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Ὄπως ἐσημειώσαμεν, ὁ Ἄγιος Ἁθανάσιος τῆς Λαύρας,
εἶχε μεγίστην τιμὴν εἰς τὸν Ἰωάννην 'Ἰβηρα καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν
του μαρτυρίαν, πολλάκις τὸν μετεχειρίσθη εἰς διαφόρους ἐμπιστευτικὰς ἀποστολὰς πρὸς τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει αὐτοκράτορας Νικηφόρον, Ἰωάννην καὶ Βασίλειον. Αἱ συχναὶ αὗται
ἀπουσίαι τοῦ Ἰωάννου ἐξ Ἁγίου Ὄρους, αἱ μυστικαὶ μεταβάσεις αὐτοῦ εἰς Κωνσταντινούπολιν, τὰ πλούτη καὶ αἱ μεγάλαι
δωρεαὶ ἄτινα ἔφερεν ἐκεῖθεν διὰ τὴν Λαύραν καὶ διὰ τὴνΜονήν
του, δεδομένου δὲ ὅτι καὶ πιθανῶς ἧτο εις τῶν γνωστῶν Τορνικίων στρατηγῶν τοῦ κράτους ἀποσπασθεὶς τῶν ἐγκοσμίων καὶ
περιορισθεὶς εἰς Ἅγιον Ὄρος, πάντα ταῦτα συνέτειναν
ἴνα οἱ μεταγενέστεροι πιστεύσουν, ὅτι ὁ καταστείλας τὴν
στάσιν τοῦ Σκληροῦ ἧτο ὁ ἐξ Ἁγίου Ὄρους Τορνίκιος.
Πρέπει δμως νὰ ὁμολογήσωμεν ὅτι δὲν ἀποκλείεται παντελῶς ἡ ὑπόθεσις ὅτι ὁ Ἰωάννης οὗτος κατὰ τὰς μεταβάσεις του
εἰς Κωνσταντινούπολιν αἴτινες συμπίπτουν μὲ
τὴν ἐποχὴν τῆς στάσεως τοῦ Σκληροῦ (976—988), νὰ ἔδιδε συμβουλὰς εἰς τὸν Πρόεδρον Βασίλειον ἤ εἰς αὐτὴν τὴν βασιλομή-
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τορα Θεσφανῶ (οὐχὶ ἁγίαν-ἀλλ'αὐτὴν τὴν ὁποίαν ἡ ἱστορία μᾶς
παρουσιάζει ζοφιἧδη) καὶ ἡ ὁποία καἴτοι ἀπωλέσθη ἐνωρὶς εἰς
ἡλικίαν 34· ἐτῶν πέρίπου διὰ τὴν ἱ,στορίαν, ἀγνὸρυμένης τῆς μετὰ
·ταῦτα τύχης της μετὰ τὴν ἀνάκλη.σιν αὐτῆς ἐκ τῆς ἐξορίας τῷ
976, δὲν ἀποκλείεται ἡ πιθανότης, αὐτὴ ἡ διαπλεύσασα τόσας
τρικυμίας ἐν τῇ ζωῇ της, ἡ ἀδάμαστος ἡρωϊς τῶν τραγωδιῶν ἡ
σφριγῶσα ἀκόμη τότε, δὲν ἀπωλέσθη τόσον ἐνωρίς, ἀλλ' εἰργά"ζεύο ἡρέμως καὶ φρονιμῳτέρως τὸ μὲν μετριαζομένη ἐκ τῆς
μεγάλης ,ἐπιρροῆς. τοῦ προέδρου Βασιλείου καὶ τοϋ ἤδη ἀνδρω· θέντος υἱοῦ της Βαᾶιλεῖου τοῦ Βἥ τὸ δὲ συνετισθεῖσα' ἐκ τῶν
παθημάτων αὐτῆς.
' Πάντως τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι ἐντὸς τόῦ χρρνικοῦ διαστήματος τῶν ἐτῶν 98Ο-1Ο3Ο περίπου συνεσ.τήθη μεγάλη ἡ Μονὴ
τῶν Ἰβήρων ὑπὸ.τῶν ἐπισήμων Ἰβήρων Ἰωάννοῦ, τοῦ υἱοῦ του
: Εὐθυμίου, τοῦ ἀνεψιοῦ του Γεωργίου καὶ τοῦ Βαρασβατζέ. Διὰ
τῶν ἐνεργειῶύ τούτων τῶν Ἰβήρων προσηρτήθησαν τῷ 98Ο
(6488) διὰ χρυσοβούλλόυ Β.ασιλ.είου τοῦ Βοὺλγαροκτόνου εἰς τὴν .
. Μονὴν τῶν Ἰβήρων, τὸ μοναστήριον . Λεοντίου ἐν Θεσσαλονίκη,
ἡ μεγάλη μονὴ Ἰωάννου. τοῦ Κολοβοῦ πλησίον τῆς Ἰερισσοῦ
εὑῳισκομένη καὶ ἥτις παρήκμασε αφότου τὸ Ἄγιον Ὄρος προσείλκυσεσωρηδὸν τοὺς ἔχοντᾳς, κλίσιν πρὸς τὸν ἀσκητικὸν βίον
καὶ. τὸ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μονύδῳιον τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος.
'Υπῆρξεν ὅμως. Μονὴ Ἰβήρων πρὸ τῶν τεσσάρων ὡς ἄνω
ἐπιφανῶν οἴτινες ϊδρυσαν αὐτὴν μεγάλην τόσον ὤστε καὶ αὕτη
ἐντὸς ὀλίγου Ἰὰ .κλὴθῇ Λαύρα ;
Προηγουμένως ἐσημειώσαμεν χρυσόβοτιλλόν τι Κωνσταντίνου Ζ' τοῦ Πορφυρογεύήτον τοῦ 958 (6466) τὸ ὁποῖον παρουσιάζει τὴν Μονὴν''τῶν Ἰβήρων ἀρχαιοτέραν τῆς Λᾶύρας. Πραγματικῶς .τὸ χ·ρυσόβουλλον τοῦτο, κυρ.οῖ τὰς κτήσεις τῆς Μονῆς τῶν
Ἰβήρων ἥτις φαίνεται μικρὰ οὖσα' πρότερον; προϋπῆρχε τῶν
γνωστῶν ἤδη Ἰβήρων κτιτόρων αὐτῆς καὶ ὅτι οὗτοι δυ ἐπιτυχοῦς ὶ
ἐνεργείας συγχωνεύσαντες μετ' αὐτῆς τὰς τρεῖς σημειωθείσας
μονὰς καὶ.διὰ π'ολλῶν δῳρεῶν προικήσαντες αὐτήν, ἀνέδειξαν
μεγάλην μεταξὺ τῶν ἐτῶν 98Ο - 1Ο3Ο. Τοῦτο συμφωνεῖ καὶ μἐ
αὐτὴν τὴν περὶ Τορνικίου διήγησιν κατὰ ὶὴν οπο.ίαν οὗτος
κατ·αβαλὼν τὸν Σκλήαόον ἐζήτηοε παρὰ τῆς βασιλίσσης Θεοφά-
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·νοῦς τὴν εὔρυνσιν τῆς εν Ἁγίῳ 'Ὁρει ὑπαρχούσης. μικρᾶς μονῆς.
ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐστενοχωροῦντο . οἱ ἐκ τοῦ · γένοῦς τῶν Ἰβήρων
'
'
μοναχοί.
'
Ἑ Μονὴ λοιπὸν .τῶν 'Ιβήρων ώπῆρχ,ε μικρὰ πρὸ τῆς
Λαύρας (963) καὶ μάλιστα πρὸ ῖοῦ ,958, ἐγένετο δὲ μεγάλη βραδύτερον ὑπὸ τῶν ἀνωτέρω ἐπιφα·νῶν Ἰβήρων.
Ὁ Τ. Νερουτσος δίδει εις ἡμᾶς' μερικὰς πληροφορία.ς περὶ
τῶν σχέσεων Ἰβηρίας καὶ τῆς Μονῆς ταύτης κατὰ τοὺς αὐῖὸὺς
περίπου χρόνους. Κατ' αὐτὸν ὁ νῦμφεὺθεὶς τὴν βυζαντινὴν ἡγεμονόπαιδα Εἰρήνην, βασιλεὺς τῆς Ἰβηρίας Δαυἴδ Β' Βαγδαῖίων
(1Ο89 - 1125) εἰχε διατάξει νὼ σ.τέλλωνται κατ' ἔτος εἴκοσι νέοι
'Ἰβηρες διακρινόμενοι ἐπὶ εὐφυὑα, εἰς τὰ'ς ἐν 'ΑγίῳἸὉρει ἐκκλη.
σιαστικὰς σχολάς, ἔνθα ἐφοίτουν ἱεροσπουδασταὶ ἐκ ·διαφἁρων
. μερῶν τῆς Ἁνατολῆς πρὸς ἐκμάθησιν τῆς βυζαντικῆς λε.ιτο·υρ;
γίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς καὶ ἕκκλησιαὸτικῆς γλώσσης, πα·ράδειγμᾳ
δὲ ἀναφέρει τὸν Ἰωάννην Πετρίτσην διδαχθέντα ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει
τὴν φιλοσοφίαν καὶ μεταφράσαντα κατόπιν εἰς τὴν πατρίδα του
πλεῖστα Ἑλληνικὰ συγγράμματα εἰς Ἰβηρικὴν γλῶσσαν. Ἀνα- '
φέρει δἔ ὅτι ὁ ἐπισκεφθεὶς ἐν ἔτει ] 8.ο4 τὰς χώρας τοῦ Καυκάσου .
Βοἀ6Π5ύει1 παρετήρησεν ὅτι εἰς τὰς Ἰβηρικὰς διηγήσεις τῶν
ἄθλων τοῦ βασιλέως Δαυἴδ,. γίνειαι λόγος καὶ περὶ τῶν ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει σχολῶν καὶ τῶν εἰς αὐτὸ κατ' ἔτος στ.ελλομένων. σπούδα- .
στῶν. Βεβαίως διὰ τὸὺς 'Ἰβηρας τοιαύτη.σχολὴ. ὑπῆρχεν ἡ·Μονὴ
τῶν Ἰβήρων, ὅπως βραδύτερον διὰ τοὺς Σέρβους ἡ Μονὴ τοῦ.
Χελανδαρίου. Ὄπως δἔ ἀναφέρει ἡ παράδοσις καὶ αὐτοὶ οἱ ,ὀνο-.
μασθέντες 'Ἰβηρες κτίτορες τῆς Μονῆς- μετέφρασαν διάιρορα
συγγράμματα εἰς τὴν Ἰβηρικὴν γλῶσσαν χάριν τοῦ γένους αὐτῶν.
Ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Η' ὁ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ του
Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου συμβασιλἐύ'σας ἀ·πὸ τοῦ ἔτους
97-6 μέχρι τοῦ 1·Ο25 καὶ κατόπιν ἐπὶ τριετίαν μονοχήσας διὰ
χρυσοβούλλου ἐν ἔτει 99Ο ἐπεκύρωσε τὰς ἐν Μακεδούίᾳ καὶ Θεσ-; ·
σαλίᾳ κτήσεις τῆς Μούῆς, αϊτινες μάλιστα ἀναφέρρνται. καὶ εἰς
δικαστικὰς ἀὰοφάσεις τοῦ κριτοῦ Θεὴσαλονίκης πρωτοσπαθα.
ρίου Νικολάουἀπὸ τοῦ ἔτους 997.
' .·
'. . ·
Κατὰ τὴν παράδοσιν τῷ ἸΟ42 ἐπὶ τῶν ἡμερῶν. Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου ἐγένετο «ὁ τῆς ὑπεραγίάς Θεοτό·κου μέγας
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ναὸς τῆς συνάξεως ἐν τῇ μονῇ τῶν Ἰβήρων. .
Γεωργίου Τουρνικίου».

ἡγουμενεύοντος

Τῷ 1Ο46 εἰς τὸ τυπικὸν ἐπὶ Μονομάχου βλέπομεν μεγάλην
τὴν Μονὴν τῶν Ἰβήρων, εὑρισκομένην εἰς ἴσην μοίραν μὲ τὴν
τοῦ Βατοπεδίου καὶ λαμβάνουσαν τὴν τρίτην ἱεραρχικὴν θέσιν
εἰς τὴν χορείαν τῆς ὁμοσπονδίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατὰ τὸν
χρόνον αὐτὸν βλέπομεν ἡγούμενον αὐτῆς Γεώργιον ὑπογραφόμενον «Γεώργιος μοναχὸς ἧγούμενος Ἰβήρων», διότι τότε ὑπῆρχεν ἡ Μονὴ ὑπὸ κοινοβιακὸν καθεστὼς τὸ ὁποῖον ἀπὸ ἀρχῆς
ἐθέσπισαν οἱ κτίτορες αὐτῆς, εἰς τὸν ὁποῖον ἐδόθη διὰ τοῦ
τυπικοῦ ἄδεια νὰ μεταβαίνει εἰς τὴν Σύναξιν Καρυῶν ὅπως ὁ
τοῦ Βατοπεδίου «μετὰ τεσσάρων ὑπουργῶν».
Ἑκ διηγήσεως τινὸς τῆς Μονῆς ταύτης τὴν ὁποίαν δημοσίευσεν ὁ Μ. Γεδεὼν (Ἄθως σ. 172) πληροφορούμεθα πολλὰ
περὶ τῆς τύχης τῆς μεγάλης ταύτης Μονῆς. Πολὺ ἐνωρὶς αὕτη
κατεστράφη τελείως ὑπὸ πειρατῶν «ἐκ τῆς Φραγγίας», δυστυχῶς
ὅμως τὸ γεγονὸς τοῦτο φέρει δύο ἀσυμβιβάστους χρονολογία·5 6ῖΟ7 (1199) καὶἸ259.

Πιθανῶς ἡ ἀπὸ κτίσεως κόσμου χρονολογία εἶναι ὀρθὴ
καϊ πρόκειται ἴσως περὶ μιᾶς φραγκικῆς πειρατείας ἐξ ἐκείνων
τὰς ὁποίας ἐνήργουν διάφοροι, ἀλλὰ καὶ Πισάται καὶ Γενουαῖοι
κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς Δ' σταυροφορίας ὅτε ἐπὶ Ἁλεξίου Γ'
τὸ κράτος καὶ ἡ κυβέρνησις αὐτοῦ εὑρίσκοντο εἰς παραλυσίαν
εἰς χείρας τῆς ἀσελγοῦς καὶ
ἀσυνέτου βασιλίσσης Εὐφροσύνης
καὶ τοῦ ναυάρχου Μιχαὴλ Στρυφνρῦ, ὅστις ἄλλον σκοπὸν δὲν
εἶχε παρὰ νὰ θησαυρίζῃ, τότε πιθανῶς ἔπαθε καὶ ἡ Μονὴ αὕτη
ἀφοῦ ἡ πειρατεία εἰχεν ἐγείρει θρασυτάτην κεφαλὴν (Παπαρηγ.
625, 644).

Δ'

Ἁλλὰ τὶ νὰ σημειώσωμεν περισσόσερον; Ὄλοι οἱ χρόνοι
οὗτοι εἶναι μία ἀκατάπαυστος σύρραξις Ἁνατολῆς καὶ Δύσεως,
τὸ δὲ Αἰγαῖον παρουσιάζηται τὸ κατ' ἐξοχὴν στάδιον τῶν ἀγώνων τούτων. Βλέπων τις τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει παραλυσίαν
καὶ τὴν μανικὴν καταφορὰν τῶν δυτικῶν, ἀπορεῖ πῶς ἐπὶ τοσοῦτον παρετάθη ὁ ἀγὼν καὶ πῶς ὑπῆρχον ἀκόμη μοναστήρια
πρὸς λεηλασίαν. Ἐὰν δὲν ἀριθμοῦμεν κατ'ἐκείνους τοὺς χρόνους
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περισσοτέρας λεηλασίας τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων σημαίνει ὅτι δὲν
ὑπῆρχε πλέον περιουσία πρὸς ἁρπαγήν.
Τὰ ἐκ τῶν πειρατῶν δεινὰ τῆς Μονῆς φαίνονται πολλὰ
κατὰ τὸν γράψαντα διότι «ἔ'ρημον καὶ σχεδὸν εἰπεῖν ἄοικον καὶ
ἠφανισμένην κατέλιπον κλπ. ἕοις οἰκήτορας».
Τῷ 1492 οἱ μοναχοὶ μετέβησαν εἰς Ἰβηρίαν καὶ ἔφερον εἰς
τὴν Μονήν των μεγάλην βοήθειαν δοθεῖσαν ὑπὸ αὐθέντου τινὸς
Γοργοράνη τοῦ ὁποίου καὶ οἱ διάδοχοι Καϊχοσρόης καὶ Μελτζετζαμπούκ, τοὺς ὁποίους αὐθέντας ὁ γράψας, καλεῖ καὶ βασιλεῖς, συνήργησαν πολὺ εἰς τὴν ἀνοικοδόμησιν τῶν ἐν καταστροφῇ εὑρισκομένων κτιρίων αὐτῆς, τότε ἀνεγερθέντος ἐκ
βάθρων καὶ τοῦ μεγάλου πύργου.
Τῷ 1592 ἡ Μονὴ εἶχε χρέος «27 φορτία ἄσπρα καὶ ἔδιδε
τὸνκάθε χρόνον διάφορον 36.5ΟΟ», οἱ δὲ μοναχοὶ πιεζόμενοι ὑπὸ
πτωχείας προσέφυγον εἰς τὴν Ἰβηρίαν «καὶ τὰ κλειδιὰ τοῦ μοναστηρίου ἔδωκαν πρὸς τὸν αὐθέντην τῆς Ἰβηρίας Ἁλέξανδρον
βοηθείας παρ' αὐτοῦ δεόμενοι», ὅστις ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς 12.ΟΟΟ
φλωρία. Τῷ 16Ο2 ἀπηλλάγη ἡ Μονὴ τοῦ χρέους.
Ἑκ τῶν πληροφοριῶν τούτων ἀμφίβολον φαίνεται ὅτι ἡ
Μονὴ διετέλει μέχρι τοῦ 1492 εἰς μεγίστην παρακμήν, διότι
κατὰ μὲν τὰ ἔτη 135Ο - 1364 βλέπομεν τοὺς 'Ἐλληνας μοναχοὺς
πολλοὺς ἐν τῇ Μονῇ, ἐκ δὲ τοῦ τυπικοῦ ἐπὶ Μανουὴλ αὐτοκράτορος (1393) δὲν φαίνεναι ἡ Μονὴ πάσχουσα, διότι καὶ τὴν
τρίτην θέσιν τὴν ὁποίαν εἰχεν ἄλλοτε, κατέχει καὶ τότε καὶ ἐκκλησιάρχην ὡς αἱ μεγάλαι μοναὶ καὶ τὰ κεκανονισμένα δίδει εἰς τὸν
ναὸν τοῦ Πρωτάτου καὶ εἰς τὸν Πρῶτον.
Ἐπὶ Μιχαὴλ αὐτοκράτορος καὶ Πατριάρχου Ἰωάννου Βέκου
(128Ο) οἱ 'Ἰβηρες μοναχοὶ τῆς Ἰ. ταύτης Μονῆς ἀντέστησαν γενναίως εἰς τοὺς ἐνωτικοὺς «καὶ ἐπὶ Κύριον πεποιθότες, ὡς δρος
Σιών, οὐκ ἐσαλεύθησαν, ἀντεχόμενοι τῶν ἀποστολικῶν καὶ πατρικῶν παραδόσεων», καὶ διὰ τοῦτο ἐθανατώθησαν ριφθέντες εἰς
ιὴν θάλασσαν, διατηρηθέντος μόνον τοϋ πλοίου εἰς τὸ ὁποῖον
ἐτέθησαν καὶ ἡ Μονή των ἐγκατελήφθη ἔρημος διαρπαγεάσης
πάσης τῆς κινητῆς περιουσίας αὐτῆς ('Ἁθως σ. 141 — 2).
Εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἰβήρων προσηρτήθησαν ἡ ἀρχαία
μονὴ τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ λεγομένου Χάλδου, ἡ κατόπιν σκήτη
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Κάσπακος (κελλίον Ἁγ. Ὁνουφρίου).
Ἁπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΔ' αἰῶνος εἰχεν ἡ Μονὴ τὸ παρὰ
τὸ Μελένικον μετόχιον, ὁ δὲ Στέφανος ὁ ἰσχυρὸς κόάλης τῶν
σέρβων ἐμερίμνησε διὰ δύο χρυσοβούλλων τ·ου (1346) ὑπὲρ τῆς
.
.
Μονῆς τῶν Ἰβήρων.
Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1355- 1363 δύ ἀποῷάσεως τῶν Ἁγιορειτῶν καὶ διὰ συγγιλλίου τοῦ' Πατριάρχου Καλλίστου ἐκανονθ
σθησαν τὰ δικαιώματα τῶν ἐν τῇ Μανῇ ταύτῃ πολυαρίθμων ἥδη
Ἑλλήνων μοναχῶν «οὐ μόνον κατὰ ἀριθμὸν ὑπερεχόντων ἀλλὰ
καὶ εἰς πᾶν ἔργον πνευματι'κὸν μυρίῳ τῷ μέσῳ ὑπερνικώντων
τοὺς 'Ἰβηρας». Ὁ ναὸς τὸν ὁποῖον ὤφειλον τοῦ λοιποῦ νὰ
κατέχουν οἱ 'Ἰβηρες μοναχοὶ τῆς Πορταῖτίσσης εἰναι μικρὸς
ἔσωθεν τῆς ἀρχαιοτέρας πύλης τῆς Μονῆς. Ὁ σημερινὸς ἱδρύθη
τῷ 168Ο, βεβαίως ἐπὶ τοῦ παλαιοτέρου τὸν ὁποῖον ἀναφέρει τὸ
συγγίλλιον, καλεῖται δὲ οὕτω ἐκ τῆς ἐν αὐτῷ φυλασσομένης θαυματουργοῦ εἰκὀνος τῆς Θεοτόκου Πορταῖτίσσης.
Κατὰ τὸ περιεχόμενον ἀρχαίων τινῶν διηγήσεων αἴτινες
πολλάκις φέρονται μὲ τὰ τοῦ Τουρνικίου ἀνέκδοτα, ἡ εἰκὼν
αὕτη ἐρρίφθη εἰς . τὴν θάλασσαν ὑπὸ γυναικὸς ·τινὸς ἐν Νικαίᾳ
εἰς τοὺς χρόνους τοῦ εἰκονομάχου Θεόφίλου διότι δὲν ἠδύνατο
διαφορετικὰ νὰ τὴν σώάῇ καὶ.αὐτὴ ἐστάθη- ὀρθία καὶ ἧλθεν εἰς
τὴν. Μονὴν τῶν Ἰβήρων, ἐνάρετος δὲ ἀσκητὴς Γαβριὴλ κατελθὼν εἰς τὴν παραλίαν παρέλαβεν αὐτήν.
Βεβαίως ἄνευ θαύματος δὲν ἐξηγεῖται πῶς δὲν κατεστράφη
ὑπὸ τῆς θαλάσσης, ἀλλ' ὑπῆρχεν ἐπὶ Θεοφίλου Μονὴ Ἰβήρων. :
Μέχρι τοῦ 958 ἔχομεν ἐπίσημα στοιχεῖα τὸ χρυσόβουλλον τοῦ
Κωνσταντίνου Ζ'. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία καὶ πιστεύομεν. ἀποἰ,ύτως ὅτι ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν τόσων ἄλλων μικρῶν μέχρι τοῦ
842 ὅτε ἀπέθανεν ὁ Θεόφιλος ἀλλὰ καὶ ἀκόμη βραδύτερον.
(Συνεχίζεται)

ΜΟΡΦΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟ
ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ
Ἰωάννησ δ Συγγραφεὑς

τῆς

κλίμακος. (525 - 6ΟΟ)

Σὰν ἕνᾳ φωτεινὸ μετέωρο προβάλλει μέσα ἀπὸ τὸ πάνθεο
τοῦ Ὁρθοδόξο.υ Μ,οναχισμοῦ ἡ μορφὴ τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Ἰωάννου τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος καὶ μὲ τὴν ἀκτινοβόλο
του λάμψη. μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς καλεῖ νὰ ἀνεβοῦμε καὶ ἡμεῖς
τὴν κλίμακα τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τελειότητος ἄν θέλωμε νὰ ἐπιτύχωμε τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
Ἁπὸ τότε ποὺ γνώρισε τὸν κόσμο. ἀκολούθησε τὴν μοναχικὴ ζωή, τὴ ζωὴ ποὺ ἀποξενώνει τὸν, ἄνθροιπο ἀπὸ τὸν κόσμο
καὶ τὰ τοῦ κόσμου καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὰ ὑπερκόσμια. Καὶ τὴν
ἔζησε δχι μόνον στὴ θεωρία μὰ καὶ στὴν πρᾶξιν της.
Δοκίμασε ὅλες τὶς κακουχίες, ὅλες τὶς στερήσεις, ὅλη τὴν
σκληρότητά της, μὰ κὰὶ ὅλες τὶς πνευματικές της ἀπολαύσεις.
Καὶ τὶς ἀπολαύσεις αὐτὲς τὶς πνευματικὲς θέλει πρὸ παντὸς νὰ
γευθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι γιαυτὸ κᾳὶ τοὺς προσφέρει τὰ ,μέσα γιὰ
μιὰ πνευματική, μιὰ ὑπερκόσμια ἀνάταση πρὸς τὰ ὕψη τῆς
τελειότητος.
Τὶ νὰ πρωτοθαυμάσῃ κανεὶς ἀπὸ τὰ τόσα καὶ τόσα κατορθώματ.α τῆς μεγάλης αὐτῆς φυσιογνωμίας; Ὄποιος μελετήση μὲ
.προσοχὴ τὴ ζωὴ τοῦ ὁσίου καὶ ἐγκύψη μὲ ἐνδιαφέρον στὸ ὑπέροχο βιβλίο του τὴν - Κλίμακα — τῆς ὁποίας ὁ μὲν τίτλος
συμβολίζει τὴν Κλίμακα τοῦ Ἰακὼβ τὰ δὲ 3Ο'κεφάλαιά της τὰ
3Ο ἔτη τῆς πρὸ τοῦ δημοσίου κηρύγματος ζωῆς τοῦ Κυρίου καὶ
ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκοπὸ.νὰ βοηθήσῃ ὅλους ἐκείνους ποὺ θέλουν
νὰ ἀνεβόῦν τὴν κλίμακα τῆς ἀρετῆς, μένει ἔκθαμβος μπρὸς στὸ
μεγαλεῖο τῆς ἁγίας του ψυχῆς. '
Ἐπάνω στὸ. περιλάλητο δρος τοῦ Σιντῖ. στὸ ὁποῖο ὁ θεόπτης Μωϋσῆς ἔλαβε τὸν·νόμο τῆς Διαθήκης' ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
Θεό, ἀγωνίζεται καὶ ὁ ὅσιος Ἰὼάννης διὰ νὰ ὑποτάξῃ τὸν κόσμο
τὸν γήῖν.ο στὸν πνευὶιατικό. Δἐν τὸν ἐμποδίζει ἡ ἀγριότης τῆς
φύσεως ἡ ὁποία εἶναι τελείως ἀντίθετος μὲ τὴν ἡμερότητα τῆς
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ψυχῆς του. Δὲν τὸν τρομάζουν οἱ ἀστραπὲς καὶ οἱ βροντές, τὰ
τόσον φοβερὰ αὐτὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως πού, τόσον συχνὰ ἀναταράσσουν τὴν γαλήνη καὶ τὴν ἡρεμία, τὰ τόσον ἐπιθυμητὰ διὰ
τὴν ψυχὴν τοῦ μοναχοῦ. Δὲν τὸν τρομάζουν οὔτε καὶ οἱ πόλεμοι
τοῦ σατανᾶ. Ἐφοδιασμένος μὲ τὰ κατάλληλα ὅπλα κατέρχεται
εἰς τὸν ἀγῶνα (πρὸς καθαίρεσιν τῶν σατανικῶν ὀχυρωμάτων).
Καὶ χάρις εἰς τὴν πανοπλίαν αὐτὴν ἐνίκησε τὸν φοβερὸ ἀντίπαλο.
Δὲν τὸν ἱκανοποιεῖ τὸ ὅτι εὑρίσκεται ὑψηλότερα ἀπὸ τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους. Γνωρίζει ὅτι ὅσον ὑψηλὸς καὶ ἄν εἶναι ὁ τόπος
εἰς τὸν ὁποῖο ζῇ καὶ ἀσκῆται δέν ὀφελεῖ. Διότι ἐξακολουθεῖ νὰ
εὑρίσκεται εἰς τὴν γῆν. Θέλει νὰ ἀνεβῇ ἀκόμα ὑψηλότερα. Θέλει
νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ κάθε γήϊνο, Καὶ δημιουργεῖ τὴν περίφημο κλίμακα τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τελειώσεως τὴν ὁποία πρῶτος αὐτὸς
ἀνέρχεται. Κάθε βαθμίδα της ποὺ ἀνεβαίνει τὸν ἀπομακρύνει
περισσότερο ἀπὸ τὰ γήῖνα καὶ τὸν πλησιάζει στὰ ὑπερκόσμια.
Τὰ ὑπερκόσμια τὰ ὁποῖα τόσον τὸν θέλγουν καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα
τόσον ἀγωνίζεται.
Φιλόσοφος τῆς ζωῆς ὅσον ὀλίγοι ξέρει νὰ ξεχωρίζει τὰ
πολυτιμώτερα ἀπὸ τὰ εὐτελέστερα. Καὶ προτιμοί τὰ πολυτιμο5τερα ὅσο καὶ ἄν τὸ τίμημά τους εἶναι μεγαλύτερο καὶ ὅσο καὶ
ἄν χρειάζονται περισσότεροι κόποι γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσῃ. Σἄν
καλὸς καὶ φρόνιμος οἰκονόμος θέλει νὰ ἀποκτήσῃ ἀγαθὰ τὰ
ὁποῖα «οὔτε σῆς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει» καὶ τὰ ὁποῖα κανένας
κλέπτης ὅσο ἐπιτήδειος καὶ ἄν εἰναι δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ τοῦ τὰ
κλέψῃ. Ὄμως δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κυριεύσῃ ἡ ἀπληστία οὔτε καὶ
γιὰ τὰ πνευματικὰ ἀγαθά. Ποθεῖ μὲ ὅλη του τὴν ψυχὴ τὴν αὐστηρὴ ἄσκηση. Ποθεῖ τὴν ἡσυχάὰ τῆς ἐρήμου γιατί, ξέρει ὅτι
(τοῖς ἐρημικοῖς ἡ ζωὴ μακαρία ἐστί). Θέλει νὰ μείνῃ μόνος
ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε γήϊνη ἀπασχόληση γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ἐπικοινωνῇ συνεχῶς μὲ τὸν Θεό. Ὄμως δὲν ἐγκαταλείπει καὶ τοὺς
ἀδελφούς. Ὁς ἡγούμενος τῆς περιφήμου Μονῆς τοῦ Σινᾶ προσπαθεῖ μὲ τὰς προτροπάς, μὲ τὰς νουθεσίας, μὲ τὰς παρακλήσεις
καὶ περισσότερο μὲ τὸ παράδειγμά του νὰ. ὁδηγῇ τὰ πνευματικά
του παιδιὰ εἰς τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τελειότητος. Ἀλλὰ
καὶ ὅταν εὑρεθῇ ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος τὸν ἀντικατέστησε εἰς τὴν τόσον σοβαρὰν ἀποστολήν, εἰς τὴν διακυβέρνη-
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σιν τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Κυρίου καὶ ἐκεῖνος ἥσυχος πλέον
μέσα στὴν ἔρημο, βρίσκεται σὲ μιὰ διαρκῆ ἔκσταση, θυμᾶται
καὶ τοὺς μαθητάς του καὶ πολλὲς φορὲς ψιθυρίζει τὸ (Πάτερ
τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόμα,τί Σου). 'Η ἀγάπη του αὐτὴ πρὸς
τοὺς ἀδελφοὺς δὲν εἶναι ἀπὸ τὰ συναισθήματα ποὺ συναντᾶ
κανεὶς εὔκολα στοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ὁποῖά γρήγορα ἐξατμίζονται. Αὐτὸ τοὐλάχιστον ἀποδεικνύει ἡ προσπάθειά του νὰ
ἀφίσῃ καὶ γραπτὲς τὶς νουθεσίες καὶ τὶς συμβουλές του
ἀλλὰ καὶ ' τὰ πορίσματα τῆς μακρᾶς του πείρας πρὸς
ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὴν τελειότητα τὴν πνευματικήν. Κανεὶς
δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι τὸ ἔργο τὸ ὁποῖο μᾶς ἄφησε
ὁ ὅσιος Ἰωάννης εἶναι ἔργο προσπαθείας γιὰ νὰ ἀναδειχθῇ καὶ νὰ δοξασθῇ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Δύ αὐτὸν εἶναι
ἀρκετὸν τὸ ὅτι τὸ ὅνομά του «ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς» εἰς τὴν
βίβλον τῆς ἀθανασίας. Θέλει μόνον νὰ δώσῃ τὰ μέσα τῆς ψυχικῆς ἀνατάσεως σὲ ὅσους θέλουν νὰ τὸν μιμηθοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὰ ἴχνη του. Καὶ τὴν πνευματικὴ κλίμακα τὴν ὁποία
ἀνέβηκε ὁ ἴδιος μὲ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ παλαίσματά του, τὴν
προσφέρει τώρα καὶ σὲ μᾶς καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τὴν ἀνεβοῦμε.
Εἰναι δύσκολο τὸ ἀνέβασμά της διὰ τοὺς ἀνθρώπους μάλιστα,
ποὺ ἀγαποῦν περισσότερο τὸν ἄνθρωπο, ὅσοι μπορέσουν ὅμως
τὴν ἀγάπη αὐτή, νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ μιὰ ἄλλη ἀγάπη,
τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ πνεῦμα θὰ εἶναι εὐτυχεῖς. Στὴν τελευταῖα
βαθμίδα θὰ τοὺς περιμένῃ ὁ Χριστὸς μὲ τὸν ἀμαράντινο στέφανο τῆς αἰωνίου δόξης γιὰ νὰ τοὺς. στεφανώσῃ.
Ἑμπρὸς λοιπόν" ὅσοι θέλουν νὰ γίνουν τέλειοι, ὅσοι ἐπι
θυμοῦν τὰ ὑπερκόσμια ἄς ἀρχίσουν νὰ ἀναβαίνουν τὴν κλίμακα
αὐτή, τῆς ἀρετῆς. Δὲν εἶναι ἀργά. Ὁ Χριστὸς «καὶ τὸν πρῶτον
δέχεται καὶ τὸν ἔσχατον ἐλεεῖ». Σκληρὸς ὁ ἀγὼν ἀλλὰ καὶ τὸ
βραβεῖον τῆς νίκης ὁ στέφανος τῆς αἰωνίου ζωῆς.
'Αρχ, Να8αναὴλ Λαυριωτπς

Εις τους άνθριδπους εῖναι μισητὴ ή πτωχεία, εις τον Θεδν δμως
ειναι πολϋ περισσοτερον μισητὴ ή ύπερήφανος ψυχὴ καὶ δ υψηλα
φρονων νοϋς.

Ὅβίου 'Ισαὰκ

'

'

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ '
Τοῦ κ. Ε. Χρονάκη Καθηγητοϋ των Μαθήματικιον
τῆς 'Αθωνιάδος "Εκκλησιαστικὴς Σχολής.

Κατόπιν ἐνεργεὶῶν τοῦ Οἰκουμένιέόῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἰ.
Κοινότητος καὶ τοῦ κ. Διοικητοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπανιδρύθη καὶ
πάλιν ἡ Ἁθωνιὰς Ἑκκλησιαστικὴ Σχολὴ καὶ ἤρξατο λειτουργοῦσα ἀπὸ τοῦ προηγουμένου σχολικοϋ ἔτονς 1953 - 54. . ·
'Η Ἁθωνιὰς ἐλειτούργησε καὶ εἰς τὸ παρελθὸν κατὰ περιόδους καὶ ἀπέδωσε λίαν ἱκανοποιῆτικὰ ἀποὶελέσματα Πλεῖστοι
ἐπιστήμ'ονες,· θεολόγοι, φιλόλογοι, ἀξιωματικοὶ κ. ἄ. ὑπῆρξαν
τρόφι·μοι αὐτῆς. Χάρις εἰς τὰ ἐφόδια, ἄτινα ἀπέκτησαν ἐν τῇ
Σχολῇ. καὶ διὰ τῶν ἐν συνεχείᾳ σπουδῶν των, κατέστησαν χρήσιμα μέλ,η τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολλὰς προσέφερσν καὶ προσφέρουν ὑπηρεσίας εἰς τὸ Ἑθνος.
β
Κάτὰ τὴν νέαν περίοδόν της ἐτέθη εἰς τὴν Σχολὴν ως
.σκοπὸς ἡ ἐπάνὺρωσις τῶν Ἰ. Μονῶν τοῦ Ἅθω διὰ νέων καὶ
μορφωμένων Μοναχῶν. Καὶ θὰ ἠδύνατο, ἴσως νὰ θεωρήσῃ τις
ὡς μείονέκτημα τὸ περιωρισμένον περιεχόμενον τοῦ σκοποῦ τῆς
Σχολῆς. Ἐνυπάρχει ὅμως .ἐν αὐτῷ .τοῦτο τὸ πλεονέκτημα δτι
θέτει σαφῇ καὶ συγκε·κριμένον σκοπὸν διὰ τὴν Σχολήν, πρὸς ον
δέον. νὰ συγκλίνουν, ,αἱ προσπάθειαι τῶν ἐν αὐτῇ ἐργαζομένων
ὡς καὶ πάντων τῶν ἐνδιαφερομένων δύ αὐτήν. Ὄσον δὲ καὶ ἄν
ἐκ πρώτης ὅψεως φαίνετάϊ περιωρισμένον τὸ περιεχόμενον τοῦ
σκοποῦ ·τῆς Σχολῆς, ἐὰν ὅπως εἴμεθα βεβαιοι, ἀνταποκριθῇ αὕτη
· μετὶ ἐ·πιτυχίας εἰς τὴν ἀποστολήν της, θὰ προσφέρῃ ὺψίστας ὑπη
ρεσίας εἰς τὸ Ἰδεῶδες τοῦ Μοναχισμοῦ, .εἰς τὴν ἁγίαν ἡμῶν
Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὸ 'Ἐθνος.
Τὸ πρόβλημα τῆς ἐπανδρώσεως τῶν'Ἑ Μονῶν ἀπασχολεῖ
πάντας τοὺς ἐνδιαφερομένους- διὰ τὸν Μοναχισμὸν καὶ τὸ Ἅγιον .

43

Ὄρος. Ἰκανοποϊητικὴ λύσις τοϋ 'προβλήματος τούτου θὰ δοθῇ
.ὅταν ἐπιτευχθῇ ὅχι μόνον 'ποσοτικὴ ἐπάνδρωσις τῶν Ἰ. Μονῶν,
ἀλλὰ καὶ ποιοτικὴ τοιαύτη.

Εἶναι γεγονὸς· ὅτι πᾳρουσιώζεται σήμερον .ἐν Ἁγίῳ ' Ὄρει
μεγάλη λειψανδρία Ἑλάχμσται Μοναὶ διαθέτουν ἀρκετοὺς Μοναχούς, ἰδίως νέους, ὤστε νὰ δύνανται ν' ἀνταποκριθῶσιν .εἰς τὰς
ἀνάγκας αὐτῶν. Πλεῖσται ἐξ αὐτῶν χρησιμοποιοῦν λαῖκὸὺς εἰς
διάφορα διακονήματα. Τὸ κύριον ὅμως αἴτημα εἶναι ἡ ποιοτικὴ
ἐπάνδρωσις τῶν ἱερῶν Καθιδρυμάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἑ
ἐπάνδρωσις δηλ. διὰ νέων Μοναχῶν μορφωμένων καὶ ἐμφορουμένων. ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τὸῦ ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, ἱκανῶν νὰ
βαστάσουν καὶ συνεχίσουν τἠν ὑψηλὴν παράδοσιν τοῦ ἁγιορει- '
τικοῦ Μοναχισμοῦ.
Διὰ τὴν λύσιν ·τοῦ κρισίμου ὶούτου προβλήματος καλεῖται' η
Ἁθωνιὰς νὰ συμβάλῃ ἀποφασιστικῶς. Καὶ πράγματι. 'Η ὅλη
ἐργασία ἥτις ἐπιτελεῖται ἐν αὐτῇ ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ ἐμφυσήσῃ
εἰς τὴν ,ψυχὴν τῶν τροφίμων της τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Μοναχικὸν βίον, νὰ καλλιεργήσῃ τὸν νοῦν 'κριὶ τὴν ψυχὴν αὐτῷν,
θέτουσα οὕτω τὰ ἀσφαλῆ θεμέλια δΓ ἕνα άυνεπῆ καὶ γόνιμον
πνευματικὸ.ν βίον, εἰς οσους ἐκ τῶν μαθητῶν της ἤθελον ἐκλέξει
τὴν ἀγαθὴν μερίδα.
· ·
Οὐδ' εἶναι δυνατὸν νὰ ,γίνῃ δεκτὴ ἡ ἀντίληψις ὅτι ἡ μόῳ-.
φωσις ἀντιτίθεται ἢ' περιττεύει διὰ. τὴν πνευματικὴν ἄνοδον. Ὁ
Θεολόγος Γρηγόριος ὀνομάζει τὴν παίδὲυσίν . «τ ῶ .ν παρ'
ἡ μ ῖ ν ἀ γ α θ ῶ ν· τ. ὸ π ρ ὼ τ ο ν».
Ἑ σημασία ὅθεν τῆς Σχολῆς εἶναι μεγίστη Ἄνευ αὐτῆς
εἶναι ἀδύνατος ἡ ποιοτικὴ ἐπάνδρωσις τῶν Μονῶν. " Αλλωστε,
'ὡς καὶ ἀνωτέρω ἀνεφέρθη, ἡ ἐν τῇ Σχολῇ γινομένὴ ἐργασία δὲν
ἀποβλέπει μόνον εἰς τὴν: προσφορὰν γνώσεων, ἀλλὰ κυρίως εἰς
τὴν καλλιέργειαν καὶ διαμόρῷωσιν τοῦ χαρακτῆρος τῷν μαθητῶν
αὐτῆς, ὤστε νὰ ἀγαπήσωσιν οὗτοι τὸν Μοναχικὸν βίον καὶ συνειδητῶς νὰ ἀφοσιωθῶσιν εἰς·αὐτόν. Ἀλλὰ καὶ τὰς πρακτικὰς
ἀνάγκας τῶν Μονῶν θὰ ἐξυπηρετήσῃ ἡ Σχολή, διότι θὰ τρὸφρδοτήσῃ ταύτας διὰ νέων καὶ μορφωμένων Μοναχῶν, ἱκάνῶν ' νὰ
ἀναλάβουν διάφορα διακονήματα ὡς Γραμματεῖς, Βιβλιοθηκά- '
ριοι κ. ἄ. Συγχρόνως δὲ θέλοὺσι συντελέσει εἰς τὴν εὐπρόσωπον
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ἐμφάνισιν τῶν Μονῶν, σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ἔναντι τῶν ἐπισκεπτῶν τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς συνεχῶς αὐξάνεται κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, γεγονὸς ὅπερ ἀποδεικνύει τὸ ὑπᾶρχον σήμερον ἐνδιαφέρον διὰ τὸ Ἄγιον Ὄρος.
Διὰ νὰ ἐπιτύχῃ ὅμως ἡ Σχολὴ εἰς τὴν ἀποστολήν της εἰναι
ἀπαραίτητον τὸ στοργικὸν ἐνδιαφέρον τῶν Ἰ. Μονῶν καὶ ἡ
ἀδελφικὴ συνεργασία αὐτῶν μετὰ τῆς Σχολῆς.
Τὸ ἔργον τῆς Σχολῆς δέον νὰ συνεχίζηται καὶ νὰ συμπληροῦται ὑπὸ τῶν Μονῶν, ἰδίως κατὰ τὸ διάστημα τῶν διακοπῶν,
ὅτε οἱ μαθηταὶ διαμένουσι ἐν ταῖς Μοναῖς.
Ὄπως τὰ ἐν τῷ κόσμῳ Σχολεῖα δὲν ἀποδίδουν πλήρως
ἄνευ τῆς συνεργασίας Σχολείου καὶ οἰκογενείας, οἥτω καὶ ἡ
Σχολὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτύχῃ τοῦ σκοποῦ της ἄνευ τῆς
ἀδελφικῆς συνεργασίας μετὰ τῶν Ἰ. Μονῶν.
Κατὰ τὸ διάστημα τῆς διαμονῆς τῶν μαθητῶν ἐν ταῖς
Μοναῖς δὲν θὰ πρέπει οἱ πατέρες νὰ ἀοκοῦνται εἰς τὸ νὰ γνωρίσωσιν οἱ μαθηταὶ τὴν ἐσωτερικὴν ζωὴν τῶν Μονῶν καὶ νὰ
ὑπηρετήσουν εἰς τὰ διάφορα διακονήματα, ἀλλὰ ὀφείλουν νὰ
καθοδηγοῦν καὶ νὰ συμβουλεύουν αὐτοὺς μὲ ἀγάπην καὶ προσήνειαν καὶ διὰ τοῦ ὑψηλοῦ των παραδείγματος νὰ γίνωνται τὸ
ὑπόδειγμα διὰ μίαν νέαν ἐν Χριστῷ ζωήν.
Ὄλοι ὅσοι ἀγαποῦν τὸ Ἄγιον Ὄρος καὶ ἐνδιαφέρονται
διὰ τὴν ἐπάνδρωσίν του πρέπει νὰ ἀποβλέπουν μὲ ἀπόλυτον
ἐμπιστοσύνην εἰς τὸ ἔργον τῆς Σχολῆς καὶ ἕκαστος ἐν τῷ μέτρῳ
τῶν δυνάμεών του νὰ συμβά2,ῃ εἰς τὴν πλήρη ἐπιτυχίαν τοῦ ὑπ'
αὐτῆς ἐπιδιωκομένου σκοποῦ, βέβαιοι ὅτι τὸ ἔργον τὸ ὁποῖον
ἐπιτελοῦν εἶναι θεάρεστον.

Καρδία καθαρὰ ειναι κα'ι λέγεται έκείνη ποὺ δεν ευρῶκει μέσα
της οὑδεμίαν ἔννοιαν ὴ κοσμικδν λογισμδν και έκείνη ποϋ εϊναι προσηλωμένη κα'ι ένωμένη τοιουτοτρδ.τος με τον Θεδν' ωστε ιὰ μην ένθυμὴται
ουτε τὰ λυπηρὰ τοϋ κοσμον οῦτε τὰ χαροποιά.

'Αγ. Χυμεων Ν, ©εβλογου

ΕΗΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΧΟΡΙΣ ΕΙΡΕΝΗΝ
ΤΟ ΑΓΙΟΝ

ΟΡΟΣ
Ι1γ Κιιϊ'1 Ε11βΓ, Μπησ1ϊ6η *

'Απὸ μακρόθεν ἤδη χαιρετίζει τὸν μὲ τὸ ἀτμόπλοιον καταφθάνοντα προσκυνητήν, ἡ κολοσιαία δύο σχεδὸν χιλιάδες μέτρα
ὑψηλὴ Κορυφὴ τοῦ Ἄθω, μὲ τὰς ἀποκρήμνους αὐτοῦ πρὸς
δυσμὰς κατωφερεῖς βραχώδεις ρογμάς.

Ὄσον πλησιάζει οὗτος πρὸς τὴν 5Ο περίπου χιλιόμετρα
μῆκος ἔχουσαν χερσόνησον, πρὸς τὸν ἀνατολικὸν δάκτυλον τῆς
χερσονήσου τῆς Χαλκιδικῆς, τόσον θεωρεῖ εὐκρινέστερον τὰ
λειβάδια καὶ πεδιάδας ἐμπλουτισμένας μὲ μίαν ἀπεριγράπτου
ὡραιότητος φυτείαν διὰ μέσου τῆς ὁποίας ἡλιολαμπεῖς ἀπαστράπτουσιν ἐνώπιον αὐτοῦ τινὲς ἐκ τῶν 2Ο μεγάλων Μονῶν. Ὁ
ὀφθαλμὸς ὑπερπληροῦται ἀπὸ τὴν ποικιλίαν τῶν ὡραίων χρωματισμῶν καὶ σχηματισμῶν, διὰ μέσου τῶν ὁποίων ὁ ποῦς αὐτοῦ
διαβαίνει.

Αἱ εἴκοσι μεγάλαι Μοναὶ αἴτινες ἀπὸ τοῦ 1Οου-14ου αἰῶνος ἐκτίσθησαν, ἀποτελοῦν τὸ κυρίως κέντρον τῆς σπανιοτάτης
ταύτης Πολιτείας τῶν Μοναχῶν ἐν τῇ ὁποίᾳ οὐδέποτε ἐγεννήθη
ἄνθρωπος.
Ἐν ἀρχῇ προσέφερεν ἡ βραχώδης αὕτη χερσόνησος τὴν
ἡσυχίαν καὶ ἀπομόνωσιν τῶν τὴν ἐκ τοῦ κόσμου θορύβων ἀπομάκρυνσιν, ζητούντων ἐρημιτῶν, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου ἐν ἀρχῇ
ὑπῆρξαν μόνον Πατέρες ἐρημίται, οἴτινες ὡς τόπον κατοικίσεως
αὐτῶν ἐξέλεγον τὰ ἥπερθεν τῆς θαλάσσης εὑρισκόμενα σπήλαια:
Καὶ ἕως τῆς σήμερον ἡ ἄλυσις αὕτη τῶν ἐρημιτῶν Μοναχῶν
δὲν ἐθραύσθη, ἀλλὰ διατηρεῖται ὅπως καὶ πρίν.
Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως τούτῳ ἐξηλίχθησαν ταχέως καὶ μονα-
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' χικαὶ συμβιώσεις τὰ λεγόμενα Κελλία, τὰ ὁποῖα σήμερον ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχωσιν. Ἑντὸς αὐτῶν κατοικοῦσι 3-4 Μοναχοὶ
οἴτινες ἀποτελοῦν μίαν πνευματικὴν οἰκογένειαν. Ἀπὸ τῆς κυριάρχου Μονῆς εἰς τὴν ὁποίαν οὗτοι ὑπάγονται, πὰραλαμβάνουσιν
ἐδάφη' καλλιεργήσιμα, τὰ ὁποῖα καλλιεργούμενα τοῖς παρέχουσι
πᾶν ἀναγκαῖον πρὸς διατροφὴν αὐτῶν : Ἐλαίας ἥμερα κάστανα,
λεπτοκάρυα, πορτοκάλια, γεώμηλα, λεμόνια, σταφυλάς, μῆλα,
. ἀπίδια, πέπονας, ντομάτας, πιπερέας, καὶ πολλοὺς ἄλλους σπαν'ίζοντας καρποὺς ἄτινα ἐπὶ τοϋ καρποφόρου τούτου ἐδάφους
εὐδοκιμοῦσιν, ὡς καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ὁμήρου.

Πολλὰ τῶν Κελλίων τούτών κεῖνται συνήθως τὸ εν πλησίον
.τοῦ ἄλλου· καὶ τοιουτοτρόπως σχηματίζουν ενα χωρίον Μοναχῶν
τὸ καλὸύμενον Σκήτη, τῶν ὁποίων ἕῷας μέγας ἀριθμὸς ὑπάρχει
ἀκόμη τὴν σήμερον ἐπὶ τοῦ Ἄθω. Μία τοιαύτη ἄκρως ἐνδιαφέρουσα εἰναι ἡ Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων κειμένη πρὸς τὴν
δυτικοανατολικὴν κατωφέρειανὰῆς χώράςτῶνΜοναχῶν τοῦ Ἄθω.
Ἐνταῦθα ἔχουσι συναθροισθεῖ πολλοὶ καλλιτέχναι Μοναχοὶ
ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν ἐνὸς ἀντᾳξίου Μοναχοῦ τοῦ «Δημάρχου»
οἴτινες ἐξασκοῦσι τὴν πνευματικὴν τέχνην. 'Ωάὰν κρεμάμενοι
·κῆποι (ἀπὸ χιλίας καὶ μίαν νύκτας) ὑψοῦνται ἐν εἴδει ἐξωστῶν·
προσομοιάζοντα πρὸς ἄνθη ἀνθοδέσμης τὰ διάφορα Κέλλία.
. · Ἐκκινοῦντες ἀπὸ τὴν ἀρχαιοτέραν Μονὴν. τῆς Μεγίστης
Λαύρας πρὸς. τὴν δυτικοανατολικὴν 'ἀκτὴν διὰ μέσου δασῶν
Κασταύέὰς καὶ δρυός, ἐπὶ σιενῶν πλήρη κυπαρισσώνων βραχιοδῶν ἀτραπῶν αἴτινες. ἐν τῷ μέσῳ χειμάρων καὶ ἀποτόμων ρυακίων ὁδηγοῦ'ν εἰς ἀπώτερα λειβάδια, φθάνομεν προς τὰ πρῶτον
Κελλίον τοῦ χωρίου τούτου τῶν Ἁγιογράφων καὶ ξυλογλυπτῶν.
Ὁ ὀφθάλμὸς ἡμῶν ἀποθαμβοῦται. ἀπὸ ὅλην τὴν ὡραιότητα καὶ
ποικιλίαν τῶν χρωμάτων τὰ ὁποῖα γύρώ μᾶς ·πέριβάλλουν.
. Ὄριμοι ἐν εἴδη ἠλέκτρου σταφυλαὶ ἐξαπλοῦνται ὡσὰν γυρλάνται ἀπὸ τῶν ἐξωστῶν χρυσοκίτρινα πορτοκάλια λαμπυρίζουν
ὑπὲρ ὶὴν σμαραγδίνην θάλασσαν. Πελώριαι ὡσὰν πυρο.ειδεῖς
σφαῖραι ντοὰάται, ΑπΒεΓ^ϊπ6ϊι ἀμεθύστου χρώματος, διεκδι- .
κοῦν τὴν προτεραιότητα μέσα εἰς ἕν.α κυανόχρουν αἰθέρα.
Ὁ Μοναχὸς ὁ ζῶν. εἰς μίαν τοιαύ.την ἀπεριγράπὶου καλλο·νῆς φύσιν, ἥτις ἐδίδαξεν ἡμᾶς περισσότερον καὶ ἀπὸ αὐτὴν
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τὴν κυρίως Ἑλλάδα μὲ τὰς διαφόρους ἀρχαιότητας Δοδόνην καὶ
. Δελφούς, πῶς εἰναι δυνατὸν νὰ μὴ κατέχηται ἀπὸ πολὺ ἀνώτερα συναισθήματα καὶ νὰ πληροῦται ἡ καρδίᾶ .του ἀπὸ πλήρη
καλωσύνην; Πάντὰτε ἕτοιμος πρὸς βοήθειαν συναπαντῶν ἡμᾶς
ὁ Μρναχὸς τοῦ· Ἄθω ὁ ἐν πλήρει ἁρμονίᾳ μὲ τὸν ἐαυτόν του '
ζῶν, προσκομίζει εἰς. ἡμᾶς δῶρα ἀπὸ ὅ,τι ἡ γῆ τῷ παρέ·χει πρὸς
ἡμετέραν εὐχαρίστησιν.
Ἐν γένει το παν.εἶναι ἐκεῖ, ὡς ἐὰν νὰ εὑῷίόκηται ἡ φύσις
ἐν τῷ ἔργα» αὐτῆς, ἐτοίμη νὰ ἀποκαλύψῃ τὰ μυστήριά της περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλο μέρος, ὑπερβάλλουσα ἐκάστοτε εἰς νέους
πάντοτε σχηματισμούς, παρουσιάζει ἀκόμη μίαν ἀντανάκλασι·ν.
παραδεισίου αἴγλης. Ἑλκύει πρὸς ἄμεσον ἐπιστροφὴν καὶ σπουδὴν καὶ· μεταδίδει μίαν δύναμιν τῆς εἰρἠνης ὡς εἰς ὰλίγους
μόνον τόπους τῆς γῆς. Ἐν τῷ συνδιασμῷ τούτῳ τῶν διαφόρων ·
σχηματισμῶν τῶν χρωματισμῶν. καὶ εὐωδιῶν μίγνυται ἐν αὐτῇ
συνδεδεμένῃ δύναμις πνευματικῆς ἐνεργείας, ἥτις ἄνευ τινὸς.
διακοπῆς ἐπὶ ὁλοκλήρους αἰώνας εἰσδύει ἐκ τῆς χώρας ταύτης
μὲ τοσαύτην ἐνεργητικότητα καὶ χωρὶς νὰ γίνεται ἀντιληπτὴ εἰς
ἄπαντα τὸν κόσμον.
Ἑ.ἡρεμία τῆς φύσέως εἶναι ἀδιάκοπος ἐνταῦθα, ἀνενόχλητος ἥτις ἀπὸ καμμίαν διαταραχἠν τῆς σημερινῆς ἐποχῆς ἔχει
προσβληθεῖ. Καμμία κλαγὴ αὐτοκινήτων, καμμία σειρήν, κανεὶς
θόρυβος ὁαδιοφώύου ἐνοχλοῦσιν τὴν σιωπηρὰν κατανόησιν τοῦ
Μοναχοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ εἰς Θεὸν ἀφιερῳθεῖσα ζωἠ εἶναι πάντοτε ἀπησχολημένη εἰς θείους λογισμούς, εἰς λείτουργικὰς ψαλμωδίας καὶ προσευχάς, ἀνεξαρτήτως ἄν ζῇ ὡς ἐρημίτης τρεφό- .
μενος μὲ χόρτα καὶ ἀπὸ ὀλίγα Ἰινὰ τὰ ὁποῖα τῷ ἤθελε προσκομίσῃ ὁ μαθητὴς αὐτοῦ, ἤ εἰς μικρὰς κοινότητας Μοναχῶν· τὰς'
Σκήτας, ἢ εἰς μεγάλας Μονὰς μὲ αὐστηροὺς Κανόνας καὶ
'
·
διατάξεις.
Ἐκαστος Μοναχὸς δύναται νὰ κανονίσὴ τὴν ζωήν του καθ'
οἱονδήποτε τρόπον ἐπιθυμεῖ οὗτος νὰ προσάρμοσθῇ, πάντως .ἡ
μόνη πρόθεσίς του εἶναι πῶς νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν Θεὸν καὶ δὴ μὲ
τοσαύτην ἔντασιν τὴν ὁποίαν σήμερον ἡμεῖς μόλις δυνάμεθα να
γνωρίσωμεν. 'Η ἀνάπτυξις τῶν πνευματικῶν δυνάμεων, ἡ ίπραγματικὴ οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐξασκεῖται ἐνταῦθα μὲ ἄκραν
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ἀκρίβειαν ἄνευ τινὸς παρεκκλίσεως. Τὸ πᾶν ἀναπνέει εἰρήνην,
ἡρεμίαν καὶ σιωπήν.
Κατ' οὐσίανλογίζονταιαἱ μεγάλαΓΜοναὶ ὡς χοὸρα τοῦ 'Ἁθω.
Εἰς τὰς πρώην ἱδρυθείσας Ἑλληνικὰς Μονὰς ἠκολούθησαν
ταχέως Γεωργιανή, Ρωσσική, Σερβική, Βουλγαρική.
Οἱ δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ὑπῆρξαν ἡ αἰτία νὰ περιέλθωσιν εἰς οἰκονομικὴν δυσχέρειαν αἱ Μοναὶ αὗται. Οὐδεὶς ἡγεμονικὸς οἶκος ὑποστηρίζει τὸν Μοναχὸν σήμερον, καὶ ὁ ἀριθμὸς
τῶν τὴν εὐλογίαν τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς προστατρίας τοῦ
Ἄθω, ζητούντων προσκυνητῶν, ὡς ἐκ τῆς ὑλοφροσύνης τῆς
σημερινῆς εποχῆς οὐσιῳδῶς κατέστη ὀλιγώτερος. Ἐν τούτοις ἡ
ἔντασις τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ Ἄθω οὐδαμῶς ὑπέστη
ἐλάττωσιν. 'Ἰσα - ἴσᾳ τὸ " Αγιον 'Ὁρος ἄνευ διακοπῆς ἐξαποστέλλει πρὸς τοὺς λαοὺς διὰ τῶν νεωτέρων καὶ ἐν γένει εἰδικῶν
Μοναχῶν του τὰς τὸν κόσμον θεραπευούσας καὶ ἁγιοποιούσας
δυνάμεις του.
Ὄστις δήποτε ἤθελε θελήσει νὰ εἰσδύσῃ εἰς τὴν πλήρη
Μυστηρίων καὶ. Παραδόσεων παναρχαίου πολιτισμοῦ χώραν
ταύτην, θὰ ἐξέλθῃ ὅλως ἠλλοιομένος.
Ζῶμεν ἐντὸς κόσμου ἄνευ εἰρήνης, ἀλλ' ὁ 'Ἀθως εἰναι ἕνας
κόσμος τῆς εἰρήνης.
Πόσην ἴασιν θὰ ἐσήμαινεν εἰς τὴν πάσχουσαν σήμερον
ἀνθρωπότητα ἐὰν αὕτη ἤνοιγε πλήρως τὴν καρδίαν της εἰς τὰ
κελεύσματα τῆς τὸν Θεὸν θεραπευούσης ταύτης χώρας;
(*)
Ὅ. τοϋ Γερμανικοϋ υπδ 'Α. Μοναχοϋ*
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(*) Εις τδ προηγούμενον τεϋχος έσημειωσαμεν τὰς έπϊ τοϋ έκδοθέντος υπδ τοϋ Γερμανοϋ τούτου καθηγητοϋ βιβλϊου «δ "Α9ως τδ ιερὑ
βουνδ», κρίσεις ήμων. Ὅ έξαϊρετος αὑτδς έπιστήμων διὰ δευτέραν φορὰν
έπεσκέφθη τδ "Αγιον "Ορος και τὴν 'Ιερὰν ήμων Μονήν. Μας ωμίλησε
με μεγάλον ένθουσιασμδν περι τοϋ πνεύματος τοϋ μοναχισμοϋ της Ὅρύοδδξου έκκλησίας μας, προς τον 6ποϊον δεν ὰ.τέκρυ·ψε τὴν λατρείαν αύτοϋ.
Μετά τὴν έκδοσιν, ως ειπε, τοϋ βιβλίου του τούτου έκλήθη και εδωσε
διαλέξεις εις 5Ο πολεις της Γερμανίας, Αύστρίας καϊ 'Ελβετίας. "Ηδη
δέ προτϊθεται νὰ παρουσιαση μιαν πλέον σοβαρὰν έργασίαν μὲ διάφορα
νεα στοιχεϊα ατινα περισυνέλλεξε κατὰ τὴν δευτέραν ταυτην έπίσκεψιν
του εις τον ιερδν ήμων τοπον.
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Κατὰ τὴν ἀναχώρησίν του καὶ εχ τῆς Θεσσαλονίκης διέλευσιν αϋτοϋ,
τὴν έπεσκέφΟη συντάκτης τὴς καθημερινῆς έφημερίδος «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΡΑΣ», δστις έδημοσίευσεν ϋπδ τον έμφανιικδν τίτλον «ΕΙΣ ΤΑ
ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ1ΣΜΟΥ. ΝΕΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΥΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ο
ΦΟΡΕΥΣ ΤΟΥ» τὰ έξὴς, ἀτινα χάριν των ὰναγνωστων μας ἀναδημοσιεϋομεν έξ δλοκλήρου:

«Κι' αν ἀκδμη δὲν ὑπὴρχαν ἄλλοι λογοι γιὰ τους δποίους ὴ Ὅρθοδοξία ἔχει δπωσδήποτε ενα ἀναμφισβήτητο προβάδισμα ὰνάμεσα στὰ
οϊλλα χριστιανικὰ δόγματα, θὰ ἔφθανεν ὴ ϋπαρξι τοϋ "Αθω γιὰ νὰ τὴν
κατατάξτ) πρϊμαμ ϊντερ πάρες στὴν ὰξιολογικὴ κλίμακα των έκκλησιων
τοϋ χριστιανισμοϋ. Αϋτδ συμβαϊνει, έπειδή,στὴ μοναστικὴ αϋτὴ πολιτεία,
τὴν μοναδική, στο ειδος της μέσα σ' δλόκληρο τον κόσμο, έπιβιώνει
άναλλοϊωτο απο τον χρόνο καϊ ἀπδ τον πολιτισμο ενα παρελθδν άμεσα
συνηρτημένο μὲ τον χιλιοχρονο δμφαλδ τὴς Χριστιανωσύνης τδ Βυζάντιο,
ενα παρελθόν, δηλαδή, που, βασικά, ειναι προέκτσ,σι των πρώτων χριστιανικων ὲποχων, μὲ τὴν πολλὴ ἀγάπη, μὲ τὴν αϋταπάρνησι, μέ τὴν
βαθειὰ πίστι, μέ τον άσκητισμο, μὲ τὰ κοινὰ συσσίτια, τὶς ὰγά.τες κι'
δ1,α δσα συνέθεταν τὴν άτμδσφαιρα ποὺ χαρακτήριζε τὴν ἐποχὴ που
ἀνέτελλε στον κόσμο ἡ θρησκεία τοϋ Χριστοϋ. Στον "Αθ·ωνα μένουν ζωντανα δλα αὐτὰ ὴ τοϋλάχισιον τὰ περισσότερα. Αϋτὴ ή ὰτμόσφαιρα, δχι
δυσεϋρετη, ιιὰ ή μοναδική στο κόσμο, γοήτεψεν, ως τιδρα, πολλοὺς ξένους
και τους ἔκαμε λάτρεις τοϋ 'Αγίου Ὅρους και αϊωνίους νοσταλγοϋς του.
“Εναν απ αύτοϋς παρουσιὰζουμε σήμερα στους ἀναγνωστες μας τον διδάκτορα τοϋ Πανεπιστημῶυ τοϋ Μονάχου δόκτορα Κάρλ "Ελλερ, τον συγγραφέα τοϋ περιφήμου βιβλϊου «δ “Αθως τδ ιερδ βουνδ» που έξεδοθη
τελευταία μέ προλογο τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημιου 'Αθηνων, κ. Λούβαρι. Συναντήσαμε τον δόκτορα 'Ελ1.ερ καϊ μιλήσαμε μαζύ του γιὰ πολλὴν ωραν. Μὲ ύπερηφάνειαν μας ἔδειξε τδ βιβλὶον του, ποϋ ειναι χαλλιτεχνικώτατο καϊ περιξήτητο στὴν Εδρώπη, άφοϋ μέσα σε δύο μὴνες
πουλήθηκαν 3.ΟΟΟ ἀντίτυπα. Δεν βλέπει δ δοκτωρ "Ελλερ, το "Αγιον
Ὅρος, σὰν Μουσεϊο, οῦτε ειναι θαυμαστὴς μονο των φυσικων του καλλονων, δπως θὰ συνέβαινε με μερικοὑς ἀνθριδπους άνϊσχυρους νὰ διεισδύσουν στο ὴθικδ νοημα των υλικων πραγμάτων, 6αυμάξει τδ πνεϋμα
ποϋ κλεϊνει μέσα της ὴ μοναστικὴ πολιτεϊα κι' ειναι σκλάβος τὴς ὰκτινοβολϊας της. Τον ρωτήσαμε αν πιστεύη στο μέλλον τοϋ "Αθω. Και μὲ
λυρισμδ σχεδδν μας ὰ.τάντησε. Δὲν πιστεύω μονάχα στο μέλλον τοϋ "Αθω
πιστεύω στὴν ἀποστολή του. Κα'ι θὰ ειναι ή ἀποστολή του σπουδαία,
μεγάλη και ὐψηλή, οχι μόνον γιὰ τὴν δρθοδοςία, οὔτε καν γιὰ τδ χριστιανισμο, ἀλλὰ γιὰ δλον τον κόσμο. Ζητὴσαμε, μιὰ διευκρύνησι έπάνω
στὴν τελευταία φράσι τοϋ συνομιλητοϋ μας κα'ι ἀκοιισαμε, μαλλον μὲ
ἐκπληξι μας νὰ λέγη. Ὅ χριστιανισμδς σαν κοσμοθεωρία, εϊναι δύναμι

'ὌΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ Ε1ΔΟΝ ΠΕΡΑΣ'
ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ ΣΦΟΔΡΑ.,
(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμἐνου)

Ἑ μικρὴ σνντροφιά μας εἰχε ἀφήσει πρὸ ὀλίγου τὸ φιλόξενο Μοναστῆρι γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ μιὰ παραθαλάσσιο σκήτη
τῆς περιοχῆς. Εἴχαμε σταμα.τήσει σὲ μιὰ στροφὴ τοῦ ἀνηφορικοῦ δρομάκου γιὰ νὰ ξανασάνουν λίγσ μερικοὶ. ἀσυνήθιστοι στον
ἀνήφορο σύντροφοί μας. Ὁ ἥλιος πύρωνε · τὰ γύρω βράχια,
Ἐνα ἀψυδωτὸ ὅμως προσκυνητάρι, μὲ ἕνα μαυρισμένσ ξύλινο
σταυρό, ἕνας λαξευτὸς πέτρινος πάγκος κάτω απ' αὐτὸ. καὶ μιὰ
λιθόκτιστη πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια μας καμάρα, ἧλθαν νὰ μᾶς,
προσφέρουν μιὰ πρόχειρη, μὰ τόσο ἀνακουφιστικὴ καταφυ.γή,
.γιὰ τὸ κατάκοπο σῶμα καὶ τὴν κατάφορτη ψυχή. Ἐνα πρἀχειρο κι' αὐτό, ειπα μέσα μου, μὰ χειροπιαστὸ δεῖγμᾶ τῆς ἀγώκης κάποιου μοναχοῦ τῆς περᾳσμένης γενεᾶς, πρὸς τὸν ἄγνωγ
στό του προσκυνητή τοῦ. 'Αγίου Ὄρους Ἑ θέσις εἰναι μοναδική Μιὰ πυκνἡ ἀσημένια βροχή, σὰν ἀπὸ ἀσπαίροντα ψάρια,
χοροπηὀᾶ πάνω στὴν ἡλιόφωτη θάλασσα, ποὺ ἀφροκοπᾶ γαλα-

ποϋ θὰ ἀνορΟῶση πάλι τὴν κουρασμένη άνθρωπότητα. 'Αλλά, ὴ ὑγιέστερη καὶ πνευματικὰ ιερὴ έκδήλιοση τοϋ Χριστιανισμοϋ εϊναι ὴ Ὅρθοδο·ξϊα. Τὴν Ὅρθοδοξὶα θὰ χρηαιμοποιήση ο χρισϊιανισμσς γιὰ δπλο μάχηςΚα! άφοϋ το πνεϋμα·τὴς 'Ορθοὰσξίας διατηρεϊται κυρίως στο· "Αγ. Ὅρος,.
ὰπδ κεϊ θὰ ἔλθη ὴ νίκη τοϋ πνεύματος κι' άπδκεϊ θὰ έκπορεύση τδ φως
μιας καθαρὰ ήθικὴς και πνευματικὴ,ς ἀναγγεννήσεως. Αυτες εϊναι αι ὰντιλήψεις τοϋ δοκτορος “Ελλερ γιὰ τον ρ6λον, τδ μέλλον και τὴν ὰποστολὴ
τοϋ 'Αγίου "Ορους τὴς μοναστικής πολιτεῖας δπου εχουν καταφύγει ἀπὸ.
τον Ι453 οϊ βυζαντινοί ά.ετσι δταν. φτε'ροϋγισαν απδ τὴν βασιλεύουσαν
στο ακο·υσμα τής φρικτῆς ΤΕὰλω ἡ Π6λις,. Καὶ ϊσως,. εϊναι ὸρθή, διύτι
Ὅρθσδοξία σημαϊνει 'Ελληνισμός. Κι' σ 'Ελληνισμδς ποὺ χάρισε στα ἔθνη
τοσες φορές τδ φως, δὲν 9ὰ ειναι ' πε'ριε'ργσ· αν εχη έπιλεγὴ απδ τὴν
Θεϊα Πρσνοια για νὰ γινη μιὰ ὰκοιια φορὰ ιρωτοδοτης τοϋ κοσμου ποὺ
παραπαίει μέσα στὴ θολὴ ατμοσφαιρα των παθων και τοϋ ,μϊσους. Ειναι
τὰσο γδιιμα τὰ σπλάχνα τοϋ 'Ελληνϊσμον! Γιατ'ι λοιπον να μὴ ξεπηδήστ}.
.
ὰπ' α·ϋτὰ μιὰ καινούργια· 'Αναγέννησι;»
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ζοπράὸινη στὰ περιγιάλια καὶ ,τὰ' κατάφυτα- ἀλλεπάλληλα ἀκρωτήρια. 'Η Σκήτη, ἕνα ὁλόφ,ωτο χωριουδάκι, ἀπὸ πενῆντα περί· που σπήτια ἁπλώνεται ἀμφιθεατρικὰ σ' ἕνα. βαθὺ ὑπήνεμο
κόλπο, πνιγ.μένη κυρίολεκτικὰ μέσα στὸ πράσινο. Νὰ κΓ ἕνας
πανύψηλος μοναχικὸς φοίνικάς της, ποὺ ὑψώνει πρὸς τὸν
οὐρανὸ τὸ συμπαθητικὸ παράστη'μά του, σύμβολο κατανυκακὸ
μιας ἁγίας πατερικῆς γενεᾶς τῶν ἐρήμων, τῆς Συρίας, τῆς
Παλαιστίνης καὶ τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ ὅπου, πριν 16ΟΟ χρόνια
ξεκίνησε κυνηγημένο τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες, γιὰ νὰ μεταφυτευθῇ
στὴ χώρα τῶν ἰδεωδῶν. Αἰθέρια κύματα ἀπὸ χρώματα καὶ
φως ἀναδίδονται ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ τοπείου' ἡ μαρμαίρουσα
λάμψις του γινεται διπλῆ καὶ τριπλῆ,. δταν τὴν βλέπει κανεὶς μέσα
ἀπὸ τὸ σκιερὸ ἄνοιγμα τῆς λιθόχτιστης αὐτῆς καμάρας, ὅπου ὁ
ἥλιρς δὲν ἠμπορεῖ νὰ προσβάλῃ ἀπ' εὐθείας καὶ νὰ θαμπώσῃ
τὰ μάτια. Σ' αὐτὴν τὴν λάμψι τῆς γῆς μας, τοῦ προσωρινοῦ
τούτου στρατοπέδ.ου τῆς ἐξορίας μας,. κάποια ξέχωρη ἀναλαμπὴ
ἔρχεταὶ λες στιγμὲς-στιγμὲς νὰ ὑπενθυμίσῃ ὅτι κι' αὐτὴ ὑπῆρξε
προβόλὴ ἑνὸς ἀγνοῦ ἀγγελικοῦ κόσμου.
— Αὐτὴ ἡ. ἀπερίγραπτη καὶ ἐξαιρετικὴ ὡμορφιὰ τοῦ ἁγιορειτικοῦ τοπείου, εἶπε διακόπτοντας τὴν σιωπὴ ,δ γέρο-ὁδηγός
μας, δὲν εἶναἰ οὔτε τυχαία οὔτε: ὑποκειμενική. ἸΙταν ἔργο τῆς
·θείας Προνοίας νὰ διφυλάξῃ σὲ τούτη ἐδῶ τὴ γωνία, ἀδιάφθορο
τὸ κάλλος τοῦ ἀρχαίου ἐλ'ληνικοῦ τοπείου, ποὺ οἱ καταδρομὲς
καὶ οἱ συμφορὲς μέσα στὴ μακραίωνῃ Ἰστορία ἄλλαξαν ἢ καὶ ἐντελῶς ἀφάνισαν ·στὴν' λριπὴ Ἐλλάδα 'Η κλῆσις βεβαια τοῦ μοναχοῦ, εἶναι κλῆσις καθαρῶς πνευματική, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ
ἀναζητήσῃ καὶ εἰ δυνατὸν. νὰ ,ἀνεύρῃ το θεῖον. «ζητεῖν τον
Κύριον, εἰ ἄραγε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕρο.ιεν, καί γε οὐ
μὰκρὰν ἀπὸ ,ὑνὸς 'ἐκάστου ὑμῶν ὑπάρχοντα» (Πράξ ιζ 27.ή
καὶ σὰν ῖέτοια στέπει συνεπῶς πάνω ἀπὸ κάθε φυσικὸ καὶ αἰσθητικὸ στοιχεῖο, Μὰ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμεν ὅτι σ'αὐτὴ
τὴν μέχρι ψηλαφήσεως ἰδανικὴ καὶ ἀδιάκοπη ἀναζήτησι τοῦ. θείου
ἠμπορεῖ καὶ ἡ περιβάλλουσα φύσις νὰ βοηθήσῃ καὶ διδάξῃ δχι μό,νον ἀρχάριο, ἀλλὰ καὶ τὸν προχωοημένο μοναχό. ΓΓαὐπὸ καὶ
μεγάλοι ἀσκηταὶ καὶ ἄγιοτ πατέρες, δὲν ἀπαξίῳσαν νὰ διδαχθοῦ.ν
καὶ νὰ διὀάξουν διὰ τῆς φύσε'ως ὑψηλὲς πνευματικὲςἀλήθειες. Ἁλλὰ
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καὶ αὐτὸς ὁ Θεάνθρωπος, συχνὰ τὴν ἐπικαλεῖται, γιὰ νὰ ἀνεβάοῃ
τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου στὸν οὐρανό. 'Υπάρχει ὅμως καὶ σ'
αὐτὸ μιὰ λεπτὴ ὅσο καὶ μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ μοναχοῦ καὶ
κοσμικοῦ' ἀτενίζοντας ὁ μοναχὸς τὴν φύσι, δὲν ἀναζητεῖ σ' αὐτήν, οὔτε προσδένεται, ὅπως ὁ κοσμικός, σὲ αἰσθητικὲς ἀπο*σ'
λαύσεις, ἀλλὰ . ξεπερνῶντας τες, κατορθώνει νὰ βλέπῃ
αὐτὴν μιὰ φευγαλέα τοῦ Παραὀείσου μαρμαρυγή, ποὺ τοῦ
θυμίζει ἀκόπαστα ἀπὸ πιὰ δόξα καὶ τρυφὴ ἐξέπεσε, ἐξ αἰτίας τῆς παρακοῆς, καὶ τοῦ κεντρίζει τὴν νοσταλγία γιὰ τὴν
ἐπανεύρεσίν της. 'Ἐτσι ὅ,τι γιὰ τὸν κοσμικὸ ἀποτελεῖ μιὰ πρόκλησι αἰσθητικῶν συγκινήσεων, ποὺ μοιραίως ἀνοίγουν στάδιο
στὰ αἰσθησιακὰ κατώτερα ὁρμέμφυτα, γιὰ τὸν μοναχὸ γίνεται
μιὰ ἀφετηρία ἢ ἀφορμὴ ἐντάσεως τοῦ πνευματικοῦ του ἀγῶνος.
Καὶ δὲν ἧταν δυνατὸν νὰ γίνῃ ἀ1,λοιῶς, γιατὶ ὁ μοναχός, ὑποχρεωμένος νὰ ζῇ τὴν φυσικὴ ζωὴ τοῦ ὑπαίθρου, ὑποχρεωμένος
νὰ συμφύρεται στενὰ μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως —τὴν γῆ, τὸ
δάσος, τὴν θάλασσα, κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο τὴν βροχὴ καὶ τὸν
ἀέρα— γιὰ νὰ βγάλῃ τὸ ψωμὶ τῆς ἀδελφότητσς, θὰ ἐζημιώνονταν ἀφάνταστα, ἄν δὲν ἠμποροῦσε σύγχρονα νὰ ἀντλῇ ἀπὸ τὴν
φύσι, σὰν ἀπὸ ἀστείρευτη πηγή, κάτι πολὺ ἀνώτερο καὶ μονιμώτερο ἀπὸ τὶς ὑπεριώδεις ἀκτῖνες καὶ βιταμίνες της. Καὶ σὲ
τοῦτο ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ ἐπιτυχία τῆς μοναχικῆς ζωῆς, τὸ ἁρμονικὸ δηλαδὴ ἐκεῖνο συνταίριασμα τοῦ θεωρητικοῦ καὶ τοῦ πρακτικοῦ βίου της, γιὰ τὸ ὁποῖο σᾶς μίλησα παρὰ πάνω: μιὰ στενὴ
καὶ ἀδιάκοπη κυκλοφορία μεταξὺ τοῦ οὐρανίου καὶ τοῦ ἐπιγείου
εἶναι τὸ κύριο χαρακτηοιστικό της. 'Ἐνα κλειστὸ κύκλωμα ἀποκαθίσταται μεταξὺ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ
στὸν οὐρανὸ
ἡ μία φέρνει
καὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ'
πρὸς τὴν ἄλλη. Καλλιεργῶντας την ὁ μοναχὸς στὴν γῆ, δὲν
παύει νὰ τὴν ἀναζητῇ στὸν οὐρανό, καὶ ἀναζητῶντας την στὸν
οὐρανὸ δὲν παύει ἀπὸ τοῦ νὰ τὴν βρίσκῃ στὴν γῇ...

Ὄ,τι εἴδαμε σὲ λίγο στὴν ζωὴ τῆς Σκήτης, ἐπιβεβαίωσε
πλήρως τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ συνοδοῦ μας. Ἑ μορφὴ τῆς σκητιωτικῆς μοναχικῆς ζωῆς, ἐφάπτεται καλύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλη μὲ τὴν
ζωὴ ἐνὸς ἰδανικοῦ χωριοῦ στὸν κόσμο. Δὲν διέπεται ἀπὸ τοὺς
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«ὐστηροὺς οἰκονομικοὺς καὶ μοναστικοὺς κανόνας τῆς κοινοβιακῆς
ξωῆς. Κάθε Σκήτη εἶναι ἐξάρτημα βέβαια μιᾶς Μονῆς, ἀλλὰ
μόνο πνευματικῶς' διοικεῖται ἀπὸ τὸν Δικαῖο καὶ δύο βοηθούς
του, ὅπως καὶ τὸ χωριὸ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο καὶ τοὺς συμβούλους
του, ποὺ ἐκλέγονται κάθε χρόνο ἀπὸ τοὺς μοναχούς. Οἱ μοναχοί,
ἀνὰ δύο ἢ ἀνὰ τρεῖς, εἰνε ἰδιοκτῆται ἑνὸς μικροῦ σπητιοῦ, τῆς
Καλύβης, μὲ ἀνάλογη ἕνα γύρω περιοχὴ γῆς. Κάθε Καλύβη
ἔχει μέσα τὸ παρεκκλῆσι της, στὸ ὁποῖο διαβαζονται ἀνελλιπῶς
οἱ ἀκολουθιες τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, πολὺ ὅμως συντομώτερες ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες τῶν Μονῶν, γιατὶ πρέπει νὰ μείνῃ
στοὺς ἐνοίκους καιρὸς γιὰ δουλιά, ὅχι μόνον στὸν λαχανόκηπο,
στὴν θάλασσα ἢ στὸ σπῆτι, ἀλλὰ καὶ στὸ ἰδιαίτερο ἐργόχειρό
τους τῆς ζωγραφικῆς, ξυλογλυπτικῆς, ἀργυρο-χρυσοχο'ἶας πλεκτικῆς, ὑμνογραφίας ἢ βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἑ Σκήτη ἔχει τὸ
Κοινοτικὸ «Κατάστημά» της, ὅπου συσκέπτονται οἱ μοναχοὶ
κάπου-κάπου γιὰ τὰ κοινά ἔχει ἀκόμη τὴν Ἐκκλησία της γιὰ
τὶς κοινὲς λειτουργίες τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν μεγάλων ἑορτῶν'
ἔχει τέλος τὸν ξενῶνα της γιὰ τὴν φιλοξενία τῶν προσκυνητῶν,
καὶ τὴν κοινὴ Τράπεζά της, γιὰ τὴν συνεστίασι ἀπὸ καιροῦ εἰς
καιρὸ ὅλων τῶν Μοναχῶν σε κοινὰ δεῖπνα ἀγάπης. Τὰ ἔξοδα
τῶν δείπνων αὐτῶν, τῆς φιλοξενίας καὶ διαφόριων ἄλλων κοινωφελῶν ἔργων κατανέμονται σε ὅλους τοὺς μοναχούς. Οἱ λειτουργίες τους, τόσο στὶς Καλύβες ὅσο καὶ στὸ Κυριακό, στὴν κοινὴ
δηλαδὴ Ἐκκλησία, εἶνε πολὺ κατανυκτικές. Χαίρεται ἡ ψυχὴ
τοῦ προσκυνητοῦ νὰ ἀκούῃ ἐκεῖ τὶς σεμνές, ἀρρενωπὲς φωνὲς
νέων ἀνθρώπων, νὰ ὑμνοῦν τὸ θεῖον, καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ, κάνει
συγκρίσεις θλιβερές, ὅταν ἀναλογίζεται πῶς καὶ ποῦ χρησιμοποιεῖ
τὰ τάλαντά της ἡ νεολαία, δχι μόνον τῶν πόλεων, ἀλλὰ τὸ θλιβερώτερον πάντων, καὶ ἡ νεολαία τοῦ «ἐξευρωπαϊσμένου» χωριοῦ.
"Οταν σπουδάζῃ κανεὶς τὴν ζωή, τὴν σεμνὴ ζωὴ τούτων ἐδῶ
τῶν νέων ἀνθρώπων, δχι μὲ τὸν ὀυθμὸ ἑνὸς βιαστικοῦ περιηᾧητοῦ, ἀλλὰ μὲ ὑπομονὴ καὶ βαθύτητα, αἰσθάνεται τὴν καρδιά
του νὰ πλημμυρίζῃ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό, γιατὶ τοῦ
χάρισε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπαληθεύσῃ καὶ σὲ ἄλλους, ἐκτὸς τοῦ
ἑαυτοῦ του, ἀνθρώπους πῶς ;ὅ, τιζητεῖ ἀπὸ αὐτοὺς
ὁθεῖοςνόμοςκαὶ ἡἐντολή, εἶναι εὐκατόρ-

Μ . · ·.'

·

. .

' .

/ ..

θ ω τ ο καὶ δ υ ν α τ ό, καὶ νὰ διεραιτηθῇ ἐν συνεχείᾳ μὲ ἁπορία, γιάτὶ' τάχα . σὲ-α·ὐτοὺς μὲν ἐδῶ νὰ εἰναι κατορθωτὸ ενα μέγιστὸ ἀρετῆς, ἀθωότητος, ἐγκρατείας καὶ αὐταρκείας, σὲ ἐκείνους
δὲ ἐκεῖ ενα μέγιστο φαυλότητος, πονηρίας, ἀκρασίας καὶ χρεωκοπίας, Τὴν ἀπορία μου αὐτὴ διετύπῶσα ἀργότερα στὴν συντροφιὰ καὶ πο·λλἐς γνῶμες ἀκούστηκαν, μὰ. καμμιὰ δὲν μὲ ἔπεισε
τόσο. ὅσο τοῦ Γέρο — Διογένη :
— Γιὰ νὰ ἐξηγήσῃ καν.εὶς. σωστά, μᾶς εἶπε, αὐτὸ τὸ θλιβερὸ φαινόμεύο τῆς ὑποσκάψεως τῶν πιὸ ζωτικῶν δυνάμεων
τοῦ ἔθνους θὰ πρέπη πὸῶτα-πρῶτα ,νὰ ἔχη γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ
καὶ γιὰ ,πολὺ καιρὸ τὸ χωριό, καὶ μάλιστα τὸ ἀκριτικό. Εἶνᾳι
μεγάλη τιμή, ἀλλὰ καὶ ἀπόκτησις πολυτίμου πείρας, τὸ νὰ ἔχη
περάσει ὁ ἄνθρώ'πος ῖῶν πόλεων, καὶ πρὸ πάντων ὁ δηιιόσιος .
λειτουργός, ἀγόγγυστα,.ἕνᾳ μέρος τῆς δημοσίας ζωῆς του στὸ
χωριό, θεραπεύοντας ὅσο ἠμπορεῖ καλύτερα τὶς πολλὲς καὶ άεγάλες πληγὲς τῶν χωρικῶν. Πολλσὶ ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ἔζησαν σ'αὐτό,
καὶ μάλιστα σὲ ὧρες τραγικὲς γιὰ τοὺς ξωμάχους ἀκρίτες, καὶ
μοιράστηκαν μαζί τους —καλοκαίρια καὶ. χειμῶνες— τὴν μισόγκρεμη καλύβα τους, τὸ ἀχαμνὸ γιατάκι τους, καὶ τὸ φτωχό τους
πρὸσφάγι, ὁμολογοῦν ἀδίστακτα ὅτι οἱ ἡμέρες αὐτὲς ὑπῆρξαν οἱ
'καλύτερες καὶ διδμκτικιθτερες τῆς ζωῆς των. Ὄποιος λοιπὸν
ἔ'χει ζήσει.στὸ χωριὸ καὶ γιὰ τὸ χωριό, ὅποιος ἔχει ἀγ.ωνιὰτῆ
μαζὶ μὲ τοὺς· χωρικοὺς νὰ λύσῃ ενα ἀπὸ τὰ ἁπλὰ προβλήματα,
ποὺ τάὺς.βασανίζουν ὡστόσο πολύ,. ὅποιος ἔχει κουβεντιάσει
«καόδια·κά», μαζὶ τους ἔχει καλὰ παρατηρήσει καὶ ψυχολογήσει,
ξέρ.ει ὅτι οἱ χωρικοὶ εἶν·ε τὰ πιὸ ἀξιολύπητα θύματα τοῦ ἐπιστημονικοῦ πολιτισμοῦ σας. Ἀπὸ τὴν ὰιὰ ἡ μακρὰ ἐκμετάλλευσις
τῶν γεωργικῶν τάξεών τους ἀπὸ .τὶς λοιπὲς κοινωνικὲς τάξεις,
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ·ὁ «ἑορταὸτικὸς» ἧχος τῆς ζωῆς τῶν μεγαλουπόλεων, τοὺς ἔπε'ισαν ὅτι ἡ παράξενη ἐκείνη κοινωνιολογικὴ
θεωρίαὶ κατὰ τὴν ὁπ'οία τὸ ἀνθρώπινο γέ·νος ζῆ μόνο καὶ μόνο
γιὰ νὰὶἀναδέικνύωνται καὶ νὰ τρέφωνται μερικοὶ «μεγάλοι» ἄνθρω
ποι, . ἐμπῆκε σὲ πρᾶ'ξι καὶὐφαρμογὴ··ἐπὶ τῆς ράχεώςτων. Τὸ γεγονὸς
αὐτὸ ἑδραίὼσε μ,έσα στὴν ψυχήτους τὸσυναίσθημα ὅτιτὸ ἐπάγγελμά τους,τὸ ἱερώτερο αὐτὸ ἐπάγγελμά τῳν, εἶναι ἀγενὲς καὶ ἄχαρι,
καὶ ὅτι απ' ἐναντίας τὰ ἐπαγγέλματα τῶν πόλεων εἶναι τὰ επαγ-

γέλματα τῶύ·εὐγενῶν καὶ τῶν «μεγάλων». Ἄμεσὴ συνέπὴια *
αὐ
τῆς τῆς ψυχώσεως ὑπῆὸξαν τὰ διαρ.κῆ ρὲύματα . ἀστυφιλίας,
ἰὑίῳς κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι ἔτη. Νέοι ἄνθρωποι, γεμάτοι
ὑγεία, ποὺ ἐργαζόμενοι στὸ χωὸάφι τους θὰ' ἠμποροῦσαν νὰ
ζήσουν δυὸ καὶ τρεῖς ῳορὲς τὸν ἐαυτό τους, ἀναζητῶντας τὴν
«ἀνώτερη ζωή», τοῦ ἄρτου καὶ τῶν θεαμάτων, ἐπύκνωσαν κατὰ
Ηόρο τὶς τάξεις διαφόροτν παρασιτικῶν . ἐπαγγελμάτων τῶν κοσ- ·
μουπόλεων. Ἂπέμεναν ὡστόσο ἀκόμη στὴν ὕπαιθρδ ἀρκετοὶ
----- .
-·"^-· ...<
ἐπαρχιῶτες καὶ ἀγρότες, ἄλλοι φτωχοὶ καὶ ἄλλοι
κάπωςῳώτεροι. Οἱ πρῶτοι — συγγενεῖς τῶν «πρωτευούσάνων»· μετανασ.τῶν —-ἀπηύδησαν δουλεύὁντας γιὰ νὰ συμπληρώσουν τὸν
πάντοτε ἐλλειματία προϋπολογισμὸ τῶν ,ἀτυχῶν ἐκείνων τυ·χοδιωκτῶν. Οἱ δεύτεροι, σὰν εὐπορώτεροι ἀκόμη, δὲν μετανάστευσαν μὲν οἱ ἴδιοι στὶς μεγαλουπόλεις, ἀλλὰ ἔστειλαν ἐκεῖ ἀθρόα
τὰ παιδιά τους γιὰ νὰ σπουδάσουν ἐπιστήμονες - δηλαδὴ νὰ
πυκνώσουν τὶς τάξεις τῶν ἀργῶν «ἐπιστημόνὼν»·—.καὶ ἔτσι ἀφ'
ἐνὸς μὲν νὰ ἀπαλλαγοῦν τοῦ «βδελυκτοῦ» ἐπαγγέλματος του
ἀγρότου, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιούργήσουν τις προϋποθέσεις γιὰ τὴν
κάθοδο ἀργότερα ὅλης τῆς οἰκογενείας στὴ μεγαλούπολι. Ἀλλὰ
5ϊαὶ ἡ κατηγορία αὐτὴ τῶν εὐπορωτέρων ἀγροτῶν ἀπηύδησε νὰ
τοὺς διαθέτη τὸν ἱδρῶτα της, γιατὶ καὶ μετὰ τὴν λῆξι τῶν σπουδῶν,
πρέπει διαρκῶς νὰ ἐνισχύωνται. οἰκρνομικῶς οἱ ἀργοὶ. ·αὐτοὶ ἢ
ὑποαπασχολούμενοι ἐπιστήμονες γιὰ νὰ ἀνταπξξέλθουν στὴν δαπανηρὴ κοσμοπολιτικὴ ζωή των. 'Ἐῖσι- οἱ ὑγιέστερες καὶ παραγὼγικώτερες τάξεις τοῦ ἔθνο.ύςὶ μεταβάλλονται··σὲ ἕνα τυχοδιωκτικὸ
πνευματικὸ προλεταριᾶτο, ἕτοιμο νὰ ἐξωκοίλη σε κάθε πανουργὶα
γιὰ νὰ ἐξασφαλίσῃτὸν ἄρτο, τὰ θεάματά καὶ τὰ παρεπόμενά τους,
ἐνῷ συγχρόνως τὰ χωριά, τὰ κύττα,ρα δηλαδὴ τοῦ ' κοινωνικοῦ
καὶ ἐθνικοῦ ὀργανισμοῦ, φθίνουν διπλᾶ, καὶ ἀπὸ τὴν στέρησι
τῶν καλυτέρων χεριῶν τους καὶ ἀπὸ τὴν ἀφαίμαξὶ. τῆς. φτωχῆς
των σακκούλας,
— Αὐτὴ ὅμως ἡ τάσις γιὰ ἐπιστημονικὲς σπουδές, παρετήρησε κάποιος, δὲν εἶναι ἐπίσης δεῖγμα έὐεργετικῆς γιὰ τὸ ἔθν.ος
'
ξωτικότητος',
. '
'
'
·
— Γιὰ νὰ εἶναι εὐεργετική, πρέπει προφανῶς νὰ ὑπηρετῆ
θετιχὰ τὸ σύνολο τοῦ ἔθνους. Τὶ βλέπομε ὅμως ἐπὶ-τοῦ πρ'οκεἰ-
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μένου; Πρῶτον ὅτι τὰ παιδιἀ τῶν εὐπορωτέρων κτηματιῶν ἀποφεύγουν συστηματικὰ τὴν γεοτπονικὴ ἐπιστήμη, προτιμῶντας
μιὰ ὁπσιαδήποτε ἄλλη ποὺ νὰ μὴ ἔχῃ' ἄμεση σχέσι μὲ τὴν γῆ
τῶν πατρικῶν κτημάτων. Δεύτερον ὅτι ἀφοῦ σπουδάσουν μία
ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιστήμη εἰς βάρος τοῦ ἀγροτικοῦ βαλαντίου,
ἀποφεύγουν ἐπίσης συστηματικὰ νὰ τὴν ἐξασκήσουν στὴν ὕπαιθρο, προτιμῶντας νὰ πένωνται καὶ νὰ ἡμιαργοῦν μέσα στὰ
μεγάλα κέντρα. Καὶ ετσι βλέπει κανεὶς στὰ περισσότερα ἐλληνικὰ
χωριὰ ἕνα θλιβερώτατο θέαμα : τὸν ταλαίπωρο χωρικὸ νὰ διασχίζῃ ἀπόστασι 2Ο καὶ 4Ο χιλιομέτρων, νὰ χάνῃ δυὸ τοὐλάχιστον
μέρες καὶ νὰ δαπανἀ πολλὰ ἡμερομίσθια του γιὰ νὰ πάρῃ — ἄν
τὴν πάρῃ κύ αὐτὴ — μιὰ παραμυθιὰ ἤ συμβουλὴ σὲ μιά του
ἀνάγκη, ἀπὸ τὸν γιατρό, τὸν γεωπόνο καὶ γενικὰ τὸν τεχνικό.
Δὲν μπορεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι ἐνθαρρυντικὸ τὸ φαινόμενο αὐτὸ
τῆς διαρροῆς καὶ φθορᾶς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ὑπαίθρου.
'Ἐνα τέτοιο φαινόμενο ἧταν φυσικὸ νὰ προκαλέσῃ τὴν προσοχὴ τῆς πολιτείας' τὰ μέτρα ὅμως ποὺ παίρνει αὐτή, πάντοτε
σχεδὸν χειροτερεύουν, ἀντὶ νὰ θεραπεύουν, τὸ κακό. Εἴπαμε ὅτι
οἱ ἀφορμἐς τοῦ ζακοῦ εἶνε δύο, καὶ μάλιστα καὶ οἱ δύο εϊνε
περισσότερο ψυχολογικῆς, παρὰ οὐσιαστικῆς φύσεως: ἡ μία εἶναι
μία πρώτη ψύχωσις κατὰ τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς ποὺ θεωρεῖται ὡς
ἀγενὴς καὶ ἄχαρις, καὶ ἡ ἄλλη εἶναι μία δεύτερη ψύχωσις ὑπὲρ
τῆς ἀστικῆς ζωῆς, ποὺ θεωρεῖται ὡς ἄνετη καὶ εὐχάριστη. 'Η
Πολιτεία λοιπόν, ἐνῷ ἔχει τὰ μέσα νὰ καταπολεμήσῃ τὶς ἀπαράδεκτες αὐτὲς ψυχώσεις, τὶς ὑποθάλπει μᾶλλον, ἐπειδή, γιὰ νὰ
σταματήσῃ τὰ ρεύματα ἀστυφιλίας, βρίσκει καλὸ νὰ προωθῇ
πρὸς τὴν ὔπαιθρο τὴν πλημμυρίδα τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ!
Ἀνέχεται, ἐνθαρρύνει καὶ βοηθεῖ τὸν ἐκφαυλισμὸ τῆς ὑπαίθρου
μὲ τὴν καθιέρωσι σ' αὐτὴν συνηθειῶν καὶ μεθόδων ἀστικῆς
ζωῆς. Μερικοὶ «τσιμπλιάρικοι» ἠλεκτρικοὶ λαμπτῆρες ἀναλαμβάνουν νὰ φωταγωγήσουν ἕνα-δύο κέντρα τῆς πλατείας τοῦ χωριοῦ,
ὅπου ὑπὸ τοὺς ἤχους ραδιοφώνου ἢ παμπαλαίου γραμμοφώνου,
ἀσκεῖται ἡ νεολαία τοῦ χωριοῦ στοὺς φαύλους καὶ ἐντελῶς ξένους
πρὸς τὰ ἐλληνικὰ ἢθη. μοντέρνους χορούς. Ἐπιχειοηματίαι κινηματογράφων ἐνθαρρύνονται νὰ σκανδαλίξρυν μὲ τὴν σαπρία τῆς
ὀθόνης τὴν ντροπαλὴ ἀγνότητα τῆς νεολαίας καὶ τὴν σωφροσύνη
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τῆς ἀφελοῦς Ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς, ἀκόμη καὶστὶς πιὸ μακρυσμένες
ἀκριτικὲς περιοχές. Ἐπιχειρηματίες ἐπαρχιακῶν κινητῶν θεάτρων
προωθοῦνται νὰ συμπληρώσουν τὸ ἔργο τῶν προηγουμένων, ἡ δὲ
ἄφιξις τῶν θιάσων των χαιρετίζεται ἀπὸ τὸν τύπο ἐπαρχιῶν,
ποὺ χθες μόλις ἀνέσκαψε ὁ... «Ἐγκέλαδρς» μὲ τὸ ἐπιφώνημα :
«Ἐπὶ τέλους δόξα.σοι ὁ Θεός!»... Μὲ δύο λόγια ἡ Πολιτεία
κάνει δ,τι ἠμπορεῖ γιὰ νὰ φέρῃ τὸν πειρασμὸ στὴν πόρτα τοῦ
χωρικοῦ, νὰ τὸν «γλυκάνη» ἀκόμη περισσότερο καὶ νὰ τοῦ στερεώσῃ ἐντονώτερα τὴν φαντασίωσι τῆς αἴγλης καὶ τῆς ἔλξεως
γιὰ τὴν ζωὴ τῶν πόλεων, πρὸς τὶς ὁποίες μάλιστα τοῦ διευκολύνει τὴν συχνὴ - πυκνὴ κάθοδο μὲ τὴν πρόοδο καὶ πύκνωσι τῶν
συγκοινωνιακῶν μέσων. Καὶ δὲν διερωτήθηκε ποτὲ κανεὶς τὶ θέσι
ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸ ἠλεκτρικὸ φῶς, ὁ κινηματογράφος καὶ τὸ
θέατρο στὴν κατὰ ῷύσιν ζωὴ τοῦ χωριοῦ, ἡ ὁποία ἀπὸ ὅρθρου
βαθέος μέχρις ἐσπέρας κυλᾶ στὸ βουνὸ καὶ στὸν κάμπο, οἱ δὲ
λιγοστὲς νυκτερινὲς ώρες της στὸν γλυκὸ ξένοιαστο χωριάτικο
ὕπνο, ποὺ ξεκουράζει τὸ κατάκοπο κορμί; Πρὸς χάριν ὀλίγων
ἐπιχειρηματιῶν τῶν κωμοπόλεων χιλιάδές ἀγροτῶν τῶν γύρω
χωριῶν ἀφίνονται ὅχι μόνο νὰ ἐκφαυλίζωνται στὰ ἤθη, ἀλλὰ
καὶ νὰ ἐγκαταλείπουν τὶς ἑστίες καὶ τοὺς ἀγρούς των ἀργούς, καὶ
νὰ συρρέουν διανυκτερεύοντας καὶ καταδαπανῶντας τὶς οἰκονομίες των σὲ θεάματα τῆς κακῆς ὤρας, ποὺ τοὺς ἀνοίγουν τὴν
ὅρεξι καὶ τὸν δρόμο γιὰ μιὰ «πᾳωτευουσιάνικη ζωὴ» ἀργίας καὶ
ἀσωτείας Ἄν ἡμποροῦσε νὰ γίνῃ μιὰ λεπτομερὴς στατιστικὴ
μετᾶξὺ τῶν θαμών.ων αὐτοῦ τοῦ εἴδους πρωτευουσιάνικης ζωῆς,
θὰ βλέπατε ὅτι τὸ μέγιστο μέρος τῆς πελατείας της ἀπαρτίζεται,
ὅχι ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ γεννήθηκαν καὶ μεγάλοτσαν μέσα στὶς
μεγαλουπόλεις, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς ὑπαίθρου, κάθε ἡλικίας καὶ φύλλου. Τὸ δὲ χειρότερο εἶναι ὅτι τὸ ἀπαίσιο αὐτὸ φαινόμενο δὲν προκαλεῖ πιὰ στὴν ἥπαιθρο ὑγιεῖς ψυχικὲς ἀντιδράσεις. 'Ενῷ στὴν περασμένη μόλις γενεά, καὶ ἕνα μόνον κροῦσμα
ἐκλύσεως ἠθῶν — κάποιου ἀνθρώπου τοῦ χωριοῦ, ποὺ ἐξώκοιλε
στὴν πόλι—κατεδικάζετο στὴν συνείδησι τοῦ λαοῦ τῆς ὑπαίθρου, σήιιερα ὅχι μόνο δὲν κατεδικάζεται, ἀλλὰ καὶ ἐπαι,νεῖται.
Ἁστερα ἀπὸ αὐτὰ καιαλαβαίνετε βέβαια ὅτι μεταξὺ τοῦ πλη.θϋσμοῦ ποὺ ἀπόμεινε ἀκόμη στὴν ὕπαιθρο, μόλις βρίσκεται ἕνα
ἐλάχιστο ποσοστό, ποὺ νὰ μὴ πυρώνεται ἀπὸ τὸν πόθο τῆς
«μεγάλης ζωῆς». Τὸν ἀρροτστιάρικο αὐτὸν καὶ ἐπικίνδυνο πόθο
τὸν θάλπει, τὸν ἐκκολάπτει καὶ τὸν ὑποδαυλίζει, περισσότερο
ἀπὸ κάθε τι ἄλλο, ὁ ἡμερήσιος καὶ περιοδικὸς τύπος, ὁ ὁποῖος
μὲ τὴν ἄλλη, τὴν δεύτερη πτέρυγά του, εἰσάγει στὸ σπῆτι τοῦ
χωρικοῦ τὸ φτηνότερο ὅπιο τοῦ κόσμου,
— Δὲν ἠμπορῶ παρὰ νὰ συμφωνήσω σὲ ὅλα αὐτά, παρε-

58
τήρησα πρὸς τὸν πολύπειρο γέροντα, μὰ δεν βλέπω ὅμως τὶ
ἄλλο θὰ ἠμποροῦσε νὰ γίνῃ, γιὰ νὰ ἀναχαιτισθῇ ὁ φαυλεπίφαυλος αὐτὸς κύκλος.
— Εἶναι δικαιολογημένη ἡ ἀπορία σου, μοῦ εἶπε. Μπροστὰ στὸ θέαμα τοῦ στορβιλιζομένου αὐτοῦ κύκλου τῷν γεγονότων, τῆς χωρὶς τέλος καὶ χωρὶς ἀρχὴ Γορδείου τούτης περιπλοκῆς τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ὁ νοῦς τοῦ νηφαλίου ἀνθροὸπου, ποὺ ξέρει ὅτι ἡ τομὴ τῆς σπάθης σπανίως φέρνει τὴν
καλύτερη λύσι, μένει κατάπληκτος, μὴ ἠμπορῶντας ἐκ πρώτης
ὅψεως νὰ διακρίνῃ μιὰ ἀφετηρία γιὰ τὴν σωστὴ λύσι. Ἑἶπα ἐκ
πρώτης δψεως: γιατὶ ήποιαδήποτε περιπλοκή, ὅσο πολύπλοκη
καὶ ἄν εἶναι δὲν παύει νὰ ἔχῃ γιὰ τὸν νηφάλιο ἄνθρωπο τὴν
στοστὴ λύσι της. Τέτοιοι δὲ ἄνθρωποι δὲν λείπουν εὐτυχῶς στὸν
κόσμο. Αὐτοὶ συνεπῶς πρέπει νὰ μιλοῦν, οἱ δὲ μονασταὶ νὰ
σιωποῦν... Μὰ τὰ λόγια κάποιου διασήμου μοναστοῦ τοῦ 12ου
αἰῶνος, ποὺ συμπυκνώνουν μέσα .τους ἐπιγραμματικὰ αὐτὸ ποὺ
ἐξέφρασαν καὶ ἐβίωσαν μὲ χιλίους τρόπους δλοι οἱ μεγάλοι μονασταὶ τῆς χριστιανοσύνης, ἔχουν τὴν θέσι τους ἐπὶ τοῦ προκειμένου: «Εἶμαι πολὺ μικρός, ἔγραφε αὐτὸς πρὸς τὸν Κυβερνήτη
ἐνὸς λαοῦ, γιὰ νὰ ἔχω προσωπικὰ διαφέροντα σὲ αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις' ἀλλὰ πῶς πάλι νὰ τὶς θεωρήσω ξένες, ἀφοῦ έἶναι ὑποθέσεις τοῦ Θεοῦ;» .
Ἑ θεία ἐκείνη φωνή, ποὺ κάποια νύχτα σκοτεινὴ ξύπνισε
τὴν ψυχὴ τοῦ μοναχοῦ ἀπὸ τὸν λήθαργο τῶν πραγμάτων τοῦ
κόσμου, καλῶντας τον μυστικὰ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὰ πάντα στὴν
μέση, χωρὶς ἐπιστροφή, νὰ μισήσῃ τὴν ἀμαρτία τοῦ κόσμου καὶ
πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὴν δική του καὶ νὰ παραδοθῇ στὴν ζωογόνο
πνοὴ τοῦ θεοῦ, οὐτιδανὸς καὶ ἐξουδενωμένος, σὰν τὸ χῶμα ποὺ
πατεῖται στὴν γῆ, γιὰ νὰ τὸν ἀναπλάσῃ πάλι ἡ εὐσπλαχνίὰ Του
«καινὸν» ἡ ἴδια αὐτὴ Φωνὴ τὸν διδάσκει κατόπι νὰ ἀγαπἀ τὸν
κόσμο, δχι ὅπως τὸν ἀγαποῦσε πρίν, ἀλλὰ μὲμιὰ ἀγάπη «χαινή»..
Αὐτὸ τὸ μυστήριο τοῦ «μίσους» καὶ τῆς «ἀγάπης», ποὺ τὸν
διδάσκη ἡ κλῆσις τοῦ μοναχοῦ νὰ τρέφῃ ταυτόχρονα πρὸς τὸν
κόσμο, μοιάζη κάπως μὲ τὸ μῖσος καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ αἰσθάνεται στὴν ψυχή του ὁ πολεμιστής, ὅταν οἱ σάλπιγγες τοῦ πολέμου τὸν καλοῦν στὴν γρὰμμὴ τοῦμετώπου. 'Ἀν δὲν «μισήση»,
τὴν ὤρα ἐκείνη τὸν ἐαυτό του, τοὺς δικούς του, τὸ σπῆτι του,
τὸ χωριό του, ἄν δὲν πάψη νὰ «ἀγαπᾶ» ὅλες αὐτὲς τὶς χάρες
τοῦ κόσμου μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ πρῶτα ἀγαποῦσε, καὶ δὲν τὶς
ἀγαπήση μὲ μιὰ καινούργια ἀλλοιώτικὼ ἀγάπη, ποὺ εἰναι ἀδύνατον νὰ ξεκολλήση' θὰ γίνη κατ' ἀνάγκη φυγόστρατος. ΚΓ ἄν
τὴν ὤρα ποὺ πολεμᾶ, πάψη ξαφνικὰ νὰ τὶς μισῆ, ἄν τὶς ξαναγαπήση πάλι μὲ τὴν ἴδια ἐκείνη παληὰ ἀγάπη τότε μοιραίως θὰ

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΝΕΣΤΗ

Χριστὸς 'Ανέστη κἁ ἔλαμψε τὸ φῶς τῆς ἀληθείας,
τὸ φῶς ὁποῦ διέλυσε τὸν ζόφον τῆς σκοτίας,
τὸ φῶς ὁποῦ κατέλυσε. τὰ πάθη καὶ τὰ μίση,
τὸ φῶς ποὺ ἀνεκαίνησε τὴ σαθρωμένη κτῆσι.

Χριστὸς Ἁνέστη, τῆς σαρκὸς τὴν φύσιν καταργήσας,
τὰς πολλαπλὰς ὀρέξεις της γενναίως πολεμήσας,
τὸν θάνατον μὴ φοβηθείς, μαρτύρια καὶ πάθη,
λύσας τῆς ἀνθρωπότητος τὴν πλάνη καὶ τὰ λάθη.
Χριστὸς 'Ανέστη, κΓ ὁ φρικτὸς Ἅδης τῆς ἀμαθείας,
ἀπὸ τῆς γῆς. ἐξέλειψε, καὶ τὸ φῶς μ' ἀκτῖνας θείας
τὴν φαῦλο ἀνθρωπότητα ἔκτοτε τὴν φωτίζει
καὶ τ' ἔρεβος αἰώνια παύει νὰ τὴν μαστίζῃ,
Χριστὸς 'Ανέστη, καὶ νεκροὶ ἐν πνεύματι ἐγείρονται
καὶ στὸ σκοτάδι ἄδικα παύουν πλέον νὰ φθείρωνται,
Ὁ Ἄδης ἐνικήθηκε καὶ πειὰ ἡ ἀνθρωπότης
γνωρίζει τὸν ἀληθινὸ καὶ δίκαιο Θεό της.

Χριστὸς Ἁνέστη, ὁ Θεὸς τῆς ἐλεημοσύνης
καὶ τῆς ἀγάπης ἱδρυτὴς καὶ τῆς δικαιοσύνης,
Χριστὸς φωνεῖ: «ὀπίσω μου, ὧ ἄνθρωποι ἐλᾶτε
ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἀλλήλους ἀγαπᾶτε.»

Α. Α. Π.

γίνῃ- λιποτάκτης. Μιὰ τέτοια λοιπὸν «καινὴ» ἀγάπη, ἀγάπη πολεμιστοῦ τῶν πρόσω, ἐπιβάλλει καὶ στὸν μοναχὸ νὰ λύνη κάπουκάπου τὴν σιωπή του, κι' ἀφοῦ μιλήσει τὴν γλῶσσα τῆς ἀληθείας, νὰ ἐπιστρέφη πάλι .πρὸς αὐτή, μιὰ καὶ αὐτὴ εἶναι γι' αὐτὸν τὸ ἀκατάπαυστο πολεμικὸ μέτωπό του.
(Συνεχίζεται)

ΣΚΕΨΕΙΣ
Δικαια ττυαγνωρισις.
Ὅ Γερμανδς έπιστήμων κα'ι συγγραφεύς τοϋ σπουδαίου βιβλίου
«“Α0ως τδ ιερδν Ὅρος» ιχπαντων προ τινος εις έρωτήσανι;α αὑτδν
δημοοιογράφον, ως άναφέρομεν εις ὰλλην σελίδα, εαν πιστεϋτ) εις τδ
μέλλον τοϋ 'Αθω, εΤπε τα έξὴς, άτινα έπαναλαμβὰνομεν και ἐκ δευτέρου
διοτι ὰποτελοϋσι δικαίαν ὰναγνιδρισιν τὴς μεγάλης τοϋ 'Αγίου Ὅρους
ὰποστολ·ὴς, ῆν μονον οί τα κάτω φρονοϋντες κα'ι τοὺς δφθαλμοὴς καμμύοντες, παρασιωπωσι. «Δεν πιστεύω μονάχα εις τδ μελλον τοϋ "Αθω,
πιστεϋω εις τὴν ἀποστολήν του. Και θὰ ειναι ὴ ἀποστολή του σπουδαία,
μεγάλη και ίὶψηλὴ δχι μονον διὰ τὴν Ὅρθοδυξίαν, αλλα γιὰ δλον τον
κοσμον. Ὅ χριστιανισμος, σαν κοσμοθεωρια, ειναι ὴ δϋναμις ποϋ Οα
ὰνορθωση πάλι τὴν κουρασμένη ὰνθρωπδτητα, ἀλλὰ ή ύγιέστερη καϊ
πνευματικὴ έκδήλωσι τοϋ χριστιανισμοϋ ειναι ή Ὅρθοδοξϊα. Τὴν ὍρΟοδοξια θὰ χρησιμοποιήση δ Χριστιανισμος γιὰ δπλο μάχης. Κ α ϊ
α φ ο ϋ τδ πνεϋμα τὴς Ὅρθοδοξίας διατηρεϊτ α ι κ υ ρ ί ω ς ε ϊ ς τ δ "Αγιον Ὅ ρ ο ς, άπδ έκεϊ θὰ ἔλθη
ή νϊκη τοϋ Πνεϋματος και απδ έκεϊ θὰ έκπορεύσχι τδ φως μιας καθαρως ὴθικὴς κα'ι πνευιιατικῦς άναγεννήσεως.»
Και δμως τινές έκ των Ὅρθοδοξων χριστιανων λιποψυχοϋντες και
δὶ,ιγοπιστοϋντες λέγουν δτι τδ "Αγιον Ὅρος ὰνήκει πλεον εις τδ παρελθον Ρϊιι8 άβ8ίτ1βΓΪιιτη. Τδ "Αγιον Ὅρος, δπερ έσεβάσΟη δ πανδαμάτωρ χρονος ὰνήκει εις τὴν αιωνιοτητα καί θὰ ζὴ εις τδ διηνεκές. Αί
παντοδαπα'ι δυσκολίαι και ή λειψανδρία, καθ' «δν παλαϊει, δεν ειναι πρωτοφανεϊς. Καϊ άλλοτε έμφανισθεϊσαι, έξηφανϊσθησαν, ϊνα φανῆ δτι δεν
στηρϊζεται εις ἀνθρωπίνους δυναμεις κα'ι έπαληθεύστ) δια πολ7,οστὴν
φορα τδ θεοπνευστον ρήμα «'Η δύναμίς μου εν ὰσθενεία τελειοϋται
(Β' Κορ. ιβ'. 9.).

Ὁ δσιος πατἢρ ἢμιϋν Νικοδημος δ Ἁγιορειτης.
'Η Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ 'Εκ.κλησία έπικυροϋσα και έπισφραγίξουσα
τὴν ἐν συνειδήσει τοϋ πανορθοδοξου χριστεπωνύμου πληρωματος απδ
μακροϋ ἐσχηματισμένην πεποίθησιν περϊ τὴς ἀγι6τητος τοϋ 'Αγιορείτου
Νικοδήμου, προέβη εϊς τὴν έπίσημον ὰναγνώρισιν ταύτης, κατατάξασα
τοϋτον μεταξύ των Ὅοϊων Πατέρων ἡμων των εϊς τον άγιον ἡμων
τοπον τελειωθέντων κα'ι δρισασα, δπως ή μνήμη αϋτοϋ έορταζηται τὴ
Ι4η θουλὶου καθ' ῆν ἀπεδήμησε προς Κϋριον.
".Η χειρονοιιϊα αυτη τὴς ποτνϊας ἡμων μητρδς Μεγ. 'Εκκλησίας ή
τον ὰγιωνυμον ἡμων τοπον τιμωσα καϊ δεικνϋσα, δτι ουτος δεν επαυσατο καταρτϊζων ἀγίους και πολϊτας «τὴς πανηγύρεως των πρωτοτδκων»
γεννᾳ ἡμιν μεγάλην εϋθϋνην, αν δεν φανωμεν ἀντάξιοι των προκατοχων
ὴμων κα'ι. μιμηταϊ τῆς πῶτεως και ἀρειὴς «των ὴγουμένων ἡμων» ως
συνιστιϊ δ μεγας τοϋ Κυρίου "Αποστολος Παϋλος. ('Εβρ. ιγ'. 7.).

«Φωνἧ βοὼντος εκ τῆς ερήμου».
Νέον δεϊγμα τὴς φερεπονϊας και εὑσεβείας αϋτοϋ ετρερεν εις τδ
φως τὴς δημοσιοτητος δ λογιος καὶ πνεύματι σεσοφισμένος Καθηγοϋμε-
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νος τὴς Ἰ. Μονὴς 'Αγ. Διονυσίου 'Αρχιμ. Γαβριήλ. Μετὰ τον νέον Εϋεργετινδν κα'ι το Λαυσαϊκδν τοϋ 'Λγίοο "Ορους, δι ῶνέπλούτησε τὴν Μονα·
χικὴν ὴμων φιλολογϊαν, έξέδωκε κατ' αϋτύς και ειερον περισπούδαστον
ἔργον, ἀποβλέπων εις εύρυτέρους σκοπούς, τὴν ὴθικὴν και τὴν θρησκευτικὴν άφϋπνισιν τοϋ περιουσώυ λαοϋ μας, ύπδ τον τϊτ7,ον «Φωνὴ βοωντος εκ τὴς ὲρήμου».
Κεκοσμημένος δια βαθειας καϊ ἀνυποκρίτου ευσεβειας καὶ ὰγάπης
προς τὴν 'Εκκλησίαν καὶ τον λαόν μας, μεγάλης και π7,ουσιας πείραξ
των μοναχικων κα'ι έκκλησιαστικων ὴμων πραγμάτων, ώς και βαθειας
γνώσεως των φλεγοντων τὴς κοινωνίας ὴμων προβλημάτων, ῆν ὰντλεϊ
εκ τοϋ μυστηρϊου τὴς ϊερας 'Εξομθ,ογήσεως, ῆν λϊαν καρποφορως έντος
κα'ι έκτδς τὴς 'Ελλὰδος, άσκεϊ, Οέτει εϋθαρσως τον δάκτυλον εις τον
τύπον των ῆλων καϊ ὰποκαλϋπτει εϊς τὰς ένεννήκοντα σελίδας τοϋ διδακτικωτάτου τούτου βιβλϊου τας έκκλησιαοτικάς, κοινωνικάς, έκπαιδευτικας, οϊκογενειακὰς κα'ι κρατικὰς ὴμων πληγάς κα'ι.νόσρυς, ύποδεικνϋων
συνάμα κα'ι τα της ὐεραπείας μέσα.
Θεωρεϊ, λϊαν δρθως, ως βασικδν αϊτιον τὴς έκκλησιαστικὴς ὴμων
κακοδαιμονίας τὴν καταπάτησιν των ὶερων Κανδνων, της δε κοινωνικὴς
έγκληματικδτητος κα'ι έξαρθρωσεως «τὴν ἀπομάκρυνσιν τοϋ άτομου, τὴς
κοινωνίας καϊ οϊκογενείας ἀπδ τὰς καθαρὰς και άστειρευτους πηγάς τὴς
ὴθικής δυνάμεως της χριστιανικὴς πίστεως. Τὴν 8έ ἀὶομικὴν κατάπτωσιν ὰποδϊδει εϊς τὴν έγκδλπωσιν τοϋ φιλουλου πνεύματος
Διευρμηνεϋων δέ τὴν πϊστιν τοϋ 'Αγιορειτικοϋ κοσμου εις. τδ μέλλον τοϋ 'Αγίου “Ορους γράφει «Πιστεύομεν δτι τδ "Αγιον “Ορος, χάριτι
θεϊςι, θὰ ύφίσταται μέχρι συντελει'ας τοϋ αϊωνος' ὴ εϋύεβεια και ὴ εύλαβεια των δρθοδοξων λαων βα τδ περιβάλλη πάντοτε κα'ι δεν θὰ παυσουν
ποτὲ σι προσερχώμεναι εϊς αϋτδ Ηεοφι1,εϊς ψυχαι, διδτι ή ὰγιδτης του
ἔχει και θὰ ἔχη τὴν έλκυστικὴν δύναμιν νὰ σαγηνεϋτ] τὰς ώγνὰς καρδίας κα'ι ώ πνευματικοτης του νὰ εξαγνιζη τὰς κοπιωσας ώκαι πεφορτισμένας εκ τὴς ὰμαρτϊας ψυχάς».
Θεωροϋμεν περιττδν νὰ τονίσωμεν, οτι εκαοτος "Ε1,λην χριστιανδς
και κληρικδς μεγάλως θα ὰδικήση έαυτον, αν δεν μελετήση ὲπισταμένως
τας εν αϋτφ σωστικὰ; άληθειας καϊ συμμορφωθὴ προς αϋτάς. 'ϊδιαιτέρως συνιστωμεν τοϋτο ειςτούς έκκλησιαστικούς καὶ πολιτικοὺς ὴμων
«ϊρχοντας.

'Η συντήρησις τῷν κωδικων.
"Εξ έπιστολής δημοσιευθείσης εις τας "Ακτϊνας καϊ ἀναφερομένης
εις .> εν 'τῆ 'Ελληνορρύθμω Μονὴ ΒγοΗ3 ΡβΓΓ3ῳ υπαργον συνεργεϊον
έπισκευὴς των κωδικων ὰποσπωμεν τὰ έξής. «Εις τας Μονὰς τὴς Πατρίδος μας κα'ι 1δίως τοϋ 'Αγίου Ὅρους διατηροϋνται εϋτυχως άκομη πλεϊστοι
κωδικες, τοὺς δποίους ὰρκετοι "Ελληνες Ὅρθοδοξοι Μοναχοι περιβάλλουν μὲ πολλὴν ἀγάπην.
Δεν θα λησμονήσω μὲ ποσην στοργὴν ὴγγιξε τους κιδδικας κατὰ
τὴν δλιγδωρον επισκεψιν μου τφ Ι953 εις τὴν Μονὴν Διονυσίου δ γεραρδς άιβλιοθηκάριος της. 'Αλλ' άσφαλως οί κωδικες δὲν χρειάζονται μονον τὴν στοργὴν ἐκεϊνων που τοὺς φυλάσσουν' ἔχουν ἀνὰγκην κα'ι συντηρήσεως, ή δποία πρέπει νὰ γϊνεται συμφωνως προς τὰς νεωτέρας
μεθοδους, χωρις νὰ ἐπιφέρωνται ζημίαι εϊς τους κώδικας. Τὶ καλϋτερον
κα'ι τ'ι περισσοτερον σύμφωνον προς τὴν δρθοδοξον μοναχικὴν παράδοσιν νὰ ειδικευθοϋν μοναχοι εις τδ ἔργον τοϋτο και νὰ συσταθὴ εϊδικδν
συν: ργεϊον προς τον σκοπδν αυτον, φέρ ειπεϊν εϊς τδ "Αγιον "Ορος;
'Απ νιτέλλονται μὲ ϋποτροφι'ας ὰρκετοι δρθοδοξοι κληρικο'ι εἰς τὴν Δυτ.
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Εϋρώπην διὰ να συμπληρώσουν τὰς σποιιδάς των. Δὲν θὰ ὴτο σκο;πμον
ν* ἀποσταλλ,οϋν εΤς ἢ δυο μοναχοι διὰ νὰ ε'ιδικευθονν εϊς τον τροπον
της συντηρήσεως των κωδϊκων;»
Τ6 θιγδμενον σπουδαϊον τοϋτο ζήτημα, φρονοϋμεν δτι δέον νὰ
άπασχολήση τους ύρμοδϊους.

Γεωργικη Σχολἢ εν τῇ Ἰερᾳ Μονῇ.
Ὅ διαπρεπὴς Μητροπαλίτης Φθιωτιδος συνεπικουρούμενος και υπδ
τοϋ ρέκτοιι Καθηγουμένου της 'Ιερας Μονὴς 'Αγάθωνοτ, Ἀρχ.. Γερμανοϋ
προέβη εἰ; χειρονομϊαν μεγαλης χριστιανικὴς και κοινωνικὴς σὴμασίας,
ῆτις εκ πρώτης δψεως φαίνεται ἀή0ης εϊς τα μοναχικὰ θέσμια, αλλα
βαθέως έξδταζομένη εϋρϊσκεται συνάδουσα προς μέγα κοινωνικδν ἔργον,
δπερ ἔκπαλαι αί 'Ιερα! Μοναι έπετέλουν.
Β;,έπων τὴν εκ καιρικων λόγων μεϊωσιν τοϋ ἀριθμοϋ των προς
μονασμδν εν τὴ Ἰ. Μονὴ ·έρχομένων και θέλω.ν ν' ἀποβὴ αῦτη ῶφέλιμος ως πάλαι τη δμοχωρφ κοινωνϊα, ϊδρυσεν ἀπδ τετραετίας εν αὴτῆ,
τη βοηθεία' του ΤΓατριωτικοϋ 'Ιδρύματος, Γεωργικὴν Σχολὴν άποδώσασαν ὰχρι τοϋδε ὰγλαούς. καρπούς.
Εις αὺτήν εϊσέρχονται κατδπιν ἐπιλογὴς εὑσεβων διαθέσεων νέοι,
οῖτινες ύπδ τὴν ἡγεσίαν εὑσεβων καθηγητων γεωπονων μορφοϋνται εις
τὴν έπιστημονικὴν καλλιέργειαν της γὴς, ϋπο δε των Μοναχων, διύτι
δὲν κατηργήθη ὴ·Μ.ονή, εις τὴν εν Χριστφ κατάρτησιν.
Ουτω προέρχσνται πολλαπλα δφέλη. 'Η Μονὴ συνεχίζει τον έκπολιτιστικον της ρολον και σήμερον. Οϊ χωρικο'ι βλέπουν δτι και σήμερον
τα Μοναστήρια μας χρειάξονται. Οι νέοι πλησιάξουν τὰς 'Ιερὰς Μονὰς
και ὰπερχόμενοι εις τα χωρια τοιν μεταφέροιιν και έκεϊ τδ μοναστηριακδν πνεϋμα. Πολύ πιθανδν δέ βραδύτερον οί ἔχοντες κλίσιν νὰ άκολουθήσωσι τον Μοναχικδν βϊον και έπανδρώσωσι τὰς Μονάς. Ουτως ὴ 'Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ δοξάζεται και οϊ νέοι στρεφομενοι προς τὴν καλλιέργειαν τῆς γὴς, ἀποφεύγουν τὴν πολλὰ. κακὰ τϊκτουσαν ὰστυφιλϊαν.
Αί τοιαϋται χειρονομῖαι δεν ειναι σπάνιαι ἐν τὴ 'Εκκλησϊα:. 'Η ἐν τφ
κλίματι τοϋ Πατριαρχεϊου Ἰεροσολύμων 'Ιερὰ Μονὴ τοϋ Σταυροϋ έγκατέστησεν εν ,έαυτῆ τὴν δμώνυμον 'Ιερατικὴν Σχολήν. "Η εν Χάλκη 'ϊερα
Μονὴ της 'Αγίας Τριάδος ὰπδ τοϋ 1843 διὰ τοϋ Οϊκουμ. Πατριάρχου
Γερμανοϋ Δ' μετετράπη εἰς Θεολογικὴν Σχολήν. 'Εν τὴ 'Ι. Μονῇ Εὶκοσιφοινισσης ἐν ἔτειἸ9Ο6 ὑπδ.τοϋ Δράμας καὶ εῖτα Σμύρνης "Εθνομάρτυρος Χρυσοστομου, ίδρύθη Γεωργικὴ Σχολή. 'Εν τὴ 'Ι. Μονῇ της
'Αγίας Ἀναστασίας της Φαρμακολυτρϊας εν ἔτει Ι9Ο8 ὑπδ Ἰωακεϊμ Γ'
ὰπεφασὶσθη νὰ ιδρυθῆ εν αϋτὴ 'Ιερατικὴ Σχολὴ μετὰ γεωργικοϋ τμήματος, ῆτις άποφασις έπραγματοποιήθη τφ Ι9Ι8 ύπδ τοϋ Κασσανδρεϊας
ΕΙρηναϊου, Πατριαρχικοϋ της Μονής 'Εποπτου. Ουτω δὲν έρημοϋνται
τα ίερὰ τοϋ Κυρϊου σκηνώματα καὶ δ χωρος αύτων 6 ιερδς δὲν χρησιμοποιεϊται ·διὰ Κατασκηνώσεις,· ένθα, ώς παρατηρεϊ δ Καθηγούμενος
Γαβριὴλ εϊς το προαναφερθέν είργον αὺτοϋ, ὰντ'ι υμνωδιων προς τον
,Κύόιον ὰκούονται γραμμδφω.να μέ κοσμικά, ,ϊνα μὴ βαρύτεραν χαρακὶηρισμδν μεταχειρισθωμεν, ασματα.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
"Οσιος Νικοδημος © 'ΑγιορΕιτης, Τὴν 25ην Ἰανουαρίου, ή Ἰ.
Σύνοδος τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου κατδπιν ' αιτήσεως τὴς 'Ιερας
Μονὴς Μεγῶτης Λαύρας, κατέταξε τον Νικοδημον 'Αγιορείτην μεταξὺ
τὴς χορείας των δσϊων. Τὴν έπομένην ή ἀποφασις αυτη έγνωστοποιήθη
εϊς τὴν 'Ι. Κοινοτητα διὰ τοϋ 'έξῆς τηλεγραφήματος. «'Ιερὰν Κοινοτητα
Καρυἁς 'Αγ. Ὅρους. ΓηΟοσϋνως ἀνὰκοινοϋμεν 'Αγία κα'ι 'Ιερὰ Σύνοδος
προσηκοντως έκτιμήσασα πᾶγκοινον ὰγιορειιικὴν διιολογϊαν περϊ τὴς εργω
μεμαρτυρημένης κα! ἐκ τὴς των σ,υγγραφων αϋτοϋ βεβαιωμένης βαβείας
πϊστεως πλήρους ταπεινιοσεως και άξιομιμήτου βιωτὴς έν μακαρι.στοϊς
ΝικοδήμουἸΑγιορεϊτου κατέταξεν αύτὴν ἐν χορεϊα δσϊων. Συγχαϊρ.οντες
ὑμϊν πασιν ἀπευχόμεθα Κύριος πρεσβεϊαις εϋσεβοϋς πατρδς 6σίον Νικοδήμου εὑλογῆ πάντας πνευματικοϊς άγωσιν. "Ανακοινιδσατε τοϋτο 'Ι.
Μονὰς μετὰ έξαρτημάτων αϋτων. 'Ακολουθεϊ γράμμα. ΠΑΤΡ1ΑΡΧΗΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ».
Μετὰ τὴν ἀνακοϊνωσιν τούτου υπο τὴς Ἰ.. Κοινοτητος κα'ι τδ
δποϊον έχαροποίησεν ιϊπαντας τους 'Αγιορεϊτας, οἰ εν Καρυαϊς- διαμένοντες ἀνήρχοντο εϊς το άνωθι αϋτων κελλίον ο «''Λγ. Γεώργιος» ἕνθα
έμδνασεν δ δσιος καὶ προσεκϋνουν τὴν σεβασμίαν κάραν αϋτοϋ.

'Ιερα Κβινοτης 'Αγ. "©ρους. Παρακλήσει τῆς Α. Θ. Παναγιοτητος τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριάρχου ὰπεστάλη ως πνευματικδς εϊς Κωνσταντινούπολιν προς έξομολδγησιν των έκεϊσε χριστιανων κατὰ τὴν
περώδον τὴς 'Αγ. καϊ Μεγάλης Τεσσαρακοστὴς δ Καθηγούμενος τὴς
'Ι. Μονής Καρακδιλ7.ου 'Αρχιμ. Παϋλος μεθ' έτέρου πνευματικοϋ τὴς
ἰδϊας Μονής οἴτινες και άνεχιορήσαν'.
— 'Εχορηγήθη ἀδεια έγκαταστάσεως ἐν Ἀγίφ Ὅρει ϋποκαταστήματος τὴς 'Αγροτικὴς Τραπέξης τῆς 'Ελλάδος. Παρ' αϋτφ Οὰ ευρϊσκηται
μονίμως κοκ γεωπονος.
— Ὅμοϊως έπετράπη εις δϋο Γερμανοὴς και ενα Λευκορωσσον
δπως λάβουν φωνοληψϊαν της θείας 'λειτύυργίας τοϋ ,ΙΙάσχα ἐκ τὴς ενταυθα 'Ρωσσικῆς Ἰ. Μονῆς τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος.
— *Δι έτέρας άποφάσεως αῦτης ένηργήθη παναγιορειτικδς ἔρανος
ὑπέρ τῆς Φανέλλας τοϋ Στρατιώτου δστις ἀπέδωσε δρχ. Ι2.66Ο μὲ συμιιετοχὴν των Ι. Μονων Μεγ. Λαύρας, 'Αγίου Παύλου, Ὅσὶου Γρηγοριου ὰνὰ 2.ΟΟΟ δρχ. Ξηροποτάμου, Σιμ. Πέτρας ανὰ Ι.ΟΟΟ, Ἰβήρων, Χελανδαριου, 'Αγ. Διονυσίου 6ίνὰ 7ΟΟ, Ζωγράφου, Καρακάλλου ανα 5ΟΟ,
Ρωσσικοϋ 2δΟ, Κωνσταμονῖτου 2ΟΟ, έξαρτήματα'Ι. Μονων Μεγ. Λαύρας
64Ο και 'Αγ. Παϋλου 43Ο (Ν. Σκήτης,275, Ρουμαν. Λάκκου Ι55),
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'Ι. Μονὴ Χελανδαρίου. 'Η Σερβικὴ 'Εκζλησία ένδιαφερσμένη
διὰ τὴν ὲπὰνδρωσιν τὴς εν 'Αγϊω 'Ὅρει δμογενοϋς αϋτὴς 'Ι. Μ. Χελανδαρίου έζήτησε προ ἔτους τὴν ὰδειαν αποστολης ἐκ Σερβίας ΙΟ νέων
μοναχων. 'Ε1 'Ι. Κοιν6τής ὰναγνωρίσασα τὴν άνάγκην, ένέκρινε τὴν ἔλευσιν μονον ο ἐξ αύτων έπι τοϋ παροντος, υπδ τὴν προϋποθεσιν έπικυριδσεως καϊ εκ μερους τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχεϊου δπερ και εδωσε τὴν
συγκατάθεσϊν του. Οι πὰοσληφθησοῳενοι 5 Σέρβοι μοναχοὶ θὰ τελοϋν
κατὰ τον χρονον τὴς δοκιμὴς υ.τδ τὴν έποπτείαν τὴς 'Ι. Κοινοτητος κατὰ
τὰς διατάξεις τοϋ Καταστατικοϋ Χάρτου τοϋ 'Αγ. Ὅρους.
'Α8οινιὰς 'Εκκλησ. Σχολὴ. Δι' ἐγγράφου τοϋ Β. 'Υπουργεϊου
των 'Εξωτερικων, έγνωστοποιήθη εϊς τὴν 'Ι. Κ. δτι δ ἐν 'Αγγλία θανων
Ἰ7,αρϊων Βασδέκας διὰ διαθήκης του έκληρο86τησεν εϊς τὴν 'Αθωνιάδα
'Εκκλησ. Σχ6λὴν Ι.6Ο3 δολλάρια ἀτινα και ευρίσκονναι ἐπ' 6νοματι τὴς
σχολὴς εις" τὴν Τρὰπεζαν τὴς 'Ελλάδος.
"Ομιλος φίλων τοϋ "Αγ. ''Ορους εν 'Αμερικη. Διὰ σεπτοϋ
Πατριαρχικοϋ Γράμματος έγνωσιοποιήθη εις τὴν 'Ι. Κ. δτι ὑπδ τοϋ
πριδην εν 'Αγκϋρα. πρεσβευτοϋ τὴς 'Αιιερικὴς κ. Μακγκὴ, διακρινομένοι»
διὰ τα άγαθὰ αϋτοϋ αϊσθήματα προς τδ Οϊκουμ. Πατριαρχεϊον κα'ι τὴν
δρΟ6δοξον ὴμων έκκλησίαν, ιδρύθη ἐν 'Αμερικὴ δμιλος των φϊλων τοϋ
'Αγ. Ὅρους, τοϋ δποιου ἐγένετο λάτρις ἀφ' ὴς ὴμέρας προ διετϊας έπεσκέφῦη αϋτον. Συγχρόνως έζητήθη και ὴ έν προκειμένφ γντδμη τὴς 'Ι.
Κοινοτητος.
'Ενισχυσις ὰιτορων ερημιτων μοναχων. 'Υπδ τὴς ἡμετέρας 'Ι.
Μονὴς, ἀπεστὰλη και διενεμήθη έπ'ι τοπου εϊς 35 άπδρους έρημίτας
μοναχοὑς των Καρουλιων, Κατουνακίων, 'Αγ. Βασιλεϊου και Μ. 'Αγ.
"Αννης ὴ κατ' ἔτος καθιερωθεϊσα βοή9εια κατα τας εορτὰς των Χριστουγέννων προς τους πάσχοντας αύτοϋς ὰδελφοϋς μϊ: ἀναλογίαν κατ'
ὰτομον 2Ο 6κ. άλευρον, 3 δκ. δρυζα, 2 ρκ. βακαλάο, και 2 ρέγγας.
Κατὰ δέ τδ "Αγ. Πάσχα εις τους Ιδιους ὰπεστάλησαν ανα 1 δκ.
τυρδς, 1 δκ. Βακαλάο;, δ αϋγἀ κδκκινα, 5 ὰρτοι και 1 δκ. παξιμὰδιον
κατ' ατομον.
Δωρεαί. Προσέφεραν προς ένϊσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν κυκλοφοροϋντος, περιοδικοϋ οι κ. κ. Χαρϊλ. Παπαναργήρου. Συνὶρχης ε. α.
Θεσὶνίκης δρχ. 2Ο, Γ. Π. Γιαννακδποαλας εϊσαγγελεϋς 'Αθήναι,25, '·Αρχμ.
Στέφ. Κοττὰκις Βενετϊα 6Ο, ἰεροδ.ν Χωφρονιος Μοντεσάντος Ὅρος·, Σινὰ
8Ο, ϊερομ. Σάββας ὰντιπροσωπος Χελανδαρϊου 5Ο, ϊερομ. Εϋγένιος Καστα·
νιας Προβάτα 5Ο, Σὰβ. Φιλοθεἰτης 2Ο, 'Ιωάσαφ Φιλοθειτης ΙΟ, ιερομ.
Χαρϊτων κελ. Κουτλουμουσιανδς 2Ο, Χρ. Κανοτϊδης 'Αθήναι, Ὅεοδοσ.
Σωτηρδπουλος Ν. Καλλικράτεια καὶ ὰνιονυμος ανα. 5Ο .δρχ.
'Επὶσης. εὑσεβὴς χριστιανδς έδιορησεν, εϊς τὴν 'Ι. ἡμων Μονὴν ὰργυρουν κιβώτιον περιέχον σταυρδν λεπτοτατης τἐχνης ὰργυροχουσον εστολισμένον μὲ πολυτϊμοιις λίθους και διάφορα ϊεμάχιὰ λειψάνων ὰγίων,
προς αϊώνιον μνὴμοσυνον θανδντος συγγενοϋς του.
Προς ἀπαντας έκφρὰξοιιεν τας εύχαριστίας τὴς 'Ι. ὴμων Μονὴς.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Και εσται σημεϊα εν ἢλιφ και σελἥνη
και αστροις, και επι τῆς γης συνοχὴ εθνων εν
αποριᾳ ἠχοήσης Φαλἁσσης καϊ σαλου, αποψυχουντων ανθρὼπων, ἀπδ φοβου και προσδοκιας των επερχομενων τῇ οικουμενῃ· δταν ϊδητε
ταϋτα γινδμενα, γινὼσκεται δτι εγγὺς εστιν η
βασιλεια τοϋ Θεοϋ' δ οϋρανδς και ἡ
γῆ παρελεϋσονται, οϊ δε λογοι
μου ο ϋ μη παρελθωσι».
(Λουκ. κα'. 25 - 33)
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