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«Ειδον τὴν άνθρωπίνην εϊκδνα τοϋ Θεοϋ καὶ έλυτριοθη ὴ ψυχή μου»
Ἀγ. Ἰωάννης δ Δαμασκηνδς.
Εϊκων έπι ξύλου φιλοτεχνηθεϊσα ὑπδ τοϋ ἐν Καρυαϊς ἀγιογράφου
μοναχοϋ Μελετίου Συκιώτου τοϋ κα'ι καθηγητοϋ τὴς Βυζαντινὴς Μουσικής έν τὴ 'Αθωνιὰδι Σχολῆ.
Ὅ μοναχος Μελέτιος διὰ τοϋ περιορισμοϋ του εϊς τὴν βυξαντινὴν
ἀγιογραφίαν έπέτυχε ν' ὰποδώση τον καρπδν τὴς παραδοσεως

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

« άγαπὰτε τοὑς εχθροὑς ὑμῶν, καλῶς ποιεϊτε τοϊς
μισοϋσιν ϋμας, εϋλογεϊτε τους καταρωμένους ϋμϊν, προσεϋχεσθε ϋπῖρ των έπηρεαξοντων ϋμάς, τφ τϋπτοντί σε
επ'ι τὴν σιαγονα πάρεχε καὶ τὴν αλλην, καὶ ὰπδ τοϋ αϊροντδς σου τδ Ιμάτιον και τον χιτῶνα μὴ κωλϋσῃς. παντϊ
δὑ τφ αϊτοϋντί σε δίδου, κα'ι απο τον αιῷοντος τα σα μὴ
άπαιτει. καὶ καθως θέλετε ϊνα ποιῶσιν ϋμϊν οί άνθρωποι,
κα'ι ϋμεϊς ποιεϊτε αὺτοϊς δμοίως. και εϊ αγαπατε τοὑς αγαπῶντας ὑμᾶς, ποια ϋμϊν χάρις εστῖ ; και γαρ οι άμαρρωλο'ι τοὑς αγαπωντας αντονς αγαπωοι καὶ εαν άγαθοποιὴτε τοὑς άγαθοποιοϋντας ὑμᾶς, ποια ϋμϊν χάρις έστί;
κα'ι γαρ οϊ άμαρτωλοὶ τδ αντο ποιοϋσι, καϊ εαν δανεϊζητε
παρ' ῶν έλπϊζετε άπολαβεϊν, ποια ϋμϊν χάρις έστι; καϊ
γαρ άμαρτωλο'ι άμαρτωλοϊς δανείζουσιν ϊνα άπολάβωσι τὰ
Ισα. πλὴν άγαπατε τοὑς έχΟροϋς ὑμῶν κα'ι αγαῦοποιεϊτε
κα'ι δανείζετε μηδέν ὰπελπίζοντες, κα'ι ἔσται 6 μισθδς ϋμῶν
πολϋς, κα'ι ἔσεσθε υϊο'ι ϋψίστου, δτι αὑτδς χρηστδς ἐστιν
έπ'ι τοὑς ὰχαρίστους και πονηροϋς. Γϊνεσθε οὑν οϊκτϊρμονες, καθως και δ πατὴρ νμων οϊκτίρμων έστι».
(Λουκ. στ.' 27 · 36)
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Ἐάν τις ρὑψῃ ἔστω καὶ ἁπλοῦν βλέμμα εἰς τὴν ἱστορίαν
ἡμῶν, θὰ ἴδῃ τὰς μεγάλας ὑπηρεσίας, ἄς ὁ μοναχικὸς θεσμὸς
προσέφερεν εἰς τὸ 'Ἑθνος ἡμῶν, τὴν Ἐκκλησίαν καὶ γενικώτερον
τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν τῆς Εὐρώπης πολιτισμόν.

Εἰς τὴν Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν, ἥτις ἀπετέλει τὸν
μόνον πεπολιτισμέ.νον κόσμον, οἱ Μοναχοὶ ὑπῆρξαν οἱ στυλοβάται τῆς παιδείας, οἱ διατηρήσαντες τὴν ἀρχαίαν σοφίαν καὶ
συνδυάσαντες ταύτην μετὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀληθείας. Ἀπὸ τὰς τάξεις αὐτῶν προῆλθον οἱ μεγάλοι καὶ
θεοφόροι Πατέρες, οἱ τὰ δόγματα τῆς 'Εκκλησίας διατυπώσαντες
ἐν οἰκουμενικαῖς συνόδοις καὶ τὴν ἁγίαν ἡμῶν πίότιν κρατύναντες. Οἱ Μοναχοὶ ὑπῆρξαν οἱ κατηχηταί, οἱ ἱεροκήρυκες, οἱ περὶ
τῶν πτωχῶν μεριμνῶντες (κοινωνικοὶ ἐργάται), οἱ πρωτοπόροι
εἰς τὰς ἐζπολιτιστικὰς ἐξορμήσεις τοῦ Βυζαντίου.

Λόγῳ τῶν ἀνεκτιμήτων τούτων ὑπηρεσιῶν τῶν Μοναχῶν,
οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες ἐφιλοτιμοῦντο νὰ ἀνεγείρωσι πλείονας Ἰ. Μονάς. Ἑπὶ Ἰουστινιανοῦ, δηλαδὴ εἰς τὴν περίοδον τῆς
μεγαλυτέρας τοῦ Κράτους ακμῆς, ὑπῆρχον εἰς μόνην τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐξήκοντα (6Ο) Μοναστήρια.
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Τινὲς ἐπιπολαἶως κρίνοντες καὶ τὴν ἄρνησιν, ἥτις τόσας
συμφορὰς συνεσώρευσεν εἰς τὸ γένος ἡμῶν, ἔχοντες... ὁδηγόν,
ἰσχυρίσθησαν ὅτι αἱἙκκλησίαι καὶ οἱ Μοναχο'ι συνετέλεσαν εἰς τὴν
κατάλυσιν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ! Διὰ νὰ μὴ μείνῃ δὲ
καὶ ἡ μαθητιῶσα νεολαία ἄγευστος τῆς ...σπουδαίας αὐτῆς ἀνακαλύψεως, πράγματι δὲ διαστροφῆς τῆς ἀληθείας, ἀνεγράφη
τοῦτο καὶ εἰς τὰ διδακτικὰ ἐγχειρίδια καὶ ἐπενοήθη καὶ ἰδιαίτερος
ὅρος «καλογερισμὸς» (Ἰδὲ ἱστορία Μέσων χρόνων ΘεοδωρίδουΛαζάρου σελ. 2ΟΟ ἔκδοσις 1938 καὶ “Εγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν
'Ἑλιος τόμ. Ζ' σελ. 3Ο2 ἔνθα σημειοῦται ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἀπολύτως ἐδούλευεν εἰς τὴν στεῖραν καλογερικὴν ἀντίληψιν»). Ἑ
ἀμερόληπτος ὅμως ἔρευνα, ἥτις ἐσχάτως μεγάλως ἐπολλαπλασιά"
σθη εἰς πᾶν τὸ ἀφορῶν τὸ Βυζάντιον, ὅλως τοὐταντίον ἀποφαίνεται καὶ διακηρύττει ὅτι ἡ Ἑκκλησία ἐν τῷ Βυζαντίῳ ὑπῆρξε
πηγὴ δυνάμεως δΓ αὐτό.
Ὄταν τὴν Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν ἐκάλυψεν ὁ μέλας
τῆς δουλείας πέπλος, οἱ Μοναχο'ι καὶ τὰ Μοναστήρια διετήρησαν
τὰ ζώπυρα τοῦ Ἐθνους καὶ τὴν Ἐθνικὴν συνείδησιν, παραλλήλως πρὸς τὴν Χριστιανικὴν πίστιν. 'Εκεῖθεν ὡρμήθη ἡ ἐλευθερία διὰ νὰ δώσῃ εἰς τὸ 'Ἑθνος τὴν ἀνεξαρτησίαν αὐτοῦ.
Θὰ ἧτο ἐπανάληψις τῶν πολλάκις λεχθέντων καὶ θὰ κατελήγομεν εἰς μακρηγορίαν, ἄν ἠθέλομεν ἐπαναλάβει ὅσα ὀφείλει
εἰς τὸν μοναχισμὸν τὸ Ἐθνος κατὰ τοὺς χρόνους τῆς δουλείας.
Ἑπιγραμματικῶς ὁ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενόμενος Κασσανδρείας
Εἰρηναῖος, ἕνας ἐμπνευσμένος, ἄγιος καὶ ἀσκητικὸς ἱεράρχης,
ἔλεγεν, ὅτι αἱ Ἰεραὶ Μοναὶ εἶναι «αἱ ἐθνικαὶ καὶ θρησκευτικαὶ
ἡμῶν ἐπάλξεις».
Μετὰ τὴν ἀπελειιθέρωσιν δμως τὸ ἐλεύθερον καὶ χριστιανικὸν Ἐλληνικὸν Κράτος κηδεμονευόμενον παρ' ἀλλοεθνῶν καὶ
ἀλλοδόξων ἀπέδωκε τὰ .... τροφεῖα διαλῦσαν διὰ τοῦ Μ3.ιιτετ
412 Ἰερὰς Μονὰς καὶ σφετερισθὲν τὴν περιουσίαν αὐτῶν!
'Η χαριστικὴ ὅμως βολὴ ἐδόθη διὰ τῶν κατὰ καιροὺς νόμων «περὶ ρενστοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας» (τῇ
ἀληθείᾳ περὶ ἐξανεμίσεως αὐτῆς) οἴτινες δυστυχῶς φέρουσι καὶ
τὴν ὑπογραφὴν τῆς 'Εκκλησίας, παρὰ τοὺς Ἰεροὺς Κανόνας
τοὺς ἀνακηρύττοντας τὸ ἀναπαλλοτρίωτον αὐτῆς. «Ἐὰν ποτὲ
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γραφῇ ἡ ἱστορία τῆς διαλύσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι Μονῶν, θὰ
πληροφορηθῇ μετ' ἐκπλήξεως ὁ χριστιανικὸς κόσμος, ὅτι εἰς
τοῦτο ἐπρωτοστάτησεν ἡ Ἰεραρχία, συμμαχήσασα μὲ τοὺς κατὰ
τόπους πολιτευομένους. Θὰ πληροφορηθῇ ὅτι ἄνθρωποι τῶν
Μητροπόλεων ἐξήρχοντο μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀνὰ τὰς
Μονὰς κατὰ τὸ 1931, ἴνα φέρωσιν εἰς τὰ «παζάρια» τὴν κινητὴν
περιουσίαν των πρὸς ρευστοποίησιν ὑπὲρ τοῦ περιφήμου ΟΔΕΠ»
('Αρχιμ. Γαβριὴλ Διονυσιάτου «Φωνὴ βοῶντος ἐκ τῆς ἐρήμου»
σελ. 17).
Οὕτως ὁ μοναχισμὸς πρὸς μεγάλην Ἑθνικήν, Ἑκκλησιαστικὴν καὶ κοινωνικὴν ζημίαν ἐξέλιπεν ἐκ τῆς 'Εκκλησίας τῆς
Ἐλλάδος, τὰ δὲ ὑφιστάμενα (ὅπου ὑφίστανται καὶ δὲν ἔγιναν
τουριστικὰ περίπτερα) σήμερον μοναστηριακὰ κτίρια μὲ τοὺς
ἐλαχίστους μοναχούς, εἶναι λείψανα παρῳχημένων εὐκλεῶν ἡμερῶν τοῦ 'Ἑθνους καὶ τῆς 'Εκκλησίας, ὡς τὰ ἐρείπια τοῦ Παρθενῶνος τῆς δόξης τῆς Ἁθηναϊκῆς ἡγεμονίας, καὶ βωβοὶ μάρτυρες τῆς ἀγνωμοσύνης τοῦ Κράτους καὶ τῆς 'Εκκλησίας.
'ἸΙδη παραμένει τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ ἁγιώτατος ἡμῶν τόπος ὡς ἔσχατον κέντρον τοῦ μοναχισμοῦ τῆς Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τούτου ἡ συντήρησις, κατόπιν τῆς ἀπαλλοτριώσεως ἁπάσης τῆς κτηματικῆς. αὐτοῦ περιουσίας ἀντὶ πινακίου
φακῆς, τυγχάνει προβληματική.
Πόσην ἀνάγκην ἔχει σήμερον ἡ Ἐκκλησία καὶ χριστιανικὴ
ἡμῶν κοινωνία τῶν Μοναχῶν, ὅτε ἀντιμετωπίζει πληθὺν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ νέους ποικιλωνύμους ἐχθροὺς.τῆς πίστεως εὐκόλως τις κατανοεῖ.
Ἑ Δυτικὴ Ἑκκλησία δὲν θὰ ἧτο προπύργιον τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ πρωτοπόρος τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τὴν ἐν ἁμαρτἶαις γηράσασαν Δύσιν ἄνευ τῶν μοναχικῶν αὐτῆς. ταγμάτων. Τὰ Μοναστήρια δίδουν . τὰ ἡγετικὰ μαχητικὰ καὶ δημιουργικὰ στελέχη
τῆς 'Εκκλησίας καὶ διατηροῦν τὴν παράδοσιν αὐτῆς.ἰδίᾳ εἰς .τὴν
λατρείαν.
Ἑ διοικοῦσα ἡμῶν Ἑκκλησία, ἡ ἐκ τοῦ περιβόλου τῶν
Μονῶν προερχομένη, δέον ἀμελητί νὰ ἐπιληφθῆ τοῦ σπουδαιοτάτου θέματος τῆς ἀναβιώσεως τοῦ μονὰχικοῦ βίου, ὅστις θὰ
προσδώσῃ αὐτῇ αὗθις νέαν ἀκμήν.
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Ἑ Ἑκκλησία εἶναι στρατευομένη καὶ χρῇζει στρατιωτῶν
μὲ αὐταπάρνησιν' αὐταπάρνησις δέ, ὡς γνωστόν, δὲν ἀναφαίνεται εἰς οἰκογενειάρχας μὲ κτήματα καὶ χρήματα, ἀλλ' εἰς τοὺς
ἔχοντας ἀκτημοσύνην, παρθενίαν καὶ ὑπακοήν, οἶοι εὶναι οἱ Μοναχοί. Εἶναι ἀποκαρδιωτικὸν τὸ φαινόμενον νὰ ἀνεχώμεθα τὴν
κατάργησιν καὶ ἐξαφάνισιν ζωτικωτάτου διὰ τὴν Ἐκκλησίαν
θεσμοῦ, ἀρχαιοτάτην τὴν προέλευσιν ἔχοντος.
Βεβαίως σήμερον ἐμφανίζονται καὶ ἐκ λαϊκῶν τὸ πλεῖστον
Χριστιανικὰ σωματεῖα, ἕν τῶν ὁποίων μὲ τὸ μοναχικὸν πνεῦμα
καὶ τρίπτυχον, ἄτινα ὑποβοηθοῦσι τὸ ἔργον τῆς 'Εκκλησίας τὸ
διδακτικὸν καὶ κοινωνικὸν καὶ ἀξιολόγους ὑπηρεσίας προσφέρουσιν, ἀναπληροῦντα τὸ ἔργον τῶν Μοναχῶν. 'Αλλ' οἱ εὔχυμοι
τούτων καρποὶ θὰ ἧσαν ἀπείρως δαψιλέστεροι, ἄν τὸ ἔργον αὐτῶν ἐπετέλουν Μρναχοί, διότι ἡ ἠθικὴ ἀκτινοβολία τοῦ μοναχικοῦ τριβωνίου ἐπιδρἀ μεῖζον ἤ τὸ κοσμικὸν ἔνδυμα καὶ ἀποβαίνει ὁ μοναχός, ὡς παρατηρεῖ ὁ πολὺς ὀρθόδοξος θεολόγος Χ.
Ἀνδροῦτσος, «μορφωτὴς τῆς κοινωνίας ἀπαράμιλλος, εἰς ὅν
πάντες καὶ τὰ μυστικώτατα ἐμπιστεύονται, ἀσκῶν μεγάλην ἠθικὴν ροπὴν ἐπὶ τοὺς ἄλλους» δταν ἐννοεῖται σὺν τῇ περιβολῇ
τοῦ ἱεροῦ ράσου περιβάλλεται καὶ ὑπὸ χριστιανικῶν ἀρετῶν.
'Ἐπειτα ἡ Ἑκκλησία δέον νὰ ἀνανεώνῃ τὰ στελέχη της καὶ
δημιουργῇ ἐργάτας τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, τοὺς ὁποίους ἐκ
τοῦ μοναχικοῦ θεσμοῦ θὰ ἀντλήσῃ.
'Η πάντοτε ἐμπερίστατος Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία
ἥδη ἀπὸ τοῦ 193Ο ἐν τῷ καταρτισμῷ τῶν θεμάτων ἐν τῇ Ἰερὰ
Μονῇ Βατοπεδίου τῆς μελλούσης ὀψέποτε, δταν ὁ Κύριος εὐδοκήσῃ, νὰ συνέλθῃ προσυνόδου, περιέλαβε μεταξὺ τῶν θεμάτων
αὐτῆς καὶ τὸ σπουδαιότατον τοῦτο ζήτημα.
'Η Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἥτις εἶναι ἡ μεγαλυτέρα τῶν
ἐλευθέρων Ὄρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἀπολαμβάνει εἰρήνης καὶ
ἡσυχίας, δὲν ἠσχολήθη δυστυχῶς εἰσέτι μὲ τὸ ζωτικῆς σημασίας
τοῦτο ζήτημα. Ἄς χωρήσῃ ἤδη, ἔστω καὶ τὴν δωδεκάτην. ἐπὶ
τὸ ἔργον τοῦτο, ἄς δείξῃ στοργὴν καὶ ἐνδιαφέρον διὰ πανάρχαιον θεσμόν, διὰ νὰ ἴδῃ αὖθις ἡμέρας δόξης καὶ ἀκμῆς, ὡς τὸ
πάλαι, πρὸς δόξαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Οὖ τὸ ἔργον
συνεχίζει ἐπὶ τῆς γῆς.

λΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΘΕΜλΤΗ
ΜΗΝΙΛιΟΠ ΔΕΛτϊΟΗ ΜΛΘΗΤΩΙΓ ΗΘΩΠΙΛΔΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

Φεβρουόὶριος

1956

Κατὰ τὸν μῆνα Φεβρουάριον ἐσυνεχίσθη μὲ ζωηρότερον
ρυθμὸν ἡ παρατηρηθεῖσα κίνησις διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῶν ἀπειραρίθμων δυνατοτήτων τὰς ὁποίας προσφέρει τὸ Ἄγιον Ὄρος διὰ
μίαν ὑγιᾶ πνευματικὴν κίνησιν καὶ ζωήν. Οὔτως ἔλαβε χώραν
νέα διάλεξις εἰς τὸ Ἰεροκοινοτικὸν μέγαρον ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου
τῆς Ἁθωνιάδος 'Εκκλησ. Σχολῆς Ἁρχιμ. κ. Ναθαναὴλ Λαυριώτου, νῦν ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως, μὲ θέμα «'Ο "Αθανόὶσιος

δ εν τφ Ἅθτρ».
Τὸ θέμα τῆς ἐν λόγῳ διαλέξεως ὑπῆρξεν ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρον καθόσον ἀνεσύρθη ἐκ τοῦ ἀπωτάτου βάθ.ους τῆς 'Εκκλησ.
Ἰστορίας μία ἀπὸ τὰς λαμπρὰς καὶ ἐνδόξους μορφὰς τοῦ Ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ.
Κατ' ἀ,ρχὴν ὁ ὁμιλητὴς ἐτοποθέτησε, ὡς ἧτο φυσικὸν ἱστορικῶς τὸ θέμα αὐτοῦ ἀναφερθεὶς εἰς τὰ ἐκ καταγωγῆς καὶ ἐκ παιδεύσεως τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου. Ὁ Ὄσιος Ἁθανάσιος, εἶπεν,
ἐμφανίζεται δρῶν ἐν Ἄθῳ περὶ τὰ τέλη τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Ζ' τοῦ Πορφυρογεννήτου, δηλ. κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα,
γεννηθεὶς εἰς Τραπεζοῦντα ἐκ πλουσίων καὶ εὐγενῶν γονέων παραδοθεὶς ἐκ μικρᾶς ἡλικίας λόγῳ τῆς ἐπισυμβάσης ἀπωλείας τούτων εἰς τὰς χεῖρας ἐπιφανοῦς ἐν Κωνσταντινουπόλει διδασκάλου
ὀνομαζομένου καὶ αὐτοῦ Ἁθᾳνασίου. Εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὁ Ἁθανάσιος συντόμως διέπρεψεν εἰς τὴν Παιδείαν εἰς τρόπον ὤστε θαυμάζοντες τὴν σοφίαν καὶ τὴν σύνεσίν του οἱ συμμαθηταί του νὰ ζητήσουν τὴν ἀνακήρυξίν του ὡς διδασκάλου
αὑτῶν. Ἑκεῖ ἐγνωρίσθη μὲ τὸν Μιχαὴλ Μαλεἴνον ἡγούμενον
εἰς τὸ Ὄρος Κυμινᾶ τῆς Βιθυνίας μονῆς, τὸν ὁποῖον καὶ·ἠκολούθησεν εἰς τὴν μονὴν καρεὶς ὑπ' αὐτοῦ μοναχός.
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Ἁλλ' ὁ Ἁθανάσιος δοκιμασθεὶς εἰς τὴν μοναχικὴν ζωὴν
ἀπέβη σύν τῷ χρόνῳ ἰδεώδης προσωπικότης εἰς τὴν μοναχικὴν
ἀδελφότητα ἀποσπάσας τὴν ἐκτίμησιν καὶ τὴν ἀγάπην δλων.
Ἑπεθύμει ὅμως ἔτι μεγαλυτέραν ἄσκησιν καὶ δά αὐτὸ ἐζήτησε
τὴν ἄδειαν ἀπὸ τὸν ἡγούμενον τῆς Μονῆς νὰ μεταβῇ εἰς τὸν
Ἄθω. Ὁ ἡγούμενος κατόπιν πολλῆς πιέσεως ἠναγκάσθη νὰ ἐνδώσῃ χορηγῶν ουτω τὴν σχετικὴν εὐλογίαν πρὸς τὸν Ἁθανάσιον.
Εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Μαλεϊνου ὁ Ἁθανάσιος ἐγνωρίσθη καὶ
συνεδέθη διὰ στενοτάτης φιλίας μὲ τὸν ἀνεψιόν τοῦ Μιχαὴλ Νικηφόρον Φωκᾶν τὸν μετέπειτα αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου. Οὖτος ἐπεθύμει διακαῶς νὰ προσέλθῃ εἰς τὸν μοναχισμόν. Ἁπέστειλε δὲ εἰς τὸν Ἁθανάσιον -εὑρισκόμενον τώρα εἰς τὸν Ἄθω- τὸν μοναχὸν Μεθόδιον προκειμένου ὅπως τὸν πείσῃ ἴνα ἀναλάβῃ τὴν
προσπάθειαν ἱδρύσεως τεραστίου κτιριακοῦ συγκροτήματος ἐντὸς
τοῦ ὁποίου θὰ συνεκεντροῦτο τὸ πλῆθος μοναχῶν διὰ νὰ λατρεύσουν ἐν πνεύματι ἀγάπης τὸν Θεόν. Ὁ Ἁθανάσιος ἀνέλαβε τὸ
ἔργον του μὲ συναίσθησιν τῶν πολλῶν αὐτοῦ δυσκολιῶν ἐπιδείξας
ἀδάμαστον ἀποφασιστικότητα ἕως ὅτου ἔφερεν αὐτὸ εἰς πέρας. Αἱ
ἐμφανισθεῖσαι δυσκολίαι δὲν ἧσαν ὑλικῆς φύσεως, διότι χρήματα παρεῖχεν ὁ Νικηφόρος. 'Αλλὰ ποῖος ἠδύνατο νὰ ἀντιμετωπίσῃ
τοὺς μοναχοὺς τοῦ Ἄθω, οἱ ὁποῖοι συνηθισμένοι νὰ ζοῦν βίον
σχεδὸν πλάνητα δὲν ἠνείχοντο τὴν ϊδρυσιν μιας τόσον μεγαλοπρεποῦς μονῆς ; Ἁντέδρασαν λοιπὸν οὗτοι ζωηρῶς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Νικηφόρου, ἐπὶ Ἰωάννου Τσιμισκῆ, καὶ ἀπέστειλαν
πρὸς αὐτὸν τὸν διακεκριμένον μοναχὸν Παῦλον τὸν Ξηροποταμίτην κατηγοροῦντες τὸν Ἁθανάσιον ὡς ἀνεγείραντα πολυτελεῖς
οἰκοδομάς, περιβόλους καὶ ναούς. Ὁ Ἁθανάσιος μὴ δυνηθεὶς νὰ
μεταβῇ εἰς τὴν πρωτεύουσαν ἀπέστειλε τὸν μαθητήν του 'Ιωάννην τὸν 'Ἰβηρα «ἄνδρα ἐπιφανῆ καὶ σεβάσμιον» ὁ ὁποῖος ἀνέτρεψεν ὅλας τὰς κατὰ τοῦ διδασκάλου καιηγορίας. Οὗτος διεβεβαίωσε τὸν αὐτοκράτορα δτι ὁ κοινοβιακὸς βίος τὸν ὁποῖον ἢθελε νὰ εἰσάγῃ ὁ Ἁθανάσιος δὲν ἧτο σύστημα νέον, ὅπως ἰσχυρίζοντο οἱ ἀντιφρονοῦντες, ἀλλὰ παλαιὸν εἰσαχθἐν ὑπὸ τοῦ Παχωμίου εἰς τὰς ὑπ' αὐτοῦ ἱδρυθείσας λαύρας. Ὁ αὐτοκράτωρ φαίνεται ὅτι ἐπηρεάσθη σοβαρῶς ἀπὸ τὰς ἐξηγήσεις τοῦ Ἰωάννου
καὶ ἐπιθυμῶν νὰ ἐπέλθῃ ἡ εἰρήνη μεταξὺ τῶν μοναχῶν ἀπέστειλε
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τον διακεκριμένον ἡγούμενον τῆς μονῆς Στουδίου Εὐθύμιον
πρὸς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν τοῦ ζητήματος. Κατόπιν πολλῶν συζητήσεων ὁ ἀπεσταλμένος τοϋ αὐτοκράτορος ἐπείοθη ὅτι αἱ κατὰ
τοῦ Ἁθανασίου κατηγορίαι ἧσαν ἀποτέλεσμα « σατανικῆς ἐνεργείας». Ἑπιθυμῶν ὅμως νὰ εἰρηνεύσουν τὰ πνεύματα συνεφώνησεν εἰς τὴν σύνταξιν κανονισμοῦ ὁ ὁποῖος νὰ καθορίζῃ τὰς
σχέσεις αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ ὐπάρχουν μεταξὺ τοῦ Πρώτου καὶ
τῶν μοναχῶν καὶ νὰ περιλαμβάνῃ δὲ πᾶν ἄλλο, τὸ ὁποῖον ἀφορα τὴν ὁμαλὴν διακυβέρνησιν τῆς Ἰερ. Χερσονήσου. Ὁ κανονισμὸς οὗτος ἐγράφη ἐπὶ τραγείου δέρματος δι' ὅ καὶ ὼνομάσθη
« τράγος ».
Ἑ ἴδρυσις τῆς Λαύρας ἢρχισε περὶ τὸ 962. Ὁ Νικηφόρος
παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν δὲν κατώρθωσε νὰ μονάσῃ εἰς αὐτὴν διότι
ἡ δολοφονικὴ χεὶρ τοῦ ἀνεψιοῦ του Ἰωάννου Τσιμισκῆ ἔθεσε
τέρμα εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ εὐγενοῦς του πόθου. Δυνάμεθα ὅμως νὰ εἴπωμεν ὅτι μερικῶς ἐξετέλεσε τὴν ὑπόσχεσίν του
ζῶν βίον ἀσκητικὸν καὶ εἰς αὐτὰ ἀκόμη τὰ ἀνάκτορα.
Ἑ κατάστασις ἡ ὁποία ἐπεκράτει εἰς τὸν Ἄθω ὅταν ἔφθασεν ὁ Ἁθανάσιος ἧτο πρωτόγονος. Οἱ μοναχοὶ δὲν ἠσκοῦντο
σωματικῶς παρὰ μόνον πνευματικῶς διὰ τῆς μελέτης καὶ τῆς προσευχῆς. Δὲν ἐκαλλιέργουν τὴν γῆν καὶ δὲν ἐχρησιμοποίουν ὑποζύγια. Τὰς μεταφοράς των ἔκαμνον διὰ τῶν ὤμων των καὶ μετὰ
σάγματος. Ἑ τροφή των ἧτο λιτοτάτη ἀποτελουμένη ἀπὸ ξηροὺς
καρποὺς καὶ χόρτα, σπανίως ἐχρησιμοποίουν ἄλλας τροφάς.
Ἑ ἐμφάνισις τοῦ Ἁθανασίου μετέβαλεν ἄρδην τὴν κατάστασιν διότι διὰ τῆς ἱδρύσεως τῆς Λαύρας ἠλλοίωσε τὸν ἀρχαιότροπον καὶ ἀπράγμονα μοναχικὸν βίον καὶ ἔθεσε τὰς βάσεις τοῦ
κοινοβιακοῦ βίου. Δικαίως λοιπὸν θεωρεῖται ὡς ὁ εἰσηγητὴς τοῦ
νεοτρόπου τούτου βίου εἰς τὸν Ἄθω.
Οὐδεὶς ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ ὀργανωτικὸν ἔργον τοῦ Ἁθανα
σίου παρουσιάζει πρωτοτυπίαν διὰ τὸν καθόλου μοναχισμόν.
'Ἀλλως οὗτος ἐστηρὑχθη ἐπὶ τοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ
ἁποκρυσταλλώσας ὅσα πρὸ αὐτοῦ εὖρεν ἐν ἐφαρμογῇ ἐδημιούργησε τὴν κυρίαν βάσιν τῆς μοναστηριακῆς ὀργανώσεως τοῦ Ἄθω.
Εἰς τὴν νεοσυσταθεῖσαν ἀδελφότητα ἔδωσε νέον πνεῦμα
ζωῆς. Ἐδίδαξεν εἰς τοὺς μοναχοὺς ποῖον εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ
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πραγματικοῦ μοναχισμοῦ τὸ στηριζόμενον ἐπὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐπὶ παραδόσεως τῶν Πατέρων. Ἐπέβαλεν εἰς αὐτοὺς
τὴν μελέτην τῆς Ἁγ. Γραφῆς καὶ τῶν συγγραμμάτων τῶν Πατέρων, ὡς καὶ εἰς σωματικὴν καὶ πνευματικὴν ἄσκησιν. Ἑκαλλιέργησε τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἐγκρατείας, τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ἀκτημοσύνης. Οὔτω θεωρεῖται ὡς
ἡ μεγαλυτέρα φυσιογνωμία τοῦ Ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ ὁ ἀνυψώσας τοῦτον εἰς τὴν σημερινὴν αὐτοῦ αἴγλην καὶ λαμπρότητα.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ ὁμιλητὴς ἀνέπτυξεν ἐν πλάτει τὸ τυπικὸν
τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου παρουσιάσας τὰς ὁμοιότητας καὶ τὰς
ἐλαχίστας διαφορὰς πρὸς τὸ τυπικὸν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ,
Στουδίτου. Τέλος ὁ ὁμιλητὴς ἐτόνισε ὅτι διὰ νὰ ἐπιτύχῃ ὁ μοναχισμὸς τὴν πραγματοποίησιν τῶν ὑψηλῶν αὐτοῦ ἰδανικῶν πρέπει οἱ σημερινοὶ μοναχο'ι νὰ ἐφαρμόσουν κατὰ ἀπόλυτον
τρόπον τὰς διατάξεις τῶν ἱδρυτῶν τοῦ
μεγαλειώδους τούτου θεσμοῦ, εὐχηθεὶς ὅπως
πρώτη ἡ ὑπὸ τοῦ ἀναμορφωτοῦ ἱδρυθεῖσα, τοῦ Ἁγιορειτικοῦ
μοναχισμοῦ Ὁσ. Ἁθανασίου Μεγίστη Λαύρα δ ώ σ ῃ τ ὸ
παράδειγμα πρὸς μίμησιν.

« 'Εὰν πείθεσθε εις τὰ λογια μου, ὰνοϊξατε διάπλατα τὰς θύρας
τῶν ὰποθηκων κα'ι των χρηματοκιβωτίων σας και δώσατε εις τδ πλοϋτον διεξδδους διὰ των 6ποϊων θα μεταδϊδεται ἀφθονως. Και καθ' δν
τροπον, τοὺς μεγάλους ποταμούς, δταν διέρχωνται διὰ μέσου εϋφδρου
και πολυκὰρπου χωρας, τους διαχωρϊζουν εϊς πλεϊστα αύλάκια, δια νὰ
διοσουν πδρους και διεξύθους, τοιουτοτροπως καϊ σεις δωσαιε διέξοδον
εϊς τδν πλοϋτον σας, διαμοιράζοντες αϋτδν διὰ ποικίλων οδων και τρδπων εις τοϋς πτωχούς. “Ω! ποσους μεν έπαίνους θὰ ὰπσνέμουν οἰ εύεργετοϋμενοι, τους δποίους έπαϊνους δὲν πρέπει σϋ νὰ περιφρονήσης' ποσος
δέ δ μισθος, τδν δποϊον θὰ λάβης παρὰ τοϋ δικαϊου Κριτοϋ, καϊ δια
τδν ὺποιον μισθδνδέν πρέπει συ να δυσπιστήσης και νὰ φανῆς ὰπρόθυμος».

Μεγαλου Βασιλείου
Σπεϊρε τὴν έλεημοσύνην σου μετὰ ταπεινώσεως και θέλεις θερίσει εν
ὴμέρα κρίσεως ἔλεος.
— Ὅστις φθάσει να γνωρίση τὴν ϊδϊαν αϋτοϋ ἀσθένειαν, αυτος ἔφθασε
εις τὴν τελεϊαν ταπείνωσιν.
— Πρώτη πάντων των παθων εϊναι ή φιλαυτία και πρώτη πασων των
ὰρετων εϊναι ή καταφρονησις τὴς ἀναπαύσεως τοϋ σωματος.
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Θεωρῶ τὸν ἐαυτόν μου εὐτυχῆ, διότι μὲ ἠξίωσεν ὁ Θεὸς
νὰ ἐπισκεφθῶ τὴν Ἁγιώνυμον Πολιτείαν. τοῦ Ὄρους καὶ νὰ
συμπροσευχηθῶ μὲ τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ ἀσκητάς. Εἶμαι
πολὺ ἱκανοποιημένος διότι ἐγνώρισα ἐκεῖ φυσιογνωμίας ἁγίων
ἀνδρῶν τῶν ὁποίων ἡ ἀγαθότης, ἡ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις μοῦ
ἀφῆκαν ἀνεξίτηλα ἴχνη εἰς τὴν ψυχήν μου. Θὰ ἠσθανόμην δὲ
μεγάλην χαρὰν ἐὰν ἠδυνάμην μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ
σκιαγραφήσω ἐκλεκτὰς φυσιογνωμίας τοῦ Ὄρους καὶ νὰ παρουσιάσω τὸ ἐπιτελούμενον ἔργον τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων.
Νομίζω ὅτι ἐπιβάλλεται σήμερον νὰ γνωρίσῃ τὸ Πανορθόδοξον πλήρωμα καὶ ὁ κόσμος τὴν ζωὴν καὶ τὴν δρᾶσιν τῶν
ἀσκητῶν πατέρων καὶ νὰ πληροφορηθῆ ὅτι ὅντως τὸ Ἅγιον ' Ορος
εὶναι «Μουσῶν καταγώγιον» καὶ «Κατοικία ἁγίων ἀνδρῶν».
Μὲ τὴν προοπτικὴν αὐτὴν παρουσιάζω ἀπὸ τῶν στηλῶν
τῆς «Ὁρθοδοξίας» τὴν συγγραφικὴν δρᾶσιν τοῦ ἐν τῇ Μικρά
Ἁγίᾳ 'Ἀννῃ ἀσκουμένου Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου
καὶ ἔχω τὴν πεποίθησιν ὅτι θέλει ἐκτιμηθῆ δεόντως ἡ ἀξιόλογος
αὐτοῦ συμβολὴ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικήν μας ὑμνογραφίαν.

ι 'Ο Ρ. Ι.
* Εις τδ τεϋχος 'Ιανουαρίου - Φεβρουαρϊου τὴς « Ὅρθοδοξίας »
Κωνσταντινουπδλεως έδημοσιεύ0·η ϋπδ τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ροδοπόλεως κ. 'Ιερωνϋμου και ύ.το τον ὰνωτέρω τὶτλον ὴ συγγραφικὴ
έργασία τοϋ δοκϊμου Ὅκκλησιαστικοϋ υμνογράφου ὴσυχαστοϋ μοναχοϋ
Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.
'Επειδή, δμολογοϋμεν, τδ δλον συγγραφικδν ἔργον τοϋ 'Αγιορείτου
τούτου μοναχοϋ, τυγχάνει οίγνωστον και εὶς ὴμας ἀκόμη τούε 'Αγιορείτας, διὰ τοϋτο έθεωρήσαμεν καθηκον ν' ἀναδημοσιεϋσωμεν δσα εν τὴ
Ὅρθοδοξία έδημοσϊευσεν δ Σεβασμιιοτατος Ροδοπόλεως.
Εις τον μοναχδν Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην, διὰ τὴν συγγραφικήν του ταύτην έργασιαν, έξεφράσθη κατὰ τδ παρελθδν ἔτος ὴ εϋαρέσκεια τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησίας ως καὶ τὴς 'Ιερας Συνύδον
τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος,
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ἸεραΙ ακολου^ιαι
Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἀγισρείτου.
ΙΙαναγίας « Κουκουζελίσσης ».
Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. (Ἐξεδόθη τρις).
Ἁγίων Γεροντίου Μάρτυρος καὶ Γεροντίου Ὁσίου.
Ἁγίου Σεραφείμ Φαναρίου διὰ τὴν Κυριακὴν τῶν ΜυρΟ' φόρων.
Ἁγίου Προφήτου Ἰεζεκιήλ.
Ἁγίου Εὐλογίου Ἁλεξανδρείας ('Εξεδόθη).
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐν Δυκῷ.
Ἁγίου Γεωργίον Νεομάρτυρος Σέρβου.
Ἁγίων 11 Διονυσιατῶν,
Ὁσίων 99 ἐν Κρήτῃ.
Ἁγίας Πλατωνίδος.
Ἁγίας Ἰερείας.
Ἁγίων Μακαριων 4, κοινή, Μακαρίου Αἶγυπτίου, Μακαρίου Ἀλεξανδρέως, Μακαρίου Ρωμαίου καὶ Μακαρίου Κορίνθου,
Ἁγίου Ἰωάννου Κρητὸς ('Εξεδόθη).
Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἁκυλίνης.
'Αγίου Κυρίλου Φιλεώτου.
Ἁγίας Θεοδώρας Αὐγούστης.
Ἁγίου Γερασίμου Ἰορδανίτου.
Ἁγίων Καλλινίκης καὶ Βασιλίσσης.
Ἁγίου Οεοδώρου Ἐδέσσης.
Ἁγίου Μοδέστου Ἰερομάρτυρος.
Παναγίας «Γοργοεπηκόου» ('Εξεδόθη).
Ἁγίας Ἁλεξάνδρας.
Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου Βουλγάρεως.
Ἁγίου Θεοκλήτον.
Ὁσίου Γεροντίου.
Ἀγίου Εἰρηναίου Λουγδούνων.
Ἁγίου Φιλοθέου Καρεώτου.
Ἀγίου Παύλου τοῦ ἐν Λάτρῳ.
Ἀγίου Λέοντος Μακέλλη ('Εξεδόθη).
Ἁγίων Πινο'ϋφρ'ίοτι καὶ Ναθαναὴλ
Ἁγίου Δοσιθέον.
Ἁγίου Συνεσίοω.
Ἁγίον Λεοντίον τοῦ ἐν Ἀχαϊᾳ.
Ἁγίου Ἁθανασίου τοῦ ἐν Ἂθῳ, Μεθέορτο^.
Ἁγίων τῶν ἐν Χίῳ διαλαμψάντων.
Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ.
Ἀγίου Νικολάου ἀνακομιδῆ·ς.
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Ἁγίας Ἐρμιόνης.
Ἁγίου Καισαρίου.
'Αγίου Ἁποστόλου νέου. (Ἐξεδόθη),
Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς θαῦμα.
Παναγίας «Γαλακτοτροφούσης».
Ἁγίου Παρθενίου τοῦ νέου.
Ἁγίου Αὐγουστίνου.
Παναγίας «Ὁδηγητρίας».
Ἁγίας Χρυσῆς.
'Αγίας Ὄλγας.
Ἁγίας Ὁλυμπιάδος.
Ἁγίου Ἰωάννου Βατάτση.
'Αγιων Ὁνουφρίου καὶ Πέτρου (Ἐξεδόθη).
Ἁγίων Θεοχάρους καὶ Ἁποστόλου.
Ἁγίου Διονυσίου Ἁρεοπαγίτου.
Ἁγίων Ἁθανασίου Μεγάλου, Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις καὶ
Φωτίου Μεγάλου, κοινή.
Ὁσίου Ἁνθίμου.
Ἁγίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη.
'Αγίου Νικολάου εἰς θαῦμα.
Ἁγίου Ἁποστόλου Ναθαναήλ.
Ἁγίας Ζωῆς.
Ἁγίων Διονυσίου Ρήτορος καὶ Μητροφάνους. (Ἐξεδόθη).
Παναγίας ἐπὶ ὀπτασίᾳ Ὁσίου Μάρκου.
'Αγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς εἰς ἀνακομιδήν.
'Αγίου Ἁγαπίου Βατοπεδινοῦ.
Ἁγίων Θεοδώρων Τήρωνος καὶ Στρατηλάτου. (Ἐξεδόθη).
'Αγίου Βικεντίου.
Ἁγίων ἐν Λέσβῳ λαμψάντονν (Ἐξεδόθη).
'Αγίας Μεθοδίας. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίων ἐν Κύπρῳ λαμψάντων. (Ἐξεδόθη).
Μετακομιδῆς Δεξιᾶς Τιμίου Προδρόμου.
Ἁγίου Γρηγορίου Διαλόγου.
Ἁγίας Εὐπραξίας. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίων Ἰωάννου Κουκουζέλη καὶ Γρηγορίου Δομεστίκου.
Ἁγίου Εὐγενίου.
'Αγίου Ἰωάννου Ναυκλήρου. (Ἐξεδόθη).
'Αγίας Βρυαίνης.
Παναγίας ἐπὶ διασώσει νέων Πάρου. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίου Εὐθυμίου Μεγάλου ἀνακομιδῆς.
Ἁγίων Μαρτύρων ἐν Μεγάροις Σεραφεὶμ, Δοροθέου,
Ἰακώβου, Δημητρίου, Βασιλείου καὶ Σαράντη.
'Αγίας Ἐλισάβετ.
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Ὁσίων Γυναικῶν πασῶν ἐν ἀσκήσει λαμψασῶν.
Ἁγίων Μυροφόρων.
Ἁγιορειτῶν Ὁσίων Πατέρων προεόρτιος καὶ Μεθέορτος.
Ἁγίου Ζωσιμᾶ κηδεύσαντος Ὁσ. Μαρίαν.
Ἁγίου Παχωμίου Ὁσιομάρτυρος. ('Εξεδόθη).
Ἁγίου Ἁλεξάνδρου Κωνσταντινουπόλεως.
Πανανίας «Γεροντίσσης». ('Εξεδόθη).
'Αγίου Φιλοθέου θαυματουργοῦ.
Ἁγίου Παναγιώτου Καισαρέως.
Ἁγίων ἐν 'Ηπείρῳ Λαμψάντων.
Ἁγίου Γειοργίου Νεαπολίτου. ('Εξεδόθη),
Ἁγίων 'Ακύλα καὶ Πρισκίλλης.
Παναγίας «Ἐλευθερωτρίας».
Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. ('Εξεδόθη).
Ἁγίου 'Ιωσήφ Ἑγιασμένου.
Ἁγίου Τριανταφύλλου Νεομάρτυρος ('Εξεδόθη).
Ἀγίου Καλλινίκου (Κωνσταντινουπόλεως).
Ἁγίας Θεοκτίστης Λεσβίας,
Ἀγίου 'Αποστόλου Σίλα
Ἁγίου Μοδέστου Ἰεροσολύμων Ὁσίου.
Παναγίας «Κυρίας τῶν Ἁγγέλων».
Ἁγίου Γρηγορίου, Πατρὸς Γρηγορίου Θεολόγον.
Ἁγίας Καλλιόπης.
Ἁγίων Χριστοδούλου καὶ Χριστοδούλης.
Σκέπης τῆς Θεοτόκου ('Εξεδόθη)
Ἁγίου Παχωμίου νέου ('Εξεδόθη).
Ἁγίου Παχωμίου, ἐλεύσεως λειψάνον.
Παναγίας «Γοργοεπηκόου» δΓ 'Αθήνας.
Δωδεκαετοϋς Ἰησοϋ.
Ἁγίου Δημητρίου νέου Ὁσιομάρτυρος.
Ἀγίου Σωφρονίου Ἁγιαννανίτον.
Ἁγίου Λεωνίδου 'Αθηνῶν. ('Εξεδόθη).
Ἁγίων' Μαρτύρων διὰ Κατακόμβας.Σωτῆρος Χριστοῦ ὡς ἐργάτου.
Ἁγίου Νεκταριου Πενταπόλεως ('Εξεδόθη).
Ἁγίων Φίληκος, Φουρτουνάτου καὶ Ἁχιλλέως. (Ἑξεδόθη),
Ἁγίου Ἐπικτήτου.
Ἁγίας Ἁργυρῆς.
Παναγίας «Ἐλεηστρίας» ('Εξεδἁθη).
Παναγίας «Δεξιᾶς». ('Εξεδόθη).
Ἁγίου Βησσαρίωνος Λαρίσσης,
Ἁγίου Νικολάου Μετσόβου:
Σεισμῶν Ἐπτανήσον,
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Ἁγίου Φιλοθέου θαυματουργοῦ, ἑτέρα.
Ἁγίας Σωπάτρας καὶ Εὐσταλίας.
Ἁγίου Ἑλία Ἁρδούνη.
Ἁγίου Τιμοθέου Πεντέλης.
Ἁγίων Πάντων.
Ἁγίου Καλλινίκου, Μάρτυρ·ος.
'Αγίας Γκυκε-ρίας.
Ἁγίου Παγκρατίου.
Ἁγίου Μελετίου Ἁντιοχείας.
Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ.
Ἁγίου Θωμᾶ.
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.
Ἁγίου Ἁποστόλου Λουκᾶ.
Ἁγίου Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου.
Ἀγίου Ἀβερκίου.
Ἁγίου Γρηγορίου Θαυματουργοῦ.
Ἁγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ Νυμφοδώρας.
Ἁγίου Φιλαρέτου, Ἑλεήμονος.
Ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλη.
Ἁγίου Γεωργίου Ἰωαννίνων.
Ἁγίου Παρθενίου καὶ Λουκᾶ Στειριο5του.
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
Ἁγίου Τρύφωνος. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίου Ἁρσενίου Μεγάλου.
Ἁγίου Ἀθανασίου Ἅθω. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίου Προκοπίου.
Ἁγίου Πολυεύκτου.
Ἁγίου Ἀποστόλου Σίμωνος.
Ἁγίου Εὐσταθίου.
Ἁγίων Στεφάνου καὶ Θεοδώρου Γραπτοῦ.
Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου καὶ Θεοδώρου Στουδίτοιι.
Ἁγίας Χριστίνης,
Ἁγίου Ἁποστόλου Ματθαίου.
Ἁγίου Ἁποστόλου Μάρκου.
Ἁγίου Ἁθανασίου Χριστιανουπόλεως.
Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ.
Ἁγίας Συγκλητικῆς.
Ἁγίου Μιχαὴλ Μαυρουδῆ.
Ἁγίου Θεοδώρου Τριχινᾶ.
Ἁγίου Θεοδώρου Συκεώτου.
Ἁγίου Θεοδώρου 'Ηγιασμένοσ.
Ἁγίου Ἁναστασίου Πέρσου.
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'Αγίου Κυπριανοὑ.
Ἁγίων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας.
Εἰς τὴν ἐορτὴν Χριστυυγέννων.
Ἁγίου Μακαρίου Αἰγυπτίου.
Ἁγίου Εὐμενίου.
Ἁγίου Εὐδοκίμου.
Ἁγίου Εὐσεβίου.
Ἁγίου Προφήτου ἘΙσαϊον.
Ἁγίου Λουκιανοῦ.
Ἁγίων Γουρία Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβοϊ7.
Ἁγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.
Ἁγίου Θεοδώρου Τήρωνος.
Ἁγίου θεοδώρου Στρατηλάτου, ἀνακσμιδῆς.
Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων (Ἑξεὀόθη).
Παναγίας «Ἅξισν Ἐστί».
Ἀποτσμῆς Τιμίου Πρσδρἁμου, συμπλήρωσις
'Αγίου 'Ισιδώρου Πηλουσιώτου.
Ἁγίου Ἀζακίου Καυσοκαλυβίτου.
Ἁγίου Ρωμανοῦ Ὁσιομάρτυρος.
Ἁγίου Δωροθέον Τύρου.
Τρίτης εὑρέσεως Κεφαλὴς Πρσδρόμου.
Παναγίας «Πορταῖτίσσης» διὰ Πελοπόννησον.
Ἁγίων Ἰωάννου Ἐλεήμονος καὶ Νείλου σοφού.
Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ.
Ἁγίου Λεοντίου Μάρτυρος.
Ἁγίας Εὐφροσύνης.
Ἁγίου Μηνᾶ.
Ἁγίας Παρασκετιης
Ἁγίο'ν Νικἥτα
Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Ἁγίου Μαρκέλλου Ἀκοιμή'των
Ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλη, ἑτέρω,
Ἁγίου Ἁποστόλου Ἀνανίου.
Ἁγίου Μάμαντος.
Ἁγίου Ἀγαθονίκου. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίας. Εἰρήινης Μεγαλομάρτυρος. (Ἐξεδόθη^.
Μαρδαρίοι καϊ
Ἁγίων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, *
Ὁρέστου.
Ἁγίου Ἐπιφανίου' Κύπρου.
(Εϊς τδ έπομενον οι Παρακλητικοι Κανονεξ).

ΠΜΣΧΒ

ΕΙΣ ΤΟ

ΗΓΙΟΓἸ

ΟΡΟΣ

Πλησιάζουν μεσάνυχτα. Ὁ νεαρὸς κανονάρχης ἀφοῦ ἐπανέλαβε καὶ διὰ δευτέραν φορὰν τὴν καταβασίαν τῆς Θ' ᾧδῆς τοῦ
κανόνος τοῦ Μ Σαββάτου ἀπὸ τὸν ἀριστερὸν χορὸν εἰς τὸν δεξιὸν «Μὴ τῆς φθορᾶς διαπύρας...», ἔκλεισε νευρικὰ τὸ «Τριώδιον»
ἐνῶ τὸ μειδίαμά του ἄφηνε νὰ ἐννοηθῇ ὁτι ἡ νευρικὴ αὐτὴ κίνησις προήρχετο μᾶλλον ἀπὸ εὐχαρίστησιν ἢ στενοχωρίαν, διότι
μετ' ὀλίγα λεπτά, ἀντὶ τοῦ λυπηροῦ «Τριωδίου» θὰ εἶχεν εἰς
χεῖράς του τὸ χαροποιὸν «Πεντηκοστάριον».
Κατ.όπιν μικρᾶς ἀπολύσεως καὶ σβησίματος τῶν φώτων, ὁ
δεξιὸς χορὸς ψάλλει ἐν μέσῳ τοῦ σκότους τὸ Ἐξαποστειλάριον
«Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωῖ καὶ τὶ πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἔδραμες...», ἐνῶ οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς μὲ τὰς λαμπάδας εἰς χείρας
πλησιάζουν πρὸς τὴν μεσαίαν πύλην. 'Η στιγμὴ εἰναι συγκινητική. Ἁθελήτως ἡ σκέψις τοῦ ἀνθρώπου μεταφέρεται εἰς τὸν τόπον τοῦ μνημείου, ἔνθα ἐτελέσθη ἡ ἀπολύτρωσις τῆς ἀνθρωπότητος. Αἱ λέξεις τοῦ Ἑξαποστειλαρίου ἀφ' ενός, κσ,ὶ οἱ ἄγρυπνοι
καθ' ὅλην τὴν νύκτα Πατέρες ἀφ' ἑτέρου, ἐνθυμίζουν τοὺς ἀγρύπνους ἐπίσης στρατιώτας τῆς κουστωδίας, οἴτινες ἐφύλασσον μὲ
λόγχας τὸ μνημεῖον, ἀντὶ λαμπάδων ποὺ φέρουν οὑτοι, ἔτοιμοι
νὰ λογχεύσουν ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἐτόλμα νὰ πλησιάσῃ κρυφίως τὸν
«ὑπνώττοντα Βασιλέα» καὶ τοῦ ὁποίου ἐν ἀγνοίᾳ ἐχρησίμευσαν
τιμητικὴ φρουρά.
Μὲ ἀνημμένην τὴν λαμπάδα καὶ ψάλλων μεγαλοφώνως τὸ
«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός», προβαίνει ὁ ἡγού
μενος εἰς τὴν μεσαίαν πύλην. Οἱ Πατέρες μηδὲ τῶν γερόντων
ἐξαιρουμένων, προσπαθοῦν ποῖος πρῶτος νὰ ἀνάψῃ τὴν λαμπάδα του καὶ ἀφοῦ τὸ ἐπιτύχουν ἀπομακρύνονται ενας ενας πρὸς
τὰ ὀπίσω.
Εὐθύς, ἄλλη σκηνὴ τοῦ Γολγοθᾶ, ἐκτυλίσσεται ἐμπρός μας.
Εἰς τὴν φωτοχυσίαν ποῦ ἐπλημμύρισε ἤδη τὸν ναόν, βλέπομεν
τὸ ἀνέσπερον φῶς, τὸ ὁποῖον ἐξῆλθε τότε καὶ ἐξακολουθεῖ ἀκόμη κατ' ἔτος νὰ ἐξέρχηται ἀπὸ τοῦ τάφου τοῦ ἀληθην,οῦ φωτός.,
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ποὺ αὐτὸ καὶ μόνον θὰ ἔπρεπε νὰ ἧτο ἀρκετὸν ὡστε νὰ πείσῃ
τοὺς ἀρνητὰς τοῦ ἀναστάντος Λυτρωτοῦ περὶ τῆς ἀναστάσεώς
του. Εἰς τὰ πρόσιοπα τῶν ἀπομακῳυνομένων ἐκ τῆς μεσαίας πύλης πατέρων βλέπομεν πάλιν τοὺς φρουροῦντας τὸ μνημεῖον
στρατιώτας νὰ ἀπομακρύνωνται, ἀφοῦ μὲ τὴν λάμψιν τοῦ φωτὸς
ποὺ ἐξῆλθε μαζὺ μὲ τὸν νεκρὸν ἐκ τοῦ τάφου, ἡ παρουσία των
ἧτο πλέον περιττὴ πλησίον αὐτοῦ.
Προπορευομένων ἤδη τῶν εἰσοδικῶν, φανῶν, ἑξαπτερύγων
καὶ τοῦ ἱερατείου καὶ ἀκολουθούντων τῶν πατέρων καὶ τῶν ἀφιχθέντων διὰ νὰ ἐορτάσουν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ Πάσχα προσκυνητῶν, ἐξερχόμεθα τοῦ Ναοῦ Εἰς τὸ μέσον δὲ τοῦ προαυλίου ὅπου ὑπάρχει «τρισκέλιον», ὁ ἡγούμενος ἀναγιγνώσκει τὸ
Εὐαγγέλιον τῆς Ἁνασιάσεως καὶ ἀκολούθως ἐκφωνεῖ τὸ « Χριστὸς Ἀνέστη ...». Τὴν αὐτὴν στιγμὴν οἱ κώδωνες, σιδηροσήμαντρα καὶ ξυλοσήμαντρα ποὺ ἄν τὰ ἀπαριθμήσωμεν ὑπερβαίνουν
τὰς δύο δεκάδας — εἰς μερικὰς Μονὰς τὰς τρεῖς καὶ τέσσαρας —
σημαίνοντα ἀπὸ τούς νέους ἀδελφοὺς καὶ τοὺς δοκίμους μὲ τόσον
θόρυβον ποὺ μόλις ἀκούεται τὸ ψαλλόμενον «Χριστὸς Ἁνέστη».
Μὲ ἐζωγραφισμένην τὴν χαρὰν εἰς τὰ πρόσωπα, πατέρες
καὶ προσκυνηταὶ ἐπαναλαμβάνουν αὐτὸ καὶ ἀφοῦ τελειώσῃ ὁ
ὡρισμένος ἀριθμὸς ποὺ πρέπει νὰ ἐπαναληφθῇ, ἡ πομπὴ περιέρχεται τὸν ναὸν ἐνῶ ὁ νεαρὸς κανονάρχης, τώρα μὲ χαρά, κανοναρχεῖ τὸ « Αναστάσεως ἡμέρα...». Τὸν ἴδιον κύκλον μὲ τὸν
ἐπιτάφιον εἰς χεῖρας περιήλθομεν καὶ κατὰ τὴν χθεσινὴν ἡμέραν,
ἀλλὰ πόσον διαφορετικά! Χθες τροπάρια λυπηρά, ἐνῶ σήμερον
χαρμόσυνα Χθες οἱ κώδωνες μᾶς ἐνέπνεον τὴν λύπην, ἐνῶ σή
μερον προκαλοῦν τὴν χαράν. Χθες ὅλα μᾶς ἔφερον πρὸ τῶν
ὀφθαλμῶν μας τὴν ταφὴν καὶ σήμερον τὴν Ἁνάστασιν. Χθες
τὸν θάνατον καὶ σήμερον τὴν ζωήν. Χθες τὸν ἄδην καὶ τὴν καταδίκην καὶ σήμερον τὸν παράδεισον καὶ τὴν δικαίιοσιν. Χθες
τὴν κατάραν καὶ σήμερον τὴν λύτρωσιν. Χθες τὸ σκότος καὶ σήμερον τὸ φῶς. Χθες τὸν Χριστὸν εἴδομεν ἄνθρωπον καὶ σήμερον
Θεόν. Χθες συνεκινήθημεν ἀπὸ οἶκτον καὶ σήμερον ἀπὸ εὐγνωμοσύνην.
Εἰσερχόμεθα ἤδη εἰς τὸν ναόν. ἔνθα οἱ ἐκκλησιαστικοὶ κατὰ τὴν ἀπουσίαν μας ἤναψαν ὅλους τοὺς πολυελαίους -περὶ τοὺς
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ἐννέα- τὰ μανουάλια καὶ ὅλα τὰ κεριά, δρακόντια καὶ κανδήλας
(τὸ τυπικὸν γράφει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ τίποτε σβηστὸ κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὸν ναὸν καὶ ὁ μοναχὸς ἐκκλησιάρχης
εὐκολώτερον δύναται τὰ παραβῇ ἕν ἄρθρον τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἤ μίαν διάταξιν τοῦ τυπικοῦ). Μέσα εἰς
τὸν πλημμυρισμένον ἀπὸ φῶς καὶ περισσότερον ἀπὸ χαρὰν ναόν,
ψάλλεται τώρα ὁ 'Αναστάσιμος Κανών, καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν
τοὺ λόγου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἴ τις εὐσεβὴς
καὶ φιλόθεος, .», ἀρχίζει ἡ Θεία λειτουργία διὰ νὰ τελειώσῃ ὀλίγον μετὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἠλίου.
Εἰς τὸ κοινωνικόν, ὅλοι οἱ πατέρες καὶ πολλοὶ προσκυνηταὶ
προσέρχονναι καὶ λαμβάνουν μέρος ἀπὸ τὸν «μόσχον τὸν σιτευτόν» καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα καὶ ὡραιοτέρα ἱκανοποίησις,
τὸ πλουσιώτερον καὶ ὡραιότερον τῶν ἐδεσμάτων ποὺ θὰ ἑτοιμάσουν κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτήν. Μετὰ τὴν ἔξοδον τοῦ ἱερατείου,
εἰσερχόμεθα ἀμέσως εἰς τὴν «Λιτήν» τῶν ὑλικῶν ἐδεσμάτων,
ἀλλὰ πλουσίαν ἐκ πνευματικῶν τοιούτων, τράπεζάν μας.
Μαζὺ μὲ τοὺς πατέρας καὶ οἱ φιλοξενούμενοι, οἴτινες εἰναι
πολλοὶ καὶ πάσης τάξεως. Δὲν λείπει ὁ ἐπιστήμων καὶ ὁ ἐπιχειρηματίας ἥ ὁ ὑπάλληλος, οὐδὲ ὁ ἐργάτης καὶ ὁ ἐπαίτης. Τὰ φαγητὰ εἰναι ἕτοιμα καὶ δά ὅλους τὰ ἴδια καὶ δύο-τρεῖς ἐκ τῶν
νεωτέρων ἀδελφῶν κινοῦνται δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ διὰ νὰ συμπληρώσουν πᾶν ὅ,τι ἐξ ἀβλεψίας των παρέλειψαν. Ὁ ἀναγνώστης ἐκ
τοῦ ἄμβωνος ἀναγιγνώσκει ὁμιλίαν σχετικὴν μὲ τὴν μεγάλην ἡμέραν τῆς λυτρώσεως, ἥτις εἶναι γλυκυτέρα καὶ ὡραιοτέρα τῶν
πλουσίων φαγητῶν «ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου,
ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου». Μετὰ τὸ τέλος τῆς τραπέζης ἕκαστος
ἀπέρχεται εἰς τὸ'δωμάτιόν του διὰ νὰ ἀναπαυθῇ ἀπὸ τὸν κόπον
τῆς ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας.
Τὸ ἀπόγευμα οἱ κώδωνες μᾶς προσκαλοῦν καὶ πάλιν διὰ
τὸν ἐσπερινόν. Οἱ ψάλται ψάλλουν τὰ χαρμόσυνα τροπάρια τοῦ
ἐσπερινοῦ, ἐνῶ οἱ ἀνημμένοι πολυέλαιοι πηγαινοέρχονται σχηματίζοντες κύκλους, εἰς τρόπον ὤστε νὰ νομίζῃ κανεὶς ὅτι εὑρίσκεται εἰς ἄλλον κόσμον. Μετὰ τὴν εἴσοδον, οἱ ἱερεῖς ἐξέρχονται τοῦ
ἁγίου Βήματος καὶ καταλαμβάνουν στασίδια εἰς τὰ κεντρικώτερα
σημεῖα τοῦ μεγάλου ναοῦ καὶ ἀναγιγνώσκουν τὸ κατὰ Ἰωάννην
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Εὐαγγέλιον «Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ...». Πρῶτον ἄρχεται
ὁ ἡγούμενος καὶ ἐπαναλαμβάνεται κάθε στάσις ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς
καὶ διακόνους. Πάντοτε δὲ συμβαίνει νὰ παρευρίσκωνται ἀλλοεθνεῖς ἱερεῖς καὶ διάκονοι ἤ καὶ προσκυνηταί, ὅτε ἀναγιγνώσκεται
τὸ Εὐαγγέλιον καὶ εἰς τὰς γλώσσας αὐτῶν. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν
τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ἱερεῖς καταλαμβάνουν στασίδια εἰς τὸν δεξιὸν
χορὸν ψάλλοντες τὰ ἀπόστιχα, ὅτε ὅλοι οἱ πατέρες καὶ οἱ προσκυνηταὶ διέρχονται καὶ ἀνταλλάσουν τὸν χαιρετισμὸν «Χριστὸς
'Ανέστη» ἤ ὅπως λέγεται τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν.
'Αμέσως μετὰ τὸν ἑσπερινὸν ἀνερχόμεθα εἰς τὸ ἡγουμενεῖον, ὅπου πάλιν ἀπονέμεται ὁ χαιρετισμὸς τοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη»
εἰς τὸν ἡγούμενον καὶ λαμβάνουν ὅλοι παρ' αὐτοῦ ἀνὰ δύο αὐγὰ
κόκκινα. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν αὐτὴν μέχρι τῆς βραδυνῆς τραπέζης
δτε μεσολαβεῖ δίωρον χρονικὸν διάστημα, ἕκαστος αἰσθάνεται
τὴν ἀνάγκην ν' ἀπομακρυνθῇ ὀλίγον ἀπὸ τὸν θόρυβον τῶν σημάντρων καὶ τῶν κωδώνων, τοὺς ὁποίους οἱ νεαροὶ μοναχοὶ καὶ
οἱ δόκιμοι ἔχουν τὴν ἄδειαν, χάριν τῆς ἡμέρας, νὰ σημαίνουν
συνεχῶς. Αἱ περισσότεῳαι συζητήσεις περιστρέφονται πέριξ τοϋ
μεγάλου κοσμοσωτηρίου γεγονότος τὸ ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη
πρὸ 2.ΟΟΟ ἐτῶν, διὰ νὰ ἐκδηλωθῇ τελευταῖον ἡ εὐγνωμοσύνη
πρὸς τὸν Λυτρωτὴν ὅστις διὰ τοῦ ἰδίου Αὐτοῦ πάθους καὶ τῆς
ἀναστάσεως, ἐγένετο τὸ μεγαλύιερον παράδειγμα εἰς τὸν ἄνθρωπον.
Ἑ τράπεζα, ἥτις οὐδὲν διαφέρει τῆς πρωϊνῆς, εὶναι ἐτοίμη
καὶ μᾶς προσκαλεῖ, πάλιν διὰ γενικῶν κωδωνοκρουσιῶν. Ἀκολουθεῖ μικρὰ διακοπὴ καὶ κατόπιν κατὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου ἀναγιγνώσκεται εἰς τὸν ναὸν τὸ ἀπόδειπνον σύντομον κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Πάσχα, διὰ νὰ ἀποσυρθῇ εὐθὺς ἀμέσως ἕκαστος εἰς τὸ
δωμάτιόν του, διότι τὴν πρώτην μεταμεσονύκτιον ὤραν (κοσμικὴν)
θὰ σημάνῃ ἡ ἀκολουθία τῆς ἐπομένης ἡμέρας
Αὐτὸ εἶναι ἐν συντομίᾳ τὸ Πάσχα εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος,
καὶ μόνον ὅστις ἐδέχθη τὸν θεῖον φωτισμὸν δύναται νὰ αἰσθανθῇ τὰ σκιρτήματαἸκεῖνα τῆς ψυχῆς ποὺ τὴν ἀναβιβάζουν πολὺ
κοντὰ καὶ εἰς τὸν μόλις πρὸ ὀλίγου καὶ δύ αὐτὴν παθόντα καὶ
ἀναστάντα Κύριον.
Βεβαίως διὰ μερικοὺς ἐκ τῶν ἐπισκεπτῶν, οιτινες συμβαίνει νὰ παρακολουθοῦν μόνον χάριν περιεργείας καὶ μὲ ψυχρότητα,
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άναλογιζόμενοι τὰς παντοίας κοσμικὰς στερήσεις διότι τὴν ἁγίαν
αὐτὴν ἡμέραν τὴν θέλουν ἡμέραν διασκεδάσεων ἀπολαύσεων καὶ
καὶ ἀσωτειῶν, πάντα ταϋτα παρέρχονται ὡς εἰκόνες, ἀλλ' ἄν
ὑπάρχουν στερήσεις κοσμικῶν ἀπολαύσεων, ὁ πλοῦτος τῶν πνευματικῶν τοιούτων δὲν δύναται νὰ συγκριθῇ μὲ οὐδεμίαν χαρὰν
ἐν τῷ κόσμῳ. Δὲν ἔχει τὰς διασκεδάσεις, τὰς καταχρήσεις τοῦ
οἴνου καὶ ἐν γένει τὰς ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου, ἀλλὰ δὲν ἔχει καὶ
τὰ ἐπακόλουθα αὐτῶν. Διότι δὲν εἶναι ὀλίγοι οἴτινες τὴν ἡμέραν
αὐτὴν τῆς χαρᾶς, τῆς ἀπολυτρώσεως καὶ τῆς ζωῆς, τὴν κάμνουν
ἡμέραν δυστυχίας των καὶ δὲν εἰναι ἀκόμη ὀλίγοι ποὺ τὴν ἔκαμον καὶ ἡμέραν θανάτου των σωματικοῦ καὶ ψυχικοῦ.
Ὁ γράφων τὰς πτωχὰς ταύτας γραμμὰς ἔχει πιζρὰν πεῖραν τοῦ δράματος αὐτοῦ, διότι ἀποτελεῖ «σάρξ ἐκ τῆς σαρκὸς
καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων» τοῦ ἰδίου κόσμου, ἀλλὰ δόξα καὶ
τιμὴ εἰς τὸν ἀναστάντα Θεὸν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπαθείας,
ὅστις συνανέστησε καὶ αὐτὸν εἰς τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του
ἐκ τῆς ἀθλιότητος τῆς βασιλευούσης ἐν τῇ σημερινῇ κοινωνίᾳ.
'Α..........

μαθητῆς Ἀθωνηχδβς Σχολϊϊς
"-ΤΥν «

ΑΠΟ

ΟΣΑ

ΜΑΣ

ΓΡΑΦΟΥΝ

. > . Τὸ λαμπρὸν περιοδικὸν ὑμῶν « ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
τακτικὰ λαμβάνομεν. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καὶ σᾶς συγχαίρομεν,
διότι ἐπὶ τέλους καὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐκπέμπεται καὶ μία
ἀκτὶς φωτὸς καὶ πληροφορεῖ τὸν χριστιανικὸν, τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν κόσμον, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σύμπαντα τὸν χριστιανικὸν κόσμον, ὅτι ἡ λαμπὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους δὲν ἀπέσβετο. Ἐλπίζομεν,
ὅτι τὸ περιοδικὸν ὑμῶν, ὀλίγον κατ' ὀλίγον συμπληρούμενον
καὶ ἀνδρούμενον θὰ ἀναδειχθῇ μίαν ἡμέραν εἰς λαμπρὸν
ΔΕΛΤΙΟΝ τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κόσμου καὶ θὰ πληροφορήσῃ τὴν
«διακονίαν» τοῦ μοναχισμοῦ ἐν τῷ Ὁρθοδόξῳ καὶ τῷ ἐν γένει
χριστιανικῷ κόσμῳ. 'Ἀς τὸ εὐχηθῶμεν τοῦτο νὰ γἴνῃ μιαν ὡραν
ταχύτερον......

'Ο 'Εδεσσης και Πελλης Διονήσιος

ΚΑΝΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΧΠΜΙΟΝ
ΠΟΙΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ *ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, λέγομεν τὸ Κύριε εἰσάκουσον
τῆς προσευχῆς μου, μεθ' ὅ τὸ Θεὸς Κύριος κλ. τετράκις.

Ειτα. Ηχος δ'. "Ο 'Υψωθεις εν τφ Σταυρφ.
'Ως ἐναθλήσας ἐν ὑστέροις τοῖς χρόνοις, καὶ δοξασθεὶς παρὰ Χριστοῦ ἐπαξίως, Ὁσιομάρτυς Ἅγιε Παχώμιε, ἴασιν καὶ
λύτρωσιν, χαλεπῶν νοσημάτων, καὶ πταισμάτων -ἄφεσιν, ταῖς
πρεσβεἱας σου δίδου, τοῖς προσιοῦσι πίστει ἀκλινεῖ, τῷ ἱερῷ σου
λειψάνῳ ἐκάστοτε.

Θεοτοκιον
Οὐ σιωπήσομεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν
οἱ ἀνάξιοι. Εἰ μὴ γὰρ σύ προῖστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ' σοὺς γάρ δούλους
σᾧζεις ἀεὶ ἑκ παντοίων δεινῶν.
Ὁ Ν'. καὶ ὁ κανὼν οὗ ἡ ἀκροστιχίς.
«,Ρῶσιν Παχώμιε ἀεὶ ἡμῖν δίδου. Γερασίμου».

'Ωδή α.' 'Ηχος πλ. δ.' 'Υγρὼν διοδενσας ὼσει ξηρἁν.
Ρημάτων ψυχῆς μου τῆς ταπεινῆς, ἐπάκουσον μάκαρ, καὶ
παράσχου μοι συμπαθῶς, τῆς σῆς ἀντιλήψεως τὴν χάριν, Ὁσιομάρτυς θεόφρον Παχώμιε.
Ὁς δῶρον πλουτήσαντες ἱερόν, Παχώμιε Μάρτυς, τὸ σὸν
λείψανον τὸ σεπτόν, προσφεύγομεν τούτῳ πάσῃ ὡρα, καὶ παντὸς
πόνου ταχέως λυτρούμεθα.
* Ὅ άνωτέρω παρακλητικος κανων συνετάγη ὑπδ τοϋ Μοναχοϋ
Ι'ερασϊμου, παρακλήσει ὰδελφοϋ τὴς 'Ιερας ήμων Μονὴς δστις εἰναι δ
δεύτερος 1αθεις υπδ τοϋ 'Αγίου Παχωμίου εκ πολυχρονϊου ἀσθενείας τοϋ
στομάχου. Ὅ πρωτος. ώς έσημειώσαμεν εις τδ τεϋχος Μαρτίου-'Απριλῶυ
Ι953 (34-35), ϊάθη εκ σοβαρας και έπικινδύνου ὰσθενείας, καθ' 'ῆν στι
γμὴν τδ παραχωρηθέν ήμϊν ι. λείψανον είσήρχετο έντδς τὴς Μονὴς κατὰ
τὴν εκ τὴς 'Ι. Μονὴς Ἀγ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολύγου Πάτμου μετακομιδὴν
αϋτοϋ.
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ί^ωμάτων ὀδύνας τὰς χαλεπάς, καὶ ψυχῶν τὰς νόσους, τῇ

5ϊρεσβείᾳ σου πρὸς Θεόν, ἴασαι Παχώμιε θεόφρον, τῶν ἀδιστάκτῳ ψυχῇ προσιόντων σοι.

Θεοτοκιον
Ἰσχὺν ἡμῖν δίδου κατὰ παθῶν, καὶ δύναμιν θείαν, Παντευλόγητε Μαριάμ, πατεῖν τοῦ ἐχθροῦ τὰς ἐπινοίας, ἄς καθ'
ἡμῶν ἐπιφέρει ἐκάστοτε.

'Ωδἧ γ.' Ουρανιας αψιδος.
Νοσημάτων παντοίων, θεραπευτὴν ἔνθεον, καὶ πρὸς τὸν
Σωτῆρα μεσίτην, σέ ἀξιόθεον, ἔχοντες Ἅγιε, πάσης ἀνάγκης καὶ
βλάβης, πάντοτε λυτρούμεθα, τῇ ἀντιλήψει σου.

Πεποιθώς σοι προσῆλθεν, ἀπὸ ψυχῆς Ἅγιε, ὁ τῷ τοῦ
στομάχου ἀλγήσας, δεινῷ νοσήματι, καὶ τεθεράπευται, ἐκ τοῦ
σεπτοῦ σου λειψάνου' ὅθεν καὶ κηρύττει σου, χάριν τὴν ἔνθεον.
Ἁληθῆ θεραπείαν, καὶ θαυμαστὴν ἴασιν, ὡς τοῖς τρυχομένοις ἐν πόνοις, παρέσχες Ἅγιε, οὕτως ἀπάλλαξον, τὴν λογικὴν
ταύτην ποίμνην, τὴν σὲ μεγαλύνουσαν, πάσης στενώσεως.

Θεοτοκιον
Χαῖρε Ἅχραντε Κόρη, ἡ τὸν Θεὸν τέξασα, καὶ τῶν Προπατόρων τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα. Ἅλλ' ὧ Πανάμωμε, λῦσον
κἀμοῦ τὰς ὀδύνας, καὶ τῶν πολεμούντων με, παθῶν ἀπάλλαξον.
Διάσωσον Ὁσιομάρτυς Παχώμιε πάσης βλάβης, τοὺς ἐν
πίστει τῇ σῇ πρεσβείᾳ προστρέχοντας, καὶ προσκυνοῦντας τὸ
ἄγιον λείψανόν σου.
Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν
τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.
>

Αἴτησις καὶ τὸ κάθισμα.

^Ηχος β'. Πρεσβείᾳ θερμη.

Πρεσβεύειν θερμῶς, Ὁσιομάρτυς ενδοξε, μὴ παύσῃ Χριὑπὲρ
τῶν εὐφημούντων σε, ὡς ἄν ἀεὶ ρυώμεθα, νοσημάτων
στῷ,
παντοίων καὶ θλίψεων, καὶ τῶν δεινῶν τοῦ ἐχθροῦ προσβολῶν,
οἱ πρέσβυν πλουτοῦντές σε πρὸς Κύριον.
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'Ωδη δ ' Εισακἢκοα Κήριε.
'Ως ἁγίασμα ἔνθεον, ἡ Ἁγίου Παύλου Μονὴ Παχώμιε, τὸ
σὸν λείψανον πλουτήσασα, ἐξ αὐτοῦ καρποῦται χάριν ἄφθονον.

Μετὰ πίστεως Ἅγιε, ἐπικληθεὶς τὸ θεῖόν σου ὅνομα, τῆς
νεφρίτιδος λελύτρωται, ὁ ἀλγῶν σφοδρῶς ἐκ ταύτης πρότερον.
Ἰασμὸν αἴτει πάντοτε, καὶ πταισμάτων λύσιν θεῖε Παχώμιε,
τῆ παρούσῃ ἀδελφότητι, τῇ ἐξόχως Ἅγιε τιμώσῃ σε.

Θεοτοκιον
Ἑν τῇ σκέπῃ σου Πάναγνε, οἱ ἐν τῇ παρούση Μονῇ προστρέχοντες, καθ' ἐκάστην κομιζόμεθα, τῆς σῆς προστασίας τὰ
δωρήματα.

'Ωδἢ ε.' Φωτισον ἧμῷς.
Ἅνοσον ἡμῶν, τὴν ζωὴν καὶ ἀστασίαστον, διαφύλαττε
Παχώμιε σοφέ, ταῖς πρὸς Κύριον πρεσβείαις σου δεόμεθα.
'Ἑχει σε θερμόν, πρὸς Θεὸν μεσίτην Ἅγιε, ἡ Μονὴ 'Αγίου
Παύλου ἡ σεπτή' διὰ τοῦτο ἐγκαυχᾶται τῷ λειψάνῳ σου.

'Ἰασαι ἡμῶν, τῆς ψυχῆς τὰ ἀρρω.στήματα, καὶ σωμάτων
καχεξίας καὶ πληγάς, τῇ σῇ χάριτι Παχώμιε μακάριε.

Θεοτοκιον
ἘΙλιον Χριστόν, τὸν ἀνέσπερον κνήσασα, φωταγώγησον
ἡμῶν τοὺς λογισμούς, φωτοτόκε Θεοτόκε Ἀειπάρθενε.

Ωδη στ.' Τἢν δόῃσιν εκχεόὸ προς Κᾧριον.
Μνημόνευε, ἐκτενῶς πρὸς Κύριον, παμμακάριστε Παχώμιε
θεῖε, τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος ταύτης, ἧς κοινωνὸς ἐχρημάτισας
πρότερον, ὡς ἄν ζωὴν τὴν ἀληθῆ, ἐν Χριστῷ θεοθρόνως ἀνύωμεν.
Ἰσχύϊ, τῶν πρεσβειῶν σου Ἅγιε, ἐκ τοῦ ἄλγους τοῦ νεφροϋ
ἐκουφίσθη, ὁ ἀδελφὸς ὁ πιστῶς σε φωνήσας, ὅθεν καὶ χαίρων
Παχώμιε ἔδραμε, πρὸς ὑπαντὴν τὴν ἱεράν, τοῦ τιμίου καὶ θείου
λειψάνου σου.

Νοσήσας, ἐξ ἀφορήτου ὀδύνης, τοῦ στομάχου ἀδελφὸς
ἄλλος Μάρτυς, τῷ σῷ ἁγίορ ἐχρίσθη ἐλαίτρ, καὶ θεραπείαν ταχεῖαν ἐδέξατο' ἀλλὰ καὶ νῦν πάσης πληγῆς, καὶ φθορᾶς τοὺς τιμῶντάς σε λύτρωσαι.
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Θεοτοκιον
Δακρύων μοι, σταλαγμοὺς χορήγησον, οἶα κρήνη δαψιλοῦς
Εὐσπλαχνίας, ἴνα ἐκπλύνω ψυχῆς μου τὸν ρύπον, καὶ καθαρὸς
τῷ Χριστῷ παραστήσωμαι, ἐν ὡρᾳ δίκης φοβερᾶς, Θεοτόκε
Ἁγνὴ Ἁειπάρθενε.
Διάσωσον Ὁσιομάρτυς Παχώμιε πάσης βλάβης, τοὺς ἐν
πίστει τῇ σῇ πρεσβείᾳ προστρέχοντας, καὶ προσκυνοῦντας τὸ
ἄγιον λείψανόν σου.
Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν
παρρησίαν,

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον

^Ηχος β.' Τοϊς των αϊματων σου ρεὑθροις.
Ὁσιομάρτυς Παχώμιε ἔνδοξε, τῶν ἐν τῷ Ἅθῳ σεμνὸν
ἐγκαλλώπισμα, ἡμῶν νῦν τὴν δέησιν πρόσδεξαι, καὶ τοῖς αἰτοῦσι
παράσχου τὴν χάριν σου, πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Προκείμενον. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ...

Εϋαγγόλιον Ὁσιομἁρτυρος
Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἁθλοφόρου... Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου....

Προσόμοιον.

^Ηχος πλ. β.' 'Ὁλην όὶποθεμενοι.

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός....

Χάρις ἡ τοῦ Πνεύματος, τῷ σῷ ἁγίῳ λειψάνῳ, Ἅγιε Παχώμιε, μυστικῶς σκηνώσασα, νέμει πάντοτε, τῶν παθῶν ἴασιν,
τοῖς ἐν εὐλαβείᾳ, καταφεύγουσι τῇ σκέπῃ σου" ὅθεν βοῶμέν σοι.
Πλήρου τὰς αἰτήσεις μαζάριε, ἡμῶν τῶν προσιόντων σοι, ἐν καιρῷ ἀνάγκης δεόμεθα, καὶ τὸν Ἁθλοθέτην, ἱκέτευε Χριστὸν διὰ
παντός, πταισμάτων δοῦναι συγχώρησιν, τοῖς σὲ μακαρίξουσι.

'Ωδἢ ζ.' Οι εκ τῆς Ἰουδαιας.
Ἰατρεύειν ὀδύνας, καὶ παρέχειν ὑγείαν ψυχῆς καὶ σώματος,
Παχώμιε μὴ παύσῃ, στερρὲ Ὁσιομάρτυς, τοῖς ἐκ πίστεως ψάλλουσιν' ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
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Διανοίᾳ εὐθείᾳ, καὶ ἀγάπῃ τελείᾳ καὶ σεμνοῖς ἤθεσι, καὶ
πάσῃ ἐπιδόσει, ἀμέμπτου πολιτείας, ζῆν ἡμᾶς καταξίωσον, τῇ σῇ
θερμῇ πρὸς Χριστόν, Παχώμιε πρεσβείᾳ.
Οἱ ἐν ταύτῃ οἰκοῦντες, τῇ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Παύλου τοῦ
μάκαρος, καὶ Σκήτῃ ἐν τῇ Νέᾳ, προστάτην σὲ καλοῦσιν, Ἁθλοφόρε Παχώμιε, οὕς ρύου πάσης φθορᾶς και δυσχερείας.

Θεοτοκιον
'Υπεράμωμε Κόρη, ἡ Θεὸν σαρκωθέντα ἡμῖν κυήσασα, ἐκ
μώμου τῆς κακίας, καὶ πάσης ἁμαρτίας, τὴν ψυχήν μου καθάρισον, τῇ ρυπτικῇ σου Ἁγνή, καὶ θείᾳ ἀντιλήψει.

'Ωδἢ η·' Τον Βασιλόα τόὸν οϋρανων.
Γε·νοῦ μοι Μάρτυς, καταφυγὴ ἐν ἀνάγκαις, καὶ προπύργιον κατὰ τῶν ἐναντίων, ϊνα σε γεραίρω, Παχώμιε θεόφρον.
'Ἐχοντες Μάρτυς, τὸ λείψανόν σου τὸ θεῖον, τὰς ψυχὰς
ἡμῶν ἀεὶ καθαγιάζον, ἐξ αὐτοῦ τρυγῶμεν, σωτηριώδεις δόσεις.
Ρῶσιν λαμβάνει, κατὰ ψυχήν τε καὶ σῶμα, ὁ προστρέχων
σου τῷ ἱερῷ λειψάνῳ' ὅθεν σου τὴν χάριν, Παχώμιε ὑμνοῦμεν.

Θεοτοκιον
Ἁκαταφλέκτως, τὸ πῦρ τὸ ἄστεκτον Κόρη, τὸν Ἐπέρθεον
Λόγον σαρκὶ τεκοῦσα, τὴν ἐν ἐμοὶ φλέξον, τῆς ἁμαρτίας ὕλην.

'Ωδἢ θ.' Κυρίως Θεοτδκον.
Συνόμιλος Μαὸτύριον, πέλων Ἁθλοφόρε, σὺν τῷ κλεινῷ
Γεωργίῳ ἱκέτευε, ὑπὲρ τῆς ποίμνης σου ταύτης μάκαρ Παχώμιε.
'Ιδοὺ τῷ σῷ λειψάνῳ, πίστει παρεστῶτες, ἁγιασμὸν ἐξ αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα, καὶ τὴν πλουσίαν σου χάριν θεῖε Παχώμιε.
Μονῆς Ἁγίου Παύλου, καὶ τῆς Νέας Σκήτης, θεοποεπὲς
ἀγαλλίαμα πέφηνας' ὅθεν αὐτὰς πάσης λύπης ρῦσαι Παχώμιε.
Ὁλόφωτος ὑπάρχων, ἐν σκηναῖς Ἁγίων, ἠγλαῖσμένε Πα
χώμιε "Αγιε, τὴν τῶν παθῶν μου ὁμίχλην φωτί σου σκέδασον.

Θεοτοκιον
'Υπέραγνε Μαρία, Μῆτερ τοῦ 'Υψίστου, τὴν ταπεινήν μου
,καρδίαν ἀνύψωσον, πρὸς ἀρετῶν ἀνυψώσεις πρὸς θείαν ἔλλαμψιν.
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Τδ Ἅξιον εστϊ και τὰ μεγαλυνἁρια.
Χαίροις τῶν Ὁσίων ὁ μιμητής, καὶ τῶν Ἁθλοφόρων, ὁ
ἰσότιμος ἀληθῶς, Παχώμιε θεῖε, Χριστοῦ Ὁσιομάρτυς, ᾧ πρέσβευε σωθῆναι τοὺς σὲ γεραἰροντας.
Πόνοις ἐγκρατείας ἀσκητικῶς, ἁγνισθείς ἐν 'Ἀθῳ, πρὸς
ἀγῶνας μαρτυρικούς, ὤρμησας ἀνδρείως καὶ ἥθλησας νομίμως,
ὑπὲρ Χριστοῦ τῆς δόξης μάκαρ Παχώμιε.
Χαίροις τῆς Ρωσίας γόνος σεπτός, καὶ Μονῆς τῆς Πάτμου,
θεοδώρητος θησαυρός, χαίροις θεῖον κλέος, Μονῆς Ἁγίου Παύλου, καὶ Νέας Σκήτης δόξα Μάρτυς Παχώμιε.
Πίστει μετηνέχθη τὸ ἱερόν, λείψανόν σου Μάρτυς, ἐκ τῆς
Πάτμου ὡς θησαυρός, καὶ τῇ θείᾳ Μάνδρᾳ, λαμπρῶς ἐθησαυρίσθη, τοῦ Παύλου τοῦ Ὁσίου Μάρτυς Παχώμιε.
Ρύστην σε πλουτήσαντες ἐκ Θεοῦ, πόνων τε καὶ νόσων,
καταφεύγομεν εὐλαβῶς, Παχώμιε μάκαρ, τῷ θείῳ σου λειψάνῳ,
καὶ τῶν δεινῶν τὴν λύσιν ἐκ σοῦ λαμβάνομεν.
Πρέσβευε ἀπαύστως πρὸς τὸν Θεόν, σύν τῷ Γεωργίῳ, τῷ
ἐν Μάρτυσι θαυμαστῷ, καὶ τῷ θείῳ Παύλῳ, Παχώμιε θεόφρον,
ὑπὲρ τῆς Μάνδρας ταύτης τῆς εὐφημούσης σε.
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρὶου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.
Τὸ τρισάγιον, τὰ συνήθη τροπάρια, ἐκτενὴς καὶ ἀπόλυσις,
μεθ' ἥν τὸ ἐπόμενον.

'Ηχος β.' "Οτε εκ τοϋ ξώλου.
Πάντας τοὺς προστρέχοντας πιστῶς, τῷ σεπτῷ λειψάνῳ
σου Μάρτυς, καὶ ἐκζητοῦντας θερμῶς, "Αγιε Παχώμιε, τὴν σὴν
βοήθειαν, πειρασμῶν ἀπολύτρωσαι, καὶ πόνων καὶ νόσων, καὶ
παντοίων θλίψεων, καὶ περιστάσεων, ρῶσιν καὶ ὑγείαν παρέχων,
ταῖς σαῖς πρὸς Χριστὸνἱκεσίαις,καὶπταισμάτωνλύσινἡμῖνπάντοτε.

Διστιχον.
Φωνὴν τὴν ἱκέσιον συμπαθῶς δέξαι
"Ην σοι Γεράσιμος Παχώμιε φέρει.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ταπεινοφροσύνη και ταπεινολογια.
'Η ταπεινοφροσύνη ὴ πτωχεία τοϋ πνεύματος (Ματθ. ε.' 3) άποτελεϊ τὴν βάσιν τοϋ χριστιανικοϋ καταρτισμοϋ, τὴν βασιλϊδα των άρετων
καϊ τδ άπαραίτητον προσδν διὰ τὴν εϊσοδον παντδς εἰς τὴν ονράνιον
τοϋ Κυρίου βασιλείαν. Διὰ τοϋτο καί δ Κύριος εις τὴν περίφημον έπϊ
τοϋ "Ορους 6μιλίαν Αὑτοϋ άναφέρων τὰς άρετάς, τὰς δποϊας πρέπει νὰ
έχουν οί δπαδοι Αὑτοϊϊ, ἔθεσε ταύτην ως πρωτην. Ειναι θέ ταπεινοφροσύνη ἡ συναίσθησις των ὰμαρτιων μας, ή γνωσις τοϋ άμαρτωλοϋ έαυτοϋ
μας, το άλλως «γνωθι σαυτδν» η αύτογνωσία λεγομενον, ὴ ἐπίγνωσις, εαν
είχωμεν και τι καλον, δτι τοϋτο δὲν ειναι ἔργον ἡμων ἀλλ' «άνωθέν εστι
καταβαϊνον» ('Ιάκ. α.' Ι7) «Θεοϋ τδ δωρον» ('Εφ. β.' 8). Κα'ι διὰ νὰ δτδσωμεν τον λδγον εϊς τον θειον Χρυσοστομον, ταπεινοφροσύνη εϊναι «μηδέν μηδέποτέ περι έαυτων μέγα φαντάζεσθαι». "Οταν ὑπάρχη παρ' ἡμϊν
τοιοϋτον φρονημα, κατ' άναποτρεπτον ψυχολογικδν νόμον, θὰ έκδηλοϋται
δά ἔογιον και λογων. Δὲν θὰ ζητοϋμεν τιμὰς και πρωτοκαθεδρϊας' ὑβριζομενοι δεν θὰ στεναχωρούμεθα, παραγνωριζομενοι δεν θὰ δυσανασχετωμεν,
δμιλοϋντες περι ήμων αϋτων θὰ έκφραζώμεθα μετριοφρονως διὰ ταπεινων λογων.

Δυνατδν δμως νὰ ύπάρχωσι ταπεινο'ι λόγοι ώς κρίσις περι ήμων
αὑτων ανευ ταπεινοϋ φρονήματος, νὰ ὑπὰρχη ταπεινολογια μόνον καϊ
δχι ταπεινοφροσύνη.

*
δψιν του δ ιερδς Χρυσοστομος ἔλεγε «ταπεινοφροΤοϋτο ἔχων ῦπ
σύνην δὲ οϋ τὴν εν ρήμασι λέγω, ουδε τὴν ἐπὶ τής γλτδττης, ἀλλὰ τὴν
εν τὴ διανοϊα, τὴν απδ τὴς ψυχὴς, τὴν εν συνειδοτι, ῆν δ Θεος δϋναται
μονος δραν».
Ταλαϊπωροι ἡμεϊς, ποσάκις υποπὶπτομεν εϊς τὴν ταπεινολογϊαν!
Γράφομεν π.χ. «δ εν μοναχοϊς έλάχιστος», ένφ, ένίοτε, τοϋτο δὲν ειναι
φρονημα ήμων καϊ ἀπόδειξις τούτου ὴ στενοχωρϊα, ῆν δοκιμὰζομεν, αν
τοϋτο εἱπωσι περι ήμων οίλλοι. Ὅ πάπας τὴς Ρωμης ὑπογράφεται μέ
τὴν φράσιν 8βΓνιιε 8βΓνΟΓΠϊη άβϊ (δοϋλος των δούλων τοϋ Θεοϋ) κα'ι
ἔχει φρονημα δτι εὶναι δ τοποτηρητὴς τοϋ Χριστοϋ έπ'ι τὴς γὴς, απδ τὰ
πρωτεϊα δὲ αὐτὰ έδιχάσθη ἡ 'Εκ.κλησία τοϋ Χριστοϋ.

“Ας δεωμεθα έκτενως τοϋ Κυρίου νὰ μας δώση τὴν ταπεινοφροσύνην και φυλιϊἐη απδ τὴν παραποϊησιν ταύτης, τὴν ταπεινολογϊαν.
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Μια ^πετειος.
'Εκατον πεντήκοντα ένιαυτοι παρῆλθον ἀφ' ἧς (ΙΟ "Ιουνίου Ι8Ο6)
ο μέγας και πολϋς διδάσκαλος τοϋ Γένους και έπίσκοπος έν Ριοσία Σραβνϊου καὶ Χερσωνος Εύγένιος δ Βούλγαρις ἐκοιμήθη ἐν Κυρϊφ εν τὴ εν
Ρωσία Ἰερα Μονῇ τοϋ 'Αγίου ὶΑλεξάνδρου τοϋ Νέφσκη, εις ῆν ἀπδ τοϋ
Ι8Ο2 έφησύχαζε.
Ὅ μέγας οὑτος διδάσκαλος, ος ὑπδ του Κούμα ῶνομάσθη νέος Πλάτων,
κάτοχος γενόμενος εϊς μέγαν βαθμδν τὴς θύραθεν καϊ ἔσω παιδείας, ως
οι μεγάλοι τὴς 'Εκκλησίας Πατέρες, κατέχων ὰπασαν τὴν έπιστημονικὴν
γνωσιν τὴς έποχὴς του και ὰριστα έννέα γλιδσσας, κατέδειξεν ἔργφ κα'ι
λόγφ δτι ή κατὰ κδσμον σοφϊα (έπιστήμη) δεν άντιτίθεται προς τὴν
χριστιανικὴν σοφίαν, ώς ϊσχυρίζοντο οι τότε ιϊπιστοι καϊ δτι αυτη δέον
νὰ τϊθεται εις τὴν 6πηρεσϊαν τοϋ "Εθνους καί τὴς "Εκκλησϊας. 'Υπὴρξε
χριστιανδς άγωνιστὴς ὑπὲρ των χριστιανικων ιδεωδων «ετοιμος ἀεὶ προς
ἀπολογίαν παντ'ι τφ αϊτοϋντι λόγον περὶ τὴς έν ήμϊν έλπίδος μετὰ πρα6τητος» (Α.' Πέτρ. γ.' Ι5). διὰ τοϋ λύγου και τὴς γραφϊδος. Ὅξέδωκεν
ύπερπεντήκοντα σοφά ἔργα μεταξὺ των δποϊων και τδ «σχεδίασμα περὶ
ἀνεξιθρησκεϊας» ἀνωνύμως τοϋτο διὰ νὰ προφυλάξη τὴν νεότητα εκ τοϋ
πνευματικοϋ δηλητηρίου τοϋ Βολταϊρου, «τὴς ἀΟέου Βολταιρικής ἀδιαφορϊας» ιος σημειοϊ δ “Αθανάσιος Πάριος.

Τον Βολταϊρον ειρωνευθέντα αϋτδν ένιδπιον τοϋ αύτοκράτορος τὴς
Γερμανίας Φρειδερίκου διὰ τὰς χριστιανικάς του πεποιθήσεις κατέστησεν
άναυδον ειπων τὰ έξής: « ει μὲν τὰ παρὰ σοϋ λεγδμενα εϊσιν δρθά, έγω
6 ἀλλως φρονων δεν βλάπτομαι, εϊ δὲ δρθά ἀπερ έγω φρονω τοτε δποϊα
τιμωρϊα διαδέξεται σέ τον έναντὶα φρονοϋντα;»
Διορισθεις ὑπδ τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου Σχολάρχης
τὴς εν ἔτει ΙΪ49 ἰδρυθεϊσης ένταϋύα περιωνύμου 1Αθωνιάδος Σχολής
ὰνήγαγεν αὐτὴν κατὰ τδ έξαετὲς διάστημα τὴς σχολαρχίας του (Ι753-Ι759)
εϊς μεγάλην περιωπήν, διδοῶκων άπδ πρωϊας μέχρι βαθείας νυκτδς Θεολογίαν, Φιλοσοφϊαν, 'Αστρονομίαν, Μαθηματικὰ κα'ι Φυσικά. "Εθεσε μάλιστα κα'ι τὴν κάτωθι έπιγραφὴν ἐν αϋτὴ, ῆτις ὑπενθυμίζει τὴν έπιγραφὴν τοϋ Πλάτωνος εϊς τὴν 'Ακαδημίαν.

Γεωμετρήσων εϊσίτω,

ον κωλϋω.

τφ μὴ θέλοντι συξυγήσω τὰς θϋρας.
Παρ' αύτοϋ έμορφώθηοαν και ὰνεδείχθησαν θεράποντες τοϋ "Εθνους
και τὴς 'Εκκλησίας εϊς τους σκοτεινοϋς τὴς δουλεϊας χρδνους οι έπιφανεϊς λογιοι: 6 έπίσκοπος Κορινθὶας Μακάριος Νοταρας, 6 'Αθανάσιος
Πάριος, δ Σέργιος Μα·κραϊο;, δ ἰεραπύστολος αγιος Κοσμας δ Αιτωλδς
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κα'ι αλλοι πολλοὶ. Τὰ 'Ιωάννινα, ή Κοξάνη, ὴ Θεσσαλονίκη, 6 "Αθως,
ή Κωνσταντινοϋπολις, ή Πετρούπολις καϊ ή Χερσων ὑπὴρξαν στάδια
των εύγενων ὑπὲρ τοϋ "Εθνους κα'ι τὴς 'Εκκλησίας άγωνων τοϋ χρισιιανοϋ τούτου Πλάτωνος.
'Η έκατοστὴ πεντηκοστὴ έπέτειος τὴς προς Κύριον ἀποδημίας του,
φρονοϋμεν, δτι δὲν πρέπει νὰ παρελθη έν σιγῆ. 'ΙΙ 'Αθωνιὰς Σχολὴ, ῆν
έκλεϊσε καϊ εις ῆν έκληροδ6ιησε μέρος τὴς πενιχρας περιουσϊας του,
δέον δι" δμιλιων καϊ μνημοσύνων νὰ τιμήση πρέποντως τὴν μνήμην τοϋ
μεγάλου αϋτὴς Σχολάρχου κα'ι διδασκάλου τοϋ Γένους κορυφαϊου' τιμωσα δέ τοϋτον θὰ τιμήση κα'ι έαυτήν.
'Αλλὰ μονον ἡ 'Αθωνιὰ; θὰ επιτελεση τδ κα9ὴκον της και τα
πνευματικα ίδρύματα τοϋ έλευθέρου ὴδη “Εθνους θὰ σιγήσωσι;

Βαρεϊα κληρονομια.
'Ως ὰναγράφεται εις τὴν στήλην των χρονικων δ πανοσιολογιώτατος
Σχολάρχης τὴς 'Αθωνιάδος 'Αρχιμ. Ναθαναὴλ Λαυριιδτης προήχθη εϊς
ἐπίσκοπον ὑπδ τδν τϊτλον τὴς πάλαι διαλαμψάσης έπισκοπῆς Μιλητουπολεως, τὴς χειροτονίας του γενομένης εν τω 'Ιερφ Ναφ τὴς μεγάλης Ριοοικὴς Σκήτης τοϋ 'Αγίου 'Ανδρέοιι (Σεράγιον). Σημειωτέον δτι εϊναι ἡ
πρωτη χειροτονία ἀρχιερέως εν 'Αγϊφ Ὅρει. 'Η Μ. "Εκκλησία διὰ τὴς
χειρονομϊας αύτὴς ταύτης ὴθέλησε να τιμηση τδν αγιον ὴμων
τόπον και παράσχτ) τοϊς ὰγιορεϊταις τὴν εϋκαιρίαν νὰ παραστωσιν εϊς
τὴν μεγα1,οπρεπή τελετὴν τὴς χειροτονίας ὰρχιερέως. Διὰ τοϋτο εϊμεθα
εϋγνιδμονες τὴ ποτνίρ Μητρϊ Μ. "Εκκλησϊα,
Ὅ Θεοφιλέστατος "Αγιος Μιλητουπδλῖως κ. Ναθαναὴλ ῆδη φέρει
πολλαπλὴν και βαρεϊαν κληρονομίαν. Προέρχεται έκ της 'Ιερας Μονὴς
Μεγίστης Λαύρας, έξ ής προήλθε πλειὰς ὰγίων ἀρχιερέων καὶ εν τὴ
δποϊα ὰπεδήμησαν προς Κύριον 26 Πατριάρχαι καϊ Ι44 ὰρχιερεις' κατέχει τὴν ἔδραν τοϋ Σχολάρχου τὴς 'Αθωνιάδος, ῆν έκλέϊσεν δ μέγας επ'
άρετὴ και σοφϊα Εὺγένιος δ Βούλγαρις' φέρει τδν τϊτλον τοϋ Μιλητουπολεως, δν έτίμησεν δ ὰγιιδτατος 'Ιερ6θεος, δ ἔνσαρκος αϋτδς άγγελος.

Συγχαίροντες τφ 'Αγίφ Μιλητουπολεως έ.τι τὴ προαγωγὴ, εϋχομεθα
νὰ δικαιωση τὰς προσδοκίας των 'Αγιορειτων κα'ι φανὴ ἀντάξιος των
προκατοχων αύτοϋ. Θὰ φανῆ δέ αν εχη υπ' δψιν πάντοτε τους λδγους
τοϋ Μεγάλου 'Αποστολου προς τδν ἐπίσκοπον Τιμ69εον «τύπος γϊνου
των πιστων εν λογω ἐν ὰναστροφῆ, εν ἀγάπη, εν πνεϋματι, εν πίστει, ἐν
ὰγνεϊα.... ἔπεχε σεαυτω» (Α' Τιμ. δ.' 12-Ι6) και ως έρμηνεύει τοϋτους δ
θειος Χρυσοστομος «τδ ὰρχέτυπον τοϋ βιου αύτδς εσο, ωσπερ εϊκων
προκείμενος».
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'Η όὶπδτισις τῆς δφειλῆς.
ΕΙς σημείωμα τοϋ προηγουμένου τεύχους ἀνεγράφη δτι ἀποτελεϊ
παράλειψιν των ὑμνογράφων τὴς ήμετέρας 'Εκκλησίας τδ οτι δὲν συνέταξαν'Ακολουθίαν εϊς τὴν τὴ 25η 'Ιουλίου έορταζομένην 'Αγίαν Ὅὶ,υμπιάδα, τὴν ὑπέροχον κοινωνικὴν έργάτιν τοϋ Βυζαντϊου καὶ συνεργάτιν τοϋ
Χρυσοστόμου καὶ ὲξεφράζετο ή εὑχὴ δ δοκιμος ύμνογράφος, τὴς ^Εκκλη·
σϊας ήμων Γεράσιμο; Μικραγιαννανίτης νὰ ἀποτιση τὴν δφειλὴν ταύτην.
'Ο ὰγαπητος ὰδελφδς Γεράσιμος ἀναγνοϋς ταϋτα εσπευσε να έπιτελέση
τδ καθήκον του καϊ «ἀμ' επος αμ' ἔργον» ἔχων έτοίμην άκολουθίαν
άνταξίαν τῆς μεγάλης ταύτης ὰγίας, παρέδωκε ταύτην εις ήμας προς
δημοσίευσιν, ῆν και θὰ δημοσιεύσωμεΛ εϊς τδ έπομενον.

'Η εϋγενὴς αυτη και ῖϋσεβὴς χειρονομία συγκινεϊ ἡμας καϊ εϋγνωμδνως συγχαϊρομεν τω συντάκτη υμνογραφω άδελφω Γερασίμφ. 'Ελπϊξομεν τοϋ Κυρίου συνεργοϋντος νὰ έκδοθῆ αυτη ἐν καιρφ εὶς ϊδιον τεϋχος, ϊνα εϋχερεστέρα τυγχάνῃ ἡ χρὴσις αύτὴς ὑπδ των εϋλαβεστὰτων
έφημερϊων κατὰ τὴν μνήμην τὴς 'Αγίας, ῆν δέον αϊ σύγχρονοι 'Ελληνίδες και δὴ αϊ ὰνήκουσαι εις Χριστιανικούς δμίλους νὰ ἔχωσιν ως πρότυπον μιμήσεως.

'Η 'Αθωνιἁς.
'Ερρϊφθη ή σκέψις τῆς μεταφορας τής "Αθωνιάδος ἐκ Καρυων εϊς
έτέραν τοϋ “Αγίου Ὅρους τοποθεσίαν. 'Εὰν οί προβαλλομενοι λόγοι κρι.
6ωσιν ὑπδ των ὰρμοδίων άποχρωντες, και πιστεύομεν, φρονοϋμεν δτι
κατήλληλος θέσις ειναι τὰ εν τὴ παραλία εϋρϋχωρα κτϊρια τὴς 'Ι. Μονὴς
τοϋ 'Αγίου Παντελεήιιονος (Ρωσικοϋ).

Αυτη ἔχει τδ προσὺν δτι καθιστα τὴν συγκοινωνίαν εύχερή και δτι
θὰ συντελέση, λογφ τοϋ ὴπϊου κλίματος τής παραλίας, νὰ ἀνακτήσωσιν,
οι ἐκ των μαθητων ἔχοντες: άσθενικὺν ὸργανισμον, εύκολως τὴν ὑγείαν
αὑτων. Τδ δέ σπουδαιδτερον ειναι δτι ή μεγάλη αυτη 'Ι. Μονὴ θὰ ἔχη
συμπαραστάτην εϊς τον ὰγωνα τον καλδν τής ἀσκήσεως κα'ι συναντιλήπτορα εν ταϊς προς Κύριον δεήσεσιν τὰς εὑχὰς δλων ὑπὲρ ἀναστάσεως
«τὴς 'Αγίας Ρωσίας» τοϋ προπυργϊου τούτου τῆς Ὅρθοδοξίας ἐν τῆ
'Ανατολὴ, τὴς δποίας ή πτωσις έπέφερε τὴν ὲξαφάνισιν τοϋ χριστιανισμοϋ έκ τὴς Μ. 'Ασὶας, τὴν παλαίφατον ταύτην Σχολήν.

ΕΥΧΗΙ ΤΩΝ ΗΠΩΙἸ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

Με ελαφρὰν παρἁφρασιν
«Δἐσποτα των απαντων Οεέ, ὑπεράγαθε Πάτερ, ο πάντοτε ὑπάρχων, 6 προϋπάρχων παντδς αιωνος κα'ι πάντοτε ἔχων τὴν ῦπαρξιν, 6
μὴ εχων άρχὴν οὑδέ τέλος. Ὅ άκατανδητος εϊς οϋσίαν, άπεριοριστος
εις μέγεθος καϊ άπἐραντος εϊς άγαθοτητα· ὴ πηγαία καϊ άνέκφραστος
ββυσσος τὴς δυνάμεως τῆς σοφϊας. Σε εϋλογῶ, διδτι επροσεξες τὴν
ιχθλι6τητά μου μέ εϋσπλαχνίαν καὶ συμπάθειαν καὶ με ἔσωσες άπδ 'τδν
πηλδν καὶ το έργαστήριον αϋτοϋ, τοϋ μοχϋηροϋ καὶ ματαιου κδσμον
κα'ι των έξ αϋτοϋ πολλῶν κα'ι διαφορων παγϊδων τοϋ πονηροϋ δϊρχοντος
τοϋ σκδτους τοϋ αἰῶνος τούτου. Σὑ εύλογω Κϋριε, διδτι έφανέρωσες
εϊς εμε τα ελέη σου κα'ι εγινες κατὰ πάντα φιλανθρωποτατος καί τροφεὑς καὶ 6δηγδς κα'ι φύλαξ κα'ι βοηθος κα'ι καταφυγὴ καϊ σωτὴρ και
κηδεμῶν τὴς ψυχῆς μου καὶ τοϋ σώματος. Σε εύλογω Κϋριε, διδτι έφανέρωσες πολλὴν και άπέραντον φιλανθρωπίαν εϊς εμε τον άνάξιον, τον
καθ' έκάστην ϋπδ τῆς ραθυμίας μου παραδιδομενον εϊς τον διάβολον κα'ι
με προφυλάττεις, με σώζεις καὶ μέ άρπάζεις απο τὰς παγιδας αϋτοϋ.
Σε εϋλογῶ Κϋριε, διότι μοϋ έδιδρησες δϋναμιν μετανοιας έπ'ι των άμαρτιων μου και μοϋ ὑπέδειξες χιλιάδας εϋκαιρίας έπιστροφής απο τὴς κακίας μου. Σε εύλογω Κύριε, διοτι παρ' δτι εϊμαι αδϋνατος, ένισχϋεις
τὴν αδυναμιαν μου και δεν με άφίνεις νὰ χάσω καθολοκληριαν τδ θάρρος,
ἀλλ' άμέσως μοϋ διδεις άνωθεν χεϊρα βοηθείας και με σϋρεις κοντά σου.
ΤΙ να σοϋ άνταποδώσω Πανάγαθε Δἐσποτα, έπι δλων αϋτων των
άγαίἰων ατινα ἔπραξες καϊ πράττεις συνεχῶς βϊς έμῖ τον άματωλδν ;
Ποιαν εϋχαριστίαν νὰ σοϋ ὰναπέμψω; Ὅλην τὴν ήμέραν καὶ τὴν νύκτα
ῶς χελιδιον θὰ φωνάζω καὶ ως άηδῶν θὰ κραυγάξω κα'ι δεν θὰ παυσω
δλας τὰς ήμέρας τῆς ζωῆς μου να εύλογω τον Ποιητὴν καὶ Εϋεργέτην
και Κηδεμδνα μου.
'Εγῶ Κϋριε, δεν εϊμαι αξιος ν' άπευθϋνωμαι προς σε διδτι ειμαι
πάρα πολὑ άμαρτωλδς, αλλα σῖ εὑχαριστῶ Κϋριε, διδτι έμακροβϋμησες εις τὰ παραπτῶματά μου και με αφησες ατιμῶρητον μέχρι τὴς
στιγμής αϋτής. Σε εὐχαριστῶ Κϋριε, διδτι δεν θέλεις τον θάνατον τοϋ
άμαρτωλοϋ, ἀλλ' έργάζεσαι μἐχρις δτου επιστρεψη και ξήση. 'Εγω εϊμαι ἀξιος να πάθω πολλὰ καὶ ν' άπομακρυνθῶ απδ τοϋ προσώπου σου
Κϋριε, ἀλλ' ή φιλανθρωπϊα σου έμακροθϋμησεν επ' εμε. Σε εϋχαριστῶ
Κϋριε, αν καὶ δεν εχω τὴν δϋναμιν προς εϋχαριστίαν της άνεξικακίας
σου. 'Ελέησδν με Κϋριε καὶ διορ9ωσον μου τὴν 6δδν τῆς ψυχῆς κα'ι τὴν
δδδν τὴς ζωὴς μου, κατὰ τδ θἐλημά σου, καὶ διεϋθυνέ την δπως γνωρίζη
ὴ εϋσπλαχνία σου. Χάριν τοϋ πλήθους τῶν οϊκτιρμῶν σου. τελειοποίησον
με εις παν ἔργον αγαθδν, τὴς ϊδικής σου καὶ μονον θελήσεως καὶ
οῦτω λάβε με εκ τοϋ άθλίου μου τούτου σώματος».

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ἰ. Αισενιαύσιος Σόναξις. Τὴν Δευτέραν των Μυροφόρων συνὴλὺεν εν Καρυαϊς ή 'Ι. Δ. Σ. ῆτις ὴσχολήθη μέ διάφορα ὰσήμαντα οϊκονομικὰ ξητήματα.
"Εκτακτος Διπλη 'Ι. Σϋναξις. Μετὰ τὴν 'Ι. Δ. Σ, συνὴ1,θεν ὴ
ἔκτακτος Διπλῆ τοιαύτη μὲ ληφθεϊσας ἀποφάσειζ.
α)
Τδν διορισμδν ιος νομικοϋ συμβούλου τὴς 'Ιερας Κοινότητος εν
'Αθήναις τοϋ δικηγόρου κ. Δημ. Παπαδημητρϊου, δστις έπϊ διετίαν και
μετὰ τὴν ὰπελευθέρωσιν διετέλεσε Διοικητὴς τοϋ 'Αγ. Ὅρους.
Τὴν ἔγκρισιν άντικαταστάσεώς δι" έξδδων τοϋ Κράτους τοϋ ξυλίνου
β)
δωδεκαδρτου τοϋ τέμπλου τοϋ ιστορικοϋ Ναοϋ τοϋ Πρωτάτου διὰ μαρμαρίνου τοιούτου.
και γ) Τὴν ένέργειαν προς έπαναφορὰν τοϋ Νδμου 5377 σχετικως μὲ τὰς
ἀγιορειτικὰς άπαιτήσεις τὰς προερχομένας εκ των Μετοχϊων αϋτων.
'Ο κ. Διοικητὴς εις τας 'Ι. Μονας. Κατὰ τδ διάστημα τω έορτων
των Χριστουγέννων και τοϋ νέου ἔτους Ι956 δ Διοικητὴς τοϋ 'Αγ. Ὅρους
κ. Κ. Κωνσταντοπουλος συνοδευομενσς ϋπδ τοϋ Σχολάρχου τὴς 'Αθων.
Σχολὴς ἁρχιμ. Ναθαναὴλ Λαυριώτου και των Καθηγητων ταύτης κ. κ.
Γεωργοπούλου Ν. και Δάλλα Χ. έπεσκέφθησαν τὰς 'Ι. Μονὰς Μεγ. Λαύ
ρας. Διονυσίου, 'Αγ. Παύλου, Ὅσ. Γρηγορίου καὶ τὴν Νέαν Σκήτην.
Εϊς απαντα τα ιερὰ ταϋτα καθιδρύματα ἔτυχον ϊδιαιτέρας περιποιήσεως, έδοθη δέ ή εϋκαιρία εϊς τδν κ. Διοικητὴν νὰ έπικοινωνήση μετα
των Πατέρων των Μονων, προς ους ώμίληοε περὶ τοϋ δρΟοδοξου μονα
χισμοϋ άπο φιλοσοφικὴς ώτδψεως θεωρουμένου.
Χειρατονια επισκοπου.'Η Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ ^Εκκλησία εν τφ
ζωηρφ Αϋτὴς ένδιαφέροντι προ; έκπλήρωσιν τῶν ιεραρχικων άναγκων τοϋ
'Αγιου Ὅρους, ὰνϋψωσιν τὴς 'Εκκλησιαστικὴς 'Αθωνιάδος Σχολὴς και
κυρίως τὴς πνευματικὴς ξωής τοϋ τοπου, προέβη εἰς τὴν προαγωγὴν τοϋ
ὰρχιμ. Ναθαναὴλ ἀδελφοϋ της 'Ι. Μονὴς τὴς Μ. Λαύρας κα'ι Σχολάρχου
της 'Αθωνιάδος εις έπίσκοπον ύπδ τδν τϊτλον τοϋ Μιλητουπολεως.
Συγχρονως διὰ τηλεγραφήματος εϊδοποιήθη ὴ 'Ιερὰ Κοινότης δτι
Πατριαρχικὴ Ὅξαρχεϊα εκ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτων Δέρκων,
“Ιμβρου και Τενέδου και Μαρωνεὶας 'Ιακωβου, Μελίτωνος κα'ι Τιμοθ·έου
ϊῷχεται ϊνα τελέση τὴν χειροτονίαν έν τω 'Ιερφ Ναφ τής Ρωσικής 'Ι.
Σκήτης τοϋ 'Αγ. “Ανδρέου (Σεράγιον) λογφ των άναστηλωτικων έργασιων,
εν τω Πρωτάτω.
'Η ϋποδοχή τής Π. Ε. ἐγένετο μὲ έξαιρετικὴν βυζαντινὴν μεγαλοπρέπειαν και τὴν Κυριακὴν των Μυροφόρων έτελέσθη ὴ χειροιονία εϊς
τὴν δποίαν παρέστησαν οί τακτικοι καϊ Εκτακτοι άντιπροσωποι των 'Ι.
Μονων, αϊ ὰρχαι τοϋ 'Αγ. Ὅρους καϊ πλήθος μοναχων καὶ λαϊκων των
έργαξομένων εν 'Αγ. “Ὅρει και ἀλλων έπϊ τούτφ προσελθοντων ένταϋθα.
'3εραποστολαί. Προσκλήσει τὴς Α. Θ. Παναγιοτητος τοϋ Οϊκουμενικοϋ
Πατριάρχου Κυρίου 'ΑΟηναγ6ρου, ὰπεσιάλη εϊς Κωνσταντινούπολιν ὑπδ
τὴς 'Ιερας Κοινοτητος κατὰ τὴν περίοδον τὴς Μεγάλης Τεσσαρακοστὴς
δ Καθηγούμενος της 'Ι. Μονὴς 'Αγίου Διονυσίου άρχιμ. Γαβριὴλ προς
έξομολογησιν των χριστιανων.
Καθ' δλον τδ διάστημα τὴς ἐν Κωνσταντινουπ67,ει διαμονὴς του
διετέλεσε φιλοξενοϋμενος τοϋ Πατριαρχεὶου.
— Κατα τδ αϋτδ διάστημα προσεκλήθη ὑπδ τοϋ 'Εκκλησιαστικοϋ
Φροντιστηρὶου Κατερι'νης και ο ἡμέτερος Καθηγούμενος ἀρχιμ, Σεραφειμ

96
προς έξομολογησιν των μαθητων αύτοϋ. Κατὰ την έκεϊ παραμονήν του
ωμίλησε προς τοὺς μαθητὰς και περι τὴς σημασϊας τοϋ ^Αγίου Ὅρους.
— Ὅμοίως έπετράπη εϊς τον 'ϊδιον *δι έγγράφου τοϋ. Παναγιωτάτου
Μητροπολϊτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος δπως κατὰ τὰς ῷΛχστοτε
μεταβάσεις του εϊς Θεσσαὶ,ονίκην λειτουργῆ έλευθέρως εϊς τοὺς ιεροὺς αϋτὴς ναοϋς, νὰ κηρϋσση τον θ. λδγον κα'ι νὰ έξομολογῆ τους χριστιανοϋς.
Ουτω τὴν Κυριακὴν των Βαιων έλειτούργησεν εις τον ναδν των φυλακων και έξωμολογησε τοὺς. κρατουμένους προς τους οποίους ωμίλησε
περι μετανοίας.

Διαλεξις εν Γερμανίο: περι 'Αγίου "©ρους. Ὅγκρϊσει τοϋ εν Β6ννι)
Γερμανίας "Ελληνος πρεσβευτοϋ ἐγένετο τον παρελθδντα Φεβρουάριον καϊ

εν τη αὶθούστ] τοϋ πανεπιστημίου διάλεξις τοϋ κ. Κ6ρτ Ντροστ Γερμανοϋ
Καθηγητοϋ μετὰ προβ.ολὴς Ι4Ο έγχρώμων φωτογραφιων περὶ 'Αγ. Ὅρους.
"Απασα ἡ αϊὺουσα τοϋ πανεπιστημίου έπληρωθη. Μεταξὺ των προσελΟ6ντων ῆσαν δ,Πρύτανις τοϋ πανεπιστημίου μετὰ πολλων Καθηγητων,
άντιπροσωποι τῆς Κυβερνήσεω; τὴς Βοννὴς, τοϋ 'Υπουργει'ου “Εξωτερικων καί άλλων 'Υπουργεϊων τὴς Δυτ. Γερμανίας, πολλοι καθολικοί κληρικοί, ὰρκετοί σπουδασται μοναχοὶ καὶ φοιτηταϊ.
Οί ὰκροαται μετὰ μεγίστου ένδιαφέροντος καϊ. εύλαβεϊας, ἥτις χαρακτηρϊζει τους Γερμανοὴς δια παν τὰ 'Αγιορειτικον, παρηκολοϋθησαν
τὴν διάλεξιν τοϋ κ. Ντροστ, θαυμάσαντες τὰς φυσικὰς καλλονάς, τὴν
έξαιρετικὴν φυτεὶαν, τά παράλια τοϋ 'Αγ. Ὅρους, τὰς 'Ι. αϋτοϋ Μονας
και προ παντδς τοὑς εν αϋταϊς ίστορικοϋς θησαυρούς.

Το εν Μ6σχα «Γρετζη Μρναστὴρ». Π7,ηροφοροϋμεὶ1α εϋχαρϊστως
οτι ὴ Σοβιετικὴ Κυβέρνησις ϋπδ τὴν νέαν αϋτὴς κατεύθυνσιν, έξεδήλιοσε
τὴν προθεσιν νὰ Ιπιστρέψχ) εις τὴν “Ι. Μονὴν Ἰβήρων τδ εν Μ6σχα Μονύδριον αϋτὴς, επ' άνταλ7,αγῆ με τδ εν τὴ περιφερεία αϋτὴς άλλοτε
Ρωσικον κελλϊον 'Αγ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολογου ϊνα εν αϋτφ έγκατασταθωσιν Ρωσοι μοναχοι εκ Ρωσϊας.
Τδ ζήτημα τοϋτο εύρισκομενον υπδ συζήτὴσιν εν τὴ 'Ι Μ. των
Ἰβήρων, μδνης ὰρμοδίου, πιστεύομεν νὰ καταλήξη εις ευχὰριστον ὰποτέλεσμσ, διοτι τδ 'ὰνωτἐρω Μονϋδριον εϊναι ξωτικδν διὰ τὴν Μονὴν των
Ἰβήρων καϊ ὑπὴρξε τδ μεγαλϋτερον πνευματικδν κέντρον ἐν Ρωσία των
ἐκεϊ δμογενων μας, συντελέσαν κατὰ τους χρονους τὴς δουλείας εις τὴν
ὰνὰστασιν τοϋ Ὅλ7,ηνισμοϋ.
Τα εν Ρουμανί^: 'Αγιορειτικὰ κτῆματα. 'Η Ἰερὰ Κοινοτης διεβϊβασεν εις τὴν Διοικησιν 'Αγϊου Ὅρους τα αιτηθέντα στοιχεϊα έπϊ των
ὰπαιτὴσεων τοϋ'ΑγίουὍρους διὰ τα εν Ρουμανία μεγάλα κτήματα αϋτοϋ.
'Επ' αῦτοϋ ή'Ιερὰ ήμων Μονή, ενδιαφερομένη μεγάλως και υποκινήσασα τδ ζήτημα ἐξ ἀρχής, ὰπετάνθη και προς τον Μακαριωτατον Πατριάρχην τὴςΡουμανϊας Κύριονθουστινιαν6ν, με τὴν παρὰκλησιν δπως μεσδλαβήσηπαρὰτῆΡουμανικῆ Κυβερνήσειδιὰτὴνρϋθμισιντοϋζητήματοςαϋτοϋ.
Ραδιιϊφωνα εν 'Αγίω 'Ὅρει. Γενομένης συζητήσεως εν. τὴ 'Ι. Κοι.νοτητι, κατδπιν τὴς ήμετέρας προτάσεως, περΙ καταργήσεως των ραδιοφωνων, αί περισσότεραι 'Ιεραϊ Μοναι ὰπεφάνθησαν ὑπὲρ τὴς καταρ
γήσεως. Αί ύπόλοιποι καθυστεροϋν τὰς ὰπαντήσεις των.
'Εκ παραλλήλου καϊ δ Διοικητὴς τοϋ 'Αγ. "Ορους κ. Κ. Κωνσταντόπου7,ος, προς τον δποϊον έκοινοποιήθη τδ ἡμέτερον ἔγγραφον, έξέφρασε
τὴν έπιθυμίαν κα'ι συνέστησε τὴν κατάργησιν αϋτων. Ὅφεϊλομεν δὲ νὰ σημειωσωμεν δτι δ έξαϊρετος αϋτδς έκπρδσιοπος τοϋ Κράτους ὰπέφυγε μέχρι
σήμερον. νὰ χρησιμοποιήση ραδιοφωνον εκ σεβασμοϋ προς τον Ἰερὰν
ήμων τόπον.

ΔΩΡΕΑΙ.
Προσέφεραν προς ἐνίσχυσιν τοϋ παρόντος δωρεὰν
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ἡμῶν δ Σεβασμ. Μητροπολίτης 'Εδέσσης κ.
Διονύσιος δρχ. 5Ο, αι 'Ι. Μονα'ι Χελανδαριου 'Αγ. Ὅρους και 'Αγ. Αἰκατερίνης Αϊγίνης άνὰ ΙΟΟ δρχ. και οἰ κ. κ. Χαρϊλ. Παπαναργύρου σιὌρχης
έ. ά. 5Ο, Νικ. Ἀντωνοποϋλος ὑπάλ. Ἀγρ. Τραπ. "Αταλάντη 5Ο, 'Ι. Κουσουλος πρωτοδίκης Λάρισα' ΙΟΟ, Στ. Γιαννήρης ταξὶρχος ε. α. 'Αθὴναι 5Ο,
Γ. Γιαννακόπουλος άντεισαγ Ὅφετων 'Αὐὴναι 5Ο, άρχιμ. Στέφανος Κωττάκης Βενετϊα 5Ο, 4 άνώνυμοι μαθηταϊ τὴς 'Α0ωνιάδος Ι4Ο, Σπ. Παπαζαφείρης ὰντίρχης Χωρίκής Καρπενήσιον 3Ο, 'Αμφιλ. Εϋγενίδης φαρμακ.
Θεσσαλονίκη ΙΟΟ, Ν. Μπεκὲς καθηγητὴς Νιγρίτα δΟ, Π6πη Γιαλοϋρη
6πάλ. ΟΤΕ 'Αθὴναι 5Ο, Ι. Ζωνουδάκης χωρ1λαξ Τμήμ. Πεντέλης 5Ο, Στ.
Παπαστυλιανοϋ χημικδς Κομοτινὴ 4Ο, προηγ. Χρύσανθος 'Ιβηρήτης 5Ο,
Γ. Φετιγχανοπουλος 'ΑΟῆναι 2Ο, 'Αλ. Σακκαλάκης ὑπάλ. "Εθν. Τραπέζης
Β6λος Ι5, “Ηλ. Σωτηρὰπουλος Θεσὶνικη 3Ο, Ζαχ. Βλαχδπουλος ξυλέμπορος Θεσὶνίκη 5Ο, Μιχ. Κεσϊσογλου ξυλέμπορος Θεσὶνίκη ΙΟΟ, Στάχιις Κατουνακιωτης 2Ο, ἀρχιμ. Κύριλλος Ζαχοπουλος 'Αθήναι 2Ο, Γέρ. Χαράλαμπος Τρυγωνας ΚαρυαΙ ΙΟ, Κικὴ Λαοκαράτου 'Αργοστδλιον ΙδΟ, Ιερομ.
'Ησϋχιος Λακκιωτης ΙΟΟ, Ιερομ. Εϋθύμιος κελλίον 'Εσταυρωμένος 2Ο,
Δανιὴλ Καυσοκαλυβϊτης Ι5, Θωμ. Μακρὴς Γλωσσα Σκοπέλου 5Ο, Κ.
Σίγγελης Ν. “Αφησιἁ 2ΟΟ, Μιχ. Στασινοπουλος ξυλέμπορος 'Αθήναι 2ΟΟ,
Κα Καλλίστη Β. Τσιμένη Θεσὶνικη 5Ο, Κοραλϊα Βαλλιάνου Κεραμειές
Κεφαλληνϊας ΙΟΟ και Χρ. Μπλὲς ές 'Ιερισσοϋ δρχ. 3ΟΟ.
Προς απαντας έκφράξομεν τὰς εϋχαριστϊας τὴς 'Ι. ήμων Μονῆς.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ι. ἡμων Μονὴν έπεσκέφθησαν μεταξὺ των
πολλων άλλων οί Σεβασμιώτατοι Μητροπολϊται Δέρκων κα'ι "Ιμβρου κ. κ.
'Ιάκωβος κα'ι Μελϊτων καὶ οἰ κ. κ. Αηά. Βοπηη1 & 1. Β. Ρο1τπη»
'ΕλβετοΙ σπουδασταί, νιϊ88πιιιη Ι1. & Κ. Κ1ηιϊ8 Γερμανοϊ σπουδ., Σ.
Γιαννακοπουλος Ιδ. ὑπάλ. Π. 'Ασημιάδης δικηγορος, Δ. Βαϊνας δημ.
ὑπάλ. Γ. Μαργαροπουλος δικηγορος, Χ. Παπαδόπουλος ϊδ. ὑπάλ. Χ.
Κύρος βιοτέχνης, Σ. Μανδούνιας ὑπάλ. Τραπέζ , Ν. Πέτσιος εμπορος,
Ν. "Αναγνωστϊδης καθηγ. Πανεπιστ. 'Αλ. Χατζηδήμου ϊατρος, 'Λμφιλ.
Εϋγενίδης φαρμακ., Σ. Σταυρίδης εμπορος, 'Αθ, Δανιὴλ ϊδ. ὑπάλ. ἐκ
Θεσσαλονίκης, Ν. Μπεκές καθ. εκ Νιγρϊτης, Ἰ. Νοϋσια Τραπεζ. ὑπάλ.
Θ. Κακοϋσης άνθὶγδς ές. 'Αϋηνων, 'Αθ. Τριανταφυλλίδης δημὶλος εκ
Μοναστηρίου, Γ. Τερζής καθηγ εκ Θεσψίκης Ρ. Βιιιιά1 'Ελβετδς σπουδ.
1. 8ΙιΙβ^ Γερμανδς χημ.ικος, Μ. Καραγιιχννάκης διευθυντὴς τοϋ 'Εκκλησιαστικον Φροντιστηρίου Β6λου μετὰ 45 μαθητων τοϋ φροντιστηρίου,
θ. ΧνιιΙΙβΓ & Μ. ΟϊΩβ1βΓ Γερμανοϊ Σιδ1κοί ϋπάλ. Β. Τ1ιοιηδοπ “Αγγλος
σπουδαστὴς τὴς Σχολῆς Χάλκης, ΡϊοιϊΓΠά ΧΥ. Ρ. "Αγγλος ιερεύς, 'Ανδρ.
Δρακονταειδὴς ιερ. εκ Κεφαλληνὶας, 'Αν Μαυρίδης εκ Θεσὶνϊκης, Μ. Μιχαηλϊδης ἐξ "Αθηνων, ΤΗ. ΚοΙι1ογ 'Ελβετδς σπουδ. Η. Εεη3Γ18 Βέλγος
σπουδ., λΥοΓΓϊβΓ Οβ ΜβΓΟ3β πρίγκιψ σύμβουλος τὴς ἐν Καναδα Βελγικής Πρεσβείας, 1. (ἸιτΙ Ὅλλανδδς σπουδ., Ρ. Αιι3ὶ6Γ38 Γάλλος καθηγ.
Γωγραφικὴς, Νικ. Μάρος ιδ. υπάλ. ἐξ 'ΑΟηνων, Στέφανος Κωνσταντάτος
εκ Μαρκοπούλου Κεφαλληνϊας, δμὰ.ς τὴς Χριστιανικῆς Φοιτητιτὴς 'Ενώσεως, Γ. Χήρας καθηγητὴς, Μ. Μαρκοπουλος δημὶλος κ. α.

ΑΝΩ : ΟΙ Σεβασμιιοτατοι Μητροπολϊται "Ιμβρου και Τενέδου κ. Μελίτων
Δέρκων κ. Ἰάκωβος 'Επισκοπος Μιλητουπολεως κ. Ναθαναὴλ καὶ
Μητροπολίτης Μαρωνείας κ. Τιμ6θεος, έξερχδμενοι μετὰ των ΚαΦηγουμἐνων καὶ άντιπροσώπων τῶν Ἰ. Μονῶν κ. α. έκ τοϋ μεγάλου ναοϋ τῆς Ρωσικής Ἰ. Σκήτης τοϋ Ἀγ. 'Ανδρέου μετὰ τὴν
χειροτονίαν τοϋ 'Επισκδπου Μιλητουπολεως.

ΚΑΤΩ: 'Αδελφο! τής 'Ι. Μονῆς 'Αγίου Παύλου κατερχδμενοι τὴν δδδν
προς τὴν παραλίαν προς ϋποδοχὴν τοϋ 1. λει·ψάνου τοϋ Ὅσιομάρτυρος Παχωμιου κατὰ τὴν έκ τής Ἰ. Μονῆς 'Αγ. 'Ιωάννου
τοϋ Θεολδγου τὴς Πάτμου μετακομιδὴν αϋτοϋ.

