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Ἑ ἱερὰ αὕτη Μονὴ τοῦ Βατοπεδίου κεῖται εἰς τὸ βόρειον
μέρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἰς τὸ μεσημβρινὸν ἄκρον γραφικοῦ
καὶ εὑρέος ὅρμου. ἸΙ φύσις ἐνταῦθα δὲν ἔχει τὴν ἀγρίαν καλλονὴν καὶ τὸ σκυθρωπὸν μεγαλεῖον τῶν ὑπωρειῶν τοῦ Ἄθω
ὅπου κεῖται ἡ Λαύρα. Ὁμαλαὶ γραμμαί, μειδιῶσα φύσις, ὁρίζων
ἀναπεπταμένος καθιστοῦν τὴν Ἰ. ταύτην Μονὴν μοναδικὴν εἰς
χάριν. Ἑξ ἀποστάσεως, μὲ τὸ πλῆθος τῶν οἰκοδομῶν αὐτῆς,
τὴν ποικιλίαν τῶν χρωμάτων, τῶν διαφόρων οἴκων τῆς παραλίας καὶ τὰ λοιπὰ παραρτήματα αὐτῆς, ὡς παρουσιάζει ἡ εἰκών
μας, φαίνεται ὡς μία πόλις μικρά, χαρίεσα καὶ εὐδαιμονοῦσα.
Ἑ Μονὴ τοῦ Βατοπεδίου πρὸ 5Οετίας εἶχε περὶ τοὺς 18Ο
μοναχούς. Σήμερον ἔχει περὶ. τοὺς 6Ο ἰδιορρύθμως κυβερνωμένους. 'Επίσης ἐξαρτηματικοὺς εἰς σκήτας καὶ κελλία, εἶχεν ἄλλοτε
περὶ τοὺς 9ΟΟ ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 7ΟΟ ἧσαν Ἑῶσσοι τῆς σκήτης
τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου (Σεράγιον), ἀλλὰ σήμερον μόλις φθάνουν
τοὺς 12Ο ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 2Ο Ἑῶσσοι τῆς ἀνωτέρω σκήτης.
Ἑ παράδοσις θέλει τὴν μεγάλην ταύτην Μονὴν κτίσματα
τοῦ ,αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου, ἱδρύσαντος αὐτὴν
πρὸς τιμὴν τῆς Ἐπεραγίας Θεοτόκου ἥτις διέσωσεν ἐκ τοῦ ἐκ

13Ο

ώ

θαλάσσης πνιγμοῦ του υἱοῦ Αὐτοῦ Ἀρκάδιον εὑρεθέντα αἴφνης
διὰ θαύματος εἰς τὸ μέρος ἔνθα ἤδη ὑπάρχεύ ἡ Μονή, πλησίον
τινὸς βάτου, ἐκ τοῦ ὁποίου θαύματος ἔλαβε καὶ τὸ δνομα. Κατα
τὴν ἰδίαν παράδοσιν οἱ πειραταὶ κατέστρεψαν καὶ ἔκαυσαν αὐτὴν
κατὰ Ἰὸν Θ' αἰῶνα.
Συμφώνως ὅμως μὲ τὰ σωζόμενα ἔγγραφα, ἡ Μονὴ τοῦ Βα. τοπεδίου. συνεστήθη εἰς τοὺς χρόνους τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου ὑπὸ
τριῶν Ἁδριανουπολιτῶν Ἁθανασίου, Νικολάου καὶ Ἁντωνίου,
κατὰ προτροπὴν τοῦ Ἁγίου, πλησίον τοῦ ὁποίου τὸ πρῶτον
προσῆλθον οὗτοι.
Τῷ 1Ο46 ὅτε ἐγένετο τὸ τυπικὸν τοῦ Μονομάχου, ἤτοι
μετὰ παρέλευσιν ὀγδοήκοντα ἐτῶν βλέπομεν αὐτὴν εἰς τάξιν
«μεγίστης Λαύρας» ὡς ἐκαλεῖτο καὶ ἀπὸ τοῦ 972 ἡ Λαύρα τοῦ
Ἁγίου Ἁθανασίου, «διὰδὲτὸπολυάνθρωπον καὶ
αὐτὴν ὑ π ά ρ χ ε ι ν», εδόδη εις αὐτὴν ἄδεια νὰ ἔχῃ ζεῦγος
βοῶν «διὰ τὴν ζύμην τοῦ ἄρτου». Ὁσαύτως ἐπετράπη εἰς αὐτὴν
νὰ ἔχῃύμέγα πλοῖον, ὡς ἡ τῶν Ἁμαλφινῶν, ἔχουσα καὶ πρότερον
τὸ δικαίωμα τοῦτο ἐγκρίσει τοῦ πρώτου καὶ τῶν ἡγουμένων
τοῦ “Ορους.

Ἀπὸ τοῦ 1Ο71 συνεχωνεύθη εἰς τἧν ἱερὰν ταύτην Μονήν.
ἡ μρνὴ τοῦ Ἰεροπάτδρος, βραδύτερον δὲ ἡ μονὴ τοῦ Καλέτξη
τῆς ὁπο,ίας. σώζονται ἀκόμη ἐρείπιατινα μεσημβρινῶς τῆς Μονῆς
Βατρπεδίου εἰς τὰ σημερινὰ κελλία τῆς Κολητσοῦς.
Περὶ τὰ τέλη τοῦ ΙΒ' αἰῶνος, οἱ πρῶτοι ἄγιοι τῆς Σερβίας
Συμεὼν καὶ Σάββας οἱ ἱδρύσαντες τὴν Μονὴν τοῦ Χελανδαρίου, οἴτινες πρότερον ἤσκησαν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Βατοπεδίου,
ἀνήγειραν οἰκοδομὰς ἐν αὐτῇ καὶ ὡς λέγει ὁ Κομνηνὸς ἀφιέρωσαν εἰς αὐτὴν «τὸ λεγόμενον Προσφόριον μὲ τὸν τόπον τοῦ
Καλοῦ Κάστρου καὶ τῆς Κομιτίσσης».
Ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Μιχαὴλ Παλαιολόγου καὶ τοῦ
Πατριάρχον Ἰωάννου Βέκκου (1275—1282) ἡ Μονὴ τοῦ Βατσπεδίου ἐλεηλατήθη, ὑπὸ τῶν «ἑνωτικῶν», ὀργάνων πιθανῶς τοῦ
Μιχαὴλ, διότι οἱ μοναχοὶ αὐτῆς ἀντέστησαν ἡρωϊκῶς ὑπεραμυνόμενοι τοῦ πατρίου δόγματος. Διάφόροι σωξόμεναι σημειώσεις
ἀναφέρρυν τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ «αὐτοπροσώπως παραστάντα καὶ τοὺς ἀνενδότους μοναχοὺς ἔργον θανάτου ποιή-
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σαντα». Εἶναι ἄγνωστον κατὰ πόσον οἱ Καταλάνοι ἔβλαψαν τὴν
Ἰ. Μονὴν τοῦ Βατοπεδίου κατὰ τὰς 'Αρχὰς τοῦ ΙΔ' αἰῶνος.
. Εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Βατοπεδίου σώζεται χρυσόβουλλόν. τι
εἰς λατινικὴν γλῶσσαν τοῦ Ἁλφόνσου βασιλέως τῆς Ἁραγωνίας,.
Σικελίας, Βαλεντίας, Ἰερουσαλήμ, Οὐγγαρίας κλπ. τιτλοφορουμένου καὶ ἡ μετάφρασις τούτου πιθανῶς νὰ παρουσιάσῃ τι περὶ
τῆς ληστρικῆς συμμορίας τῶν τυχοδιωκτῶν Καταλάνων οϊτινες
ὑπήκοοι τοῦ βασιλέως τούτου τυγχάνοντες, διέπραξαν τὰ κάκιστα καὶ αἴσχιστα ἐν Ἁνατολῇ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν.
Ἁπὸ τὸ τυπικὸν τοῦ Μανουὴλ (1394) πληροφορούμεθα
ὅτι ἡ Μονὴ τοῦ Βατοπεδίου πληρῶνουσα εἰς εἶδος δικαιοὁματα
τοῦ πρωτάτου, ἐπλήρωνε καὶ διὰ τὰς μονὰς ἢ μονύδρια τοῦ
Χαλκέως, Τριπολίτου ἢ Τριπολίθου καὶ τοῦ Τροχαλᾶ ἄτινα
βεβαίως πρότερον εἶχον συγχωνευθῇ εἰς αὐτήν.

Τῷ 1574 ἐγένετο ἐκ δευτέρου κοινόβιος ἡ Μονὴ τοῦ Βατοπεδίου συγχρόνως μετὰ τῆς Λαύρας διὰ προσωπικῆς ἐνεργείας
τοῦ πατριάρχου Ἁλεξανδρείας . Σιλβέστρου ἐπευλογοῦντος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰερεμίου τοῦ Β'. Δὲν εἶναι γνωστὸν
πότε ἐγένετο προηγουμένως ἰδιόρρυθμος.
Τῷ 16Ο6 ὁ ἡγεμὼν τῆς Μολδαυϊας Ἰερεμίας Μογίλας ἐξέδωκεν ἐπικυρωτικὸν χρωσόβουλλον διὰ τὴν ἐν Ἰασίῳ τῆς Ρουμανίας μονὴν τῆς Κοιμήσεως (Γκόλιας) τὴν ὁποίαν ἀφιέρωσεν ἡ
ἡγεμονὶς Ἄννα Γκόλια εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Βατοπεδίου,.
Οἱ τσάροι τῆς Ἑωσσίας Θεόδωρος Ἰιωάννοβιτς (1588),
Μϊχαὴλ Θεοδώροβιτς (1626) καὶ Ἰωάννης Ε' (1688) ἐχορήγησαν
εἰς τοὺς Βατοπεδινοὺς τὴν ἄδειαν ὅπως περιερχόμενοι τὴν Ρωσ,σίαν ἀνὰ τετραετίαν εἰσπράττουν συνδρομὰς ὑπὲρ τῆς Μονῆς.
αὐτῶν.
Ἑ Μονὴ τοῦ Βατοπεδίου ἐγένετο πάλιν ἰδιόρρυθμος τὸν
ΙΗ' αἰῶνα καὶ. τοιαύτη ἐξᾳκολουθεῖ μέχρι σήμερον διοικουμένη,
ὡς δλαι αἱ ἰδιόρρυθμοι Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Εἶναι ἡ πλουσιωτέρα Μονὴ τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, Ἑδείχθη
γενναῖα ἐπίκουρός καὶ δείκνυται πάντοτε μέχρι σήμερον εἰς τὰς
κοινὰς καὶ τὰς ἰδιωτικὰς ἀνάγκας τῶν ἐχόντων ἀνάγκην βοηθείας, εὑρισκομένη εἰς τὴν πρώτην βαθμίδα ἐκάστου καταλόγου
συνδρομῶν, Τὴν αὐτὴν γενναιότητα ἀλλὰ καὶ φιλομουσίαν
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ἔδειξε πάντοτε καὶ περὶ ἐκδόσεως συγγραφῶν. Εἰς τὴν ἱερὰν
ταύτην ἀδελφὴν Μονήν, ὀφείλει χάριτας καὶ ἡ ἡμετέρα τοιαύτη,
ἥτις, εἰς παλαιοτέρας ἐποχάς εὑρεθεῖσα πρὸ οἰκονομικοῦ ἀδιεξόδου καὶ καταστροφῆς, ἔτυχε μεγάλης ἐνισχύσεως καὶ βοηθείας
παρὰ τῆς Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου, ὤστε νὰ δυνηθῇ αὐτη ν' ἀναλάβῃ καὶ ν' ἀναδειχθῇ ἔκτοτε.
'Η Ἰερὰ αὐτη Μονὴ δὲν ἔχει μεγάλα εἰσοδήματα ἐκ τοῦ
δάσους αὐτῆς, ἔχει ὅμως σημαντικὰ τοιαῦτα ἐκ. τοῦ ἰχθυοτροφείου τῆς λιμνοθαλάσσης Μπουροῦς τὴν ὁποίαν ἔχει ἐν συνδιοκτησίᾳ μετὰ τοῦ Δημοσίου.

Ὁ ναὸς τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, ἱδρυθεὶς εἰς μνήμην τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἶναι ἔργον τοῦ ΙΑ' αἰῶνος καὶ
κεῖται εἰς τὸ βορειοανατολικὸν μέρος τῆς εὑρείας αὐλῆς.
Αἱ τοιχογραφίαι αὐτοῦ ἐγένοντο τῷ 1312 ἐπὶ 'Ανδρονίκου
Παλαιολόγου τοῦ γέροντος, ἐπιχορηγήσαντος πολλὰ εἰς τὴν
ἱερὰν ταύτην Μονήν. Δυστυχῶς αὗται ἀνεκαινίσθησαν καὶ ἀπώλεσαν τὴν προτέραν αὐτῶν ἀξίαν. Τῷ 1819 ἀνιστορήθη ἡ λιτή.
Μόνον ἐνταῦθα εὑρίσκονται μωσαϊκά τινα ἐπὶ τοῦ τοίχου' ἡ
εἰκὼν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἄνωθεν τῶν κεντρικῶν κιόνων, ἄλλη
παριστῶσα τὸν Χριστὸν καὶ ἑκατέρωθεν τὴν Θεοτόκον καὶ τὸν
Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, εὑρισκομένων ἄνωθεν τῆς
θύρας τῆς λιτῆς, καὶ ἡ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐφθαρμένη ἐν
μέρει, ἄνωθεν τοῦ ὁμωνύμου παρεκκλησίου.
ἸἸ φιλοξενία τοῦ 'Αβραὰμ καὶ ἡ Θεοτόκος, δύο ἐπὶ σανίδων εὐμεγέθεις εἰκόνες εἶναι ἄξιαι προσοχῆς. Εἰς τὸ ἁγιον βῆμα
φυλάσσονται τρεῖς μικραὶ εἰκόνες ἐκ μικροσκοπικοῦ μωσαϊκοῦ.
Εἰς τὸ σύνθρονον τοῦ βήματος ὑπάρχει προστάτρια εἰκὼν
τῆς Μονῆς ἡ Κτιτόρισσα ἤ βηματάρισσα λεγομένη, περὶ τῆς ὁποίας ἡ παράδοσις σώζει δτι κατὰ τὴν ὑπὸ
τῶν πειρατῶν ἐρήμωσιν τῆς Μονῆς κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα, ὁ βηματάρης ἔκρυψεν αὐτὴν εἰς φρέαρ μετ' ἀνημμένης λαμπάδος καὶ
μετὰ πάροδον πολλοῦ χρόνου ὅτε ἀνοικοδομήθη ἡ Μονή, εὗρον
αὐτὴν μετὰ τῆς λαμπάδος ἀνημμένης ἀκόμη. Εἰς τὸν ναὸν καὶ
ἐκτὸς αὐτοῦ ὑπάρχουν διάφοροι εἰκόνες (τοιχογραφίαι) τῆς Θεο
τόκου, ὑπὸ τὸ ὅνομα Ἀντιφωνήτρια, Ἐσφαγμένῃ, Παραμυ- .
θία, Ἑλαιοτρύτης, τῶν ὁποίστν ἐκάστη ἔχει ἰδίαν ἱστορίαν.
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Τὰ κειμήλια τῆς Μονῆς εἶναι πολλὰ καὶ μεγίστης ἀξίας,
ἀναφέρομεν μόνον πολυτιμότατον ποτήριον «'Ἰασπῖς» λεγόμενον.
Τοῦτο εἶναι κατεσκευασμένον ἐκ χημικῆς ἀναλύσεως διαφόρων
πολυτίμων λίθων, τῶν ὁποίων τὸ διακεκριμμένον κατὰ τὰ χρώματα αὐτῶν φύραμα, εἶναι γνωστὸν ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «κάλαϊς».
Ἑ βάσις αὐτοῦ εἶναι ὁλόχρυσος, ὁμοίως καὶ οἱ ἐν σχήματι ὅφεων
δύο βραχίονες. Εἰς τὴν βάσιν φέρει τὸ μονόγραμμα Μανουὴλ
Δεσπότου Κομνηνοῦ Παλαιολόγου τοῦ δωρήσαντος αὐτό. Ἑν
ὅλῳ ἔχει μέγεθος Ο.25χΟ.2Ο. Ἑ ὑλικὴ αὐτοῦ ἀξία εἶναι μεγίστη. Ὄμοιον τούτου, ἀλλὰ μικροτέρας ἀξίας, ὑπάρχει εἰς τὸ ἐν
Βενετίᾳ θησαυροφυλάκιον τοῦ Ἁγίου Μάιρκου.
Ἰερὰ λείψανα ὑπάρχουν εἰς τὸν ναὸν τῆς Μονῆς Βατοπεδίου μεγάλης ἀξίας καὶ σπουδαιότητος, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀναφέρομεν τὴν Ἁγίαν Ζιὸνην τῆς Θεοτόκου, τὰς ἁγίας κάρας
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἁνδρέου Κρήτης καὶ Μοδέστου
Ἰεροσολύμων, τὰς δεξιὰς τῶν Ἁγίων μαρτύρων Παντελεήμονος,
Προκοπίου καὶ Τρύφωνος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ Ἁποστόλου
Βαρθολομαίου. 'Υπά.οχουν καὶ τρεῖς εἰκόνες μικραί, λεγόμὲνα
«Νινία» τῆς αὐτοκρατείῳας Θεοδώρας, ἀσφαλῶς ἐκείνας τὰς
ὁποίας ἀπεκάλυψεν εἰς τὸν Θεόφιλον ὁ γελοτοποιὸς Δένδερις ἰδὼν
κρυφίως τὴν Θεοδώραν ἀσπαζομένην αὐτάς.
Φιάλην ἔχει καὶ ἡ ἰερὰ αὕτη Μονὴ ὡς ἡ Λαύρα, Ἰβήρων
κλπ. Αἱ φιάλαι εἰς τὸ "Αγιον "Ορος ἱδρύθησαν διὰ δύο λόγους.
Ἐνα μεν, διότι ἀντιγράφοντες οἱ μοναχοὶ τὰ ἐν Βυζαντίῳ κρατοῦντα, ἔπρεπε νὰ ὑπά.ρχῃ καὶ ἡ ἀπαραίτητος φιάλη ἔξωθι τοῦ
ναοῦ καὶ ἄλλον δέ, διότι πάντες οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀντέγραφον
πιστῶς τὰ κτίρια κλπ. τῆς Λαύρας.

Τὸ κωδωνοστάσιον τῆς Μονῆς ἱδρύβη τῷ 1427 καὶ ἔχει
ὔψος 3Ο περίπου μέτρων. Εἶναι τὸ ἀρχαιότερον τοῦ Ἁγίου
“Ορους διότι ἐξ ἀρχῆς δὲν ἱδρύθησαν τοιαῦτα. Τοὺς κώδωνας
ἀνεπλήρουν τὰ καὶ ἤδη νῦν σωζόμενα ξυλοσήμαντρα καὶ τὸ κυρτὸν σίδηρον, ληφθέντα ἐκ τῶν ἀρχαίων τυπικῶν τῶν ἐν Παλαιστίνῃ καὶ Αἰγύπτῳ Μονῶν. Πληροφορούμεθα δέ, ὅτι καὶ σήμερον ἀκόμη ἐν Κοήτῃ καὶ 'Ηπείρῳ καὶ ἀλλαχοῦ εἶναι ἐν χρήσει
μετὰ τοῦ «κράχτη» καὶ τὰ ξύλα καὶ τὸ σίδηρον.
Αἱ σειραὶ τῶν κελλίων τῆς Μονῆς ἀποτελ,οῦν σχῆμα ριπι-
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δίου ἀνοικτοῦ, εἶναι δὲ οἰκοδομαὶ τοῦ ΙΘ' αἰῶνος καὶ τμήματά
τινα ἐγερθέντα ἔχουν ὅψιν πολυτελῆ.
Τῷ 189Ο ἐγένετο σπουδαῖον ὑδραγωγεῖον ὑπὸ τοῦ Ἰταλοῦ
ἀρχιτέκτονος Πέτρου Μιλλέρου.

Τὴν πλουσίαν βιβλιοθήκην τῆς Μονῆς εὑρισκομένην πρότερον εἰς τὸν πρόναον ἐγκατέστησαν φιλοκάλως οἱ Βατοπεδινοὶ
εἰς πύργον ἀσφαλῆ καὶ εὑρύχωρον εἰς τὸ βορειανατολικὸν ἄκρον.
Μεταξὺ τῶν εὐαρίθμων μεμβρανίνων κωδίκων τοὺς ὁποίους
κατέχει διακρίνονται ἡ γεωγραφία τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου
μετ' εἰκόνων τῆς τότε γεωγραφικῆς διαιρέσεως τῶν χωρῶν τῆς
γης, συνεσταχωμένη μετὰ τῆς γεωγραφίας τοῦ Στράβωνος. Τὴν
πρώτην ἐξέδωκε πολυτελῶς ὁ ΙμιημΙοΓ ἐν Παρισίοις τῷ 1867.
"Εν χειρόγραφον τοῦ 'Ωριγένους ἐξηγητικὸν τοῦ κατὰ Ἰωάννην
Εὐαγγελίου καὶ τὸ ψαλτήριον τοῦ αὐτοκράτορος · Κωνσταντίνου
τοῦ Μονομάχου, μετὰ μικρογραφιῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἐξέχει ἡ τοϋ.
Μωϋσέως κλπ. Εἰς τὴν βιβλιοθήκην ταύτην συντηροῦνται εἰς
ἀρίστην κατάστασιν περὶ τοὺς 1.3ΟΟκώδικες Ἑλληνικοὶ χειρόγραφοι ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι εἶναι ;ἐπὶ περγαμηνῆς,
'Η Μονὴ τοῦἘατοπεδίου κατέχει καὶ τὰ ἐξῆς. ἐπίσημα
ἔγγραφα. Χρυσόβουλλον Ἀνδρονίκο.υ ΙΓἔτονς 13Ο2, τοῦ ἰδίου
ἔτους 1324, Ἁνδρονίκου ΙΤΙ 1329, Ἰωάννου Ι Παλαιοἠόγου
1344, Στεφάνου Δουσὰν Οὐσρὸχ βασιλέως Σερβίας 1346, Ἰωάν
νου Ἰ Παλαιολόγου δύο τοῦ 1356, Μανουὴλ Παλάιολόγου 1414,
Ἁλφόνσου Υ βασιλέως Ἀραγωνίας καὶ Σικελίας κλπ. (Λατινιστί), Γράμμα τοῦ τσάρου Θεοδώρου Ἰωάννοβιτς 1588, χρυσόβουλλόν 'Ιερεμίου Μογίλα βοεβόδα Μολδαυϊας 16Ο6, Γράμμα
τοῦ τσάρου Μιχαὴλ Θεοδώροβιτς 1626, ὁμῳίως τοῦ. τσάρου Ἀλεξίου Μιχαήλοβιτς 1655 καὶ Γεωργίου δεσπότου Σερβίας ἀγνώστου χρονολογίαςὶ
Μεταξὺ τῆς Μονῆς καὶ τῆς παραλίας ὑπάρχουν πλῆθος
διαφόρων οἰκημάτων, ἤτοι ἀποθῆκαι σταῦλοι, ὑδρόμυ.λοι, κῆποι,
ἀρσανάδες κλπ. Τοιαῦτα παραρτήματα ἔχουν ὅλαι αἱ Μονάὶ
ἀλλ' εἰς τὴν τοῦ Βατοπεδίου ὑπάρχουν πολὺ ,περισσότερα καὶ
εὐπρεπῆ.
Εἰς τὴν Μονὴν Βατοπεδίου διέπρεψαν πολλοὶ ἐπίσημοι
ἄνδρες. Ἑπιοῃμότατος τούτων ἧτο ὁ Γεννάδιος ἡγούμενος αὐτῆς
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χηηιιατίσας. ὅστις παρέστη κατὰ τὴν ἐν Φλωρεντία. Σύνοδον καὶ
καθ' ὅλα σώφρων καὶ ὁμόψύχος διετέλεσε πρὸς . τὸν Γεννάδιον
τὸν Σχολάριον κᾶτὰ τὰς φάσ;·ις τοῦ ξητήματος τῆς , ενώσεωςὶ
Εἰς τὴν Μονὴν αὐτὴν εἰσῆλθον μέχρι τέλους τῆς ζωῆς των κατὰ
τὸν ΙΗ' αἰῶνά οἱ Οἰκουμενικοὶ ΠατριάρχαὺΚύριλλος καὶ Κυπριᾳνὸς καὶ Ἁλεξανδρείας Γεράσιμος, Κατὰ τὸν ΙΘ' ὰἰῶνα ἡ Μονὴ
εἶχε πολλοὺς ἐπισήμους καὶ ἱκανοὺς ἄνδρας τῶν ὁποίων . κορ.υφαῖος ὁ. Εἰρηνουπρύλεως καὶ Ἐατόπεδίτου τιτουλάριος ἐπίσκοπος Γρηγόριος Βατοπεδινὸς ὁ Ἐφέσιος, χειρονονηθεὶς ἐν Βατοπεδί.ῳ πρὸ τοῦ . 182Ο, κατὰ συνοδικὴν ἀπόφασιν, ὑπὸ τοῦ ἀόιώίμου Γρηγορίου τοῦ Ε' συλλειτουργούντων τριῶν ἑτέρ.ων
ἀρχιερέων. Ὁ Γρηγόριος εἰργάσθη μεγάλως ὑπὲρ τῶν ἐν Ἑόυ- :
μανίᾳ μοναστηρἰων τῆς Μονῆς Γκόλια καὶ Περπόϊ, διετέλεσε δὲ
φιλος τοῦἸώάν. Καποδιστρίου καὶ τοῦ Λ. Στούρζα.
Ἁθωνιὰς Ἅκαδημια: Δέκα λεπτὰ μεσημβρινῶς τῆς
Μονῆς εὑρίσκονται ἐπὶ ὡραίου λόφου τὰ ἐρείπια τῆς Ἀθωνιάδος ἀκαδημίας. Ἐν μ.έσῳ δὲ τῆς πέριξ καταστρο.φῆς σώζεται
ναισκος τοῦ Προφήτου Ἰἰλιοῦ.
ἸΓσχολὴ αὐτη ἱδρύθη μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος ἐνεργείᾳ τοῦ Μελετίου ἱερομ. Βατοπεδινοῦ καὶ μετὰ τῶν ἄλλιον
σχολῶν Ἰῳαννίνων,. Κοξάνης, Κυδωνιῶν, Σμύρνης, Χίου, Πάτιιου. Δημιτσάνης, Βουκουρεστίου καὶ λοιπῶν εἰργάσθὴ τὴν
πνευματικὴν ἀναβιωσιν τοῦ Γένους. Εἰς τὴν σχολὴν ταύτῃν τῆς
Ἰερᾶς. Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου ἐδίδαξαν οἱ τοῦ Γένους διδάσκαλοι,Ἐὑγένιος ὁ Βούλγαρις, Νεόφυτος ὁ Καυσοκαλυβίτης, Κυπριανός, Ἁθανάσιος Πάριος, Νικόλαος Ζερτζούλης. καὶ ἄλλοι.
ἸΙ σχολὴ εἶχε περὶ τὰ 1ΟΟ δωμάτια .ἐπὶ 281Ο τ. μ.. ἐμβαδοῦ. Ἰκ.αναὶ δαπάναι ἐγένρντο διὰ τὸ ὑδραγῳγεῖρν άὐτῆς. 1Ιαρήκιιασε κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΗ' αἰῶνος διὰ νὰ ἐρειπωθῇ κατὰ τὰς
· .
.
πρώτας δεκαετηρίδας τοῦ ΙΘ' αἰῶνος. :

Σκ,ἧτη 'Αγιου Δημητριου: ἸΙμίσειαν ὤραν δυτικομεἉημβρινῷς τῆς Μονῆς εὑρίσκεται ἡ ἰδιόρρυθμος σκήτη τοῦ
Ἁγίου Δημητρίὸυ, .ἱδρυθεὴσά τῷ 1744. Κατ' ἀρχὰς καὶ ἰδίως
κατὰ τὰς δύο πρώτ.ας δεκαετηρίδας τοῦ ΙΘ' αἰῶνος εἶχεν 12Ο
μοναχούς. Τὸ κυρϊακὸν αὐτῆς φέρει ἐπὶ τῶν τοίχων τὰ ἔτη
1761 καὶ 1796.
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Ἑ σκήτη αὕτη ἔχει περὶ τὰς 2Ο καλύβας, ἀλλ' εὑρίσκονται
εἰς ἀντίθεσιν πρὸς ἐκείνας τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἐνταῦθα ἡ
φύσις εἶναι ὁμαλὴ καὶ ἡ γῆ γόνιμος ἐπιτρέπουσα εἰς ἑκάστην
αὐτῶν ἀρκετὴν ἐλευθερίαν καὶ οἱ περισσότεροι τῶν ἀσκητῶν
ζῶσι διὰ τῆς γεωργίας. Ὁ σημερινὸς πληθυσμὸς αὐτῆς εἰναι
ἐλάχιστος μειωθεὶς δυσαναλόγως μὲ τὸν τῶν ἄλλων σκητῶν.
Ἑ Μονὴ τοῦ Βατοπεδίουἔχει περὶ τὰ δέκα κελλία εἰς τοποθεσίαν Κολιτσοῦ καὶ Καμμένα πρὸς μεσημβρίαν. Ἑπίσης καὶ
ἕτερα τρία εἰς Καρυὰς καὶ μεγαλοπρεπὲς ἀντιπροσωπεῖον.

Σκήτη Ἁγιου Ἁνδρεου (Σεράγιον): Εἰς τὴν Ἰερὰν
Μονὴν Βατοπεδίου ὑπάγεται καὶ ἡ ἐν Καρυαῖς εὑρισκομένη
μεγάλη Ἑωσσικὴ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου «Σεράγιον» καλουμένη. Αὕτη εἰναι τὸ ἀρχαῖον μονύδριον τοῦ Ξέστοου ἤ Ξύστρου
τιμώμενον ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἁντωνίου. Τοῦτο σωζόμενον
ὡς κελλίον κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα ἠγόρασε μετὰ τὸ 1763 ὁ Πατριάρχης Σεραφεὶμ Β' ὁ ἐξ 'Ηπείρου καὶ ἀνεκαίνισεν ἐκ βάθρων
ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἁποστόλου Ἁνδρέου, κατὰ τὰ ἔτη 1763
—1768, κληθὲν ἔκτοτε διὰ τὴν εὑρυχωρίαν Σεράγιον.
Εὑρύταται καὶ πολυδάπανοι οἰκοδομαὶ μὲ χιλιάδας δωματίων καὶ ποικιλίαν χρωμάτων, ναὸς μέγιστος καὶ ἄλλοι μικρότεροι, τῶν ὁποίων οἱ τροῦλοι καὶ οἱ ἐπ' αὐτῶν σταυροὶ διαγράφονται εἰς τὸν αἰθέρα ἀστράπτοντες ἐκ χρυσοῦ, παριστοῦν μακρόθεν τὸ Σεράγιον ὡς φανταστικὸν ἀνάκτορον ἐν μέσῳ ὁλοπρασίνου περιβάλλοντος ἢ ὡς τεράστιον ,κομψοτέχνημα ἀσύνηθες εἰς τὸν ἀρχαῖζοντα καὶ ἀπέριττον Ἄθω.
Τὸ κελλίον Σεράγιον παρεχωρήθη εἰς Ρῶσσον τινα Βησσαρίωνα ἐκ τοῦ Ἰβηριτικοῦ κελλίου τοῦ Μαγουλᾶ τῷ 1842 πρὸς
σύστασιν Ἑωσσικῆς κοινοβιακῆς σκήτης.
Αἱ κοινόβιοι σκῆται εἶναι δημιούργημα Ἑωσσικὸν προκύψαν κατὰ τὸν ΙΘ' αἰῶνα. Οἱ Ἑῶσσοι ὡς γνωστὸν ἠγνόουν ἐν
Ἑωσσίᾳ τὸν ἰδιόρρυθμον βίον, ἄλλως τε τὸ μοναρχικὸν πολίτευμα τοῦ κοινοβίου τὸ μόνον ὑπάρχον ἀρχαῖον καὶ γνήοο.ν ἐν
τῷ μοναχισμῷ, συνεδιάζετο καὶ πρὸς τὴν κοινωνικὴν κα πολιτικὴν ἀνατροφὴν τοῦ τότε Ἑωσσικοῦ λαοῦ.
Τῷ 1849 ὁ Πατριάρχης Ἅνθιμος διὰ σιγγιλίου αὐτοῦ ἐκανόνισε τὴν τάξιν τῆς σκήτης ταύτης αὐξηθείσης τότε, μεσ· αβήσει
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τοῦ ἐπιφανοῦς Ἑώσσου Ἁνδρέου Μουράβιεφ. Ἐκτοτε ἐπροχώ·
ρησε αὐξανομένη μετὰ καταπληκτικῆς ταχύτητος ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ δικαίου Θεοδωρήτου ὅτε μεγάλαι οἰκοδομαὶ καὶ ἐξωραϊσμοὶ ἐτελέσθησαν καὶ ἐτέθησαν αἱ βάσεις τοῦ μεγίστου καὶ
πολυτιμωτάτου ναοῦ, τοῦ ὁποίου τὸν θεμέλιον λίθον κατέθεσεν
πρὸ ὁγδοηκονταετίας περίπου ὁ τότε νεαρὸς μέγας δοὺξ Ἀλέξιος
Ἁλεξάνδροβιτς, θεῖος τοῦ τσάρου Νικολάου τοῦ Β'καὶ βραδύτερον ἀρχῖναύαρχος τοῦ Ἑωσσικοῦ στόλου.

Ὁ ναὸς οὗτος τυγχάνων ἐπισημότερος ὅλων τῶν ἐν Ἁνατολῇ ἀνεγερθέντων μετὰ τὴν ἁλωσιν, συνετελέσθη κατὰ τὰ
τελευταῖα ἔτη τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Ἑ περιγραφὴ αὐτοῦ
ἐκφεύγει τῶν στενῶν ὁρίων τῆς παρούσης ἐργασίας. Χαράσσομεν
ὅμως ὀλίγα πρὸς πληροφορίαν τῶν ἀναγνωστῶν μας.
Τὸ μῆκος τοῦ ναοῦ εἶναι 6Ο μέτρα καὶ τὸ πλάτος 33, τὸ
δὲ ὕψος 29 μ. ἀπὸ τοῦ ἰσωγείου, Εἰναι ὅλος ἐκ γρανίτου καὶ λαξευτοῦ μαρμάρου. ἘΕ εἴσοδος ἀποτελεῖται ἐκ τῶν σκελῶν γοτθικοῦ
κωδωνοστασίου τοῦ ὁποίου ἑκατέρωθεν ἴστανται θολοειδεῖς
πύργοι. Τὸ κωδωνοστάσιον ἔχει ὕψος 37 μ. καὶ διαιρεῖται εἰς
δύο διαμερίσματα, ἐκ τῶν ὁποίων, εἰς μὲν τὸ πρῶτον εὑρίσκονται πολυάριθμοι κώδωνες λειτουργοῦντες ἁρμονικῶς δΓ ἰδιαιτέρου μηχανισμοῦ καὶ δύο. ἄλλοι μέγιστοι σημαινόμενοι ἰδιαιτέρως, τῶν. ὁποίων ὁ εἶς ἔχει βάρος 4.329 ὀκάδων εἰς δὲ τὸ ἄνω
διαμέρισμα λειτουργεῖ τειράπλευρὸν ὡρολόγιον σημαῖναν τὰς
ὤρας καὶ τὰ τέταρτα αὐτῶν δύ ἁρμονικῶν ἰσχυρῶν κωδωνισμῶν
δεκάδος κωδώνων. Ὁ ναὸς στεγάζεται διὰ πλακῶν χαλκοῦ καὶ
μολύβδου, ἔχει ὡραίους τρούλους, ὑπεράνω δὲ τούτων εὑρίσκόνται ὀγκώδεὶς σφαῖραι φέρουσαι μεγάλους σταυρούς.
Ὁ ἐσωτερικὸς διάκοσμος αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἀνυπέρβλητον
εἰδικότητα τῶν Ἑώσσων. Τὸ τέμπλον καὶ αἱ εἰκόνες αὐτοῦ σκορπίζουν θάμβος εἰς τὰ ὅμματα τοῦ παρατηρητοῦ. Εἰκόνες τινὲς
αὐτοῦ ἀντιπροσωπεύουν ἐργασίαν διασήμων ἁγιογράφων Ρώσσων. Περιττὸν νὰ εἴπωμεν περὶ τῶν σκευῶν καὶ λοιπῶν καλλιτεχνημάτων τοῦ ναοῦ ἁτὶνα δύναταί τις νὰ φαντασθῇ ἀναλόγως τοῦ περιγραφέντος ναοῦ ὀιὰ τῶν πενιχρῶν τούτων γραμμῶν.
Τὸ σχέδιον τοῦ ναοῦ ἐξεπόνησεν ὁ Ἑῶσσος ἀρχιτέκτων Σορουπώφ,- ἀπόφοιτος τῆς ἐν Πέρουπόλει Ἀκαδη.μίας τῶν Καλῶν
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Τεχνῶν καὶ ἔχει ἡυθμὸν μικτόν. Διὰ τὴν τελειοποίησιν αὐτοῦ
ἐδαπανήθησαν κολοσιαῖα ποσὰ ἐπὶ εἰκοσαετίαν ὅλην, ἐκ διαλειμμάτων διακοπτομένων τῶν ἐργασιῶν. 'Αρὰεῖ νὰ σημειώσωμεν ὅτι.
καθ' ἄ ἐβεβαίωσεν πρό τινος, ζῶν ἕτι 'Ρῶσσος μοναχός, ὅτι
κατὰ τὴν περίοδον τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ἀπεστέλλοντο τὰ χρήματα ἐκ Ἑωσσίας εἰς λίρας χρυσὰς καὶ εἰς δέματα ἀνὰ ἕν τοιοῦτον 2,ΟΟΟ λιρῶν.ἐντὸς ἐκαστου σάκκου σίτου. Ἐκαστος εὑρτ. σκόμενος πρὸ τοῦ ὅγκου αὐτοῦ. καὶ τοῦ ἐν αὐτῷ παντοίου πλούτου δύναται νὰ φαντασθῇ τὶ ποσὸν Ἑωσσικὸν διετέθη διὰ τὰς
ἐργασίας αὐτάς.

Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ ἐτελέσθησαν μετὰ πρωτοφανοῦς πομπῆς ἐν τῇ σκήνῃ τὴν 16ην Ἰουνίου 19ΟΟ παρουσίᾳ τοῦ πόεσβευτοῦ Ζὴνόβιέφ καὶ διαφόρων ἐπισημοτήτων ἐκ τῆς τσαρικῆς
Ἐωσσίας, τοῦ ναυάρχου Βιρίλωφ ἀντιπροσωπεύσαντος τὸν θεμελιωτὴν μέγαν δούκα Ἁλέξιον καὶ πλήθους ἀξιωματικῶν καὶ
ναυτῶν τῶν .ἐν Δάφνῃ προσεγγισάντων Ἑωσσικῶν πολεμικῶν
πλοίων. Ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ' προὑστατο τῆς τελετῆς
ἔχων συλλειτουργούντας τὸν Ἑλληνομαθῆ τιτουλάριον ἐπίσκοπον Βρλοκαλάμης Ἁρσένιον πρύτανιν τῆς ἐν Μόσχᾳ Θεολογικῆς
Ἁκαδημίας καὶ πλῆθος ἱερέων κλπ.
Ὄ δικαῖος Ἰωσἠφ ἠγωνίσθη πολὺ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ
μεγάλου τούτου ἔργου μεριμνῶν συγχρόνως καὶ περὶ ἄλλων οἰκο- .
δομῶν καὶ ἐργασιῶν. Ουτω ἀνηγερθη νέα. τράπεζα, ἐπεξετάθη ἡ
δυτικὴ πλευρὰ καὶ τελευταίως ἀνήγειρεν ὁλόκληρον τὴν βορείαν
τοιαύτην, κάτὰ νεώτερον σχέδιον κοσμηθεῖσα διὰ μεγάλου ναοῦ,
Ἑ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου κατὰ τὰς ἀρ.χὰς τοῦ παρόντος αἰῶνος εἶχε 35Ο—-4ΟΟ Ἑώσσους μοναχοὺς διὰ νὰ ἀνέὴθουν
κατὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ 1912 ύἰς ἐπτακοσίούς. Ἐκ τούτων
βραδήτερον ἀπηὴάθησαν ὑπὸ τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
''Ορους περὶ τοὺς 55Ο ἐκ τοῦ ἐξῆς γεγονότος.

Εἰς τὰ ὅρη τοῦ Καυκάσου διέμενεν εἶς μοναχὸς ὀνόματι
Τλαρίων, ὅστις συνέγραψε κᾳὶἐξέδωκεν ἕν βιβλίον περὶ τῆς.νοερᾶς προσευχῆς ὑπὸ τὸν τίτλον «Ναγορὰκ-Καυκάζα», δηλ. «εἰς
τὰ δρή Καυκάσου» τὸ ὁποῖον καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Ἰ. Σύνρδρς.τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑωσσίας, ἀπέρριψαν καὶ ἀπηγόρευσαν τὴν ἀνάγνωσιν ὡς πέριέχον πρλλὰς αἰρέσεις

14Ο
καὶ πλάνας, ἀντικείμενον ὡς ἐκ τούτου εἰς τὰ δόγματα καὶ τοὺς
κανόνας τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ βιβλίον τοῦτο κυκλοφορῆσαν καὶ ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει μεταξὺ τῶν Ἑώσσων, παρέσυσε πολλοὺς ἐξ αὐτῶν
οἴτινες παρεδέχθησαν τὴν διδασκαλίαν του ὡς ὀρθήν. Μεταξὺ
τούτων ἧτο καὶ εἶς πολὺ ἐγγράμματος μοναχὸς τῆς σκήτης, ὀνόματι 'Αντ. Μπουλάνοβιτς πρώην ἀνώτατος ἀξιωματικὸς τοῦ
Ἑωσσικοῦ Στρατοῦ, ὅστις ἤρξατο συγγράφων διάφορα φυλλάδια εἰς τὴν Ἑωσσικὴν γλῶσσαν διά τοὺς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ
ἀλλαχοῦ Ἑώσσους.
Εἰς τὴν πλάνην ταύτην παρεσύρθησαν καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν
πατέρων τῆς σκήτης τοῦ Σεραγιοῦ, οἴτινες στασιάσαντες κατὰ
τῆς νομίμου ἀρχῆς αὐτῶν ἐξεδίωξαν τὸν δικαῖον ἐγκαταστήσαντες νέον κατὰ τὸ φρόνημα αὐτῶν, κακοποιήσαντες μάλιστα καὶ
πολλοὺς μὴ δεχομένους νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν εἰς τὴν πλάνην των.
Τοῦ ζητήματος τούτου ἐπιληφθεῖσα ἡ Ἰερὰ Κοινότης, κατόπιν προσφυγῆς τῆς Ἰ. Μονῆς Βατοπεδίου καὶ τοῦ ἐκδιωχθέντος
δικαίου, ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν ἀπελάσεως ἐξ Ἁγίου Ὄρους τῶν
ἀνωτέρω 55Ο μοναχῶν, μεταφερθέντων τούτων εἰς Ἑωσσίαν
δύ ἀφιχθέντος πρὸς τοῦτο πλοίου ἐκ Ἑωσσίας. Μετὰ παρέλευσιν
ἔτους ἡ Ἑωσσικὴ Ἑκκλησία παρεκάλεσε τὸν Οἰκουμενικὸν
Πατριάρχην ὅπως ἐπιτραπῇ εἰς μερικοὺς ἐξ αὐτῶν νὰ ἐπιστρέψουν εἰς Ἄγιον Ὄρος ἀλλ' ὁ Πατριάρχης Γερμανὸς διὰ γράμματός του τῆς 11ης Δεκεμβρίου 1913 πρὸς τὴν Ἰ. Σύνοδον τῆς
Ἑκκλησίας τῆς Ἑωσσίας, ἐδήλου τότε «'Επειδὴ δὲ οὐκ ἀπίθανον
ἐστὶ καὶ μετάνοιαν δηλώσαντας τούτους πράγματα καὶ σκάνδαλα
παρασχεῖν καὶ αὗθις τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει ἐπανερχομένους, ἔγντομεν
ἴνα μηδεὶς ἐκ τούτων ἐπανέλθῃ εἰς Ἄγιον Ὄρος, του θ' ὅπερ καὶ δίκαιον καὶ πρέπον λογιζόμεθα». Καὶ οὕτω δὲν ἐπέστρεψεν οὐδείς.
Οἱ κύριοι πόροι τῆς σκήτης, πρὸ τῆς Ἑωσσικῆς ἐπαναστάσεως, προήρχοντο ἐκ τῆς ἀνεξαντλήτου εὐσεβείας καὶ ἐλεημοσύνης τοϋ Ὁρθοδόξου Ἑωσσικοῦ λαοῦ, προσφέροντος προθύμως
ἀπὸ τοῦ μεγάλου μέχρι τοῦ ἀγρότου, ἀλλ' ἀσφαλῶς καὶ ἐκ τῶν
πλουσίων κρατικῶν Ἑωσσικῶν ἐπιχορηγήσεων. 'Ἑδη οἱ ὑπάρχοντες ἐν τῇ ζωῇ εἰς τὴν σκήτην ταύτην 2Ο Ἑῶσσοι μοναχοί,
μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ εἶς 'Ἐλλην, συντηροῦνται ἐκ τῆς πωλήσεως διαφόρων ἀντικειμένων ἐκκλησιαστικῶν καὶ μὴ καὶ ἐκ ποσοῦ
τινὸς ὅπερ λαμβάνουν παρὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐξ ἀπαλλοτριώσεως κτήματός των ἐν Θάσῳ.

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ

ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

Τῇ 14ῃ παριππεύοντος μηνὸς Σεπτεμβρίου, ἐορτῇ τῆς παγκοσμίου ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐγένετο μετὰ
πάσης ἐπισημότητος ἡ ἔναρξις τῶν μαθημάτων τοῦ ἀρχομένου
σχολικοῦ ἔτους 1954—δ5 ἐν τῇ γεραρἀ Ἁθωνιάδι Ἑκκλησιαστικῇ Σχολῇ.
Ἀφ' ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς ἐν τῷ ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τῆς Σχολῆς, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὁποίου ἡ Ἑφορία ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Πανοσιωτ. Προηγουμένων κ. κ. Νικάνδρου Λαυριώτου, Εὐμενίου Βατοπεδινοῦ καὶ τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ κ.
Ἁγαθαγγέλου Ἰβηρίτου, καὶ ἐνεργοῦσα κατ' ἐντολὴν τῆς Ἰερᾶς
Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους προσέφερεν ἐνὶ ἐκάστῳ τῶν ἱεροσπουδαστῶν ἀργυροῦν ἐσμαλτωμένον σῆμα, ἔχον ἐν τῷ κέντρῳ τὴν
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ γύρωθεν τὰς λέξεις' «Ἁθωνιὰς
'Εκκλησιαστικὴ Σχολή.»
Ὁ 'Ἐφορος καὶ'Αντιπρόσωπος τῆς Ἰ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Προηγούμ. κ. Νίκανδρος, μετὰ τὴν ἐπίδοσιν τῶν σημάτων
ε.ἶπε τὰ ἀκόλουθα : «Ἑ Ἰερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἁθω ἐγχειρίζει, δἁ ἡμῶν, σήμερον ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 1954—55, ἄπασιν ὑμῖν τοῖς
Ἰεροσπουδασταῖς τῆς γεραρᾶς 'Αθωνιάδος Σχολῆς, τόδε τὸ ἱερὸν
ἔμβλημα, φέρον τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ϊνα ἐμπνέῃ,
ἐνθουσιάζῃ, διακρατῇ καὶ καθοδηγῆ ὑμᾶς ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς
καὶ τοῦ καθήκοντος, ,ἔτι δὲ καὶ διδάσκῃ ὑμῖν τοῦ ἀθανάτου μοναχικοῦ ἰδεώδους τὰς ἁγίας καὶ ἱερὰς ὑποθήζας καὶ τὴν μέχρις
αὐτοθυσίας προσήλωσιν ὑμῶν εἰς τὸν ἁγιορειτικὸν μοναχισμόν.
Διατελοῦντες ἐν ἐλπίσιν ἀγαθαῖς περὶ ὑμῶν, πεποίθαμεν
ὅτι, χάριτι θείᾳ, διὰ τῶν ἐν τῇ παλαιφάτῳ ταύτῃ Σχολῇ ἱερῶν
σπουδῶν καὶ τῆς ἐν γένει ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ ἡμῶν Τόπῳ μελέτης
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καὶ ἀναστροφῆς, θέλετε ἀποβῆ . ἐνθουσιώδεις συνεχισταὶ καὶ
ἄγρυπνοι φύλακες τῶν ἱερῶν παραδ.όσεων τῆς Μοναχικῆς ἡμῶν
Πολιτείας, συγχρόνως δὲ τίμιοι καὶ νικηφόροι ἀγωνισταί, προμαχοῦντες ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς σεβασμίας καὶ ἰερᾶς ταύτης
ἀκροπόλεως τῆς ἁγιωτάτής ἡμῶν Ἑκκλησίας καὶ τοῦ ἐνδοξοτάτου ἡμῶν "Εθνους».

Τῇ δ' ἐπομένῃ ἐτελέσθη ἡ θεἶα καὶ ἱερὰ Λειτουργία ἐν τῷ αὐτῷ
ἱερῷ Παρεκκλησίῳ ὑπὸ τοῦ ἐκ τῶν Ἑφόρων Πανοσ. Προηγ. κ.
Εὐμενίου Βατοπεδινοῦ, βοηθουμένου ὑπὸ τοῦ Ἰερολ. Ἰέροδιακόνου κ. Ἑλευθερίου Λαυριώτου, ἱεροσπουδαστοῦ τῆς Σχολῆς.:
Ἁκολδύθως ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν ἀφοῦ προσῆλθον
τὰ Μέλη τῆς Δὶονυσιατικῆς Ἰερᾶς Ἑπιστασίας καὶ ἡ Ἰερὰ Κοινότης μετὰ τοῦ Ἁρχιγραμματέιυς καὶ 'Υπογοαμματέως αὐτῆς,
ὁ ἐκπροσωπῶν τὸν ἀσθενοῦττα Ἑξοχώτατον Γεν. Διοικητὴν
Ἁγίου Ὄρους κ. Κ. Κωνσταντόπουλον, πᾶσαι αἱ ἐν Καρυαὶς
Δημόσιαι Ἁρχαὶ καὶ 'Υπηρεσίαι, ὁ Σχολάρχης μετὰ τοῦ Καθηγητικοῦ Συμβουλίου κ. ἄ., ἐψάλη ὁ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων καθιερωμένος ἁγιασμός. Εἶτα λαβὼν τὸν λόγον, ἐξ ὀνόματος τοῦ κ. Γ. Διοικητοῦ, ὁ ἐκπροσωπῶν αὐτὸν Τελώνης Ἁγίου
Ὄρους κ. Κερκύράς, ἐτόνισε τὴν ἀξίαν τοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς
καὶ τὴν σημασίαν, ἥν πέκτηται αὕτη διὰ τὸ Ἄγιον Ὄρος. Εις
τῶν Καθηγητῶν ἀνεκοίνωσεν, ἐντολῇ τοῦἘαθηγητικοῦ Συμβου- .
λίου, τὴν γεύικὴν καὶ εἰδικὴν βαθμολογίαν τῶν μαθητῶν, ἀνελθοῦάαν εἰς ὑψηλὸν ἐπίπεδον, ἱκανοποιῆσαν τὰ μέγιστα ἄπαντας
τοὺς παρισταμένους. Τὴν τελετὴν ἐπεσφράγισε διὰ τοῦ παρὰ
πόδας ἀληθῶς πεπνῦμύνου λόγου αὐτοῦ ὁ Πανοσιολογιώτατος
Σχολάρχης Ἁρχιμ, κ. Ναθαναὴλ Λαῦριώτης ἔχοντος οὔτω :

«Σεβαστἢ Ἰερὰ Κοινδτης, Κήριοι Συνἁδελφοι,
αγαπητοι Ἰεροσπουδασται,
Χάριτι θείᾳ, ἡ Ἀθωνιὰς ἐἰσέρχεται ἀπὸ σήμερον εἰς. τὸ
δεύτερον σχολικὸν ἔτος. Κατὰ τὸ παρελθὸν κατεβλήθη προσπάθεια, ἀφ' ἐνὸς μεν νὰ τεθῶσιν αἱ στερεαὶ βάσεις ἐπὶ τῶν
ὁποίων αὕτη θὰ οἰκοδομηθῇ, ἀφὐ ἑ.τέρου δὲ διὰ νὰ ἀποβῇ τοῦτο
ὼφέλιμον δια τοὺς ἐν αὐτῇ διδασκομένους. Εὐλογητὸν τὸ ὅνομα.
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς Προστά.τιδος τοῦ
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Ἰ. ἡμῶν Τόπου, διότι κατῳρθώθη νὰ παρακαμφθῶσιν αἱ ἀνακύψασαι δυσχέρειαι, νὰ ὑπερνικηθῶσι τὰ ἐμπόδια καὶ νὰ ἀοχίσῃ
ἡ Σχολὴ νὰ βαδίξῃ τὸν δρόμον τοῦ προορισμοῦ της μὲ χρηστὰς
τὰς ἐλπίδας διὰ τὸ μέλλον.
Δὲν διατεινόμεθα βεβαίως, ὅτι κατὰ τὸ διαρρεῦσαν σχολικὸν
ἔτος ἐπετελέσθησαν θαύματα. Ἄλλωστε δὲν ἔπρεπε νὰ ἀναμένῃ
κανεὶς τοιαῦτα. Οὐδὲν ἔργον, ὅσον ὡραῖον καὶ ὑψηλὸν καὶ ἄν
εἶναι καὶ ὅσον καὶ ἄν καταβληθοῦν ἐντατικαὶ προσπάθειαι δὲν
εἰναι δυνατὸν νὰ καρποφορήσῃ ἀμέσωςύ Θὰ πρέπει νὰ ἀναμείνῃ
κανεὶς μὲ ὑπομονὴν καὶ καρτερίαν τὸν καιρὸν τῆς ἀποδόσεως.
Θὰ ὰρέπει νὰ λέγῃ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔλεγε καὶ ὁ 'Απόστολος τῶν
ἐ9νῶν, ὁ θεῖος Παῦλος: «ἐγὼ ἐφύτευσα, 'Απολλὼς ἐπότισε» ἡ
αὔξησις ὅμως καὶ ἡ καρποφορία εἶναι ἔργον τοῦ Θεοῦ'
διότι ἄνευ
Θεοῦ οὐδὲν ἔργον εἶναι
τῆς εὐλογίας τοῦ
νὰ
δυνατὸν νὰ καρποφορήσῃ. Δὲν δυνάμεθα ὅμως καὶ
παρίδωμεν τὴν προσπάθειαν ἡ ὁποία κατεβλήθη ἀπο
ὅλους διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ καθήκοντός του. Διδάσκοντες καὶ διδάσκόμενοι ἐν πλήρει ἐπιγνιὑσει τῷν εὐθυνῶν
καὶ. τῶν ὑποχρεώσεών των ἀπέναντι τοῦ ἁγιορειτικοῦ κόσμου
καὶ τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, εἰργάσθησαν μἐ ἀπαράμιλλον ζῆλρν διὰ νὰ ἀνταποκριθῶσιν . εἰς τὸ ἔργον τῳν. Ἄν
καὶ φοβοῦὰαι ὅτι θὰ προσκρρύσω εἰς τὴν μετριοφροσύτην τῶν
ἀγαπητῶν μου συνα'δέλφων, τῷν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς, ὅμως.
νομίζω ὅτι ίθὰ ἧτο ἄδικον νὰ παρασιωπηθῶσι κατὰ τὴν ἐπίσημον ταύτην στιγμὴν οἱ κόποι, οἱ μόχθοι καὶ αἱ προσπάθειαι αἱ
ὁποῖαι κατεβλήθησαν διὰ τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν καὶ τὴν
ψυχικὴν αναγέννησιντῶν μαθητῶν. 'Εφάνησαν ἀντάξιοι συνεχισταὶ τοῦ ἔργου τῶν μεγάλων διδασκάλων τῆς περισέμνου ταύτὴς Σχολῆς, Ἑξήρθησαν εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς των ὡς
«παιδαγωγοὶ ἐν Χριστῷ». Μετέδωσαν εἰς. τὰς ψυχὰς τῶν νεαρῶν
μαθητῶν τὰ νάματα τῆς ὀρθοδόξου θρησκείας, ἐτόνωσαν τὸ
θρησκευτικὸν καὶ ἐθνικόν. των φρόνημα, τοὺς ὡδήγησαν εἰς
τὰς ζω.ηρρύτοὑς πηγὰς τῆς ἀληθοῦς. γνώσεως ἀπὸ τὰς ,ὁποίας οἱ
πίνωντες «οὐ διψήσῳσιν εἰς τὸν αἰῶνα». Ἄλλὰ ἔτι μεγαλυτέρα .
θὰ ἧτο ἡ ἀδικίὰ, ἐὰν δὲν ἀναγνωρισθῇ καὶ ἡ προσπάθεια ἡ
οποία κατεβλήθη καὶ ἐκ μέρους τῶν. δ,ιδασκομένων. Δεν θὰ .ἧτο
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δυνατὸν νὰ ἔχωμεν τόσον λαμπρὰ ἀποτελέσματα, ἐὰν δὲν μι
βάλλοντο αἱ καρδίαι τῶν μαθητῶν εἰς «γῆν ἀγαθὴν» διὰ
δεχθῶσι τὸν σπόρον. Καὶ ὅχι μόνον τὸν ἐδέχθησαν ἀλλὰ
τὸν ἐθέρμεναν μὲ τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην των, τὸν ἐπότιι
μὲ τὴν δρόσον τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἐγκαρτερήσεως, καὶ εφυ
τρωσε καὶ ἀνεπτύχθη καὶ εἶναι ἕτοιμος πρὸς καρποφορίαν.
Ἑ προσπάθεια ὅμως τῆς Σχολὴς δὲν περιεστράφη μονον
εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ τῆς πνευματικῆς δηλονότι ἀναπτύξεως τῶ·
μαθητῶν. 'Ηθέλησενὰ τοὺς μορφώσῃ καὶ ψυχικῶς, νὰ δη
μιουργήσῃ χαρακτῆρας καὶ νὰ προετοιμάσῃ ἀνθρώπους ἱκα
νοὺς νὰ ἀναλάβουν μίαν τόσον βαρεῖαν κληρονομίαν. Ἑ αὐσ
τηρὰ πειθαρχία καὶ ἡ πιστὴ τήρησις τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Σχο
λῆς ἐθεωρήθη ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ὡς ὅρος ἀπαραίτητος δα
τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ ὑπ' αὐτῆς ἐπιδιωκομένου σκοποῦ.
Εὐτυχῶς, ὅτι κατενοήθη ἀπὸ ὅλους ὅτι εἶναι υπηρεται
μιᾶς μεγάλης καὶ ὑψηλῆς ἰδέας, τῆς Ἰδέας τῆς Μοναχικῆς κα
ὅτι ὅλοι ἐκλήθησαν νὰ καταταγοῦν εἰς τὰς τάξεις ενὸς στρατοῦ
ὁ ὁποῖος ὡπλισμένος μὲ τὴν «πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ» θὰ ἀνι
ὅχι, μόνον νὰ περιφρουρήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναπτύξῃ τὰ ἰδεώδη
τῆς ἰδέας αὐτῆς.
Τιμὴ καὶ δόξα δΓ ὅσους θὰ λάβουν μέρος εἰς τὸν
αὐτὸν καὶ θὰ ἀγωνισθῶσι νομίμως. Τὸ ἔπαθλον. τῆς νίκης θὰ
εἶναι ὁ ἀμαράντινος τῆς νίκης στέφανος, διότι ἀγωνοθέτη:
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ἀναχρονισμός, ὅτι εἶναι
ματαιοπονία νὰ ἐπιδιώκεται νὰ συγκρατηθῇ καὶ ἀναπτυχθῇ
κάτι τὀ ὁποῖον ἔχει πλέον καταρρεύσει.
Καὶ ἀκόμη, ὅτι εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχὴν τῆς ἐξελίξειος καὶ
τῆς προόδου, ὁ Μοναχισμὸς ὡς Ἰδέα δὲν ἐξυπηρετεῖ οὐδένα
σκοπόν. Παρῆλθε λέγουν, ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἄνθρωποι παρερμηνεύοντες τὸ γνήσιον πνεῦμα τῆς θρησκείας προσεπάθουν μὲ ἐξαντλητικὴν ἄσκησιν νὰ ὑποτάξουν τὸ σῶμα καὶ νὰ
ἐξυψώσουν τὸ πνεῦμα.
Ὁ ἄνθρωπος λέγουν ἀνεπτύχθη, κατεννόησε τὸ πραγματικὸν νόημα τῆς ζωῆς καὶ ἠκολούθησε τὴν ὀρθὴν ὁδὸν ἡ ὁπόία
ὁδηγεῖ πρὸς τὴν σωτηοίαν.
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Οἱ ὁπαδοὶ τῆς Ἰδέας αὐτῆς ᾧαίνεπ'αι ὅτι'; ἀγνροῦν τὴνἱστοῷίαν τσῦ. Μ·οναχιάμοῦ. Ἁγνοοῦν ὅτι αἰτῖα πῆς ἀθρύᾶς πρὸσελεύσεῳς εἰς τὸν Μοναχισμὸν δὲν .ἧτό ἡ ἄγνοια τοῦ πνεύματος
τῆς θρησκ.;·ίας ἀλλ' ἡ γνῶσις αὐτοῦ. Ὄ,ἱ πλεῖστοι, ἀπὸ τοὺς ἀν9ρώάὸυς κάθε ἐποχῆς, ύοἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειπον τὸν κόοιιον με
τὰς ἀπολαύσεις. καὶ τὰ θέλγητρά του καὶ προσήρχοντο εἰς τὸν
μοναχισμὸν διὰ νὰ ἀνταἰ,λάξουν καὶ ίτὴν βασιλικἧύ πορφύρὰν
πολλάκις μὲ τὸ εὐτελὲς ρᾶσον τοῦ Μοναχοῦ, προἧρχοντο ἀπὸ
τὴν ἀοιστοκρατίαν τοῦ πνεύματος. Δεν εἶναι λοιπὸν δυνατὸν νὰ
καταλογισθῇ εἰς. τοὺς ἀνθρ.ώπους αὐτοὺς ἄγνοια τοῦ πράγματικρϋ νοήμὰτος τῆς θρησκεὶας Εἰς τὸν Μονὰχισμὸν προσήρχούτο
διότι τὸν ἐθεὡρουν ὡς ὑῷίστην φὶλοσὸφίαν. Καὶ προσήρχοντο
διὰ νὰ ποτισθῶσιν ἀπὸ τὰ ζωήρρυτα νάματά του, διὰ' νὰ τὸν
χὸησιμοπριήσουν ὡς μέσον διὰ κᾳὶ ιιίαν ψυχικὴν ἀνάτασιν, . ἡ
ὁποία. θὰ συνετέλύύ εἰς τὴν ἐξύψωσιν τοῦ πνεύματος, τὸν ἐξαγνι·σμὸν τῆς ψυχῆς, την ἀπό.κτησιν τῆς οὐρανίου βὰσιλείας.

Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ κατηγορ.ία ἡ ὁπὸία ' ἁποδίδ.εται εἰς. τοὺς
Μοναχρὺς ὅτι εἶναι ἀτομισταί, ὅτι ἐνδιαφέροντὰι διὰ τὴν ἰδικήν
των σωτηρίαν, εὐσταθεῖύ Οἱ ἀγῶνες των διὰ τὴν ἐπικράτησιν
τῆς ὀρθοδοξίας καὶ ίαἱ· προσπάθειαί των νὰ θεραπεύσουν τὰς
ἀνάγκας. τῶν. συνανθρώπων των ἐν τῷ μέτρῳ βεβαίως τοῦ δυνάτοϋ μάρτυρουν. τὸ ἀντίθετον.
' Ὁ Μ. Ἁντὼνιος ἐγκαταλῖίπει τὴν τόσον ποθὴτὴν δἁ αὐτὸν
έρημον καὶ κᾳτέρχεται εἰς τὴν 'Αλεξάνδρειαν με πλῆθρς ΜοναΖῶν διὰ νὰ ἐνισχύσῃ μὲ τὸκῦρός του τὸ κὴυὀωνιζόμενον ὑπὸ
τῶν ἀρεια.νῶν σκάφος τῆς ;Ἑκκλησίας. Οἱ Μοναχοὶ τῆς Παλαιστίνης εἶναι οἱ ἰσχυρότεροι ἀντίπαἠοι τῶν ύΩριγενιστῶν. .Καὶ ἡ:.
Εκκλησία τῆς ἁγἰάς Πόλεως, .χάρις . εἰς τὰς θτ·σίας των νικᾶ
καὶ κρατύνεται.
'
Οἱ Μοναχοὶ τοῦ Βυζαντίου μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν μεγάλην μαρψὴν τοῦ μοναχὶσμοῦ τὴνὌεόδὼρον Σῖρ.υδἰτην καθίστανται οἱ
μεγαλύτερΟι πολέμιοι των ;·ἰκονομάχων μὲ τὸ αἶμ,τι καὶ τὰς θῦσίας
τῶν Μοναχῶν κερδίξετὰι ἡ νίκη. Καὶ οἱ Μοναχοὶ ὅμὼς: της.
. ἱερᾶς ταύιης πολιτείας δὲν ὑσὴερόῦ.ν εἰς πίστιύ πρὸς τὰ μεγάλα
ιδεώδ.η, εἰς ἱερὸν ἐνθουσιασμόνὶ εἰς ἀγω.νισὶικὸν πνεῦμα.. χάριν

της επικρατήσεως τῆς ,ἀληθεί·ας. Ὄπρυ ἡ ἀνάγκη

τοὺς. καλέσῃ

146
εἶναι ἕτοιμοι νὰ δώσουν τὸ παρόν. Παράδειγμα οἱ ἀγῶνε'ς των
κατὰ τὸν ΙΓ' αἰῶνα, ὅταν ὁ μοναχισμὸς τοῦ Ἄθω ἐκινδύνευσεν
ἀπὸ τὴν λατινικὴν κυριαρχίαν. Οἱ μοναχοὶ τότε ἔγιναν οἱἄγρυπνοι
φρουροὶ τῶν πατρίων παραδόσεων, οἱ θεματοφύλακες τῶν
ὁσίων καὶ ἱερῶν, οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς ὀρθοδοξίας.
Δὲν κάμπτονται οὔτε ἀπὸ τὰς ἀπειλὰς τῶν ἰσχυρῶν λατίνων
οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ τοὺς ὑποτάξουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐξαγορά.ξονται ἀπὸ τὰς χρυσὰς εὐλογίας τοῦ προκαθημένου τῆς Ρώμης.
Ὄταν οἱ ἰσχυροὶ κλονίζωνται, ὅταν οἱ κατέχοντες τὰ μεγάλα
ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα ὑποκύπτουν, οἱ ταπεινοὶ Μοναχοὶ ἐγκαταλείποντες τὰ σπήλαιά των, τὸν τόπον τῆς προσευχῆς καὶ τῆς
ἀσκήσεως καὶ λαμβάνοντες ἀνὰ χεῖρας τὸ λάβαρον τῆς ὀρθοδο
ξίας εὑρίσκονται ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων διὰ νὰ ἀγωνισθῶσιν ἢ καὶ
νὰ θυσιασθῶσιν ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη χάριν αὐτῆς.
Ἀλλὰ μήπως εἶναι δυνατὸν νὰ παραγνωρισθῶσιν αἱ ὑπηρεσίαι τὰς ὁποίας προσέφερον αἱ Μοναὶ καὶ οἱ Μοναχοὶ κατὰ
τοὺς χρόνους τῆς δουλείας εἰς τὸ ἔθνος ; Οἱ Μοναχοὶ δεν ἐκράτησαν ἄσβεστον τὴν φλόγα τῆς πίστεως πρὸς τὰ μεγάλα ἰδανικὰ
τῆς θρησκείας καὶ τῆς πατρίδος εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ὑποδούλων ;
αὐτοὶ δὲν διετήρησαν μὲ τὸ «κρυφὸ σχολειὸ» τὴν γλῶσσαν τὴν
ἑλληνικὴν καὶ δὲν ἐσφυρηλάτησαν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν νέων τὴν
ἀγάπην πρὸς τὴν ἐλευθερίαν; καὶ κατὰ τὰς κρισίμους ὤρας τῆς
ἐξεγέρσεως δὲν ἐστάθησαν εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ ἀγωνιζομένου
ἔθνους καὶ δὲν ἐ9υσιάσθησαν διὰ τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα ;
Οἱ ἀγῶνες ὅμως αὐτοὶ καὶ αἱ θυσίαι τῶν πολιστῶν τῆς
ἐρήμου εἶναι ἡ μία μόνον πλευρὰ διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς ὀρθοδοξίας, διὰ τὴν ψυχικὴν σωτηρίαν τῶν συνανθρώπων των.
'Υπάρχει καὶ μία ἄλλη ἐξ ἴσου σπουδαία ἡ ὁποία ἀποδεικνύει
ὅτι οἱ Μοναχοὶ δὲν ἔμειναν ἀδιάφοροι θεαταὶ εἰς τὰς συμφορὰς
τῶν ἀδελφῶν των.
Ὁ Μ. Βασίλε'ιος δαπανἀ ὁλόκληρον τὴν πατρικήν του
περιουσίαν διὰ νὰ ἱδρύσῃ τὴν περίφημον Βασιλειάδα·, τὸ ἱερὸν
καταγώγιον μέσα εἰς τὸ ὁποῖον θὰ θεραπεύεται ἡ δυστυχία. Ὁ
ἄγ. Εὐφραὶμ ὁ Σῦρος, ὁ μέγας ἀσκητὴς τοῦ μοναχισμοῦ τῆς
Ἁντιοχείας εἰς τὸν μέγα λοιμὸν τοῦ 372 ἐγκαταλ,είπει τὸ Μοναστήριόν του καὶ ἀναλαμβάνει αὐτοπροσώπως τὴν ἐποπτείαν διὰ
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τὴν δημιουργίαν κέντρων περιθάλψεως τῶν ἐνδεῶν.
Ἀλλὰ καὶ ποῖος ἀπὸ τοὺς μεγάλους πατέρας τῆς Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι προήρχοντο ἀπὸ τὰς τάξεις τῶν Μοναχῶν ἐκράτησεν ἔστω καὶ ὀβολὸν διὰ τὰς ἀτομικάς του ἀνάγκας ; Ὄλαι αἱ
μεγάγαι μορφαὶ πρὶν ἐγκαταλείψονν τὸν κόσμον, πρὶν ἐνδυθῶσι
τὸν τρὑχινον χιτῶνα τοῦ Μοναχοῦ ἐφήρμοζον τὴν ἐντολὴν τοῦ
Κυρίου «εἰ θέλεις τέλειος γενέσθαι πώλησόν σου "τὰ ὑπάρχοντα
καὶ διάδος πτωχοῖς».
Καὶ τὸ πνεῦμα αὐτὸ δὲν ἐξέλιπε καὶ σήμερον. Βεβαίως δὲν
ζῶμεν τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ πνεῦμα ἐκυριάρχειτῆςὕλης,
ἀλλὰ οὔτε καὶ εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ Μοναχικὰ ἰὀεώδη
εἶχον ἀναπτυχθῇ εἰς τὸν ὑπέρτατον βαθμόν. Ζῶμεν εἰς ἐποχὴν κατ'
ἐξοχὴν ὑλιστικήν, εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν καταργοῦνται τὰ
παλαιὰ συστήματα καὶ νέα τοιαῦτα δημιουργοῦνται ἐπὶ βάσεων
ἐντελῶς ἀντιθέτων πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ χριστιανισμοῦ. Καὶ τὴν
ἐποχὴν ὅμως αὐτήν, τὴν κατ' ἐξοχὴν ἐπαναστατικὴν τὸ αὐστηρὸν
μοναχικὸν πνεῦμα δὲν ἐξέλιπε τελείως. Ἁγωνίζεται νὰ διατηρηθῇ
καὶ μάλιστα ἀπηλλαγμένον ἀπὸ τὰς ἀπατηλὰς ὑποσχέσεις τῶν
νέων θεωριῶν. Καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἔλθῃ καὶ πάλιν ἡ ἐποχὴ κατὰ
τὴν ὁποίαν θὰ «ἀναλάμψῃ ὡς σπινθῆρ» τὸ ἀρχαῖον Μοναχικὸν
'Ιδεῶδες, τὸ Ἰδεῶδες μὲ τὸ ὁποῖον τόσαι ἀγναὶ καρδίαι ἐγαλουχήθησαν καὶ θὰ θερμάνῃ καὶ πάλιν τὰς ψυχὰς ὅλων ἐκείνων, οἱ
ὁποῖοι ποθοῦν τὴν μακαρίαν ζωὴν τῆς αὐτοσυγκεντρώσεως καὶ
τῆς ψυχικῆς ἀνατάσεως.

Καὶ ἢδη ἔχει ἀρχίσει ἡ στροφὴ πρὸς τὸ πνεῦμα αὐτό,
πρὸς τὸ πνευμα τῶν χρυσῶν αἰώνιον τῆς Ἑκκλησίας. Ἑ ζωὴ
καὶ τὰ ἔργα τῶν μεγάλων ἀσκηττκῶν μορφῶν ἀναδημοσιεύονται καὶ ἀναγινώσκονται ἀπλήστως ἀπὸ ὅλους τοὺς διανοουμένους τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως. Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἄλλοτε
διεκήρρυτον ὅτι διὰ νὰ δυνηθῇ ἡ ἐκκλησία καὶ φυσικὰ ὁ μοναχισμὸς νὰ ζήσῃ καὶ νὰ διατηρήσῃ τὴν θέσιν της ὡς ἡγέτιδος
τάξεως ἐν τῇ κοινωνία ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ἐξέλιξτν ἀναγκάζοντας σήμερον πιεζόμενοι ἀπὸ τὰς ἀνάγκας τῶν περιστάσεων νὰ ἀλλάξουν γνώμην καὶ νὰ ὁμολογήσουν, ὅτι ἐὰν δὲν ἐπανέλθωμεν εἰς τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν, εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς αὐστηρᾶς περισυλλογῆς, ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι καταδικασμένος εἰς
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μαρασμόνὶ Καὶ ἧ στροτρ.ὴ αὐτὴώἶνάι δεῖγμα ὅτι. ,ἀναγ.νωρίζεταὶ
πλέον ἡ ἀξία τοῦ ἀὸχ.αίου πνεύματος τῆς ἐκκλησίας.
Εἶναι υποτιμητικὸν δύ ἡμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους τῆςἉνατολῆς, οἱ ὁποῖο.ι,· ἐνῶ διατεινύμ.εθα ὅτι εἴμεθᾶ οἱ θεματοφύλὰκες
τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς , ἐκκλησἶας. ἀδίαφορόῦμεν δή ἕνα
τόσον ὡραῖον καὶ ὑψηλὸν θεσμόν, δπως ὁ. τοῦ Μόναχισμοῦ.
καὶ ἐνῷ ἄλλοι τὸν παραλαμβάνουν, τὸν ἀναπτύσσουν καὶ τὸν
ἐξυψώνοὺν,' ἡμεῖς τὸν ἐγκαταλείπομεν. Ἑ καθολικὴ. ἐκκλησία ἡ
ὁπὁία τὴν αἴγλην καὶ τὴν δύναμίν της τὴν ὀ'φείλει εἰς τὰ μοναχικά της ιάγματα, τὰ · ὁποῖᾳ ἀριθμοῦν ἑκατοντάδας ὰελῶν
ἠρύσθη τὰ πάντα. ἀπὸ τὸν μοναχισμὸν τῆς ἀνατολῆς. 'Υπάρχουν καὶ σήμερον μοναχικὰ τάγματα εἰς τὴν δύσιν τὰ ὁποῖα
ὀνομάζόνται βασιλειανά, διότι οἱ κανονισμοί των στηρίξονται
ἐπὶ τῶν μοναχικῶν κανόνων τοῦ Μ. Βασιλείου.

Εἶναι ἁνάγκη νὰ κατανοηθῇ ἀπὸ ὅλους, ὅτι ἐκκλησία δρῶσα
καὶ ἀ.ναπτυσσομένη δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ χῳρὶς μώναχϊσμόν.
Ἀπὸ αὐτὸν θὰ ἀντλῇ τὰ στελέχητης, ἀπὸ αὐτὸν θὰ στηρίζεται ὁσά- .
. Χις τὸ σκάφος της θὰ κλυδωνίξεται ἀπὸ τὰ κύματα τῷν. ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἀντιθέσεων πρὸς αὐτήν. Εἰς τὸν μοναχισμὸν ὅμως, ὁ ὁποῖος
θὰ ζῇ,- θὰ ἀναπτύσσεται, θὰ ἐξηψώνεται καὶ θὰ ἀγωνίζεταὶ νὰ
φθάσῃ πρὸς τὴν τελειότητα, εἰς τὸν μοναχισμὸν εἰς τὸν ὁποῖον
θὰ ὑπάρχῃ ζωὴ καὶ δύναμις-.ἀλλὰ καὶ. πίστις πρὸς τὴν μεγάλην
του ἀποστολήν..
. Εἰς. τὴν σημ-ερινὴν ἐποχὴν κάτὰ τὴν ὁποίαν ὰἱ ἠθικαὶ βάσεις
κλονιζονται καὶ μέταβάλλονται εἰς ἐρείπια ἀπὸ τοὺς ἐκμεταλλευτὰς τῆς κακῶς νοουμένης ἐλεὺθεὸίας τοῦ πνεύματος, εἶναι δύσκολον νὰ ὴὑπάρξῃ καὶ νὰ ζἠσῃ ἕνα σύστημα στηο'ιζόμενον ἐπὶ
τόσον αὐστῃρῶν βάσεων τὸ δύσκολον ὅμως. δὲν εἰναι. καὶ ἀὀύνατον. "Αλλωστε, κάθε ὡραῖον εἶναι δύσ'κολον' καὶ ἀσφαλῶς
ἀπὰιὶεῖ καὶ θυσίας.
Σήμερον εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἁνατσλὴν λείψανα μόνον τοῦ
μοναχισμοῦ ὑπάρχουν τὰ; ὁποῖα μαρτυῳοῦν τὸ πέρασμά τον. Τὸ
πλέον ἀξιόλογον ὰοναχικὸν κέντρον, ὅπώς καὶ ἄλλοτε · ἐλέχθη,
εἶναι τὸ εὑρισκόμενον ἐπὶ τῆς ἱερᾶς ταύτης χερσονήσου' διὰ
τοῦτο καὶ ἡ εὐθύνη. τῶν σημερινῶν οἰκιστῶν εἶναι μεγίστηἰ
Αὐτοὶ πρέπει νὰ γίνουν τὸ αλας μὲ τὸ ὁποῖον θὰ ἁλισ.θῇ ἡ
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σημερινη. κοινωνία, ἡ ίξύμη ἡ ὁποία θὰ ζυμᾧσῃ ὅλο τὸ φύραμᾳ.
ὁσπόρρς ὁ ὁποῖος. θὰ σπαρῇ, θὰ φυτὸώσῃ, θὰ ἀ.ναπτυχθ ῆ καὶ
θὰ καρπδφορή.σῃ Τὸ νέον αϊμα τὸ ὁποῖον ἢρχισε νὰ ὸέῃ ἐἰς .
τϊν «ιιονήρη Σχολὴν» καὶ τὸ ὁποϊον θὰ διοχετεύεται ἀπὸ ιὸ ὰνευματικὸν αὐτὸ κέντρον, τὴν ΑΘΩ.ΝΪΑΔΑ εἰς τὰς Μονάς,
ασψαλῶς θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν. ἀνᾳζωπύρρ.υσιν καὶ μἐγαλουρ-.
γ'ίαν τῆς 'Ιδέας. αὐτῆς.. Εὐτυχεῖς. ἐκεῖνοῖ οἱ ὁποῖοι συγκατελέχθησαν μεταξὺ τῶν ἐκἀ.εκτῶν διὰ νὰ συμβάλο.υν εἰς τὴν ἐπιτυ-.
χίαν ἐνὸς ἔργου τόσον μεναλ,ειώδους. Ἁσφαλῶς θὰ πρέπει νὰ
γνωρίζρυν, ὅτι αἱ δυσκρλίαι τὰς ὁποίας θὰ συναντήσουν. θὰ
*
·.εἶναι μεγάλαι. Ὁὰ δοκιμάσουν τὴν πειθαρχίαν καὶ τὴν αὐστηρό
ὶητα αἱ ὁ.τοῖαι. θὰ ἐπιβάλλώνται χάριν. τῆς . εὐρύθμου. λεϊτουρ-'
γίας τῆς Σχολὴς.
Θὰ ἀναγκασθῶσι νὰ μεταβάλωσι' συνηθείας καὶ γενικὰ- τρόπον ζωῆς. Ὁὰ ὑποχρεωθῶσι νὰ" ἀκρλουθήσωσι αὐστηρῶς μίαν
κοινοβιακὴν ζωὴν ἡ ὁποία ὅμως, ὅσον καὶ ἄν φᾳίνεται δύο;-.ολο; εἶναϊ εὐιχάριστρς, διότι ἔνώνει ψυχὰς μὲ τὴν ἐν Χριστῷ
ἀδιλφικὴν ἀγάπην καὶ. σφυρηλατεῖ δεσμοὺς ἱεροὺς καὶ ἀκατᾳλύτους, οἱ ὁποῖοι τόσον θὰ σ.υντελέσουν ἀργόύὲρρν, ὅταν με τὴν
βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἐξερχόμενοι τῆς Ἐχολῆς θὰ ἀναλάβουν τὴν
ἡγεσίὰν διὰ τὴν ἀναδημιουργίαν τοῦ ὰοναχισμοῦ. Αἱ δυσκολίαι
. ὅμως ·αὐταὶ ὅσο. μεγάλαι καὶ ἄν εἶναι δὲν πρέπει νὰ- .ἀποθαρρύνουν κανένα.
Παλαιοὶ καὶ νέοι μαθηταὶ ἄς γνωρίζουν ὅτι, ἀπὸ τὰς θυσίας
απὸ' τὰ δάκρυα, ἀπὸ τὸ αἶμα καὶ ἀπὸ τὴν τέῷραν-ἀκόμη γεννῶνται τὰ ἱερώτερὰ σὺναισθήματα, αἱ ὑψηλότεραι ἰδέαι, τὰ μεγαλύτερα δημιου.ργήματα. Τίποτε δὲν ἐπιτυγχάνεται χωρὶς θυσίας.
Βαδίσατε εἰς τὸν δρόμον. τῆς ἀποστολῆς σας ἡνωμένοι μὲ · τὸ
πνεῦμα τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης ἡ ὁποία οὐ ζητεῖ τὰ ἐαυτῆς καὶ
οὐ λογίζεται τὸ κακόν. 'Οπλισθῆτε μὲ. πίστην,. . μὲ ὑπομονήν, μὲ
καρτερίαν. Σταθῆτέ ἄγρῦπνοι φρουροὶ τῶν ἱερῶν παραδόσεων
καὶ νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι εἰς μίαν ·τοιαύτην προσπάθεϊαν ἰδανικὴν θὰ βοηθήσῃ ὁ Θεὸς καὶ τότε ὁ μοναχισμὸς ὅχι μόνον θὰ
ζήσῃι ἀλλὰ θὰ ἀναπτυχθῇ καὶ θὰ μεγαλουργήσῃ.
Μετὰ τὸν λόγον. τοῦ Ἁγίου Σχολάρχου προσεφέρθησαν
αναψυκτικά. Μεθ' ὅ πάντων εὐχὸμένων εὐόδωσιν τῶν ἱερῶν σκο. πῶν τῆς Σχ,ολῆς, ἔληξεν ἡ ἐπίσημος αὐτη τελετὴ τῆς ἐνάὸξεως
Τῶν μαθημάτων αὐτῆς.
Δόκιμος Μοναχὸς "Ανδρεας Ἰω. Σφουγγατακηξ
Καθηγητὴς
Γῆ 26ῃ Σεπτεμβρίου 1954
τῆς Ἀθωνιάδος Ἑκκληστ. Σὶχολῆς

Ο ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΡΩΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ *
Ἄς σταθῶμεν μακρυὰ - μὰ πολὺ μακρυὰ - ἀπὸ τὸν μάταιον
καὶ ψευδῆ ἔρωτα τῆς σαρκός, (ὁ ὁποῖος κακῶς ἐννοούμενος
ἰδοὺ πόσα κακὰ ἀφόρητα ἐπεσώρευσε καὶ ἐπισωρεύει καθ' ἐκάστην εἰς τὸ δύστηνον ἀνθρώοινον γένος ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ
μέχρι σήμερον) καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι μὲν ταυτόφωνος μὲ τὸν ἡμέτερον ἔρωτα, πάντη ὅμως ἑτεῳόσημος καὶ ἄκρως ἀντίθετος κατά
τε τὴν φύσιν, τὰ μέσα, τὸν σκοπὸν καὶ τὰ ἀποτελέσματα, καὶ λατρεύεται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ὡς ἄλλος ψευδὴς Θεός, ὡς ἄλλο ἀπατηλὸν εἴδωλον, πρὸ τοῦ ὁποίου χάσκουσιν - οἱ χαζοὶ καὶ κοῦφοι
καὶ ἀνόητοι ὑλόφρονες, ἡμεῖς, λέγω, οἱ χάριτι Χριστοῦ τελείως

* Ὅ ἀγιος Ἰωάννης 6 Δαιιασκηνδς δὲν ειχεν ἔρωτα μόνον εις τον
Χριστον, τον Νυμφίον τὴς έαυτοϋ ψυχὴς, κα'ι πάσης πιστής ψυχὴς, ἀλλ'
ιος ὴν έπομενον, δ αύτδς ἔρως έπεξετείνετο και εις τὴν Πανάχραντον
κα'ι Πανακήρατον καϊ Πάναγνον κα'ι Παναγίαν Μητέρα Αὺτοϋ, τὴν
Κυρίαν Θεοτύκον, τὴν ύπερφυως γεννήσασαν Αύτδν ως 'Αμνδν άμωμον,
αϊρωντα τὴν ὰμαρτϊαν τοϋ κόσμου, ὴμων δέ των χρισπανων πάντων
Μητέρα (κατὰ χάριν γεννηθεϊσαν). Πόθεν δέ μανθάνομεν και τοϋτο ;
Γενικως μεν απο τα πολλα άσματα, ὰπερ συνέδεσεν εις τὰς διαφορους
έορτὰς και πανηγύρεις Αὺτὴς, ιδιαιτέρως δέ απο τους πέντε λογους του,
ἕνα εῖς τον Εϋαγγελισμ6ν, δύο εις τδ Γενέσιον, και δύο εις τὴν Κοίμησιν Αὐτῆς, εις τους δποίους, αν μετρήσητε τὴν λέξιν «Χαϊρε», Οὰ εϋρητε
αϋτὴν 233 φορὰς περίπου έπαναλαμβανομένην' δηλαδή, δχι κατὰ κορον,
άλλα ἀκορέστως, καὶ ὰκορέστως παρ' ὴμων άκουομένην. ὶϊδιαίτατα δέ
κατὰ λέξιν απο τον τρίτον κα'ι τελευταϊον λδγον του εις τὴν Κοϊμησιν,
άρχομενον ως έξὴς. «'Εθος έστ'ι τοϊς έρωτικως προς τι διακειμένους,
έπϊ γλώσσης ὰε'ι τοϋτο φέρειν, κα'ι τφ νφ νϋκτωρ τε και ὴιιέω» ·ραντὰζεσθαι....» και δλιγον κάτωθι" «Τι τὴς Μητρδς τοϋ Θεοϋ μου ὴδύτερον;
Αυτη μου τον νοϋν εϊλεν αϊχμά7.ωτον τὴν γλωσσαν αῦτη έλιμσατο' ταυτην υπαρ τε και δναρ φαντὰζομαι....»

ϊδϊ
ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ τὴν ὁλεθρίαν καὶ θανατηφόρον ἐπίρροιαν τοῦ
σαρκικοϋ ἔρωτος, ἄς σταθῶμεν ὡς εἴπομεν μακρυὰ ἀπ' αὐτόν,
διὰ νὰ ἤμεθα πολὺ πλησίον εἰς τὸν πολυθαύμαστον μοναχόν,
τὸν κατ' ἐξοχὴν τοιοῦτον, τοῦ Ζ' αἰῶνος, Ἰ ω ά ν ν η ν τὸν
Δ α μ α σ κ η ν ό ν, -οὗ τὸ κλέος ἄφθιτον επ' αἶαν, καὶ νὰ εἴπωμεν - οἱ μικροὶ - περὶ τοῦ πρὸς τὸν Νυμφίον τῶν ψῦχῶν Χριστὸν
ἀλη9ινοῦ καὶ διακαοῦς ἔρωτος αὐτοῦ πρὸς μίμησιν.
Ἀλλὰ πῶς θὰ γινόμεθα πλησίον αὐτοῦ ἀφοῦ μᾶς χωρίζουν
13αἰῶνες; μήπως διὰ τῆς τοπικῆς πορείας τῶν σωματικῶν
ποδῶν ; ἁπλούστατα : διὰ τῆς μελέτης τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ,
τὰ ὁποῖα μὲ τὰ πτερὰ τῆς διανοίας μᾶς μεταφέρουν ἐν στιγμῇ
χρόνου ἐκεῖ, ἥ ἐκεῖνον νομίζομεν εἶναι ἐνώπιόν μας πνευματικῶς. Μάλιστα δὲ ἐὰν εἴχομεν τὸ εὐτύχημα νὰ ἔχωμεν τὸ μεγίοτης ἀξίας βιβλίον «Ἐορτοδρόμιον, Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου». Εἰς αὐτὸ θὰ ἴδωμεν τὴν ὡραιοτάτην καὶ ἁγιοπρεπεστάτην καὶ σεβασμιωτάτην εἰκόνα τοῦ (Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ)
μετὰ τοῦ ἐφαμίλλου καὶ ἀνταξίου καὶ ἰσαξίου του συναδέλφου,
Κοσμᾶ Μοναχοῦ, ἔχοντες ἐν τῷ μέσῳ ἄνωθεν τῶν κεφαλῶν
των τὸν γλυκύτατον ἡμῶν 'Ιησοῦν Χριστὸν εὐλογοῦντα αὐτούς,
κάτωθεν δὲ αὐτὸν τὸν ἐρμηνευτὴν τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν
δύρ, Νικόδημον, γονυπετῆ, εἰς θέσιν ἱκέτου, ζητοῦντος τὸν φωτισμόν των πρὸς ἐρμηνείαν ὀρθήν.

'Ιδοὺ πὼς ἐγενόμεθα πλησίον Ἰωάντου τοῦ Δαμασκηνοϋ,
καὶ εἴδομεν αὐτὸν ὅχι, πλέον ὡς ἁπλοῦν μοναχόν, (ὡς αὐτὸς
ἀρέσκεται νὰ τιτλοφορῆται μόνος του) ἀλὶ,ὰ καὶ ὡς σοφόν, ἀλλὰ
καὶ λόγιον, ἀλλὰ καὶ Μελωδὸν ἔξοχον, ἀμίμητον καὶ ἀδιάδοχον,
περὶ οὗ εἶπεν ὁ Μακάριος Ἁγκύρας «Δαμασκηνὸν μὲν τοι
εἰπών, πάντας τοὺς Διδασκάλους καὶ Θεολ ό γ ο υ ς συ μπεριλαβὼν
ἐδήλωσα'
στόμα
γὰρκαὶ διερμηνεὺς οὗτος ὁ πάνυ πάντων
Των 0Εολόγω ν' οὗ χάριν, καὶ οὐ λέγω, γράφει, ἀλλὰ λέγομεν, φησίν· οὗ γε ἡλίκον τὸ τῶν λόγων ὔψος, καὶ ἡ τῶν δογμάτων ἀκρίβειά τε καὶ στάθμη, καὶ ὅσον τὸ ἕν ἄπασι μέγιστον
κλέος, ἡ τῶν οἰκουμενικῶν ἁγίων Συνόδων ἑβδόμη παρίστησιν».
Κωνσταντῖνος δὲ ὁ 'Ακροπολίτης' «Ἐάσω τ' ἄλλα, λέγει, παρήσω τοὺς ἐγκωμιαστικοὺς λόγους τῶν ἁγίων, τοὺς
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τῆς. Θεομήτοὸος, τοὺς τὰς άεβαᾶμίας ἡορτὰς πεὸικροτοῦντας, αι
ὶδὴ πρὸς χορέίαν μεταέαλρῦντ.αι θειοτέραν 'ὅντῳς καὶ κρείττόνα
.(τοῦτο λέγει δια-τους ἀσὰάτικοὺς Κανόνας τῶν ἐόρτῶν)" τὴν δὲ
ὡς οὐκ . ἔστιν
Πηγὴν πῶς ἀρᾳ παραδραμουμαι τῆς γνώσεως;
ἔξῳ ταύτης .τῆς βῖβλου γνῶσις, εἴ ἀνθρωπίνη, εἴτε θεία, καϊ
ἁπλῶς, εϊτε θ.εώρη.τική, εἴτε πρακτική, εἴτε ἐγκόσμιος, εἴτε ὑπερκόσμιος.» Περὶ δὲ καὶ τῶν δύο ἰδοὺ πῶς ἀποῳαίνεται ἐπιγὸαμματικώτατα καὶ ὁ ἱστοριζὸς Σουῖδας' «ο ἱ
γ ο ῦ ν ἀ σ μ α τ ικ ο ὶ Κ α ν ό ν ε ς Ἰ ω ά ν ν ο υ κ α ὶ Κ ο σ μ ᾶσ ύ γ κ ρ ι -.
σιν οὐ κ ἐ δ έ. ξ α ν τ ο,
ο ὐδ ὲ . δ έ ξ ο ν τ α ι, μέχρι'ς:
ἄν ὁ κ α θ' ἡ μ ᾶ ς βίο ·ς;πε,ρα ι ω θεὶη». Απόφθεγμα, ὅπερ ἐπᾶλήθευσε πλήρως,· μὴ δωνηθεντων ἐκ τῶν πο.ιη.τῶν
νὰ σῦντάξῳσι Κανόνᾳς, δῦναμένους να συγκριθοῦν μὲ τοὺς Κἀνό·.ί
νας τῶν Ἰωάννου καὶ Κοσμᾶ.:
Ποια δὲ ἡ ,αἰτίὰ καὶίποία ἡ μυστικὴ αὕτη δύναμις ἡ γ.ατα. στήσασα αὐτὸν. τοιοῦϊον ; Ἁκριβῶς περὶ τούτου λεκτέον ἤδη.
Ὄπως ὅλοι οἱ ᾳγιο.ι, μὲίθεῖον ἔρῳτα κατιὴρθωσαν τὰ με;γάλα
ἔργα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐγένοντο ἁγι.οι, οὕτω καὶ ὁ θεῖος οὗτος ΙΙατήρ.
μὲ τὸν διάπυρον ἔόωτά του πρὸς τὸν Χριστρν. ἐγένετο οἶός ἀνωτέρω περιεγράφη ἐν ολίγοις ἀπὸ ἄλλους, διότι ἡμεῖς ειμεθα ἀνάξιοι καὶ ἀνίκὰνὸύ,νὰ φθάσωμεν εἰς τὸ ὕψιιςτῆς ἁγιότητος καὶ
άόφ·ίας του καὶ νὰ ἐπαινέσωμεν αυτὸν ,ἀξίῶς.
Ἁλλὰκαὶ πάλιν πόθεν μανθανομεν αὐτὸν τὸν ,ἔρωτά τὸυ ;
. καὶ πάλιν ἀπὸ τὸν ἴδιον ὅπως τὸν 'περιέγραψεν εἰς τὰ συγγράμματά του καὶ τὰ πολλὰ τροπάριά του. Καὶ ἀπὸ μὲν ἕνα πεζὸν
λόγον του «εἰς τὴν. ξηρανθεῖσαν συκῆν» μανθάνομεν τὰ. ἐξῆς :
«Πάλαι δὲ πρὸς σὲ τρέφω τὸν λόγον, πεποθημένη νύμφη
τοῦ Χριστ.οῦ πόθησον ἀξίως.τὸν σὲ. ποθήσαντα. Ὄλρν ἄνοιξον
αὐτῷ τὸ τὰμεῖον τῆς καρδίας σου, ἐν ὅλως οἰκήσῃ ἐν σοὶ Χριστὸς συν τῷ Πατρὶ. κᾶὶ τῷ Πνεύμαὺι. . Ἐκχόησονίἐξ αὐτῆς πάνια;
τὰ γήῖνα, ϊνα ίεἥρῃ ἐν αὐτῇ τὴν εἴσοδον. Οἰκος γὰρ γῆν καὶ
πνεῦμα ἀέρρς ἄμα οὐχ ὑποδέ'ξεῖαι. Ὄσον : ἐνοικήσεις τὸν χοῦν,.,
ίἀπελάσεις τὸ τοῦ ἁέρός πνεῦμᾳ' καὶ ὅσον εἰσρικίσεις ἐν ,τῇ: καρδἶᾳ τὰ γήῖνα. ἀποικίσεις.;τὸ Πνεῦμά τὸ ἄγιον. Πόθεν πρρνεῖαι ;
πόθεν μοιχεῖαι ; πόθεν ἔριδες, φιλονικ.ίαί, φθόνοι, φόνοι, καὶ .
πᾶς ὁ τῶν κακῶν ἐσμός ; οὐκ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τῶν γὴῖνων .; -
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Ἀπέλασον πᾶσαν κενοδοξἰαν, τὴν . τῆς ἀπιστίας μητέρα. Οὐ γὰρ
δύνασθε, φησὶν ὁ Χριστός, ·πιστεύειν εἰς ἐμέ, δόξαν παρ' ἀνθρώπων λαμβάνοντες. Ἑξόρισον ἐκ τῆς σῆς καρδίας, πᾶσαν οἴησιν,
ὑπερηφάνειαν, ἔπαρσιν. Ἁκάθαρτος γὰρ παρὰ Κυρίῳ πᾶς ὑψηλοκάρδιος. 'Υπερηιράνοις ἀντιτάσσεται Κύριος, ταπεινοῖς δὲ
δίδωσι χάριν. Ἁπάρνησαι πᾶσαν αὐθάδειαν, αὐταρέσκειαν, ἴνα
μόνῳ ὑπρτάσσῃ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὸς ὁδηγήσει σε εἰς
λιμένα θελήματος αὐτοῦ. Μὴ εἰσαγάγης αλλον νυμφίον ἐν τῇ
παστάδι τῆς καρδίᾶς σου. Ζηλωτὴς γαρ ἐστὶν ὁ σὸς νυμφίος.
Χριστός, ὁ γλυκύτατος, ὁ μόνος ποθητός, ὅλος γλυκασμός, . δλος .
ἐπιθυμία. Αὐτῷ μόνῳ τὴν σὴν ἀναπέτασρν καρδίαν, καὶ- βόησον
αὐτῷ. Τετρωμένης καρδίας εἰμὶ ἐγώ ἐξέστησέ ὶιε ὁ πόθος σου"
ἡλλοίωσέ με ἡ ἀγάπη σου, Δέσποτα. Δεσμία εἰμὶ τῷ σῷ ἔρωτι.
Εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖον σου- φιλήσω σου τὰ ϊχνη. Οὔκ εἰμὶ γὰρ
ἀξία εἰπεῖν, φίλησόν με ἀπὸ φιλημάτων στόματός σου. Ἐνρίκησον ἐν ἐμοί, καὶ ἐμπεριπάτησον, κατὰ τὴν ἀψευδῆ σου ἐπαγγελίαν, καὶ ποίσόν με ναὸν τοῦ παναγίου Πνεύματος. Κατακυρίευσον τῆς καρδίας μου, Δέσποτα, καὶ καταὰληρονόμησον
αὐτήν, καὶ μονὴν παρ' ἐμοὶ ποίησον, ἄμα ὑπὸ τῷ Πατρὶ καὶ
τῷ Πνεύματι. Πλάτυνόν σου ἐν.ἐμοὶ τὰ σχοινίσματα, τὰς. ἐνερ- .
γείας τοῦ Παναγίου Πνεύματος, Σύ, γὰρ Θεός μου, καὶ δοξάσα»
σε, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, αμα τῷ ἀγαθῷ καὶ ζωοπόιῷ
σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
'Αμήν,»
Ἀπὸ δὲ τὰ. τροπάριά του ὅταν ψάλλῃ εἰς μὲν τὴν ἕορτὴν·
τῶν ἐγκαινίων, (τὴν 13ὴν Σεπτεμ'βρίου) τό : .
«Οἰ τετρωμένοι, τῷ: γλυκυτάιῳ θείῳ ἔρωτι, δεῦτε ἐν παῷτάδι ταύτῃ τῇ μυστικῇ, συναφθῶμεν τῷ Νυμφίῳ Χριστῷ'
ευλογημένος εἶ ἐκβοῶντες ὁ τῆς δόξης Κύριος,» .
«Παστάδα μυστικήν» λέγει τὸν Ναὸν καὶ δὴ τὸ ύίγιον
Βῆμά, ἐν, ᾧ θύεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρῳν τὴν ἁμαρτίαν
τοῦ κόσμου.
Εἰς δὲ τὴν φωτολαμπῆ καὶ ἔνδοξον εορτὴν. τῆς Μεταμόρφώσεως τό :
«''Εθελξας πόθῳ με Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας. τῷ θείῷ σου
ἐρωτι ἀλλὰ κατάφλεξὸν περὶ ἀὐλῳ τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἐμπλη-

154
σθῆναι τῆς ἐν Σοὶ τρυφῆς καταξίωσον, ἴνα τὰς δύο σκιρτῶν
μεγαλύνω, ἀγαθέ, παρουσίας σου.» (Τὸ τροπάριον τοῦτο Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἰδοὺ πῶς ἐρμηνεύει εἰς τὸ ρηθὲν Ἑορτοδρόμιονᾧ
«Ὁ θεσπέσιος καὶ χαριτώνυμος Μελωδὸς 'Ιωάννης, ἐνθουσιάσας τρόπον τινὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπην καὶ χαρὰν ὅπου εἶχε πρὸς
τὸν μεταμορφωθέντα Χριστόν, εὐχαριστήριον καὶ ἱκετικὸν
ποιεῖ τὸ τροπάριον τοῦτο" διὸ λέγει. Ὄ ὡραιώτατε καὶ κοσμοπόθητε καὶ παντεπόθητε"καὶ μυριοπόθητε, Χριστέ, Σὺ κατέθελξας καὶ ἀτράβιξες τὴν ψυχὴν καὶ καρδίαν μου εἰς τὴν ἔλευσίν
Σου μὲ τὴν δραστικωτάτην μαγνήτιδα τοῦ ἀγνοῦ καὶ παντοκρατορικοῦ καὶ πρηστηρίου πόθου σου, καὶ ὅλον μὲ ἠλλοίωσας
κατ' ἄλλον ἐξ ἄλλου ἐποίησας μὲ τὸν ἔνθεον ἔρωτα τῆς Σῆς
ὡραιοτάτης Μεταμορφώσεως »
'Ο ἴδιος 'Ιωάννης οὖτος πανηγυρίζων εἰς τὴν ἑορτὴν εἰσάγει καὶ τὸν Πέτρον ἐνθουσιῶντα καὶ λέγοντα' «Καλὸν ἡμᾶς ᾧδε
εἶναι τῷ Κυρίῳ ἔφησε' τὶς γὰρ ζόφον φωτὸς ἀνταλλάσεται ;
ὁρᾶτε τὸν ἥλιον τοῦτον, ὡς καλός, ὡς ὡραῖος, ὡς ἡδύς, ὡς
ποθεινὸς ἐξαστράπτων καὶ ἔκλαμπρος, καὶ τὴν ζωήν, ὡς γλυκεῖά
τε καὶ ἐπέραστος, ἧς πάντες ἀντέχονται, καὶ πάντα δρῶσιν, ὡ;
ἄν ταύτης μὴ ἀστοχήσαιεν; πόσῳ μᾶλλον δοκεῖτε τὸ αὐτοφῶς,
ἐξ οὗ φῶς ἄπαν φωτίζεται, ποθεινότερον; καὶ πόσῳ γλυκυτέρα ἡ
αὐτοζωή, ἐξ ἧς ἁπασα ζωὴ ζωοῦται καὶ μεταδίδοται, ἐν ὴ πάντες ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν; οὐχ ὅλος γλυκασμὸς (ὁ Χριστός); οὐχ ὅλος ἐπιθυμία; οὐκ ἔστι λόγος, οὐκ ἔννοια τῆς ὑπεροχῆς τὸ μέτρον εἰκάξουσα' τοῦτο τὸ φῶς κατὰ πάσης τῆς φύσεως
ἔχει τὰ νικητήρια' αὕτη ἡ ζωὴ ἡ τὸν κόσμον νυκήσασα' «Λέγει
δὲ καὶ Μακάριος ὁ Χρυσοκέφαλος τὰ ἐρωτοληπτικὰ ταῦτα ἐν τῷ
εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν λόγῳ αὐτοῦ' «Τὶ ὡραιότερον τῆς Χριστοῦ συνουσίας; τὶ δὲ ποθεινότερον τῆς θεϊκῆς αὐτοῦ δόξης;
οὐδὲν τοῦ φωτὸς ἐκείνου γλυκύτερον, ἐξ οὗ φωτίζεται φωτιστικὴ
πᾶσα Ἀγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων ταξιαρχία' οὐδὲν τῆς ζωῆς
ἐκείνης ἐρασμιώτερον, ἐν ἧ πάντες ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ
ἐσμέν οὐδὲν ἡδύτερον τῆς ἀειζώου καλλονῆς' οὐδὲν τερπνότερον
τῆς ἀλήκτου εὐφροσύνης, οὐδὲν ποθεινότερον τῆς αῖδίου χαρᾶς,
τῆς πανευπρεποῦς εὐπρεπείας, καὶ τῆς ἀπεράντου μακαριότητος.»
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'Ἐως μὲν ἐδῶ εἶναι λόγια εὐχαριστικὰ τοῦ Μελωδοῦ, τὰ δὲ
ἀκόλουθα λόγια εἶναι ἱκετικὰ καὶ παρακλητικά' λέγει γὰρ
ἑπομένως.
«'Αλλ' ὅμως Σύ, Δέσποτα, κατάκαυσον τὰς ἁμαρτίας μου
μὲ τὸ πῦρ τὸ ἄϋλον τῆς θεότητός σου καὶ χρηστότητος, καὶ
ἀξίωσόν με νὰ χορτάσω ἀπὸ τὴν ἀνεκλάλητον καὶ αἰώνιον τρυφήν, τὴν Σοὶ καὶ τῇ Σῇ Βασιλείᾳ εὑρισκομύνην, ἀφοῦ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ τὴν παροῦσαν 'ζωήν, ἴνα χορεύων καὶ ἀγαλλόμενος
μεγαλύνω τὰ ἐπὶ γῆς δύο παρουσίας Σου, ἤγουν τὴν πρώτην,
κατὰ τὴν ὁποίαν διὰ σαρκὸς ἐπεδήμησας εἰς ἡμᾶς καὶ ἀναμαρτήτως συνανεστράφης, καὶ τὴν δευτέραν, εἰς τὴν ὁποίαν μέλλεις
νὰ ἔλθῃς διὰ νὰ κρίνῃς ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ νὰ ἀποδώσῃς
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ" ἐν γὰρ τῇ πρώτῃ Σου παρουσίᾳ
ἐχάρισας εἰς ἡμᾶς, ὡς ἀρραβῶνα καὶ προοίμιον τὴν χάριν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος διὰ τοῦ θείου βαπτίσματος" ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ
μέλλεις νὰ χαρίσῃς εἰς ἡμᾶς τὸ ὅλον τῆς χρησιόιητός Σου καὶ
χάριτος, τὸ ὁποῖον ἔχεις τώρα κεκρυμμένον, καθὼς γέγραπταΓ
«'Ως πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός Σου, Κύριε, ἧς ἔκρυψας
τοῖς φοβουμένοις Σε.» (Ψαλ λ'. 24.) «Διαιὶ δὲ ὁ Ἰερὸς Μελωδὸς δὲν κρύπτει τὸν θεῖον ἔρωτα ὅπου εἶχεν εἰς τὴν καρδίαν του,
ἀλλὰ τὸν φανερώνει; μήπως ἀπὸ κενοδοξίαν νικώμενος τοῦτο
ποιεῖ; Ὄχι, ἀποκρίνεται ὁ Χρυσορρήμων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν θερμότητα τοῦ θείου πόθου' «Τοῦτο, λέγει, τῶν ἐρώντωύ ἐστὶ τὸ
ἔθος, μὴ κατέχειν σιγῇ τὸν ἔρωτα, ἀλλ' εἰς τοὺς πλησίον ἐκφέρειν καὶ λέγειν ὅτι φιλοῦσι' θερμὸν γάρ τι χρῆμα τῆς ἀγάπης ἡ
φύσις, καὶ σιγῇ στέγειν αὐτὴν οὐκ ἀνεχεται ἡ ψυχή'» ('Ερμηνεία εἰς τὸ μα' ψαλμ. προκειμένου ρητοῦ «ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ
ἡ ἔλαφος».)
Διατὶ δὲ ἠγάπησε τόσον τὸν Χριστὸν 'Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός; διότι κατενόησε βαθύτατα, δσον καὶ πάντες οἱ ἄγιοι μάρτυρες καὶ πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ μοναχοί, τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγάπην
τοῦ Θεοῦ, ὅστις πρῶτ.ος Αὐτὸς ἠγάπησεν αὐτόν. Διότι
το προεῖπεν 'Ησαϊας, «ὅν τρόπον εὐφρανθήσεται νυμφίος ἐπὶ
νυμφῃ,ῳὕτως εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ σοί». Διότι τὸ προεῖπεν Ἀββακούμ, «'Ἐθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ».
Διότι τὸ εἰπεν ὁ μαθητὴς τῆς. ἀγάπης, «Ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ

ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεὸν. ἀλλ' ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἰλασμὸν περὶ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν». Διότι τὸ εἰπε τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, «Συνίστηὰι δὲ τὴν ἐαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θιός, ὅτι ἔτι ο'ντων
ἡμῶν ἁμαρτωλῶν, Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε». Ἐπὶ πάντων
δὲ τούτων καὶ ὑπὲρ πάντων διότι τὸ εἰπε σᾳφέστατα καὶ μὲ ὑπερκεφαλαῖα γράμματα αὐτὸ τὸ μεμυρωμέν.ον στόμα τῆς Αὐτοαληθείας, ὁ Χριστός, τὸ γλυκύτατον ἡμῖν καὶ. πάσης γὴυκύτητος
ὑπερβαῖνον ἔννοιαν ὅνομα καὶ πράγμα - ὅτι « ΟΥΤΩ ΓΑΡ
ΗΓΑΠΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ΩΣΤΕ ΤΟΝ
Καί,
ΥΙΟΝ ἈΥΤΟΥ ΤΟΝ
ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΔΩΚΕΝ.»
τέλος, διότι - ἄμ ἔπος, ἄμ ἔργον - αὐτὸ τὸ ὁποῖον εἰπεν, ἀμέσως
ἐ π ο ί η σ ε ν ἔργον ΣΤΑΥΡΩΘΕΙΣ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὑποστὰς
ὀδυνηρότερον τῶν θανάτων,.
Ἰδοὺ διατὶ ἠγάπησε τόσον ὁ ἡμέτερος Ἰωάννης τὸν Χριστόν. Ιδοὺ πῶς ἐμάθομεν τὸν πάναγνον καὶ θεῖον καὶ ἀληθῆ
καὶ ἀκατάσχετον ἔρωτά του.

'Αλλ' ἐνταῦθα πρὶν νὰ σχολιάσωμεν. τὸν ἔῷωτα τοῦτον τοῦ
ἐξσχοτέρου Μουσουργοῦ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, καὶ νὰ ἐξάγωμεν τὰς ἐκ τούτου σκέψεις καὶ τὰ ἀναγκαιοῦντα συμπερά
*
σματα ἡμῶν, κρίνομεν καζὸν νὰ εἴπωμεν. ὀλίγα περὶ τοῦ Κανόνος τῆς'Αναστάσέως, τὸ ὁποῖον συνέταξεν αὐτός, Κανών, δστις
ἔρχεται νὰ θέσῃ αὐτὸν εἰς ὑπεροχὴν ἀπὸ τὸν συνάὼελφόν του
Κοσμᾶν, ὑπεροχὴν ἥν ἀνεγνώρὶσε πρῶτος αὐτὸς ὁ Κοσμᾶς,
ὡς καθίσταται γνωστὸν ἐκ τῶν ἐξῆς.
«Ὁ θεῖος Δαμασκηνὸς πλὴν τῶν Κανόνων τοῦ Ὁκτωήχου
ἐποίησε τὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἡμῶν ψαλλόμενον πανηγυρικώτατον,
ἡδύτατον καὶ ἀμίμητον ἐκεῖνον Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Σωτῆρος, τὸν ὅντα ὁμολογουμένως πρώτυπον ἀνθρωπίνης ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως. Ὁ θεσπέσιος ποιητὴς ἐν σκιριώσῃ ὑπὸ
χαρᾶς καρδίᾳ ἀποτείνεται πρὸς ἁ'παύτας τοὺς λαοὺς τῆς γῆς, ὡς
τέκνα τοῦ αὐτοῦ πατρός καὶ ψάλλει οὕτως»
«Ἁναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου
Πάσχα». Πάντες οἱ ἐπισταμένως καὶ ἐμβριθῶὴ μελετῶντες τὸν
Κανόνα τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸ δίκαιον τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Μαϊουμᾶ,
τοῦ καταλιπόντος τὸν παρ' αὐτοῦ εἰς τὴν αὐτὴν ἐορτὴν ποιη-
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θέντα καὶ μἐλουργῆθέντα εἰς ἧχον Β' Κανόνα, οτι ἤκουσε τὸ
τοῦ Δαμασκηνοῦ ἀριστούργημα, καὶ ἐξαιρέτως ἐκεῖνο τὸ θεῖον
καὶ ὑπερθαύμαστον' τροπάριον «Νῦν πάντα. πεπλήρωται φωτὸς
ὸὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια», Γνωστὸν δὲ καὶ τῷ ἐν
ώικαίῳθαυμασμῷ ἐκφωνηθὲν τότε ὑπὸ τοῦ Κοσμᾶ λόγιον «Καὶ
σὺ ἀδελφέ Ἰῳάννη. τὸ παν ὅλον ἐν τρισὶ τούτοις περὶέλαβες, καὶ
,.οὐὑὲν ἀφῆκας ἔξωθεν' ἥττημαι γοῦν ἐγὼ καὶ τὴν ἧτταν μου
ὁμ.ολογῶ' ὅθεν ὁ μὲν σὸς κανὼν ἐχέτω τὰ πρωτεῖα καὶ ἀριστεῖα,
ψαλλέσθῳ δημοσίως ἐν ταῖς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίαις, ὁ δὲ ἐμὸς
ἐν σκότει καὶ γωνίᾳ γενέσθω ὡς μὴ ἐν. φωτὶ ἄξιοςὶ διά τε τὰ
νοήματα καὶ διά τε τὸν πενθικὸν καῖ κλαυθμηοὸν ἧχον, καθ' ὅν
ἐμελοποιήθη, ἀνάρμοστον πάντη δντα ἐν τῇ λαμπροτάτῃ καὶ
κοσμοχαρμοσύνῳ ἡμέρᾳ τῆς Ἁναστὰσεως. «'Ὁ, τι ὑψηλὸν ἧτο
ἐφικτὸν εἰς ἔξοχον μελωδὸν καὶ κορυῷαῖον ὑμνογράφον νὰ ἐκφράσῃ διὰ τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, τοῦτο κατώρθωσεν ὁ μέγας
Λιιιιιισκηνὸς ἐν τῇ ποιητικωτάτῃ καὶ λαμπροτάτῃ τῶν ἀκολου-.
θιῶν τοῦ Πάσχα, δύ ἧς ἀγαλλίασις διαχεῖται πλήρης ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν Χριστιανῶν, ἀναλογιζομένων τὸν θρίαμβον. τοῦ νικητοῦ
του θανάτου καὶ τοῦ ἀδου, καὶ τὴν προσγινογένην ἡμῖν σωτηρίαν διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. «Πάντας τοῦ Δαμασκη
νοῦ τοὺς ὕμνρυς ὑπερβάλλει ὁ ὕμνος τῆς ἀπολύτρυ ἀγάπης, ἐν ᾧ
. προτρεπόμεθα οὐ μόνον δὺτως περιπτυξώμεθα ἀλλήλους, ἀλλ'
ὅ.τως συγχωρήσωμεν καὶ αὐτοὺς τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς βοῶντας τὸ
χαρμόσὺνον ἄγγελμα «Χ ρ ι σ τ ὸ ς Ἁ ν έ σ τ η» (ἱστορία τῆς
'Εκκλ. Μουσικῆς, ὑπὸ Γ. Παπαδοπούλου, σελ. 2Οο). ί .

Τὴν ὑπέροχὴν ταύτην ἀνεγνώρισε καὶ ὁ ἐρμηνευτὴς τῶν
Κανόνων καὶ τῶν δύο Ἁσμαῖογράφων. Νικόδημος ὡς ἑξῆς, συγ-.
κρίνων τὴν Ἰωάννην με τὸν Ἐοσμᾶν, εἰς τὰ προλεγόμενα τοῦ
Β' κανόνρς τῆς Μεταμορφο5σεως, σελ. 62Ο. «Ἐπέβαλον τοὺς
ὀφθαλμούς μου μίαν φορὰν εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Κυρίου (εἶναι λόγια τοῦ άοφοῦ Θεοδοὸρρυ) καὶ . εἰδον καὶ
ἰδοὺ ἐφαίνετο ἐζωγραφισμένος ἐπάνω εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὅρους
Θαβὼρ ὁ. Κύριος ἡμῶν, λάμπων μὲν κατὰ τὸ πρόσωπον ὡς
ἥ.λιος, λευκοβολῶν δἔ κατὰ τὰ ἐνδύματα ὡς τὸ φῶς' παρεστέκοντο δὲ μὲ . αὐτὸν ᾧύο ἄνδρες ἐπάνω εἰς τὴν κορύφὴν τοῦ
. θαβώρ, ὁ μὲν ἕνας ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος,. ὁ δὲ ἄλλδς ἀπὸ τὸ αλλο,
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κύπτοντες κάτοτ τὰς κτφαλάς των, καὶ δουλοπρεπῶς παραστέκοντες' ἧτον δὲ οὗτος ὁ Μωϋσῆς καὶ. ὁ Ἑλίας' εἶδον δὲ καὶ εἰς
τοὺς πρόποδας τοῦ Θαβὼρ τρεῖς ἄνδρας πεσμένους, τοὺς ὁποίους ἐκ τῶν επιγραφῶν τῶν ὀνομάτων ἐγνώριζον ὅτι εἶναι ὁ
Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκὼβος' πλὴν ὁ μὲν Ι1έτρος καὶ
Ἰάκωβος ἧτον μερικῶς ὅρθιοι κατὰ τὸ σχῆμα (οὕτω γὰρ ἐφάνη
εἰς τὸν ζωγράφον νὰ εἰκονίσῃ) καὶ ἀντέβλεπον εἰς τὴν τοῦ μεταμορφουμένου ἐκπηδῶσαν ἀστραπήν' ὁ δὲ Ιωάννης ἧτον περικεχυμένος ἀπὸ ἕνα ἄπειρον φῶς, διότι ἧτον κατ' εὐθείαν γραμμὴν ἴσα ὑποκάτω εἰς τὸν μεταμορφωθέντα Χριστόν' ὅθεν ἐπειδὴ
τὸ φῶς ἐχύθη ἐπάνω εἰς. αὐτόν, μὴ ἔχων τὶ νὰ κάμῃ ὁ χαριτώνυμος, ἐσκέπασε τὴν κεφαλὴν του μὲ τὸ φορεμά του, καὶ οὐδὲ νὰ
σηκώσῃ ἐπάνω τοὺς ὀφθαλμούς του ὅλως ἐδύνατο, ὅχι διότι δὲν
ἧτον καθαρὸς κατὰ τὴν ψυχήν, ὡς οἱ ἄλλοι συναπόστολοί του"
πῶς γὰρ δὲν ἐδύνατο νὰ βλέπῃ ἐκεῖνος ὅπου ἐχρημάτισε παρθένος, καὶ διὰ τὴν παρθενίαν ἧτον ἀγαπημένος καὶ ἐπιστήθιος τῷ
Κυρίῳ; ἀλλὰ διότι, ὡς εἶπον, τὸ περισσότερον φῶς τοῦ Κυρίου
ἐχύθη ἐπάνω εἰς αὐτὸν κατ' εὐθείαν' ὅθεν τότε μὲν σκεπασθεὶς
μὲ τὸ ἱμάτιόν του, ἔπεσε κάτω' μετὰ ταῦτα δὲ ἀπὸ ἐκεῖ κάτω
ἐξέπεμψε τὸ φῶς τῆς θεολογίας τοῦ Εὐαγγελίου.του εἰς ὅλον τὸν
κόσμον.» Ταῦτα ἐθεώρησεν ὁ Θεόδωρος ἐπὶ τῆς εἰκόνος τῆς
Μεταμορφώσεως.
Βλέπων δὲ ἐγὼ εἰς τὴν ὑμνογραφίαν τῶν ἀσματικῷν Κανονων τούτων τῶν τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως δύο θεσπεσίων Μελωδῶν, καὶ στοχαζόμενος πόσην μεγάλην διαφορὰν ἔχει
ὀ Ἰωάννης ἀπὸ τὸν Κοσμᾶν, ἀνάγω τὴν ὑμνογραφίαν ταύτην
εἰς τὴν ζωγραφίαν ἐκείνην, τὴν ὁποίαν ὁ σοφὸς Θεόδωρος ἐθεώ·
ρησε, καὶ τὸν μὲν Ἰεράρχην Κοσμᾶν ἐπαρωμοίωσα μὲ τὸν
Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον, τὸν δὲ ἐκ Δαμασκοῦ πρεσβύτερον
Ἰωάννην ἐπαρωμοίωσα μὲ τὸν Θεολόγον Ἰωάννην' σοφοὶ μὲν
καὶ οἱ δύο ἀλλ' ἐδῶ εἰς τοὺς Κανόνας τῆς Μεταμορφοὸσεως περισσο.τέρα ἐχύθη ἡ χάρις εἰς τὸν Ἰωάννην. Λοιπὸν ἄς ἀκούσωμεν
αὐτοῦ τοῦ χαριτωνύμου καὶ χαριτογλωτιοῦντος Ἰωάννου, καὶ ἄς
συγκοινωνίσωμεν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ, ἴνα τῷ φωτὶ τῆς ὑμνωδίας
αὐτοῦ, κατὰ τὴν ψαλμωδίαν, ὀψόμεθα φῶς τὸν Μονογενῆ τὸν
εκ φωτὸς τοῦ Πατρὸς φῶς γεννηθέντα πρὸ τῶν αἰώνων, καὶ
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ὕσττρον κατὰ τὸ Θαβώριον Ὄρος ἀμυδρῶς, ὅσον ἧτον δυνατὸν
εἰς ἀνθρωπίνους ὀφθαλμούς, τὸ ἄχτιστον φῶς τῆς θεότητό; του
ἀπαστράφοντα.»
Ἐρμηνεύων δὲ ὁ αὐτὸς Νικόδημος τὸν Κανόνα Ἁναστάσεως, ἰδοὺ τὶ γράφει'» .. Μὲ δύο δὲ λαμπρὰ πράγματα ἠθέλησε
νὰ λαμπρύνῃ τὴν λαμπρὰν Ἁνάστασιν τοῦ Κυρίου ἀξίως τῆς
ἰδικῆ'ς τουϊλαμπρότητος ὁ ἰ,αμπρὸς τῷ βίῳ καὶ λαμπρότερος τῷ
λόγῳ καὶ λαμπρότατος τὴν ψυχὴν Ἰωάννης' Πρῶτον μὲν ἐλάμπρυνε τὴν λαμπρὰν ἡμέραν ταύτην δχι μὲ ἄλλον ἧχον, ἀλλὰ μὲ
τὸν πρῶτον, διότι αὐτὸς εἶναι ἧχος ὅπου ἔχει τὸ μέλος ὀρθόν
τε καὶ σύντομον καὶ γενναῖον ... Δεύτερον δὲ ἐλάμπρυνε τὴν
Λαμπρὰν ὁ λαμπρὸς Μελτοδὸς μὲ τὰς λαμπρὰς ὁήσεις τοῦ λαμπροτάτου πανηγυριστοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἴνα ἐκ λαμπροῦ πανηγυριστοῦ, ὑπὸ λαμπροῦ Μελωδοῦ, διὰ λαμπροῦ ἤχου,
μὲ λαμπρὰς ἡήσεις, λαμπρῶς τὸ λαμπρὸν τῆς λαμπρᾶς ἡμέρας
συγκροτῆται μέλος κατὰ τὴν δὶς διαπασῶν συμφιονίαν».
(σελ. 418 - 419).

Καὶ τώρα λοιπὸν ἀφοῦ ἐμάθομεν τὸν πρὸς τὸν Χριστὸν
εὐγενέστατον θεῖον ἔρωτα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τὶ πρέπει
νὰ κάμωμεν ; Θὰ περιορισθῶμεν μόνον εἰς τὸν ἔπαινον καὶ τὸν
θαυμασμόν μας χωρίς, ἔστω μικρόν, καὶ νὰ μιμηθῶμεν τὸν
θεῖον ἄνδρα, ὤστε νὰ ἀποκτήσωμεν καὶ ἡμεῖς - ἀφοῦ εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη - ἐλάχιστόν τι μέρος τοῦ ἔρωτος ἐζείνου; Κοὶ τὶ τὸ
δφελος ἀπὸ μόνον τὸν ἔπαινον ἀφοῦ δΓ ἡμᾶς ἐγράφησαν, τοὺς
οποίους καὶ προτρέπει πρὸς μίμησιν αὐτοῦ, νὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς
τον αὐτὸν ἔρωτα καὶ νὰ συναφθῶμεν μὲ τὸν Νυμφίον Χριστὸν,
οταν λέγῃ, «οἱ τετρωμένοι....... δεῦτε»; "Η μήπως εἶναι ἄγνωστος
ο τρόπος, ὅ, τε θεωρητικὸς καὶ ὁ πρακτικός, πρὸς ἀπόκτησιν
τοῦ θείου ἔρωτος; Θεέ μου φύλαξε' δὲν ἀκούετε καὶ δὲν διαβάζετε
τα Εὐαγγέλια; δὲν ἀναγιγνώσκετε τὰς Γραφάς; δὲν ἠκούσατε
τὴν ἀληθινὴν καὶ πραγματικήν, τὴν μεγάλην καὶ διδακτικωτάτην
και πλήρη παραδειγμάτων ἱστορίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ; Πῶς
εκηρυξαν καὶ ἐμαρτύρησαν οἱ Ἁπόστολοι; Χωρὶς ἔρωτα Χριστοῦ; Δὲν ἠκούσατε καὶ δὲν ἐθαυμάσατε τὰ φοβερὰ μαρτύρια
των μεγάλων καὶ μιζρῶν ἁγίων; ἸΙτο δυνατὸν νὰ ἀνθέξουν ἄν
δεν εἶχον τὸν ἔρωτα τοῦ Χριστοῦ, Ὄστις πρῶτος ἠράσθη τού-
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τους καὶ ἐσταυρώθη ὑπὲρ αὐτῶν; Πῶς ἐρήμωσαν τὰς πόλεις καὶ

ἐπόλισαν τὰς ἐρήμους οἱ ἀναρίθμητοι ἀσκηταί; Χωρὶς ἔρωτα
Χριστοῦ; Καὶ πῶς ἧτο. δυνατὸν νὰ ἀρνηθοῦν πάντα τὰ τερπνὰ
τοῦ βίου, (διὰ τὰ ὁποῖα ὡς γνωστὸν καθημέρὰν καὶ πάντοτε,
σκοτώνουν καὶ σκοτώνονται πάντες οἱ ἐστερημένοι τοῦ θείου
ἔρωτος) πατέ.ρα, μητέρα καὶ πάντα συγγενῆ, καὶ νὰ ζήσουν μὲ
ἀξιοθὰύμαστον ὑπομονὴν τὴν ἐστερημένην καὶ ἀπαράκλητον
ζωὴν τῆς ἐρ.ήμου χῳρὶς πόθον καὶ ἔρωτα Χριστοῦ; ἢ μήπως
ἀκούετε ἀσυνέτως τὸ ὑπὸ τῆς Ἐκκληὰίας περὶ αὐτῶν ψαλλομεἔρωτι'
νον,. «Τοῖς. ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστί. θεϊκῶ

πτερουμένὸις»; Βλέπετε πῶς καὶ· Ἁπόστ.ολοι, καὶ Μάρτυρες καὶ
Ἀσκηταὶ καὶ Ὁμολργηταὶ καὶ Πατέοες καὶ εἴτις μιμητὴς αὐτῶν,
ὡς κινὴτήριον δύναμιν ἐν ἐαυτοῖς τὸν εὐγενέστατον ἔρωτα τοῦ
Χριστοῦ εἶχον; Πῶς δὲ. ἡμεῖς, ἄν θέλομεν νὰ εἴμεθα χρι.στὶανοὶ
τῆς. οὐσίας καὶ οὐχὶ τῶν τύπων, χῳρὶς ἔρωτα Χριστοῦ θὰ δυνηθῶμεν νὰ διατηρήσωμεν ἐν ἡμῖν αὐιοῖς τὸν πολιτιμώτατον
θησαυ.ρὸν τῆς πίστεως, τὸν ὁποῖον ὁ μισῶν ἡμᾶς' ἄσπονδος διάβολος. νυχθημερὸν ἀγωνίζεται ἀπεγνωσμένως νὰ κλέψη; Ἐὰν
διὰ . νὰ γεννηθοῦν τέκ.να σαρκικὰ ἀπαιτεῖται ἔρως ἀνάλογος, ὡς
γνωρίξομεν πάντες, πόσῳ μᾶλλον ἐνταῦθα διὰ νὰ γεννήσῶμεν.
τὰ γνήσια πνεύματικὰ τέκνα, τὰς ἀρετάς,. νὰ ἔχωμεν τὸν θεῖον
ἔρωτα; Πῶς θὰ πολεμήσωμεν καὶ νικήσωμεν τὰ κτηνώδη καὶ
θηριώδη καὶ δαιμονιώδη καὶ ἄγρια καὶ σκληρὰ καὶ. ψυχοκτόνα
πάθη μας, ἐὰν ἡ καρδία μας δὲν εῖναι πεπληρωμένη. ἀπὸ τὴν
πανίσχυρον δύναμιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ; Δὲν βλέπετε τοὺς
ἐρῳτοπλήκτους νέους, οιιινές τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἐρωμένην τους,
τὰ πάντα διὰ τὴν ἐρωμένην τους, καὶ πάντοτε πρὸς. τὴν ἐρωμένην τους φέρονται; Δὲν βλέπετε τὰ ἀνδρόγυνα πῶς ζηλοτύπως δὶατηαοῦν ὡς κόρην ὀφθαλμ,οῦ τὴν πρὸς ἀλλήλοὺς ἀγάπην;
Καὶ ὡς γνωστὸν ὅὶαν ἔστω καὶ κατὰ ἕν χιλιοστὸν καὶ μυριοὰτὸν
παρεκλίνῃ τὸ ἕν μέρος ἐκ τῆς ἀκεοαιότητος τῆς ἀγάπης ταύτὴς,
εὐθὺς ἄρχεται καὶ ὁ μεταξύ . των φθόνος, ἡ. ζηλοτυπία, ἡ ὑιτοψία, τὸ θανατηφόρον μῖσος. "Η μήπως 'ἀγνοεῖτε τὴν βαὸυτάτην μορφὴν τοῦ θείου Ἰακώβοϋ, διὰ τοὺς διχάζοντας τὴν μίαν
καὶ ἀμέρύστον ἀγά.πην. ἢ μᾶλλον τὴν . μίαν καρδίαν εἰς δύο καρδίας, διὰ νὰ ἀγαπᾳ· ἡ μὲν μία τὸν Θεὸν - φύσει ἀδύνατον - ἡ δὲ
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ἄλλη τὸν κόσμον, ὅταν βροντοφωνῇ : Μοιχοὶ καὶ μοι
χαλίδες, οὐκ ο ἴ δ α τ ε
ὅτι ἡ φιλία τοῦ κο
βουσμου, ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστίν; ὅς ἄν
ληθῇφίλος εἶναι τοῦ κόσμο υ, ἐχθρὸς τοῦ
Θεοῦ καθίσταται. "Η δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ
γραφὴ λέγει, «Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ
πνεῦμα ὅ κ α τ ώ κ η. σ ε ν ἐ ν ἡ μ ῖ ν ;»
Βλέπετε πῶς φθονεῖ καὶ ὁ Θεός, φθόνον δίκαιον, φθόνον,
ὅστις ἐνταῦθα σημαίνει παράπονον' ἐνῶ δηλαδὴ μᾶς ἔφερεν ἐκ
τοῦ μὴ ὅντος εἰς τὸ εἶναι, καὶ μᾶς ἐχάρισεν ὅλα τὰ ἀγαθά, οὐράνιά τε καὶ ἐπίγεια, μᾶς ἔδωκεν τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν ἀγαπητὸν
καὶ τὸ Ἄγιον Αὐτοῦ Πνεῦμα, καὶ διὰ τοῦτο ἐδικαιοῦτο ΑΥΤΟἘ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ νὰ κυριαρχῇ τῆς καρδίας μας, ἡμεῖς, ὡς μὴ
ωφειλε - ἐδώσαμεν τόπον ἀγάπης καὶ εἰς ἄλλα πρόσωπα καὶ
πράγματα ἀνάξια, μηδαμῶς εὐεργετήσαντα ἡμᾶς ἢ δυνάμενα νὰ
μᾶς εὐεργετήσουν ὡς ὁ Θεός. Διὰ τοῦτο καὶ εἶπεν ὁ ΜΟΝΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΝΥΜΦΙΟΣ τῶν ψυχῶν μας, ὅτι «Ὁ ἀγαπῶν
πατέρα ἢ μητέρα, ἢ (ὁτιδήποτε ἄλλον καὶ ἄλλο).... οὐκ ἔστι
μου ἄξιος'».
Πῶς λοιπὸνκαὶ πάλιν θὰ εἴμεθα πρᾶοι καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ;
πῶς θὰ ἔχωμεν τὸ χαροποιὸν πένθος; πῶς θὰ ἐφαρμόσωμεν
τὴν δικαιοσύνην καὶ θὰ λέγωμεν παντοῦ καὶ πάντοτε τὴν ἀλήθειαν; πῶς θὰ εἴμεθα ἐλεήμονες; πῶς εἰρηνοποιοί; πῶς καθαροὶ
τῇ καρδίᾳ, καθαροὶ καὶ ὅλαις ἡμῶν ταῖς αἰσθήσεσιν, ἐὰν δὲν
ἔχωμεν καθαρὸν τὸν ἔρωτα τοῦ ὑπερεπέκεινα πάσης καθαρότητος Νυμφίου μας Χριστοῦ, τοῦ ἐκχύσαντος τὸ πάναγνον καὶ
θειον Αὐτοῦ αἶμα ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλων καὶ ἀχρείων καὶ ἀχαρίστων δούλων; Πῶς θὰ ὑποφέρῳμεν
«γγογύστως τὰς «ὕβρεις, τὰς ἀτιμίας, ῖὰς ἀδικίαςὶ τὰς συκοφαντίας, τοὺς ὀνειὑισμούς, τὰς ἐξουθενώσεις, τὰςζημίας, τὰς ἀποτυχίας, τὰςσυμφορᾶς, καὶ πᾶσαν θλίψιν καὶ διωγμόν; Πῶς θ' ἀνθέξωμεν-ἐὰν δὲν ἔχωμεν ριζωμένον βαθέως ἐν τῇ καρδίᾳ μας τὸν θερμον ἐρωτα τοῦ Χριστοῦ - τὰς ἰσχυροτάτας καὶ ἀκαταπαύστους
εφοδους τῶν δύο ἀγρίων θηρίων; τῆς ἡδονῆς ἐκ δεξιῶν, καὶ τῆς
οδύνης ἐξ ἀριστερῶν; πῶς 9ὰ νικήσωμεν - οἱ «ταλαίπωροι»
κατα Ωαῦλον - τοὺς τελείως ἐξοπλισμένους καὶ πανισχύρους
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ἐχθρούς μας: τὴν σάρκα καὶ τὸν κόσμον καὶ τὸν οπισθεν
αὐτῶν ἐντέχνως κρυπτόμενρν Δράκοντα, τὸν διάβρλον, ἐὰν ἡ
καρὀϊά μα; δὲν φλέγεται ἀπὸ τὸ ἄϋλον πῦρ τοῦ θείου ἔρωτος;
καὶ γενικῶς πῶς θὰ ἐκτέλέσωμεν ἄπαντα τὰ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
τὸν πλησίον καθήκοντά μας, καὶ νὰ τηρήσωμεν οὕτω ἀνελιπῶς
ΟΛΟΝ τὸν θεῖον Νόμον, καὶ ὅλον τὸ θεῖονθέλημα. ὡς θέλει ὁ
θεῖος Ἰάκωβος; Ἐν τέλει δὲ - πῶς νὰ ἀποσιωπήσωμεν τὸ ξωτικώτατον καὶ οὐσιωδέστατον δΓ αὐτὴν ταύτην τὴν ὑπόστασίν
φρικα
μας ζήτημα - πῶς ν' ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ *
λέου θανάτου, ὅν αἰσθάνεταύφύσει κάθε ἄνθρωπος ὅταν πλησιάζῃ τὸ τέλος του, ὅταν δὲν ἔχομεν τὴν ΑΓΑΠΗΝ τοῦ μαθητοῦ τῆς ἀγάπης, βεβαιοῦντος ὅτι «ἡ ΤΕΛΒΙΑ ἀγάπη ἔξω
βάλλει τὸν φόβον ;>> ἤ κατὰ τὸν οὐρανοβάμονα Παῦλον, ὅστις
ἧτο τελείως ἀπηλλαγμένος τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ὅταν μᾶς
ἔγραφεν, ὅτι «ϊνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ (ὁ Ἁρχηγὸς τῆς
ζωῆς Χριστὸς) τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοὐτέστι τὸν
διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου δὶὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἧσαν δουλείας»; Τὸ ὁητὸν τοῦτο ἐρμηνεύαιν
ὁ ἡμέτερος Ἰωάννης ἐν συντομίᾳ ἰδοὺ τὶ λέγει, «Δοῦλοι πάντες
ἧσαν τοῦ θανάτου, φησί, καὶ τῷ μηδέπῳ αὐτὸν λελύσθαι ἐκρατοῦντο, καὶ φόβῳ διηνεκεῖ συνέζων οἱ ἄνθ.ρωποι, ἀεὶ προσδοκῶντες ἀποτεθνήξασθαι, καὶ οὐδεμιᾶς ἡδονῆς αἴσθησιν εἶχον,
τοῦ φόβου ὰὐτοῖς παρόντος ἀεί' τοῦτο γὰρ ἠνίξατο, εἰπών,
διὰ παντὸς τοῦ ζ ῇ ν' ἀλλὰ ἀπήλλαξε τὸν φόβον,
καὶ γελῶμεν αὐτὸν ἤ δ η.» Ἀκούετε; ποῖος ἀπὸ
ἡμᾶς ἔχει τὴν ἀφοβίαν ταύτην του Χαριτωμένου Ἰωάννόυ,
ὤστε νὰ περιγελἀ καὶ νὰ ἐμπαίζῃ τὸν φοβερὸν καὶ ἀπαἰσιον
θάνατον; δὲν ἀποκλείεται τοῦτο ἀπὸ κανένα, ὅταν - ἁπλούστατα
ἀποκτήσῃ τὸν ἔρωτά του πρὸς τὸν Χριστόν.

. Χρ. Μ. Κανοτϊδης
(Τ6 τέλος εις τδ έπομενον)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Εἶναι ἄπειροι αἱ περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας οἱ Ἁγιορεῖτάι προσέφερον ἀνυπολογίστους ὑπηρεσίας εἰς τὸ 'Ἐθνος καὶ
τὴν 'Εκκλησίαν.

Δὲν εἶναι τοῦ παρόντος σημειαὸματος σημειώματος καὶ
παρατρέχομεν τὰς ὑψίστας ταύτας ὑπηρεσίας, γνωστὰς ἄλλως τε,
τὰς ὁποίας οὗτοι προσέφερον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς 'ἐμφανίσεως ἐν
Ἀγίῳ Ὄρει τοῦ Μρναχισμοϋ,διὰ νὰ συνεχισθοῦν καθ'ολην
τὴν μακραίωνᾳ Ὁθωμανικὴν δουλείαν καὶ μετεπειτα. Περὶ τῶν
τελευταίων τούτων σημειοῦμεν μόνον τὰς σκέψεις δύο ἐκλιπόντων μεγάλων πολιτικῶν ἀνδρῶν τῶν ἀειμνήστων 'Ελευθ. Κ.
Βενιζέλου καὶ τοῦ Παναγῆ Τσαλδάρη, οἴτινες εἰς μίαν Συνεδρίαν
τῆς Βουλῆς κατὰ Μάρτιον τοῦ 1932 ὁ μἔν πρῶτος ἔλεγεν «ὀφείλεται Ἐθνικὴ εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς πατέρας τοῦ Ἁγίου
Ὄρους», ὁ δὲ δεύτερος, ὡς ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, «δὲν
ἀρκεῖ μόνον ἡ Ἐθνικὴ εὐγνωμοσύνη ἀλλὰ πρέπει νὰ διασφαλι»
σθοῦν αἱ Ἰ. Μοναὶ τοῦ Ἄθω ἀπὸ οἰκονομικὴν κατάρρευσιν».
Ἐκτοτε τὸ Ἄγιον Ὄρος ἐν τῷ μέτρῳ τῶν πενιχροτάτων
αὐτοῦ δυνάμεων ἐκ τῆς μαστιζούσης αὐτὸ οἰκονομικῆς δυσπραγίας καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς ἀκολουθούσης λειψανδρίας, δὲν ἔπαυσε
τὴν ἐθνικοθρησκεῦτικήν του ἀποστολήν.
Εἰς τὴν κοινωνίαν ἐργάζεται σήμερον ἕνας σεβαστὸς ἀριθμος Ἁγιορειτῶν, κατέχοντες διαφόρους θέσεις εἰς τὴν Ἐκκλησιαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων συγκαταλέγεται καὶ ὁ Ἁρχιμ. Δανιὴλ
Ἰβηρίτης.
Ὁ Ἁρχιμ. Δανιὴλ ἀποφοιτήσας τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Εκκλησιαστικῆς Ἁθωνιάδος Σχολῆς, ὀλίγον πρὸ τοῦ τελευταίου
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πολέμου, παρέμεινεν ἀρκετὰ ἔτη εἰς τὴν Ἰεράν του Μετάνσιαν
τὴν Ἰερὰν Μονὴν τῶν 'Ιβήρων, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρισκόμενος
προσέφερεν ὑψίστας ὑπηρεσίας κατὰ τὴν κατοχήν, ἐργασθεὶς
ὅσον ὀλίγοι διὰ τὴν φυγάδευσιν "Αγγλων αἰχμαλώτων καὶ ἡμετέρων στρατιωτικῶν πρὸς τὰς Τουρκικὰς ἀκτάς.
Ἁναχωρήσας εἰς τὸν κόσμον πρὸς παρακολούθησιν ἁνωτέρων σπουδῶν, διωρίσθη στρατιωτικὸς ἱερεὺς εἰς τὸ Γ' Σῶμα
Στρατοῦ διὰ νὰ εὑρεθῇ ἀπό τινος εἰς τὴν μακρυνὴν χώοαν τῆς
Κορέας πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τοῦ Ἑλληζοῦ Ἐκστρατευτικοϋ Σώματος.

Ὁ 'Αρχιμ. Δανιὴλ Ἰβηρίτης, κατὰ τὰς ἐκ Κορέας ἀνταποκρίσεις τοῦ καθημερινοῦ τύπου, ὡς στρατιωτικὸς ἱερεὺς τοῦ
ἐκεῖ Ἑκστρατευτικοῦ μας Σώματος, κατώρθωσε ὡς πραγματικὸς
ἱεραπόστολος μὲ θέλησιν καὶ αὐταπάρνησιν εἰς τὸ καθῆκον τῆς
ἱερᾶς ἀποστολῆς του καὶ ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος νὰ
προσελκύσῃ πλῆθος Κορεατῶν πρὸς τὴν Ὁρθόδοξον Χριστιανικὴν πίστιν, οἴτινες μόλις πρὸ ὀλίγων μηνῶν εὑρίσκοντο μακρὰν
τῆς πραγματικῆς ἀληθείας πιστεύοντες εἰς τὰ εἴδωλα τοῦ Βούδα
καὶ Βράχμα.
Οὕτω ἀναφέρεται συγκεκριμένως, ὅτι τὴν Κυριακὴν τῆς
7ης παρελθόντος Νοεμβρίου, ἀφοῦ κατῆλθον εἰς τὴν Σεούλ, τὴν
πρωτεύουσαν τῆς Κορέας, οἱ περισσότεροι τῶν ἀξιωματιζῶν καὶ
ὁπλιτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σώματος, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ κ. κ.
Συνταγματάρχης Γενηματᾶς σύνδεσμος "Απω Ἁνατολῆς, Συνταγματάρχης Χριστόπουλος διοικητὴς τοῦ Συντάγματος, καὶ Ταγματάρχαι Παναγιωτᾶκος καὶ Μαντοῦζος διοιζηταὶ ταγμάτων, ἐτελέσθη ἡ θεία λειτουργία ὑπὸ τοῦ 'Αρχιμ. Δανιὴλ Ἰβηρίτου, εἰς
τὸν ὀρθόδοξον ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρισταμένων
ἁπάντων τῶν ὀρθοδόξων τῆς Κορέας καὶ ἀκολούθως ἤρχισεν ἐν μέσῳ πραγματικῆς κατανύξεως ἡ τελετὴ τῆς βαπτίσεως. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ὁ 'Αρχιμ. Δανιὴλ ἐβάπτισεν ὀγδοήκοντα Κορεάτας ἀμφοτέρων τῶν φύλλων μὲ 'Ἑλληνας ἀναδόχους ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλίτας, οἴτινες ἔδωσαν
εἰς τοὺς νεοφωτίστους χριστιανικὰ καὶ ἑλληνικὰ ὀνόματα. Εἰς
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ὅλους δὲ ἐδωρήθησαν διάφορα ἐνδύματα καὶ ἀνὰ εἶς ἀργυροῦς
Σταυρός, ὡς καὶ διάφορα τρόφιμα εἰς τοὺς ἐν Σεοὺλ Χριστιανούς.
Κατὰ τὰς βεβαιώσεις τοῦ Ἁρχιμ. Δανιὴλ Ἰβηρίτου, ἐντὸς
μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος καὶ πάλιν, Θεοῦ θέλοντος, θὰ
βαπτίσῃ ἑτέροὺς ἐκατὸν Κορεάτας διὰ νὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ βάπτισις καὶ ἄλλων νεοφωτίστων.

Ὁ 'Αγιορείτης οὺτος ἱεραπόστολος, δὲν περιωρίσθη εἰς
αὐτὸν μόνον τὸν τομέα. Κατὰ τὸν παρελθόντα Αὔγουστον εἰργάσθη καὶ ἐπέτυχε τὴν ἴδρυσιν Κορεατο - Ἐλληνικοῦ Συλλόγου
μὲ σκοπὸν τὴν σύσφιγξιν τῶν δύο συμμάχων χωρῶν Ἐλλάδος
καὶ Κορέας καὶ τὴν διάδοσιν ἐπίσης τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ
πνεύματος μὲ τὴν ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλιὑσσης καὶ τῶν
'Ελληνικῶν γραμμάτων, ἄτινα διδάσκονται συστηματικῶς ὑπὸ τοῦ
ἰδίου Ἁρχιμ. Δανιὴλ καὶ τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ Ἑκστρατευτικοῦ
Σώματος. Ὁ Σύλλογος κατὰ τὴν ἐκεῖθεν ἀνταπόκρισιν, ἔχει
σήμερον περὶ τὰ τριακόσια μέλη, μόνον ἐντὸς τῆς πρωτευούσης
Σεούλ, διότι ἱδρύθησαν παραρτήματα καὶ εἰς τὰς ἄλλας μεγάλας
πόλεις ὅπως τὴν Ἰντσὸν καὶ Πουσάν. Μέλη τοῦ Συλλόγου εἶναι
βιομήχανοί, ἔμποροι, καθηγηταί, φοιτηταὶ καὶ πολιτικοί.

"Οταν ἐγένοντο τὰ ἐγκαίνια τοῦ Κορεατο - Ἑλληνικοῦ
Συλλόγου, πλῆθος λαοϋ εἶχεν συγκεντριοθῇ πρὸ τῆς Δημαρχίας,
εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ὁποίας ἐκυμάτιζον ἀδελφωμέναι αἱ Ἐλληκαι καὶ Κορεατικαὶ Σημαῖαι. Εἰς τὴν τελετὴν ταύτην προσῆλθον ὁ Πρόεδρος τῆς Κορεατικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Πρόεδρος τῆς
Βουλῆς, οἱ 'Υπουργοί, οἱ Ἁρχηγοὶ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων
Κορέας, ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων Ἐκκλ,ησιῶν, οἱ Πρυτάνεις
τῶν Πανεπιστημίων, πλῆθος φοιτητῶν, μαθητῶν καὶ λαοῦ. Ἑ
τελειὴ ἢρχισεν μὲ τέλεσιν ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Ἁρχιμ. Δανιήλ.

Σεοὺλ

Κατὰ τὴν τελετὴν ὡμίλησεν ὁ ἐκχριστιανισθεὶς Δήμαρχος
κ. Πέτρος, ὁ Συνταγματάρχης κ. Γενημάτᾶς καὶ ὁ

5ταριστάμενος Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ν. Κορέας.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτραγουδήθησαν διάφορα ἄσματα ὑπὸ τῆς
Ορθοδόξου Χριστιανικῆς Χορωδίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Σεούλ.

ΕΚ ΤΠΗ ΠΒΕΜΙΒ ΠΗΗΑΙΝΟ ΙΗΚΟΠΗΜΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΪ"'

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ὅτι 6 άνθρωπος έπλάσθη άπδ τον
Θεδν. Ὅτι επλασύη διὰ τον Θεδν.
Ὅτι έπλάσ8·η δια ν' άπολαμβάνη
αἰωνίως τον Θεδν.

Συλλογίσου, δτι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ πρώτη ἀρχή' «ἐξ αὐτοῦ
γὰρ τὰ πάντα,» λέγει ὁ Παῦλος (Ρωμ. ια.' 35). Ποῦ ἤσουν σὺ .
εἰς ὅλρν τὸν περασμένον αἰῶνα; ἤσουν ἐνταφιασμένος εἰς τὴν
ἄβυσσον τοῦ οὐδενύς, χωρὶς ψυχήν, χωρὶς σῶμα, χωρὶς οὐδε-ί
μίαν ἐνέργειαν, χωρὶς οὐδεμίαν ἀξίαν, ὑστερημένος ἀπὸ κάθε
πραγματικὸν εἶναι. Τώρα, ἄν καὶ σὺ καθ' ὑπόθεσιν ἤσουν πρὸ
τῶν αἰώνων, ἕνα σπειρὶ ἄμμου, πόσον θὰ ἤσουν χρεώσνης εἰς
τὸν Κύριον, ποὺ σὲ μετέβαλεν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σπειρὶ τῆς ἄμμου,
εἰς ἕνα κτίσμα λογικόν, ὀεκτικὸν τόσων ἀγαθῶ.ν; Ὄθεν πόσῳ
μᾶλλον τώρα εἶσαι χρεώστης εἰς τὸν Θεὸν ποὺ σὲ μετέβαλεν,
δχι ἀπὸ τὸ σπειρὶ τῆς ἄμμου, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἐντελῶς μηδέν, εἰς
ἕνα τέλειον δν; καὶ ποὺ μετεχειρίσθη εἰς ὡφέλειάν σου μίαν
ἄπειρόν του δύναμιν, ἡ ὁποία ἐχρειάζετο ἀναγκαίως, διὰ νὰ
νικήσῃ τὸ ἄπειρον διάστημα ποῦ εὑρίσκεται ἀνάμεσα εἰς τὸν
δν, καὶ τὸ μὴ ὅν, καὶ οὕτω νὰ σὲ δημιουργήσῃ; καὶ τὸ περισσότερον ποὺ μετεχειρίσθη ὁ Θεὸς δι' ἐσὲ ἀκόμη, καὶ μίαν ἀγά
πην ἄπειρον' ἐπειδὴ ἐξέλεξε ἐσὲ καλλίτερα ἀπὸ ἄλλα ἀναρίθμητα
κτίσματα, ποὺ μποροῦσε νὰ κάμῃ ἀντὶ δΓ ἐσέ, τὰ ὁποῖα ἤθελαν
νὰ τὸν ὑπηρετήσουν καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσουν ἐξ ολὴς των καρδίας.
Μὲ ὅλον τοῦτο ὁ Θεὸς ἔστησε τὸὺς ὀφθαλμούς του εἰς σε, προ--

* Εις το προηγοϋμενον τεϋχος (σελ. 94 στ. 3), έκ παροϊδρομης
παρελήφθη μϊα λέξις, διότι ὰναφ.έρεται, «χωρὶς ν' άλζ.οιιδστ) το 7,εκτικόν--,
ενω εϊχομεν, «χωρὶς σχεδδν ν'ὰλλοιωση» και τοϋτο διδτι γίνεται μετατροπή τις ωρϊσμένων λέξεων τοϋ ιεροϋ Νικοδήιιου.
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κρύνοντας σχεδὸν τὴν ωφέλειάν σου ἀπὸ τὴν ἰδικήν του τιμ.ήν,
μόνον διὰ νὰ σὲ εὐεργετήσῃ, ὤστε ποὺ ἐσε ἐθεώρησε μὲ ἰλαρὸν
ὅμμα καὶ ἐσὲ ἐπροτίμησεν εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας, κὰὶ διὰ τοῦτο
ηὐδόκησε, καὶ εἰς τὸν διοριᾶμένον καιρὸν νὰ πλάσῃ, μόνον σὲ
ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ζῶα κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοῖωσιν μὲ τόσην προσοχὴν καὶ μὲ τόσην ἐπιμέλειαν καὶ ἀγάπην, ὡς νὰ μὴν ἢθελε
νὰ δημιουργήσῃ ἄλλον τινα, παρὰ σὲ μόνον εἰς τὸν κόσμον,
κατὰ τὸν ψαλμωδὸν ποὺ λέγει «ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν» (ψαλ . λβ'. 15).
Λοιπόν, ποῖος μπορεῖ νὰ καταλάβῃ τὸ ἄπειρον χρέος ποὺ
σὺ ἔχεις εἰς τὸν Θεόν, διὰ ταύτην τὴν ἀσύγκριτον εὐεργεσίαν
ποὺ σοῦ ἔκαμε καὶ ἀπὸ τὸ τίποτε ποὺ ἤσουν, σὲ ἔπλασεν ανθρωπον; μὰ δὲν εἶσαι χρεώστης ἕως ἐδῶ, ἀλλ' αὐτὸ τὸ ἴδιον χρέος
ἔχεις εἰς τὸν Θεὸν ἀκόμη καὶκάθε ὤραν, καὶ κάθε στιγμήν, ἐπειδὴ
ὁ Θεὸς, καθὼς μὲ τὴν δημιουργὶαν, σοῦ ἔὀωκε τὸ εἶναι, ετσι
καὶ μὲ τὴν πρόνοιάν του εἰς κάθε στιγμὴν σοῦ διαφυλάττει τὸ
εἰναι οὐτό, καὶ πρὸς τούτοις διὰ σέ, διαφυλάττει καὶ ὅλα τὰ κτίσματα ποὺ σὲ ὑπηρετοῦν, ποὺ εἰναι τὸ ἴδιον, ὡς νὰ ἀναπλάττῃ
πάλιν σἐ, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κτίσματα εἰς κάθε στιγμήν. Ὁς τόσον
σὺ ἀδελφέ, ποίαν ἀνταπόδοσιν ἔκαμές, εἰς αὐτὸ τὸ ἄπειρον
χρέος ποὺ ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον, διὰ νὰ τόν ὑπηρετῇς; Τὶ ἔκαμες Ι·ώχρι τώρα δΓ αὐτὸν τὸν παντοδύναμον, καὶ ἀγαπητότατον
δημιουργόν σου, καὶ διαφυλακτήν σου; “Αχ! σὺ ἀντὶ νὰ τὸν
ὑπηρετῇς, ἠθέλησες τόσαις φοραῖς νὰ σὲ ὑπηρετῇ αὐτὸς εἰς τὰ
κακά σου θελἧματα μὲ τὸ νὰ ἔζησες μέχρι τώρα, οχι κατὰ τὸ
ὑέλημα τοῦὌεοῦύ ἀλλὰ κατὰ τὸ θέλημα τὸ ἰδικόν σου ὡς νὰ
ἢσουν σὺ κτίστης καὶ δημιουργὸς τοῦ ἐαυτοῦ σου, καὶ ὅχι ὁ
Θεύς. «Θεὸν τὸν. γενήσαντά σε: ἐγκατέλιπες, καὶ ἐπελάθου Θεοῦ
Λοῦ τρέφοντός σε». (Δεύτερον. λβ'. Ι8.).
Ἐντράπου λοιπὸν διὰ τὴν ἄβυσσον τῆς ἀχαριστίας σου καὶ
θαύμασαι τὴν ὑπομονὴν τοῦὉεοῦ ποὺ σὲ ὑποφέρει τόσον καιρον Ζήτησαι συγχώρἥσιν, διὰ ταύτην τὴν ἄκραν σου ἀδικίαν,
και λάβε ἀπόφασιν νὰ ἐπιστᾳέψῃς ὅλος εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ
εἰσαι εἰς τὸ ἑξῆς ὅλος ὑπήκοος εἰς τὸ θεῖον του θέλημα. Διὰ νὰ
'μπορέσῃς δὲ μὲ τελειότητα νὰ βάλῃς εἰς. πρᾶξιν αὐτὸ τὸ καλόν,
παρακάλεσαί τον νὰ σοῦ δώσῃ τὴν χάριν του· ἐπειδὴ. χωρὶς
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αὐτήν, δεν δύνασαι τίποτε νὰ κατορθώσῃς σὺ ἀπὸ τὸν ἐαυτόν
σου' «χῳρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». (Ἰωάν. ιε'. 5.).
Συλλογίσου, πῶς ὁ Θεός εἶναι, ὅχι μόνον ἡ πρώτη σου
ἀρχή, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑστερινόν σου τέλος" διότι σὲ ἔπλασε καὶ δὲ
διαφυλάττει δύ αὐτὸ μόνον τὸ τέλος, διὰ να τὸν ἀγαπᾶς, καὶ
νὰ τὸν δοξάζῃς καὶ ἁπλῶς διὰ νὰ τὸν ὑπηρετῇς εἰς τὴν παροῦσαν
ζωήν. «'Εγὼ εἰμὶ τὸ Α καὶ τὸ Ω ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.» ('Αποκάλ. α'. 8) Σὺ ἄν καθ' ὑπόθεσιν ἥθελες δημιουργηθῇ, δχι ἀπὸ
τὸν Θεόν, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλον τινά, καὶ νὰ δημιουργηθῇς μόνον,
διὰ νὰ ὑπηρετῇς τὸν Θεόν, ἔπρεπε νὰ εἰσαι ὅλος τοῦ Θεοῦ"
ἐπειδὴ φυσικὰ κάθε πράγμα γίνεται καὶ εἶναι διὰ τὸ τέλος του,
καὶ ἀπὸ τὸ τέλος του, εἰδοποιεῖται καὶ κυβερνᾶται. Λόγου χάριν, τὸ μαχαῖρι γίνεται διὰ νὰ κόπτῃ' τὸ κλειδὶ διὰ ν' ἀνοίγῃ'τὸ
ὡρολόγιον διὰ νὰ δείχνῃ ὀρθὰς τὰς ὤρας καὶ ἁπλῶς κάθε φυσικὸν
καὶ κάθε τεχνητόν, διὰ κάποιον τέλος γίνεται.'Ὁθεν καὶ εἶναι ἀξιώματακοινὰ κοντ·ὰ εἰς ὅλους τοὺς φιλοσόφους ταῦτα" «οὐδὲν μάτην,
οὔτε Θεός, οὔτε φύσις, οὔτε τέχνη ἐποίησεν. Καὶ πᾶν τὸ κινούμςνον ἕνεκά του κινεῖται. Τώρα σκέψου ἀδελφέ, πόσον σὺ χρεωστεῖς νὰ εἰσαι ὅλος διόλου τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ καὶ εἰσαι ὅλος δημιουργημένος ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ὅλος ἀκόμη δημιουργημένος
διὰ τὸν Θεόν. Τὰ ζῶα δὲν ἔγιναν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ'
ἐπειδὴ καὶ ἔγιναν διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὑπηρετοῦν τὸν ἄνθρωπον,
καὶ κοπιάζουν τὰ δυστυχισμένα δι' αὐτόν, καὶ θανατώνονται
κατὰ τὸ θέλημά του. Καὶ σὺ ἀγαπητέ, πῶς θέλεις νὰ ζῇς κατὰ
τὸ θέλημά σου, εἰς καιρὸν ποὺ σὲ βιάζουν νὰ ζῇς μόνον κατὰ
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὰ δύο ταῦτα ἄπειρα χρέη σου;'ἸΙτοι, διότι
ἔλαβες ἀπὸ τὸν Θεὸν -ὅλα τὰ ἀγαθά, καὶ διότι τὰ ἔλαβες δΓ αὐτὸ
μόνον τὸ τέλος, διὰ νὰ τὸν δοξάζῃς καὶ νὰ τὸν ὑπηρετῇς μὲ ὅλην σου
τὴν καρδίαν. 'Ὁθεν εἰπεν ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, «'Ἰνα ὅλος σοι
δουλεύω, πάντα ὅσα ἐποίησας, εἰς τὴν ἐμὴν δουλείαν παρέδωκας» (Εὐχ.ϋ. ζ' κ.). Καὶπάλιν «πάντα ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἀνθριὑπῳν ὑπέταξας, ἴν' ὑποταγῇ σοι μόνος ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὅλος ἡ
σός». (εὐχ. Γ). Καὶ λοιπὸν ἀδελφέ, ὤ τὶ μεγάλην ἀταξίαν περὤχει ἡ ζωὴ ποὺ πέρασες ἕως τώρα" ἐπειδὴ αὐτὴ μὲν εἶναι διωρισμένη, διὰ νὰ προβάλῃ ἕνα ἄπειρον ἀγαθόν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ
τιμή, ἡ δόξα καὶ ἡ ὑπηρέτησις τοϋ .Θεοῦ, καὶ σὺ τὴν διέθεσες
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κακῶς, εἰς τὸ νὰ ὑπηρετῇς τὸν Κόσμον, εἰς τὸ νὰ ὑπηρετῇς τὰ
ἀτιμα πάθη σου, καὶ εἰς τὸ νὰ ξητῇς μὲ τόσην ἐπιθυμίαν πράγματα ἀναξιο5τερα ἀπὸ τὸν ἐαυτόν σου.

Λοιπὸν ματαίως ἧλθες καὶ σὺ εἰς τὸ εἶναι, καθὼς καὶ
ολοι εκεῖνοι οἱ λαοί, περὶ τῶν ὁποίων λέγει ἡ Γραφή, ὅτι ἠχρειώθησαν, καὶ ἔγιναν ἀνωφελεῖς, ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, μὲ τὸ μὴν
ὑπηρετοῦν τὸν Θεὸν οὐδὲ διὰ τὸ τέλος ἐκεῖνο ποὺ ἐπλάσθησαν'
«Μάτην κοπιάσουσι πρὸς λαόν, ὅς οὐκ ὡφελήσει αὐτοὺς εἰς
βοήθειαν.» ('Ησ λ'. 5.). 'Ἑτσι λέγῳ καὶ σύ, γρήγορα θέλεις ἰδῇ
ὅλα σου τὰ ἔργα μάταια καὶ χαμένα, σὰν μίαν σαῖταν ποὺ νὰ
μὴ κτυπᾶ εἰς τὸ σημάδι, ἄν δὲν τὰ κάμῃς ὅλα πρὸς δόξαν Θεοῦ,
ἐπειδὴ κατὰ τὸ φιλοσοφικὸν ἐκεῖνο ἀξίωμα' «Πᾶν τὸ ἀπογυμνούμενον τοῦ ἰδίου τέλους, ματαιοῦται», ἔτσι ἕνα μαχαῖρι
διαν δὲν κόπτῃ γίνεται μάταιον' ἕνα κλειδὶ ὅταν δὲν ἀνοίγῃ
ειναι ἀνωφελὲς καὶ ἕνα ὡρολόγιον, ὅταν δὲν δείχνῃ ὀρθῶς τὰς
ῷρας, γίνεται ἄχρηστον. Τὶ λέγω, ὅτι τὰ ἔργα σου γίνονται
μάταια καὶ ἀνωφελῆ, ὅταν δὲν γίνωνται διὰ τὸ ἴδιον τέλος των,
δπερ εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ; Τὰ τοιαῦτα ἔργα σου θέλεις τὰ
δοζιμάσει ἀκόμη, σὰν ὕλην μεγάλης φλογὸς ἥτις μέλλει νὰ σὲ
κατακαύσῃ εἰς τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς κρίσεως. Ὄθεν πρόσεχε καλῶς' διότι ἄν δὲν δώσῃς ταὸρα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν
μίαν θεληματικὴν δόξαν εἰς τὸν Θεὸν μὲ τὰ ἔργα σου, καὶ μὲ
τὴν ὑπακοὴν τοῦ θείου θελήματος, θὰ τοῦ δώσῃς μίαν βιαίαν
δόξαν τότε εἰς τὴν μέλλουσαν, μὲ τὴν δικαίαν τιμωρίαν ποὺ
ἐχεις νὰ λάβῃς, σὺ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ τὴν παντοτινὴν ἀμετανοησίαν τους ἐπροκάλεσαν τὴν θείαν δικαιοσύνην. «Πᾶσα γὰρ
φησὶ γλῶσσα ἐξομολογήσεται, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἰς
δόξαν Θεοῦ Πατρός » (Φιλιπ. β'. 11).
Ἁποφάσισαι λοιπὸν νὰ ἀρχίσῃς μίαν ζωὴν ἀξίαν διὰ τὸ
τέλος σου, καὶ ὅλα τὰ ἔργα σου κάμνετα διὰ τὸν Θεόν, καὶ διὰ
μονην τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ' μὰ εἶναι τὰ ἔργα σου μικρά; μὰ
δὲν ἠμπορεῖς νὰ κατορθώσῃς ἀρετὰς ὑψηλάς; μὴ λυπῆσαΓ αὐτὰ

τα μικρὰ γίνονται μεγάλα' καὶ αὐταῖς αἱ ταπειναῖς ἀρεταῖς ποὺ
ηὺπορεῖς γίνονται ὑψηλαῖς ὅταν τὰς κάμνῃς διὰ τὴν δόξαν τοῦ
Θεοῦ. Καθὼς τουναντίον καὶ τὰ μεγάλα ἔργα γίνονται μικρά,
και αἱ ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀποβαίνουν ταπειναῖς, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν,
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γίνονται κακίαις, δταν δὲν γίνονται διὰ τέλος ὑπερφυσιζὸν ὅπερ
ἐστὶν ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ διὰ δόξαν ἀνθρώπων, καὶ δΓ ἄλλα
τέλη φυσικὰ καὶ ἀνθρώπινα. Τὶ πρᾶγμα εἶται ταπεινότερον καὶ
μικρότερον ἀπὸ τὸ νὰ τρὧγῃ κανεὶς καὶ νὰ πίνῃ; Ὄμως ὁ
ἀπόστολος μᾶς διδάσκει νὰ κάμνωμεν ταῦτα πρὸς δόξαν Θεοῦ,
διὰ νὰ γίνωνται μὲ τὸ τέλος αὐτὸ ἔργα εὐγενῆ, ἠργα ὑψηλά, ἔργα
μεγάλα, καὶ τρόπον τινα ἔργα θεῖα" «εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε,
εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Ὄεοῦ ποιεῖτε» (Κοριν. Γ. 31ἢ
Καὶ ἐξ ἐναντίας, τὶ πράγμα εἶναι ὑψηλότερον καὶ θειότερον, σαν
νὰ κηρύττει κανεὶς τὸ ἄγιον Εὐαγγέλιον, καὶ ὅμως ὁ αὐτὸς
καταὑικάζει μερικούς, διότι ἔκαμαν τοῦτο διὰ φθόνον, ἥ δό
ἔπαρσιν, ἤ δΓ ἄλλο τέλος κακὸν «τινὲς μαζὺ καὶ διὰ φθόνον
καὶ ἔριν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσι» (Φιλ. α'. 15.). Γνώρισαι τὴν
ἀνωτάτην ἐξουσίαν ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς ἐπάνω εἰς σέ, διὰ τὴν
ὁπαίαν σὺ δεν ὁρίζεις τὸν ἐαυτόν σου, οὔτε ἠμπορεῖς μὲ δίκαιον
τρόπον νὰ γυρίσῃς τὰ μάτια σου, ἢ νὰ κινήσῃς τοὺς πόδας σου,
ὅχι πολύ, ἀλλὰ μίαν τρίχα, ἐναντίον τοῦ ἁγίου του θελήματος.
Ὁμολόγησαι πῶς δὲν εἶσαι ἄξιος νὰ σὲ ὑπηρετοῦν τὰ κτίσματα,
ἐπειδιὴ καὶ σὺ δὲν ὑπηρέτησες τὸν ἰδικόν τους, καὶ ἰδικόν σου
δεσπότην. Εὐχαρίστησαί τον πὼς σὲ ὑπέφερε τόσον καιρὸν
ποὺ ἐναντιώθης εἰς τὴν θείαν του δόξαν. Κάμε ὑπόσχεσιν νὰ
ζῇς εἰς τὸ ἕ.ξῆς ὅλος εἰς δόξαν Θεοῦ, καθὼς προωρίσθης καὶ
ἐκτίσθης ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ τοῦτο τὸ τέλος, ὡς λέγει ὁ Παῦλος'
«ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ
πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, εἰς
τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ» (Ἑφεσ. α', 11ὶ. Καὶ
συλλογιξόμενος τὴν περασμένην ἀδυναμίαν σου, παρακάλεσαί
τον ἐξ ·ὅλης σου ψυχῆς νὰ σοῦ δώσῃ δύναμιν, διὰ νὰ κάμνῃς
δλα σου τὰ ἔργα διὰ μόνην τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν
δόξαν ζητεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ σέ, ὡς φόρρν, καὶ χρέος ἀπαραίτητον,
λέγοντάς σου' «υἱὸς δοξάζει π.ατέρα, καὶ δοῦλος τὸν Κύριον
ἐαυτοῦ· καὶ εἰ πατὴρ εἰμὶ ἐγώ, ποῦ ἐστιν ἡ δόξα μου;»
Σκέψου, οτι ὁ Θεός,. δχι μόνον, εἶναι ἡ πρώιη σου
ἀρχή, καὶ τὸ ὑστερινόν σου τέλος ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ,..ἀλλὰ
εἰναι ἀκόμη, .καὶ ἡ ἰδική σου ἐπιστροφή, καὶ ἀνωτάτη μακαριότης ἐν τῇ μελλούσῃ ζωῇ «εἰς αὐτὸν γὰρ τὰ πάντα,» λέγει ὁ
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ΙΙαῦλος. (Ρωμ. ιαὴ 35). Ἐδύνατο ὁ Θεὸς νὰ- σὲ διορίσῃ
ἀνθρωπε, νὰ διαλύεσαι ὅλος εἰς δόξαν Θεοῦ, καθὼς διαλύεται καὶ τὸ λιβάνι ὅλον μέσα εἰς τὸ θυμιατὸν πρὸς δόξαν
Θεοϋ' ὡστε πού, ,ἀφοῦ ἤθελες ὑπηρετήσῃ χρόνους πολλοὺς
τὸν Κύριον ἡμῶν, .νὰ καταντᾶς τέλος πάντων εἰς τὸ οὐδέν.
καὶ αὐτὸ τὸ νὰ διαλυθῇς ὅλος εἰς ὑποταγὴν καὶ δόξαν ἐκείνου τοῦ ἀνωτάτου πλάστου ποὺ σὲ ἔπλασε, βέβαια ἤθελεν
εἶναι διὰ σὲ μία μεγάλη τιμή, καὶ ἕνας μεγάλος
ἔπαινος,
διὰ τὴν ὑπηρεσίαν ποὺ ἔκαμες. 'Ηδύνατό τέλος πάντων νὰ
σοὺ δώσῃ μόνον μίαν ἀνταμοιβὴν διὰ τὴν ὑπηρεσίαν σου,
χωριστὴν ἀπὸ τὸν ἐαυτόν του, καθὼς. λέγει διὰ τοῦ ἸΙσαῖου «ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μόι,. φάγονται... 'Ιδοὺ οἱ δουὴεύοντές μοι πίονται,., 'Ιδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι εὐφρανθήσονται» (ξε'. 13.) Ἐᾳὶ αὐτὴ ἡ ἀνταμοιβὴ θὰ ἧτρ μία μεγάλη σου
,εὐδαιμονία. Μὲ ὅλον τοῦτο ὁ Θεός, εἶναι τόσον φιλάνθρωπος,. που ὅχὶ μόνον δὲν σὲ ἀφίνει νὰ ὑπάγῃς εἰς τὸ μὴ ίίν,
ἀλλ'. ἔχει καὶ νὰ σὲ ἀναστήσῃ ἀσυγκρίτως λαμπρότερον, ἀπὸ
ὅτι εἰσαι τώρα. Καὶ ὅχι μόνον θέλει νὰ ἀνταμείψῃ κάθε σου
πάραμικρὰν ὑπηρεσίαν μὲ ἕνα τόσον μεγαλοπρεπῆ μισθὸν μιᾶς ,
ἀτελευτήτου βασιλείας, ἀλλὰ θέλει ἀκόμη νὰ εἶναι ὁ μισθός.
σου αὐτὸς ὁ ἴδιος Θεός' ὤστε, ἀπολαμβάνοντας σὺ τὸν μιοθόν,
εν ταυτῷ ν' ἀπολα.μβάνῃς καὶ τὸν δοτῆρα τοῦ μισθοῦ' τὸ
ὁποῖον εἶναι ἡ ἀνωτάτη μακαριότης. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν αὐτὸς
εἰς τὸν Ἁβραάμ' «·ἐγὼ ὑπερασπίζω σου, ὁ μισθός σου πολὺς
σ.φόδρα» (Γενέσ. ιε'.) καὶ ὁ Δαυὶδ ἐφώναζε «Κύριος μέροςτῆς κληρονομίας μου» (ψαλμ. ιε' 5) καὶ ὁ Ἁπἁστολος' «Κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ».(Ρωμ. η'. 17.)
Αλλὰ καὶ ὁ ἱερ.ὸς Αὐγουστῖνος λέγει πρὸς τὸν Θεὸν «οὐ γὰρ
ἄλλος μὲν σύ, ἀλλος δὲ ὁ μισθός σου, ἀλλὰ σὺ αὐτὸς μισθὁς
μέγας σφόδρα'. αὐτὸς ὁ στεφανῶν, αὐτὸς καὶ ὁ στέφανος.»
(Εὐχ. κη, καὶ λζ'.).
Ἂν καὶ σὺ λοιπὸν ἀδελφέ, ἔπρεπε νὰ ὑπηρετῇς τὸν
Θεὸν ἐξ. ὅλης καρδίας, ὅταν ἡ ἀπόλαυσίς .σου ἧτο χωριστὴ
ἀπὸ τὴν ὑπηρεσίαν σου ποὺ τοῦ κάμνεις' πόσῳ μᾶλλον πρέπει τώρα νὰ τὸν ὑπηρετῇς, ὅταν αὐτὸς ἤνοτσε ὁμρῦ άὲ τὴν
προς αὐτὸν ὑπηρεσίαν σου, καὶ τὴν ἄκραν εὑδ.αιμονίαν σου;
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Ὄθεν ἐπειδὴ καὶ εἶσαι διωρισμένος νὰ βασιλεύῃς αἶωνίως ὁμοῦ
μὲ τὸν Θεόν σου, καὶ ἐπειδὴ αὐτὸς σὲ διαφυλάττη διὰ μίαν
μακαριότητα τοιουτοτρόπως ἄπειρον, διὰ νὰ μὴ καταφρονῇς.
σὰν μίαν οὐτιδανὴν λάσπην, ὅλον ἐκεῖνο ποὺ σοῦ προσφέρει διὰ μακαριότητα ὁ κόσμος, ἢ ὁ διάβολος; Καὶ ἐὰν διὰ ν'
ἀποκτήσῃς, ἢ διὰ νὰ φυλάξῃ κανεὶς μίαν πρόσκαιρον βασιλείαν, μεταχειρίζεται τόσους τρόπους, εὑρίσκει τόσας συμβουλάς,
λαμβάνει τόσους κόπους, ἐξοδεύει τόσους θησαυρούς, ἀφανίζει
χ
σ
τόσας ζωὰς ἀνθρώπων, πόσον ἀσυγκρίτως πρέπει να υποφέρῃς σύ, διὰ νὰ ἀποκτήσῃς εἰς τὸν οὐρανὸν μίαν βασιλείαν
ποὺ δὲν ἔχει τέλος ποτέ, ποτέ; μάλιστα ποὺ εὑρίσκεται μεταξὺ εἰς
δύο αἰωνιότητας αἱ ὁποῖαι δὲν ἔχουν μέσον, ἀλλὰ ἢ εἰς τὸν παράδεισον ἔχεις νὰ εἶσαι διὰ πάντα μὲ κάθε εἰδος ἀπόλαυσιν, ἢ εἰς
τὴν κόλασιν διὰ πάντα μὲ κάθε εἶδος τιμωρίαν; καὶ ἄρα γε
αὐτὴ ἡ ἀνάγκη, καὶ ὁ κίνδυνος, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκεσαι, σοῦ
φαίνεται ὀλίγος; μὲ ὅλον τοῦτο ἐκεῖνο ποὺ σὺ ἀμέλησες μέχρι
τώρα, περισσότερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα σου πράγματα, εἶναι
αὐτὸ τὸ μόνον, καὶ ἄκρον ἀγαθόν, καὶ ἡ μακαριότης ποὺ ἔχεις
νὰ ἀπολαύσῃς. Καὶ τὶς γνωρίζει πόσαις φοραῖς σὺ ἐκινδύνευσες
μὲ τὰς ἁμαρτίας, νὰ χάσῃς διὰ πάντα αὐτὸ τὸ αἰώνιον ἀγαθὸν ποὺ σὲ προσμένει; καὶ νὰ κρημνισθῇς διὰ πάντα εἰς τὸ
αἰώνιον κσκὸν ποὺ σὲ φοβερίζει;
Λοιπὸν τώρα ποὺ ὁ Θεὸς σου ἔδωσεν ἀκόμη, τοῦτον τὸν ὀλίγον καιρὸν τῆς ζωῆς σου, δὲν εἰναι μιὰ μεγάλη μωρία νὰ μὴ δοθῆς ὅλος, εἰς τὸ νὰ βάλῃς εἰς ἀσφάλειαν
τὴν σωτηρίαν σου; καὶ εἰς τὸ νὰ ἀπολαύσῃς βεβαίως αὐιὸ τὸ
μεγάλο τέλος τῆς αἰωνίου μακαριότητος;
Πῶς δὲ θέλει ς ἀπο-'
....... ---------------------------------------------κάθε ἀρετήν, ἀπέχῃς δὲ ἀπὸ
ϊ
λαύσει αὐτό; αν μὲν ἐργάζεσαι
κάθε ἁμαρτίαν, ὅτι διὰ τοῦτο ὀνομάζεται ἁμαρτία, ἡ ἁμαρτία, δηλαδὴ ἀποτυχία.' ἐπειδὴ κάμνει ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἐργάζεται, νὰ ἀποτύχῃ τοῦ τέλους ἐκείνου, διὰ τὸ ὁ,τοῖον ἐπλάσθη παρὰ
Θεοῦ' ἐὰν δὲ αὐτὸ τὸ τέλος ἀποτύχῃς καὶ χάσῃς, τὶ θέλει σὲ
ὡφελήσῃ ἀδελφὲ. κάθε ἄλλο κέρδος; τὶ θέλει σὲ ὡφελήσῃ ἡ
τιμή, καὶ τὰ ἀξιώματα ποὺ ἔλαβες εἰς μίαν γωνίαν τῆς γῆς,
καθὼς εἰναι ἡ πατρίδα σου; τὶ θέλει σὲ ὡφελήσῃ κάθε ἡδονή,
ποὺ ἀπήλαυσες ἀπὸ τὰ κτίσματα; Τὶ θέλει σὲ ὡφελήσῃ ὅλη ἡ
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ποσότης τοῦ πλούτου ποὺ ἐσύναξες :

«Π

ὡφελήσῃ

πος, ἐὰν κεοδίσῃ τὸν Κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ
αὐτοῦ; ἢ τὶ δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα
(Μάρκ. η'. 37ί). Ἐν συντομίᾳ ἐὰν

τῆς

ὅλα

ψυχὴν

ψυχῆς αὐτοῦ;»

σὺ χάσῃς τὸ

ἔχασες ὁμοῦ οὐράνια καὶ ἐπίγεια, καὶ

ἄνθρω-

τὴν

σου,

τέλος

πάντα' ἔχασες

τὰ

αἰωνίως κάθε καλὸν καὶ ἐκέρδισες αἰοτνίως κάθε

κακόν.

Καὶ

ματαίως ἔλαβες τὸ σῶμα' ματαίως ἔλαβες τὴν ψυχήν ματαίως

καλλίτερόν

σου

καθὼς εἶπε περὶ

τοῦ

ἐγεννήθης εἰς τὸν Κόσμον" ἢ μᾶλλον εἰπεῖν,

ὴτο νὰ μὴν ἥθελες γεννηθῇ καθόλου,

'Ιούδα ὁ Κύριος' «Καλὸν ἧν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη

ὁ ἄνθρω-

πος ἐκεῖνος.» (Μάρκ. ιδ'. 21.)
Λοιπὸν ἀπομάκρυνε μὲ ὅλην σου τὴν καρδίαν

ὅλας

τὰς

περασμένας ἀταξίας τῆς ζωῆς σου, καὶ συλλογίσου τὸν πολύτιμον καιρὸν ποὺ ἐξώδευσες τόσον ματαίως. Εὐχαρίστησαι τὸν

Κύριον ποὺ σοῦ δίδει καιρὸν καὶ τρόπον ν' ἀναπληρώσῃς

τὰς

ζημίας σου μὲ νέα καὶ μεγαλύτερα κέρδη τῆς γνησίας μετανοίας

καὶ ἐπιστροφῆς σου. Καὶ ἀποφάσισαι εἰς τὸ

ἑξῆς νὰ

κινηθῇς

μὲ ὅλην σου τὴν θέλησιν εἰς τὸ νὰ ἐπιτύχῃς τὸ τέλος σου, ἥτοι

τὴν ἐν οὐρανοῖς Μακαριότητα, τὴν ὁποίαν ὅποιος χάσῃ,

πίπτει

εἰς τὴν ἐσχάτην δυστυχίαν, κατὰ τὸν ἱερὸν Αὐγουστῖνον.

Ὄπως

καμνει μία μεγάλη πέτρα, ἡ ὁποία δταν πέσῃ ἀπὸ κανένα ὑψη-

Λον μέρος, συντρίβει ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἐμποδίζουν τὸν ὅρόμον της,
και δὲν τὴν ἀφίνουν νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸ κέντρον της, ἔτσι κάμε
και σύ, καὶ σύντριψε ὅλα ἐκεῖνα ποὺ σὲ ἐμποδίζουν, καὶ δὲν σὲ
ἀφίνουν νὰ. ἐπιτύχῃς τὸ τέλος σου, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ αἰώνιος
ἀπόλαυσις καὶ θεωρία τοῦ Θεοῦ εἰς

ἐκείνην τὴν ἐν

οὐρανοῖς

μακαριότητα ὡς εἴπομεν' διότι γνώριζε καλά, ὅτι, καὶ ἄν ἀπολαύσῃς ὅλας τὰς δόξας, ὅλας τὰς ἡδονάς, ὅλους τοὺς θησαυρούς,
και ὅλας τὰς Βασιλείας τοῦ Κόσμου, δὲν θέλεις δυνηθῇ μὲ ὅλα
αὐτὰ νὰ ἀναπαύσῃς καὶ νὰ χορτάσης τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρ-

διας σου πληρέστατα' διότι οὔτε τὰ ἀγαθὰ αὐτὰ εἶναι τέλος τοῦ
ανθρωπου, οὔτε ὁ ἄνθρωπος ἐκτίσθη δά αὐτά. Ὄθεν καὶ ἀφοῦ

ο ἄνθρωπος ἀπολαύσῃ

ὅλα ταῦτα,

δὲν ἀναπαύεται, ἀλλ' ἐπι-
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θυμεῖ ἄλλο τὶ πράγμᾳ ὑψηλότερον τούτων καὶ τελειότερον, ὅπερ

ἄλλο δὲν εἶναι, εἰ μὴ ὁ Θεὸς ὅστις μὲ τὁ νὰ

εἶναι ἡ ἀνωτάτη

μακαριότης καὶ τὸ τελευταῖον τέλος, διὰ τὸ

ὁποῖον

ἄνθρωπος, δύναται μόνος νὰ ἀναπαύσῃ τὴν

ἄμετρον

ἐκτίσθη ὁ:
καρ-

τῆς

δίας ἐπιθυμίαν, καὶ νὰ τὴν χορτάσῃ .πληρέστατα ὡς ἄκρον -και

Ἁὐγουστῖνος εἰπε

ἄπειρον ἀγαθόν. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ θεσπέσιος

ταῦτα τὰ ἀξιοσημείωτα λόγια «ἐποίησας ἡμᾶς Κύριε διὰ

σὲ καὶ

οὐδέποτε ἡ καρδία ἡμῶν ἀναπαύεται, μέχρις 'ὅὶου εὕρῃ ἐν σοὶ
ταύτην

της τὴν

ἀνάπαυσιν; ἐν τῇ μελλούσῃ ζωῇ, διότι ἐν τῇ παρούσῃ

ξωῇ, ἄν

τὴν ἕαυτῆς ἀνάπαυσιν.» Πότε δὲ θέλει

καὶ ἀξιωθῇ κανεὶς πολλῶν καὶ

εὕρῃ

μεγάλων χαρισμάτων, ἄν

καὶ

ἀναπαυθῇ, τῷ Θεῷ ἐνωθείς, διὰ τῆς ἀπαθείας" ὅμως ἡ ἀνάπαυσίς του αὕτη εἰναύ ἐπ' ὀλίγον καὶ μερική,

ἀλλ' ὸὐχὶ παντοτινὴ

καὶ πλήρης, ὡς εἶναι ἐν τῇ μακαριότητΓ καὶ

εἰς ὅλον ἥστερον

παρακάλεσαι τὸν Κύριον νὰ σὲ δυναμώσῃ μὲ τὴν
τοιουτοτρόπως, ὤστε ἐν τῇ κοιλάδι ταύιῃ τοῦ
σκόμενος, εἰς ὅλα σου τὰ ἔργα, ἄλλο νὰ

χαράν του

κλαθμῶύος εὑρι-

μὴν

ἀναπνέης

παρὰ

τὴν ἐν οὐρανοῖς ἐκείνην μακαριότητα καὶ ἀπόλαυσιν' ἄλλο νὰ μὴν

ἐπὶθυμῇς, παρὰ τὸ τελευταῖον ἐκεῖνο καὶ ὁλουστε·ρινὸν τέλος καὶ.
τὸν σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖον και επλάσθης διὰ τῆς δημιουργίας,

καὶ ἀνεπλάσθης διὰ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, λέγοντας
Παῦλον' καὶ σκοπὸν διώκω ἐπὶ το βραβεῖον

μὲ τὸν

τῆς ἄνω . κλήσεως

τοῦ Θερῦ ἐν Χριστοῦ Ἰησοῦ » (Φιλιπ. γ'. Ι4.).

ΜΙΑ ΜΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΙΜΪΡΙΣ ΕΙΣ ΤΒΗ ΜΟΗΗΗ ΓΡΒΓΟΡΙΟΥ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 1Οης Νοεμβρίου (ν. ἡ.) παραμονὴν τῆς
ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἁναστασίας τῆς Ἑωμαίας, εἰς τὴν Ἰερὰν
Μονὴν τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου ὅπου φυλάσσονται τὰ τίμια λείψανά της, εἶχον συγκεντρωθεῖ, ἀρκετοὶ πανηγυρισταί. Οἱ. Μοναχοὶ διακονηταί, ὑπὸ τὴν διαρκῆ ἑποπτείαν τοῦ Καθηγουμένου
τῆς Μονῆς Ἁρχιμ. Βησσαρίωνος, εἶχον περατώσει τὰς τελευταίας προετοιμασίας. Ὄτε ὅλα πλέον εἶχον τακτοποιηθῇ, ἡ
ἑσπέρα εἶχε προχῳρήσει, καὶ οἱ κώδωνες μᾶς ἐκάλουν ἑορταστικὰ εἰς τὸν ἐσπερινόν. Τὴν ἑορτὴν τιμοῦν μὲ τὴν παρουσίαν
των, ὁ Διοικητὴς Ἁγίου Ὄρους κ. Κων. Κωνσταντόπουλος, ὁ
Ἐπίσκοπος Μηλιτουπόλεως Ἰερόθεος, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἰ.
Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁρχιμ. Σερᾳφεὶμ καὶ ὁ Τελώνης Ἁγίου
Ορους κ. Σπ. Κερκύρας, ὡς καὶ πλῆρες ἐκκλησίασμα κοσμικῶν.
Μετὰ τὴν στάσιν τῆς Λιτῆς, οἱ κοσμικοὶ ἀπεσύρθησαν
προς ἀνάπαυσὶν. Λίαν πρωὶ τῆς ἐπομένης, τὸ μοναχικὸν σήμαντρον, μὲ τοὺς ρυθμικοὺς ὑποβλητικοὺς ἥχους του, μᾶς ἐκάλεσεν
ολους, εἰς τὴν Θείὰν Λειτουργίαν. Ἑπανηγύριζεν ἡ Μονή, τὴν
μνημην τῆς ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Ἁναστασίας τῆς Ἑωμαίας.
Ηγούμενοι, ἱερεῖς καὶ διάκονοι, περιεβλήθησαν τὰ λαμπρὰ
αμφιά των, μὲ προεξάρχοντα τὸν Ἄγιον Μηλιτουπόλεως, καινουργῆ ὁλόχρυσα ἐκκλησιαστικὰ σκεύη ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ
λιβανωτὸς με παραδείσιον ἄρωμα ἀνεπέμφθη, ἀνερχόμενος ὡς
θυσία πρὸς τὸν Δημιουργὸν τοῦ Παντός.
'Η τράπεζα ποὺ ἐπηκολούθησε, χαρακτῆρος αὐάτηρῶς
κοινοβιακοῦ, ἧτο πανηγυρική. 'Υποδειγματικὴ τὴν ἐχαρακτήριζε
κοινοβιακὴ τάξις καὶ σοβαροπρέπεια. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦ
φαγητοῦ,. ὁ ἀναγνώστ.ης Μοναχὸς 'Ησύχιος, ἀπὸ τοῦ Ἄμβωνος
τῆς τραπέζης, ἀνεγίγνωσκε μεγᾳλοφώνως, τὸ συναξάριον τῆς
ηιιέρας, ποὺ ἀνεφέρετο εἰς τὰ καθήκοντα καὶ τὴν ἀποστολὴν
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τῶν Μοναχῶν. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν ταύτην, ὁ Διοικητὴς Ἁγίου
Ὄρους κ. Κωνσταντόπουλος, εἰς αὐθόρμητον λόγον του, δονούμενον ἀπὸ ἐνθουσιασμὸν καὶ πλήρη γλαφυρότητος, ἀφοῦ ἐν
ἀρχῇ ηὐχαρίστησε τὸν Ἂγιον Καθηγούμενον Βησσαρίωνα καὶ
τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς τοὺς ἐν τοῖς διακονήμασι κοπιῶντας,
διὰ τὰς φροντίδας καὶ τὰς ποικίλας πέριποιήσεις, λαμβάνον
ἀφορμὴν ἀπὸ τὸ περὶ μοναχισμοῦ συναξάριον, εἰσερχόμενος εἰς
τὸ βαθύτερον νόημα τῆς μοναχικῆς ἰδέας, ἐξῆρε τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ Μοναχισμοῦ, ὡς κεντρικοῦ παράγοντος πολιτισμοῦ.

Ἑπεστήριξεν ὅτι τότε μόνον ὁ Χριστιανισμὸς θὰ δυνηθῇ νὰ
ἐπιδράσῃ ἀποτελεσματικῶς, ἐπικαίρως καὶ δραστηρίως ἐπάνω
εἰς τὴν Κοινωνίαν, ὅταν κατορθωθῇ ν' ἀναζωογονηθῇ καὶ ἀξιοποιηθῇ ὁ Μοναχισμός. Τὸ σημερινὸν πνεῦμα τῆς ἀ.παισιοδοξίας
καὶ τοῦ μηδενισμοῦ, δύναται τὰ ὑπερνικηθῇ, ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς
Ἀναστάσεως. Ἁκολούθως ὡμίληοε περὶ τοῦ τὶ εἶναι Μοναχὸς
καὶ εἰς τὶ ἀποβλέπει ὁ Μοναχός: εἰς τὴν δημιουργίαν δηλονότι
μιας κοινότητος ἀρτίων ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ἐχαρακτήρισεν
ὡς ἥρωας. Πρώτην βαθμῖδα τῆς κλίμακος τῆς μοναχικῆς ἀρετῆς,
ἀποτελεῖ ἡ ταπείνωσις, ποὺ εἶναι δυνατή, ἐφ' ὅσον ὑπάῳχει
ἀγάπη. Εἰναι δὲ ταπείνωσις, ὰὸ δυσκολώτερον καὶ τὸ ἡρωϊκώτερον κατώρθωμα εἰς τὸν βίον. Διάμεσοι βαθμῖδες τῆς κλίμακος, εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον οἱ Μοναχοὶ ὡνομάζουν ὑπακοήν,
εἶναι ἡ ἄσκησις διὰ τῆς ὁποίας τονώνεται, ἐνισχύεται καὶ ὁλοκληριὸνεται ὁ Μοναχός. 'Υψίστην βαθμῖδα τῆς κλίμακος ἀποτελεῖ - τὸ καὶ ὡραιότερον καὶ θαυμασιο5τερον - ἡ ἕνωσις, ὁ ἄμεσος δεσμὸς μὲ τὸν Θεόν. Ἑ βίιοσις τοῦ Θείου. Ἑπειτα ὁ ώμιλητὴς ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα, περὶ τοῦ τὶ πεῳιμένει ὁ κόσμο;
ἀπὸ τὸν Μοναχισμόν, τονίσας ὅτι ὁ Μοναχισμός εἰναι ἀπαραί-

τητος. Ἀπὸ τὰς Μοναχικὰς νησῖδας δημιουργοῦνται πολιτισμοί.
Ἑμεῖς δὲν ἔχομεν παρὰ νὰ ἐκκινήσωμεν ἀπὸ τὸ Ἄγιον Ὄρος.
Ἀλλὰ πρὸς τοῦτο εἰναι ἀναγκαῖον ν' ἀξιοποιηθῇ ὁ Ἁγιορειτικὸς
Μοναχισμός. τὰ πάντα πρέπει νὰ κάμωμεν διὰ τὸ " Αγιον Ὄρος,
τὸ ὁποῖον μίαν ἡμέραν θὰ μᾶς ἀποδώσῃ ἀγλαοὺς καρπούς. Το
μήνυμα τοῦ Ἀγίου Ὄρους πρὸς τὸν κόσμον, εἰναι ὑπερνίκησις
τοῦ πνεύματος τοῦ ὑλισμοῦ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ αἰωνίου. Αἰσθανόμεθα ἱερὰν καύχησιν, διὰ τοὺς Ἁγιορείτας Μοναχούς μας.
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Καὶ τὸ Βυξάντιον ὡς πολιτιστικὴ δύναμις, ὡς ἔνδοξος πολιτισμὸς,
ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ τὸν μέγαν καρπόν, ποὺ λέ,γεται Ὁρθοδοξία,
καρπὸν τοῦ Ἐλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ εἶναι κυρίως
ἔργον Μοναχῶν. Διὰ ν' ἀξιοποιηθῇ ὁ Μοναχισμός, δὲν πρέπει
νὰ ἐπαφιέμεθα εἰς τὰς ἰδίας ἀνθρωπίνους ἱκανότητας, Καλὴ ἡ.
γνῶσις ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἐπίγνωσις, ἀλλὰ χωρὶς τὸ στοιχεῖον τῆς
ἀγάπης, δὲν ἄγουν εἰς ἀρτιότητα. 'Ιδιαιτέραν ἐντύπωσιν ἔκαμεν
ἡ δὶατύπωσις τοῦ σταδίου πρὸς μίαν ἀρτιωτέραν ζωήν, ποὺ θὰ
σημάνῃ ἀξιοποίησιν : ἀγαπῶσα ταπείνωσις, ἀγαπῶσα ἐπίγνωσις,
βλέπουσα ἀγάπη, ἄσκησις καὶ τέλος ἡ ἄμεσος σχέσις μὲ τὸ
Θεῖον. Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Μοναχοῦ, ἀνεξαρτήτως τοῦ
ἄν ἡ τελευταία σχέσις, εὑρίσκῃ τὴν ἐφαρμογήν της, εἰς τὴν ἔρημον ἢ τὴν θεώρησιν, ἤ τὴν κοινότητα ἀνθρώπων,ἢ τὴν δρᾶσιν.
Πολλὰ ἀκόμη εἶπε καὶ ἀνέπτυξεν ὁ ὁμιλητής, πρὸς μεγάλην
χαρὰν καὶ ἱκανοποίησιν τῶν παρισταμένων, ἀπέτισε δὲ τέλος
τιμήν, πρὸς τοὺς ἥρωας Ἁγιορείτας Μοναχούς, οἱ ὁποῖοι.ἐγκατέλιπον τὸν κόσμον καὶ ἧλθον εἰς τὸν ἱερὸν τόπον, διὰ νὰ
ἀ9λήσουν καὶ νὰ προσφέρουν ἑαυτούς, ὑπὲρ τῆς Ἰδέας τον
Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
Μετὰ ταϋτα ὡμίλησεν ὁ Καθηγούμενος Σεραφείμ, ὅστις
ἐξ ὀνόματος τῶν Μοναχῶν ἐξέφρασε τὴν βαθεῖαν συγκίνησίν
του διὰ τοὺς λόγους τοῦ κ. Διοικητοῦ καὶ ἔπλεξεν ἀκολούθως τὸ
ἐγκώμιον τοῦ συγχοόνου Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, εἶια δὲ
τελευταῖος ὁ Καθηγούμενος Βησσαρίων, μὲ ἁδρὰς φράσεις ἐκφράσας τὰ αὐτὰ θερμὰ συναισθήματα καὶ εὐχαριστήσας τοὺς
παρευρισκομένους εἰς τὴν ἐορτήν, διὰ τὴν εὐλαβῆ καὶ πρόθυμον εἰς αὐτήν, συμμετοχήν των.
Καὶ ἐδῶ τελειώνει ἡ λαμπρὰ ἕορτὴ τῆς Ἰερᾶς Μονῆς
τοῦ Ὁσίου Γρηγρρίου, χαρίσασα εἰς ὅσους εἶχον τὴν εὐτυχίαν
νὰ συμμετάσχωσι, πλουσίαν ψυχικὴν καὶ πνευματικὴν. εὐφρρσύνην.

Σπυροξ Δ. Κερκήραξ
Ἐν τῇ Ἰ. Μονῇ τῇ 11-1Γ-54

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΑΠΟΨΕ

Η

ΝΥΧΤΑ

ΟΙΜΩΖΕΙ...

*()

Ὄ! ἡ νύχτα αὐτή, πόσο εἶναι—κύττα !— σκυθρωπὴ καὶ μαύρη 1
Γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ οἰμώζῃ ἀπόψε τάχατες τὸ Σύμπαν;
Βσρειὰ ἠχοῦν τὰ σήμαντρα κι' ὑπόκωφα.
ΚΓ ἡ ἠχηρή τους εὐφροσύνη, λές,
περίτρομη πῶς τώρα-δὰ θὰ ξεψυχήση,
γιατὶ τὸ αἶμα στὸν σταυρὸ θὰ χύση
— ὤ, πόση ἡ χλεύη ἀπόψε κΓ ὁ ἐμπαιγμός ἕνας ἄνθρωπος-μαζὶ κύ ἕνας Θεός... .
Οἱ Μοναχοί, οἱ Πατέρες, σὰν πνεύματα ἀπόκοσμα προβάλλουν,
μύστες βουβοί, ποὺ ἐκίνησαν γιὰ νεκρικὴ ἀγρυπνία.
Ἄν κάποτε οἱ δώδεκα ἀπὸ τὴν δύναμι νικήθηκαν τοῦ ὔπνου,
ὅμως ἀπόψε ἐδῶ ὁ καθείς, ἄσβυστη θὰ.κρατήση τὴν λυχνία
τοῦ θρήνου καὶ τῆς προσευχῆς γιὰ τὸν Διδάσκαλο καὶ Κύριο.

Τῆς Ἑκκλησιᾶς τὰ σκοτεινά, τὰ φασματώδη ἐρέβη,
φλόγα κεριοῦ τρεμάμενη νὰ καταπιῆ γυρεύει.
Μέσα στῶν θόλων τὸ θαμπὸ ἀτλάζι
κάτι ὑπόκωφα σὰν νὰ παμφλάζη,
ἔτσι ὅπως οἱ φωνὲς ὑψώνονται καὶ ἠχοῦν
καὶ γυρνῶντας πίσω ἀντηχοῦν.

(*) Ἂποδοσις ἐκ τὴς Γερμανικῆ6
σε ελεϋῦερο 'Ελληνικδ στίχο.
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Ὁ ἀσπρομάλλης Γέρο-Μοναχός
δὲν εἶναι διόλου σταθερὸς στὴν ὁμιλία.
ΙΙνιχτά, μετὰ τὸν ψάλτη, κάτι ἀκατάληπτο τραυλίζει
ἔτσι ὅπως τὸ ὧχρὸ βιβλίο, μὲ τρέμολο στὰ χέρια, ξεφυλλίζει.
'Ακόμη καὶ σ'αὐτὸν φαίνεται τόσο παράξενος κΓἀλλόκοτος ὁ τόπος
κύ εἰναι στ' ἀλήθεια ἀπόψε τόσο δυσοίωνος κι' ἀλλόκοτος,
ἔτσι ὅπως ξεκινοϋν οἱ Ἄγιοι ἀπὸ τοὺς τοίχους...
Ἑξω ἡ γκρίζα νύχτα
δυνατὰ καὶ ἄπληστα μουγχρίζει
μὲ τὸ βουητὸ τῆς ἀνεμοζάλης καὶ τῆς νεροποντῆς,
λες καὶ τὰ καστρότειχα ζητᾶ νὰ ρίξη τῆς Μονῆς,
Μιὰ ξέφρενη στρατιὰ κυλάει μεσ' ἀπ' τὰ βουνά,
κἀ ἡ ἀγριεμένη θάλασσα μὲ πάταγο ξεσπᾶ κάτω στὰ βράχια.
Μιὰ σκυθρωπὴ καὶ ἄγρια νύχτα—κι' ἄστρο παρήγορο πουθενά ..
Σήμερα οἰμώζει ἡ Πλάσις γιὰ τό πάθος τοῦ Κυρίου.

Περίτρομα φοβισμένο μοιάζει ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν
καὶ τρέμει καὶ ριγεῖ καὶ θρηνωδεῖ μἔ τις καμπάνες.
Κόσμε! τὸ ἀναγάλλιασμά σου
θὰ ἐκκεντηθῆ ἀπόψε καὶ θὰ ζεψυχήση!
Γιατὶ τὸ αἶμα στὸν σταυρὸ θὰ χύση,
— ὤ, πόση χλεύη ἀλήθεια κΓ ἐμπαιγμὸς -ἕνας ἄνθρωπος-μαζὶ κΓ ἕνας Θεός....
Γτϊ1ζ Τεϊε Ηηγ6ϊι5 Τεϊ6Π5
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ΓΝΩΜΙΚΑ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Μακάριος δστις ήλευθεριδθη έντελῶς διὰ τον Κϋριον άπδ παντων τῶν γηϊνων τῆς ματαίας αϋτὴς ζωῆς καὶ ὴγάπησε μονον τον
Θεον, τον ὰγαῦδν και εϋσπλαχνον.
— Μακάριος δστις έγένετο γεωργδς των άρετῶν και ῦψωσε
θημωνίαν καρπων ζωῆς εϊς τον Κϋριον, ῶς γῆ σιτοφδρος.
— Μακάριος δστις έγένετο καλδς γεωργδς τῶν άρετῶν, και
έφϋτευσεν ᾶμπελον πνευματικήν, κα'ι τρυγήσας, εγέμισε τοὺς ληνοὑς
αϋτοϋ διὰ καρποϋ ζωῆς εν Κυρίω.
— Μακάριος δστις έγέμισε τους συνανθρώπους του εὑφροσϋνην
πνευματικὴν εκ τοϋ καρποϋ τῶν ὰρετῶν, τὰς 6ποιας κοπιάσας έφϋ·
τενσε, διὰ ν' άποδῶσουν καρπδν ζωῆς εν Κιιρϊῳ
Μακάριος 6 ϊστάμενος εν προσευχῆ ως οϋράνιος αγγελος, εχων
καθ' έκάστην άγνοὑς τους λογισμοϋς, μὴ δϊδων δίοδον εϊς τον πονη·
ρδν διὰ νὰ αϊχμαλωτίση τὴν ψτχὴν αϋτοϋ απο τοϋ Σωτήρος ©εοϋ.

Ὅσίου 'ΕφραΙμ
"Υψωνε τδ δμμα σου προς τον Θεδν, διδτι ὴ σκέπη καὶ ή προνοια τοϋ Θεοϋ περικυκλωνει δλους τους ανθρῶπους. Δὲν βλἐπεται
δμως ϋπδ οϋδενδς έκτδς μονον απο έκείνους, οῖτινες έκκαθάρισαν
έαυτοῦς ὰπδ πάσης άμαρτϊας και εχουν πάντοτε πασαν αυτων τὴν
μελἐτην εϊς μονον τον Θεδν.

"Οσ. 'Ισχχκ Σόρου
Σημεϊα που φανερώνουν εκεινον που έλαβε τὴν χάριν τοϋ Θεοϋ.
Νὰ εἰναι άδργητος, αμδλυντος άπδ σαρκικὰς ὴδονάς, να βϊναι πραος
καϊ ῆμερος, νὰ ἔχη τὴν ταπεινωσιν, μοξὑ μέ τὴν ανεςικακίαν καϊ συμπάθειαν, τὴν άγάπην εϊς τον πλησίον καθαρὰν κα'ι άδολον και τὴν
πϊστιν εϊς τον Θεδν άδϊστακτον και στερεάν.

'Ἀγ. Συμεων Ν. ©εολογος
Στέφανος άφβαροάας και άρετὴ και σωτηρία τοϋ ανϋρωπου
εϊναι νὰ ϋπομἐνη προϋύμως καϊ εύχαρίστως τὰς συμφοράς· ὴ κράτησις δε θυμσϋ, γλώσσης, γαστρος καὶ ὴδονῶν γίνεται άφορμὴ μεγϊστης
βοηθείας εις τὴν ψυχήν.

'Αγϊου 'Αντωνιβυ

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Η ιιεγἁλη ταπεινωσις.
'Η μεγάλη τῶν Χριστουγέννων έορτὴ ὑπενθυμίζει ήμῖν τὴν
αφατον τοϋ Κυρίου ὴμῶν ταπείνωσιν, δστις «εαυτδν έκένωσε μορφὴν
δοῖιλου λαβων» (Φιλ. β'. 7.) και, ῶς ῶραῖα ψάλλει ὴ 'Εκκλησϊα μας,
«λαθων έτέχθη ϋπδ το σπήλαιον» το ταπεινον. Διὰ τῆς μεγάλης Αϋτοῦ
ταϋτης ταπεινώσεως, ῆτις εϊναι ὴ βασιλϊς τῶν ὰρετῶν καὶ ὴ βάσις
κα'ι τδ θεμέλιον τοϋ οϊκοδομήματος τῆς ὴΟικῆς προαγωγής καὶ τοϋ
έν Χριστω καταρτισμοϋ τῶν χριστιανῶν κατέδειξεν δ Κϋριος έμπράκτως και εκ γενετής έκεϊνο, 6περ βραδϋτερον ιδς διδάσκαλος θὰ ἔλεγεν εις τδ δρος, τδ «μακάριοι οι πτωχοὶ τφ πνεϋματι» (Ματθ. ε'. 3).
Τὴν εὺλογημένην αϋτὴν άρετὴν έκέκτηντο άπαντες οι επ' αρετῆ
διαπρέψαντες μεγὰλοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι, οἴτινες εκ της ταπεινωσεως άρχδμενοι και τὴν ᾶναντη δδδν τῆς άρετής χωροϋντες κατεδϋοντο εις βάθος ταπεινιοσεως, άνάλογον τοϋ ὑψους τῆς ὴθικὴς αύτων
τελειωσεως.

Οῦτως διὰ νὰ λάβωμεν ιδς παράδειγμά του «δεύτερον μετὰ τον
ενα» τὴν μεγαν Ἂπδστολον Παϋλον, βλἐπομεν δτι οὑτος άρχικῶς
φρονεϊ δτι εϊναι «έλάχιστος τῶν 'Αποστδλων» (Α' Κορ. ιε'. 9) κατὰ
τδ έτος 56. ΕΙτα προαχθεϊς εν Χριστφ εις μείζονα βαθμδν λέγει δτι
εϊναι «δ έλα-χιστοτερος πάντων τῶν άγίων «δηλ. τῶν χριστιανῶν
("Εφεσ. γ'. 8) κατα τδ έτος 61. Τελος, δτε ελεγε τδ περϊφηιιον έκεϊνο, «τον άγῶνα τον καλδν ὴγώνισμαι.... λοιπον άπδκειται μοι 6 τῆς
δικαιοσύνης στέφανος» (Β'. Τιμ. δ'. 7) δπερ μδνος εκ τῶν βροτων
εϊπε καὶ εϊχε φθὰσει εις τον ῦψιστον βαθμδν της ὴθικῆς τελειώσεως
έφρδνει δτι εϊναι «πρωτος τῶν ὰμαρτωλῶν» (α' Τιμ. α' Ι5).

Τὴν ταπεινοφροσϋνην βοᾳ προς ημ,ας δ εν φάτνῃ αλογων ανακλιθε'ις Σωτὴρ ὴμων και δ μιμητὴς Αϋτοϋ 'Αποστολος Παϋλος.

'Αρχιμ. Γερμανδς Γρηγορᾶς.
Τη 23η Ὅκτωβρίου συνεπληρώθη πεντηκονταετηρίς, άφ' ὴς
ήμέρας αίφνιδϊως απεδήμησε προς Κϋριον εν τὴ εν Κωνὶπ6λεῖ οϊκϊι^
τοϋ μαθητου αϋτοϋ Σάρδεων Μιχαὴλ (Κλεοβοϋλου) 6 σοφώτατος καὶ
αγιωτατος Τχολάρχης τῆς μεγαλωνύμου Θεολογικής Σχολῆς Χάλκης
Αρχιμ. Γερμανδς Γρηγορὰς ο Καισαρεύς, ὴν διτδκησεν επ'ι εῖχοσι καὶ
Ἰξ σνναπτα ετη (Ι876 —1897).
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"Εχων πολυμερῆ μορφωσιν, ξηλευτὴν γλωσσομάθειαν, βαθεῖαν
θεολογικὴν καϊ φιλοσοφικὴν κατάρτησιν, μεγάλην εις τδ καθῆκον
άφοσϊωσιν κα'ι τδ σπουδαιδτερον μεμαρτυρημένην άγιοτητα βϊου, ν·ατεστη, ῶς παγκοίνως άνεγνωρίσθη «ή κυριωτέρα έκκλησιαστικὴ φυσιογνωμία τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ ιὶύ αίωνος» ('Αρχιμαν. Δημ.
Γεωργιάδης).

'Αντάξιος μαθητὴς τοϋ πρώτου Διευθυντοϋ τῆς Σχολῆς Κωνσταντίνου Τυπάλδου τοϋ Σταυρουπδλεως, αφωσιωθη ψυχῆ τε και
σώματι εις τὴν διεϋθυνσιν τὴς Σχολὴς και έποδηγέτησεν εν Χριστφ
σϋμπασαν τὴν Ἰεραρχϊαν τῆς Ὅρθοδδξου 'Ανατολής επὶ τρεις σχεδον δεκαετηρίδας.
Ὅτο αϋστηρδς και έπιεικής, μειλιχιος καὶ συγκαταβατικος, συντηρητικδς και προοδευτικος, ταπεινδς καϊ αξιοπρεπής, συνετδς και
πολύπειρος. 'Ηρνήθη άθρδως προσφερθέντας αρχιεπισκοπικοὑς και
Πατριαρχικοὑς θρδνους διὰ νὰ προπαρασκευάση καλοϋς ποιμἐνας έν
τη έκκλησϊ·ϊ καὶ ἐγένετο εργω και λογψ 6μδτροπος τῶν μεγάλων
Πατέρων τῆς 'Εκκλησϊας. 'Εν τέλει ὑπέστη, ως καϊ οὑτοι, διωγμοϋς
κα'ι παραγνωρίσεις κα'ι άπεχωρίσθη τῆς προσφιλοϋς αϋτω Σχολὴς.
'Απήλθε τοϋ προσκαίρου τούτου
κοσμου «προσδοκῶν άνάστασιν
νεκρῶν» ώς κατ' έπιθυμίαν αϋτοϋ άνεγράφη έπὶ τοϋ ὰπερίττου τάφου
του. 'Η μνήμη του δμως εστι καϊ ἔσται αϊωνϊα κα'ι μετ' έγκωμϊων
διδάσκουσα πολλὰ ποιμένοντας και ποιμενομένους.

Τοιοϋτους διδασκάλους κα'ι κληρικοὑς ας εύχηίῖωμεν νὰ χαρίσϊ]
καὶ αὑθις τή 'Εκκλησίᾳ 6 δομήτωρ αϋτὴς καϊ Σωτὴρ ήμῶν.

Παϋλος Μελᾶς.
Ὅ Ὅκτώβριος μᾶς ὑπομομνήσκει και έτέραν μεγάλην προσωπικδτητα, ῆτις προ πεντήκοντα ετων θϋσασαν έαυτὴν εις τον βωμδν
τῆς πϊστεως καὶ πατριδος άπήλθε προς Κύριον, τον Παϋλον Μελάν.
Νεαρῶτατος έγκατἐλειψε τὰς άνέσεις τὴς άρχοντικής αϋτοϋ
οϊκογενειας καὶ τὰς τιμὰς τοϋ άξιώματος - ὴτο άξιωματικδς - καϊ ὴλύε
κατὰ τὴν ταραχιοδη έκείνην έποχὴν να συγκακουχηθὴ μετὰ των εν
Μακεδονίᾳ ὰδελφῶν αϋτοϋ καϊ διαφυλάξη τοϋτους εν τῇ Ὅρθοδοξί9
και τφ 'Ελληνισμφ.
Ηϋτϋχησε νὰ διαφυλάξτ] αϋτοὑς καὶ έφήρμοσε τους λδγους τοϋ
Κυρίου «μείζονα ταύτης ἀγάπην οϋδεὶς εχει, ϊνα τις τὴν ψυχὴν αϋτοϋ
θή ϋπέρ των φϊλων αϋτοϋ» ('Ιωάν. ιε' Ι3Ἰ. 'Εθυσιάσθη διὰ τον πλησϊον, ως 6 Χριστδς, παρὰ τοϋ δποίου ὴντλει τὴν δϋναμιν εις τὰς
κακουχίας κα'ι στερήσεις έπ'ι των μακεδονικῶν δρύων. 'ϊδοϋ τ'ι γράφει
εις έπιστολὴν αϋτοϋ προς τὴν σϋξυγδν του νπδ ήμερ. 28-8-Ι9Ο4:

«Χθες δταν ετελείωσα τδ γράμμα μου έπήγα εις τὴν έκκλησίαν
τὴς Μονὴς με τους άν5ρας μου. Ειναι παλαιοτάτη, βυξαντινή. Ο1
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τοϊχοι κατάμαυροι, σχεδδν σκεπασμένοι μὲ εϊκονας άγιων' φωτιζεται
μονον απδ ενα μικρδν παράθυρον ἐπάνω εϊς τὴν αϋλὴν τὴς Μονῆς,
Ἀκοϋσαμε τον έσπερινδν πρωτα καὶ κατδπιν μας μετέλαβεν 6 γέρων
χωρικος 'ιερεὑς της Μονῆς. Οὺδέποτε μέ τδσην κατάνυξιν μετέλαβα.
'Ο νοϋς μου διαρκτος έστρέφετο προς 'Εκεϊνον, 6 δποϊος χάριν ὴμῶν
και τῆς Φρησκεϊας Του ϋπέστη τδ μαρτϋριον. Τδ μέγεθος τὴς θυσίας
Του, τδ μέγεθος τὴς άποστολής Του μ' ἔκαναν νὰ αϊσθάνωμαι πδσον
μικροϊ και πδσον μακρὰν Αὺτοϋ εϋρισκομεθα, ἀλλὰ καϊ συγχρδνως
μ' ένεθάρρυναν. Πάντοτε έλάτρευσα διὰ τὴν θρησκείαν Του καὶ τον
έθαϋμασιχ διὰ τὴν θυσίαν Του. 'Ελπιζω νὰ μας βοηθήση. Αϊσθάνομαι
τωρα ισχυρδς, γενναϊος καὶ καλϋτερος, ἔτοιμος δε νὰ κάμω τδ παν».
Εις έτέραν δέ αϋτοϋ έπιστολὴν περιγράφων τὰ τὴς παραμονῆς
και άναχωρήσεως νϋκτωρ έκ τὴς Μονῆς γράφει: «Εϊς τὰς 7 παρα τέταρτον 6 ήγούμενος εϊσέρχεται εϊς τὴν αϊθουσάν μας κα'ι μας λέγει νὰ
ζαταβωμεν σιγὰ - σιγά. Ὅ ενας κατοπιν τοϋ άλλου κατεβαϊνομεν εϊς
τὴν αϋλὴν κα'ι διὰ σκοτεινὴς στοας βγαινομεν εϊς το 6πίσθιον μέρος
τοϋ μοναστηριοϋ απ' δπου κατηφορίζει μονοπάτι εϊς τὴν πεδιαδα.
Συγκεντρωνώμεθα δλοι εηει καὶ φορτώνομεν εις τδ ζωον τους διαφδρους σάκκους μας. Κατοπιν 6 'Ηγοϋμενος λαμβάνων ϊδιοχείρως τδ ενα
απὴ τα μουλάρια, έτέθη ἐπὶ κεφαλὴς καϊ ὴθέλησε νὰ μᾶς δδηγήστ]
μδνος του. Σε διαβεβαιῶ δτι τδ συγκινητικδν καὶ ωραϊον τὴς εϊκδνος
ταϋτης δεν θὰ λησμονήσω ποτὲ, λυποϋμαι δε μὴ δυνάμενος νὰ τὴν περιγράψω καλὰκαὶνὰ αε διοσω ϊδἐαν τοϋ έπιβλητικοϋ τὴς σκηνής ταϋτης.
Ητο τω δντι ωραϊον τδ θέαμα καὶ συγκινητικδν. 'Ημεϊς δλοι έβαδἰξαμεν δπισθέν του έφ' ένδς ζυγοϋ, σιωπηλοὶ καὶ κατὰ τὴν αϋτὴν
πάντοτε τάξιν. Ὅ ήγοϋμενος ὴτο ασκεπής, έβάδιζεν εϋθυτενέστατον
εχων τδ ϋψηλόν του άνάστημα καὶ μονον τὴν κεφαλὴν κλίνων έμπρδς,
έφαινετο βυθισμένος εις τὶς οιδε ποιας σκέψεις. 'Η λευκή του κομη
έφαϊνετο άργυριϊ εϊς τδ φῶς τὴς σελήνης, τδ δε μαϋρον ράσον του
εις τδ φῶς αύτο, τδ 6ποϊον έλαφρά δμϊχλη ἔκαμνεν ακδμη μυστηριωδέστερον, τον έδείκνυε άκομη ϋψηλοτερον. Εϊς δλους μας ἔκαμεν
εντϋπωσιν τδ θέαμα τοϋ άγαπητοϋ γέροντος καὶ μας εφάνη δτι βλεπομεν τὴν 'Εκκλησϊαν μας, τον ὰντιπρδσωπον τοϋ Χριστοϋ, χειραγωγοϋντα ήμας εϊς τδ ϋψηλδν ἔργον τδ δποϊον ήρχίσαμεν χθες.
'Οταν έφθάσαμεν κάτω εϊς τὴν πεδιαδα δ ήγοϋμενος έσταμάτησε και
παρερχομένους τον ενα κατδπιν τοϋ άλλου μας ηϋλογει καὶ μας ήσπάξετο». 'Ιδοῦ τδ μυστικδν τὴς έπιτυχϊας τοϋ άγῶνος του, ἀλλὰ καὶ αϊ
έβνικαϊ ϋπηρεσϊαι των Μονῶν.

Αρχιμ. Σεραφεἰμ Παπακωστας.
Προωρως ύπερμεσοϋντος μηνδς Αὑγοὺστου άπεδήμησε πρὸς
Κϋριον μεγάλη 'Εκκλησιαστικὴ Προσωπικδτης, δ 'Αρχιμανδρϊτης
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Σεραφε'ιμ Παπακιοστας. Ὅ μεταστὰς διετέλεσεν έπ'ι 27 συναπτὰ ἔτη
Ἰεροκήρυξ τοϋ Καθεδρικοϋ Ναοϋ Ἀθηνῶν, παρέχων δαψιλῶς έκ
τοϋ περισσεύματος τῆς καρδίας αϋτοϋ τα νάματα τοϋ θείου λδγου
δις της έβδομάδος, εις τους πολυπληθεϊς άκροατάς, οἴτινες διὰ της
συρροής αϋτῶν τον παμμεγέθη έκεϊνον ναδν κατέστησαν άνεπαρκὴ.

Παραλλήλως εϊργάσθη άποδοτικωτατα και ως συγγραφεϋς,
έκδοὑς μεγάλης δλκῆς ἔργα, ως τὴν τριλογίαν αϊ. παραβολαϊ, τὰ θαύματα τοϋ Κυρίου, ή ἐπὶ τοϋ δρους δμιλία, ὴ κατὰ Χριστδν άγαμϊα
και α'ι μοναστικαὶ αδελφδτητες, δ Κϋριος ως νεος. ή Μετάνοια,
ὴ·θικὴ και ὑγεία κλπ,

'Επίσης εϊργάσθη ζηλωτῶς ώς πνευματικος και κοινωνικδς
άναμορφωτής, ιδρϋσας πληθὑν Χριστιανικῶν Σωματείων, ώς τὴν Χριστιανικὴν "Ενωσιν 'Επιστημδνων, 'Εκπαιδευτικῶν λειτουργῶν, 'Ελλην.
Φῶς, Χριστ. Φοιτητ. "Ενωσιν, Εϋσἐβειαν, Εϋνϊκην κλπ.
Εϋλογως δϋναται να χαρακτηρισθῆ ώς ή μεγαλυτέρα 6ργανωτικὴ φυσιογνωμϊα εν τή 'Εκκλησιςι τοϋ αϊῶνος μας. Περιττδν να
τονισθῆ δτι έπεβλήθη και ἔδρασε τδσον έπωφελῶς δχι τοσον λογω
των σπανίων πνβυματικῶν αϋτοϋ προσδντων, ατινα πλουσίως εηοσμουν αὑτδν, αλλα κυρίω; διὰ της άκτινοβολίας τῆς προσωπικοτητδς του καὶ τῆς μεγάλης άρετής του, ῆτις πάντοτε έπιβάλλεται
καὶ χαρακτηρῖξει καὶ άναδεικνύει τους μεγάλους ανδρας. ΕΙχε τὴν
βασικὴν άρετὴν της έν Χριστφ ζωὴς, τὴν ταπεινοφροσύνην, μεθ' ής
μέχρι τελευταίας πνοής έδούλευσε τῷ Κυρϊω. (Πράξ. Κ. Ι9) Αὶωνία
του ή μνήμη.

Ποιος;
Ἀνεγράφη εις τον έκκλησιαστικον τϋπον δτι τριάκοντα χιλιὰδες κάτοικοι της 'Αφρικής ζητοϋν να γίνωσι δεκτοϊ εις τὴν Ὅρθοδοξον "Εκκλησίαν καὶ δτι ὰντιμετωπίζονται μεγάλαι δυσκολίαι προς
κατήχησιν αὑτιον.
Τδ ἔργον τοῦτο εις τδ Βυζάντιον ειχον πολυπληθεῖς Μοναχοὺ
οἴτινες ά;τετέλουν τὴν πρωτοπορείαν τῆς Αὺτοκρατοριας εις τον
έκπολιτισμδν των βαρβάρων. Σήμερον ποιος θὰ άναλάβη τδ ἔργον
τοϋτο μετὰ τὴν δσημέραι έξαφάνισιν τῶν 'Ιερων Μονων; Τδ λυπηρδν ειναι 6τι οι ταγοι της 'Εκκλησϊας και τοϋ "Εθνους οϋδεν μετρον
λαμβὰνουσι προς άποσδβησιν τοϋ έθνικοϋ καϊ έκκλησιαστικοϋ τοϋτου κακοϋ.

Ο1 άγιοι άρχιερεϊς ου μδνον παραλείπουσι νὰ συστήσωσιν εις
εϋσεβεϊς νεους νὰ άναπληριδσωσι τὴν παρατηρουμἐνην λειψαν-
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δριαν των 'Ι. Μονῶν, αλλὰ καὶ ὰπ6μακρϋνουσι τους έναπομεϊναντας δλιγους μοναχοὑς εκ των μετανοιῶν αντων, διορϊξοντες τοὺς έκ
τοϋτων ϊερομονάχους έφημερϊους, παρὰ τα μοναχικὰ θέσμια καὶ τους
επαπειλοϋντας ήβικοϋς κινδϋνους.
Δἑν έπιθυμοϋμεν νὰ γϊνωμεν μάντεις κακῶν. Φρονοϋμεν δμως
δτι ή εκ τῆς έκλείψεως των Μοναστηρίων προσγενησομένη μεγἀλη
έϋνικὴ και ἑκκλησιαστικὴ ζημία θὰ άποβὴ άνεπανορύωτος. 'Ο Κύριος
να βάλιι τὴν αγίαν χεϊρα του.

ΟΙ καρποι.

ύὌ

'Επὶ τὴ ήμέρι; των νεκρων «έδημοσιεὺθη εις τὴν Δυτικὴν Γερμανϊαν στατιστικὴ τῶν άπωλειῶν εις άνθρώπινον ύλικδν των δϋο παγκοσμιων πολύμων. Δέκα έκατομμϋρια έφονεϋθησαν ὴ άπέθανον κατὰ
τον πρωτονκα'ι πεντήκοντα έκατομμϋρια κατα τον δεύτερον'
ΑύτοΙ ειναι οι καρποὶ τῆς άρνήσεως τῆς άνθρωπδτητος έν τῷ
σιινδλφ αϋτής να άκολουθήση τον ὰρχοντα τὴς εῳηνης Σωτήρα
Χρισιον. 'Η άρνησις αῦτη ὴρχισε κυριως κατὰ τους χρονους τὴς διαφωτίσεως - τη άληθείςι συσκοτισεως - καὶ εν πολλοϊς έπικρατει
εισέτι.
ΟΙ μακρϋνοντες έαυτοὑς απο σοϋ άπολοϋνται εϊπε καὶ ύ
Προφητάναξ.

Ἐ Ἁναπλασις.
Πολὑ άργὰ επιτελοϋμεν το καθῆκον νὰ συγχαρῶμεν τὴν συνά8ελφον 'Ανάπλασιν έπϊ τη έπανεκδδσει αϋτής. Κατ' αρχὴν εἴμεθα
ϋπὶρ τοϋ μὴ πολλαπλασιασμοϋ τῶν πολλων ῆδη οντων θρησκευτικὼν
περιοδικων. Θὰ ηθελαμεν αντ' αϋτων να εχομεν έκδοσεις πατερικῶν
εργων, διὰ να μας δμιλοϋν οι θειοφοροι Πατέρες και οὺχὶ νεαροὶ
σϋγχρονοι θεολδγοι κα'ι πολλάκις λογοτέχναι ανευ κϋρους και έπιβολῆς. 'Η 'Ανάπλασις δμως αποτελεϊ έπαινετὴν έϊαϊρεσιν, διδτι άπετέλεσε σταθμδν ϊστορικδν καὶ τδ 6νομδί της ϋπενΟυμϊζει μιαν γδνιμον
«κκλησιαστικὴν έποχήν. Αϋτη πρωτη ανύωξε τον δρομον τὴς θρησκευτικής καϊ ήβικής άφυπνισεως τοϋ λαοϋ και ερριψε πρώτη τον
σπδρον τὴς ανθούοης σήμερον χριστιανικὴς κινήσεως. Τὰς στήλας της
εκλεϊσαν ο! μεγάλοι ῖκκλησιαστικοι ρήτορες Ἰ. Γαλανος, Δ. Φαραξουλὴς, Κ. Καλλινικος, Π. Τρεμπάλας, 'Ηλ. Βλαχάπουλος καὶ οι
«Ονικοϊ. διδάσκαλοι Ἰ. Σκαλτσούνης, Κ. Διαλησμας κ. α.
Εύχ6μεθα τη παλαιμάχῳ συναδέλφω, ῆτις βαδιζει τοις παλαιοϊς
αυτής ϊχνεσι βίο·ν μακρδν καὶ ὰπροσκοπτον πρὸς ώοξαν Χριστοῦ καὶ
ωφελειαν τοϋ χριστεπωνϋμου ὴμων πληρῶματος.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥ2
Βασιλικὰ ἔγγραφα. Κατοπιν τοϋ δλοσφραγίστου Γράμμοϊτος
τῶν 'Ι. Μονων τοϋ 'Αγίου “Ορους, το έπιδοθέν εϊς τὴν Α. Μ: τον Βω
σιλέα Παϋλον, ως έσημειωσαμεν εϊς τδ ύπ' άριθ.. 38— 39 τεϋχος ἡμων,
ἡ Α. Μ. δ Βασιλεὴς άπηύθυνε Γράμμα Λρος τους προἴσταμένους των
'Ι. Μονων καϊ τοὺς άλλους Πατέρας τους βυρισκομένους εν τφ Ιερφ
ἡμων τοπφ,

Τδ Βασιλικδν τοϋτο ἔγγραφον, συνταχθέν εις διηθισμένην άρχαὴ
ξουσαν ύπδ τοϋ ΚαΟηγητοδ τὴς Φιλοσοφίας εν τω Πανεπιστημίῳ 'Αβηνων κ. Ζακυνθινοϋ, έπεμελήθη και έφιλοτεχνήΟη ὺπδ τοϋ καλλιτέχνοϊι
κ. Φ. Ζαχαρϊου τοϋ άναλαβοντος τὴν διασωσιν των ἐν τφ Πρωτάτφ
σπσνίων τοιχογραφιων τοϋ Πανσελήνου.

Τουϊσ έπεδοθη εἰς τὴν Ἰ. Κοιν6τητα Ἀγίου Ὅρους ύπδ τοϋ
Διοικητοϋ αϋτοϋ κ. Κ. Κωνστανϊοπσύλου, παρουσία τοϋ 6ποίου εν Συνεδρία οῦσης ταϋτης, ὰπάνϊων ισταμένων έν προσσχὴ καὶ βαθεϊςι συγκινήσει' ἔχει δὲ ως ὰκολοϋθως :
«Ὅσιώτατοι Προεστωτες κα'ι οι άλλοι εύλαβέστατοι Πατέρες, οϊ
συνασκούμενοι ἐν τφ 'Αγιωνύμω Ὅρει τοϋ "Αθφ,

Ἀνηνέχβη τφ εύσεβεϊ ἸΙμων Κράτει ή 'Ηιιετέρα Τιμία Γραφὴ
κ.εκυρωμένη ϊαϊς Βσύλαις απασων των Εϊκοσι Βασιλικῶν και Πατριαρχικων Μονων ῆνπερ γηθοσύνως μ </./.</. άνέγνωμεν έξ σ5 γὰρ δ Θεσπέσιος
οῦτος και οιονεί προς οϋρανδν αϊρομενσς βράχος τσϋ “Αθω αϊμασι τοϋ
εὑσεβσϋς ἡμων γένους, 'Ηγουμἐνων των 'Αειμνήστων Βασιλέων και
Πατέρων 'Ημων ττ) των 'Ελλήνων θειοι συνάρσει ἀπεδοθη ἀρχῆ δ·Βασιλικος ὑμῶν Οι-κος διὰ πολὶ,ὴξ τῆς φροντίδος τὰ των 'Υμετέρων φρον
Ιιστηριων ἔ9ετο.

Τοϊς ούν των Πατέρων στοιχοβγτες ἴχνεσι, παση πρσ9άμίᾳ και
ξεούση καρδία ὰεὶποτε ὴρετησάμεθα συνάρασδαι τοϋ Θεοφιλοϋς 'Υμωι'
σκοποῦ (τοϋτο γὰρ εὺσεβεϊας τέ έστι δεϊγμα.κα'ι Βασιλικὴς προαιρέσεως·
σύμβολον) και χεϊρα απο·ρέγειν βοηθον τοϊς τω κοσμφ ἀποταξαμένοψ
και βίον ὰσπασαμῖνσις τον δψηλον και άπράγμονα.
"Ενθεν τσι, τη 'Υμετέρα κατανεύσει, οί τὰ τὴς Πολιτείας έγκεχειρισμένοι ὰνδρες σπουδάζουσιν, ϊνα μὴ μονον τὰ 'Υμέτερα εις πλατν·'
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σμὴν ἐπεκτεϊνηται, ἀλλὰ και ὴ 'Υμετέρα περϊ τὰ ὑψηλὰ
πέλας και τοϊς τὴλε προκέηται ὰγλάϊσμα.

μελέτη τοϊς τε

'Αν' ων πάντων ὰξιοϋμεν τὰς δσίας 'Υμων εϋχὰς έρεϊσματά τινα
προσλαβεϊν τὴ τε Οεοοεβεϊ ταυτη των 'Ελλήνων Ἀρχὴ 'Ι1μϊν τε κσϊ τὴ
ποθυνοτάτη Δεσποίνη καὶ Βασιλίσση και τφ πανευτυχεστάτφ Διαδοχω
και παση τὴ Βασιλικϊ) Οικογενεϊα.
'Απελϋθη κατὰ μὴνα θανουάριον της ἐ.νισταμένης έβδομης ινδικτιωνος τοϋ έπτακισχιλιοστοϋ τετρακοσιοστοϋ έξηκοστοϋ δευτέρου ἔτους,
απδ δἑ της ένσάρκου οικονομϊας χιλιοστου ένακοσιοστοϋ πεντηκοστοϋ
κα'ι τετάρτου. ΠΑΥΛΟΣ Β'

'Επιστημονικοὰ εργασίαι. Αῖ ὲργασϊαι τοϋ καθαρισμοϋ καὶ
ὲξασφαλϊσεως των τοιχογραφιων τοϋ ίστορικοϋ Ι. Ναοϋ τοϋ Πρωτάτου,
αι έκιελούμεναι ὑπδ τοϋ καλλιτέχνου κ. Φ. Ζαχαρϊου, διεκόπησαν λόγο)
τοϋ χειμωνος διὰ νὰ ὲπαναληφθοϋν τὴν προσεχὴ ὰνοιξιν. Αῦται ἀφϊνουν
καταπλήκτους τοὺς Μοναχούς κα'ι άλλους έπισκέπτας διότι δλοκληροι
α'ι τοιχογραφίαι ἀποσπωνται ἐκ των τοὶχων διὰ να καθαρισθοϋν καὶ
απομονωθοϋν ὲκ τῆς υγρασϊας, αιτινε'ς έπανατοποθετοϋνται εις τὰς Οἐσεις των ὰσφαλως.
— Ὅ κ. Ζαχαρίου προσκληθεϊς ἀφϊχθη καὶ εις τὴν 'Ιερὰν ἡμων
Μονὴν προς μελέτην έκτελέσεως των ϊδίων έργασιων προς έξασφάλισιν
των θαυμασίων τοιχογραφιων τοϋ ὰρχαίου ναϊδρϊου αύτὴς τοϋ 'Αγίου
Γεωργϊου.
— Τὰς 'Ι. Μονὰς τῆς Νοτιοδυτικής πλευρας έπεσκέφθη ὴ έξ ειδιζων 'Επιτροπὴ ὰποτελουμένη έκ των κ. κ. Σπ. Σκια5αρέση Τμηματάρχου 'Υπουρ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, 'Εμμ. Πρωτοψάλτου Διευθυνιοϋ Γεν. 'Αρχειω.ν τοϋ Κράτους καϊ Γ. Κορνούτου ; 'Επιμελητοϋ χειρογραφων 'Εθν. Βιβλιοθήκης, ὴ συγκροτηθεϊσα προς μελέτην και ὑποδειξιν των ληφθησομένων μέτρων προς εξασφάλισιν και συντήρησιν των
αρχεϊων των 'Ι. Μονων.

'Επεσκέφθησαν κώ τὴν 'Ι. ἡμων Μονήν, τὴν ύποίαν συνεχὰρησαν
δια τὴν ϋποδειγματικήν, ως έδήλωσαν, τάξιν τοϋ ὰρχείου αὺτὴς.

Κινηματογραφικαὶ εργασίαι. 'Η Ἰερὰ Κοινοτης τοϋ 'Αγίου
Ορου;, ως άνωτ'έρα Μοναστικὴ ὰρχὴ ἔλαβεν άποφασιν διὰ τὴς δποϊσ.ς
α·ταγορεύεται ἀπολύτως οίαδήποτε κινηματογραφική έργαοϊα ὲν τφ ιερφ
ημων τ'6πφ. Τὴν ἀποφασϊν της ταύτην έγνωστοποϊησεν ἐγγράφως εις
τὴν Διοίκησιν 'Αγίου Ὅρους, ῆτις προηγουμένως διεβὶβασε τὴν έπιθυμίαν
δϋο έμπειρογνωμονων τοϋ Γιουγκοσλαυϊκοϋ Ὅργανισμοϋ παραγωγὴς
ταινιων δπως λάβουν διαφορους ταινίας τὴς ζωὴς τοϋ 'Αγίου "Ορους.

Ἰατρεϊον Καρυων. 'Υπδ τὴς 'Ι. Κοινόιητος

διωρίσθη

διευ-
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θυντὴς τρύ ιεροκοινοτικού ιατρεώυ δ εκ Θεβσαλονίκης ιατρδς κ. Μ.
Ψὴλομανουσάκης, ὅστις άφϊχθεϊς άνέλαβεν υπηρεσίαν. Εϊς τδ αϋτδ ἰατρεϊον. προσελήφβη και δ 1ατρδς ιιοναχος Δημοκλητος, .

'ΑντικανονικαὶἈπισκέψεις. Ὅξ άφύρμῆς τῆς άπροὰπτου έπισκέψεως τοϋ Πρέσβεως τὴς Σοβιεπκής 'Ενιοσεως κ. Σεργκέι'φ εἰς τὴν
Ἰερὰν Μονὴν 'Αγ. Παντελεήμονος (Ρωσσικοϋ), γενομένην τὴν 2θην
παρελβοντος Αϋγούστου, ἡ 'Ι. Κοινοτης προέβη εις εντονον διαμαρτυ,ρϊὰν προς τὴν Δϊοίκησιν 'Αγίου Ὅρους, διδτι τὰ ἀστυνομικὰ δργανα
επέτρεψαν τὴν έπϊσκεψιν ταύτην χωρὶς οἰ έπιοκέπται ουτοι νὰ εμφανισθοϋν προηγουμένως εις τὴν 'Ι. "Επιστασίαν και ζητήσουν τὴν ὰδειαν
αϋτὴς κατὰ τὴν τάξιν κα'ι τὰ κοϊβεστωτα τοϋ τδπου, μὲ τα δποϊα οιοσδήποτε και οιανδήποτε θέσιν καὶ αν κατέχη εϊναι ὑποχρεωμένος νύ
συμμορφωθῆ.
"Εν συνεχεία εζήτησε τὴν αϋστηρὰν έφαρμογὴν ἐκ μέρους των
οργάνων τὴς τάξεως ' των 'Λγιορει ιικων διατάξεων, καθοσον δ ιερδς
αντος τδπος δὲν δύναται να καταστῆ τοπος πολιτικων επιδιιοξεων (οίρθρ,
Ι84 Καταστ. Χάρτου) ,ον.δε τουρισιικων ταξειδίων, τυγχάνων τοπος
προσκυνήσεως και εϋλαβεὶας.

—'Υπο τὴς'Ι, ὴμων Μονὴς συνελήφΟη και παρεδόθη εἰς τὴν “Λστννομῖαν Δάφνην άτομόν τι μὴ ων έφοδιασμένον διὰ κανονικων ἐγγράφων .
καϊ ἀνεπιθύιιητον εϊς τὴν περιφέρειαν αήτής, .άπελαθεν ἐν συνεχεία υπύ
τὴς ὰστυνομϊας και έξ Ἀγιου Ὅρους; 'Ετέρ6ὴ δέ κατεσχέθη ή ταυτότης
παραδοθεϊσα εις τὴν "Αστννομῖο,ν.

Δωρεαι, Τὰ ἐν 1ΑΟήναις Γραφεϊον τὴς έπιτροπῆς ξένων 'Εκκλησιῶν άπέστειλε·ν εΙς Διοικητὴν 'Αγιου 'Ο.ρονς κ. Κ. Κωνσταντσ.τουλον
ΙΟ βαρέλια γάλα εις κονιν διὰ τοὺς ὰ.τ6ρονς μοναχοὑς πράς τους σποϊους
κώ . διενεμήθη.
— Ὅμοίως ύπδ τὴς Ἰερας. ὴμων Μονῆς, κατὰ παλαιδν αϋτὴς
τάξιν, διενεμήθησαν εις 35 πλεον ὰπύρους μοναχοὺς .των Καρουλίων,
Κατ6υνακϊων, Ἀγ. Βασιλείου καϊ Μ. 'Αγ. 'Αννης διὰ τὰς έορτὰς 7ΟΟ
ὑκ.. αλευρο.ν, ΙΟ5. οκὶ. 8ρυζα, 7Ο ὺκ. βακαλάος καὶ δύο κιβωτια ρέγγες.

'Ειτισπέψεις. Τὴν'Ιεραν··ἧμων Μονὴν ἐπεσκέφθησαν κατὰ τα.
διαρρευσαν διοίστὴμα οἰ κ. κ. Ι. Κσρωναϊος, 'Ορ. Σὶεφανοποηλο.ς, Φ.
Λογο0ετιδης καθηγηται Πανεπιστημίου Θεσσαλονὶκης, Λ. Καἰρης δικηγορος έξ “ΑΟηνων, Ε. Κωνσταντάκης γεν. ἀρχϊατρος, Π. Πλιάτσκα: γεν.
ἀρχικιηνϊατρο·ς, ΤΙλ. Κνιβάκη; άρχὶατρος μετὰ τσϋ υίο.ϋ του 'Ιωάννου,
Χ. 'ΑγάΟος κτηνϊατρος, ὰρχιμ. Δοσϊ0εος Ἀνδριανόπουλος ιεροκ. Βδλου,
Γ. Γενηματας έκ Λαρι'σσης, ΚιιγΙ ΕΙ1εΓ Γεριιανδς ΚαΟηγητής, 1. Ο
Μοπ^β, (Γ Εοἰὴιτξ Γάλλοι φοιτηταί, λ'. νύοηΙβΓ Ὅλλανδδς . φοιτ·ητής,
Εγ. ϋβΗιιιΙΙεΓ, Εγ. Εοπιοηπ 'Ελβετο1 φοιτηταϊ,- Ἀ. Γκέρτσος, Ν.
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Ι1ὶερρακοζ φοιτητὰ'ι εν 'Ελβετϊα, Ο. Ἁϊ11ιβ1ιτι 'Ελἡετος φοιτητής,Κ.
(ϊ3ϊ·3Γὰ Γάλλος φοιτητής, Κ. 8ϊ3τηιηεΙ63ρ1ι 'Ελβἐτδς καὺηγητής, 'Α.
Σαράφης δημοδιδὰσζαλος, Π. Δενδρινδς δικηγδρος, Ι, Κουτουφλϊδὴς
μηχαν., Ι, ^Εσκιντξδγλ6υ: μηχαν., Δ. 'Εμπορϊδης, Π. Τρικοήπης ί·κ Θεσσίιλονϊκης, Ν. Καρὶδης δηιι. ὑπάλληλος, Ε. Πανσεληνας Ταξίαρχος, Β.
Δημιτσι1νος δφβαλ. έξ 'Αθηνων, Χ. Χρηστϊδης, Α. Καλτὴς, Δ. Σπανδς
εκ Κασσάνδρας, Εν. Κγϊρ.γ Γερμανδς ὰρχιτέκτ., Γ. Νικολαιδὴς παραγγελιοδύχος, Κ. Σάλταζ δικηγοροτ, Κ. Συριωιϊδης φοιτητὴς έκ Θεσσαλονίκης, Ρ. 11ηιπ6ἡ Η.11οηΪ8 Γάλλοι σπουδασταί, Τ. θϊϊιι1ύΓ “Αμερικανος, Γ. Γερμενὴς έκ Γαστοϋνης, Τ1ι, 8β1ττντιηε1ιειψ, Ε. Γτε^1 Γερμανο'ι σ,τουδασται, Π. Παπαδοπουλος μαθητὴς εκ Κατερίνης, (ὶ. Μ31ϊ3Ϊηϊ,
·Ρ.' 61εηζϊ· Ἰταλοϊ φοιτηταί, Α6. Ρδ8ϋΙο Χιλιανδς φοιτητής, Κ. 8ίΙ6εΓϊ
“Αγγλος φοιτητής, "Αμπα Μαρίαμ Αιθίοψ φοιτητὴς Θεολογίας, Β. ἰὶϊωψ,
6. (1οΙζ Βέλγοι φοιτηταί, 1. .Ια^νεε, θ. ΒαιιτηοπΙ, ῖ. ΜϊσΗ3ιι6Ϊ Γάλλοι
φοιτηταί, Β. Βο5'ά3Π Πολωνδς ὲξ. Ἀγγλίας. Ν. “Αντσος, Δ. Γουναρίδης
φοιτητὴς έκ Θεσσαλονίκηζ, 'Α. Μπεθάνης δημδσιος . ὑπάλληλος έξ 'Αθηνων, Θ. Φαμίλὰς φοιτητὴς εκ Πειραιως, Γ. Σπουργίτης, Ν. Τσίντος
ὴλεκτρ. Γ. Κωνσταντινϊδης, Κ. Βασιλειάδης φοιτητὴς έκ Θεσ1νῖκης, Η.
6οοι1, Β. 81το1ϊν, Ε. Εϊ8Θηϊ3είε γεωπονοι "Αμερικανοὶ, 'Α. '-Ερϊκογλου
εκ Καβάλλας, Γ. "ΑΟανασίου, Γ. Ζαφειραζος ὰξιωματικοί, 8. Ι.νοη, .Ι.
Οτε, Α. 'ννοΓϊ1τϊηι'Ιεη, 8ι. ννϊιιΙΙοη *Αγγλοι σπουδασταί, Β. Βαρβαρέσσος ύξιωματικδς έ. ὰ , Λ. Τ;ιϊ'38βνΙεΙι "Αμερικανδς ιερεύς, ν. Βιιννβη
Ολλανδδς Ιερεύς, Ε. Ι1οΓοζνηκΙι Γάλλος φοιτητής, Δ. Σωληνας έκ Ζακυνθου, Η. 81ιβΓ6ὶ Ὅλῖ,ανδδς, Κ. Σπυράκης ὺπιχειρηματίας, Χ. Ψαρρδς
υπαλ. Η.Ε.Α.Π., Ν. Κ6βϊντας στρατηγὴς έ. ὰ , Α. Κρητικδζ υπάλληλος
Η.Ε.Α.Π. έξ “Αθηνων, Ργ. ΚΓΪΠ0ὲ, Η. 'Οβϋεη5ϊβϋβη, Ρ. ΗαΙΙκυ1ισίθΙ,
θ. 11ιι1βιϊ6 ΓερμανοΙ σπουδασταί, Μ. Ζης δικηγορος, Α. Μίχαλ6πουλος
Θ.ε6λ6γος εκ ·Τριπὰλεως, Π. Παυλίδης συνταξ. έκ Κϋπρου, Ι. Παναγιωι6πουλος λογοτέχνης έξ.'ΑΟηνων, λν. Απ1τσϊ' 'Αμερικανος, Τ. Γπ1κιιιχ
καθηγητής, Ι). ΟΒοΙοιυῃ ν καϋηγητής, .Ι. 8ιιϊΙ1ι φοιτ. “Αγγλοι, Αγ. Καρο1ιο φοιτητὴς Ἰταλόε, Η. Κοιτ^τθ, Β. ΒβΠτβ1, Ο. 8ρϊΙζϊπβ σπουδαοται Γερμανοϊ, Μ. Τσάρας εμπορος έκ Ναυπάκτου, 1. Μπασεοϊε, Γάλ.
οπουδ. Κ. Βενετης ιεροψ.. *μεΟ δμάδος. ἔξ ἔνδεκα άτδμων έκ ΠαλαιοχωΙϊιιΙἰϊπι
ρίου Παγγαϊου, Η. *
Δανος δημοσιογράφος, Ετ. Κ88ϊπεΓ, 8,
ὶεῃβπ ΓερμανοΙ Καθηγηταί, 'Ι. Παπασταϋρου ίερ. εκ Γιάννιτσων, Σ.
Αλευροτουλος εκ Σιδηροζάστρου, Δ. Κωνσταντάρας σπουδ. εκ Χαλκϊδος, Ν. Μαζαράκη; ϊδιωτ. ϋπάλ. Ε. Πανέτσος καΟηγ., Χ. Κλαδοπουλος
εξ Αθηνων, Κ. Καβαρνος καθηγητὴς ΓΙανεπιστημίου Ν. Κ.αρολϊνας,Ἂ.
Καλομοιρος φοιτ. Σ. Γεωργαντέλλος δημοδ. Π. Οικαλϊδης εκ Θεσσαλονικης, Β, Μβ1τ,Μ. Εϊρννῖιι 'Ελβετοι σπουδ. Μ, Βιτιηβ1σΙ Γάλλος σπουδ.
Γ, Νήηο,Β. Βϊησηη, .Ι. Ηηοι11 Νεοζηλανδοι φοιτηταί, Α. Βασιλοπουλ6ς,Ὄι9εωρητὴς δασων μετὰ των 'δασαρχων Ν. Λατσοϋ, Π. Βασιλοπουλου, Π. Μπλὰντζου, Ν, Δουμα, Ν. Χαρισιαδη, Π. Κατσιγιάννης. Ι.

Ι9Ο
Κοντοϋ, Δ. ''Ερσελμαν ὑπάλ. 'Εθν. Τραπέζης, Ι. Βαλτὴς, δημοσιος ὑπάλ.
Κ. Τριανταφϋλλου εμπορος ἐξ 'Αθηνων, Ε. Μπαρακλὴς δασολόγος ἐκ
θεσσαλονίκης, Γ. Παπαδημητρίου εμπορος έκ Λαγκαδα, Ι. Παπαδοπουλος έξ Ἰθάκης, Ι. Δήμου έξ "Αθηνων, Η. Υγ363Π καθηγητὴς “Ινσπρουκ
Αϋστρίας, Η. Ε6π3Γ18 συγγραφεύς “Αγγλος, ίερ. Π. Μακρίδης, Κ. Κασαβέτης έκ Βασιλικων, Σ. Κυπριανϊδης ιατρος, 'Αθ. Σαμαρας εμπορος,
Θ. Χριστοδουλοπουλος εκ Θεσὶνικης, Μ. Κεσίσογλου ξυλέμπορος εκ
Θεσσαλονίκης, Ν. Παπανικολάου 'Ελληνοαιιερικανδς καθηγητὴς, Κ.
Σπυριδάκης καθηγ. εκ Καναδα, Η. ΗειΓϊιιιισ1ν "Αμερικανδς καθηγητὴς,
Ι. Βαλοδήμος Ιερομ. εκ Ζαγορίου, Β. Κωνσιαντινϊδης συνταξ. Πλοίαρχος Π. Ν., 'Αθ. Γαϊταντζῆς προϊσ. Ταχιιδρ. Δάφν.ης, 'Ελευθ. και 'Εμιι.
Εϋγενίδης εκ Κα'ϊρου.

Δωρεαί. Προσέφεραν προς ενίσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν κυκλοφοροϋνιος εις 2.ΟΟΟ τεϋχη περιοδικοϋ οι κ. κ. 'Ηλ. Θεοφιλόπουλος υπομοίραρχος Καστοριά δρχ. 2ΟΟ, "Αναστ. Κοσμίδης Κωνσταντινούπολις
λϊρας Τουρκίας 5Ο, ὰνιδνυμος Κωνσταντινουπολεως διὰ χειρος Κοσμίδον
λϊρας Τουρκίας 5Ο, 'Αρχιμ. Χρυσογονος Λαυριώτης Κλέβελαντ Ὅχάϊο
δολ. ΙΟ, 'Αρχιμ. Λεων. Παρασκευοπουλος Θεσὶνίκη 5Ο, μον. Μερκούριο;
Φιλοθεἰτης ΙΟΟ, Ιερομ. Γρηγόριος Τάγμ. 'Αγ. Βενεδϊκτου Βέλγιον δολ.
2, Γερ. 'Αμβροσιος Λαυριωτης 3Ο, Σάβ. Μολυβδοκ·κά.ησιωτης 25, ανωνυμος Λαυριωτης 5Ο, 'Αθ. Γκαζέτας ὰντεισαγγελεύς 'Εφετων 'Αθηνων
5Ο, Θ. Σταμπουλὴς Βὰλτα 5Ο, Χρ. Κανοτϊδης "Αάὴκαι 8Ο, Γέρ. 'Αλέξ.
Λαυριιδτης 2Ο, Γ. Κουκας 'Αθήναι: 2Ο, μον. Χρυσοστομος 'Αγ. Πάντε;
Σκ.'Αγ. 'Αννης 2Ο, ιερομ. Κϋριλλος κελ. 'Αγ. 'Αρχαγγέλων 'Αμαλφη·
νους 2Ο, Δ. Μπατιστατος 'Αθήναι 2Ο, Γ. Σακκαλής Συνὶχης έ. ὰ. 'ΑΟηναι 3Ο, ιερομ. Ἰωοίννης Κατσιμίγας πνευμ 'Ι. Μ. 'Αγ. Διονυσίου Ὅλϋμπον
6ΟΟ, Δ. Κοϊδάκης Κατερίνη, 'Αρχιμ. Κ. 'Αρωνης Κατερίνη ὰνὰ 5Ο, ιερ. Β.
Γερολιδλιος, Ι. Καλιακούδας, Ι. Μπιλιάγκας, Αθ. Σιτζοϋκης, Ι. Κουκού·
λης εκ Λιτοχώρου ὰνὰ 5Ο, άνώνυμος Κοζάνης ΙΟΟ, άνιδνυμος Ν. "Ιωνίας
ιερομ. Διον. Πετρὴς Λαφιωνα · Λέσβου και Α. Σκουτέλ.ης Μεσοποταμία
Λαμϊας ὰνὰ ΙΟ, Φ. Λογιωτατόπουλος ΖάκυνΟος 2Ο, 'Ελ. "Ηλιάδης Θεσσαλονίκη 5Ο, Θ. Γκανούλης Θεῳνίκη 3Ο.
Προς ῖίπαντας έκφράζομεν τὰς εϋχαριστϊας τὴς 'Ι. ὴμων Μονῆς.

ΣΗΜ : 'Ελλείψει χώρου ἡ συνέχεια «Πὰσης συντελείας ειδον πέρας' πλατεϊα ή έντολή σου σφόδρα» θὰ δὴμοσιευθῆ εϊς τδ άμέσως
έπύμενον τεϋχος.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι954

Α
Απάντησις εις κατακριτὴν
.,...,.....
'Απδ δσα μας γράφουν σελ. 27, 55, ΙΪ4.
. . . . . , .
'Απδ τὴν δρασιν ένδς 'Αγιορείτου
"Απδ τον ὰντϊλαλο τῆς ζωὴς. "Ενας τραγικδς ὍΖ,οφέρνης

οελ.

»
»

ΙΙ2
Ιθ3
ΙΙ

Γ
Γνωμικὰ δσῖων Πατέρων σελ. ΙΟ, 2Ι, 26, 4ῖ, 73,' 9Ι, Ι2Ο, Ι8Ο

Δ
-Δια τους λδγου; των χειλέων σου ὲγω έφύλαξα δδοὴς σκληρὰς» σελ. ΙΙΙ

Ε
'Εζ των Πνευματικῶν Γυμνασμάτων Νικοδήμου ἈγιορεΔου
...........
Μελέτη Πριδτη
»
Δευτέρα
. ,

σελ.
*

94
Ι6β

ζ
Ζητεϊται Και ευρήβετε, κρούετδ κα'ι άνοιγήσεται ὑῃϊν»
"Ενα «τίποτε» ποὴ εινα'. διιως τδ «πδν»
. , .

σελ,

42

Η εναρξις των μαθηιιἀτων τῆς 'Αθωνιάδος Ὅκζλ. Σχολῆς σελ.
Η ἐξαφάνισις τοϋ παρδντος κόσμου και ἡ έμφάνισις τοϋ
»
μέλλονιος καὶ μένοντος αϊωνίως

Ι4Ι

Η
ΙΟ3

Ι
'Ιστορϊα τοϋ 'Αγίου Ὅρουξ

Λελ.

Ι, Β3, 65, Ι2Ο

Κ
ὶῖρατικδν ὲνδιαφέρον δια. το "Αγιον Ὅρος

,

,

,

βελ.

48

3ελ.

Ι75

σελ.

92

Μ
Ἰώ ἐνδιαφέρουσα πανήγυρις 2ις τὴν 'Ι. Μ. Γρηγ6ρίου

Ν
Νικοδημος δ 'Αγιορείτης

192

Ο
Ὅ8ηγϊαι διὰ τοὺς έπισκεπτομένους τδ "Αγιον Ὅρος
Ὅ έΟνικδς ῆρως Κ. Κανάρης εις τὰ 'Αγιορειτ. υδατα
Ὅ προς τον Χριστύν έρω: 'Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ

σελ.
Ι7
σελ. 24, 52, ΙΟῖ
Ι5Ο
σελ.

Π
«Πάσης συντελεϊας εῖδον πέρας' πλατεια ὴ έντολή σου σφοθρα» σελ.

ΣΚΕΨΕΙΣ (ούντσμα σημειωματα έπϊ των κάτωθι Οεμάτων)
'Αρχιμ. Γερμανδς Γρηγορα; (έπι τὴ 5Οετι'α. τοϋ θανάτου του) σελ.
Σεραφεϊμ Παπακώστας (νεκρολογϊα)
.»
ΕΙλικρινεϊς διαπιστώσεις (εκ τοϋ βιβλώυ τοϋ ϋΓ. Κϊιγ1 1ῖ116Γ
»
'Η ὰνάπλασις (επϊ τὴ έπανεκδοσει αϋτὴς)
'Η ἔκθεσις τὴς 'Υποεπιτροπὴς (περι διατηρήσεως τοϋ πνευματικοϋ και βυζαντινοϋ χαρακτὴρος τοϋ 'Αγ. Ὅροιις)
'Η μεγάλη ταπεϊνωσις (τοϋ Κυρίου διὰ τὴς εν φάτντ] Γεννήσεώς του)
'Η μόνη γλωσσα (τὴς πραγματικὴς εϊρήνης)
'Η πηγὴ τὴς δυστυχίας (εκ τὴς διαθέσεως τεραστίων ποσων
προς τους έξοπλισμοϋς)
'Η στροφὴ (προς μόνον τον Σωτὴρα)
Μεγάλη δϋναμις (δ Μοναχισμὺς)
Μικρὰν παράτασιν βίου (σκέψεις 'Αγιορειτων γεροντων)
Οἰ καρποὶ (των δυο τελευταίων πολέμων)
»
Οί τρεις γεροντδβραχοι (περϊ προσελ96ντος έννενηκονϊαετοϋς)
»
Ὅ μηχανικδς μεταφραστὴς (ἀνωφελὴς έφεύρεσις)
Παράδειγμα προ; μίμησιν (εκ τοϋ Παγκοσμίου Συνεδρ. Νέων)
Παϋλος Μελας τδ μυστικὺν τῆς έπιτυχίας του)
»
Ποιος; (θὰ κατηχήσῃ τοὺς νεοφωτίστους)
Τὰ ξυλογλυπτικὰ καλλιτεχνήματα (περϊ παραιιονής των εν 'Αγ.Ὅρ.
«Φυσιολατρεία» (περϊ λατρείας τῆς κτίσεως απο τον κτίσαντα)

ν

74

18Ι
Ι83
59
Ι85

ΙΙ6
18Ι
57
Ι20
Π8
Ι19
3Ο

Ι82
29
57
58
Ι82
Ι84

28 Ι

ΙΙ6

Φ
Φωτογραφία έκ τοιχογραφϊας τοϋ παλαιοϋ ναϊδρϊου 'Αγ. Γεωργϊου
'Ι. Μονής 'Αγίου Παύλου παρισιιύσης τον Μ. Ἀντωνιον, "Αγ. Πέτρον 'Αθωνϊτην, Ἀγ. 'Αθανάσιον ιδρυτὴν
τὴς Λαύρας κα'ι "Αγ. Παϋλον τον Ξηροποταμίτην
σ. 4Ι
» 23:
έργαστηρίου άγιογράφων ἀδελ. Ἰωσαφαίων Καρυων
·»
» Ϊ3ῖ
'Ι Μονής Βατο.τεδίου
» Μεγίστης Λαύρας
-5
»
»

Χ
σελ. 3Ι, 6Ι, Ι2Ι και Ι86

Τὰ μοναστήρια ἀπετελεσαν την μονιμον.

δήναμιν τῆς Ἑκκλησιας και δια τὼν ϋπεροχων

ἀνδρων τοὺς δποιους εγαλοήχησαν καϊ εξεθρεψαν, ἠγωνισθησαν κατὰ των αιρεσεων και

κατὰ τῆς ἀπιστιας, δχι με εξορκισμοᾧς και
ὼναθεματα "ψυχικου βρασμοϋ ἀπδτοκα, ἀλλὰ

μὴ επιστἧμην και γνωσιν, με δϋναμιν και
διαλεκτικην καταπλήσσουσαν.

