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'Η 2ύναξις των 'Αντιιτροσωιτων. ('Ιερχ Κοινοτης ).

Ὁ θεσμὸς τοῦ Πρώτου κατεπεσε τελείως εὐθὺς μετὰ τὴν
ἄλωσιν.
'Ἑκ τινος γράμματος τοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Α' πληροφορούμεθα ὅτι ἡ κανονικὴ χειροτονία τοῦ Πρώτου παρημελήθη
καὶ τὰ δίκαια αὐτοῦ περιῆλθον εἰς νάρκην κατὰ τὸ διάστημα τῶν
ἐτῶν 143Ο-15Ο2. Ὁ Πατριάρχης ἔγραφεν εἰς τοὺς Ἁγιορείτας
ὅτι πρὸς ἀνόρθωσιν τῶν κακῶς παρεισφρυσάντων ἔπρεπε ν' ἀρχίσουν ἐκ τῆς ὑπ' αὐτοῦ χειροτονίας τοῦ Πρώτου καὶ τοῦ ἡγουμένου τῆς Λαύρας κατὰ παλαιὺν νόμον καὶ τύπον.
Εὐτυχέστερος ὑπῆρξεν εἰς τὰς προσπαθείας αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης Ἁλεξανδρείας Σίλβεστρος. Οὖτος ἐκτὸς τῆς ἐπιτυχίας
νὰ ἐπαναφέρῃ τοὺς Λαυριώτας καὶ Βατοπεδινοὺς ἐκ τῆς ἰδιορρύθμου εἰς τὴν κοινοβιακὴν ζωήν, ἐπελήφθη μετὰ τοῦ Πρώτου
καὶ ἄλλων ἡγουμένων γενικωτέρας τινὸς θεραπείας, ἥτις κατεστρώθη ἐν σιγγιλλίῳ τοῦ Πατριάρχου Ἰερεμίου τῷ 1575, ὑπογραφέντος καὶ παρὰ τοῦ ἰδίου Πατριάρχου Ἀλεξανδρεάας καὶ
τοῦ Μητροπολίτου 'Ηρακλείας Γεῳασίμου.
Τὸ τυπικὸν τοῦτο περιέχει τὰς ἐξῆς ἐν περιλήψει διατάξεις:
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Ἐπενθυμίζονται εἰς τοὺς μοναχοὺς αἱ πρὸς τὸν Κύριον
συνθῆκαι αὐτῶν καὶ προτρέπει αὐτοὺς εἰς ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην,
πρὸ παντὸς ὅμως εἰς τὸν σωτήριον καὶ θεῖον κοινοβιακὸν τύπον.
Ὁρίζει ὅπως οἱ κοσμικοὶ ἐργάται ἐντὸς τριετίας, ἐὰν δὲν
καροῦν μοναχοί, ν' ἀπομακρύνωνται τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἑμποδίζει τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν χρῆσιν οἰνοπνεύματος
καὶ τὴν συλλογὴν καστάνων πρὸς ἐμπορίαν.
Ἁπαγορεύει τὴν σπορὰν ἐν Ἄθῳ σίτου καὶ κριθῆς, ἐπιτρέπει μόνον ὀσπρίων.
Ἑ τιμὴ τῶν φουντουκίων ὁρίζεται εἰς ἕξ ἄσπρα τὸ πινάκιον, τῶν κερασίων πέντε καὶ τοῦ ἐλαίου ὀκτὼ ἄσπρα ἡ λίτρα,
ἀπαγορευμένης τῆς πωλήσεως τούτων ὑπὸ τῶν μοναχῶν ἐκτὸς
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἁπαγορεύει τὴν φύτευσιν ἀμπέλων εἰς τὰς σκήτας, «οὐ
γάρ πολυκτήμονα τὸν ἀσκητὴν εἰναι, » ἐπιτρέπει μόνον ὀλίγα
κλήματα πρὸς βρῶσιν σταφυλῶν.
Εἰς τὸ τυπικὸν τοῦτο παραδόξως δὲν γίνεται οὐδεμία μνεία
περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πρώτου. 'Εκ τούτου φανεροῦται
ὁτι ὁ ἁπλῶς μνημονευόμενος εἰς τὸ τυπικὸν Πρῶτος κατέστη
σκιὰ καὶ μετ' ὁλίγον ἐξέλιπε τελείως ὁ θεσμὸς οὗτος.
Οἱ εἴκοσιν ἡγούμενοι ἤ προηγούμενοι ἤ σκευοφύλακες τῶν
ἰσαρίθμων Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μετὰ τὴν ἄλωσιν καὶ ἐξ
ἀφορμῆς τῆς καταπτώσεως τοῦ Πρώτου, συνήρχοντο ἐκτάκτως
μέν, ἀλλὰ συχνάκις ἀναλόγως τῶν περιστάσεων.
Κατὰ τὸν ΙΖ' αἰῶνα ( 1661), οἱ ἡγούμενοι ἐπώλησαν εἰς
τὰς Μονὰς τὰ ὰέριξ τοῦ ναοϋ τοῦ πρωτάτου ἐναπομείναντα κελλία τοῦ ἀπερχομένου Πρώτου, καταναλύσαντες οὕτω καὶ τὸ τελευταῖον ὁρατὸν ἴχνος τῶν δικαίων αὐτοῦ. Μόνον ὁ ναὸς σώζει
ἀκόμη τὴν ἐκ τοῦ Πρώτου ἐπωνυμίαν, “Πρωτᾶτον" καλούμενος.
ΙΙ
ἸἸ δεινότης τῶν καιρῶν καὶ ἡ ἔλλειψις ὑπευθύνου πεῳιή
γαγε εἰς οἰκτρὸν σημεῖον τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τὸ κακὸν ἐκορυφώθη μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος ὡστε
ὁ Πατριάρχης Γαβριὴλ Δ.' συμφωνούντων τῆς Ἰ. Συνόδου, τῶν
ἀρχόντων τοῦ κοινοῦ τῆς Μ. Ἑκκλησίας, τῶν ἁγιορειτῶν προϊ-
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σταμένων καὶ τῶν λοιπῶν λογάδων τοῦ γένους, πρὸς θεραπείαν
τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας, ἐξέδωκε τῷ 1783 σιγγίλλιον τυπικὸν
ἐκ 18 ἄρθρων. Διὰ τούτου συνεστήθη τὸ σῶμα τῆς Ἰερᾶς Ἑπιστασίας, ὅπερ ὑπῆρξεν ὁ θαυμασιώτερος καὶ εὐτυχέστερος θεσμὸς
καθ' ὅλους τοὺς αἰῶνας τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μοναχισμοῦ, λειτουργῶν
μέχρι σήμερον, μὲ σημαντικὴν ὅμως μείωσιν τῶν δικαιωμάτων
αὐτοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ἐλήφθη πρόνοια περὶ τῆς ἀγορᾶς τῶν
Καρυῶν καὶ περὶ ὅσων ἄλλων εἶχον ἀνάγκην θεραπείας.
Παραθέτομεν καὶ τοῦτο ἐν περιλήψει:
Α' Τὴν πρώτην Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους ἐγκαθίστανται τέσσαρες ἐπιστάται προεστῶτες φρόνιμοι, ἐγγράμματοι καὶ πεπειραμένοι ἐκλεγόμενοι ἐκ τῶν τεσσάρων πεντάδων τῶν 2Ο Ἰερῶν
Μονῶν, ἤτοι ἐνὸς ἐξ ἐκάστης αὐτῶν.
Β' Νὰ συντριβῇ ἡ σφραγὶς τῆς Κοινότητος καὶ νὰ τεθῇ εἰς
χρῆσιν ἡ νέα σφραγὶς ἡ φέρουσα γράμματα Ἑλληνιστὶ καὶ Τουρκιστὶ καὶ ἀποτελουμένη ἀπὸ τέσσαρα μέρη. ΔΓ αὐτῆς νὰ σφραγίζηται πᾶν ἔγγραφον πλὴν χρεωστικῶν ὁμολόγων. 'Ἑκαστον
τῶν τεσσάρων τμημάτων τῆς σφραγίδος θὰ κρατῆ ἰδιαιτέρως
εἶς ἕκαστος τῶν ἐπιστατῶν.
Γ' Ἁκυροῦνται ὅλαι αἱ χρεωστικαὶ ὁμολογίαι αἱ μὴ ἐμφανισθεῖσαι καὶ μὴ καταχωρηθεῖσαι εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει
ἐξελεγχθεῖσαν δοσοληψίαν τῆς Ἰ. Κοινότητος.
Δ' Ὄλαι αἱ διαφοραὶ τῶν Ἰερῶν Μονῶν πρὸς ἀλλήλας ἀνακρίνονται καὶ θεωροῦνται ὑπὸ τῶν ἐπιστατῶν, ἐὰν δὲ δὲν τακτοποιηθοῦν, θεωροῦνται δευτεροβαθμίως ὑπὸ τῆς Συνάξεως
( τῶν 2Ο) καὶ ἐν τέλει ὑπὸ τῆς Μεγάλης Ἑκκλησίας ἐπὶ τῇ βάσει
ἐκθέσεως τῆς Συνάξεως.
Ε' Ὁ προσωπικὸς φόρος (χαράτς) διανέμεται κατ' ἄτομον.
ΣΤ' «Τὰ συμβαίνοντα ἔξοδα νὰ διανέμωνται κατ' ἀναλογίαν
τῶν λοιπῶν δοσιμάτων».
Ζ' Ὁ ἀναχωρῶν τῆς οἰκείας Μονῆς καὶ εἰς ἄλλην ἥ εἰς κελλίον εἰσερχόμενος νὰ μὴ γίνεται δεκτὸς ἄνευ ἐγγράφου ἀπολυτηρίου τοῦ προεστῶτος αὐτοῦ.
Η' Πᾶς μοναχὸς ἐξερχόμενος τοῦ 'Ὁρους ὀφείλει νὰ φέρῃ
συστατικὰ γράμματα τῆς οἰκείας Μονῆς καὶ τῶν ἐπιστατῶν.
Θ' Ὁ Μέλλων νὰ ἐξέλθῃ ἀσκητὴς λαμβάνει τὴν ἄδειαν ἀπὸ
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ἐπιστάτας ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἐφόσον οὗτοι ἐγκρίνουν τοὺς λόγους
τῆς ἐξόδου. Ὁ παραβάτης ζημιοῦται τὴν καλύβην αὐτοῦ.
Γ Ἐὰν συμβῇ καταδρομὴ Μονῆς τινός, αἱ λοιπαὶ νὰ παρέχουν τὴν ἠθικὴν αὐτῶν συνδρομήν, ἀποστέλλουσαι ἰδίᾳ δαπάνῃ
ἀπεσταλμένους εἰς Θεσσαλονίκην καὶ ἀλλαχοῦ, ὑπακούοντες εἰς
τὰς διαταγὰς τῆς Ἰ. Ἐπιστασίας.
ΙΑ' Ἁναπτυχθέντος ἐπιζημίως τοῦ ἐν Καρυαῖς ἐμπορίου,
περιορίζεται τοῦτο τοῦ λοιποῦ εἰς τέσσαρα καταστήματα «δύο
μπακάλικα καὶ δύο ἀχτάρικα», δίδοντα δικαίωμά τι εἰς τὸ
Κοινὸν Ταμεῖον.
ΙΒ' Τὰ κατάστιχα τῶν δοσοληψιῶν τῶν σκευοφυλάκων τῶν
μικρῶν Μονῶν νὰ ἐξελέγχωνται καὶ κυρῶνται ὑπὸ τῶν Ἑπιστατῶν.
ΙΓ' Ὄσοι ἔχουν χρήματα νὰ διαθέτουν ταῦτα ἐντὸς τοῦ
Ἁγίου Ὄρους.
ΙΔ' Οἱ κελλιῶται ἐκτὸς τῶν ἄλλων φόρων νὰ δίδουν εἰς τὸ
Κοινὸν 7.ΟΟΟ γρόσια ἐτησίως.
ΙΕ' Οὐδεὶς μοναχὸς ἀνήκων εἰς Μονὴν ἐπιτρέπεται νὰ ἐγκατασταθῇ εἰς σκήτην.
ΙΣΤ' "Οστις Ἁγιορείτης προσπαθήσῃ νὰ γίνῃ ἀρχιερεύς, νὰ
τιμωρῆται παρὰ τῆς 'Εκκλησίας καὶ μὴ γίνεται δεκτός.
ΙΖ' Τῶν προσερχομένων εἰς τὸ 'Ἁγιον Ὄρος ἴνα χειροτονηθοῦν διάκονοι καὶ ἱερεῖς καὶ ἐπιτρέψουν εἰς τὸν κόσμον, νὰ
ἐξετάζωνται καλῶς τὰ συστατικὰ τῶν ἐπισκόπων περὶ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν, ἄλλως νὰ δοκιμάζωνται οὗτοι ἐπὶ διετίαν.
ΙΗ' Οἱ ἀσκηταὶ νὰ παραδόσουν εἰς τοὺς ἐπιστάτας τὰς
σφραγίδας τὰς ὁποίας ἔχουν καὶ τοῦ λοιποῦ νὰ ἔχουν ἰσχὺν μόνον
αἱ σφραγίδες τῶν 2Ο Μονῶν καὶ τῆς Ἰ. Ἐπιστασίας.
Δυστυχῶς ἀπώλεσεν ἡ Ἰερὰ Ἐπιστασία τὰ δικαιώματα
ταῦτα καὶ ἤδη εἰναι μία ἐκτελεστικὴ ἀρχὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς
Ἰερᾶς Κοινότητος, ἐκπληροῦσα συγχρόνως καθήκοντα δημαρχιακὰ καὶ εἰρηνοδίκου ἐν τῇ πολίχνῃ τῶν Καρυῶν, ὡς διαγράφονται ταῦτα ὑπὸ τῶν ἄρθρων 28-4Ο τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ αὐτῆς Κανονισμοῦ. Ἑ ἀπώλεια τῶν δικαιωμάτων τούτων τῆς Ἰ. Ἐπιστασίας, δυνάμεθα νὰ
εἴπωμεν, ἐζημίωσε το Ἄγιον Ὄρος.
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ΙΙΙ
Τὸ αἰώνιον ζήτημα τῆς ἀγορᾶς τῶν Καρυῶν φαίνεται ὅτι
δὲν ἔμελλε νὰ εὕρῃ ποτὲ διαρκῆ τινὰ λύσιν ἀνάλογον πρὸς τὸν
προορισμὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπειδὴ δὲ ἐξεδηλώθησαν τάσεις
πρὸς ἀθέτησιν τῶν ἀποφασισθέντων διὰ τοῦ ἀνοττέρω τυπικοῦ,
ἡ Σύναξις προέβη τῷ 1791 εἰς σύνταξιν ἑτέρου εἰκοσασφραγίστου
πρακτικοῦ ἐνισχύσασα τὰ πρότερον μέτρα διὰ νέων ἀποφάσεων
αὐτῆς, συμπληρώσασα ταυτοχρόνως τὰ παρατηρηθέντα κενά.
Αἰτήσει δὲ τῆς Συνάξεως, ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος Ζ' τῷ 1793
ἐνίσχυσε τὰς ἀποφάσεις ταύτας διὰ συνοδικοῦ συγγιλλιώδους
γράμματος.
Τῷ 181Ο ἐγένετο νέον τυπικὸν ὑπὸ τῶν Ἁγιορειτῶν πρὸς
συμπλήρωσιν τοῦ πρὸ αὐτοῦ.
Περὶ τῆς ἀγορᾶς τῶν Καρυῶν ἐλήφθησαν ὑπὸ τῆς Συνάξεως ἀτελεσφορήτως καὶ ἄλλα μέτρα μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΘ' αἰῶνος.
Τῷ 1864 οἱ κελλιῶται καὶ οἱ ἀσκηταὶ ἀνεφέρθησαν εἰς τὸν
Πατριάρχην Σωφρόνιον Γ' καὶ τὴν Ἰερὰν Σύνοδον ὡς ἀδικούμενοι δῆθεν ὑπὸ τῶν κυριάρχων Μονῶν. Παραστάνων δὲ ἀντιπροσο5πων παρ' ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, ἡ Ἑκκλησία διὰ γράμ
ματος αὐτῆς ἐκύρωσε τὰ Πατριαρχικὰ δίκαια τῶν Μονῶν, τῶν
ὁποίων εἶναι ἐξαρτήματα καὶ ἰδιοκτησία τὰ κελλία καὶ αἱ σκῆται
κατὰ τὰ ἀρχαῖα δίκαια, τὴν τάξιν καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ ἱεροῦ τόπου.
Τῷ 1891 ἡ Σύναξις τῶν ἀντιπροσώπων ἤ ἡ Ἰερὰ Κοινότης
ὡς ὑστέρως καθιερώθη νὰ ὀνομάζηται, βλέπουσα μετ' ἄλγους τὴν
αὔξησιν τῆς ἀγορᾶς καὶ τὸν πλεονασμὸν τῶν πωλούντων καὶ ἀγοραζόντων, προέβη εἰς γενναίαν, τολμηρὰν καὶ θεάρεστον ἀπόφασιν δπως καταργηθῇ τὸ ἐμπόριον εἰς πᾶν μέρος τῆς ἱερᾶ.ς χερσο
νήσου, διδομένης ἐξαμήνου προθεσμίας πρὸς ἐκποίησιν τῶν ἐμπορευσίμων εἰδῶν καὶ ἀπομάκρυνσιν ἁπάντων τῶν λαϊκῶν ἐμπόρων καὶ τεχνιτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξηρέθησαν οἱ μὴ ἔχοντες μόνιμον διαμονήν, ἀλλὰ περιφερόμενοι καὶ δεχόμενοι παραγγελίας
ὡς καὶ οἱ ἐργαζόμενοι προσωρινῶς ὅπου ἄν προσκληθοῦν ὡς οἰκοδόμοι, ξυλουργοί, κλπ. Συγχρόνως καθιεροῦτο ἡ σαββατιαία
ἀγορὰ εἰς Καρυὰς ἐπὶ κινητῶν τραπεζῶν, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ
μοναχοὶ θὰ ἐπώλουν μόνον τὰ ἐργόχειρα αὐτῶν, οἱ δὲ λαϊκοὶ τὸ
κινητόν αὐτῶν ἐμπόρευμα.
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Τὸ πρακτικὸν τῶν ἀποφασισθέντων ὑπὸ τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος ὑπεβλήθη εἰς τὰς Ἰερὰς Μονὰς ὅπως αὖται διὰ τὸ σοβαρὸν τῆς ὑποθέσεως, γνωμοδοτήσουν ἀπ' εὐθείας καὶ ἐγγράφως.
Αἱ'Ἰεραὶ Μοναὶ ἐπεκρότησαν ὁμοφώνως καὶ συνηγωνίζοντο ὅπως ἐξάρῃ ἐκάστη περισσότερον τὴν σωτήριον ἐπίδρασιν τῶν ἀποφασισθέντων ἐπὶ τοῦ μοναχικοῦ βίου καὶ τοῦ περαιτέρω προορισμοῦ τοῦ τόπου.
Τὴν ὁμόφωνον ταύτην ἀπόφασιν ἐπεκύρωσαν ὅλαι αἱ Ἰ.
Μοναὶ διὰ τῶν σφραγίδων αὐτῶν, ηὐλόγησε δὲ ἡ Ἑκκλησία διὰ
γράμματος αὐτῆς καὶ ἐνέκρινε τὴν ἐκτέλεσίν της ἡ Τουρκικὴ
Γενικὴ Διοίκησις τοῦ Νομοῦ.
Αὔτη ἐφηρμόσθη τῷ 1892 μετὰ πάσης αὐστηρότητος, οἱ
δὲ Ἁγιορεῖται ἐφάνησαν πρόθυμοι νὰ δεχθοῦν ταύτην. Δυστυχῶς τὸ ἰδεῶδες εἰναι μία ἀνέφικτος πηγή, εἶναι σῶμα ὅπερ μεταβάλλεται εἰς σκιὰν εὐθὺς ὡς ἀποπειραθῶμεν νὰ ἐναγκαλισθῶμεν αὐτό. Διὰ τοῦτο ὁ νομοθέτης δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ ἀπολύτως καλόν, ἀλλ' ὡς ὁ Σόλων τὸ σχετικόν.
Ἑ ἀπόφασις τῆς Ἰ. Κοινότητος ληφθεῖσα ἐν μέθῃ ἐνθουσιασμοῦ ὑπὲρ τῆς ἱερᾶς πατρίδος ἧτο πλημμελής, διότι δὲν ἐλήφθη ὑπ" ὅψει τὸ ἐνεστώς. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΘ' αἱῶνος τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔφθασεν εἰς ἀπροσδόκητον ὑλικὴν ἀκμήν, τὴν ὁποίαν
παραλλήλως πρὸς τοὺς “Ελληνας ἀνέπτυξαν καὶ οἱ Σλαῦοι καὶ
ἰδίως οἱ Ἑῶσσοι, ὡς ἐκ τούτου δὲν ἧτο δυνατὸν τὰ ἤθη καὶ οἱ
θεσμοὶ νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὸν Θ' αἰῶνα.
Ἐκτὸς τούτων, ἡ ἀπόφασις αὕτη ὡδήγησεν εἰς μαρασμὸν
τοὺς πολυπληθεῖς κελλιώτας καὶ ἀσκητὰς Ἐλληνας, οϊτινες μὴ
ἔχοντες τὰς προσόδους τῶν Ἑώσσων ἐξηρτῶντο καθ' ὁλοκληρίαν
ἐκ τῆς ἐλευθέῳας ἀγορᾶς τῶν Καρυῶν. Εἰς ταύτας τὰς ἀστοχίας,
ἄν προσθέσωμεν καὶ τοὺς ὁπωσδήποτε ἀντιπράττοντας ἀπὸ ὑλικῆς ἀπόψεως, εὐκόλως κατανοεῖται ὅτι τὸ ἔργον τῆς Ἰ. Κοινότητος ἔφερε ἐντὸς αὐτοῦ τὸ μικρόβιον τῆς φθορᾶς, εὐθὺς ὡς τοῦτο
ἐγεννήθη.
Ἑ ἐφαρμογὴ τῶν θεσπισθέντων μετὰ δυσκολίος ἐχώρει.
Καἴτοι ἡ ἀγορὰ τῶν Καρυῶν ἧτο κατάκλειστος καὶ τὸ λαῖκὸν
ἐμπορικὸν στοιχεῖον ἀπεμακρύνθη τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, εἰς μὲν
τὰς Καρυὰς ἡ πρόφασις τῆς σαββατιαίας ἀγορᾶς καὶ ἡ ἀποθή-
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κευσις τῶν μὴ πωλουμένων κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας τοῦ
Σαββάτου, εἰς δὲ τὸ λοιπὸν Ὄρος ἡ πρόφασις τῶν πλανοδίων
ἐμπόρων δεχομένων δῆθεν παραγγελίας χονδρικὰς τῶν Μονῶν,
κελλίων κλπ. ὑπενόμευσεν συστηματικῶς τὸ ζήτημα.
Ἑ Ἰερὰ Κοινότης, ἴνα ἀποφύγῃ τὴν ἀποτυχίαν καὶ τὴν
ἐπάνοδον τοῦ πρώην καθεστῶτος, ἐδανείσθη 9ΟΟ λίρας τῷ 1895
καὶ ἀνοικοδόμησε τὸ κοινὸν αὐτῆς κατάστημα, ὅπως ἐγκαταστήσῃ ἐν αὐτῷ τέσσαρας μοναχοὺς πρὸς πώλησιν τῶν ἀναγκαίων εἰδῶν εἰς τοὺς μοναχούς, ἀναστείλῃ δὲ τὰς πανταχόθεν εἰσορμίσας
παραβάσεις. Τὸ κτίριον ἐγένετο, οἱ παντοπῶλαι μοναχοὶ ἐγκατεστάθησαν εἰς αὐτό, ἀλλὰ μετ' ὀλίγον καὶ τοῦτο τὸ μέτρον ἐναυάγησε καὶ μὴ ὑπάρχοντος πλέον φραγμοῦ ἐπέστρεψαν τὰ πάντα
εἰς τὸν πρότερον ροῦν.
Νομίζομεν ὅτι πρὸς σχετικὴν καὶ ἀνάλογον λύσιν τοῦ ζητήματος τῆς ἀγορᾶς Καρυῶν, ἤρκει τότε νὰ καταρτισθῇ κατάλογος
τῶν εἰδῶν τῶν ὁποίων θὰ ἐπετρέπετο ἡ πώλησις, εἰς δὲ τὸν παραβάτην νὰ ἐπεβάλοντο βαρύταται ποιναί. 'Εκ παραλλήλου ἡ
αὐστηρὰ ἐπίβλεψις θὰ ἐκαθάριζε τὸν τόπον ἀπὸ τὰ ἐπιζήμια
στοιχεῖα.
Τὸ ζήτημα τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ τοῦ Γ αἰῶνος μέχρι τῶν τελευταίων. ἐτῶν δὲν ἔτυχε διαρκοῦς τινὸς παρακολουθήσεως διότι
παραμελεῖται ἡ ἐνδελεχὴς ἐπίβλεψις καὶ ὅταν τὸ κακὸν χειροτερεύει τότε λαμβάνονται βίαια μέτρα, ἁτινα μετ' ὀλίγον ἀποδεικνύονται ἀτελεσφόρητα. Ἑ βαθμιαία, ὀλίγη καὶ ἥρεμος, ἀλλ'
ὅμως συστηματικὴ καὶ συνεχὴς καὶ μετ' ἐνδιαφέροντος ἐργασία,
δημιουργεῖ τὰ μεγάλα ἔργα.

Οι Χρυσοστομοι, οι Βασιλειοι, οι Δαμασκηνοι, οι Ἁθανἁσιοι, οἰ Στουδῖται, οϊ "Εφραιμ Σϋροι και δλη ἧ πλειὰς τόη' διασημοτόρων ϋπερασπιστῶτν τῆς Ἑκκλησιας και τῆς
'Ορθοδοξου Χριστιανικῆς διδασκαλιας εξεπορεήθησαν απδ τα μοναστήρια.

“ΟΤΙ ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΥΛΑΙΣ ΣΟΥ ΥΠΕΡ ΧΙΛΙΑΔΑΣ,,
(Ψλμ. ΠΓ.' 1Ο)

Τὸ μικρὸ ἐπιτραπέζιο ρολόϊ-συμπαθητικιὰ ἀντίκα, ποὺ μέσα ἀπ' τὰ γυάλινα πλευρά της ἀφίνει νὰ φαίνωνται οἱ παλμοί
τῶν σιδερένιων σπλάχνων της—σημαίνει μὲ γλυκὰ μελωδικὰ
κουδουνίσματα ὤρα ἐβδόμη. Εἶναι ἡ ὡρα ἐπτὰ τὸ πρωἴ, κι' ὅμως
ἔξω εἶναι ἀκόμη κατασκότεινα... Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι, ἀφοῦ
τὴν ἴδια τούτη στιγμὴ τὰ ρολόγια τῶν πόλεων θὰ δείχνουν μιὰ
μετὰ τὰ μεσάνυχτα;... Γιατὶ ἐδῶ στὴν Μοναχικὴ Πολιτεία τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους, ὅπου ἐπικρατοῦν οἱ ὧρες τῶν Εὐαγγελίων, μεσάνυχτα εἰναι ἡ ἐκάστοτε δύσις του ἡλίου. Τὴν ὡρα ποὺ δύει ὁ
ἥλιος, ἀνοίγει συνήθως γιὰ τὸν κοσμικὸ ἡ ἀτομικὴ ζωὴ τῆς ἡμέ
ρας, ἐνῷ γιὰ τὸν Μοναχὸ τότε ἀκριβῶς κλείνει. μὲ μιὰ ἀτομικὴ
δειλινὴ προσευχή' κΓ ὅταν ὁ κοσμικός, βαρυκάρδιος ἀπὸ τὴν μέριμνα ἤ ἀπὸ τὴν κακία τῆς ἡμέρας, μὲ θολὴ συχνὰ τὴν σκέψι
ἀπὸ τοὺς ἀτμοὺς τῶν ἐφήμερων νυκτερινῶν τέρψεων, ἀποσύρεται γιά νὰ κοιμηθῇ, τότε ἀκριβῶς ὁ Μοναστής, διακόπτοντας
τὸν ἀνάλαφρον ἥπνο του, ἐγείρεται γιὰ τὴν προσευχὴ τοῦ μεσονυκτίου! « Μεσονύκτιον ἐξεγειρόμην τοῦ ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ
τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου... Ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόματός σου Κύριε, καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου» (Ψλμ. ΡΙΗὴ 54,
61ᾧ. Τὰ ζοφερὰ σκοτάδια τῆς νύχτας, ποὺ μπορεῖ συχνὰ νὰ εἶναι καὶ σκοτάδια τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, δὲν θ' ἀργήσουν μέσα
στὴν ἐκκλησία νὰ σκορπιστοῦν ἀπ' τὴν γλαυκὴ ὀρθρινὴ ἀνταύγεια, κύ ἀπ' τὸ φῶς τῶν προσταγμάτων τοῦ Κυρίου..,
Ἁπὸ πέρα, μέσ' ἀπ' τὸ βάθος τῶν ἀπεράντων διαδρόμων
τοῦ Μοναστηριοῦ, φτάνουν ὁλοένα καὶ καθαρώτερα τὰ ρυθμικὰ
χτυπήματα τοῦ Ἑκκλησιάρχη πάνω στὶς πόρτες τῶν κελλιῶν, κΓ
ὅσο πλησιάζει αὐτὸς πρὸς τὰ ἐδῶ, τόσο καὶ ξεδιαλύνει ἡ μουρμούρα τῶν λόγων του μέσα στὴν μεσονύχτιο σιγαλιά. Εἶναι τὸ
ζωντανὸ ξυπνητῆρι τοῦ Μοναστηριοῦ! Χτυπᾶ μιὰ-μιὰ δυνατὰ τὶς
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θύρες τῶν κελλιῶν μὲ τὸ ξύλινο σφυράκι του, προσκαλῶντας
τοὺς μοναχοὺς στὴν ὁμαδικὴ τῆς ἐκκλησίας μεσονυχτικὴ προσευχή;
— Τὰκ-τὰκ-τάκ. Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν..
(Καὶ προχωρεῖ στὴν πλαγινὴ πόρτα).
— Τὰκ-τὰκ-τάκ. Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς, ἀμήν... ΚΓ ἀφοῦ τελειώσει ἕνα-ἕνα τὰ κελλιά, τρέχει στὸ
σήμαντρο —μιὰ μεγάλη καμπάνα κρεμασμένη ψηλὰ στὸ ταβάνι
καταμεσῆς ἑνὸς διαδρόμου—- καὶ σημαίνει δυνατὰ τὸ γενικὸ ἐγερτήριο. “Υστερα γοργὸς κΓ ἀνάλαφρος κατεβαίνει στὴν ἐκκλησία, κι' ἀφοῦ ἀνάψει τὰ καντήλια, παίρνει στὸ ἕνα χέρι τὸ ξύλινο σήμαντρο —μακρόστενη τάλπα ἀπὸ σφεντάμι— καὶ κάνει τὸν
γῦρο τῆς αὐλῆς, κροτῶντας το ρυθμικὰ μὲ τὸ ξύλινο σφυράκι του:
— Τὸ τάλαντό σ', τὸ τάλαντό σ', τὸ τάλα-τάλα-τάλαντό σ'...
Κρότοι ξηροί, ρυθμικοί, ἀπ' τὸ καθαγιασμένο αὐτὸ τὰμτὰμ τῶν ἐρήμων, σκίζουν τὴν γαλήνη τῆς νύχτας καὶ μπαίνουν
ὁλόϊσια στὴν ψυχή, γιὰ νὰ τῆς ὑπενθυμίσουν τὸ τάλαντο τοϋ
ἀποδημήσαντος Κυρίου, ποὺ πρέπει «ἐν ἀγρυπνίᾳ καὶ προσευχῇ» νὰ πολλαπλασιαστῇ: «Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε'
οὔκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ Κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται' μὴ ἐλθὼν
ἐξαίφνης εὕρη ὑμᾶς καθεύδοντας... Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε,
ἴνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν' τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ
σὰρξ ἀσθενής» (Μαρκ. ιδ'. 3Ο καὶ ιγ'. 35).
Στοὺς μεγάλους αὐτοὺς διαδρόμους τῆς Μονῆς, ποὺ τρεμοφέγγουν στὶς σκοτεινὲς τοῦτες ὧρες κάτω ἀπ' τὰ κρεμασμένα
ἐδῶ κΓ ἐκεῖ γκαζοφάναρα, διαγράφονται τώρα μιὰ-μιὰ οἱ λιπόσαρκες σιλουέττες τῶν καλογήρων. Κινοῦνται, ἀργές, σιωπηλές,
μὲ τὸ κεφάλι ἐλαφρὰ σκυφτό, πρὸς τὴν ἐκκλησία γιὰ τὴν ὁμαδικὴ προσευχή. Στὸ ἀλαφροἴσκιωτο πέρασμά τους μέσ' ἀπ' τὴν
ἀδιατάραχτη σιγαλιά, δὲν ἀκοῦς παρὰ τὸ ἐλαφρὸ θρόϊσμα
τοῦ ράσου...
Ἄς πᾶμε λίγο κοντύτερά τους! Δὲν εἶνε σκιές, μὰ ἄνθρωποι κΓ αὐτοὶ ἀληθινοί, μὲ σάρκα καὶ ὀστᾶ σὰν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Κύ ὅμως ὅχι ἀκριβῶς σὰν ὅλους... ΚΓ οὔτε ὅλοι τους...
Ὄστόσο ἄς τοὺς πλησιάσωμε γιὰ λίγο, χωρὶς προ.κατάληψι, σὰν
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἄσχετα ἄν φοροῦμε τριμμένο ράσο
ἤ λαμπρὴ πορφύρα, ράκη εὐτελῆ ἢ ἄψογα κοστούμια, στολὲς
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αἰσχύνης ἤ τήβεννο ἐπιβλητική, θὰ σταθοῦμε ὅλοι μέχρις ἑνός,
γυμνοὶ καὶ τετραχηλισμένοι, μπροστὰ στὴν Ἁναπόφευκτη Ὄρα,
ποὺ θὰ σημάνη —-καὶ ἤδη ὀλίγο καὶ σημαίνει— γιὰ ν' ἀποδώσωμε τὸν λογαριασμὸ τῶν ταλάντων. "Ας στρατοπεδεύσωμε γιὰ
λίγες ὧρες, γιὰ ενα εἰκοσιτετράωρο, ἀνάμεσα στὴν λεγεῶνα αὐτὴ τῶν ἐλεύθερων πολιορκημένων, κά ἄς δοῦμε ἀπὸ κάπως κοντύτερα, μέσα στὶς ἁδρὲς γραμμὲς τῶν λίγων τούτων σελίδων, τὴν
ζωή τους καὶ τὸν περίβολο μέσα στὸν ὁποῖο κινοῦνται καθημερινὰ κύ ἀναπνέουν, κάνοντας συγχρόνως καὶ λίγες σκέψεις, ἀφοῦ
ὅμως πρῶτα σὰν λογικοὶ καὶ ἔντιμοι ἄνθρωποι, ξεκαθαρίσωμε
μέσα στὴν συνείδησί μας μερικὲς ἁπλὲς ἀλήθειες, ποὺ παραβλέπονται ὅμως τόσο συχνά, ὅπως συμβαίνει συνήθως μὲ τὶς ἁπλὲς καὶ
μεγάλες ἀλήθειες: Τὸ 'Ἁγιον Ὄρος δὲν κάνει τοὺς οἰκιστάς του
ἀπαραιτήτως ἁγίους. Τοὺς παρέχει ἁπλῶς μοναδικὲς καὶ ἀπεριόριστες δυνατότητες νὰ γίνουν, ἄν θέλουν καὶ ὅσοι θέλουν ἄγιοι.
Πράγματι, ἀπὸ τὴν μιὰ οἱ ἀπαράμιλλες φυσικὲς καλλονὲς τῆς
χερσονήσου, ποὺ ζωντανεύουν ἀνάγλυφο μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ
θεατοῦ τὸ ποίημα τῆς θείας Δημίουργίας —ἔτσι ὅπως τὸ ὔμνησε ἡ θεσπέσια λύρα τοῦ Προφητάνακτος Δαβὶδ— πού, συναρπάζοντάς τον, τὸν μεταφέρουν σὲ ἀνώτερες σφαῖρες, κύ ἀπὸ τὴν
ἄλλη ὁ ἀνόθευτος βυζαντινὸς κανόνας ζωῆς, ποὺ ξεκινῶντας κατ'
εὐθείαν ἀπ' τὰ ἀποστολικὰ πρότυπα, κορυφώνεται κυρίως στὸ
σύστημα τοῦ κοινοβίου, καθιστοῦν τὸ Ἄγιον Ὄρος, ἀνάμεσα
στὰ καθαγιασμένα κατὰ καιροὺς ὅρη τῆς οἰκουμένης, μοναδικὴ
κιβωτὸ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἐδῶ εἰναι τὸ «ὅρος ὅ
εὐδόκησεν ὁ Θεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῶ», ὅπου «ὁ Κύριος κατασκηνώσει εἰς τέλος». Ἐδῶ εἶναι ὁ μοναδικὸς περίβολος ὅπου εὐδοκιμεῖ κατ' ἐξοχὴν ὁ εὐαγγελικὸς «κόκκος σινάπεως»" ὅσοι τὸν
ἔχουν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸν καλλιεργήσουν, χωροῦν στὴν καλλιέργεια καὶ θερίζουν ὅ μὲν ἐκατόν, ὅ δὲ ἐξήκοντα, ὅ δὲ τριάκοντα. Δὲν φταίει ἡ «γῆ» τοῦ Ἀγίου Ὄρους, ἄν γιὰ μερικοὺς
ὁ θερισμὸς ἀποδίδη κάτω ἀπὸ τριάκοντα, ἀκόμα καὶ μηδέν. Σ'
αὐτοὺς τοὺς ἴδιους ἀπόκειται νὰ βροῦν ποιὰ εἶναι ἡ φθοροποιὸς
ἐκείνη ἐρυσίβη, ποὺ κατατρώγει τὸν βλαστὸ καὶ μαραζώνει τὸ
δέντρο τους καὶ ποιὰ εἶναι τὰ δραστήρια φάρμακα γιὰ τὴν καταπολέμησί της .. Ἀκόμη δὲν θὰ ποῦμε βέβαια πῶς φταίει τά-
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χα ἡ «γῆ» τοῦ 'Αγίου 'Ὁρους, ἄν πλάγι στὰ σκεύη τιμῆς ποὺ
βγῆκαν καὶ βγαίνουν ἀπὸ τὰ Κεραμεῖα της, στέκουν καὶ σκεύη
ἀτιμίας. Κἁ οὔτε ὅτι φταίει ἡ ἁλυκή, ἐπειδὴ τὰ λιμνάζοντα νερά
τπις δὲν δίνουν τὸ ἁλάτι τους, γιατὶ ἔλειψε τόσο καιρὸ ὁ φλογερὸς ἥλιος τῆς πίστεως ποὺ θὰ τὰ ἐξατμίση ..

Τοῦτες οἱ στῆλες τοῦ περιοδικοῦ δὲν ἐπιδιώκουν μὲ τὰ
παραπάνω νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι τάχα τὸ σημερινὸ Ἄγιον Ὄρος,
καὶ γενικὰ ὁ σύγχρονος μοναχισμός τῆς ὀρθοδοξίας, δὲν παρουσιάζει σημεῖα ἀδύνατα, ὅτι δὲν ἔχει τάχα ἀτέλειες συμφυεῖς μὲ
τὴν ἀνθρώπινη φύσι. Ἁλλὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ παραβλέψη ἕναν
ὀκγόλιθο ἀληθείας : Τὸ ὅτι ὁ μοναχισμός ἧταν, εἶναι καὶ θὰ εἶ
ναι ὁ δείκτης θερμομετρήσεως τῆς θρησκευτικῆς ζέσεως τοῦ
λαοῦ, τὸ εὐαίσθητο ἐκεῖνο ὅργανο ποὺ καθορίζει τὸ ἑκάστοτε
«θρησκευτικὸ δυναμικὸ» τῶν μαζῶν. Ἑ ἱστορία τοῦ χριστιανισμοῦ, στὸ σύνολό του, διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀποδεικνύει τὴν
ὀρθότητα τῆς προτάσεως τούτης. Ἁνάμεσα στὸ λαὸ ὑπάρχουν
πάντοτε οἱ «φωτισμένοι πιστοὶ» κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ τοῦ
μεταγγίζουν ἀπ'τὴν δεξαμενὴ τῆς πίστεώς των ὅση πίστι μποροῦν
νὰ τοῦ μεταγγίσουν. Μὰ κάθε μετάγγισι —ἀκόμα καὶ στὰ πνευματικὰ— ἔχει τοὺς ἰδιαίτερους νόμους της, τὶς μυστικὲς ἀρχές
της. Ἑμεῖς μπορεῖ νὰ δίνωμε, μὰ τὸ θερμόμετρο νὰ μὴν ἀνεβαίνη, εἴτε γιατὶ δίνομε κακῶς, εἴτε γιατὶ ἀντλοῦμε ἄσχημα, εἴτε
τέλος γιατὶ ἡ θέρμη ποὺ δίνομε ἀφήνομε νὰ ἁπλώνεται σέ δυσανάλογα μεγάλες ἀνθρώπινες ἐπιφάνειες, καὶ πρὶν προφτάση νὰ
εἰσχωρήση καὶ νὰ θερμάνη τὶς ψυχές, διαχέεται καὶ σκορπᾶ στὸ
κενό. Γιατὶ ὅτι κερδίζωμε σὲ ἐπιφάνεια, τὸ χάνομε σὲ βάθος.
Ὄπως κι' ἄν ἔχη, γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι ἡ μετάγγισι τῶν
φωτισμένων πρὸς τὸν λαὸ εἶναι ποιοτικῶς τέτοια, ὤστε τὸ θερμόμετρο τοῦ μοναχισμοῦ, τὸ ἀδιάψευστο θερμόμετρο καταμετρήσεως τῆς θρησκευτικῆς ζέσεως τοῦ λαοῦ, νὰ μὴν ἀνεβαίνη.
"Ας μὴ ξεχνοῦμε ἀκόμα ὅτι οἱ ἀδυναμίες τοῦ συγχρόνου μοναχισμοῦ εἶναι φαινόμενο καθολικό. Ὄχι μόνο ὁ Ὁρθόδοξος μοναχισμός, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐτερόδοξοι, περνοῦν τὴν ἴδια δοκιμασία, ποὺ
εἶναι ἄλλωστε δοκιμασία κοινὴ καὶ γιὰ τὸν κλῆρο καὶ γιὰ τοὺς
χριστιανικοὺς λαοὺς τῆς οἰκουμένης. Οἱ γεμᾶτες πάθος οἰμωγὲς
τοῦ ἐμπνευσμένου καὶ μεγάλου Παπίνι, ποὺ ἀκούγονται κάθε
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τόσο ἀπὸ τὸ Βατικανό, δὲν ἀφίνουν περὶ τούτου καμμιὰ ἀμφιβολία. Ἄν λείπουν σήμερα οἱ Ἁθανάσιοι, οἱ Πέτροι, οἱ Παῦλοι, οἱ Νικόδημοι οἱ Ἁγιορεῖται, λείπουν καὶ οἱ Αὐγουστῖνοι,
οἱ Φραγκίσκοι τῆς Ἁσσίζης καὶ τῆς Πάολας, οἱ Θωμάδες Κεμπήσιοι, οἱ Λογυόλαι, λείπουν καὶ οἱ Βασίλειοι οἱ Μεγάλοι, οἱ
Γρηγόριοι Ναζιανζοί, οἱ Στουδῖται, λείπουν ἀκόμα καὶ οἱ Μεγάλοι Ἁντώνιοι, Παχώμιοι, 'Εφραὶμ οἱ Σῦροι Καὶ λείπουν δ
λοι αὐτοὶ γιατὶ ἁπλούστατα αὐτοὶ ποὺ μποροῦσαν νὰ τοὺς δώσουν —οἱ φωτισμένοι πιστοὶ— προτιμῶντας «τὰ μαλακὰ ἱμάτια»
ἐπαναπαύονται στὴν σκέψι ὅτι τάχα ὁ μοναχισμός εἶναι σήμερα
ἀναχρονισμός... 'Αλλὰ δὲν μπορὸῦμε νὰ λέμε μὲ ἐλαφρὰ τῆν συνείδησι ὅτι ὁ θεσμὸς τοῦ μοναχισμοῦ δὲν ἔχει λόγο ὑπάρξεως
σήμερα, ἐπειδὴ δὲν ἀκούγεται πιὰ ὅσο ἄλλοτε. Τὶ κάναμε ἐμεῖς
γιὰ νὰ τὸν ζωογονήσωμε; Ποῦ εἶναι τὸ αἶμα ποὺ τοῦ δώκαμε;
Ποιά εἶναι ἡ προσφορὰ τῶν «φωτισμένων πιστῶν» ἐπὶ τοῦ
προκειμένου ;
Αὐτὲς εἶνε οἱ ἁπλὲς ἀλήθειες, ποὺ πρέπει νὰ μᾶς συνοδεύουν
σὲ κάθε εἰλικρινῆ καὶ καλόπιστο περίπατό μας μέσ' στὴ περιοχὴ
τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, καλὴ ὤρα σὰν κἁ αὐτὸν ποὺ ἐπιχειροῦμε νὰ
κάνωμε σήμερα σ' ἕνα ἀπ' τὰ Μοναστήρια του.
Νὰ λοιπὸν ἀπάνοτ στὴν ὤρα ὁ Γερο-Στέφανος, ὁ ἐξηντάρης Ἑπειρώτης, ποὺ πρωτοκαλογέρεψε πρὶν-τριάντα χρόνια. Μικρόσιομος καὶ συμπαθητικός, πρόωρα ὡριμασμένος γερᾶκος, μὲ
τὶς γκριζωπὲς τοῦφες τῶν μαλλιῶν του διαρκῶς ἐν ἀταξίᾳ ἔξω ἀπ'
τὸν καλογηρικὸ σκοῦφο του, διασχίζει μὲ μικρὰ ταλαντευτὰ βηματάκια τὸν μακρὺ διάδρομο, κρατῶντας στὸ χέρι ενα λαδοφάναρο. Ἑτσι ὅπως περπατᾶ, μὲ τὴν ράχι κυρτωμένη, μὰ μὲ τὸ
κεφάλι σηκωτό, προβάλλοντας μπροστὰ τὸ ἀναμμένο φαναράκι
του, μοιάζει σὰν ν' ἀναζητᾶ κάποιον μέσα στοὺς ἐρημικοὺς καὶ
μισοσκότεινους διαδρόμους Τρέχω ξτοπίσω στήν ἀπίθανη αὐτὴ
σκιὰ ενὸς Χριστιανοῦ Διογένη...
·— Στάσου λίγο καλέ μου γερᾶκο! μοὔρχεται νὰ τοῦ φωνάξω. Τὶ ἔχασες καὶ ψάχνεις νὰ τὤβρης σὲ τοῦτες τὶς ὧρες; Μήπως ψάχνεις καὶ σὺ νὰ βρῆς ἄνθρωπο; "Αν ναί, τότε στάσου νὰ
συμπορευθοῦμε μέσα στὴν ξακουστὴ αὐτὴ Πολιτεία ποὺ βρε-
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θήκαμε, κύ ἄς τὸν ἀναζητήσαηχε μαζί. Τὸ λυχνάρι σου, ἕνα
χνάρι ποὺ σὲ φώτισε πιστὰ τριάντα χρόνια, κἁ ὡδήγησε τὰ
ματά σου μὲ σιγουριὰ πάνω σὲ τούτη τὴν τρίβο τοῦ Θεοῦ,
μᾶς εἰναι πολύτιμο. 'Ἰσως σταθοῦμε πιὸ τυχεροὶ ἀπ' τὸν
χαῖο φιλόσοφο...
*
*
*
*

λυβήθὰ
ἀρ-

Εἶχε χτυπήσει γιὰ τρίτη φορὰ τὸ ξύλινο σήμαντρο κύ ὁ ,
ὀγδονταπεντάρης παπα·'Αρτέμιγ];, ὁ πολιὸς λειτουργὸς τοῦ 'Υψίστου μὲ τὸ καθάριο σὰν παιδιοῦ πρόσωπο, βάζει «εὐλογητὸς»
μέσα στὴ Λιτή. Πλάγι του, πάνω καὶ γύρω στὸ στασίδύ μὲ τὸ
μικρὸ ἀναλόγιο, διαβάζουν οἱ νεαροὶ δόκιμοι τὰ «Γράμματα»
τοῦ μεσονυκτικοῦ καὶ ψέλνουν τὰ «Κύριε ἐλέησα» κάτω ἀπ' τὴν
χρυσαφένια στενὴ δέσμη φωτός, ποὺ ρίχνει ἀπὸ πάνω τους ἡ
κρεμασμένη λουσέρνα, μὰ καὶ κάτω ἀπ' τὸ ἄγρυπνο βλέμμα καὶ
τὸ ἀκοίμητο αὐτὶ τυῦ Γεοο-Γερβάσιου τοῦ Τυπικάρη. Ἐνας ἐκ '
τοῦ φυσικοῦ πίνακας τοῦ Γκύζη μἐ «τὸ Κρυφὸ Σχολειό»!. .
Γιατὶ στ'ἀλήθεια τὰ παιδιὰ αὐτὰ τῶν λίγων γραμμάτων, ποὺ
ὑπείκοντας στὴν ἐσωτερική τους φωνή, διάλεξαν γιὰ κλῆρο τους
τὴν ἀγαθὴ αὐτὴ μερίδα καὶ ὑψηλὴ ἀποστολή, ποὺ τοὺς ἐτοίμασε ὁ Κύριος ἀπὸ κοιλίας μητρός, θἄ'χουν γιὰ πολὺ καιρὸ τοῦτο
τὸ στασίδι γιὰ θρανίο τους, τὸ Τυπικαριὸ γιὰ βιβλιοθήκη τους
καὶ τὸν καλόγερο Τυπικάρη γιὰ δάσκαλό τους, θἄχουν τὴν Λιτὴ
ἀντὶ Σχολεῖο καὶ τὰ Ἰερὰ Γράμματα καὶ τὶς ἱερὲς Φυλλάδες
ἀντὶ βιβλία καὶ τετράδιά τους καὶ σιγὰ-σιγὰ μὲ τὸν ἔνθεο ζῆλο
τους καὶ τὴν ζηλευτὴ ὑπομονή τους θὰ προκόψουν στὴν μόρφωσι, στὴν στέρεα μόρφωσι, ὅπως παλαιότερα ὁ δάσκαλός τους, ὁ
ὀγδοντάρης τώρα Τυπικάρης καὶ οἱ ἄλλοι Γεροντάδες τῆς Μονῆς.
Οἱ Τυπικάρηδες!... Ἄς σταθοῦμε ἀλήθεια γιὰ λίγο μπροστὰ στοὺς Κέρβερους αὐτοὺς τοῦ τυπικοῦ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν
καὶ τῆς τάξεως τῆς 'Εκκλησίας. Εἶνε οἱ ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς
ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ποὺ θὰ τὴν μεταδώσουν στὴν νέα γεννεὰ ἄφθορη ἀπ' τὸν χρόνο καί ἀλώβητη ἀπ'
τὴν αὐθαιρεσία τοῦ ἀνθρώπου, ζωντανὴ καὶ σεβαστὴ στοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἐμψυχες κινητὲς ἐκκλησιαστικὲς βιβλιοθῆκες,
μνημόνια ἐκκλησισστικά, ποὺ ξέρουν ἀποστήθισι ὅλους τοὺς
Ψαλμοὺς καὶ τοὺς Κανόνες, καλλιγράφοι ἄφθαστοι, διαπασῶν
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δεκάχορδα τῶν ἤχων τῆς ἀνόθευτης βυζαντινῇς μουσικῆς, παρακολουθοῦν μὲ τὸ μάτι καὶ τὸ αὐτὶ τὰ πάντα μέσα στὴν ἐκκλησιά,
διορθώνοντας ἀκούραστα καὶ τὴν παραμικρὴ ἀταξία στὶς ἀκολουθίες. Ποτὲ δὲν τοὺς εἶδα νὰ κάθωνται μέσα στὶς ἐκκλησιὲς
τῶν Μοναστηριῶν, ἀκόμα καὶ στὶς μεγάλες ἀγρυπνίες, ποὺ κρατοῦν χωρὶς διακοπὴ 12 καὶ 14 ὧρες. Ὄρθιοι πάντοτε στὴν βάρδια τους! Κάθε τόσο παίρνει τὸ αὐτὶ ἢ τὸ μάτι τους κάποιο τυπογραφικὸ λάθος στὰ νεώτερα Μηνολόγια, Θεοτοκάρια ἤ 'Ωρολόγια' χωρὶς νὰ χάσουν καιρό, μόλις τελειώσει τὸ ψάλσιμο τοῦ
λανθασμένου τροπαρίου, τὸ παραβάλουν σβέλτα κΓ ἀθόρυβα μὲ
τὰ ἀρχέτυπα καὶ διορθώνουν αὐτοστιγμεὶ τὸ λάθος Τὸ ἔνστικτό
τους εἶναι ἀλάθητο, ἕνα ἀνώτερο ἔνστικτο ποὺ ἐμπνέει αὐτοὺς
τοὺς ἁπλοῖκοὺς κατὰ κανόνα ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἐμψυχώνει στὴν
πάλη τους μὲ τὸν μεγαλύτερο ἐχθρὰ τοῦ νεοέλληνα: τὸ «δὲν βαρυέσαΓ τὸ ἴδιο κάνει». Αὐτὸ τὸ ρωμαίϊκο τρομερὸ «δὲν βαρυέσαι» μὲ τὸ ὁποῖο ὁ νεοέλληνας, χάριν τοῦ ἐφήμερου παρόντος,
κοντεύει νὰ συγχίση τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ νὰ θολώση τὸ ἐλπιδοφόρο μέλλον.
*
*
*
*
.
..... Καὶ οἱ «στάσεις» τοῦ Μεσονυκτικοῦ παρέρχονται μέσα
στὸ μισόφωτο τῶν καντηλιῶν τῆς Λιτῆς :

— Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου...
— Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με" συνέτισόν
με καὶ μαθήσομε τὰς ἐντολάς σου...
— Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, κατὰ τὸ κρῖμα τῶν
ἀγαπώντων τό ὅνομά σου...
Πόση γαλήνη καὶ σιγουριά, πόση θαλπωρὴ καὶ κατάπαυσι, πόση χαρὰ καὶ στήριγμα κι' ἀνακούφισι δοκιμάζει ἡ πάντα
ἀνήσυχη καὶ διψασμένη ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, κλεισμένη κατὰ
τὶς σκοτεινὲς αὐτὲς ὧρες μέσα στὴν μισοφώτιστη ἐκκλησιά, μέσα
στὴν κιβωτὸ αὐτὴ τῆς σωτηρίας ! Ἐξω μπορεῖ νὰ βρέχη ὅσο
θέλει, μπορεῖ ν' ἀστράφτη καὶ νὰ βροντᾶ ὁ μολυβένιος οὐρανὸς
καὶ νὰ σφυρίζη ὁ μανιασμένος ἄνεμος· μπορεῖ νὰ οὐρλιάζη τὸ
τσακάλι καὶ νὰ γρυλλίζη ἡ ἀλεποῦ σαστισμένα ἀπ' τὸ ξαφνικὸ

559
ἀγριοκαῖρι. Ἑ γαλήνη καὶ ἡ σιγουριά, ἡ θαλπτορὴ καὶ ἡ κατάπαυσι, ἡ χαρὰ κι' ἡ ἀνακούφισι δὲν θὰ λιγοστέψουν ἐδῶ μέσα.
*
* .
..... Κύ ἡ νύχτα σώνεται κύ ἡ μέρα αὐγαταίνει. Ὁ Μεσονυκτικὸς τελείωσε κΓ ἀρχίζει τώρα ἡ ἀκολουθία τοῦ ὅρθρου μέσα στὸν κυρίως ναό, τὸ «Καθολικό», ποὺ στέκει κάτὰ μιὰ βαθμίδα ψηλότερά ἀπὸ τὴν Λιτὴ καὶ χωρίζεται ἀπ' αὐτὴν μὲ μιὰ
μεγαλόπρεπη μαρμάρινη πύλη. Ὄ, σοφία συμβολισμῶν, ὤ, βάθος παρομοιώσεων, ὤ, ζέοντα ἀπὸ χριστιανικὴ εὐλάβεια πνεύματα τῶν ἀνωνύμων Τραλλιανῶν καὶ Ἰσιδώρων !... Ὁ ἐκκλησιαζόμενος πιστός, καλεῖται ἀπὸ τοὺς σοφοὺς καί εὐλαβεῖς ἀρχιτέκτονας τοῦ βυζαντινοῦ χοισιιανικοῦ τεμένους νὰ βιώση συμβολικὰ μέσα στὸν ἀρχιτεκτονικὸ χῶρο τῆς ἐκκλησιᾶς τὰ μεγάλα ἐκεῖνα στάδια, ποὺ ἔπρεπε νὰ περάση ἡ ἀνθρωπότῃς στὴν πορεία
της γιὰ τὴν ἐπανεύρεσι τοῦ λησμονημένου Δημιουργοῦ της :
Στὶς πιο. σκοτεινὲς στιγμὲς τοῦ ἡμερονυκτίου —στὰ ἄγρια μεσάνυχτα— ὁ πιστὸς θὰ περάση πρῶτα ἀπ' τὸν νάρθηκα, ποὺ συμβολίζει προφανῶς τὴν μυθικὴ ἀπὸ καλαμονάρθηκα δᾶδα τοῦ
Προμηθέως, μὲ τὸ πρῶτο παρήγορο οὐράνιο φῶς; τὴν πρώτη
μετὰ τὴν παρακοὴ οὐρανόσταλτη φλόγα, ποὺ θὰ φωτίζη τὴν μακρὰ καὶ ἐπίπονη πορεία τοῦ γένους τῶν ἀποστατῶν, μέσα στὸ
πλήρωμα τοῦ χρόνου, ποὺ θὰ τοὺς θερμαίνη τὴν ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς καὶ συνδιαλλαγῆς μὲ τὸν ἐπουράνιο Πατέρα... Ἀπὸ
ἐκεί ὁ πιστός, ἀνεβαίνοντας μιὰ ἀκόμα βαθμίδα, μπαίνει στὴν
Λιτή, μὲ τὴν μαρμάρινη πύλη της φραγμένη ἀπὸ βαρὺ ὑφασμάτινο παραπέτασμα" ἡ πύλη ποὺ συμβολίζει ὁλοφάνερα τὸ «μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ» μεταξὺ τοῦ παλαιοῦ καὶ τοῦ καινοῦ
κόσμου, ποὺ κατήργησε ὁ Χριστὸς «ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν»
(Ἐφεσ. β'. 14 —15 ) μὲ τὸν σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασί Του. Γἁ αὐτὸ καὶ τὸ κλασσικὸ ἐλλαδικὸ ἀνθέμιο, πάνω ἐκεῖ
ψηλὰ στὴν κορυφὴ τοῦ ἀετώματος τῆς πύλης, φέρνει τώρα ἀπ'
τὴν μιὰ μερηὰ γλυπτὴ παράσταση τοῦ Σταυροῦ Του κύ ἀπὸ
τὴν ἄλλη τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεώς Του.
Μέσα ἐκεῖ λοιπόν, στὴν Λιτή, θὰ «προπαρασκευαστῆ» γιὰ
τὴν ἀληθινὴ πίστι ὁ ἐκκλησιαζόμενος, μὲ τὴν ἀνάγνωσι κυρίως
τοῦ 'Αμώμου τοῦ Δαβίδ, περνῶντας ἐκεῖ μέσα τὶς σκοτεινότερες
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ὧρες τῆς νύχτας, ποὺ συμβολίζουν κύ αὐτὲς τὸ σκότος τῆς εἰδωλολατρικῆς ἐποχῆς. Καὶ προετοιμασμένος πιὰ γιὰ καλὰ, περνᾶ
τὸ «μεσότοιχο» ἀπὸ ὅπου ἀνεβαίνοντας μιὰ ἀκόμη βαθμίδα, ὁδηγεῖται στὸ Καθολικό 'Εκεῖ μέσα πλέον θ' ἀρχίση σιγὰ-σιγά,
μαζὶ μὲ τὸ χάραμα τῆς μέρας, νὰ χαράζη μέσ' στὴν ψυχή του
καὶ τὸ φῶς τῆς Νέας, τῆς Καλῆς καινὴς Ἁγγελίας, γιατὶ ἐκεῖ
θὰ πρωτακούση τὸ ἐωθινὸ εὐαγγέλιο... Βαθύτερα ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη σκαλοπάτι, ποὺ φέρνει ἀκόμα πιὸ ψηλὰ καὶ πιὸ βαθειά, στὰ
ἄδυτα τῶν ἀδύτων, στὸ ἱερό' ἐκεῖ μόνο οἱ ἄμωμοι στὴν σάρκα
καὶ στὸ πνεῦμα μποροῦν νὰ μπαίνουν...

Ὄλη αὐτὴ ἡ ἁρμονικὴ καὶ σοφὴ διάταξι τῶν ἀρχιτεκτονικῶν καὶ τελετουργικῶν στοιχείων μεταξύ τους, καθὼς καὶ ἡ χρονικὴ ἐναρμόνισι τῶν ὡρῶν τῆς ὅλης ἀκολουθίας μὲ τὶς ἀστρικὲς
ὧρες. χαρίζει στὸν ἐκκλησιαζόμενο πιστὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, χαρὲς οὐράνιες, τελείως ἄγνωστες στοὺς πιστοὺς τῶν πόλεων.
Γιατὶ στ' ἀλήθεια, ὅποιος δὲν βλέπει τὶς μικρὲς φλογίτσες
τῶν ἀναμμένων καντηλιῶν νὰ αἰωροῦνται μέσα στὸ κενὸ τῆς
σκιᾶς σὰν πύρινοι κόμποι δακρύων, ποὺ ἔπηξαν τὴν ὤρα τῆς προσευχῆς μπροστὰ στὰ εἰκονοστάσια, ὅπου ἀγρυπνοῦν οἱ γλυκές,
σκεπτικὲς μορφὲς τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τῶν Ἁγίων, αὐτὸς
ἀσφαλῶς δὲν μπορεῖ καὶ νὰ νοιώση τὸ σκίρτημα τῆς ἐλπίδας
καὶ τῆς χαρούμενης προσμονῆς, γιὰ τὸ φῶς τῆς ἀνατολῆς, ποὺ
θἄρθη λαμπρὸ νὰ διαλύση τὸν γνόφο τῆς νύχτας καὶ τῆς σκιᾶς
τὴν ἀχλύδα. Κά ὅποιου τὸ μάτι δὲν ἀσκήθηκε παρακολουθῶντας
τὴν πάλη τῆς μοναδικῆς μέσα στὴν ἐκκλησιὰ κερένιας φλόγας,
ποὺ μὲ τὶς ἐναγώνιες φωτεινὲς παλμικὲς ἀναλαμπές της παλεύει
νὰ κυριαρχήση μέσα στὸ πηχτό τοῦ χώρου σκοτάδι, δὲν θὰ μπορέση αὐτὸς νὰ κλείση ποτὲ μέσα του μιὰ φωτεινὴ εἰκόνα τοῦ ἀναλωτήριου ἀγῶνα, στὸν ὁποῖο πρέπει ν' ἀποδυθοῦν οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦν νὰ ὀνομασθοῦν «υἱοὶ φωτός»...
Πόσο σοφὴ —-θεόπνευστα σοφὴ— καὶ θαυμαστὰ ψυχολογημένη εἶναι ἡ διάταξι τῶν νυκτερινῶν αὐτῶν ἀκολουθιῶν,
ποὺ ἐθέσπισαν οἱ θεοφόροι Πατέρες καὶ θεμελιωταὶ τῆς ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας μας, καὶ ποὺ μόνο στὶς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μπορεῖ κανεὶς πιὰ νὰ χαίρεται ! Ὄλη αὐτὴ ἡ νυκτερινὴ
καθημερινὴ τετράωρη ἐκκλησιαστικὴ διαδικασία, ὕστερα ἀπ' τὴν
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προπαρασκευὴ τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς τοῦ κελλιοῦ, ἀποτελεῖ
μιὰ σοφώτατη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδο ἀφυπνίσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πιστοῦ, ποὺ ναρκωμένη κατὰ κανόνα, θέλει νὰ λουφάζη μέσα στὸ σάρκινο καβοῦκι της.
Οἱ ποικίλλες σὲ ἔντασι καὶ σχέδια σκιές, ποὺ τρεμουλιάζουν πάνω στὰ σταυροθόλια, στοὺς τοίχους καὶ στὸ μαρμαροπελεκητὸ δάπεδο τῆς ἐκκλησιᾶς, κάνοντας τὰ πλουμιστὰ κιονόκρανα τῶν μαρμάρινων στύλων νὰ διαγράφωνται σὰν ἀτλαζένια
κάτω ἀπ' τὸ σύθαμπο τῶν ἀψίδων, τὸ βυσσινομενεξεδὶ στραφτάλισμα κάποιου μπρούντζινου ἐδῶ κύ ὲκεῖ δικέφαλου σταυραετοῦ,
ἡ βαθειὰβροντώδης καὶ μυστικοπαθὴς φωνὴ τῶνἘλληνορουμάνων
ψαλτάδων στὰ ἀργὰ κατανυκτικὰβυζαντινὰ δοξαστικά τους, τὸ ρυθμικὰ κουδούνισμα τοῦ ἀσημένιου, βυζαντινῆς τέχνης, θυμιατηριοῦ,
συντονισμένο στὸν ρυθμὸ τῆς ἀργῆς μελωδίας, ὁ πάλλευκος παπᾶς, ποὺ στέκοντας ἀνάμεσα στὶς μαρμαρένιες παραστάδες, μπροστὰ ἀπ' τὸ σκοτεινὸ ἄνοιγμά τῆς ὡραίας πύλης, διαβάζει τὸ ἑωθινὸ εὐαγγέλιο, μὲ τὴν καθάρια ὅψι του καταυγασμένη ἀπὸ τὴν
ἀνταύγεια τοῦ κεριοῦ ποὺ κρατᾶ στὸ χέρι, ὅλα αὐτὰ καὶ τόσα
ἄλλα, σὰν ενας πλατὺς καὶ ὁρμητικὸς αἰθέριος χείμαρρος ἀπὸ
ἐναρμόνια βυζαντινὰ πα-βου-γα-δι, ἀπὸ λαμποκοπήματα μαρμάρου καὶ σπινθηρίσματα μετάλλου, ἀπὸ εὐιοδιαστὰ κύματα κεριοῦ
καὶ λιβανωτοῦ κἁ ἀπὸ γραφικὲς βιβλικὲς μορφές, εἰσορμοῦν ὁλόϊσια στὴν ψυχὴ καὶ τὴν συνεπαίρνουν, μέσα σ' ἕνα βουερο παφλασμό, πρὸς τὴν νοσταλγικὴ ἐπουράνιο γῆ τῆς ἐπαγγελίας...
,
*
*.
*
*

'Η ὀρθρινὴ ἀκολουθία προχωρεῖ μὲ τὶς μεγαλόπνοες εὐχὲς
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τὸν κατανυκτικὸ Ἐξάψαλμο, τὰ Καθίσματα, τοὺς “Υμνους, τὰ Τροπάρια, τὰ Ἀντίφωνα, τὶς Ὄρες.
''Ηδη τὰ τζάμια τῶν παραθύρων τῆς ἐκκλησιᾶς, πρῶτα τὰ ψηλότερα τοῦ τρούλλου κΓ ὕστερα τὰ ἄλλα, ἀρχίζουν νὰ παίρνουν
ἕναν ἀχνοφώτιστο σταχτογάλανο τόνο, ἀναγγέλλοντας πρὸς τοὺς
μέσα τὴν ἔλευσι τοῦ λυκαυγοῦς.
— Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς..., ψέλνουν οἱ.δυὸ χοροὶ
σὲ τόνο ἀλαλαγμοῦ...
—· Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικήν, καὶ ἀναμάρτητον παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα..., ψέλνει σὲ λίγο χαρ-
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μόσυνα κΓ ὁ εὐθαλὴς παπα-Ἁρτέμης, μὲ τὸ ἀχνὸ καλοκάγαθο
πρόσωπο πλαισιωμένο ἕνα-γύρω ἀπ' τὴν κατάλευκη κόμη καὶ
τὴν χιονᾶτη γενειάδα, ἀστραποβολῶντας μέσα στὸ γαλάζιο χρυσοκέντητο φελλόνι του.
Ὁ Γέροντας μας —ὁ "Αγιος Καθηγούμενος τῆς Μονῆς—
ἀπαγγέλλει τώρα μὲ τὴν μαλακιὰ βελούδινη φωνή του τὴν εὐχὴ τῆς ὀρθρινῆς ἀπολύσεως. Κυττάζω μὲ ἀγαλλίασι τὸ ἰλαρὸ
πρόσωπό του μὲ τὴν λευκωπὴ ριπιδωτὴ γενειάδα τὴν γαληνὴ
καὶ σεβάσμια αὐτὴ μορφή, τὴν λευκασμένη «ἐν ὑπομονῇ πολλῇ,
ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις' ἐν καθαρότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ». Τὸν κυττάζω καὶ λογιάζω ὅτι τὴν εὐχὴ αὐτ-ὴ θὰ πρέπει νά τὴν ἔχει ἀπαγγείλη μέχρι τώρα πάνω ἀπὸ δέκαπέντε χιλιάδες φορές... 'Επὶ σαράντα συναπτὰ χρόνια Μοναχὸς
καὶ Ἑγούμενος τῆς Μονῆς, εὐάρεστος τοῦ Θεοῦ ὑπηρέτης. Καὶ
μὲ ἕναν τέτοιο δίδυμο Σκόλοπα στὴν σάρκα! ..
Δέκα χρόνια χριστιανὸς, εἴκοσι καὶ σαράντα
Γιὰ τὸ Ἐδῶ γιὰ τὸ Ἐκεῖ, γιὰ τώρα καὶ γιὰ πάντα...
ὅπως θἄλεγε σὲ τούτη τὴν περίπτωσι ὁ ἀλησμόνητος ἐκεῖνος χρι
στιανὸς ποιητής.
Εἴκοσι περίπου χρονῶν παλληκαρόπουλο ξεκίνησε ἀπὸ τὴν
εὔανδρο Κεφαλλονιὰ γιὰ τὸ Ἄγιον Ὄρος μὲ τὸν σκοπὸ νὰ προσκυνήση καὶ νὰ προχειρισθῆ σὲ διάκο, γυρνῶντας γρήγορα πίσω στὴν πατρίδα. Μὰ «ἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπων, ἄλλα δὲ
Θεὸς κελεύει». Μάταια περίμεναν στὴν πατρίδα γιὰ τὸν γυρισμὸ
τοῦ προσκυνητή ; «Θύρα γὰρ μοι ἀνέῳγε καί ἐνεργής» (Α' Κορ.
ιστὴ 9). Ὁ Πανάγαθος Θεὸς εἶχε ἤδη μιλήσει στὴν ψυχή του
γιὰ τὸ μέλλον του, 'Ἐγινε ἱερομόναχος' σὲ λίγο δὲ ἡ ἀδελφότης
τοῦ ἐμπιστεύθηκε τὸ πηδάλιο τῆς διακυβερνήσεως τῆς Μονῆς,
ποὺ τὸ κρατᾶ ἀπὸ τότε μὲ σταθερότητα, σωφροσύνη καὶ πίστι.
Πολλὰ καὶ σημαντικὰ ἔγιναν στὸ μακροχρόνιο αὐτὸ διάστημα
τῆς Ἑγουμενίας του, δχι μόνον στὸ Μοναστῆρι μὰ σὲ ὁλόκληρο
τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀπὸ τὴν ἐμπνευσμένη δημιουργικότητά του.

"Υστερα ἀπὸ μιὰ τέτοια μεσονύκτιο καὶ ὀρθρινὴ θυσία αἰνέσεως καὶ ἀλαλαγμοῦ, πῶς νὰ μὴ μεθύση ἡ ψυχὴ «ἀπὸ ποιό-
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τητος οἴκου τοῦ Θεοῦ» καὶ πῶς νὰ μὴ προσέλθη στὴν λειτουργία τῆς θείας εὐχαριστίας τελείως ὤριμη «εἰς νῆψιν» καὶ εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ;
— Μιὰ δύναμι ὑπερφυσική, μοὔλεγε τὶς προάλλες ἕνας εὐσεβὴς ἐπισκέπτης, νοιώθω τούτες τὶς στιγμὲς σὰν νὰ ἔχει εἰσχωρήση μέσ' στὰ κατάβαθα τοῦ εἶναι μου, μέσα σ' αὐτοὺς λὲς τοὺς
πυρῆνες τῶν κυττάρων μου, δπο·υ ἀποδεσμεύοντας κατὰ τρόπο
μυστηριακὸ καὶ συνειδητοποιῶντας τὸ πνευματικό, αἰσθάνομαι
νὰ τὸ κεντρίζη καὶ νὰ τὸ συναγείρη πρὸς τὴν οὐράνια συγγένιά
του, πρὸς τὸ Ἄγιο τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα. Τὰ αἰσθητήρια δργανά
μου δὲν ὑπηρετοῦν πιὰ παρὰ μόνο τὸ πνεῦμα μου. Νοιώθω τότε —στὶς στιγμὲς λ. χ. τοῦ «Λάβετε φάγετε» ἢ τοῦ Χερουβικοῦ
"Υμνου— σὰν νὰ ἄδειασε τὸ σῶμα μου ἀπὸ τὰ βαρειὰ σπλάχνα
καὶ τὸ αιμα του, καὶ νὰ γέμισε λὲς ἀπὸ μιὰ βελούδινη ἀπαλότη.
τα καὶ ἀπὸ ἕναν αἰθέρα ζωογόνου βαλσάμου...

'Ἑχει φέξει πιὰ γιὰ καλὰ ἡ ἀνοιξιάτικη αὐγή, ὅταν ὁ παπᾶς μοιράζει τὸ ἀντίδωρο στοὺς Καλογέρους. Ὄπως περνοῦν
ἀπὸ μπροστὰ του ἕνας-ἕνας, κατὰ τάξι σχήματος καὶ ἀρχαιότητος,
προσκυνοῦν τὶς ἄγιες εἰκόνες, τρῶνε τὸ ἀντίδωρο τοῦ Ἄρτου
τῆς Ζωῆς, πίνουν τὸν Ἁγιασμὸ τοῦ Ζῶντος Ἄδατος καὶ φεύγουν, ἔχει κανεὶς τὴν εὐκαιρία νὰ τοὺς κυττάζη μὲ ἄνεσι ἕνανἕναν χωριστὰ καὶ ὅλους μαζί :
Κάθε ἕνας χωριστὰ ἀποτελεῖ κύ ἕνα στῦλο, ενα ἀγκωνάρι
τῆς Μονῆς, κι' ὅλοι μαζὶ —ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος —
φτειάνουν μιὰ πόλι ὀχυρά, μιὰ πόλι ὀχυρὰ καὶ ἁγία, ὅπως εἶναι
καὶ πρέπει νὰ εἶναι τὸ Μοναστῆρι... Νά, πρῶτος στὴν σειρὰ ὁ
Γερο-Βασίλης ἀπὸ τὴν Κεφαλλονιά, 43 χρόνια μοναχός, κοντεύειβΑνϊι·ι'
τώρα τὰ 75, κύ ὅμως λυγερὸς ἀκόμα κι' ἀνάλαφρος τσαπίζει ὁλημερίς, κλαδεύει καὶ φυτεύει στὶς πεζοῦλες τοῦ Μοναστηριοῦ. , .
Συνομήλικός του, ἀκολουθεῖ ὁ Γερο-Θεόδουλος ὁ «νοσο-ή^Ο
ικόμος» τῆς Μονῆς Κεφαλλονίτης κΓ αὐτός' λεπτὸς πολύ, κΓ ὡχρὸς ἐξ αἰτίας ἐνός ἕλκους στομάχου, ἔχει ἀνατρέψει κάθε πρόβλεψι γιατροῦ γιὰ τὴν πάθησί του. Λογικὰ ἔνα τέτοιο βαρὺ δευτερογενὲς ἕλκος, ἀπὸ τριακονταετίας χρονολογούμενο, χωρὶς τὴν
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πρέπουσα δίαιτα, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν εἶχε κάμψει. Καὶ ὅμως ὁ
ὡχρὸς καὶ πολὺ λεπτός, μὰ καὶ πολὺ πιστός, Γερο-Θεόδουλος
εἶναι ὁ ὑγιέστερος ὅλων μας.
Ὁ ὀλιγόλογος καὶ σοφὸς βιβλιοθηκάριος τῆς Μονῆς, ὁ
έρο-Βαρνάβας, ἔῷχεται ξωπίσω. Ἐξηντάρης τώρα, ξεκίνησε
πρὶν σαράντα περίπου κι' αὐτός χρόνια ἀπ' τὴν Νεάπολι τῆς Καππαδοκίας. ΚΓ ἀναζητῶντας τὴν σαγήνη τοῦ ὑψηλοῦ καὶτοῦ μεγάλου
καὶ τοῦ μυστηριακοῦ, ποὺ τοὔχαν σταλάξει στὴν νεανικὴ ψυχή
του, τὸ ψηλότερο βουνό, τὸ μεγαλύτερο ποτάμι κΓ ἡ ἐκτενέστερη λίμνη τῆς Μικρᾶς Ἁσίας —τὸ χιονοσκέπαστο Ἁργαῖο, ὁ Ἐρυθρὸς ποταμ.ὸς καὶ ἡ ἀπέραντη καὶ ἀβαθὴς Τάττα— ἧρθε νὰ
κονέψη σὲ τοῦτο ἐδῶ τὸ Μοναστῆρι, ποὺ χτισμένο στὶς πλαγιὲς
τοῦ κολοσσιαίου χιονοσκέπαστου 'Ἀθωνα, πλάγι σ' ἕναν πλατὺ
κΓ ὁρμητικὸ χείμαρρο καὶ κοτάμπροστα στὴν πλατειὰ θάλ,ασσα
τοῦ Ἁγιορείτικου κόλπου, θυμίζει κάπως τὰ σχήματα τῆς εὐλογημένης πατρίδας... Ἑργάζεται μεθοδικά, ταξινομῶντας τοὺς
ἀνεξάντλητους πνευματικοὺς θησαυροὺς τῆς Μονῆς, διευκοἰ,ύνοντας ἔτσι τοὺς μελετητάς, εὐρωπαίους καὶ δικούς μας, στὶς μελέτες τους. Γνώστης βαθὺς τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, τὸν ζῆ
δχι μόνο ἀπ' τὰ βιβλία μά, θὰ ἔλεγε κανείς, κύ ἀπὸ κληρονομιὰ αἱμάτων...

Ἰ. Κοινότητα τῶν Καρυῶν" ὑπουργός, ἄς ποῦμε, τῆς ὁμοσπόνδου Κυβερνήσεως τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους. Μιὰ λέξι, ποὺ κρατιέται
ἀκόμα ἐδῶ ψηλά, ἀπ' τοὺς ἁπλοὺς καὶ σεμνοὺς αὐτοὺς Πατέρες,
ποὺ ὡς τόσο δὲν τοὺς λείπουν οἱ σκοτοῦρες ἐνὸς πραγματικοῦ
ὑπουργοῦ, στὴν διακυβέρνησι τῆς ἰδιότυπης αὐτῆς πολιτείας.
Ὁ εὐθαλὴς Γερο-Βαρλαάμ, ἀσκητικὸς καὶ πιστὸς Μοναχὸς
ἀπὸ τὴν πανώρηα Κέρκυρα, που προτοῦ γίνη, πρὶν τριάντα χρόνια, Καλόγερος, πῆγε προσκυνητὴς στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἔχει
ξεπεράσει τὰ ὀγδοήκοντα ἔτη τοῦ ψαλμωδοῦ, μὰ ἡ φωνή του ἀ
κόμα, ὅταν ψέλνη, ξεχειλίζει καὶ ἔξω ἀπ' τὴν ἐκκλησιά. Μὲ ὅλο
ποὺ εἰναι σωματώδης καὶ ἔχει... εἴκοσι-ἐννέα ὁλόγερα δόντια τρώει διακονιὲς γιὰ ενα πουλί. Πῶς ζῆ, πῶς συγκρατεῖται τὸ λιπόσαρκο αὐτὸ καὶ γεροδεμένο γεροντικὸ σκήνωμα ; Μυστήρὼ ποὺ
τὸ παρατηρεῖ κανεὶς νὰ συντελεῖται καὶ σ* ἄλλους πιστοὺς Μοναχούς. Καὶ βέβαια μυστήριο, ἀφοῦ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ
(Συνέχεια εϊς τδ επομενον)
μυστηριο τῶν μυστηριων...

Η ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
'Εν αύτὴ εϋρίσκεται δ2,6κληρον τδ ιερδν λείψανον τοϋ 'Οσιομάρτυρος Παχωμίου τοϋ Νέου, ὰδελφοϋ τὴς ὴιιετέρας 'Ι. Μονὴς, εις τὴν δποίαν, ως έσημειώσαμεν εις τδ προηγούμενον τεϋχος, παρεχωρήθη μέρος
αϋτοϋ και μετεφέρθη ὴδη ένταϋθα.
'Η μεγάλη και ιστορικὴ Μονὴ τὴς Πάτμου ίδρύθη έν ἔτει ΙΟ88 ὑ.τδ
τοϋ Ὅσϊου Χριστοδούλου τοϋ Λατρηνοϋ έπί τὴς νήσου Πάτμου, τὴν 6ποϊαν προς τον σκοπδν αύτδν παρεχώοησεν εϊς τον ὅσιον δ αύτοκράτωρ
τοϋ Βυζαντϊου 'Αλέξιος Α' δ Κομνηνδς διὰ χρυσοβοϋλου αύτοϋ. Ειναι
έκτισμ,ένη έπ'ι λοφίσκου ἀπέχοντος τὴς θαλάσσης 45 περϊπου λεπτὰ τὴς
ῶρας. Παρ' α,ϋτῆ εϋρίσκεται και ή πολις τὴς Πάτιιου Χωρα.
Σήμερον μονὰζουν εν αύτὴ 25 μοναχοὶ συνεχϊξονιες με ἔνθεον ζὴλον τδ ἔργον τοϋ Ὅσιου Χριστοδούλου.
'Υπδ τὴς 'Ι. Μονὴς 'Αγ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολογου συντηρεϊται ἡ
Πάτμιος "Εκκλησιαστι'κὴ Σχολή, εν τὴ δποία φοιτοϋν ὴδη 25Ο μαθηταί.
Μὲ τὴν δλοκλήρωσιν τοϋ οϊκοδομικοϋ συγκροτήματος αὐτῆς, συμφωνως
μὲ τδ έκπονηθέν σχέδιον, θ' αύξηθῆ δ ὰριθμδς των μοναχων. "Απανϊες
οι μαθηταϊ συντηροϋνται υπδ τὴς Μονὴς, τοϋ διδακτικοϋ προσωπικοϋ
μισθοδοτουμένου ύπδ τοϋ Κράτους. 'Εκ τὴς Σχολὴς ταϋτης, ῆτις εϊναι
γνωστὴ και ἔξω των δρϊων τοϋ Κράτους, προὴλθον «τολλοι διδάσκαλοι
τοϋ Γένους, ἀρχιερεϊς και πατριαρχαι.
"Εχει δύο ιστορικα παρεκκλήσια, εν τοϋ 'Αγίου Ἰωάννου τοϋ Θεολογου, ὲντδς τοϋ σπηλαίου εϊς το 6ποϊον ὑπδ τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου έγράφη ὴ 'Αποκάλυψις και ἕτερον τοϋ Ὅσίου Χριστοδούλου, ἐν τω οποίφ
εϋρίσκεται κα'ι ὴ λάρναξ ἐν ὴ τδ Ιερδν αύτοϋ λείψανον:
'Η βιβλιοθήκη αϋτῆς ίδρύθη ύπδ τοϋ Ὅσίου Χριστοδούλου, τοϋ δποέου σώζεται καϊ ὶδιοχειρος διαθήκη. Περιέχει 75Ο χειρογραφα βιβλία,
και 5.ΟΟΟ περίπου ἔντυπατοιαϋτα.Ὅπὶσης τδ σκευοφυλάκιον ειναι πλοϋσιον.

ΕΠΙ

ΜΙΑΣ

ΘΕΟΣΤΥΓΟΥΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Ειναι τωδντι θεοστυγὴς κα'ι βάρβαρος ή βδελυρὰ συνήθεια οϋκ
δλίγων δυστυχῶς 'Ελλήνων, έκ των λεγομένων ορθοδοξων Χριστιανων,
να βλασφημοϋν προπετῶς τα θεϊα, ώς έπϊσης κα'ι ή έτἐρα αξιοθρηνητος
συνήβ·εια νὰ διύρχωνται τινες Χριστιανο'ι τὰ πρωϊνὰ των Κυριακῶν
θειων λειτουργιων, άργολογοϋντες καὶ βωμολοχοϋντες εϊς τα καφφενεϊα.
'Εὰν 6 Κύριος ὴμων 'Ιησοϋς Χριστδς μας διαβεβαιοϊ με τδ εϊς
τους αϊώνας ὰδιάψευστον στομα Του δτι και ἐξ αϋτων άκδμη των λδγων μας θέλομεν δικαιωθὴ ή καταδικασθή κατὰ τὴν φοβερὰν ήμέραν
τῆς κρϊσεως, καθ' ῆν «διὰ παν ρήμα αργδν δ εαν λαλήσωσιν οϊ ανθρωποι, αποδιοσουσι περι αϋτοϋ λδγον», εΙναι δϋσκολον ᾶραγε νὰ αντιληφθῶσιν οϊ τοιοϋτοι βλάσφημοι ποιαν δργὴν Θεοϋ θησαυριζει ὴ
ψυχή των εν ήμἐρα κρϊσεως ;
"Αλλ' εαν οι ανθρωποι οὑτοι, εν τὴ μωρίζι τὴς άπωλείας των,
δεν συναισθάνωνται τὴν ψυχικὴν ξημιαν των, ή Πολιτεία 6μως δεν
δϋναται νὰ παραμῖνη άπαθὴς εναντι τοϋ θλιβεροϋ τούτου φαινομένου' διδτι δ βλασφημῶν ἢ περιφρονῶν προπετῶς τα θεϊα, τραυματιζων τὰς ψυχὰς των λοιπῶν Χριστιανων -των τε ένηλίκων ἀλλ' τθιςτ
των άνηλίκων- δεν διαφέρει τοϋ κακούργου έκείνου, δστις ανευ άφορμῆς τινος ὴϊῖελεν έπιτεύὴ καθ' δδδν κατα των φιλησϋχων πολιτων
διὰ μαχαίρας καὶ ὴθελε τους τραυματίσει εϊς τδ σῶμα. Εϊς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν έπιθέσεως τὰ δργανα τὴς Πολιτείας θὰ εκινοϋντο
παρευθὑς προς σϋλληψιν καϊ τιμωρϊαν τοϋ κακούργου. Πολλφ μᾶλλον
θὰ ῆρμοζεν να εκινοϋντο κα'ι να εφήρμοζον τοϋς νδμους τὴς Πολιτεϊας εις τοιαύτας περιπτωσεις ήθικῶν τραυιιατισμῶν.
Μία λοιπδν διαφώτισις των αστυνομικῶν 6ργάνων διὰ συνεργασιας τὴς 'Εκκλησίας καὶ των Διοικήσεῶν των θὰ συνἐτεινε νομϊζομεν
κατα πολὑ εϊς τὴν καταστολὴν τοϋ Ολιβερωτάτου τούτου, κατα τε τὴν
ήθικήν καὶ πολιτιστικὴν άποψιν, κοινωνικοῦ φαινομένου.
Κατωτέρω δημοσιεϋομεν χαρακτηριστικὴν έπιστολὴν τοϋ Ιερομ.
Σωφρονίου Κουτλουμουσιανοϋ, άπευθυνθεϊσαν προς τδν κ. Πρδεδρον
τῆς Κυβερνήσεως Στρατάρχην 'Αλέξ. Παπάγον, ιδς και τὰ σχετικα.
ἔγγραφα τὴς Προεδρείας τὴς Κυβερνήσεως καὶ τοϋ 'Υπουργ. 'Εσωτερικῶν, τα οποϊα μας ἔδωκαν τὴν ὰφορμὴν νὰ χαράξωμεν τας γραμμὰς ταϋτας έπαναλαμβάνοντες δτι, επ' εϋκαιρί^ τής άνακινήσεως τοϋ
σοβαροϋ τούτου θέματος, ειναι άνάγκη δπως πρωτοβουλια τής 'Εκκλησίας καὶ με τὴν πολϋτιμον συνεργασίαν τῶν Διοικήσεων των 'Αστυνομικῶν Σωμάτων, ὰναληφθῆ σοβαρὰ και συστηματικὴ προσπάθεια διαφωτίσεως των δργάνων τής τάξεως επι τοϋ ζητήματος τού-
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του. Διοτι μονον δταν πεισθῆ τδ δργανον τῆς τάξεως, καταλλήλως
προς τοϋτο διαφωτιζομενον, καὶ εγκολπωθὴ την άποψιν δτι 6 τραυματϊζων ὴθικῶς ειναι αν μὴ περισσοτερον τουλάχιστον δμως εξ ϊσου
ϋπδλογος με τον τραυματϊζοντα σωματικῶς τους φιλησϋχους πολϊτας,
δύναται νὰ ϋπάρξτ) θετικὴ έλπ'ις δτι θ' αποδῶσει εν προκειμένω 6
Ν6μος τὴς Πολιτείας. 'Εκ παραλλήλου βεβαίως πρέπει νὰ ενταϋή ὴ
εκ μἐρους τῆς 'Εκκλησϊας γενικωτέρα διαφώτισις τῶν πολιτῶν (Ιεροκήρυκες, χριστιανικον εντυπον κλπ.) :
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡὶΚΗΧ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
'Αριθ. πρωτ. Ι9ὶΙ25ὶ2
'Εν Πολυγύρφ τη Ι9 Φεβρουαρίου Ι953
Προς τας Διοτκήσεις 'Αξιωματικῶν
«Περϊ λήψεως μέτρων κατὰ των βλασφημούντων τὰ Θεϊα» .
Κοινοποιοϋμεν έπιστολὴν τοϋ ιερομ. Σωφρονίου και τδ ύπ' ὰριθ.
3Ο4831Ι9ὶΙ153 ἔγγραφον τῆς Προεδρείας τὴς Κυβερνήσεως προς τδ'Υπουργεϊον ^Εσωτερικων και παραγγέλλομεν δπως έκδώσητε διαταγὰς προς
τας ϋφ
* ὴμας ὑπηρεσίας διὰ τὴν αϋστηρὰν έφαρμογὴν των ὰρθρων Ι98
καϊ Ι99 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικος.
Ὅ Διοικητὴς τὴς Διοικήσεως
'Αντωνοπουλος Γεώρ. “Αντίχης
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
^Αριθ. πρωτ. 3Ο483
"Εν "Αθήναις τὴ Ι9 Φεβρουαρίου Ι953

Προς τδ 'Υπουργεϊον 'Εσωτερικῶν
“Εχομεν τὴν τιμὴν νὰ διαβιβάσωμεν έπιθυμία τοϋ κ. Προέδρου
της Κυβερνήσεως έπιστολὴν τοϋ ίερομ. Σωφρονίου Κοινοβίου Κουτλουμουσίου καὶ νὰ παρακαλέσωμεν δπως ἐν τὴ ὰρμοδιοτητι ὑμων προέλθητε εις τας κατα τὴν ϋμετέραν κρίσιν ένδεδειγμένας ένεργείας.
Ὅ Γεν. Διευθυντὴς Χρ. Καρατζένης
"Εν τὴ 'Ι. Μονὴ Κουτλουμουσι'ου τὴ 5ὶΙ2ὶ52

'Ενδοξδτατε,
Εῦχομαι εις τον Πανάγαθον Θεόν, εϊς τὴν Κυρίαν ἡμων Θεοτοκον
καϊ εϊς πάντας τους 'Αγϊους δπως ή παροϋσα έπιστολή μου ευρη 'Υμας
έν ακρα ὑγεϊᾳ.
Διὰ της παρούσης ταπεινὴς μου έπιστολὴς ἔρχομαι νὰ πληροφορήσω
'Υμας δτι τδ παρελθδν καλοκαϊρι ένοσηλεϋθ·ην εις τα εν 'Αθήναις Νοσοκομεϊα Δημοτικόν, 'Ιπποκράτειον κα'ι τελευταίως εις τον Εύαγγελισμ6ν,
ὰπδ διαφόρους παθήσεις, αϊτινες εινε δψωνια τὴς Μικρασιατικὴς 'Εκστρατείας. Διὰ τδ μακρδν δμως τοϋ καιροϋ ὴ ωφέλειὰ μου εκ τὴς δλης
νοσηλεύσεως ὑπὴρξεν ἐλαχίστη.
Διαρκούσης τὴς διαμονῆς μου ἐν 'Αϋήναις έπαρατήρησα και άκουσα τοϊς ϊδϊοις ωτίοις μου νὰ βλασφημεϊται τδ πανάγιον δνομα τοϋ ΠαναγάΟου Θεοϋ ἡμων, τὴς Κυρϊας ἡμων Θεοτόκου κα'ι τοϋ Τιμίου κα'ι
ΖωοποιοΛ Σταυροϋ.

ΗΙ

ΜΕΓΗΛΜΙ

ΤΩἸ

ΜΟΗ.ἸΧΩΠ

ΥΠΗΡΕΣΙΗΙ

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμἐνου)
«Μεγάλην δϋναμιν ἔδιδαν εϊς τὴν 'Εκκλησίαν τής 'Ανατολῆς οι
μοναχοὶ, οϊ 6ποϊοι κατ' αρχὰς εϊς τὴν Αιγυπτον ὴσαν πολυάριθμοι
αλλ' απο τον τέλους τοϋ τετάρτου αίῶνος καὶ εϊς τὴν Συρίαν καὶ εϊς
τὴν Μικρὰν 'Ασίαν. Ὅ μοναχικδς βιος δεν έδημιουργήθη εϊς 'Ελληνικδν άλλ' εις Αϊγυπτιακδν περιβάλ,λον και οϊ. πρῶτοι δνομαστοὶ μοναχοί, 6 "Αντῶνιος και δ Παχώμιος δεν ὴσαν Ὅλληνες, ἀλλ' Αίγϋπτιοι.
'Η κακὴ διοίκησις τοϋ Ἐωμαϊκοϋ Κράτους καὶ οί διωγμοϊ ήνάγκασαν
πολλοὑς Αϊγυπτίους νὰ διανείμουν τα ϋπάρχοντά των (δπως 6 'Αντώνιος) εϊς πτωχοϋς, νὰ περιφρονήσουν τὴν ϋλικὴν δϋναμιν καὶ νὰ απέλθουν εϊς τὴν ἔρημον, δπου ἔζων συνήθως απο ιομὰ χορτα και
σπανϊως μαγειρευμἐνην τρ.οφήν. 'Η αὑστηρὰ ἀσκησις εϊς τὴν 6ποίαν
Οϋαι και άλλοίμονον εϊς ὴμας τοϋς δὴθεν ορθοδοξους Χριστιανοϋς'
έπιβὰλλεται νὰ μετανοήσωμεν ἐκ τὴς χειρϊστης ταύτης κα'ι θεοστυγεστάτης ἀμαρτὶας. Και πάλιν λέγω οϋα'ι ὴμϊν κα'ι πως μας βαστάζει ὴ γὴ
δπου ἀντί νὰ δοξολογοϋμεν τον “Υψιστον ὴμεϊς τον παρ·οργϊζομεν μί:
τὰς βλασφημιας μας.
'Εὰν παραμείνωμεν ὰμετανοητοι εϊς τὴν ὰμαρτίαν μας ταύτην πρέπει
νὰ παραδεχθωμεν δλοι μας δτι ἡ Θεία Δίκη θὰ μας τιμωρήση ὰμειλὶκτως
'Επίσης 'Ενδοξοτατε παρετηρήθη εν καιρφ πρωϊνης 'Ακολουθίας
καὶ θείας Λειτουργίας εν τε τῆ Κυριακῆ ἡμέρα καθως και ταϊς μεγὰλαις έοριαϊς νὰ έργὰζιονται τὰ καφφενεϊα ὰσυστολως και ὰθεοφοβως
βωμολοχοϋντες καϊ φλυαροϋντε·ς κατὰ τὴν φρικτὴν κα'ι 'Αγίαν ταύτην
ῶραν. Φευ τὴς ἀπωλεϊας ὴμων. Δὲν μας φθάνει δλος δ χρονος και δ
καιρδς τοϋ ἔτους που διαθέτομεν δια τα σατανικά μας θελήματα, αλλα
και αὐτὴν τὴν ῶραν τὴν φρικτὴν κα'ι εϊς αϋτοὴς τους 1Αγγέλους κατασπαταλωμεν εις τὰς δρέξεις τὴς φθειρομένης ὴμων σαρκος.
Λοιπδν 'Ενδοξδτατε εαν θἐλετε νὰ Σας ένδυναιιιύση καϊ ένισχϋσϊ)
δ Πανάγαθος Θεδς να ὰναστήσετε τὴν πτωχὴν ὴμων 'Ελλάδα και νὰ κυβερνήσετε έπ'ι ἔτη πολλὰ και ένδδξως, νὰ έπιβληθὴτε κα'ι νὰ καυτηριασητε αύτα τὰ μεγάλα ὰμαρτήματα καί ας ειναι δ μισθδς 'Υμων πολϋς
παρὰ τφ Πατρι ὴμων τφ εν Ούρανοϊς. Και πάλιν γονατιζω ένοὶπιον τὴς
ένδοξοτητος 'Υμων καϊ θερμως παρακαλω δπως προϊοντος τοϋ χρδνου
έπιβληθὴτε καϊ τιμωρήσητε τοϋς ἀσεβεϊς ϊνα οϊ ε'τεροι φοβον ἕχωσιν.
Αυτα σας γράφω και Σας ευχομαι δλοψύχως δπως δ Πανάγαθος
Θεδς Σας χαρϊζει μακροζωίαν εν τη παρούση βιοτῆ, ἐν δέ τὴ μελλούση
τὰ αιώνια ἀγαθά.
Διατελοϋμεν μετὰ τιμής κα'ι ἀπεϊρου πνευματικοϋ σεβασμοϋ

Σωφρονιος Ἰερομ. Κουτλουμουσιανδς 'Αγιορείτης
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ϋπεβάλλοντο ο'ι μοναχοί, εϊχε τι τδ ήρωῖκον, τδ δποϊον έπροκάλει
τδν θαυμασμον. Τοϋτον ηϋξανε ὴ αλτρουϊστική, ὴ φιλανθρωπικὴ
δρασις πολλων μοναχῶν καϊ πολλων μοναστηριων. Βαθμηδδν τὰ μοναστήρια ὰπέκτησαν τα νοσοκομεϊα των, ειχαν ξενῶνας διὰ τους περαστικοῦς Ιένους, διέδιδαν τροφιμα κα'ι χρήματο: εϊς τους πτωχοϋς. "Ολα
αϋτα έρμηνεύουν τὴν διάδοσιν τοϋ μοναχικοϋ βίου άπδ τής Αϊγϋπτου
εϊς 'Ελληνικας περιφερείας. Οϊ μοναχοὶ ακομη άποβὶ,ἐποντες εις τδ
ϋπερπέραν περιεφρδνουν τὴν ϋλικὴν δύναμιν και ὴσαν ετοιμοι νὰ μαρτυρήσουν ϋπἐρ των ιδεων των. Ο·υτω π. χ. κατα τὴν συξήτησιν
διαφορων δογματικῶν ζητημάτων οϊ μοναχοὶ έπέμεναν περισσοτερον,
ῶμίλουν άπειλητικῶς προς τὴν πολιτεϊαν, ϋφίσταντο προὖϋμως τας
ύξορίας ὴ αλλας τιμωρϊας. Ὅ Θεδδωρος Στουδίτης, διὰ να άναφέρωμεν ενα τῶν δνομαστοτἐρων μοναχων, έξωρίσθη έπανειλημμένως, αλλα δεν έγκατελειψε ποτε τας ιδεας του εϊς τδ ζήτημα των εϊκονων
καὶ εϊς τα άλλα. Και ή στασις αϋτη των μοναχῶν έπροκάλει τὴν εκτιμησιν τοϋ Κ6σιιου. "Ετσι έξηγεϊται τδ πλὴθος των μοναχῶν και μοναστηρίων τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους καί ή τεραστϊα περιουσϊα, τὴν 6ποίαν ταῦτα συνεκέντρωσαν, αφ' δτου δ Μ. Κωνσταντϊνος έπέτρεψε
τὴν προσκτησιν περιουσϊας ἐκκλησιαστικής. "Αλλοι δε σϋτοκριχτορες
ήμποδισαν τὴν έκποϊησιν αύτής πλὴν διὰ σκοποὑς φιλανθρωπικοϋς,
ύπἑρ αναρρύσεως αἰχμαλιοτων κλπ. Τὰ μοναστήρια έπεβλήθησαν καϊ
δι' αλλους λογους, πλὴν των φιλανθρωπικων. Μερικοὶ μοναχο'ι δνομαστοὶ δια τὴν σοφιαν των καὶ τὴν αρετήν των έπεβλήθησαν εϊς τὴν
κοινὴν γνῶμην καὶ αϋτδ συνετελει εις τὴν διάδοσιν τοϋ μοναχικοϋ
βϊου. Πρέπει δέ νὰ μὴ λησμονήσωμεν δτι εϊς πολλὰ μοναστήρια ϋπήρχον μεγάλαι βιβλιοθήκαι (δπως π. χ. εϊς τὴν μονὴν τοϋ Στουδίου)
αι δποϊαι έμδρφωναν πολλοὑς λογίους, διετήρουν 'Ελληνικὰ χειρογραφα, διέδιδον άντίγραφα αὐτῶν. 'Επίσης εις πολλὰ εξ αϋτων ύπήρχαν
καλλιτεχνήματα, εϊκονες, εκκλησιαστικα σκεύη καὶ επιπλα, δλα δέ
ταῦτα ῆσκουν θαμβωτικὴν έπίδρασιν εϊς τὴν βιοτεχνίαν τοϋ μοναχικοϋ
έργοχεϊρου, τδ δποϊον εϊσήγαγε δ Μ. Βασίλειος εϊς τας μονας. "Ολα
ταϋτα έρμηνεύουν τὴν διαδοσιν τοϋ μοναχικοϋ βϊου εϊς 'Ελληνικὰς
περιφερείας καὶ τὴν δύναμιν τὴν δποίαν εχουν πολλοὶ μοναχο'ι εις διαφδρους επογας. Οϊ αϋτοκράτορες δέχονται τους ϊσχυροὑς μοναχούς εϊς
ακροὰσεις καὶ τους περιποιοϋνται, ένίοτε τοϋς έπισκέπτονται εις τὰ
μοναστήρια των, πάντοτε δε τους λογαριάξουν...
Ὅταν δμιλῶμεν περι μοναστηριων τοϋ Βυξαντίου δεν πρέπει νὰ
λησμονῶμεν οϋτε τὴν μεγάλην ϋπηρεσίαν αϋτων εϊς τα 'Ελληνικὰ
γράμματα, οὑτε τδ μεγα φιλανθρωπικδν ἔργον, οὑσιωδέστατον στοιχεϊον τοϋ μεσαιωνικοϋ 'Ελληνικοϋ πολιτισμοϋ. 'Επίσης πολλοὶ μοναχοϊ έπεβάλλοντο διὰ τὴς ήθικής των αξϊας και ἐργασίας και τοϋ μαρτυρίου άκδμη (Μάξιμος 6 6μολογητής, Θεδδωρος Χτουδϊτης κ. &. πολλοὶ) καὶ ηῦξανον τὴν φήμην τῶν Μοναστηριων. "Εχοντες ταντα'ϋπ'
δψιν έννοοϋμεν διατι ἐγένοντο τδσον πολ7,α μοναστήρια, διατι δὲν εδημιουργεϊτο ὰντϊδρασις κατ' αϋτων. Συνήθως έξαίρεται ὴ σημασία
τῶν 'Ιολανδων μοναχῶν, διοτι ϋπηρύτησαν τὰ γράμματα εϊς τὴν Δυτικὴν Εϋρῶπην, ἀλλὰ τα Βυζαντινα μοναστήρια εχουν άσυγκρίτως μεγαλυτεραν ὰξίαν διὰ τὴν εξυπηρετησιν τοϋ πολιτισμοϋ» (Κ. 'Αμαντου
'Ιστορϊα Βυζαντινοϋ Κράτους τδμ. Β' σελ. Ι2, 25-27).
'Ημιαγιορειτης

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ

"Ο εν ηβυχϊα αοκηβας σταρα τγ)

ΠΑΧΩΜΙΟΣ
*
Μονη Αγ

ΙΙαυλον.

ΣΚΕΨΕΙΣ
29 Μαϊου Ι953.
Πέντε αϊωνες συνεπληριοθησαν κατὰ τὴν άνωτέρω ὴμερομηνίαν
'Ρωμανοϋ. ἔπιπτεν
αιμοφυρτος, μαχομενος ὴρωϊκως, δ άεὶβη8ΟΓ Γϊτ1βϊ τελευταϊος Βυζαντινος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντϊνος δ Παλαιολογος, ϋπεραοπιξομενος τὴν
μεγάλην κληρονομίαν τοϋ 'Ελληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ, τής δποίας
ϋπήρξεν δ θεματοφϋλαξ.
'Ρ ενδοςος θάνατος τοϋ έθνομάρτυρος αὐτοκράτορος ύπήρξεν
ὰντάξιος τής πνεοϋσης τα λοίσΟια περιωνϋμου Βυζαντινής Αϋτοκρατορίας, ῆτις, ῶς μοναδικδν φωτεινδν μετἐωρον. μεσουρανήσασα ἐπὶ
χίλια ετη εϊς τον παγκοσμιον δρίζοντα, αφοϋ ανεκτιμήτους ϋπηρεσϊας
προσήνεγκεν εις τὴν άνθρωποτητα, έξέλιπε πολιτικῶς ϋπδ τὰ πλήγματα των χριστιανων τής δϋσεως πρῶτον καὶ των Μωαμεθανἰον τής
άνατολὴς δεϋτερον και διὰ τής πτωσεως αϋτῆς άνεγύννησε τὴν δϋσιν.
Κατὰ τὴν διαρρεύσασαν ήμϊσειαν χιλιετηρίδα απο τής ήμέρας
τής ένδοξου πτῶσεως τής βασιλίδος τῶν πολεων, ποικίλαι ϊστορικαϊ
μεταβολαι έδημιοϋργησαν εϊς τον χῶρον, ενϋα. έπεξετείνετο «τδ χριστιανῶν βασίλειον».
Μικρδν μέρος τὴς περιφήμου Βυξαν. Αύτοκρατορίας, άποκτήσαν καὶ έθνικὴν ὰνεξαρτησϊαν, συνεχϊξει σήμερον, ως διάδοχος αϋτῆς,
τον έκπολιτιστικδν ὴολον, τον δποϊον αὑτη επϊ χίλια ετη επ' άγαθφ
τοϋ κοσμου επαιξε, μαχδμενον κατὰ των βαρβάρων, προαγομενον εν
τή πίστει εις Χριστον καὶ καθιστάμενον 6σημἐραι «βασίλειον Χριστοϋ» μέ ἐπὶ κεφαλής τον μονον ύρθοδοξον βασιλἐα.
'Η σημερινὴ έπἐτειος γεννἀ εις ήμας συναισθήματα βὺγνωμοσϋνης καὶ τιμής προς τὴν μνήμην τοϋ ϋπἑρ των ϋψηλῶν ϊδεωδῶν πεσδντος μάρτυρος αϋτοκράτορος καϊ αγει τα νοσταλγικὰ ήμῶν δμματα
εις τὴν 6μώνυμον αϋτοϋ πδλιν, τὴν έχουσαν πολιοϋχον τὴν θβογεννήτορα Πάναγνον, ἔνθα ϋπάρχει τδ παλλάδιον τὴς Ὅρθοδοξϊας, τδ Σεπτον Οϊκουμενικδν Πατριαρχεϊον. 'Η 'Υπεραγϊα Θεοτδκος ας διαφυλάττη τὴν πδλιν Αϋτῆς, δ δἑ ·θάνατος τοϋ αϋτοκράτορος ας γϊνη αϋτοθυσίας παράδειγμα εϊς πάντας ήμας.
απο τῆς ὴμέρας, καθ' ῆν, παρὰ τὴν πϋλην τοϋ

Τδ Θ' Βυζαντινολογικδν συνόδρ-ιον.
Εϊς τὴν δευτέραν πδλιν τὴν Βυξαντινὴς Αυτοκρατορίας τὴν
Θεσσαλονίκην, τὴν οὑσαν κατάσπαρτον εκ. βυξαντινῶν μνημείων, συνὴλθε, μεσοϋντος παρελθδντος 'Απριλίου, τδ Θ' βυξαντινολογικδν

572
συνέδριον, εϊς τδ δποϊον ἔλαβον μέρος κορυφαϊοι βυξαντινολογοι ήμέτεροι και Ιένοι.
Τδ "Αγιον Ὅρος, το 6ποϊον άποτελεϊ ξωσαν κα'ι άδιάκοπον διὰ
μιϊσου των αϊωνων συνέχειαν τῆς Βυξαντινὴς Αύτοκρατορίας κα'ι περικλεϊει άμϋθητον πλοϋτον βυζαντινῶν κειμηλιων, άντεπροσωπεύθη διὰ
τοϋ διαπρεποϋς Καθηγοτιμἐνου της γειτονικής ὴμων Μονής τοϋ 'Αγίου Διονυσίου 'Αρχιμ. Γαβριήλ, δστις προέβη καὶ εϊς σπουδαϊαν ανακοίνωσιν «Περὶ τοϋ διοικητικοϋ σνστήματος τοϋ 'Αγίου Ὅρους».
'Εκτδς των αλλων καλῶν έπιτευγμάτων, των απο τοϋ 1924 εκαστοτε συγκροτουμένων Βυξαντινῶν συνεδρίων, προὴλθε κα'ι ή πάγκοινος πλέον άναγνιδρισις των πολυαρίθμων ϋπηρεσιῶν, ας προσήνεγκεν εϊς πάντας τους τομεϊς τοϋ πολιτισμοϋ μας τδ τεως «Περιφρονημενον» Βυζάντιον.
Διὰ νὰ άναφέρωμεν δε τὰς κεφαλαιωδεις, τδ Βυξάντιον ϋπήρξεν ἐπὶ μίαν χιλιετηρίδα 6 κυματοθραϋστης τῶν βαρβαρικῶν κατὰ της
δύσεως έπιδρομῶν, διετήρησεν ως κορην 6φθαλμοϋ κα'ι έκαλλιέργησε
τὴν αρχαίαν 'Ελληνικὴν σοφίαν, έσυστηματοποϊησε τὴν χριστιανικὴν
διδασκαλίαν, έδημιούργησε τον σϋγχρονον έλληνοχριστιανικδν πολιτισμον, έϊύψωσε και κοινωνικῶς τὴν γυναϊκα, έδημιοϋργησε ώργανωμενην κοινωνικὴν προνοιαν καὶ πρῶτον κατήργησε τὴν δουλοπαροικιαν. Δια να άναφέρωμεν δε τους λδγοτς τοϋ Βεεε1ετ «δύο δῶρα μεγίστης ἀξίας έχάρισε τδ Βυξάντιον εις τὴν δϋσιν, τα Ἰλληνικὰ γράμματα κα'ι τδ 'Ρωμαϊκδν.δίκαιον»».

Νικοδημος δ Ἁγιορείτης.
Καθ' α πληροφορούμεθα, ϋπδ «Κανονικής έπιτροπῆς» τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, μελεταται ή ανακήρυξις εις άγιον τοϋ κατὰ
τον δέκατον δγδοον αιωνα ύνταϋῦα άσκήσει τελειωθέντος Νικοδήμου
τοϋ 'Αγιορείτου.
'Η πραγματοποίησις τῆς τοιαϋτης πληροφορίας, ῆτις θὰ ειναι
καὶ ή τυπικὴ άναγνώρισις τῆς προ πολλοϋ ϋπδ τὴς συνειδήσεως οϋ
μδνον τῶν αγιορειτῶν αλλὰ κα'ι δλων των 6ρθοδοξων χριστιανῶν γενομἐνης ανακηρυξεως εϊς ἄγιον τοϋ πολλοϋ Νικοδήμου, θὰ πληράιση χαρας σύμπαντα τον ὰγιορειτικδν κοσμον, διοτι οὑτος ϋπήρξε
τϋπος μοναχοῦ, μεμαρτυρημἐνης άρετής κα'ι αγιοτητος ως κα'ι κάτοχος
μεγαλης σοφϊας. ῆν μετεχειρίσθη προς άκρἐλειαν των χριστιανῶν, διοτι έγνιδριξεν δτι ἀνευ τῆς αγάπης προς τον Θεδν και πλησίον «οὺδέν
ῶφΒλούμεθα» (α' Κορ. ιγ' 3Ἰ
Δια τοϋ ίεροϋ αϋτοϋ Πηδαλίου έδωρήσατο εϊς τον ίερδν κλὴρον
εν ειδος ποιμαντικής· διὰ δέ των πολλῶν αϋτοϋ και ψυχωφελεστάτων
συγγραφῶν, ίδία τοϋ άοράτου πολέμου έπαιδαγτδγησεν εν Χριστῷ τον
'Ελληνισμδν κα'ι έγἐνετο έθνικδς διδάσκαλος. Δυπηρδν κα'ι έπιζήμιον,
διοτι τα έργα τοϋ σοφοϋ τούτου άγίου, ῖςαντληῦέντα προ πολλοϋ, δεν
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ῖιπάρχουσι σήμερον.
'Η εχουσα τα μεσα τὴς έκδοσεως, 'Αποστολικὴ Διακονία τής
'Εκκλησίας τῆς 'Ελλάδος, θὰ προσέφερε μεγάλην ώφέλειαν τφ χριστεπωνϋμῳ πληρώματι, αν έξἐδιδε ταϋτα καϊ δὴ τδ Πηδάλιον, τδν αορατον πδλεμον καὶ τδ περ'ι συνεχοϋς θείας κοινωνϊας.

'Ο Χριστιανδς διδάσκαλος.
Πολλὰ έλἐχθησαν καὶ έγράφησαν κατὰ τδν εορτασμδν τής έβδομάδος τοϋ Διδασκάλου τδν παρελθύντα Μάρτιον περὶ τοϋ εργου
αϋτοϋ. Ὅ έορτασμδς οὑτος ὴτο δικαϊα έπιβράβευσις τοϋ ϋψηλοϋ καὶ
έργώδους ἔργου, τής Ιερας ταϋτης διακονίας, ῆν άσκεϊ δ "Ελλην διδάσκαλος κα'ι δι' ὴς μορφεϊ τδν Χριστδν εν ταῖς ψυχαϊς τής νεολαίας,
ᾶναπτϋσσει τὰς πνευμ,ατικὰς αϋτής δεξιδτητας καὶ διδασκει τδ χρηστῶς ζην κα'ι γενναίως θνήσκειν ϋπέρ των ϋψηλῶν ϊδανικῶν τής πί·στεως και τής πατριδος.
Διὰ να εχτ] δμως άποδοσιν τδ ἔργον αϋτοϋ, προαπαιτεϊται 6
διδάσκαλος να ειναι μιμητὴς τοϋ μοναδικοϋ διδασκάλου, τοϋ 'Ιησοϋ
Χριστοϋ καί παρ' αϋτοϋ νὰ έμπνέεται καϊ καθοδηγὴται, αφοϋ τδ εργον
του εϊναι, κατὰ τδν παιδαγωγδν τῶν νἐων Μεγ. Βασίλειον, «επιταγὴ
τοϋ Δεσπδτου Χριστοϋ». Νὰ ειναι έπϊ πΚεον «ξωσα και σιωπῶσα
παραϊνεσις» κα'ι ως ειπεν ὰρχαϊος σοφος «τφ βίῳ ὰδιάβλητος, τω τροπῳ άνεπϊληπτος, ταῖς έμπειρϊαις ὰριστος».
Ὅ Μοναχισμδς τής 6ρθοδ6ξου 'Εκκλησίας ὑπῆρξεν δ μοναδικδς διδάσκαλος τοϋ Βυζαντινοϋ κδσμου και ϋποδοϋλου 'Ελληνισμοϋ.
'Η μοναχὴ αγία Φιλοθἐη ῖδρυσε τδ πρῶτον σχολεϊον έπι τουρκοκρατίας εν μέσαις 'Αθήναις, δια νὰ έπακολουθήστ] ή πλειὰς των σχολείων εν ταῖς "Ιεραϊς Μοναϊς, δι' ων ὲσώθη δ 'Ελληνισμος. Τδ σπουδαϊον τοῦτο σημεῖον ούδδλως έτονίσ11η εν τφ έορτασμφ.

Δεκαπενταετια.
Τδ τής Χριστιανικής 'Ενωσεως 'Επιστημονων 'Ελλάδος δργανον «' Ακτϊνες» τδ δποϊον έτάραξε τα εν 'Ελλάδι λιμνάξοντα ϋδατα
τοϋ ύλισμοϋ καὶ ένἐβαλε τδ χριστιανικον πνεῦμα εϊς τὴν σύγχρονον
λογοτεχνϊαν καὶ γενικα 'Ελληνικὴν διανδησιν, ῆτις εν πολλοϊς ένέμενεν εις τὰ προ πολλοϋ απδ έπιστημονικής κονϊστρας έκλιπδντα διδάγματα των εγκυκλοπαιδιστων, συνπλήρωσε δεηαπενταετϊαν άνελλιποϋς
εκδοσεως καὶ εισήλιιεν εις τδ Ι6ον ετος.
"Ανευ ϋπερθολής αϊ «Ἀκτϊνες» απετελεσαν σταθμδν εις τὴν
πνευματικὴν κίνησιν τής Χριστιανικής 'Ελλάδος, αληθή πνευματικὴν
έπανάστασιν, ῆτις θὰ εχτ] μεγάλα ὰποτελέσματα επ' ἀγαθῷ τοϋ εθνους ὴμῶν, ως ή τοϋ Ι82Ι τοιαϋτη.
Προς τοϋτο άρκεϊ νὰ ένθυμηθῆ τις τὴν τεραστίαν έπίδρασιν
εντδς και έκτος τής 'Ελλάδος τής διακηρυξεως τῆς Χριστ. 'Ενωσεως
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'Επιστημδνων τοϋ Ι946 καὶ τὰς έκλεκτὰς αϋτας έκδ6σεις π. χ. τον
Παϋλον τοϋ Ηοϊζπβζ, τον χιτωνα τοϋ ϋπιτ138, τδ πιο μεγάλο γεγονδς
τοϋ ΟιιΓ81βζ κλπ. διὰ τῶν δποίων έπλοϋτισαν τὴν πτωχὴν ήμῶν λογοτεχνίαν και ἔδωκαν τος πνευματικὴν τροφήν εις τον 'Ελληνικδν λαδν
τα αριστουργήματα τής παγκοσμιου συγχρονου φιλολογϊας καὶ 6χι
ὰνούσια τινα κα'ι έπιβλαβή ώς έβλέπομεν αχρι τοϋδε. Εϋχ6μεθα ταϊς
"Ακτϊσι νὰ συμπληρώσωσι πολλὰς δεκαπενταετηριδας' τφ δε πολιφ
προέδρφ τῆς Χριστιανικής Ὅντοσεως έπιστημδνων σοφφ κα'ι εϋσεβεϊ
ακαδημαϊκφ Κεφαλλὴνι Μαρ. Γερουλάνῳ νὰ άνεκαινισθῆ ως αετοϋ ή
νεοτης αϋτοϋ, ϊνα συνεχιση διὰ τής Χριστ. 'Ενώσεως, ής έπαξϊως
προϊσταται, τὴν άνακαίνησιν τὴς πατριδος ἡμῶν.

Τριετιᾳ.
Δ6ξαν καϊ αινον άπονέμομεν τφ δοτήρι παντδς καλοϋ, Τριαδικφ
ήμῶν Θεφ, διοτι κατηξϊωσεν ήμὰς να εϊσέλ·9ωμεν διὰ τοϋ παρδντος
τεϋχους εϊς τδ τέταρτον ἔτος τής έκδδσεως ὴμων. Εϋγνώμονα έκδηλοϋμεν διάθεσιν τη Α. Θ. Π. τῷ Σεπτφ ήμῶν Οίκουμενικφ Πατριάρχη
'Αθηναγορα κα'ι τη Ἰ. Κοινδτητι τοϋ 'Αγίου "Ορους διὰ τὴν παρασχεθεϊσαν ήμϊν εϋλογίαν καϊ ὴθικὴν ένίσχυσιν, ῆτις ϊκάνωσεν ήμὰς,
νὰ έκδιοσωμεν άνελλιπῶς επϊ τριετίαν τδ περιοδικδν μας.
Χάριτας πολλὰς δμολογοϋμεν εϊς τοϋς δωρητὰς και χορηγοὑς
ὴμῶν, οϊτινες ένίσχησαν ήμἀς μεγάλως εις τὰς πολλὰς και βαρειας
δαπάνας τής έκδοσεως. "Ανευ αϋτων, μῖ τὴν κατἐχουσαν ήμάς οϊκονομικὴν καχεξίαν, θὰ ὴτο άδύνατος ή συνἐχισις τὴς έκδδσεως.
Διὰ τοϋ περιοδικοϋ ὴμων οϋδέν ἀλλο έπεδιῶξαμεν ειμὴ νὰ καταστήσωμεν γνωστα τοϊς ὰγνοοϋσι τα πολύτιμα ήμῶν εν 'Αγϊῳ Ὅρει
'Ε8νικα και 'Εκκησιαστικὰ κειμήλια, άτινα ζηλοτϋπως φυλάσσονται
εις τδ ἔμψυχον τοῦτο Βυζαντινδν μουσεϊον, και άφ' έτέρου να ωφελήσωμεν πνευματικως εν τφ μῖτρω τῶν άσθενῶν ἡμῶν 8υνάμεων,
τοὑς ήμετέρους ὰναγνώστας. Αὐτὴν τὴν γραμμὴν θά διατηρήσωμεν
τοϋ Κυρίου συνεργοϋντος καὶ ύπευλογοϋντος και εν τω μἐλλοντι.

ΓΝΩΜ1ΚΑ

ΟΣΙΩΝ

ΠΑΤΕΡΩΝ

Φιλὰρετος ειναι, δχι έζεϊνος δστις πράτ·τει τδ καλον, ἀλλ' δστις
δέχεται μετὰ χαρας τὰ έπακολουθοϋντα εις τὴν ὰρετὴν κακά.
— Οιαδήποτε μετάνοια, γενομένη ανευ ϋπάρξεως και τὴς προαιρέσεως, οϋτε χαρὰν περιέχει, ουτε λογίζεται ὰξϊα ὰμοιβὴς.
— Σκέπασον τον πταίοντα, δταν ἐκ τούτου δὲν ζημ.ιοϋσαι' διότι
διὰ τοϋ τροπου αϋτοϋ και εις τον πταίοντα δίδεις 6άρρος, σε δὲ θὰ βαστάση τδ ἔλεος τοϋ Θεοϋ.
— Καθως τα φά·ρμακα καθαρίζουν τοϋς κακοϋς χυμοὑς τοϋ σοὶματος, ουτω και ὴ σφοδρότης των θλίψεων καθαρίζει τὰ πάθη έκ τής
'Οσίου 'Ισαὰκ
καρδίας.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ϊ. Κοιν6της 'Αγ. "©ρους. Δθ έγκυκλίου τῆς Ἰ. Κοινότητος
προς τὰς 2Ο 'Ι. Μονὰς τοϋ 'Αγ. Ὅρους κοινοποιεϊται ἔγγραφον της Διοικήσεως τοϋ 'Αγ, "Ὅρους, δι' ου συνισταται προς τα ιερὰ Καθιδρύματα
ἡ ϋπδ τούτων πιστὴ ἐφαρμογὴ καὶ τήρησις των συναφτον μὲ τους έπισκέπτας υποχοειὴσειδν των, ῆτοι δπως τηρωσιν τδ κεκανονισμένον βιβλϊον
καταχωρήσεως των έπισκεπτων, δπως έλέγχωσι τὰς ταυτύτητας τούτων
καϊ ζητωσι τα διαμονητήριὰ των.
— 'Υπδ τὴς 'Ι. Κοινότητος ὰπεστάλησαν δ7.οσφρὰγιστοι, καταλλήλως φιλοτεχντῳεϊσαι και καλλιγραφηθεϊσαι, εύχαριστήριοι έπιστολαί
προ; τὴν Α. Μ. τον Βασιλέα των 'Ελλήνων Παϋλον καϊ τὴν Αϋτοϋ 'Εξοχοτητα τον Πρωθυπουργον Στρατάρχην "Αλεξ. Παπάγον διὰ τδ ὑπὲρ τοϋ
'Αγίου “Ορους έιιπρακτως δλονέν έκδηλοϋμενον ένδιαφέρον των, επι
διαφδρων ζητημάτων, ϊδίως φήσεως οικονομικὴς, ὰπασχολούντων τον
'Αγιιδνυμον τύπον.

"Π Ἰ. Κοινότης ύπέβαλεν προς τὴν Κυβέρνησιν ὑπομνημα δι' οῦ
αϊτεϊται δπως σταθμίζουσα αυτη ἀφ' ενοζ μεν τὰς ποικϊλλας καϊ έπειγούσας άνάγκας των 'Ι. Μονων, ἀφ' ἐτέρου δέ τὴν διαμορφωθεϊσαν νεαν
οϊκονομικὴν κατάοτασιν τὴς χώρας, εύαρεστηθη και μεριμνήση κατὰ τὴν
σύντσξιν τοϋ Κρατ. προϋπολογισμοϋ Ι953—54 ϊνα τδ εκ τὴς ὰπαλλοτριώσεως των Μετοχιων τιον 'Ι. Μονων 'Αγ. "Ορους χορηγούμενον αὑταϊς ὑπδ τοϋ Δημοσϊευ κατόπιν σχετικὴς συμβάσεως έτήσιον μίσ.θωμα,
ὰναπροσαρμοσθὴ. Σχετικως ανεχώρησεν εις "ΑΟήνας 'Ιεροκοινοτικὴ "Επιτροπὴ εκ των Καθηγουμἐνων 'Ι. Μ. Διονυσίου 'Αρχιμ. Γαβριὴλ και
'Ι. Μ. Καρακάλλου 'Αρχιμ. Παύλου, ϊνα άναπτύξη και προφορικως εϊς
τους ὰρμοδϊους τδ ἐν λδγιρ αϊτημα.

ΔϊΦίκησις 'Αγ. "Ορους. 'Η Διοίκησις τοϋ 'Αγ. Ὅρους δι" έγγρὰφου της προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα ζητεϊ τὴν ὑποβολὴν διαφόρων τεχνικο·οικονομικων στοιχειων, προκειμένου νὰ διακριβιοση δ κ. Λιοικητὴς
τὴν δυνατότητα ἐκτελέσεως ἀπλων τεχνικων εργων εις τὴν περιοχὴν τὴς
ιερας χερσονήσου, βάσει τοϋ προγράμματος «Πρόνοια·'Εργασία» και
εισηγηΟή οὑτος ἐν συνεχεία προς τδ ἀρμοδιον 'Υπουργεϊον.

Το ζότημα των απολυτηρίων. 'Η 'Ιερὰ Σϋνοδοε τὴς "Εκκλησίας τὴς 'Ε2άώδος ὴοχολή9η κσὶ πάλιν μέ τδ θέ.μα τὴς μὴ χορηγήσεως
ϋπδ των 'Ι. Μονων 'Αγ. Ὅρους άπολυτηρὶων εις τα μοναστηριακὰ ὴ
έξαρτηματικὰ μέλη των, ϊνα ουτω ἀποφευχθὴ ή περαιτέρω έξασθένησις
τὴς μοναχικής δυνὰμεως τοϋ 'Αγιωνύμου τοπου, ῆτις έξασϋένησις ὴθελεν ὰποβή θρησκευτικως τε κα'ι 49νικως λὶαν έπιξήμιος. "Εν κατακλεϊδι
τοϋ προς τδ 'Υπουργεϊον 'Εξωτερικων σχετικοϋ έγγράφου Αύτὴς, συνι-
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στα ως σωτήριον καὶ προληπτικδν μέτρον τὴν ἐπ' οϋδενί λογφ χορήγησιν ὰπολυτηρίων εϊς τους 'Αγιορείτας ἐκ μέρους των 'Ι. Μονων. Κατοπιν τοϋ τοιούτου έγγράφου 6 κ. Διοικητὴς 'Αγ. Ὅρους έζήτησε παρα
τὴς 'Ι. Κοινότητος πλήρη κατάλογον των έκτδς τοϋ 'Αγιωνύμου τόπου
ὰντικανονικως διαβιοϋντων 'Αγιορειτων. προκειμένου νὰ ληφθωσι τὰ ενδεικνυομενα- μέτρα.
Εὺχαριστὴρια. Τδ εν Θεσ1νίκη ὰνεγνωρισιιένσν Σωματεϊον
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» έκφράζει δά έπιστολῆ; της θερμὰς εὺχαριστϊας κα'ι αισθήματα εὺγνωμοσύνης πρδς τὰς "Ι. Μονας 'Αγ. Ὅρους διὰ
τὴν ἐκ 3.Ο7Ο.ΟΟΟ δρχ. συνεισφοράν των εϊς τδν σχετικδν ερανδν του,
ϋπερ τὴς έπανιδρϋσεως της 'Ι. Πατριαρχικὴς και Σταυροπηγιακής Μονὴς τὴς Παναγϊας Σουμελα εις τὴν περιφέρειαν Βερροϊας.
—· 'Επίσης ὴ Διοικοϋσα 'Επιτροπὴ τοϋ Πδρύματος «Φανέλλα τον
Στρατιωτου» δι' έπιστολὴς της έκφράζει τὰς εϋχαοιστίας κα'ι τὰ θερμὰ
συγχαρητήριά της πρδς τὰς 'Ι. Μονὰς κα'ι πάντα τα έέαρτήματα 'Αγϊον
"Ορους διὰ τὴν εύαγὴ αϋτων εκ Ι5.243.5ΟΟ δρχ. συνεισφοράν, εις τδν
τελευταϊον κατα τδν παρελθδντα Δεκέμβριον ερανον του.

'Επισκέψεις. Τὴν 'Ι. ὴμων Μονὴν έπεσκέφ8ησαν κατα τδ διαρρεϋσαν δίμηνον διάστημα οἰ κ. κ. Ν. Μπουγάτσης Καθηγητὴς τὴς εν
“Αθήναις Ριξαρεϊου σχολης μετὰ δεκαεννεαμελοϋς ύμάδος μαθητων αϋτὴς, Ν. Καρυστιωτης Καθηγητὴς τὴς αυτης ως ὰνω Σχολῆς μετὰ δευτέρας δεκαεννεαμελοϋς 6μάδος μαθητων αϋτὴς, Δημ. Στουγιαννάκης Καθηγητὴς "Αριστοτελεϊων "Εκπαιδευτηρίων Ὅεσὶνϊκης μετὰ τοϋ συναδέλφου
του κ. ^Ιω. Σαρτζετάκη κα'ι δῖκα-τεσσάρων μαθητων των, 'Αβ. Εϋθυιιιάδης και Θρασ. 'Αναστασιὰδης Θεολογοι καθηγηται Βυζαντινὴς μουσικής,
Σωκ. Φαϊτατζίδης, Λεων. Καζαντζϊδης ἔμποροι, εκ Θεσψίκης, ΑΟΟΕΡ
ΕΙΡΡΟΕΟ Γερμανδς Καθηγητὴς, "Αναστ. Κυρτοπουλος φωτογράφος εκ
Θεσὶνίκης, Κ. Θεοχάρης 'Υποστράτηγος ε. α. ἐξ 'Αθηνων.
Δωρεαι. Προσέφεραν πρδς ένίσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ: ΟΙ κ. κ. Κ. Σιγγελὴς Ν. "Αφησσιὰ δρχ. ΙδΟ
ΟΟΟ, Δημ. Λουκάκης Ν. 'Αφησσιὰ 8Ο.ΟΟΟ, 'Αθ. Παπαθωμας ύλοτδμος
'Αγ. Ὅρους, Θεοδ. Μουμτζῆς Θεσὶνϊκης, Γέρων Δαβιδ ὰντιπροσωπος
Ρωσσικοϋ, Κ. Θεοχάρης υποστρὰτηγ. ε. α. 'Αθηναι, Δνις "Αννα Τρύφων
Θεσὶνίκη ὰνα 5Ο.ΟΟΟ, Δημ. Καραμανλὴς Καψοχωρα Κασσάνδρας, 'Αρχιμ.
Κύρι2,λος Ζαχδπουλος Ν. Σμύρνη 'Αθὴναι ανα 3Ο.ΟΟΟ, Γέρ. Σάββας Μολυβδοκκλησιιδτης Καρυαί, Γερ. Σάββας Φιλοθε'ιτης, Ἰω. Λουκάκης Ν.
'Αφησσιὰ κα'ι αί κυρίαι Οϋρ. Ματσοπούλου, Μαρ. Ψυλλάκη, Σοφ. 'Αντωνϊου Ν. Σμύρνη 'Αθὴναι ανα 2Ο.ΟΟΟ, Δημ. Χατζηδημητριου Θεσ1νίκη
Ι5.ΟΟΟ, Γέρ. 'Ιωακείμ Καυσοκαλυβίτης, Κα Μαρ. 'Αλεξανδρίδου Ν. Σμύρνη, Κυρ. Φλωκος Καθηγ. Πάτραι, Χρ. Δ. Μπὰστας, Στ. ·Μοσχογιάννης,
Νικ. Φλωκος Ὅκτωνια Εϋβοϊας, Γεώρ. Γερούκης μαθητὴς 'Αγ. 'Αναστασίας Θεσίνικης άνὰ 1Ο.ΟΟΟ.

