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(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Ἁπὸ ὅλας τὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἡ Λαύρα παρουσιάζει περισσότερον τὸ γεράσμιον ἐκεῖνο χρῶμα τῆς ἀρχαιότητος
καὶ φέ.ρει εἰς τὸν νοῦν πολλὰς μεσαιωνικὰς ἀναμνήσεις. Εἰς τὸν
μεγαλοπρεπῆ αὐτῆς πυλῶνα βλέπει ὁ ἐπισκέπτης ὑπερκείμενα
ἔργα, ὡς νὰ εὑρίσκηται εἰς τὸν μεσαίωνα. Ἑ εἴσοδος ἀρχαῖκή,
ἀσφαλίζεται μὲ διπλὰς σιδηρὰς θύρας. Ὁ πύῳγος τοῦ Τσιμισκῆ,
ὁ μεγαλύτερος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑψοῦται ὡς νὰ αἰσθάνεται τὴν
αὐτοκρατορικὴν αὐτοῦ προέλευσιν καὶ τὴν τιμὴν τὴν ὁποίαν ἠξιώθη νὰ ἐγκλείῃ, μετὰ τὴν ἄλωσιν, εἰς τοὺς κόλπους του ἐπισήμους κληρικούς. Ἐν τούτοις ὁ ΙΘ' αἰών, ὅστις δὲν ἄφησε τίποτε
εἰς τὴν θέσιν του, μετέβαλεν κατὰ ἕν μέρος καὶ τὴν ὅψιν τῆς
Λαύρας. Ἐκλειψάσης τῆς περατείας ἔδυσεν ἡ δόξα τοῦ ὁδοντωτοῦ τεὑχους αὐτῆς μὲ τοὺς 16 πυργίσκους του καὶ ἀντὶ πολεμιστῶν
ἢ μᾶλλον ἀσκητῶν ἀμυνομένων, ταπεινωθὲν φέρει ἐπὶ τῶν νώτων αὐτοῦ νεωτέρας οἰκοδομάς. 'Ολίγον ἀκόμη καὶ ὁ διερχόμενος θ' ἀγνοῇ, ὅτι ὑπὸ τὰς οἰκοδομὰς καὶ τὰ ἀσβεστο5ματα τοῦ
τελευταίου αἰῶνος κρύπτεται τὸ σπουδαιότερον φρουριακὸν ἔργον
τοῦ μεσαιῶνος ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
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Εὐθὺς ὡς διέλθῃ τις την λοξοειδῆ εἴσοὀον εὑρίσκει τὸν
ναῖσκον τῆς «Πορταῖτίσσης ἤ Κουκουζελίσσης» τιμώμενον εἰς
τὴν μνήμην τῶν εἰσοδίων. Μετ' αὐτὸν ἁπλρῦται ἡ εὑρεῖα αὐλὴ
τῆς Μονῆς εἰς τὸ μέσον τῆς ὁποίας εὑρίσκεται ὁ καθολικὸς ναὸς
ἱδρυθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου. Ὁ ναὸς ἔχει ἁπλοῦνσχῆμα
μὲ ἕνα τροῦλον Οἱ ναοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχουν σχῆμα βυζαντινὸν ἀλλ' ἡ τοιχοδομία αὐτῶν εἶναι πενιχρὰ καὶ ἁπλοῦν κονίαμα
ἢ μετὰ θηραϊκῆς γῆς καὶ ὑδραυλικῆς ἀσβέστου ἀνάμικτον, ἐλαιοχρωματισμένον δύ ἐρυθροῦ χρώματος, καλύπτει τὴν ἐξωτερικὴν
αὐτῶν ἐπιφάνειαν. Ἑσωτερικῶς διαιροῦνται εἰς κυρίως ναόν, εἰς
τὸν ὁποῖον περιλαμβάνονται τὸ βῆμα καὶ οἱ χοροί, εἰς πρόναον
ἢ νάρθηκα καὶ ἐξωνάρθηκα. Ναοὶ τινὲς ἔχουν δύο προνάους.
Τοιοῦτος εἶναι καὶ ὁ ναὸς τῆς Λαύρας.

Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ ναοῦ τούτου ἐγράφησαν δαπάνῃ τοῦ
μητροπολίτου Βερροίας Νεοφύτου (153δ) ἐπὶ ἐτέρων ἀρχαιοτέρων ἴσως, αἱ δὲ τοῦ νάρθηκος καὶ ἐξωνάρθηκος δαπάνῃ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Μονῆς Βενιαμὶν τῷ 1854. Αἱ πρῶται εἶναι πολὺ
καλαί, αἱ δεύτεραι δεικνύουν τὴν κατάπτωσιν εἰς τὴν ὁποίαν
περιῆλθεν ἡ ἁγιογραφία κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΘ' αἰῶνος. Τὸ τέμπλον τοῦ ναοῦ ἧτο ἀρχικῶς μαρμάρινον καὶ ἐπ' αὐτοῦ κατόπιν
ἐστήριξαν ξύλινα γλυπτὰ κατὰ τὴν πάροδον τῶν αἰώνων. Πρὸ
ἑξηκονταετίας δἐ οἱ Λαυριῶται κατεσκεύασαν ὡραῖον μαρμάρινον τέμπλρν τὸ ὁποῖον κοσμηθὲν μεθ' ὑπερβολῆς εὑρίσκεται εἰς
ἀντίθεσιν πρὸς τὸ πέριξ κυριαρχοῦν χρῶμα τῆς ἀρχαιότητος, Εἰς
τὸ τέμπλον διακρίνονται δύο εἰκόνες δωρηθεῖσαι ὑπὸ τοῦ 'Ανδρονίκου Β' τοῦ Παλαιολόγου.
Ἑντὸς τοῦ βήματος τηροῦνται ἐν ζηλευτῇ τάξει διάφορα
ἄγια λείψανα ἐντὸς πολυτίμων θηκῶν τῶν ὁποίων μερικὰ εἶναι
ἀφιερώματα αὐτοκρατόρων. Μεταξὺ αὐτῶν διακρίνονται: Μέγα
τεμάχιον τιμίου ξύλου εἰς σχῆμα διπλοῦ σταυροῦ ἐντὸς πολυτίμον κιβωτίου φέροντος διαφόρους πολυτίμους λίθους καὶ ἰδίως
τέσσαρας μεγίστονς μαργαρίτας, τοῦτο μετὰ τῶν καρῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Πύδνῃ ἐδώρησεν εἰς
τὴν Λαύραν τῷ 964 ὁκτίτωρ αὐτῆς αὐτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκᾶς.
Ἀπάρχουν καὶ ἄλλα δύο τεμάχια τιμίου ξύλου δωρηθέντα
ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Μιχαὴλ Δούκα καὶ τοῦ Γρηγορίου ἡγου-

35.
μένου τῆς Λαύρας συγγενοῦς τῶν Κομνηνῶν βασιλέων.
Ὁ Βασίλειος καὶ Κωνσταντῖνος οἱ Πορφυρογέννητοι ἀφιέρωσαν τῷ 978 τὴν ἀῳιστερὰν χεῖρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, τὴν κάραν τοῦ μάρτυρος Εὐστρατίου καὶ τὴν τοῦ
Μιχαὴλ Συνάδων περιώνυμον διὰ τὸν ὅλεθρον τῶν ἀκρίδων.
Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Μονομάχος ἀφιέρωσε τὰς κάρας τῆς
Ἁγίας Μηνοδώρας καὶ Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου μετὰ τῆς σιαγῶνος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.
Ἑσημειώσαμεν τὰ ὀλίγα ταῦτα τὰ ἀφιερωθέντα εἰς τὴν
Λαύραν διὰ χρυσοβούλλων, ἀλλ' ὁ κατάλογος τῶν ἱερῶν λειψάνων
τῆς ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, ὡς καὶ τῶν ἄλλων, ἀποβαίνει μακρύτατος καὶ δύναται ν' ἀποτελέσῃ ἴδιον ἔργον.
Ἁριστερὰ τῆς Λιτῆς εὑρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου, ἑκατέρωθεν δὲ ὰὐτῆς τὰ παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα.

Πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ ἐξωνάρθηκος εἶναι ἡ φιάλη, ἐξ
αὐτοφυοῦς μαρμάρου, μετὰ περιστυλίου καὶ στοᾶς. Οἱ στύλοι
καὶ οἱ γλυπτοὶ πίνακες θεωροῦνται ἔργα προχριστιανικῆς ἐποχῆς.
Τοῦτο ἄλλως τε βεβαιοῦται καὶ ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἐν Λαύρᾳ δύο
σαρκοφάγων.
Δύο μεγάλαι κυπάρισσοι ὑπάρχουν ἑκατέρωθεν
μεναι εἰς τὸν Ἅγιον Ἁθανάσιον.

ἀποδιδό-

Ἑ ὡραία τράπεζα τῆς Λαύρας εὑρίσκεται, ὡς ὅλων τῶν
ἱερῶν Μονῶν, ἀκριβῶς ἀπέναντι τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ εἰς ἀρκετὴν ἀπόστασιν. Ἰδρύθη ὑπὸ τοῦ Ἁγίου 'Αθανασίου, συγκινητικὴ δὲ εἶναι ἡ θέα αὐτῆς. Αἱ πολλαπλαὶ μαρμάριναι τράπεζαι
ἐκοιλάνθησαν σημαντικῶς ἐκ τῆς προστριβῆς ἐπ' αὐτῶν τῶν πινακίων καὶ ἄλλων σκευῶν κατὰ τὴν πάροδον τόσων αἰώνων, ὑπὸ
τῶν ἁγίων ἐκείνων κοινοβιατῶν Ααυριωτῶν πατέρων. Ἁναρίθμητοι γενεαί, λάτραι τοῦ ἰδεώδους κοινοῦ βίου, ἔφαγον ἐπ' αὐ
τῶν τὸ κοινὸν συσάίτιον μετ' ἀφάτου. διαστολῆς τῆς καρδίας.
Ἑμεῖς, διάγοντες τὸν κοινοβιακὸν βίον κατανοοῦμεν εἰς ποῖον
ὼκεανὸν φωτὸς ἔζων ἐκεῖνοι καὶ τὸν ὁποῖον ὀνειροπόλησαν ὁ
Βασίλειος καὶ ὁ Χρυσόστομος. Τῆς χάριτος ταύτης ἐστερήθησαν
οἱ πατέρες τῆς Λαύρας τῶν τελευταίων χρόνων μεταξὺ τῶν ὁποίων
καὶ οἱ ζῶντες ἤδη, οἴτινες κατὰ παράβασιν τῶν ἐντολῶν τοῦ
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ἱδρυτοῦ αὐτῆς ἐνδιαιτῶνται ἰδιαιτέρως, ἕκαστος κατὰ βούλησιν,
καταστρέψαντες οὔτω τὸ ἔργον τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου. Αἱ τοιχογραφίαι τῆς τραπέζης ἐγένοντο τῷ 1512 δαπάνῃ τοῦ μητροπολίτου Σερρῶν Γενναδίου.
Δεξιὰ τοῦ καθολικοῦ ναοῦ εἶναι ἕτερος ναἶσκος ἐπ' ὀνόματι τοϋ Ἁγίου Μιχαὴλ ἐπισκόπου Συνάδων, τὸν ὁποῖον ἴδρυσε
τῷ 156Ο ὁ ἡγεμὼν Οὐγγροβλαχίας Ἰωάννης Ματθαίου Γκίκας,
ἀριστερὰ δὲ παρὰ τὸ σκευοφυλάκιον ἢ συνοδικὸν εἶναι ἕτερος
ναἶσκος τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου, εἰς τὸν ὁποῖον κείρονται οἱ νέοι
μοναχοί, φοροῦντες καὶ τὸν βαρὺν σιδηροῦν σταυρὸν τοῦ Ἁγίου
τῆς Μονῆς κτίτορος.

Γενικῶς σημειοῦμεν ὅτι ἐκτὸς τῶν ἐν τῷ προαυλίῳ ἐνὸς
ἤ περισσοτέρων ναῶν, αἱ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχουν εἰς
τὰς σειρὰς τῶν κελλίων διάφορα ναἰδρια, εἰς τὰ ὁποῖα ἱερουργοῦν ἐκ περιτροπῆς οἱ ἐφημέριοι καὶ οἱ λοιποὶ ἱερεῖς. Συνήθως
ταϋτα κεῖνται τὰ μὲν ἐπὶ τῶν δὲ κατὰ τὰς σειρᾶς τῶν ὀρόφων.
Ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ειναι ἀνάλογος πρὸς τὸ μέγεθος ἐκάστης Μονῆς.
Ἑί βιβλιοθήκη τῆς Λαύρας εἶναι ἡ πλουσιωτάτη πασῶν
τῶν Ἁγὶορειτικῶν καὶ εὑρίσκεται ὅπισθεν τοῦ ναοῦ ἐντὸς νεοδμήτου κτιρίου οὐχὶ ἐπιτυχοῦς σχεδίου, οὐδὲ ἐξυπηρετοῦντος τὰς
ἀνάγκας καὶ τὸν προορισμὸν μιας βιβλιοθήκης.
Αἱ βιβλιοθῆκαι τῶν Μονῶν, συνήθως εὑῳίσκονται ἄνωθεν
στοᾶς τοῦ προνάου, ἀλλὰ μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΘ' αἰῶνρς πολλαὶ
Μοναί, ὡς ἡ Λαύρα, ἐνεκατέστησαν αὐτὰς εἰς ἰδιαίτερα κτίρια.
Τὰ χειρόγραφα τῆς Λαύρας ἀνέρχονται εἰς 2Ἰ5Ο τόμους
ποικίλης ἥλης κατὰ τὸ πλεῖστον ὅμως θρησκευτικῆς, ἔτι δὲ καὶ
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Ἐξ αὐτῶν 47Ο ειναι ἐπὶ μεμβράνης καὶ
τὰ ὑπόλοιπα ἐπὶ χάρτου χρονολογούμενα ἀπὸ τοῦ Δ' αἰῶνος. Ἐκ
τούτων πάλιν 459 φέρουν τὸ ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖον ἐγράφησαν
(97Ο—1896) τὰ δὲ ὑπόλοιπα εἶναι οίνευ χρονολογίας καὶ ἀναφέρονται 234 ὀνόματα γραφέων τῶν ἀνωτέρω χειρογράφων.
Εἰς μερικὰ τῶν χειρογράφων τούτων τὰ ἀρχικὰ γράμματα
ει,ναι λίαν καλλιτεχνικὰ παριστάμενα διὰ ζώων, ἐρπετῶν, πτηνῶν, ἀνθέων κλπ. Ἑπίσης ὑπάρχουν μικρογραφίαι καὶ διάφορα
ποικίλματα τῶν ὁποίων ἡ καλλιτεχνία εἶναι. ἀπαράμιλλος. Εἰς
ἄλλα ἐξ αὐτῶν ὑπάρχουν εἰκόνες βυζαντινῆς τέχνης ἀψίδαι, πλαί-
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σια κλπ. μὲ συνδιασμοὺς χρωμάτων θαυμασίας τέχνης.
Ἑπίσης ἡ Λαύρα ἔχει καὶ 5Ο εἱλητάρια περγαμηνὰ τῶν
ὁποίων τὸ ἀρχαιότερον εἶναι τοῦ Γ αἰῶνος, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ
23 περιέχουν τὴν λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, 19 τὴν λειτουργἰαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, 2 τὴν λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, 1 ἀρχιερατικόν, 1 τὴν τάξιν τοῦ δια
*
κόνου, 1 διαφόρους εὐχὰς καὶ 2 εὐχὰς τῆς θείας μεταλήψεως.
Ἐκτὸς τῶν ἀνιοτέρω, ὑπάρχουν εἰς τὴν βιβλιοθήκῃν τῆς
Λαύρας 52 κώδικες Σλαυϊκοί, 1 Λατινικὸς (ἑρμηνεία Ἀριστοτέλους) καὶ 1 Γεωργιανὸς χρονολογούμενοι ἀπὸ τοῦ ΙΓ'-ΙΘ' αἰῶνος.
'Ἐντυπα ἔχει πλέον τῶν 6.ΟΟΟ τόμων μεταξὺ τῶν ὁποίων
πλεῖστα . ἀρχαῖαι ἐκδόσεις κλασικῶν συγγραφῶν ἐκκλησιαστικῶν
πατέρων, Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ Καινῆς ἀπὸ τοῦ 1488 καὶ ἐντεῦθεν. Τὰ ἀρχαίτυπα ταῦτα ἁ'τινα εἶναι πολύτιμα, εὑρίσκονται
εἰς διπλὰ καὶ τριπλὰ ἀντίτυπα.

Εἰς τὴν βιβλιοθήκῃν τῆς Λαύρας εὑρίσκεται καὶ ἡ ἐν Βιέννῃ
ἀρχαιοτέρα Ἐλληνικὴ ἐφημερὶς ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἑφημερὶς» εἰς
μικρὸν σχῆμα τῶν ἐτῶν 1791 (δ) καὶ 1797 (ζ' τόμος ἔτος).

Ἑ Λαύρα κατέχει καὶ διάφορα ἐπίσημα ἔγγραφα μεγάλης
ἱστορικῆς ἀξίας μεταξὺ τῶν ὁποίων χρυσόβουλλον τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου Φωκᾶ ἔτους 97Ο, Κωνσταντίνου Μονομάχου
τοῦ 1Ο52, Μιχαὴλ στ' τοῦ γέροντος τοῦ 1Ο57, Κοτνσταντίνου Χ
τοῦ Δούκα τοῦ 1Ο6Ο, Νικηφόρου Βοτανειάτου 1Ο81, Ἁλεξίου
Κομνηνοῦ 1Ο87 καὶ ἕτερον τοῦ 1Ο9Ο, Μιχαὴλ ΥΠΙ τοῦ Παλαιολόγου Κομνηνοῦ 1253, Ἀνδρονίκου Π Παλαιολόγου 1298, Ἁνδρονίκου ΠΙ Παλαιολόγου 132Ο, Ἰωάννου Γ Παλαιολόγου 1342,
καὶ 1346, Ἁλεξίου ΠΙ Κομνηνοῦ 1364, (αὐτοκράτορος Τραπεξοῦντος), Ἰωάννου Π Παλαιολόγου 14Ο4, Ἰωάννου Σερδὰν Κατακουζηνοῦ βοεβόδα Οὐγγροβλαχίας 1682, δύο τῆς ἐκλειψάσης
μονῆς τῶν Ἰταλῶν Ἀμαλφινῶν, Ἁλεξίου Κομνηνοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ Ἰωάννου ἀγνώστου χρονολογίας, Κωνσταντίνου Μονομά
χου διὰ τοῦ ὁποίου τὸν Ἄθω ἐκάλεσεν Ἅγιον Ὄρος ἀγνώστου
χρονολογίας καὶ ἕν ἐπίσης ἀγνώστου χρονολογίας Νικηφόρου
Φωκᾶ.
Ἑκτὸς τῶν ἀνοιτέριο ἔχει καὶ τὰ ἑξῆς Σλαυϊκά. Στεφάνου
Οὐρόσχ Ε' 1357, Στεφάνου Λαζάρεβιτς 1395, Εὐγενίας μοναχῆς
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ἡγεμονίδος θυγατρὸς τοῦ προηγουμένου 1398, Στεφάνου Λαζάρεβὶτς 14Ο7, Στεφάνου δεσπότου Σερβίας 1427, Γεωργίου Γ
Βράγκοβικ δεσπότου Σερβίας 1452, 'Ραδούλου βοεβόδα Βλαχίας
1533, Πέτρου Βοατὼβοεβόδα Μολδαυίας 1579, Ἰερεμίου Μογίλα
βοεβόδα Μολδαυίας 1598, Γαβριὴλ Μογίλα βοεβόδαΟὐγγροβλαχίας 1617, Κωνσταντίνου Ἑακοβίτσα βοεβόδα 1756, Γεωργίου
δεσπότου καὶ Στεφάνου Οὐρόσχ ἀμφότερα ἄνευ χρονολογιῶν.
Ἑ σημερινὴ δύναμις τῆς Λαύρας, ὡς ἐσημειώσαμεν προηγουμένως, ἀνέρχεται εἰς 1ΟΟ μοναχοὺς μὲ τὴν ἑξῆς προέλευσιν.
15 ἐκ Μακεδονίας, Ἰ 2 ἐκ Πελοποννήσου, 12 ἐκ Μ. Ἀσίας, 6 ἐξ
'Ἰμβρου, 6 ἐκ Θάσου, 5 ἐκ Θεσσαλίας, 15 ἐκ Στ. Ἑλλάδος, 3 ἐκ
Κύπρου, 3 ἐκ Κρήτης, 7 ἐκ Σποράδων καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἐξ
Ἑπείρου, Δωδεκανήσου κλπ. Ἑξ αὐτῆς προέρχονται ὁ παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, ὁ σεβασμιοὸτατος Κορυτσᾶς Εὐλόγιος, ὁ πρώην Λήμνου Βασίλειος, ὁ νῦν
Λήμνου Διονύσιος καὶ ὁ πρὸ ὀλίγου θανὼν ἐν Ἁμερικῇ ἐπίσκοπος Σικάγου Γεράσιμος, Εἰς δὲ τὰ ὅρια αὐτῆς ἐφησυχάζει ὁ π.
Μηλιτουπόλεως Ἰερόθεος.
Ἑπίσης διάφοροι ἄλλοι ἀδελφοὶ αὐτῆς κατέχουν διαφόρους θέσεις εἰς τὴν κοινωνίαν ἢτοι Ἁρχιμ. Ναθαναὴλ Διευθυντὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἁθωνιάδος Σχολῆς, Τιμόθεος Χαλόφτης διευθυντὴς τῆς ἐξομολογήσεως παρὰ τῇ Ἁποστολικῇ Διακονίᾳ, Παντελεήμων Καρανικόλας διευθυντὴς τοῦ κηρύγματος τῆς
ἰδίας Ἀποστολικῆς Διακονίας, Δωρόθεος Βερνάδος ἱεροκῆρυξ φυλακῶν, Φιλήμων γραμματεὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Εὐδόκιμος Μαυρῖκος κωδικογρώφος τῆς Ἰ. Συνόδου, Βλάσιος ὑπὸ
μετεκπαίδευσιν εἰς Γαλλίαν, Φίλιππος φοιτητὴς Θεολογίας ἐν
Ἁθήναις, Θεόδουλος ὁμοίως, Χρυσόγονος ἐν Κλέβελαντ Ἁμερικῆς, Ἰάκωβος ἡγούμενος Ἰ. Μονῆς Πεντέλης, Ἄνθιμος ἱεροκῆρυξ Καβάλλας.
Ἑκ τοῦ «Κουβαρᾶ» ὀγκώδους μεμβραῖνου κώδικος, εἰς τὸν
ὁποῖον εἶναι ἐγγεγραμμένα τὰ ὀνόματα ὅλων τῶν ἐν τῇ Λαύρᾳ
θανόντων πατέρων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς μέχρι σήμερον, ἀναφέρονται ὡς θανόντες ἐν αὐτῇ. 26 πατριάρχαι,. 144 ἀρχιερεῖς,
158 ἡγούμενοι, 6 προηγούμενοι, 1156 ἱερομόναχοι, 45 ἱεοροδιάκονοι καὶ 14.26Ο μοναχοί. Εἰς τὸν αὐτὸν κώδικα ἀναφέρονται
22Ο κτίτορες τῆς Μονῆς καὶ 1857 εὐεργέται.
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Εἰς τὴν Λαύραν καὶ τὰ δρια αὐτῆς ἡγίασαν οἱ ἐξῆς : ὁ
ἱδρ·υτὴς αὐτῆς ὅσιος Ἁθανάσιος, Πέτρος ὁ Ἁθωνίτης, Νικηφόρος ὁ ἐπὶ βασιλείας Κομνηνῶν, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Μάξιμος
ὁ Καυσοκαλυβίτης, Νήφων ὁ ἐξ Ἰωαννίνων, Γρηγόριος ὁ Συναῖτης καὶ ὁ ἁπλοῦς Μᾶρκος μαθητὴς αὐτοῦ, Χαρίτων, Γερόντιος Βουλευτηρίων, Γρηγόριος ὁ Βυζάντιος ὁ σοφώτατος, Κορνήλιος, Αὐξέντιος, Ἑσαῖας, Μακάριὸς, Δωρόθεος, Γερόντιος,
Θεόδουλος, Ἰάκωβος, δεύτερος 'Ιάκωβος, Κλήμης, Γαλακτίων,
Μᾶρκος, Νεῖλος ὁ μυροβλήτης, Ἰωάννης ὁ Κουκουζέ2,ης, Γρηγό
*
ριος ὁ Δομέστιχος, Ἰωαννίκιος ὁ.κογχυλᾶς, Διονύσιος ὁ ρήτωρ
(Μικρὰ Ἁγία Ἄννα) καὶ ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Μητροφάνης, Ἁκάκιος ἐξ Ἁγράφων (Καυσοκαλύβια), Ἑωμανὸς ὁ Καρπενησιώτης,
Νικόδημος ἐξ Ἐλβασάν, Δαμασκηνὸς Γαλάτης, Κοσμᾶς (Ἁγία
Ἄννα), Ἄνθιμος, Σωφρόνιος ἐξ Ἑπείρου, Παρθένιος ἡσυχάσας εἰς τὸν Ἅγιον Πέτρον, Νεκτάριος ὁμοίως εἰς τὸ ἐν Καρυαῖς
κελλίον Ἁγ. Ἁρχαγγέλων τοῦ Γέροντος Ἰωακεὶμ καὶ οἱ ἐξ
Ἁγίας 'Ἀννης μάρτυρες Νικόδημος, Λουκᾶς, Ἰλαρίων, Νικήτας,
Δαβίδ, Παῦλος, Νεκτάριος, Σωφρόνιος καὶ Γερόντιος.
Π

Οὐδεμία ἄλλη Μονὴ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἔχει τόσας σκήτας,
κελλία καὶ ἐρημητήρια εἰς τὰ ὅρια αὐτῆς ὅσας ἡ Λαύρα.
'Εκτὸς τῶν πλησίον καὶ πέριξ αὐτῆς εὑρισκομένων, βαδίζων τις πρὸς βορρᾶν εὑρίσκει μετὰ 2 !)£ ὡρας τὴν ἐρημικὴν μονὴν τῶν Ἁμαλφινῶν, ἐν τῇ παραλίᾳ τῆς ὁποίας ἐναποθηκεύει
τὰ δασικὰ αὐτῆς προῖόντα καὶμέχριπρὸ διετίας καὶ ἡ Ἰ. Μονὴ
Ἁγίου Παύλου. 'Ἁύωθεν τῆς παραλίας ταύτης εὑρίσκονται πέντε
κελλία λεγόμενα «κελλία τῆς Μορφωνοῦς». Μίαν δὲ ὡραν ἐκεῖθεν εὑρίσκονται πρὸς βορρᾶν τὰ κελλία τῆς Προβάτας 17 τὸν
ἀριθμὸν με εὑρείας περιοχὰς καὶ εἰς τὸ μέσον σφριγώσης φύσεως.
Ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν Λαύραν καὶ ἐκεῖθεν προχωροῦντες
πρὸς μεσημβρίαν καὶ δυσμάς, συναντῶμεν κάτωθι τῆς κορυφῆς
τοῦ Ὄρους 'Ἀθω τὰς λοιπὰς σκήτας καὶ ἄλλα ἐξαρτήματα τῆς
Λαύρας.
Πρώτην συναντῶμεν τὴν κομψήν, καθαρὰν καὶ νεοπαγῆ
σκήτην τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀπέχουσαν περὶ τὰ 45' τῆς ὤρας
ἐκ τῆς Μονῆς. Ἑ σκήτη αὕτη, εἰς Ἰὴν ὁποίαν κοινοβιακῶς ἀσ-

4Ο
κοῦνται περὶ τοὺς 3Ο Ἑουμᾶνοι μοναχοί, εὑρίσκεται πολὺ πλησ.ίρν τοῦ ἀκρωτηρίου 'Ακράθω εἰς θέσιν περίοπτον καὶ ὁμοίαν
καὶ ἡσυχαστικωτέραν τῆς Λαύρας, ἀλλὰ ξηροτέραν καὶ πετρώδη,
ἀνεδείχθη δὲ κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ ΙΘ' αἰῶνος.
Ὄ Τρυγώνης καὶ ὁ Σάββας, οἱ γράψαντες προσκυνητάρια
τῆς Λαύρας κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ ΙΗ' αἰῶνος, ὀνομάζουν
αὐτὴν σκήτην μικρὰν εἰς τὴν ὁποίαν κατοικοῦν ἀσκηταὶ ἤ ἡσυχασταὶ Χῖοι εὐλαβεῖς καὶ φιλόξενοι.
Ὄτε οἱ Λαυριῶται εῖχον τὰ κτήματα τῆς Βλαχίας καὶ καθ'
ὅν χρόνον οἱ ἐκεῖθεν ἐρχόμενοι προσκυνηταὶ ἠσθάνοντο τὴν ἔλλειψιν κέντρου τινὸς χάριν τῆς γλώσσης, παρεχωρήθη ἡ σκήτη
τὸ πρῶτον εἰς μερικοὺς Μολδαυοής. Κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος ἐγένοντο συμβόλαια ἐπίσημα μεταξὺ τῆς κυριάρχου Μονῆς
καὶ τῆς σκήτης κανονίζοντα τὰς μεταξὺ αὐτῶν σχέσεις, χρυσόβουλλον δὲ ἡγεμο,νικὸν τοῦ 1856 ἐνίσχυσε τὴν θέσιν τῶν Μολδαυῶν τούτων μοναχῶν. 'Ἐκτοτε ἡ σκήτη ἀνεδείχθη ταχέως καὶ
εἰς τοὺς ὑπάρχοντας προσετέθησαν καὶ Βλάχοι ο.ὕτω δὲ ἡ σκήτη
ἐγένετο Βλαχομρλδαυϊκὴ καὶ φυσικῶς ἀκολουθοῦσα τὴν τύχην
τῶν δύο ἡγεμονιῶν ώνομάσθη βραδύτερον Ἑουμανική, νέας
καταλλήλου σφὸαγῖδος χορηγηθείσης εἰς αὐτήν. Τῷ 187Ο ἐξελέγη
δικαῖος (8πρετϊοτ ὡς τὸν λέγουν οἱ Ἑουμᾶνοι) ὁ Δαμιανός, τῷ
δὲ 188Ι ἀνεπτύχθη μακρὸς ἀγὼν μεταξὺ τῆς σκήτης καὶ τῆς
Μονῆς ἀλλὰ συστάσει τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας συνεβιβάσθησαν.
Οἱ ἐν Ἑουμανίᾳ ὁμόφυλοί. των κατείχοντο ἄλλοτε ὑπὸ τῆς
ἱδέας τοῦ πανρουμανισμοῦ, καὶ ειναι γνωσταὶ αἱ ἐνέργειαι αὐτῶν
εἰς Μακεδονίαν καὶ "Ηπειρον. Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅθεν ἐθνικῆς
προσηλυτιστικῆς· ἐργασίας καὶ χάριν βοηθείας, ἐδίδοντο εἰς τὴν
σκήτην 5Ο ΟΟΟ φράγκα ἐτησίως ὑπὸ τῆς 'Ρουμανικῆς. Κυβεὸνήσεως, ὑποβιβασθέντος βραδύτερον τοῦ ποσοῦ, καθόσον ἐτροποποιήθησαν μὲγάλως αἱ σκέψεις τῶν Ἑουμάνων ἀπὸ τοῦ 1878ὶ
Μετὰ τὴν ἀπελευθέροτσιν τοῦ 1912 ἐπεχείρησαν οἱ πατέρες
τῆς σκήτης, ὡθούμενοἀκαἰ ὑπὸ τῶν Προξενικῶν Ἑουμανικῶν
ἀρχῶν Θεσσαλονίκης 'ν' ἀνακηρύξουν τὴν σκήτην αὐτῶν εἰς Μονήν, ἀλλ' εὑρέθησαν εἰς πλήρη ἄρνησιν τῆς κυριάρχου Μονῆς
τῆς Μεγίστης Λαύρας καὶ τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, 'Ἐκτοτε καὶ κατὰ τὴν τελευταίαν τριακονταετίαν διάγουν
ἐν ἀπολύτῳ ἡσυχίᾳ. Οἱ Ἑουμάνοι μοναχοὶ παρὰ τὴν παροδικὴν
περὶ ἐθνικῆς προσηλυτιστικῆς ἐνεργείας πλάνην, ειναι ἄνθρωποι
καλοί, εἰρηνικοί, ἀσκητικοὶ καὶ φιλόξενοι.
(Συνέχεια εις τδ έπομενον)

"Εξ αριστερων προς τα δεξια· "Ο Μεγας ^Αντωνιος, δ εκ των .πρωτων οικιστων του
'Αγιου Ορους ''Αγ. Πετρος δ ^ΑΦωνιτης και, οι ϊδρυται των Τερων Μονων Μεγιοτης Λαυρας 'Αγ. ^Α^ανασιος και ' Αγιου ΙΙαυλου "ΑγϊΟς Ηαυλος δ Ξηροποταμιτης,

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟ Υ ΝΑ·ΓΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

. . . Ζητεῖται καὶ εὑρήσετε, κρούετε
καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν .'............

ΕΝΑ “ΤΙΠΟΤΕ,, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜ2Σ ΤΟ “ΠΑΝ.'Οφείλει ©υν ὴ ψυχὴ εϊς παντα ὰγωνάξεσθαι καὶ αθλεϊν
6 γὰρ νοϋς ὰντίιταλος εοτι, καὶ εχει 1σ6ρροπον δύναμιν προς
τῆν αμαρτίαν τοϋ ὰντιλέγειν καὶ εναντιοϋσ8αι τοῖς λογιβμοϊς· καὶ ὴ τοιαύτη ψυχϊϊ επιξητοϋσα, τυγχανει ββπθείκς
καὶ αντιλὴψεως καὶ καταξιοϋται λυτρωσεως· Η ΓΑΡ ΠΑΛΗ
ΚΑΙ © ΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΙΧΟΔΥΝΑΜ1Α ΚΕΓΓΑΙ (Μακαρίου ©μιλ. γ').
*

Ἅνοιξε, Κύριε, τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας γιὰ
νὰ ἑνωτισθοῦμε καὶ ἰδοῦμε καὶ κατανοήσωμε τὰ λόγια τοῦτα τοῦ
ὰακαριωτάτου Πατρὸς Μακαρίου, καὶ λύσοτμε καὶ ἐλευθερώσωμε
τὴν δεσμευμένη σοφία ποὺ ἐγκρύπτεται μέσα τους, πρὸς δφελός μας
ἀνυπολόγιστο' γιατὶ στὰ λίγα αὐτὰ λόγια ἔχει ἐναποτεθῆ ὑπὸ τοϋ
Παρακλήτου Σου, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγᾳλύτερα μυστικὰ τῆς ἐπιτυχίας τῆς
ἀνθρωπίνης ψυχῆς, στὸν καθημερινὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν σωτηρία της.
Ὁσὰν ὼάριο θείας περιστερᾶς μᾶς ἀφῆκες, ὧ Μακάριε, τὸ
γέννημα αὐτὸ τοῦ στοχασμοῦ σου, γιὰ νὰ ἐκκολαφθῆ μέσα μας,
ἀπὸ τὴν θαλπωρὴ τῆς φαντασίας μας καὶ ἀπὸ τὴν θέρμη τῆς
πίστεώς μας, ὁ νεοσσὸς τοῦ θεϊκοῦ πνεύματος :
*
Κάθε ψυχή ποὺ ποθεῖ τὴν σωτηρία της ὀφείλει, μᾶς λέγει
ὁ Μακάριος μεσ' στὸ λακωνικὸ αὐτὸ ἀφόφθέγμά του, νὰ ἀγωνίξεται σὲ ὅλα καὶ νὰ ἀθλῆ. Σὲ ὅλα! Στὰ μικρὰ καὶ στὰ
μεγάλα, στὰ οὐσιώδη καὶ ἐπουσιώδη, τὰ σημαντικὰ καὶ τὰ ἀσήμαντα, στὰ ἐμφανῆ καὶ στὰ ἀφανῆ' γιατὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ νοηθοῦν νίκες μιας ψυχῆς πάνω στὰ μεγάλα, καὶ συγχρόνως ἧττες
ἀπὸ τὰ μικρά, ἐπειδὴ καὶ τὰ μεγάλα ἀπὸ μικρὰ συνίστανται, καὶ
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τὰ μικρὰ ἀπὸ μικρότεῳα συγκροτοῦνται. Σ ὲ ὅ λ α ! Καὶ ἄρα
πάντοτε' γιατὶ ὅταν ἀναφερόμαστε σὲ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν ἔργων
μας, ὑπονοοῦμε καὶ ὁλόκληρο τὸ διάστημα τῆς ζωῆς μας, ἐπειδὴ
ἡ ζωή μας δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ μιὰ ἀτελεύτητη σειρὰ ἀπὸ ἔργα,
αἰσθητὰ ἢ νοητά.

Καὶ δχι μόνο νὰ ἀγωνίζεται, ἀλλὰ καὶ ν ὰ ἀ θ λ ῆ, νὰ
ταλαιπωρῆται δηλαδὴ καὶ νὰ ὑποφέρη καὶ νὰ κακοπαθῆ στὸν
ἀγῶνα της, προσπαθῶντας νὰ βρίσκεται διαρκῶς σὲ «φ ό ρ μ α»
ὅπως οἱ ἀθληταί, ποὺ δὲν περιμένουν τὶς παραμονὲς τῶν ἀγιώνων γιὰ νὰ προετοιμασθοῦν στὸ ἄθλημά τους, ἀλλὰ ἐφρόντισαν
νὰ προπονηθοῦν καὶ νὰ ἀσκηθοῦν συστηματικὰ πρὸ πολλοῦ ἢ
—-γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκριβέστεροι— δὲν σταμάτησαν ποτὲ ἀπὸ τοῦ
νὰ ἀσκοῦνται. Γιατὶ ἡ νίκη ἡ ὁποιαδήποτε νίκη τοῦ ὁποιουδήποτε στίβου, ειναι ἕνα ἐπίτευγμα, ποὺ ἔρχεται ὡς συνέπεια μιᾶς
ὁλόκληρης σειρᾶς προηγουμένων ὑποδεεστέρων ἐπιτευγμάτων,
καὶ ὡς ἐπισφράγισις ἐνὸς εὑρυτάτου κύκλου κόπων καὶ μόχθων,

Ἄς ἐξετάσωμε, πράγματι, πῶς ἐπιτυγχάνεται μιὰ ἀθλητικὴ
νίκη, κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἀθλοφόρος νικητὴς «καταρρίπτει ἕνα
ρεκόρ»... Καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ παρατηρήσωμε ὅτι ὁ
σπουδαιότερος συντελεστὴς τῆς νίκης δὲν ειναι μιὰ ὑπερφυσικὴ σωματικὴ ρώμη τοῦ ἀθλητοῦ, ἀλλὰ ὁ ἔντεχνος χειρισμὸς μιᾶς φυσιολογικῆς ρώμης καὶ σωματικῆς ἱκανότητος. Τέχνη λοιπὸν εἶναι τὸ
ἄπαν. Ἑ δὲ τέχνη δὲν ἀποκτᾶται χωρὶς τὴν μακρὰ καὶ ὑπομονητικὴ προπόνησι. Συστηματικὰ καὶ ἀδιάκοπα ἀσκεῖται ὁ ἀθλητής, καὶ ὅσο ἡ ἄσκησις προχωρεῖ, τόσο καὶ ἡ ἐπίδοσις ἀνέρχεται.
Ἑ ἐπίδοσις τῆς σήμερον εἶναι μεγαλυτέρα τῆς χθεσινῆς, καὶ ἡ
αὐριανὴ μεγαλυτέρα τῆς σημερινῆς. Ὁ ἀσκούμενος ἀθλητὴς ἔχει
νὰ παρουσιάση γιὰ κάθε ἡμέρα τῆς προπονήσεώς του, μιὰ ἰδιαίτερη «ἰσόρροπο δ ύ ν α μ ι», χάρις στὴν ὁποία κατορθώνει νὰ ἰσοφαρίση τὶς ἀντιστάσεις τοῦ ἀθλήματος καὶ νὰ φθάση
τὴν ὡρισμένη ἐκείνη ἐπίδοσι τῆς ἡμέρας. Πόθεν ἀντλεῖ ὁ ἀθλητὴς τὸ ἐπὶ πλέον ἐκεῖνο τῆς δυνάμεως, γιὰ νὰ ὑπερακοντίση σήμερα τὴν ἐπίδοσι τῆς χθες; Μὰ ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ, παρὰ ἀπὸ τοὺς μυῶνας του, τοὺς ἰδίους αὐτοὺς μυῷνας τῆς χθές, μεσ' στοὺς ὁποίους
ὑπῆρχε καὶ χθες καὶ προχθὲς καὶ πάντοτε τὸ πλεόνασμα τοῦτο
τῆς δυνάμεως ΥΠΟ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ. Χάρις λοιπὸν
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'

·

στὴ συστηματικὴ ἄσκήσι, τὸ μέγα ἀπόθεμα μυϊκῆς δυνάμεως
τοῦ ἀθλητοῦ ἀρχίξει νὰ ἐλευθερώνεται βαθμηδὸν καὶ κατ' ὀλίγον, ἡμέρα μὲ ὶὴν ἡμέρα, καὶ νὰ μπαίνη στὴν ὑπηρεσία του, ἐπιτρέποντάς του ἔτσι κάθε φορὰ νὰ καταρρίπτη ' τὸ προηγούμενο
«ρεκόρ» του.

Ἁνάλογη εἶναι καὶ ἡ μέθοδος προκειμένου περὶ πνευματικῶν ἀγώνων, ὅπου ἀθλητὴς εἶναι ἡ ψυχὴ -τοῦ· πιστοῦ, ἀγώνισμα καὶ ἄθλημα καὶ δρόμος· καὶ ἐμπόδια εἶναι ἡ δύναμις τοῦ
ἐγκοσμίου κακοῦ, ποὺ ὅσο μεγάλη κύ ἄν εἶναι, πάντως δὲν εἶναι
ποτὲ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν δυναμικότητα τοῦ πειραζομένου πιστοῦ: «... Η ΓΑΓ ΠΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤἧΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙ4. ΚΕΙΤΑΙ». Ἑ δύναμις τοῦ κακοῦ, ποὺ καλοῦμαι
κάθε φορὰ νὰ ὑπερνικήσω, εἶναι πάντοτε μικρότερη ἢ τὸ πολὺ ἴση
πρὸς τὴν ἀποταυμιευμένη «ἐν τοῖς ἐγκάτοις μοϋ» ἀπὸ τὸ φιλάνθρωπο τοῦ Θεοῦ χέρι ἴση ἀντίρρρπο δύναμι: «πιστὸς γὰρ

ὁ

Θεός,

ὅς

οὐκἐάσει

ὑμᾶς

πειρασθῆνατ

ὑπὲρ δ. δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει

σὺν τῷ

πει-

ρ. α σ μ ῷ καὶ τ ὴ ν · ἔ κ β.α σ ιν τοῦδύνασθαι ὑὰᾶς
ἐ π ε ν ε γ κ ε ῖ ν». (Α' Κορ. ι,'·13).
Ἑπομένως γιὰ νὰ ὑπερνικήσω τὸ κακὸ ποὺ μὲ πολεμᾶ
σήμερα '—·ἀφοῦ ἔχω ἤδη ἑτοιμασμένη ἀπὸ τὸν Πλάστη- μου καὶ
Θεό μου τὴν ἰσοδύνὰμη καὶ ἀντίρροπη πρὸς τὸ κακὸ δύναμι ἢ
ἀντίστασι— δὲν χρειάζεται ἀπὸ δικῆς μου πλευρᾶς, παρὰ ἡ καταβολὴ μιας ἀσήμαντης προσπάθειας γιὰ νὰ ἐλευθερώσω καῖ
θέσω σὲ λειτουργία τὴν ὑπολανθάνουσα αὐτὴ μέσα μου οὐράνιο
δύναμι, μιὰ προσπάθεια τόσο ἀσήμαντη, ὅση εἶναι ἡ προσπάθεια τοϋ δακτύλου τοῦ χεριοῦ μου, ποὺ πιέζει ἕνα διακόπτη καὶ
ἀφίνει νὰ ἐξαπολύεται μιὰ ἀποταυμιευμένη ἡλεκτρικὴ. δύναμις
χιλιάδων κιλοβάτ, ,ἱκανὴ νὰ κινήση · ἕνα ὁλόκληρο ἐργοστάσιο'
ναί, δὲν χρειάζεται ἐκ μέρους μου παρὰ μιὰ ,μηδαμινὴ ἐπὶ πλέον
δύναμις, μιὰ «διαφορικὴ ποσότης δυνάμεως»—ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ
μαθηματικὸς νοῦς τοῦ Μακαρίου, ἄν ἧταν σύγχρονος τοῦ.
Γ,εϊβτιϊζ— γιὰ νὰ ἀνοίξη τὴν στρόφιγγα τῆς.ἔσω .' δεξαμενῆς,
ὅπου ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ἀπεταμίευσε τὴν ἰσόρροπο πρὸς κάθε
ἁμαρτία δύναμι, καὶ.ἡ ὁποία ἐλευθερωμένη πιὰ δὲν ζητεῖ, παρὰ

' '' -
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ἕνα νεῦμα μου, ἕνα ἀγαθὸ σκίρτημα τῆς προαιρ.έσεώς μου —ἕνα
σταθερὸ «δχι» στὸ κάθε «ναὶ» τοῦ πειρασμοῦ— γιὰ νὰ κατισχύση καὶ παρασύρη τἧν ἀντίπαλο δύναμι τῆς ἁμαρτίας, καὶ
μοῦ χαρίση ἔτσι μια. πρώτη νίκη, μιὰ ἄλφα ἐπίδοσι τῆς ,σὴμερινῆς ἡμέρας.
Κύ ἔτσι γυμναζόμενος σιγὰ - σιγὰ στὸ νὰ ἐλευθερώνω ὁλονὲν καὶ μεγαλύτερα ποσὰ δυνάμεως, καταβάλλοντας πρὸς τοῦτο
πάντοτε μιὰ μηδαμινὴ ἐκ μέρους μου'πρόσθετη δύναμι. θὰ ἀποκτῶ ὁλονὲν καὶ μεγαλύτερες ἐπιδόσεις καὶ θὰ κερδίζω ὁλονὲν μεγαλύτερες πνευματικὲς νίκεςί
Ἑ πάνσοφη αὐτὴ ἀγωνιστικὴ μέθοδος, ποὺ . μας ἐδίδαξε
ἡ σοφία καὶ ·ἡ ἀ'γάπη, ἡ χάὸις καὶ τὸ ἔλεος τοῦ ἀγαθοῦ Δημιουργοῆ μας, εἶναι,. σὺν τρῖς ἄλλοις, ἔντιμη, δικαία καὶ
π ι σ τ ή: 'Ἐ ν τ ι μ η γιατί, μὲ τὸ νὰ ἀπαιτῆ καὶ τὴν. προσωπικὴ άυμβολὴ καὶ ἀνεπηρέαστη προαίρεσι τοῦ ἀγωνιζομένου γιὰ
τὴν σωτηρία του, ἐξυψώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπέναντι ὅλων τῶν
ἄλλων κτισμάτων εἰς ἀνώτερο.λογικὸ πνευματικὸ ὅν. Δικαία
γιατί, 'μὴ παραβλέποντας ὁ Ὄεὸς τὴν ἀσθένεια τῆς ἀνθρωπίνης
χοῖκῆς φύσεως, κατέβαλε ὁ ἴδιος εἰς λανθάνουσα κατάστασι, τὸ
μέγα ποσὸν τῆς ἀπαιτουμένης γιὰ. τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα δυνάμεως,.ἀπὸ δὲ τῆς πλευρᾶς τὸῦ ἀγωνιζομένου ἀνθρώπου δὲν
ἀπαιτεῖ, παρὰ τὴν καταβολἧ μιᾶς μικρᾶς, συμβολικῆς μᾶλλον,
ἀλλὰ σταθερᾶς, δυνάμεως θελήσεως. Π ι σ τ ὴ τέλος γιατὶ εἶναι
συνεπὴς μὲ τὴν ἐπαγγελία τοῦ Κυρίρυ, ὅτι ἡ ψυχικὴ σωτηρία
παρεχεται πρὸς ὅλους..τοὺς πιστοὺς ΔΩΡΕΑΝ,' εἰς τρόπον ὤστε
ἐκεῖνος μὲν ποὺ δὲν ἀφίνει τὸν σπόρο της νὰ βλαστήση, νὰ εἶναι
ἀναπολόγὴτος ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Κυρίου, ἐκεῖνος δὲ ποὺ
μετὰ χαρᾶς τὸν καλλιεργεῖ, νὰ μὴ ἠμπορεῖ νὰ καυχηθῆ στὴν δύναμι τῶν ἰδίων .του ἔργων, ἀλλὰ σωζόμενος τελικά, νὰ συμβοήση
καὶ αὐτὸς μὲ τὸν χορὸ τῶν λευκοφορούντων τοῦ Παραδείσου:
* 1Ο).
«ἡ σωτηρία τῷ Θεῷ ἠμῶν καὶ τῷ ἀρνίῳ,» ('Αποκ. .ξ
* ·'
ἰ *- *
'Ἁν γιὰ κάθε πιστὸ καὶ ἀγωνιστὴ χριστιανό, τὸ ἀνωτέρω
ἀπόφθεγμα τοῦ Ὁσίου Μακαρίου εἰναι ἕνας πολύτιμος ὁδηγός,
μιὰ παρηγοριὰ καὶ ἕνα στήοιγμα καὶ φῶς' μέσα στὸ σκοτάδι τῆς
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ζωῆς, γιὰ τὸν μοναχὸ εἶναι ἕνας χρυσὸς κανόνας, μὲ τὸν ὁποῖο
ὀφείλει νὰ ρυθμίζη τὸν ἀσκητικό του ἀγῶνα. Τὸν διδάσκει ὅτι
τὸ οὐράνιο νᾶμα, ποὺ κάνει τὶς ψυχὲς νὰ ξεδιψοῦν, δὲν πίνεται
μονοροῦφι, ἀλλὰ ὑπομονητικά, σὲ μιὰ ἀδιάκοπη ροὴ ἀπὸ
σταγόνες...
Ἀξίζει λοιπὸν τὸν κόπο νὰ ἀνεκεφαλαιώσωμε τὸ βαθυστόχαστο ρητὸ τοῦ Ἁγίου Πατρός, βάζοντας σὲ μιὰ σειρὰ τὰ δυνατὰ
νοήματα ποὺ ἐγκλείει καὶ ποὺ ἀφοροῦν τόν, ὑπὲρ πάντας,
καλὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς:

α) Ὁ πιστὸς ὀφείλει νὰ προσέχη, νὰ ἀσκῆται καὶ νὰ καταρτίζεται σὲ ὅλα' νὰ μὴ καταπιάνεται δηλαδὴ μὲ τὰ μεγάλα,
ὅταν δὲν ἔχει ὑποτάξει τὰ μικρά. 'Η προσοχὴ δὲ αὐτή, ἡ ἄσκησις καὶ ὁ καταρτιτμός, δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουν ἀνάπαυλα.
«...εἰς πάντα ἀγωνίζεσθαι καὶ ἀθλεῖν».

β) Οἱ μυῶνες καὶ τὰ νεῦρα τῆς ἀγωνιζομένης καὶ ἀθλούσης ψυχῆς εἶναι ὁ ν ο ῦ ς, ἤτοι ἡ λ ο γ ι κ ή. «... γὰρ ὁ νοῦς
ἀντίπαλος ἐστι».
γ) Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἀγωνιζομένου πιστοῦ, ἤτοι ἡ ροπὴ πρὸς
Καὶ
ἁμαρτίαν, δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε, παρὰ λ ο γ ι σ μ ο ί.
πράγματι, ὅπως καὶ ὁ Κύριος καὶ οἱ Ἀπόστολοι καὶ Προφῆται
Του κατὰ κόρον ἐτόνισαν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀτομικὴ τοῦ κάθε χριστιανοῦ πεῖρα μαρτυρεῖ, κάθε ἁμαρτία, πρὶν γίνη πρᾶξις ἁμαρτωλή,
θὰ περάση πρῶτα ἀπὸ τὸ στάδιο τοῦ λογισμοῦ καὶ τῆς φαντασιώσεως' πρὶν γεννηθῆ ὡς ἁμαρτία, θὰ κυοφορηθῆ γιὰ ἕνα διάστημα μεσ' στὴν καρδιὰ ὑπὸ μορφὴν ἐμβρύου. 'Εκεῖ μέσα λοιπόν, μέσ' στὴν μήτρα τῆς καρδιᾶς, πρέπει νὰ χτυπηθῆ αὐτὸ
τοῦτο τὸ σπέρμα τῆς ἁμαρτίας, εὐθὺς. μόλις ἐπικαθήσει πρὸς
κυοφόρησιν.

Γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ καταπολέμησι τοῦ σπέρματος τῆς ἁμαρτίας χρειάζεται καὶ τὸ ἀνάλογο μέσο. Λεπτὴ καὶ ἀόρατος «γῦρις»
ἁμαρτωλῶν λογισμῶν εἶναι τὸ σπειρόμενο' ἄνεμος καὶ ὕδωρ ἀντιλογίας καὶ ἐναντιώσεως θὰ εἶναι τὸ ὅπλο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ τὴν
διασκορπίσωμε καὶ ἐξουδενώσωμε. «... τοῦ ἀντιλέγειν καὶ ἐναντιοῦσθαι τοῖς λογισμοῖς,»

47
ὀ) Ὁ παλαιστὴς - νοῦς ἔχει ἀπὸ καταβολῆς — Θεόθεν —
καὶ ὑπὸ λανθάνουσα μορφὴ τὴν ἰσόρροπο δύναμι ἀντιστάσεως
πρὸς τὴν ἁμαρτία. «.,. καὶ ἔχει ἰσόρροπον δύναμιν πρὸς τὴν
ἁμαρτίαν ».
ε) Ἑ λανθάνουσα αὐτὴ ἰσόρροπος δύναμις ἀντιστάσεως
ἐλευθερώνεται καὶ ἀρχίζει τὴν ἀντεπίθεσι κατὰ τῆς ἁμαρτίας,
ἀμέσως μόλις λάβη τὴν πρὸς τοῦτο συγκατάθεσι τῆς αὐτοπροαιρέτου θελήσεως τοῦ ἀγωνιζομένου. «... καὶ ἡ τοιαύτη ψυχὴ ἐπιζητοῦσα τυγχάνει βοηθείας καὶ ἀντιλήψεως».

ς-) Τελικὰ δε, καταξιοῦται ὑπὸ τοῦ καταστέφοντος Θεοῦ,
τοῦ στεφάνου τῆς νίκης καὶ τῆς σωτηρίας ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.
«.., καὶ καταξιοῦται λυτρώσεως».

Τέλος, ὡς φρικτὸ δίδαγμα τοῦ ὅλου ἀποφθέγματος βλέπομε
τοῦτο : Ὄτι ἡ αἰώνιος καὶ ἀμετάκλητος τύχη μας, ἡ ἔκβασις τῆς
πιὸ σπουδαίας καὶ πολυτίμου καὶ ἀνεκτιμήτου ὑποθέσεως ποὺ
ἠμπορεῖ νὰ ἀφορᾶ τὸν ἄνθρωπο, δηλαδὴ τὸ νὰ κερδίση ἢ νὰ
χάση ἕνα ἀγώνισμα, ὅπου Ἁγωνοθέτης καὶ Ἁθλοθέτης εἶναι ὁ
Θεός, θεαταὶ οἱ Ἂγγελοι, ἔπαθλο ἡ μακαρία αἰωνιότης, στῖβος
ἡ ἐφήμερη τούτη ζωή, καὶ ἀντίπαλος ἡ εὐκαταγώνιστη ἁμαρτία,
ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα «τ ί π ο τ ε» ποὺ εἶναι ὅμως τὸ «π ᾶ ν»,
ἀπὸ μιὰ ἀμελητέα ποσότητα δυνάμεως τῆς θελήσεώς μας, ποὺ
κινεῖ ὡστόσο καὶ ἐνδιαθέτει καὶ ἄρα ρυθμίζει κατὰ τὴν μία ἢ
τὴν ἄλλη κατεύθυνσι, τὴν « Πηγὴ πάσης δυνάμεως, αἰσθητῆς ἢ
νοητῆς.»

« Σημεϊα τελειοτητος εΙναι νὰ χαίρωμεν και ἀγαλλώμεθα διὰ τὴν
«ὐτυχἴαν τοϋ πλησϊον σημεϊον δὲ κακοϋ ῆθους καϊ πονηρας διαθέσεως

εῖναι νὰ λυπούμεΟα και νὰ δυσφορωμεν δι' αὑτήν».

'Οβίου 'Εφραίμ

ΚΡΟΤΙΚΟϋ ΕΠΙΙβΦΕΡΟΠ ΙΙΑ ΙΟ 6ΓΙΒΚ ΟΡΟΙ
Τδ Β. 'Υπουργειον 'Εξωτερικων εις τδ δποϊον. ὑ'πάγεται δ.ιοικητικως τδ "Αγιον "Ορος, εις ἐκδήλωάιν τοϋ ένδιαφέροντος αϋιου υπε'ρ τοϋ
ιεροϋ ἡμων τδπου, συνέστησε κατὰ τδ παρελθδν ετος 6εκαπενταμελή ·
'Επιτροπὴν έκ Καθηγητων και άλλων έπισήμων προσώπων, ῖνα αδτη μελετωσα τὰ αγιορειτικα ζητήματα εἰσηγηθὴ τα νπερ αυτοϋ λὴπτέα μέ.τρα,

'Η μεγάλη α,υτη 'Επιτροπή, διηρέ9η εἰς 'Υποεπιτροπὰς δΓ εν
εκαστον θέμα. Μία εξ αυτων, ὴτο και ἡ δρισθεϊσα προς μελέτην τὴς
διατηρήσεως του πνβυματικοϋ χαρακτήρος του 'Αγίου "Ορους, τὴς οποίας
Πρ,6εδρος ωρϊ,σθη μια έξέχουσα φυσιογνωμϊα δ τ.. Προεδρος τοϋ Συμβουλίου 'Επικρατείας κα'ι Πρωθυπουργδς κ. Παν. -Ηλ. Πουλίτσας,' δστιςδεν ειναι .ενας λαμπρδς ιιόνον χριστιανος, ἀλλ,ὰ' καὶ θιασώτης τοϋ' μοναχισμοϋ και θερμδς φίλος τοϋ .'Αγίου Ὅρους, χαίρων ἀπεριοριστου έκτιμήσεως ύφ' δλων των ὰγιορειτων.
·

. 'Η Ἁποεπιτροπὴ αδτη συνέταξε·και ύπέβαλε λίαν έμπεριστατοτμένην
ἔκθεσιν, τὴν δποίαν θεωροϋμεν καθὴ.κον νὰ ύαταχωρήσωμεν δλόκληρον,
διοτι αυτη ἀπηχοϋσα κατὰ- τὸ πλεϊστο.ν τὰς σκέψεἰς τοϋ Προέδρου αὐτῆς,'
εύρίσκεται έντδς.τοϋ πνεύματος τοϋ "Ανατο2.ικοϋ Ὅρθοδόξου μοναχισμοϋ,
'Η ἔκθεσις ἔχει.ως ἀκολούθως :
Ε Κ © Ε ΣΙΣ
της 'Υποεπιτρβπῆς διοι τὴν διατῆρησϊν τοϋ πνευματικοϋ
καὶ βυζαντινοϋ χαρζκτηρος του Ἁγίου "Φρβυξ .

Ὅτι έπιβάλλεται ή διατήρησις τοϋ πνευματικοϋ χαρακτήρος τοῦ
'Αγίου "Ορους και των Ιερῶν παραδοσεων κα'ι συνηθειῶν, αιτινες έκράτησαν καὶ ίσχϋουσιν εν αϋτφ προ αίωνων, ῆδη άπδ των βυξαντινῶν χρονων, τοῦτο, νομίζομεν, δτι δεν δϋναται εϋλογως νὰ αμφισβητη·θῆ. ΟΙ δὑ λδγοι, ἐνεκα των δποίων έπιβάλλεται δ σεβασμδς
καὶ ή διατήρησις τοϋ χαρακτήρος τοϋτου, συμφυβϊς προς αύτὴν τὴν
θρησκευτικὴν ῦποστασιν τοϋ 'Αγίου Ὅρους ως ιεροϋ τοπου άοναχικῆς
άσκήσεως, εϊναι εϋνδητοι, ωστε να μὴ παρίσταται άνάγκη μακράς άναπτυξεως αυτων.
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Τῷ δντι 6 μοναχικδς βιος σκοπδν εχει γενικῶς τὴν έπιδίωξιν
τῆς ὴθικὴς τελειδτητος τοϋ άσπαξομένου αῦτον, δι' έγκρατειας, ὰσκήσεως καὶ άνυψωσεως τοϋ πνεϋματος προς τὴν Θεδν, ῆτις πάλιν, ώς
εκ βαθείας ψυχολογικῆς παρατηρήσεως καὶ μακρἀς πείρας εγἐνετο
ανέκαθεν παραδεκτον, δϋναται να επιτευχθὴ δια της ὰπομακρϋνσεως
ὲκ τοϋ κοσμου της τελείας άπαλλαγής κοσμικῶν μεριμνῶν και περισπασμῶν. Διδτι μδνον οῦτω, μακραν τῆς τϋρβης τοϋ κοσμου δϋναται
τις εϋκολιοτερον να αποτρεπη τους πειρασμοὑς αύτοϋ καὶ νὰ άσκή
ἔργα εϋσεβείας. 'Ως ειπεν δ μέγας 'Αποστολος των έθνῶν, ϊνα ὴναί
τις εϋάρεστος τῷ Κυρίῳ δὲν πρέπει να άγαπα τον κοσμον, μηδε τὰ
εν τφ κοσμφ' «'Εάν τις αγαπα τον κοσμον, οϋκ εατιν ή άγάπη τοϋ
Πατρδς εν αϋτφ». Δια τοϋτο κα'ι δ Μ. Βασίλειος εις τους κανονας
αϋτοϋ δρίξει, δτι 6 μοναχδς ύφεϊλει να ὰπαρνηθὴ τον κοσμον καὶ τας
άπολαϋσεις αϋτοϋ. Προς τοϋτο δε, λἐγει άλλαχοϋ, (εν έπιστολῆ του
προς τον Γρηγοριον), «μέγιστον δφελος ήμϊν ή έρημία παρέχεται, κατευνάξουσα ὴμῶν τα πάθη καὶ σχολὴν διδοϋσα τφ λδγφ, παντελῶς
αύτά της ψυχής έκτέμνειν». Καϊ δ δσιος 'Αθανάσιος, δ ρυθμιστὴς τοϋ
μοναχικοϋ βϊου εν Ἀθω, έθειδρει έπικίνδυνον τδ « συνεχῶς τε έπιχωριάζειν τοϊς κοσμικοϊς, συναγελάζεσθαι τε καὶ συνδιαιτᾶσθαι
αϋτοϊς».
Ἀναμφιβδλως δέ δια τον λδγον τοϋτον κυρίως ῖςελἐγη τδ Ἂγιον
Ὅρος ως τδπος μοναχικής ὰσκήσεως, ήτοι διδτι ὴτο τδτε δυσπρόσιτον
απο τε θαλάσσης απο τε ξηρας, ών δυσχερειῶν δ αντδζ δσιος 'Αθανάσιος δϊδει ξωηρὰν εϊκονα εν τῷ τυπικφ αϋτοϋ, ὴτο ὰπομεμακρυσμένον τοϋ κοσμου. Καὶ προς άποκατάστασιν τῆς άναγκαίας πνευματικής ήρεμϊας δ εϋσεβὴς αϋτοκράτωρ Ἂλέξιος δ Κομνηνδς διέταξε τὴν
άπομάκρυνσιν εκ τοϋ 'Αγιωνϋμου Ὅρους κα'ι τὴν μετοικεσίαν αὐτῶν
εις Πελοπδννησον των «έγχωρϊων», ϊνα ὴναι «παντδς κοσμικοϋ θορϋβου άπηλλαγμένον τοϊς τον μονήρη βίον προαιρουμένοις, καϊ τον
τδπον καταλιμπάνειν ῆσυχον καὶ ὰτάραχον», ως άναφέρεται εν Χρυσοβοϋλλω τοϋ αύτοκράτορος 'Ανδρονίκου τοϋ Παλαιολδγου, εκδοθέντι
τω Ι292. Και τοϋτο ϊνα, ώς λέγεται εν παλαιοτέρφ Χρυσοβοϋλλῳ των
αϋτοκρατορων ὰδελφῶν Βασιλεϊου και Κωνσταντίνου, έκδοθέντι τφ
978, οι μοναχοι « μονοι μδνφ Θεῷ προσανἐχωσι, τη τοϋ κοσμου μεν
αϋτῶν τελείᾳ ὰποστροφῆ, τη δ' 6λικὴ προς το πρωτοτυπον επιστροφὴ κ.λ.π.».

Δια τῆς άπομονώσεως ταύτης απο τοϋ κοσμου των εν τφ 'Αγιῳ
Ὅρει έγκαταβιούντων μοναχῶν καὶ τῆς αὑστηρας μοναχικής άσκήσεως
αύτῶν καὶ τῆς τηρήσεως τῶν διατεταγμενων κανονων καὶ των ϊερῶν
παραδοσεων καϊ συνηθεὰον, προσεκτήσατο τδ Ἂγιον Ὅρος ῦψιστον
πνευματικον καὶ Ιερδν χαρακτὴρα εν τῇ δρθοδοξφ 'Εκκλησϊα, ῶς τοπος ϊερἀς μοναχικής άσκήσεως,ιος λιμὴν εϊρήνης καὶ σωτηρίας ψυχικὴς.

5Ο

Καὶ ώς εϊπεν 6 Πατριάρχης Νικολαος 6 Γραμματικδς (περὶ τα τέλη
τοϋ ΙΑ' αἰῶνος), «Τδ''Αγιον Ὅρος φερωνϋμως φέρει τὴν έπωνυμίαν τοϋ Θεοϋ εῦρημα ἔστι προς κατοικησιν άγίων άνδρῶν».
Ειναι δε θαυμαστον, δτι παρὰ πολλας εμφανισθεϊσας άντιξοοτητας
ήδυνή9η τδ "Αγιον Ὅρος νὰ διατηρηση ἐπὶ μιαν χιλιετηρίδα τον
ϋψηλον τοϋτον ϊερδν χαρακτήρα αϋτοϋ, προκαλοϋντα τὴν εὑλάβειαν καὶ τον θαυμασμον τῶν εϋσεβων, νὰ καταστη σέμνωμα τῆς Ὅρθοδοξιας καὶ ή πολϋτιμος κιβωτδς τῶν βρησκευτικῶν καϊ έθνικῶν πα'
ραδδσεων τοϋ Γένους ήμῶν καὶ να άποβῆ ή έστία, ῆτις έθέρμαινε καὶ
6 φάρος δ τηλαυγής, δστις έφῶτιζεν αϋτδ κατὰ τους ζοφεροὑς χρδνους τῆς μακράς ώουλεϊας. Διὰ τοῦτο και τδ εὑσεβες "Εθνος ήμῶν
εϋγνωμονως περιβαλλει άνέκαθεν διὰ μεγίστης τιιιὴς και εϋλαβειας τδ
Ἂγιον Ὅρος και σἐβεται βαθϋτατα τους προαιωνίους θεσμοὑς καὶ τὰς
ϊερὰς παραδύσεις καϊ στινηθείας αϋτοϋ.
Οιαδήποτε άλλοιωσις τοϋ πνευματικοϋ τούτου χαρακτὴρος τοϋ
Ἁγίου Ὅρους, έ'στω καὶ προς ώφἐλιμον σκοπδν γενομένη, θὰ άπετέλει άνατροπὴν των ήθικῶν θεμελϊων και βάσεων, έφ' ων ῷκοδομήθη
και διετηρή·θη επι μιαν χιλιετηρίδα μέχρι τοϋδε τδ 'ιερδν τοῦτο ήσυχαστήριον. Θὰ ὰπετέλει κατάλυσιν αὑτής ταύτης τῆς θρησκευτικής
ϋποστασεως αύτοϋ, ως τδπον ϊεροϋ άρχήθεν προορισθέντος άποκλειστικῶς εϊς αϋστηρὰν μοναχικὴν ἀσκησιν, μακρὰν τοϋ κδσμου, ϋπδ ώρισμένους κανδνας, επι δἐκα αιωνας εϋλαβῶς τηρηθέντας. Ἰ1 εκτελεσις
ἔργων, δι' ων θὰ καἰΗστατο τδ Ἂγιον “Ορος τοπος περιηγητικοϋ διαφέροντος, ως απδ καιροϋ εϊς καιρδν άναγράφεται εϊς τας εφημερίδας,
τος π. χ. ή κατασκευὴ αϋτοκινητικῶν 6δῶν, δι' ων θὰ διηυκολύνετσ
ή απδ ξηρᾶς ταχεϊα μετάβασις εϊς αντδ καὶ ὴ ανετος έπϊσκεψις των
εν αϋτῷ ϊερῶν Μονῶν, κα'ι ή ὰνέγερσις ξενοδοχείων, έστ,ατορίων καὶ
αλλων κέντρων προς ανετον διαμονὴν των περιηγητῶν, μελλδντων νὰ
επισκέπτωνται τδ "Ορος οϋχ'ι ες εϋσεβοϋς διαὺέσεως, αλλὰ κυρϊως
προς ψυχαγωγίαν, θὰ απετελει άληθή άσέβειαν καὶ θὰ ήλλοίου τελείως κα'ι θὰ κατέλυε τον προαιῶνιον πνενματικον καϊ θρησκευτικδν
χαρακτήρα αϋτοϋ. Δεν νπαρχει δε άμφιβολϊα, καίτοι τοῦτο δεν λεγεται ήητως ϋπδ τῶν προτεινοντων τας καινοτομϊας ταϋτας, δτι ταχἐως
θὰ έπηκολοϋθει εϊς αϋτας κα'ι ή ρητὴ ὴ σιωπηρὰ κατάργησις της
παναρχαίας άπαγορεύσεως τῆς εϊσοδου γυναικῶν εϊς το "Αγιον Ὅρος,
ὴτι.ς καὶ αϋτή, εϋλαβῶς τηρουμένη επὶ τοσοϋτους αϊωνας, συνετεΚεσε
μεγαλως εϊς τον πνευματικδν αϋτοϋ χαρακτήρα κα'ι τὴν σεπτὴν φήμην.
'Υπενθυμϊξομεν τὴν κατα τον παρβλθδντα 'Απρίλιον κατὰ τὴν ϋπδ
των μελων τοϋ εν ©εσσαλονικη συνελθοντος Βυξαντινολογικοϋ Συνεδρίου επϊσκεψιν τοϋ 'Αγιου Ὅρους, άποτολμηθεϊσαν ὰποπειραν λαθραϊας εϊσοδου εϊς αϋτδ δυο γυναικῶν, γενομένην οὑχ'ι ύς εϋσεβοϋς
διαθέσεως, ἀλλὰ μονον καὶ μονον «ϊνα θραϋσωσι μιαν παράλογον ιϊπαγὰρευσιν», ως έδήλωσαν εϊς τους δημοσιογράφους.
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Ὅ εὺσεβὴς επισκέπτης τοϋ Ιεροϋ ὴσυχαστηρίου - καὶ μόνον
αὺτοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ έπισκέπτωντο αϋτδ — προθϋμως θὰ ὑποβληθὴ
εις μικροὑς κοπους καὶ στερήσεις μικρῶν τινων ανἐσεων, τὰς δποίας
εϊχεν οϊκοι, προς έκπλήρωσιν ενος Ιεροϋ καθήκοντος καὶ ϊκανοποίησιν
εϋσεβοϋς έπιθυμίας καϊ διαθέσεως. Οϊ μὴ ἔχοντες τοιαϋτην διάθεσιν δϋνανται νὰ έπισκεφθιδσιν αλλα αξιοθεατα μέρη τῆς Πατρϊδος
ὴμῶν, έξ ων εχει πολλά, καὶ ας αφϊσωσιν εις τὴν ήσυχιαν των τους
άπαρνησαμένους τον κοσμον μοναχοὑς τοϋ 'Αγϊου Ὅρους.

Ὅμοιως καὶ ὴ προτεινομένη ῖδρυσις βιομηχανιῶν εν τφ 'Αγ. “Ορει,
προς έκμετάλλευσιν τῶν εν αὑτφ πρωτων νλων, α'ϊτινες βιομηχανἰαι
κατ' άνάγκην θὰ προεκάλουν τὴν συρροὴν προσο3πων ξένων προς
αϋτδ καϊ τϋρβην καὶ θορυβον, θὰ διετάρασσε τὴν εύλαβητἐαν ήρεμίαν τοϋ ιεροϋ τδπου κα'ι θὰ άντέκειτο βϊς τον πνευματικδν αϋτοϋ
χαρακτήρα. Ὅσονδήποτε δἑ ϋλικδν δφελος καὶ αν τυχδν ἔμελλε νὰ
προέλθη εη των διαληφθεισῶν έπιχειρήσεων, τοϋτο οὑδολως θὰ ὴδϋνατο νὰ ϊσοφαρίστ] τὴν μεγιστην, τὴν άνυπολ6γιστον ζημιαν εη τῆς
καταλϋσεως τοϋ πνευματικοϋ χαρακτὴρος τοϋ Ἀγίου Ὅρους, ώς Ιεροϋ
κέντρου κα'ι φάρου της δρθοδοξίας.

'Αντὶ τοϋτων ύὰ ήδϋνατο και θὰ επρεπε να ληφθῇ μέριμνα
βελτιῶσεως τοϋ δδικοϋ δικτϋου εν τω 'Αγίφ Ὅρει, ωστε να ὴναι εὑχερὴς καὶ άσφαλὴς ή οδευσις εν αϋτῷ. Νὰ έπιδιωχθῆ ή αναονσταοις
και ή προαγωγὴ των άκμαξδντων αλλοτε καλλιτεχνικῶν έργαστηρίων,
ξωγραφικῆς καὶ ξυλογλυπτικὴς, χειροτεχνικῶν και αλλων, συμφιδνων
πάντοτε προς τον 'ιερδν χαρακτήρα τοϋ τδπου. Προς τούτοις θὰ ὴδϋνατο νὰ ληφθὴ προνοια προς ϊδρυσιν τυπογραφείου, ϋπδ τὴν έποπτειαν της 'Αθωνιάδος Σχολής, προς εκδοσιν άποκλειστικῶς θρησκευτικτον και έκκλησιαστικῶν βιβλίων. Καϊ γενικῶς, θὰ ήδϋνατο καὶ
δ,τι αλλο νὰ γινη, τδ δποϊον δεν θὰ άντἐβαινεν εϊς τον πνευματικδν
χαρακτήρα τοϋ ' Αγιου "Ορους. ως Ιεροϋ τοπου αϋστηρας μοναχικής
ὰσκήσεως. Ὅ προαιώνιος οὑτος χαρακτὴρ αϋτοϋ πρἐπει μετ' εϋλαβείας να διαφυλαχθῆ εις αϊωνα τον απαντα, εϊς 66ξαν Θεοϋ.

'Εν 'Αθήναις τὴ 2Οτ] Δεκεμβρϊσυ Ι953

'Η 'Επιτροπὴ
Ὅ Προεδρος κα! Εϊσηγητὴς

Παν. 'Ηλ. Πουλίταας

Ο ΕΒΗΙΚΟΣ Μ ΜΤ. ΚΑΝΑΡΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΠΚΑ ΪΜΪΙ
(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)
Δημοσιεύομεν κατωτέρω δυο εισετι έπιστολὰς τοϋ Ναυάρχου Κ.
Κανάρη, ἐκ των ἀπευ6υν0εισων ὑπ' αϋτοϋ ἐν συνεχεία τὴς πριδτης —τὴς
δημοσιευθεϊοης ὴδη εις τδ προηγούμενον τεϋχος μας— προς τὴν 'Ιεράν
Ὅπιστασίαν τοϋ 'Αγίου Ὅρους. Ὅ γραφικδς χαρακτὴρ των δυο τούτων
έπιστολων, δστις καϊ παραμένει δ αὐτδς κα'ι εις τὰς ὑπολοίπους πέντε, εινε
σαφ·ως διάφορος τοϋ γραφικοϋ χαρακτὴρος τὴς δημοσιευθεισης πρωτης
τοιαύτης, εν πάση δέ περιπτιδσει δ γραφικδς χαρακτὴρ πασων, ειναι διάφορος τοϋ γραφικοϋ χαρακτὴρος τὴς ιδιοχείρου υπογραφῆς τοϋ Ναυάρχου, και έπομένως ως έσημειιδσαμεν ὴδη, αδται θὰ έγράφησαν καθ' ὑπαγορευοιν τοϋ Κανάρη προς τον 'Αρχιεπιστολέα ἢ Γραμματέα τοϋ στολίσκου Αϊγαϊου.
Μεταξϋ τὴς δημοσιευθείοης ὴδη έπιστολὴς {υπ ἀριθ. 4Ι3) κα'ι τὴς
πρώτης εν, των δυο δημοσιευομένων σήμερον τοιούτων (υπ" άριθ. 4ΙΘ)
μεσολαβεϊ χρονικδν διάστημα μιας ήμέρας, κατὰ τὴν διάρκειαν τὴς δποίας
έπρωτοκολλήθϊ'ϊ κα'ι ὰλλη προφανως έπιστολή του (δπ' ἀριθ. 4Ι4), ῆτις
πιΟανως νὰ ὴτο ἀναφορά του προς τον Γενικον Προξενον Θεσὶνίκης ἢ
και προς τὴν Κυβέρνησιν έπϊ των ένεργειων του ἐν 'Αγι'ω "Ορει.
'Αμφδτεραι αι κατωτέρω δημοσιειιομεναι έπιστολα'ι ἀπευθϋνονται
προς τὴν 'Ι. 'Επιστασίαν 'Αγ. Ὅρους. Ἰδοϋ τδ πλὴρες κείμενόν των:

Ἂρ. 4Ι5
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Δ.
'Εκ τοϋ Β. Κοττέρου δ Γλαϋκος
'Εν δρμφ Δάφνης τοϋ "Αθωνος
τὴν Ι3ην Μαϊου 1839

Προς τοὺς 6σιωτατους επιστατας τῆς κοινοτητο;
τοϋ Ἂγιου "Ὅρους ἊΒω.
"Απαντωμεν εϋχαρίστως προς το ϋπδ σημερινὴν ὴμερομηνίαν
'Εγγραφον Σας. έπαινοϋντες τὴν προθυμίαν Σας δια τὰς παρ' ϋμων
έκδοθείσας διαταγὰς διὰ τὴν καταδιωξιν τῶν φυγαδευθἐντων προς τα
δάση πειρατων, προσδοκωμεν τὴν αφευκτον σϋλληψϊν των, ῆτις θέλει
δικαιῶση τὴν προσδοκίαν απδ πιστοῦς ϋπηκοους αμφοτἐρων τῶν Βασιλειῶν μεταξὑ τῶν 6ποϊων Βασιλεϋει σϋμπνοια ῶς προς τὴν έξαφὰνισιν τῆς ληστοπειρατικής Μάστιγος. αϋθημερδν άναφέρω ϋπὑρ τοϋ ζήλου
Σας προς τον εν Θεσσαλονικη ελλ. Γενικον προξενον διὰ να άναγκεϊλτ]
ϋπἑρ ύμῶν προς τον ϋψηλοτατον πασσα Θετταλομαγνησιας, συγχρονως εϊδοποιῶ και τὴν Κυβἐρνησιν της Α.Μ. τοϋ Βασιλἐως Μου. επιθυμοϋμεν δσον οϋπω νὰ Μας αναγκεϊλητε κα'ι τὴν έλπιζομἐνην σϋλληψιν των φυγαδευθἐντων διὰ να δοθῆ τδ δφειλδμενον πέρας κατὰ έξουθενημένων πειρατων.
Μὴν άμφιβάλλεται 6σιώτατοι, δτι ή εϋλαβὴς κλίσις Μας ως προς
τδ Ἰερδν εδαφος τοῦτο εϊναι άπεριδριστος. έπικαλοϋμενοι δθεν τὰς
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εὐχὰς ὑμῶν πάντων, ὲπικαλοὺμεθα διηνεκῶς αὺτὰς προς ένίσχυσιν τΛν
δπλων τὴς Ἀ. Μ. τοϋ Τρισεβάστου Βασιλέως Μου.
Ὅ 'Αρχ. τῆς κατὰ τδ Αϊγαϊον
Β. Ν. Μοϊρας
(Τ.ΣἸ
Κ. Κανὰρης
(Υπογραφὴ)
'Αριθ. 4Ι6
'Εκ τοϋ Β. Κοττέρου 6 Γλαϋκος
'Εν δρμφ Δάφνης "Αθωνος
τὴν Ι5 Μαϊου 1839
Προς τοὺς 6σιωτοὶτους επιστάτας τῆς κοινοτητος
τοϋ 'Ιερβϋ "©ρους Ἅθω.

Μέ ένδομυχον λύπην Μας παρετηρήσαμεν τὰ ένδιαλαμβανομενα
εϊς τδ ϋπδ τὴν σημερινὴν ὴμερομηνϊαν ἕγγραφον σας περι τῆς ὰρπαχθείσης λέμβου έκ δύο πειρατῶν απο τον Προβάταν. πάραυτα άπεστείλαμεν θαλάσιον δϋναμιν προς καταδϊωξιν των, ἀλλὰ έπαναλαμβάνομεν
νὰ σας έκφράσωμεν τὴν λϋπην Μας, δτι αν δεν έπιστήσουν οϊ ϋμἐτεροι
κα'ι τὴν κατ' Ἰδίαν δφειλομένην προσοχήν των θέλει άπομακρυνθοϋν
τοιουτοτροπως κα'ι οϊ ϋπδλοιποι των πειρατῶν εντε διὰ τὴς αϋτής 6δοϋ
ει'τε διὰ τῆς ιϊλλης, και κατὰ τοῦτο 6φεϊλετε νὰ πολλαπλασιάσητε επαγρϋπνως τὴν προσοχὴν των ϋμετέρων προς άποφυγὴν δυσαρέστων
συνεπειων.
Ὅ Ἀρχ. της κατὰ τδ Αϊγαϊον
Β. Ν. Μοϊρας
(Τ.Σ.)
('Υπογραφὴ)
Κ. Κανὰρης

Σημεϊα άξια μνημονεϋσεως εϊς τὰς ὰνω δυο έπιστολὰς ειναι τὰ έξῆς:
1) 'Η ϋπδ τοϋ Νσ,υάρχου μνημονευομένη σύμπνοια καὶ συνεργασϊα
μεταςϋ τοϋ νεοσυστὰτου 'Ελληνικοϋ Βασιλείου και τὴς Ὅθωμανικής
Αύτοκρατορίας, ως προς τὴν έξαφάνισιν τὴς ληστοπειρατικής μάστιγος,
ὴτις συνεργασία ἀπετέλει προφανως διὰ τὴν τελευταίαν ταύτην, ἔν πικρδν
ποτήριον, δπερ ῶφειλε νὰ πϊη, κατοπιν τὴς ϋπ' αϋτής ὰναγνωρϊσεως
(22-Ι-Ι83Ο) τὴς ὰνεξαρτηυίας τοϋ 'Ελληνικοϋ Βασιλείου τοϋ Ἀχελῷου
κα'ι ὶΑμβρακικοϋ.
2) 'Η διαπιστουιιένη υπαρξις ἐν 'Αγίω Ὅρει μοναχων οῖτινες αμα
τὴ συστάσει τοϋ 'Ελληνικοϋ Βασιλείου, άπετϊναξαν τὰς ὑποχρεώσεις των
τοϋ ρεγιαλικϊου, δπερ δλίγον προ τὴς έκκρήξεως της έλληνικὴς έπαναστάσεως εΤχε προσφέρει προς τον Σουλτάνον δ 'Αγιώνυιιος Τδπος. 'Η
ιιπαρξις τοιούτων μοναχων, «πιστων ὑπηκόων τοϋ 'Ελληνικοϋ Βασιλείου»,
συνάγεται σϋν τοϊς ὰλλοις κα'ι εκ τοϋ δλοσφραγίστου Νέζερ τὴς 5ης Φεβρουαρίου Ι842, τοϋ υπογεγραμμένου καὶ έσφραγισμένου ὑπδ των 'Αντιπροσωπων των εϊκοσιν 'Ιερων Μονων, εν τω δποίφ γίνεται μνεϊα περΙ
των κινδϋνων τοϋ 'Αγιωνϋμου Τ6.του ώς εκ τὴς καταστρατηγήσεως των
6ρων τοϋ ρεγιαλικίου, δια τὴς έπικοινωνίας 'Αγιορειτων μετὰ «αγνωρϊστων» 'Ελλήνων τὴς έλενὶΗρας 'Ελλάδος.
Ειδικώτερον ώς προς τὴν προσωπικοτηια τοϋ Ναυάρχου παρατηροϋμεν τὰ ακολουθα:
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α) Τὴν άδολον δτκαισκρισἰαν του, ῆτις του ἐπιβάλλει νὰ έπαινέσῃ
τὴν προ·θυμίαν των Ἀγιορειτων πατέρων δια τας έκδοθείσας διαταγάς
των περ'ι καταδιιοξεως των πειρατων. (ἐν ἀρχῆ της υπ
*
ἀριθ. 4Ι5 έπιστολὴς). Τὴν ἀρετὴν ταύτην της δικαιοκρισίας ὴγωνίσθη νὰ διατηρήση
δ Κανάρης καθ' δλ·ην τὴν διὰρκειαν της δημοσίας ζωὴς του και εῖναι
έκεϊνη ὰκριβως, ῆτις τοΟ έπέβαλε π7,ειστακις νὰ θυσιὰση τδ πολιτικδν
αύτου συμφέρον, παρὰ τὴν μεγίστην δημοτικ.6τητά του.
β) Τὴν ἀπεριοριστον θρησκευτικὴν εδλάβειὰν του, ῆτις και τον
ῶθεϊ νὰ γράψπ τὴν τελευταίαν παράγραφον της ϋπ' ὰριθ. 4Ι5 έπιστολής.
"Η έποχὴ καθ' ῆν ἐχαράσσοντο αι εὑλαβεϊς αϊται προς Καλογήρους
προσρήσεις, κάθε ὰλλο παρὰ φᾶ,ικως αυτη διέκειτο προς τὰ ἰδεώδη τοϋ
μοναχισμοϋ. “ΙΙδη ή 9ρησκευτίκὴ πολιτικὴ τοϋ νεοσυστάτου Κράτους,
κατευθυνομένη ἀοράτως ἀπδ προσιωνῶυς φανατικοὴς έχθρούς της Ὅρθοδοξιας καὶ θεμελιωμένη επ' αὑτων έπι των «λιμπεραλιστικων» προτύπων τὴς 'Εσπερίαε, εϊχε καταφέρει τδ πρωτον πρδρριζον κτύπημα κατὰ
τῆς γεραρας και εῖψαλοϋς δρυδς Μαμβρῆ τὴς ὸρθοδ6ςου πίστεως, δια
ἀβασανίστου, στυγνὴς καϊ βαρβάρου διαλύσεως 4Ι2 ὰνδρικων καὶ 37 γυ·
ναικείων δρθοδοξων Μοναστηρίων εν 'Ελλάδι, συντελεσθείσης μικρδν
* δ και' βλέπει
πριν ἢ γράψη τὰς έπιστολάς του ταύτας δ Ναύαρχος. Δι
τις σαφως εἰς τὰς δλίγας ταύτας γραμμάς, *δι ων κλεϊει οῦτος τὴν ϋπ'
ὰριθ. 4Ι5 έπιστολήν, τὴν τὰσιν οπως δείξη έαυτδν, ο6χϊὰπλως ξένΟν καὶ
ὰμέτοχον, ἀλλὰ και διαφοινοϋντα προς τὴν τοιαύτην εναντι των Ἰ. Μονων Κυβερνητικὴν πολιτικὴν και προς τδ εν τῆ Βασιλικῆ Λύλῆ παγιωθέν ὰντιμοναχικδν κλϊμα.
Λϋναταί της είπεϊν δτι δια των. λέξεων τούτων, ας έχάραξεν δ
Ναύαρχος εν ωρα καθ' ῆν, ἐν τῇ μυσταγωγικῆ σιωπῆ των ύψηλων δρέων
τοϋ "Αθω άφὴκε τὴν καρδϊαν νὰ δμά,ήση, κατέλιπεν εις ὴιιας πολύτιμον
κλεϊδα, δια να δυνηθωμεν νὰ εισέλθωμεν εις τὰ βάθη της ψυχὴς του και
άνεύρωμεν ἐκεϊ τὰ βαθύτερα αϊτια,ατινα έιιορφωσαν τὴν μετέπειτα ὰντιπολιτευτικὴν στάσιν του—ώς πολιτικοϋ πλέον άνδρδς— ἔναντι της Βασιλείας τοϋ
ὰγαθοϋ και ἀνεπιλήπτου κατὰ τὰ αλλα Βασιλέως Ὅθωνος. Ταϋτα δέον
πράγματι νὰ ὰναζητηθωσιν εις τὴν ὲνδδμυχον, ώς έξ ένστϊκτου, άντίδρασιν τὴς εὺσεβοϋς ψυχὴς τοϋ Κανάρη κατὰ των σκοτϊων έκείνων δυνάμεων,
αϊ δποϊαι δια τοϋ «δουρείοϋ ϊππου» τοϋ θρησκευτικοϋ «λιμπεραλισμοϋ»
προσεπάθουν να έπιτύχωσι έν.βραχυτάτφ ὴδη χρονικφ διαστήματι, δ,τι
δὲν ὴδυνήθησαν νὰ έπιτύχωσι έν διαστήματι ριιωνων οι σιδηροφρακτοι
ιπποται τὴς Δϋσεως και τὰ στϊφη των βαρβάρων έπιδρομεων τὴς 'Ανατολὴς.
Τδ βωβδν δραμα των συνεχων παραιτήσεων τοϋ Κανάρη ἐκ των
'Υπουργικων και πρωθυπουργικων θώκων, εις τους δποίους τον άνεβίβαζε
ἡ ἀπεριόριστος έκτϊμησις τοϋ λαοϋ προς τδ πρόσωπόν του, ὴτο ἀποτέλεσμα τὴς σταθερας προσηλώσεώς του εἰς τὴν φωνὴν και μονον τὴς
συνειδήσεώς του, η δποία τοϋ απεκλειε πΛσαν δδδν συνθηκολογήσεως
μὲ τους ύπούλους έχθροϋς τὴς δρθοδο'ξίας.

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
'Ο σεβασμιωτατος Μητροπολίτης 'Εδέοσης καὶ Πέλλης κ. Διονύσιος.
Ὅσιώτατοι πατέρες και άδελφοί... Λαμβάνομεν τακτικὰ τδ ύμέτερον λίαν ἀγαπητδν καϊ λίαν έπωφελές περιοδικδν «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
τδ δποϊον καὶ ἀναγιγνιδσκομεν και ωφελούμεθα πνϊυματικως. Σας συγχαίρομεν κα'ι εϋλογοϋμεν το δεάρεστον ὑμων ἔργον.' Εϊιιεθα πλήρως
·σϋμφωνοι μὲ δσα γράφει τδ Περιοδικδν ίηιων διὰ τον Κοινοβιακδν βίον
των αὑι6θι Ἰερων Μονων. Ἀποκάρδιος πύθος καὶ 'Ημων εϊναι νὰ ἱδωιιεν τὴν Ἰεραν Μονὴν τὴς Μεγίστης Λαύρας έπανερχομένην εις τδ Κοι
νοβιακδν καθεστως τδ δποϊον ωρισεν μὲ τόσας φρικτὰς άρὰς διὰ τοὺς
παραβάτας δ Ὅσιος "Αθανάσιος δ 'ΑΟωνϊτης. Τδ εὑχομεθα έξ,δλης τὴς
καρδίας 'Ημων. 'Επίσης συμφωνοὑμεν και διὰ τὰς έπι τὴς άγιογραφίας
άποψεις υμων καϊ έπικροτοϋμεν ταϋτας,
'Ημεϊς ἔχομεν έπιβάλλει άδυσώπητον διωγμδν έναντίον των διαφορων μουντζουρογράφτον, που ἔχουν βρωμϊσει τὰς "Εκκλησίας μὑ τὰ
ὰγιογραφικά των τερατουργήματα. Ὅλαι αἰ παραγγελαϊι των 83 Νέων
'Εκκλησιιον ποϋ έκτϊσθησαν καὶ κτϊζονται εις τὴν θεοσωστον Μητρόπολιν 'Ημων, δίδονται εὶς τους ἐν Ἀγίφ Ὅρει ὰγιογραφικοὴς οϊκους.
ἡ '© 'Εδεσσης κοτι Πέλλης Διονύσιος
Ὅ τ. Προεδρος τοῦ Συμβουλίον "Επικρατείας'κ. Παν. Η. Πουλίτσας.
Πανοσιωτατε, “Ελαβον τὴν ὲπιστολήν σας καὶ εϋχαριστω θερμως
διὰ τους φιλοφρονας 7.6γους, τους δποίοος ὴγαθϋνθητε νὰ μο'ι ὰπευθύνητε διὰ τὴν μικρὰν συμβολήν μου εἰς τὴν μελέτην των ζητημάτων τοϋ
Ἀγ. "Ορους.
'Ως καϊ άλλοτε ἐδοθη μοι εύκαιρία νὰ ειπω, δ,τι καϊ αν δυνηθῆ
να πράξη πας "Ελλην καὶ δρθοδοξος ὑπὲρ τὴς ιερας ταύτης καὶ πολυτι·
μήτου Κιβωτοϋ των θρησκευτικων και έθνικων παραδοσεων, τοϋ τηλαυγοϋς πνευματικοϋ φάρου και προπυργϊου καὶ καυχήματος τὴς Ὅρθοδοξίας, ειναι πάντοτε 6λιγωτερον τῆς μεγάλης καϊ ιερας δφειλής, τὴν
οποι'αν τδ "Εθνος καϊ γενικ·ως δ δρθοδοξος κοσμος δφεὶλει προς αϋτό.
Τακτικως έπισης λαμβάνω και εύχαρϊστως ἀναγινωσκω τδ ὑπδ τὴς
υμετέρας Ιερας Μονὴς έκδιδοιιενον λαμπρδν δμωνυμον περιοδικόν, μαρτυροϋν τὴν, παρὰ τας δυσχερεϊς περιστάσεις, έπιβίωσιν και συνέχισιν τῆς
εν 'Αγίω Ὅρει πνευματικὴς ζωὴς και κινήσεως. Πέποιθα δε, δτι βελτιουμύνων των περιστάσεων καὶ Θεϊα εϋλογία χὰριτι ϋὰ έπανέλθη τοϋτο
και πάλιν εις τὴν παλαιὰν πνευματικὴν εῦκλειαν καϊ δοξαν, καϊ θὰ καταστὴ εκ νεου τοπος ϊε^ος ου μονον θρησκευτικὴς ἀσκήσεως και ὰρετὴς,
αλλιϊ κα'ι πνευματικὴς καλλιεργείας και καρποφορίας, πλουσίας, χριστιανικὴς καϊ ὑγιοϋς, εὶς δοξαν τοϋ ^ων φιοτων Δοτὴρος.
Παναγιωτης 'Ηλ. Πουλίτσας
'Εν Ψυχικφ "Αθην'ων Ι5-ο-Ι954

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Ο μηχανικδς μεταφραστηξ:
Μετὰ τὸν «Δόκτορα Ἑσπεράντο» καὶ τὸν θόρυβον καὶ τὰς
φρούδας ἐλπίδας περὶ καθιερώσεως ἑνιαίας διεθνοῦς γλώσσης,
τῆς Ἑσπεράντο, μεταξὺ τῶν διαφόρων λαῶν τῆς γῆς, αἴτινες
ἠγέρθησαν κατὰ τὸ πρῶτον τέταρτον τοῦ παρόντος αἰῶνος, διὰ
νὰ διαψευσθῶσι παταγωδῶς κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ δευτέρου
τοιούτου, ἔᾧχεται ἤδη — ἀρχὰς τοῦ τρίτου τετάρτου τοῦ ἀνησύχου αἰῶνος μας — νὰ δώσῃ ἀναλόγους ὑποσχέσέις πρὸς τὸν ταλαίπωρον ἄνθρωπον, δχι πλέον ἕνας Δόκτωρ, ἀλλὰ ἕνας ΡομπὸτἘσπεράντο... Πρόκειται περὶ τοῦ «μηχανικοῦ μεταφραστοῦ»
περὶ μιᾶς νεοεφευρεθείσης δηλαδὴ μηχανῆς, μεταφραζούσης αὐτομάτως ἀπὸ τῆς μιᾶς γλώσσης εἰς τὴν ἄλλην. Καὶ ἐπὶ τοῦ πα
ρόντος μὲν ἡ μετάφρασις ἀφορὰ δύο μόνον γλώσσας — ἀπὸ τῆς
Ρωσσικῆς εἰς τὴν Ἁγγλικὴν— καὶ πενιχρόν, μόλις ἐκ 25Ο λέξεων,
λεξιλόγιον, ἀλλὰ οἱ κατασκευασταὶ ὑπόσχονται, ὡς συνήθως, ὅτι
ταχέως θὰ ὑπερπηδηθοῦν αἱ δύο αὐταὶ ἀτέλειαί της καὶ ὅτι γενικευομένης τῆς χρήσεώς της, θὰ συντελέσῃ αὕτη σημαντικῶς εἰς
τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐπικοινωνίας, συνεννοήσεως καὶ συναδελφώσεως τῶν λαῶν.
Ἄς πανηγυρίσουν λοιπὸν οἱ ἀθεραπεύτως αἰσιόδοξοι «μηχανοκρατισταί», οἱ ὁποῖοι, παρ' ὅλας τὰς ἐπανειλημμένας ψυχρολουσίας των, ἐξακολουθοῦν νὰ ἐλπίζουν —νὰ τὸ πιστεύουν ἄραγε
κατὰ βάθος ὡς δυνατόν;— ὅτι ὁ ἐπαγγελθεὶς «χρυσοῦς» εἰκοστὸς
αἰών, ἐκτὸς τῶν ἄλλων δώρων του, θὰ χαρίσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον
καὶ εν ἁπλοῦν καὶ εὔχρηστον σύστημα διεθνοῦς γλωσσικῆς συνεννοήσεως, καὶ ὅτι ἡ καθιέρωσις ἐνὸς τοιούτου συστήματος εἶναι
τάχα ἱκανὴ νὰ φέρῃ τὴν συνεννόησιν καὶ τὴν εἰρήνην μεταξὺ τῶν
ἐθνῶν. Ἁτυχῶς ὅμως δά αὐτοὺς καὶ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀνθρωπότητα
σύμπασαν, τὴν ποθητὴν ταύτην ἐξάλειψιν τῆς ἐν Βαβὲλ ἐπισυμβάσης συγχίσεως τῶν γλωσσῶν (Γέν. ιαἣ δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτύχῃ οὐδεὶς μηχανικὸς μεταφραστὴς καὶ οὐδεμία ζῶσα 'Εσπεράντο. Καὶ ὁ λόγος εἶναι εἶς καὶ ἁπλοῦς : Ὄτι δηλαδὴ ἡ προσέγγισις, συνεννόησις καὶ συναδέλφωσις τῶν λαῶν, εἶναι ζήτημα
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καθαρῶς πνευματικόν, καὶ ὡς τοιοῦτον συνεπῶς δὲν δύναται νὰ
ἐπιλυθῆ, οὐδὲ νὰ προαχθῆ, διὰ μηχανικῶν μέσων. 'Εὰν τὸ μονογλωσσικόν, ἐπιστημονικώτατον καὶ εὐληπτότατον ὁμολογουμένως σύστημα, Ἑσπεράντο, τὸ προωρισθὲν νὰ λαλῆται καὶ γράφηται ὑπ' αὐτοῦ τούτου τοῦ ἐμψύχου ἀνθρώπου, δὲν κατωρθώθη,
ἐπὶ μίαν ἥδη 7Οετίαν, οὐχὶ μόνον πρακτικῶς, ἀλλ' οὐδ' ἀκαδημαῖκῶς, νὰ καθιερωθῇ καὶ ἐπιζήσῃ, δύναταί τις μετὰ βεβαιότητος νὰ προἶδῃ ὅτι καὶ ὁ διαλαλούμενος μηχανικὸς μεταφραστής,
ὅσον ἀφαρἀ τοὐλάχιστον τὰς ἐπ' αὐτοῦ στηριζομένας ἐλπίδας
περὶ προσεγγίσεως τῶν λαῶν, θὰ ἀποδειχθῆ ταχέως ὅτι δὲν εἶνε
ἄλλο τι παρὰ «χαλκὸς ἠχῶν καὶ κύμβαλον ἀλαλάζονχ' τὸ ὁποῖον
προώρισται νὰ αὐξήσῃ ἁπλῶς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνταλλασσομένων λέξεων καὶ ἄρα τὴν ἀσυνεννοησίαν, μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων
καὶ τῶν ἐθνῶν, ἀλλὰ καί... τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνέργαιν καὶ ἡμιανέργων.

'Η μονη γλῶσσα:
Καὶ ὅμως ὑπάρχει «γλῶσσα» μοναδική, ἱκανὴ νὰ φέρῃ τὴν
απτερον εἰρήνην καὶ συναδέλφωσιν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ
οταν ἀκόμη δὲν ὁμιλοῦν οὑτοι τὴν αὐτὴν μητρικὴν γλῶσσαν.
Εἰναι ἡ γλῶσσα τῶν αἰωνίων χριστιανικῶν ἀληθειῶν, τὴν ὁποίαν
εδίδαξεν εἰς τὸν κόσμον ὁ ἔνσαρκος Λόγος τοῦ Θεοῦ, πλὴν ὅμως
φεῦ, εἰς ὧτα μὴ ἀκουόντων. Αὐτὴν πρέπει νὰ ἐκμάθῃ καὶ συνηθίσῃ νὰ ἐφαρμόζῃ μὲ συνέπειαν εἰς τὴν ζωήν της, ἡ νέα τοὐλάχιστονγενεά, ἡ γενεὰ τῶν τρυφερῶν «65ρεΓ3,ηϊοϊ», τῶν ἐλπιζόντων
εἰς Κύριον, διὰ νὰ ὑπάρξῃ θετικὴ ἐλπὶς βελτιώσεως τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, δΓ ἱκανὸν χρονικὸν διάστημα' διότι ἡ παντοτεινὴ εἰρήνη, ἡ θεωρητικὴ γλυκεῖα εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτοῦσα τὴν ὁλοκληρωτικὴν ἀπάρνησιν τοῦ . ἑαυτοῦ μας καὶ τὴν
παραίτησιν ἀπὸ παντὸς δικαιώματός μας ἐν τούτῃ τῇ ζωῇ, εἶναι
φαίνεται προνόμιον ἐλαχίστων, ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπων.
Μὲ τοῦτο ὅμως δὲν μειοῦται ἡ ἀξία τῆς πρακτικῆς ἐν Χριστῷ εἰΟήνης, ἡ ὁποία εἶναι τόσον τελειωτέρα καὶ διαρκεστέρα, ὅσον
γενναιότεραι καὶ διαρκέστεραι εἰναι αἱ παραιτήσεις μας, ὡς ἀτόμων, ἐκ τῶν δικαιωμάτων τῆς ζωῆς.
Φωτεινὸν παράδειγμα τοιαύτης πρακτικῆς ἐν Χριστῷ εἰρήνης ἀποτελεῖ ἡ παροικία τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, εἰς τοὺς κόλ-
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πους τῆς ὁποίας ζοῦν ἁρμονικώὶατα, ἐν ἀδιαταράκτῳ.εἰρήνῃ καὶ
ἐπὶ μακροὺς αἰῶνας, ἄνθρωποι προερχόμενοι ἀπὸ πέντε διαφορετικὰς ἐθνότητας, αἱ ὁποῖαι πολλάκις ἐν τῇ Ἰστορίᾳ εὑρέθησαν
ἀντιμέτωποι ἀλλήλων εἰς τὰ διάφορα πεδία τῶν μαχῶν.

Παρόὶδειγμα προς μιμησιν:
Ἐπειδὴ δἐ ὁ λόγος περὶ μαθῆτιώσης νεολαίας καὶ τοῦ
αἰωνίως νέου Διδαὰκάλου Ἰησοῦ, ἄς μὴ παρέλθῃ ἀπαρατήρητον
τὸ Παγκόσμιον Συνέδριον.νέων, τὸ δὶοργανούμενον κατ' ἔτος ἐν
Ἁμερικῇ .ὑπὸ τῆς ἐφημερίδος «Κῆρυξ - Βῆμα», τῆς Νέας 'Υόρκης Τριάκοντα-δύο μαθηταὶ ἀπὸ ἰσαρίθμους χώρας, ἐν αἱς καὶ
ἡ Ἑλλάς, ἔλαβον μέρος εἰς τὸ ἐφετεινὸν συνέδριον, τὸ ὁποῖον
ὀιαρκεῖ τρεῖς μῆνας, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁποίων οἱ νεαροὶ
σύνεδροι ἐπισκέπτονται διάφορα σημεῖα ἱστορικοῦ καὶ ἐγκυκλοπαιδικοῦ ἐνδιαφέροντος, φιλοξενουμένου ἐκάστου τούτων ἐπὶ μερικὰς ἐβδομάδας ὑπὸ πέντε διαφόρων ἀμερικανικῶν οἰκογενειῶν
καὶ φοιτῶντος εἰς ἰσάριθμα ἀμερικανικὰ Γυὶινάσια.
Ἰδοὺ λοιπὸν παράδειγμα πρὸς μίμησιν ὑπὸ τῶν χριστιανικῶν 'Οργανώσεων καὶ Σωματείων τῆς Ἐλλάδος: Ἑ .διοργάνωσις δῆλονότι ἐν Ἂθήναις ἢ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐτησίου παγκοσμίου
Χριστιᾳνικοῆ Συνεδρίου νέων, μὲ σκοπὸν τὴν σφυρηλάτησιν
τῶν πανανθρωπίνών χριστιανικῶν ἰδεωδῶν εἰς τὰς τρυφερὰς καρδίας τῶν συνέδρων, ἐντός τοῦ ἰδεώδους ἑλληνοχριστιανικοῦ περιβάλλοντος τῆς αἰωνίως νέας Ἑλλάδος Γυμνάσια βεβαίως προηγμένα δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ εἰσέτι ἡ νεωτέρα Ἑλλάς, οὔτε καταπληκτικὰ ἔργα μηχανικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς ἡ μεγάλη Ἁμερικανικὴ
Συμπολιτεία, ὅσον ὅμως διὰ χριστιανικὰς οἰκογενείας προθύμαυς
πρὸς παροχὴν φιλοξενίας, τοιαύτας ἔχει πολλὰς καὶ κ·αλάς Ἄλλωστε εἶναι καὶ τὰ οἰκοτροφεῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ
τῆς Ἁδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωή», ὅπου ἡ χριστιανὶκὴ ἀτμοσφαῖρα τῆς θερμουργοῦ ἀγάπης θὰ ἀναπληρώσῃ εὐχερέστατα
τὴν ἔλλειψιν τῶν ἐντυπωσιακῶν ἀνέσεων.
Βεβαίως τρίμηνος παραμονὴ 32 προσώπων, ἔξοδα επισκέψεως μνημείων-ἐλληνο·χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἐν Ἑλλάδι, ἔξοδα
ταξειδίων μετ' ἐπιστροφῆς, εἶναι δαπάνη ὑπολογίσιμος καθ'
ἐαυτήν, μηδαμινὴ ὅμως συγκρινομένη πρὸς τὴν ἀποκομισθησομένην πνευματικὴν ὡφέλειαν, ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει ἔχουσαν
μισθὸν πολλαπλάσιον ἐν τοϊς οὐρανοῖς. Εἶθε νὰ φωτίσῃ ὁ Κύριος καὶ κατευθύνῃ !...

Εἰλικρινεϊς διαπιστὤσεις:
Πολλὰ τὰ καλὰ λέγονταύ δἁ ἕν νέον ἔργον περὶ Ἁγίου
Ὄρους, δπερ πρόκεὶται νὰ κυκλοφορἥσῃ κατ' αὐτὰς ἐν Γερμα-
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νίᾳ, καὶ τοϋ ὁποίου συγγραφεὺς ειναι ὁ γνωστὸς Βυζαντινολόγος Πγ ΚΑΒἘ ΕΙἘΕΚ. Εἰς μικρὸν δὲ διαφημησπκόν τοῦ
ἔργου φυλλάδιον, τεθὲν ἤδη εἰς κυκλοφορίαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου ἐκδοτικοῦ Οἴ'κου τοῦ Μονάχοὺ ΟΤΤΟ - λλἸΚΗΕΙἉΙ - ΒΑΒ,ΤΗνΕΚΙἊΟ ἀναγινώσκρμεν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἐξῆς ἐνδια.
φέροντα:
«Μίαν μόνον' θέσιν ἐν Εὐρώπῃ γνῳρίζομεν, ἐν τῇ ὁποία
ἐπιζῆ μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, μέσῳ μιᾶς γενεαλογικῆς συνεχείας,
ἡ π,αράδρσις τοῦ ἀρχαίου χριστιανισμοῦ: Τὴν μοναχικὴν δημοκ,ρατίαν τοῦ Ἁγίου "Ορους Ἄθω.
Μυστηριακὴ ἥδη ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος, εἴλκυσεν ἡ περὶ τὴν
κορυφὴν τοῦ Ἂθω ἐκτεινομένη παραδεισιακὴ καὶ ἀπόκοσμος
αὕτη χερσόνησος, κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνας, πάν- '
τας τοὺς ἀναζητοῦντας τὴν μόνωσιν μοναχο.ύς, ἐκ τῶν ἀνατολικῶν
μεσογειακῶν χωρῶν.
Ἑ παράδοσις τῶν ἐρημιτῶν αὐτῶν πατέρων, οἴτινεςἐγονιμοποίησανπεραιτέρω τὴν πνευματικὴνζωὴν τοῦ Βυ. ζαντίου, συνεχίζεται ἀδιάκοπος καὶ
ἀναλλοίώτος ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Ἄθω.
Αἱ καλύτεραι , δυνάμεις τοῦ κατὰ Ἁνὰτολὴν' Χριστιασμοῦ συνηθροίσθησαν ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπ'ἐκείνης ἤδη
τῆς ἐποχῆς. Οὕτως ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ Ἁγιωνύμου Τόπου μ ία
θέσις (3.αθυτέρας χριστιανικῆς πνευματικ6 τ η τ ο ς.
.... Ὄ,τι τὸ ἀσύνηθες ἐνέχει δΓ ἡμᾶς ἡ Ἁθωϊτις δημοκρατία εἶναι τὸ γέγονὸς ὅτι ὁ ἀρχαῖος ἐρημηττκὸς καὶ ἀναχωρητικὸς χριστιανισμός, ὁ ἀπωλεσθεὶς ἐν τῇ δυτικῇΕὐρ ώ π ῃ ἀπὸ τῆς ἐμφανίσε ως τ ῆ ς Γ ο τ θ ι κ ῆ ς,
βιοῦται σήμερον κατὰ τρόπον ζωντανὸν παρὰτῇ μοναχικῇ ταύτῃ
κοινότητι.
. Τὸ ἔργον τοῦ Ογ ΚΑΒἙ ἘΙἙΕἘ δεικνύει κατὰ μοναδικὸν τρόπον, πρὸ παντὸς μέσῳ τῆς ἀσυνήθους ἐμφανίσεως τῶν
εἰκονργραφιῶν του, ὅτι ὁ Ἄ θ ω ς εἶναι εν π ν ε υματικὸνκέντρον, ὅπερ οὐχὶ μόνον ἐνέχει
ἀξίαν διὰ
Ἁνατο λ..ι κ ὴ ν 'Ε κ κ λ η σ ι α ν,
τὴν
ἀλλὰ καταλαμβάνει εἰσέτι οὗτος ἀδιαφιλονίκητον ἡγετικὴν θέσιν διὰ σύμπασαν τὴν
χριστιανοσύνην....

Λίαν παρἧγορον:
Εἶναι ὅθεν λίαν παρήγορον διὰ τὴν χριστιανοσύνην τὸ

ὅτι ὁ δυτικὸς κόσμος, δά ἀντιπροσωπευτικῶν καὶ ἐπαῖόντων τεκνων του, ἀρχίζει, ἰδία μεταπολεμικῶς, νὰ ἀναγνωρίζῃ μὲ μίαν
θαρραλέαν καὶ ἀπροκατάλητον —καὶ ἄρα εὐάρεστον τῷ Θεῷ—
ὁμολογίαν, ἐκεῖνο ὅπερ εἰς παλαιοτέρους χρόνους ὁ αὐτὸς κόσμος, οἰστρηλατούμενος ὑπὸ τῆς ὑπεροπτικῆς λάμψεως τῆς μηχανιστικῆς ὑπεροχῆς, ἐκωλύετο νὰ ὁμολογήσῃ' ὅτι δηλαδὴ αἱ δυνάμεις τῆς Ἁνατολικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὴν μορφὴν
τοῦ ἀρχαίου ἐρημητικοῦ καὶ ἀναχωρητικοῦ χριστιανισμοῦ, ἀπετέλεσαν πάντοτε «μίαν θέσιν βαθυτέρας χριστιανικῆς πνευματικότητος», ἥτις ἀπὸ τοῦ σχισματος καὶ ἐντεῦθεν ἀπωλέσθη διὰ τὸν
δυτικὸν κόσμον.
'Εν ἀναμονῇ τῆς ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου τοῦ ἀξιοτίμου Πϊ'
ΚΑΒἘ ΕἙΓ,ΕΚ —μὲ τὰς 32 σελίδας κειμένου, 12 ἐγχρώμους
πίνακας καὶ 88 ὁλοσελίδους τετραχρώμους φωτογραφίας εἰς
σχῆμα 21 Χ 3Ο ἐκατοστομ. — ἴνα κρίνωμεν περαιτέρω ἐπὶ τῆς
ἀξίας αὐτοῦ ἀπὸ ἁγιορειτικῆς πλευρᾶς, θεωροῦμεν ὑποχρέωσίν
μας ὅπως συγχαρῶμεν τόν τε συγγραφέα καὶ ἐκδότην διὰ τὰς
ἀνωτέρω εἰλικρινεῖς διαπιστώσεις των, αἴτινες θὰ συντείνωσι
ἀναμφιβόλως εἰς τὴν ἔν τινι μέτρῳ ἐπανασύνδεσιν μετὰ τῶν
ἀναλλοιώτων ὀρθοδόξων χριστιανικῶν πηγῶν, τοῦ ἐξ αὐτῶν ἀποκοπέντος, ἐκ λόγων ἱστορικῶν, δυτικοῦ κόσμου. Θὰ ῆτο δὲ πράγματικὴ εὐλογία διὰ τὸν θρησκεύοντα Γερμανικὸν λαόν, ἐὰν
ἐξευρίσκετο τρόπος συνεργασίας Γερμανῶν θεολόγων - ἐλληνιστῶν, μετὰ ἡμετέρων τοιούτων, διὰ τήν, ὑπὸ . τὴν αἰγίδα καὶ
ἐποπτείαν τῆς Ὁρθοδόξου Μητρὸς Ἐκκλησίας, μετάφρασιν εἰς
τὴν γερμανικὴν τῶν ἔργων τῶν ὀρθοδόξων πατέρων Αὐτῆς. 'Ανάλογον ἀξιοσημείωτον βῆμα ἐγένετο ἥδη ὑπὸ ἐπίσης ἐκλεκτοῦ
Ἄγγλου συγγραφέως (ὀρθοδόξου τὸ θρήσκευμα) τοῦ κ ΟΕΚΑ1ξΟ
ΡΑΠΜΕΒ., μεταφράσαντος ἐκ τῆς Ρωσσικῆς εἰς τὴν Ἀγγλικὴν
τὴν Φιλοκαλίαν.
Τὸ μόνον ἀποκαρδιωτικὸν σημεῖον ἐν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ
ἀξιεπαίνῳ ἐργασίᾳ τοῦ κ. Ο. ΡΑΕ,ΜΕΒ. ειναι τὸ ὅτι δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ μετάφρασις τοῦ ἔργου ἐκ τῶν ἐλληνικῶν ἀρχετύπων' ἐπίσης δὲν γνωρίζομεν κατὰ πόσον αὕτη ἐπευλογήθη ὑπὸ
τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.
Ἑκεῖνο πάντως ὅπερ προἔχει εἶναι ἡ ταχυτέρα ἀξιοποίησις
ὅλου αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ πατερικοῦ θησαυροῦ, διὰ τῆς μεταφράσεώς του τόσον εἰς τὴν νεοελληνικὴν. ὅσον καὶ εἰς τὰς κυριωτέρας εὐρωπαϊκὰς γλῶσσας, Ἁγγλικήν, Γαλλικὴν καὶ Γερμανικὴν.
'Ιδοὺ ἐργασία διὰ θεοφιλεῖς θεολόγους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἱκανὴ νὰ δώσῃ τὴν ἀγαλλίασιν τῆς σωτηρίας εἰς μυριάδας
ψυχῶν ἐπὶ τῆς γῆς, νὰ φαιδρύνῃ δὲ τὰ πρόσωπα ἰσαρίθμων
ἀγγέλων ἐν τοῖς οὐρανοῖς...

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ἰερὰ Δισενιαήσιος Σήναξις. Τὴν δευτέραν τῶν Μυροφόρων τακτὴν ἡμέραν τῆς αὐτοδικαίας συγκλήσέως τῆς ἱερᾶς
ταύτης Συνάξεως, συνῆλθον ἐν Καρυαῖς οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν 2Ο
Ἰερῶν Μονῶν, οἴτινες συνεζήτησαν καὶ ἔλαβον ἀποφάσεις ἐπὶ
τῶν ἑξῆς ὑπὸ τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους τεθέντων
ὑπ' δψει τῶν Ἰερῶν Μονῶν θεμάτων :
α) Περὶ ἐκδόσεως κοινοῦ ἁγιορειτικοῦ περιοδικοῦ, κατὰ
πρότασιν τῆς Ἰερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου καὶ ἐξεύρεσιν
τῶν οἰκονομικῶν πόρων πρὸς ἐνίσχυσιν ἐνὸς τοιούτου μεγάλης
ὧφελιμότητος ἔργου.
βἣ Περὶ τροποποιήσειος τοῦ ἄρθρου 32 τῆς Κανονιστικῆς
Διατάξεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἁθωνιάδος Σχολῆς κατὰ πρότα-.
σιν τοῦ Καθηγητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἰδίας Σχολῆς, καθόσον τὰ
διὰ τὰς πρώτας τάξεις Θεολογικὰ μαθήματα εἶναι κατὰ πολὺ ἀνώτερα τῶν δυνάμεων τῶν μαθητῶν, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ προηγῆται
ἡ διδασκαλία μαθημάτων, ἄτινα θὰ προητοίμαζον τοὺς μαθητὰς
δἁ αὐτά.
καὶ γ') Τὸ ἐξ ἀναβολῆς ἐκ τῆς παρελθούσης Ἰ. Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Αὐγούστου π. ἔ. περὶ συστάσεως Ταμείου
ἐλαίας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Ἐπὶ τῶν θεμάτων τούτων ἐλήφθησαν αἱ ἑξῆς ἀποφάσεις:
'ΕπΙ τοϋ α) Ἁναγνωρισθείσης τῆς ἀνάγκης ἐκδόσεως ἐνὸς
κοινοῦ ἁγιορειτικοῦ περιοδικοῦ τὸ ὁποῖον, μετὰ τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Σχολῆς, θὰ συμβάλῃ σπουδαίιος εἰς τὴν ἀνύψωσιν
τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπεφασίσθη κατ'
ἀρχὴν ἡ ἔκδοσις αὐτοῦ. Ἀνετέθη δὲ εἰς τὴν Ἰερὰν Κοινότητα
ἴνα αὕτη ζητήσῃ τὴν ἠθικὴν συνδρομὴν τῆς 'Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Ἁθηναγόρου, ὡς
καὶ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου κ. Κ. Κωνσταντοπούλου
καὶ ἐν συνεχείᾳ προβῇ εἰς ὅλας τὰς πρὸς τοῦτο προκαταρκτικὰς
ἐργασίας καὶ φέρῃ καὶ πάλιν τὸ ζήτημα τοῦτο ἐνώπιον τῆς προσεχοῦς Ἰ. Δισενιαυσίου Συνάξεως τοϋ Αὐγούστου διὰ τὴν λῆψιν
ὁριστικῆς ἀποφάσεως.

β·2
'ΕπΙ τοϋ δ-ευτερου. Ἀπεφασίσθη ἡ ὑποδειχθεῖσα μετατροπὴ τοῦ 32ου ἄρθρου, ὤστε εἰς τὸ μέλλον θὰ ὀιδάσκονται τὰ
ἑξῆς μαθήματα εἰς τὰς δύο πρῶτας τάξεις ·ἥτοι :
Εις τὴν Α' ταξιν.
Ἰερὰ ἱστορία Π, Διαθήκης
» Γεωγραφία
Ἑκκλησιαστικὴ Μουσικὴ
Ἁρχαῖα Ἑλληνικὰ
»
Νέα
Ἰστορία
Μαθηματικὰ
Φυσικὴ
Γεωγραφία
Στοιχεῖα 'Υγτεινῆς
Γεωπονικὰ

3 ὡρας ἐβδομαδιαίως
1 »
' »
3
8
3
2
3
3
2
1
2

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Εἰς τὴν Β' ταξιν.
Ἰερὰ ἱστορία Κ. Διαθήκης
Φυτολογία
'Υμνολογία
Ἑκκλησιαστικὴ Μουσικῆ
Ἁρχαῖα Ἑλληνικὰ
»
.Νέα
Ἰστορία
Ἁγγλικὰ
Μαθηματικὰ
Γεωγραφία
Στοιχεῖα Ἐγιεινῆς
Γεωπονικὰ

3 ὤρας ἐβδομαδιαίως
2 »
»
2 »
»
»
3 » '
8
»
»
»
3
»
2 »
»
»
2
»
»
»
3

2
1

»
»

»
»

2»

'

»

Ἑπἰ τοϋ γλ Διὰ μικρᾶς πλειοψηφίας ἀπερρίφθη ἡ πρστασις ἱδρύσεως Ταμείου ἐλαίας διὰ τὸ ὁποῖον ἠσχολήθη ἡ Δισενιαύσιος ἀπὸ μιας δεκαετίας καὶ πλέον.

'Ἑκτακτος Διπλἢ Ἑ Σήναξις. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν της Ἰ. Δισενιαυσίόυ Συνάξεως, συνῆλθεν ἡ ἔκτακτος
Διπλὴ τοιαύτη δηλ. τῶν ἐκτάκτων ἀντιπροσώπιων τῶν 2Ο Ἰερῶν
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Μονῶν μετὰ τῶν παρὰ τῇ 'Ι. Κοινότητι ἰσαρίθμων τακτικῶν
τοτούτων εἰς τὴν ὁποίαν παρεπέμφθησαν πρὸς συζήτησιν.
α) Τὸ ζήτημα: τῆς ὁριστικῆς ὀυθμίσεως τοῦ Νόμου 324^7
τοῦ κανονίζοντος τὴν καταβολὴν τῶν μετοχιακῶν μισθωμάτων
ὑπὸ τοῦ Κράτους εἰς τὰς δικαιούχους Ἰερᾶς Μονάς.
καὶ β') τὸ τῆς ἀνασυστάσεως ..τῆς ἐν Ἀθήναις ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἁγ. Ὄρους.
Ἐπ' αὐτῶν κατόπιν μακρᾶς συσκέψεως ἐλήφθησ·αν αϊ ἑξῆς
ἀπρφάσεις:
Ἐπὶ τοῦ πρώτου ζητήματος. Ἑπειδὴπὸ Ἄγιον Ὄρος δὲν
δύναται νὰ δεχθῇ τὴν περαιτέρω καταβολὴν τοῦ ὑπὸ τοῦ Κράτους ὀφειλομένου ποσοῦ, προερχομένου ἐκ τῆς ἀξίας τῶν κτημάτων τῶν Ἐ. Μονῶν, ὡς χαριστικήν, διωρίάθη ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν·
Γέροντος Ἁλεξάνδρου τῆς Ἰ. Μονῆς Βατοπεδίου καὶ Ἀρχιμαν.
Γαβριὴλ Ἐαθηγουμένου τῆς Ἰ. Μονῆς Ἁγ. Διονυσίου, ἴνα αὐτη
μεταβαίνουσα ἀμέσῳς εἰς 'Αθήνας ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μετὰ διαφόρων ἐξεχόντων Νομικῶν ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ καὶ ἐπανέλθῃ
εἰς Ἄγιον Ὄρος, ὅτε συγκαλουμένη ἀμέσως νέα 'Ἐκτακτος Διπλὴ
Ἰ. Σύναξις λάβῃ αὕτη ὁριστικὴν ἀπόφασιν περὶ τῆς περαιτέρω
διὰχειρίσεως τοῦ ζωτικοῦ αὐτοῦ ζητήματος διὰ τὸ Ἄγιον Ὄρος.
Ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου ζητήματος,.δὲν ἐλήφθη οὐδεμία ἀπόφασις ἰσοψηφισάντων τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἰερῶν Μονῶν.

"Επισκεψεις. Τὴν . Ἰ. ἡμῶν Μονὴν ἐπεσκέφθησαν κατὰ
τὸ διαρρεῦσαν διάστημα οἱ κ. κ Ε,αἁνζϊο Ρηπ1 φοιτητὴς θεολογίας, ΒΪ6ΠΠδπη Απἀ. φοιτητὴς οἰκον. ἐπιστημῶν, Πϊεζζ ἡο8ἢερ καθηγητής, ΚαιΙοΗ Ιειτῖοϊο1ι σπουδαστής, Ηοπιποὶι Ἑπἁ.
μηχανικός, Ηοπιποϊι ΑΙ. μηχανικός, Οετο Αδπιπ5 μηχανικός,
Ρ6ΪηΙϊ3,Γά · Βμϊ51ετ μηχανικός, Ἀὺι1ἰοτ Χνιιπ8οϊι ἰατρός, (Ἰτϊ5Μ. ἐμπρρ. ἀντιπρόσωπος ἄπαντες Γερμανοί, Βγυοο
Ιαχ
Β.οἁ6νώΓ δικηγόρος Αὐστραλός, Π3,η.ϊεϊ Βοιινζοη Οετ. ζωγράφος Γάλλος, .Ιοππηηε8 ιιἀτ νατι Κοη & ΟΗπδΙϊμη ἀιιάοΓ ἀε
νὶἸΙ: φοιτηταὶ "Ολλανδοί, ΑηΗιοιΪΥ Οπ. Μυ6Γ5 φοιτητὴς Ἄγγλος, Δ. Παπαδάκης φοιτητὴς ἐκ Πειραιῶς, Ι. Μαστρογιοὸργης
ἐκ Μεγάρων, Β,Σταυρόποὺλος ἐκΘάσου, 'Α. Κεσίδης ἐκ Κιλκίς,
Δ. Καγγελάρης ἐκ Κεφαλληνίας, Ἁ. Κοντογιάννης, Γ. Καρμαλῆς ἐπιστήμονες, Γ. Σαλιάρης, Ι, Ἁντωνιάδης, Π.'Αδαμτζίλογλου,
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Θ. Ξηρόπουλος φοιτηταὶ Νομικῆς, Ξ. Παπαδόπουλος, Γ. Κριαρόπουλος, Π. Μπόγκιας φοιτηταὶ φιλολογίας, Ἁ. Βουλγαράκης
ἀπόφ. 'Ανωτ. Τηλεγρ. Σχολῆς, Κ. Οἰκονόμου δασολόγος, 'Αλ.
Μυλωνόπουλος, Δ. Μπιρτάχας, 'Αλέξ. Ἁδάμης, 'Αν. Παπαδόπουλος, πτυχ. 'Ανωτ. Ἐμπορικῆς, Θ. Λύτινας, Γ. 'Αγγελόπουλος ἰατροί, Π. Σπυρόπουλος, Π. Μπεργέλης, Εὐάγ, Κατσὑ
κης δημοδιδάσκαλοι, Γ. Γκίκας 'Α. Καβατζῆς δημόσ. ὑπάλληλοι,
Ἀ. Δροσόπουλος, Γ. Ραβάνης, Β. Ἁλεξόπουλος, Χ. Βασιλόπουλος καθηγηταί, Π. Νινιὸς πολ. μηχανικός, Θ. Καβατζῆς
οἰκ. ἐπιθ. 'Υπουρ. Γεωργίας. Γ. Διαμαντόπουλος ἐφορ. ὑπάλληλος, Γ. Παπαναστασόπουλος ὑπάλ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ε. Γρηγοριάδης δικηγόρος, Π. Ἁλεξόπουλος πτυχ. 'Ανωτ, Σχολῆς Καλῶν
Τεχνῶν, Ἁθ. Ζάππας τραπεζ. ὑπάλ. Εὐάγ. Κατσιβανάκης ἀνθ)
γὸς, καὶ Χρ. Χαλδούπης ἀνο5τερος ὑπάλ. ΟΤΕ ἄπαντες ἐξ Αθηνῶν, Ἁθ. Φραγκόπουλος καθηγητὴς θεολόγος μεθ' ὁμάδος ἐπιἐπιστημόνων καὶ σπουδαστῶν, 'Αρχιμ. Ἑλ. Μαστρογιαννόπουλος ἱεροκῆρυξ, Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Μανιάκης Θεολόγοι, Ἐ.
Καραβαλσάμης ἰατρός, 'Α. Μυλωνᾶς ἀρχιλογιστὴς Γ. Σ ΣΕΚ,
Π.Ταϊσίδης γεωπόνος, Θ. Σαρβά.νης ἰδιωτ ὑπάλ. Π Σαραφίδης
ὑπάλ. ΕΖΘ. καὶ Κ. Φεντάνης δικηγ. ἐκ Θεσ^ίκης, Δ. Συνόδης
τελ. Νομικῆς, 'Αλ. Ζούπας τραπεζ. ὑπάλ , Ἁ. Λέστης δημοδιδ.
ἐκ Πατρῶν, Ἁν. Μῆτσος γεωπόνος ἐκ Ν. Μουδανιῶν, Ε. Ἐρνίκος ἐκ Κεφαλληνίας, Κ. Δανέλης τραπεζικ ἐκ Μυτιλήνης, 'Α.
'Αλατὰς ἐξ Ἁλεξανδρουπόλεως, 'Αρχιμ. Ναθαναὴλ Σχολάρχης
Ἁθωνιάδος Σχολῆς μετὰ τῶν καθηγητῶν καὶ ὁμάδος μαθητῶν
τῆς ἰδίας σχολῆς, Γ. Μοσχονᾶς, ἱερομ. Ἰωάσαφ Ὄηβαῖος ἐξ
'Αθηνῶν καὶ Ν. Κουροπετρόγλου ἐξ 'Ολυμπιάδος.
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω, τρεῖς ἐκοινοβίασαν παρὰ τῇ ἡμετέρα Ἰ.
Μονῇ ὡς δόκιμοι μοναχοί.

Δωρεαι. Προσέφεραν πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ παρόντος δωρεὰν κυκλοφοροῦντος περιοδικοῦ οἱ κ. κ. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Δωρόθεος δρχ. 5Ο.ΟΟΟ, Ἁθ.
Φραγκόπουλος ἱεροκῆρυξ ΘεσΙνίκη 1ΟΟ.ΟΟΟ, Ἰω. Σπαθάρης
καθηγητὴς Βόλος 5Ο ΟΟΟ, ἱερομ. Εὐγένιος κελ. Ἁγ. Τριὰς Κα- .
ρυαί 8Ο.ΟΟΟ, Κ. Θεοχάρης ὑποστράτηγος ἐ. ἀ. 'Αθῆναι 2Ο.ΟΟΟ,
Γ. Λάσκαρης δικηγόρος Ἁργοστόλιον 1ΟΟ.ΟΟΟ, ἱερομ. Εὐθύμιος κελ. Ἐσταυρωμένος Καρυαί ΙΟ.ΟΟΟ, Ἀθ. Ζησόπουλος ἐργοστασιάρχης Θεσ^ίκη 5Ο.ΟΟΟ, Γέρων Ἰωακεὶμ ἀντιπρόσωπος
Ἰ. Μ. Ξενοφῶντος παρὰ τῇ Ἰ. Κ. 3Ο.ΟΟΟ, Ἐμ. Λουκίδης ξυλέμπορος 5Ο.ΟΟΟ, Ἰω. Δωδούρας σπουδαστὴς Κοζάνη 15.ΟΟΟ, Β.
Πραβίτας μαθητὴς 'Αρναία 1Ο.ΟΟΟ.
Πρὸς ἁπαντας τοὺς ἀνωτέρω ἐκφράζομεν τὰς εὐχαριστίας
τῆς Ἰ. ἡμῶν Μονῆς.

Ἅνευ τοϋ μοναχισμοϋ ειναι ζήτημα
εαν θὰ εϊχομεν αϋτοτελῆ μεσαιωνικδν
βιον ἥτοι κρικον συνεχοντα ἡμας προς

τὴν ἀρχαιοτητα.

Γ

