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ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Και εϊσερχομένου αϋτοϋ εϊς τινα κώμην ὰπήντησαν
αϋτφ δέκα λεπρο'ι άνδρες, οϊ εστησαν πορρωθβν, κα'ι
αϋτοι ὴοαν φωνὴν λέγοντες. 'Ιησοϋ έπιστάτα, ελέησον
ὴμάς. κα'ι ϊδῶν εὶπεν αϋτοϊς' πορευθύντες επιδειςατβ
έαυτοϋς τοϊς (ερεϋσι. καὶ έγενετο ύν τῷ ϋπάγειν αϋτοὑς
έκαθαρίσϋησαν, εις 6έ εξ αϋτῶν, Ιδων δχι ϊάθη, ϋπέστρεψε μετὰ φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεδν, και επεσεν
επ'ι πρδσωπον παρὰ τοὺς π6δας αυτοϋ εϋχαριστῶν αϋτῷ·
καὶ αϋτδς ὴν Σαμαρεϊτης. άποκριθεὶς δε ο 'Ιησοϋς ειηεν'
οϋχι οϊ δέκα έκαθαρίσθησαν ; οϊ δε εννεα ποϋ ; οϋχ
εϋρεθησαν ϋποστρεψαντες δοϋναι δδξαν τφ Θβῳ, εϊ μὴ
6 άλλογενὴς ούτος; και εὶπεν αϋτφ" ανασταζ πορεϋου.
ή πίστις σου σεσωκε σε».
(Λουκ. ιζ.' 12-Ι9)
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Η ΔΥΠΗΜΙΣ. ΚΗΙ Η ΒΔΥΓΪΗΜΙΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΗΣ
Ἁναμφιβόλως διερχόμεθα μίαν ἀπὸ τὰς κρισιμωτέρας,
ἴσως, περιόδους τῆς θρησκευτικῆς, Ἑκκλησιαστικῆς καὶ Ἐθνικῆς ζωῆς τῆς Ἑλληνικῆς ἡμῶν Πατρίδος.
Σπανίως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος ἐκλήθη ν' ἀντιμετωπίσῃ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα προβλήματα, οἶα ἀνέκυψαν ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν μας καὶ γεννηθήσονται ἐν τῇ προοπτικῆ τοῦ χρόνου,
κατὰ τὰς ἀποκαλυπτικάς, ἁ'ς διερχόμεθα, φάσεις τῆς παγκοσμίου
καὶ εἰδικῶς τῆς Ἑλληνικῆς Ἰστορίας.
Εἰς ἀνάγκας, οὐ τὰς τυχούσας, περιεπλάκημεν ὡς 'Ἐθνος
καὶ Ἐκκλησία. 'Ἐσωθεν ταραχαί, ἔριδες, αἱρέσεις, μάχαι. 'Ἐξωθεν κίνδυνοι, ἀπειλαί, ταπεινώσεις. Πανταχόθεν ἀκαταστασίαι
καὶ «συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ», ἐκ τοῦ φόβου τῶν ἐπερχομένων
δεινῶν.
Ὁ εὐσεβὴς λαός μας τιτρώσκεται τὴν φιλοτιμίαν ἐκ τῶν
ἀλλεπαλλήλων ἐθνικῶν ταπεινώσεων καὶ τῶν προσγινομένων
ὕβρεων κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας, ἡ ὁποία
πάσχει, τὸ μὲν διὰ τὴν λύπην τοῦ λαοῦ, τὸ δὲ διὰ τὴν ἐπιπολάσασαν ἁμαρτίαν, ἐξ ἧς καὶ αἱ συμφοραί.
Ἑμεῖς ἐντεῦθεν τῆς δραστηριότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
ἔξω δντες τοῦ κόσμου, ταπεινοὶ Μοναχοί, ἀλλὰ καλοὶ δέκται τῆς
ἀγωνίας τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ 'Ἐθνους συμπάσχομεν καὶ «ἐν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις» ἀναφέρομεν τὰς ἱκετηρίας ἡμῶν πρὸς τὸν «δυνάμενον σώζειν» ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμον.
Δὲν διαφεύγει εἰς ἡμᾶς, ὅτι ὑφίστανται προβλήματα ἐν τῇ
Ἐκκλησία, ἄτινα, ὡς ἐξαρτώμενα ἀπὸ πολλῶν παραγόντων, δὲν
εἶναι εὔκολον νὰ ἐπιλυθοῦν μὲ οἱανδήποτε δραστηριότητα. Γνωρίζομεν, ὅτι ὑπάρχουν ἄλλα τοιαῦτα, ἀγόμενα εἰς τὴν καλυτέραν δυνατὴν λύσιν των. Καὶ ἄλλα ὡσαύτως, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιλύσῃ μόνον ὁ παντοδύναμος Θεός.
* *
' *
Κατ' οὐσίαν ὅμως δὲν ὑπάρχουν προβλήματα, ἀλλὰ μορφαὶ
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κακοῦ, τὰς ὁποίας πολεμεῖ ἡ Ἑκκλησία καὶ μορφαὶ ἀγαθοῦ, τὰς
ὁποίας ἐπιδιώκει νὰ κατακτήσῃ ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς ἀντικειμενικότητος, τὴν ὁποίαν προσδιορίζει ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος, ἐν
οἶς λαμβάνει χώραν ἡ στρατεία τῆς Ἐκκλησίας.
Ὄ,τι ἀποτελεῖ τιμὴν καὶ καύχησιν ἐν Κυρίῳ τῆς Ἑκκλησίας,
εἶναι ὁ ἀγών, ὅν διεξάγει μὲ πλήρη γνῶσιν καὶ σπανίαν διαύγειαν, ὅτι δὲν κάμνει τίποτε πλέον, ἀπὸ δ,τι ἐπιβάλλει αὐτὴ ἡ
φύσις της, ὡς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ἐπομένως ἡ ἐμφάνισις τῶν ποικίλων μορφῶν τοῦ κακοῦ καὶ ὁ κατ' αὐτοῦ ἀγών,
δὲν ἀποτελοῦν προβλήματα, ἀλλὰ γεγονότα ἐκφραστικά, τόσον
τῆς κατ' ἄφατον θείαν Οἰκονομίαν παρουσίας τοῦ κακοῦ, ὅσον
καὶ τοῦ ἐπιγείου σκοποῦ τῆς Εκκλησίας.
Οὐδεμία ἀμφιβολία ὑπάρχει, ὅτι πασῶν τῶν μορφῶν τοῦ
κακοῦ αἴιιος μὲν ειναι ὁ διάβολος, φορεῖς δὲ οἱ ἄνθρωποι. Ὁ
μὲν διάβολος ὑποβάλλει ἀφανῶς τὸ κακόν, ἔχων συνεργὸν τὴν
ὑπολειφθεῖσαν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἁμαρτητικὴν κλίσιν, οἱ δὲ ἄν
θρωποι καθίστανται ἐν ἀγνοίᾳ των ὑπηρέται αὐτοῦ.
Καὶ τί μὲν εἶναι καλὸν εἶναι γνωστόν, ὡς ἐπίσης τὶ εἶναι
κακόν. Εὐτυχῶς ὅτι ἐν τῷ χριστιανισμῷ δὲν διαφερόμεθα περὶ
τῆς οὐσίας τοῦ καλοῦ και τοῦ κακοῦ, ὡς καὶ περὶ τῶν τρόπων
δά ὧν ἐμφανίζονται.
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν δύο εἴδη κακοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἐκεῖνο, ὅπερ ἀπεργάζεται ὁ Σατανᾶς διὰ τῶν ὀργάνων του, καὶ ἐκεῖνο, οὗτινος φορεῖς
καθίστανται τὰ «φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας», οἱ πιστοί,
τοῦτ' ἔστιν ὁ λαὸς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος.
Ἐὰν ὁ κλῆρος εἶναι περισσότερον συνδεδεμένος μὲ τὴν
φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἀποτελῶν τὴν ἐπίσημον, οὕτως εἰπεῖν,
ἔκφρασίν της, ἀποβαίνει φανερὸν τὸ πόσον αἱ συνέπεια τοῦ
ἁμαρτάνοντος δημοσίως κληρικοῦ εἰναι πολὺ μεγαλύτεραι τῶν
τοιούτων τοῦ λαἰκοῦ.
Ἄλλο εἶναι ἡ Ἑκκλησία, ἄλλο ὁ κλῆρος καὶ ἄλλο ὁ λαός.
Δὲν πρέπει νὰ γίνεται συσχέτισις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν κλῆρον
ἢ μὲ τὸν πιστὸν τοῦ Κυρίου λαόν. Ἐν τούτοις, ἡ ἰδιάζουσα θέσις τοῦ κλήρου ἐν τῆ Ἐκκλησίᾳ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ διοικητικὴ ἐξουσία, τὴν ὁποίαν κέκτηται, βαρύνουν ἀπείρως τοῦτον ἔναντι τοϋ Θεοῦ καὶ τῶν πιστῶν ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν καθηκόντων του.
Δεδομένου δὲ ὅτι, «φιλεῖ τὸ ὑπήκοον ἐξομοιοῦσθαι τοῖς
ἄρχουσι» καὶ ὅτι ὁ ἁπλοῦς λαὸς δὲν δύναται νὰ διαστείλῃ τὸν
κλῆρον ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας, καθίσταται προφανὲς πόσον μέγα
κακὸν δύναται νὰ προκαλέσῃ εἰς βάρος τῆς "Εκκλησίας ὁ κληρικός, ὅταν δὲν παρέχῃ ἐαυτὸν πρὸς μίμησιν, ὡς ὑπερτέρου τινὸς
ὑποδείγματος χριστιανικῆς τελειότητος, ἀλλ' ἀντιθέτως καθίστα
ται αἴτιος σκανδάλων.
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Ἑπομένως ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει προβλήματα, εἰμὴ
ἐκεῖνα μόνον, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν οἱ διάκονοι αὐτῆς, ὅταν
ἀπομακρύνωνται ἀπὸ τοῦ γνησίου πνεύματός της. Τότε σχηματίζονται ἀδιέξοδοι, κοσμικαὶ ἀγωνίαι, αἰτίαι σκανδάλων, ἡ πίστις
ψύγεται, οἱ πιστοὶ μεθίστανται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ὁ 'Επίσκοπος ἐγκαταλείπεται, διαβολῶν ἄκανθαι ὑποφύονται καὶ παρέπεται ἐξασθένησις τῆς δυνάμεως τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄπαντα σχεδὸν τὰ προβλήματα συμπυκνοῦνται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν διακόνων αὐτῆς. Πρὸς αὐτοὺς πρέπει νὰ στραφῇ τὸ
ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς αὐτούς, οἴτινες θὰ ἀποβοῦν
φορεῖς δόξης ἢ καταισχύνης, χαρᾶς ἥ λύπης, σωτηρίας ἤ ἀπωλείας, διότι ὁ κόσμος προσβλέπει εἰς αὐτούς, ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, πρὸς αὐτὸν τὸν Χριστόν.
Τὸ ὑπόδειγμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως καὶ τῆς ἁγίας
ἀναστροφῆς τῶν ἐν Κυρίῳ διακόνων τῆς Ἐκκλησίας, ἔδωκαν
ἡμῖν οἱ "Αγιοι Ἁπόστολοι, ὧν τὸ ἔργον ἐμεγάλυναν οἱ
Ἅγιοι Πατέρες, μὴ καταλείψαντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὅταν
παρέστη ἀνάγκη νὰ διακονήσουν τραπέζας, ἀλλ' ἀντιθέτως, ἀναθέσαντες τὴν κατωτέραν ταύτην διακονίαν. εἰς ὑποδεεστέρους ἐν
τῇ ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας, αὐτοὶ προσεκαρτέρουν τῇ προσευχῇ
καὶ τῇ διακρνίᾳ τοῦ λόγου.
Τότε μόνον ἡ ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία θὰ δυνηθῇ νὰ
δικαιώσῃ τὴν ἀποστολὴν αὐτῆς, ὅταν ἐξαρθῇ εἰς τὴν περιωπὴν
τῆς Ἁποστολικῆς αὐτῆς φύσεως. Ὄταν ἐν αὐτῇ ἀναζήσῃ τὸ
πνεῦμα τῆς θυσίας. Ὄταν λαλῇ πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ «ἀκούωνται φωναί, ἀστραπαὶ καὶ βρονταί». Ὄταν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐ
τῆς ἐπαναλαμβάνῃ, «Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς καὶ οὐ φοβηθήσομαι
τὶ ποιήσει μοι ἄνθρωπος» Ὄταν λέγῃ μὲ θείαν ἐπιθυμίαν,
«εγῶ τῷ νυμφίῳ μου καὶ ὁ νυμφίος μου ἐμοί». Ὄταν ἐν τῷ
προσώπῳ τῶν Ἁγιωτάτων Ἁρχιερέων καὶ Πατέρων ἡμῶν δύναταί τις νὰ διακρίνῃ τὸν Πέτρον, τὸν Παῦλον, τὸν «υἱὸν τῆς
Παρακλήσεως» τοὺς «υἱοὺς τῆς βροντῆς», τοὺς θείους Πατέρας τοῦ ἁγίου Βυζαντίου μας, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν μιμηταὶ τοῦ
Χριστοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ.
Τότε δὲν θὰ ἐσκανδαλτζοντο εἰς τὴν πίστιν οἱ ἀσθενεῖς ἀδελφοί, δεν θὰ ἐδυσχέραινον ἐπὶ τῇ πτωχείᾳ, δὲν θὰ ἐβλασφήμουν
ἐπὶ τῇ δυστυχίᾳ, δὲν θὰ ἠγάπων τὰ ἡδέα τοῦ βίου, δὲν θὰ ἔχανον τὰς ψυχάς των, «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε».
Δὲν θὰ εἴχομεν σατανικὰ σχίσματα, δὲν θὰ ἤνθουν αἱ παρασυναγωγικαὶ συναθροίσεις, αἱ διασπῶσαι τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας, δὲν θὰ «ἐμερίζετο ὁ Χριστός». Δὲν θὰ ἐθεωρεῖτο ἡ
πτωχεία δυστύχημα, ἀλλ' εὐλογία Δὲν θὰ ὡρχεῖτο ἡ κενόδοξος
σπουδὴ διὰ κατάληψιν ἀξιωμάτων, ἀλλὰ θὰ ἐνεπολιτεύετο ἡ τὰ
ταπεινὰ φρονοῦσα ἀφανὴς ζωή.
Οἱ χριστιανοί, ὡς ἀπὸ ζώσας εἰκόνας, θὰ ἐδιδάσκοντο τὴν
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πτωχείαν, τὴν ταπείνωσιν τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἄφατον καὶ ἀπερίγραπτον κένωσίν του. Πάντα θὰ ἐγίνοντο διὰ τῆς Ἐκκλησίας,
πάντα θὰ ἐρρυθμίζοντο χριστιανικῶς, οἱ γήϊνοι θὰ ἐγίνοντο
οὐράνιοι.
'Εφ' ὅσον ἡ Ἐκκλησία θὰ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ διακόνους
κομῶντας πλούτῳ καὶ ἐγκοσμίᾳ δόξῃ, καμμία προσπάθεια δὲν
δύναται νὰ ἀποβῇ λυσιτελὴς παρὰ τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, κανἔν κήρυγμα δὲν ἱκανοῦται νὰ καρποφορήσῃ περὶ Χριστοῦ καὶ ἀγάπης καὶ πτωχείας καὶ ταπεινώσεως καὶ αἰωνιότητος καὶ θυσίας
ἐν Κυρίῳ. Περὶ ποίου πράγματος μᾶς ὁμιλεῖτε; θὰ ἐρωτήσῃ ὁ
πιστὸς τοῦ Κυρίου λαός. Ἑμεῖς δὲν πιστεύομεν τοῖς κενοῖς λόγοις, τοῦ παραδείγματος πείθοντος πλεῖον τούτων.

**
'Η ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία δέον ὅπως ἀσχοληθῇ ἐμπόνως μὲ τὸ θέμα τῆς κατὰ Χριστὸν συγκροτήσεως τῶν στελεχῶν
της, τῶν ἐργατῶν της, τῶν ἐκπροσώπων της, ἐκείνων, ποὺ κατὰ
διαδοχὴν φέρουν τὸ θεῖον ἐκεῖνο ἐμφύσημα, ὅπερ ἔδωκεν ὡς
ἐξουσίαν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ Ἀποστόλοις ὁ ἀναστὰς Κύριος.
Εἶναι καιρὸς ὅπως ἡ Ἐκκλησία ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἐπηρεασμοὺς τῶν κοσμικῶν διδασκάλων της, διότι εἰς τὸ
σημεῖον τοῦτο γίνονται τὰ ἄνω κάτω. Ἑ Ἐκκλησία κατευθυνομένη ὑπὸ ἐπιδράσεων λαϊκῶν στοιχείων ἐκκοσμικεύεται, δὲν
προάγεται ἀπὸ δυνάμεως εἰς δύναμιν, πλανᾶται ἐκ τῆς εὐθείας
πρὸς τὰ ἄνω πορείας της, κατέρχεται εἰς ἐπίπεδα ἐγκοσμίου διανοητικότητος. “Η ὁ ἱερὸς κλῆρος ἔχει ἰδιάζουσαν ἀπὸ Θεοῦ χάριν πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἁγιασμὸν καὶ διαποίμανσιν, ἤ δχι.
''Η τὸ πιστεύομεν ἤ δὲν τὸ πιστεύομεν.
'Ἐχομεν ἀνάγκην περισσοτέρας ἁγιότητος καὶ ὀλιγωτέρας
ἐπιστήμης. Δέον νὰ τιμήσωμεν τὴν καθαρὰν καρδίαν, τὸν νοῦν
τὸν ἄνωθεν ἐλλαμπόμενον καὶ τὴν μετρίαν παιδείαν ὑπὲρ τὴν
πολυμάθειαν καὶ ἐὰβρίθειαν τοῦ ἀπεσκληρυμμένου ἐν ταῖς ματαίαις ἐρεύναις ἐπισνήμονος. Ὁ χριστιανισμὸς ειναι ὑπὲρ πᾶν
ἄλλο καρδία. Τὸ φῶς τῆς πίστεως καὶ γνώσεως εἶναι ὑπόθεσις
τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἐκπέμπει μείζονα σοφίαν ἀπὸ ὅλας τὰς σοφίας τοῦ κόσμου. Καὶ ἡ
Ἁνάστασις τοῦ Θεανθρώπου ἐπισκιάζει ὅλα τὰ φῶτα τῶν περὶ
Θεοῦ ἀσχολουμένων ἐπιστημόνων. Ἑ σκέψις μόνη ειναι ἀδύνανατον νὰ συλλάβῃ τὸν ὑπὲρ τὴν σκέψιν κείμενον χρισαανισμόν.
Θὰ ἔλθῃ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἀποκαλυφθῇ ἡ ἔκτασις τοῦ
κακοῦ, ὅπερ ἐξειργάσθη ἡ παροῦσα ἀφελὴς γενεὰ εἰς βάρος τῆς
Ἐκκλησίας, ἀνεχθείσης τὴν ἐπιστημοσύνην εἰς τοσοῦτον βαθμὸν
ἐν τοῖς κόλποις αὐτῆς, ὡστε νὰ ἐξορισθοῦν ἡ ἁπλότης τῆς πίστεως, ἡ χαρά, ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἐν- Κυρίῳ πένθος, οἱ χαρακτῆρες αὐτοὶ τῆς 'Ορθοδόξου ζωῆς καὶ θεωρίας.
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Δὲν νομίζομεν ὅτι διαφεύγει τινά, ὅτι διερχόμεθα αὐτόχρημα τραγικὰς στιγμάς, κατὰ τὰς ὁποίας ἡ Ἑκκλησία ἀπομένει
ὡς μοναδικὴ ἐλπὶς σωτηρίας. Τοῦτο ὀφείλομεν νὰ κάμωμεν συνείδησιν, ὅτι ἡ ἁγία' Εκκλησία μας δύναται διὰ τῶν προσευχῶν
της νὰ ἀνοίξῃ τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ καταγάγῃ τὸν ὑετὸν τοῦ
θείου ἐλέους. Ὄ, ἐὰν ἐγνωρίζομεν τὰς ἀσταθμήτους δυνατότητας, ἄς κατέχομεν ὡς Ὁρθόδοξος Ἑκκλησία Χριστοῦ! Ἑ ἄγνοια
αὐτὴ μᾶς κατέστησεν ἀδυνάτους καὶ περιδεεῖς, ὡς ἐκείνους
τοὺς βασιλεῖς τῆς Ἁποκαλύψεως πρὸ τοῦ φοβεροῦ ἐκείνου ἐπτακεφάλου θηρίου.
Καὶ αὐτὸ τὸ θηρίον ὑπάρχει σήμερον, καὶ ἡ Ἑκκλησία —
θὰ τὸ εἴπωμεν — τὸ προσβλέπει ἔντρομος, διότι ἀγνοεῖ τὴν δύναμίν της. Ἁπόδειξις τούτου εἰναι αἱ ἔνοχοι συγκαταβάσεις πρὸς
τοὺς αἱρετικοὺς διὰ νὰ λάβωμεν τρόφιμα. Παίρνομεν τρόφιμα
ἀπὸ τοὺς Προτεστάντας, τοὺς ἀρνουμένους τὸν Τριαδικὸν Θεόν,
τοὺς ἀρνουμένους τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ δίδομεν οἰονεί
τὴν πίστιν. Τὴν πίστιν ; Ναι Διότι ἐπειδὴ μᾶς διατρέφουν, ἀποσιωπῶμεν τὰς ἀντιθέους αἱρέσεις των. Δὲν τοὺς ἐλέγχομεν, δὲν
τοὺς ἀποκόπτομεν ἐκ τῆς μεθ' ἡμῶν κοινωνίας, κατὰ σχετικὸν
χωρίον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Δὲν καθιστῶμεν
τὸν κίνδυνον τῶν αἱρέσεων αἰσθητόν.
Τί νὰ ἐνθυμηθῶμεν διὰ νὰ πεισθῶμεν περὶ τοῦ μίσους,
ὅπερ τρέφουν πρὸς ἡμᾶς αἱ Προτεσταντικαὶ 'Εκκλησίαι; Τὴν
διείσδυσιν εἰς τὸ κλῖμα τῆς Ἐλληνικῆς 'Ορθοδόξου Ἑκκλησίας,
ἥ τὴν παθητικὴν καὶ χαρέκακον στάσιν των κατὰ τὴν περίοδον
τῶν πληγμάτων, τὰ ὁποῖα ὑφίστατο τὸ Πατριαρχεῖον μας, ἢ
τὴν κακεντρεχῆ ἐκτόξευσιν τοῦ ἀηδοῦς σιέλου κατὰ Ἁρχιεπισκόπου Μακαρίου, ὑπὸ τοῦ γηραιοῦ ἐκείνου ἀπὸ Κανταβρυγίας
κ. Φίσσερ;

*

Ἑ εκκλησία μας εἶναι , ἀνάγκη νὰ ἐξαρθῇ εἰς περιωπὴν
μαρτυρίου, νὰ οἰκειωθῇ τὸ πνεῦμα τῶν Μαρτύρων, χάριν αὐτῆς
τῆς Ὄρθοδόξου ἀξιοπρεπείας της Ἰκανῶς ἐθλίβημεν διὰ τὴν
ὀλιγοπιστίαν μας πρὸς τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας, διὰ τὰς κολακείας μας πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς, ὑλικοϋ κέρδους χάριν.
Δὲν φοβούμεθα τὰς θλίψεις ἐν Κυρίῳ. Τὰς θέλομεν, τὰς
ἐπιζητοῦμεν, ἐγκαυχώμεθα δύ αὐτάς. Λυπούμεθα ὅμως σφόδρα,
ὅταν αἱ θλίψεις δὲν προέρχωνται ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, δὲν
στέλλωνται ὡς «ἀναπλήρωσις τῶν ὑστερημάτιον τοῦ Χριστοῦ»,
ἀλλὰ παραχωροῦνται πρὸς παιδαγωγίαν, πρὸς μετάνοιαν, πρὸς
ἐπιστροφὴν ἐκ τῶν κακιῶν ἡμῶν.
Χαίὸομεν διότι ἐκλήθημεν νὰ πάσχωμεν δΓ ἀγάπην Χριστοῦ. Τοῦτο ἡ ἡμετέρα χαρά, τοῦτο τιμή, τοῦτο «κατεργάζεται
βάρος δόξης», ὅτι «ἡμῖν ἐχαρίσθη δχι μόνον τὸ εἰς Χριστὸν πι-
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στεύειν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν». Τοιοῦτος ὁ θεῖος ἡμῶν
κλῆρος. Ἀλλὰ νὰ πάσχωμεν διὰ Χριστόν, δχι διὰ τὰς θυσίας
ἡμῶν ἐν τῇ πίστει, δχι διὰ τὸν κακὸν ἡμῶν βίον, διὰ τὰς παραβάσεις καὶ παρανομίας ἡμῶν ὡς Ἑκκλησίας. «Ποῖον γὰρ κλέος
—λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος— εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; Ἀλλ' εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ».
Ὁφείλομεν νὰ βιώσωμεν, ὡς Ἑκκλησία, τὴν ἀγωνίαν
Χριστοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου, ὅστις λέγει «ἕτοιμός εἰμι θυσιασθῆναι καὶ διὰ δευτέραν φοράν διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὅν ἠγάπησα». Αὐτὴν τὴν ἀγωνίαν ἀναμένει νὰ ἴδῃ βιουμένην ὁ εὐσεβὴς
λαός μας πρὸς παραδειγματισμὸν καὶ μίμησιν ἀπὸ τοὺς ἱερωτάτους Ἐπισκόπους καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἐγκρατευομένους ὡς ὁ Μέγας Βασίλειος, κλαἴοντας ὡς ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, νουθετοῦντας ὡς ὁ Χρυσόστομος, πτωχεύοντας ὡς ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Μὲ τρίχινον ράσον, μὲ δψιν κατεσκληκυῖαν, μὲ
ὀφθαλμοὺς λευκοὺς ἀπὸ τὰς ἀγρυπνίας, Ἀποστολικούς, πῦρ
πνέοντας, τοῖς ταπεινοῖς συνεπαγομένους, ἀγάλματα πάσης ἀρετῆς.
Ἑ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος ὀφείλει νὰ γνωρίσῃ αὐτὴ ἐαυτήν, ἡ Ἑκκλησία τῶν Ἐπισκόπων δέον νὰ γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς πνευματικῆς δόξης της, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρέπει
νὰ λάβῃ πεῖραν τῆς ἀπείρου δυνάμεώς της, νὰ συνειδητοποιήσῃ
τὴν φρικαλέως τεραστίαν εὐθύνην της ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Νὰ βιώσῃ τὸ γεγονός, ὅτι εἶναι φορεὺς τῆς ὑπερφυοῦς
Ἀποστολικῆς ἐξουσίας καὶ τὸ ὅτι εἶναι «οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ».
Μόνον κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποβάλῃ τὸ
πνεῦμα τῆς δουλείας καὶ δειλίας, τὸ αἴσθημα τῆς ἀδυναμίας καὶ
θὰ οἰκειωθῇ τὴν ἀκαταμάχητον δύναμιν, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἐν
τῇ Ἀγίᾳ Πεντηκοστῇ, ὡστε εἰς τὰ πρόσωπα τῶν Ἀγίων 'Αρχιερέιον νὰ ἐνσαρκοῦται ἡ πνευματικὴ ἐκείνη δύναμις, ἥν προϋποθέτει τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα, καὶ νὰ ἐκφαίνεται ὁ Ποιμὴν ὁ
καλός, ὅστις «9ύει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων», διώκων τοὺς λύκους καὶ ἄρπαγας ἐκ τῆς θείας του αὐλῆς.
Θάρρος, ἀδελφοί. Ἑμεῖς «οὐκ ἔχομεν ᾧδε μένουσαν πόλιν». Τὸ πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. 'Ανάγκη νὰ νικήσωμεν τὸν κόσμον.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἐπεσκέψατο τὸ ἁγιώνυμον
ἡμῶν Ὄρος ὁ ὕπατος τῶν Ὁρθοδόξων Θεολόγων, Καθηγητὴς
τοῦ Ἀθήνησι Πανεπιστημίου καὶ ἐκ τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς
ἰδιοτύπου Μοναστικῆς Ἁδελφότητος Θεολόγων «Ζωὴ» κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας, ἡγούμενος διακοσίων μελῶν προσκειμένων
τῇ «Ζωῇ». Ἑ χαρὰ πάντων τῶν ἀδελφῶν ἧτο ἰδιάζουσα, διότι
εἴχομεν ἐν μέσῳ ἡμῶν «τὸν σοφὸν ὑποφήτην τῶν τοῦ Θεοῦ
ἀπορρήτων» ἴνα κατὰ Ἰσίδωρον τὸν Πηλουσιώτην εἴπωμεν,
ὅστις διὰ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ συγγραφικοῦ ἔργου, τοῦ βιβλιοθήκην ὁλόκληρον ἀποτελοῦντος, ἰδίᾳ δὲ τῶν ἐννέα ὀγκωδῶν καὶ
κλασσικῶν πλέον καταστάντων ὑπομνημάτων εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην «διήνοιξεν ἡμῖν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς».
Ὁ κ. Π. Τρεμπέλας καὶ ἡ εὐσεβὴς συνοδία αὐτοῦ ἧλθεν
εἰς τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον ὡς προσκυνητὴς καὶ οὐχὶ ὡς «τουρίστας». Ἑ ὅλη αὐτοῦ'ἐμφάνισις καὶ στάσις ἧτο ἱεροπρεπὴς καὶ
ἀποκαλυπτικὴ τῶν ὧν ἐνεφορεῖτο εὐσεβῶν αἰσθημάτων. Ὁμίλησεν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τοῦ Πρωτάτου μὲ τὴν διακρίνουσαν ἔκπαλαι αὐτὸν εὐγλωτίαν και πειστικότητα, ὡς καὶ εἰς τὴν
Ἁθωνιάδα Ἰερατικὴν Σχολὴν πρὸς τοὺς μαθητὰς περὶ τῆς ἀξίας
τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους, ὅπερ, ὡς εἶπεν, ὴτο καὶ τούτου νεανικὸς πόθος. Ἐπεσκέψατο πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τὴν Ἰερὰν
ἡμῶν Μονὴν μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἁργυρίου πρὸς εὐλαβῆ
προσκύνησιν τοῦ τάφου πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντος ἀδελφοῦ
ἡμῶν καὶ τούτου φίλου ἐπιστηθίουί Παρηκολούθησε - οὐχὶ σύνηθες φαινόμενον εἰς ἐπισκέπτας · τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας μετὰ πολλῆς εὐλαβείας, συμπρυσηυχήθη μεθ' ἡμῶν καὶ μετὰ πολλῆς κατανύξεως ἀνέγνωσε τόν τε ἐξάψαλμον καὶ ἐν Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ὅπερ τόσον ὡραῖα ἔχει ἐρμηνεύσει. Ἑ κατάνυξίς του ἧτο
ζωντανὸν κήρυγμα, ὅπερ μᾶς συνεκίνησε μεγάλως, ὡς τοὺς
χριστιανοὺς Ἐκκλησίας τῶν Ἰεροσολύμων κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν
τοῦ πολλοῦ 'Ωριγένους καὶ τὴν συγκίνησιν, ἥν οὗτος ἠσθάνθη,
ὅτε ἀνέγνωσε χωρίον τῆς Γραφῆς ἴνα λάβῃ αὐτὸ ὡς θέμα ὁμιλίας, ἥν δὲν ἐπραγματοποίησεν ἐκ συγκινήσεως.
Μεγάλως πνευματικῶς ἐτονώθημεν ἐκ τῆς ἀναστροφῆς καὶ
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συζητήσεως μετὰ τοῦ μεγάλου τούτου ἀνδρός, εἰς ὅν ὁ Κύριος
ἐνεχείρισε πέντε τάλαντα, ἄτινα οὗτος ηὔξησεν εἰς δέκα, διότι εἰς
αὐτὸν ἔχουσιν ἐφαρμογὴν οἱ λόγοι Πατρὸς τῆς Ἑκκλησίας περὶ
ἁγίου ἀνδρὸς « οὐ γὰρ διδάσκειν μόνον, οὐδὲ φθεγγόμενος, ἀλλὰ
καὶ ὁρώμενος ἁπλῶς, ἱκανὸς ἧν ἄπασαν ἀρετῆς διδασκαλίαν εἰς
τὴν τῶν ὁρώντων ψυχὴν εἰσαγαγεῖν».
Ἀλλὰ. καὶ ὁ κ. Τρεμπέλας καὶ οἱ συνοδοὶ αὐτοῦ, ὡς ἀντελήφθημεν, ἐδιδάχθησαν ἐξ ὅσων εἶδον ἱερῶν κειμηλίων τῆς
πατρᾧας ἡμῶν εὐσεβείας, ἄτινα ἐπὶ χιλιετηρίδα ζηλοτύπως
φυλάττομεν, ἐκ τῆς γαλήνης καὶ γραφικότητος τοῦ τόπου καὶ τῆς
αὐταπαρνήσεως τῶν θεολόγων τῆς πράξεως, ὀλιγογραμμάτων
Μοναχῶν («βούλει θεολόγος γενέσθαι ποτὲ καὶ τῆς θεότητος
ἄξιος; τὰς ἐντολὰς φύλασσε, διὰ τῶν προσταγμάτων ὅδευσον
πρᾶξις γὰρ ἐπίβασις θεωρίας» (Γρηγ. Θεολόγος) εἰς τὴν ·ἀκρότομον ταύτην πέτραν, ἔνθα μετεωρίζονται αἱ τῷ Θεῷ ἀφιερωμέναι
ψυχαὶ καὶ περιίπτανται οὐρανόθεν κατερχόμεναι πρὸς ἐνίσχυσιν
αὐτῶν ἕτεραι ἀσκήσει τελειωθεῖσαι καὶ Θεῷ προσομιλοῦσαι.
Εὐκταῖον τοιαῦται ἐπαφαὶ ὁμοφρόνων νὰ ὧσι συχναὶ πρὸς
ὡφέλειαν ἀμφοτέρων και ἄρσιν παρεξηγήσεων, ὅτι δῆθεν ἡ
« Ζωὴ » εἶναι ἀντιμοναχική. Διὸ εὐχαριστοῦμεν καὶ ἐντεῦθεν
τὸν σοφόν, εὐσεβῆ καὶ φιλομόναχον Καθηγητὴν κ. Τρεμπέλαν
καὶ τοὺς συνοδοὺς αὐτοῦ καὶ παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς παράσχωσι
καὶ πάλιν τὴν χαρὰν τῆς τόσον διδακτικῆς ἐπισκέψεώς των.

«'Εκεϊνος ἀκριβως 6 ανθρωπος θὰ σωθῆ δστις Ιδεν ἀποστρέφεται
τα φάρμακα κα'ι αυτα εϊναι αϊ δδύναι και αί 7,ϋπαι αϊ έπερχομεναι δια
διαφορων άφορμων. Ὅ ὰποστρεφομενος αυτα δὲν γνωριζει τι έργάξεται
εϊς τὴν ζωὴν αϋτήν, οϋδέ τι Οἀ παραλάβη μαζύ του ἀπερχόμενος ».

'Αγίου

Μαξιμου

«'Αδϋνατον ειναι δταν περιπατωμεν τὴν δδδν της ὰρετὴς, νὰ μὴν
ἀπαντήσωμεν κα'ι λυπηρά τινα καϊ νὰ μὴ ταλαιπωρὴται τδ σωμα ἡμων
δι' ἀσθενεικιν και κόπων ».
«Ὅ ὰμαρτάνων έκ δευτέρου, μέ τὴν σκύψιν ιὰ μετανοηση, αύτδς
μετὰ πανουργϊας βαδϊζει ένωπιον τοϋ Θεοϋ, εϊς αὑτδν ἔρχεται αιφνϊδιος
δ θάνατος και δεν φϋάνει. ούδέποτε εϊς τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν δποίαν
ἐλπϊζει νὰ μετανοήση»,

'Φσίου 'Ιααακ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚλΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΠΩΗ ΚΗΙ ΜΟΗΗΧΩΗ
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Διάδοχος τοῦ πρώτου αὐτοῦ Παύλου τοῦ Ραγκαβὲ ειναι ὁ
νεώτερος Παῦλος ὁ καὶ προφητεύσας περὶ τοῦ Ἁγίου 'Αθανασίου τῆς Λαύρας «οὗτος ἀδελφοὶ ὀπίσω ἡμῶν γεγονὼς ἐν τῷ
ὅρει, ἔμπροσθεν ἡμῶν ἐστιν κατ' ἀρετήν, ὅτι καὶ πρῶτος ἡμῶν
φανήσεται ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 'Ἐσται γὰρ ἀρχηγὸς ἐν
τῷ 'Ὁρει καὶ μάνδραι πολλαὶ φυτευ9ήσονται ἐν αὐτῷ δύ αὐτοῦ».
Ὁ δεύτερος οὗτος Παῦλος, ἔχων καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ πρεσβυτέρου, ειναι ὁ ἐν τῷ Α'. τυπικῷ ἀναφερόμενος ὁ ἔχων βακτηρίαν καὶ ἕνα ὑπουργὸν ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει μετὰ τὸν Ἁθανάσιον
(*) Διὰ τὰς έκ πλημμυρων καταστροφὰς εν 'Αγϊφ Ὅρει τὰς δποίας
έσημειῶσαμεν εις τδ προηγούμενον τεϋχος, έλάβομεν σημεϊιομα ἀδελφοϋ
ἀναγνώστου. μας δστις μας γνωρίζει δτι εις εύαγγέλιον της γείτονος 'Ι.
Μονής 'Αγίου Διονυσϊου (ὰριθ. 2Ι) έκδδσεως Βενετὶας τοϋ ΙόΙ4 κα'ι εις
σελίδα 4Ο ευρε τὰς έξὴς σημειώσεις γραφείσας κατὰ διαφόρους περιοδους, τὰς δποίας κα'ι καταχωροϋμεν ένταϋθα.
17Ι5 2ὴβρίου Ι6. "Εγένετο πλημμύρα μεγάλη, πολλὰς προξενήσασα
ζημίας τοϊς εν "Αθφ οικοϋσιν.
1794 Σ1βρίου ΙΙ. 'Εγένετο πλημμύρα μεγάλη ἀλλὰ χωρϊς μεγάλας
ζημίας ως ὴ τοϋ Ι7Ι5.
Ι82Ι ΣίβρΙου Ι8. 'Εγένετο πλημμύρα πολλφ ϊσχυροιέρα των πρώτων. 'Εγένετο συρροὴ ὑδὰτων εις τὸν Δακκον τοϋ 'Αγϊου Παύλου. ωστε
έξηφὰνισε τἀ ὲν αϋτφ καλλιεργήσιμα μέρη. Τοϋτ' αϋτδ έγένετο και εΙς
τον ὴμέτερον. Λακκον, (Διονυσϊου) ῶστε ὰμέσως παρέσυρεν ἐν ῶρα νυκτδς
τον ϋδρδμυλον της 'Ι. ήμων Μονής καϊ τον εν αυτω μοναχδν μυλωθρον,
τον κήπον και τον εν αϋτφ κοιμιομενον κηπουρον. ΟΙ δυο ἀνΟρωποι οϋχ"
εὑρέθησαν. "Επϊσης και ὰπδ τον τοσον έκτεταμένον κὴπον ουτε ϊχνος
εμεινε, εϊσελθδν δέ τδ ϋπερεκχειλὴσαν υδωρ εις τὴν εν τω άρσανα ἀποθήκην τοϋ σίτου καϊ διατρὴσαν αὺτὴν συγκατέφερεν εις τὴν θάλασσαν
6κτακοσια (8ΟΟ) μουντζοϋρια σϊτον (τεσσαρὰκοντα χιλιάδας δκάδας, εξηφάνισε τον έν τω λάκκφ π7,ησϊον των. 'Αγίων 'Αποστολων ξενωνα κα'ι τδ
πλησίον αύτοϋ φρέαρ δμοϊως έξηφάνισε.
Διὰ τὴν πλημμύραν αϋτὴν ύπάρχει εν συνεχ,εϊα. και ετερα σημεϊωσις
μὲ τὴν ὰκδλομθον σημείωσιν « και δλα αϋτά ἔγιναν έξ ὰμαρτιων έμοϋ
τοϋ ταπεινοϋ Στεφάνου ιερομονάχου κα'ι Καθηγουμένου του 'Ι. τοϋτου
Κοινοβϊου και νὰ μὲ συγχωρεϊτε δσοι τὰ διαβὰσετε. ''Εγινε καϊ εις δλον
τδ δρος μεγάλη ζημία και εις τὴν 'Αγϊαν "Ανναν έπήρε καλύβας καὶ
ὰνθρώπους' έπειδὴ τὰ ἐσήκωνε τουλοϋμπες ὰπδ τὴν ῦάλασσα καϊ ταϊς
ἔριχνεν εις τὴν γὴν καϊ έκεϊ δπου επευταν έξεπὰτωναν δένδρα, πέτρες,
χωματα κα'ι τὰ ἔκαμναν γὴς μαδιάμ.
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ἔχοντα δύο. "Ητο διακεκρυμμένος ἀνὴρ καὶ ὅταν οἱ μοναχοὶ τοῦ
Ἄθω κατήγγειλαν τὸν Ἅγιον Ἁθανάσιον εἰς τὸν αὐτοκράτορα
ὡς καταλύσαντα διὰ τῶν μεγάλων ἔργων τοὺς ἀρχαίους τύπους
τοῦ ὅρους, αὐτὸν ἐξέλεξαν καὶ ἀπέστειλαν ὡς ἀντιπρόσωπόν
των εἰς τὸ Βυζάντιον, διότι φαίνεται ἧτο ἀσκητικὸς καὶ αὐστηρὸς τηρητὴς τῶν ἀρχαιοτέρων παραδόσεων καὶ ἀπεδοκίμαζε τὴν
μεγαλοπράγμονα δρᾶσιν τοῦ Ἁθανασίου.
Κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Β' Παύλου συνεστήθη ἡ μονὴ τῶν
Βουλευτηρίων ἀνεξάρτητος, ὅπως καὶ ὅλαι αἱ ἄλλαι μοναὶ τοῦ Ἄθω
μὲ τὴν ὑποχρέωσιν, ἐὰν ποτὲ ἡ μονὴ αὕτη εὑρεθῇ ἄνευ διαδόχου ἐκ
τῆς αὐτῆς κουρᾶς καὶ τῆς μονῆς, ν' ἀποδίδηται ἀναργύρως εἰς τὴν
Μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου κατὰ τὴν ἔγγραφον καὶ ἐνυπόγραφον
ὁμολογίαν τοῦ ἡγουμένου τῶν Βουλευτηρίων Εὐστρατίου, τὴν
τὴν ὁποίαν προσυπέγραψε καὶ ὁ μοναχὸς Ξενοφῶν, ἡγούμενος
τῆς μονῆς Ἁγίου Γεωργίου τῷ 1Ο1Ο.
Ὁλίγον βραδύτερον φέρεται ὁ Παῦλος Ξηροποταμίτης καταγγέλλων εἰς τὴν Σύναξιν τὸν ἡγούμενον τῶν Βουλευτηρίων
Ἁθανάσιον ὅτι ἀδικεῖ αὐτὸν καὶ καταπατεῖ τὸ ἔδαφος τῆς μονῆς
του καὶ ἡ Σύναξις τὸν δικαιοῖ και καθορίζονται τὰ ὅρια τῶν
δύο μονῶν ὡς ἐξῆς : «Καθὼς ἀπέρχεται ἀπὸ τῆς θαλάσσης καὶ
ἀνέρχεται διὰ τοῦ τροχάλου τοῦ ἀνὰ μέσον τῶν ἀμπελώνων ἀμφοτέρων, ὡς εἰς τὰ πλάγη καὶ ἀνέρχεται εἰς τὸν πρίνον τὸν ἱστάμενον εἰς τὰ αὐτὰ πλάγη καὶ διέρχεται ἰσότητι εἰς τὴν ἄσπρην
πέτραν τὴν ὁιζιμαίαν τὴν ἱσταμένην εἰς τὸν ἀπόστροφον τῆς
φυτείας τῆς καμωθείσης ἀμπέλου παραλόγως ὑπὸ τοῦ κυρ 'Αθανασίου, ἐξ ἧς καὶ κλήματα. ἀνεσπάσαμεν καὶ πέτρας ἄσπρας
ἐστήσαμεν εἰς τύπον συνόρων καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν συνόρων ἀνέρχεται εἰς τὴν ἀγριελαίαν καὶ ἀποδίδει εἰς τὰς τέσσαρας πέτρας
τὰς ριζιμαίας, τὰς πλησίον ἀλλήλους πρὸς τὸ ὅρος καὶ ἀπεδόθη
ἐκάστῳ τὸ ἁρμόζον αὐτῷ μέρος, ὅστις οὖν ἀπὸ τοῦ νῦν φοραθείη, πρὸς μάχην καὶ ἀνατροπήν, χωρίσαι τὰ παρ' ἡμῶν εὑρεθέντα καὶ ὁρισθέντα, ἐν πρτὑτοις ἐχέτω τὴν ἀρὰν τῶν ἁγίων
Πατέρων καὶ εἴθ' οὖτος μὴ ἀκουέσθω παρ' ἡμῶν μηδενὸς κριτηρίου, ἀλλὰ πιπτέτω καὶ ἐκ τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ καὶ προκυρούσθω πρὸς τὸ ἐμμένοντι μέρος, ἀλλὰ καὶ τὸ δικαίωμα ὅπερ
λέγει ἔχειν ὁ κυρ Ἀθανάσιος μοναχὸς μὴ ἀκουέσθω ἀπὸ τοῦ
νῦν τὸ σύνολον, ἀλλ' εἶναι αὐτὸ ἄκυρον καὶ ἀβέβαιον, διὰ τοῦτο
γὰρ καὶ τὸ παρὸν ὑπόμνημα ἐξετέθη γράμμα, γραφὲν δι' ἐμοῦ
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Γεωργίου ἡγουμένου τῆς τοῦ κυρ Φιλοθέου ἐν ἔτει 1Ο16». Νικηφόρος μοναχὸς ὁ Πρῶτος τοῦ Ὄρους καὶ λοιποὶ ἡγούμενοι...
Ὁ Παῦλος οὗτος ὁ Ξηροποταμίτης παρουσιάζεται ὑπογεγραμμένος ὡς ἡγούμενος εἰς ἔγγραφα τῆς Λαύρας περὶ τῆς θέσεως Πλατέως καὶ τῆς μονῆς Μονοξυλίτου τῶν ἐτῶν 991, 993,
999, εἰς ἕτερον δὲ ἔγγραφον τῆς Συνάξεως τοῦ 1Ο16 παρουσιάζεται δρῶν ἔτι.
Ὁ Παῦλος οὗτος προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Βουλγαρίας Πέτρου, ὅστις βραδύτερον ὑπὸ τῆς Βουλγαρικῆς Ἑκκλη
σίας ἐτάχθη μεταξὺ τῶν ἁγίων αὐτῆς, πρὸς ἐκχριστιανισμὸν τοῦ
λαοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως, νυμφευθέντος τὴν ἐγγονὴν τοῦ
Ρωμανοῦ Λεκαπηνοῦ Μαρίαν, τὴν μετονομασθεῖσαν Εἰρήνην,
τῷ 927. Λέγεται ἐπίσης ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ μοναχὸς ὁ ἀποσταλεὶς εἰς Βουλγαρίαν ὑπὸ Ρωμανοῦ τοῦ Λεκαπηνοῦ, ὑπὸ τὴν
πρόφασιν μὲν ἐξαγορᾶς αἰχμαλώτων τινων, μετὰ τριετία'ν ἀπὸ
τοῦ γάμου τοῦ ἀνωτέρω βασιλέως Πέτρου μετὰ τῆς Εἰρήνης,
ἀλλὰ κυρίως ὅπως ἀπαγάγῃ ἐκ τοῦ μοναστηρίου τὸν Ἰωάννην
ἀδελφὸν τοῦ Πέτρου, τὸν ὁποῖον εῖχεν οὗτος ἐγκλείσει ὡς συνομότην καὶ ὁ ὁποῖος Παῦλος ἐκτελέσας ἐπιτυχῶς τὴν ἀποστολήν
του παρέλαβε μεθ' έαυτοῦ τὸν Ἰωάννην καὶ τὸν ὡδήγησε πρὸ
τοῦ Ρωμανοῦ καὶ τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη μὲ πολλὰς τιμάς, διότι
ἐσκόπει νὰ τὸν ἔχῃ ὡς σύμμαχον κατὰ τοῦ Πέτρου πρὸς τὸν
ὁποῖον εἶχε ἀφορμὴν νὰ δυσπιστῇ.
Μετὰ τὰς καταγγελίας τῶν μοναχῶν τοῦ Ὄρους διὰ τοῦ
Παύλου Ξηροποταμίτου καὶ τοῦ πρώτου τοῦ Ὄρους Ἁθανασίου
μοναχοϋ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννην Τσιμισκῆν, ἐγεννήθη
ζήτημα ὀργανώσεως τοῦ μοναχικοῦ βίου ἐπὶ τῇ βάσει τῶν Ἰερῶν Κανόνων καὶ θεσμίων τοῦ μοναχισμοῦ καὶ κατ' αἴτησιν
αὐτῶν ὁ Τσιμισκῆς ἀποδεχθεὶς ταύτην εὐμενῶς ἔπεμψεν εἰς
'Ἀθω τὸν ἡγούμενον τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ
Στουδίτου Εὐθύμιον μοναχόν, ὅστις ἐλθὼν ἐνταῦθα καὶ συγκαλέσας εἰς τὸν ἐν Καρυαῖς Ἰερὸν Ναὸν τοῦ Πρωτάτου τοὺς ἡγουμένους τοῦ Ὄρους συνέταξε μετ' αὐτῶν τὸ Α' τυπικὸν κατὰ τὸ
ἔτος 972, λαβὼν τὸ ανομα «τράγος» ὡς γραφὲν ἐπὶ τραγίου
δέρματος καὶ τὸ ὁποῖον σώζεται εἰς πολὺ καλὴν κατάστασιν φυἰ,ασσόμενον ἐντὸς κυβωτίου ἐσφραγισμένου ὑπὸ τῶν σφραγίδων
καὶ τῶν 2Ο Ἰερῶν Μονῶν εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος.
Κατὰ τὸ τυπικὸν τοῦτο εἰς τὰς συνάξεις ἔπρεπε τοῦ λοιποῦ
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νὰ προπορεύωνται ὅλων τῶν ἄλλων ἡγουμένων ὁ πρῶτος τοῦ
'Ὁρους μετὰ τριῶν ὑπουργῶν (συμβούλων), ὁ Ἁθανάσιος τῆς
Λαύρας μετὰ δύο καὶ ὁ πρεσβύτερος Παῦλος μεθ' ἐνός, οἱ δὲ
λοιποὶ ἄνευ ὑπουργῶν, διότι φαίνεται οὗτοι ἐθεωρήθησαν οἱ
δημιουργοῦντες τὰς ἀταξίας καὶ τὰς φιλονεικίας. Πάντως ὁ Εὐθύμιος εἰρήνευσε τοὺς μοναχοὺς τοῦ Ἄθω μὲ τὸν Ἁθανάσιον
καὶ ὅλας τὰς διαφορὰς ἐτακτοποίησε, βάσει τῶν θείων καὶ ἱερῶν
Κανόνων.
Τὸ τυπικὸν αὐτὸ ὑπέγραψαν 56 ἡγούμενοι ἀναφέροντες
μόνον τὰ ὀνόματα αὐτῶν χωρὶς νὰ προσθέσουν καὶ τὰ τῶν μονῶν των καὶ ἐπεκύρωσεν αὐτὸ καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης
Τσιμισκῆς.
Μετὰ τὴν ὁσίαν κοίμησιν τοῦ μάκαρος τούτου Παύλου, γενομένην ἐν ἔ.τει 1Ο17, ὡς ἀναφέρεται εἰς τὸν Συναξαριστὴν καὶ
τὰ παλαιὰ μηναῖα τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1843, ὰνέλαβεν ἡγούμενος τῆς Μονῆς ὁ μοναχὸς Ἁντώνιος, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἐδημιουργήθησαν προστριβαὶ μὲ τὸν ἡγούμενον τῶν Βουλευτηρίων διὰ τὰ ὅρια τῶν δύο Μονῶν. Ὁ Ἀντώνιος ἀνεφέρθη εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Γερόντων, ἥτις ἀπεδοκίμασε
τὰς ἐνεργείας τῆς μονῆς Βουλευτηρίων καὶ ἐξεδόθη τὸ κατωτέρω ἀσφαλιστήριον ἔγγραφον καὶ ἐδόθη εἰς τὸν ἡγούμενον
Ἁντώνιον τῆς ἀδικουμένης Μονῆς. Τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς :
«Ἐπειδὴ τὰ παρὰ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡγουμένων
συμφωνηθέντα καὶ στοιχειωθέντα, δίκαιόν ἐστιν ἀμετάτρεπτα
διατηρεῖσθαι καὶ ἀναλλοίωτα. Θέλω καὶ βούλομαι κἀγὼ ὁ ταπεινὸς Ἁθανάσιος καὶ τῆς Λαύρας προεστώς, ἄμα τῇ ἀδελφότητι, τὸν καταφυτευθέντα ἐν τῇ τοῦ Μητροφάνους τοποθεσίᾳ ἀμπελῶνα παρὰ τοῦ μακαρίτου κυρ Παύλου τοῦ Ξηροποταμίτου
καὶ τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν ἀρεσκείᾳ καὶ κρίσει τῶν τε τοῦ 'Ὁρους
Γερόντων καὶ τοῦ ἀπερχομένου καὶ ἡμετέρου κύρ Εὐστρατίου,
δεσπόζεσθαι παρά τε σοῦ τοῦ κυρίου Ἁντιυνίου καὶ καθηγουμένου
τῆς εἰρημένης μονῆς καὶ τῶν σῶν διαδόχων εἰς τοὺς ἑξῆς ἁ'παντας
χρόνους, καθὼς διαχωρίζει ὁ τρόχαλος τά τε τῶν Βουλευτηρίων
καὶ τὰ ἡμέτερα. Ἐὰν δέ τις πο'τὲ καιρὸν ἢ χρόνον φωραθῇ ἀνατρέπων τά τε παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων κεκριμένα καὶ τὰ παρὰ
τοῦ μακαρίτου Εὐστρατίου συμφωνηθέντα καὶ τὰ παρ' ἡμῶν
οἰκονομηθέ.ντα, μερικῶς ἢ καθ' ὅλου ἀνατρέπιον καὶ ἐπιζητῶν
εἰς τὴν δεσποτείαν τῆς Λαύρας ἢτοι τῶν πλησιαζόντων Βουλευ-
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τηρίων, τὸν τοιοῦτον ἀμπελῶνα ἀκούεσθαι αὐτὸν τὸ παράπαν,
ἀλλ' ὡς κρίσεως πατερικῶν παραβάντων ἀπὸ παντὸς ἐκδιώκεσθαι
προσώπου καὶ τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ Θεοῦ ἐπισπᾶσθαι. Ἐγράφη χειρὶ ἐμοῦ αὐτοῦ Ἁθανασίου καὶ προεστῶτος τῆς Λαύρας
καὶ ὑπεγράφη παρὰ τῶν προκρίτων ἀδελφῶν. μηνὶ Μαρτίῳ ἰνδικτῶνος ΙΓ' ἔτος 8ΦΛΗ. ἔχει καὶ ὑπογραφὰς τὸ πρωτότυπον
ταύτας. ἧΠέτρος μοναχὸς καὶ οἰκονόμος, ᾧ Λαυρέντιος μοναχὸς
καὶ πρεσβύτερος, ᾧΜατθαῖος μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ᾧ Πέτρος μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ψ Νικόλαος μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ψ 'Ηλίας μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος, ᾧ 'Εφραὶμ μοναχὸς καὶ
πρεβύτερος, ἧ Ἁγάπιδς μοναχὸς καὶ διάκονος, ψ Θεοδόσιος μοναχὸς καὶ παρεκκλησιάρχης. Τὸ παρὸν ἀντεβλήθη γράμμα καὶ
κατὰ πάντα εὑρεθὲν ἐξισάζον τῷ πρωτοτύπῳ ὑπεγράφη παρ'
ἐμοῦ ᾧ Ὁ Θεσσαλονίκης Ἰσίδωρος.»
Τὸν Ἁντώνιον ἀποθανόντα διεδέχη ὁ μοναχὸς 'Ηλίας ὅστις
εὑρίσκεται ὑπογεγραμμένος εἰς τὸ Β' τυπικὸν ἐπὶ Κωνσταντίνου
Μονομάχου (1Ο46) ὡς ἐξῆς: « 'Ηλίας μοναχὸς ἡγούμενος μονῆς
Ξηροποτάμου».
Τοῦτον διεδέχθη ὁ μοναχὸς Γεράσιμος, ἀνὴρ σοφὸς καὶ ἐνάρετος
ποιμάνας τὴν Μονὴν ἐπὶ ὀκταετίαν. Διάδοχον τούτου εὑρίσκομεν
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Μακάριον ποιμάναντα τὴν Μονὴν ἐπὶ 23
ἔτη, δτε ἀπελθὼν πρὸς Κύριον κατέλιπε διάδοχόν του τὸν
σοφὸν Κύριλλον.
Τῷ 1Ο71 εἰς ἀπόφασιν ὁριακῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῶν μονῶν
Ξυλουργοῦ καὶ Σκορπίω.νος φέρεται τελευταῖος ὑπογράφων
«Μιχαὴλ μοναχὸς ἐκ τοῦ μοναστηρίου κύρ Παύλου». Ἁπὸ τὴν
ἐποχὴν αὐτὴν λαμβάνει ἡ Μονὴ τὴν μέχρι σήμερον διατηρηθεῖσαν ὀνομασίαν Ἁγίου Παύλου, πρότερον ὀνομαζομένη Ξηροποτάμου ἐκ τοῦ ἐγγύτατα αὐτῆς μεγάλου χειμάρρου. Ἑκ παραλλήλου ἡ παρὰ τὴν Δάφνην πρότερον ὀνομαζομένη τοῦ Ἁγίου
Νικηφόρου ἥ Ξηροποτάμου λαμβάνει ὁριστικῶς πλέον τὴν
δευτέραν ὀνομασίαν τοῦ Ξηροποτάμου. Ὁς ἡγούμενον τῆς μονῆς
Ἀγ. Νικηφόρου βλέπομεν εἰς τὸ δεύτερον τυπικὸν μὲ ὑπογραφὴν
«Ἰλαρίων μοναχὸς ἡγούμενος τοῦ. Ἁγ. Νικηφόρου», , εἰς δὲ
ὑπόμνημα τῆς μονῆς τοῦ Χάλδου περὶ τοποθεσίας καὶ τῶν ὁρίων
αὐτῆς ἐν ἔτει 1Ο82, ὑπογραφὴν «Θεοδώρητος μοναχὸς καὶ
ἡγούμενος μονῆς Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Ξηροποτάμου» (Ἁγιορειτικὸν δελτίον χειρογράφων Τεῦχ. Β' σελ. 48 Σπυρ. Λαυριώτου).
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Τῷ 1259 ὑφίστατο ἡ Μονὴ ἡμῶν καὶ ἀκτὶς φωτὸς εἶναι
χρυσόβουλλόν τι ἐν ἀντιγράφῳ χαρτώων διαστάσεων 1.2Ο καὶ Ο.29
μ., κατὰ τὸ πλεῖστον ἐφθαρμένον, φέρον ἐρυθρὰν τὴν ὑπογραφήν, «Μιχαὴλ ἐν Χτῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ
Ρωμαίων Δούκας, Ἄγγελος Κομνηνὸς ὁ Παλαιολόγος». Τὸ
χρυσόβουλλον τοῦτο ἐπικυρωτικὸν κτήσεων τῆς Μονῆς γράφει
αὐτὴν ὁσίου Παύλου καὶ λέγει τιμωμένην εἰς ὅνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. «Αἱ πρῶται σειραὶ εἶναι τελείως δυσανάγνωστοι
καὶ ἀναγιγνώσκεται ἀπὸ τοῦ ἑξῆς σημείου:
«τοίνυν ἐπεὶ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ οἱ κατὰ τὴν σεβασμίαν
μου μονὴν τὴν ἀνὰ τὸ δρος διακειμένην τῆς Βασιλείας μου ἐπ'
ὀνόματί τε τιμωμένην τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τὴν οὕτω πως κεκλημένην τοῦ Ὁσίου Παύλου, ἀνέδραμε πρὸς τὴν Βασιλείαν μου
καὶ ἠτήσατο αὐτῇ χρυσόβουλλον τούτοις ἀπολυθῆναι τὰ κατὰ
τῆς μονῆς ἐπικυροῦν καὶ ἐδράζον τὸ πρῶτον τε αὐτῆς χρυσόβουλλον τοὺς ὅρους καὶ τὰ λοιπὰ δικαιώματα τούτων, ηὐδόκησε
τὰ περὶ τούτου καὶ ἡ Βασιλεία μου. Καὶ τὸν παρόντα χρυσόβουλον λόγον αὐτῇ, ἐπαρέδα τούτοις, δύ οὗ καὶ διορίζεται κατέχειν αὐτοὺς καὶ νέμεσθαι ἀταράχως πάντας ὅρους ἀπερικόπως
τοὺς ὅθενδήποτε καὶ ὁπωσδήποτε περιελθόντος αὐτοῖς ὁποιαδήτινα κτήματα καὶ λοιπὰ ἀκίνητά τε καὶ κινητὰ τὰ καὶ κατὰ μέρος
δηλωθησόμενα καὶ μηδεμίαν ὑφορᾶσθαι δυναστείαν ἥ ἀδικίαν
ἀπὸ τινος, ἔχουσι δὲ ταῦτα τούτοις οὕτως : μετόχιον ὁ Ἅγιος
Γεώργιος, τὸ ἐπονομαζόμενον τοῦ Κροσόβου μετὰ πάντων τῶν
δικαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ, ἤγουν χωραφίων, ἀμπελώνων καὶ
τοῦ ἐν αὐτῷ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου: ἕτερον μετόχιον ὁ
Ἄγιος Νικόλαος, τὸ καλούμενον τοῦ Σκουταρᾶ μετὰ πάσης τῆς
περιοχῆς καὶ διακρατήσεως καὶ κατοχῆς αὐτοῦ, ἤγουν παροίκων,
χωραφίων, ἀμπελίων καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου:
ἕτερον μετόχιον τὸ ἐν τῷ Κροσόβῳ Ἅγιοι Ἀνάργυροι μετὰ
πάντων τῶν δικαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ καὶ παροίκων, χωραφίων, ἀμπελίου καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου πρὸς τού....
καὶ αἱ δύο μερίδες τοῦ αὐτοῦ χωρίου τοῦ Κροσόβου ἤτοι τὸ
δίμαρον τοῦ τοιούτου χωρίου τὸ κατεχόμενον καὶ νεμόμενον
ἄρτι ... παρὰ τὸ μέρος τῆς μονῆς, ἐπιφιλοτιμεῖται δὲ τού ..
ἡ Βασιλεία μου διὰ τοῦ παρόντος χρυσοβούλλου λόγου αὐτῆς.
Καὶ τὴν ἐτέραν τρίτην μερίδα τοῦ αὐτοῦ χωρίου μετὰ πάσης
τῆς κατοχῆς αὐ. . καὶ νομῆς -τουτέστιν- παροίκων, ἀμπελίων,
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χωραφίων καὶ................ ................ αἰων.... ἡ ........... τὸ ὅλον
τοιοῦτον χωρίον ὁ Κρόσοβος κατέχηται ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ
διηνεκὲς παρὰ τὸ μέρος τῆς μονῆς οὶον καὶ ὅσον ὁρᾶται καὶ
μηδεμίαν μετουσίαν ἔχειν τῆς ἐν αὐτῷ γῆς............ δαρίων -οὔτεἀπὸ τοῦ οὐγριδίου τοῦ καλουμένου τὰ βραστά: ἕτερον μετόχιον
τὸ ἐπονομαζόμενον τὸ λαμὸν μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ παρακαθημένων
τῶν χωραφίων καὶ τῶν λοιπῶν δικαίων αὐτοῦ καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου: Γῆ ἀρόσιμος ἡ ἐπονομαζομένη τοῦ
μουρσᾶ μοδίων οὖσα ὡσεὶ τετρακοσίων δώδεκα: μετόχιον ἕτερον
ὁ Ἅγιος Γεώργιος τὸ ἐν τοῖς Στεφανιανοῖς διακείμενον μετὰ
πάντων τῶν δικαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ, παροίκων δηλαδὴ
καὶ ἀμπελώνων, χωραφίων καὶ τοῦ ὑδρομυλίου καὶ ἐργαστηρίου
καὶ τῆς ἐκεῖσε τελουμένης ἐτησίας πανηγύρεως τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου: ἕτερον μετόχιον τὸ ἐν τῇ Θεσσαλονίκῃ
διακείμενον ἐν τῇ τοποθεσίᾳ, τῇ τῶν ἀσωμάτων μετὰ τῶν δικαίων πάντων καὶ προνομίων αὐτοῦ: Τὸ χωρίον ἡ Πορταριὰ μετὰ
τῶν ἀνέκαθεν ἀπονενομημένων τούτων δικαίων καὶ προνομίων,
παροίκων δηλονότι, ἀμπελώνων, γῆς ἀροσίμου καὶ χεράαίας καὶ
τῶν ἐν αὐτῷ εὑρισκομένων ..... λειμμάτων : ὁ ἐν τῷ χωρίῳ τῶν
............ κατζίων προκαθήμενος Βασίλειος ὁ Χαλάθος μετὰ τῶν
δύο υἰῶν αὐτοῦ τοῦ Γεωργίου καὶ τοῦ Μαρίου καὶ τῆς αὐτῶν
ὑποστάσεως. Ταῦτα πάντα κατέχεσθαι παρὰ τοῦ μέρους τῆς
ρηθείσης μονῆς ἡ Βασιλεία μου εὐδοκεῖ διὰ τοῦ παρόντος Χρυσοβούλλου Λόγου Αὐτῆς, ἀναποσπάστως πάντῃ ἀναφαιρέτως εἰς
τὸν αἰῶνα τὸν ἄπαντα. Καὶ διατηρεῖ αὐτὰ ἀνώτερα πάσης δημοσιακῆς ἐπηρείας καὶ ἐνοχλήσεως, ἢγουν ἀγγαρείας, παραγγαρείας,
ζημίας, ψωμοζημίας ἐπιβολῆς, ...... ................γολογίου, ἀπολύτου
ἀπαιτήσεως, μελισσοεννομίου, χοιροεννομίου. Καὶ πάσης ἄλλης
ἐπηρείας καὶ συζητήσεως νοῦ τε ...... Καὶ εἰς τὸ μετέπειτα ἐπινοηθησομένης ἄνευ μέντοι τῶν .............. δηλαδὴ τῆς τοῦ θησαυὤστε τοιούτων ἀποσκεροῦ εὑρέσεως καὶ τῆς .....................
δάννυσθαι δφειλόντων παρὰ .οῦ .....................τοῦ δημοσίου.
Ὄθεν ....... ..... εἴ τις ἀδεία ... (πέντε σειραὶ δυσανάγνωστοιἢ
..... τούτῳ ἐγεγόνει οὗ μέλει δηλαδὴ καὶ εἰς τὸν 'αἰῶνα. ὁ παρὼν
χρυσόβουλλος Λόγος τῆς Βασιλείας μου καὶ ἐπεδόθη αὐ.. . εἰς
ἀσφάλειαν ................... ἀπολυθεὶς κατὰ μῆνα Ἰούνιον τῆς τρεχούσης δευτέρας ἰνδικτιῶνος τοῦ ἐξακισχιλιοστοῦ ἐπτακοσιοστοῦ
ἐβδόμου ἔτους (67Ο7) ἐνῷ καὶ τὸ ἡμέτερον εὐσεβὲς καὶ θεοπρόβλητον ὑπεσημήνατο Κράτος.
«Μιχαὴλ ἐν Χτῷ τῷ Θεῷ πιστὸς Βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ
ρωμαίων δούκας Ἄγγελος Κομνηνὸς ὁ Παλαιολόγος».
Οὕτως ἱδρυθεῖσα καὶ, λαβοῦσα τὴν ἀρχὴν ἡ Ἰερὰ ἡμῶν
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου, συνεχίζει τὴν ὐπαρξιν καὶ τὸν βίον
αὐτῆς παραλλήλως μὲ τὰς ἄλλας Ἰερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους
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μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΔ' αἰῶνος, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν περισσότερα στοιχεῖα.
Κατὰ τοὺς χρόνους αὐτοὺς ἔχομεν τὰς ἐπιδρομὰς τῶν δουλεμπόρων τεράτων τῆς Δύσεως Καταλανῶν καὶ Ἁραγωνίων,
οἴτινες, ὡςθσημειώσαμεν καὶ ἄλλοτε, μετὰ τὰς ἁρπαγὰς καὶ λεηλασίας, ἰδίως τὴν σφαγὴν πάντων τῶν ἰθαγενῶν ἀνδρῶν τῆς
Καλλιπόλεως, τὸν ἀνασκολοπισμὸν τῶν παιδίων καὶ
τὸν βιασμὸν τῶν γυναικῶν, μετέβησαν καὶ ἐγζατεστάθησαν ἐν
Κασσάνδρᾳ, ὅπου, ὡς ἀναφέρει ἀναιδῶς ὁ ἐπιμελητὴς τοῦ Καταλανικοϋ στρατοῦ Ραϋμόνδος Μοντάνερος, διασκεδάζων εἰς βάρος τῶν Κασσανδρινῶν, διότι μὴ σπείροντες οὐδὲ θερίζοντες ἤ
καλλιεργοῦντες εἶχον οἶνον καὶ σῖτον ὅσον ἤθελον, ὅντες πλούσιοι καὶ κατευχαριστημένοι.
Ἑκ τῆς Κασσάνδρας ἐπέδραμον κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄοους,
ὅτε ἐξετυλίθχη ἡ φρικωδεστέρα τραγωδία ἐν αὐτῷ, ὡς ἀναφέρει
ἐπιστολὴ τοῦ Θεοδούλου Μαγίστρου. Οἱ μοναχοὶ ἐσφάζοντο ὡς
πρόβατα, τὰ μοναστήρια ἐγκατελείφθησαν ἔρημα ὅσα δὲν κατηδαφίσθησαν καὶ ἐκ τῶν τριακοσίων τοιούτων τοῦ ΙΓ' αἰῶνος
ἐλάχιστα διεσώθησαν ἤ μᾶλλον τὰ ὀλίγα ἀναφανέντα ἠνωρθώθησαν βραδύτερον, ὡστε κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΔ' αἰῶνος μόνον 25
ἐξ αὐτῶν εὑρίσκομεν. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν περίοδον οἱ ἀνωτέρω
πειραταὶ τῆς ἰδίας καὶ σήμερον Δύσεως διέλυσαν καὶ τὴν Ἰερὰν
ἡμῶν Μονήν, ἥτις ὡς ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς, ἀσφαλῶς θὰ ὑπέστη
ἐκ τῶν πρώτων τὴν λεηλασίαν καὶ καταστροφήν.
Διὰ τὴν καταστροφὴν τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους παραθέτομεν ἐκ δευτέρου περικοπὴν ὁμολογίας ἑνὸς Δυτικοῦ τοῦ
Μαλμαράϋερ ὅστις λέγει: «..... ὅταν τις λάβῃ ὑπ' ὅψιν τὰ ἄπειρα
δεινά, ὅσα ἐπὶ τρεῖς αἰῶνας καὶ ἥμισυ, ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τῶν
Λατίνων μέχρι τῆς ὑπὸ τοῦ Μαιάμεθ τοῦ Β' ἁλώσεως τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, ἐπῆλθον ἐφ' ἁ'πασαν τὴν Ἐλλάδα, εὐκόλως ἐξηγεῖται ἡ καταστροφὴ τῶν μοναστηρίων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ναί, ἡμεῖς οἱ δυτικοί, δὲν ἀκούομεν εὐχαρίστως ὅταν
τις λαλῇ περὶ τοῦ φανατισμοῦ, περὶ τῆς βαρβάρου ἀμαθείας
περὶ τὰ πρόσονπα καὶ τὰ πράγματα, καὶ τέλος περὶ τῆς μοορᾶς
ἐνεργείας καὶ συμπεριφορᾶς τῶν προγόνων ἡμῶν ἐν τῇ Ἁνατολῇ. Ἄν ὅμως εἰσέτι ὑπῆρχον ἐν τοῖς Ἰσπανικοῖς καὶ Σικελικοῖς
ἀρχείοις, τὰ ὁλοσχερῆ χρονικὰ καὶ ἡμερολόγια τῆς μεγάλης τῶν
τυχοδιωκτῶν Καταλανικῆς Ἑταιρείας, ἥτις ὡς καλῶς ὡργανωμένη λῃστρικὴ συμμορία μετὰ σφραγίδων καὶ ἀρχῶν κατ' ἀρχὰς
μὲν περὶ τὸν Ἐλλήσποντον, εἶτα ἐπὶ τῆς χερσονήσου Κασσάνδρας
ἐγγὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁλόκληρα ἔτη τὰ αἴσχιστα διεπράξαντο,
ἠδύνατό τις νὰ μάθῃ τίς ἐνέπρησε τὸ Μοναστήριον τοῦ Ξηροποτάμου καὶ τίς διήρπασε καὶ κατηρήμωσε τὴν ρωμαντικὴν τοῦ
Κουτλουμούση περιοχήν.
(Ἁκολουθεῖ)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Φιλοθέου εὑρίσκεται ἐπὶ κοιλάδος καταφύτου ἐκ διαφόρων δένδρων ἐπὶ τῆς Βορείου πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἡμίσειαν περίπου ὤραν ἀπέχουσαν τῆς θαλλάσσης. Τὸ
περιβάλλον αὐτῆς εἶναι ἐκ τῶν ὡραιοτέρων τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους
ὅπως καὶ τῶν Ἰ. Μονῶν Καρακάλλου καὶ Μεγ. Λαύρας. Διοϊκεῖται ἰδιορρύθμως ἀριθμοῦσα δύναμιν 3Ο μοναχῶν ἔναντι 4Ο
προπολεμικῶς καὶ 5Ο πρὸ ἐξηκονταετίας. 'Ἐχει δάσος ἀξιόλογον
οὐχὶ μέγα εἰς ἔκτασιν, ἀλλὰ πυκνότατον ἐκ καστανεῶν, ὀξυῶν
καὶ ἐλατῶν μὴ ὑποστὰν οὐδεμίαν ζημίαν ἐκ τῶν πρὸ 12ετίας
μεγάλωύ πυρκαϊῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους. Τὸ δάσος αὐτῆς συνορεύει μὲ τὰ δάση τῶν Ἰ. Μονῶν 'Ιβήρων, Σίμωνος Πέτρας,
Γρηγορίου, Ἁγίου Παύλου καὶ Καρακάλλου.
Αυτη ἔλαβε τὴν ἐπωνυμίαν, κατὰ τὴν παράδοσιν, ἀπὸ ἡσυχαστὴν τινα Φιλόθεον ἀκμάσαντα κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα, ὅστις φέρεται καὶ κτήτωρ αὐτῆς; Κτήτορες ἀναφέρονται καὶ ἄλλοι δύο
οἱ Ἀρσένιος καὶ Διονύσιος.
Ἑπίσης κτήτωρ τῆς Μονῆς ὑπῆρξε καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Νικηφόρος ὁ Βοτανειάτης (1Ο78-1Ο81) ὅστις ἀνεκαίνισε τὴν Μονὴν
καὶ ἀνήγειρε νέας οἰκοδομάς, ἀφιερώσας πολλὰ κειμήλια μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ μέγα τεμάχιον Τιμίου Ξύλου.
Ἀπὲρ τῆς Μονῆς ἐμερίμνησαν καὶ οἱ αὐτοκράτορες 'Ανδρόνικος Β' ὁ Παλαιολόγος, Ανδρόνικος Γ' καὶ Ἰωάννης Αὴ ὡς καὶ
ὁ κράλης τῆς Σερβίας Στέφανος Δ' ὁ ἰσχυρός.
Ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου τῆς Λαύρας, ἡ Μονὴ
τοῦ Φιλοθέου ὑφίστατο, ἰδίως κατὰ τὸ ἔτος992, ὡς σημειοῦται εἰς
κώδικα τῆς Λαύρας περὶ τῶν μονῶν Κάσπακος καὶ 'Ατζιπάνου.
ὀνομαζομένη Φτέρη ἢ Φιλοθέου. Εἰς ἕν ἐγκλητικὸν γράμμα
Παύλου Ξηροποταμίτου (Β) ἀναφέρεται ὡς κτήτωρ τῆς Μονῆς
ὁ ἡγούμενος αὐτῆς Γεώργιος, ὅστις τῷ 1Ο16 ἧτο καὶ ὁ γραφεὺς
τοῦ γράμματος αὐτοῦ. Κατὰ δὲ τὸ 1Ο46 εὑρίσκεται κατέχουσα
τὴν 13ην σειρὰν ἐκ τῶν τότε 25 Μονῶν τῶν σημειουμένων εἰς
τὸ Β' τυπικὸν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, ὡς καὶ εἰς ἕτερον ἔγγραφον
ταυτόχρονον, διὰ τοῦ ὁποίου ἐποτλήθη εἰς τὴν Λαύραν τὸ μονύδριον τοῦ 'Ατζιπάνου.
Βραδύτερον (1492) ὁ βασἰλεὺς Καχετίου τῆς Γεωργίας Λε-
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όντιος καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἁλέξανδρος ἀνεκαίνισαν τὴν Μονὴν
ἱδρύσαντες καὶ μεγάλην τράπεζαν.
Βραδύτερον ἐβοήθησαν τὴν Μονὴν ὁ τσάρος τῆς Ρωσίας
Θεοδώροβιτς (1641) καὶ ὁ ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας Ἰωάννης Γρηγόριος Γκίκας (1734).
Τῷ 1746 ἀνοικοδομήθη νέος ναὸς εἰς μνήμῃν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐπὶ τῶν θεμελίων τοῦ καταπεσόντος^παλαιοῦ τοιούτου. Αἱ τοιχογραφίαι μετρί,ας τέχνης ἐγένοντο κατὰ τὰ
ἔτη 1752 καὶ 1776.
Τὸν ναὸν στολίζει μία λαμπρὰ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου «γλυκοφιλοϋσα» γοητευτικὴ καὶ ἀρίστης βυζαντινῆς τέχνης τοποθετημένη εἰς τὸ ἀριστερὸν μαρμάρινον εἰκονοστάσιον. Τὸ μῆκος αὐτῆς εἶναι 1.26 καὶ πλάτος Ο.87, ἥτις κατὰ τὴν παράδοσιν ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς εἰκονομαχίας (72684Ο) ὑπὸ εὐσεβοῦς ἐπιφανοῦς κυρίας καὶ εὑρέθη εἰς τὴν παραλίαν τῆς Μονῆς ἔνθα ὑπάρχει τὸ ἁγίασμα. Ἐν ἔτει 184Ο κατεσκευάσθη εἰς Ρωσίαν καλλιτεχνικὸν ἀργυροῦν ἐπένδυμα τὸ
ὁποῖον ὅμως ἐμποδίζει τὸν επισκέπτην νὰ θαυμάσῃ αὐτήν.
Μεταξὺ τῶν ἁγίων λειψάνων τῆς Μονῆς εἶναι ἡ δεξιὰ τοϋ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τεμάχια τῶν ὁσ. Λουκᾶ,
Ἁγ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Ἁγ. Χαραλάμπους, Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς, Ἁγ Μαρίνης, Ἁγ. Παντελεήμονος
κ. ἄ. ὡς καὶ τεμάχιον Τιμίου Ξύλου εὑρισκόμενον ἐντὸ; ἐπιχρύσου ἐπενδύματος μὲ ἐπιγραφὴν «Στέφανος ἐν Κυρίῳ τῷ Θεῷ
πιστὸς Βασιλεὺς αὐτοκράτωρ Σερβίας, Ρωμανίας ἀφιέρωσε τὸ
Τίμιον Ξύλον τοῦ Σταυροῦ εἰς τὸ Μοναστήριον τοῦ Φιλοθέου
τὸ εἰς Ἅγιον Ὄρος τοῦ 'Ἁθω. 'Ἐτος ἀπὸ Χριστοῦ 1347 καὶ
Θεῷ Δόξᾳ».
Τὸ μεσονύκτιον τῆς 26ης Σεπ,τεμβρίου 1871 ὁλόκληρος ἡ
Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Φιλοθέου ἐγένετο παρανάλωμα τοῦ πυρός,
διασωθέντων μόνον τοῦ καθολικοῦ ναοῦ καὶ τῆς βιβλιοθήκης.
Ἀμέσως ὅμως ἤρχισεν ἡ ἀνοικοδόμησις τῆς νέας Μονῆς δΓ
ἐξόδων τῆς ἰδίας καὶ διαφόρων συνδρομῶν.
Ἑ βιβλιοθήκη περιέχει 54 περγαμηνοὺς κώδικας ΙΑ'-ΙΔ'
αἰῶνος, 2 εἰλητάρια περγαμηνὰ τῆς λειτουργίας τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου και 193 κώδ. χαρτώους. Παλαιὰ δὲ ἔγγραφα τὰ
ἑξῆς; Χρυσόβουλλον Ἁνδρονίκου Παλαιολόγου Π, 1284 διὰ τοῦ
ὁποέου ἐδωρήθη εἰς τὴν Μονὴν ἡ δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου,Ἁνδρονίκου ΠΙ Παλαιολόγου 1326, “Ιωάννου
Ι Παλαιολόγου 1344, Στεφάνου Δουσὰν βασιλέως Σερβίας 1346,
Ἰωάννου Ι Παλαιολ,όγου Α 135., Ἰωάννου Γρηγορίου Γκίκα
βοεβόδα Μολδαυἴας 1634, τσάρου Μιχαὴλ Θεοδώροβιτς 1641,
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Βλάδου Υ βοεβόδα ρὐγγροβλαχίας..... Ὁμοίως ἔγγραφον τοῦ
1Ο46 πωλήσεως εἰς τὴν Λαύραν τοῦ μονυδρίου 'Ατζιπάνου.
Εἰς τὴν Ἰερὰν Μονὴν τοῦ Φιλοθέου ἐμόνασεν ὁ Συμεὼν ὁ
ἀνυπόδητος καὶ μονοχίτων, οἱ Ἅγιοι Δομέτιος καὶ Δαμιανός, ὁ
Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν 'Ολύμπῳ, ὅστις διετέλεσε καὶ ἡγούμενος
τῆς Μονῆς (15ΟΟ) ἐργασθεὶς δραστηρίως διὰ τὸν ἐξελληνισμὸν
αὐτῆς καθιερώσας καὶ τὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν εἰς τὰς ἱ. ἀκολουθίας, αϊτινες πρότερον ἀνεγιγνώσκοντο εἰς τὴν βουλγαρικήν, διότι
ἐπλεόναζον οἱ βούλγαροι ἐν αὐτῇ. 'Εκ τοῦ γεγονότος τούτου
μάλιστα ἠθέλησαν οὗτοι νὰ τὸν φονεύσουν, ἀλλ' ἀνεχώρησε διὰ
τὴν περιφέρειαν τῆς Βεροίας καὶ ἐκεῖθεν μετέβη εἰς τὸν Ὄλυμπον
ἱδρύσας τὴν καὶ νῦν ὑφισταμένην ὁμώνυμόν του Μονήν. Ὁσαύτως καὶ ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅστις βραδύτερον ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον εἰς Κωνσταντινούπολιν, Ἁκαρ,νανίαν, 'Ιονίους νήσους,
Μακεδονίαν, Ἁλβανίαν, 'ἸΙπειρον, τιμηθεὶς μεγάλως καὶ ὑπὸ
τοῦ Ἁλῆ Πασσᾶ τοῦ Τεπελενλῆ' Τελευταῖον μεταβὰς εἰς Βεράτιον διεβλήθη ὑπὸ τῶν ἐβραίων εἰς τὸν Κούρτ Πασσᾶν ὡς
ἐξεγείρων τοὺς ὑποδούλους Ἐλληνας ἴνα μεταβαίνουν εἰς τὴν
Ρωσίαν καὶ ἀπεκεφαλίσθη ὑπ' αὐτοῦ.
Ἐν αὐτῇ, κατὰ χειρόγραφόν τι, ἐμόνασε καὶ ὁ ἀδελφὸς
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου κτήτορος τῆς Ἰ. Μονῆς Ἁγ. Διονυσίου
Ἁγ. Ὄρους Θεοδόσιος ἱερομόναχος, ὅστις ὡς ἱερεὺς ἀφίχθη εἰς
αὐτὴν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν διαδεχθεὶς καὶ τὸν μετέπειτα
ἀποβιώσαντα ἡγούμενον. Μίαν ἡμέραν ὁ Θεοδόσιος ἀσχολούμενος μετ' ἄλλων ἀδελφῶν εἰς τὴν ἁλιείαν ἠχμαλωτίσθη ὑπὸ ἐπιδραμόντων Σαρακηνῶν, οἴτινες μετέφερον αὐτοὺς εἰς Προῦσαν
καὶ τοὺς ἐπώλησαν εἰς χριστιανούς. 'Εκ τούτων ἄπαντες ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Μονήν των ἐκτὸς τοῦ Θεοδοσίου μεταβάντος εἰς
Κωνσταντινούπολιν καὶ διορισθέντος ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου 'Ιωσὴφ
ΒὌ416Ἰ439) ἡγουμένου εἰς μίαν ἐκεῖ Μονήν. Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τοῦ Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος, ὁ Ἁλέξιος Κομνηνὸς ἐζήτησε τὴν χειροτονίαν τοῦ Θεοδοσίου ὡς ἀξίου καὶ ἱκανοῦ διὰ τὴν
θέσιν ταύτην, ὡς καὶ ἐγένετο.
Ἑντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Μονῆς καὶ εἰς τὰ διάφορα διακονήματα αὐτῆς ἔχει περὶ τὰ δέκα παρεκκλήσια. Εἰς δὲ τὴν περιφέρειάν
της εὑρίσκονται 12 κελλία ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἡμίση ρωσικά' Εἰς
αὐτὰ πρὸ 3Οετίας ἐμόναζον 6Ο Ἑῶσοι μοναχοί, ἐκ τῶν ὁποίων
ὀλίγοι ἔμειναν σήμερον, 'Ἐλληνες δὲ περὶ τοὺς 25. Εἰς Καρυὰς
ἔχει μόνον εν τὸ ἀντιπροσωπεῖον καὶ αὐτὸ σεσαθρωμένον, γίνεται
δμως σκέψις ἱδρύσεως ἐτέρου μεγάλου μετὰ μιᾶς σειρᾶς καταστημάτων κάτωθι αὐτοῦ.
Ἑ πρόσοδος τῆς Μονῆς εἶναι τὰ προϊόντα ἐκ τοῦ δάσους
αὐτῆς. "Αλλοτε εἶχε μετόχια εἰς Θάσσον, Κασσάνδραν, Καλαμαριάν, Ἅγ. Μάμαντα, Ὁρμύλιαν Ἁνδριανούπολιν καὶ Ζέμ
Χοντασὲν τῆς Γεωργίας.

ΗΓΡΥΠΠίβ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΘΩ

6ης Αϋγοϋστου

Ι9ΙΟ

'Εφθάσαμεν εις τὴν κορυφὴν ῶραν περίπου προ τῆς δύσεως
τοϋ 'Ηλιου καὶ μετὰ τδ προσκϋνημα εις τον Ιερον Ναδν διεσκορπϊσ·9ημεν καθ' 6μάδας εις τδ μικρον έπιπεδον καϊ τὰς παρυφάς. Οι
νεώτεροι ὴρἐσκοντο νὰ ήίπτουν λϊθους εις τὴν χαϊνουσαν κάτωθεν
αβυσσον, ᾶλλοι παρηκολουθουν τδ ήλιοβασϊλευμα καὶ συνεζήτουν, αν
τοῦτο γινεται εις τδ Βέρμιον ἢ εις τὴν άπωτέραν Πίνδον καὶ ἔτεροι
εψαλλον τροπάρια τῆς αὑριανὴς έορτῆς. Ὅ δε εκ των ὴμετἐρων
Χρϋσανθος Μοναχδς μουσικδφιλος κα'ι ψαλτομανής, μὲ τὴν ποντιακὴν πάντοτε προφοράν του, παρ' δλον δτι, ῶς ἔλεγεν, «εκοπεν ὴ
λαλια του» εκ της άποτδμου καὶ κοπιωδους αναβάσεως, ἔψαλλεν ϋψιφιονως και τδσον μελωδικῶς τδ πρωτον 'Εωθινον «Εις τδ "Ορος
τοϊ μαθηταϊς έπειγομένοις», ῶστε περὶ αϋτδν συνηΟροϊσθη το πλεϊστον των προσκυνητῶν, λαϊκδς δε τις εκ της συνοδεϊας, συμπατριῶτης του ενθουσιασθεϊς εφιοναξεν «ἀλλον κεναν Πάτερ, άοϊκον λαλϊαν
ειέξα» (δίκομη μιαν φορὰν Πάτερ, τέτοιαν φωνὴν δεν ξανακονσα.
Μετὰ τὴν δϋσιν ὴ'ρχισεν ή 'Αγρυπνία, με τα μεγάλα 'Ανοιξαντάρια κα'ι Κεκραγάρια, ᾶληθὴς μυσταγωγία ψυχων ϋεοφιλι5ν. Καϊ μετὰ
δίωρον έξήλθομεν εις τὴν «Λιτήν», εις τδ ῦπαιῖῷον απαντες, ψάλλοντες
τδ ϋπἐροχον τροπάριον «δ φωτι Σου απασαν τὴν οικουμένην άγιάσας,
εις Ὅρος ϋψηλδν μετεμορφώθης 'Αγαθβ κλπ.»
'Εκεϊ εν μέσω των ὰναφθεισῶν πυρῶν, εις τὴν α'ιθριαν .τὴς
γαληνιώσης φϋσεως, μεταξὑ οϋρανοϋ και γης, ὴκοὑομεν καὶ τα ετερα
τροπάρια «Δεϋτε ὰναβῶμεν εις τδ Ὅρος Κυρίου και εις τον οικον
τοϋ Θεοϋ ὴμῶν, φωτὶ προσλάβωμεν φως και μετάρσιοι γενδμενοι...»,
μεταρσιοϋμενοι ψυχικῶς καὶ ὴμεϊς εις ϋψος «έννοιων καβαρων» ϊκεται εις τον οϊκον τοϋ Θεοϋ. «ϋπέρ ἡμῶν και πάσης ψυχὴς χριστιανων, θλιβομἐνης τε και καταπονουμένης ὑπὲρ τοϋ σὑμπαντος κοσμου».
Κα'ι δτε δ πολιδς λειτουργδς, ϋψτοσας τὰς χεϊράς του καὶ τὴν φωνήν
του παλλομἐνην έκ συγκινήσεως, ηὑχετο έκεϊ εις τδ άχανες «'Επάκουσον ήμῶν 6 Θεος ήμῶν, ή ελπις πάντων των περατων τῆς γης και
των εν θαλάσση μακρὰν καὶ ϊλεως, ι'λεως γενοϋ ήμϊν Δέσποτα»,
πάντων τα γδνατα έκάμφθησαν και εϋρέθη δρθία εν μεσιρ μονον
ή βιβλικὴ μορφὴ τοϋ ϊερουργοϋντος Λευίτου.
Μέχρι πρωϊας διήρκεσεν ή Παννυχὶς καὶ οϋδενδς τδ δμμα ενϋσταξε, παρ' δλην τὴν κούρασιν έκ τῆς δρειβασίας. 'Η έναλλαγὴ τῶν
ψαλμων τοϋ πολυελαϊου με τα «Καθισματα» κα'ι τους Κανὰνας, έπικαίρως διηγουμἐνων τὴν δοξαν τοϋ Θεοϋ κα'ι αϊ προτρεπτικοί των
προς ὴμας «έγἐρΟητι οι νωθεϊς» «Στῶμεν εὑλαβῶς εν οϊκῳ Θεοϋ
ήμων» καὶ ετερα παρόμοια, μας εϊχον διαρκὼς γρηγοροϋντας τὴ
προσευχῆ κα'ι τὴ δεήσει.

53
Εις τους Αϊνους δε, δτε ῆναψαν οϊ Πολυἐλαιοι, τὰ μανουάλια
καὶ ἔξωθεν αϊ πυραὶ διὰ τὴν δρθρινὴν ψϋχραν, «τδ "Λγιον "Ορος φωτϊ
έσκέπτετο» και συνεβάδιξεν ή φωταψϊα με τδ γλυκὑ φῶς τῆς ήμἐρας
έρχομενον ήρέμα έξ άνατολῶν. «Φως αναλλοίωτον, Λ6γε, φωτδς Πατρας άγεννήτου, εν τφ φανέντι φωτϊ σου σήμερον εν Θαβωρίῳ».
'Ενομίξομεν και ήμεϊς δτι δπως εκεϊ πεοαν εϊς τδ πἐλαγος άνεδϋετο
τδ 6ίστρον τὴς ήιιέρας, οϋτω καὶ εν τφ Ὅρει τφ 'Αγϊῳ μετεμορφοϋτο
εν μἐσφ ὴμων δ νοητδς Ἰ1λιος της δικαιοσϋνης.
'Εγένετο επ'ι τφ τέλει μικρὰ διακοπή, δπως άνανήψωμεν εη
τὴς άγρυπνϊας εις τὴν πρωϊνὴν δρδσον καὶ ὰποθαυμάσωμεν τὴν εκ
τὴς θαλάσσης άνάδυσιν τοϋ 'Ηλιου. "Ηκολουθησεν ἔπειτα ή Θεία
Αειτουργία καϊ αϊ «ραθυμοτδκοι μέριμναι έπϊ τῆς γῆς κατελείφθησαν».
Οῦτε ψιθυρος ὴκοϋετο ψυχὴς ζωσης, δλων αφωσιωμένων εϊς
τὴν Θεἰαν μυσταγωγϊαν.
"Εληξε καὶ τδ μέγα μυστήριον με τον ῦμνον προς τὴν Θεομήτορα. «"Ω Μὴτερ Παρ·θένε καὶ Θεοτοκε άψευδής», άπηλαϋσαμεν «Ξενϊας Δεσποτικής καὶ αθανάτου Τραπέξης» διὰ τὴς μεταλήψεως των
αχράντων μυστηριων και έξερχομεθα δλοι ἐπὶ της αγϊας κορτφὴς
«τὴν θείαν αλλοίωσιν ήλλοιωμένοι», ϊνα εκεϊ αλλη νοσταλγία καταλαβη ὴμάς εη της προς νδτον θεωριας. «Ὅ Παρνασσδς», έφῶνησεν δ
ένθουσιῶδης Βορειοηπειρώτης Διδάσκαλος, τδ Πήλιον, ή Δϋρφις, ή
'ΕλευΦερα Πατρϊς. Και ως απο ένστίκτου δλοι εϊς παράταξιν και στασιν προσοχής ήρχίσαμεν τον ῦμνον προς τὴν άλλην άγαπητὴν Μητέρα «Σέ γνωρίζω απο τὴν κδψη τοϋ σπαθιοϋ τὴν τρομερὴ» καὶ θερμδν ἕρρεεν το δάκρυ τῆς καρδιας μας διὰ τδ δουλεϋον Γένος, αϊ δε
·ψυχαϊ μας έπτερϋγιζον ϋπεράνω τὴς 'Ακροπδλεως.
Κατήλθομεν εϊτα, σεμνὴ λιτανεία, εις τὴν «Παναγίαν» πλήρεις
'ιερων στοχασμῶν, απηλαϋσαμεν και εκεϊ «Ξενίας σωματικὴς» εις τδ
φιλδξενον αϋτδ καταφύγιον της Μεγίστης Λαύρας.
Παρὴλθεν ῆμισυς σχεδον αϊῶνας ἔκτοτε, αϊ ήμέραι ὴμῶν τοσεϊ
σκια παράγουσι κα'ι ον δυνάμεθα ὰτενίσαι καν εις τδ ϋψος τὴς 'Αγϊας Κορυφής, δπου ποτε ύλλομἐνοις ποσιν άνηρχομεθα. Εϊδομεν εν τῷ
μετσ.ξῦ ήμέρας αλησμονήτου Ὅθνικής χαρας, άντικρϋσαμεν εν. τοϋ
πλησιον τους τροϋλλους ποθεινοτάτου ϊεροϋ τεμένους, έστράφη εϊτα
ή ψυχὴ ήμῶν εϊς τὰ δπϊσω καὶ έκλαϋσαμεν κλαυθμω μεγάλφ τὰς
έπτὰ 'Εκκλησϊας τὰς εν τὴ 'Ασϊᾳ. Νέοι παιάνες επειτα εκεϊ εις τὴν
'Ηρωστοκον "Ηπειρον, κα'ι μετὰ, πάλιν θρὴνος καὶ κλαυθμδς καϊ
δδυρμδς πολύς. 'Επιδρομὴ αλλοφϋλων καὶ εμφϋλιος πολεμος «τὰ δεινων δεινδτερα» κατὰ τον χρυσορρήμονα. 'Εν μέσω δέ τούτων πάντων, άκλδνητος καὶ ὑπέρκαλος ὴ «Ποτνία Μήτηρ» ή 'Αθάνατος
'Ελλάς.
('Εκ τὴς συλλογής «άναμνήσεις καὶ νοσταλγίαι 'Αγιορεϊτου» Καθηγουμένου Γαβριὴλ. Α' Βραβεϊον διαγωνισμοϋ τοϋ
'Υπουργεϊου Προεδρείας Νοέμβριος Ι957).

ΧΕΙΡΟΤΟΠΙΗ

ΜΑΘΗΤΟΥ

ΜΘΩΠΙΒΔΟΣ

Κατὰ τὴν θην τοϋ μηνδς 'Απριλίου, έορτὴν της Ζωσδόχου πηγής
δ Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος Μιλητουπδλεως και Σχολάρχης της 'Αθωνιάδος Σχολής κ. Ναθαναήλ, τελέσας τὴν Θ. Λειτουργίαν εϊς τὴν 'Ιερὰν
Μονὴν Βατοπεδώυ, έχειροτδνησε τον εκ των ὰδελφων αϋτὴς μοναχδν
και μαθητὴν παρὰ τῆ 'Αθωνιὰδι Σχολῆ 'Ιωακεϊμ, 'Ιεροδιάκονον.
Ὅ μαθητὴς 'Ιωακεϊμ, εις εκ των καλλιτερων μαθητων τῆς Σχολὴς, ειναι δ πρωτος δστις χειροτονεϊται 'Ιεροδιάκονος εκ των μαθητων
ἐκείναιν, οἰ δποϊοι ἔσπευσαν εις τὴν φωνὴν τοϋ Εϋαγγελίου και εις τδ·
προσκλητήριον σάλπισμα τοϋ 'Αγίου Ὅρους, νὰ ένταχθοϋν εϊς τὰς μοναχικὰς τάξεις κα'ι απο τὰ μαθητικδι άκδμη θρανία να θυσιάσουν ο,τι προσφιλές καϊ ώραϊον θὰ τοὺς ἔδιδεν δ μάταιος κοσμος με τὴν ὰπατηλὴν
λάμψιν του, ἡ δποία πολλάκις άπατα, προτιμήσαντες ὰντ' αϋτοϋ νὰ ἀκολουθήσουν τον τραχὺν διὰ τὴν άνθρωπίνην σάρκα δρομον, φέροντες επ'
ὶομων τον Σταυρον τοϋ Χριστοϋ καϊ «τον δνειδισμδν αὑτοϋ». Τὴν θω
σϊαν ταύτην κα'ι ὴ 'Ιερὰ αϋτοϋ Μονὴ έκτιμήσασα ως κα'ι τὰς μέχρι τοϋδε προοδους του δχι μονον εις τα ιιαθήματα, ἀλλὰ καϊ εϊς τδ ὴθος, απεφάσισε παρὰ τδ νεαρὺν της ήλικίας του, τὴν εϊς 'Ιεροδιάκονον χειροτονϊαν του.
'Η χειροτονία έτελέσβη εν μέσω συγκινητικωτάτης ὰτμοσφαίρας
κα'ι έν μέσω πο7,λων πατέρων καὶ μαθητων, οι δποϊοι προσὴλθον ϊνα
παρακολουβήσουν αϋτήν. 'Ιδιαιτέραν δέ συγκίνησιν έπροξένησε τδ συγκιν.ητικδν λογύδριον, που κατὰ τὴν ῶραν της χειροτονϊας του έξεφώνησε
δ νεοχειροτονηθείς, διὰ τὴν μεσιοτητα ὑ·ψηλων ἐννοιων καϊ οϋχ'ι κενων
δουλικων έκφράσεων, τὰς δποίας τελευταϊως ὰναγινιδσκομεν εις δημοσιευομένας προσφωνήσεις διαφορων χειροτονονμένων ὰνωτέρων κληρικων
και τδ δ.ποϊον ἔχει ώς έξής:

Θεοφ ιλέστατε,
ΣεβαστοΙ Γέροντες, ὰγαπητοι ὰδελφο'ι καϊ λσιποϊ παρευρισκομενοι.

'Ιστάμενος κατὰ τὴν συγκινητικὴν κα'ι Ιστορικὴν ταύτην δά έμέ
στιγμὴν προ τοϋ θυσιασιὴρίου τοϋ Θεοϋ, ϊνα τον της Ιερωσϋνης πρωτον βαθμδν ὰναλάβω κα'ι ὰναλογιξομενος τὴν μικροτητά μου ἔναντι τον
υψους αϋτ·ὴς, τὴν ἀδυναμίαν μου ἔναντι τοϋ βάρους αϋτὴς, τὴν ήλικϊαν
μου εναντι των ϋποχρεωσεων μου, αισθὰνομαι τὴν ἀνάγκην νὰ έπικαλεσθω τας προσευχάς σας, διὰ νὰ δυνηθω νὰ σηκιοσω εϊς τους άδυνάτους ῶμους μου τδ βαρϋ φορτϊον που οϊκειοθε7,ως ὰναλαμβάνω.
'Εαν ἕνας 'Ιωάννης Χρυσοστομος, δ γίγας αϋτδς της σοφϊας κα'ι
της ὰρετης, ιστάμενος διὰ προὶτην φοράν, δτε ἔμελλε νὰ δεχθῆ τδ χάρισμα της ϊερωσύνης προ τοϋ Θυσιαστηρϊοο, εϊς ήλικϊαν τεσσαράκοντα
έτων, ωνόμαξε τον εαυτον του μειράκιον, πως νὰ 6νομάσω έγω ἐμαυτ6ν,
τον τῇ πραγματικοτητι μειράκιον;
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'Εὰν πατέρες, οι δποϊοι διὰ τῆς μεγάλης ἀσκήσεώς των, κατὰ τὰς
επι δεκάδας έτων περιπλανήσεις των εις τὰ δρη και τας έρήμους καὶ
τὰ σπήλαια και τὰς δπὰς τῆς γης, έὰν πατέρες, λέγω, οϊ ὁποϊοι εῖχον
κατορθωσει νὰ ϋποτάξουν σωμα καϊ αϊσθήσεις εϊς τὴν ὑπηρεσϊαν τοϋ
πνεϋματος και εὑρισκδμενοι εϊς τὴν γήν σωματικως νὰ περιπολοϋν εϊς
τους οὑρανοὺς πνευματικως έθεώρουν έαυτοϋς ἀναξιους διὰ τδ ὑψηλδν
τοϋτο ύπούργημα, φθάνοντες πολλάκις μέχρι τοϋ σηιιεϊου νὰ άκρωτηριάξουν έαυτούς, πως νὰ ἀποτολμήσω έγω νὰ προσεγγίσω τφ Κυρϊῳ
μου, δστις δεν ειμαι τϊποτε άλλο, ,εϊμὴ γη και σποδδς;
'Η συναϊσθησις της μικροτητος μου, της ἀδυναμίας και της ὰσίἰενεϊας μου ἔναντι τοϋ υψους και τοϋ μεγαλείου της ιερωσύνης, μὲ κάνουν
νὰ δειλιω καὶ, έὰν δεν έβδων εις τα ωτα μου οί λογοι τοϋ Κυρίου,
«δτι ἡ δϋναμϊς του ἐν ἀσθενεία τελειοϋται» καὶ τοϋ μεγάλου των
έθνων ἀποστολου, δστις βοα προς τους Κορινθίους, δτι «τά μωρὰ τοϋ
κοσμου έξελέξατο δ Θεδς, Χνα τους σοφοὴς καταισχϋνη, κα'ι τὰ ἀσθενὴ,
ϊνα καταισχϋνη τὰ ϊσχυρά, και τὰ ἀγενὴ τοϋ κοσμου και τα έξου9ενημένα
καὶ τδι μὴ δντα, ινα τὰ δντα καταργήση», εαν, λέγω, δὲν έβοων οι λο
γοι ουτοι εις τὰ α,τα μου, θα υπεχῶρουν προ της δειλϊας καὶ θὰ *ἀπε
τολμων νὰ εϊσέλθω εις τὰ «ἀγια των ὰγίων», δπου κα'ι αϋτοὶ οι οϋράνιοι ἄγγελοι κύπτουν και καλύπτουν άπδ φόβον κα'ι συστολὴν τδ προσωπδν των.
Οί λογοι δμως αϋτοι ὰφ' ένδς και ἡ πεποίθησις εϊς τὰς προσευ ·
χάς σας άφ' έιέρου, με στηρίζουν, με ένισχϋουν, με ένδυναμιδνουν και μου
δίδουν τδ θάρρος νὰ προχωρήσω και νὰ εϊσέλθω εϊς τὴν άγκαθοροδόσπαρτον δδδν της ιερατικὴς διακονϊας, πλήρης αϊσθημάτων φοβου καὶ
χαρας. Φοβου μέν, διὰ τας υποχρεώσεις καϊ εὑθϋνας, τὰς δποίας ἀναλαμβάνω, χαρας δέ διὰ τὴν εϊσοδον μου εις τὴν δδδν, τὴν δποίαν ὴκολούθησαν και διήνυσαν μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της ἐκκλησίας
καὶ της Οϊκουμένης.
Και ὴδη ὰφοϋ έπικαλεοθω διὰ μιαν εισέτι φορὰν τὰς προσευχὰς
δλων υμων, καθήκον μου έπιβεβλημένον θεωρω, ϊνα και κατὰ τὴν στιγμὴν
ταύτην έκφράσω τὰς εϋχαριστϊας μου, τδσον εἰς τον σεβαστον μου Γέροντα, δστις παιδιοθεν μὲ παρέλαβε καϊ μὲ πνευματικὴν άγάπην και
νουθεσίαν χρηστὴν μἰ καθωδήγησε διὰ νὰ φθάσω εϊς ταύτην τὴν μεγάλην καϊ ιστορικὴν δι' έμἑ ὴμέραν, δσον καϊ εϊς τους λοιποϋς Γέροντας
της ιερας μου μετανοίας, οϊτινες τδ νεαρδν της ἡλικϊας μου παραβλύψαντες ὴθέλησαν νὰ μὲ περιβὶά,ουν μὲ τον της ιερωσύνης Α' βα9μον.
Μέγιστον έπίσης καθὴκον μου θεωρω νὰ έκφράσω και εις τον
Σεβαστον μου Σχολάρχην τους κατέχοντας τὴν ψυχήν μου κατὰ τὴν ιερὰν ταύτην λογους εϋχαριστίας, δστις μαζ'ι μὲ τὰς προσπαθείας ας καταβάλλει δια τὴν μορφωσίν μου, μὲ χαράν έδέχθη να μοϋ χαρϊση το
ὰξϊωμα της ιερωσύνης.
'Αλλ' ω πνεϋμα Πανάγιον, Παρὰκλητε ἀγαθέ, 6 Πανταχοϋ παρων
καϊ τὰ παντα πληρων, εις Σὲ στρέφτο τον λογον μου καὶ Σέ παρακαλω, ϊνα ελθης και σκηνιοσης εϊς εμε και καθαρϊζοντάς με απο πάσης
κηλϊδος μὲ ένισχύσης εϊς τὴν προκειμένην ὑψηλὴν διακονϊαν, ινα δυνη-
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ΤΗΣ

ΚΗΣΤΗΠΕΗΣ

Εϊς τδ ϋπ. ὰριθ. 28 - 29 τοϋ Ι952 τεϋχος τοϋ ήμετἐρου περιοδικοϋ έσημειώσαμεν περιληπτικῶς περὶ των άνακοινιοσεων τοϋ καθηγητοϋ Δασοκομιας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρ. Μουλοπούλου προς τδ 'Υπουργεῖον Γεωργιας περι τοϋ μϋκητος Επϊο1β1α
ρ3Γ38ΪΙϊοα (Μιιγγ) ΑσΙ Α, δστις, ώς λέγει 6 κ. Μουλοπουλος, θεωρεϊται δ καταστρεπτικιοτερος εξ δσων εγνιορισεν δ άνθρωπος μἐχρι τοϋδε εϊς τὰ δασικὰ δἐνδρα.
Ὅ μϋκης οὑτος κατέστρεψε τ' ὰπέραντα δάση της Β. 'Αμερικής. Εϊς δε τὴν 'Ιταλία εϊσαχθε'ις μεταπολεμικῶς φέρεται καταστρέψας τα 5Οθὶο των καστανεώνων καὶ παρ'ολας τὰς προσπαθείας κατέστη άδϋνατος ή καταπολἐμησίς του,
Προς παρβμπδδισιν της διαδοσεως τὴς άσθενείας ταϋτης εν
'Ελλάδι συνιστἀται ή έπειγουσα λῆψις των κάτωθι μέτρων.
Ι) 'Απαγορευσις της εϊσαγωγὴς εϊς τὴν 'Ελλάδα φυτῶν καστανεας ή μερῶν αϋτής (ξύλου, φλοιοϋ) ῆ καστάνων απο τας 'Ηνωμένας Πολιτεϊας της Β. 'Αμερικής κα'ι τὴν Ἰταλϊαν.
2) Παρακολοϋθησις της καταστάσεως ϋγεϊας των δααων καστανέας ϋπδ τῶν άρμοδϊων ϋπηρεσιῶν τοϋ 'Υπουργείου Γεωργιας.

βω νὰ φανω ἀντάξιος των ύποχρεώοεών μου κα'ι των προσδοκιων των
πατέρων κα'ι τὴς ἐκκλησίας, οὶ δποϊοι, ὴθέλησαν να μὲ τιμήσουν μέ αύτὴν διὰ νὰ μὴ γίνη αϋτη εις εμ·ε εις κρϊμα ὴ εις κατάκριμα. Ναι,
Πανὰγιον πνεϋμα, Σὺ που τα ὰσθενὴ θεραπεύεις κα'ι τα ελλειποντα
άναπληροϊς, ένδυνάμωσον τὴν ὰδυναμίαν μου, ὰναπλήρωσον τὰς έλλει'ψεις μου, στά7,αξον σιαγονα σοφίας εϊς τον ιϊσοφον νοϋν μου, διοτι ουδεμία ποτέ ὰνθρωπὶνη δύναμις δύναται να υπηρετήση τδ ύπούργημα
τοϋτο τὴς ιερωσύνης χωρϊς τὴν ιδικήν σου ένίσχυσιν' εϊς αϋτὴν δὲ τὴν
ένίσχυσιν και έγω πεποιθιδς, κύπτω τον αϋχένα λέγοντας' «'Ιδοϋ δ δοϋλδς Σου γενηθήτω εϊς εμ,ε τδ θε7,ημά Σου, Κϋριε».
Εϊς τδ 1,ογϋδριον τοϋτο ὰνταπήντησε μὲ έμπνευσμένας πατρικὰς
και παραινετικας συμβουλὰς δ Θεοφιλέστατος έπισκοπος και Σχολάρχης,
κατοπιν των 6ποίων άπεπεράτωσε τὴν Χειροτονίαν, ὴ δποϊα θὰ παραμείνη ἀνεξίτηλος απο τὴν μνήμην δσων ἔτυχον νὰ παρευρίσκωνται εκεϊ.
Ὅ «"Αγιος Παϋλος» τοϋ δποίου δ μαθητὴς 'Ιωακειμ ειναι ενας
απο τους θερμοτέροιις ὰναγνιοστας, τοϋ ευχεται νὰ φανὴ ἀντάξιος των
προσδοκιων της Μονὴς του, τὴς Σχολής και μάλιστα τοϋ 'Αγίου Ὅρους
τδ δποϊον μὲ έλπιδοφορον βλέμμα μιας καλλιτέρας αῦριον προσβλέπει
τοσον εϊς αϋιδν δσον και εϊς τους λοιπούς μαύητάς τὴς Σχολης.
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3) Σϋστασις εϊς τους ϊδιοκτήτας καστανεώνων, δπως άναγγἐλλουν εϊς τδ 'Υπουργεϊον Γεωργιας τὴν τυχδν έμφάνισιν ῆ ϋποψίαν
εμφανίσεως τῆς άσθενειας, προς λήψιν συντδνων μέτρων διὰ τὴν
διαπιστωσιν καὶ καταπολέμησιν αὑτής.
4) 'Επιμελὴς έφαρμογὴ τῶν ένδεικνυομένων μέτρων καταπολεμήσεως τῆς άσθενείας, οπου ῆ8ελε διαπιστωθὴ ή παρονσϊα της και

5) 'Επειδὴ δυστυχως τα μἐχρι τοϋδε γνωστὰ μεσα προλήψεως
καὶ καταπολεμήσεως τῆς ὰσθενείας δεν ειναι τελείως ὰποτελεσματικά,
συνιστᾶται ή χρησιμοποϊησις, κατὰ τὴν ϊδρυσιν νέων καστανεῶνων,
εϊδῶν ὴ ποικιλιῶν 'Ιαπωνικῶν, οᾶτινες εΙναι άνθεκτικαϊ εϊς τὴν ασθενειαν ταύτην, ῶς λ. χ. τὴς Οιιε,ἰ3ηιι Μοϊϊεδϊπιπ, Β1ιιιηβ και τῆς
Ο38ἰ3Π3 σΓβπ3ϊ3 ΒΓοσ1τ1ϊ0ιι8βη.
“Ηδη καὶ τδ ἔγκριτον περιοδικδν «Ὅ 'Αγροτικδς Ταχυδρδμος»
τοϋ 'ϊνστιτοϋτο·υ Χημείας καϊ Γεωργιας «Νικολαος Κανβλλ6πουλος»
εϊς τδ ϋπ' αριθ. Ι32Ἰ958 τεϋχος σελ. 46 δημοσιεϋει σχετικδν αρθρον
τδ δποϊον, διὰ τὴν μεγίστην σπουδαιοτητα διὰ τον Ἰερδν ὴμῶν Τόπον, αναδημοσιεϋομεν ως εχει:

'Η καστανιά, τδ ϋπέροχο δἐνδρο, ποϋ στολιξει τὶς σχιστολιθικες
πλαγιἐς των βουνίον, μας δίδει τους γευστικοὑς και θρεπτικοὑς καρπούς, το άναντικατάστατο ξ·ύλο γιὰ ἔπιπλα καὶ τὴν οϊκοδομικὴ και
τοσα αλλα προϊοντα, σε πολλές χῶρες τοϋ κοσμου ὰρχισε να έξαφανιξεται, λδγω μιας τρομερας παραοιτικής προσβολὴς, ποϋ κοινῶς
6νομάξεται « καρκϊνος τῆς καστανἐας».
Αϊωνδβια δἐνδρα ποϋ άνεπτϋχθηκαν βραδϋτατα καὶ με ὑπομονὴν
καὶ ἔλαβαν τεράστιες διαστάσεις, μέσα σε λϊγα χρονια καταντονν
έρείπια καὶ καταφϋγιο τῶν λαγῶν, και των αλλων μικρῶν άγροιμιῶν.

'Η προσβολὴ έκδηλιονεται με κηλϊδες χριδματος «σκουριας», αϊ
δποϊαι σε λίγο καιρο παϊρνουν χρῶμα μελιτζανι - ϊῶδες και περιστοιχϊξονται απδ πολλὰ έξογκῶματα μεγέ·9ους κεφαλιοϋ καρφίτσας. 'Η
φλοϋδα τοϋ κορμοϋ καϊ των χονδρῶν μπράτσων, σχιξεται, παραμορφώνεται κα'ι άνοιγει. Σε λίγους μὴνες τδ δἐνδρο Βηραίνεται. Δοκϊμασαν,
με τδ κδψιμο των μολυσμένων μερων τοϋ δἐνδρου, νὰ σταματήσουν
τδ κακδ, ἀλλὰ ὴ αρρωστεια έκδηλώνεται σε ὰλλα σημεϊα τοϋ κορμοϋ
ὴ τῶν κλαδιῶν.
Κανένα φυτοφάρμακο δεν στάθηκε Ικανδ νὰ καταπολεμηση τον
τον έπιδρομέα τῆς καστανιάς.
Σέ τι 6φείλεται αϋτὴ ή συμφορά, τὴν δποϊαν οϊ φυτοπαθολογοι
6νομάζουν «Επθο1ΪΗ8 ρ8ΓΗ5ϊϋσΗ» και οι άπλοϊκοὶ άνθρωποι
«καρκϊνο τῆς καστανιάς» ;
Στὴν έριοτησι αϋτὴ δεν ϋπάρχει άκδμα σαφὴς άπάντησις.
Τδ καταστρεπτικδ και μικοοσκοπικδ αϋτδ παράσιτο πρωτοεμφανϊσθηκε στις Ὅνωμύνες Πολιτεϊες τῆς 'Αμερικής τδ Ι9Ο4 καὶ απδ
τοτε προεκάλεσε άνυπολογιστες καταστροφές. Τδ άμερικανικδ ειδος
καστανιας, ή « Οαεϊαπιι άβπἰ3ϊα» σχεδδν έξαφανιστητε απο τδ
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πρδσωπο τὴς γῆς. 'Εκατομμύρια στρέμματα έ'χουν ξαναφυτευθῆ με
αλλα δένδρα ὴ μύνουν γυμνά. 'Υπεϋθυνα διὰ τὴν ταχεϊαν έξάπλωσιν της αρρώστειας εϊναι τα ἔντομα, τὰ πουλια και οι ανεμοι, γιατ'ι
μεταφέρουν κατὰ έκατομμϋρια τὰ σπορια τοϋ παρασίτου απο τὰ
προσβεβλημένα δύνδρα, στα γερά.
Στὴν γειτονική μας Ἰταλϊα 6 καρκϊνος τὴς καστανιας εκανε
τὴν έμφάνισϊ του τδ Ι938 στὴν επαρχϊα τὴς Γενοβας καὶ σήμερα
κάνει καταστροφες σε δλες τις περιφέρειες τὴς χιδρας αὐτῆς, εκτδς
απο τὴν περιοχῆ τὴς Καλαβρίας. 'Η ετησια παραγωγὴ καστάνων απο
65Ο χιλιάδες τδννους κατεβηκε στους 328 χιλιάδες τδννους. 'Η καστανιὰ τους εδιδε 3Ο8 χιλιάδες κυβικὰ μἐτρα ξυλεϊας καϊ σε λίγα χρονια
·9ὰ χάσουν κα'ι τδ προϊδν αϋτδ.
'Αποτελεσματικὰ μἐσα καταπολεμήσεως ιϊκομη δεν εχουν βρεθὴ
και με τδ θέμα αϋτδ ασχολοϋνται οι Φυτοπαθολογικοὶ Σταθμοὶ της
Ρτομης και τῆς Φλωρεντϊας.
Για τὴν χτδρα που δεν εχει άκομη μολυνθή, τδ μοναδικδ μἐσσ
εϊναι ὴ άπαγδρευσις εϊσαγωγὴς κά·θε εϊδους δενδρυλλιων και ἔμβολϊων
απο τὴν Ἰταλια καϊ δσα ερχονται να άπολυμαϊνωνται καὶ νὰ καλλιεργοϋνται πρωτα σε περιφέρειες δπον δεν ϋπάρχουν καστανιἐς. Π.Γ.Π.
Δεν ϋπάρχει άμφιβολϊα δτι γρήγορα ῆ αργα θὰ έπισκεφθῆ καὶ
τὴν χώραν μας και δια τοϋτο ή 'Ιερὰ ήμων Μονή, εν τὴ έπιθυμίτι
της να συμμορφωθῆ προς τὰς ϋποδειξεις των εϊδικῶν, ἔλαβε τὴν
αποφασιν προμηθείας ποσοτητδς τινος καστάνων 'Ιαπωνικής προελεϋσεως προς δημιουργιαν νεων καστανεωνων.
'Εχομεν τὴν γντομην δτι ή 'Ιερὰ Κοινοτης 'Αγιου “Ορους θὰ
προσέφερε μεγϊστην ϋπηρεσϊαν εις τον τδπον καὶ τὴν έθνικὴν εν γενει
οϊκονομϊαν, εαν θὰ ὴτο δυνατδν νὰ ένδιαφερθὴ διὰ τὴν προμῆθειαν
μεγάλης ποσδτητος καστάνων Ἰαπωνικῶν, εϊς τρδπον ῶστε να διευκολυνθοϋν καὶ αι άλλαι Ἰ. Μοναι εϊς τὴν προμήθειαν αὐτῶν και
δημιουργιαν νεων καστανεωνων εϊς τδ "Αγιον Ὅρος, εϊς τδ δποϊον
τδ δένδρον τοϋτο παρουσιάξει τεραστίαν άνάπτυξιν καϊ περισσδτερον
ολων των περιφερειῶν τοϋ Κράτους.

« Ὅστις δυνηθὴ νὰ έννοήση ἀκριβως, εϊς τι άπολήγει ολων

των

πραγμάτων τδ τέλος, αϋτδς άλλον διδάσκαλον δεν χρειαζεται, 'ινα μά9η
παρ' αυτοϋ τὴν άποφυγὴν των βιωτικων πραγιιάτων».

- «'Ενθυμοϊϊ τον Θεδν εἰς πασαν περίστασιν, δπως και
β' ἐνθυμη0ῆ διαν έμπέσης εϊς πειρασμούς».

'Οοίου

'Ιοαὰκ

αϋτος

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
« ...ύΕνδιαφερομενος νὰ παρακολουθω πάντοτε τὴν άμέριμνον και
ἀγίαν καὶ ὑπερφυσικὴν και άγγελοειδὴ ζωὴν υμων των κατοίκων τοϋ
'Αγιωνύμου “Ορους, μετὰ χαρας πάντοτε λαμβάνω και ἀναγιγνιδσκω τδ
ωραϊον ύμων Περιοδικδν δ «"Αγιος Παϋλος», τδ δποϊον περιγράφει τὰ
της ζωής ταύτης. Διὰ τοϋτο καϊ ἀποστέλλω ὑμϊν τὴν μικράν μου
συνδρομὴν προς ένϊσχυσιν τοϋ ὑπ' αϋτοϋ έξυπηρετουμένου θεαρέστου
σκοποϋ.
Εῦχομαι δὲ δπως δ κατσ,λογος των δνομάτων τῆς οϋρανομιμήιου
πολιτείας σας-ἀτινα, 6νοματα, εισ'ι γεγραμμένα εϊς τὴν Βίβλον της ζωήςὰντ'ι νὰ μειωθῆ, νὰ αϋξηθῆ μαλλον προς δοξαν τοϋ Τριαδικοϋ ήμων
Θεοϋ κα'ι ἔπαινον της άληθοϋς ήμων 'Ορθοδοξου θρησκεϊας, ῆτις και
ιι 6 ν η δύναται ·έφαρμοξομένη κατα τε τδ πνεϋμα καὶ τδ γράμμα
αϋτής- νὰ σωση ἀσφαλως τὴν νϋν και ἀει παραπαίουσαν απδ τὴν πλάνην των αιρέσεων κα'ι απδ τδ σκοιος της άπιστϊας ἀνθρωπ6τητα και
κινδυνεϋουσαν τα μέγιστα ὰνὰ πασαν στιγμὴν ὰπδ τδ παμφάγον κα'ι
φρικαλέον πϋρ των πυραύλων, οϊτινες μάτην δὲν έφευρέθησαν, ἀλλὰ
προς δικαίαν τιμωρίαν των άσεβων και ἀμετανοήτων ὰμαρτωλων. Διοιι,
αν, δ μή γένοιτο, μειωΟὴ δ ἀριθμδς οῦτος των μοναχων καϊ λειψη τδ
πανέντιμον και πανσέβαστον γἐνος αϋτων προς χαρὰν των άσεβων καὶ
ὰθέων και ϊδίως των ὰντιχρίστων κα'ι καταχθονίων μασόνων, τδτε -τδ
κατ' έμὲ- τοτε θὰ έκλεὶψτ) κα'ι δ παρων κοσμος, ως μὴ ἔχων πλέον λογον ὑπάρξεως, τοϋ προεγνωσμένου άριθμοϋ των σεσωσμένων συμπληρωθέντος. "Εννοεϊται δε δτι, έκλιποντων των έκλεκτων τοϋ Θεοϋ, θὰ συνεκλεϊψουν και οι εν τφ κοσμφ κλητοί, ως ὑπηνίχθη τοϋτο και δ Κύριος
ήμων, δταν ειπε τδ φοβερδν έκεϊνο λογιον, δτι «...δ υιος τοϋ άνθρωπου
έλθων αρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ της γης;» Τοϋ έρωτηματικοϋ σημαϊνοντος τδ μηδαμινὺν ῆ τδ σπάνιον των πιστων της έποχὴς έκεϊνης, (της
οποϊας πολλἀ τα γνωρίσματα ἔχει καϊ ή ϊδική μας έποχὴ) δποτε δεν θὰ
δννηθῆ ούδε'ις κα'ι οϋδέν νὰ συγκρατηση τὴν μεγάλην κα'ι δικαίαν δργὴν
τοϋ Θεοϋ, ῆτις μέλλει κατὰ τὰς 'Αγίας Γραφὰς- νὰ ξεσπὰση κατὰ των
κεφαλων των έξαχρειωθέντων ὰνεπανορθωτως ὰνθριδπων.
"Εν τφ μεταξϋ σεις οι μοναχοὶ κα'ι ήμεϊς οι πιστοϊ μιγάδες ας
δεηθωμεν έκτενως τφ Κυρὶω «ϊνα μὴ γένηται ή φυγὴ ήμων εν ωρα
χειμωνος, μηδέ ἐν σαββάτφ » διοτι «ἔσται τοτε θλϊψις μεγάλη οῖα ου
γέγονεν απ' άρχής κοσμου εως τοϋ νϋν, ουδ' ού μὴ γένηται».
Σήμερον ή άνθρωπότης ευρῶκεται ὰκριβως εϊς τὴν τραγικὴν περϊπτωσιν έκείνην, ῆν ειδεν δ θεατὴς των ἀρρήτων ἀποκαλύψεων 'Ιωάννης.
Ποιαν ; "Επειδὴ οι άνθρωποι δὲν ἔγειναν «ϊππος λευκδς» διὰ των καλων
ἔργων ῶστε νὰ καθίση και επ' αϋτων δ καθήμενος ἐπὶ τοϋ λευκοϋ ῖππου,
δηλαδὴ έπειδὴ δὲν ἐδέχθησαν νὰ άρχτ) και βασιλεύση επ' αϋτων δ “Αρχων της ειρήνης, δ ΥΙ6ς και Λ6γος του Θεοϋ, δ Κύριος ήμων 'Ιησοϋς
Χριστος, δια τοϋτο έγένοντο αξιοι νὰ κα0ίση επ' αϋτων δ καθήμενος

ΜΟΝΑΧΙΚΑ

ΝΕΑ

Τὴν 'Εκκλησίαν της 'Ελλάδος ῆρχισε ν' ἀπασχολῆ σοβαρως τδ ζήτημα της άναβιωσεως ἐν αϋτῆ τοϋ μοναχισμοϋ. Κατὰ τὰς τελευταίαε
εϊδήσεις το ζήτημα τοϋτο ἀπετέλεσ6 Οέμα συζητήσεως μεταξϋ του Μακαριωτάτου '^Αρχιεπισκόπου και τοϋ ὑπουργοϋ Παιδεϊας κα'ι Θρησκευμάτων.
— Κατὰ τας έξ 'Αλεξανδρείας ειδήσεις ή Ρωσικὴ “Εκκᾶ,ησϊα εξετάζει τὴν δυνατοτητα χρησιμοποιήσεως μερικων έγκαταλελειμμένων μοναστηριων τὰ δποϊα αυτη θὰ ὴτο δυνατδν νὰ έπανδρωση και νὰ τα
προικὶση οικονομικως ωστε ν' ἀναδείξη αϋτά, ώς λέγουν, ύρμητήρια της
Ὅρθοδοξίας. Πάντως ή Ρωσικὴ "Εκκλησία έιοιμὰξεται να ρὶψη δλον
τδ βάρος τοϋ παλαιοϋ της κλέους διὰ νὰ έπανεγκαιαστήση τα παλαιὰ
περϊφημα Ρωσικὰ Μοναστήρια εις τους 'Αγίους Τ6πους.
— Δύο "Αγγλοι Μοναχο'ι έπέστρεψαν εϊς Λονδινον, ὰφοϋ ὲπεσκέφθησαν έπι δύο έβδομάδας διάφορα μοναστήρια της Σοβιετικὴς 'Ενωσεως.
Οί δύο μοναχοϊ, ὰφοϋ έδήλωσαν δτι έγένοντο δεκτο'ι παντοϋ μέ ὰνοικτὰς
ἀγκὰλας, προσέθεσαν δτι τὰ Ρωσικὰ μοναστήρια, τα δποϊα εϊχον έξαφανισυῆ κατὰ τὴν κομμουνιστικὴν έπανάστασιν, ὰνοικοδομήθησαν κα'ι πὶά,ιν
μεγα7,οπρεπὴ καϊ ϋφίστανται ὴδη εν Ρωσϊα έβδομήκοντα τοιαϋτα πλήρη
μοναχων.

ἐπὶ τοϋ «πυρροϋ ῖπποιι» (δ διάβολος), δστις ἔλαβε τδ δικαίωμα νὰ σηκωση τὴν εϊρήνην ἀπδ της γης, κα'ι οι άνθρωποι νὰ « σφὰξωσιν ύά,λή.λους». Και τοϋτο φαίνεται δχι μδνον εκ της «μαχαι'ρας τὴς μεγάλης» ὴ
δποϊα έδοθη εϊς αὑτον, αλλα και έκ τ·ὴς ιστορϊας, ὴ δποία διηγεϊται και
βεβαιωνει δσα ή προφητεία προεϊπε. Δὲν ὰλλη7,οεσφάγησαν χθες (Ι944)
οἰ "Ελληνες; Δὲν άλληλοεσφάγησαν προχθές (Ι9Ι7) οι Ρωσσοι; Δὲν άλληλοσφάζονται σήμερον οί “Αραβες; Τι ειναι οί κάθε τοσον έμφυλιοι πό·
λεμοι ; Κα'ι γενικως τι εϊναι οί απο καταβολὴς κδσμου πολεμοι; οϋχι
ὰλληλοσφαγὴ μεταξύ ἔθνους καϊ ἔθνους, μεταξϋ ὰὶ,7,οθρήσκων κα'ι δμο0ρήσκων, μεταξϋ δμοεθνων κσ,'ι ἀλλοεθνων ;
Στωμεν 1,οιπδν και πάλιν καλως ἡμεϊς οἰ γνωρὶξοντες και άναγνωρϊζοντες τον Θεον, γνωστοϊ δὴ παρὰ τφ Θεφ. Στωμεν μετὰ φοβου και
τρομου και ἀγρυπνωμεν ἐν πανι'ι δεομενοι, ϊνα καταξιωθωμεν έκφυγεϊν
ταϋτα πάντα τιχ μέλλοντα γίνεσθαι κα'ι σταθὴναι ἔμπροσθεν τοϋ υίοϋ
τοϋ ὰνθριδποώ «Γένοιτο».
Δεομενος των ὰγϊων ϋμων εὑχων προς κάθαρσιν μεν πρωτον τελείαν των ὰμαρτιων μου, επειτα δὲ ὴθικὴν ἐν Χρισιφ τελείωσίν μου εν
πάσαις ταϊς χριστιανικαϊς ἀρεταϊ;, ιδστε γενέσ9αι με ἀξιον μέτοχον της
ὰγιοτητος τοϋ Θεοϋ και της εν Χριστφ ἀθανασίας και αϊωνίου ζωῆς,

διατελω μετ' άγάπης Χρὴστ. Μ. Κανοτϊδης
Νέον Ψυχικδν 23.6.Ι958

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Η θεια πανοπλϊα.
'Η Ὅρθοδοξος Ἐκκλησία ειναι ὴ 'Εκκλησία των δμο2,ογητων καὶ
των μαρτύρων. Δὲν ὑπὴρξεν έποχή, καθ' ῆν νὰ μὴ διώκεται εϊτε έν τφ
συνύλῳ αϋτὴς, εϊτε ἐν μέρει' εϊτε έμφανως εϊτε έμμέσως. Διὰ των
διωγμων δμως καταφαίνεται ὴ δϋναμίς της, ῆτις «ἐν ἀσθενεία τελειοϋται». Τὰ αϊματα των μαρτύρων της γϊνονται πηγὴ δυνάμεως. Και ἡ
προσφιλής μας, ὴ άποστολική, ἡ πρεβυγενὴς 'Εκκλησία τῆς Κύπρου μὲ
τὴν σειράν της δοκιμάξεται, χειμάζεται, ὰναδεικνύει νέους μάρτυρας, περιβάλλεται ως πορφϋραν κα'ι βϋσσον τὰ μαρτυρικὰ των τέκνων της αῖματα. Και διοὶκεται ὑπδ χριστιανων τφ δνοματι, χριστομάχων δὲ τὴ
πρὰξει, έν ύ.γαστὴ συμπνοϊα μετὰ ἀλλοθρήσκων, χριστομάχων καὶ τοϋτων πάλαι τε και νϋν. Ποιον δμως τδ καθὴκον ήμων, οϊτινες θεϊα χάριτι ευρισκομεθα εν ειρήνη κα'ι γαλήνη ; Να παραμένωμεν ὰπλοϊ θεαταί ; Οϋδέν τούτου ὰντιχριστιανικιοτερον. Πρέπει νὰ ἔλθωμεν ὰρωγοϊ.
Πρέπει νὰ άπευθυνθωμεν εις τον «ποιοϋντα κρίσιν τοϊς ὰδικουμένοις»
καϊ δυνάμεναν μὲ εν μόνον νεϋμα Αϋιοϋ νὰ έκδιωξη έκεϊθεν τους τυράννους «ώς δ άνεμος έκρίπτει τον χοϋν ἀπδ προσωπου τὴς γὴς» διὰ τὴς
προσευχής. Τὰ έκατομμύρια των Ὅρθοδοξων πρέπει στρατοπεδον προσευχής νὰ ὑψωσωμεν κατὰ των χριστομάχων. Πρέπει τὴν θεϊαν πανοπλϊαν εξ ούρανοϋ νὰ φέρωμεν. «Πανοπλϊα γάρ, ως ἀληθως, ούράνιος ἡ
θεϊα προσευχή» λέγει δ ίερδς Χρυσόστομος. Κάθε ήμέραν πρέπει δλοι νὰ
προσευχωμεθα ὑπὲρ των ἀδελφων μας Κυπρϊων, ἀλλως ειμεθα σύμμαχοι
των διωκτων, διοτι ισχύει και έδω «δ μὴ ῶν μεθ έμοϋ κατ' έμοϋ έστι.
“Ολοι διὰ τὴν μαρτυρικὴν Κύπρον εις τὴν προσευχὴν που ειναι «οίμαχον
δπλον και ὰσφαλές φυλακτήριον, δμοίως μεν στρατιωτην ενα, δμοϊως δε
κώ πολλἀς άποκοουομένη μυριάδας». (Χρυσόστομος).

Εύοιωνον οημεῖον.
Πολλάκις ὰπδ των σνηλων τούτων έτονίσθη ὴ μεγάλη σημασία του
μοναχικοϋ θεσμοϋ διὰ τὴν 'Εκκλησϊαν κα'ι έξεδηλώθη τδ παράπονον
ήμων των Μοναχων δια. τὴν ύπδ τὴ; 'Ιεραρχίας τὴς 'Εκκλησίας τὴς
'Ελλάδος έπιδεικνυομένην 6λιγωριαν προς ὰναζωπύρωσιν τούτου. 'Ιδοὺ
δμως δτι ὴλθε και ακτ'ις φωτδς. 'Η κατὰ Ὅκτωβριον συνερχομένη εϊς
σύνοδον 'Ιεραρχὶα μεταξὴ των θεμάτων αϋτὴς περιέλαβε καϊ τδ ζωτικὺν
δι' Αὐτὴν τοϋτο θέμα. Ὅλπίξομεν δτι οι σεπτοί 'Ιεράρχαι δεν θὰ ὰρκεσθωσιν εϊς ἀποφάσεις «στο χαρτι» μονον, ἀλλὰ θὰ χωρήσωσιν εἰς τὰ εργα, Και πρωτον ἔργον, καθ' ὴμας, δέον νὰ ῆ ὴ μεταβολὴ των 'Ιερων
Μητροπολεων τροπικως εις Μοναστήρια, ωστε εκεϊ9εν να ὰκτινοβολὴ το
μοναχικδν πνεϋμα. Διατι δχι ; Μήπως μοναχοι οϊισία δὲν ειναι οι ἀρχιερεϊς κα'ι εκ. Μονων δὲν προέρχονται ; Και δταν Οἀ σχολάξωσιν εις
Ἰερὰς Μονὰς νὰ έ.γκαθίστανται, ώς οί παλαιοι ἀρχιερεϊς. Διὰ τοϋ τροπου
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τοϋτου φρονουμεν - σκύψις μας ειναι - θὰ ενισχυθῆ δ ιισναχικδς ι'1εσμὰς
και θὰ προσελκυσθωσι πολλοι εις τας ῆδη ἀραιάς τάξεις αύτοϋ.

Προσκυνηταἰ (;)
Κατὰ τδ θέρος ϊδία πολλα'ι δμάδες χριστιανων έπισκέπτονται, προς
μεγάλην χαράν μας, τον αγιον καϊ (ερδν τοπον ήμων. Παλαιοτερον ὴρχοντο ως εὺλαβεϊς προσκυνηταϊ, διὰ. νὰ έξομολογηθωσι, νὰ τελἐσωσιν ίερὰς 'Ακολουβίας και γενικως διὰ νὰ ἀποκομϊσωσιν ῶφέλειαν και οϋτω
συνεδέοντο ψυχικως μὲ τδ· "Αγιον Ὅρος. Σήμεοον ῆ7,λαξαν τα πράγματα
“Ερχονται ως περιηγηται, τουρϊστες, ένίοτε δε καϊ ως ἔμποροι. Διὰ
τοϋτο ἔκδ,ηλος εΤναι ὴ ἀδιαφορϊα των εις τὴν συμμετοχὴν εις τας
ϊερας 'Ακολουθϊας καϊ ή δυσφορία των δι' ἔλλειψιν περιποιήσεων
οϊων έπιθυμοϋν, συχνὰ δὲ ὰκοϋομεν καϊ έπικρίσεις. “Αλλ' ω άγαπητοὶ
κατὰ κοσμον άδελφοι, τδ ".Αγιον Ὅρος ειναι τοπος πνευματικὴ;
ὰνατάσεως και ιοφελεϊας και οϋχϊ σωματικων ὰπολ·αϋσεων. Παρἐχεν
δ ιερδς ήμων τόπος πνευμαιικὰ, δχι σωματιζὰ αγαθα, ατινα ἔχει
άφθονα, χάριτι θεϊα, δ κοσμος. «"Ο ἔχει τοϋτο δίδωσιν ὴμϊν»
(Πράξ. γ' 6.) Και διὰ νὰ τα λάβετε πρέπει νιι ἔλθητε ως εϋλαβεϊς προσκυνηταί ώς οϊ πατέρες υμων κα'ι δχι ιῦς «τουρϊστες», διοτι ὰλλως βεβηλοϋτε τον ιερδν τοϋτον τοπον κα'ι τὰ εϋαγὴ ἐν οώτφ σκηνώματα τοϋ
Κυριου καϊ τιμωρὶαν θὰ έφελκύσητε εις δμας.

Εϋλαβες μνημοσυνον.
Ὅ κοσμος των γραμμάτων πέρυσιν έωρτασε τὴν συμπλήρωσιν έκατονταετϊας άπδ τοϋ θανάτου τοϋ έθνικοϋ ήμων ποιητοϋ Διονυσϊου Σολωμοϋ, έπί τοϋ 6ποίου βαθεϊα ὴιο ὴ έπίδρασις τοϋ Χριστιανικοϋ πνεύματος, ύπδ τοϋ δποιου, έμπνευσθεις έμεγαλούργησεν εν τὴ ποιήσει και
ἀπέἱὶη κατα τον Γ. Βεριτην «'Αηδδνι και ιὴς Πιστης μας και της 'Ελεοθερϊας» και μας ὑπέδειξε τον «δμορφον κοσμον ὴίἰικ.6ν, ἀγγελικδι πλασμενον».
Κατ' αϋτὰς ή Χριστιανικὴ “Ενωσις “Επιστημονων της 'Ελλὰδος
έπι τὴ συμπληοωσει δεκαετιας άπδ τοϋ θανὰτου τοϋ νεωτέρου ουτως
Σο7,ωμοϋ, τοϋ Γ. Βερϊτη, έξ-ὴρε διὰ φιλολογικιον μνημοσύνων, διαλεξεων
και διὰ τὴς έκδοσεως άναμνηστικοϋ τδμου τδ πολϋπλευρον ἔργον τοϋ
μεγάλου τοϋτου νεοέλληνος ποιητοϋ, δστις τδ σπάνιον ποιητικον αϋτοϋ
τάλαντον ἔθεσεν εϊς τὴν ὑπηρεσιαν τοϋ "Εθνους και της 'Εκκλησϊας και
ἀπέβη και ουτος «'Αηδονι και της Πϊστης μας και τὴς ^Ε7,ευθερϊας» έν
Χριστφ. Εϊς τον ἀναμνηστικδν τοϋτον τομον οι 'Αρχιεπίσκοποι 'Ελλάδος
και Κύπρου, 'Αρχιερεϊς, Καθηγηταϊ ΓΙανεπιστημίων, 'Ακαδημαϊκοϊ, Λογοτέχναι κα'ι ἔτεροι των μουσων θερὰποντες, έξαϊρουν τον Πϊνδαρον τὴ;
νεοελληνικὴς χριστιανικὴς κινήσεως, δστις ϋπο της αγάπης προς τον
ήγαπημένον του, τον Χριστδν, πυρπολοϋμενος, ἀνὴλϋεν εις δυσθετορητα
Ϊ5ψη λυρισμοϋ και έμπνεϋσεως ποιητικὴς ε'ις τοϋς «δμορφους κοσμους
γαλανούς» μί: τὴν «'Ωδὴ τοϋ ἀγαπητοϋ» καὶ τα αλλα αυτοϋ άριστουργήματα.
Δίκαιος δ ἔπαινος εις τον προιορως άποιχομενον χριστιανδν τοϋτον
ποιητὴν δστις «τελειωθεις εν δλίγω έπλήριοσε χρονους μακροϋς και εϊς
δν ἐσχον πλήρη έφαρμογὴν οϊ ύπδ τοϋ Μιχ. Κριτοβούλου τοϋ 'Ιμβριου
στϊχοι εϊς τον ιερδν Αϋγουστϊνον.
"Ερωτα Θεοϋ ἔσχεν έμφρονως
καϊ πϋρ ἀνῆψεν άγάπης εν καρδια

δλως τε τφ ποθφ τοϋ Δεσπότου.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Ι, Δισενιαύσιες Σύναξις. Κατὰ τὴν σύνοδον τοϋ παρελθόντος
'Απριλίου έλήφθησαν άποφάσεις ἐπὶ των έξὴς θεμάτων:
Ι) Ὅπως τὰ διὰ τοϋ ταχυδρομείου εϊσερχομενα και έξερχδμενα δέματα μὴ φορολογοϋνται γενικως, οὺδὲ νὰ υπόκεινται εϊς φορολογικύν
ἔλεγχον ὑπὲρ τοϋ Ταμείου της 'Ι. Κοινὤητοι:.
2) 'Η τροποποϊησις τοϋ άρθρ. 2 της § 4 Κανονιστικὴς Διατὰξεως
“Αθωνιάδος Σχολής, ῶστε γενικως δλοι οι μαθηταὶ να μὴν ὑπδκεινται
εϊς άναγκαστικὴν μοιαχοποίησιν.
3) Νὰ έφαρμοσθῆ. ως προς τας τάξεις της Σχολής, δ Κανονισμδς
αὑτὴς. Διὰ τδ πρόγραμμα των μαθημάτων ωρϊσΟη διμελὴς έπιτροπὴ ϊνα
μετὰ τοϋ σχολάρχου καταρτϊσουν τοϋτο δριστικως καὶ έπαναφερβῆ ως
Οέμα εις τὴν προσεχὴ 'Ι. Δισενιαϋσιον τοϋ Αϋγούστου.
4) Τὰ ἔνσημα των διαμονητηρϊων νὰ παραμεϊνουν τὰ αὑτὰ.
"Εν συνεχεια συνὴλθεν ὴ 'Ι. Κοινοτης μετὰ των ὲκτάκτων ὰντιπροσ·
ώπων εις εκτακτον Διπλὴν τοιαύτην μὲ θέματα :
1) Περϊ ένεργειων διὰ τὴν τελειωτικὴν ὸύθμισιν των ἀπαιτήσεων
των 'Ι. Μονων ἐκ μέρους τοϋ Κράτους,· προερχομένων έκ των κτημὰτων
αϋττον, κατὰ προτασιν της ὴμετέρας 'Ιερας Μονὴς.
'Απεφασϊσθη ν' ἀναβληθῆ εϊς νέαν εκτακτον Διπὶ,ὴν Σύναξιν μετὰ
τὴν Δισενιαϋσιον τοϋ Αϋγοϋστου προς εδρυτέραν σκύψιν κα'ι δριστικὴν
πλέον άποφασιν.
2) Περὶ διορισμοϋ ληξιάρχου. “Απεκροϋσθη ως ὰντϊθετον μὲ τδ
προνομιακδν καθεστως τοϋ 'Αγϊου Ὅρους, τδ δποϊον δέον νὰ παραμείνὴ
ως ἔχει κατὰ τὰ άρθρα 91 και 95 τοϋ Καταστατικοϋ Χοῳτου τοϋ 'Αγ.
"Ορους και ΙΟ3 τοϋ Συνταγμαιος.
"©δος Καρυων - Δὰφνης. 'Η 'Ιερὰ Κοινοτης διαβίβασεν εϊς τὰς
'Ι. Μονας έρωτημα τοϋ Β. 'Υπουργείου των “Εξωτερικων διὰ της Διοικήσεως 'Αγίου Ὅρους, κατὰ ποσον αυτη συμφωνει διὰ τὴν διὰνοιξιν
αϋιοκ νητοδρομου μεταξύ Καρυων κα'ι Δάφνης, κατὰ προέκτασιν της
δασικὴς τοιαϋτης της 'Ι. Μονης Ξηροποτάμου.
'Η 'Ιερὰ ὴμων Μονὴ δι' έγγράφου της άπήντησε ν' ὰποκρουσθὴ ὴ
διάνοιξις της δδοϋ ταύτης, τονίσασα δτι έἀν τδ Κράτος θέλη νὰ ένδιαφερθὴ εἰλικρινως διὰ τδ "Αγιον Ὅρος, δεν ἔχει παρὰ ν' άποδώση εϊς αϋτδ
τδ δίκαιον του και νὰ μὴ παιδεύ·η τας 'Ιερὰς Μονας επϊ τοσα ἔτη.
'Ανωτέρα Σχολῆ Πολεμου. Δια δευτέραν φορὰν ὰπδ τοϋ παρελθόντος·,ετους ὴ Σχολὴ αυτη έπισκέπτεται τον (ερδν ὴμων τδπον.
Ὅγδοήκοντα και πλεον άνωτεροι "Αξιωματικοϊ τοϋ Στραιοϋ μας μὲ ἐπὶ
κεφαλὴς τον υποστρατηγον κ. Σουγγαρϊδην περιὴλθον κα9' δμὰδας ὰνα
Ι5 ατομα δλας τὰς 'Ιερὰς Μονας μεταξύ 2ἰΙ5-5ὶΙ8 'Ιουλίου. Εϊς τους
μοναχούς ένε.τοίησεν έξαιρειικὴν ὲντϋπωσϊν ὴ ὰξιοπρέπεια, ὴ σοβαρδτης
και προ παντδς ή έμφανὴς εϋλάβεια των κ. κ. 'Αξιωματικων προς τὰ
ϊερὰ της πίστεως καὶ τοϋ "Εθνους μας.
Σεμίραμις. ^Εδρομολογησε μηνιαϊον δρομολόγιον εκ Πειραιως δι' "Αγιον Ὅρος. Τὴν 2215ην θουλϊου ετελεσε τδ πρωτον τοιοϋτον
έ.τισκεφθέν τὴν Νοτιοδυτικὴν πλευρὰν αϋτοϋ παραμεϊναν εις τὴν 'Ι. Μο
νὴν 'Αγίου Διονυσίου έπ! τρϊωρον. Προς έπὶσκεψιν της 'Ι. ταύτης Μονὴς
ιψηλθον πολϊ,οϊ έπιβάται μεταξϋ των δποίων και δ συναρχηγος, των Φιλελευθέρων κ. Σοφοκ. Βενιζέλος κ. α. Παρακλήσει έ;ιιβάτου τινος νὰ διευκολυνθῆ κα'ι χαιρετϊοη ὴ εὑλαβὴς σύξυγύς του τὴν δεξιὰ τοϋ Τιμϊου
Προδρομου, φυλασσομένην εϊς τὴν 'Ι. ταύτην Μονήν, «χνηλθεν έπϊ τοϋ
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πλοϊου δ καθηγούμενος τὴς Μονής άρχιμ. Γαβριὴλ φέρων τδ οίγιον λεί-ψανον διὰ νὰ ευρεθὴ προ τραγικοϋ θεάματος. Τδ ὰξιολογον "Αγιον τοϋτο λεϊ·ψανον δὲν συνεκίνησε παρὰ τέσσαρας μονον εϋλαβεϊς κυρίας, τὰς
συζύγους των κ. κ. Σοφ. Βενιζέλοιι, στρατηγοϋ 'Αποκοριὰου, θικηγόροιι
Δημ. 'Ι. Παπαθη,μητρὶου καὶ έκδοτου Ε. Παπαδημητρίου, αἴτινες και τά
έχαιρέτισαν μέ καταφανὴ ευλάβειαν, αϊ. άλλαι άνερχομεναι εϊς ὰρκετὰς
δεκάδας έξηκολούθιισαν έπιδιδομεναι εις τδ ιιπάνιο των ήμίγυμνοι,
μαλλον γυμναϊ.
Δωρεαί. 'Υπδ τοϋ εν 'Αθήναις Γραφεϊου τὴς 'Επιτροπὴς "Αλληλοβοηθεϊας ὰπεστάλησαν 3Ο δέματα ιματισμον προς διανομὴν μεταξύ
των άπόρων μοναχων τοϋ 'Αγίου Ὅρους.
— 'Υπδ τοϋ Πατριάρχου Ρουμανίας 'Ιουστινιανοϋ άπεστά2,η ποσοτης άλεύρων διὰ τοὺς Ρουμάνους "Αγιορεϊτας μοναχούς ὰνερχομένους
εϊς Ι32, ἐκ των δποίων οι ὴμίσεις ύπάγονται εϊς τὰς 'Ιερὰς Μονὰς Μεγ.
Λαύρας καὶ 'Αγίου Παύλου.
Καταστροφη μεγὰλου 'Αγιορειτικοϋ 'Ιδρύματος. Τὴν ΙΟ 45'
της 31Ι6 'Ιουλίου έσημειωθη ἔναρξις πυρκαϊας εις τὴν μεγὰλην Ρωσικὴν
Σκήτην τοϋ 'Αγίου "Ανδρεου (Σεράγιον) παρὰ τὰς Καρυά;. Λ6γιο τοϋ
πνέοντος άνέμου και της έλλεῖψεως καταλλήλων μέσων δεν κατέσιη δυνατδν νὰ έντοπισθϊ) αῦιη καὶ οδιω εξηκολοϋθησε τδ καταστρεπτικον
αύτὴς ἔργον ἐπι 24ωρον καταστρέψασα δλὰκληρον τὴν Δ. πλευρὰν καϊ
τδ ῆμισυ τὴς ΑΔ. τοιαύτης.
'Απδ της.πρώτης στιγμης δ δραστήριος δϊτης Χωρὶκὴς 'Αγ. Ὅρους
ύποιι κ. 'Αλ. Χαρίτος εύρέθη έπι τοπου μετὰ της δυνάμεως Χωρ1κὴς
και μετὰ Ι5Ο περίπου έργατων των 'Ι. Μονων, οϊτινες άμεσως συνεκεντρώθησαν διὰ τὴς ὰστυνομίας. Ουτοι βοηθούμενοι και υπο των διαφοροιν
μοναχων έπέτυχον τον έντοπισμδν τοϋ πυρος εκεϊ εν9α και κατεσβέσθη.
'.Εν τω μεταξύ εϊδοποιήθησαν καϊ κατέφβασαν έπί τδ.του δ διοικητὴς
Χωρ1κης Χαλκιδικής άντὶρχης κ. Σάντρης μετὰ μεγάλης δυνάμεως Χωρ)κὴς. 'Επϊσης ὑπο τοϋ Γ' Σιδματος Στραιοϋ άπεστάλη ὲπειγδντως μια διλοχία Στραιοϋ μὲ ἐπὶ κεφαλὴς τον Ταξίαρχον κ. Παπαγεωργϊου, ετεοα.
δὲ διλοχία ὴκολούθησε αϋτὴν κα'ι τρϊτη ὴτο έτοϊμη ν' αναχωρηση λογω
τὴς σοβαρδτητος τὴς καταστάσεως, διοτι ὑπὴρχε ὰμεσος κίνδυνος μεταδοσεως τοϋ πυρος εις τὴν πλησϊον δασικὴν εκτασιν.
'Υπο τοϋ αυτοϋ Σωματος διετάχθη συχνὴ ὰεροπορικὴ ἀναγνώρισις
ως και έγκατάστασις ὰσυρμάτου έπϊ τοπου διὰ τὴν συνεχὴ έπαφήν.
Τδ καταστρεπτικον ἔργον τὴς πυρκαϊας ειναι ὰνυπολόγιστον, κατὰ
δέ τὰς ὰνακρίσεις διεπιστώΟη δτι έπρόκειτο περι έμπρησμοϋ εξ ὰμελείας.
'Εκτδς των δλικων τεραστιων ζημιων, διοτι εις τὴν καταστραφεϊσαν
πλευράν ὴσαν έγκατεστημέναι δλαι αι ὑπηρεσιαι τὴς Σκήτης (ὴγουμενεϊον,
ὰρχονταρικι, ἀποθὴκαι τροφϊμων, ιματισμοϋ, διαφδρων σκευων, αιθερίων
έλαίων εις χιλιάδας δκάδας φυλασσομένῳν απο τὴς έποχὴς τὴς 'έπαναστάσεως τὴς Ρωσϊας), κατεστράφησαν α') ὴ πλουσια βιβλιοθήκη έκ 35Ο περιπου χειρογράφων παλαιων ὰγνιδστου περιεχομένου, Ι2.ΟΟΟ τομοι ρωσικοι μεγαλης ἀξϊας, 2,ΟΟΟ βουλγαρικοϊ και 6 ΟΟΟ έλληνικοί. Λέγεται δτι
ὑπήρχε καϊ ἀριθμος τις χειρογράφων τοϋ Εϋγενώυ Βουλγάρεως, β') μια
άποθήκη Ιερων άμφϊων ὰγνωστου ποσοτητος καὶ γ') ὴ άποθήκη των
κειμηλίων, των δποίων τον ὰριθμδν δεν γνωρίζει κανεϊς. Πάντως προ
Ι2ετϊας μας έδοθη ή εϋκαιρια νὰ ϊδωμεν τον ἔντυπον αϋτδν κατάλογον
ὰπδ τον δποϊον διεπιστωσαμεν δτι ταϋτα ὰνήρχοντο εϊς ὰρκετάς χιλιάδας.
“Εκ των καταστραφέντων θὰ ὴδύναντο νὰ διασωθοϋν πολλά, ἀλλ'
οί Ρωσοι μοναχοὶ, ὰγνωστον διατί, ὴρνήθησαν έπιμονως ν' ὰνοϊξουν τὰς
ὰποθήκας προς μεταφοράν δσων θὰ ὴτο δυνατον νὰ μεταφερθοϋν (;)
Οι 12 έναπομείναντες ϋπέργηροι Ρωσοι μοναχοὶ, των όποιων &
νεωτερος ειναι ΪΟ έτων, έγκαταστοώησαν εις τὴν 'Α. Πλευράν.

ΔΩΡΕΑΙ.
Προσέφεραν προς ένίσχυσιν τοϋ παρόντος δωρεὰν
κυκλοφοροϋντος. περιοδικοϋ ήμων οι κ. κ. 'Αθαν. Φλωρος δικηγορος
'Αθήναι δρχ. ΙΟΟ, Ἰωάν. Στεφάνου βιοιιήχανος (προνομ. πυροσβεστήρων
«Φοϊνιξ») 'Αθηναι ΙΟΟ, Διον. Γαλάτης 'Αθὴναι 5Ο, ίερομ. Σωφρονιος
Μοντεσάντος Σινὰ ΙΟΟ, Δών. Εϋαγγελατος Λος "Αντξελες δολ. 8. Θεοδ.
Κωνσταντὶνου θεολόγος "Αθήναι ΙΟΟ, Γ. Μιχαὴλ Καυσοκαλυβίτης 2Ο,
Νικόλ. Πελεκούδας Βραχνέϊκα Πατρων ΙΟΟ, Νικ. Τζουμάκας ὺεολογος
Λιτοχωρον 2Ο, άντονυμος Ν. Σμύρνη 2Ο, Χρ. Κανοτίδης Ν. Ψυχικδν 2Ο,
'Ανάργ. Σκουτέλης Μεσοποταμία Λαιιϊας 2Ο.
Προς ἀπαντας έκφράξομεν ταζ εϋγ^ααιατιας της Ἰ. ήμων Μονῆς.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ιερὰν ήμων Μονὴν έπεσκέφθησαν μεταξϋ
των ὰλλων καὶ οἰ Παν. Τρεμπέλας καθηγητὴς τοϋ Πανεπιστημίου 'ΑΟηνων μετὰ τοϋ ἀδελφοϋ αύτοϋ 'Αργυρ. Τρειιπέλα, 'Εμμ. Παντελιάδης
φοιτ. εκ Κηφισιας, "Αλεξ. Χαρὶτος ὑ,τομ. δὶτὴς Χωρίκής Ἀγ. Ὅρους,
Χ. Φλαμπουριάρης έκ Κεφαλληνίας, Σ. Μανδαρινιδς τραπεζ. υπάλ. έκ
Θεσσαλονίκης, Ν. 'Αοκούδας φοιτ. ὲξ "Αθηνων, 'Αβ. Γερομιχαλδς
καθηγητὴς μετὰ 2ῖ μαθητων τοϋ “Ανωτ. 'Εκκλησ. Φρονιιστ. Θεσὶνϊκης,
'Ιγν. Μανθοϋλης σπουδ. έξ 'Αθηνων, Ἰωάν. Ρονσοχατζάκης εμπορος έξ
'Ηρακλεϊου Κρήτης, 'Ηλ. Τερτζϊδης ξυλέμπορος έκ Θεσὶνίκης Ἰωάν.
Ταχουγιάννης έκ Πολυγύρου, Γ. "Εμμανουὴῖ, έκ Πολυγύρου, Γ. Ζαχαριάδης καθηγητὴς Πανεπιστημίου Καλλιφορνίας, Κωνστ. Γαβαρνδς καθηγητὴς Πανεπιστημίου Β. Καρολίνας, Ν. Καριτσιδνης κα9ηγητὴς Ριζαρείου Σχολὴς μετὰ 3Ο ιιαθητων της ιδ. σχολης, Φλωρατος έξ "Αθηνων,
λνίΙ1 Ι,βνΪ8 'Ελληνοαυστραλος, Ραη. 8ιιΙσ1ϊΠβ Δὶτὴς Σχολης Σάλειι ὲν
Γερμανϊα ιιετὰ 9 σπουδαστων, Βϊσ1ι. Ματευκ Καναδδς διπλωματικδς
ύπάλ., Ηβϊη. ΚοινοΙεΚι καθηγητὴς Γερμ. σχολής Σάλεμ μετὰ Ο σπουδαστων, Α1Ιβη Τ1ογΙτ ϊατρδς ὲκ Σικάγου, Πελ, Καρποϋζης εξ 'Αθηνων,
Ηο. Μαραγκδς έξ Οϋρανουπ6λεως, Ἰωάν. Χασὰπης ϊατρδς έξ 'Ιερισσοϋ,
Λ. Οϊκονομίδης. Κ. Γιαννακοπουλος, Π. 'Αποστολϊδης ϋπάλ. 'Υπουργ.
'Υγιεινής, 11Γ3». 8ϊιιηοὶε1ι·8 Σέρβος ιερεύς, 8ϊσ1ιεΓΚ ΑηΙοη Γεριιανδς
δημοσιογράφος, Β. Κονιισβνϊο. Σέρβος Θεολύγος .1βιιη Μ. ΒγοΙ Γάλλος
σκηνοθέτης, Υοη Κ. Εη1ϊννϊ" στρατ. ὰκολου8ος Γερμανικής Πρεσβείας,
Κ. Παπαϊωάννου ὲκ Λήιινου, "Ι. Σφεριστδς εξ 'Ιερισσοϋ, "Αν Κατσὶκης
εκ Συκιας, 'Ιερεὑς Ν. Παπακωνσταντίνου εκ Συκιας, Π. Χρήστου, καθη·
γητὴς Πανεπιστημϊου Θεσσαλονϊκης μεύ' δμά8ος φοιτητων τοϋ αϋτοϋ
Πανεπιστημϊου κα'ι 2Ο Γερμανοϊ φοιτ. διαφορων Γεοιιαν. Πανεπιοτημίων
Δια τας 'Ι. Μονα; χαὶ

τχ

εξκρτῆματα «ὺτων.

'Εκυκλοφ6όὴσε τελευταϊως ϋπδ τοϋ γεωπδνου κ. 'Ανάση ὴ Πρακτικὴ Κτηνιατρικὴ με χρησιμους δδηγϊας δια τἀς ὰσθενείας των ξιήων, τὴν
3ιάγνωσιν και θερα.τείαν αϋτων.
'Υπύ του ιδίου ἔςεδ6Οησαν και πωλοϋνται και ὰλλα γεωργικὰ βιβλὶα
με χρησὴιους 6δηγίας, ὴτοι : 'Ο Λαχανδκηπος. 'Η 'Αμπελουργϊα. 'Η
“Ανθοκομϊα. Γιατὶ σκουλικιάζουν τα φροϋτα. 'Η Μη7,ιά. Πατατοκαλλιέργεια. "Ελαιοκομϊα. Οϊνοποιἰ'α. Δενδροκομϊα. Τδ Τριφύλλι και ὴ καλλιέργειά του. Τἀ κτηνοτροφικὰ φυτά. 'Η Καλλιέργεια των ὸσπρὶων κ. α.
Οί ένδιαφερ6μενοι 'Αγιορεϊται δύνανται ν' ὰποταθοϋν προς τὴν
ϊδιον κ. 'Εμμ. Σ. 'Ανάσην γεωπόνον δ8ὸς 'Αλι'καρνασσοϋ Ι6 Ν. Σμύρνη
'ΑΛήνας.

ΑΝΩ:

'Η1

ΚΑΤΩ:

'Η καταστραφεϊσα εκ πυρκαϊὰς μεγάλη 'Ρωσικὴ Σκήτη τοϋ
Ἁγίου 'Ανδρέου (Σεράγιον).

'Ιερὰ

Μονὴ Φιλοθέου.

