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ιυχ, ιυχ, ιν ριυε ιυχ
Εὑρισκόμεθα ἀναμφιβόλως εἰς ἐποχὴν κοσμογονικήν. Βαθὺ
σκότος καλύπτει τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.. Μόλις ὑπωπτεύεταί τις
ὅτι ὑπάρχει ἥλιος. Εἰς ὀλίγους ἀναπαύονῖαι αἱ θερμουργοὶ ἀκτίνες του, δι' ὧν διαδίδεται τὸ φῶς εἰς τοὺς βλέποντας. Πολλοὶ
ἔχουν βεβλαμμένην τὴν ὅρασιν καὶ ἱκανοποιοῦνται εἰς τὴν ὀμίχλην. Οἱ ὑπόλοιποι, αἱ ἀναρίθμητοι στρατιαὶ τῶν ἀνθρώπων,
οὕτως ἢ ἄλλως, εἰναι τυφλοί
Ἐν τούτοις, πάντες διαισθάνονται τὴν παρουσίαν μιᾶς
ἀπειλῆς καί, ὡς ἐξ ἐνστίκτου, ζητοῦν νὰ σωθοῦν. Κινοῦνται ἐν
σπουδῇ, ἀναμοχλεύουν δυνάμεις, ὀργανοῦνται ἀμυντικῶς, παρασκευάζονται εἰς πόλεμον, συσκέπτονται, ἀνησυχοῦν.
Ἁσύλληπτος συσσώρευσις σιδήρου, παραγωγὴ ἰλιγγιώδης
καταστρεπτικῶν μέσων, καθυπόταξις ἀπιθάνων δυνάμεων, βαρύγδουποι κινήσεις. Βαθὺς ἀκούεται μυκηθμός. Ἑ γῆ στένει,
ὁ φλοιός της μόλις ἀντέχει. Ἑ ἀνθριοπότης ὡδίνει. Τὶ θὰ προέλθῃ ; Ἄγνωστον. Ὁ κόσμος διῃρέθη εἰς δύο στρατόπεδα ἐχθρικά, ἕτοιμα νὰ συγκρουσθοῦν Ὁ πόλεμος μετατοπίζεται ἀπὸ
τοῦ ἰδεολογικοῦ ἐδάφους, εἰς τὸ πεδίον τῆς ἐν ὅπλοις ὁήξεως.
Φαίνεται, ὅτι οἱ ἄνθρωποι καὶ πάλιν ὀφείλουν νὰ καταβάλλουν
εἰς αἶμα τὸ τίμημα τῶν ἁμαρτιῶν των. Ἀλλ' ἀρα γε, θὰ εἶναι
τοῦτο ἡ τελευταῖα πρᾶξις τοῦ παγκοσμίου δράματος ; Ποῦ πορευόμεθα ; Χάος. Μάτην ἐπιζητεῖται ἡ εἰρήνευσις. Ἁδύνατος
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φαίνεται ἡ κατανόησις τοῦ μυστηρίου τούτου δΓ ἱστορικῶν κριτηρίων. Ἁπίθανος ὑποτίθεται ἡ διαπίστωσις τῆς ἀνάγκης νέας
χύσεως αἴματος. Καὶ ὅμως, καλπάζομεν φρενήρεις πρὸς μίαν,
ἄνευ προηγουμένου, καταστροφήν, ''Εσωθεν, ἔξωθεν, πανταχόθεν, ἀκαταστασίαι, φόβοι, ἐπιβουλαί. «Συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ».
'Ηδη, ὁ δΓ ἑκάτερα τὰ συστήματα τῶν κρατῶν κοινὸς κίνδυνος, συσπειροῖ περὶ τὸ κέντρον ἑκάστου τοὺς λαούς. Συνεργασία, ἀλληλεγγύη, κοινὴ ἄμυνα. Ἑ ἀνάγκη τῆς συναδελφώσεως,
ἐν δψει τοῦ κινδύνου, καθίσταται ἐντονωτέρα. 'Ἐνας πολυποίκιλος «ψυχρὸς πόλεμος» διεξάγεται. Μία δοκιμασία τῶν νεύρων
σιωπηλῶς ἐνεργεῖται.
Οἱ πολιτισμοί, αἱ κοσμοθεωρίαι, τὰ κοινωνιστικὰ συστήματα, αἱ ἠθικαὶ ἀξίαι, τὰ ἰδεώδη, αἱ θρησκείαι, ἡ ἀθεϊα ἀμφισβητοῦνται. Τὸ Δίκαιον παρὰ πάντων διεκδικεῖται. Καὶ ἡ ταλαίπωρος ἀνθρωπότης συνθλίβεται εἰς τὸν πὰγκόσμιον σάλον τῶν
ποικιλωνύμων θεωριῶν, μεταξὺ ἀληθείας καὶ πλάνης, μὴ δυναμένη νὰ ἐκλέξῃ τὴν ὁδόν της, παραπαίουσα, ἄτονον καὶ ἔνδακρυ
στρέφουσα τὸ βλέμμα εἰς τὸν οὐρανόν.
Ὁ ἀπὸ Βορρᾶ ἐχθρὸς μὲ τὴν δορυφορίαν τῶν δούλοτν
λαῶν, τρίζει πρὸς τὴν Δύσιν τοὺς ὀδόντας. Ἑ κραταιᾶ Ἁμερικανικὴ Συμπολιτείᾳ στέλλει μηνύματα αἰσιοδοξίας πρὸς τὰ διαπληκτιζόμενα σύμμαχα κράτη. Παντοῦ διχοστασίαι, ἔριδες, φιλοδοξίαι, πάθη καὶ ἀτέλειαι ποὺ φέρουν φθοράν. Οἱ Ἑγέται
πτωχοί, ἀνεπαρκεῖς, ἀνίκανοι νὰ ἐξαρθοῦν εἰς τὸ ὐψος τῶν περιστάσεων, νὰ συλλάβουν τὸ νόημα τῆς ἐποχῆς, νὰ κατανοήσουν
τὸ αἴτημα τῆς ἱστορικῆς ταύτης καμπῆς. Ἄρχοντες ἀνάπηροι.
Ἄρχοντες χωρὶς Χριστόν. Ἁπελπισία κατέχει τοὺς λαούς. Ζοφερὰ ἐρωτήματα ἀνακύπτουν. Ματαίως ἐχύθη τόσον αἶμα ; Τὸ
ἰδεῶδες τῆς μονίμου ἐν τῷ κόσμῳ εἰρήνης, ἀποτελεῖ οὐτοπίαν ;
Ὁ Ἑλληνορωμαϊκὸς Πολιτισμός, ἐστάθη ἀνίκανος νὰ ἐμπνεύσῃ
τὸν σεβασμὸν εἰς τὸ πνεῦμα ; Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἠδυνήθη
νὰ ἐπιβάλλῃ τὸν νόμον τῆς ἀγάπης ; Εἶναι ἀληθές, δτι ὁ πόλεμος ἀποτελεῖ βιολογικὴν τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκην ;
Τὰ χριστιανικὰ ἔθνη ἀνασταυρώνουν τὸν Χριστόν. Οἱ
πεπλανημένοι λαοὶ τὸν ἀγνοοῦν, καὶ τὰ ἄθεα κατεστῶτα ὁδηγοῦν
εἰς τὴν ἄρνησιν καὶ τὴν ὀπισθοδρόμησιν. Ὁ Σατανᾶς ἐξεκόλαψε
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τὸ ἀποφώλιον κομμουνιστικὸν τέρας καὶ ἡ ὑποκρισία καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς βίος τῶν χριστιανῶν τὸ ἐξέθρε·ψαν
Εὑρισκόμεθα πρὸ σοβούσης τρομακτικῆς λαίλαπος. 'Ασφαλῶς θὰ ξεσπάσῃ. "Ηδη νέφη πυκνὰ κατακαλύπτουν τὸν διεθνῆ
γλαυκὸν οὐρανόν. Αἱ προσπάθειαι ἐνοποιήσεως τῶν ἐθνῶν, ἀποτελοῦν σπασμωδικὰς κινήσεις τοῦ ἐνστίκτου αὐτοσυντηρήσεως.
Οὐδεμία ὑφίσταται μεταξὺ αὐτῶν ἐσωτερικὴ ἐπαφή. Ἁπουσιάζει ἡ ἐνοποιὸς χριστιανικὴ ἀγάπη. Ποῦ δύναται νὰ θεμελιωθῇ
ἡ τόσον ἀναγκαῖα ἕνωσις; Ὁ Πολιτισμὸς τοῦ αἰῶνος μας, δύναται νὰ ἐγκαυχᾶται διὰ τὴν μηχανικὴν λάμψιν καὶ τὴν ταχύτητά του, δχι ὅμως καὶ δύ ἀνθρωπισμόν Ἑ μὴ ἀποδοχὴ τοῦ
χριστιανισμοῦ εις τινας χώρας, ἡ καταπολέμησίς του εἰς ἄλλας,
καὶ ἡ ἀντιευαγγελικὴ ζωὴ τῶν «τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων» χριστιανικῶν λαῶν, δὲν καταδεικνύει, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν
ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίναι ἐπὶ τῆς γῆς ; Ποῦ φερόμεθα ; Διατὶ
ἐφθάσαμεν πρὸ τοῦ χείλους τῆς ἀβύσσου;
*
* *
ΔΓ ἡμᾶς τοὺς χριστιανοὺς, δὲν δύναται νὰ νοηθῇ ἡ ἱστορία, νὰ ἑρμηνευθῇ ἡ ἐξέλιξις, ἡ πορεία τῶν πραγμάτων, εἰμὴ
μόνον ὁρωμένη ἀπὸ τῆς περιωπῆς τῆς πίστεως εἰς ἕνα Θεόν,
ὑπέρτατον ρυθμιστήν. Μόνον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ταύτης ἐκκινοῦντες,
καὶ τὰ πολυσύνθετα προβλήματα ἁπλοποιοῦμεν, ἀλλὰ καὶ τὴν
αἰτιολόγησιν τῶν φαινομένων ἐπιτυγχάνομεν, βλέποντες τὴν
ἀλληλουχίαν τῆς ἱστορίας μὲ διαύγειαν κρυστάλλου.
'Απὸ χριστιανικῆς σκοπιᾶς, ἡ ἱστορία ὑφαίνεται μὲ δύο
ἱστούς: τοῦ Καλοῦ καὶ τοῦ Κακοῦ. Κάθε ἐποχὴ χαρακτηρίζεται
ἀπὸ τὴν ἔκβασιν τῆς ἀφεύκτου πάλης μεταξὺ τῶν δύο δυνάμεων.
Πανταχοῦ βλέπομεν τὸ Καλὸν καὶ τὸ Κακόν. Αἱ κοινωνίαι τῶν
ἀν9ρώπων δὲν παρουσιάζονται ὁμοιότυποι, ὁμοιογενεῖς, διότι
εκαστον μέλος των ἀποτελεῖ αὐτοτελῆ κόσμον Διὰ τοῦτο, εἰς
μίαν μεγάλην κοινότητα ἀπουσιάζει ἡ ἐνιαῖα μορφή, καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ποικιλίαν τύπων. 'Αλλ' ἐπειδὴ τόσον τὸ Καλόν,
ὅσον καὶ τὸ Κακόν, ἀσκοῦν ἐπιρροήν, εἶναι μεταδοτικαὶ ἐνέργειαι, κάθε ὁμάς, κοινωνία, ἔθνος, φέρει σχετικῶς, κοινὰ ἰδιώματα, κοινὴν πρόοδον, κοινὴν ἠθικότητα.
'Εκεῖνο ὅπερ ὀνομάζομεν Πολιτισμόν, καταχρηστικῶς, δὲν
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εἶναι εἰμὴ ἡ καθολικωτέρα κλίσις τῶν ἀνθρώπων, ῆτις σχετικῶς
ἐπαγιώθη. Ὁ βαθμὸς ἀναπτύξεως τῶν Ἐπιστημῶν, τῶν Τεχνῶν, τῆς Τέχνης, ἐμφανίζουν ἁπλῶς τὴν ζωτικότητα ἐνὸς λαοῦ.
Ἁλλὰ τὴν ἠθικήν του ἀξίαν, τὴν πνευματικήν του καθαρότητα,
τὸν ἀληθῆ Πολιτισμόν του, καθορίζουν ὁ τρόπος χρήσεως, ἡ
ἠθικὴ ποιότης τῶν ἐπιτευγμάτων του.
Κάμνω Τέχνην ἀκόλαστον ἤ θεῖαν. Θεραπεύω μίαν Ἑπιστήμῃν διὰ νὰ εὐεργετήσω τὴν ἀνθρωπότητα ἢ διὰ νὰ τὴν ἐξοντώσω. Φιλοσοφῶ, ἀναχωρῶν ἐκ τῆς παραδοχῆς τῆς θείας καταγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἢ σχηματίζω ἠθικοὺς κανόνας ἐρειδόμενος
εἰς τὴν ὕλην, εἰς ἕνα ἄνθρωπον χωρὶς ψυχήν. Πιστεύω εἰς τὸν
ἀπὸ Ναζαρὲτ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ἐμφανίζω ὅτι κέκτημαι ἐσωτερικὴν εὐγένειαν καὶ λογικὸν νοῦν. Λατρεύω τὸν Βούδδα ὡς
θεὸν καὶ προδίδω, ὅτι κατατρύχομαι ἀπὸ μελαγχολίαν καὶ ἄνοιαν.
Κατὰ τοὺς μεγάλους τοῦ χριστιανισμοῦ. ἀπολογητάς, ἡ ὕπαρξις τοῦ Κακοῦ ὀφείλεται εἰς τὴν ἐν τῷ Παραδείσῳ πτώσιν
τοῦ Ἁδάμ Τὸ Κακόν, ἄλλως, ἡ ἁμαρτία, κατέλαβεν θέσιν κυριαρχικὴν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἐν ὅλῃ τῇ πνευματικῇ του ὑποστάσει.
Ἑ ἐνσάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἐγένετο ἀκριβῶς διὰ νὰ μεταβάλλῃ τὰς πρὸς τὸ Κακὸν κλίσεις τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας.
Ὁ Χριστός, λοιπόν, εἰναι ὁ μέγας ἰατρὸς τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως. Τὸ μυστήριον τῆς θείας Οἰκοτ ομίας, περιλαμβάνει τὴν
πτώσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀνάστασιν. Ἑ ἀνθρωπίνη φύσις
μετὰ τὴν παράβασιν κατέστη ἀδύνατος, ἠσθένησε. Ὁ Χριστὸς
ἀπήλλαξε διὰ τοῦ ἐκχυθέντος αἴματός Του τῆς ἀσθε'νείας τὸν
ἄνθρωπον καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὑπερφυσικὴν δύναμιν, ἴνα κατανικήσῃ τὸ Κακόν, τὸ ὁποῖον παρέμεινεν εἰς τὴν φύσιν ὡς ἁμαρτητικὴ κλίσις. Οἱ μὴ εἰς Χριστὸν βαπτιοθέντες ἔχουν ἠμαυρωμένην
ψυχὴν καὶ νοσοῦσαν. Ἑὰν ὁ χριστιανισμός, ὅστις ἐνίει ὑπερφυσικὴν δύναμιν εἰς τὸν ἄνθρωπον, δὲν ἠδυνήθῃ νὰ κυριαρχήσῃ
ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ Κακοῦ, πῶς ἄνθρωποι, ἐστερημένοι τῆς θείας
βοηθείας, θὰ ἀποφύγουν τὸν ὅλεθρον;
Ὁ χριστιανισμὸς ἧλθεν εἰς τὸν κόσμον ὡς ὁ ὡραιώτερος
εὐαγγελισμὸς τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ὡς ἡ δυναμικωτέρα ἀνασταλτικὴ ἐνέργεια, ἐπὶ τῆς κακοποιοῦ ἀνθρωπίνης ροπῆς.
Μολαταῦτα, πρὶν καταβάλλει ἐπὶ τῆς γῆς τὰ θεῖα του σπέρματα,
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ὀμολόγησεν ὅτι δὲν θὰ εὐδοκιμήσουν πανταχοῦ. Διὰ τὸν Θεῖον
σπορέα, ὁ κόσμος ὅλος εἶναι ἕνας ἀγρός, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβλεψεν στοργικῶς. 'Αλλὰ ἡ γῆ, δὲν εἶναι ὅλη «ἀγαθῆ».
'ἸΙδη κατέχομεν τὴν κλεῖδα τοῦ μυστηρίου Ὁ ἀγὼν τοῦ
Καλοῦ καὶ τοῦ Κακοῦ συνθέτει τὴν ἀνθρωπίνην ἱστορίαν καὶ
τὸν ἐπὶ μέρους ἑκάστου βίον. Ὁ ἀγὼν οὗτος διεξάγεται ἐντὸς
ἡμῶν, εἰς τὴν ψυκήν μας, καὶ ἐξοττερικῶς, μεταξὺ τῶν φορέων
τῶν ἐναντίων τούτων δυνάμεων. Ἁλλ' ἐπειδὴ ἡ ἔννοια τοῦ Καλοῦ καὶ τοῦ Κακοῦ ἀμφισβητοῦνται, ἐμφανίζεται ὡς ὑπέρτατος
αὐθεντικὸς κριτὴς ὀ χριστιανισμός, ὅστις δίδει κατευθύνσεις,
ἀπαντᾶ, βαθμολογεῖ, κρίνει τὰ πάντα.

"Ωστε, τὸ μέν, διαπιστοῦται ἡ προέλευσις τῆς ἀθλιότητος
καὶ τοῦ μεγαλείου τῶν ἀτόμων καὶ τῶν λαῶν, τὸ δέ, καθορίζεται
ἡ ἀξία τοῦ Πολιτισμοῦ των καὶ ἐξηγοῦνται τὰ διάφορα φαινόμενα εἰς τὸ παγκόσμιον θέατρον.
Ἑ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ ἡ ἐμπειρία, πείθουν ὅτι ὁ
ἀληθὴς πολιτισμὸς εἶναι προϊὸν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἁλλὰ τοῦτο,
εἶναι συγκεκριμένη πραγματικότης, προϋποθέτει βίωμα, ἐφαρμογὴν τοῦ εὐαγγελίου. 'Ἁλλως, θὰ ειναι μία διακύμανσις ἀπὸ
τὴν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον προσέγγισιν εἰς τὸν Χριστόν, κατὰ
τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ. Τὰ ἄτομα
καὶ οἱ λαοὶ χωρίς Χριστόν, εἶναι προωρισμένα ν' ἀποθάνουν,
διότι ἐλλείπει ἡ ζωοδότις, ἀπὸ αὐτὰ πηγή. Ἑ διαφορὰ τῶν χριστιανικῶν λαῶν ἀπὸ τοὺς μὴ χριστιανικούς, συνίσταται εἰς τὸ
ὅτι, τὰ μὲν ἔχουν τὴν δύναμιν τοῦ ἀληθοῦς Πολιτισμοῦ, τὸν
«κόκον σινάπεως», τὰ δέ, τὴν ἐσκοτισμένην ἱκανότητα ἀτελοῦς
δημιουργίας.
Πολιτισμόν, δὲν ἀποτελοῦν τὰ λείψανα τῆς παιδείας καὶ
τῆς Τέχνης. Πολιτισμὸς σημαίνει κατάστασιν παροῦσαν Ἑ
στάθμη τοῦ Πολιτισμοῦ δὲν εἶναι σταθερᾶ. Σήμερον ὡς ἄτομον,
ὡς ἔθνος, ἐξαίρομαι εἰς περιιοπὴν ἡρωἶσμοῦ, αὔριον δειλειῶ,
προδίδω, ἀμαυρώνω τὸ παρελθόν μου.
Τὶ ὡφελεῖ τὴν Ἑλλάδα μας, αἴφνης, ὁ κλασσικὸς Πολιτισμός της καὶ ὁ χριστιανισμός της, ἐφ' ὅσον εἶναι κατατετμημένη
ὑπὸ τῶν πλέον ἑτεροκλήτοτν ρευμάτων ; 'Ιδού, .ἡ ὑπερήφανος
Ἁλβιών, καταδυναστεύει τὸν φιλελεύθερον καὶ εὐγενῆ Ἑλληνι-
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σμὸν τῆς Κύπρου μας, ἐπαίρεται διὰ τὸν πολιτισμόν της, καὶ
τὰ τέκνα της δὲν ἐρυθριοῦν διὰ τὸ στῖγμα τοῦτο τοῦ αἰῶνος μας.
Ἑ ἐν κακοῖς γηράσασα Εὐρώπη, ἐν μέσῳ εἰκοστῷ αἰῶνι. καὶ
παρὰ τὴν ἀροτρίασιν τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀνέχεται τὴν κατασπίλωσίν της ὑπὸ τῆς πλέον στυγερᾶς διαφθορᾶς, ἡ ἐξάπλωσις τῆς
ὁποίας ἀπειλεῖ νὰ εἰσδύσῃ, ὑπὸ μορφὴν πολιτισμοῦ, καὶ
εἰς τὰς καρδίας τῶν παίδων. Ἑ ἀθεὑα τῶν Χωρῶν τοῦ Βορρᾶ,
ἡ κατακτητικὴ βουλημία των καὶ ὁ κομμουνισμὸς ἐνθυμίζουν
πρωτόγονον βαρβαρότητα, μὲ ὅλας τὰς παρομαρτούσας συνεπείας. Ὁ Μασσωνισμὸς δρᾶ καταχθονίως, ὁ Χιλιασμὸς παραπλανᾶ τὰς ψυχὰς τῶν ἁπλοϊκῶν, αἱ αἰρέσεις ἀπομυζοῦν τὴν
ἱκμάδα τῶν ἀνταγωνιζομένων Ἑκκλησιῶν. Ἰδοὺ τὰ κατάλοιπα
τῶν σφαλμάτων τοῦ παρελθόντος, δηλαδὴ τὰ ἄνθη τοῦ Κακοῦ,
ποὺ θάλλουν ὑπὸ τὴν πνοὴν καὶ τὴν προστασίαν τοῦ Σατανᾶ.
*

Ποῖον τὸ καθῆκον ἡμῶν τῶν χριστιανῶν; Νὰ διορθώσοτμεν ὅ,τι ἡ ἀμέλεια τῶν προγενεστέρων κατέλιπεν Κακόν, ὅ,τι ἡ
ἡμετέρα ἀπροσεξία δημιουργεῖ Κακόν. Οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύσαντες ἔχομεν μεγίστην εὐθύνην. Οἱ μὴ πιστεύοντες ἀποτελοῦν
τὴν ἀρνητικὴν μάζαν' ἡμεῖς ὅμως δέον νὰ φέρομεν ἰσορροπίαν,
ἐξαντλοῦντες τὰς δυνάμεις μας, τὰς ἀστειρεύτους ἄλλωστε. Καλούμεθα νὰ στρέψωμεν τὸν ὁοῦν τῆς ἱστορίας. 'Ἐχομεν δύναμιν,
ἔχομεν ἱκανότητας. 'Ἐχομεν τὸν Παντοδύναμον Ηεὸν Πατέρα
καὶ μᾶς ζητεῖ εἰς συνεργασίαν. Εἶναι ἀδύνατον νὰ προβλέψωμεν
εἰς ποῖα μεγαλουργήματα δύναται νὰ ὁδηγήση αὐτὴ ἡ συνεργασία. 'Ἐχομεν ἐλλειψεις ; Θὰ τὰς καλύψῃ τὸ θεῖον 'Ἐλεος. ΙΙρέπει νὰ ἐννοήσοτμεν ὅτι, αν ὁ χριστιανισμὸς εὐαγγελίζεται τὴν αἰωνίαν χαρὰν καὶ εἰρήνην, ἐν τούτοις κηρύττει τὸν πλέον ὡραῖον,
ὅσον καὶ ἀμείλικτον πόλεμον.
«'Ἐχομεν τὸν θησαυρὸν τοῦτον—τὸν Χριστὸν—ἐν ἀστρακίνοις σκεύεσιν». Πρέπει νὰ τὸν ἀξιοποιήσωμεν, νὰ γίνωμεν
ἀληθεῖς Χριστιανοί, φῶς τῶν ἐν σκότει. Δέον ἡ θυσία νὰ ἀποτελέσῃ τὸν τύπον τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. 'Ἐξαρσις εὐαγγελικὴ
χωρὶς ·θυσίαν, εἶναι καθαρᾶ αὐταπάτη.
Πρέπει νὰ κατανοήσωμεν τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν μας, τὰς
ὑποχρεώσεις τῆς ἀποστολῆς μας. Πρέπει νὰ διδάξωμεν ποιοῦντες,
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εἰς τὰς ὁδούς, εἰς τὸ σχολεῖον, εἰς τὸ γραφεῖον, εἰς τὸ κατάστημα, εἰς τὸ ἐργοστάσιον Μιμηταὶ Χριστοῦ Νὰ προσευχώμεθα
πολύ, νὰ νικήσωμεν τὸν ἐαυτόν μιας, νὰ κερδίσωμεν ἐν ἀγάπῃ
τοὺς ἀδελφούς. Νὰ πολεμήσωμεν τὸ Κακὸν ὅπου τὸ εὕρωμεν.
Εἰς τὴν καρδίαν μας, εἰς τὸν οἶκον μας, εἰς τὴν Ἑκκλησίαν.
Βέβαια, εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ἐπιτελοῦνται ἔ'ργα. 'Ἐργα
μεγάλα καὶ θεμελιώδη «Δόξα καὶ τιμὴ παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ
τὸ ἀγαθὸν Ἐλληνι πρῶτον». Χρειάζονται ὅμως περισσότερα.
Χρειάζεται καλλιέργεια ἐκτενεστέρα, ἐντατικωτέρα, βαθυτέρα.
Πρέπει νὰ ὑποβληθῶμεν εἰς θυσίας. Χριστιανός, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας κοινωνικὸς ἐργάτης. Εἶναι δημιουργός. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ σωθῶμεν, θὰ ἔχομεν ἐπιτελέσῃ τὸ καθῆκον μας.

Φως, ἀδελφοί, φως, περισσοτερον φως.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ὅ ὰνθρωπος καθ' δλον τον βίον αϋτοϋ ἔχει τριων κατηγοριῶν
φίλους, άλλα δὲν φροντίζει ν' ὰσχοληθῆ καπως μὲ αϋτοϋς προηγουμένως, παρὰ μόνον τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν δποίαν πρόκειτσ.ι νὰ έγκαταλεϊψη τὴν ζωὴν αϋτήν.
Οι πρωτοι εΙναι δ πλοϋτος κα'ι δλα τ' ὰγαΟὰ τὴς γης, ᾶτινα
δμως καὶ έγκαταλεϊπουν παντελως τον άνθρωπον εϋθϋς μὲ τὴν ἔξοδον
αϋτοϋ ἐκ τὴς ζωης.
Οι δεύτεροι ειναι οι οϊκεϊοι, συγγενεϊς και δλοι οι γνωστοί, οιτινες συνωδεύουν μὲν περισσοτερον αϋτδν ὰπδ τον πλοϋτον καὶ τὰ δίλλα
ἀγαθά, ἀλλὰ μδνον μέχρι τοϋ τάφου, έγκαταλείποντες κα'ι αϋτο'ι δριστικως κατοπιν αϋτον.
Οἰ τρίτοι δέ, ειναι γενικως δλα τα ἀγαθὰ ἔργα ἀ.τινα ιος καλοϊ
φίλοι άκολουθοϋν πιστως τον ἄνθρωπον και πέραν τὴς ζωῆς αϋτοϋ,
μέχρι τοϋ θρονου τοϋ Κυρίου. “Ιστανται παραπλεύρως τῆς ψυχῆς τοῦ
ἀνθρώπου, συνηγοροϋν ὑπὲρ τοϋ φίλου των, έπιμένουν κα'ι έπικαλοϋμενοι
τὴν θείαν συμπάὐειαν έπιτυγχάνουν τέλος τὴν χάριν κοὰ τδ έλεος.
"Ωστε δ ανθρωπος δστις δὲν φροντιζει νὰ διακρίνῃ τους πιστούς
αϋτοϋ φίλους ειναι άφοων. "Αλλ" έκεϊνο τδ δποϊον δὲν ἔπραξε μέχρι τὴς
στιγμὴς αϋτής δύναται ὰμέσως νὰ κάμῃ ἔργον διὰ τὴς εὶρηνεύσεως καὶ
τὴς έπαφὴς δλων των φίλων αύτοϋ, προς ένϊσχυσιν των τελευταϊων καϊ
πιστων, των ὰγαθων ἔργων, έφοσον οῦτοι θὰ συντροφεύσουν μετὰ τοσαώτης ἀφοσιωσεως αϋτον.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΠΙ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΗΘΩι ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΝλΧΩΝ

ΑΙ κατὰ τον ΙΒ' αιωνα ϊδρυθεϊσαι δύο Μοναϊ

των 'Ρωσσων καὶ τοϋ Χελανδαρίου (Σέρβων).

Κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΒ' αἰῶνος ἐκ τῶν σήμερον ὑπαρχουσῶν εἴκοσι Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους μόνον 8ώδεκα ὑπῆρχον
αἱ ἐξῆς: Λαύρας, Βατοπεδίου, 'Ιβήρων, Ξηροποτάμου, * Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Καρακάλλου, Φιλοθέου, Ἁγίου Παύλου,
Ξενοφῶντος, Ἐσφιγμένου καὶ Κωνσταμονίτου.
'Εκ τούτων αἱ τρεῖς πρῷται ἤτοι ἡ Λαύρα τοῦ Βατοπεδίου καὶ τῶν Ἰβήρων ἐτήρησαν ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς μέχρι σή
μερον τὴν ἱεραρχικὴν αὐτῶν σειρὰν ἐν τῇ ὁμοσπονδίᾳ τῶν Μονῶν τοῦ Ἄθῳ κατὰ πάσας τὰς ἐποχάς. Δὲν συνέβη ὅμως τὸ
αὐτὸ καὶ μὲ τὰς λοιπὰς αἴτινες κατὰ τοὺς διαφόρους αἰῶνας ἀναλόγως τῶν περιπετειῶν αὐτῶν ἀνήρχοντο ἢ κατήρχοντο τὴν
κλίμακα τῆς ἱεραρχίας, ἥτις δὲν ἔχει οὐδεμίαν οὐσιαστικὴν σημασίαν, δεικνύει ὅμως διὰ τῆς μεταβολῆς τοῦ ἀριθμοῦ τὴν εὔκλειαν ἢ παρακμήν αὐτῶν. Οὕτως ἐπὶ παραδείγματι ἡ Μονὴ
τοῦ Ἐσφιγμένου κατὰ τὸν ΙΑ' αἰῶνα ἤρχετο εἰς τὴν σειρὰν μετὰ
τὴν κοιμηθεῖσαν μονὴν τοῦ Ζυγοῦ, ἢτοι πέμπτη τῇ τάξει, ἀλλὰ
κατὰ τὸν ΙΒ' αἰῶνα τὴν θέσιν αὐτὴν κατέλαβεν ἡ Μονὴ τοῦ
* "Απδ τας ἀρχὰς του ΙΒ' αιωνος δτε φαίνεται ὰνεκηρϋχΟη ύ.τδ
τῆς Ὅκκλησϊας δ Παϋλος Ξηροποταμίτης ως «γιος, καιτοι οϊ 'Αγιορεϊται προ πολλοϋ τδν ειχον ὰναγνωρίσει ως τοιοϋτον ὴ καϊ απο τα τελη
τοϋ ΙΑ' αιωνος, ἡ ήμετέρα Μονὴ ἔλαβεν δριστικως πλέον τδ δνομα
'Αγίου Παύλου ή δέ τοϋ 'Αγ. Νικηφορου — Ξηροποτάμου ὰπλως Ξηροποτάμου ως κα'ι μέχρι σήμερον. "Ωστε εϊς τδ έξὴς Ξηροποτάμου θὰ
έννοωμεν αὑιήν.
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Ξηροποτάμου ἴνα καὶ αὐτὴ ἀπωλέσῃ αὐτὴν μετὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα,
ἡ δὲ τοῦ Ἑσφιγμένου ἥτις ἔσχε τὴν μᾶλλον περιπετειώδη τύχην
ἀφοῦ ἢλλαξε διαφόρους θέσεις, εὑρίσκεται σήμερον δεκάτη ὀγδόη.
Κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ ΙΒ' αἰῶνος δύο Μοναὶ προσετέθησαν εἰς τὰς πολυπληθεῖς μονὰς τοῦ Ἄθω, αϊτινες εἶχον
τὴν τύχην, ὡς αἱ ὀνομασθεῖσαι ἕνδεκα, νὰ ἐπιζήσωσι μέχρι τῶν
ἡμερῶν ἡμῶν. ἸΙ μία εἶναι ἡ τοῦ Θεσσαλονικέως ἢ Ἑώσσων
καὶ ἡ ἄλλη ἡ τοῦ Χελανδαρίου ἢ τῶν Σέρβων.
Ἑ Μονὴ τοῦ Θεσσαλονικέως ἱδρυθεῖσα πιθανῶς κατὰ τὸν
ΙΑ' αἰῶνα ἠρημώθη καὶ ταύτην ἐζήτησε καὶ ἔλαβε τῷ 1169
παρὰ τῆς Συνάξεως ὁ ἡγούμενος τῆς μικρᾶς μονῆς τοῦ Ξυλουργοῦ Λαυρέντιος διότι ἡ μονὴ αὐτοῦ ἧτο ἀνεπαρκὴς διὰ τὴν ἀδελφότητα αὐτοῦ. Ἑ μονὴ τοῦ Ξυλουργοῦ ἐλέγετο καὶ μονὴ τῶν
«Ρουσσῶν», τοῦτο δὲ τὸ ἐπώνυμον οἱ μοναχοὶ αὐτῆς μετέδωκαν
καὶ εἰς τὴν παλαιὰν μονὴν τοῦ Θεσσαλονικέως εἰς τὴν ὁποῖαν
εἰσῆλθον, ἥτις ἔκτοτε ἐκαλεῖτο τοῦ λοιποῦ, τῶν Ἑώσσων, τῶν
Ἑῶς, τῶν Ρουσσῶν κλπ. Καἴτοι τοὺς Ἑώσσονς εἴλκυσαν ἀπὸ
τοῦ ΙΑ' αἰῶνος οἱ ἱεροὶ τόποι καὶ μάλιστα ἡ Παλαιστίνη καὶ ὁ
Ἄθως τοῦ ὁποίου τῶν ἀνδρῶν τοὺς ὑπερανθρώπους ἄθλους
μετὰ συγκινήσεως ἢκουον καὶ ἀνεγίγνωσκον ἐνθουσιῶντες καὶ
ἠλεκτριζόμενοι μὲ ὁρμὴν νεοφωτίστων, ἐν τούτοις ἡμεῖς τουλάχιστον ἀγνοοῦμεν πόσοι Ἐῶσσοι κατὰ τὸν ΙΒ' αἰῶνα ὑπῆρχον
ἐν Ἄθῳ καὶ ποῦ διήνυον τοὺς ἀσκητικοὺς αὐτῶν ἀγῶνας. Βεβαίως ἡ ἐπωνυμία τῆς μονῆς τοῦ Ξυλουργοῦ δεικνύει ὅτι
Ἐῶσσοι ἔδρασαν ἐν αὐτῇ, συγχρόνως ὅμως τὸ Ἐλληνικὸν αὐτῆς
πρῶτον ὅνομα δεικνύει ὅτι οἱ Ἐῶσσοι δὲν ἴδρυσαν αὐτήν. Τώρα, ἄν Ἐῶσσοι ἧσαν οἱ μετοικήσαντες ἐκ τῆς τοῦ Ξυλουργοῦ
εἰς τὴν τοῦ Θεσσαλονικέως δὲν δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν, διότι
αἱ. μοναὶ αἱ ἄπαξ λαβοῦσαι ἔν ὅνομα διετήρουν αὐτὸ ἐφεξῆς εἴτε
Ἐλληνες εἴτε ἕτεροι ἐβίουν ἐν αὐταῖς. Ἑ Μονὴ λ. χ. τῶν Ἰβήρῳν Ἑλληνικὴ οὗσα λέγεται πάντοτε ουτω, ἡ δὲ τοῦ Χελανδαρίου καὶ ἐπὶ τῆς μεγίστης αὐτῆς ἀκμῆς κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα καἴτοι Σερβικὴ ἐτήρησε τὸ ἀρχαῖον αὐτῆς Ἑλληνοβυζαντινὸν ὅνομα.
Ἑ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου ἀσήμαντος οὗσα κατὰ πᾶσαν
πιθανότητα πρότερον, ἐδόθη διὰ χρυσοβούλλου ὑπὸ τινὸς τῶν
Ἁγγέλων Κομνηνῶν εἰς τὸν "Αγιον Σάββαν τῆς Σερβίας μικρὸν
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πρὸ τοῦ 1197 ὅπως εἶναι τοῖς Σέρβοις «δῶρον αιτδντον» ὡς
λέγει ὁ Ἰεροσολύμων Δοσίθεος.
Ἑ Μονὴ αὕτη τοσαύτην ἐπίδοσιν ἔλαβεν ὤστε κατέστη
φωτοβ.όλος ἐστία διὰ τοὺς Σέρβους, ὡς ἡ Μονὴ τῶν Ἰβήρων διὰ
τοὺς 'Ἰβηρας. Ὁ βυζαντινὸς πολιτισμὸς διωχετεύθη εἰς τὰ ἔθνη
ταῦτα διὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδεύσεως, ἀμφότεραι δὲ αἱ
Μοναὶ αὗται μεγάλως συνέβαλλον εἰς τὸ ἔργον, κατὰ μείζονα δμως μέτρον ἡ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου διὰ τοὺς Σέρβους.
Ὁ πνευματικὸς βίος τῆς Σερβίας ἄρχεται ἀκριβῶς ἀφ' δτου
ἱδρύθη ἡ Μονὴ αὕτη. Πρῶτος ὁ Ἄγιος Σάββας κατὰ τὸ τέλος
τοῦ ΙΒ' αἰῶνος, ὡς ὁ Ἄγιος Εὐθύμιος ὁ 'Ἰβηρ κατὰ τὸ τέλος
τοῦ Γ μετέφρασε διάφορα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς εἰς ἁπλοῦν Σερβικὸν ἰδίωμα ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ, γενόμενος δὲ
πρῶτος Ἁρχιεπίσκοπος τῆς αὐτοκεφάλου Σερβικῆς 'Εκκλησίας
μετέφρασε τ' ἀφορῶντα τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ διοίκησιν
καὶ διένειμε ταῦτα ἐν Σερβίᾳ τῆς ὁποίας τὴν Ἐκκλησίαν διωργάνωσε κατὰ τὰ ἐν Παλαιστίνῃ καὶ Ἄθῳ πρότυπα ἄτινα ἐσπούδασεν. Ἑ πνευματικὴ ἐργασία τῆς Μονῆς τοῦ Χελανδαρίου ἐγένετο μᾶλλον φωτοβόλος κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα ἐπὶ τῆς ἀκμῆς τοῦ
μεγάλου Σερβικοῦ κράτους τοῦ κράλη Στεφάνου Δουσὰν ὅτε
προσηρτήθησαν αὐτῇ πολλὰ κτήματα καὶ φιλανθρωπικὰ καταστήματα ἐν Σερβίᾳ ἐνεργείᾳ τῆς ἡγεμονίδος Ἐλένης.
Ἑ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου ἱδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἁγίου
Σάββα καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ζουπάνου (ἡγεμόνος) τῆς Σερβίας
Στεφάνου Νεμάνια εἰσελθόντος καὶ βιώσαντος ἐν αὐτῇ ὡς μοναχοῦ Συμετθν, ἔλαβεν ἐξ ἀρχῆς τόσην ἐπίδοσιν ὡστε ἀπερρόφησε
τὴν ἐγγὺς αὐτὴν κειμένην ἀρχαιοτάτην καὶ μεγάλην μονὴν τοῦ
Ζυγοῦ καὶ ἔλαβε τὴν θέσιν αὐτῆς ἐν τῇ ἱεραρχικῇ σειροί, τετάρτη
ἔκτοτε διετελέσασα ἐν τῇ ἱεραρχίᾳ τῆς ὁμοσπονδίας καὶ τοιαύτη
διετελοῦσα μέχρι σήμερον.
Πολλὰ πείθουσιν ἡμᾶς ὅτι κατὰ τοὺς ΙΒ' καὶ ΙΓ' αἰῶνα
καὶ οἱ Ἑῶσσοι μετεφύτευσαν ἐξ Ἄθω εἰς Ἑωσσίαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ ἰδίως τοὺς τύπους τοῦ κοινοῦ μοναχικοῦ
βίου. Ὁ ἄγιος Ἁντώνιος Πετσέρσκης ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἐν Κιέβῳ
μέχρι τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Σοβιὲτ περιωνύμου Λαύρας, ἥτις
τὰ μέγιστα συνέβαλλεν εἰς τὴν ἀνάπλασιν τοῦ 'Ρωσσικοϋ λαοῦ,
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ἀντέγραψε πιστῶς, ὑπερμεσοῦντος τοῦ ΙΑ' αἰῶνος τοὺς ἐν Ἄθω
κοινοβιακοὺς τύπους καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ μετελαμπάδευσε ταῦτα εἰς τὴν Μονὴν αὐτοῦ ἥτις ἐχρησίμευσεν ὡς πρότυπον ἐν Ἑωσσίᾳ εἰς τὰς μετὰ ταῦτα ἱδρυθείσας μονὰς καὶ διεμμόρφωσε πλῆθος ἐπισκόπων καὶ λογίων μεταδιδόντων τὴν παιδείαν καὶ τὴν ἠθικὴν τοῦ εὐαγγελίου εἰς τὰ κατο5τερα στρο5μματα τοῦ Ἑωσσικοῦ λαοῦ.
Τὸ-παράδειγμα τοῦ Πετσέρσκυ πιθανώτατα ἠκολούθησαν
καὶ ἄλλοι μέχρι τοῦ Μογγολικοῦ ζυγοῦ. Ἁγνοῶμεν ὅμως κατὰ
πόσον ἐχρησίμευσεν ὡς κέντρον ἡ Μονὴ τῶν Ἑώσσων λεγομένη,
ἥτις ἄλλως τε δὲν φαίνεται ὅτι ἧτο μεγάλη. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΔ'
αἰῶνος ἤρχετο ἐν τῇ σειρὰ κατόπιν καὶ αὐτῆς τῆς νεοδμήτου Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος, δεκάτη τετάρτη μεταξὺ τῶν 25 Μονῶν.

Σταυροφοροι - 'Ενωτικοὶ — ''Εν6εος ήρωϊσμβζ των

'Ανιορειτων - 'Απαίσιος 6 ΙΓ' αϊων.

Καἴτοι ὡς εἴδομεν ὁ 'Ἁθως ὑπέστη τινὰς πειρατικὰς προσβολὰς κατὰ τὸν Γ καὶ ΙΑ' αἰῶνα ἐν τούτοις αὗται οὐδόλως
ἔσχον ἐπιρροὴν τινὰ ἐπὶ τὴν τότε χωροῦσαν μοναχικὴν πρόοδον
ἐν Ἄθῳ. Ἀπὸ τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ καὶ ἐφεξῆς τὸ Αἰγαῖον
ἀπήλαυσε σχετικῆς τινὸς ἀσφαλείας ἥτις ἐπέτρεψε τὴν παρατηρηθεῖσαν ἀνάπτυξιν τοῦ μοναστικοῦ βίου ἐν Ἄθῳ. Ἑ Λαύρα π.χ.
καὶ ἄλλαι μεγάλαι μοναὶ εἶχον ὀχυρὰ τείχη, ἀλλ' ἡ πληθὺς τῶν
μικρῶν μονῶν εὐαλώτων οὐσῶν μαρτυρεῖ τελείαν ἀσφάλειαν
διαρκέσασαν ἀπὸ τοῦ 963 μέχρι τοῦ ΙΓ' αἰῶνος.
Ὁ ΙΓ' αἰὼν ἐπεφύλασσε πλῆθος δεινῶν οὐ μόνον εἰς τὸν
Ἄθω, ἀλλ' εἰς ὅλον τὸ κράτος καὶ ἐν πρώτοις ὁ λὶψ τῆς Δ'
σταυροφορίας ἔπνευσε καυστικὸς ἐπὶ τὴν Ἁνατολήν.
Ἑ τετάρτη σταυροφορία φέρουσα τὴν Δύσιν βιαίως ἐπὶ τὴν
Ἀνατολὴν ἔδωσε τὸ σύνθημα τῆς πειρατείας εἰς τὰς θαλάσσας,
ἐνῶ πρότερον ἀκόμη ἡ ἀθλιότης τῶν βασιλευόντων Ἁγγέλων
παρέλυᾶε τὰς ναυτικὰς δυνάμεις τοῦ κράτους. Ἑκτὸς τοῦ στόλου τοῦ Δανδόλου, πολλοὶ τυχοδιῶκται ἐκ τῆς ἑσπερίας καὶ μάλιστα διάφοροι Ἰταλοὶ ἐν τῇ ἀνεμοζάλῃ ἐκείνῃ ἀνεπέτασον τὴν
σημαίαν τῆς πειρατείας, ὡς καὶ πολλοὶ "Ελληνες τῶν νήσων
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ἀντεκδικούμενοι, ἔκτοτε δὲ ἐχάνετο διὰ παντὸς ἡ ἀσφάλεια τοῦ
Αἰγαίου.
Βεβαίως οἱ δυσσεβεῖς σταυροφόροι οἱ μανικῶς ἐπελθόντες
ἐν Ἁνατολῇ, οἱ φρικώδη ὅργια διαπραξάμενοι, οἱ ἐκτὸς τῶν
πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν καταστροφῶν τὰς ὁποίας ἐπέφερον
λεηλατήσαντες τὰ ἱερά, συλήσαντες τοὺς ναοὺς καὶ βεβηλώσαντες
αὐτούς, οἱ καταστρέψαντες τὰ μοναστήρια, οἱ καταδιώξαντες τὴν
ἐκκλησίαν καὶ τὸν κλῆρον ἡμῶν καὶ ἐπαναγαγόντες τοὺς ἀρχαίους τῶν πρώτων αἰώνων διωγμούς, οἱ διαπραξάμενοι τὰ χείριστα τῆς αἰσχίστης ἐπιδρομῆς, οἱ ἀναίσχυντοι λέγομεν αὐτοὶ ἐλευθερωταὶ τοῦ ἁγίου Τάφου δὲν ἠδύναντο νὰ φανοῦν ἐπιεικέστεροι ἐν Ἄθῳ.
Αἱ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους ὑπέφερον τὰ πάνδεινα ἐκ
τῶν ἐν Θεσσαλονίκη ἐγκατασταθέντων βαρώνων τοῦ Βονιφατίου.
Ὁ ἐπίσκοπος Σεβαστῆς, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ καρδινάλιος Βενέδικτος εἶχεν ἐπιτρέψει τὴν ἐπιστασίαν αὐτῶν, . συμφοτνήσας μετὰ
τῶν λῃστῶν ἐκείνοτν εὐγενῶν, ἐλήστευσε πᾶν ὅ,τι εὗρεν ἐν Ἄθῳ
πολύτιμον καὶ διὰ βασάνων ἐθανάτωνε τοὺς μοναχοὺς τοὺς ὁποίους ὑπώπτευεν ἀποκρύπτοντας χρήματα ἢ ἄλλα πολύτιμα ἀντικείμενα, δεδομένου ὅτι αἱ μοναὶ τοῦ 'Ἀθω ἀπὸ τῶν πρώτων
αἰώνων τῆς ἱδρύσεώς των ἤρξαντο νὰ πλουτίζωνται διὰ παντοίων ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν θησαυρῶν.
Αἱ καταστροφαὶ αὗται διήρκεσαν ἐπ' ἀρκετόν, εοος ὅτου
οἱ Ἁγιορεῖται ἔτυχον τῆς προστασίας τοῦ αὐτοκράτορος τῆς
Κωνσταντινουπόλεως Ἐρρίκου καὶ ἕκτοτε ἐξηρτῶντο καὶ ἐσκέποντο ὑπ' αὐτοῦ καὶ τῶν μετ' αὐτὸν μέχρι τῆς κατα2,ύσεως
τῆς Λατινοκρατίας
Καθ' δν χρόνον οἱ Ἁγιορείται ἔπασχον τὰ πάνδινα ἀπετάνθησαν καὶ εἰς τὸν ΙΙάπαν Ἰννοκέντιον Γ' ὁ δὲ προθύμως
ἔθεσε περὶ τὸ 1214 τὸ Ἄγιος Ὄρος ὑπὸ τὴν προστασίαν αὐτοῦ. Ἁλλὰ μήπως οἱ ἄπληστοι σταυροφόροι ἐσέβοντο τὰ παραγγέλματα τοῦ Πάπα;
Αἱ καταστροφαὶ τὰς ὁποίας ἐπεχείρησαν ἐν Ἄθῳ εἶναι
ὑλικαὶ μᾶλλον ἁρπαγαὶ ἢ ἠθικαὶ καταπιέσεις. Αἱ ἰδιοτελεῖς καὶ
ἀσυμβίβαστοι βλέψεις τῶν σταυροφόρων, ὁ κατακερματισμὸς
τοῦ κράτους, αἱ ἔριδες αὐτῶν περὶ ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως.
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ὁ κυκεὼν ὁ ἐπικρατήσας μεταξὺ τῆς δικαιοδοσίας τῶν ἡγεμόνων καὶ τοῦ Λατινικοῦ κλήρου εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα,
κατέστησαν ἥκιστα πειθηνίους πρὸς τὸν Πάπαν τοὺς σταυροφόρους, τῶν ὁποίων οἱ ἡγεμόνες καὶ λοιποὶ εὐγενεῖς ἐφρόντιζον μᾶλλον τὴν ἀπογύμνωσιν τῆς Ἁνατολῆς ἢ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀποκλειστικῶν πόθων τοϋ παπισμοῦ.
Εὐτυχῶς ἐὰν ἡ κυριαρχία τῶν Φράγκων ἐν Κωνσταντινουπόλει διήρκεσε 57 ἔτα (12Ο4 —1261), ἐν Θεσσαλονίκῃ διήρκεσε 19 μόνον (12Ο4—1223) καὶ τὸ 'Ἁγιον Ὄρος ἔτυχε σχετικῆς τινὸς ἡσυχίας ἀπαλλαγὲν τῆς μάστιγος τῶν ἐγγὺς βαρώνων καὶ κληρικῶν τῆς Δύσεως.
Τὸ Ἄγιον Ὄρος τυχὸν προστασίας τινὸς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Φράγκων βασιλέων, δὲν ἧλθεν εἰς συνάφειαν πρὸς τὴν ἐν Νικαίᾳ αὐτοκρατορίαν εἰμὴ κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς παλινορθώσεως αὐτῆς.
Σειρὰ μακρὰ δυσπραγίας ἐπεφυλάσσετο εἰς τὸ 'Ἁγιον
Ὄρος, Καὶ κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς καταλύσεως τῆς ἡγεμονίας τῶν Φράγκων ἡ πειρατεία ἔλαβε νέαν ἐπίτασιν καὶ δύναταί
της τις εἰπεῖν ὅτι εἶχε μᾶλλον πολιτικὸν χαρακτῆρα ἢ λῃστρικόν.
Οἱ Φράγκοι βλέποντες ἐκφεῦγον τὸ ἔδαφος ἐζήτουν νὰ κορεσθοῦν ἁρπαγῆς' ἡ Ἁνατολὴ ἠμύνετο ἀποδίδουσα αὐτοῖς τὰ
ϊσα. Τότε πιθανῶς ἐλεηλατήθη καὶ κατεστράφη ὑπὸ Φράγκων
πειρατῶν ἡ μεγάλη Μονὴ τῶν 'Ιβήρων.
Τὸ Ἄγιον Ὄρος ἀπαλλαγὲν ἐπὶ τέλους τῶν ἐκ δυσμῶν
δεινῶν ἐπέπρωτο νὰ τρωθῇ ἐξ οἰκείων βελῶν.
Μιχαὴλ ὁ Η' ὁ ἱδρυτὴς τῆς δυναστείας τῶν Παλαιολόγτον
ἀνακτήσας τὴν Κωνσταντινούπολιν τῷ 1261 ἀντελήφθη πλημμελῶς τῶν πραγμάτων. Καἴτοι ἠδύνατο νὰ στηριχθῇ εἰς ἐαυτὸν
καὶ τὰς δυνάμεις τοῦ κράτους αὐτοῦ, ὡς ἀπέδειξεν εἰς πολλὰ
σημεῖα ὁ βίος αὐτοῦ ἐν Νικαίᾳ καὶ Κωνσταντινουπόλει ἡ προσοχή του ἐστράφη πρὸς τὴν Δύσιν φανταζόμενος ἐκεῖθεν νέους
κινδύνους, ἴνα λοιπὸν ἀποσοβήσῃ τούτους, ἐσκέφθη νὰ ζητήσῃ
τὴν ὑπὸ ὅρους ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν, σοφιστικῶς σκεπτόμενος
καὶ ἀσεβῶς σχετίζων καὶ αἰτιολογῶν τὴν εξοικονομησιν τῶν
περιστάσεων, ὡς ἔλεγε, πρὸς τὴν οἰκονομιαν τοῦ Θεοῦ Λόγου
ἀνθρώπου γενομένου ἴνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον.

2'7Ο
Οὕτω ἡ ἐκκλησία ἡμῶν ἐκλήθῃ αὖθις εἰς νέον ἀγῶνα
δεινὸν καὶ ἀλγεινόν, καθ' ἢν ἐποχὴν ὁ παπισιιὸς ἰδιὴν τόσονς
ἀγῶνας ἀπωλεσθέντας ματαίοις καὶ ἐν μιἀ ἡμέρᾳ καταρρεῦσαν
τὸ ὅνειρον τῆς ἐν Ἁνατολῇ πνευματικῆς τυρανίδος ἤθελε δώσει καιρὸν πρὸς ἀνασύνταξιν τῶν πραγμάτων τῆς πολιτείας.
Αἱ διαπραγματεύσεις ἀρξάμεναι ἀπὸ τοῦ 1263 πρὸς τὸν
Πάπαν Οὐρβανὸν Δ' καὶ ἐξακολουθήσασαι ἐπὶ τῶν διαδόχων
αὐτοῦ Κλήμεντος Δ' καὶ Γρηγορίου τοῦ Γ κατέληξαν εἰς τὴν
ἐν Λουγδούνῳ (Λυὼν) τῆς Γαλλίας σύνοδον. Ἐκεῖ ἐκυρώθη
ὅ,τι ἴσως πρότερον ἐν Κωνσταντινουπόλει συνεζητήθη μεταξὺ
τῶν ἀποκρισιαρίων τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἀπεσταλμέ·
νοι αὐτοῦ προδίδοντες τὰς παραδόσεις τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπεδέχθησαν τὴν προσθήκην τοῦ ΙϊΙϊοᾳΠ6 εἰς τὸ σύμβολον, τὸ
πρωτεϊον, τὸ εκκλητον, καὶ τὸ μ·νημοσυνον, ἐνῶ ὁ τάλας
Μιχαὴλ μετὰ θεολογικοῦ ζήλου ἠγωνίζετο ἐν Κωνσταντινουπόλει νὰ πείσῃ τοὺς ἡμετέρους ὅτι ἡ προσθήκη οὐδὲν μετήλλασεν
ἐν τῇ πίστει, τὰ δὲ προνόμια τοῦ Πάπα οὐδεμίαν ἔχουν πραγματικὴν ἀξίαν.
Ὄτε οἱ πρέὰβεις ἐκόμισαν τὸν τόμον τῆς ἐνώσεως ὁ Πατριάρχης Ιωσὴφ παρητήθη ἐκουσίως, εὑρέθη δὲ πρόθυμος νὰ
τὸν διαδεχθῇ ὁ παιδείσς μὲν τρόφιμος ἀλλὰ παλύμβουλος 'Ιωάννης ὁ Βέκκος χαρτοφύλαξ τῆς Μ. Ἑκκλησίας, πρότερον μὲν
ἱστάμενος ὡς μάχαιρα δίστομος κατὰ τῶν Λατίνων, ἤδη δὲ
καταστὰς πρόθυμον ὅργανον τοῦ Μιχαήλ.
(συνέχεια εϊς τδ έπομενον)

Ὅστις ἐξ ὑμων νομϊζει δτι ειναι θρὴσκος χωρ'ις νὰ φροντιζη νὰ
χαλιναγωγῆ τὴν γλωσσαν του, ας μην ὰπαταται' ή θρησκεία

του ειναι

ματαϊα και δὲν τον ωφελει. 'Η καθαρὰ καϊ ὰμϊαντος θρησκεία ένώπιον

τοϋ Θεοϋ και Πατρδς ἡμων, εῖναι ή Ορησκεϊα έκεϊνου δστις έπισκέπτεται τα δρφανὰ και τας χήρας

(τους πτωχοϋς έν γένει) εις τας θλύψεις

αϋτων καὶ δστις φυλάσσει έαυτδν καθαρδν ἀπδ τας διαφορους παρεκτροπὰς του βιου.

'Αποστ. Ἰακώβου (Α.26·27)
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Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ
"Εργον Πανσεληνου (Ι54Ο).

Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΙΜ.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΚΑΘΗΓΟΥΜ. ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

(συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ψάλται ψάλλουσι
τὸ «Δόξα σοι, Κύριε δόξα σοι». Τοῦτο δὲ καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ
ναῷ εὑρισκόμενοι ὀφείλουσι νὰ ἐπαναλαμβάνωσι νοερῶς, εὐχαριστοῦντες μετὰ βαθυτάτης ἐγκαρδίου εὐγνωμοσύνης, ὅτι κατηξίωσεν ἡμᾶς, καίτοι ἀναξίους ν' ἀκούσωμεν τὸν θεῖον αὐτοῦ λόγον
καὶ τὴν φωνὴν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖον ἐδίδαξεν ἡμᾶς
τὴν ἀληθῆ θεογνωσίαν καὶ ἠλευθέρωσε τοῦ σκότους, τῆς πλάνης
καὶ τῆς ἁμαρτίας συνάμα δὲ καὶ καθικετεύοντες αὐτόν, ἴνα ἀποστείλῃ ἡμῖν πνεῦμα μετανοίας καὶ πνεῦμα φόβου Θεοῦ, ὅπως
διέλθωμεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἐφημέρου ζωῆς ἡμῶν ἀπηλλαγμένοι παντὸς πειρασμοῦ καὶ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν
Μετὰ ταῦτα ἄρχονται ἀμέσως ἐκφωνούμεναι ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ διακόνου ἐκτενεῖς δεήσεις καὶ ἱκεσίαι, ἀνταποκρινόμεναι πρὸς τὰς ἀνάγκας τῶν διαφόρων μελῶν τῆς 'Εκκλησίας,
ζώντων τε καὶ τεθνεώτων, κληρικῶν τε καὶ λαῖκῶν, καθικετεύομεν δὲ δΓ αὐτῶν τὸν Κύριον, ὅπως ἐλεήσῃ ἡμᾶς κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ καὶ καταπέμψῃ τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ ἐφ'
ἡμᾶς καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν, τὸν ἀπεκδεχόμενον παρ' αὐτοῦ
τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. Μετὰ δὲ τὴν διπλῆν ἐκτενῆ ἱκεσίαν
προσκαλοῦνται οἱ κατηχούμενοι, ινα ἀναπέμψωσι τὰς πρὸς τὸν
Κύριον εὐχὰς αὐτῶν διὰ τῶν λέξεων. «Εὔξασθε οἱ κατηχούμενοι τῷ Κυρίῳ....» διότι πλησιάζει ὁ καιρός, καθ' δν οὗτοι ὁφείλουσι νὰ ἐξέλθωσι τοῦ ναοῦ. 'Ἐπειτα δέ, διὰ τῶν λέξεων,
«οἱ πίστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν», παρακινεῖ πάντας τοὺς ἐν τῷ ναῷ πιστούς, ἴνα καὶ αὐτοὶ καθικετεύσωσι νοερῶς τὸν Κύριον ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων, ὅπως αὐτοὺς ἐλεήσῃ
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καὶ φωτίσῃ τὸν νοῦν αὐτῶν νὰ ἐννοήσωσι τὸν λόγον τῆς ἀλη9είας, ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης καὶ
καταξιώσῃ αὐτοὺς διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος νὰ συγκατᾳλεχθῶσιν ἐν τῇ χορείᾳ τῶν πιστῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελεῖται ἡ
ἁγία αὐτοῦ Καθολικὴ καὶ Ἁποστολικὴ Ἑκκλησία. Μολονότι ἀφ'
ὅτου ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἐπετράπη, ἐξέλιπε πλέον ἡ τάξις τῶν κατηχουμένων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, πάντες δὲ οἱ ἐν ταῖς Ἑκκλησίαις
τοῦ Θεοῦ συνερχόμενοι εἰς προσευχήν, εἰσὶ βεβαπτισμένοι διὰ
τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος χάριτος πεφωτισμένοι, εἰσὶ δηλαδὴ
πιστοί, ἡ Ἑκκλησία ὅμως ἐξακολουθεῖ καὶ πάλιν νὰ ἐπαναλαμβάνῃ
πάντοτε ἐν τῇ θείᾳ λειτουργὶᾳ τὰς ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεήσεις ταύτας διὰ δύο λόγους. Πρῶτον, διότι πρέπει νὰ τηρῆται ἀμετάβλητος καὶ ὅλως ἀπαραποίητος ἡ ἀρχαία τάξις τῆς θείας καὶ
ἱερᾶς Λειτουργίας καὶ δεύτερον, διότι ἡ Ἑκκλησία διὰ τῶν ἐκφωνήσεων τούτων θέλει ν' ἀποδείξῃ συμβολικῶς, ὅτι καὶ τώρα
ἔτι ὑπάρχουσι μεταξὺ τῶν χριστιανῶν πολλοί, ἀλλ' αἱ. σκέψεις οἱ
λόγοι καὶ τὰ ἕργα αὐτῶν εἰσὶ τοιαῦτα, ὤστε δὲν δύνανται νὰ
παρευρεθῶσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ φρικτοῦ τούτου μυστηρίου.
Διὰ τοῦτο λοιπὸν καὶ ἡμεῖς, ὅταν ἀκούωμεν τὰς ὑπὲρ τῶν
κατηχουμένων ἐκφωνήσεις, ὀφείλομεν νὰ ἐξετάζομεν ἀκριβῶς
ὅλην τὴν ζωὴν καὶ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἐνώπιον τοῦ τὰ πάντα
γιγνώσκοντος καὶ ὁρῶντος Θεοῦ, νὰ εἴδωμεν ἐὰν εἴμεθα ἄξιοι
νὰ παρασταθῶμεν εἰς τὴν θείαν ταύτην καὶ ἀναίμακτον θυσίαν"
ἐὰν δὲ εὕρωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς ἐστερημένους τῶν διαλογισμῶν, λόγων καὶ ἔργων δΓ ὧν οἱ ἀληθεῖς πιστοὶ στολίζονται, ὀφείλομεν
οὐχὶ νὰ ἐξέλθωμεν τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ νὰ ὁμολογήσωμεν ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ τὰς πληγὰς τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ μετὰ
θερμῆς πίστεως καὶ συντριβῆς καρδίσς νὰ ζητήσωμεν παρὰ τοῦ
φιλανθρώπου Κυρίου, τὴν ἄφεσιν αὐτῶν καὶ νὰ μετανοήσωμεν,
διότι ἐὰν δὲν ποιήσωμεν οὕτω, τὸ ἐν τῷ ναῷ τελούμενον μυστήριον ἀντὶ ἱλασμοῦ καὶ σωτηρίας θέλει γίνῃ εἰς κατάκρισιν
καὶ αὐστηροτέραν καταδίκην ἡμῶν, ἐπειδὴ τολμῶμεν καὶ ἐμβλέπωμεν διὰ πονηρῶν καὶ ἀκαθάρτων ὀφθαλμῶν εἰς τὸ προκείμενον πανάγιον Σῶμα καὶ Αἰμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ ἀκούωμεν διὰ μεμολυσμένων ὤτων τὰ φρικτὰ ἐκεῖνα ὁήματα, ἐνώπιον τῶν ὁποίων καὶ ἄγγελοι ἐξίστανται καὶ τρέ-
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μουσιν. Ἁλλοίμονον δὲ εἰς ἐκεῖνον ὅστις μετὰ ἀδιαφορίας, χωρὶς
φόβον Θεοῦ, εὐλαβείας, προσοχῆς καὶ ἀγάπης ἴσταται ἐν τῇ φοβερἀ ὤρᾳ τῆς θείας Λειτουργίας, διότι θέλει κατακριθῇ ἐν τῇ
φοβερἀ ἡμέρᾳ τῆς δευτέρας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Παρουσίας μετὰ
τῶν ἀπίστων. Αἱ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένιον λοιπὸν ἐκφωνήσεις,
χρησιμεύουσιν ἐν τῇ Ἑκκλησίᾳ ὡς ἀφορμὴ μετανοίας διὰ τοὺς
πιστοὺς καὶ διὰ τοῦτο δὲν πρέπει οὔτε νὰ παραλείπωνται οὔτε
νὰ λέγωνται συντόμως, διότι ὁ ποιῶν τοῦτο ἁμαρτάνει βαρέως.
Ἑ Λειτουργία τῶν πιστῶν ἄρχεται διὰ τῆς ἐκφωνήσεως
τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ διακόνου «ὅσοι πιστοί».. παρατείνεται δὲ μέχρι
τῆς ἀπολύσεως. Ὁ διάκονος λοιπόν, ἱστάμενος ἔξω τοῦ ἁγίου
Βήματος, προσκαλεῖ μεγάλῃ τῇ φωνῇ τοὺς πιστούς, εἰς δέησιν
διὰ τῶν ὀλίγων μὲν τούτων, ἀλλ' ἐμφαντικωτάτων λέξεων. «Ὄσοι
πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν' ἀντιλαβοῦ
σῶσον κλπ.». Εὐθὺς δὲ πάλιν μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ ἱερέως
ἐπαναλαμβάνει καὶ πάλιν τὴν αὐτὴν αἴ'τησιν, ἐπισφραγίζων αὐτὴν ἐκάστοτε διὰ τῆς λέξεως «σοφία». Τοῦτο δὲ σημαίνει, ὅτι
πάντες οἱ ἐν τῷ ναῷ προσευχόμενοι χριστιανοί, ὀφείλουσι νὰ ἐπιβάλλωσιν εἰρήνην καὶ εἰς τὸν νοῦν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῶν
καὶ οὕτω νὰ καθικετεύωσιν ἐπιμόνως καὶ θερμῶς τὸν Κύριον,
διότι πρόκειται ἐνώπιον αὐτῶν νὰ ἐκτελεσθῇ τὸ ἀκατάληπτον
ἐκεῖνο καὶ μέγα μυστήριον, τὸ ὁποῖον ἡ προαιώνιος τοῦ Θεοῦ
σοφία, προώρισε διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἑ
λέξις λοιπὸν σοφία, ἀναγγέλλει οὕτως εἰπεῖν, τὴν ἔναρξιν τοῦ
μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας καὶ προτρέπει τοὺς χριστιανούς,
ἴνα παρασκευάσωσι πρὸς τοῦτο τον νοῦν καὶ τὴν καρδίαν καὶ
τὸ σῶμα αὐτῶν.
Μετὰ δὲ τὴν τοῦ ἱερέως ἐκφώνησιν «ὅπως, ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι...» ψάλλουσιν οἱ ψάλται τὸν λεγόμενον Χερουβικὸν ὔμνον, διὰ τοῦ ὁποίου προτρέπονται οἱ ἐν
τῷ ναῷ χριστιανοί, μυστικῶς εἰκονίζοντες, ὅπως ἀναθέμενοι
πᾶσαν βιωτικὴν μέριμναν, προετοιμάσωσι τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν, διὰ νὰ ὑποδεχθῶσι τὸν Βασιλέα τῶν βασιλευόντων,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὅστις γενόμενος διὰ τὴν ἄπειρον καὶ ἀμέτρητον αὐτοῦ φιλανθρωπίαν ανθρωπος, ἔρχεται ἤδη, ὡς ἀμνὸς
ἄκακος, εἰς τὸ ἐκούσιον πάθος καἴ'τοι χιλιάδες ἀγγέλων καὶ μυ-
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ριάδες ἀρχαγγέλων, ἀοράτως αὐτὸν δορυφοροῦσιν, ἠδύναντο νὰ
διαφυλάξωσιν ἀπὸ τῆς κακίας τῶν ἀνθρώπων ἀβλαβῆ. Ὄταν δὲ
ψάλλωσιν «ὡς τὸν Βασιλέα» τότε γίνεται ἡ μεγάλη λεγομένη
εἴσοδος τῶν ἁγίων δώρων, ἥτις ἐξεικονίζει συμβολικῶς τὴν ἀπὸ
τοῦ Σταυροῦ ἀποκαθήλωσιν τοῦ ἀσπίλου καὶ ἀχράντου σώματος τοῦ Σωτῆρος καὶ τὴν μεταφορὰν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Γολγοθᾶ
εἰς τὸν τάφον. Κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην, ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ διάκονος παριστάνουσιν, τὸν εὐσχήμονα 'Ιωσὴφ μετὰ τοῦ Νικοδήμου, οἴτινες, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ Σταυροῦ τὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ μεταφέρουν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ Γολγοθᾶ εἰς τὸν πλησίον
κείμενον κῆπον, ἐν ᾧ ἧν τάφος λελαξευμένος.. Ὁ ἐπὶ τῶν ὤμων
τοῦ διακόνου προσαρτώμενος ἀὴρ καὶ τὰ λοιπὰ ἱερὰ Ἄμφια,
δύ ὧν τὰ ἄγια δῶρα καλύπτονται, ἐξεικονίζουσι τὴν καθαρὰν
ἐκείνην συνδόνα καὶ τὰς λοιπὰς ὀθόνας, δά ὡν περιετύλιξαν τὸ
ἄχραντον σῶμα τοῦ Κυρίου, 'Η δὲ κατάὰεσις τῶν ἁγίων τού
των δώρων ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἥτις κυρίως ἐξεικονίζει
τὸν κῆπον τοῦ 'Ιωσήφ, ἐν ᾧ ἧν τὸ μνημεῖον, σημαίνει τὸν ἐνταφιασμὸν τοῦ παναγίου Σώματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Διὰ
τοῦτο καὶ ὁ ἱερεύς, καταθέτων τὰ ἄγια ἐπὶ τοῦ ἡπλωμένου ἀντιμηνσίου, τὸ ὁποῖον θεωρεῖται ὡς τύπος καὶ εἰκὼν συμβολικὴ
αὐτοῦ τοῦ ζωοδόχου τάφου τοῦ Κυρίου, ἀναγιγνώσκει εὐλαβῶς
τὸ τροπάοιον τοῦτο' «ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...». Καθὼς δὲ ὁ 'Ιωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος ἐκάλυψαν τὴν θύραν τοῦ μνημείου διὰ
λίθου, ουτω καὶ ὁ ἱερεὺς καλύπτει ἀμέσως τὰ τίμια δῶρα διὰ
τοῦ ἀέρος. Εἰς σύμβολον δὲ τῆς κουστῳδίας τῶν στρατιωτῶν,
τὴν ὁποίαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι παρέταξαν εἰς φρουρὰν παρὰ τὸν τάφον τοῦ Κυρίου, ἐνταῦθα κλείεται ἀμέσως ἡ
ὡραῖα Πύλη καὶ τὸ καταπέτασμα. Ἑπειδὴ δὲ ἡ στιγμὴ καθ' ἣν
τελεῖται ἡ μεγάλη τῶν ἁγίων εἴσοδος εἶναι ἡ καταλληλοτέρα, ὀφείλομεν πάντες οἱ ἐν τῷ ναῷ προσευχόμενοι χριστιανοί, νὰ
συνενώσεομεν καὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν καὶ μια φωνῇ νὰ
ζητήσωμεν παρὰ τοῦ Θεοῦ τὴν θεραπείαν τῶν διαφόρων ἡμῶν
ἀναγκῶν. Βλέποντες δὲ ἔμπροσθεν ἡμῶν παρισταμένην τὴν ζωηρὰν ταύτην τῶν παθῶν καὶ τοῦ θανάτου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν
εἰκόνα, ὀφείλομεν νὰ σκεπτώμεθα ὅτι ταῦτα πάντα ὑπέμεινεν
ἕκουσίως ὁ Κύριος διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Ὄταν δὲ ἀκούωμεν
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τὸν ἱερέα καὶ τὸν διάκονον ἐκφωνοῦντας κατὰ τὴν εἴσοδον ταύτην τό, «πάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ
αὐτοῦ», τότε καὶ ἡμεῖς.πρέπει νὰ κλίνωμεν ἀν ἄκρᾳ ταπεινώσει
καὶ μεγάλει εὐλαβείᾳ καὶ πολλῷ τῷ φόβῳ τὴν κεφαλὴν καὶ νὰ
ἐπιφωνῶμεν νοερῶς ἄπαντες ἐν εἰλικρινεῖ μετανοίᾳ καὶ ἐν πλήρει
συντριβῇ καρδίας καὶ θερμῇ πίστει, ὡς ὁ μετανοῶν ἐκεῖνος ληστὴς ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Κύριον' «μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» καὶ ὡς αἱ μυροφόροι ἐκεῖναι τὸ πά.λαι γυναῖκες, νὰ προσφέρωμεν εἰς τὸν
ἐνταφιαζόμενον Σωτῆρα ἡμῶν, ὡς μύρα εὐώδη καὶ εὐπρόσδεκτα, βίον ἄγιον, ἔργα ἀρετῆς καὶ ἔργα ἀγάπης.
Ἑ ἁγία Μήτηρ ἡμῶν Ἑκκλησία προνοοῦσα ὑπὲρ ἡμῶν
τῶν πνευματικῶν αὐτῆς τέκνων, ποικιλοτρόπως ἐφρόντισε νὰ
διορίσῃ, ἴνα εὐΟὺς μετὰ τὴν κατάθεσιν τῶν τιμίων δώρων ὁ διάκονος ἢ ἐλλείψει τούτου, ὁ ἱερεύς, ὡς ἀπὸ μέρους πάντων τῶν
χριστιανῶν, ἀναπέμπῃ μετ' εὐλαβείας πολλῆς πρὸς τὸν Κύριον
ἔξ διαφόρους αἰτήσεις. Διὰ τῆς πρώτης αἰτήσεως ζητοῦμεν παρὰ
τοῦ φιλανθρώπου Σωτῆρος καὶ Θεοῦ ἡμῶν, ἴνα βοηθήσῃ ὑμᾶς
νὰ διέλθωμεν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν χριστιὰνικῇ τελειότητι καὶ ἁγνότητι, τηροῦντες μὲν ἀκριβῶς καὶ ἐκπληροῦντες ἀνελλιπῶς
πάσας τὰς ἐντολὰς τοῦ Σωτῆρος καὶ τὰς διατάξεις τῆς Ἑκκλησίας
ἡμῶν, βιοῦντες δὲ ἐναρέτως, εἰρηνικῶς καὶ ἀναμαρτήτως. Διὰ
δὲ τῆς δευτέρας αἰτήσεως καθικετεύομεν τὸν Πανάγαθον Θεὸν
ἴνα ἐξαποστείλῃ εἰς ἡμᾶς ἄγγελον ἐξ οὐρανοῦ, δπως οὗτος ἐμπνέ.ῃ καὶ εἰς τὸν νοῦν καὶ εἰς τὴν καρδίαν καὶ τὴν ψυχὴν ὑμῶν,
τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἀγάπην καὶ ὁδηγῇ καὶ διαφυλάττῃ ἡμᾶς
ἀπὸ παντὸς κακοῦ, καθοδηγῶν ἀεὶ ἀσφαλῶς εἰς τὴν εὐιθείαν καὶ
σωτήριον ὁδὸν τῆς ἀρετῆς.
Διὰ τῆς τρίτης αἰτήσεως ζητοῦμεν παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἴνα
συγχωρήσῃ πάσας ἡμῶν τὰς ἐν λόγῳ, ἔργῳ καὶ κατὰ διάνοιαν
πεπραγμένας ἁμαρτίας. Διὰ τῆς τετάρτης αἰτήσεως παρακαλοῦμεν καὶ καθικετεύομεν τὸν πανάγαθον Θεόν, ἴνα αὐτός, ὁ θέλων
πάντας τοὺς ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ὁ προνοῶν ἀεὶ περὶ πάντων καὶ ὁ τὰ πάντα συντηρῶν καὶ
γιγνώσκων, καὶ τὰ πάντα πρὸς τὸ ἑκάστου συμφέρον οἰκονομῶν,
χορηγήσῃ εἰς ἡμᾶς μὲν πᾶν ὅ,τι νομίζει ἀναγκαῖον, καλὸν καὶ
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"Επεσεν ϋπερ των ϊδανικῶν τὴς παγκοσμϊου έλευθερίας
εν Κορέςι τῇ 27ὶ28 Σεπτεμβρίου Ι95Ι.

Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ μίαν πένθιμον
ἀγγελίαν τελέσεως 4Οθημέρου μνημοσύνου ὑπὸ τῶν οἰκείων τοῦ
ἐνδόξου ἥρωος λοχαγοῦ, φονευθέντος μακρὰν τῆς Πατρῖδος του
διὰ τὴν μεγάλην ἰδέαν τῆς ἐλευ9ερίας καὶ τὴν πίστιν τοῦ Χριστοϋ.
Ὁ Σπῦρος μᾶς ἧτο πολὺ γνωστός, εὑρισκόμενοι εἰς ἐπαφὴν ἀπὸ τῆς περιόδου τῆς κατοχῆς δτε ἧτο ἔφεδρος ἉνθΙγός.
Οὖτος κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1941 προσῆλθεν εἰς τὴν Ἰ. ἡμῶν
Μονὴν μὲ σκοπὸν νὰ διαφύγῃ πρὸς τὴν ἀγωνιζομένην τότε ἐλευθέραν Ἑλλάδα. Παρέμεινεν ἐν αὐτῇ ἐπ'ἀρκετὸν καὶ πρὸς διευκόλυνσίν του ἐνεγράφη ὡς δόκιμος μοναχὸς αὐτῆς περιβληθεὶς
καὶ τὸ ἔνδυμα τοῦ μοναχοῦ.
Κατὰ τὸ ἡμερολόγιόν του ἐχρειάσθη 55 ἡμέρας ἐν μέσῳ
ταλαιπωριῶν καὶ κινδύνων διὰ τὰ φθάσῃ εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὸ χωρίον
συμφέρον καὶ συντελοῦν εἰς τὴν ψυχικὴν σωτηρίαν' ὲἰς δὲ τὸν
λοιπὸν κόσμον νὰ ἐξαποστείλῃ πνεῦμα ἀγάπης ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ
εἰρήνη καὶ πᾶν ἀγαθόν. Διὰ τῆς πέμπτης αἰτήσεως ζητοῦμεν
παρὰ τοῦ οὐρανίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Θεοῦ, ἴνα μὴ μόνον ταύ
την τὴν ἡμέραν, ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας ὅσας ἥθελεν εὐδοκήσῃ ἡ αὐτοῦ ἀγαθότης νὰ χαρίσῃ εἰς ἡμᾶς, καταξιοὸσῃ νὰ διέλθωμεν ὡς ἀληθεῖς χριστιανοί, συνδεδεμένοι τῷ συνδέσμῳ τῆς
εὐαγγελικῆς ἀγάπης, τῆς ὁμονοίας καὶ τῆς εἰρήνης καὶ νὰ εἴμεθα πάντοτε ἔτοιμοι νὰ μετανοήσωμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας, ἐὰν ποτὲ ἠθέλομεν ἐκ συνεργείας τοῦ μισοκάλου διαβόλου, ὑποπέσῃ εἰς οἱανδήποτε ἁμαρτίαν.
(συνέχεια εϊς τδ έπόμενον)
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του (Κιούρκα Ἁττικῆς), Ἁδημονῶν ὅμως διὰ τὴν καθιστέρησιν
τῆς ἐλεύσεως τοῦ εἰδικοῦ πλοίου, ἀποπειρᾶται τὸ πρῶτον τὴν
Μεγάλην Τρίτην τοῦ 1941 νὰ διέλθῃ μετὰ 3 ἑτέρων 'Ἁγγλων
αἰχμαλώτων τὸ Αἰγαῖον πέλαγος διὰ μικρᾶς λέμβου, διὰ νὰ διεκπεραιωθῇ εἰς τὴν Τουρκίαν καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὴν Μέσην Ἁνατολήν. Ἑ ἀναχώρησις ἐγένετο ἀπὸ τὸν Πύργον τοῦ Νεωρίου
τῆς Ἰ. Μ. Μ. Λαύρας καὶ κατόπιν κοπιώδους ταξειδίου ἔφθασαν τὰ Τουρκικὰ χωρικὰ ὕδατα, ὅτε ἤρχισαν νὰ πνέουν ἐνάντιοι
σφοδροὶ βόρειοι ἄνεμοι. Τὴν νύκτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης πρὸς
τὴν Μ. Παρασκευὴν μένεται ἡ θάλασσα, σχίζονται τὰ πανιὰ τῆς
λέμβου, τὰ κουπιὰ θραύονται ἐν τῇ μεγίστῃ αὐτῶν προσπαθείᾳ
νὰ προχωρήσουν, συγχρόνως χάνουν καὶ τὸ πηδάλιον καὶ δὲν
ἀπομένει παρὰ ἡ στιγμὴ τοῦ καταποντισμοῦ, ἀλλ' εἰς τὴν ψυχὴν
τοῦ ὀασοφοροῦντος ἀκόμη ἀξιωματικοῦ ὑπῆρχε κἄτι ἰσχυρόν,
,ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀφοσίωσις πρὸς τὸν Θεόν. Δίδει εἰς τοὺς 'Ἀγγλους νὰ ἐννοήσουν ὅτι μόνον ὁ Θεὸς δύναται νὰ τοὺς σώσῃ
καὶ γονικλινεῖς προσεύχονται συνεχῶς, διὰ νὰ φθάσῃ ἡ Θεία
βοήθεια κατὰ τὸν ἀδιάψευστον λόγον τοῦ ἱ. εὐαγγελίου «αἰτεῖτε
καὶ δοθήσεται ὑμῖν» (Ματ. 7. 7.). Τὴν πρωῖαν τῆς Μεγάλης
Παρασκευῆς μόλις ἀρχίζει νὰ ὑποχωρῇ τὸ σκότος, βλέπουν ἔκπληκτοι ὅτὶ εὑρίσκονται καὶ πάλιν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ εἰς
τὸν Πύργον τῆς Λαύρας ἐκεῖ ὅθεν ἐξεκίνησαν, ἐκδηλώνοντες τὴν
εὐγνωμοσύνην των πρὸς τὸν Κύριον διὰ τῶν ἀκρατήτων δακρύων των. Δικαίως ὁ Σπῦρος ἐθεώρει τὸ γεγονὸς ὡς θαῦμα, διὰ
τοῦ ὁποίου ἐνισχύθη ἔτι περισσότερον ἡ πίστις αὐτοῦ πρὸς τὸν
Θεόν, ἐπιτυχῶν βραδύτερον τὴν ἀσφαλῆ ἀναχώρησίν του διὰ
τὸν προορισμόν του.
Ὁ Κύριος ἐπεφύλασσε εἰς τὸν ἀγαπητόν του φίλον τὴν
μεγάλην τιμὴν νὰ χύσῃ τὸ αἶμα του διὰ τὴν ἐλευθερίαν ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως καὶ ὁ Μονογενὴς Αὐτοῦ Υἱὸς
ἔχυσε τὸ Πανάγιόν Του αἶμα διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἄνθρωπον
ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν. "Ηδη ἀσφαλῶς ἀναπαύεται μεταξὺ τῶν Μαρτύρων τῆς χριστιανικῆς ἡμῶν πίστεως.

ΜΙΑ ΓΟΝΙΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑ
Τῇ 7ῃ παρ. Ἰουλίου συνεπληρώθησαν 4Ο ἔτη, ἀφ' ἧς
ἐξεδόθη εἰς τὴν ὁδὸν Ἁκαδημίας 7Ο ἐν Ἁθήναις τὸ πρῶτον
φύλλον τοῦ θρησκευτιζοῦ Περιοδικοῦ ΖΩΗ, ὅργανον τῆς ὁμωνύμου ἀδελφότητος Θεολόγων, ἥτις ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας προσήνεγκεν εἰς τὸ 'Ἐθνος ἡμῶν καὶ τὴν Ἑκκλησίαν. Ὁ ἱστορικὸς
τοῦ μέλλοντος, δστις θὰ θελήσῃ ν' ἀνεύρῃ τὰ αἴτια τῆς ἀναζωπυρήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ἀνακαινίσεως, θὰ σταθῇ ἀναμφιβόλως εἰς τὸν ἱστορικὸν
πλέον σταθμὸν τῆς 7ης Ἰουλίου 1911 καὶ πολλὰ θὰ γράψῃ διὰ
τὴν διαρρεύσασαν τεσσαρακονταετίαν, ἀπὸ θρησκευτικῆς καὶ ἠθικῆς ἀπόψεως, διότι πολλὰ ὅντως ἐπετέλεσεν ἡ ἀδελφότης Θεολόγων ΖΩΗ ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ 'Ἐθνους καὶ τῆς Ἐκκλησίας κατ' αὐτήν.
Τὴν πρὸ τοῦ 1911 ἐποχὴν διακρίνει ὁλιμὸς τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου ('Αμὼς Η. 11) ἀφοῦ ἐκτὸς τῶν ὀλίγων μελῶν τῆς Ἀναπλάσεως καὶ ἐνίων ἀρχιερέων, οὐδεὶς ἄλλος ἐκύρηττε. Σήμερον
χάρις εἰς τοὺς ὑπὲρ ἐκατὸν ἱεροκήρυκας τῆς Ζωῆς καὶ τοὺς μετ'
αὐτῆς συνεργαζομένους, ἀκούεται παντοῦ ὁ Θεῖος Λόγος μόνον
πρὸς οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν καὶ ἐστερημένος πολιτικῆς ἢ ἄλλης
τινὸς χροιᾶς, τὸ δὲ χριστιανικὸν ἔντυπον καὶ βιβλίον εἰσέρχεται
καὶ εἰς τὴν τελευταίαν καλύβην.
Ἑ ΖΩΗ ἐδημιούργησεν ἐπὶ πλέον καὶ καταλλήλους πνευματικοὺς οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς ἱερᾶς ἐξομογήσεως ἀνακουφίζουν χιλιάδας ψυχῶν καὶ καλλιεργοῦν τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν τελεσφορώτερον, ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, μείζων καὶ μονιμωτέρα ὡφέλεια προέρχεται εἰς τὸν πιστὸν ὑπὸ τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, παρὰ ὑπὸ
τοῦ θείου κηρύγματος, τὸ ὁποῖον τυγχάνει παρασκευαστικὸν τῆς
ἐξομολογήσεως Διεπαιδαγώγησεν ἐν Χριστῷ τὴν Νεολαίαν διὰ
τῆς ἱδρύσειος Κατηχητικῶν Σχολείων, ἀφοῦ πρῶτον ἴδρυσε στελέχη Κατηχητῶν καὶ διὰ καταλλήλων παιδικῶν ἀναγνωσμάτων
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καὶ περιοδικῶν, ὡς ἡ Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ. Χάρις εἰς τὴν Ζωὴν
καὶ τὰς σχετικὰς μὲ τὴν θείαν Λατρείαν ἐργασίας αὐτῆς οἱ ἐκκλησιαζόμενοι συνειδητῶς μετέχουν τῆς θείας Λειτουργίας καὶ
ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ λατρεύουν τὸν Κύριον, μετέχοντες τοῦ
Ποτηρίου τῆς ζωῆς τακτικῶς.
'Ἰδρυσε πρότυπον Κοινόβιον, καὶ συγχρονισμένον μοναχικὸν βίον ἐν μέσαις Ἁθήναις. Ἑχρησιμοποίησε τὴν γυναῖκα εἰς τὸ ἔργον τῆς χριστιανικῆς διαπαιδαγωγήσεως, ὡς ἡ
ἀρχαία ἐκκλησία διὰ τοῦ θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν, ἱδρύσασα
γυναικείας ἀδελφότητας, τὰ μέλη τῶν ὁποίων εἴτε ὡς ἀδελφαὶ
ἐν Νοσοκομείοις, εἴτε ὡς Κατηχήτριαι ἐργάζονται μὲ ἱεραποστολικὸν ζῆλον πρὸς περιφρούρησιν τῆς εὐεπιφόρου εἰς τὸ κακὸν
γυναικείας φύσεως.
Καὶ ἐν ὀλίγοις, ἴδρυσε πρώτη ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις
ἐσωτερικὴν ἱεραποστολὴν ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ Ἑκκλησίᾳ καὶ ἔδρασξ,καὶ δρα εὐεργετικῶς καὶ εἰς τὸν ἔξω τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου
Ἑλληνισμὸν καὶ παρουσίασε ἡμέρας τῆς ἀρχαίας ἑκκλησίας πλήρεις δόξης καὶ μεγαλείου. Λυπηρὸν καὶ ἀποκαρδιωτικὸν τὸ ὅτι
ἔνιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες ὑποβλέπουσιν ἀβασίμως τὸ ἀναγεννῆσαν τὸ Ἐθνος ἔργον αὐτῆς. «Ἑἰ καλὴ ἢ κακὴ τύχη τῶν
λαῶν, λέγει ὁ λνϊΙ-ΑΜΟἈἸΤΖ εἶναι ἐν πολλοῖς συνάρτησις
τῶν στοιχείων τῆς ἠθικῆς του δυνάμεως ἢ τῆς ἠθικῆς του ἐκλύσεως. Παρατεινομένη ἠθικὴ ἐξάρθρωσις καταλύουσα κάθε ψυχικὴν ἀναισθησίαν, οὐδεμίαν πλέον γεννἀ ἀντίδρασιν πρὸ τῶν
κινδύνων ἠθικῆς ἢ ἐθνικῆς προσβολῆς. Κάθε ἐθνικὴ φιλοτιμία
ἔχει σβύσει».
Ἑ ΖΩΗ ὅθεν ἐργαζομένη ὑπὲρ τῆς ἠθικῆς ἀναγεννήσεως τῶν πιστῶν ἐργάζεται ὑπὲρ τῆς εὐσταθείας τοῦ 'Ἐθνους μας
καὶ δέον νὰ μὴ παρεμβάλωνται ἐμπόδια εἰς τὸ ἐθνοσωτήριον
ἔργον αὐτῆς. Ὁ Πανάγαθος Θεὸς καὶ ἡ 'Υπεραγία Θεοτόκος
ἐὶς εὐλογῇ ἔτι μᾶλλον τὸ ἔργον της, τοὺς ἐργάτας της καὶ τὸ
ἱερὸν Κοινόβιόν της, ἴνα πλείονα καρπὸν φέρῃ ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ
'Ἐθνους καὶ τῆς 'Εκκλησίας.

28Ι

ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩι

Θειο Παιδὶ τὴ φάτνι] Σου, θαρθω νὰ προσκυνήσω
Σὰ μάγος εις τὰ ποδια Σου, τα δῶρα μου ν' άφϊσω.
Τδ λαμπρο άστέρι Σου, τδ δρδμο μοϋ 6δηγδίει
Στο σταϋλο ἐκεῖ τής Βηθλεέμ... 'Η πλασι δλη σκιρτάει...
Ὅ τι νυχτιὰ εϊναι αϋτή! Τι θεια δπτασϊα,
'Ὅπου γιὰ μας Βασίλισσα γϊνηκε ὴ Μαρία!..
Ἂγγελοι απ' τον οϋρανδ γλυκδ σκοπδ τονϊζουν

Και ψάλλουνε τὴ δδξα Σου κι" εϊρήνη μας χαριξουν.
***
Θειο Παιδϊ, ποϋ λϋτρωσι θὰ φέρη δ έρχομος Σου
Και ὴ άγάπη Σου γιὰ μᾶς θὰ φέρη τδ Στανρδ Σου.
"Ασε κοντὰ στην κοϋνια Σου νὰ γύρω τδ κεφάλι
Καὶ νὰ σοϋ πω ὴ αγάπη μου τδ πδσο εϊνε μεγάλη !

Δ6ξα στη γὴ, στον οϋρανδ... Μεγάλη εὑδοκία,
Γιὰ μας γεννήθηκε Χριστος... Μάνα μας ή Μαρία.
Ὅ "Αναρχος σήμερα άρχεται... Βασϊλέψ' ὴ άλήθεια
Και Νια Ζωὴ ὰπλωνεται στα μαραμμένα στήθεια...
***

Ὅ Λ6γος ένσαρκώθηκε... Ἂγγελοι σιωπήστε ...
Μεϊνετ' έκεϊ στον οϋρανδ, τη λϋρα σας άφὴστε...
Ὅ Λ6γος σαρξ εγένετο,.. Ειναι κατι δικδ μας.
'Εμβῖς θὑ νὰ τον ·ψάλλουμε : — Δ6ξα εις τον Θεον μας! —

Θειο Παιδί, ὸίξε τδ φως στη μαυρισμένη πλασι
Κάμε μεσ' τὴν αγάπη Σου σιγα να ξαποστάση
'Η αλή·θεια να κηρυχθὴ σ' ολα τής γης τὰ μἐρη
ΚΓ ὴ Γέννησίς Σου ῆλιος, φῶς φλογατο μεσημέρι...
Α.Α. Π.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ι. Χριστοήγεννα.
Μὲ χαρὰν μεγάλην οι πιστο'ι τοϋ Χριστοϋ έορτάζουν τὰς μεγάλας
έορτὰς τοϋ Δωδεκαημέρου, ῆτοι τὴς ένσάρκου οϊκονομίας τοϋ Θεοϋ
Λ6γου, «της μητροπολεως των έορτων», κατὰ τον θειον Χρυσοστομον καϊ
θείας Αϋτοϋ εν "Ιορδάντ) ''Επιφανεϊας. 'Η χαρὰ δέ αυτη ειναι άπότοκος
τὴς γναὶσεως των θειων ἀγαθων τὴς υίοθεσϊας κα'ι σωτηρίας, ύ.τινα έδωρήσαιο τφ κοσμφ δ εν σπηλαίω τεχθεις Σωτὴρ ἡμων, «οϋδε'ις δέ αϊρει
αὐτὴν ἀφ' ἡμων» (Ἰωάν. ΙΣΤ' 22). Δυστυχως έκατομμύρια χρισιιανων
σήμερον δὲν θὰ ἔχωσι τὴν εϋτυχίαν νὰ ὰκοϋσωσι, τδ «Χριστδς γενναται»
και έκδηλώσωσι τὴν χαρὰν αϋτων διὰ το κοσμοϊστορικδν τοϋτο γεγονός,
οῦτε νὰ αισθανθωσι τὴν παρηγορϊαν τὴς 'Εκκλησίας και τέρψιν των
Οεσπεσίων υμνων των Χριστουγέννων. 'Ως ἀνεγραψεν δ πολιτικδς τύπος
τη 2Ι-ΙΙ-5Ι, «Τδ 'Υπουργεϊον των 'Εσωτερικων τής Σοβ. ζιονης έν
Γερμανϊᾳ έκοινοποίησε διαταγὴν προς δλα τα δημόσια και ϊδιωτικὰ έκπαιδευτήρια, δπως καταργήσουν τὰς συνήθεις έορτὰς των Χριστουγέννων
και έορτάσουν ὰντ" αυτων τα γενέθλια τοϋ Στάλιν, τὰ δποϊα συμπίπτουν
με τὴν 2Ιην Δὶβρίου» !! Κατὰ τὰ Χριστούγεννα τοϋ 1911, ῆτοι προ ΙΟ
ἐτων, δ 'Ραδιοφ. Σταθμὺς τοϋ Δὰντσιγ ειπεν δτι ὴ γέννησις τοϋ Χίτλερ
ὑπὴρξεν ἡ σωτηρϊα τὴς ὰνθρωπ6τητος και τὴς Γερμανϊας και ούχϊ ὴ
γέννησις τοϋ Χριστοϋ!! Δὲν έβράδυνεν ἡ;τιμωρία. «Προ συντριβὴς υψοϋται καρδϊα ἀνδρδς» λέγει δ θειος λο.γος (Παροιμ. ΙΗ. Ι2) και «δ
ἀδικων ὰδικησάτω ετι κα'ι δ ὑυπαρδς ὅυπαρειθήτω ἔτι.... ιδοϋ ἔρχομαι
ταχύ.... ὰποδοϋναι έκάστφ ως τδ ἔργον ἔσται αϋτοϋ» ('Αποκάλ. ΚΒ. ΙΙ).
Καθὴκον ἡμων, οϊτινες ἔχομεν τὴν εϋτυχίαν νὰ πανηγυρίσωμεν τδ μέγα
γεγονδς τῆς ένανθρωπήσεως τοϋ Θεοῦ Λδγου καὶ ἀκούσωμεν τοϋς τερψιθύμους ῦμνους των Χριστουγέννων, τους δποίους έφιλοτέχνησεν δ
πρύτανις των ὑμνογράφων κα'ι ή εῦλαλος ἀηδών, 'Ιωάννης 6 Δαμασκηνός, νὰ προσευχηθωμεν και ϋπέρ έκείνων, οϊτινες δεν βὰ ὰκοϋσωσι
τούτους, ϊνα δ Κύριος συντάμη τον χρονον τὴς δοκιμ.ασίας αϋτων. "Ας
φροντϊσωμεν δέ νὰ ἀνταποκρι θωμεν εϊς τὴν γενομένην εϊς ὴμας μεγά
λην τιμήν, διοτι, ως λέγει δ συγγραφεὑς τοϋ ἀκαθίστου υμνου δι' ὴμας
«δ ὑψηλδς Θεδς ἐπὶ γης έφάνη ταπεινδς ανθρωπος». Και δια νὰ μεταχειρισθωμεν λογους τοϋ ιεροϋ Χρυσοστομου. «Τον σαρκωθέντα Θεδν ας
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δοξάζωμεν διὰ τὴν τόσην συγκατάβασιν, και κατὰ τὴν δύναμὶν μας ας
ὰποδωσωμεν εις αύτδν ἀνάλογον προς τὴν άξίαν του και τὴν τιμὴν και
τὴν ἀμοιβήν' καμμία δὲ ἀμοιβὴ προς τδν Θεον έκ μέρους μας δὲν εϊναι
δυνατδν νὰ γίνη παρα μόνον ὴ σωτηρία ὴμων καϊ των ὴμετέρτον ψυχων
και ή διὰ τὴν ἀρετὴν έπιμέλεια».

2. Πρόπει νὰ καταργηθῇ.
Εϊς τδ προηγούμενον τεϋχος ὴμων έδημοσιεύθη ἀρθρον φίλου,
δι' ου ὰποδεικννεται διὰ πολλων τδ ὰσύμφορον τοϋ ἰδιορρύθμου άυστή,ιιατος καϊ άντιθετον αϋτοϋ προς τα. ύπδ των ὰγίων ὴμων Πατέρων τεθεσπισμενα καὶ απ' αιώνων καθιερωμένα θέσμια τοϋ Μοναχ. βϊου. 'Η
ἀγάπη προς τδν "Αγιον ὴμων τοπον και τὰς ἀδελφας ιδιορρύΟμους Μονὰς έπιβάλλει νὰ έπανέλθωμεν κα'ι αυθις καὶ παρακαλέσωμεν αύτὰς νὰ
θελήσωσι νὰ καταργὴσωσι τδ άντικανονικον κα'ι φθοροποιδν τοϋτο σϋστημα. Δὲν θὰ παύσωμεν δέ νὰ παρακαλωμεν τδν Πανάγαθον Θεον νὰ
η ωτίση αϋτας εἰς τοϋτο καϊ νὰ τονίζωμεν πάντοτε δτι πρέπει νὰ καταργηθῆ, ως δ Κάτων έτονιζεν εϊς τδ τέλος έκάστης άγορεϋσειδς του περὶ
τὴς Καρχηδόνος δτι πρέπει να καταστραφῆ.

3. Καϊ αλλη κατἁργησὶς.
'Αφοϋ δ λογος περ'ι. καταργὴσεως, εκφρὰζοιιεν τὴν εὺχὴν νὰ καταργηθὴ και ἡ παρὰγρ. 2 τοϋ άρθρ. Ι τοϋ Ν6μου Ι882 «Περι ὅυθμϊσεως
ζητημάτων τινων ὰφορώντων τὴν 'Εκκλησίαν (ϊδε 'Εκκλησία ὴμ. Ι5-ΙΟ-5Ι
σελ. 227) δι' ου έπιτρέπεται τδ μεταθετδν των έπισκ.6πων, διότι ὰντίκειται τοϋτο εϊς τοϋς Ἰεροϋς.Κανόνας και κατ' ὰκολουθον λογον εις τδ Σύνταγμα τοϋ 'Εὶ,λην. Βασιλείου, Ὅ ΚΑ' κανων τὴς εν 'Αντιοχεία Συνόδου
διαγορεύει «'Επίσκοπον απ,6 παροικίας εις έτέραν μὴ μεθίστασθαι, μήτε
αϋθαιρέτως έπιρρίπτοντα έαυτον, μήτε ύπδ λαω.ν ἐκβιαζόμενον, μήτε
ύπδ επισκόπων ὰναγκαξόμενον' μένειν δέ εἰς ὴν έκληρωψη ύπδ τοϋ Θεοϋ
ἐξ άρχὴς Ἐκκλησίαν και μὴ μεθίστασθαι αϋτής,...» (Σύνταγ. 'Ι. Καν.
'Ράλλη—.Ποτλή Γ', τομ. σελ. Ι64 ιδε κα'ι Ι4ον 'Αποστολ. καϊ Ι5ον Οικουμ.) «'Η φαύλη συνήθεια» ως καλεϊ τδ μεταθετδν, των ,έπισκδπων δ
“Οσιος Κορδούσης (Κανων Α' Σαρδ.) δπου έφηρμοσθη έγένετο προξενον
μεγίστης ζημίας τὴ "Εκκλησϊα και μειώσεως τοϋ 'Αρχιερατικοϋ γοήτρου

4. Ἑξ οἰκείων τὰ βόλη.
Εις τδ περιοδικδν «'Ενορία» ἀρ. Ι26 σελ, 23Ο ὲδημοσιεύθη αρ·
Ορον Καϋηγητοϋ τὴς Θεολ. Σχολῆς τοϋ Πανεπιστημίου 'Αὐηνων, δι' ου
ἐπικρίνεται πνευματικδς εκ Μονῆς προερχομενος καὶ εμμέσως καΘάπτον
ται αἰ Ἰεραί Μοναϊ «δπου ὲπικτρατεϊ τδ ὰρνητικδν στοιχεϊον» !! ως έπϊ
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λέξει ὰναγράφεται. Δὲν θέλομεν νὰ ἀμφισβητήσωμεν τὰ του Πνευματικοϋ, ἀφοϋ λέγονται ϋπδ Θεολογου Καθηγητοϋ. Δὲν ἕπεται δμως δτι απαντες οι ἐκ των Μονων έξομολογοι, ειναι τοιοϋτοι. 'Η 'ΜκκΚ. ϊστορία
μαρτυρεϊ δτι ἐν ταϊς 'Ι. Μοναϊς δὲν έπεκράτησε «τδ ἀρνητικδν στοιχεϊον», αλ-λα τδ θετικδν και ἡ δημιουργία. "Εκεϊ έκαλλιεργήθησαν και
διετηρήΟησαν τα γράμματα και αι καλαι τέχναι και ὴ μουσική, έναντίον
τής δποίας δὲν εϊναι 6 Μοναχισμός. "Εκεϊβεν προὴλβον οι περίφημοι
πνευματικοί, τα φωτεινότερα στελέχη τῆς 'Εκκλησϊας μας και δτι καλδν
Ὅκκλησιαστικως καϊ 'Εβνικως ἔχομεν. 'Εὰν μεταξὺ των Πνευματικων
των εκ Μονων προερχομένων ειναι καϊ τινες άκατάλληλοι διὰ το ὑψηλδν τῆς Πατρότητος λειτούργημα, τοϋτο εῖναι έξαὶρεσις κα'ι δχι κανων.
'Εὰν δὲ σήμερον αι 'Ι. Μοναὶ ειναι, έπϊ έκκλησιαστικῆ καϊ έθνικῆ ζημία, εν παρακμῆ, διὰ τοϋτο εϋθύνονται πολλοϊ ὰλλοι πρωτον και εἰτα
αι 'Ι. Μοναὶ. ΕύΟϋνονται δε και Θεολογοι, οϊτινες δὲν πρέπει ἐμμέσως
νὰ βάλλωσι κατὰ αϊωνοβϊου έκκλησ. θεσμοϋ, ἀνεκτιμήτους προσενεγκοντος τῆ 'Εκκλησία και “Εθνει ὑπηρεσίας. 'Ικανὰ τα έξ άλλοτρίων' μὴ
και έξ οϊκεϊων τὰ βέλη.

5 Εϋοιωνα σημεϊα.
'Εκ τοϋ 'Εκκλησ. περιοδικοϋ «Ζωὴ» (ὴμ. 2Ο-9 ·5Ι) πληροφορούμεΟα δτι ἡ ἀδελφδτης «Ζωὴ» κατήρτισε Κατηχητάς, οϊτινες έδιδαξαν εϊς
Ι.7ΟΙ Κατηχ. Σχολεϊα των διαφορων Μητροπολεων τοϋ Κράτους κα'ι
της 'Ελληνικ-ὴς Νήσου Κύπρου μέ σύνολον ΙδΟ.ΟΟΟ περίπου μαθητων,
ἀμφοτέρων των φϋλλων. 'Εὰν ληφβῆ υπ' δψιν, δτι κα'ι ὑπδ τής 'Αποστολ. Διακονϊας θὰ κατηρτίοθησαν πλείονες Κατηχηται (δεν εὶδομεν επίσημον αϋτὴς ἔκθεσιν) των τής Ζωὴς, τδτε καθ' δλον τδ Κράτος οι
μαθηται των Κατηχ. Σχολεϊων θὰ άνὴλθον εϊς ύπερτριακοσϊας χιλιάδας.
Τδ φαινδμενον τοϋτο τὴς στροφής τὴς νεολαίας μας προς τον Χριστδν,
τὴν πηγὴν τὴς εϋτυχίας, ειναι λιαν εϋχάριστον και προμηνύει χρηστὰς
διὰ τδ μέλλον έλπίδας, δτι δηλ. «θὰ χαροδμε τὴν 'Ελλάδα στοϋ Χριστοϋ
τδ φως λουσμένει» ως λέγει και εν ποίημα των Κατηχητικων. Εϊναι
ὰξιος σνγχαρητηρίων οϊ ἀφανεϊς Κατηχηια'ι κα'ι Καιηχήτριαι διοτι αθορύβως καϊ άνιδιοτελως ἀπεργάζονται τὴν άναγέννησιν τοϋ "ΕΟνους.
Ὅ Χριστδς τοὺς εϋλογεϊ και τδ "Εθνος Ού τοϋς εὑγνωμονεϊ.

6 Συγχρονοι μἁρτυρες Χριστοϋ.
Δύο νέοι, μολις εἱκοσιν έτων εις τὴν άκμὴν τής ἡλικίας των,
Λουκας Νικολαἰδης κα'ι Χαράλαμπος Χαβανίδης δνομαζομενοι, μέλη των
έργαζομένων Κατηχ. Σχολείων ©εσὶνίκης, άτινα ἀΟορϋβως ἐργάζονται
διὰ τὴν πνευματικὴν ὰναγέννησιν τοϋ “Εθνους μας, ὴθέλησαν διιοϋ μετ'
αλλων εϊκοσι συναδέλφων των, τὴν ἡμέραν των χριστουγέννων, άντι νὰ

285
παραμείνωσιν εϊς τον οικον των, νὰ ὑπάγουν νὰ μεταδώσουν και εϊς οϊλλούς
τὴν «χαρὰν τὴν μεγάλην, δτι έτέχθη ἡμϊν σήμερον Σωτήρ», τὴν δποίαν
αὑτοι ως παιδιὰ τοϋ Χριστοϋ ειχον. Μετέβησαν εϊς Καβάλαν, Δράμαν
καϊ ἀλλαχοϋ μεταδϊδοντες τὴν χαρὰν τοϋ Χριστοϋ και τδ μήνυμα τοϋ
λυτρωμοϋ' ἀλλ' άντϊ νὰ έπιστρεψουν εϊς τους οϊκείους των, μὲ τδ χριστιανικδν τραγοϋδι εις τδ στομα, έπέταξαν, ώς άγγελοι ποϋ ὴσαν, εϊς
τον οὑρανον, κοντὰ εις τον Χριστον, τον δποϊον έκήρυττον, λογφ άνατροπὴς τοϋ αύτοκινήτου. Ουτως ἔδωκαν καὶ αὐτὴν “ τὴν ζωήν των εϊς
τον Χριστον, γενομενοι θύματα τοϋ καθήκοντος καϊ παράδειγμα εϊς
δλους ἡμας. Αϊωνία τους ἡ μνήμη. Εἰς αϋτοϋς ἔχουν έφαρμογὴν οὶ
στιχοι τοϋ ποιητοϋ ἀειμνήστου Γ. Βερίτη.
«Τι κι' αν πέθαναν; ῆρωας και πάλι θὰ τοὺς λένε,
κι" αν σκοτωμένα κοίτονται τ' ἀνδρεϊσ. παλληκάρια
θὰ μενη έδω ἡ δοξα τους κι' δλοι γι' αϋτοὺς θὰ κλαϊνε».

7 «Ἑν καινοτητι ζωης».
Τ6 τεϋχος τοϋτο θὰ ευρώκεται εις χείρας των ἀγαπητῶν ἀναγνωστων κατὰ τὴν ἔναρξιν τοϋ νέου ένιαυτοϋ τὴς χρηστοτητος τοϋ Κυρίου,
τοϋ Σωτηρϊου ἔτους Ι952. 'Η χρηστοτης τοϋ Κυρίου παρέτεινε τὴν ένταϋθα παραμονὴν ἡμων διὰ νὰ καταρτισβωμεν χριστιανικως και «μορφωβῆ Χριστδς εν ἡμϊν» (Γαλ. Δ. Ι9). Ἰνα δέ κατορθωθῆ τοϋτο, δέον
κατὰ τδ καινδν τοϋτο ἔτος, νὰ περιπατήσωμεν «εν καινοτητι ζωης»
('Ρωμ ΣΤ. 5) και «ως τέκνα φωτδς ('Εφ. Ε. 8), «σπουδάζοντες τηρεϊν
τὴν ένοτητα τοϋ πνεύματος εν τφ συνδέσμφ τὴς εἰρήνης» ('Εφ. Δ. 3).
Αϋτὴν τὴν εϋχὴν δϊδομεν και ήμεϊς προς τους ὰγαπητοϋς ἡμων αναγνώστας έκ τοϋ 'Αγιωνύμου Ὅρους επὶ τὴ ένάρξει τοϋ νέου Σωτηρϊου
ντους Ι952.

Κατὰ τὰς οϊκονομαχικὰς περιοδους καϊ τὰς των ένιδσεων, ἡ ἐπϊδρασις τοϋ μοναχισμοϋ έπ'ι τοϋ "Εθνους ἔσωσεν αϋτδ ἐξ 'Εθνικής έκμηδενϊσεως. "Εν μνημεϊον δοξης τοϋ μοναχισμοϋ εῖναι οι λογοι τοϋ Θεοδώρου τῆς Μονὴς Στουδιτων προς τον εϊκονομάχον Λέοντα τον 'Αρμένιον «Βασιλεϋ, λέγει δ Θεοδωρος, μὴ παρασάλευε τὴν ὲκκλησιαστικὴν
κατάστασιν. Σϋ μὲν έπιστεϋὑη ὴ μόνη πολιτικὴ κατάστασις καὶ τδ Στρατοπεδον. Τούτων φροντιζε, τὴν δ' ἐκκλησίαν ἔασον Ποιμέσι καϊ Διδασκάλοις κατὰ τον θειον λογον' ει δῖ μὴ βούλει παρέχειν τούτοις καὶ ειναι
μετὰ τὴς πϊστεως ἡμων ὰπάντων, αν οϊγγελος εξ οϋρανοϋ βουληθειη

παρατρέψαι ὴμας, οϋκ άκουσδμεθα αδτοϋ, μη'τι γε βασιλέως!!».

286
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"Ανω: μ,ετα, τοϋ ΚαΦηγονμενου της ^ϊ. ημων Μονης.
Κατω εξερχδμενος αϋτης.
(Φωτογραφιαι ληφΦεϊσαι -Οπδ τοϋ ΚαΟηγητου του
ΠανεπιστημΧου “Αφηνων κ. Ν. Πανταζοποϋλον)

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

©ϊκουμενικβν Πατριαρχεῖον. 'Υπδ τὴς 'Ι. Κοινοτητος 'Αγ.
Ὅρους ἐκοινοποιήβη γράμμα τὴς Μ. τοῦ Χριστοϋ "Εκκλησίας άπευθυνομενον προς άπαντας τους ὴγουμένους, προϊσταμένους καϊ λοιπούς μοναχοϋς τοϋ 'Αγ. Ὅρους δι' ου σημειοϋται, δτι απο τοϋ Ι947 οτε επεσκέφθη τδ "Αγ. Ὅρος ὴ προηγουμένη Πατριαρχικὴ "Εξαρχϊα, οϋδε'ις
·φάκελλος ὑπεβλήθη Λύτὴ περι τὴς προσωπικής καταστὰσεως ωρισμένων
μοναχων περὶ ιον έλήφθη τότε ὰποφασις και ἐν συνεχεϊα προτρέπει
πάσας τὰς Ἰερὰς Μονὰς οπως έργασθωσι συντονως δια. τὴν δσον τδ
δυνατδν ταχεϊαν 6λοκλήρωσιν τὴς πνευματικὴς έξυψιδσεως των ιερων
Σκηνωμάτων.
Ὅσαϋτως κα'ι ἔτερον γράμμα εις ὰπάντησιν αϊτήσεως τῆς 'Ι. Μονὴς Μ. Λαύρας κα'ι τοϋ Γέροντος τοϋ έν Καρυαϊς κελλίου αϋτῆς «Ἂγ.
Γεώργιος», περὶ άναγνωρίσεως και άνακηρϋξεως ύις ύ.γῶυ, τιμωμένου
τῆ ἐπετείφ ἡμέρα τὴς κοιμήσεως αϋτοϋ - Ι4 'Ιουλίου — Νικοδήμου τοϋ
'Αγιορείτου, δά ου ζητεϊ τα προς τοϋτο ἀπαιτοϋμενα στοιχεϊα. 'Επίσης
ζητεϊ στοιχεϊα αγιδιητος κα'ι δι' ἀλλους μοναχοὴς διακριθέντας ἐπὶ
δσιοτητι βιου και ὰγιοτητι έν 'Αγίω "Ορει,
Διοιζητῆξ Ἀγ. "Ὅρους. Κατὰ τὰς ἐξ 'Αθηνων τηλεγραφικὰς
πληροφορίας διωρίσθη νέος Διοικητὴς 'Αγίου “Ορους 6 παρὰ τὴ Διευθύνσει "Εκκλησιων Β. 'Υπουργείου 'Εξωτερικων ὑπηρετων ὴδη έξαίῳετος
ύπὰλλη7,ος κ. Κωνστ. Κωνσταντοπουλος, δ διορισμδς τοϋ δποϊου ὴκούσθη εν 'Αγίφ “Ορει μετὰ πάσης ικανοποιήσεως διοτι εῖναι τδ προσωπον
τδ δποϊον θὰ συντελεση εϊς τὴν προωθησιν των διαφορων ληφθεισων
ἀποφάοεων τῆς εν γένει ὰνασυγκροτήσεως τοϋ ϊ. ὴμων τ6που.

'Αφ1ξεϊξ. Οἰ διάφοροι έπισκέπται τοϋ 'Αγίου Ὅρους λόγω
τοϋ χειμωνος περιωρίσθησαν σημαντικωτ. 'Εκ τούτων τὴν ι. ὴμων Μο
νὴν ὲπεσκέφθησαν οι κ. κ. Οοπ8ϊά ΡεϊΓΥ 'Αμερικανος, ΕγιΙτ Ρεϊϊειπειι
Φιλανδδς φοιτ. Θεολ., ΑπάΓβ 8ρϊΓ3 Γερμανδς Φοιτ., Εγϊ1τ Εθσ.1βτἰ Γάλλος Καθηγ., Οικονομος Γ. Παπαθεοδωρου και Ν. Μεταξας Πολ. Μηχαν.
ἐξ 'Αλεξανδρουπολεως, Χρ. Πϊνκας καϊ Χ. Καλλινικίδης εκ Θεσὶνίκης,
Στ. Λαδας Δημοσιογρ. εξ 'Αθηνων, Γ. Προακονας εκ Νέων 'Ρ6δων,
Ζ. Βασιλάρος εκ Πλωμαρίου καϊ Αϋγερ. Χαλάτης εκ Πολυγϋρου.
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Μας ἀπεστάλησαν τα έξής ποσα προς ἐνὶσχυσιν τοϋ ἡμειέρου
δωρεὰν κυκλοφοροϋντος ;ιεριοδικοϋ:
Οι κ. κ. Ν. Κράλλης 'Αθήναι κα'ι Θ. Εῖῳυμίου Δάφνη άνὰ
ΙΟΟ.ΟΟΟ Δρ., Γ. Τουλιατος 'Αθῆναι, Ξενοδοχεϊον Μεγ. Βρεττανϊα Θεσσαλονίκη και 'Ηλ. Σωτηροπουλος Τελωνειακος Θεσ1νίκη ανα 5Ο.ΟΟΟ, Σ.
Γιαννήρης Ταξὶρχος έ. α. 'Αθήναι 4Ο.ΟΟΟ, Γ. Σάββας Μολυβδοκκλησιωτης Καρυαι 3Ο.ΟΟΟ, Κέντρον 'Αλ2,οδαπων Θεσὶνίκης καϊ Γ. Νικόλ. Νεασκητιώτης ὰνὰ 25.ΟΟΟ, Κ. Θεοχάρης ὑποστρ. ε. α. 'Αθὴναι, Ζ. Βλαχ6πουλος Θεσὶνϊκη, 'Εκκλησιαστικὴ έπιτροπὴ Σαρλάτων Κεφαλληνϊας,
προηγ. “ΑνΟιμος Φιλο9ειτης, Γ. Διονύσιος Φιλοθειτης κα'ι Ιερομ. 'Αρτέμιο; κελ. "Ιβηρίτης ανα 2Ο.ΟΟΟ, Ε. Καλυφδς 'Αγιάσος Μυτιλήνης Ι5.ΟΟΟ,
και 'Αρχιμ. 'Αρκάδιος Μανωλίδης 'Αμουλιανὴ ΙΟ.ΟΟΟ.

'Ωσαύτως ἐξ "Αμερικὴς οι Θεοφιλ. 'Επίσκοπος Ναξιαντζοϋ κ. 'Ιεζεκιὴλ Σχολάρχης τὴς 'Ελλ. δρθοδ. Θεολ. Σχολὴς Μπροϋκλιν δολ. ΙΟ.
καθηγητούι και φοιτητα! τὴς αϋτὴς Σχολὴς δο7,. ΙΟ, 'Αρχιμ. κ. Διον.
Μαυριας έφημέριος τὴς ιδίας Σχολὴς δολ. 5 κα'ι Κα Γεωργία Λαξοπούλου Μιννεάπολις δολ. 5.
Προς απαντας τους ἀνωτέρω ἐκφράζομεν τὰς θεριιὰς εϋχαριστίας
τὴς Ἰ. ἡμων Μονὴς.

