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'Ησυχαστήριον εν τή Ἰ. Σκητη Καυσοκαλυβίων
Μεταξὑ οὑρανοῦ καὶ γης ἔκτισεν δ ὰναχωρήσας εκ τοϋ κοσμου
μοναχος τδ ῆσυχον κατάλυμὰ του.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

"Ελεγε δε καὶ παραβολὴν αϋτοϊς προς τδ δεϊν πὰντοτε προσεϋχεσθαι αϋτοὑς και μὴ εκκακεϊν, λέγων κριτής
τις ὴν εν τινι πδλει τδν Θεδν μὴ φοβοϋμενος και δνθρωπον μὴ ένιρεπομενος, χήρα δε ἡν εν τη πδλει εκείνη, καὶ
ὴρχετο προς αϋτδν λέγουσα· εκδϊκησον με απο τοϋ άντιδίκου μου, κα'ι οϋκ ήθἐλησεν ἐπὶ χρονον' μετὰ δε ταϋτα
εῖπεν έν έαυτφ· εϊ καὶ τδν Θεδν ον φοβοϋμαι και ἀνθρωπον οϋκ έντρέπομαι, διὰ γε τδ παρέχειν μοι κοπον τὴν
χήραν ταύτην εκδικήσω αϋτήν, ϊνα μὴ εϊς τέλος έρχομένη ϋποπιάζη με. εϊπε δἐ δ Κϋριος· άκοϋσατε τί δ κριτὴς
τὴς ὰδικῖας λεγει' ο δε Θεδς ον μὴ ποιηση τὴν έκδίκησιν
τῶν ύκλεκτων αϋτοϋ των βοῶντων προς αϋτον ὴμἐρας κα'ι
νυκτδς καϊ μακροθυμῶν επ αϋτοϊς ; λέγω ϋμϊν οτι ποιησει τὴν εκδικησιν αὐτῶν εν τάχει, πλὴν δ νιος τοϋ
ὰνθρτδπου έλθῶν άρα εϋρήσει τὴν πϊστιν επϊ τῆς γης ;
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ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΠ ΙΕΡΜΡΧΩΝ
"Η συμβολὴ των Τριῶν Ἰεραρχῶν εις τὴν σπουδὴν
τῶν 'Ελληνικῶν γραμμάτων.

« Πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταὶ συνελθόντες ὕμνοις
τιμήσωμεν ».
Αὐτὴν τὴν προτροπὴν ἀπευθύνει εἰς τὸ χριστεπώνυμον
πλήρωμα ὁ συντάκτης τῆς Ἁκολουθίας τῶν σήμερον ἐορταζομένων Μεγάὴων Πατέρων καὶ σοφῶν Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων,
Ἰωάννης ὁ Εὐχαἴτων Ἐπίσκοπος.
'Εμπρὸς λέγει, ὅσοι ἀγαποῦν τοὺς ὑπερόχους λόγους αὐτῶν
καὶ θέλγονται ὑπ' αὐτῶν, ἄς συγκεντρωθῶσιν ἐπὶ τὸ αὐτό, ἄς
συγκεντρωθῶσι καὶ συνενωθῶσι μαζύ μας, διὰ νὰ τιμήσωμεν δά
ὔμντον καὶ ᾧδῶν τοὺς ἀφθάστους τοῦ λόγου καὶ τῆς γραφῖδος
χειριστὰς καὶ ἀκριβεῖς τῆς ἀρετῆς τοῦ Θεανθρώπου μιμητάς.
Τὰ δὲ τῆς ἐκκλησίας πιστὰ τέκνα καὶ οἱ θαυμασταὶ τοῦ
ἐντέχνου λόγου, εἴτε εἰς τὴν τάξιν τῶν ἀμοίρων παιδεύσετος ἀνήκουσιν, εἴτε εἰς τὴν τῶν μουσοτρόφων, εἴτε ὀλιγογράμματοι τυγχάνουσιν, εἴτε τῶν ἐπιστημῶν μῦσται, ὑπείκοντες εἰς τὴν προτροπὴν ταύτην, συνήρχοντο ἀθρόοι καὶ κατὰ πυκνὰ κύματα εἰς τὰ
ἱερὰ τῆς ἐκκλησίας τεμένη, ἄτινα ἐπλήρουν ἐν τοῖς πυκάζουσι
μέχρι τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου ἀπὸ τοϋ 11ουαἰῶνος, ἴνα
τιμήσωσι τὰς ὑψικαρήνους ταύτας τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς Παιδείας
δρῦς, τὰ μεγάλα ταῦτα τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν γραμμάτων ἀναστήματα. Ναὶ μεγάλα τῶν Σχολείων καὶ τῆς ἐκκλησίας ἀναστήματα ὑπῆρξαν : Ὁ Οὐρανοφάντωρ Βασίλειος, ὁ κλεινὸς τῆς Και-
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σαρείας ἀρχιποίμην, ὁ Χρυσοῦς τὴν γλῶτταν και τοῦ ἄμβωνος
ἀνυπέρβλητος σκηπτοῦχος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ο τῆς
ποιήσεως θιασώτης καὶ τῆς θεολογίας ἀετὸς ὑψιπέτης 1 ρηγόριος
ὁ Θεολόγος.
Οἱ ἱεροὶ καὶ θεόσοφοι οὗτοι ἄνδρες, διὰ τοῦ μεγάλου αὐτῶν
κύρους, ὅπερ ἐκτήσαντο διὰ τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου και τῆς με
γάλης αὐτῶν πολυμαθείας καὶ σοφίας, διετύπωσαν καὶ ἐκράτυναν
τὴν Χριστιανικὴν Διδασκαλίαν, ἐνίσχυσαν δὲ τὴν σπουδὴν τῆς
ἀρχαίας Σοφίατ, τῶν Ἑλληνικῶν καθόλου γραμμάτων καὶ δὴ
τῶν κλασσικῶν. Καὶ οχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ ὑπῆρξαν καὶ οἱ κυριώτεροι συντελεσταὶ τῆς σπουδῆς, ἀνθήσεως, καλλιεργείας τῶν
Ἑλληνικῶν γραμμάτων εἰς τὸ Βυζαντινὸν Κράτος, ὅπερ ἀπετέλεσε τὴν θύραν, δύ ἧς ταῦτα εἰσῆλθον εἰς τὴν Εὐρώπην, καὶ οἱ
θαυμασίως συνδυάσαντες τὸ χριστιανικὴν καὶ Ἐλληνικὸν πνεῦμα
καὶ συντελέσαντες εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ σημερινοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ λεγομένου πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης.
Εὐλόγως ὅθεν οἰκουμενικοὶ θεωροῦνται Διδάσκαλοι. τὸ δὲ
Ἑλληνικὸν'Ἐθνος ἔκπαλαι μετὰ τῆς Ἐκκλησίας ἰδιάζοντως αὐτοὺς
τιμἀ. Τούτου ἐίνεκα καὶ τὸ Ἀνώτατον Ἐκπαιδευτικὸν ἡμῶν Καθίδρυμα ἄμα τῇ Ἐθνικῇ ἀνεξαρτησία ἐν ἔτει 1843 ἐθέσπισε νὰ
τιμᾶται πανηγυρικῶς ἡ μνήμη αὐτῶν ὑφ' ἁπάντων τῶν 'Εκπαιδευτικῶν Καθιδρυμάτων τοῦ Κράτους.
Πῶς δὲ οἱ τρεῖς Ἰεράρχαι ὑπῆρξαν οὶ συντελεσταὶ τῆς
σπουδῆς καὶ διατηρήσεως τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων θὰ καταδείξῃ προϊών ὁ λόγος.
“Ινα κατανοήσωμεν καὶ ἀξιολογήσωμεν προσωπικότητά
τινα καὶ τὸ ἔργον αὐτῆς, δέον νὰ λάβωμεν πρὸ ὀφθαλμῶν τὰς
συνθηκας τῆς ἐποχῆς καὶ τὰς κατ' αὐτὴν ἐπικρατούσας ἀντιλήψεις.
Εἰς τὸν Τέταρτον αἰῶνα, καθ' ὅν ἔζησαν καὶ διέλαμψαν
οι τρεῖς μεγάλοι Ιεράρχαι, αἱ ἐπικρατοῦσαι συνθῆκαι καὶ ἀντιληψεις τῆς Χοιστιανικῆς κοινωνίας ἔναντι τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὐπῆρξαν εκτακτως δυσμενεῖς. Πολλοὶ λόγοι συνέβαλον εἰς τοῦτο. Ὁ
κατα τοὺς Ελληνιστικοὺς καὶ εἰτα χρόνους ἐστικρατήσας συγκρητισμος, η αναμιξις δῆλον ὅτι Ἁνατολικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Φιλοσοφημάτων καὶ ιδεῶν, ο πολύνεκρος ἀγὼν τοῦ Ἑθνισμοῦ, εἰς
ον πολλάκις επρωτοστατουν Ἐλληνες διανοούμενοι κατὰ τοῦ
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Χριστιανισμοῦ, ἡ ἀνάμύξις εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Φιλολογίαν καὶ
Φιλοσοφίαν τῆς σαθρᾶς τοῦ Ὁλύμπου . πολυθεἴας, ἀφοῦ καὶ
αὐτὸς ὁ περιώνυμος Πλάτων προσφεύγει πολλάκις πρὸς ἐδραίωσιν τῶν φιλοσοφικῶν αὑτοῦ διανοημάτων εἰς τὴν θείαν αὐθεντίαν
καὶ τὸ παρελθόν, ἐπαναλαμβάνων τὸ «ὡς φασί», ἡ πολεμικὴ διὰ
τῆς γραφίδος, ἥν 'Ἐλληνες Συγγραφεῖς, ὡς ὁ Λουκιανός, Λιβάνιος, Πορφύριος, Ἁπολλώνιος κλπ μετῆλθον κατὰ τοῦ Χριστια
νισμοῦ, ἧσαν οἱ κυριώτεροι τῶν λόγων τῆς ψυχρότητος ταύτης
πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα.
Ἑντεῦθεν καὶ οἱ Χριστιανοί, ὡς καὶ ἡ πλειονότης τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων μέχρι τοῦ Δ' αἰῶνος δυσμενέστατα
διέκειντο κατὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Συγγραφέων, ἀπέτρεπον
τοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τῆς μελέτῃς αὐτῶν καὶ βαρυτάτας, δὸς δ'
εἰπεῖν ἀνοικείους, ἐκφράσεις κατ αὐτῶν μετεχειρίζοντο,
'Ἰνα μὴ δὲ μακρηγορῶμεν, ἀναφέρομεν δύο μόνον παραδείγματα. Ὁ λόγιος καὶ συγγραφεὺς ἕκτος ἐπίσκοπος Ἁντιοχείας
Θεόφιλος, ἀκμάσας κατὰ τὸν γ' αἰῶνα γράφει περὶ τοῦ Πλάτωνος
καὶ τῶν λοιπῶν Φιλοσόφων ὅτι « δόξης κενῆς καὶ ματαίας πάντες
ἐρασθέντες οὔτε αὐτοὶ τὸ ἀληθὲς ἔγνωσαν, οὔτε μὴν ἄλλους ἕως
τὴν ἀλήθειαν προετρέψαντο» Καὶ ἐρωτᾶ: τὶ ὡφέλησε Πλάτωνα
ἡ κατ' αὑτὸν παιδεία ἤ τοὺς λοιποὺς φιλοσόφους τὰ διδάγματα
αὐτῶν ; ».
Ἑτερος δὲ Χριστιανὸς Συγγραφεὺς τοῦ Β' αἰῶνος ὁ Τατιανὸς λέγει περὶ τῶν ἀρχαιων Σοφῶν, ὅτι ἐγένοντο πρόξενοι.
κακοῦ, διότι μετεχειρϊσθησαν τὴν ρητορικὴν ἐπὶ ἀδικίᾳ καὶ συκοφαντίᾳ, τὴν ποίησιν πρὸς ἔξαρσιν μαχῶν καὶ ἐρώτων τῶν Θεῶν
καὶ «πρὸςψυχῆς διαφθοράν» Ἀποκαλεῖ δὲ τὸν Πλάτωνα γαστρίμαργον, τὸν Ἀριστοτέλη κόλακα, τὸν Ἑράκλειτον ἀμαθῆ καὶ
τὴν Σαπφὼ ἐταίραν.
Βεβαίως ὑπῆρξαν καὶ ὀλίγοι ἄλλως φρονοῦντες ὡς ὁ Ἰουστῖνος καὶ οἱ 'Αλεξανδρινοί, ἀλλ' αἱ φωναὶ τούτων συνεπνίγοντο
εἰς τὸ πλῆθος τών ἀντιφρονούντων. Εἰς τοῦτο ἄν ληφθῆ ὑπ'
ὅψιν καὶ ἡ στάσις τοῦ 'Ιουλιανοῦ, ὅστις καίτοι πρῶτος ἔγραψεν
Ἑλληνιστ'ι ἐκ τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ δεύτερος ἐκ τῶν
Ρωμαίων «ἐκέλευε μὴ μετεῖναι Χριστιανοῖς τῆς τῶν Ἑλλήνων
Παιδείας» καὶ ἀπηγόρευεν εἰς αὐτοὺς νὰ εἶναι Διδάσκαλοι καὶ
ἐριιηνευταὶ τῶν ἀρχαίων Σοφῶν λέγων, ὅτι εἰναι ἄτοπον οἱ
ἐρμηνεύοντες τοὺς ἀρχαίους Συγγραφεῖς νὰ ἀτιμάζωσι τοὺς ὑπ'
αὐτῶν τιμηθέντες Θεοὺς καὶ ὅτι «εἰς ἡμᾶς ἀνήκουσιν ἡ εὐγλωττία καὶ αἱ τέχναι τῆς Ἐλλάδος, καθὼς καὶ ἡ τῶν Θεῶν αὐτῆς
λατρεία, ὑμέτερος δὲ κλῆρός ἐστι ἡ ἀμάθεια, ἡ ἀγροικία καὶ ουδὲν ἄλλο πλέον. αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡμῶν» κατανοεῖ τις πόσον
τὸ Ἑλληνικὸν πνεῦμα ἐδιώκετο ἀπὸ εὐρείας μάζας ἀνθρώπων
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καὶ τὸ ὅτι, ὡς λέγει ὁ Παπαρρηγόπουλος «προέκειτο τῷ οντι
νὰ καθιερωθῇ τὸ διαζύγιον τοῦ νέου δόγματος ἀπὸ τοῦ Αρχαίου
Ἐλληνισμοῦ καὶ νὰ ἀνατραπῇ οὕτως ἐκ βάθρων ἡ μία τῶν δύο
βάσεων, ἐφ' ὧν δὲν ἔπαυσεν ἔκτοτε ἐρειδομενος κατα το μᾶλλον
ἢ ἧττον ὁ Ἑλληνισμός».
Τὸ τοιοῦτον ὅμως διαζύγιον τῆς ὑψηλοτέρας καὶ εὐγενεστερας τῶν θρησκειῶν ἀπὸ τῆς λεπτοτέρας καὶ πλουσιωτέρας τῶν
γλωσσῶν, ἡ διάστασις τοῦ μεγάλου κοινωνικοῦ κηρυγματος τοῦ
Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τοῦ κάλλους καὶ τῆς τελειοτητος τῆς Ελληνικῆς ἐκφράσεως, διατυπώσεως καὶ σκέψεως, θὰ εἶχε καταστρεπτικὰς συνεπείας διὰ τὸν Ἑλληνισμόν, τὸν σύγχρονον πολιτισμον
καὶ τὴν παγκόσμιον διανόησιν ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς.
Εἰς τὴν κοίσιμον ταύτην καμπὴν ἐμφανίζεται ἡ τριὰς τῶν
μεγάλων σήμερον ἐορταζομένων Ἁγίων καὶ δὴ ἡ συνωρὶς Βασἴλειος καὶ Γρηγόριος, οἴτινες διὰ τῆς φοιτήσεως εἰς τὰς Σχολὰς
τῶν Ἑθνικῶν, διὰ τῆς λιπαρᾶς μελέτης τῆς ἀρχαίας σοφίας, διὰ
τῆς ἐπιμόνου προτροπῆς καὶ τῶν ἄλλων πρὸς μελέτην αὐτῆς, ἐξήλειψαν τὸ χάσμα καὶ ἀντὶ τῆς διαστάσεως καὶ τοῦ διαζυγίου ἐπέφερον τὴν ὁριστικὴν καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς ἕνωσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ.
Ἐδίδαξαν οἱ μεγάλοι οὗτοι Πατέρες εἰς ἀπάντησιν τῶν
πρὸ αὐτῶν συγγραφέων τῶν περιφρονησάντων τὴν ἀρχαίαν
Σοφίαν, ὅτι αὕτη εἶναι «τῶν παρ' ἡμῶν ἀγαθῶν τὸ πρῶτον
οὐ ταύτην μόνον τὴν εὐγενεστέραν καὶ ἡμετέραν ἀλλὰ καὶ τὴν
ἔξωθεν, ἥν οἱ πολλοὶ τῶν Χριστιανῶν διαπτύουσιν ὡς ἐπίβουλον
καὶ σφαλερὰν καὶ θεοῦ πόρρω βάλλουσαν, κακῶς εἰδότες» καὶ
ὅτι οὐκ ἀλλότριά ἐστι τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ'
ὅτι οὐκ ἔστι πάντα ὅμοια «ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι μέγιστον κτῆμα
καὶ τιμιώτατον, Θεῶ τε προσάγει καὶ συνίστησιν ἡμᾶς μόνη».
Προέτρεψαν ἐπιμόνως τοὺς νέους νὰ φοιτῶσιν εἰς τὰς
Σχολὰς τῶν Ἑθνικῶν Διδασκάλων καὶ νὰ μελετῶσι τοὺς Ἀρχαίους ποιητὰς καὶ σοφούς, ὑπερβάλλοντες καὶ αὐτὸν τὸν Πλάτωνα.
Εν ὧ οὖτος ἀπέκλειε ἀπὸ τῆς ἀγωγῇς τῶν νέων καὶ δὴ τῶν
προοριζομένων δι' ἡγετικὰς θέσεις πᾶσαν σχεδὸν δραματικὴν καὶ
επικὴν ποίησιν, μηδ αὐτοῦ τοῦ Ὁμήρου ἐξαιρουμένου, ὡς ἐπιζήμιον εἰς τὴν χρηστότητα τῶν ἠθῶν, τὴν χρῆσιν δὲ τῶν καλῶν
τεχνῶν ὑπέβαλεν εἰς τὴν κρίσιν ἀνδρῶν εἰδημόνων καὶ εὐαρέτων
« ινα μή, ως λέγει, ἐν κακίαις εἴκωσι τρεφόμενοι οἱ φύλακες
ὡσπερ ἐν κακῇ βοτάνῃ πολλὰ ἐκάστης ἡμέρας κατὰ μικρὸν ἀπὸ
πολλῶν δρεπόμενοί τε καὶ νεμόμενοι ἕν τι ξυνιστάντες λανθάνωσι
κακὸν μεγα εν τῇ ἐαυτῶν ψυχῇ ἀλλ' ἴνα ὡσπερ ἐν ὑγιεινῷ τόπῳ
οικοῦντες ωφελῶνται ἀπὸ παντὸς ὁπόθεν ἄν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν καλῶν
ἔργων ἤ πρὸς δψιν ἤ πρὸς ἀκοήν τι προσβάλῃ « οἱ τρεῖς Μ. Πα-
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τέρες συνἰστων ν' ἀναγιγνώσκωσιν οἱ νέοι ἄπαντας τοὺς ἀρχαίους
ποιητὰς καὶ δὴ τὸν Ὄμηρον «τὸν θαυμαστὸν καὶ ἱερὸν καὶ ἡδὺν
ποιητὴν» λέγοντες διὰ τοῦ Μ. Βασιλείου: «Πᾶσα μὲν ἡ ποίησις
τῷ Ὁμήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἕπαινος καὶ πάντα αὐτῷ πρὸς τοῦτο
φέρει, ὅ,τι μὴ πάρεργον». Καὶ σχεδὸν ἄπαντες, ᾧν δὴ καὶ λόγος
τις ἐστιν ἐπὶ σοφία ἤ μικρὸν ἥ μεῖζον ἤ εἰς δύναμιν ἕκαστος ἐν
τοῖς ἑαυτοῦ συγγράμμασιν, ἀρετῆς ἔπαινον διεξῆλθον». Ὁ Οὐρανοφάντωρ μάλιστα Βασίλ·ειος χάριν τῶν εἰς τὰς φιλοσοφικὰς τῶν
Ἐθνικῶν Σχολὰς φοιτώντων ἀνεψιῶν αὐτοῦ συνετάξατο τὴν
ἀριθμοῦσαν ὑπὲρ διακοσίας ἐκδόσεις καὶ μεταφρασθεῖσαν εἰς
ἁπάσας τὰς Εὐρωπαῖκὰς καὶ πολλὰς Ανατολικὰς γλώσσας περίφηαον αὑτοῦ παραίνεσιν πρὸς τοὺς νέους «ὅπως ἄν ἐκ τῶν
Ἐλληνικῶν ὼφελοῖντο λόγων», ἐν τῇ ὁποίᾳ διὰ τῆς διακρινούσης
αὐτὸν βαθυνοίας, φιλοσοφικῆς διαθέσεως, κριτικῆς ἱκανότητος
καὶ καλλιεπείας καθώρισεν ἄοιστα καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς τὴν σχέσιν
Ἐλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ καὶ ὑπέδειξε τὴν ἀξίαν τῶν
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων εἰς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τὸ πῶς δέον
οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς νὰ μελετῶνται, εἰπὼν τὴν κλασσικὴν πλέον
καταστᾶσαν ρῆσιν «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τὰς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγων
ὅσων χρήσιμον καρπωσάμενοι, τὸ βλαβερὸν φυλαξώμεθα» καὶ τὸ
«ἡ γὰρ πρὸς τοὺς φαύλους τῶν λόγων συνήθεια ὁδός τις ἐστὶν
ἐπὶ τὰ πράγματα». Ἑ θᾶυμασία αὕτη παραίνεσις, ἥτις ἀποτελεῖ,
ὡς ἐχαρακτηρίσιθη, τὴν μεταξὺ Ἐλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ
συνθήκην, ἐπέφερε στροφὴν πρὸς τὸν Ἐλληνισμὸν καὶ ἀτιμήτους
προσήνεγκεν ὑπηρεσίας εἰς τὸν κόσμον.
Συνήνωσεν ἀρρήκτως Ἑλληνισμὸν καὶ Χριστιανισμὸν καὶ
ἔσωσε τὴν ἀρχαίαν φιλολογίαν ἀπὸ τῆς καταστροφῆς.
Τὸ παράδειγμα τῶν Μ Πατέρων ἠκολούθησαν καὶ ἄλλοι
ὡς Συνέσιος ὁ Πτολεμαῖδος, Γρηγόριος ὁ Νύσσης, - 'Αμφιλόχιος,
'Αρέθας, Φώτιος, Δαμασκηνός, Γὐστάθιος καὶ λοιποὶ Μεγάλοι
τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι καὶ οὕτως ἐπῆλθεν ἡ ἐπὶ τῶν Κομνηνῶν καὶ Παλαιολόγων ἄνθησις ἐν τῷ Βυζαντίῳ τῶν ἀρχαίων
γραμμάτων, ἥτις διὰ τῶν σταυροφόρων καὶ εἶτα τῆς ἁλώσεως
διοχετευθεῖσα εἰς τὴν Δύσιν ἐπέφερε τὴν ἀναγέννησιν τοῦ 15ου
αἰῶνος καὶ τὸν κρᾶμα Ἐλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ ἀποτελοῦντα σύγχρονον Εὐρωπαϊκὸν Πολιτισμόν, οὗτινος τὰς ρίζας θὰ
ἀνεύρωμεν εἰς τὸν Δ' αἰῶνα καὶ ὡς πρώτους θεμελιωτὰς τοὺς
τῷεῖς Μεγάλους Ἰεράρχας καὶ δὴ τὸν περιώνυμον Βασίλειον.
Ἀλλὰ περὶ τούτου ἄς ἀφήσωμεν νὰ μᾶς ὁμιλήσῃ ὁ πάντων
ἁρμοδιώτερος, ὁ μέγιστος τῶν συγχρόνων Βυζαντιολόγων Βέλγος
Ο·Γ68'οΪγο. Εἰς δηλώσεις αὐτοῦ εἰς Ἁθηναϊκὴν Ἐφημερίδα τὸν
Μάϊον τοϋ 1953 ειπε τὰς ἕξῆς.
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«Ὁ Ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς θὰ κατεστρέφετο
ἀσφαλῶς, ἄν δὲν ἐμεσολάβει περὶ τὸ 4ΟΟ μ. χ. ἡ συμφιλίωσις της
Ἐκκλησίας μὲ τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα, ἡ ὁποία ὀφείλεται εἰς
τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας Βασίλειον καὶ Γρηγορίους.
Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὑπεγράφη ἕν εἶδος συνθήκης χάρις
εἰς τὴν ὁποίαν διετηρήθη τὸ οἰκοδόμημα τοῦ ἀρχαίου Ελληνικοῦ
Πολιτισμοῦ. Τὸ οἰκοδόμημα αὐτὸ ἐκινδύνευσε κατόπιν ἀπὸ τοὺς
Εἰκονομάχους, ἀλλ' ἐσώθη μὲ τὸν θρίαμβον τῆς Ἐκκλησίας». 'Η
ἀναστήλωσις τῶν εἰκόνων, προσέθεσε, δὲν ὑπῆρξε φαινόμενον
ἀντιδραστικὸν καὶ τονίζεται δτι ἐὰν δὲν εἶχε θριαμβεύσει ἡ προσκύνησιςτῶν εἰκόνων. δὲν θὰ παρουάιάζετο ἀναγέννησις τῆςτέχνης
εἰς τὴν Εὐρώπην. Τὸ Βυζάντιον ἥσκησεν ἀποφασιστικὴν ἐπίδρα
σιν ἐπὶ τῆς Δύσεως. Ὁ δὲ πολὺς Βεζεϊετ λέγει «δύο δῶρα μεγίστης ἀξίας ἐχάρισε τὸ Βηζάντιον εἰς τὴν Δύσιν, τὰ Ἑλληνικὰ
γράμματα καὶ τὸ Ρωμαϊκὸν Δικαιον» λέγει. Ὁ κατὰ τὸ 195'Ι
Πρόεδρος τῆς Ἁκαδημίας Ἀθηνῶν Σ. Κουγέας εἰς τὴν πανηγυρικὴν συνεδρίασιν τῆς Ἁκαδημίας τὴν 31-12-.ὸ3 ἐξῆρε τὴν
ὑπηρεσίαν, τὴν ὁποίαν προσέφερον εἰς τὴν ἀνθρωπότητα διὰ τῆς
ἀντιγραφῆς εἰς περγαμηνὰς τῶν θησαυρῶν τοῦ Ἐλληνικοῦ πνεύματος οἱ Βυζαντινοὶ Βιβλιογράφοι καὶ Βιβλιόφιλοι, οἴτινες εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ἧσαν Μοναχοί, ἄνευ τῶν ὁποίων ὡς ἐπὶ λέξει
εἶπε θὰ εἶχε διὰ παντὸς χαθῇ τὸ ἐκ τῶν κλασσικῶν Ἑλληνικῶν
Γραμμάτων φῶς, τὸ φωτίσαν τὸν κόσμον καὶ τὸν πολιτισμόν.
Ἐὰν σήμερον παρ' ὅλην τὴν στροφὴν πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ
γράμματα τοῦ Βυζαντίου λόγρ) τεχνικῶν δυσχερειῶν μικρὸς ἀριθμὸς ἀρχαίων συγγραφῶν διεσώθη Ἐκ τῶν 9Ο π. χ τραγῳδιῶν
π. χ. τοῦ Αἰσχύλου διεσο5θησαν μόνον ἐπτά, καὶ τῶν 15 λόγων
τοῦ Λυκούργου μόνον εἶς, κατὰ Λεωκράτους, ἀναλογίζεταί τις
ποία θὰ ἧτο ἡ καταστροφὴ καὶ ἀπώλεια αὐτῶν, ἄν οἱ τρεῖς
Ἰεράρχαι, δὲν ἐνεφύσων τὸν πρὸς αὐτὰ ἔρωτα. Θὰ εἶχον τὴν
αὐτὴν τύχην, ἥν ἔσχον τὰ συγγράμματα τῶν διαφόρων αἱρετικῶν,
ἄτινα ὡς πολεμηθέντα ἐΕηφανίσθησαν τελείως.
Ἰδοὺ πῶς οἱ σήμερον ἐορταζόμενοι τρεῖς Μεγάλοι Ἰεράρχαι ἐγένοντο συντηρηταί, τῶν ἀρχαίων Γραμμάτων, θεματοφύλακες τοῦ Ἀρχαίου Ἐλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ θεμελιωταὶ τοῦ
συγχρόνου Εὐρωπαῖκοῦ τοιούτου.
Ιδοὺ διατὶ ἡ παιδεία ἐσαεὶ θὰ ῇ εὐγνώμων αὐτοῖς καὶ τὴν
ἐορτην τούτων θὰ ἄγῃ ὡς ἰδίαν καὶ ἱερὰν ἑορτήν, οἱ δὲ ἐρασταὶ
τῶν λόγων αὐτῶν ἔκθαμβοι πρὸ τῶν θείοιν καὶ Οἰκουμενικῶν
αὐτῶν Προσωπικοτήτων θὰ συνέρχωνται ἀθρόοι ὡς προτρέπει
ὁ υμνῳδὸς διὰ νὰ τιμήσαισι τούτους δι' ὕμνων καὶ ᾧδῶν.
Ευνόητον ἤδη τὸ καθῆκον ἡμῶν ὡς Χριστιανῶν Ἐλλήνων
καὶ κληρονόμων τοῦ κλασσικοῦ καὶ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, πέριξ
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τοῦ ὁποίου ἐσαεὶ θὰ περιστρέφεται ὁ πολιτισμὸς τῶν βροτῶν καὶ
δίκην μελισσῶν περὶ κηρίον θὰ περιδινοῦται τὸ ἀνθρώπινον
πνεῦμα, ϊνα τρέφηται καὶ μεταρσιοῦται ἐκ τῶν γηίνων εἰς τοὺς
αἰθερίους τῶν ἰδεῶν κόσμους.
Οἱ μὲν διανοούμενοι νὰ παύσωσιν ἀγνοοῦντες τοὺς μεγάλους· τούτους σοφοὺς καὶ δοκιμωτάτους συγγραφεῖς, ὧν τὰς συγγραφὰς ὡς λέγει ὁ Χνϊϊϊ3.τηοτνἰ1ζ δὲν θὰ ἐδίσταζον νὰ ὑπογράψωσι καὶ οἱ κράτιστοι τῶν Ἀθηνῶν ρήτορες. «Οἱ νέοι ἄπαντες,
καὶ δὴ οἱ τρόφιμοι τῶν Σχολείων, δέον νὰ ἐντρυφῶσιν εἰς τοὺς
ἀὰανάτους τούτους λειμῶνας τῆς τε θύραθεν καὶ ἔσω σοφίας
καὶ μαθητεύωσιν εἰς τοῦς ἀρίστους τούτους τῆς Νεότητος Παιδαγωγούς, ϊνα καθοδηγῶνται καὶ ποδηγετῶνται εἰς τὰς εὐθείας καὶ
βασιλ,ικὰς τῆς ἀληθοῦς σοφίας τρίβους, εἰς ἄς ὁδηγοῦσιν οὐχὶ αἱ
ἀνθρώπινοι ἐπίνοιαι καὶ ἡ ὑλοφροσύνη, ἀλλὰ τὸ εὐειδὲς καὶ μυροβόλον ἄνθος τοῦ ἐλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος. Τὸ ἑλληνοχριστιανικὸν τοῦτο πνεῦμα, ὅπερ ἀποτελεῖ τὴν διήκουσαν ἔννοιαν
καὶ σπονσυλικὴν τῆς παιδείας στήλην ἐπὶ 2Ο αἰῶνας, τυγχάνει
βλαστὸς τοῦ Παρθενῶνος καὶ τῆς'Αγίας Σοφίας. Τοῦτο διεμόρφωσαν, διετύπωσαν, εἰδοποίησαν, ἐδίδαξαν καὶ ἐβίωσαν οἱ σήμερον
ἐορταζόμενοι Τρεῖς Μεγάλοι Πατέρες, οὕς οἱ ἐρασταὶ αὐτῶν. μετὰ
συγκινήσεως κατὰ τὴν ἐπέιειον τῆς μνήμης αὐτῶν συνερχόμενοι
θά τιμῶσιν ἐσαεὶ δΓ ὕμνων, ἀκολουθοῦντες τὴν προτροπὴν τοῦ
ὑμνογράφου « Πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταὶ συνελθἁντες
ὕμνοι: τιμήσωμεν».

Π.
« 'Αδελφέ, λέγει ὴ Γραφή, τὰς άμαρτιας σου με έλεημοσϋνας
έξάλειψον και τάς άδικίας σου με συμπά·θειαν προς τους πτωχοϋς.
Τὶ μοϋ λέγεις λοιπον ; Δεν εχω χρήματα καὶ πως θὰ βοηθήσω τους
πτωχοϋς; “Εχεις ὰδελφύ μου θελήματα" άπομάκρυνον αϋτὰ απο κοντα
σου κα'ι τδτε έργάσου τδ άγαθδν. 'Εὰν δεν δϋνασαι με τὴν δεξιὰν
χεϊρὰ σου νὰ πραξης το άγαθδν δϊδοντας βοήθειαν, πραξε τδ άγαθδν
με τὴν καλὴν προαίρεσιν. Ὅταν σε βλάψη δ ὰδελφος σου, συγχώρησέ
τον κατὰ τδν λογον τοϋ Κυρϊου καὶ αύτδ εῖναι πολὑ μεγαλη έλεημοσϋνη, διοτι ἐὰν ζητοϋμεν συγχῶρησιν παρὰ τοϋ Θεοϋ, αντο 6φεϊλομεν
να πράττωμεν και ήμεϊς εις πασαν παρομοίαν περϊπτωσιν προς τους
συνανθριδπυυς μας δπως πραγματοποιηῖ1ῆ τδ τοϋ Εϋαγγελίου « άφετε
καὶ άφεθήσεται ϋμϊν».
« ΕΙναι μέγα πρᾶγμα άδελφέ μου εις τους ἀνθρώπους ποϋ εγρνν
χρήματα, νὰ βοηθοϋν δι' αϋτων τους πτωχοϋς, αλλ' δταν συγχωρὴς
τδν πλησίον σου δι' δσα κατὰ σοϋ επραξεν, εΙναι ὰσυγκρϊτως πολὶι
μεγαλϋτερον κα'ι δσον κατὰ φϋσιν εἰναι τιμιωτέρα κα'ι πολυτιμοτέρα
ή ψυχὴ απο τδ σωμα».
'Φσϊου Μαρκβυ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΜΙΚλΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚλΙ ΜΟΗΗΧΩΜ

ΙΕΡΗ

ΜΟΓὉ!

ΑΓΙΟΥ 'ΠΗΥΛΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Τὸ ἑπόμενον ἔτος (14Ο6) ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης ὁ Παλαιολόγος, δύ αὐτοκρατορικοῦ αὐτοῦ προστάγματος ἔχοντος δύναμιν καὶ ἰσχὺν χρυσοβούλλου, ἐδώρησεν εἰς τὴν Ἰερὰν ἡμῶν
Μονὴν τὸ παρὰ τὴν Κασσάνδραν μετόχιον αὐτῆς Πύργος ἐκτάσεως 9 ΟΟΟ στρεμμάτων, ἔνθα νῦν τὸ χωρίον Νέα Φώκαια.
Τῷ 14Ο7 ὁ Ἰωάννης ἐπιβεβαιοῖ τὴν δωρεὰν ταύτην διὰ
χρυσοβούλλου δοθέντος εἰς τὸν τότε ἡγούμενον τῆς Μονῆς Θεόδουλον καὶ τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς πολὺ καλὴν κατάστασιν,
ἔχει δὲ οἥτοτ.
«Ἐπειδὴ πρὸ καιροῦ τινος ἐδωρήσατο ἡ βασιλεία μου
καὶ εὐηργέτησε τῷ τιμιωτάτῳ ἐν Μοναχοῖς κύρ Θεοδούλῳ καὶ
καθηγουμένῳ καϊ τὴν κατ' αὐτὸν σεβασμίαν. μονὴν τοῦ ὁσίου
Παύλου τὴν περὶ τὸ ἄγιον δρος τοῦ 'Ἁθω διακειμένην, διὰ
προστάγματος αὐτῆς τὸ παρὰ τὴν Κασσάνδραν παλαιοχώριον
Ἄγιον Παῦλον δνομαζόμενον καὶ σὺν τούτῳ κατοίκησιν φαμιλιῶν δεκαπέντε, καὶ γην ζευγαρίων δέκα, καὶ τὴν ἐκεῖσε τοπικὴν
καὶ μερικὴν ἁλιείαν τῶν ὀψαρίων, ἐδεήθη ἡ τοιαύτη σεβασμία
μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν τοιαύτην δωρεὰν καὶ εὐεργεσιαν
κατέχειν διὰ χρυσοβούλλου αὐτῆς, αὕτη τὸν παρόντα χρυσόβουλλον Λόγον ἐπιχορηγεῖ καὶ ἐπιβραβεύει αὐτῇ, δύ οὗ εὐδοκεῖ, προστάσσει, θεσπίζει, καὶ διορίζεται κατέχειν αὐτὴν τὸ περὶ τὴν
Κασσάνδριαν παλαιοχώριον τὸν Ἄγιον Παῦλον καλούμενον
μετὰ γῆς ζευγαρίων δέκα, καὶ τῆς ἐκεῖσε τοπικῆς καὶ μερικῆς
ἁλιείας καὶ τῆς κατοικήσεως φαμιλιῶν δεκαπέντε, ἐλευθέρων καὶ
ἀνεπιγνώστων τῷ δημοσίῳ, ἀδούλωτα παντελῶς καὶ ἐλεύθερα ἀπὸ
πάσης δημοσιακῆς ἀπαιτήσεως καὶ δόσεως κατὰ τελείαν δεσποτείαν καὶ κυριότητα, ἀναφαιρέτως ἀναποσπάστως καὶ κατὰ λόγον
γονικότητος, ποιεῖν τε εἰς αὐτὰ πάντα τὰ κατὰ θέλησιν ἀκωλύτως
παρὰ παντὸς καὶ ἀνενοχλήτως. τῇ γοῦν ἰσχύει καὶ δυνάμει τοῦ
παρόντο; χρυσοβούλλου, Λόγου τῆς βασιλείας μου, καθέξει ἡ δηλωθεῖσα σεβασμία μονὴ τοῦ ὁσίου Παύλου καὶ ὁ ταύτης ἡγούμενος κύρ Θεόδουλος ὁ τιμιώτατος ἐν μοναχοῖς καὶ οἱ ἐν αὐτῷ
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α'παντες μοναχοί, τὸ ρηθὲν παλαιοχώριον τοῦ Ἁγίου Παύλου τὸ
περὶ τὴν Κασσάνδριαν μετὰ τῆς ρηθείσης νομῆς αὐτοῦ τῆς γῆς
τῶν δέκα ζευγαρίων, τῆς τοπικῆς ἁλιείας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν
ἐλευθέρων δεκαπέντε φαμιλιτῶν μελλόντων παρ' αὐτῶν προσκαθῖσαι, ἐλεύθερον καθάπαξ καὶ ἀναπαίτητον ἀπὸ πάσης δημοσιακῆς
ἀπαιτήσεως καὶ δόσεως. παρ' οὐδενὸς τῶν ἁπάντων διενοχληθησόμενον ποτέ, ὀφείλοντας τοῦτο μετά τῶν ἐκεῖσε προσκαθῖσαι
μέλλοντας παρὰ τῶν μοναχῶν, ἀποδιδόναι ἐκ τῶν εἰσοδημάτων
αὐτῶν τὸ τριακοστὸν ἕνεκεν φυλάξεως τοῦ κάστρου. εἰς γοῦν μόνιμον καὶ διενεκῆ τὴν ἀσφάλειαν ἐπεχορηγήθη καὶ ἐπεβραβεύθη
αὐτῇ καὶ ὁ παρὼν χρυσόβουλλος Ἁόγος τῆς βασιλείας μου ἀπολυθεὶς κατὰ μῆνα 'Ιούνιον τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ἐνακοσιοστοῦ
πέμπτου καὶ δεκάτου ἔτους, ἰνδικτιῶνος πρώτης ἐν ᾧ τὸ ἡμέτερον εὐσεβὲς καὶ θεοπρόβλητον ὑπεσημήνατο κράτος :
'Η τοιαύτη δὲ δωρεὰ καὶ εὐεργεσία διὰ τοῦ παρόντος
χρυσοβούλλουἴνα διαμένῃ εἰς τὴν αὐτὴν καὶ μόνην μονὴν ἀδιάσπαστος καὶ διηνεκής, μηδόλως ἔχουσα ἐπ' ἀδεία κατά τινα
μεταδιδόναι ἀλλαχοῦ.
Ἰωάννης ἐν Χῷ τῷ Θῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ
ὁωμαίων ὁ Παλαιολόγος».
Διὰ τὸ μετόχιον τοῦτο ὑπάρχουν καὶ τέσσαρα ἄλλα προστάγματα χαρτῶα καὶ μεμβράνινα ἀγνώστων αὐτοκρατόρων διὰ
τῶν ὁποίων προστίθενται καὶ ἕτεραι ἐκτάσεις εἰς τὴν ἀρχικὴν
τοιαύτην. Ἐκ τούτων δύο φέρουν ὑπογραφὴν ὁ Δεσπότης μὲ
ἐφθαρμένην τὴν χρονολογίαν, τὰ δὲ ἄλλα δύο καὶ τὴν ὑπογρ,αφὴν ἐφθαρμένην.
Καὶ τὸ μετόχιον αὐτὸ ἀπηλλοτριώθη μετὰ τῶν ἄλλων Ἁγιορειτικῶν τοιούτων πρὸ 27 ἐτῶν. Τὸ διάστημα ὅμως τοῦτο δὲν
ἧτο ἀρκετὸν διὰ τὰς ἁρμοδίους Ἑπηρεσίας τοῦ Κράτους, ὤστε
καὶ ἡ Ἰερὰ ἡμῶν Μονὴ νὰ λάβῃ ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ἀποζημίωσίν
της καὶ οἱ δικαιοῦχοι, οἱ ἀκτήμονες τῆς περιφερείας ταύτης, οἴτινες πένονται πραγματικῶς, νὰ λάβουν ὀλίγα στρέμματα ἕκαστος διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ζήσουν τὰς οἰκογενείας των. Δὲν ειναι
πρὸς τιμὴν τῶν ἁομοδίων, ἡ ἐπιδειχθεῖσα αὕτη ἀδιαφορία. Σημειοῦμεν μόνον μίαν περίπτωσιν καθ' ἥν οἱ ἀκτήμονες τῆς Φωκαίας ὑπέβαλον τὴν τελευταίαν αὐτῶν αἴτησιν πρὸ ὁλοκλήρου
ἔτους εἰς τὸ ἁρμόδιον 'Υπουργεῖον, χωρὶς νὰ τύχουν οὐδεμιᾶς
ἀπαντήσεως καὶ ἐξακολουθοῦν νά μένουν μὲ ἔκδηλον τὴν πικρίαν
εἰς τὰ χείλη αὐτῶν.
Τῷ 1437 Ἰωάννης Ζ' ὁ Παλαιολόγος διὰ χρυσοβούλλου
αὐτοῦ ἐδώρησεν εἰς τὴν ἰδίαν Ἰ. Μονὴν Ἁγίου Παύλου ἔκτασιν
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ἐν Λήμνῳ «ζευγαρίων τεσσάρων περὶ τὴν τοποθεσιαν βουιναδων
μετᾶ δύο μανδρῶν, ἔτι δὲ καὶ τὴν γῆν τοῦ παροίκου Ροδομπρίου,
ἴνα κέκτηται ἡ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου ταῦτα ελευθερα τελους
καὶ κατ' ἔτος «εὐνόμιον» προβάτων πεντακοσίων»
Κατὰ τοὺς χρόνους αὐτοὺς εἶχεν ἀνακτηθῆ ὑπὸ τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει ψυχορραγούσης ἐξουσίας ἡ Λῆμνος. Ὁ Ἰωάννης ὁμολογεῖ ὅτι «τὰ μετόχια τῶν 'Αθωϊτιδων μονῶν ἀφῃοεσαν οἱ βάρβαροι, ὅσα δὲ ὑπελήφθησαν κἀκεῖνα μετὰ πολλῆς όχλήσεως καὶ ἐπηρείας ἐκαρποῦντο αὗται». Τὰς κτήσεις ταύτας ἐκύρωσεν ὁ Δημήτριος Παλαιολόγος. Γούτου σώζεται μικρὸν διάταγμα φέρον, ἄνευ χρονολογίας, τὴν ὑπογραφὴν « ὁ Δεσπότης
Δημήτριος» δι' ἐρυθρᾶς μελάνης. Ὁ Δημήτριος ἧτο ἀδελφὸς
τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου, τοῦ τελευταίου Κωνσταντίνου καὶ
τοῦ Δεσπότου Θωμᾶ. Εἰς τοὺς Δημήτριον καὶ Θωμᾶν ὁ σουλτάνος Μωάμεθ ὁ Β' ἀφῆκε τὴν κυριότητα τῆς Πελοποννήσου, ἀφοῦ
οὗτοι προηγουμένως ὑπετάγησαν πρὸς αὐτόν. Κατόπιν λόγῳ νέων
ἐρίδων μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε
ταύτην ὁ Μωάμεθ, ὅτε ὁ Θωμᾶς προσέφυγεν εἰς τὸν Πάπαν, πα
ρὰ τοῦ ὁποίου ἔλαβε σοβαρὸν σιτηρέσιον ἐφ' ὅρου ζωῆς, εἰς δὲ
τὸν Δημήτριον παρεχώρησε τὴν Αἶνον Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω δὲ
ἐγγράφου πληροφορούμεθα δτι εἰς τὸν Δημήτριον ἐχορηγήθη
καὶ ἡ δεσποτεία τῆς νήσου Λήμνου.
Ἐκ τινος ἀπογραφικοῦ ἐγγράφου τοῦ ἐπισκόπου Λήμνου
Διονυσίου γραφέντος τῷ 1463 πληροφορούμεθα ὅτι ἡ Μονὴ
Ἁγίου Παύλου εἶχεν ἐν Λήμνῳ πολλὰς κτήσεις. Εἰς τὸ λεπτομερέστατον τοῦτο ἔγγραφον ὁ Διονύσιος ὑπογράφεται ὡς «δοῦλος
τοῦ πανευτυχεστάτου ἡμῶν αὐθέντου ἁγίου τοῦ δεσπότου Ἰωάννου Παλαιολόγου τοῦ Καντακουζηνοῦ». Ἐκ τούτου δύναται νὰ
φαντασθῇ κανεὶς ὅτι ὁ δεσπότης οὗτος θὰ ἧτο λείψανον αὐτοκρατορικῶν οἰκογενειῶν τοῦ Παλαιολόγου ἥ Καντακουζηνῶν καὶ
διωρίσθη βραδύτερον αὐθέντης τῆς Λήμνου ἀντὶ τοῦ Δημητρίου.
Τὸ ἔγγραφον τοῦτο ἔχει ὡς ἀκολούθως.
ᾧ Ὁ Λήμνου Διονύσιος
«Θεῖον καὶ προσκυνητὸν ὁρισμὸν δεξάμενοι, τοῦ ἁγίου
ημῶν αὐθέντου τοῦ πανευτυχεστάτου Δεσπότου, προστάξει καὶ
ἐνδόσει καὶ τοῦ περιποθήτου γυναικαδέλφου αὐτοῦ καὶ ἡμῶν
κυρίου, τοῦ ἐνδοξοτάτου καὶ ἐκλαμπροτάτου, κυροῦ Ματθαίου
παλαιολόγου τοῦ Ἁσάνη. ὡσὰν ποιήσωμαι πάντων τῶν ἐν τῇ
νησῳ Λήμνῳ τὴν ἀπογραφικὴν ἐξίσωσιν καὶ ἀποκατάστασιν, καὶ
ἢὅθ ποιοῦντες αὐτὴν εὔρομεν μετὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὴν κατὰ τὸ
ἄγιον Ορος τοῦ Αθω διακειμένην σεβασμίαν βασιλικὴν μονήν,
τὴν εἰς ὅνομα τιμωμένην τοῦ ἁγίου Παύλου ἔχουσαν ἐν τῇδε
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τῇ νήσῳ Λήμντρ περὶ τὸ χωρίον τοὺς βουναιάδας, ναὸν τοῦ μεγλ.
Γεωργίου καὶ οἰκήματα μετ' αὐλῆς, καὶ γῆν περὶ τὸ αὐτὸ χωρίον,
κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Φωκᾶ ἐκείνου. ἥτις ἄρχεται ἀπὸ μέσον τοῦ
χωρίου, ἐξέρχεται εἰς τὸν ρύακα, κρατεῖ τούτου, ἀνατρέχει δύ
αὐτοῦ τοῦ ρύακος, ἕως τοῦ βουνοῦ τοῦ Κουτζούρου, ἀνέρχεται
τὸ ἄνω βουνόν, κατέρχεται πρὸς μεσημβρίαν διὰ τῆς ράχης,
εὑρίσκει τὸ σύνορον τῆς γῆς τοῦ Θεολογίτου, κρατεῖ πρὸς ἀνατολάς τούτου, συμπεριλαμβάνει ἐντὸς μάνδρας καὶ διὰ τοῦ αὐτοῦ
συνόρου, ἐξέρχεται ἕως τῆς Κοντοβρακινῆς γῆς, λαμβάνει τὸ σύνορον ταύτης, καὶ ἐξέρχεται ἕως τῆς ὁδοῦ, ὅπου τὰ χωράφια τοῦ
Μαυρουλιάνου εἰς τὰ κοτάνιθα, λαμβάνει τὴν ὁδὸν καὶ ὰκουμβίζει
εἰς τὸ μέσον τοῦ χωρίου, ὅθεν καὶ ἥρξατο. καὶ ἔστι γῆ Μοδίων
χιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα (1Ἰ5Ο). Καὶ πλησίον τῆς γῆς τοῦ καταποτάμου, κοὶ τοῦ Μυρμίγκη, καὶ τῆς ὁδοῦ, χωράφιον ἀπὸ τοῦ
Βουσμᾶ λεγόμενον, μόδια ἑκατὸν (1ΟΟ) καὶ ὅ εἶχεν ἐκεῖνος εἰς
τὸ αὐτὸ χωρίον Βουναάδες ἔσωθεν μόδια τριάκοντα (3Ο) τὸ ὅλον
γῆν μόδια χίλια διακόσια πεντήκοντα (1.25Ο) καὶ ἔσωθεν μόδια
τριάκοντα, ὁμοίως παρεδόθη εἰς τὴν αὐτὴν Μονὴν καὶ ἡ ὑπόστασις τοῦ Ἰωάννου τοῦ Ροδαμπέλου, ἥν κατεῖχέ ποτε Νικόλαος
ὁ Μυρμίγκης, ἥτις καὶ κατὰ μέρος ἔχει οὕτω. Οἰκήματα μετὰ
προαυλίου, ἐσωθύριον ἐν τῇ περιοχῇ τῶν οἰκημάτων, μόδια 2,
καὶ ἔμπροσθεν τῶν οἰκημάτων ἔσωθεν, ἕτερον ὅπισθεν τῶν οἰκημάτων, τοῦ δρομορύτου. τὸ ἥμισυ ἔως τοῦ ρύακος μόδια τρία,
καὶ εἰς τὸ χωρίον τὴν Βουναάδαν χωράφιον πλησίον τῆς γῆς
τοῦ αὐτοῦ Φωκᾶ τοῦ συνόρου τῆς γῆς τῆς δοθείσης τῷ Μαζομμάτῃ τῶν συνόρων τῶν χωραφίων τοῦ βουσμᾶ, ἄπερ τέμνουσι
μέσον τὰ βουνάρια καὶ ἐξέρχονται καὶ ἀκουμβίζουσι, εἰς τὸ παλαιοκκλήσιον τοῦ ἁγίου Γεωργίου, μόδια ἑκατὸν ἐβδομήκοντα
(17Ο) 'Ἐτερον χωράφιον εἰς τὰ τρόχαλα τῶν χουμελάδων μεταξὺ
τῆς γῆς τοῦ κυροῦ Φωκᾶ, καὶ τῆς γῆς τοῦ δρομορήτου, μόδια
τεσσαράκοντα, εἰς τὴν κατωννύχιν πλησίον τοῦ ποταμίου καὶ τῆς
γῆς δρομορίτου, ἕως τοῦ μονοπατίου μόδια εἴκοσι τεσσάρων,
ἕτερον ἐντὸς τοῦ χωραφίου τοῦ κυροῦ Φωκᾶ, εἰς. τοῦ παπᾶ
Εὐστρατίου μόδια δο5δεκα, εἰς τὸ βουνὸν τοῦ κούτζορου εἰς τὴν
λασκάδα μεθ' οὗ ἔχει εἰς τοὺς πρόποδας τῆς μελίσσης κάτωθεν
καὶ ἄνωθεν τοῦ δρόμου, πλησίον τοῦ συνόρου τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος μέχρι καὶ τοϋ ρύακος μόδια ἑξήκοντα πέντε καὶ ἀπὸ τῆς
εἰς τὸ νότιον πλάγιον τῆς μελίσσης πλησίον τῆς δοθείσης γῆς
τῷ χατζῇ Λάλῃ, καὶ τῷ Λαγκαδιώτῃ, κάτωθεν τοῦ Τσυμβοπού·
λου, καὶ εἰς τὸ αὐτὸ πλάγιον μόδια ἑκατόν, χωράφια μοδίων
τετοακοσίων (4ΟΟ) ἔχει ἡ αὐτὴ ὑπόστασις, καὶ ἄμπελον ἄπορον,
μόδια ἐπτὰ τρίτον, πλησίον τῆς γῆς τοῦ κυροῦ Φωκᾶ: ὁμοίιος
ὀφείλει ἔχειν καὶ τὸ οἰκοχάλασμα καὶ ,τὸ ἔσωθεν μόδια δύο ἥμι-
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συ, τὰ ἡνωμένα τοῖς οἰκήμασι τῆς Μονῆ τὰ ἀπὸ τῆς υποστασεως τοῦ λαγκαδιώτη ἐκείνου. ἔτι παρεδόθη τῇ αὐτῇ ἁγίᾳ Μονῇ,
καὶ αἱ εἰς τὸν φακὸν μάνδρας, ἤγουν τῶν ἁγίων Θεοδωρων καὶ
τῆς ροδακινέας, ὧν ὁ περιορισμὸς ἔχει οὕτως.
Ἑ τῶν ἁγίων Θεοδώρων ἄρχεται ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ, ἔνθα
καὶ βουνάριον τοῦ μικροῦ καβαρίτζη κρατῶν τὴν ράχην τούτου,
εὑρίσκει τὴν ἐκεῖσε συκίαν, δεξιὰ τὸ περιοριζόμενον, ἀριστερὰ
τὰ δίκαια τῆς μάνδρας τοῦ παντοκράτορος, κρατῶν πάλιν τὴν
αὐτὴν ράχην, διέρχεται κατ' ἰσότητα πρὸς βορρᾶν, καὶ εὑρίσκει
μονοπάτιον τὸ τοῦ πετρωστίχου, ὅ δὴ μονοπάτιον κρατῶν δύ
ὅλου εὑρίσκει τὸν πετρώστιχον πρὸς ἄρκτον, ἀνέρχεται τὸ πλάγιον
τοῦ τοιούτου πετρωστίχου, καὶ εὑρίσκει ἕτερον πετρώστιχον, ὡς
ὤν διαιρέτης μάνδρας τῆς ροδακινέας, ἥν ἐκράτει ἡ σεβασμία
Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ. κατέρχεται κατ' ἰσότητα
πρὸς βορρᾶν, καὶ εὑρίσκει λιμνοπούλας ἐκεῖ καὶ βουρλαίας καὶ
παλαιοκκλήσιον, δεξιὰ δΓ ὅλον τὸ περιοριζόμενον, ἀριστερὰ τὰ
δίκαια τῆς ροδακινέας, εἰτα λαμβάνει τὴν ἐκεῖσε νερογλυμήν,
κατέρχεται κατ' ἰσότητα μέχρι καὶ τοῦ αἰγιαλοῦ, ἔνθα μικρὸν
ρυάκιον ἔχει ὕδωρ, καὶ κρατῶν δύ ὅλου τὸν τοιοῦτον αἰγιαλόν,
διέρχεται πρὸς βορρᾶν συμπεριλαμβάνων τὸ ἀκρωτήριον ἁ'παν,
τῶν ἁγίων Θεοδώρων καὶ ἔρχεται πάλιν ἕως τοῦ βουναρίου τοῦ
μικροῦ καβουρίτζη, ἔνθα καὶ τὴν ἀρχὴν εἴληφεν. ἡ δε της ροδακινέας, ἄρχεται ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ, ἔνθα καὶ μικρὸν ρυάκιον
ἔχον ἥδωρ, λαμβάνει τὴν νερογλυμήν, ἀνέρχεται ταύτην δύ ὅλου,
ἕως αὐτήν, ἀνέρχεται εἰς τὸν πετρώστιχον κατ' ἰσότητα μέχρι καὶ
τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ. εἶτα κατέρχεται εἰς τὸ παλαιόμανδρον,
τῶν ἐκτὸς τὰ δίκαια τῆς μάνδρας τοῦ Πετρῇ, περνᾶ κατ' ἰσότητα, εἰς τὸ βουνάριον τοῦ μαχαιρομένου, καὶ διὰ τῶν ἐκεῖσε τροχάλων εἰς τὴν ὁδόν, ἥν λαβών. κατέρχεται καὶ εὑρίσκει νερογλυμένα., τῶν ἐκτὸς τὸ βουνάριον τοῦ ταταύρου, καὶ διὰ τῆς νερογλυμῆς κατέρχεται κατ' ἰσότητα μέχρι τοῦ αἰγιαλοῦ, καὶ διὰ τοῦ
αἰγιαλοῦ κατέρχεται εἰς τὸ ἀρχικὸν ρυάκιον ἔνθα καὶ τὴν ἀρχὴν
εἴληφεν.
Ἑτι εὐεργετεῖται ἡ τοιαύτη Σεβασμία μονή, διὰ θείου καὶ
σεπτοῦ χρυσοβούλλου, πρόβατα πεντακόσια ἐλεύθερα τοῦ ἐνομίου, και διὰ θείου ὁρισμοῦ τοῦ αὐθέντου ἡμῶν πανευτυχεστάτου
Δεσπότου, γῆν ζευγαρίων δύο, ὑπὲρ ἧς δεδώκαμεν ἀρτίαν περὶ
το χωρίον τοῦ Κοντοβράκη, τὴν ὑπόστασιν τοῦ κοταρίου ἐκεί
νου, μέχρις ἄν ὐξελθόντες ἴδωμεν λεπτομερῶς τὴν ποσότητα
τῶν μοδίων τῆς γῆς.
Ταῦτα πάντα ὀφείλουσιν οἱ ἐν τῇ ἁγίᾳ σεβασμίᾳ μονῇ
ενασκουμενοι τιμιώτατοι μοναχοὶ κατέχειν καὶ νέμεσθαι ἀπὸ τοϋ
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νῦν καὶ εἰς τὸ ἐξῆς ἀνωτέρα παντὸς τέλους καὶ βάρους, κατὰ τὴν
περίληψιν τοῦ παρόντος αὐτῇ θείου καὶ σεπτοῦ χρυσοβούλλου
καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν πᾶσαν καὶ παντοίαν ἀποφέρεσθαι πρόσοδον.
Καὶ εἰς ἀσφάλειαν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν ἡμέτερον
ἀπογραφικὸν Γράμμα καὶ ἐπεδόθη τῇ εἰρημένῃ σεβασμία Βασιλικῇ καὶ ἁγία Μονῇ τῇ εἰς τὸ ὅνομα τιμωμένη καὶ ἐπικαλουμένῃ
τοῦ Ἁγίου Παύλου.
Ἑν μηνὶ Ἰανουαρίῳ ια'. τοῦ στ ποα' ἔτους (6971) ἀπὸ δὲ
Χριστοῦ 1463.
ψ Ὁ δοῦλος τοῦ πανευτυχεστάτου ἡμῶν αὐθέντου ἁγίου
Δεσπότου Ἰωάννου Παλαιολόγου. Ὁ Λήμνου Διονύσιος».
Τὰ ἐν Λήμνῳ διάφορα κτήματα τῆς Ἰερᾶς ἡμῶν Μονῆς
ἀπώλεσεν αὕτη πιθανὸν κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ἥ ὀλίγον μετὰ ταῦτα, ὅτε ἀπωλέσθη, ἄγνωστόν πως καὶ τὸ χρυσόβουλλον Ἰωάννου τοῦ Παλαιολόγου. Μόνον κατὰ τὴν περίοδον
τῆς κατοχῆς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸν βυζαντινολόγον καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου Μονάχου τῆς Γερμανίας κ. Φ. Ντόλκερ,
ὅτε ἀφίχθη εἰς Ἄγιον Ὄρος ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Γερμανικῆς ἀρχαιολογικῆς ἀποστολῆς, ὅτι τὸ χρυσόβουλλον τοῦτο εὑρίσκεται εἰς
χεῖρας ρώσου τινός καθηγητοῦ, ὑποσχεθεὶς νὰ μᾶς προμηθεύσῃ
ἀφιλοκερδῶς φωτογραφίαν αὀτοῦ, μὴ πραγματοποιηθείσης ὅμως
τῆς ὑποσχέσώς του λόγῳ τοϋ πολέμου.
Κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΔ' καὶ κατὰ τὸν ΙΕ' αἰῶνα οἱ ἡγεμόνες
τῆς Σερβίας προσέφερον ἀναριθμήτους δωρεὰς εἰς τὴν Ἰερὰν
ἡμῶν Μονήν.
Τῷ 1414 ὁ δεσπότης τῆς Σερβίας Γκιούρκας καὶ ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ Λάζαρος ἐδώρησαν ἕξ χωρία ἐν Σερβίᾳ. Κατὰ δὲ τὸ 1459
οἱ αὐτοὶ ἐδώρησαν μίαν ἐκκλησίαν καὶ δύο ἀκόμη χωρία.
Ὁ Στέφανος καὶ ὁ Γεώργιος κράλαι τῆς Σερβίας ἐδώρη
σαν διαφόρους κτήσεις ἐν Σερβία. Πραγματικῶς ὅμως κτίτωρ
αὐτῆς ὑπῆρξεν ὁ Γεώργιος Βράγκοβιτς (1428-14δ6) ὅστις ἀνε-'
καίνισε τὴν Μονὴν καὶ ναδν ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἔκτισε, διατηρηθέντα μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ
ΙΘ' αἰῶνος ὡς καθολικὸν ναὸν τῆς Μονῆς.
Τῷ 1496 οἱ εὐλαβέστατοι αὐθένται τῆς ὑποδούλου τότε
Σερβίας Ἰωάννης, καὶ Γεώργιος μετὰ τῆς Δόμνας Ἁγγελίνας
διὰ χρυσοβούλλου αὐτῶν προσέφερον εἰς τὴν Μονὴν 5ΟΟ φλωρία
ἐτησίως, ὅπως μνημονεύωνται οὖτοι μετὰ τῶν σὺν αὐτοῖς κατὰ
πᾶσαν Πέμπτην μετὰ κολύβων εἰς τὸ διηνεκές. Ἐν τῷ χρυσοβούλλῳ τούτῳ ἐξαίρεται ὁ ἔνθεος ζῆλος τοῦ προπάτορος τῶν
αὐθεντῶν τούτων Γεωργίου, ὅστις κατὰ μίμησιν τῶν ἁγίων τῆς
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Σερβίας (Συμεὼν καὶ Σάββα) ἀνεκαίνισε τὴν ἐπ' ὀνόματι τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Μονήν.
'Εκ τοῦ χρυσοβούλλου αὐτοῦ πληροφορούμεθα Νηφωνα
ἡγούμενον τότε τῆς Μονῆς ἄνδρα εὐγενῆ καὶ πεπαιδευμενον. Το
χρυσόβουλλον τοῦτο, πολύτιμον κατὰ πάντα κειμήλιον, ἔχει εὐμεγέθη χρυσῆν σφραγῖδα ἐπὶ τῆς ὁποίας εἰκονίζονται πάντες οι
ἡγεμόνες οὗτοι διὰ σχετικῆς τελειότητος, ἐντελῶς ἀγνώστου κατ
ἐκείνους τοὺς χρόνους. 'Ἐχει δὲ ὡς ἀκολούθως.
« Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. ὁ προνοῶν τὴν σωτηρίαν πάντων ἡμῶν καὶ παντευσπλαχνιζόμενος εὑρίσκεται διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν καὶ ἐπιποθεῖ τὴν σωτηρίαν πάντων ἡμῶν Διὸ καὶ καθῆκόν ἐστι πάντες ὅλοι ἡμεῖς νὰ σεβώμεθα
καὶ νὰ προσκυνῶμεν τὴν ἁγίαν Τριάδα, ὁμοούσιον καὶ ἀδιαίρετον τῆς Ἀπερουσίου Θεότητος, τῆς ὁποίας νοῦς ἀνθρώπινος νὰ
φθάσῃ ἀπολύτως ἀδύνατόν ἐστι. Διὰ τοῦτο πρέπει Πίστις μετὰ
Καθαρότητος καὶ ὀρθῶς ὁμολογοῦντες σωζώμεθα, τῆς ὁποίας
τὰ ἔργα ἐκτελοῦντες καθὼς ἐδιδάχθημεν πάντες ἡμεῖς. Οὕτω
καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, εἶς ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἐνανθρωπήσας παρὰ τῆς
'Αειπαρθένου καὶ Θεοτόκου Αὐτοῦ Μητρὸς Μαρίας, τὸν ὁποῖον
ὁμολογοῦμεν ἐλεήμονα καὶ οἰκτίρμονα. Κηρύττομεν τὴν εὐσπλαχνίαν καὶ τὴν Μεγαλειότητά του, δστις μὲ τὴν ἐνανθρώπησίν του
ἔδειξε Πᾶσιν ἡμῖν, διαφόρους τρόπους πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας. Ὄπως πρὶν ἔλθῃ, ἐκήρυξαν καὶ ἐπροφήτευσαν οἱ προφῆται καὶ κατόπιν ἐδίδαξε καὶ ὁ ἴδιος μὲ τοὺς ἀποστόλους καὶ
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔλαβον τὴν χάριν οἱ Ἄγιοι Πατέρες. Οὕτω
καὶ ὁ ἐν Χριστῷ 'Ιησοῦ εὐγενέοτατος Κύρος Γεώργιος Αὐθέντης
τῆς Σερβίας, ὁ προπάτωρ ἡμῶν, τίποτε δὲν ἄφησε ἀπὸ τὴν ἀγαθὴν αὐτοῦ συνήθειαν ὅπως εἶχον οἱ προπάτορες ἡμῶν ἄγιοι τῆς
Σερβίας. Καθὼς ἐκεῖνοι ἀνεκαίνισαν καὶ ᾧκοδόμησαν τὸ εἰς τὸ
ἁγιώνυμον δρος τοῦ 'Ἀθωνος κείμενον μοναστήριον ὀνομαζόμενον χιλιανδάρ, εἰς σωτηρίαν αὐτοῦ καὶ τῶν μεταγενεστέρων, οὕτω
καὶ αὐτοὶ οἱ εὐγενέστατοι καὶ χριστομίμητοι αὐθένται Κύρος
Γεώργιος, ὡς ἄνωθεν εἴπομεν, εἰς τὸ μοναστήριον τὸ κατὰ τὸ
Αγιώνυμον δρος του 'Ἀθωνος κείμενον ἀνεκαίνισαν καὶ ὡκοδόμησαν ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀγίου Παύλου, εἰς μνήμην καὶ τιμὴν
τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εἰς βοήθειαν αὐτοῦ καὶ εἰς σοττηρίαν τῶν μεταγενεστέρων.
Ημεῖς ἐπὶ πλέον κατ' ἀπόφασιν ὁρίζομεν ἐξ ἰδίας προαιρέσεως ἕν ἐλάχιστον δῶρον, κατὰ τὴν δύναμίν μας ἀκολουθοῦντες τα καλὰ ἔργα, δχι ὅτι δὲν ἐγνωρίζαμεν προηγουμένως τοῦτο,
ἀλλὰ περισσότερον μᾶς ὑπενθύμισεν ὁ ἐν ἱερομονάχρις Κύριος
Νηκων ο ἡγούμενος τῆς μονῆς, δστις δὲν εἶναι ἁπλοῦς ἄνθρωπος
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ἀλλ' εὐγενὴς καὶ πεπαιδευμένος, εὑρισκόμενος πρότερον εἰς τὴν
ὑπηρεσίαν τῶν παλατίων τοῦ προπάτορος ἡμῶν Στεφάνου.
Εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ Ἁγίου Παύλου ἀνελάβομεν τὴν
ὑποχρέωσιν καὶ ὑποσχόμεθα νὰ εἴμεθα καὶ νὰ λεγώμεθα κτήτορες. Σὲ παρακαλοῦμεν ὅθεν Ἄγιε ἔνδοξε Μεγαλομάρτυς, Τροπαιοφόρε, τιμιώτατε τῶν μαρτυρων καὶ θαυματουργὲ τοῦ
Χριστοῦ Γεώργιε, καὶ λάβε παρ' ἡμῶν τῶν μηδαμινῶν, καθὼς
ἡ Ζήθα τὰ δύο λεπτὰ καὶ νὰ μεσιτεύσῃς εἰς τὸν ἀγαθοδότην
ἡμῶν Θεὸν ϊνα δώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν χάριν καὶ εὐλογίαν του, ποὺ
αὐθοπροαιρέτως προσφέρομεν εἰς τὸ ἄγιόν σου μοναστήριον
πεντακόσια φλωρία κατ' ἔτος. Δέξαι τὸ μικρὸν τοῦτο δῶρον καὶ
καθὼς ἐδέχθης τὸ σφουγγᾶτον ἀπὸ τὸ παιδίον καὶ ἐζήτησε παρὰ
σοῦ βοήθειαν καὶ δύναμιν, οὕτω δυνάμωσον καὶ ἡμᾶς ἄγιε τοῦ
Θεοῦ διὰ νὰ βοηθήσωμεν εἰς ὅλα τὰ ἄγια ποὺ δοξολογεῖται ὁ
Κύριος ἡμῶν. Οἱ μοναχοὶ ὅμως τοῦ Ἁγίου Παύλου νὰ εἶναι
ὑποχρεωμένοι τὴν Πέμπτην ἐκάστης ἑβδομάδος νὰ ἐκτελοῦν θείαν
ὰυσταγωγίαν διὰ νὰ μνημονεύωνται τὰ ὀνόματα ἡμῶν εἰς
αἰῶνα τὸν ἄπαντα.
Ὄλα αὐτὰ ὅσα ἐγράψαμεν καὶ ἐθεσπίσαμεν νὰ μένουν ἀπαρασάλευτα καὶ ἀμετακίνητα Καὶ οἱοσδήποτε ὅστις ἐπιχειρἠσῃ νὰ
παρασαλεύσῃ καὶ νὰ ἀνατρέψῃ ὅσα ἐδώσαμεν καὶ ἐγράψαμεν ὡς
ἀνωτέρω νὰ εἶναι κατηραμένος παρὰ Θεοῦ καὶ ἀπὸ Κυρίαν
Θεοτόκον καὶ ἀπὸ δλους τοὺς Ἁγίους καὶ τὸν Ἅγιον Γεώργιον.
Νὰ ἔχη τὴν ἀρὰν τῶν κτιτόρων καὶ θὰ δώσῃ ἀπολογίαν εἰς τὸν
Ἅγιον Θεὸν ἐν τῇ ἡαέρᾳ τῆς Δευτέρας αὐτοῦ Παρουσίας. Ἁμήν.
Ἐγράφη τὸ,παρὸν χρυσόβουλλον εἰς τὴν πολιτείαν.
κατ' ἀπόφασιν καὶ θέλησιν τοῦ αὐθέντου Γεωργίου καὶ ὑπογεγραμμένον ἀπὸ τὸν Ἰωάννην αὐθέντην. Εἰναὶ καὶ ἀπόφασις τῆς
Κυρᾶς Δόμνας Ἁγγελίνας. Ἑγράφη εἰς τὸ κατὰ τὸ ἔτος ἀπὸ
Ἁδὰμ 7ΟΟ4 κατὰ μῆνα........... Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου».
Οἱ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ εὐλαβέστατοι καὶ Χριστομίμητοι
Κυρᾶς Δόμνας Ἁγγελίνας Ἰωάννης καὶ Γεώργιος οἱ Αὐθένται».
(Συνέχεια εϊς τδ έπομενον)

«Μὴ μισήσης τον άμαρτωλδν, διοτι δλοι εϊμεθα ϋπεϋβυνοι και
εα,ν διὰ τὴν άγάπην τοϋ Θεοϋ κινήσαι κατ' αϋτοϋ, τοτε κλαϋσον ύπέρ
αϋτοϋ καϊ δχι να τον μισήσης, ἀλλὰ τὰς άμαρτίας αϋτοϋ μίσησον και
ϋπἑρ αύτοϋ μδνον να εῦχησαι, ϊνα κατ' αϋτδν τον τροπον δμοιωβῆς
με τον Χριστδν, δστις δεν ήγανάκτει κατὰ των άμαρτωλῶν, ἀλλὰ
προσηϋχετο, εκλαυσε δε ϋπἑρ τὴς 'Ιερουσσλήμ».
'Οσιϋυ

'Ισαὰκ

ΙΕΡΗ ΜΟΝΗ

ΞΕΠΟΦΩΗΤΟΣ

'Η Ἰερὰ Κοινόβιος Μονὴ τοϋ Ξενοφῶντος εὸρίσκεται ἐπὶ
τὴς παραλίας του νοτίου μέρους τὴς γ,ερσονήσου καὶ εἰς μερος
6μαλόν, μεταξϋ τῶν Ἰ. Μονῶν Δοχειαρίου καὶ Ἀγ. Παντελεήμονος (Ρωσικοϋ). Ἐχει εὸρϋν περίβολον, ὰλλ,ὰ μόνον πρδς τὸ
μέρος τὴς θαλάσσης ἔχει δωμάτια, περιφράσεται δὲ γυρωθεν διὰ
τείχους.
Κατὰ τὰς ὰρχὰς τοϋ παρόν.τος αἰῶνος εῖχεν 115 μοναχοός,
ὰριθμὸν 8υσανάλογον πρὸς τους πόρους αδτὴς. Προπολεμικῶς
ῆ δυναμις αὸτἡς εὸρίσκετο πέριξ τῶν 4Ο, διὰ νὰ κατελθ^ μεταπολεμικως ἐκ διαφόρων λόγων εἰς τὸ ἥμισυ. Ἀπὸ ὲξαετίας ὰφ'
δτου ανελαβεν ἡγοόμενος 6 νϋν τοιοϋτος, χάρις Ιεἰς τὴν δποδειγματικὴν αὸτοϋ δραστηριότητα καὶ προσπάθειαν, ὲπανέφερε ταότην εἰς τὴν προτέραν αὸτὴς προπολεμικὴν θέσιν.
"Η Ἰερὰ Μονὴ του Ξενοφωντος κατὰ τὴν παράδοσιν φέρεται σόγχρονος τὴς Μεγίστης Λαόρας. Εἰς ἔγγραφον τι ἐπὶ
διαφορὰς τὴς ἡμβτέρας Μονῆς μετὰ τῶν μοναχῶν τῶν Βουλευτηρίων ὰναφέρεται ὡς ἐξῆ:: «Ἐγράφη δι' ἐμοϋ ἡ παροϋσα
ὰσφάλεια διὰ χειρὸς Ξενοφῶντος καὶ 'Ηγουμένου Μονῆς τοϋ
ἁγίου Γεωργίου ἐν ἔτει 1Ο1Ο». Ειναι δμως ἄγνωστον ἄν πρδκειται περὶ τοϋ ίδρυτοϋ τὴς Ἰ. ταότης Μονῆς. Πάντως η 3,ταρξις αὸτὴς διαπιστοΟται καὶ ἀπὸ δωρεὰν εἰς αὸτὴν τοϋ ἐν Κασσάνδρα Μετοχίου ὑπὸ τοϋ αὸτοκράτορος Βασιλείου Β' τοϋ
Βουλγαροκτόνσυ (976- 1Ο25).
Φαίνεται, αυτη περιἡλθεν ἐν τῷ μεταξὸ εἰς ὰφάνειαν. Ἐξ
ἐγγράφου ομως τὴς Συνάξεως τοϋ Ἁγίου Ὄρους (1Ο83) ίδρόθη
αυτη καὶ πάλιν ὑπὸ Στεφάνου ὰρχιευνοόχου καὶ μεγάλου δρουγγαρίου (ὰνωτάτου ὰρχηγοϋ τοϋ στόλου) ἐπὶ ἡμερῶν Νικηφόροι»
του Βοτανειατου καὶ ὲν τζ; δποία δ Στέφανος ἐμόνασε λαβὼν
το δνομα Συμεών.
'Ο Συμεών ητο φίλος τοϋ στρατηγοϋ Ἀλεξίου ΚομνηνοΟ
τοϋ κατόπ;ν γενομένου αὸτοκράτορος. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν Νικηφόρου τοϋ Βστανειάτου ὲστζσίασαν οϊ στρχτηγοὶ Βρυέννιος καὶ
Βασιλακιος κατὰ του βασιλέως. Ὁ πρῶτος συνέπραττε μετὰ
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τοϋ δευτέρου, δστις προελάσας ἀπὸ Δυρραχίου μεχρτ θεσσαλονίκης, εῖχε στρατὸν ὰξιόλογον ἐκ φράγκων, βουλγάρων, ρωμαίων
καὶ ὰρβανιτῶν ὡς ίστορεϊ 6 Σκυλίτσης. Ἐναντίον τούτων ἐστάλη
ό νεαρὸς Ἀλέξιος Κομνηνὸς τῷ 1Ο78. δστις καταβαλὼν τὸν
Βρυέννων ἠνάγκασε τὸν Βασιλάκιον νὰ δχυρωθ^ εἰς Θεσσαλονίκην. Τότε 6 Ἀλέξιος μετεχειρίσθη τον Συμεὼν τοϋτον, ἡγοόμενον τῆς Μονῆς τοϋ Ξενοφῶντος, ὡς πρέσβυν πρὸς τὸν ὰποστάτην καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν ϊνα κάμψη τὴν ὰγερωχίαν
αὸτοϋ καὶ προτρέψη εἰς υποταγήν, ἀλλὰ δὲν ἐτελ,εσφόρησαν αί
προσπάθειαι τοϋ Συμεὼν. Τὸν Βασιλάκιον δλίγον βραδύτερον
παρέδωσαν οἱ κάτοικοι της θεσσαλονίκης εἰς τὸν Ἁλέξιον, δστις
ὲδείχθη ὲπιεικὴς εἰς τοϋτον ὡς καὶ εἰς τὸν πρῶτον, ἀλλὰ καθ'
65ὸν δργανα τοϋ Βοτανειάτου ὲτύφλωσαν αὐτους.
Ἑ πρὸς τὸν ὰποστάτην πρεσβεία τοδ Συμεὼν -μαρτυροι
*
μένη ὑπὸ τοϋ ίστορικοϋ Νικηφόρου Βρυεννίου ἐνισχόει τὸ πνεϋμα, αν μὴ τὸ γράμμα, τοϋ ὲγγράφου τῆς Συνάξεως τοΟ 1Ο83.
"Ο9εν Συμεὼν δ «πανάριστος», ὡς δνομάζει αὸτὸν δ Βρυέννιος,
ῆτο ἢγοόμενος τῆς Μονῆς τοϋ Ξενοφῶντος κατὰ τὸ ετος 1Ο78,
κατὰ δὲ τῷ 1Ο83 ἢ Σόναξις κατ' ὲντολὴν τοϋ αὸτοκράτοροςς
Ἀλεξίου Α' ΚομνηνοΟ, φίλου καὶ θαυμαστοϋ τοϋ Συμεὼν, παρέδωσεν εἰς αϋτδν τὴν Μονὴν δΓ ἐπισήμου αὐτῆς πράξεως, διότι
ὲν τῷ μεταξϋ ὰπηλάθη ἐξ Ἁγίου ''Ορους ό Συμεὼν ὑπὸ τῆς
Συναξεως διὰ γενομένην παρ' αϋτοϋ παρατυπον χουραν τριῶν
νέων μοναχων.
'Η Μονὴ τοϋ Ξενοφῶντος, δπως καὶ αἱ ἄλλα Ἰεραὶ Μοναὶ
τὴς νοτίου πλευρἁς, κατεστράφη τελείως κατὰ τὸν ΙΓ' αἱῶνα
(1285) ὑπὸ τῶν ὲπιδραμόντων, ὡς ἐγράψαμεν καὶ ἄλλοτε, Καταλανῶν. 'Ἐγγραφον τοϋ ὰπογραφέως του θέματος Θεσσαλονίκης
Σεβαστοϋ μὲ χρονολογίαν 13ΟΟ ὰναφέρει. «Ι1ρὸ χρόνων ῆδη
πολλῶν πειραταϊς Ἰταλοῖς γεγονυϊα, & Θεοϋ κριμάτων, ἁλώσιμος (ή Μονὴ) μετὰ τῶν ᾶλλων δεινῶν καὶ τῶν ἐπὶ τοϊς αὸτοϊς
κτήμασι παλαιγενῶν δικαιωμάτων ὰφαίρεσιν πέπονθεν».
Ὁλίγον βραδύτερον ὰνεκαινίσθη καϊ πάλιν καὶ εἰς τὸ τυπικδν τοϋ Μανουῆλ (1394) παρουσιάζεται δγδόη εἰς τὴν σειρὰν
τῶν Ἰ. Μονῶν.
Κατὰ τὸν Κομνηνὸν ἡ Μονὴ τοϋ Ξενοφῶντος ανεκαινίσθη
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ὲν ἔτει 1545 ὑπὸ τῶν ὲπιφανῶν Οὐγγρο5λάχων Δουκα Βορνικοο
καὶ τοϋ ὰ5ελφρϋ αϋτοϋ Ραδοόλου.
Τω 16Ο7 6 ἡγεμὼν Ράδουλος Σερβάνος ὲδώργρενἍς τὴν
Μονὴν 9.ΟΟΟ άσπρα καὶ δόο χωρία Ράτζηα καὶ Σ1λιστα. Τω
1631 φέρεται ή Μονὴ Ξενοφῶντος ὲςουσιαζουσα τὴν ἐν Βλαχίᾳ
μονὴν Ζ5ράλη. Τῶ 1658 δ βοεβό5ας Μιχᾳῆλ ἐ5ώρησεν εϊς αὸτῆν
1Ο.ΟΟΟ ασπρα. Κατὰ δε τὰ ετη 1766, 1769 καὶ 1776 οἱ ἡγεμόνες Σκαρλάτος καὶ Γρηγόριος Γκίκας καὶ Ἀλέζανδρος 6 Ἀψηλάντης διώρισαν μεγάλας χρηματικὰς χορηγίας ὑπὲρ τὴς Ἰ.
ταϋτης Μονης.
Μετὰ 'τὰ μέσα τοϋ ΙΗ' αἰῶνος ἡ Μονὴ πτριηλθεν εἰς 5εινὴν
παρακμὴν ῷστε μόνον δεκα μοναχοὶ ἔμειναν ἐν αὸτὴ.
Τῷ 1784 προνοία τῆς Μεγάλτ;ς τοϋ ΧριστοΟ Ἐκκλησίας^
ὰν5βίωσε ἧ τάξις τοϋ κοινο5ίου κατόπιν πολλῶν κόπων τοϋ λογίου ἡγουμένου Παϊσίου ἱερομονάχου ἐκ Λέτβου, τοϋ Ε5ρυτοϋ
καὶ τη: καλϋβης Ἁγίου Ἰωάννου τοϋ Θεολόγου τῆς Ἰ. Σκήτης
τῶν Καυσοκαλυβίων. Τὸ σχετικὸν σιγγιλλιον μὲ χρονολσγίαν
13 Ἰουνίου ἱδίου ἔτους ὲξέδωκεν δ Πατριάρχης Γαβριήλ Δ' 6
ὰπὸ Πατ^ῶν. 'Ἰνα συμοιβασΟςϋν αί ἁ;ιώσεις τὴς ὺπδ τον σκευοφὶλαζ.α ἱ5ιορρυθμητικῆς μερίδος, ή Ἐκκλησία έκανόνισεν δπως
6 μὲν ὴγοόμεν.ος ΙΙαὉιος ὰσχολεὶται εἰς τὰ πνευματικά, 6 δὲ
Κωνστάντως ἐπιμελεϊται τῶν ὑλικῶν ὰναγκων τὴς Μονῆς, καὶ
τοϋτο, «διὰ τὸ ὰταραχον τοϋ ήγουμένου 'Οα μένη ῆσυχος ὲπιμελοόμενος τὰ ἔνδον πνευματικά.... καὶ μὴ ὲνοχλεϊτα'. διὰ χρέη
καὶ δοσίμχτα...... δντος διωρισμένου εἰς τὰ τσιαϋτα τοϋ σκευοφόλακος Κωνσταντίου».
Ὄ Παἴσιος π-λλὰ ὲς ἰ5ίων δαπανήσας καὶ συλλέςας ὰρκετὰς συνδρομὰς ηῦςησε καὶ ὰνεκαίνισε τὴν Μονήν.
'Γπὲρ της Μονὴς εἱργάσθη καὶ 6 ὰρχιμανδρίτης Ζαχαρίας
ὲξ Ιλλυρίας θανὼν τῷ 1846, δστις περιεϊλύε διὰφορα μέρη πρὸς
σολλογην ὲρά;ων. Ἑγουμξνεόσντος τοϋ Παϊσίου καὶ σϋνεργαζοιιέν-υ καὶ τοϋ Ζαχαρίου ὲτέθη 6 πρωτος θειιέλιος λίθος τοϋ
μεγαλου καΒολικοϋ ναοϋ τὴς Μονὴς κατὰ τδ ετος Ι8Ο9.
Τὴν έσπέραν τὴς 24ης Φεβρουαρίου 1817 ήμέραν Σάββατον ὲκάγ] ἡ Μονή, καταστραφέντων καὶ διχφόρων ἐγγράφων
ἱδίως 6ριακῶν μεταξὁ τὴς Ἰ. ταότης Μονὴς καὶ τὴς τοϋ
Δοχειαρίου.
Τὴν ὰνσικο5ομησιν τὴς Μονὴς ὰνέλαβεν ὰμεσως 6 μητρο-
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πολί,ης Σαμοκοβίου Φιλόθεος ἐκ Λέσβου 5Γ ἰδίων αϋτοϋ ὲξόδων
καὶ διὰ συνδρομών τῶν Σαμοκο5ιτῶν. Οότος ὰνίδρυσε καὶ τὸν
καθολικὸν ναόν, διακοπάτης δὲ τῆς ὲργασίας τῷ 1821, ὲπανέλαβε ταύτην καὶ εφερεν εἰς περας χπδ τοϋ 1837 δ ἡγοϋμενος
της Μονῆς ίερομ. Νικηφορος ἐκ Κόμης της Εὸβοίας, ὰγωνισθεὶς
μεγάλως ὑπὲρ αὐτῆς. 'Ο Νικηφόρος ἔσωσε καὶ ἄπαντα τὰ κειμήλια τὴς Μονῆς κατὰ τὴν περίοδον 1821-183Ο μεταφέρας
αὐτὰ εἰς Σκόπελον.
'Η Ἰ. Μονὴ τοϋ Ξενοφῶντος ἔχει οάσος μὲν μικρἁς ἐκτάσεως, μέγαν δμως ἐλαιῶνα μὲ σημαντικὴν παραγωγὴν ὲλαίου,
διατηροϋσα μηχανοκίνητον ^λαιοτρφεϊον καὶ. ὰλευρόμυλον ἐντὸς
τὴς Μονῆς. Μεψόχια εῖχεν ὰρκετὰ εἰς Κασσάνδραν, Καλαμαριάν,
"Αγ. Νικολαον Χαλκιδικὴς, Σκόπελον κ. ὰ.
Ἀπὸ τὴς ὰρχαϊκὴς πυλης τῆς Μονῆς δ εἰσερχόμενος εὑρίσκεται πρδ εὸρείας καὶ ὰκανονίστου αὸλῆς. Καὶ πρῶτον συναντα τὸν ναὑσκον τοϋ Ἁγ. Δημητρίου δστις πιθανώτατα νὰ ἔχη
τὴν ἡλικίαν της Μονῆς. 'Ολίγον περαιτέρω ὑπάρχει δ μικρδς
ναὸς τοΟ Ἁγίου Γεωργίου, δστις μέχρι τοϋ 1837 καὶ δλϊγον
βραδύτερον ἐχρησίμευεν ὡς καθολικὸς ναὸς της Μονῆς. Ὄ ναδς
οῦτος ὲτοιχογραφήθη τω 1545 ὑπὸ τῶν ὰνακαινιστῶν της Μονῆς
Δο6κα Βορνίζου καὶ Ραδοόλου. Τῶ 1564 δτοἰχογραφήθησαν
οἱ 'χοροὶ καὶ δ πρδνχος ὑπὸ τοϋ ήγεμόνος Νιλκουμάνου. Τῷ 1637
ἔτοτχογραφήθη δ νάρθηξ δαπάνι5 τοϋ ῆγεμόνος Οὸγγροβλαχίας
Ἰωάννου Ματθαίου δστις παντοιοτρόπως εὸηργέτησε τὴν Μονήν.
Ἐν αὐτῷ παρατηρεἰται ή τοιχογραφία αὸτοΟ καὶ της συζόγου
του Ἐλένης.
Ὁ νεοδμητος ναος τοϋ Ἁγίου Γεωργίου ειναι ἐκ τῶν μεγαλυτέρων τοϋ Ἁγίου Ὄρους, ὑψηλὸς εὸρυχωρος, ὰνάλογος,
φωτεινός, ἀλλ' ὰδικεϊται ἀπὸ δύο πράγματα. Στερεϊται, ὰναλόγως τοϋ σχεδίου του, λαξευτῶν μαρμάρων καὶ εχει τὸν ὰφόρητον δγκο·ν τοϋ τοίχου, δστις χωρίζει τὸν πρόναον. Τὸ νέον
μαρμάρινον τέμπλον τοϋ ναοϋ εἰναι ὰνυπέρβλητον λόγῳ μεγαλοπρεποΟς ἁ-λότητος, ὰδικεϊτχι δμως ἐκ τῶν ἄνω μετριωτάτων
αὐτοΟ γλυφῶν. Μαρμαρίνη ειναι καὶ η ἁγία Τράπεζα. Ἀμφότερα εϊνατ ἔργα τοϋ ἡγουμένου Νικηφόρου τοΖ Κυμαίου. Μαρμάρινος εἰναι καὶ δ ἐπισκοπιχδς θρόνος δαπάνη ἐπισκόπου Μακαρἰου.
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Εἰς τὸν 5εςιὸν κίονχ τοϋ ναοΟ ϋπάρχει ὰρχαία εἰκὼν τοϋ
Ἁγίου Γεωργίου περὶ τὴς ὁποίας οί μοναχοὶ λέγουν οτι ῆλθεν
εἰς τὴν Μονήν, πλέουσα. ἐπὶ τῶν ὸδάτων κατὰ τοὸς χρόνους τὴς
εἰκονομαχίας. Ἀριστερὰ εΙναι ἡ εἰκὼν τὴς Θεοτόκου, ἡτις τῷ
173Ο, κατὰ τὰ λεγόμενα, ῆλθε μόνη της έκ τὴς Ἰ.. Μονῆς Βατοπαι5ίοι». Πάντως ἐπὶ πολλα ετη καὶ ὼς ἐνθυμοϋνται οἱ παλαιοὶ
ἔστελνον ἀπὸ τὴν Μονὴν τοϋ Βχτοπτδίου ἔλαιον διὰ τὴν
κανδυλαν αὐτῆς.
1ἀἰς 3ὸο κΪ2νχς τοϋ ναοϋ εὸρίσκονται 5όο μεγάλαι εἰκόνες
των Ἁγ·ίων Γεωργίου καὶ Δημητρίου εκ μωσαϊκοϋ ΙΑ' αἰωνος.
Παρεκκλησια ἐντὸς τῆς Μονής ὸπάρχουν δκτώ. Ἰσάριθμα
δὲ καὶ εἰς τὰ διάφορα ὲξωτερικὰ διακονήματα αὸτἢς.
'Ἀγια. λείψανα ὲκτὸς το6 Τιμίσυ ΣταυροΟ μετὰ Τιμίου
Ξϋλου μὲ χρονολογίαν ἐπὶ τ'-ϋ αργυροεπιχρυσσυ ὲπενδὸματος
Ι766, ἔχει τὰ ἕξῆς: Τοϋ Ἀγ. Ἀρκαδίου υίοϋ του Ὁσίου Ξενοφωντος, τμὴμα του Τιμ. Προδρόμου, Ἰωάννου τοϋ Χρυσοστομου,
'Αγ. Παντελεήμονος, Χχραλαμπ3υ:, ίερομάρτυρος Ἐλευθερίου,
Μεγαλομάρτυρος Γ-ωργίου, Ἁποστόλων Βαρνὰ6α, Φιλίππουκαὶ
Ἁνδρέου, Ἀγ. Μο5έττου, Ἰακώδου τοϋ ΙΙέρσσυ, Διονυσίου τοϋ
ἐνὉλόμπφ τδν δϊξίον π-δα. τοϋ Ἀγ. Ηεο.5ώρου τοϋ Τήρωνος,τῶν
Ὄ3ιομαρτύρων Ἁγιορειτῶν Εὸθυμίου, Ἁκακϊου καὶ 'Ιγνατίου κ.α.
'Βί βιβλιοθήθη περιέχετ περὶ τοὺς 17Ο κώδικας χειρ·ογράφους. 'Γπἡρχον ὲν αϋτρ εν εὸαγγέλιον τοϋ Θ' οάωνος ζομψῶς
χουσωμένον μετὰ σχολίων καὶ ἔτερον εὸαγγέλιον γραφὲν διὰ
χειρὸς Ἀλεξίου Δ' του ΚομνηνὸΟ. Ἀμφότερα ῆρπὰ.σε τῷ 1837
δ ἄγγλος Ροβέρτος Κοόρζων.
Κχτὰ τὰς ὰρχὰς του Ιβ' οάῶνος ὲπίσημός τις ἀνὴρ ἐκ
τὴς οϊκογενείας τῶν Μαυροκορ5-χτων, ὲβίωσεν εἰς τὴν Μονὴν
ταύτην ὡς μοναχος. Εἰς αὐτὴν κατέλιπεν δλόκληρον τὴν μεγάλην
αὸτοΟ βιβλιοθήκην καὶ χειρόγραφά τινα, 6ίτινα ὰφίχθη καὶ εῖδε
τῷ 19Ο1 κατόπιν ὰδείας τῆς Κυβτρνήσεως πτριο5εϋσας το "Αγιον
Ὄρος 6 τότε εν Κωνστα·ντινουπόλει πρέσβυς Ν'.κόλαος Μαυροκορ'5ατος, λαβὼν σημείωσιν δλων τῶν 5ιβλίων.,
'Η Ἰερὰ αϋτη Μονὴ δὲν ἔχει κελλία, ἔχει μόνον μίαν
ϊκήτην ὲπ' δνοματι τοϋ Εὸαγγελισμοϋ τὴς Θεοτόκου συγκροτουμϊνης ἀπὸ εῖκοσι περίπου καλόβας. Αϋτη εὸρίσκεται εἰς
ϋψ.υμ·χ ὰπέχον ἡμίσε'.αν ῷραν ὰπὸ τὴς θαλάσσης. Ἰδρύθη τῷ
1765. Εν αὸτἡ ἄλλο-ε ὸπὴρχον ὲκτὸς τῶν Ἑλλήνων μοναχων
καὶ ὰλλογενεϊς 6μό5οξοι (Ρώτοι, Βούλγαροι καὶ Ρουμάνοι),
ὰλλὰ σήμερον μόνον Ἐλληνες δικ6ιοϋγ έν αὸτὴ, ὰποξῶντες ὲκ
τοϋ εργοχείρου αϋτωνκαϊκαλλιεργείας τὴς μικρα; των περιοχὴς,
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Ἐκ τῆς Ἰερας ταύτης Μονὴς προήρχετο καὶ 6 κατα τὸ
ετος 1896 θανὼν ζρώην Σπέτσῶν Νιζηφ6ρος δ Καλογερὰς διατελέσας καὶ καθηγητὴς τοϋ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν. Οὸτος διὰ
διαθήκης του ὰφιέρωσεν εἰς τὴν Μονὴν ταύτην, ἐν τη δποϊα ὲκάρη μοναχος καὶ κατόπιν ὲχειροτονήθη ίεροδιάκονος καὶ ίερομόναχος, τὰ ὰρχιερατικὰ αὸτοϋ ἄμφια μετὰ μιας μίτρας αργυρχς,
πατερίτσας καὶ ζεόγους ὰργυρῶν δικηροτρικήρων. Βραδότερον δ
ὰνεψιὸς αὸτοϋ Ἰωάννης Καλογερας ὲ5ώρησε καὶ τὸν μανδόαν
τοϋ θείου του Νικηφόρου Καλογερὰ.
Εἰς τὴν παραλίαν της Μονὴς ὰναβλόζει 6δωρ «ξυνὸ νερὸ»
καλοόμενον. Κατὰ τὸν Ρωσον περιηγητὴν τοϋ παρελθόντος αἰῶνος Βὰρσκην, εϊναι εἰς άκρον καθαρτικδν λαμβανόμενον εϊς ποσότητα 3ΟΟ-6ΟΟ γραμμαρίων, πρὰγμα δπερ βεβαιοϋν καὶ οί μοναχοί. Ἐκ γενομένης ὰναλυσεως εὸρέθη περιέχον θειοϋχα ἄλατα, χλωριοϋχα, τιτανοϋχα καὶ ὰνθρακοϋχα εἰς ποσότητη 7.92θ,ἧύ
Ἐκεῖ δὲ πλητίον ὸπχρχει σοβαρὰ ποσδτης με-αλλεϋματος, τὰ
6ποϊον ὡς μας ὲβεβαίῶσεν εἰδικός τις μολις πρδ δλίγον ὲτῶν
δμφανίζεται καὶ μεχρι τὴς ὲπιφανείας τοϋ ἐδάφους.

"Απο τον βίον τοϋ 'Αγ.

“Ιωάννου τοϋ 'ΕλΕήμονο; Πατρ. 'Αλεξανδρειας

«"Ημουν, λέγει, δεκαπενταετής, δταν, νύκτα τινά, βλέπω εϊς τὴν
υπνον μου θανμασίαν παρθένον, τὴς ύποίας τὴν καλλονὴν δεν δϋναταί
τις νὰ περιγράψη. Μὲ πλησιάξει καϊ μὲ έξυπνα. Τὴν βλέπω εἡιπροσ9έν
μου. Λεν ειναι δνειρον, εῖναι πραγματικδτης. Ποια εΤσαι: τὴν έρωτω.
Πόθεν ἔρχεσαι καὶ τὶ θέλεις; Μοϋ χαμογελα, καϊ μὲ γλυκυτάτην φωνὴν
μοϋ λέγει: < Εϊμαι ἡ πρωτοτοκος κορη ένος μεγάλου βασιλέως, τον δποϊον θὰ σου ϋποδειξοτ ἐὰν μἑ έκτιμήσης. “Εχω δλην τὴν έμπιστοσϋνην του.
Ὅταν κατὴλθεν ἐπὶ τὴς γης καϊ ἔλαβε σάρκα, έμέ συνεβουλεύθη. Εϊμαι ή
εύσπ1,αχνϊα, ὴ έλεημοσϋνη» και έξαφανίζεται.
'Η οπτασία αϋτή, μὲ ἀπασχολεϊ δλην τὴν νύκτα. τδ πρωϊ σηκωνομαι και κατευθύνομαι προς τὴν έκκλησϊαν. Προχωρων, συναντφ έπαίτην.
Τρέμει απο τδ ψϋχος. "Εκβάλλω τον μανδύαν μου, τον προσφέρω εις
αϋτδν και έξακολουθω τον δρομον μου. Δὲν εϊχον άκομη φθάσει εϊς τὴν
έκκλησίαν, δταν συναντω νέον κατάλευκον ένδεδυμένον. Φά,ε μου, λέγει,
σοϋ προσφέρω τοϋτο, κα'ι μοϋ δίδει βαλάντιον πλήρες χρυσων νομισμάτων. Τὰ δέχομαι μὲ χαράν, σκεφθεϊς δμως δτι δὲν ἔπρεπε νὰ τα δεχθω,
άφοϋ δὲν εϊχα άνάγκην, στρέφω διὰ νὰ τὰ έπιστρέψω, ἀλλ' δ άγνωστος
εϊχεν έξαφανισθῆ. 'Ενόησα τδτε, δτι παν δ,τι δϊδεται δια τὴν Θεδν έπιστρέφεται ϋ.τ' αϋτοϋ έκατονταπλάσιον, κα! ἀπεφάσισα νὰ εϊμαι έλεήμων
και ν' άφοσιωθφ εϊς τὴν έξυπηρέτησιν των πτωχων ».

"ΤΟ ΡΗΔΙΟΦΩΠΟΠ,, ΚΒΙ "ΡΗΔΙΟΦΩΠΗ ΕΠ ΗΓΙΩ ΟΡΕΙ,,
'Αγαπητβὶ 'Αγιορεϊται,
προφυλαχθητε χπο τον κινδυνον τοϋ ραδιεφωνου
(Χας ©μιλεϊ ενας κοσ^ικος)
(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Μοναχδς δέ, δστις μὴ ὰρκοϋμενος εϊς τδ μάννα τοϋ οϋρανίου τούτου ραδιοφιδνου, ἀλλὰ ζητεϊ κα'ι τὰ σκδροδα κα'ι τὰ κρομμϋδια τοϋ χθιζοϋ κα'ι προσκαιρου ραδιοφώνου, (ῶ, εϊ9ε να ὴσαν καὶ αϋτἀ σκετα, χωρ'ις
τσουκνϊδες.. καϊ ὰλλα δηλητηριώδη φυτἁὶ αϋτδς πρέπει νὰ θεωρὴται
εκπτωτος τὴς ϋψηλής θἐσειδς του, πεσων ειτ τὴν ταπεινὴν κα'ι τερατώδη
ι'Ιέσιν τοϋ έρμαφροδίτου, δηλαὸὴ τοϋ μοναχοϋ ά.μα και κοσμικοϋ, ῆ, ουτε
μοναχοϋ, ουτε κοσμικοϋ, κα'ι συνεπως ἀχρήστου. Αϋτδς δχι μδνον έπιστοέφει εϊς τδ « ϊδιον έξἐραμα » κατὰ τον Κορυφαϊον, τδ δποϊον έξέρασεν δταν ἔδιδε τον δρκον δτι ὰρνεϊται τον έαυτον του, ὰονεϊται τον κ.6σμον
κα'ι πάντα τὰ εν τφ κοσιιφ, (μαζή καϊ τδ ραδιδφωνον), και μοναχδς γενομενος, Οᾶ ζήση τοϋ 7,οιποϋ τὴν άγγελικὴν καϊ σχεδον ύπερφυσικὴν
ζωὴν, αλλα. κινδυνεϋει -ὰν δὲν σπεύση νὰ προλάθῃ το έκ τοϋ ραδιοφιδ
νου κατὰ μικρδν προερχδμενον κακδν- νὰ υποστὴ εν τέλει τὴν τϋχην
της γυναικδς Λώτ, ῆτις ένω ελαβεν έντολὴν άγγελικὴν νὰ μὴ περιβ7,έψῃ
εϊς τα δπισω, αϋτὴ παρέβη αϋτήν. και έγένετο δ,τι έγένετο.....
Αϋτα λοιπδν δλα έπρεπε νὰ λέγωνται εξ άφορμῆς τὴς ὰνηκούστου
εϊδήσεως δτι άθροα έγἐνειο εϊσαγωγὴ ραδιοφωνων, που; εϊς τδ “Αγιον
Ὅρος! τοπον φύσει και θέσει ῆσυχρν, γαλήνιον, ὴρεμον, άθορυβον, εἰρηνικδν, συστατικὰ ἀπαραϊτητα πρδς άπρδσκοπτον έκπλὴρωσιν τοϋ υψϊστου ι·αι 9εὶου προορισμοϋ των εν αϋτφ κατοικοϋντων.
Βεβαίως ή 'Ιερἀ Κοινοτης έζήτησε νὰ ὰπαγορευΟῆ ὴ λειτουργϊα
αύτων ως ὴτο έπομενον εις αϋτήν, νὰ περιφρουρηση τὴν ὰπαρέγκλιτον
τήρησιν των ὰκραιφνων θειων νομων, οῖτινες ὰπ' αϊωνων διέπουν τὴν
οϋρανομίμητον ΙΙολιτείαν τοϋ 'Αγϊου ήμων Τ6που. 'Αλλα τοϋτο ὴρκεσε
να περιστειλη τδ κακδν; Δυστυχως δχι και, δπως γράφει τδ σχετικδν
κειμενον, άμέσως μετὰ τὴν άπαγόρευσιν ὴλθον «τὰ ὰποτελέσματα ὰντίΟετα κοί δ κϊνδυνος ὰπειλητικδς υφὶσταται, εαν δὲν γϊνη αϋτο που εϊπυμεν εις τὴν αρχήν. Να σηκωθοϋν..... διοτι -ως έγω τοιθ,άχιστον φρονω- θὰ έμβάλλτ) άσφαλως εϊς πειρασμδν έκείνους τους μοναχοϋς, τοὺς
« εισαγωγ,κοϋς » ως δνομάζει αϋτοϋ; ὴ ἀσκητικὴ γλωσσα, δσοι ἰ)α διέλύουν απδ τὰ δύο αϋτά κεντρα και ακοϋσουν τδ ραδιδφωνον. Και καθώς
εκεϊνοι- δ Αδάμ και ὴ Ευα -καθ' έκάστην βλέποντες τον άπηγορευμέν.,ν καρπδν- ενω ὴδύνατο να ὰτυφύγουν νὰ τον βλέπουν, ὰφοϋ ὴκουσαν
α.τδ τον Θεον δτι ειναι θανατηφορος, δτι ειναι ώραϊος καὶ καλδς εϊς
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Ρρωσιν» δὲν ὴδυνὴθησαν ιιέχρι τέλους νὰ ἀν9έξουν εις τδν πειρασμδν,
οῦτω και αύτοί, οί μὴ β7,ἐποντες μὲν, ἀλλὰ ἀκοϋοντες τὴν γυναϊκα ἐκ τοϋ
ραδιοφώνου αδουσαν και λαλοϋσαν ώς αλλος νοητδς δφις. δύνανται εύκολως νὰ κολλήσουν απδ ψοὶραν τοϋ ραδιοφώνου. Διοτι «Τις καυχαναι
-κατὰ τὴν Γραφὴν- ὰγνὴν ἔχειν τὴν καρδϊαν ;» Τις σύνοιδεν οτι ἔφθαοεν
«ϊς τα μέτρα των ὰρχαίων ἐκεϊνων και πανευφήμων μοναχων, τα πρδτυπα τὴς ὴθικὴς τελειοτητος; ὴ μαλλον ποιος καυχαται οτι έγένετο ὴδη
κάτοχος τὴς θείας Τελειοτητος καϊ 'Αναμαρτησὶας τοϋ Νέον “Αδάμ, τοϋ
Χρισμοϋ; Ὅστις εύβύς έξ ὰρχὴς ὰντιστὴ εϊς δλας τὰς έπιθέσεις τοϋ
Πειρασμοϋ, και δεν ὲπέτρεψεν έν έαυτφ οϋδέ τὴν παραμικρὰν εϊσοδον.
“Ενδέχεται λοιπδν εϊς ἡμας ως φοροϋντας εϊσέτι τὴν εικονα τοϋ πριδτου
καί χοϊκοϋ ἀνθριδπου, εύρισκομένους δέ εις τδ στάδιον νὰ φορέσωμεν
και τὴν εικονα τοϋ ὲπουρανίου, νὰ ὑποσκελισθωμεν καϊ πέσωμεν εϊς τας
πολλὰς παγίδας τοϋ διαβολου, μια των δποϊων ειναι κα'ι τδ ραδιοφωνον
σήμερον, ως ὰπέδειξεν δ λογος. Καθως δὲ ἐν τφ τριδγειν ὴ δρεξις ἔρχεται, οϋτω και εις τοϋς ἀκοϋοντας τδ ραδιοφωνον, εϊτε μοναχούς, ε'ϊτε
κοσμικοϋς, 6λιγογ *κατ δλίγον ὰνοίγει ή δρεξις, εν δνδματι δὴῦεν τοϋ
καλοϋ κα'ι τὴς τέχνης, πράγματι δἑ τὴς ὰμαρτίας. 'Η δὲ τραινομενικὴ
γλυκύτης τοϋ ραδιοφιδνου κρϋπτει τδν 9άνατ6ν μας -αν δὲν προσέξωμενδπως ἔφερε τδν θάνατον καϊ τὴς ἀνοήτου γαλὴς έκεϊνης τοϋ Αὶσωπου,
ή 6ποι'α λεϊχουσα ὴδέως τδ έπϊ τοϋ κοπτεροϋ σιδήρου ὰνάμικτον μὲ τδ
μέλι αιμά της, ἀπέβαλε τδ ζην.
Διὰ τοϋτο το ραδιόφωνον, ως άποτελοϋν διὰ μὲν τους δυνατοϋς
διαρκὴ πάλιν προς ἀποκρουσιν τοϋ.έκ τούτου πειρασμοϋ, διὰ δἑ τους
ὰδυνάτους, κὶνδυνον προφανὴ, πρέπει νὰ λεϊψτ].
'Ημεϊς ο'ι εν τοϊς πολεσι κοσμικοί, ἀλλὰ χάριτι θεία δσον δλϊγοι
τοσον κα'ι πιστοὶ καϊ ἀκριβεϊς κα'ι αὺστηροι κατὰ δύναμιν τηρητα'ι των
Εϋαγγελικων και 'Εκκλησιαστικων διδαγμὰτων, ήμεϊς, λέγω, οϊτινες συνυπάρχομεν, συμβαδϊζομεν, συνομιλοϋμεν, συγκατοικοϋμεν, συντριογομεν,
ουιιπίνομεν καί συζητοϋμεν μἑ αύτοὑς, οι δποϊοι ἔχουν καϊ άκούουν τδ
ραδιόφωνον νυκτδς και ὴμέρας εις τας οϊκίας, εϊς τα καφενεϊα, εϊς τὰ
ν.εντρα, εϊς τας δδούς, εις τα αυτοκίνητα, ήμεϊς εῖμεθα εις θέσιν νὰ
μαρτυρήσωμεν αν και πως καϊ ποσον ωφελήθησαν αύτο'ι τουλάχιστον, οσοι
λέγουν οτι ωφελήθησαν απο τδ ραδιοφωνον.
Πως ; Εϊς τὰ 7,6για φαινεται ὴ ωφέλεια ῆ εἰς τὰ ἔργα ; Ειναι ἀδύνατον εϊς τοϋ; λδγους νὰ εἰναι ὴ ωφέλεια, έφ' 6σον λέγει δ οϋράνιος
ήμων Καθηγητὴς καὶ Διδάσκαλος, οτι «Τὶ μύ λέγετε Κύριε, Κύριε, και
ου ποιεϊτε α λέγω ;» καϊ πάλιν « Ού πας δ λέγων με Κύριε Κύριε, εϊσελεύσεται εις τὴν βασιλεϊαν τδν οϋρανων, ἀλλ' δ ποιων τδ θέλὴμα τοϋ
οϋρανϊου Πατρος μου τοϋ έν ούρανοϊς». Θέλημα λοιπδν τοϋ οϋρανϊου
Πατρδς ειναι νὰ ἀκούωνται διαρκως μέσα εις τὰ χριστιανικα σπήτια,
παρὰ τα φυσικὰ τραγούδια, κα'ι τὰ πολ7,ὰ κα'ι ποικίλλα κα'ι ἀνάρμοστα
και ἀντίθετα προς τὴν χριστιανικὴν ὴθικὴν και σεμνύτητα τεχνητἀ τρα-
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γούδια τοϋ θεάτρου απο γυναϊκα; έλαφρων ὴβων, τὰ δποία ἐξετοπισαν
τὴν προσευχήν, τὴν άγι6τητα και τὴν συνεχὴ ὰνάγνωσιν τῶν 'Αγίων
Γραφων; Θέλημα Θεοϋ εῖναι ἡ ἀπαισϊα και καταστρεπτικὴ διχονοια των
οϊκογενειων μεταξϋ άνδρογύνων, μεταξϋ πατρδς καϊ υιοϋ, μητρδς καϊ
θυγατρδς, μεταξϋ άδελφων καϊ συγγενων και φίλων και συνοικιων; (και
τοϋτο δχι διὰ τον Χριστδν, διὰ τὴν πιστιν, διὰ τὴν εϋσέβειαν, ἀλλὰ διὰ
τδ χρὴμα, δι·χίτὰ κτήματα, κα'ι αλλα κοσμικὰ και μάταια πράγματα); Θέλημα
Θεοϋ εῖναι ή τοση μανία τοϋ καπνίσματος των ὰνδρων (λέγε κα'ι γυναικων), οϊπνες άφαιροϋν ὰδϊκως τδ διὰ τὴν συντήρησιν τὴς ο'ικογενείας
των χρὴμα και τδ σκορπίζουν εϊς τον καπνδν μόνον και μδνον νὰ κορέσουν ενα πάίἰος άλογον και παράλογον και άσκοπον, γελοϊον και άνοητον, ιτμαρτωλον και έξευτελιστικδν τὴς άνθρωπίνης άξιοπρεπεϊας, πάθος,
εϊς τδ δποϊον ϋποδουλουνται τοσον οϊκτρως οι δυστυχεϊς; Θέλημα Θεοϋ
εϊναι ὴ τοση μανία των γυναικων νὰ άφίνουν τὴν οικογενειακὴν των
φροντϊδα, τὴν περιποϊησιν και τὴν χριστιανικὴν των τέκνων των άνατροφὴν -ἔργον μέγα και οϋσιωδέστατον, τδ δποϊον διὰ νὰ γίνη δεν θὰ
έχη καιρδν οϋτε τδ ψωμϊ της νὰ φάγτ)- κα! νὰ καταγϊνωνται δλοκλήρους
ῶρας προ τοϋ κσθρέπτου, νὰ κάμουν τϊ; νὰ βάφουν τα χείλη κα! νϋχια
των και νὰ σπαιαλοϋν τδ χρὴμα και τον χρονον εϊς αλΚας ματαιοτητας
τὴς κατηραμένης μδδας; Θέλημα Θεοϋ έκτελεϊ ὴ νεοτης δταν μέ τοσην
μανίαν τρέχει καϊ δὴ τὰ; Κυριακὰς εϊς τα ἀΟλητικὰ γήπεδα, και δχι
μδνον αϋτὴ χάνει τον παρὰ Θεοϋ δοθέντα ιιϋτὴ πολϋτιμον διὰ τὴν ήθικὴν αϋτὴς προκοπὴν και σωτηρίαν τὴς ά0ανάτου ψυχὴς χρονον, αλλα
κα! αδτο'ι οϊ ὲπιπδλαιοι θεαται' της, διὰ τὴν ὰναξίαν λόγου ψςέλειαν,
της οκωληκοβρωτου σαρκος, ὰγνοοϋσα τελειως και περιφρονοϋσα ὰσυγγνώστως τὴν γυμνασϊαν τὴς εϋσεβείας, ως βεβαιοϊ δ Παϋλος, ῆτις προς
πάντα έστ'ιν ῶφέλιμος ;
Ποϋ 7,οιπδν καϊ ποια κα'ι ποση ή ῶφέλεια καὶ τδ καλδν τὴς ὴΟικὴς προκοπὴς αϋτων που 6ίκούουν τδ ραδιοφωνον τακτικα; διατι δεν
αὐϊάνει τδ καλδν τους μὲ τὰ τοσα καλά του, ποϋ λέγουν δτι ἔχει, ἀλλὰ
-καβως βλέπομεν αϋιοὴς και μαοτυροϋμεν- πάντοτε μένουν οί ϊδιοι,
πάντοτε άτελεϊς, πάντοτε έμπαΟεϊς, πλήρεις παθων καϊ κακων, αϋιοϊ
τουλάχιστον που προφασίζονιαι δτι άκούουν ιεράς λειτουργίας και κηρϋγματα κλ. ; Οί πολλοϊ δμως; αϋτοι στρίβουν τον διακδπτην εϊς τα
καλὰ και άκοϋουν μδνον τὰ άμαρτωλά, εϊς τὰ 6ποία ἀρέσκονται,
κατὰ τδ «βδέλυγιια τω ἀσεβεϊ θεοσέβεια» καϊ τω πυωθέντι εις τὴν
αμαρτίαν ὰμαρτωλψ τὰ δσια και ιερὰ και ὰγια. Διὰ τοϋιο και εις οίανδήποτε ήμέραν και ωραν διέλθης ὰπδ μιαν δδδν τὴς συνοικίας σου, νομὶζεις δτι εϋρϊσκεσαι έντδς Οεατρου, δπου ὰδύνατος κάθε έργασία άρετὴς, διανοηιικὴ καϊ πρακτική. Τ1 δὲ νὰ εϊπωμεν και περὶ τὴς περιεκτικωτάιου πάνιων των ἔργων, τὴς ἀρετὴς, τὴς άρχ·ὴς, τοϋ μέσου καὶ
τοϋ τέλους αϋτων, τοϋ ἀτελεστάτου έργου τὴς μετανοϊας, τδ δποϊον
ὴρξατο δ Βαπτιστής, έσυνέχισε δϊ: 6 Κύριος ὴμων εν τοϊς Εϋαγγελιοις ;
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Ποϋ λοιπδν αϋτὴ ὴ μετάνοια, ὴ έξιλεώνουσα τον παρωργισμένον εναντίον μας Θεδν διὰ τὰς πολλσς κιά μεγάλας ύψαρτϊας ήμων και των
ἀρχόντων ήμων; 'Αλλα πιος ιΤ,ναι δυνατδν νὰ συνυπάρ'ξη μετάνοια και
ραδιδφωνον, δυο πράγματα φύσει έχθρικὰ καϊ πολέμια ἀλλήλοις; Λυναται νὰ συνοικήση χαρα και λυ.τη ; -χαρὰ κοσμικὴ και λύπη κατὰ Θεδνκατάνυξις Οεία σωζουσα και άναισθησία ραδιοφωνικὴ ἀπολλύουσα ; συν
τριβὴ καϊ ύπερηφάνειο ; νηφολιοτης κιά γέλωτετ; ὴσυχἰα και 66ρυβος;
ταπεϊνωσις κα'ι χορος ; ὴ μήπως νομϊζετε δτι τδ ἔργον τὴς μετανοι'ας,
ως εννοοϋν αϋτδ αϊ Γραφα1 καϊ ὴ Ὅκκλησία, έναλ7,διξ καϊ ἐκ περιτροπης
μέ το ραδιδφωνον, μετανοοϋντες δηλ. και διασκεδάζοντες, και τὰ δύο
έκ διαλειμμάτων ως ἔργα τὴς ϊσης κα'ι αϋτὴς ἀξίας, σήμερον μετάνοια,
κα'ι αῦριον ραδιδφωνον, μεΟαϋριον ραδιδφωνον και ἀντιμεθαϋριον μετὰ·
νοια και ο. κ. ε.; ὰνοηταίνοντες ὰσυγγνωατως δτι ἡ μετάνοια, ὴ μεγάλη
καϊ ὰπεριοριστος, ὴ μετάνοια ὴ ὰρέσκουσα εϊς τον Θεον, πρέπει νὰ ειναι
ὰχιδριστος σϋντροφος κα'ι συνοδοιπορος τὴς δλης ζωὴς μας, και τὴν
μετάνοιαν εῖναι ἀνάγκη νὰ ἀναπνέωμεν τόσον, δσον ἀναπνέομεν κα'ι τον
ὰέρα διὰ να ζήσωμεν.. "Οτι δϊ: τοϋτο ουτως ἔχει, ας έπικαλεσθωμεν παρὰ
τα παραγγέλματα και τα παραδείγματα δλων άνεξαιρέτως των άγϊων
τὴς Γραφὴς και τῆς Ὅκκλησιαστικὴς ίστορίας, τὰ έξὴς δλίγα βαρυσήμαντα και άξιοσημείιοτα τοϋ 'Αββα Μάρκου.
«Ὅ Κϋριος ήμων Ἰησοϋς Χριστδς θεοπρεπως ως αϋτδς, τὴς παν
των προνοων σωτηρϊασ, διαφδροις δογμασι τον τὴς έλευθερίας διαθύμενος λδγον, ενα σκοπδν τον πρέποντα τοϊς πασιν ώρίσατο λέγων, « μετανοεϊτε» ω: έκ τοϋτου διαγιγνώσκειν ὴμα;, δτι παοα ὴ ποικιλϊα των
έντολων εϊς ενα καταλήγει τον τής μετανοι'ας δρον' μετάνοια δἑ ως οιμαι,
ουτε καιροϊς, ουτε πράξεσι περιωρισται, ἀλλὰ διὰ των τοϋ Χριστου
ἐντολων ὰναλογως ἐπιτηδεϋεται' (χαϊ τα λοιπα άνάγνωθι εϊς τὴν Ι87
σελίδα τοϋ Εϋεργετινοϋ).
'Αγαπητοὶ Ἀγιορεϊται,
'Εὰν μὲ αϋτὰ τὰ πολλἀ δσα εγράψαμεν και ἀντεγραψαμεν ένταϋθα
περϊ ραδιοφωνου, ως ἀνθοφορου μὲν ξητήματος διὰ τοϋς καθεϋοντας
κοσμικούς, ὰκανθηφδρου δὲ διὰ τοϋς ὰγρυπνοϋντας μοναχοϋς και κοσμικοϋς χριστιανούς, σας έκουράσαμεν, ὴ κατεχράσθημεν τοϋ φιλοξένου και
πολυτιμου χωροο τοϋ λὶαν ἀγαπητοϋ ὴμϊν «'Αγίου Παύλου», ζητοϋμεν
συγγνώμιιν κα'ι ἀπδ τοὺς δυο. Δικαιολογοϋντες δὲ ἡμας αϋτούς, προσ9έτομεν και τα έξης δλίγα.
Ναι, σεις εισΟε εν πλήρει ἀσφαλεία άπδ παντδς κινδύνου ψυχικοϋ,
ὲσωτερικοϋ τε καὶ έξωτερικοϋ, έπομένως καϊ τοϋ προκειμένου κινδϋνου,
τοϋ ραδιοφαίνικοϋ, Διὰ τοϋτο μακάριοι κα'ι τρισμακάριοι, κοινωνοϋντες και
ἐπικοινωνοϋνιες άκτολύτως και άνενοχλήτως μετὰ τοϋ οϋρανίου Νυμφϊου
σας, τοϋ μδνου ἀγαπητοϋ, τοϋ ^.ιονου ποθητοϋ, και τοϋ μονου έφετοϋ.
Διοτι ἔχετε τους άξϊους «'Ηγουμένους υμων, εϊς ους πείθεσθε δλοφύχως
και υπείκειε προθύμως», διοτι αϋτοι ἀγρυπνοϋσιν ὑπὲρ των ψυχων υμων,

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
'Αρχιμ. Γαβριὴλ Διονυσιάτου. 'Αναμνήσεις καί Νοσταλγίαι. Θεσσαλρνίκη ϊΗ58 σχ. 8ον σελ. Ι62.
Αι 'Ιερα'ι Μονα'ι δὲν ειναι μονον εὑαγὴ τοϋ Κυρι'6υ σκηνωματα,
ενΟα Ικεσϊαι προς Κύριον ὰναπέμπονται υπέρ των εγγυς καϊ μακραν
αϋτοϋ δντων καί τδ εύωδες θυμίαμα, τδ σῖμβολον τοϋτο των προς τδν
"Υψιστον προσευχων, κατευθϋνεται, ϊνα δηλιδση τὴν εύωδίαν των αρετων,
ἀλλα και των μοιισων ένδιαίτημα, ῶς ἡ ὰψευδὴς τὴε ιστορίας μαρτυρι'α
έπιβεβαιοϊ. Προσφατον παράδειγμα τούτου ειναι τδ νέον πονημα τοϋ
ΙΙανοσιολογιωτάτου Καθηγουμἐνου τὴς γεϊτονος Μονής 'Αγὶου Διονυσίου
'Αρχιμ. Γαβριὴλ, δπερ έτιμήθη διὰ τοϋ Α' βραβείου τὴς προεδρίας τὴς
'Ελληνικης Κυβερνήσεως. Περιέχει τριάκοντα διηγήματα ειλημμένα ἐκ
περιστατικων τὴς κοσμικὴς κα'ι μοναχικὴς ζωὴς τοϋ συγγραφέως, έμφαϊνοντων τὰς έθνικοθρησκευτικὰς ήμων παραδοσεις και τὴν ὰγάπην προς
τὴν πατριδα καϊ τδ "Αγιον Ὅρος τοϋ συγγραφἐως, διοτι ως σημειοϊ
«Ὅ "Αγιορεϊτης "Ελλην Μοναχος πάντα δύναται ν' ὰ,ταρνηθὴ, γονεϊς,
ὰδελφρϋς, κλπ. ἔχει δμως μεθ' έαυτοϋ πάντοτέ τὴν φιλτατην Πατριδα,
Ὅζ,λάδα τὴν άίἰὰνατον, τδ καύχημα τὴς.ΟΙκουμενης» (σελ. ΙΟ1).
Τὰ λϊαν συγκινητικὰ καϊ διδακτικὰ ταϋτα περιστατικά, τὰ ἀποκαλύπτοντα πολλάς ὰγνωστους πτυχιὶς τὴς ιστορϊας ήμων, τὴς πλήρουςς θρύλων και λαμπρων ὰκτινοβολιων, τὴς τελευταίας πεντηκονταετιας, ως κα'ι
της τοϋ 'Αγϊου Ὅρους, εν ίρ απο τοϋ Ι9ΙΟ έγκατεστοῳη, άπαρνηθεις
τὰ έγκοσμια, ειναι γραμμένα ε'ις ὰπλοελληνικὴν γλωσσαν με χάριν καϊ
φνσικ6τηια, μέ ἀπλδτητα, ἀλλὰ και παρατηρητικοττιτα και βαδυτατα φιλοσοφικήν Ειναι ὴΟογρα ρϊαι και ψυχογραφϊαι καί στοιχεϊα λαογραφἰας,
ώς έκεϊνα, ποϋ μας άφησεν δ «κοσμοκαλδγηρος» Παπαδιαμάνιης μέ τὴν
ϋπδ πατριωτισμοϋ και εύσεβεὶας κινουμένην απαράμι7,λον γραφϊδα αϋτοϋ.
Διὰ τοϋτο εύχαρϊσιως ὰναγιγνιδσκονιαι και σϋν τη τέρ·ψει φρονηματὶζουν
έθνικως και ήθικως. Ὅ φρονηιιατισμδς ουτος ϋπὴρξε και 6 σκοπδς τον
σνγγραφέως, δν διὰ μεγάλης δεξιοτεχνϊας έπετυχε.
Θεομως σιιγχαίρομεν τω λογοτεχνη συγγραφεϊ καὶ συνιστωμεν έκίῖϋμως την άνάγνωσιν των 'Αγιορειτικων άναμνησεοιν και νοστα7,γιων, πολλαι των δποϊων εϋχὴς ἔργον θα ὴτο νὰ εϊσήγοντο εϊς τὰ σγολεϊα ώς
άναγνωσμα εις τὰ νεα έλληνικσ..
ώς λδγον ὰποδώσοντες». Διὰ τοϋτο καί, ώς ὴν έπόμενον, ϊνα μὴ λάβητε
των ραδιοφωνικων πληγων, άπηγορευσαν τὴν 2,ειτουργϊαν αϋτοϋ εϊς τδν
'ϊδ.·τον οας, δστις ειναι -καί πρεπει νὰ μείνη τοιοϋτος εις τοϋς αιωναςτοπος ὴσυχϊαξ και ψυχικὴς άνατάσεως, τδπος, εις τδν 6ποϊον, έκτδς τὴς
φωνὴς τοϋ Θεοϋ, των ὰγγέλων και των ὰγϊων, άλ7,η φωνὴ δὲν πρέπει
να άκούεται, τοπος, έπ'ι τοϋ δποϊου Ιστάμενοι ὰσφαλως καιὰ φοβως, σκωπτετε δικαιως τδν νοητδν λύκον, (δστις καθ' έκάστην κατασπαράσσει κσ.1
άποδεκαιϊζει δια τοϋ ραδιοφωνον τα λογικα προβατα, τα εκτδς τὴς
ποίμνης της 'Εκκ7,ησίας τοϋ Χριστοϋ, κα'ι έντδς τοϋ κοσμου διατελοϋντα)
ὰκριβως δπως έλοιδορει και ἔσκωπτε και δ εριτρος τοϋ Αϊσωπου τδν
παριοντα προ τοϋ δωματος αϋτοϋ αϊσ9ητδν λύκον. Σεις δμως δὲν σκιδπτετε τδν λύκον με τδν τοπον σας μονον, ὰλλα καί τδν τροπον σας, άποφεϋγοντας συνετως καϊ πανσδφως τδ ραδιοφωνον, εκ τοϋ δποϊου έκπηδα
6 λύκος.
,
Χ. Κανοτίδης Ν. ψυχικδν - 'Αθὴναι
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Θερμὴν κα'ι έγκάρδιον "Εκκλησιν άπευθύνει ή Νεοσϋστατος καὶ
Αὺτοφυὴς εν Κεντρτορι 'Αφρικῆ Ὅρθ6δοξος 'Ανατολικὴ 'Εκκλησϊα
τῆς Οϋγκάντας, Κύνυας καὶ Ταγκανίκας προς τὴν 'Αγιωτάτην Κεντρικὴν Διοικοϋσαν 'Επιτροπὴν τοϋ 'Αγίου 'Ὅρους, προς τους 'Αγίους
'Ηγουμένους και προηγουμένους, προς τους Ἰερομονάχους καὶ προς
πάντας τοὶις Ἀγιορειτας,
"Αγιοι εν Χριστφ 'Ιησοϋ Πατέρες, δλοι γνωρίζετε λϊγο ὴ' πολὑ
πως εις τὴν Κεντρικὴν 'Αφρικήν, ὰνεκαλϋφθη παραδδξως απ' εδω
και λίγα χρδνια, ὴ Ὅρθδδοξος 'Ανατολικὴ ὴ Καθολικὴ ῆ 'Ελληνικὴ
'Εκκλησϊα. Φυσικὰ δεν κατέβηκε ἐκεῖ κανἐνας Ὅρθοδοξος Ἰεραπδστολος διὰ νὰ κηρϋξη τδ 'Αληθές νοημα τοϋ Χριστιανισμοϋ, οῦτε κα'ι
εφυγε κανεϊς απ' εκεϊ, διὰ να έπισκεφθῆ τὰς Ὅρβοδοξους χιορας
καὶ να παραλάβη τὰ νάματα τῆς Ὅρθοδοξίας διὰ νὰ τα φῖρη εϊς τὴν
'Αφρικήν, αλλα οῦτε καν ήκροάσθησαν ποτε, των 6ρθοδδξων παροικοϋντων ἐκεῖ, τινα προς έπιτευξιν τοϋ σκοποϋ αϋτοϋ. 'Αλλά, διὰ
μδνης καὶ πρωτοφανοϋς έρεϋνης οϊ 'Αφρικανο'ι ανεκὰλυψαν τὴν
Ὅρθοδοξον 'Εκκλησιαν, φαινδμενον πρωτάκουστον εϊς τὴν Ἰστορϊαν
των δλων θρησκευμάτων, καὶ διὰ τοϋτο χαρακτηρίζεται ώς αϋτοφυὴς
καὶ έξαιρετικδν θειον δῶρον τοϋ Χριστοϋ προς τους εν σκοτει καθημἐνους 'Αφρικανοὐς.
Κα'ι μετὰ τὴν άνακάλυψιν τὴς Ὅρθοδοξιας, εϊς τὴν Κεντρικὴν
'Αφρικήν, δὲν ετνχε μέχρι σήμερον νὰ εϋρεθοϋν «οι ῶραϊοι ποδες
των Εϋαγγελιζομύνων» οι δποϊοι εϊτε διὰ αϋταπαρνήσεως να κατεβοϋν
κάτω εκεϊ ῆ εϊτε δια των γενναίων δωρεῶν να ϊκανοποιήσουν τους
πδθους των 'Αφρικανῶν ῆ εϊτε τέλος, δι οϊουδήποτε τρδπου νὰ φανὴ
δτι ϋπάρχει ένδιαφέρον έκ μέρους των 'Επισήμων Ὅρθοδδξων διὰ
τὴν νεαρὰν αϋτὴν Κοινδτητα· παρὰ μδνον μικραϊ δργανιοσεις καὶ μεμονωμένοι ϊδιωται. 'Ενῶ, αι Προτεσταντικαὶ χὶδραι τὴς Εϋρῶπης και
της 'Αμερικῆς, δταν ὴκουσαν δτι ή Κεντρικὴ 'Αφρικὴ ξητα τον Χριστιανισμον των, ἔδειξαν τοσην συμπάθειαν ωατε εϊς έλάχιστα κατδπιν
χρδνια ϊδρϋθησαν αρκετοϊ περίλαμπροι Προτεσταντικοϊ και Ρωμαιοκαθολικοι Ναοί. Καὶ δμως, αν κα'ι εχουν περάσει τριάκοντα εν δλφ
χρονια - απο τδτε δηλαδὴ ποϋ ὰνεκαλϋφθη ὴ Ὅρθοδοξϊα εις τὴν
Κεντρικὴν 'Αφρικήν - αι Ὅρθδδοξοι Κοινδτητες τελοϋν τὴν Θεία των
λβιτουργία εϊς μὴ έγκαινιασμένας καλϋβας. Δεν γνωριξουν ποια: εϊναι
ή 6ρθ6δοξος τοποθἐτησις τῶν'Αγίων Εϊκδνων, δεν ξεϋρουν να δώσουν
τὴν κεκανονισμένην τιμὴν εϊς αϋτας. Διοτι οχι μδνον δεν εχουν
εϊκδνας, ἀλλὰ κα'ι δεν γνωρϊζουν νὰ τὰς Ιστορήσονν. 'Η Ὅρθοδοξία
νοεϊται άπλῶς ένω έπιφανειακῶς ειναι. άναμφισβήτητα Προτεσταντικὴ
'Εκκλησϊα. Ειναι φυσικδν τδ πριϊγμα, οι 'Αφρικανοὶ Ὅρθοδοξοι
άδυνατοϋν ὰκδμη ν' ὰποξενωθοϋν τοϋ προτεσταντικοϋ περιβάλλοντος.
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Τδ "Αγιον Ὅρος κατὰ τους Βυξαντινοὑς χρονους, ἧτο άνεκαθεν
τδ μονον δρθοδοξον κέντρον άπ' δπου έξήρχοντο άναριθμητοι μιμηται
τοϋ 'Αποστολου Παύλου διὰ νὰ διαδτδσουν τον Χριστιανισμον εϊς τὰς
διαφορους χτορας τοϋ τδτε γνωστοϋ κοσμου. Ν' ὰναφέρω 6νόματα;
δε χρειάξεται διοτι τα άρχεϊα σας ειναι μεστὰ με τα έγκώμια τὰ δποϊα
έπλέκοντο διὰ αϋτοῦς κάθε φορὰν που ὴπέστρεφον θριαμβευτικὰ απο
τὴν πορείαν τὴς 'Αποστολὴς των.
Τδ κέντρο αϋτο που πάντοτε εϋρισκεται ϋπδ τὴν 'Αγϊαν Σκἐπην
τής Θεοτοκου, που διεσκορπιζε τὰς φωτεινάς του άκτϊνας εις τα περατα τής Οϊκουμένη;, σήμερον εϋρισκεται εϊς τὴν άνάγκην νὰ σιγησμ
απδ τὴν λειψανδριαν που τδ κατέχει.
Και δμως δϋνασθε σήμερον να στρέψητε τὴν κληρονομικὴν Ἰεραποστολικὴν δρασιν σας εϊς αλλην κατεϋθυνσιν που θὰ ἔχη έπϊσης
τελικδν σκοπδν τὴν διὰδοσιν τοϋ Ὅρθοδοξου Πνεϋματος, τής Ὅρθοδοξου Παραδοσεως καὶ τὴς Ὅρθοδοξου τἐχνης διὰ μἐσου τῶν δωρεῶν.
Διοτι αν ρϊξωμεν μια ματια εις τας Κοινοτητος αϋτὰς θὰ δοϋμε πῶς
λεϊψανα 'Αγίων δεν εϊδαν ποτέ. '1ερὰ αμφια καὶ Ἰερὰ σκεϋη εΙναι
σπάνια' τελετουργικα βιβλία δεν ϋπάρχουν. Εϊκονες ειναι σπάνιαι,
κιοδωνες δεν ήχοϋν κοντα τους. 'Ιδοῦ λοιπδν πῶς δϋνασ9ε να δράσητε περισσοτερον απδ κάθε άλλην έποχὴν σιιμπληροϋντες τα κενα αϋτα
εϊτε διὰ κληρονομϊα;, εϊτε διὰ δωρεῶν εϊτε διὰ αφιερωσεων κτλ. Τινα
απδ αϋτα, ειναι. πράγματα που δεν ειναι εϋκολο να τα άγοράσωμεν
καὶ αν εχωμεν 'ικανα. χρήματα. Διοτι καὶ οι καλλιτἐχναι μας ειναι
6ϊγνωσιοι και α'ι άποστάσεις εἰναι μακραί καϊ δ νοϋς μας δεν δϋναται
να συλλέςη νοερως δλα αϋτα τα μεγαλοπρεπέστατα ϊερα κειμήλια δσα
ἔχει διατάξει παρ' ϋμϊν ή 'Ιερὰ Παράδοσις.
Διὰ παντα ταϋτα άποστέλλεται ή πιωχή μας ταϋτη αλλα ϋερμὴ
και έγκάρδιος "Εκκλησις, σήμερον ποὑ τδ "Αγιο "Ορος 6ϋρίσκεται εϊς
τας προεορτϊους ήμἐρας τοϋ μεγάλου και ένδδξου έορτασμοϋ τὴς Χιλιετηρϊδος δπως, με τὴν εϋκαιρϊαν αϋτήν, προβήτε εϊς πνευματικὴν
και ϋλικὴν ένίσχυσιν. Καὶ οῦτως δχι μονον θα συνεχίσητε τὴν χαρακτηρϊξουσα 'Ιεραποστολικήν σας δρασιν, αλλα και ήμεϊς θὰ δοξολογήοωμεν, τον Μονον 'Αληθινδν Θεδν δπω; και οι προπάτορες σας
εκαναν δια μέσου τῶν αϊωνων. Και δταν τδ "Αγιον "Ορος θὰ έορτάση
τὴν δευτἐραν χιλιετηρίδα, άγκαλιύξον δχι μονον τὰ τεκνα των νεαρων
'Εκκλησιῶν τής Οϋγκάντας, Κένυας και Ταγκανϊκας, ἀλλὰ κα'ι τῶν μὴ
Ὅρθοδοξων σήμερον 'Εκκλησιῶν ϊνα ώμεν μια Ποίμνη εχουσα ενα
Ποιμένα. Ιενοιτο,Διὰ τοος εξ Οϋγκάντας φοιτητοις τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν
ΝΑΝΚΙΑΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τελειδφοιτος τὴς Θεολ. Σχολής 'Αθηνῶν
'.Αποστολική Διακονϊα - 'Ιασϊου Ι, 'Αθὴναι

ΣΚΕΨΕΙΣ
«Διδου σοφω αφορμῆν καὶ σοφωτερος εσται». (Παρ. Δ.' 9)

'Η συμβολἢ των Ἰερὼν Μονὼν.
Ευλογητδς. δ ,Θεδς! 'Η εϊρήνη, γαλήνη καϊ ὴρεμϊα κατόπιν τεσσάρων έτων κλυδωνισμοϋ, διιοξεων κα'ι ὰπεριγράπτων δεινων, έπανὴλθεν
εϊς τὴν 'Αποστολικὴν 'Εκκλησϊαν τῆς πολυπαθοϋς καὶ προσφιλοϋς ὴμων
Κϋπρου. Τδ στρατοπεδον προσευχής, τδ δποϊον ὴ άγάπη των άπανταχοϋ
δρθοδοξων χριστιανων συνεκροτησεν, ὲθριάμβευσεν. 'Η προσευχή, τδ
άήττητον τοϋτο δπλον ὲνικησε τὴν υλικὴν βϊαν. Και ιδοϋ ὴ 'Ελληνικὴ
καϊ χριστιανικὴ Κύπρος, τὴν δποϊαν ή δολια διπλωματϊα ὴθελεν έσαεϊ
δούλην, κατδπιν δκτακοσϊων κα! έπέκεινα έτων δουλεϊας, εΤναι ἐλευθέρα.
Εϋλογητδς δ Θεδς! Εϊς τδ εϋτυχές τοϋτο τέρμα τοϋ ὰγωνος μεγάλως
συνέβαλον καὶ αϊ 'Ιερα'ι τὴς Κϋπρου Μοναὶ. 'Εκεϊθεν ἀνεφοδιάζοντο
πνευματικως καϊ ὑλικως οι μαχηται τὴς έλευθερϊας. 'Εκεϊ έτελοϋντο 6λονύκτιοι δεήσεις ϋπέρ αυτων. 'Εντεϋθεν και ή μήνις των κατακτητων
κατ' αϋτων και τὰ ποικϊλα κατὰ των Μοναχων βασανιστήρια. Τδ Μοναστήρι τοϋ Μαχαιρα για τὴν έλευθερϊα τὴς Κϋπρου ειναι κάτι σαν τὴν
Αγία Λαύρα «γράφει έλλην άκαδημαϊκδς έπισκεφθεις τὴν Κύπρον. Και
κατοπιν λἐγουν μερικοϊ δτι τα Μοναστήρια σήμερον δὲν χρειάξονται, και
δτι εις τδ Βυζάντιον ὴσαν έπιζήμια εις τδ Κράτος, διδ καϊ έδιωχθησαν
ύπδ των είκονομάχων και σήμερον μεταβάλλονται εϊς φιλανθρωπικὰ
ίδρύματα και τουριοτικούς χιδρους!» 'Αμαθίη μεν θράσος» ως ελεγε καὶ
δ ἀρχαϊος πολιτικδς των 'Αθηνων. Ὅ ελλην Μοναχος περιβαλλομενος
τον μοναχικδν τρίβωνα δὲν άποβάλλει και τὰ έλληνικὰ αϊσθήματα, τοϋναντίον ταϋτα ὰναζωπυροϋνται ύπδ τοϋ Ιερσϋ ράσου και δ Μοναχος ϊσοβϊως άγωνίζεται «διὰ τοϋ Χριστοϋ τὴν πίστιν τὴν άγϊαν, για τὴς πατρίδος τὴν έλευθερϊα» κα'ι δημιουργεϊ ἀπαράμιλλα τροπαια κα'ι θριάμβους.

Τδ διακριτικδν των μεγόὶλων.
'Η ταπεινοφροσϋνη, ῆτις εϊναι άχωρϊστως συνδεδεμένη μὲ τὴν πιστιν, διακρινει τους μεγάλους ανδρας. Αυτη ὑπὴρξε κσ,'ι τδ γνώρισμα τοϋ
ὰρχηγοϋ τοϋ Κυπριακοϋ ἔπους θρυλικοϋ Διγενή. Καίτοι ὑπήρξεν δ πρωτος
συντελεστὴς του μεγαλειωδους ἀγωνος, τὰ κατορθώματα άποδίδει εϊς
τον Θεδν και τοὺς άλλους. «'Η θεία Προνοια και δ Κυπριακδς λαδς
ειναι οι συντελεσται της έπιτυχὶας τοϋ άγωνος» ειπε. «'Η θεϊα Προνοια
μὲ έφϋλαξε και δὲν με επιασαν προσέδεσε». Τοϋτο συχνὰ λησμονεϊ δυστυχως 6 άνθρωπος και δταν πράττη τι καλδν διὰ τὴς βοηΟείας τοϋ
Κυρίου, ἀποδίδει αϋτδ εϊς εαυτδν, γενομενος σφετεριστὴς πράγματος
άνήκοντος εϊς τον Θε6ν. Δια τοϋτο και δ 'Αποσι. Παϋλος ἡ προσωποποὶησις τὴς ταπεινοφροσύνης ἔλεγε «χάριτι Θεοϋ εϊμι δ εϊμὶ» (Κορ. ιε' ΙΟ).
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Αι ελευθεριαι!
Πλατυστομως διεκήρυξε τελευταϊως δ κομμουνισμδς κα'ι οι θιασωται αϋτοϋ 6τι δὴθεν σέβεται τας θρησκευτικὰς πεποιθήσεις τοϋ λαοϋ.
'Ιδού δμως πως σέβεται ταύτας. Εις τὴν Μ6σχαν ἀπδ τας Ι6ΟΟ 'Εκκλησϊας προ τὴς Κομμουνιστικὴς έπαναστάσεως άφὴκεν άνοικτάς μόνον
πεντήκοντα! Εις πολιν ἀριθμοϋσαν περ'ι τα επτα έκατομμϋρια σήμερον.
Εις τὴν γειτονικήν μας Βουλγαρϊαν ὴ ὴμέρα των Χριστουγέννων έφέτος
καθωρϊσθη ως έργάσιμος ἡμέρα, τδ δέ πατροπαρὰδοτον χριστουγεννιὰτικον δένδρον ῶνομάσθη «χειμωνιάτικον δένδρον» Αὑτὰ τὰ δυο παραδείγματα ὰπδ τἀς πολλἀς χιλιάδας, τα δποϊα φανερώνουν τον σεβασμον!
τοϋ ὰθέου κομμουνιομοϋ προς τὴν Χριστιανικὴν 'Εκκλησίαν και τὴν
θρησκείαν γενικώτερον. Ειναι δμως φυσικδν τοϋτο, ὰφοϋ ιδς ἔμβλημά του
ἔχει τὴν ἀθεὶαν, ῆν οῦτε οι ὰγριοι παραδέχονται. Τὴν ὰθε'ϊαν διεκήρυξεν
έπισήμφς εις τὴν “Αμερικὴν δ 'Αντιπρόεδρος των Σοβιέτ. Δικαϊως δμως
διδτι «εϊπεν ὰφρων εν τῆ καρδία αϋτοϋ οϋκ ἔσιι Θεος». ώς διακηρύττει
'δ Πρ6φητάναξ.

Οι ἠθικοϊ αἢτουργοΙ.
Πδσον υποφέρει δ κόσμος ύλοκληρος ά.τδ δημιουργδν ολων των
ταραχων, ολων των παοανομιων και δ7,ης τὴς διαφθορας εΤναι τοϊς πασι
γνωστον. Και δμως τὴν βαοιλείαν ταυτην τοϋ Σαιανα έβοήθησαν να
έγκαθιδρο8ῆ και στερεωθὴ τὰ λεγδμενα χριστιανικά! Κράτη, άτινα ῆδη
δρέπουσι τους πικρούς καρπούς των ε ρ γ ω ν των. 'Η
Γερμανικὴ Κυβέρνησις τοϋ Ι9Ι7 και ὴ 'Αμερικανικὴ υπὴρξαν ο'ι χρηματοδοται τὴς Κομμουνιστικὴς έπαναστασεως, ως άπέδειξεν εις τδ προ
ἔξαμήνου κυκλοφορὴσαν βιβλϊον του δ “Αλαν Μοϋρχενζ «'Β1 ·Ρωσικὴ
έ.τανάιτασις». 'Εκιδ; της ήθικὴς ένισχύσεως οι ΓερμανοΙ ἔδωσαν εις τδ
θησανρο ρυλάκιον τοϋ Μπολσεβικικοϋ κομματος πεντήκοντα έκατομμϋρια
μάρκα, οι δὲ 'Αμερικανοι τριακοσια εϊκοσι πέντε έκατομμύρια δολλάρια!.
"'Αγαστὴ συμφωνία! Χάριν προσκαιρων υλικων συμφεροντων έξαπελυσαν
τὴν φο0εραν λῶλαπα εις τον κοσμον κα'ι έβοήθησαν τὴν άθεἰαν να
ὰρθοποδήστ) κα'ι τους σφαγεϊς έκατομμυρϊων χριστιανων ὰδελφων μας.
Πληρωνωσιν δμως σήμερον τὴν παραφροσϋνην των, διδτι «δικαιος εῖναι
δ Κϋριο: κα'ι δικαιοσύνα: ὴγάπησε».

'Η υγεια.
'Η ϋγει'α τδ τερπνδν και αξἰεραστον πραγμα, τδ δποϊον εθἘοποὶησαν οϊ αρχαιοι ελληνες προσελκυει παντας και χαριν αυτης τα παντα
θυσιαζομεν, διδπ υγεια και ευεξια βελτιον παντδς χρυσιου «(Σοφ. Σειρ.
Α Γ4-Ι9) Αυεη δμως ειναι αποτελε^μα της ψυχικηζ ϋγειας, της αρετης
λογω της αλληλεπιδρασειος ψυχης και σωματος. "Οπου αρετη εκεϊ και
υγεια. "Οπου αμαρτια εκεϊ και ασθενεια. «Τα πλειονα των νοσηματων
εξ αμαρτημαιων εστι ψυχικων» .λεγει εϊς Πατηρ της *Εκκλησιας. Δια
τοϋτο και δ Κυριος θεραπεϋων ελεγεν « ιδε υγιης γεγονας μηκετι αμαρτανε». Γουτου ενεκα και ημεγαλυτερα νοπηρδτης παρανηρεϊται εκεϊ ενθα
υπ;αρχει εκλυσις ηθων, καϊ'τοι αφθονα ειναι τα υλικα μεοα. Εις^Αμερικην
π. χ. υ.ταρχουν δκτακδσιαι χιλιαδες ασθενεις εκ ψυχικων νοσηματων.
Φυγη λοιπδν εκ της αμαρτιας ϊνα εχωμεν μονιμον και σταθεραν υγειαν.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Ειτίσημοι ειτισκέψεις. Τὴν 27ην φανουαρϊου διὰ τοϋ πολεμικου
πλοίου «Πολεμιστής», ὰφὶχθη εϊς τον δρμον τὴς 'Ι. Μονὴς Βατοπεδίου
ὴ Α. Μ. δ Βασιλεϋς Παϋλος καϊ ὰποβιβασθεις άνηλθεν εϊς αϋτήν. Προς
υποδοχὴν της Α. Μ. τοϋ Βασιλέωτ, κατὴλθεν δλόκληρος ὴ 'Ιερὰ Κοινοτης εν σωματι μὲ έπ! κεφαλὴς τον Πρωτεπιστάτην. 'Εψάλη δοξολογϊα
και έν συνεχεϊα ὴ Α. Μ. δ Βασιλεὴς προσεκύνησε τὴν 'Αγιαν Ζωνην τὴς
Θεοτοκου καὶ τὰ ἀ.λλα "Αγια Λεῖψανα, έπισκεφθεϊς ἀκολούθως το
Σκευοφυλάκιον και τὴν Βιβλιοθήκην.
'Η Α. Μ, δ Βασιλεϋς έζήτησε μετ' ένδιαφέροντος πληροφορϊας
περ'ι της ένεστιοσης ζωὴς τοϋ 'Αγϊου "Ορους. Ὅδήλωσεν δτι έπανερχομενος έντδς δλϊγου θὰ περιέλΟη δλας τὰς 'Ι Μονὰς τοϋ 'Αγϊου Ὅρους
ῖνα προσκυνήση αύτὰς κα'ι λάβη γνωσιν των ὰναγκων αϋτων.
Αϋθημερδν τδ πολεμικδν φέρον τὴν Α. Μ. τον Βασιλέα, ὰνεχιορησε
διὰ τὴν 'Ι. Μονὴν Ὅσ. Γρηγορϊου, εις τὴν δποίαν και ἀπεβιβάσθη παραμείνας έπ'ι τρὶωρον. Τὴν 'Ι. Μονὴν Ὅσ. Γρηγορίου έπεσκέφθη καϊ ως
Διὰδοχος μετὰ τοϋ ὰειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Β'.
— Κατα τηλεγραφικὰ; πληροφορϊας ὰφικνεϊται εϊς "Αγιον Ὅρος
έντδς δλίγου πρδς έπίσκεψιν των 'Ι. Μονων, δ Μακαριωτατος Παιριάρχης Σερβίας κ. Γερμανός. Δὲν έγνωσθη ποιας Μονὰς θὰ έπισκεφθῆ κα'ι
έπ'ι πδσον χρονικδν διάστημα θὰ παραμεινη εν 'Αγὶφ Ὅρει.

Διαλέξεις. Κατὰ τὰς πληροφορίας μας έδοθησαν ὑπδ τοϋ Πανοσιολογιωτάτου "Αρχιμ. κ. 'Αθανασίου Σφουγγατάκη καθηγητοϋ τοϋ 'Ανωτέρου 'Εκκλησιαστικοϋ Φροντιστηρίου Πατρων, δύο διαλέξεις περ'ι 'Αγίου
Ὅρους, τὴν 25ην 'Ιανουαρίου εῖς Αϊγιον μὲ θέμα «Τδ νοημα τοϋ 'Αγϊου
"Ὅρους» κα'ι τὴν 22αν Φεβρουαρίου εις Πάτρας με 9εμα «Γνωριμία μέ
τδ "Αγιον Ὅρος». Κατὰ τὴν δευτέραν ταύτην διάλεξιν δοθεϊσαν εϊς τὴν
μεγάλην αϊ9ουσαν τὴς Διακιδείου Χχολὴς των Πατρων. ένεφάνησε κα'ι
ὴρμήνευσεν δ δμιλητὴς ΙΙΟ εϊκονας τοϋ 'Αγϊου "Ορους έγχρώμους και
ιιή, ἡ δε συρροὴ τοϋ κοσμου ϋπὴρξε τοιαύτη ωστε πληρωθείσης τὴς
αιθούσης, ἔμειναν ἔξω αύτὴς πολλα'ι έκατοντάδες ατομων.
Ὅ π. 'Αθανάσιος ύπηρετήσας επ ἀρκετδν και εϋδοκϊμως ως θεολογος καθηγητὴς εις τὴν 'Αθωνιάδα Σχολήν, ὴγάπησε μέ πολλὴν θερμοτητα τὴν μοναχικὴν ζωὴν τὴν δποίαν τελικως και ὴκολούθησε, καρεις μονα
χδς υπδ τοϋ Σχολάρχου τὴς "Αθωνιάδος Θεοφιλεστάτου “Επισκοπου
Μιλητουπόλειος κ. Ναθαναήλ, διὰ νὰ λαβη βραδύτερον και τὴν ιερωσύνην.
Πνευματικαὶ εργασίαι. 'Η 'Ιερὰ Κοινότης τοϋ 'Αγίου Ὅρους
ε'ισηγήσει τὴς πρδς τοϋτο έπιτροπὴς, έπέτρεψεν εϊς τον μοναχδν
Σωφρύνιον 'Αγιοπαυλίτην, μαθητὴν τὴς 'Αθωνιάδος Σχολὴς και ύπογραμματέα αϋτὴς, τὴν ἔκδοσιν 7,ευκωματος «οί Θησαυροϊ τοϋ 'Αγϊου Ὅρους».
έκφράσασα συγχρονως καϊ τον ἔπαινον αύτὴς διὰ τὴν ἀξιέπαινον ταύτην
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προσπάθειαν. Τδ σχετικὴν Πρακτικδν ἔχει ώς ὰκολούθως.
«.... 'Αναγιγνιδσκεται ἔκθεσις τὴς '1εροκοινοτικής έπιτροπής Οεωρήσεως τοϋ καταρτισθέντος λευκωματος δπδ τοϋ Μοναχοϋ Σωφρονίου
'Αγιοπαυλϊτου, ὑπδ τον τίτλον «ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», ἔχουσα
ιος έξής. Λαβοντες έντολὴν οὶ υποφαινομενοι τὴς 'Υμετέρας Πανοσιολογιοτητοτ, εϊς τὴν υπδ στοιχ. ΟΒ' Ι5.ΙΙ.ο8 Σενεδρϊαν Αὑτής, δπως, κατόπιν αϊτήσεως τοϋ Μοναχοϋ Σωφρονϊου 'Αγιοπαυλϊτου διαβιβασθεϊσης
προφορικως παρὰ τοϋ ἀντιπροσιοπου της 'Ι. αϋτοϋ Μετανοίας τὴ καθ''
ὴμας 'Ι. Κοινδτητι, έλέγξωμεν τδ νπ αϋτοϋ έτοιμαζόμενον προς ἔκδοσιν
μέγα 'Αγιορειτικδν λεύκωμα τιτλοφορούμενον «ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ», γνωρίζομεν τη 'Υμετέρα Πανοσιολογιδτητι δτι διεξελθδνιες
τοϋτο έπισταμένως δχι μδνον δὲν εϋρομεν εϊς αυτδ οϋδέν τδ άπαδον προς
τον 'Ιερδν ὴμων Τ6πον και τους θεσμοὺς αϋτοϋ, ἀλλ' ὰπεναντϊας διεπιστώσαμεν δτι τοϋτο ειναι ενας υμνος προς τον Μοναχισμδν και τδ
“Αγιον Ὅρος.
'Η διάταξις τὴς υλης, τδ λεκτικον, αϊ ωραιοταται φωτογραφϊαι και
τδ περιεχδμενον του τδ καθιστοϋν ἔργον πολύτιμον κα96σον μάλιστα
σήμερον ύπάρχει ἔλλειψις ένδς παρομοϊου έργου.
“Εκτιμωντες δθεν οι υποφαινομενοι τὴν προσπάθειαν ταύτην και
κυρίως τὴν μεγάλην σημασίαν που ἔχει ὴ ἔκδοσις ένδς τοιούτου ἔργου διὰ
τον ϊερδν ὴμων Τ6πον, εϊσηγούμεθα τῆ Σεβαστῆ 'Ιερα Κοινδτητι:
α) “Οπως χορηγηθὴ ὴ ὰδεια τὴς έκδδσεως τοϋ εργου και έκφρασθῆ
ἔπαινος προς τον έκπονήσαντα τοϋτο 'Αγιορειὰην, 6 δ.τοϊος απο το μαθητικον του ὰκομη στάδιον, ως ὰναφέρει ἐν ὰρχὴ τοϋ εργου, μὴ λαθων
ὑπ' δψιν κοπους και δυσκολίας έπεχείρηοε μιαν τοιαϋτην έργασίαν
άξιέπαινον.
και β) "Οπως ὴ 'Ιερὰ Κοινότης ένισχύουσα τον ζὴλον και τὴν προθυιιίαν τοϋ περι οῦ δ λδγος 'Αγιορεϊτου Μοναχοϋ, εϋχηθή αϋτω ϊνα καϊ
μελλοντικως συνεχϊση τὴν τοιαϋτην πνευματικήν του προσπάθειαν προς
επαινον τοϋ ιεροϋ ὴμων Τδπου, τὴς Μετανοιας του κα'ι αϋτοϋ τοϋ ιδϊου,
συ·ιτήοη δε ταϊ; 'Ι. Μοναϊς δπως συνδράμωσι τδ ἔργον δι' έγγραφὴς
των ως συνδρομήτριαι προς διευκολυνσιν τὴς ταχυτέρας εκδοσεως του.

Καρυαι τῆ 29η Νοεμβρϊου Ι958

Τα Μέλη
Ὅ Διονυσίου Γ. Δομέτιος. Ὅ Καρακώ,λου Γ. Βασίλειος
και δ Φιζ.οθέου Γ. Εϋδδκιμος

'Η καθ' ὴμας 'Ιερὰ Κοινοτης υϊοθετοϋσα τὰς άνωτέρω εϊσηγήσεις
τὴς 'Επιτρο.τὴς, έγκρινει τὴν ἔκδοσιν ταύτην, και ἀποφασιζει δπως χορηγηθῆ επϊσημον απδαπασμα τοϋ παοοντος πρακτικοϋ τφ ὰντιπροσιοπω
τὴς 'Ι. Μονὴς 'Αγιου ΠαύΖ,ου προς χρὴσιν ϋπδ τοϋ ένδιαφερομένου.
Προ; τοϋτοις νὰ πολυγραφηθῃ ὴ εκΟεσις τὴ: 'Επιτροπὴς πρύς γνωσιν
των 'Ι. Μονων και των ένδιαφερο,ιιένων. Οι άντιπρ6σωποι ».

Προσέφεραν πρδς ἐνίσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν
ΔΩΡΕΑΙ.
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ήμων οι κ. κ. Δηιι. Τξανετατος Τζανετατα
Κεφαλληνίας δρχ. 5Ο, Γετοργ. 'Αντωνατος "ΑΟὴναι ΙΟΟ, "Ενωσις Γονέων
Χριστιανικὴ 'Αγωγὴ Θεσ1νίκης ΙΟΟ, Νικ. "Αγουρίδης Πάτραι 5Ο, Γεώργ.
Λάσκαρης δικηγορος 'Αργοστολιον Ι5Ο, ὰντδνυμος Λέσβου 5Ο, Γεώργ.
Πανταζατος δφθαλμίατρος 'Αθὴναι 2ΟΟ, ιερομ. Στέφανος Κελλιωτης
Καρυα'ι ΙΙΟ, Π. Μωϋσῆς "Ασθεστοχτοριον ΙΟ, ὰρχιμ. Πανάρετος Μοσχονας
Φάρσα Κεφαλληνίας 2Ο, μον. 'Αροένιος Καψαλιωτης 2Ο, Χρ. ΔΟσος
Θεοδωράκη “Εδέσσης 2Ο, Λὰζ. Καναβοϋρας Θεσ1νίκη 5Ο, Γ. 'Αβράμιος
"Αβραμαιων Ἰ. Νέα Σκήτη 5Ο, Γρηγ. Σακαλῆς συιὴχης ε. α. Ἀθὴναι 5Ο,
Ιερομ. Μηνας κελ. Βατοπεδίου 2Ο, “Αθαν. Ζαφειρίου Θάσος 5Ο, ιερ.
Διονύσιος Πετρὴς Λέσβος δΟ. Κ. Μπαλκάμος άστυνομικδς Πὰτραι 2Ο,
άνώνυμος "Αθηνων ΙΟΟ, Χρ. "Ασπρομματης Οῦάσιγκτων δολλάρ. ΙΟ,
Παϋλος μον. κελ. Ξηροποτσμηνδς 5Ο, Χρ. Κανοτϊδης 'Αθὴναι 2Ο. Σοφία
Ἰ. Βελέζη 'Ιερισσδς 5Ο, Χρυσδστομος μον. 'Αγ. 'Αννα 3Ο, Θ. Παπαϊωάννου
Γυμνασιάρχης 'Αθὴνσι 5Ο.
'Επίσης διὰ τὴν βιβλιοθήκην τὴς 'Ι. ήμων Μονῆς ὑπδ τοϋ Ὅρθοδοξου καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου Πάδοβας κ. Γκιουζέππε Σκυρδ
«6 βιος τοϋ δσίου πατρος ήμων Λοιικα, ὲπισκοπου 'Ασύλων» τής
Νοτίου Ἰτα2.ίας.
Πρδς α..ταντας «αρράζομεν τὰς εϋχαριστι'ας τὴς 'Ι. ήμων Μονῆς.

ΕΠ1ΣΚΕΠΤΑΙ.
Τὴν 'Ιερὰν ήμων Μονὴν έπεσκέφθησαν οι κ. κ.
'Λλεξ. Δημοπουλος, "Αν. Κωνσταντινίδης, Σ. Μπουδούσης, Γ. Καρκαγιάννης, Ἰ. Κωσσης, “Αγγ. Φαρμσκίδης, Δ. Μπεθάνης φοιτηται ἐκ Θεσσαλονίκης, Π. Δημητράκης έκ Κοξάνης, Π. Φραγκλιν 'Ελληνοαμερικανδς,
Στ. Παπαγιάννης Ιδ ϋπσ,λ. Δημ. Μποσινάκης, Ἰωάν. Ζηκοπουλος, Κ.
ΙΙοϋλιος, Στ. Κατσούδης φοιτ. έκ Θεσσαλονϊκης, Χρ. Κατσικίδης ϊδ.
υ;τάλ. έξ 'ΑΟηνων, 8Ι. Ρπητϊδ καθηγητὴς 'Αμερικανός, Β. Β35'βΓ καθηγητὴς Γερμανος, Κιιγ1 11ο1ηϊιο1ά Δψὴς ἐκδοιικοϋ Οικου ἐκ Κολωνιας,
'Αν. Βοίνου ιερεϋς ὍλληνοαμερικανοςἸΟ8. 8ο1ιιηϊάΙ Γερμανος καθηγητὴς
Βυζαντινὴς Μουσικής, Θ. Δροσατος εξ 'Αθηνων, 'Ι. Φιλιππινάκης ἐκ
ΛασηΟιου, Ν, Παπανικολάου εξ 'Αργολϊδος, 'Ι. Τοὰς ἐκ Βαλτεσινώυ,
Χρ. Σεϊρέκης ἐκ Πειραιως, 'Ι. Ταχουγιάννης δικηγορος εκ Πολυγύρου,
Κ. Δελάμπασης δημοδιδάσκαλος εκ Πολυγύρου και ὑπερπεντήζοντα
φοιτηται τοϋ ἐξωτερικοϋ εκ των δποίων εῖς Γάλλος, εις “Αγγλος, τρεις
'Ελβετοϊ, δύο Ἰσλανδο'ι και οι ϋπολοιποι Γερμανοἰ.

Ἰερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος.

ΑΝΩ :

'Η

ΚΑΤΩ :

Μοναχοι της 'Ρωσσικῆς Μονῆς Ἀγ. Παντελεήμονος παραδἰδοντες κορμοὑς δύνδρων εις τον ξυλέμπορον κ. Χ. Κελέσην.
Τδ εις τδ βάθος τετραοροφον κτϊριον χρησιμοποιεϊται ώς
σιδηρουργεϊον κα'ι ξυλουργεϊον της Μονῆς.

