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Τοιχογραφία Ἰερὰς Μονής 'Αγιου Διονυσίου
Τδ περϊφημον «μανιτάρι τοϋ θανάτου» δπως καλεϊται ή σημερινὴ
ατομικὴ βόμβα καθως τὴν ώραματίσθη δ 8εδπνευστος ζωγράφος προ
3ΟΟ και πλέον ῖτων (Ι635) κα'ι τὴν έτοιχογράφησεν εις τὴν 'Ι. Μονὴν
Ἀγ. Διονυσίου. 'Απδ τὴν πηγὴν τοϋ κακοϋ έξέρχονται τα ήαδιενεργὰ
αωματα εν σχήματι σκορπίων, δια να παραμορφώσουν τους ὰνθρῶπους.
Εις τδ κέντρον τοϋ ήαδιενεργοϋ νέφους ο ζωγράφος άντι να γράψη
τὴν λέξιν «άτομον» μας ἔδωσεν αϋτὴν μέ μιαν μορφὴν ατομον. 'Αξιοσημείωτον δε ειναι δτι οϋδεμια διαφορὰ παρουσιάζει τδ ραδιενεργδν
νέφος τὴς τοιχογραφϊας αϋτής με τὰς φωτογραφϊας που δημοσιεϋοτν
αϊ έφημερίδες απδ τὰς συγχρονους άτομικὰς εκρήξεις».

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
«Εϊπε δε κα'ι προς τινας τους πεποιθδτας έφ'
έαυτοϊς δτι εισι δϊκαιοι, και έξουθενοϋντας τους λοιποϋς,
τὴν παραβολὴν ταϋτην· ὰνΟρωποι δυο άνέβησαν εις τδ
ίερον προσεϋξασθαι, 6 εις Φαρισαϊος και 6 ἔτερος τελώνης' δ Φαρισαϊος σταθεϊς προς εαϋτον ταϋτα προσηϋχετο'
6 Θεδς εϋχαριστῶ σοι δτι οϋκ εϊμϊ ιδσπερ οϊ λοιποὶ των
ὰνθρώπων, άρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ῆ ως οὑτος δ τελιονης' νηστεύω δις τοϋ σαββάτου, ὰποδεκατῶ παντα δσα
κτωμαι. και δ τελτονης μακρύθεν έστῶς οϋκ ·ὴθελεν οϋδέ
τοϋς δφθαλμοῦς εις τον οϋρανδν επαραι, αλλ' ετυπτεν εις
το στῆθος αϋτοϋ λέγων. δ Θεος, ϊλάσθητί μοι τφ αμαρτωλω. λεγω ϋμϊν, κατεβη οὑτος δεδικαιωμένος εις τον
οικον αϋτοϋ ῆ γὰρ εκεϊνος' δτι πας 6 ύψων έαυτδν
ταπεινωύήσεται, δ δὑ ταπεινῶν έαυτον ϋψωθήσεται».
(Λουκ. ιη' 9 - Ι4)

ετος

ι'

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΪνιΟΣ Ι959

“ΑΓΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 7Ο

ΠΑΥΛΟΣ,,

Ο ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩ, ΟΡΕΙ ΑΘΩ

ΙΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ

ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ
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Η ΗΓΙΗ ΠΕΠΤΗΚΟΣΤΗ, Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΗΣ, ΚΗΙ ΟΙ ΗΓΙΟΙ ΠΗΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ
'Η ἁγία Πεντηκοστὴ εἶναι καὶ αὐτὴ «ἑορτὴ ἕορτῶν καὶ
πανήγυρις πανηγύοεων», καθότι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἄγιον, ἐπιδημῆσαν τοῖς ἀγραμμάτοις μαθηταῖς, ἐθεμελίωσε καὶ συνεκρότησε
τὴν παγκόσμιον χριστιανικὴν Ἐκκλησίαν πεντήκοντα ἡμέρας μετὰ
τὴν ἔνδοξον τοῦ Κυρίου Ἁνάστασιν. Εἶναι ἐπομένως ἡ γενέθλιος
ἡμέρα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ «Μητρόπολις τῶν ἕορτῶν»,
ὡς καλεῖ αὐτὴν ὁ θεῖος Χρυσόστομος, διότι «σήμερον αἱ διὰ τοῦ
πυρὸς πηγαὶ τῆς Χάριτος ἐξέβλυσαν καὶ φλόξ διατρέχουσα, τὰς
αὔρας ἀφίησι τοῦ Πνεύματος».
Κατὰ τὸν Ἑμνογράφον ἄγιον Κοσμᾶν τὸν Ἁγιοπαυλίτην,
ἡ Πεντηκοστὴ εῖναι «ἡ μεθέορτος καὶ τελευταία ἑορτή .. ἐπαγγελίας συμπλήρωσις καὶ προθεσμίας...», κλείουσα τρόπον τινὰ
τὸν κύκλον τῶν διαφόρων φάσεων καὶ γεγονότων τῆς θείας τοῦ
Χριστοῦ ἐπὶ γῆς παρουσίας, ἐφ' ὅσον «ἐν ταύτῃ (γὰρ) τὸ πῦρ
τοῦ Παρακλήτου εὐθύς, κατέβη ἐπὶ γῆς ὤσπερ ἐν εἴδει γλωσσῶν...», ὅπέρ Πνεῦμα «πάντα χορηγεῖ βρύει προφητείας, ἱερέας
τελειοῖ, ἀγραμμάτους ἐδίδαξε σοφίαν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν,
καὶ ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας».
Εἰς τὸ β' κεφάλαιον τῶν «Πράξεων τῶν Ἁποστόλων», ὁ
εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἀφηγεῖται τὴν κάθοδον τοῦ Παναγίου
Πνεύματος, τοῦ μεγαλυτέρου γεγονότος ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ κόάμου, μὲ τὴν ἑξῆς λιτότητα, ἥτις διακρίνει τὸν κάλαμόν του τὸν
θεοκίνητον: «Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἧσαν ἁ'παντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο
ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἧχος ὤσπερ φερομύνης πνοῆς βιαίας, καὶ
ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἧσαν καθήμενοι. Καὶ ὤφθησαν
αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισε τε ἐφ' ἕνα

34

ἕκαστον αὐτῶν. Καὶ ἐπλήσθησαν α'παντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ
ἤρξαντο λαλεῖν ἐτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου
αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι....».
Εἶναι γνωστόν, ὅτι τὴν ἐορτὴν τῆς Πεντηκοστῆς παρελάβομεν ἀπὸ τῶν ἐβραϊκῶν Βίβλων. Καὶ ὅπως ἐκεῖνοι, τιμῶντες
τὸν ἕβδομρν ἀριθμόν, καὶ ὅπως μετὰ τὸ Πάσχα διελθόντες τὰς
πεντήκοντα ἡμέρας ἔλαβον τὸν Μωσαϊκὸν Νόμον, οὕτω καὶ ἡμεῖς
μετὰ τὸ ἄγιον Πάσχα, πεντήκοντα ἡμέρας ἐορτάζοντες, λαμβάνομεν τὸ Ἄγιον Πνεῦμα, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῆς «θείας και
φίλης καὶ γλυκυτάτης φωνῆς» τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Ἑ Ἑκκλησία ἐθεμελιώθη ἐπὶ τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπὶ τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς, διὰ τοῦ κηρύγματος
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν ὅλῳ τῷ τότε γνωοτῷ κόσμῳ. Πάντες
οἱ Ἄγιοι Πατέρες ἀφιέρωσαν ὕμνους καὶ ἐγκώμια εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ λόγοι ἐγράφησαν καὶ ὑπὸ καλάμων τῆς θύραθεν σοφίας, διὰ τὸ ὑπερφυὲς γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς, καθ' ἥν ἀρχίζει νὰ διαφαίνεται ἡ ἀρτιπαγὴς καὶ νεοσύστατος ἁγιωτάτη Ἑκκλησία μας. 'Ἐνα ὡραῖον ποίημα ξένου μεγάλού ποιητοῦ, ἀφιεραιμένον εἰς τὴν Πεντηκοστήν, μεταξὺ τῶν
ἐμπνευσμένων στροφῶν του, περιέχει καὶ τὰ ἐξῆς βαθύτατα
νοήματα : «Μητέρα τῶν Ἁγίων, Ἐσὺ ποὺ εἰκονίζεις τὴν ὑπερκόσμια πόλι.. Ποῦ ἤσυυν, ποιὰ σκοτεινὴ γωνία σ' ἐφιλοξενοῦσε
τὴν ἡμέραν ποὺ Ἐκεῖνος (ὁ Χριστὸς) κρατῶντας στὸ χέρι τὸ τίμημα τῆς συγγνώμης ἀνέβαινεν ἀπὸ τὰ σκοτάδια τοῦ κόσμου
εἰς τὸν ὁλόφωτο Ορόνο τὸν Θεϊκό ; Ἁγρυπνοῦσες διαρκῶς ἀπὸ
τὸν φόβο σου -αἰσθανόσουν τὸν ἐαυτόν σου μόνον ὅταν σὲ ξεχνοῦσαν οἱ ἄνθρωποι, ἔμενες κλεισμένη μέσα σὲ τέσσαρες τοίχους
ἕως ὅτου ἐξημέρωσεν ἡ μεγάλη ἡμέρα^-ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκο
στῆς. «Ἐπέρασαν ἀπὸ τότε τόσοι αἰῶνες καὶ σὺ διαρκῶς ὑποφέρεις, στρατεύεσαι καὶ προσεύχεσαι, συνάμα ὅμως θριαμβεύεις
καὶ ἁπλώνεις τὴν κυριαρχίαν σου ἀπὸ τὴν μία θάλασσα ἕως
τὴν ἄλλη...».

**

Ὄ,τι νόημα συντελοῦν εἰς ἔξαρσιν καὶ αἰνον τῆς ἀποκαλυπτικῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ἥν γεννᾶται ἡ Ἐκκλησία, ἐξαντλοῦν
ἀπο τὴν θεοφόρον καρδίαν καὶ τὸν πνευματοκίνητον νοῦν των
οἱ ἱεροὶ ἀσματογράφοι ἄγιος Κοσμᾶς καὶ Ἰωάννης Ἁρκλᾶς. Τελοῦντες ἐν ἱερἀ μέθῃ ἀπὸ τὰς ἐνεργείας τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἀποδίδουν ποὺ μὲν τὸ βάθος τοῦ ὑπερφυεστάτου
μυστηρίου διὰ στίχων ἡρωελεγείων, ποὺ δὲ γεραίρουν τὸ «ἀκτιστοσυμπλαστουργοσύνΟρονον » Πνεῦμα διὰ στροφῶν εἱρμολογικῶν. "Ω, τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὸ κτίζον καρδίας καθαράς,
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ὁποῖα νοήματα χορηγεῖ εἰς τοὺς «λάμποντας, ἀστράπτοντας,
ἠλλοιωμένους», τοὺς πάσχοντας «ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην» ἱερολογοῦντας ἁγίους ὑμνογράφους.' Μὲ πόσην ἀνέκφραστον ἁρμονίαν δονεῖ τὴν παναρμόνιον λύραν τοῦ θεοκλήτου
Κοσμᾶ. Μὲ ποίαν ὑπερούσιον καὶ χερουβικὴν τέχνην ἡ τοῦ
«Παρακλήτου φωσφόρος χάρις» μελωδεῖ, διὰ τοϋ Ἀρκλᾶ τὰ «ξένα
ρήματα ξένα δόγματα, ξένα διδάγματα τῆς Ἁγίας Τριάδος». Καὶ
αἱ διθυραμβικαὶ φράσεις τῶν ἡρῳελεγείῳν καὶ Ἰάμβων καὶ αἱ
αἰθέριαι κα'ι ὑψηλόηχοι λέξεις. καὶ τὰ σχήματα. τὰ ἀρτιώτατα,
καὶ τὰ νοήματα, ποὺ ἀναβλύξουν ὡς ἀπὸ διαυγεάτάτας Ἐδεμικὰς
πηγάτ, ἀπὸ τὰ συμπεπυκνωμένα τροπάρια τῶν εἱρμολογικῶν
Κανόνων, πῶς ἀνυψώνουν, θερμαίνουν, ἡδύνουν τὴν ψυχήν,
μεταρσιώνουν τὸν νοῦν. κινοῦν εἰς θεῖον ἔρωτα, ἐμβάλουν εἰς
ἐξαγνιστικὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, γεννοῦν ὑπερκοσμίους θεωρίας,
καθιστοῦν τὴν καρδίαν ὡραίαν, συμπαθητικήν, ἀγαπῶσαν.
Πάντα ἐνεργεῖ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὸ χορηγοῦν πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως εἰς τοὺς Πατέρας τῆς Ἑκκλησίας, τὸ « συγκροτοῦν ὅλον τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας». Αὐτὸ τὸ ἴδιον Πνεῦ
μα. τὸ ὁποῖον ἐλάβομεν διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, καὶ τὸ
ὁποῖον «κράζει ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἀββᾶ ὁ Πατήρ». Εἶναι
αὐτό, δι' οὑ «στενάζομεν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις». Τὸ «ἀλλόμενον
ὕὀωρ εἰς ζωὴν αἰώνιον» Τὸ δι' οὺ «λέγομεν Κύριον Ἰησοῦν»
καὶ ἄνευ τοῦ Ὁποίου οὐδεμία ἐλπὶς αἰωνίου ζωῆς ὑπάρχει.
Διὰ τῆς πλουσιωτάτης εἰς σημασίαν ὑμνολογίας τῆς Ἁγίας
Πεντηκοστῆς, ἐκτὸς τῶν ἄλλων περὶ Ἐκκλησίας πηγῶν σχηματίζομεν σαφεστάτην ἀντίληψιν περὶ τῆς θέσεως τοῦ Παναγίου
Πνεύματος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, περὶ τοῦ τρόπου ἐνεργεῖας διὰ τῶν
Ἁγίων Πατέρων, πῶς κατευθύνει εἰς «πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» διὰ
τῶν Ἰ. Συνόδων, διὰ τῶν ὁποίων ἀποκτῶμεν ἀσφαλέστατα
κριτήρια περὶ τῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀληθείας.
'Ως χριστιανοί, ὡς «τέκνα φωτός», εἰς τὰ ὁποῖα ὡς εἰς
«ὀστράκινα σκεύη» κρύπτομεν τὸν θησαυρὸν τῆς Χάριτος, ἔχομεν ἀνυπολόγιστον εὐθύνην ἀφ' ἧς στιγμῆς ἐκλήθημεν νὰ γίνωμεν πολῖται τῶν οὐρανῶν, «συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι
τοῦ Θεοῦ». Κάθε στιγμὴ τοῦ βίου ἡμῶν ἔκτοτε ἔχει τὴν ἀναφορὰν καὶ τὸ βάρος πρὸς τὴν αἰωνίαν ἡμῶν μοῖραν, ἤ, πρὸς τὸ
ἀνέσπερον φως ἤ πρὸς τὸ ἀτελεύτητον σκότος. 'Η μεγαλυτέρα
ἀπόδειξις τοῦ αἰωνίου χαρακτῆρος τῶν ἀμοιβῶν ἢ τῶν κολάσεων,
εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ πλουτισμὸς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως διὰ
τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἑ Πεντηκοστὴ, καθ'
ἥν ἐβαπτίσθημεν «ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί», δὲν ἀποτελεῖ
μόνον τὴν ἀπαρχὴν τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ γεγονὸς ὑποχρεοῦν ὅπως διαφυλάξωμεν τὴν δωρεὰν τοῦ Παναγίου Πνεύμα.
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τος, «περιπατοῦντες ἐν καινότητι ζωῆς». Διὰ τοϋτο δφείλομεν νὰ
ἐπικαλούμεθα ἐν τοῖς πνευματικοῖς πολέμοις τὴν συμμαχἴαν τοϋ
Παρακλήτου, διὰ τοῦ Ἰδιομέλου ἐκείνου: « Βασιλεῦ Οὐράνιε,
Παράκλητε, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ..», τὸ ὁποῖον ἀπὸ δώδεκα
καὶ ἐπέκεινα αἰώνων, ἔμεινεν ἐν τοῖς ἱεροῖς Ναοῖς μας ὡς ἐναρκτήριος προσευχὴ τῶν ἱκετηριῶν τῶν θείων Συνάξεων πρὸς τὸ
«πανσθενουργόφωτον ἄφθιτον σέλας», πρὸς τὸν Παράκλητον,
ὡς ὑπερκόσμιον πρελούντιο εἰς τὰς νοερὰς ἐπικοινωνίας μας μετὰ
τοῦ Θεοῦ τῆς Ἁγάπης. 'Η ψυχή μας ἔχει τόσην ἀνάγκην τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ὅσην ἀνάγκην ἔχει τὸ σῶμα μας ἀπὸ τὸν
ἄρτον. Ἑ ζωὴ τῆς ψυχῆς εἶναι ἠ ἐνέργειά Του Χωρὶς τὸ Πνεῦμα ἀποθνήσκομεν πνευματικῶς. « Ἁγίῳ - Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ
ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦιαι, λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως», ψᾶλλει ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας. Ὄταν ἀναλογισθῶμεν τὴν ἀτίμητον ἀξίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖον
λαμβάνομεν ἐν τῷ Βαπτίσματι, θὰ πρέπει νὰ κλαίωμεν ἀπὸ χαρὰν καὶ φόβον ὅλην μας τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο ἔκλαιον ἀδιαλείπτως οἱ Ἅγιοι 11ατέρες. 'Ἐχαιρον διὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ
ἔκλαιον μὴ ἐκπέσουν τῆς θείας κλήσεώς των. Ἐντεῦθεν ὁ κλαυθμὸς τῶν θεοφιλῶν ψυχῶν. Ἐντεῦθεν ἀποδεικνύεται ὅτι τὴν ἡμέραν, καθ' ἥν δἐν κλαίομεν διὰ τὰς ἁμαρτίας μας ἤ εκ μετανοίας
πρὸς ἀνάκλησιν τῆς φυγαδευομένης χάριτος ἐκ τῶν πονηρῶν
ἡμῶν ἔργων, ἤ ἐξ ἁγάπης πρὸς ἕνα Θεὸν δύ ἡμᾶς παθόντα, τὴν
ἡμέραν ἐκείνην ἡ ψυχή μας εἶναι νεκρά Εἶναι φοβερὸν τὸ
πρᾶγμα, ἀλλ' ἀληθές. Τὶ αλλο σηααίνει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου;
«'Ἀφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἐαυτῶν νεκρούς»;
"Ας προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως. Ἑ προσευχὴ εἶναι ἡ
ψυχὴ τῆς ψυχῆς μας, εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὡς βεβαιοῖ ὁ θεῖος Παῦλος: «Οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον
Ἰησοῦν, εἰμὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Καὶ μὴ λησμονῶμεν τὸ
θεόπνευστον ἐκεῖνο, κατὰ τὸ ὁποῖον «τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν τὸ γὰρ προσευχόμεθα καθό δεῖ,
οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν
στεναγμοῖς ἀλαλήτοις. «Ἑ πλέον ἁρμόζουσα προσευχὴ μας πρὸς
τὸν Παράκλητον εἶναι «ὁ Οἶκος» τῆς Πεντηκοστῆς, τὴν ὁποίαν
πολλάκις ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν καθ' ἡμέραν. «Ταχεῖαν καὶ σταθερὰν δίδου παραμυθίαν τοῖς δούλοις σου, ἐν τῷ
ἀκηδιάσαι τὰ πνεύματα ἡμῶν μὴ χωρίζου τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἐν
θλίψεσι, μἠ μακρύνου τῶν φρενῶν ἡμῶν ἐν περιστάσεσιν, ἀλλὰ
αει ἡμᾶς πρόφθασον. 'Ἐγγισον ἡμῖν, ἔγγισον ὁ πανταχοῦ' ὤσπερ καὶ τοῖς Ἀποστόλοις σου πάντοτε συνῆς, οὕτω καὶ τοῖς σὲ
ποθοῦσιν ἕνωσον σαυτὸν οἰκτίρμον, ἴνα συνημμένοι σοι ὑμνῶμεν καὶ δοξάζωμεν τὸ ΙΙανάγιον Πνεῦμα».
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Μὲ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς εἶναι συνδεμένη
καὶ ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἑ
Ὁρθόδοξοε Ἐκκλησία δὲν δύναται νὰ νοηθῇ χωρὶς τοὺς Ἁγίους
Πατέρας Μετὰ τὸν Ἁποκεκαλυμμένον λόγον τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἔχομεν τοὺς Πατέρας, τὰ «φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας», τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸ ἕτερον σκέλος, ὅπερ συνιστὰ τὴν
Ὁρθόδοξον τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν. Τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ὡς
λόγος ὑπὲρ νοῦν καὶ ἔννοιαν, ὡς λόγος Θεοῦ, ὑπερβαίνει τὴν
ἀνθρωπίνην διανοητικότητα, τὰς νοητικὰς τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεις, καὶ μόλις, παρομαρτοῦντος κινδύνου πλανήσεως ἀπὸ τῆς
ἀληθείας, δυνάμεθα νὰ πλησιάσωμεν πρὸς τὴν εὐαγγελικὴν
ἀλήθειαν, διὰ τῶν ὀργάνων ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ὀνομάζομεν ἠθικὴν συνείδησιν, ἠθικὸν νόμον, πνευματικὴν ὑπόστασιν.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὡς δυσέφικτον ὕψος πνευματικόν, ὡς
βάθος ἁγιότητος δυσθεώρητον, ὡς μῆκος ἀμηχάνου ἠθικοῦ κάλλους, καὶ ὡς πλάτος ἀχανὲς καὶ ἄπειρον ὑπερκοσμίων μυστηρίων.
εἶναι φύσει καὶ θέσει ἀδύνατον νὰ γίνῃ εἰς ἡμᾶς προσιτός, ἄνευ
εἰδικῶν χαρισμάτων ὑπὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος χορηγουμένων, ἄτινα ἐδόθησαν τοῖς Διδασκάλοις καὶ Πατράσι τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ πληρώματος αὐτῆς.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς εἶναι τὰ μόνα
κατάλληλα ὅργανα προσεγγίσεως τοῦ κεκρυμμένου εἰς τὸ γράμμα
τοϋ Εὐαγγελίου πνεύματος τοῦ Θεοῦ.
Ἑ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία εἰναι ἀδύνατον νὰ κρατηθῇ εἰς
τὸ ὕψος τῆς θείας αὐτῆς περιωπῆς, ἄνευ τῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁλοκληρούσης παρουσίας ἢ μὲ μειωμένον πρὸς αὐτοὺς καὶ
τὴν αὐθεντίαν των σεβασμὸν καὶ πίστιν. Ἑκκλησία, ἡ ὁποία
ἀπεξενώθη ἀπὸ τὴν συζυγίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὑπέστη τὸν
καταθρυμματισμὸν αὐτῆς εἰς ἀναριθμήτους κατατετμημένας χριστιανικὰς Ὁμολογίας. 'Ωσαύτως. Ἐκκλησία, ἀποτολμήσασα νὰ
ὑποκαταστήσῃ τοὺς Ἁγίους Πατέρας διὰ πτωχοτάτων ἀνθρωπίνων συλλογισμῶν, κατωλίσθησεν εἰς ἀφεύκτους αἱρετικὰς περιπετείας, μὲ ἀντιφάσεις καὶ ἀπαραδέκτους ὑπερβολάς. Καὶ ἡ μὲν
πρώτη περίπτωσις πιστοῦται διὰ τοῦ ποικίλου Προτεσταντισμοῦ.
Ἑ δὲ δευτέρα, κεῖται ἡμῖν εἰς ἐκφραστικώτατον παραδειγματισμόν, διὰ τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, καθ' ὅν εἶς ἄνθρωπος διεκδικεῖ ὑπὲρ ἑαυτοῦ εἰς τὸ διηνεκὲς τὸ Ἁλάνθαστον, κατευθύνων
διὰ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς, κατὰ κληρονομικὸν 8ίκαιον μεταβιβαζομένης καὶ εἰς τοὺς διαδόχους αὐτοῦ, ὁλόκληρον Ἐκκλησίαν ἑκατομμυρίων πιστῶν.
"Αν ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία ἴσταται μέχρι σήμερον ἐν τῇ
ἀδιαβλήτῳ πίστει, ἀπὸ δογματικῆς ἀπόψεως, τοῦτο ὀφείλεται εἰς
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τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἀναντικαταστάτου κύρους τῶν Πατέρων τῆς
'Εκκλησίας Πατέρας λέγοντες, 'Ορθοδοξίαν νοοῦμεν. Ὁρθοδοξίαν ὁμολογοῦντες, Πατέρας διακηρύττομεν. Χάρις εἰς αὐτούς,
χάρις εἰς τὰς πνευματικὰς ἀκτῖνας τῶν «πολυφώτων τούτων ἀστέρων τοῦ νοητοῦ στερεώματος», ἐμάθομεν τὴν ἀμώμητον καὶ
ἀδαμαντίνην 'Ορθοδοξίαν, εἰς ἥν χάριτι Θεοῦ στήκομεν ἐδραῖοι
καὶ ἀμετακίνητοι. Οἱ Πατέρες εἶναι ὀργανικῶς ἐν τῇ Ἑκκλησίᾳ
οἱ Ποιμένες καὶ Διδάσκαλοι, οὕς ἔθετο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
ἀναστήματα μεγάλα ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς, τέλειοι τύποι
ἐν Χριστῷ, ψυχαὶ καθαρθεῖσαι διὰ προσευχῶν, νηστειῶν καὶ
ἀγρυπνιῶν. Καρδίαι ἁγιασθεῖσαι διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ
τοῦ πλησίον. Πνεύματα ἔξοχα, πλατυνθέντα καὶ φωτισθέντα διὰ
Πνεύματος Ἁγίου.
Ὁ Χριστιανισμός, ὡς ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια, εἶχεν
ἀνάγκην ἕρμηνείας ἀπλανοῦς, διὰ κύρους ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
πιστουμένου. Τὸ ἔργον τοῦτο ἀνετέθη εἰς τοὺς Πατέρας.
Οἱ Πατέρες, ἐν τῇ 'Ορθοδοξῳ Ἐκκλησίᾳ, ἀποτελοῦν τὴν
συμπλήρωσίν τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Χωρϊς αὐτούς, τὰ χριστιανικὰ
ὀόγματα καὶ αἱ ὕψισται ἀλήθειαι τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης
θὰ ἧσαν ἄγνωστα πράγματα, «κῆπος κεκλεισμένος καὶ πηγὴ
ἐσφραγισμένη». Εἰς τὸ σκότος τῆς ἀγνοίας θὰ ἐφερόμεθα καὶ
υπὸ τῶν ἀκανθῶν τῶν ἀμφιβολιῶν θὰ ἐκεντούμεθα. Χάρις εἰς
τοὺς Πατέρας, κατ' ἰδίαν ἐκλαμβανομένους, καὶ ὡς σύνολον ἐν
ταῖς Ἰ. Συνόδοις ἐννοουμένους, ἔσχομεν τὴν ἀπόλυτον βεβαιότητα τῆς ὑπερφυοῦς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀληθείας, τὴν δὲ ζωήν των
τὴν ἁγίαν ὡς ὑπόδειγμα προσανατολισμοῦ καὶ μιμήσεως.
Τὸ θέμα τῶν Ἁγίων Πατέρων μᾶς φέρει εἰς τὴν μνήμην
τοὺς ἀσυγκρίτους ἥρωας τῆς χριστιανικῆς πίστειος, οἱ ὁποῖοι
κατενίκησαν δι' ἀγώνων τὰς ἐμπαθεῖς ὀοπὰς τῆς χαμόθεν ἀνθρωπίνης φύσεως, κατέστησαν ἐαυτοὺς δεκτικοὺς τῶν θείων ἀποκαλύψεων. τὰς ὁποίας ὡς θεοείκελον διδασκαλίαν, ὡς ἁγνὴν καὶ
εἰρηνικὴν σοφίαν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διεπόρθμευσαν εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ὄλοι ὑπῆρξαν τέκνα καὶ βλαστοὶ
τῶν Ἐρήμων. Ὄλους τοὺς ἐκυοφόρησεν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ
τοὺς ὡδινησεν ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὄλοι ἐβαπτίσθησαν εἰς τὰ
νάματα τῆς χριστιανικῆς τελειότητος. 'Ἐδωκαν κόπους, ἱδρῶτας,
θλίψεις ἐν Κυρίῳ. 'Ἐζησαν εἰς τὴν 'Ἐρημον καὶ ἔφαγον τὸν
πικρὸν ἄρτον τῆς ἀσκήσεως.. Ἐκίρνων τὸ πόμα των διὰ τῶν
δακρύων τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου. 'Ἐζησαν
τὸν χριστιανισμὸν εἰς ὅλας του τὰς παραλλαγάς. Ἁπὸ τὰ θλιβερὰ ὑποχθόνια τῆς ἐπιγνῶσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀτελείας καὶ
ἁμαρτωλότητος, ἀφῆκαν ὡς στεναγμὸν τοὺς αἱμάσσοντας στίχους
τοῦ « Ελέησόν με ὁ Θεός....» Καὶ ἀπὸ τὰ δυσπρόσιτα εἰς τοὺς
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πολλοὺς ὕψη τῶν ὑπερφυῶν ἐλλάμψεων τοῦ Θαβωρίου Ὄρους,
ἐπανέλαβον ἐν πνευματικῇ ἐκστάσει τοὺς λόγους τοῦ Ἁποστόλου
· ΙΙέτρου: « Κύριε, καλὸν ἐστιν ἡμᾶς ᾧδε
*
εἶναι...»
"Οτι χαρακτῃριζει τὴν ἔξοχον βιοτήν των, εἶναι ἡ οἰκείωσις τοῦ βίου τὸῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ δημοσίῳ αὐτοῦ βίῳ κατὰ τὴν θεανδρικὴν ὑπόστασίν του, εἶναι διὰ τοὺς Πατέρας ὁ ὑπέρτατος
ἠθικὸς κανών, ὅστις ἐρρύθμισε τὴν ζωήν των. Ὄπως ὁ Μέγας
Παῦλος ἔζησε τὴν ζωὴν τοῦ Χριστοῦ, οὔτω καὶ οἱ Πατέρες οἱ
θεῖοι ἔζησαν τὴν ζωήν του εἰς ὅλας τὰς ἐκδοχάς της ἐσωτερικῶς
καὶ ἐξωτερικῶς. Ἑκοινώνησαν πρὸς τὸ ἄγιον Πάθος του καὶ
μετέσχον ἀπ' ἐντεῦθεν εἰσέτι τῆς Ἁναστάσεώς του. Δὲν ἔζων
αὐτοί, ἀλλ' ἐν αὐτοῖς ὁ Χριστός. Ἑ βούλησίς των ἐνῷ διετήρει
τὴν αὐτοτέλειάν της, εἶχεν ὑποταχθῇ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, δυνάμει τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης των.
Ἑσκέπτοντο καὶ ἠσθάνοντο ἐν Χριστῷ. Ἅπελάμβανον τὴς γλυκυτάτης ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς ἐλευθερίας, ὅντες ἑκουσίως καὶ
ὁλοκλήρως δεδουλωμένοι εἰς τὸν Χριστόν. Διελέγοντο μετὰ τοῦ Χρι
στοῦ «ὡς λαλεῖ τις πρὸς τὸν ἐαυτοῦ φίλον». Τὸ πνεῦμα των καὶ
ἡ καρδία των ἐκυριαρχοῦντο τόσον ὑπὸ τῆς Χάριτος, ὤστε δὲν
ἔζων αὐτοὶ δι' ἐαυτούς, ἀλλὰ ὁ Χριστός, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου
ἐπλήρου αὐτούς, εἰς τρόπον, ὤστε νὰ λέγουν ἕκαστος: « Ζῶ δὲ
οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοϊ Χριστός».
* *
Εἰς τὴν Ἑκκλησίαν μας οἱ "Αγιοι Πατέρες εἶναι οἱ
τηλαυγεῖς φάροι, οἰὰινες διασχίζουν τὰ πυκνὰ τοῦ κόσμου ἐρέβη
καὶ ἀποκαλύπτουν τὰ κάλλη τοῦ οὐρανοῦ. 'Η διδασκαλία των
εἶναι ἀνεπίδεκτος ἀμφιβολιῶν. Ὄ,τι εἶπον, προσυπεγράφη ὑπὸ
τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὄ,τι ἀπεφήναντο ἐν Συνόδοις
ἔσχεν ὁριστικὸν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας κῦρος, τόσον, ὤστε οἱαδήποτε
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος πειρωμένη νὰ ἀνατρέψῃ ἤ ἁπλῶς νὰ
ἀλλοιιοσῃ τὰ καλῶς ὑπ' αὐτῶν δεδογμένα, αὐτομάτως νὰ ἐκπίπτῃ
τῆς ὀρθοδόξου στάσεως. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ κῦρος τῶν Ἰ. Συνόδων ἀντλεῖται ἐκ τῆς ἐναρμονίσεως τῶν ἀποφάσεών των μὲ τὰς
ἀποφάσεις προγενεστέρων Ἰ. Συνόδων.
Σκεύη ὅντα τοῦ Παναγίου Πνεύματος οἱ "Αγιοι Πατέρες,
δὲν ἐθεμελίωσαν μόνον τὴν Ἑκκλησίαν ἐπὶ τῆς ἀληθείας ἀλλὰ
διὰ τῆς βιώσεως τοῦ Εὐαγγελίου ὡς ὑπερτάτης ἠθικῆς, κατέλιπον εἰς ἡμᾶς διὰ τῶν συγγραμμάτων των. τὴν ἰδιάζουσαν πνευματικότητά των, ἥτις ἐν ἀναλύσει ἐκφράζει τὸν τρόπον δΓ οὗ
ἔζησαν καὶ ἀντεμετιὑπισαν τὰ ποικίλα προβλήματα, ἁτινα ἐμφανίζονται.εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἁπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς οἱ Πατέ
ρες χρησιμεύουν ὡς πρότυπα χριστιανικοῦ βίου, τὰ ὁποῖα ἀρκεῖ
νὰ μιμηθῶμεν διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν λύσιν τῶν θεωρητικῶν
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κυρίως προβλημάτων μας. Πάντα ἐν τῷ χριστιανισμᾧ πλέοῃν
εἰς φῶς ἄπλετον. Ἁρκεῖ, λοιπόν, νὰ ζήσωμεν μὲ συνέπειαν
ἐντὸς τῶν πλαισίων τοῦ Εὐαγγελίου, διὰ νὰ ἐλλαμφθῶμεν καὶ
φωτισθοῦν ἤ μᾶλλον ἐξαφανισθοῦν τὰ προβλήματά μας, τὰ
ὁποῖα ἀρχίζουν νὰ γεννῶνται, ἀπὸ τότε ποὺ τὴν ἐξ ἀκακίας
ἁπλότητα τῆς ψυχῆς μας διαδέχεται ἡ σύγχυσις καὶ ἡ πολυμέρεια ἠκ τῶν παθῶν μας. Τὰ πάθη δημιουργοῦν τὰ προβλήματα
καὶ αὐτὰ προκαλοῦν τὴν ἀγωνίαν ἐν τῇ ἐκλογῇ τῆς λύσεως ἤ ἐν
τῇ διαμορφώσει τῶν θεωριῶν μας. Οἱ Πατέρες, ἐπομένως,
ἀποτελοϋν τὴν ὁδὸν τῆς χαροποιοῦ πορείας μας πρὸς τὴν *ἠθι
κὴν νίκην. Οἱ Πατέρες ὅμως ὅχι ὡς θεωρίαν, ἀλλ' ὡς πρᾶξιν,
διότι ὅ,τι ὡς θεωρίαν κατέλιπον, τὸ ἔζησαν προηγουμένως. Διὸ
καὶ εἶναι ἀκαταγώνιστοι ὡς ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ τῆς ἁγίας βιοτῆς
καὶ τῆς ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀποκεκαλυμμένης θεωρίας. Ἑ σημερινὴ πραγματικότης τῆς Ὁρθοδοξίας μας, ὁιπιζομένης ὑπὸ τῶν
Προτεσταντικῶν ἡευμάτων, ὀφείλεται εἰς τὴν λήθην, εἰς τὴν
ὁποίαν ἐρρἴψαμεν τοὺς Πατέρας. Ἐντεῦθεν προῆλθεν ἡ βαβέλ
τῶν σημερινῶν τάσεων τῶν «δοκούντων στύλοι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας». 'Εγκαταλείψαντες τοὺς Πατέρας, οἴτινες ἐν παντὶ εἶναι
περιβεβλημμένοι μὲ αὐθεντίαν καὶ κῦρος, προσεφύγομεν εἰς τοὺς
μυρίους Θεοὺς λατρεύοντας Προτεστάντας, τοὺς ὁποίους τιμῶμεν
καὶ μεταφράζομεν καὶ τοὺς καλοῦμεν νὰ μᾶς φωτίσουν, σκότος
αὐτοὶ ὑπάρχοντες ὡς ἀπορρίψαντες τοὺς Θεοφόρους Πατέρας
καὶ τὸ κῦρος τῶν Ἰ. Συνόδων Εἶναι φρικτὰ ταῦτα καὶ μόνον
ἀκουόμενα. "Ας στραφῶμεν πρὸς τοὺς Ἁγίους Πατέρας μας,
τὰ μόνα κεφάλαια μετὰ Θεὸν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Αὐτοὶ ἡ «θεία
παρεμβολή, οἱ θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες
πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ
Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, οἱ ἀκαθαίρετοι
πύργοι, τῆς οἰκουμένης ἀγλάϊσμα». 'Η Ἁγία Πεντηκοστὴ ἔδωκε
τὸ Ἄγιον Πνεῦμα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ οἱ Πατέρες τὸ μετέδωκαν εἰς τοὺς πιστούς, ὡς ἀλήθειαν καὶ λόγον καὶ δόγμα καὶ
ζωήν.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
Ἂγιον Ὅρος - Πεντηκοστὴ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚλΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΧΩΝ
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(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένοιὴ

Συγκινητικὴ δσον καὶ παράδοξος εἶναι ἡ τύχη τῆς Μάρως
ἥ Μαρίας θυγατρὸς τοῦ δεσπότου Γεωργίου, τῆς ὁποίας εὐχαρίστως σημειοῦμεν τὰς τύχας ὡς καὶ τὰς πρὸς τὴν Ἰ. Μονὴν
δωρεὰς αὐτῆς, διὰ τῶν ὁποίων διαφωτίζονται σημεῖα τινα
τῆς ἱστορίας.
'Επὶ τῶν Ἀνδρονικων Β' καὶ Γ' καὶ Ἰωάννου Α τῶν
Παλαιολόγων, οἱ Σέρβοι εὗρον καιρὸν νὰ συμπήξουν μέγα κράτος, ἀλλ' ἡ κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΑ' αἰῶνος κατάτμησις αὐτοῦ καὶ
ἧ ἐμφάνισις ἐν Εὐρώπῃ τῶν νικηφόρων τούρκων διέλυσαν ἄπαντα τὰ δνειρα αὐτῶν περὶ καλυτέρου μέλλοντος. Οἱ βυζαντινοὶ
εἶχον καταληφθῇ ἀπὸ δεισιδαῖμον προαίσθημα ὅτι ἧτο ἀδύνατος
ἡ σωτηρία καὶ πιθανώτατα ἡ μοιρολατρεία αὐτὴ νὰ ὡδήγησε
τοὺς Σέρβοὺς ἡγεμόνας εἰς τὴν σύναψιν συμμαχίας μετὰ τῶν
τούρκων, ὡστε διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ ν' ἀποτρέψουν ὅσον τὸ8υνατὸν τὰ ἐκ τουτων δεινά. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν βλέπομεν
ἐκάστοτε τοὺς δεσπότας τῆς Σερβϊας συμμάχους κατὰ τῶν χριστιανῶν ἐν Ἀσίᾳ καὶ Εὐρώπῃ καὶ ἰδίως ἐναντίον ἡρώων ὡς ὁ
οὗγγρος Οὐνιάδης καὶ ὁ Γεώργιος Καστριώτης - Σκενδέρμπεης.
Ὁ δεσπότης Γεώργιος Βράγκοβιτς, πιεζόμενος φαίνεται
ἐκ πολιττκῆς ἀνάγκης, ὑπερέβη πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ καὶ μετ'
αὐτόν, εἰς τὰς πρὸς τοὺς τούρκους ὑπηρεσίας αὐτοῦ. Εἶναι γνωστὸν ὅτι κατὰ τὴν τελευταίαν πολιορκίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπέστειλε χρήματα καὶ ἄνδρας εἰς τὸν σουλτάνον, ὡς πρότερον ὁ προκάτοχος αὐτοῦ Στέφανος εἰς τὸν Βαγιαζήτ, πολιορκοῦντα τὸ πρῶτον τὴν Πόλιν.
Ὄτε τῷ 1433 ὁ σουλτάνος Μουρὰτ ὁ Β' δυσηρεστήθη
κατ' αὐτοῦ, ἀπέστειλεν ἐναντίον του τὸν Σικὶν Πασᾶν ἠναγκάσθη
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δὲ ἐκ τούτου ὁ Γεώργιος νὰ ὑπογράψῃ ταπεινῶς συνθήκῆν
νέας συμμαχίας καὶ νὰ δώσῃ ταυτοχρόνως τὴν ἀνήλικων θυγατέρα του Μάρω ἤ Μαρίαν ὡς σύζυγον εἰς τὸν σουλτάνον τοῦτον
ἄγοντα τότε ἡλικίαν 3Ο ἐτῶν, ὅστις καὶ ἐτέλεσε τοὺς γάμους
αὐτοῦ μεγαλοπρεπῶς ἐν Ἀνδριανουπόλει, ἐπιτρέψας εἰς αὐτὴν
νὰ ἐξακολουθῇ νὰ παραμένῃ χριστιανὴ καὶ νὰ ἐκτελῆ ἐλευθέρως
τὰ χριστιανικὰ αὐτῆς καθήκοντα ἐντὸς τῶν ἀνακτόρων.
Ἑ Μάρω, ὡς αὐτὴ ὀνομάζει ἐαυτήν, ἡ μάτην θυσιασθεῖσα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος αὐτῆς, εὗρεν εἰς τὰ ἀνάκτορα τὸν
Μωάμεθ Β τὸν Πορθητὴν εἰς μικρὰν ἡλικίαν καὶ ὡς μητρυιὰ
τὸν ἐβοήθησε πολὺ κατὰ τὴν παιδικήν του ἡλικίαν καὶ ὅτι ἔχει
νὰ ἐπιδείξῃ οὖτος, τοῦτο ὀφείλεται εἰς αὐτήν. Κατὰ τὸν Κριτόβουλον, ὁ Μωάμεθ ἔμαθε παρὰ τῆς μητρυιᾶς του Μάρως νὰ
ὁμιλῇ καὶ νὰ γράφῃ καλῶς τὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν, τὸ δὲ πρῶτον νόμισμα τὸ ὁποῖον ἔκοψε ἔφερεν ἐλληνικὴν ἐπιγραφὴν καὶ
παρουσιάζει ἐαυτὸν ὡς βασιλέα τούρκων καὶ ἐλλήνων. Εἰς τὴν
βιβλιοθήκην τῶν Παρισί.ων σώξεται ἐπιστολὴ τοῦ Μωάμεθ
γεγραμμένη ἐλληνιστί.
Ἀποθανόντος αἰφνιδίως τοῦ σουλτάνου Μουράτ, ἀνέλαβε
σουλτάνος ὁ Μωάμεθ, ὅστις ἔχων τὸν αὐτὸν πόθον τοῦ πατρός
του νὰ καταλάβῃ τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἐπολιόρκησε ταύτην,
τὴν ὁποίαν καὶ κατέλαβεν ἐξ ἐφόδου τὴν 29ην Μαϊου 1453.
Ἑ Μάρω κατὰ τὴν περίοδον αὐτήν, λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς της ἐπὶ
τοῦ Μωάμεθ, ἐπέτυχε πολλὰ προνόμια ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν,
Ἑκ παραλλήλου συνέλεξε πολλὰ κειμήλια καὶ ἄγια λείψανα τῆς
χριστιανικῆς ἡμῶν πίστεως, ἄτινα διετήρει παρ' αὑτῇ, μεταξὺ τῶν
ὁποίων παρέλαβεν ἀπὸ τὸ αὐτοκρατορικὸν θησαυροφυλάκιον καὶ
τὰ Τίμια Δῶρα, ἄτινα οἱ μάγοι προσέφερον εἰς τὸν Χριστὸν
κατὰ τὴν Γέννησιν αὐτοῦ.
Ἑ ἐκλογὴ τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Α' πρώην μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως (1462-72) εἰς τὴν Μάρω ὀφείλεται.
Ἑ Μάρω διαλογιζομένη πάντοτε τὸν θάνατον καὶ μὴ ἐπιθυμοῦσα νὰ παραμείνῃ περισσότερον εἰς Κωνσταντινούπολιν,
ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Μωάμεθ ν' ἀναχωρήσῃ εἰς ἥσυχόν τι μέρος
πρὸς ἀνάπαυσιν, ὅστις ἐδώρησεν εἰς αὐτὴν μέγα παρὰ τὸ χωρίον
Ἐζσβα, πλησίον τῶν Σερρῶν κτῆμα. Κατ' ἄλλους ἀναμιχθεῖσα
εἰς τὴν πολιτικὴν ἐπροκάλεσε τὴν ὀργὴν τοῦ Μωάμεθ, ὅστις
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ἐξιὑρισεν αὐτὴν εἰς τὴν 'Ἐζοβαν.
Γὸ 147Ο ἀνεχώρησεν ἡ Μάρω ἐκ Κισνσταντινουπόλεως
διὰ βασιλικοῦ πλοίου, παραλαβοῦσα μεθ' ἕαυτῆς ἁ'παντας τοὺς
θησαυρούς της μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰ ὡς ἄνω Τίμια Δῶρα.
Οὕτω πλέουσα ἔφθασεν εἰς τὸν Ἅθω καὶ προσωρμίσθη εἰς τὴν
πλησίον αὐτοῦ παραλίαν τῆς ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, μετὰ τῆς ὁποίας
ἡ Μάρω εὑρίσκετο εἰς οἰκογενειακοὺς καὶ θρησκευτικοὺς δεσμούς,
καθόσον ἡ Ἰερὰ ἡμῶν Μονὴ ἧτο τότε καθαρῶς Σερβική ὁ δὲ
πατὴρ αὐτῆς Γεώργιος Βράγκοβιτς, ἡγεμὼν τῆς Σερβίας, ἡπῆρξεν
ὁ κτίτωρ τοῦ μέχρι τοῦ παρελθόντος αἰῶνος σωζομένου καθολικοῦ ναοῦ αὐτῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Διὰ τὸν λόγον
αὐτὸν προσωρμίσθη ἡ Μάρω εἰς τὸν ὁρμίσκον τῆς Μονῆς, ἐπιθυμοῦσα ὅπως, δίδουσα καὶ αὕτη δεῖγμα τῆς ἐξ οἰκογενειακῆς
παραδόσεως ἀφοσιώσεώς της πρὸς τὴν Ἰερὰν ἡμῶν Μονήν,
ἀφιερώσῃ καὶ παραδώσῃ ἡ ἰδία εἰς αὐτὴν τὰ Τίμια Δῶρα.
Μὲ τὴν ἀναγγελίαν τοῦ κατάπλου τοῦ βασιλικοῦ πλοίου,
ἄπαντες οἱ ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Καθηγούμενον καὶ τοὺς ἱερεῖς φέῳοντας τὰ ἱερατικὰ αὐτῶν ἄμφια καὶ τοὺς
μοναχούς, κατῆλθον εἰς τὴν παραλίαν καὶ ὑπεδέχθησαν τὴν
βασιλομήτορα Μάρω, ἀποβιβασθεῖσαν εἰς τὴν ξηράν.
Οὕτω ὁλόκληρος ἡ συνοδεία μετὰ τῆς κομιζούσης τὰ Τίμια
Δῶρα Μάρως, ἥρξατο ἀνερχομένη πρὸς τὴν Μονὴν ψάλλουσα
ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, ἀλλ' ὅταν ἔφθασαν εἰς σημεῖον τι πετρῶδες ἀπέναντι τῆς Μονῆς, ἠκούσθη φωνὴ λέγουσα' «Μάρω,
μὴ προβῇς περαιτέρω», ἥτις ἐκπλαγεῖσα καὶ λαβοῦσα τὴν ἐξήγησιν περὶ ἀπαγορεύσεως εἰσόδου παντὸς θήλεως εἰς τὸ Ἄγιον
Ὄρος, ἐσταμάτησεν ἐπὶ τόπου καὶ ἀνοίξασα τοὺς θησαυρούς,
προσηυχήθη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ προσκυνήσασα εὐλαβῶς τούτους,
τοὺς παρέδωσεν εἰς τοὺς μοναχοὺς ὡς ἱερὰν παρακαταθήκην
παρὰ τῇ Ἰερὰ ἡμῶν Μονῇ, πρὸς τὴν ὁποίαν ἐδώρησε καὶ διάφορα ἄλλα πολίτιμα ἀντικείμενα.
Τὰ Τίμια Δῶρα σώζονται καὶ διαφυλάσσονται μέχρι σήμερον
εἰς τὴν Ἰερὰν ἡμῶν Μονὴν αὐτούσια, ἀνέπαφα καὶ ἀναλλοίωτα.
Ἐπὶ τόπου, δπου ἐγένετο ἡ παράδοσις τῶν Τιμίων Δώρων,
οἱ τότε μοναχοὶ ἀνήγειραν, ἐν εἴδη ναϊδρίου, ἀναμνηστικὸν περίπτερον μετὰ τρούλλου καὶ θόλου, ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοϋ ὁποίου
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ἐφιλοτέχνησαν καλλιτεχνικὴν ἀναπαράστασιν τοῦ γεγονότος τῆς
ἀφιερώσεως, διὰ θαυμασίας ζωγραφικῆς τέχνης εἰκονἶσαντες οὕτω
τὴν βασίλισσαν Μάρω παραδίδουσαν τὰ Τίμια Δῶρα εἰς τοὺς
μοναχούς, ἐπὶ δὲ τῆς μετώπης τοϋ περιπτέρου ἐχάραξαν τὴν
χρονολογίαν τῆς παραδόσεως (147Ο).
Τοῦτο παρασυρθὲν πρὸ 6Οετίας ὑπὸ μεγάλης νεροποντῆς,
ἀνηγέρθη ἐκεῖ πλησίον νέον τοιοῦτον εἰς συνεχῆ ἀνάμνησιν τοῦ
γεγονότος.
Μετὰ τὴν ἀφιέρωσιν ταύτην, ἡ Μάρω ἐξηκολούθησε τὰ
ταξείδιόν της καὶ προσορμισθεῖσα εἰς Τζάγεζι τοῦ Στρυμωνικοῦ
κόλπου ἔφθασεν εἰς 'Ἐξοβαν τοῦ Νομοῦ Σερρῶν ἔνθα καὶ ἐγκατεστάθη εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Μωάμεθ δωρηθὲν εἰς αὐτὴν μέγα κτῆμα.
Μετά τινα ἔτη, καὶ περὶ τὸ 1473, ἡ Μάρω ὁρμωμένη ἐκ
τῶν αὐτῶν θρησκευτικῶν, πατριωτικῶν καὶ οἰκογενειακῶν λόγων,
ἀφιέρωσε, ἐδώρησε καὶ μεταβίβασε κατὰ κυριότητα καὶ νομὴν
εἰς τὴν Ἰ ἡμῶν Μονὴν τὸ κτῆμα «Πύργος», τὸ ὁποῖον ἐκ τοῦ
ὀνόματος τῆς ἀφιερωτρίας Μάρως, μετωνομάσθη « Πύργος
Μάροβιτς» (σερβιστί), Πύργος Μαροβίτσα (έλληνιστὶ) καὶ ὑπὸ
τὸ δνομα τοῦτο ἀναφέρεται εἰς ὅλα τὰ τουρκικὰ φερμάνια καὶ
ἱεροδικαστικὰ ἔγγραφα ἀπὸ τοῦ ἔτους 1478 καὶ ἐφεξῆς.
Τὸ κτῆμα τοῦτο ἀπαρτιζόμενον ἀπὸ πύργον, ἐκκλησίαν
ἀνεγερθεῖσαν ὑπὸ τῆς Μάρως καὶ τιμωμένην ἐπ' ὀνόματι τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου εἰς μνήμην τοῦ πατρός της καὶ σωζομένην μέχρι
σήμερον, ἀχυρῶνα, βρύσιν, γαίας καλλιεργησίμους καὶ μή, δάσος
καὶ μέρος τῆς ἰχθυοτρόφου λίμνης Ἁχινοῦ, ἐκτάσεως 9.5ΟΟ περίπου στρεμμάτων μακεδονικῶν, παρέλαβεν ἡ Ἰ. ἡμῶν Μονὴ
ὑπὸ τὴν κυριότητα καὶ νομὴν αὐτῆς κατὰ τὸ ἔτος 1473, δτε
ἐγκατεστάθησαν ἀμέσως ἐν αὐτῷ οἱ μοναχοὶ ἀνεγείραντες καὶ
δεύτερον πύργον δἁ αὑτούς.
Ἑ Μάρω διαβιοῦσα εἰς τὴν 'Ἐζοβαν δὲν ἔπαυσε φροντὺζουσα ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας Ἰ. Μονῆς. Τῷ 1469, εἰς ἡλικίαν
ὑπερεβδομήκοντα ἐτῶν ἠγόρασεν ἀπὸ τοὺς Ἐσφιγμενίτας τὸ Μετόχιον Πρόβλακα καὶ ἐδώρησεν αὐτὸ εἰς τὴν ἡμετέραν Μονήν.
Τὸ ἔγγραφον τῆς πωλήσεως ταύτης κατὰ μετάφρασιν ἐκ
τοῦ τουρκικοῦ ἔχει ὡς ἐξῆς :
« Ὁ Καδῆς τῶν Σερρῶν Μεχμὲτ υἱὸς Σάχ»
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Ἑπιβεβαιούντων καὶ τῶν καδήδων Θεσσαλονίκης καὶ
Σιδηροκαυσίων.
Ἑ αἰτία τοῦ γραφομένου τούτου Χοτζετίου εἶναι ἡ ἐξῆς:
Οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει προῖστάμενοι τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς τοῦ
Ἐσφιγμένου Θωμᾶς Παύλου καὶ Ἰγνάτιος Νικολάου ὡμολόγησαν
ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ συμβουλίου τὰ ἐξῆς: 'Επειδὴ τὸ εἰρημένον
μοναστήριον ἀπετεφρώθη καὶ στεροῦνται τῶν μέσων νὰ ἀνακτίσωσιν αὐτό, διὰ τοϋτο θέλουσι νὰ πωλὴσωσι τὸ εἰς τὴν τοποθεσίαν Πρόβλακα εὑρισκόμενον ἐρείπιον βακουφικὸν τσιφλίκιον
ὁμοῦ μὲ τὸν πύργον, τὸν ἔρημον τόπον καὶ τὰ χιοράφια τὰ
ἐξαρτώμενα ἐκ τοῦ εἰρημένου τσιφλικίου. Ὄθεν ἀφοῦ ἐτέθησαν
ταῦτα εἰς δημοπρασίαν κατὰ τὴν βασιλικὴν ὁδόν, ἐνώπιον ἀγοραστῶν καὶ πωλητῶν ζητούντων καὶ ἐπιθυμούντων νὰ πωλὴσωσι
τὴν ἰδιοκτησίαν των καὶ τὰ δικαιώματά των, κατεκυρώθη ἐπ'
ὀνόματι τῆς φερούσης τὸ ἔγγραφον τοϋτο, τῆς τετιμημένης καὶ
χριστιανῆς τὸ θρήσκευμα θυγατρὸς τοῦ Δεσπότου τῆς Κυρίας
Δεσποίνης διὰ 3Ο χιλιάδας ἄσπρα διὰ νὰ κτισθῇ μὲ τὴν ἄδειαν
τοῦ νόμου τὸ εἰρημένον καὲν μοναστήριον. Οὕτως ἡ πώλησις μὲ
τὴν ἀνωτέρω ἀξίαν εἰς ὅνομα τῆς Δεσποίνης ἐπεύράπη. Οἱ
Ἐσφιγμενῖται ἀφοῦ ὡμολόγησαν οτι ἔλαβον τὸ ἀντίτιμον καὶ
παρέδωκαν τὰ πωληθέντα, ἐκ μέρους τῆς δεχθείσης τὴν ὁμολογίαν αὐτῶν ταύτην προσελθὼν ὁ Βοεβόδας ὡς πληρεξούσιος
ἐπεβεβαίωσε τὴν πρᾶξιν, Τοῦτο τὸ ἔγγραφον ἐγράφη ὅπως ἰσχύῃ
καὶ δίδεται ὅπως μεταχειρισθῇ αὐτὸ ἐν ἀνάγκῃ.
Ἐγράφη εἰς τὸ τέλος τοῦ ρεβὶ - οὐλ - ἀχὶρ τοῦ 816.
«Μάρτυρες τῆς πράξεως ταύτης, Μουσᾶς Ἁβδουλάχ, Σαϊτ,
Σουλεῖμάν, Χατζῆ Χασάν, Γκανῆς καὶ λοιποί».
Ἐκτὸς τούτου ὑπάρχει καὶ ἰδιόχειρον αὐτῆς δωρητήριον
ἐλληνιστὶ ἐφθαρμένον ἐν μέρει καὶ τὸ ὁποῖον ἄρχεται ;
«Ἐγὼ ἡ Μάρο, ἡ κυρὰ ἀπὸ τὴν ἔζοβα, ἐγύρευσα ἴνα ἀγοράσω τὸν ἄπορον τὸν πύργον τὸ μετόχιον τοῦ ἐσφιγμένου εἰς
τὸν Πρόβλακα ἀντάμα μὲ τὸν παλαιόμυλον ὅπου εὶναι εἰς τὸν
ποταμὸν πλησίον εἰς τὸ μετόχιον τῶν Ἰβήρων. Καὶ ἡμεῖς οἱ
Καλόγηροι οἱ εὑρισκόμενοι εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ ἐσφιγμένου
ὁ προηγούμενος κυρ Μακάριος, καὶ ὁ Γέροντας Ἰγνάτιος καὶ ὁ
Γέρων Θωμᾶς καὶ ὁ Γέροντας Γερμανὸς καὶ ὁ Γέρ. Δαμιανὸς
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καὶ ὁ Γέρ. Γαλακτίων καὶ 'Ιωβάννη'ς ὁ Δοχειαρἶτης καὶ ὅλοι οἱ
ἀδελφοί, δι' αὐτὸ ἐβουλευτήκαμεν καὶ ἐπουλήσαμεν τὸν πύργον
ἄπορον εἰς τὸν πρόβλακα μὲ τὸ μετόχιον καὶ μὲ τὸν τόπον ὅπου
ἴσταται ὁ μῦλσς, ἴνα τὸ ἔχῃ γενικῶς ἕως νὰ στέκῃ ὁ κόσμος,
μετόχιον εἰς τὴν ἄδειαν αὐτῆς ἢ ἐὰν θέλῃ νὰ τὸ πουλήσῃ, ἐμεῖς
γοῦν οἱ καλόγηροι τοῦ ἐσφιγμένου μηδενὸς ἔχομεν τὴν ἄδειαν ἢ
ὀλίγον ἤ πολύ, νὰ εἰποῦμεν τὶ ἐπράξαμεν ποτές, καὶ ἔδωσέ μας
εἰς αὐτὸν τὸν πύργον, καὶ παλαιόμυλον τελείαν πράσιν, ἄσπρα
χιλιάδες λ' εἰς αὐτὴν τὴν δουλείαν καὶ τὴν ἀγορὰν εἰσὶ μάρτυρες.
Ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἐρεσσοῦ κύρ Ραφαήλ, ὁ ἡγούμενος
Χιλιανταρίου κύρ Βικέντιος ὁ ἱερομόναχος, ὁ μητροπολίτης Μυτιλήνης κύρ Παῦλος, ὁ προηγούμενος Ἁθανάσιος ὁ ἱερομόναχος,
ὁ προηγούμενος κύρ Διονύσιος ὁ ἱερομόναχος, ὁ οἰκονόμος ἀ
μέγας Ἁντώνιος, καὶ ὁ Γέροντας κύρ Σάββας καὶ ὁ Γέροντας.
κύρ Παἶσιος, καὶ ὁ Γέροντας Βασίλειος, καὶ ὁ Γέροντας
Διονύσιος καὶ ὁ Γέροντας Γρηγόριος.
Καὶ ἀπὸ τοῦ Ζωγράφσυ ὁ κύρ Ἰωάσαῳ καὶ σ Γέροντας
κύρ Νεόφυτος. Καὶ ἀπὸ τὸ Βατοπέδιον ὁ οἰκονόμος, ἀπὸ τὸ
Ἁλλαδιάβα ὁ κύρ Γουνάδιος μοναχός, καὶ ὁ κύρ Κύριλλος μοναχός, καὶ ἀπὸ τὴν Κομήτησα Γεώργιος καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Δημή··
τριος καὶ ὁ Φίλιππος καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Θεόδωρος, καὶ ὁ Στεργιανὸς καὶ ὁ Ἰωάννης κακοτρίχης καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Σταμάτιος, καὶ
ὁ ἀπὸ τὸ Ἁλλαδιάβα Θεόλσγος καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Θεόδωρος, καὶ
ὀ σεμνομάτης ὁ Δημήτριος καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Γεώργιος ὁ κοντάκης καὶ ὁ δεύτερος υἱὸς αὐτοῦ Ἰωάννης καὶ ὁ Γεώργιος ὁ.........
...........ἀντοβίκης καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Σταμάτης καὶ ὁ Θεόδωρος
ὁ Κώστας καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Χρυσάφης καὶ ἀπὸ τὸν Χιλιανταρινὸν πύργον τὸν Πανούκη .......... καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Δημήτριος,·
καὶ ὁ Θεόδωρος καὶ ὁ Μανώλης, καὶ ὁ Ἰωάννης, καὶ ὁ Κρόϊος
καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Νικόλαος, καὶ ὁ Νικόλας τοῦ Δαμιανοῦ εἰς
αὐτὴν γοῦν τὴν δουλείαν καὶ τὴν ἀγορὰν ἐποιήσαμεν τέλειον
ἀφορεσμὸν....... .............
,...................
..............
θεν καὶ ἀντιβολήσῃ τὴν πράσιν καὶ τὴν συμφωνίαν
ὡς ἐποιήσαμεν ὁμοθυμαδόν.
'Ἐτος στποζ' μηνὶ Μαρτίῳ α'
ψ Μετὰ ταῦτα ἐγὼ ἡ Μάρω,· ἡ Κυρὰ ἀπὸ τὴν ἔζοβα ἐπρο-
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δήλωσα αὐτὴν τὴν πράσιν καὶ τὴν ἀγορὰν εἰς τὴν μονὴν τὴν
λεγομένην Ἅγιος Παῦλος «ἐν ἁγίῳ 'Ὁρει Ἄθω, ἴνα ἔχωσιν ἕως
τέλους ζωῆς αὐτῶν, εἰς μνημόσυνον ἐμοί, καὶ τῶν γονέων ἐμοί,
ἀπαραιτήτῳς, ἀνενοχλήτως».
Ἑ ἀγορὰ αὐτὴ ἐπεκυρώθη ὑπὸ τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως
διὰ σχετικοῦ χοτζετίου ἔχοντος ὡς ἑξῆς :
« Ἰερονομικὸς τίτλος »
Ἐξέδωκε τὸ παοὸν ὁ Μεχμὲτ υἱὸς Μεχμὲτ - Στάχ
ἱεροδίκης Σερρῶν.
Λόγος τῆς ἐκδόσεως τοῦ παρόντος εἶναι ὁ ἑξῆς : Ἐνεφανίσθησαν ἐνώπιον τοῦ ἱεροδικείου οἱ Θωμᾶς υἱὸς Πολύζου καὶ
Ἰγνάτιος υἱὸς Νικολάου ἡγούμενοι τῶν μοναχῶν τῶν κατοικούντων ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει μονῆ Ἑσφιγμένου καὶ ὡμοὴόγησαν
καὶ κατέθεσαν ὅτι καείσης ἤδη τῆς Μονῆς ταύτης ἐκ πυρκαῖᾶς,
ἡ Μονὴ αὕτη ἔμεινεν ἄνευ περιουσίας καὶ ἔχει ἀπόλυτον ἀνάγκὴν
ἐπισκευῆς, καὶ διορθώσεως, τούτου ἕνεκα ἐπωλήσαμεν τὸ δικαίωμα τῆς νομῆς καὶ κυριότητος καὶ τῆς χρησικτησίας τοῦ ἐν τῇ
θέσει « Πρόβλακος » κατεστραμμένον Βακούφικον τσιφλἰκιον τῆς.
μονῆς ἐσφιγμένου, μεθ' ἑνὸς
μετὰ τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ.
αὐτοῦ χέρσων τόπων καὶ τῶν μετὰ τοῦ τσιφλικίου τούτου σχετιζομένων ἀγρῶν ἐν πλειστηριασμῷ καὶ ἐν δημοσίᾳ ἀγορᾳ καὶ
διαρκῶς καὶ κατ' ἐπανάληψιν μεταξὺ τῶν αἰτούντων καὶ ποθούντων τὴν ἀγορὰν αὐτοῦ, μεθ' ὅ τοῦτο κατεκυρώθη ἔναντι τριάκοντα χιλιάδων ἄσπρων (ἀκτσὲ) εἰς τὴν φέρουσαν τὸ παρὸν καὶ
κυρίαν τῶν χριστιανῶν γυναικῶν Δέσποιναν θυγατέρα Δεσπότου
καὶ ἐπωλήθη ἀδείᾳ τοῦ ἱεροδίκου χάριν τῆς ἐπισκευῆς τῆς καείσης μονῆς ταύτης εἰς τὴν εἰρημένην Δέσποιναν ἔναντι τοῦ ἐν λόγῳ
ποσοῦ, παραλαβόντες δὲ τὸ τίμημα παρεδώσαμεν τὸ πωλούμενον,
τὴν δήλωσιν αὐτῶν ταύτην ἐπεκύρωσε νομίμως
καὶ ὡς πληρεξούσιος ἐκ μέρους τῆς ὑπερ ἧς ἡ ὁμολογία ..........
.................... Ἐφ' ὧ συνετάγη τὸ παρὸν γράμμα, ἐπέχον θέσιν
χοτζετίου (ἱεροδικαστικῆς ἀποφάσεως) καὶ ἴνα ἐν δεδομένῃ ἀνάγκῃ ὑποβάλληται ὡς ὑποδεικνύεται.
«'Εγοάφη μεσοῦντι μηνὶ Ρεμπίουλ 'Αχὴρ τοῦ ἔτους 896
(καθ' ἡμᾶς 1469)
»
οἱ μάρτυρες .......
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Τὸ μέγα κτῆμα τῆς Ἐζόβης εἰς τὸ ὁποῖον διέμενεν ἡ Μάρω,
κληθὲν μετὰ τὸν θάνατον αὐτῆς «Μαροβίτσα», ὡς καλεῖται καὶ
εἰς ὅλα τὰ ἔγγραφα τῆς Μονῆς ἡμῶν, ὑπῆρχεν ἔκτοτε εἰς τὴν
κυριότητα τῆς Μονῆς καὶ τοῦ ὁποίου τὸ δέκατον τῶν εἰσοδημάτων ἐδίδετο εἰς τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἰμαρέτ τοῦ τζαμιοῦ
τοῦ σουλτάνου Βεγιαζήτ.
Εἰς τὴν 'Ἐζοβαν σώζεται ἥδη ἐρειπωμένος πύργος καλούμενος πύργος τῆς βασιλίσσης, πλησίον τοῦ ὁποίου ἡ Μάρω ἐτέλεσε πολλὰ ἐξωραϊστικὰ ἔργα. Αὕτη ἀπέθανε τῷ 149Ο καὶ ἐτάφη
μεταξὺ τοῦ πύργου αὐτῆς καὶ τοῦ τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου
Παύλου. Περὶ τοῦ τάφου αὐτῆς πολλὰ ἐλέγοντο μεταξὺ τῶνἘζοβιτῶν καὶ τῶν παλαιῶν πατέρων τῆς ἡμετέρας Μονῆς καὶ καλὸν
θὰ ἧτο νὰ ἐνεργηθοῦν ἀνασκαφαί, διότι ἐνδεχόμενον νὰ ἔλθουν
εἰς φῶς πολλὰ ἄγνωστα ἡμῖν. Περὶ αὐτοῦ ἐνδιεφέρθησαν κατὰ
περιόδους διάφοροι σέρβοι ἐπιστήμονες, ἰδίαις προπολεμικῶς.
ἀλλ' ὁ πόλεμος ἀνέκοψε τὴν προσπάθειαν αὐτῶν.

Κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὅτε ἐπανεστάτησε καὶ ἡ
Χαλκιδικὴ τῇ πρωτοβουλίᾳ τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, τὸ
Ἅγιον Ὄρος ὑπέστη τὰς συνεπείας τῶν ὑπὲρ τοῦ 'Ἐθνους
πράξεών του ἐκ μέρους τῶν ὀρδῶν τοῦ 'Οσμάν. Ὁ Ἁβουλαβοὺτ
πασσᾶς μετὰ μεγάλης δυνάμεως εἰσβαλὼν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
ἐλεηλάτησεν αὐτό, διαλυθείσης τῆς διοικήσεως αὐτοῦ ἐπὶ ἐννεαετίαν, τῶν μοναχῶν καταφυγόντοτν μετὰ τῶν ἱερῶν κειμηλίων εἰς
Σκόπελον καὶ ἄλλα μέρη. Κατὰ τὴν ἰδίαν ἐποχὴν οἱ βέηδες ἀπεπειράθησαν αὐθαιρέτως νὰ σφετερισθῶσι τὸ ἀνωτέρω μετόχιον,
εἰσβαλόντες ἐν αὐτῷ ὀλίγον μετὰ τὸν ἄπαγχονισμὸν τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε', ὅστις μεγάλως ἐνδιεφέρθη διὰ τὸ κτῆμα
τοῦτο καὶ γενικῶς δι' δλα τὰ ζητήματα τῆς Μονῆς, κατέσφαξαν
τοὺς ἐν τῷ μετοχίιρ ἐννέα μοναχοὺς καὶ τὸ λοιπὸν προσωπικὸν
καὶ διὰ τῶν μισθοφόρων των γκέγκηδων ἐλεηλάτησαν αὐτό.
Μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν Τούρκων ἐξ Ἁγίου 'Ὁρους
(1829), ἀπέβαλε καὶ ἡ Μονὴ ἐκ τοῦ κτήματος τοὺς δυνάστας τῶν
2ερρῶν, ἀλλὰ μετά τινα ἔτη πάλιν τὸ ἐλεηλάτησαν, διὰ νὰ ἐπακολουθήσῃ νέος ἀγὼν μεταξὺ τῆς Μονῆς καὶ τῶν βέηδων καὶ νὰ
δικαιωθῇ αὕτη διὰ τῆς ἐκδόσεως τὴν 21ην Ζιλχίδζδζέ τοῦ ἔτους
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284 (1867) ὑπὲρ αὐτῆς ὑπὸ τῆς 'Υψηλῆς Πύλης αὐτοκρατορικοῦ
διβανίου.
Τὸ αὐτοκρατορικὸν τοῦτο διβάνιον, διὰ τοῦ μεγίστης σημασίας σκεπτικοῦ καὶ διατακτικοῦ του, ἀναγνωρίζει τὸ μετόχιόν
μας τοῦτο ὡς βακουφικὸν καὶ ἀνῆκον εἰς τὴν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ μνημονεύεται ἐν αὐτῷ ὅτι κατὰ
τὸ ἄρθρον 122 τοῦ περὶ γαιῶν αὐτοκρατορικοῦ κώδικος, δὲν
ἐπιτρέπεται νὰ περιέλθουν εἰς τὴν κατοχὴν καὶ τὴν νομὴν ἄλλων,
οὐδὲ νὰ ἀγοράζωνται καὶ πωλοῦνται αἱ ἔκ τινος Μονῆς ἐκ παλαιοτάτων χρόνων ἐξαρτώμεναι γαῖαι, τῶν ὁποίων ἡ ἐξάρτησις, ὡς
ἐν προκειμένῳ εἶναι σεσημειωμένη εἰς τὸ αὐτοκρατορικὸν κτηματολόγιον, εἰναι δηλονότι αἱ γαῖαι αὗται ἀναπαλλοτρίωτοι καὶ
οὐδεὶς ἄλλος πλὴν τῆς Μονῆς ἠδύνατο νὰ κέκτηται ταύτας κατ'
ἀκολουθίαν δὲ οὐδὲ ἠδύνατο νὰ ἐκδοθῶσι τίτλοι ἐπ' ὀνόματι
ἄλλων. Τοῦτο ἀναφέρεται διότι οἱ βέηδες ἐπέτυχον πρότερον
ὑπὲρ αὑτῶν ἔκδοσιν διαφόρων τίτλων.

Διὰ τοὺς λόγους τούτους, διατάσσεται διὰ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ αὐτοῦ διβανίου ἡ ἀποβολὴ ἐκ τοῦ μετοχίου Μαροβίτσα
τοῦ δυνάστου βέη. Βραδύτερον οἱ τοῦρκοι πάλιν εὑρέθησαν ἐντὸς
τοῦ μεγάλου τούτου τσιφλικίου, διὰ νὰ ἐπικρατήσουν καὶ αὖθις
τὰ δίκαια τῆς ἡμετέρας Μονῆς ὀλίγον πρὸ τῆς κηρύξεως τοῦ
Βαλκανικοῦ πολέμου (1912) καὶ νὰ εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ κατόπιν
πολλῶν μακρῶν κόπων καὶ ὑλικῶν θυσιῶν ἀνυπολογίστων.
Ἐκ τῶν ὀγκωδεστάτων φακέλλων εὑρισκομένων ἐν τῷ
ἀρχείῳ τῆς Μονῆς, βλέπομεν ὁλόκληρον δεκάδα δικηγόρων ελλήνων, τούρκων καὶ ἑβραίων ὑποστηριξάντων ἐπὶ μακρὰ ἔτη τὴν
ὑπόθεσίν μας ταύτην καὶ τὰ ἔξοδα τόσα, ὤστε δύναται νὰ
λεχθῇ ὅτι τὸ κτῆμα τοῦτο ἠγοράσθη ἐκ νέου ὑπὸ τῆς Μονῆς
εἰς τὴν πραγματικήν του τιμήν.^Καὶ τοῦτο ἀπηλλοτριώθη πρὸ
3Οετίας, χωρὶς ὅμως νὰ καταβληθῇ μέχρι σήμερον ὁλόκληρος ἡ
ἀξία διὰ νὰ συνεχίζεται ὁ ἀγὼν τῆς Μονῆς.

Εἰς τὴν Ἰερὰν ἡμῶν Μονὴν σώζονται δύο ἐπίσημα
τουρκικὰ ἔγγραφα, ἄτινα εἶναι φερμάνια ἑλληνιστὶ γεγραμμένα
περὶ τῶν κτήσεων αὐτῆς.

5Ο

Τὸ πρῶτον εἶναι μεγέθους 19Χ14 !/£ ἐκ τοῦ μέτρου,
τοῦ σουλτάνου Βαγιατζήτ τοῦ Α', κληθέντος Ἰλδιρὶμ (Κεραυνός),
ἔτους ἐγείρας 791 (1389- 14Ο2). Ὁ τουρᾶς τοῦ φερμανίου τούτου γράφει, Βαγιατζήτ υἱοῦ Μουράτ. Ἑκ τῆς χρονολογίας
ὅμως φαίνεται νὰ εἶναι Μουράτ τοῦ Α' ( )*
Ὁ Βαγιατζήτ οὗτος ἠτύχησεν ἐν τῇ φονικῇ μάχῃ τῆς
Ἁγκύρας (14Ο2) καὶ ἐγένετο αἱχμάλωτος τοῦ Ταμερλάνου. Εἰς
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ φέρει ἁπλούστατον τρυρᾶν, ἀλλ' ἐκ τῆς
φθορᾶ; ὀλίγισται λέξεις αὐτοῦ ἀναγιγνώσκονται. Ἄρχεται δὲ ὡς
ἐξῆς: «ὁρισμὸς τοῦ μεγάλου αὐθέντου καὶ μεγάλου ἀμηρᾶ
τοῦ πεγιαζίτου................... ».
Ἐκ τῶν διαφόρων ἀναγιγνωσκομένων λέξεων τοῦ φερμανίου τούτου, φαίνεται ὅτι οἱ τότε Ἁγιοπαυλῖται μοναχοὶ προσῆλθον μετὰ γραμμάτων εἰς τὸν σουλτάνον νὰ δηλώσουν ὑποταγήν.
Πρὸ ὀλίγου παρετηοήσαμεν πῶς ἐσκέπτοντο οἱ σερβικοὶ πολιτικοὶ κύκλοι περὶ τοῦ μέλλοντος. Οὐδόλως ἄπορον καὶ οἱ μοναχοὶ
τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, ὅντες σέρβοι καὶ ἀκολουθοῦντες
τὰς τάσεις καὶ συμβουλὰς τῆς ἐπισήμου Σερβίας, προσῆλθον εἰς
τὸν σουλτάνον τοῦτον ἴνα ἐξασφαλίσουν ἐκ τῶν προτέρων τὰς
κτήσεις τῆς Μονῆς αὐτῶν. Ἑ φθορὰ τοῦ ἐγγράφου τούτου δὲν
ἐπιτρέπει εἰς ἡμᾶς νὰ γνωρίζομεν τὸν τόπον τῆς ἐκδόσεως
αὐτοῦ, φαίνεται ὅμως ὅτι ἐξεδόθη ἐν Προύσῃ.
(Συνέχεια εϊς τδ έπομενον)

(*) Τδ ἔγγραφον τοϋτο τοϋ Βαγιατζήτ ειναι πολύτιμον διοτι δὲν
ύπάρχει ίπερον τοϋ σουλτάνου αϋτοϋ εϊς τον κοσμον.
Προ δλϊγιον μολις έτων ένδιεφέρθη διὰ αϋτδ καθηγητής τις τοϋ
πανεπιστημίου 'Αθηνων και έπειδὴ διὰ τὴς φωτογραφήσεως δεν ῆτο δυνατδν να έξυπηρετηΟῆ, έζήτησε να σταλῆ εϊς Θεσσαλ·ονικην ϊνα μεταβῆ
καϊ αϋιδς έκεϊ, ωστε με τὴν βοήθειαν των ὑπεριωδων ὰκτϊνων Χ νὰ
διευκολυνθὴ εϊς τὴν ὰνάγνωσίν του.
'Ως ὴιο έπομενον ὴρνήθημεν τὴν μεταφορὰν του, δικαιολογηθέντες
τὴν γενικὴν ὰπαγορευσιν μεταφορας των ἐγγράφων τούτων ἔξω των 'Ι.
Μονων. 'Η άρνησις ὴμων αυτη έπροκώ,εσε τὰς διαμαρτυρίας τοϋ κ.
καθηγητοϋ, δστις εις τδ τέλος τὴς έπιστολὴς του γράφει «'Εφ" δσον
λοιπδν αυτη δὲν δύναται νὰ πραγματοποιηθῆ, άς γϊνη παρανάλωμα τοϋ
χρονου ὴ και τοϋ πυρδς τδ φερμάνιον τοϋ Βαγιατζήτ, δπερ ειναι τδ
μόνον σωξομενον ἔγγραφον τοϋ σουλτάνου αυιοϋ οϊπινος δεν έσωθησαν
ἔτερα, οϋδέ εις τὴν τουρκικὴν ὴ ὰραβικήν».
Μετὰ παρέλευσιν έέαετιας δίδομεν τὴν ὰπάντησιν εϊς τον κ. καθηγητήν. '-Ηδϊκησεν έαυτον, ουτος, - ἐὰν ένομισε τοϋς μοναχοϋς τοϋ 'Αγίου
Ὅρους τοσον ὰφελεϊς, ῶστε να μεταφέρουν εις τὴν Θεσσαλονίκην, νὰ
έμπιστευθοϋν και νὰ θέσουν εϊς τὴν διὰθεσιν αϋτοϋ έπ'ι δλοκλήρους ήμέρας ενα πο7,ϋτιμον εγγραφον δπως τδ προαναφερθέν. 'Εαν οι μοναχο'ι
ὑπεχωρουν εϊς τοιαϋτας ὰπαιτὴσεις, δθενδήποτε προερχομένας, δεν θὰ
ὑ·τήρχε τίποτε εις τὰς Μονὰς των.

ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΗΜΙΤΩΗ ΕΠΙ ΤΟΫ ΟΡΟΥΣ ΒΘΩ
Καθηγητοϋ Κ. Ε. Μόναχον

Κατὰ τους καθ' ἡμὰς χρόνους τῶν ὲφευρέσεων καὶ ὲν γένει
'ϊῶν τεχνητῶν προόδων, οχι κατ' αὸτοὸς μόνον ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰς
ὰρχὰς αὸτοϋ τοϋ μεσαίωνος, ἐάν ποτε ῆθελεν ὰνακόψ^ ζῆτημα
ὲρημικὴς ζωὴς, δὲν θὰ. ῆτο δυνατὸν νὰ καταστὴ άντιληπτὴ ῆ
πραγματικὴ σημασία αϋτοϋ οϋτε καὶ εἰς αὸτοὺς ὰκόμη τους
αδστηροϋς πνευματικοὁς κυκλους τὴς Εὸρώπης. 'Η επ' αὐτῆς
δμως διδασκαλία τὴς Ἁνατολικῆς Ἐκκλησίας ὲπεφόλαξεν ἔν
σχετικῶς εὸρὁ περιθώριον διὰ τὴν ἐξάσκησιν τὴς ἐρημιζὴς ταότης ζωὴς, δπως γνωρίζομεν τοϋτο ἐκ τὴς Τσαρικὴς ὰρχαίας ἘκΧλησίας τῆς Ρωσσίας. ΙΙάντως ἐν ίστορικχ) ὲξελίξει 6 τρόπος
ουτος τὴς ζωὴς τῶν ἐρημιτῶν διετηρήθη εἰσέτι σήμερον μόνον
ὰκόμη σχεδὸν ὲπὶ τοϋ Ἅθω. 'Ενταϋ6α ζῶσι κατὰ ὰδιάκοπαν
ἔξακολοόθῆσιν τοιοϋτοι ἐρημϊται ἀπὸ τους ϊιρώπους ὰκόμη
χριστιανικοὸς αϊῶνας, Ἀνατολϊται καὶ Σϋριοι Πατέρες τῆς
'Ερήμου ὸπὴρξαν ἐκεϊνοι οῖτινες μετέφεραν τὸν Ιρημικὸν
6ίον ὲπϊ τοϋ Ἅθω εἰς τὴν Εὸρώπην. Ουτος συνίσταται εἰς τὴν
τελείαν ὰποκοιτὴν τῶν σχέσεων μετὰ του ἔξω κόσμ,ου, εἰς τὴν
δξασκησιν διηνεζοϋς προσευχἢς καὶ νηστείας καὶ εἰς τὴν αὸτοκυριαρχίαν. Ἀπδ τσΟ τροπου τουτου τὴς ζωὴς ἐξέλαμψαν τὸ
ϊτρῶτον οἱ μέγιστοι φωστῆρες καὶ διδάσκαλοτ τὴς Ἐκκλησίας,
Πως συναντῶμεν λοιπὸν σήμερον τὸν ὲρημἰτην διαβιοϋντα ὲπὶ
τῶν ὰποτόμων βραχωδῶν τόπων τὴς νοτίου κλευρδὶς τοϋ Ἅθω
χατοπιν τοσοότων ααρελθουσῶν ἐκατονταετηρίδων;
Μόλις κατὰ τὴν δευτέραν μου ὲπίσκεψιν εἰς Ἅθω μοὶ κατέστη δυνατὸν νὰ εἰσχωρήσω εἰς τὰς βραχώδεις ταότας Ἐρήμους,
αἴτινες τοσοϋτον ὲπ φόσε,ως κεκρυμμέναι καὶ σχεδὸν ὰόρατοι
6πάρχουν, ῷστε καὶ εἰς αὸτὸν τὸν συνήθη προσκυνητὴν τοϋ
Ἅθω μόλις νὰ καθίστανται ὰντιληπταί,
'Αργὰ κατὰ τὴν έσπέραν ϋστερον ἀπὸ ενα πλεόσιμον διὰ
βενζινοπλοίου «ροτήγγισα εἰς τὴν ὰπόκρημνον ὰκτὴν τοϋ νοτίου
Ἅθω. Πελώρια φυτὰ ἔφραττον σχεδὸν τὰς στενὰς βραχώδεις
ἀτραπούς, αἴτινες ὡ5ήγουν εἰς μίαν ἐκ.τῶν κάτω μόλις 6ρατὴν
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μικρὰν οἰκίαν. Εῖχεν ῆδη δύσει 6 ῆλιος ὅτε ἕκρουσα τὴν θϋραν
τὴς οἰζίας ταότης. Εἰς τὰς περις Καλόβας τῶν ἐρημιτῶν εῖχον
ῆδη σβήσει τὰς δι' ὲλαίου καιομένας λυχνίας, καὶ ὲφοβούμην
μήπως θὰ ῆναγκαζόμην νὰ διανυκτερεόσω εἰς τὴν ϋπα;θρον.
Πόσον ἐχάρην δμως δτε ῆνοιξεν ή θύρα καὶ παρουσιάσθη ἐνώπιόν μου εϊς ἰσχνὸς μὲ γλυκότητα καὶ καλωσόνην ὰτενίζων μτ
Μοναχός, δστις μὲ ὼδήγησεν ἐντὸς τὴς οῖκίας. Ἐὰν ἐπὶ του Ἂθω
συνήντησα μέχρι τοϋ νϋν ὲγκαρ5Οτητα καὶ καλωσυνην, ὲνταϋθα
δμως συν^σθάνθην βαθυτατα τὴν ὰνϋρωπίνην φιλοφροσυνην τὴν
ἀπὸ τοϋ πνεύματος τοϋ Χριστοϋ ὰκτινοβολοϋσαν.
Ὁποία θαυμαστὴ εκπληξ.ς ἐπεφυλάσσετο εἰς ὲμὲ δτε τὴν
επομένην πρωἰ'αν ῆτένιζον τὸν ὡς φλόγα πυρος ^οδόχρουν ῆλιον
νὰ ὰνατέλλη ὑπερανω του Αἰγαίου πελάγους. Μέχρι τῶν ϋψηλοτὰτων ὰπὸ τὴς θαλάσσης ὰνα5υομένων 6ραχωδών κορυφδν ὸπὴρξ- πασα ἡ φυσις ἐντετυλιγμένη ἐντὸς ἑνὸς ὰπεριγράπτως μυστηρ'.ώ'5συς φωτός. Ἐπὶ δλως ὰποκρήμνων ὲδαφῶν εῖδον ὲγκαθιδρυμενας όλόκληρον σειρὰν ἀπὸ Καλόβας ἐρημιτῶν. Μερικαὶ τούτων
ῆσαν ὲσφηνωμέναι ἐπὶ.τολμηρῶν βραχωδῶν κορυφωμάτων εν
εῖδει ὰετοφωλεῶν. "Εν ίερον συναίσθημα μὲ εῖχε καταλαβει
εὸρισκόμενον ὲνώπιον μιας παραδεισίου ἐδαφικῆς ὡραιότητος
καὶ συγχρόνου ένασκήσεως μιας ϊσχυρας αὸτοθυσίας συνεχιζομένης ἀπὸ δύο σχεδὸν χιλιετηρίδων. Ὄ ἐδαφικὸς ο5τος χῶρος
καὶ μόνον ουτος 6 5υνάμενος νὰ ὰντιπαρα5ληθ^ μὲ ὲκεϊνον της
Γαλιλαίας, ὲξασκεϊ ἐπὶ τῶν αἰσθητηρίων δυνάμεων της ψυχὴς
μίαν τοσοΟτον γαληνιαίαν ὲπϊδρασιν.
Ἐνταϋθα παρὰ τὰς ὰκτὰς τῶν εἰς ϋψος φερομένων κρημνῶν
διασπὰται 6 κόσμος καὶ σκορπίζεται μεταβαλλόμενος εἰς ἔνα τρικυμιώ5η πάταγον της θαλάσσης δστις εϊσέρχεται ἐντὸς τῶν
Σπηλαίων καὶ Καλυβῶν τῶν Ἐρημιτὶδν ὡς ἀπὸ μακρόθεν μόλις
ὰκουστὸς φερόμενος ῆχος.
Κεκρυμμένως καὶ ὑπὸ τὴν προστασίαν ἑνὸς ἀπὸ τοϋ κόσμου τόσον ὰπομεμακρυσμένου βραχώδους. χώρου, θὰ ῆτο πράγματι ἀδύνατον νά μὴ ἔχη ὰναπτυχθὴ ὰναποδράστως μία τοιαϋτη ζωὴ προσευχὴς περὶ της 6ποίας 6 κόσμος σήμερον πολὺ
ὸλϊγον ἴσως γνωρίζει. ΤΙ γνωρίζομεν περὶ τὴς ἱσχύος μιας τοιαότης σωτηριώ3ους προσευχὴς! 'Ενταϋθα συνυφαϊνονται αί
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ἀόρα.τοι ττλήρεις ὅμως ἐνεργδίας γἢϊνοτ ἶνες μετ' ἐκείνων τῶν
Ιπουρανίων εἰς ἔν πλήρους ὰσμἢς εὸωδίας θειον ϋφασμα.
Ἐπὶ κρημνώδους εδάφους προκαλοϋντος ῖλιγγον ὰνερχόβοηθείᾳ σιδηρών
μεθα ἄνωθεν κατωφερῶς φερομένων βράχων
βραχιόνων ἐμπεπηγμένων ὲντὸς τῶν βράχων προς ὲπίσκεψιν μεριχῶν Καλυβῶν καὶ Σπηλαίων Ἐρημιτων. Καθέτως κάτωθεν
ἡμῶν θορυβεϊ ἡ θὰλασσα. ἸἸδη μὲ ἔν πήδημα εὑρισκόμεθα αιφνης ἐπὶ 6ριζοντίου ὲδάφους εμπροσθεν τοΟ σπηλαίου ενὸς ἐρημίτου. Ἐπί τινος θέσεως τοϋ Σπηλαίου τούτου διέκρινα ὲζώγρχφημένας ὰμέσως ἐπὶ τοϋ τοίχου εἰκονας ἔμπροσθεν τῶν 6ποίων
εις ὲρημίτης γονυπετὴς προσηόχετο: Ἐπὶ ἄλλου τινὸς τόπου
εκειντο τὰ ὰστεα καὶ τὸ κρανίον ενδς ῖσως άλλοτε προκατόχου
του 'Ερημϊτου. Ἐνώπιον ὲνὸς τοσαότην βαθεϊαν ὲντόπωσιν προκαλοϋντο; φαινομενου, προς στιγμὴν ἡ λογική μου ὲσταμάτησε
καὶ δλως κατάπληκτος ῇσθάνθην τὸν ἔσω ἄνθρωπον τελείως ῆλλοιωμένον καὶ πὰσα γνῶσις τὴν οποιαν ειχον μέχρι τοΟ νϋν μοὶ
παρουσιάσθη ὡς ἔν τίποτε. Θεὸς καὶ κόσμος, χρονος καὶ αἰωντότης, ἐφάπτονται ἐνταϋθα κατὰ τρδπον λίαν ὰντιληπτόν. Ἐν
τῷ μεταξϋ ἐπροχώρησεν 6 ἐρημίτης ἔμπροσθεν τοϋ Σπηλαίου
καὶ ψάλλων ἐκάλεσε κάτωθεν τῶν βράχων ἀπὸ τὴν γειτονίαν
δνομαστὶ ἔνα πνευματικδν ἀδελφόν του. Πάραυτα εϊδον αὐτον
ὰναρριχὼμενον ἐπὶ τοϋ βράχου. Μία ἱσχνὴ μορφὴ Ιστάθη προ
ὲμοϋ μὲ ὲλαφρὸν ὸπογένειον καὶ διζπεραστικον πλήρους καλωσυνης ῷκτινοβόλον Γ3λέμμα. Μοὶ προσέφερεν ὰιεδ ἐκεϊνο τὸ όποϊον
εϊχε, μόνον εν ποτήριον πλὴρες υδατος. Ἐδοκίμασα νὰ τδν φωτογραφήσω καὶ διὰ μιας κινήσεως τῆς χειρὸς μοὶ ὰπεαοιήθη καὶ
μοὶ ἔδωζεῳὰ ἐννοήσω δτι θὰ μοὶ ὲπέτρεπε νὰ τὸν φωτογραφήσω
ὲντὸς του παρεκκλησίου. ἸἸδη ὲξεκινήσαμεν διὰ τὴν Ικχλησίαν
δπου οἱ ὲργ;μϊται κατὰ τὰ; εορτασίμους ήμ,έρας συναθροίζονται
διὰ τὴν θείαν λειτουργίαν. Καθ' 65ὸν εῖδον ὲπὶ ἐνὸς βραχώδους
κώνου σκεπασμένην μὲ λίθους ἐκ τῶν ὲκεϊ εὑρισκομένων τὴν ἐκ
σανίδων ζατεσκευασμένην Καλόβην τοϋ ὲρημίτου τούτου. Τὸ
πλεὶστον τῶν ἐνταϋθα βιούντων ὰναχωρητῶν προτψοϋν τὴν κατοίκησιν αυτῶν ὰλιγώτερον εἰς Σπήλαια, μὰλλον δὲ εἰς οἱκίας
ἐκ σανίδων κατεσκευασμένας. ΠροχωροΟντες ετι εἴδομεν καθ'
δλως ἰδιάζοντα τρδπον κωνιχδν κατασκεόασμα ἀπὸ πηλδν τδ
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6ποῖόν ἀπὸ μαζρόθεν ἐφαίνετο ὡς εις ϋπερθεν τὴς Ικκλησίας
τοποθετημένος πίλος. Συνέπεσε νὰ τόχη ἡ ὲκεϊ ἔλευσίς μου εἰς
μίαν ὲκκλησιαστικῆν εορτὴν ῆτις, δλως ὰσυνήθης εἰς ήμὰς, διήρκεσε καθ' δλην τὴν νόκτα. Εἰς ἐκ τῶν γεροντοτέρων Μοναχῶν
μὲ ὼδήγησεν εἰς τὸν ἔμπροσθεν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνταϋύα
εζησα τὴν ὰδιάκοπον εν ϋμνοις προσευχὴν τὴν όποίαν ·οί Μοναχοὶ πδτε μδνον εις καὶ ποτε ἐν χορῷ δλοι δμοϋ. Ἀκόμη καὶ
τους γεροντοτέρους τῶν Μοναχῶν εῖδον δτι μὲ τὴν ψαλμωδίαν
καθίσταντο ζωηρότεροι καὶ ῆστραπτον περισσότερον ἀπὸ ἰδιάζρυσαν χάριν. Μίαν ἡμέραν προ τὴς ὰγρυπνίας τὴς ἐορτὴς ταότης ειχον ἐπισκεφθη ἔνα γ-έροντα Ἐρημίτην δστις μεταξὺ τῶν
εκεϊ ἐρημιτῶν ὰπ.ελὰμβανε μεγαλυτέρας ὲκτιμήσεως. Ἐτο κἄπως
δλίγσν άσθενῆς καὶ βσθάνετο τον ἐαυτόν του ὰλίγον ὰδϋνατον'
τὸν συνεβοόλεσα ἄν ῆτο δυνατὸν νὰ ὰπεφευγε τὴν δλονόκτιον
ὲκείνην θείαν ὰκολουθίαν, ἥτις θὰ Ιτελεϊτο ὲντὸς τὴς ψυχρἁ;
ἐκείνης Ἐκκλησία;, ὡς ὲπίσης καὶ την κοπιαστικὴν μέχρις εκεϊ
ὰνάβασιν. Σχεδὸν δλως στενοχωρημενος μοὶ απηντησεν δτι η
νυκτερινὴ αδτη ίερὰ ὰκολουθία καὶ συνεπικοινωνία μετὰ των
πνευματικῶν ὰδελφῶν θὰ τον ὲνίσχυεν, διοτι τότε δ Θεὸς θὰ
ῆρχετο πρὸς αὸτὸν καθ' δλως ῖδιαίτερον τρδπον. "Ολη του ἧ
ϋπαρξις ητο τόσον πολὸ διαπεπερασμένη ἀπὸ βεόν, ῷστε οὐδὲ
ἴχνος κοσμικοϋ πνεύματος πλέον όπήρχ.εν ἐντὸς αὸτοϋ. Εἰς αὸτὸν
^νυπάρχει μόνον τδ συναίσθημα τὴς Βασιλείας τοϋ Θεοϋ καὶ
ἡ ἔκπλήρωσις τοϋ θελήμ'χτος τοϋ Θεοϋ διὰ κὰθε ἄνθρωπον.
Ὁ κόσμος εἰς αυτὸν καὶ τὰ ἐν αὸτῷ συμβαίνοντα δὲν εϊναι
συματωματιζὰ καὶ κεκαλυμμένα άνευ Οελήσεως, ὡς παρὰ τη
Ἰνδικ^ φιλοσοφία ὰλλ' εΖναι τὸ πεδίον τῆς προνοίας καὶ δρασεως
τοΟ θεοϋ. Ἐκ της ὰληθείας ταυτης ὰπεκόμισα την ἐξῆς γνῶσιν.
Ουεος δ ᾶλλοτε πλοόσιος λίαν περίβλεπτος καὶ ὑπὸ πάντων ἐκτιμώμενος, δ έκ γτνετἡς εὸγενής, ἐξ ὰλων τῶν παρελθόντων τοότων,
τῶν όποίων πχρητήϊη δὲν βλέπει καμμίαν ὰπώλειαν, ὲν φ εἰς
την φαινομενικῆν ε;ωτερικῶς 6λοτελὴ πτωχείαν ὲμβλέπει τὸν
μέγιστον πλοϋτον καὶ τὴν εὸτυχίαν της ζωἢς του.
Τοιουτοτρόπως κατ' αὖτόν, δὲν 6πάρχει οὸ5ὲν χάσμα μεταξϋ κόσμου καὶ Θεοϋ, ἀλλὰ τδ πα,ν ὲκπληροϋται κατὰ τὸ
θελημα τοϋ Θτοϋ.
Ἐξ ὰφορμὴς τὴς δμιλίας ταότης αἰσ3άνομαι τον Χριστον ὡς
παρόντα κατὰ ἕνα γνώριμον τρόπον, ὡς οὸδέποτε μέχρι τοϋ νυν.
(Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικοϋ υπδ τοϋ μοναχοϋ Γ. Α.)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

(*
)

Μοναχοϋ Θεοκλήτου Διονυσιάτου : «"Αγιος Νικοδημος δ 'Αγιορείτης δ
βιος και τὰ ἔργα του, 1749—Ι8Ο9». 'Εκδοτικδς οϊκος «'Αστὴρ»
"Αλ. και Ε. Παπαδημητριου, δδδς Αυκούργου ΙΟ, 'Αθήναι Ι959»,
σχήμα 8ον, σελϊδες 379.

«Τδ πο1,υποθητον και σπανιώτατον τής ὼγι6τητος κρϊνον
δένθάλλει,εϊ μὴ εϊς τὰ ὰπηλλαγμένα ἀκανθων έδάφη, εϊς τας
καθαρας ἐξ ὰσκήοεως καρδϊας» (Θεοκλητος Διονυσιάτης, εϊς
τδ ἔργον του «Νικοδημος δ 'Αγιορείτης», σελις Ι38).

Ὅ έξαϊρετος δημιουργδς τοϋ μοναδικοϋ εϊς τδ ειδος τον βιβλίου
«Μεταξὺ ούρανοϋ κα'ι γης», δπερ έβραβεύΟη λίαν δικαὶως ύπδ τὴς 'Ακα·
5ημίαο 'Αθηνων, δσιωτατος και λογιωταιος Μοναχδς κ. ©εοκλητος δ
Διονυσιάτης, άδελφδς τὴς ἐν 'Αγίω Ὅρει 'Ιερας Μονὴς Διονυσίου, ἔφερεν
Εις τδ φως τής δημοσιοτητος και νέον λαμπρδν σύγγραμμα, τδ ἀνωτέρω
μνημονευθέν «'Ο "Αγιος Νικοδημος δ 'Αγιορείτης, 6 βιος καϊ τὰ ἔργα
του». σύγγραμμα διὰ το δποϊον πρέπει ἡ 'Αγία ήμων 'Εκκλησϊα να
Ευγνωμονὴ αυτόν, και τδ "Αγιον "Ορος νὰ καυχαται έν Κυρϊφ, έπι τφ
γεγονότι δτι ἡ χάρις τοϋ Θεοϋ και ή προστασία τὴς 'Υπεραγίας Μητρδς
Του έπισκιάζουσι τον "Αγιον Τ6πον, τδ Ὅρος τδ Οντως "Αγιον μέχρι
τὴς σήμερον.
Τδ ως ἄνω πολύτιμον σύγγραμμα, ὅπερ κατὰ μιαν ωραι'αν σύμπτωσιν εῖδε τδ φως τὴς δημοσιοτητοςἸ5Ο ἔτη ὰπδ τὴς μακαρὶας κοιμήσεως
τοϋ 'Αγϊου Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, ειναι έντρύφημα ψυχής διὰ τον
εϋσεβή Χριστιανδν, εἰναι πηγὴ διαυγεστάτη καὶ μοναδικὴ τοϋ βίου τοϋ
'Αγϊου. 'Εγράφη ύπδ Μοναχοϋ ένστερνισΟέντος τὴν ζωὴν και τδ παράδειγμα τοϋ βιογραφουμένου Πατρος, ὰποτελεϊ τὴν μοναδικὴν και άσφαλεστάτην έρμηνεϊαν τὴς μακαρίας βιοτὴς τοϋ 'Αγϊου Νικοδήμου, 1κανθποϊεϊ καὶ τον ὰπλοϊκδν Μοναχον, και τον έπιστήμονα — κατὰ Θεδν επιστήμονα — Θεολογον και πάντα ὰνθρωπον εϋσεβὴ, Οὰ συγκινήση δὲ
ῖσως και τοϋς άδιαφορως ἔχοντας πρδς τὴν άμωμητον ήμων θρησκεϊαν.
“Εν ενϊ λόγω, καταλαμβάνει λαμπρὰν θέσιν μεταξὺ των θεολογικων συγγραμμάτων τοϋ αϊῶνος ήμων, δπῳς και τδ « Μβταξϋ Ούρανοϋ και γης»,
τδ οποϊον δύναται ϊσως νὰ χαρακτηρισθῆ ώς ή κορωνὶς των έν 'Ελλάδι
έκδοθέντων Θεολογικων βιβλίων απο τὴς ουστάσεως τοϋ αύτοκεφάλου
τὴς 'Αγιωτάτσς 'Εκκλησϊας τὴς 'Ελλάδος.
Ὅ «"Αγιος Νικοδημος 6'Αγιορείτης...» εῖναι ενα ἔργον μὴ εϋχάριστθν

(*) Εύχαρϊστως ἀναδημοσιεύομεν ἐκ. τοϋ έπισήμου δργάνου τοϋ
Ηατριαρχεὶου Κωνσταντινουπολεως «Ὅρθοδοξὶα», θαυμασίαν κριτικὴν
επ,ι τοϋ νέου και λϊαν πνευματικοϋ ἔργου τοϋ συνεργάτου ήμων π. Θεοκλήτου, υπο τον τϊτλον «"Αγιος Νικοδημος 6 'Αγιορείτης», οπερ καὶ
συνιστωμεν ἐκθύμως τοϊς άναγνιδσταις ήμων.
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σχεδιάγραμμα μὲ ώραίαν κατασκευήν, μὲ εὺλογίαν Θεοϋ γεγραμιιένον.
Προτάσσεται αϋτοϋ ὴ έπιβλητικὴ Εϊκων τοϋ 'Αγϊου Νικοδὴμου, καλλιτεχνηθεϊσα διὰ χειρδς τοϋ μεγάλου Βυξαντινοϋ 'Αγιογράφοιι κα'ι τὴς 'Εκκλησιαστικὴς παραδόσεως λάτρου κ. Φωτίου Κδντογὶ,ου. 'Ακολουθεϊ, κάτωθι τοϋ τίτλου, ενα πραγματικδν έπιγραμμα, λέξεις μυστικιστικαϊ τοϋ
Θειου Νικοδὴμου προς τον “Ηγαπημένον του Βασιλέα Χριστόν. "Επεται
μια γλυκυτατη 'Αφιέρωσις τοϋ σοφοϋ συγγραφέως « Τὴ γλυκυτατη Μητρϊ
'Αγϊου Νικοδὴμου κα'ι έμῆ Ὅδηγητρία, ως έφεστϊφ 'Ιερας Μονὴς 'Αγίου
Διονυσίου...».
'Ακολουθεϊ δ λεπτομερὴς Πίναξ των περιεχομένων. Δημοσιεύεται
εν συνεχεία πάνυ δικαίως κα'ι δφειλετικως, ὴ Πατριαρχικὴ κα'ι Συνοδικὴ
Πραξις τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ εν τὴ Π6λει 'Εκκλησίας, τὴ 3ϊν) Μαϊου
τοϋ Ι955, περι ὰνακηρύξεως τοϋ Νικοδὴμου εις "Αγιον, τὴν δποίαν ανακήρυξιν (εν σελ. 37Ι) χαρακτηρίζει δ συγγραφεὺς -ως αύτόχρημα Πατερικὴν νίκην». “Επεται ταυτη δ Προλογος τοϋ Καθηγουμένου τοϋ 'Ιεροϋ
Κοινοβίου τοϋ κατ' “ΑΟω 'Αγιου Διονύσϊου 'Αρχιμανδρι'του Γαβρ,ήλ, και
μετ' αϋτδν τδ Προοίμιον τοϋ ἀκολουθοϋντος ιινημειιδδους ἔργου, ως
«προσωπον τηλαιιγές», εις τύ δποϊον Προοίμιον, δ μετριοφριον συγγραφεϋς προειδοποιεϊ τον ὰναγνωστην δτι τδ ἔργον του «ειναι ἔργον Μοναχοϋ», Μοναχοϋ δμως, προσΟέτω, δ δποϊος έκπλήσσει τον μελετητὴν διὰ
τον πλοϋτον των γνιδσεῶν του, διὰ τδ βὰθος τὴς πνευματικὴς του ζωὴς,
διὰ τὴν ἀγάπην του προς τὴν 'Ορθοδοξίαν και τὴν ίερὰν αύτὴς παράδοσιν. Εϊς τδ Προοίμιον γϊνεται 2.δγος, συν δὰ,λοις, περι των πηγων τὴς
συγγραφὴς και περι τὴς βιβλιογραφίας. Μετὰ τοϋτο ἕπεται μια ἔξοχος
«Ειοαγωγὴ» τμήματα τὴς δποϊας αποτελοϋν ὑμνον προς τον αγιον βίον
και προς τον 'Ασκητισμον, έπιγράμματα πραγματικά, λυρικὰ άσματα
·ψϋχής ζῶσης εν ἀφιερωσει προς τον Χριστδν κα'ι προς τὴν 'Εκκλησϊα·..·.
«Τϊποτε ἀλλο, λέγει δ δσιώτατος ουγγραφεύς, δεν θὰ σώση τον ὰνθρωπον έκτδς απο τὴν μιμησιν των 'Αγϊων. 'ΙΙ ζωὴ των 'Αγϊων ἀποτε7,εϊ
κατάκτησιν τοϋ κοσμου τὴς πνευματικὴς έλευθερίας, ὴτις εΙναι νικη τοϋ
ὰνθρωτινου πνεύματος κατὰ της φθορας τὴς σαρκδς» (σ. Ι4). Καϊ περαιτέρω: «Οί φιλοσοφοι δὲν ὴμποροϋν μὲ τὰς κοϋφας διανοητικάς των
συλλήψεις νὰ διορύωσουν τον κοσμον, ἀλλ' οϊ "Αγιοι, οϊτινες, άφοϋ πρωτΟν θεραπεύσουν τὰς ψυχάς, τὰς οϊκοδομοϋν υστερον εϊς ναδν ἄγιον (σ. 15).

Μετα τὰ ὰνωτέρω προκαταρκτικὰ, δ συγγραφεὺς εϊσάγει τον άναγνώστην εϊς τδ κυρϊως ἔργον του, εις τον κυρϊως πνευματικδν ναὺν — ϊνα
εϊπω μεταφορικως — χρησιμοποιων αριστον τρδπον έξιστορήσεως τοϋ
βίου τοϋ μεγάλο.υ Ὅσϊου. Διαιρει τδ ἔργον εϊς 14 κεφάλαια, άναγράφιον
εις ἔκαστον τον ὰριθμδν έτων έντδς των δποίων κινεϊται ὴ έξιστορησις
τοϋ βίου, ὰριθμων ἔκαστον κεφάλαιον εις ϊδιαίτερα τμήματα και έπιγράφων καταλλήλως εκαστον των τμημάτων 'αύτων. ως λ.χ. « Κεφάλαιον Γ.
Ι. Καιαγ'ωὴή. 2. Πνευματικαι άστραπαϊ παιδικὴς ὴλικϊας. 3. Σέμνωμα
τὴς περιπύστο» Εύαγγελικης Σχολὴς». Κάτωθι δὲ τὴς ε.τιγραφής έκάστον
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τμὴμαϊος καταχωρίξει, ϋπο τύπον ρητῶν, ἀγιογραφικὰς ὴ υμνογραφικὰς
φρὰσεις κ.λ.π. εϊς τροπον ῶστε ὴ πνευματικὴ τοϋ ἔργου δομὴ νὰ εῖναι
ὰ.πδ πάσης ἀπόψεως έλκυστική.
"Αναπτύσσων τον βϊον τοϋ θειου Πατρός, έντδς τοϋ πλαισίου τὴς
χρονικης περιοδου κατὰ τὴν δποίαν οδτος ἔξησε κβι ως φωστὴρ πρώτου
ιιεγέθους δλος ἔλαμψεν, συναναπτύσσει καϊ πάντα τὰ άφορωντα εις τδ
καταπληκτικδν τοϋ 'Αγϊου συγγῳαφικδν ἔργον. 'Ακολουθεϊ οϋχι τὴν ξηρὰν
ϊστορικὴν μέθοδον κα'ι τὴν τυπικὴν ὰξιολογησιν τοϋ διαληφθέντος ἔργου
τοϋ μεγάλου τοϋτου Μυστικοϋ Πατρος, άπειρα παραθέτων τμήματα εκ
των ϊῷγων αϋτοϋ, κα'ι δὴ τὰ σοφωτατα Προλεγομενα καϊ ποικίλλων τὰς
σελὶδας τοϋ βιβ7,ϊου του διὰ βαθυστοχάστων σκέψεων, και δὴ μάλιστα
διὰ τὴς έρμηνεϊας τοϋ μυστικιστικοϋ πνεϋματος, δπερ ένέπνεε καϊ συνεϊχε
τὴν ζωὴν τοϋ 'Αγϊου Νικοδήμου. Τδ ἔργον δμοιάζει πρδς θαυμάσιον
καλλιτεχνικδν πϊνακα μὲ ποικιλϊαν συνθέσεως, μέ βάθος κα'ι υψος καὶ
πλὰτος πνευματικδν. 'Η βιογράφησις συνυφαινεται μετὰ πλουσιου ύλικοϋ
νηπτικὴς και μυστικιστικὴς φιλοσοφὶας κα'ι θεολογϊας.
Ειναι τδση ἡ ἀγάπη τοϋ συγγραφέως πρδς τδ μυστικδν πνεϋμα τδ
δποϊον ζῆ καὶ αϋτδς δ ϊδιος, ῶστε ένω πολλαχοϋ ὰναμένει δ άναγνωστης
τοϋ βιβλϊου του έξιστδρησιν πτυχων τοϋ βίου τοϋ 'Αγίου, τέρπεται καϊ
ξὴ και κινεϊται εντος τὴς ὰγίας ἀτμοσφαίρας τής δημιουργουμένης ύπδ
τοϋ άρῶτου τούτοιι έξηγητοϋ τὴς νήψεως καὶ τοϋ μυστικισμοϋ. Ειναι
καϊ δ συγγραφεύς ενας σύγγρονος μυστικδς θεολογος, συνεχιστὴς τοϋ Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου. 'Απο κάθε σχεδδν σελίδα του ἔργου του άναβλϋ'ζει τδ αρωμα τοϋ θειου ἔρωτος πρδς τον Χριστον. 'Εκτδς πὰσης
άμφισβητήσεως τυγχάνει τδ γεγονδς δτι δ συγγραφεύς ψυχογραφων τον
Ἀγιον Νικοδημον, εν ταϋτφ και έαυτδν ψυχογραφεϊ. Τδ βιβλίον του τδ
ἔγραψε μέ άπειρον εϋλάβειαν προς τον «"Οσιον Πατέρα» κα'ι ειναι ὰξια
σημειωσεως τὰ κοσμητικὰ έπίθετα διὰ των δποίων προσωνυμεϊ αύτον.
Τον άποκαλεϊ «κλεινδν Νικδλαον» «φιλόθεον Νικολαον», (δτε ὴτο λαϊκδς
δ "Αγιος Νικοδημος), «ϊερδν Νικοδημον», «θειον Διδάσκαλον», «άοϊδιμον
Νικοδημον», «ταπεινοφρονα ^Ερημϊτην», «θειον πατέρα», «χαλκέντερον
“Ερημίτην τής Καψάλας», «γενναϊον τοϋ Χριστοϋ άθλητήν», «θειον Ἐρημϊτην», «ιϊγκητατον πατέρα», «γλυκύτατον “Ερημϊτην», «Καψαλιωτην
Νικοδημον», «Μέγαν Νικοδημον^, «Χρυσορροαν Νικ6δημονχ,οθεϊονέργάτην τὴς προοευχής», «δ δσιός μας», «θειον ήσυχαστὴν και ύμνολογον» κ.λ.π.
Ὅσον ὰφορα εις τὴν έξιστορησιν τοϋ βίου τοϋ 'Αγίου δ δσιωτατος
συγγραφεύς ειναι λιαν προσεκτικος, χρησιμοποιων τοὺς παλαιοτέρους
βϊους τοϋ 'Αγϊου Νικοδήμου, τὴν ὴλεγμένην 'Αγιορειτικὴν στοματικὴν
παράδοσιν και άνέκδοτά τινα εκ τοϋ βίου αύτοϋ (σ. 248, 262, 29Ι κ.λ.π.),
δημοσιεύων ἐν τφ βιβλϊφ καϊ τινας ἀ.νεκδοτους τοϋ 'Αγίου έπιστολάς.
Εϋστ6χως χαρακτηρϊζει τοϋς διωκτας τοϋ δσϊου Πατρος (σ. 246 κ. ὰλλαχοϋ), και ὰναφέρει τους καλλινϊκους αϋτοϋ ἀγωνας (σ. 2Ο4 κ.λ.π.). Μετὰ
μεγιστης έπιφυλακτικότητος έξιστορεϊ τὰ άφορωντα εϊς τοὺς «Κολλυβάδες»

58
και τα περϊ συνεχοϋς θείας Μεταλήψεως (σ. 38 κ. έ. σ. 2Ο6), και εϋχεται
(ἐν σελίδι 2Ο7) ϊνα μὴ ιδη .«εις τον οϊωνα τδ φως της δημοσιοτητος»
άνέκδοτον χειρογραφον τοϋ Παρϊου, έξιστοροϋν 07οβερὰς λεπτομερείας
τὴς περ'ι μνημοσϋνων ἔριδος των 'Αγιορειτων. 'Ωσαύτως δ σ. διορθωνει
γνωμας συγγραφέων ἀσχοληθέντων μὲ τον βῖον τοϋ δσϊου Νικοδήμου
και εν ενὶ λδγφ διὰ τοϋ ἕργου αύτοϋ ἀναδεικνύεται μοναδικος, ως προανέφερα, βιογράφος και έρμηνευτὴς τοϋ δσιακοϋ και μεγάλου θεολογικοϋ
εργου τοϋ «'Ερημϊτου τὴς Καψάλας» (σ. 4Ι, 42). Τὰ πάντα ἐρειινφ εν
τφ βίφ αϋτοϋ και τῆ δράσει τη συγγραφικῆ κατὰ τρόπον λαμπρδν και
εξοχον, και κατακοσμεϊ, πλεϊστας σελιδας τοϋ βιβλϊου του, διὰ χωρϊων
ἀγιογραφικων καί πατερικων. Θαυμασϊως δὲ έπεξηγεϊ τὴν παρ' ἀδαων
παρεξηγηθεϊσαν συχνὴν ὰναχιορησιν τοϋ Ὅσίοο άπδ τόπου εϊς τοπον
(σ. Ι22. Ι73, 3Ο6).

'Εκεϊ δὲ πάλιν, δπου δ δσιολογιιδτατος συγγραφ.εὴς ειναι άξιοθαύμαστος, ειναι ὴ άξιολογησις τοϋ τεραστίου ἐργου τοϋ θειου Πατρος. "Η
βαΟεϊα μελέτη και σπουδὴ των χιλιάδων σελϊδων τοϋ θεοφωτιστου Νικοδήμου και ή ἔμπρακτος έφαριιογὴ των εν τοϊς συγγράμμασιν αϋτοϋ νηπτικων παραγγελμάτων, κατέστησαν τον Μοναχδν κ. Θε6κ7,ητον Διονυοιιϊτην θαυμάσισν σχο1.ιαστὴν και έξηγητὴν τὴς βαΟειας Οεολογϊας τοϋ
'·Αγιορεϊτου Πατρος. 'Εξακριβωνει τὴν γνησιότητα των ἔργων αϋτοϋ, δοθέντος δτι ἀνωνύμως έξεδϊδοντο πολλάκις δγκιϋδη εργα τοϋ 'Αγι'ου Νικοδήμου (σ. ΙΟΙ, ΙΙΟ, Ι75—176 κ.λ.π.). Ειναι δέ έπιγραμματικύς ιδς προς
τον ὰκριβὴ χαρακτηρισμδν έκάστου ἔργου συγγραφικοϋ τοϋ βιογραφουμένου Ὅσίου. 'Επι παραδείγματι, διὰ τδ «'Εορτοδρδμιον» τδ δ.τοϊον
χαρακτηρι'ζει ιος «δργιυν γνωσεως και πολυϊδμοσϋνης», γράφει ταϋτα:
«Αϋτ6 τοϋτο και μδνον εΙναι μια Σχολή, ὴ, αν δ δρισμδς δὲν ειναι
ειϊστοχος, τδ ἔργον τοϋτο ειναι ἔργον μιας Σχολὴς σοφων και 'Αγϊων και
δχι εργον ένδς ρακενδύτου Καψαλιώτου Μοναχοϋ» (σ. 323). Διὰ δὲ τὴν
«ΧρηστοήΟειαν» : Τϊ ειναι ΧρηστοήΟεια ; "Ενας ϋμνος εϊς τὰ άγνὰ χριστιανικὰ ὴθη κα'ι ενα άνηλεές μαστϊγωμα τὴς ποικιλης διαφθορας, των
προλήψεων, δεισιδαιμονιων, χακων συνηθειων, μαγειων, και παντδς δαιμονιωδους έπινοήματος» (σ. 253) κλπ. Τὰ συγγράμματα τοϋ 'Αγιορεϊτου
τὰ δνομάζει «ϊεριδτατα» (σ. Ι45) και «πνευματικώτατα εργα» (σ. 245), και
δμιλεϊ πολλαχοϋ τοϋ εργου του περϊ τη; εν αϋτοϊς περιλαμβανομένης
θεϊας τοϋ άνδρος σοφϊας ὰμιγοϋς Ὅρύοδοξίας, άνιιλατινικὴς πολεμικοτητος, περὶ τὴς μεγίστης ψυχικὴς ῶφελεϊας, τὴν δποίαν ταϋτα περικλεϊουσι, και έξιστορεϊ τὴν έπϊδρασιν αϋτων έφ' ολης τὴς Ὅρθοδοςου ανα
τον κοσμον 'Εκκλησι'ας, εϋστδχως παρατηρων, δτι «τδ κϊνητρον των πο·λυχρονϊων και κοπιωδων έργασιων (τοϋ θειου Νικοδήμου) ήτο πάντοτε
ὴ ιϊγάπη προς τους άδελφούς του Χριστιανούς και ή οϊκοδομὴ τὴς 'Εκκλησϊας» (σ. 23Ο), σημειιὴνων δτι τδ πλεϊστον των εργων τοϋ 'Αγίου
Νικοδήμου ὰναφέρεται εϊς τὴν 'Υπεραγίαν Θεοτδκον (σ. 25Ι, 28Ο), και δτι
τδ πλεϊστον αϋτων εδημοσιεϋϋή μετὰ τὴν ύσίαν κοίμησιν αϋτοϋ (σ. 24Ο).
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'Εν ένϊ λόγω ἐπιγραφικῷ, τδ ολον ἔργον του νηπτικοδ Πατρδς τδ προσονομάζει «δυσθεώρητον πυραμϊδα»! (σ. 279). Τδ εϋχάριστον δὲ εϊναι δτι
δ δσιιοτατος π. Θεόκ7,ητος προαναγγέλλει έν τφ έργω του δτι προτϊβεται
να φέρτ] εϊς τδ φως τὴς δημοσιοτητος συμπεπυκνοψένην ἔκδοσιν των
«Πνευματικων Γιιμνασμάτων» (σ. Ι99) και δτι άσχολεϊται περ'ι τὴν ευρεσιν και καταγραφὴν των ποιητικὴς υφὴς ἔργων τοϋ Νικοδὴμου προς
μελλοντικὴν ἀσφαλως ἔκδοσιν αϋτων συνολικως (σ. 316). «Τὰ συγγράμματα του — λέγει — ἀπέβησαν ὴ οτάΟμη τής 'Εκκλησιαστικής άληθείας
και ὴ πιαϊνουσα τροφὴ τοϋ πνεύματος των Μοναχων. και τοϋ Χριστεπωνύμου πληρώματος, παραμένοντα απο τον χρονον άφθαρτα και αιδέσιμα
τοϊς πισιοϊς. Διοτι τδ καθαρδν πνεϋμα, δπερ διήκει εις αϋτά, ή βαθεϊα
παρατηρητικοτης, ή 1,επτοτάτη ἀνάλυσις, ὴ ποίησις, ή πνευματικὴ γλυκύτης καϊ εϋωδία των, ὴ ὰπαράμιλλος σχολαστικοτης, ή δρθοφροσύνη
καϊ ὴ διαύγειά των τὰ καθιστοϋν δροσωδη, έράσμια και άδιάφθορα...»
(σ. 363).
Ὅ «'Επϊ1.ογος» του βιβλίου έσ. 363—373) εϊναι ἕνας μεγαλειώδης
χαρακτηρισ,ιιδς τοϋ Ὅσίου Νικοδὴμου, παράγραφοι τοϋ δ.τοϊου φθάνουν
τὰ υψη τής ποιήσεως, και εῖναι μια κραυγὴ ὲπιστροφής εις τὴν γνησϊαν
Ὅρθοθοξίαν και παράδοσιν, ὴ δποία σήμερον ταλαιπωρεϊτοι «μὲ ὰκαθδριστα, έπικὶνδυνα και ἀλλοπροσαλλα θεολογικὰ σχήματα» (σ. 37Ο).
«Και Ὅρθδδοξος παράδοσις — συνεχιζει δ σοφδς συγγραφεὺς — σημαίνει
βίον έοωτερικον, άγι6τητα ψυχής, ἔρωτα καρδίας, εις τὰ βάθη τής 6ποι'ας
νὰ ἀκσϋωνται τα έρωτικὰ λογια τοϋ 'Αγϊου Πατροσ, ώς άπδ τοϋ Χριστοϋ
έρχομενα: "Επιθυμω νὰ εϊμαι δλος έδικος σου κα! έσϋ δλος έδικος μου...
ζητω τὴν καρδίαν σου νὰ ένωθῆ με τὴν έδικήν μου...» (σ. 372—373).

^Επιστέγασμα. τοϋ έπιστημονικοϋ ψυχωφελοϋς και ἰεροϋ τούτου
βιβλίου εῖναι ἡ ὰποστροφὴ κα'ι επϊκλησις τοϋ 6σιωτάτου συγγραφέως
«προς τον Πατέρα», τον Ὅσιον Νικδδημον, άποστροφὴ και δέησις καϊ
ικεσία θερμή, υπενθυμϊζουσα πατερικοϋς έγκωμιαστικοὴς λογους, καϊ
ύμνογραφήματα έξαίρετα: «'Ως Πατέρων Πατέρα και ἔγνωμεν και πιστεύομεν. 'Επαρον, δθεν, τὰς δσίας χεϊράς σου, αϊτινες ὑψούμεναι έκρατοϋντο εν ταϊς των νυκτων καθ' ήσυχίαν κατανυκτικαϊς προσευχαϊς σου
καὶ εϋλδγησον κα! ὰγίασον τὰ έν πολλῆ έπιθυμία ὶκετεύοντα τέκνα σου.
“Οτι έκ τὴς ἀγάπης σου άποκρεμομεθα δϊκην υἰων τω πατρ'ι αϋτων,
βρεφοπρεπως ένατενίξοντες, νοερως εναγκαλιζομενοι, καϊ μυστικως ἀσπάζεσθαι και καταφιλεϊν έλκομεθα, 6ιρΟαλμούς σου, οι ὰε'ι καθορωντες
δρθὰ χεϊλη σου, προσευχαϊς κα'ι διδαχαϊς καϊ ὑμνωδίαις ὰγιασθέντα,
κροτάφους σου, οϊτινες μηδεμϊαν πρότερον άνάπαυσιν σχοντες πριν ἢ
εϋρεϊν σε, Πάτερ, τ6πον τφ Κυρίω, σκήνωμα τφ Θεω των Πατέρων
ὴμων...» (σ. 36Ο).
Κατάκλεισις δὲ τοϋ δλου πνευματικοϋ τοϋ βιβλίου λειμωνος ειναι
ἡ δοξολογία έπ'ι τὴ τελειωσει αϋτοϋ, δ.ηλωτικὴ τὴς ευσεβειας τοϋ
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συγγραφέως : «Τέλος, Θεω δε τφ τὰ πάντα τελειοϋντι αϊνος κα'ι δοξα».
"Επονται «Παραπομπαι» καὶ «Βιβλιογραφία» (ο. 37ο—379).

Ὅ οσιολογιωτατος συγγραφεύς διὰ τοϋ ἔργου του τούτου, παρὰ
τὴν μειριοφροσύνην αϋτοϋ, παρὰ τὴν «οικείαν άδυναμίαν», παρα τὴν
νομιζομένην «ἀκαταλληλ6τητά» του (σ. 5), ὰφὴκεν εις τους 'Αγιορεϊτας
και εϊς δλον τον κόσμον, οϋχι «άσθενὲς... μνημόσιινον» (σ. 6) περι τοϋ
'Αγϊου Νικοδήμου, αλ2,α μνημεϊον και ιερδν κειμήλιον άξιον τοϋ βιογραφουμένου 'Αγίου, άξιον τὴς λαμπρας 'ϊστορίας των Θεολογικων γραμμὰτων ἐν 'Αγίφ Ὅρει και ἀπέδειξεν ἐν τοϋτω δτι τδ "Αγιον Ὅρος οϋδέποτε ἔπαυσε νὰ ὰναδεικνύη ὰγϊους κα'ι πατερικοϋς θεολογους και
νηπτικούς ἀσκητάς.
Ειμαι ϋποχρεωμένος νὰ μὴ ὑπερβω τὰ δρια τὴς βιβλιοκρισίας, διύ
και λυποϋμαι διοτι δεν δύναμαι, ἐκ τοϋ περιοριομοϋ τούτου, νὰ καταχωρίσω εν αϋτὴ παραγράφους αύτουσῶυς εκ τοϋ «'Αγίου Νικοδήμου τοϋ
'Αγιορεϊτου», αι δποιαι, απδ καλλιτεχνίας γλωσσικὴς και απδ νψους
νοημάτων ἀποτελοϋν άνατάσεις και ὰναβάοεις ψυχὴς κα'ι ὑπενθυμϊζουν
πατερικὰ ἔργα. θδού, παρὰ ταϋτα, μια τοιαϋτη παράγραφος. «Μοναχδ;
σημαϊνει — γράφει έπιγραμιιατικως — ὰναίμακτον μαρτύριον τὴς συνειδήηεως, καρδία θλιβομένη και κλαϊουσα, προσευχοιιἐνη μετὰ κραυγὴς
ϊσχιιρας, καρδία ἐσταυρωμἐνη. Ὅλα τὰ σύμβολα τοϋ πάθους τοϋ Κυριου
έναποτϊθενται εις διηνεκή θέαν εις τὴν καρδίαν τοϋ Μοναχοϋ, δ 6ποϊος
μιμούμενος τον Κύριον, πδτε εϊσάγεται εϊς τδ πραιτωριον γαλήνιος,
ποτε μαστιγοϋιαι ὑπομένων, πότε έγκαταλείπεται υπδ φίλων, πδτε ραπϊξεται σιωπων και πδτε σταυροϋται έφαπλων έκουσίως τφ σταυρψ τὰ;
χεϊράς του, βαφατς έρυθραϊς αίματούμενος» (σ. 88), ὰκριβως δπως εϊκονὶζεται «δ έσταυρωμένος μοναχδς...» εϊς τδ τελευταϊον τοϋ βιβλίου
έξωφυλλον.

Συγχαίρω τω δσιωτάτφ κα'ι νηπτικφ συγγραφεϊ απδ βάθους καρδίας, διὰ τδ υπέροχον βιβλιον του, διὰ τὴν ψυχικὴν κα'ι έπιστημονικὴν
ωφέλειαν ῆτις- ὰναβλύζει εκ τὴς μελἐτης αύιοϋ. Συγχαίρω και τοϊς έκδοταις αϋτοϋ, οϊτινες επ' έσχάτων Μ;τρεψαν τὴν φροντιδα αϋτων εϊς τὴν
ἔκδοσιν θρησκευτικων, θεολογικων και ψυχωφελων βιβλιων, των δποίων
εχει άνάγκην, περισσοτερον πάσης ιϊλλης φορας, δ 'Ελληνικδς λαος, και
ευχομαι τόσον εϊς τον συγγραφέα, δσον καϊ εϊς αϋτοϋς, νὰ φέρωσιν εϊς
τδ φως της δημοσιύτητος παρδμοια ἰῷγα, άθάνατα πατερικὰ μνημεϊα.
'Α θ ή ν α ι.

ἡ

Ὅ Θαυμακοϋ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

Ὅπου φοβος Θεοϋ, εκεϊ ἀγάπη και 6μδνοια και 6 Θεδς εν μέσιρ
αϋτἰον' δπου αφοβϊα Θεοϋ, εκεϊ ερις καϊ ζήλος, ῆτοι φθδνος εκεϊ καὶ
6 διάβολος αναπαϋεται.

'Φσίου

'Αντιδχου

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΟΥΝ

Θεσσαλονίκη Ι -7 - Ι959
Προς
τδ εγκριτον Περιοδικδν “Αγιος Παϋλος,, 6 Ξηροποταμϊτης.
'Γ. Μονὴν 'Αγ. Παϋλου "Αγιον “Ορος.
.............. εϋλαβως ὑποβάλλομεν τὰ ταπεινά ήμων σεβάσματα, εὑχαριστοΟντες συγχρδνως υμας διὰ την ἀνελ7,ιπὴ ὰποστο7,ὴν τοϋ έγκρϊτου ὑμων
Περιοδικοϋ, τοϋ λαμπροϋ τουτου δργάνου της Μοναστικὴς Πολιτεϊας
τοϋ 'Αγίου Ὅρους.
Μετ' ἀδιαπτώτυυ ένδιαφέροντος ὰναγιγνωσκομεν τὰς έκλεκτὰς
πραγματεϊας και τὰ ὰρθρα έκάσιου τεύχους έπί συνεχὴ δέκα τώρα ἔτη.
Πολλάκιτ έσκέφϋημεν ϊδια μετὰ τὴν έπίσκεψιν ὴμϋν εις τδ "Αγιον
Ὅρος νὰ ένοχλήσω ὑμας άπδ των στηλων τοϋ Περιοδικοϋ, ἀλλὰ διὰ
διαφορους 7,ύγους δὲν προέθημεν εϊς τοϋτο.
“Ηδη δμως δεν δυνὰμεθα νὰ έξακολουθήσωμεν τδ ιδιον. 'Η θερμὴ
ἔκκλησις τοϋ τελειοφοιιου τὴς Θεολογικὴς Σχολὴς 'Αθηνων κ. Νανκιάμα
Θεοδῶρου (τελεϋταϊον τεϋχος) προς τους 'Αγϊους εν Χρισιφ 'Ιησοϋ Πατέρας τοϋ 'Αγίου Ὅρους διὰ τὴν Νεοσύστατον και Αϋτοφυὴ ἐν Κεντρώᾳ
'Αφρικῆ Ὅρθδδοξον 'Ανατολικὴν 'Εκκλησίαν τὴς Οὑγκάντας, Κένυας
κα'ι Ταγκανίκας μέ συνεκίνησε βαθϋτατα. 'Εμνήσθην παλαιων ὴμερων
ἐν Γερμανϊα καϊ Ὅλβετια, δτε ελαβον μέρος εις Συνέδρια 'Εξωτερικ·ὴς
'Ιεραποστολὴς (Αυκεετε ΜΪ88Ϊοπ), ἔνθα ἔβλεπε κανεις Χριστιανοϋς
'Ιεραποστόλους πάσης φυλήε κα'ι γλωσσης νὰ έργάζωνται μετ' έξδχο·υ
'Ιεραποστολικοϋ ζήλου προς διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμοϋ μέχρι των
έσχατιων τὴς γης. 'Η συγκίνησίς μου ὴτο ὰνευ προηγουμένου και μδλις
κατιδρθωσα νὰ συγκρατήσω τα δακρυα μου. 'Ενεθυμήθην τὴν παλαιὰν
δοξαν τὴς 'Ελληνικής Ὅρθοδοξίας μέ τὰς μεγάλας της έσιοτερικὰς και
έξωτερικὰς 'Ιεραποστολάς, έσκέφθην ὰκ.6μη τὴν 'Ιεραποστολικῷν δρασιν
τὴς "Αδελφήςι 'Ρωσσικὴς 'Εκκλησὶας μέχρι των ἀρχων τοϋ 2Οου αιωνος,
'Ανελογίσθην τὴν ἔλλειψιν πάσης έξωτερικὴς 'Ιεραποοτολὴς δράσεως της
'Εκκλησιας μας, ύις και τὴς Ρωσσικής τοιαϋτης και έπονεσεν ὴ ψυχή
μου. Και ὴ μέν τελευταϊα, ώς κα'ι αϊ άλλαι ὰδελφαι 'Εκκλησίαι τοϋ
Παραπετάσματος, εΤναι δικαιολογημέναι μετὰ τὴν έπικράτησιν εκεϊ τοϋ
Κομμουνισμοϋ, μολον δτι ὴ εν Ευρωπη κα'ι 'Αμερικῆ διασπορὰ τὴς
Ρωσσικής 'Εκκλησϊας έργάζεται λίαν καλως επ' ἀγαθφ τὴς 'Ελληνικὴς
Ὅρθοδοξϊας μεταξὺ τοϋ Προτεσταντικοϋ και τοϋ Ρωμαιοκαθολικοϋ κοσμου.
'Η ιδική μας δμως 'Εκκλησία μολον δτι ἔχει Ι3Ο ἔτη έλεϋθερον βίον
μέχρι σήμερον οϋδέν σχεδδν έπετέλεσεν ἐπ'ι τοϋ τομέως τὴς έξωτερικής
'Ιεραποστολὴς. “Αν δμως ή 'Εκκλησία δὲν έπελήφθη τοϋ εργου τὴς 'Εξωτερικὴς 'Ιεραποστολὴς, ἔχει τους λογους της, δὲν θὰ ἔπρεπεν αρα γε
τοϋλάχιστον αϊ Ὅρθοδοξοι Θρησκευτικαι Ὅργανωσεις και ὰδελφοτητες
νὰ βοηθήσουν τὴν "Επίσημον 'Εκκλησίαν έπι τοϋ τομέως αϋτοϋ; 'Ασφαλως ναι. 'Κνθυμοϋμαι μάλιστα δτι σχετικως ειχα γράψει εκ Γερμανίας
εις μιαν των μεγαλυτέρων Θρησκευτικων κινήσεων τὴς Πατριδος μας
διαθέτουσαν πολλὰ τα μέσα προς τον σκοπδν τοϋτον, ὰλλ' ή ὰπάντησις
ὴτο ὰρνητ.κή. Κα'ι ϊδοϋ τωρα δ έξ Οϋγκάντας τελειδφοιτος τὴς Θεολογιας Κος Θεόδωρος Νανκιάμας ἀπευθύνεται εις τὴν 'Ακροπολιν τὴς
'Ελληνικὴς Ὅρθοδοξϊας τδ ''Αγιον Ὅρος, ζητων τὴν ὴθικὴν καϊ ὑλικὴν
(τουλάχιστον εις εικονας, 'Ιερὰ άμφια, σκεύη κλπ.) βοήθειαν των 'Αγιορειτων Πατέρων. Εϊμεθα βέβαιοι δτι ή 'Αγιωτάτη Κεντρικὴ Διοικοϋσσ.
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'Επιτροπη του 'Αγιου "Ορους και οϊ "Αγιοι Καθηγουμενοι θα εκτε7νεσουν
τδ καΟηκον των με υπερβαλλοντα ζηλον αῖϊ'οστελλοντες δ,τι ·εϊναι δυνατδν να συγκεντρα5σουν εκ των 2Ο Τερων Μ6νω,ν του "Αθω.
"Αλλα πδσον ευχαριστον θα ητο αν και παλιν τδ "Αγιον ''Ορος
επηνδροϋϊο και ενεθυμεϊτο τας παλαιας ημερας της δδξης του και της
'Ιεραποστολικης αυτοϋ δρασεως. "Αν εντδς της 'Αθωνιαδος Σ^ολης ιδρυετο
και ελειτοϋργει και εν “Ανωτερον Θεολογικδν Φοοντιστηριον "Εξωτερικης
'Ιεραποσϋολης, τοτε τα πραγματα θα ^σαν εντελως διαφορα και η 'Αγιορειτικη Μοναστικη Πολιτεια θα προσεφερεν αριστας υπηρεσιας ε'ϊς την
'Εκκλησιαν της 'Ελλα·δος και την -Ελλη.νικην 'Ορθοδοξιαν καθδλου. Πως
θα ευρεθοϋν τα μεσα, τοϋτο ειναι τδ τελευταϊον εξ δλων. ·Τδ πρδβλημα,
ειναι ποιος θα λαβη την πρωτοβ.ουλιαν και μαλιστα *επ ευκαιρια του
8ορτασμοϋ της χιλιετηριδος του 'Αγιου .."Ορους, ως και της συζητησεως
του θἘματος της "Εξωτερικης 'Ιεραποστολης εν τη προσεχεϊ Ποθσυνδδω,
εαν αυτη ηθελε πραγματοποἰηθη.
'Ημεϊς οι λανκοι Θεολδγοι ειμεθα πρδθυμοι να βοηθησωμεν εις
μιαν τοιαϋτην προσπαΟἘιαν. παντι σθἘνει και πασχ) ΟὌσια. Δεν β7νεπομεν
δε μακραν και τηνημεραν της ιδρυσεως ενδς συγκροτημαιος οϊκηματων
^ξωτερικης 'Ιεραποστολης μεια της ανα2νδγου 'Ιεραποστο2ακης Σχολης
η Φ3οντιστηριου κατα τα Ευρωπαϊκα πρδτυπὶα εν δρθυδδξω Πνευματι
υπενθυμιζοντα ημϊν τας Χαλςμας κατηχητικας Σχολα; της 'Αλεξανδρειας
και 'Αντιοχειας, ως και ειτινας ετερας. "Ασφαλως δ ρδλος των 'Ιερων
Μονω.ν του 'Αγιου "Ορους θα ειναι κατ' εξοχην σπουδαϊος.
"Ας ευχηθωμεν, "Αγιε ΚαΟηγοϋμενε, τδ εργον τοϋτο να λαβη σαρκα
και δστα' ηδη επι των ημερων μας;
Ευχαριστων δια την φιλοξενιαν κλπ.
Σαββας Νανακος Καθηγητης Α.Ε.Φ. Θεσσαλονικης

Σ. Σ. Πολ7αχ ηλπισαμεν και ημεις απδ την 'Αθωνιαδα Σχολην,
δια την δποιαν ϋπηρξεν δλως ιδιαιτερον τδ ενδιαφερον του ΟΙκομενικοϋ
Πατριαρχειδυ, του 'Αγιου "Ορους κ. α. παραγδντων.
Δυστυχως η Πολιτεια και συγκεκριμενως τδ 'Υπουργεϊον 'Εθνικης
Παιδειαί: και Θρησκεϋματων, δμοϋ μετα του εκδηλωθεντος ενδιαφερονιος
αυτοϋ, εθεσε και την σφραγιδα της εκτροπης του αρχικοϋ αυτης σκοποϋ,
με κινδυνον διαλϋσεως και αυτων των 'Ι. Μονων του 'Αγιου "Ορους, δια
της τοποΟετησεως μεταξυ του διδακτικοϋ προσωπικοϋ και προσωπων
ουχϊ απλως ακαιαλληλων, α2ιλα και επικινδυνων. Τοϋτο φανταζδμεθα να
υπηρξεν αφορμη ωστε Μοναι ιινες *ν αονηθωσι την εγγραφην αδελφων
αυτων ως μαθητων εις την ''ΑΟωνιαδα παρα την προς τοϋτο υποχρεωσιν των.
Συμφωνοϋμεν δτι ουτοι ενδεχδμενον να μετενδησαν δια τα; πρδτε*
εις την περιπτωσιν αυτην δεν επετρεπετο κατ'
ρον αυτων ιδεας, αλλ
*
ουδενα λδγον να τοπίοθετηθωσιν ως διδασκαλοι και κα,θοδηγηται μεγαλοσχημων μοναχων, πρδ,σωπα αντιθειως φρονοϋντα προς την μδναχικην
ημων ξωην και Την εϋνικην Ισως τοιαϋτην.
Θα λεχΟη ασφαλως, δτι οϊ διδασκδντες ηδη ειναι οι καλυτεροι και;
αξιοι της μεγαΖνης αυτων αποστολης. Θα ηδυναμεθα να παραδεχθωμεν
και αυτδ, *α2νλ αϊ μεχρις ημων πληροφοριαι μας κρατοϋν εις βαθεϊαν
σκεψιν περι της τϋχης της Σχολης τ,αυτησ.
'Η 'Αθωνιας Βα ητο δυνατδν να αξιοποιηθη αφανταστως, εαν,
συμφωνως και με την εκφρασΟεισαν ευχην κατα την τελευταιαν 'Ι. Δισενιαϋσιον Σϋναξιν του 'Αγ. ''Ορουσ, τδ διδακπκδν αυτης προσωπικδν
συνεκρϋτεΪΓΟ υπδ 'Αγιορειτων. Θα επρεπε να επιστρατευθϋϋν δια παντδς

ΣΚΕΨΕΙΣ
Κρἶσις δρθοδδξου βιωματος.
Δεν ἔχομεν οϋδεμίαν έπιφϋλαἰ·ιν, προκειμἐνου νὰ ταυτϊσωμεν τδν
διεἰ·αγομενον πδλεμον κατὰ τοϋ μοναχισμοϋ τής Ὅρθοδδξου 'Εκκλησίας, μέ τὴν ελλειψιν 6ρθοδδξου βιωματος εϊς τὴν σϋγχρονον έποχήν.
Καϊ αν μεν περιωρϊξαμεν τὴν παρατήρησϊν μας ε'ις τδν «εν τφ πονηρῷ
κεϊμενον κοσμον», εκ τοϋ δποϊου πεπυρωμένα ριπτονται κατὰ τοϋ
Μοναχισμοϋ βέλη, τδ πρᾶγμα ϊσως νὰ μην εϊχεν ϊδιαϊτερον ένδιαφἐρον.
Τδ λυπηρδν ειναι, δυστυχῶς, δτι ϋφιστάμεθα πδλεμον καὶ απο τους
·θρησκεύοντας ὰδελφοϋς. Θα έρωιηθαιμεν, ϊσως, διατι πολεμοϋμεθα;
'Απλοϋστατα. 'Απδ τους πρῶτους, διοτι «δ σαρκικδς άνθρωπος δεν
δέχεται τὰ πνευματικά» κα'ι δι' αϋτοϋ δ Σατανας έπιτιθεται λαϋρως
κατὰ τῶν Μοναστηρϊων. 'Απδ τους δευτέρους, διοτι εστερημμένοι
γνησίου 6ρθοδδξου βιωματος, θεωροϋν τδν Μοναχισμδν ώς άναχρονιστικον, ὰγνοοϋντες δτι οι μοναχικοὶ σκοποι εχουν προσδιορισθή απδ
τὴν εν ὰγίω Πνεϋματι πεϊραν τής 'Εκκληοίας, καὶ δτι χωρὶς Μοναχισμδν δεν ὴμπορεϊ νὰ νοηθῆ Ὅρθδδοξος 'Εκκλησια.

Προβληματικὴ ἀπἀνδρωσις.
Συνἐπεια τοϋ συγχρδνου άντιμοναχικοϋ πνεϋματος ειναι ή άνησυχαστικὴ απάνδρωσις τοϋ 'Λγιου Ὅρους, δημιουργοϋσα σοβαρὰ
προβλήματα, διὰ τὴν έπιβίωσιν των Ἰερῶν Μονῶν. Ἀς ελπϊοωμεν,
δτι ή Προστάτις καϊ "Εφορος τοϋ 'Αγίου Ὅρους Κυρία Θεοτδκος, θὰ
νεϋση εις τὰς καρδίας νεων χριστιανῶν καὶ 6 ϋψηλδς πευματικδς βιος
τοϋ μοναχισμοϋ μας θὰ γϊντι και πάλιν δ Φάρος τῆς Ὅρθοδοξίας, που
θὰ καταυγαση τδν δρδμον των ὴδη εν σκοτει διαπορευομἐνων
«παρδαλῶν» χριστιανῶν. Διοτι εν άναλϋσει, τδ Ὅγιον Ὅρος αύτὴν
τὴν άποστολὴν εχει: να δεικνϋτ) τδν δρδμον τής Ὅρθοδοξίας εϊς τὴν
στρατευομένην 'Εκκλησϊαν. Καὶ αὑτὴ ὴ άποστολὴ άρκεϊ διὰ νὰ
δικαιῶση τὴν ῦπαρξιν τοϋ 'Αγϊου Ὅρους, τοϋ γνησιωτέρου μορφῶματος τοϋ Βυξαντϊου.

τρόποιι οί ἀρχιμ. 'Αβανάσιος 'Ι0ηρϊτης και Γέρων Θεόκλητας Διονυσιάτης. "Εκ παραλλήλου νὰ διορισθωσιν οι Τελειοφοιτοι τὴς Θεολογίας
Ἰερομ. Παντελεήμων Ντάβος έξαρτηματικδς τὴς 'Ι. Μονὴς Βατοπεδῶυ
κα'ι ὰρχιμ. Εύγένιος Δοχειαριτης, οῖτινες ως πληροφορούμεθα τίθενται
εϊς τὴν διάθεσιν τοϋ ιεροϋ ήμων τοπου.
Συνεχιζομένης τὴ,ς ὴδη καταστάσεως ματαίως ὰγωνίζεται θ Διευθυντὴς αϋτὴς Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος Μιλητουπολεως κ. Ναθαναήλ.
Τδ ἀποτέλεσμα θὰ ειναι ὰνιίθετον τοϋ έπιδιωκομένου σκοποϋ.
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Παμπροτεσταντικδν Συνεδριον.
Κατηγαγεν αληθὴ νϊκην 6 Προτεσταντισμος, κατορθώσας να
πραγματοποιήση τδ έφετεινδν του Συνεδριον εις τδ Ὅρθδδοξον κλϊμα
τὴς Ρδδου. Χωρὶς άναπαυσιν ή προτεσταντικὴ συνεϊδησις ζητεϊ τδ
ἔρεισματής 'Εκκλησιαστικὴς άληθεϊας. 'Αλλὰ δεν τδ ζητεϊ άγνῶς. 'Αρχίξει να συζητῆ, ενω δεν σκεπτεται εϊλικρινῶς νὰ έγκαταλεϊψϊ] τας
εστερημένας κϋρους βεσεις του, φενακίξων αϋτδς εαυτον. 'Αλλ' ήμεϊς
οι Ὅρθδδοξοι ποιαν Κεσιν δυναμεθα να ἔχωμεν εϊς τοιαϋτα συνέδρια,
δπου άπουσιάζει τδ κοινδν πεδϊον ; "Αν εχουν πραγματικὴν «νοσταλγϊαν»
οι προτεστάνται, ως τινές των ὴμετέρων διατεϊνονται, άς άφήσουν
τὰς λογολεσχϊας τὴς Ρδδου και ας καμουν τδ σωτήριον προς τὴν
ὍρΟοδοξϊαν πήδημα.

Ἑνωτικα.
Οϋτε καν εκπληξιν δεν προεκάλεσεν εϊς ήμᾶς τοϋλάχιστον τους
άγιορεϊτας, ὴ έντυπωσιακὴ διακήρυξις τοϋ Πάπα 'Ιωάννου περι ενωσεως των 'Εκκλησιῶν. Οι αγιορεϊται, ξῶντες έντδς βυξαντινοϋ κλίματος, διασώξουν έναργή τὴν μνήμην τῶν ένωτικων ενεργειων των Λατϊνων, ωστε να μὴ άπατῶνται, ως τινες ὰφελεϊς θεολογοϋντες, τος
προς τὰς ὰντιλήψεις τοϋ Καθολικισμοϋ περὶ ένώσεως τῶν 'Εκκλησιῶν.
Ὅταν ομιλη ή Ριδμη περι ένιοσεως, πρἐπει νὰ νοοϋμεν ϋποταγὴν εϊς
τον Πάπαν. Ἂλλως τε άκομη βοα τδ έκχυθέν αιμα τῶν άγιορειτῶν
άγϊων Πατέρων, αιτδ τους λατινοφρονας Μιχαὴλ και Βέκκον, διὰ να
μνημονεϋσωμεν, μδνον εκ τὴς άγιορειτικής ϊστοριας, τινά....

εξακοσιοστἢ επετειος τοϋ Παλαμᾶ.
'Εφέτος συμπληροϋνται έξακδσια ετη άπδ της κοιμήσεως τοϋ εν
άγίοις Πατρος ήμων Γρηγοριου τοϋ Παλαμιϊ. Τὴς εϋκαιρϊας ταϋτης
δ·ραττομένη ή Ἰ. Μητροπολις Θεσσαλονίκης, τῆς δποϊας ϋπήρξε Ποιμὴν και διδάσκαλος, καϊ εϊς τὴν δποίαν βυζαντινὴν πδλιν φυλάσσεται
τδ ϊερδν λεί·ψανδν του, ῶρισεν δπως τδ ετος τοϋτο αφιερωθή εϊς τὴν
μνήμην του. Θα γίνουν έορταί, ·8α δημοσιευθοϋν αρθρα κα'ι μελέται,
και ·θὰ γινουν διαλέξεις επι της μεγάλης αϋτὴς μορφής τῆς Ὅρθοδοξια;. Διδτι δμολογουμένως δ "Αγιος Γρηγδριος ϋπήρξε μέγας Θεολδγος,
διασωσας τὴν ϋψηλὴν 6ρθδδοξον πνευματικδτητα απδ οϋμανιστικὰς
έπιδράσεις τὴς έποχής του. Εϊς τὴν άποφασιν της 'Ι. Μητροπδλεως
Θεσσαλονίκης, διαβλἐπομεν τδ ένδίαφέρον τοϋ Παναγιωτάτου Προέδρου
αϋτής κ. Παντελεήμονος, δπως καταστοϋν συνειδητοϊ οι ερίτιμοι ῦησαυροϊ της Ὅρθοδοξϊας, δι' δ και χαίρομεν κα'ι συγχαϊρομεν.
Οϊαδήποτε ιχμετανδητος ὰμαρτϊα δδηγεϊ προς τον ·ψυχικδν θάνατον' ας εμπιστευιομεθα εϊς τον άγαθδν κα'ι οίκτίρμονα Θεον, διδτι δ
μὴ μετανοων δεν θα λαβη τὴν ἀφεσιν. Ὅλοι λυποϋμεβ·α διὰ τὰς
ὰμαρτίας, αλλα τὰς (χφορμὰς αϋτῶν μετὰ χαρας δεχδμεθα.
Ὅσιου

Μὰρκου

ΔΩΡΕΑΙ.
Προσέφεραν πρδς ὲνϊσχυσιν τ-οϋ παρόντος δωρεὰν
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ, α'ι 'Ιεραι Μοναι Καρακάλλου καϊ Σταυρονικήτα ὰνὰ ΙΟΟ δρχ. κα'ι οι κ. κ. προηγ. Σωφρονιος Σαυρονικητιανδς δρχ.
5Ο, 'Αμφ. Εϋγενίδης Θεσὶνϊκ.η 2ΟΟ, 'ΑΟ. Ζησοπουλος θεῳνίκη ΙΟΟ, 'Ιωάν.
Τσαμακος Δ1τὴς Ξενοδοχεώυ 'Ερέχθειον "Αθὴναι 5Ο, Γ. Λυοιτζης .συνὶρχης
ε. <!. Κοζάνη 5Ο, Κ. Γκανιάτσας καθηγητὴς Πανεπιστ. Θεσ1νίκη 5Ο, Λέλα
Χαλδούπη 'ΑΟὴναι 5Ο, Γερ. Τουλιατος δίντὴς ΟΤΕ 'Α9ὴναι 5Ο, Οϋρανία
Ματσοπούλου 1Αθῆναι ΙΟΟ, Μαρία 'Αλεξανδρϊδου 5Ο, Κ. Λαὶ,αούνης
Πειραιεϋς 3Ο, Α. 6τιϊ11οιτ καθηγ. ὰρχαιολογϊας "Ρωμη ΙΟΟ, Χρ. Γκούμας
8ϊ1νΪ8 'Αμερ. $ 5, Παναγ. Χαστοϋπης Νιοϋ Φ6ρτ - 'Αμερ. $ ΙΟ, Κικὴ
Λασκσῳὰτου "Αργοστολιον ΙΟΟ, ὰνωνυμος μοναχδς 'Ι. Μ. Μεγ. Λαύρας
ΙΟΟ, ὰρχιμ. Δαμιανδς Καυσοκαλυβίτης ΙΟΟ, Π. Συμβουλϊδης έργολάβος
δημ. ἔργων Πολϋγυρος ΙΟΟ, Στυλ. Παπαστυλιανδς χημικδς Κομοτινὴ 5Ο,
Θωμ. Μακρῆς Γλωσσα Σκοπέλου 5Ο, "Αναστ. Κοσμίδης, Ζαφ. Κατσώνης
και Εὑστ. 'Ηλιάδης ἐκ Κωνσταντινουπολεως ὰνα 2Ο δρχ.
Πρδς ἀπαντας ἐκφράζομεν τὰς ευχαριστίας τὴς 'Ι. ήμων Μονῆς.

ΥΠΟ

ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΗ

“ΘΗΧΑΥΡΟΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΧ,,
'Εξεδόθη ὑπὸ τοϋ Μοναχοϋ Σωφρονίου 'Αγιοπαυλίτου κα'ι έκυκλοφορησεν 'Αγιορειτικδν Λεϋκωμα, δπερ κριθέν εϋμενέστατα ὑπὸ τής
'Ι. Κοινοτητος Ἁγίου Ὅρους, περιλαμβάνει :
α) Μακρὰν εϊσαγωγὴν περι τοϋ Ὅρους "Α9ω τοϋ βραδύτερον
μετονομασθέντος "Αγιον "Ορος, απο τους Ὅμηρικοϋς Χρδνους μἐχρι
σήμερον.

β) Τδ 'ιστορικον, με τὰ κειμήλια καὶ φωτογραφϊαν έκάστης των
Εϊκοσι σημερινῶν 'Ι. Μονῶν και Ι2Ο καλλιτεχνικὰς φωτογραφίας
διαφδρων θρησκευτικῶν, βυζαντινῶν, ϊστορικων, καλλιτεχνικῶν καὶ
πολυτϊμων κειμηλίων αϋτων, των πλείστων έκδιδομένων διὰ πρῶτην
φοράν.
και γ) Γενικὰς πληροφορϊας και παρατηρήσεις άπδ τὴν ζωὴν
τοϋ Ἁγίου Ὅρους καὶ των μοναχῶν του.

ΑΝΩ :

'Η Α. Μ. δ Βασιλεὑς εϊς τδ σκευοφυλάκιον τὴς Ἰ. Μονῆς
Βατοπεδιου παρατηρῶν έπιδεικνυδμενα ϋπδ τῶν έπιτρδπων
της Μονής διάφορα εργα Βυξανιινής τέχνης.

ΚΑΤΩ :

Μοναχοϊ έρημϊται
σάκκους των.

εϊς τὴν ἔρηιιον φορτωμένοι με τους

(ΑΙ φωτογραφίαι τοϋ εξωφυλλου έλήφθησαν άπδ τδ
νεοεκδοθεν βιβλίον ϋπδ τοϋ Μοναχοϋ Σαχρρονιου
Ἀγιοπαυλίτου «Θησαυροι 'Αγίου "Ορους»).

