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ΤΟ ΗΠΟΠ ΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΒΣ
"Υποταγὴ των 'Αγιορειτων εϊς τοὑς σουλτὰνβυς των Ὅδωμανων
Μουρὰτ Β' καὶ Μωὰμεθ Β' τον Πορ6ητὴν. Εῦνοια των μοναρχων

της 'Ο8ωμανικῆς αὺτοκρατοριας.

Οἱ Ἁγιορεῖται ὑπετάγησαν εἰς τὸν σουλτάνον Μουράτ Β'
μικρὸν πρὸ ἢ μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς πόλεως Θεσσαλονίκης (143Ο),
εἴτε εἰς Ἁδριανούπολιν μεταβάντες πρὸς τοῦτο, εἴτε εἰς ἄλλο
σημεῖον τῆς Μακεδονίας.
Κοινῶς-φρονεῖται ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται ὑπετάγησαν εἰς τὸν
Πορθητὴν ἐν Ἁδριανουπόλει πληρώσαντες καὶ 14.ΟΟΟ φλωρία
πρὸς ἀναγνώρισιν καὶ ἐπικύρωσιν τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν.
Τοῦτο εἶναι ἀληθὲς διότι κυροῦται διὰ νεωτέρων φερμανίων,
ἀλλ' οἱ Ἁγιορεῖται ἀνενέωσαν τότε τὴν ὑποταγήν των.
Φερμάνιον τοῦ σουλτάνου Μωάμεθ Β' τοῦ Πόρθητοῦ, γεγραμμένον Ἑλληνιστὶ καὶ δοθὲν εἰς τοὺς μοναχοὺς τῆς Μονῆς
τοῦ Ἁγίου Παύλου ἐξ Ἁδριανουπόλεως τῷ ἔτει 1452 ὅπως μὴ
ἐνοχλοῦν αὐτοὺς οἱ μοναχοὶ τῶν ἄλλων Μονῶν εἰς τὰ ἐν Συθοτνίᾳ μετόχια αὐτῶν λέγει ὀητῶς εἰς τὸν πρῶτον τοῦ 'Ὁρους καὶ
ἄπαντας τοὺς μοναχοὺς ὅτι νὰ φυλαττωσιν αι Μοναὶ τὰ δριἁ

των καθὼς ήχωρισθησαν εϊς τον καιρδν τοϋ μακαριτου
πατρὸς αϋτοϋ. Σαφῶς λοιπὸν φαναιροῦται ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται
ὑπετάγησαν εἰς τὸν Μουρὰτ Β' τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν
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ἐγένετο κύριος τῆς Θεσσαλονίκης ,καὶ λοιπῆς Μακεδονίας. (*)
Οἱ Ἁγιορεῖται «πρῶτοι ὑποταχθέντες» ὡς λέγουν φερμάνια . νεώτερα, ἐτέθησαν ὑπὸ τὴν εὔνοιαν καὶ προστασίαν τῶν
ἰσχυρῶν μοναρχῶν τοῦ Ὁθωμανικοῦ κράτους ἀναγνωρισθέντων
πάντων τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν προνομίων ἄτινα ἐκέκτηντο πρότερον. Ὁ σουλτάνος Ἐελὶμ Α' ὁ κατακτητὴς τῆς Αἰγύπτου κλπ. (1512-152Ο) λέγε'ται δτι ἐξέδραμε μέχρις Ἑλλησπόντου ,καὶ Ἄθω καὶ ἐκεῖθεν δι' Ἀδριανουπόλεως ἐπέστρεψεν εἰς
Κωνσταντινούπολιν. Σώζεται δὲ εἰς τὴν Μονὴν Ξηροποτάμου
περιεργότατόν τι χάττιον αὐτοῦ.
Ὄλοι οἱ μονάρχαι τοῦ Ὁθωμανικοῦ κράτους μέχρι τῆς
ἀπελευθερώσεως τοῦ 1912 παρέσχον δαψιλῶς τὴν εὔνοιαν καὶ
προστασίαν αὐτῶν πρὸς τὸ Ἄγιον Ὄρος, σοφῶς · θεωροῦντες ,
αὐτό, χώραν ἱερὰν ἐν τῇ ὁποίᾳ νυχθημερὸν εὐλογεῖται τὸ θεῖον
ὅνομα .καὶ ὡς εὑρύτατον καταφύγιον τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ξένων,
τῶν ἀποκαρτερούντων καὶ τῶν θλιβομένων κατὰ τὸν ἀγώνα τοῦ
βίου,
Ἀναρίθμητα εἶναι εἰς τὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους τὰ
αὐτοκρατσρικὰ φερμάνια εἰς τὰ ὁποία διαφαίνεται ἡ μεγάλη
μέριμνα καὶ ἡ εὐμένεια τῶν μοναρχῶν τούτων ὑπὲρ τοῦ
Ἁγίου Ὄρους πρὸς τήρησ.ιν τοῦ καθεστῶτο.ς καὶ ἀπονομὴν τοῦ
δικαίου. Νομίζομεν δτι ἤδη εἶναι ἐνδεδειγμένη ὑπὲρ ποτε ἄλλοτε
ἡ μετάφρασις τῶν πολυαρίθμων αὐτῶν φερμανίων καὶ λοιπῶν
'Οθωμανικῶν τίτλων.
Ἐφεξῆς θ' ἀκολουθήσωμεν διάφορον διαίρέσιν τῆς ὕλης
πρὸς εὐκολίαν τοῦ ἀναγνώστου.
Προσῆλωσις τοϋ 'Αγίου "Ορβυς εϊς το ὰρχπγεϊον τπς
αὺτοκρατορικπς φρουρας. Φορολογία καὶ ὰσυδοσία.
Χασεκϊϊς - Μβυχασίλης - Καϊμαζαμης.

Ἑ ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετὰ τὴν ὑποταγὴν εἰς τοὺς
Ὁθωμᾳνοὺς εἶναι πλουσία, ἀλλ' εἰς τὴν παρούσαν συνεπτιγμέ(') Εϊς τὴν Μονὴν τοϋ 'Αγίου Παύλου σωξεται καϊ εν αλλο φερμάνιον λίαν εφθαρμένον και 'Ελληνιστι γεγραμμένον κα'ι αυτδ τοϋ σουλτάνου Βαγιαζὶτ Α'ἸΙ389-14Ο2) τοϋ δποίου μόλις'δλίγ'αι λεξεις διακρϊνονται. Ὅθωμανὴς δέ ειδήμω·ν ἐβεβαίωσε δτι.πράγματι προκειται περ'ι τοϊ3
Βαγιαζὶτ Α' υὶοϋ Μουρὰτ Α'.
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νην μελέτην δὲν εἰναι δυνατὸν νὰ γίνῃ ὁ προσήκων λόγος.
Κατὰ τὰ σωζόμενα φερμάνια καὶ λοιπὰ ἔγγραφα, τὸ Ἅγιον
Ὄρος ὑπῆρχεν ἀνέκαθεν προσηλωμένον εἰς τὸ «ὀδζάκι τῶν Μποσταντζήδων» (ἀρχηγεῖον τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς). 'Επειδὴ
τὸ σῶμα τοῦτο συνέστη, καθά λέγεται, τῷ 1525 ὑπὸ τοῦ σουλτάνου Σουλεϊμὰν Α' τοῦ νομοθέτου, ἕπεται ὅτι τότε ἢ μικρὸν μετὰ
ταῦτα ἐγένετο ἡ προσήλωσις αὐτή.
Ἁπὸ τοῦ- σημείου αὐτοῦ οἱαδήποτε ὑπόθεσις τοῦ Ἁγίου
Ὄρους πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ἢ τὴν Ἐψηλἠν πύλην εἰσήγετο
διὰ τακριρρίου τοῦ Μποστατζήμπαση (ἀρχηγοῦ τὴς αὐτοκρατορικῆς .φρουρᾶς) καὶ κατὰ τὴνθκδοσιν παντὸς περὶ Ἁγίου Ὄρους'
ἐγγράφου ἔδει νὰ ζητηθῇ ἡ γνὧμη τούτου.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐπλήρωνε εἰς τὸ ἡηθὲν ὀδζάκι φόρον ὡρισμένον (μακτούου) ἀνέκαθεν 2ΟΟ χιλιάδες ἄσπρα, ἀντὶ τῶν
πλεονεκτημάτων τῶν ὁποίων ἐτύγχανε, κατανεμόμενα ὡς ἐξῆς:.
Διὰ .κρέας τοῦ Ὁδζακίου ........................... '. 118.32Ο ἄσπρα
»
............................ 78.88Ο »
» πανὶ κλπ.
2.8ΟΟ »
............................
» καθαριότῃτα »

2ΟΟ.ΟΟΟ ἄσπρα
Ταῦτα ἐπληρώνοντο διὰ τὴν χερσόνησον τοῦ Ἁγίου Ὄρους.. Τὰ ἐν Τουρκίᾳ μετόχια τῶν Μονῶν ἐπλήρωνον φόρους
δεκάτου, προβάτων, αἰγῶν κλπ. Τὰ πρὸς διατροφὴν τῶν. ἐν Ἁγίῳ
'Ὁρει εἰσαγόμενα ἧσαν ἀπηλλαγμένα παντὸς φόρου.
Κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΖ' αἰῶνος οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπεβλήθησαν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ μοναχοὶ εἰς προσωπικὸν φόρον (τζεζιγιέ).
Ἐποθέτομεν ὅτι τοῦτο ἔλαβε χώραν τῷ Γ69Ο ἐξ ἀνάγκης,
ἐπεβλήθη δὲ ὑπὸ τοῦ μεγάλου βεζύρου Μουσταφᾶ Κιοπρουλῆ
βασιλεύοντος τοῦ σουλτάνου Σουλεϊμὰν Β' καθ' ἥν ἐποχὴν ἡ.
αὐτοκρατορία διεξῆγε μεγάλους καὶ ἐπιμόνους πολέμους κατὰ
τῶν Γερμανῶν, Αὐστριακῶν, Οὔγγρων, Πολωνῶν καϊ Βενετῶν.
Παραδόξως τῷ 1722 ἐδόθη διάφορος ἐρμηνεία εἰς τὸν φόρον τῶν 2ΟΟ.ΟΟΟ ἄσπρων ὅστις ἐδίδετο εἰς τὸ ὀδζάκι θεωρηθεὶς
ὡς φόρος κατ' ἀποκοπὴν τῶν πολυωνύμων ἐπάρχιακῶν ἢ τυχερῶν (καὶ αὐθαιρέτων ὡς λέγουν αὐτοὺς τὰ φερμάνια) φόρων,
ὅθεν ἐστάλη ὑπάλληλός τις ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ κατέγραψε τὰ
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κτήματα καὶ 'ἐπλήρωνε τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔκτοτε εἰς τὸ αὐτοκρατορικὸν Δημόσιον Ταμεῖον μικρόν τι ποσόν. Ἑ καταγραφὴ αὕτη εῖναι γνωστὴ ὡς γενομένη ὑπὸ τοῦ «κιουτσούκ Μεχμέτ».
Τῷ 1764 οἱ Ἰβηρῖται ἥριζον πρὸς τοὺς Λαυριώτας καὶ
τοὺς Βατοπεδινοὺς ἐν τῇ ὁποία εριδι δυστυχῶς ἀνεμίχθη ὑπὲρ
τῶν πρώτων ὁ πολὺς Γεώργιος Σπαθάρης ὁ Σταυράκογλους,
ἀνὴρ περιβόητος ἰσχύων τὴν ἐποχὴν ἐκείνην. Ἀποτέλεσμα τῆς
ἔριδος ταύτης καὶ τῆς ἀναμίξεως τοῦ Σταυράκογλου ἧτο νὰ σταλοῦν ὑπάλληλοι καὶ νὰ κάμουν νέαν καταγραφὴν εἰς τὰ κτήματα
τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους. Τότε ἡ καταγραφὴ αὕτη ἐνηργήθη ὑπὸ τοῦ
Ἁχμὲτ Ἐφένδη μουταβελῆ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει δζαμίου
Νούρη ὀσμανιὲ καὶ τοῦ Δερβὶς Μωχαμὲτ ἐκ τοῦ μεβκουφὰτ καλεμίου (γραμματείας τῶν ἀφιερωμάτων) καὶ ηὐξήθη ὡς ἧτο ἐπόμενον τὸ πληρωτέον ποσόν.
Ὁ ἀείμνηστος Ἁθανάσιος Ἀψηλάντης λέγει ὅτι τότε κατεγράφησαν καὶ οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους καὶ ἐπεβλήθη
πρώτην φορὰν προσωπικὸς φόρος (χαράτς) εἰς αὐτοὺς συμποσωθεὶς εἰς 15 πουγγεία ἢ 7.5ΟΟ γρόσια, ἄτινα ὁ σουλτάνος διέταξε
νὰ δίδωνται ὡς μισθὸς τοῦ μεγάλου διερμηνέως τῆς Ἐψηλῆς
Πύλης καὶ τὸ κοινὸν τοῦ 'Αγίου 'Ὁρους ἀνέλαβε νὰ τὰ πληρώνῃ μηνιαίως εἰς τοῦτον.
Ἰσως τότε ηὐξήθη ἢ ἀνενεώθη ὁ φόρος οὗτος ὅστις φαίνεται ἀρχαιότερος. 'Ἐκτοτε ἤρχισε πράγματι νὰ πληρώνηται εἰς
τὸν μέγαν διερμηνέα μέχρι τοῦ 182Ο.
Εἰς τὸ αὐτοκρατορικὸν ταμεῖον (οὐχὶ εἰς τὸ δημόσιον) ἐδίδοντο κατὰ τὸν ΙΗ' αἰώνα 7.ΟΟΟ γρόσια ἐτησίως. Πιστεύομεν
ὅτι τοῦτο ἔλαβε χώραν ἀπὸ τῆς πρώτης καταγραφῆς τοῦ 1722.
Καὶ κατὰ τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτέραν καταγραφὴν κατεγράφησαν καὶ τὰ ἐν Χαλκιδικῇ μετόχια ὡς καὶ μετὰ ταῦτα καὶ
ἐπλήρωναν μικρόν τι ποσὸν ὅπως ἁπαλάσσωνται τῶν πολυαρίθμων ἐπαρχιακῶν φόρων. Κατὰ τὴν πρώτην καταγραφὴν εὑρέθησαν 32 μετόχια μὲ 32 1β ζευγάρια, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν 58
μετόχια ἀποτελοῦντα 142 1^ χανέδες. *)(
Γ) Τρεις ἄνθρωποι ὴ τρία ζευγάρια αποτέλουν ενα χανέν προς
ΙΙΟ ασπρα εκαστον.
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Βραδύτερον προσετέθησαν καί. τινα ἄλλα εἰς τοὺς Μποσταντζῆδες. Ηὔξησε και ὁ φόρος τῶν μετοχίων διότι ταῦτα ἡριθμήθησαν εἰς 1Ο6, ἀνακαλυφθέντων ἑτέρων 48, ὡρίσθη δὲ εἰδικὸς φόρος οἰνοπνευμάτων κατ' ἀποκοπήν. "Ωστε μέχρι τοῦ 1821
τὸ 'Ἁγιον Ὄρος ἐπλήρωνεν ἐν ὅλῳ:
Γρόσια
Εἰς τὸ αὐτοκρατορικὸν ταμεῖον............................
Εἰς τὸ δημόσιον ταμεῖον διὰ τοῦ Μπονσταντζήμπαση
Διὰ μουκατᾶν τῆς γῆς............................................
» σπέντζας ('ἠ
......................
. . , .
» ἀμπέλια............................................................
» ἐλαιόὀενδρα . . .
» λεπτοκαρυῶνας . .............................................
» κήπους.............................................................
» λειβάδια..........................
» μελίσσια.............................................................
» μύλους.............................................................
» μουπαρεὰζαχιρὲ..............................................
» ἐπαρχιακοὺς φόρους τῶν ἐν Χαλκιδικῇ 58 μετοχ.
» διὰ τὰ ἕτερα 48 μετόχια
»
»
» οἰνοπνεύματα..................................................
Οἱ Βατοπεδινοὶ
............................................ .....
Εἰς τὸ ὀδζάκι τῶν Μποσταντζήδων 2Ο ἄσπρα &
. . . .
» » αὐτὸ διὰ κρέας προστεθέντα
Διὰ τὸν καλενδὲρ χανὲ καὶ τὴν τούμπαν τῶν Μπο·
......................
σταντζήδων προστίθενται
............................
Εἰς τὸν Μεγάλον διερμηνέα
» » ἐν Θεσσαλονίκῃ Χασεκὴν (ἀξιωματικὸν)

7.ΟΟΟ
:
1Ἰ18
1.55Ο
83Ο
57Ο
1 .985
225
51Ο
Ι5Ο
32
5ΟΟ
1.3Ο1 !)£
2.ΟΟΟ
2.ΟΟΟ
1.ΟΟΟ
1.666η2
5ΟΟ

354
7.5ΟΟ

(3) «Εις τδ έξὴς έπροσταξεν δ σουλτὰν Μουράτης δτι διὰ κάθε
σκλάβον, ὴτοι αίχμάλωτον ποϋ ῆὺελε πωλήοῃ τινας εις τδ παζάρι,
νὰ πληρωνη πέντε γροσια, κα'ι άπδ τους πέντε σκλάβους δποϋ ὴθελεν
ἔχει τις δ εΤς νὰ προστίύεται εϊς τὴ τάγμα των γιαννιτσάρων' αυτδ τδ
δοσιμον έξ αιτϊας τοϋ ἀριθμοϋ πέντε ωνομάσθη Ισπέντζε δ ἐστὶν απο
εικοσιπέντε ἀπδ τοϋ ϊξ τοϋ περσικοϋ σημαίνοντος ἐκ κα'ι τοϋ πἐντζ σημαίνοντος πέντε, ώσανει ἔλεγεν ἐκ των πέντε».
Α. Κ. 'Υψηλ. «Τὰ μετὰ τὴν αλωσιν» σελ. 762.
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. . .
τῶν Μπασταντζήδων διὰ μισθὸν
2.5ΟΟ
Εἰς τὸν ἴδιον διὰ τροφήν του
1.ΟΟΟ
......................
34.592
Ἑν ὅλῳ 2Ο ἄσπρα καὶ γρόσια '
Κατὰ τὸν κλονισμὸν τὸν ὁποῖον ἐπέφερεν ἡ ἐπανάστασις
τοῦ 1824 καὶ ἐφεξῆς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔπαυσε νὰ πληρώνῃ κατὰ
τὸν τύπον τοῦτον, ἀνατραπέντος ἄρδην τοῦ τέως φορολογικοῦ
συστήματος. Τότε ὑπήχθη εἰς τὸ αὐτοκρατορικὸν νομὶσματοκοπεῖον εἰς τὸ ὁποῖον μόνον ἐπλήρωνε μετὰ τῷν ἐπιβληθέντων
προάθέτων στρατιωτικῶν φόρων 41.263 γρόσια.
Τὸ ποσὸν τοῦτο ἀναλόγως τῆς προτέρας ποικίλης φορολογίας δὲν ἧτο μέγα, ἀλλὰ μετὰ μεγίστων δυσκολιῶν ἀνταπεκρίθησαν οἱ μοναχοὶ διότι ἡ καλλιέργεια καὶ πρόσοδος τῆς γῆς ἕνεκα τῶν ἀνωμαλιῶν κατέστη ἀσήμαντος.
Τῷ 1841 ὁ σουλτάνος Ἁπτοὺλ Μετζὶτ ἧρε τοὺς ἐκτάκτους
φόρους ὡρισθέντος κανονικοῦ ὡρισμένου φόρου (μακτούου). Τότε
·
τὸ Ἄγιον Ὄρος ἐπλήρωνε :
·
Γρόσια
19.855
Εἰς τὸ αὐτοκρατορικὸν νομισματοκοπεῖον . .
. . . . . .
» φόρον οἰνοπνευμάτων
2.ΟΟΟ
» τὸν μουχασίλην (ἐπιτετραμένον εἰσπράκτορα
τοῦ αὐτοκρ. ύομισματοκοπείου) διαμένοντα
.
Ι7.4ΟΟ
εἰς Ἄγιον Ὄρος 145Ο γρόσ. μηνιαίοις
Συγχρόνως προόετέθησαν ἀντὶ τοῦ φόρου των
ἀροτριόντων κτηνῶν τῶν μετοχίων, κατ' ἀπο12.ΟΟΟ
.................................
κοπὴν . . . ἕτερα

51.255
Ἁπὸ τοῦ ἔτους 19ΟΟ καὶ ἐντεῦθεν τὸ Ἄγιον Ὄ
ρος ἐπλήρωνε ἐπὶ πλέον τὴν αὔξησιν τοῦ μισθοῦ
. . . . .
τοῦ διοικητοϋ (καϊμακάμου)
Ἐν δλῳ γρόσια

.

.

.- .

18.6ΟΟ
69.855

Π.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπήλαυε πάντοτε.τελωνειακ.ῆς ἀσυδοσίας
ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων τροφίμων, ἐνδυμάτων, ἀμφίων κλπ. διὰ
τὰς ἀνάγκας τῶν μοναχῶν. Ἑί ἀσυδοσία αὐτὴ ἀόριστος ἐν
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συνόλῳ προηγουμένως, ὑπήχθη εἰς τὸν γενικὸν περὶ τελωνειακῆς
ἀσυδοσίας Κανονισμὸν τοῦ Ὁθῳμανικοῦ κράτους τοῦ ἔτους 1281
(7 Ζιλχιτζέ).
Κατὰ τὸ 2ον ἄρθρον τοῦ Κανονισμοῦ δι' ἕκαστον μοναχὸν
παντὸς θρησκεύματος εἶναι ἀπηλλαγμένα τὰ πρὸς συντήρησιν
αὐτῶν ἀπαιτούμενα πράγματα, δηλαδὴ ἐνδύμᾳτα, τρόφιμα, χάρτης, μελάνη καὶ λοιπὰ χρειώδη μέχρι ἀξίας αὐτῶν 4.ΟΟΟ γροσίων. Ανάλογος Τελωνειακὴ ἀρυδοσία ἐδόθη καὶ εἰς τὰ σχολεῖα,
νοσοκομεῖα καὶ λοιπὰ καταστήματα, τὰ ἐκ τῶν μοναχῶν ἐξαρτώμενα. Ὁμοίως ἀπηλλαγμένα τέλους ἐθεωρήθησαν κᾳὶ τὰ δι'
ἀνοικοδομήσεις ἢ ἐπισκευὰς τῶν Μονῶν κλπ. ὑλικὰ καὶ τὰ εἴδη
τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν
Κατὰ τὴν ἔξέλεγξιν. εἰς τὰ τελωνεῖα τῶν εἰς τὰ ἄρθρα 2 &
3 τοῦ. Κανονισμοῦ ἀναφερομένων εἰδῶν, ἐπειδὴ προέκυπτον
δυσκολίαι περὶ τὸν καθορισμὸν ἑκάστου εἴδους καὶ ἐπειδὴ οἱ
μοναχοὶ εἰσῆγον καὶ ἕτερα πράγματα, ἤτοι, οἰκιακῆς χρήσεως,
μαγειρικὰ σκεύη, ἐργαλεῖα κλπ. ἐπωφελούμενοι γενικωτέρου ὁρισμοῦ εἰς τὰ αὐτὰ ἄρθρα τοῦ Κανονισμοῦ κατὰ τὸν ὁποῖον εἶναι
ἀτελῆ τὰ διὰ τοὺς μοναχοὺς καὶ τὴν ἐκπαίδευσιν ἀναγόμενα
πράγματα, τὸ νομοθετικὸν τμῆμα τοῦ συμβουλίου τοῦ κράτους,
ἀπεφάσισε νὰ χορηγῆται μὲν ἀτέλεια πραγμάτων 4.ΟΟΟ ἀξίας
δά ἕκαστον ἄτομον ἐτησίως συμφώνως μὲ τὸν Κανονισμόν, ὅσα
δὲ πράγματα ὑπερβαίνουν τὸ· ὁριρθὲν ποσὸν νὰ τελωνίζωνται
οἱᾳσδήποτε φύσεως καὶ ἄν εἶναι. . Περιττὸν νὰ σημειωθῇ ὅτι
πράγματα ἀξίας 4 ΟΟΟ γροσίων ἢ 4Ο λιρῶν χρυσῶν δΓ ἕκαστον .
μοναχὸν ἐτησίώς ἧσαν ὑπὲρ ἀρκετά.
Αἱ 2Ο Μοναὶ τοῦ Ἁγίου "Ορους ἑκάστην 1ην Μαρτίου
ἔστελλον εἰς τὸ ἀρχιτελωνεῖον Θεσσαλονίκης ἰσαρίθμους καταλόγους μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοναχῶν ἐκάστης ἰδιαιτέρως ἐπὶ τῇ
βάσει τῶν ὁποίων ·ἐκανονίζοντο τὰ τῆς τελωνειακῆς ἀσυδοσίας.

ΠΙ

Πολυάριθμα εἶναι.τὰ φερμάνια πρὸς τοὺς διοικὴτὰς καὶ
ὑπαλλήλους τῶν ἐπαρχιῶν διὰ τῶν ὁποίων οἱ σουλτάνοι ,ἀπήλ-·
λασσον ἑκάστοτε τοὺς μοναχοὺς ἐκ τῶν καταπιέσεων τῶν ἐπαρχιακῶν εἰσπρακτόρων. Ἄλλοτε ἐζητεῖτο διπλο'ῦς καὶ τριπλοῦς
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φόρος δεκάτης, ἄλλοτε προβάτων, ἄλλοτε χόρτου καὶ ἄλ2,οτε ἐπαρχιακοὶ φόροι ἀντ τῶν ὁποίων ὡς ἐσημειώσαμεν ἐπλήρωνον
οἱ μοναχοὶ ὡρισμένον ποσὸν κατ' ἀποκοπήν. Τὰς αὐθαιρεσίας
ταύτας ἐτιμώρει ἡ βασιλικὴ δικαιοσύνη ἐντελλομένη τοὺς κριτὰς
ἴνα ἀποδίδουν τὰ ἀδίκως εἰσπραχθέντα.
Ὄπως ἀπαλλαγοῦν οἱ μοναχοὶ τῶν τοιούτων πιέσεων καὶ δπως προστατεύωνται αἱ διάφοροι ὑποθέσεις αὐτῶν διωρίσθη διὰ
φερμανίου τῷ 1743 εϊς χασεκῆς (ἀξιωματικὸς) ἐκ τῆς φρουρᾶς
τῶν Μποσταντζήδων νὰ διαμένῃ ἐν Θεσσαλονίκῃ δαπάνῃ τῶν
μοναχῶν.
Ἑ τάξις αὕτη διετηρήθη μέχρι τοῦ 1821. Τῷ 1833 διωρίσθη εἶς μουχασίλης τοῦ αὐτοκρατορικοῦ νομισματοκοπείου νὰ δια
μένῃ πάντοτε εἰς Ἄγιον Ὄρος πρὸς εἴσπραξιν τῶν φόρων καὶ
ὅπως προστατεύῃ τοὺς μοναχοὺς καὶ πράττῃ καὶ ἐνεργῇ πᾶν δἶ-

καιον και δρθδν τδ 6ποῖον νὰ προξενῇ εἰς αότοὺς εόαρόσκειαν.
Τῷ 1837 ὁ σουλτάνος Ἁπτοὺλ Μετζὶτ διέταξε τοὺς ἐν Θεσ
σαλονίκῃ ν' ἀνακαλέσουν τὸν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τελώνην, ἱκανοῦ
ὅντος τοῦ μουχασίλη ν' ἀναπληρώσῃ αὐτόν, ὤρισε δὲ ὅπως τὰ
δά ἐμπορίαν εἰσαγόμενα εἴδη τελωνίζωνται, ὡς καὶ τὰ τῶν μοναχῶν ὅταν δὲν συνοδεύωνται διὰ τεσκερὲ πὶστοποιοῦντος ὅτι εἶναι προορισμένα διὰ τροφὴν καὶ χρῆσιν αὐτῶν.
Κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους διορίζετο καϊμακάμης α'
τάξεως προτάσει τοῦ Ἀπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ μηνιαῖον μισθὸν 25 λιρῶν πληρωτέον ὑπὸ τῆς Ἰ. Κοινότητος τοῦ Ἁγ. Ὄρους εἰς αὐτόν, ἐκπίπτουσα τὸ ποσὸν αὐτὸ κατὰ τὴν ἐτησίαν
πληρωμὴν τοῦ ἐτησίου ὡρισμένου ποσοῦ φόρου.
Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ 1833 καὶ ἐντεῦθεν τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγγράφου τοῦ διορισμοῦ τοῦ μουχασίλη ἢ καϊμακάμου ἧτο ὅτι ὤφειλεν οὗτος ν' ἀπονέμῃ τὸ δίκαιον κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὸ
οὐσούλι (τάξιν) τῆς Λόδζας (Συνάξεως), ἀλλὰ τοῦτο οἴκοθε νοεῖται καὶ χωρὶς νὰ γράφηται, διότι οἱ μοναχοὶ δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ διοικηθοῦν ἄλλως κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν αὐτῶν ὀργάνωσιν ἢ
διὰ τῶν έκκλησιαστικῶν κανόνων καὶ τῆς μοναχικῆς τάξεως, διὰ
τοῦτο ὁ ἀντιπρόσώπος οὗτος τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως συνηργάζετο μετὰ τῆς κοινῆς Συνάξεως τῶν μοναχῶν.

ΠΡΟ

ΤΟΥ

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Ἑάν ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς δόξης, εἰς
τοὺς ὁποίους τὸν ἐξύψωσεν ἡ λατρεία τῶν ἀνθρώπων παρακολουθῇ ὁ υἱὸς τῆς Παρθένου τὸν τρόπον, καθ' ὅν οἱ πιστεύοντες εἰς
τὸ ὅνομά του τιμοῦν τὰ πάθη του, ὡρισμένως εἶναι ·βέβαι.ον ὅτι
θὰ πάσχῃ ἀπείρως περισσότερον ἢ ὅτι ὑπέφερεν ἀπὸ τὸν μαινόμενον ὅχλον τοῦ Ἰσραήλ.
'Η τόσον εὐπαθής του ψυχὴ θὰ τήκεται, διότι ἡ τυφλὴ
ἀνθρωπότης ἀκόμη δὲν ἠσθάνθη βαθέως, ἢ ἄν ἠσθάνθη ἀκόμη
δὲν ἐφαρμόζει τὸ θεῖον παράδειγμά του τὸ . ὁποῖον ἀκτινοβολεῖ
ἡ ὑπέροχος αὐτοθυσία του.
Ποῖαν σημασίαν ἔχει ἄν ὁλόκληρος ἡ ἐκλεκτοτέρα μερὶς
τοῦ ἀνθρωπῖνου γένοὺς συμποσουμένη εἰς ἕκατοντάδας ἑκατομμυρίων ἔχῃ ἀσπασθεῖ κατὰ τύπους τὸν χριστιανισμόν ;
Ποῖαν σημασίαν δύναται νὰ ἔχῃ τὸ ὅτι ἀθρόοι πηγαίνουν
εἰς τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τὰς ἐπισήμους θρησκευτικὰς ἐορτάς, διὰ
νὰ ἀκούσουν τὰ τροπάρια τῶν ἑορτῶν καὶ νὰ ἀνάψουν εν κηρίον;
Παρῆλθον ἀπὸ τῆς Γεννἧσεώς του 1953 καὶ ἀπὸ τῆς
Σταυρώσεώς του 192Ο ἔτη. Ἑν τούτοις ἐξακολουθεῖ ἡ ἀνθρωπότης, ἐξακολουθοῦν οἱ λαοί, ἐξακολουθοῦν αἱ κοινωνίαι νὰ σήπωνται εἰς νοσηρὰ τέλματα ἀκολάστων παθῶν,· ἐξακολουθοῦν νὰ
καλύπτωνται ἀπὸ σκοτεινὰ σύννεφα μαύρου ἐγωϊσμοῦ, ἐξακο-

Ἑ συνεργαόία τοῦ καϊμακάμου περιορτζετο. εἰς ζητήματα
μόνον τῆς δημοσίας ἀσφαλείας τῆς διοικήσεῳς κλπ.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐν τῇ διοικητικῇ διαιρέσει τοῦ Τουρκικοῦ κράτους ὑπήγετο πάλαι εἰς τὸν ναχιγὲν (δῆμον)· Σιδηροκαυσίων τῆς διοικήσεως Θεσσαλονίκης, τελευτάίοτς δὲ ἀπετέλεσε ἐπαρχίαν (καζὰν ἢ καῖμακάμλίκιον) ὑπαχθεῖσαν εἰς τήν διοίκησιν
Θεσσαλονίκης, ἥτις ἧτο ἕδρα τῆς γενικῆς διοικήσεως τῆς άεγάλης τοπαρχίας (βιλαετίου) Θεσσαλονίκης.
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λουθοῦν νὰ ἀλληλοτρώγωνται, νὰ αἱματοκυλίωνται, νὰ μεταβάλλωσι τὴν Γῆν εἰς 'Ἀδην σκοτεινὸν καὶ αἱματοπλημμυρισμένον;
Ποῦ εἰναι λοιπὸν ἡ ἀγάπη, τὴν ὁποίαν ἐδίδαξεν ὁ χαρακτηρίσας ὡς μαθητάς του, διὰ τοῦ ἀθανάτου ἐκείνου λόγου «ἐν
τοῦτῳ γνώσεσθε ὅτι ἐστε ἐμοὶ μαθηταί, ἐὰν ἀγαπᾶται ἀλλήλους;»
Ποῦ εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, τὴν ὁποίαν ἐκήρυξεν ὁ συστήσας ὅπως, «ὁ πρῶτος ὑμῶν ἔστω πάντων διάκονος;»
Ποῦ εἶναι ἡ αὐτοθυσία τῆς ὁποίας ἀφθάστου ἀκτινοβολίας δεῖγμα παρέσχεν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα δεχθεὶς νὰ γίνῃ ἄνθρωπος, νὰ σταυριοθῇ «ἴνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον;»
Ἁντὶ τῆς ἀγάπης μῖσος, ἀντὶ τῆς ταπεινοφροσύνης ζοῦφοζ
καὶ κακοῦργος ἐγωϊσμός.
Ἁντὶ τῆς αὐτοθυσίας ὁρμὴ πρὸς ἀφαίρεσιν ἐκ τῶν ἀνηκόντων εἰς τὸν πλησίον.
Διατὶ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι τόσον ἀνεπίδεκτος ἢ
μᾶλλον τόσον βραδύτατα ἐπιδεκτικὸς βελτιώσεως τῶν ἀγρίτον
ἐνστίκτων του ;
Διατὶ νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται καὶ ἐὰν ἀντιλαμβάνεται διατὶ
νὰ μὴ δύναται νὰ ἐφαρμόζῃ ὅ,τι ἀπαιτεῖται διὰ νὰ καταστῇ ἄξιος
τοῦ ὀνόματος «ἄνθρωπος», διὰ ν' ἀποκτήσχι αὐτὸς τὴν ἐσωτερικὴν γαλήνην τοῦ δικαίου καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ εἰς τοὺς περὶ αὐτὸν
τὴν εὐτυχίαν των;
Διατὶ νὰ μὴ ἐννοῇ ὅτι ὅπως ὁ ὡραῖος Διδάσκαλος τῆς ἀ
γάπης, ὀφείλει νὰ ἔχῃ αὐτοθυσίαν, δηλαδὴ νὰ φέρῃ ἄνευ δυσφορίας διαρκῶς τὸν Σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου ἐπὶ τῶν ὤμων του, ἕτοιμος νὰ προσφέρῃ ἐαυτὸν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ὑπὲρ τῶν ἄλλων ;
Ἄν σήμερον παρακολουθῇ ὡς εἶπον, ἐξ οὐρανοῦ τὴν μεγάλην τραγωδίαν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ μάλιστα τὴν Ἑλληνικὴν
τραγωδίαν, ἀρπαγαί, φόνοι, πορνεῖαι, φαρμακεῖαι, ἀτιμίαι, αἱμομιξίαι κλπ θὰ πάσχῃ πολὺ ὀδυνηρότερον ἢ κατὰ τὰ πάθη του
διὰ τὴν φριακιαστικὴν αὐτὴν κατάστασιν: Θὰ θλίβεται καιρίως
διότι τὰ διάφορα ἔθνη καὶ πρὸ πάντων τὸ Ἑλληνικόν, τὸ ὁποῖον
πρῶτον ἐδίδαξε τὴν δικαιοσύνην καὶ ἐλάτρευσε τὴν ἐλευθερίαν,
τόσον ὀλίγον εἶναι χριστιανικά.
Χριστιανικὰ κατ' οὐσίαν καὶ οὐχὶ κατὰ τύπους, ἔχοντα δηλαδὴ ὡς διαρκές των σύμβουλον τὸν Σταυρὸν τοῦ Μαρτυρίου,
τὴν αὐτοθυσίαν ὑπὲρ τοῦ ἄλλου, ὑπέρ τῆς κοινωνίας, ὑπὲρ τοϋ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΣ
Τὸν εἶδα διὰ πρώτην φορὰν τὸν παρελθόντα μῆνα, τὴν
ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Εἰσῆλθεν εἰς τὸν καθολικὸν ναὸν
τῆς Μονῆς μας πρὶν ἀρχίσῃ ἡ ἀγρυπνία. 'Ἁνδρας ὤριμος
τριάντα - πέντε περίπου ἐτῶν, μὲ ὤμους ὀλίγον κυρτούς, μᾶλλον
ὑψηλός, ἐφαίνετο περισσότερον ὑψηλὸς μέσα εἰς τὸ παράξενον
ντύσιμόν του, ποὺ ὡμοίαζε μὲ στολὴν ἐκστρατείας ἀξιωματικοῦ.
ἔθνους καὶ τῆς ἀνθρωπότητος. Διότι μόνον ὅταν ὅλοι ἀποκτήσουν τὴν αὐτοθυσίαν αὐτήν, ὅταν ὅλοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀνέλθουν τὸν Γολγοθᾶν καὶ τὸν μαρτυρικὸν σταυρὸν ὑπὲρ τῶν ἄλλων, τότε μόνον θ' ἀποκατασταθῇ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἐλευθερία.
Οἱ Ἐλληνες λέγονται χριστιανοί. Ἁθρόοι πλημμυροῦν
κατὰ τὰς ἑορτὰς τὰς ἑκκλησίας, σταυροκοποῦνται πρὸ τοῦ ἐσταυρωμένου, ἐλάχιστοι γνωρίζουν νὰ ποιήσωσι τὸ σημεῖον τοῦ
σταυροῦ καὶ ὅτι τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ δὲν εἰναι ἁπλῶς μία τυπικὴ χειρονομία, ἀλλὰ σύμβολον ἀφοσιώσεως, πίστεως καὶ μιμήσεως πρὸς τὸν Σταυρωθέντα,
Καὶ ἐρωτῶ. Ἑκ τῶν σταυροκοπουμένων τούτων, εἶναι
ἀληθῶς χριστιανὸς ἐκεῖνος ὅστις ἔχει εἰς τὰς ἀγκάλας του τὴν
πόρνην ἢ τὴν μοιχαλίδαν; Εἶναι χριστιανὸς ἐκεῖνος ὅστις κατέφαγεν ἢ κατακρατεῖ ξένον πρᾶγμα ; εἰναι χριστιανὸς ἐκεῖνος ὁ
ἀπογυμνώνων τὰ ὀρφανὰ καὶ καταδυναστεύων τὰς χῆρας ; Εἶναι
ἀληθὴς χριστιανὸς ὁ πλούσιος ὁ σφίγγων δυνατὰ τὸ χρηματοφυλάκιόν του ; Εἶναι ἀληθὴς χριστιανὸς ὀ ἔμπορος ὁ αἰσχροκερδῶν
εἰς βάρος τοῦ πλησίον ; Εἶναι ἀληθὴς χριστιανὸς ὁ διδάσκαλος
ἢ ὁ ἱερεὺς ὅστις παραμελεῖ νὰ ἐκτελέσῃ τὸ καθῆκον του ἀπέναντι τοῦ ποιμνίου του ;
Τότε, διατὶ προσέρχονται πρὸ τοῦ Ἑσταυρωμένου καὶ
σταυροκοποῦνται ;
'Αρχιμ.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Καϋηγούμενος 'Ι. Μ. 'Αγ. Παύλου
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'

Ἀλλ' ὅταν ἄφησα τὴν ματιά μου νὰ κυλήσῃ εἰς τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου του, εἰς μίαν στιγμὴν ποὺ ἐπλησίασε νὰ
χαιρετήσῃ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀγίου Νικολάου καὶ ἐφωτίσθη ἀπὸ
τὴν ἀνταύγειαν τῶν ἀναμένων κεριῶν, εἰδα ὅτι τὸ πρόσωπόν
του δὲν εἶχεν ὕφος στρατιωτικοῦ. 'Επροσκύνησε μὲ εὐλάβειαν
ὅλας τὰς εἰκόνας μὲ τὴν σειράν, ;ἐσταυροκοπήθη ἔμπροσθεν τῆς
ἀνοικτῆς πύλης τοῦ ἱεροῦ βήματος, ἔβαλε μετάνοιαν εἰς τὸν Ἑγούμενον καὶ ἐτακτοποιήθη εἰς ἕνα στασίδι, παρακολουθήσας
ὅλην τὴν ἀγρυπνίαν μὲ κατάνυξιν.
Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς ἀκολουθίας, τὸν ἐπλησίασα διὰ νὰ
τὸν ὁδηγήσω εἰς τὸ Ἀρχονταρίκι (ξενῶνα) καὶ ἀναπαυθῆ. Ἑπληροφορήθην τότε ὅτι ἧτο ἐπιστήμων καὶ ἤρχετο μὲ συστατήριον
Ἀρχιερατικὸν γράμμα δύ ὁλίγας ἡμέρας πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διὰ νὰ γνωρίσῃ ἀπὸ κοντὰ τὰς ἱερὰς Μονάς τοῦ.
Ὁμολογῶ μὸὶ·ἐφάνῆ ὀλίγον παράξενος ἡ ἀπόφασις αὕτη νὰ ἐπιχειρ.ήοῃ τὸ ταξείδιον τοῦτο μέσα εἰς τὴν καρδιὰ τοῦ χειμῶνος.
Δύ αὐτὸ τὴν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, συντροφεύοντάς τον
στὴν ὤραν τοῦ καφφέ, τοῦ ἀπηύθυνα μίαν ἐρευνητικὴν ἐρώτησιν:
— Ἐδῶ ξεύρετε μᾶς ἔρχονται πάρα πολλοὶ ἐπισκέπται. ..
Μὰ .πολὺ σπανίῳς, θὰ ἔλεγον σχεδὸν ποτέ, διαλέγουν δι' ἕν ὁλιγοήμερον ταξείδιον τὴν καρδιὰ τοῦ χειμῶνος...
Ἀντελήφθην τότε τὸ βλέμμα του νὰ φτερουγίζῃ ἔξω. ἀπὸ
τὴν τζαμόπορτα τοῦ μπαλκονιοῦ καὶ νὰ διαγράφῃ μερικοὺς κύκλους ἐπάνω ἀπὸ τὴν φουσκωμένη θάλασσα τοῦ Σιγγιτικοῦ
κόλπου.
Τὸν παρετήρησα δι' ὀλίγον προσεκτικά, χωρὶς νὰ μὲ προσέξῃ. Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου του δὲν εἶχον οὐδεμίαν
ἰδιαιτέραν ἔκφρασιν. Μόνον τὸ βλέμμα του ὡμοίαζε σἄν συλλογισμένον καὶ πονεμένον. "Ενα βλέμμα, ποὺ παρουσίαζε ἄνθρωπον ποὺ εἰχεν ὑποφέρει καὶ δοκιμασθῇ πολὺ εἰς τὴν ζωήν του...
Χωρὶς νὰ κάμῃ τὴν παρα.μικρὰν κίνησιν καὶ σἄν ν' ἀπαντοῦσε
εἰς τὸν θόρυβον τῆς θαλάσσης καὶ ὅχι εἰς τὴν ἐρώτησίν μου, τὸν
ἤκουσα νὰ· λέγῃ :
— Τὰ ἄγρια μπουρίνια, ποὺ κάνουν νὰ σμίγουν τὰ νερὰ
τοϋ οὐρανοῦ καὶ τοῦ πελάγους, ποὺ μαστιγώνουν τὰ ξάρτια καὶ
σφυροκοποῦν ἀκράτητα τοὺς ἁομοὺς. τῶν καραβιῶν, ὅταν πο-
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ρεύονται τοῦτα τὸν δρόμο τους, καὶ τ' ἀναγκάζουν συχνὰ νὰ
βγαίνουν ἔξω ἀπὸ τὴν γραμμή τους, τὰ ἄγρια αὐτὰ μπουρίνια,
ὅταν ξεσποῦν, .δὲν ἐξετάζουν οὔτε τὰ ἡμερολόγιά μας, οὔτε τὰ
ρολόγια μας.. .
Τελειοὸνοντας αὐτὴν τὴν φράσιν. σηκώθηκε καὶ ἐπλησίασε
εἰς τὴν μπαλκονόπορταν' καὶ ὅταν πρὸς στιγμὴν τὸν ξανακύταξα
εἶδα τοὺς δύο ὤμους του νὰ ταράζωνται καὶ τὸ αὐτί μου σἄν
νὰ πῆρε τὸ ἀχολόγημα τοῦ κλαυθμοῦ. Ναί, ἔκλαιγε πραγματικά !
Ἐκλαιγε, δίδοντας ἔτσι διέξοδον εἰς τὸ φούσκωμα τῆς ψυχῆς
του Βγῆκα διακριτ.ικὰ ἔξω καὶ τὸν ἄφησα μόνον του.
Ἑπέστρεψα εἰς τὸ Ἁρχονταρίκι ὕστερα ἀπὸ τρεῖς περίπου
ὤρας καὶ εὗρον ἀκόμη τὸν ἐπισκέπτην μας ἐμπρὸς εἰς τὸ τζάμι,
κυτάζοντας πρὸς τὴν θάλασσαν, ποὺ εἶχεν ἐν τῷ μεταξὺ ἡσυχάσει καὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου μὲ τὰ λαμπρὰ καὶ ,ζωηρὰ χρώματα.
"Απλωσα πατρικὰ τὸ χέρι μου ἐπάνω εἰς τὸν ὧμον.του Ξαφνιάστηκε πρὸς στιγμήν. Καὶ ὕστερα σἄν νὰ ξυπνοῦσε ἀπὸ λήθαργον, ἐγύρισε ἀργὰ .τὸ κεφάλι, μὲ ἐκύταξεν ἤρεμα . καὶ μοῦ εἶπε
μὲ φωνὴν ποὺ ἔπαλλε, τονίζοντας ἀργὰ τὰς λέξεις του ;
— Πάτερ μου. ἸΙλθα ἐδῶ μὲ τὴν ἀπόφασιν νὰ καλογηρέψω... Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα θὰ ἤθελα νὰ ἐξομολογηθῶ... 'Ἐχει
Πνευμάτικὸ τὸ Μοναστῆὸι;
— Μιὰ ἐξομολόγησις — εἶπα, συγκεντρώνονταςί τὴν σαστισμένην σκέψιν μου — θὰ σᾶς ὡφελοῦσεν κατ' ἀρχὴν πάρα
πολὺ καὶ θὰ σᾶς ἀνεκούφιζε, διότι αἰσθάνομαι τώρα, ὅτι κἄτι
τὸ σοβαρὸν σᾶς ἔφερεν ἔως ἐδῶ εἰς τὴν ἀκατάλληλον αὐτὴν ἐποχὴ
καὶ δχι μόνον ἡ ἐπιθυμία νὰ ἐπισκεφθῆτε. τὰ Μοναστήρια... Ἑ
ἐξομολόγησις εἶναι ἀναγκαία εἰς κάθε περίπτωσιν... Ὁ Πνευματικός μας ἀσκητεύει εἰς τὴν ἔρημον... Μὰ δὲν εἶναι ἀνάγκη
νὰ πᾶτε ἕως ἐκεῖ, διότι μεθαύριον πρόκειται νὰ ἔλθῃ ἐκεῖνος
ἐδῶ διὰ νὰ ἐξομολογήσῃ τοὺς πατέρας τοῦ Μοναστηριοῦ .. Ὄσον
διὰ τὴν ἐπιθυμίαν σας· νὰ καλογηρέψητε, εἶναι ζήτημα ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἐκθέσητε εἰς τὸν ἸΙγούμενον καὶ νὰ τὸ κρίνῃ κατόπιν
ἡ Σύναξις τῶν Γερόντων.
— Σᾶς εὐχαριστῶ, μοῦ εἶπε. Πότε θὰ μποροῦσα νὰ ἴδω
τὸν Ἑγούμενον ;
.'
·— Αὕριον πιά !...
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Τὴν ἄλλην ἡμέραν τὸν ἔστειλα εἰς τὸν ἸΙγούμενον, τὴν
Κυριακὴν εἶδε τὸν Πνευματικόν, τὴν δὲ Δευτέραν τὸ πρωῖ, πηγαίνοντάς του τὸν καφφὲ εἰς τὸ 'Αρχονταρίκι, τὸν εὑρον νὰ κρατῇ εἰ.-: τὰ χέρια του ἕνα φάκελ2,ον, τοῦ ὁποίου μὲ παρεκάλεσε νὰ
ἀναλάβω τὴν ταχυδρόμησιν δΓ Ἁθήνας. Δίδοντάς μου τὸ γράμμα
ἀνοικτὸ μοῦ εἰπεν :
— Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπολογία μου .. Ἁπολογοϋμαι εἰς
τοὺς δικούς μου γιὰ τὴν ἀπόφασί μου νὰ ἀφήσω τὴν κοινωνία
καὶ νὰ καλογηρέψιο ἐδῶ Εϊναι σύγκαιρα καὶ μιὰ ἐξομολόγησι
τὸ γράμμα μου τοῦτο" δὲν γράφω ἐδῶ τὸ ἱστορικό μου μὲ τὸ
νῖ καὶ μὲ τὸ σῖγμα, ὅπως τὸ ἱστόρησα χθὲς στὸν Πνευματικό,
γιατὶ θὰ ἧταν περιττολογία .. Τὶς λεπτομέρειες τὶς ξέρουν κΓ οἱ
δικοί μου καταλεπτῶς. . Μὰ ἐκεῖνο ποὺ δὲν ξέρουν, εἶναι τὸ δέσιμο τῶν γεγονότων ἀναμεταξύ τους καὶ ἡ ἐξήγησι ποὺ κρύβεται πίσωθέτους. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ δέσιμο καὶ τὴν ἐξήγησι
πάσχισα νὰ κάνω μὲ τὸ γράμμα τοῦτο...
Καταχωρῶ λοιπὸν τὸ γράμμα αὐτὸ εὐθὺς ἀμέσως διότι ἀναγινώσζοντάς το, εὗρον ὅτι μὲ τὴν ε'ἰλικρίνειαν ποὺ εἶναι γραμμένο, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ὡφελήσῃ καὶ ἄλλους. 'Ὁ,τι γράφεται μέσα εἰς αὐτὸ δὲν εἶναι κατασκεύασμα λόγου. Καὶ διὰ νὰ
μὴ ἀλλοιώσω τοῦτο κατὰ τὸ ἐλάχιστον τὸ παραθέτω αὐτούσιον :
'Ἁγιον Ὄρος 'Ἁθω

6Ζ19 - 12 - 52
«Οἱ ὀφθαλμοί μου δια παντὸς πρὸς τὸν Κύριον, δτι αὐτὸς
ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου» (Ψλμ. ΚΔ)
Ἀγαπητή μου ἀδελφὴ Ἁλεξάντρα,
(Μιὰ καὶ εἶσαι ἡ πιὸ μεγάλη ἀπὸ ὅλους μας, καὶ σὰν δεύτερη νὰ ποῦμε μάνα μας, προσφωνῶ στὸ πρόσωπό σου καὶ τ'
ἄλλα ἀδέλφια καὶ ἀδελφάδες μας).
Ἂστερα ἀπ' τὸ λακωνικὸ σημείιομα, ποὺ σουστειλα ἀπ
τὴν Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ σὲ προετοιμάσω, σοῦ γράφω τώρ τοῦτο
τὸ γράμμα, γιὰ νὰ σοῦ ἀναγγείλω ὅτι ἡ πολύπλαγζτη ψ: ι μου,
μαὕστερα ἀπὸ μπαρκαρίσματα σὲ λογῆς - λογῆς καράβια .
ταιότητας καὶ τῆς ἁμαρτίας, ὕστερ' ἀπὸ ταξείδια ἐπίπονα κΓ ἐπικίνδυνα μέσα σὲ ζοφεροὺς πόντους κΓ ἀνταριασμένες θάλασσες,
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πῆρε τέλος τὴν τρανὴ ἀπόφασι γιὰ ἕνα τελευταῖο ἐπίγειο μπαρκάρισμα, πρὶν σημάνη ἡ ἔσχατη καὶ φοβερὴ ὤρα τοῦ μεγάλου
πρὸς τὸ ἄπειρο ταξειδιοῦ...
Ναί, ἀγαπητή μου ἀδελφή, πῆρα τὴν μεγάλη τούτη ἀπόφασι σἄν ὤριμο καρπὸ μιας μακρόχρονης σπορᾶς. Ὁ σπόρος
ττις — θυμήσου! — ρίχτηκε ἀπὸ τὸ φιλάνθρωπο χέρι τοῦ Θεοῦ,
πρὶν δέκα ἀκριβῶς χρόνια, ἀφοῦ τὸν ὤργωσε πρῶτα βαθειὰ καὶ
τὸν αὐλάκωσε ἀπ' ἄ'κρη σ' ἄκρη τὸ κοφτερὸ καὶ σωτήριο ὑνὶ τοῦ
Θεοῦ, καὶ τὸν ἐμούσκεψαν τὰ νερὰ τοῦ οὐρανοῦ κΓ οἱ χείμαροι
τῶν δικῶν μου δακρύων .. ΚΓ ὁ ζωογόνος ἥλιος τῆς χάρης τοῦ
Χριστοῦ ἧρθε κατόπι νὰ θερμάνη τὸν πολύτιμο σπόρο, ποὖχε
γιὰ τροφή του τοὺς γλυκύτατους χυμοὺς τοῦ θείου λόγου. "Ωσπου κάποτε ὁ σπόρος ξεμύτισε, καὶ σιγὰ-σιγά, μὰ σταθερά, ἔγινε
δεντρί, κΓ ἔδωσε τὸν καρπό του. 'Ἁνθη τῆς καρποφορίας αὐτῆς
κράτησες κΓ ἐσὺ στὰ χέρια σου" εἶνε τὰ διάφορα γρά.μματά μου
τῆς τελευταίας τετραετίας, ἀπὸ τὴν Κέρκυρα καὶ τὴν Καβάλλα,
μεσ' στὰ ὁποῖα διαγραφόταν πιὰ ὁλοκάθαρα ἡ ἐπιθυμία τῆς
καρδιᾶς μου καὶ τοῦ λογισμοῦ μου νὰ μονάσω... Μὰ ὁ καρπὸς
ἀδελφή μου, δταν δὲν τρυγιέται σύγκαιρα, σαπίζει καὶ γίνεται
τροφὴ τῶν σκωλήκων. 'Ἐπρεπε λοιπὸν κἁ ἐγὼ νὰ βιαστῶ, νὰ
τρυγίσω τὸν εὐλογημένο αὐτὸν καρπό, ποὺ μοῦ ἐτοίμασε ὁ Κύριος. 'Ἑδη εἶχα πολὺ καθυστερήσει, καὶ τὰ πρῶτα σημάδια τῆς
σήψεως εἶχαν κΓ ὅλας φανῆ...
Αὐτὴ εἶναι παραβολικὰ ἡ ἱστορία μου τῆς τελευταίας δεκαετίας καὶ τὸ ἱστορικό τῆς ἀποφάσεως μου νὰ μονάσω ἐδῶ στὸ
Ἄγιον Ὄρος, πραγματοποιώντας ἔτσι παληὰ καὶ ἀσίγαστη ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς μου...
Καὶ τώρα διαισθάνομαι τὰ ἐρωτήματά σου καὶ τὶς ἀπορίες σου. Καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα θ' ἀναρωτιέσαι τὶ πρόκειται νὰ
κάνω ἐδῶ, κύ ἄν, αὐτὸ ποὺ πρόκειται νὰ κάνω ἐδῶ, δὲν θὰ μποροῦσα ἴσως νὰ τὸ πετύχω, τὸ ἴδιο καλά, κΓ ἀκόμα καλύτερα, μένοντας στὸν Κόσμο, στὴν Κοινωνία...
Τὴν ἀπάντησι στὰ δυὸ αὐτὰ ἐρωτήματά σου τὴν ἔχει δώσει προκαταβολικά, γιὰ μένα καὶ γιὰ κάθε ὅμοιό μου, ὁ Προφητάναξ Δαυἰδ, καὶ δὲν εἶναι ἄλλη παρὰ ἡ στροφή, μὲ τὴν ὁποία
ἄνοιξα τὸ γράμμα τοῦτο: «Οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς
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:

τὸν Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου »!
Θὰ προσπαθήσω, μακρυὰ ἀπὸ παραβολικὲς ἐκφράσεις καὶ
λυρικὰ σχήματα λόγου, ποὺ δὲν ἱκανοποὶοῦν τὸν «θετικὸ» . ἄνθρωπο τοῦ αἰῶνα μας, νὰ ἁναλύσω, ὅσο μπορῶ πιὸ «θετικὰ»
τὶς σκέψεις μσυ πάνω στὸ προκείμενο θέμα, ἄν καὶ ἔνα τέτοιο
ἔργο εἰναι πάρα πολὺ τολμηρό. Γιατὶ πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ συμβολίση μὲ λόγια,' τὴν σημασία τῶν παλμῶν τῆς καρδιᾶς καὶ τὸ
νόημα τῶν σκιρτημάτων τῆς ψυχῆς·; 'Ἀς εἰναι ὅμως ! Πρέπει
νὰ καταπιασθῶ μὲ τὸ . τόλμημα, μιὰ καὶ σπούδασα θετικὴ ἐπιστήμη . . .
Θὰ πρέπει λοιπὸν ν' ἀρχίσω νὰ χτίζιο τὸ οἰκοδόμημα τούτων τῶν στοχασμῶν μου πάνω σ' ἕνα θεμέλιο θετικὸ, ὑπ α ρ κ τ ό, ἀ ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο. Πάνω σ'ἕνα θεμέλιο ὁ ρ ατ ὸ καὶ ψηλαφητὸ ἀπ' τὸν κάθε ἄνθρωπο καλῆς πίστεως ἘΓ ὕστερα θὰ πρέπει ὅ,τι Ὄἰκοδομήάω πάνω σ' αὐτὸ τὸ
θεμέλιο, νὰ εἶναι ἐπίσης ἀπὸ ὑλικὸ «θετικὸ» παρμέ.νο μέσα ἀπ'
τὴν πραγματικότητα, μέσ' ἀπ' τὸ καμίνι καὶ τὸ λατομεῖο τῆς
ζωῆς, γιὰ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ πῆ κανεὶς ὅτι αὐτὰ ποὺ γράφω ἐδῶ
πάνω, εἶναι ἀποτέλεσμα... λυρικοῦ. παραληρήματος ἢ θρησκευτικοῦ παροξυσμοῦ...
Διαλέγω λοιπὸν γιὰ θεμέλιο τῶν στοχασμῶν μου, τὸν
θ ά ν α τ ο ν. Ἐπάρχει ἀλήθεια πιὸ. θετικὸ πρᾶμα ἀπ' τὸν θάνατο ; Μήπῳς μπορεῖ κανεὶς νἌμφισβητήση τὴν ὕπαρξί του ;
Μήπως ὐπάρχει κανεὶς ποὺ δὲν τὸν βλέπει νὰ ἔρχεται συχνὰ - πυκνὰ καὶ ν' ἁρπάζη ἀπ' ἀνάμεσά μας συγγενεῖς καὶ φίλους ; ΚΓ
ὅταν κρατήση κανεὶς στὰ χέρια του τὰ ράκη τοῦ νεκροῦ σαρκίου
- ὅ,τι ·ἀπομένει μέσ' στὸν τάφο-. τὶ ἄλλο κάνει παρὰ νὰ ψηλαφῆ
τὸν θάνατο ; Ὁ θάνατος ἀδελφή μου, εἰναι μιὰ πραγματικότητα,
ποὺ ὅσο κά ἄν ἐμεῖς ἀποφεύγουμε νὰ τὴν στοχαστοῦμε, ἐκείνη
δεν μᾶς λησμονεῖ, ἀλλὰ μᾶς προσμένεὶ στην κάθε στιγμή, στὸν
κάθε χτῦπο τοῦ. ρολογιοῦ ἢ τῆς καρδιᾶς μας. Εἶναι μιὰ φτερωτὴ πραγματικότητα, ποὺ φτερουγίζει ἀδύάκοπα π·άνω.'ἀπ' τὰ κεφάλια τῶν ἀνθριὸπων. ἀγγίζοντας ἕνα - ἕνα, καὶ μὲ μιὰ σειρὰ
προτεραιότητας, ποὺ δὲν μᾶς εἶναι γνωστή, μὲ μέση.τοχύτητα...
μιᾶς κεφαλῆς κατὰ δευτερόλεφτο' ἔτσι τοὐλάχιστο μᾶς λέει ἡ
θετικώτατη ἐπιστήμη τῶν στατιστικῶν τῆς παγκόσμιας θνησιμό-
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τητας, τῆς ὁποίας ὑλικὸ μεταχειρίζομαι, μιὰ καὶ εἴπαμε νὰ οἰκοδομήσωμε τὶς σκέψεις μας μὲ θετικὰ στσιχεῖα. Σὲ κάθε λοιπὸν
δευτερόλεφτο κύ ἕνας θάνατος... Ἑ κάθε ἀνάσα μας μπορεῖ
ἀξιόλογα νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς τελευταῖες...
Καὶ τὶ μ' αὐτό, θὰ μοῦ πῆς; Τὶ σχέσι ἔχει ὁ θάνατος μὲ τὴν
ἀπόφασί σου νὰ γίνης καλόγερος ; 'Ἐχει, σοῦ λέω τούτη τὴ σχέσι:
Συμβαίνει ν' ἀνήκω στὴν κατηγορία ' ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων, ποὺ πιστεύουν στὴν ψυχὴ καὶ στὴν ἀθανασία της, καθὼς
καὶ στὴν παντοδυναμία καὶ πρόνοια ἑνὸς ἀγαθοῦ καὶ δίκαιου
Θεοῦ καὶ στὴν ἐπαγγελία Του γιὰ τὴν μισθαποδοσία τῆς ψυχῆς.
Ἁλλὰ διάβασέ με πάρα - κάτω γιὰ νὰ μὲ καταλάβης !...
Τὰ βασικὰ αὐτὰ τῆς πίστεώς μου ἄρθρα δὲν μοῦ τὰ δίδαξε κανένα παραμῦθι κάποιας γιαγιᾶς, μὰ τὰ βρῆκα γραμμένα
μέσ' στὰ κατάβαθα τοῦ εἶναι μου, ὅσες φορὲς μπόρεσα μὲ τὸ
νοῦ μου νὰ κατέβω ὡς ἐκεῖ. Παιδὶ ἀκόμα ἀμούστακο μ' ἀπασχολοῦσαν καὶ μὲ σαγήνευαν τέτοιου εἴδους καταβάσεις καὶ στοχασμοί. Ἁργότερα τὰ ξανασυνάντησα καὶ ἔξω ἀπ' τὸν ἑαυτό
μου, στὶς ἀντικειμενικὲς σφαῖρες τοῦ Κόσμου Ἑ μαθηματική,
νὰ ποῦμε ἐπιστήμη, μὲ ὡδήγησε στὴν ἔννοια τοῦ ἄπειρου καὶ
ἀπειροστοῦ χώρου καὶ χρόνου 'Η φυσικὴ ἐπιστήμη μὲ δίδαξε
γιὰ τὸ ἀπειροελάχιστο τῆς ὕλης, μιας ὕλης, ποὺ συγκροτεῖται
ἀπὸ στοιχεῖα δχι καὶ τόσο «ὑλικὰ» καθὼς καὶ γιὰ τὸ διαφθαρτὸ
Ἰοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Ἑ ψυχολογία μοὔμαθε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν
εἰναι μόνο ὕλη, ἀλλὰ ὅτί ἔχει καὶ ψυχή.
Αὐτὰ ἐπίστευα στὰ χρόνια τῆς ἐνάρετης ἐφηβίας καὶ στὰ
πρῶτα χρόνια τῆς νεότητας... Μὰ ἧρθαν κατόπι χρόνια σκληρῆς
δοκιμασίας τοῦ οἰκογενειακοῦ μας σκάφους, χειμῶνες παγεροί,
ἡ ἀρρώστεια τῆς μάνας, ἡ διάλυσι τοῦ οἰκογενειακοῦ ποιμνίου
κι" ὁ διασκορπισμὸς τῶν προβάτων της... Κύ ὁ θάνατος τῆς
μάνας ἔφερε τὸ ὁριστικὸ ναυάγιό του... Σ' ἐκείνη ἀκριβῶς τὴν
ἀνεμοζάλη, ἔχασα γιὰ πρώτη φορὰ τὸν δρόμο μου, τὸν ἀνηφορικὸ κΓ ἐπίπονο δρόμο ποὺ φέρνει στὶς ψηλἔς κορυφὲς τῆς ἀρετῆς. Τὰ ἐρευνητικὰ κι' ἄγρυπνα μάτια τῆς μάνας, ποὺ μὲ κρατοῦσαν μέχρι τότε κάτω ἀπ' τὴν σωστικὴ ἐξουσία τους, εἶχαν
πιὰ κλείσει γιὰ πάντα... 'Ηδη πρὶν σφαλίσουν καλὰ - καλὰ (τρεῖς
μῆνες προτήτερα) ζώντας μόνος κύ ἀκηδεμόνευτος, καπετάνιος
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τοῦ ἑαυτοῦ μου δίχως πιλότο, μέσα στὸν δαίδαλο τῆς .ζῶἥς,
γνώρισα γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἕλξι· τῆς ἁμαρτίας... Τὸ ἐξάμηνο
ἐκεῖνο ποὺ προηγῆθηκε ἀπ' τὸν θάνατο .τῆς μητέρας, ἐβάρυ·νε
ἀνυπολόγιστα στὴν κατοπινὴ ζωή μου, γιατὶ ἧταν τότε ἀκριβῶς
. ποὺ πόωτογεύτικα τὰ «ξυλὸκέρατα» τῆς δῆθεν ἐλευθερίας!...
'Ἑμουν πιὰ παραδομένης στὴν μέθη τῆς ἡδονῆς, ποὺ γεννᾶ ἡ
ἀκατάστατη ἡλικία τῶν εἴκοσι χρόνων. Ἐὰν ἕνας μέθυσος, ποὺ
γιὰ χάρι τοῦ ρακιοῦ, πουλᾶ καὶ ἀξιοπρέπεια καὶ τιμή, ἕτσι κΓ.
ἐγὼ ὁ ἄμυαλος, γιὰ χάρι τῆς ἐφήμερης σαρκικῆς ἡδονῆς, πούλησα' τὸν ἀτίμητο χιτῶνα τῆς ἁγνότητας καὶ τῆς ἀρετῆς... Ἑπὶ
τρία.χρόνια δούλευα στὰ κάτεργα τῆς ἡδονῆς. Καὶ ἐπὶ τρία χρόνια, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνω, θησαύριζε ἡ ψύχή μου ὀργὴ
Θεοῦ. Ἑταν βλέπεις ὁ πειρασμὸς τόσο κοντά μου!. Μ' ἐννοεῖς
·πιστεύω... Ὁ Ὁδυσσέας πέρασε μόνο γιὰ μιὰ φορὰ σιμὰ ἀπ'
τὴν χώρα τῶν Σειρ.ήνων, καὶ ὅχι μόνος, μὰ μὲ πιστοὺς καὶ ὑπάκουους συντρόφους, ποὺ στὴν κατάλληλη στιγμὴ τοῦ ἔφραξαν τ'
αὐτιὰ γιὰ νὰ μὴ ἀκούη τὸ π·λᾶνο τραγοῦδι τους, καὶ τὸν ἔδεσαν
γερὰ στὸ κατάρτι γιὰ παν ἐνδεχόμενο. Μὰ ἐγὼ ὁ. τάλας ἤμουν
ὑπόχρεωμένος νὰ περνῶ τόσο συχνὰ καὶ τόσο κοντὰ ἀπ' τὸν
πειρα.σμό, καὶ δὲν ε.ἶχα κανένα σύντροφο γιὰ νὰ μὲ συγκρατήση,
γιατὶ τὸν μόνο. πιστὸ σύντροφο ποὺ εἶχα, τὴν πίστι καὶ τὸν φόβο μου πρὸς τὸν Θεό, τὸν εἶχα πιὰ προδώσει! Εἶχα πέσεὶ στὸν
βόθυνσ τῆς ίἁμαρτίάς, γιατὶ εἶχα ἀποσπάσει τὸ
βλέμμα τῆς ψυχῆς μ ου.ἀπὸ τὸν Κύριο...
, ἸΙταν τότε ἡ πρώτη ἐφαρ.μογὴ στὴν ζωή μου,. τῆς στροφῆς αὐτῆς τοῦ Δαυῖδικοῦ ψαλμοῦ, πλὴν ἀλοίμονο ὅχι ἀπ' εὐθείας, ἀλλὰ μὲ τὴν εἰς ἄτοπο ἀπαγωγή... Τούτη δὲ ἀκριβῶς ἡ
προδοσία μου. πρὸς τὸν Θεό, ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἐνοχή μου' γιατὶ
ἄν 'δὲν τὸν εἶχα λησμονήσει, θὰ εὕρισκα τὴν δύναμι ν' ἀντισταθῶ στὸν πειρασμὸ ἢ να τὸν ἀπομακρύνω ἀπὸ κοντά μου, ὅπως
εἶχα κάνει σἐ προτινὰ χρόνια... .
Τὸ τραγικὸ τέλος αὐτῆς τῆς τριετίας, ἄστραψε μπροστὰ
στὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου σὰν ρομφαία τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ,
ποὺ κραδαίνεται ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀπειθείας' κΓ
ἐβρόντῃσε στὰ αὐτιὰ τῆς άυνειδήσεώς μου σὰν. κεραυνὸς τῆς ἀπειλῆς τοῦ Θεοῦ στὸν υἱὸ τῆς ἀποστασίας. Καπνός, καὶ ᾧτμὶς
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καπνοῦ, ἔγινε στὴν στιγμὴ κάθε δισταγμὸς καὶ ἀμφιβολία μου
γιὰ τὸν βαθμὸ τῆς ἐνοχῆς μου... Ἑ ψυχή μου, ἡ ἀθάνατη ψυχή μου, εἶχε πιὰ ζημιωθῆ! Τὶ θὰ μ' ὡφελοῦσε στὸ ἐξῆς κΓ ἄν
κέρδ·ιζα τὸν κόσμσ ὁλόκληρο ;

Ἀκολούθησε μιὰ πενταετία περισυλλογῆς ·Μιὰ πενταετία '
ἐσωσκοπήσεως, ἠθικῆς πρρετοιμασίας καὶ ἀκαθόριστης προσμονῆς.., “Ωσπου ἡ χάρι τοῦ Θεοῦ ἐπισκέφθηκε τὸν ἀποστάτη σὲ
ὧρες κρίσιμες γι' αὐτόν, ὅταν, χειρῶν . ἀδίκων.- ἀλλὰ «κρίμασι
παλαιοῖς» - ἡ Γερμανικὴ σπάθη ἀπειλοῦσε νὰ κόψη τὸ ὺῆμα
τῆς ζωῆς του!' Τότε ἀκριβῶς, θείᾳ χάριτι, ἀνοίχτηκε γιὰ πρώτη
φορὰ μπροστὰ στὰ μάιια τῆς ψυχῆς μου - μὲ τέρατα καὶ σημεῖα ἕνας καινούργιος κόσμος, γεμᾶτος δύναμι, σαγήνη καὶ λάμψι, ὁ
κόσμος-τοῦ Εὐαγγελίου. Τότε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωή μου
ἔνοιωσα, πόσο οὐσιαστικὸ καὶ ὑπερφυὲς' ὑπῆρξε, γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ μετανοιωμένου ἁμαρτωλοῦ, τὸ Μάρτύριο τοῦ Θεανθρώπου πάνω στὸν τόπο τοῦ Κρανίου, μὰ καὶ τὸ ὅλο μυστήριο τῆς
θείας ἐνανθρὼπήσεῳς καὶ οἰκονομίας!, .
Μιὰ ἀκόμα τετραετία πέρασα σπούδάζοντας, στὶς ὧρες τῆς
ἀργίας, τὸν καινούργιο αὐτόν, καταπληκτικὸ σὲ σοφία, φῶς καὶ
ἀπεραντῳσύνη, κόσμο, ποὺ τὸ πάνσοφο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ συνέκλεισε μέσα σ' ἕνα τόσο μικρὸ βιβλίο.
Τὴν ὑπόλοιπη, μέχρι πέρυσι, πενταετία τὴν ἀφιέρωσα γιὰ
μιὰ ἔμπρακτη συνεπῆ καὶ ἀκάματη ἐφαρμογὴ τῆς θεωρητικῆς
αὐτῆς μἐλέτης στὴν πρᾶξι. τῆς καθημερινῆςί κοινωνικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς. Ξέρεις ἀγαπητή μοὺ ἀδελφή, καλύτερα ἀπὸ
κάθε ἄλλον πόσους κόπους καὶ μόχθους καὶ ἱδρῶτες, πόσα ραπίσματα καὶ ἐμπαιγμοὺς καὶ διωγμούς, πόσες καταλαλιὲς καὶ
ποτήρια καὶ σταυρούς, πόάα στραπάτσα καὶ κλονισμοὺς καὶ
ναυάγια μοῦ στοίχισε ἡ ἔμπρακτη ὰὐτὴ ἐφαρμογὴ τῆς χριστιανικῆς κοσμοθεωρίας.... Παρ'. ὅλα ὅμως αὐτά ἀγωνιζόμουνα ὑπομονετικὰ καὶ γενναῖα, μέσα σ' ἕνα κόσμο τόσο πολὺ διεφθαρμένο, γιατὶ ἔνοιωθᾳ ὅτι μὲ τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ἡ ψυχή μου
θησαύὸύζε.τώρα.ἔλεος καὶ οἰκτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ. γιὰ τὰ. παραπτώματα τῆς νεότητας.
Μὰ ὁ ἀγῶνας ἐξελίχθηκε ἀογότερα σὲ διμέτωπο. Μάχες
ἔξωθεν, ἀκαταστασίές ἔσωθεν. Μάχες στὸ μέτωπο τῆς ἐπαγγελ-
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ματικῆς ζωῆς, γιὰ νὰ μὴ ἀφήσω τὸ βδέλυγμα τῆς ἠθικῆς κρίσεως καὶ γενικῆς σαπίλας νὰ μοἰ,ύνη τὴν ψυχή μου' μάχες καὶ
στὸ σπητικό μου ὅπου ὁ Πειρασμὸς μὲ πολεμοῦσε μὲ τὸ στόμα
καὶ τὰ ἔργα «τῶν πλησίον μου καὶ τῶν ἔγγιστά μου». Στὶς κρίσιμες ὧρες μιᾶς μάχης καὶ ὁ πιὸ γενναῖος στρατιώτης ἀποζητᾶ
κατανόησι, στήριγμα καὶ ἐμψύχωσι ἀπ' τοὺς ἀμάχους τῶν μετόπισθεν' ἀπαιτεῖ τὸ ὀλιγώτερο ἀπ' αὐτούς, ὑπομονή. Χρειάζεται
ἀκόμα καὶ πυρομαχικά, ποὺ θὰ τὰ φτειάξουν καὶ θὰ τοῦ τὰ
στείλουν τὰ μετόπισθεν. Στὸν δικό μου ὅμως ἀγῶνα, τὰ μετόπισθεν μὲ πρόδιναν ! Ἑ ἠττοπάθειά τους, ἡ ἀπουσἰα ἀπὸ μέρους
των ζωντανῆς θρησκευτικῆς πίστεως, ἡ ἔλλειψι σύμπνοιας καὶ
κατανοήσεως τῆς σημασίας τοϋ ἀγῶνα μου καὶ γενικὰ κατανοήσεως τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, τὸν εἶχαν μεταβάλει σὲ ενα ἄχαρο
καὶ ἄπελπι ἀγῶνα, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ξεφτοῦσε, ὁδηγώντας με στὴν αἰσχύνη τῆς συνθηκολογήσεως καὶ στὴν ἀτίμωσι τῆς
αἰχμαλωσίας' τῆς αἰχμαλωσίας, δχι ἁπλῶς τοῦ εὐτελοῦς σαρκίου
μου, μὰ τῆς ἀθάνατης ψυχῆς μου, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ὁποίας
εἶχα τόσο πολὺ μοχθήσει !
Καὶ πράγματι τὸν περασμένο Αὔγουστο ἄρχισα διαπραγματεύσεις μὲ τὸν 'Εχθρό, ἀφοῦ προηγήθηκε ενα ἐξάμηνο σιωπηρῆς ἀνακωχῆς !... Πρόκειται γιὰ τὸ ἐξάμηνο Φεβρουαρίου—
Αὐγούστου, ὅπου κατέθεσα τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, γιατὶ τάχα
δὲν ὑπῆρχε πιὰ ἀγώνας ! 'Αηδιασμένος ἀπὸ τοὺς ὀχετοὺς τῶν
Γραφείων, εἶχα παραιτηθῆ καὶ ἀπὸ τὴν τελευταία θέσι μου, κι'
ἀναπαυόμουν ἰδιωτεύοντας καὶ φιλοξενούμενος στὸ σπῆτι σου.
Τὶ σκαρφίστηκε λοιπὸν τότε ὁ πανοῦργος Σατανᾶς νὰ μοῦ λαλήση;
Πρῶτα-πρῶτα μοὔδειξε γυμνὰ-χωρὶς τὸ ράσο-στελέχη τῆς
Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοϋ, καθὼς καὶ κοσμικοὺς τῆς χριστιανικῆς
κινήσεως, χωρὶς τὴν δορὰ τοῦ προβάτου μὲ τὴν ὁποία παρουσιάζονται στὸν κόσμο. "Υστεοα μοὖπε ὅτι ἧταν φρόνιμο νὰ καταθέσω τὰ ὅπλα, γιατὶ δὲν ὑπῆρχε τάχα ἀντικείμενο ἀγῶνα, μιὰ
καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμα κι' ἀπ' αὐτοὺς ποὔχουν κληθῆ ἄνωθεν, νὰ διευθύνουν τὴν μά,χη κατὰ τοῦ θηρίου, ἔχουν κάνει τὸ
ἴδιο ἀπὸ καιρό... Μὲ συγχάρηκε γιὰ τὴν μαχητικότητά μου, ἄν
καὶ τόσο ἄσκοπη, καὶ μὲ συλλυπήθηκε γιὰ τὴν πνευματικὴ πενία
καὶ γιὰ τὰ εὐτελῆ αἰσθήματα ποὺ ἔτρεφαν οἱ «ἔγγιστά μου» γιὰ
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μένα... 'Ἐπρεπε, λέει, νὰ τοὺς δώσω ἕνα μάθημα!. . Νὰ τοὺς
κάνω νὰ ἐκτιμήσουν τὴν ἀξία τῆς ἐνάρετης κατὰ Χριστὸν ζωῆς,
δείχνοντάς τους τὴν ἀντίθετη δψι τοῦ νομίσματ·ος, δηλαδὴ τὴν
χωρὶς Χριστὸν ζωή ! Τότε ἀσφαλῶς θὰ συνετίζονταν...
Ἁστερα ἀπὸ μικρὴ ἐσωτερικὴ πάλη, δέχτηκα νὰ διακόψω
γιὰ ἔνα διάστημα τὴν μάχη καὶ νὰ βάλω σ' ἐφαρμογὴ τὶς συμβουλὲς τοῦ Πονηροῦ ! 'Ἐλεγα μέσα μου ὅτι μιὰ μικρὴ ἀνάπαυλα, ὕστερα ἀπὸ ἀδιάκοπο δέκα-τεσσάρων χρόνων ἀγῶνα, σὲ μένα
μὲν θὰ ἔδινε κάποια ἄνεσι ἁπ' τοὺς κόπους, στοὺς δὲ δικούς
μου ἕνα σωτήριο ἴσως μάθημα.. Ἄλλωστε, ἔλεγα, ἡ βούλησί
μου εῖναι πιὰ γυμνασμένη καὶ δυνατή, κΓ ὅταν ὀσφρανθῶ κίνδυνο, θὰ μπορέσω νὰ σταματήσω ἔγκαιρα...
Αὐτὰ μοῦ λαλοῦσε ὁ Πονηρὸς καὶ τὸν Αὔγουστο ἄρχισα
τὶς διαπραγματεύσεις... Ἐνα καινούργιο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου
τῆς ζωῆς μου ἐπρόκειτο πάλι νὰ γραφτῇ. "Ενα κεφάλαιο μὲ ἄγνωστη πλοκή. Τὴν πρώτη κύ ὅλας σελίδα του τὴν στόλιζε μιὰ
ὡραία καὶ λεπτὴ πλατωνικὴ συζήτησι γιὰ ἀνώτερα πράματα...
Ὁ συζητητής μου —ξέρεις ποιὰ ἐννοῶ— πνεῦμα λεπτὸ καὶ παιδευμένο στὴν κατὰ κόσμο παιδεία, μὲ πλούσιο ἀναμφισβήτητα
ἐσωτερικὸ κόσμο, ἄρχισε γρήγορα ν' ἀσκῇ μιὰ ἐπικίνδυνη γοητεία στὴν πάντα πεινασμένη γιά πνευματικὴ τροφὴ ψυχή μου...
Σὲ λίγο ἔνοιωσα ὅτι τὸ πρᾶμα ἧταν ἀμοιβαῖο. Ἑπακολούθησαν
κ' ἄλλες σελίδες...
Ποῦ θὰ ἔβγαζε λοιπὸν αὐτὴ ἡ ἱστορία; Εἰχα γυρίσει λοιπὸν πάλι, ὕστερα ἀπὸ 14 ὁλόκληρα χρόνια, στὸ ἐξέραμά μου ;
Δὲν μοὔμενε καμμιὰ ἀμφιβολία, ὅτι ὁ Πονηρὸς μοὗχε
στήσει γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν φοβερὴ παγίδα του, ὁδηγώντας με
ὁλοταχῶς πρὸς αὐτή, ἀφοῦ πρῶτα κατάφερε νὰ μοῦ ἀποσπάση
τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν θωριὰ τοῦ Κυρίου... Γιὰ δεύτερη
φορὰ στὴν ζωή μου, ἡ στροφὴ τοῦ Δαυϊδικοϋ ψαλμοῦ εὕρισκε
ἐφαρμογή, πλὴν ἀλλοίμονο, πάλι μὲ τὴν εἰς ἄτοπο ἀπαγωγή...
Κάθησα τότε κύ ἔκανα εναν ἀπολογισμό. Ξαναδιάβασα
νοερὰ τὸ βιβλίο τῆς ζωῆς μου, μὰ καὶ τὸ βιβλίο τῆς ζωῆς τῆς
οἰκογενείας μας, ὡς ἐκεῖ ποὺ ἔφθαναν οἱ πληροφορίες μου. Ξαναζωντάνεψα μπροστά μου ἔργα καὶ ἡμέρες ζωντανῶν καὶ πεθαμένων προσώπων, συσχέτισα γεγονότα, ταξινόμησα αἴτια μὲ
αἰτιατά, μὲ δυὸ λόγια ἔκανα οἰκογενειακὴ ἱστορία.
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Θυμήθηκα τὰ ὅσα εἶχα- ἀκούσει γιὰ τὸν μ·εγάλο ζῆλο τοῦ
παπποῦ-Νικολάκη πρὸς τὰ θεῖα, ποὺ ὡστόσο φοιτητὴς ἀ.κόμα
τῆς' Θεολογίας, τὸν θυσίασε στὸν βωμὸ τῆς κοσμικῆς ματαιότητας, γιὰ νὰ κλαίη ὕστερα καὶ νὰ ὁδύρεται -γέρος πιὰ- γιὰ τὸν
'
χαμένο Παράδεισό του. . ' .
'Ἐφερα στὴν μνήμη μου τὸν ἀδελφό τοῦ παπποῦ, τὸν
Στυλιανό, ποὺ ἡ σοφία καὶ ἡ πολυμάθειά του σπαταλήθηκαν
τόσο ἀπερίσκεπτα καὶ στενόκαρδα.
Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν γυιό του, τὸν θεῖο-Γιώργη. Τόσα διανοητικὰ ἐφόδια, τόσος πλοῦτος γνώσεων, τέτοια ἀξιωσύνη, στὴν
ὑπηρεσία τῆς ἡδονῆς καὶ τῆς σαρκ'ολατρείας...
'Ἑρριξα μιὰ ματιὰ στὴν ζωὴ τοῦ θείου-Κλεάνθη.καὶ αἰσθήματα οἴκτου, ἀνάμικτα. μὲ ἀηδία, πλημμύρισαν τὴν ψυχή μου.
Ὁ νοῦς μου πέταξε ὕστερα στοὺς μακαρίτες γονεῖς μας'
στὸν πανέντιμο πατέρα μας καὶ στὴν φιλόὰούη, γενναία καὶ φιλόσ.τοργη μητέρα μας, Τόσα χαὸίσματα καὶ τόσες ἀρετές, καὶ τὸ
σπουδαιότερο ὰιὰ δωδεκάδα σχεδὸν παιδιῶν, ἀποδείχτηκαν ἀνίσχυρα νὰ φέρουν τὴν. χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη ἀνάμ·εσά τους.
Γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν γενεαλογικὴ κᾳκοδαιμονία, ὅσο κι'. ἄν
ἐρεύ·νησα, ἕνα μόνο αἴάιο μπόρεσα νὰ βρῶ: Τὴν ἔλ·λειψι ζωντανῆς καὶ ἐνεργοῦ πίστεως στὸν Θεό, στὴν ψυχή, στὴν ἀθανασί·α
καὶ στὴν μισθαάοδο'σία, ἢ —πρᾶμα ποὺ καταντᾶ στὸ ἴδιο—
τὴν ἔλλειψι μαχητικοῦ καὶ σταθεροῦ πνεύματος στὸν ἀγῶνα
κατὰ τοῦ Πονηροῦ.
"Υστερα πῆρα ἐσᾶς, τὶς ἀγαπητὲς ἀδελφὲς καὶ ἀδελφούς
μου, μιὰ πρὸς μιὰ καὶ ἕναν πρὸς ἕναν στὴν σειρά... Ὄλες καὶ
ὅλοι πλούσιοι σὲ αἰσθήματα, νοικοκυρὲς καὶ νοικοκύρηδες, προικισμένοι ὁ κάθεὶς καὶ ἡ καθεμιὰ μὲ ἕνα ἰδιαίτερο τάλαν'το, πλασμένοι ὅλοι καὶ δ'λες γιὰ νὰ πετάξετε σὰν ἄγγελοῦ στοὺς οὐρανούς, προτίμησαν νὰ διπλώσουν τὰ φτερὰ τῆς ψυχῆς καὶ νὰ κατατὸίβωνται ἀσυλλόγιστα μὲ τὰ ἐγκόσμια καὶ τὰ σαρκικά:.. ·Μιᾶς
ὁλόκληρης ζωῆς κόπὸι καὶ μόχθοι,' δοσμένοι σὲ μιὰ χίμαιρα ἢ
σ' ἕνα πάθος.
(Τδ τέλος εις τδ έπομενον)
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ΥΠΗΡΕΣΙΒΙ («)

«Τὰ μοναστήρια δεν ὴσαν 'μονον κέντρα, ενϋα συνηθροίζοντο
πολλοὶ ὴ δλϊγοι μοναχοί, ἴνα σώσωσι τὴν ψυχήν των καὶ κερδίσωσι
τὴν βασιλείαν τῶν οϋρανῶν. ΟΙ τροφιμοι αὐτῶν, 6σον καὶ αν ὴσαν
μακρὰν τὴς κοινωνιας, έθεράπευον εν τούτοις καὶ ϋψηλοτέρας τινὰς
κοινωνικὰς άνάγκας, φορεϊς πολιτισμοϋ καὶ θρησκευτικοτητος γινομενοι.
ΟΙ μοναχοὶ ὴσαν εποπται τὴς θρησκευτικὴς άγωγής των μικρῶν
εκείνων συνοικιῶν, αϊτινες ϋπὴρχον ένίοτε παρὰ τὰς μονάς. 'Εν τυπικφ τοϋ ΙΒ' αϊωνος, δπερ και μας παριστα τδ συνήθως κατὰ τὴν
ὲποχὴν εκείνην συμβαϊνον, δ κτιτωρ παραγγέλλει: «Τον δε προεστῶτα
άξιφ, προς τοϊς άλλοις, φροντίδα ποιεϊσθαί συνεχεστέραν, ϊνα μὴ
τὰς Τετράδας καὶ Παρασκευὰς παραχωρῆ τοϊς χωρίταις μεταλαμβάνειν φοϋ, τυροϋ, πολλάκις καὶ κρέατος, μήτε μην άφίστασθαι τοϋτους δρθρου τε καὶ λειτουργίας τας Κυριακὰς τῶν ήμερῶν κα'ι τὰς
μεγϊστας των εορτων πάντας προσκαλουμένου τοϋ σημάντρου κατὰ τδ
ἀπαραίτητον εις τὴν τὴς έκκλησίας αϋτων έπιφοϊτησιν.»
Οϋ μδνον δέ τους περιοίκους ήθικως έπαιδαγώγουν οι μοναχοί,
ἀλλὰ καὶ άνώτερον τινα πολιτισμδν μετέδιδον εϊς αύτούς. "Οντως εν
χῶραις, ἔνθα εν ή πλεϊονα μοναστήρια εϊχον ϊδρυθῆ, παρατηρειται
περισσοτέρα ήμερδτης ήθῶν καὶ επικράτησἰς Ὅλληνικοϋ Οντως πολιτισμοϋ. Τὰ μοναστήρια έπισης άνεδεικνϋοντο κεντρα εύποιϊας. 'Εντδς
τοϋ περιβδλου αϋτων εῦρισκον πολλάκις παρηγορίαν ψυχαὶ τεθλιμμέναι κα'ι άνακοϋφισιν στδματα καμνοντων. Ο'ι πτωχοι οι έλἐη ξητοϋντες
συχνὰ επεσκέπτοντο τας μονὰς καϊ παρὰ τους πυλῶνας αϋτων εϊτε
κατὰ Κυριακήν, εϊτε κατὰ τὴν ήμέραν τῆς πανηγϋρεως, εϊτε ' κατὰ
τὴν έπέτειον τοϋ θανάτου· τοῦ κτιτορος, εϊτε ένίοτε και καθ' έκάστην,
ὰφθονα έλάμβανον τρδφιμα. Κατὰ στιχον ή έν κύκλω κατα τας περιγραφας των τυπικῶν, καθήμενοι ἔτρωγον εν τάξει καϊ ήσυχία δ,τι
παρεϊχεν ή μονή, αρτον δηλαδὴ μετὰ τυροῦ, φάβα, 6ψάρια κ. τ. λ.
συνοδευδμενα ένίοτε άπδ κρασοβολιον, και μετὰ ταῦτα ὰπεχώρουν,
αφοϋ πρῶτον, τὰς χεϊρσς ανεχοντες καὶ ϋηερ τοϋ κτιτορος ῆ τῆς
ψυχῆς των γονἐων αϋτοϋ εϋχομενοι,άνεφώνουν τρις τδβΚϋριε έλἐησον.»
(α) 'Επειδὴ τινες έξ ἀγνοϊας των μεγάλων προς τδ “ΕΟνος ἡμῶν
ύπηρεσιων τοϋ μοναχισμοϋ, δστις καὶ σήμερον εἰναι χρησιμώτατος τῆ
κοινωνία, θεωροϋσι τοϋτον μὴ ἔχοντα ὴδη λόγον ὑπάρξεως, σημειοϋμεν
τινὰς των ϋπηρεσιων αϋτοϋ, ώς ὰναφέρονται ὑπ,δ έπαϊοντων, προς δια·
φωτισιν αύτων. .

('Ημιαγιορείτης)
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Νϋν έν ταϊς ϊεραϊς λειτουργϊαις συχνὰ άκούομεν τῆς φωνής
τοϋ ϊερουργοϋντος δεομένου ϋπέρ πλεοντων, 6δοιπορούντων, νοσοϋντων, καμνοντων, αϊχμαλώτων κα'ι τὴς σωτηρϊας αϋτιον. 'Η εύχὴ αυτη
δεν ὴτο τοτε τυπική. Κατὰ τον μεσαίωνα καὶ δὴ και κατὰ τον ΙΒ'
αϊωνα αϊ μοναὶ έφρδντιξον «ψυχας πεινώσας έμπλήσαι αρτων κα'ι έν
ήμἐραις χορτασαι λιμοϋ ἢ κατὰ αϊχμαλωσίας ρυὴναι ώς παρασϋραι
μεν κατὰ δουλιοσεως, ὰποκαταστήσαι: δέ τοὑς ήχμαλωτισμένους εις τδ
έλευθἐριον». Ὅσάκις καϊ τοϋτο συνέβαινε, δυστυχῶς πολὑ συχνά,
πλἐοντες οϊ χριστιανοὶ ήχμαλωτίζοντο ϋπο πειρατῶν, αν μὴ ὴλευβεροϋντο διὰ θαυματουργοϋ έπεμβάσεως τοϋ 'Αγίου Δημητρίου ῆ του
των αιχμαλώτων έλευθερωτοϋ 'Αγίου Γεωργίου, έλυτροϋντο ύπδ τῶν
έκκλησιῶν κα'ι προ πάντων των μονῶν ών τὰ ταμεϊα προθτῳως προς
τον σκοπδν τοϋτον ήνοίγοντο. Τδ άριστον τοϋτο τής άνακουφίσεως
τής κοινής δυστυχίας τδ διατηρηθεν διὰ τής έπιβολής τῶν πατριαρχείων καὶ καθ' απασαν τὴν ἐποχὴν τής Τουρκοκρατίας μέχρι
τής καταλϋσεως τής πειρατείας κατα τον παρελθύντα αϊωνα,
το χριστιανικώτατον, λέγω, τοϋτο ἔθιμον, ον τὴν τήρησιν επεβαλλον τα τυπικά, εϋρϊσκομεν εϊς πολὑ παλαιοτέραν έποχήν. 'Επὶ
'Ιουστινιανοϋ αϊχμαλωτϊξονται ϋπδ των Σαρακηνων Χριστιανοϊ, οὑτοι
δέ ξητοϋσι τὴν ἀδειαν να γράψωσι προς τοὑς δμοθρήσκους, ϊνα παρὰ
αϋτων ξητήσωσι τα λϋτρα των. Κατὰ τον χρονογράφον «Καὶ τής Θεήσεως έκπεμφθείσης, ανεγνῶσϋη εν 'Αντιοχεία και μετὰ δακρϋων
πάντες εϊς τα λεγδμενα γαξοφυλάκια εν εκαστη έκκλησίᾳ, καθ' δ ηύπορει τις, μετεδίδου. 'Εν ο'ις πρωτος κατανυχθε'ις δ πατριάρχης συν
τοϊς κληρικοϊς και τοϊς ἀρχουσιν ύξ οϊκεϊας προαιρἐσεως μετἐδωκεν.
Καὶ ὰναγνωσθείσης τὴς δεήσεως τὴς παρὰ των αιχμαλώτων πεμφθεϊσης, ῆτησε πας δ δήμος τοϋ άχθήναι πάνδημον. Κα'ι τοϋ πανδήμου
άχἰ1έντος κα'ι τάπηνος ὰπλωθέντος, ἔκαστος καθ' δ ηϋπορει ἔρριπτεν
εν τω τάπητι καὶ συναχθέντων πάντων καὶ έκπεμφθεντων άνερρύσθησαν ο'ι αϊχμάλωτοι».
Τὰ μοναστήρια ὴσαν έπίσης κἐντρα μεγάλης πνευματικὴς εργασίας. 'Εν αϋτοϊς οι μοναχοί, άδιάσπαστον τον μετὰ τοϋ παρελθδντος
σύνδεσμον τηροϋντες, έκαλλιέργουν τὰ 'Ελληνικὰ γράμματα, μεταλαμπαδεϋοντες τος συγγραφεϊς, ῆ κα'ι διδάσκαλοι, τον 'Ελληνικδν πολιτισμδν εϊς τοὑς συγχρύνους. 'Εκ τῶν περιβδλων τῶν μονῶν, ώς άπδ
κοιλίας δουρεϊου ϊππου, τὴν 'Ελληνικὴν παιδείαν διδαχθέντες κα'ι εϊς
τα ναματα τής Χριστιανικής ἀρετῆς λουσθέντες έἰ·επήδησαν άνδρες,
οϊτινες στϋλοι τής ἐκκλησίας και τοϋ ἔθνους ὴμων εγένοντο.
Αί μοναϊ καθ' δλους τοϋς μέσους αϊῶνας, προ πάντων δὑ κατα
τοὑς μετὰ τὴν άλωσιν, άπεδείχθησαν οϊ τηλαυγεϊς έκεϊνοι φανοί, οϊτινες πάντοτε έφωτισαν τδ χειμαζδμενον εθνος ήιαον, βοηθήσαντες
αντο εϊς εὺάγκαλον νὰ καταφϋγτ) λιμένα.
Αϊ μοναί προς ας συνεδέθη πολλαχως ή κατα τδπονς 'Ελληνικὴ ϊστορία, (τὴν άπδδειξιν τούτου παρἐχουσι τα άρχεϊα αϋτῶν), ούχ'ι
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ἀπας κατὰ τους δεινοὑς των έπιδρομῶν χρδνους έχρησϊμευσαν ως καταφϋγια των διωκομένων περιοικων. "Εχομεν πολλὰς μαρτυριας έκ
τοϋ ΙΒ' αιωνος, καθ' ὰς, τας έπιδρομὰς των κουρσάρων φεϋγοντες οϊ
νησιῶται καὶ πάραλοι κατἐφυγον εϊς τας μονας συν γυναιξι κα'ι τεκνοις, ζητοϋντες σωτηρϊαν. Δεν έπεκαλοϋντο τοτε οϊ «δελφο'ι τῆς θεομήτορος μδνον τὴν έπικουρίαν, ἀλλὰ τας θϋρας τὴς μονῆς κλείοντες,
ϊσταντο άτρδμητοι παρὰ τας τοξικὰς θυρίδας κα'ι βελῶν δμβρων κατα
των ανομων έξέχυνον. Τδ φροϋριον, ώς πολλάκις έκαλεϊτο ή μονή, κρατερῶς ϋπεστήριξε τοϋς προσφυγας καὶ οϋχὶ απαξ ἔσωζε τὴν τιμὴν καὶ
ζωήν, αϋτων. Οῦτω τα μοναστήρια τοϋ μἐσου αιωνος άπεδεικνϋοντο
καὶ έθνικοϋ άγῶνος κέντρα πρδθυμα εις θυσίας έθνικας, ών μακρὰν
σειρὰν ἔχει νὰ έπιδείξη ὴ Ιστορία ὴμῶν καὶ ῶν μία τῶν λαμπροτέρων
έκφάνσεων ειναι ή δλοκαὑτωσις τῆς μονῆς τοϋ 'Αρκαδίου.
Ὅ μέγας Βασϊλειος, ἀλλὰ καὶ ιϊλλοι Ἰεράρχαι, ως χῶρον κατάλληλον προς διδασκαλϊαν έθεώρουν καὶ συνϊστων τὴν Μονήν. 'Εκεϊ
μοκρὰν τὴς τϋρβης τοϋ κδσμου καὶ εν μῖσω τιον κατα Θεον ζωντων
πατέρων καλλϋτερον ήδϋναντο τα τέκνα των χριστιανων να παιδετθωσιν εν παιδείςι και νουθεσϊα Κυρίου. Εννοεϊται δ' 6τι αϊ συστάσεις
αὑται εϊσηκοϋοντο καὶ τα μοναστήρια, ατινα ἐπὶ μακραν σειρὰν αϊτδνων έχρησιμευσαν ώς κέντρα, εν" οϊς έκαλλιεργήδη ή τεχνη καὶ φιλοστοργως έναπεταμιεϋθη ή προγονικὴ σοφία, έγίνοντο οϋχὶ σπανϊως
κα'ι σχολεϊα. Περὶ τοϋ πράγματος ἔχομεν πανταχοθεν και εκ διαφδρων αϊτονων μαρτυρίας' ἀλλὰ κα'ι αν αὑται δεν ϋπήρχον, θὰ ήδϋνατο
περι τούτου ή σημερινὴ παράδοσις νὰ μαρτυρηση ». ('}
«Μεγὰλην εϋεργεσϊαν παρέσχον τα μοναστήρια εϊς τὴν κοινωνίαν
των καιρῶν ἐκείνων. Μοναχοὶ κυρίως ὴσαν οϊ τολμηρδτεροι ϊεραπδστολοι, οϊ δποϊοι διἐδιδον εϊς τα περατα τὴς οϊκουμἐνης τδ Εύαγγέλιον, τὴν έξημἐρωσιν καὶ τδν πολιτισμον. Τὰ μοναστήρια έφροντιζον
προς άνακοϋφισιν τῆς πασχούσης κοινωνίας, αὐτὰ 4φρ6ντιζον διὰ τὴν
έκπαϊδευσιν τοϋ λαοϋ και αϋτα διετήρησαν τοϋς αρχαϊους "Ελληνας
συγγραφεϊς καὶ οῦτω παρέσχον άλησμδνητον εϋεργεσίαν εϊς το
γ ε ν ο ς κα'ι συγχρονως εις δ λ η ν τὴν άνθρωπ δ τ η τ α ». (ὴ
«Ὅ μοναχικδς βίος ανεδειξεν αρετας μεγάλας. Τις δϋναται ν'
άρνηθῆ δτι παρεσχε κα'ι παραμυθϊας οϋ σμικράς ; Πολλαὶ τεθλιμέναι,
πολλαὶ έκ τῶν περιπετειῶν τοϋ κοσμου τούτου καιρίως τρωθεϊσαι
ψυχαὶ, αϊτινες, αν εμενον εν αϋτφ, ὴθελον περιπἐσει εϊς τὴν εσχάτην άπογνωσιν ῆ έξαχρεϊωσιν, εὑρον εϊς τα άσυλα εκεϊνα σωτηριώδη
θεραπειαν των θορϋβων τοϋ πνεύματος κα'ι τὴς καρδίας αϋτων. Πολ(') Φαιδ. Κουκουλἑ «'Εκ τοϋ βίου των Βυζαντινων» "Αθὴναι Ι92Ο
σελ. 74—78. 92.
Γ) Α. 'Αδαμαντῶυ εϊς Μ. 'Ελλην. “Εγκυκὶ,οπαιδείαν τομ. Ζ' σελ. 888.
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λάκις τὰ μοναστήρια παρέσχον εϊς τοὑς άσθενεῖς, εις τοὑς πένητας,
εϊς τοϋς δδοιπορους καταφυγὴν καὶ προστασίαν, τὴν δποίαν οὑτοι κατ'
έκείνους τοὑς χρονους οϋδαμοϋ άλλοϋ ήδύναντο νὰ εῦρωσι. Πολλάκις
ϋπήρξαν εν πολιτικαϊς καὶ κοινωνικαϊς τρικυμιαις τὰ άσφαλῆ καταγωνια τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνων των έπιστημῶν. Μέχρι των καθ' ήμᾶς χρονων καϊ χθες άκδμ-η (ϊνεδειχθησαν προμαχῶνες πολὑκροτοι
τὴς έθνικῆς άνεξαρτησίας». (Ἰ
«Τὰ σποϊ'δαιδτερα δργανα προς διάδοσιν τοϋ χριστιανισμοϋ ψ
σαν οϊ Μοναχοί. Διὰ τοϋτο 6 'Ιουστινιανδς υπεστήριξε τον ὰσκητισμον, διοτι έθαύμαζε τὰς άρετὰς καϊ τὴν δϋναμιν τοϋ μοναχικοῦ
βίου. (Νεαρὰ 5. Ι33). 'Ενδμιξε δέ δτι ὴ άνάπτυξις τοϋ θεσμοῦ τοϋ
τον ειναι κα'ι λίαν σκδπιμος πολιτική. Διὰ τοϋτο καὶ αϋτδς και δλοι
οι αρχοντες έπροστάτευον τας Μονάς. 'Επὶ 'Ιο·υστινιανοϋ ϋπὴρχον εϊς
τὴν πρωτεϋουσαν 67 ανδρικὰ μοναστήρια πλὴν των γυναικείων, εκτιξον δἑ ὰργοτερον και ἀλλα εις δλας τὰς χώρας τοϋ Κράτους. Ὅ θεσμδς
οὑτος τοϋ μοναχικοῦ βίου παρεϊχε μεγάλας ϋπηρεσιας εϊς τδ Κράτος
καὶ. τὴν κοινωνϊαν, διοτι εϊς τας μονὰς εγενετο ή καλλιέργεια των
γραμμάτων, τῆς Τεχνης, άκομη κα'ι ή φιλανθρωπία εϊς τὰς μονὰς καϊ
διὰ τῶν μονῶν ὴσκεϊτο. 'Εκ των μοναχων έϊήρχδντο οι μεγάλοι ίεραπδστολοι, οϊ δποῖοι με ήρωϊσμδν καὶ αϋτοθυσίαν έπήγαινον εις τοϋς
βαρβάρους λαοὑς τοϋ Εϋξείνου Π6ντου κα'ι προσείλκυον εϊς τον χριστιανισμδν διαφορους φυλὰς των Ονννων. "Αλλοι ἔφθανον εϊς τὰ
βάθη τὴς 'Ασίας, άκδμη και εϊς τὰς Ἰνδίας, τὴν Κεϋλάνην. εως τὴν
Κίναν, εις τὴν 'Αφρικὴν εως τὴν Νουβιαν άκδμη εως τας 6ασεις τής
Σαχάρα... ΑΙ ερημοι τής Συριας, τῆς Αϊγϋπτου, ή δασις τῆς Σαχάρας
εγιναν χριστιανικαϊ και έλληνικαϊ, έγέμισαν με χριστιανικὰς κοινοτητας, μδ μοναστήρια, τα 6ποϊα ὴσαν κἐντρα γραμμάτων καὶ
τἐχνης». Ο
« Ὅ μοναχικδς βιος δεν ύπὴρξε μονον μία άντίδρασις και μία
άνασταλτικὴ κίνησις κατὰ τοϋ ρεϋματος τής διαφθορὰς τοϋ άρχαίου
κοσμου, 'Υπὴρξεν 'άκδμη ενα φράγμα κατα τον άτομισμοϋ κα'ι τῆς
ϋλιστικὴς ϊδιοτελείας τοϋ κοσμου, 'Υπήρξεν ενα σϋνθημα και ενα παράδειγμα άνιδιοτελοϋς άγάπης. Τὰ μοναστήρια δὲν ὴσαν μδνον 6α
σεις προσευχῆς εϊς τὰς έρήμους' άνεδείχθησαν καὶ 6άσεις άγάπης
μέσα εϊς τὴν ἔρημον τοϋ εγωϊσμοϋ καὶ τής άσπλαγχνίας. Εκεϊ, εϊς τα
ήσυχαστήρια τής Αϊγϋπτου κα'ι εϊς τὰ πρῶτα Κοινδβια τῆς Ραβέννης,
έσπάρη ἀπ' άρχῆς 6 σπορος τής ὰγαπης, 6 δποϊος άργοτρα θὰ ὑψώνετο «εϊς δένδρον μέγα», εϊς τα περιφημα φιλανθρωπικὰ κα'ι νοσοκομειακα συγκροτήματα τῶν Μονῶν τῆς Κωνσταντινουπολεως». (Ἰ(*)
(*) Κ. Παπαρὰηγοπούλου. 'Ιστορία τοϋ 'Ελλην "Εθνονς τδμ. ιγ'
σελ. Ι8 ἔκδοσις 'Ελευθερουδάκη.
Γ) Α.'Αδαμαντίου εν μεγάλη 'ΕλἀΕγκυκλοπαιδεία τδμ. ιγ' σελ. Ι23.
Γ) Περιοδικδν «Ζωὴ» 195Ι σελ. 364.

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

'Η καλἧ απαρχη
'Η εδ τε και καλως τα πάντα διατάξασα ποτνία ὴμων Μήτηρ
Ὅρθοδοξος 'Εκκλησϊα,-εἰς τὴν ὰρχὴν τοϋ νέου ένιαυτοϋ τὴς χρηστοτητος τοϋ Κυρίου, ώς καλὴν άπαρχὴν αϋτοϋ, έτάξατο τὴν έορτὴν τοϋ Οϋρανοφάντορος Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, 'Αρχιεπισκδπου. Καισαρει.ας τὴς
Καππαδοκίας, οιονεὶ προτρύπουσα ὴμας νὰ γίνωμεν μιμηταϊ του μεγάλου. τούτου άνδρὺς κατὰ τδ έφικτδν ἡμϊν. Διδτι ο Μέγας Βασά,ειος υπὴρξεν ἡ ένσάρκωσις τὴς. ὰγι6τητος, τδ πυξίον τοϋ ύγϊου Πνεύματος, δ
θεο.πνευστος κήρυξ των ,εϋαγγελικων άληθειων, δ. παιδαγωγδς τὴς Νεοτητος, ἡ προσωποποίησις τὴς ἀγάπης, δ δημιουργδς κοινωνἰκὴς προνοϊας, δ τοποθετήσας τήν φιλανθρωπἰαν εἰς τα εϋρύα πλαίσια τὴς εύαγγελικὴς διδαχής, ανευ διακρϊσεως φυλετικης κα'ι θρησκευτικὴς, δ δεινδς
των έλληνικων γραμμάτων έραστής, δ καθορίσας άριστα τὴν σχέσιν τὴς
τε βύραθεν καϊ εσω σοφίας των ὰρχιερέων δ ακρέμων, δ σοφδς των
μοναχων. νομοθέτης, δ διοργανωσας άρ.ιστα .τον μοναχισμδν τὴς Ὅ,ρθοδοξου Ἐκλησίας, δστις μοναχισμός χάρις εις τὴν-τοιαύτην διοργοίνωσιν,
παρέσχεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας εις τδ'ἔθνος ήμων,' τὴν 'Εκκλησϊαν
καϊ τον κοσμον ως σὴμειοϋται εις άλλην στήλην τοϋ παροντος. ·
'Ως γνωστδν δέ δ Μ. Βασϊλειος: καθωρισε καΓ έπέβαλε τον Κοινοβιακδν τϋπον «ϊνα μήτε τδ φιλοσοφον άκοινώνητον ὴ, μήτε τδ πρακτικδν άφιλοσοφον».. "Εχει δέ πλείονα ἡ ἐπί τδ αϋτδ ζωὴ . ὰγαθά, απερ
οϋ ράδιον έξαριθμεϊάθαι πάντα. Προς τε γὰρ τὴν τήρησιν των δεδομένιον
ἡμϊν παρὰ τοϋ Θεοϋ αγαθων, τὴς μονώσεως ἐστι χρησιμωτέρα» (έρωτ Ζ)
. Τον Οϋρανοφάνιορα ας μιμηθωμεν δλοι ίδϊα ἡμεϊς οι Μοναχοὶ καὶ ουτω θὰ κάμωμεν. καλὴν τοϋ νέου χρονου ἀπαρχήν.·

«'Ἑργον ἀνυπολογιστου ἀξίας»
Γνωστδν τυγχάνει ποσον έμοχθησαν οι Μεγάλοι 1ϊατύρες τῆς 'Εκκλησίας διὰ νὰ καταστήσωσι καταληπτὰ τοϊς χριστιανοϊς τὰ ὑψήλὰ καὶ
θεϊα τὴς Γραφὴς νοήματα. Αϊ πλεϊσται των δμιλιων αϋτων εϊς τὴν άνάπτυξιν τὴς 'Αγϊας Γραφης άφιεροϋνται, διότι «ἄνευ τὴς γνωσεως αὑτὴς
. ὰδϋνατον ἐστι σωθήναι» ώς Λέγει δ θειος Χρυσοστομος. Ὅ αὑτδς Παν
τὴρ θεωρεϊ «μέγα κακδν άγνοεϊν Γραφάς» (ομιλ. λδ' Πράξ.)
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Τδ μέγα τοϋτο κακδν ὑφίσταται δυστυχῶς μέχρι σήμερον ἀφ' ενδζ
μὲν λογιρ τοϋ δλιγογραμμάτου των χριστιανων ὴμων και ἀφ' έτέρου, τδ
και σπουδαιότερον, εκ τὴς μὴ κατανοήσεως τοϋ ιεροϋ κειμένου ὑπδ παντων λογω διαφορας τὴς γλιδσσης και δὴ των έπιστολων τοϋ ^Αποστ61,ου
Παύλου, ἐν αις, ώς παρατηρεϊ δ 'Απόστολος Πέτρος «έστ'ι δυσνοητι».
τινα» ('Α Πέτρ. γ' Ι6).
Τδ κακδν τοϋτο τὴς μὴ κατανοήσεως τὴς Καινὴς ΔιαΟήκης. θεία
εὑλογία, χάρις εις τδν θεολόγον καὶ συγγραφέα Καθηγητὴν τοϋ 'Εθνικοϋ Πανεπιστημίου κ. Π. Ν. Τρεμπέλαν εκ των Ιδρυτων τῆς ἀδελφδτητος «Ζωὴ» επαυσεν ῆδη ϋφιστάμενον.
Ὅ κ. Τρεμπέλας ἀσχοληθε'ις μὲ τδ θεόπνευστον βιβλίον και τὰς
εις αυτδ έρμηνειας των Μ. Πατέριον υπερ τὴν εἰκοσαετίαν, άφοϋ εξύδωκε τὰ κλασικὰ πλέον θεωροϋμενα πέντε δγκῶδη ὑπομνήματα αὑτοϋ
εις τα Εύαγγέλια καϊ τὰς έπιστολὰς τοϋ "Αποστ. Παύλου και Καθολικὰς
τοιαϋτας, ἔνθα έξονυχιστικως έρευνα καϊ χύνει άπλετον φως εϊς τὰ θεϊα
τὴς Γραφὴς νοήματα, έξέδωκεν έγκρίσει καί εὺλογϊα τοϋ Οϊκουμενικοϋ
Πατριαρχείου και τὴς 'Ιεραρχίας τὴς 'Εκκλησίας τὴς 'Ε2,λάδος καϊ δίτομον σύντομον έρμηνείαν εις δλόκληρον τὴν Καινὴν Διαθήκην συμπεριλαμβανομένης κα'ι τὴς 'Αποκαλύψεως.
'Η μετάφρασις αυτη ἀποτελεϊ ανευ υπερβολὴς, μνημειωδες εργον, «ἔργον ες άεϊ» καϊ τὴν ἀρτιωτέραν καϊ τελειοτέραν δρθοδοξον μετάφρασιν τὴς 'Αγίας Γραφὴς, ἀνεπλήρωσε δέ μέγα κενδν παρ' ήμϊν,
διότι, ιος γράφει τδ εν ὰρχῆ δημοσιευομενον σεπτδν Πατριαρχικδνγράμμα «συμβὰλλεται εϊς τὴν εὑρυτέραν και παρ' ήμϊν τὴς Καινὴς Διαθήκηζ
μελέτην κώ κατανοησιν.» Τούτου ενεκα και ὴ 'Ιερὰ Σύνοδος τὴς "Εκκλησϊας τὴς 'Ε1,λάδος έχαρακτήρισε ταύτην «ἔργον ἀνυπολογώτου ἀξίας»
και τα μάλα εῦληπτον και έπαγωγδν έρμηνείαν των ρημάτων τὴς ζωῆς,
Περιττδν νὰ συστήσωμεν δτι πας μοναχος κοι δρθοδοξος δέον τάχιστα
καϊ ανευ οίναβολὴς νὰ γινη κάτοχος τοϋ θησαυροϋ τούτου κα'ι κατὰ τὴν
Φείαν έντολὴν νὰ μελετφ «ἡμέρας καὶ νυκτος» (Ψλμ. α.' 2)

Τδ παρόὶδειγμα των ξόνων
'Αφοϋ δ λόγος περ'ι τῆς μελέτης τῆς 'Αγίας Γραφὴς, εις τὴν δποιαν ἡμεϊς οἰ δρθόδοξοι "Ελληνες δυστυχως ὑστεροϋμεν, καλὰ θὰ ῆτσ
νὰ έγνωρίζομεν τ'ι έπι τοϋ προκειμένου πράττουν οί ξένοι.
Εις τὴν 'Αμερικὴν τδν παρελθδντα Σὶβριον έγένοντο μεγάλαι έορταϊ ἐπϊ τῇ συμπληρώσει τὴς νέας μεταφράσεως τὴς 'Αγίας Γραφὴς εϊς
τὴν 'Αγγλικὴν γλωσσαν' έθεωρήθη δέ τοϋτο μέγα γεγονδς και ἐγένετο
εϊδικὴ τελετὴ και εις τὴν Λευκδν ΟΤκον.
της 1Αμερικανικὴς δέ 'Εταιρίας τῆς Βιβλου ἔχει
'Υπο
ενα μήνα αἶ'
καΟορισΟὴ ὰπδ ἐννέα ετων να. μελετωνται ἐπὶ
αϋταὶ περικοπώ υπο δσον τδ δυνατδν περισσοτέρων άτ6μων.

5Ο9
Κατὰ τδ Ι952 τοιοϋτος μὴν καθωρίσθη τδ απο 25 Νοεμβρίου —
25 Δεκεμβριου χρονικδν διάστημα κα'ι αι προταθεϊσαι 29 περικοπαι ἀνεγνιδσθησαν ὑπδ κατοικων 4δ διαφορετικων χωρων.
Ὅ ἐπὶ κεφαλής τὴς προσπαθείας τὴς 'Εταιρίας προς διάδοσιν τὴς
Βίβ7,ου αϊδεσ. Δ6κτωρ Τζαϊημς Κλαϊηπουλ έδήλωσε τὰ έξὴς: «Δὲν ένδιαφερομεθα διὰ τὴν ἔκδοσιν τὴς Βίβλου, ποὺ χρησιμοποιεϊ δ κοσμος, άρκοϋμεθα εις τδ νὰ διαβὰζεται. Μοναδικδς σκοπδς μας εϊναι να
προτρέπωμεν τον κοσμον νὰ διαβάζη διὰ
νὰ πλουτϊξη τον ψυχικύν του κοσμον μὲ τοϋς θησαυροϋς τὴς Βίβλου. Θέλομεν νὰ καταστήσωμεν τὴν Βϊβλον τδ περισσοτερον ἀναγιγνωσκομενον βιβλίον
εἰς τον κοσμον, δχι άπλως τδ βιβλίον μἑ τὴν μεγα7,υτέραν κυκλοφορίαν».
Σημειωτέον δτι ή 'Εταιρία αῦτὴ κατὰ τδ Ι95Ι διέθεσε Ι6 έκατομμύρια ἀντιτύπων τῆς 'Αγίας Γραφῆς, κατὰ τδ διάστημα δὲ των Ι36
έτων τής λειτουργϊας της 4Ι5 έκατομμύρια τοιούτων.

«Αϋτδ ηυραμεν, αϋτδ θ' ἀφἧσωμεν»
Αὐτὴν τὴν ὰτοπον δικαιολογίαν προβάλλομεν, δταν ἐξ ἀγἀπης μας
ὑποδεικνύουσι τὴν διορ9ωσιν κακως έχύντων πραγμάτιον, ως τδ εν ὴμϊν
ὶδιόρρυθμον σϋστημα. "Αλλα τοϋτο οϋδέν λέγει, τυχδν δὲ έφαρμοζομενον θα ὲπέφερεν στασιμδτητα και ἔλ7,ειψιν ὰληθοϋς προοδου. "Αν οϊ
προγονοί μας ἔλεγον «αϋτδ ηυραμεν, αϋτδ θ' άφήσωμεν» θὰ εϊμεθα ὰκομη ειδωλοὶ,άτραι. Θὰ κρατήσωμεν και θὰ διατηρήσωμεν, ξηλοτύπως
μάλιστα, παν τδ κα7,όν, θὰ άπορρίψωμεν δέ παν τδ κακον ἰώτω και αν
τδ ηυραμεν, ἔστω και αν πολυχρονιος έμμονὴ ἐν αϋτω κατέστησε τοϋτο
ὰρεστδν ήιιϊν. Ὅνταϋθα ἔχει έφαρμογὴν τδ τοϋ 'Αποσιολου Παύλου, δι"
ἄλλην αϊτϊαν λεγομενον «πάντα δοκιμάξετε, τδ καλδν κατέχετε!» Τδ
ὶδιορρυθμον έδοκιμὰσθη καί ευρέθη καταστρεπτικόν, γάγγραινα των
Μονων, ἀτεδοκιμάσθη ϋπο πάντων των εῦ φρονούντων. Θὰ τδ διατηρήσωμεν; Μυριὰκις δχι. Τδ ταχ.ϋιερον πρέπει νὰ τδ ἀποβάλωμεν. Θὰ κατέχωμεν μονον τδ καλον. Και τοιοϋτον ειναι τδ Κοινοβιον. "Επειτα ειναι
και ζήτημα ὑπακοὴς, τὴνδποίαν δπεσχέθημεν, ὰφοϋ οι ὰοίδημοι κα'ι αγιοι
ϊδρυταί των Μονων ϊδρυσαν αύτὰς ως Κοινοβια.

Εϋχαριστιαι
Ειναι γνωστδν οτι τὰ ἀνὰ τδ 'Ελληνικδν Ββσίλειον 'Αγιορειτικὰ
Μετόχια απο εϊκοσιπενταετϊας διετέθηοαν προς έγκατάστασιν των προσφύγων ὰδελφων ὴμων. ΑΙ Ἰεραὶ τοϋ “Αθω Μοναι ὴτο ὰδύνατον να αγνοήσωσι τὴν ἰστορίαν αϋτων κα'ι τδ παρελθδν και φανωσιν ἀδιάφοροι
προ των θυμάτων τὴς μεγάλης 'Εθνινής λαίλαπος. Εϋχαρίστως δθεν
έδέχθησαν τὴν θυσίαν ταύτην κα'ι τὰς στερήοεις, ϊνα περιθάλψωσιν ώς
ἔκπαλαι, πάσχοντας.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

'Οσιβμαρτυς Παχωμισς δ Νέος. Μετὰ σχετικὴν ὰλληλογραφϊαν μεταξὺ τὴς ἡμετέρας 'Ιερας Μονής και τὴς εν Πάτμω μεγάλης
καϊ ἰστορικὴς τοιαύτης 'Αγίου Ἰωάννου τοϋ Θεολογου, ὰπεφασίσθη ὑπδ
τὴς δευτέρας ὴ παραχωρησιβ μέρους τοϋ ι. λειψάνου τοϋ Ὅσιομάρτυρος Παχωμίου τοϋ Νέου, τδ δποϊον δλοκληρον εὑρίσκεται παρ' αϋτη,·
εϊς τὴν' 'Ιερὰν ὴμων Μονὴν τὴς δποϊας ὑπὴρξεν δ δσιος ὰδελφδς μαρτυρήσας εν Οϋσὰκ τφ Ι73Ο. Τὴν παραχώρησιν ταύτην ένέκρινε και ὴ
Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ "Εκκλησϊα και καθ' ῆν οτιγμὴν χαράσσωνται αι
γραμμαϊ αῦται εὑρίσκεται εν Πάτμφ κατόπιν άποφάσεως τὴς Ἰ. ὴμων
Μονής δ ήμέτερος Καθηγούμεν6ς Πανοσιολογιωτατος "Αρχιμ. κ. Χεραφεϊμ προς παραλαβὴν τοϋ 'Ι. Λειψάνου οπερ κατὰ τὴν ένιαϋθα μεταιρορὰν 6ὰ συνοδευση εκ μέρους τὴς άδελφῆς 'Ι. Μονής 'Αγ.· Ἰωάννου
Θεολογου καν ἀδελφός αυτης.

Τδ τοιοβτον δμως ἐπέφερεν ὼχυρσν οικονομικὰν κλσνισμον, δστις
ἐνισχυομενος και υπα ωρισμένων κρατικων φορολογιων καθίστα δσημέραι
προβληματικὴν τὴν συντήρησιν των εν 'Αγίω Ὅρει αϊωνοβϊων τοϋ Κυρίου σκηνωμάτων.
Τοϋτο ιδων δ εὑσεβέστατος καϊ μέλος τὴς χριστιανικής κινήσεως,
πρῷην 'Υπουργδς κ. Θ. Μερτιζῶπουλος, εϊσηγήσει τοϋ έπϊσης εϋσεβους
Διοικητοϋ ὴμων κ, Κ. Κωνσταντοπούλου, δια νομου ῆρε τὰς ὰπαδούσας
εὶς τὴν βιιξαντινὴν ὴμων παράδοσιν καϊ νομοθεσίαν φορολογικὰς έπιβαρύνσεις και ουτως άνεκούφισε μεγάλως τδν Ιερον ὴμων τοπον. Ὅμολογοϋμεν δθεν κα'ι δημοσία τω ὰιρανῆ τσύτω τὴς 'Εκκλησίας ἐργάτῃ
πολλὰς χάριτας και εϋχύμεθα πλουσίαν τὴν επ' αντδν εϋλογίαν τοϋ Κυρίου.

Εϋχαἶ
'ΕπΙ τὴ ὰνατολὴ του
εύχόμεθα εϊς τοὺς έγγύς τε
πλουσίαν τὴν παρὰ Κυρίου
ζωὴν, ῆτις μονη φέρει τὴν
ἀφ' ὴμων» (Ἰωάν. Ι6. 22).

νέου ένιοωτοὑ τῆς χρηστύτητος το0 Κυρίου
και μ,ακρὰν άγαπητούς ἀναγνιδστας ὴμων
εύλογίαν κα'ι προαγωγὴν εις τὴν εν Χριστφ
ὰλὴθὴ εϋτυχίαν καϊ χαραν «ῆν οϋδεις αϊρει
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ϊὶυντὴρηδις κειμηλιων. Κατύπιν διαταγὴς του 'Υπουργείου
'Εθν. Παιδείας συνεκροτήθη επιτροπὴ έκ των κ.κ. Ν. Βέη "Ακαδημαϊκοϋ,
Μ. Μαντούδη Δὶτοϋ Γραμμὰτων, Λ. Πολϊτου Καθηγητοϋ Πανεπιστημίδυ
Θεὼνίκης, "Εμ. Πρωτο·ψάλτου Λψτοϋ Γενικῶν Ἀρχεϊων του Κράτους
κα'ι Στ. Πελεκανὶδου 'Εφορου Βυζαντινων 'Αρχαιοτήτων, ῆτις έρχομένη
εις "Αγιον Ὅρος θὰ περιέλθη μετὰ τοϋ Διοικητοϋ αϋτοϋ κ. Κωνσταντοπούλου δλας τὰς Ἰ. Μονὰς προς ένέργειαν αϋτοψϊας καὶ σύνταξιν κοινὴς έκθέσεως περϊ των ληπτέων μέτρων διὰ τὴν συντήρησιν των διαφορων εν αὺτω κ·ειμηλίων και χειρογράφων,

Τυπογραφειον. Παρεκλήθησαν αι 'Ι. Μοναὶ ὑπδ τῆς Διοικήσεως
Ἀγίου Ὅρους νά έξετάσουν κατὰ πόσον θὰ ὴτο δυνατδν ν' ἀναλάβουν
κα! ἀγοράξουν ὰνάλογον ἀριθμον, προς τα οϊκονομικὰ αυτων μέο.α, βιβλϊων ἐκ των έκδοθησομένων ἐκ τοϋ Τυπογραφείου. τοϋ μοναχοϋ Νεκταρίου, εις τρδπον ωστε να καλυφθῆ δ ὰριθμδς των ὰντιτύπων, των
ὁποίων ή διάθεσις ειναι ὰναγκαία διὰ .τὴν διατήρησιν αϋτοϋ.

'Εγκατὰστασις τηλεφωνικοϋ δικτύου. 'Η Διοίκησις του 'Αγ.
Ὅρους εϊδοποϊησεν έγράφως τὰς 'Ι. Μονὰς δτι κατοπιν ένεργειων
τοϋ Β. 'Υπουρ. 'Εξωτερικως, ή Διεύθυνσις Ο. Τ. Ε. έξεδήλιοσεν ἐμπρακτον ένδιαφέρον δια τὴν έγκατάστασιν συγχρονισμένου τηλεφωνικοϋ δικτϋου συνδέοντος τὰς 'Ι. Μονάς μὲ τὴν Ἰ. Κοινοτητα και τα ταχὶκὰ
γραφεϊα' Καρυων και Δάφνης, διαταχθεϊσης τὴς ένταϋθα ελεύσεως εὶδικοϋ συνεργείου διὰ τὴν ὰπαιτουμένην ἐπὶ τούτῳ μελέτην.

Καταπολέμησις δακου. 2υνεπείὰ διαταγὴς του 'Υπουργείου
Συντονισμοϋ και Γέωργϊας, ὰφιχθη δ γεοτπόνος τὴς Γεωργικὴς 'Υπηρεσϊας Χαλκιδικής. κ. Ν. Παπανικολὰου. ειδικδς περι · τὰ έλαιοκομικα,
δοτις περιελθων ολοκληρον τδ "Αγιον Ὅρος καὶ μελετήσας έπιτοπίως
τὴν κατάστασιν των έλαιωνων δπέβαλε τὴν σχετικὴν αϋτοϋ ἐκθεσιν περϊ
των ληπτέων μέτρων διὰ τὴν καταπολέμησιν τοϋ δὰκου, ἐκ τοϋ δποίου.
κατὰ τὰ τελευταϊ.α ἔτη καταστρέφεται δλοκληρος ή ἐλαιοπαραγωγή.
"Εκ παραλλήλον δ γεωπονος καὶ φιλος τοϋ 'Αγίου Ὅρους κ. "Αντ.
Μήτσος εν . τῆ ἀγάπη του προς τον ὶερδν ἡμων τοπον, προσεφέρθη
διὰ τοϋ Διοικητοϋ κ. Κ. Κωνσταντοπούλου, νὰ διδάξη δωρεὰν εν Καρυαϊς εϊς Μοναχοὺς των Μονων καὶ έξαρτημάτων αϋτων τον τροπδν καταπολεμήσεως των διαφόρων ἀσθενειων των . φυτων, ιδς κα'ι
τον τάοπον κλαδεύματος καϊ έμβολιασμοϋ των έλαιοδένδρων καὶ ὰλ?,ων ὸπωροφορων δένδρων.
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ΑΦΙΞί Ε Ι Σ
Τὴν 'Ι. ὴμων Μονὴν έπεσκέφθησαν οί έξὴς έ.τισκέπται τοϋ 'Αγ.
“Ορου: κατὰ τδ παρελθδν δίμηνον :
Β. 8Ιη6Ιβ1οΓά, .1. (1τεεπ & .Ι. Βη^ειιωπ "Αγγλοι σπουδαστω,
Καρ. "Αλεξιάδης Προϊστάιιενος Π. Υ. Ε. Δ. Χαλκιδικὴς, “Αρχιμ. 'Αρσ.
Παπαδοπουλος ἐκ Σάμου, Ν. Παπαδοπουλος γεωπόνος Γεωργικὴς
'Υπηρεσίας Χαλκιδικὴς, Φίλ. Ἀγιαννϊδης 'Αστυνομος Δάφνης, Ν.
Ταβουκτσόγλου ἐκ Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουλιιδτας ἐκ Σιατίστης, Γ.
Λαρυγγοίκης εκ Σκοπέλου και δ γειοπόνος "Αντ. Μὴτσος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Χαρ. Βαμβακαν, Γ. "Αναστασίου, Κ. Μπονην, Ι. Καρτάλην,
Εύστ. Καρατξαν Θεσσαλονίκην, Αιδ. 'Ισ. Παπασταύρου Γιαννιτσα.
'Αργ. Γερούκην μαθ. 'Εκκλ. Σχ. 'Αγ. 'Αναστασϊας. Γ. Φλωρον Κτιστάδες — 'Αγνάντοιν, 'Ι. Κοκονδν Κύμην Εὺβοίας. 'Αντ. Πλατανιώτην
Πλάτανον Ναυπακτίας. Σας ένεγράψαμεν. Ν. Μαρκαντωνην 'Αθήνας.
'Εστεϊλαμεν αϊτηθέν τεϋχος και έσημειώσαμεν νέαν διεύθυνσιν.
"Αμπα Χάμπτε Μαρϊαμ Κωνσταντινοϋπολιν. Ευχαριστοϋμεν. Σας έγρᾶψαμεν ταχυδρομικως.

ΔΩΡ Ε Α Ι
'Ελήφθησαν αϊ έξής δωρεαι προς ἐνίσχυσιν τοϋ παρονιος
περιοδικοϋ :
"Ι. Μονὴ Χελανδαρίου (2α) κα'ι οἰ κ. κ. Ἰ. Κορωναϊος Καθηγητὴς Πανεπιστημϊου Θεσσαλονίκης και Ν. "Αναγνωστα,τος έξ “Αργοστολὶου ἀνὰ ΙΟΟ.ΟΟΟ Δρχ. 'Αρχιμ. Πολύκαρπος 'Ηγούμενος 'Αγ. Λαύρας
—Καλαβρύτων, μον. Γερβάσιος "Ιβηρϊτης, Ν. Κουράσης Δικηγορος έξ
'Αθηνων, Κ. Μαργαρϊτης Δήμαρχος Σωχοϋ ἀνὰ 5Ο.ΟΟΟ, 'Αρχιμ. Παρθένιος Πολάκης Καθηγητὴς Πανεπισιημίσυ Θεσσαλονϊκης, ιερ. Μιλ. Μακρίδης εκ Θεώνίκης και Στ. Λουκάκης εκ Ν. Μαρμαρα ἀνὰ 4Ο.ΟΟΟ,
'Αρχιμ. Ἀθανάσιος Ἰβηριτης, ιεροδ. Βλαδίμηρος Βουραζέρης ἀνὰ
3Ο.ΟΟΟ, Κ. Θεοχὰρης ϋποστράτηγος ε. α. (3η), ιερομ. Γεράσιμος 'Αγιοβασιλειάτης ἀνὰ 2Ο.ΟΟΟ, μον. Νήφων βιβλιοδέτης (2α), Ευσι. Καλυφδς
(2α), Ἰ. Τραγέλης ἐξ 'Αγιάσου Μυτιλήνης, ἀνὰ 15.ΟΟΟ, 'Αρχιμ. 'Αρκάδίος Μανωλίδης ἐξ 'Αμμουλιανής (3η), μον. Δανιὴλ Καυσοκαλυβίτης ανα
ΙΟ.ΟΟΟ Χρ. Δύσος εξ 'Αμυνταίου 5.ΟΟΟ και ἡ Κα Γεωργία Λαζοπούλου
εκ Μιννεαπδλεως Μιννεσοτας (4η) 5 δολλάρια. Προς ἀπαντας έκφρὰζομεν τὰς εὑχαριστίας τής 'Ιερας ὴμων Μονὴς.

