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"Εργον τοϋ Μοναχοϋ Θεοφιλου εκ τοϋ κελλίου Καρυων οι "Λγιοι
'Ανάογυροι.
Ὅ Μοναχος 6εοφιλος, νέος τον, έπεδ68η αϋτοδιδάκτως εϊς τὴν
ὰγιογραφίαν βυζαντινοϋ ὅυθμοϋ μέ μεγάλην δημιουργικὴν δϋναμιν.
"Εργα του έξετέθησαν εϊς έκθέσεις 'Αθηνων κατὰ τδ παρελθδν ἔτος
κριθέντα εὑμενέστα.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
«Κα'ι ειπε προς αϋτονς' τις έξ ὑμῶν ἔξει φϊλον, καὶ
πορεϋσεται προς αϋτον μεσονυκτϊου καὶ έρεϊ αϋτῳ. φίλε,
χρήσον μοι τρεις ἀρτοτ·ς, ἐπειδὴ φϊλος μου παρεγένετο
εξ δδοϋ προς με καὶ οὺκ ἔχω δ παραθήσω αϋτῳ· κάκεϊνος εσωύεν άποκριθεις εἴπη' μὴ μοι κοπους πάρεχε' ὴδη
ή ·Οϋρα κέκλεισται καϊ τα παιδϊα μου μετ' έμοϋ εϊς τὴν
κοίτην ε;σίν' οϋ δϋναμαι ανααταζ δοϋναί σοι; λέγω ϋμϊν,
εϊ καϊ οϋ δώσει αὑτφ αναστας, διὰ τδ ειναι αϋτοϋ φίλον,
διά γε τὴν άναίδειαν αϋτοϋ ύγερθεις δτοσει αὑτφ δσων
χρήζει, κὰγω ϋμϊν λέγω, αϊτεϊτε καὶ δοθήσεται ϋμϊν,
ξητεϊτε, και εϋρήσετε, κρούετε, και άνοιγήσεται ὑμϊν'
πας γὰρ δ αϊτων λαμβάνει κα'ι δ ζητων εϋρίσκει κα'ι τφ
κρούοντι άνοιχθἠσεταΓ τίνα δἕ εξ ὑμῶν τον πατέρα αϊτήσει δ νιος άρτον, μὴ λίθον έπιδῶσει αϋτφ ; ῆ καὶ ϊχθϋν,
μὴ αντ'ι ίχθϋος δφιν επιδιοσει αϋτω; ὴ και έὰν αιτηση
ῶδν, μὴ έπιδωσει αύτφ σκορπίον; εϊ οὑν ϋμεϊς, ϋπάρχοντες πονηροί, οϊδατε δοματα άγαΟὰ δϊδοναι τοϊς τέκνοις
ϋμῶν, πύσῳ μαλλον 6 πατὴρ δ έξ οϋρανοϋ δῶσει πνεϋμα
ὰγαθον τοϊς αίτοϋσιν αὑτον;».
(Λουκ. ια' 5 -13.)
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Ἑ πλέον περιεκτικὴ ἑορτή, ὡς οὐσία καὶ ἔκφρασις τοῦ
Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, εἶναι ἀναμφιβόλως ἡ τελουμένη μετ'
ἐξαιρετικῆς λαμπρότητος, κατὰ τὸ βυζαντινὸν τυπικόν, ἑορτὴ
τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, τὴν ἀμέσως Κυριακὴν τῆς τῶν Ἁγίων
Πάντων. Ἑ ἑορτὴ περιλαμβάνει πάντας τοὺς γνωστοὺς ἁγιορείτας Ἁγίους, ὡς καὶ τοὺ διὰ τὴν πολλὴν ταπείνωσιν καὶ ἄλλους
λόγους ἀφανεῖς παραμείναντας, πρὸ τοῦ «νέφους» τῶν ὁποίων
ἀσφαλῶς θὰ μείνωμεν ἐκστατικοὶ ἐν τῇ ἙΙμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μεγάλη
καὶ ἐπιφανεῖ τοῦ Κυρίου. Ὁ Παναγιορειτικὸς ἑορτασμός των
δύ ἀγρυπνίας ἀνὰ τὰς Ἰ. Μονὰς τοῦ Ἅθωνος, τὰ Κελλία καὶ
ἀσκητήρια, τελεῖται διὰ τῆς πνευματικωτάτης ἀσματικῆς Ἁκολουθίας, τὴν ὁποίαν ὡς θεόληπτος καὶ ὁμότροπος τῶν ἐγκωμιαζομένων, συνέταξεν ἐκδημῶν πρὸς Θεὸν τῷ πνεύματι ὁ Ἄγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐνῷ οἱ ἐρημῖται ἀγρυπνοῦντες προσεύχονται καὶ γεραίρουν τοὺς θείους Πατέρας διὰ κομβοσχοινίου ἐν
σιγῇ πολλῇ, ἐν κατανύξει καὶ δάκρυσιν. Ἑ τόσον μὲ τὸ πνεῦμα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὴν μακραίωνα ἱστορίαν του συνδεομένη
ἑορτὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίων, καθιερώθη κατὰ τὰ τέλη τοῦ
19ου αἰῶνος ὑπὸ τῆς Ἰ. Κοινότητος τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ἥτις ἀνέθηκε τῷ Ἁγίῳ Νικοδήμῳ τῷ Ἁγιορείτῃ τὴν
συγγραφὴν τῆς Ἰ. Ἁκολουθίας καὶ ἐγκοτμιαστικοῦ λόγου μετὰ
βραχυτάτου εἰς ἕκαστον ἄγιον βιογραφικοῦ ὑπομνήματος. Οἱ
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γνωστοὶ μέχρι τότε Ἅγιοι εἶναι Ὄσιοι, Ὁσιομάρτυρες, Ὁμολογηταὶ καὶ Ἰεράρχαι, διὸ καὶ ὑμ^οῦνται αἱ νηστεῖαι, αἱ προσευ-

χαί, αἱ ἀγρυπνίαι, τὸ χαρούμενον πένθος τῶν Ὁσίων, τιμᾶται
τὸ μὲ δεύτερον βάπτισμα ἰσοδυναμοῦν αἶμα τοῦ μαρτυρίου τῶν
Ὁσιομαρτύρων, ὅπερ «δευτέροις ἡύποις οὐ μολύνεται», ἐξαίρεται
ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς βασάνοις τῶν Ὁμολογητῶν καὶ μεγαλύνεται
τῶν Ἁγίων Ἰεραρχῶν ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν Ὁρθόδοξον Ἑκκλησίαν.
*
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ περισσότερον παντὸς ἄλλου εἰσδύσας εἰς τὸ ἔξοχον τοῦτο μόρφωμα τῆς ἰδιαξούσης
Ὁρθοδόξου εὐσεβείας καὶ κατανοήσας βαθέως τὰ Ἰδεώδη καὶ
τοὺς ὑψηλοὺς σκόπούς του, αἰτιολογεῖ τὴν ὕπαρξιν τοῦ ενὸς μοναστικοῦ κέντρου, ἐκ τῆς ἐπαγγελίας τῆς Θεοὶόκου Παρθένου
πρὸς τὸν πρῶτον οἰκιστὴν τοῦ 'Ἁθωνος Ἄγιον Πέτρον τὸν
Αθωνίτην. Ἐλθὼν ὁ ἄγιος οὗτος περὶ τὸν δγδοον αἰῶνα κατόπιν ἀποκαλύψεως τῆς Παναγίας καὶ κατοικήσας εἰς τὰς δυσπροσίτους καὶ ὑλομανούσας ἐκ τῆς πυκνῆς βλαστήσεως παρυφὰς τοῦ
'Ἁθωνος ἔλαβε παρ' Αὐτῆς τὴν κάτωθι ὑπόσχεσιν, ὡς τὴν διέσωσεν ὁ ἐν ἁγίοις Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Ἑστιν Ὄρος ἐπ'
Εὐριὑπης κάλλιστον ὁμοῦ καὶ μέγιστον, πρὸς Λιβύην τετραμμένον, ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης εἴσω προῖόν" τοῦτο τῆς γης ἁπάσης
ἀπολεξαμένη. τῷ μοναχικῷ πρέπον καταγώγιον, προσκληρῶσαι
διέγνων ἔγωγε.... Καὶ ἄγιον τοὐντεῦθεν κεκλήσεταΓ καὶ τῶν ἐπ'
αὐτοῦ δὲ τῶν πρὸς τὸν κοινὸν ἀνθρώποις πολέμιον ἀγῶνα ἐπαναιρουμένων, προπολεμήσω διὰ βίου παντός' καὶ πάντως ἔσομαι
τούτοις ἄμαχος σύμμαχος, τῶν πρακτέων ὑφηγητής, τῶν μὴ
πρακτέων ἐρμηνευτής' κηδεμών, ἰατρός, τροφεύς, ἥν ἄρα βούλει
τροφήν τε καὶ ἰατρείαν, δση τε πρὸς τὸ σῶμα τείνει καὶ τοῦτο
συνιστᾶται καὶ λυσιτελεῖ' καὶ ὅση τὸ πνεῦμα διανιστἀ τε καὶ ρώννυσι, καὶ μὴ τοῦ καλοῦ διαπεσεῖν συγχωρεῖ' συστήσω δ' ἄρα τῷ
Υἱῷ καὶ Θεῷ μου, οἶς ἄν γένηται καλῶς καταλῦσαι τοῦδε τὸν
βίον τῶν αὐτοῖς ἡμαρτημέντον τελείαν ἐξαιτησαμένη παρ' αὐτοῦ
τὴν ἄφεσιν».
Ἑ ἀνὰ τὸ Βυζάντιον διαδραμοῦσα φήμη τοῦ 'Ἁθωνος,
ὡς κηδεμονευομένου ὑπὸ τῆς Βασιλίσσης τῶν Οὐρανῶν, ἠλέκτρισε τὰ πλήθη, ἀξιωματούχους καὶ Βασιλεῖς ἀκόμη, καὶ ἧλθον νὰ
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περιβληθοῦν τὸ ἀγγελικὸν σχῆμα τῶν Μοναχῶν καὶ νὰ ἐγκαταβιώσουν εἰς τὸ Ἁγιώτερον Ὄρος τοῦ κόσμου διὰ βίου παντός.
'Ητο ἐπόμενον, ὅπως τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐφελκύσῃ ἔκτοτε τὸ εὐλαβὲς ἐνδιαφέρον τῶν φιλομονάχων Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου.
Ἁκριβῶς περὶ τὰ μέσα τοῦ 11ου αἰῶνος ὁ Ἁλέξιος ὁ Κομνηνὸς
ἔγραφε πρὸς τοὺς Ἁγιορείτας, οἱ ὁποῖοι ἐν τῷ μεταξὺ εἶχον ἀνεγείρει, βασιλικοῖς ἀναλώμασι, μεγαλοπρεπεῖς Μονὰς καὶ πλῆθος
μονυδρίων: «Πατέρες "Αγιοι, οἱ τὸ Ἅγιον Ὄρος κατοικοῦντες.
Οἴδατε ὅτι καθάπερ ἡ Κωνσταντινούπολις καὶ βασίλισσα τῶν
πόλεων ἐπάνω πάντων ἐστὶν, οὕτω τὸ Βασιλικώτατον καὶ θεῖον
Ὄρος εἰς τὰ τῆς οἰκουμένης ὅρη. Καὶ τὸ Ἑμέτερον φῶς καὶ τὸ
ἄλας ὑμεῖς ἐστε, Καὶ οὕτως ἔχομεν κάὶ οὔτω πιστεύομεν. Καὶ
οὐ μόνον οἱ Βασιλεῖς Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ ἔθνη τὰ
γύρωθεν Ἑμῶν κατοικοῦντα, σὺν ὑμῖν καὶ αὐτὰ ἐπισεμνύνονται
καὶ ἀγάλλονται μεθ' ἡμῶν, διὰ τὴν ὑπεράνθρωπον ὑμῶν πολιτείαν. Ἁπὸ Θεοῦ χαίρετε καὶ ὑπὲρ τοῦ Κράτους τῆς Βασιλείας
Ἑμῶν εὔχεσθε καὶ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου. Αἱ δὲ τέλειαι καὶ ἄγιαι
εὐχαὶ ὑμῶν χαρισθείησαν Ἑμῖν καὶ βοηθείτωσαν Ἑμῖν ἐν
καιρῷ ἐξόδου».
*Η

-ὶ*

Ἐντεῦθεν ὁ Ὁρθόδοξος Μοναχισμὸς ἤρχισε νὰ ἀναπτύσσηται συνεχίζων μὲ συνέπειαν τὴν παράδοσιν κατὰ τὰς παλαιγενεῖς ἀρχάς του, αἴτινες ἐβιώθησαν ἐπὶ ἐπτὰ περίπου αἰῶνας, εἰς
τὰς ἐρήμους τῆς Αἰγύπτου, τῆς Παλαιστίνης, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Μ. 'Ασίας καὶ τῆς Συρίας. Τὸ δὲ ἰδιάζον πνεῦμα
τοῦ Ἁνατολικοῦ Μοναχισμοῦ, εὗρεν, ἐν τῷ προσώπῳ ἐκλεκτῶν
Ἁγιορειτῶν, σπουδαίους θεωρητικούςὴ ἰδίᾳ κατὰ τὸν δέκατον
τέταρτον αἰῶνα, εἰς τὰς Ἑσυχαστικὰς ἔριδας τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
αἴτινες ἐπὶ δεκαετίαν συνετάραξαν τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἐξ
ἀφορμῆς τοῦ διασυρμοῦ, ὅν ὑφίστατο ἡ μοναστικὴ πνευματικότης, ὑπὸ τοῦ ἐκ Καλαβρίας ίΦἱοναχοῦ Βαρλαάμ. Ὁ Βαρλαὰμ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ Ἁριστοτελικὸν πνεῦμα, διὰ τοῦ ὁποίου εἶναι
ἐμπεποτισμένη ἡ ΔυτικὴὌεολογία, δὲν ἠδύνατο νὰ ἐννοήσῃ, ὅτι
ἐκτὸς τῆς ἀκαταλήπτου Θείας οὐσίας, λειτουργοῦν αἱ ἀείδιοι ἄκτιστοι ἐνέργειαι, αἴτινες ἀποκαλύπτονται εἰς τὰς ἁγίας ψυχὰς καὶ τὰ
κεκαθαρμένα πνεύματα, καὶ ὅτι τὸ Θαβιὑριον φῶς ἧτο χάρις
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ἄκτιστος, ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος ἐν Χριστὤ ἔχει μετοχὴν
ἐν τῇ γῇ ἔτι ὤν μετὰ σαρκός. Εἰς ἀλλεπαλλήλους Συνόδους ἐν
Κωνσταντινουπόλει εὗρε δικαίωσιν ἡ θεωρία τῶν ἁγιορειτῶν, ὡς
βιούντων τάς χάριτας τοῦ Ἑσυχασμοῦ, ὑπὸ τὸ γενικὸν ὅνομα
τοῦ ὁποίου ἧτο γνωστὴ ἡ ἀτέρμων αὐτὴ θεολογικὴ ἔρις. Κατὰ
τὴν διάρκειαν τῶν Συνόδων ἐν τῷ Παλατίῳ, ὅπου προήδρευσαν
διαδοχικῶς τρεῖς Βυζαντινοὶ Βασιλεῖς, Ἁνδρόνικος ὁ Παλαιολόγος,
Ἰωάννης ὁ Καντακουζηνὸς, -ὁ μετέπειτα διὰ τοῦ ἁγίου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετωνομασθεὶς Ἰωάσαφ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει- καὶ
Ἰωάννης ὁ Παλαιολόγος, διεκρίθησαν ὡς μεγάλαι θεολογικαὶ
μορφαὶ, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ καὶ πρωταγωνιστὴς κατὰ τῶν
κακοδοξιῶν τοῦ Βαρλαὰμ καὶ τῶν σὺν αὐτῶ, Θεόληπτος ὁ Φιλαδελφείας, Φιλόθεος ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ
ἄλλοι, ἁπαντες Ἁγιορεῖται. Ἑ σημασία τῆς θεολογικῆς ταύτης
ἔριδος εἶναι τεραστία ὡς στενῶς συνδεομένη μὲ τὴν μυστικὴν
καὶ ἀποκαλυπτικὴν Θεολογίαν τῶν Ἁνατολικῶν Πατέρων, καὶ
οἱ Ἁγιορεῖται ἔχοντες ὑπὲρ αὑτῶν τὴν ὑ·ψηλὴν ἐμπειρίαν τῆς
μοναστικῆς πνευματικότητος, ἀπεδείχθησαν ἀκαταίσχυντοι ἀπολογηταὶ τῆς καθ' ἡμᾶς Θεολογίας, παραδώσαντες μίαν πλουσιωτάτην γραμματείαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἀνυπολογίστου ἀξίας
θεολογικὰ Κεφάλαια. Τὸ καλῦψαν διὰ τοῦ ἐνδιαφέρονιός του
ὅλον σχεδὸν τὸν 14ον αἰῶνα θέμα τοῦ Ἑσυχασμοῦ, κατὰ τὸν
ὁποῖον ἐνηρθρώθησαν κατὰ τρόπον σαφῆ αἱ μηδέποτε εως τότε
διατυπωθεῖσαι συστηματικῶς θεολογικαὶ θέσεις τῆς Ὁρθοδόξου
θεολογίας, ἐπέτρεψεν ἐν ταυτῷ, ὅπως ἐξαρθῇ ἡ ἐξάρτησις τῆς
Θεολογίας ἡμῶν ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ Μοναχισμοῦ ἐπιδιωκ,ομένης
καθαρότητος τῆς καρδίας καὶ ἐλλάμψεως τοῦνοὸς, πρᾶγμα, ὅπερ
προσέδωκεν εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος ἰδιαιτέραν τινὰ αἴγλην.
¥ *
*
Ὁμολογουμένως ὁ 'Ἀθως ἀποτελεῖ τὸν πλέον κατάλληλον
χῶρον ἀναπτύξεως τοῦ μοναχισμοῦ Ιἰς ὅλας τοῦ τὰς μορφάς, ὡς
Μοναστηριακοῦ, Κελλιωτικοῦ, Σκητιωτικοῦ καὶ Ἐρημητικοῦ,
καὶ ἡ διατύπωσις τῆς Παναγίας Παρθένου, ἡ ὁποία τὸ προστατεύει, μὲ μητρικὴν στοργήν, ὡς Ὄρους «καλλίστου ὁμοῦ καὶ
μεγίστου» ἐνέχει δλως ἰδιαιτέραν σημασίαν ὡς πρὸς τὴν καταλληλότητα διὰ τὴν ἐγκαταβίωσιν ἀρνησικόσμων Μοναχῶν. Τοῦτο
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πιστοποιεῖται, ἄλλως τε, ἐκ τῆς ἐπὶ χίλια ἔτη ἱστορικοῦ βίου
ἀνθήσεώς του, ὡς Μοναστικοῦ Κέντρου καὶ ἐκ τῶν ἐκατοντάδων
Ἁγίων, τοὺς ὁποίους ἀνέδειξε, καὶ οἴτινες διὰ τῶν θεοπειθῶν
προσευχῶν των, ἄλλοι διὰ τῶν ἱερῶν αἱμάτων των, ἄλλοι διὰ
τὴν καλὴν ὁμολσγίαν των καὶ ἄλλοι διὰ τῆς Θεολογίας των
προσέφερον ἀνυπολογίστους ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Ἑκκλησίαν, ἰδίως εἰς κρισιμωτάτας περιόδους τοῦ βίου της. 'Η δὲ
ἀσκητικὴ ζωή των καὶ γενικῶς ἡ δρᾶσις των, ἀποτελοῦν στοιχεῖα
τὰ ὁποῖα, μὲ Πα τερικὴν βαρύτητα καὶ αὐθεντικότητα, συνθέτουν
τὸ διάγραμμα τόσον τῆς φύσεως καὶ οὐσίας τοῦ Ἁνατολικοῦ
Μοναχισμοῦ, ὅσον καὶ τῆς ἀποστολῆς του ἐν τῇ στρατευομένῃ
Ἐκκλησίᾳ, ἕν θέμα, τοσοῦτον σοβαρόν, δσον καὶ ἀντιλεγόμενον
ἐν τῇ ἐποχῇ μας.
Ἑ ἁγιότης, ἀποτελοῦσα ὑπερτάτην ἠθικὴν ἀξίαν, οὐδέποτε ἐκπίπτει. Εἶναι αὐτοδύναμος πραγματικότης, συγκεντροῦσα
περὶ ἐαυτὴν ἁπάσας τὰς ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου, ὡς κατορθώματος ἀπαιτοῦντος ὑπερανθρώπους προσπαθείας, καὶ ἀξιοῦντος
τὸν ἄνθρωπον τῆς, δσον ἐνδέχεται τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, κατὰ
χάριν ὁμοιώσεως μετὰ τοῦ θεοῦ. Ἐντεῦθεν τὸ κέντρον τοῦ βάρους
ἐν τῇ ἐκτιμήσει τοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ 'Αγίου Ὄρους, πίπτει
ἐπὶ τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου, εἰς ἥν πάντοτε παρεχώρησε τὸ προβάδισμα καὶ ἡ ὁποία συνιστἀ τὴν δικαίωσιν τοῦ «ἀναχωρητισμοῦ».
'Αλλως τε, αἴ'τημα ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ ἐν τῷ χριστιανισμῷ
ἀποτελεῖ ἡ ἁγιότης. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ ἱστορία τῆς 'Εκκλησίας
κατὰ τὴν ἐπίγέιον αὐτῆς στρατείαν, εἶναι γνωστὴ ὡς ἱστορία
ἁγιότητος, περιλαμβάνουσα τοὺς ἀγῶνας τῶν τέκνων της πρὸς
ἁγιασμόν, «οὗ ἄνευ, οὐδεὶς ὅψεται τὸν Κύριον». Ὄθεν καὶ τὸ
νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων εἶναι αὐτὴ ἡ ἔξαρσις τῆς δύ ἱδρώτων καὶ μόχθων ἀσκητικῶν σὺν τῇ χάριτι τοῦ
Χριστοῦ ἐπιτυγχανομένης ἁγιότητος. Θὰ ἧτο πολὺ ὡφέλιμον
νὰ ἐνωτίζετο ἡ καθ' ἡμᾶς γενεὰ τὸ μήνυμα τοῦ ἀσκητισμοῦ, καὶ
οἱονεὶ νὰ ἐπανευηγγελίζετο μὲ τὸ γνήσιον πνεῦμα τῆς Παραδόσεως τῆς 'Εκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἐδημιούργησαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ κατέλιπον ἡμῖν ὡς μοναδικὴν χριστιανικὴν ὁδόν, ἴνα
«ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν». Καὶ ἡ ὁδὸς αὐτὴ
χαρακτηρίζεται διὰ τὸ « ἀ δ ι ά λε ι π τ ο ν » τῆς π ρ ο σ ε υ χ ῆ ς »
τὴν «τῆξιν τοῦ σώματος», τὰς «παννυχίους στάσ ε ις ϊη τὸ «ἀ ε ί ρ ρ υ τ ο ν δ ά κ ρ υ ο ν », ἐξ ὡν γεννῶνται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ θεία ἀγάπη, ἧς ἄνευ καθυστάμεθα «Κύμβαλα
ἀλαλάζοντα καὶ χαλκοὶ ἠχοῦντες».
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Μοναχδς ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
Ἀγιον Ὅρος Ι3ζ29. 6. Ι957

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΗΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΠΩι ΟΡΕΙ ΜΟΙΪΩΝ ΚΗΙ ,ΜΟΝΗΧΩΝ

ΙΕΡΜ

ΜΟΝΗ

ΖΩΓΡΗΦΟΥ

Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Ζωγράφου κεῖται ἐπὶ τῆς ΝΔ πλευρᾶς
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπὶ μικροῦ ὐψιὑματος εἰς ὀωμαντικὴν
θέσιν ἡμίσειαν ὤραν ἐκ τῆς παραλίας, ἀλλ' ἀθέατος ἀπὸ τὴν
θάλασσαν διότι ὁ ὁρίζων αὐτῆς περιορίζεται ὑπὸ ὑψωμάτων.
Εἶναι μία ἀπὸ τὰς ὡραιοτέρας καὶ μεγαλυτέρας Ι. Μονὰς τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἀποτελουμένη ἀπὸ νέα, πολὺ ὡραῖα καὶ στερεὰ
κτίρια ἄτινα ἀνηγέρθησαν κατὰ περιόδους μεταξὺ τῶν ἐτῶν
186Ο-1895 ἐκ τῶν μεγάλων εἰσοδημάτων ἄτινα εἶχεν αὕτη ἐκ
τῶν ἐν Βεσσαραβίᾳ κτημάτων καὶ διαφόρων ἄλλων ἐκ Βουλγαρίας εἰσφορῶν.
Κοινόβιος οὖσα αὕτη, ἀριθμεῖ σήμερον περὶ τοὺς 3Ο μοναχούς. Πρὸ τοῦ τελευταίου πολέμου ἡ δύναμις αὐτῆς ἀνήρχετο
εἰς 5Ο μοναχούς, πρὸ 5Οετίας δὲ εἰς 18Ο, «πάντων ἐλκόντῶν
τὴν καταγωγὴν ἐκ Βουλγαρίας.
Κατὰ τὴν παράδοσιν, ἡ Ἰερὰ αὕτη Μονὴ ἔλαβε τὴν πρώτην σύστασιν αὐτῆς εἰς τοὺς χρόνους Λέοντος τοῦ σοφοῦ (886-912)
ὑπὸ τριῶν ἀδελφῶν Μωϋσέως, Ἀαρὼν καὶ Ἰωάννου, εὐγενῶν
τῆς Ἁχρίδος, τοὺς ὁποίους ὁ Κομνηνὸς ἀνάγει εἰς τὸ γένος τοῦ
αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ καὶ οιτινες γενόμενοι μοναχοὶ ἐβίωσαν ἐν αὐτῇ.
Ὁ Μ, Γεδεὼν ἀκολουθῶν τὸν Οὐνσπένσκην καὶ αὐτὸς τὸν
Θεοδώρητον (Ἄθως 185), λέγει ὅτι ἡ Μονὴ τοῦ Ζωγράφου συνέστη τῷ 128Ο, πρότερον οὖσα μικρὸν κελλίον, καταστραφὲν
ὑπὸ πειρατῶν, ἀλλ' ὑπάρχουν ἐν τῇ Ἰ. ταύτῃ Μονῇ ἔγγραφα τῆς
Συνάξεως τῶν ἐτῶν 1Ο49 καὶ 1Ο51, ἄτινα βεβαιοῖ ὁ ἡμέτερος
ἱεροδ. Κοσμᾶς εἰς σημείωμά του ὅτι εἶδεν ὁ ἴδιος αὐτὰ καὶ ἐκ
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τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται ὅτι τότε ὑπῆρχεν ἡ Μονὴ τοῦ Ζωγράφου εἰς τὴν ὁποίαν προσηρτήθη καὶ τὸ μονύδριον τοῦ Καλλιγράφου.
Πλὴν τούτων καὶ ἄλλο ἔγγραφον τῆς Συνάξεως τοῦ 98Ο
μαρτυρεῖ ὅτι τὴν κγ' Ἰουνίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐνώπιον ἡγουμένων τινῶν εὑρισκομένων εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Ζωγράφου ἐγένετο
πώλησις τοῦ ἀγροῦ τῆς ἐρήμου μονῆς Ξηροκάστρου, τὸν ὁποῖον
εἶχεν ἡ τοῦ Ζωγράφου, εις τι κελλίον τοῦ μοναχοῦ Ὁνησιφόρου.
Εἰς τὸ ἔγγραφον τοῦτο φέρεται ὑπογραφὴ σλαυονιστὶ «Μακάριος ἱερομόναχος ἡγούμενος τοῦ Ζωγράφου». Ειναι συγχρόνως
γνωστὸν ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Λαύρας,
ἡ Σύναξις προσήρτησεν εἰς τὴν Λαύραν τὴν ἔρημον μονὴν τῆς
Θεοτόκου τοῦ Ξηροκάστρου, ἡ ὁποία ἀντήλλαξεν αὐτὴν μὲ τοὺς
ζωγραφίτας διά τινος ἀγροῦ ἐν Ἰερισσῷ καλουμένου «Ἄρμενον»
καὶ εἰς ἐνίσχυσιν πάντων τῶν λεχθέντων ὑπάρχει ἡ ὑπογραφὴ
τοῦ ἡγουμένου τῆς τοῦ Ζωγράφου εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Τσιμισκῆ
(972) οὕτω : «Γεώργιος ὁ Ζωγράφος».
Κατόπιν τούτιυν δυνάμεθα νὰ πιστεύσωμεν ὅτι ἡ Ἰ. Μονὴ
τοῦ Ζωγράφου ὑπῆρχε καὶ πρὸ τοῦ 967. Ἑπίσης αὕτη ἀνέκαθεν
ὑπῆρξε σλαϋικὴ ἰδίως βουλγαρική. Ἁπὸ τοῦ ΙΔ' αἰῶνος μέχρι
τοῦ ΙΗ' ἐβίωσαν ἐν αὐτῇ Σέρβοι μοναχοί, ἐν συνεχείᾳ δὲ καὶ
μέχρι τῶν μέσων τοῦ ΙΘ' αἰῶνος καὶ Ἑλληνες, ἀλλ' ἐτήρησε
πάντοτε τὸν βουλγαρικὸν αὐτῆς χαρακτῆρα μέχρι σήμερον.
Τῷ 1142 Μαρία ἡ Τζουσμένη «γνήσιος γόνος τῶν εὐσεβεστάτων βασιλέων», ὡς ἡ ἰδία μαρτυρεῖ εἰς δύο ἔγγραφα, μὴ
δυναμένη νὰ οἰκήσῃ εἰς Ἄγιον Ὄρος, ὡς ἐπεθύμει, ἔλαβεν
εἰς κατοίκησιν τὴν Ἰερισσὸν ἐκ τῆς ὁποίας βλέπομεν αὐτήν,
μεριμνῶσαν περὶ τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἰδίως τῆς
Μ. τοῦ Ζωγράφου εἰς τὴν ὁποίαν ἐδώρησε τὸ παρὰ τὴν Ἰερισσὸν
μετόχιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Κατὰ τὴν παράδοσιν οἱ ζωγραφῖται ἀντέστησαν ἡρῳϊκῶς
εἰς τὰς ἐπὶ Μιχαὴλ αὐτοκράτορος καὶ Βέκκου Πατριάρχου πιέσεις
τῶν ἐνωτικῶν. Εἴκοσιν ἕξ μοναχοὶ κλεισθέντες εἰς τὸν πύργον
τῆς Μονῆς ἤλεγχον τὴν σκληρότητα τῶν λατινοφρόνων γενόμενοι
ὁλοκαύτωμα πυρἁς. Τὸ μαρτύριον αὐτὸ τῶν 26 ζωγραφιτῶν μοναχῶν ἐζωγράφησαν οἱ ζωγραφῖται εἰς τὴν λιτὴν τοῦ ναοῦ καὶ
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ἥγειραν πολυδάπανον μαρμάρινον κενοτάφιον εἰς τὴν αὐλὴν τῆς
Μονῆς τῷ 1873 ἐπὶ τῆς θέσεως εἰς τὴν ὁποίαν ὑπῆρχεν ὁ πύργος εἰς τὸν ὁποῖον ἐνεκλείσθησαν, καὶ τὸν ὁποῖον οἱ ζωγραφῖται
ἠναγκάσθησαν νὰ καταστρέψωσι κατὰ τὴν τελευτοίαν ἀνοικοδόμησιν καὶ ἐπέκτασιν τῆς Ἰ. αὐτῶν Μονῆς,
Τῷ 1299 Ἰάκωβος ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἀφιέρωσε τὸ ἐν Ὁρμύλια κελλίον τοῦ ἱερομ. Βλασίου μετὰ τῆς κινητῆς
καὶ ἀκινήτου αὐτοῦ ἰδιοκτησίας εἰς τὸ Κοινόβιον τοῦ Ζωγράφου.
Οἱ Ἀνδρόνικος Βὴ Ἁνδρόνικος Γ' καὶ Ἰωάννης Α' οἱ
Παλαιολόγοι ἐπεκύρωσαν πολλάκις τὰς κτήσεις τῆς Μονῆς διὰ
διαφόρων χρυσοβούλλων καὶ πολλὰς προνομίας ἐχορήγησαν τῇ
αἰτήσει τοῦ ἡγενόνος τῆς Βουλγαρίας Μιχαὴλ Ἁσάνη καὶ
Ἰωάννου Ἁλεξάνδρου.
Ἑπὲρ τῆς Μονῆς ἐμερίμνησε καὶ ὁ κράλης τῆς Σερβίας Στέφανος ὁ ἰσχυρὸς διὰ χρυσοβούλλου ἀποδώσας εἰς τὴν Μονὴν τὸ παρὰ
τὸν Στρυμόνα μετόχιον αὐτῆς Χάνδακα τῷ 1346. Τὸ χρυσόβουλλον εἶναι γεγραμμένον Ἑλληνιστὶ ἐπὶ μεμβράνης, ὑπογεγραμμένον
ὅμως σλαβονιστὶ καὶ μαρτυρεῖ τὴν ἐν Χαλκιδικῇ ἐπικράτησιν τῶν
Σέρβων καὶ τὴν ἐπελθοῦσαν σύγχυσιν των πραγμάτων, 'Ἐτερον
τοῦ Ἰωάννου Οὔγγλες «ὁρισμὸς» Ἑλληνιστὶ ὡσαύτως γεγραμμέ
νον ἐπὶ μεμβράνης τῷ 1368 δεικνύει τὸν βασιλέα ταῦτον προ··
εδρεύοντα συνόδου συγκειμένης ἐκ τῶν ἀρχιεπισκόπου Ἁχρίδος
Γρηγορίου, τοῦ Πρώτου τοῦ Ὄρους Σάββα ( τὸν ὁποῖον ὁ βασιλεὺς ὀνομάζει πνευματικὸν τῆς βασιλείας αὐτοῦ), τῶν ἡγουμένων Βατοπεδίου, Χελανδαρίου, Ξενοφῶντος Καρακάλλου καὶ
ἄλλων ἁγιορειτῶν ἴνα διακανονήσουν τὰ τοῦ μετοχίου τῆς Ἰ.
Μονῆς Ζωγράφου ἐν Ἰερισσῷ.
Τῷ 1394 ἡ Μονὴ φαίνεται ὑπάρχουσα καὶ δίδουσα εἰς τὸ
Πρωτᾶτον τὰ ὡρισμένα εἴδη ὡς αἱ λριπαὶ Μοναἴ. Ὁ Κομνηνὸς
λέγει ὅτι ἡ Μονὴ κατεστράφη ὑπὸ τοῦ Πάπα Ὁ Χριστόφορος
Ἰβηρίτης ὁ ἀνατυπώσας τὸ προσκυνητάριον τοῦ Κομνηνοῦ λέγει
ὅτι κατεστράφη ὑπὸ ληστῶν. Ἐὰν ἐπῆλθε καταστροφή τις, αὕτη
συνέβη κατὰ τὸν ΙΕ' αἰῶνα, πάντως ὅμως θὰ ἧτο παροδική, διότι
τὴν σλαϋικὴν ὑπογραφὴν τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς εὑρίσκομεν
καὶ εἰς τὰ ἔγγραφα τοῦ αἰῶνος τούτου.
Τῷ 1433 ὁ Ἁλέξανδρος ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας ἐδώρησεν
εἰς αὐτὴν 3.ΟΟΟ ἄσπρα.
Τῷ 15Ο2 ὁ ἡγεμὼν τῆς Μολδαϋίας Στέφανος ἀνεκαίνισε
τὴν Μονὴν δωρ,ήσας διὰ χρυσοβούλλου αὐτῇ 1ΟΟ δουκάτα.
Τῷ 1651 ὁ τῆς Μολδαυἴας Βασιλεὺς Λούπουλος προσήρτησε τὸ μοναστήριον Δόβροβιτς τῷ δὲ 1699 ὁ Ἁντίοχος Καντεμίρης ἡγεμὼν Μολδαυῖας τὸ ἐν Βεσσαραβίᾳ μοναστήριον τοῦ
Ἁγίου Κυπριανοῦ.
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Τῷ 1716 ἀνεκτίσθη τὸ ἀνατολικομεσημβρινὸν μέρος τῆς
Μονῆς.
Ἁπὸ τὸν ΙΣΤ' αἰῶνα ἤριζον αἱ Μοναὶ Ζωγράφου καὶ
Ἑσφιγμένου περὶ τῆς τοποθεσίας Βάνιτσα ἤ Γιοβάνιτσα. Ἑτη
τινὰ μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ Μονὴ τοῦ
Ἑσφιγμένου ἐκάη καὶ ὅταν μετὰ πολλὰ ἔτη ἤρχισε ν' ἀνακτίζεται.
οἱ ἐσφιγμενῖται περιῆλθον εἰς ἔριδας πρὸς ὅσους κατεκράτησαν
καὶ ἰδιοποίησαν τὰ κτήματα τῆς Μονῆς, κυρίως ὅμως διεξήγαγον
μακροχρόνιον ἀγῶνα μὲ τὴν Μονὴν τοῦ Ζωγράφου διὰ τὴν Βάνιτσαν. Ἐπὶ τέλους τῷ 1746 ὁ Πατριάρχης Παϊσιος ἴνα θέσῃ
τέρμα εἰς τὸν ἀτελείωτον ἀγῶνα διώρισεν «αἱρετοὺς» κριτὰς ἐκ
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν οιτινες ἀνεγνώρισαν ὅτι ἡ Βάνιτσα ἀνήκει
εἰς τὴν τοῦ Ἐσφιγμένου, ἐλάχιστόν τι δὲ εἰς τὴν τοῦ Ζωγράφου,
ἀλλ' ἐξηκολούθησαν αἱ ἔριδες ὅτε οἱ ἐσφιγμενῖται ἠναγκάσθησαν
νὰ πωλήσουν αὐτὴν εἰς τοὺς ζωγραφίτας τῇ συναινέσει τοῦ
Πατριάρχου ἀντὶ 13ΟΟ γροσίων.
'Ως εἴπομεν, ἡ Μονὴ τοῦ Ζωγράφου ἀνέκαθεν παρουσιάζεται σλαυϊκή. Αὕτη ἁπὸ τοῦ 1862 ἤρξατο πολυδαπάνως ἀνακαινιζομένη διὰ τῶν πλουσίων αὐτῆς πόρων. Ἰδρύθη μεγαλοπρεπὴς
καὶ στερεωτάτη ἡ βορεία πλευρὰ μετὰ μεγαλοπρεποῦς πυλῶνος,
ὡς καὶ τὸ πλεῖστον τῆς Ἁνατολικῆς πλευρᾶς, κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος συνεπληρώθησαν τὰ
κτίρια αὐτῆς διὰ τῆς ἱδρύσεως τῆς Δυτικῆς πλευρᾶς εἰς ἥν εὑρίσκεται καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἄνωθεν αὐτῆς μέγα παρεκκλήσιον ἐπ'
ὀνόματι τῶν Ἁγίων Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου,
Τὸ κτίριον τοῦτο ὡς καὶ τὰ ἄλλα ἐκ λαξευτῆς πέτρας κτισθὲν
ἀπῇτησε μεγίστας δαπάνας ὡς ἐκ τῇς κατωφερείας τοῦ ἐδάφους.
Ἑ Ἰερὰ αὕτη Μονὴ εἶχε μετόχια εἰς Ἰερισσόν, Συκιάν,
Παρθενῶνα, Ὁρμύλιαν, Σιθωνἴαν, Κασσάνδραν, Καλαμαριὰν
καὶ Θάσον, ἀλλὰ τὰ κύρια αὐτῆς εἰσοδήματα προήρχοντο ἐκ τῶν
ἐν Βεσσαραβίᾳ κτημάτων ἀνερχομένων εἰς 25 ΟΟΟ στρέμ. καὶ ἐκ
τόκων μεγάλων χρηματικῶν καταθέσεων εἰς Ρωσικὰς Τραπέζας,
ἐννοεῖται πρὸ τῆς καταρρεύσεως τοῦ Τσαρικοῦ καθεστῶτος. Βραδύτερον τὰ εἰσοδήματα αὐτῆς περιωρίσθησαν ἐκ τοῦ δάσους ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει.
Ὁ καθολικὸς ναός, τιμώμενος ἐπὐἐνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, δὲν εἶναι ἀρχαῖος. Ἐτοιχογραφήθη ἐν
ἔτει 1817 καὶ ἔχει τέμπλον καὶ ἁγίαν τράπεζαν ξυλογλυπτικὰ ἐπίχρυσα ἄτινα θεωροῦνται εἰς τὸ εἶδος των ἐκ τῶν καλυτέρων ἔργων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ ναοῦ ὑπάρχουν καὶ δύο
παλαιαὶ εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ μία τῶν ὁποίων λέγεται
ἀχειροποίητος.
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Ἄγία λείψανα ἔχει τὰ ἑξῆς ἐντὸς 25 ἀργυροχρύσων κυτίων;
Τεμάχιον Τιμίου Σταυροῦ, καὶ τῶν ἁγίων 'Αποσ. Ἁνδρέου, Στεφάνου ἀρχιδιακόνου, Παντελεήμονος, Προκοπίου, Βαρβάρας,
Παρασκευῆς, Ἀναργύρων, Μαρίνης, Χαραλάμπους, Νικήτα ἱερομάρτυρος, Θεοδοσίου μάρτ., Βασιλείου μαρτυρ., ἡ κάρα Ἁγ.
Ματρώνης, 3 τεμάχια τῶν 26 μαρτύρων τῶν ἐπὶ λατινοφρόνων
άαρτυρησάντων καὶ τεμάχιον καὶ αἰμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

'Εκτὸς τοῦ ναοῦ τούτου ὑπάρχουν ἐν αὐτῇ καὶ δέκα ἄλλα
διάφορα παρεκκλήσια ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Μονῆς.

Ἑ βιβλιοθήκη κεῖται ἐπὶ τοῦ πύργου καὶ εἶναι καλῶς ταξινομημένη περιέχουσα 2 κώδικας χειρογράφους περγαμηνούς,
1Ο6 χαρτώους ἑλληνικοὺς καὶ περὶ τοὺς 3ΟΟ σλαυϊκούς. “Εντυπα
βιβλία ἔχει περὶ τὰς 7.ΟΟΟ.
Ἄλλα ἱστορικὰ ἔγγραφα ἔχει τῶν Ἀνδρονίκου Π χρυσόβουλλα Ἑλληνικὰ τὼν ἐτῶν 1289 καὶ 1323, Ἁνδρονίκου ΙΙΙ δύο
τοῦ 1325, δύο τοῦ 1326, 1327, 1328, καὶ τρία τοῦ 1342, 'Ιωάννου Ι δύο τοῦ 1342, Ἰωάννου Π 1334, Ἁνδρονίκου ΙΙΙ 1345,
Στεφάνου τοῦ φοβεροῦ 1346, Ἰωάννου Οὔγγλες τσάρου Σερβίας
1368, Ἁλεξάνδρου βοεβόδα Οὑγγαροβλαχίας 1433, καὶ ἀργυρόβουλλον τοῦ 919, Σλαυϊκὰ δὲ Ἰωάννου 'Ασάνη 1192, Ἀνδρονίκου
Π 1192, Ἁλεξάνδρου πρίγκηπος Βουλγαρίας 1342, Ἀλεξάνδρου
τσάρου τῆς Βουλγαρίας 1343, Ἀλεξάνδρου βοεβόδα Μολδαυίας
1429, Στεφάνου υἱοῦ Μπογδάνου βοεβόδα Μολδαυίας 1466,
Ραβοὺλ βοεβόδα Βλαχίας 15ΟΟ, Πέτρου βοεβόδα Βλαχίας 1572,
Ἰερεμίου Μογίλα βοεβ. Μολδαυϊας 1598, Βασιλείου βοεβ. Μολδαυίας 1651, Ἰωάννου Κωνσταντίνου βοεβ. Μολδαυϊας 1695,
Ἀντιοχου Καντεμίρου βοεβ. Μολδαυίας 1699 καὶ δύο ἔτερα ἀγνώστου ἐποχῆς.
'Επίσης πρακτικὸν τῆς Συνάξεως τῶν Καρυῶν 1334, Συγγίλλιον Πατριάρχου Καλλίστου Α. 135Ο καὶ ἕτερον Πατριάρχου
Νείλου τοῦ Κεραμέως τοῦ ἔτους 1386.
Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ ζωγράφου στερεῖται ἐξαρτημάτων, ἔχει.
δμως εἰς Καρυὰς δύο μεγάλα κτίρια,ἕν τῶν ὁποίων χρησιμοποιεῖ
ὡς ἀντιπροσωπεῖον, ἀνεγερθὲν πρὸς 5Οετίας. Ειναι ἐκ τῶν μεγαλοπρεπεστέρων οἰκημάτων καὶ στερεώτατον ὡς φρούριον. Εἰς αὐτό,
διὰ λόγους ἀσφαλείας, ἐγκατεστάθησαν κατὰ τὴν πρὸ 1Οετίας περίοδον τῆς ἀνταρσίας αἱ ἐν Ἅγίῳ Ὄρει ὑπηρεσίαι τῆς χωροφυλακῆς, κατὰ δὲ τὴν εἰσβολὴν εἰς Ἄγ. Ὄρος ὑπερτετρακοσίων ἐνόπλων
συμμοριτῶν καὶ παρ' δλην τὴν ἐπὶ ὀκτάωρον συνεχῆ πίεσιν ἐπ'
αὐτοῦ δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ παραβίασίς του, θραυσθέντων μόνον 5ΟΟ περίπου ὑελοπινάκων τῶν παραθύρων τοῦ κτιρίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Εἰς τον ἀγαπητὸν «Ξηροποταμίτην» τοϋ πρώτου τριμἥνσυ
1. ἔ. ὑπεσχέθην ν' ὰσχοληθῶ καί μὲ ἄλλας παρατυπίας, ὲν τη
λειτουργικῇ τῆς σήμερον, ὡς αϋτη τελεἱται ἐν τοϊς ὲνορι.ακοϊς
ναοϊς τῶν ἐγκοσμίων, ὲνιαχοϋ δὲ καὶ παρ' ἡμῖν.
Κατὰ τὴν ὰρχαίαν τάξιν, καὶ σόμφωνα πρὸς τὸν λόγον
τοϋ Κυρίου, «δπου εἰμὶ 'Εγὼ ἐκεῖ .καὶ ό διάκονος ό έμός» συμμετέχοντος καὶ διακόνου, δέον δπως ὰμφότεροι ἔμπροσ6εν τῶν
'Αγίων θυρῶν «λάβουν κατρδν» δηλαδὴ ἐτοιμασθοϋν διὰ ταύτην,
τοϋ διακόνου δίδοντος ,εῖδησιν τω ίερεϊ, διὰ τοϋ «καιρδς τοϋ
ποιὴσαι τω Κυρίῳ εὸλόγησον Δέσποτα», καὶ 8τε μετὰ τὸν
ὰσπασμον τῶν Ἁγίων εἰκόνων καὶ αῖτησιν συγχωρήσεως, δι'
ὑποκλίσεως προς τὸ 'Εκκλησίασμα εἱσέρχονται *εἰς τὸ Ἅγιον
Βῆμα, 6 διάκονος μετὰ, τὴν ὰμφίεσιν παρίσταται ἐκ δεξιῶν το6
ἱερέως καθ' δλην τὴν προσκομιδῆν τῶν τιμίων δώρων, προσφωνῶν καὶ τὰ εἰδικὰ τὴς διακονίας του, ὡς εϊναι διατυπωμένα ἐν
τῇ φυλλάδι τῆς λειτουργίας «εὐλόγησον Δέσποτα», «θϋσον δέσποτιχ», «σταύρωσον δέσποτα» κλπ. ᾶτινα ἔκτελοΟνται κατὰ γράμιια ἐν Ἁγίῳ 'Ορει.
Ἐν τῳ κόσμῳ τόσον ἐν τῇ Ιλευθέρᾳ Ἑλλάδι, δσον καὶ ἐν
Κωνσταντινουπόλει σπανίως οί διάκονοι «λαμβάνουν καιρόν».
Προσέρχονται καθυστερημένοι, καὶ. ἄν τυχδν προφθάσουν τὴν
ὼραν τὴς προσκομιδῆς, ϊστανται μακρὰν, ἢ περισπῶνται εἰς
ἄλλα ὲν τῶ βήματι, καὶ μόνον προς τδ τέλος αὸτὴς προσέρχονται ϊνα θυμιῶσι κατὰ τὴν συστολῆν καὶ κάλυψιν τῶν θειων δώρων.
Τὸ τοιοϋτον ειναι ὰντικανονικόν, καὶ παραίτιον ὲνίοτε,
σοβαρῶν σφαλμάτων καὶ προγρκμμάτων, ὡς συνέβη εν τινι λειτουργίᾳ ἐν Κωνσταντινουπόλει, δπδτε δ προεξάρχων αὺτὴς
Ἀρχιερευς, κατὰ τὴν απόθεσιν τῶν τιμίων δώρων ἐν τὴ Ἁγία
Τραπεζϊβ μετὰ τὴν μεγάλην εῖσδδον, ἀντελήφθη δτι ἐντὸς τοΟ
Ἁγίου Ποτηρίου δὲν 6πῆρχε τίποτε, καθότι 6 προσκομίσας
ἱερεὺς ἐκ λήθης η παραδρομῆς δὲν ἐνέχυσεν εἰς αὸτὸ οῖνον καὶ
υδωρ. Ἅν δμως κατὰ τὴν τάξιν συμπαρίστατο καὶ δ διάκονος
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δὲν θὰ συνέβαινεν ἀσφαλῶς τοϋτο. Ἐτέρα οὁιιὧδης παράλειψις,
γινομένη καὶ εἰς πολλὰς Μονὰς τοϋ Ἁγίου Ὄρους εϊνε 6 μὴ
ασπχσμδς τῶν κεκαλυμμένων Ἁγίων δώρων μετὰ τὴν μεγάλην
εῖσοδον, ὰρκοϋνται εἰς τον ὰσπασμὸν τούτων ὑπὸ τοΟ πρώτου
τὴ τάξει μόνον, ἐνῶ τὸ ὰρθὸν εϊνε νὰ γίνεται ὑφ' δλων τῶν
συλλειτοοργοόντων, διότι ή μεγάλη εἴσοδος εἰκονίζει τὴν εἰς
τὸν Γολγοθὰν ἄνο5ον τοϋ Σωτῆρος Χριστοϋ καὶ ἡ ὰπόθεσις ἐν
τὴ Ἀγία Τραπέζη τὴν ὰποκαθήλωσιν, δπότε καὶ δ ὰσπασμὸς
γίνεται, ὡς τότε, δπὸ τῆς Μητρδς τοϋ Κυρίου, συνακολουθοόντων, εδσχήμονος Ἰωσήφ, Νικοδήμου, καὶ Ἁγίων γυναικῶν.
Σημειωτέον δτι τρεις ὰσπασμοὶ γίνονται απ' ἀρχὴς καὶ μέχρι
τέλους τοδ μυστηρίου τῆς θείας λειτουργίας, ἡ πρώτη κατὰ τὸ
τέλος της προσκομιδῆς ὲν τὴ Ἀγία προθέσει, συμβολίζουσα τὴν
ἐν Βηθλεὲμ προσκόνησιν τῶν μάγων, ἢ δευτέρα μετὰ τὴν ὰπόθεσιν των θείων δώρων ἐν τη Ἀγία Τραπεζη ὡς προείπομεν,
καὶ ἡ τρίτη πρὸ τὴς μετουσιωσεως, καθ' ῆν οἱ ίερεϊς ὰσπάζονται τὰ κεκαλιψψ,ένα τίμια δωρα, καὶ ἀλλήλους, τδ πρωτον, ὡς
τὸ υστατον χαίρετε τοϋ Κυρίου κατὰ τὴν θείαν αὸτοΟ ὰνάληψιν,
καὶ τὸ δεότερον ὡς ὰνάμνησιν τὴς ὲπαγγελίας του, «Σ8ου ἐγὼ
μεθ' ὑμῶν εἱμι πάσας τὰς ἡμέρας της ζωῆς μέχρτ της συντελείας
τοϋ αἰῶνος» καὶ ἴνα. ἐν αγα,πη ὰποδεχθοΟν την ἐπὶ τῶν ἁγ.
δώρων ὲπέλευσιν τοϋ Παναγίου Πνεύματος.
Ἄλλη παραλλαγῆ ἀπὸ τδ σεμνὸν πνεϋμα της Ὁρθοδοξίας
μας, ἡ ὁποία δυστυχῶς προέρχεται ἀπὸ τὰς νεοσυσταθείσας
Ἰερατικὰς 2χολὰς καὶ Ἐκκλησιαστικὰ Φροντιστήρια εϊνε
ἢ διὰ της δεξιὰς χειρδς πρδς τὰ τίμια δῶρα κατὰ την ἐκφώνησιν «λάβετε φχγετε, τοϋτο μου δχτϊ τὸ σῶμα κλπ.» «πίετε...
τοϋτο ἐστὶ τὸ αῖμά μου». 'Εν Ἁγίῳ Ὄρει δ ἱερεὺς ὲκφωνῶν
τ* ἀνωτέρω θέτει τὴν δεξιὰν ἐπὶ του στήθους καὶ ὑποκλίνεται
ἐλαφρῶς πρδς τε τὸν χρτον δν τῷ δισκαρίῳ καὶ τὸν οἰνον ἐν τῷ
ποτηρίῳ. Δὲν εϊναι ἁρμόζον καὶ εὸλαβητικὸν νὰ δεικνό^ Ρ·^
τεταμενην τὴν παλάμην δ ἱεροιφγῶν, ὡς προς τι ἄγνωστον πραγμα καὶ σημεϊον, εἴτε μόνος, εἴτε μετ' ἄλλων ἱερουργεῖ. 'Ωσαότως καὶ κατὰ τὴν ῷραν της μεταλήψεως, ἡ ἐκκοσμικευμένη
Ικείνη ὰνάτασις τοϋ Ἀγίου Ποτηρίου «εἰς τδ δνομα του Πατρὸς» καὶ πάλιν «καὶ τοϋ υίοϋ» καὶ καθεξῆς εϊνε ὲντελῶς ὰνάρ-
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μοστος. Ἑ ἱερότης τῆς στιγμῆς, καὶ τὸ δέος τοϋ μεταλαμβάνοντος δὲν ὲπιτρέπουν τὰς ἀνατάσεις αὐτάς, αἱ όποϊαι ὡς γίνονται,
ὰναπεπταμ,ένων των ἁγίων θυρῶν, 'όμοιάζουν μὲ τὰ ὑψοόμενα
κυπελα τῶν πρ'-πόσεων Ιν τοϊς δείπνοις. Παρ' ήμϊν ό ἱερεὑς ἐν
ἄκρᾳ συστολτβ λαμβάνων τδ "Αγιον Ποτήριον, μεταλαμβάνει ἐξ
αὸτοὐ λέγων τὰ ἄνωθι εἰς τρεις ὡς συνήθως δόσεις ὰλλὰ μόλις
μικρὸν ὰποσόρων το Ἄγιον Ποτήριον έκ τῶν χειλέων του.
Εινε δὲ καὶ παρακεκινδυνευμένη ἢ ζωηρὰ ὲκείνη καὶ εἰς τδ ϋψος
ὰνάτασις, μὲ ἐνδεχόμενον νὰ πέση ἔστω καὶ θρόμβος τις τοϋ
Ἁγίου Αἴματος ἐκ τῆς παροψίδος του Ἁγίου Ποτηρίου. Εἰς
ὰμφοτέρας δὲ ταότας τὰς περιπτώσεις οὸ5ένα συμβολισμὸν ὲνέχουν αἱ ἄκαιροι αυται κινήσεις. Γίνονται αί καταδύσεις καὶ
αἱ ὰναδυσεις ἐν τῷ Ἁγίφ Βαπτίσματι, διοτι σημαίνουν τὴν ταφὴν τὴς ἁμαρτίας, καὶ τὴν ἐν Χριστᾧ ὰνάστασιν, ἐν προκειμένῳ
μεταλαμβάνων 6 ίερεϋς λέγει, «μεταδίδοταί μοι κλπ». δὲν λέγει
«μεταρσιοΟμαι» «συνανυψοϋμαι» ῷστε νὰ παρίσταται ὰνάγκη τις
ἐμπράκτου ὰνατάσεως. «Πάντα εὸσχημόνως γενέσθω» λέγει 6
Ἀπόστολος καὶ δχι θεατρικως καὶ ὲπιδεικτικῶς.
Ειμαι βεβαως δτι, κανεὶς ἐκ τῶν κληρικῶν μας δὲν θέλει
τὴν ὰταξίαν καὶ παρατυπία; ἐν τῷ ναφ, εῖναι φιλότιμοι καὶ
εὺλαβεϊς, ὰλλὰ στεροϋνται πρακτικῆς ὲξχσκήσεως, τόσον οἱ
ἁπλοϊ, δσον καὶ οἱ φοιτἥσαντες εἰς Ἰ. Σχολὰς καὶ Φροντιστήρια. Οί μεν εῖνε ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ αὸτοδίδακτοι, οί δὲ διδάσχονται θεωρητικῶς ἀπὸ Καθηγητὰς λαϊκοός, δι' ἔλλειψιν κληρικῶν τοιοότων. Οἱ παλ.αιότερον, προ πεντηκονταετίας χειροτονουμενοι, ὰπεστέλλοντο εἰς τὰς πλησιοχώρους Ἰ. Μονὰς προς
τεσσαρακονθήμερον πρακτικῆν ὲξάσκῆσιν της 'Εκκλησιαστικἢς
καὶ λειτουργικῆς τάξεως, τὴν σήμερον δυστυχῶς σϋτε Μοναὶ
ἔμειναν οῦτε καὶ καταδέχονται οί πολλοὶ νὰ διδαχθο5ν ἀπὸ
μοναχούς. Καὶ δμως δλοι τους σχεδὸν καὶ οί ἀνώτεροι κληρικοὶ
πολλὰ θὰ εῖχον νὰ διδαχθοϋν ἐκ της Μοναστηριακῆς τάξεως.
Πρὸ μηνδς ἐν Θεσσαλονίκιι] παρηκολοόθησα λειτευργίαν
ὲνδημοϋντος ὲκεϊσε Ἂρχιερεως. Ψαλλομένοι» τοϋ χερουβικοϋ,
κατὰ τὴν τάξιν, 6 λειτουργῳν ἀρχιερεὸς πρέπει νὰ νΙψϊζ} τὰς
χείρας του, ἐπιλέγων καὶ αὐτὸς την καθιερωμένην εὖχὴν «νίψομαι έν ὰθώοις τὰς χεϊρά; μου κλπ.» Τιμὴς ἕνεκεν, άντὶ τοδ
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νιπτῆρος τοὐ προσφέρετατ λεκάνη, μεταξὺ θυσιαστηρἶου καὶ
νιπτὴρος καὶ ἐκεῖ ὰπονίπτων τὰς χεϊρας πορεόεται εἰς τὴν παρακειμένην πρόθεσιν πρὸς τελείωσιν τὴς Προσκομι.δἢς. Παραδόξως 5 ὲν λογω Ἀρχιερεὸς διέταξε τὸν διάκονον καὶ τὸν νεωκορον ἴνα ἐπὶ τὴς 'Ωραίας Πύλης φέρωσι τὰ πρὸς νιψιν καὶ ἐκεῖ,
ὡς ἄλλος Πιλατος ὰπεναντι του δχλου ἀπενίψατο. Τὶ σκοπὸν ἢ
τίνα συμβολισμὸν εῖχε τοϋτο οδκ οϊδα, ὰσφαλῶς δὲ καὶ ἐκεϊνος δὲν θὰ ῆξευρε, ἀλλ' οδτως ὲδιδάχθη ἢ ἐσυνήθησεν. Γίνεται ἡ ὰπόνιψ'.ς αί5τη ἐν μέσῳ ναοϋ κατὰ τὴν χειροτονίαν κληρικοΟ,' ἀλλ' ἔχει τὸν λόγον της, 6 χειροτονῶν λαμβάνει συνυπευθυνους ἢ μἁλλον μεταφέρετ τὴν εὸθύνην τῆς τυχὸν ὰναξιότητος του χειροτονουμένου εἰς τὸν δώσαντα τὴν καλὴν μαρτυρίαν λαὸν καὶ τὸν συμμαρτυρήσαντα πνευματικόν, ἀλλὰ προκειμένης ἁπλἢς λειτουργίας πρὸς τὶ ἡ ὰπόνιψις ἀπέναντι τοϋ λαοϋ
καὶ δὴ απδ τῶν Ἁγίων θυρῶν ;
Καὶ ἄλλα πολλὰ θὰ ειχε νὰ διατυπώση 6 προσεκτικδς
«αρατηρητὴς κατὰ τὴν τέλεσιν μυστηρίων καὶ τελετῶν, ἔνιαι
τῶν δποίων ὡς τελοϋνται συγκεκομμέναι καὶ ἐπιτροχάδην καταντοΟν παρωδίαι τῆς πραγματικῆς των τάξεως. Πρέπει δμως νὰ
διορθωθοΟν. Τόσον οί Ἅγτοι Πατέρες, πρὸ πάντων δ Θειος
Χρυσόστομος, δσον καὶ δ ὰκριβέστατος περὶ τὴν τάξιν Συμεὼν δ
Θεσσαλονίκης, γράφουν «ὅτι μεγάλως ἁμαρτάνει δ Ἰερεὸς
ἐκεϊνος δ 6ποϊος θὰ παραλείψη τι τῶν καθιερωμένων τὴς 'Εκκλησιαστικῆς τάξεως, καὶ εἰδικώτερον τὰ τῶν Θείων μυστηρίων». '() τοιοΟτος ὰντιπίπτει τῷ Ἁγίῳ Πνεόματι, παροργίζει
τὸν Θεόν, καὶ καταφρονεΤ τὴν Ἁγίαν του Ἐκκλησίαν, παρ' ής
ἔλαβε τὴν Ἰερωσϋνην. Θὰ δώσχ; περὶ τούτου λόγον εϊς τὸν
Θεόν. Οὸαὶ δὲ τὸ ἐμπεσεϊν εἰς χεϊρας Θεοϋ ζῶντος».
Ἐν ττ;.Ἐ Μον^ τοϋ Ἁγ. Διονυσίου τὴ 7τ] Ἰουνίου 1957

Ὁ Καθηγοόμενος αὐτῆς

Ἀρχιμ. ΓΑΒΡΙΗΛ
"Εκεϊνος δσιις τον ἀδελφιδν αϋτοϋ αλλοτε έπαινεϊ κα! αλλοτε κα··
τηγορεϊ οῦτος εϊναι κυριευμένος υπδ κενοδοξίας και φΟόνου κα'ι διὰ μεν
των έπαϊνων θέλει νὰ κρίψη τον φθονον, διὰ δέ των κατηγοριων νὰ
παρουσιάστ) τὴν.έαυτδν του ὰνωτερον.

'ϋβίβυ

Μὰρκβυ

ΠΕΡΙ ΤΩΠ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΤΟΥ ΗΠΟΣΤ. ΜΒΚΡΗΚΗ *)(
Τ ΜΟΠηΧΟΥ ΔΗΝΙΗΛ ΗΓΙΟΓΡλΦΟΫ ΚΗΤΟγΠΗΚΙΩΤΟΨ

Ποἰ,λάκις καὶ πρὸ πολλοῦ ἀπεπειράθην, ὧ φίλε ἄριστε, νὰ
σοὶ ἀπαντήσω περὶ ὅσων πληροφοριῶν κατὰ καιροὺς μοὶ ἐξεζήτεις καὶ κυρίως περὶ ζητημάτων τινῶν ἀφορώντων τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου Μακράκη, καὶ ποἰ,λάκις ἐνεμποδίσθην ἀναλογιζόμενος ὅτι ἡ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀπάντησις δέον νὰ ῇ πεπλουτισμένη μὲ πολλὰς τῶν Ἁγ. Πατέρων μαρτυρίας, καταδεικνυούσας ποὺ ὀέπει τὸ δίκαιον. Καὶ ἐπειδὴ αἱ διαληφθεῖσαι πληροφορίαι ἀπήτουν οὐ μόνον καιρὸν καὶ χρόνον ἁρμόδιον, ἀλλὰ
καὶ κατάλληλον κομιστὴν ὅπτος ἀσφαλῶς σοὶ ἐγχειρίσῃ τὴν ἐπιστολήν μου, διὰ τοῦτο ἐσίγησα ἄχρι τοῦδε, ἐφ' ᾧ καὶ ἐξαιτοῦμαι
τὴν ἀγαθὴν ὑμετέραν συγγνώμην.
Δραξάμενος δὲ ἥδη τῆς καταλλήλου εὐκαιρίας ἐπὶ τῆς εἰς
τὰ αὐτόθι ἀφίξεως τοῦ ἐπιδότου τῆς παρούσης Λεοντίου Ἰερομονάχου, κοινοῦ ἡμῶν φίλου, ἐκπληρῶ τὴν ὀφειλὴν τῆς ἀπαντήσεώς μου ὡς ἐφεξῆς,
Διὰ νὰ διαφωτίσω δεόντως, Κύριε Εὐάγγελε, καὶ κατ'οὐσίαν
ὰὴν ἀγαθήν σου πρόθεσιν, καὶ ἀποδείξω ἐναργῶς καὶ ἀμερολήπτως τὴν κανονικὴν ἀλήθειαν, ποὺ ρέπει, εἰς τὸν κ. Μακράκην
ἥ εἰς τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ, δέον ὅπως καταθέσω πρῶτον ἐν
ταύτῃ μου ὅσα καινοτομήματα εὗρον ἐν τοῖς συγγράμμασιν αὐτοῦ
τοῦ ἰδίου Μακράκη, καὶ κατὰ συνέπειαν παραλληλίσω αὐτὰ μὲ
τὰς ἐγγράφους μαρτυρίας τῶν Πατέρων, παρ' ὧν θὰ ἀποδειχθῇ
ἡλίου φαεινότερον ἡ ἀλήθεια. Καὶ πρότερον φέρε ἴδωμεν
τὰς ἡμαρτημένας δόξας τοῦ Ἁποστ. Μακράκη, ἄς μετὰ βαθείας
μου λύπης εἶδον πρὸ χρόνων ἐγγεγραμμένας εἰς τὴν κατὰ Νεστορείδους ἀπολογίαν του, εἰς τε τὰς ἐφημερίδας τοῦ Κηρύγματος
(*) 'Ως έσημειιδσαμεν εις τδ 62ον τεϋχος τοϋ περιοδικοϋ μας δ Μοναχδς Δανιὴλ των Κατουνακίων, έστη2,ϊτευσε περισσδτερον παντδς άλλου
δλας τὰς κακοδο'ξϊας τοϋ 'Αποστ. Μακράκη. “Ηδη 8ημοσιεύομεν μιαν
πραγματεϊαν του, ῆτις εϊναι έπιστολὴ αϋτοϋ προς φίλον του Συνταγματάρχην προσκείμενον εις τον Μακράκην, δια τὴς 6ποὶας ὰνατρέπει δλας
τὰς κακοδοξίας τοϋ Μακράκη βάσει τὴς μαρτυρίας των Πατέρων τὴς
“Εκκλησϊας.
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καὶ τοῦ Δόγου, καὶ εἰς ἐτέραν τινὰ ἀπολογίαν κατὰ Χρυσάνθου
Μακρῆ Ἁγιορείτου.
Τὴν διάληψιν ὅθεν τῶν διδασκαλιῶν τοῦ σοφοῦ Μακράκη
ἠναγκάσθην νὰ διέλθω ἐγὼ αὐτὸς ἐν τοῖς ὁηθεῖσι συγγράμμασιν
αὐτοῦ, καὶ τοῦτο πεποίηκα δπως βεβαιωθῶ τὴν ἀλήθειαν καὶ
ἀποφύγιο τὰς τῶν πολλῶν παρεξηγήσεις, καὶ δὴ εἶδον μετὰ ψυχικοῦ ἄλγους τὰ ἑξῆς ἀσεβῆ καινοτομήματα.
Πρῶτον, ὅτι, ὁ ἄνθρωπος συνίσταται ἐκ τριῶν οὐσιῶν, σώματος, ψυχῆς καὶ πνεύματος. Δεύτερον, παραδέχεται ὅτι ἡ ψυχὴ
ἐπλάσθη ἐκ τοῦ χοός, καὶ πάλιν εἰς χοῦν ἐπιστρέφει. Τρίτον.
Ἀποστηρίζει ὅτι, ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀδρανὴς καὶ ἄλογος οὐσία, καὶ οὐχὶ νοερὰ καὶ λογική. Τέταρτον. Δογματίζει ὅτι,
αὐτὸ τὸ τρίτον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι αὐτὸ τὸ ἀῖδιον
Πνεῦμα τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος. Πέμπτον. Κηρύττει, ὅτι,
ὁ Θεάνθρωπος 'Ιησοῦς ἧτο ἀτελὴς πρὸ τοῦ βαπτίσματος, καὶ
βαθμηδὸν ἐτελειοποιεῖτο.
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω πέντε καινοτομημάτων ἀγαπητέ μοι, γεννῶνται καὶ ἄλλαι πολλαὶ παράλογοι Αἱρέσεις περὶ ὧν ἐν συνἁψει
θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.
Καὶ πρῶτον, ἄς εἴπωμεν περὶ τοῦ πρώτου καινοτομήματος,
ἤτοι περὶ τοῦ τρισυνθέτου ἀνθρώπου.
Ἄπαντες οἱ θεοφόροι Πατέρες βλέπομεν, ἀπὸ τῶν παλαιοτέρων χρόνων ἄχρι τῶν καθ' ἡμᾶς, ὡς ἀπὸ ενὸς στόματος συνομολογοῦντες κηρύττουσιν ὅτι, ὁ ἄνθρωπος συνίσταται ἐκ δύο
οὐσιῶν ἐκ ψυχῆς, λέγω, καὶ σώματος, καὶ οὐχὶ ἐκ τριῶν, καθὼς
διδάσκει ὁ Κ. Μακράκης. Καὶ ὁ μὲν Μέγας Ἁθανάσιος ὁητῶς
λέγει. «Διχῇ διαιρεῖται ὁ ἄνθρωπος», καὶ πάλιν «Οὐδὲ ἄνθρω·πον ἐκ τριῶν ὑπονοῶ σύνθετον, πνεύματος, σώματος καὶ ψυχῆς,
καθάπερ κἀκεῖνοι (οἱ αἱρετικοὶ) τολμῶσιν.» (Τόμ. δ. σελ. 117).
'Επίσης τὸ αὐτὸ διασαλπίζει καὶ ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος.
«Διπλοῦς ὁ ἄνθρωπος, λέγει, ἐκ σώματος λέγω καὶ ψυχῆς »
(Τομ. β'. σελ. 181). Πρὸς τοῖς δὲ καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Γρηγόριος ἐμφαντικώτερον διατίθησι τὴν ἑαυτοῦ γνώμην, λέγει, «Διπλοῦν τὸ ἀνθρώπινον σύγγραμμα». Ὁ δὲ θεολόγος Γρηγόριος
ἔτι σαφέστερον, λέγει, «Διττῶν δὲ ὅντων ἡμῶν, ἐκ ψυχῆς, λέγω,
καὶ σώματος, διττὴ καὶ ἡ κάθαρσις, δά ὔδατός τε φημὶ καὶ πνεύ-
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ματος». «Σὺν τούτοις δὲ καὶ ὁ Χρυσοῦς τὴν γλῶτταν Ἰωάννης
οὕτω λέγει.» Διὰ γὰρ τοῦτο ἐκ δύο Οὐσιῶν κατεσκεύασεν ἡμᾶς
ὁ Θεός, ἴν' ὅταν εἰς ἀπόνοιαν ἐπαρθῇς, καταστείλῃ σε τὸ εὐτελὲς τῆς σαρκός, ὅταν δὲ ἀνάξιόν τι καὶ ἀγενὲς τῆς δοθείσης σοι
παρὰ τοῦ Θεοῦ τιμῆς ἐννοήσης, ἀναγάγῃ σε πρὸς τὸν τῶν Οὐρανίων δυνάμεων ζῆλον, ἡ τῆς ψυχῆς εὐγένεια.» (Τομ. β'. σελ. 185)
Παραλείπω δὲ ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκθέσω μυρίας καὶ ἄλλων πολλῶν μαρτυρίας ἀποδεικνυούσας τὸ δισύνθετον τοῦ ἀνθρώπου,
φέρω μόνον ὡς ἐπισφράγισιν τῶν ἄλλων τὸν θεολογικώτατον
Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν, οὖτινος ἡ φωνή, εἶνε φωνὴ πάντων
τῶν μεγάλων τῆς 'Εκκλησίας Πατέρων καὶ διδασκάλων, λέγει
τοίνυν καὶ οὗτος. «Ἑπειδὴ γὰρ διπλοῦς ὁ ἄνθρωπος ἐκ ψυχῆς
τε καὶ σώματος, διπλῆν ἡμῖν ἔδωκε καὶ τὴν κάθαρσιν δύ ὕδατος τε καὶ πνεύματος».
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω κατάδηλον γίνεται, ὅτι, ἄπαντες οἱ Πατέρες ἡμῶν συμφώνως κηρύττουσιν ὅτι ὁ ἄνθρωπός ἐστι δισύνθετος καὶ οὐχὶ τρισύνθετος.
Ὄτι δὲ πάμπαν ἀλλότριος τῷ φρονήματι τῶν Πατέρων τυγχάνει ὁ σοφὸς ἐν πᾶσι Μακράκης φέρω μάρτυρα αὐτὸν τὸν ἴδιον
ὅστις διαρρήδην κηρύττει ἐν τῇ Ἁπολογίᾳ του (σελ. 246.) ὅτι,
οἱ Πατέρες ἐλάλησαν λόγον ἀπερίσκεπτον, καὶ ὅτι αὐτοὶ εἶχον
ἀτελῆ γνῶσιν περὶ τῶν συστατικῶν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ λόγος
ὁ ἀπερίσκεπτος εἶνε ὅτι, ἡ ψυχὴ ἐδημιουργήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
λογικὴ καὶ νοερά, καὶ οὐχὶ ἄλογος καὶ χοϊκή, ὡς αὐτὸς ἀπερισκέπτως φρονεῖ καὶ διδάσκει.
Πολεμῶν δὲ καὶ ἐξευτελίζων, οὐ μόνον τὸν θεολογικώτατον
Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν, ἀλλὰ καὶ σύμπασαν τὴν χορείαν τῶν
Ἁγίων Πατέρων, λέγει ἐν τῇ Ἁπολογίᾳ του, (Σελ. 2Ο7ῆ Ὁ
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἐκτίθησι μόνον τὴν ἐαυτοῦ δόξαν συνωδά πρὸς τὴν ἀτελῆ γνῶσιν ἥν εἶχον περὶ τῶν συστατικῶν τοῦ
ἀνθρώπου κατὰ τὴν ἐποχἧν ἐκείνην». Καὶ ἀλλαχοῦ λέγει. «Αὕιη
ἡ φυσικὴ καὶ λογικὴ τῶν πραγμάτων ἀκολουθία ἣν οἱ Πατέρες
οὐκ ἠδύναντο συνιδεῖν, ὡς ἀντικειμένην καὶ ἀσυμβίβαστον, πρὸς
ἥν ἐπρέσβευον πρόληψιν». Παραλείπω ν' ἀναγράψῳ καὶ ἄλλα
ὅσα κατὰ τῶν Μακαρίων ἐκείνων ἀνδρῶν ἐκτοξεύει, διότι εἶναι
καὶ γραφὴς καὶ ἀναγνώσεως πάντῃ ἀνάξια.
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'Ιδοὺ φίλτατέ μοι ἡ ἡμαρατημένη δόξα τῆς τριχοτομίας τοῦ
Ἁπ. Μ. Μακράκη, ἀπέδειξεν αὐτὸν ἀσυμβίβαστον καὶ ἀλλότριον
μὲ τὴν τῶν Πατέρων κοινὴν γνώμην τε καὶ δόξαν. Πρὸς ὑποστήριξιν δὲ καὶ ἐμπέδωσιν τῆς καινοτομίας του ταύτης ἐκαινοτόμησε καὶ ἐτέραν δόξαν χείρονα τῆς προτέρας. Εἶνε δὲ αὕτη ἡ
ἑξῆς. «ἸἸ ψυχή, λέγει, ἐπλάσθη ἐκ τοῦ χοός, καὶ αὕτη εἰς χοῦν
ἐπιστρέφει. Ὁ ἄνθρωπος, γράφει ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ (ἀριθ. 141,)
κατά τε τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα ἐλήφθη ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὅλος
κατ' ἀμφότερα ἐπιστρέφει εἰς τὴν γῆν.» Καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ
(ἀριθ. 15Οὴ οὕτω ἀναιδῶς φάσκει.» Ἑμεῖς διδάσκομεν σήμερον
καινά, κατὰ τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν χάριν ἀπὸ Θεοῦ». Καὶ πάλιν ἐν
τῷ ὁηθέντι φυλ. (ἀριθ. 168.)» ἐδιδάξαμεν καὶ διδάσκομεν
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τρισύνθετος, ἤτοι, ἐκ
σώματος, ψυχῆς καὶ πνεύματος, καὶ τὸ μὲν σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ
ἀμφότερα ἐλήφθησαν ἐκ τῆς γῆς, τὸ δὲ Πνεῦμα ἐνεφυσήθη ὑπὸ
τοῦ Θεοῦ.» Καὶ ἐτέρωθι ἐν σελ. 6Ο τῆς Ἁπολογίας του, γράφει
ἕτερον καινὸν καὶ δυσσεβείας μεστόν.» «'Επειδὴ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐγένετο ἐκ τοῦ χοός, δά ὅ καὶ αὐτὴ ἐπιστρέφει εἰς τὸν
χοῦν, καθὼς καὶ ἡ τῶν κτηνῶν !! ! Ὄ καινὰ καὶ παράλογα τὰ
τῶν καινοτόμων φρονήματα! ΙΙοῦ συμβιβάζεται, παρακαλῶ, τὸ
λίαν τοῦτο κακόδοξον φρόνημα, μὲ τὸ εὐσεβὲς φρόνημα τῆς Ἐκ
κλησίας ; Τὸ τοιοῦτον αἱρετικώτατον φρόνημα δὲν ἐτόλμησεν οὐδεὶς τῶν παλαιῶν ἐκείνων Αἱρεσιαρχῶν νὰ ἐκστομίσῃ, καὶ ἰδοὺ
ὁ πολὺς κατὰ τὸν ζῆλον Κ. Μακράκης ἀνερυθριάστως καὶ ἐν σταθερἀ, οὐτως εἰπεῖν, μεσημβρίᾳ, ἐνώπιον, λέγω, τοῦ Ὁρθοδόξου
Ἑλληνικοῦ πληρώματος ἀπεφάσισε νὰ κηρύξῃ.
Τὸ·τοιοῦτον δὲ κακόδοξον φρόνημα ὅτι ἀνατρέπει εκ θεμελίων τήν Ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν ἐκ τῶν ἑξῆς ὀψόμεθα.
Ἐὰν πρὸς στιγμήν, ὅ μὴ γένοιτο! παραδεχθῶμεν τὴν ἀνωτέρω
κακοδοξίαν τοῦ Μακράκη ὅτι, ἡ ψυχὴ εἰς γῆν ἀπέρχεται, καθὼς
καὶ ἡ τοῦ κτήνους, τότε περιττὴ ἡ φροντὶς ἥν ἔχεις ὅπως κάμῃς
μνημόσυνα ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τῆς μακαρίας Συζύγου σου, διότι
κατὰ τὴν Μακράκειον πλάνην, ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ σώματος τοῦ
τεθνεῶτος ἀνθρώπου διαλύεται εἰς χοῦν, καθὼς καὶ ἡ τοῦ κτήνους, τὸ δὲ τρίτον πάλιν συστατικόν, κατ'αὐτόν, εἶναι αὐτὸ τὸ
Πανάγιον Πνεῦμα, ὅπερ ἀπέρχεται εἰς τὸν Πατέρα, ὡς ἀμέρι-
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στον καὶ ἀχώριστον κατὰ τὴν οὐσίαν, ὤστε δὲν μένει πλέον κανὲν συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου μέρος, νὰ ἀπέλθῃ, οὔτε εἰς κόλασιν, οὔτε εἰς τὴν αἰώνιον Βασιλείαν.
Εἶδες, ἀγαπητέ μοι Εὐάγγελε τὸ κακόδοξον τοῦτο φρόνημα
εἰς ποῖον τέλος ἀπολήγει; Ἑ κακοδοξία αὕτη εἶναι ἡ ἕδρα καὶ
πηγὴ ὅλων τῶν αἱρέσεων, αὕτη εἶναι ριζικὴ ἀναμόχλεϋσις τοῦ
καθόλου στερεώματος τῆς εὐσεβείας. Ἑὰν οὕτως ἔχει, ὅ μὴ γένοιτο! κατὰ τὴν ἀποφώλειον γνώμην τοῦ ἐν σοφίᾳ ἐναβρυνομένου Μακράκη, τότε περιττὴ ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ
μὴ εὑρίσκουσα συστατικόν τι τοῦ ἀνθρώποο μέρος, ὅπως δοξάσῃ ἐν τῇ αἰωνιότητι, ἢ κολάσῃ ὁ Θεός, τοὺς ἁμαρτωλούς, κατὰ
τὴν δικαίαν αὐτοῦ ἀπόφασιν.
Τότε περιττὴ πᾶσα ἀγαθοεργία καὶ ἐξάσκησις τῆς ἀρετῆς.
Τόττε περιττὴ πᾶσα νομοθεσία, καὶ αὐτὸ προσέτι τὸ Εὐαγγέλιον. Ὄτι δ' αὕτη ἡ κακοδοξία εἶναι ἀσύγγνωστος βλασφημία
καὶ ἀνατροπὴ θολερά, πας ἐχέφρων Χριστιανὸς δύναται νὰ
ἐννοήσῃ.
Ὄσα δὲ πάλιν ἕτερα γεννῶνται κακόδοξα ἐκ ταύτης τῆς
αἱρέσεως θὰ ἴδης κατὰ τὸν ἐπίλογον τῆς παρούσης μου. Ἐρχόμεθα δὲ ἥδη καὶ εἰς τὸ τρίτον καινοτόμημα.
Ἑ ψυχὴ κατὰ τὴν Μακράκειον γνώμην, εἶνε, ὡς λέγει,
«ἀδρανὴς καὶ ἄλογος οὐσία, καὶ ὅχι νοερὰ καὶ λογική.» Καὶ μολονότι, Κύριε Εὐάγγελε, ἡ δόξά αὕτη συνἀδει μὲ τὴν ἀνωτέρω,
καθόσον ἄπαξ ἡ ψυχὴ διαγορεύεται ὑπὸ τοῦ Μακράκη χοϊκὴ
καὶ θνητή, βεβαίως τυγχάνει καὶ ἄννους καὶ ἄλογος, πλήν, ἐπειδὴ τὸ κεφάλαιον τοῦτο ἔχει ἰδιαιτέραν πραγματείαν, διὰ τοῦτο
ἐν ὀλίγοις καὶ περὶ τῆς πλημμελοῦς ταύτης δόξης ἐκ τῶν Πατέ
ρων ἀναρρυόμενοι διασαφίσωμεν.
«Ἑ ψυχή, γράφει ὁ καινοτόμος, ἐξ ἀρχῆς ἧτο ὕλη ἀναίσθητος, ἀσυνείδητος, καὶ ἀδρανής, καὶ αὕτη δὲν ἐδημιουργήθη
διὰ τοῦ θείου ἐμφυσήματος, ὡς σύμπασα ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκ
κλησία διδάσκει, ἀλλ' ἐπλάσθη ἐκ τοῦ χοὸς μετὰ τοῦ σώματος
νεκρά.» 'Ιδοὺ κατὰ Μακράκην, ἡ ψυχὴ ἡ ἐν τῷ Ἁδὰμ ἧτο ὅλως,
«ἄζωος», καὶ πάσης αἰσθητικῆς καὶ νοερᾶς δυνάμεως ἄμοιρος !
Τὴν νοερὰν καὶ λογικὴν ψυχήν, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς παραχθεῖσαν
ἄλογον καὶ ἄννουν ἀνοήτως διαληροῖ. Περὶ τῆς νοερᾶς καὶ λο-
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γικῆς ψυχῆς φέρε καταθέσωμεν τὴν τῶν Πατέρων γνώμην. Καὶ
πρῶτος ἀποφηνάσθω ὁ λόγῳ καὶ βίῳ περίβλεπτος Μέγας
Ἂθανάσιος.
«Λισσῶς, λέγεται ἡ ψυχή, μία μὲν ἄλογος, ἥτις ἐστὶν ἡ τῶν
κτηνῶν, ἐτέρα δέ, ἡ λογική, ἥτις ἐστὶν ἡ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἡ
μὲν τῶν κτηνῶν, ἐκ γῆς ἔλαβε τὴν δημιουργίαν κατὰ Θεοῦ πρόσταξιν, ὡς ἡ θεία γραφὴ λέγει. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῆς θείας
ἐμπνεύσεως ἔσχηκε τὴν ψυχήν, διὰ τοῦτο καὶ τὰ θεῖα ἐπιγιγνώσκει, καὶ τὰ ἄνω διώκει, καὶ τὰ Οὐράνια νοεῖ, καὶ λογικὴ ὑπάρχει καὶ ἔννους.» Καὶ πάλιν, ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐλήφθη
ἐκ τῆς γῆς, καθὼς ἡ τῶν ἀλόγιυν ζώων, ἀλλ' ἐδημιουργήθη
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς λογικὴ καὶ νοερὰ καὶ ὅλως ἀνόμοιος τῆς ψυχῆς
τῶν ζώων». (Τομ. 4 σελ. 545).
Παρατρέχων τὰ τοῦ θείου Χρυσοστόμου, Κυρίλλου, καὶ
λοιπῶν Μεγάλων Ἁγίων Πατέρων θεῖα συγγράμματα, εἰς ἄ
διαὁἀήδην κηρύττουσι τὸ νοερὸν καὶ λογικὸν τὴς ψυχῆς ἀξίωμα,
φέρω δύο μόνον ἢ τρεῖς μαρτυρίας τῶν ἐξῆς Ἁγίων Πατέρων,
πρὸς στηλίτευσιν τῆς ὡς διείληπται, καινοτομίας. Ὁ θεῖος καὶ
θεοφόρος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς καὶ φιλόσοφος λέγει, «Ψυχῆς
μὲν οὗν γένεσις, ἐξ ὑποκειμένης ὔλης οὐ γίνεται καθάπερ τὰ σώματα, ἀλλὰ τῷ βουλήματι τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ζωτικῆς ἐμπνεύσεως
ἀὁρήτως καὶ ἀγνώστως, ὡς οἶδε μόνος ὁ ταύτης δημιουργός.»
Ὁσαύτως καὶ ὁ Μεγαλοφυὴς Φώτιος. «Διὰ τοῦ Πνεύματος λέγει, ἤτοι τοῦ ἐμφυσήματος προσεχῶς ἡ τοῦ ἀνθρώπου δεδημιούργηται ψυχή». Οὐχ ἧττον δὲ ἐπισυνάπτω καὶ τὴν ἐπισφράγισιν τῶν Πατέρων, τὴν Μαρτυρίαν, λέγω, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἀποφαινομένου ὡς ἕπεται.
«Ἑξ ὁρατῆς τε καὶ ἀοράτου φύσεως δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον οἰκείαις χερσίν, ἐκ γῆς μὲν τὸ σῶμα διαπλάσας, ψυχὴν δὲ
λογικὴν καὶ νοερὰν διὰ τοῦ οἰκείου ἐμφυσήματος δοὺς αὐτῷ».
Περὶ τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς δύνασαι Κ.
Εὐάγγελε νὰ ἴδῃς οὐχὶ μόνον ἐν τοῖς Μεγ. Συγγράμμασι τῶν
Ἀγ. Πατέρων, τὰ ὁποῖα ἴσως δυσκόλως δύνασαι νὰ διέλθης.
ἀλλ' εἰς ὅλην ἐν γένει τὴν ἀκολουθίαν τῆς 'Εκκλησίας ἤτοι, εἴς
τε τὴν Παρακλητικήν, Θεοτοκάριον, Τριαδικοὺς κανόνας, Τριᾧδιον, Πεντηκοστάριον, καὶ ἐν τοῖς Μηναίοις, μυριάκις ἀπαντᾶς
τὴν γνώμην τῆς 'Εκκλησίας διδασκούσης τὸ νοερὸν καὶ ἀθάνατον ἀξίωμα τῆς ψυχῆς.
Ἄπαντες οἱ Αἱρετικοί, ἀγαπητέ μοι, ἐπιθυμοῦντες νὰ ὑποστηρίξωσι τὴν κακοδοξίαν αὐτῶν, καταπίπτουσι καὶ εἰς πολλὰς
ἄλλας, καθὼς τοῦτο πέπονθεν ὁ μνημονευόμενος Α. Μακράκης.
Διὰ νὰ δείξῃ οὗτος τὸν ἐαυτόν του ἀνώτερον τῶν Ἁγ. Πατέ
ρων, καὶ νὰ δογματίσῃ τὸ τρισύνθετον τοῦ ἀνθρώπου, Ιδοὺ εἰς
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ποῖον βάθος κακῶν ὑπέπεσεν. Ὁ Ἁπολινάριος συνῳδὰ τῷ Μακράκῃ ἐκήρυττε τρισύνθετον τὸν ἄνθρωπον, ἐκ σώματος, ψυχῆς
καὶ νοός, ἤτοι τὸν νοῦν ἐΗεώρει ἰδιαίτερον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου μέρος, καὶ ἐκ τούτου κατεδικάσθη εἰς τὴν Β'. οἰκουμενικὴν Σύνοδον, καὶ ὅρα περὶ τούτου εἰς τὸ Ἰερὸν Πηδάλιον τῆς
Ἐκκλησίας, ἐν τῇ ὑποθέσει τῆς ὁηθείσης Συνόδου.
'Ἐλεγε γὰρ ὁ ἀσύνετος οὗτος περὶ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου, ὅτι μόνον σῶμα ἔλαβεν ὁ Χριστός. Ἑ Θεότης δὲ ἧν αὐτῷ
ἀντὶ ψυχῆς καὶ νοός. Ἐκτὸς δὲ τοῦ Θεολόγου Γρηγορίου καὶ
τῶν λοιπῶν Ἁγίων Πατέροτν τῶν ἐν τῇ ρηθείσῃ Ἰ. Συνόδῳ
συνελθόντων, οἴτινες ἀπέδειξαν αὐτὸν δυσσεβῆ καὶ κακόφρονα,
ἀποφαίνεται καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἐλέγχων αὐτὸν οὑτωσίν, ἐν
τῇ ἐρμηνείᾳ τοῦ Εὐαγγελικοῦ ὁητοῦ. «Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, τὸ δὲ νῦν φησί, τοῦτό ἐστιν, ἠθέλησεν, ἐκουσίως γὰρ ὁ
Σωτὴρ ἡμῶν ἔθετο τὴν ἰδίαν ψυχὴν κατὰ τὴν τοῦ Πατρὸς ἐντολήν, καὶ πάλιν ἔλαβεν αὐτὴν ἀναστὰς ἐκ νεκρ·ῶν, καὶ παρακατιὼν
φησίν, οὐδαμῶς γὰρ Θεότης πάθος ὑφίσταται ἄνευ πάσχοντος
σώματος, οὐδὲ λυπεῖται καὶ ταράττεται, ἄνευ ψυχῆς λυπουμένης
καὶ ταραττομένης, οὐδὲ ἀδημονεῖ καὶ προσεύχεται, ἄνευ νοϋ
ἀδημονοῦντος καὶ προσευχομένου».
Ἐὰν ὅμως συγκρίνωμεν τὸν σοφὸν Μακράκην μὲ τὸν Ἁπολινάριον θὰ ἴδωμεν μετὰ λύπης ὅτι, ἡ κακοδοξία τοῦ Μακράκη,
εἰνε χείρων τῆς τοῦ Ἀπολιναρίου, διότι ὁ Ἁπολινάριος εἰς
τοῦτο ἐβλασφήμησε διαγορεύσας ὅτι ὁ νοῦς εἶνε ἰδιαίτερον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὅτι ὁ 'Ιησοῦς Χριστὸς κατὰ τὴν
ἐνανθρώπησιν ἔλαβε σῶμα μόνον καὶ οὐχὶ ψυχὴν νοεράν, καὶ
διὰ τοῦτο τῷ ἀναθέματι ὑπέπεσεν. Ὁ Μακράκης ὅμως εἰς τοῦτο
κακαδοξότερος τυγχάνει τοῦ Ἀπολιναρίου, διότι ὁ Ἀπολινάριος
αν καὶ συμφωνῇ κατὰ τοῦτο μὲ τὸν Μακράκην, δὲν φρονεῖ ὅμως
ὅτι ἡ ψυχὴ τοϋ ἀνθρώπου ἐκ χοὸς πλασθεῖσα εἰς χοῦν ἐπιστρέφει.
Καὶ ταῦτα. μέν, περὶ τοῦ τρίτου καινοτομήματος. 'Ἑδη δὲ
φέρωμεν καὶ περὶ τοῦ τετάρτου, ὅπερ ἐστὶν οτι το τρίτον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου μέρος, εἰνε αὐτὸ τὸ τρίτον πρόσωπον τῆς
Ἁγ Τριάδος, ἤτοι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
Τοῦτο δὲ ἐκήρυξαν πανδήμως ἐν ἁπαρτίᾳ τῆς συνεδριάσεως
τῶν δύο Συλλόγων τῷ 1879 Ἰουνίου 3Ο. οἱ περὶ τὸν Μακρά- ·
κην, ἀποφαινόμενοι ὅτι, τὸ Ἄγιον Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ
Χριστοῦ εἶνε τρίτον συστατικὸν τοῦ θεοπλάστου ἀνθρωπου, ἴδε
ἐν τῷ λόγῳ (ἀριθ. 291ὴ
Τοιαύτην πράγματι ἀκατανόμαστον κακοδοξίαν, οὐδεὶς ; ἐκ
τῶν δεινῶν ἀοχαίων Αἱρεσιαρχῶν ἐτόλμησε νὰ εἴπῃ.' καὶ μολονότι πολλοὶ ἐκ τούτων ἐβλασφήμησαν μέν εἰς τὸ Πανάγιον
Πνεῦμα, ὡς ὁ Μακεδόνιος, οἱ Λατῖνοι, καὶ ἕτεροι πλεῖστοι, οὐχ
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ἧττον ὅμως οὐδεὶς εἰς τοιαύτην ἀσέβειαν ἀφίκετο νὰ κηρύξῃ ὅτι,
τὸ Πανάγιον Πνεῦμα εἶνε καὶ τρίτον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου.
Ἁρα κατὰ τὸν 'Απ. Μακράκην πᾶς γηγενής, ἤτοι ἄτθρωπος,
μετέχων κατ' οὐσίαν τοῦ τρίτου προσώπου τῆ; Ἁγίας Τριάδος,
εἴτε Ἰουδαῖός ἐστιν, εἴτε ἐθνικὸς καὶ εἰδωλολάτρης, κέκτηται ἐν
ἐαυτῷ τὴν φύσιν τῆς θεότητος; Κατὰ Μακράκην ὅθεν, οὐδὲν
διαφέρομεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν θεανθρωπίαν, μόνον μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι, ὁ μὲν Ἰησοῦς Χριστὸς
καὶ θεὸς λόγος ὤν τοῦ Πατρὸς προσελάβετο τὴν ἀνθρωπίνην
οὐσίαν, ἡμεῖς δέ, οἱ ἄνθρωποι, προσελάβομεν τὸ τρίτον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ἐσμὲν ὅμοιοι κατ' οὐσίαν μὲ τὸν
Θεόν. Ὄ τῆς μεγίστης ἀλογίας τοῦ ἀνθρώπου τούτου καὶ ἀνεκφράστου ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ.
Ἑ πρωτίστη μαρτυρία ἀγαπητέ μοι, τοῦ Ἁπ. Μακράκη
ἐπὶ τῆς ὁποίας τὸ ὅλον οἰκοδόμημα ἐπῳζοδόμησεν εἶνε πρὸς τοῖς
ἄλλοις, ἡ τοῦ Ἁποστόλου Παύλου περικοπὴ ἥν ἐπεκαλεῖτο τὸ
πρότερον καὶ ὁ Αἱρεσιάρχης Ἁπολινάριος, ὅν ὁλόκληρος Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασε καὶ ἀπεκήρυξεν, ἔχει δὲ ἡ μαρτυρία
αὕτη ὡς ἐξῆς. «Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα
ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη » Ἐκ τῆς Ἁποστολικῆς ταύτης ὁήσεως καὶ τῶν ὁμοίων
ἐξήγαγε καὶ διεσάλπισεν ὁ σοφὸς Μακράκης τὸ τρισύνθετον, καὶ
δτι, τὸ «πνεῦμα» ὅπερ λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι τὸ ἀὑδιον Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
Τίς ποτε, παρακαλῶ, τῶν ἐγκρίτων τῆς 'Εκκλησίας Πατέρων,
εἶπεν, ὅτι ἡ λέξις Πνεῦμα ἐν τοῖς τοιούτοις τοῦ θείου Παύλου χωρίοις,
σημαίνει συστατικὸν καὶ ἰδιαιτέραν οὐσίαν κρείττονα τῆς ψυχῆς;
Ἐὰν ὁ Ἁπόστολος Παῦλος ἐφρόνει, κατὰ Μακράκην, ὅτι τὸ τρί
τον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου ἧτο τὸ Πνεῦμα τὸ "Αγιον, δὲν
ἤθελε παρακαλεῖ τὸν Θεὸν νὰ ἁγιάσῃ καὶ νὰ φυλάξῃ τὸν Θεόν,
ἤτοι τὸ "Αγιον Πνεῦμα. Ὄτι δὲ πνεῦμα ἐννοεῖ ἐνταῦθα τὸν
νοῦν, καὶ οὐχὶ τὸ Πνεῦμα τὸ "Αγιον εἶναι τοῖς πᾶσι δῆλον,
ἐπειδὴ ὁμιλεῖ περὶ τῆς κτιστῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, διὰ
τοῦτο καὶ εὔχεται νὰ ἁγιάσῃ αὐτὴν ὁλόκληρον ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης καὶ νὰ διαφυλάξῃ ἄμεμπτον ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν “Ιησοῦ Χριστοῦ. Ὄτι δὲ τοῦτό ἐστι τὸ φρόνημα τῆς 'Εκ
κλησίας ἄκουσον τὸν ἀξιόχρεων ἐρμηνευτὴν τῆς θείας Γραφὴς
τὸν μέγαν, λέγω, Ἁθανάσιον, ἐν τοῖς κατὰ Ἁπολινάριον τρανότατα τὴν ὑπόθεσιν ταύτην διασαφοῦντα.
Ἐρμηνεύων ὁ θεῖος οὗτος Πατὴρ τὸ -περὶ οὗ ὁ λόγος ὁητόν, καὶ «ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα,
λέγει, πνεῦμα μὲν οὖν ἔδειξε τὸ ἁγιαζόμενον, ὅπερ ἐστιν ὁ ἀν-
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θρώπινος νους, ψυχὴν δὲ μετὰ τοῦτο τὸ ἐπιθυμητικόν, καὶ σῶμα σζῆνος το γήϊνον (τόμ. 4 σελ..8Ο).» Ἑπίσης τοῦτ' αὐτὸ τὸ
χωρίον τοῦ Ἀποστόλου ἐρμηνεύων καὶ προσεκτικοὺς καθιστῶν
ἡμᾶς, ὁ Νύσσης Γρηγόριος λέγει τὰ ἐξῆς :
« Οὐ γὰρ τὸν ἄνθρωπον τρισὶ τμήμασι καταμερίξων ὁ
Παϋλος, κατά γε τὸν ὑμέτερον λόγον, τοῖς Θεσσαλονικεῦσιν ἐκεῖνα
γράφει, ὁλοτελεῖς αὐύδὺς ἁγιασθῆναι εὐχόμενος τῷ Κυρίῳ ἐν
σώματι καὶ ψυχῇ καὶ πνεύματι,» Καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ Πνεῦ
μα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα .» Πνεῦμα τὸ χάρισμα κέκληκε.»
Τοῦτο δὲ αὐτοῖς, δηλαδὴ τοῖς Θεσσαλονικεῦσι, μέχρι τῆς Δεσποτικῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐπηύξατο φυλαχθῆναι. Οὐ μὴν δὲ
καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ὁἄριστος τῆς θείας Γραφῆς ἐρμηνευτής, φησὶ περὶ τούτου, «Τὸ πνεῦμα, τί φησιν ἐνταῦθα; τὸ χάρισμα, αν μὲν ἔχοντες, λαμπρὰς τὰς λαμπάδας, εἰσελευσόμεθα εἰς
τὸν νυμφῶνα, ἄν δὲ ἐσβεσμένας οὐκέτι». Καὶ ἀλλαχοῦ, ὁ θεῖος
οὗτος Πατήρ, δηλῶν ὅτι, τὸ χάρισμα καλεῖται, ἐν τῇ θείᾳ
Γραφῇ ἐνίοτε τὸ Πνεῦμα, καὶ οὐχὶ τρίτη τις οὐσία διάφορος
τῆς ψυχῆς, λέγει τὰ ἐξῆς: «Διάφορα πᾶσι τοῖς τότε βαπτιζομένοις ἐδίδου χαρίσματα ὁ Θεὸς ἄ δή καὶ πνεῦμα ἐκαλεῖτο».
Αἱ λογικαὶ αὗται καὶ ὀρθαὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων 'Ερμηνεῖαι κατακρημνίζουσι τὰς παρεξηγήσεις τοῦ καλοῦ Μακράκη
καὶ ἀποδεικνύουσιν αὐτὸν πάμπαν ἀλλότριον τῆς 'Εκκλησίας.
Εἶνε ὅμως ἀναντίρρητον, καὶ ὑπὸ πάντων τῶν εὐσεβῶν Χρι
στιανῶν πιστευόμενον καὶ ὁμολογούμενον ὅτι ὁ Χριστιανὸς λαμβάνει καὶ ἔχει Πνεῦμα ἄγιον, ὅπερ φωτίζει αὐτόν, ἁγιάζει καὶ
κατοικεῖ ἐν αὐτῷ. Τοῦτο διαρρήδην ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ θεοφόροι Πατέρες πολλαχοῦ διασαλπίζουσιν. Ὁ θεσπέσιος Παῦλος
γράφει πρὸς Κορινθίους.
«'Υμεῖς δέ, οὐ τὸ Πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβετε, ἀλλὰ τὸ
τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ». Καὶ παρακατιών. «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς
Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν.» καὶ ἀλλαχοῦ. «Εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.» Μυριάριθμα τοιαῦτα ὁητὰ εὑρίσκομεν εἰς ὅλα τὰ χωρία,
οὐ μόνον τοῦ θεοκήρυκος Παύλου, ἀλλὰ καὶ εἰς ἁπασαν τὴν
θείαν Γραφήν, καὶ ἐν γένει εἰς ὅλα τὰ Συγγράματα τῶν Ἁγίων
Πατέρων Τὰ ὁητὰ ὅμως ταῦτα δὲν διδάσκουσιν ἡμᾶς ὅτι, λαμβάνοντες τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ λαμβάνομεν καὶ ὡς συστατικόν,
ἄπαγε, τῆς βλασφημίας! ἀλλὰ λαμβάνομεν τὴν δωρεὰν, ἐνέργειαν,
καὶ χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. «Μετανοεῖτε ἔλεγεν, ὁ Ἀπόστ.
Πέτρος, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.» "Αλλο δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἄλλο
οὐσία. Καὶ τῆς μὲν δωρεᾶς, μέτοχοι γινόμεθα ἄπαντες οἱ εἰς
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Χριστὸν πιστεύσαντες, τῆς οὐσίας ὅμως τοῦ Ἁγ. Πνεύματος οὐχί.
Διότι κατὰ τὴν φωνὴν ὅλων ἐν γένει τῶν τῆς 'Εκκλησίας Πατέρων, πάντι ἀμέθεκτος ἡ θεία οὐσία, μεθεκτὴ δὲ μόνον κατὰ
τὰς ἐνεργείας. Ἄκουσον δέ, ὧ φίλε, πῶς θεολογοῦσιν οἱ Πατέρες περὶ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν. Ὁ Θεός, λέγουσιν, ἔχει οὐσίαν, ἐνέργειαν καὶ Τριάδα ὑποστάσεων. Κατ' οὐσίαν εἶνε ἀκοινώνητος καὶ ἀμέθεκτος πάσῃ κτίσει ὁ Θεός, καθ' ὑπόστασιν,
ἔγινεν ἡ ἕνωσις μόνου τοῦ Θεοῦ καὶ λόγου μετὰ τῆς αὐτῷ προσληφθείσης ἀνθρωπίνης οὐσίας καὶ φύσεως Κατ' ἐνέργειαν μόνην
ἐνοῦται τοῖς Ἁγγέλοις καὶ τοῖς ἀνθρώποις, δταν γίνωσιν ἄξιοι
τῆς τοιαύτης ἐνώσεως, ὤστε ἡ τοιαύτη ἕνωσις εἶνε προαιρετική.
Εἶνε δὲ ἀπορίας ἄξιον, οὑ μὴν δὲ καὶ λύπης πολλῆς νὰ
βλέπῃ τις προφανέστατα, τὰς σοφιστείας καὶ παρερμηνείας τοῦ
σοφιστοῦ Μακράκη, σκοπὸν ἔχοντος τὴν ὑποστήριξιν τῆς διημαρτημένης ἰδέας του. Καὶ ὡς δεινὸς σοφιστής, ὁποιονδήποτε χωρίον
βλέπει τῆς θείας Γραφῆς καὶ ἀναφέρει ""πνεῦμα"" ἀμέσως
ἀποπερᾶται ὅπιος ἀποδείξῃ αὐτό, ὅτι εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἀιδιον
τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ Πνεῦμα πολλάκις ἡ Γραφὴ καλεῖ τὸ χάρισμα,
Καὶ ἀλλαχοῦ ἡ Γραφὴ πνεῦμα καλεῖ τὴν ψυχήν καὶ πνεῦ
μα, ἐν πολλοῖς, λέγει τὸν νοῦν, τὸν Ἄγγελον, καὶ πᾶν χάρισμα,
ἤτοι πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως Πνεῦμα βουλῆς καὶ
καθεξῇς.
Παρερμηνεύων δὲ τὴν θείαν Γραφήν, ἀποπειρᾶται ν'ἀποδείξῃ ὁμοῦ μὲ τοὺς προγενεστέρους του Αἱρεσιάρχας Γρηγορᾶν,
λέγω, τὸν φιλόσοφον, Βαρλαάμ τε καὶ Ἀκίνδυνον, ὅτι ἡ οὐσία
τοῦ Θεοῦ εἶναι μεθεκτή, καθὼς ἐλήρουν καὶ ἐκεῖνοι οἴτινες ἀπὸ
τῆς τότε Ἁγίας Συνόδου κατὰ τὸ 1351ον ετος κατεδικάσθησαν
καὶ ἀπεκηρύχθησαν, ὡς Ἁἱρετικοὶ καὶ κακόδοξοι, καταβροντήσας
αὐτοὺς ὁ Ἁγιώτατος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ἡ σύν αὐτῷ Ἰερὰ
Σύνοδος. 'Ἐλεγον γὰρ ἐκεῖνοι, ""τὴν θείαν οὐσίαν εἶναι μεθεκτήν."" πρὸς οὕς γράφει ὁ πιστὸς ἀκόλουθος τῶν Πατέρων, καὶ
ἰδίως τοῦ ὁηθέντος Ἁγιωτάτου Γρηγορίου, ὁ Ἄγιος λέγω,
Φιλόθεος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, οὑτωσίν,
Οὐκ
ἔστιν οὕτως ληπτὴ ἡ θεία καὶ μεριστὴ καὶ ποικιλλομένη, ἁπλῆ
γὰρ ἐστιν αὕτη καὶ πάντῃ ἄσχετος καὶ ἀμέθεκτος.""
'Εκ τῶν μνημονευθεισῶν ἀριδήλως ἀπεδείχθη ἡ ἐν τοῖς
Συγγράμμασι τῶν Ἁγ. Πατέρων διαυγάζουσα καὶ ὁμόφωνος
ἀλήθεια, καὶ ἡ τοῦ Μακράκη κακοδοξία, ἥτις ἀντίκειται μέν
παντάπασι τοῖς θείοις Πατράσι, συνευδοκεῖ δέ μὲ τὴν τῶν
Αἱρετικῶν δόξαν.
'Υπὸ τὸ κράτος οὖν τοιαύτης κακοδοξίας διατελῶν καὶ θέλων αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ ὀπαδοὶ χωρισθῆναι τῆς Ἁγίας 'Εκκλη-
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σἱας ἡμῶν, ἐδημοσίευσαν ἐν μέσαις Ἁθήναις τὴν ἑξῆς γελοίαν
καὶ ἀλλόκοτον ἀπόφασιν.
'Ἰδε ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ ὑπ' ἀριθ. 29Γ. δημοσιευθεῖσαν
δικαστιζὴν ἀπόφασιν τοῦ θρησκευτικοῦ Συλλόγου αὐτῶν. "ὁ
Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής." 'Εν Ἁθήναις σήμερον, γράφει, τὴν 3ην
Ἰουλίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἐβδομηκοστοῦ ἐνάτου
ὰ Η- συνεδριάσαντες ἐν
ἔτους, ἡμέραν τρίτην καὶ ὤραν 7
ἀπαρτίᾳ ἀμφότεροι οἱ Σύλλογοι, ἀποφασίζουσι καὶ ἀποφαίνονται
ὅτι. Τὸ “Αγιον Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ εἶναι τρίτον
συστατικὸν τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου' τὸ δὲ φρόνημα τῆς δισυνθέτου συστάσεως εὶναι σκότιον, ἀμάρτυρον, ἀναπόδεικτον,
ψευδές, αἱρετικόν, καὶ κακόδοξον, ἀλλότριον τῆς διδασκαλίας τῶν
Γραφῶνκαὶτῶν Θείωντῆς'Εκκλησίας φωστήρωνκαὶδιδασκάλων!!!
Τὴν κακόδοξον ἀλαζονείαν καὶ εὐήθειαν τοῦ τε Μακράκη
καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἀλλοκότου Συνόδου ἀδύνατον νὰ παραστήσῃ
τις ἐπαξίως. Ἑν ᾧ οἱ καλοὶ οὗτοι διαρρήδην σαλπίζουσιν ὅτι,
οἱ Πατέρες ἠγνόησαν τὸ τρίτον συστατικὸν, καὶ δτι εἶχον ἀτελῆ
γνῶσιν τῶν συστατικῶν τοῦ ἀυθρώπου, καὶ μόνος μονώτατος,
ὡς λέγουσιν, ὁ διδάσκαλος αὐτῶν Μακράκης ἔλαβε κανονικὴν
γνῶσιν καὶ ἐδογμάτισε περὶ τούτου, οἱ τοιοῦτοι, μὲ τὰ σωστά. των
σήμερον ἀποφαίνονται, ὅτι εἶναι σύμφωνοι μὲ τοὺς τῆς Ἑκκλησίας φωστῆρας καὶ διδασκάλους, καὶ ἀποκηρύττουσιν ἡμᾶς ὡς
Αἱρετικοὺς καὶ κακοδόξους, οὐ μὴν δὲ καὶ κτηνώδεις δισυνθέτους!
Ὄτι δὲ ἡ ἀποκήρυξις ἥν ἔκαμον, δὲν ἀναφέρεται μόνον εἰς
ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει πρὸς ἄπαντας τοὺς Ἁγίους Πατέρας τῆς
Ὁρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας, πᾶς ἐχέφρων δύναται
νὰ ἐννοήσῃ, καθόσον ἡ δόξα ἡ τῆς δισυνθέτου ὑποστάσεως τοῦ
ἀνθρώπου, εἶναι γνώμη κοινὴ ὅλων τῶν θεοφορων Πατερων,
οὕς ἀντιπολεμῶν ὁ Μακράκης ἀποπειρᾶται νὰ διαψεύσῃ.
Ἑ περὶ οὗ ὁ λόγος συνεδρίασις καὶ ἀπόφασις τῆς συνόδου
τῶν Μακρακιστῶν ἐγένετο βεβαίως κατὰ παραχωρησιν Θεοῦ
ὅπως αὐτοὶ μόνοι των ἀποσπασθῶσι τῆς 'Εκκλησίας ὡς παραχαράκται καὶ ἀνατροπεῖς τοῦ Ὁρθοδόξου συστήματος, τοῦ, κατὰ
πάντα στοιχοῦντος μὲ τὴν ἀλάνθαστον δοξαν τῶν τῆς Εκκλησιας
Πατέρων.
Παρατρέχων πλείστας ὅσας μαρτυρίας τῶν διδασκάλων τῆς
'Εκκλησίας καταδεικνυούσας τὸ ἀμέθεκτον τῆς θείας οὐσίας, καὶ
τὸ κακόδοξον τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ μεθεκτῆς υποστασεως τοῦ
Παναγίου Πνεύματος, ἔρχομαι ἤδη εἰς τὴν πέμπτην καινοτομίαν, ἥτις ἐστιν ἡ ἐφεξῆς. Ὄτι ὁ θεάνθρωπος 'Ιησοϋς ἧτο ἀτελὴς
πρὸ τοῦ βαπτίσματος καὶ βαθμηδον ἐτελειοποιεῖτο. Περι ταυτης
φέρονται ἐν τῇ ἐφημερίδι τοῦ λόγου (ἀριθ. 18Ο) τα εξῆς.
Η
ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ πρὶν ἢ καταβῇ τὸ Πνεῦμα τὸ “Αγιον ἐν εἴδει
περιστερᾶς, οὐκ ἧν πεπληρωμένη παντὸς πνευματικοῦ χαρίσματος,
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οὐκ ἧν εἰς Πνεῦμα ζωοποιοῦν. οὐκ εἶχεν ἐν αὐτῇ τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἄγιον ὅλον καὶ τέλειον."" Ὁσαύτως καὶ περὶ τούτου ἐδογμάτισαν καὶ οἱ δύο Σύλλογοι, ὅ τε θρησκευτικὸς καὶ ὁ πολιτικὸς τῷ
1879' συνελθόντες καὶ ἀποφασίσαντες τάδε. "''Τὸ φρόνημα
καθ' ὅ ὁ Κύριος ἡμῶν 'Ιησοῦς Χριστὸς ὑπῆρξε τέλειος Θεὸς καὶ
τέλειος ἄνθρωπος ἄμα τῇ συλλήψει καὶ τῇ γεννήσεΓ εἰναι ἀναθεματισμένον καὶ καταδικασμένον. Ἁποστ. Μακράκη ἐπὶ αἱρέσει
δίκη, σελ. 129 κ. λ.""
'Ιδοὺ ἀναθεματἱζουσι καὶ ἐνταῦθα, ὡς βλέπομεν, καὶ ὡς
καταδεδικασμένον ἀποὁὁίπτουσι τὸ ὀρθὸν καὶ γνήσιον τῆς 'Εκ
κλησίας δίδαγμα, καὶ ἐγκολποῦνται τὸ ἀποβεβλ,ημένον, καὶ ὅντως
αἱρετικὸν φρόνημα!
Περίεργοι, τῷ ὅντι, ἀναθεματισταὶ οἱ περὶ τὸν Μακράκην
ἄγαν ὀπαδοὶ καὶ ἀλλόκοτοι θεολόγοΓ συνε'δριάζουσι, συγκροτοῦσι συλλόγους, θεολογοῦσιν, ἀναθεματίζουσι, καταδικάζουσι, καὶ
ὡς αἱρετικοὺς τοὺς Ὁρθοδόξους ἀποκηρύττουσι.
Πόθεν λαβόντες τὸ δικαίωμα; παρὰ τῶν κανόνων καὶ τῶν
Πατέρων τῆς 'Εκκλησίας, λέγουσιν. 'Αλλ' οὖτοι καταφώρως καταμαρτυροῦνται καὶ προδίδονται ὅτι εἰσὶν ἀλλότριοι τῶν Πατέρων,
καὶ αὐτῆς τῆς 'Εκκλησίας. 'Επειδὴ εἶνε, ἀλήθεια ἀναμφισβήτητος
ὅτι οὐδείς ποτε τῆς 'Εκκλησίας πατὴρ εἰπεν ἤ ἔγραψεν ὅτι ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς ἧτο ἀτελὴς πρὸ τοῦ βαπτίσματος, καὶ τότε ἐγένετο τέλειος, ὅτε ἐβαπτίσθη ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
Οὐδεὶς Ὁρθόδοξος τῆς 'Εκκλησίας Πατὴρ καὶ διδάσκαλος
ἐδίδαξεν ὅτι ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ὡς ἄνθρωπος ὑστερεῖτο τοῦ πληροὸματος τῶν τοῦ Πνεύματος δωρεῶν καὶ χαρίτων, καὶ ἐπληρώθη
τούτων ὅτε ἐβαπτίσθη. Ἁλλὰ πάντες, οἱ Ἁγιοὁτατοι Πατέρες,
ἐδίδαξαν, ὡς ἀπὸ ενὸς στόματος, τέλειον κατὰ πάντα καὶ πλήρη
τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸν Σωτῆρα Χριστὸν
πρὸ τοῦ βαπτίσματος κηρύττουσι καὶ ἀποδέχονται.
Πάντες, λέγω, ὁμοφώνως διὰ στόματος τοῦ δογματικοῦ
θεολόγου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ τοῦ Ἁγιωτάτου Φωτίου
διαὁὁήδην διδάσκουσιν ὅτι, ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, ἐνωθεῖσα τῇ θεότητι, ἐπληρώθη εὐθὺς ἐν ἀρχῇ πάσης
σοφίας καὶ πνευματικῆς τελειότητος, καὶ πάντων εἶχε τὴν γνῶσιν, οὐ χάριτι, ἀλλὰ φύσει διὰ τὴν καθ' ὑπόστασιν ενωσιν ὁ
αὐτὸς γὰρ ἧν Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.""
Τοῦτο εἶνε τὸ ἀληθές, τοῦτο τὸ 'Ορθόδοξον, Ὁ δὲ Μακράκης ἐπισφαλῶς στηριχθείς, ἤ μᾶλλον παρεξηγῶν αὐτοβούλως τὰς
Εὐαγγελικὰς ρήσεις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ὑπέπεσε καὶ εἰς
αὐτὴν ταύτην τὴν αἴρεσιν. '' " Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε, λέγει, ὁ
Ἰερὸς Λουκᾶς καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, πληρούμενον σοφίας
καὶ χάρις Θεοῦ ἧν ἐπ' αὐιῷ. Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ
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ἠλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεοῦ καὶ ἀνθρώποιςθ'"
Ταύτας τὰς ὀήσεις παρερμηνεύων, κατὰ τὸ εἰωθός, ὁ πολὺς
τὴν σοφίαν Ἁ Μακράκης καὶ πρὸς πάσας τῶν Πατέρων Ἑρμηνείας ἐναντιούμενος, ἀτελῆ τὸν Σωτῆρα Χριστὸν κηρύττει, καὶ
ὡς ἕνα τῶν Προφητῶν βαθμηδὸν τελειούμενον καὶ σοφιζόμενον
παριστῶν.

Ἐὰν ἡ διημαρτημένη αὕτη γνώμη ὑποτεθῇ ὡς ἀληθής,
τότε τὶ διαφέρει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τῶν Προφητῶν
Ηαὶ Ἁποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων ἀνδρῶν, οἴτινες καὶ
αὐτοὶ ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἐτελειοποιοῦντο καὶ χαρισμάτων
ἐπληροῦντο;
Ἄν ὁ ἀναμάρτητος καὶ ἀμέτοχος πάντῃ τοῦ προπατορικοῦ
ἁμαρτήματος Σωτὴρ ἡμῶν βαθμιαίως ἐτελειοποιεῖτο ἐν τῶ
πνευματικῷ βίῳ καὶ προήγετο βαθμηδὸν καὶ κατ' ὀλίγον, καὶ
κατὰ " " δόσεις"" ὡς λέγει, ὁ αἱρεσιάρχης, ἐλάμβανε τὰ θεῖα
χαρίσματα, τότε κατὰ τὶ ὑπερτέρει αὐτῶν ; Ἑκεῖνος, ἐν τῷ
ὁποίῳ κατᾧκησε πᾶν τὸ πλήραιμα τῆς θεότητος σοτματικῶς,
ἄμα σαρκοθέντι, ὡς μαρτυρεῖ ὁ θεῖος Παῦλος, καὶ ἐν ᾧ εἰσι
πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, εἶχεν ἀνάγκην
νὰ βαπτισθῇ διὰ νὰ τελειοποιηθῇ, καὶ διὰ τοῦ Βαπτίσματος
λάβῃ τέλειον τὸ Ἄγιον Πνεῦμα ; Ἐὰν ὁ Πρόδρομος, ὡς λέγει
ἡ θεία Γραφή, ἐνεπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου, "" ἐκ κοιλίας
Μητρὸς αὐτοῦ."" καὶ ὡμολόγει ὅτι, οὐκ ἧν ἄξιος λῦσαι τὸν
ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος αὐτοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὅν ὁ Πατὴρ
ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὁ ἀσυγκρίτως τοῦ Βαπτιστοὺ ὑπέρτερος, ἔπρεπε νὰ πληρωθῇ Πνεύματος Ἁγίου, ἀφ' οὗ
βαπτισθῇ ; Ἐὰν ὁ πρῶτος πρὸ τῆς παραβάσεως μετεῖχε τῶν
χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν ἀφθονίᾳ, ἐπόμενον ἧτο
ϊνα ὁ νέος Ἀδάμ, ὡς πολλῷ τοῦ πρώτου ὑπέρτερος διὰ τὴν
πρὸς τὸν ἐνυπόστατον λόγον ἕνωσιν, ὡς λέγει ὁ Ἰερὸς Δαμασκηνός, μετάσχη πασῶν τῶν τοῦ Πνεύματος χαρίτων, καὶ συμπαραλάβῃ ἐν ἐαυτῷ πάντων τῶν ἀγαθῶν τὴν πληρότητα, ὡς Υἱὸς
ἀγαπητὸς καὶ τῆς αχράντου Τριάδος ἀκραιφνέστατον δοχεῖον.
Πρὸς ἐξέλεγξιν δὲ τῆς προκειμένης καινοτομίας καταθέτω
ὀλίγας ἐκ τῶν πολλῶν μαρτυρίας τῶν διασημοτέρων τῆς Ἐκκλησίας Πατέρων, ἐξ ὧν δῆλον γενήσεται ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς
ἐνωθεὶς ἄμα τῇ συλλήψει μετὰ τοῦ πανσόφου λόγου μετέσχεν
ἀναμφιβόλως εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πλήρους σοφίας Χαὶ χάριτος.
Καὶ πρῶτον φέρω μάρτυρα τὸν Μέγαν ΒασίλειΟν οὗτινος ώἱ
λόγοι κατὰ λέξιν γραφόμενοι, ἄφωνον τὸν Μακράκην θὰ καταστήσωσιν. ( ἐρωτᾳ ὁ ,Μέγας Βασίλειος)
Τίνα τρόπον ἐν
σαρκὶ ἡ θεότης; Ὄρα δογμ. θεολ. σελ. 237. ἀπομακρίνεται ὁἴδιος,
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ὡς τὸ πϋρ ἐν σιδήρῳ. Μέλας ὁ σίδηρος καὶ ψυχρός, ἀλλ' ὅμως
πυρακτωθεὶς τὴν τοῦ πυρὸς μορφὴν ὑποδύεται αὐτὸς λαμπρυνόμενος, οὐχὶ μελαίνων τὸ πὺρ, καὶ αὐτὸς ἐκφλογιζόμενος, οὐ
καταψύχων τὴν φλόγα. Ουτω καὶ ἡ ἀνθρώπινος τοῦ Κυρίου
σάρξ αὐτὴ μετέσχε τῆς θεότητος, οὐ τῇ θεότητι μετέδωκε τῆς
οἰκείας ἀσθενείας." " “Ωστε ἡ τοῦ Κυρίου ἔμψυχος σάρξ, ἑνωθεῖσα τῇ θεότητι, ὡς ὁ σίδηρος τῷ πυρὶ μετέσχε τῆς θεότητος,
μετασχοῦσα δὲ τῆς θεότητος, μετέσχε φυσικῷ τῷ λόγῳ καὶ τῶν
παρακολουθούντων τῇ θεότητι θείων προσόντων, ὡς καὶ ὁ σίδη
ρος μετέχει τῶν φυσικῶν ἰδιοτήτων τοῦ πυρός, ἐνούμενος μετ'
αὐτοῦ.
Τῇ γὰρ ἕνώσει καὶ τῇ συναφείᾳ εν ἐστιν ὁ Θεὸς λόγος καὶ ἡ σάρξ, (ὡς συνομολογεῖ καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος), οὐ
συγχύσεως γενομένης, οὐδὲ ἀφανισμοῦ τῶν Οὐσιῶν, ἀλλ' ἐνώσεως ἀρρήτου τινὸς καὶ ἀφράστου. τόμ β . σελ. 81. Σύν τούτοι;
διατρανοῖ τὰ αὐτά, συνῳδὰ τοῖς ἀνωτέρω Πατράσι, καὶ ὁ Ἰ.
Θεοδώρητος, "" ὅτι ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ἐχρίσθη καὶ ταῖς τοῦ Πνεύ
ματος χάρισι καὶ Ἰεροῖς ἀξιώμασιν ὡραϊσθη εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς
ἐνανθρωπήσεως.""
Παραλείπων διὰ τὸ σύντομον πολλῶν καὶ ἄλλων Ἁγίων
Πατέρων σαφεῖς μαρτυρίας ἀποφιμούσας τὸν τε Μακράκην καὶ
τοὺς σὺν αὐτῷ, φέρω ὡς ἐπεσφράγισιν τὸν θεολογικώτατον
Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν, οὗ τὸ κλέος μέγα ἐν τῇ Ἐκκλησία,
διδάσκοντας οὑτωσί. ""'Η τοῦ Κυρίου, λέγει, σάρξ ἐνωθεῖσα
καθ' ὑπόστασιν ἕνωσιν, καὶ οὐ δυνάμεθα λέγειν ὅτι οὐκ ἧν καὶ
Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει."" Ἄμα ἐγένετο
ἔστιν ἀεὶ ζωοποιός
ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ θείου λόγου, εὐθὺς μετέσχεν ἡ ἔμψυχος
σάρξ τοῦ Σωτῆρος καὶ τῶν θείων προσόντων τῆς τοῦ Λόγου θεότητος διὰ τὴν ἄκραν ἕνωσιν τῶν δύο φύσεων.''''Καὶ ἀλλαχοῦ."" Τῶν
οἰκείων αὐχημάτων ἡ θεότης τῷ σώματι δίδωσιν;"" Ἰκανὰ εἰσι
τὰ ὁηθέντα πρὸς στηλίτευσιν τῆς ὡς εἴρηται κακοδοξίας τοῦ σοφοῦ Μακράκη, τὰ ὁποία ἐμβρόντητον ποιοῦσιν αὐτόν, πλὴν ὁ
τοιοῦτος δυστυχῶς, οὔτε εἰς τὸ ἀληθὲς πείθεται. οὔτε τὴν ὀρθὴν
γνώμην τῆς Ἐκκληοάας ἐξετάζει, οὔτε τῶν Πατέρων τὴν ὁμοφωνίαν ἀναγνωρίζει, οὔτε ἄλλο τι πλὴν τῆς αὐτοῦ γνώμης ὑπ'
δψιν λαμβάνει.
Τίς ποτε Ἁπόστολος ἢ Εὐαγγελιστὴς εἶπεν δτι, ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ἧτο ἀτελὴς μέχρι τοῦ Βαπτίσματος καὶ ἐτελειώθη ἐν τῷ
Ἰορδάνῃ ; Πο.ία Σύνοδος ἐδογμάτισεν ὅτι ὁ Σωτὴρ ἡμῶν προτοῦ νὰ βαπτισθῇ ἧτο ἐλλιπὴς καὶ τῆς πληρότητος τῶν θείων
χαρισμάτων ἐστερημένος; Ποῖος τῆς 'Εκκλησίας Πατὴρ εϊπεν ἤ
ἔγραψεν ὅτι ὁ Χριστὸς ἐβαπτίσθη, ἴνα κατασταθῇ τέλειος καὶ
πλήρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Οὐδείς, οὐδέποτε' ἀλλὰ μόνος
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ὁ πολὺς Μακράκης καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ὀπαδοί,καὶ οἱ τὰ τοῦ Λουθήρου καὶ Καλβίνου φρονοῦντες. οἴτινε συνῳδὰ τῷ Μακρακη διαγορεύουσιν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἧτο ἀτελὴς πρὸ τοῦ βαπτίσματος, καὶ
διὰ τοῦτο ἠμοίρει τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος ἄχρι τῆς ἐν
Ἰορδάνῃ βαπτίσεως αὐτοῦ. Τὰ αὐτὰ ἐλοιδόρει καὶ ἡ Αἴρεσις
τῶν 'Ανοητῶν, τῶν ὁποίων ἀρχηγός, ὼνομάζεῖο Θεμέστιός τις
Ἰεροδιάκονος Ὄτι δὲ τὸ ὁητὸν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, δὲν ἐσήμαινε τὴν ὀλίγον κατ' ὀλίγον πρόοδον τῆς σοφίας τοῦ παιδός, φέρε
καταθέσωμεν τὴν τοῦ Ἰεροῦ Θεοφυλάκτου ἀκριβεστάτην σαφήνειαν. Ἑρμηνεύων καὶ οὗτος τὸ τοῦ θείου Λουκᾶ. "" τὸ δὲ
παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι "'' λέγει τὰ ἐπόμενα:
Ηὔξανε δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς κατὰ τὸ σῶμα, αὐξάνοντος δέ, ἐξεφαίνετο ἡ τοῦ θεοῦ λόγου σοφία' οὐ γὰρ κατὰ προκοπὴν ἐγένετο
σοφός, ἄπαγε. Ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ἐμφαίνων τὴν ἔμφυτον σοφίαν,
ἀκολούθως τῇ σωματικῇ ἡλικίᾳ, λέγεται προκόπτειν καὶ κραταιξ
οῦσθαι τῷ πνεύματΓ εἰ γὰ ἐν ὅσῳ ἧν βραχὺς (μικρὸς) τὴν ἡλι·
κίαν ἐξέφηνε πᾶσαν σοφίαν, ἔδοξεν ἄν τέρας' νῦν δὲ ἀναλόγως
τῇ ἡλικίᾳ οὐ προσλαμβάνων σοφίαν, (τί γαρ τοῦ ἀπ' ἀρχῆς τελείου γένοιτ' ἄν τελειότερον;) ἀλλὰ τὴν οὖσαν κατὰ βραχὺ
παραγυμνῶν.""
“Εκ τῶν διαληφθέντων ἀδιαφιλονεικήτων γραφικῶν ἀποδείξεων ἀπεδείχθη ποῖόν ἐστι τὸ ὑγιὲς καὶ ἀλάνθαστον φρόνημα
τῆς 'Εκκλησίας εἰς ὅ συμφωνοῦσιν ἁπαξάπαντες οἱ τῆς Ἑκκλησίας ἡμῶν φωστῆρες καὶ Διδάσκαλοι καὶ ποῖον τὸ ἀντίθετον
του Μακρακη φρόνημα.

Ἐὰν ἐγκύψῃ τις εἰς τὰ συγγράμματα τοῦ σοφοϋ Μακράκη καὶ πρὸς στιγμήν, ο μὴ γένοιτο, παραδεχθῇ τὴν γνώμην
αὐτοῦ, εἶναι ἀνάγκη πρῶτον, νὰ ἀποκηρύξῃ καὶ ἀναθεματίση,
κατὰ τὴν ἀποφώλιον ἀπόφασιν τῆς κατ' αὐτὸν Συνόδου, τὰ
τέσσαρα Πατριαρχεῖα, τὰς Ἰερὰς Συνόδους τῆς τε Ἐλλάδος
καὶ Ἑωσσίας, οὐ μὴν δὲ καὶ ὅλον τὸ Χριστιανικὸν πλήρωμα,
καὶ δεύτερον νὰ παραδώσῃ τῷ πυρί, ὅλα τὰ πρακτικὰ τῶν Ἁγίων Συνόδων καὶ τὰ Συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
τῶν μὴ συμφωνούντων τῇ κακοδοξίᾳ αὐτοῦ.
Τότε ἄπαντες οἱ Ἄγιοι Πατέρες καὶ Οἰκουμενικαὶ καὶ
τοπικαὶ Ἅγιαι Σύνοδοι, καὶ ἁπαξάπαντες οἱ Χριστιανοί, οἱ
ἄχρι τῶν Μακρακείων χρόνων, τὸ δισύνθετον τοῦ ἀνθρώπου
κηρύττοντες καὶ συνομολογοῦντες, και το Παναγιον Πνεῦμα ως
τρίτον συστατικὸν μὴ παραδεχόμενοι, ου μην δε και την ψυχὴν νοερὰν καὶ λογικὴν ἀποκαλοῦντες, καὶ οὐχὶ κτηνώδη καὶ
χοῖκήν, καὶ συνελόντι εἰπεῖν ἀποποιούμενοι τὰς, ὡς διειλήφαμεν,
λοιπὰς κακοδοξίας αὐτοῦ, εἶναι ἀπολωλότες καὶ ἀναθεματισμένοι
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κατὰ τὴν Μακράκειον ἀπόφασιν, καὶ μόνον ἡ περὶ τὸν Μακροὴ
κην ἀναφανεῖσα κατὰ τοὺς χρόνους ἡμῶν μικρὰ σπεῖρα εὗρε
τὴν ἀλήθειαν, καὶ μόνη αὕτη ἠδυνήθη νὰ ἀνοίξῃ τὸν Παράδεισον, ὅν ἐπὶ τοσυύτους χρόνους εἰχε κλείσει"" ἡ δισύνθετος
δόξα τῶν Ἁγίων Πατέρωνὴ
''Ω τῆς δεινῆς ἀλαζονίας καὶ ἀκατανομάστου παραφροσυνης, εἰς ἥν ἀφικνοῦνται οἱ ἀλαζόνες καὶ ὑπερήφανοΓ.
Οἱ θεοφόροι Πατέρες οἱ διαλάμψαντες ἐν σημείοις καὶ
θαύμασι καὶ ἀπελάσαντες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοϋ
ἄπαντας τοὺς Αἱρεσιάρχας, καὶ διακοσμήσαντας αὐτὴν διὰ τῶν
ἀθανάτοτν αὑτῶν Συγγραμμάτων, καὶ ναοὶ Θεοῦ γεγονότες διὰ
τὴν ὑψηλὴν αὐτῶν πολιτείαν καὶ μετριότητα, αὐτοὶ οὖτοι καταδικάζονται ὑπὸ τοῦ Συλλόγου τῶν Μακρακιστῶν ὡς Αἱρετικοὶ
καὶ κακόφρονες, ὁ δὲ διδάσκαλος Μακράκης ἀναγορεύεται
Ἁγιώτερος αὐτῶν καὶ σοφώτερος'.'.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ ζῶντες καὶ μετὰ θάνατον οὐκ ἐπαύσαντο θαυματουργεῖν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς πολυειδῶς ὑπὸ διαφόρων
νόσων καὶ σατανικῶν ἐνεργειῶν ἐπηρεαζομένους, α'τινα θαύματα
καθ' ἐκάστην βλέποβεν καὶ ὁμολογοῦμεν. Ἄς ἀποδείξῃ τοίνυν
καὶ ὁ πολὺς τὴν ἀρετὴν Ἁ. Μακράκης ἀπέναντι τῆς διαφημιζομένης Ἁγιότητός του ἕν θαῦμα τοὐλάχιστον εἰς τὸν ἐαυτόν του
καὶ ἀρκεῖ εἰς ἀπόδειξιν.
Περάνας ὅθεν τὴν ἐπὶ τῶν διαληφθεισῶν καινοτομιῶν
ἀμερόληπτον πραγματείαν μου, καθῆκον ἤδη Ἰερώτατον ἐθεώρησα, ὧ φίλε ἄριστε κ. Εὐάγγελε, νὰ σοὶ γνωρίσω ποῖα τὰ κυρίως αἴτια ἄτινα παρέσυρον τὸν διδάσκαλον τοϋτον εἰς τὸν τοιοῦ
τον βυθὸν τῆς Αἱρέσεως.
(Τδ τέλος εις το έπομενον)

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. Μ, ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
Ἑ κόπωσις ὕστερα ἀπὸ θαλάσσιο ταξείδι χιλιάδων μιλλίων
μετεβλήθη εἰς ψυχικὴν ἀπόἰ,αυσιν καὶ εἰς τὴν θέαν ἀκόμη τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἐκ τοῦ μακρόθεν. Ὄταν δὲ ἀπεβιβάσθην εἰς αὐτὸ
ἠσθάνθην ἔντονον τὸ μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ. 'Αμερικανοὶ Ὁρθόδοξοι, ἔλθετε εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος διὰ νὰ ἴδητε πόσον ὑπερήφανοι πρέπει νὰ εἰσθε ποὺ ἐγεννήθητε τοιοῦτοι.
Νικολ. Σαββίδης 'Ελληνοαμερικανος

"ΜΕΤΗΞΥ ΟΥΡλΝΟΥ ΚλΙ ΓΗΣ,,
ΒΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ

ΜΟΠΗΧΙΣΜΟΣ

ΜΟΠΗΧΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΔΙΟΜΥΣΙΗΤΟΥ

'Υπδ τον άνωτέρω τίτλον έξεδοθη βιβλιον τοϋ εν τὴ Ἰερρ: Μονὴ
Διονυσίου τοϋ εν "Αθῳ ὰσκουμένου έξαιρέτοτι Μοναχοϋ Θεοκλήτου
εν τφ 6ποίῳ τεθησαϋρισται ή 'Αγιορειτικὴ μυσταγωγικὴ αϊγλη, ϋπδ
νεου εναρετον, σοφοϋ και εν έπιγνώσει νοοϋντος το πλήρες περιεχόμενον τής μυστικῆς θεωριας των μεταξὑ οὑρανοϋ και γὴς διαβιοϋντων
'Αγιορειτῶν Πατέρων.
Τδ βιβλιον τοϋτο, έξ εκατδν τεσσαράκοντα σελϊδων άποτελοϋμενον καὶ επὶ έκλεκτοϋ χάρτου έκδεδομἐνον και περικοσμοϋμενον απδ
πολλὰς Βυξαντινὰς κα'ι εκτδς κειμένου εικδνας των μεγάλων μορφων
τοϋ Μοναχισμοϋ και τοϋ ένσάρκου αγγἐλου τὴς Π. Δ. 'Ηλιοῦ τοϋ
Θεσβίτου, καθῶς κα'ι ἀλλας φιλοτεχνηθείσας απδ τον διαπρεπὴ 'Αγιογράφον κ. 'Ράλλην Κοψίδην καὶ τὴν ϋπἐροχον εϊσαγωγὴν εις τὴν
Βυζαντινὴν τἐχνην τοϋ διαπρεποϋς Βυζαντινοῦ 'Αγιογράφου Φ. Κδντογλου, άποτελεϊ ϊοως τδ πρῶτον 'Αγιορειτικδν εργον γραφεν απδ
'Αγιορείτην Μοναχδν κατα τὴν σύγχρονον έποχήν, γνώστην δλων των
φιλοσοφικῶν ροπων των κατὰ κδσμον, άς παριδῶν ὰφωσαοθη ως στοχαστὴς τής έρήμου εϊς τὴν ᾶληθὴ γνῶσιν τὴς -σοφϊας τής εν μι: στηρϊῳ ὰποκεκρυμμένης-. Και δντως εϊς τον μϋσαντα τὰς αϊσθήσεις καὶ
ἔξω σαρκδς και κδσμου γενδμενον κα'ι τῷ φωτὶ τῳ άειδϊω καταλαμπομενον- δύναται να νοηθῆ ή ζωὴ αῦτη, ή χάριν μεγαλυτέρας
τελειιοσεως κατ' ᾶρετήν. Ὅτι δέ διὰ τον ϋπδλοιπον κδσμον ἀποτελεῖ
τον σκοπδν εν μέσῳ ματαϊας εν πολλοϊς πολυπραγμοσϋνης έπιξήτησις
τής εϋτυχϊας εν τρυφὴ και χαρι^, εν ὰκολάστῳ τέρψει καὶ εν τελεϊῳ
άφανισμφ τοϋ ανωτερου άνθρωπισμοϋ, διὰ τῶν ϋπδ τῶν κατωτέρων
ένστίκτων έλαυνομἐνων ϋλιστικῶν βλἐψεων' διὰ τον αληθὴ Μοναχδν
αποτελεϊ ὴ εν θεωρίςι και πράξει ενωσις μετὰ τοϋ Θεοϋ. Εϊς το βιβλϊον τοϋτο παρεχεται πλήρης διαφιδτισις.
“Η τραγικὴ 6δδς τοϋ άνθρωπίνου αϋτοϋ μεγαλείου εϊς τὴν σκληραν πάλιν δπως άποστή τις τῶν έφημέρων εϊς τὴν σύγχρονον ϋλοφρονα ηοινωνϊαν, αποτελεϊ φαινδμενον οϋχϊ σύνηιἰες. Εϊς τδ 6ρμητικδν
ήεϋμο τδ δδηγοϋν τὴν θέλησιν των πολλων, διὰ νὰ άντισταθὴ και να
βαδιση άντι0ἐτως εϊναι δύσκολον, δχι δμως και άκατδρθωτον.'Η μδνωσις δμως καϊ ὴ φυγὴ απδ τον κδσμον, οϋχι απδ μισανθρωπίαν και δειλίαν ἀλλ' εξ ϋπερτάτης αϋτοθυσϊας προς ὴθικὴν τελεϊωσιν, δια τής συνεχοϋς προσευχής και άπασχολήσεως τοϋ νοϋ καϊ
τής καρδιας και τής έπιστρατεϋσεως πασῶν των σωματικῶν δυνάμεων,
των πνευματικῶν καϊ ψυχικῶν προς δδευσιν εϊς τὴν ὰληθή 6δδν ποϋ
δδηγεϊ προς τὴν άλήθειαν καὶ τὴν ζωὴν αποτελεϊ άθλον, οὑτινος τὴν
έπϊτευξιν μονον οϊ ᾶγωνιξδμενοι εν τω σταδϊιη τής ζωῆς δϋνανται να
κατακτήσωσιν. Οϊ ράθυμοι καὶ οϊ εκ ταπεινοῦ ὑπολογισμοϋ ϊδιοτελεϊς,
ο'ι δειλοὶ απδ τον φδβον τῶν εϋθυνῶν αϋτὴς τής ζωῆς, οί εν τρυφὴ
καϊ αργοσχολφ βϊῳ καταμολννοντες τον 'Ιερδν χωρον εν φ =κα^)αρα
προσευχή, καρδια θερμή, 'Αγια ενεργεια, καρδιακὰ δακρυα, λογισμῶν
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εϊρήνη, Νοδς κάθαρσις, μυστηριων θεωρία, ξένη ἔλλαμψις, καρδιας
φωτισμδς, τελειδτης = εϋρεθέντες μοιραίως, ὰποτελοϋν παραποίησιν
τῆς άληθεϊας εαν ϋπάρχωσιν.
Εϊς τὰς δϋο καὶ ὴμίσειαν χιλιάδας των 'Αγιορειτῶν Πατέρων δεν
ειναι δυνατδν νὰ μὴν ϋπάρχωσι καί τινες οι δποϊοι εϋρίσκονται εζω
των Ἀγιορειτικῶν παραδδσεων κα'ι δι' ων, ώς ἐξ οϊκείων βελῶν,
βαλλεται δ 'Ιερὑς και Ἀγιος τδπος. Τοϋτο 6μως ι'σως νὰ άποτελῆ
τον «χνθρώπινον κανδνα τὴς ϊδίας μοίρας τῶν απδ αϊώνων ϋπαρχουσων άνθρωπίνων άδυναμιῶν. Τδ ιδανικὑν θὰ ὴτο απδ τοϋ πλουσιωτἐρου 'Ιδιορρϋθμου Μοναστηρίου, των πλουσϊων καϊ άνεξαρτήτων κελλιων έγγὑς καὶ μακρὰν τῶν Καρυῶνμέχρι των φοβερῶν άπορρώγων
πετρων ἔνθα φρικαλέως βιοϋσιν ὴσυχασται καὶ άναχωρηταί, νὰ ϋπήρχεν
ὴ αϋτη ζωὴ ὴ πτερουμένη τω Θειοι ερωτι. Δεν ειναι δμως τοϋτο
άνθρωπίνως δυνατδν, άφοϋ τοϋτο κα'ι μεταξυ των 6λίγων μαθητῶν
τοϋ Χριστοϋ τὴς μιας δωδεκάδος 6 εις άπώλετο."Οσιις περιέργως θελχΟεϊς απδ τας φυσικὰς καλλονὰς τὰς απαραμϊλλους, τὴν 'Ιδιορρτιθμον ζωὴν τὴς Μοναχικῆς Πολιτείας και πλανηθή εως εκεϊ ξητῶν άνυπομδνως κτίρια Μεσαιωνικά, Βυζαντινὰ κειμήλια, κώδωνας, βιβλϊα σπανια καὶ παραδρσιν Βυζαντινὴν άντιπαρερχομενος τα σπουδαϊα, μακρὰν των δδων των μεγάλων Μονῶν μετὰ
των πλουσίων έπιδαψιλεύσεων εν τοϊς ξενῶσιν αϋτων, θὰ σχηματϊση
τὴν Ιδἐαν δτι οι 'Αγιορεϊται εν τῇ πατροπαραδδτφ φιλοξενϊρ: μεθ' ής
περιποιοϋνται αὑτον, θὰ διάγωσι κατὰ πάντα οῦτως. Πἐραν δμως τοϋτων ὐπάρχουσιν αι Μοναχικαὶ φάλαγγες των άναχωρητῶν των ήσύχως
απδ κάθε κοσμικὴν ξαλην διαγοντων εν Κοινοβίοις, Κελλιοις, έρημητηρϊοις, ως αληθεϊς ὰθληταϊ, οἴτινες σκληρῶς άγωνιξδμενοι, καὶ τὰς κεραϊας
τὴς ·ψυχής ἔχοντες έστραμμένας προς τον Οϋρανδν, ὰνἐρχονται τὰς βαθμίδας της τελειδτητος φωτιζδμενοι καθαίροντες έαυτους απδ πασαν
κακϊαν, άγιαζδμενοι καϊ ένοϋμενοι αϊωνίως μέ τον Οϋρανιον Πατέρα.
'Εκεϊ ζήσας ἐπὶ τριετίαν σχεδδν, δτε διηκδνο-υν εν τὴ περιπύστφ
Ἰ. 'Αθωνιάδι Σχολῆ, διεσκἐλιξον τὰ έρημητήρια καϊ τὰ ασκητήρια
μἐχρις αϋτὴς τὴς κορυφής, θλιβομενος καϊ κακουχοϋμενος, άπορῶνκαϊ
θαυμάζων διδτι αν καὶ άναξιως διαταράσσων καὶ εγγίζων τὰ Ἰερα:
αϋτδι σεμνεϊα, 6μως διαπιστῶνων μιαν ἀλήθειαν, δτι τδ Μοναχικδν
ιδεωδες αϊωνίως θὰ ξὴ και θὰ αποτελη τὴν ϊδεωδεστέρον εκφανσιν
άνθρωπίνης προσπαθείας, δι' ού τδσον ο κδσμος ιδιως δμως οϊ μέλλοντες να Ιερωθῶσιν εξ αϋτοϋ θὰ εδει νὰ άρϋωνται τὴν μεγαλυτεραν
δϋναμιν διὰ να 6δηγήσωσι τδ πολυκϋμαντον σκάφος τῆς 'Εκκλησίας.
Μήπως τδ ἴδιον δεν εκαμναν καὶ ο'ι Μεγάλοι Πατέρες τῆς 'Εκκληοϊας;
ηατα τϊ ϋπέρτεροι εϊναι σήμερον οϊ διάδοχοι τοϋτων, εϊς οῦς ειναι
6ίγνωστα τα προπϋργια ταϋτα τῆς Ὅρθοδοξιας!
Καὶ δ άγαπητδς και σεβαστος Πατὴρ Θεύκλητος, μυσταγωγδς τὴς
Μοναχικῆς άσκήσεως καὶ των εκ ταύτης πνευματικῶν θελγήτρων, εν
τφ πνευματικῷ διαλ6γῳ τοϋ περιπύστου εργου του, έπἐτυχε πλήρως
νὰ απεικονιση εν αδροταταις γραμμαϊς τδ πλήρες νδημα τοϋ 'Αγιορειτικοϋ Μοναχισμοϋ.
Τδ γνωστδν ῦφος και ὴθος των νοημάτων του πτεροὑμενον
κατ' αμφω κα'ι απδ τὴν λιπαρὰν τῆς θϋραθεν σοφίας μελέτην, άλλα και
απδ τὴν βαθεϊαν καϊ ακενωτον πηγὴν τῶν Ἰερῶν Γραφῶν, ας επικαίρως παραθἐτει ανα παν βῆμα τοϋ ἔργου του, έφ' δσον εν ταϊς
ὑψϊσταις ὰληθεϊαις αϋτων εγκϋπτει νυχθημερδν και ένασμενίζεται ϋεϊ,γουν καὶ ήλεκτρίζουν δι' αϋτων τον άναγνιδστην. 'Επὶ πλέον δέ ὴ
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των 'Αγιογραφικῶν Θειων αληθειῶν και τὴν 'Ιερὰν παράδοσιν διαφυλάττουσα σιδαν καϊ ᾶσινὴ άνακαλεϊται μετ' εϋλαβειας, ϊδϊως δέ ὴ τῶν
νηπτικων ῆτις περισσοτερον έφελκϋει τδν ὰσκητὴν συγγραφέα καὶ δι'
ων καλλϋνεται πλουσίως τδ παρδν εργον.

Το ϋπδ κρισιν βιβλίον άναλϋων καϊ άνασϋρων απο τὰ βάῦη των
εσωτερων κδσμων τας άντιλήψεις των διαφδρων τὴς κοινωνϊας έκπροσωπων καὶ τῶν ὰοπων αϋτὴς απο περιοπής, έλευθἐρως και ὰβιάστως,
εν τὴ έπιστημον,κὴ διαλογική και έξοχῳ διαλεκτικῆ πορείςι τοϋ θέματος, έπιτυχως διαφωτϊξει παντα εφιἐμενον νὰ γνωριση τδν σύγχρονον
'Αγιορειτισμδν. Οϋδε'ις δέ δϋναται να χειραγωγηση τδν ὰμϋητον, προς
τδ Ιερώτατον παλλάδιον τὴς ὴσυχίας καὶ τῆς ὰσκήσεως και τδν εκ τοϋ
κδσμου δδοιποροϋντα προς τδν εϋδιον λιμἐνα τῆς γαλήνης τὴς χαρἀς
καὶ τὴς ψυχικής εϊρήνης, ῆτις έντυγχάνεται εηεϊ στεναγμοϊς άλαλήτοις
= απο τον Σεβαστδν Πατέρα Θεοκλητον, ξωντα ὴδη εκεϊ καὶ διαβιοϋντα μεταξὑ των ὴρώων τοϋ εργον του.
Διδ καὶ πιστεϋω, δτι τοϋτο θὰ αποβῆ λϊαν χρήσιμον και ψυχοφελἐς, οϋχ'ι τοῖς 'Αγιορειταις Πατράσιν, αλλὰ και τοῖς εν τφ κδσμφ
και εν μέσῳ κριμάτων κυματουμένοις.
Ὅ Πατὴρ Θεδκλητος άνάστημα τοϋ άσκητικοϋ κα'ι σοφοϋ καθηγουμένου πατρδς Γαβλιήλ, παρ' οὑ πατρικως ελαβε τὴν εϋλογίαν κα'ι
τὴν παρδρμησιν τὴς διακονϊας ταϋτης και ῆν εν προοιμίῳ διαβλέπομεν,
άποτελεϊ τὴν χρηστὴν έλπϊδα των 'Αγιορειτῶν κα'ι δλων εκεϊνων ποϋ
προσβ1,ἐπουν προς τδ "Αγιον Ὅρος ῶς τδ ϊσχυρδτατον προπϋργιον τὴς
Ὅρθοδοξίας·.
Τδ βιβλίον του τοϋτο, δυνάμεθα να εϊπωμεν εν έπιλογω, άποτελεϊ τὴν απαρχὴν βαθυστοχάστων ήσυχαστικῶν καὶ μυστικιστικῶν μελετων, δι' ων θὰ έπανέλθτ] πάλιν ή εποχὴ τῆς πνευματικὴς αναπτνξεωζ
και ὰνθίσεως εν 'Αγϊῳ "Ορει των πάλαι ποτε ακμασαντων κατα καιροὑς πνευματικων ανδρων, οϊτινες ειναι ϊκανοι να μετεωρϊζωνται
μεταξϋ οϋρανοϋ κα'ι γης. Καὶ δ λίαν κροσφυὴς οὑτος τϊτλος τοϋ μετὰ
χεϊρας ἔργου, μετεωρϊξει τδν προσεκτικδν αναγνωστην απο τὰ γήινα
προς τα οὑράνια.
"Εχομεν δι' έλπίδος, δτι 6 σφριγῶν τῷ σώματι και τφ πνεϋματι
σϋγχρονος νηπτικδς θὰ συνεχίστ) τὴν τοιοϋτον εϊδους πνευματικὴν
παραγωγήν, ῶστε τὰ μδλις έπιξῶντα περίλαμπρα κέντρα τὴς Ὅρθοδοξϊας τῶν ϋπαρχδντων Πατριαρχείων καϊ των οϊλλων αϋτοκεφάλων
'Εκκλησιῶν, ἔνθα περιζωννϋονται ὰσφυκτικῶς ϋπδ τῆς κοσμικὴς έξουσίας των άλλοεθνων καὶ φθείρονται ϋπδ τὴς κενῆς απάτης τοϋ κδσμου
τούτου, θα συγκλϊνωσι μετ' εϋλαβειας προς τδ άπδρθητον τοϋτο τεῖχος
τῆς Ὅρθοδοςϊας και θὰ δημιουργήσωσιν εκεϊ ενα γενικδν κεντρον
έκπαιδεϋσεως μαχητῶν καϊ μνσταγωγων τῆς ὰγάπης, ϊκανδν δι' εσωτερικὴν κα'ι έξωτερικὴν 'Ιεραποστολὴν με φαλαγγα συγχρδνων έμπνευαμενων, μορφωμένων ιιῖ τὰς συγχρονους άπαιτήσεις τὴς κοινωνίας και
αϋστηροῦς κληρικοῦς άσκητὰς Ιερωμένους εις τὰ ὴθη καὶ τδν χαρακτήρα δπως οϊ Μ. Πατέρες της 'Εκκλησίας.
Οὑτοι δέ άνεδεϊχθησαν οϊοι ᾶνεδείχθησαν εν τὴ εκτελεσει τοϋ
καθήκοντος, διοτι, προς ῶραν-καταλιπδντες πδλεις, ὰγοράς, θέατρα,
σοφιστων τϋφον, αρχοντων άπονοϊας, δικαστῶν μετακλήσεις, ήητόρων
ψεϋδη, κλεπτων έπιβουλάς, έμπορων απληστϊαν, καπήλων 6ρκους,
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πλουσίων επαρσιν, δοξαν τὴν άπανθοϋσαν, καὶ άλλα τε δσα τδ τής
διανοϊας καθαρδν έπιθολοϋντα, τφ καθαρωτάτῳ φωτ'ι οϋκ έπιτρέπει
τὴν εϊσοδον.

Αι Ὅρθοδοξοι 'Εκκλησίαι δεν έδημιούργησαν τδ 'Ιεροπρεπές
έκεϊνο Μοναχικον Ταγμα τῶν έπιλέκτων, οιτινες θὰ μετεωρίξονται
μεταξὑ ούρανοϋ καὶ γὴς διὰ να πτεριδνουν τὰς ψυχὰς καὶ να δδηγῶσιν αϋτιχς απδ τον κδσμον τής άμαρτϊας προς τον Θεον, εϊς δ περιεκλεϊεται τδ δλον νοημα τοϋ τὴς 'Ιερωσύνης ϋπουργήματος. 'Υπάρχε
άλλο κέντρον μοναδικδν εϊς τον κδσμον απδ τδ "Αγιον "Ορος διὰ τὴν
δημιουργίαν πνευματικῶν ήγετῶν διαπνεομένων άπδ τδ πνεϋμα τής
αύτοθυσϊας κα'ι τής έπιτελέσεως τής 'Αγιωσύνης εν φοβφ Θεοϋ, απο
τὴν ῆσυχον γαλήνιον κα'ι μοναδικὴν εις πνευματικοὑς άγωνας ἔπαλξιν
τής Ὅρθοδοξϊας ; 'Η τύρβη τοϋ κδσμου καϊ 6 συρφετδς τῶν παντοίων
ροπων τοϋ κδσμου δεν αφίνουσιν ὰπερϊσπαστον τον ὰγωνιστὴν τής
ζωῆς διὰ να 6πλισθὴ απο το ϊσχυρον 6πλοστάσιον τὴς πνευματικής
άνωτερδτητος.
Τὰ πάσης φϋσεως Σχολεϊα εν αϋστηρα άσκήσει καϊ επιτηρήσει
μακρύν τοϋ κδσμου δημιουργοϋσι τα ήγετικα στελέχη εϊς δλοτις τους
τομε'ις τὴς δημοσίας ζωῆς. Μ6νον ή 'Εκκλησϊα ἔχουσα τον θησαυρδν
τοϋτον, δεν τον έκμεταλλεϋεται ἀλλὰ κεχωρισμένη με τδ σϋνολον των
κατα μέρος Ὅρθοδοξων 'Εκκλησιῶν και ϋψηλφ δνοματι επικοινωνοϋσα, οϋσιαστικως δέ έγείρουσα τείχη και μεταξϋ των σχεσεων δϋο
μητροπδλεων, εν αις οϋδε καν έπϊσκεψις επιτρεπεται δϊχα γνώμης
τοϋ οικείου Ἰεράρχου μεταξὺ των κληρικῶν, έλευθἐρων κα'ι τούτων
'Ελλήνων Πολιτῶν ιοσὰν να ειναι ή περιοχὴ ενδς Μητροπολίτου
εχθρικδν εδαφος διὰ κληρικδν έπισκοπής άλλης. 'Ενω ειναι αναντϊρρητον δτι ή δδξ·α και ή έπιβολὴ τὴς Δυτικής 'Εκκλησίας δφείλεται
εϊς τὰ Μοναχικά της Τάγματα, τα 6ποϊα διατηροϋσι τὴν δργάνωσιν
και τὴν πειθαρχίαν τὴν εν. των Μοναχικῶν κανονων τοϋ Μ. Βασιλεϊου
διατυπουμένην με παραλλαγάς τινας.
'Ιδοὑ λοιπδν δτι τδ παρον βιβλιον προερχδμενον άπδ τὴν πνευματικὴν αῦραν τής έρήμου παρέχει τὴν ἔλπίδα έπανδδου τής 'Εκκλησίας εϊς τδ αϋστηρδν πνεϋμα των πρώτων χρδνων, δπου ὴντλουν οι
Ποιμένες άπδ τα διαυγή νάματα τής πϊστεως και ὴσαν Ικανοι να νομοθετοϋν καὶ νὰ δημιουργοϋν απδ τὴν αϋστηρὰν καὶ αγίαν ζωήν των
τδ ήεϋμα εκεϊνο των Ικανων μαχητῶν.

Τδ παράδειγμα άφ' ενος και οι πνευματικοϊ καρποι θὰ θέλξωσι
και θὰ δροσίσωσι τὴν εν λιμφ καὶ αϋχμφ εϋρισκομἐνην κοινωνίαν,
ῶστε κα'ι πάλιν εν. τοϋ Μοναχικοϋ 'Ιδεωδους νὰ προἐλθωσιν οϊ ϊδανικοι τϋποι των μελλοντων τὴς κοινωνίας ταγῶν.

Ν. Ξ. ΚΑΡΑΠΑΣ
Καθηγητὴς τοϋ Γυμνασίου Κύμης
'Ετοιμὰξου ν* ἀντισταθῆς ὰνδρεϊως εις του; πειρασμούς, οιτινες
πολεμοϋν τας αρετας καϊ τότε δύνασαι ν' ἀρχϊσης τὴς ἐργασίας αὑτων.
'Εάν δεν προετοιμασθῆς εις ὰποκρουσιν των πειρασμων, τότε ὰπεχε έκ
τὴς. ἐργασίας των ὰρετων.

'Φσίου 'Ισαὰκ

ΕΥΧΗΙ ΤΟΠ λΓΙΟΠ ΠΒΤΕΡΩΝ

Ἀγίου Γρηγοριου Παλαμα πρδζ την ©εοτδκβν

Με ελαῳρἀν παρἁφρασιν
Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε ὴ κατὰ σάρκα γεννήσασα τον Θεδν
Λόγον, γνωρϊζω δτι δὲν ειναι εϋπρεπές, ούδέ άξιον εϊς εμ·ε τον πανασωτον, τον ἔχοντα ιιεμολυσμένους τοὴς δφθαλμοϋς κα'ι τὰ χείλη ὰκὰθαρτα, νὰ ϊδω τὴν εικόνα Σοϋ τὴς 'Αγνὴς, τὴς “Αειπαρθένου, τὴς έχοϋσης
τδ σωμα και τὴν ψυχὴν καθαρὰ κα'ι ὰμολυντα, ἀλλ' άπεναντίας πρέπει
νὰ μισηθω δ άσωτος καϊ νὰ έπιτιμηθω ύπδ τὴς ῦμετέρας καθαρδτητος.
·Πλὴν ἐπειδὴ δ Θεδς τον δποϊον έγέννησες, ἔγινεν ἄνθρωπος δπως καλέση τοϋς ὰμαρτωλοϋς εϊς μετάνοιαν, λαμβάνω κα'ι έγιδ τδ θάρρος κα'ι
προσέρχομαι προς Σέ, παρακαλων μεια δακρύων.
Πρδσδεξαι τὴν παράκλησϊν μου διὰ τὴς ἀπαλλαγὴς των πολλων κα'ι
χαλεπων πταισμάτων μου καὶ παρακάλεσον τον Μονογενή Σου Υίδν και
Θεδν δπως ελεήσχ] τὴν ὰθλϊαν και ταλαίπωρον ψυχήν μου, διδτι διὰ τδ
πλὴθος των άνομιων μου έμποδϊζομαι νὰ στρέψω τδ βλέμμα μου προ;
Αῦτδν κα'ι νὰ ζητήσω συγχιδρησιν και διὰ αϋτδ σέ προβά7,λω μεσίτριαν.
'Απολαϋσας πολλων κα'ι μεγάλων δωρεων παρὰ τοϋ δημιουργήσαντος με Θεοϋ. έφάνην άθλιος καϊ ἀχάριστος δμοιωθεις μὲ τα άνοητα
κτήνη' πτωχεύσας εις τὰς ἀρετάς, πλουτήσας εις τὰ πάθη, βεβαρυμένος
μὲ έντροπήν, έστερημένος Οείας παρρηοίας, κατακεκριμένος ὑπδ τοϋ
Θεοϋ, θρηνούμενος ὑπδ των άγγέλων, χλευαζόμενος ὑπδ τοϋ δαιμονος
κα'ι μισούμενος υπδ τῳν ἀνθρώπων' έλεγχομενος υπδ τὴς συνειδήσεως,
ὲντρεπομενος διὰ τὰ πονηρά μου ἔργα, νεκρδς ύπάρχων προ τοϋ ῦανάιου κα'ι προ τὴς κρισεως αϋτοκατάκριτος καϊ προ τὴς ὰτελευτήτου κολάσεως τυχγὰνων αύτοτιμωρητος ὑπδ τὴς ἀπογνώσεως. Διὰ τοϋτο καταφεύγω εϊς τὴν Ιδικήν Σου και μδνην βοήθειαν, Δέσποινα Θεοτόκε, δ μυρίων ταλσ,ντων δφειλέτης, δ άστδτως τὴν πατρικὴν οϋσίαν δαπανήσας, δ
παρανομήσας δπερ τον Μανασσὴν, δ γενομενος ασπλαχνος ϋπέρ τον
πλοϋσιον, δ λαϊμαργος δοϋλος, τδ δοχεϊον των πονηρων λογισμων, δ
θησαυροφϋλαξ των αϊσχρων και ρυπαρων λογτον και δ ξένος πάσης
ὰγα9ὴς έργασϊας.
'Ελέησ6ν με τὴν ταπείνωσιν καϊ συμπάθησον μου τὴν ἀσθένειαν.
Μεγάλην ἔχεις τὴν παρρησίαν προς τον εχ Σοϋ τεχθέντα και οϋδεις δϋναται ως Σύ, Μήτερ τοϋ Θεοϋ, Δι' δλα ἔχεις τὴν 1σχϊιν ως ϋπερέχουσα
πάντων των κτισμάτων καϊ δὲν εϊναι άδύνατον εϊς Σὲ ούδέν, ἐὰν θελησης. Μὴ λοιπδν παραβλέψης τὰ δάκρυὰ μου, μὴ ὰηδιάσης τον στεναγμον
μου, μὴ άποστραφῆς τον πονον τὴς καρδίας μου, μὴ έντροπιάσης τὴν
προς Σε προσδοκϊαν μου, ἀλλὰ διὰ τῶν μητρικων Σου δεήσεων βίασον
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τὴν εϋσπλαχνίαν τοϋ ἀγαθοϋ Υίοϋ και Θεοϋ κα'ι ἀξίωσόν με τὴν ταλαίπωρον καϊ άνάξιον δοϋλον Σου ν' ἀπολαύσω τδ πρωτον κα'ι άρχαϊον
κάλλος και τὴν ὰπομάκρυνσιν των παθων, διὰ νὰ έλευθερωθω ὰπδ τιις
ὰμαρτϊας καὶ νὰ γίνω ύπηρέτης τὴς δικαιοσϋνης, νὰ έκδυΟω τδν μιασμδν
τὴς σαρκικὴς ὴδονής και νὰ ένδυθω τδν ὰγιασμδν τὴς φυχικὴς καθαροτητος, νὰ νεκρωθω διὰ τδν κόσμον καϊ νὰ ξήσω εν τῇ άρετῆ.

Ὅδοιποροϋντα με συνοδευσον, πλέοντα έν θαλάσση σϋμπϊ,ευσον,
ἀγρυπνοϋντα με ἐνϊσχυσον, θλιβομενον παρηγορησον δλιγοψυχοϋνια παρακάλεσον, ἀσθενοϋντα δώρησδν μου τὴν ϊασιν, ὰδικούμενον ρϋσαϊ με
συκοφαντούμενον ἀθιδωσον, εις θάνατον κινδυνεύοντα προφβάσασα λύτρωσον με, εις τους ἀορὰτους έχθρούς δεϊξον με καθ' έκὰστην φοβερον.
Ναι ὑπεράγαθε Δέοποινα Θεοτόκε, ὴ μετὰ Θεδν έλπ'ις πὰντων των
περάτων τὴς γὴς, έπάκουσον των οϊκτρων δεήσεων και μὴ μέ έντροπιάσης απο τὴς προσδοκίας μου. Τδν βρασμδν της σαρκδς κατάπαυσον, τὴν
έν τὴ ψυχὴ μου ἀγριωτάτην ταραχήν κατεϋνασον, τδν πικρδν θυμδν καταπράϋνον, τδν τύφον κα'ι τὴν ὰ7.αζονϊαν τὴς ματαϊας ο'ιήσεως έκ τοϋ
νοός μου ὰφάνισον, τὰς νυκτερινὰς φαντασϊας των πονηρων πνευμάτων
καϊ τας καθημερινὰς ἀκαθαρτους προσβολὰς άπομάκρυνον τὴς καρδίας
μου. Παϊδευσδν μου τὴν γλωσσαν ϊνα δμιλῆ τα συμφέροντα, δίδαξον
τους δφθαλμούς μου νὰ βλέπουν δρθως τὴν δδδν τὴς ὰρετὴς, ένίσχυσον
τοϋς ποδας μου ϊνα βαδϊζουν τὴν μακαρίαν δδδν των έντολων τοϋ ι-3εοϋ,
τας χεϊράς μου ὰγιασον ϊνα άξϊως αϊρω αύτὰς προς τδν υψιστον, καθὰρισόν μου τδ στομα ϊνα μετὰ παρρησιας έπικαλὴται τδν Πανάγιον Πατέρα και Θεον. "Ανοιξον μου τα ῶτα, ϊνα ὰκούω αϊσθητως κα'ι νοητως
τὰ ύπέρ μέλι και κηρϊον γλυκύτερα λογια των 'Αγϊων Γραφων και βιω
ταϋτα ένισχυόμενος ϋπδ Σου.
Δ6ς μοι καιρδν μετανοίας, λογισμοϋ έπιστροφὴς, ὲλευθέρωσδν με
ἐξ αιφνιδίου θανιϊτου και ὰπὰλλαξδν με κατακεκριμένον ύπύ της συνειδήσεως. Και τελευταϊον ελθε κοντά μου κατὰ τδν χωρισμδν της ψυχὴς
απο τοϋ ὰθλίου μου σώματος, ϊνα έλαφρύνης τὴν ὰφδρητον αύτὴν βϊαν,
ανακουφισης τδν ἀνέκφραστον πονον, παρηγορήσης τὴν άπαραμύθητον
στενοχωρίαν. Τὴς σκοτεινής μορφὴς των δαιμόνων λυτρώσης, παραμερϊζουσα τδν ὰρχοντα τοϋ σκοτους κα'ι σχὶζουσα τὰ χειρογραφα των πολλων
μου ὰμαρτιων. Και ϊνα μέ οικειιδσης μὲ τδν Θεδν κα'ι μὲ καταξιωσης
τὴς εχ δεξιων αϋτοϋ στάσεως ἐν τω φοβερω κριτηρίφ και νὰ μὲ κάμης
κληρονομον των αιωνίων καὶ ὰδιαφθορων ὰγαθων.
Ταύτην τὴν έξομολογησιν Σοϋ κάμνω Δέσποινά μου Θεοτόκε, τδ
φως των έσκοτισμένων μου δφθαλμων και παραμυθϊα της ζωὴς μου, ή
μετὰ Θεδν έλπϊς καϊ προστασϊα μου, τὴν δποίαν δεξου εϋμενως καϊ καθάρισον με απο παντος μολυσμοϋ σαρκδς καϊ πνεύματος και ὰξϊωσον με
εις τὴν παροϋσαν ζωὴν άκατακρίτως νὰ μετέχω τοϋ Παναγίου και
άχράντου σώματος καϊ αῖματος τοϋ Υἰοϋ Σου και Θεοϋ. Εις δέ τὴν
μέλλουσαν, τὴν γλυκυτάτην ούράνιον τροφὴν τοϋ Παραδείσου ἔνθα ειναι
ὴ κατοικϊα παντων των εύφραινομένων. Τούτων δέ των ἀγαθων τυχων
δ ὰθλιος, δοξάζω εἰς τοϋς αὶωνας των αϊωνων τδ πάντιμον κα'ι μεγαλοπρεπές δνομα τοϋ Υϊοϋ Σου καϊ Θεοϋ τοϋ δεχομένου πάντας τοὺς μετανοοϋντας ἐξ δλης ψυχή.ς διὰ Σὲ τὴν γενομένην μεσίτριαν κα'ι έγγυήτριαν
πάντιον των ὰμαρτωλων, διοτι δ.ἀ Σοϋ Πανύμνητε κα'ι 'Υ,τεράγαθε
Δέσποινα περισιδζεται δλοκληρος ή ὰνθρωπώη φύσις αινοϋσα και ευλογοϋσα Πατέρα και Υἰον και "Αγιον Πνεϋμα, τὴν Παναγιαν Τριάδα.

ΣΚΕΨΕΙΣ
«Δὶδου σοφω αφορμῆν ζαϊ σοφωτερος εσται». (Παρ. Δ.'9)
Τδ καήχημα των 'Αντιοχεων.
Κατὰ τὴν μεγάλην στάσιν τής 'Αντιοχείας τοϋ 386 μ. χ. οϊ εϊς τὰ
πέριξ τὴς "Αντιοχείας δρη κατοικοϋντες Μοναχοὶ, « καταλιποντες αϋτων
τὰς σκηνας καϊ τα σπήλαια, πάντο9εν συνέρρευσαν, παθάπερ ἐξ οϋρανοϋ
ὰγγελοι παραγενόμενοι» ὴλθον αύτοκλητοι εις τὴν ἐν άγωνία ευρισκομένην μεγάλην ταύτην πδλιν και διὰ τοϋ κύρους αϋτων συνετέλεσαν εις τὴν
ειρήνευσιν αῦτὴς και τὴν αϊσίαν λὴξιν τὴς στάσεως.
Διὰ τὴν πραξιν ταύτην των μοναχων καυχιδμενος ο "Αγιος Χρυσοστομος λέγει: «τοιοϋτοι τὴν ^Αντιοχέων πολιν οικοϋσι Μοναχοὶ ύις άποστολικὴν έπιδειξάμενοι παρρησϊαν». (Μι^Πβ 49.Ι75).
, Τδ καϋχημα λοιπδν των "Αντιοχέων ὴσαν οι Μοναχοὶ. Ποιον δμως
ειναι τὺ καϋχημα σήμερον τὴς 'Εκκλησίας τὴς 'Ελλάδος των δκτώ έκατομμυρϊων πιστων; Τδ καϋχημα των 'Αντιοχεων, δυστυχως, δὲν ειναι και
ταύτης καύχημα. Ὅ μοναχικδς βιος ἐξέλιπεν εξ αϋτης κρϊμασιν, οις οϊδε
Κύριος: τδδέλυπηρδν εὶναι δτι οὑδέν μέτρον προς άναβϊωσιναϋτοϋλαμβάνει.

Ἁντικανονικτ) Πρᾶξις.
"Εξ άρθρου τοϋ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς 'Ι. Μονὴς 'Αγ. Διονυσϊου ο.ρχιμ. Γαβριὴλ εϊς τδ έπϊσημον δργανον τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατρι
αρχείου «'Αποστολος 'Ανδρέας» (σελ. 3 ήμ,ΙΟ.4.57) ἀποσπωμεν τα κιϊτωθι:
«'Απδ πολλων έτων υφϊσταται μια προφανὴς άντινομϊα μεταξϋ 'Αγϊου
Ὅρους καϊ 'Εκκλησίας τὴς 'Ελλάδος εϊς βάρος και έπϊ ζημία τοϋ πριδτου.
Ειναι γνωστδν τοϊς πασιν, δτι τδ “Αγ. "Ορος έκκλησιαστικως ύπάγεται εϊς
τδ Οϊκουμενικδν Πατριαρχεϊον απ' εϋθείας καϊ δ έκάστοτε Οϊκουμενικδς
Πατριάρχης εϊναι «6 οϊκεϊος Μητροπολϊτης» τοϋ 'Αγϊου Ὅρους. Ὅσαύτως ειναι γνωστδν και κανονικον, δπως μὴ γίνεται μετάπεμψις καϊ προσλη·ψις κληρικοϋ ανευ άδείας τοϋ «οϊκείου Μητροπολίτου». Και ένω τοϋτο
ὰξιεπαίνως τηὸεϊται παρὰ των ὰγϊων Μητροπολιτων, κατ' αυτκς δὲ εἱδομεν κα'ι έπέκτασιν τούτου, ὰποτελοϋσαν καϊ προσυνεννοησιν των δϋο ὰρχων
προ τὴς μεταθέσεως, δθ ήμας τοὺς 'Αγιορείτας τοὑς ἀνήκοντας εϊς τδ
κλϊμα ἀλλης 'Εκκλησίας, δὲν χρειάζεται τϊποτε, οῦτε 'Απολυτήριον τῆς
οϊκείας Μονὴς, ουτε αὸεια, οὔτε συγκαιάθεσις τής ^Εκκλησϊας, εϊς ἢν
ὰνήκει. Παρακαλούμεν απ' εὑθείας καϊ μέσω τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ
'Εκκλησίας, ῆτις ένιονει και αὐτὴ ως φιλοστοργος μήτηρ τὴν φωνήν της
και παρακα1,εϊ τὴν πρωτδτοκον ὑυγατέρα της, τὴν 'Εκκλησϊαν τὴς 'Ελ7.άδος, ϊνα μὴ γίνεται τοϋτο, και δὴ καθ' δν χρονον τδ "Αγιον “Ορος
διεξάγει αγωνα έπιβιῶσεως.
Διὰ νὰ εϊμεθα άκριβεϊς, ὰφ" δτου ῆλλαξεν ἡ ὴγεσία τὴς 'Εκκλησίας
τής 'Ελλάδος, έφάνη, δτι θὰ ῆλλαζε και ἡ ἀντικανονικὴ αὶϊτη κατάστασις
και έλήφθη συνοδικὴ άποφασις, δπως οι 'Αγιορεϊται άπολυθωσι των 'Ιερων
Μητροπολεων κα'ι ἐπιστρέψωσιν εϊς τὰς Μετανοίας των. 'Ατυχως και επ'
αϋτοϋ πλὴν των 'Αθηνων και Θεσσαλονίκης, προς τὰς δποίας εϊναι εύγνωμον τδ "Αγιον Ὅρος, οϋδεμια ἄλλη Μητροπολις συνεμορφιοθη, τουναντϊον
μάλιστα τοὑς ὰπο7,υθέντας έξ αϋτων προσέλαβον επιδεικτικως γειτονικαϊ
τοιαϋται».

Ἁντικοτνονικδτητος επακολουθα.
ΟΙ ἀρχαϊοι ήμων προγονοι ἔλεγον «ένδς κακοϋ δοθέντος, μυρία
ἕπονται». 'Εκ της αντικανονικης δὲ ταύτης πράξεως των ὰγίων 'Αρχιερέων τὴς 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος περϊ ὴς τδσον πειστικως 6μιλεϊ δ Παν.
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Καθηγοϋμενος Γαβριὴλ, προέρχονται πολλαι άλλαι άντικανονικοτητες καϊ
ὰμαρτίαι κα'ι ϊδοϋ ποϊαι. Πρωτον οι άγιοι 'Αρχιερεϊς παραβαίνουσι τον
δρκον δν ἔδωκαν, δτι θὰ τηροϋν τοὴς 'Ιεροϋς Κανόνας. Καϊ δεν εῖναι ενας
δ κανων οῦτος ἀλ7,α δκτω (Ἀποστ.ι6'. ιε'. ΑὍικουμ. ιε'. Δ' Οϊκ.στ'. 'Αντιοχ.
γ'. κα'. Σαρδ. α'. ιστ'. Καρθ. νξ'.) οιτινες ὰπαγορεύσι νὰ γϊνωνται δεζτοι
κληρικοι ὰνευ συγκαταθέσεως τοϋ οϊκεϊου έπισκδπου. Ποσον κακδν εϊναι
ἡ έπιορκία κατανοεϊ εϋκ67,ως πας τις άφοϋ και αύτδς δ δρκος ὰπαγορεύεται.
".Ηδη απδ τὴς Παλ. Διαθήκης φαίνεται ή τιμωρία των έπιορκων (Ζαχ.ε'.4).
Δεύτερον, συντελοϋν νὰ γίνωνται καὶ άλλοι έπίορκοι, διδτι οί 'Ιερομοναχοι ένόρκως υπεσχέθησαν δτι ὶσοβιως θὰ παραμεϊνωοιν ἐν τὴ Μετανοία αϋτων. Τρϊτον, συντελοϋν νὰ άπολεσθωσι ψυχαι, διδτι ὴ πεϊρα μαρτυρεϊ δτι οἰ ἀντικανονικως έξελθδντες τοϋ 'Αγίου Ὅρους δὲν εύδοκιμοϋσιν
ύ,ς κληρικο'ι καϊ σκανδαλὶζουσι. Τέταρτον, συντελοϋν νὰ καταρρέη άπδ αποψεως προσωπικοϋ τδ καύχημα τὴς Ὅρθοδοξίας έπι μίαν χιλιετηρίδα,
τδ "Αγιον Ὅρος. Θὰ συνεχισθῆ δμως ὴ ὰντικανονικοτης αϋτή ; Ὅ "Αγιος
Θεδς κα'ι ή 'Υπεραγϊα Θεοτδκος ας φωτίσωσι τοϋς ὰγϊους 'Αρχιερεϊς νὰ
μὴ γϊνωσι τοϋ 7,οιποϋ έπϊορκοι και νὰ σεβασθωσιν δ,τι οι αιωνες έσεβασθησαν και δλος δ χριστιανικδς κοσμος τιμα.

Μεγἁλη παρἁλειζψις.
Ὅ 'Απ6στο7,ος Παϋλος ὰναντιρρήτως ειναι ὴ μεγαλυτέρα χριστιανικὴ
φυσιογνωμία. Κατὰ τον ιερδν Χρυσοστομον δεν ένεφανϊσθη μεϊζων αύτοϋ
εις τὴν ἀρετήν, τὴν σοφίαν και τὴν δρασιν έν τω κὰσμφ. Αϋτδς εῖναι έκεϊνος «ποϋ υφανε τον καλλιτεχνικδν τάπητα τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοϋ χρησιμοποιοῖντας το 0εϊκδ στημονι (Κο1τπβΓ), Δι' ὴμας μάλιστα τους "Ελληνας ἔχει ϊδιάζουσαν σημασίαν, διδτι μας έξήγαγεν απδ τδ σκοτος τὴς
εἰδωλολατρεὶας καὶ μας εϊσήγαγεν ὲκεϊ, δπου υπάρχει τδ ιλαρδν φως τοϋ
Χριστοϋ. 'Επι πλεον τας ϋπεροχους έπιστολάς του ὰπευθύνει πάσας, έκτδς
δύο, εις 'Ελ1,ηνικὰς “Εκκλησίας. Και δμως ὴ πρωτεύουσα τὴς Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη, εν ὴ έπϊ τρεις έβδομάδας παρέμεινε καϊ εισ τὴν δποϊαν
ἔγραψε τας δοο περιφήμους έπιστολάς του, αϊτινες άπετέ2,εσαν τήν ὰρχὴν
τὴς Καινὴς Διαθήκησ (ας εύλογήσωμεν τὴν ῶρα ποϋ δ Παϋλος έλαβεν
αϋτὴν τὴν άποφασιν!) ὴταν εϋτϋχημα γιὰ δλον τον κδσμον! (Ηο1τηβΓ) δὲν
τοϋ ἀφιέρωσεν οῦτε ενα ναον! Πδσοι Ναοί ὲκτισ8ησαν κατὰ τὴν έγκα·
τάστασιν των προσφύγων εἰς αϋτὴν καϊ δμως εις τον ιδρυτὴν τὴς Ὅκκλησίας τὴς Θεσσαλονίκης δὲν ὰφιεριο8η οῦιε εις,'Η μεγάλη αυτη παραλειψις
δὲν τιμα ουτε τοϋς Θεσσαλονικεϊς,οϋτε τον "Αγγελον τὴς'Εκκλησίας ταύτης.

Εᾧγε τους.
Πολ7,ακις απδ τον στηλων τοϋτων έτονϊσθη ὴ σημασία τὴς έκδοσεως
των προ πολλοϋ έξηντλημένων βιβλίιον τοϋ 6σῳυ Πατρδς ήμων Νικοδή
μου τοϋ 'Αγιορείτου κα'ι δὴ τοϋ 'Αοράτου Πολέμου, δστις διεπαιδαγιδγησεν
ἐν Χριστφ πολλὰ; χριστιανικὰς γενεάς. 'Εν τούτυις δμως 'Εκκλησιαστικοϊ ὍργανισμοΙ διαθέτοντες τυπογραφεϊα και ύχοντες τὰ μέσα, έκῶφευσαν εϊς τὴν φωνὴν ήμων ταύτην έκδϊδοντες ὴμερολδγια. Ιδοὴ δμως δτι
εϊσηκουσΟη αυτη κα! δ ὰορατος πολεμος έξετυπωθη υπδ των χριστιανων
έργατων (Χριστιανικὴ "Ενωσις ἐργαζομένης Νεολαὶας) προς οικοδομὴν
εν Χριστφ των χριστιανων μας!!
"Ενα μεγὰλο εδγε άνήκει εις τα καλα αυτὰ έργαζομενα παιδιὰ τὴς
'Ελλάδος, ἀιινα ἔργφ κα'ι λογω και τροπφ βίου έργάζονται προς χριστιανικὴν ἀναγέννησιν τὴς πατρϊδος ήμων, ῆτις προέρχεται ἐκ των κὰτω.
'Η ἔκδοσις αυτη τοϋ 'Αοράτου Πολέμου λϊαν καλαισθητος καϊ
πολὺ φθηνή, δέον νὰ γινη κτήμα παντύς χριστιανοϋ.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

'Επϊσζεψις επισἠμων. Τὴν'22αν ''Ιουλίου ἀφιχθη εϊς τδν ιερον
ὴμων τοπον δια. τοϋ (5όπ. Σεμίραμις δ ὑφυπουργδς των Οὶκονομικων
κ. Δ. 'Αλιμπράντης μετὰ τοϋ γεν. γραμματέως τοϋ αϋτοϋ 'Υπουργείου
κ. Θ. Μερτικοπούλου, οϊτινες ὰποβιβασθέντες εις τὴν 'Ι. Μονὴν 'Αγίου
Διονυσίου έπεσκέφ8ησαν ὰκολοϋθω'ς καϊ τας 'Ι. Μονὰς Ὅσίου Γρηγορίου
και 'Αγ. Παντελεήμονος (Ρωσικοϋ), τὴν δέ έπομένην ὰνὴλθον εις Καρυὰς
ἔνθα έγένετο εις αύτοϋς έπίσημος ύποδοχὴ κατά τὴν έπικρατοϋσαν ὰγιορειτικὴν τάξιν.
,
'Εντδς τοϋ ίστορικοϋ Ναοϋ τοϋ Πρωτάτου προσεφώνησε τοϋς έπισήμους ἐκ μέρους της 'Ι. Κοινο.τητος δ άρχιμ. Γαβριήλ, καθηγούμενος
τὴς 'Ι. Μονής 'Αγ. Διονυσίου, άνταπαντήσαντος τοϋ κ. ϋφυπουργοϋ.
'Επηκολούθησε δεξίωσις εϊς τὴν μεγάλην αῖθουσαν τὴς 'Ι. Κοινοτητος και ἐν συνεχεία έπεσκέφθησαν τὰ άξιοθέατα τὴς μοναχικὴς πολϊχνης και τδ άπδγευμα ὰνεχωρησαν διὰ τὴν 'Ι. Μονὴν των 'Ιβήρων.
"Εκτακτοι Διπλαϊ 'Ι. Συνὰξεις. "Εξ άφορμής τὴς έλεϋσεως εις
''Αγιον “Ορος των ὰνωτέρω έπισήμων, έκλήθη ϋπδ τὴς 'Ι. Κοινοτητος
διὰ τὴν 23ην ιδίου μηνδς "Εκτακτος Διπλή 'Ι. Σύναξις, ῆτις συγκληθεϊσα
εύθϋς μὲ τὴν άφιξιν αϋτων, ἔθεσεν ένώπιόν των τα έκκρεμοϋντα
οϊκονομικὰ ζητήματα τοϋ τοπου.
Εις τδν κ. υφυπουργδν έτονισθη ἡ πικρία των 'Ι. Μονων τοϋ 'Αγίου
Ὅρους διὰ τὴν ὰπδ Ι2ετϊας φανερὰν ἀδικίαν τὴν γενομένην ύπδ τοϋ
Κράτους προς αῦτὰς καϊ έζητήθη ὴ δριστικὴ τακτοποϊησις τὴς δφειλής
τούτου έκ τὴς παρὰ των 'Ι. Μονων παραχωρήσεως των άγροτικων αϋτων
κτημάτων προς ὰποκαταστασιν των προσφύγων, διὰ τὰ δποϊα αι 'Ι.
ΜοναΙ ϊθ,αβον δνομαοτικοὑς τίτλους και οϋχ'ι δμολογϊας.
Τελος έζητήθη ὴ ἀναβϊωσις τοϋ Ν6μου 5377ἶΙ933, ὴ ἀπάλειψις τοϋ
ὅρου τὴς «χαριστικὴς» τουτων καταβολὴς υπδ τοϋ Κράτους, τδν δποϊον
βαρέως φέρει τδ “Αγιον Ὅρος, και δ καθορισμδς τοϋ χρόνου καταβολὴς
των κατ' ετος παρεχομένων μισθωμάτων προς ἀπαλλαγὴν της συνεχοϋς
ὲπαιτίας κα'ι των μεγάλων έξοδων εις τὰ δποϊα τοϋτο ύποβάλλεται διὰ
τὴς ἀποστολὴς κατ' ετος διαφορων έπιτροπων.
Ὅ κ. ὑφυπουργδς ἀπαντων έξεδήλωσε ζωηρδν ένδιαφέρον έπϊ των
ζητημάτων τοϋ 'Αγίου Ὅρους, τονισας δτι ἡ Κυβέρνησις Καραμανλή
αποβλέπει εις τδ "Αγιον Ὅρος ώς εἰς φροντιστήριον ὰσκῃτισμοϋ, μεγά?,ο στήριγμα τὴς Ὅρθοδοξου Ὅκκλησὶας καὶ τὴς 'Ελλάδος ῆτις μδνη
διατηρεϊ τὴν Ὅρθοδοξιαν. “Επιθυμεϊ, ειπεν, δχι μονον τὴν διατήρησιν
άλλα και τὴν προαγωγήν, έξετάζουσα με στοργὴν και προσοχὴν έπιτοπίως τὰς διαφορὰς και μὲ προγραμματισμένον ένδιαφέρον και ὰποδειξις
τοϋ ένδιαφέροντος αϋτοϋ ειναι ἡ μελετωμένη προσεχὴς αφιξις εις “Αγιον
“Ορος τοϋ κ. Πρω9υπουργοϋ. 'Υπεσχέθη δτι θὰ είσηγηϋὴ με ἀνοικτὴν
καρδίαν έφ" δλων των άναγκων τοϋ 'Αγίου Ὅρους, διοτι πιστεϋει εϊς
τδν ϋψηλδν προορισμδν τοϋ 'Αγίου Ὅρους καϊ τδ ^καλλιεργουμενον
πνεϋμα τὴς Πίστεως και τὴς ὰγάπης ποϋ έπέδρασεν εϊς ολον τδν Κ6σμον,
δι' αϋτο, έτονισε, θὰ γίνη τδ παν.
'Εν συνεχεία δ κ. Μερτικόπουλος λέγει δτι δ κ. ὑφυπουργδς ειναι
έκλεκτδν τέκνον τὴς Κοινωνίας και τὴς 'Εκκλησίας κατ' έπίγνωσιν, ιος
δὲ συνυπεύθυνος ϋποσχεται νὰ ένισχύση τδ "Αγιον Ὅρος προς τονωσιν
τοϋ Μοναχισμοϋ, τοϋ μοναδικοϋ στηρϊγματος τῆς 'Εκκλησίας. Ἰδιαιτέρως
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θὰ συμβάλτ) εϊς τὴν ρύθμισιν των Μετοχιακων μισθωμάτων, τοσούτῳ
μαλλον καθοσον ἡ καταβολὴ τούτων εὶναι ὑποχρέωσις τοϋ
Κράτους.
Μετὰ τδ περας τὴς 'Εκτάκτου ταύτης 'Ι. Διπλὴς Συνάξεως αυτη
έπέδωκε εις τον κ. ϋφυπουργδν και σχετικσν ϋπδμνημα.
— Τὴν 2Οὴν Αϋγούστου συνεκλήθη κα'ι πάλιν έτέρα "Εκτακτος
Διπλὴ 'Ι. Σύναξις δΓ έγκυκλίου τὴς 'Ι. Κοινοτητος, άποφασισθείσης
κατόπιν ὲπιστολὴς τὴς 'Ι. Μονὴς 'Αγιῶυ Παύλου, ῆτις έπανερχομένη
έπϊ τοϋ πλέον σοβαροϋ καϊ ζωτικοϋ οικονομικοϋ ζητήματος των 'Ι.
Μονων τοϋ Ἀγίου Ὅρους, των Μετοχιακων μισθωμάτων, ϋπέδειξε τον
παραμερισμὁν των διαφόρων απο δωδεκαετίας κενων υποσχέσεων των
άρμοδϊων καϊ τήν προώ8ησιν τοϋ ζητήματος αὑτου αποφασιστικως και
βάσει νέων κατευθύνσεων, ϊνα έπιτύχη έπι τέλους τδ “Αγιον “Ορος τδ
δϊκαιον του.
“Επικροτηθεϊσης τὴς είσηγήσεως ταύτης δμοφώνως ὑπδ τής
'Εκτάκτου Διπϊ,ὴς Συνάξεως άπεφασίσθη ή συγκροτησις διμελοϋς έπιτροπής ἐκ των έπιφανων ὰγιορειτων ἀρχιμ. Γαβριὴλ και Βησσαρίωνος
καθηγουμένων των 'Ι. Μονων 'Αγ. Διονυσίου καί Ὅσ. Γρηγορίου, μέ
τὴν έξουσιοδοτησιν δπως ουτοι συγκεντρωσουν απαντα τα στοιχεια καϊ
κατερχομενοι εϊς'Αθήνας χειρισθωσι τδ ζήτημα εν λευκφ και δι' δλων των
,νομὶμων μέσων μέχρις δριστικής ρυθμϊσεως κατὰ τδ δϊκαιον τοϋ 'Αγϊου
Ὅρους τδ δποϊον ένω άναγνωρίζεται, ἐν τοϋτοις έμποδίζεται ὴ προωΟησὶς του.

Προσελευσις αλλοδαπων. Κατὰ τὰς πληροφορϊας μας επετραπη εις τὴν Σερβικὴν 'Ι. Μονὴν τοϋ Χελανδαρίου νὰ προσλάβγ) τρεις
εἰσέτι σέρβους μοναχοὺς προερχομένους ἐξ 'Αγγλίας, οιτινες και αναμενονται έντδς ολίγου.
—· 'Υπδ τοϋ Πατριαρχείου Μόσχας έζητήθη δπως έπιτραπὴ ὴ προσέλευσις εις “Αγιον Ὅρος έκ Ρωσιας δέκα μοναχων διὰ τὴν 'Ι. Μονὴν
'Αγίου Παντελεήμονος (Ρωσσικοϋ).
— 'Υπδ τοϋ ὰρχιεπισκοπου Νικολάου έξάρχου τοϋ Πατριαρχείου Μδ,σχας εν τὴ Δυτικῆ Εϋρωπτ), δι' έγγράφου προς τὴν 'Ι. ήμων Μονὴν
διεβιβάσθη ή ὲπιθυμία καὶ δ θερμδς ζὴλος τοϋ εϊς αύτὴν ὰνήκοντος
νέου ιεροδ. Βενεδίκτου δπως οῦτος γινη δεκτδς εϊς αὐτὴν προς πνεϋματικὴν τελειοποίησιν.

—: 'Υπδ τοϋ εν Βαρκελιδνη τής Ἰσπανϊας κ. Τϊτοιη3.8 λνιΠΓΠΟ8, ἐκ
γονέων Ρωσων, έζητήθησαν πληροφορϊαι περὶ τής κοινοβιακής ζωὴς
τής 'Ιερας ήμων ζωὴς καϊ εν τέλει παρεκάλεσεν δπως τον δεχΟωμεν και
τον συγκαταριθμήσωμεν μεταξὺ τὴς ήμετέρας ὰδελφοτητος ω,ς ὰδελφὺν
αύτὴς.

Εὶς άμφοτέρους τούτους έδηλωθη δι' έγγράφων ήμων δτι εϊναι
δεκτοι ὰφοϋ προηγουμένως τακτοποιηθωσι διὰ τοϋ Β. 'Υπουργεϊου των
'Εξωτερικων.
'Ασ3ενεια ΚαΘηγουμένου ὴμων. Τήν 2Ιην ^Ιουλῶυ έπισιρέφων εκ Θεσοαλονϊκης εις "Αγ. Ὅρος δ ὴμέτερος καθηγούμενος ἀρχιμ.
Σεραφείμ, προσεβλήθη εν Δάφνῃ ὑπδ σοβαρας ὰριστερας ὴμιπληγϊας
συνεπεία θρομβωσεως έγκεφαλικής ὰρτηρίας. Διακομισθεϊς εις τὴν 'Ι.
ήμων Μονὴν παραμένει εν αυτη κλινήρης.

Προσέφεραν προς ἐνίσχυσιν τοϋ παρόντος δωρεὰν
ΔΩΡΕΑΙ.
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ήμων οϊ κ. κ. Γρηγ. Σακαλῆς συνὶρχης έ. ὰ.
"Αθήναι δρχ. 3Ο, 'Ι. Μονὴ Ζιογράφου 5Ο, 'Ι. Μονὴ 'Αναλήψεως Κοξάνης
ΙΟΟ, Συνδεσμος 'Ε.λλήνων Σιδηροδρομικῶν "Αθηνων 2ΟΟ, ἀρχιμ. 'Ιωάν.
Κατσιμίγας δρχ. δΟΟ, 'Ι. Μονὴ 'Αγ. Διονυσίου Ὅλϋμπου, ἀρχιμ. Κ.
Ἀρώνης ἐκ Κατερίνης, ιερ. Β. Γεοολιόλιος, ιερ. 'Ιωάν. Καλιακούδας,
'Αθαν. Σιτζούκης, 'Ιωάν. Κοϋκουλης, Γ. Τσοϋκας ἐκ Λιτοχωρου και
Οικον. 'Ι. Μπιλιάγκας ἐκ Σκοτίνης Λιτοχιδρου ανα 5Ο, ιερομ. Βενιαμ'ιν
κελ. 'Λγ. 'Ιωάν Θεολόγου 'Αμαλφενοϋς 5Ο, 'Αίύ Τρομπούκης δδοντϊατρος
'Αμφιλοχϊα 2Ο, ιεροδ. Νήφων βιβλιοδέτης 2Ο, Κα Λέλα Χρ. Χαλδούπη
'Αθηναι, Γερ. Τουλιατος Δὶτὴς ΟΤΕ 'ΑΟήναι, Στ. Κοϋκης Δ1τὴς ΟΤΕ
Θεσὶνὶκης ανα 5Ο, 'Αμφιλ. Εϋγενίδης φαρμακοποιδς Θεσἰνϊκης 2ΟΟ καϊ
εν δέμα φὰρμακα διὰ τδ φαρμακεϊον της Μονής, "Αθ. Δανιὴλ Θεσὶνίκη
5Ο, Χρ Φιλίππου Καλάνδρα Κασσὰνδρας 5Ο, 'Ι. Σιουρούνης καθηγητὴς
Χιλιομοδιον Κορινθίας 5Ο, ὰνιονυμος Λαυριτοτης ΙΟΟ, Γεο5ργ. Λάσκαρης
δικηγόρος "Αργοστολιον ΙΟΟ, 'Ι. Μονὴ Σταυρονικήτα, προηγ. Σωφρονιος
Σταυρονικητιανδς καϊ άναινυμος Λαρίσης ὰνα. 5Ο, Γ. Παρθένιος Παντοκρατορινδς 5Ο, ιερομ. Εϋθύμιος Κρητικδς κελ. 'Εσταυρωμένος Καρυαι 2Ο,
Γ. Χρυσοστομος καλ. “Αγ. Πάντες 'Ι. Σκ. 'Αγ. "Αννης 25, 'Αρσένιος
Καψαλιωτης 3Ο, 'ΙωακεΙμ Καυσοκαλυβίτης 2Ο, Δανιὴλ Καυσοκαλυβίτης
ΙΟ, Β. Π7,έσας Αϊγιον 2Ο, Δημ. 'Αδαμϊ8ης 'Ιερισσδς 5Ο, κα'ι ὴ Κα
Γεωργία Λαζοποϋλου έκ Μιννεαπολεως Μιννεσότας δολλ. 5.

Προς απαντας ἐκφράζομεν τας εὑχαριστϊας τὴς 'Ι. ήμων Μονής.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ι. ἡμων Μονὴν έπεσκέφθησαν μεταξύ των
πολϊ,ων αλλων κα'ι οι κ. κ. Δημοσ. Γούλας νομάρχης Χαλκιδικὴς, ΙΙ.
Χάντζος εϊσαγγελεϋς Πολυγϋρου, Π. ΓΙαπαδοπουλος διευθ. Νομαρχίας
Χαλκιδικὴς, δ Μητροπολίτης Κϊτρους Βαρνὰβας μετὰ τοϋ ιεροδ. Νεκταρϊου Κοτζια διευθυντοϋ τοϋ Κατωτέρου "Εκκ1,ησ. Φροντιστηρίου Κατερίνης, τοϋ ἀρχιμ. “Ιωάν. Κατσιμίγα καὶ 28 σπουδαστων του ϊδ. Φροντιστηρϊου, Σάβ. 'Αγουρίδης καθηγητὴς Πανεπιστημ, Θεῳνίκης, Εύάγ.
Σκορδας θεολόγος-καθηγητὴς, Γ. Γκιουλέκας διευθ. 'Αγροτ. Τραπέζης
'Αοναϊας, Γρ. Ξένος ἀνθ1στὴς Χωρὶκής ὰστυνομος Στρατονϊκης, 'Αρ.
Μπεζας τοϋ Θ. Ο. Θεσὶνίκης μετὰ 22 μελων αϋτοϋ, 81. 8σ1ι1οκ8, Βγ,
Οιεηι11ει· "Αμερικανοὶ φοιτ., ΧΑ. Ρβκϊαη Γερμανδς κα9ηγ., Ν. Καιτηταη.
ΑΙ. ΕπυβὶΟΓ, Αά. Κιι1ϊο1ι, .Ι. ΟΗο Γερμανοι φοιτ., Β. Καλογερας κα
θηγητὴς Πειραματικοϋ Σχολ. Πανεπιστημϊου Θεσ1νϊκης μετα 24 σπουδαστων τοϋ ιδ. σχολεϊου, 'ΑΪ). Παπαϊωάννου σπουδασ. ἐξ “Αλεξὺτ67,εως,
Κ. Μιχαλοπουλος δημοδιδάσκαλος ἐκ Πειραιως, Κ. Σταθοπουλος δημ.
ὑπάλ. εκ Σπερχιάδος Φθιοοτιδος, Κ. Λουζιώτης δημ. υπαλ. ἐξ Αϊγιαλείας,
Ρ. ΜΓ83ϊ8ῖβΓη, Χν. Βϊβ1πσϊι, Κατϊ. Ε1Ιθγ, Ο1. Μ3πἰβά, 8. ΙΛιιάοϊΤ
Γερμανοϊ καθηγηταί, Β. Ζο86ὴ 8. ΟεΙεΓΓΪεά6Γ, Β. ΗβϊηΓΪοά, Γερμανοϊ φοιτηται, Ε. 5ῇοϊ3βΓ Σουηδδς φοιτ., Ο. Ηπγοιι, Γ. Μαγεπιε, Ε.
ΜοιϊΙ1β Γάλλοι φοιτ., Η. ΠβιβΓ1, Η. Τοπι1πιο1ι Γερμανοι ιατροί, Αιι.
ψιιϊ11ιι, .1. Βοιπρ3ϊΓβ Γάλλοι ὰρχαιολογοι. 8. Μίσϊϊ3ώ, Η. Ββηο1ϊ^,
Β. Τιικ1ύη Γερμανοι Σπουδασταϊ, 1. ΟοεΙαε "Αμερικανὺς καθηγ., Ε.
βιϊΓβϊ3 καθηγ. Πανεπιστημ. Θεσ1νὶκης, Παϋλος Στοϊτεβιτς ιερομ. εκ
Σερβίας, Ιν3Π Μιγοπ Τσεχοσλαβάκος, 'Λθαν. Τσϊγκας ιδ. ὑπάλ. Θεσὶνϊκης, 'Ιωάν. Κλεωνίδης φοιτ. εκ Θεὼνίκης, Β. Βεϊ'Π3Γά, Ο. Ι1ατηιιι
Γερμανοϊ καθηγηταί, Γ. Τσολϊκης φοιτ. εκ Θεσ1νὶκης, 'Αθαν. Σ. Σαμαρας εμπορος εκ Θεσ1νὶκης κ. α.

ΑΝΩ :

Ἀπδ τὴν περιοδείαν εϊς τον Ἰ. ήμῶν Τ6πον τῶν κ. κ.
Δημοσ. Γοϋλα Νομάρχου Χαλκιδικὴς, Π. Χάντζου Εϊσαγγελἐως καὶ Π. Παπαδοποϋλου Δ1τοϋ Νομαρχίας Χαλκιδικής.
Ὅ Νομάρχης μετὰ τοϋ Εϊσαγγελἐως και τοϋ Καθηγουμένου
ὴμῶν εϊς τὴν κοινὴν τράπεζαν τὴς ὴμετέρας 'Ε Μονῆς.

ΚΑΤΩ :

'Η 'Ιερὰ Μονὴ τοϋ Ζωγράφου.

