλιου σπαραγμοϋ τοϋ ϊ 832 (στάσις 'Υδραιων κ.λ.π.) καϊ τῆς δολοφονιας τοϋ Κυβερνήτου Καποδίστρια, ειχον τδσον πολὑ πληθυν9ὴ
και άποθρασυνθη, ωστε νὰ κυριεύωσι και πλοϊα τοϋ πολεμικοϋ ναυτικοϋ καὶ να διατηρῶσι ανα το Αϊγαϊον ώχυρωμένα δρμητήρια καὶ
κρησφύγετα.
"Εν τοιοϋτον 6χυρδν ληστοπειρατικδν δρμητήριον ειχον οὑτοι
έγκαθιδρϋσει εις τδ σϋμπλεγμα των Διαβολονησίδων των Β. Σποράδων καϊ δὴ επι τῆς δυσπροσίτου καϊ κρημνωδεστάτης. αγονου και
άνϋδρου, νησίδος Πιπέρι.
Συγκρουσθεὶς δθεν δ έ'νδοξος Ναϋαρχος μετὰ τῆς κυριας δμάδος τοϋ πειρατικοϋ τοϋτου σιοματος καὶ εξοντωσας κατὰ τὴν 8ην
Μαϊου Ι839 τους αοχηγούς των πειρατων, κατεδίωξε τους ϋπολοίπους
μέχρι τῶν άκτῶν τῆς χερσονήσου τοϋ Ἀγ. Ὅρους, ἔνθα οὑτοι διωκδμενοϊ κατἐφυγον, ζητήσας διὰ τὴν εξοντωσιν των τὴν συνδρομὴν
τῶν Ἀγιορειτῶν πατύρων, ῆν και ὰφορῶσι αϊ εν λδγῳ έπιστολαι.
'Εκ τῆς μελετης των έπιστολῶν τοϋτων —καίτοι δλιγαριθμων
καὶ άφορουσῶν μολις Ι2ήμερον χρονικδν διάστημα— δϋναται δ προσεκτικδς αναγνῶστης νὰ ὰρυσθὴ σημαντικὰ τεκμήρια τῆς ψυχοσυνθῖσεως τοϋ εξδχου τοϋτου ανδρδς. Διοτι απδ τὰς επιστολὰς ταντας, καιτοι ϋπὴρεσιακάς, άναδίδεται το άρωμα των μεγάλων αοετων τῆς ήγετικής φυσιογνωμίας του, τας δποίας και θὰ δοθὴ ή εϋκαιρία να επι·
σημάνωμεν εν τή δημοσιεϋσει των καθ' εκαστα επιστολων, εις τὰ
προσεχὴ τεύχη τοϋ περιοδικοϋ.
'Εκ τῶν έπιστολῶν τοϋτων, 8 τον ὰριβμδν, αϊ 6 εϊναι γραμμέναι έπι τῆς Ναυαρχίδος «Γλαϋκος», ναυλοχοϋσης εν Δαφνη, ή 7η επ!
τῆς αὐτῆς Ναυαρχίδος περιπολοϋσης παρα τὴν Σκήτην της 'Αγ. “Αν
νης, ὴ δε 8η επ'ι τοϋ Βασιλ. Βρικίου «'Αθηνα» ναυλοχοϋντος εν
Σκοπέλιρ.
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ΑΙ έπιστολαι εινε χειρδγραφοι ϋπαγορευθεϊσαι ὺπδ τοϋ Ναυάρχου προς τον Γραμματέα ἢ καὶ τον 'Αρχιεπιστολέα τοϋ στολίσκου, ὑπογεγραμμέναι δε ϊδιοχείρως ϋπδ τοϋ Κανάρη και έσφραγισμέναι διὰ
τῆς σφραγίδος τῆς Ναυτ. Μοίρας. 'Επὶ τοϋ κειμένου αϋττον γενικῶς,
παρατηρεϊ τις δτι τδ ὰρκτικδν γράμμα τῶν ούσιαστικῶν 6νομάτων
γράφεται με κεφαλαϊον, πρᾶγμα τδ δποϊον δεικν.ϋει τὴν μέχρι των λεπτομερειῶν τῆς δημοσϊας ξωὴς έπϊδρασιν τῆς Βαυαρικῆς άντιβασιλείας
και Βασιλικής Αὑλής, καθ' δσον 6 τοιοϋτος γραμματικος κανων γραφὴς
ειναι, ιος γνωστον, κανῶν της Γερμανικῆς γλώσσης και οϋχὶ τῆς 'Ελληνικής, ῆτις μδνον τὰ κύρια δνόματα γράφει διὰ κεφαλαιου άρκτικοϋ γράμματος.
'Εν τη δημοσιευομενη εις το ανα χεϊρας τεϋχος πρώτην έπιστολὴν παρατηρεϊ τις δτι ή καρδιὰ τοϋ σκληροτραχήλου κα'ι ὰτρομήτου
τοϋτου Ψαριανοϋ Πυρπολητοϋ, ῆτις μδλις προ τετραημέρου, κατὰ τὴν
ναυμαχϊαν τοϋ Διαβολονησιοϋ, ὴτο πλήρτις πολεμικοϋ μἐνους, ῆδη δεν
δϋναται νὰ παραμείνη άσυγκϊνητος προ τοϋ έαρινοϋ θεάματος τοϋ νψιπετοϋς Ἀθω, πρδν δν προσήγγισε καταδιιοκων τους πειρατάς, κα'ι
ῶς εκ τοϋτου άφϊνει εκ τοϋ περισσεϋματος της να έκχυθοϋν εις τδ ὑπηρεσιακδν προς τους Καθηγουμένους πρῶτον γράμμα του συναισθηματικα'ι εκφράσεις, ως ή άναγιγνωσκομἐνη : «....να έμφανισθῶμεν καὶ
εις τὰ ῦδατα ταϋτα ϋπο των ὺψηλων 'Ορέων τοϋ ''Α8ωνος, οι προποδες τοϋ οποϊου κατῆντησαν αϊ φωλεαὶ των πειρατων....»
'Αλλ' ϊδοὑ τδ πλήρες κείμενον τῆς ποιοτης έπιστολῆς :
Ἀριθ. 4Ι3
Δ.
442
'Εκ τοϋ Β. Κοττέρου δ Γλαϋκος
'Εν "Ορμφ Δάφνης
Πανοσιώτατοι Καθηγοϋμενοι των
τὴν Ι2ην Μαϊου Ι839
Σταυροπηγιακῶν 'Ιερῶν Μοναστηριων τοϋ
Ἂθωνος, Εϋλαβέστατοι Καθηγοϋμενοι των Κοινοβίων
'Αρχηγο'ι των Κελλίων, κα'ι Καπετὰν Χαϊ6α.—
'Η συνεννοησις τοϋ 'Υψηλοτάτου Μουσταφα πασαα Ἂρχιστρατήγου τῆς Ροϋμελης μετὰ των Γενικων Προξένων τῆς Α.Μ. τοϋ Τρισεβάστου Βασιλέως Μου, καὶ ή καταστρεπτικὴ 'Απδφασις του δια τὴν
'ΕΙαφάνισιν των Πειρατων, μας ένε9άήήυναν νὰ έμφανισθῶμεν εις τα
"Υδατα ταϋτα ϋπδ των ϋψηλῶν Ὅρέων τοϋ Ἂθωνος, οι προποδες
τοϋ δποίου κατήντησαν αϊ φωλεαὶ τῶν Πειρατων. Δὲν θέλη ϋποφέρει
6 Μεγαλειοτατος Βασιλεὑς Σουλτὰν Μαχμοϋτ, δεν θἐλη ϋποφέρει απδ
τους πιστοὑς ϋπηκδους του τοιοϋτον "Ονειδος, ῶστε νὰ γίνηται απο
τους ϋπηκδους του καὶ ϋπαλλήλους του τοιαὑτη έπονείδιστος περίθαλψις, οὑτε δ Μεγαλειοτατος Βασιλεϋς Μου ἢθελεν ανεχῦή νὰ έμφωλεύη ε'ις τδ Ὅθωμανικδν Κράτος ή Πειρατεϊα, καὶ το Μδλυσμα νὰ
μεταδίδεται εις τδ 'Ελληνικδν Κράτος. ΑΙ ὑψηλαϊ Διαταγαϊ του ειναι
τοϋ νὰ τους καταδιωξω δπου και αν ὴύελεν οὑτοι άκουσθῶσιν, διοτι
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οι πειραται δὲν άνήκουσιν εις κανεν Ἰϊθνος.
Τὴν 8ην τοϋ ενεστῶτος Μηνδς έξηφάνισα τους έν τῆ 'Ελλαδι
ἐπὶ τῆς Νήσου Πιπερίου, και οὑτοι ειναι οϊ 'Αρχη-ΠειραταΙ Γεώργιος
Μακρὴς καὶ Καμμαροϋλας καὶ Νάσκας με τους 6παδοϋς των, κα'ι το
πειρατικδν Πλοιάρι6ν των. 'Αφοϋ έκαβάρισα τδ 'Ελληνικδν ἸΕδαφος
μετέβην μέ τον ϋπδ τὴν Μοιραν μου στολίσκον εις τους προποδας τοϋ
Ἀθωνος εις τδ 'Ακρωτήριον προς τὰ Καυσοκαλϋβια χθες προς τδ
Μεσονύκτιον κατὰ τὴν πειρατικὴν φωλεάν. "Εκαμα πάραυτα 'Απδβασιν, συνέλαβα τδ πειρατικδν Πλοιάριόν των τους Αϊχμαλώτους Ζαγωραιους καὶ τοὺς Ναύτας των. 'Επληγῶῦησαν δύο 'Αρχηγοι των, και
ώφεληθέντες άπδ τὴν Ὅμίχλην κατἐφυγον εις τα δάση. Οὑτοι δε εϊσι.
1. δ Κωνσταντϊνος Κουτζοϋμπης
2. 6 Κιδστας Βενβτος
3. δ Γεώργιος Καναλιοτης
4. 6 'Αποστδλης Καναλιοτης
5. δ Τριαντάφυλλος Γερο Πασακλῆς
6. δ Κρυστάλλης Οὑρουσι6της
7. 6 Γεώργιος Θηβεὑς
8. δ 'Αθανάσιος Τζοκανάρης
9. δ Μῆτρος Διαληβιώτης

'Αποκειται ῆδη εις τὴν δραστηριδτητά σας, να δικαιώσητε τὴν
προς ὺμάς 'Εμπιστοσϋνην Τοϋ Μ. Σουλτάνου δια τῆς Γενικῆς εξοδου
των Μοναχῶν καὶ τοϋ Καπετὰν Χαϊδὶχ δια τὴν σύλληψίν των, ῆτις
πρέπει να προληφθῆ προ τοϋ νὰ προκαταλάβωσιν αλλην δδδν δραπετεϋσεως.—
Περιμένω δσον οῦπω Τδ Ἀποτἐλεσμα των δραστηρϊων πράξεών σας.
'Ο "Αρχηγδς τῆς κατὰ τδ Αϊγαϊον Β. Ν. Μοιρας

(Τ.Σ.)

('Υπογραφὴ)

Κ. Κανκρη;

'Η άληθὴς πίστις εἰς τον α'νθρωπον ειναι θεμέλιον ολων των
άγαθων, θύρα των μυστηρίων τοϋ Θεοϋ, νϊκη ανευ κοπων κατὰ. των
έχθρων, άναγκαιοτέρα πάσης άλλης ἀρετὴς, πτερὰ τῆς προσευχής και
ένοὶκησις τοϋ Θεοϋ εἰς τὴν ψυχὴν αὑτοϋ ».
'Αγ. Πετρου Δαμασκηνοϋ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΤΝ
'Ο σεβασμιώτατος 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικὴς κ. Μιχαήλ.
« 'Επιθυμω πρωτον νὰ σας έκφράσω τὰ ἐγκάρδια συγχαρητήριά
μου διὰ τὴν ωραίαν σκύψιν και πρωτοβουλϊαν της ὲκδοσεως τοϋ θαυμασίου περιοδικοϋ σας «"Αγιος Παϋλος δ Ξηροποταμϊτης», καὶ δεύτερον νὰ
σας εϋχαριστήσω θερμως διὰ τὴν ἀποστολήν του. Παρὰ τὰς πλείστας ὰσχολϊας μου, προσπαθω νὰ εῦρίσκω πάντοτε τον κατάλληλον καιρδν διὰ
νὰ διαβάζω τα ώραιότατα πνευματικά του αρθρα διὰ τὰ δποϊα σας συγχαίρω 6λοψϋχως. 'Ημεϊς που ζωμεν εις τήν μεγάλην αϋτὴν χώραν της
ιλιγγιιδδους ταχύτητος εις δλα, της συνεχοϋς και ἀδιαλείπτου τύρβης καὶ
της άτελευτήτου βϊας δπως κερδίσωμεν δσον τδ δυνατδν περισσοτερον
χρονον δια τὴν διεξαγωγὴν της άκαταπαύστου ἐργασίας μας και των
ὑπευθύνων καθηκοντων μας, σας εϊμεθα βαθῦτατα εϋγνώμονες διὰ τὴν
άνεκτίμητον αϋτὴν πνευματικήν σας προσφοράν. Π6σον έπιτυχὴς καὶ θεοσεβὴς ὑπήρξεν ὴ σκέψις καϊ π6σον θεάρεστος ὴ πρωτοβουλία σας. ,^6τι
έκτδς των προσευχων 6λων ύμων, τας δποίας ἀπευ9ύνετε ήμέρας και νυκτος, εϊμεθα βέβαιοι, ύπέρ ὴμων των ἀδελφων σας κληρικων και λαϊκων, ποϋ ζωμεν εν τφ κόσμφ, έσκέφθητε νὰ μας τροφοδοτήσητε καϊ μὲ
περιοδικόν, που ἀποπνέει τὴν εϋωδεστάτην πνευματικοτητα τής ισαγγελικής μοναχικὴς σας πολιτείας. Μ6νον εν αϋτῆ ειναι δυνατδν νὰ συλλαμβάνωνται και γράφωνται έμπνεύσεις, οϊαι αἰ δημοσιευομεναι έν τφ ἀρίτ
στω περιοδικφ σας. Ἰδιαιτέραν έντύπωσιν μο'ι προυξένησε τδ ὰρθρον που
καταχωρεϊται εἰς τδ τελευταϊον τεϋχος καϊ τιτλοφορεϊται: «δτι κρείσσων
ήμέρα μια εν ταϊς αϋλαϊς σου υπέρ χιλιάδας». Τδ ἀνέγνωσα εν βαθυτάτη κατανύξει. Μακαρίζω κα'ι συγχαίρω τον γράψαντα. Αι «σκέψεις» πάν
τοτε εῦστοχοι, ἐπιτυχεϊς, πνευματικαί. Γενικως τδ πνεϋμα τοϋ περιοδικοϋ σας, δτι άπαιτεϊται ως ἀντίρροπον διὰ τὴν ὰνήσυχον και ταραχωδη
έποχήν μας.
Παρακαλω νὰ διαβιβάσητε προς δλην τὴν άδελφ6τητα τας εϋχαριστίας, τὴν εϋγνωμοσύνην καὶ τὰς διαπύρους μου εϋχὰς, έπι τῆ ἐπὶ θϋραις μεγάλη έορτῆ των Χριστδυγέννων, δμοϋ μετὰ της θερμὴς μου παρακλήσεως δπως ένθυμοϋνται κα'ι τον ὑπογράφοντα εις τας προς Θεδν ἐντεϋξεις των..... » Μετὰ πολλής ὰγάτης διάπυρος εϋχέτης προς Κύριον
ἧ 'Ο 'Αμερικῆς Μιχαὴλ

'Εξ ὲπιστολῆς σπβυδαοτοϋ τινος.
».... γράφων, μου δϊδεται ἡ εὑκαιρία νὰ έπαναφέρω εἰς τὴν ιι.νήμην μου τὰς ύά,ησμονήτους ήμέρας τὰς δποίας έπέτρεψεν δ Κύριος νὰ
διέλθω εν μεσω ύμων.
Ζητε εἰς ἐπίγειον παράδεισον. 'Εκεϊ τδ. πνεϋμα ἀνέρχεται ὑάδιον
εἰς τον Κύριον των ,οϋρανων. Ὅ οϋρανδς ένοϋται τη γὴ. Οϊ ἄνθρωποι
συνομιλοϋσιν τοϊς ἀγγέλοις. Σας βλέπομεν δντως εις τον προθάλάμον

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τὰ ξυλδγλυπτα καλλιτεχνηματα
'Επανερχόμεθα έπί τὴς ὰνὰγκης δπως τα ώραιοτερα κα'ι πολυτιμώτερα Ξυλογλυπτικὰ κὼ άλλα ἔργα 'Αγιορειτων καλλιτεχνων ὰγοράζωνται ὑπδ Καθιδρυμὰτων τοϋ 'Αγιωνύμου ὴμων Τ6που ὴ τουλάχιστον
έτέρων τοιούτων τὴς 'Ελληνικὴς Ἐπικρατείας.'Αφορμὴν προς τοϋτο λαμβάνομεν έξ έπιστολὴς μοναχοϋ ςυλογλύπτου, μαθητου κα'ι ὑποτακτικοϋ τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου "Αρσενίου Νικοδήμου, περ'ι τοϋ δποίου έγράψαμεν εἰς
τδ παρελθδν τεϋχος κσύ εν τφ ὰρθρω «Τέχναι, καλλιτεχνία κλπ. ἐν
'Αγϊφ Ὅρει». "Εκ τὴς ἐπιστολὴς ταύτης πληροφορούμεθα δτι τδ ξυλογλυπτον «ή Σταύρωσις τοϋ Χριστοϋ», οϋτινος έδημοσιεύσαμεν εις τδ
παρελθάν τεϋχος φωτογραφϊαν (μὴ δυναμένην ἀτυχως νὰ αποδωση οϋδέ
πορρωθεν τὴν ωραιοτητα τοϋ πρωτοτύπου), θει'α συνάρσει ὴγοράσΟη
παρὰ τὴς 'Ι. Μονὴς Μεγίστης Λαύρας εν 'Αγϊφ Ὅρει. άντι ποσοϋ ΙβΟ
χρυσων λιρων, έξοφλητέου εἰς 8 έτησίας δδσεις. 'Απομένουν τὰ δυο ετερα

τοϋ Παραδεϊσου. 'ΕξεΛληριδθη με τὴν έπίσκεψίν μου εϊς βαθύτατος ποθος, μιὰ έσωτάτη έπιθυμϊα.
Και ἡ άγάπη ὑμων και ὴ φιλοξενος ὑποδοχὴ καϊ πνευματικωτάτη
συμπεριφορὰ ὑμων προς ἡμας, μας μετέφερε καὶ μας μετεβίβασεν εις
τὴν έποχὴν της ἀκμὴς τοϋ χριστιανικοϋ μοναχικοϋ βίου. Γνωριζω δτι
δρθοδοξία ἀνευ μοναχικοϋ βίου, ειναι ὰμφίβολος. Εϊς τὰς Μονὰς έβιιοσαντο αι ἔκπαγλοϊ μορφαι των Ὅκκληοιαστικων Πατέρων. Βεβαίως δ νϋν
μοναχικδς βιος (κακως χρησιμοποιεϊται ἡ λέξις Μοναχισμος, διότι ειναι
καθεστως) χρήζει μιας βαθείας ἀναμορφώσεως διὰ νὰ επανευρη ἡ δρθοδοξϊα βαθύτατον και σοβαρδν τδ κύριον ερεισμα της. 'Π δρθοδοξία καὶ
εν τῆ πνευματικὴ έκδηλωσει και έν τῆ ἀγιοτητι, ού μήν ἀλλὰ καϊ εν τη
άναπτύξει των χριστιανικων γραμμάτων, δέον νὰ συνδεθὴ μὲ τὴν ἰδέαν
τοϋ δρθοδόξου μοναχικοϋ βίου. “Ας κράξουν οι έχθροί. «εα ληρεϊν τους
πολεμοϋντας και περιχάσκειν ως κύνας ὑλακτοϋντας διηνεκως» (Γρηγοριος).
"Εὰν θελήσω νὰ ἔλθω κάποτε δι' ενα διάστημα να μείνω εις τὴν
Μονήν σας, θὰ με δεχ0ήτε; ποθω βαθέως νὰ ὰσχοληθφ μὲ τὴν προαγωγὴν έν τη ἀρετῆ κα'ι μὲ χριστιανικὰ γράμματα (χειρύγραφα κα'ι βιβλία
παλαιά). Θὰ μὲ έπιτρεψητε ν' ὰσχοληΟω ;
Α'ισθάνομαι βαθυτάτην τὴν ἀνάγκην αύτὴν κυρίως τὴν άνάγκην
τὴς ἡσυχίας προς πνευματικὴν αύτοσυγκέντρωσιν.
Τδ περιοδικδν τδ λαμβάνω, Ευχαριστω θερμοτατα. Ὅ Θεδς εϊθε
νὰ ὖνισχύῃ τδ ἔργον.,...»
"Αύὴναι 2Ο-2-Ι954
Δ.
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ὰριστουργήματα: «δ Ἰησοϋς ἐξερχόμενος τοϋ Πραιτωρίου» και τδ έν
'Αμερικῆ φυγαδευθέν, πραγματικδν κϋκνειον ασμα των ὰδελφων Νικοδήμου. «Τδ μυστήριον τὴς Θείας οικονομίας». "Ιδοϋ έπι λέξει τι λέγει περϊ
τούτων άπ6σπασμα τὴς ληφθείσης ἐπιστολής: «... Εϊς τδ τελευταϊον τεϋχος τοϋ περιοδικοϋ σας έγράφατε διὰ τὰ ήμέτερα ταϋτα ἐργα, δτι θὰ
ἔπρεπε νὰ μείνουν εϊς “Αγιον Ὅρος. Τοϋτ' αϋτδ εἶναι καϊ ὴ ἡμετέρα ἐπιθιιμϊα και εϊμεὑα διαῖεθειμένοι νὰ κάμωμεν τὴν μεγαλυτέραν θυσίαν
δπου ὴμπορεϊτε νὰ φαντασθὴτε, μονον και μονον διὰ νὰ μείνουν τὰ ἔργα ταϋτα εϊς τον Ἰ. ήμων Τ6πον. Ὅσον ὰφορα τδ εν "Αμερικῆ εὑρισκδμενον, θὰ κάμωμεν δ,τι ειναι δυνατδν μετὰ τδ "Αγιον Πάσχα δπως τδ
έπαναφέρωμεν ένταϋθα. 'Αλλὰ διιστυχως ειμαι μονος —διοτι δ Γέρων
^Αρσένιος εύρώκεται ἀπδ των Χριστουγέννων κατάκοιτος— καϊ μοϋ εϊνε
πολϋ δύσκολον νὰ τρέχω εϊς τον Πειραια διὰ τὴν παραλαβήν του. Θὰ
ὴτο εϋχὴς ἔργον έὰν άπεφασίζετο ὴ ἀγορά του παρὰ τὴς 'Ι. Κοινοτητος
ὴ παρὰ 'Ι. τινδς Μονὴς, δπδτε θὰ ὴδυνάμεθα νὰ παραδώσωμεν τδ ἔργον εις ὰνβρωπον τὴς έμπιστοσϋνης των εν 'Αμερικῆ, ϊνα τδ μεταφέρη
μέχρις έδω». Ἰδοὺ λοιπον δτι ὑφϊσταται ολη ή άπαιτουμένη καλή διάθεσις καὶ συγκατάβασις ἐκ τὴς πλευρας των πωλητων. “Ας τεθὴ δϋεν τδ
ζήτημα ϋπδ τὴς 'Ι. Κοινοτητος έ.τί τάπητος, καϊ ας ἀκολουθηθῆ τδ ώραϊον
παράδειγμα τὴς Ἰ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, διὰ τὴν έξεύρεσιν τρόπου δπως
τα άναντικατάστατα ταϋτα έργα τέχνης μὴ ἀπομακρυνθοϋν ἐκ τὴς χω
ρας, ῆτις τὰ παρήγαγε.

Οι τρεις «γεροντδβραχοι»
Πρεσβύτης πολιος και ὰρχοντικος, τοϋ δποίου τὴν ράχιν δὲν κατώρθωσενεισέτι νὰ κυρτωση αϊσθητωςτδ βάρος των έννενήκοντα δυο ένιαυτων
τὴς ὴλικϊας του, προσωρμίσθη δ κύρ-Γρηγορης εις τδ γαλήνιο λιμανάκι
τὴς Μονὴς, δτε ὰκριβως εϊς τους πέριξ δενδρωνας ειχον άρχίσει νὰ φυλ·
λορροοϋν και τὰ τελευταϊα των φϋλλα, έπι δέ τὴς κορυ.φὴς τοϋ "Αθω νὰ
πίπτη τδ πρωτον έφετεινδ χιονι... Οι δυο «γεροντδβραχοι» —δ ἔμψυχος
καϊ 6 ὰψυχος— έχαιρέτησαν άλλήλους μυστικως κατὰ τὴν πρώτην αὑτὴν
στὶνοτέραν γνωριμιαν των, διοτι συνέβη καϊ άλλην μιαν φορὰν προ ετων νὰ διέλθη δ κύρ-Γρηγορης ἐκ τὴς Μονὴς, άλλὰ διαβατικως τοτε, διὰ
νὰ ϊδη δι" 6λϊγον τον εν αὑτῆ μονάξοντα υίδν του καὶ νὰ επιστρεψη πάλιν εϊς τους οϊκείους του και εϊς τον ἔτερον, τρίτον αϋτδν, γεροντοβραχον καϊ εκ παιδικής ὴλικίας σύντροφον του, τον έπίσης ὑψιπετὴ
Αινον τὴς Κεφαλληνίας.
Χρονια και χρονια δ ἰῷψιιχος φίλος διεμοϊραζε τὴν ὰγάπην του,
έξ 'ϊσου προς τους δυο γιγαντιαϊους γνωρίμους του ·—τον "Αθω καὶ τον
Αϊνον— ὑπδ τὴν σκιάν των δποίων ἔζων έξ ϊσου ὰγαπητὰ μέλη τὴς οικογενείας του, και έταλαντεύετο δ αϊσθηματικδς Κε,φαλλήν, περϊ τοϋ
ποιαν εκ των δυο κατευθϋνσεων ἔπρεπε νὰ λάβη δριστικως. “Εως ου 6
παιδιδθεν σϋντροφος, δ «βρεμέιης» Αϊνος—κρίμασιν οῖς Κύριος οῖδεν —με-
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ταβληθε'ις ἐξαϊφνης, έσχάτως, εις ταϋρον μαινδμενον εν ὑαλοπωλεϊφ,
τοϋ ὑπέδειξε κατὰ τροπον ϋπὲρ τδ δέον έναργὴ τὴν ἀκολουθητέαν κατεύθυνσιν...

Μικρἀν παρἁταστν βιου
Καϊ δὲν περιεβλήθη ιιέν τδ μοναχικδν σχὴμα δ ὑπέργηρος και
συμπαθέστατος κὺρ-Γρηγορης, πλὴν δμως τοϋτο δὲν τον κωλύει —προς
γενικον θαυμασμὴν κοὰ αϋτων εισέτι των παλαιμάχων μοναστων—· νὰ ζῆ
τὴν σκληρὰν μοναχικὴν ζωήν καθ' δλην τὴν γραμμήν της «έξ δλης της
καρδίας του, και έξ δλης της ψυχής του καϊ ἐξ δλης τῆς διανοίας του
και έξ δλης της ισχύος του». Παρὡν εις τὰς καθημερινὰς νυκτερινὰς ακολουθίας, εις τους έσπερινους, εἰς τὰ άπόδειπνα, εις τας μακρὰς δλονυκτίους άγρυπνίας, εις τας νηστείας— ἀκόμη κα'ι εις τὴν «καθαρὰν»
τοϋ πρώτου της Τεσσαρακοστὴς Τριημέρου, καθ' δλην τὴν διάρκειαν τοϋ
δποίου δὲν έγεύθη οὑδέ ὑδατος...
'Εκ ποιου μυστικοϋ ἀποθέματος νὰ ὰντλὴ ἀραγε δυνάμεις, δ σχεδδν αϊωνοβιος αϋτδς πρεσβύτης, κα'ι άνοίγει τδσον δρομαίως τδ βὴμα,
έπιχειρων να καταφθάση τους προ αὑτοϋ τρέχοντας παλαιμάχους μαραθωνιστάς; Προφανως ἐκ τῆς βαθείας συναισθήσεως δτι «ῶρα ἡμας.ὴδη
έξ ῖϊπνου έγερθὴναι» (Ρωμ. ιγ.' ΙΙ)... «άρκετδς γὰρ ήμϊν δ παρεληλυθως
χρονος τοϋ βίου, τδ θέλημα των έθνων κατεργάσασθαι... Πάντων τδ τέλος ὴγγικε. Σωφρονήσατε ουν καϊ νήψατε εις τὰς προσευχάς.» (Α' Πέτρ.
α' 3 και 7.

— “Ας μὲ ὰςιώση δ Θεος, παιδιά μου, νὰ ζήσω ἀκόμη κανένσ.
έξάμηνο, να κάμω .κι
* έγω. καμμιὰ μετάνοια' ἔλεγε προ ὴμερων εις στενδν κύκλον μοναχων. Ζητεϊ δηλαδὴ ὰπδ τον 'Αρχηγδν τὴς ζωὴς καὶ τοϋ
θανάτου μικρὰν παράτασιν τοϋ βίου, διὰ νὰ τὴν ἀναλωση εν θερμῆ μετανοϊα καϊ προσευχῆ, καϊτοι κα'ι ἐν τφ κοσμω βίον εύσεβὴ διήγαγε.
Τδ παράδειγμα τοϋ ὑπεργήρου τούτου μαχητοϋ, καθως κα'ι έτέρου
ὑπερογδοηκονταετοϋς —βετεράνου αϋτοϋ ίερομονάχου— δστις ὰνερχομενος προ ὴμερων τὴν κλὶμακα μετὰ ζηλευτὴς ευλυγισίας, πλὴν δμως δχι
κα'ι ἀκοπως δια τοὺς γεροντικούς του πόδας, ἔλεγε, ωσεϊ μονολογων κα'ι
χαριεντιζομενος, προς τον συναναβάτην-του γέροντα:

— "Αχ ποδαράκια μου! ποτε έπ! τελους θὰ γενὴτε χωμα:—ὴλθαν
νὰ μας ὑπενθυμωουν τὴν ἀλλην έκείνην κατηγορίαν θλιβερων τινων ὰμετανοήτων κοσμικων γεροντων, οί δποϊοι ουτε έπείγονται «εις τδ αναλϋσαι κα'ι συν Χριστφ εῖναι», ούδέ μιμοϋνται τρυλάχιοτον τὴν βοὴν τοϋ
βιβλικοϋ 'Εζεκϊα, ἀλλά, ἀδιάφοροι κα'ι σκληροκάρδιοι ἔναντι τοϋ Θεοϋ,
ἀναμένουν μονον απδ τὴν «κορτιζονην» κα'ι τους «δρρούς Μπογκομόλετς»
τὴν ἀνακαίνισιν καὶ... τὴν ὰθανασϊαν τὴς νεοτητος των.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ἀγιορειτικαὶ 1εραποστολοά: Κατοπιν εϋχῆς έκφρασθείσης ὑπὸ
τοϋ Σεπτοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπολεως προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα
'Αγίου Ὅρους, ἀνεχώρησε τὴν 28ην Φεβρουαρίου διὰ Κωνσταντινουπολιν,
κατοπιν παρακλήσεως. τὴς Ἰ. Κοινοτητος, δ Καθηγουμενος τὴς Ι. Μονης 'Αγίου Διονυσϊου Πανοσιολογιωτατος 'Αρχιμ. Γαβριήλ, δπως χρησιμεύση κατὰ τὰς 'Αγίας ἡμέρας τὴς Τεσσαρακοστής ώς έξομολόγος τὴς
έκεϊ δμογενείας.
'Ωσαϋτως κατοπιν παρακλήσεως τῆς Ἰ. Μητροπολεως Ροδου προς
τὴν καθ' ήμας 'Ι. Μονήν, ἀνεχωρησε διὰ τον αὺτδν ώς ἀνω ιερδν σκοπδν εϊς Ρ6δον, δ πανοσιιδτατος ίερομοναχος, πνευματικδς Σεραφεὶμ
Κάρτσωνας, έκ τὴς Ἰ. Σκήτης 'Αγίας Ἂννης.
'Αρχαιρεσίαι Καδηγουμένων: Γενομένων άρχαιρεσιων εις τὰς
'Ι. Μονὰς Σϊμωνος Πέτρας κα'ι Ξενοφωντος, έξελέγηοαν Καθηγούμενοι,
εις μέν τὴν πρωτην δ Προηγούμενος Αῦτὴς Χαράλαμπος, εϊς δὲ τὴν
δευτέραν δ ἐκ των ἀδελφων Αὑτὴς Εϋδ6κιιιος.
'Ἀφιξις νέου Διοικητοϋ Χωρ1κης : "Αφίχθη και άνέλαβε τὰ
ζαθήκοντά του δ νέος Διοικητὴς τὴς 'Υποδιοικήσεως Χωροφυλακὴς
'Αγίου Ὅρους "Ανὶῆρχος κ. Παϋλος Γιαννακοπουλος.
'Ἰδρυσις 6μίλου «οι φίλοι τοϋ 'Αγίου "©ρους» : Πληροφορούμεβα δτι δμὰς έξ έπιλέκτων φίλων τοϋ 'Αγιωνύμου ἡμων Τόπου προέβη εις τὴν ϊδρυσιν εν 'Α0ήναις Ὅμίλου, ὑπδ τὴν ώς άνω έπωνυμιαν. Τδ
Καταστατικδν αὑτοϋ άνεγνωρίσθη διὰ τὴς ὑπ' ὰριϊ). ΙΟΟ39ὶΙ953 άποφάσεως τοϋ Πρωιοδικεὶου 'Αθηνων, τα δέ γραφεϊα τοϋ Ὅμίλου στεγάζονται έπ'ι τὴς δδοϋ Θησέως. ἀρ. Ι2, μεταξὺ δέ των μελλῶν αϋτοϋ φέρονται
κα'ι οι κ. κ.: Κωνστ. Κωνσταντινίδης Ιατρος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου,
Μιχ, Δένδιος Πρύτανις Πανεπιστημίου, Σ. Κουγέας Προεδρος 'Ακαδημία; 'Α1ἰηνων, Νικ. Γεωργοπουλοε Προεδρος Δημοτικοϋ Συμβουλὶου,
Γεωργ. Παπαθανασϊου Δικηγδρος, Πέτρ. Τριανταφύλλου “Εμπορος, 'Αντ.
Κεραμοπουλος Καθηγητὴς Πανεπιστ. Πάρης Κοκκίνης 'Εμπορ. ὰντιπροσωπος, Γεώργ. "Αγγελίδης Πάρεδρος Συμβουλ. 'Επικρατείας, 'Αλ. Παπαθανασίου 'Εμπορ. ἀντιπρόσωπος, Γεώργ. Ζυμπανάκης 'Εκπαιδευτικὴς
Σϋμβουλος, Δημ. Φύσσας "Εμπορ. Πέτρος Μπακακος Φαρμακέμπ. Γειορ.
Μέγας Καθηγητὴς Πανεπιστ. Κρ. Δηλαβέρης Βιομήχανος, 'Αστ. Νταὴς
1Αντιπροεδρος 'Ελεγκτικοϋ Συνεδρίου, Γ. 'Ασηιιακόπουλος "Εμπορος,
Δημ. Σισιλιάνος Πρέσβυς, Δημ. Μελισσινδς Συμ. 'Επικρατείας, Κ. Τσιακος
Βιομήχανος, Θουκ. Παπαγιάννης Βιομήχανος 'Ιωὰν. Κανὰρης Διευὶντὴς
“Ιονικὴς Τραπέζης, Κ. Γεωργοϋλης Γεν. Γραμ. 'Υπουρεϊου Παιδείας.
Ατμοπλοϊκῆ συνδεσις: Πληροφορούμεθα δτι κατὰ τὴν διαδρομην τοϋ ατμοπλοϊου τοϋ έκτελοϋντος τὴν ὰγονον γραμμὴν απο Πειραιως
εϊς Σϋρον, Χϊον, Μυτιλήνην, Λήμνον, "Αλεξανδροϋπολιν, Π6ρτο-Λάγο,
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Καβάλλαν, Θεσσαλονίκην κα'ι τάνάπαλιν, Οὰ προσεγγιζη τοϋτο κατ' ἀμφοτέρας τὰς διαδρομὰς Καβάλλας--Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης—Καβάλλας κα'ι εις τον λιμένα Δάφνης τοϋ 'Αγ. Ὅρους. 'Η γραμμὴ αυτη θὰ
έξυπηρετεϊται ανα δεκαήμερον ὑπδ τοϋ φορτηγοϋ-έπιβατηγοϋ άτμοπλοϊου
«Γεώργιος Φ.» τὴς 'Εταιρίας Φουστάνου.
Συλλογῆ εμβολι'ων καρυδέας ; Κατόπιν άποφάσεως τοϋ 'Υπουργείοιι Γεωργίας προκειται κατ" αῦτὰς νὰ ὰφιχῦῆ εϊς "Αγιον Ὅρος δ
Γεωπο.νος τὴς Δψσεως Γεωργίας τοϋ Νομοϋ Χαλκιδικής κ. Παντελής
Τσολοδῆμος, δστις θέλει προβῆ εις τὴν συλλογὴν έμβολϊων καρυδέας, ἐκ
των έκλεκτων ποικιλλιων των καλλιεργουμένων ὑπδ διαφορων Μονων και
"Εξαρτημάτων, διὰ τὴν διάδοσιν αὑτων εις διάφορα μέρη τῆς'Ελλάδος, ἔνθα αϋτη εϋδοκιμεϊ. "Επι τῆ εϋκαιρϊα τὴς ένταϋθα ἀφίξεώςτου, 6
εν λογα» Γεωπονος θέλει καθοδηγήσει κα'ι κατατοπίσει τὰς 'Ι. Μονὰς έ·π'ι
παντδς δενδροκομικοϋ ἢ έτέρου γεωργικοϋ ζητήματος, περϊ τοϋ δποίου
τυχών ένδϊαφέρονται αδται.

'Επιδκεψεις : Τὴν 'Ι. ὴμων Μονὴν έπεσκέφθησαν κατὰ τδ διαρρεϋσαν διάστημα οι κ. κ.: ΧνΕΙΒΕΕΕΝΕΚ ΗΕΕΜΙὶΤΗ Γερμανδξ'συγγραφεύς, διδάκτωρ τὴς Νομικὴς τοϋ Πανεπ. τὴς Βασιλείας και πρωην
Λουθηρανδς πάστωρ, 8ΟΤΒΑ ΒΒΑΝ6Α Γιουγκοσλάβος Καθηγητὴς τὴς
ζωγραφικὴς, Σπ. Καραπάνος προϊστάμενος Ο.Τ.Ε. Καρυων, Χρ. Ταουκσὴς προϊστάμενος Ταχυδρομεϊου Δάφνης. Χαρίλ. Νικολέτος Διοικητὴς
'Αλ7,οδαπων 'Αγ, Ὅρους, λΑλέξ Παπαγιάννης, Ζαχ. Βλαχοπουλος, Χρ.
Κελέσης και 'Εμμ. Λοκϊδης ξυλέμποροι, Ν. Γιαρδογλου φοιτητ. Θεολογ.
Πανεπιστ. "Αθηνων, Μιχ. Δημοπουλος έκ. Κιλκίς, Εϋστρ. Καραγιαννίδιις,
Γεώργ. 'Ιορδανϊδης, και'Ιω. Τσελέπης έκ Δράμας, Κων. Σαιιαρας και
Μιχ. Παπαδάκης εκ Ξάνθης, Κων. Ναοϋμ ἐκ Θεσὶνϊκης, Παντ. Γκάγκαλης εκ Καβὰλ7.ας, 'Ιω. Ξάνθος εκ Γορτυνϊας, Πέτρ. Μποιἡιπόπουλος έξ
Αλεξανδρουπολεως, Γεοὶργ. Χαραλαμπίδης, Κων. Γιατρογιάννης, Ἰω.
Καμπάνης έξ ^Ιερισσοϋ.
Δωρεαί: Προσέφεραν προς ένϊσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ οι κ. κ. Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης 'Εδέσσης
καϊ Πέλλης Διονύσιος 5Ο.ΟΟΟ δρχ., Διον. Εύαγγελατος Λ6ς-''Αντξελες
ΙΟΟΟΟΟ, 'Ηλϊας Μελισσουργος 'Αθὴναι ΙΟΟ.ΟΟΟ, μοναχ, Χαρύά,αμπος Χαλδέζος Ἰ. Νέας Σκήτης 7ΟΟΟΟ, μοναχὴ Εϋστοχια Προϊστ. τοϋ έν Ρδδω
Ὅρφανοτροφ. θηλέων 5Ο ΟΟΟ, Κων. Παπακωνσταντίνου δικηγ. Θεσὶνίκη
5Ο.ΟΟΟ,: μοναχ. Παυλος Λαυριωτης ίατρύς 5Ο.ΟΟΟ, Σωτ. Σχοινας έκδδτης
«'Αγιορειτικὴς Βιβλιοθήκης» Βδλος 5Ο.ΟΟΟ, Ἀρχιμ, "Ανὖιμος Χαρίσης
Καβάλλα 5Ο.ΟΟΟ. θωάν. Τσαμακος Δὶντὴς Ξενοδοχ. 'Ερεχθεϊον 'Αθήναι
3Ο.ΟΟΟ, “Αντ. Βασιλειάδης Λὴμνος 2Ο.ΟΟΟ, μοναχ. Εϋμένιος 'Ι. Σκήτης
'Ιβήρων ΙΟ.ΟΟΟ, 'ιερομ. Παϋλος Ζησάκης 'Ιωάννινα 2ΟΟΟΟ,Νικ. Κράλλης
δὴμοσιογρ. "Αθὴναι 3ΟΟ.ΟΟΟ, Γ. Λυριτζης Συνταγίχης 4Ο.ΟΟΟ, Γεωργία
Λαζοπούλου Μιννεάπολις-Μιννεσοτας δολ. 6 κα'ι Παν. Πουλϊτσας, Προεδρος τὴς Φιλεκπαιδευτική; 'Εταιρίας 'Αύηνων δρχ. 2ΟΟ.ΟΟΟ.
Προς οίπαντας τους ἀνωτέρω έκφράξομεν τὰς εϋχαριστίας τῆς 'Ι.
ἡμῶν Μονῆς.

Ἁνὼτεραι σχολαϊ κατὰ τοὺς
χρονους τῆς μακραιωνος δουλειας

ἥσαν τὰ μοναστήρια.
Οἱ περισσδτεροι διδἁσκαλοι

τοϋ δουλωθεντος

Γόνους

ἢμων

ἥσαν μοναχοἰ.

ΑΙ σχολαι ϋπδ μοναχων Ἐλ-

λήνων διηυθήνοντο.
Τὰ πρωτα

γραφεϊα

εν

Ἑλληνικὰ τυπο-

Κωνσταντινουπδλει

ϋπδ μοναχων ΙδρυΦησαν.

