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Περιουσϊα των Μονων καὶ των μοναχων

Ἁπὸ τὴν. ἐποχὴν τῆς ὑποταγῆς ἡ ἰδιοκτησία τῶν Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀνεγνωρίσθη ὡς ἀνήκουσα εἰς τὸ ἠθικὸν
πρόσωπον αὐτῶν, δπερ οὕτω κατέ.στη καὶ ἀνεγνωρίσθη πρόσωπον νομικόν.
Ἰδιοκτησίαι τῶν Μονῶν ἐθεωρήθησαν τὰ ἀκίνητα καὶ τὰ
κινητὰ ἥτοι: κτήματα, ναοί, κατοικίαι, ζῶα, χρήματα, πράγματα κλπ.

ΕΚΦΡΑΖ1Σ

ΛΥΠΗΣ

'Εν αλλτ] στήλη άναφέρομεν περ'ι τὴς παραβιάσεως τοϋ
χιλιετοϋς καθεστῶτος τοϋ 'Αγίου Ὅρους, δι' ου απαγορεύεται
ή εν αϋτω εϊσοδος γυναικῶν.
'Εκφράζομεν τὴν βαθεϊαν ὴμῶν λϋπην προς πάντας τους
άρμοδίους, οϊανδήποτε τΙεσιν κατέχοντας, καὶ λοιποὑς έπιστήμονας δια τὴν πράξιν ταύτην, ῆτις αποτελεϊ στϊγμα διὰ τὴν
θέσιν ῆν κατέχουν έν τὴ κοινωνία.
Τδ μδνον παρήγορον σημεῖον κατα τὴν τοιαϋτην ὰπρεπή
μεταχειρισιν τῶν ϋπερχιλιετῶν 'Αγιορειτικῶν θεσμϊων, ποδοπατηθέντων οϊκτρῶς ϋπο τα δμματα τοσων διασήμων βυζαντινολδγων τοϋ πεπολιτισμένου κοσμο.υ, άποτελοϋν αϊ διαμαρτυρίαι των
εϋαρνθμων Καθηγητῶν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης, και ή
ἔγκαιρως έπέμβασις τοϋ κ. 'Υπουργοϋ προς οϋς και 6φείλομεν
χάριτας.
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Τὰ διάφορα 'Οθωμανικὰ φερμάνια λέγουν ὅτι οἱ μοναχοὶ
ὡς ἄπαιδες καὶ ἀνήκοντες εἰς τὰς Μονὰς αὐτῶν δὲν κληρονομῶνται παρ' οὐδενὸς συγγενοῦς, οὐδὲ δύνανται οὗτοι νὰ συντάξουν
διαθήκην, ὅθεν πάντα τὰ κτήματα, ζῶα καὶ πράγματα αὐτῶν τὰ
ἐξουσιάζουν οἱ Μοναὶ αὐτῶν, ἤτοι τὸ σύνολον, ὅσα δὲ εὐρεθοῦν
εἰς χείρας ἐνὸς μοναχοῦ ὁπουδήποτε περιοδεύει πρὸς συλλογὴν
ἐλεῶν, ἀνήκουν εἰς τὴν Μονὴν καὶ ὁπουδήποτε οὗτος ἀποθάνει,
οὔτε δημόσιος ὑπάλληλος, οὔτε συγγενὴς ἔχει δικαίωμά τι ἐπὶ
τῶν εὐρεθέντων πραγμάτων αὐτοῦ, ἄτινα κληρονομοῦν οἱ λοιποὶ
μοναχοὶ τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου.
Τοιαῦται περίπου εἶναι αἱ διατάξεις τῶν, περὶ περιουσίας
τῶν Μονῶν καὶ μοναχῶν φερμανίων, ἄτινα κυροῦν οὕτω τὰς
διατάξεις τῆς ἡμετέρας Ἑκκλησίας καὶ τῶν Νεαρῶν.
Λεπτομερείας περὶ περιουσίας τοῦ μοναχοῦ κτηθείσης πρὸ
τῆς εἰς τὴν Μονὴν εἰσόδου αὐτοῦ ὁ τὸν μοναχικὸν βίον προτιμήσας, δὲν ἀναφέρουν τὰ φερμάνια, θεωρήσαντα τὸν μοναχὸν
ἀνήκανον εἰς κτῆσιν περιουσίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτοῦ εἰς τὸ
μοναστήριον.

Πρὸ τῆς ἁλώσεως, ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει μόνον κοινοβιᾶται ὑπάρχοντες δὲν ἀνεγνωρίζετο εἰς αὐτοὺς περιουσία ἰδία, συμφώνως μὲ τὸ ἰσχύον δίκαιον καὶ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς κανόνας,
ἀλλὰ μετὰ τὴν ἄλωσιν γεννηθέντος ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει τοῦ ἰδιορρύθμου, κελλιωτικοῦ καὶ ἀσκητικοῦ βίου τριῶν δηλαδὴ μοναχικῶν
συστημάτων ἀγνώστων κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὡς πρὸς τοὺς τύπους καὶ τὴν μορφὴν τὴν ὁποίαν ἀνέπτυξαν ταῦτα, ἀνεγνωρίσθη
ὑπὸ τῶν ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει ἐθίμων εἰς τοὺς ἰδιορρυθμίτας, κελλιώτας καὶ ἀσκητὰς ἰδία περιουσία τὴν ὁποίαν διαθέττουν κατὰ
βούλησιν ζῶντες, ἀλλ' οχι καὶ μετὰ θάνατον. Πᾶσα διαθήκη
εἶναι ἄκυρος. Τοὺς ἰδιορρυθμίτας μοναχοὺς κληρονομοῦν μετὰ
τὸν θάνατον αὐτῶν αἱ οἰκεῖαι Μοναί, τοὺς δὲ κελλιώτας καὶ
ἀσκητὰς τὰ κελλία καὶ αἱ καλύβαι καὶ οἱ ὑποτακτικοὶ αὐτῶν, ἤτοι
πάλιν αἱ Μοναί, καθόσον τὰ ἐξαρτήματα ταῦτα θεωροῦνται ἀναπαλλοτρίωτα κτήματα τῶν Μονῶν.
Περιττὸν νὰ εἴπωμεν ὅτι αἱ περιουσίαι τῶν Μονῶν ὡς εἰς
τὸν Θεὸν ἀφιερωμέναι εἶναι ἀνεκποίητοι, ἀναφέρετοι, καὶ ἀμετακίνητοι, μόνον δὲ ἐπὶ εἰδικῶν καὶ σπανίων περιπτώσεων καὶ
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ἕνεκα ἀποχρώντων λόγων ἐπιτρεπομένης τῆς ἐκποιήοεως αὐτῶν.
Μεγαλύτεραι δυσκολίαι παρεμβάλλονται ὅταν κτηματικὴ περιουσία πρόκειται νὰ μεταβιβασθῇ ἐκ μιᾶς εἰς ἐτέραν Μονὴν τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους, διὰ τοῦτο ἐγκρίναντος τοῦ Πατριάρχου, οἱ Ἑσφιγμενῖται ἐπώλησαν τῷ 1746 εἰς τοὺς Ζωγραφίτας τὴν Βάνιτσαν καὶ τῷ 19Ο1 οἱ Βατοπεδινοὶ καὶ οἱ Ἁγιοπαυλῖται. ἀντήλλαξαν γαίας εἰς τὰ μετόχιά των τοῦ Πρόβλακος. κλπ.
Οἱ σουλτάνοι οὐχί μόνον ἀνεγνώρισαν ὡς ἱερὰν καὶ εἰς τὸν
Θεὸν ἀφιερωμένην τὴν περιουσίαν τῶν Μονῶν καὶ μοναχῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ἀλλ' ἀπήλλαξαν αὐτὴν καὶ πάσης φορολογίας.
Εἰς τὰ παλαιὰ φερμάνια λέγεται ὅτι ἡ περιουσία αὐτὴ ἧτο ἀπηλ.λαγμένη παντὸς φόρου δημοσίου, ἐπληρώνοντο δὲ 2ΟΟ χιλ. ἄσπρα
εἰς τὸ Ὁδζάκι τῶν Μποσταντζήδων ὡς ὁρατὸν σύμβολον τῆς
βασιλικῆς προστασίας τῆς ὁποίας ἀπήλαυον καὶ ὅπως οἱ διοικηταὶ τῶν ἐπαρχιῶν καὶ οἱ εἰσπράκτορες μὴ ζητοῦν ἐπαρχιακοὺς
φόρους καὶ εὐρίσκουν ἀφορμὰς ἐπεμβάσεων καὶ πιέσεων.
Ἑ κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα διὰ τῶν καταγραφῶν ἐπιβληθεῖσα
φορολογία ὡς καὶ ἐκείνη τῆς τρίτης δεκαετηρίδος τοῦ ΙΘ' αἰῶ
νος, ὑπῆρξαν προϊόντα ἀνάγκης καὶ δὲν ἐπεβλήθησαν μόνον εἰς
τοὺς Ἁγιορείτας, ἀλλ' εἰς ὅλους τοὺς ὑπηκόους, χάριν τῶν ἀναγκῶν τοῦ κράτους, ὑπὲρ τῶν ὁποίων αὐτοὶ οἱ σουλτάνοι καὶ οἱ
βεζύραι ἔδιδον πρῶτοι τὸ παράδειγμα τοῦ πατριωτισμοῦ, θυσιάζοντες τὰ ἴδια. Ὄταν δὲ παρῆλθον αἱ ἔκτακται αὐταὶ περιστάσεις, ὁ σουλτάνος 'Απτοὺλ Μετζὶτ τῷ 1841 ὤρισε φόρον ὡρισμένον, μικρὸν διαφέροντα τῶν ἀνέκαθεν διδομένων.
Ἁληθῶς τῷ αὐτῷ ἔτει (1257 Ἐγείρὰς) ἐθέσπισεν ἴνα πᾶσαι αἱ κατόπιν ἀγοραζόμεναι ὑπὸ τῶν ἱερῶν καθιδρυμάτων γαῖαι καὶ λοιπὰ ἀκίνητα ὑπάγονται εἰς τὸν νόμον, πληρώνοντα φόρον ἐγγραφῆς (ταχρῆρι ἐμλιὰκ), ἀλλὰ τοῦτο ὑπῆρξε μέτρον
γενικὸν καὶ ἀφεώρα τὸ μέλλον, καὶ παρ' ὅλην τὴν πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος βασιλικὴν εὔνοιαν δὲν ἧτο δυνατὸν τοῦτο νὰ τύχῃ
προνομίου ἀπέναντι πασῶν τῶν ἄλλων ἐν τῇ 'Οθωμανικῇ αὐτοκρατορίᾳ θρησκευτικῶν κοινοτήτων.
Μοναί. Κελλϊα. Σκῆται. 'Ερημικὰ κέντρα. Κα8ίσματα.
Βϊος αϋτων.

Κατὰ τὸν χρόνον τὸν ὁποῖον ὑπετάγησαν οἱ μοναχοί, ἐπὶ
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τοῦ Ἁγίου Ὄρους εὑρέθησαν 19 Μοναιὴ αἴτινες δλαι σώζονται
μέχρι σήμερον. Μετὰ 11Ο περίπου ἔτη ἀπὸ τῆς ὑποταγῆς ἀνεβίωσε καὶ ἡ τοῦ Σταυρονικήτα καὶ ἐγένοντο 2Ο ὡς καὶ προηγουμένως ἐλέχθη.
Αἱ πολυπληθεῖς μοναὶ τῶν αἰώνων Ιὴ ΙΑὴ ΙΒ' καὶ ΙΓ'
ὑπήκουσαι εἰς τὸν νόμον τῆς ἀφομοιώσεως ἢ διελύθησαν ἢ ἄλλως πως κατεστράφησαν, συγχωνευθεῖσαι εἰς τὰς διασωθείσας.
Αἱ μεγαλύτεραι καὶ ἰσχυρότεραι Μοναὶ ὡς ἡ τῆς Λαύρας,
Βατοπεδίου, Ἰβήρων, Χελανδαρίου ἔλαβον τὴν μεγαλυτέραν μερίδα. Τελευταίαν ἐπίσημον προσάρτησιν γνωρίζομεν τὴν τῆς μονῆς τοῦ Ἁλυπίου εἰς τὴν τοῦ Κουτλουμουσίου τῷ 1428, γενομένην διὰ σιγγιλλίου τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ, ὅστις ἧτο μοναχὸς τῆς μονῆς ταύτης. 'Ἰσως ἡ ἐπιμελὴς καὶ ἐλευθέρα ἔρευνα τῶν
ἀρχείων τῶν Μονῶν δείξῃ ὅτι καὶ μετὰ ταῦτα ἐγένοντο τινές
προσαρτήσεις μονῶν τινων τὰς ὁποίας ἔλαβε κατὰ τὴν ἐρήμωσίν
των τὸ κοινὸν τοῦ Ὄρους.
Ὄσαι τῶν προσηρτηθεισῶν μονῶν διέφυγον τὴν τελείαν
ἐρείποτσιν ἐδίδοντο ὡς κελλία εἰς 2, 3 καὶ 5 πρόσωπα ἄνευ διαδοχῆς, πολὺ δὲ βραδύτερον καθιερώθη γενικῶς ἡ διηνεκὴς διαδοχὴ εἰς αὐτά, καθιερωθέντων τριῶν μόνων προσώπων νομίμων
καὶ ἐπιβληθέντος εἰς ὅφελος τῶν κυριάρχων Μονῶν τοῦ ** τριμερϊδίου ** , δηλ. πρότερον μονή τις ἔδιδεν εἰς δύο ἤ τρία πρόσωπα ἕν κελλίον καὶ μετὰ τὸν θάνατον αὐτῶν ἐπώλει πάλιν αὐτὸ
εἰς ἄλλους διὰ δὲ τῆς καθιερώσεως τῆς διαδοχῆς, ἀποθνήσκοντος
τοῦ πρώτου προσώπου τὸ ὁποίον " γόρων ** τοῦ κελλίου καλεῖται, ὁ διάδοχος αὐτοῦ ἧτο ὑποχρεωμένος να μετρήσῃ εἰς χρῆμα
τὸ τρίτον τῆς ἐν τῷ ὁμολόγῳ (συμβολαίου, τίτλῳ) ἀναφερομένης
ἀξίας τοῦ κελλίου. Ἑ διάταξις αὕτη ἔλαβεν ἐν τῷ μεταξὺ μετατροπὰς τινὰς διὰ νὰ καταλήξῃ εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἰ. Δισενιαυσίου Συνάξεως τοῦ Μαϊου Ι947, ὅτε καθιερώθη καταβολὴ ἐκ
μέρους τοῦ διαδόχου ποσοῦ δρχ. 1.2ΟΟ.ΟΟΟ μέχρι 2.ΟΟΟ.ΟΟΟ ἀναλόγως τῆς κατηγορίας εἰς ἥν ἀνήκει τὸ κελλίον καὶ τῆς τρεχούσης τιμῆς τῆς χρυσῆς Τουρκικῆς λίρας.
Οὕτω διεμορφώθη βαθμηδὸν ὁ νῦν παρατηρούμενος κελλιωτικὸς βίος, ἄγνωστος εἰς τὸν μοναχισμὸν καὶ διὰ τοῦτο διακρίνεται ὡς γνησιώτατον προῖὸν τοῦ Ἁγιορειτικοῦ μοναχικοῦ βίου.
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Οἱ κελλιῶται ἀληθῶς ἀποτελοῦν κατ' ἐπιφάνειαν κοινόβια
ἐν μικρογραφίᾳ, ἀλλ' ἐπειδὴ ἕκαστος γέρων τον κελλίου ἐφαρμόζει τὴν ἀρέσκουσαν εἰς αὐτὸν τάξιν καὶ δίαιταν, δέον νὰ λογισθοῦν μᾶλλον ὡς ἰδιόρρυθμοι. Εἴδομεν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι κελλιῶται
ἧσαν οἱ τελειώτεροι τῶν κοινοβιατῶν, ἀποχωροῦντες πρὸς μεγαλυτέρους ἀγῶνας, ἐν ἡσυχίᾳ καὶ προσευχῇ ἀποπνευματιζόμενοι
οὔτως εἰπεῖν, οἱ δὲ νῦν κελλιῶται μὴ ἔχοντες σχεδὸν ἄλλο μέσον
βιοπορισμοῦ ἥ τὰς ἐκτάσεις τῶν κελλίων αὐτῶν, κατ' ἀνάγκην
καλλιεργοῦν τὴν γῆν καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τηρηθῇ τὸ
προσῆκον μέτρον, οἱ κελλιῶται καταγίνονται ἴσως κἄπως περισσότερον εἰς τὴν τῆς ὕλης προσπάθειαν.
Οἱ κελλιῶται εἶναι τὸ μόνον ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μοναχικὸν σύστημα τὸ ὁποῖον στερεῖται τυπικοῦ, κοινῆς τάξεως, κανονισμοῦ
κλπ., διότι τὰ κελλία δὲν εὑρίσκονται εἰς μίαν περιωρισμένην
περιφέρειαν, ἀλλ' εἶναι διεσπαρμένα καθ' ὅλην τὴν ἱερὰν χερσόνησον, ἀλλὰ κυρίως διότι ἐξαρτῶνται ἐκ διαφόρων Μονῶν, ἀδελφοὶ τῶν ὁποίων καὶ λογίζωνται. Ἐπ' αὐτῶν ἐπιβλέπουν αἱ Μοναί, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ δίαιταν
αὐτῶν εἶναι ἐλεύθεροι ν' ἀκολουθοῦν τοὺς τύπους τῶν κοινοβίων
(ὅσον ἐπιτρέπουν αἱ γεωργικαὶ αὐτῶν ἀσχολίαι), ἥ ἄλλους συγκαταβατικωτέρους.
Ὄστε ἀπὸ τῆς κατακτήσεως καὶ ἐφεξῆς μέχρι τοῦ ΙΗ' αἰῶνος ἔχομεν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 2Ο Μονὰς **κυριόὶρχους “, αἴτινες
διένειμον εἰς 2Ο μερίδας ἄπασαν τὴν χερσόνησον καὶ τὰ κελλία
κατὰ τὸν τύπον τὸν ὁποῖον ἐσημειώσαμεν. Ταῦτα σήμερον ἀριθμοῦνται εἰς 175, ἤτοι 75 ἐντὸς καὶ πέριξ τῆς μοναχικῆς πολίχνης
τῶν Καρυῶν καὶ 1ΟΟ εἰς διάφορα ἄλλα σημεῖα (Προβάτα, Κερασιά, Βατοπέδι, Φιλοθέου κλπ.
ΙΙ
Αἱ Μοναὶ κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν αὐτῶν τάξιν ὑπέστησαν
σπουδαιοτάτην καὶ σημαντικωτάτην μεταβολὴν γενόμεναι ἐκ κοινοβίων ἰδιόρρυθμοι. Ἑ λειτουργία τοῦ κοινοβιακοῦ πολιτεύματος ἀπαιτεῖ ἄγρυπνον ὐπιτήρησιν καὶ ἄσβεστον τὸ πῦρ τοῦ μοναχικοῦ πνεύματος. Εἰς τὰ κοινόβια ἴνα ὑπάρχῃ μία δίαιτα, μία
τράπεζα, μία στολὴ καὶ πρό πάντων μία ψυχή, οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν μόνον, ὡς λέγει ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν
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ἀγάπην, ἴνα μὴ ὑπάρχη πενία καὶ πλοῦτος, δόξα και ἀτιμία, ἴνα
μὴ εἰσέλθῃ ζρυφίως ἡ ἀπελπισία καὶ ἡ ἀλαζονεία, ἴνα ἠ μέγας
ὁ τὸ εὐτελὲς ἔργον ἁρπάζων, ἴνα διατελῇ διαρκῶς ἐξωρισμένον
εμδν
σον “, τὸ ὁποῖον διατηρεῖ διηρημένην
καὶ τὸ
τὸ “**
ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα καὶ εἰναι αἴτιον ἁπάντων τῶν δεινῶν, εἶναι ἀνάγκη ἀπαύστου ἐγρηγόρσεως καὶ ἀενάου πνευματικῆς ἐργασίας καὶ σιδηρᾶς ἀλλ' ἀβιάστου πειθαρχίας. Ταῦτα πάν
τα, ἕνεκα τῶν δεινῶν τῶν ΙΓὴ ΙΔ'καὶ ΙΕ' αἰῶνος ἄτινα ἀνεγράψαμεν, ἐχαλάρωσαν καὶ βαθμηδὸν ὑπεισῆλθεν ὁ ἰδιόρρυθμος βίος εἰς τὰς Μονάς, κατ' ἀρχὰς μὲν δντως ἰδιορρύθμως, κατόπιν
δὲ διαμορφωθεὶς εἰς σύστημα. Τὸ ἰδιόρρυθμον ὅμως τοῦτο σύστημα φρικαλέως ἐστηλίτευσαν πάντες οἱ πατέρες τοῦ μοναχι
σμοῦ, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀπολύτως ἐξαιρέσεως.
Τὸ τυπικὸν τοῦ Μανουὴλ Παλαιολόγου (14Ο6) εἶχε σκοπὸν
νὰ παρεμποδίσῃ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τῶν πρὸς ἰδιόρρυθμον
βίον ἐκδηλωθεισῶν ἀρχικῶς τότε τάσεων. Ἑ κατάστασις τῶν με
τὰ τὴν α'λωσιν χρόνων ὑπέθαλψε τὰς τάσεις ταύτας, τῆς πολιτείας, ὡς ἐτεροθρήσκου, μὴ ἀναμιχθείσης εἰς τὴν πνευματικὴν διοίκησιν τῶν μοναχῶν.
Πρῶται αἱ Μοναὶ Λαύρας καὶ Βατοπεδίου παρουσιάζονται
ἰδιόρρυθμοι τῷ 1574-75, τότε δὲ ὁ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει ἐλθὼν Πα
τριάρχης Ἁλεξανδρείας Σίλβεστρος, κατὰ προτροπὴν τοῦ Πατρι
άρχου Ἰερεμίου, ἔπεισε τὰς ἀδελφότητας τῶν δύο τούτων μεγάλων Μονῶν, ν' ἀποκαταστήσουν πάλιν τὴν καταργηθεῖσαν Θεοφιλεστάτην κοινοβιακὴν πολιτείαν, ἐλπίζων ἐκ τούτου τὴν θεραπείαν τῶν δεινῶν τοῦ 'Αγίου 'Ὁρους.
Τοῦτο δὲν ἀνεχαίτισε τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἰδιορρύθμου βίου. Ἑ Λαύρα μικρὸν μετὰ ταῦτα ἠρημώθη σχεδόν, τὸ δὲ Βατοπέδιον κατόπιν ἀρκετοῦ χρόνου ἐπανῆλθεν πάλιν εἰς τὸ ἰδιόρρυθμον τύπον, τὸν ὁποῖον ἐμιμήθησαν καὶ αἱ λοιπαὶ Μοναί, ὤστε κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΖ' αἰῶνος αἱ περισσότεραι Μοναὶ ἧσαν
ἰδιόρρυθμοι καὶ κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα ὅλαι ἠσπάσθησαν τὸ νέον
τοῦτο ἀντικανονικὸν καὶ ἀντιμοναχικὸν σύστημα. Μόλις κατὰ τὸ
τέλος τοῦ αὐτοῦ αἰῶνος ἤρχισαν μικραὶ τινὲς Μοναὶ ἐπανερχόμεναι εἰς τὸν κοινὸν τύπον τὸν κατ' ἐξοχὴν μοναχικόν. Τῷ 181Ο
ἧσαν ἕξ Μοναὶ κοινόβιοι καὶ δεκατέσσαρες ἰδιόρρυθμοι.

5Ι9
Ἑ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ 'Εκζλησία πανηγυρικῶς διὰ σιγγιλλίων Πατριαρχικῶν καὶ συνοδικῶν ἐκύρου τὰς παλινορθώσεις
ταύτας, ἐπευλογοῦσα αὐτάς, ἀλλὰ δυστυχῶς αἱ κατόπιν πολιτικαὶ
ἀνωμαλίαι διέκοψαν τὴν πρόοδον. Κατόπιν ἀπεκατεστάθησαν
καὶ ἄλλαι ὡς κοινόβια καὶ σήμερον εἶναι ἕνδεκα τὰ ἐξῆς : Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Ζωγράφου, (Βουλγαρικόν), Καρακάλλου,
Σίμ. Πέτρας, Ἁγίου Παύλου, Ξενοφῶντος, Ὁσ. Γρηγορίου,
Ἐσφιγμένου, Ἀγίου Παντελεήμονος, (Ἐωσσικὸν) καὶ Κωνσταμονίτου, ἀπέναντι ἐννέα ἰδιορρύθμων τῶν ἐξῆς : Λαύρας, Βατοπεδίου, Ἰβήρων,» Χελανδαρίου (Σερβική), Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, Δοχειαρίου, Φιλοθέου καὶ Σταυρονικήτα.
Αἱ ἰδιόρρυθμοι Μοναὶ ἔχουν τὴν αὐτὴν ἐκκλησιαστικὴν
τάξιν πρὸς τὰς κοινοβίους, τὸ αὐτὸ τυπικόν, κοινὴν τὴν προσευχήν. Δὲν ἔχουν ὅμως ἡγούμενον, ὅστις κατὰ τὴν τάξιν ἀσκεῖ τὴν
πνευματικὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν μοναχῶν, διοικοῦνται δὲ μόνον
ὑπὸ τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως τὴν ὁποίαν ἀποτελοῦν 8-12 προϊστάμενοι ἰσόβιοι καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ πνευματικὴ ἐποπτεία καθίσταται λίαν χαλαρά.
ἸΙ αὐτενέργεια καὶ αὐτοβουλία τοῦ ἀτόμου μένει ἐλευθέρα
πρὸς δρᾶσιν ἐντὸς τῶν ὀρίων καὶ τῆς τάξεως τῶν ἐθίμων καὶ
τοῦ τύπου ἑκάστης Μονῆς.
Οἱ ἰδιόρρυθμοι διαιροῦνται εἰς διαφόρους τάξεις καὶ ἀναγνωρίζεται εἰς αὐτοὺς ἰδία περιουσία, τὴν ὁποίαν διαθέτουν κατὰ βούλησιν, ἀπερχόμενοι δὲ τῆς Μονῆς των (ἐὰν συμβῇ τοῦτο)
ἀποκομίζουν τὴν περιουσίαν αὐτῶν. Δὲν γνοτρίζομεν σιγγίλλιον
ἐκκλησιαστικὴν ἐκδοθὲν ὑπὲρ τοῦ ἰδιορρύθμου βίου καὶ ἐκ τούτου συμπεραίνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἠνέχθη ἁπλῶς αὐτὸν ὡς προϊὸν ἀνάγκης κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην. Ἀπεναντίας ὅλα τὰ ἐκδοθέντα Πατριαρχικὰ σιγγίλλια, ὡς προελέχθη, καταδικάζουν σφοδρῶς αὐτόν
Μὲ τὴν ἐπάνοδον καὶ τῶν ἑτέρων ἐννέα ἰδιορρύθμων Μονῶν εἰς τὴν κοινοβιακὴν ζωὴν καὶ μὲ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς θέσεως
τοῦ ἡγουμένου, δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀναπτυχθεὶς τελείως ὁ
μοναχικὸς βίος, διότι ὁ κοινοβιακὸς θεσμὸς μιμεῖται κατὰ πάντα
τὴν ἐν σαρκὶ πολιτείαν τοῦ Κυρίου, « ὅστις χορὸν μαθητῶν συστησάμενος, κοινὰ τὰ πάντα καὶ κοινὸν ἐαυτὸν τοῖς ἀποστόλοις
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παρέσχηκεν » κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον.

ΙΙΙ
Αἱ σκῆται καὶ ὁ ἀσκητικὸς βίος εἶναι προϊὸν κυρίως τοῦ
ΙΗ' αἰῶνος.
Σήμερον εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπάρχουν δώδεκα σκῆται.
Αἱ τέσσαρες τούτων εἶναι κοινόβιοι. Αὗται δἐ εἶναι ἡ Ἑουμανικὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου (Λαύρας), ἡ Ἑωσσικὴ τοῦ Ἁγίου
Ἁνδρέου (Βατοπεδίου), ἡ Ἑωσσικὴ τοῦ Προφήτου 'Ηλιοῦ
(Παντοκράτορος) καὶ ἡ Βουλγαρικὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου “Ἐογορόδιτσα" (Ἑωσσικοῦ). Ἐκτὸς τῆς τελευταίας ἥτις εἶναι
ἡ ἀρχαία μονὴ τοῦ Ξυλουργοῦ. (ΙΔ' αἰὼν) εἶναι δὲ μικρὰ καὶ
ἐπέχει μέσον τινὰ ὅρον καὶ τύπον κελλίου, αἱ λοιπαὶ τρεῖς οὐχὶ
μόνον εἶναι ἱδρύματα νεώτατα, ἀνήκοντα δηλαδὴ εἰς τὸ δεύτερον
ἥμιση τοῦ ΙΘ' αἰῶνος, ἀλλ' ὡς κοινόβια οὐδὲν τὸ καταφανὲς ἐν
τῷ βίῳ ἔχουσι, λέγονται δὲ σκῆται διότι ἡ χερσόνησος ἀνήκει εἰς
τὰς 2Ο Ἰ. Μονὰς μὴ δυναμένης οὐδεμιᾶς ἑτέρας νὰ ἱδρυθῇ. Αἱ
σκῆται αὗται ἱδρύθησαν ὡς ἐξαρτήματα τῶν Μονῶν αὐτῶν, αἴτινες παρέσχον εἰς τοὺς ἀσκητὰς Ἑώσσους καὶ Ἑουμάνους μικρὰν περιοχὴν ὅπως ἱδρύσουν αὐτὰς πρὸς παρηγορίαν τῶν τότε
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀφικνουμένων χιλιάδων προσκυνητῶν ἐκ Ἑωσσίας καὶ Ἑουμανίας. Ὄστε δὲν ἔχουν ἐνταῦθα λόγον ὡς κοινόβιοι αἱ σκῆται αὗται.
Αἱ ὀκτὼ ἰδιόρρυθμοι σκῆται εἶναι Ἐλληνικαὶ ἐπτὰ καὶ
Ἑουμανικὴ μία, αἱ ἐξῆς : Ἁγίας 'Ἁννης (Λαύρας), Καυσοκαλυβίων (Λαύρας), Ἁγίου Δημητρίου (Βατοπεδίου), Τιμίου Προδρόμου ('Ιβήρων), Ἁγ. Παντελεήμονος (Κουτλουμουσίου), Νέας
ἤ τοῦ Πύργου (Ἁγίου Παύλου)., Ἁγίου Δημητρίου ἤ τοῦ Λάκκου Ἑουμανικὴ (Ἁγίου Παύλου) καὶ Εὐαγγελισμοῦ (Ξενοφῶντος).
Αἱ σκῆται εἶναι ἄθροισμα 2Ο, 3Ο, καὶ 5Ο καλυβῶν, ἤτοι
οἰκιῶν μὲ 2, 3 καὶ 5 δωμάτια μετὰ ναῖδρίου καὶ ἀγροτικῆς περιοχῆς, ἥτις εἶναι ἐλαχίστη, μετρία ἤ καὶ μεγάλη ἀναλόγως τῆς
συστάσεως τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ διαθεσίμου χώρου.
Ἐκάστη καλύβη παραχωρεῖται ὑπὸ τῆς Μονῆς αὐτῆς εἰς
τρία πρόσωπα ὡς τὰ κελλία μετὰ διαδοχῆς. Ὄταν ἀποθάνῃ ὁ
γέρων τῆς καλύβης, ἀντικαθιστᾶ αὐτὸν ὁ ἀμέσως ἑπόμενος καὶ
αὐτὸν ὁ τρῖτος, ἀλλ' ἐκ τῶν καλυβῶν αἱ Μοναὶ δὲν λαμβάνουν
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τριμεὸίδιον, ὡς ἐκ τῶν κελλίων, ἐκτὸς μόνον ὅταν πωληθῇ ἡ καλύβη εἰς ἄλλους, λάμβάνει 15θᾧ ἐπὶ τῆς ἀξίας ἤτοι 1ΟὌ ἀπὸ τὸν
πωλητὴν καὶ 50/0 απδ τὸν ἀγοραστήν.
Οἱ ἀσκηταὶ ἀποζοῦν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐξ ἐργοχείρων (ζωγραφικῆς, ξυλογλυπτικῆς, ραπτικῆς, ὑποδηματοποιῖας κλπ.). 'Υπάρχουν τινὲς οϊτινες ἀποζοῦν μόνον ἐκ τῆς καλὴιεργείας τῆς γῆς
ἤ δενδροκαλλιεργείας. Οἱ ἀσκηταὶ ἐκάστης σκήτης ἔχουν κοινὸν
κέντρον, τὸ Κυριακὸν καλούμενον (ναός, τράπεζα, ξένων κλπ.) εἰς
τὸ ὁποῖον συναθροίζονται τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς ἑορτὰς ὁμοῦ,
προσεὺχόμενοι καὶ τελοῦντες συχνὰ ἀγρυπνίας.

ΙΙΠ
-'Ἐρημος κατὰ τὴν ἀρχαίαν μοναχικὴν ἔννοιαν δὲν ὑπάρχει
ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει. Τὰ μεσημβρινὰ καὶ δύσβατα καὶ τραχέα καὶ ἀλίμενα κράσπεδα τοῦ κώνου τοῦ 'Ὁρους Ἄθω, ἀνήκοντα εἰς τὴν
Μονὴν τῆς Λαύρας καὶ μέχρι τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου συνεκέντρωσαν ἀπὸ τῆς πρώτης ἐμφανίσεως τοῦ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει μοναχικοῦ βίδυ διαφόρους ἐρημίτας. Ὁ Ἄγιος Πέτρος ὁ Ἁθωνίτης κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα, ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ μυῳοβλήτης κατὰ τὸν
ΙΑ' αἰῶνα καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης κατὰ τὸν
ΙΔ' αἰῶνα εἶναι ζωνταναὶ μαρτυρίαι τύπου αὐστηρῶς ἐρημικοῦ
καὶ κατὰ ἀλήθειαν ἰσαγγέλου, ἀλλ' οὖτοι ἧσαν πάντοτε ἀραιοί.
Βεβαίως οἱ "Αγ. Πέτρος, Νεῖλος καὶ Μάξιμος δὲν ἐφοβοῦντο
πειρατάς, οὐδὲν ἔχοντες ν' ἀπωλέσουν, ἀλλὰ διὰ τοῦτο μόνον ὀπαδοὶ τοῦ ἄκρου τούτου ἀσκητισμοῦ ἠδύναντο νὰ παραμένουν εἰς
τὰ μέρη ἐκεῖνα.
Κατὰ τὸν ΙΖ' καὶ ΙΗ' αἰῶνα, ὡς πιστεύομεν, ἡ αὐστηρὰ
μόνωσις ὑπεχώρησεν εἰς βίον κοινωνικώτερον ὡθουμένων τῶν
κατὰ μόνας βιούντων ὑπὸ τοῦ τότε ἀναπτυχθέντος ὀογασμοῦ
πρὸς ἴδρυσιν σκητῶν.
Οὔτω ἐσχηματίσθησαν μέχρι σήμερον τέσσαρα ἐρημικὰ
κέντρα εἰς τὸ πλέον τραχύτερον μέρος, τὸ μᾶλλον πρὸς δυσμὰς
βλέπον, ἤτοι ἀπὸ τοῦ λεγομένου Καρμηλίου, μέχρι τῆς Σκήτης
Ἁγίας Ἅννης, ἔνθα παρ' ὅλην τὴν ἀνηλεῆ ἐκεῖ φύσιν τοῦ κρημ-.
νώδους καὶ ἀνύδρου ἐδάφους, ἀποβαίνει τὸν χειμῶνα θαλπερὰ
διαμονή, σκεπομένη ὑπὸ τῆς παραφυάδος τοῦ 'Ὁρους τοῦ Καρ
μηλίου, ἐκ τῶν βορείων ἀνέμων.
Τὰ κέντρα ταῦτα εἰναι τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τῶν Κατουνακίων καὶ τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἅννης περιέχοντα ἕκαστον ἀνὰ
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1Ο-Ι5 περίπου ἐρημικὰς καλύβας. Αἱ καλύβαι αὗται εἶνε ἀραιότεραι ἀπὸ τὰς ἐν ταῖς σκήταις στεροῦνται δὲ συνδέσμου καὶ κοινοπραξίας οἱ ἐρημῖται κάτοικοι αὐτῶν, ἐξαρτώμενοι ἀμέσως ἐκ
τῆς Μονῆς Ὁ βίος τούτων εἶναι ὅντως ἀσκητικός. 'Ἐν ἤ δύο
πενιχρὰ δωμάτια, ὀλίγα χονδροειδῆ καὶ αὐτοσχέδια ἔπιπλα, βιβλία τινά, ὁ κάλαθος πλήρης παξιμαδίου, λείψανα φυτικῶν τροφῶν, ὀλίγα δσπρια, ἰδοὺ ἡ περιουσία τοϋ ἐρημίτου μοναχοῦ. Τινὲς ἔχουν χαλαρώτερον τὸν ἀσκητισμὸν τοϋτον. Ἐργόχειρα εἰς
αὐτοὺς εἶναι ἡ λεπτὴ καὶ χονδρὴ ξυλογλυπτική, ἡ καλλιγραφία,
ἡ κομβοσχοινοπλεκτικὴ κλπ.
Τὸ τέταρτον ἐρημικὸν κέντρον εἶναι τὸ φρικαλεον Καροήλι, κάθετος τεράστιος κρημνός, κάτωθεν τοῦ ὁποίου ἀπύθμενος μελανὴ θάλασσα θραύεται ἐν φοβερἀ συναυλίᾳ, καὶ ἐν γαλήνῃ δὲ ἀκόμη ὁοχθεῖ ἁδρῶς, ἐναγκαλιζομένη τοὺς καθ' ὁριζοντίαν γραμμὴν διαβρώτους βράχους.
Αἱ ἐρημικαὶ καλύβαι, ἐνταῦθα ἀριθμοῦνται περὶ τὰς 2Ο
μὲ κεντρικὸν ναῖσκον τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Ἁλλὰ τὶ καλύβαι!
Φωλεαὶ ἀετῶν μᾶλλον! Οἱ ἐρημῖται συγκοινωνοῦν διὰ ξηρᾶς κατερχόμενοι διὰ τροχαλιῶν ( μακαρᾶ-καρουλίου ἐξ οὗ καὶ ἡ ἐπωνυμία) διὰ θαλάσσης δὲ διὰ λέμβου. Σκοτοδίνην προξενεῖ εἰς
τὸν βλέποντα ἐκ τῆς λέμβου τὰς φωλεὰς ταύτας τῶν ἐρῃμιτῶν
καὶ τούτους διολισθαίνοντας δίκην σκιούρων ἢ κατερχομένους
διάτρητον βράχον ὅπως λάβουν ἐξαιωρουμένου παρὰ τὴν θάλασσαν καλάθου τρόφιμα, ἁ'τινα εὐλαβὴς τις ἀπέθεσε διὰ λέμβου
διελθὼν ἐκεῖθεν. Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ παρόντος αἰῶνος ἐγζατεστάθησαν ἀρκετοὶ Ἑῶσσοι εἰς τὰς Καλύβας τοῦ Καρουλίου, τρεφόμενοι ὑπὸ τοῦ Ἑωσσικοῦ Μοναστηρίου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἤδη ἀπέμειναν ἐλάχιστοι ἐξ αὐτῶν, τοὺς ὁποίους ἀντικατέστησαν Ἐλληνες μοναχοί. Τόσην δὲ ζωηρὰν ἐντύπωσιν προ
ξενεῖ τὸ ἀσκητικὸν τοῦτο μέρος, ωστε δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι
οἱοσδήποτε ἐπισκέπττις μὴ διερχόμενος ἐκ τῆς περιοχῆς ταὺτης
διὰ θαλάσσης δὲν δύναται νὰ εϊπῃ ὅτι ἐπεσκέφθη τὸ Ἅγ.Ὄρος.
ν
Οἱ ἀρχαῖοι ἡσαχασταὶ κελλιῶται, οἴτινες ἀπεχώρουν ἐκ τῶν
κοινοβίων ἰδιαιτέρως ἐν ἡσυχίᾳ, πρὸς μεγαλυτέρους ἀγῶνας ἐγκαρτεροῦντες, οἱ ἡσυχασταὶ ἐκεῖνοι, οἴτινες διήνοιγον εἰς ἐαυτοὺς
«ὑρυτέρονς θεωρητικοὺς ὁρίζοντας κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Ἁγίου
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Ἁθανασίου, ὅστις ἔλεγεν ὅτι διὰ πέντε μόνον ἐκ τούτων ἠδύνατο
ἡ Λαύρα νὰ προκόπτῃ, παρῆλθον πρὸ ἀμνημονεύτου. Οἱ νῦν
εἶναι οἱ διάδοχοι ἐκείνων, ἀλλ' ὅλλως δια“**
καθισματαρεοι
φέρουν ἐκείνων. Οἱ καθισματαρέοι δὲν εἶναι προησκημένοι ἐν
τῷ κοινοβίῳ τῆς αὐτῆς Μονῆς, ἀλλὰ κατὰ τὸ πλεῖστον ἄλλοθεν
προέρχονται, ἀγοράζοντες τὸ κάθισμα ἄνευ διαδοχῆς, ἥτις ὅμως
ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς προσθήκης χρηματικοῦ ποσοῦ ὅτε ἐγγράφονται καὶ ἄλλα ἕν ἤ δύο πρόσωπα ὡς ὑποτακτικοί. Ἑ τροφὴ
τῶν καθισματαρέων χορηγεῖται χονδρικῶς παρὰ τῆς Μονῆς περιλαμβανομένη εἰς τὴν ἀξίαν τοῦ καθίσματος. Καθίσματα ἔχουν
2, 3 μέχρι 5 ἐκάστη Μονή, ἀλλ' οὐχὶ ὅλαι. Οἱ καθισματαρέοι
καλλιεργοῦν τὸ πλεῖστον τὰς περιοχὰς αὐτῶν, ἄλλοι δὲ ἐν ἡσυχίᾳ προσεύχονται.
Τοιαύτην ἐξέλιξιν ἔλαβέν ὁ μοναχικὸς βιος ἐν ἉγΧῳ Ὄρει·
ἀπὸ τῆς ἁλώσεως μέχρι τῶν τελευταίων ἐτῶν.

'Ο Παναγιωτατος Μητροπολϊτης Θεσ^ικης κ. ΠΑΝΤΕΑΕΗΜΩΝ,
6 Πρωτεπιστατης μετα των αντιπροσωπων της 'Ι. Κοινοτητος,
ο Δϊτης Τμημ. 'Αλλοδαπων νπομ. κ. 'Ι. Κουντοϋρης, δ αστυνδμος Καρυων 'Ανϋ^της κ. Δ. Τολϊκας και δ εμπορος κ. Γ.
Λαμπριανϊδης προ τοϋ κτιριου της 'Ιερας Κοινοτητος 'Αγ. "Ορονς.

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Καμμιὰ ἰδιαίτερη ἔξαρσι τοῦ πνεύματος πρὸς τὰ ἄνω,
καμμιὰ προσπάθεια λυτρώσεως ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ σαρκίου,
καμμιὰ λαχτάρα γιὰ τὸ σπάσιμο τῶν ἀλυσσίδων τῆς φθορᾶς,
καμμιὰ γενναία ἀπόφασι γιὰ μιὰ σωτήρια ἐγχείρησι τῶν ψυχοφθόρων καρκινωμάτων. Πνευματικὴ καχεξία κύ ἐδῶ, μὲ αἴτιο
τὴν ἴδια ἔλλειψι τῆς ζωντανῆς καὶ ἐνεργοῦ πίστεως ἢ τοῦ μαχητικοῦ, ἀγωνιστικοῦ, πνεύματος κατὰ τῶν πνευματικῶν τῆς πονηρίας τοῦ Σατανᾶ. Καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα : 'Η μακαριότητα
τῆς ἀγνοίας γιὰ τὴν ἀρρώστεια. Γιατὶ ὅταν ,ξέρει κανεὶς ὅτι εἶναι
ἄρρωστος, θὰ φροντίση γιὰ τὴν γιατρειά του. Πόσο ὅμως θλιβερὸ εἶναι τὸ φαινόμενο ἐνὸς. ἀρρ.ώστου, ποὺ δὲν παραδέχεται
τὴν ἀρρώστεια του, ἄν δὲν νοιώση δριμὺ πόνο ἢ δὲν δῆ τὸν
κίνδυνο.
Ἁλήθεια —συλλογιζόμουν τὴν ὡρα τοῦ ἀπολογισμοῦ—
ἄν μποροῦσε νὰ προβληθῇ μιὰ. πιστὴ κινηματογραφικὴ ταινία
τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, οχι ἁπλῶς στὴν ὀθόνη ἐνὸς κινηματογράφου, ἀλλὰ ἐπάνω στὴν ἀπέραντη τοῦ οὐρανοῦ ὀθόνη,
μπροστὰ στὰ μὰτια ὅλου τοῦ κόσμου καὶ κατάμπροστα στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ Κριτοῦ τοῦ Κόσμου, ποιὸς ἄραγε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους θὰ ἠμποροῦσε νὰ ὑπερηφανευτῆ γιὰ ὅλα τὰ μέρη τῆς
ταινίας του; Καὶ τὶ ἄλλο εἶναι παρὰ μιὰ κινηματογραφικὴ ταινία
ἡ ζωὴ τοϋ ἀνθρώπου, ἄν σκεφθῆ. κανεὶς ὅτι κάθε λεπτὸ τῆς ὡ-;
ρας κάνει ὁ ἄνθρωπος καὶ μιὰ πρᾶξι, ἢ μιὰ σκέψι;Ἅν ἧταν δυνατὸ ποτὲ μιὰ φωτογραφικὴ μηχανή, τοποθετημένη στὸ κέντρο τῆς
συνειδήσεώς μας, νὰ φωτογραφίζη κάθε τέτοια πρᾶξι καὶ σκέψι
μας τῆς στιγμῆς, θὰ εἴχαμε μιὰ πολὺ πλούσια φωτογραφικὴ
συλλογή... Τὸ σκέφθηκες ποτέ; Χίλιες τοὐλάχιστο φωτογραφίτσες τὴν ἡμέρά! Σ' ἕνα χρόνο τρακόσες ἐξῆντα χιλιάδες... ΚΓ
ἄν κολλούσαμε τὸ ἕνα κάτω ἀπ'τὸ ἄλλο τὰ φὶλμ αὐτὰ μιᾶς περιόδου τριάντα χρόνων, θὰ φτειάναμε μιὰ κινηματογραφικὴ ται-
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νἱα, ποὺ ἡ προβολή της θὰ διαρκοῦσε πέντε τοὐλάχιστο ἡμερόνυχτα...
Τελευταῖα πέταξε ὁ νοῦς μου στὴ δική μου ζωή, κΓ εἶδα νὰ
προβάλεται ψηλὰ στὸν οὐρανὸ ἡ δική μου ταινία, δισεκατομμύρια δὲ ψυχῶν δικαίων καὶ ἀδίκων νὰ τὴν παρακολουθοῦν μαζί
μου... Καὶ στὸ τέλος ἡ κρίσι, ἡ φοβερὴ καὶ ἀμείλικτη ἑτυμηγορία τοῦ Δικαιοκρίτη Θεοῦ... Τὶ θὰ εἶχα νὰ ἀπολογηθῶ γιὰ μιὰ
τυχὸν παλινωδία μου; Τὸ φῶς δὲν μοὔλειψε' οὔτε οἱ οἰκτιρμοὶ
καὶ ἡ ἀνοχὴ τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ γιὰ τὰ ὀλισθήματα τῆς
νεότητας.
Ξανάφερα στὸ νοῦ μου τὰ βασικὰ ἐκεῖνα ἄρθρα τῆς νεανικῆς πίστεώς μου, ποὺ συναντοῦσα στὸ βάθος τῆς ὑπάρξεώς
μου, ὅσες φορὲς μάόὸεσα με τὸ νοῦ μου νὰ κατέβῳ ὡς ἐκεῖ. Ἄν
τότε τὰ ἄρθρα ἐκεῖνα ἔμοιαζὰν μὲ αἰτήματα 3. ρτϊοπ, μὲ ἀξιώματα δογματικὰ, ἀναπόδεικτα γιὰ ἐκείνους ποὺ ζητοῦν τὶς ἀποδείξεις γιὰ νὰ πιὰτέψουν, τώρα πρόβαλλαν σὲ φόρμα θεωρημάτων ἀποδειξίμων. Στὶς τότε πηγὲς πληροφοριῶν μου —τὴν ὑποκειμενικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ— προστεθῆκαν ἐν τῷ μεταξὺ δυὸ
ἄλλες σπουδαῖες πηγές: 'Η ἐξ ἀποκαλύψεως πηγὴ τοῦ Εὐαγγελίου κοΕὶ ἡ πηγὴ ἀπὸ τὴν ἀποκτηθεῖσα πεῖρα τῆς ζωῆς, τοῦ καμινιοῦ αὐτοῦ, ὅπου κάθε κοσμοθεωρία δοκιμάζεται καὶ ἐλέγχεται
ἀλάθητα. Καὶ εἶδα τότε ὅλες αὐτὲς τίς πηγὲς νὰ συγκλίνουν καὶ
νὰ διασταυρώνιονται ἐπὶ τὸ αὐτό: Στὴν βεβαιότητα ὅτι ὑπάρχει
Θεός, ψυχή, ἀθανασια καὶ μισθαποδοσία. Τὰ πάντα λοιπὸν μοὖχαν μιλήσει καὶ μεἶχαν διαβεβαιώσει γιὰ τὶς ὰόρατες αὐτὲς
πραγματικότητες,
«'Ἐσϊι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, .πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.»...
Καὶ ἐγώ;... Ἑγὼ ὁ ἄθλιος γιὰ δεύτερη φορά, τὴν πίστι
αὐτὴ τὴν εἶχα ἀπεμπολήσει!... Κάποια λόγια τοῦ Κυρίου φραγγέλωναν τώρα ἀνελέητα τ' αὐτιάμου... Τὰ λόγια Του γιὰ τὸν
δοῦλο ἐκεῖνον, ποὺ θὰ δαρθῆ πολύ, γιατὶ ἐνῶ ἐγνώρισε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου του, δὲν ἐτοίμασε σύμφωνα μὲ αὐτό... Καὶ οἱ
πρῶτοι ὀχτὼ στίχοι τοῦ Ἁποστόλου, ἀπὸ τὸ ἕκτο κεφάλαιο τῆς
πρὸς Ἐβραίους ἐπιστολῆς Του, σιγόκαιαν τὴν κεφαλή μου σὰν
ἀναμένη ἀνθρακιά...
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Ὁ ἀπολογισμός μου ἧταν ἕτοιμος! Μὰ πρὶν τὸν κλείσω,
ἔκανα ενα ἀκόμα λογαριασμό' δχι πῶς ἧταν ἀπαραίτητος, μὰ
σὰν παραπανιστὸ νὰ ποῦμε λογιστικὸ ἔλεγχο τοῦ ἀπολογισμοῦ'
δχι ἀπὸ διζή μου ἀμφιβολία, μὰ γιὰ τὴν δυσπιστία τῶν ἐλεγκτῶν
ἐκείνων, ποὺ συνηθίζουν νὰ δίνουν τὴν τελευταία λέξι στὴν βάσανο τῶν ἀριθμῶν: Διαίρεσα τὸ μάκρ.ος τῆς ἀνθριωπίνης ζωῆς
—τὰ πενῆντα, ἑξῆντα, ἢ ἐκατὸ χρόνια της— μὲ τὴν αἰωνιότητα, καὶ βρῆκα τὴν γελοία μηδαμινότητα τῆς πρώτης. Κά εἶπα
τότε; Μὰ κι' ἄν ἐπρόκειτο δχι γιὰ βεβαιότητα, *ἀλλ ἁπλῶς γιὰ
μιὰ πιθανότητα ἕνα πρὸς χίλια δισεκατομμύρια, ενα πρὸς χίλια
τρισεκατομμύρια, νὰ εἶναι τὸ περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου -ἥμαρτον Κύριε— ἀληθινό, πάλι ἡ πιθανότητα αὐτή, δσο μικρὴ
κύ ἄν τὴν στοχασθῆ κανείς, θὰ εἶναι πάντως μεγαλύτερη ἀπὸ
τὸ πηλίκον ἐκεῖνο τῆς διαιρέσεως τοῦ προσκαίρου βίου πρὸς τὴν
αἰωνιότητα... Θ' ἄξιζε λοιπὸν τὸν κόπο ν' ἀκολουθήση κανεὶς
στὴν πρόσκαιρη τούτη ζωὴ τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ μὴ χάση, καὶ τὴν μικρὴ ἔστω αὐτὴ πιθανότηνα ν'
ἀπολαύση τὶς χαρὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς...
Μιὰ φωνή, μιὰ στεντόρεια φωνή, ὡσὰν Κυβερνήτου πρόσταγμα ἀπ' τὸν τηλεβόα, σὲ ὤρα καταποντισμοῦ, ὡσὰν ἧχος
ἀπὸ σάλπιγγα Κυρίου, ὡσὰν φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἠχοῦσε τώρα κΓ ἀντηχοῦσε στὴν διαπασῶν, μεσ" στήν ψυχὴ τῆς
συνειδήσεώς μου;
- Τὰ πάντα στὴν μάχη γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς!...
Ὄλα εἶναι σκύβαλα, μπροστὰ στὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς!...
Στὸ τέλος πέταξε πάλι ὁ νοῦς μου στὸν ἀπρόσκλητο θάνατο. Γιὰ σκέψου, εἶπα, νὰ μ' ἀγγίξη ὁ θάνατος σὲ μιὰ ὤρα
ἀσχημοσύνης μου; Νὰ μ' εὔρη ὁ θάνατος ἀσχημονοῦντα μὲ πράξεις ἢ μὲ σκέψεις! Νὰ σ' εὔρη ὁ θάνατος βουτηγμένο μέσα στὸ
βόθυνο τῆς ἁμαρτίας! Μιὰ ψυχὴ σπιλωμένη— μιὰ ψυχὴ ποὺ
δὲν πρόφθασε ν' ἀπολουσθῆ, γιατὶ τὴν ἄρπαξε ὁ θάνατος αἰφνίδια— μπροστὰ στὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Κυρίου! Θυμήθηκα τὴν γνωριμία μου ἐκείνη μὲ τὸν θάνατο, τὸν Φεβρουάριο
τοῦ 1948. Μιὰ παράλειψι τοῦ . θεράποντος γιατροῦ κἁ ἕνα λάθος ἑνὸς ἄλλου, ποὺ ἔτρεξε νὰ μὲ βοηθήση, μ' ἔφεραν γιὰ λίγη
ὤρα στὸ μεταίχμιο τῆς ζωῆς καὶ του θανάτου__ Καὶ τότε μὲν
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ἡψυχή μου τότε ἧταν μιὰ φλόγα
ἢμουν καθαρὸς στὴν καρδιά
ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστό. Μὰ τώρα; Π θὰ συνέβαινε τώρα μὲ τὴν
ψυχή μου, ἄν ἐρχόταν ξαφνικὰ ὁ θάνατος;; Ἐμπρός! εἶπα. Μὴ
διστάζεις! Τὰ πάντα στὴν ὑπηρεσία τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς!...
'Ἐκλεισα καὶ ὑπόγραψα τὸν ἀπολογισμό. Ἂστερα τράβηξα μιὰ παχειὰ γραμμὴ κάτω ἀπ' τὴν τελευτα·ία σελίδα τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς μου, καὶ σὲ μιὰ νέα, καθαρὴ σελίδα του, ἔγραψα γιὰ τίτλο ἐνὸς νέου κεφαλαίου :
«Οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν Κύριον, δτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδάς μου.»
Πόσο λογικὴ καὶ ἀληθινή, πόσο τετράγωνα λογικὴ κι' ὁλοζώντανα ἀληθινὴ εὕρισκα τώρα τὴν πρότασι τούτη τοῦ Δαυἴδ.
Σὰν ἕνα θεώρημα τῶν Μαθηματικῶν —γιὰ νὰ μιλήσουμε
μὲ τὴν γλῶσσα τῶν μαθηματικῶν — πρόβαλλε· ἡ πρότασι αὐτή'
ενα θεώρημα μὲ τὴν ὑπόθεσί του κλεισμένη στὶς πρῶτες ὀχτὼ
λέξεις του, καὶ τὸ συμπέρασμά του στὶς ὑπόλοιπες ὀχτώ. “Ενα
θεώρημα, ποὺ εἶχε ἀποδειχτῆ ἀληθινὸ πάνω στὸν γιγάντιο μαυροπίνακα τῆς ζωῆς, καὶ ἀπ" εὐθείας καὶ με τὴν εἰς ἄτοπο ἀπαγωγή. Ἀναλύοντας βαθύτερα τὴν πρότασι αὐτή, ἔβγαζα τέσσερα
ἁπλᾶ καὶ ἀληθινὰ πορίσματα :
1) 'Η Κοινωνία, ἡ κατὰ Κόσμον δηλαδὴ ζωή, δὲν εἶναι
ἄλλο παρὰ μιὰ παγίδα τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. Ὄλοι οἱ ἄνθρωποι ἐμπλέκονται σ' αὐτήν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ μποροῦν πιὰ
μὲ τὶς ἴδιες δυνάμεις τους νὰ ἐλευθερωθοῦν.
2) Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ ἐλευθερώση τὸν τραγικὸ αὐτὸν Δεσμώτη τῆς Κοινωνίας εἶναι ὁ Παντοδύναμος Κύριος.
3) Ἀλλὰ τότε μόνο, ὅταν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς τοῦ Δεσμώτη εἰναι διαρκῶς ἐστραμμένοι πρὸς Αὐτόν.
4) Τὸ τελευταῖο τοῦτο ὅμως εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸ ἐπιτύχη
ὁ ἄνθρωπος, ἐφ' ὅσον παραμένει στὴν κοινωνία. «Οὐ δύνασθε
Θεῷ δουλεύειν καὶ Μαμωνᾶ» Καὶ πράγματι: 'Ὁταν, μένοντας
κανεὶς στὴν Κοινωνία, στρέφη διαρκῶς τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς
του πρὸς τὰ ἄνω, χάνει κάθε δυνατότητα νὰ ἐπιζήση στὴν παροῦσα ζωή, γιατὶ τότε οἱ συνάνθρωποί του τὸν θάβουν ζωντανό'
ὅταν πάλι ἀποσπᾶ τὸ βλέμμα του ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὸ στρέφει
στὴν μέριμνα καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς ἐπιβιώσεως, τότε χάνει τὴνδυ-
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νατότητα νὰ ζήση μεταξὺ τῶν δικαίων στὴν μέλλουσα ζωή...
Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ μποροῦσες ἴσως νὰ μοῦ παρατηρήσης;
— Χάθηκε, ἀδελφέ, ὁ μέσος ὅρος ;
— Ὄχι βέβαια, θὰ σοῦ ἀπαντοῦσα. Ἀλλὰ οἱ συμβιβασμοὶ
τῶν μέσων ὅρων εἶνε γιὰ τοὺς χλιαρούς. Καὶ ὁ Κύριος βδελύσσεται τοὺς χλιαρούς, περισσότερο κύ ἀπ' τοὺς ψυχροὺς (Ἀπ. γ'Ἰ6)
Ὄστε τὶ ἐννοοῦμε λοιπόν; Νὰ διαλύσωμε μήπως τὶς κοινωνίες; Ὄχι, ἀπαντῶ. Δὲν ζητᾶ κανεὶς νὰ διαλυθῆ κάτι ποὺ ἔχει
ἀφ' ἐαυτοῦ του τὸ σπέρμα τῆς διαλύσεως. Γιατὶ μέσα στοὺς
ἱστοὺς καὶ στὰ κύτταρα τοῦ κοινωνικοῦ ὀργανισμοῦ δουλεύει ἀθόρυβα τὸ σαράκι τῆς διαβρώσεως. Εἶναι λανθάνουσα ἡ διάβρωσι
τούτη. Σκάλισε λιγάκι κάτω ἀπ' τὴν λουστραρισμένη ἐπιφάνεια
καὶ θὰ τὴν βρῆς. Πρέπει νὰ μπῆ κανεὶς μέσα στοὺς ἱστοὺς — τὶς
οἰκογένειες -- καὶ στὰ κύτταρα — τὰ ἄτομα — γιὰ νὰ τὴν ἐκτιμήση σὲ ὅλη τὴν φρικτὴ ἔκτασί της. Γιατὶ τὶ ἄλλο εἶναι ἡ κοινωνία, σὲ μιὰ τελευταία ἀνάλυσί της, τὶ ἄλλο παρὰ οἱ ἀδιόρατες
ἐκεῖνες κλωστές, τὰ ἰ,επτεπίλεπτα ἐκεῖνα νήματα — τὰ νήματα.
τῆς Ἑθικῆς, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Ἀγάπης καὶ τόσων ἄλλων
πνευματικῶν χαρισμάτων ποὺ διακρίνουν, ποὺ πρέπει νὰ διακρίνουν, τὸν ἄνθρωπο—μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι εἶνε δεμένοι
ἀναμεταξύ τους σὲ ἕνα ἐνιαῖο σύνολο ; Ὄταν λοιπὸν οἱ κλωστὲς
αὐτὲς ἀφεθοῦν καὶ σαπίσουν ἥ ὅταν ὁ κάθε ανθρωπος δὲν κάνει
ἄλλο, παρὰ νὰ τὶς ψαλλιδίζη ἀπὸ πάνω του — κρυφὰ καὶ φανερὰ - καὶ νὰ τὶς τυλίγη γύρω ἀπὸ τὸν λαιμὸ τῶν ἄλλων, πῶς
ἀλλοιῶς μπορεῖ νὰ τὸ χαρακτηρίση κανεὶς αὐτό;
Μ ὰ ἐξ ἄλλου γιατὶ νὰ διαλυθῆ κάτι τόσο ἀγαπητό— κύ ἄς
ἀποπνέη τὴν μοῦχλα τῆς σαπίλας - σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων,
καὶ νὰ στερήση ἀπὸ μυριάδες ἄλλων τὴν ἱκανοποίησι ὅτι,
ἀφοῦ ἐξασφάλισαν τὴν δική τους ψυχικὴ σωτηρία, ἐργάζονται γιὰ νὰ σοὸσουν κύ ἄλλους καὶ ν' ἀνακόψουν τὸν δρόμο τῆς
διαβρώσεως ;
Ὁστόσο ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, ποὺ λέμε ὅτι βλέπομε πιὸ καθαρὰ
πόσα νερὰ ἔχει πιάσει στὰ ὕφαλα τὸ καράβι τοῦ κοινωνικοῦ πολιτισμοῦ μας, καὶ διαπιστώνομε δτι παραμένοντας μέσα, ἐνῶ δὲν
ὼφελοῦμε στὴ σωτηρία του, κινδυνεύομε νὰ καταποντιστοῦμε
— πνευματικὰ — κύ ἐμεῖς μαζί του, ἄς ριχτοῦμε, ὅσοι ξέρομε
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νὰ κολυμποῦμε, στὴν θάλασσα ζύ ἄς διαπεραιωθοῦμε στὶς ἀπέ
ναντι ἐρημικὲς ἀκτές... Ὄποιος ἀπὸ μᾶς μπορεῖ, ἄς βοηθήση
οσους περισσοτερους, ποὺ ἐπιθυμοῦν κύ αὐτοὶ ν' ἀφήσουν τὸ
σαπιοζάραβο, μὰ δὲν ξέρουν νὰ κολυμποῦν...

Θὰ μοῦ πῆς τώρα ἴσως, ὅτι οἱ καλοὶ καπεταναῖοι δὲν ἐγκαταλείπουν τὸ καράβισνὴν ὤρα τοῦ κινδύνου. ἀλλὰ παλεύουν μὲ
τὴν φουρτούνα μὲ τ' ἀγριοκαίρια, μὲ τὶς ἀντιξοότητες... Δὲν ἀντιλέγω κΓ ἐγὼ σὲ τοῦτο εἶναι ἐνδιαφέρον καὶ θεαματιζὸ στ'ἀλήθεια
πρᾶμα ἡ πάλη μὲ τὶς ἀντιξοότητες...Τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι νὰ ξεκαθαρίση πρῶτα κανεὶς μέσα του τὴν πίστι του ὅσον ἀφορᾶ τὸ εἶδος
— τὴν φύσι— τῶν ἀντιξόων περιστατικῶν. Ἁλλοιῶς μανουβράρει
ὁ καπετάνιος στὴν Σοροκάδα, ἀλλοιῶς στὶς Σπιλιάδες, ἀλλοιῶς
στὸν Σίφουνα... Γιατί, ἄν μὲ τὴν λέξι “ἀντιξοότητες,, ἐννοοῦμε
τὰ καπρίτσια μιᾶς τυφλῆς Μοίρας, τότε για μᾶς — πού, ἐπιθυμῶντας νὰ παραμείνωμε συνεπεῖς χριστιανοί, δὲν πιστεύομε στὴν
Μοῖρα — δὲν ὑπάρχει θέμα γιὰ συζήτησι. Ἄν ὅμως ἐννοοῦμε
τὶς δοκιμασίες ποὺ μᾶς παραχωρεῖ ὁ Πανάγαθος Θεὸς — « ὅν
ἀγαπἀ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὅν παραδέχεται » — τότε τὸ χρέος τοῦ χειμαζομένου δὲν εἶναι ἡ κούφη καὶ
πεισματικὴ μέχρις ἐσχάτων πάλη μὲ τὶς ἀντιξοότητες — πάλη μὲ
ποιόν, μὲ τὸν Θεό;; — ἀλλὰ ἡ προσεκτικὴ καὶ βαθειά διερεύνησι καὶ ἀποκρυπτογράφησι τοῦ βαθύτερου σκοποῦ, ποὺ ἀπεργάζεται ὁ Θεὸς μὲ τὶς βαρειὲς καὶ συνεχεῖς δοκιμασίες. Ὁ χειμαζόμενος καπετάνιος, ἐκτιμῶντας τὸ μέγεθος τοῦ σάλου καὶ τὴν ἀντοχὴ τοῦ σκάφους του, θὰ κρίνη μόνος του ἄν πρέπει νὰ συνεχίση τὴν πορεία μέσα στὴν θεομηνία ἥ ἄν θὰ εἶναι καλύτερο νὰ
προσορμιστῆ σὲ ἀσφαλὲς καὶ προσιτὸ ὁρμητήριο...
Μὲ τὴν ἀνάλυσι αὐτὴ ποὺ εἰχα κάνει πάνω στὴν Δαυϊδικὴ
στροφή, εἶχα κΓδλας προδιαγράψει τὸν σκελετὸ τοῦ νέουκεφαλαίου
τῆς ζωῆς μου... 'Ἐκανα λοιπὸν, τὸν σταυρό μου καὶ διαπεραιώθηκα στὶς ἐρημικὲς ἀκτὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου σοφία καὶ
πεῖρα αἰώνων ἐξέθρεψαν τὸ ἰδεῶδες τοῦ Μοναχισμοῦ. ἸΙοθα
ἐδῶ ἀναζητώντας νὰ ἱκανοποιήσω τὸ βαθὺ αὐτὸ καὶ ἀσίγαστο
αἴτημα τῆς ψυχῆς μου, ποὺ ἐκφράζει τόσο περιεκτικὰ ὁ στῖχος
αὐτὸς τοῦ ψαλμοῦ τοῦ Δαυϊδ. ἸΙρθα ἐδῶ ζητώντας νὰ
ἀσκήσω τὸ σῶμα καὶ νὰ ἐκλεπτύνοι τὸ πνεῦμα τόσο, ὤστε
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΥ
Σήμερα ξημερώνει Κυριακή, κἁ ὅλα τὰ σημάδια τοῦ καιροῦ ἀναγγέλουν μιὰ λαμπρή πρόωρα ἀνοιξιάτικη, μέρα. Ἑ ἀσπρογάλανη θάλασσα, ἀλαφροκοιμισμένη ἀκόμα, μόλις ποὺ ἀνασαίνει, ξαπλωμένη πάνω στὴν ἀπλὼχωρη κοίτη της -- τὸν Σιγγιτικὸ κόλπο — κιἰ ὁ γιγαντόκορμος Ἂθωνας, πασπαλισμένος
μὲ ἄφθονο χιόνι, προβάλει ὁλοκάθαρος πάνω στὸ ξέφωτο τοῦ
αὐγινοῦ οὐρανοῦ, σὰν πελώρια, γεμάτη μυστήριο, γρανιτένια
πυραμίδαἰ Ἁραιὰ τούλινα κάτασπρα συννεφάκια ξεπροβάλλουν
κάθε τόσο ἀπὸ τὰ ἀπόκρημνα βάθη τῶν βασωμένων φαραγγιῶν
του, καὶ ἀνεβαίνοντας μαζεύονται γιὰ λίγο ενα — γύρω ἀπὸ τὴν
αἰχμὴ τῆς πυραμίδας, γιὰ νὰ διαλυθοῦν κατόπι ἀγάλια — ἀγάλια,
λίγο ψηλότερα, σὰν ἀχνὸς καπνίζοντος ἠφαιστείου. Ὄσο γιὰ τὸν
οὐράνιο θόλο, γλυκόχρωμος καὶ ἀνοιξιάτικος, προμηνύει κύ αὐτὸς μιὰ χαρούμενη μέρα.

ἐλεύθερο τοῦτο ἀπὸ τὴν τύρβη καὶ τὴν μέριμνα τῶν ἐγκοσμίων,
νὰ μπορῆ νὰ φτερουγίζη μεσ' στὴν χαρὰ τῆς θείας λάμψεως...
Ἑρθα τέλος ἐδῶ γιὰ νὰ δώσω μιὰ τελευταία εὐκαιρία στὴν
ψυχή μου νὰ προετοιμαστῆ, καὶ νὰ πάρη τὰ ἀπαραίτητα
ἐφόδια γιὰ τὸ μεγάλο ταξεῖδι πρὸς τὸ ὑπερπέραν... Οἱ ἀεροπό'ροι, πρὶν διανύσουν τὸ δυσκολώτερο κομμάτι τῆς πτήσεώς τους, προσγειώνονται σ' ἕναν ἀκροτελεύτιο σταθμό, γιὰ
νὰ ἐπιθεωρήσουν τὴν μηχανὴ καὶ νὰ πάρουν καύσιμα γιὰ
τὴν δύσκολη πτῆσι... Τὸ Ἄγιον Ὄρος εἶναι λοιπὸν ὁ ἀ κ ρ οτελεύτιος ἐπίγειος σταθμὸς πρὶν τὴν μεγάλη
πτῆσι τῆς πολύπαθης ψυχῆς μου...
Δόξα καὶ τιμὴ καὶ προσκύνησις στὸν Σωτῆρα Χριστό,
τὸν ἐλευθερωτὴ τῆς ψυχῆς μου
Σᾶς χαιρετῶ ὅλους
μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Α.
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Μὰ καὶ μέσα στὸ Μοναστῆρι μας κάτι τὸ ἐξαιρετικὸ προμηνύεται σήμερα. Ὁ ἀκούραστος Τυπικάρης τῆς Μονῆς, μένοντας σήμερα στὴν Ἑκκλησιὰ καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσι, μπαινοβγαίνει
—βλέπω— κάθε τόσο βιαστικός, πότε στὸ ἱερὸ καὶ πότε στὸν
νάρθηκα, μαζὶ μὲ τὸν ἀεικίνητο Ἐκκλησιάρχη Πετοῦν κυριολεκτικὰ καὶ οἱ δυό τους, μέσα στὴν ὀρθρινὴ σιγαλιὰ τοῦ ναοῦ.
Βγάζουν ἀπ'τὸ ἱερό, μαζὶ μὲ μερικοὺς δοκίμους Μοναχούς, ἄμφια
βαρύτιμα χρυσοποίκιλτα, στροὸνουν χαλιὰ μπροστὰ στὸ ἱερὸ βῆμα
καὶ στὰ εἰκονοστάσια τοῦ καθολικοῦ, λουστράρουν τὰ δρύϊνα
στασίδια, στερεώνουν τὸν Σταυρό, τὰ ἐξαπτέρυγα, τοὺς φανοὺς
καὶ τὰ λάβαρα πάνω στὰ κοντάρια τους, ἀρματώνουν μὲ καινούργια κεριὰ τὸν ἀστραφτερὸ ὀρειχάλκινο χορὸ καὶ τοὺς πολυελαίους, καὶ γεμίζουν μὲ λάδι τὰ ἀσημένια κρεμαστὰ πολυκάντηλα.
Σὲ λίγο, στὴν Τράπεζα, μαθαίνομε τὸ ἐξαιρετικὸ γεγονὸς
τῆς ἡμέρας: Πρόκειται νὰ ὑποδεχτοῦμε σήμερα μὲ λιτανεία, τεμάχιο ἀπὸ τὸ ἄγιο λείψανο τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παχωμίου, ποῦ
τὸ φέρνει ὁ Γέροντάς μας — ὁ Ἄγιος Καθηγούμενος τῆς Μονῆς μας — ἀπὸ τὴν ξακουστὴ Ἰερὰ μονὴ τῆς νήσου Πάτμου,
δπου καὶ φυλάγεται τὸ ὅλο ἄγιο λείψανο.
Σκιρτοῦν ἀπὸ συγκίνησι οἱ καρδιές μας στὸ χαρμόσυνο
τοῦτο ἄγγελμα, κΓ ὁ λογισμός μας φτερωμένος μὲ τὰ φτερά τῆς
Ἰστορίας, τῆς γραπτῆς Ἰστορίας, σκίζει σὰν γοργόφτερο πουλὶ
τὰ μαγνάδια τοῦ χρόνου καὶ ξαναζωντανεύει μπροστὰ στὰ μάτια
τῆς ψυχῆς, ὕστερα ἀπὸ 223 χρόνια, τὸ συγκινητικώτατο ἱστορικὸ τοῦ Νεομάρτυρος :
Ἑνας νέος καὶ εὐσεβὴς ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἀπὸ τὰ μέ
ρη τοῦ Εὔξεινου Πόντου σκλαβώνεται στὰ σκοτεινὰ ἐκεῖνα χρόνια ἀπὸ Τατάρους, καὶ πουλιέται δοῦλος σ' ἕναν Τοῦρκο βυρσοδέψη, στὸ Οὐσάκι τῆς Μ Ἁσίας, κοντὰ στὴν Φιλαδέλφεια. Ἐκεῖ
ὁ Τοῦρκος ἀφέντης του βάλθηκε νὰ μυήση τὸν νεαρὸ Χριστιανό,
δχι μόνο στὴν τέχνη του, ἀλλὰ καὶ στὴν γεμάτη πλάνες θρησκεία
του. Μὰ γρήγορα κατάλαβε ὅτι τὸ χριστιανόπουλο ἐκεῖνο, τὴν
μὲν τέχνη ἐμάθαινε πρόθυμα, ὅσο ὅμως γιὰ τὴν θρησκεία τοῦ
Ἰσλάμ, ἡ πλημμυρισμένη ἀπὸ χριστιανικὸ φῶς ψυχή του τὴν
ἀποστρεφόταν σὰν τὸ σκοτάδι.
Ὁ ἀφέντης, μανιασμένος ἀπὸτὴντακτικὴ αὐτὴ τοῦ ὑποτακτι-
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ζοῦ του, τὸν παιδεύει κάθε τόσο σκληρὰ καὶ ἀπάνθρωπα μὲ ραβδισμούς, μὲ προπηλακισμούς, μὲ φοβέρες καὶ μὲ πεῖνα. Εἴκοσι—ἑπτὰ χρόνια — μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ — κρατᾶ τὸ μαρτύριο αὐτὸ
τοῦ ὡμοῦ ἐκβιασμοῦ, χωρὶς τὸ παλληκάρι νὰ λυγίση οὔτε στιγμή.
Δουλεύει μὲ τὸ σῶμα στὸν σκληρὸ ἀφέντη ὑπομονετικά, πρόθυμα, μὲ κάθε ὑπακοὴ καὶ τιμιότητα, κρατῶντας ὅμως τὴν ψυχή
του ἀδούλωτη σ' αὐτόν, γιὰ νὰ μπορῆ, ἀπελεύθερη, νὰ τὴν προσφέρη μόνο στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ: « Ἐκλήθης δοῦλος; Μὴ
σὲ μέλει, ἀλλ' ἐὰν δύνασαι νὰ γίνης ἐλεύθερος, μεταχειρίσου του
το καλλίτερα. Διότι ὅστις δοῦλος ἐκλήθη εἰς τὸν Κύριον, εἶναι
ἀπελεύθερος τοῦ Κυρίου' ὁμοίως καὶ ὅστις ἐλεύθερος ἐκλήθη,
δοῦλος εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Διὰ τιμῆς ἠγοράσθητε.» (Α' Κορ. ζ.'
2Ο—23). Καὶ πράγματι, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Ἐθναποστόλου, ἐσήμανε ἐπὶ τέλους ἡ ὤρα, ὅπου ἡ ὑπομονὴ τοῦ χριστιανοῦ ἐνίκησε τὴν σκληροκαρδία τοῦ φανατισμένου μισαλλόδοξου, ἡ προθυμία τοῦ εὐσυνείδητου δούλου την βαναυσότητα τοῦ
αὐθέντη, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ὑποτακτικοῦ τὸν σατραπισμὸ τοῦ κυρίαρχου, ἡ ἔντιμη πενία τὴν κομπορρημοσύνη τοῦ πλούτου. Ὁ
τοῦρκος βυρσοδέψης ἀλλάζει τακτική. τοῦ προτείνει νὰ τοῦ δώση
γιὰ σύζυγο τὴν θυγατέρα του καὶ νὰ τὸν κάνη κληρονόμο τῆς
μεγάλης περιουσίας του, ἀρκεῖ ν' ἀπαρνηθῆ τὸν Χριστό' βλέποντας ὅμως μὲ πόση σταθερότητα ἀποκρούει ὁ δοῦλος του καὶ γάμο καὶ πλούτη καὶ τιμές, ἀποφασίζει, νικημένος ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο
τῆς χριστιανικῆς αὐτῆς ψυχῆς, νὰ τὸν ἐλευθερώση, δίνοντάς του
τὴν ἄδεια νὰ ζήση ὅπου θέλει. «...ἀλλ' ἐὰν δύνασαι νὰ γίνης
ἐλεύθερος, μεταχειρίσου τοῦτο καλλίτερα...»
Νὰ ὅμως ποὺ ἀπάνω στὴν ἑτοιμασία γιὰ τὸ ταξείδι τῆς ἐλευθερίας, ἀρρωσταίνει ὁ ἀπελεύθερος βαρειά. Οἱ φανατικοὶ ἀγαρηνοί, ποῦ τὸν ἐπισκέπτονται, ἐπωφελούμενοι τῆς ἀρρώστειας του,
πλάθουν καὶ διαδίδουν τὸν συνηθισμένο τους μῦθο, ὅτι δῆθἐν ὁ
Χριστιανὸς ἐκεῖνος ἀπαρνήθηκε μπροστά τους τὴν πίστι του κύ
ἀποφάσισε νὰ τουρκέψη. Χωρὶς νὰ χάσουν καιρὸ τοῦ φοροῦν
στανικὰ τὰ πράσινα τούρκικα φορέματα τῆς ἀλλαξοπιστίας. Μόλις ὅμως ἐκεῖνος γίνεται καλά, δραπετεύει στὴν Σμύρνη, ὅπου
πετῶντας μὲ ἀποστροφὴ τὰ τουρκικὰ ροῦχα, ποὺ μὲ τὴν ἀπάτη
καὶ τὴ βία τοὖχαν φορέσει, μπαρκάρει σ' ἕνα καράβι κΓ ὕστερα
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ἀπὸ ἐπίπονο ταξείδι ἔρχεται στὸ Ἅγιον Ὄρος, δπου βρίσκοντας
ἕνα γέροντα Ἰωσήφ, Ἁγιοπαυλίτη Μοναχό, τοῦ ἐξομολογεῖται
τὰ ζρύφια τῆς καρδιᾶς του καὶ τὸν πείθει νὰ τὸν δεχτῆ ὡς Μοναχὸ στὴν ὑπακοή του. Ἁσκητεύει κοντά του ἐπὶ δώδεκα χρόνια
στὴν Νέα Σκήτη τῆς Μονῆς, κι' ἄλλα ἕξη ἀκόμα χρόνια κοντὰ
στὸν ξακουστὸ γιὰ τὴν ἀρετή του Γέροντα Ἁκάκιο τὸν Καυσοκαλυβίτη, δουλώνοντας τὸ σῶμα στὸ πνεῦμα καὶ προκόβοντας
στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν πίστι τόσο, ὤστε νὰ γίνη τύπος καὶ παράδειγμα τῆς Μοναχικῆς πολιτείας καὶ ὁ “ἠγαπημένος,, τῶν τότε
Μοναχῶν τοῦ Ἁγ. 'Ὁρους.
Μὰ ἡ εὐαίσθητη καρδιὰ τοῦ Παχωμίου δὲν βρίσκει εὐχαρίστησι' μιὰ ἀσίγαστη ἐπιθυμία τὸν ὼθεῖ πρὸς τὸ μαρτύριο. Θέ
λει νὰ μαρτυρήση γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐπισφραγίζοντάς
την μὲ τὸ αἶμα του. Καὶ γιὰ νὰ μὴ μείνη ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία σὲ κανέναν ἀπὸ κείνους, ποὺ μέσ' στὸν πυρετὸ τῆς ἀρρώστειας του, τὸν εἶχαν παραπλανητικὰ τουρκέψει, διαλέγει γιὰ τόπο
τοῦ μαρτυρίου του τὸ ἴδιο τὸ Οὐσάκι. Ἑκμυστηρεύεται τὸν λογισμό του τοῦτον στὸν Γέροντα του, ὁ ὁποῖος τὸν μαλλώνει καὶ
τὸν ἀποτρέπει,·νομίζοντας ὅτι ὁ λογισμὸς αὐτὸς εἰναι γέννημα
ὑψηλοφροσύνης. Μὰ μπροστὰ στὴν ἐπιμονὴ καὶ στὴν ἀξιοθαύμαστη ὑπομονή, μὲ τὴν ὁποία ὁ Παχώμιος ὑπομένει τὶς βαρειὲς
καλογερικὲς δοκιμασίες καὶ τυὺς κανόνες καὶ τὶς παιδείες, με τὶς
ὁποίες τὸν δοκιμάζουν. κάμπτεται στὸ τέλος ὁ Γέροντάς του 'Ιωσὴφ καὶ ἔχοντας σύμφωνους καὶ ἄλλους πατέρας καὶ ἀσκητὰς τῆς
ἀρετῆς, καὶ μάλιστα τὸν ξακουστὸ Ἁκάκιο. ξεκινᾶ μαζί μὲ τὸν
Παχώμιο γιὰ τὸ Οὐσάκι. 'Εκεῖ παρουσιάζεται ὁ Παχώμιος πρῶτα στὸν παληὸ ἀφέντη του καὶ ὕστερα στὸ παζάρι, ὅπου οἱ ἀγαρηνοὶ δὲν ἀργοῦν νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν
στὸν κριτή, μὲ τὴν βαρειὰ κατηγορία ὅτι δῆθεν, ἀφοῦ ἀπαρνήθηκε τὸν Χριστὸ καὶ ἔγινε Μωαμεθανός, ἐπρόδωσε τὴν νέα πρὸς
τὸ Κοράνιο καὶ τὸν προφήτη πίστι του. Μὰ ὁ Παχώμιος, μὲ χαρούμενο πρόσωπο καὶ μὲ θαρραλέα γλῶσσα, βροντοφωνεῖ ὅτι,
οὔτε μὲ τὸν λόγο οὔτε μὲ τὴν διάνοια δὲν ἀπαρνήθηκε ποτὲ τὸν
Κύριό του 'Ιησοῦ Χριστό, τὸν ὁποῖο ὁμολογεῖ τέλειο Θεὸ καὶ τέλειο
ἄνθρωπο καὶ ὅτι εἶναι ἕτοιμος γιὰ τὴν ὁμολογία του αὐτὴ νὰ ὑποστῆ ὁποιαδήποτε βασανιστήρια καὶ ὁποιοδήποτε εἶδος θανάτου.
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Οἱ φοβέρες τοῦ Τούρκου δικαστὴ καὶ ἡ φυλακὴ δὲν στέκονται ἱκανὲς νὰ τὸν λυγίσουν. "Ωσπου μιὰν ἀνοιξιάτικη αὐγοῦλα
— καλὴ ὤρα σὰν τὴν σημερινὴ — δεμένος πισθάγκωνα σέρνεται
ὁ Μάρτυς ἀπὸ τοὺς φανατισμένους ἀγαρηνοὺς μέσ' ἀπ' τοὺς
δρόμους τοῦ ΟὐσάκΓ σέρνεται πρὸς τὸν τόπον τῆς καταδίκης
του, λίγο ἔξω ἀπ' τὴν πόλι, κοντὰ σὲ μιὰ ρεμματιά, ποὺ χρησιμεύει γιὰ τὸ σφάξιμο τῶν προβάτων. Νὰ κύ ὁ μανιασμένος ὅχλος,
ὁ ἀκατανόητος αὐτὸς συρφετὸς-ἀπαραίτητη κουστωδία κάθε Μάρ- τυρα τοῦ Χριστοῦ — τόν συνοδεύει στὸν δρόμο τοῦ μαρτυρίου
μὲ ἐμπτυσμοὺς καὶ γιουχαϊσματα, μὲ χειρονομίες καὶ βρισιές...
Λίγο παράμερα, ἀκολουθοῦν δειλὰ λίγοι Χριστιανοί... Γαλήνιος
καὶ ἀτάραχος ὁ Μάρτυρας, δὲν προσέχει παρὰ μόνο στὴν προσευχή. Καὶ φθάνοντας στὸν καθιορισμένο τόπο γονατίζει καὶ
προσεύχεται ἀκόμα. Ὁ δήμιος διστάζει νὰ σηκώση τὸ κοφτερὸ
πελέκι. Κάτι ψιθυρίζει στ' αὐτιὰ τοῦ Μάρτυρα, παρακινῶντας
τον ν' ἀπαρνηθῇ τὴν τελευταία στιγμὴ τὸν Χριστό.
— Μὴ χάνεις μάταια τὸν καιρό σου, ἀκούγεται γαλήνια
καὶ σταθερὴ ἡ φωνὴ τοῦ Παχωμίου, μόνο κάμε ἐκεῖνο ποὺ
πρρστάχθηκες νὰ κάμης ! Καὶ νά! Μέσα στὶς πρώτες ἡλιαχτίδες
στραφταλίζει πρὸς στιγμὴ τὸ ἀστραφτερὸ ἀτσάλι πάνω ἀπὸ τὸν
αὐχένα τοῦ Μάρτυρα... Κύ ἀμέσως ἕνα συντριβάνι ἀπὸ ἀχνιστὸ
κόκκινο αἶμα ξεπηδᾶ ἀπ' ἐκεῖ, ραντίζοντας ἕνα γύρω τὸ νοτισμένο χορτάρι ..
Οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Οὐσάκι σηκώνουν τὸ τίμιο λείψανο τοῦ
Ὄσιομάρτυρος, ποὺ στὸ μεταξὺ ἔχει θαυματουργήση, καὶ χάρις
στὶς φροντίδες τοῦ τότε Μητροπολίτου Φιλαδελ.φείας Ἰωσὴφ μετακομίζεται ἀργότερα στὴν Πάτμο, μιὰ καὶ ὁ Μητροπολίτης ἐκεῖνος εἶναι ἀδελφὸς τοῦ ξακουστοῦ Μοναστηριοῦ της «Ἄγιος
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος».
Ψηλοὶ ἀπανωτοὶ ἧχοι ἀπὸ γλυκόλαλα μικρόσωμα σήμαντρα —- τὰ καμπανέλια — ξεχύνονται τοὸρα ἕνα γύρω καὶ διαλύουν
ἀπαλὰ τὸ ὅραμα τῶν λογισμῶν μας. Μιὰ θεία ἀρμονία κἁ ἄλλων κωδωνοζρουσιῶν, ἀπὸ βαρύτερα ὁλοένα σήμαντρα, συμπλέκεται μουσικὰ μὲ τοὺς πρώτους αὐτοὺς ἢχους καὶ δονεῖ χαρμόσυνα τὴν ἀτμόσφαιρα, μέσα στὴν μεγάλη δωδεκάστηλη αἴθουσα,
ὅπου ἡ Τράπεζά μας. Εἰναι γιορτάσιμες κωδωνοκρουσίες, ποὺ
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κυλοῦν ἀπὸ τὸ ψηλὸ κωδωνοστάσι τοῦ Μοναστηριοῦ, γιὰ νὰ μᾶς
ἀναγγείλουν τὴν προσέγγισι τοῦ μικροῦ καϊκιοῦ μὲ τὸ πολύτιμο
φορτίο, κάτω ἐκεῖ στὸν μικρὸ καλλίγραμμο λιμενίσκο τοῦ Ταρσανᾶ μας...
Ξεκινοῦμε δλοι γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ ἁγίου λειψάνου. Ὄλοι, ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν, τὸν ἀδελφὸ Μοναχὸ Θ., ποὺ σοβαρὰ αρρωστος πλαγιάζει ἐδῶ καὶ τρεῖς μέρες στὸ Νοσοκομεῖο τῆς
Μονῆς.
Μπροστὰ πηγαίνει ἕνας, κρατῶντας στὰ χέρια τὸν τίμιο
Σταυρὸ καὶ πίσω, σὲ δυὸ στοίχους, πορεύονται οἱ δόκιμοι Μοναχοί, κρατῶντας στὰ χέρια τοὺς τέσσαρες ἀναμμένους φανούς,
τὰ ἑξαπτέρυγα καὶ τὰ δυὸ μεγάλα κόκκινα λἀβαρα, ποὺ εἰκονίζουν τὴν 'Υπαπαντὴ καὶ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου. Ἁκολουθεῖ ὁ κλῆρος τῆς Μονῆς, ντυμένος τὰ ἱερατικά του ἄμφια, καὶ
πίσωθέ του οἱ Μοναχοὶ καὶ οἱ προσκυνηταί.
Ἑ ὅλη πομπή μας κατηφορίζοντας σταθμεύει μισὸ χιλιόμετρο ἔξω ἀπ' τὸ Μοναστῆρι, ἀκριβῶς στὸ Προσκυνητάρι τῆς
Παναγιᾶς, ποὺ ἀνήγειρε ἡ εὐλάβεια τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου
Παύλου, στὴν θέσι ἐκείνη ὅπου, κατὰ τὴν προφορικὴ παράδοσι,
διετάχθη ἀπὸ ἀόρατη φωνὴ νὰ σταματήση ἡ Χριστιανὴ Σουλτάνα Κυρὰ-Μάρω, κόρη τοῦ Βασιλέως τῆς Σερβίας Γεωργίου
Βράγκοβιτς (145Ο) κτίτορος καὶ προστάτου τῆς Μονῆς, μητρυιὰ
δὲ τοῦ Σουλτάνου Μωάμεθ Β' τοῦ Πορθητοῦ, ἡ ὁποία ἐξορισμένη ἀπ' αὐτόν, ἐρχόταν στὸ μοναστῆρι γιὰ νὰ ἀφιερώση τὰ
τίμια δῶρα τῶν Μάγων τῆς Ἁνατολῆς πρὸς τὸ θεῖο βρέφος
— χρυσόν, λίβανον καὶ σμύρναν — ποὺ εἶχαν περιέλθει μετὰ
τὴν πτῶσι τοῦ Βυζαντίου στὸ θησαυροφυλάκειο τοῦ Σουλτάνου...
Τὴν ἴδια στιγμὴ μιὰ ἄλλη πομπὴ ἀπὸ μοναχοὺς τῆς Ἰ.
νέας Σκήτης τῆς Μονῆς, καθὼς καὶ τῆς Ἰ. Σκήτης τῆς Ἁγίας
'Ἀννας, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Γέροντά μας, κρατοῦντα στὰ χέρια
ἕνα βαρύτιμο ἀσημένιο μεγάλο κουτί, στολισμένο μὲ πολύτιμα
πετράδια, ὅπου κρύβεται τὸ τεμάχιο τοῦ ἁγίου καὶ θαυματουργοῦ λειψάνου, ἀνηφορίζει ἀπὸ τὴν θάλασσα πρὸς τὸ Προσκυνητάρι.
Ἑ στιγμὴ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ἁγίου λειψάνου εἶναι στὴν
ἁπλότητά της πολὺ συγκινητική: Κάτω ἀπὸ τὸν καταγάλανο
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οὐρανό, στέκουν πάνω στὸ φυσικὸ αὐτὸ ξάγναντο σιωπηλὲς γιὰ
λίγο, ἡ μιὰ ἄντικρυ στὴν ἄλλη, οἱ δυὸ πομπές... 'Η δική μας
ἀτενίζοντας τὸ ἄγιο λείψανο, ἔχει μέτωπο πρὸς τὴν θάλασσα,
ποὺ κάτω ἀπ' τὸν ἥλιο τοῦ ἀπομεσήμερου στραφταλίζει τώρα
σὰν πελώριος ἀσημένιος δίσκος. Ἑ ἄλλη ἀτενίζοντας τὸ Μοναστῆρι, ἔχει μέτωπο πρὸς τὸν πέτρινο δγκο τοῦ 'Ἀθωνα, μὲ τὶς
μεγάλες κάτασπρες χιονοστιβάδες του, ποὺ ἀντανακλοῦν παράξενα στὸ ἡλιακὸ φῶς, μεταβάλλοντάς το σ' ἕνα ἀκαθόριστο φωτερὸ σέλας, σὲ κάτι σὰν φωτεινὸ ἀπαύγασμα τοῦ Βιβλικοῦ ὅρους
Θάβώρ... Ὁ Γέροντας, ντυμένος τὸ ἀπέριττο καλογηρικὸ ράσο
του, στέκει ἀσκεπὴς ἀνάμεσα ἀπ' τὶς δυὸ ὁμάδες, κρατῶντας μὲ
καταφανῆ συγκίνησι στὴν ἀγκαλιά του τὸ κιβώτιο μὲ τὸ πολύτιμο περιεχόμενο, ποὺ τὸ θυμιατίξουν σιωπηλοὶ δυὸ διάκοι ἀμφιοφορεμένοι.
Βλέπω ἕνα γύρω μου τούτη τὴν στιγμὴ μορφὲς σιωπηλές,
ἀσκητικὰ ταπεινές, ἀχνολουσμένες «ἐκ τῶν ἔνδον» ἀπὸ ἕνα ἀπόκρυφο φῶς' μορφὲς ἀγωνιστῶν τῆς ἀρετῆς, σφραγισμένες μὲτὴν
σφραγίδα τοῦ Παρακλήτου' σἐ μερικὲς ἀπ'αὐτὲς ἀναγνωρίζει κανεὶς χωρὶς δυσκολία, τὴν θριαμβευτικὴ νίκη τοῦ ἀνθρώπου πάνω»
στὰ λογῆς - λογῆς πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος... Μιὰ τέτοια θὰ ἧταν ἀσφαλῶς καὶ ἡ μορφὴ τοῦ Παχωμίου, τοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ τούτων ἐδῶ τῶν Γερόντων, ποὺ ἀσκήτεψεπρὶν
ἕξη γενεὲς στὴν ἴδια τούτη περιοχή... Ξανακυτάζω ἕνα - ἕνα τὰ
λιπόσαρκα καὶ γαληνὰ τοῦτα πρόσωπα καὶ νοιώθω νὰ μοῦ μεταγγίζουν στὴν ψυχὴ κάτι ἀπὸ τὴν ἀπόκοσμη γαλήνη τους... 'Ἀθελα μοὔρχονται στὸ νοῦ τὰ λόγια ἐκεῖνα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ Λατρηνοῦ, τοῦ κτίτορος τῆς Πατμίας Ἰερᾶς Μονῆς :
«Ὄστις σῶμα ἐνίκησεν, ὁ οὗτος φύσιν κατέβαλε. Ὁ δὲ φύσιν
νικήσας, πάντως ὑπὲρ φύσιν ἐγένετο»...

Σὲ λίγο ἀκούγεται κατανυκτικὴ ἡ ψαλμωδία τοϋ χαιρετισμοῦ τοῦ ἁγίου λειψάνου, ἀπὸ τὸνκαλλίφωνο χορὸ τῆς πομπῆς μας.
— Εὐφραίνεται σήμερον ἠ περίβλεπτος αὔτη Μονή, ὑπτίαις χερσὶν ὑποδεχομένη, τὰ θεῖα σου λείψανα, Ὁσιομάρτυς
Παχώμιε' καὶ θεοπρεπῆ σοι πομπὴν ποιεῖται, ἐνορῶσα τὴν δόξαν σου, ἥν παρὰ Χριστοῦ ἐκτήσω, σαὐτὸν γὰρ ἀπηρνήσω οὐρανίῳ ἔρωτι, καὶ καλῶς διήνυσας, τὸ κατ' ἄμφω μαρτύριον.
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Θεῖον γὰρ σε κεκτημένη ἀνάστημα χαίρει ἐν σοὶ ὡς μήτηρ φιλότεκνος, καὶ ὡς κιβωτὸν ἁγιασμοῦ ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς, ἐδέξατο ταῦτα βοῶσα. Κύριε δόξα σοι...
'Ἐνας ἀνάλαφρος μπάτης κάνει τὶς φωνὲς τῶν ψαλτῶν νὰ
τρεμουλιάζουν ἀπαλὰ καὶ τὶς χρυσὲς φοῦντες τῶν λαβάρων —μὰ
καὶ τὶς ἀσημιές, Βιβλικές, γενειάδες τῶν Γερόντων — ν' ἀνεμίζουν χαρμόσυνα...
Ἁπὸ τὶς δυὸ ὁμάδες σχηματίζεται τώρα μιὰ μοναδικὴ
πομπή, ποὺ μ' ἐπὶ κεφαλῆς τὸν τίμιο Σταυρὸ, τὰ ἐξαπτέρυγα,
τοὺς φανοὺς καὶ τὰ μπαῖράκια ἀνηφορίζει πρὸς τὸ Μοναστῆρι,
λιτανεύοντας διαρκῶς τὸ ἄγιο λείψανο, καὶ μπαίνει σὲ λίγο στὴν
εὐρύχωρη πεντακάθαρη 'Εκκλησιά. Τὸ κιβώτιο, μὲ ἀνοιχτὸ τὸ
κάλυμμά του, τοποθετεῖται στὸ κέντρο τοῦ Καθολικοῦ, πάνω
σὲ μιὰ τράπεζα σκεπασμένη μὲ πορφύρα. Οἱ καλόγηροι καὶ οἱ
προσκυνηταὶ στέκουν στὰ στασίδια τους καὶ οἱ χοροὶ ψάλλουν
κατανυκτικὰ τὴν δοξολογία καὶ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ ἁγίου λειψάνου.
Ὄλα τώρα μέσα στὴν Ἑκκλησιὰ εἶνε ὑποβλητικά, ἑλκυστικά, ἀγαπημένα. Τὸ ἀπόφωτο τῆς ἡμέρας μπαίνοντας μέσα
ἀπὸ τὰ πολύχρωμα τζάμια τῶν παραθύρων, μεταμορφώνει καὶ
λαμπρύνει τὰ πάντα : Ὁ ὀρειχάλκινος, μεγαλοπρεπής, δωδεκάπλευρος χορός, μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀναμμένων κεριῶν του, κατάστιλπνος, ἀκτινοβολεῖ ἰριδισμούς, ὡς «παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένος»" ἔτσι ὅπως αἰωρεῖται ἐορταστικά, κρεμασμένος ἕνα
γύρω μὲ τὶς δώδεκα λεπτὲς σκαλιστὲς μπρούντζινες ταινίες του,
ἀπὸ τὴν βάσι τοῦ τρούλλου, ζωντανεύει στὴν μνήμη μας περικοπὲς ἀπὸ τὴν Ἁποκάλυψι γιὰ τὴν «πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ
καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν νύμφην, τὴν
γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.» (Ἁποκ. κα' 1Ο). Οἱ πολυέλαιοι ἰριδίζουν
κΓ αὐτοὶ λαμπερά. Τὸ καλλιτεχνικὸ μαρμάρινο τέμπλο, τὰ μαρμάρινα εἰκονοστάσια, ἡ πύλη τῆς Λιτῆς, τὸ μαρμαροπλακόστρῳτο δάπεδο καὶ οἱ θαμπὲς ριπολίνες τῶν τοίχων τῆς Ἑκκλησιᾶς,
μαρμαίρουν ἀπαλά, γλυκόθωρα, κάτω ἀπ' τὸ τρεμουλιαστὸ φῶς
τῶν κεριῶν.
Στὸ χαρωπὸ κουδούνισμα τῶν θυμιατῶν ξεχύνονται εναγύρω μικρὲς γαλάζιες τολύπες, ποὺ εὐωδιάζουν λίβανοκαὶ σμύρνα.
Κυματισμοὶ ἀπὸ γλυκόφθογγες ψαλμωδίες λικνίζουν τώρα
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ἀπαλὰ τὶς ψυχές.
— Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία... Σειρὰ - σειρὰ μετὰ τὸν Γέροντα, περνοῦμε δλοι
εὐλαβικὰ μπροστὰ ἀπ' τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου καὶ μὲ κατάνυξι τὸ
προσκυνοῦμε καὶ τὸ ἀσπαζόμαστε. Μέσα σ' ὅλους κΓ ὁ ἄρρωστος ἀδελφὸς Θ... Βάζει μετάνοιες μπροστὰ στὸ λείψανο, τὸ ἀσπάζεται εὐλαβικὰ καὶ φεύγει. Ἁνήσυχος, τὸν προφτάνω ἔξω ἀπ'
τὴν Ἑκκλησιά, γιὰ νὰ τὸν μαλλώσω λίγο' κύ ὅχι ἄδικα. Σκέπτομαι ὅτι λίγο πρὶν τὸν εἴχαμε ἀφήσει σὲ μιὰ κατάστασι πολὺ
δυσάρεστη : 'Οξεῖα δ-υσουρία μὲ φρικτοὺς πόνους καὶ ψηλὸ πυρετό. Πῶς τ' ἀποφάσισε ὁ εὐλογημένος καὶ κατέβηκε κάτω ;Ἐοῦ
ρίχνω μιὰ ματιά. Φαίνεται νὰ ειναι ἀπύρετος κΓ ἔχει τὸ βλέμμα
ἰλαρό. Μοῦ διηγεῖται σύντομα καὶ ἁπλᾶ, σὰν νὰ διηγόταν τὸ
φυσικώτερο πρᾶμα τοῦ κόσμου :
— Μόλις ξεκινήσατε γιὰ τὴν ὑποὅοχή, προσευχήθηκα ἐπὶ
πολὺ μὲ θέρμη καὶ δάκρυα, λέγοντας πρὸς τὸν Ὄσιο Παχώμιο:
.«'Ἀγιε Μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ ἀξίωσέ με τούτη τὴν χαρμόσυνη
μέρα νὰ κατέβω ὑγιὴς ἀπ' τὸ κρεββάτι γιὰ νὰ προσκυνήσω κΓ
ἐγὼ μαζὶ.μὲ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς τὸ ἁ'γιο λείψανό σου!». Σὲ
λίγο κάτι ἔνοιωσα μέσα μου νὰ μοῦ λέη ὅτι ἤμουν καλά! Θερμομετρήθηκα. Δὲν εἶχα πιὰ πυρετό... Μὰ καὶ τὸ ὀδυνηρὸ βάσανο
τῆς ὀξείας δυσουρίας εἶχε ἐξαφανιστῆ ! Εἶμαι ἤδητελείως καλά...
Μὲ αὐτὰ τὰ ἁπλᾶ λόγια μοῦ διηγήθηκε ὁ εὐλαβὴς ἀδελ
φὸς τὸ πρῶτο θαῦμα τοῦ Ὁσιομάρτυρος μέσα στὸ Μοναστῆρι
μας καὶ Μοναστῆρι Του ..
Ξαναμπαίνω στὴν Ἑκκλησιά. Τὸ προσκύνημα ἔχει τελειώσει, Οἱ ἱερεῖς μεταφέρουν τὸ ἄγιο λείψανο μέσα στὸ ἱερὸ καὶ τὸ
ἐναποθέτουν πλάγι στὰ ἄλλα θαυματουργὰ «σκεύη ἐκλογῆς»
τοῦ Κυρίου.

Καὶ τώρα ὁ εὐλαβὴς Διοικητὴς τοῦ'Αγίου'Ὁρους κ. Κ. Κωνσταντόπουλος, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Τελώνην Δάφνης κ. Σ. Κερκύραν καὶ τὸν Διοικητὴν Τμήματος ἀλλοδαπῶν Ἁγ. 'Ὁρους ὑπομοίραρχον κ. Ι. Κουντούρην παρακολούθησε τὴν ὅλη τελετὴ τῆς
ὑποδοχῆς τοῦ Ἁγίου λειψάνου, ἀπευθύνει πρὸς τοὺς Μοναχοὺς
λόγια πανηγυρικὰ καὶ ἐμπνευσμένα. Ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ ρῆμα τοῦ
Κυρίου «...καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρἀός εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ
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καρδίᾳ...» γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὡς περὶ ἄξονα περιεστράφη ὅλη
ἡ ζωὴ τοῦ Ὁσιομάρτυρος, ὑπογραμμίζει τὴν ἀξία τῆς ἀσκήσεως
καὶ τῆς ταπεινώσεως γιὰ κάθε Χριστιανὸ καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν
Μοναχό Ἑ ἀγαπῶσα ταπείνωσις «κένωσις» πρέπει νὰ χαρακτηρίζει κάθε Χριστιανὸ καὶἰδίως τὸν Μοναχό" γιατὶ ὁ Χριστιανισμὸς
δὲν εἶναι μόνον ἔφεσις διὰ μίαν ἀνωτέραν ζωήν, ἀλλὰ κυρίως
βίωμα, ποὺ τὸ ζῆ κανεὶς διὰ ἀδιαλείπτου ἀγῶνος καὶ ἀσκήσεως.
Μόνο μὲ τὴν συνεχῆ ἄσκησι στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἐνάσκησι τῆς
ἀρετῆς, βελτιοῦται πνευματικῶς ὁ ἄνθρωπος καὶ ἠμπορεῖ νὰ
φθάση - συνεργούσης καὶ τῆς Θείας χάριτος - σὲ δύναμι καὶ σὲ
μεγαλεῖο καὶ αὐτὸν τὸν Πατέρα Παχώμιο τὸν Ἁγιοπαυλίτη.
Αὐτὰ ἔχομαι νὰ διδαχθοῦμαι δλοι, καὶ πρὸ παντὸς οἱ Ἁγιορεῖται, γιὰ νὰ γίνουν καλλίτεροι, γιὰ νὰ ἀποδώσουν πνευματικὰ,
γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν σ' ἐκεῖνο ποὺ ὁραματίζονται καὶ γιὰ τὸ
ὁποῖο προϋποτίθεται ὅτι ἧρθαν στὸ 'Ἀγ. Ὄρος. Καὶ τότε θὰ
δοξασθοῦν κΓ αὐτοὶ σὰν «υἱοὶ φωτός» καὶ σὰν ἥρωες τῆς ζωῆς,
καὶ θὰ δοξάσουν ἀκόμη περισσότερο τὸ ἱεῳὸ αὐτὸ σύστημα καὶ
πολιτιστικὸ μόρφωμα, γιὰ τὸ ὁποῖο ὡς Ὁρθόδοξοι χριστιανοὶ
καὶ ὤς 'Ἐλληνες, αἰσθανόμαστε ἰδιαιτέρα καύχησι.
Ὁ Γέροντάς μας εὐχαριστῶντας τὸν κ. Διοικητὴ γιὰ τὰς
ὡραίας ἐκφράσεις του ἐξιστορεῖ μὲ συντομία τὴν ζωὴ καὶ τὸ
μαρτύριο τοῦ Ὁσίου, ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ φθάση ἕως αὐτὸ θὰ εἶχε
ἀσφαλῶς ὑπ' ὅψιν του καὶ τὸν Ὄσιον Πατέρα ἡμῶν Παῦλον
καὶ κτίτορα τῆς Μονῆς, ὁ ὁποῖος βλέπων τὴν ματαιότητα τῶν
ἐγκοσμίων, ἐγκατέλειψε πὶ,οῦτον καὶ τιμὰς καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν
δοξασμένην Βασιλικὴν πορφύραν τοῦ Βυζαντινοῦ θρόνου, προτιμήσας νὰ περιβληθῆ τὰ ράκη τοῦ Μοναχοῦ...

'Η συγκινητικὴ τελετὴ τελείωσε ἤδη, καὶ οἱ Πατέρες σιωπηλοὶ καὶ σεμνοί, ἀποσύρονται στὰ κελλιά τους, Εἶνε οἱ στιγμὲς
ὅπου, ὁ ἥλιος γέρνοντας πίσω ἀπ' τὸ βουνὸ τῆς Σιτωνάδας ἀχνολούζει τὴν φθαρτὴ κτίσι μέσα σὲ μιὰ διάφανη χρυσορόδινη ἀτμίδα φωτός, χαρίζοντάς της μιὰ φευγαλέα πνοὴ ἐξαὐλώσεως,
μιὰ στιγμιαία πνοὴ ἀπελευθερώσεώς της ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς
φθορᾶς, στὴν ὁποία συστενάζει κἁαὐτὴ μαζί μας καὶ συναγωνιᾶ...
Εἶνε ὅμως συγχρόνως καὶ στιγμὲς -οἱ μεγάλες στιγμὲς- τοῦ Μοναστοῦ, ὅπου, μόνος,, κατάμονος, μέσα στὴν θαλπωρὴ τῆς σιγα-

ΣΚΕΨΕΙΣ
Χαρᾶς εϋαγγελια τῆς όὶναστἁσεως Χριστοϋ.
Εϊς τὴν χαραν κα'ι ἀγαλλίασιν, τὴν δποίαν δοκιμάζει ἡ ἐξερχομένη ἐκ τὴς χειμερινής νάρκης καϊ εϊσερχομένη εις τὴν μυροβολον άνοιξιν
δίψυχος φύσις, προστϊθεται κα'ι ὴ άσυγκρϊτως μεγάλη χαρὰ κα'ι ὰγαλλϊασις, τὴν δποίαν αισθάνεται πας χριστιανδς ἐκ τὴς λαμπροφορου τοϋ
Κυρίου 'Αναστάσεως, τῆς έορτὴς ταϋτης των έορτων καϊ πανηγύρεως
των πανηγύρεων, ώς ἀποκαλεϊ ταύτην ή 'Εκκλησϊα μας διὰ τοϋ ύπερδχου και μεγαλοπνοου Κανονος τοϋ Δαμασκηνοϋ. 'Η 'Ανάσταοις τοϋ Κυρίου
«δς ήγέρθη διὰ τὴν δικαϊωσιν ὴμων» (Ρωμ. δ' 25.) εϊναι τδ σπουδαιότερον χριστιανικδν καϊ ιστορικδν γεγονος, διοτι. αντη δεικνύει ὴλϊου
φαεινδτερον τὴν θεοτητα τοϋ Κυρίου, τήν δικαϊωσιν τοϋ άνθρωπου, τὴν
έπανάκτησιν τὴς υιοθεσίας, τὴν πανωλεθρίαν τοϋ {1ανάτου, τὴν έξάλειψιν τὴς 6ιμαρτίας, τὴν συντριβὴν τὴς κεφαλὴς τοϋ δφεως (Γεν. γ' Ι5.).
Πάντα ταϋτα εἰναι δώρα ἀτὶμητα, ἀτινα έξυψωνουν κα'ι δίδουν
ἀξίαν εις τὴν προσωπικοτητα τοϋ ὰνθρώπου. θδοὑ διατ'ι πασα χριστιανικὴ ψυχή χαιρει ἐπὶ τὴ άναστάσει κα'ι ὴ 'Εκκλησϊα ὴμων ϊδιαζοντως τιμα τὴν τὴς "Αναστάσεως έορτὴν κα'ι προτρέπεται «έορταζέτω δ κόσμος
δρατδς τε κα'ι ὰορατος».
Τὴν χαραν ταύτην, ῆν έπαγγέλεται δ 'Ιησοϋς Χριστδς και Σωτήρ
ὴμων καϊ ή θρησκεία αϋτοϋ τὴς χαρα;, έννοοϋν μόνον οί μετανοοϋντες

λιᾶς, ἐκεῖ μέσα στὸ ἀπέριττο ἡσυχαστήριό του, ποὺ αἰωρεῖται
ἀνάμεσα γῆς καὶ οὐρανοῦ, κάμπτει τὸ γόνυ μπροστὰ στὸ Δεσπότη καὶ Κύριο τῆς κτίσεως καὶ δέεται παρατεταμένα καὶ ἁπλᾶ :
-. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με! ..
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με!...
Ναί, ἔτσι ἁπλᾶ θὰ δεηθῆ τώρα... Πρὸς τὶ τὸ πλεονάζον; «τὸ
γὰρ τὶ προσευξόμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ' αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις"» (Ρωμ η'26).
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με!..., δέεται
τώρα παρατεταμένα ὁ Μοναχός, ζητῶντας νὰ ἐλεηθῆ' νὰ ἐλεηθῆ στὸν καιρὸ τῆς δόξης τοῦ Κυρίου μὲ μιὰ -μιὰ καὶ μόνη- ἀχτιδίτσα ἀπὸ τὸ θεῖο Του φῶς. ΓΓ αὐτὴν τὴν σταγόνα τοῦ θείου
φωτὸς ἀγωνίζεται καρτερικὰ ὁ Καλόγερος, κΓ εἰναι πρόθυμος
γύ αὐτὴν νὰ χύση τὸ αἶμα του μιὰ χρυσαυγοῦλα, σὰν τὸν μακάριο Ὁσιομάρτυρα Παχώμιο...
ΑΚΡΑΘΩ·Ι ΤΗΣ
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και «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ' 5.) περιπατοϋντες. Οϊτοι χαϊρουν πάντοτε τὴν άρρητον χαρὰν «ῆν οϋδεις αϊρει απ' αϋτων» ('Ιωάν ιστ' 22.).

«Τὰ δψάτνια τῆς αμαρτιας»
'Η έποχὴ ὴμων ειχε το ἀτύχημα νὰ δοκιμάση και ϊδη ἰδίοις δμμασι τὰ ἀποτελέσματα τὴς ὰιιαρτίας, τον θάνατον, δστις κατὰ τον 'Αποστολον Παϋλον, εϊναι τὰ «δψιονια τὴς ἀμαρτϊας» (Ρωμ. στ 23.). Οι
δυο παγκοσμιοι πολεμοι έσκορπισαν άφατον δυστυχϊαν, ὰφθονα δάκρυα,
έθέρισαν άσπλάχνως τδ άνθος τὴς νεδτητος, κατερεϊπωσαν ἔργα μόχθου
αϊώνων τοϋ ὰνθρῶ.του και έδημιούργησαν συνθήκας δυσβαστάκτου δυστυχίας εϊς τον «καλδν λίαν» αυτον κοσμον, ον έδημιούργησεν ὴ ὰγαθδτης τοϋ Θεοϋ διὰ τον ἄνθρωπον. Ἰδοϋ μερικα θύματα τοϋ πολέμου, οιτιτες εϊναι αποτελεσμα τὴς αμαρτιας. Κατ' άνακοίνωσιν τὴς παγκοσμίου
δμοσπονδίας παλαιων πολεμιστων, οι ανα τον κόσμον άνάπηροι πολέμου
άνέρχονται εις Ι5 περίπου έκατομμύρια, οι ήμίσεις των δποϊων εῖναι θϋματα τοϋ τελευταϊου παγκοσμὶου πολέμου. Εϊς τὴν Γαλλϊαν 993.5ΟΟ παλαιοι πολεμισται λαμβάνουν σϋνταξιν ἀναπηρϊας, εις τὴν Μ. Βρεττανϊαν
683.ΟΟΟ, εις τὴν 'Ιιαλίαν 35Ο.ΟΟΟ, εϊς τον Καναδαν Ι58.ΟΟΟ και εις τδ
Βέλγιον Ι2Ι.ΟΟΟ. Οί 'ΑμερικανοΙ στρατιωται, οἰ δποϊοι κατέστησαν αναπηροι κατὰ τον δεϋτερον παγκοσμιον πολεμον ὰνὴλθον εϊς Ι.9Ι9.ο37, οί
Γερμανο'ι εις Ι.537.ΟΟΟ καὶ οι 'Ιάπωνες 744.Ο34.
Παραλειπομεν τοι ετερα θϋματα τὴς ἁμαρτίας εκ των ὑπ' αϋτὴς
προκαλουμένων άσθενειων, έκ των δποίων, προ τοϋ πολέμου μονον εν
Γαλλϊα ἔπασχον τεσσαρα έκατομμύρια άτομα, 4Ο θὶο των βρεφων απεθνησκον και 5Ο ιὴο έγένοντο παράφρονες κα'ι διὰ τας δποίας έδαπανωντο εϊς νοσοκομεϊα 2Ο έκατομμύρια γαλλικων φράγκων και ὴ 'Εθνικὴ οἰκονομία έφίστατο ζημϊαν τριων δισεκατομμυρϊων γαλ. φράγκων !!

Και ετερα ὑϊήματα !
“Αλλ' έκτδς των θυμάτων τοϋ πολέμου ὑπάρχουν καϊ ετερα θύματα. Ταϋτα ειναι τα θύματα τὴς γαστριμαργίας, ῆτις, ως γνωστδν, εῖ
ναι εν των θανασιμων ὰμαρτημάτων.
'Ιδοϋ τὶ εΤπεν δ διαπρεπὴς 'Αμερικανδς ιατρδς, καθηγητὴς Λεβῖν,
δμιλων ἐνώπιον τὴς ένώσεως δια τὴν προοδον τὴς έπιστήμης «Παρὰ
τοϋς συχνοϋς πολέμους, περισσοτεροι άνθρωποι τὴς λευκὴς φυλὴς ἀποθνήσκουν ἀπδ τδ τραπεζομάχαιρο κα'ι τδ πηροϋνι, παρὰ απο τδ πυροβολον και τὴν λογχην. Πολλοϊ Εύρωπαϊοι καί 'Αμερικανοὶ τριδγουν πάρα
πολὴ καί τοϋτο προκαλεϊ ύπέρτασιν τοϋ αϊματος, καθως καϊ νοσους των
νεφρων καί τοϋ έγκεφάλου. Τουναντϊον ή ύψηλὴ πίεσις τοϋ αϊματος εῖνε
σπανία μεταξὺ των Κινέζων, 'Ιαπωνων, Κορεατων και 'Ινδων».
Οι λόγοι οῦτοι τοϋ σοφοϋ έπιστήμονος μαρτυροϋν προς τοϊς οϊλλοις και τὴν μεγάλην σημασίαν τὴς νηστείας καϊ απο ὰπ6ψεως ὑγιεινής,
δπερ ήμεϊς οί 'Αγιορεϊται ἐκ πείρας γνωρίζομεν. 'Η νηστεία φέρει οϋ
μονον ψυχικὴν ὑγείαν αλλα και σωματικὴν τοιαϋτην. Ὅθεν οϋ μονον
ὰμαρτάνουσιν οϊ μὴ νηστεύοντες ἀλλὰ καὶ βλάπτουσι τὴν υγείαν αϋτων,
ως αλλοτε δια πολλων ἐγράψαμεν.

Και αυθις
Δεν δυνάμεθα νὰ μὴ έπανέλθ·ωμεν κα'ι αυθις εϊς τδ ζήτημα τοϋ
ϊδιορρϋθμου, ἐκ χριστιανικής βεβαίως ἀγάπης κινούμενοι καί οὑχι εξ
έριθεϊας καϊ φιλοκατηγορϊας, δπερ ἀλλοτριον τοϋ χριστιανικοϋ πνεύματος, διοτι έκ τοϋ ίδιορρύθμου «λϋ.τη μοι έστι μεγάλη και ὰδιάλειπτος
δδύνη τῆ καρδϊα μου» (Ρωμ. θ' 2.) ϊνα ιιεταχειρισθωμεν 1,όγους τοϋ
'Αποστ. Παύλου.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Οσιομοὶρ·τυς Ποτχωμιος © Νέος. 'Ως έσημειώσαμεν εις τδ προηγούμενον τεϋχος, ἐπραγματοποιήθη ή ένταϋθα μεταφορά, ύπδ τοϋ Καθηγουμένου ἡμων Πανοσιολ. "Αρχιμ. κ. Σεραφείμ, τοϋ ιεροϋ λειψὰνου τοϋ
Ὅσιομάρτυρος Παχωμίου, τοϋ παραχωρηθέντος υπδ της εν Πάτμφ 'Ι.
Μονής 'Αγ. Ἰωάννου τοϋ Θεολόγου εις τὴν ὴμετέραν τοιαύτην.
Τοϋτο άποτελεϊται απο το δστοϋν τὴς χειρδς τοϋ Ὅσίου, δνομαζομενον «πὴχυς». "Εκ τὴς 'Ι. Μονής Πάτμου μετεφέρθη ύφ' δλων των
μοναχων αυτής εν λιτανεύσει καϊ εν μέσιρ γενικων κωδωνοκρουσιων της
Μονής και δλων των 'Εκκλησιων τὴς πολεως τὴς Πάτμου Χοὶρας, μἐχρι τοϋ εν Σκαλα 'Ι. ναοϋ τοϋ ίερομάρτυρος Φωκα, ἔνθα ἐγένετο ή <!πδλυσις και ἔνθα παραλαβων τοϋτο εις δρισθεις μοναχος, τδ μετέφερεν
μέχρι τοϋ ἀτμοπλοϊου, δπου και τδ παρέδωσεν τελικως εϊς τον ὴμέτερον
Καθηγούμενον. Τὰ τὴς ένταϋθα ὑποδοχὴς τοϋ ὰγϊου λειψάνου ὰναφέρονται εις ὰλλην σελίδα του παρόντος τεύχους.

'Ιερὰ Κοινοτης 'Αγϊβ» "©ρους. Κατόπιν ἐγγράφου τοϋ ἈγιοΣυγχαίρομεν θερμως τους πέντε Προϊσταμένους τὴς Μεγϊστης
Λαύρας, διοτι, ως άνεγράψαμεν εις τδ ύπ' άριθ. 3Ο—3Ι τεϋχος ἡμων,
θέσαντες εϋθαρσως ἐπὶ τάπητος τδ ζήτημα ἐν τὴ γεροντικῆ αϋτων συνάξει έζήτησαν τὴν κατάργησιν αύτοϋ.
Πρέπει νὰ έπιμείνωσι καϊ ένισχυομενοι διὰ τὴς προσευχῆς νὰ επανέλθωσι και αῦὐις. Εϊναι βεβαία ὴ έπιτυχία αϋτων, διοτι τδ αῖτημά
των ειναι θειον και σϋμφωνον με τους μοναχικοὺς ἰἰεσμούς. Θὰ ἔχωσι
τον δομήτορα τὴς Λαύρας "Αγιον 'Αθανάσιον βοηθον και τὰς προοευχάς δλων των Ἀγιορειτων κα'ι φιλαγιορειτων. Τδ θῖλημα τοϋ Κυρίου καϊ
ή έπιθυμία τοϋ 'Αγίου 'Αθανασϊου θα έκπληρωθῆ, ὰρκεϊ νὰ έπανέλθωσι και πάλιν, νὰ ένεργήσωσι μετὰ συνέσεως κα'ι νὰ προσεύχωνται προ
πάσης ένεργείας.

ΟΙ πανεήφημοι μἁρτυρες
Ὅταν τις μ.ελετα τὴν ζωήν τὴς ἀρχαίας “Εκκλησίας τὴν μαρτυρικήν, καταλαμβάνεται ϋπδ θάμβους διὰ τὴν αϋταπάρνησιν, τδ θάρρος, τὴν
πὶστιν, τὴν ἀγάπην, τον ένθουσιασμδν των μαρτύρων τὴς πίστεως, έπϊ
των αιμάτων των δποίων έστερει6θη ὴ "Εκκλησια μας. Τδ θάμβος αυτο
δοκιμάζει και δ μελετων τδ νεον βιβλϊον των έκδοσεων τὴς Δαμασκοϋ
«το εν0ουσιαστικον στοιχεϊον εϊς τὴν 'Εκκλησίαν των μαρτύρων»
διὰ τοϋ δποίου έπλούτισε τὴν πενιχρὰν ἡμων ἀγιολογικὴν φιλολογϊαν ἡ
φερεπονϊα κα'ι εύσέβεια τοϋ Πανοσιολ. Πρωθιερέως των 'Ανακτορων
"Αρχιμ. 'Ιερωνύμου κα'ι ἐν τφ δποίφ έκτϊθενται διὰ πολλων τα μαρτύρια των ήρωων τὴς πίστεως.
ΑΙ 9Ο7 παραπομπα! μαρτυροϋν τὴν έπιστημονικὴν εϋσυνειδησίαν
τοϋ συγγραφέως και τὴν πλήρη γνωσιν τοϋ θέματος. 'Η σαφήνεια ὰφ'
ἐτέρου των νοημάτων, αί πολλαι και άγνωστοι λεπτομέρειαι των μαρτύρων και τδ οϊκοδομητικδν περιεχομενον, καθιστοϋν τδ βιβλϊον τοϋτο
έπαγωγδν και εύχάριστον, συνάμα δὲ κα'ι διδιικτικδν ὰνάγνωσμα τὴς. εποχὴς μας τὴς μαρτυρικὴς, ὰφοϋ τδ μεγα7,ϋτερον τμὴμα τὴς Ὅρθοδοξου Ὅκκλησίας εύρίσκεται εν διωγμφ ,καϊ ἔχει νέφος μαρτϋρων. Τούτου
ενεκα έπιβάλλεται πας χριστιανδς νὰ μελετήση τδ ως ἀνω βιβλϊον.
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ρεὶτου Παναγιωτὰτου Μητροπολὶτου Θεσσαλονικης Κου Παντελεήμονος,
ὅπως ένισχυθή ή προσπάθεια αϋτοϋ τὴς ἀναβιώσεως, εν τὴ 'Ι. Μητροπδλει Θεσσαλονικης, τοϋ μοναχικοϋ θεσμοϋ, διὰ τὴς ὰναδιοργανιοσεως
τὴς ὰρτισυστάτου Μονής τὴς 'Ϋπεραγίας Θεοτόκου, ὰπεφασίσθη ὴ δωρεὰν χορήγησις 65 κυβικων μέτρων κατειργασμένης ξυλείας καστανέας,
διὰ τὴν «χνακαϊνισιν τὴς Μονής ταϋτης και παρεκλήθησαν δι' έγκυκλϊου
αί 2Ο 'Ι. Μοναϊ δπως δηλώση έκάστη τδ ποσδν, τδ δποϊον δύναται νὰ
διαθέση συμφώνως προς τὴν δυναμικότητα αύτὴς.
— 'Επίσης ἀπεφασίσθη ὴ ένέργεια Παναγιορειτικοϋ έράνου ϋπὲρ
τοϋ 'Ελληνικοϋ 'Ερυθροϋ Σταυροϋ και παρεκλήθησαν αι αϋταϊ 'Ι. Μοναὶ
δπως δηλιοσουν τὰς εισφορὰς αϋτων καϊ δι' ἐπιτροπων νὰ ένεργήσουν
έ'ρανον κα'ι μεταξὺ των έξαρτηματικων ὰδελφων αϋτων.

'Ι. Ναος τοϋ Πρωτατου. Ὅς ἀνεγράψαμεν κατὰ τδ παρελθδν
ετος, διετέθη ϋπο τοϋ "Υπουργεϊου 'ΕΟν. Παιδεϊας ποσδν 25Ο ΟΟΟ.ΟΟΟ
δρχ. διὰ τὴν συντήρησιν των διαφορων μνημεϊων τοϋ 'Αγίου Ὅρους.
"Ηδη άφϊχΟη συνεργεϊον έπιστημονιον κα'ι ήρξαντο α'ι σχετικαι έργασϊαι
εις τδν ϊστορικδν τοϋτον ναον, δστις ἀποτελεϊ τδ πλέον σημαντικδν μνηιιεϊον τοϋ ιεροϋ ὴμων τόπου.
Ταυτοχρονως θὰ γϊνη κα'ι ἡ έπισκευὴ τοϋ ὰρχαίου ναϊδρϊου τοϋ
Τιμϊου Προδρομου τὴς ^Αθωνιάδος Σχολης ἔνθα νϋν τδ ἰατρεϊον κα'ι
νοσηλευτήριον τοϋ 'Ερυθροϋ Σταυροϋ.
'ΑΘωνιας 'Εκκλησιαστικῆ Σχολὴ. "Εκοινοποιήθη εϊς τὴν 'Ι.
Κοινοτητα σχέδιον Ν6μου ὑπογεγραμμένου ϋπο των 'Υπουργων 'Εθνικ.
Παιδείας, "Εξωτερικων κα'ι Οικονομικων έ'ξοχωτάτων κ. κ. Κ. Καλλία,
Σ. Στεφανοπούλου καϊ Κ. Παπαγιάννη περι τοϋ έπισιημονικοϋ προσωπικοϋ τὴς "Αθ·ωνιάδος Σχολης, ἔχοντος οὑτω
Ἄρθρον μονον
Ι. «Τδ ὲπιστημονικδν προσωπικδν τὴς κατὰ τὰς διατάξεις τοϋ αρΟρου Ι82 τοϋ καταστατικοϋ χάρτου τοϋ 'Αγίου Ὅρους ἰδρυθείσης "Αθω·
νιάδος Σχολης ἀποτελεϊται ἐκ τοϋ Διευθυντοϋ (Σχολάρχου) τυγχάνοντος
κληρικοϋ θεολογου, κα'ι ἐκ των καθηγητων, ὴτοι έτέρων δύο θεολογων,
δύο φιλολογων, ένδς μαθηματικοϋ ὴ φυσικομαθηματικοϋ, ένδς γεωπονου, ένδς δασολογου κα'ι ένδς καθηγητοϋ τὴς *Αγγλικὴς γλώσσης.
2. Τά τοϋ τροπου διορισμοϋ τοϋ Διευθυντοϋ θύλουσι κανονισθὴ έντῆ
έκδοθησομένη κανονιστικὴ διατάξει περ'ι τὴς 'Α0τονιάδος "Εκκλ. Σχολης.
3. Τδ λοιπον έπιστημονικδν προσωπικδν διοριζεται, μετατίθεται, άποσπαται, προάγεται κλπ. κατὰ τἀς περι διδακτικοϋ προσωπικοϋ
'Εκκλησιαστικὴς έκπαιδεύσεως ϊσχυοϋσας διατάξεις. ύπαγομενον ϋπο τὴν
ὰρμοδιδτητα τοϋ ύπηρεσιακοϋ Συμβουλϊου 'Εκκλησιαστικής "Εκπαιδεύσεως.
4. 'Η δαπάνη τὴς μισθοδοσϊας τοϋ ως άνω έπιστημονικοϋ προσωπικοϋ βαρύνη τδ Δημοσιον».
Κατὰ τὴν σχετικὴν ἔκθεσιν τὴς 'Υπηρεσίας Λημοσίου Λογιστικοϋ,
ο Κρατικδς Προϋπολογισμος θὰ έπιβαρυνθὴ μέ τδ ποσδν των δραχμων
239.οΟΟ.ΟΟΟ. Τδ τεχνικὺν προσωπικδν, ως και τδ ῦπαλληλικδν τοιοϋτον,
ηά βαρύνη τὴν 'Ι Κοινοτητα 'Αγίου Ὅρους, τὴν δποίαν θὰ βαρύνη επϊσης κα'ι ὴ τροφοδοσία δλοκλήρου τοϋ προσωπικοϋ τὴς Σχολης.
Δενδροκαλλιέργεια. 'Υπδ των περισσοτέρων 'Ι Μονων και των
έξαρτημάτων αϋτων ὴγοράσθησαν ὰπδ διάφορα φυτώρια και έφυτεύθησαν κατὰ τὴν παρελϋοϋσαν έαρινὴν περίοδον Ι.ΟΟΟ μηλέαι ποικιλιων
«Στάρκω» και «Μπελφοδ», δΟΟ ἀμυγδαλέαι Χίου καί 'Ιταλίας λίαν δψιμου ὰνθήσεως, καί 5ΟΟ ἄλλα δπωροφδρα δένδρα.
Προς τοϋτο ένδιεφέρθη ὶδιαιτέρως δ Διοικητὴς τοϋ ίεροϋ ὴμων το-

544
που κ. Κ. Κωνσταντοπουλος, δστις και άπηύθηνε θερμδν προσωπικδν
γράμμα προς δλους τοϋς ·Αγιορείτας, διὰ τὴν έπέκτασιν τής δενδροκαλλιεργείας. 'Επϊσης συνέβαλε σημαντικως καὶο γεωπονος κ. 'Αντ. Μήτσου
εις τὴν έπιτυχίαν τὴς προσπαθεϊας ταύτης.

'Επισκέψεις. Λ6γφ τὴς ὰκαταστασίας τοϋ καιροϋ κα'ι τήςγρϊππηςοί
έπισκέπται τοϋ 'Αγ. Ὅρους κατὰ τὰς ήμέρας τοϋ 'Αγ. Πάσχα ὴσαν δλίγοι.
— Τὴν Ηην 'Απριλίου (π. ἡμ.) άφίχθησαν διὰ τοϋ ιἢπ «Αϊγαϊον» ΙΟΟ
μέλη τοϋ έν Θεσ1νικη συνελθοντος Θ' Βυζαντινολογικοϋ Συνεδριου, δ
'Υπουργδς Βορεϊου 'Ελλάδος κ. 2τράτος, οὶ Προξενοι Γαλλϊας, “Ελβετϊας καί Τουρκϊας, δ Πρύτανις μετὰ πολλων Καθηγητων τοϋ Πανεπιστημἰου Θεώνϊκης, δ Πρδεδρος τοϋ Συνεδριου κ. Κουγέας, άνιοτεροι ϋπάλληλοι τὴς Γ.Δ.Β.Ε. άντιπροσωποι τοϋ τύπου, και 3ΟΟ ὰτομα, οϊτινες επεσκέφθησαν τὰς 'Ι. Μονὰς Βατοπεδίου, Διονυσίου και Δοχειαρώυ, άποθαυμάσαντες τον πλοϋτον των Βυζαντινων κειμηλίων.
Τους ξένους ύπεδέχθησαν ἀντιπροσωπεία τής 'Ι. Κοινοτητος καϊ αι
λοιπαϊ ἀρχαϊ τοϋ τδπου, τοϋ Διοικητοϋ 'Αγ. Ὅρους κ. Κωνσταντοπούλου μὴ δυνηθέντος νὰ παρασταθῆ λ6γφ ὰτυχήματος κατὰ τὴν μετάβασίν του εις τὴν 'Ι. Μονὴν Δοχειαρίου προς υποδοχὴν των έπισκεπτων.
Κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν των ἀνωτέρω εἰς τὴν 'Ι. Μονὴν Διονυσίου έσημειώθη δυστυχως ἀξιοΟρήνητοι: ἀπόπειρα παραβιάσεως τὴς άπδ μιας
χιλιετίας ἰσχυούσης 6ιατά'ξεως, δι' ῆς ὰπαγορεϋεται εϊς τδ θήλυ γένος ὴ
εν "Αγορ Ὅρει εϊσοδος, διὰ τὴς ὰποβιβάσειος έκ τοϋ ἀτμοπλοϊου τριων
γυναικων -παρὰ τας διαμαρ.τυρϊας των κ. κ. Καθηγητων τοϋ Πανεπιστημϊου Θεσ1νϊκης- γεγονδς προκαλέσαν άλγεινὴν έντύπωσιν εϊς τον 'Αγιορειτικδν κοσμον. Ταύτας ως ὰντελήφθη δ κ. 'Υπουργδς Βορ. 'Ελλάδος
έπϊ τοϋ λιμενοβραχίονος τὴς Μονὴς διέταξε κα'ι έπέστρεψαν ἀμέσως εντδς
τοϋ ὰτμοπλοιου.
— Τὴν 'Ι. ὴμων Μονὴν έπεσκέφθησαν κατὰ το δίμηνον διάστημα
οι κ. κ. Κ. Σάλτας δικηγορος και ζωγράφος, Μ. Κωνσταντίνου φοιτητής,
Σ. Μπαρακος, Ἰ. Στάσας ἔμπορος, Δ. 'Αποστολίδης ϊδιωτ. ύπάλληλος,
Γ. Παπαδοπουλος, Γ. Φωτιάδη;, “Αντ. Ταχιαος φοιτηται, Γ. Τζέκος τραπ.
υπάλ., Ν. Σκιπητάρης, Δ, Σιωμας ἐκ Θεσψ.ης, Φ. Κοκκίνης ἐμποοος έξ
'Αγγίστης Σερρων, Γ. Κδντας εξ "Αρναίας, ΙΪ. Βεργιάδης Χ. Μήτσος, Β.
Κ6λβος, Φ. Κυλφώτης, Α. 'Αθεανδς έκ Νικησίων κα'ι δ Καθηγητὴς κ. Β.
Καλογερας μετα 22 μαθητων τοϋ Πειραματ. Σχολεϊου τοϋ Πανεπ, Θεῳκης.
— 'Ωσαϋτως άφίχ9η προς ἐπϊσκεψιν δλων των 'Ι. Μονων δ Καθηγη
τὴς τοϋ Πανεπιστ. Νορθουέστερ τοϋ Σικὰγου κ. "Ερνεστ Σωντερς ως ὰντιπροσωπος τὴς -Εθν. Βιβλιοθήκης τοϋ Κογκρέσου διὰ τὴν μελέτην και
φωτογράφησιν βιβλίων θρησκευτικοϋ περιεχομένου δστις και θὰ παραμείνη ένταϋθα έπι έξάμηνον.
Δωρεαϊ. Προσέφεραν προς ενίσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ: Οἰ κ. κ. Θ. Λαμπαδάριος Λὴμνος (2α) δρ. Ι5Ο.ΟΟΟ.
Κωστὴς Μπαστιας δημοσιογρ. Ν. 'Υ6ρκη (2α) 75.ΟΟΟ, Τ. Λάσκαρης Δικηγ.
“Αργοστδλιον (2α) 7Ο.ΟΟΟ, "Ενωσις Γονέων «Χρισιιανικὴ άγωγὴ» Θεσὶκης
(2α) Β. Σισκδπουλος ξυλέμπορος Θεῳκης (2α), "Αρχιμ. Κ. 'Αριδνης Κατερίνη, ἰερ. Β. Γερολιολιος, ιερ. 'Ι. Κα2,ιακοϋδας, 'Αθανάσης ἀντιπρ. Κοινότητος, Γ. Τσούκας εχ Λιτοχιδρου ανα 5Ο.ΟΟΟ, Προηγ. Κοσμας Φι2.οδεϊτης,
Προηγ. "Αντύπας 'Ιβηρϊτης, Γέρ. 'Ιωακειμ Ξενοφωντινδς ἀνὰ 3Ο.ΟΟΟ, Χ.
Παπαναργϋρου Συν1χηςέ. ὰ. Θεσὶκη (2α), Ἰωάν. Σπαθάρης Καθηγητὴς
Β6λος (2α), Γρ. Σακκαλής Συνϊχης ε. α. 'ΑΟῆναι, Γερ. Χαρϊτων κελλίου
"Αγ. 'Ιωάν. Θεολογος, Δημ. Δρακοπουλος Θεσψίκη ανα 2Ο.ΟΟΟ και ιερ.
Εύθϋμιος Κρητικδς κελλίου 'Εσταυρωμένου (2α) δρχ. ΙΟ.ΟΟΟ.

