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'Εκ μωσαϊκοϋ συιιπλέ.γματος τοϋ Εϋαγγελισμοϋ ἐν τῷ ναω τῆς 'Ι.
Μονῆς Βατοπεδίου ΙΑ' αιωνος. 'Η εϊκων τοϋ άνδροπρεπως παριστανωμένου Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, βαδίζοντος έορταστικως προς τὴν Παρθένον Μαρίαν μὲ τὴν δεξιὰν ϋψωμένην, φέρει τὴν έπιγραφήν. «Χαϊρε κεχα'Η εϊκων τὴς ένβρονισμένης Μαρίας, τὴν
ριτωμένη, δ Κϋριος μετὰ σοϋ
.*
δποίαν θὰ θέσωμεν εϊς τδ έπόμενον τενχος, φέρει τὴν έπιγραφήν' «'Ιδοὴ
ἡ δούλη τοϋ Κυρίου, γένοιτο μοι κατὰ τδ ρήμα σου». 'Αμφοτεραι αι
παραστάσεις χωριζόμεναι διὰ Ουριοματος, ἀνὴκον εϊς τὰ έλάχιστα ὑπολοιπα των λαμπρων μωσαϊκων τοϋ ναοϋ και άποτελοϋν τὰ άρχαιότερα
διασωΟέντα δείγιιατα ψηφιδωτῆς τέχνης ἐπϊ τοϋ 'Αγίου Ὅρους.
(Φωτογραφι'α τοϋ Γερμανοϋ ΚαΟηγητοϋ κ. Κ. “Ελλερ).

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«'Ηκοϋσατε δτι έρρέθη, 6φθαλμδν άντὶ δφθαλμοϋ
καὶ 6δοντα άντι οδοντος. 'Εγῶ δελέγω ὑμῖν μὴ άντιστῆναι τφ πονηρφ' ἀλλ' δστις σε ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν
σιαγδνα, στρέψον αϋτφ και τὴν άλλην' κα'ι τῷ θέλοντί
σοι κριϋὴναι καὶ τον Χιτῶνα σου λαβεϊν, άφες αὑτω καὶ
τδ ϊμάτιον' καὶ δστις σε άγγαρεϋσει μίλιον εν, ϋπαγε μετ'
αϋτοϋ δύο' τφ αϊτοϋντι σε δϊδου και τον θέλοντα άπδ
σοϋ δανείσασθαι μὴ άποστραφῆς».

(Ματθ. στ' 38 - 43)
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ΧΕΛΗΠΔλΡΙΟΥ (Σερβικὴ)

Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου, ἥτις καὶ Μονὴ τῶν Σέρβων λέγεται εἰς διάφορα ἀρχαῖα ἐπίσημα ἔγγραφα εἶναι ἡ μόνη
Μονὴ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἥτις εὑρίσκεται εἰς ὁμαλὴν καὶ χαμηλὴν
τοποθεσίαν ἐντὸς εὐρέως κοιλώματος ἀλλ' ἀγόνου καὶ ἀδένδρου.
Ἑ πρό τινων ἐτῶν συμβάσα μεγάλη πυρκαϊὰ τοῦ δάσους, κατέστρεψε τὰς ἀφθόνους ρητινώδεις πεύκας καὶ ἀπεψίλωσε τὴν εὐρεῖαν περιοχὴν τῆς Μονῆς. Ὁ βαδίζων ἀπὸ τῆς Μονῆς τοῦ
Ζωγράφου πρὸς τὸ Χελανδάριον χάνει ἐν τῷ μεταξὺ τῆς ὁδοῦ
τὸ Ἄγιον Ὄρος μὲ τὴν ὑλομανῆ του βλάστησιν, μὲ τὰς ποικιλίας τῶν βουνῶν του καὶ μὲ τὰς καλλιρρόους πηγάς του' νομίζει ὅτι ἐξῆλθεν εἰς ἄλλον τόπον ἐνῷ βαδίζει ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ ἐδάφους. Ἐν τούτοις τὸ Χελανδάριον ἀπέχον περὶ τὴν ὡραν ἐκ τῆς
θαλάσσης, καίτοι ὑποφέρει τὸ θέρος, εἶναι ἀπηλλαγμένον τῶν
βορείων ἀνέμων τοῦ χειμῶνος καὶ παρὰ τὸ ἄγονον τῆς φύσεώς
του ἔχει ὕδατα καὶ πολὺ καλοὺς κήπους, διὰ δὲ τὸ ἀπόκεντρον
τῆς θέσεώς του ἀπολαύει βαθείας ἡσυχίας.
Ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς περιοχῆς τῆς Μονῆς ταύτης, ἄν μὴ
εἰς χῶρον εἰς τὸν ὁποῖον ἱδρύθη αὕτη, ἔκειτο πιθανῶς ἡ ἀρχαία
πόλις Ὁλόφυξος. Ἐντὸς τῆς Μονῆς ὑπάρχει φρέαρ λεγόμενον
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τοῦ Ξέρξου καὶ μάρμαρα τινὰ ἀρχαῖα,
φαὶ δύνανται νὰ χύσουν φῶς.

ἀλλὰ μόνον αἱ ἀνασκα-

'Η Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου ἔχουσα ὅψιν μεγάλης Μονῆς, κατοικεῖται ἤδη ὑπὸ τριάκοντα περίπου Σέρβων Μοναχῶν.
Πρὸ 4Οετίας εἶχε πλέον τῶν 8Ο Μοναχῶν.

ἐνεφανίσθη ὡς μεγάλη πολὺ
'Η Ἰερὰ αὕτη Μονὴ
βραδύτερον τῆς Λαύρας, τοῦ Βατοπεδίου καὶ τῶν Ἰβήρων.
Κτίτορας ἔχει τοὺς Ἁγίους Συμεὼν καὶ Σάββαν τοὺς πάτρωνας
τῶν Σέρβων, τῶν ὁποίων ὁ μὲν ὑπῆρξε βασιλεὺς τῆς Σερβίας
ὑπὸ τὸ ὅνομα Στέφανος Νεμάνιας, ὁ δὲ Σάββας υἱὸς αὐτοῦ
ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας. Κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΒ' αἰῶνος οἱ δύο
οὗτοι ἐπίσημοι Σέρβοι ἔλαβον εἰς τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τὴν καὶ
πρότερον ὑπάρχουσαν Μονὴν τοῦ Χελανδαρίου καὶ ἀνοικοδόμησαν καὶ ηὔξησαν αὐτήν. Συνέβη καὶ ἐνταῦθα ὅ,τι εἰς τὴν Ἰ.
Μονὴν τῶν Ἰβήρων. Πρὸ τῆς ἐποχῆς αὐτῆς φαίνεται ἡ Μονὴ
ὑπῆρχε μικρὰ καὶ ἄσημος, εἰς δὲ τὰ σημερινὰ ὅρια αὐτῆς ὑπῆρχεν ἡ Μονὴ τοῦ Ζυγοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν πρὸσῆλθεν, ὡς ἐσημειώσαμεν προηγουμένως, τὸ πρῶτον ὁ Ἂγιος Ἁθανάσιος τῆς Λαύρας, καὶ ἥτις κατὰ τὸ τυπικὸν ἐπὶ Μονομάχου φαίνεται τετάρτη
τὴν τάξιν ἐν τῇ μοναχικῇ ἱεραρχίᾳ, ἤτοι μετὰ τὴν Μονὴν τῶν
Ἰβήρων. Τὴν θέσιν ταύτην τῆς μονῆς τοῦ ζυγοῦ ἔλαβεν καὶ ἡ
Μονὴ τοϋ Χελανδαρίου ὡς κληρονομίαν, οὕττος εἰπεῖν, ἀπὸ τῆς
ἀρχαιοτέρας μονῆς τὴν ὁποίαν βαθμηδὸν ἀπερρόφησε μεγάλη
γενομένη.

Αἱ φλυαρίαι τοῦ Πορ. Οὐνσπένσκη, ὅτι δῆθεν ἐκτίσθη «ἐπὶ
τῶν ἐρειπίων τῆς ἐρημωθείσης πολίχνης Χιλιαντῆρι, ὑπὸ Χιλιανταρίου τινὸς καὶ τῶν συνασκητῶν αὐτοῦ πλησίον τῆς Ἑκκλησίας τῶν Εἰσοδίων τῆς πολίχνης ταύτης, εἶναι αὐθαίρετοι καὶ
ἀμάρτυροι. Ὁ Σωφρόνιος Καλλιγᾶς (Ἁθωνιὰς σ. 98) λέγει τὴν
Μονὴν Χελανδαρίου ὑπάρχουσαν ἀπὸ τοϋ 1Ο7Ο ἐπὶ Ρωμανοῦ
τοῦ Διογένους, ἄγνωστον πόθεν λαβὼν τὴν εἴδησιν. Πάντως εἰς
ἔγγραφον τῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ ἔτους 1169 διὰ
τοῦ ὁποίου παρεχωρήθη ἡ ἔρημος μονὴ τοῦ Θεσσαλονικέως εἰς
τὸν ἡγούμενον τῆς μονῆς τοῦ ξυλουργοϋ Λαυρέντιον, φέρεται
Ἑλληνιστὶ ὑπογραφὴ «Γεράσιμος μοναχὸς καὶ καθηγούμενος
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τῆς σεβασμίας μονῆς τοϋ Χελανδαρίου, ἐποιησα τὸν τίμιον
σταυρόν».
Ὁ Ὄσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀντιθέτως πρὸς τὴν
κρατοῦσαν παράδοσιν καὶ τὰ γραφόμενα τοῦ Κομνηνοῦ, πιστεύει
ὅτι οἱ μνησθέντες ἐπίσημοι κτίτορες ἔκτισαν τὴν Μονὴν ταύτην
ἐκ θεμελίων. "Ας ἀκούσωμεν δΓ αὐτήν, λέγοντος, ὅσα κοινῶς
εἶναι παραδεδεγμένα περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰ. ταύτης Μονῆς. Κατὰ
τὸν Ὄσιον Νικόδημον, ὁ Ἅγιος Σάββας προσῆλθε νέος εἰς τὸ
Ἄγιον Ὄρος εἰς τὸ Ρωσσικὸν μοναστήριον (τοῦ Θεσσαλονικέως;)
καὶ κατόπιν ὁ πρῶτος ἐτοποθέτησεν αὐτὸν εἰς τὸ Βατοπέδιον,
ζητούμενος δὲ ὑπὸ τῶν γονέων του, ἔγραψεν εἰς αὐτοὺς ἐπιστολὴν «περὶ ματαιότητος τοῦ κόσμου, τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ
τῆς ἀπολαύσεως τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, καὶ τόσον τοὺς ἤναψεν
εἰς τὴν θείαν ἀγάπην, ὤστε τοὺς κατέπεισε νὰ παραιτηθοῦν τῆς
βασιλείας καὶ νὰ γίνουν μοναχοί. Ὄθεν ὁ πατήρ του θεῖος Συμεών, ἐλθὼν εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος καὶ εὑρῶν τὸν ποθητὸν αὐ
τοῦ υἱὸν Σάββαν εἰς τὸ Βατοπέδιον ἐκάθησε μετ' αὐτοῦ, καὶ διὰ
τοῦ μοναχικοῦ σχήματος, ἐγένετο ὁ κατὰ σάρκα υἱὸς Σάββας,
κατὰ πνεῦμα πατὴρ τοῦπατρὸς αὐτοῦ καὶ ἠγωνίζοντο καὶ οἱ δύο
τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς ἀσκήσεως. Ἐπειδὴ δὲ ἐξ αἰτίας αὐτῶν
παρεκινήθησαν καὶ ἄλλοι πολλοὶ Σέρβοι νὰ ἔλθουν εἰς τὸ Ἅγιον
Ὄρος, χάριν τούτου, διὰ θείας ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεως, ἔκτισαν ἐκ θεμελίων μὲ βασιλικὰ ἔξοδα τὴν περίφημον ταύτην
Μονὴν τοῦ Χελανδαρίου». (ἀκολουθ. Ἀγιορειτῶν).
Ὄπως οἱ 'Ἰβηρες ηὔξησαν ἐπὶ τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου τὴν
Μονὴν τῶν Ἰβήρων, τοιουτοτρόπως καὶ οἱ Σέρβοι κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΒ' αἰῶνος ἔλαβον ὑπὲρ τοῆ γένους αὐτῶν τὴν μικρὰν
τότε ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονὴν τοῦ Χελανδαρίου. Νομίζομεν εἶναι
ἄγνωστον ἐὰν πρὸ τῆς ἐποχῆς τῶν Ἁγ. Συμεὼν καὶ Σάββα
κατώκουν Σέρβοι ἢ Ἐλληνες ἐν αὐτῇ. Λίαν ὅμως πιθανὸν τὸ
δεύτερον, διότι ἀνεφέρθη προηγουμένως ἡ ὕπαρξις Ἑλληνικῆς
ὑπογραφῆς τοῦ ἡγουμένου τῆς μικρᾶς Μονῆς τοῦ Χελανδαρίου
ἐν ἔτει 1169, ἡ δὲ Ἐλληνικὴ ὑπογραφὴ μαρτυρεῖ ὅτι οἱ Ἐλληνες ἧσαν οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ ἢ Ἐλλην ἧτο ὁ ἡγούμενος,
διότι ἀφότου παρεχωρήθη εἰς τοὺς Συμεὼν καὶ Σάββαν οὐδέποτε πλέον ὑπεγράφη ἄλλως ὁ ἡγούμενος παρὰ μόνον σλαυϊστὶ
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καὶ ἔκτὁτε ἤρχισε νὰ καλῆται καὶ νὰ ἀναγράφηται Μονὴ τῶν
Σέρβων. 'Εκτὸς τούτων, ὡς θὰ παρατηρήσωμεν κατωτέρω, ὁ
Ἄγιος Σάββας μεταβὰς εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐζήτησε καὶ ἔλαβε παρὰ τῆς βασιλείας διὰ χρυσοβούλλου, ὅπως ἡ Μονὴ ὑπάρχῃ
τοῦ λοιποῦ αἰώνιον δῶρον τῶν Σέρβων, ἐνῶ ἐὰν ἧτο Σερβικὴ
δὲν ὑπῆρχε λόγος νὰ ζητηθῇ διὰ τὸ γένός τῶν Σέρβων. Ἐὰν
εὑρεθοῦν ἔγγραφα παρουσιάζοντα τὸ ἀντίθετον βεβαίως ἀνατρέπονται αἱ σκέψεις ὑμῶν αὗται.
Ἑ μικρὰ λοιπὸν Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου ἐγένετο μεγάλη
διὰ τῶν ρηθέντων Ἁγίων, ὅτε ἤρχισε διὰ τῆς ἀμέσου ἐπιρροῆς
τῶν Βυζαντινῶν, ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῶν Σέρβων. Οἱ Ἅγιοι οὗ·
τοι ὑπῆρξαν μία ἐκδήλῳσις τῆς ἀπὸ τῆς ΙΓ' αἰῶνος ἀρξαμένης
πνευμανικῆς κινήσεως τῶν Σέρβων, τὴν ὁποίαν ἐκραταίωσεν ἡ
Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου, ἔνθα τὰ προϊόντα τοῦ βυζαντινοϋ
πνεύματος, ἐφιλοξενοῦντο φιλοτίμως καὶ μὲτ' εὐλαβείας.
Οἱ Σέρβοι ἢρχισαν ἐπικοινωνοῦντες μετὰ τοῦ Βυζαντίου
καὶ τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ κατὰ τὸν Θ'αἰῶνα ἐπὶ Βασιλείου
τοῦ Μακεδόνος, διὰ τῆς παραδοχῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ διὰ
τῆς συντάξεως αὐτῶν εἰς πολιτικοὺς ἀρχηγούς, ἐνῶ πρότερον
ἐβίουν ἀσύντακτοι κατὰ πατριάς.
Ἀπὸ τοῦ 1Ο53, ὁ ἡγεμὼν τῶν Σέρβων Μιχαήλ ὁ υἱὸς καὶ
διάδοχος τοῦ Στεφάνου, συνῆψε φιλικὰς σχέσεις μὲ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον Μονομάχον γενόμενος σύμμαχος αὐτοῦ.
Τῷ 1151 ὁ ἀρχηγὸς τῆς δυναστείας Νεμάνια Τσούδομιλ Νεμάνιας, ἐπωφελούμενος τῆς ἀσθενείας τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους,
ἔθεσε τὰς βάσεις ἰσχυροῦ κράτους τὸ ὁποῖον κατὰ τὸν ΓΔ' αἰῶνα
διὰ τοῦ τολμηροῦ Στεφάνου Δουσὰν ἐπεξετάθη δά ἐπιδρομῆς ἐν
Θράκῃ, Μακεδονίᾳ, Θεσσαλἰᾳ, Ἀλβανίᾳ καὶ ἸἸπείρῳ, Αἰτωλίᾳ
καὶ 'Ακαρνανίᾳ ὡστε ὁ ἡγεμὼν οὗτος περιποιούμενος Ἀλβανοὺς
καὶ Ἐλληνας ἐπωνόμασε ἐαυτὸν αὐτοκράτορα Σερβίας καὶ Ρωμανίας, δεσπότην Ἄρτης καὶ κόμητα Βλαχίας. Τὸ κράτος τοῦτο
ταχέως κατέρρευσε διότι ζῶν ἔτι ὁ Στέφανος διένειμε τοῦτο εἰς
ἀρχηγούς, οἴτινες ἧσαν ἡνωμένοι διὰ τῆς κραταιᾶς αὐτοῦ χειρός,
ἀλλὰ θανόντος τούτου ἐκηρύχθησαν ἀνεξάρτητοι ἀλλήλων ἐπὶ
Οὐρὸσχ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
Οἱ Σέρβοι οὔτε ὡς κράτος πολιτικόν, οὔτε ὡς κράτος χρι-
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στιανικὸν συνεπάγησαν διαμιᾶς. Ἐγκατασταθέντες κατὰ πατριὰς
ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ Ζ' αἰῶνος ἐπὶ Ἑρακλείου εἰς τὴν γνωστὴν
χώραν τὴν ὁποίαν ἔλαβον καὶ συμπαγέντες κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα
ἐπὶ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος, ὑπὸ ἀοχηγοὺς καὶ κατόπιν ὑπὸ
ἕνα μέγαν ζουπάνον, ἔζησαν πολεμοῦντες πολλάκις τὴν ᾳὐτοκρατορίαν ἢ νικώμενοι γενόμενοι ὑποτελεῖς αὐτῆς μέχρι τῶν μέσων
τοῦ ΙΒ' αἰῶνος, ὅτε ἐπωφελούμενοι τὰ ἐξ Ἑσπερίας δεινὰ ἐπὶ
τοῦ βυζαντινοῦ κράτους ἔθεσαν τὰς βάσεις πολιτικῆς ἐνότητος
καὶ ἰσχύος. Ὁ χριστιανισμὸς διὰ τῶν βυζαντινῶν καὶ λατίνων
ἱεραποστόλων αὐτοῦ, πρὸ τῶν Ἁγίων Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου,
ἐνήργησεν πλησίον τῶν Σέρβων, ἀλλ' ἡ ἀσύντακτος αὐτῶν κατάστασις καὶ τὸ μέγα ἐμπόδιον τῆς γλώσσης ἐδισχέραινον τὴν
διάδοσιν καὶ κραταίωσιν τοῦ χριστιανισμοῦ. Οἱ Σέρβοι προσεχώρησαν ὁριστικῶς εἰς τὸν χριστιανισμὸν καὶ τὴν Ἁνατολικὴν
Ἐκκλησίαν ἀπὸ τῶν χρόνων τῶν Ἐλλήνων τούτων ἀποστόλων,
ὅτε ἐδέχθησαν καὶ τὴν παρὰ τούτων γενομένην σλαβωνικὴν μετάφρασιν τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ τὴν σλαβωνικὴν λειτουργίαν.
Ἑ ἐμφάνισις λοιπὸν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῶν Ἁγίων Συμεὼν
καὶ Σάββα συμπίπτει μὲ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἰσχυροῦ Σερβικοῦ
κράτους καὶ τὴν ἐμπέδοσιν παρ' αὐτοῖς τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ
ἀπὸ τότε χρονολογεπται ἡ περαιτέρω διοχέτευσις εἰς αὐτοὺς τοῦ
βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ τοῦ ὁποίου κυριώτατον μέσον ὑπῆρξεν ἡ
'Ορθοδοξία.
Ὁ "Αγιος Σάββας, δευτερότοκος υἱὸς τοῦ βασιλέως Στεφάνου Νεμάνια, λέγεται ὅτι πρὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετέβη εἰς
τοὺς Ἁγίους Τόπους ἀσκήσας ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Σάββα.
Εἰς τὸν ἐν Καρυαῖς πύργον τοῦ Ἀγίου Σάββα ὑπάρχει εἰκὼν τῆς
Θεοτόκου ἀσυνήθης, τὴν ὁποίαν κατὰ τὴν παράδοσιν ἔφερεν ὁ
Ἄγιος οὖτος ἐκ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ μονῆς. Οἱ Σέρβοι φαίνεται
ὅτι ἐνωρὶς ἐγένοντο πολυάριθμοι ἐν τῇ Παλαιστινίῳ μονῇ τοῦ
Ἀγίου Σάββα καὶ ἀνταρσίαν ἤγειρον κατὰ τοῦ πατριάρχου Ἰεροσολύμων. Κατόπιν εἰς ἄγνωστον χρόνον ἠναγκάσθησαν ἐκ τῆς
κακῆς αὐτῶν διοικήσεως καὶ ὑπὸ τῶν 'Αράβων νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν μονὴν μέχρις ἑνός. (Δοσιθέου Δωδεκάβ. Βουκουρ.
1715 σ. 1189 - 9Ο). 'Ἰσως κατὰ τοὺς χρόνους τούτους μετέβη
ἐκεῖ ὁ Ἄγιος Σάββας, μετὰ ταῦτα δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἐν Ἀγίῳ
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'Ὁρει μονὴν Θεσσαλονικέως καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Βατοπεδίου, ἕνθα προσείλκησε καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ Στέφανον
μετονομασθέντα Συμεών. Ὁ Συμεὼν ἐμόνασεν ἔν ἔτος εἰς τὸ
Βατοπέδιον καὶ κατόπιν εἰς τὸ Χελανδάριον εἰς τὸ ὁποῖον καὶ
ἀπεβίωσε καὶ σώζεται μέχρι σήμερον ὁ τάφος αὐτοῦ. Ὁ υἱὸς
αὐτοῦ Ἄγιος Σάββας ἀπελθὼν εἰς Κωνσταντινούπολιν ἔλαβε
παρὰ τῆς βασιλείας ὡς δῶρον τὴν Μονὴν Χελανδαρίου ὅπως
ἀποτελεῖ αὕτη εἰς τοὺς Σέρβους «δῶρον αἰώνιον» ὡς μαρτυρεῖ
ὁ Δοσίθεος τῶν Ἰεροσολύμων (Δωδεκ. 814).
Ὁ Μ. Δήμιτσας, ἀκολουθῶν τὸν Κομνηνόν, λέγει ὅτι «τῷ
1197 ἡ μονὴ ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ μεγάλου ζουπάνου τῆς Σερβίας
Στεφάνου Νεμάνια ὅστις μονάσας ἐν αὐτῇ καὶ Συμεὼν μετονομασθεὶς ἔθανε τῷ 12ΟΟ καταλιπὼν αὐτὴν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Σάββᾳ
ἐλθόντι πρὸ τοῦ πατρὸς εἰς Ἅθω». Τὰ αὐτὰ περίπου λέγει καὶ
ὁ Γεδεών. Ὁ ΙνΗΠ^Ιοϊδ ἀναφέρει σλαβικὸν χρυσόβουλλον τοῦ
ΙΒ' αἰῶνος τοῦ μεγάλου ζουπάνου Στεφάνου Νεμάνια σχετικὸν
μὲ τὴν ἴδρυσιν τῆς μονῆς ταύτης, τὸ ὁποῖον ἀποδίδει εἰς τὸνΣυμεὼν
τοῦτον θανόντα τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 12ΟΟ ἐν τῇ Ἰερἀ ταύτῃ
Μονῇ, ἀλλὰ τότε θὰ ἐννοήσωμεν τὸν Στέφανον γενόμενον μοναχὸν πρὸ τοῦ 1197 καὶ ἐκδίδοντα συγχρόνως χρυσόβουλλον ὡς
ζουπάνος Σερβίας ὑπὲρ τῆς Μονῆς Χελανδαρίου ἀφοῦ ἐγένετο
μοναχὸς πριν λάβῃ εἰς τὴν κυριότητά του τὴν Μονὴν ταύτην;
Ὁ Ὁειιιψϊοἱ8 καὶ ὁ ΜἰὶΙΙεϊ ἀσφαλῶς θὰ περιέπεσαν εἰς λάθος
καὶ τὸ χρυσόβουλλον τακτέον εἰς τὸν ΙΓ' αἰῶνα, ἐκδότην δὲ αὐ
τοῦ δέον νὰ παραδεχθῶμεν τὸν πρωτότοκον υἱὸν τοῦ Συμεὼν
Στέφανον Νεμάνιαν τὸν ὁποῖον ὁ Ἄγιος Σάββας γενόμενος ,ἀρχιεπίσκοπος Ἰπεκίου ἔχρισεν εἰς μέγαν ξουπάνον Σερβίας ἐπὶ
Θεοδώρου τοῦ Λασκάρεως αὐτοκράτορος ἐν Νικαίᾳ, ὅστις ἐκ
συμφώνου μετὰ τοῦ Πατριάρχου τότε ἀνεκήρυξε ἀνεξάρτητον
τὴν Σερβικὴν Ἐκκλησίαν
Ὁ Ἄγιος Σάββας εἶναι ἄδηλον πόσον χρόνον παρέμεινεν
ἐν τῇ Μονῇ. Κατὰ τὴν ἴδρυσιν τῆς ἀνεξαρτήτου ἀρχιεπισκοπῆς
τῶν Σέρβων Ἰπεκίου, ἐγένετο πρῶτος αὐτῆς ἀρχιεπίσκοπος. ΔΓ
ἡμᾶς τοὺς 'Ἐλληνας, βεβαίως δὲν εἶχε σπουδαίαν σημασίαν μία
Μονὴ ἐπὶ πλέον, δέον ὅμως νὰ κρίνωμεν ποίαν ἐθνικὴν καὶ ἐκπολιτιστικὴν σημασίαν καὶ ἐπίδρασιν συγχρόνως ἔσχεν ἡ Μονὴ
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αὕτη εἰς λαὸν νεοφώτιστον, καθ ὅν χρόνον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἡ
καρδία ἐμαλάσσετο θρησκευτικῶς καὶ πολιτικῶς ὡς εὔπλαστος
ὕλη, ποίαν γοητείαν καὶ φτοτισμὸν ἐξήσκει αὕτη ὅτε λαὸς κεκτημένος πίστιν, τῆς ὁποίας ἀλλοίμονον τὴν ἀπόλαυσιν καὶ εὐδαιμονίαν καὶ μακαριότητα στερούμεθα ἡμεῖς οἱ σημερινοὴ ἐδίψα
ὅπως εἰσδύσῃ ἐντὸς τοῦ ἡμιανοιχθέντος παραπετάσματος τοῦ
χριστιανικοῦ πνεύματος καὶ πολιτισμοῦ.
Εἰναι γεγονὸς ὅτι ὁ πνευματικὸς βίος τῆς Σερβίας συμπίπτει καὶ ἀρχίζει μὲ τὴν ἴδρυσιν τῆς Μονῆς Χελανδαρίου. Ὁ
Ἄγιος Σάββας ἐγένετο συγγραφεὺς ἁπλοῦς μεν καὶ ἀνεπιτήδευτος, ἀλλὰ διὰ τῆς ἐργασίας του ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος Σέρβος ὅστις
ἔθεσεν εἰς κοινωνίαν ἐπίσημον τὴν Σερβίαν μὲ τὸ Ἅγιον "Ορος
καὶ τοὺς Σέρβους μὲ τὸ Χελανδάριον Οὖτος ὡργάνωσε συγχρόνως καὶ τὴν Σερβικὴν 'Εκκλησίαν, ἐχειροτόνησε τοὺς ἀναγκαίους ἐπισκἁπους καὶ συνέγραψε τὰ ἀναγκαῖα εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν διοίκησιν βιβλία ἢ μετέφρασεν ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ. Ἁπὸ
τὴν ἐποχὴν ταύτην ἡ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου ἀπέβη διὰ τοὺς
Σέρβους ἐστία οὐχὶ μόνον θρησκευτικὴ ἀλλὰ καὶ τῶν γραμμάτων, ἐπεκτείνασα τὴν ἐκπολιτιστικὴν αὐτῆς ἐπίδρασιν, κατ' ἀντανάκλασιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πλησίον αὐτῆς σλαύων, ἔχουσα
πάντοτε βάσιν τὸ Βυζαντινὸν πνεῦμαὴτὰ προῖόντα τοῦ ὁποίου
μετὰ ζήλου καὶ σπουδῆς μετεφράζοντο εἰς τὴν σλαυϊκήν.
Εἰς τὴν Μονὴν ταύτην, ἐπὶ τῆς εὐσεβοῦς βασιλίσσης Ἐλένης σϋζύγου Στεφάνου τοῦ ἰσχυροῦ καὶ θυγατρὸς Ἁνδρονίκου
Β' τοῦ Παλαιολόγου, προσηρτήθησαν ὀρφανοτροφεῖα θηλέων
καὶ ἄλλα φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα μεταδίδοντα εἰς τὰς κατωτέρας
τάξεις τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ τὴν ἠθικὴν τοῦ εὐαγγελίου. Οὔτω ὑπὸ
τὴν αἰγίδα τοῦ Βυζαντίου ἀνεπτύχθη ἐλεύθερος ὁ ἐθντκὸς βίος.
τῶν Σέρβων ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ γλᾧσσῃ καὶ ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ
ἐθνικῇ ὑποστάσει, ἀντιθέτωςπρὸς τὴν Ρωμαϊκὴν 'Εκκλησίαν τὰ
πάντα ἀπορροφῶσαν καὶ τὸν ἐκλατινισμὸν ἀντὶ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ ἐθνισμοῦ παρέχουσαν. Ὄλοι οἱ πρὸς βορρᾶν τοῦ κράτους Νοτιοσλαῦοι διὰ τοῦ Βυζαντίου ἐχειραγωγήθησαν εἰς αὐτοτελεῖς ἐθνικὰς δυνάμεις, ἀλλὰ δυστυχῶς τοῦτο παραγνωρίζεται.
Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου ἔφθασεν εἰς μεγίστην
ἀκμὴν κατὰ τὸν ΙΓ' καὶ ΙΔ' αἰῶνα, ἀναλόγως τῆς ἐκάστοτε κα-
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ταστάσεως τοῦ Σερβικοῦ κράτους. Οἱ ἀρχηγοὶ τῆς Σερβίας εἶχον ἐν μεγίστῃ εὐνοίᾳ τὴν Ἰερὰν ταύτην Μονὴν καὶ διὰ τῶν
συγγενειῶν τὰς ὁποίας συνῆψαν μὲ τοὺς Παλαιολόγους ἐπετύγχανον ἀπειρους παραχωρήσεις ὑπὲρ αὐτῆς. Διὰ τοῦτο οὐδεμία
φανταζόμεθα Μονὴ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατέχει τόσα Βυζαντινὰ χρυσόβουλλα ὅσον ἡ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου.
Πολυάριθμα εἶναι τὰ χρυσόβουλλα Ἁνδρονίκου Παλαιολόγου τοῦ γέροντος. 'Ἐν τούτων κάλλιστα διατηρούμενον καὶ καθαρώτατα γεγραμμένον, ἐκτενέστατον ὅσον καὶ σπάνιον ἐκδοθὲν
ἐν ἔτει 1317 κατὰ Ἰούλιον ὑπὸ τοῦ ρηθέντος Ἁνδρονίκου Β'
κυροῖ πάσας τὰς κτήσεις τῆς Μονῆς ταύτης. Τὸ χρυσόβουλλον
τοῦτο ἐξεδόθη τῇ αἰτήσει τοῦ τότε κράλη τῆς Σερβίας γαμβροῦ
ἐπὶ θυγατρὶ τοῦ Ἁνδρονίκου, ὅστις μετὰ Σερβικοῦ στρατοῦ ἐπέδραμε εἰς Θράκην καὶ συνεπλήρωσε τὸν ὅλεθρον τῶν μισθοφόρων τῶν Καταλάνων.
Ἐν ἔτει 1319 ὁ αὐτὸς Πσλαιολόγος ἐδάϊρησε τρία μεγάλα
κτήματα παρὰ τὸν Στρυμόνα κυρώσας καὶ πάλιν τὰς προγενεστέρας κτήσεις (Ἄθως 179).
Τὰ ὑπὸ τῆς Ἰ. Μ Χελανδαρίου κατεχόμενα χρυσόβουλλα καὶ
ἄριστα διατηρούμενα, ἕκαστον εἰς χωριστὸν μεγάλονφάκελλον, εὶναι
τὰ ἐξῆς: αὐτοκράτορος Ἁνδρονίκου Π τῶν ἐτῶν 1299, 13ΟΟ, 1301,
1313, 1314, 1316, 1317, δύο τοῦ 1319, τρία τοῦ 132Ο, τέσσαρα τοῦ
1321, πέντε τοῦ 1322, 1323, δύο τοῦ 1325, 1326 καὶ δύο τοῦ
1328, Μιχαὴλ Παλαιολόγου 1319.καὶ 132Ο, Ἰωάννου ΣΤ' Κατακουζηνοῦ 1351, σλαυϊκὰ δὲ Στεφάνου Νεμάγια 12ΟΟ, Κωνστ.
Ἁσάνη 12.. Στεφάνου Βλαδισλάβου 123Ο—37, Ἁνδρονίκου Π
1292, Στεφάνου κράλη Σερβίας 1327, 1336, 1342, 1343, Στεφάνου ΙΫ τοῦ φοβεροῦ δύο τοῦ 1345, 1346, 1349, 135Ο, δύο
τοῦ 1354, 1355, Ἰωάννου τσάρου Βουλγάρων 1347, Στεφάνου
Δουσὰν 1348, 1349, Στεφάνου Οὐρόσχ Υ 1361, 1365, Εὐδοξίας
τσαρίνης 1372, Ἰωάννου Δραγάση δεσπότου 1377, Βοὺκ Βράνκοβιτς ὀσποδάρου Σερβίας 1393, Βινδίλα βοεβόδα Οὐγγροβλαχίας 1 534, Ἰωάννου Βασιλίεβιτς τσάρου Ρωσσίας 1566, Θεοδώρου Ἰωάνοβιτς τσάρου Ρωσσίας 1586, Μίχνα βοεβόδα Οὐγγροβλαχίας 1589, καὶ 16 ἕτερα χρυσόβουλλα ἀγνώστου ἐποχῆς.
Ἑπίσης ἀργυρόβουλλα τσάρου Στεφάνου Οὐρόσχ 13Ο2,
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κράλη Μελουτὶν Στεφάνου 1345, Στεφάνου Οὐρόσχ Υ 1365,
Στεφάνου Λαζάρου 138Ο καὶ γράμματα Ἰωάννου Βασιλίεβιτς
τσάρου Ρωσσίας 1571, Θεοδώρου Ἰωάνοβιτς τσάρου Ρωσσίας
1586, 1624 καὶ Ἁλεξίου Μιχαήλοβιτς τσάρου Ρωσσίας 1652
καὶ 1658.
Ὁ τολμηρὸς ἀνὴρ Στέφανος Δουσάν, διὰ τοῦ ὁποίου τὸ
κράτος τῆς Σερβίας ἐπὶ τῶν ἡμερῶν καὶ διὰ τῆς χειρὸς αὐτοῦ
ἔλαβεν ἀδοκήτους διαστάσεις (1336—1355), ἐκύρωσε τὰς κτήσεις τῆς Μονῆς τῷ 1343, ἐπεσκέφθη δὲ τὴν Μονὴν ταύτην τῷ
1345 μετὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἑλένης, προσθέσας νέας δωρεάς.
Κατὰ τοὺς χρόνους τούτους ηὐξήθησαν τὰ ὅρια τῆς Ἰ. Μονῆς
Χελανδαρίου καὶ τὸ Σερβικὸν στοιχεῖον ἐφάνη ἰσχυρὸν ἐν Ἁγίῳ
"Ορει ὤστε καὶ πρῶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐγκατέστησεν ἐν Καρυαῖς. Ἀλλ' οἱ Σέρβοι δὲν περιωρίσθησαν μόνον εἰς τὸ Χελανδάριον. Εἰσῆλθον καὶ ἔδρασαν περισσότερον ἢ καὶ ὀλιγώτερον καὶ
εἰς τὰς Ἰ Μονὰς Ξηροποτάμου, Κωνσταμονίτου καὶ μετὰ ταῦτα
εἰς τὴν Ι. Μονὴν Ἀγίου Παύλου τῆς ὁποίας ἡ διοίκησις ἐπὶ μακρὸν ὑπῆρξεν Ἑλληνοσερβική, Φιλοθέου καὶ Σιμ. Πέτρας πρὸς
τὰς ὁποίας αἱ δωρεαὶ τῶν Σέρβων ἡγεμόνων δὲν ἔπαυσαν μέχρι
τῆς καταλύσεως τῆς Ἑθνικῆς αὐτῶν ἀνεξαρτησίας. Οὕτω εἰς τὰς
Ἰ. ταύτας Μονὰς ἀκούομεν νὰ συνεχίζηται μέχρι σήμερον καὶ
ἀσφαλῶς θὰ συνεχισθῇ ἡ μνημόνευσις κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ
λοιπὰς μεγάλας ἐορτάς, δλων τῶν ὀνομάτων τῶν εὐλαβῶν
τούτων Σέρβων δωρητῶν καὶ εὐεργετῶν αὐτῶν. Τὸ ἐνδιαφέρον
καὶ τὴν μέριμναν ταύτην τῶν Σέρβων ἡγεμόνων ὑπὲρ τοῦ Ἀγίου
Ὄρους διεδέχθησαν οἱ ἡγεμόνες τῶν Βλαχομολδαυῶν.
Εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Χελανδαρίου προσηρτήθησαν αἱ μοναὶ
τοῦ Ἀγίου Βασιλείου, τοῦ Ζυγοῦ κ. ἄ.
Ἑ μονὴ τοῦ Ἀγίου Βασιλείου τῆς ὁποίας ἐρείπεια σώζονται μέχρι σήμερον τιμωμένη εἰς μνήμην τῆς Ἀναλήψεως τοῦ
Σωτῆρος ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ Ἀγίου Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα. Ἐκ δύο δὲ ἐγγράφων τῆς
Μονῆς τοῦ Ρωσσικοῦ τῷν ἐτῶν 1Ο48 καὶ 1Ο51 φέρονται δύο
ὑπογραφαὶ τῶν ἡγουμένα,ν αὐτῆς Γρηγορίου καὶ Παντολέοντος,
τῶν ὁποίων ἕκαστος ὑπογράφεται «ἡγούμενος τοῦ Ἀγίου Βασιλείου» προσηρτήθη δὲ εἰς τὴν Ἰ Μονὴν Χελανδαρίου μετὰ τὸ
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ἔτος 1394 καὶ οὐχὶ ἐν ἔτει 133Ο ὡς ἀναφέρει ὁ Γεδεών, διότι
βλέπομεν αὐτὴν ἀνεξάρτητον εἰς τὸ ἐπὶ Μανουὴἰ, τυπικὸν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Ἐπίσης κακῶς, νομίζομεν, ὁ Γεδεὼν ταυτίζει
ταύτην μὲ τὴν μονὴν τοῦ Πύργου, ἥτις εἶναι τὸ ἐν Καρυαῖς
«Τυπικαρειὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα
*
Τὴν ἱστορικὴν ταύτην μονὴν ἔλαβεν εἰς τὴν κατοχήν του
ἀπὸ τὴν Ἰ. Μ. Χελανδαρίου πρὸ τριετίας, ὁ ἐν Καρυαῖς πρότερον διαμένον κελλιώτης ἱερομ. Στέφανος, ὅστις διὰ πολλῶν ἐξόδων ἀνεκαίνισε ταύτην καὶ κατοικεῖ ἥδη ἐν αὐτῇ μετὰ τῆς
συνοδείας του.
Ἑ μονὴ τοῦ Ζυγοῦ, λεγομένη οὕτω ὡς εὑρισκομένη εἰς τὸν
ζυγὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους μεταξὺ τῶν Ἰ. Μ. Ζωγράφου καὶ Χελανδαρίου, ἧτο καὶ αὐτὴ ἀρχαιοτέρα τῆς Λαύρας. Ταύτης σώζονται ἴχνη ἐρειπίων καὶ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ταύτης οὐδόλως
δύσκολον νὰ ἔκειτο ἡ ἀῳχαία πόλις παλαιώριον ἢ Παλαιώτριον,
ἡ μνημονευομένη ὑπὸ τοῦ Πλινίου (Δήμιτσα σ. 444), Εἰς τὸ
Χελανδάριον ὑπάρχει ἔγγραφόν τι τῆς συνάξεως τοῦ ΙΔ' αἰῶνος
ἀναφέρον θὲσιν «παλαιόχωρον» τὴν ὁποίαν ταυτίζει μετὰ
τοῦ Ζυγοῦ.
Εἰς τὴν μονὴν τοῦ Ζυγοῦ, ὡς ἐσημειώσαμεν προηγουμένως,
ἐμόνασεν ὁ κτίτωρ τῆς Λαύρας Ἄγιος Ἁθανάσιος. Ἑ μονὴ τοϋ
Ζυγοῦ φαίνεται εἰς τὸ ἐπὶ Μονομάχου τυπικὸν τετάριη τὴν τάξιν, ὡς εἶναι μέχρι σήμερον ἡ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου, φέρεται
δὲ ἐν αὐτῷ ὑπογραφὴ «Ἰωάννης μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος τοῦ
Ζυγοῦ» καὶ ἰδιαιτέρα περὶ αὐτοῦ μνεία γίνεται εἰς τὸ τέλος τοῦ
τυπικοῦ.
Τῷ 1392 ὁ Βοὺκ τῆς οἰκογενείας Βράνγκοβιτς ἐπιβεβαιοῖ
δωρεὰν διακοσίων τσεκονίων εἰς τὴν Μονὴν ταύτην διὰ χρυσοβούλλου αὐτοῦ.
Τῷ 1534 ὁ ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας Βιντίλας ἢ Βλάδος ἐδώρησεν εἰς τὴν Μονὴν 1Ο.ΟΟΟ ἄσπρα, ἕτερα δὲ 15.ΟΟΟ ἔδωσεν εἰς
αὐτὴν τῷ 1589 ὁ ἡγεμὼν Βλαχίας Μίχνας.
Κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΣΤ' αἰῶνος οἱ Χελανδαρινοὶ ἔγραψαν
εἰς τὸν τσάρον Ἰωάννην Δ' Βασιλίεβιτς διεκτραγωδοῦντες τὴν
πενίαν αὐτῶν καὶ ἐκλιπαροῦντες τὸ ἐνδιαφέρον αὐτοῦ ἐπὶ τῆς
Μονῆς αὐτῶν, γράφοντες δὲ καὶ ὑπὲρ τῆς Ρωσσικῆς Μονῆς ἐζή-
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τουν νὰ σταλῇ γρ.άμμα εἰς τὸν σουλτάνον ὑπὲρ ἀμφοτέρων, ὅπερ
καὶ ἐστάλη τῷ 1551 (Φιλαλ. σ. 28).
Τῷ 1ο68 εἰχον οἱ Χελανδαρινοὶ τὴν ἄδειαν ν' ἀποστέλλουν
εἰς Ρωσσίαν ἀνὰ τετραετίαν πρὸς συλλογὴν συνδρομῶν ἐπιτρέψαντος τοῦτο τοῦ τσάρου Θεοδώρου Ἰωάννου, ἐνῷ ἀπὸ τοῦ
1668 διὰ γράμματος τοῦ τσάρου Ἁλεξίου Μιχαήλοβιτς ἐγένετο
τοῦτο ἀνὰ πᾶσαν ἕπταετίαν.
Ἑ Ἰ. Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου ὡς ἐσημειώσαμεν ἠκολούθησε
πάντοτε τὴν τύχην τοῦ Σερβικοῦ ἔθνους. 'Υψώθη μὲ τὴν πολιτικὴν ἀκμὴν αὐτοῦ καὶ παρήκμασε μὲ τὴν ὑποδούλωσιν καὶ πενίαν αὐτοῦ.
Ὁ ΙΔ' αἰὼν ἧτο αἰὼν καταπτώσεως διὰ τοὺς Ἐλληνας μοναχοὺς οἴτινες ἠκολούθουν τὴν τύχην τοῦ Βυζαντίου, τουναντίον
δὲ ὁ αὐτὸς αἰὼν ὑπῆρξε ὁ χρυσοῦς διὰ τὴν Μονὴν ταύτην ὡς
καὶ διὰ τὸ Σερβικὸν ἔθνος. Τὰ πάντα εἰς ἕκαστον τῶν δύο τούτων ἐθνῶν ἠκολούθησαν τὴν πολιτικὴν κατάστασιν τούτων, ἥτις
καὶ ἐπήγαζεν ἐκ τῆς καταστάσεως τοῦ ἠθικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ
συναισθήματος ἐκάστου.
Μετὰ τὴν ὑποδούλωσιν τῶν Σέρβων, ἡ Μρνὴ ἢρξατο παρακμάζουσα. Ὁ Κομνηνὸς ἀναφέρει ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ ΙΗ' αἰῶνος
εὗρε Σέρβους καὶ Βουλγάρους εἰς τὴν Μονήν, ὡστε ἐκτὸς τῆς
πενίας ἔπαθεν καὶ λειψανδρίαν Σέρβων. Τὴν θέσιν τῶν Σέρβων
ἐδείνωσε πυρκαϊὰ τῆς Μονῆς ἐν ἔτει 1722. Οὗτοι ἠραιώθησαν
σοβαρῶς διὰ νὰ μείνουν ἐλάχιστοι μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος
καὶ μάλὶστα ἀπὸ τῆς συγχωνεύσεως τῆς αὐτοκεφάλου ἀρχιεπισκοπῆς Ἰπεκίου εἰς τὸ κλῖμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῷ 1767.
Ἑπ' ἀρκετὸν δὲ ἐπεκράτησαν οἱ βουλγαρόφωνες Μακεδόνες.
Ἑ Ἰ. Μονὴ Χελανδαρίου ἐπὶ μακρὸν ἐταλαντεύθη κατὰ
κατὰ τὸν ΙΘ' αἰῶνα μεταξὺ κοινοῦ καὶ ἰδιορρύθμου βίου ἐπικρατήσαντος τοῦ δευτέρου.
Οἱ βουλγαρόφωνες τοῦ Χελανδαρίου ἐδημιούργησαν νέαν
κατάστασιν πραγμάτων καὶ ἐξ αὐτῶν τότε ἐξεπήδησε ὁ πρῶτος
σπινθὴρ τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν Βουλγάρων Ὁ Παἰσιος
Χελανδαρινὸς ἐδημοσίευσε τῷ Γ762 εἰς γλῶσσαν Βουλγαρικὴν
«ἱστορία τῶν τσάρων καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Βουλγαρίας» καὶ ἢλεγχε
τοὺς Βουλγάρους ὡς ἀποδεχομένους ξένην γλῶσσαν καὶ ἀλλότρια
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ἔθιμα. Ἑ χυδαῖα γλῶσσα τοῦ Παῖσίου δὲν εὗρεν ὀπαδοὺς τότε,
ἀλλ' ἤρχισε νὰ εὑρίσκῃ ἀπὸ τῶν μέσων τοῦ ΙΘ' αἰῶνος 'Εκ τῆς
Μονῆς ταύτης προέκυψε καὶ ὁ Ἰλαρίων ὁ Τυρνόβου ὅστις διεδραμάτισε σπουδαῖον ρόλον εἰς τὸ Βουλγαρικὸν ζήτημα.
Ἁπὸ τῆς περιόδου ὅμως ταύτης ἐστράφη καὶ ἡ προσοχὴ
τῶν Σέρβων εἰς τὴν Μονὴν αὐτὴν τὴν ὅντως Σερβικὴν ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως ἥτις δἁ αὐτοὺς ἐνέχει πολύτιμον σημασίαν. Χελανδαρινοὶ μοναχοὶ ἐπέτυχον ν' ἀφυπνήσουν τοὺς Σέρβους. Ὁ
ἐν Σαμοκοβίνα γεννηθεὶς Σέρβος ἀρχιμ. Βασίλειος, νέος ἀκόμη,
ἀπεστάλει τότε ὡς πνευματικὸς εἰς τὸ ἐν Νύσσῃ μετόχιον τῶν
Χελανὀαρινῶν ἔνθα παρέμεινεν ἐπὶ 25ετίαν καὶ μετὰ μακρῶν
προσπαθειῶν ἐπέτυχε νὰ ἐνστερνισθῶσιν οἱ Σέρβοι τὴν κατήχησιν αὐτοῦ. Οὔτω ὁ Μιλὰν ὑπεσχέθη εἰς αὐτὸν ὁριστικὴν ἐνέργειαν ἀλλ' ἐματαιώθη συνεπείᾳ τῆς παραιτήσεώς του. Ἁκολούθως ὁ Ἁλέξανδρος, νεαρὰ καὶ εὔπλαστος ψυχή, μετὰ προσοχῆς
ἤκουσε τὸν Βασίλειον ὁμιλοῦντα εἰς αὐτόν, διὰ γλώσσης ἁπλοϊκῆς μὲν ἀλλὰ νευρώδους, τὴν ἱστορίαν τῆς Μονῆς καὶ τῶν βασιλικῶν προγόνων του.
Ἁπὸ τοῦ 1893 ἤρχισαν αἱ ἐπίσημοι προτάσεις τὰς ὁποίας
διεδέχθησαν αἱ ἐπίσημοι ἐνέργειαι τῶν Σέρβων ἐν τῇ Ἰερὰ
ταύτῃ Μονῇ.
Τῷ 1894 ἐπεσκέφθη τὸ Χελανδάριον ὁ λόγιος ἐπίσκοπος
πρώην Νύσσης Δημήτριος ὅστις παρέμεινεν εἰς αὐτὴν 3—4 μῆνας χάριν δῆθεν τῆς ὑγείας του, πράγματι δὲ ἴνα προλειάνῃ τὴν
ὁδὸν καὶ προδιαθέσῃ τὰ πνεύματα τῶν Χελανδαρινῶν ὑπὲρ τῆς
Σερβικῆς ἰδέας, ὑποσχόμενος ὅλην τὴν ἐνίσχυσιν αὐτῆς.
Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Νύσσης κατηρτίσθη τὸ πρόγραμμα. Ἁπεφασίσθη νὰ ἔλθῃ εἰς τὸ Χελανδάριον ὁ βασιλεὺς Ἀλέξανδρος, ἴνα προσευχηθῇ εἰς τοὺς τάφους τῶν προγόνων αὐτοῦ.
Οὔτω τὴν 21ην Μαρτίου τοῦ 1896 τὸ Ὁθωμανικὸν πολεμικὸν
«Ἰντζεδὶν» ἀπεβίβασε τὸν βασιλέα τῆς Σερβίας Ἁλέξανδρον Α'
εἰς Χελανδάριον, παραλαβὼν αὐτὸν ἐκ Θεσσαλονίκης ἔνθα κατ'
ἀνωτέραν ἐντολὴν ἔτυχε ἐνθουσιώδους ξενίας ὑπὸ τῶν διοικητικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως.
Ὁ βασιλεὺς συνωδεύετο ὑπὸ τῶν αὐτοκρατορικῶν ξεναγῶν
καὶ τῶν ἰδίων αὐτοῦ ἀνδρῶν ἤτοι τοῦ ὑπουργοῦ τῶν στρατιω-

141
τικῶν, τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἀστυνομίας τοῦ Βελιγραδίου, τοῦ
πρώτου ὑπασπιστοῦ αὐτοῦ, τοῦ γραμματέως καὶ τοῦ ἰατροῦ αὐτοῦ. Ὁ Νύσσης Δημήτριος ἀπολαύων ἰδιαιτέρας εὐνοίας προηγήθη τοῦ βασιλικοῦ ἐπισκέπτου, τὸ δεύτερον ἐπισκεφθεὶς τὸ
Ἅγιον Ὄρος. Εἰς τὴν παραλίαν, ἐκτὸς τῶν Χελανδαρινῶν καὶ
τοῦ ἐπισκἁπου Νύσσης, παρέστη ὁ Καϊμακάμης (Τοῦρκος διοικητὴς τοῦ Ἁγ. Ὄρους) καὶ πολυμελὴς ἐπιτροπὴ τῆς Ἰ. Κοινότητος τῆς ὁποίας ὁ πρῶτος τῇ τάξει ἀντιπρόσωπος τῆς Λαύρας
προηγ. Δωρόθεος προσεφώνησε τὸν βασιλέα. Ἁμέσως ἤρχισαν
τὴν ἄνοδον πρὸς τῆν Μονὴν ἥτις ἀπέχει τῆς παραλίας 5Ο λεπτά,
Ὁ βασιλεὺς ἀνῆλθε πεζῇ μέχρι τῆς Μονῆς καὶ οὕτω ἠκολούθησαν ἄπαντες οἱ ἐπίσημοι και ὅλον τὸ πλῆθος τὸ συναχθὲν ἐξ
ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγ. Ὄρους, καθόσον ὁ βασιλεὺς Ἀλέξανδρος
τῆς Σερβίας, ὡς μὴ ὤφειλε, ἧτο ὁ πρῶτος χριστιανὸς ἡγεμὼν ὁ
ἐπισκεφθεὶς τὸ Ἅγιον Ὄρος μετὰ τὴν ἄλωσιν. Λέγομεν δέ, ὡς
μὴ ὤφειλε, διότι ὤφειλε νὰ προηγηθῇ ἡ ἐπίσκεψις τῶν Ἐλλήνων βασιλέων καὶ ἄλλων ἐπισήμων προσώπων τῆς ἐλευθέρας
τότε Ἑλλάδος καὶ ὑπῆρξαν πρὸς τοῦτο πολλαὶ κατάλ,ληλοι στιγμαί. Ἀλλὰ τὶ λέγομεν; Ποῖος νὰ ἔλθῃ; Οἱ ἡμέτεροι μετὰ τὴν
ἀποτίναξιν τῆς δουλείας, ἠσχολήθησαν σοβαρῶς μὲ τὴν ταυτόχρονον ἀποτίναξιν καὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ αὐτῆς τῆς
ἁπλῆς εὐγνωμοσύνης πρὸς τὰ ὅσια καὶ ἱερά, διότι πρῶτον αὐτὰ
τὰ ὅσια —Ἐκκλησία καὶ Μοναχισμός— ἐκράτησαν καὶ ἐγιγάντωσαν τὴν Ἐλληνικὴν ἰδέαν ἐπὶ τέσσαρας ὁλοκλήρους αἰῶνας τῆς
δουλείας, διὰ νὰ ἔλθῃ ἡ στιγμὴ τῆς ἐλευθερίας. Εἴχομεν τὴν
ζωηρὰν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπαναλάβωμεν ἐνταῦθα τὰ τότε γεγονότα
ἀλλ' ἡ στιγμὴ δὲν εἶναι κατάλληλος, ἀνέφερον ὅμως ταῦτα λίαν
χαρακτηριστικῶς οἱ κορυφαῖοι τῶν ἐπιστημόνων μας εἰς τὴν
«Διακήρυξιν τῆς Χριστιανικῆς Ἐνώσεως Ἐπιστημόνων» τοῦ
1946 (σελ. 21—25).

Ὁ βασιλεὺς Ἀλέξανδρος

μετὰ

συγκινήσεως

προσηυχήθη

ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Συμεών, ὅστις κεῖται δεξιὰ τοῦ καθο-

λικοῦ ναοῦ ὅπισθεν τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου καὶ

μετὰ συντρι-

βῆς ἠκολούθησε τὴν ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν τοῦ

Κυρίου,

στεύσας δὲ μετέλαβε τῶν ἀχράντων μυστηρίων τὴν

νη-

ἡμέραν τοῦ
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Πάσχα, ἐξομολογηθεὶς μὲ ζωηρὰν φωνὴν ἐνώπιον τοῦ ἐπισκόπου Δημητρίου πρὸ τῆς θείας μεταλήψεως.
Κατὰ τὴν ἐν τῇ Μονῇ διαμονήν του ἐτόνισε μετά τινος ἀπορίας ὅτι ἐλαχίστους Σέρβους παρετήρησεν ἐν αὐτῇ καὶ ἐκεῖ τότε
ἐπληροφορήθη τὴν μεγάλην λειψανδρίαν αὐτῆς.
'Εν μέσῳ πολλοῦ πλήθους ἐφύτευσεν εἰς ἀνάμνησιν κυπαρίσσους τινάς, προσέφερε δὲ εἰς τὴν Μονὴν 15.ΟΟΟ φράγκα καὶ
ἀνεχώρησεν ἐξ αὐτῆς τὴν 25ην τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὴν Δευτέραν
τῆς Διακαινησίμου, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπεσκέφθη καὶ τὴν Ἰ.
Μονὴν τοῦ Ρωσσικοῦ. Ἐξ αὐτῆς παρέλαβε τὸν βασιλέα ἡ Ἑλληλικὴ βασιλικὴ θαλαμηγὸς «Σφακτηρία» δἁ 'Αθήνας, ἔνθα παρέστη εἰς τοὺς Ὁλυμπιακοὺς ἀγῶνας. 'Η ἐπίδειξις αὕτη προεκάλεσεν, ὡς ἧτο ἐπόμενον, βουλγαρικὴν τινὰ ἀντίδρασιν εἰς τὰ
Βουλγαρικὰ στοιχεῖα, τῶν ὁποίων ἡγεῖτο ὁ ἱερομ. Πλάτων ἐκ
Ζερνόβης Νευροκοπίου. Βλέπων οὗτος τὸ ἔδαφος ἐκλεῖπον ὑπέμνησε τὴν δυσμενῇ αὐτῶν θέσιν εἰς τοὺς ἐν Σόφιᾳ, ᾧαβὼν ἐκ
νέου πολλὰς ὑποσχέσεις, ἐπὶ δύο ἔτη ἐστάλησαν εἰς αὐτὸν ἀνὰ
1Ο.ΟΟΟ φράγκα.
Οἱ Σέρβοι οἴτινες ὑπῆρξαν πάντοτε καλοὶ Ἀγιορεῖται,
ἐνήργησαν λελογισμένως, ἐπιμόνως καὶ μετ' ἐλευθερίας, διότι
ἀπήλαυον ὅλην τὴν συμπάθειαν καὶ ἐκτίμησιν τῶν Ἐλλήνων
μοναχῶν, ἀλλὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος τῆς βασιλικῆς ἐπισκέψεως, διέπραξαν τὸ σφάλμα ν' ἀποστείλουν τὸν ἐπίσκοπον Ζίτσκης Σάββαν μὲ ἀκαίρους καὶ ἁσυνέτους ὁδηγίας ὅπως ἀποκατασταθῇ
εἰς τὴν Μονὴν ὡς κυρίαρχος καὶ μετὰ τούτου νὰ συνεννοῆται ἡ
Σερβικὴ κυβέρνησις διὰ τὰ περαιτέρω. Οἱ Χελανδαρινοὶ μοναχοὶ
δὲν. ἐδέχθησαν τὸν ἐπίσκοπον ὅστις κατέφυγεν εἰς τὰς Καρυὰς
μετὰ τοῦ ἀρχιμ. Βασιλείου καὶ μετὰ πολλὰς διαπραγματεύσεις
ἐδέχθησαν αὐτὸν ὡς ἁπλοῦν μόνον ἐπισκέπτην καὶ ταχέως
ἀνεχώρησε.
Ὁ τότε μητροπολίτης Ρουτσουκίου Γρηγόριος ἀπὸ μακροῦ
χρόνου ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τῆς ἡγεμονικῆς κυβερνήσεως ἐπὶ
τῆς Ἰ. ταύτης Μονῆς. Κατὰ τὴν σημειωθεῖσαν ἀποτυχίαν τῶν
Σέρβων ἐγένοντο πάλιν ἐνέργειαι Βουλγαρικαὶ καὶ ἀνεγράφη εἰς
τὰς ἐφημέρίδας ὅτι ὁ ·ἠγεμὼν Φερδινάνδος θὰ ἐπεσκέπτετο τὸ
Ἅγιον Ὄρος καὶ ὅτι ἐγένοντο εἰς αὐτὸν παρατηρήσεις ἐκ Βελι-
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γραδίου. Ἑν τούτοις ἡ Σόφια δὲν ἔδωσε σημασίαν τότε εἰς μίαν
Μονὴν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, τὸ γεγονὸς ὅμως εἶναι ὅτι ἐμειώθη ἡ
Βουλγαρικὴ ἐπίδρασις. Κατὰ τὴν κρίσιμαν ταύτην ἐποχὴν οἱ
Σέρβοι ἔλυσαν τὸ ζήτημα καὶ ἔκοψαν τὸν γόρδιον διὰ τοῦ
χρυσοῦ ξίφους. 'Ἐσπευσαν καὶ ἐπλήρωσαν τὸ χρέος τῆς Μονῆς ἀνερχόμενον εἰς 6.ΟΟΟ χρυσὰς λίρας ἀνακουφίσαντες καὶ τὴν
Μονὴν καὶ τοὺς πατέρας καὶ ὁ ἀγὼν ἐκρίθη ὁριστικῶς, μεγάλως
συντελεσάντων καὶ τῶν ἐν τῇ Ἰ. Μονῇ τοῦ Χελανδαρίου Ἑλλήνων ἀριμ. Χρυσάνθου ἐκ Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης προῖσταμένου ἐκ τῶν πρώτων τῆς Μονῆς καὶ τοῦ γραμματέως αὐτῆς
Ἁγαθαγγέλου Νικολαιδου ἐκ Σερρῶν.
Πρὸς ὁριστικὴν τακτοποίησιν τῶν πραγμάτων τῆς Μονῆς
ἐπανῆλθε κατ' Ἁπρίλιον τοῦ 19ΟΟ διὰ τρίτην φορὰν ὁ Νύσσης,
τότε Σιάμπας Δημήτριος, μετ' ἄλλων καὶ εἰς διάστημα δέκα ἡμερῶν ἐξώφλησαν ἄπαντα τὰ χρέη τῆς Μονῆς, ἐκ μέρους ὡς ἐγράφετο εἰς τὰ ἐξωφλούμενα χρεωστικά, τῆς ἐν Βελιγραδίῳ βασιλικῆς μητροπόλεως, κυρούσης καὶ τῆς Μονῆς τὰ γενόμενα. Συγχρόνως τότε ὁ βασιλεὺς τῆς Σερβίας ἔπεμψε εἰς τὴν Μονὴν ὡς
δῶρον εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς του λαμπρὸν καὶ βαρύτατον λάβαρον (ἀξίας 1Ο.ΟΟΟ φράγκων) ἔργον χρυσοποικιλτικῆς
ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀπὸ τὸ ἕν μέρος παρίστατο τὸ Σερβικὸν στέμμα
καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο οἱ Σέρβοι Ἅγιοι καὶ πάτρωνες τῆς Σερβίας
Συμεὼν καὶ Σάββας.
'Ἐκτοτε κατὰ τὰς συμφωνίας εἰσήχθησαν καὶ τρεῖς Σέρβοι
πεπαιδευμένοι ἀρχιμανδρῖται ἐν τῇ συνάξει τῆς Μονῆς ἔχοντες
πείραν τοῦ μοναχικοῦ βίου ἐκ Σερβίας ἐπὶ τούτῳ ἐλθόντες. 'Ωσαύτως ἀφίχθησαν καὶ μερικοὶ νέοι ἐκ Σερβίας καὶ εἰσήχθησαν
ὡς δόκιμοι εἰς τὴν Μονήν, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ γάμου τοῦ βασιλέως
ἤρχισε νὰ νεκρώνεται ἡ ὑπόθεσις τῆς Μονῆς, θεωρηθείσης ὡς
ὑπαιτίου τῆς βασιλίσσης Δράγας, καἴτοι ἀπίθανον οὐδούλως αὕτη νὰ ὑπῆρξεν ὑπεύθυνος.
Αἱ οἰκοδομαὶ τῆς Μονῆς (τῶν κατοικιῶν) εἶναι ἔργα τοῦ
ΙΗ' καὶ ΙΘ' αἰῶνος, διότι ἔπαθεν ἐκ πυρκαϊᾶς ἐν ἔτει 1722 ἐκ
τῆς ὁποίας ἐσώθη μόνον ἡ τράπεζα, εἰς δὲ τὸ δυτικὸν μέρος τῆς
Μονῆς εὑρίσκεται ὀγκώδης πύργος.
Ὁ καθολικὁς ναὸς ἱδρύθη τῷ 1293, ἐπὶ τοῦ χώρου εἰς τὸν

Ι44
ὁποῖον ὁ Ἄγιος Σάββας ἴδρυσε τὸν πρῶτον ναόν, τοιχογραφηθεὶς συγχρόνως, δυστυχῶς ἀνανεώθησαν τῷ 18Ο3 καὶ ἀπώλεσαν
τὴν ἀρχικήν των ἀξίαν.
Αἱ τοιχογραφίαι τῆς τραπέζης ἐγένοντο τῷ 1623 Ὁ ναὸς ἔχει
πλούσιον δάπεδον ΙΒ' αἰώνος διατηροῦνται δὲ εἰς τὸ ἄγιον Βῆμα
μία εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ἐκ μωσαϊκοῦ, καλοὶτινὲς σταυροὶ καὶ εν
εὐαγγέλιον χρυσόγραφον ἐπὶ λεπτῆς λευκῆς μεμβράνης (32Χ25ἑκῆ
πολύτιμον κειμήλιον καὶ σπάνιον ἀπόκτημα πάσης ἐθνικῆς βιβλιοθήκης. Λέγεται «τοῦ Χρυσοστόμου». Ὁ Κόρζον γράφει αὐτὸ δῶρον τοῦ Ἁνδρονίκου Κομνηνοῦτοῦἔτους 1184,ἀλλοι δὲΙΔ' αἰῶνος.
Εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἁγίου Συμεὼν ὑπάρχουν μεγάλαι εἰκόνες καὶ ἄλλαι τῆς Θεοτόκου ἀλλαχοῦ τοῦ ναοῦ. Ἑ Τριχεροῦσα
ὡραῖον ἔργον εἰς τὸν δεσποτικὸν θρόνον φέρει ἀμέσως εἰς τὴν
μνήμην τὴν κοπεῖσαν χεῖρα τοῦ Δαμασκηνοῦ. Εἰς τὸ ἀριστερὸν
προσκυνητάριον ἡ Παπαδικὴ καὶ ἡ Γαλακτοτοτροφοῦσα καὶ. ἡ
τοῦ Ἁκαθίστου εἰς ἄλλα σημεῖα,
Ἰερὰ λείψανα ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς: Τίμιον ξύλον (34 δραμίων), ἐντὸς ὡραίου ἐπιχρύσου σταυροῦ. Τὰς κάρας (τεμάχια τοῦ
Προφήτου Ἑσαιου, τῶν μεγαλομαρτύρων Ἁρτεμίου, Προκοπίου καὶ Παντελεήμονος, τὴν κάραν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Εὐτυχίου, τοὺς πόδας Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ
Λαζάρου τοῦ Γαλησιώτου, τὴν παλάμην τῆς Ἁγίας Μαρίνης,
καὶ μικρὰ τεμάχια τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, Ἰουστίνου, Βαρβάρας, Μαρίας Μαγδαληνῆς καὶ ἄλλων.
Εἰς τὸ δυτικὸν μέρος ἡ Μονὴ ἔχει τὴν βιβλιοθήκην της εἰς
τὴν ὁποίαν (ἐκτὸς τῶν σλαυῖκῶν) ὑπάρχουν 37 χειρόγραφοι
κώδικες περγαμηνοὶ ΙΒ' καὶ ΙΔ' αἰῶνος 435 χάρτινοι ΙΕ' αἰῶ
νος. Ἐντυπα δὲ εὑρίσκονται 151 ἐκδόσεων ΙΕ καὶ ΙΣΤ' αἰῶνος
καὶ 5ΟΟ τόμοι περίπου νεώτεροι.
'Εν τῇ Μονῇ ταύτῃ ὑπάρχουν ἕν παραπέτασμα τῆς ἁγίας
Πύλης τοῦ ἱ. Βήματος δωρηθὲν ὑπὸ τῆς θυγατρὸς τοῦ Σέρβου
βασιλέως Βοϊχνου ἥτις ἀκολουθήσασα τὸν μοναχικὸν βίον ἐν
ἔτει 1399 μετωνομάσθη Εὐφημία. 'Ἐτερον τοιοῦτον δῶρον τοῦ
Τσάρου Ἰβὰν τοῦ τρομεροῦ μὲ ἐν αὐτῷ χρονολογίαν Ἰ566. Ἐν
ἄγιον δισκοπότηρον δῶρον Αἰκατερίνης τῆς Β' ὑποβασταζόμενον
ὑπὸ ἀγγέλου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ μεγάλης ἀξίας κ. ἄ.
Πρὸ τῆς ἀπαλλοτριώσεως εἶχε δύο μετόχια εἰς Ἰερισσόν,
δύο εἰς Κασσάνδραν, ἕν εἰς Καλαμαριάν, εν εἰς Κοῦτσος Σερρῶν καὶ ἕν εἰς Θάσον. 'Επίσης οἰκίαν καὶ ναὸν ἐν Θεσσαλονίκῃ
παρὰ τὴν πλατ. Ἰπποδρομίου καὶ σημαντικὰ κτήματα ἐν Σερβίᾳ.
'Ἐχει ἤδη τὰ περισσότερο κελλία ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν Καρυῶν
ἀνερχόμενα εἰς 25 διότι καθ' δν χρόνον αὕτη ἤκμαζε (ΙΔ' αἰῶνα)
συντελεῖτο ἡ ἀπορρόφησις τῶν μικροτέρων ὑπὸ τῶν μεγαλυτέρων
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μονῶν καὶ ἐπωφεληθεῖσαἔλαβε ὑπὸ τὴνκατοχήν τηςτὰ περισσότερα.
Μεταξὺ τούτων ἐξέχει διὰ τὴν ἱστορίαν τὸ ἐν Καρυαῖς «Τυπικαριό.»
Τὸ μονύδριον τοῦτο συνεστήθη ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς
μνήμην Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τοῦ ὁποίου τὴν ἐν ΙΙαλαιστίνῃ Λαύραν ὡς εἴδομεν παρέμεινεν ἐπί τινα χρόνον, ὼνομάσθη δὲ μονύδριον τοῦ πύργου διὰ τὸν μεσαιωνικὸν πύργον τὸν
ὁποῖον εἰχε καὶ ὅστις κατεδαφίσθη κατὰ τὴν ἴδρυσιν τοῦ καέντος ἀντιπροσωπείου αὐτῆς, διότι ὁ Ἄγιος Σάββας ἔγραψεν ἰδιοχείρως σλαυϊστὶ τυπικὸν αὐστηρὸν διὰ τοὺς ἐν αὐτῷ ἐνασκουμένους καὶ παραμένοντας διαρκῶς.
Τὸ τυπικὸν τοῦτο ὁ Ἄγιος Σάββας ὑπογράφει «ὁ πάντων
ἔσχατος Σάββας ὁ ἁμαρτωλός»" εἰς δὲ τὸ κείμενον λέγει" «Καγὼ
ὁ ἐλάχιστος πάντων καὶ ἁμαρτωλὸς πορευθεὶς εἰς τὸ Ἄγιον
Ὄρος, εἶδον ἐκεῖ ἁγίους νόας σεσαρκωμένους ἐν ἀρεταῖς, εἶδον
ἐπιγείους ἀγγέλους καὶ οὐρανίους ἀνθρώπους...»
Τὸ μονύδριον ἢ κελλίον τοῦτο ὁ Ἄγιος Σάββας ἀπεκατέστησε διὰ τοῦ τυπικοῦ αὐτοῦ ἐντελῶς ἀνεξάρτητον καὶ ἐξ αὐτοῦ
ἀκόμη τοῦ καθηγουμένου τῆς Μονῆς καὶ αὐτὸς ὁ τύπος ἀκριβῶς
ἰσχύει μέχρι σήμερον ἀκόμη χωρὶς τὴν παραμικρὰν παραλλαγήν.
Εἰς τὰ κελλία τῆς Μονῆς ταύτης διέμενον πρὸ 7Ο- 8Ο ἐτῶν
'Ἐλληνες μοναχοί. Τούτους ἀντικατέστησαν Ρῶσσοι τοιοῦτοι
οἴτινες καὶ ἀνεκαίνισαν ταῦτα παρουσιάζοντα ἤδη ἐπιβλητικὴν
ὅψιν. Οἱ Ρῶσσοι μοναχοὶ εἰς τὰς ὑπερηφάνους ταύτας οἰκοδομὰς καὶ εἰς τοὺς πολυτελεῖς ναοὺς μὲ τοὺς μεγάλους τρούλους,
ἔρριψαν ἄφθονον χρυσὸν λησμονήσαντες ὅτι τὸ Ἄγιον Ὄρος
καὶ ἐν γένει ἡ μοναχικὴ ζωὴ ἔχει προορισμὸν τὴν ταπεινότητα
καὶ τὴν πτωχείαν καὶ οὐχὶ τὴν πολυτέλειαν, τὴν ἐπίδειξιν καὶ τὴν
ἀγέρωχον ὑπερηφάνειαν, διότι «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται». Τὰς πολυπληθεῖς ταύτας καὶ πολυθορύβους ἀδελφότητας,
διεδέχθη ἀπὸ τῆς Ρωσσικῆς ἐπαναστάσεως καὶ ἐντεῦθεν ἡ παντελὴς ἔλλειψις προσωπικοῦ καὶ ἤδη ὀλίγοι τινὲς Ρῶσσοι ὑπερήλικες ἀπέμειναν ἐν μέσῳ τῶν ἐρειπομένων καθημερινῶς ἐπιβλητικῶν καὶ ὑπερηφάνων ἄλλοτε Ρωσσικῶν συγκροτημάτων.
'Η ἀνεξερεύνητος Θεία Βουλή, ἄς νεύσῃ ἀγαθὰ εἰς τὰς καρδίας τῶν Σοβιετικῶν ἡγετῶν, ἴνα οὗτοι ἐπανεφέρουν καὶ πάλιν
τὴν μεγάλην αὐτῶν χώραν εἰς τὴν παλαιὰν αὐτῆς θέσιν, τῆς
Ἁγίας Ρωσσίας τῆς προστάτιδος τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ
τὰς ἐπιβουλὰς καὶ δολοπλοκίας τοῦ ἀνηθίκου καὶ αἰσχροῦ Δυτικοῦ λεγομένου πολιτισμοῦ. 'Η ἡμέρα αὐτὴ θὰ εἰναι ἡμέρα Ἁναστάσεως καὶ τῶν Ἁδελφῶν Ρωσσικῶν Ἁγιορειτικῶν ἱδρυμάτων
πρὸς δόξαν τοῦ τὰ πάντα κατευθύνοντες Θεοῦ καὶ αἴγλην τοῦ
Πανορθοδόξου τούτου Κέντρου τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ψυχικῆς
ἀνατάσεως.

"ΓΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΕΙΔΟΝ ΠΕΡΑΣ"
ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ ΣΦΟΔΡΑ,,

(Συνέχεια ἐκ τοϋ 51ου τεύχους)

Στο προκείμενο λοιπὸν θέμα μας, ό. δρόμος ποὺ θὰ μας
δδηγήσϊ3 πρὸς τὴ σωστῆ λυσι του ξεκινὰ ὰπδ τὴν ῖδια αὸτῆ
λογὶκοτητα των πραγμάτων. Ὄλοι πιστεύω νὰ παραδεχόμεθα
δτι γιὰ τὸ Ἐθνος, τὰ χωριά, εἰναι δ,τι γιὰ τὸν ὰνθρώπινο οργανισμὸ τὰ κότταρα, μέσ' στὰ δποϊα ὲμφωλεύδι τὸ μυιτήριο
της ζωὴς, δ,τι τὰ αίμοσφαίρια ποὺ μεταφ6ρουν τὸ ὰξυγόνο.
Ὄλοι ὲπίσης παραδεχόμεθα δ τι . δὲν ὴμπορεϊ δ δργανισμὸς νὰ
ὸγιαίνϊ0, οταν αὐτὰ ὰσθενοϋν, δτι δὲν ὴμπορεϊ νὰ τρυφα καὶ νὰ
ὰγάλλεται κανένιζ μέλος τοϋ σώματος, δταν αὸτὰ πλἥττωνται
καὶ κακοπαθουν ἀπὸ τὸ νοσογόνο Ι6. Τέλος, δλοι πιστευω νὰ
παραδεχόμεθα δτι ῆ θεραπεία τῆς νόσου ἐπέρχεται μόνον δταν.
αὸτὰ θεραπευθοΟν. Αὸτῆ λοιπὸν ή λογικότης τῶν ϊδίων πραγμάτων, ὲφαρμοζομένη μὲ συνέπεια στο θεμα μας, θὰ φέρ^ αὸτομάτως τὴν λυσι. Χρειάζονται βεβαια καὶ «φάρμακα» μοιραίως
πικρά, χρειάζονται καὶ «ὸγειονομικὰ κατὰ τὴς λοιμώξδως»
μέτρα ποϋ θὰ εΙναι κατ' ὰνάγκην οδυνηρά. 'Αλλὰ χωρὶς αὸτά,
σκληρότητες, συντριμμοὶ καὶ ὼδῖνες θανάτου μδϊς ὰναμένουν.
Εῖδαμε δτι 6 Ιπιστημονικ6ς καὶ μηχανιστικὸς πολιτισμός μας,
ζητῶντας νὰ καταστήση τὸν άνθρωπο ὰνεξάρτητο τὴς φυσεως,
τὸν κατήντησε ἔναν ἄνθρωπο παρὰ φόσιν, ϊργάζεται δὲ ἐντατικὰ γιὰ νὰ τὸν μεταβαλ^ σὲ ἐνα πραγματικὸ ὰνθρωπόμορφα
τέρας, ποὺ θὰ ζῇ σὲ δκέλλες χωρὶς παρὰΟυρα, θὰ ὲργάζεται μὲ
τεχνητὸ φῶς θὰ ὰναπνόη τεχνητδ ὰέρα, θὰ τρώγ] τεχνητῆ τροφὴ καὶ θὰ άναπαράγεται κατὰ ὲργαστηριακὸ τεχνητδ τρόπο.
Αὸτὸς δ πολ'.τισμώς ποϋ ὰντιστρατεόεται ὰναφαν5ὸ.ν τὴν φυσι
εϊναι προφανῶς μια νόσος, ὑπὸ τὴν γενϊκώτερη εννοια του δρου.
Αδτὴν λοιπὸν τὴν νόσο εχετε νὰ καταπολεμήσετε - καὶ δχι
νὰ ὸποθάλψετε —- στὴν ϋπαιθρο γ^ώρα. Κηρόξατε μὲ ὲνθουσιασμὸ ἐνα κήρυγμα δγείας γιὰ τὴν ὲπιστροφὴ πρὸς τὴν γη, ὰρχίζοντάς το μὲ μιὰ συστηματικὴ ὰναδάσωσι τῶν ὰποψιλωμένων
περιοχῶν' ὲνισχόσατε τὴν γεωργικὴ οἰκονομία τῆς ποικίλης,
πρὸ πάντων, καλλιεργείας καὶ ζωοτροφίας — καὶ λιγώτερο
τὴς μονοκαλλιεργείας — ῷστε νὰ μειωθ^ κατὰ τὸ δυνατὸν ή
ἐξάρτησις τὴς γεωργικὴς οἱκονομίας τὴς χώρας ἀπὸ τὶς συγκοινωνίες' περιορίσατε τὸ δαπανηρότατο χερσαϊο όδικδ δύκτ;ο
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στὸ ἐλάχιστο δυνατὸ τῆς ἐθνικῆς ὰσφαλεἰας καὶ ἐκμεταλλευθὴτε
τὸ ἐτοιμασμένο ὰπὸ τὴ φϋσι απέραντο δίκτυο τῶν ἐλληνικῶν
θαλασσῶν, ὰναζωογονωντας τὴν πάμφθηνη ίστιοφόρο ὰκτοπλ,οἰ'α τῶν ἡρωϊκῶν ναυτικῷν του ελλγ;νικοϋ Ἀρχιπελὰγους'
περιορίσατε τὶς δαπάνες μὴ γεωργικῶν μηχανικῶν ἔργων καὶ
ὰπορρ'-φήσατε κάθε ὰπόθεμα ὰνθρωπίνων χειρῷν καὶ κεφαλαίου
εἰς τὴν ὰξιοποίησι καὶ τὴς τελευταίας λωρίδος ἐλληνικὴς γὴς,
δχι μόνο μὲ τὰ μεγάλα ἔργα, ἀλλὰ πρὸ πάντων μὲ τὰ μικρὰ έγγειοβελτιωτικὰ τῆς αὸτεπιστασίχς καὶ αὐτοβοηθείας τῶν χωρικῶν, τὰ 6ποϊα, μὲ τὰ ὲλάχιστα γενικὰ εξοδα που ὰπαιτοϋν, δὲν
εξανεμίζουν τὶς πιστώσεις, δεν ὰποτελοϋν δὲ συγρόνως στόχους
πολεμικῶν καὶ ἄλλων καταστροφῶν θέσατε φραγμδ ὰνυπέρβλητο
στὴν ὰχαλίνωτη τάσι οἰκοδομικὴς ἐπεκτάσεως τῶν μεγαλουπόλεων, ἔστω καὶ ὸπὸ μορφῆ τῶν προαστειακῶν οἰκισμῶν, γιατὶ
ὰλλοιῶς μονιμοποιεϊτε ὰνεπιστρεπτὶ τὴν ὰέναο κίνησι τὴς ὰστυφιλίας· ὲνθαρρυνατε καὶ πολλαπλασιάσατε τὶς βιοτεχνίες ὲκείνων μόνον τῶ προϊόντων ποὺ εῖναι ὰπαραίτητα σὲ μιὰ λιτὴ ὰσκητικὴ ζωή, ῷστε ῆ ἄμιλλά των νὰ βελτιώση τὴν ποιότητα τῶν
προϊόντων των, προστατευοντάς τα συγχρόνως απὸ τὸν ὰθέμιτο
συναγωνισμδ τῆς μεγάλης μηχανῆς' καὶ γενικὰ πολιτευθὴτε μὲ
γνώμονα τὴν ὰρχή: δσο θὰ ὰφήνετε τὶς μηχανὲς νὰ πλημμυρίζουν τὶς ὰγορές σας μὲ τὰ ὼτελεότητα σὲ ὲπινοήσεις «φτηνὰ»
προϊόντα τους καὶ νὰ δημιουργοϋν στη ζωὴ «τεχνητὲς μὴ ὰναγκαϊες» ὰνάγκες, δὲν πρόκειται ῆ οἱκονομία σας καὶ ἡ ζωή σας
νὰ ἰδῇ Θεοϋ πρ6σωπο' ἡ φτηνὴ πολυτέλεια τῶν ὰτελευτήτων
αὐτῶν τεχνητῶν ὰναγκῶν, θὰ γίνεται πηγῆ δυστυχίας γιὰ τὸν
λαό· τὴν οἰκονομολογικὴ αὐτὴ ὰρχὴ δὲν τὴν ἠγνοησε ποτὲ ἡ
σοφία τοϋ λαοϋ —«ἢ φτήνια τρώει τὸν παρὰ», ἀλλὰ συμβαίνει
σ' αὐτὸν δ,τι καὶ στὰ μικρὰ παιδιά, δταν τὰ 6δηγοΟν οἱ μεγάλοι μέσα σὲ καταστήματα παιδικῶν παιχνιδιῶν: θέλουν νὰ αγοράσουν δλο τδ κατάστημα.
Ὄταν θὰ εχουν ὰρχίσει νὰ ἐφαρμόζωνται τὰ ὰνωτέρω μέτρα, τότε περιορίσατε ὰδίστακτα τὰ Γυμνάσια τοϋ Κράτους σὲ
ἕνα ἀνὰ Ἑπαρχία μὲ τὴν ἐκπαίδευσι τῶν ὰριστοόχων κάθε τάξεως βαρόνουσα καθ' δλοκληρίαν τὸ Κράτος, ἱδρυσατε δὲ συγχρόνως σὲ κάθε Ἑπαρχία ὰνὰ μία πρότυπο, συστηματικῆ γεωργο-επαγγελματικὴ κρατικῆ Σχολή, δπου οἱ ὰγροτόπαι5ες θὰ διδάσκωνται νὰ χειρίζωνται ἔντεχνα, δχι μόνο τὸ · χροτρο, χλλχ
καὶ τὸ μυστρὶ καὶ τὴν πλάνη, λιγάκι δὲ καὶ τὸ σφυρὶ τοϋ σιδηρουργοϋ. Θὰ πρέπη νὰ ὲφαρμοσθῇ ἔνας ἀκόμη κόκλος μέτρων
που χφορχ κυρίως τὰ ὰστικὰ κέντρα: περιορϊ,νχτε τὰ Γυμνάσια
τῶν πόλεων εἰς τὸ.ῆμισυ τοϋ σημερινοϋ άριθμοϋ· καταργήσατε
τὶς Σχολὲς τῆς τεχ.νικὴς ἡμιμαθείας τῶν 'Υπομηχ,ανικῶν χωρὶς
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νὰ βλάψ·ετε τὴν ὰνέλιξι τῶν ἤδη ὰποφοἶτων καὶ φοιτώντων εἰς
αὸτὰς καὶ ὼντ' αὐτῶν ὲνισ.χϋσατε καὶ πολλαπλασκὶσατε εἰς τὰ
μεγάλα ὰστικὰ κέντρα τὶς πολυσόνθετες ὲπαγγελματικὲς Σχολὲς
καὶ τὶς μέσες Ἐμπορικές' συγχρόνως τροοτοποιησατε τὸ ὲζπαιδευτικὸ αρόγραμμ'α τῶν ὰνωτὰτων τεχνικῶν Ἰδρυμάτων ἐπὶ τὸ
πρακτικώτερον, διὰ τὴς ὰπαλλαγἡς των ἀπὸ τὴν ὑ.τερβολικὴ
θεωρία, ή όποία, νὰ δτδάσκετα,ι προαιρετικώς. καὶ ὰντπισήμως εἰς
Σεμινάρια· χωρὶς τετραετὴ τουλάχιστο, στὴν 5παι9ρο χώρα,
ὰπο5εδει·γμένἡ δημοσία ἢ ἰδιωτικὴ ὲξάσχησι τοϋ ὲπαγγέλματος
τοΟ ἰατροϋ, γεωπόνου καὶ τεχνικοϋ, μὴ ὲπιτρεπετε τὴν έξάσκησϊ
του εϊς τὰ μεγάλα ὰστικὰ κέντρα, κλιμακώσατε δὲ τὴν συμπλῆρωσι τῆς 6ποχρεωτικὴς αὐτῆς τ.ετραετίας, ἔτσι ῷστε νὰ ὰρχίζ-β
αὸτὴ ἀπὸ τὶς ἕδρες Κοινοτήτων, νὰ περνα ἀπὸ τὶς κωμοπόλεις, ύστερα ἀπὸ τὶς πρωτεόουσες τῶν έπαρχιῶν καὶ νὰ τερματίζεται οίκειοθελῶς στὰ μεγάλα άστικὰ κεντρα' περιορίσατε
τὶς δαπάνες τῶν πλουὰίων ραδιοφωνικων προγραμμάτων, τὰ
6ποϊα πολλοὶ λίγοι ᾶνθρωποι ἔχουν τὸν καιρ,ὰ νὰ παρακολοοθοϋν, καὶ ἀντὶ αὐτῶν χαρίσατε εἰς τὸν λαο μια εξασέλιδη τρισεβδομα5ιχϊα ὲφημερί5α, τὴν σύνταξι καὶ Ικδοσι τὴς ὁποίας νὰ
αναλαβ^ ήμικρατικὸς ὰργανισμὸς 5ιεόθυνόμενος απο δλιγομελὲς
συμβούλιο ὲπιλέκτων εἰς ῆθος δημοσιογράφων, καὶ διατιμήσατε
τὴν ὲφημερίδα αὸτὴ εϊς τδ κόστος καὶ μόνον.
Εἰναι περιττὸ νομίζω νὰ ἐξηγηθοϋν τὰ αδτονόητα ὰγαθοποιὰ αποτελεσματα πσὸ θὰ φέρ^ ἀπ' εὸθείας καὶ ἐξ ὰλληλεπιδράσεως τὸ κάθε - ἕνα ἀπὸ τὰ μέτρα αδτά. Γιὰ νὰ εϊναι δμως
τὰ ὰποτελέσματα αὸτὰ μόνιμα καὶ δχι πχρο5ικά, γιὰ νὰ εινοπ
ὰπ·ςόσβλητα. ἀπὸ τὴν δολιοφθορὰ καὶ καταστρατήγησι τῶν ἐπιτηδείων, γιὰ νὰ ἔχουν πρὸ πάντων τὸ Ιχέγγυο δτι η γενεα που
θὰ ὰρχίσϊ2 σὲ λίγο νὰ τὰ δρει^, θὰ ἡμπορέση νὰ κατανοήση
τὴν μεγάλη ὰξία τους καὶ δχι μόνο νὰ τὰ 6ποστηρίξη καὶ περιφρουρήση δ ἴδιος δ λαὸςἀλλὰ καὶ νὰ τὰ όλοκληρώση θὰ πρέπη
δ γενναϊος αὸτὸς καὶ περιο6σιος τοϋ Κυρίου λαός, νὰ βοηθηθῆ
στὸ νὰ ὰποκτήση ζωντανὸ καὶ όρθόδοξο Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ δ σοναίσθημα. Χωρὶς αὸτὸ καὶ τὰ καλυτερα
μέτρα καὶ οί πιο αἰσιό5οξϊς προσπχ6ειες ναυαγο5ν χωρὶς αὸτὸ
καὶ οί πιο περιοόσιοι λαοὶ ξεπέφτουν καὶ διαλόονται. "Η ίστορία, δχι μόνο ἡ παλαιά, ἀλλὰ καὶ ἡ πρδσγατη, ἡ χθεσινή, εινε
γεμάτη απο κλασσικά πχρα5είγματα μεγάλων καὶ ζωτικῶν λαῶν,
που ϊζητηοαν να αποχομ,ισουν ἢ να διαστρέψουν τὴν λειτοοργία
τοϋ συναι·5θήματος τούτου μ,ε ὰποτέλεσμα νὰ ἐκφυλισθοϋν ἢ νὰ
πέσουν μϊτὰ πατάγου στὴν πρωτη δυνατὴ δοκιμασία· ἀλλὰ τὴν
μεγαλη αὸτὴὰλήθεια τὴν επαληθεόετ προ πάντων ἡ τρισχιλιετῆς πολυκύμαντη έλληνικὴ Ἰστορία, τῆς ὁποίας οί ὸψηλότερες
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Ιξάρσεις παρεσκευπσθηκαν ἀπὸ τὴν ζωντάνια τοϋ ἐθνικοϋ θρησκευτικοϋ συναισθήματος, οἱ δὲ μεγαλότερες πτώσεις ἀπὸ τὴν
ὰναχαίτησι ἢ διαστροφή του. Καὶ πῶς θὰ βοηθήσωμε τὸν λαὸ
νὰ αποκτησ^ ὸψῆλδ θρησκευτικὸ δυναμικό; 'Η πρόσφατη πεῖρα
ὰ·παντδι : Μὲ τους 5ιαφόρους τόπους τοϋ Κατγ;χητικοϋ Σχολείου.
Ἐνισχό3ατε λοιπὸν γενναίως τὰ κατώτερα, μεσα καὶ ανώτερα
Κατηχατικὰ Σχολεϊα καὶ παραδώσατε εἰς αὸτὰ ὰφόβως τὶςψυχὲς
τῆς νεολαίας, μὲ δση τουλάχιστο ὰφοβία παραδίδετε τὸ σῶμα της
στον γυμναστὴ καὶ τὴν διάνοιά της στον δάσκαλο. Οί τρεις
αὸτοὶ : κατηχητής, γυμναστής, δάσκαλος πρέπει νὰ συνηθίσουν
νὰ συνεργάζονται στενά, ἐποικ.οδομητικά, χριστιανικά, ὰποβλέποντες πρὸς τὸν μαθητῆ ὡς πρὸς ενότητα δισυπόστατη, ἀπὸ
ἄϋλη ψυχῆ καὶ σῶμα ὸλικό, στὴν όποία ἐνότητα ἔχουν νὰ πα^,οχετεόσουν πνευματικὲς γνώσεις, δχι μόνο διὰ τῶν πέντε αἱσθήσεων, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴς ψυχῆς, μιμοόμενοι στὴν συνεργασία τους
αὸτή, ἄν μὴ τὶ ἄλλο, τοὸλὰχιστο τοϋς ὰρχαίους χρογόνους, καὶ
τροποποιοϋντες τὸ ξεπερασμένο πλέον ὰπόφθεγμα. «Νοϋς ὑγιὴς
εἰς σῶμα ὸγιές» εἰς τδ δρθόν : «Νοϋς δγιῆς εἰς ψυχὴν καὶ σωμα
ὸγιὰ». Ἐνισχόσατε τὴν λειτουργία τῶν ὰνωτέρω καττ^χητικῶν
Σχολείων σΙ δλες τὶς παιδαγωγικὲς Ἁκα5ημίες τοϋ Κράτους,
ὤστε 6 κάθε δάσκαλος νὰ εῖναι στὸ χωριὸ συγχρόνως καὶ κατηχητής, δχι μόνο τῶν μαθητῶν, ὰλλὰ καὶ τῶν εὸσεβῶν χωρικῶν.
Μένει ὅμως κάτι ἀκόμη νὰ εϊπωθ·β έπ αὸτοϋ μὲ τὴν γλῶσσα τῆς
χριστιανικης παρρησίας: 'Η χριστιανικὴ κατήχησις δεν συμβιβάζεται μὲ καμμία ὼπολότως ϊγκόσμιο σκοπιμότητα, εστω καὶ τὴν
πιδῆθική. 'Εργο το5κατηχητοΟ εΙναι νὰ ὰποκαλόπτη στὰ μάτια
τὴς ψυχῆς τοϋ κατηχουμένου τὸ φῶς τοϋ Χριστοϋ καὶ νὰ ἀφήνη
πλέον αὐτὸ τοϋτο τὸ φῶς νὰ φωτίση τὶς θρησκευτικὲς τάσεις τοϋ
κατηχουμενου.'Ας τὸ ποϋμε πιὸ συγκεκριμμένο: Μιὰ χριστιανικὴ
κατήχησις. πουγιὰ 6ποιονδήποτε λόγο θὰδιεπνέετο ἀπὸ ὰντικαλογηρικὸ πνεϋμα ἢ που θὰ ὰγνοοϋσεστὴν διδαχή της συστηματικὰ
τὸν καλογηρισμό, θὰ ἔπαυε νὰ εἶναι δχι μόνον δρθοδοξη, δχι
μόνο χριστιανική. ἀλλὰ ἀκόμη καὶ θρησκευτική, ἀφοϋμία τέτοια
στάσις ἀπὰτελεϊ προφανῶς ἄμεση ἢ ἔμμεση ὰπόπειρα διαστροφὴς τοϋ δλοκληρωμένου θρησκευτικοΟ συναισθήματος. Οί κατηχηταὶ ας δίνουν τὸ φῶς τοϋ Χριστοϋ καὶ δχι τὴν κλῆσι, που
εῖναι ἔργο ὰποκλειστικῶς τοϋ Κυρίου, διότι μόνον. Αότός, ὡς
ὑπέρτατος Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλγρίας, γνωρίζει ποιοι καὶ
πόσοι λαϊκοί. ποῖοι καὶ πόσοι κληρικοί, ποιοι καὶ πόσοι μοναστικοὶ στρατιῶται Τοϋ χρειάζονται εἰς το μέγα σχέδτό Του. Τὸ
νὰ ἐπιχειροϋμε νὰ ρυθμίσωμε ἢ νὰ ἐπηρρεάσωμε ἡμεῖς τὴν ἐπιλογὴ αὸτὴ του ἐπιγείου στρατοϋ Του, εἶναι προφανῶς μία πολὸ
βαρειὰ κατ' Αὸτοϋ βλασφημία.
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Τὰ δύο λοιπὸν αὐτὰ κηρόγματα ψυχοσωματτκῆς υγείας, τδ
κήρυγμα. δηλαδὴ τῆς ἐπιστροφὴς πρὸς μία λιτή καὶ φυσικῆ
ὰνθρωπίνη ζωὴ καὶ τὸ κἥρυγμα τῆς ἐπιστροφῆζ πρὸς τὸν Θεό,
θὰ ὰποτελέσουν μὲ τὰ πρακτικὰ μέτρα ἐφαρμογῆς των τὶς ίκανες καὶ ἀναγκαϊες συνθἢκες γιὰ μιὰ πραγματικῆ ἐξυγίανσι τῆς
ζωῆς. Ὄταν οἱ οὸτοπιστικὲς θεωρϊες περὶ του δυνατοΟ δῆθεν καὶ
ὼφελίμου τῆς καταργήσεως τοϋ ὰνθρωπίνου μδχθου θὰ ἔχουν
παραμερισ9^, 6 δὲ μόχθος αὺτὸς θὰ εχη καὶ πάλι καθαγιασβη
ὡς βζσικὸ στοιχεϊο ψυχοσωματικὴς δγιοϋς ζωῆς, δταν οἱ τεχνητὲς «μὴ ὰναγκα.ῖες» ὰναγκες θὰ ἔχουν χαλιναγωγηθη, δταν τὸ
μέγα καὶ ὲπιβλαβέστατο ρεΟμα τὴς ἡμιμαθείας καὶ τὴς ὰργοόσης ἢ δποαπασχολουμενης ἐπιστημοσόνης θὰ εχη διευθετηθ^ σὲ
δύο κλάδους: ἔναν ὰγκώ3η ἀπὸ ὰρίστους γειοργοός, τεχνίτας καὶ
ἐπαγγτλματίας καὶ ἕναν μικρὸ ἀπὸ ὰρίστους ἐπιστήμονας δταν
οί ^πιστήμόνες αὐτοὶ —προς μεγίστην ἰδίαν ἐπιστημονικὴν καὶ
οἰκονομικὴν ὼφελειά των—θὰ δξυπηρετοϋν θετικὰ τὸ σόνολον
τοϋ ἔθνους, δταν ἔνας καλὸς τόπος θὰ ὲνημερώνγ; ὰξιοπρεπῶς
τὸν πολίτη, χωρὶς νὰ τοϋ ὑποβάλη ἀρρωστημένες φαντασιώσεις,
δταν ή ὰξιοποιημένη γῆ θὰ ἔχη προσφερθβ ὑπὸ εὸνοϊκοὸς δρους
προς καλλιέργεια εἰς τους ὰποφοίτους τῶν γεωργο - επαγγελματικῶν σχολῶν, τότετδ ἐπάγγελμα τοϋ ἀγρότου θὰ εχη ἀρχίσετ
ἐμπράκτως νὰ ὼνακτα καὶ πάλι το γόητρόν του, τὰ ρεόματα
ὰστυφιλίας νὰ ὰνακόπτωνται. τὸ χώριὸ νὰ ἀναρρών^' θὰ μεν^
πλέον νὰ ὰμβλυν8^ ή μεγάλη ὰνισότης στὰ μέσα ψυχαγωγίας
μεταξὸ χωρωϋ καὶ μεγαλουπόλεως. ΓΓ αὸτῆν δμως δὲν θὰ
χρειασθ^ νὰ ληφθοΟν ἰδιαίτεραμέτρα, πλὴν τῶν συνήθων ἐκκλ,ησιαστικῶν, ἐπειδὴ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγησις τὴς νεολαίαθά ειναι άρκετή, δχι μόνον νὰ ἐξυγιάνη τὴν ἐκφυλτσμένη ψυχας
γωγία τῶν πόλεω9, νά εϋτρεπϊση δὲ συγχρονως τὸν ὑπερβολικὸ
αὸθορμητισμὸ τῆς πλουσιωτάτης ὲντοπίου ψυχαγωγίας τὴς δπαίθρου, ὰλλά καὶ νά ὰναστρέψη τὸ ρεϋμα, ῷστε νὰ μὴ εΙναι ἢ
πρώτη δπόδειγμα τῆς δευτέρας, ὰλλά ἀντιστρόφως ἡ πηγαία
καὶ φυσικὴ χαρά του χωριοϋ να γίνη προτοπο καὶ στὶς χαρὲς
τῶν πόλεων.
Αὸτά εἶχα να πῶ απδ τὴ σποπια αὸτὴ μεταξὸ Ο5ρανου
καὶ γης.
"Αγιον Ὅρος Ι9·55
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μοναχδς Ἀκραθωιτηξ

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (Ἰ

"Ενα απο τα πράγματα·, που μας προξένησαν βαθειὰ έντύπωση
κατὰ τὴν διάρκεια τής έκδρομής μας στο Ἂγιον Ὅρος, ὴταν κα'ι τδ
εμψυχο περιεχδμενδ του, οι μοναχοϊ.
Ἀπδ προηγοϋμενες ὰνεϋθυνες διαδδσεις εἴχαμε σχηματίσει τὴν
έσφαλμἐνη έντϋπωση, δτι οι μοναχο'ι τοϋ 'Αγίου Ὅρους εχουν συγκεντρωμένα δλα τὰ ελαττώματα των άνθρτοπων. Τιποτα τἐτοιο δμως
δεν άντιληφθήκαμε καθ' 6λη τὴ διάρκεια τῆς περιήγησής μας. Τοϋναντϊον μαλιστα: στις 5 μέρες, ποϋ μείναμε κοντδι στους μοναχοϋς,
μᾶς δδθηκε ὴ εὑκαιρια νὰ έκτιμήσουμε καλϋτερα τδ πνεϋμα τοϋ μοναχισμοϋ και νὰ άναθεωρήσουμε τις έσφαλμἐνες Ιδεες, ποϋ εϊχαμε γι'
αὑτοϋς.
Τδ Ἂγιον Ὅρος ειναι μία έντελῶς ϊδιδτυπη πολιτεία, μοναδικὴ
στο εϊδος της. Γι' αϋτδ δὲν θὰ φανή παράδοξο τδ δτι καὶ οϊ κάτοικοι
του εϊναι ϊδιδτυποι και αξιοι τὴς προσοχής μας.
Πρῶτα πρωτα στο Ἂγιον "Ορος κατοικοϋν άποκλειστικὰ 6ίνδρες.
'Η παραμονὴ τῶν γυναικῶν ὰπαγορεϋεται αὑστηρδτατα, σύμφωνα με
παλαιοτάτη άπαγδρευση, τδ περίφημο «άβατον». ΟΙ άνδρες κάτοικοι
τοϋ 'Αγίου "Ορους χωρίζονται σέ δύο κατηγορϊες: Τους κοσμικοὑς κα'ι
τους μοναχοϋς. ΟΙ κοσμικοι ειναι κυριως ϋπαλληλοι τοϋ Κράτους ὴ
εργάτες και δεν παρουσιάζουν ηανενα ϊδιαίτερο ένδιαφέρον. 'Εκεϊνοι
που προκαλοϋν τδ τεράστιον ένδιαφέρον μας ειναι ο'ι μοναχοϊ. Σήμβρα στο Ἂγιον Ὅρος βρίσκονται περιπου 2.5ΟΟ— 3.ΟΟΟ απ' αϋτοϋς,
άριθμδς πολὑ μικρδς, αφοϋ ἀλλοτε ϋπερέβαιναν τους 2Ο.ΟΟΟ. Οι περισσοτεροι βϊναι "Ελληνες. Παλαιδτερα ϋπὴρχαν πολλο! Ρῶσσοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι καὶ Βοϋλγαροι, τώρα δμως απ' αϋτοὑς ὺπάρχουν πολὑ
λιγοι κα'ι μεγάλης ὴλικίας.
Οϊ μοναχοϊ χωρίζονται σε κεκαρμενους καὶ δοκιμους. Οϊ κεκαρμένοι εχουν ὴδη χρισθῆ και μπορεϊ νὰ εϊναι χειροτονημένοι Ιερεϊς
δποτε δνομάζονται Ιερομοναχοι. Ο1 δοκιμοι δεν ειναι άκδμη τἐλειοι
μοναχοϊ, γιατὶ ύφίστανται τὴν καθορισμένη δοκιμασία (περιπου ενα
χρδνο) μετὰ ὰπδ τὴ δοκιμασία καὶ αϋτο'ι ὰποφασϊζουν αν θὰ χρισθοϋν
τελικὰ μοναχο'ι καὶ ὴ διοίκησι τοϋ μοναστηριοϋ άποφασίζει αν θα
τους δεχθή.
Τδ νὰ εϊναι κανεὶς μοναχδς δεν ειναι καθολου εϋκολο πράγμα.
Πρῶτος δ λαδς τδ ἔχει άντιληφθὴ καϊ τδ εκφράζει με τὴ παροιμιακὴ(*)
(*) Τδ Πειραματικδν Σχολεϊον τοϋ Πανεπιστημῶυ Θεσσαλονίκης,
προς τιμὴν τὴς διευθϋνσεως αϋτοϋ, κατὰ παράδοσιν, μετὰ τὴν κατύἰπος
έπίσκεψιν κατὰ τας ἡμέρας τοϋ Πάσχα τοϋ 'Αγίου Ὅρους ὑπδ των μα6ητων τὴς Ζ' τάξεως, δργανιονει συγκέντρωσιν των μαθητων δλοκλήρου
τοϋ Σχολείου εις τὴν δποίαν οϊ έπισκεφθέντες τδ "Αγιον Ὅρος μαθηται
έκθύτουν τὰς ἐντυπώσεις των κα'ι καθιστοϋν κοινωνοϋς καϊ τους άλλους
συμμαθητάς των, των δοων ἐκ τὴς έπισκύψεως των άπεκομισαν.
Δύο έξ αύτων των έκθέσεων μας ἀπεστάλησαν ὑπδ τὴς διευθύνσεως τοϋ Σχολείου, ῆτις μας έπ1,ηροφύρησεν περὶ των ἀνωτέρω, ἐκ των
ὁποίων δημοσιεϋομεν τὴν παροϋσαν.
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φράση «βαρειά ὴ καλογερική». ΟΙ μοναχοὶ δεν ἔχοτν προνομοια ηαι
πλεονεκτήματα αλλὰ καθήκοντα κα'ι ϋποχρεῶσεις, Κάθε ενας έπιφορτίξεται απδ το μοναστήρι με μιαν ἐργασία λεγομἐνη διακδνημα. Τετοιου εϊδους διακονήματα εϊναι π. χ. τοϋ αρχοντάρη, τοϋ πορτάρη,
τοϋ βιβλιοθηκαρϊου κ.λ.π. Εκτδς δμως απδ αύτὰ μποροϋν νὰ εξασκοϋν κα'ι διάφορα έπαγγέλματα. "Ετσι ϋπάρχουν ράπτες βιβλιοδέτες,
ῶρολογοποιοϊ, άγιογράφοι, ξυλογλϋπτες κ. α. Οϊ κατῶτεροι μοναχοὶ
έκτελοϋν καμιὰ φορὰ και βαρϋτερες έργασίες, που κανονικὰ εϊναι ἔργον των κοσμικῶν έργατῶν. 'Υπάρχουν δηλαδὴ μοναχοι αλιεϊς, ναϋτες, γεωργοί, ήμιονηγοι, ποϋ αποτελοϋν δμως έξαιρέσεις.
Τδ μεγαλϋτερο μέρος της ήμἐρας και τὴς νϋκτας καταναλϊσκεται
στὴν έκκλησία με λειτουργϊες καϊ προσευχές. 'Εδῶ θὰ ,επρεπε να τονισθή ιδιαιτέρως ὴ κατανυκτικὴ καὶ συνάμα μεγαλοπρεπὴς ατμδσφαιρα
των έκκλησαδν, που μᾶς προξένησε τον θαυμασμά, ϊδιως τὴν νϋκτα
τὴς Μ. Πἐμπτης καϊ Μ. Παρασκευής. Τδ σκοταδι ποϋ βασίλευε παντοϋ, τδ λιβάνι, οϊ επιβλητικές σιλουετες των μοναχῶν, τα ασματα των
ψαλτῶν, θα μας μεινοτιν άξεχαστα, γιατϊ δλ' αντα μεσα στις παλιἑς
έκκλησίες, μᾶς ἔδωσαν τὴν ψευδαίσθηση, δτι ζήσαμε γιὰ λίγο στὴν
ἔνδοξη Βυζαντινὴ έποχή.
Γιὰ να άποφασϊστ] ενας ανθρωπος νὰ γίνη μοναχδς στο Ἂγιον
Ὅρος, 6πον οϊ κανονισμοὶ εϊναι αϋστηροτεροι απδ παντοϋ, χρειάξεται θερμὴ πίστη καὶ μεγάλο ψυχικδ σθένος. Τέτοιου εϊδους άνθρωποι
άπαρνοϋνται τὰ έγκδσμια, έπειδὴ αϊσθάνονται έπιτακτικδ τδ πρδσταγμα τοϋ Θεοϋ, ποϋ τους καλεϊ ηοντα του, καϊ κρυμμένοι πίσω απο
τὴν ανωνυμια τοϋ μοναχοϋ ὰφιεριονονται 6λδψυχα και άπερίσπαστα
στὴ λατρεϊα Αϋτοϋ, που τους ειναι άγαπητοτερος απο κάθε τ'ι τδ
βπίγειον
'Εδω θὰ επρεπε να γινη μιὰ παρένθεση σχετικὰ με τὴν βαθϋτερη δψη τὴς ψυχής τῶν μοναχῶν. "Οπως ειναι γνωστδ κάθε Ανθρω
πος μπορεϊ νὰ πάρη 3 στάσεις μπροστὰ στὴ ζωή. Τὴν αίσθητική,
τὴν ήθικὴ και τὴ θρησκευτική. "Ετσι καϊ οϊ μοναχοι τοϋ 'Αγίου
Ὅρους άνήκουν σε μια απδ τις 3 κατηγοριες. ΟΙ πρῶτοι ποϋ εϊναι
καὶ οι περισσοτεροι, λατρεϋουν μονο τὴ μορφή. Τδ θειο γι' αϋτοὑς
εϊναι ή μελωδϊα, ὴ ὰγιογραφία καὶ τδ τελετικδ. “Επειτα ερχονται αϋτοὶ
που άπεφάσισαν να γίνουν μοναχοι γιὰ λδγους ὴθικοϋς Επειδὴ βρηκαν πῶς ή κοινωνικὴ ζωὴ ειναι μιὰ άσχημοσϋνη, δπου κολοσσιαϊες
δυνάμεις χάνονται για τδ προσκαιρο καὶ τδ περιττό, ἔκριναν δτι ὴ
άποχή τους απδ τέτοια πάλη ειναι μιὰ διαμαρτυρϊα, εϊναι ή ϊδια ή
ήθική. Αϋτοϋς τους ὰνϋψωσε σε ϋψηλδτερο ήθικδ βϊο ή μελετη και
ὴ σοφία ῆ ή ἔμφυτος ψυχικὴ αγαθοτης, τδστε να μεταδϊδουν στὴ μοναχικὴ πολιτεία μιαν άνεϊπωτη γλυκϋτητα' γι' αϋτο παλαιοτερα καὶ
αϋτοκράτορες άκομη τοϋ Βυξαντίου έξήτησαν στον "Αθω τὴν ϋπερκοσμια γαλήνη. 'Εκεϊνοι δμως, που εϊναι στὴν τρϊτη κατηγορία, έκεϊνοι
ειναι άξιοι πιο πολϋ θαυμασμοϋ. Κα! οϊ μονοι που μποροϋν να προβαλλουν ὰξιωσεις γι' αὑτὴν εϊναι οϊ έρημϊτες. Ζοϋν στὴν Εερὴ ηαι πετριοδη περιοχὴ τοϋ Ἂθω, που λέγεται ἔρημος, κα'ι ειναι πάμπτωχοι.
Ὅλη τους ή περιουσϊα εϊναι ενα ταγάρι, ενα τάσι κα'ι ενα μαχαϊρι,
γιὰ νὰ βγάξουν χδρτα. Στεροϋνται τὴν έκκλησϊα κα'ι δεν βλέπουν ανϋρωπους. Τδ κελί τους ειναι συνήθως τρϋπα σπηλιας καὶ ειναι σκαρφαλωμένο ψηλά, σε άγρια και δυσπροσιτα βράχια. Πολλοι τρέφονται
μονο μέ χδρτα, ενω άλλοι κατεβαίνουν στο πλησιἐστερο μοναστήρι
κάθε έβδομάδα για να πάρουν λίγο ψωμὶ καὶ ελιες: ειναι ή μδνη πολυτέλεια που έπιτρέπουν εϊς τον έαυτον τους. Αϋτο'ι εϊναι οϊ ανθρω-
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Ὅταν ὑπέκυπτε τὴν τραγικὴν έκείνην Τρϊτην εϊς τον κατακτητὴν
η βασιλις των πολεων ἡ περίφημος Κωνσταντινούπολις, ποϋ α'ιωνας δλο·
κλήρους έφωτιζε βάρβαρα ε'Ονη άφοϋ εϊχε χειραγωγήάει αυιά, απο τον
δρόμον τὴς βαρβαρότητος εϊς τον δρομον τοϋ άνθρωπισμοϋ, έχρειάσθη
νὰ εϋρεθῆ ενα μέρος ποὺ θὰ έφυλάσσετο δ «δικέφαλος άετος», καὶ τὰ
ἀθάνατα κειμήλια τὴς πίστεώς μας μέχρις δτου δ Κύριος εϋδοκὶση νὰ
έπανέλθουν και πάλιν εϊς αὐτὴν. Καϊ τδ μέρος αϋτο εὑρέθη. Αι 'Ι. Μοναί τοϋ 'Αγϊου Ὅρους ὰνέλαβον νὰ φιλοξενίσουν και νὰ φυλάξουν τα
κειμήλια αϋτά, που ὴλθαν νὰ προσιεθοϋν εϊς τὰ ευρισκδμενα.
Καὶ τὰ έφϋλαξαν κα'ι τα φυλάττουν ὰθορυβα ο'ι 'Αγιορεϊται Πατέρες. οι άφανεϊς αϋτο! ῆρωες τῆς πϊστεως καϊ τοϋ ἔθνους.
Τὰ κειμήλια αύτὰ ωδηγήθημεν και ὴμεϊς νὰ προσκυνήσωμεν και

ποι που παίρνουν τὴ θρησκευτικὴ στάση μπροστὰ στὴ ξωή, αϋτοι οι
λιγοι ειναι οϊ πραγματικο! μοναχοί, δπως έκεϊνοι των πρώτων Χριστιανικῶν χρονων.
Καὶ οι καινοϋργιοι δμως μοναχοὶ ειναι εϋσεβέστατοι καὶ προτιμοϋν τὰ κοινδβια μοναστήρια, που προσφέρονται περισσδτερο γιὰ μιὰ
ζωὴ άφιερωμένη στο Θεδ. Γιατὶ εὶναι γεγονος, δτι τὰ κοινοβια μοναστήρια εϊναι πιο αϋστηρὰ καὶ πιο σϋμφωνα με τὶς ὰρχες τοϋ μοναχικοϋ βίου άπ' τα ϊδιδρρυθμα. "Ετσι οϊ ιδεολδγοι θὰ προτιμοϋν έλπϊξοντας, δτι εκεϊ θὰ βροϋν τὴ γαλήνη που ζητοϋν, ϋπδ τὴν καλϋτερή
της μορφή.
Μεγάλη εντϋπωση μ,ας ἔκανε και ή φιλοξενία των μοναχῶν. "Αν
και απδ οϊκονομικῆς αποψεως λϊγα μοναστήρια 6ρθοποδοϋν, έντοϋτοις σ' δλα τὰ μοναστήρια ποὺ έπισκεφθήκαμε βρήκαμε μιαν1εγκαρδια
και ὰνιδιοτελὴ φιλοξενία. Ὅ άρχοντάρης, πάντοτε εϋγενικος, έσπευδε
κάθε φορὰ να μας κεραση τὰ καθιερωμένα οὑξο, καφε καὶ λουκοϋμι,
καὶ νὰ θἐση στὴ διάθεσή μας τοὑς καθαρωτάτους ξενωνες τὴς μονὴς.
'Η προθυμία τῶν μοναχῶν φαινδταν και στὴν τράπεζα, δπου με
κάθε τρδπο προσπαθοϋσαν νὰ μας έξυπηρετήσουν δσον τδ δυνατδν
αρταοτερα. 'Ακόμη στὰ περισσδτερα μοναστήρια 11ἐλανε νὰ μας κρατήσουν περισσδτερο, γιὰ να κάνουμε, αν ὴταν δυνατδν, μαξϊ τους τδ Πάσχα. Θὰ ὴταν περιττδ νὰ λεχθῆ δτι δλη ὴ περιποίηση κι' ή φιλοξενια,
ὴταν, και ειναι πάντα, δωρεάν.
Γενικὰ απδ τὴ σϋντομη περιήγησή μας βγάλαμε τδ συμπέρασμα,
δτι οι μοναχοι εϊναι άξιαγάπητοι ανθρωποι καὶ τελεϊως διαφορετικοὶ
απ' δ,τι ῦἐλει νὰ τοὑς παραστήση ή φαντασία μερικῶν άδαων. ΟΙ
ανθρωποι αϋτοΙ εϊναι ῆρωες, που έμεϊς δεν ἔχουμε παρὰ να τοὑς
θαυμάζουμε, ὰναλογιζδμενοι τδ πῶς κατέληξαν έκεϊ που βρίσκονται,
γιατὶ δεν εὶναι ἔργον τοϋ καθένα 6 μοναχισμος.

Α. Βὰρβογλης
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νὰ γνωρίσωμεν ἐκ τοϋ πλησίον. Μὲ τὴν ἀνατολὴν τοϋ ἡλίου ἐξεκινήσαμεν
τδ Σάββατον, απο τὴν Σχολὴν μαζϊ μὲ τον 'ὶΑγιον Σχολάρχην, τους κ
κ. Καθηγητὰς και τοὺς "Αγ, 'Εφόρους αὺτὴς κα'ι μετὰ μιαν περίπου &ραν εὑρισκομεθα εις τὴν 'Ιερὰν μονὴν των 'ϊβήρων. 'ΙΙ ἔκπληξις κα'ι σ
θαυμασμος, ιδίως δσων ἐξ ὴμων διὰ πριδτην φορὰν ὲπισκεπτομεθα αὑτήν, ὴτο ἀπερίγραπτος. Πολλὰ εϊχομεν ἀκούσει και μελετήσει δι' αϋτήν,
ἀλλὰ δλα δεν ὴσαν ουτε τδ ῆμισυ τής πραγματικοτητος, δι' αϋτδ καϊ
δικαϊως Λα μποροϋσε κανεϊς νὰ έπαναλάβη ἐκεϊνο τδ δποϊον ειπε ή βασίλισσα Σαβὰ δταν έπεσκέφύη τον Σολομωντα, «θδοϋ οϋκ εϊσι τδ ῆμισυ
. καθως ἀπήγγειλάν μοι».

Τὴν μεσημβρίαν ἀνεχωρήσαμε μέ τδ βενξινοπλοιον διὰ τὴν Ι. Μονήν Μ. Λαύρας, τον βράχον αϋτύν δ 6ποϊος έπι χίλια ἔτη ϊῷεινεν ἀκλδνητος εις τας έπιθέσεις δαιμονων και ὰνθρώπων. Μετὰ 2 ῶρας εὑρισκδμεθα έκεϊ, δπου και διανυκτερεϋσαμε. Τὴν έπομένην μετὰ τὴν θεϊαγ
λειτουργίαν ακολουθοϋντες τὴν θαλασσίαν δδδν ποὺ ὴκολούθησέ ποτε
και δ Μαρδδνιος διήλθομεν ἐκ τοϋ ακρωτηριον τοϋ “Αθωνος δπου κα'ι ὰνεμνήσθημεν δτι έτάφησαν μίαν φορὰν τά δνειρα τοϋ άλαζονος Μονάρχου
τὴς Περσίας.
Τδ ἀπογευμα έφθάσαμεν εις τὴν Ἰ. Μονὴν 'Αγίου Παϋλον, τὴν δέ
έπομένην, έπεσκέφθημεν τὰς 'Ιερὰς Μονὰς 'Αγίου Διονυσίου και Γρηγορίου. Τὴν μεθεπομένην ὴμέραν πολὑ πρωϊ μετέβημεν εις τας 'Ιερὰς Μονὰς Δοχειαρίου καϊ Ξενοφωντος, κα'ι τδ έσπέρας έφθάσαμεν εις Ρωσσικδν, απο δπου τὴν έπομένην έπιστρέψαμεν και πάλιν εις τὴν Σχολὴν μας.
Αι έντυπωσεις τὰς δποίας άπεκομὶσαμεν ἐκ τὴς έκδρομὴς αὑτής εϊναι
ὰπερίγραπτοι.
Ειδομεν τδ πλῆθσς τοσων Βυζαντινων κειμηλίων τὰ δποια δὲν αποτελοϋν μόνον τδ καϋχημα τοϋ 'Αγίου Ὅρους ἀλλὰ και δλοκλήρου τοϋ
'Ελληνικοϋ "Εθνους. Τὰς θαυματουργοὴς εϊκδνας μὲ τα απτα θαύματα'
τὰ 'Ιερὰ Σύμβολα ποὺ ὑπηρέτησαν εϊς τδ μέγα μυστήριον τὴς ὰπολυτρώσεως τοῦ ὰνθρωπου, δπως εϊναι τεμάχια τοϋ Τιμῖου Σταυρο.ϋ, ποϋ
εις δλας τας Μονὰς ύπάρχουν, μέρος τοϋ Σπογγου, τὴς Χλαμύδος και
τοϋ Καλάμου τοϋ Κυρϊου, τὰ Τίμια Δωρα των Μάγων, καθως κα'ι τα
“Αγια Λείψανα τόσων Μαρτύρων κα'ι Ὅσίων ποϋ εύλαβικὰ φυλάσσοντστ
εϊς τὰς Μονὰς απο τους δσίους Πατέρας ως 'Ιερὰ παρακαταθήκη τής
Ὅρύοδοξίας. Αι πλοϋσιαι κατοπιν βιβλιοθήκαι με τα δγκιδδη πανάρχαια βιβλία, ποϋ μόνον τὰ χειρογραφα εις κάθε μιαν άπαριΟμοϋν ολοκλήρσυς χιλιάδας τομων, εϊναι κάτι, ποὺ μαρτυρεϊ δποίαν ὑποχρέωσιν
ὸφείλομεν εις τοὺς Μοναχοϋς οι δποϊοι τὰ διέσωσαν.
Τὰ Βυζαντινὰ κειμήλια τὰ δποϊα. μαρτυροϋν τον πολιτισμὸν των
προγονων μας, ατινα δεν εϊναι μδνον λείψανα παρελθόντος . μεγαλεϊον
ἀλλὰ κα'ι τὰ 'Ιερὰ σύμβο7,α ποὺ θὰ ξεδιπλωθοϋν και πάλιν, — δταν θὰ
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ελθὴ

«τδ

πλήρωμα

τοϋ

χοονου», — ἐκεϊ

δπου

έδημιουργήθησαν.

Δὲν εϊναι ομως μόνον δ άψυχος πνευματικδς και ὑλικος πλοϋτος
κα'ι αί φυσικαϊ καλλοναϊ τοϋ "Αθωνος που μας κατέπληξαν ειναι καϊ δ
ἔμψυχος πλοϋτος του, ποϋ παρ' ολην τὴν λειψανδρίαν που διέρχεται, δὲν ύστερεϊ και σήμερον εἰς ῆρωας καϊ διανοουμένους Πατέρας. Αι Καλύβαι
των άσκητων ποὺ άντικρύσαμεν εις τὴν ἔρημον, — τὰς κλιτϋς δηλαδὴ
τοϋ "Αθωνος,— αι ὰετοφωλέαι αύταϊ που οι ἀετο'ι τοϋ Πνεύματος Πα. τέρες ὲνέπηξαν, προτιμήσαντες νὰ αυλισθωσιν εϊς τον ἔρημον κα'ι άνυδρον αϋτδν τοπον, έπικοινωνοϋντες μὲ τον Θεδν ἢ νὰ εὑρίσκωνται εν
μέσφ τὴς ματαιοτητος τοϋ πολυταράχου κοσμου, εϊναι κάτι ποὺ μαρτιιρεϊ δτι δ Χριστιανισμος δὲν επαυσε νὰ άναδεικνϋτ] καϊ εϊς τους ὑσιέρους αύτοϋς καιρούς ῆρωας, ἐπειδὴ, «'Ιησοϋς Χριστδς χθες και σήμερον
ο αϋτος καϊ εἰς τοὺς αϊωνας».
Ὅ πολυμαθὴς πάλιν π. 'Αθανάσιος Ἰβηρίτης, μὲ τὰ σοφά του λό
για γεματα έλπίδας καϊ ἀγάπην διὰ τὴν Σχολήν, καθως και οί Πατέρες
τὴς Μ. Λαύρας Γ. 'Αμβροσιος και Παϋλος, οι Καθηγούμενοι των Μονων 'Αγίου Παύλου κα'ι Διονυσίου, δ π. Θεοκλητος τὴς αϋτής Μονής,
ποϋ μέ τὰς δμιλίας των έποτισαν τὰς ψυχάς μας, δεικνύουν δτι τδ “Λγ.
Ὅρος δὲν ὑστερεϊ και σήμερον ἀπδ (πυρ) ιερόν, και μονον τὰ ξύλα
χρειὰζονται διὰ να. άνάψη και πάλιν τδ φως τοϋ "Αθωνος καϊ νὰ ξαναφωτιση «τους εν ο κ 6 τ ε ι καὶ σ κ ι ά θανάτου κ α θημένους».

'Η εκδρομή μας ὑπῆρξε πλήρης πνευματικὴς ωφελεϊας. Αι ήμέραι
ποϋ διήλθομεν εντος των Βυζαντινων ναων μαζϊ μὲ τοὴς δσίους Πατέρας, αι ψαλμωδϊαι, αί δμιλίαι των, τδ παράδειγμά των, 6 πνευματικδς
πλοϋτος τοϋ 'Αγίου Ὅρους ποὺ ὴξιωθημεν νὰ ϊδωμεν και νὰ γνωρίσωμεν
εν τοϋ πλησίον, εϊναι κάτι ποὺ μας ύπενθυμίζει, δποίας μεγάλης κληρονομϊας εϊμεθα κληρονομοι.
Εϊθε ὴ Κυρία Θεοτοκος, ἡ προστάτις τοϋ 'Αγίου Ὅρους και αι
εϋχα'ι των 'Αγίων Πατέρων νὰ μας ἀξιτδσουν νὰ φανωμεν ὰνταξιοι των
προσδοκιων των.

μαθητὴς "Αθωνιάδος Σχολῆς

ΣΚΕΨΕΙΣ
«Μἢ πεποιθατε επ' αρχοντας....»
'Η αγωνιωσα ἀνβρωποτης προ τοϋ φάσματος τοϋ τρϊτου παγκοσμϊου πολέμου, δστις, κατὰ τὰς των ειδικων μαρτυρίας, βὰ μεταβάλη
τον κ.6σμον εις εν ὰπέραντον νεκροταφεϊον, εστρεψε τὰ βλέμματά της
πλήρη έλπίδων κατὰ τον παρελθ. "Ιούλιον εϊς τὴν διασκεψιν των τεσσάρων μεγάλων (;) έξ ής προσεδοκα τὴν ματαϊωσιν τη: ιϊναμενομένης καταιγίδος κα'ι τὴν πανάκειαν των κακως έχοντων. Αί έλ.τὶδες δμως αῦται
ὰπέβησαν φροϋδοι, διοτι οι λεγύμενοι μεγάλοι μετὰ τὰς χειραψϊας, μειδιὰματα και συμποσια άπεχώρησαν εις τὰ ϊδια εϊς οϋδέν θετικδν συμπέρασμα καταλήξαντες.
Ουτως ὴ ἀνθρωπότης άπέμεινεν μὲ κενας τας χεϊρας καὶ συνεχομένην ἐκ φοβου τὴν καρδίαν. Καϊ εϊναι φυσικδν τοϋτο, διοτι δὲν καταφεϋγει τις τον μόνον μεγάλον τον Κύριον τοϋ παντός, ὰλλα εϊς ὰνΟριοπους («τι ἐστιν άνθρωπος'» λέγει δ ψαλμωδύς 8.5) και δταν μάλιστα
ουτοι ἔχουν διακόψει κάθε σχέσιν μὲ τον παντοκράτορα Κύριον, παραβαίνουσι καταφορως τον νόμον του (δρα υποθεσιν Κύπρου) και δουλεϋουσιν εϊς σκδτεια καὶ άντιχριστιανικὰ συστήματα.

Ὅ θεοπνευστος βασιλεὺς μας τδ προεϊπε' «Μὴ πεποϊθατε επ' άρχοντας και έφ' υίοϋς ἀνθρώπων, οις οϋκ ἔστι οωτηρϊα» (Ψαλμ. ΡΜΕ. 3)
και δ θειος λογος'λέγει δτι εϊναι έπικατάρατος δ έλπιζων εϊς ὰνθρώπους καϊ δχι εϊς τον Κύριον. Εϊς αϋτδν δέον νὰ στραφωμεν και τον παρακαλέσωμεν νὰ λαλήση άγαθὰ ὑπὲρ τοϋ λαοϋ του εϊς τὰ ῶτα των ϊσχυρων, νὰ μας χαρίση βαθεϊαν και ἀναφαίρϊτον εϊρήνην. δχι ϊνα ζωμεν
κατὰ τὰς έπιθυμϊας ήμων ὰλλά, ως λέγει δ Μ. Βασίλειος, ϊνα ῆρεμον
καὶ ήσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάση εϋσεβεία και σεμνοτητι». Τοϋτο υπέδειξεν και εϊς ἐκ των τεσσάρων δ Προεδρος των Η.Π.Α. δστις προ τὴς
ένάρξεως τὴς συνεδριάσεως προσηυχήθη καϊ διέταξεν εϊς δλους τους
'Ιερούς Ναοϋς τὴς χώρας του νὰ άναπεμφὑωσι δεήσεις ὑπὲρ τὴς
εἰρήνης.

Προς τον άρχοντα λοιπδν τὴς εϊρήνης νὰ στραφωμεν κα'ι δχι «έπι
υίοϋς ἀνθρώπων οις οϋκ έστι σωτηρία».

Τδ ψαλτήριον.
Τδ βιβλίον των ψαλμων «ὴ πνευματικὴ αύτὴ ὰνθοδέσμη» ως εχει
δνομάσει αϋτο δ Κ. Καλλίνικος, ειναι το θεδ.τνευστον τὴς Γραφὴς βι-
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βλίον, οῦτινος γίνεται συχνοτάτη χρῆσις εϊς ὰπάσας τὰς Ἀκολουθίας τῆς
'Εκκλησϊας, διδτι «η . των ψαζ,μων βϊβλος τδ ἐκ πάντων ωφέλιμὸν περιεϊλ,ηφε. Προφητεύει τὰ μέλλοντα, Ιστορίας ὑπομιμνήσκει, νομοθετεϊ τφ
βϊφ ϋποτίθεται τὰ πρακτέα και άπαξαπλως κοινδν ταμεϊον ἐστ'ι ἀγαθων
διδαγμάτων, τδ έκάστω προσφορον κατὰ τὴν ἐπιμέλειαν εξευρίσκοισα....
ψαλμδς γαλήνη ψυχων, βραβευτὴς εϊρήνης, τδ θορυβοϋν και κυμαϊνον
των λογισμων χαταστελλων» (Μ. Βασίλειος δμιλ. εις Α' ψαλμ.). Αϋτδ
ὰναγιγνιδσκομεν πάντες οι Μοναχοϊ και κοσμικοϊ και αϋτδ ὴτο τδ ὰναγνωστικδν βιβλὶον τοϋ κρυφοϋ καϊ φανεροϋ σχολειοϋ τής τουρκοκρατίας.
Θὰ ήδϋνατο τις δμως εϊς τους πολλοὺς άναγνώστας αϋτοϋ νὰ ὰπευϋϋνη
τὴν έρώτησιν τοϋ Διακονου Φιλίππου «'Αρά γε γιγνωσκεις, α ἀναγιγνιοσκεις;» (Πράξ. Η' 31), διδτι διὰ πολλοὺς λογους ὴ κατανόησις τοϋ ψαλτηρίου ειναι δϋσκολος. 'Η ἀπάντησις άναμφιβόλως θὰ ειναι οϊα τοϋ εϋνούχου «πως γὰρ αν δυναιμην, ἐὰν μή τις δδηγήση με; «Εύτυχως εύρέ·
θη έκεϊνος, δστις θὰ μας ανοιξτ) τας σελίδας αϋτοϋ και θὰ μας δδηγήστ)
εϊς τὴν πλήρη τούτου κατανδησιν. Οῦτος εἰναι δ γεραρος τὴς 'Αγίας
Γραφης έρμηνευτής, δ Καθηγητὴς τοϋ Πανεπιστημίου Π. Τρεμπέλας,
δστις μετὰ τους ογκώδεις επτα. τομους των έρμηνευτικων αϋτοϋ υπομνημάτων εις τὴν Κ. Διαθήκην, ἔναγχος έξέδωκε και έρμηνείαν εϊς τδ ψαλτήριον δϊτομον έκ σελϊδων 624. 'Εκάστου ψαλμοϋ προηγεϊται εισαγωγή,
έπακολουθεϊ έρμηνεϊα, παραπλεϋρως τοϋ κειμένου, και εν τέλει,τδ σπουδαιδτερον, ή ὴθικὴ αϋτοϋ έφαρμογή. “Οπου τὰ πράγματα δμιλοϋσι περιττὴ ἡ σύστασις. "Εκαστος δέον νὰ μελετήστ] τὴν έρμηνεϊαν ταύτη, «ϊνα
γιγνωσκη α ὰναγιγνιδσκει».

Οι νόοι διωγμοι.
'Η "Εκκλησία μας λέγεται στρατευομένη, διότι εὑρίσκεται εϊς διακή στρατείαν καὶ στρατεϊα σημαϊνει, κακουχίας διωγμούς, θλϊ·ψεις, στερήσεις, τὰ δποϊα ἀπδ τής ιδρύσεως αύτὴς ύφϊσταται. Διώκεται ως σύνολον, διωκεται εις μεγάλα αύτής τμήματα, διώκεται εις τὰ μέλη αϋτῆς
ἔκαστα. Ὅ περιβόητος εικοστδς αϊων, δστις έκαυχήΟη διὰ τας προοδους
του, προς αῖσχος αϋτοϋ, ειναι πλήρης διωγμων. Τω Ι9Ο6 οι διωγμοϊ τὴς
'Αγχιάλου καϊ λοιπων πολεων τής Ἀ. Ρωμυλίας, τφ Ι912 των 'Εκκλησιων τής Τουρκίας, τφ Ι9Ι4 των "Εκκλησιων τὴς Μ. 'Ασίας, τφ Ι9Ι7
τὴς μεγάλης Ρωσσικής "Εκκλησίας, τφ Ι922 ἡ έκρίζωσις (ὑπδ τα δμματα των χριστιανων (;) Εὑρωπαίων) των Ὅκκλησιων τὴς λΑποκαλύψεως,
Π6ντου κα'ι "Ανατολὴς, τφ Ι932 ή σφαγὴ των χριστιανων τοϋ Ἰράκ, τφ
Ι95δ οἰ διωγμοι των υπολειμμάτων τοϋ βυζαντινοϋ 'Ελληνισμοϋ ἐν Τουρκία των "Εκκλησιων Κωνσταντινουπολεως, ·Σιιύρνης καϊ Κύπρου. Εϊς
τους προσφιλεϊς καϊ περιποθήτους ὰδε.λφοϋς μας, ιυν δ πονος των πονος
μας και ὴ δδύνη των δδύνη μας λέγομεν τδ τοϋ 'Αποστόλου «'Αγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τη εν υμϊν πορώσει προς πειρασμδν ὑμων γενομέντι, ως
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ξέ.νου υμων συμβαίνοντος, ἀλλὰ καθὺ κοινωνεϊτε τής τοϋ Χριστοϋ παθήμασι, χαίρετε, ϊνα και εν τῆ άποκαλυ·ψει τὴς δδξης αϋτοϋ χαρήτε ὰγσ.λλιωμενοι» (Α' Πέτρ. δ' Ι2). Καϊ τδ τοϋ θείου Χρυσοστομου «οϋδέν ξένον οϋδέ ἀπεικδς γέγονεν ἐπὶ τὴς εύλαβεϊας τὴς σ·ὴς, ἀλλα και σφδδρα
είκδς και ἀκολουθον τφ τῆ συνεχεία των ἐπαλλήλων πειρασμων, εύτονιοτερά σοι γενέσθαι τὴς ψυχὴς τὰ νεϋρα και μείξονα προς τα παλαϊσματα
τὴν προθυμίαν κα'ι τὴν ϊσχύν καϊ πολλὴν έντεϋθεν καρποὶσασθαϊ σε τὴν
ἡδονήν». Προς τοὺς άδελφούς μας Κυπρϊους, οϊ δποϊοι ευρώκονται εις
τὰς φυλακάς, διὰ νὰ διατηρήσωσιν δ,τι δϊδει ὰξϊαν εϊς τον αώθρωπον,
λέγομεν τους λόγους τοϋ αϋτοϋ πατρδς «Δεσμωτήριον οικεϊτε και αλυσιν
παρὶκεισθε καί μετὰ των αϋχμωντων και ρυπωντων εστε κατακεκλεισμένοι και τι αν γένοιτο μακαριωτερον ὑμων τοϋτοιν ενεκεν;» Ὅ Θεδς ἐκδικήσεων προειδοποιεϊ «δ άδικων άδικησάτω ἔτι και δ ρυπαρδς ρυπαρευθήτω ἔτι.... 'Ιδοϋ ἔρχομαι ταχύ.... άποδοϋναι έκάστφ, ως τδ έ'ργον ἔσται
αϋτοϋ» ('Αποκ. ΚΒ).

Ὁ ἀδεκαστος κατήγορος.
Γραϊα δγδοήκοντα τεσσάρων έτων τα λοϊσθια πνέουσα, έζήτησεν
έπιμονως νὰ ἔλθη δ ιερεὺς τοϋ χωρῶυ και τούτου ἀπουσιάζοντος απεκάλυψεν εϊς τοὴς παρισταμένους δτι προ έβδομήκοντα έτων νεάνις οῦσα
ἐφύνευσε θυγάτριον γείτονος κα'ι α.τέκρυψε τδ σκήνος αϋτοϋ εϊς τὴν
άμμον τοϋ παρακειὴένου ποταμοϋ. Εις τὴν άποκάλυψιν ταύτην προέβη
προς ἀνακούφισιν! Ταλαίπωρος γραϊα! 'Επι έβδομήκοντα ἔτη εϊχες τον
δριμὑν ἔλεγχον τοϋ ἀδεκάστου κατηγδρου, τὴς συνειδήσεως, καϊ δὲν
μετέβης εις τον ιατρδν των ·ψυχων, ϊνα μὲ τα δάκρυα της μετανοϊας
άπαλλαγὴς αύτοϋ κα'ι ειρηνεύσης, διδτι άλ7,ος ούδεϊς δύναται νὰ εξαλειψη
τοϋτον. 'Ως λέγει δ ιερδς Χρυσοστομος «τοϋ οϊκεϊου συνειδοτος τον ελεγχον
άμήχανον τινὰ διαφυγεϊν, τον άφυκτον, τον ὰδέκαστον, τον ού8ε'ις εικοντα
φοβω, τον ου κολακεϊα, ου χρημάτων δοσει διαφθειρόμενον, οϋ χρόνφ
μακρφ μαραινόμενον». Π6σοι τοιοϋτοι θὰ ϋπάρχωσιν. “Ας τοϊς υποδεϊξωμεν τδ ϊατρεϊον. Ειναι τδ έξομολογητήριον του πνευματικοϋ πατρός.

Ἅπορια.
Θὰ έκομιζέ τις γλαϋκα εϊς 'Α9ήνας αν ὴθελεν ἀναφέρει τὰς ὑπηρερεσὶας τοϋ μοναχισμοϋ εις τδ ἔθνος ήμων, τὴν 'Εκκλησϊαν καϊ τον πολιτισμδν γενικώτερον, άφοϋ παγκοίνως ὰναγνωρϊζονται και υπδ ὴμετέρων
και ξένων 6μολογοϋντατ. Γεννωνται δμως ήμϊν αι έξὴς ὰπορὶαι. ΔιατΙ ὴ
'Εκκλησία τὴς 'Ελ1,άδος, ή πολυπληθεστέρα των έλευθύρων Ὅρθοδοξων
'Εκκλησιων, ούδέν μέτρον λαμβάνει προς ἀναβὶωσιν τοϋ ὲκλιποντος
μοναχικοϋ βίου και διὰ τῆς ρευστοποιήσεως - παρὰ τους ιεροϋς κανόναςσυνετέλεσεν εϊς τδ νὰ έκλείψη ουιος; 'Η Μεγάλη "Εκκλησία ὰνέγραψε
μεταξὺ των ὑεμάτων τὴς μελλούσης δψέ ποτε νὰ συνέλθη Προσυνοδου
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τὸ θέμα τοϋτο. “Εως τότε δμως δὲν πρέπει κὰτι νὰ γϊντ) διὰ τδ ζεφαλαιωδες τοϋτο ζήτημα τὴς 'Εκκλησίας; Τοιοϋτον θέμα δὲν έμάθομεν δτι
ὰπησχόλησε ποτέ τὴν 'Ιερἀν Σύνοδον τὴς 'Εκκλησίας τὴς 'Ελλάδος.
Διατ'ι οι σεβασμιωτατοι άρχιερεϊς δέχονται ιερομονάχους 'Αγιορείτας κα'ι
— παρὰ τοὺς 'Ιεροϋς Κανονας — διορίξωσιν εϊς έφημεριακὰς θέσεις,
συνιελοϋντες οὑτως εϊς τὴν ἀποψίλωσιν τοϋ 'Αγίου Ὅρους, τοϋ μονου
έναπολειφθέντος μοναχικοϋ κέντρου έν τὴ Ὅρθοδόξω 'Εκκλησίρ:; Διατ'ι
οι άγιοι ἀρχιερεϊς, οι ἐκ τοϋ μοναχισμοϋ προερχόμενοι, δὲν συνισθωσιν
εις τους εὑσεβεϊς νέονς των "Επαρχιων των καὶ ὑπάρχουσι πολλοι τοιοϋτοι,
έφιέμενοι τοϋ παρθενικοϋ βίου, νὰ πυκνώσωσι τὰς άραιὰς τάξεις των
μοναχων, επ' ῶφελεϊα έαυτων καϊ τὴς 'Εκκλησίας; ΔιατΙ ἀνέχονται νὰ
λαμβὰνωσι τα πνευματικά των τέκνα τὴν εϊς τὴν ςένην άγουσαν προς
έξεϋρεσιν άρτου και οτέγης, ἐξ ὴς, αν ποτε έπανέ2,θωσι, θὰ ίοσιν ἢ
θρησκευτικως ἀδιάφοροι ὴ έτεροδοξοι, και δὲν κατευθύνουσι τοὑς ευσεβεϊς αϋτων εϊς τδ “Αγιον Ὅρος, δπου θὰ ευρωσι, τροφήν, στέγην καϊ
τδ σπουδαιοτερον ἀδελφικὴν ἀγάπην; 'Εάν, ως ἔπραττον οιπαλαιοι ὰρχιερεϊς, ἔστελλεν ἕκαστος ὰρχιερεὴς 2 ὴ 3 νέους διὰ τον μοναχικὺν ί3ϊον
έτησίως θὰ ἠλύετο τδ ζήτημα τὴς λειψανδρίας των Μονων καὶ ἀκμὴ της
'Εκκλησίας θὰ ὲδημιουργεϊτο. Διατ'ι κατα τοὺς παρωχημένους χρονους οι
γήρα καμπτομενοι σεβὰσμιοι ἀρχιερεϊς, ἀποσυρομενοι τῆς ένεργοϋ ποιμαντορίας, έφησύχαζον εϊς 'Ιερας Μονάς, τονώνωντες οὑτως αυτας ὴΟικως
και ωφελοϋντες πνευματικως και έν αύταϊς άπεδήμουν προς Κϋριον —
πδσοι τοιοϋτοι κα'ι δὴ Πατριάρχαι κοιμωνται ένταϋΟα, εϊς τὴν Λαύραν
μόνον εϊναι δύο Πατριάρχαι — ένω εϊς τους νυν χρονους δὲν παρατηρεϊται τδ φαινομενον τοϋτο; Τις θὰ μας λύση τὰς άπορίας αύτάς ;

'Επιτυχἢς εμπνευσις.
“Η συνάδελφος "Ανάπλασις ειχε τὴν έπιτυχῆ ἔμπνευσιν έπ'ι τὴ συμπληριδσει δεκαετϊας άπδ τὴς προς Κύριον άποδημϊας τοϋ άσκητικοϋ
'Ιεράρχου Κασσανδρεϊας Ειρηναίου νὰ τελέση πνευματικον ὑπὲρ αϋτοϋ
μνημοσυνον, δημοσιεύουσα άρθρα έπισήμων ἀνδρων περὶ αϋτοϋ, εν οις
τοϋ Μητροπολίτου Σάμου, τοϋ Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνων
κα'ι τοϋ Καθηγουμένου της γείτονος 'Ιερας Μονὴς 'Αγίου Διονυσίου.
Πάντες άνάγλυφον τὴν προσωπικοτητά του παρέστησαν προ ήμων καϊ
συνεκίνησαν ἡμας μεγάλως, διότι ὑπήρξε φιλος της 'Ιερας ήμων Μονὴς
και τοϋ μοναχισμοϋ γενικως. Ειχεν, ως γνωρϊζομεν, ἀπόφασιν, στοιχων
τω παραδείγματι των παλαιων άρχιερέων, νὰ εφησυχαση εν 'Αγιω Ὅρει
και ἐξ αϋτοϋ νὰ άποδημήσχι προς Κϋριον, ὰλλ" ἀλλως ἔδοξε τω Κυρίω.
Τὰς Μονας ωνόμαζεν έκκλησιαστικὰς και έθνικὰς έπάλξεις. Ὅς δὲ
σημειοϊ δ ἀγαπητδς Καθηγούμενος εϊς τδ περισπούδαστον άρθρον του
«Κατὰ τὴν ἀπαλλοτρϊωσιν των 'Αγιορειτικων Μετοχίων, μηδολως λα,μβάνων ύπ' δψιν τὴν δημοτικοτητα καὶ ὑστεροφημϊαν, υπεστήριζε σθεναρως
παρὰ τοϊς ἀρμοδίοις δπως ὰφεθὴ συμβολικως εϊς γεωργικδς κλὴρος καϊ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Ιεροτ Δισενιαύσιο5 Σϋναξις. Τὴν 2Οην Αύγούστου συνήλθεν εν
Καρυαϊς ὴ 'Ι Δ. Σ. προς μελέτην διαφορων ζητημάτων, ἐκ των δ.τοίων
τδ πλέον σημαντικον τής καταγραφὴς κειμηλὶων, περί ου ελήφΟη σχετικὴ ὰποφασις κατὰ τὴν προηγουμένην Συνεδρίαν αδτὴς τοϋ π.'Απριλϊου.
Τδ θέμα τοϋτο εἰσηγήθη ή 'Ι. Μ. Μ. Λαύρας ἐξ άφορμῆζ σφοδρων διαμαρτυριων των έξαρτηματικων αϋτης.
'Αναθεωρηθεϊσης τὴς ὰποφάσεως ταύτης, άπεφασϊσθη ὴ πιστὴ
έφαρμογὴ τὴς Κανονιστικὴς Διατάξεως τοϋ Ι94ῖ, έγκριθει'σης 'αύτης δι'
ἀποφάσεως τοϋ έπϊ των 'Εξωτερικων 'Υπουργοϋ και δημοσιευθείσησ εἰς
τδ υπ' ὰριθ. Ι23Ι'27.8Λ947 φϋλλον τὴς 'Εφημερϊδος τὴς Κυβερνήσεως,
.ῆτις ρι,Ομϊζεϊ τας υποχρειδσεις των 'Ι. Μονων καί έξαρτηματων αϋτων
ἐπὶ τὴς συντηρήσεως των κειμηλὶων, β·βλιοθηκων κλπ.
'Ιερὰ Κβιν6της "Αγ. 'Ὅρους. Κατδπιν ἀποφάσεως, τδ σωμα
τὴς 'Ι. Κ. έξεδήλωσε τηλεγραφικως προς τον Προεδρον τὴς Κυβερνήσεως Στρατάρχην Παπάγον "Αλέξ. τὴν συμμετοχὴν αϋτοϋ εϊς τδ γενικδν
πένθος έπ'ι τὴ θιγειση έθνικῆ τιμῆ ϋπδ των βανδὰλων κατὰ τὰ γεγονύτα
τὴς Κωνψόλεως κα'ι τὴν βεβήλωσιν των 'Ιερων Ναων, έκφράσαν συνάμα
και τὴν ϊερὰν αϋτοϋ ἀγανάκτησιν. Παρόμοιον τηλεγράφημα έστάλη και
προς τὴν Α. Θ. Παναγιοτητα τον Οικουμενικδν Πατριάρχην.
'Αθωνιὰς Σχολὴ· Τὴν Ι4ην παρελῦοντος ΣΙβρίου ἐγένετο ἡ τε·
λετὴ τὴς ένάρξεως των μαθημάτων.
Τὴν πρωἰαν και εἰς τον ναδν τὴς σχολὴς έτέλεσε τὴν Θ. Λειτουργϊαν δ ἀντιπροσωπο; τὴς 'Ι. Μ. Βατο.τεδιου και ἔφορος τὴς 'Αθωνιάδος. Παρηκολούθησαν ταύτην τδ καθηγητικδν προσωπικον, οι μαθηταϊ,
οί ἔφοροι κ. α. Τὴν ΙΟην πρωϊνὴν συνεκεντρωβησσν ιϊπαντες εϊς τὴν αϊθουσαν των τελετων, εις τὴν 6ποϊαν προσὴ1Λον 6 πριοτεπιστάιης τὴς
'Ι. Κ. μετὰ των συνεπιστατων του, οί ὰντι,τρόσωποι τὴς 'Ι. Κ. καὶ αἰ
κρατικαι ἀρχαϊ των Καρυων.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοϋ ὰγιασμοϋ δ έκ των καθηγητων κ Βασιλοπουλος ὰνέγνωσε τους βαθμοϋς καϊ οι ὰριστοϋχοι έξ αϋτων έβραβεύθησαν
ὑπδ τὴς 'Ι. Κ.
“Εν συνεχεία ωμίλησεν καταλλήλως δ σχολάρχης ἀρχιμ. Ναθαναὴλ
Λαυριωτης κα'ι μετὰ τδ πέρας τὴς τελετὴς παρετέθη γεϋμα εϊς τὴν τράπεξαν τὴς σχολὴς εϊς τὴν 6ποϊαν παρεκάθησαν απαντες.
— Κατὰ τας θερινὰς διακο.τὰς τὴς σχολὴς δ εκ των ἀρϊστων καθη
γητων αύιὴς κ. 'Ανδρέας Σφουγγατὰκης έκαρη μοναχδς λαβιδν τδ δνομα
"Αθανάσιος.
"Ερανοϊ. Κατ' άπόφασιν τὴς 'Ι. Κοινοτητος ένηργὴύη παναγιορειτικδς ἔρανος ὑπέρ των σεισμοπαθων Β6λου δστις ἀπέδωσε τδ ποσδν των
δραχ. 38.76Ο, μὲ συμμετοχὴν των 'Ι. Μ Βατοπεδίου και Γρηγορίου ανα
5.ΟΟΟ δραχ. Φιλοθέου 4.ΟΟΟ, Μ. Λαϋρας 3.ΟΟΟ, Διονυσίου, Καρακάλλου,
Σιμ. Πέτρας και 'Αγ. Παϋλου ἀνὰ 2.ΟΟΟ, Παντοκράτορος καϊ Ξενοφωντος
ἀνὰ Ι,5ΟΟ, 'Ιβὴρων, Χεὶ,ανδαριου, Κουτ7,ουμουσϊου και Ζωγρὰφου ανα
Ι.ΟΟΟ, Ρωσσικδν και Κωνσταμονίτου ανα 5ΟΟ, Ὅσφιγμένου 3ΟΟ, τα έξαρτήματα γενικως των Μονων 4.Ο6Ο κα'ι των Καρύων Ι.4ΟΟ.
ή 'Εκκλησία εις εκαστον ἀγροκτημα, ϊνα ὑπενθυμὶζη τοϊς έπιγιγνομένοις
τὴν μεγάλην ὑπηρεσίαν προς τδ "Εθνος κα'ι τὴν 'Εκκλησίαν των 'Ιερων
Μονων τοϋ 'Αγίου Ὅρους». Τοιοϋτοι ὴμϊν πρέπουσιν ὰρχιερεϊς. Ειϊ)
αϊωνία αϋτοϋ ή μνήμη !

ΔΩΡΕΑΙ. Προσέφεραν πρὸς ένίσχυσιν τοϋ περιοδικοϋ ἡμῶν οι κ.
κ. Θ. Πὰτσης φοιτ. Θεσὶνίκη δρχ. 5Ο, 1Αθ. Γεροχρὴστος δικηγ. Πολϋγυρος δρχ. Ι5Ο, Ἰ. Παπαϊωάννου καθηγ. Τρίπολις 25, Διον. Μπατιστατος
καθηγ. 'Αϋήναι 2Ο, Διάκονος Βησ. Δημητριάδης Θεσὶνίκη ΙΟΟ, Ματβαϊος Βατοπεδινος 4Ο, Σωτ. Μαλασιώτης 'Αμμουλιανή 4Ο, Κ. Τσιλικϊδης
Θεὼνικη 2Ο, καϊ άνιδνυμος καθηγητὴς Μυτιλήνης 5Ο.
Προς ὰπαντας ἐκφράξομεν τὰς εδχαριστίας τὴς 'Ι. ἡμων Μονῆς.
ΕΠιΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν Ι. ἡμων Μονὴν επεσκέφΟησαν κατὰ τὴ διαρρεϋσαν διάστημα μεταξὺ διαφορων έπισκεπτων κα'ι οι κ. κ. Γ. Π. Γιαννακοπουλος εϊσαγ., Μ. Στασινοπουλος ξυλέμ·π. μετὰ τοϋ υίοϋ του σπουδαστοϋ
'Ηλϊα, ὰρχιμ. Ἰγνάτ. Τσϊγκρης και Χρυσοσ. Πολιτόπουλος ἐξ 'Αθηνων, Κ.
Σάλτας δικηγ. καὶ ζωγράφ., 'Αλ. Γερνας φοιτ., Ν. Σωτηριάδης Ιδιωτ.
υπάλληλος, 'Αλ. Πέπας ἐπιπλ., Εϋθ. Φλωρος άνθὰστὴς Χωρ1κής, Θ.
Πάτσης φοιτ., Δ. Λυσίκατος φοιτ. έκ Θεσσαλονίκης, .Ι, Εροπ1τιιεση
μουσικ. (δρβύδοξος), Λ. ΫΟΟΓ8ϊ δικηγ. Ὅλλανδοί, 1). Χνεπι6Γ φοιτ.
Γερμανδς, 1. λνεβϊτβϊ'8 Βέλγος δὶτὴς πετρελ. Πουρφϊνα, Κ. Βατάκας
ϊδιωτ. δπάλ. ἐξ 'Αθηνων, Εύχ. Χατζηδάκις ιδ. ὑπάλ. ἐκ Κρήτης, Κ.
Δανοϋκας έργολ. καὶ Ε. Δανούκας μαθ. ἐκ Πειραιως, Ε1. ΜαεΙβΓ καλ.
'Αμερικανος, Κ. Τσαγγάρης ἐκ. Κϋπρου 'Αθ. Καπετάνος ϊατρ. ἐκ Θεσψ.ης
1). Α13Ο1ιϊπ, Ο1. 11ϊσ1ι1β & Λ. 81βηο1τΙ φοιτ. Γερμανοϊ, Ν. Χριστίδης
δικαστ. υπαλληλος, Π. Κυπαρισσιάδης Ιατρ. ἐκ Σερρων, Ν. Κ6κκορης
ἔμπ. ἐκ Γερανοϋ Λακωνίας, Ο. Κ1Ι8ΠΙ3Π μηχαν. Γερμανός, Τηλ. Καβαδίας ϊατρος, Ν. Χατζόποιιλος ιδ. υπάλ., Σ. Παπαδοπουλος φοιτ., Διον.
Μπατιστατος καθηγ. έξ 'Αθηνων, άρχιμ. Θωμ. Γκερλέν, Β, Παναγιωτίδης τροχιοδρ., Π. Δουλγέρης μαθ., Χ. Κανακάρης μαθ., Π. Γεωργοπουλ.ος ἀνάπηρος, Δ. Χουλάκης δδηγός, Γ. Πλιάκος τροχιοδρ., Κ. Ξυνόπουλος μαθ. Σωκρ. Φαϊτατζϊδης ἔμπ., "Ηλ. Χατζητολιος ιδ. ὑπάλ. έκ
Θεσὶνικης,
Ρ. (1ειτϊεοπ ϊατρος Αύστριακὴς,
Ρ. .1ηΓΟ8ϋΙι σποιιδαστὴς 'Αμερικανός,
Ο1. Βπϊπητ σπουδαστὴς
Βέλγος, Ε. ΧΥ81ιοϊπχΙοη σπουδ. Ἰρλανδος, Μ. ΚΙτϊ88 φοιτ. Καναδος, Ρ. ΜπΓϊϊη
Εγ. Οειετϊαϊ, & ΓΗ. Μ3ϊώ3σ1ι φοιτ. Γάλλοι, Μ. Μοκασσέ κα'ι Λοϋλε
Μολακϋ φοιτ. Αϊϋίοπες, Μ. Χρυσοστομου ἔιιπ., Γ. Πολυχρδνης δικηγ.,
Π. Κ6ττης χημικ., Ι. Πρίντελης μαθ. ἐξ 'Αθηνων, Ν. Τζιὴρτξης και
Τιμ. Χαλέπης διάκονοι, Εϋάγ. Χρυσος, Κ. Βαμβὶνης, Κ. Κϊτσος δικηγ.
έκ Θεσὶνϊκης, "Εμ. Πασάλης έκ Ρ68ου, Αγ. Α11σϊππ & ΙΙ Ι1Ϊ8 φοιτητ.
Γερμανοϊ, Γ. Ζαμπέτας, Ι. Χάλαρης σιδ1κοι ἐκ Πειραιως, Ρ. Μιικνϊ
μηχαν. καϊ Β. ΖββΠ3Γ μαθ. Αϋστριακοϊ, Γ. Ραφτόπουλος φοιτητα'ι ἐκ
Γρεβενων.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. κ. κ. Κούλ. Ζαμπ.

'Αθήνας. 'Απεστείλαμεν δλα

τα υπάρχοντα τεύχη. Τἀ προηγούμενα ἐξηντλήθησαν. Βιβλ. «Β. Παπαδ»
Θεσ1νίκην. Ὅμοιως. 'Αθ. Παράσχ. δὶτὴν 'Εθ. Κήρ. 'Αθήνας. 'Απεστείλαμεν απαντα τα αιτηθέντα. 'Εμ. Χλιαουτάκην Χανιὰ Κρήτης. Σας εϋχαριστοϋμεν διὰ τδ δῶρον σας. 'Α9. Γεροχρ. δικηγ. Πολϋγυρον, Σας
εϋχαριστοϋμεν διὰ τὰς εϋχάς σας. Ἰ. Παπαϊωάν. καθηγ. Τρίπολιν. 'Η
έπιθυμία σας δι' έρημίτας έξετελέσθη. Νικ. Σφενδ. Θεσὶνίκην. Σας εϋ·
χαριστοϋμεν διὰ τὰς φιλοφρονας κρϊσεις σας. Δυστυχως ή Ἰ. Κοινοτης
'Αγ. Ὅρους δὲν μας έβοήθησε, διοτι ζητήσαντες τὴν άδειαν νὰ προμηθευθωμεν πιεστήριον κατάλληλον διὰ τὴν ένταϋΟα έκτύπωσιν τοϋ περιοδικοϋ μας ῶστε νὰ κυκλοφοροϋμεν τοϋτο εϊς μεγαλϋτερον άριθμδν ὰντιτύπων μὲ τα αϋτὰ ἔξοδα δὲν μας έχορήγησε ταύτην καϊ ουτω τὴ ^ροσπάθειά μας παρέμεινε ἐπ! δλόκληρον έξαετίαν λίαν περιωρισμένη.

ζ,ταυρον, τα ιιμια ινωρα και αρχαιοτατην εικονα εις τους
ύπισκέπτας έντδς τοϋ ναοϋ. 'Η άγιοτης και οϋχϊ ή λαμπρδτης
των θησαυρῶν καθοριζει τὴν άξϊαν των εις τους 6φθαλμοϋς
των μοναχων.
ΚΑΤΩ: Η ΣΕΡΒΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΧΕΛΑΝΔΑΡΙΟΥ

