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·
ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Τδ έρημητήριον τοϋ Μοναχοϋ 'Ιωὴλ εις τδ φρικαλἐον Καροϋλι.
Και έτέρα ὰετοφωλεὰ έπι των ὰποκρήμνων βράχων τοϋ Καρμηλώυ
(Καροϋλι) έν Ἀγίω Ὅρει.

Ὅ Ρωσος μοναχδς 'Ιωὴλ ἔστηοε τδ ἐκ σανίδων ερημητήριον του
έπ! ξηροϋ πεξουλίου εις κοιλοτητα ἀποκρήμνου βράχου υπεβρεν τὴς Οαλάσσης. "Εν ὰντιθέσει μέ τὴν άγριοιητα τὴν περιβάλ7.ουσαν τδ ὲρημητήριον τοϋ μοναχοϋ Παχωμίου (τεϋχος 59), τδ έρηιιητήρ·ον τοϋ Ἰωὴλ
ἔχει παρηγορίαν έλάχιστο. ὰγρια ιϊνθη φυόμενα εις τὰς σχισμὰς των
άποκρήμνων βράχων.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
« 'Εγένετο δε πορευομένων αύτῶν έν τῆ δδῷ ειπε
τις προς αϋτδν' ᾶκολουθήσω σοι δπου εαν άπέρχη,
Κύριε. κα'ι εϊπεν αϋτῳ 6 Ἰησοϋς' αϊ άλωπεκες φωλεοὑς
εχουσι καϊ τὰ πετεινὰ τοϋ οϋρανοϋ κατασκηνῶσεις, δ 6ε
υ'ιος τοϋ άνθρώπου οϋκ εχει ποϋ τὴν κεφαλὴν ·ζλίνη Ειπε
δε προς ἔτερον' άκολοϋθει μοι. δ δε ειπε' Κύριε, έπϊτρεψον μοι άπελθοντι πρῶτον θάψαι τον πατέρα μου. εϊπε
δέ αϋτφ 6 'Ιησοϋς' αφες τους νεκροὑς ·θώψαι τους εαυτῶν νεκρούς' ου δέ ὰπελθων διάγγελλε τὴν βασιλειαν τοϋ
Θεοϋ. Ειπε δε και ετερος' άκολουθήσω σοι, Κύριε' πρῶτον δέ επϊτρεψον μοι άποτάξασθαι τοϊς εις τον οϊκον μου,
ειπε δ λ δ Ἰησοϋς προς αντδν' οὐδεις έπιβαλων τὴν χεϊρα
αϋτοϋ επ' ἁροτρον και βλέπων εις τα 6πίσω εῦθετος
έστιν εις τὴν βασιλειαν τοϋ Θεοϋ».
(Λουκ. θ. 57-62)
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΟΣΥΝΟΔΟΥ
Ἑ Ἰ. Σύνοδος τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάσισε
τὴν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Προσυνόδου. Ὁμολογοῦμεν, ὅτι
τὸ γεγονὸς εἶναι ἕν ἐκ τῶν σημαντικωτέρων, διὰ τὴν Ὁρθοδοξίαν καθόλου, κατὰ τοὺς τελευταίους τέσσαρας αἰῶνας, καὶ τὸ μέγιστον ἐξ ὅσων γνωρίζομεν ἐν τῷ κλίματι τῆς Ἑλληνικῆς 'Εκκλησίας, ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ 'Ἐθνους. Διὸ καὶ χαίρομεν
σφοδρῶς δΓ ἀμφότερα.
Εἴχομεν γνωρίσει τὴν Ἐκκλησίαν μας κατὰ κρημνῶν φερομένην, ὑπὸ τῆς Προτεσταντικῆς ἀντιβασιλείας τοῦ Ὄθωνος,
και ὧδυνήσαμεν. Τὴν εἴδομεν ὁιπιζομένην ὑπὸ τοῦ ἀντορθοδόξου
πνεύματος τοῦ Θεοκλήτου Φαρμακίδου, καὶ ἐπενθήσαμεν. Τὴν
ἐθεωρήσαμεν δεινῶς ὑπὸ τῆς Σιμωνίας κατακλυζὸμένην, καὶ
ἐκλαύσαμεν. 'Ηδη τὴν βλέπομεν δεσμίαν τυραννικῶς ἐπὶ τὸ ἄρμα
τῆς Πολιτείας, ἧς οἱ ἄρχοντες ἀποδεικνύονται Μασόνοι, καὶ
πάσχωμεν. Καὶ τὸ τραγικώτερον, ὅτι σήμερον τὴν ζῶμεν ἐσωτερικῶς ἐσχισμένην, καὶ σπαράσσεται ἡ καρδία μας.
Τὶ εἶναι δυνατὸν νὰ προκύψῃ ἀπὸ τὴν ἐν λόγορ Προσύνοδον ; "Αγνωστον. Ἑ Πανορθόδοξος Προσύνοδος ἀποτελεῖ
ἀσφαλιστικὴν δικλεῖδα, καὶ ἀμφίστομον μάχαιραν. Τοῦτο θὰ
ἐξαρτηθῇ, δχι τόσον ἀπὸ τὰ ὑπὸ συζήτησιν θέματα, ἀλλὰ ἀπὸ
τὸν τρόπον ἐξετάσεως. Ἐὰν δηλονότι, ἐξ ἀφορμῆς τῆς μνημονεύσεως αὐτῶν ἐπιδιώκεται ἡ κραταίωσις τῆς ἰσχύος τῶν θεμάτων, ἡ πληρεστέρα διὰ λόγου συνειδητοποίησίς ττον, ὡς μὴ ἐπι-
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δεκτικῶν ἐρεύνης, ἤ πρόκειται περὶ τάσεως συζητήσεως καὶ ἀναθεωρήσεώς των. Τὸ πρᾶγμα ἐν προκειμένῳ εἶναι κινδυνοδέστατον. ὅσον καὶ ἁπλοῦν. Τίποτε δὲν δικαιολογεῖ τοὺς φόβους μας
ἀκόμη, ἀλλ' οὔτε καὶ τὴν πλήρη ἱκανοποίησίν μας.
Ἐκ τοῦ προγράμματος τῶν ζητημάτων τῆς Προσυνόδου,
οὐδεμία παρέχεται διασάφησις, περὶ τοῦ τρόπου καθ'ὅν τίθενται
αὐτά. 'Εν τῷ συνόλῳ δὲ αὐτῶν ἀποτελοῦν ἀντιγραφὴν τῶν θεμάτων, ἁ'τινα ἐτέθησαν κατὰ τὸ ἔτος 193Ο εἰς τὴν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
συνελθοῦσαν Διορθόδοξον Ἐπιτροπὴν. Μήπως πρόκειται ἐνταῦθα περὶ τῆς μήπω εἰσέτι πραγματοποιηθείσης Προσυνόδου,
ἥτις θὰ προετοιμάσῃ τὸ ἔδαφος πρὸς σύγκλησιν Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, ὡς εἶχε τότε διακηρυχθεῖ ; Δὲν γνωρίζομεν Ἐκεῖνο
ὅμως, ὅπερ γνωρίζομεν, εἶναι ὅτι ἡ τοῦ 193Ο Ἐπιτροπὴ ἠναλώθη τὰς περισσοτέρας ἡμέρας, εἰς τὸ θέμα τῆς μὴ συμμετοχῆς
τῆς Ρωσσικῆς 'Εκκλησίας, οὔσης κατατετμημένης εἰς πολλὰ κόμματα. Αἱ σημεριναὶ συνθῆκαι εἶναι ἔτι δυσμενέστεραι, διὰ τὴν
τοιαύτην Προσύνοδον, ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὅτι αἱ πλεῖσται τῶν Ὁρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν κομμουνιστικῶν καθεστώτων. 'Υπὸ τοιαύτας προϋποθέσεις, εἶναι
δυνατὴ ἡ ἐλευθέρα ἔκφρασις τῶν βουλῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ;
* *'Η ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Διορθόδοξος Ἐπιτροπὴ ὑπῆρξε τολμηροτέρα, εἰς τὴν προβολὴν τῶν θεμάτων, τῆς μελετωμένης Προσυνόδου, κατὰ τὰ δύο ταῦτα : «Ἁναθεο5ρησις καὶ Κωδικοποίησις
τῶν Ἰ. Κανόνων» ὡς καὶ «Ἑμερολόγιον καὶ Πασχάλιον». Τὰ
θέματα ταῦτα ἐγένοντο δεκτὰ ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως συζητηθῶσιν ἐν τῇ Προσυνόδῳ. Μόνον ἡ Λέξις «Ἁναθειώρησις» ἐπολεμήθη ὑπὸ τοῦ Γρόδνο Ἁλεξίου, ἀντιπροσώπου τῆς Πολωνικῆς
'Εκκλησίας, ὡς δυναμένη νὰ σκανδαλίσῃ τὰς συνειδήσεις τῶν
πιστῶν. Διότι ποία ἀναθεώρησις τῶν Ἰ. Κανόνων εἶναι νοητή;
Ἀλλ' ἡ στάσις τοῦ Ἁχρίδος ἐξέφραζε καὶ μίαν σοβαρωτάτην
ἀνησυχίαν, ἥν διετύπωσεν ὡς ἐξῆς: « ... 'Ἐχοντες πικρὰν τὴν
πεῖραν ἐξ ἄλλης Συσκέψεως, (ἐννοεῖ τὸ Πανορθόδοξον Συνέδριον
τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ἔτος 1923) ἐν ἧ καὶ ἡ ἡμετέρα
Ἑκκλησία εἶχεν Ἀντιπροσώπους, ἀναγκαζόμεθα νὰ εἴμεθα ὡμῶς
εἰλικρινεῖς. Εἶναι γνωστόν, ὅτι αἱ ἀποφάσεις τῆς Συνελεύσεως
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ἐκείνης, καίπερ μὴ γενόμεναι ἄποδεκταί, ἐθεωρήθησαν ὡς Ἁποφάσεις Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ τοῦτο ἐδημιούργησεν εἶδος
τι Σχίσματος.....».
Διὰ τούτου, ὁ Ἁχρίδος Νικόλαος, ὑπαινίσσεται τὴν γενομένην συζήτησιν ἐπὶ τοῦ δυνατοῦ τῆς διορθώσεως τοῦ Ἑμερολογίου, ἥν συζήτησιν, «ὡς ἀπόφασιν Οἰκουμενικῆς Συνόδου»,
ἔσπευσεν ἡ Ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐφαρμόσῃ, παρὰ τὰς
διαφωνίας τῶν ἐπὶ μέρους Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Πατριαρχείων
Ἰεροσολύμων, Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀντιοχείας, πρᾶγμα δπερ
«ἐδημιούργησεν εἶδός τι Σχίσματος...» Ὁ ἀναγνώστης δέον νὰ
σημειώσῃ, ὅτι ἡ κατηγορία τοῦ Ἁχρίδος ἐλέγχει τὴν ἀνειλικρίνειαν τοῦ μακαρίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἁθηνῶν Χρυσοστόμου
Παπαδοπούλου, ὅστις, εἰς βιβλιάριόν τι ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἑμερολογιακῶν κατηγοριῶν ἔλεγχος» ἐκδοθὲν τὸ ἔτος 1937, ἀγωνίζεται
νὰ πείσῃ τὸν κόσμον, ὅτι ἐπιέζετο συνεχῶς ὑπὸ τοῦ Σέρβου
Πρέσβεως, ὅπως χωρήσῃ ἄνευ ἀναβολῆς, εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ
διωρθωμένου Γρηγοριανοῦ Ἑμερολογίου.
Τὸ ἴδιον ὑπεστήριξεν ὁ μακαρίτης -«ὁ ἀποθανὼν δεδικαίωται»- καὶ περὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἁλεξανδρείας, ὅτι δῆθεν ὁ
Πατριάρχης Φώτιος, ἀντιτιθέμενος εἰς τὴν ἀποδοχὴν τοῦ Γρηγοριανοῦ καὶ τασσόμενος ὑπὲρ τῆς λύσεως δι' Οἰκουμενικῆς Συ
νόδου, ἀπέστειλεν ἐπὶ τῷ τέλει εἰς Ἑλλάδα τὸν Μητροπολίτην
Λεοντοπόλεως Χριστόφορον -νῦν Πατριάρχην Ἁλεξανδρείαςὅστις ὡμολόγησεν, ὅτι ὅντως ἐπείγει ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Γρηγορια
νοῦ Ἑμερολογίου, ἐνῷ ἀκριβῶς μετὰ ἕν ἔτος ἀπὸ τῆς τῷψνοτομίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἁθηνῶν, ἐκυκλοφόρησε φυλλάδιόν τι
τοῦ Λεοντοπόλεως, δι' οὗ κατεφέρετο μετὰ ἀσυνήθους δριμύτητος ἐναντίον τοῦ Ἁθηνῶν.
--------- * *
*
Θλιβερὰν ἐντύπωσιν προκαλεῖ εἰς ἡμᾶς τοὺς Ἁγιορείτας
ἡ ἀπουσία τοῦ Ἑμερολογιακοῦ ζητήματος ἐκ τῶν θεμάτων τῆς
Πανορθοδόξου Προσυνόδου. Ἐν τούτοις, ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος εἶχεν ἐπιδείξει ἐξαιρετικὸν ἐνδιαφέρον, διὰ τὸ ζήτημα
τοῦτο τὸ 193Ο εἰς τὴν Διορθόδοξον 'Εθιιτροπήν. Πεισθεἰς περὶ
τοῦ λάθους του, ὁ μακαρίτης Χρυσόστομος, μετὰ ἐξαετῆ
πειραματισμόν, ἤ προσπαθῶν νὰ παρασύρῃ εἰς τὴν περιπέτειαν
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καὶ τὰς ἄλλας 'Εκκλησίας, ἴνα προσδώσῃ νομιμότητα εἰς τὴν
ἀντικανονικὴν ἐνέργειάν του, ἔγραφε πρὸς τοὺς ἐκπροσωποῦντας
εἰς τὴν Ἑπιτροπὴν τὴν Ἑκκλησίαν τῆς Ἐλλάδος, μακαρίτην
Γεννάδιον Θεσσαλονίκης καὶ Κερκύρας κ. Ἁθηναγόραν -νῦν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην- ὅτι «περιληφθήσονται, ὡς εἰκός, ἐκ τῶν
πρώτων τὰ ὑπὸ ἐπείγουσαν μοόφὴν προβάλλοντα ζητήματα τοϋ
ἸΙμερολογίου καὶ τοῦ Πασχαλίου».
Ἁλλ' ἡ Ἑπιτροπὴ οὔτε κἄν ἐσχολίασε τὸ θέμα, ὅπερ ἔκαιε τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον Ἁθηνῶν, καὶ φυσικὰ ἀφέθη, διὰ τὴν Πανορθόδρξον Προσύνοδον. Θεωροῦμεν ἀναγκαῖον νὰ ὑπομνήσωμεν
ἐνταῦθα, πόσον συνδεδεμένον εἶναι τὸ διωρθωμένον Γρηγοριανὸν
Ἑμερολόγιον μετὰ τοῦ Πασχαλίου Κανόνος, ἀφοῦ κατενοήθη
τὸ ἀδύνατον τῆς ὑπάρξεως τοῦ πρώτου ἄνευ τῆς ἀναθεωρήσεως
καὶ προσαρμογῆς καὶ τοῦ δευτέρου. 'Εὰν ἡ πρόχειρος μεταπήδησις κατὰ δέκα τρεῖς ἡμέρας ἔλυε ὁριστικῶς τὸ ἡμερολογιακὸν
ζήτημα, οὐδεμία ἐντεῦθεν ἀνάγκη θὰ προέκυπτε περὶ μνείας τοῦ
Πασχαλίου, ἐπὶ ἀνατροπῇ Κανόνος τῆς α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Ὄστε οἱ Παλαιοημερολογῖται, βλέποντας μακῳάν, δικαίως. διαμαρτύρονται, δΓ ἀντικανονικὰς ἐνεργείας τῆς 'Εκκλησίας μας. .
"Ας μᾶς ἐπιτραπῇ νὰ εἴπωμεν τινα διὰ τὸ Ἑμερολογιακὸν
ζήτημα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τοῦ 1924 ἀποτελεῖ μέγαν πειρασμὸν ἐν
τῇ 'Εκκλησίᾳ, σκανδαλίσαν χιλιάδας συνειδήσεων. Τὸ ἡμερολογιακὸν ἐψύχρανε πιστούς, ὡδήγησεν εἰς ἀπείθειαν, εἰς χωρισμόν,
εἰς δημιουργίαν ἰδίας 'Εκκλησίας. Ἑ ἑνότης ἐν τῇ περιοχῇ τῆς
Ἑλληνικῆς 'Εκκλησίας διεσπάσθη. Εὐσεβέστατοι χριστιανοὶ ἀπέκοψαν ἐαυτοὺς ἀπὸ τῆς κοινωνίας τῶν λοιπῶν πιστῶν. Καὶ αὐτοὶ
δὲν εἶναι ὀλίγοι. 'Ἐν, ἴσως, ἐκατομμύριον κατὰ συνείδησιν θρησκευομένων ἀδελφῶν. Προῆλθεν ἐκ τούτου διάστασις, ἀνταγωνισμός, ἐκατέρωθεν ἄμυνα. Ἑκολούθησαν διωγμοί, ἐλέχθησαν
ἄτοπα, ἐτέθη ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ Κανονικὴ εὐστάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Κόμματα ἐπὶ κομμάτων ἐσχηματίσθησαν καὶ διερράγη
ὁ Θεοὐφαντος καὶ ἄρραφος χιτὼν τοῦ Κυρίου.
Τὶ πταίουν εἰς ταῦτα οἱ παλαιοημερολογίται ; Ἁνθρωποι
^ὐλαβέστατοι καὶ ἁπλοῖ, φοβούμενοι περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυ
χῆς των, προετίμησαν συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ
πρόσκαιρον ἔχειν κακῶς ἐννοουμένην εἰρήνην. Πολλοὶ τοὺς
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ὡνόμασαν ὅχλον. Ἑ λέξις εἶναι ἄστοχος καὶ ἀντιχριστιανικωτάτη.
Ὁ Χριστὸς εἰς αὐτὸν τὸν ὅχλον ἐπαναπαύετο. 'Υπὲρ αὐτοῦ ὁ
Παῦλος ἐνομοθέτει. Χάριν αὐτοῦ οἱ Πατέρες ἐδογμάτισαν. Παρα
βραχὺ νὰ εἴπωμεν ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀληθῶς ἐκλεκτοί. Διότι εἰς
τὸν χριστιανικὸν κόσμον, οἱ δντως πιστοὶ αὐτοὶ εἶναι. Τὸν Παῦλον τὸν ἐκατηγόρησαν δτι εἶχε περιμαζέψῃ δλην τὴν κουρελαρίαν
τῆς Μεσογείου, δια νὰ κάμῃ τὰς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ
ἀπαντίχ ἐγκαυχώμενος: «οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ
εὐγενεῖς' ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἴνα τοὺς
σοφοὺς καταισχύνῃ....»
'Η ἀδιαφορία τῆς καθ' ἡμᾶς ἁγιωτάτης "Εκκλησίας εἰς τὸ
φλέγον θέμα τοῦ ἸἸμερολογίου, ἥτις καταφαίνεται εἰς τὰ θέματα
τῆς Πανορθοδόξου Προσυνόδου, μᾶς λυπεῖ καὶ μᾶς ἀνησυχεῖ
σφοδρῶς. Τί ἀναμένει ἡ Ἐκκλησία διὰ τὴν ἄρσιν τοῦ σχίσματος; Ποῖον βίαιον μέτρον δύναται νὰ ἰσχύσῃ; Καὶ ὅμως, ἀποτελεῖ αἴτημα τῆς Ὁρθοδοξίας μας, ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸν ὀρθὸν λόγον, προβάλλεται ὑπὸ τῆς ἀνάγκης τῆς ἑνότητος ἡ Κανονικὴ
διευθέτησις τοῦ Ἑμερολογιακοῦ. Ἑ οἰκείωσις τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ κόσμου ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ προσεπόριζεν αὐτῇ
πλήθη λαοῦ, θρησκεύοντα μὲ συνέπειαν, φρουροῦντα τὴν Ὁρθοδοξίαν καὶ ἕτοιμα νὰ θυσιασθοῦν, διὰ τὴν δόξαν καὶ τὸ καλόν
της. Ἑ Ἑκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἐνθυμηθῇ τὸν λόγον
τοῦ Ἁποστόλου Παύλου ; «εἰ ἀλλήλους δάκνετε, ἀλλήλους κατεσθίετε, σκοπεῖτε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε».
Φρονοῦμεν, ὅτι ὀλίγον εὐφυὴς προοπτικὴ θὰ ἔπειθεν, ὅτι
τοὺς ΠαλαιοημΖτας οἱονδήποτε μέτρον, ἐκτὸς τῆς τακτοποιήσεως
Κανονικῶς τοῦ ζητήματος, εἶναι ἀδύνατον νὰ τοὺς ἐπαναφέρῃ
εἰς τοὺς κόλπους τῆς "Εκκλησίας Καὶ ἡ ζημία εἶναι τεραστία,
Ἁνεξαρτήτως ἐὰν εἰς τὴν φαντασίαν τινῶν ἐμεγεθύνθη μέχρι
τοῦ ἀπιθάνου ἡ μονομερὴς εἰσαγωγὴ τοῦ ν. ἡμερολογίου, τὸ
πρᾶγμα ἐν τούτοις εἰς τὴν βάσιν του εἶναι ἀντικανονικόν χρόνιον,
καὶ ἐκθέτει τὴν Ἑκκλησίαν εἰς τὸν ὑπόλοιπον Ὁρθόδοξον κόσμον
καὶ τοὺς ξένους. Πῶς θὰ δυνηθῶμεν κατόπιν τούτου νὰ ὁμιλῶμεν περὶ ἐμμονῆς εἰς τὰ Πατερικὰ ὅρια; Καὶ πῶς θὰ ἀμυνθῶμεν κατὰ τῶν ποικίλων αἱρέσεων ἐφ' ὅσον οἱ σχισθέντες Παλαι-
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οημίται προκαλοῦν κατηγορίας, καὶ ὁ ἔξω ζόσμος μᾶς οἰκτείρει
διὰ τοὺς διωγμούς, οὔς κινεῖ ἐναντίον των; Ὁ Μακαριώτατος
Προκαθήμενος κ. Δωρόθεος, ὅταν ἀνῆλθεν εἰς τὸν θρόνον τῶν
'Αθηνῶν ὑπεσχέθη πολλὰ ὑπὲρ τῆς εἰρηνινῆς διευθετήσεως τοῦ
ζητήματος.'Ἑδη παρατηροῦμεν ὅτι αἱ καλαί του διαθέσεις συνεπνίγησαν ὑπὸ τῶν κύκλῳ αὐτοῦ ἀκανθῶν. Ποϋ βαίνομεν λοιπόν;
Τὸ Ἅγιον Ὄρος οὐ παύεται προσευχόμενον νυκτὸς καὶ
ἡμέρας, διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἀνυπρλογίστου τούτου ἐν τῇ
Ἑκκλησία κακοῦ. 'Ἀν καὶ ἀνήκει εἰς τὸ κλῖμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ἐν τούτοις ἔπραξε πολλὰ πρὸς ἀνᾳχαίτισιν τῆς
'Εκκλησίας τῆς Ἐλλάδος καὶ Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸν δλισθον τῶν καινοτομιῶν. Δυστυχῶς, ἐπὶ τῷ τέλει δὲν ἠδυνήθη νὰ
συγκρατήσῃ τὴν νεοημερολογιακὴν σπουδήν των. Θὰ παρέλθουν
ἱκανὰ ἔτη, διὰ νὰ ἐκτιμηθῇ ἡ συμβολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν εἰς τὴν
διαφύλαξιν τῶν ὀρθοδόξων Παραδόσεων, ἰδίᾳ κατὰ τὴν τελευταίαν τόιακονταετίαν. Καὶ ὅμως τοὺς ἐχαρακτήρισαν ὡς ἀμαθεῖς.
Δὲν ἀρνοῦνται τὴν κατηγορίαν προκειμένου περὶ ἀνωφελῶν
πραγμάτων, ἀλλὰ ὅταν εἶναι περὶ πίστεως, γνωρίζουν τὴν Ορθοδοξίαν, ὅσον ὀλίγοι ἐκ τῶν πεπαιδευμένων, οὐ μήν, ἀλλὰ
καὶ τὴν βιοῦν Δικαιοϋνται ἐπὶ πλέον νὰ διακηούξουν, ὅτι ἀρνηθέντες νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ διοτρθωμένον Γρηγοριανόν, παρέσχον
βαρῦνον παράδειγμα ὀρθοδόξου σκέψεως. Βεβαίως, δὲν ἀπεσχίσθησαν τῆς 'Εκκλησίας των, δὲν διέκοψαν τὴν πρὸς αὐτὴν ἀναφορὰν καὶ κοινωνίαν. Ἁλλ' ἡ ἄρνησις ὑποταγῆς των, συναφείᾳ
πρὸς τὴν διατήρησιν κανονικῶν σχέσεων, ἀποδεικνύει ὅτι, οἱ
Ἁγιορεῖται δὲν εἶναι μόνον πιστοὶ φύλακες τῶν Παραδόσεων,
ἀλλὰ καὶ πολιτικοὶ μὲ βαθεῖαν πεῖραν καὶ ἠσκημένα κριτήρια.
Πῶς νὰ ἀπεγύμνουν τὸ μαρτυρικὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
ἀπὸ τὸ ὡραιότερον κόσμημά του, ὅπερ ἀποτελεῖ τὸ Ἅγιον
“Ορος ἐν ὅλῃ τῇ Ἀνατολῇ ;
Ἐν τῷ θέματι τῷ 'Ημεῳολογὶακῷ, χρεωστοῦμεν νὰ διαστείλωμεν τὰς ἀκρότητας καὶ τὰς καταχρήσεις, αἴτινες παρετηρήθησαν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ ζητήματος τούτου. Ὄπως κάθε ἀνώμαλος περίοδος παρουσιάζει ἐκτροπάς, οὕτω καὶ ἡ προξενηθεῖσα
ἀρρυθμία εἰς τὴν ζωὴν τῆς 'Εκκλησίας ἐγέννησε τὴν Κερατέα.
Οὐδὲν ἔχομεν νὰ εἴπωμεν περὶ τῶν εὐλαβεστάτων Μοναζουσῶν
τῆς Μονῆς αὐτῆς, παρὰ τὰ σφαλερὰ περὶ 'Εκκλησίας φρονήματά
των. 'Ἀλλοι ὅψονται δι' αὐτά. 'Εκεῖνο, ὅπερ εὶναι σοβαρώτατον,
εἶναι ἀπὸ τῆς στιγμῆς, καθ' ἥν ἡ Μονὴ παύει νὰ εἶναι τόπος
ἡσυχίας καὶ προσευχῆς καὶ καθίσταται περιδχή, ἐν ἧ σχηματίζεται ἀπερίγραπτός τις Ἐκκλησία, ἀποτελουμένη ἐκ δέκα 'Επισκό-
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πων, μὲ τὰς μίτρας των, τὰ ἐγκόλπιά των, τὰς ποιμαντορικὰς
ράβδους των καὶ μὲ τὰ χρυσοκέντητα... ὑποπόδιά των, Μάρτυς
μου ὁ κ. · Μπατσιᾶς. ὅστις ἔφριξεν ἐπὶ τῷ θεάματι, εἰπών, «οὔτε
αὐτὸς ὁ Πάπας εὐμοιρεῖ ὑποποδίου
.*
Τὰ πολεμοῦντα τὴν Ἑκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ πονηρὰ πνεύματα, δὲν ἧτο δυνατὸν νὰ
σοφισθοῦν ἐπιτυχεστέρανἈιακωμώδησιν τοϋ Ἐπισκοπικοϋ βαθμοῦ Ἐν τούτοις, οἱ ἀξιωματοῦχοι αὐτοί, οἴτινες ἀποτέλουν τὸν
ἐκκλησιαστικὸν διάκοσμον τοῦ ἀτυχοῦς Ματθαίου, καὶ ἤδη συγκροτοῦν ζηλοτύπως ἀπηρτισμένην Σύνοδον, εἶναι ἄνθρωποι
ἁπλούστατοι, ἀμαθέστατοι καὶ ἀθωότατοι τῶν περὶ αὐτῶν πραγμάτων. Εἶς μόνον ἐξ αὐτῶν εἶναι ἄξιος πολλῶν τιμωριῶν. Ὁ...
Ἁρχιεπίσκοπος Πειραιῶς. Θεολόγος, μὲ πεῖραν Ἐκκλησιαστικήν,
πῶς ἐτόλμησε νὰ δεχθῇ χειροτονίαν παρ' ἀκύρων Ἑπισκόπων ;
Καὶ πῶς μετὰ τὴν χειροτονίαν του ἐδέχθη νὰ συλλειτουργήσῃ ὡς
ἁπλοῦς ἱερεὺς ἐν τῇ Σκήτῃ τῶν Καυσοκαλυβίων τοῦ ἉγίουὌρους!
* * .
Καὶ ἐπειδὴ ὅλη αὐτὴ ἡ κατάστασις ἔξω τῶν Ἁθηνῶν θεμελιοῦται ἐπὶ τοῦ ψεύδους, ὁ τελετάρχης τῆς χειροτονίας του...
Ἀρχιεπισκόπου, ἡλίευσεν ἕνα ὡραιότατον λόγον περὶ Ἀρχιερωσύνης τοῦ Ἀγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, προέταξε δύο ἀθλίας παραγράφους ἐν ἀρχῇ καὶ τὸν ἀπήγγειλε ὡς ἰδικόν του,
πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαυμασμὸν τῶν νοημόνων... Ἰεραρχῶν καὶ
τοῦ ἀφελοῦς λαοῦ.
Ταῦτα γράφονται διὰ τὴν Ἰ. Σύνοδον τῆς 'Εκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἥτις ἀπηξίωσε νὰ θέσῃ ὡς θέμα, τὸ ἐκθέτον τὴν Ἐκκλησίαν μας ἀπαραδέκτῳς εἰς τοὺς ξένους Ἑμερολογιακὸν ζήτημα, ἐν τῇ Πανορθοδόξῳ Προσυνόδῳ, καὶ ἤ νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ
παλαιόν, ἤ διὰ τῆς Κανονικῆς ὁδοῦ νὰ νομιμοποιήσῃ τὸ ἐν χρήσει. Ποῖος θὰ ἠδύνατο νὰ ζητήσῃ εὐθύνας ἀπὸ τοὺς ἁπλοϊκοὺς
αὐτοὺς ἀνθρώπους, ἢ νὰ τοὺς ἐγκαλέσῃ ἐπὶ ἀντιποιήσει ἀρχῆς ;
'Οχυροῦνται ὅπισθεν τῶν τειχῶν τοῦ Μοναστηρίου, μεθ' ὅσης
εὐκολίας προβάλλουν τὸ μορμολύκειον τοῦ Ἑμερολογίου, τὸ ὁποῖον πιστεύουν ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ, ὅτι κατέστησε τὴν Ἐκκλη
σίαν Σχισματικήν, αἱρετικήν, καὶ ὅ,τι ἄλλο γεννήσει ἡ ἀδόκιμος
διάνοιά των, Καὶ αὐτοὶ μέν, ὡς εἴπωμεν, ειναι ἁπλοϊκοὶ καὶ
ἔχουν τὸν ἀποχόῶντα λόγον των, τὸν ὑποῖον ἐὅημιούργισεν ἡ
σκανδαλισθεῖσα ἀσθενὴς συνείδησίς των. Ἑ Ἑκκλησία ὅμως, τὶ
ἐνήργησε τριάκοντα τοία ἤδη ἔτη, διὰ τὰς ψυχὰς χιλιάδων
ἀνθρώπων, «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε;» Καὶ διατὶ μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς Ιϊανορθοδόξου Συνόδου νὰ μὴ μεριμνήση διὰ τὴν
διόρθωσιν τοῦ ἀτόπου, δπερ αὐτομάτως θὰ ἔλυε κατὰ τόν καλύτερον τρόπον σωρείαν ὅλην προβλημάτων της;
* *
*
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Ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Προσυνόδου, ἔχομεν νὰ παρατηρήσωμεν συγζεκριμένως, δτι, ἐνῷ, ὡς ἐχθροὶ τῆς Ὁρθοδοξίας
κατονομάζονται ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός, ὁ Οὐνιτισμός, ὁ Προτεσταντισμός, καὶ ὁ Χιλιασμός, ἀποσιωπᾶτᾳι τελείως ὁ μέγιστος
ἐξ δλων τούτων ἐχθρῶν, ὁ Μασονισμός. 'Εν τῇ Διορθοδόξῳ
Ἑπιτροπῇ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἐτέθη τὸ
θέμα τῶν πολεμίων τῆς Ὁρθοδοξίας. Καίτοι ὁμως, καὶ τότε δὲν
εἶχεν ἐμφανισθῇ ἡ ἔκτασις τοῦ κινδύνου τούτου, ἐν τούτοις ὁ
Ἀχρίδος Νικόλαος, ἀνὴρ ἀσκητικώτατος, ἔθηκε τὸ ζήτημα ὡς
λίαν ἐπεῖγον, εἰπὼν τὰ ἀξιομνημόνευτα ταῦτα: « Ἑ Μεγάλη
Ἑκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ἐσημείωσεν ἐν τῷ καταλόγῳ
αὐτῆς αἱρέσεις τινὰς ὀνομαστί, ὡς τὸν Οὐνιτισμόν, Χιλιασμόν
κ.τ.λ., ἀλλ' ὁ Μασονικὸς κίνδυνος ὑπερβαίνει πάντας, καὶ δυστυχῶς ἱκανοὶ τῶν διανοουμένων εἶναι συνδεδεμένοι μετ' αὐτοῦ.
Οὗτος εἶναι ὁ νέος Ἁρειανισμὸς καὶ ἐνώπιον ἡμῶν πρόκειται
μέγας ἀγών, ὅν ὀφείλομεν ἄνευ φόβου νὰ ἀναλάβωμεν ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ. Ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν
τῷ κόσμῳ δὲν εἰναι ὁ Μπολσεβικισμὸς ἤ ἄλλο τι, ἀλλ' ὁ Τεκτονισμός, διότι εἶναι ἐχθρὸς ἐξωτερικὸς καὶ ἐσωτερικός..... » Σήμερον, μετὰ εἴκοσιν ἑπτὰ ἔτῆ, κατόπιν τῆς πληρεστέρας ἀποκαλύψεως τῆς καταχθονίου δράσεως καὶ φύσεώς του, ὕστερα ἀπὸ τὴν
ἐπισήμως γενομένην καταδίκην του ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, δικαιολογεῖται νὰ μὴ ἀναφέρεται ὀνομαστί ὁ Μασονισμὸς εἰς τὰ θέματα τῆς Προσυνόδου;
* *
Ὁσαύτως ἐπιθυμοῦμεν νὰ εἴπωμεν ἐν συνόψει τὰς ἀπόψεις
ἡμῶν ἐπὶ τοϋ τιθεμένου ζητήματος τοῦ Μοναχισμοῦ. Χαίρομεν
ὁτι κατενοήθη ἡ ἀξία τοῦ θεσμοῦ. Τὸ ζήτημα τοϋτο δὲν εἶναι,
βεβαίως, δογματικόν, ἀλλὰ καθαρῶς πνευματικόν. Διὰ τοῦ Μοναχισμοῦ ἐκάστη Ἑκκλησία προβάλλει τὴν ἐαυτῆς πνευματικότητα Ἑ καθ' ἡμᾶς Ἁνατολική, ἔχει τὴν ἰδιάζουσαν πνευματικότητα αὐτῆς, ἥτις ἀποτελεῖ κατάκτησιν τῆς ἀσκητικῆς καὶ ἁγίας
ζωῆς τῶν Πατέρων καὶ οἱονεί, ἔκφρασιν τοῦ πνεύματός των.
Ὁ Μοναχισμὸς εἶναι τεθεμελιωμένος ἐπὶ τῶν Τυπικῶν καὶ Κανόνων, οἴτινες εἶναι προϊὸν τῆς πείρας των, καὶ ἄγουν εἰς τὴν
δικαίωσιν τῆς ὑπάρξεως τοῦ Μοναχισμοῦ. Δὲν συνδέεταύ μὲ ἐκκλησιαστικὴν σκοπιμότητα, ὡς τὰ Τάγματα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλη
σίας, οὔτε ἐξαίρεται ἡ ἐνδεχομένως ἐπιστημονικὴ ἐπίδοσις τῶν
Μοναχῶν, ὅπως ἡ ἁγιότης των, ἥτις προηγεῖται πάσης ἄλλης
ἐνασχολήσεως καὶ προσφορᾶς.
'Εν τῇ Πανορθοδόξῳ Προσυνόδῳ θὰ ὑπάρξουν αἱ προϋποθέσεις ὐπευθύνου ἀναπτύξεως τοῦ πνεύματος τοῦ Μοναχισμοῦ,
διά τὴν λῆψιν ἀναλόγων ἀποφάσεων, γνωστοῦ ὅντος, ὅτι ἡ ἐπι-
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στημονικὴ γνῶσις τοῦ Μοναχισμοῦ δὲν ἀρκεῖ διὰ τὴν ἐν τῷ
συνόλῳ αὐτοῦ κατανόησιν ;
Ἑμεῖς ἐπ' αὐτοῦ προβάλλομεν εὐλαβῶς τὴν ἐξῆς σκέψιν.
Ἐπειδὴ τόσον τὸ θέμα τοῦ Μοναχισμοῦ, ὅσον καί τινα ἄλλα,
ἄτινα ἀποτελοῦν ἀδιάστατα στοιχεῖα τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος, δέον ὅπως, κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἀρχαίας Ἑκλησίας, ληφθοῦν καὶ γνῶμαι ἐγκρίτων Μοναχῶν, εἴτε παρακαθημένων ἐν
τῇ Συνόδῳ, εἴτε χρησιμοποιουμένων ὡς τεχνικῶν, οὕτως εἰπεῖν
μελῶν.
Ὁμοίως ἔχομεν νὰ παρατηοήσωμεν, δτι, ἐπειδὴ ἡ ἱερότης
τῶν ἐργασιῶν τῆς Προσυνόδου ἀποτελεῖ πραγματικότητα αἰσθητήν, δὲν πρέπει νὰ λάβῃ αὕτη χώραν ἐν τῇ τουριστικῇ πόλει τῆς
Ρόδου, ἀλλὰ ἐν τῷ κέντρῳ τῆς Ὁρθοδοξίας, εἰς τὸ Φανάριον ἐν
Κωνσταντινουπόλει, ἄν αἱ συνθῆκαι εὐνοοῦν τοῦτο, ἢ εἰς Ἅγιον
Ὄρος, ὅπου τὰ πάντα ἀποπνέουν Ὁρθοδοξίαν, Πατερικότητα
καὶ εἰρήνην, στοιχεῖα ἐπενεργοῦντα τόσον εὐεργετικῶς, καὶ ἐξασφαλίζοντα τὰς ἀναγκαίας προὐποθέσεις τῶν ἱερῶν ἐργασιῶν
ἑνὸς τόσον σημαντικοῦ Σώματος.
* *
*
Τελευτῶντες, οὐδεμίαν γνώμην δυνάμεθα νὰ ἐκφέρωμεν
ἀπὸ γενικωτέρας ἐπισκοπήσεως τῶν θεμάτων, ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὅτι
ἀγνοοῦμεν τὸν τρόπον, καθ' ὅν τίθενται αὐτά. Ἑν πάσῃ
ὅμως περιπτώσει, δέον νὰ ληφθῆ ὑπ' δψει, ὅτι τινὰ ἐξ αὐτῶν
εὶναι τόσον καλῶς τοποθετημένα ἀπὸ αἰώνων, καὶ τόσον λεπτά,
ὤστε νὰ ἐπροκαλεῖτο ἀνυπολόγιστος ζημία, ἔστω καὶ ἄν ἐθίγοντο μὲ τὴν ἁπαλότητα πτερῶν πεταλούδας. Δὲν ἀρκοῦν αἱ ἀποφάσεις τῆς Πανορθοδόξου Προσυνόδου, οὔτε καὶ Οἰκουμενικῆς
ἀκόμη, διὰ νὰ ὧσιν ἀληθεῖς καὶ κατ' ἐπίπνοιαν τοῦ Παναγίου
Πνεύματος. Ἑ Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία δύναται πολλὰ νὰ μᾶς
διδάξῃ. Εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ἔχωμεν πάντοτε ἐν νῷ, ὅτι «τὰς
γενομένας Συνόδους ἡ εὐσεβὴς πίστις κυροῖ», καὶ ὅτι, «ἡ τῶν
δογμάτων ὀρθότης κρίνει τὰς Συνόδους», ὡς ἀποφαίνεται ὁ
Θεοφόρος Πατὴρ ἡμῶν Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.
Πιστεύομεν ὅτι ἡ χορεία τῶν Ἰεραρχῶν μας, εἶναι ἱκανῶς
πιστὴ εἰς τὴν Ὁρθοδοζίαν, ὤστε, ἄν μὲν δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσῃ
ἀναστήματα ὡς τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, ὁμοίων τῶν
ὁποίων εἶναι ἀμφίβολον ἄν θὰ ἐπανίδῃ ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου,
θὰ ἐξαρθῇ πάντως εἰς τὸ ὕψος καὶ τὰ αἰτήματα αὐτῆς, τῆς μόνης καὶ μοναδικῶς ἐκφραστικῆς τῆς ὑπερφυοῦς ἀληθείας τοῦ
Χριστιανισμοῦ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Μοναχος ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
Ἂγιον Ὅρος 19.2χ4.3.1957

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦϊΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΗΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΝΗΧΩΝ

ΙΕΡΗ

ΜΟΝΙ-Ι

ΠΗΝΤΟΚΡΗΤΟΡΟΣ

'Ως ἀνεφέρθη εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος, εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Παντοκράτορος ὑπάγεται καὶ ἡ μεγάλη Ρωσσικὴ σκήτη τοῦ
Προφήτου Ἑλιοῦ περὶ τῆς ὁποίας, ἐπειδὴ εἶναι τὸ ἀρχαιότερον
σλαυϊκὸν ἴδρυμα ἐκ τῶν ἐξαρτημάτων τοῦ ΙΘ' αἰῶνος ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει, θὰ ἐπεκταθῶμεν χάριν τῆς ἱστορίας κάπως περισσότερον.
Ἑ σύστασις τῆς σκήτης ταύτης ἀνέρχεται μέχρι τοῦ ἔτους
1759 καὶ συνίστατο ἐκ μικρῶν καλυβῶν ἰδιορρύθμως τεταγμένων
κατὰ τὴν τάξιν τῶν σκητῶν εἰς τὴν ὁποίαν ἡσύχαζον Ἐλληνες
ἀποκλειστικῶς μοναχοί.
Εἰς τὴν σκήτην τοῦ Προφήτου Ἐλιοῦ εἰσῆλθον ὀλίγοι τινες Ρῶσσοι μοναχοί. Τούτους ἠκολούθησαν ἄλλοι πολυπληθέστεροι καὶ βαθμηδὸν ἐπεκράτησαν ἐξ ὁλοκλήρου. Ἐκ τοῦ γεγονότος
τούτου τῆς συγκεντρώσεως μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ μοναχῶν διεμορφώθη ἡ σκήτη αὕτη εἰς κοινοβιακήν, δώσασα πρώτη τὸν
τύπον καὶ τὸ παράδειγμα τῶν ἀγνώστων μέχρι τότε εἰς τὸν μοναχικὸν βίον κοινοβιακῶν σκητῶν, εἰς τοὺς νειοτέρους Ρώσσους
καὶ Ρουμάνους οἴτινες βραδύτερον ἴδρυσαν τὰς σκήτας Ἁγ.
Ἀνδρέου (Σεράγιον) καὶ τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Κατὰ τὰ ὑπάρχοντα γραπτά, ἡ σκήτη μέχρι τοῦ 1839 ὑπῆρχεν ἀκόμη ἰδιόρρυθμος συνισταμένη ἐκ καλυβῶν. Τότε κατόπιν
προηγουμένων διενέξεων μεταξὺ τῆς κυριάρχου Μ. τοῦ Παντο
κράτορος καὶ τῆς σκήτης, ἡ Ἰ. Κοινότης ἀδελφικῶς φερομένη
πρὸς ἄπαντα τὸν πληθυσμὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἴνα εὐχαριστήσῃ ἀμφότερα τὰ μέρη συνέταξεν ἔγγραφον συμβιβασμοῦ ὑπὸ
χρονολογίαν 26 Αὐγούστου 1839 γενόμενον ἀποδεκτὸν καὶ ὑπογραφὲν παρ' ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Διὰ τοῦ ἐγγράφου τούτου
ἀποτελουμύνου ἐξ ἑπτὰ ἄρθρων, ἐτέθησαν, ἐσφαλμένως νομίζομεν,
αἱ βάσεις κοινοβιακῆς σκήτης.
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α') διότι, ἐκ προνοίας δῆθεν, περιωρίζετο ἡ σκήτη εἰς τὸν
τότε χῶρον αὐτῆς καὶ δὲν ἐπετρέπετο νὰ ὑπερβοῦν οἱ Ρῶσσοι
αὐτόν, ὤστε οὗτοι ἧσαν ἠναγκασμένοι, ἀντὶ νὰ ἐπεκτείνωνται
ἱδρύοντες ἰδιορρύθμους καλύβας, νὰ κατοικοῦν πολλοὶ ἐπὶ τοῦ
αὐτοῦ χώρου γεγονὸς τὸ ὁποῖον ὡδήγησεν αὐτοὺς κατ' ἀνάγκην
εἰς τὸν κοινὸν βίον.
βἣ Ἑνῶ περιωρίζετο ὁ χῶρος τῆς σκήτης, ἀνεγνωρίζοντο
πρόσωπα ἀορίστου ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ οἱ ἐν τῇ σκήτη ὑπάρχοντες
νὰ πληρώνουν διὰ τὰ ὀλιγώτερα τῶν 25 προσώπων 15ΟΟ γρόσια ἐτησίως διὰ τοὺς βασιλικοὺς καὶ τοπικοὺς φόρους, διὰ δὲ τὰ
ἐπὶ πλέον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 25 ἀνὰ δύο φλωρία Ὁλλανδικὰ ἕκαστον διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν. 'Εκτὸς τούτων παρελείφθησαν ὅλοι
οἱ τύποι οἱ συνιστῶντες τὰς ἰδιορρύθμους σκήτας καὶ ὁ δικαῖος
ἐγένετο ἰσόβιος ἄρχων ἀντὶ ἐνιαύσιος διαχειριστὴς κατὰ τὴν τάξιν.
Συγχρόνως ἐδόθη ἄδεια ἴνα ἡ σκήτη ἱδρύσῃ καὶ ἕτερον ναἶσκον
τοῦ Ἁγίου Μητροφάνους, ἐδόθησαν δὲ εϊς αὐτὸν ἐν τῇ παραλίᾳ
καὶ πλησίον τῆς κυριάρχου Μονῆς ὑδρόμυλος καὶ ὑπόστεγον
πρὸς φύλαξιν τῶν λέμβων. αὐτῆς.
Ἑ Ἰ. Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος, ὡς φαίνεται, οὐδὲν
ἐκέρδιζεν ἐξ αὐτῶν ἀφοῦ τὰ ὑπὸ τῶν Ρώσσων διδόμενα ἀπέβλεπον βασιλικοὺς καὶ τοπικοὺς φόρους, ἐν τούτοις τότε, ὅτε αἱ μετέπειτα βλέψεις δὲν ἐτάρασσον τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐθεωρήθη ὑπὸ
τῶν πατέρων τῆς Μονῆς καὶ τῆς Ἰ. Κοινότητος ἀρκετὴ ἡ ὡφέλεια ἐκ τῆς διευκολύνσεως ταύτης, τῆς εἰσόδσυ δηλονότι εἰς τὸ
Ἄγιον Ὄρος περισσοτέρων ὁμοδόξων ἀδελφῶν. Εἶναι δὲ λίαν
χαρακτηριστικὸν τὸ 6ον ἄρθρον τὸ ὁποῖον λέγει «ἡ Μονὴ δὲν
ζημιοῦται ἐκ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν τῇ σκήτῃ πατέρων ἥτις εἰναι ἐλευθέρα νὰ δέχηται ὅσους πατέρας ἤθελον ἐπιθυμήσωσι νὰ κατοικήσωσιν ἐν αὐτῇ».
'Ἐκτοτε τὰ πράγματα διεμορφώθησαν ἀφ' ἐαυτῶν. Οἱ
Ρῶσσοι ἐπληθύνοντο ἐν τῇ σκήτῃ καὶ μὴ ἔχοντες χῶρον ἐκτάσεως ἐχρησιμοποίουν τὸν χῶρον τοῦ ὔψους. 'Ηγέρθησαν λοιπὸν
μεγάἰ,αι οἰκοδομαὶ καὶ ὁ βίος κατ' ἀνάγκην κατέστη κοινὸς σχηματισθείσης οὕτω τῆς πρώτης κοινοβιακῆς σκήτης. Ἑμεῖς νομίζομεν ὅτι οἱ Ρῶσσοι παρεβίασαν τὴν συμφωνίαν, ἀλλὰ καὶ ἄν
τοῦτο εἶναι γεγονός, οὐδ' αὐτοὶ οἱ Ρῶσσοι τὸ ἀντελαμβάνοντο
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βλέποντες τὴν μεγίστην αὐτῶν ἀνάγκην. Τὴν αἰτίαν πρέπει ν'
ἀναζητήσωμεν εἰς τὸν τότε μέγαν ὀργασμὸν τοῦ ὀρθοδόξου
Ρωσσικοῦ ἔθνους, διότι ἐνῶ ἐκ μέρους ἡμῶν δυσχερῶς ἀνεπληροῦντο τὰ κενά, οἱ Ρῶσσοι ἐνεφανίζοντο πολυπληθεῖς.
Αὐξηθείσης καὶ πληθυνθείσης τῆς σκήτης ταύτης ἧτο ἕπόμενον ἡ ἀνάγκη νέων συμφωνιῶν διὰ τῶν ὁποίων ἔπρεπε νὰ περισωθῇ, κατὰ τὸ δυνατόν, τὸ καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
νὰ ἐμπεδοθοῦν τὰ ἀπειλούμενα δίκαια τῆς Μονῆς, ἀλλ' αἱ ἀξιώσεις ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἧσαν ὑπερβολικαί, τῆς Μονῆς μὴ
συμμορφουμένης πρὸς τὴν ἀδήριτον ἀνάγκην τῶν γεγονότων,
τῶν δὲ Ρώσσων μοναχῶν ἀξιούντων ἀνάλογα πλεονεκτήματα,
πρὸς τὴν νέαν αὐτῶν θέσιν. Οὕτως ἀπὸ τοῦ 188Ο ἥρχισαν αἱ
ἀμφισβητήσεις καὶ ἔριδες, τῶν ἐνδιαφερομένων καταφυγόντων
εἰς τὴν Ἰερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὴν Μεγάλην τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίαν καὶ τελευταῖον εἰς αὐτὰ τὰ Τουρκικὰ πολιτικὰ δικαστήρια.
Εἰς μάτην ἡ Ἰερὰ Κοινότης ἐξέδωκε δύο ἀποφάσεις κατὰ
τοὺς μῆνας 'Ιούλιον καὶ Αὔγουστον τοῦ 1883 συμβιβάζουσα τὰ
διεστῶτα μέρη, εἰς μάτην καὶ αἱ ἐνέργειαι τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ
Ἑκκλησίας, τὰ δὲ πολιτικὰ δικαστήρια διὰ τοῦ Ἁρείου Πάγου
Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τοῦ ὁποίου ἔφθασαν, ἐκηρύχθησαν
ἀναρμόδια, τῆς ὑποθέσεως ἀναγομένης εἰς τὴν ἐσωτερικὴν
διοίκησιν τῶν μοναχῶν.
Ἐπὶ τέλους ἡ Ἰερὰ Κοινότης μετὰ παρέλευσιν ἀγῶνος
δέκα ὁλοκλήρων ἐτῶν ἐπέτυχε νὰ ἐκδώσῃ ἐκτενῆ καὶ λεπτομερῆ
ἀπόφασιν ὀνομάσασαν ταύτην «τύπον» ὑπὸ χρονολογίαν 21
Μαρτίου 1892 διὰ τῆς ὁποίας ἐνόμιζεν ὁτι ἱκανοποιοῦνται κατὰ
τὸ δυνατὸν ἀμφότερα τὰ μέρη. Διὰ τῶν 14 ἄρθρων αὐτῆς ἀνεγνωρίζοντο πλήρη τὰ δικαιώματα τῆς Μονῆς ὡς κυριάρχου,
βάσει τῶν ὑφισταμένων γεγονότων, ἐπαγιοῦντο εἰς τὸ διηνεκὲς
τὰ δρια τῆς σκήτης μὴ ἐπιτρεπομένης ἐπεκτάσεως, ἐγένετο διόρθωσις ἄρθρου τῆς συμβάσεως τοῦ 1839, περιωρίζετο ὁ ἀριθμὸς
τῶν Ρώσσων μοναχῶν εἰς 75, περιωρίζοντο αἱ οἰκοδομαί, ἐπι
τρεπομένης ὑπὸ τῆς ἀνάγκης τῆς ἀνεγέρσεως εὐρυχώρου ναοῦ
ἐπ' ὀνόματι τοῦ Προφήτου 'Ηλιοῦ ἀντὶ τῆς ὑπαρχούσης ἀνε"Λαρκοῦς κ. ἄ.
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Δυστυχῶς καὶ ἡ ἀπόφασις αὕτη δὲν ἔφερε τὸ ἐπιδιωκόμενον ἀποτέλεσμα, ἀλλ' ἐπεμβάσει τοῦ τότε ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει παραμένοντος Πατριάρχου Ἰωακεὶμ τοῦ Γ' ἐπετεύχθη ἰδιωτικὸς
συμβιβασμὸς ἐξ 22 ἄρθρων. Κατὰ τὸν συμβιβασμὸν τοῦτον διετηρήθησαν, κατὰ τὸ δυνατόν, τὰ δίκαια τῆς Μονῆς, ὁ ἀριθμὸς
τῶν Ρώσσων μοναχῶν ἀνεβιβάσθη εἰς 13Ο, ἐπετράπη ἡ ἐπέκτασις τῆς βορείου πλευρᾶς κατὰ 14 πήχεις καθ' ὅλον τὸ μῆκος
αὐτῆς, ἡ ἴδρυσις νέου διωρόφου νοσοκομείου μήκους 25 πήχεων
καὶ ἡ ἔγκρισις νέου σχεδίου ἀνεγέρσεως τοῦ Ἰ. Ναοῦ τοῦ Προ
φήτου ἸΙλιοῦ διαστάσεων μήκους 39 μ. πλάτους 26 καὶ ὔψους
26, τοῦ ὁποίου τὰ θεμέλια ἐτέθησαν τῷ 1881 ὑπὸ τοῦ ἀντιναυάρχου Δημ Γαλαβατσὼφ κατ' ἐντολὴν τῆς Μ. Δουκίσσης
Ἁλεξάνδρας Πετρόβνας συζύγου τοῦ Μ. Δουκὸς Νικολάου,
ἐλθούσης κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος εἰς τὴν Ἰ Μονὴν Ἁγ. Παντελεήμονος (Ρωσικοῦ) διὰ τῆς θαλαμηγοῦ αὐτῆς, ἐκ τῆς ὁποίας βεβαίως δὲν ἐξεδήλωσε διαθέσεις ἐξόδου σεβασθεῖσα τὴν τοπικὴν
ἀπαγόρευσιν.
Τὸν συμβιβασμὸν τοῦτον ἐπεκύρωσεν ἡ Ἑκκλησία διὰ
συγγιλλίου αὐτῆς ὑπὸ χρονολογίαν 2Ο Αὐγούστου 1892 ἥτις
προήγαγεν εἰς ἀρχιμανδρίτας τοὺς συντελεστὰς τοῦ συμβιβασμοῦ
Στέφανον Παντοκρατορινὸν ἐκ Μαδύτου καὶ τὸν δικαῖον τῆς
σκήτης Ρῶσσον Γαβριὴλ, ἱερομόναχον.
'Ολίγον βραδύτερον ἡ σκήτη αὕτη κατέστη πολυάνθρωπος
ἀριθμήσασα προσωπικὸν ὑπὲρ ὀκτακοσίων μοναχῶν διὰ νὰ κατέλθῃ βαθμιαίως εἰς τοὺς σημερινοὺς εἴκοσιν ὑπεργήρους,
Πάντως ὀφείλομεν νὰ σημειώοωμεν ἰδιαιτέρως ὅτι οἱ Ρῶσσοι
μοναχοὶ τῆς σκήτης τοῦ Προφήτου 'Ηλιοῦ ὑπῆρξαν πάντοτε
καλοὶ μοναχοί, εὐγενεῖς, φιλάγαθοι καὶ λιαν φιλάδελφοι, ἀγαπώμενοι ἐκ τούτου ὑφ' δλων τῶν Ἁγιορειτῶν
«Ὄστις συνεχῶς ἀπασχολεῖται εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ,
αὐτὸς ἀποκτἀ αὐτὸν θησαυροφύλακα.
— "Οταν θέλῃς νὰ κάμῃς ἀρχὴν θεαρέστου τινὸς ἐργασίας,
ἐτοίμασον πρῶτον τὸ ἐαυτόν σου ἐναντίον τῶν πειρασμῶν, οἴτι
νες πρόκειται νὰ σοῦ συμβοῦν καὶ μὴ διστάσῃς διόλου».

'Οοϊου

'Ισαὰκ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Πανοσιολ. 'Ἀγ. Καθηγούμενε καὶ εν Χτω
ὰγαπητὲ ὰδελφε αρχιμ. 2εραφεὶμ
Ἁπὸ καιροῦ ἐπιθυμῶν νὰ πληροφορηθῶ περὶ τῆς ὀρθότητος τοῦ πρὸ μηνῶν γραφέντος εἰς θρησκευτικὸν φύλλον τῶν
Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ Θεολόγου Καθηγητοῦ κ Κολιτσάρα, ὅτι « ὁ
ἐν ἁγίοις Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης, ἠγωνίσθῃ σύν τοῖς ἄλλοις
καὶ ὑπὲρ τῆς Ὁρθοδόξου ἀπόψεως, ἴνα λέγονται ἐκφώνως αἱ
εὐχαὶ τῆς θείας λειτουργίας», καὶ ἀναδιφήσας τὴν βιβλιοθήκην
μας, ἐν ἧ καὶ αὐτόγραφα ὑπάρχουν τοῦ ὁσίου Πατρός, οὐδαμοῦ
εὗρον, ἔστω καὶ σημείωσίν τινα τεκμαίρουσαν τὴν ὡς ἀνωτέρω
ἄποψιν τοῦ κ. Καθηγητοῦ. Οὔτε δὲ καὶ εἰς τὰς ἀπειροπληθεῖς
ὑποσημείοτσεις τῶν συγγραμμάτων τοῦ ἀοιδίμου, συνήντησα σχετικόν τι ἤ ἔστω καὶ ὑπαινιγμὸν περὶ τῆς ἐκφωνήσεως τῶν τοιούτων εὐχῶν.
Οὐχ ἧττον θέλων καὶ ἐξ ἰδίας ἐρεύνης νὰ πεισθῶ περὶ τοῦ
θέματος τούτου, καὶ ἐπειδὴ τῆς ὡς εἴρηται ἀπόψεως εἶνε-θιασάιτης καὶ γνωστὴ θρησκευτικὴ ὀργάνωσις ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ὁποία
ἀβασανίστως δὲν πιστεύω νὰ ἔχεται αὐτῆς, διὰ τοῦτο ἠρεύνησα
ὅλα τὰ παρ ἡμῖν μεμβράνινα καὶ χαρτῶα εἰλητάρια τῶν θείων
λειτουργιῶν ἀπὸ τοῦ 12ου μέχρι τοῦ 15ου αἰῶνος ὡς καὶ φυλλάδας χαρτώους χειρογράφους ἀπὸ 12ου - 18ου αἰῶνος, ἀλλ οὐδαμοῦ εὗρον παραλλαγὴν τινα ἐπὶ τοῦ «ἐκφώνως» ἤ «μυστικῶς»
τῶν σήμερον ἐν χρήσει ἐντύπων λειτουργιῶν τῆς καθ' ἡμᾶς
Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας.
Εἰδικῶς, χειρόγραφος Προηγιασμένη τοῦ 12ου αἰῶνος,
εἰς τὰς τυπικὰς ὁδηγίας, δΓ ἐρυθρᾶς μελάνης γράφει, «ἐπεύχεται ὁ ἱερεὺς μυστικῶς» εἶτα «ἐκφιονεῖ» καὶ οὕτω καθ' ἐξῆς.
Εἰς ἐτέραν χαρτώαν καὶ αὐτὴν τοῦ θείου Χρυσοστόμόυ,
γραφεῖσαν ἐν τῇ Ἰ. Μονῇ τῶν Ἀνδρείων τῆς Λευκωσίας Κύπρου,
παρ' Ἁμβροσίου Ἰερομονάχου καὶ Καθηγουμένου αὐτῆς κατὰ
τὸν 16ον αἰῶνα, ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους τὰ ἴδια, «μυστικῶς,
κλινόμενος ἐπεὼχεται » εἶτα «ἐκφώνησις» εἶτα πάλιν στραφεὶς καὶ

15
θυμιῶν ὁ ἱερεύς, «ἐπεύχεται καθ' ἑαυτόν», εἶτα « ἐκφωνεῖ »
πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ κλπ.
'Εν ἑτέρᾳ τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Πατρὸς (Χρυσοστόμου) ἐπὶ
μεμβράνης, γεγραμμένῃ τὸ ἔτος 1353, ἀπ' ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους
«κλινόμενος ἐπεύχεται», «ἐκφώνησις», «εὔχεται καθ' ἑαυτόν»,
«ἐκφωνεῖ», ἐν τέλει «ὀπισθάμβωνος εὐχὴ ἐκφωνουμένη».
Διῆλθον τριακοντάδα ὅλην εἰληταρίων καὶ φυλλάδων καὶ
δὲν ἠδυνήθην νὰ διαγνώσω ἔστω καὶ ὑποψίαν' ἐκφωνητικὴν τῶν
εὐχῶν τῆς θείας λειτουργίας, καὶ εἰς ἄλλα σχετικὰ εἰλητάρια ὡς
τοῦ ἑσπερινοῦ, ὅρθρου, χειροτονιῶν διακόνου, καὶ ἱερέως, τὸ
αὐτὸ τυπικὸν, «μυστικῶς», «ἐκφώνως».
Εἰδικώτερον κατὰ τὴν μετουσίωσιν τῶν θείων δώρων, «ὁ
ἱερεὺς ἐκφωνεῖ τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν», ἡ τυπικὴ διάταξις μὲ μικρότερα γράμματα λέγει" ὁ διάκονος «εὐλόγησον δέσποτα τὸν ἄγιον
ἄρτον», ὁ ἱερεὺς «μυστικῶς» καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον κλπ.
καὶ εἶτα πάλιν ὁ ἱερεὺς «ἐκφώνως», Ἑξαιρέτως κλπ.
Ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ ἐνθυμοῦμαι ὅτι ἐν Θεσσαλονίκῃ
εὑρισκόμενος πρὸ ἐτῶν εἰς τὸν μέγαν Ναὸν τῆς Ἁγίας Σοφίας,
διὰ ν' ἀκούσω καλλίτερον τὸν ὁμιλητὴν τῆς ἡμέρας, εἶχον ἐξέλθει
πρὸ τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὸ μέσον περίπου δηλ. κάτωθεν του ἱ.
ἄμβωνος, ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως πληρωθέντος τοῦ Ναοῦ καὶ μὴ θέλων διαγκωνιζόμενος νὰ εἰσέλθω εἰς τὸ ἱερὸν βῆμα ἀπεσύρθην
πρὸς τὸ ἐπιτροπικὸν καὶ εἰς τὸ ἀπώτερον ἐκεῖνο ἄκρον ἤκουσα,
ὡς θὰ συνέβη νὰ ἠκούσατε καὶ σεῖς εὐκρινῶς, τὰς εὐχὰς καὶ τὰς
ἐπισφραγίσεις «καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον κλπ.
«Ἰνα τὶ λύουσιν, οἱ εὐλογημένοι, τάξιν ἐπαινουμένην», ὡς
ἔλεγεν καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος. 'Η τελετουργικὴ τάξις τῆς
'Εκκλησίας μας εἶνε ἀνυπέρβλητος εἰς ἔξαρσιν καὶ μυστικοπάθειαν, ὡς ὁμολογεῖται ἀπὸ ὅλας τὰς Χριστιανικὰς Ὁμολογίας. Π
θέλουν; νὰ ἐκλαϊκεύσουν τὴν θείαν λατρείαν; ἀλλ' εἶνε σύμφωνον
τοῦτο μὲ τὴν μυστηριακὴν ἄποψιν τῆς Ὁρθοδοξίας μας; καὶ
ἀγνοοῦν ὅτι ἡ ἐκλαἴκευσις φέρει κατόπιν της τὴν ,ἀνυποληψίαν;
Ἑὰν αἱ εὐχαὶ εἶχον τὴν αὐτὴν ἔννοιαν μὲ τὰς ἐκφωνήσεις
οἱ καλῶς τὰ πάντα διαταξάμενοι 'Ἀγιοι Πατέρες θὰ διέτασσον
τὸ ἐκφοὸνως εἰς πάντα, ἀλλὰ πλ,εῖσται τῶν μυστικῶς λεγομένων
εὐχῶν ἀφοροῦν προσωπικῶς τὸν ἱερουργοῦντα «καὶ ἀξίωσόν με
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ἐνδεδυμένον τὴν τῆς ἱερατείας χάριν κλπ.» καὶ ἐκεῖναι ἀκόμη αἱ
πληθυντικῶς λεγόμεναι ὡς καὶ ἀπὸ μέρους τοῦ περιεστῶτος λαοῦ,
τοῦ καθ' ὑπόθεσιν συνδεδεμένου ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ
ἡδοναῖς καὶ μὴ δυναμένου προσεγγίσαι ἤ λειτουργεῖν τῷ Βασιλεῖ
τῆς δόξης, λεγόμεναι μυστικῶς παρὰ τοῦ ἱερέως, ὡς μεσίτου κατ'
ἐκείνην τὴν ὑπερφυᾶ στιγμὴν, μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων συμβολίζουν παραστατικώτερον τὴν ὑψηλὴν θέσιν τοῦ ἱερουργοῦντος,
αὐτοψεὶ θεωμένου τὸ πρόσωπον τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς εἰς τὰ ἄγια
τῶν ἁγίων, ἱσταμένου, ὡς ἐνώπιος ἐνωπίῳ καὶ ἀκούοντος, πνευματικῶς, ἄρρητα ρήματ <, ἄ οὐ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.
Ὄπου ἀπαιτεῖται ἡ συμπαράστασις καὶ ὁ συντονισμὸς τοῦ
πληρώματος τῆς 'Εκκλησίας, ὁ λειτουργὸς δίδει τὸ παράγγελμα
«στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου κλπ.» ἢ «Ὁρθοὶ οἱ μεταλαβόντες» ἤ «καὶ δὸς ἡμῖν Δέσποτα... ἀκατακρίτως.. σὲ τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ λέγειν». Ἐὰν ἧτο ὀρθὴ ἡ τέλεσις τῆς
θείας λειτουργίας εἰς τὴν κοινὴν θέαν δὲν θὰ ὑπῆρχε τὸ τέμπλον
ἐν τῷ ναῷ, καὶ ἄν αἱ εὐχαὶ ἀφοροῦν πάντας καὶ πρέπει νὰ λέγωνται ὅλαι εἰς ἐπήκοον πάντων, τότε τὸ ὑψηλὸν ἀξίωμα τῆς
ἱερωσύνης, κατέρχεται εἰς τὸ ἐπίπεδον ἐνὸς ἐκφωνητοῦ (σπῆκερ)
ὡς γίνεται εἰς τοὺς ραδιοσταθμούς.
Αἱ τρεῖς κλιμακώσεις τῆς 'Εκκλησίας, ἔχουν τὰ ὑψηλὰ νοήματά τους, τὸ ἄγιον βῆμα εἶνε τὰ ἄγια τῶν ἁγίων καὶ ὁ κυρίως
ναὸς ἡ θέσις τῶν πιστῶν ὁ δὲ νάρθηξ ἡ θέσις τῶν κατηχουμένων.
Θὰ ἠδύνατο ἡ Ἐκκλησία νὰ χωρίσῃ τὸ ἄγ. Βῆμα διὰ κιγκλιδώματος ἤ διὰ βαθμίδων νὰ τὸ ἀνεβάζουν ὐψηλότερον, ὡς
εἶνε τῶν Καθολικῶν, ἀλλ ἔθεσε τὸ τέμπλον ὡς καταπέτασμα διὰ
τὰ ἄγια τῶν ἁγίων, καὶ κατὰ τὴν λειτουργίαν τῶν πιστῶν δὲν
ἐπιτρέπει ἐντὸς τοῦ κυρίως ναοῦ οὐδὲ τοὺς κατηχουμένους.
'Ἰσως ὁ κ. Καθηγητὴς νὰ ἠρύσθη τὴν πληροφορίαν,
περὶ ἐκφωνουμένης καθ' ὅλα λειτουργίας, ἀπὸ ἀρχαιοτέρας πηγάς. Ἑμεῖς ἐξητάσαμεν τριακοντάδα ὅλην, ὡς προεῖπον, εἰλητα-

ρίων καὶ λειτουργικῶν βιβλίων καὶ δὲν εὕρομεν τοιοῦτόν τι, ἀλλὰ
καὶ ὁ ἄγ. Νικόδημος ἐὰν πράγματι εἶχε τοιαύτας ἀπόψεις, θὰ
τὰς εἶχεν ἀρυσθῆ ἀπὸ τὰς μελέτας του εἰς τὰς Ἁγιορειτικὰς βιβλιοθήκας, ἐξ ὅσων ὁμως φαίνεται ἐκ τῶν Καταλόγων τοῦ ἀειμνήστου Λάμπρου, εἰς τὰς ἐν αὐταῖς καταγραφομένας βιβλιοθήκας
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ἀρχαιότερα εἰλητάρια τοῦ 12ου αἰῶνος δὲν ὑπαρχουν, ἐκτὸς ἐὰν
εὑρίσκωνται εἰς τὰς βιβλιοθήκας Λαύρας καὶ Βατοπεδίου, τὰς
ὁποίας δὲν κατέγραψεν.
Ὁ μακάριος Παῦλος παραγγέλει «πάντα εὐσχημόνως καὶ
κατὰ τάξιν γενέσθω» καὶ ἡ ἁγία μας Ἑκκλησία εὔχεται καθ'
ἡάέραν «καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ενί στόματι».
Δὲν νομίζουν οἱ τέμνοντες τὴν νέαν ὁδόν, ὅτι παρουσιάζουν ἐαυτοὺς σοφωτέρους τῶν Ἁγίων Πατέρων; Θὰ ἧτο εὐτύχημα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν νὰ εἶχεν ἔστω καὶ ἕνα Γρηγόριον Διάλογον σήμερον, ἴνα μὴ ἀναφέρωμεν Βασιλείους καὶ Χρυσοστόμους.
Ἁλλὰ πολλοῦ γε καὶ δεῖ.
Μετὰ τῆς ἐν Χριστῶ φιλαδελφίας
'Ο ΚαΘηγούμενος Ἰ. Μ. Διονυσίου οίρχιμ. Γαβριὴλ
Υ. Γ.

Θὰ έπεθϋμουν πολὺ νὰ σας στεϊλω και φωτοτυπίας των άρχαιοτέρων εϊληταρϊων αλλα δυστυχως δὲν ἔχομεν φωτογραφικὴν
μηχανὴν και λδγψ τὴς έποχής, ως γνωριζετε, δὲν διέρχονται
και επίσημοι έπισκέπται, αν εὑαρεστηθὴτε καϊ δημοσιεύσητε τ"
ὰνωτέρω εις τον «πολυχεύμονα» Ξηροποταμὶτην σας, θα στείλω
καϊ ἀλλα «λειτουργικὰ» ϊδίιχ έπ! παραλλαγων, μὴ έν χρήσει
σήμερον.

Τῇ 22ᾳ Δεκεμβρίου 1956

«'Ἑμαρτες, ψυχή μου, μετανόει. Διότι ἰδοὺ αἱ ἡμέραι
ἡμῶν παρέρχονται ὡς σκιά. Ὁλίγον ἀκόμη καὶ θέλεις ἀναχωρήσει
ἐντεῦθεν. Φοβεροὺς τόπους θέλεις διέλθει, ψυχή μου' μὴ ἀναβάλῃς ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν νὰ ἐπιστρέψῃς πρὸς τὸν Κύριον.
Ἁλλοίμονον, ψυχή, ἐξεδίωξας διὰ τῶν ρυπαρῶν πράξεών σου τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ' μὴ δώσῃς ἀνάπαυσιν εἰς τὸν ἐαυτόν σου, οὐδὲ
ἄς παύσουν οἱ ὀφθαλμοί σου προσπίπτοντες εἰς τὸν ἀγαθὸν καὶ
φιλάνθρωπον διὰ νὰ σοῦ δοθῇ ἡ ἐξ ὕψους χάρις καὶ ἔλεος. Φο
βεροὺς καὶ φρικώδεις τόπους πρόκειται νὰ διέλθωμεν, ἀδελφοι,
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ περάσωμεν ἐκείνην τὴν ὁδόν. Οὐδεὶς
τῶν ὑπαρχόντων ἐνταῦθα θέλει συνοδεύσει ἐκεῖ ἡμᾶς πρὸς βοήθειαν, οὔτε γονεῖς, οὔτε ἀδελφοί, οὔτε φίλοι, οὔτε γένος, οὔτε
πλοῦτος, οῦδέ τι τῶν παρομοίων. “Ας μὴ ἀμελήσωμεν λοιπὸν
τὰς ἀγαθὰς πράξεις, τὰς ὁποίας θὰ εὕραιμεν ἐν καιρῷ ἀνάγκης.
“Ας ἐπιμεληθῶμεν τώρα, ὤστε μετὰ τὸν χωρισμόν τοῦ κόσμου,
νὰ μὴ ἁρπάξουν ἡμᾶς «οἱ ἄρχοντες τοῦ σκότους, οἴτινες οὔτε βασιλέα φοβοῦνται, οὔτε τυράννους τιμοῦν, οὔτε μικρόν, οὔτε μέγαν, παρὰ μόνον τὸν ἐν θεοσεβείᾳ ζήσαντα καὶ τὸν εὑρεθέντα
ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς»
'Αγίου 'Εφραὶμ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΝ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΗΡΧΩΝ
ΒΜΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΫ ΜΕΓλΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΫ ΤΟΪ ΘΕΟΛΟΓΟΫ ΚΗΙ ΙΩλΗΝΟν

ΤΟΫ

ΧΡνΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΝ

ΣγΝΟΦΕΙ.

'Η έποχὴ ήμων διακρϊνεται διὰ τὴν κοινωνικὴν αύτὴν πρόνοιαν,
τούτέστι διὰ τὴν φροντίδα ὑπὲρ των πασχοντων των ένδεων και δυσπραγούντων. Πλὴθος εὑαγων ϊδρυμάτων (νοσοκομείων, γηροκομείων, δρφανοτροφείων Πρεβατορϊων κλπ.) ίδρϋονται εἰς προηγμένας πολιτιστικως χῶρας καὶ εϊς ύστεροϋσας πολιτιστικως, ἔνΟα περιθάλπεται ὴ ἀνθρωπίνη δυστυχϊα και παραμυθεϊται ή θλϊψις. 'ΙΙ υπαρξις τοιούτων ιδρυμάτων θεωρεϊται σήμερον στοιχειιδδης κοινωνικὴ μέριμνα κα'ι δεϊγμα
πολιτισμοϋ.
'Η κοινωνικὴ δμως αυτη πρόνοια κα'ι ωργανωμένη φιλανθρωπϊα
ποθεν ἔσχε τὴν ὰρχὴν και τίνες οί πρωτοι ταύτης εισηγηταί ;
'Ιδού τδ Ούιια, τοϋ δποι'ου εν συντομία βέβαια θὰ έπιληφθωμεν,
ἔχοντες χειραγωγδν τὴν,άδέκαστον και άμεροληπτον ίστορϊαν.
Κα'ι εν πρωτοις λέγοντες κοινωνικδν ἔργον έννοοϋμεν τὴν φιλανθρωπίαν τὴν ῶργανωμένην και συστηματικήν, τὴν προς τοὑς πάσχοντας
εύεργεσιαν, ῆτις ἀποτελεϊ ἕνα μδνον τομέα τὴς κοινωνικῆς προνοίας,
ῆτις ειναι πολυσχιδὴς κα'ι πολύπλευρος.
'Η κοινωνικὴ αυτη πρόνοια εὶναι καρπδς τοϋ χριστιανικοϋ πνεύματος καί ἀνεφάνη κατὰ τὰς ἀρχὰς τοϋ χριστιανισμοϋ εντος τὴς χριστιανικής έκκλησϊας ἀσκηθεϊσα καϊ συστηματοποιηθεϊσα ύ,τδ των Μεγάλων
Πατέρων καϊ δὴ τοϋ Μεγάλου Βασιλείου κα'ι Ἰωάννου τοϋ Χρυσοστομου.
Διὰ νὰ έκτιμήσωμεν δέ δεόντως τδ ἔργον τδ κοινωνικδν των με
*
γάλων τούτων άνδρων δέον να ἔχωμεν ϋπ
δψιν δτι ὴ φιλανθρωπϊα εϊς
τον προχριστιανικδν κδσμον ὴτο άγνωστος. 'Υφίστατο βεβαίως ή ὰτομικὴ προς τοϋς πάσχοντας εύεργεσία κα'ι συμπάθεια, διοτι τυγχάνει εμφυτος εὶς τον άνθρωπδν, ώς πιστοϋται ϋπδ τὴς ψυχολογὶας καϊ ποια τις
κρσ.τικὴ φροντις υπέρ τοϋ λαοϋ γενικως έκδηλουμένη, κατὰ καιρούς, μέ
τας εστιασεις, τα σεισάχθεια, τον ὰναδασμὺν τὴς γὴς, τὴν διανομὴν
τροφίμων κ.τ.τ. ἀλλὰ ὴ ῶργανωμένη και συστηματικὴ φιλανθρωπία, ἡ
6φειλομένη εϊτε εϊς ιδιωτικὴν πρωτοβουλίαν, ως σήμερον, και θεωρουμένη καθὴκον ἰερὺν (θυσία ἐν ὴ ευαρεστεϊται δ Θεδς «Ἀπ. Παϋλου»)
εϊτε εις κρατικὴν μέριμναν κα'ι θεωρουμένη στοιχεϊον άπαραϊτητον τοϋ
πολιτισμοϋ μας ὴτο άνύπαρκτος. 'Εντεϋθεν και αι δηλοϋσαι ταύτην λψ
ξεις νοσοκομεϊον, δρφανοτροφεϊον, γηροκομεϊον κλπ., ως παρατηρεϊ και
δ καθηγητὴς “Αμαντος έλλεϊπουσιν ἐκ των κλασσικων. 'Η ἔλλειψις τὴς
φιλανθρωπίας παρὰ τοϊς έθνικοϊς δέον νὰ ὰποδοθῆ εϊς τδ δτι κατὰ τας
κρατούσας παρ' αύτοϊς ἀντιλήψεις τδ άτομον έδεωρεϊτο άμελητέα ποσοτης καϊ ανευ ούδεμιας ἀξίας.
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'Ωραϊα χαρακτηρίζει τοϋτο νεώιερος φιλοσοφος δ Αῦγουστος Νικολαος λέγων. «Παρὰ τοϊς έθνικοϊς λαοϊς ὴ κοινωνία ὴτο το παν, τὰ δέ
ιϊτομα οϋδέν. Ταϋτα ἀπερροφωντο δλως εν έκείνη. 'ΙΙ θεοτης ἡ καλουμένη πατρίς δεν ὲπέτρεπεν εις τὰ τέκνα της νὰ ὰναπνεύσωσιν εϊμὴ ὑπὲρ
αὑτής. Οὺδέν καταφϋγιον ύπήρχε δι' αϋτοὑς εν τω έτέρφ έκεϊνφ κδσμω
των ψυχων, δστις ἀνοίγεται διὰ τὴς έλπίδος εν τοϊς ἀναστεναγμοϊς των
καταδυναστευομένων κα'ι δέχεται τα δάκρυα αϋτων περιμένων νὰ διεκδικηοη τὰ παράπονά των.» Ὅ Χριστιανισμος δμως εις τὴν ὑπὲρ τὴς άνορθιοσεως τὴς έν ἀξιοθρηνήτορ καταστάσει ευρισκομένης τδτε κοινωνίας
έστράφη προς τδ άτομον, διεκήρυξε πρωτος τὰ δικαιωματα αϋτοϋ καὶ
ὰπέδωκεν εις αϋτδ μεγάλην ἀξϊαν. Ὅ Θειος τοϋ χριστιανισμοϋ ιδρυτὴς
και Θεδς Λ6γος, ως τονίζουν διὰ πολλων οι Εύαγγελισταϊ, ηϋσπλαχνϊζετο τοϋς πάσχοντας καὶ έθεράπευε τοὴς νοσοϋντας, τὴν δέ προς τδ δεινοπαΟοϋν άτομον εύεργεσϊαν έθειδρει προσγενομένην εϊς αυτδν καϊ δεϊγμα τῆς προς Αυτδν ἀγάπης, ειπε δέ τδ μεγαλειωδες έκεϊνο, «£<(/ δσον
ὲποιήσατε ένι τούτων των άδελφων μου των έλαχϊστων, έμοϊ έποιήσατε»
και τδ «μακάριδν έστι τδ διδόναι μαλλον ἢ λαμβάνειν».
'Εντεϋθεν κα'ι ἡ φιλανθρωπία ὰνεφάνη καϊ ὴνθησεν εἰς τον χριστιανικδν κοσμον μεγάλως καϊ σήμερον ασκεϊται έκεϊ ἔνθα ύπάρχει χριστιανικδν πνεϋμα, ἀλλως ὴ έλλείπει ἢ καταντα τύπος κενδς, μέσον έπιδείξεως ὴ και ὑποδουλώσεως και προπαγάνδας.
Οἰ κατὰ τον τέταρτον αιωνα εἰς τὴν περίφημον Βυζαντινὴν αϋτοκρατορίαν άκμάσαντες Μεγάλοι Πατέρες Βασίλειος δ Μέγας, Γρηγοριος δ Θεολόγος κα'ι 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος, οἴτινες εϊσέδυσαν βαθέως
εἰς τδ χριστιανικδν πνεϋμα κα'ι ἔζησαν τοϋτο, ῆσκησαν και τὴν ὰγάπην
και έγένοντο εϊσηγηταὶ τὴς ῶργανωμένης φιλανΟρωπίας εϊς τον κδσμον,
δι' ῆς πληρέστερον ασκεϊται ὴ ούσϊα τοϋ χριστιανισμοϋ, ή ἀγάπη.
'Ως δέ παρατηρεϊ ξἐνος σοφδς, «παρ' αϋτοϊς ὑποφωσκει τδ πρωτον ἀρκοϋντως σαφως ὴ ιδέα περι τὴς διαρθρώσεως τὴς κοινωνίας καϊ
περι τὴς ἀμοιβαιοτητος καί ἀλληλεγγύης των έπαγγελμάτων εν αύτῆ».
Πρωτον οι Μεγάλοι Πατέρες διὰ των σοφων κα'ι έπαγωγων αϋτων δμιλιων έπάταξαν τὴν πλεονεξίαν ἀτομων καϊ δμάδων καϊ έξὴραν
τὴν έλεημοσϋνην. Ὅ Γρηγόριος δ Θεολδγος λέγει «δ,τι εκ πονηροϋ πνεύματος κέρδος λάβης τοϋ δυστυχεϊν νομιζε ὰρραβωνα εχειν. Αϊσχϋνθητε
οι κατέχοντες τὰ ἀλλοτρια καϊ μιμήσασθε ὶσότητα θεοϋ καί ούδεϊς
ἔσιαι πενης.
Ὅ δὲ ἸωάνΫης δ Χρυσοστομος, δ έπικληθεις κὴρυξ τὴς έλεημοσύνης συχνὰ ἀσχολεϊται εν ταϊς δμιλίαις αϋτοϋ μὲ τδ προσφιλές αύτω
τοϋτο θέμα. «Τϊποτε, λέγει, δεν ειναι χαρακιηριστικδν τοϋ χριστιανοϋ
ὰπδ τὴν ἔμπρακτον έξάσκησιν τὴς ἀγάπης. Τίποτε δὲν θαυμάξουν περισσοτερον οἰ άπιστοι και δλος δ κοσμος άπδ τδ να μας βλέποιιν νὰ ὰσκοϋμεν τὴν έλεημοσύνην. Σ" αϋτὴν ὰνοϊγονται δι·άπλατα τοϋ οϋρανοϋ οί
πύλες, Κα'ι καθως οταν ή βασίλισσα μπαϊνει στἀ ἀνάκτορα, κανένας απ'
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τοὺς φρουροϋς δὲν θὰ τολμήσγι νὰ τὴν έριοτήση ποια ειναι και ποθεν
ἔρχεται, παρά δλοι στέκουν και τὴν ὑποδέχονται με τιμές καϊ σεβασμδ, ετσι ἀπαράλλακτα καὶ τὴν έλεημοσύνην. Βασίλισσα εῖναι και αύτὴ
και κάνει τους ἀνθρώπους νὰ δμοιάζουν ιιε τον θεον.» 'Εντρέπομαι,
λἐγει κάπου, κάθε φορὰ ποϋ βλέπω πολλοὑς πλουσϊους νὰ γυρϊζουν έδω
καϊ ἐκεϊ, νὰ ιππευουν ὰλογα μὲ χαλινάρια χρυσα, νὰ σέρνουν πίσω τους
ενα σωρδ ὰλλα φανταχτερὰ πράγματσ κα'ι δταν ἔλθτ) ὴ ῶρα νὰ δωσουν
κάτι κα'ι εις τδ φτωχο, τοτε γίνονται ἀπδ τους φτωχοϋς φτωχοτεροι.»
Καϊ άλλαχοϋ «δώσατε εϊς τους φτωχούς, δὲν θὰ παυσω ποτέ νὰ τδ λέγω
κα'ι θὰ ειμαι αϋστηρδς κατήγορδς σας, αν δὲν δίδετε, διότι ἀν ὴμουν
στρατηγος καϊ εϊχα στρατιιδτας στ'ις διαταγές μου, ποτέ δὲν Μ έντρεπομουν νὰ ζητω διὰ τους στρατιιὴτας μου τροφάς.»
Καὶ δ Μέγας Βασϊλειος δὲν ειναι μονον θερμδς κῆρυξ τὴς έλεημοσύνης, αλλα κα'ι τὴς άληθοϋς κοινοκτημοσύνης, τὴς διὰ τὴς άγάπης
έπιτυγχανομένης εϊσηγητής.
Ἰδοὴ τϊ λέγει εις τον περὶ πλεονεξϊας λογον του. «Ποιον ἀδικω,
θὰ μας εϊπη δ πλεονέκτης, δταν κατακρατω τα ιδικά μου ; Αλλα, εϊπέ
μου, ποια εῖναι τα Ιδικά σου ; 'Απδ ποϋ τὴν ἔφερες τὴν περιουσίαν ;
"Οπως εις τδ 0ύατρον, δταν ενας καταλάβτ) τὴν θέσιν, έμποδίζει επειτα
τους εϊσερχομένους κρϊνων ιος 'ιδικον του αποκλειστικως δικαίωμα νὰ
κατεχη έκεϊνο που ειναι διατεθειμένον διὰ τὴν κοινὴν χρήσιν, οίίτω φέρονται καϊ οι πλούσιοι.
"Επειδὴ κατορθωνουν νὰ καταλαβουν τα κοινὰάγαθά, τὰ
κάνουν Ιδικά τους μέ τδ δτι έπρολαβαν κα'ι τὰ κατέλαβαν. 'Εὰν δμως
καθένας έλάμβανεν δσα άπαιτοϋν αι ἀνάγκαι του, τδ δέ περϊσσευμα το
διέθετε διὰ τους στερουμένους, τοτε κανένας δέ θὰ ὴτο πλοϋσιος, καΟως
έπϊσης και κανένας πτωχος.» Κα'ι ἀλλαχοϋ. 'Ημεις κάμνομεν κτὴμα μας
τὰ ὰνήκοννα εις δλους και κρατοϋμεν μονοι μας έκεϊνα ποϋ πρέπει νὰ
τὰ ἔχουν δλοι».
Εϊς τον αύτον περι πλεονεξιας λογον του χαρακτηρίζει ω- λωποδϋτας τους πλεονέκτας λέγων.» Σϋ λοιπδν δὲν εϊσαι πλεονέκιης δεν εισαι
άποστερητής, έφ' δσον κατακρατεϊς ως ιδικά σου αύτὰ που σοϋ ἔδω.κεν
δ Θεδς διὰ νὰ τα διανείμης ιος καλδς οικονομος ; ὴ νομίζεις δτι 7,ωποδύτης θὰ δνομασθῆ έκεϊνος που γδϋνει τον ένδεδυμένον, έκεϊνος δέ που
δὲν ένδύει τον γυμνόν, ένω ὴμπορεϊ νὰ τδ κάμη, ειναι ὰξιος άλλου ὲπιθέτου ; Βεβαίως και αϋτδς ειναι άξιος νὰ λάβη τδ ῖδιον έπιθετον.»
Εις τον περίφημον λογον του «ἐν λοιμφ κα'ι αϋχμφ, ἀφοϋ με λὶαν
ζωηρὰ χρώματα περιγρᾶφει τον έκ τὴς πείνας θάνατον κα'ι τὴν έξάντλησιν τοϋ σώμαιος εϊς ῆν έκεϊνη 6δηγεϊ, λέγει» εκεϊνος λοιπδν που περνάει
άδιάφορος έμπρδς εϊς ενα τοιουτον σωμα, ποσων κολάσεων ειναι ὰξιος;
δὲν ειναι άξιος νὰ συναριθμηθῆ μέ τα άγρια θηρία κα'ι νὰ θεωρηθῆ
ἀνοσιος κα'ι φονεύς ;
*'Αλλ οι σεπτο'ι ουιοι Πατέρες δὲν ὴρκέσΟησαν μόνον εις τοὺς
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λογους, ἐπροχώρησαν κα'ι εἰς τὰ ἔργα καϊ ἐφήρμοσαν εἰς τον βίον των
τὴν φιλανθρωπίαν. Γρηγόριος δ Θεολογος Πατριάρχης Κωνὶπολεως γενόμενος συνετήρει καὶ διέτρεφε χιλιάδας δρφανων. “Αποθανων δὲ κατέλιπεν απασαν αϋτοϋ τὴν περιουσίαν δι' έπιγραμματικής διαθήκης εϊς
τους πτωχους. 'Ιδοὴ αυτη. «Τῆ καθολικῆ ἐκκλησία τὴ κατὰ Ναζιανζον,
εϊς τὴν των πτωχων διακονίαν των ὑπδ τὴν προειρημένην ἐκκλησίαν».

Ὅ ιερδς Χρυσοστομος έπ'ι δεκαετϊαν εις τὴν "Αντιοχειαν συντηρεϊ
τρεις χιλιάδας χήρας και δρφανὰ ἐκτδς των ἀσθενων των έκεϊθεν διερχομένων ξένων. Ὅταν δὲ ἔγινε Πατριάρχης Κων1πόλεως αἰ τρεις χιλιάδες γίνονται επτα. 'Ιδρύει τὰ πρωτα ἐν Κωνὶπόλει νοσοκομεϊα τὴ συνερ
γασία τὴς περιφήμου διακονίσσης Ὅλυμπιάδος και ὰναθέτει τὴν εποπτείαν αϋτων «εϊς δύο των εϋ7,αβων πρεσβυτέρων» και διορϊζει «ιατροὴς
καϊ μαγεῷους κα'ι χρηστοϋς των άγάμων έργάτας εϊς διακονίαν». Διὰ νὰ
έπαρκέση εις τα πο2,7,ὰ περι των νοσοκομείων κα'ι πτωχων ἔξοδα αϋτοϋ
περιορϊζει τά ἔξοδα τοϋ Πατριαρχείου κα'ι καταργεϊ κα'ι τὰ ἐπίσημα γεύματα, διοτι, ως λέγει δ Παλλάδιος, έθεῶρει «ατοπον τὰς των νοσούν
των ὴ πτωχευοντων τροφὰς τὴ των ϋγιαινοντων α-κρασία προσαναλωσαι».
Παρατηρεϊ κατόπιν τα προσωπικὰ ἔξοδα τοϋ Πατριαρχείου. Τὰ εὑρϊσκει
πολλά. Δὲν θέλει πολυτέλειαν. «εύρϊσκει δαψϊλειαν οϋ τὴν τυχοϋσαν καὶ
κελεύει μετενεχ0ὴναι τὴν πολυτέλειαν τούτων εἰς τδ Νοσοκομεϊον.» 'Εξορίζεται και συνεχίζει καί έκεϊ τὴν φιλανθρωπίαν.

«Οϊκήσας τὴν Κουκουσδν ἔτος ἕν, πλείστους διέθρεψε πένητας»
λέγει δ Παλλάδιος. Ὅ δὲ Μαρτύριος λέγει τὰ έξής «ἐν έρημία καθήμενος ψυχὰς μυρϊας, τας μεν εκ των βαρβαρικων έξωνούμενος χειρων, οϊς
ειχε μικροϊς και πενιχροϊς χρήμασι... έτέροις λοιμφ και φυγῆ πολεμουμένοις τοϊς τὴς ἁγίας χήρας (έννοεϊ τὴν Ὅλυμπιάδα) διατρέφων άλεϋροις». Και τὴν τελευταὶαν στιγμὴν τοϋ θανάτου του εν τη έξορία τὴν
φιλανθρωπίαν άσκεϊ, διοτι μοιράζει εις τοὑς πτωχους τὰ δλϊγα έσωρρουχά του, που ὰπετέλουν τὴν μδνην αϋτοϋ περιουσίαν.
Τὴν φιλανθρωπίαν ὴσκησε και δ Μ. Βασίλειος διανειῷας εις τους
πτωχους κατὰ τδ βάπτισμα αύτοϋ εϊς ήλικίαν 26 έτων τδ πλεϊστον τὴς
μεγάλης αϋτοϋ περιουσίας. Ὅτε δὲ ἐγένετο ἀρχιεπίσκοπος Καισαρεϊας
διένειμε καϊ τὴν έναπολειφθεϊσαν αϋτφ περιουσίαν και ϊδρυσε τὴν περίφημον Βασιλειάδα «τὴν καινὴν πολιν» ως ἀποκαλεϊ αϋτὴν δ Γρηγόριος
δ Θεολογος, ῆτις εϊς τὴν ιστορϊαν τὴς ϊατρικης και κοινωνικῆς προνοϊας
άποτελεϊ τὰ πρωτα Φιλανθρωπικὰ Καθιδρύματα. Περιελάμβανε δὲ ὴ
πρωτότυπος αυτη πόλις πτωχοτροφεϊον, νοσοκομεϊον, δρφανοτροφεϊον,
ξενωνα διὰ τους ταξιδιώτας, λεπροκομεϊον, σχολεϊον των δρφανων καϊ
έπαγγελματικὴν σχολήν. Ειχεν έπι πλεον ιδιαίτερα οϊκήματα διὰ τους
ϊατροϋς, τους νοσοκομους, τδ προσωπικδν και βουστάσια δια τὰς
άνάγκας τοϋ ἰδρύματος. Τὴν πολιν ταύτην δμοϊα τὴς δποϊας σήμερον
μὲ τας τοσας προοδους ούδαμοϋ ϋπάρχει ἔκτισε δια τὴς έκποιηθεὶσης
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περιουσϊα: του, δι' εὶσφορων των χριστιανων του καϊ των έσοδων τὴς
ἀρχιεπισκοπὴς του.
Λ6γω τοϋ πρωτοφανοϋς τούτου ἔργου εύρέθησάν τινες, οιτινες ὴθέλησαν νὰ άντιδράσοτσι καϊ κατέφυγον εις τὴν πολιτικὴν έξουσϊαν προς
ματαϊωσιν αϋτοϋ. Εϊς μίαν έπιστολήν του "Ηλίςι άρχοντι τὴς 'Επαρχϊας» δ Μ. Βασίλειος ἀπολογούμενος γράφει. «Κα'ι ποιον άδικοϋμεν
κτϊζοντες ξενοδοχεϊα γιὰ τους ξένους καϊ καταφύγια διὰ τοϋς διαβάτας,
οί δποϊοι τυχαίνει νὰ ειναι περαστικοϊ απ' έδω κα'ι νοσοκομεϊα γιὰ εκείνους ποὺ ειναι άρρωστοι και ἔχουν ἀνάγκην κάποιας Οεραπεὶας ;
κτϊζοντες κοντὰ ο". αυτὰ και οικήματα γιὰ τὴν ὰπαραίτητή τους ύπηρεσϊα, γιὰ τούςς νοσοκόμους, γιὰ τοϋς γιατρούς, γιὰ τα ζφα που ©ὰ
μεταφέρουν τα τροφιμα, γιὰ τοϋς ὰγωγιάτες, και τδ ἄλλο ὑπηρετικὺν
προσωπικον ; Καϊ ·έκτδς απ' αϋτά, πρέπει βέβαια νὰ προστεθῆ και ή διδασκαλία των τεχνων — τεχνων ποὺ χρειάζονται γιὰ βιοπορισμύ και τεχνων ποϋ ἔχοϋν ἐφευρεθῆ γιὰ νὰ κάμουν τὴν ζωή μας ώραιοτερη. Κοντὰ
σ" αυτα πάλι κα'ι κτίρια ποϋ θὰ γίνωνται δλες αύτές οι έργασίες κατάλληλα γιὰ τὴν καθεμιὰ δουλειά. Και ολα αϋτα βεβαίως γιὰ τον τοπον
μας ειναι στολίδια, μὰ γιὰ τον ὰρχοντα εϊναι καύχημα, γιατι δ ἔπαινος
πέφτει *σ αυτον... Και μὴ νομϊσετε πῶς εϊναι λόγια δλα αϋτά, γιατι
τώρα πιὰ ἔχομεν βάλει έμπρδς τὴν ἐργασία και ειναι πολϋς καιρδς
ποὺ μαζεύομεν τὰ ὑλικά.»
Τ'ι μεγάλην κοινωνικὴν ἀνάγκην ἐθεράπευσεν ἡ περίφημος αύτὴ
πολιε μας τδ λέγει Γρηγοριος δ Θεολογος διὰ των έξὴς : «εϊναι ωραϊα
ἀρετὴ ή φιλανθρωπία καϊ ή διατροφὴ των πτωχων και ἡ άνακούφισις
τὴς ὰνθρωπϊνης δϋστυχίας. "Εξελθέ δλϊγον απο τὴν πολιν καϊ Ιδε τὴν
νέαν πολιν, τδ ταμεϊον έκεϊνο τὴς ευσεβείας, τδ κοινδν των πλουσίων
©ησαύρισμα, εἰς τδ δποϊον κατατϊθενται τα περισσεύματα τοϋ πλούτου,
τα δποϊα διὰ των παραινέσεων τοϋ Βασιλείου ἔγιναν χρήσιμα... "Εκεϊ ή
άσθένεια έξετάξειαι με φιλοσοφικὴν διάθεσιν καὶ μακαριξεται ὴ συμφορὰ κοὰ ή συμπάθεια έξασκεϊται. Ποιαν άξίαν ἔχουν έμπρδς εϊς τὰ φιλανθρωπικὰ ταϋτα Καθιδρύματα αι έπτάπυλοι Θήβαι τὴς Βοιωτίας κα'ι
τὴς Αϊγϋπτου κα'ι τὰ βαβυλώνεια τείχη και δ εν Καρία τάφοε τοϋ Μαυσώλου καϊ αί πυρ.αμϊδες και δ χάλκινος δγκος τοϋ κολοσσοϋ ;... Διὰ
των φιλανθρωπικων ἐργων τοϋ Βασιλείου δὲν ἔχομεν πλέον ένο5πιόν
μας τὴ φοβερον κα! έλεεινδν έκεϊνο θέαμα άνθριοπων ποϋ φαὶνονται νεκρο! προ τοϋ θανάτου, διδτι προτοϋ άποθάνουν ἔχουν νεκρὰ και·6ίχρηστα πλεϊστα μέλη τοϋ σώματος" δὲν βλέπομεν ἀνΟρώπους διωκομένους
απο τὰς πολεις, απο τα σπίτια, απο τὰς άγοράς, άπδ τὰς πηγὰς των
υδάτων, απο αυτοϋς τοϋ φιλτάτους, άπδ ὰνθρο5πους που ἀναγνωρίζομεν
ιδς τοιούτους απο τα δνοματα μαλλον παρὰ απο τα σώματα. Οϋδέ έκτϊθενται πλέον εϊς τὰς πανηγύρεις καί τὰς συγκεντριδσεις των ανῦροὶπων
οἰ δυστυχεϊς εκεϊνοι καθ' δμάδας και παρατάξεις, εϊς τρόπον ῶστε νὰ
διεγείρουν ούχϊ τον οικτον και τὴν συμπάθειαν διὰ τὴν ἀσθένειαν των,
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ἀλλὰ τὸ μϊσος, διοτι προσπαθοϋν νὰ έφευρίσκουν κα'ι τραγωδοϋν θλιβε-

ρα ασματα' κα'ι ταϋτα νὰ τραγφδοϋν άνθρωποι ὰπδ τους δποίους εξύλνπε και ή φωνή.
'Αλλὰ διατ'ι νὰ ἐκθέτω διὰ τραγικων λογων τὴν κατάστασιν, έφ
*
δσον . κανεις λογος δὲν ειναι ὰρκετδς νὰ έκφράση τδ μεγεθος τὴς
δυστυχίας.
Ὅ Βασίλειος δμως περισσοτερον απο κάθε ὰλλον κατοορθωσε νὰ
μας πεϊση δτι ἐφ' δσον καϊ ήμεϊς εϊμεθα άνθρωποι, δὲν πρέπει νὰ περιφρονρϋμεν τους δμοίους μας ὰνθριοπους, μηδέ νὰ προσβάλ7,ωμεν τον
Χριστον... διὰ τὴς σκληροτητος καϊ ἀπανθρωπὶας ποϋ δεικνύομεν προς
τοὺς πάσχοντας.... Διὰ τοϋτο δὲν ὰπηξὶωνεν δ Βασίλειος νὰ τιμα τους
ἀσθενεϊς και τὰς ὰσθενεϊας των, και δι' αύτων ὰ.κ.6μη των χειλέων του,
ἀλλ' ὴσπάζετο αϋτοϋς ώς ὰδελφος, καίτοι δὲν ὴτο κανένας άσημος ανΟρωπος, ἀλλ' εὑγενὴς καϊ έξ εϋγενων γονέων και ύπέρλαμπρος διὰ τὴν
δόξαν του.»
Τδ παρὰδειγα τοϋτο των σεπτων Πατέρων άκολουθοϋντες και ἐκ
τὴς χριστιανικης άγάπης, τὴς βασιλίδος των ὰρετων, έμπνεομενοι πολυπληθεϊς Μοναχοί της 'Ανατολὴς, οι φορεϊς ουτοι τοϋ έλληνοχριστιανικοϋ
πνεύματος εν τω Βυζαντϊω ἔκτιζον πλὴθος νοσοκομεϊων και λοιπων εύαγων
Καθιδρυμάτων, καθ' δν χρονον ταϋτα οῦτε δνοματι ὴσαν γνωστὰ εις τὴν
Δύσιν.
Οὑτως δ "Αγιος Σάββας, (53Ι) κτίζει νοσοκομεϊον και ξενοδοχεϊον
εις ἕκαστον των επτα Μοναστηρίων των ϊδρυθέντων ύπ' αύτοϋ. “Ετερον
δέ ξενοδοχεϊον και νοσοκομεϊον κτιξει εις τὴν 'Ιεριχω διὰ τὴς κληρονομηθεϊσης ϋπ' αϋτοϋ περιουσίας τὴς μητρδς αύτοϋ.
Ὅ Θεοδδσιος δ κοινοβιάρχης ῖδρυσεσειρὰν δλόκληρον νοσοκομεϊων
«διὰ τοὺς εκ τοϋ κοσμου τὴς ϊατρικής δεομένους έπικουρϊας». Σημειωτέον δτι έκτδς των νοσοκομεϊων τούτων, των προοριξομένων διὰ τους εν
τφ κοσμω βιοϋντας χριστιανοϋς, ὑπήρχον και ετερα διὰ τους Μοναχοϋς
ὰποκλειστικως. Τοιαϋτα εύαγὴ ιδρύματα ϊδρυσε και δ 'Ανδρἐας δ 'Ιεροσολυμίτης, δ δέ Πατριάρχης "Αλεξανδρείας "Ιωάννης 6 έλεήμων, δ οὑτως
δνομασθεις διὰ τὴν μεγάλην αϋτοϋ έλεημοσϋνην, ϊδρυσεν εν 'Α2,εξανδρεπα
Νοσοκομεϊον και μέγα Μαιευτήριον, έπ'ι πλεον δὲ κατὰ τὰς έπιδρομἀς
των Περσων εις τὰς γειτονικὰς περιοχὰς περιέθαλψεν ἐπὶ μ,ακρδν 7.5ΟΟ
προσφυγας.
Αἰ εν Κωνὶπολει υπέρ έξήκοντα Μοναι εϊχον και τὰ Νοσοκομεϊα των.
Περίφημον προς τοϊς ιϊλλοις ὴτο τδ παρὰ τὴν Μονὴν Παντοκράτορος εν Κων1π6λει κτισθέν Νοσοκομεϊον κατὰ τον ΙΒ'. αϊωνα, δπερ περιελάμβανε πεντήκοντα κλϊνας μὲ πεντε τμήματα. Τδ Νοσοκομεϊον τοϋτο
εϊχε παρ' αδτφ φαρμακεϊον, λουτρωνας, γηροκοκεϊον κα'ι ϊδιαίτερον
Ναον, ως δε παρατηρεϊ Καθηγητὴς τὴς ἰατρικης Σχολὴς τοϋ Πανεπιοτημίου 'Αθηνων κα'ι ακαδημαϊκος, ὴμιλλατο ως προς τδ μέγεθος και τὴν
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δργάνωπιν προς τὰ καλλίτερα σημερινὰ νοσοκομεϊα.
«Ουτως, ως παρατηρεϊ σοφδς καθηγηιὴς τὴς Βυζαντινής ίστορίας,
δχι μδνον εις τὴν Κωνσταντινούπολιν, αλλα και εις τὰς έρήμους κα'ι ὰποκέντρους περιφερεϊας τοϋ Βυζαντίου δ πτωχδς ὴ δ ταξιδιώτης ευρισκε
πάντοτε καταφύγιον κα'ι διατροφήν. Τδ Κράτος δεν έφρόντιζε δια τὴν
κοινωνικὴν πρόνοιαν, διοτι αϋιὴν τὴν εῖχεν ἀναλάβει ὴ 'Εκκλησία και
τὴν ὴσκει κατὰ τρόπον θαυμαύτον».
Ουτω τδ Βυζάντιον, εν τφ δποίορ έλληνισμδς κα'ι χριστιανισμδς
ὰρμονικως συνηνωθησαν και ως προσφιλεϊς ἀδελφοϊ ένηγκαλϊσθησαν,
καθ' δν χρονον δλος δ άλλος κόσμος .ὴτο βυθισμένος εϊς τδ σκδτος κα'ι
τὴν βαρβαροτητα, δημιουργεϊ πρωτον κοινωνικὴν πρόνοιαν, ωργανωμένην και συστηματικὴν, οϊαν θὰ έζήλευον σήμερον και αι μαλ7.ον
προηγμέναι πολιτιστικως κοινωνϊαι. Αἰ έκ τὴς Κοινωνικ·ὴς Προνοίας τοϋ
Βυζαντίου έκπεμπομεναι φωτειναι τὴς χριστιανικῆς ὰγάπης ὰκτϊνες καταυγάζουσι τον σκοτεινδν Μεσαίωνα καί καθιστοϋν τον Βυζαντινδν έλληνισμδν πρωτοπορον καϊ εϊς τδ σημεϊον τοϋτο, δπερ σήμερον ως εϊπομεν ὰποτελεϊ στοιχειωδη τοϋ συγχρδνου πολιτισμοϋ έπιταγήν.
Τοιοϋτον, έν γενικαϊς βεβαϊως γραμμαϊς, ύ,τὴρξε τδ κοινωνικδν
ἔργον των Τριων 'Ιεραρχων καί ή έπίδρασις αϋτοϋ εν τω Βυζαντίφ.
Δέκα κα'ι εξ αιωνες παρήλθον κα'ι έξηφανίσθησαν εις τον ἀπύθμενον βυθδν τοϋ χρονου, ὰφ' ὴς οι μεγάλοι οῦτοι προστάται των ὰδικουμένων, τροφοδόται των πεινώντων, και θεραπευται τής άνθρωπϊνης δυστυχϊας ϊδρυσαν τὰ πρωτα εἰς τον κόσμον φιλανθραιπικὰ ίδρύματα, τὰ
συγκινητικὰ ταϋτα μνημεϊα τής χριστιανικῆς ἀγάπης.
Αι ἀρχιεπισκοπικαι αύτων εδραι τὴ ἀχαριστϊα των λεγομένων
χριστιανων τὴς Δύσεως έξέλιπον. Τὰ εὺαγὴ αϋτων ίδρύματα δεν κατϊσχυσαν τὴς φθοροποιοϋ τοϋ πανδαμάτορος χρονου ἐπιδράσεως. Τδ πνεϋ
μα δμως τὴς φιλανθρωπίας κα'ι ἀγάπης, τδ δποϊον ἔζησαν και ένεφύσησαν εις τὴν έποχήν των ζῆ και θὰ ζὴ εϊς το διηνεκές.
'Η έποχὴ ήμων ἡ ἔχουσα δαψιλεϊς πδρους, πληθὑν άγαθων, ἀλλὰ
καϊ άφβονον δυστυχίαν κα'ι στρατιὰς δ7.οκλήρους ένδεων καὶ πεινώντων
(τδ ῆμισυ τοϋ πληθυσμοϋ τὴς γὴς ϋποσιτϊζεται, εν 'Ελλάδι μδνον τα
33 % τοϋ πληθυσμοϋ, ῆτοι ὑπὲρ τὰ 2.5ΟΟ.ΟΟΟ ειναι ὰποροι) νοσταλγεϊ
τους κοινωνικοὑς τούτους ἀναμορφωτὰς και τδ ὑπέροχον ἔργον αϋτων.
Καϊ σήμερον ἔχομεν ἀνάγκην τοιούτων ἀνδρων, ἰδρυτων μνημεϊων αγάπης, κηρύκοτν τής φιλανθρωπίας δι' ἔργων. Ταϋτα δμως μονον έπι τοϋ χριστιανικοϋ έδάφους φύονται και ἀνύοϋσι και υπδ ὰναγεγεννημένων χριστιανικως προσωπικοτήτων, οιοι οί Τρεις 'Ιεράρχαι ϋπὴρξαν, κατορθοϋνται.
'ΙΙ προαγωγὴ εϊς τὴν χριστιανικὴν ζωὴν θὰ ἔχη ώς φυσικὴν συνέπειαν κα'ι τὴν ὰκμὴν τὴς ὰτομικὴς και κοινωνικὴς φιλανθρωπίας τὴς Κοινωνικής Προνοίας γενικως εἰς τὴν ύποίαν πρωτοπορος ὰνεφάνη και πάλιν
δ 'Ελ7,ηνισμὸς δια των Τριων 'Ιεραρχων καϊ τοϋ Χριστιανικοϋ Βυζαντίου.

ΗΘΙΚΑ
Ὄταν ἐν ἐκκλησίᾳ ὑπάρχῃς μὴ μετεωρίζου' ἐπώπιον γὰρ βασιλέως οἱ ἐστῶτες οὔτε γελῶσιν οὔτε μετεωρίζονται.

Ζήλωσον βίον σεμνόν, ἴνᾳ
ἁμαρτάνοντας.

ἔχῃς παρρησίαν ἐπιστρέφειν τοὺς

Πάντων προτίμα τὴν ψυχήν. καὶ τῆς ἀρετῆς ὁ δρόμος ἀκαμάτως
ἀνύεται.
Πρὸ τῶν ἀνθρώπων αἰσχύνου τοὺς ἀγγέλους' πολλοὶ γὰρ παρ'
ἡμῖν πάρεισι καὶ πάσης αἰσχρᾶς ἀποσχήσουσι πράξεως.
Ὄσοι πρὸς τὰς ἀτόπους ἡδονὰς προστετήκασι καὶ τῆς ἀπολαύσεως τὸ βραχύ, καὶ τῆς τιμωρίας τὸν μακρὸν χρόνον λογιζέσθωσαν.

Ἁμέλει τῶν ἄλλων, ὅσα κτηνώδη κατασκευάζει τὸν ἄνθρωπον"
ἐργάζου δὲ ταϋτα, ὅσα σε οὐράνιον ἀναδεῖξαι δυνήσονται.
Ἐπιμελοῦ τῆς ἀρετῆς" αὕτη γὰρ διὰ φιλοσοφίας νέον Ἀδὰμ ἀναδείκνυσι.

Καρτέρει τὰς θλίψεις, ἐν αὐταῖς γὰρ τοῖς ἀθλοῦσιν οἱ στέφανοι.

"Ωσπερ ὁ σκώληξ κατεσθίει τὸ δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποκτανθῇ, οὕτω
καὶ ἡ κακὴ ἔφεσις, ἐὰν μὴ ἐξέλθῃ τῆς ψυχῆς ἐκείνην ὅλως
ἐξαφανίζει.
Ὄσπερ ἡ εὐθεῖα ράβδος ἐν τῷ ὕδατι σκολιὰ φαίνεται, οὕτω καὶ
τοῖς φαύλοις αἱ τῶν ἀγαθῶν πράξεις σκολιαὶ εἶναι δοκοῦσι.

Ὄσπερ τὸ πῦρ ὅσον μᾶλλον μετέχει ὕλης τοσούτω μᾶλλον ὑψουται, οὕτω καὶ πᾶς χριστιανὸς ὅσῳ μᾶλλον τρέφεται τῇ θείᾳ
διδασκαλίᾳ, τοσοῦτο μᾶλλον πρὸς τὰ ἄνω αἴρεται.
"Ωσπερ τὸ σαπρὸν μέλος ὑπὸ τοῦ τῆς χειρουργίας ἐμπείρου τέμνεται, οὕτω καὶ ὁ πονηρὸς τῶν ἀγαθῶν ἀποτεμνέσθω.
"Ωσπερ ὁ κηρὸς αἰτία ὑπάρχει τοῖς ἄλλοις ἡδονῆς λάμπων, ἐαυτὸν δὲ ἀφανίζει, οὕτω καὶ οἱ κακοὶ προεστῶτες καὶ τοὺς
ἄλλους ἐπηρεάζοντες, τοῖς μὲν ἄλλοις σωτηρίαν; ἐαυτοῖς δὲ
φθορὰν μνηστεύονται.
Κράτει γενναίως θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας, καὶ πονηρῶν λογισμῶν
τάχιστα ἀπαλλάττου.
'Εκ τῶν τοϋ Γρηγορίου Ιερομ. Σκοπελιτου Λαυριιϋτου Διδασκάλου

Α. Λ.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΝ
Ὅ μοναχδς Δανιὴλ συγκαταλέγεται μεταξύ των λογίων κα'ι πεφωτισμένων 'Αγιορειτων τοϋ παρελθοντος αιωνος ἀναλώσας δλοκληρον τδ
διάστημα τὴς ζωής του εϊς μελέτας και συγγραφάς.
Καταγομενος έκ Σμύρνης προσὴλθεν εϊς τδ "Αγιον Ὅρος κατὰ
τδ Ι865 εις ὴλικϊαν 19 μδλις έτων, κοινοβιάσας εϊς τὴν τότε 'Ελληνικὴν
Μονὴν τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος εις τὴν δποίαν και παρέμεινεν επϊ
δεκαετίαν ως ὰδελφάς αὺτὴς. Κατὰ δὲ τα γεγονδτα τοϋ έκρωσισμοϋ
τῆς Μονής, ο μοναχδς Δανιήλ, διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρδλον ὴγηθεις
έπιτρ6πής 'Ελλήνων μοναχων μεταβάσης διὰ τδ ζήτημα αὐτδ εϊς Κωνσταντινούπολιν, ἔνθα συλληφθεις διαταγῆ τοϋ Πατριάρχου Ἰωακειμ τοϋ
Β' ύξωρἰσθη εις τὴν πλησίον τῆς Θεσσαλονίκης 'Ι. Μονὴν τὴς 'Αγίας
Ἀναστασϊας. ,
Μετὰ τὴν έκρωσισμον τὴς Μονὴς τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος,
ὰνεκλήθη *ὑπ αύτής, ἀλλ' δ Δανιὴλ μὴ ἐπιθυμων να επιστρεψη εϊς τὴν
Ρωσικὴν πλεον καταστασαν Μονὴν του, μετέβη κατ' εϋθείαν και έκοινο·
βίασεν εϊς τὴν 'Ι. Μονὴν τοϋ Βατοπεδῖου εις τὴν δποίαν και παρέμεινεν
έπί πενταετϊαν, ἀλλ' οὑτος νοσταλγων τήν ήσυχίαν άνεχῶρησε σχεδδν
κρυφϊως έκ της Μονὴς τοϋ Βατοπεδϊου και έγκατεστάθη εις μικρδν
ὴσυχαστήριον εις τὴν περιοχὴν των Κατουνακίων.
Καθ' δλον το ϋπερπεντηκονταετὲς διάστημα τὴς τελευταίας, εν τὴ
έρήμω τοϋ 'Αγίοιι Ὅρους, ἡσυχϊας του συνέγραψε πολλὰς πραγματεϊας
προς ώφέλειαν των χριστιανων οϊτινες προσέφευγον εἰς αύτύν προσωπικως και δι' άλληλογραφϊας προς ψυχικὴν οϊκοδομὴν κα'ι περισοοτερον
παντδς ὰλλου έστυλϊτευσε τὰς κακοδοξϊας τοϋ “Απ. Μακράκη, βάσει
5τάντοτε τὴς μαρτυρϊας των Πατἐρων.
Πολλο'ι των έπισκεπτομένων αϋτδν έλκυσθένιες εκ τής μεγὰλης
πνευμαιικοτητος του παρέμειναν παρ' αύτφ, δτε ὴναγκάσ9η νὰ διευρύνη
τδ μικρδν ήσυχαστήριον, τδ δποϊον βαθμιαίως κατέλαβε ἐπιζηλον θέσιν.
Ὅ μονα,χδς Δανιὴλ άπεδήμησεπρος τον Κύριον τὴν 8ην Σεπτεμβρίου Ι929 εϊς ἡλικὴαν 85 έτων, ἀφίσας κενδν δυσαναπλήρωτον.
Οι 8ιάδοχοι αϋτοϋ, άκολουθοϋντες τδ παράδειγμα τοϋ ὰειμνήστον
πνευματικρϋ αυτων πατρός,' ἔφερον εϊς τὴν δημοσιοτητα πολλας πραγματείας του. “Ηδη έλάβομεν .και ὴμεϊς μιαν έπιστο7ών τοϋ μοναχοϋ
Δανιὴλ ἀπευθυνομένην πρδξ πνευματικόν του τέ,κνον, τὴν δποίαν καϊ
εϋχαρίστως δημοσιεύομεν προς οικοδοὴὴν των ὰναγνωστων μας ῆτις καϊ
θ' ὰποτελέστ] ως προοϊμιον πραγματειας του κατὰ τὴς κακοδοξίας τοϋ
“Απ. Μακράκη. Αυτη ἔχει ιος ἀκολούθως :
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Τφ ἀγαπητφ μοι Κυριφ...
'Αναθεωρων μετὰ πλεϊστης δσης στοργῆς καὶ πνευματικής συμπαθεϊας, τας απο πολλοϋ γενομένας μοι έπανειλημμένας ὑμετέρας παρακλήσεις, τὰς άφορωσας τὴν λϋσιν των υμετέρων άποριων έπι τφ ζητήιιατι τοϋ κηρύγματος των νεωιέρων γνωστων θεολόγων, αν οῦτοι εϊσι
συντελεστικο'ι προς τὴν ῶφέλειαν τοϋ πλησίον, ὴ ου, σπεύδω μετὰ πάσης
ειλικρινείας και ἀγάπης δπως καταθέσω ύμϊν τὰ έπόμενα.
ΕΙνε ἀληθές, δτι δὲν έπεθύμουν ὰγαπητέ μοι, ν' άποδυθω εἰς
τον τοιοϋτον ἀγωνα, τοϋτο μέν, διότι, κα'ι μὲ δλας τας ὰπαθεϊς καϊ
άμερολήπτους μου κρίσεις πολϋ πιθανον νὰ προσκρούσω εϊς τας πεποιθήσεις καϊ συνειδήσεις των ειρημένων φϊλων, τοϋτο δέ, διδτι φύσει
άποφεύγω τὰς ἀντεκλήσεις καϊ φιλονικείας, ἀλλ' ἐπειδὴ προβλέπω. τον
ὑφορώμενον κίνδυνον, διὰ τοϋτο καθήκον 'Ιεριδτατον έθειδρησα δπως
γνωρϊσω ϋμϊν, τὴν ἐπὶ τοϋ ζητήματος τούτου, ταπεινὴν γνωμην μου.
Πριν δμως προβω εϊς τὴν εν λογφ ὑπόθεσιν, σκόπιμον εκρινα,
ϊνα εν εϊδει προοιμίου, προοιμιάσω τὴ έφεξής γεγονος. δπερ συμβάλλει
μεγάλως εϊς τδ προκεϊμενον ζήτημα. Ὅτε προ τεσσσῳάκοντα καὶ ,ὲπέτ
κεινα έτων ἔτι λαϊκδς ῶν, περιώδευον τὴν 'Ελλάδα, τότε έδέησε
νὰ έπισκεφθω ἐκ τοϋ πλησίον καϊ τον ἐν Πάρφ, κατὰ τὴν 'Ι. Μονὴν
τοϋ 'Αγ. Γεωργίου έφησυχάζοντα τοτε 'Ιερομοναχον 'Αρσένιον, ανδρα
πνευματικιδτατον, διαλάμποντα ταϊς άρεταϊς καὶ τῆ τελειοτητι τοϋ
μονήρους βίου, τοϊς Παλαιοϊς 'Αγίοις Πατράσιν έφάμιλλον.
Μεταξὴ τοίνυν των διαφορων λογισμων, ους ἐν εϊδει έξομολογήσεως έξήγγειλα εϊς τον ειρημένον 'Ιερώτατον ὰνδρα, ὴρωτησα ποιον
φρύνημα εῖχε καὶ περι τοϋ 'Αποστ6λου Μακράκη, δ δποϊος έφημίζετο
τοτε, ώς μέγας τὴς εὺσεβείας διδάσκαλος, καϊ διεκηρύττετο παρὰ πολλων έπισήμων λογάδων, ώς δέκατος τριτος 'Αποστολος. Εϊς άπάντησιν,
ἀφ' οῦ ίκανὴν ῶραν εσιώπησε καϊ έφαϊνετο οίονει λυπημένος, μοὶ ἀπήντ
τησεν ουτω. «Βλέπεις τέκνον μου, μοϊ λέγει, τον πολὺν τοϋτον Μακράκην ; δὲν 6ὰ παρέλθτ; δλίγος καιρος, και θὰ πἐση εις διαφορους αίρέσεις, και θὰ β1,άψη ού μικρον, πολλούς άθώους ευσεβεϊς Χριστιανούς».
Ταϋτα έγω παρὰ προσδοκίαν άκούσας παρὰ τοϋ ειρημένου 'Αγίου
παιρδς, καὶ δυσανασχετήσας επι τοϊς εϊρημένοις, εϊπον αύτω ; Π6θεν
Πάτερ μου έξήγαγες τδ συμπέρασμα τοϋτο, εν φ φαίνεται, δτι ο διδά
σκαλος ουτος ειναι κατὰ πάντα ζηλωτὴς καϊ τὴς εὺσεβείας διδάσκαλος ;
Τοτε στενάξας μικρον, μοι εϊπεν αϋτο7,εξεί τας λέξεις ταύτας: «Τὰ πρά
γματα λογων ού χρήζει» δ Μακράκης, εϊπε, κηρύττων δὲν ἔχει σκοπδν
νὰ ίκανοποιήση τδ φρόνημα τὴς καθδλου 'Εκκλησίας, καϊ των 'Αγϊων
Πατέρων, ἀλλὰ νὰ ύποστηρϊξη τδ φρόνημά του καινοτομων αϋτοβούλιος
δτι, ή νηστεία, ή προσευχή, ὴ 'Εκκλησιαστικὴ 'Ακολουθϊα, αί 'Αγρυπνίαι,
ἡ Μοναχιχὴ πολιτεία, και δσα ὰνάγονται εϊς τὴν 'Εκκλησιαστικὴν
διαιύπωσιν, αϋτὰ ταϋτα τὰ ύεωρεϊ έπουσιωδη κα'ι ἀσήμαντα καϊ δτι
ταϋτα δὲν ειναι συντελεστικα προς ὰνάπτυξιν τὴς Χριστιανικὴς
πολιτείας. Αύτὰ άποκαλοϋνται, ἔλεγε, τύπος, και οϋχι ούσία. Αϋτα
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ταϋτα τα ἐξεστόμισεν δ ϊδιος Μακράκης, έπισκεφθε'ις τοτε ἐν Πάρφ τον
διαληφθέντα Πνευματικδν Πατέρα, 6 δποϊος, άφ' ου διὰ πολλων Γραφικων χωρϊων τφ άπέδειξεν δτι, αί τοιαϋται ιδέαι εϊσιν έπισφαλεϊς, και
πρέπει νὰ τας ὰποβάλλη διοτι ἀπορρέουσιν ἀπδ τας των λουθηροκαλβὶνων, οιτινες οϋν τοϊς άλλοις άντορθοδόξοις αϋτων φρονήμασιν άπεχαιρέτησαν και τας εϊρημένας 'Ι. παραδόσεις. Ὅ τοιοϋτος δμως έπιμένων
φιλονεϊκως εϊς τας διαληφθεϊσας ενστασεις του, άπὴλθε μηδέν ῶφεληθείς, και ουτω κατ' άκολουθῖαν, ύπέπεσεν, ως γνωστον, εϊς μυρϊας άλλοκδτους και ὰσυγνώστους κακοδοξίας :
Δὲν πρόκειται δὲ ῆδη, ὰγαπητέ μου, ν' ἀποδείξωμεν δτι οι φίλοι
αϋτο'ι νεωτερισται εϊσι Μακρακισταί, διοτι πάνυ καλως ειδον, εϊς τδ
φ.ύλλον τὴς 'Αγάπης, δτι, οι τοιοϋτοι έστηλίτευσαν οϋχι μδνον τὰς κεκηρυγμένας κακοδοξϊας αϋτοϋ, ἀλλ' έξέθεσαν καϊ διαφδρους γελοϊας και
παραλόγους οικτρι1; πλάνας αϋτοϋ ἀλλὰ μετὰ πολλὴς λύπης βλέπω δτι,
6 θολομήτης Σατὰν έκείνας τὰς εϋσεβεϊς άποπλανήσεις, τὰς δποϊας ενεσπειρε τδ πρωτον εις τον εϊρημένον διδάσκαλον, αϋτὰς ταϋτας εκ περιουσιας, μετέδωκε και εϊς τους νεωτέρους τοϋτους φίλους, και έὰν δεν
έγκαταλεϊψωσιν οδτοι τα εϊρημένα φρονήματα, ας ὴξεύρωσιν, δτι ιϊκοντες κα'ι μή, ἀντὶ ῶφελείας, θὰ προξενήσωσι προσεχως ού μικρὰν βλάβην εϊς τδ δρθοδοξον πλήρωμα. Και αν οῦτοι ειναι και λέγονται τὴς
εύσεβείας διδάσκαλοι, διατ'ι ὰντιποιοϋνται τὰς τὴς 'Εκκλησίας 'Ι. παραδόσεις, αϊτινες έθεσπϊσθησαν παρὰ των 'Αγὶων τὴς 'Εκκλησίας Οικουμενικων Συνοδων, καϊ διὰ των άθανάτων Συγγραμμάτων των διασήμων
τής 'Εκκλησίας 'Αγὶων Πατέρων, ως λίαν σιιντελεστικαι προς τὴν Χριστιανικὴν μορφωσιν έγνωρίσθησαν ; Ὅάν αί διορισθεϊσαι υπδ τής
'Εκκλησίας νηστεϊαι, νυχθήμεροι 'Ακολουθϊαι, κοινα'ι και εϊδικαϊ προσευχαϊ, και πνευματικο'ι άγωνες κα'ι 'Αγρυπνϊαι άποκαλοϋνται ϋπδ των
νεωτέρων απλοϊ τύποι, ποϋ παρακαλω, θὰ ὰνακαλύψωμεν τὴν οϋσίαν ;
'Ημεϊς οι δρθύδοξοι Χριστιανοί, συνομολογοϋντες κηρύττομεν δτι,
ή πίστις ήμων ἀπαιτεϊ πίστιν δρθὴν και έργα καλα, «πίστις ανευ των
έργων νεκρὰ έσιι. «Και πραξις, θεωρϊας έπίβαοις». 'Εὰν λοιπδν
παραλείψωμεν τδ πρακτικδν μέρος, ὴτοι τὴν νηστεϊαν, τὴν προσευχήν,
καί δλα δσα άποκαλοϋνται σήμερον τύποι ὰπλοϊ, καί ἀσήμαντα μέσα
προς έξάσκησιν των θειων λογων καϊ έντολων, ποϋ θὰ στηρίξωμεν τα
καλὰ ἔργα ; Ποϋ θὰ στηρίξωμεν τὴν σωφροσύνην και παρθενιαν ; Πως
οἰ νεώτεροι καταλϋοντες άδεως δλας τὰς ἡμέρας, καϊ πιαίνονιες τὴν
σάρκα, και κοιμωμενοι 9ι' δλης τὴς νυκτος ανευ προσευχὴς και εγκρατείας, θὰ δυνηθωσι να συγκρατήσωσι τὰς ἀκαθέκτους ύομας τὴς < αρκος ;
'Ημεϊς βλέπομεν δτι, άπδ των παναρχαίων χρονων, άχρι των
καθ' ὴμας γεννητορων και προπάππιην μας, οιτινες ἀπρ'ιξ διετήρουν τας
νενοιιισμένας νηστείας κα'ι τύπους των 'Ακολουθιων, καί 'Εκκλησιαστικων 'Εθίμων καϊ προσευχων, δτι, οι Χριστιανοϊ διέπρεπον κατα τὴν
σωφροσϋνην εϋσέβειαν και Χριστιανικὰς ὰρειάς, έπϊσης κα'ι οί Κληρικοί, διέλαμπον με τας αρετας γενόμενοι τύπος και ύπογραμμδ. εἰς δλους
τοὑς εϋσεβεϊς, εν ω ῆδη, δπου πολιτεύεται τδ νέον κήρυγμα,. ϊνα μὴ
εϊπω τδ Εύρωπαϊκδν τοϋτο σύστημα τοϋ κηρύγματος, και ὰποδοκιμάζονται αι διατάξεις τὴς 'Εκκλησίας, και ἀποκαλοϋνται ὰπλοϊ τϋποι οἰ
Οεσμοι τής νηστείας, και αι των λοιπων 'Εκκλησιαστικων τελετων παραοτάσεις. Βλέπομεν μετα λϋπης, δτι εγενικευθη ή διαφθορά, οι νέοι καϊ
αἰ νεάνιδες έξευρωπαισθησαν, ή Αϊδως και τδ σέβας προς τους μεγαλυτέρους έξέλιπον, ή ὰθεοφοβία πρύμναν φρε,νδς δδεύει, τὰ πιθ.ι τὴϊ
σαρκδς άκατάσχετα, τα πορνεϊα ἀπεριοριστα, ὴ ὴθικὴ άπελήλαιο, οι
θεατρικα! παραστάσεις, ως 'Ιεραϊ τελεταί, θριαμβεύουσιν, αι ποδϊύ.ασϊαι,
άντικατέστησαν τας γονυκλισὶας και τας 'Εκκλησιαστικὰς 'Ακολουθϊας.
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'Εὰν κατὰ τον καιρδν τὴς ὑποδουλώσεως, δπου ὲκοπτοντο λυγρως
'Ελληνικαϊ Γλωσσαι, και κατεδυναστεϋετο τδ Ὅρθόδοξοέ Χριστιανικδν
σύστημα, δὲν διετήρουν οι ἀοίδιμοι έκεϊνοι πρδγονοι ὴμων, τὰς 'Εκκλησιαστικὰς παραδόσεις και τους λεγομένους τύπους ὑπδ των νεωτεριτων, ὴθελε παρακαλω, εν τοϊς μέρεσι τὴς 'Ανατολτψ καϊ ἀλλαχοϋ, δποϋ
έπεβά7,λετο ή βία κα'ι δυναστεϊα, να ὑπήρχε πλεον Ὅρθοδοξϊα ; 'Εν ῷ
οί ἀεϊμνηστοι ἐκεϊνοι πρδγονοι ὴμων, μέ δλας τὰς καταδυναστεϊας διὰ
νυκτδς κρϋφα συνέτρεχον εις τους 'Ι. Ναοϋς, κα'ι οϋδέποτε ὴνείχοντο
νὰ παραλϋσωσι τὰς Ἰ. παραδόσεις των νηστειων κα'ι λοιπων κοινων τε
κα'ι ειδικων προσευχων, κα'ι διὰ τοϋτο έφύλαξαν τὴν Ὅρθοδοξϊαν
ἀμείωτον.

Αι περικοπαϊ, παρακαλω, τοϋ 'Ι. Εϋαγγελϊου, αι έπιβάλλουσαι
τὴν στενὴν κα'ι τεβλιμμένην δδον, καϊ καταδικάζουσαι τὴν πλατεϊαν και
εύρϋχωρον, τδ γρηγορεϊτε καὶ προσεύχεσθε, και τοϋτο τδ πνεϋμα δὲν
έξέρχεται, ειμὴ εν προσευχῆ κα'ι νηστεϊα, και τὰ τούτοις παραπλήσια
ὸητὰ τοϋ 'Ι. Εϋαγγελίου, δια ποιον σκοπδν έὸὅέθησαν ; Δεν έμφαίνουσι
ταϋτα, δτι, ἡ ὴθικὴ τοϋ Εϋαγγελίου ἀπαιτεϊ τὴν σκληραγωγϊαν τοῦ
σωματος, τὴν παΟοκτονον νηστεϊαν, τὴν καθημερινὴν προσευχήν, κιιτα
τδ «Γρηγορεϊτε κα'ι προσεϋχεσθε» καϊ τὴν ὰποστροφὴν ιής τρυφής και
ἀνειμένης πολιτείας ; Ὅτι δέ ἡ νομοθεσϊα τοϋ Κυρὶου ὴμων Μησου
Χριστοϋ, ἀπαιτεϊ ὰπδ παντδς ὍρΟοδοξου Χριστιανοϋ τὴν έξάσκησιν τὴς
στενὴς και τεθλιμμένης δδοϋ, τὴν ἀπάρνησιν τοϋ έαυτοϋ μας, και τὴν
άρσιν τὴς π7,ατεϊας δδοϋ τοϋτο τδ καταμαρτυροϋσιν, ούχϊ μονον οί
διαλάμψαντες διὰ τοϋ πρακτικοϋ αὑτων βίου εν σηιιεϊοις και τέρασιν
"Αγιοι τὴς 'Εκκλησϊας -Πατερες, ὰλ1,ά κα'ι απαντες οι “Εθνικοι και Εϊδωλολάτραι, και οι ὴγέται δϊαφορων αιρέσεων, αῦτοι ουτοι στεντορείως
κηρύττουσιν, δτι, μόνη ὴ Ὅρθοδοξος των Χριστιανων πίστις ὲκδιδάσκει,
τὰς πολυειδεϊς νηστείας, και τοὺς ὰγωνας. Ὅτι δέ ἡ έντολὴ τὴς
νηστείας δεν ειναι έπουσιιὑδης και ὰσήμαντος, καθως έκδιδάσκουσιν οι
νεωτερισταϊ, άκουσάτωσαν τοϋ 'Υψηλοϋ τη- "Εκκλησίας Κήρυκος 'Αγ.
Ἰωάννου τοϋ Χρυσοστόμου λέγοντος «Τϊ γὰρ έστι νηστεϊα, ή ἀγωνων
» στέφανος, κα'ι μισθων προξενος, καὶ σωτηρίας δδος ; νηστεϊα τὰ τραύ» ματα τὴς ·ψυχὴς ϊαται, νηστεϊα σαΟρωθεϊσαν ψυχὴν ταϊς ὰμαρτίαις
» ὰνακαινίξει, νευροϊ τὴν ψυχήν, ὰνδρειοϊ τδ φρονημα, τον φοβον του
» Θεοϋ εϊσάγει, έκπορθοϊ τα πὰθη, γαληνια τοὺς λογισμούς. “Εν ήμέραις
» νηστειων ήδονα'ι σβέννυνται, κα'ι ὰρεταϊ ὰνθοϋσι, και σωφροσύνης τδ
» κάλλος καθαρωτατον δείκνυται, καὶ σωμα εἰς ·ψυχὴν μεταβαίνει, πνευματικδν γενδμενον ύπέρ φύσιν».
'Ιδοὴ δέ τὰ καλα τὴς νηστείας, φῖρε δέ ϊδωμεν παρ' αϋτοϋ τοϋ
ϊδϊου Πατρος, και δποίαν Ικανοποίησιν άπολαμβάνουσιν οί τηρηταϊ τὴς
νηστείας 'παρὰ Θεοϋ. «Νηστεύσας δ Μωϋσὴς φϊλος δνομαοτδς και
>' πιστδς έκλήβη, νηστεύσας 'Ηλϊας, ως φϊλος ἀνελήφθη, νήστεύσαντες
» Προφὴται, εγνωσαν τὰ τοϋ Θεοϋ, ως φίλοι μυστήρια. Ὅ 'Ιωάννης
» Ζαχαρϊου, τοϋ νυμφϊου φίλος, διατί ; 'Επειδὴ ἐν τὴ 'Ερήμω ἔμεινεν
» ἀκρίδας συλλέγιον, και μέλι άγριον τρυφων. "Αννα, διατί ; ἐπειδὴ ἐν
» νηστεϊαις καϊ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα και ὴμέραν ἐλειτούργει Θεφ.
» Πέτρος και 'Ιωάννης, φίλοι, διατϊ ; 'Επειδὴ άσιτοι ὰνέβαινον έπι τὴν
» ωραν τὴς προσευχὴς, τὴν ενάτην προς τδ 'Ιερον. Παυλος φίλος
» διατί ; 'Επειδὴ ύποπιάζων έδουλαγωγει τὴν σάρκα. Φϊλος Κορνήλιος,
>' διατί ; 'Επειδὴ ὰσιτος τὴν διὰ Πέτρου σωτηρίαν έξεδέχετο. Φίλοι
» Χριστοϋ Μάρτυρες, διατϊ ; “Επειδὴ σαρκδς και προσκαίρου κατε» φρδνησαν Ζωής. Ὅρας, ως ού μονον ἐπὶ θεραπείαν, άλλὰ και θεϊαν
» φιλϊαν, Θεδς διὰ νηστείας καλεϊ τδ γένος "Αγιον, καϊ ὑγια σπεύδειν

» έργάσασθαι τον "Α8άμ, σώφρονα, φίλον, ἐγκρατῆ, καϊ κοινωνικόν,
» σεμνδν καϊ 'συγγενὴ ; γίνου διὰ νηοτείας φᾶ,ος Θεοϋ, γϊνου διὰ
» νηστεϊας Θεοϋ συγγενής, κα! πώ.ιν άλλαχοϋ λέγει, διὰ νηοτείας
» δαίμονας φυγαδεϋει, και τὴν του διαβολου τυραννίδα καταλϋει μάλι» στα εϊ καὶ τὴν εύχὴν ἔχει συνεργοϋσαν, νηστεϊα και εὺχή τον 'Ηλίαν
» εις Οϋρανούς ἀνήγαγε, Νινευἰτας έκ θανάτου ερρϋσατο, νηστεϊα
» Μωϋσὴν τὴς ἀθεάτου δδξης ὴξίωσε, και "Ελισαϊον ὰρχοντα των
» Προφητων ὰπετέλεσε, και τὶ ἔτι λεγω ; εϊ μὴ ὴν φάρμακον σωτηριας
» και προξενον ζωὴς, οϋκ αν ἐξ ἀρχὴς ο Θεδς νηστεϋειν ένειειλατο' ει
» γὰρ ένήστευσεν "Αδάμ, οϋκ αν αύιω θάνατος ὴγγιζεν, οὐκ αν έξέπιπτε
» της δοθεϊσης αϋτφ παρὰ Ηεοϋ και τοϋ Παραδεϊσου τὴς τρυφής έξε» βάλλετο, και εϊς τὴν έπίμοχθον ταύτην ζωὴν κατεδικάζετο, καϊ ἐπειδὴ
» νόμω γαστρὺς ὑπήκουσε, διὰ τοϋτο εἰς θάνατον κατήντησε. Νηστεια
» 'Αγγέλων ὑπάρχει διαιτα, τδ δέ μεϊζον, δ Σωτὴρ ὲνήστευσεν, ούκ
» αὺτος δεομενος τοϋ φαρμάκου τὴς. νηστείας, ἀλλ' ϊνα ύπογραιιμὺν
» ἡμϊν νηστεϊας έγκατασπείρη προς σωτηρίαν" λάβε τοίνυν τὴν νηστείαν
» δλου τοϋ βίου συνέμπορον, ϊνα σε διαφυλαττη, ϊνα σε εκ θανάτου
» ρύσηται, ινα σὲ εκ πειρασμων διασωση κα'ι εισαξη εις τὴν Βασι» λείαν των Οϋρανων».
'Εκ των άνω εϊρημένων άδιαφιλονεικήτων ὸημάτων, καί άποδείξεων τοϋ Πατρδς Χρυσοστόμου, καταδεικνϋεται δποσον χρήσιμος καΟισταται ὴ έντολὴ τὴς νηστείας, και δπδσων ἀγαθων προξενος γινεται
παντι Χριστιανφ, προελομένιρ τὴν έέὰσκησιν τὴς ὰρετής, κα'ι τὴς κατὰ
Θεδν θεοειδοϋς πολιτείας. 'Επϊσης δέ αϋτη εαν ἔχη συνεργοϋσαν καί
τὴν προσευχήν, τοτε 6πόσα τὰ καλά ; Τοτε καταστέλλεται παν τὴς
σαρκδς φρονημα. Τοτε διωέεται πασα δαιμονων έπήρεια. Τότε έξιλεωνεται δ Πανυπεράγαθος Κύριος, και φίλους έαυτοϋ ὰποκαθιστα τοϋς
προστρέχοντας προς αντον διὰ προσευχὴς και νηστείας. Ὅτι, δέ οῦτως
ἔχει ή ἀλήθεια, αϋτὰ τὰ πράγματα στεντορεϊως κηρϋττουσιν. “Απασαι
αι βιογραφίαι καϊ τὰ πολιτεύματα των 'Αγίων τὴς 'Εκκλησίας Πατέρων
ως ούρανοβροντοι σάλπιγγες διακηρύττουσιν, δτι, διὰ των πολυειδων
ὰσκήσεων, νηστειων, άγὶδνων και προσευχων, ένίκησαν το πολυειδή
πάθη τὴς ·ψυχὴς καϊ τοϋ σοῖματος, κα'ι ουτω ἀφίκοντο εϊς τὴν Χριστιανικὴν τελειοτητα, γενομενοι "Αγιοι, καϊ τοϋ Κυρίου ήμων θησοϋ Χρι
στοϋ φίλοι γνησιωτατοι. 'Εἀν τοίνυν, ὴ νηστεϊα, ὴ προσευχή, αι 'Αγρυπνϊαι, και αϊ διορισθεϊσαι έκκλησιαστικαι άκολουθίαι, ήσαν, τύποι ὰπλοι
κα'ι νομοθεσία άσήμαντος, καὶ οϋχι συστατικὰ τὴς στενής καί τεθλιμμένης δδοϋ, διατί απασα ή χορεία. των τὴς 'Εκκλησίας 'Αγίων Πατέρων,
αυτα ταϋτα συνησπϊσθη, και ὰχρι τέλους έφ.ύλαξεν ; Και επειτα ημεϊς
βλέπομεν δτι, διὰ τοϋ Μοναχικοϋ πολιτεϋματος ή 'Εκκλησὶα τοϋ Χρι
στοϋ μεγάλως έδοξασε, καί δι' ύπερφυων θαυμάτων έτϊμησε πο7,λούς
Ὅσϊους Πατέρας, τον μέγαν "Αντωνιον λέγω, Εϋθϋμιον, Σάββαν, Παχιίιμιον, Ὅνούφριον, 'Ιωάννην τὴς Κλιμακος, Γεράσιμον τον Νέον. 'Αλέξιον τον ἄνθρωπον τοϋ Θεοϋ και τοϋς καθεξὴς. 'Επϊσης καί πληθύς
'Αγίων γυναικων, Ευπραξίαν, Ματρωναν, Ξένην, Πελαγὶαν και Ὅσὶαν
Μακρϊναν.
Αὺιο'ι ουτοι παρακαλῶ, ποια αλλα ὴρωϊκὰ κατορθώματα ἔπραξαν,
διὰ νὰ ὰναφανωσι τοιοϋτοι θεράποντες τοϋ Χριστοϋ, και έτησίως νὰ
γεραίρωνται υπδ τὴς τοϋ Χριστοϋ "Εκκληπιας ; 'Εν ω δὲν βλέπομεν
εϊς αϋτούς, οὔτε κηρύγματα νὰ.εϊχον, οῦτε έφροντιζον τόσον δια τον
πλησίον, δσον έφρδντιξον διὰ νὰ καθαρϊσωσιν έαυτοϋς.

(Τδ τέλος εις τδ έπόμενον)

ΕΥΧΒΪ ΤΩΠ ΒΠΩΠ ΠΗΤΕΡΟΠ
ΕΠΙΓΡΗΦΟΜΕΝΗΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΓ. ΙΩΗΝΝΗΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ

Μὲ έλαφράν παράφρασιν.

Κϋριε, μὴ μέ στερήσης τῶν έπουρανίων σου και αϊωνιων άγαβῶν.
Κϋριε, λϋτρωσδν με ὰπδ τὴν αϊωνϊαν κολασιν.
Κϋριε, εϊτε διὰ λδγου, εἴτε δι' ἔργου, εἴτε διὰ τοϋ νοος ὴμάρτησα
συγχώρησόν με.

Κὑριε, λϋτρωσδν με απδ πάσης άνάγκης καϊ αγνοιας καϊ λήθης και
ήαθυμϊας και τής λιθώδους άναισθησϊας.

Κϋριε, λϋτρωσδν με απο παντδς πειρασμοϋ καὶ έγκαταλεϊψεως.
Κύριε, φτοτισοντὴνκαρδϊαν μου τὴν 6ποίαν εσκοτισεν ὴ πονηρα έπιθυμϊα.
Κϋριε, έγω μὲν ιος ανθρωπος ὰμαρτάνω· σϋ δε ώς Θεδς έλέησδν με.
Κϋριε, ϊδε τὴν ἀσθένειαν τής ψυχῆς μου καὶ άπδστειλον τὴν χάριν σου
εις βοήθειαν μου· ϊνα εϊς εμῖ δοξασθῆ τδ δνομά σου τδ άγιον.
Κϋριε, 'Ιησοϋ Χριστέ, γράψον το ονομα τοϋ δοϋλου σου εις τδ βιβλϊον
τής ζωῆς άφοϋ μοὶ χαρϊσης κα'ι τέλος άγαθδν.
Κϋριε, δ Θεδς μου, δεν επραξα οϋδεν άγαθδν' ἀλλὰ θ' άρχίσω άμέσως
με τὴν εϋσπλαχιαν σου.
Κϋριε, βρἐξον εϊς τὴν καρδίαν μου τὴν δροσον της χάριτδς σου.
Κϋριε, τοϋ οϋρανοϋ καὶ τῆς γης, μνήσθητϊ μου τοϋ άμαρτωλοϋ, τοϋ
αϊσχροϋ, τοϋ πονηροϋ καϊ βεβήλου κατὰ τδ μέγα σου ελεος, δταν ἔλθης
εν τὴ βασιλεία σου.
Κϋριε, παράλαβέ με εν μετανοίᾳ καὶ μὴ με εγκαταλειψης.
Κϋριε, μὴ με εϊσὰγεις εϊς πειρασμον.
Κϋριε, δδς μοι σκἐψιν ὰγαθήν.
Κϋριε, δδς μοι δάκρυα, μνήμην θανάτου καϊ. κατάνυξιν.
Κϋριε, δδς μοι τὴν ὰπαλλαγὴν των λογισμῶν μου.
Κϋριε, δδς μοι ταπεινωσιν, κοπὴν θελήματος και ϋπακοήν.
Κϋριε, δος μοι ὑπομονήν, μακροθυμϊαν κα'ι πραδτητα.
Κϋριε, φϋτευσον έντος μου τὴν ριζαν των ᾶγαβων, τον φδβον σου,
Κϋριε, ὰΒίωσον με να σε αγαπω έξ δλης μου τής ψυχῆς και τής δια·
νοϊας κα'ι τὴς καρδίας καὶ νὰ έκτελω πάντοτε τδ θἐλημά σου.
Κύριε, σκεπασον με ὰπο πονηρῶν ἀνθρώπων, καϊ δαιμδνων καὶ παθῶν κα'ι απδ παντδς απρεποϋς πραγματος.
Κϋριε, οπως διατασσης. Κϋριε, δπως γνωρίζης, Κϋριε, δπως έπιθυμῆς,
ας γινη το θέλημά σου εϊς εμε.
Κϋριε, το ϊδικον σου θέλημα να γϊνη κα'ι οϋχϊ τδ Ιδικον μου. Πρεσβεϊαις
και Ικεσίαις τής Παναγίας Θεοτδκου και πάντων των άγίων σου" δτι
εϋλογητδς εϊ εϊς τους αϊωνας. 'Αμήν.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

'Εκκλησιαστικῆ 'Αθωνιὰς Χχολό. Κατοπιν τοϋ έκδηλωθέντος
ένδιαφέροντος υπδ ἀρκετων νέων δπως φοιτήσουν εις τὴν 'Αθωνιάδα
Σχολήν, δ Σχολάρχης αϋτὴς θεοφιλέστατος 'Επϊσκοπος Μιλητουπόλεως
κ. Ναθαναὴλ δι' έγγράφου του έγνωστοποϊησεν ἐν περιλήψει τὰς προϋποθέσεις, αϊτινες άπαιτοϋνται διὰ τὴν εϊσαγωγὴν νέων μαθητων εϊς
τὴν Σχολήν, κατὰ τὰς δποὶας :
Ι) 'Η 'Αβωνιὰς "Εκκλ. Σχολὴ περιλαμβάνει 7 τάξεις. Εϊς αϋτὰς
γϊνονται δεκτοί κατοπιν εϊσιτηρίων έξετάσεων μοναχοί καϊ δδκιμοι,
άνήκοντες εις τὰς 2Ο 'Ιερὰς Μονὰς τοϋ 'Αγίου Ὅρους.
2) Διὰ να προσελθη τις εις τὰς εϊσαγωγικύις έξετάσεις, δέον δπως
προσληφθὴ ,προηγουμένως ϋπδ τὴν κηδεμονίαν μιας των 2Ο 'Ιερων
Μονων 'Αγ. “Ορους ως δδκιμος.
3) Οι ως μαθηταί προσερχομενοι δέον νὰ προσκομίζωσι γράμμα
τὴς οικείας Μονὴς, χορηγοϋσης τὴν προς τοϋτο εϋλογϊαν και άδειαν
και πιστοποιοϋσης τὴν ταυτότητα καϊ κοσμιύτηια αϋτων. 'Εκτδς τοϋ
συστατηρῶυ γράμματος τὴς Μονὴς, εϊς ῆν άνήκουσιν οι δδκιμοι μαθηται ύποχρεοϋνται νὰ προσκομίζωσι πιστοποιητικδν τοϋ οικείου Προέδρου τὴς Κοινοτηνος προσυπογεγραμμένον ϋπδ τοϋ 'Ε,φημερϊου και
έπικεκυρωμένον ϋπδ του οικείου Μητροπολιτου βεβαιοϋντος τὴν κοσμϊαν
και ὰνεπϊληπτον αϋτων διαγωγήν, ως και ἔτερον των γονέων ἢ κηδεμονων συναινούντων εις τὴν φοϊτησιν εν τὴ Σχολὴ.
4) Κατιδτερον δριον ήλικίας προς έγγραφὴν δρϊζεται τδ Ι6ον
κα'ι ανωτατον τδ 3Ο6ν.
5) “Απαντες οί μαθητού φέρουσιν ύποχρεωτικως τδ μοναχικον σχὴμα.
6) Οι προσερχομενοι μαθηται ύποχρεοϋνται νὰ ἕχωσι μεθ" έαυτων
τα κλινοσκεπάσματά των, ιος και πάντα τὰ ὰπαραϊτητα δι'ἀτομικὴν χρήσιν.
Πνευματικαὶ ὰπβστολαι. Τδ Οϊκουμενικον Πατριαρχεϊον δι'
έγγράφου του προς τὴν 'Ι. Κοινδτητα 'Αγ. Ὅρους έξήτησεν δπως κατὰ
τὴν περιοδον τὴς Μεγ. Τεσσαρακοσιὴς ἀποστείλη αϋτη εϊς Κωνσταντινούπολιν προς έξομολόγησιν των χριστιανων δυο πνευματικούς. 'Η 'Ι.
Κοινδτης δι' ὰποφάσεώς της ένέκρινε τὴν άποστολὴν τοϋ ήμετέρο»
Καὰηγουμένου άρχιμ. κ Σεραφεϊμ, δστις ὴδη κα'ι άνεχωρησε διὰ
Κωνσταντινούπολιν.
— Ὅ αύτδς ὴμέτερος Καθηγούαενος προ τὴς εις Κωνσταντινούπουλιν μεταβάσεαις του θὰ διέλθ·ῃ και έκ Κατερϊνης, κατοπιν προσκλὴσεως τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπο1,ϊτου Κϊτρους κ. Βαρνάβα, προς
έξομολογησιν των ιεροσπουδαστων τοϋ 'Εκκλησιαστικοϋ Φροντϊστηρίου αϋτὴς.
— Προς τον αϋτδν σκοπδν τὴς έξομολογήσεως των χριστιανων
έκλήθη και ὑπο των 'Ιερων Μητροπολεων Ξάνθης κα'ι Λέρου, μὴ δυνηθε'ις δμως ν' άνταποκριθῆ 2,δγφ τὴς εϊς Κωνσταντινοϋπολιν μεταβάσεώς του.
"Εζφρασις εϋκρεσζειας. Διὰ Σεπτοϋ Πατριαρχικοϋ γράμματος
άπενεῳήθη ὴ εύαρέσκεια της Μεγά7,ης τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησϊα προς τον
ήμέτερον Καθηγοϋμενον διὰ τδ *δπ αϋτοϋ έπιτελεσθέν έργον τὴς 'Ι. έξομο7,ογήσεως εϊς τὴν Ρόδον κατὰ τὴν περιοδον τοϋ 4Οθημέρου των Χριστουγέννων.
Κουρα Μοναχων καὶ κοινοβιασμοί, Κατὰ τὴν ἔναρξιν τὴς
Μ. Τεσσαρακοστής ἐκάρησαν εν τὴ 'Ι, ὴμων Μονὴ τρεις νέοι εις μεγαλοσχήμους μοναχοϋς, δϋο ἔλαβον ρασοφορου εϋχὴν και εις μοναχδς έκοινοβίασε προερχδμενος ἐκ Μονὴς τινος τὴς Πάρου.

Προσέφεραν προς ἐνίσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν
ΔΩΡΕΑΙ.
κυζλοφοροϋντος περιοδικοϋ ἡμων οἰ κ. κ. Γ. Γιαννακοπουλος άντεισαγγελεὺς 'Εφετων ἈΟήναι δρχ. 5Ο, Κ. Κάτσαρης ὑποστράτηγος έ. &. Θεσσαλονίκη 3Ο, «Δίπτυχα Ὅρθοδοξίας» ενησία "Εκκλησιαστικὴ καϊ Θεολογικὴ έπετηρϊς 'Αθὴναι ΙΟΟ, Ν. "Αγουρίδης Πάτραι 5Ο, Ἰ. Σπαθάρης καθηγητὴς Β6λος 25, Στέφανος Δανιηλίδης Κατουνάκια 3Ο, «Πανελλήνιος
“Ενωσις Γονέων» Θεσσαλονίκη 5Ο, Πηνελόπη Γιαλούρη 'ΑΟῆναι 5Ο, μον.
Σάββας Φιλοθεϊτης 2Ο, μον. Ἰωάσαφ Φιλοθεϊτης ΙΟ, ίερ. Διονύσιος
Πετρής Φίλια Λεσβου Ι5, Μπαρμπερας Σιδερῆς Ν. “Αφησιὰ 2Ο, Ἰ. Βασιλάκης Λοϋρες Κρήτης Ιδ, ιερ. Γ. Στελὶ,ατος Κεφαληνϊα 3Ο, ιερ. Νικηφορος Σκ. Ξενοφωντος 2Ο, μον. Εύμένιος Σκ. Ἰβήρων ΙΟ.
"Επώης έλάβομεν διὰ τὴν βιβλιοβήκην τὴς 'Ι. ἡμων Μονὴς καϊ τὰ
έξὴς βιβλία: «Τδ "Αγιον Ὅρος» Κούλη ΖαμπαΟα, «'Λγία Γραφὴ καϊ
πονηρὰ πνεύματα» 'Ετεοκλ. Θεοδωροποϋλου, «Τδ Ληξοϋρι» καύηγητοϋ
Μαρ. Γερουλάνου, «δ Λακεδσ.ιμόνιος “Αγιος Θεόκλητος» 'Αγησ. Σγουρϊτσα, «Οϊκονομισσα ἡ Κυρία Κουκουξέλιοσα» Γέρ. 'Α2,εξάνδρου Λαυριιδτου.
Προς ῶταντας έκφράξοιιεν τὰς εὑχαριστϊας τὴς 'Ι. ήικ5ν Μονὴς.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ι. ἡμων Μονὴν έπεσκέφθησαν μεταξὺ των
πολλων αλλων καϊ οι κ. κ. Παναγιιδτατος Μητροπολιτης Θεσσα7.ονϊκης
Παντελεήμων, Ἰωάν. Τσιτσϊκας ϊατρος έξ 'Αθηνων, Γ. Μαρκοπουλος
ὰνθὶγδς πεξικοϋ, Λάζ. Ψαλτοπουλος γυμνασιάρχης έκ Κωνσταντινουπόλεως, Κυρ. ΖαμπαΟᾶς λογοτέχνης έξ Ἀ9ηνων, 'Η. Κουτσομητοπουλος
εμπορος έξ 'Αθηναιν, Φ. Πολατος, Ε. Σϊδας, Ἰάκ. Πετσάλας εξ 'Αθηνων,
Η31ϊτπ3ηπ Ηβϊ., Τϊ3άοη Ησταπη, ν. Κ1απβ, Ηηγ, 8Ϊ6φϊΓσά, Ζ. ,Ιοοο1ιϊη, Ο. ΜηγΗπ, ΛΥ. ΕοΙΙ1ιο1ά φοιτ. Γερμανοϊ, Ο. νϊϊϊϊετνηϊά φοιτ.
Σουηδδς, Ρ. ΒουΙ11νϊΠβ ζωγράφος, Ρ. ·ΤηποοΪ8, Ρ. Η8ρΙιηεἡ θ, ΡιοιιΗη φοιτ. Γάλλοι, Κ. Χρηστομάνος, Κ. Χαμαλιδης φοιτηται, Ν. Κοντοδὴμος μαθ. έκ Θεσσαλονίκης, άρχιιι. Χρυσοστ. Μουστάκας, 'Αναστ.
Μουστάκας ἐκ Ρύδου, 'Ανασ. Βοσνιακος δηιιοδιδάσκ. 'Αλκ. Χσ.λκιας ἐκ
Θεσσαλονίκης, Γ. Μπελαούρης έξ “ΑΟηνων, Στ. Σταματέκος εμπορος έκ
Καβάλλας, Ργ. 8ιιϊ1ιϊρρβΓ σπουδ., Επτ. 1ϊοΙ1 ζωγράφος Αὑστριακοί,
Ρ. Ηβπ8βη, Ρ. Ειιηά φοιτ. Δανοί, Γ. Ειιν, Ρ. Ατβ1ιι5 φοιτ. Γαλλοι,
Κ. Κυριαζῆς σπουδ. εξ 'Αθηνων, Θ. Καραμῆτσος Λημοτ. ὑπάλ. έξ 'Αύηνων, Γ. Μιχαλακοπουλος, Γ. Ρσ.ισης εξ 'Αθηνων, Εὐθ. Θωμας ἐκ Γαλλι'ας, Β. Γαργαροπουλος ἐξ Ἀθηνων, ιερομ. 'Αμβρ. Καραγιάννης μον.
'Αγαθάγγελος ἐκ Θηβων, 'Αρ. Νικολιτσάνος ἐκ Κεφαλληνϊας, λΥ. Κιι1γ,
Βγ. Ηοτεὶ, ΤΙι. 1ΛἸ11ιβιϊΓ, Γ. ΡΓΪβάΓΪσ1ι, Β1. ΡπβάΓΪο1ι,, ΝΙ. Βοηἰσεη,
Β. Τε1ερεοθ1τν, Ε. Η3118ΟὶιβϊάΙ, 1. ϋοδΠαρΙβΓ, Ε. Ιϊβϊηπσϊι, Ν.
ΚιιηϊεοΙι φοιτηται Γερμανοϊ, Μιχ. 'Αντωνακος δικηγορος ἐξ Ἀθηνων,
Α. Κασαπίδης, Ν. Καμπίτσης, Β. 'Αδαιιϊδη; ἐκ Θεσσαλονίκης, Β, Γιι1οπ
φοιτ. Γάλλος.

ΑΝΩ :

'Η λιτάνευσις τὴς 1. βϊκονος τοϋ 'Αγϊου Δημητρϊου. Κατὰ
τὴν έκκινησιν ἔξωθι τοϋ Ἰ. Ναοϋ τοϋ 'Αγ. Δημητρϊου Θεσσαλονϊκης, προπορευομένων των ήμετέρου Καθηγουμένου
άρχιμ. κ. Σεραφείμ, μετὰ των 'Ηλ. Λαυριιοτου μοναχοϋ καὶ
τοϋ ὑμνογράφου Γερασίμου μοναχοϋ Μικραγιαννανίτου.

ΚΑΤΩ :

'Η Ἰερὰ Μονὴ Παντοκράτορος.

