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Τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως δὶὰ τηλεγραφήματός του ἀπὸ 26 1.55 προς τὴν Ἰ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίαυ
Ὄρους ἀνεκοίνωσεν ὅτι, «ἡ Ἰερὰ Σύνοδος προσηκόντως ἐκτιμήσασα πάγκοινον ἁγιορειτικὴν ὁμολογίαν, περὶ τῆς ἐν ἔργῳ
μεμαρτυρημένης καὶ ἐκ τῆς τῶν συγγραφῶν αὐτοῦ.βεβαιουμένης
βαθείας πίστεως, πλήρους ταπεινώσεως καὶ ἀξιομιμήτου βιὸτῆς
τοῦ ἐν μακαριστοῖς Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, κατέταξεν
αὐτὸν ἐν χορείᾳ τῶν ὁσίων».
Ἑ ἀπόφασις αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως
ἐντάξῃ εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ἁνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας τὸν Ὄσιον ἡμῶν Πατέρα καὶ πανορθόδοξον Διδάσκαλον
Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, προῆλθεν ὡ; ἀποτέλεσμα αἰτήματος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει πρεσβυγενοῦς Ἰ. Μονῆς' Μεγίστης Λαύρας, ἐν τῷ ὑποτελεῖ τῆς ὁποίας.περιωνύμῳ Κελλίῳ τῶν Σκουρταίιον ἐκοιμήθη ὁ Ὄσιος τὴν 14ην Ἰουλίου τοῦ 18Ο9.
Διὰ τῆς ἐκ ζαθήκοντος καὶ ἐξ ἀναφαιρέτου δικαιώματος
αἰτήσεως ταύτης τῆς Μεγίστης Λαύὸας, ἥτις καὶ ἐπὶΓρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ, ὡς ἐν τοῖς ὁρίοις οὐτῆς ἀσκήσαντος, ἐπρωτοστάτησε διὰ τὴν ἐπίσημον ἀνακήρυξιν αὐτοῦ ὡς Ἁγίου, διηρμηνεύετο φλογερὸν καταθύμιον τῶν Ἁγιορειτῶν καὶ ὅλου τοῦ ἐν
Ἐλλάδι Ὁρθοδόξου πληρώματος, ὅπως καθιερωθῇ καὶ ἐπισήμως
ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὁ μέγας τῆς . Ὄρθοδοξίας Διδάσκαλος καὶ
μοναδικὸς ἀπὸ τῆς Ἀλώσεως Πατὴρ τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ ἐορτάζητε ἡ μνήμη Αὐτοῦ ἐν τοῖς ἱ. ἡμῶν ναοῖς.
Ἑ δύ ἐπισήμου Ἑκκλησιαστικῆς Πράξεως ἀνακήρυξις εἰς
Ἅγιον τοῦ ἱεροῦ Νικοδήμου, ἀποτελεῖ τὴν τυπικὴν ἔκφρασιν
τῆς κοινῆς πίστεως ἐπὶ τὴν ἁγιότητα τῆς πολυσχιὴεστέρας θεολογικῆς φυσιογνωμίας τῶν τελευταίιον πέντε αἰώνων καὶ τοϋ
ἐξοχωτέρου Μοναχοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπὸ. συστάσεώς τού
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μέχρι σήμερον, δεδομένου ὅτι καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ οἱ Ἁγιορεῖται ἀείποτε τὸν ηὐλαβοῦντο ὡς Ἄγιον καὶ ἀπὸ τετραετίας
ἐτέλουν κατὰ τὴν μνήμην του ἐορτάς.
'Ἐτι ζῶντος του μεγάλου Πατρὸς ἡ φήμη εἶχεν ἐξέλθει
τῶν ὁρίων τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἧτο γνωστὸς εἰς ὅλας τὰς Ἐκκλησίας τῆς Δύσεως ὡς χαλκέντερος συγγραφεὺς καὶ ἄγιος διὰ τῶν
ποικίλης φύσεως ὀρθοδόξου πνευματικότητος συγγραμάτων του.
Ὁ δὲ ἄγαν προσεκτικὸς εἰς ἀναγνώρισιν τῶν Ἁνατολικῶν
Πατέρων Καθολικισμός, (δεδομένου ὅτι θέλει νὰ ἀγνοῇ ἕνα
Παλαμᾶ) εἰς τὸ Παπικὸν Λεξικὸν τοῦ Βατικανοῦ ἰδοὺ πῶς χαρακτηρίζει τὸν Νικόδημον: «Κανόνολόγος, λειτουργιολόγος, ἁγιογράφος, ἀσκητικὸς συγγραφεύς, ἐκδότης, εἶς ἐκ τῶν πλέον γονίμων συγγραφέων καί, ἀναμφιβόλως ὁ Μοναχὸς ὁ πλέον φιλόπονος, παρὰ τοῦ ὁποίου, ὔστερα ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνας (ἀσφαλῶς
ἀπὸ τοῦ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ θὰ ὑπενίσσεται) δοξάζεται
πάλιν ἡ Ἑλληνικὴ Ἑκκλησία. Πληροφορίας περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς
πολιτείας του μᾶς παρέχουν Ὁνούφριος ὁ Ἰβηριτης, ὁ 'Αθανάσιος Πάριος καὶ περισσότερον διαφωτιστικὰς ὁ «παραδελφός»
αὐτοῦ Εὐθύμιος Μοναχός, οὕτινος τὸ βιογραφικόν χειρόγραφον
σώζεται ἐν τῷ Κελλίῳ τῆς «Ἁγίας Ἄννης»,- παρὰ τῷ ὁσιωτάτῳ
Γέροντι Θεοδοσίῳ.

Μετὰ τοῦ ὁσίου Νικοδήμου συνειργάσθησαν ὁ ἄγιος Μακάριος Κορίνθου καὶ ὁ Ἁγάπιος ἱερομόναχος ἐκ Πελοποννήσου,
καὶ ὑπῆρξεν εἶς τῶν μεγίστων συντελεστῶν εἰς τὸ περιλάλητον
ἀναμορφωτικὸν κίνημα τῶν Κολλυβάδων, ὅπως ἡ παχυλὴ ἀμάθεια τῶν συγχρύνων του παρονόμαζεν εἰρωνικῶς, τὴν ἀνυπολογίστου γονιμότητος πν.ευματικὴν ἐπανάστασιν ἐλαχίστων πεφωτισμένων ἀνδρῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.
Τὰ συγγράμματά του ἐν τῇ ἀπαριθμήσει ,ὑπερέβησαν τὰ
ἑκατὸν καὶ συνεγράφησαν ὅτε τὰ βοηθήματα ἐσπάνιζον, χωρὶς
μολοντοῦτο νὰ ὑστεροῦν εἰς πληρότητα, πληροφορίας καὶ
ἀκρίβειαν, χάρις.εἰς τὴν ἀπέραντον καὶ καταστᾶσαν παροιμιώδη
μνήμην του, δυναμένου νὰ ἀπαγγέλῃ ἀπὸ στήθους τὰ δέκα πέντε
ἀναγνώσματα κάτω τοῦ πολυελέοῦ τοῦ ἱ. ναοῦ τοῦ Πρωτάτου
κατὰ ἕνα ἐσπερινὸν τοῦ Μ. Σαββάτου, καὶ νὰ ἐνθυμεῖται σελίδα
καὶ παράγραφον παντὸς· βιβλίου, ὅπερ ἀνεγίγνωσκε.
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Ἰδοὺ μὲ πόσην ἁπλότητα ὁ «παραδελφός» του Εὐθύμιος
περιγράφει τὴν καταπληκτικὴν μνήμην του: «κάθε βιβλίον κάθε
ἐπιστήμης ποὺ ἀνεγίγνωσκε ἢ λόγον μαθήσεως, τὰ ἐσφράγιζεν
εἰς τὸ κρανίον του, τὸ ὁποῖον ἀληθινὰ ἧτον, ὡσὰν ἕν θησαυροφυλάκιον, καὶ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἁρμόζοντα τὸν ἐβλέπομεν
δπου τὰ ἐξεκένωνε... Αὐτὸς ὁ ἀείμνηστος, ὅταν ὡμίλει ἔφερε
τὰς μαρτυρίας μὲ τοιοῦτον τρόπον, ὤστε δὲν ἐπρόφθανεν ἡ
γλῶσσα ὅσα ὁ νοῦς κατέβαζεν, τὰ ὁητὰ δηλαδὴ τῆς Θείας Γραφῆς, τῶν ἁγίων τὰς ἐξηγήσεις καὶ νοήματα, τοὺς θειους κανόνας τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων, συνόδων τε καὶ Πατέρων μὲ τὰς
ἐκδόσεις τῆς τυπογραφίας, καὶ μὲ τὰς σελίδας, τὰ δὲ χειρόγραφα
τὸ καθένα ποῦ τὸ ἀπήντησε.»

Θάμβος καταλαμβάνει τὸν μελετητὴν ἡ πολυμάθειά του.
Οὐδὲν ἀφῆκεν ἀσχολίαστον, οὐδεμίαν κατέλιπεν ἀσάφειαν, ὑπηρετοῦσαν κακοβούλους παρερμηνείας. Πάντα ἐφώτισε, πάντα
ὑπεμνημάτισε καὶ ἐξελαικευσε διὰ τὴν ἄμοιρον παιδείας
ἐποχήν του.
Τὰ συγγράματά του, ἑρμηνευτικά, ἀσκητικά, μυστικά,
ἠθικά, θεολογικά, συμβουλευτικά, ὑμνολογικά, ὑπομνηματιστικὰ
καὶ φιλολογικά, ἀποπνέουν ἄπαντα ὀσμὴν Πατερικῆς εὐωδίας.
Ὁ Ὄσιος Νικόδημος δέον νὰ θεωρῆται ὡς συνδετικὸς κρῖκος τῆς
γραμματολογίας τῆς βυζαντινῆς Ἑκκλησίας καὶ τῆς τοιαύτης τῆς
Ἐκκλησίας τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος, καὶ μέγιστος Πατὴρ
τῶν νεωτέρων χρόνων.
Τὸ ὅνομά του συνεδέθη ἀρρήκταις μὲ τὴν ἱστορίαν τοϋ
Ἁγίου Ὄρους καὶ μὲ τὴν καθόλου Ὁρθοδοξίαν ἀπὸ τοῦ τελευταίου τετάρτου τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος. Πνέων Πατερικοῦ
ζήλου κατῆλθεν κατ' ἐπανάληψιν εἰς δογματικοὺς ἀγῶνας ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει μετὰ Δυτικῶν, τῶν ὁποίων εἶχε καταστῇ ὁ φόβος
καὶ οὐδεὶς ἐτόλμα νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν μικροσκοπικὸν αὐτὸν
γίγαντα μὲ τὴν σκελετώδη ἐκ τῆς ἀσκήσεως μορφήν, τὴν καταπληκτικὴν μνήμην καὶ τὴν ἀπέραντον πολυμάθειαν.
Τὰ συγγράματά του πολλάκις ἀνατυπωθέντα, ἀπέβησαν ἡ
στάθμη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀληθείας καὶ ἡ μοναδικὴ τροφὴ
τοῦ πνεύματος τῶν Μοναχῶνκαὶ τοῦχριστεπωνύμου πληρώματος,
παραμένοντα ἀπὸ τὸν χρόνον ἄφθαρτα καὶ αἰδέσιμα τοῖς πιστοῖς.
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Τὸ καθαρὸν πνεῦμα τῆς Ὁρθοδοξῖας, ὅπερ διήκει εἰς
αὐτά, ἡ βαθεία παρατηρικότης, ἡ λεπτοτάτη ἀνάλυσις, ἡ ποίησις, ἡ πνευματικὴ γλυκύτης καὶ εὐωδία των, ἡ ἀπαράμιλλος σχοὴαστικότης, ἡ ὀρθροφροσύνη καὶ ἡ διαύγειά των, τὰ καθιστοῦν
ἀείποτε δροσώδη καὶ ἐράσμια.
Καὶ παρ' ὅλα ταῦτα, ὁ μέγας Νικόδημος, ὅστις ὑπῆρξεν
κατ' ἐξοχὴν ἄγιος ἐν τοῖς κόλποις τῆς Ἐκκλησίας, ἔλεγεν ἐαυτόν.
«ἐγὼ εἰμι ὁ κεχριαῖος, ὁ ἄσοφος, ὁ ἀπαίδευτος». Ἁλλοῦ ἔγραφεν. «ἐγὼ εἰμι τὸ οὐδέν.» Ἄς ἀκούσωμεν ἡμεῖς οἱ πτωχαλαζόνες.
Ἁδελφὰς εἶχε τὴν πτωχείαν καὶ τὴν ταπείνωσιν. Αὐτός,
ὅστις ἔτρεφεν ἐκατομμύρια λιψωττουσῶν ψυχῶν μὲ τὰς ἀθανάτους συγγραφάς του, δὲν εἶχε «ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίναι». Ἅλλοι
τὸν ἐστέγαζον καὶ ἄλλοι τὸν διέτρεφον. Αὐτός, «ὁ πενίᾳ τρυχό·
μενος καὶ γιγαντωθεὶς πρὸ τῆς ἀσήμου ἡμῶν γενεᾶς», ὡς γράφει ὁ Κοσμᾶς Βλάχος, ἐδαπανᾶτο χάριν τῆς ὼφελείας τῶν ἀδελφῶν του καὶ διὰ τὴν δόξαν τῆς Ἑκκλησίας, ὡς «ὁ λύχνος ὁ
καιόμενος καὶ φαίνων». Ἄοικος, φερέοικος, μὴ ἔχων τι ἴδιον,
μηδὲ «βῆμα ποδὸς» εἰς σύστασιν Καλύβης ἀπεκλἧθη Ἁγιορείτης διὰ τὴν πτωχείαν τον.
Ὁ «παραδελφός» του Εὐθύμιος ἀφηγεῖται, ὅτι «λαμβάνιον τὸ ψωμίον ἀπὸ ἡμᾶς ἡσύχαζεν ἐκεῖ. Ἑ δὲ ἄλλη του
ξωοτροφία ποτὲ μὲν ὴτο ὀρίζιον νερόβραστον, ποτὲ δὲ νερόμελον' τὸν δὲ περισσόῖερον καιρὸν ἐλαίας καὶ μουσκεμένα κουκιὰ
ἧτο τὸ προσφάγιόν του.» Ἰδοὺ ἡ τροφὴ τῶν ὁσίων. Καὶ ἐνῷ
θὰ ἠδύνατο νὰ ἔχῃ βασιλικὰς τραπέζας, διὰ τῶν συγγραμμάτων του, καὶ νὰ εἶναι διδάσκαλος βασιλοπαίδων (ἐγνώριζεν ἐκτὸς
τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς, τὴν Γαλλικήν, Ἰταλικὴν καὶ Λατινικὴν)
αὐτὸς προετίμᾳ «συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν.»
Ἑ βαθεία του ταπείνωσις τὸν ἔκαμνε νὰ βλέπῃ τὸν ἑαυτόν του, ὡς «κῦνα τεθνηκότα», ὡς «ἔκτρωμα». Βαβαί! εἰς οἶαν
ἔκστασιν θείαν φέρει ὁ Οεῖος ἔρως. 'Ἐκτρωμα ὁ ἄγιος Νικόδη
μος, ὁ ὁποῖος, ὡς γράφει ὁ Εὐθύμιος, «ἐφώτισε καὶ ἕως τέλους
ἔχει νὰ φωτίζῃ ὅλην τὴν ὀρθόδοξον τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν,
ἀλλὰ τὸ ὁμολογῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ὅπου ἔβλεπον καθ' ἡμέραν,
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,ὅπου σχεδὸν δλοι ρἱ πληγωμένὸι ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ,ἄφησαν τοὺς
Ἁρχιερεῖς καὶ πνευμαὶικούς, καὶ δλοι ἔτρεχον εἰς τὸν ρακενδύτὴν Νι·κόδημον, διὰ νὰ εὕρουν τὴν ἰατρείαν τους καὶ παραμυθίαν τῶν θλίψεών .τους, οὐ μόνον ἀπὸ τὰ Μοναστήρια καὶ
Σκήτας καὶἘελλία, ἀλλὰ πολλοὶ χριστιανοὶ ἤρχοντο απο διὰφόρους χώρας, νὰ ἰδοῦν καὶ .παρηγορηθοῦν εἰς τὰς θλίψεἰς των
ἀπὸ. τὸν Νικόδημον...»
· Λοιπὸν, διὰ τὸ «ἔκτρωμα»; τὸν «κῦνα. τὸν τεθνηκότα»,
τὸν «ἄσοφον, τὸν ἀπαίδευτον, τὸν κεχριαῖον, τὸ οὐδέν», δΓ
αὐτὸν τὸν πτωχόν, τὸν. ρακενδύύην, τὸν πένητα, ἡ Ἰ. Κοινότης
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πρέπὲι αὐτὸ τὸ λιτὸν Πατριαρχικὸν Τηλεγράφημα νὰ. τὸ ἀναῳτήσῃ εἰς τὴν προμετωπίδα. τοῦ ἱεροκοινοτικοῦ Μεγάρου χρυσέοις γράμμασι, διὰ νὰ διακηρύττῃ εἰς τοὺς
αἰῶνας, ὅτι ἡ Ἁγία Ἐκκλησία. μας δὲν εἶναι «σκιὰ τῆς σκιᾶς
της», ὡς τὴν ἀποκαλοῦν κα.κεντρεχῶς οἱ Λατίνοι, ἀλλὰ εἶναι. ἡ
·Μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ Ἁγίου Πνεύματος φερομένη,
καὶ ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος γνωρίζει νὰ τιμἀ τὸν Νικόδημόν του,
τὸν ἕνα, τὸν μοναδικόν.
Ἂναάὶριβόλως, ἡ Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία διὰ τοῦ με· γάλου Προέδρου της 'ἤρθη εἰς τὸ ὕψος τῆς ἐποχῆς τοῦ" Χρυσρστἁμου, τοῦ Ἐρηγορίου, τοῦ Φῳτίου, τοῦ Ταρασίου, χαρίσασα
ἐπὶ τὸ'ἐπισημότερον εἰς τὴνὌρθοδοξίαν τὸν Νικόδημον, ὔστερα
ἀπὸ σιγὴν ἀγνῳμοσύνης ἑκατὸν τεσσαράκοντα εξ ἐτῶν. Ἑμεῖς
οἱ Ἁγιόρεῖται αἰσθανόμεθα ἄπειρον εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν
«προσηκόντως ἐκτιμήσασαν πάγκοινον ἁγιορειτικὴν ὁμολογίαν
περὶ τῆς ἔργῳ μεμαρτυρημένης καὶ ἐκ τῶν συγγραφῶν αὐτοῦ
βέβαιουμένης βαθείᾶς πίστεως, πλήρους ταπεινώσεως καὶ ἀξίομιμήτου βιοτῆς» τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, Ἁγίαν καὶ Ἰερὰν Σύνοδον, ἡ ὁποία δέδωκεν ἡμῖν εἰς κοινὰς λατρευτικὰς ἐξωτερικεύ- ·
σεις. τὸν Πατέρᾶ ἡμῶν καὶ Διδάσκαλον. Τὶ εἶναι δι' ἡμᾶς' τοὺς
Μοναχοὺς ὁ Νικόδημος, ἀλλὰ δύὅλην. τὴν Ὁρθοδοξίαν; Ἁφαιρέσατε τὰ συγγράμματα τὸῦ Νικοδήμου. Τὶ θὰ ἔμενεν εἰς ἡμᾶς
καὶ τὴν.Ἐκκλησιαν;
Δὶκαίως λοιπὸν τὴν. 14ην Ἰουλίου τὸ Ἅγιον Ὄρος θὰ
ἄσῃ «καινην ᾧδήν», μὲ τὸν Ἁρχιερέα του, τοὺς Ἰερομονάχους
καὶ Διακόνους,-τοὺς ἐν ὅλῳ τῷ Ἄθῳ Μοναχούς, καὶ 'Ηγουμένους του, πρὸς τιμὴν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείου, ἔπαινον τῆς
Ἐκκλησίας μας καὶ δόξαν Θεοῦ.
Ι5.2Ἰ955 ·
'Αγιορείτης

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΓΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΪΚΗΙ ΓΜΩΣΕΙΣ. ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕ1 ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΝλΧΩΝ

ΙΕΡΗ

ΜΟ Η Η

ΙΒ Η ΡΩ Ν

Ἑ Μονὴ τῶν Ἰβήρων, τοιουτοτρόπῳς καλουμένη ἀπὸ
τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς μέχρι σήμερον, εἶναι νέα Μονὴ διότι καταστραφεῖσα ἐκ πυρκαϊᾶς ἀνεκτίσθη ἀπὸ τοῦ 1865 - 189Ο. Ἁποτελεῖ ἀχανὲς τεπράπλευρον οἰκοδόμημα νέου σχεδίου μὲ ,μεγάλους ὀρόφους καὶ εὐρείας στοὰς · καὶ. διαδρόμους, ἔχει δἔν ἐν
μέσῳ έὐρυτάτην αὐλὴν ἐν τῇ ὁποίᾳ εὑρίσκεται ὁ'καθολικὸς
·
αὐτῆς ναός.
Ἑ Μονὴ τῶν Ἰβήρων εἶναι μια ἀπὸ-τὰς μεγίστας Μονὰς
ἴση σχεδὸν ἤ καὶ μεγαἰ,υτέρα τῶν Μονῶν Λαύρας καὶ Βατοπεδίου,
ἀνέκαθεν δὲ τρίτη τῇ τάξει ἐν τῇ ἱεραρχικῇ ὁμοσπονδίᾳ τῶν
εἴ'κοσιν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Παρ' ὅλην τὴν πρὸ 5Ο ἐτῶν
εὐπορίαν ὅτε·εἰχε2ΟΟ μοναχούς, σήμερον τουναντίον ἐμειώθη
κατὰ πολὺ καὶ ἀπὸ οἰκο.νομικ·ῆς πλευρᾶς καὶ. ἀπὸ ἐμψύχου ὑλι. ..
κοῦ, ἀριθμοῦσα περὶ τοὺς 6Ο μόνον μοναχούς. ·
Κεῖται ἐπὶ τῆς παραλίας γραφικοῦ ὅρμου εἰς τὰς ἐκβολὰς
μεγάλου χειμάρου μεταξὺ λόφων κὰὶ εἰς θέσ.ιν ἱκανῶς ἀ·νοικτήν,
ἐκ τῆς ὁποίας δύναταί τις ν' ἀπολαύσῃ τὸ πανόραμα τῆς μεταξὺ
Θάσου, Σαμοθράκης καὶ Λήμνου ἀνοικτῆς θαλάσσης.
Ἑ ἴδρυσις τῆς Μονῆς φέρετ.αι πόαγματοποιηθεῖσα εἰς. τοὺς
χρόνους τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου, σύγ.χρονος τυγχάνου.σα τῆς
Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου, μικρόν τι δὲ νεωτέρα τῆς Λαύραςὶ οἱ δὲ
ἰδρυταὶ αὐτῆς εἶναι οἱ 'Ἰβηρες Ἰωάνης, ὁ υἱὸς αὐτοῦ Εὐθύμιος
καὶ ὁ ἀνεψιός του Γεώργι·ος περὶ τῶν ὁποίων ὁ Ἅγ. Ἂθανάσιος ·
κάμνει λόγον εἰς τὸ τυπικὸν αὐτοῦ Εἰς ἕτερον δὲ ἔγγραφον τοῦ
985 «ἀσῷάλεια Ἁθανασίου μοναχοῦ καὶ ἡγουμ·ένου τῆς Λαύ-.
ρας», ἐξαίρει ἰδιαιτέρως ὁ . Ἅγ. Ἂθανάσιος τὰς ἀρετὰς τοῦἸωάννσυ καὶ τὰς ; εὐεργεσίας τὰς ὁποίας προσεπόρισεν εἰς τὴν.
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Λαύραν λέγων «καὶ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ συστησαμένην λαύραν καὶ
ἐν οἰκείᾳ ἐξουσίᾳ διατελοῦντος καὶ ἡγουμενεύοντος, οὐδὲ οὕτως
ἔληξεν ἢ ὅλως κᾳθυστέρησε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τιθέναι ὑπέρ τε
ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῆς καθ' ἡμᾶς Λαύρας».

Εἰς διηγήσεις εὑρισκομένας εἰς διάφορα χειρόγραφα τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους ἀναφέρεται ὅτι Τορνίκιός τις στρατηγὸς ἀἸβηρ
εἰς τοὺς χρόνους Θεοφανοῦς τινὸς βασιλίσσης τοῦ Βυζαντίου,
διαμένων ὡς μοναχὸς εἰς τὴν Μονὴν ταύτην ὑπάρχουσαν προ·
τερον. Εἰς κρισίμους δὲ στιγμὰς διὰ τὸ κράτος, οὗτος ἀνεκλήθη
εἰς ἐνέργειαν ὑπὸ τῆς βασιλίσσης ταύτης, ϊνα ὡς μόνος κατάλληλος καταβάλῃ Σκληάριόν τινα ἀρχηγὸν τῶν ἀθέων Περσῶν
ὅστις μεθ' ἑνὸς ἑτέρου στρατηγοῦ βαρβάρου εἶχεν ἀποβῇ ἡ μάστιγξ τοῦ κράτους λιμαινόμενος αὐτό. Ὁ Τορνίκιος κατέστρεψε
τὸν ἐχθρόν, ἀποκομίσας πολλὰ λάφυρα καὶ τότε προκειμένου νὰ
ἐπιστρέψῃ πάλιν εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν βασίλισσαν
ὡς μόνην χάριν τὴν εὔρυνσιν καὶ τὸν πλουτισμὸν τῆς Μονῆς
τῶν Ἰβήρων ϊνα μὴ στενοχωροῦνται οἱ τοῦ γένους αὐτοῦ μοναχοὶ τῶν Ἰβήρων ὅπερ καὶ ἐγένετο. Χρονολογία εἰς τὰ γεγονότα
αὐτὰ δὲν ὁρίζεται. Ὁ δὲ Ἰωάννης ὁ Κομνηνὸς ἀναφέρει χρονολογίαν 1Ο39, μετὰ τὴν 'ἴδρυσιν τῆς Λαύρας καὶ μετὰ τοὺς Ἰωάννην, Εὐθύμιον καὶ Γεώργιον τοὺς 'Ἰβηρας, οἴτινες ἀναμφισβητήτως εἰς τοὺς χρόνους τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου καὶ προτροπῇ
αὐτοῦ ἴδρυσαν τὴν μεγάλην Μονὴν τῶν Ἰβήρων, ἀλλ' εἰς ἀμηχανίαν ἔρχεται ὁ μελετῶν ἐνώπιον τοῦ χρυσοβούλλου τοῦ ἔτους
958 Κωνσταντίνου Ζ' τοῦ Πορφυρογεννήτσυ, ἐκδοθὲν ὑπὲρ
τῶν κτίσεων τῆς Ἰερᾶς ταύτης Μονῆς, ὅπερ πιθανῶς ἐκάη κατὰ
τὴν μεγάλην καταστρεπ.τικὴν πυρκαῖὰν τοῦ 1865,· ἀναφέρεται
ὅμως ὑπὸ τοῦ Καηφϊοὶκ (Μοπ1: - Α1Ιτο5 σελ. 36) καὶ Κ. Φρεαρίτου (Πανδῶρα 14' σελ. 32) καὶ ἀναδεικνύεται ἡ Μονὴ τῶν
Ἰβήρων ἀρχαιοτέρα τῆς Λαύρας, ἀσχέτως ἐὰν πρότερον ἧτρ
μικρὰ κατὰ τὴν ζατάστασιν τῶν πολυαρίθμων τότε Μονῶν.
Ὄστε κατὰ τὸ χρυσόβουλλον τοῦτο ἐπιτρέπεται νὰ ἀναδράμωμεν βραδύτερον τῶν χρόνων τῆς ἱστορικῆς ἱδρύσεως τῆς
Μονῆς. Ἑν πρώτοις πρέπει ν' ἀναζητήσωμεν βασίλισσαν Θεο-'
φανὼ καὶ Σκληάριον ἀρχηγὸν Περσῶν ληστεύοντα τὸ κράτος.
Τὴν Θεοφανὼ ταύτην ἡ παράδοσις θέλει εὐσεβῆ καὶ ἁγίαν,
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ἀλλ' ἐὰν φθάσωμεν μέχρι τοῦ 958 χρονολογίαν τοῦ χρυσοβούλλου, οὔτε ἁγίαν Θεοφανὼ βασίλισσαν εὑρίσκομεν οὔτε Σκλήαρον βάρβαρον. Ἁκριβῶ·ς βασίλισσα Θεοφανώ, ὡς ἡ παράδοσις
τὴν ἐννοεῖ, εἶναι ἡ σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορος Φλαβίου Λέοντος
τοῦ σοφοϋ τὴν ὁποίαν ἐνυμφεύθιι τῷ 883 καὶ ἥτις ἀνηγορεύθη
βασίλισσα τὴν 29ην Αὐγούστου 885, ἀλλ' ἡ καλογηρικὴ ἀνατροφὴ αὐτῆς, ὁ θάνατος τῆς μόνης θυγατρὸς αὐτῆς, αἱ δυσάρεστοι συνέπειαι ἐκ συκοφαντίας τινὸς κλπ. τόσον ἐπέδρασαν εἰς
τὸ πνεῦμα της, ὡστε ἀρκεσθεῖσα μόνον εἰς τὸν τίτλον αὐτῆς
περιωρίσθη εἰς τὰ ἀνάκτορα Βλαχερνῶν, ἀσχολουμένη εἰς ὑμνολογίας καὶ παντὸς εἴδους ἀγαθῶν ἔργων καὶ ζήσασα ὁσίως ὡς
μοναχὴ καὶ οὐδεμίαν ἐπιδιώκουσα ἐπιρροὴν ἐπὶ τῶν ὑποθέσειον
τοῦ κράτους ἀπέθανε τῷ 894. Ταύτην, οὐχὶ μετὰ πολλὰς ἡμέρας, ἀνέδειξεν ὁ Θεὸς θαυματουργὸν διὰ τὸ ἀζηλότυπον αὐτῆς
καὶ τὸ ἀμνησίκακον, κατὰ τοὺς βιογράφους της, καὶ εἰσήχθη
εἰς τὸ ἁγιολόγιον ἐορταζομένη τὴν 16ην Δεκεμβρίου. Τὸ λείψανον αὐτῆς μετατεθὲν εἰς διάφορα μέρη, τελευταίως εὑρίσκετο εἰς
τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Πατριαρχείων. Αὕτη ἡ
Θεοφανὼ εἶναι καθ' ὅλα ὅπως θέλει αὐτὴν ἡ παράδοσις τῆς
Μονῆς τῶν Ἰβήρων, ἀλλ' οὔτε χρυσόβουλλον οὔτε ἄλλο τι μᾶς
φέρει εἰς τοὺς χρόνους αὐτῆς, οὐδὲ Σκληάριόν τινα σύγχρονον
εὑρίσκομεν καὶ κατ' ἀνάγκην πρέπει νὰ χωρισθῶμεν αὐτῆς καὶ
νὰ ζητήσωμεν ἐτέραν.
'Ἀλλη Θεοφανὼ εἶναι ἡ ἀκόλαστος καὶ κακοῦργος σύζυγος
τῶν αὐτοκρατόρων Ἑωμανοῦ καὶ Νικηφόρου Φωκᾶ τὴν ὁποίαν
ἐξώρισεν ὁ αὐτοκράτωρ 'Ιωάννης ὁ Γσιμισκῆς εἰς τὴν νῆσον τοῦ
Μαρμαρᾶ εὐθὺς ὡς ἐγένετο αὐτοκράτωρ κατὰ Δεκέμβριον τοῦ
969, ἴνα παρουσιάσῃ ἑαυτὸν ἀναίτιον τοῦ φόνου τοῦ Νικηφόρου ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας. Αὕτη βραδύτερον ἐδραπέτευσε
καὶ εἰσῆλθεν μανιώδης εἰς τὰ ἀνάκτορα καὶ ἐνώπιον τοῦ αὐτο
κράτορος Ἰωάννου καὶ τοῦ παρακειμωμένου Βασιλείου ἐξήμεσεν
ὅλην τὴν χολὴν αὐτῆς κατ'αὐτῶν, ὅτε ἐξωρίσθη πάλιν εἰς τὴν
ἐν Ἁρμενίᾳ μονὴν τῆς Δάμιδος.
Ταύτην θανόντος τοῦ Ἰωάννου κατὰ Ἰανουάριον 976
ἀνεκάλεσεν ἐκ τῆς ἐξορίας ὁ ἐπὶ Νικηφόρου καὶ Ἰωάννου καὶ
ἐπὶ πολὺ μετὰ ταῦτα πανίσχυρος πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως

. ιο
Βασίλειος ὁ εὐνοῦχος. 'Ὁτε ἡ Θεοφανὼ ἀνεκλήθη ἐκ τῆς ἐξορίας, καἴτοι δὲν ἧτὸ πλέον 34 ἐτῶν, ,καἴτοι οἱ ἐκ τοῦ Ρωμανοῦ
υἱοὶ αὐτῆς Βασίλειος ἐτῶν .2Ο καὶ Κωνσταντῖνος ἐτῶν 17 ·ἧσαν
οἱ κύριοι τῶν πραγμάτωύ' (διατελ.οῦντες ἀκόμη ὑπὸ τὴν ἄμεσον
ἐπιρρο·ὴν τοῦ Βασιλείου) καὶ ὁ-Βασίλειὸς μετὰ 5 ἔτη ἀπεδύετο
εἰς τὸν κατὰ Βουλγάρων πολυχρόνιον ἀγῶνα καὶ ἡ Θεοφανὼ ὡς
βαὸιλομήτωρ καὶ φίλαρχος γυνὴ ἐκαλεῖτο ἐπὶ πολὺ ἔτι νὰ
'δράσῃ, ἐν.τούτάις ἐχάθη ·δ.ιὰ 'ϊὴν ἱστοόίαν. Ἐδῶ πρέπει νὰ
σταματίσωμεν. διότι νομὶζομεν ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ εὕρωμεν τὴν
ἀρχὴν εκ τῆς ὁποίας ἡ ἱστορία τῆς Ἰερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων,
Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Τσιμισκ.ῆ εὑρίσκομεν ἐπίσημον
στρατιωτικὸν τὸν μάγιάτρον' Βάρδαν Σκληρὸν ὅστις ἧτο μετὰ
τὸν βασὶλέα τὸ πρῶτον πρόσςοπον ὡς στρατηλάτης πάσης Ἀνατολῆς, μεγάλην ἰσχὺν ἔχων εἰς Ἰδ στράτευμα λόγῳ τῶν πολλῶν
αὐτοῦ κατωρθωμάτων. Τὴν μεγάλην ταύτην ἐξουσίαν ἠθέλησε νὰ
περιορίσῃ ὁ. εὐνοῦχος Βασίλειος ὁ πρόεδρος, ἀντιτάξας εἰς αὐτὸν
ἑτέρους'στρατηγοὺς Αιορίσας τὸν στρατοπεδάρχην Πέτρον στρατηλάτην Ἀνατολῆς, τὸν ' Μιχαὴλ Βούτσην μάγιστρον καὶ στρατηγὸν Ἀντιοχείας, τὸν δὲ Σκληρὸν ἀπέστειλεν εἰς τὴν δευτερεύουσαν στρατῃγίαν τῆς Μεσοποταμίας.
Ὁ Σκληρὸς-μεταβὰς εἰς τῆν ἐπαρχίαν του στασιάζει ἐξ
ἀγανακτήσεως, ὁ δὲ ἐκεῖ στρατὸς ὅστις τὸν ἐλάτρευε, τὸν ἀναγορεύει βασιλέα. Οἱ ἄραβες συμμαχοῦν μετ' αὐτοῦ (τοῦτο δὲ
ἤρκεσεν εἰς τὸν διηγημ.ατογράφον μοναχὸν νὰ ὀνομάσῃ τὴν στάσιν ὡς εἰσβολὴν Περσῶν ὡς ὀνόμαζον κατὰ τὸν μ'έσον αἰῶνα
ἄραβας καὶ τούρκους καὶ νὰ ἐξισλαμίσῃ τὸν Σκληρὸν καὶ Σκλήαρον αὐτὸν νὰ μετονομάσῃ), τινὲς τῶν ·ἀξιωματικῶν τοῦ βασιλικοῦ στρατου. προσχωροῦν εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλοι πάλιν συνεννοῦνται
μετ' αὐτοῦ. Τῷ 976 συγκροτεῖται μάχη μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ
στὸατοπεδάρχόυ Πέτρου εἰς Καππαδοκία·ν καὶ οἱ βασιλικοὶ
ἡτϊῶνται καὶ ὅλον τὸ στρατόπεδον καὶ ὁ πλοῦτος αὐτοῦπεριέρχεται
εἰς χεῖρας τῶν νικητῶν. Τότε προσχωροῦν εἰς τὸν Σκληρὸν καὶ
ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ ὁ στόλάς τῶν Ἀτταλέων.
Ὁ πρόεδρος Βασίλειος ἀνὴσυχήσας ἀπσστέλλει κατὰ τοῦ
Σληροῦ εἰς Ἀσίαν έτέρους στρατηγοὺς μἐ ἀπόλυτον ἐξουσίαν
οἴτινες ἡττῶνται κατὰ τὰ μέσα τοῦ 977 μετὰ φονικὴν μάχην.

·'
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Τότε κατόπιν ναυτικοῦ τινὸς κατρρθώματος ' κατὰ τοῦ καὶ τῆς
θαλάσσης κρατοῦντος Σκληροῦ, ἀντιτάσσει. εἰς ,αὐτὸν πλέον,
στρατηγὸν ἀντάξιον αὐτοῦ τὸν Βάρδαν Φοικᾶν υἱὸν τοῦ Κουροπαλάτου Λέοντος, ὅστις ἐπὶ τοῦ βασιλέως Ἰωάννὸυ στασιάσας
ἠναγκάσθη ὑπ' αὐτοῦ τὸύτου τοῦ .Σκληροῦ. νὰ καταθέσῇ τὰ ὅπλα
χειροτονηθεὶς ἱερεὺς καὶ περιορισθεὶς εἰς Χίον μετὰ τῆς συζύζου καὶ τῶν τέκνων του (Παπαρρ, Δ' σ. 188 - 1ύΟ). Οὗτος ἐδέχθη προθύμως μισῶν θανασίμως τὸν αἴτιον τῆς καταστρρφῆς
του, Σκληρὸν καὶ μεταβὰς εἰς Ἁὰίαν τρέπεται εἰς φυγὴν δὶς ὑπὸ
τοῦ Σκληροῦ, τότε δὲ ἔχων ἀνάγκην ἰσχυρᾶς ἐπικουρίας μεταβαίνει πρὸς τὸν ἡγεμόνα τῆς Ἰβηρίας Δᾶυϊδ λαμβάνει τοιαύτην,
συναθροίζει καὶ τοὺς πρότερον διασκορπιοθέντάς καὶ ἐν τέλει
διὰ μεγίστων προσπαθειῶν, κατὰ τὴν μάχην τῆς Παγκαλείας τῷ
979 τραυματίζει αὐτὸν τὸν ἴδιον Σκληρὸν καὶ τὸν ἀναγκάζει.νὰ
φύγῃ καὶ κερδίζει τὴν νίκην.
Ὁ Σκληρὸς καταφεύγει εἰς τὸν καλίφην τοῦ Βαγδατίου
ϊνα λάβῃ ἐπικουρίας, ἀλλ' ὁ ' πρόεδρος Βασίλειος ἀποστέλλει τάχιστα πρεσβευτὴν τὸν Νικηφόρον Οὐρανὸν. διὰ ν' αποτρέψῃ τὸν
καλίφην τῆς ζητουμένης συνδρομῆς καὶ δώσῃ ἀμνηστείᾳν εἰς
τοὺς στασιαστάς, ἀλλ ὁ καλίφης ἀνησυχήσας διὰ τὴν σύρροὴν.
τόσων χοιστιανῶν ἐπισήμων φυλακίζει καὶ τὸν Σκληρὸν καὶ τὸν
Νικηφόρον. Μετ' ὀλίγον ὁ.καλίφης ἴνα καταστ'είλὴ στάσιν τινὰ
μεγάλην ἐν Περσίᾳ μεταχειρίζεται τὸν Σκληρὸν ὅστις μετὰ τὴν
νίκην στρέφεται εἰς τὴν Μ. Ἁσίαν, εὑρίσὴ,ει ἐκεῖ ἀνευφημόύμενον βασιλέα τὸν στασιάσαντα μετ''ἄλλων στράτηγῶν κατὰ τοῦ
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου Βά.ρδαν Φωκᾶν, ἀνευφημεῖτο δὲ καὶ
αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἰδικῶν του,. βλέπων δμῶς ὅτι δὲν δ.ύναται νὰ
ἐπικρατήσῃ καὶ τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Φωκᾶ, συνεννοεῖται ἰδιαιτέρως μὲ ἕνα ἕκαστον πρὸς συνεργασίαν, πράγματι δὲ ἴνα ἐξουδετεριώση ἀμφοτέρους. Πεισθεὶς ὁ Σκληρὸς εἰς ' τὰς ὑποσχέσέις
καὶ τοὺς ὅρκους τοῦ Φωκᾶ μεταβαίνέι εἰς Καππαδοκίαν . παρ'
αὐτῷ, ἀλλὰ συλλαμβάνεται καὶ φυλακίζεται ὑπ' αὐτοῦ. Ως τόσον
ὁ ἕτερος στάσιαστὴς Φωκᾶς. ἀγωνιζόμενος κατὰ τοῦ βασιλέως
ἀποθνήσκει αἰφνιδίως. Ὁ Σκληρὸς κατόπιν ἐλευθεροῦται καὶ
ὑποτάσσεται λαμβάνων τὸ ἀξίωμα τοῦ Κουροπαλάτου, ἀλλὰ
μεταβαίνων εἰς τὸν βασιλέα εἰς Κωνσταντινούπολιν, προσβάλλε-
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ται καθ' ὁδὸν ὑπὸ ὀφθαλμίας, τυφλοῦται καὶ εἰσάγεται τυφλὸς
εἰς τὸν βασιλέα Βασίλειον Β' τὸν Βουλγαροκτόνον.
Οὗτος λοιπὸν ὁ Βάρδας Σκληρὸς εἰναι πιθανώτατα ὁ βάρβαρος Σκλήαρος τῆς διηγήσεως, περὶ δὲ Τορνικίου αἱ ἑξῆς ὑποθέσεις δύνανται νὰ ἐξαχθοῦν.
Δὲν πρέπει. νὰ μᾶς διαφεύγῃ ὅτι ὁ γράψας ἢ οἱ γράψαντες
τὴν διήγησιν εἶναι 'Ἰβηρες καὶ οὐχὶ "Ελληνες, διότι εἰς τὴν Μονὴν ταύτην ὑπῆρχον μόνον 'Ἰβηρες μοναχοὶ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην.
Ὁ γράψας λοιπὸν διὰ διαφόρους λόγους μετέπλασε καὶ διέστρεψε
τὴν μεγάλην στάσιν τοῦ Βάρδα Σκληροῦ τὸν ὁποῖον καλεῖ
Σκλήαρον, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐκ τῆς ἱερωσύνης εἰς τὴν στρατηγίαν
αὖθις ἀνακἰ,ηθέντος Βάρδα Φωκᾶ, ἔθεσε τὸν Τορνίκιον ἀναμίξας καὶ μίαν βασίλισσαν Θεοφανὼ ἁγίαν, ἥτις ἀνήκει εἰς τὸν Θ'
αἰῶνα, ἀντὶ τῆς ὡραίας ὅσον καὶ ἀθλίας Θεοφανοῦς τῆς συζύγου
Ρωμανοῦ καὶ Νικηφόρου μητρὸς δὲ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου.
Τὸν Τορνίκιον τοῦτον ἡ παράδοσις θέττει τῷ 1Ο3Ο ('Ἀθως
σ. 31Ο). "Εν λοιπὸν νομίζομεν συμβαίνει ἐκ τῶν δύο, ἤ ἐτέθη
σκοπίμως εἶς τῶν στρατηγῶν τοῦ κράτους Τορνικίων ἐξ Ἰβηρίας τὸ γένος τοὺς ὁποίους συναντῶμεν μετὰ τῶν Φωκάδων, τῶν
Σκληρῶν καὶ ἄλλων στρατιωτικῶν οἰκογενειῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν
αὐτήν, ἤ Τορνίκιος εἶναι αὐτὸς ὁ 'Ιωάννης 'Ἰβηρ ὁ κτίτωρ τῆς
Μονῆς, καθόσον εἰς ἄλλα γραπτὰ μεταξὺ τῶν διαφόρων πληροφοριῶν, ὁ κτήτωρ οὗτος τῆς Μονῆς λέγεται Τορνίκιος ί'Ἀθως
169) καὶ ἀλλαχοῦ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ Γεώργιος ὁμοίως (Ἄθως 311),
ὡστε δυνάμεθα νὰ πιστεύσωμεν ὅτι τὸ ὅνομα τοῦτο ἧτο οἰκογενειακὸν εἰς τοὺς τρεῖς πρώτους 'Ἰβηρας κτίτορας τῆς Μονῆς
ταύτης.
(Συνεχιζεται)

Δεν χρειάζεται να δωση α άνΟρωπος ἀλλο άντάλλαγμα διὰ τὴν
ψυχήν του, παρὰ μονον νὰ γνωρίσπ τον εαυτδν του δτι ειναι τδ οὑδἐν.
Και με αϋτδ θέλει προσφέρβι εις τον Θεδν καρδϊαν συντετριμμένην
κα'ι τεταπεινομἐνην, ῆτις εϊναι ή μδνη θυσϊα που πρέπει νὰ προσφερη εις τον Θεδν κάθε εϋσεβὴς ἀνθρωπος.

'Αγ. Συμεων Ν. ©εολογου

διη

τονε πλουςιους κω τονζ' πταχογΣ

Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΕΙΑΣ

(ΠΑΘΟΠΟΙΤΑ)
(Μέ έλαφρὰν παράφρασιν)

«Ὅ ©εδς τον ΥΙδν του ἔδωκε διὰ σε και σὑ δεν διδεις οϋτε
αρτον εις τον διὰ σέ παρα·ὶοθέντα και εϊς τον διὰ σε σφαγεντα;
Ὅ Πατὴρ διὰ σε δεν έλυπήθη τον γνήσιον Υϊον του καϊ οὑ τον Υϊδν
τοϋτον πεινωντα παραβλέπεις και δεν τοϋ διδεις ὰπδ τα ϊδικά του διὰ
τδ καλδν τδ Ιδικδν σου; Τι χειρδτερον ταύτης της παρανομίας; Παρεδοθη διὰ σε, έσφάγη διὰ σε, περιφέρεται κα'ι πεινά διὰ σε, απο τὰ
ιδικά του διδεις (αν δῶσῃς) και μ' δλον τοϋτο δεν τοϋ διδεις. Οι εμμἐνοντες εϊς τὴν τοιαϋτην διαβολικὴν τδμοτητα δεν εϊναι άναισθητοτεροι λίθων;
Δεν ὴρκέσθη εϊς θάνατον και στανρον μδνον, ἀλλὰ κα'ι πτωχδς
κατεδἐχθη νὰ γϊνη, και ξένος, καὶ έπαίτης, καὶ γυμνος, κα'ι εϊς φνλακὴν νὰ καταντηση, και άσθἐνειαν νὰ ϋπομείνη, διὰ νὰ σε κάμη να
τον πλησιάσῃς. 'Εὰν δεν θέλης (λέγει) νὰ με ανταμειψης ιος διὰ σε
παθδντα, έλέησδν με διὰ τὴν πενϊαν μου. 'Εὰν δεν θέλης δια τὴν
πενϊαν μου, τδτε λυπήσου με διὰ τὴν άσθἐνειάν μου, συγκινήσου διὰ
τὴν φυλάκισίν μου. Καὶ αν ουτε αντα δεν άρκοϋν νὰ σῖ κάμουν φιλάνθρωπον, κάμε τουλάχιστον συγκατάβασιν διὰ τδ 6λϊγον που σοϋ
ζητω. Διδτι δεν σοϋ ζητω τϊποτε τδ πολυτελἐς, ἀλλὰ μδνον αρτον καϊ
στεγην και λογια παρηγορητικά. 'Εδιν κα'ι μετὰ ταϋτα μένης ακδμη
αγριος, τδτε διὰ τὴν Βασιλεϊαν τῶν οϋρανῶν καϊ τους στεφάνους που
σοϋ ϋποσχομαι γίνου συμπαθητικος. 'Αδιαφορεϊς και δι' αύτά; "Ε!
λοιπδν, αϋτὴ ή φϋσις ας σε συγκινήστ). Γυμνδν μέ βλέπεις καϊ ένθυμήσου τὴν γϋμνωσιν έκεϊνην ποὑ έγυμνώθην δια σέ έπι τοϋ Σταυροϋ.
Δεν θέλεις ουτε τοϋτο; Τ6τε λυπήσου με διὰ τὴν γύμνωσϊν μου χάριν
των πτωχῶν. Καὶ τδτε έπτωχευσα διὰ σέ και τιορα πτωχεϋω δια σε,
δια νὰ θελησης καϊ σὑ νὰ καμης καμμίαν έλεημοσὑνην.
'Ενήστευσα διὰ σε, πάλιν πεινω διὰ σε. 'Εδίψησα κρεμασμένος
επι τοϋ Σταυροϋ, διψῶ καὶ τωρα χάριν των πτωχῶν, δια νὰ σέ έλκὑσω εις τον έαυτδν μου κα'ι νὰ σε κάμω φιλάνθρωπον διὰ τὴν σωτηρίαν σου. Διὰ τοϋτο αν καὶ μοϋ 6φεϊλεις σϋ απειρους εϋεργεσϊας, δεν
σοϋ ζητω νὰ μοϋ διοσης ως 6φειλέτης, άλλ' ως χαριζδμενος εϊς εμε,
εγω -θα σε στεφανώσω καὶ θἀ σοϋ δωρήσω βασιλεϊαν, άντὶ τῶν
μικρων τοϋτων ποὑ μοϋ διδεις. Δεν σοϋ ξητῶ νὰ με καμης πλοϋσιον,
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καίτι έγῶ έπτιοχευσα διὰ σε. "Αρτον σοϋ ξητῶ κα'ι ενδυμα καϊ μικρὰν
παρηγοριαν διὰ τὴν πεϊναν μου. 'Εὰν.μὑ ὴϊψουν εις φυλακὴν δεν σε
άναγκάξω νὰ με έλευθερωσης, ἀλλ' ενα σοϋ ξητῶ: νὰ ελθης νὰ με
έπισκεφθὴς καὶ αρκετὴν άνακοϋφισιν θὰ λάβω. 'Αντι δέ τούτου εγω
σοϋ χαρϊζω τον οϋρανδν. Δϋναμαι καὶ χωρὶς αντα να σε στεφανωσω,
αλλὰ ϋεΚω να σοϋ εϊμαι εγω 6φειλέτης και οὑτω νὰ εχης με τον στεφανον καὶ κάποιαν παρρησίαν. Διὰ τοϋτο αν κα'ι δϋναμαι νὰ θρἐψω
τον έαυτδν μου, γυρϊξω δμως κα'ι έπαιτω καὶ ερχδμενος εις την θύραν
σου έκτεϊνω τὴν χεϊρα μου, διοτι ϋελω σϋ να με θρεψης, άφοϋ τοσον
πολὑ σέ αγαπω. Τὴν τράπεζάν σου έπιῦυμω διὰ νὰ σέ ανακηρϋξω
τροφέα μου ένώπιον ολου τοϋ κοσμου, καϊτοι πολλο'ι των ανϋρωπων

εντρεπονται να φανερωσουν δτι τρεφονται παρ' αλλων.
Οϋτω ὰγαπητοι, καν ήμεϊς σιωπήσωμεν τὴν εϋεργεσιαν, έπειδὴ
6 Θεδς λίαν άγαπά ὴμας διακηρύττει τὴν πρὰξιν μετὰ πολλων εγκωμίων καὶ δεν συστέλλεται νὰ ειπη δτι καὶ γυμνδν ένεδϋσαμεν αντδν
κα'ι πεινωντα έθρέψαμεν.
Ταϋτα λοιπδν έννοοϋντες, ας μὴ σταματήσωμεν εις τους επα'ι
νους μονον, ἀλλ' ας εκτελεσωμεν και τα λεγδμενα. Ποιον τδ δφελος
απο τους κρδτους κα'ι τους θορϋβους τοϋτους; (') "Ενα ξητω μόνον
απο σας. Τὴν ὰποδειξιν απο τὰ ἔργα και τὴν ϋπακοὴν απο τα πραγματα. Αϋτδ εϊναι επαινος δι' εμε, αϋτδ κερδος ϊδικδν μου καὶ τοϋ ·
διαδήματος λαμπροτερον. Αϋτδν τον στὴφανον κατασκενασατε καϊ
διὰ σας καὶ δι' εμε με τας χεϊρας των πτωχων, ϊνα κα'ι εν τῆ ξωῆ
ταϋτη ξήσωμεν με χρηστὰς εΚπϊδας κα'ι εϊς τὴν μέλλουσαν άπελθδντες των μυρίων έπιτύχωμεν ιϊγαΟων.»

(1) "Οταν τδ ἀκροατήριον ένεθουσιὰζετο ἀπδ τὴν . μελίρρυτον
γλωσσαν τοϋ Θειου Πατρδς, προέβαινε προς έκδήλωοιν εϋχαριστήσεως
εις έπιφωνήματα καὶ χειροκροτήσεις μέχρι θορυβου.

Αι έντολαι τοϋ Θεοϋ εϊναι τιμιώτεραι απο δλους τοὺς 9ησαυρούς
του κοσμου καϊ δστις ιρυλάσσει αυτάς,.έντδς αϋτοϋ εδρίσκει τον Θεδν.
— Μὴ καυχηθῆς ποτέ διὰ τὰ· ἔργα σου, ϊνα μὴ κατοπιν καταισχυνθὴς, διότι εις δποιο πραγμα καυχαται δ ὰνΟρωπος παραχωρεϊ δ Θεός
νὰ έκπέση . έξ αϋτοϋ ϊνα ταπεινωθῆ καϊ μὰθτ) τὴν ταπεϊνωσιν.

ὍσίΦυ 'Ισαακ

Ο

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΝ

ΕΡΩΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Ἑ σωτηρία μας λοιπὸν ἀπὸ ὅλα τὰ κακά, καὶ ἀπὸ τῶν
' κακῶν κάκιστρν, τὸν θάνατον, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν θεῖον ἔρωτα,
ὅπως τὸν εἶχονὅλοι ὸἱ ἄγιοι, ἀρχαῖοι τε καὶ νέοι, καὶ ὅπως τὸν εἶχε,
καὶ ὅπως μᾶς .τὸ εἶπεν ὁ προκείμενος τοῦ λόγου καὶ χαροποιῶν
ἡμᾶς κάὶ ἐνθουσιῶν καὶ εὐφραίνων καὶ τέρπων μὲ τὰ ἐν τῇ ἁγίᾳ
τοῦ Χριστοῦ Ἰνκκλησίᾳ αἰωνίως ἀδἁμενα μελισταγῆ ἄσμαιά του :
1ΩΑΝΝΗΣ μ ο ν α χ ό ς. (ὡς θέλει νὰ λέγεται μόνος του).
Ἐὰν ὅμως καὶ παρὰ ταῦτα πάντα, ἐξακολουθήσωμεν νὰ
κωφεύωμεν εἰς τὰς · φωνὰς τῶν ἐρωτευθέντων τὸν οὐράνιον
Νυμφίον Χριστὸν. καὶ ἐζπληρωσάντων τὸν ἐπὶ γῆς ὕψύστον καὶ
μέγι.στον αὐτῶν προορισμὸν καὶ τελειοθέντων καὶ θειοθέντων,
ἐὰν ἐξακολουθήσωμεν - τὸν σ·κοάόν μας - νὰ ἀγαπῶμεν τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, τὰς γυνοϊκας-καὶ δὴ τὰς ἁμαρτωλὰςτὴν σάρκα ,καὶ τὰς ἡδονάς, τὰς διασκεδάσεις τὰς ἁμαρτωλὰς ψυχαγωγίας, τὰ θέατ·ρα, τοὺς κινηματογράφους, τὰ πλέον τῆς χρείας χρήματα καὶ κτήματα, ἐὰν κατὰ τὴν Γραφήν «,.φαγὼν καίὐμπλησθεὶς
καὶ οἰκίας καλὰς. οἰκοδομήσας καὶ κατοικήσας ἐν αὐταῖς, καὶ τῶν
βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου πληθυνθέντων σοι, ἀργυρίου
καὶ χρυσίου πληθυνθέντος σοι, καὶ πάντων ὅσων σοι ἔσται πληθυνθέντων σοι, ὑψωθῇς τῇ καρδίᾳ σου, καὶ -ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ
Οεοῦ σου», ἐὰν πάλιν «φᾶγης, ὁ Ἰακώβ, καὶ ἐμπλησθῇς, καὶ
ἀπολακτίσῃς, ὁ ἡγαπημένος, λιπανθῇς, παχυνθῇς, πλατυνθῇς
καὶ ἐγκαταλείψῃς Θεὸν τὸν ποιήσαντᾶ δς καὶ ἀποστῇς ἀπὸ Θεοῦ
σωτῆρος σου » ἐὰν (ἐν συντομίᾳ τῶν πολλῶν «ἐὰν» διὰ τὰ
ὁποῖα ἐν τῇ ·Π. Διαθήκῃ ἀπειλεῖ ὁ Θεὸς τὸν παλαιὸν Ἰσραήλ,
λέγων «Π ρ ο κ ο λ λ ή σ α ι Κύριος ε ἰ ς σ ὲ τὸν Θ άν α τ ο ν, ἕως ἄν ἐξαν.αλώσῃ σε, ἐξολοθρεύσῃ σε, ἀπολέσῃ σε
καὶ ἐκρίψῃ σε ἀπὸ τῆς γῆς ...» Καὶ 'ἔσται ὅν τρόπον ηὐφράνθη
Κύριος ἐφ' ὑμῖν εὐ ποιῆσαι ὑμᾶς, ρὔτ;ως εὐφρανθήσεται Κύριος
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ἐφ' ὑμῖν, ἐξολοθρεῦσαι ὑμᾶς....») ἐάν, λέγω, (ἄς ἔλθωμεν εἰς τὰ
«ἐὰν» τῆς Κ. Διαθήκης) ἐξακολουθῶμεν «νὰ κοπιῶμεν τὰ μὴ
καθήζοντα, πεπληρωμένους, πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ,
πλεονεξίᾳ, κακίᾳ' μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας' ψυθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας,
ἐφευρέτας κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,
ἀσυνέτους,
ἀσυνθέτους,
ἀστόργους,
ἀνελεήἀσπόνδους,
μονας' οἴτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ
τοιαῦτα πράσσοντες ἄ ξ ι ο ι θ α ν ά τ ο υ ε ἰ σ ί ν, οὐ μόνον
αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς ποάσσουσι.» (Ρωμ.
α' 28 - 32), ἐὰν δὲν θέλωμεν νὰ γνωρίζωμεν, ὅτι «τὸ κρίμα
τοῦ Θεοῦ ἐστι κατ' ἀλήθειαν», ἐὰν ἐξακολουθῶμεν νὰ πιστεύωμεν εἰς τὰς ματαίας ἐπαγγελίας τῆς ψευδεπιστήμης,' ὡς εἰς Θεόν,
εἰς τὴν μηχανικήν, εἰς τὰς προόδους καὶ ἀνακαλύψεις τῶν δυνάμεων τῆς φύσεως, (τὰς ὁποίας καὶ τὴν ὁποίαν διευθύνει ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν) εἰς τὴν ἐξέλιξιν, εἰς τὸ αὐτόματον, εἰς τὴν τυφλὴν τύχην, εἰς τὴν μοίραν τὴν κακομοίραν, ἐὰν ἐξακολουθῶμεν νὰ ἀνεχώμεθα ἀσυγγνώστως ἐν μὲν τῇ 'Εκκλησίᾳ ἔστω καὶ
ἐν μέρει, τὴν ἐπάρατον καὶ θεοστυγῆ σιμωνίαν, τὴν φαρισαϊκὴν
ὑποκρισίαν, τὴν ἀμάθειαν καὶ ἀναξιότητα τοῦ κλήρου, ἐν δὲ τῇ
φιλοσοφίᾳ, ἀντὶ τῆς Ἐλληνοπρεποῦς Χριστιανικῆς Φιλοσοφίας,
τὴν ψευδοφιλοσοφίαν τῆς δύσεως, ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ, ἀντὶ τοῦ
χριστιανικοῦ δικαίου, τὸ ρωμαῖκὸν λεγόμενον δίκαιον, ἐν δὲ τῇ
παιδείᾳ, τὸν ὑλισμὸν καὶ τὰς ἰδιότητας τῆς ὕλης, ἐξ ἧς διδασκαλίας διοχετεύεται ὡς ἀπὸ θολερᾶς και δηλητηριώδους πηγῆς, ἡ
ἀσέβεια, ἡ ἀθεϊα καὶ ἡ ἀνηθικότης ὡς παρατηροῦμεν δακεθύμως εἰς τὴν σπουδάζουσαν νεολαίαν μας, ἐν δὲ τῇ καθόλου κοινωνίᾳ ὤ! αὐτὴ ἡ κοινωνία! (τὶς νὰ μὴ χύσῃ δάκρυα δύ αὐτὴν
ὡς ἄλλος Ἰερεμίας;), εἰς αὐτὴν κατασταλάζει ὅλη ἡ βρῶμα καὶ
δυσωὅία τῆς ἀντιχριστιανικῆς τῶν ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν κέντρων, Πανεπιστημίιον κ. λ., ὅπου, ἄν ἐξακολουθῶμεν νὰ ἀνεχώμεθα τὰς ἀσυστόλους βλασφημίας τῶν θείων, τὰς αἰσχρολογίας, τὰς ἀναιδεῖς βωμολοχίας, τὸ βδελυρὸν καὶ θεοστυγῆ σοδομιτισμόν, τὴν ἐλευθεριάζουσαν μεταξὺ τῶν δύο φύλλων ἀνηθικότητα, ἐὰν δηλαδὴ ἐξακολουθήσῃ αὐτὴ ἡ ἀθεράπευτος καὶ
ἀπελπιστικὴ διαφθορὰ καὶ ἀκολασία, χωρὶςκαμμίαν ἀκτῖνα συναι-
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σθήσεως καὶ μετανοίας, καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις τοῖς φανεροῖς, καὶ
τοῖς κρυφίοις, (ἐν οἶς τὰ γινόμενα αἰσχρὸν ἐστι καὶ λέγειν καὶ
ἀκούειν καὶ γράφειν) ἐὰν ἐξακολου9ῶμεν νὰ ἀνεχώμεθα τὸν ἐν
τῷ κρυπτῷ, καὶ παραβύστῳ ἐργαζόμενον) (νῦν δὲ ἤρξατο καὶ
φανερὰ διὰ νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ ἐκτελέσῃ τὸν ἄτιμον σκοπόν
του) μασονισμόν, τὸ πλέον πάντων 'ὕπουλον καὶ ὑποκριτικὸν
καὶ καταχθόνιον καὶ ἀντιχριστιανικὸν τοῦτο σύστημα, τὸν ἄσπονδον καὶ ἐπικιδυνωδέστερον ἐχθρὸν τοῦ χριστιανισμοῦ, οὕτινος τὴν τελείαν ἐξόντωσιν ζητεῖ διὰ θεμιτῶν καὶ ἀθεμίτιων μέσων, τὴν βέβηλον ὅντως καὶ μιαρὰν καὶ βρωμερὰν θρησκείαν
του, καὶ τὸν ἀνύπαρκτον Θεόν του. Τὸν Μέγαν Ἁρχιτέκτονα τοϋ
Σύμπαντος, ὅστις οὐδὲν ἄλλο ἐστιν, ἤ αὐτὸς ὁ μέγας ἐφευρέτης
καὶ ἀρχιτέκτων πάντων τῶν κακῶν ὁ Σατατᾶς καὶ διάβολος, ὁ
πλανῶν οἰκτρῶς καὶ κινῶν αὐτοὺς (τοὺς μασόνους) ἀμέσιως. καὶ
δύ αὐτῶν ἱδρύσας ἥδη, τρισδυστυχῶς, τὴν μαύρην καὶ τυραννικὴν βασιλείαν του" τὴν Σατανοκρατίαν, ἐνἧβασιλεύει ἀνενόχλητος!.
Καὶ τοὸρα μετὰ ἀπὸ ὅλλα τὰ «ἐὰν» ταῦτα; τώρα κατὰ τὴν
λαῖκὴν παροιμίαν, «ὅπου δὲν πέφτει λόγος, πέφτει ὁάβδος»,
ὁάβδος οχι ξύλινος, ἀλλὰ «ὁάβδος σιδηρὰ» ὡς λέγει τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα, συντρίβουσα πάντας τοὺς ἀμετονοήτους παραβάτας τοῦ
θείου Νόμου ὡς σκεύη κεραμέως τὸν λόγον ἔχει ὁ Ἀπόστολος
τῶν ἐθνῶν"

«'Α ποκαλύπτεται γὰρ - βροντοφωνῶν - ὀ ρ γ ὴ
Θεοῦ
πᾶσαν ἀσέβειαν
ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ
καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν
ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων. Διότι τὸ γνωστὸν
τοῦ Θεοῦ φανερὸν ἐστιν ἐναὐτοῖς ογὰρΘεὸς
αὐτοῖς ἐφανέρωσε.... κλπ.» (Β ω μ. α' 18 - 32).
Βλέπετε πῶς μὲ τρία λόγια χαρακτηρίζει τὴν ὅλην ἁμαρτίαν ἡμῶν, τοῦ νέου Ἰσραήλ, τῶν χριστιανῶν, καὶ δὴ ὀρθοδόξων, οἴτινες τὴν «ἀλήθειαν» δηλαδὴ τὴν ὅλην χριστιανικὴν Νομοθεσίαν, γραφικήν τε καὶ ἐκκλησιαστικήν, τὴν «φανερωθεῖσαν»
καὶ βεβαιωθεῖσαν καὶ κυρωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δά ὅλων τῶν
δυνατῶν μέσων, ἡμεῖς κατέχομεν αὐτὴν «ἐν ἀδικίᾳ», δηλαδή,
ἀντὶ ν ὰ ζῶμεν κατὰ τὴν νομοθεσίαν ταύτην, ζῶμεν κατὰ
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τὰ ἴδια ἡμῶ.ν θελήματα, ζῶάεν ἐν ἀσεβείᾳ καὶ ἁμαρτίᾳ ἔχοντες μὲν
«μόρφωσιν» εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἡρνημένο'ι ἐσμέν»,
λέγοντες «Κύῷιε Κύρὶε, καὶ οὐ ποιοῦμ'εν ἄ λέγει», «Θεὸν' οἰδόιές εἶναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἁρνούμενοι» αὐτόν, ὀνόματι χριστιανοί·,
πράγματι εἰδωλολάτραι διὰ τῆς πλεονεξίας, . ὀρθόδοξοι χωρὶς
ὀρθοπραξίαν, χωρὶς ἔργα, χωρὶς ἀγάπην Χριστοῦ, χωρὶς ἔρῳτα
Χριστοῦ, μὲ μόνον τὸ,ν ἐπικίνδυνον ἔρωτα τῆς- βρωμερᾶς καὶ
. φθειρρμένης σαῳκός- ἀγνοοῦντες τελέίως ἄν ὑπάρχῃ καὶ ἔρως
Χριστοῦ, ἢ καὶ ἄν. μᾶς εἴπῃ τοῦτο ἐκεῖνοςὶὅστις ἔχει τὸν ἔρωτα
τοῦ Χριστοῦ, ἡμεῖς εἰρωνευόμεθα καὶ περιπαίζομεν αὐτόν, τιμῶντες τοῖς χείλεσι τὸν Θεόν, τῇ δὲ καρδίᾳ πόρρῳ ἀπέχοντες·.
Ἑ, τότε." τότε θὰ περιμένωμεν πλέον καὶ τὸν-τρόπον
καὶ τὸ εἶδὸς καὶ τὰ μέσα τῆς' «ἀποκαλύψεως τῆς ὀργῆς τοῦ.
Θεοῦ». Πῶς θὰ εἶναι; μήπως κανένας νέος κατακλυσμός; δχΓ
μήπως ·τὸ πῦρ καὶ θεῖον τῶν Σοδόμων; δχΓ μήπως νέαι πληγαὶ τοῦ Φ.αραώ; ὅχι' μήπως λὶμοί, λοιμοὶ καὶ σεισμοί;. δχι' (ἄν,
καὶ την τα ἐν μέρει καὶ κατὰ τόπους γίνονται)" μήπως βομβαρδισ·μοὶ δΓ ἀεροπλάνων, τὰ ώποῖα κατέστρεῷαν τὴν Γερμανίαν τοῦ
·Ι944; ὅχι' μήπως κανένας νέος φοβερὸς ἐμφύλιος πόλεμος του
Δεκεμβρίου τοῦ 1944 ; ὅχι' μήπως ἀὶομικὴ βόμβα Χιροσίμας;
ὅχι' Ἀλλὰ· τὶ θὰ εἶναι ύ
Ἀκούσατε, καὶ φρίξατε! ('Ἁν κὰὶ ταϋτα ἐνταῦθα δὲν
πρέπει νὰ λέγωνται ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ μόνον ὁ' Θεὸς γνωρίξει τὸ
πότε καὶ πῶς θὰ μᾶς" καταστρέψῃ).
(ἀντιγράφομεν ἀκριβῶς ὁλόκληόον τὸ κείμενον τῆς φοβερᾶς ὲἰδήσεως).
« ΟΥ'ΑἘΙΓΚΤΩΝ, 12. (Ρώϋτεὸ). Ὁ Ἁμερικανὸς ὑπουργὸς τῆς Ἁερὸπδρίας κ. Χάρολδ Τάλμποτ, ὁμ.ιλῶν χθὲς πρὸ τοῦ
μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου εἰς τὸ ἐθνικὸν νεκροταφεῖον τοῦ Ἄρλιγκτον, ἐδήλωσεν ὅτι ὑπάρχόυν σήμερον ὅπλα,
τὰ ὁποῖὰ θὰ ἧτο δυνατὸν νὰ ἕρημ·ώσουν μίαν ὁλόκληρον ἥπειρον, Αἱ .προσπάθεια.ι διὰ τὴν μὴ χρησιμοποίὴσιν τῶν ὅπλῶν
αὐτῶν θὰ ἧτο δυνατὸν νὰ ἐπιτύχουν ὰόνον ἐὰν οἱ λαοὶ ζητή-'
σουν. τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Τὰ ὅπλα τὰ ὁποῖα ἐφόνευσαν
τοὺς. εἰς τοὺς τάφους αὐτοὺς'εὑρισκομένους νέους - ἐξηκολούθηθεν ὁ κ. Τάλμποτ - ἧσαν παιδαρ.ίώδη συγκρινόμενα μὲ τὰ ὅπλα

.
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τὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι δύνανται νὰ χρὴσιμοποιήσουν κατὰ τὴν
θερμοπυοηνικὴν αὐτὴν ἐποχὴν.' Τὰ νέα ὅπλα δύνανται νὰ. ἐρη'·. μώσουν μ·ίαν ὁλόκληρον ἥπειρον ὅχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἄνδρὰς,τὰς γυναίκας καὶ· τὰ παιδιά, ἀλλ' ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ζῶα καὶ
τὴν βλάστησιν. Εἰς· μίαν μόνην νύκτα δύνανται νὰ ἐξαφανὶσουν
ὅχι μόνον ενα στρατόν, ὅχι μόνον εν ἔθνος,- ἀλλὰ ' ,·καὶ ἕνα ·ρλό-.
. .
.
·
,κληρον πολιτισμόν.

Ὁ κ. Τάλμ·ποτ δὲν ἐξήγησεν τὶ. εἴδοϋς ὅπλα ἐννοεῖ, ·προφανῶς· ὅμως ἀνεφέρετο- εἰς τὰ νέα ὑδρογονικὰ τοιαῦτα, τὰ ὁποῖα
δύνανται νὰ σπείρουν ραδιενεργὸν δηλητήριον ἐπὶ μεγάλης περιό·χῆς ἐδάφους. Λέγεται μάλιστα ὅτι διὰ'τῆς προσθέσεως ἑνὸς ἐκ
τῶν στοιχείων τοῦ κοβαλτιου ἐν.τώς τῆς ὑδρογονικῆς βόμβας, θὰ
. ἐδημιουργεῖτο μόλυνσις ἱκανὴ νὰ καταστρέψῃ πᾶσὰν ζωὴν εἰς
ἔκτασιν ἐ'κατοντάδων ἢ καὶ χιλιάδων μιλλίων. Ὁ κ. Τάλμποτ
συνεχίζων εἶπε καὶ τὰ ἐξῆς :
. ·Μερικὰ τῶν ὅπλων αὐτῶν ἔχουν τόσον τρομακτἰκὴν . δύ-·
ναμιν, ὤστε καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι τὰ' κατασκευάζουν δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀντιληφθοῦν · πλήρως τὴν φρικαλέαν καταστροφὴν τὴν ὁποίαν θὰ συνεπήγετο ἡ .χρηάιμρποίη'σίς. των. "Εν καὶ· μόνον ἐκ τῶν ὅπλων αὐτῶν δύναται .νὰ προ-'
καλέσῃ περισσοτέραν καταὸτροφὴν. ἀπὸ ὅλα ομοῦ τὰ πυροβό·λα
καὶ τὰ ἀεροπλάνα τὰ ὁποῖα ἐχρησιμοποιήθησαν'ἀπὁ ὅλα ὁμοῦ
τὰ ἔθνη. κατὰ τὸν τελεύταῖον παγκόσμιον πόλεμον. Εἰς. τοὴτρ δὲν
· πταίουν τὰ ὅπλα ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι. Εἰς ὅλας τὰς ἐποχὰς ἄνθῳωίποι, διατρέχοντες . μέγαν κίνδυνον, ἐζήτησαν ἔμπνέυσιν ἀπὸ '
μίαν πηγὴν ἀνωτέραν των. Τοῦτο; πρέπει .νὰ γίνῃ καὶ. σήμερον·.
· Πολὺ περισσότερον ἢ ἄλλοτε, ὅσον. βλέπω τὰ σύγχρονα· αὐτὰ
Οργανα καταστροφῆς, τόσον 'περισσότέρον πιστεύω ὅτι τὸ. ἀνθρώπινον γένο,ς ἔχει ἀνάγκην τῆς παλαιᾶς καθοδ·ηγήσεως καὶ
'συμπαραστάσεως τῆς θὸησκείας.» .(ἐφημἈκρόπολις, 12-11 ' 1 954).
Ἰδοὺ λοιπὸν. πῶς ἀπειλεῖται- τὸ σῃμερινὸν- . ἁμαρτωλὸν '
.(γενικῶς) «ἀνθρώπινον γένος,» τὸ οποῖον ἀναλυόὶιενον' εἰς
Βραχμάνας, Βόυδισὰάς, εἰδωλολάτρας, Μω.αμὲίὶα-νρύς, Ἑβραιους, μασόνους, ἀθέους, ἀπίστους, χριστιανοὺς αἰρετικούς,· ὀρθοδόξους,'καὶ τούτους διχαζομένους εἰς τυπι,κοὺς καὶ οὐσ.ιὰστὶκούς,.·
εἰς τοὺς μὴ ἔχοντας τὴν καρδίαν των -νὰ ἔχῃ τὸν ἔρωτα τοῦ.
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Χριστοῦ, ἀλλὰ τὴν μανίαν τοῦ πλούτου καὶ τῆς σαρκός, καὶ τοὺς
ἔχοντας τὸν θεῖον καὶ εὐγενέστατον καὶ σωτήριον θεῖον ἔρωτα,
μὲ τὴν θλιβερὰν διαφορὰν ὅτι οἱ τελευταῖοι οὖτοι εἶναι τόσον
ὀλίγοι ὤστε καὶ τὸ μικρὸν παιδίον δύναται νὰ ἀριθμήσῃ αὐτούς,
ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτοὺς τοὺς ὀλίγους ἐκλεκτοὺς ἔχουν ἀπόλυτον
ἀνάγκην ὅλοι αὐτοὶ οἱ προμνησθέντες, διὰ νὰ χρησιμεύσουν διὰ
τῆς πίστεως καὶ τῆς προσευχῆς των, καὶ ὡςφίλοιγνήσιοι τοῦ Θεοῦ,
ὡστε «αἱ προσπάθειαι διὰ τὴνμὴ χρησιμοποίησιν τῶν ὅπλων αὐτῶν» νὰ ἐπιτύχουν ὡς λέγει ἀνωτέρω ὁκ Τάλμποτ. Τώρα ποῦ εἶνε
οἱ ὑπεράγαν φιλεπιστήμονες, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες οἴτινες ὡς
εἰς Θεὸν ἐπίστευον εἰς τὴνκοσμικὴν ἐπιστήμην, καὶ τὰ πάντα, καὶ τὴν
σωτηρίαν καὶ τὴν εὐτυχίαν του κόσμου, ἐξ αὐτῆς καὶ μόνης
ἐξήρτουν; ἄς ἔλθουν τώρα νὰ τὴν παρακαλέσουν ὅπως ἀποτρέψῃ
τὴν «φρικαλέαν καταστροφήν, τὴν ὁποίον θὰ συνεπήγετο ἡ χρησιμοποίησις» τῶν ἀναφερομένων «τρομακτικῶν ὅπλων». Ἄς
ἔλθουν νὰ παρακαλέσουν αὐτὴν (τὴν ἐπιστήμην) νὰ μὴ ὁμοιάσῃ
τὸν μυθολογούμενον Κρόνον καὶ φάγῃ καὶ αὐτὴ τὰ τέκνα της,
ζαθὼς ἔφαγεν ἐκεῖνος τὰ ἰδικά του, ἀλλὰ νὰ γίνῃ «καθηγητὴς
καὶ συμπαραστάτης» καὶ σιοτὴρ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ
τοῦ κινδύνου τῆς καταστροφῆς.

Ἑμεῖς δὲ ἄς κάμωμεν μίαν ὑπόθεσιν: 'Ἀν σήμερον ἧτο
μεταξύ μας ὁ Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς τὶ θὰ ἔκαμεν ὅταν
ἤκουε τὰ ἀνωτέρω; αὐτός, ὅστις εἶχε τὴν καρδίαν του φλεγομένην ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ Χριστοῦ - καθὼς ἀνωτέρω εἴδομεν - καὶ
τὴν τελείαν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἔξω βάλλει τὸν φόβον, θὰ
ἐφοβεῖτο εἴτε τὴν ἀτομικήν, εἴτε τὴν ὑδρογόνον, τὴν θερμοπυρινηκήν, τὸ κοβάλτιον καὶ τὰ ραδιενεργὰ δηλητήρια; Ἀδύνατον'
καὶ καθόσον οἱ τρεῖς παῖδες δὲν ἐφοβήθησαν τὴν ἐπταπλάσιον
κάμινον τοῦ Ναβουχοδονόσορος, κατὰ τοσοῦτον, καὶ περισσότερον - καθὸ τέκνον τῆς νέας χάριτος - θὰ ἐφοβεῖτο οἱονδήποτε
θανατηφόρον στοιχεῖον τῆς φύσεως, ὡς πάντες οἱ καλλίνικοι
Μάρτυρες. Παρὰ δὲ τὴν ἀγάπην του ταύτην θὰ εἰχε καὶ τὴν
ἀδίστακτον πίστιν εἰς τὴν ἀψευδῆ διαβεβαίωσιν τοῦ «ἁγίου, τοῦ
ἀληθινοῦ, τοῦ ἔχοντος τὴν κλεῖδα τοῦ Δαυἴδ, τοῦ ἀνοίγοντος καὶ
οὐδεὶς κλείει καὶ κλείοντος οὐδεὶς ἀνοίγει» ὅτι :
« Ὄτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κ α γ ὼ
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τηρήσω ἐκ τῆς
ὤρας τοῦ πειρασμοϋ
σὲ
τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένηςὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦνταςἐπὶ
τ ῆ ς γ ῆ ς.» (Ἁποκ.γἸΟ), ὅπερ ταυτόσημον ἐστι μὲ τὸ τοῦ θείου
ΓΙέτρου, ὅτι «Ο ἶδε'Κύριοςεὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ
ρύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως
ζολα ζο μ ένου ς τηρεῖ ν.» (Β.β'9.) Διὰ τοϋτο καὶ ὁ πνευματοκίνητος ψαλμωδὸς διὰ τὰς ὁμοίας περιστάσεις ἔλεγεν' «Ὁ Θεὸς
ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις' βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις
ἡμᾶς σφόδρα. Διὰ τοῦτο οὐ φοβησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι
τὴν γῆν, καὶ μετατίθεσθαι ὅρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν κλπ.», καὶ
πολλὰ ἄλλα τοιαῦτα, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ ἀναφέρωμεν ἕνα
καὶ τοῦ μεγάλου προφ. Ἑσαϊου, λέγοντος τὰ ἑξῆς ὡραῖα, ἢ
μᾶλλον ὁ Θεὸς δύ αὐτοῦ.
«Καὶνῦν οὕτως λέγειΚύριοςὁΘεός, ὁ
ποιήσας σ ὲ 'Ι α κ ώ β, καὶὁ πλάσας σε Ἰσραήλ,
μὴφοβοῦ, ὅτιἐλυτρωσάμηνσε, ἐκάλεσά σε
τὸ δ ν ο μ ά σ ο ν' ἐμὸς εἶ σύ. Καὶ
ἐὰν διαβαίνῃς δι' ὕδατος, μετὰ σοῦ εἰμί, καὶ π οτ α μ ο ὶ ον σ υ γ κ λ ύ σ ο υ σ ί σ ε' ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΙΕΛΘΗΣ
ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ, ΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΚΑΥΘΗΣ, φλὸξ οὐ κ ατακαύσει σε. 'Ὁτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεόςσου,
ὁ Ἂ γ ι ο ς Ἰ σ ρ α ὴ λ ὁ σ ώ ζ ω ν σε» (ΜΓ. 1 - 3).
Ἄν θέλωμεν λοιπὸν νὰ ἔχωμεν αὐτὴν «τὴν βοήθειαν τοῦ
Θεοῦ», (ὅπως εἶπεν ἀνωτέρω ὁ κ. Τάλμποτ ὡς ἐπιστήμων καὶ
πρὸς στιγμὴν ὡς θεολόγοςἸ εἴτε ἐκ τῶν προτέρων, ὅταν δὲν
χρησιμοποιηθοῦν τὰ ἀναφερόμενα δπλα, εἴτε ἐκ τῶν ὑστέρων,
ὅταν, μὴ γένοιτο, χρησιμοποιηθοῦν καὶ ἡμεῖς δὲν πάθομεν τίποτε, τὰ δύο ταῦτα ἐξάπαντος πρέπει νὰ γίνουν ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς
ἀπειλουμένους, ἢ νὰ ἀποκτήσωμεν, ὅσον τὸ δυνατὸύ ταχύτερον,
τὸν ἔρωτα τοῦ Δαμασκηνοῦ πρὸς τὸν Χριστόν, ἤ νὰ μετανοήσωμεν π α ν δ ή μ ω ς κ α θ ὼ ς
οἱ Νινευῖται, οἴτινες καὶ
ἐσώθησαν ἀπὸ τὴν φοβερὰν προφητικὴν ἀπειλὴν τοῦ Ἰωνᾶ,
«ἔτι τρεῖς ἡμέραι, καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται.» .

Χρηστος Μ. Κανοτίδης

. "ΠΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΕΪΔΟΝ ΠΕΡΑΣ'
ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ ΣΦΟΔΡΑ,,
(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Και δμως αϋτύς δ ὰ6ρατος. και ὰδιάκοπος πολεμ,ος, δὲν εϊναι γιὰ
τον αγωνισύὴ μαναχδ, παντοϋ και πβίντοτε τοσο ὰορατος. Παλές φορες ρ
ὰντίπαλος δαϊμονας. γίνεται ὰρατδς, δχι κατὰ φαιτμσία, ουτε καγ μὲ τὴν
παρεμβολὴ των μεσαζοντων κα'ι των «μεταψυχικων πνε.υματοσκοπίων»
τὴς πλάνης, αλλα δι' ὰληθινής· ύράσεως τῶν σωματικων ' δφθαλμων τοϋ
ἀγωνιστοϋ' παίρνοντας ποικίλες μορφὲς ὰπδ τοϋ ἀσάρκου μελανοϋ ιρει'διοϋ, μέχρι 'Αγγέλου φωτδς, έπιδιώκει · νἀ ·.φοβῳη· ή να πλανήστ] τον
άγωνϊστή, πρδ·πάντων τον ,ὰγωνιστὴ της ερήμρυ, που ὴ έρημικὴ και
στε-ρημένη 'ὰπδ κάθε ἀν8ρωπινη βυήθεια ζ'ωή του και ὴ πνευματικιύιερη
κα'ι καθαρώτερη πο7,ιτεία του, ὰποτελεϊ ·.γιὰ.· τον Σατανα τὴν μεγαλύτερη
προκλησι. Γιατϊ δταν βλε.τη' τοϋτος, 'οιι ο. κοσμος και ή ·σάρκ.α, εϊναι
πλέον πράγματα νεκρὰ γιὰ- τον καλογερο,- και δτι έπομένιος δεν ὴμπορεϊ
πια μὴ. αυχα να τον έπηρεάζτῖ, τοτε ἔχει έξουσϊα νὰ δοκιμάζη δ ϊδιο,ς, μέ
τὴν ὰληΟινὴ,παρουσια του, τον ὰγωνιστή, εως,ἔνα βαθμδ άνωθεν καθωρισμένο. Ὅσο ρ πολεμος αϋτδς- ειναι γιὰ τον καλογερο μιὰ δρατή, αϊσθητὴ — ὰπτὴ θὰ έλέγαμε — πραγματικδτης, ,τοσο για τον κοσμικο, ποϋ
ξὴ καϊ σκέπτεται ὰναποφέυκτα κατα τις έπιταγές τοϋ σαρκιδίου καϊ τοϋ
κ6σμουί θεωρεϊται- ὰκοίταν6ητος, φανταιϊτικ6ς. Και θὰ μένη γι' αϋτοὴϊ.
ὰκατανοητος και φαντ'αστικδς, δσο θὰ έςακο7,ου·9οϋν να δουλεϋουν στο
'
θέλημα τοϋ κοσμου.
·
.
:
Σ" αϋτές, και σ' άλ7,ες πορομοιες πάρα κὰτω' σκέψεις. του, μας.
ἔκανε κοινωνοϋς δ Γέρο - Διογένης,· καθώς βγήκαμε απο τὴν ἀγρυπνϊα
και περιμέναμε σ,τδ ,προαύλιο τὴς Μονὴς, νὰ'οημοίνη σέ λίγα λεπτὰ ὴ .
Τράπε'ζα. Σὰν μιὰ μεγάλη βιβλικὴ πατριαρχικὴ. δϊκογένεια, με τον 'Ηγοϋ·
,μενο. ως γενάρχη στο κέντρον τὴς Τρρ·πέζης, μέ τους μον'αχούς ως μέλη
τοποθετημένους .ιεραρχικὰ δεξιὰ και ὰριστερσ, του κα'ι μέ τους προσκσνητὰς και έπισκέπτας σέ θέσι τιιιη·τικὴς φιλοξενιας, έφάγαμξ δλοι, μετὰ
σύντομη πόοσευχή, τδ γεϋμα τὴς χριστιανικὴς ὰγάπηςἰ μέσα σὺ μια ὰτ·· .
1ιδσφαιρα ίεροπρε'πείας κα'ι εὑλαβεϊας. Τύτοἰα 'άσφαλως, .μας ειπε ὰργο- ,
τερα,- θα·ὴσαν τὰ γεϋματα ὰγὰπης και τα -Κυριακὰ δεϊπνα των ὰποστολικων χρονων, γιὰ τα δποϊα μας μιλεϊ ὴ·'Αγϊα Γραφὴ και ὴ -Εκκληδιαγ
'στικ'ὴ Ἰστορία, τοτε δπου: «Πάντε: οϊ πισ·τεύονιες ·ῆσαν ομοϋ, ,,καί εϊχον
·τἀ πάντα κοι'νά... και καθ' ὴμέραν έμμέ,νονιες διιοθυμαδον εν τφ Ιερφ...
κα'ι μετελάμβανον τροφὴς' εν αγαλλιάσει'.καί'ὰπλδτητι καρδίας, ριινοϋντες .
τον. Θεδν κα'ι ἔχοντες χάριν προ; δλον τον λαύν;.. τοϋ δέ πλήθους τω.ν
πιστψν ὴ καρδία κα'ι ή··ψυχὴ'· ὴτο μια, και οϋδε εἰς ελεγεν δτι ειναι ἰδ κον του τι έκ των ϋπαρχοντων αϋτοϋ,ειχον τὰ ποίντὰ κοινά.... ϋύδέ
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ὴτο τις μεταξὺ αὺτιυν ἐνδεής... κρὰ ,διεμοιράξετο εις εχαστον κατὰ την
χρειαν, την 6ποίαν εϊχε.., (Πρξ. β', 44 - 48 και δ', 32.- 36).

Αϋτὴν την ϊδεώδ.η ξωὴ'τῆς συμβιώσεως, δπου οί πτωχοι καὶ οἰ
πλού'σιοι αϋτομάτως ὲξαφανίζονται, γιατι δ καθε'ις ἐ·πιδιωκει νὰ ἔχη, δχι
περισσήτερη, ὰλλὶι δσο τδ δυνα,τρν λιγιοτερη ύλϊκὴ ὰνεσι ὰπδ τον ὰλλο,
οπου οἰ ὰντιθέσεις συγκερνωνται δμαλιδτατα, γϊατι δ καθεϊς εϊναι ετοιμ,ος
νύ βάλη τδ θέληιια του αλλου πάνω ὰπδ τδ δικο του, δπου ή αγὰπη
προς τον πλησῖον προσφέρεται μὲ τδ πιο ὰκριβδ και πιο χειροπιαστδ
τϊμημα.της, δχι μὲ λδγο ὰγνιδητου ψυχικης διαθ'έσεως, δχι μὲ χρήμα .ὰμφιβδλου προελεϋσεως δχι μὲ έκδσϋλευοι συμβατικὴςώπιδείξέωςκαι φιλοφροσϋνης, αλλα με τον ιδρωτα του άωματικ'οϋ κοτου, μέ τὴν θυσία της σωματικὴς
ὴναπαύσεως καὶ ὑγεϊάς, ιιε τον κϊνδυνο αϋτής της ζωὴς και της ἀτομ·ικὴς έλευθερίας' αϋτὴν τὴν ϊδειοδὴ ζιοὴ .της συμβιιβσεοις,·ὴπου δ καθε'ις
ε·ιναι γιὰ δλους; καὶ δλοι γιὰ τδν καθένα, λες και ,ολοι ἔχουν μιὰ καρδιὰ
και μια ψυχή, δπου τον πρωτο λδγο ἔχει ή ὰφέλεια της καρδιας και
οχι ὴ σκοπιμοτης, ὴ Σολομώντειος ὰπέριττη σ'οφία, και δχι ἡ 'πολυπραγμοσϋνη, ἡ ἀγαλλϊασις της δμοθυμαδο.ν καρτερικής προσευχὴς καὶ δχι
τὴς «ψυχαγωγϊας»' αϋτὴν 7,οιπδν τὴν ὶδεωδη ,ζωὴ συμβιιοσεως, που για
νἀ-τὴν καθιεριδσουν. τδτε οἰ 'Αποστολοι στα πλήθη των πρώτων'πιστων,
έχρειασθη να θαυματουργήσουν, νὰ ἀποδάισουν «μεγαλη δυνάμει τδ μαρτϋριον·τὴς ὰναστάσ.εως του Κυρίου 'Ιτ,σοϋ» κα'ι που, μὲ τις πρωτες μειὰ
τὴν κοϊμησι των 'Αποστολων .δυσκολίες, διελύ9η εις τὰ έξ ων συνετέθη,
αύτὴν τὴν πολυθρύλητη-ζωὴ της ισότητος, της άδελφύτητος, τὴς έλευθερἰας· καὶ δικαιοσϋνης, γιὰ τὴν κατάκτησι τὴς δποὶας ·χύθηκαν και χϋνονται ποταμοι αιμάτων — πλὴν εις μάτην, γιατι τὴν έπιδιώκουν έντι·'λως ὰπδ τὴν ὰνάποδη — αϋτὴν λοϊπδν τὴν ζωή, τὴν κατέχουν, τὴνζοϋν,
τὴν. χαίρονται έπι χϊλια τωρα χρονια οἰ κοινοβιαται 'Αγιορεϊτοι μοναχοί!.., Πολλὰ συστήματα ὲπινοήθηκαν σε δλο το μάκρος . τὴς ίϊστορίασ,.
καταστριοθηκαν μέ έπιμέλεια και έφαρμ6σθηκαν σε λαοὴς πολλους, ποτε
Ιώ τὴν πειθώ των νόμων, πότε μὲ τὴν δύναμι των δπλων, ποτε μέ τὴν
κ'οινὴ Οέλησι και βοή. Μὰ κανένα τους, δχι μονο δεν αν0εξε ποτέ, δαο
τδ ὰγιορειτικύ, ὰλλὰ οῦτε μπορεσε νά ὰποφύγη χοντροκοπιὲς κα'ι ηκτ
λειες. Τδ ἕνα βρισκοτανε να ἔχτγ πειθαρχημένη τὴν έλευΟερϊα, μὰ χαλαρωμένη' τὴν Ισοτητα' τδ ύλλο ἀνεπτυγμένη μέν τὴν δ.ικαιοσύνη, ἀπειθάρχητη δμως τὴν ὲλευθερία, κάποιο αλλο άκριβοζυ.γισμένη τὴν ὶσότητα,
μὰ -ολὺ κομύατικὴ τὴν ἀδελφότητα. 'Ε.δω ομως, σε τοϋτο τδ θαυμαστδ
σύσιημα δμαδικὴς ζωὴς, δλα έκτυλίσσοντμι ὰβὶαστα, φυσικὰ και ϊσορρο-·
πηιιένα, ωσὰν νὰ μὴ τ·ὰ κατευθϋνουν οί ανθρωποι, αλλα οίλλοι ὑπέρτ'ε-·
ροι οϊκονομοι. 'Η δῷίκησις, τδ δίκαιον, οί διαιτητικοι κα'ι «κοινωνι·κο'ι»
θεσμοί, ἡ παιδεία, ώ αγωνισὶικὴ τακτική, δι'απνέοντσι ἀπο. ενα ἀρχαϊο
οπαρτιατικὴ πνεϋμα -— δχῖ σϋστημα'— που ὰναβαπτισμένο μέσα στο
'πνεϋμα τ·οϋ χρισπανισμοϋ, βρὴκε ἐπ'ι τέλου: τον δρομο τὴς έπιτυχίας.
Τ6 ύ.ρμονικδ ουνταϊρια'σιι·α τοϋ θεωρητικοϋ και τοϋ πρακτικοϋ βϊου ἔχει
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κάτι ἀπδ τδ σϋστημα — δχι τδ πνεϋμα — τοϋ ἀρχαϊου 'Αθ·ηναϊκοϋ πολιτεύματος, ποὺ τοποΟετημένο κι" αυτο μεσα στο χριστιανικο του πλαίσιο,
παίρνει έδω καινοϋργια δϋναμι και άξία. Οί δε σχέσεις των διαφοροιν
Μονων ιιεταξύ των, ρυθμίζονται απο κοινοϋ στὴν ἕδρα τὴς Κοινοτητος,
σε ενα τυπο έξιδανικευμένης αμφυκτυονίας. "Ο,τι δηλαδὴ ύψηλδ και
ιδανικο, άληθινδ χαϊ εύγενικο, ώραματίσθηκε ὴ ψυχὴ τοϋ ἀρχαίου ελληνικοϋ κοσμου, και που, μὴ ὴμπορωντας νὰ τδ εμφυσηση μέσα στὴν ατϊθασση σάρκα τον, τδ ὰποτυπωσε μέ παλλόμενο αϊσθημα καί μέ απαραμιλλη τέχνη, πάνω σε μάρμαρα, μέταλλα κ,αι έπιφάνειες, κατάφερε τοϋτ.η
έδω ὴ Πολιτεία νὰ τδ κάνη έσωτερικδ βϊωμά της, άφοϋ πρωτα τδ εποτισε βαθεια, μὲ τὴν βαΟειὰ χριστιανικὴ πίστι της. Και αϋτδ ἀκριβως
τδ κατορθωμα ειναι, σε μιὰ τελευταϊα ἀνάλυσι, τδ μυστικδ τὴς ὰντοχὴς
καὶ μακροβιότητδς της. Κι' αν ὴμπορὴ νὰ ὴπάρχη κι' ἄλλο μυστικδ
έπιτυχίας, έκτδς ὰπδ τὴν (3αθεια, τὴν άνε.τιφ ύλακτη χριστιανικὴ
πίστι, τοϋτο ειναι δτι, τον μακρδ αύτδν χᾶ,ιετὴ βιο της στο "Αγιον
Ὅρος, άφήκε πλοϋσια νὰ φωτισθὴ άπδ τὴν χριστιανικὴ και καλογηρικὴ
πεϊρα τὴς πρώτης βυξαντινὴς χιλιετίας. "Ετσι δημιουργήθηκε μια ὰγραφη
παράδοσις κοινοβιακὴς ζωὴς, ϊσόβια, ζωντανὰ μοντέλλα τὴς δποϊας,
εϊναι δ ἡγούμενος και ὴ Γεροντία σε κάθε Μονὴ. Αύτοι ὰποτελοϋν τοὺς
τϋπους κα'ι ὑπογραμμού; τὴς ευνομίας' πρωτοι αδτοὶ δίνουν τδ παράδειγμα σε δλα, στὴν καρτερικδτητα, στὴν ισδτητα, στὴν υπακοή, στὴν υπομονή, στὴν έργασία, στὴν προσευχή, στὴν ἀγρυπνια, στὴν πτωχεία, με
μιὰ λέξι στὴν ὰρετή. Πριν ἀναλάβουν τδ άξίωμα, ἔχουν δοκιμαστή πολύ,
πριν κυβερνήσουν τους ὰλλους, ἔχουν διδσει πολλές -και απτες αποδείξεις
οτι ἔμαθαν πρωτα νὰ κυβερνοϋν τον έαυτό τους.

Ὅ ἀνθρώπινος μοχθος δὲν ὴμπορεϊ νὰ πάρη μορφὴ πιο ιερὴ ὰπδ
τον ἰδρωτα τοϋ καλογήρου. Γιατι εϊναι εν ας ιδρωτ, άπδ τον δποϊο λεϊπει έντελως τδ ὰτομικο συμφέρον. Πολλο'ι καὶ συγκινητικο'ι ἀγωνες διεξάγονται βέβαια και στον κοσμο ἀπδ ιδεο7,6γους ἀνθρώπους, μὰ εϊναι
σπάνιο φαινδμενο νὰ συναντήσετε έκεϊ, αδτύ ποϋ εδω ειναι κανονας,
δηλαδὴ ἀνθριδπους ποὺ μοχθοϋν καϊ κοπιάζονν κα'ι ὰναλίσκονται οϊκειοθελως για τδ σύνολο, καθ' δλη τὴν διάοκεια τὴς ζωὴς τους, μὲ μοναδικδ
τίμημα τοϋ κδπου των ενα ἀπέριττο συσσϊτιο νηστευτων. Και αύτδ, οχι
ἐπειδὴ δὲν ύπάρχουν δυνατοτητες νὰ τραφοϋν και νὰ ξήσουν πλουσιώτερα ἢ άκοπωτερα οι ὰγιορεϊται μοναχοὶ, ἀλλὰ γιατ'ι ὴ λιτδτης κα'ι δ
μοχθος άποτελοϋν γι' αύτούς τὴν καλύτερη τροφὴ τὴς ψυχὴς των. 'ΙΙ
ζωσα παράδοσις απδ τὴν μια, και ὰπδ τὴν άλλη μιὰ μυστικὴ έσωτερικὴ
πληροφορὶα, τους τους ἔχουν διδάξει δτι δ τελειοτερος τροπος τοϋ ζην,
ειναι τδ «ζην ἐπικινδύνως»· δχι υπδ τὴν ἀλλοπράσαλλη ἔννοια ποϋ τοϋ
εδωσε ή ύπερφιαλη νεωτερη σκύψις, ἀλλὰ ύπο τὴν ἔννοια έκείνων των
δυσνοήτων γιὰ τους πολλοὴς λδγων τοϋ 'Ιησοϋ: «Ὅστις θέλει να σιδση
τὴν ζωὴν αύτοϋ, θέλει ὰπολέσει αύτήν' καί δττις ὰπολέσει τὴν ζωὴν
αϋτοϋ ενεκεν έμοϋ, οῦτος θέλει σώσει αυτήν.» (Λκ. θ'. 24), κα'ι ποϋ έφαρ-
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μοξοντάς τα εις τον έαυτό του δ 'Αποστολος Παϋλος. ἔγραφε χαρακτηριστικὰ προς τους Κορινθίους: «Μὴ δὲν ἔχομεν έξουσίαν νὰ φάγωμεν
και νὰ πϊωμεν;.... 'Η μονος έγω και δ Βαρνάβας δὲν ἔχομεν έξουσίαν
νὰ μὴ έργαζιδμεθα;— Διὰ τοϋτο δὲν ἀποκάμνομεν ἀλλ' ὶαν καὶ δ έξωτεξικδς ὴμων ἀνΟρω.τος φθείρηται, δ έσωτερικδς διιως ὰνανεοϋται καθ'
έκάστην ἡμέραν.... ἐπειδὴ ήμεϊς δὲν ἐνατενίζομεν εΙς τα βλεπομενα, ἀλλ'
εις τα μὴ βλεπόμ.ενα' διοτι τὰ βλεπομενα εϊνε πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπομενα αϊώνια.» (Α' Κορ. θ', 4-6 και Β' Κορ. δ', Ι6-Ι8). Ζὴν έπικινδύνως
λοιπδν για τὴν αγάπη τοϋ Θεοϋ!
Αϋτὴ ὴ λιτότης ζωὴς, και. ἡ προθυμία στους ἀνιδιοτελεϊς κδπους,
γίνονται ὰκένωτες πηγὲς αϋταρκείας, δυνάμεως, και οϋρανίου εϋλογίας.
Μὴ ζωντας δ μοναχδς γιὰ τον έοωτον του — ουτε.γιὰ τους κατὰ συνθήκην ϊδικούς του — ἀλλὰ για τον τυχόντα ὲκ των πλησίον του, γινεται
πραγματικδς ὰδε7,φδς τοϋ ὰπροσωπο2.ήπτου Χριστοϋ καὶ λαιιβάνει καΟημερινὰ ὰπτὴ πεϊρα τὴς θεϊας βοηθεϊας καί έπαγγελι'ας Του έκεϊνης:
«Ζητεϊται πρωτον τὴν βσσιλείαν τοϋ Θεοϋ και πάντα τοϋτα προστεθήσεται ὑμϊν.» Τούτη τὴν πρόσκαιρη ζωή, τὴν βλέπει πιὰ σαν παλαϊστρα
τὴς ψυχὴς κα'ι δχι τοϋ σαρκίου' τὴν Οεωρεϊ σαν ένα καθημερινδ κα'ι
ὰδιάκοπο έκοϋσιο μαρτύριο, ὰπαραϊτητο δμως για νὰ ϋποσταθμϊση τὴν
ἀδυσῶπητη δύναμι έκεϊνου τοϋ «έτέρου νομου» ποϋ ὰντιστρατεϋεται έκ
των ἔσω καὶ νοθεϋει κα'ι τελικὰ παραλύει κάθε ἀγαθὴ προς άρειὴ προ·
αϊρεσι τοϋ ὰνΟρωπου. "Εχοντας ζήσει πρϊν γίνη μοναχδς μια, λίγο-πολύ,
ἔντονη κοσμικὴ ζωὴ — ϋπάρχουν ἄνθρωποι προικισμένοι ἐκ φϋσεως μὲ
μιὰ πριοϊμη ὲσοιτερικὴ ωριμοτητα, ποϋ τους κάνει να ζοϋν μιὰ πιο
«πυκνὴ» καϊ ὰρα πιο ἔντονη · ζωή απδ τους ὰλλους — ἔχει ὰποκτήσει
ἔνα ποσδν πεϊρας δυσανάλογα μεγάλο προς τὴν ήλικϊα του. 'Η πεϊρα
αϋτή, κοσκινισμένη καϊ ραφιναρισμένη ἀπδ τὴν περισυλλογὴ τὴς ὴσυχίας,
τὴς μελέτης και τὴς προσευχής κατὰ τα πρωτα καλογηρικα χρονια του,
γινεται μιὰ πολύτιμη πυξιδα για τον προσανατολισμό του πάνω στὰ
πράγματα τὴς ζωὴς, τὰ δποϊα ὴμπορεϊ κα'ι βλέπει χωρϊς πάθος καὶ
ταραχὴ τὴς καρδιας, γιατϊ δὲν τον συνδέει πια μαζι τους κανένα ἀτομικδ συμφέ.ρον του. 'Εκεϊνο για τδ 6ποϊο ένδιαφέρεται νυχθημερον,
ειναι αυτὴ ή βασιλεϊα τοϋ Θεοϋ: ὴ βασιλεία τοϋ Θεοϋ στον οϋρανο, ή
βασιλεϊα τοϋ Θεοϋ στὴν γὴ. "Ομως, ένω ὴμπορεϊ ὰξιολογα νὰ έννοὴση
τὴν πριδτη χωρϊς τὴν δεύτερη, ὰδυνατεϊ νὰ έννοήση τούτη χωρϊς τὴν πρωτη. Δὲν πιστεύει δηλαδὴ δτι ειναι δυνατὺν ποτέ νὰ έγκαθιδρυθὴ ή βασι
λεία τοϋ Θεοϋ μεταξὺ των ὰν8ρώπων, αν δεν τὴν προγευθοϋν προηγουμένως κατὰ κάποιον τροπο στον οϋρανο. Κανεὶς ιϊνθρωπος, καϊ προ πάντων
δ σημερινδς ρεαλιστής, δὲν ἀ,τοδέχεται κάτι αν δεν τδ δοκιμάση ποοηγουμένως. Και ἐπειδὴ στον κοσιιο εϊναι ὰδύνατο νὰ γευθ·ὴ κανε'ις τὴν βασιλεϊα τοϋ Θεοϋ — γιατϊ πρέπει νὰ δμολογηθὴ δτι οϋιε για μιὰ - μονη
ὴμέρα δεν έφαρμοσθηκε ποτέ μέχρι σήμερα στις κοινωνίες μας δ χριστιανισμος τοϋ Χριστοϋ — ξέρει δ καλόγερος να ἀναζητὴ αύτὴν τὴν
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προγευσϊ της πρῶτα στον οϋρανό, δπου και ἀνυψώνεται· πνεηματικὰ γιὰ
νὰ κρουση έπίμονα πάνω στις χρυσοφιοτες πύλες τοϋ Θεοϋ' κα'ι ποτε δεν
ὲπιστρέφει κενδς ὰπδ τα ὑπεὸφυσικὰ αύτὰ ταξεϊδιά του μέσα στὰ ὰδιάστατα πλάτη των· οϋρανων... Ὅ, τι πνευματικδ σπέρνει μέ δακρυα έκεϊπέρα, τδ θερϊζει-έδω στὴ γή ιὴς τόκο και έπιτδκισ των ϋλικων κεφαλαίων του.- Κι" ἔτσι ὴμπορεϊ κα'ι βλέπει τὴν βασιλεια τοϋ Θεοϋ νὰ κατέβαϊνει θετικὰ απο τον οϋρανδ στὴν γὴ. Μέ τις πράξεις του. αώτές τὴς
«πὶστεως» — μιὰ πραξι πίσϊεως στὴν γὴ, κα'ι μιὰ ,πρἀξι πϊστεως στον
οϋρανδ·— γίνεται δ καλϋτερος οικονομολδγος τοϋ κόσμου. Γιατί οι κύ. ποι του εύλογοϋνται κοὰ ὑπερπερισσεύουν, ῶστε νὰ καλϋπτουν δχι μόνο
τις δικες του λιτές ἀνάγκετ, ἀλλὰ και τὰ κενα των . άσΟενεστέριον και
γηραλέων ὰδελφων, ποὺ καϊ αϋτοϊ, αν άργουν έξ ὰνάγκης βωματικά,
προσιρέρουν δμως στο γενικὸ σϋστημα αϋτης τὴς οικονοιιίας, τδ πνευματικδ ἕργο τὴς κ·αθαρας και ὰδιαλείπτο.υ ὑπέρ τοϋ ·συνολου προσευχης
των; Θὰ .σας εκαμε ὰσφοά,ως έντύπωσι ἡ άκρα σιωπὴ ποὺ βασιλεύει
' πάντοτε μέσα στὰ γηροκομεϊα των Μονων. Ειναι γιατὶ προσεϋχονται
'ὰδιάλειπτα έκεϊ μέσα μέ τὴν έσωτερικὴ προσευχή. Πολλοί - κρῖνοντες
απο τδ' περίσσευμα· τὴς καρδιας των — ϊὴν σιωπὴ 'αὑτή, καὶὶως και τὴν
ὴσυχία καϊ ·έρηιιία», που έπικρατοϋν κατὰ κανδνα. μέσα στὰ Μο.ναστήρια, τὴν άιτσδϊδουν στὴν ·ραστιηνη της σωματικὴς ἀναπαύσεως ἢ στὴν
«κατάρρευσι» τοϋ μοναχισμοϋ. “Ας μὴ σας κάνει δμβὶς ένιϋπωσι ῖοϋτο.
Μαθημένοι οι άνθριοποι στον ἀκδπαστο θύρυβο των πολεων,, μὲ τὰ
τραμ, τα αϋτοκϊ·νητα, τα τηλέφωνα, τοὺς δμιλοϋντας κινηματογράφους
καϊ τὰ ραδιοφωνα, ζωντας μεσα βε άκατάσχετα κϋματα θορϋβου και
· ὰγονου φλϋαρίας, ξιπάζονιαι δταν μπαίνουν ιροιιριοζοι μέσα στο γαλήνιο
. περιβάλλον μιας Μονὴς, και λησμονοϋν δτι μπαίνουν σε ήσυχαστήρια,
δπου ὴ σιωπὴ και ὴ ὰτομι.κὴ περισυλλογὴ άποτελοϋν βασικα ὰρθρα τοϋ
μο,ναστικοὑ ίθεωδούς, κα'ι δχι- σε κοσμικα. καταστήματα, ὅπου .δ κάθε
6πάλληλος, και" 6ταν ἀκομη δὲν εχει πελατεάχ, στέκει αργος πίσω απο
τον πάγκο του. '
— Μὲ τδ τελευταϊο αντδ που εῖπες; Γέροντά μου, παρετήρησε
κάποιος απο τὴν συντροφιά, ,μοϋ θύιιισες τὴ σκληρή, τὴν γεμάτη απο
κοπουσ, πικρϊες, ἀναταραχὴ κα'ι φτώχεια ζωή, ποὺ ζοϋν οι περισσοτεροι ;
ανθρωποι στον κόσμο. Μήπως δὲν ειναι και αὑτὴ ἕνα μαρτϋριο;
— Ποτέ! άπήντησε έμφαντικὰ δ Διογένης. 'Εφ' δσον ἡ' προσπά6εια τοϋ ἀνθρωπου δουλεύει οτδ ἀτομικδ Οέλημά τ.ου, ὖχι μονο δὲν ὴμπορεϊ να λογισθὴ ως μαρτϋριο, αλλα ουτε·ὴθικὴ ὰξία-ήίιπορεϊ νὰ διεκ8ικήση. Και έδω ἀκριβως· ἔγκειται ή διαφορὰ μεταξὺ τοϋ μοχθου τὴς
μοναστικὴς και τοϋ μοχθου τὴς κοινωνικής ζωὴς. 'Ενω δηλαδῦ δ κοσμύδς, ενα σεβαστδ μερος τοϋ κοπου καϊ. το.ϋ ίδρωτος του, ῖσως μάλιστα
τδ μεγαλϋτερ.ο ποσοστο του, χωρὶς καϊ 6 ϊδιος νὰ τδ καταλαβαϊνη, το
έπενδύει·σέ μάταια και ὰνωφέλευτα πράματα, που ικανοποιουν μδνο τδ.ν
έγωϊσμο.του, άπ' έναντϊας δ' μοναχδς ξέρει νὰ ἀςιοποιὴ ὴθικὰ και τὴν
τελευταία σταγ6ὶα τοϋ ίδρωτος του, δανείζοντας πάντοτε τον Θεδ μέ τδ
άντϊτιμο της. Σκεφθὴτε τους- ποιαμοϋς ιδρωτοσ, αῖύατος και άν.θ'ρωπὶνης
γενικὰ ένεργεϊας που ξοδεύονται στον κύσιιο .για τδ μάταιο κα'ι. περιττδ,
στὴν ἐπϊδειξι και .στὴν άδηφαγια, στὴν ματαιοδοξια .και στ.ὴ·ν ασωτεϊα
— ας μὴ θϊξῳμε τ'ις δαπάνες των πολερι·κων έξοπλ,σμων; μύά κα'ι δ
περιορισμος τους δὲν εξαοταται αμεσα απο τὴν ὰτ.ομικὴ θέλησι άοϋ καθενος μας - κα'ι λογαριαστε μου τι θὰ ὴμποροϋσε. νὰ γίνη μέ. μιὰ ὴθικὴ ἀξιοποίησί.τους.'Μύνο ὴ φτωχὴ 'Ελλάδα, μιὰ' απο τις φτωχοτερες
χωρες τοϋ κοσμου, θὰ ὴμποροϋσε νὰ δια·θρ'έψη κατὰ μέσον ,δρο μισδ
έτατομμύρϊο ψυχές,·ὰν ο κάθε “Ελλην άποφάσιζε ' νὰ καταργήάη, δχι
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ολοκληρο, μα τον ὴισδ μονο φόρο τὴς «δεκάτης», ποϋ θυβιάζει στο μάταιο και περιττο, χωρϊς να τοϋ έπιφέρη τοϋιο καμμ.ϊα ϊδιαϊτερη έπανάστασι στὴν ζωή του,·έκτ6ς τὴς.... βελτιιδσε'ως τὴς ϋγείας του. Λο,γάρια·
στε μου τῶρα τι βἁ γινοταν, αν σε μια τέτοια. δμαδικὴ ἀπδφασι, Εμπαι
ναν έπϊ κεφαλὴς οἰ διάφοροι μικροι καϊ μεγάλοι Κροϊσοι τοϋ κ,6σμου.
"Ενας μδνον τετοιος τὴς ἀρχαι6τητος, δ Ὅρωδης· δ 'Αττικδς, χωρις καν
να διαπνέεται απο χριστιανικὴ. ἀγάπη, ὰλλαξε τὴν δψι πολλων πολεων
τοϋ κόσμου, θέτονταε τα πλοϋτη του στὴν έξυπηρέτησϊ τους.
Μὰ ή διαφορὰ στὴν ὰντὶληψι τοϋ άνθρωπϊνου μδχΟου, μεταξύ μο·
ναχοϋ και κοσμικοϋ, δεν περιορίζεται στο πρακτικδ μονο πεδίο. Προχωῷεϊ πολϋ βαθύτερα στο φιλοσοφικδ και ὴθικο πεδίο, δπου κα'ι ὴ δ α-ττασις των' ὰντιλήψεων γϊνεται σχεδδν αγεφύρωτη. "Ας διερευνήσωμε λοιπδν
και τδ πεδίο αύτδ καὶ ας έλπίσωμε δτ,ι καϊ ὰπδ έδω κάτι ωφέλιμο θα
ὰρυσθοϋμε: Ὅ μοναχός, δπως και δ κοσμικος,. δεν Οει6ρεϊ·· φυσικὰ τὴν
σωματικὴ κακοπάθβια ώς.ὴδονή, γιατικι' αύτδς ως ὰνθρωπος φθεί·ρεται
κα'ι πονεϊ σωματικὰ απο τον. ϋπῖρμετρο κόπο. Ὅμως · δ μάναχδς
Οεωρεϊ τον κδπο τοϋ σωματος και γενικὰ τὴν κακοπαΟεια, ως θεμελιωδες στοιχεϊο μιας ὰνωιέρας, μιας δλοκληρωμένης χριστιανικὴς ψυχοσωματικὴς. ζωης Πρωτον μέν γιατι ·δ κδπος τοϋ παρέχε·Γ τδ· μδνο ἀξιδλογο
μεσο, γιὰ νὰ ὲκδηλιδση ὲιιπράκτως τὴν άγάπη του προς τον τυχοντα εκ
των πλησίον του. Δεύτερον γιατι δ κοπος δίνει 'φτερὰ στο πνεϋμα του καὶ
τον υψωνει σέ βεωρὶα' τδσο ὴ ἀσκηῖικὴ πεϊρα των βϊωνων, δσο · και ὴ
καβημερινὴ άτομικὴ έμπΑρία του, τον ἔχυυν διδάξει οτι ὴ ἀνάπαυσις
και ὴ ὰργ·α προκαλοϋν ἀτονία τὴς ψυχης, που ειναι δ προάγγελος τὴς
ἀπωλείας, δτι ὴ έλπις τὴς ὰναπαϋσεως' αποιελεϊ τον άσφαλέστέρο δρομο
για νὰ χάση ή ψυχὴ τὴν δύναμί τη; στο νὰ νικα τα πάθη της' «ποιδσ δεν
γνωρϊζέι, εϊπε ενας ὰγιος ὰρ·χαϊος άσκητής, δτι και τα πετεινὰ έπὶ ,τὴ
έλπιδι τὴς ὰναπαϋσεως πλησιάζουν εις .τὴν.παγῖδα καϊ ύυὴλαμβάνονται;»"
ὰντιστροφος δέ,· διαπιστιδνει καθημερι να, ὑστερα απο κάθε . κακοπάθεια
— ϋστερα ὰ.τδ μια κοπιιδδφ (χγρυπνία, ὰπο- μια ,μακρὰ νηστεία, άτδ μιά
κατάνυξι δακρύων' - ὅτι τδ πνειφιατικό' «δυναμικδ» του, ειναι πολϋέξυψωμένο, δτι. δεν αισθάνεται πια να τον βαραϊνή δσο πριν δ σωὴαηκδς παράγων' ὴ σωματικὴ κ'6πωσις γρήγορα ὑποχωρεϊ, και τὴν διαδέχεται μια ψυχοσωματικὴ εϋεξία, πολϋ 6ιάφορησέ .βαθμὖ και ποι'6τ,ητα
απο τὴν ἀντϊσιοιχη εϋεξϊα πβϋ αϊσθὰνῖταιδ κοσμικος, μετα τδ πέρας και
τὴς πιο ὴ9ικης ἔστω έργασίας' αύτὴ ὴ ὑπερ του μοναχοϋ διαφορὰ ειναι
καρπος,θ'ειας ,ὰμοιβὴσ του, ὰφ' ένδς μεν έπειδὴ δεν ῶταξιωνη να ταπεινωθὴ δουλεύοντας μῖ το σωμα, τροπο'ν τινα χειρωνακτικ^ί, ἀφ' έτέρου δέ .
διοτι τον «χειρωνακτικδ» αύτδν μοχθο του τον άναφέρει στδ' Θεο κα'ι
μονο" Τέλος μἰ: τὴν κακοπαθεια τὴς πρακτικὴς · ὰρετὴςί δηλαδὴ μέ τις
νηστεϊές, άγρυπνῖἐς, γονυκλισίες, δρθοστασϊες κ.λ π., δταν γινωνται με
επιγνωσι και διάκρισι, ψρϊσκει τροπο δ μοναχδς να εναλλάξη τον πρωιο.
έκεϊνο. Ιδρωτα της προπατορικὴς καταδϊκης - «έν ίδρωτι τοϋ προσώπυυ
σου φ'αγ.ὴς τον ὰρτον·σου, εως τοϋ έπιστρέψαι σε εις γην έξ ῆς.έλή-'
φθης" άκάνθας καὶ τριβολου. άνατελεϊ σοι — σέ.ιδρωτα ἀρετής, εύπροσδεκτο απο τον Θεο, και ὰρα, έξιλαστήριο των ὰμαρτιων του; ('Αβ.
'ϊσαάκ, λύγος ῳδ' περὶ σαββατισμοϋΚ Γιά τον καλογερο λοιπδν δ μόχθος.
παίρνει ὴύικύ κυρϊως περιεχόμενο, ὴ δἑ κατάρ'γ.ησὶς του στὴν ζωή τοϋ
1σοδυναμεϊ μέ ψυχικ,δ θάνατο' ὰδυνατεϊ τῖλος νὰ έννοὴση μοχθο ' κολοβωμενο, ποϋ ,θὰ τοϋ λείπη δὴλαδὴ. μια ὰπδ'τϊς άνωτέρω τρεις ϋποστά. σεις του. Πως ἔχουν τώρα τα πράγμ,ατα έπί τοϋ προκειμένο» μέ τον
κοσμικο; Αὑτ6ς ὲντελως ὰντϊ8ετα, θεωρεϊ κάΟε κοπο, καϊ προ παντων
τον σωιιατικ6, σαν ενα ὰναγύαϊο κακδ, που πρασπαθεϊ μέ κὰθε τροπο
' νὰ τδ περιορῶη, αν εῖναι δυνατδν να τδ · έκἰιηδενῷη, νὰ τδ έξοβελῖσ.η

28
ἀπδ τὴν ζωὴν του, τὴν δποϊα κα'ι συντάασει σύμφωνα μὲ τὸν φιισικδ
νομο τὴς μεγιστης ὰποδόσεως δια τὴς έλαχίστης προσπαθεϊας. 'Η έπιστήμη τοϋ ὑποσχεται και τον πείθει νὰ τδ πιστεϋη, δτι ὴ κατάργησις τοϋ
σωματικοϋ μοχΟου ειναι δυνατὴ και ῶφέλιμη. Δυνατή: εν. πρώτης μὲν
δψεως, βλέποντας κανείς τις μηχανές νὰ δουλεύουν ἀντι τοϋ άνθρώπου, πεϊΟεται για τδ δυνατδ τὴς καταργήσεως του. Ὅταν δμως ἀνα2,ογισθοϋμε δτι ή κατασκευή, ὴ μεταφορά, ὴ ὰγορά, ὴ 7,ειτουργϊα, ὴ συντήρησις τὴς μηχανὴς, καθως καί ή έξαγωγὴ των πρωτων ὑλων για τὴν
κατασκευή της ὰντιπροσωπεύουν καϊ αϋτὰ ενα 6ετικδ και σεβαστδ ποσδ
ὰνθρωπίνου ἔργου, στο δποϊο πρέπει νὰ προσθέσωμε και τδ σημαντικδ
ἀποθετικδ ἔργο των χεριων ποὺ καταργεϊ με τὴ λειτουργία της ὴ μηχανή, καταδικάζοντάς τα νὰ ἀργοϋν ἢ νὰ ὑποαπασχολοϋνται, τοτ.ε θὰ
ιδοϋμε δτι οϋσιασιικά δὲν προκειται περ! καταργήσεως τοϋ ἀνθρωπίνου
μοχθον, ἀλλὰ ἀφ' ένδς μὲν περὶ μεταθέσεως του ὰπδ τὴς μιας εις τὴν
ιϊλλη κατηγορία ἀνθρωπων, ὰφ' έτέρου δὲ καϊ Ιδίως; περϊ ὰπλὴς ὰλλαγὴς τὴς μορφής του, δηλ. ἀπδ φυσικὴ σωματικὴ καταπονησι, σε ενα εῖδος ψυχοσωματικης καταπονήσεως και παρὰ φύσιν φβορας. Αύτὴ ή ϊδια
μηχανὴ γεννα στον 6ίνθρωπο τδσα κα! τετοια προβλήματα δημοσιονομικὴς, κοινωνιολογικης, ύγιεινὴς και λοιπων φϋσεων, ῶστε να μεταβάλλεται
σε πηγὴ ἀπείρων μεριμνων και σκοτούρας κα! κοπων, ὴ δε έπαγγελομένη ὰνακοϋφισις τοϋ ἀνΟρώπου καταντα ιελικὰ δωρο άδωρο. 'Ωφέλιιιη;
ὰφοϋ δὲν ειναι δυνατή, δὲν ὴμπορεϊ φυσικὰ νὰ εἰναι καὶ. ῶφέλιμη.
Ἀλλὰ και στὴν περϊπτωσι ποϋ Οὰ ὴταν δυνατὴ, 0ὰ ὴταν άραγε κα'ι ῶφέλιμη; Ι''ροφανως οῦτε τοτε' γιατϊ ε'ϊδαμε ῆδη δτι ὴ εκμηχανοποϊησις τὴς
ζωὴς τοϋ ὰνθρωπου συνεπαγεται τὴν ύποδοϋλωσί του στὴν μηχανὴ.
Χιμσιρα λοιπδν και ὴ έπαγγελία τὴς έπιστήμης γιά τὴν έκμηδένισι ἢ
μείωσι τοϋ άνθρωπϊνου μοχΟου. Και δὲν ὴμποροϋσε νὰ ειναι άλλοιως,
έφ' δσον ζητα νὰ έφαρμοση τυμ λα στον ὰνθρωπο, τοὴς νδμους κα! τΙς
ἀρχές τὴς φϋσεως, λησμονωντας δτι δ ὰνθοω.τος ειναι μιὰ ἀδιάσπαστη
ψυχοσωματικὴ ένδτης, και συνεπως δτι δεν ὴμπορεϊ νὰ κυλα ή ζωή του,
ὅπως κυλα τδ νερύ των βουνων προς τὴν ϋαλασσα, ιϊκολουθωντας τον
δρομο τοϋ έλαχίστου μηχανικου εργον.
"Ας τδ νοιώσωμε λοιπδν μιὰ για πάντα δτι ματαιοπονοϋμε άναΟύτοντας τὴν σωτηρὶα μας στα στοιχεϊα και στὴν ἀνάπαυσι τοϋ κόσμου. 'Η
έλπ'ις μιας τετοιας σωτηρϊας έγκατελήφθη μιὰ για πάντα στον βυΟδ τοϋ
πιῦου τὴς Πανδωρας. Καί αν ὴταν μὲν ὴ τέτοια ματαιοπονία ὴ μοναδικὴ ζη.μιά μας, τδ κακδ δεν Οα ὴταν ϊσως πολὴ μεγάλο, γιατϊ Οἀ ὴμποροϋσε κανε'ις να θεωρήση μια τέτοια ύπιδίωξι τὴς έπιστήμης, σὰν μιὰ
διασκεδαστικὴ ἀπασχ6λησι των ὰνθρώπων, δμοια μὲ έκείνη των μικρων
παιδιων σας, που μοντάρουν κα! έεμσντάρουν άκουραοτα τα πρωτοχρονιάτικα «Μβϊταηο» τους, φτειάνοντας ενα πλὴθος άπδ τερπνές ἀμήχανες
μηχανές. 'Αλλα κάτω ὰπδ τὴν φαινομενικὰ ὰθωα αϋτὴ δραστηοιοτητα
των μεγάλων παιδιων τὴς 'Επιστήμης, ειναι 0έβαιο δτι έκκολάπτεται μιὰ
ὰνυπολογὶστου έκτάσεως θετικὴ ζημϊα τὴς ὰνθρωπδτητος, μιὰ ζημία ποϋ
θυμίζει κατι απο τδ μεγάλο 8ραμα τὴς έκπτωσεως των πρωτοπ7,άστων.
Ὅπως τοτε, ετσι και τιδρα, ἔνα πνεϋμα υπερηφανεϊα: φαϊνεται νὰ φουσκωνη τα μυαλὰ των άνθρωπων, τοὴς δποίους προσπα9εϊ καί πάλι 6
'Αρχέκακος νὰ παρασύρη σέ μιὰ νέα ἀνταρσϊα κατὰ τοϋ Θεοϋ, ·ψιθυρϊζοντάς τους οτι ἔφθασε ὴ ωρα, δπου μὲ τὴν γνωσι τὴς έπιστήμης τους,
μὲ τον καρπδ αύτδν «τοϋ ξϋλου του γινώσκειν καλδν και πονηρδν» θὰ
έπιτϋχουν σϊγουρα τούτη τὴ φορὰ τὴν θέωσί τους. 'Αλλα τούτη τὴν φορα
δεν θὰ ύπάρξη πια τδπος έξορίας για τον ιῖδιδρθωτο οιηματϊα. Τὰ ϊδια
σϋνεργα τὴς έπιστήμης του θὰ ὰναλάβουν νὰ τον διδάξουν τὴν πλὰνη του.
(Συνεχϊζεται)

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
Μινυρίζουν τ' ἀηδόνια καὶ ὁ ἀνθὸς τῆς λεμονιᾶς χύνει τὸ
γλυκό του μῦρο εἰς τὴν ζείδωρον αὔρα τοῦ βουνοῦ. Τριγύρω
πετοῦν φαιδρὰ καὶ ἀκού.ραστα τὰ χελιδόνια. Τὰ σπάρτα σἄν ἁγνὸ
χρυσάφι λάμπουν μέσα στὰ πράσινα χαμόκλαδα. Χιλίων εἰδῶν
ἄνθη στολίζουν τοὺς παλαιοὺς τοίχους, τὰ αἰωνόβια βράχια, καὶ
τὰ δροσερὰ λειβάδια.
Μέσα στὸν παράδεισον αὐτὸν τῆς μοναξιᾶς τρέχει μὲ γλυκείαν ἡρεμίαν ἡ ζωὴ τῶν ἀσκητῶν. Ὄχι πῶς ἡ ἡρεμία αὐτὴ
εἶναι π··ντοτεινή. Ὁ Ἄθως σηκώνει κατσιγίδας ἀγρίας καὶ τά,
δροσερὰ νανουρίσματα κἄποτε γίνονται χείμαρροι καταστροφῆε.
'Ἐτσι καὶ ἡ ζωὴ τῶν μοναχῶν ἔχει τὰς τρικυμίας της καὶ τοὺς
ἀγώνας της. Ἀλλὰ τὸ καλοκαῖρι φέρει πάντοτε τὴν ἀνθισμένη
πρασινάδα στὰ ἀτονικὰ βουνὰ καὶ λειβάδια, οὔτω καὶ ἡ νικήτρια ἐπιμονὴ τῶν ἡσυχαστῶν ἐμπνευσμένη μὲ ἐθνικὰ ἰδανικὰ καὶ
ἀκαταπόνητη φιλεργία φέρει πάντα εἰς τὸ λιμάνι τῆς ψυχικῆς
γαλήνης.
Χειμῶνες βαρεῖς. Ἁλλὰ πάντα ἔρχονται τ' ἀηδόνια καὶ σἄν
σήμερα «ψάλλουν τὸν καλὸ τὸ Μάη». Ἀλλ' ἐπέρασαν καὶ τώρα
βασιλεύει μὲ χαρὰ ἡ ἐθνικὴ ἐλευθερία ἀχώριστος σύντροφος τῆς
ψυχικῆς γαλήνης.
Εἴθε ὁ Ἄθως νὰ γείνῃ πάλιν ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα πνευματικὰ κέντρα τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι προικισμένος
μὲ καλλονὰς τοῦ παραδείσου. Οἱ κάτοικοί του ἀπεδείχθησαν στρατιῶται.τοῦ Ἐθνους μὲ ἀθάνατον ἀλλὰ καὶ σιδηρὰν θέλησιν.
Πόσα δὲν ἠμποροῦν νὰ κατορθωθοῦν ἀκόμη εἰς δόξαν τῆς Θρησκείας καὶ τοῦ Γένους. μας!
1^4 Μαϊου 1914
'Αριστεϊδης Εὺαγγέλου Φουτρίδης
Ὅδοιπορων 'Εταϊρος τοϋ Πανεπιστημίου Χὰρβαρδ "Αμερικῆς

Σημ. Περ. Ὅ Α. Φ. διετέλεσε βραδυτερον Καθηγητὴς των Πανεπιστηιιϊων “Αθηνων, Χάρβαρδ καὶ τελευταϊον τοϋΓαίηλ ἐν Νιοϋ Χαϊβεν
τὴς Κοννέτικωτ.

Σ Κ Ε Ψ ΕΙΣ
Ὁ 'Ἁθ.ως και δ Πτ ΚΑΚἘ ΕΙὌΕ·Κ. :
Εις τδ ϋπ' ὰριθ. 45 (Μαρτ. 'Απριλ. Ι954) τεϋχος τοϋ ήίιετέρου
περιοδικοὑ σχολιάξσντες διαφημηστικδν φιιλλάδιον τοϋ ϋτδ έκτϋπωσιν
τοτε περὶ Ἀγ.· Ὅρους έργου τοϋ γνωστοϋ Γερμανοϋ Βυζαντινολόγοι)
ΒΤ ΚΑΒΕ ΕΕΕΕΕ ϋπδ τίτλον -Ι1εε 1ιβι1ὴτβ Βυτις ΑιΙτομ εἴχομεν τιποσχεθή οπως, μετὰ τὴν ἔκδοσιν καὶ μελέτην του, προβῶμεν εις μίαν,
απδ ὰγιορειτικῆς- σκοπιὰς, ὰξιολογησίν του. Καϊ ὴδη, με τδ ενδιαφἐρον
τοϋτο βιβλϊον ανα χεϊρας, προβαίνομεν εὑχαρίστως εις τὴν έκπλήρωσιν
τοϋ κα9ήκοντος τοϋτου:
Τδ βιβλϊον διαιρεϊται εις δυο μέρη: τδ έκ 36 σελῖδων εϊσαγωγικδν κείμενον τοϋ συγγραφέως, προλογιζομενον ϋπδ τοϋ ήιιετέρου Καθηγητοϋ του. Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν κ. Ν. Λοϋβορι τ- δπερ και
ὰποτελεϊ μίαν λαμπρὰν περϊ Ἀγίου Ὅρους έπιστημονικὴν συμβολήν,'
ϊδιαιτἐρως δέ εϊς τὰ θέματα τῆς άγϊας εϊκο.νος, τὴς καθὰριϊς προσευχής καὶ τῆς οϊκσυμενικὴς ὰποστολῆς τοϋ "Αθω — κα'ι τδ έξ έκατδν
*
καλλιτεχνικωτάτων φωτογραφιῶν, εκ των 6ποίων αί διδδεκα παγχρω
ματικαί, Λεϋκωμα, απδ τους θησαυροὑς κα'ι τὴν ζωὴν τοϋ 'Αγ. "Ὅρους.

Προκεται δμολογουμἐνως περϊ μοναδικοῦ εις τδ ειδος του βιβλίου, τοϋ 6ποίου έλπιξομεν να ϊδωμεν ταχέως και έλληνικὴν εκδοσιν.
Πολλὰ βεβαϊως βιβλϊα περϊ 'Αγ. "Ορους εχουν έκδοθὴ μέχρι σήμερον
εν Εὑριδπη,' ἀλλὰ κανεν δεν ήδυνήθη, μέχρι σήμερον, νὰ προσεγγίση
· δπως αῦτο, τοσον πολὑ προς τδ πνεϋμα τοϋ 6ρθοδδξου μοναχισμοϋ
κα'ι νὰ συλλάβη μιαν τοσο διαυγὴ εϊκονα τοϋ μυστικιστικοϋ περιεχομύνου του και τῆς οϊκουμενικής αποστολής του, εν συναρτήσει μάλιστα'
προς τδ φλέγον αϊτημα τὴς έποχὴς, περὶ τής ανάγκης μιας βαθυτἐρας
άλλαγής εις τὴν πορεϊαν των χριστιανικῶν λαων τής οἰκὺυμένης.
Συ'μπεπυκνωμένη, πλὴν δμως σαφεστάτη και επισιηὴονικωτάτη
φρασεολογία, επετρεψε εις τον συγγραφέα δπως, εντδζ δλιγαρίϋμων
σελίδων, διαπραγματευθὴ κεφαλαιωδῶς τὴν έξέλιξιν, δχι μδνον 'τοϋ
6ρθοδδςου και δὴ ὰγιορειτικοϋ μοναχισμοϋ, ἀλλὰ καϊ ετερων χαρακτηριστικων θεμάτων του. Μέσα εις αυτα σνναντωμεν δχι απλως τονβϊλι· κρινή καὶ ὰπέριττον - δι' δ και αληθινδν — ποιητήν, καλλιχέχνην
κα'ι επιστήμονα, ἀλλὰ κα'ι τδ ακδμη σπανιώτερον τής έπ6χής μας φαινδμενον, τοϋ έρευνωντος επιστήμονος - ανθριοπου. Λεγομεν δε «έπι- ·
στήμονος - ανύρώπου» δι6τι .άτυχῶς αϊ. προσφατοι γενεα'ι των ε-πιστη-'
μονων παντδς κλάδου, έταλαιπιορησαν καϊ έξακολουθοϋν νὰ ταλαιπωροϋ·ν πολύ, εαϋτάς τε καϊ τὴν ὰνθρωποτητα σϋμπασαν, μέ τήν ϋπερ-
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φιαλον έκείνην ιχντϊληψιν, καθ' ῆν δ «ύπιστήμων» δὑνήμπορεϊ να παραμένη και «άνθρωπος», δτι εΙναι ῶς ϋπερφυσικον τι δν, ήμϊθεος τις,
τοϋ 6ποιου ὴ πλήρης γνιοσεων κεφαλὴ ·δέν ήμπορεϊ νὰ· διατηρὴ θἐσιν εις κανεν ϋπερκοσμιον. θαϋμα. Ὅλως άντιθέτως προς τὴν σαϋρὰν '
ταύτην αντίληψιν, δ έπιστήμοιν ΕΕΕΕ'Κ γνωρϊξει μεν να έρευνα ως
έπιστήμων τδ θύμα του, αλλα καὶ νὰ κϋπτη τὴν κεφαλήν, δταν φθὰνη
. εις τὴν περαν πάσης γνωσιολογικὴς έρεϋνης περιοχὴν τοϋ μυοτηρίού
τὴς θρησκευοϋσης ψυχὴς. Δι' δ κα'ι τδ πνεῦμα του χριστιανοϋ — 6ρθοδοξου και μὴ άναγνῶστου, δύναται άπροσκοπτως νϋ τρέχη έπ'ι των ·
γραμμῶν τοϋ· έμπνευσμένου έπιστημονικοϋ καλάμου του, επαναπανομενον κα'ι άναψτιχώμενον εκ δρδσοὺ τινδς 'Αερμών, ὴ 6ποία πνέει εις
δλας τὰς σελιδας τοϋ βιβλϊού.
Εις πάντα άναγνώστην του, γνιοστην τοϋ άγιορειτικοϋ μοναχισμοϋ, θὰ πρδκαλέση ὶδιαιτέραν εντϋπωσιν ὴ θεοδιορητος ἰκ.ανωσις,
χαρις εις τὴν δποίαν δ έτερ6δοξος οὑτος συγγραφεῦς ήδυνήθη νὰ αντιληφθὴ καὶ αφομοιῶση τελειως, τοσον λεπτὰς κα'ι δυσνοήτους διὰ τὰ
ξένα δδγματα δρθοθοξους ὰληθειας. Καὶ εϊναι προς τοϋτο λίαν π2θ·Γ"
φυὴς ή εκ μέρδυς τοϋ Καθηγητοϋ κ. Ν. Λοϋβαρι, εν τφ προλδγῳ τοϋ
βιβλϊου, γενομένη παρ.ομοίωσις τὴς γνωριμίας τοϋ συγγραφέως μετα τοϋ
δρθοδδξου μοναχισμοϋ, προς τὴν γνῳριμίαν του, προς Δαμασκδν
πορευομἐνου; Σαοϋλ, μετὰ τοϋ επιφανἐντος καθ' 6δδν Χριστοῦ· ἔχει
πραγματι τδ βιβλϊον τοϋ ΕΕΕΕΒ- τδ ὰρωιια καρποϋ ψυχικῶν πονων'
μαρτυρεϊ δτι, πριν ὴ λάβη τὴν μορφὴν βιβλϊου, ύκυοφορήθη επὶ μακρδν
εις τὴν ψυχήν τοϋ συγγραφέως, ϋπδ μορφὴν τῶν γλυκυτάτων εκεϊνων
ωδίνων, ποῦ έπιβάλλει ή αγάπη τοϋ Θεοῦ εις τὰς ψυχὰς ωρισμενων ·
. έκλεκτῶν ανθρώπων.
Εϋχ6μεϋα λοιπδν εις τον ·έκλεκτδν αϋτδν έργάτην τοϋ πνεύματος
και τῆς αληθεϊας, τὴν έκπλήρωσιν τὴς ϊδικής του ακριβῶς ὼραϊας ενχής, μεθ' ὴς κλεϊει τδ βιβλϊον του: «δπως β ο η ϋ ή σ η τοῦτο
πολυ τον αναγνιοστηντ ου, διὰενα δπως π ρ ε-'
· π ε ι κτϋπημα ε π. 'ι τὴς Πύλης τοϋ οὺρανοϋ
- κ α θ ῶ ς το ν 6 μα σε ν δ Π ά πας 'Ι ν. ν ο κ ε ν τ ι ο ς ΙΙΙ
τδ Ἂγιον Ὅρος.»
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Ἂλλὰ καὶ ετερον ξενδγλωσσον περὶ μοναχισμοϋ βιβλϊον, ἐξ δσων
ή αγιϊπη εϋλαβων προσκυνητῶν προωθεϊ ενίοτε μέχρι των ήμετἐρων .
ταπεινῶν κελλίων, δεν θὰ επρεπε να παραμεϊνη άσχολίαστον προς δ6ξαν καὶ μδνον τοϋ άγίου Θεοϋ. Πρδκειται περϊ τοϋ ἔργου τοϋ κὰθολικοϋ μοναχοϋ τοϋ Τάγματος ΟγοΙοϊγ6 δσιωτάτου πατρδς ΕΟϋΙ8 ΒΟϋΥΕΚ ϋπδ τίτλον: «ΕβώβΠ8άβ 1ιι νίβ ηιοιὶ38ϊϊτιασ" εκδοσις ΒΒΕΡΟΕ8,
ΤυΒΝΗΟυΤ- ΡΑΚΙ5ὴ Ι953.
Τρια ειναι τα πλέον έμφανὴ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοϋ
βιβλϊου :
,
α) δτι περιέχει τοϋτο μιαν συστηὴατικὴν διασκοπησιν τοϋ μδναχικοῦ ϊδειδδους.
β) δτι ή διασκοπησις αϋτη ἔχει ώς βάσιν κείμενα Παὰέρων άὴφοτέρων των 'Εκκλησιῶν, 'Ανατολικής τε καί Δυτικής, καϊ
γ) δτι .αὶ πατερικα'ι αϋ·τα'ι αποψβις - δσων γϊνεται χρήσις εν
τφ βιβλϊφ - χωρὶς νὰ χάνουν τϊποτε εκ τοῦ πνεύμάτδς των, έκφράζονται ϋπδ τοϋ συ.γγραφέω; καιὰ ενα τροπον συγχρονισμένον, συγκολλιομεναι εις ενα άρμονικδν σϋνολον, .τῇ βοηθεία τῆς Φύραθεν οοφιας.
' κα'ι της συγχρδνου φιλοσοφικής ϊδεαλιστικής σκέψεως, εις τροπον ῶστε

32
να ὰναγινώσκεται τδ βιβλίον μετ' ενδιαφέροντος κα'ι ϋπδ των μὴ μοναχων προς τους 6ποίους κυρϊως άποτείνηται.
' Απώτερος αντικειμενικδς σκοπδς τοϋ βιβλίου εῖναι νὰκαταδεῖξη,
αφ' ένδς μεν δτι δ μοναχδς έν γένει εϊναι δ 6λοκληρωμἐνος τϋπος τοϋ
χριστιανοϋ, άφ' έτἐρου δἐ, καϊ κατ' ὰκολουθϊαν τουτου, δτι ή ανωφἐρεια μιας μοναστικής 6δοϋ αποτελεϊ δια τὴν χριστιανοσϋνην τὴν μονην
προς Χριστδν ἀγουσαν.
Τδ βιβλϊον διαιρεϊται εις δυο μέρη: Θεωρία και Πρακτικὴ τοϋ
μοναχισμοϋ, εις εκαστον των δποίων αναπτῦσσονται ανά επτα, λϊαν
ένδιαφέροντα, βασικά τοϋ μοναχικοϋ ϊδειοδους κεφάλαια. Ὅ συγγραφεύς, ώς σοφδς ὰρχιτέκτων, οϊκοδομεϊ τδ δλον θεμα του με ὰρμονιαν
αριστοτελικοϋ λογου, εις ενα στυλ δυναμικον και, δια τοιοϋτον θέμα,
άρκετὰ πρωτδτυπον, ένϋυμϊξον τδ στυλ που καθιέρωσε μετα τον πρῶτον παγκοσμιον πολεμον δ .Ιοιιαηι Ραριπι, με τὴν περίφημδν του
«'Ιστορίαν τοϋ Χριστοϋ», προσέτι δέ μὴ στερούμενον κα'ι της μουσολήπτου έκεϊνης τρυφεροτητος, μεθ' ὴς ὴ γαλατικὴ χριστιανικὴ ψυχὴ γνωρϊξει να κοσμή κα'ι τα πνευματικα εργα της.
'Ωστοσο δια τον 6ρθδδοξον μοναχδν τοϋ "Αθω — «τοϋ Δικασκαλείου τούτου τὴς ϋρησκευτικοτητος των Πατέρων τὴς έρήμου», ιος τον
χαρακτηρίξει δ συγγραφεύς - ανεξαρτήτως των έπιφυλαξεών του δι'
εϋάριθμα τινα, δογματικὴς φϋσεως, σημεϊα τοϋ βιβλίου, παρουσιάξει
τοϋτο μιαν βασικὴν αδυναμίαν: 'Ενω δηλαδὴ δ συγγραφεῦς έπιτυγχάνει απολϋτως να αποδείξη δτι δντως δ μοναχδς ειναι δ δλοκληρωμενος
τϋπος τοῦ χριστιανοϋ, και δτι συνεπῶς οϊ χριστιανικοϊ λαοὶ τοτε μονον
θὰ εϊρηνεϋσουν πτδς έαυτοϋς, μεταξύ των και προς τον Θεον, δταν θα
έγκολπωθοϋν καὶ βιιοσουν κατ' οϋσϊαν τδ μοναχικδν ιδεωδες, δεν επεξηγεϊ δμως οὑτος πως οί χριστιανικοϊ οὑτοι λαοϊ ϋα δυνηθοϋν να ανέλθουν τὴν άνωφέρειαν μιας μοναστικής 6δοϋ μετανοίας καϊ συντριβής,
σύροντες συγχρονως μεἰἰ' έαυτων και δλον τον φδρτον τοϋ έπιστημονικοϋ και διανοητικοϋ έξοπλισμοϋ των, δ δποϊος και τους εχει φέρει εις
τά προθυρα μιας δριστικής χρεωκοπιας.
"Αλλα παρα τὴν βασικὴν αϋτὴν αδυναμίαν του, δφειλομεν ειλικρινως να επαινέσωμεν τδ εργον τοϋ δσιωτάτου πατρδς ΕΟϋ18 ΒΟΒΥΕΚ ως μιαν πρῶτην φάσιν μιας σωτηριιοδους προσφορας, ενδς σωστικοϋ πράγματι μηνϋματος, προς τὴν βαρύτατα νοσονσαν ὰνθρωποτητα, τὴν δποϊαν φάσιν ελπϊξομεν να άκολουἰ1ήση συντομως και δευτερα, ϋποδεικνϋουσα μετα παρρησϊας καϊ θετικοτητος, κα'ι ασχειως
πάσης κοσμικής προκαταλήψεως, «ποιον εῖναι τδ οϋοιωδες κα'ι ποιον
τδ επουσιωδες εις τον μοναχισμον, ποϊαι εκ των αρχων του εϊνε ζωτικα'ι καὶ ποϊαι δχι και γενικως ποιας εκ των αῦστηροτήτων τὴς μοναστικῆ; ξωὴς δφείλει νὰ άκολουϋήση δ χριστιανδς κα'ι ποιας δχι δια να
έξυγιάνη τελεσφορως τὴν ξωήν του.»
Μέ τὴν βεβαϊαν λοιπδν έλπϊδα δτι τδ σωτηριωδες τοϋτο μήνυμα
τὴς μετανοίας θὰ 6λοκληρωθή, τδ χαιρετίζομεν, άσχἐτως Οογματικων
διαφορῶν, μετα πάσης συμπαθείας, τοσούτω μαλλον καθ' 6σον προἐρχεται απο τὴν καρδιαν της Εύριδπης, μιαν καρδίαν τὴς δποϊας ο'ι ρυϋμο'ι διεμορφωσαν πολλάκις εν τὴ νεωτέρα έποχὴ τὴν σφυγμομετοικὴν
κττάστασιν της βαρύτατα νοσοϋσης ὰνθρωπδτητος.

ΣΗΜ.— Τὰ χρονικὰ έλλεϊψει χώρον εις το έπδμενον.

«Ταϋτα α θεωρεϊτε, ελευσονται ἧμόραι εν
αϊς οϋκ ἀφεθήσεται λιθος επι λὑθφ δς οή καταλυθήσεται· δταν δε ἀκουσητε πολεμους και
ἁκαταστασιας, μη *
πτοηθῆτε δεϊ γὰρ ταϋτα
γενεσθαι πρωτον, ἀλλ' οϋκ εῇθόως τδ τελος·
εγερθἠσεται εθνος επι εθνος και βασιλεια επι
βασιλειαν, σεισμοι τε μεγἁλοι κατὰ τδπους
και λιμοι και λοιμοι εσονται, φοβητρἁ τε και
σημεϊα απ' οϋρανοϋ μεγἁλα εσταΓ παραδοθἧσεσθε δε και ϋπδ γονεων και συγγενιδν και
φιλων και ἀδελφων, και Φαναττοσουσιν εξ
ἡμων οόαι δε ταϊς εν γαστρι εχοώσαις και
ταϊς θηλαζουσαις εν εκεὑναις ταϊς ἧμεραις·
εσταιγὰρ τδτε ἀνἁγκη μεγαλη επι τῆς γῆς και
δργῇ τω λαφ τοήττρ».
(Λουκ. κα'. 5-23)
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