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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦ1ΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Α6Ω
Οὑὺτω δ έρημικὸς βιος ώποχωρἧσας εϊς τὸν συσνηματοποιηθεντα κοινδν περιεσωθη κατὰ τδν νεον τοϋτον τήπον τῶν σημερινων κελλιωτὼν.
ΟΙ θεσμοἰ οᾧτοι ταχεως κατέκτησαν δλους τοὺς
μ,οναχοής, καϊ ενθα ἠσκεῖτο προτερον εις προσετἶθεντο δυο ετι ἥ καὶ περισσοτεροι και ϋπεβἁλλοντο εἰς τδ
κοινοβοιωτικον τυπικον. Κατὰ τοὺς ἀρχατοτἁτους τήπους δὼδεκα ἁπῃτοϋντο προς σχηματισμὸν κορνοβιου
εἰς τήπου των δὼδεκα 'Αποστολων, ἀλλὰ και δυο
τρεις ἥρκουν κατὰ τδ λογιον τοϋ Κυριου.
,ΠΠ

'Ο κοινοςβιος ἀρχαιδτατα εθεωρήθη πανἁκεια κατὰ
τὼν δεινων τῆς ἁνθρωποτητος. "Εξοχοι σοφοι και νο-

μοθεται ωνειροπώλησαν την ανθρωπονητα ευδαίμονα
εν τῷ κοινφ βίῳ, πρακτικὼ δε πειρἁματα ϋπῇρξαν τὰ
εν Κρἧι;ῃ καἰ Σπἁρτῃ συστηθεντα κοινοβοιωτικὼ ἥθη·
'Ηγαλλιἁσατο δ Λυκοϋργος ϊδὼν την ϊσαις μερισι τετμημενην Λακωνικἢν ως ενα ἀγρδν καλλιεργοήμενον
οἰκογενειακὼς. 'Ο Ἰησοῦς Χριστδς όὶνορθὼσας τον αν·
θρωπον εθεσε τὰς βἁσεις παγκοσμιου κοινοβίου στερεὼσας αϋτδ επι τῆς ηθικης ἰσοτητος δια τοϋ κοινοϋ Πατρδς καϊ τῆς υϊοθεσιας
«Δ6ς, Πόὶτερ, ϊνα ωσπερ εγὼ
*
καϊ σν εν εσμ,εν, ουτω και αήτοἰ εν ὼσιν εν ἧμῖν».
Διὰ τοϋτο ἀπδ τῆς έμφανισεως τοϋ Χριστιανισμοϋ «τοϋ
πλἢθους των πιστευσἁντων ἧν ἧ καρδια και ἡ ψυχἢ
μια και οϋδἔ εϊς τι τὼν ώπαρχδντων αύτφ ελεγεν ϊδιον
ειναι, ἀλλ' ἧν αϋτοϊς απαντα κοινἁ ».
''Οτε τὸ ὼραῖον τοϋτο ϊδεὼδες, τδ μόλλον νὰ πλἁσῃ καινἢν γην έγένετο εν ἀρχῇ τῆς εφσρμογῆς του
θρήμματα, οι ἀναχωρονντες εἰς τὰς ερήμους μοναχο!
διέσωσαν την λαμπρὰν ταύτην εἰκδνα τοϋ "Αποστολικοϋ βίου.
'Ο Μεγας Βασίλειος εσνστηματοποιησε τον βιον
τοϋτον τοϋ δποίου ετήγχανε θερμὸς συνἠγορος και εγραψε τοὺς κανονας και τον τήπον αϋτοϋ, λαβὼν νπ'
δψιν τὰς καθιερωθεἶσας εν τφ βἶῳ» τοήτῳ τἁξεις και
των προγενεστέρων αϋτοϋ πατερων τα δοκιμια. Πρδτυπον και ιδεὼδες δν τῇ νομοθεσιᾳ τοϋ κοινοϋ βιου
ἧτο αυτδς 6 ϊδιος 6 Θεἁνθρωπος Ἰησοϋς και οϊ μαθηαϋτοϋ «"Ωσπερ γὰρ εκεῖνος, λόγει δ Ούρανοβιιμων
ται *
« Βασιλειος δ πατὴρ τοϋ μοναχισμοϋ τῆς ἀνατολῇς, χο« ρδν μαθητὼν συστησαμενος, κοτνἀ τὰ Λἁντα και «οι«νον εαντον τοϊς ἀποστδλοις, παρέσχηκεν, ουτω καϊ
«οὗτοι τω κττθηγουμόνιῳ πειθόμενοι, οι γε καλὼς τον
« κανονα τοϋ βιου διαφυλἁσσοντες, τὴν τὼν ἀποστολων
« καὶ την τοϋ Κυρίου πολιτειαν μετ' άκριβειας μ,εμι«μηνται.......... Κοινωνἶαν γὰρ βιου τελεωτἁτην εγὼ
«καλω, εν ἧ κτήσεως μεν ϊδιδτης εξὼρισται, γνωμης
« δε δναντιδτης ἀπελήλαται».
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Τἀ πλήθη της ερήμου ἠλεκτ;ρἶζοντο δια των εξῇς
τοϋ Μ. Βασιλειου θαυμασιων στραφων' «Οῇδεν οὑπε
« λαμπρδτερον, οϋδε χαριεστερον, ουτε ϋψηλοτερον εᾧ« ρεθειη αν εν ἀνθρὼποι; πολιτευμα... Κοινδς δ Θεος,
« κοινδν τδ τῆς εὺσββείας εμπδρευμα, κοινἢ ἡ σωνηρια,
«κοινἀ τὰ όὶγωνισματα, κοινοι οι πονοι, κοινοι οι στε*
« φανοι, εις οι πολλοι, και δ εις οή μονος ἀλλ
εν πλει«οσι-........ Τι ταήτης τῆς ατολιτεἱας ϊσον; τι δε μακαρι« ὼτερον; τι τῆς συναφειας και τῆς ενὼσεως ἀκριβεστε« ρον; τι τῆς των ἠθόὰν και των "ψυχὼν συγκρἁσεως χα«ριέστερον; Ἅνθρωποι ἐκ διαφδρων γενὼν καὶ χωρων
« κινηθεντες εἰς τοσαώτην ἀκρἱβειαν ταυτοτητος συνηρ« μοσθησαν ωστε μιαν ψυχην εν πολλοϊς σὼμασι "θεω« ρεϊσθαι.......... Οἧτοι την ἀγγελων ζωὴν εξηλὼκασι, τδ
« κοινωνικδν, ωσ^ερ εκεῖνοι *δι ἀκριβειας φυλόὶξαντες
«.......... Οἧτοι την ἀκτησιαν τελειως κατώρθωσαν, οϋ«δεν ϊδιον εχοντες ἀλλήλων δε τα παντα. 'ΗλΙκων η«μϊν δγα·θ'ων η τοϋ Σωτηρος δνανϋ'ρωπηβτς πρδξενος γδ« γονε, ααφως ο·δτοι τφ βϊω των Ανθ·ρωπων ϋπδδειξαν, τ^ν
« διερρωγυϊαν των ανδ·ρωπων φϋσιν καϊ εἰς μυρϊ,α κατα« τμηϋ'εϊσαν, τδ γε επ' αϋτοϊς, πάΖιν συναγοντες πρδς ἕαυ« τ^ν τε καϊ πρδς τον Θεδν........... Τινα αν εἰκδνα τὼν ε-

« πὶ τῆς γης εἰς παρἁστασιν εχοιεν τῆς τοϋ κατορθω« ματος ἀρετῇς; 'Αλλὰ των μεν επι τῆς γης οϋδεμιαν,
« μδνη δε ἡ ανω λείΛεται.................. "Οντως ἀπαγορεϋει
« πρὸς τἢν τοιαήτ;ην φἁλαγγα και αϋτδς δ διἁβολος οι3κ
« ἀρκων πρδς τοσοήτους όὶγωνιστἀς οῇτως ευσταλεϊς
« και συγκεπροτημενους κατ' εκεὑνου στρατεήοντας και
«τοσοϋτον τῇ ἀγἁπῃ συνησπικοτας ἀλλήλοις και φρατ«τομενους τφ πνεϋματι, ωστε μήτε βραχυτἀτην τινὼ
« παρεισδυσιν ταϊς έκεινου βολαῖς παρασχεϊν >.
'Ἑκτοτε δ κοινδς βιος οϋχι μονον κατεκτησε τον μοναχισμδν ἀλλὰ και παν εξοχον πνεϋμα, επλεκον δε τον
πανηγυρικδν αϋιοϋ οϊ Αυτοκρἁτορες και οι Πατριἁρχαι,
εκ τοϋ θρονου αϋτὼν. Δια των κοινοβίων δ μοναχισμδς επεδρασενδπι τὴν διαμδρῷωσιν της 'Εκκλησιας καϊ
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τῆς κοινωνιας τοσοὺτον όχκε εἀν και ννν ετι ἀφαιρεσῃ τις τδ ἔργον τοϋ μοναχισμοϋ εκ τοϋ μ,εσου θὰ καταλειφθῇ κενδν δυοαναπλήρωτον. Διὰ των κοινοβἶων
μβτεδδθη ἧμνν 6 μοναχισμος ἱ .
(1 ὶ'Εκ τῶν 2Ο σήμερον Μονων τοϋ Ἁγίου "Ορους ἔνδεκα εϊναι κοινοβιοι κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν έπανδδου εϊς τδν κοινοβιακον βίον
εκ τοϋ προτερον ϊδιορρϋθμου. Ξενοφωντος (Πατριαρχικδν 2ιγγιλλιον
Ι7841,'Εσφιγμένου (Ι796), Σιμ. Πέτρας (18Ο!), Διονυσίου (Ι8Ο5), Καρακάλλου (Ι8Ι3), Κωνσταμονίτου (1818), 'Αγιου Παντελεήμονος 'Ρωσικὴ (1833), Ἀγιου Παύλου (Ϊ839), Γρηγοριου (Ι84Οὶ,Ζωγράφου Βουλγαρικὴ (,Ι849) καὶ Κουτλουμουσίου (1856).
Κατὰ τὴν άνορθωτικὴν αὺτὴν περϊοδον τέσσαρες ἔτεραι Μοναι
ὴκολοϋθησαν τδν κοινοβιακον βίον εκ τοϋ ιδιοήρύθιιου' Δοχειαριου
(Πατριαρχικδν Σιγγιλλιον Ι834), Ξηροποτάμου (Ι835), Χελανδαρίου
( Ι866), κα'ι Ἰβήρων ( 1867), άλλ' εϋθὑς κατὰ τὴν έφαρμγὴν άνετράπη
συνεχισθέντος εκτοτε τοϋ ϊδιορήὐθμου βίου.
'Η μεγάλη τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησία μ6νον τδ κοινοβιακον πολϊτευμα έθεώρησε πάντοτε ως βάσιν τοϋ μοναστηριακοϋ βίου, άπειλήσασα
διὰ φρικωδῶν αρων τους άνατροπεϊς αυτοϋ. Ὅτε τδ νεαρον τδτε
(184Ο) ὴμέτερον κοινοβιον έκινδύνευσε ν' ανατραπή, 6 Οϊκουμενικδς
Πατριάρχης Ἂνθιμος ἔσπευσε νὰ έξαποστειλτ) επιστολὴν εὑρισκομένην εϊς τδ άρχεϊον τὴς Μονῆς, ενισχὑων τὴν σταθεροποϊησιν αϋτοϋ
Ἀποσπασμα αὐτῆς εχει ῶς έξῆς: «ἔντελλόμεθα έπομένως και παραγγέλλομεν τῆ 6σιδτητί σας, δπως, έν άμετατρέπτῳ γνώμη έξασκούμενοι τὰ τοϋ μοναδικοϋ, καὶ τοϋ κοινοβιακον πολιτευματος, καϊ ὲν μιά
ψυχῆ καὶ καρδίφ συναγωνιζομβνοι εϊς τὰ τῆς βελταδαβως τὴς μετανοιας
ὑμῶν ταὺτης, πειθεσθε κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα τφ ήηθέντι ΚοινοβιάρχϊΙ ««1 'Ηγοϋμἔνφ ὑμῶν καὶ φυλάττετε άπαρεγκλιτως δσα περ οι
κοινοβιακοϊ δροι, καὶ αϊ ταξεις ϋπαγορευουσι καὶ τδ προεκδοθὲν τὴς
εϊς κοινοβιον μεταόὸυθμίσεως εκκλησιαστικδν 2ιγγιλιῶδες εν μεμβράναις Γράμμα 6ρίζεται, καὶ άποφαίνεται, δν τφ Κυρίφ καὶ οϋκ άνθρώποις δουλΒὑοντβς, καὶ άποφεϋγοντες οῦτω τὰς προς άλλήλους 6λεθριωτάτους άντιπραγίας, τας διαιρβσεις, τὰς διχονοιας, και μηδὲ κατὰ
νοϋν καν θέμενοι τὴν άνατροπήν, άπαγε, ῆ εϊς τουναντίον μεταόήὺθμισιν τοϋ οὑπερ ηρετισασθε ψυχωφελοϋς αυτοϋ κοινοβιακοϋ πολιτεϋματος, οὺ μ6νον διαμἐνητε άνιοτεροι τῶν εν τφ Σιγγιλιῶδες Γράμματι Βμπεριεχομένων παλαμναιοτάτων καὶ φρικωδεστάτων Συνοδικῶν
άρῶν, και βαρυτάτων έπιτιμιων, ἀλλ' άναδειχθὴτε ετι μᾶλλον άξιοι
των δαψιλεστερων έκκλησιαστικῶν εὺχῶν, καϊ εϋλογιῶν, καὶ τῆς ούρανϊου δδξης τε κα'ι μακαριδτητος τοϋ εν ὰδιαιρέτφ Τριάδι ϋμνουμενου
Θεοϋ 'Υψϊστου, οὑ ή χάρις, καϊ τδ άπειρον ἔλεος, συν τῆ παρ' ήμῶν
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'Αλλὼ καἰ δ ερημικδς και αναχωρητικος βιος εκρατηοεν εἰς τὰ; ἀρχαιας τοϋ μοναχισμοϋ κοιτιδας, περιορισθεἰς εἰ; τὰ ἰσχυροτερα πνεήμ,ατα και μεγἁλως διὰ
τοϋτο ·θαυμαζομενος. Ἅκρον αωτον ασκἧσεως, ουτως
εϋχη καὶ εϋλογιςι βϊς πάσιν ὑμϊν. ςιωμ'. Νοεμβ, μβ'. Ἀνθιμος Πατριύρχης.
'Ιδοὑ καὶ εν Πατριαρχικδν Σιγγίλλιον μετατροπῆς ϊδιοήρϋθμου
Μονὴς εις Κοινοβιον, δπερ ειναι τῆς Λαύρας τοϋ Ἁγίου Ἀθανασιου
έκδοθἑν ὑπδ τοϋ Πατριάρχου Ἀλβξανδρείας Σιλβέστρου βν ἔτει 1584,
περιελθούσης τῆς Μονῆς ταύτης κακῶς και πάλιν εις τον ϊδιδρρυϋμον
βιον μετὰ κοινοβιακδν βίον Ι79 ετῶν, ῆτοι εν ετει Ι763.
Σίλββστρος έλέφ Θεοϋ, πάπας και πατριάρχης τὴς μβγαλοπδλβως
Ἀλεξανδρείας κριτὴς τὴς οικουμενης.
Ὅ πάλαι μεν πάνυ πολλὰ μεταξϋ τῶν ὰλλων τβρατοτιργκϊιν ενββγήσας Θβδς διὰ τοϋ θεοπτικωτάτου καὶ προφήτου Μωοέως, τον τε 'Ισραηλίτην λαδν έλβυθερώσας τὴς πικρὰς δουλβιας τοϋ δεινοϋ Φαραῶ
κα'ι αϊσθητοϋ τυράννου, σχϊσας τε τύ Ἐρυθραϊον πέλαγος κα'ι διαβὰς
αῖιτον αβρδχοις ποσὶν εϊς γην τῆς επαγγελϊας, τον δβ διωκτην κα'ι σοβαθδν τύραννον τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης καταποντήσας εν τοῖς αὺτοϋ
στρατηγήμασιν, δ καὶ νομον δοὑς τον θεδγραφον εις τύπον και ὺπογραμμδν, ϊνα μήποτε τδ ώδηγῆσαν αϋτοϊς φως επιλαθομενοι δά άμεριμνϊας καὶ άμελεϊας αὐτῶν καλϋψη τδ ψηλαφητδν σκοτάς, δ καὶ πρὰτερον τφ πατριαρχη Ἀβραὰμ φήσας ἔξελθε εκ τῆς γης σου καὶ εκ τής
συγγενείας σου και εκ τοϋ οϊκου τοϋ πατρος και δεϋρο εϊς γην, ήν αν
σοι δείξω, αὺτὑς καὶ νυν κάμἐ άνάξιον βουλφ8έντα ποτῖ έςελθεῖν τοϋ
έμοϋ θρδνου τὴς μεγαλοπολεως 'Αλεξανδρείας προσκυνήσεως εϊνεκα
τοϋ άγιωνϋμου "Ὅρους κατ' εύδοκίαν αϋτοϋ διαβάς άκωλύτως τῆς τε
γὴς καὶ θαλάσσης τδ μῆκος και πλάτος καὶ διασωθε'ις μέχρι και αϋτῆς
τής Πρωτατινὴς εκκλησϊας, έλθδντες προς τὴν ὴμῶν μετριδτητα οϊ εκ
τὴς σεβασμίας'καὶ βασιλικής μεγάλης μονῆς Λαϋρας θβϊοι καὶ δσιῶτατοι πατέρες, ὴξιωσαν αύτὴν τοϋ έφικἐσθαι εν αϋτῆ τὴ αγίςε καὶ Ιερᾳ
μονὴ εϊς επίσκεψιν καὶ ωφέλειαν τῶν έντυγχανδντων έκεϊσε πατέρων
και άδελφῶν, τοϋ έξελέσὶὶαι κα'ι αναβπασαι πρδρριζον εξ αϋτῶν τὴν
·ψυχοβλαβὴ και μυσαρὰν ϊδιοὸὑυθμιαν, καί τινα περιττωματα εξ άγαθων λειμδνων καὶ περιβολων πδρρω που άποήριψωμεν κα'ι άποσοβήσωμεν, πἀσαν δε άγαθὴν και ψυχωφελῆ άρετὴν καὶ άποστολικὴν άμιλλαν κα'ι κοιἰνοβὶιακὴν διαγωγὴν καὶ κατὰστασιν εν αϋτοϊς έμφυτεϋσωμεν
κα'ι έγκατασπειρωμεν' καὶ έλευθἐρους χάριτι Χριστοϋ πάντας άποδειξωμεν δλως εκ τὴς ιδιοήὸϋθμου λοίμης καὶ ξιξανιώδους σπορας, ῆτις
πάλαι παρὰ τινων πονηρῶν καὶ κακοθελῶν άνὶὶριοπων ένεσπάρη και
ανεφϋη καὶ κλάδους έκτέτοκε τὰς λοιμώδους καὶ φθοροποιοὑς καὶ
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εἰπβϊν και κατἀχρησις, ησαν και οι σνυλῖτὰι, δενδρϊται,
χαμευνϊται, γυμνοποδες καϊ εγκλειστοι τῶν δποιων τήποι εσωζοντο εϊς αϋνἢν ετι την Κωνσταντινοώπολιν μόχρι τοϋ Ἰσαακιου 'Αγγόλου, δηλαδὴ μέχρι τοϋ ΙΓ'. αϊωνος ως 'ιστορεῖ Δοσὑθεος δ Ἰεροσολήμων.

ψωρώδους, τρεις αὐτῆς θυγατέρας, τὴν άπιστίαν δηλονοτι, τὴν άνυποταξιαν, καὶ αϋτὴν τὴν πλεονεξίαν' εϊσαγάγωμεν δε άντ' αϋτων τὴν τριπλοκον ταύτην καὶ οϋρανομήκη σειράν, τὴν πίστιν, λέγω, και άγάπην
καὶ αύτὴν τὴν πρδς Θεον ελπίδα, δι' ὴς οϊ μετερχομενοι έπιγειοι αν
θρωποι οϋράνιοι γίνονται.
'Αλλ' ῖπει θεία συνάρσει ὰφικομην εν αϋτῆ τῆ άγίςι μονὴ, και
πάντων άσμένως καὶ περιχαρῶς ϋποδεξαμένων τῶν άδελφῶν, καὶ λδγον Θεοϋ κινήσας εϊς κοινὴν ώφέλειαν και ψυχικὴν σωτηρίαν, καὶγνοντες πάντα άκριβῶς εξ αϋτων των χρυσοβοϋλων κα'ι Σιγγιλλιωδων
γραμμάτων των γεγονοτων πρώην παρα των εϋσεβων βασιλέων καὶ
κτητορων και των μακαρίων πατριαρχῶν, δπως άποστολικῶς καϊ κοινοβιακῶς καὶ άγγελομιμήτως άνηγἐρφη και έβελτιῶθη και άπηρτίσθη
εξ αϋτων ως εϊπεϊν των κρηπίδων παρα τοϋ τρισοσϊου και θεοφδρου
πατρδς ὴμῶν 'Αθανασίου, καὶ κα8άπερ γή άγαθὴ καὶ καλὴ δεξαμένη
σπδρον παρα τφ σπείροντι, οῦτω καὶ αϋτοι τον ήμέτερον λογον ως έξ
αϋτοϋ τοϋ Χριστοϋ ϋποδεξάμενοι, αμα κοινή γνωμη, άβιάστως και αϋτοθελως συνήθροισαν τφ τε θεοφιλεστάτφ έπισκύπφ Ἰερισσοϋ καὶ ὰγιου
Ὅρους κυρ Ματθαίφ, καὶ τφ 6σιωτάτφ εν ϊερομονάχοις και πρωτῳ
κυρ Καλλινίκφ, ώσαϋτως και πάντας τους καῦηγουμένους καὶ προηγουμένους πασων (;) τῶν μοναστηρϊων καϊ τοϋς λοιποῦς έγκρίτους των
άδελφῶν καὶ τούτου γενομένου κατ' αύτὴν τὴν περιφανή και πριοτην
των εορτων ὴμέραν τοϋ Εύαγγελισμοϋ συνήγαγεν ἔκαστος των καταλογου καὶ τάγματος ένῶπιον παντων εϊτι δ' αν καὶ εκέκτητο εξ ϊδίων
προγδνων ή γερ6ντων, ὴ έξ οϊκείων έπιστημῶν καϊ πόνων' παντα τοι'
νυν φέροντες πάντες, άνἐθηκαν καὶ άφιέρωσαν βεφ τε καϊ τῷ άγϊῳ
ναφ τῆς ὑπεράγνου Θεοτοκου, καὶ άπδ τοϋ νϋν καὶ εϊς τδ έξής κοινοβιακῶς ζην καὶ πολιτεύεσθαι, καθάπερ και α'ι λοιπαὶ μοναὶ τῶν εν τῷ
άγίφ δρει, καὶ μάλλον ή μεγάλη των 'Ιβήρων μονή, εξ ὴς λαβδντες κα'ι
τον πανοσιωτατον εν ϊερομονάχοις κυρ Γεράσιμον μετὰ τῶν ἄλλων τιμιων άδελφῶν, εθέσαμεν αϋτον εϊς τον θῶκον τὴς ήγουμενειας, ϊν' ωσπερ οϊ εν αϋτῆ τὴ άγϊα μονὴ πολιτευσάμενοι θειοι πατέρες οϋτω καὶ
οϊ εν τῆ μεγαλη Λαϋρα πολιτεϋονται άγιοι πατέρες καὶ ὰπαραλλάκτως
διδασκη πάντας τον ϊσον και δμοιον αὑτοϊς βαδίζειν. Και τοϋτο συνοδικῶς έθεσπισαμεν μετ' άλύτοιι άφορισμοϋ, ϊνα μνημονεύηται εκαστος
ως οι μακάριοι κτήτορες, αε'ι καὶ δια παντος, δι' ων δἐδωκε χρημάτων,

Ι3δ
'Αρχαιδτατα εφανη και δ τυτεος των λαυρων εν ταϊς
6ποίαις ηδηνατο να ευρτ] τις τδ ποινοβιον, αλλὼ ταυτοχρονως καϊ την ερημικἢν ασκησιν εἰς διαφδρους βαΦμοὺς ἁναλογως τῆς δυνἁμεως εκἁστου. ΟΙ Ταβεννησιὼιαι εφηρμοζον διἁφορον ασκησιν, δ Μεγας Εϋθήμιος
ὴ αλλων τινῶν κτημάτων εν ταύτη τῆ άγιιχ μονῆ. Εί δέ τις βουληθείη
οψέποτε λαβεῖν τι έ'Ε ων άφιἐρωσε τφ μοναστηρίφ, ἢ και άλλοτρδπως
νοσφίσας προτερον λαθραίως καὶ εἴ τινα εχει των έαυτοϋ γνωστῶν,
εστω άφορισμένος και ὰσυγχωρητος παρὰ Θεοϋ παντοκράτωρος ώς
αλλος Ἀνανιας καϊ Σαπφειρα, τα γὰρ ᾶπαξ άφιερωθέντα τφ Θεῳ άνεκποίητα εἰσίν, οϋ μην ἀλλὰ καϊ εϊ τις ἔτερος βουληθείη άνατρέψαι των
νϋν εὑρισκομένων ἢ τῶν μεταγενεστέρων τα παρ' ήμϊν κυρωθέντα και
βεβαιωθέντα μικρδς ἢ μέγας των καταλδγου και τάγματος, καὶ οὺ πα.
ραδέχβται φυλάξαι ταύτην ὴμῶν τὴν παρακαταθήκην και καθαροτάτην
πολιτείαν και κοινοβιακὴν διαγωγήν, ῆν μετὰ πολλής σκέψεως ένώπιον παντων έποιήσαμεν, εστω ὰφορισμένος καὶ άσυγχώρητος παρὰ των
τιη'. θεοφορων πατερων τῶν εν Νικαἰᾳ συνοδῳ (;1κα'ι παρὰ τῆς ὴμῶν μετριοτητος καὶ τοϋ διαληφθέντος θεοφιλεστάτου έπισκοπου καὶ
των λοιπῶν άγίων πατερων τῶν ϋπογραψάντων αϋτων τα δνοματα
εν ταϋτχι τῆ δέλτφ, καὶ τδ φῶς τῆς άγίας και τρισυποστάτου θεοτητος
δλως μὴ θεάσοιτο, εξετ δε άντάρτας ένώπιον τῆς φοβερὰς έτάσεως τοϋ
Χριστοϋ τὴν πάναγνον Θεοτ6κον καὶ τδν δσιον και θεοφδρον πατέρα
ήμῶν 'Αθανάσιον ως άνάρσιος (;) και καταφρονητὴς των θειων αϋτοϋ
εντολων καὶ παντων των άγίων πατερων.
Διο σπουδάσατε, ὰδελφοὶ και πατέρες, ϊνα μή τις έξ ὑμῶν εὑρεθῆ ενοχος εν τῆ ημερι^ τῆ φοβερφ τῆς ελεϋσεως τοϋ Χριστοϋ, άλλ' ώς
τέκνα μου άγαπητὰ καὶ ποθοϋμενα φυλάξατε άπαραλλάκτως τδν κοινοβιακδν κανονα τῆς μοναστικῆς πολιτείας, καὶ ὑποτάγητε ως αὺτῳ τφ
Χριστφ, τδν καθηγητὴν καὶ πατέρα ὑμῶν' ϋποτάγητε άλλήλοις κατὰ
τδν άποστολον εν φοβῳ Κυρίου, μηδεὶς έξ ϋμων άντίλογος ἢ ὑβριστής
ἢ ψιθυριστὴς ὴ φλϋαρος ἡ κατάλαλος ἢ γογγυστής. Ταϋτα δε παντα
και τα τοϋτοις δμοια τοϋ διαβολου ε'ισι καρπὑς καὶ εκ τοϋ περισσεϋματος τῆς καρδιας λαλεϊ τδ στομα" ἀλλ' αντ' εκεϊνων κτήσατε ὑπακοὴν
χωρὶς άντιλογίας, ή γὰρ ϋπακοὴ μήτηρ έστὶ τὴς αϊωνιου ζωῆς, ὴ δε
παρακοὴ μήτηρ έστὶ τῆς άπωλειας' κτήσατε ε'ιρήνην, άγάπην, δμδνοικτήσατε
*
αν, ϋποταγήν, συμπάθειαν καὶ τὴν ὺψοποιδν ταπείνωσιν
καρδιακδν πένθος καὶ κλαυἰθμον) καὶ δάκρυα, καϊ τὴν εϊς τους δεομένους συμπάθειαν καὶ έλεημοσὑνην.
'Εὰν ταϋτα πάντα κτήσητε Θεοϋ συνεργοϋντος δϋνασθε καὶ
τδν κοινοβιακον καὶ άποστολικδν ϊν' εϊπω καὶ άγὶγελθκὴν βίον επι-
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λαήραν ποιμαὑνων όμοιως. Ταυ τα και δ τῇ; Κλιμαπος
και ἄλλοι μαριυροϋν.
Και οι ἄκροι ἀναχωρηταἰ ερημιται ῇσθἁνοντο την ανἁγκην επικοινωνιας τινὸς και τινες εἰς τὰς ερημους εσχημἁτιζον κεντρον και κοινδν εκκλησίασμα. Ἰ) τήπος
οὗτος καλ,εῖται σπητιωτικδς και τήπον τὼν αρχὰιων τῆς
Νητριας σκητὼν διεσωσεν ἧαῖν 6 Σωζ6μενος' « Ἐνταϋ« θα δε ὼς έπι τὴν ἕνδον ἕρημον'οἰκοήντων, ετερος ἐστι
«τόπος σχεδὸν ἕβδομτήκοντὰ σταδιους διεστὼς, δνομα
« κελλια, εν τοήτῳ δε σπορἁδην εστὶ μοναχικὰ οικήμα« τα πολλἀ, κα^ο καὶ τοιαήτη; ἕλαχε προσηγορίας, κε« χὼρισται δὲ τοσοϋτον όὶλλἧλων, όὸ; τους αύτοθι κα« τοικοϋντας σφᾶ; αιΗοὺς μὴ καθορῷν, ἢ έπο'ιειν συνι« όϊσι δε πἁντες εἰς ταυτδν άμα καὶ εκκλησταζουσι τῇ
« πρὼτῃ και τελευταίᾳ ἡμόρᾳ τῆς εβ5ομἁδος· ἢν δό τις
« μὴ παραγόνηται, δῆλος εστἰν ἄκων ὼπολειφθεις, ἢ πἁ« θει τινι ἢ νόσῳ πεπεδήμενο;, καὶ επϊ Φεαν αὺτοϋ χαἰ
« θβραπειιχν ούκ εύθὺς πἁντες ἁτειᾶσιν, ἀλλ' εν διατκλέσαι, τον πάσης άγιωσϋνης και καθαροτητος εκπλεον' μιμήθητε,
ατιτδν τον Χριστδν τον ὰληθινύν Θεον, τον κενώσαντα έαυτδν μέχρι
και δοϋλου μορφὴν καὶ δωσαντα ὴμϊν τύπον κα'ι ύπογραμμδν, ϊν' ῶσπεραύτδ; περιπατήσας έπ'ιτής γής μετὰ τους Ιεροϋς αϋτοϋ μαθητὰς και
άποστολους ουτω κα'ι ήμεϊς πολιτευθωμεν ένωμένοι τῆ πίστει κα'ι τῇ
αγαπη κα'ι'τή έλπίδι, ϊνα δυνηθωμεν διαπερασαι άταράχως καὶ άκινδϋνως τδ μέγα τιελαγος· τῆ5 παρούσης ξωής, κα'ι έλευθερωθῆναι τον νοητδν Φαραω κα'ι πικρδν έργοδοτην διάβολον, καϊ καταπαύσωμεν εϊς τὰς
αίωνιους μονάς, ων γένοιτο πάντας ὴμας έπιτυχεϊν χάριτι καὶ φιλαν·θρωπία τοϋ κυρίου ὴμων Ἰησοϋ Χριστοϋ, μεθ' οδ τω πατρὶ ὰμα τφ
άγϊιο και ζωαρχικφ, πνεϋματι (πρέπει) δοςα, κρὰτος, τιμὴ και προσκύνησις εις τους άπεράντους αϊῶνας τῶν αίώνων άμήν.'Ἅγράφη έν ετει
ζπβ.' Ἰνδικ. Βας.
Σίλβεστρος ελέφ Θεοϋ και πάπας πατριάρχης τής μεγαλοπδλεως
Ἀλεξανδρείας.
Ὅ ταπεινος έπίσκοπος Ἰερισσοϋ κα'ι 'Αγίου Ὅρους Ματθαϊος.
(Τδ Σιγγιλλιωδες τοϋτο γρὰιιμα εξεδ66η ϋπδ τοϋ Σεβασμιωτιϊτου Μητροπολίτου Κορυτσᾶς κ. Εύλογίου Κουρίλα εϊς τδ ἔργον αϋτοϋ Μοναχολογια περὶ τοϋ εν Ἀθφ Κοινοβϊου).
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« φοροις καιροϊς επαστος εΛϊφ8ρομενος οπερ εχει προς
« νοσον αρμοὀιον. 'Επτδς δε τῆς τοιαήτης αἰτιας ου συ« νομιλοϋσιν αλληλοις, εἰ. μὴ λογων ενεκεν εἰς γνωσιν
« Θεου τεινδντων, ἢ ωφέλειαν 'ψυχῇς, ελθοι τις μαθη« σόμβνος παρα τον φρἁσαι δυναμενον. Οικουσι δε εν
« τοῖς κελλιοις δσοι της φιλοσοφιας εϊς ἄκρον εληλώ« θασι καὶ οφᾶς αγειν δύνανται καὶ μδνοι διατριβειν,
«δΓ ησυχια; χωρισθόντες των αλλων. Τἁδε μεν ἧμϊν
« ὼς εν βραχεϊ ατερι σκἠτεω; εἰρήσθω καὶ τὼν ενθαδε
« φιλοσοφοήντων, εἱ γἀρ τδ καθεκαστον τῆς αϋτων α< ϊωΥἸ5 διεξελ'9'εῖν πειραθειην μηκενομενον ϊσως την
« γραφὴν μωμήσαιτδ τις". ἰδιαν γἀρ πολιτειαν, εργα και
« ἥθη και γυμνἁσια και δἱαιταν και καιρσν εκἁστη ἠλι« κια κατὰ τδ εϊκὸς διένειμαν »,
Εις τδ Ἅγιον 'Ὁρος εῳἁνη εξ ἀρχῇς 6 ερημικδς και
δ Ηοινδ; βιος ἀλλ' δ πρὼτος. ώπεχὼρησεν εις τον δευτερον, μἁλιστα διὰ τοϋ παραδειγματος τοϋ Ἅγιου 'Αθαναοἶου καὶ τῶν μαθητὼν αὺτοϋ.
Ὄ κελλιωτικδς βιος ὼ; εχει σήμερον εν
ἧτο
τδτε ἄγνωστος ἧ δε διαμδρφωσις αύτοϋ ειναι εργον ἀποκλειστικὸν τοϋ 'Αγίου Ὄρους αγνωστον εἰς τὸν όὶρχα,ϊον μοναχισμον. Τὰ σημερινἀ, κελλια ἧσαν τὰ πολυπληθῇ κοινοβια τοϋ 'Ἁθω καἰ ἡ ἀπορρδφησις τοήτων
ϋπδ των σημερινόὸν εϊκοσι Μονὼν, τοϋ ἀριθμοϋ τοήτου
υφισιαμενου απο αϊωνων,, 6γεννησε τον κελλἰωτικδν
βιον.
Ὁ σημερινδς (διδρρυθμος μοναστηριακδ; βιος των
9 Μονὼνἰ τοϋ Ἂγιου Ὄρους ειναι προϊὸν των μετὰ
τὴν αλωσιν χρδνων, 6λως δ' αγνωστος εἰς τον μοναστικδν βίον κατὰ την σημερινἧν αντιληψιν αύτο'δ.
ΑΙ ἡπἁρχουσαι ἥδη σκῇται2 ειναι προϊδν τοϋ ΙΖ'.
(Ι) Λαύρας, Βατοπεδίου, Ἰβήρων, Χβλανδαρίου (Σερβικἢξ), Παν
τοκράτορος, Ξηροποτάμου, Δοχειαριου, Φιλοθέου καὶ Σταυρονικήτα.
(2) Ἐκ τῶν 1Ι Σκητῶν τοϋ Ἁγίου Ὅρους αι 4 εΙναι κοινοβιοι,
Τιμίου Προδρομου Ρουμανικὴ άνήκουσα βϊς τὴν Μ. Λαϋρας, 'Αγ. 'Αν-
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αἰωνος και ϊδίω^ τοϋ ΙΗἸ τοιουτοθ.
"Ωστε κατὰ τοὺς χρδνους τοϋ Ἁγιου 'Αθανασιου
και τοϋ Α · τυπικοϋ, δ "Αθως ετευνεν δπως καταστῇ
ευρυ στἁδιον κοινοϋ βιου και τοιοϋτος κατεστη μετὰ
ταϋια ὼς ἀμεσως δηλωθησεται.
('Ακολονθ·εϊ)

ΓΝΩΜΙΚΑ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
... ι

...

'Εἀν ·θόλῃ δ ανθρωπος απο την πρωϊαν μεχρις εσπέρας δυναται νὰ φθἁσῃ εις θεϊα μότρα.
'Αββας 'Αλωνι,ος

'Η ενθήμησις σου νὰ ειναι πἁντοτε εἰς την Βασιλειαν των Ούρανὼν καὶ ταχεως θὰ κληρονομήσῃς αϋττγν.
'Αββας 'Υπερεχιος

Εις παν ξήτημα θεὼρει τδν εαυτον σου εχοντα όύνἁγκην μαθήσεως και εἰς δλην σου την ζωὴν θὰ παραμείνῃς σοφός.
'Αββας 'Ισαακ δ Σϋρος

δρέου Ἐωσσικὴ εϊς τὴν τοϋ Βατοπεδίου, Προφήτου 'Ηλιοϋ εϊς τὴν τοϋ
Παντοκράτορος και Βογοροδϊτσης Βουλγαρικὴ εϊς τὴν τοϋ Ἀγ. Παντελεήμονος, α'ι δε ϋπδλοιποι 7 ϊδιοήήυθμοι: Καυσοκαλυβίων εις τὴν τὴς
Λαϋρας, Ἀγ. Ἀννης εϊς τὴν ϊδίαν, Ἀγ. Δημητρίου εις τὴν τοϋ Βατοπεδίου, Τιμίου Προδρύμου εϊς τὴν τῶν Ἰβήρων, Ἀγ. Παντελεήμονος εις
τὴν τοϋ Κουτλουμουσίου, Γενέσιον τῆς Θεοτοκου έπικαλουμένη Νέα
εϊς τὴν τοϋ Ἀγ. Παύλου, Ἀγ. Δημητρίου ῆ Λάκκου 'Ρουμανικὴ εϊς
τὴν ϊδίαν καὶ Εϋαγγελισμδς εϊς τὴν τοϋ Ξενοφῶντος.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΟΥ ΒΫΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ (969-976)
Τοιχογραφία τοϋ ἔτουςἰΙ535) ἐν τφ Καθολικῷ Ναῷ τῆς Ἰεράς Μονῆς Μεγ. Λαϋρας.
Τ6 ονομα τοϋ Αὑτοκράτορος Ἰωάννου μνημονεὑ8ται συν8χῶς μέχρι
σήμερον ούχὶ μονον ϋπο τὴς Λαϋρας, τὴς 6ποιας ὑπήρϊΒ κτιτωρ, άλλὰ
καὶ ϋπο τῶν άλλων Ἰ. Μονίον, καθδσον τδ Ἀγιον Ὅρος πολλὰ 6φ8ἰλει εἰς τον ά8ίμνηστον τοϋτον Αὺτοκράτορα.

ΠΑΡΑΙΝΕΣιΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ὁ ανθρωπος, ὧ νέοι, ἀφινόμενος εἰς τὸν ἕαυτόν του, χωρὶς
προστατευτικῆς ὁδηγίας τῆς οἰκογενείας, κινδυνεύει πολὺ νὰ λάβῃ κακὴν ἀπόφασιν, νὰ παραπλανηθῇ, Ὁ δὲ μὴ ἀπατώμενος
καὶ κατανοῶν τὴν θέσιν του, ἔχει ἀληθῆ ἀξίαν ἢ τύχην σπανίαν.
Εὐτυχεῖς ἀληθῶς οἱ νέοι, ὅσους ἡ ἀνατροφὴ καὶ ἡ Χριστιανικὴ ἀναστροφὴ προεξησφάλισεν ἀπὸ ἐπιδράσεις σφαλερὰς
καὶ βλαβερὰς καὶ προεφύλαξεν ἀπὸ τὸ μόλυσμα τῆς κακίας, ὅσους
ἀνεπαισθήτως ὡδήγησε καὶ ἐστερέωσεν εἰς τοὺς δρόμους τῆς ἀρετῆς, καὶ χατεστόλισεν ἀφθόνως διὰ καλῶν συνηθειῶν.
'Η ζωὴ γίνεται εὔκολος, χάρις εἰς τὴν πρώτην ὤθησιν, εἶναι δὲ ἔνοχος ὁ μὴ ἀνταποκρινόμενος εἰς τὴν τριιφερὰν ταύτην
φροντἰδα τῆς Θείας Προνοίας, διὰ τῆς πιστῆς εἰς τὸ καθῆκον
καὶ εἰς τὸν Θεὸν ἐμμονῆς.
Ὄ Νέος ὁ ὁποῖος θέλει νὰ μεινῃ ἁγνὸς καὶ ὑγιὴς κατὰ τὸ
σῶμα, ἔχει ἀνάγκην τινῶν ἰσχυρῶν κανόνων ἐπάνω εἰς τοὺς ὁποίους πρεπει νὰ 0αδίζῃ.
Εις ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιφόβους κινδύνους εἰς τοὺς ὁποἰους
εἶναι ἐκτεθειμένος ὁ νέος εἶναι ἡ κακὴ συναναστροφή· « Ὄμοιος τῷ ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει » λέγει τὸ ρητόν. Εἶναι αναρυθμητα
τὰ κακὰ τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ προξενήσωσιν εἰς ἕνα νέον ὁ κα. κὸς σύντροφος καὶ ἐπικίνδυνος *φίλος « Κακαὶ συναναστροφαὶ
φθείρουσιν ἢθη χρηστά».
Οἱ μοχθηροὶ καὶ οἱ κακῶς ἀνατεθραμμένοι αἰσθάνονται μίαν ἰδιαιτέραν εὐχαρίστησιν εἰς τὸ νὰ παρασ^ρωσιν ἀθώους καὶ
μὲ καλὸν χαρακτῆρα νέους εἰς τὰ καταγώγια, ὅπου εἶναι βυθισμένοι οἱ ἴδιοι.
«Υἱὲ μὴ σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς, μηδὲ βουληθῇς
Ιὰν παοακαλέσωσν ρε, λεγοντες ἐλθε μεθ' ἡμῶν· υἱέ μου μὴ
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πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ' αὐτῶν, ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν
τρίβων αὐτῶν' οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν».
Ὄ ἕνοχος θέλει συνενόχους, καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀναπαύεται
περισσότερον, ὅταν βλέπῃ καὶ ἄλλους ὁμοίους του. "Ενας νέος
διεφθαρμένος, τὸν ὁποῖον παρέσυρεν ἡ ὁρμὴ τῶν παθῶν τῆς
νεότητος θέλει νὰ ἔχῃ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρους συντρόφους εἰς τὸν ἄτακτον βίον, τὸν ὁποῖον διάγει. Ὄ καὶ ἐὰν εὑρεθῇ συνηλικιώτης καὶ συνάδελφος, ὁ ὁποῖος ἐστάθη ἱκανᾧς ν"
Ὄλό
ἀντιστῇ εἰς τὸ ἀεῦμα τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ μὴ παρασυρθῇ! *
κληρος πλεκτάνη γίνεται ἐναντίον του, μέχρις ὅτου παρασυρθῇ
ὁ ἀθῶος νεανίας, νὰ συναρπασθῇ εἰς τὴν πρώτην ἀπόφασιν καὶ
νὰ διολισθήσῃ εἰς τὴν πρώτην πρᾶξιν τῆς ἁμαρτίας.
Πόσοι νέοι εὑρέθησαν περικυκλωμένοι ἀπὸ τοιαύτας παγίδας! Πόσοι νέοι καὶ νέαι παρεσύρθησαν κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν! Καὶ πόσαι καρδίαι ἁγναὶ καὶ καθαραὶ δὲν διεφθάρησαν καὶ
κατεστράφησαν! Καὶ πόσαι ὑπάρξεις γλυκεῖαι ἀπὸ τὰς ὁποίας
πολλὰ ἤλπιζον οἱ γονεῖς, οἱ συγγενεῖς, ἡ Πατρίς, καὶ αὐτὴ ἡ
Ἐκκλησία, καὶ δὲν ἐτάφησαν κτῳιολεκτικῶς μέσα εἰς τὸν τάφον
καὶ τὸν βόρβορον τῆς ἁμαρτίας!
Νέοι μῆ προσέχετε φαύλης γυναικός, μέλι γὰρ ἀποστάζει
ἀπὸ χειλέων πόρνης γυναικός, πρὸς καιρὸν, λυπαίνει τὸν φάρυγγα ὑμῶν, ὕστερον δὲ εἶναι πικρότερον καὶ τῆς χολῆς. Ἁπομακρύνθητε ὅσον δύνασθε ἀπὸ τὸν δρόμον τοϋ οἴκου αὐτῆς·
« Ποίει υἱέ, α ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σώζου ».
Ἀλλὰ καὶ πόσοι νέοι δὲν ἔμειναν ἄκαμπτοι καὶ δὲν ἔλαβον
τὴν εὐκαιρἶαν νὰ ἀντιστοϋν εἰς τὴν ἀπροσδόκητον ἐκείνην ἔ'φοδον τῆς ἁμαρτίας, καὶ νὰ στήσουν ἀληθινὸν τρόπαιον ἀγνότητος καὶ σωφροσύνης!
Ἀληθῶς πόσον δίκαιον εἶχεν ὁ Σοφὸς Σολομών, ὅταν μὲ
πόνον πατρικὸν ἀπηυθύνετο πρὸς τοὺς νέους λέγων' « υἱὲ μὴ σὲ
πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς».
Ἀλλὰ καὶ αν ὑποθέσωμεν ἀκόμη, ὧ νέοι, ὅτι δὲν θὰ ζητήσητε τὴν συναναστροφὴν τῶν τοιούτων ποταπῶν χαρακτήρων και
μάλιστα θὰ τοὺς ἀποφύγητε, πάλιν δὲν παύετε νὰ εἶσθε ἐκτεθειμένοι εἰς τὸν κίνδυνον νὰ παγιδευθῆτε εἰς τὸν κακὸν δρόμον
ὑπὸ τὴν επίδρασιν νέων ὁμηλίκων σας, οἴτινες ἔχουν ἤδη γευθῇ
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τὸ χακόν. Συνειθίζοντες σιγὰ σιγὰ ν' ἁγαπἄτε ὅσους δὲν ἀγαποῦν τὴν ἁγνότητα καὶ ἡσυχίαν τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ὅσους
εἶναι γεμάτοι ἀπὸ στρεβλὴν ἀντίληψιν τῆς ζωῆς καὶ ἕτοιμοι νὰ
παραδοθοϋν εἰς κάθε εἶδος διαφθορᾶς καὶ ἀκολασίας, πολὺ σύντομα καὶ σεις θὰ καταλήξητε εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἀφοϋ εχετε μιαν ζωήν, διατὶ νὰ μὴ τὴν περάσητε μὲ διασκεδασεις!
Ἁλλ' ἀκριβῶς διότι μιαν μόνην ἔχετε ζωὴν νὰ ζήσητε, εϊναι λογικὸν καὶ ἀπαραίτητον νὰ τὴν περάσητε μὲ ἁγνότητα καὶ
σωφροσύνην.
Αἱ πλάναι τοῦ βίου δὲν ἐπανορθώνονται καὶ αἱ πληγαὶ, τὰς
ὁποίας ἀνοίγουν αἱ κακαὶ ἕξεις καὶ συνήθειαι, πολὺ δύσκολα
ἐπουλώνονται.
'Η συναναστροφὴ ὑμῶν, ὧ νέοι, πρέπει νὰ εἶναι ἁγνὴ καὶ
θεοφιλής. Μὴ πλανᾶσθε ὧ νέοι, εἶναι ἡ μόνη καὶ σπουδαιοτάτη ἀλήθεια ὅτι ἡ κακὴ συναναστροφὴ φθιιρει ἤθη χρηστά.
Μία σκέψις τὴν ὁποίαν δὲν θ' ἁποδιώξῃ ἀπὸ τὸν νουν του
δὲν βλάπτει παρὰ μόνον ἐκεῖνον ὅστις τὴν διατηρεῖ" ἐνῷ μία
αἰσχρὰ καὶ ἀσελγὴς συνομιλία βλάπτει καὶ ὅσους τὴν ἀκούουν.
Πόσοι ἄνθρωποι θὰ ἔδιδον πολλά, ἀρκεῖ νὰ μὴ εἶχον ἰδῇ
μιαν εἰκόνα, ἥτις τοὺς παρέσυρεν εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Πόσοι δὲν
θὰ ἥθελον νὰ μὴν εἶχον ἀκούσῃ μιαν συνομιλίαν ἀσελγῆ, ἥτις
ἔμεινε βαθέως χαραγμένη εἰς τὸν νοϋν των καὶ τοὺς ἐκρύμνησεν εἰς τὸν βυθὸν τῆς ἀσωτίας.
Νέοι,δσοι θέλετε ν* ἀποφύγητε τὰς ἀσθενείας τῆς νεότητος, ἀποφεύγετε τὴν συναναστροφὴν ἐκείνων ὅσοι εἶναι ἀσελγεῖς καὶ εἰς τὰς σκέψεις καὶ εἰς τὰς πράξεις καὶ εἰς τὰς συνομιλίας. 'Αποφεύγετε, ὧ νέοι, τὴν συναναστροφὴν ἐκείνων, ἡ ὁποία
θὰ σας κάμῃ νὰ χάσητε τὴν ὑγείαν σας, καὶ τὴν ἠθικήν σας υπόστασιν. 'Αποφεύγετε ὡς λέπραν κοινωνικήν ἐκείνους, οἴτινες
θὰ σᾶς ὁδηγήσουν εἰς τὸν δρόμον διὰ τοϋ ὁποίου θὰ κηλιδώσητε τὸ ὅνομά σας, θὰ καταστρέψητε τὴν ὑγείαν σας, θὰ ἐκφυλίσητε τὸν χαρακτῆρά σας καὶ θὰ χάσητε τὸν μέγαν τῆς ζωῆς
σκοπὸν τὸν ψυχικὸν, καὶ τὸν σωματικόν.
Αἱ συμβουλαὶ ὅσας πρὸ τόσων χιλιάδων ἐτῶν ἔδιδεν ὁ Σολομὼν διὰ τῶν παροιμιῶν του, δεν παύουν καὶ σήμερον νὰ εἶναι ἀληθεῖς" «υἱὲ μὴ σι πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς >. Εϊναι
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παρατηρημένον δτι τὸ κακὸν ὡς ἐπὶ το πλεῖστον ἀρχίζει διὰ τῶν
νυκτερινῶν διασκεδάσεων.
Οἱ διεφθαρμένοι ἄνθρωποι σπείρουσι τὴν νύκτα διὰ νὰ θερίσωσι τὴν ἡμέραν τὰς ἀσθενείας καὶ τὸν θάνατον. 'Ὄταν ὁ θόρυβος τῆς ἡμέρας παύσῃ καὶ κλείσουν τὰς θύρας των αἱ τίμιαι
οἰκογένειαι, τότε ἀνάπτουν τὰ φῶτα και ἀνοίγουν οἱ οἶκοι τῆς
κραιπάλης καὶ τῆς ἡδονῆς διὰ νὰ εἰσέλθουν ὅσοι εἶναι βυθισμένοι εἰς τὸν ἔκφυλον βίον καὶ εἰς τὴν διαφθοράν. Εἰς αὐτὰ τὰ
ἀνάκτορα τοῦ κακοϋ καὶ τῆ; διαφθορᾶς μὴ εἰσέλθητε, ὧ νέοι, διότι ἐκεῖ θὰ λάβητε τὴν σωματικὴν καὶ ψυχικήν σας καταστροφήν.
'Η νυκτερινὴ ζωὴ τῶν νέων εἰς τὰς πόλεις εἶναι εν πρόβλημα σπουδαῖον' ἐγνωρίσαμεν πολλούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀπόφασιν νὰ δ;έλθωσιτὴν ζωήν των, ὅπως λέγεται κοινῶς, εὐχάριστα, εἰς μίαν ὡραν ἔχασαν καὶ τὴν ἀξιοπρέπειάν των καὶ τὴν εὐτυχίαν των, ἀντ' αὐτῆς δἐ ἀπεκόμισαν κατάραν, ἥτις τοὺς ἔκαμε νὰ δυστυχῶσιν ὅλην των τὴν ζωήν.
Νέοι, προσέξατε κάτω ἀπὸ τὴν φαινομενικὴν μαγείαν της,
ἡ νυκτερινὴ ζωὴ κρύπτει κινδύνους, δσους δὲν φαντάζεσθε. Μὴ
συχνάζητε τὴν νύκτα εἰς μέρη εἰς τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἠθέλατε νὰ
σᾶς ἴδωσι τὴν ἡμέραν ἐκεῖνοι, τους ὁποίους σέβεσθε καὶ εὐλαβεῖσθε. Μὴ ἔχητε φίλον οὐδένα, διὰ τὸν ὁποῖον θὰ ἐντρέπεσθε,
ἐὰν σᾶς ἔβλεπε μετ' αὐτοῦ τίμιός τις καὶ ἠθικὸς ἄνθρῳπος, τὸν
ὁποῖον ὑπολήπτεσθε.
Κανεὶς ἀπὸ τοὺς νέους, ὅσοι ἐπιθυμοϋν νὰ μείνουν σεμνοὶ
χαὶ τίμιοι,' δὲν πρέπει ν' ἀναγιγνώσκῃ βιβλία ἢ νὰ βλέπῃ εἰκόνας ἀσέμνους' ἡ ἐπίδρασις τοῦ βιβλίου εἶναι μεγάλη.
Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ φθαρῇ ὁ νέος ἐκεῖνος, δστις διέρχεται τὰς ὡρας του μὲ βιβλία τῆς ἐλαφρᾶς φιλολογίας, μὲ βιβλία
ἄσεμνα καὶ ἀνήθικα, καὶ γραμμένα πρὸς μόνον τὸν σκοπὸν ν'
ἀπευθύνωνται πρὸς τὰς αἰσθήσεις καὶ οὐχὶ εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν
καρδίαν; 'Ο νέος ὅστις ἔχει τὴν φαντασίαν του γεμάτην ἀπὸ
κατορθώματα φανταστικῶν ἡρώων, θὰ θελήσῃ ἀργὰ ἢ σύντομα
νὰ συναντήσῃ τὸν χαράκτῆρά του καὶ τὴν διαγωγήν του μὲ τὴν
διαγωγὴν ἐκείνων.
Μόνον ὁ ἀνατεθραμμένος μὲ ἠθικὰς ἀρχὰς στερεὰς καὶ βασίμους, μόνον ἐκεῖνος θὰ δυνηθῇ νὰ ἐξέλθῃ νιχητὴς ἀπὸ τὴν βι-
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οπάλην καὶ ὅχι ὅτοιος τρέφεται μὲ ασεμνα βιβλία τῶν ὁποίων
μάλιστα δὲν εἶναι ἱκανὸς ν' ἀντιληφθῇ τὸν βλαβερὸν χαρακτῇρα
* ἀπατᾶται ἐκεῖνος, ὅστις νομίζει ὅτι θὰ δυνηθῇ νὰ ἐξέλθῃ
ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν βιβλίων αὐτῶν.
Φίλοι μου νέοι, ἀφήσατέ με νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μὴ ἀναγιγνώσκητε ποτὲ ἀνήθικα καὶ ἄσεμνα βιβλία" ὑπάρχουν τόσα
καλὰ βιβλία, ἄτινα δχι μόνον δὲν θὰ σᾶς βλάψωσιν, ἀλλὰ
θὰ συνεισφέρωσιν εἰς τὴνἥθικήν σας ἀνάπτυξιν' ωστε δὲνἔχεϊ
δικαίωμα οὐδεὶς νέος νὰ χάνῃ τὸν καιρόν του μὲ μυθιστορήματα, πριν καλλιεργήσῃ τὸν νοϋν του μὲ βιβλία, τὰ ὁποῖα «α'·
τὸ ἠθικόν του θὰ ἐνδυναμώσῃ καὶ τὸν νοϋν του θὰ πλουτίσῃ
μὲ γνώσεις ὼφελίμους.
Παυσατε, ὧ νεάνιδες, τὸ βάψιμον τῶν ὀφθαλμῶν, τῶν χειλέων χαὶ τῶν ὀνύχων σας, καὶ τὴν ἄσεμνον ἐνδυμασίαν σας,ἥτις, ὡς προκαλοῦσα τοὺς νέους εἰς ἀπώλειαν, ἥτις μετέβαλε τὴν
γυναῖκα εἰς εἴδωλον, ἥτις ἐξηυτέλισεν αὐτὴν και κατέστησεν αὐτὴν ἀκόμη περισσότερον ἁμαρτωλήν, ὡς βεβηλοῦσαν καὶ τὸν ϊερὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, διὰ τοϋ ἐνδύματος τοϋ σώματος αὐτῆς,
προκαλούσης διὰ τῆς γυμνότητός της τὸ σκάνδαλον εἰς τοὺς
βλέποντας αὐτήν.
Τὸν ἴδιον κίνδυνον καὶ μεγαλύτερον ἴσως ἀκόμη περικλείουν αἱ ἄσεμνοι *εἰκόνες χαράσσονται βαθέως μέσα εἰς τὸν νοϋν,
ὡστε δὲν χάνονται ποτέ. Ἅλλων εἰκόνων ἀριστουργημάτων, ἴσως
ἡ ἐντύπωσις χάνεται, ἀλλὰ τῶν ἀσέμνων ὅμως εἰκόνων ποτέ.
Ἀλλ" οἱ νέοι ἀπαντοϋν καὶ δικαίως, ὅτι δὲν δύνανται νὰ
προφυλαχθῶσιν ἀπὸ τὰς βεβήλους σκέψεις, διότι εϊναι ἐξ οϊκείων τὰ βέλη.
Πὼς νὰ προφυλαχθῶσιν, ἀφοῦ αἱ ἴδιαι μητέρες καὶ ἀδελφαὶ μὲ τὴν προκλητικὴν ἐνδυμασίαν των ἐπιφέρουν μεγαλύτε
ρον καὶ καταστρεπτικώτερον κακὸν ἀπὸ τὰ ἄσεμνα βιβλία καὶ τὰς
εἰκόνας; Μήπως δὲν εἶναι ζωνταναὶ καὶ ἄσεμναι εἰκόνες μὲ τὴν
σημερινὴν ἐνδυμασίαν των; Ἐν ενὶ λόγῳ καὶ ἐντὸς τῆς οἰκογενείας ἀκόμη ἧ ἁγνεία σήμερον ἀρχίζει νὰ ὑβρίζηται καὶ νὰ εμπαίζηται. Ὄλοι οἱ ἐρεθισμοὶ οὗτοι εἶναι κακοὶ καὶ εν μόνον
ἀποτέλεσμα ἔχουσι βέβαιον καὶ ἀλάνθαστον, τὴν ἀσέλγειαν. Οὐδεμία ἁγνεία δύναται ν' ἀνθέξῇ εἰς ταῦτα δλα.
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Νέοι ἀποφεύγετε τὰς αἰσχρὰς εἰκόνσς, ὡς καὶ πᾶν ὁμοίωμα
γυναικείας γυμνότητος, ὡς καὶ πᾶσαν μιασματικὴν συναναστροφήν,
Διδάχθητι καὶ μάθε, ὧ νεότης, ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους ποιμένας τῶν ψυχῶν σου, διδάχθητι καὶ μάθε ἀπὸ τοὺς ὑπολόγους
φρουροὺς τῆς ψυχῆς σου, ἀπὸ τοὺς ἐντεταλμένους φύλακας τῆς
πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς σου ὑποστάσεως, ἀπὸ τοὺς λειτουργοὺς
τῆς Ἑκκλησίας καὶ παιδείας τοϋ Κράτους, διδάχθητι καὶ μάθε
ν' ἀτενίζῃς πάντοτε καὶ νὰ στρέφῃς τὰ ᾧτα, τὰ δμματα καὶ
πάσας τὰς αἰσθήσεις σου, οὐχὶ εἰς τὰς φθειρούσας σαρκικὰς ἡδονὰς καὶ ἀπολαύσεις καὶ ἀπαιτήσεις, ἀλλ' εἰς τὰ ἐξανθρωπίζοντα καὶ ἐκπολιτίζοντα καὶ ἠθικοποιοῦντα πνευματικὰ ὕψη. Μά
θε νὰ ἀντλῇς ἐκεῖθεν ρώμην καὶ δύναμιν σώματος ἄμα καὶ ψυχῆς, ι'να μορφώσῃς ἧθος ἡρωῖκὸν Χρι.στιανικόν, καὶ χαρακτῆρα
Ἐλληνικόν, δΓ ὧν καὶ μόνον θ' ἀντεπεξέλθῃς νικηφόροτς κατὰ τῶν συγχρόνων διαφθορέων τῆτ ἁγνῆς Ἐλλὴνικῆς σου ψυχῆς καὶ τῆς Χριστιανικῆς σου συνειδήσεως, θὰ καταστῇς δὲ τέλος ἱκανὴ διὰ τῆς ἠθικῆς σου ζωῆς νὰ δημιουργήσῃς μίαν νέαν ζωήν, τὴν ζωὴν τοῦ ἱεροϋ Εὐαγγελίου, διὰ τῆς ὁποίας καὶ
μόνον εἶναι δυνατὸν *ν ἀνατείλουν εἰς τὸν κόσμον ἡμέραι εἰρήνης καὶ πραγματικῆς εὐημερίας.
Μηδέποτε λησμόνει, Ἑλληνικὴ νεότης, ὅτι «πααα δδαις
Αγαϋ'η» πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καὶ «παν δΑρημα τδλειον » ἐκπολιτιστικὸν καὶ ἀνθρωπιστικὸν « ανχ·ϋ'εν ΙστΙ καταβαϊνον ».
Διὰ ταῦτα πάντα, ὧ νέοι, σεις πρὸς τοὺς ὁποίους ἐστράφη τώρα ἡ προσοχή, αἱ ἐλπίδες καὶ ἡ στοργὴ τόῦ Κράτους, τῆς
Ἑκκλησίας καὶ ἄλλων Χριστιανικῶν Ὄργανώσεων, σνσσωματωθ'ῆτε, φροντίσατε ν' ἀρέσητε περισσότερον εἰς τὸν Θεὸν διὰ
τῆς ἁγνῆς σας ζωῆς, περιπτυχθῆτε τὴν μεγάλην σας πατρίδα,
μελετήσατε τὴν ἱστορίαν αὐτῆς καὶ τιμήσατε τοὺς λαμπροὺς
προγόνους σας.
Ἀγαπήσατε τὴν ἐργασίαν καὶ μὴ λησμονῆτε ὅτι ἐκτὸς τοϋ
χρήματος καὶ τῆς ὕλης ὑπάρχει τὸ καθῆκον. Βελτιώσατε τὸ ἧθός σας καὶ ἐνισχύοντες τὸν χαρακτῆρά σας, βαδίζετε πρὸς τὸ
μέλλον.
Διδάχθητι καὶ μάθε, ὧ νεότης, δτι διὰ σὲ καὶ μόνον καὶ
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πάντοτε θὰ βροντἀ ἐξ οὐρανοϋ παράγγελμα «Κρατει ο εχεις,
ϊνα μηδεϊς λά^ τδν στεφανον της δδξης σου».
ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΚΑΘΗΓΟΥΕΝΟΣ Ι. ΜΟΝΗ2 ΑΓ.
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'Εξοχωτατε Κϋριε Πρδεδρε, Κνριοι 'Υτϊουργοϊ,
'Η δκπρδσωπος 'Αργϊ] τοϋ 'Αγιορειτικοϋ πληδυσμον,
η 'Ι. Κοινδτης, ϋποδεχεται ϋημερον με αϊσβηματα αδδλου
χαρας καϊ εϋγνωμοσϋνης τδν φυσικδν βλαστδν τοϋ μεγδλδυ
'Ελληνος πολιτικοϋ καϊ διπλωμδτον, δστις συνεπνκνωσεν
ϊν εαυτω δλας τδς ηολιτικδς αρετδς καϊ ενεσαρκωσε την
μεγαλην Ιδεαν τοϋ 'Ελληνισμοϋ επϊ τοϊς δνσεξαλεϊπτοις ϊχνεσι,τοϋ δποϊον η 'Υμετ6ρα 'Εξοχδτης ακϊινως πορενεται.
Εϊναι δ,ξιοαημεϊιοτον τδ γεγονος, δτι μετδ τδν δεϊμνη·
στον Πατ^ρα Σας εϊσδε δ δεϋτερος ΙΙρωΦυπουργδς, δπδ
της ητωσεως τοϋ Βυζαντιου, που επισκεπτεσϋ'ε τδ Παλλάδιον τοϋτο της κατδ 'Ανατολδς Μητρδς ημων 'Εκκλησϊας.
Τοϋτο εϊναι αρκοϋντως εκφραστικδν της Φρησκευτικης
εϋλαβειας τοϋ γενονς 'Υμων, πραγμα, δ.τερ παρεχει βασιμους δλπϊδας, δτι, τδς 'Αρχηγδς της παροϋσης δημιουργικης
Κνβερνησεως, μεγδλως ϋ·α προαγαγητε τδ απασχολοϋντα
τδν 'Ιερδν ημων τδπον ζητηματα.
Μ-.τ' ουχι δλιγωτερας συγκιν^σεως επϊσης υποδεχεται
κλιμδκιον Ζ'ξ 'Υπουριων, δξιων σννεργατων 'Υμων εν τη
διακνβερνησει των 'Ελληνικοδν τιραγματων, διτερ δντανακλα συμβολικως τδ ενδιαφερον της Κνβερνησεως διδ τδν
'Αγιδδννμον τδηον μας.
Τδ "Αγιον "Ορος, τδ ωραϊον καϊ μεστδν 'ηϋ'ϊκης δννδμε-
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ως «οϋϊσ τμημα της "Ελληνικης γ^ς, αεϊποτε ϋπηρξεν 'ηφωλεα των ϋψηλοτερων ϊδεωδων τοϋ Αν9·ρωπ;ου καϊ δκαλλιδργησεν δν ταϊς ημδραις καϊ ταϊς νϋκταις τοϋ "Εδ·νικοϋ βϊου,
εν δ.Ιω τφ διαστηματι της ϋπερχιλιετονς ϋηδρ'ξεως του,
δ',τι απετελει την δϋναμιν καϊ την αϊγλην τοϋ ΒυζαντΙου,
ηγουν, την ϊδεαν της ΤΙατρϊδος καϊ την Θρησκεϊαν τοϋ Χριστοϋ.
"Εχαιρε μετα της χαιροϋσης ΤΙατρϊδος καϊ εβρηνει, δ'τε
ξοφερα νδφη δκαλυητον τον δ·9·νικδν δρϊζοντα. Καϊ ετι πλεον. “Οαην δϋναμι,ν πϊατεως και ηνεϋματος Αηεταμϊευεν εϊς
τοϋς σιωπηλοϋς καϊ Αδιαλεϊπτους Αγωνας του, στοργικως ἕμεταγγιξε δια των ϋπερδχων τεκνων του εις την ΑσΦενοϋσαν
τδτε τμυχην τοϋ "Ε·9·νους.
Οϋτε πλοϋτου δφεϊσ·θ·η, οϋδδ παντοειδων ϋ·υσιων καϊ
αϊματος. ΟΙ 'Αγιορεϊται τδ μεν διετελεσαν διδαοκαλοι τοϋ
«κρυφοϋ οχολειοϋ», τδ δδ απεβησαν Αφανεϊς ηρωταγωνιαταϊ καϊ Μαρτυρες της 'ΕΦνικης * Αναγενν^αεως.
Τδ "Αγιον "Ορος τοιοϋτον ρδλον διεδραματιαε κατατοϋς
χρδνους της δουΛειας, ωατε νὰ μη Αποτελη ϋπερβολην η διαπϊστωσις, δτι χΑρις εϊς τδν πατριωτισμδν καϊ την φλδγα της
“Ορϋ'οδδξου Χριστιανικης Τϊϊατεως των 'Αγιορειτων καϊ εϊς
την φρονηματιστικ^ν πραεργααϊαν των, δ “Ελλην, μαζϊ με
την δλευϋ'ερϊαν του ανεττνευσε τδ αρωμα της εϋγενεϊας της
προνομιοϋχου Φυλης μας καϊ οϊατρηλατ'ηϋ·η εϊς την ϋψϊστην
Φρησκευτικην η·9·ικδτητα.
“Ωστε τδ "Αγιον "Ορος, δδν εϊναι μδνον τδπος με βα·
ϋ'εϊαν ϋ·ρηοκευτικδτητα, δεν Αποτελεϊ μδνον την “Ακρδπολιν
της "Ορϋ'οδοξϊας, δν ἧ φυλδσσεται ασβεστον τδ Ιερδν πυρ,
*Αλλ Αποπνδει δνϋ'ουσιιδδη “Εϋ'νισμδν, ἀλλ' εχει ϊστορικ^ν
Αποστολην, δν τφ ηλαισϊω της "Ελληνικης Ιδεας καϊ τοϋ
πολιτισμοϋ.
Τδ Αλαμπδς καϊ ταπεινδν ρασο τοϋ Καλογηρου δκυμΑτιοεν, δτδ μεν, ως ποΛε,ατκί) σημαϊα, δτε δε, Α»; ηδ·ικδν πρωτοττορειακδν σϋμβολον, δτε δε, τα ρακη του δκδλυψαν καϊ
δϋ·ερμαναν την ψυχην δλης της 'ΕλλΑδος.
ΑιΑ την ηατρϊδα 'ΕλλΑδα η Χεραδνησος τοϋ "Α·β·ω Α·
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ποτε1εϊ υπδϋ·εσιν 'ΙΖ'δνικης καὶ β'ρηοκευτικης εγκαυχηοε·
ως, διδτι η Βουλη της Θεϊας Προνοϊας και οἱ 'Αγιορεϊται
μετεβαλον τδ ιερδν αϋτης εδαφος εϊς παγκδαμιον ζτροσκϋνημα, εϊς ϊδιδζον ιστορικδν κεντρον, δμοιον τοϋ δττοϊου οϋδαμοϋ τοϋ κδσμου ϋκαρχει.
'Ιδοϋ διατϊ σήμερον χαϊρομεν, 'Εξοχωτατε κ, Πρδεδρε
καϊ Κϋριοι 'Υπουργοϊ, ϋκοδεχδμενοι τὰ μελη της 'Ελληνικης
Κυβερνησεως εϊς τδ αϊωνιον "Αγιον "Ορος και διατϊ εϋγνωμοσϋνη συνεχει τας ψυχδς των 'Αγιορειτων Πατερων, άξιωϋ·εντων της τοιαϋτης εξαιρετου τιμης.
Τδ "Αγιον "Ορος με τδ εν αεμνδτητι καϊ σιωπη μεγαλεϊδν του συνεχϊξει την ιστορικην ηορεϊαν του εντδς τοϋ Χρδνου. Ἅπὰ της εϊρηνικης ϋκοπιας του ρϊπτει βλεμματα ϋ·ωπεϊας καϊ ατοργης, ττρδς την 'Ε-ϊληνιδα γην καϊ η μεγδλη του
καρδϊα γϊνεται δ δεκτης των νταλμων και δνεϊρων, των ϋ·λιψεων καϊ των 2ξαασεων τον Γενους. Προσεϋχεται δια νδ
Ιργαξηται, καὶ δργαζειαι προσευχδμενον, δια, ν' αϋξανη η εϋκλεια της Φυλης καϊ εϊρηνεϋη η δνϋ·ρωκδτης.
Δϊν αζτοτελεϊ, ϊσως, κεν^ν καυχησιολογϊαν, ϊαν λεχΦη,
δτι η Πατρις καϊ δ κδσμος ζτολλα. δφεϊλουν εις τδν οϋρανο·'
μ·ηκη "Αϋ'ω.
Ἅ1Λ' εΙς τδν παρδντα αιωνα, δπον τὰ ϋψιστα της ἀν·δρωζτδιητος ϊδεωδη απινητοϋν εϊς τδν ζταγετδν της μηχανοκρατϊας, νκδ τινων, ημφεσβητηϋ'η τδ δικαϊωμα *
υπαρξε
ως εις τδν Χριστιανικδν Μοναχισμδν.
'Αλλ' ηπατηϋησαν οϊ τοιοϋτοι, μη δυνηδ·εντες να εννοησουν δτι δ Χριστιανισμδς εν τη κοινωνικη του εννοϊα καϊ
τη εκζτολιτιστικη αϋτοϋ δραστηριδτητι καϊ εν αϋτφ δτι τω
βαϋ·ει της ψυχολογϊας του, ϋ'εμελιοϋται εζτϊ τοϋ Μοναχικοϋ
Ιδετδδους. 'Ο Χριστιανικδς Μοναχισμδς εϊναι δναποσπαατως σννδεδεμενος, δχι μδνεν με τδν ϋ·εωρητικδν Χριστιανισμδν, ἀλλὰ καϊ με την καϋ'δλου δ,ποατολϊγν της, 'ΕκκλησΙας εν τφ κδσμω.
Καϊ δταν η 'Εκκλησϊα τοϋ Χριστοϋ δδραξεται επΙ 'Ελληνικοϋ δδαφους ηαϊσυγκροτεϊται αστδ "Ελληνικδ,ς ψυχας καϊ
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'Ελληνικα πνεϋματα, τδτε καϊ δ Χριστιανικδς Μοναχισμδς
ιης 'Ελλαδος ονδεμϊαν μεϊωσιν ϋφϊσταται γινδμ,ενος *
'Εϋ'νι
χιστικος, εν τη πνενματινη τοϋ δρου δκδοχη. Τοιοϋτον τδ.
"Αγιον "Ορος.
Βεβαϊως, σημερον τδ "Αγιον "Ορος, εϊς οιαν χαταστασιν εδρϊσκεται, δεν δποδϊδει επαρκως, ως τδ πρδτερον. "Ε·
χει δνδγκην τονωσεως, ανασυνταξεως, συγκροτησεως. Εϊς
τοϋτο δε, απαραϊπητος τυγχανει η συμπαραστασις της 'Εκχλησϊας καϊ ΪΙολιτειας.
Και εϊς την επ' αϊσϊοις δπϊσκεψιν 'Υμων, διαβϊεπεμεν
τδ δνδιαφερον τοϋτο. Διδ και χαιρετϊζομεν δν δφατω αηαλλιδσει, την αφιξιν του ΙΙρω'δ·υπουργοϋ καϊ των 'Υπονργων
της 'Ελ,ληνικης Κνβερνησεως, εϋχομενοι τδ « ως εϋ παρδστητε » εϊς τδν 'Ιερδν τδπον μας.

ΦΩΝΗ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
-------------8-^φ·3·ϊ5—-----------

"Αν καὶ βιῷ ἀπὸ τδ Ι938 Η; τὰς 'Ηνωμενας Πολιτείας τῆς Ἅμερικῆς ὼ; Ἰερευςκη Διδἁσκαλος τῆς Ἑλληνορὑὶοδ6ξυυ Κοινοτητο; ΜΑΝΣΦΙΛΔ ΟΧΑ·ΓΟ, εν
τοήτοις αϊσθἁνομαι εν εμ,οὶ νὰ ζῇ τδ Ἅγιον 'Ὁρος, και
θερμως επιθυμὼ, δπως 6 κῆπος αύτὸς τῆς Παναγιας και
μελλοντικὼς παρομένῃ 6 τηλαυγέοτερος φἁρος τῆς 'Ορθοδοξιας, δχι μ6νον διὰ τὰ θρησκευτικἁ του κειμήλια,
ἀλλὰ και διὰ τῆς ὰναδειξεως νόων σοφὼν εναρέτων Ἅγιορειτιδν διανοουμόνων, ϊνα καιὰ τὸ παρἀδειγμα Κοσμᾶ τοϋ Αἰτωλοϋ κ. α. 6δηγήσωσι τὴν εἰς τους λῃατὰς τῆς
σδειας εμπεσοϋσαν Ἑλληνορθ6δοξον ψυχήν, μεσα εις
τδ πανδοχεῖον τοϋ Θεοϋ.
Εἰς τἢν σημερινἢν δε πἁλην μεταξὺ ιδεαλισμοϋ και
ϊστορικοϋ ϋλισμοϋ τδ Ἅγιον "Ορος ὼς θεματοφώλαξ καὶ
φορεὺς τὼν Θεοδωρήτων Χριστιανικὼν ἀληθειων ἔχει
δημιουργικἢν ἀποστολἧν καὶ 'ιστορικἢν ευθυνην και οι
δσιοι πατερε; τοϋ 'Ἀθω δεον νὰ ἀντιληφθὤσι τδ αϊτημα τῆς εποχῆς μας, και εξ αϋτῆς τῆς κατανοἥσεως των

'

'
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θὰ εξαρτηθῇ αν τδ Ἅγιον "Ορος θὰ παραμένῃ μδνον
ὼς Μουσεῖον Βυζανηνὼν ἁρχαιοτήτων ἢ και εργαστἧριον Χριστιανικῶν ἀρετὼν, ζωσης σοφιας και διδαχῆς
προ; δοξαν Θεοϋ καϊ πανορθόδοξον εϋλογιαν.
Ἐκ τῆς καρποφορου ψυχοσωτηρἶου δρἁσεως τοϋ δσιου Κοσμᾶ τοϋ Αἰτωλοϋ καὶ αλλων Ἅγιορειτων Μοναχὼν διδασκομε9α δτι, δταν μόσα εις τὰ στἠθη των
Μοναχων καιῃ ἄσβεστος Βεζοήβιος 6 ψυχικος ποθος
πρὸς "ψυχοσωτηριον δρᾶσιν ὑπὸρ τῶν ἀδελφῶν μας, ἠμποροϋν αϋτοἰ «οἱ ἀπλοῖ Μοναχοἶ» καϊ δίχως μεγἁλην
« σοφιαν » νὰ εργασθὼσι λιαν ἀποδοτικὼς εις τὸν όὶμπελὼνα τοϋ Κυριου καὶ νὰ εκπλἧξωσι τοὺς σοφοὺς και
ρήτορας, διότι τὰ τῆς σοφιας ελλειποντα πλουσιως « ἡ
Θεια Χἁρις ἧ τὰ ἀσθενῆ θερᾳπεήουσα καὶ τὰ ελλειπῆ
ἀναπληροϋσα» τὰ συμπληοοῖ.
Πρὸς δημιουργιαν πρωτίστως όὶρχιεργατιϋν τῆς πνευματικῆς ξωῆς τοϋ Ἂγιου 'Ὁρους πρεπει νὰ ἀποβλε'ψῃ
ῆ μόλλουσα νὰ ἀνοίξῃ και πἁλιν τὰς θήρας της Ιστορικὴ Σχολἢ τῆς Ἂθωνιἁδο:, ϊνα μὴ ἄλλους φωτιζωμεν,
ἡμεῖς δε διαμήνωμεν εν τῇ σκοτϊᾳ. Καϊ τὰ μεταδιδοντα
τὴν ψυχοε^ερτηριον ἠχὼ τῆς Μοναστικῆς φιλοσοφιας
πεοιοδικὰ « ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ », « ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ Ο ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ», κ. α. δόον νὰ τήχωσι πἁσης εγκαρδίου ὑποστηριξεως επ μέρους τῶν δυναμενων νὰ εκτιμήσωσι την συμβολὴν τοϋ τήπου εις
τὴν ἀνἁπτυξιν τοϋ Χριστιανικοϋ πολιτισμοϋ.
Μἁλιοτα θὰ ειναι μεγιστης Ἐ'0νικῆς σημασιας εργον
αν καταβληθῇ μελειημένη προοκἁθειιχ εἰς τδ νὰ φθόὶνωσι τὼ εργόχειρα των Ἂγιορειτιδν καὶ τὰ βιβλία των
καϊ συναφῆ περιοὸικὰ εἰς τον ἁπανταχοϋ εθρισκομενον
ἁπδδημον Ἑλληνισμ6ν, ϊνα διὰ τοϋ τροπου αϋτοϋ κρατὼμεν εϊς διαρκή πνευματικὴν επαφἢν τοὺς εν τῇ άλλοδαπῇ βιο'ϋντας Ἐλλ,ῃνορθ'οδδξους Χριστιανοὺς με τδ
Ἅγιον 'Ὄρος.
Δεν δμιλὼ προς ἄφρονας διὰ νὰ με μισήσωσι, ἀλλὰ
εἰς σοφοὺς καὶ εναρήτους Ἅγιορείτας και προσδοκω
τὴν ἀγἁπην και εόχήν των. -'
ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
138 Ν. Μάϊν ΜΑΝΣΦΙΛΔ ΟΧΑ'ΓΟ

ΑΞΙΟΝ

ΕΣΤΓ (ΠΡΩΤΑΤΟΤ)

'Ως άληθῶς έξαίσιον έστϊ καὶ ὰξιον Ἀγνὴ
τὰ Χερουβιμ νὰ Σε ὑμνοϋν, ἈγγελικαΙ χορεϊαι
τα ΣεραφΙμ τα πύρινα, οϊ ἔβδομοι οὺρανοί,
άστέρων τα συστήματα, νεφέλαι, Γαλαξϊαι.

Αι χιονες, πάχναι, θάλασσαι, ὑμνοϋν Σε μυστικῶς
οϊ Ιερεϊς, φυλαί, Ἀνάκτων οϊ χοροὶ καὶ γλωσσαι
παρθενικὰ αγροϋ τὰ κρίνα, οϊ παϊδες καὶ τδ φως
οϊ στοχασμοι σοφῶν, παοα πνοή, ψυχαὶ διψῶσαι,

Κ" οι Μοναχοὶ στη Χάρι Σου οϊστρήλατοι μ' φδὲς
συμπλέκουν ήοδων πάλλευκες γιρλάντες τὴν αύγὴ
και τὴν εαπερα μ' ἔντονβς λυπητερἑς φωνές
τὰ «εκ βαθέων» ψάλλουν Σοι, μ' εϋλάβεια στην ψυχή,
***

'Επεὶ χαρὰ έχάρισες στην ἀχαρι ξωή μας
καϊ τὴν Ἀγάπην ετεκες ο'ε τέκνα «φύσβι δργής»
θὰ Σε ϋμνοϋμεν απαυστα, ώς τὴ στερνὴ πνοή μας
και σε σπηλιές, Μονἑς ψηλές και στις 6πἑς τῆς γης.

*
Ἀλλ
ώ Παρθέν" εϋδοκησε στον οὑρανδ νὰ φθάσουν
οι στεναγμοὶ π' άκοϋονται στην ἔρημη σιωπὴ
καὶ των πιστῶν τα δάκρυα νὰ χύνωνται, ας παυσουν
για τὰ δεινὰ τοϋ κλήρου Σου που πλήθυναν στη γή.

***

Κι' ωσαν Μεσιτρα σκέδασε τοῦ Γυιοὑ Σου τὴν δργτ]
οι στεναγμοὶ νὰ γίνουνε πνοές ασματων θειων
κι' δπου κανθοϋ σταλάξαν θρομβοι, ν' άνθίσουνε στη γὴ
Αγάπης ανθη θάλλοντα μὲ δροσο των δακρϋων.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ2

(Ι) 'Η θοωμα τουργδς ε'ικαιν τὴς θεοτοκου τδ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ εδημοσι·
ευθη εΣς το 6π
* αριΟ. 3-4 τεϋχος του παροντος περιοδικοδ.

Η

ΥΠΑΠΑΝΤΗ

ΤΟΥ

ΚΫΡ1ΟΥ

Τοιχογραφια τοϋ ἔτους Ϊ423, εὑρισκομένη εν τῷ Παρεκκλησίφ Ἀγίου Γβωργίου τῆς Ἰεράς Μονῆς Ἁγίου Παύλου.

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ
Πρδς την εν ''Λ,θω 'Ιβραν ΛΙονην 'Αγϊου Πα.6λου
"Εν Θεσσαλονικῃ τῇ 2ςι Φεβρουαρίου 195Ι
(Ἐορτὴν τῆς 'Υπαπαντῆς)

Σε ποϋ τοϋ 'Εθναπ6στολου Πα-υλου τ' *Αγιωτἁτου,
φερεις τδ δνομα Σεπνη Μονὴ τοϋ "Ορους 'Ἀθω,
Μονὴ Ἰερἁ, Μονὴ 'Υ'ψηλἧ, τοϋ Κρἁτους τοϋ Πρωτατου,
εφερα εϊς τὴν μνἧμην μου και συναξαριο πλόἴθω.
*
* *
Σε αϊοϋ εις τα ερειπια Μονῆς των Εϊσοδιων,
Στόφανος δ Θεοσεβής, έν πιστει και όὶρεττι,
περικαλλη *Σ ἀνήγειρε μετὰ τῶν εφοδἰων,
τὴν μνήμην εορτἁζουσαν δν τη 'Υπαπαντῇ,
Σε που ἡ Αότοκρἁτειρα Μἁρω τοϋ Βυζανπου,
προσκήνημα ἀιιμητον απεστειλε τὰ δὼρα,
οι Μάγοι ποὺ προσεφεραν στην γόννησϊ·ν Κυριου,
Λειβανον, Σμύρνα και Χρυσον, ψἁλλω την λήρα τωρα
*
Χριστδν και τὰ Κειμήλια εϊς μνἥμην μου τα φερω,
ἡ σκεψις μου πετᾳ 'ψηλὰ εις τριτους Οι5ρανοής,
με προσκαλοϋν εἰς την Μονὴν λατρεια νὰ προσφερω,
τὰ Λειψανόἰ Σου τὰ Ἰερἁ, τοϋ Γρηγοριου 6 ποϋς.
*
* *
Χαϊρε Χριστοϋ ἧ Κιβωτδς, Πολϋφωτος, Ἅγια,
Χαῖρε Μονὴ Περιφημος, Φιλοξενος και Θεια.

ΓΕΩΡΓ. ΣΠΥΡ, ΣΤΑΥΡΙΔΗ2
ΣΥΝ1ΡΧΗ2 ΧΩΡ1ΚΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΕΟΡΤΑΙ. Τὴν 2αν Φιβρ. ἕορτὴν τῆς 'Υπαπαντῆς εωρτασε τὴν ἐπέτειον αὐτῆς πανήγυριν ἡ Ἰ. ἧμῶν Μονή, τῆς ὁποίας
ὁ Καθολικὸς Ἰ. Ναὸς τιμᾶται επ' ὀνόματι τῆς Ἀπαπαντῆς τοϋ
Κυρίου. Κατὰ τὸν μέγαν ἐσπερινὸν και τὴν ὁλονύκτιον Ἅκολουθίαν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος πρ. Μηλιτουπόλεως κ.
Ἰερόθεος, ὅστις ἐτέλεσε και τὴν θ. λειτουργίαν. Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη μνημόσυνον τῶν κτιτόρων τῆς Μονῆς χοροστατήσαντος
τοϋ ἰδίου Θεοφ. τβλέσαντος τὴν λειτουργίαν καὶ τῆς ἕπομένης
ἡμέρας.
ΑΦΙΞΕΙΣ. Τὴν 31ην Δεκεμβ. 6ην μεσημβρ. Ἁγιορειτ. ὤραν, ἀφίχθη διὰ πολεμικοϋ πλοίου ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Σοφ. Βενιζέλος συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν ὑπουργῶν κ. κ.
Σ. Κωστοπούλου, Ε. Κοθρῆ, Κ. Ἁλεξανδρίδου, Σ. Χούτα, τοϋ
Σεβασμ. Μητροπολίτου π. Κορυτᾶς κ. Εὐλογίου, Βουλευτῶν, Ἀξιωματικῶν, Δημοσιογράφων καὶ ἄλλων προσώπων. Εἰς τὴν
παραλίαν τῆς Μονῆς ὑπεδέχθησαν τους ἐπισήμους ὁ Πολιτικὸς
Διοικητὴς Ἀγ. Ὄρους κ. Ν. Κουράσης, τὰ μέλη τῆς Ἰ. Κοινότητος καὶ ἡ διοίκησις τῆς Ἰ. Μ. Βατοπεδίου" εἰς δὲ τὴν κεντρικὴχ πύλην τῆς Μονῆς ὁ Πρωτεπιστάτης τῆς Ἰ. Κοινότητος
Προηγ. Γρηγόριος Λαυριώτης προσεφώνησε τοὺς ἐπισήμους
(τὴν προσφώνησιν δημοσιεύομεν εἰς σελ.147 τοϋ παρόντος τεύχους), Ἐκεῖθεν ὡδήγησαν τοὺς ἐπισήμους ἐν μέσῳ κωδωνοκρουσιὼν εἰς τὸν Βυζαντινὸν περικαλλῆ Ναὸν τῆς Μονῆς, ἔνθα
ἐψάλη δοξολογία. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς προσεφώνησε τὸν κ.
Πρόεδρον ἐκ μέρους τῆς Ἰ. Μ. Βατοπεδίου ὁ Γέρων Ἰγνάτιος,
τονίσας δτι τὸ 'Ἁγιον Ὄρος ἐτήρησεν ἀναλλοίωτον τὸν Βυζαν'
τινὸν πολιτισμόν. Ὄ κ. Πρόεδρος ἀνταπήντησεν ὅτι μὲ ἱερὰν
κατάνυξιν καὶ συγκίνησιν ἐπάτησε τὸν ἱερὸν τοϋτον χῶρον, εἰς
τὸν ὁποῖον οἱ μοναχοὶ ἐκράτησαν τὴν δὰδα τῆς ἐλευθερίας ἐπὶ χιλιετηρίδα.
Τὸ ἕσπέρας ὁ κ. Πρόεδρος ἐδέχθη διαφόρους ἐπιτροπὰς ὡς
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καὶ τὴν Ἰ. Κοινότητα, ἀκούσας μετ' ἐνδιαφέροντος τὰ διάφορα
Ἁγιορειτικὰ ζητήματσ, ὑποσχεθεις νὰ μεριμνήσῃ προσωπικῶς,
ωστε ὁ Ἄθως νὰ συνεχίσῃ τὴν Ἐθνωφελῆ πορειαν του ἀπροσκόπτως.

Ὄσαύτως ἐπεσκέφθησαν τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον οἱ κ. κ. Κ.
Προχεράκης, Ἀ. Φιλίππου, Σ. Μαρκάκης, Ε. Κούσιας, Μ. Παναγιωτάκης φοιτηταὶ Πανεπ, Θεσσαλονίκης, Χ. Ἀργυρακόπουλος Καθηγ. Θεολογίας, Α. Καλίτσης Καθηγ. Κ. Κασισόπουλος
Πολ. Μηχανικὸς ἐξ Ἀθηνῶν, Φλάϊσμαν Ἁμεριχανὸς Ἀρχαιολόγος, Κάστερ τεχνικὸς σύμβουλ. ΧΑΝΘ καὶ Σ. Τσαλίκης Ἑλληνοαμερικανὸς Κοινωνιολόγος.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΙ Ι. Κ. Τὴν 27ην Ἰανουαρ. συνεκροτήθη εἰς
σῶμα ἡ 'Ι. Κ. τοϋ ἀρξαμένου ἔτους διὰ τῆς συνήθους τελετῆς,
καθ' ἥν παρέστη καὶ ὁ Διοικητὴς κ. Ν. Κουράσης. Ὁ Πρωτεπιστάτης κηρύσσων τὴν ἔναρξιν τῶνἐργασιῶν προσεφώνησε τὰ
νέα μέλη αὐτῆς δΓ ἐμπνευσμένου λόγου ἐξελθόντος τῶν ὁρίων
τῆς ἁπλῆς τυπικότητος. Εὐχόμεθα ἴνα ἡ προσφώνησις αὕτη ἀποτελέσῃ διὰ τὴν νέαν Ι. Κ. τὸ πλέον σοβαρὸν θέμα πρὸς μιαν
ἀποτελεσματικὴν συζήτησιν ἐπὶ τοῦ ζωτικοϋ αὐτοῦ ζητήματος
τῆς ἀναδιοργανώσεως τοϋ Ἁγίου Ὄρους.
Κατ' ἀπόφασιν τῆς Ἰ. Κ. π, ἔ. ἐνηργήθη παναγιορειτικὸς
ἔρανος ὑπὲρ τῆς φανέλλας τοῦ στρατιώτου μὲ τὰ ἐξῆς ἀποτελέσματα. Ἰ. Μ Βατοπαιδίου 4.ΟΟΟ.ΟΟΟ, Ἁγίου Παύλου 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ
Λαύρας, Διονυσίου, Ξηροποτάμου, Κουτλουμουσιου, Ζωγράφου,
Καρακάλλου καὶ Φιλοθέου ἀνὰ 1.ΟΟΟ.ΟΟΟ ἔκάστη, Παντοκράτορος 8ΟΟ.ΟΟΟ Δοχειαρίου 7ΟΟ.ΟΟΟ Ἑσφιγμένου 5ΟΟ.ΟΟΟ, ἐξαρτημάτων Λαύρας 1.515.ΟΟΟ, Ἁγίου Παύλου 1.2ΟΟ.ΟΟΟ (Νέας Σκήτης 595.ΟΟΟ, Σκ. Λάκκου 365.ΟΟΟ, 2 κελλίων Καρ. 8Ο.
ΟΟΟ καὶ ἐργατικοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς 16Ο.ΟΟΟ).
ΔΓ εγκυκλίου τῆς Ἰ. Κοινότητος εἰδοποιήθησαν αἱ 2Ο ἸΜοναὶ περὶ τῆς πρὸς Κύριον ἀποδημίας τοῦ Σεπτοῦ Ἰεράρχου
Μητρ. Θεσ^ίκης Γενναδίου. Κατ' ἀπόφασιν αὐτῆς λόγῳτῶν
μεγίστων ὑπηρεσιῶν, ας προσέφερεν ὁ Σεπτὸς Ἰεράρχης εἰς τὸ
Ἀγιον Ὄρος καθ' ὅλον τὸ 4Ο^τες διάστημα τῆς ἀρχιερατ., θὰ
μνημονεύηται τὸ δνομα αὐτοῦ ἐπὶ 3ετίαν ἐν τῷ Ἰστορικῷ Ναῷ
τοῦ Πρωτάτου καὶ ἐπὶ 4Οθήμερον ἐν ταϊς Ἰ. Μοναϊς.
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Ὁ εκλιπὼν ἱεράρχης ἧτο θερμὸς φίλος τοϋ Ἁγίου "Ορους
τιμώμενος παρὰ πάντων τῶν Ἀγιορειτῶν. Τὸ 'Ἀγ. Ὄρος ἐπεσκέφθη δΓ ἐβδόμην καὶ τελευταίαν φορὰν τὸ ἔτος 1935. ἸἸ Ἰ.
ἡμῶν Μονὴ ἀσχέτως μὲ τὴν ληφθεῖσαν ἀπόφασιν ὑπὸ τῆς Ἰ·
Κ. ἀπεφάσισε νὰ τελῇ εἰς τὸ διηνεκὲς μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κατ' ἔτος, κατὰ τὴν ἀγρυπνίαν τῆς
Α'. Κυριακῆς τῶν νηστειῶν τῆς Ὄρθοδοξίας, διὰ τὰς πρὸς αὐτὴν καὶ τὸ Ἅγ. Ὄρος ὑπηρεσίας τοϋ Σεπτοῦ Ἰεράρχου.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ. Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπὸ του
θανάτου τοϋ μεγάλου πολιτικοῦ ἀνδρὸς Ἰωάννου Μεταξᾶ ἐτελέσθη ὑπὸ τῆς Ἰερᾶ;·ἡμῶν Μονῆς τὴν 16ην Ἰανουαρίου μνημόσινον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

ΜΜΜΒΜΙΜΜ8ΒΜΙΙΜΜΜΙΙΜΜΙΙΚ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-ΕΥΧΑΙ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ.
Ἐλήφθησαν τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλισσης διὰ τῆς έπὶ τῶν τιμῶν
Κυρίας Καρολου, τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Ἀμερικῆς κ. Μιχαήλ,
Αὑστραλιας καὶ Ν. Ζηλανδιας κ. Θεοφυλάκτου καὶ τῶν κ. κ. Κ. Γεωργακοποϋλου Προέδρου Ε. Ε.Σ, Π. Μπρατσιώτου Καθηγ. Πανεπιστ, Ἀθηνῶν, Ἰοσέφ Βέντσελ Καθηγ. Λίντς Ἀνω Αϋστριας, Π. Ι. Παναγιωτάκου ΔικηΥορου Ἀθηνῶν, Γ. Π. Λάσκαρη Δικηγ, Ἀργοστολίου, Στ.
Κοτσάνου, Ἀθ. Γβροχρήστου, Ἀχιλ. Παπαγεωργοποϋλου Δικηγ. Θεσσαλονίκης, Δ. Δημητριάδου Δικηγ. Πειραιῶς, Κωστ. Γκἐκα Τζολιετ Ἰλλινοϊς Ἀμερικῆς, Γερ. Γ. Δευτεραιου Χαλιωτάτων Κεφαλληνίας,
Νεοπτ. Φασιανοϋ Ἀθηνῶν, Π. Γοϋσιου 'Αθηνῶν, 'Ι. Παλαμήδη
Πολυγύρου, Σ. Πέπα Ἀρχιμανδριτου 'Ραφινης Ἀττικῆς, Ἰ. Πραματάρη Ἀρχιμ. "Υδρας, Σ. Παπακωνσταντίνου Ιερέως Θεοκτίστου Γορτυνίας, Β. Τόλη, Ἀθ. Μπίκα, Ἀλ. Παπακιοστα, Θεσσαλονικης, Γ. Σταθοϋλη Ἀργοστολίου, στρατ. Χρ. Παντζῆ Σ. Τ. Ι.9Ι4, Γεωρ. Λαζοποϋλου Μιννεαπολεως Μιννεσοτας Ἀμερικῆς καὶ Δεσπ. Μ. Κουτελίδου
Θεσσαλονικης.
Ἀγ. "Ορους. Ἰ. Μονῆς Χελανδαριου, Γερδντων Ἀμβροσίου Λαυριιοτου, Ἰεροθέου Δοχειαρίτου, Ἀρσενίου Καυσοκαλυβιτου ξυλογλϋπτου, Ἰερομ. Εύθυμίου Κουτλουμ. Κελλιῶτου καὶ μον. Παϊσίου Τασοϋλη.
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ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Σεβασμ. Μητροπολ. Παραμυθίας, Φιλιατ. καὶ Γηρομεριου κ. Δωροθεος
Δρχ, 2ΟΟ.ΟΟΟ
κ, Γ. Π. Λάσκαρης Δικηγ. Ἀβγοστδλιον Κεφαλληνίας »
5Ο.ΟΟΟ
». Π. Κάτσαρης ὑποστράτηγος έ. ά. Θεσσαλονίκη
2Ο.ΟΟΟ
». Ν, Σφενδονης εκδοτης Μακεδον. ήμερ. Θεσὶνϊκη
5Ο.ΟΟΟ
». 'Αθ. Γεροχρὴστος Δικηγορος Θεσσαλονίκη
5Ο.ΟΟΟ
». Στ. Πέπας 'Αρχιμ. 'Ραφῖνα 'Αττικῆς
5Ο.ΟΟΟ
». Π. Γοϋσιος Δὶτὴς Τμ. 'Επαρχιῶν Ε.Ε.Σ. Ἀθῆναι
2Ο.ΟΟΟ
» Νεοπτδλ. Φασιανδς παραγγελιοδ. 'Αθὴναι
2Ο.ΟΟΟ
» Ἰ. Σπαθάρης Καθηγητὴς Βύλος
2Ο.ΟΟΟ
» ©. Βλαχδπουλος ξυλέμπορος Θεσσαλονίκη
2Ο.ΟΟΟ
» Δ. Χατξηγιάννης Δημοδὶλος Συκιὰ Χαλκιδικῆς
2Ο,ΟΟΟ
» Ἰ. Ἐουσοχατξάκης εμπ. ἸΙροίκλειον Κρήτης
3Ο.ΟΟΟ
» Δ. Καραμανλῆς Καψοχωρα Κασσάνδρας
2Ο.ΟΟΟ
» Θ. Σωτηρδπουλος εμπ. Ν. Καλλικράτεια Χαλὶκης
2Ο.ΟΟΟ
βΓ. Σαρατσιωτης έργοστ. δμβρελλῶν Θεσ1νίκη
7Ο.ΟΟΟ
» Κ. Καράμπελλας Ἀρχιμ. Ἀθὴναι
ΙΟΟ.ΟΟΟ
» Στ. Ἂνιωνιάδης ἔμπορος Χάρτου Θεσὶνίκη
3Ο.ΟΟΟ
» Κ Δέλλιος ἔμπορος Ἀθὴναι
2Ο.ΟΟΟ
» Κωνστ. Γκέκας Τζολλιετ "Ιλλινοϊς Ἀμερικής
Κα Γεωργ. Λαξοποϋλου Μιννεάπολις Μιννεσ.
»
Ἀγϊου Ὅρους
κ. Ν. Κουράσης Διοικητὴς Ἀγ. Ὅρους
Ἰ. Μονὴ Χελανδαρίου
Γερ. Ἀμβροσιος Λαυριωτης
Ἰερομ. "Ανύ. 'Ρασαχς
»
Ἰωάν. Νεασκητιώτης
»
'Ησύχιος 'Αγιαννανίτης
κ. Περικλ. Ἁντωνίου ϋλοτδμος Ἀμαλφηνοϋ
κ. κ. Ἀδελφοι Σαμαρα ἔμποροι Καρυαὶ
κ. Ἰωάν. Βελέζης έργολάβος Καρυαὶ

δρχ. 5Ο.ΟΟΟ
ΙΟΟ.ΟΟΟ
»
2Ο.ΟΟΟ
»
»
3Ο.ΟΟΟ
» ΙΟΟ.ΟΟΟ
3Ο.ΟΟΟ
»
ΙΟ.ΟΟΟ
»
»
5Ο.ΟΟΟ
3Ο.ΟΟΟ
»

Προς άπαντας τοὺς άνωτέρω έκφράζομεν τὰς εϋχαριστίας τής Ἰερας ὴμων Μονὴς. Εϊς τους ζητήσαντας προηγοϋμενα τεϋχη έστάλησαν.
Ἰερ. κ. Σ. Παπαδανιὴλ Πράκμαν Τράνσβαλ. Τὴν διεϋθυνσιν σας
έδώσαμεν εϊς εϊδικὑν δστις καὶ σας ἔγραψε.
κ. κ. Ἀντ. Σιγάλαν ΚαθηΥ. Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης Π. Ζησάκην
Κδνιτσαν Ἑπείρου. Ἐπιστολαὶ έλήφθησαν καὶ εταχυδρ. προηγ. τεϋχη.
Σρατ. Παν. Βαρδακωστα Σ. Τ. Γ. 92Ο. Προς Θεοϋ! σεις στρατιώτης, ε'ις τας επάλςεις τής πατριδος μας ἔτοιμος νὰ θυσιάσητε τὴν ζωήν σας δύ αϋτήν, έπεχειρήσατε νὰ ένισχύσητε τδ περιοδικόν μας; Διὰ
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νὰ μὴ σας λυπήσωμεν κρατοϋμεν τὴν δωρεάν σας ως δ Κύρι6ς μας τα
δύο λεπτὰ τῆς χήρας τοϋ Ἰ. Εὺαγγελιου.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΚΑΙΑΙ Ε5 ΑΥΤΗΣ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΧΥΝΕΠΕΙΑΙ ϋπο τοϋ Νομομαθοϋς κα'ι Κανονιολδγου Ἀθηντον Δος κ. Π.Ι. Παναγιωτάκου. Ἐν τῇ μελἐτη ταύτη έρευνῶνται α'. ὴ ἔννοια κα'ι τδ περιεχόμενον τὴς Ιερωσύνης β'. Α'ι νομοκανονικαὶ συνέπειαι έκ τὴς κτήσε'
ως αὺτῆς καὶ γ'. αι εκ τὴς στερήσεως αϋτῆς τοιαϋται.
β'. Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΔΩΝ Αϊδ. Τξάνου Γουγουτα.
γ'. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Ι951 ϋπο τοϋ εν Θεσσαλονϊκη κ. Νικ. Σφενδδνη.
Μεταξὺ των αλλων σφαλμάτων τῆς έκδοσεως τοϋ παροντος ἐν
Θεσσαλονικη, ῆλλαξε καὶὴ σειρὰ των σελϊδων' έπειδὴ αὑται θὰ έξακολουθήσουν συνέχεια μέχρι πέρατος τοϋ α'. τομου, διὰ τοϋτο αι τοϋ
προηγουμένου τεϋχους νὰ ὑπολογισθοϋν άπδ τοϋ άριθ. 97-Ι28.

ΚΑΡΥΑΙ
Εϊς τὴν ὑποσημείωσιν τῆς φωτογραφϊας τῆς Πολιχνης των Καρυων
προηγουμένου τεϋχους, παρελήφθη να σημειωθῆ ή ϋπαρξις εν αύτῆ
και τοϋ Ε. Ε. Σ., δστις άπδ διετιας άντιπροσωπεύεται δά επιτροπὴς,
διατηρῶν ἀρτιον Ιατρεϊον καὶ νοσηλευιήριον μὲ δωρεὰν παροχὴν των
νοσηλείων καϊ φαρμάκων εϊς τους άπορους Μοναχοὑς και κοσμικοϋς.
Αϊ ϋπηρεσίαι τοϋ Ε. Ε. Σ., τὰς δποίας οὑτος μέχρι τοϋδε προσέφερεν
εν Ἀγιφ Ὅρει εϊναι ϋψισται, άποσπάσας εκ τούτου τὴν εὺγνωμοσϋνην τοϋ Ἀγιορειτικοϋ κοσμου.

ΗΘΙΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Δια τοὺς άληθεῖς και καλοᾧς χριστιανοὺς και ἡ ζωἢ
ειναι γλυκεῖα και 6 θἁνατος εϋἁρεστος διοτι γνωρίζουν
την χαρὼν τἢν 6ιτοιαν θὰ ευρουν. Διὰ τοὺς μἢ πιστεήονταςδμως καὶ ζὼντας ἀΛοκλειστικως δια την υλην η ζωἢ
ειναι λήπη και μελαγχολια και δ θάνατος τρόμος. Εϋνυχἢς δστις επετυχε ν' ἀπομακρυνθῇ όπδ τδν επἁρατον
ϋλισμδν ἀπδ τδν δποϊον μαστιζεται σήμερον τδ πλεϊστον τῆς κοινωνιας.
'Η υλικη καϊ πνευματικἢ ὼφελεια και ἡ χαρἀ δήναται νὰ ελθῃ μδνον διὰ τῆς φιλοφροσήνης την 6ποιαν διδἁσκειἧ Ἀγία Γραφή, καθ' ην οϊ ἄνθρωποι δια να κληρονομήσο;υν εύλογἰαν πρέπει να ειναι δμοφρονες, ουμΛαθεῖς, ῳιλἁδελφοι, ευσπλαγχνοι, φιλόφρονες μἢ ἀποδιδοντες κακον αντἰ κακοϋ ἢ λοιδωριαν ἀντι λοιδωριας,
ὰλλ' εϋλογοϋντες τους ενοχλοϋντας αυτους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΑΩΝ

ΠΕΤΡΟΥ

ΚΑΙ

ΠΑΥΛΟΥ

Παλαια τοιχογραφϊα τοϋ παρεκκλησϊον 'Αγϊου Γεωργϊον
της 'Ιερα,ς Μονης 'Αγϊου Πανλου

