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'Ο Πρωτος. 'Ο 'Φμοσπονδβς Χόνδεσμος. 'Η 'Ιερὰ 'Επιστοτσϊα.
"Η Σύναξις των 'Αντιπροσωπων (Ἰερὰ Κοινοτης).

ιν
Ἑκ τῶν τελευταίων τυπικῶν, ὁ ἀναγνώστης παρετήρησεν
ὅτι δύο σώματα κοινῆς δράσεως συνεστήθησαν, τὸ τῶν τεσσάρων ἐπιστατῶν ἢ ἡ Ἰερὰ Ἑπιστασία ὡς νῦν καλεῖται καὶ τὸ
τῶν 2Ο ἀντιπροσώπων ἢ ἡ Ἰερὰ Κοινότης.
Τὸ πρῶτον συνεστήθη τῷ 1783, ἀλλὰ τὸ δεύτερον ἔχει
τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς πρώτης ἐμφανίσεως τῶν ἐν Ἅθῳ μοναχῶν.
'Η διαφορὰ ἔγκειται εἰς τοῦτο, ὅτι εἰς τὴν παλαιὰν ἐποχὴν
συνηθροίζοντο οἱ ἡγούμενοι τῶν πολλῶν τότε μονῶν τρὶς τοῦ
ἔτους, κατόπιν δὲ οἱ εἴκοσι συχνότερον, κατὰ δὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ
ΙΘ' αἰῶνος ἔλαβε νέαν τινα ἐξέλιξιν ὁ θεσμὸς γενομένης τῆς συνόδου μᾶλλον ὅιαρκοῦς καὶ ἀντὶ τῶν ἡγουμένων παρουσιάζονται
οἱ ἀντιπρόσωποι αὐτῶν.
Ἑ σύνοδος τῶν ἀντιπροσώπων κατέστη διαρκὴς (διακοπτομένη μόνον κατὰ τὰς ἐορτὰς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα) κυρίως ἀφ' ὅτου ἥρξαντο ἐκδηλούμεναι αἱ ἱερόσυλοι διαθέσεις τῶν δύο ἡγεμονιῶν Βλαχίας καὶ Μολδαυϊας πρὸς δήμευσιν
τῶν ἱερῶν κτημάτων.
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Αἱ συνεδριάσεις τῆς Ἰ. Κοινότητος ἐγένοντο κὰὶ ἐξακολουθοῦν εἰσέτι νὰ γίνωνται ἑκάστην Δευτέραν, Τετάρτην καὶ
Παρασκευήν, ἀλλὰ καὶ καθ' ἑκάστην ἐν ἀνάγκη δι' ἐκτάκτους
ὑποθέσεις.
Παρόντων 14 ἀντιπροσώπων ἀρχίζει ἠ συνεδρίασις διὰ
τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρακτικοῦ τῆς προπαρελθούσης συνεδριάσεως. Μετὰ τοῦτο ἀναγιγνώσκεται ἐν σχεδίῳ τὸ πρακτικὸν τῆς
προηγουμένης τοιαύτης καὶ εἶτα ἀναγιγνώσκεται ἡ ἀλληλογραφία, μεθ' ὅ ἄρχεται ἡ ἐπὶ τῶν ὑποθέσεων συζήτησις ὑπὸ τὴν
προεδρίαν τοῦ Πρωτεπιστάτου, ὅστις καὶ εἰσηγεῖται τὰς διαφό
ρους ὑποθέσεις. Οὗτος οὔτε γνώμην οὔτε ψῆφον ἔχει, οἱ δὲ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἰ. Μονῶν ἐκθέτουν τὰς γνώμας αὐτῶν καὶ ψηφίζουν κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἱεραρχικὴν σειρὰν τῶν Μονῶν των.
'Ως ἐσημειώσαμεν, ἡ Ἰερὰ Ἐπιστασία προωρίσθη ἀρχικῶς ὡς σῶμα οἰκονομικόν, διοικητικὸν καὶ πρωτοβαθμίως δικαστικόν, ἀλλ' ἡ ἐξουσία αὕτη περιωρίσθη γενομένης τῆς συνόδου τῶν ἀντιτροσώπων διαρκοῦς. Ἑ σύναξις τῶν ἀντιπροσώπων
ἢ ἡ Ἰερὰ Κοινότης οὗσα σῶμα νομοθετικὸν προσέλαβεν ἕνεκα
τῆς διαρκείας τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς καὶ ἄλλας ἰδιότητας διὰ τῶν
ὁποίων ἐμείωσε τὴν ἀξίαν τῆς Ἰ. Ἐπιστασίας. 'Η Ἰερὰ Ἐπιστασία κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας, διαρκῶς ἤρχετο εἰς ἐπαφὴν μετὰ τοῦ Τούρκου διοικητοῦ διὰ πάντα τὰ ἔχοντα σχέσιν
μὲ τοὺς νόμους τῆς πολιτείας καὶ τὸ ἐκτελεστικὸν μέρος τῶν
δύο σωμάτων.

Ὁ Τοῦρκος διοικητὴς (Καϊμακάμης) ἐνεφανίζετο εἰς τὴν
Ἰ. Κοινότητα καὶ προήδρευεν τῶν συνεδριάσεων αὐτῆς εἰς *ὡρι·
σμένας περιπτώσεις. Ὄταν π. χ. εἶχε νὰ κοινοποιήσῃ διαταγήν
τινα τοῦ γενικοῦ διοικητοϋ Θεσσαλονίκης, ν' ἀκούσῃ καὶ νὰ γνωμοδοτήσῃ ἐπὶ ὑποθέσεως κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκρίνετο ἀναγκαία ἡ
ἐπικύρωσις αὐτοῦ ἢ ζητήματος δημοσίας ἀσφαλείας κλπ.
Ἑ εἴσπραξις τῶν φόριον, αἱ πληρωμαί, ἡ ἀλληλογραφία
μετὰ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ Θεσσαλονίκη ἐπιτρόπων
τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους καὶ παντὸς ἐτέρου, ἡ ἐπίβλεψις τῶν Καρυῶν,
ἡ λύσις μικροδιαφορῶν τῶν μοναχῶν ἢ καὶ λαϊκῶν, ἡ διοίκησις
τριακοντάδος ὀροφυλάκων (σερδαρῶν) κλπ. ἧσαν αἱ ἀσχολίαι
καὶ τὰ καθήκοντα τῆς Ἰ. Ἑπιστασίας.
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'Η Ἰερὰ Κοινότης εἶχε ἐπίτροπον ἐν Κωνσταντινουπόλει
καὶ ἕτερον, ἐν Θεσσαλονίκῃ τοὺς ὁποίους ἐλάμβανεν ἐκ τῶν καλλιτέρων Ἀγιορειτῶν. 'Η τάξις αὕτη ἤρχισεν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ
ΙΘ' αἰῶνος. Κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα ἡ συντεχνία τῶν γουναράδων
ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀντεπροσώπευε τὸ Ἄγιον Ὄρος, ἀλλὰ
τοῦτο περιωρισμένως διότι αἱ σπουδαῖαι ὑποθέσεις διεξήγοντο
διὰ τοῦ Μποσταντζήμπαση καὶ δΓ ἀπεσταλμένων. Ἁγιορειτῶν.
'Η Ἰερὰ Κοινότης ἐστερεῖτο Κανονισμοῦ. Ἐνομοθέτει
καὶ ἐδίκαζε τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα ἄτινα ἐστηρίζοντο ἐπὶ τῶν ἀρχαίων
τυπικῶν καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ χρόνου καθιερωθεισῶν ουνηθειῶν.
'Επὶ τῶν ὑποθέσεων τῶν ὁποίων δὲν ὑπῆρχε τὸ αὐταπόδεικτον,
βάσιν εἶχε τὴν χριστιανικὴν συνείδησιν.
Οὐδεὶς μεγαλοπρεπέστερος βωμὸς τῆς δικαιοσύνης ἢ τὸ
δικαστήριον τῆς χριστιανικής συνειδήσεως ὅταν ὅμως ὅντως
λειτουργῇ.
Πρακτικὰ ἐτηροῦντο μόνον ἐπὶ σπουδαίων ὑποθέσεων
ὡς καὶ ἀντίγραφα τῶν ἀποστελλομένων ἐγγράφων, ἀλλὰ μετὰ τὰ
μέσα τοῦ ΙΘ' αἰῶνος καθιερώθησαν πατριαρχικῇ ἐντολῇ πρακτικὰ ὑπογραφόμενα ὑπὸ τῶν ἀντιπροσώπων.
'Ο Οϊκουμενικος Πατριαρχης

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μνημονεύεται εἰς ἁπαντας
τοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους ὡς ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἱερᾶς χερσονήσου. Ἑ πρὸς τὸν Πατριάρχην ὑποταγὴ εἶναι ὅλως Πνευματική.
Εἴδομεν ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐξηρτήθη ἀνέκαθεν ἐκ τῶν
βασιλέων.
Ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς τῶν Στουδίων Εὐθύμιος ὁ σταλεὶς εἰς Ἄγιον Ὄρος ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου τοῦ Τσιμισκῆ ὅπως ἐκπονήσῃ τὴν πρώτην νομοθεσίαν τῶν μοναχῶν,
δὲν ἀναφέρει οὐδὲν ἀπολύτως ὡς νομοθετηθὲν κατ' ἐντολὴν τοϋ
αὐτοκράτορος, ἀλλ' ὅτι «ταῦτα διώρισται καὶ τετύπωται κοινῇ
γνώμῃ καὶ συναινέσει πάντων τῶν τοῦ 'Ἀθω εὐλαβεστάτων
ἡγουμένων».
Ὁμοίως καὶ ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Τζιτζιλούκη
Κοσμᾶς ὁ σταλεὶς ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Κτονσταντινου τοῦ Μονομάχου πρὸς σύνταξιν τοῦ Β' τυπικοῦ ἐκήρυξεν ὅτι οἱ ἔνθε-
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σμοι καὶ ψυχοφελεῖς τύποι ἐτυπώθησαν καὶ ἐπράχθησαν «οὐκ
ἐξουσιαστικῶς, οὔτε μὴν αὐθεντικῶς, οὔτε ἀβουλεύτως καὶ ἀπερισκέπτως, ἀλλὰ θελήσει καὶ ἀρεσκείᾳ ἁπάντων τῶν τοῦ Ὄρους
εὐλαβεστάτων μοναχῶν καὶ καθηγουμένων».
Ἑκ τούτων ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτοὶ οἱ βασιλεῖς ἔσκεπον
μὲν τὸ 'Ἁγιον Ὄρος ἀλλ' οὐδεμίαν ἐπέμβασιν ἐνήργησαν εἰς τὴν
ὑλικὴν καὶ πνευματικὴν διοίκησιν αὐτοῦ, οἱ δὲ Πατριάρχαι οὐδαμῶς μνημονεύονται.

Ταῦτα ὅμως μέχρι τοῦ 1313 ὅτε ὁ αὐτοκράτωρ Ἀνδρόνικος Β' ἐθεώρησεν ἀναγκσάαν τὴν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου χειροτονίαν τοῦ Πρώτου.
Κατὰ τὸ ΙΔ' αἰῶνα ὅτε ἐπεζράτησαν ἐν Μακεδονίᾳ οἱ
Σέρβοι, ὁ Πατριάρχης ὡς πνευματικὸς ἀρχηγὸς ὑπήγαγε τὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπὸ τὸν Ἰερισσοῦ διὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικούς, οἴτινες περὶ τὰ τέλη τοῦ αὐτοῦ αἰῶνος ἀρθέντες
πάλιν, ὁ Πατριάρχης ἔσπευσε νὰ κηρύξῃ τὴν ἀνεξαρτησίαν τοϋ
Ὄρους καὶ νὰ φροντίσῃ κατ' ὰἴτησιν τῶν Ἀγιορειτῶν καθὼς
καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Μανουὴλ περὶ ἀνορθώσεως τοῦ μοναχικοῦ
πολιτεύματος καὶ τῶν δικαίων τοῦ Πρώτου.
Μετὰ τὴν ἄλωσιν, οἱ Πατριάρχαι τὴν αὐτὴν πορείαν ἠκολούθησαν, ἐμερίμνησαν ὅμως μεγάλως ὑπὲρ τῆς οἰκονομικῆς
ἀνορθώσεως τῶν Μονῶν κατὰ τὸν ΙΣΤ'καὶ ΙΖ' ὡς καὶ τὸν ΙΗ'
αἰῶνα κατὰ τοὺς ὁποίους ἐμαστίζοντο αὗται ὑπὸ πενίας γράφον
τες πανταχοῦ ἐν Ἐλλάδι, Τουρκίᾳ, Βλαχίᾳ, Μολδαυϊᾳ καὶ Ἑωσσίᾳ εἰς τοὺς δυναμένους νὰ βοηθήσουν καὶ δίδοντες εἰς τοὺς Ἀγιορείτας ἠθικὴν ἐνίσχυσιν καὶ συστατικὰ γράμματα.
Ἐπίσης ὅλως ἰδιαιτέρως ἐμερίμνησαν ἐπιτυχῶς κατὰ τὸ
τέλος τοῦ ΙΗ' αἰῶνος καὶ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ ΙΘ' αἰῶνος καὶ
ὑπὲρ τῆς ἀναβιώσεως τοῦ κατ' ἐξοχὴν μοναχικοῦ καὶ θείου πολιτεύματος τοῦ κοινοβιακοῦ. Πάντα δὲ ταῦτα χωρὶς νὰ θίξουν
τὴν ἀνεξαρτησίαν τοῦ Ἀγίου Ὄρους. Ἀφοῦ καὶ ὁ Πατριάρχης
Ἰερεμίας Α' τῷ 1541 θέλων νὰ ἐγείρῃ μεγάλην τὴν ἔρημον Μονὴν τοῦ Σταυρονικήτα δΓ ἰδίας αὐτοῦ δαπάνης, ἠρώτησε τοὺς
Ἀγιορείτας «εἰ ὰρα γε γνωμοδοτοῦσιν α'παντες πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίδοσιν», καὶ ταῦτα ἐνῶ ἐπρόκειτο νὰ δαπανήσῃ ὑπὲρ ἱεροῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει σκοποῦ ἴδιον χρῆμα.
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Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὁ Λούκαρις ἑρμηνεύων ἐπαρκῶς τὸ πνεῦμα τῆς Ἑκκλησίας ἐν τούτῳ ἔγραφε" «Οὐδὲν ἄν οὕτως εἴη περισπούδαστον καὶ βασιλεῦσι καὶ πατριάρχαις, ὡς ἡ
τῶν ἰερῶν καὶ σεβασμίων μονῶν καὶ μοναστηρίων συντήρησις
καὶ ἡ τούτων ἐλευθερία καὶ τὸ φυλάττεσθαι τὰ τούτων δίκαια
καὶ προνόμοια ἀκαταπάτητα καὶ βέβαια καὶ ἀσάλευτα, καὶ τὸ
ἀνανεοῦν, εἴτε ἐπικυροῦν καὶ ἐπιβεβαιοῦν καὶ κρατύνειν τὰ τῶν
πάλαι αὐτοκρατόρων δεσποτῶν τε καὶ πατριαρχῶν σεπτὰ χρυσόβουλά τε καὶ γράμματα τὰ τούτοις ἐπιβραβευθέντα τοῖς θείοις
ναοῖς καὶ μοναστηρίοις κλπ.»
Οἱ Ἁγιορεῖται ὑπερβαλλόντως σέβονται καὶ τιμοῦν τὸν
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ὡς κορυφὴν τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας καὶ οὐχὶ μόνον οἱ 'Ἑλληνες μοναχοί, ἀλλ' ἐξ ἴσου καὶ πάντες οἱ σλαῦοι τοιοῦτοι.
ΓΝΩΜΙΚΑ

ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

«Ἰδοὑ αι ὴμέραι, τα ε'τη καὶ οϊ μῆνες παρέρχονται ῶς δνειρον
κα'ι ως σκιὰ δειλινή, καὶ ὴ φοβερὰ καὶ μεγάλη παρουσία τοϋ Χριστοϋ
ερχεται ταχἐως. Και πράγματι φοβερὰ θα ειναι ή ήμέρα εκείνη εϊς
τους άμαρτωλοϋς κα'ι εϊς δσους άποφεύγουν να πράξουν τδ θέλημα
τοϋ Θεοϋ καὶ νὰ σωθοϋν, λοιπδν παρακαλῶ ϋμας άδελφοι μου γνήσιοι, ἀς μὴ μεριμνωμεν περϊ των γηϊνων πραγμάτων. διοτι δλα παρέρχονται, δλα άφανϊζονται καϊ τίποτε δεν ώφελεϊ ήμάς κατὰ τὴν
ὤραν εκεϊνην, έκτδς των αγαθων πράξεων τας δποιας θὰ λάβωμεν
μαζἰ μας».
'Οβ. 'Εφραίμ τοϋ Σϋρου

Τὰ κοινοβια μοναστήρια ειναι κεντρα εϊς
τὰ δποϊα επιτελεϊται εν δλῃ αϋτῆς τῇ πειστικδτητι ἡ όὶπαρνησις πἁσης ϋλιστικῆς και
εγωϊστικῆς ροπῆς, ἧ ἁφοσίωσις τοϋ όὶνθρὼπου
ϋπερ τοϋ πλησιον, ἧ ὰγνὴ και ἄδολος εξυπηρενησις σκοποϋ ὰνωτόρου των επαρἁτων
ἀτομικων συμφεροντων.

ΙΜΙ ΜΙΙΙΙΕΠΙΙ ΜΙ ΜΗΙΜ ΙΙΟΠΜ ΕΒ ΜΙΙ ΟΡΕΙ
Οἱ καθηγηταὶ τοῦ Μοναχισμοῦ ἐθεώρησαν ἀπαραίτητον
ἀρχὴν εἰς τὸν κοινοβιάτην μοναχὸν τὴν αὐστῃρὰν καὶ παθητι-·
κὴν ὑπακοὴν πρὸς τὸν ἡγούμενον, ἥτις μετὰ τῆς προσευχῆς ἀποτελεῖ τεῖχος ἀπροσμάχητον κατὰ τῶν βελῶν τοῦ πονηροῦ, ἀλλὰ
διὰ τοὺς ὁπωσδήποτε ἰδιορρύθμως ἀσκουμένους, λόγῳ περισσοτέρων πνευματικῶν ἀγωνισμάτων -—καὶ ἐνταῦθα ἐννοοῦμεν τοὺς
ἡσυχαστὰς καὶ ἐρημίτας καὶ οὐχὶ τοὺς ὑπὸ κατηγορίαν τελοῦντας
ἰδιορρυθμίτας ἀδελφούς μας τῶν ἐννέα ἰδιορρύθμων Μονῶν—ἐθέσπισαν ἀπαραίτητον τὴν ἐργασίαν (ἐργόχειρον), ἡ ὁποία συνίστατο εἰς τὴν παραγωγὴν βαναύσων τινῶν τεχνουργημάτων, σκοπὸν ἐχόντων τὴν ἐκ τῆς ἐργασίας ἠθικὴν μᾶλλον ὼφέλειαν ἢ τὴν
προαγωγὴν αὐτῶν διὰ βιοτεχνικῆς ἁμίλλης. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον αἱ τέχναι δὲν προώδευσαν εἰς τὰς ἀρχαίας ἐστίας τοῦ μοναχικοῦ βίου.
Ὁ μοναχισμός τοϋ Ἁγίου 'Ὁρους φαίνεται εὐτυχέστερος
εἰς τὰς τέχνας καὶ μάλιστα τὴν καλλιτεχνίαν. Ἑ ἔρεύνα εἰς τὰς
βιβλιοθήζας τῶν Ἰ. Μονῶν δεικνύει ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ τοῦ Γ
αἰῶνος ἐπεδόθησαν ἱκανῶς καὶ ἐπιτυχῶς εἰς τὴν ἀντιγραφὴν ἐπὶ
μεμβρανῶν. Ὁ Ἅγιος Ἁθανάσιος ὁ κτίτωρ τῆς Λαύρας ἐφημίζετο εἰς τοὺς χρόνους αὐτοῦ ὡς καλλιγράφος καὶ ταχνγράφος, μακρὸς δὲ κατάλογος θὰ ἐσχηματίζετο ὑπὸ ἐκείνου, ὅστις
θ' ἀνελάμβανε νὰ γράψῃ εἰδικῶς περὶ τῶν ἐν Ἁγίῳ "Ορει τοιούτων καλλιτεχνῶν, καθὼς καὶ περὶ τῶν ἐπιδοθέντων εἰς ἄλλους
κλάδους τῆς καλλιτεχνίας καὶ εἰς τὴν φιλολογίαν. Διὰ νὰ κατορθωθῇ τοῦτο ἀπαιτεῖται ἡ λύσις τοῦ αἰωνίου προβλήματος τῶν εἰδικῶν, ἡ εὕρεσις χορηγοῦ καὶ ἡ ἀκριβὴς καὶ ἐλευθέρα ἔρευνα τῶν
βιβλιοθηκῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δέν θεωρεῖται ἐκ τῶν κατορθωτῶν, ἐπὶ τοῦ παρόντος τουλάχιστον, παρ' ὅλην τὴν παρουσιαζομένην καλὴν διάθεσιν.
Ἑ ζωγραφικὴ ἐκαλλιεργήθη περισσότερον πασῶν τῶν
ἄλλων τεχνῶν ὑπὸ τῶν μοναχῶν τοῦἉγ.'Ὁρους, ἄλλ'εἰς τὸν κλάδον
μόνον τῆς ἁγιογραφίας. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως νὰ εἴπωμεν καὶ ὀ-
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λίγα περὶ τῆς ζωγραφικῆς εἰς τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους.
Εἰς τοὺς ἀσχολουμένους μὲ τὴν ἰστορίαν τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι γνωστὸν ὅτι αἱ δοξασθεῖσαι τέχναι τοῦ
Ἁπελλοῦ καὶ Ζεύξιος, Φειδίου καὶ Πραξιτέλους ἔτυχον ὑπὸ τῶν
πρώτων χριστιανῶν κακῆς ὑποδοχῆς. Τὰ θέματα τῶν ἀρχαίων
συνθέσεων ἐθεωρήθησαν ὑπὸ τῆς νέας θρησκείας βέβηλα καὶ
δὲν εἶναι διόλου τολμηρὸς ὁ πιστεύων ὅτι πλεῖστα ἐκ τῶν ἀριστουργημάτων τῶν ἀρχαίων καλῶν τεχνῶν ἐξηφανίσθησαν ὑπὸ τῶν
φανατικῶν ὁπαδῶν αὐτῆς. Εἰς τὸν λαὸν διεπόμενον πολιτικῶς
καὶ κοινωνικῶς ὑπὸ τῆς νέας θρησκείας, αἱ βέβηλοι τέχναι δὲν
εἶχον τοῦ λοιποῦ θέσιν. Μάταιαι ἀπέβησαν αἱ προσπάθειαι τοῦ
Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, εἰς δὲ τὰ πρακτικὰ τῆς ἐν Καρθαγένη Συνόδου ἀναγιγνώσκομεν τὸν ἐπιτάφιον τῆς γλυφίδος:
«'Ἑρεσεν αἰτηθῆναι ἀπὸ τῶν ἐνδοξοτάτων βασιλέων (Ὁνωρίου
καὶ Θεοδοσίου) ἴνα τὰ λείψανα τῆς εἰδωλολατρείας μὴ μόνον τὰ
ἐν ξοάνοις, ἀλλὰ καὶ ἐν οἱοισδήποτε τόποις, ἤ ἄλσεσιν ἢ δένδροις παντὶ τρόπῳ ἐξαλειφθῆναι» (Καν. ΠΔ), κατὰ δὲ τὴν εἰκονομαχίαν δυνάμεθα νὰ κατανοήσωμεν ὁποία τύχη παρ' ὀλίγον
ἐπεφυλάσσετο καὶ εἰς τὸν χρωστῆρα. Ἑ φυσικὴ σχολὴ προεγράφη. Ἑ ἐλληνικὴ τέχνη ἡ ἐνώσασα δύο μεγαλουργοὺς δυνάμεις,
τὸ ἰδανικὸν καὶ τὴν φύσιν, ἡ παγιώσασα τοὺς νόμους ὑπὸ τῶν
ὁποίων διέπεται ἡ ἐκδήλωσις τοῦ καλοῦ καὶ τοϋ ὡραίου, ἐξέπνευσε. Οἱ τεχνῖται προετίμων νὰ θραύσουν χρωστήρας καὶ γλυφίδας, παρὰ νὰ ὑφίστανται τὴν μανίαν φανατιῶντος λαοῦ καὶ
διαρκῆ τὴν ἀπογοήτευσιν. Τότε ἀνεφάνησαν ἀμαθεῖς τεχνῖται
σχεδιάζοντες ἀξέστως μαρτύρια ἁγίων καὶ γεγονότα ἐκ τῶν ἀγίων Γραφῶν, μὲ γραμμὰς ἁπλᾶς καὶ χρώματα τυχαῖα. Τὰ
δείγματα ταῦτα τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων ὁμοιάζουν μὲ
τὰς ἐπιμελημένας ἀλλ' ἀτέχνους ἐργασίας τῆς Κίνας καὶ 'Ιαπωνίας' βαθμηδὸν ὅμως ἐδημιουργήθη ἡ βυζαντινὴ γραφίς, ἥτις
δπως ἀποκτήση ἀκμὴν καὶ δόξαν ἔπρεπε νὰ ἐμπνευσθῆ ἐκ τῆς
ἀρχαίας τέχνης. Τὸ μεταξὺ Δ' καὶ Θ' αἰῶνος χρονικὸν διάστημα
δεικνείει τὴν προσπάθειαν τούτων, ὁ δὲ ΙΒ' αἰὼν τὴν ἐπιτυχίαν
καὶ τὴν ἐνσάρκωσιν ουτως εἰπεῖν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος
τῆς τέχνης, τὸ ἄπαν τῆς βυζαντινῆς γραφίδος.
Ἑντεῦθεν ἡ τέχνη ἐργασθεῖσα οὐχὶ χάριν ἐαυτῆς, ἀλλὰ
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χάριν τῆς θρησκείας, τῆς ὁποίας ἀπετέλεσεν ἁπλοῦν βοηθητικὸν
μέσον, ἐφάνη εὐτυχεστάτη εἰς παράστασιν θρησκευτικῶν θεμάτων. Αἱ καλαὶ βυζαντιναὶ εἰκόνες ἀποπνέουν πᾶσαι μεγαλεῖον,
γαλήνην, σέβας, κάτι τὸ ὑπερφυὲς τὸ ὁποῖον δὲν ἀπαντᾶται εἰς
τὰς φυσιολογικὰς σχολὰς καὶ διὰ τοῦτο δικαίως οἱ νεώτεροι ἤρχισαν νὰ μελετοῦν τὴν βυζαντινὴν τέχνην, ἰδίως Γερμανοὶ καὶ
Ρῶσσοι (οἱ δεύτεροι πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως) καὶ τελευταίως Ἁμερικανοί. Ἐκ τῆς μελέτης ταύτης δύναται νὰ δημιουργηθῆ ἔξοχος σχολή, συνδυάζουσα τὰ πλεονεκτήματα τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας μὲ τὴν δύναμιν τῆς φυσικῆς τέχνης.
Κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας ἡ τέχνη κατέπεσε, περιελθοῦσα εἰς κατάστασιν οἰκτρὰν κατὰ τὸν ΙΘ' αἰῶνα. Περὶ τὰ μέσα ὅμως αὐτοῦ οἱ Ρῶσσοι σπουδαίως μετέβαλον τὴν βυζαντινὴν
ἁγιογραφίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ σανίδων, ἐκμηδενίσαντες
τὴν τοιχογραφίαν. Ἁνέπτυξαν δὲ εἰς μέγἀ βαθμὸν τὴν ἀποστολὴν εἰκόνων εἰς τὴν ἀχανῆ χριστιανικήν.τότε Ρωσσίαν, ἐπεξειργασμένων μὲ περισσότερον σεβασμὸν καθ' ὅ προερχομένων ἐκ τόπου ἁγίου. Οἱ Ρῶσσοι εἰσήγαγον εἰς τὴν ἁγιογραφικὴν τὸ ἔλαιον, καὶ τὰ σχέδια καὶ τοὺς χρωματισμοὺς τῆς πατρίδος των.
Οἱ Ἀγιογράφοι μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους φυτοζωοῦντες εἰς
μίαν τέχνην εὑρισκομένην ἐν παρακμῇ, ἐνεκολπώθησαν ἁπάσας
τὰς ἰδέας τῶν Ρώσσων ἐπὶ τῆς ἁγιογραφίας, ἀπὸ τὴν ὁποίαν
ἤλπιζον βέβαια τὰ κέρδη. Οὕτω οἱ Ρῶσσοι ἐχορήγουν ἔκτοτε τακτικὴν ἐργασίαν εἰς τοὺς ἁγιογράφους μοναχοὺς, δόντες σπο·ηδαίαν ὤθησιν εἰς τὴν τέχτην ταύτην. Εἰς τὴν Ρωσσίαν πρὸ τῆς
ἐπαναστάσεως κατεβλήθησαν μεγάλαι προσπάθειαι ὅπως οἱ καλλιτέχναι ἐμφυσήσουν εἰς τὰς ἁγιογραφίας αὐτῶν τὰ πλεονεκτήματα τῆς βυζαντινῆς γραφίδος. Πᾶσαι ὅμως αἱ προσπάθειαι αὐτῶν, ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Πέτρου τοῦ ἱδρύσαντος ἰδίαν τεχνοκρισίαν τῆς ἁγιογραφίας, μέχρι τοῦ ἐκδοθέντος ὀκαζίου περὶ ἁγιογραφίας ὑπὸ τῆς Ρωσσικῆς Ἰερᾶς Συνόδου ἀπέτυχον. 'Απεναντίας ἐκ τῆς εἰσαχθείσης εἱς Ἄγιον Ὄρος τέχνης ἐπέδρασε μεγάλως ὁ ἀχαλίνωτος χρωματισμὸς τῆς Ἰταλικῆς τέχνης καὶ βλέπει
τις ἔκτοτε λ. χ. τὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος εἰς ἡλικίαν ἀνθηρᾶς
νέας 15 ἐτῶν μὲ πολὺ ἀνοικτὰ παμφαῆ χρώματα, ἥτις κοινὸν
μετὰ τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας ἔχει μόνον τὴν τυπικὴν στάσιν
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τοῦ σώματος καὶ τοῦτο οὐχὶ πάντοτε, οτερουμένη δὲ παντελῶς
τοῦ σκιόφωτος τῆς βυζαντινῆς γραφίδος, ἀποβαίνουσα δὲ ἐν γένει ἀτυχὴς εἰς παραστάσεις ἐκκλησιαστικῶν συνθέσεων.
Τὸ 'Ἁγιον Ὄρος διέσωσε ἀρίστας τοιχογραφίας τὰς ὁποίας ὁ Γερμανὸς ΒΓοοΜιαα8 κατατάσσει ὡς ἐξῆς: Ἰ Ναοϋ
Πρωτάτου 1282—1328, Βατοπεδίου 1312, αἴτινες ἀνακαινισθεῖσαι τρὶς ἀπώλεσαν τὴν ἀξίαν των, 'Αγίου Παύλου, ναϊδρίου
Ἁγίου Γεωργίου 1423, Λαύρας Τραπέζης 1522 καὶ καθολικοῦ
1535, παρεκκλησίου Τιμίου Προδρόμου Πρωτάτου 1526, Ξενοφῶντος παλαιοῦ ναοῦ 1545 καὶ 1564 καὶ τῆς Τραπέζης ιζ' αἰῶνος,
Διονυσίου 1547, Λαύρας ναϊδρίου Ἁγίου Νικολάου 156Ο, Δοχειαρίου 1568, Χιλανδαρίου ιστ' αἰῶνος Ὁ δὲ Ρῶσσος Οὐνσπέσκης ; Βατοπεδίου 1312 ἀνακαινισθείσας, Ἁγίου Παύλου
(Ἁγίου Γεωργίου) 1393, Ἰ. Ναοῦ Πρωτάτου 1535—36, Λαύρας
καθολικοῦ 1535 καὶ Τραπέζης 1536, Φιλοθέου 154Ο, Ξενοφῶντος ναοῦ 1545 καὶ 1564 καί Τραπέζης 1567, Σταυρονικήτα
1546, Λαύρας (Ἁγίου Νικολάου) 156Ο, Δοχειαρίου 1568, Μολυβδοκκλησιᾶς 1577, Χελανδαρίου (ναὸςΙ1582 Ἰβήρων ναὸς 16ΟΟ,
Διονυσίου 1647,Χελανδαρίου Τράπεζα, Σίμωνος Πέτρας ναός,
Λαύρα φιάλη, Παντοκράτορος ναός, Κουτλουμουσίου ναός, Ι64Ο,
'Ιβήρων Τράπεζα 1672, Πορταῖτίσσης 1683, Καρακάλλου καθολι
κοῦ, Χελανδαρίου παρεκκλήσιον, Δοχειαρίου παρεκκλήσιον, Παντοκράτορος παρεκκλήσιον, Βατοπεδίου Ἅγὶος Νικόλαος, Ζωγράφου παρεκκλήσιον ιη' αἰῶνος.
Ἑ Ἁγιογραφικὴ διακόσμησις τῶν τοίχων ἐνὸς ναοῦ εἶναι προβληματικὴ σήμερον, πρῶτον διὰ τὰς πολλὰς ἀξιώσεις τῶν
ἁγιογράφων καὶ δεύτερον διότι οἱ ἁγιορεῖται παραμελήσαντες
ἀπὸ μακροῦ τὴν τοιχογραφίαν δὲν εἶναι ἀποδοτικοὶ εἰς παράστασιν θεμάτων. Διὰ τοὺς λόγους τούτους ὁ ναὸς τῆς ἡμετέρας
Μονῆς Ἁγ. Παύλου καθὼς καὶ τοῦ Ξενοφῶντος (νέος) καὶ Κωνσταμονίτου, ἱδρυθέντες κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα, διατελοῦν
εἰσέτι ἄνευ τοιχογραφιῶν, ἐνῶ τεκτονικῶς φέρουν τὸν κομψότερον βυζαντινὸν τύπον. Τὰ αὐτὰ δύνανται νὰ λεχθῶσι καὶ περὶ
τῶν κοινῶν Τραπεζῶν τῶν Μονῶν, τὰς ὁποίας οἱ ἀρχαιότεροι
διεκόσμουν. πάσας διὰ τοιχογραφιῶν.
Ἑ γλυπτικὴ κατεδικάσθη ἐνωρίτατα μετὰ μεγαλυτέρας
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μάλιστα μανίας ἤ ἡ ζωγραφική, ἀφοῦ ἐθεωρήθη παραγωγὸς τῶν
ξοάνων καὶ εἰδώλων, ἄτινα οἱ χριστιανοὶ ἐθεώρησαν ὡς οἰκητήρια καὶ φωλεὰς δαιμόνων. Πᾶν γλυπτὸν προεγράφη αὐστηρῶς, περισσόιερον ὑπὸ τῶν μοναχῶν, οϊτινες ἐθεωροῦντο ὡς
σκαπανεῖς τοῦ Χριστιανισμοῦ. 'Η Ὁρθόδοξος Ἑκκλησία ἐδείχθη
μέχρι τοῦδε συντηρικωτάτη μὴ ἐπιτρέψασα τὴν πλαστικὴν ἐν τῇ
λατρείᾳ αὐτῆς. Ἄγγελοί τινες καὶ λέοντες εἰς τὰ ἀετώματα καὶ
τὰ ὑπόβαθρα τῶν στύλων, προσκυνηταρίων καὶ τέμπλων τῶν
ναῶν, πεπιεσμένοι καὶ συνηνωμένοι μετὰ τοῦ κυρίου ἔργου, καὶ
διὰ τοῦτο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κακότεχνοι, εῖναι οἱ μόνοι ἐκπρόσωποι τῆς πλαστικῆς τέχνης ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ Ἑκκλησία.
Ἁσήμαντος ἐπίδοσις ἐγένετο ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησία
τῆς ξυλογλυπτικῆς καὶ δὴ παλαιότερον διὰ τρόπου ἀποτροπαίου.
Ἐπὶ ξυλίνης πλακὸς ἐχούσης σχῆμα σταυροῦ, κύκλου ἢ τετραγώνου, ἐσκαλίζοντο διάφοροι μικροσκοπικαὶ εἰκόνες ἁγίων καὶ
συμπλέγματα αὐτῶν κακοτέχνως, χωρὶς μία χεὶρ εἶς δάκτυλος νὰ
παρουσιάζωσι φυσικότητα τινά. Ἑργα τοῦ ιδ'—ιστ' αἰῶνος παρουσιάζουν φιλοπονίαν καὶ ἄκραν ὑπομονήν, ἀλλ' οὐδόλως ἄξια
τεχνικῆς συστάσεως.

Κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα παρετηρήθη σπουδαιοτάτη
πρόοδος εἰς τὴν τέχνην ταύτην ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, διὰ νὰ φθάση
εἰς ὕψιστον σημεῖον κατὰ τὰς ἡμέρας μας. Ἀπηλλάγη τῶν δεσμῶν αὐτῆς, ἐμπνευσθεῖσα ἐκ τῆς φύσεως καὶ ἐκ τῆς ἐλευθερίας.
Ἄν τὰ ἔργα ταῦτα παρουσίασαν τὸν παρελθόντα αἰῶνα, ὡς
προείπομεν, πολλὴν προκυπήν, σήμερον ἔχουν φθάσει εἰς ἀξιοθαύμαστον σημεῖον προόδου. Πρὸ ἐξήκοντα περίπου ἐτῶν ὁ μοναχὸς τῆς Λαύρας Κοσμᾶς καταγόμενος ἐκ Σπετσῶν, κατεσκεύασε πολλα καὶ άπουδαῖα ἔργα ἐπὶ ξύλου καὶ ἐλεφαντόδοντος, δωρηθέντα
εἰς βασιλεῖς καὶ ἄλλα ἐπίσημα πρόσωπα. Ὁ εἰς τὴν Σκήτην
Καυσοκαλυβίων ἀσκήσας μοναχὸς Γρηγόριος κατὰ τὰς ἀρχὰς
τοῦ παρόντος αἰῶνος, εἰργάσθη μετὰ καλλιτεχνικῆς δυνάμεως,
διακριθεὶς διὰ τὰς ἀναλογίας τῶν ἔργων αὐτοῦ.
Καὶ σήμερον ἔχομεν ἀρίστους ξυλογλύπτας εἰς τὰ Καυσοκαλύβια καὶ τὰ ἡσυχαστήρια τοῦ μεσημβρινοῦ ἄκρου τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους Ἐκεῖνοι ὅμως οϊτινες ὑπερέβησαν τοὺς πάντας εἶνε οἱ
Καυσοκαλυβῖται ἀδελφοὶ Νικοδήμου μὲ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ
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ἀσχοληθῶμεν κάπως περισσότερον Εἰς τὴν πρώτην διεθνῆ ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης ἐξετέθη ἕν ἔργον αὐτῶν ὔψους 1 μέτρου,
πλάτους Ο,8Ο καὶ πάχους Ο,4Ο, εἰκονίζον τὴν ἀνάστασιν τῶν νε
κρῶν, προκαλέσαν τὴν κατάπληξιν καὶ τὸν θαυμασμὸν ὅλων τῶν
ἐπισκεπτῶν αὐτῆς. Διὰ τὸ ἔργον τοῦτο καὶ διὰ τοὺς κατασκευαστὰς αὐτοῦ ἀδελφοὺς Νικοδήμου ὁμιλεῖ ἡ ἔκθεσις τῆς ὑπὸ τοῦ
'Υπουργείου Ἑκκλησιαστικῶν καὶ Δημ. Ἑκπαιδεύσεως συσταθείσης ἐπιτροπῆς ἐκ δύο εἰδικῶν ἐπιστημόνων Καθηγητῶν τοῦ
Πολυτεχνείου, ἥτις λέγει:
«Τὸ ξυλογράφημα τοῦτο τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀδελφῶν Νικοδήμου, ἐξεταζόμενον ἀπολύτως ὡς ἔργον τέχνης τοῦ εἴδους τούτου τῆς βυζαντινῆς παραδόσεως τῆς Ἁγιογραφικῆς ταύτης τέχνης εἰναι ὅντως ενα ἀπὸ τ ὰ θ α υ μ ασιώτερα ἔργα, ἄτινα ἔχομεν διὰ μέσου
τῶν αἰώνων.
Καὶ πρῶτον ἡ οἰκονομία τῆς συνθέσεως, ἡ ἀπόδοσις
τῶν ἁγιογραφικῶν θεμάτων, ἡ λεπτοτάτη καὶ θαυμαστὴ ἐπεξεργασία τῶν καθ' ἕκαστα μερῶν ἀποδίδουν, εἰς ἕνα τόσον λεπτὸν
τεχνούργημα μὲ καταπλήσσουσαν ἁρμονίαν, τὸ σύνολον τοῦ χριστιανικοῦ Θεοκρατισμοῦ μὲ ἀβίαστον καὶ ἐλευθέραν ἐπεξεργασίαν, αὐστηρότητα σχεδίων καὶ ἐν γένει σεβασμοῦ ὡς πρὸς τὴν
τεχνικὴν ἀπόδοσιν τοῦ ὑψηλοῦ τούτου θέματος
Βεβαίως τὸ ἔργον τοῦτο τιμᾶ τὴν ἐλληνικὴν ἀ ν τ ο χ ή ν,
τὴν ὑπέροχον καὶ ἀνυπέρβλητον ἐλληνικὴν δεξιοτεχνίαν, καὶ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ ἐλληνικὸν πνεῦμα καταλλήλως ποδηγετούμενον
δύναται καὶ πάλιν νὰ μεγαλουργήση διὰ τῆς τέχνης.
Θὰ ἧτο δὲ ἀληθὲς ἀπόκτημα διὰ τὸ ἐλληνικὸν κράτος, δπως διὰ τῆς ἀγορᾶς αὐτοῦ ἐνισχύση, δχι μόνον τὴν ἀκατάβλητον φιλοπονίαν τῶν Μοναχῶν τούτων, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ δύναται
νὰ ἐπιδεικνύη εἰς πάντας μίαν ἀρετὴν τεχνικήν, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐγκατέλειπε τὴν Ἑλληνικὴν φυλήν.
'Απὸ καλλιτεχνικῆς ἀπόψεως ἐξεταζόμενον τὸ ξυλογλύφημα τοῦτο δὲν ἔ^ει βέβαια τὴν πνοὴν μιᾶς πρωτοτύπου δημιουργίας, παρὰ μόνον τὴν ἐλευθεριάζουσαν μέχρι καταπλήξεως
διάταξιν τοῦ σχεδίου' δὲν ἠκολούθησαν τὴν αὐστηρὰν καὶ ἄκαμπτον Βυζαντινὴν παράδοσιν, καὶ δὲν εἶχον τὰ καλλιτεχνικὰ στοι-
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χεῖα ὅπως δημιουργήσουν μὲ νέον φῶς τὸ καλλιτέχνημα ποὺ θὰ
ἀντιπροσωπεύσῃ τὴν νέαν διανοουμένην Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἰς τὴν
τέχνην δὲν γίνονται θαύματα. Ἑ θέλησις καὶ ἡ ἐργασία εἶναι οἱ
μεγαλύτεροι παράγοντες τῆς προόδου, καὶ οἱ Μοναχοὶ αὐτοὶ δεικνύουν τὴν μεγαλυτέραν ἀντοχὴν πρὸς ἐργασίαν. Καὶ διὰ τοῦτο
ἀφιέρωσαν δεκαπενταετίαν ὁλόκληρον ὅπως φέρωσιν εἰς πέρας
τὸ δντως ἀξιοθαύμαστον ἔργον των
'Ως πρὸς τὴν χρηματικὴν ἀξίαν τοῦ ἔργου ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν
δύναται ν' ἀποφανθῆ ἀπολὐτως καθ' ὅσον αὕτη κανονίζεται ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ζητήσεως. Διὰὰὰ σπάνια αὐτὰ ἔργα τέχνης ἡ χρηματικὴ ἀξία των κυμαίνεται ἀπὸ τὴν
μανίαν τῶν συλλεκτῶν, πολλάκις δὲ αἱ τιμαί των φθάνοῦν μυθώδη ποσά.
Κατὰ τήν τεχνικὴν ὅμως ἐκτίμησιν τοῦ εἰδικοῦ ξυλογλύπτου κ. Ἰω. Μαγιά,ση ἡ ἀξἶα τοῦ ξυλογλυφήματος τούτου φθάνει
καὶ μέχρι 2ΟΟ.ΟΟΟ δρχ. (Ἐ
Διὰ τοῦτο ὁ διακανονισμὸς τῆς τιμῆς τοῦ ἔργου τούτου,
τὸ ὁποῖον ἐξ ἄπαντος πρέπει νὰ ἀποκτήση τὸ Ἑλληνικὸν κράτος,
δέον νὰ κανονισθῆ μεταξὺ τῶν Μοναχῶν, οϊτινες ὡς ἐλπίζομεν
πασαν θυσίαν θὰ κάμωσι χάριν ενὸς ἀνωτέρου σκοποῦ, κὰὶ τοῦ
Σ. Ἀπουργείου.
Ἑν Ἁθήναις τῇ 27 Μαἴου Ι92Ο. Ἑ Καλλιτεχνικὴ Ἑπϊτροπὴ Θ. Θωμόπουλος, Καθηγητὴς γλυπτικῆς, Ἰω. Μαγιάσης
Εἰδικὸς ξυλογλύπτης, Καθηγητής.»
(Τδ τελος εϊς τδ έπομενον)

(') 65Ο—7ΟΟ χρυσων λιρων 'Αγγλίας).

“ΟΤΙ ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΥΛΑΙΣ ΣΟΥ ΥΠΕΡ ΧΙΛΙΑΔΑΣ,,
(Ψλμ. ΠΓ.' ΙΟ)

(Συνέχεια ἐκ. τοϋ προηγουμένου)

Ὁ φαρμακοποιὸς τῆς Μονῆς, ὁ Γερο-Γεράσιμος, ἀπὸ'^'
τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, τὴν Κωνσταντινούπολι, θὰ πλησιάζει
τώρα τὰ ἑβδομῆντα-πέντε, κΓ ὅμως τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ γένεια του
εἶναι ἀκόμη μαυρωπὰ καὶ ἡ περπατησιά του σταθερὴ κΓ ἀνάλαφρη. Τριάντα χρόνια Μοναχός, καὶ ὁ καλὸς τῆς Μονῆς Σαμαρείτης. Ὁ καλόκαρδος Γερο-Καλλίνικος, τριάντα χρόνια κύ αὐ'
τὸς στὸ Μοναστῆρι, ἧταν πέρυσι ὁ μάγεράς μας' φέτος —τὰ
διακονήματα κάθε χρόνο ἀλλάζουν— ἔχει για κύριο διακόνημα
τὴν πόρτα. Εἶναι ὁ Πορτάρης τῆς Μονῆς, ὁ ἄγρυπνος φρουρὸς
τῆς θύρας τῆς αὐλῆς τῶν προβάτων. Κάθε βράδυ μὲ τὴν δύσι
τοῦ ἡλίου διπλοκλειδώνει τὴν βαρειὰ κατάφρακτη σιδερένια πύλη καὶ παραδίνει τὸ κλειδὶ τὴν ὤρα τοῦ ἀπόδειπνου στὸν Γέροντα,
γιὰ νὰ τὸ ξαναπάρη τὴν ὤρα τοῦ ὅρθρου κατὰ τὴν αὐγή, ὁπόταν
ξανανοίγει πάλι ἡ ἐξώθυρα.
Ὁ φιλόπονος καὶ ἀκούραστος Γερο Διονύσιος, ἀπὸ τὴν
Κεφαλλονιά, εἰναι ὁ κηπουρὸς τῆς Μονῆς. 'Ἐχει τὸ γενικὸ πρόσταγμα στὴν καλλιέργεια τῶν λαχανοκήπων τοῦ Μοναστηριοῦ.
Δουλεύει μαζὶ μὲ τὸν Γερο-Δαμιανὸ καὶ τὸν γερούλη Γερο-Γιάννη ἀπ' τὴν Καστοριά, ὀργώνοντας, φυτεύοντας, καλλιεργῶντας
ἀκούραστα ὅλα τὰ πρώῖμα καὶ ὅψιμα ζαρζαβατικά, ὅσπρια, φροῦτα, χόρτα καὶ λοιπά. Δουλεύουν, εἶναι μιὰ λέξι. Θἄλεγε κανεὶς
ὅτι ἱερουργοῦν στὸ διακόνημά τους τοῦτο. Οἱ λαχανόκηποι, ἔξω
ἀκριβῶς ἀπ' τὸ Μοναστῆρι διαρρυθμισμένοι στὴν πλαγιὰ τοῦ
μεγάλου ρεύματος, ποὺ περνᾶ σύρριζα ἀπ' τὸ Μοναστῆρι, εἶνε
πεζοῦλες κλιμακωμένες σὲ καμμιὰ δεκαριὰ ἀναβαθμούς Μερικὲς
ἡμιστρόγγυλες, ἄλλες ὀρθογώνιες, ἄλλες πολύπλευρες, εἶνε πρὸς
τὸ κατω μέρος τους καλοχτισμένες γιὰ νὰ συγκρατοῦν τὰ χώματά τους. Ἑ καλλιέργειά τους γίνεται τόσο ἔντεχνα, μὲ τόσο γοῦστο καὶ τόση καλλιτεχνικὴ ἁρμονία, ποὺ ὅταν τὶς θεωρεῖ κανεὶς
ἀπὸ τὰ ψηλώματα τοῦ Μοναστηριοῦ, καταλαβαίνει ἀπάνω-κάτω
τὶ πρέπει νὰ ἧσαν οἱ κρεμαστοὶ κῆποι τῆς Βαβυλώνας...
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Πάντοτε πρᾶος, μειλίχιος, εὐσεβὴς καὶ ταπεινὸς ἀκολουεῖ ὁ Πάτερ-Εὐλάμπιος ὁ Ἀρχοντάρης. Τὸ κύριο διακόνημά του
εἶνε ἡ φιλοξενία καὶ περιποίησι τῶν ἐπισκεπτῶν καὶ τῶν ἐργατῶν, ποὺ παραμένουν στὴν Μονή. Εἶναι συνάμα καὶ διαβαστὴς
στὴν ἐκκλησιά. Πρὶν 18 χρόνια ξεκίνησε ἀπ' τὸ Φανάρι τῆς
Θεσσαλίας, 25 χρονῶν νέος, καὶ πολιτογραφήθηκε στὴν ἀγγελικὴ τούτη Μοναχικὴ πολιτεία.
Ὁ σιωπηλὸς τῶν σιωπηλῶν, ὁ ἀσκητικὸς διάκος Εὐλό) γιος ἀκολουθεῖ τώρα. Εἶναι ὁ δασονόμος τοῦ Μοναστηριοῦ, ποὺ
ἐπιστατεῖ στὴν ὑλοτόμησι τοῦ μακρυνοῦ μυστηριακοῦ δάσους.
Μέσα στὸ θάλπος τῆς σιγαλιᾶς, ποὺ τὸ νοιώθει κανεὶς πιὸ ἔντονο σὰν βρεθῆ μέσα σὲ πυκνὸ ἀπόμακρο δάσος, διδάσκεται ὁ διάκος τὸν θησαυρὸ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς εἰρήνης Γιατὶ ὁ σιωπηλὸς
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι καὶ εἰρηνόφιλος Πόσο φαίνεται νὰ
ἔχη ἐμβαθύνη ὁ σιωπηλὸς διάκος καὶ οἱ δμοιοί του στὰ περισπούδαστα ἐκεῖνα λόγια τοῦ μακαρίου Ἰακώβου (Ἰακ. α', 24
καὶ γὴ 2-7); «Ἑάν τις μεταξύ σας νομίζῃ ὅτι εἶναι θρῆσκος,
καὶ δὲν χαλιναγωγεῖ τὴν γλ,ῶσσαν αὑτοῦ, ἀλλ' ἀπατᾶ τὴν καρδίαναὑτοῦ, τούτου ἡ θρησκεία εἶναι ματαία. .. Ἑάν τις δὲν πταίῃ
εἰς λόγον, οὗτος εἶναι τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς νὰ χαλιναγωγήσῃ
καὶ ὅλον τὸ σῶμα. Ἰδοὺ τοὺς χαλινοὺς βάλλομεν εἰς τὰ στόματα τῶν ἴππων, διὰ νὰ πείθωνται εἰς ἡμᾶς. καὶ μεταφέρομεν ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν. Ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, δντα τόσον μεγάλα, καὶ
ὑπὸ σφοδρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, μεταφέρονται ὑπὸ ἐλαχίστου
πηδαλίου, ὅπου ἄν θέλῃ ἡ ἐπιθυμία τοῦ κυβερνῶντος. Οὕτω καὶ
ἡ γλῶσσα εἶναι μικρὸν μέλος, ὅμως μεγσλαυχεῖ. Ἰδοὺ ὀλίγον πῦρ
πόσον μεγάλην ὐλην ἀνάπτει. Καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ εἶναι, ὁ κόσμος
τῆς ἀδικίας. Οὕτω μεταξὺ τῶν μελῶν ἡμῶν ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ μολύνουσα ὅλον τὸ σῶμα, καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τοῦ βίου, καὶ
φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεένης».

Εἶνε κΓ ἄλλοι Γεροντάδες καὶ Πατέρες, μὲ τὸ ἰδιαίτερο ὁ
καθένας χάρισμά του καὶ διακόνημά του. Στὸ τέλος ἀκολουθοῦν
οἱ νεώτεροι. Ὁ φιλόπονος, γλυκύτροπος καὶ ζηλωτὴς της πίστεως
Διόδωρος, Τραπεζάρης, ποὺ ξέρει καὶ τὴν τέχνη τοῦ τσαγκάρη.
Στὴν Τράπεζα διαφεντεύει ὅλα τὰ ἄλλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φαγητό,
ποὺ εἶναι ἔ'ργο καὶ διακόνημα τοῦ Πάτερ Γιώργη ἀπὸ τὴν Κε-
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φαλλονιά. Λιγόλογος, δουλευτής, προσεκτικὸς ὁ Πάτερ-Γιώργης,
μαγειρεύει καὶ μοιράζει εὐσυνείδητα, στὰ πιάτα τῶν ἀδελφῶν, τὸ
φαγητό. Βαρὺ τὸ διακόνημά του, μὰ ἀνάλογος καὶ ὁ μισθός.
Ὁ Στέφανος, 25 χρονῶν, φιλομαθὴς καὶ εὐλαβικός, ἐργά-ὰ^^τ
στηκε πέρυσι, ἐπιστατῶντας στὴν διάνοιξι ἐνὸς ὀρεινοῦ δρόμου, ποὺ συνδέει τώρα τὸ Μοναστῆρι μὲ τὸ δάσος, κι' ἐπιτρέπει
νὰ κουβαλιέται ἡ ξυλεία τῆς καστανιᾶς μέχρι τὸ λιμανάκι τῆς
φορτώσεώς της, ὅχι πιὰ μὲ μουλάρια, ἀλλὰ μὲ τετράτροχα κάρρα.
'Ἐργο κολοσσιαῖο, δταν μπορῆ κανεὶς νὰ ἐκτιμήση τὶς τεχνικὲς
δυσκολίες ποὺ συναντήθηκαν πάνω στὰ κακοτράχαλα τοῦτα βουνὰ
καὶ στοὺς γκρεμοὺς τῶν δρόγγων τοῦ 'Αντιάθωνα.
Τὴν σειρὰ τῶν Καλογήρων κλείνουν ὁ σεμνὸς καὶ πρᾶος
Πολύκαρπος 22 μόλις χρονῶν, ἀφοσιωμένη συνοδεία τοῦ Γέρον- Ἀ
τά μας καὶ ὁ 28ετὴς Πάτερ-'Ασύγκριτος, ἡ βακτηρία τῶν γειρατειῶν τῆς Μονῆς. Γιατὶ ὁ Ἁσύγκριτος διακονεῖ στὸ ΓηροκομεῖοΛ4ὶοίν
τῆς Μονῆς, ὅπου τρεῖς-τέσσερης Γεροντάδες, ἀνίκανοι πλέον νὰ
ὑπηρετήσουν τὸν ἐαυτό τους, περιμένουν τὰ πάντα ἀπὸ τὸ χέρι
του. Ἑδῶ πιά, στὸ διακόνημα τοῦτο, τὸ πιὸ βαρὺ μὰ καὶ τὸ πιὸ
λεπτὸ καὶ πιὸ ὑψηλὸ ἀπὸ ὅλα τὰ διακονήματα, συγκεντρώνονται
ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται: Γιατὶ τὸ ἀπόσταγμα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας εἶναι ἡ ἀπεριόριστη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό,
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπεριόριστη, ἄν δὲν ἀγκαλιάζει τὸνἈυχόντα ἐκ τῶν πλησίον. Μέσα στὸν θάλαμο τοϋ Γηροκομείου ἐκτυλίσσονται καθημερινὰ εἰκόνες συγκινητικές' εἰκόνες ἔνσαρκες,
φτειαγμένες ἀπὸ τὰ βαρύτερα λόγια καὶ ἀπ' τὰ δυσκολώτερα
παραγγέλματα τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ζωῆς, μὲ κεντρικὰ πρόσωπα
τὸν Πάτερ-'Ασύγκριτο ἀπ' τὴν Κεφαλλονιὰ καὶ τὸν βοηθό του .
Γερο-Βικέντιο ἀπ' τὴν ἡρωῖκὴ Κρήτη. Ἁπ' τὸ τιμητικὸ τοῦτο
διακόνημα πέρασαν παλαιότερα πολλοί, καὶ θὰ περάσουν καὶ οἱ
ἄλλοι σιγὰ-σιγὰ μὲ τὴν σειρά τους.
Στὸ τέλος ἔρχεται ὁ ἐλπιδοφόρος ἀνθός. Τὰ εὐλογημένα
παρθενικὰ νειᾶτα, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀφιερωθοῦν ὁλοκληρωτικὰ στὸν Χριστό. Εῖναι οἱ δόκιμοι Πολύκαρπος 25 ἐτῶν ἀπὸ τὴν
Πάτρα, τελειόφοιτος Γυμνασίου, Εὐστράτιος καὶ Εὐθύμιος ἀπὸ
τὴν Κεφαλλονιὰ, Γρηγόρης ἀπὸ τὸν Λόγγο τῆς Χαλκιδικὴς, Θω- 1Ἅ.
μᾶς ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα, εἰκοσαετεῖς ἀγωνισταὶ τῆς ἀρετῆς, ποὺ
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ἧρθαν ἀποφασισμένοι ὅλοι τους, νὰ δαμάσουν τὸν δράκοντα τοῦ
σαρκίου, νὰ ἀποβάλουν δ,τι μάταιο καὶ κοῦφο καὶ σαπρὸ ἐδιδάχτηκαν τυχὸν στὸν κόσμο καὶ νὰ προσλάβουν ὅ,τι καλὸ δὲν διδάχτηκαν τόσο καιρὸ μέσα σ' αὐτόν. Μακάριοι οἱ σοφοὶ ἐκεῖνοι
γονεῖς καὶ κηδεμόνες των, ποὺ τοὺς ἔσπρωξαν πρὸς τὰ ἐδῶ"
τρισμακαρία δὲ ἐκείνη ἡ ἄλλη μητέρα τοῦ Πειραιῶς, ποὺ εἶπε
πρόπερσυ στὸν μονάκριβο γυιό της, εἴκοσι χρονῶν παλληκαρόπουλο :
— Παιδί μου ἐγὼ θέλω νὰ ἀφιερωθῆς ὁλόκληρος στὸν
Θεό. Ἄν τὸ θέλης καὶ ἐσύ, τότε πήγαινε μὲ τὴν εὐχή μου στὸ
Ἄγιον Ὄρος, καὶ ὁ Θεὸς καὶ ἠ καλὴ Παναγιά μας θὰ γενοῦν
προστάται μας. Ὄ, ἡρωῖσμὸς μητρικῆς αὐταπαρνήσεοις, ὤ, βάθος πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως στοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, ὤ, σταυροφόρος δύναμις, ποὺ στερεώνεις τὶς καρδιὲς καὶ τὰ γόνατα τοῦ
παιδιοῦ καὶ τῆς μάνας, σ' αὐτὸν τὸν μαραθώνιο δρόμο τῆς
ὑπέρτατης θυσίας.
Πόσα ἠθικὰ παραστρατήματα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποσοβοῦνται, πόσες νεανικὲς ζωὲς νὰ σώξωνται, πόσο νεανικὸ σφρῖγος, μιαινόμενο ἀπὸ τά τέλματα τῆς κουφότητος καὶ ἀπὸ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ἀκολασίας, θὰ μποροῦσε, καθαγιαζόμενο ἐδῶ, νὰ μετουσιωθῆ σὲ ἀκτινοβολία θείας χάριτος, ἄν περισσότεροι γονεῖς,
ἄν περισσότερες μανάδες ἀποφάσιζαν νὰ χειραγωγήσουν πρὸς
τὸν Μοναχισμό, δχι τὸ μονάκριβο παιδί τους —εἶναι σπάνιος
τόσος ἡρωῖσμὸς— μὰ ἔνα ἀπ' τὰ πολλὰ παιδιά, ποὺ τοὺς ἐφύλαξε ὁ Θεὸς ἀπὸ κακὲς ὧρες, ἀπὸ «πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος δαιμονίου μεσημβρινοῦ», ἀπὸ βαρειὲς ἀρρώστειες, ἀπὸ θανατικό' ἄν ἀποφάσιζαν μόνο-μόνο νὰ
μὴ στραγγαλίζουν, νὰ μὴ νοθεύουν τουλάχιστο τὴν φυσικὴ κλίσι
τῶν παιδιῶν τους ἐκείνων, ποὺ προωρίστηκαν ἀπ' τὸν Θεὸ γιὰ
τὴ μυστηριακὴ ζωὴ τοῦ μοναχισμοῦ,
*
*
*
*
..... Καὶ «ἐξελεύσεται ανθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ
ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἐσπέρας». Ἑ λειτουργία τελείωσε
μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς καινούργιας μέρας. Ὁ κάθε καλόγερος θὰ
πρέπει τώρα νὰ πάη στὴν δουλειά του, ἀφοῦ πρῶτα γευματίσουν
ὅλοι μαζὶ στὴν κοινὴ Τράπεζα, τὴν εὐρύχωρη δωδεκάστηλη σταυ-
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ροειδῆ αἴθουσα, μὲ τὴν ὁλόσωμη ἐπιβλητικὴ τοιχογραφία τῆς
Κυρίας Θεοτόκου, ποὺ τὸ γλυκὸ περίχαρο πρόσωπό της στερεώνει τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου πιὸ πολὺ κι' ἀπ' τὸ ὁλόγλυκο ψωμί, μὲ τὰ ὁλόλευκα μαρμάρινα τραπέζια της καὶ τὸ μαρματόντυτο δάπεδο μὲ τὸ παληὸ πλουμιστὸ ἐκκρεμὲς ρολόϊ, τὰ φωτεινὰ
παράθυρά της καὶ τὸν ἄμβωνά της, ἀπὸ ὅπου ὁ ἀναγνώστης
διαβάζει κατὰ τὴν ὤρα τοῦ γεύματος τὸν βίον τοῦ ἁγίου τῆς
ἡμέρας.
Τὸ φαγητὸ κοινὸ γιὰ ὅλους, ἀπὸ τὸν Ἑγούμενο μέχρι
τὸν τελευταῖο δόκιμο. Ἁφοῦ εὐλογήσει ὁ Γέροντας τὴν «βρῶσι
καὶ τὴν πόσι», ἀρχίζουν οἱ μοναχοὶ νὰ τρῶνε, ἀκούοντας συνάμα τὸν ἀναγνώστη. ἢ σωστότερα ἀρχίζουν νὰ ἀκοῦνε τὸν ἀναγνώστη, τρώγοντας συγχρόνως τὸ λιτὸ φαγητό τους καὶ «ἐξαγοραζόμενοι οὕτω τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσίν.» Ἐπακολουθεῖ μετὰ τὸ γεῦμα σύντομη προσευχὴ καὶ εὐλογία τῶν
«εὐφρανθέντων» ἀπὸ τὸν Γέροντα, ποὺ στέκει τώρα στὴν ἔξοδο
τῆς Τραπέζης, ὅπου γονατιστοὶ βρίσκονται ἐπίσης ὁ μάγερας κύ
ὁ Τραπεζάρης, ζητῶντας ἔτσι συμβολικὰ τὴν συγχώρεσι τῶν ἀδελφῶν γιὰ κάθε παράλειψι ἢ ἀτέλεια ποὺ μπορεῖ νὰ συνέβη
στὴν προετοιμασία τοῦ γεύματος... Ἑ ὅλη αὐτὴ διαδικασία τῆς
Τραπέζης δὲν διαρκεῖ περισσότερο ἀπὸ εἴκοσι λεπτά. "Ενα ἀ
κόμη τέταρτο καὶ ὅλα μέσα στὴν Τράπεζα εἶνε πάλι καθαρὰ
στὴν θέσι τους. Μὲ ρυθμὸ συναγερμοῦ, τέσσερης-πέντε ἀπὸ τοὺς
ἀδελφοὺς —ὅσοι θέλουν, μὰ ὅλοι πάντοτε θέλουν— ἀναλαμβάνουν τὴν τακτοπρίησί της. Ὁ ἕνας σηκάινει καὶ πλένει τὰ πιάτα, ὁ ἄλλος τὰ μαχαιροπήρουνα, ὁ τρίτος τὰ ποτήρια, ἕνας αλλος πλένει μὲ σπόγγο καὶ σταχτόνερο τὰ μαρμάρινα τραπέζια.
κ. ο. κ. Νάτος πάλι ὁ Γερο-Στέφανος μπροστὰ στὸν νεροχύτη τῆς»
ἁπλωταριᾶς, ποὺ πλένει τὰ ποτήρια, τρίβοντάς τα μιὰ μέσα μιὰ
ἔξω" τὰ χέρια του κινοῦνται μὲ γρήγορες ρυθμικὲς κινήσεις, κύ
ἄν δὲν σιγοψέλνη, τότε τὸ βλέμμα του δείχνει βαθὺ κύ ὁ λογισμός κάπου νὰ τρέχη. Μιὰ μέρα τὸν ρώτησα μήπως ἀναπολῆ
στὴν ὤρα τοῦ πλυσίματος τὰ λόγια τοῦ Κυρίου γιὰ τὸ «ἔσωθεν
τοῦ ποτηρίου»... Τὰ χείλη του ἄνοιξαν σὲ καλοκάγαθο χαμόγελο' μὰ τὸ βλέμμα του φάνηκε ξαφνιασμένο ἀπὸ τὴν εὐστοχία
μου. Δὲν δέχεται νὰ τὸν βοηθήση κανεὶς στὸ ἔκτακτο αὐτὸ καὶ
προαιρετικὸ διακόνημά του.
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— Τί; Γιὰ νὰ μοῦ πάρης τὸν μισθό; λέει χαριτολογῶντας, σ' δποιον προσφερθῆ νὰ τὸν βοηθήση... Μιὰ μέρα τοῦ ἀπήντησε ἕνας δόκιμος:

— Μὰ ἐσὺ Γερο-Στέφανε ἔχεις μαζέψει τόσους μισθοὺς
στὸν οὐρανὸ ἐπὶ τριάντα τώρα χρόνια. 'Ἁσε καὶ γιὰ μᾶς κἄτι...
Μιὰ χαρούμενη λάμψι ἄστραψε τότε πρὸς στιγμὴ στὰ μάτια του
κΓ ἀνταύγασε στὸ ἀχνὸ πρόσωπό του ἧταν ἕνας φωτεινὸς παλμός, ποὺ ἀκτινοβολοῦσε πίστι, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη.
Τὰ καθαρισμένα σκεύη ξαναστρώνονται στὰ μαρμάρινα
τραπέζια γιὰ τὸ βράδυ. Σήμερα εἶναι Σάββατο κΓ ἔχει καὶ δεύτερη βραδυνὴ τράπεζα. Δευτέρα Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἔχει
μόνο πρωϊνή. Καὶ τώρα ξεκινᾶ ὁ καθένας γιὰ τὸ πόστο του,
γιὰ τὴν δουλειά του, τακτικὴ ἢ ἔκτακτη, ποὺ δὲν λείπει ποτέ.
Ρωτοῦν πολλὲς φορὲς οἱ ἀπ' ἔξω, τὶ κάνουν ὅλη τὴν ἡμέρα οἱ
καλόγεροι, σὰν τελειώσουν τὸ κύριο διακόνημά τους καὶ δὲν ἔχουν ἐκκλησιά; Αὐτοὶ ποὺ ρωτοῦν, λογάριασαν ἄραγε ποτὲ πόσα
μεροκάματα μαζεύονται τὸν χρόνο καὶ τὶ ποσὸν χρημάτων ἀντιπροσωπεύουν τοῦτα, γιὰ νὰ συντηρηθῆ σὲ κατάστασι λειτουργίας ἕνα μεγάλο πλοῖο, ἕνα ὑπερωκεάνειο λ. χ. σὰν τὸ «Κουὴν
Μαίρη»; Τὶ κάνει ἄραγε τὸ πλήρωμα ποὺ εἶναι ἐλεύθερο ἀπὸ
βάρδιες, στὶς ὤρες τοῦ ταξειδιοῦ; Μὰ ἁπλούστατα Ἄλλοι βάφουν τὶς κουπαστἐς καὶ τὶς γέφυρες, ἄλλοι μαστορεύουν τὰ διάφορα ξάρτια του, ἄλλοι πλένουν τὰ καταστρώματά του, πλέκουν
σκοινιά, μπαλώνουν ξάρτια, πλένουν τὸν ἱματισμὸ τῶν αἰθουσῶν τοῦ καραβιοῦ, ἐπιθεωροῦν κΓ ἀσφαλίζουν τὰ στεγανά, ἐρευνοῦν τὸν ὁρίζοντα.,. καὶ προσδιορίζουν τὸ στῖγμα τους. 'Ἐ, λοιπόν! .. Ἐνα μεγάλο ὑπερωκεάνειο —χωρὶς μηχανὲς— εἶναι καὶ
τὸ Μοναστῆρι!... "Ενα ὑπερωκεάνειο μὲ τὶς αἴθουσές του, τὶς
κουκέττες του, τὰ μαγειρεῖα του, τὸ νοσοκομεῖο του (καὶ τὸ γηροκομεῖο του) τὴν ἐκκλησιὰ καὶ τὰ παῳεκκλήσια του, τοὺς κήπους καὶ τὶς ὑδραυλικὲς ἐγκαταστάσεις του, τὶς ἀποθῆκες καὶ
τ' ἀμπάρια καὶ τὶς τραπεζαρίες του, τοὺς ἐξώστες καὶ τὰ καταστρώματά του καὶ τοὺς πύργους του. Ἐνα ἀληθινὸ ὑπερωκεά
νειο, χωρὶς μηχανές, ποὺ ἀρμενίζει ἀγέρωχο πάνω σὲ μιὰ καταπράσινη θάλασσα ἀπὸ ἀγριοχαρουπιὲς καὶ ἐληὲς καὶ ἀγριοσυκιές,
ἀπὸ φουντωτὲς βελανιδιὲς καὶ σφεντάμια καὶ καστανιές, ἀρμενί-
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ζει μέρα-νύχτα πάνω στὴν μυρωμένη αὐτὴ ὁλοπράσινη θάλασσα,
μὲ τὸν ἀνθένιο πολύχρωμο ἀφρὸ ἀπὸ σπάρτα, βιόλες καὶ σφερ^
δούκλια, καὶ δέρνεται ἀδιάκοπα μιὰ ἀπ' τὸ χαλάζι καὶ τὸ χιόνι
καὶ τὰ πνεύματα τῶν καταιγίδων τοῦ Ἄθωνα καὶ μιὰ ἀπ' τὸ
λιοπῦρι τοῦ καλοκαιριοῦ, καὶ δὲν παύει νὰ νοτίζη βαθειὰ ἡ ἁρμύρα τῆς θάλασσας... Παλεύουν λοιπὸν σὰν τοὺς ναυτικοὺς κἁ οἱ
καλόγεροι, στὶς ὧρες ποὺ εἶνε ἐλεύθεροι ἀπὸ τὰ κύρια διακονήματά τους, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὸ μοναστῆρι τους σὲ κατάστασι
λειτουργίας καὶ νὰ τὸ συντηρήσουν ἀπὸ τὴν φθορά. Μὲ πόση
εὐκολία ἀνταλλάζει τὴν πένα μὲ τὸ πινέλλο καὶ τὴν γραφομηχανὴ μὲ τὸ χειροπρίονο ὁ Πάτερ-Θεοφύλακτος ὁ Γραμματικἁ
Λαμποκοποῦν φρεσκομπογιατισμένες ἀπὸ τὸ χέρι του οἱ κάσσες
καὶ τὰ παραθυρόφυλλα, οἱ πόρτες καὶ τὰ κάγκελα τοῦ Μοναστηριοῦ. Νὰ κΓ ὁ παπα-Ἁνδρόνικος ὁ γλυκομίλητος, φιλόπονος^
καὶ θεοσεβὴς Κεφαλλονίτης μὲ τὴν αὐαίσθητη ψυχὴ καὶ τὴν ὁρμητικὴ καρδιά, ποὺ λίγο πρίν, λαμποκοπῶντας μέσα στὴ χρυσοπόρφυρη ἱερατική του στολή, ὕψωνε στὰ χέρια τὸ ἀστραφτερὸ Ἄγιο ΙΙοτῆρι, ἀνασκουμπωμένος τώρα τὸ παληὸ , ζωστικό
του ἔχει ἀδράξει στὰ χέρια τὴν μπαραμίνα καὶ πάει ν' ἀνοίξη
φουρνέλλα σ' ενα μεγάλο βράχο, ποὺ κατρακύλησε τὴν ὤρα τῆς
νεροποντῆς κά ἀπόφραξε τὸν δρόμο στὰ κάροα... Νὰ κι ὁ ΓεροἉνδρέας, ποὺ ἄφησε σήμερα τὸ ὑπούργημά του κΓ ἧρθε βια-'^4·ϋ'ύν
στικὰ ἀπὸ τὶς Καρυὲς γιὰ νὰ ἐπισκευάση κάπου τὴν ὑδραυλικὴ
ἐγκατάστασι τοῦ μοναστηριοῦ. .
Ὄσο γιὰ τὸ στῖγμα τοῦ Μοναστηριοῦ, εἶναι κἁ αὐτὸ ἀνάγκη νὰ προσδιορίζεται τακτικά, μὲ τὴν ἀτομικὴ προσευχὴ καὶ
τὸν ἀτομικὸ ἀπολογισμὸ τῆς ἡμέρας' γιατὶ ἡ πορεία, ἡ πνευματικὴ πορεία, τοῦ πληρώματος ὅλων τῶν μοναχῶν, εἶναι καὶ πορεία τῆς Μονῆς,..
' Εχει καὶ τὸ «ρεκόρ» του τὸ ἰδιότυπο αὐτὸ ὑπερωκεάνειο.
Ἄν δὲν μπορεῖ νὰ καυχηθῆ γιὰ ρεκὸρ ταχύτητος ἤ ἀνέσεως,
ἀσφαλειας ἤ πολυτελείας, εὐσταθείας ἢ χωρητικότητος, μπορεῖ
ὅμως σίγουρα νὰ διεκδικήση τὸ ρεκὸρ τοῦ πιὸ ὀλιγαρίθμου σὲ
ἀναλογία πληρώματος" μόλις καμμιὰ σαρανταριά.
Εἶνε ὕστερα καὶ οἱ «παγκοινιές». "Ενα βαρὺ ξύλινο σήμαντρο κροταλίζει ξαφνικά, καλῶντας ὅσους βρίσκονται μέσ' στὸ
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μοναστῆρι νὰ προσέλθουν σὲ ἐπείγουσα κοινὴ ἐργασία, ὅπως καθάρισμα χορταρικῶν στὴν κουζίνα γιὰ τὸ δεῖπνο, κρυβάλημα
τροφίμων ἢ καυσοξύλων στὶς ἀποθῆκες κ.λ.π. Σήμερα λ. χ. ἔχει
παγκοινιὰ στὸ πλαστῆρι. Ἁπὸ νωρίτερα ἔχουν ἐτοιμάσει μερικοὶ
τὴν ζύμη, μέσα στὴν μεγάλῃ σκάφη, καὶ τώρα ὅλοι μαζί, ποστιασμένοι στὶς δυὸ μπάντες τοῦ μακρόστενου πλαστηριοῦ, πλάθομε
τὸ ψωμὶ τῆς ἐβδομάδας. Δυὸ καλόγεροι κόβουν ἀπ' τὴν σκάφη
μὲ μεγάλες σπάτουλες κομμάτια ἀπ' τὴν χλιαρούτσικη ζύμη καὶ
τὰ πασσάρουν σὲ δυὸ ἄλλους, ποὺ στέκουν στὴν ἄκρηα τοῦ πλαστηριοῦ' αὐτοὶ πάλι μᾶς τροφοδοτοῦν μὲ μικρότερα κομμάτια,
ποὺ τὰ πλάθομε σὲ μικρὰ στρογγυλὰ ψωμάκια καὶ τὰ ρίχνομε
μέσα στὶς κοιλότητες τῶν πινακωτῶν. Ὁ Πάτερ-Διόδωρος μαζὶ
μὲ τὸν δόκιμο Γρηγόρη ἔχουν ἀνάψει ἀπὸ νωρὶς τὸν φοῦρνο.
Κάθε τόσο ὁ γεροδεμένος Γρηγόρης ἀνασκαλίζει μὲ μιὰ τεράστια
σιδερένια τρίαινα τὴν φωτιά, ρίχνοντάς της κΓ ἄλλα κουτσούρια.
Καταπόρφυρες πύρινες γλῶσσες ξεπροβάλλουν τότε ἀπ τὸ πλευρικὸ ἄνοιγμα τοῦ φούρνου καὶ γλείφουν μὲ μανία τὸ τούβλινο δάπεδό του, ἐνῶ συνάμα μυριάδες σπίθες σκάζουν τσίτσιρίζοντας
κάτω ἀπὸ τὸ θόλο τῆς πυροστιᾶς, ἀφοῦ διαγράψουν στὸν ἀέρα
τρελλὲς πύρινες τροχιές. Οἱ λόχες τῆς φωτιᾶς, κεντοῦν κάθε τόσο
στὸ καθάριο μέτωπο τοῦ Γρηγόρη χοντροὺς μαργαριταρένιους
κόμπους ἀπὸ ἱδρῶτα, ποὺ κυλῶντας σμίγουν πάνω ἀπ' τὰ φρύδια κύ ἀναλύονται ἀπὸ κεῖ πρὸς τὰ μηνίγγια σὲ μικρὰ γυαλιστερὰ αὐλάκια. Ὁ παπα-Ἁρτέμης εἶναι κΓ αὐτὸς ἐδῶ, φορεμένος
τὸ πετραχῆλι καὶ μὲ τὸ θυμιατὸ στὸ χέρι, γιὰ νὰ διαβάση τρισάγιο καὶ νὰ εὐλογήση τὴν ζύμη Πλάθομε ὅλοι μὲ γρηγοράδα.
Μεσα σὲ εἴκοσι λεπτὰ τῆς ὤρας 5ΟΟ περίπου ψωμάκια εἶναι ἕτοιμα γιὰ φούρνισμα. Εἶναι πολὺ γραφικὴ ἡ εἰκόνα αὐτὴ ποὺ
παρουσιάζει τούτη τὴν ὤρα τὸ ζυμωτῆρι, μὲ τοὺς καλογέρους ζωσμένους πάνω ἀπ' τό μαῦρο ζωστικὸ τὶς ἄσπρες μπροστέλλες, νὰ πλάθουν μὲ τὰ χέρια τους τὸν ἄρτο τους.

Ἁλήθεια ὅλη τούτη ἡ διαδικασία μέσα στὸ ζυμωτῆρι τῆς
Μονῆς, ἀπὸ τὴν ὡρα ποὺ πιάνεται ἡ μαγιὰ ὡς .τὴν ὤρα ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸν πυρὸ φοῦρνο τὰ μικρὰ μαυρωπὰ ψωμάκια καὶ οἱ
πῆττες, ποὺ ἀχνίζουν μοσχοβολιὰ ψημένου σταριοῦ, εἶνε μιὰ ἱεροτελεστία' μιὰ ἀληθινὴ μυσταγτογία, ποὺ ὅποιος δὲν τὴν ζῆ τα-
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'ιιτικά, δὲν μπορεῖ νὰ κοινωνήση στὴ μυστικὴ ἐκείνη δύναμι, ποὺ
ὑποκρύβεται μέσα στὶς εὐαγγελικὲς παραβολὲς καὶ ἀφηγήσεις γιὰ
τὸ «φύραμα», γιὰ τὸν «ἄρτο τῆς Ζωῆς», γιὰ τὸ ψωμὶ ποὺ εὐλογοῦν κάθε τόσο τὰ χέρια τοῦ Κυρίου στὰ δεῖπνα Του μὲ τοὺς
μαθητὰς καὶ τὸν λαό. Πόσο θλιβερό, ὅπου ὁ πολὺς κόσμος, μέσα στὴν ἀγωνιώδη χίμαιρά του νὰ κερδίση χρόνο καὶ κόπο, γιὰ
νὰ δαπανήση τὴν ματαιότητά του, ἀποξενώθηκε πιὰ ὁλότελα
—ἀλλοίμονο καὶ στὰ χωριὰ σιγά, σιγὰ— ἀπὸ τὴν ἱεροτελεστία
αὐτὴ τῶν σπητιῶν τοῦ παληοῦ καιροῦ, τότε ὅπου ὅλες οἱ μανάδες κΓ οἱ ἀδελφάδες —πρὶν μωρανθοῦν οἱ πιὸ πολλὲς καὶ ἐκφαυλισθοῦν μερικὲς τόσο, ὤστε νὰ ὀνειρεύωνται ἀποβάσεις στὸ
Ἅγιον Ὄρος— ζύμωναν καὶ χάριζαν σέ μικροὺς καὶ μεγάλους,
μαζὶ καὶ μέσα στὸ γλυκὸ σπητικὸ ψωμί, ἕνα ἀπ' τὰ μεγάλα μυστικὰ τῆς οἰκογενειακῆς ἐνότητας κά ἀγάπης.

Προτιμῶ νὰ ἀκολουθήσω τὸν παπα-Ἁνδοόνικο στὸ σημερινὸ ἔκτακτο διακόνημά του. Πηγαίνει μὲ λίγους ἐργάτες στὸ δάσος γιὰ νὰ καθαρίση τὸ βλαστάρι τῆς καστανιᾶς καὶ νὰ ξεδιαλέξη συνάμα τὶς καστανόβεῳγες. Ἀ.νηφορίζομε, καβάλλα στὰ μουλ.άρια, πάνω στὶς στριφτὲς κορδέλλες τοῦ ὀρεινοῦ δρόμου, ποὺ
φέρνει στὴν κορυφὴ τοῦ Ἁντιάθωνα 1ΟΟΟ περίπου μέτρα ψηλότερα ἀπ' τὴν θάλασσα, κΓ ἄλλα τόσα χαμηλότερα ἀπ' τὴν κορυφὴ τοῦ 'Ἀθωνα. Εἶναι ἀκόμα πρωῖ καὶ ὁ ἥλιος, κρυμμένος ἀπὸ
τὸν πέτρινο κῶνο τοῦ Ἄθωνα, δὲν ἔχει πρὸς ὤρας ξεπροβάλει
γιὰ μᾶς. Κάτω μερηὰ ὅμως, κοντὰ στὴν σμαραγδένια ἀκρογιαλιά, ἀσπρογαλλιάζουν κΓ ὅλας στὸ φῶς του οἱ λευκὲς μαρμάρινες κροκκάλες, σκορπισμένες σ' ὅλο τὸ μάκρος καὶ πλάτος τοῦ
μεγάλου Δέλτα, ποὺ σχηματίστηκεστὸ διάβα τοῦ χρόνου ἀπἈὸν
ὁρμητικὸ χείμαρρο τῆς δυτικῆς πλαγιᾶς τοῦ βουνοῦ. Ὄσο ἀνεβαίνομε στὴν ἀπότομη τούτη πλαγιά, τόσο καὶ περισσότερο
ξανοίγει μπροστά μας ὁ πλατὺς Ἁγιορείτικος κόλπος, καὶ τόσο
περισσότεροι τόνοι παρουσιάζονται στὸ χρῶμα τῆς θάλασσας.
Μιὰ λουρίδα της (ἡ πιὸ κοντινὴ στὴν ἀκτὴ) παίρνει ἕνα ἀνοιχτοπράσινο σμάλτινο τόνο, ποὺ ξεχωρἰζει ἀπότομα ἀπὸ τοὺς τόνους
τοῦ μπλέ ποὺ παίρνει ἡ ὑπόλοιπη θάλασσα. Οἱ ἀπότομες βραχώδεις ἀκτὲς καθρεφτίζουν τὶς σγουρὲς ἀπ' τὰ πουρνάρια κορυ-
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φές τους μέσα στὴν στιλπνὴ ἀκύμαντη ὑδάτινη ἐπιφάνεια. 'Η
γενικὴ κλίσι τῆς ὅλης πλαγιᾶς εἰναι τόσο ἀπότοὰη, ὤστε συνεχίζοντας κανεὶς τὸν δρόμο του, παίρνει πολὺ περισσότερο σὲ ὕψος
ἀπ'δ,τι χάνει σὲ ὁριζόντια ἀπόστασι. Μοιάζει σὰν νὰ σκαρφαλώνη σ' ἕναν πανύψηλο κεκλιμμένο πύργο, εἴκοσι φορὲς ψηλότερο ἀπὸ τὸν κεκλιμμένο πήργο τῆς Πίζας. ΚΓ ἔτσι μπορεῖ καὶ
βλέπει ὅλα νὰ γήῖνα τῆς. γύρω πέριοχῆς ἀφ' ὑψηλοῦ. Οἱ στέγε
τῶν κτιρίων τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῆς παραλία
ὁλοένα καὶ μικραίνουν, ὤσπου παίρνουν τὶς διαστάσεις ἁγιοβασιλειάτικης μακέττας. Ὄ.τι ἁπλώνεται τώρα κάτω ἀπ' τὰ πόδια
μου, οἱ ἄσπρες καὶ κόκκινες ἀπὸ μαρμαρόπλακες καὶ κεραμίδια
στέγες, οἱ ὁλοπράσινοι μπαξέδες, ἡ γαλαζοπράσινη θάλασσα, τὰ
δασωμένα φαράγγια, οἱ γκριζωπὲς κορδελλίτσες τοῦ δρόμου, οἱ
ἀσπρογάλανες νεροσυρμές, τὰ σκοῦρα στίγματα τῶν φυλλωσιῶν,.
ξωντανεύουν μέσα μου παληὲς παιδικὲς ἀναμνήσεις, ὅταν παιδὶ
ἀκόμα τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἀποθαύμαζα τὶς χρωματισμένες
ἀπὸ πηλὸ μακέττες, ποὺ ἔφτειανε στὸ σπῆτι του πρὸς τέρψι του ὁ
ἀγαθὸς δάσκαλός μας καὶ ἀποροῦσα μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους μικροὺς
συντρόφους αου πῶς μποροῦσε ὁ ανθρωπος ἐκεῖνος νὰ βλέπη τὸ
σχῆμα τῶν πραγμάτων τῆς γῆς ἀπὸ ψηλά, σὰν τὸν Θεὸ, γιὰ νὰ
τὸ ἀπομιμεῖται ἀπάνω στὸν πηλό!... Καιροὶ παληοί, καθυστερημένοι, ὅπου ὑπῆρχαν ἀκόμα δασκάλοι νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν πη
λὸ καὶ τὶς νερομπογιὲς καὶ ποὺ τὸ ἀεροπλάνο —ἄγνωστο τότε ἀ
κόμα στὴν φτωχὴ Ἑλλάδα— δὲν εἶχε πλουτήσει τὴν ἐποπτεία
τῶν μικρῶν τροφίμων τοῦ νηπιαγωγείου...

Σὲ λίγο ἀφίνομε τὴν πλαγιὰ καὶ προχωροῦμε, χωρὶς ἀνηφόρα πιά, πρὸς τὸ πυκνὸ δάσος. Βρισκόμαστε στὸ διάσελο ποὺ
χωρίξει τὰ δυὸ κρημνώδη φαράγγια, αὐτὸ ποὺ ἀφήκαμε πρὸ ὀλίγου, ἀπὸ τοῦτο ἐδῶ ποὺ χαίνει, σχεδὸν κατακόρυφο πρὸς τὰ ἀριστερά μας. 'Ἰλιγγος κυριεύει τὸν θεατή, ὅταν ἀφίνη τὸ βλέμμα του νὰ κυλίση μέσα στὸ χάος τοῦ βάθους, ποὺ ἀνοίγεται χαίνοντας κάτω ἀπ' τὸ κράσπεδο τοῦ δρόμου μας. Στὴν κατάντι ἔξοδο τούτου τοῦ φαραγγιοῦ, μακρυὰ στὸ βάθος, ξανοίγει ἕνα
φωτεινὸ κομμάτι γαλάζιας ὀθόνης, πάνω στὴν ὁποία προβάλλεται ἡ συμπαγὴς σιλουέττα τῆς Μονῆς Διονυσίου.
'Ἐλατα καὶ σφεντάμια καὶ δρῦς μᾶς προϋπαντοῦν στὴν
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Γἴσοδο τοῦ καστανόδασους, "Ενας πράσινος πρωτόγονος ὀργασμὸς ἐκτείνεται ὁλόγυρά μας μέχρι σχεδὸν τὴν κορυφὴ τοῦ 'Ἀθωνα, ποὺ ξεπροβάλλει στιλπνὴ ἀπ' τὸ ἡλιοφώτιστο χιόνι καὶ
στεφανωμένη ἕνα-γύρω στὴν βάσι της ἀπὸ λευκὲς φωτεινὲς νεφέλες, κι' ἀκόμα μέχρι τὴν παραλία τοῦ θρακικοῦ πελάγους, ποὺ
ἀσημολαμπυρίζει στό ἄγγιγμα τῶν ἡλιαχτίδων.
Βρίσκομε τὸ συνεργεῖο ὑλοτομήσεως ἐπὶ τὸ ἔργον. Κόβουν τοὺς ψηλοὺς κορμοὺς τῶν καστανιῶν μὲ σύστημα καὶ ὑπολογισμό, ὡστε νὰ μὴν ἀποψιλώνεται τὸ δάσος. Τοὺς πελεκοῦν,
κι' ἀφοῦ στεγνώσουν ἀπ' τοὺς χυμούς, τοὺς φορτώνουν στὰ
κάρρα. Ἁρχίζει καὶ τὸ δικό μας συνεργεῖο τὴν δουλειά. Κατὰ
τὸ ἀπομεσήμερο κολατσίζομε τὸ ψωμοτύρι μας μέσα στὸ λαμαρινένιο καταφύγιο τῶν ἐργατῶν κύ ἀποχαιρετῶντας τους, παίρνομε μὲ τὸν παπᾶ τὸν δρόμο τῆς γρήγορης ἐπιστροφῆς, γιὰ νὰ
προλάβωμε στὸ Μοναστῆρι τὸν ἑσπερινό. 'Ἑδη ὁ ἥλιος ἔχει κάμψει πρὸς τὸ δυτικὸ ἠμιθόλιο τῆς ὑπερώας καὶ τὸ τοπίο ἔχει πάρει ὁλότελα διάφορη τῆς πρωϊνῆς δψι, τόσο ποὺ νὰ νομίζή κανεὶς ὅτι δὲν εἶναι τό ἴδιο τοπίο ποὺ περάσαμε τὸ πρωϊ. Σὲ δυὸ
ὧρες εἴμαστε κάττο' καὶ λίγο πρὶν τὴν δύσι τοϋ ἡλίου μπαίνομε
στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς. Τὸ ξύλινο σήμαντρο μᾶς καλεῖ ἤδη γιὰ
τὴν ἔπαρσι τῶν χειρῶν ὡς θυσία ἐσπερινή πρὸς τὸν Δημιουργό.
Μετὰ τὸν ἑσπερινὸ τῆς ἐκκλησιᾶς, ἡ έσπερινὴ λιτὴ τράπεζα. Καὶ
ὕστερα ὁ ἀπολογισμὸς τῆς ἡμέρας μέσα στὴ σιγαλιὰ τοῦ κελλιοῦ
καὶ μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εὐλογεῖ ἀπὸ ψηλά.
*
*
*
*

«Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. 'Ἑθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ», κύ ὅμως ὁ καλόγερος δέεται ἀκόμα, ζητῶντας τὴν ἐξ
ἥψους ἐνίσχυσι στὸν δύσκολο ἀγῶνα του. Γιατὶ στ' ἀλήθεια εἶναι
δύσκολος, πολὺ δύσκολος, ὁ ἀγῶνας ἐδῶ! Μεγάλο πρᾶμα τὸ νὰ ζωντανέψης στὴν συνείδησί σου τὰ λάθη τῆς ζωῆς σου καὶ νὰ τὰ
παραδεχθῆς' νὰ ἐπισημάνης ὕστερα τὰ πάθη σου τῆς ψυχῆς καὶ
τοῦ σαρκίου, νὰ τὰ παραδεχθῆς χωρὶς ἐπιφυλάξεις ὁ ἴδιος, καὶ
νὰ τὰ ὁμολογήσης καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ ὕστερα νὰ τὰ πολεμᾶς ἀμείλικτα, καθημερινά, καὶ νὰ τὰ νικᾶς ἕνα-ἕνα!... Δύσκολος, πολὺ δύσκολος, ὁ ἀγῶνας ἐδῶ, Βαρειὰ στ' ἀλήθεια ἡ Καλογηρική!... Καὶ εἶναι βαρειά, γιατὶ ἐδῶ δὲν ἔχεις νὰ παλαίψης τόσο μὲ τὸν ἀπέναντί σου, ὅσο μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἐαυτό σου. Στὴν
πάλη μὲ τὸν ἀπέναντί σου πόσο εὔκολα μπορεῖς ἀλήθεια, νὰ καταστρώνης μὲ μυστικὸ τρόπο τὰ στρατηγικὰ σχέδια τῆς ἄμυνας
σου ἢ τῆς ἐπιθέσεώς σου... Μπορεῖς ἄλλα νὰ τοῦ λὲς κΓ ἄλλα νὰ
λογιάζης μέσα σου, καὶ νὰ τὸν αἰφνιδιάζης καὶ νὰ τὸν ζαλίζης
καὶ νὰ τὸν συντρίβης τελικά. Μὰ σὲ τούτη ἐδῶ τὴν πάλη, ὅπου
ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός σου, πῶς νὰ κρατήοης μυστικὰ τὰ
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σχέδια τῶν ἐνεργειῶν σου; Πῶς νὰ ξεγελάσης καὶ νὰ αἰφνιδιάσης
τὸ ἐγώ σου; Ἐδῶ πιὰ μόνο ἡ κατ' εὐθεῖαν ἐπίθεσι χωρεῖ. Κατ"
εὐθείαν ἐπίθεσι κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ σου, ποὺ ἔχει νὰ πῆ ἐπίθεσι ἐναντίον τῆς μεγαλύτερης φυσικῆς δυνάμεῶζ τοῦ κόσμου τοῦ ἀνθρωπίνου ἐνστίκτου. Τοῦτος ὁ ἀγῶνας παίρνει τὴν μορφὴ ἑνὸς
ἀληθινοῦ βομβαρδισμοῦ γιὰ τὴν διάσπᾳσι τοῦ ἀτόμου σου, ποὺ
ὅμως ὅταν τὸν ἐπιτύχης, πρταμοὶ πνευματικὴς ἐνεργείας μποροῦν
νὰ μποῦν στὴν ὑπηρεσία σου. Εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ πάλη, ποὺ
ἀνάγκασε πολλὲς φορὲς τὸν ἀσκητὴ νὰ ἀνεβῆ μέχρι τὶς κορυφὲς
τῶν στηλῶν, γιὰ νὰ ζήση ἐκεῖ ἐπάνω μιὰ ὁλόκληρη ζωή! 'Απίστευτο, μὰ ὡστόσο ἀληθινό...
Καὶ ὅμως, παρ' ὅλη τὴν τραχύτητα ποὺ μπορεῖ νὰ κλείνη
μέσα της κάθε καλογερικὴ μέρα, τὰ λόγια ἐκεῖνα. τοῦ Προφητάνακτος Δαβὶδ ὅτι «κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ
χιλιάδας», ποὺ ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Θεὸ ἀποτραβηγμένος πιὰ ἀπ'
τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου, εἶναι γιὰ τὸν καλόγερο μιὰ γλυκειὰ
πραγματικότης. Γιατὶ ὁ καλόγερος ἔμαθε νὰ λογαριάζη καὶ τὴν
τραχύτητα τῆς μιᾶς μέρας καὶ τὴν ἁπαλότητα τῶν χιλιάδων ἡμερῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἕνα καὶ τὸ αὐ·τό, ὅταν τὶς συγκρίνη
μὲ τοὺς ὡκεανοὺς τῶν ἡμερῶν τῆς αἰωνιότητας' ἔμαθε ἀκόμα
νὰ λογαριάζη τὸν ἐαυτό του σὰν ἕνα πρώην νεκρό, ποὺ ἀναζῆ
λίγο ἀκόμη, κατ' οἰκονομίαν Θεοῦ, σὲ μιὰ μεταθανάτιο ἐπίγειο
ζωή, γιὰ νὰ κερδίση σὲ μιὰ ὕστατη προσπάθειά του —ὤ, πανάμωμη Γέννησι, ὤ. ἀναστημένη Ἑλπίδα!..— ὅλο τὸν χαμένο καιρό, ποὺ θυσίασε ἐπὶ ματαίῳ στὸν βωμὸ τοῦ Ἐγώ...
Μὰ ὁ καλογηρικὸς ἀγῶνας ἔχει κΓ ἄλλα, ἐκτὸς τοῦ λυτρωτικοῦ, περιεχόμενα" εῖναι ἀγῶνας πολύπλευρος, γεμᾶτος ἀπὸ
κρυφὲς εὐαγγελικὲς ἀρετές, ποὺ ἄν θελήσωμε εἰλικρινὰ νὰ τὸν
γνωρίσωμε θὰ ἐκπλαγοῦμε γιὰ τὸ μεγαλεῖο του. Καὶ θὰ τὸν γνωρίσωμε εἰλικρινὰ ὅταν ἀφίνοντας τὴν προκᾶτάληψι, σκύψωμε με
ἱεραποστολικὸ ἐνδιαφέρον πάνω ἀπὸ τοὺς ἡρωϊκοὺς αὐτοὺς
ἀνθρώπους, πάνω ἀπ' τοὺς πολιορκημένους, ποὺ βρίσκουν τὸ
στενὸ ,κελλί τους πιὸ πλατὺ κΓ ἀπ' τὴν πλατύτατη γῆ, τὸν λιγοστό τους ὕπνο ὡς ἀσυγχώρητη τρυφή, ποὺ βρίσκουν σύντομες
τὶς μακρότατες προσευχές τους, καὶ παραφορτωμένη τὴν λιτότατη
τράπεζά τους, ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν ἄλλον ἀγόγγυστα καὶ γογγύζουν ὅταν οἱ ἴδιοι ὡς ἄρρωστοι ὑπηρετοῦνται ἀπὸ ἄλλους, ποὺ
πεθαίνουν χαμογελῶντας καὶ. ποὺ χαμογελοῦν κηδεύοντας τοὺς
πεθαμένους των. Ὄταν σταθοῦμε μὲ σεβασμὸ μπροστὰ σ' αὐτοὺς ποὺ κατορθώνουν νὰ τηροῦν ἀμίαντο τό σῶμα, ὑποτάσσοντας, μὲ τὴν ἐπίμονη ἄσκησι, τὴν σκοπιμότητα τῆς φύσεως στὴν
ἀνώτερη σκοπιμότητα τοῦ πνεύματος, θυσιάζοντας ὅχι χωρὶς ἀγῶνα τὸ εὐλογημένο μυστήριο τοῦ γάμου, χάριν τοῦ ὑπερευλο-
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γημένου μυστηρίου τῆς παρθενίας (Α' Κορ. ζὴ 38). Ὄταν περιβάλωμε μὲ βλέμμα στοργικὸ τὸ σμῆνος αὐτὸ τῶν ἀποδήμων τῆς
ἐρήμου, ποὺ σὰν πελεκάνοι ἐρημικοὶ προσφέρουν τὰ αἴματά
τους, ὅχι ὡς τροφὴ τῶν νεοσσῶν του —γιατὶ δὲν ἔχουν αὐτοὶ
νεοσσοὺς— μὰ ὑπὸ μορφὴν θρόμβων ἱεροῦ ἱδρῶτα, ποὺ χύνουν
καθημερινά, ἀγωνιζόμενοι νὰ περισώσουν ζωντανὰ τὰ εὐαγγελικὰ ἀνθρώπινα πρότυπα, νὰ ὑπενθυμίσουν ἔστω μόνο-μόνο στὸν
κόσμο, στοὺς πεπεδημένους τοῦ κόσμου τούτου, μέσα ἀπ' τὸν
ὁποῖο κύ αὐτοὶ ἐξῆλθαν, ὅτι δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὸν ἄνθρωπο
δεσμὰ τόσο δυνατά ποὺ νὰ μὴ τήκωνται κάτω ἀπ' τὴν φλόγα
τῆς ἀγάπης μας γιὰ τὸν Χριστό, ὅτι οἱ Γόρδιοι κόμποι, ποὺ τυλίγουν σὰν βρόχοι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων, λύνονται καὶ
χωρὶς τὴν σπάθη τῆς Ἁδημονίας, χάρις στὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, στὴν ὑπομονὴ καὶ στὴν ὑπακοή. Ὄταν σταθοῦμε μὲ ἀνθρωπιὰ μπροστὰ σ αὐτούς, τοὺς ἔστω λιγοστούς, ποὺ μποροῦν
καὶ σήαερα νὰ λένε μαζὶ μὲ τοὺς θείους Πατέρες, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ
λίγα βιβλία καὶ τὸ ράσο ποὺ φοροῦν, δὲν ἔχουν, κανένα ἄλλο ὑλικὸ πρᾶμα στὴν ἐξουσία τους. Ὄταν σταθοῦμε μὲ εὐγνωμοσύνη
μπροστὰ στοὺς θεματοφύλακες αὐτοὺς τῶν κειμηλίων καὶ παραδόσεων —πρὸ πάντων τῶν ζωντανῶν παραδόσεων— τοῦ Βυζαντινοῦ μας κλέους, ποὺ κατορθώνουν μέσα ἀπὸ τόσες λαίλαπες
τῆς Ἰστορίας τῶν αἰώνων, νὰ διατηοοῦν ἄσβεστη τὴν φλόγα
τοῦ δευτέρου ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἐντολοδόχοι κατὰ κληρονομίαν τῶν Φωκάδων, τῶν Τσιμισκίδων καὶ τοῦ τελευταίου Παλαιολόγου. Ναί, σ' αὐτοὺς τοὺς εὐτελεῖς καὶ ἐξουθενωαένους τὴν
Οψι, μὰ εὐγενικοὺς στὴν ψυχή, τοὺς σκληροὺς στὸν τράχηλο μὰ
τρυφεροὺς στὴν καρδιά, τοὺς ἀνεπιτήδευτους, τοὺς ἄδολους, θὰ
ἔπρεπε νὰ πλανηθῆ γιὰ λίγο τὸ φιλόστοργο βλέμμα μας, ἀφίνοντας στὴν μπάντα τὴν εὔκολη καὶ στεῖρα κριτική, ποὺ ἐνῶ δὲν ὼφελεῖ τὸν ἐλεγχόμενο, «φυσιοῖ» κύ ἀποπλανᾶ τὸν ἐλέγχοντα.
Γιατὶ ἐπὶ τέλους —πως νὰ τὸ ποῦμε ;— οἱ ἁπλοὶ αὐτοί,
μὴ «τελειωμένοι» ἔστω ἄνθρωποι, δὲν ζοῦν ὧς θεοκρατορικοὶ
Δαλαϊλάμες στὶς ἀπρόσιτες ὀροσειρὲς κάποιου Θιβέτ, οὔτε ὡς ἀθέατοι ^6ηετπ1Ϊ3 ἢ 3,55Ϊ81εηὶ65 στὸν ὀργανωτικὸ λαβύρινθο ἑνὸς
Ἰησουϊτισμοῦ, ἀλλὰ σὰν πολῖτες μιας ἰδεώδους Χριστιανικής
Δημοκρατίας, μὲ ὀρθάνοικτα τὰ σύνορά της στὸ γένος τῶν ἀρρένων. Καὶ σὰν τέτοιοι γνήσιοι ὀπαδοὶ τοῦ Χριστοῦ, ,καλοῦν μὲ
τὴν χαρακτηριστικὴ καὶ παροιμιώδη ταπεινότητά τους κάθε ἀξιώτερό τους ὀρθόδοξο χριστιανό, κληρικὸ ἥ κοσμικό, νὰ προσέλθη
στὸν ἀμπελῶνα τοῦτον τοῦ Κυρίου καὶ περιβόλιτῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιὰ νὰ μοιραστῆ μαζί τους τὶς οὐράνιες χαρὲς μὰ καὶ τὸν ἱερό
τους μόχθο, νὰ ἐργαστῆ καὶ ν' ἀποδώση, ἄν μπορῆ, περισσότερο ἀπ' αὐτούς, ἀντὶ νὰ κριτικάρη χαιρέκακα. Εἶναι αἴτημα τῆς
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λογικῆς τῶν αἰώνων: ἁντὶ νὰ ζητοῦμε νὰ γκρεμίσωμε, ἢ νὰ διασύρωμε θεσμοὺς καὶ σεβάσματα, ποὺ συνδέθηκαν μὲ τὶς εὐτυχέστερες στιγμὲς τῆς χριστιανοσύνης, καὶ ποὺ σεβάστηκαν οἱ θηριωδέστεροι βάρβαροι καὶ ὁ καταλύτης χρόνος, νὰ προσφέρωμε κα·λύτερα τὴν ἀξιωσύνη μας γιὰ τὴν στερέωσί τους. Γιατὶ ὅσοι κρίνομε
καὶ ἐπικρίνομε καὶ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ θαυματουργοῦν
κατὰ παραγγελίαν, εἴμαστε ἢ ἀξιώτεροι ἀπὸ τοὺς κρινομένους, ὁπότε πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπίκρισι πρέπει νὰ σταθοῦμε μὲ δέος καὶ ἐπίγνωσι μπροστὰ στὸν 48 ο στῖχο τοῦ Ι2ου κεφαλαίου τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ ἤ χειρότεροί τους, ὁπότε πάλι, πρὶν ἐπικρίνομε,
ὀφείλουμε ν' ἀναπολήσωμε μὲ αἰσχύνη τὰ ἄλλα ἐκεῖνα λόγια τοῦ
Κυρίου γιὰ τό ξυλάριο τοῦ ξένου ὀφθαλμοῦ καὶ τὴν δοκὸ τοῦ
δικοῦ μας. Ἅν ὅμως δὲν εἴμαστε οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο —τὶ
ἄραγε νὰ εἴμαστε τότε;— θὰ εἶναι προτιμώτερο νὰ σιωπᾶμέ, γιὰ
νὰ περισώζωμε τοὐλάχιστο τὴν στοιχειώδη ἀνθρωπιά μας...
Διότι ὁ Μοναχισμός τοῦ 2Οου αἰῶνα —τοῦ πλέον ὑλιστικοῦ
αἰῶνα τῶν μέχρι τώρα αἰώνων— δὲν εἶπε ἀκόμα τὴν τελευταία λέξι του. ΚΓ ἔχει νὰ πῆ πολλὰ καὶ βαρυσήμαντα στὶς κουρασμένες
καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ὅπως πολλὰ καὶ βαρυσήμαντα εἶπε καὶ ἔπραξε στὴν μακρὰ ἱστορία του. Ἰδιαίτερα ὁ Μοναχισμός τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους—ὅσο κΓ ἄν οἱ πολέμιοί του προσπαθοῦν νὰ τὸν παραστήσουν σὰν ἕνα μουσεῖο δῆθεν βιβλίων καὶ κειμηλίων— εἶναι
μιὰ ζωντανὴ πραγματικότης, ἕνα φῶς ὑπὸ τὸν μόδιον ἴσως, ποὺ
μέλλει ὅμως νὰ ἀναλάμψη καὶ πάλι και νὰ στηρίξη τὶς περίφοβες
ψυχὲς τοῦ παραπαίοντος κόσμου. Κύ ἄν χρειάζεται ἀπόδειξι ὅτι τὸ
Ἅγιον Ὄρος δὲν εἶναι σβυστὸ ἡφαίστειο, ἀλλὰ μιὰ σιγοκαίουσα
πραγματικότης τούτη εἶναι ἡ χολὴ καὶ τὸ δξος μεσ' στὰ ὁποῖα ἐβύθισαν κατὰ καιροὺς τόὺς ἱεροκατήγορους καλάμους των ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺἔγραψαν καὶ γράφουν συκοφαντικὰ κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 'Υλισταὶ ἐξ αἱμάτων, σκεπτικισταὶἐκ πεποιθήαεως, ἐνοχλοῦνται οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ βλέπουν μιὰ σύγχρονη κολυμβήθρα τοῦ
Σιλωάμ, ὅπου οἱ παραλυτικοὶ καὶ οἱ τυφλοὶ ἀνακαινίζονται, κτ' ὅ
που κύ αὐτοὶ θὰ ἠμποροῦσαν νὰ βροῦν τὴν ὑγεία τους... Χτυποῦν
καὶ διασύρουν καὶ δυσφημοῦν καὶ·λακτίζουν αὐτὴν τὴν ζῶσα μεσ'
στὴν ἀφάνεια τῆς ἀρετῆς πραγματικότητα, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι
ζῶσα ἀρετή. .. Γιατὶ ὡς γνωστὸ δὲν ξοδεύει κανεὶς πυρομαχικὰ βάλλοντας κατὰ πτωμάτων. "Ας.εἰναι ὅμως' οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ: Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς εἶναι ἀπαραίτητες γιατὶ προορίζονται,
στὴν περαιτέρω ἐξέλιξί τους, τὸν μὲν μοναχισμὸ τοῦ Ἁγίου 'Ὁ
ρους νὰ ἀναβαπτίσουν «ἐν πυρὶ καὶ πνεύματι ἁγίῳ», τὴν δὲ σύγ
χρονη γεννεὰ τῶν πολεμίων του νὰ διδάξουν γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ ὅτι «σκληρὸν σοὶ πρὸς κέντρα λακτίζειν»...
ἈκραΘωΫτης

ΑΚΟΜΗ

ΚΑΙ

ΟΤΑΝ...

π τὴν καρδιὰ βόγγος πικρός, κανεὶς ποτὲ ἄς μὴ βγῆ !
Βουβὸς στάσου Καλόγερε στὸν πόνο, ἀκόμη καὶ ὅταν
Γονεῖς, παιδιά, γυναῖκα, βιός, γιὰ σένα -πρὶν- στὴ γῆ
'Ελπίδα καὶ χαρὰ καὶ φῶς καὶ ὅύναμις στεκόταν...
*
,ΙΒόγγος πικρὸς ἀπ' τὴν καρδιά, κανεὶς ποτὲ ἄς μὴ βγῆ !
Βουβὸς στάσου Καλόγερε στὸν πόνο ἀκόμη καὶ ὅταν
Μιὰ ἡρωϊκή σου «Ἑξοδο» τὴν ποῦν «δειλοῦ φυγὴ»
Αὐτοί, πού, στὴν Γεθσημανῆ σου ἀμέριμνοι κοιμόταν...
*
* *
ῇβϊὸγγοζ. πικρὸς ἀπ' τὴν καρδιά, κανεὶς ἄς μὴ ξεφύγη !
Βουβὸς στάσου Καλόγερε στὸν πόνο, ἀκόμη κὰν
Τὸ παραμῦθι τῆς καρδιᾶς του ὁ ἄλλος δὲν σοῦ ἀνοίγει
Καὶ τῆς καρδιᾶς σου τοὺς παλμοὺς οἱ ἄλλοι δὲν γροικᾶν...
*

τὴν καρδιὰ βόγγος πικρός, κανεὶς ποτὲ ἄς μὴ βγῆ !
Βουβὸς στάσου Καλόγερε στὸν πόνο, ἀκόμη κὰν
Σοῦ καταλύση τὸ φθαρτὸ κλουβί, μιὰ χρυσαυγή,
Τοῦ κόσμου τούτου ὁ Ἄρχοντας - ὁ ἄγγελος Σατᾶν...
'Α-ς

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Απαραιτητον στοιχεῖον.
Ὅ Μοναχικδς θεσμος, ως ἡ ἐκκλησιαστικὴ ιστορία, ἀλλὰ και ἡ
σύγχράνος πεϊρα και πραγματικοτης μαρτυροϋσι, άποτελεϊ τὰ νεϋρα τοϋ
δργανισμοϋ τὴς 'Εκκλησίας, έμμέσως δέ και τα τοϋ "Εθνους τοιαϋτα και
στοιχεϊον ὰπαραίτητον πρδς πνευματικὴν προαγωγὴν τὴς κοινωνϊας.
Τοϋτο καλως κατανοήσαντες οϊ ἀοίδιμοι Βυζαντινοι ὴμων αϋτοκράτορες,
ἐγένοντο ίδρυτα'ι πολυαριθμων 'Ιερων Μονων, εν ταϊς διασωζομέναις των
δποϊων μετὰ συγκινήσεως μνημονεϋονται σήμερον τὰ σεπτὰ αϋτων δνοματα. Ὅ μέγας 'Ιουστινιανδς ἐν μέση Κωνσταντινουπολει ειχεν ϊδρύσει
ϋπερεξήκοντα τοιαύτας.
'Εν αύταϊς συνετελεϊτο ή έλληνικὴ χριστιανικὴ διαπαιδαγωγησις
των νέων ἡ διατήρησις των προγονικων θησαυρων, ἡ άσκησις τὴς κοινωνικὴς προνοίας, ἡ διαφύλαξις τὴς ὲκκλησιαστικὴς παραδόσεως καί των
ἀγράφων θεσμϊων και ἡ ὴθικὴ κα'ι θρησκευτικὴ τδνωσις των χριστιανων.
Τὴν άνάγκην τὴς ὑπάρξεως των 'Ιερων Μονων ἠσθάνθησαν καὶ
αι προτεσταντικα'ι δμολογίαι, αϊτινες κατ' ἀντϊφασιν πρδς τὴν διδασκαλὶαν αϋτων, ίδρύουν τοιαύτας. 'Αλλ' ἔχομεν και σύγχρονον συγκινητικδν
παράδειγμα: 'Ως ὰνεγράφη εις τδν 'Εκκλησιαστικδν τύπον, εις τὴν μαρτυρικὴν 'Ρωσσικὴν 'Εκκλησίαν υπδ κρυπτων ζηλωτων νέων χριστιανων
ιδρύθη Μοναστὴρι εϊς Κρατικδν άγροκτημα (Κολχοζ). 'Ιδοϋ τ'ι άφηγεϊται
δ ιδρυτὴς αϋτοϋ Β6βα: «Κάποια ὴμἰρα έπήραμε τὴν τολμηρὰ ἀποφασι...
νὰ ιδρύσουμε ἕνα μοναστὴρι. Και τδ κατωρθωσαμε. Τ6 μοναστὴρι μας
ὴτο ϋπαίθριον, μέσα σ' ενα κρατικδ ὰγροκτημ'α (Κολχοζ). Εϊς τδ άγροκτημα οώτδ καταφέραμε νὰ εϊμαστε μόνον χριστιανοι νέοι κα'ι ἐτσι μπορούσαμε νὰ ψάλλωμε, νὰ προσευχώμεθα καϊ νὰ έργαζιδμεθα. Δυστυχως,
μετὰ δύο χρόνια, μας ἀνεκάλυψεν ὴ μυστικὴ ὰστυνομϊα καί μιὰ ἡμέρα
ε'καμε ἔφοδο και συνέλαβε δλους' μδνον έγω και ἕνας άλλος καταφέραμε
νὰ ξεφύγουμε. 'Ελπίξω δμως, δτι κάποια ἡμέρα θὰ μπορέσουμε νὰ ξανασυναντηθοϋμε οσοι ζοϋμε κα'ι νὰ κάνουμε τδ μοναστὴρι μας».
Προσφιλεϊς ἀδελφοϊ 'Ρωσσοι μοναχοὶ, εὑχομεθα δλοψύχως ταχέως νὰ έπανδρωσετε τδ μοναστῆρι Σας. Συγχαίρομεν ὑμας δια τδν εν
θεον ζήλον καί οικτεϊρομεν ὴμας αὐτούς, διοτι σεις μὲν κτίζετε μονα
στήρια εϊς άντικατάστασιν των υπδ των «θειον διωκτων κατεδαφιζομένων τοιούτων, ὴμεϊς δέ ὰνεχόμεθα νὰ καταρρέουν αϊωνοβιαι 'Ιεραϊ Μο
ναϊ, καυχήματα τοϋ ἸΕθνους και τὴς 'Εκκλησίας καϊ άπαραϊτητα στοιχεϊα τὴς χριστιανικής ὴμων ζωής.

«Ζωντανδν Βυζἁντιον»
Ὅ διαπρεπὴς Τοϋρκος Βυζαντιολογος καϊ διευθυντὴς τοϋ Μουοεϊου τὴς 'Αγίας Σοφίας κ. Μουζαφέρ Ραμαξάνογλου, δστις μετέσχε των
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ἐργασιων τῶν ἐν Θεσσαλονίκη Θ' Βυζαντινολογικοϋ συνεδρϊου, έπισκεφθεις τδ "Αγιον Ὅρος, έέήρεν εϊς δηλιοσεις αϋτοϋ προς τον τϋπον «τὴν
έξαιρετικὴν συμπάθειαν των 'Αγιορειτων εϊς τδ προσωπον του καί τδ
"ΕΟνος του» εϊπων δτι μετέβη έκεϊ δια. νὰ ϊδη «ζωντανδν Βυζάντιον»
και προσέθηκε: «Τδ "Αγιον Ὅρος εῖναι μία ίστορϊα, ποϋ ζ·ὴ ὰκομη, ἀλ
λὰ δυστυχως ψυχορραγεϊ σήμερον ενεκα τὴς έλλεῖψεως ἀρκετων μοναχων,
ποϋ θὰ ὴσαν εις θέσιν νὰ τδ συντηρήσουν. Σήμερον ευρισκεται εις τον
αγιον αύτδν τοπον μονον τδ εν δέκατον τοϋ άριθμοϋ των μοναχων ποϋ
ἔζων ἄλλοτε έκεϊ κα'ι τα κτίριά του εὑρίσκονται εϊς κατάστασιν άρχὴς
έρειπιδσεως των. “Ολοι σχεδδν οί μοναχο! εϊναι ὑπερήλικες κα'ι κουρασμένοι. Σχεδδν δλα τα μοναστήρια τὰ εϊδα κενά. 'Εὰν δεν ληφθοϋν έγκαϊρως άποφάσεις νὰ βοηθηθὴ τδ “Αγιον Ὅρος ὴθικως και ύλικως, θὰ
πέση καϊ αϋτο μιαν ἡμέραν καί θὰ καταντήση δπως δ Μυστρας .. Διὰ
νὰ διαφυλαχθῆ ὴ βυζαντινὴ παράδοσις ειναι άνάγκη τδ “Αγιον Ὅρος
νὰ ἔχῃ κατοικους. Ὅπιβάλλεται δέ νὰ τοὑς αποκτὴοη, διότι μονον έκεϊ μέ
σα ὴμποροϋν νὰ διασωθοϋν τδ Βυζάνιιον κα'ι ή "Ε κκλησια
Οι λογοι τοϋ έπιφανοϋς τούτου Βυζαντινο1,6γου δέον νὰ τϋχωσι
προσοχης ἐκ μέρους των άριιοδϊων καϊ τοιοϋτοι ειναι ή 'Εκκλησια, ὴ
Πολιτεϊα, ὴ κοινωνία. Τ6 «ζωντανδν Βυζάντιον» επ' οὑδεν'ι λογω πρεπει
να καταντήση άλλος Μυστρας, ῆτοι «νεκρδν Βυζάντιον» διοτι ἔχει μεγάλην ἀποστολήν, έξερχομένην των 6ρίων τοϋ 'Ελληνικοϋ Κράτους. Μεγά
λη θὰ ειναι ὴ εϋθϋνη ένιδπιον τοϋ Θεοϋ, τὴς Ιστορίας καί τοϋ
χριστιανικοϋ πολιτισμοϋ, αν έκλεὶψῃ και τδ τελευταϊον τμὴμα τὴς Βυζαντινὴς αϋτοκρατορϊας καϊ μεϊνη τοϋ ὰπλὴ ιστορικὴ ὰνάμνησις δτι βΓ3ϊ
ηαβηά8'Π, ως αϊ παλαίφατοι Μοναὶ τὴς Αϊγϋπτου, τοϋ Νιτρικοϋ δροπεδὶου καί τὴς έρήμου των Κελλϊων.

Κρατικὸν ερμ,α.
Μελετων τις τὴν Βυζαντινὴν αϋτοκρατορίαν θαυμάζει τὴν μεγάλην εϋσέβειαν άρχδντων καϊ άρχομένων, ῆτις παντοϋ μετέδιδε τὴν ενωδη αϋτῆς 6σμὴν και άπετέλει κρατικδν ἕρμα. 'ΙΙ μακρὰ τὴς Αϋτοκρατο·
ρϊας ζωὴ 6φεϊλεται εις τὴν μεγάλην αϋτῆς εϋσέβειαν, ῆτις, κατὰ τὴν
θείαν Γραφήν, «υψοϊ ἔθνη» καϊ τής δποίας βάσις ειναι ή χριστιανικὴ
θρησκεία, ανευ τὴς δποίας, κατὰ τον Παπαρρηγδπουλον, «οὑδέποτε
"Εθνος ηϋδαιμονησε και έμεγαλοϋργησεν ἐν τφ κοσμφ». Τοϋτο παρετηρήθη καϊ εν τοϊς νειοτέροις χρδνοις. Η βασϊλισσα τής 'Αγγλϊας Βικτωρϊα, έρωτηθεϊσα ποϋ στηρϊζεται τδ μεγαλεϊον τής Αὑτοκρατορίας αϋτὴς,
ύντϊ άπαντὴσεως, ἔδειξε τὴν 'Αγίαν Γραφήν.
'Αλλὰ κα'ι ἡ σύγχρονος ευδαϊμων και μεγάλη Συμπολιτεϊα τὴς
'Αμερικὴς, ῆτις εϊναι ὴγέτης των ἀμυνομένων τοϋ 'Ελ7,ηνοχριστιανικοϋ
ποϊ,ιτισμοϋ Κρατων και διατρέφει τὴν οϊκουμενην έκει στηρϊζεται. Τοϋτο
καταφαϊνεται προς τοϊς άλλοις εκ τής προσευχής, τὴν δποιαν δ επικληΟε'ις ἄνθρωπος της προσευχ·ης, νέος προεδρος αϋιής, δημοσίρ: ἀπηϋθυνε
προς τον Θεδν έπι τη ὰναλήψει των προεδρικων αϋτοϋ καθηκδντων.
«Παντοδύναμε Θεέ, εὶπε, ἰστάμενοι έδω αϋτὴν τὴν στιγμήν, οἰ μέλλοντες
συνεργάται μου εἰς τον έκτελεστικδν κλάδον της Κυβερνήσεως καϊ έγω,
Σὲ Ικετεϋομεν δπως μας καταστὴσης ἀπολϋτως ὰφωσιωμενους ϋπηρέτας
τοϋ έδω συγκεντρωμένου λαοϋ και των ὰπανταχοϋ συμπατριωτων των.
Δ6ς ήμϊν, δεδμεθά Σου, τὴν ικανδτητα νὰ διακρινωμεν εὑκρινως τδ δϊκαιον απο το αδικον κα'ι έπέτρεψον ήμϊν δπωσ εϊς τδ έξὴς δλοι οι λδγοι καί τα ἔργα μας διέπονται ϋπδ τὴς δικαιοσύνης καϊ των νομων αϋτὴς τὴς χωρας. Και περισσδτερον δεομεθά Σου δπως δλαι αἰ φροντϊδες
μας γίνονται δι' δλοκληρον τον λαον, ὰσχύτως τάξεως, φυλὴς ἢ προελεύσεως. θΕπέτρεφον τὴν συνεργασϊαν, καϊ εϊθε αυτη νὰ γινη ή κοινὴ έπι-
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δίωξις εκεϊνων οϊτινες, συμφώνως προς τδ πνεϋμα τοϋ συντάγματός μας,
ἔχουν διαφόρους πολιτικὰς πεποιθήσεις, οδτως ωστε νὰ έργασθωμεν δλοι
διὰ τδ καλδν τὴς ἀγαπημένης μας πατρϊδος και τὴν δόξαν Σου. 'Αμήν».
Νομίζει τις δτι ὰναγιγνωσκει προσευχὴν Βυξαντινοϋ Αὺτοκράτορος. Εὑτυχὴ τα “Εθνη, δταν ἔχουν εὑσεβεϊς ήγέτας οϊτινες στηρίζονται
εις τὴν προσευχὴν, τδ έ'ρμα τοϋτο τὴς κρατικὴς εϋδαιμονίας.

'Η μεγἁλη δοκιμασια
Αι γραφικα'ι και ιστορικα'ι νὴσοι τοϋ Ἰονίου πελάγους Ζάκυνθος,
Κεφαλληνϊα καϊ Ἰθάκη έδοκιμάσθησαν μεγάλως κατα τους σεισμοὺς του
παρελ. Αύγοϋστου, οϊτινες ὴσαν οι ὶσχυροτεροι τὴς Εύρώπης απδ τον
Ι9Ο8, δτε κατεστράφη ή Μεσσήνη τὴς Ἰταλϊας μέ 83.ΟΟΟ θύματα. 'Υπέρ
τους χιλίους ὴσαν οι νεκροϊ, πο7,λαι χι2.ιάδες οι τραυματιαι και ἡ 6λδτης τοϋ πληθυσμοψ ῆτοι Ι2Ο.ΟΟΟ οι αστεγοι. 'Η κατα θείαν παραχώρησιν γενομένη αυτη δοκιμασια των ὰδελφων μας έκινησε τον οικτον τοϋ
πανελληνίου κα'ι δλου τοϋ κόσμου, πολλὰς δὲ έγέννησε σκέψεις.
Βεβαίως οϋδεϊς δύναται νὰ ϊσχυρισθῆ δτι οι τδσον τραγικως δοκιμασθέντες «ὰμαρτωλοϊ παρὰ πάντας έγένοντο δτι τοιαϋτα πεπονβασι»
(Λουκ. ιγ' 2). "Εν δμως ειναι τδ ὰληθές και βέβαιον δτι τδ φυσικον
κακον, εν ιο περιλαμβάνεται κα'ι 6 σεισμδς εϊσὴλθεν εις τον «λίαν καλδν» τοϋτον κοσμον διὰ τὴς ὰμαρτίας, τοϋ ὴύικοϋ κακοϋ και δτι δ δημιουργδς τοϋ κόσμου και φιλοστοργος πατὴρ έπιτρέπει αϋτδ προς παιδαγωγίαν κα'ι ωφέλειαν πνευματικὴν τοϋ άνθρωπου. 'Ιδού δέ τινές των
εκ των ;σεισμων ὶοφελειων. "Εξεδηλωθη ὴ ψυχικὴ άλληλεγγὺη ου μόνον
ἡμων προς τους παθδντας, αλλα και των ξενων δπερ δηλοϊ δτι ή ζύμη
τοϋ Χριστιανισμοϋ δσημέραι ζημοϊ τδ ἀνθριδπινον φϋραμα και έξευγενίζει αϋτο. Ὅδείχθη ὴ ὰδυναμϊα τοϋ ἀνθρωπου, δστις ὲπαϊρεται διὰ τα
έπιτεύγματά του. 'Εφάνη ὴ ὰβεβαιότης και τδ μὰταιον των έγκοσμίων
ὰγαύων, χρημάτων, οὶκημάτων, κλπ., ὰτινα εϊς δωδεκα δευτερολεπτα εξεμὴδενϊσθησαν καὶ διὰ τὴς έπακο7,ουθήσεως πυρκαϊας κατεστράφησαν.
«Ειχα στο έργοστάσιο ἔνα πυρίμαχο χρηματοκιβοὶτιο. Τδ ἔβγαλα, τδ α·
νοιξα και τϊ εϊδαν τὰ μάτια μου; τα χαρτονομίσματα εϊχαν γίνει στάχτη καί οι λίρες ἔλυωσαν» ελεγε τέως πλούσιος. Διὰ νὰ μεταχειρισθωμεν δέ λόγους τοϋ θειου Χρυσοστομου «ὴλθεν δ σεισμδς και τὴν ὰνωμαλίαν τοϊ βιου ἔξω πεποίηκε" Ποϋ νϋν οι τα οηρικὰ περιβεβλημένοι; ποὴ.δ
χρυσδς; πάντα εκεϊνα οϊχεται και ἀράχνης εϋτελέστερον διεσπάσθη καϊ
των ὰνθων των έαρινων μαλλον ὴλέγχθη».
'Εφάνη δτι δέον νὰ ῶμεν ετοιμοι, διοτι δὲν γνωρϊξομεν ποιαν 6ὶραν θὰ μας καλέση δ Κύριος πλησίον του. Και τέλος ἔφερεν έγγϊς τοϋ
έπιβλέποντος έπι τὴν γην και ποιοϋντος αὐτὴν τρέμειν ΠαναγάΟου πατρδς ήμων Θεοϋ έκεϊνους, οϊτινες ὴσαν ψυχροι και ἀδιᾶφοροι και οι δποϊοι ὴδη εν τη θλίψει έμνήσθησαν τοϋ Κυρίου κα'ι ὴδη προσεύχονται
καὶ Οελουσι νὰ ζήσωσι δικαϊως κα'ι εὑσεβως. Και διὰ νὰ κάμωμεν χρὴσιν λογους τοϋ 'Αγίου Χρυσοστομου λεχθέντας εις τοὺς σεισμοπαθεϊς
'Αντιοχεϊς λέγομεν εϊς τοὺς προσφιλεϊς άδελφούς. «Τί έβλάβητε προς δλϊγον λυπηθέντες; "Αγγελοι ὰντϊ ἀνθρώπων έγένεσθε. Προς οὑρανδν μετέστητε ει κα'ι μὴ τφ τοπω ἀλλὰ τφ τροπφ».

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΟΙζουμενιχον Πατριαρχεϊον, Κατ' ἀπόφασιν τὴς 'Ι. Κοινοτητος ληφθεϊσαν κατοπιν πρδς τοϋτο έκφρασθεϊσαν έπιθυμϊαν ϋπο τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ ^Εκκλησίας, άπεστάλη εις Κωνσταντινούπολιν έπιτροπὴ ἐκ των 'Αγιορειτων Γερόντων 'Αλεξ. Βατοπεδινοϋ, Πορφ. Δοχειαρίτου, Βασ. Καρακαλλινοϋ καὶ Παντελ. Φιλοθε'ϊτου, οιτινες ἐγένοντο δεκτο!
λίαν φιλοφρονως ϋπο τε τὴς “Α. Θ. Π. τοϋ Οικουμ. Πατριάρχου Κου
"Αθηναγορου και των μελων τὴς 'Ι. Συνόδου και λοιπων ὰρχιερέων.
Κατὰ τδ διάστημα τὴς εν Κωνὺτόλει παραμονὴς τὴς ως άνω έπιτροπὴς, συνεζητήθησαν ὰπαντα τ' ὰφορωντα τδ "Αγιον Ὅρος ζητήματα
καταδειχθέντος ξωηροτάτου τοϋ ένδιαφέροντος τὴς 'Α. Θ. Π. τοϋ Οϊκ.
Πατριάρχου.
Διὰ τὴν προώθησιν των ληφθεισων ἀποφάσεων ἀπδ .τοϋ Ι947 κα'ι
ἐντεϋθεν καὶ των ληφθεισομένων τοιούτων έπ'ι σοβαρων κα'ι ζωτικων ζητημάτων τοϋ 'Αγίου Ὅρους, ύπεδειχθη δ καταρτισμδς ἐκ μέρους τὴς 'Ι. Κοινοτητος έπιτροπής ἐξ ένδς ὰγιορεϊτου, ένδς Μητροπολϊτου κα'ι ενος ύπαλλήλου τοϋ Β. 'Υπουργεϊου των 1Εξωτερικων.
Τέλος διεβιβασθη ὴ ἐπιθυμία τὴς 'Α. Θ. Παναγιοτητος δπως συνεχισθῆ και μελ7,οντικως ἡ πνευματικὴ αὑτη ἐπικοινιονία τοϋ ιεροϋ ὴμων
τδπου μετὰ τὴς Μητρδς Μεγ. τοϋ Χριστοϋ 'Εκκ2,ησϊας και δ διακαὴς
ποθος Αὑτὴς ινα έπισκεφθῆ τδ “Αγιον Ὅρος κατὰ τδν έορτασμδν τὴς
χιλιετηριδος αϋτοϋ.

Διοϊκησις “Αγ. "Ορους. *Δι έγγράφου αυτης πρδς τὴν Ἰ, Κοινοτητα 'Αγ. “Ορους, διεβιβάσθη ή ικανοποίησις τοϋ Β. 'Υπουργείου Ὅξιοτερικων διὰ τὴν δλοπρδθυμον συμμετοχὴν των 'Αγιορειτων εις τδν ερανον τοϋ Ε. Ε. Σ. τδ προϊδν τοϋ δποίου ἀνήλθεν εϊς δρχ. Ι6.992.ΟΟΟ.
— Διεβιβάσθη ἔγγραφος έντολὴ πρδς τὰς 'Αστυν. ἀρχὰς 'Αγ. “Ορους δπως μὴ έπιτρέπουν εϊς τους διαφορους προσκυνητὰς καὶ έπισκέπτας
τοϋ 'Αγιωνύμου Ὅρους νὰ περιέρχωνται τα ι. σκηνώματα έὰν δεν ἔχουν
μεθ' έαυτων τδ κατὰ νόμον ὰπαραίτητον διαμονητήριον τὴς 'Ι. Ὅπιστασίας.
— Δθ έτέρου εγγράφου συνεστήθη εϊς τὴν 'Υποδὶσιν Χωρίκὴς
'Αγ. “Ορους και τδν κ. Τελωνην Δάφνης δπως μεριμνήσουν καϊ ἀποφεύγηται ἡ εις τδν Ι. ὴμων τοπον εϊσοδος έπισκεπτων φεροντων βραχείας
περισκελίδας.
Κρατικαὶ ὰποφὰσεις. 'Εδημοσιεύβη διάταγμα διὰ τοϋ δποίου
πρδς κατοχϋρωσιν τοϋ «ἀβάτου» τοϋ 'Αγ. Ὅρους έπιβάλλεται φυλάκισις
2 μηνων μέχρις ένδς ἔτους μὴ έπιτρεπομένης τῆς έξαγορας, εις γυναϊκας
αϊτινες τυχον θὰ έπεχείρουν ν' ἀποβιβασθοϋν εϊς τὴν Ἰ. Χερσονησον.
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— ΔΓ έτέρου διατάγματος ὰπαλλάσονται των τελων χαρτοσήμον
αἰ πάσης φύσεως συμβάσεις αι συναπτόμεναι μεταξὺ των 'Ι. Μονων κα'ι
οίουδήποτε τρὶτου, ιος καϊ πάντα τὰ λοιπά ἔγγραφα τὰ ύπδ τῶν 'Αγιορειτικων εν γένει μοναχικων άρχων έκδιδδμενα ὴ 1,αμβανδμενα.

"Εκφρασις εϋχαριστιων. Δι' δλοσφραγίστων ἐγγράφων έσφραγισμένων ύπὺ των ι. σφραγιδων και των 2Ο 'Ι. Μονων τοϋ 'Αγίου Ὅρους, προς τὴν Α. Μ. τον Βασιλέα ὴμων Παϋλον και τον Προεδρον τὴς
Κυβερνήσεως Στρατάρχην 'Αλέξ. Παπάγον, έξεδηλωθη ὴ συγκϊνησις και
ή εύγνωμοσύνη τοϋ 'Ι. ὴμων τ6που διὰ τδ ύπέρ αϋτοϋ έπιδειχθὺν ζωηρδν
αϋτων ἐνδιαφέρον.
'Π έπιδοσις των έγγράφων τούτων. ἀτινα έφυλοτεχνήθησαν κα'ι
έκαλλιγραφήθησαν ὑπδ κοᾶ,ιτέχνου μοναχοϋ, άνετέθη εις έπιτροπὴν εκ
των 'Αγιορειτων π. Μητροπολὶτου Κορυτσας Εϋλογϊου, Καθηγουμένου 'Ι.
Κοινοβίου τοϋ Καρακάλ7.ου 'Αρχιμ. Παύλου και Γεροντος Δαυϊδ Κωνσταμονίτου.

'Επισκεψεις. Τὴν 'Ιερὰν ὴμων Μονὴν έπεσκέφθησαν κατὰ τδ διαρρεϋσαν δϊμηνον διάστημα οι κ. κ. Κ. Καλογεροπουλος τὴς Μηχ. Καλλιεργειας Θεώνίκης, Γ. Χατζ6που7,ος καϊ Κ. Φατοϋρος ἐξ 'Αθηνων, Ηιιηε
ννι1. ΗσΜιΙϊπ^εη φοιιητὴς Ὅλλανδος, 'Ι. Κυριάκης στρατ. ίερεύς, ΒβπειΗοΙ 8αιι1τβν “Αγγλος μοναχος, Χ. Παπαϊωάννου Δικηγορος εκ Θεσ)
νϊκης, Ν. Παπαδουράκης ύπολοχαγος, Ν. Πεδιαδιτάκης ιατρδς εκ Θεσ)
νίκης, 'Αρ. 'Ρδδος Εϊρηνοδϊκης, Κ. Δελήμπασης Δημοδιδάσκαλος εκ Πολυγύρου, 'Αξ. 'Αξιωτης Δημοδ. εκ Ν.'Ρ6δων, Χ. Κριμπας Δημοδ. εκ Στρατονίκης, Α. Συμεωνίδης εκ Ξάνβης, Χ.Λαλένης Καθηγητής, Θ. Χατζηεμμουηλϊδης, Γ. Μαραγκάκης "Ελληνες ἐξ Αμερικὴς, ^Αρχ. Μπερτολης εκ Ν.
'Αφρικὴς, Α. Κοσμϊδης, Ζ. Κατσωνης, £. '-Η7.ιαδης ἔμποροι και Δ. Χατζηανδρέου δημοσιογρ. εκ Κων1πδλεως, Τ. Φρυδας εκ Θεσὶνίκης, 'Αθ. Γκαζἐτας ἀντεισαγγελεὺς Ὅφετων Ναυπλϊου, 1ώσ3ϊ·ΓὶκΓβ Ριά^ιιΪ8 συγγραφεὺς
Γαλλος, νν. ·Ιοιιπ Εοτνιιτά, Β. ΟβΓα1τΙ & Χν1ιὶιε1ον ΡεΙβΓ "Αγγλοι σπουδασιαί, "Αλ. Μπουσιιοτης ϋπομ. εκ Θεσϊκης, Μιιηάϊιβη1τ 8ο1ιιιη, Μιιηάὶιβπ1τ ΑΙ. καθηγ. Γερμανοϊ, Θ. Λάμτσος, Κ. Μακρὴς εκ Κυζάνης, Ρηναζζβ1ο Α16. Β. "Χταλδς φοιτητ., 'Ι. Καλτέκης φοιτητ. εκ Θεσὶκης, Χ. Σπύρου
Θεολογος εκ Πειραιως, Α. Γιαννούλης δημοσιογρ, Νικ. Δημακος Συν1χης
ε. α. τ. ἀρχηγὸς υγ. ὰποστολὴς Ε.Ε,Σ. Βορ. 'Ελ7,άδος. 1ὶ3ϊιιοη Ρ. 'Γοάιι
Ισπανδς φοιτ., Ο1ιβΓιιζβ1 Μ. Γάλλος καθηγ. ΒβΠ8ϊ'άβ3ιι Χ. ιατρδς καϊ
ϋβοαΓΓεαχ1. καθηγ. Γάλλοι, 'Ι. "Αντωνοπουλος δικηγ. Γ. Οϊκονομ6.τουλος χημικδς καί Α. Μάλτσος άρχιτέκτων εξ 'Αθηνων και Χ. Πετικάκης
δικηγορος εκ Κρήτης.
Δωρεαί. Προσέφεραν προς ένίσχοσιν τοϋ παροντος δωρεὰν κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ οί κ. κ. Κ. Γκανιατσας Καθ. Πανεπ, Θεῳκης 5Ο.ΟΟΟ,
Γ. Λυριτζὴς Συνὶχης Β' Σ. Στρατοϋ 5Ο.ΟΟΟ, οϊ Σεβασμαδτατοι Μητροπολιται ῳεῳκης Παντελεήμων 25Ο.ΟΟΟ. Φθιωτιδος 'Αμβρδσιος ΙΟΟ.ΟΟΟ, Κϊτρους Κωνσταντϊνος 5Ο.ΟΟΟ, "Ι. Καρμϊρης Καθηγ. Πανεπ. 'Αθηνων 2Ο.ΟΟΟ,
Π. Γιαννατος εὴιπορ. Καβάλλα ΙΟΟ.ΟΟΟ, Γ. Π. Γιαννακοπουλος Εϊσαγγελ.
"Αθὴναι 2Ο.ΟΟΟ. Δ. "Αλεβιξατος Ληξούριον Κεφαλλην. ΙΟΟ.ΟΟΟ, Δ. Ζαφείρης Θεσ1κη 2Ο.ΟΟΟ, ἀνιδνυμος ϋΟ.ΟΟΟ, Χ. Μανιδάκης Αθὴναι 2Ο.ΟΟΟ, μοναχδς Γεννάδιος Τζικάκης Κρήτη 25.ΟΟΟ, Γέρ. 'ΙωακεΙμ Κελλίον "Αγ. Νεκτάριος Καρυων 2Ο.ΟΟΟ, Ε. Παπανικολάου Ν. Μουδανιὰ 5Ο.ΟΟΟ, πνευμ. Ἰ
ωάννης Κατσιμιγας 'Ι. Μ. 'Αγ. Διονυσίου Ὅλϋμπου 5ΟΟ.ΟΟΟ, Ἀρχ. Κ. 'Αρώνης Κατερινη 5Ο.ΟΟΟ, οϊκον. Β. Γερολιολιος, οικον. Ἰ. Καλιακοϋδας, 'Αθ.
Σιτζούκης Προεδρ. Κοινοτ. καὶ Γ. Τσούκας Προεδρ. Συνετ.Λιτοχωρου ἀνὰ
5Ο.ΟΟΟ, Ι. Βασιλάκης Λοϋρες Κρήτης ΙΟ.ΟΟΟ καὶ Ι. Βελέζης'Ιερισσδς 2Ο.ΟΟΟ.
Προς απαντας έκφράζομεν τὰς εὑχαριστίας τὴς 'Ι. ὴμων Μονὴς.

