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'Η Παρθένος Μαρία ἐκ του μωσαϊκοϋ συμπλεγματος τοϋ Εὺαγγελισμοϋ ΙΑ' αϊωνος τὴς 'Ι. Μονὴς Βατοπεδίου περὶ οῦ έσημειῶσαμεν εις
τδ προηγούμενον τεϋχος εις τδ δποϊον έδημοσιεύθη κα'ι ὴ εϊκων τοϋ
Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
(Φωτογρατρία ΚαΟηγητοϋ κ. Κ. "Ελλερ).

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«'Εὰν γἀρ ὰφὴτε τοῖς ὰνθρώποις τα παραπτώματα
αϋτων, ὰφήσει καὶ ϋμϊν 6 πατὴρ ὑμῶν δ οϋράνιος· εαν δε

μὴ άφήτε τοῖς άνθρώποις τὰ παραπτώματα αϋτων, οϋδὑ
δ πατὴρ ὑμῶν άφήοει τὰ παραπτώματα ὑμῶν,
Μὴ θησαυρίζετε ϋμϊν θησαυροὑς ἐπὶ τῆς γης, δπου
σὴς και βρῶσις άφανίξει καὶ δπου κλέπται διορύσσουσι
καὶ κλέπτουσΓ θησαυρίξετε δέ ϋμϊν θησαυροὑς εν οϋρανω,
δπου οϋτε σὴς οῦτε βρῶσις άφανίζει, καὶ δπου κλεπται ον
οπου γὰρ ἐστιν δ θησαυρδς
*
διορϋσσουσιν οὺδε κλεπτουσιν
ὑμῶν, εκεϊ ἔσται καὶ ὴ καρδία ὑμῶν. Ὅ λϋχνος τοϋ σιοματος ἐστιν δ δφθαλμος' εαν οϋν δ δφθαλμος σου «πλους
ἡ, δλον το σωμά σου φωτεινδν ἔσται' εαν δε δ 6φθαλμδς
σου πονηρδς ὴ, ολον το σῶμα σου σκοτεινδν ἔσται».
(Ματθ. στ' Ι4 - 24)
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Τὸ Ἅγιον Ὄρος μετὰ δεκαοκταετίαν ἀπὸ τῆς ὑποδοχῆς τοϋ
ἀειμνήστου Βασιλέως Γειοργίου τοῦ Β' εὑρίσκεται εἰς πυρετώδη
κίνησιν. Οἱ ὑπὸ τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγ. Ὄρους ὡρισθέντες ἀντιπρόσωποι τῶν Ἰ. Μονῶν Μεγ. Λαύρας, Βατοπεδίου καὶ Χελανδαρίου, πηγαινοέρχονται πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν
καὶ φροντίζουν διὰ τὴν καλλιτέραν ὑποδοχὴν τῶν ἀναμενομένων
ἐπισκεπτῶν. 'Η Ἰ. Ἑπιστασία, ἡ δημαρχία τῆς πολίχνης τῶν
Καρυῶν, ἐπιστατεῖ διὰ τὸν γενικὸν καθαρισμὸν τῶν δύο ἁγιορειτικῶν κέντρων Καρυῶν καὶ λιμένος Δάφνης καὶ τῆς μεταξὺ
αὐτῶν ὁδοῦ. Ἑκ παραλλήλου καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
εὑρίσκεται καὶ αὐτὸς ἐπὶ ποδὸς δίδων τὰς τελευταίας ὁδηγίας.
Τὴν εἴδησιν τῆς ἐλεύσεως τῶν ἐπισήμων ξένων ἔφερε
τηλεγράφημα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Ἀθηναγόρου πρὸς τὴν Ἰ, Κοινότητα, καθ' ὅ ὁ
Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας Βικέντιος, ἐξέφρασε τὴν
ἐπιθυμίαν ὅπως μετὰ τῆς συνοδίας του ἐπισκεφθῇ καὶ παραμείνῃ ἐπὶ ὀκταήμερον εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔνθα θὰ λειτουργήσῃ εἰς τὴν Σερβικὴν Ἰ. Μονὴν τοῦ Χελανδαρίου.
Ἑν συνεχείᾳ τὸ τηλεγράφημα ἀνέφερεν ὅτι ἐγένετο ἀποδεΗτὴ ὑπὸ τῆς Ἰ. Συνόδου ἡ ἐπιθυμία αὕτη καὶ δτι, οἱ Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, Ἰκονίου Ἰάκωβος καὶ
Κασσανδρείας Καλλίνικος, θὰ συνοδεύσουν τὸν Πατριάρχην
Σερβίας εἰς τὸν ὁποῖον καὶ συνιστἀ νὰ γίνουν οἱ προσήκουσαι
ὑποδοχαί.
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Οὕτω τὴν προηαν τῆς 23ης Ὁκταιβρίου, κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν Ἁγ. 'Ὁρει π. ἡμ., τὸ ἀντπἢλικὸν «Πυρπολητὴς» φέρον
τὸν Πατριάρχην μετὰ τῆς ἀκολουθίας του διῆλθεν ἀνοικτὰ τὰς
Ἰ. Μονὰς Ἁγ. Παύλου, Διονυσίου, Γρηγορίου καὶ Σίμ. Πέτρας διὰ νὰ καταπλεύσῃ μετ' ὀλίγον εἰς τὸν Ἁγιορειτικὸν λιμένα
τῆς Δάφνης. Ἁμέσως ἀνῆλθον ἐπὶ τοῦ πλοίου ὁ Διοικητὴς τοῦ
Ἀγ. Ὄρους, ὁ Διοικητὴς τῆς Χωρ^ῆς, ὁ Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης, ὁ Διοικητὴς τοῦ Τμήματος ἀλλοδαπῶν καὶ ὁ Τελώνης,
οἴτινες καὶ ἐχαιρέτησαν τὸν Πατριάρχην.
Μετ' ὀλίγον κατῆλθον ἄπαντες τοῦ πλοίου προπορευομένου
τοῦ Πατριάρχου τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη εἰς τὴν διὰ βαἰων ἐστρωμένην ἀποβάθραν, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἰ. Κοινότητος Ἁγίου
Ὄρους. Ἁκολούθως ἤρχισαν ἀνερχόμενοι δΓ ὑποζυγίων πρὸς
Καρυάς, συνοδευόμενοι ὑπὸ ἀνδρῶν τοῦ τμήματος ἀσφαλείας
Πολυγύρου. Λόγῳ τῆς βροχῆς ἐστάθμευσαν εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν
Ξηροποτάμου, ἔνθα ὁ Πατριάρχης προσεκύνησε τὸ Μέγα Τίμιον
Ξύλον τῆς Μονῆς καὶ μετὰ ὀλιγόλεπτον ἀνάπαυσιν ἐσυνεχίσθη ἡ
ἄνοδος πρὸς τὰς Καρυὰς εἰς ἥν ἔφθασαν τὴν 5ην ἁγιορειτικὴν
ὡραν (12ην μεσημβρινὴν) ἐν μέσῳ γενικῶν χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιῶν.

Πρὸ τοῦ μεγάρου τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου
δεξιὰ ἐκυμάτιζε ἡ Ἑλληνικὴ σημαῖα μὲ τὸν δικέφαλον ἀετὸν καὶ
ἀριστερὰ ἡ Σερβικὴ τοιαύτη, ὑπεδέχθη τὸν Πατριάρχην ἡ Ἰερὰ
Κοινότης ἐν σώματι μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Πρωτεπιστάτην, οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἰ. Μονῶν, ἡ Πατριαρχικὴ Ἑξαρχία μετὰ τοῦ ἐν
Ἁγίῳ 'Ὁρει ἡσυχάζοντος Ἐπισκόπου π. Μηλιτουπόλεως Ἰεροθέου, οἱ καθηγηται καὶ οἱ μαθηταὶ τῆς Ἁθωνιάδος Σχολῆς καὶ
πλῆθος μοναχῶν. 'Ενδυθέντος δὲ τοῦ Πατριάρχου ἀρχιερατικὸν
μανδύαν καὶ ψαλλόντων τῶν ψαλτῶν τὸ «'Ἀξιον Ἐστίν» ἀνῆλθον ἄπαντες εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τῶν συνεδριῶν τῆς Ἰ.
Κοινότητος.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς προσεφώνησε τὸ Σέρβον Πατριάρχην ὁ ἐξ Ἁγίου Ὄρους προερχόμενος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ὡς εξῆς :
«Μακαριώτατε. Ἑ Μήτηρ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία,
τὸ Οἰκουμενικὸν τῆς Καθόλου 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας Πατριαρ-
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χεῖον, χαίρει σήμερον χαρὰν μεγάλην ἐπὶ τῇ εὐλαβεῖ ἐπισκέψει
τῆς Ἐμετέρας Μακαριότητος εἰς τὸ Ἁγιώνυμον καὶ Περιώνυμον
Ὄρος τοῦ Ἄθω.

Διότι ἐξ ὅσων, ἐν τῇ μακραίωνι καὶ θεοδοξάστῳ Ἰστορία
τοῦ Ὄρους τούτου εἶναι γνωστόν, πρῶτος Σέρβος Πατριάρχης,
ἡ 'Υμετέρα Μακαριότης, ἀνέλαβε διὰ πολλῶν ὁδοιπορικῶν μόχθων καὶ δυσχερειῶν, πορείαν ἱερὰν πρὸς τὰ ἰερὰ τὸῦ Ὄρους
τούτου Σκηνώματα καὶ ἀφικνεῖται εἰς αὐλὰς ἱερὰς καὶ ἀξιοσεβάστους, ἐν ἀρχῇ σχεδὸν χειμῶνος, εἰς προσκύνησιν Τιμίων Ξύλων
τοῦ Ζωοποιοῦ τοῦ Σωτῆρος Σταυροϋ καὶ ἁγίων Λειψάνων καὶ
ἱερῶν καὶ ἱστορικῶν τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως Κειμηλίων καὶ
Σκευῶν, διὰ τῶν ὁποίων τὸ Ὄρος τοῦτο εἶναι, θείᾳ συνάρσει
καὶ χάριτι, πεπλουτισμένον, ὡς καὶ τόπων ἱερῶν καθηγιασμένων
διὰ τῶν ἀσκητικῶν ἱδρώτων καὶ τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων
ἀνδρῶν, τῷ πυρὶ καὶ τῇ φλογὶ τοῦ θείου ἔρωτος φλεγομένων
καὶ καταυγαζομένων, ἁμα δὲ καὶ χαιρετισμὸν καὶ εὐλογίαν ἐν
ἀγάπῃ Χριστοῦ, τῆς ὁσίας ταύτης καὶ μοναδικῆς ἐν τῷ κόσμῳ
Μοναστικῆς τοῦ Ἄθω Συμπολιτείας, ἐν τῇ ὁποίᾳ μορφοῦτατ
καὶ βιοῦται, ἀπὸ αἰώνων, ὁ ἐνιαῖος καὶ Οἰκουμενικὸς τῆς 'Ορθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως χαρακτήρ.
Τοῦτο, βεβαίως, ἔφερεν ἐνταῦθα τὴν Ἀμετέραν Μακαριότητα, ἐν παραστάσει καὶ συνοδείᾳ ἐπισήμτρ Ἐκκλησιαστικῇ, καὶ
διὰ τοῦτο, ὁ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κανονικὸς πνευματικὸς τοῦ Ἄθω
καὶ τῶν Εἴκοσιν ἐν αὐτῷ Ἰερῶν Σταυροπηγιακῶν καὶ Πατριαρχικῶν Μονῶν καὶ πάντων τῶν λοιπῶν Εὐαγῶν Σεμνείων Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πατὴρ καὶ Κυριάρχης, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀσμένως λίαν παρέσχε τῇ 'Υμετέρα. Μακαριότητι τὴν κανονικῶς ὑπ' αὐτῆς αἰτηθεῖσαν κανονικὴν διὰ τὴν
ἱστορικὴν ταύτην ἐπίσκεψιν ἄδειαν, προφρόνως δὲ καὶ φιλαδέλφως ἐπέτρεψε τὴν τέλεσιν τῆς θείας εὐχαριστίας καὶ πᾶσαν ἐτέραν ἱερουργίαν καὶ ἱερὰν τελετήν, ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Ὄρους
ναοῖς, ἡ 'Υμετέρα περισπούδαστος Μακαριότης ἤθελεν ἐπιθυμήσει.
Ὄλως ἰδιαιτέρα εἶναι ἡ χαρὰ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καὶ
συμπάσης τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἁδελφότητος, διότι μεταξὺ τῶν
ἱερῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Τόπων, τοὺς ὁποίους ἡ 'Υμετέρα
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Μακαριότης ἐπισκέπτεται, συγκαταλέγεται καὶ ἡ Ἰερὰ Βασιλικὴ
καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Χελανδαρίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀπὸ
πολλῶν ἐτῶν, διαβιοῦσι θεαρέστως, τῷ Θεῷ καθοσιωμένοι, Σέρβοι Μοναχοί, τέκνα καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ ἀγαπητοὶ τῆς 'Α.
Θ. Παναγιότητος καὶ τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἁδελφότητος.
Ἑ χαρὰ αὕτη εἶναι δεδικαιολογημένη, διότι ἡ ἐπίσκεψις
Ἐμῶν αὕτη ἀνάγει πάντας εἰς ἡμέρας παλαιὰς καί, ἀπὸ 'Ορθοδόξου Χριστιανικῆς ἀπόψεως, ἐνδόξους λίαν καὶ Ἰστορικὰς κατὰ
τὰς ὁποίας, δύο μεγάλαι καὶ ὑπὸ τῆς Θείας Προνοίας ἰδιαιτέρως
εὐλογημέναι τοῦ Σερβικοῦ Γένους θρησκευτικαὶ προσωπικότητες,
ὁ Βασιλόπαις Σάββας καὶ ὁ Βασιλόπαις Πατὴρ αὐτοῦ Στέφανος, ὁ μετέπειτα ἁγιορείτης Μοναχὸς καὶ Ὄσιος Συμεών, ὡς
διψῶσαι τὴν ψυχικὴν αὐτῶν σωτηρίαν πνευματικαὶ ἔλαφοι, ἔδραμον εἰς τὸν Ἁγιώνυμον τοῦτον τόπον ὅπου, μετὰ πολλῆςτῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης γενόμενοι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἁγιορειτῶν Πατέρων
ἀποδεκτοί, ἐγκρίσει Βασιλικῇ καὶ τῶν οἰκείων κυριάρχων εὐσεβεστάτων Βυζαντινῶν Βασιλέων, ἔλαβον τὸ μοναχικὸν σχῆμακαὶ
κατετάγησαν εἰς τὴν Ἁγιορειτικὴν Ἀδελφότητα, τῆς ὁποίας ἐχρημάτισαν μέλη ἀδελφὰ πιστὰ καὶ τετιμημένα.
Ἐντεῦθεν καὶ δΓ αὐτῶν μετεδόθη τὸ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει φυλασσόμενον καὶ καλλιεργούμενον Χριστιανικὸν φῶς τῆς ἐν Χριστῷ
ἀναγεννήσεως τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν γενέτηραν αὐτῶν Σερβίαν,
τὴν ὁποίαν, Χριστιανικὴν ἢδη καὶ φιλόχριστον, διὰ τῶν ἱεραποστολικῶν μόχθων τῶν μεγάλων ἐκ Θεσσαλονίκης Βυζαντινῶν
Διδασκάλων καὶ φωτιστῶν τοῦ Σλαυϊκοῦ κόσμου, ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου. Ὁ δὲ ἄγιος Σάββας, τὸ πνευματικὸν τέκνον
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς τῶν ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει Ἐλληνικῶν Πατριαρχικῶν Μονῶν τοῦ Βατοπεδίου καὶ
τοῦ Ζυγοῦ καί, τέλος, τοῦ Χελανδαρίου, δεχθεὶς τὴν Ἰερωσύνην
ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου καὶ χειροτονηθεὶς ἐν Νικαίᾳ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου Μανουήλ, τῇ
ἐγκρίσει τοῦ Αὐτοκράτορος Θεοδώρου Α' Λασκάρεως, Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας, ἐποίμανε θεοφιλῶς, ὡς Σέρβος Ἁρχιεπίσκοπος,
τὸν εὐσεβῆ Σερβικὸν Λαόν.
Ταῦτα πάντα, Μακαριώτατε Δέσποτα, ἐν συγκινήσει βαθείᾳ
καὶ μεγάλῃ χαρἀ, ἀναμιμνησκόμεθα σήμερον, ὅτε ἡ 'Υμετέρα
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Μακαριότης, Πρωτόθρονος καὶ Πρόεδρος τῆς Αὐτοκεφάλου Σερβικῆς 'Εκκλησίας, ἔρχεται, ἴνα διὰ τῆς ἐπισκέψεως καὶ τῶν εὐλογιῶν Αὐτῆς, ἀποδώσῃ τῷ Ἁγ. 'Ὁρει τὰς ὀφειλομένας εὐχαριστίας καὶ τιμάς, ἐφ' οἶς ἀγαθοῖς τοῦτο τῇ ἁγιωτάτῃ Ἑκκλησίᾳ
τῆς Σερβίας προσέφερε.

Τοῦτο δέ, σύντρεις οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ Ἁρχιερεῖς τοϋ
Ἁγιωτάτου Οἰκουμ. Θρόνου, τοὺς ὁποίους ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν Κύριος Ἁθηναγόρας καὶ ἡ περὶ Αὐτὸν
Ἁγία καὶ Ἰερὰ Σύνοδος, εἰς ὑποδοχὴν καὶ χαιρετισμὸν τῆς 'Υμετέρας Μακαριότητος ὡρισαν, κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην ὤραν,
διαδηλοῦντες, μεταδίδομεν τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφικὸν ἀσπασμὸν
τῆς Μητρὸς Μεγάλης 'Εκκλησίας καὶ τῆς 'Α. Θ. Παναγιότητος,
καὶ θερμῶς, ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου, εὐχαριστοῦντες, ἐπὶ τῇ προσγενομένῃ τῷ Ἁγίῳ 'Ὁρει τιμῇ, εὐχόμεθα
ἐκ βαθέων τῇ Ἀμετέρᾳ Μακαριότητι καὶ τῇ ἀγαπητῇ ἡμῖν συνοδίᾳ Αὐτῆς, εὐλογητὴν ἐν πᾶσι τὴν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παραμονήν,
πλουσίαν δὲ πάντοτε τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν ἐπὶ τὴν ἀδελφὴν
Ἑκκλησίαν τῆς Σερβίας, εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Ὁρθοδόξου, Καθολικῆς καὶ Ἁποστολικῆς 'Εκκλησίας».
Ἑν συνεχείᾳ ἐκ μέρους τῆς Ἰ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους προσεφώνησεν ὁ πρῶτος τῇ τάξει ἀντιπρόσωπος τῆς Ἰ.
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Προηγ Νίκανδρος ὡς ἀκολούθως:
«Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Σερβίας. Ἐξ ὀνόματος τῶν
Εἴκοσιν Ἰερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Σας προσφωνῶ
τὸ ὡς εὗ παρέστητε.
Ἐξαιρετικὴ εἰναι ἡ χαρὰ καὶ ἡ συγκίνησις τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἀπὸ τὴν τιμητικὴν ταύτην ἐπίσκεψίν Σας καὶ τὴν
ἀπονομὴν τῶν Πατρικῶν εὐλογιῶν Σας.
Ἀκατάλυτοι καὶ ἀδελφικοὶ ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν οἱ δεσμοί
μας μετὰ τοῦ Σερβικοῦ Ἑθνους καὶ τῆς 'Εκκλησίας.
Ὄλα τὰ Ἰερὰ Καθιδρύματα τοῦ Ἄθω θησαυρίζουν Σερβικὰ ἀφιερώματα καὶ δωρεάς. Ἁλλὰ καὶ εἰς πᾶσαν γωνίαν τῶν
Βαλκανίων, ἐπομένως καὶ τῆς Σερβίας, ἔχουν διαδράμει καὶ
ἐπιδράσει ἐπιοφελῶς πνευματοφόροι ἄνδρες καὶ Διδάσκαλοι τοῦ
Ὄρους, ἀπὸ τῶν ἁγίων Παύλου τοῦ Ξηροποταμινοῦ καὶ Σάββα
τοῦ Χελανδαρινοῦ μέχρι τῶν νεωτέρων, τῶν καλουμένων «τα-
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ξειδιωτῶν», οἴτινες διαρκῶς περιέφερον τὰ Ἄγια τῆς Πίστεώς
μας ἐκεῖ πρὸς καθαγιασμὸν τῶν πιστῶν καὶ ἀναπτέρωσιν τῶν
Ἐθνικοθρησκευτικῶν ἰδεωδῶν. Οἱ δεσμοὶ αὐτοὶ συνεσφίχθησαν
ἔτι μᾶλλον διὰ τῆς Μητρὸς τῶν Σέρβων Βασιλομήτορος Ναθαλίας καὶ διὰ τοῦ εὐσεβοῦς Βασιλέως Ἁλεξάνδρου. Προσηύξατο
ἐκείνη γονυκλινὴς ἐνώπιον τοῦ Παμμακαρίστου εἰς Βασιλεύουσαν (1893). Προσηυχήθη καὶ ὁ Βασιλεὺς ἐπὶ τοῦ τάφου τῶν
προγόνων του εἰς τὴν Ἁκρόπολιν ταύτην τοῦ Ἐλληνικοῦ καὶ
τοῦ Παγκοσμίου Πνεύματος. Ἑ εὐγενὴς αὕτη καὶ τιμία σύνδεσις κατέληξεν εἰς τὴν ἀπελευθερωτικὴν ἐποποιῖαν τοῦ 1912 καὶ
ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὰς Χώρας μας ὁ κατακτητής.
Αἱ συγκινήσεις καὶ ἀναμνήσεις ἐκεῖναι δὲν παρῆλθον. Ζοῦν
καὶ θὰ ζήσουν αἰωνίως. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῶν Βυζαν. Αὐτοκρατόρων διὰ πρώτην φορὰν ἐπεσκέψατο τότε (1894) τὸ Ἄγιον
Ὄρος Ὁρθόδοξος Βασιλεύς. Καὶ τώρα ἐπίσης διὰ πρώτην φορὰν
τὸ ἐπισκέπτεται ἐν ἐνεργείᾳ Σέρβος Πατριάρχης. Μᾶς δίδεται.
οὔτω ἡ εὐκαιρία, Μακαριώτατε, νὰ διαδηλώσωμεν καὶ πάλιν
τὴν χαράν μας διότι ἡ Ἀγιωτάτη τῆς Σερβίας Ἐκκλησία ἠδυνήθη νὰ διατηρήσῃ καὶ εἰς τὰς πλέον κρισίμους καὶ σκοτεινὰς
στιγμὰς τὰς ὑψηἰ,ὰς παραδόσεις τῆς Πίστεώς μας, μὲ σταθερότητα, ἀποφασιστικότητα καὶ αἰσιοδοξίαν. 'Ἑδη πεποίθαμεν ὅτι,
Θείῳ ἐλέει, ἡ καλλιτέρα αὔριον ἀνατέλλει. 'Η ἀδελφοσύνη Σέρβων καὶ Ἑλλήνων Μοναχῶν, γενικώτερον δὲ ἡ σύμπηξις καὶ
σύμπνοια ἐπὶ 1Ο αἰῶνας, εἰς τὸ Παλλάδιον τοῦτο τῆς 'Ορθοδοξίας, Χριστιανικῆς ὁμοσπονδίας ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῆς μιᾶς Μη
τρὸς ἡμῶν, Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας, εἴθε νὰ ἀποτελέσουν τὸ παράδειγμα τῆς συνεννώσεως τῶν Χριστιανικῶν
Δημοκρατιῶν ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου 'Ιησοῦ. Εὐχόμεθα εἰσέτι
τὴν ἁπανταχοῦ πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς Ὁρδοθοξίας καὶ τὴν
ἐπάνοδον δἁ αὐτὴν τῶν παλ,αιῶν εὐκλεῶν ἡμερῶν κατὰ τὰς
ὁποίας καὶ ὁ Ἰερὸς ἡμῶν Τόπος, μετὰ σεβασμοῦ καὶ προθύμως ὑπὸ πάντων τῶν Ὁρθοδόξων ἐνισχυθεὶς πολυτίμους προσέφερεν ὑπηρεσίας εἰς τὰς Ὁὸθοδόξους Ἑκκλησίας καὶ τοὺς
πιστοὺς Χριστιανικοὺς λαοὺς αὐτῶν.
'Υπὸ τοιαύτας σκέψεις καὶ εὐχὰς χαιρετίζει ὁ Ἰερὸς ἡμῶν
Τόπος τὴν παρουσίαν Σας, Μακαριώτατε, καὶ τὴν παρουσίαν
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Σας αὐτὴν τὴν αἰσθάνεται ὡς θερμὴν συμπαράστασιν συνάμα
εἰς τὴν δοκιμασθεῖσαν σκληρῶς Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Οἰκουμενικός, ὡς Κοινὸς Πατήρ, νὰ
προσεύχηται ἤδη γονυπετὴς ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῶν ἱστορικῶν
ναῶν τοῦ Κέντρου τῆς Ὁρθοδοξίας.
Καὶ τώρα καὶ πάντοτε εὐχόμεθα διὰ τὸ ἔργον Σας, διὰ τὸ
ἀγαθὸν τῆς Χώρα Σας καὶ διὰ τὴν ἕνωσιν τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Ἑκκλησιῶν. Καλῶς ἤλθατε».
Ὁ Πατριάρχης Βικέντιος ἐν καταφανῇ συγκινήσει καὶ μὲ
πάλλουσαν φωνὴν ἀνταπήντησε διὰ τῶν ἐξῆς :
«Ἁπευθύνομαι πρὸς 'Υμᾶς Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ Ἀγιορεῖται. Μὲ μεγάλην συγκίνησιν εἰς τὴν καρδίαν καὶ τὴν ψυχὴν
ἀπαντῶ εἰς τοὺς χαιρετισμούς σας. Ἑ συγκίνησίς μου καὶ ἡ
συγκίνησις τῆς συνοδίας μου εἶναι μεγάλη, ἀφ' ἧς ἡ 'Α. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κύριος 'Αθηναγόρας ηὐδόκησε νὰ ἐπιτρέψῃ νὰ ἐπισκεφθῶμεν τὸ Ἄγιον Ὄρος Ἑμεῖς
δὲν ἐρχόμεθα ἐδῶ ὡς περιηγηταί, νὰ ἴδωμεν τὰ ἀξιοθέατα, ἀλλ'
ἐρχόμεθα νὰ ποοσκυνήσωμεν τὸν Ἰερὸν Τόπον ἐνταῦθα εἰς τὴν
πηγὴν τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ νὰ τονοθῶμεν πνευματικῶς. Ἑ
Σερβικὴ Ἑκκλησία ποτὲ δὲν διέκοψε τοὺς δεσμούς της μὲ τὸ
Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡμεῖς πάντοτε ἐθεωροῦμεν τοὺς ἐαυτούς μας
Ἁγιορείτας. 'Ἑλθομεν νὰ προσκυνήσωμεν τὴν Ἁνωτέραν Ἁκαδημίαν διότι ἐὰν δὲν ὑπῆρχε τὸ Ἅγιον Ὄρος, οἱ Σέρβοι κατὰ
πᾶσαν πιθανότητα θὰ ἧσαν μὲν χριστιανοί, ἀλλὰ δὲν θὰ ἧσαν
'Ορθόδοξοι. Τὰ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπῆρξαν διδάσκαλοι τῶν διδασκάλων μας. Καὶ ἡμεῖς σήμερον ἢλθομεν ἐδῶ
διὰ νὰ διδαχθῶμεν καὶ ν' ἀντλήσωμεν πνευματικὰς δυνάμεις.
Εἰς ἡμᾶς δὲν χρειάζεται ὑλικὴ βοήθεια ἀλλὰ πνευματικὴ ἐνίσχυσις, ἡ ὁποία ἀκτινοβολεῖ ἐνταῦθα. Ἑ 'Α. Θ. Παναγιότης ὁ
Πατριάρχης Κύριος 'Αθηναγόρας ἔκαμε μεγάλο ἔργον ποὺ κατέστησε δυνατήν τὴν ἐπίσκεψιν αὐτὴν καὶ ἐπέτρεψεν ἡμῖν νὰ
λειτουργήσωμεν καὶ νὰ ἀναπνέωμεν τὸν ἴδιον ἀέρα τὸν ὁποῖον
ἀνέπνεον καὶ οἱ μεγάλοι μας διδάσκαλοι. Κατέστησε δυνατὸν νὰ
ἐπισκεφθῶμεν αὐτοὺς τοὺς Ἰεροὺς Τόπους, τοὺς ὁποίους ἡ Θεία
Πρόνοια ἔταξε νὰ φωτίζουν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ὁρθοδοξίαν.
Κατὰ τὸ ταξείδιον αὐτὸ παντοῦ συναντήσαμεν μεγάλην προθυμίαν καὶ εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι
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μᾶς ἐδέχθησαν μὲ ἀδελφικὴν ἀγάπην. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι
σήμερον μᾶς εὐλογοῦν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγιοι Πατέρες
Ἐλληνες καὶ Σέρβοι καὶ προσεύχονται εἰς τὸν Θεὸν ὅπως ἡ
Ὁρθοδοξία λάμψῃ ἐν ὅλῃ της τῇ δόξῃ. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων
ἕνεκεν».
Ἁκολούθως ὁ χορὸς τῶν ψαλτῶν ἔψαλε τὸν πολυχρονισμὸν
τοῦ Πατριάρχου καὶ τελευταῖον προσεφέρθησαν διάφορα ἀναψυκτικά.
Μετὰ δίωρον παρετέθη γεῦμα εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς
Ἰ. Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου ἐκ μέρους τῆς Ἰ. Κοινότητος, εἰς τὸ
ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Σέρβος Πατριάρχης μετὰ τῆς συνοὅίας
του, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν ἐπισκόπων Βανάτου Βησσαρίωνος
καὶ Βουδαπέστης Γερμανοῦ, τῶν Σταυροφόρων Πρωθιερέων
Ἁλ. Λαζάρεβιτς καὶ Ντ. Βάσιτς, τῶν Πρωθιερέων Μιλ. Σμίλλαβιτς καὶ Μιλ. Φαντέκα, τοῦ πρεσβυτέρου Τοβ. Κριτσέβσκυ,
τοῦ Γραμματέως τοῦ Πατριάρχου Διακόνου Γεωργ. Ζούνιτς,
τοῦ Διακόνου Τσ. Δράσκοβιτς καὶ τοῦ Ἐλληνομαθοῦς Σέρβου
Ν. Κώστιτς, ἡ Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία, ὁ Ἑπίσκοπος π. Μηλιτουπόλεως, ὁ Διοικητὴς Ἁγ. Ὄρους, ὁ Πρωτεπιστάτης καὶ τὰ
μέλη τῆς Ἰ. Κοινότητος.
Εἰς τὸ αὐτὸ ἀντιπροσωπεῖον παρετέθη καὶ τὸ δεῖπνον κατὰ
τὸ ὁποῖον ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κ. Κωνσταντόπουλος ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Μακαριώτατον, ἐξέφρασε τὴν ὁλόθερμον, χαρὰν δλων ἡ ὁποία εἶναι διπλῆ. Πρῶτον διότι εἰς τὸ
σεπτὸν πρόσωπόν του ὑποδέχονται τὸν Πρωκαθήμενον τῆς Σερβικῆς 'Εκκλησίας, καὶ δεύτερον διότι οὗτος ἔρχεται ἀπὸ μίαν
χώραν αἱ μετὰ τῆς ὁποίας σχέσεις τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀρχαιόθεν
πολὺ στεναί. Ἑ χαρὰ τῶν Ἁγιορειτῶν, εἶπεν, εἶναι καταφανὴς
καὶ δεδικαιολογημένη. 'Η 'Α. Μακαριότης ἔλαβε τὸν κόπον νὰ
ἔλθῃ, μάλιστα μὲ αὐτὴν τὴν κακοκαιρίαν, διὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ
μεγάλο αὐτὸ Προσκύνημα, τὸ μεγαλύτερον ἴσως χριστιανικὸν
Προσκύνημα μετὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους, διὰ νὰ προσκυνήσῃ εἰς
τὸν Τόπον αὐτόν, τὸν ὁποῖον καὶ Αὕτη θεωρεῖ, ὡς πρὸ ὀλίγου
ἐτόνισε, πηγὴν καὶ κέντρον πνευματικοῦ πολιτισμοῦ.
Αὐτὸς ὁ τόπος τῆς περισυλλογῆς, τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς
προσευχῆς εἰς τὸν ὁποῖον ἀπὸ ἑκατονταετιῶν καλλιεργεῖται ἡ
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μοναχικὴ ἰδέα, προσέφερε καὶ προσφέρει τόσα εἰς τὴν Ὁρθοδοξίαν, ὡστε νὰ θεωρῆται Κιβωτὸς αὐτῆς. 'Ἐχουν περάσει σχεδὸν
χίλια χρόνια ἀφότου ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν ἱερὸν Τόπον, —
καὶ τὸ βλέπομεν καὶ σήμερον νὰ γίνεται ἐμπρὸς εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μας πραγματικότης —ενα ἰδανικόν : Ἑ εἰρηνική, ἐλευθέρα καὶ ἀδελφικτὴ συμβίωσις ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν βράχον τῶν
φιλοξενούντων Ἑλλήνων καὶ ἄλλων ὀρθοδόξων πάσης φυλῆς καὶ
δὴ φίλων Σέρβων. Τοῦτο, εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ
πνέῃ εἰς τὸν χῶρον αὐτὸν ζωντανὸν τὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων.
Εἶναι τὸ φιλελεύθερον πνεῦμα τὸ ὁποῖον διακρίνει τὴν 'Ορθοδοξίαν καὶ τὸ ὁποῖον εὑρίσκει τὴν ἐκδήλωσίν του ἐπάνω εἰς
αὐτὴν τὴν Ἑλληνικὴν γῆν, ὅπου ἀνέκαθεν φύεται καὶ εὐδοκιμεῖ
τὸ δένδρον τῆς ἐλεῦθερίας.
Πρὸ ὀλίγων στιγμῶν τὸν ἠρώτησεν ὁ Μακαριώτατος τὶ
σκέπτεται καὶ πῶς ἀντιμετωπίζει τὸ πρόβλημα «μοναχισμός».
Δὲν τὸν εὑρίσκει, εἰπεν, ἀνέτοιμον αὐτὴ ἡ ἐρώτησις, διότι πολΣήμερα, ἰδιαιτέρως
λάκις ἐσκέφθη γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ θέμα
σήμερον, ἔχει ἀνάγκην ὁ κόσμος τοῦ μοναχισμοῦ 'ἸΙδη ἀπὸ ἑκατονταετιῶν ἤρχισε νὰ ἐξαπλώνεται, ἰδίως εἰς τὴν Εὐρώπην, τὸ
πνεῦμα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔχει πολλὰ ὀνόματα, διότι ἄλλοτε μὲν ἀποκαλεῖται μηχανοκρατικὸν καὶ ἄλλοτε θετικιστικόν, φυσιοκρατικόν,
ὑλοκρατικὸν καὶ τέλος μηδενιστικόν. Εἶναι πνεῦμα ἀπελπισμοῦ.
Εἶναι τὸ πνεῦμα ποὺ δὲν κατώρθωσε νὰ προσπεράσῃ καὶ ἔχει ὡς
ἄκραν ἐπίγνωσίν του τὸ τέλος. Εἶναι τὸ πνεῦμα ποὺ δὲν κατώρθωσε νὰ ὑπερνικήσῃ τὴν μοναξιά,τὴν παγερότητα τοῦθανάτου δὲν κατώρθωσε νὰ ἐγγίσῃ τὴν Ἀνάστασιν, τὴν δύναμιν τῆς Ἁναστάσεως.
Ὁ Χριστιανισμὸς διὰ νὰ ἠμπορέσῃ νὰ ἔχῃ γνησίαν πνευματικὴν ἐπικαιρότητα καὶ ἐπίδρασιν πρέπει νὰ ευρῃ τρόπον — καὶ
ὑπάρχουν τρόποι — διὰ νὰ ἀναζωογονήσῃ τὸν μοναχισμὸν. Ὁ
Χριστιανισμὸς πρέπει νὰ στρέψῃ περισσότερον τὴν προσοχὴν
πρὸς αὐτὸ ποὺ λέγομεν Ὁρθοδοξίαν, καὶ τὸ ὁποῖον θὰ ἠδύνατο
νὰ ἀποδοθῇ ὡς ἡ πλέον ἐπιτυχὴς καὶ καρποφόρος σύνθεσις ἀναμέσον τῆς ἐξ ἀποκαλύψεως εὐαγγελικῆς ἀληθείας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου. Πρέπει νὰ διδαχθῇ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς κραταιᾶς πνοῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἁναστάσεως, τὴν Ἁγίαν "Ορθόδοξον Ἐκκλησίαν.
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Χωρὶς πνευματικὰς νησίδας, ὅπως μία μοναδικὴ τοιαύτῃ
εἶναι ἡ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅπου ἀποφασιστικοὶ ἄνδρες ἐπιδιώκουν τὴν ἀρτιότητα καὶ ἔχονται τῶν παραδόσεων καὶ κρατοῦν
αὐτάς, ὅπου καὶ σήμερον μοναχοὶ ἀγωνίζονται ϊνα ἐπιτύχουν
τὴν βίωσιν τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου καὶ τῆς μετ' Αὐτοῦ μυστικῆς ἐνώσεως, δὲν δύναται ὁ Χριστιανισμὸς νὰ ἀξιοποιηθῇ, ὅπως
εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀξιοποιηθῇ διὰ νὰ λυτρώσῃ τὸν εἰς τὰς ἡμέρας
μας περισσότερον παράποτε ἄλλοτε ἀγωνιῶντα ἄνθρωπον, τὸν
ἄνθρωπον τῆς ἐποχῆς τοῦ μηδενισμοῦ, καὶ νὰ δώσῃ καρποὺς
πραγματικοῦ πολιτισμοῦ. Ἁπὸ αὐτὴν τὴν μοναχικὴν νησίδα μὲ
τὰς 2Ο Βυζαντινάς της Ἁκροπόλεις καὶ τὰ τόσα σεμνεῖα της,
ἀπὸ αὐτὸ τὸ Ἰερὰν 'Ἁλσος τῆς Ὁρθοδοξίας ὡρμήθη πρὸ 75Ο
ἐτῶν περίπου καὶ ὁ ἔνδοξος πρόγονος τοῦ Προκαθημένου τῆς
Σερβικῆς 'Εκκλησίας, ὁ κτίτωρ τῆς Ἰ. Μονῆς Χελανδαρίου,
Ἄγιος Σάββας καὶ ὡργάνωσε τὴν Ἑκκλησίαν τῶν Σέρβων. Χειροτονηθεὶς Ἁρχιεπίσκοπος Ἰπεκίου ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Μανουὴλ Β' ἀνέλαβε τὸ τεράστιον ἔργον τῆς πνευματικῆς καθοδηγήοεως τοῦ νεοφωτίστου τότε, γενναίου λαοῦ τῶν
Σέρβων. Ἑχειροτόνησεν ἐπισκόπους, συνέγραψεν ἔργα ἀφορῶντα
εἰς τὰ τῆς διοικήσεως τῆς 'Εκκλησίας καὶ μετέφρασεν ἐκ τῆς
Ἐλληνικῆς, θρησκευτικὰ συγγράμματα καὶ ἐκκλ. βιβλία. 'Ἑτσι
τὸ Χελανδάριον, ὅπου καὶ σήμερον ἀσκοῦνται Σέρβοι Μοναχοὶ
καθόλα καλοὶ Ἁγιορεῖται, συνεργαζόμενοι ἀνέκαθεν, ἐν συμπνοίᾳ μὲ τὴν Ἰερὰν Κοινότητα — ἀπέβη ἀφετηρία μιᾶς ἐξόχου
πολιτιστικῆς προσπαθείας.
Περαιτέρω ὁ κ. Διοικητὴς παρέστησε τὴν σημερίνὴν ἡμέραν ὡς ἡμέραν ἑορτῆς διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ ὁποῖον ὑποδέχεται τὴν θεοτίμητον Κορυφὴν τῆς 'Εκκλησίας τῶν Σέρβων,
πεφιλημένης, ὡς ἐτόνισε, θυγατρὸς τῆς ἐπ' ἐσχάτων δεινῶς πλὴγείσης Μητρός, τῆς Ἑκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
Ἁκολούθως ὁ κ. Διοικητὴς Ἁγίου Ὄρους προσέθεσεν ὅτι
ἐδῶ εἰς τὴν Ἰερὰν Χερσόνησον ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ βιώσῃ τὸ
γνήσιον βυζαντινὸν πνεῦμα, διότι καὶ αἱ πέτραι ἀκόμη ἀντηχοῦν τὸν ἧχον τῆς ἐνδόξου ἐκείνης ἐποχῆς τοῦ κατ' ἐξοχὴν χριστιανικοῦ ἔθνους. Ὄπου δὲ καὶ νὰ στρέψῃ κανεὶς τὸ βλέμμα
του βλέπει θόλους Βυζαντινῶν Ἐκκλησιῶν, στεφανωμένους μὲ
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τὸ σύμβολον Ἐκείνου, ὅστις ἐκήρυξεν εἰρήνην ἐπάνω εἰς τὴν
γῆν καὶ εὐδοκίαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους.
Τέλος ὁ κ. Διοικητὴς ηὐχήθη ἐκ μέρους τῆς Β. Κυβερνήσεως εἰς τὸν Μακαριώτατον (καὶ τὴν ἀκολουθίαν του) τὸ «ὡς
εὖ παρέτη» κλπ.
Εἰς τὴν προσφώνησιν ταύτην τοῦ κ. Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησε τὰ ἐξῆς :
«Ὁμολογῶ ὅτι εὑρίσκομαι εἰς ἀμηχανίαν πῶς ν' ἀπαντήσω
εἰς τὴν προσφώνησιν αὐτήν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ταξειδίου
αὐτοῦ ἀπήντησα εἰς πολλὰς προπόσεις. Ὁ κ. Διοικητὴς Ἁγίου
Εἰς
Ὄρους μὲ τὴν προσφώνησίν του μὲ ἔφερε εἰς ἀμηχανίαν
τὴν προσφώνησίν του ἤκουσα σκέψεις αἱ ὁποῖαι ἀκούονται
σπανίως.
Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν κ. Διοικητὴν καὶ τὸν εὐχαριστῶ διὰ τοὺς ὡραίους του λόγους. Ὁ Ὁρθόδοξος μοναχισμὸς
εἶχεν εἰς τὸ παρελθὸν διάφορα καθήκοντα. Ἁπερήσπιζε τὴν Πίστιν καὶ ἐστήριζε τὴν Πίστιν, ἡρωῖκῶς ὑπέφερε τοὺς διωγμούς.
Καὶ ὅταν τὰ Κράτη μας κατελύθησαν, ὁ Ὁρθόδοξος μοναχισμὸς
ἔμεινεν εἰς τὰς ἐπάλξεις τῆς Πίστεως καὶ ἀπέβη ὁ Πατὴρ καὶ ἡ
Μήτηρ τοῦ καταπιεζομένου λαοῦ. Μὲ αὐτὰ ὁ ρόλος τοῦ μονα
χισμοῦ δὲν ἐτελείωσε, διότι καὶ τώρα προβάλλουν μεγάλα καθή
κοντα διὰ τοὺς Μοναχούς. Μάλιστα ἴσως σήμερον θὰ πρέπει
οἱ μοναχοὶ νὰ σηκώσουν τὴν σημαίαν τῆς Πίστεως ἐναντίον τῆς
ἀπιστίας καὶ τῆς ἀθεἰας. Πιστεύω ὅτι ὁ Μοναχισμός, ἄν παραστῇ ἀνάγκη, καὶ σήμερον θὰ ἐκτελέσῃ τὸ καθῆκόν του.
Εὐχαριστῶ τὸν κ. Διοικητὴν διὰ τὴν ὑποδοχὴν καὶ διὰ
τοὺς ὡραίους λόγους καὶ τὰς εὐχάς του. Εὐχαριστῶ τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Κύριον Ἀθηναγόραν, ὁ
ὁποῖος κατέστησε δυνατὴν τὴν ἐπίσκεψίν μας ταύτην. Παρακαλῶ
τοὺς Σεβασμιωτάτους ἀπεσταλμένους του νὰ τοῦ διαβιβάσουν
τὰς θερμὰς εὐχαριστίας δλων μας.
Χαιρετίζω τοὺς Μοναχοὺς τοῦ 'Αγίου Ὄρους καὶ ἱκετεύω
τὸν Θεὸν νὰ τοὺς δίδῃ δύναμιν πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ καθήκοντός των, τὸ ὁποῖον, ὅπως ὅλοι γνωρίζομεν, τυγχάνει βαρὺ
καὶ δύσκολον. Ὄταν ἔλθουν δυσχερεῖς περιστάσεις διὰ τὴν Ἑκκλησίαν, ἐγὼ πιστεύω ἀπολύτως ὅτι ὁ Μοναχισμὸς θὰ ἐμφανι-
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σθῇ ὡς σωτήρ. Εἴθε Κύριος ὁ Θεὸς νὰ ἐνισχύσῃ τοὺς Ἁγιορείτας Μοναχοὺς καὶ νὰ τοὺς κ.άμῃ νὰ λάμπουν εἰς τὴν Ἰστορίαν τῆς Χριστιανικῆς Ἑκκλησίας καὶ εἰς τὸ μέλλον ὅπως ἔλαμπον καὶ μέχρι τοϋδε.
Ἐψώνω τὸ ποτήριον αὐτὸ εἰς ὑγείαν τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Παύλου, τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας, τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμ. Πατριάρχου Κυρίου Ἁθηναγόρου τοῦ
κ. Διοικητοῦ Ἁγ. Ὄρους, καὶ τέλος τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἰεροῦ
Τόπου πρὸς δόξαν δὲ ὁλοκλήρου τῆς 'Ορθοδοξίας. Δόξα τῷ
Θεῷ πάντων ἕνεκεν».
Τὴν ἐπομένην ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησε τὴν ἀκολουθίαν καὶ τὴν Λειτουργίαν καὶ εὐθὺς ἀμέσιος μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς ἀνεχώρησαν ἄπαντες δύ ὑποζυγίων διὰ τὴν Ἰ. Μονὴν τοῦ
Βατοπεδίου εἰς τὴν ὁποίαν ἐπὶ ἕν ἔτος ἐμόνασαν οἱ Σέρβοι
Ἅγιοι Σάββας καὶ Συμεών.
Καὶ ἐδῶ ἡ ὑποδοχὴ ἧτο βασιλική. Μετὰ τὴν δοξολογίαν
παρετέθη γεῦμα εἰς τὸ ὁποῖον παρεκάθησαν περὶ τὰ 8Ο πρόσωπα. Τὸν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ ἐκ τῶν προϊσταμήνων τῆς
Μονῆς Γέρων Ἀλέξανδρος, τὸ δὲ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας
ἀνεχώρησαν διὰ βενζινοπλοίου διὰ τὴν Ἰερὰν Σερβικὴν Μονὴν
τοῦ Χελανδαρίου, γενόμενοι δεκτοὶ μεγαλοπρεπῶς ὑπὸ τῶν Σέρβων Μοναχῶν. Δύο μεγάλαι σημαῖαι, ἡ Σερβικὴ μὲ τὰ βασιλικὰ
Σερβικὰ χρώματα καὶ ἡ Ἐλληνική, ἐκυμάτύζον πρὸ τῆς εἰσόδου
τῆς μεγάλης ταύτης Μονῆς ἐπὶ πανυψήλων ἱστῶν. Ἐψάλη δοξολογία κατανυκτικὴ καὶ ὡμίλ,ησεν ὁ Προηγ. Δοσίθεος, ἀνταπαντήσαντος τοῦ Πατριάρχου.
Τὴν 26ην Ὁκτωβρίου (π. ἡμᾧ ἐορτὴν τοῦ Ἁγίου Δημητρίον ἐλειτούργησεν ὁ Πατριάρχης μετὰ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς
πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας καὶ τῶν ἐκ τῆς συνοδίας του Ἐπισκόπων Βανάτου καὶ Βουδαπέστης μετὰ εἰκοσάδος ἱερέων καὶ διακόνων Ἑλλήνων καὶ Σέρβων ἐνδεδυμένων πολυτίμων βυζαντινῶν ἱερῶν ἀμφίων.
Ἑ λειτουργία ἐτελέσθη καὶ τὰς δύο γνώσσας καὶ παρηκολούθησαν ταύτην δλαι αἱ ἐν Καρυαῖς Κρατικαὶ ἀρχαὶ καὶ οἱ
συνοδεύσαντες τὸν Πατριάρχην κατὰ τὸ ταξείδιόν του ἐκ
μέρους τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἑλίας Ἀποστολίδης
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καὶ ἐκ μέρους τοῦ Β. 'Υπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν ὁ κ. Γ.
Καλογερᾶς.
Εἰς τὸ παραταθὲν πλούσιον γεῦμα προσεφώνησε τὸν Πατριάρχην Βικέντιον ὁ ἐκ τῶν προϊσταμένων τῆς Μονῆς Προηγούμενος Μωϋσῆς διὰ τῶν ἑξῆς :

«Θερμὴν ὑψώνω εὐχαριστήριον δοξολογίαν εἰς τὸν ἐν Τριάδι
προσκυνούμενον Θεὸν ἡμῶν καὶ τὴν ὑπέρμαχον τοῦ χριστεπωνύμου στρατηγὸν καὶ προστάτιδα τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καὶ
τῆς Ἰ. ἡμῶν Μονῆς Τριχεροῦσαν, διότι εἰς ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον
ἔλαχεν ὁ βαρὺς κλῆρος νὰ διερμηνεύσω κατὰ τὴν εὔσημον καὶ
ἱστορικὴν ταύτην ἡμέραν, διά τε τὸν Ἁγιώνυμον Τόπον καὶ
τὴν Ἰερὰν καὶ σεβασμίαν Σερβικὴν Μονὴν τοῦ Χελανδαρίου
τὴν ἥν αἰσθανόμεθα συγκίνησιν, χαρὰν καὶ ὑπερηφάνειαν, διότι
εὐδοκίᾳ τῆς πρὸς τὸ συμφέρον τὰ πάντα οἰκονομούσης βουλῆς
τοῦ Κυρίου, ἀπολαμβάνομεν τῆς χαρᾶς νὰ φιλοξενῶμεν τὸν
Μακαριώτατον Πρωθιεράρχην τῆς ὁμοαίμου Σερβικῆς Ἑκκλησίας μετὰ τῆς συνοδίας του, καὶ τὰς ἀντιπροσωπείας τῆς σεπτῆς
κορυφῆς τῆς Μητρὸς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας.
Ἁπέλλειπε εἰς ἐμὲ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς μου ἡ δύναμις νὰ
ἐκφράσωμεν πλήρως τὰ συναισθήματα ὑπὸ τῶν ὁποίων πλυμμηρίζεται ἡ καρδία ἡμῶν καὶ νὰ ἐξωτερικεύσωμεν τὰς πνευματικὰς ἀνατάσεις καὶ τὴν ἀναζωογόνησιν, τὰς ὁποίας προξενεῖ τῶν
ὑμετέρων Ἁγιοτήτων ἡ παρουσία. Μόνον ἡ τοῦ Χρυσορήμονος
τὴν γλῶτταν δεινότης καὶ ὁ κάλαμος θ' ἀντεπεκρίνοντο εἰς τὴν
παροῦσαν περίστασιν, δι' ὅ ἐξαιτοῦμαι τὴν ἐπειεικῆ ἡμῶν κρίσιν.
Τὰ ὁμόδοξα ἔθνη τῶν Ἐλλήνων καὶ τῶν Σέρβων ἀπὸ τῆς
ἐποχῆς τῆς μεγάλης Χριστιανικῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας,
ἐβάδιζον καὶ βαδίζουν ἀπὸ κοινοῦ τὸν δρόμον τῶν πεπρωμένων
τῆς ἱστορίας των.
Οἱ Σέρβοι δὲν λησμονοῦσιν ὅτι εἰς τὸν αὐτοκράτορα Ἑράκλειον ὀφείλουν τὴν ἐθνικὴν αὐτῶν ἀποκατάστασιν. Ἀναγνωρίζουσιν ὅτι οἱ μακάριοι ἱεραπόστολοι Ἐλληνες Θεσσαλονικεῖς
αὐτάδελφοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος μετέδωσαν αὐτοῖς τὸ ἀληθινὸν φῶς τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, συνέταξαν τὸ ἀλφάβητόν των καὶ μετέφρασαν εἰς τὴν μητρικὴν ἡμῶν γλῶσσαν τὴν
Ἁγίαν Γραφήν, ὡς καὶ μέχρι σήμερον παραμένει ἀναλλοίωτος.
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Αἰωνίαν διατηρεῖ τὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τὸ μνημόσυνον ἡ
Ἰερὰ ἡμῶν Μονὴ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Ἁλέξιον Κομνηνὸν'Ἀγγελον, ὅστις διὰ τοῦ σωζομύνου μέχρι σήμερον χρυσοβούλλου
του ἔδωκεν εἰς τὸν κτήτορα τῆς Ἰερᾶς ταύτης Μονῆς Ἄγιον
Σάββαν, τὴν κτίσιν αὐτῆς «ὡς δῶρον αἰώνιον».
Ἁπὸ κοινοῦ ἐβάδὶζον τὰ ὁμόδοξα ἔθνη μας τὸν ἱστορικὸν
δρόμον των, συμμεριζόμενα τὰς θλίψεις καὶ τὰς χαρὰς ὑπὸ τὴν
πνευματικὴν ἡγεσίαν καὶ σκέπην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,
σύμμαχα εἰς τοὺς κατὰ βαρβάρων ἀμυντικοὺς καὶ ἐκπολιῖιστικούς
ἱεροὺς πολέμους των, κατὰ τὸν ἄνωθεν τεθέντα αὐτοῖς προορισμόν των.
Ἑ Ἰερὰ αὕτη Λαύρα, ὑπῆρξε καὶ εἶναι ἡ πνευματικὴ τροφὸς τοῦ Σερβικοῦ ἔθνους καὶ ἐντεῦθεν ἐξεπορεύθησαν θεόπνευστοι ἄνδρες μεταδώσαντες τὸν Ἐλληνο - Χριστιανικὸν πολιτισμόν, ἀφοῦ μόνον δώδεκα ἐκ τῶν Πατριαρχῶν τῆς Σερβικῆς
'Εκκλησίας ὑπῆρξαν ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς μας, ϊνα μὴ ἀριθμήσωμεν πλείστους ὅσους ἄλλους ἱεραποστόλους τῆς πίστεως Χελανδαρινούς.
Καὶ ἀπὸ κοινοῦ αἱ Ἑκκλησίαι Μήτηρ καὶ Θυγάτηρ καὶ τὰ
ἐν αὐταῖς ταυτιζόμενα ἔθνη μας, ἧρον τὸν σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου ὅταν ἡ ἀνεξιχνίαστος βουλὴ τοῦ Κυρίου παρεχώρησε τὴν
ὑποδούλωσιν αὐτῶν ὑπὸ τὸν ἰσλαμισμόν. Κατὰ τοὺς μακραίωνας
τῆς δουλείας των διεκρίθησαν διὰ τὰ φιλάδελφα αἰσθήματά των
καὶ ἀπὸ κοινοῦ καὶ ἐν συμμαχίᾳ ὧργάνωσαν καὶ ἐξετέλεσαν τὸν
ἀγῶνα τῆς ἀποιινάξεως τοῦ ζυγοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς αὐτῶν ἀποκαταστάσεως.
Ὁ Ρήγας Φερραῖος εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Καραγεωργίου εὗρε
προστασίαν καὶ ἐνίσχυσιν καὶ εἰς τὴν Σερβίαν συνέταξε καὶ ἐδημοσίευσε τὴν ὑπέροχον σύλληψίν του τῆς μεγάλης κάρτας τῶν
ὀρθοδόξων λαῶν τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου. Οἱ Χελανδαρινοὶ
Μοναχοὶ μετὰ. τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ἁγιορειτῶν μερίζονται τὸν
ἐπιούσιον μετὰ τῶν στρατιωτῶν τοῦ Ἑμμανουὴλ Παππᾶ καὶ
ἀδελφωμένοι ἐν Χριστῷ συμπολεμοῦν ὁ εἶς παρὰ τὸν ἄλλον ὑπὲρ
τῆς ἐλευθερίας.
Ὁ Τσάμης Καρατάσιος ἐντεῦθεν λαμβάνει ἐνίσχυσιν καὶ οἱ
Χελανδαρινοὶ προθύμως συντάσσονται ὑπὸ τὴν σημαίαν του.
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Κατὰ τοὺς ἀπελευθερωτικοὺς πολέμους τοῦ 1912 - 1913
φίλα καὶ σύμμαχα τὰ δύο ἔθνη μας ὑπὸ τὴν σκέψιν τῶν ἀδελφῶν Ἑκκλησιῶν ἐβάδισαν εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς ἀποτινάξεως
τοῦ ζυγοῦ, τοῦ ἐπὶ πέντε αἰῶνας καταπιέζοντος καὶ μολύνοντος
τὰς χριστιανικὰς συνειδήσεις ὑπὸ τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Ἁλλά, μήπως
καὶ εἰς τὰς δοκιμασίας τῷν δύο τελευταίων παγκοσμίων πολέμων
αἱ ἀδελφαὶ Ἑκκλησίαι καὶ τὰ ὁμόδοξα ἔθνη δὲν εὑρέθησαν σύμμαχα καὶ παρὰ τὸ πλευρὸν ἀλλήλων ὑπερασπισταὶ τῶν ἱερῶν
καὶ ὁσίων ἐν τῷ πανορθοδόξῳ πνεύματι καὶ δὲν ὑπῆρξαν κοιναὶ
αἱ θυσίαι ὑπὲρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν ὑψηλοτέρων καὶ ἀκαταβλήτων ἰδανικῶν τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ;
Τὶ εἴπωμεν καὶ τὶ λαλήσωμεν πρῶτον; Τοιαῦτα γεγονότα σφυρηλατοῦσι ἀκαταλύτους δεσμοὺς καὶ εὐχύμους πάντοτε ἀποδίδουσι
τοὺς καρπούς. Τούτων ἔκφρασις εἰναι καὶ ἡ σημερινὴ ὑμῶν παρουσία εἰς τὴν Ἰερὰν ἡμῶν Μονήν.
Ἑρμηνεύω τὰ αἰσθήματα ὅλων τῶν ἐν αὐτῇ ἀσκουμένων
κατὰ Θεὸν ἀδελφῶν παρακαλῶν ὑμᾶς νὰ βεβαιωθῆτε ὅτι ἀνέκφραστος εἶναι ἡχᾳρά μας καὶ αἰωνία θὰ παραμείνῃ ἡ εὐγνωμοσύνη
μας διὰ τοὺς κόπους εἰς οὗς ὑπεβλήθητε ἐν καιρῷ χειμῶνος νὰ
μᾶς χαρίσητε τὰς εὐφροσύνους ἡμέρας τῆς ἐνταῦθα παραμονῆς σας.
'Απορίᾳ συνεχόμενοι διὰ τὸ δυσεξόφλητον αὐτὸ χρέος μας
καὶ μὴ ἔχοντες τὶ πρᾶξαι, καταφεύγομεν εἰς τοὺς φιλοστόργους
ἡμῶν κτήτορας τοὺς Ἁγίους Συμεὼν καὶ Σάββαν καὶ τὴν προστάτιδά μας Ἁπεραγίαν Θεοτόκον καὶ παρακαλοῦμεν καὶ λέγομεν: Ἑν ταῖς ἐντεύξεσιν Ἀμῶν, ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Κυρίου, ἱκετεύσατε τῷ δομήτορι Χριστῷ ἴνα διαφυλάττῃ τὴν Ἁγίαν Ἑκκ2,ησίαν Του ἀπὸ παντὸς ὁρατοῦ καὶ
ἀοράτου ἐχθροῦ. Εὔχεσθε ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ καὶ πανευκλεοῦς Θρόνου τοῦ ἀπ' αἰῶνος μέχρις ἐσχάτων αἴροντος τὸν
Σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου; ἴνα ἀνακουφίζῃ τὸ βάρος αὐτοῦ. Μεσιτεύσατε τῷ Παρακλήτῳ Πνεύματι, ἴνα φωτίζῃ, ἐνισχύῃ καὶ καθοδηγῇ ἐν ἀδιαπτώτῳ ὑγείᾳ ἐπὶ μήκιστον τὸν ΙΙαναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ στοργικὸν ἡμῶν πατέρα 'Αθηναγόραν, τοὺς προκαθημένους τῶν ἀδελφῶν Ἑκκλησιῶν, Ἐλληνικῆς καὶ Σερβικῆς μετὰ τῶν περὶ Αὐταῖς Ἁγίων Συνόδων καὶ
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τῶν σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, εἰς τὴν ὀρθοτόμησιν τοῦ λόγου
τῆς ἀληθείας καὶ πρεσβεύετε ὑπὲρ τοῦ Ἁγιωνύμου ἡμῶν τόπου,
ἴνα αὐτὸν μὲν διαφυλάττῃ ἀσινῆ εἰς τὸν αἰῶνα, ἡμᾶς δὲ καταξιώσῃ τῆς οὐρανίας Βασιλείας του. 'Αμήν».
Ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς περίπου :
Ἀπαντῶν ἐπιστρέφω 55 χρόνια ὀπίσω. Δὲν ἠμπορῶ νὰ
μὴν ἐνθυμηθῶ ἕνα γεγονὸς ὅτε ἢμην 1Ο ἐτῶν. Εἰς τὸ Δημοτικὸν σχολεῖον τοῦ χωριοῦ ἀπήγγειλα ἕνα ποίημα ἀφιερωμένον
εἰς τὸν Ἄγιον Σάββαν. Αὐτὸ ἧτο ἡ πρώτη μου ἐπαφὴ μὲ τὸν
Ἅγιον Σάββαν. Καὶ τότε καὶ τώρα αἰσθάνομαι τὴν ἰδίαν συγκίνησιν. Τώρα ἡ συγκίνησίς μου εἶναι ἀκόμη μεγαλυτέρα διότι
τώρα γνωρίζω πολὺ περισσότερα περὶ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἢ ὅταν
ἤμουν παιδί. Εἶμαι εὐχαριστημένος ποὺ ἐπάτησα εἰς τὰ ἴχνη
τοῦ Ἁγίου Συμεὼν καὶ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Ἅγιος Σάββας
ἔθεσε τὴν σφραγῖδα ἐπὶ τῆς τύχης τοῦ Λαοῦ του. Οὗτος εἶναι ὁ
δημιουργὸς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παιδείας τοῦ λαοῦ του. Εὐχαριστῶ τὸν Κύριον τὸν Θεὸν ποὺ ἐπέτρεψεν ὅπως ἡμεῖς οἱ
ἀναξιοι διαδοχοί του διέλθωμεν διὰ τῶν ἰδίων ἀτραπῶν διὰ νὰ
προσκυνήσωμεν τὸν ἱερὸν τόπον, ὅπου οὗτος ἔζησε καὶ εἰργάσθη
διὰ τὸν λαόν του. Ἑ χαρά μας καὶ ἡ συγκίνησίς μας δὲν δύνανται νὰ ἐκφρασθοῦν. Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν πηγὴν τοῦ πολιτισμοῦ
μας καὶ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν ὅπως ταῖς πρεσβεῖαις τοῦ
Ἁγίου Συμεὼν καὶ τοῦ Ἁγίου Σάββα διαφυλλάττῃ τὸν Σερβικὸν λαὸν καὶ τὸν ὁδηγῇ πάντοτε πρὸς τὸ καλόν.
Καὶ ἡμεῖς καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας θεωροῦμεν χρέος
μας νὰ εὐχαριστήσωμεν τὴν ΑὉ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Ἀθηναγόραν δστις ἔστειλεν ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι
διὰ τῆς παρουσίας των ἐλάμπρυναν τὴν πανήγυρίν μας, τὸν κ.
Διοικητὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁ ὁποῖος μᾶς ἐδέχθη ἀδελφικῶς,
ὁλόκληρον τὴν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους διὰ τὴν θερμὴν
καὶ ἐγκάρδιον ὑποδοχὴν καὶ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἰ. Μονῆς τοῦ
Χελανδαρίου, ἥτις μᾶς ἐδέχθη μὲ πολλὴν ἀγάπην καὶ ἥτις συνεχῶς διατηρεῖ ἐπαφὴν μὲ τὴν 'Εκκλησίαν μας ἄν καὶ ὑπάγεται
εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Τὸ πρᾶγμα αὐτὸ δὲν εἶναι
ἐμπόδιον. Αὕτη μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν διευρύνει τὰς ὀρθοδόξους
σχέσεις μας, αὕτη ἀποτελεῖ κρῖκον εἰς τὴν ἀλισίδα ἡ ὁποία
συνδέει τὴν Σερβικὴν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐκκλησίαν.
Ἑ πίστις εἰς τὸν Θεὸν εὑρίσκεται εἰς δύσκολον κατάστασιν.
Ἄν ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι δὲν εἴμεθα συσπειρωμένοι θὰ. ὑποστῶ-
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μεν ζημίαν. Ἀπαιτοῦνται δχι μόνον προσευχαὶ ἀλλὰ καὶ ἐργα
σία ἐναντίον τοῦ κινδύνου. Ἁμαρτία εἶναι νὰ ἀφήσωμεν τὰ
πάντα εἰς τὸν Θεὸν ἡμεῖς δὲ νὰ μὴ κάνωμεν τίποτα. Διὰ τοῦτο
τὸ ταξείδιον αὐτὸ τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας τῆς Σερβίας εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ συνεπαχθῇ μεγάλο.
Τὴν 28ην Οκτωβρίου (π. ἡἢ καὶ κατὰ τὸ τελευταῖον γεῦμα
ἐν τῇ Ἰ. Μονῇ τοῦ Χελανδαρίου ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
κ. Κ. Κωνσταντόπουλος, ἀποχαιρετῶν τὸν Μακαριώτατον Πα
τριάρχην τῶν Σέρβων εἶπε τὰ ἐξῆς περίπου : 'Υπεγράμμισε τὰς
φιλικὰς σχέσεις καὶ τοὺς δεσμούς, ποὺ ἀρχαιόθεν ὑφίστανται μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Σέρβων. Οἱ δύο λαοὶ εἶπε οὐδέποτε εἰς τὸ
παρελθὸν ὑπῆρξαν ἀντίπαλοιῖ Ἁντιθέτως πλειστάκις εἰς τὴν
πορείαν τῆς ἱστορίας ἐστάθησαν ὁ ενας παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ
ἄλλου. Ἁκολούθως ὁ κ. Διοικητὴς, διὰ νὰ δείξῃ τὰς μεταξύ των
φιλικὰς σχέσεις ἀνέφερε, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἡ μήτηρ τοῦ Ἐλλη
νος ἐκείνου ἐθνικοῦ ἥρωος ὁ ὁποῖος ἀπεκρίθη εἰς τὸν ἐπιδραμόντα ἀλλόφυλον «τὴν δὲ πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτε ἐμόν ἐστι, οὔτε
τινὸς τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ' κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν...» κατήγετο ἀπὸ Σερβικὸν βασιλικὸν γένος.
Ὁ Ἑλληνισμός, τοῦ ὀποίου ἡ ὕπαρξις συνταυτίζεται μὲ μίαν
διηνεκῆ πολιτιστικὴν ἀποστολήν, προσέφερε διὰ τὴν πολιτιστικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ φίλου λαοῦ τῶν Σέρβων. Περὶ αὐτῶν δλων
καὶ τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο λαῶν —εἶπεν— ὡμίλησε χθὲς
ἀδελφὸς τῆς Μονῆς.
Ἐπανηγύρισε περαιτέρω καὶ αὗθις τὸ γεγονὸς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἄγιον Ὄρος. Αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψις ηὐχήθη ν' ἀποβῇ ἀπαρχή, καὶ πιστεύει εἰς αὐτό, στενωτέρων δεσμῶν μεταξὺ τῶν δύο ὀρθοδόξων λαῶν. Ἑχαιρέτισεν ἰδιαιτέρως
καὶ ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τοῦ σεβασμίου γέροντος τὸν ὁποῖον
ἐχαρακτήρισεν ὡς ἄνδρα φιλοσοφοῦντα καὶ πλήρη ὁρθοδόξου
πνεύματος. 'Ως ἄνθρωπον τοῦ γίγνεσθαι κατὰ Πλάτωνα. Προσέθεσε μὲ πόσον εὐτυχὴς πρέπει νὰ εἰναι ἡ Σερβικὴ Ἑκκλησία
διότι ἔχει ἐπὶ κεφαλῆς Της ἕνα γνήσιον πνευματικὴν ἡγέτην.
Ἁνέφερε μερικὰ προσαγορεύων τὸν Μακαριώτατον κατὰ
Ἁγιορειτικὴν συνήθειαν ὡς «γέροντα» —πράγμα ποὺ συνεκίνησεν αὐτὸν τὰ μέγιστα— ἀφορῶντα εἰς τὸν ἀντίκτυπον ὅν εἶχε
τὸ προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς ὅλον τὸν Ἰερὸν Τόπον. Καὶ αὐτοὶ οἱ
εἰς τὰ νότια ἄκρα τῆς Χερσονήσου ἐρημἰται καὶ ἀσκηταὶ ζωηρῶς ἐνδιεφέρθησαν καὶ ἐπεκαλέσθησαν τὴν Εὐλογίαν Του. Ὄλοι
οἱ Ἁγιορεῖται, ὑπήκοντες εἰς τὴν ἐνδολὴν τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ ἐπόπτου καὶπροστάτου των, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ
χου, ἐπανηγύρισαν τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου τῶν Σέρβων.
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Τέλος ὁ κ. Διοικητὴς ηὐχαρίστησε διὰ τὰς ὡραίας λειτουργίας ποὺ ἔγιναν εἰς την Μονὴν καὶ ηὐχήθη ἀπὸ καρδίας ἐκ μέρους ὅλου τοῦ Ἰ. Κοινοῦ: κατευόδιον παρακαλέσας συνάμα τὸν
Μακαριώτατον καὶ τὴν ἀκολουθίαν Του ὅπως ἐνθυμοῦνται ἐκεῖ
εἰς τὴν Γιουγκοσλαβικὴν πατρίδα των, ὅπου ὑπάγουν, τοὺς Ἁγιορείτας μοναχούς, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς ἀναπέμπουν δόξαν εἰς
τὸν Θεὸν καὶ ἱκετεύουν Αὐτὸν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου. Καὶ ἔκλεισε μὲ τὰ ἐξῆς: «'Ἁγιε Γέροντα, καὶ σεῖς οἱ περὶ Αὐτόν, ὑπάγετε εἰς όδὸν εἰρήνης».
Εἰς ἀπάντησιν ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης ἀποφασιστικῶς
τὰ ἑξῆς: Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν κ. Διοικητὴν Ἁγίου Ὄρους
ὅτι ἡ ἐπίσκεψις αὕτη θὰ ἀποτελέσῃ καμπήν. Αἱ προϋποθέσεις
ὑπῆρχον καὶ μέχρι τοῦδε. Τώρα ὅμως ὑφίσταται καὶ ἀνάγκη, ἡ
ἀνάγκη τῆς συνεργασίας καὶ τῆς συνεννοήσεως Ἂν οἱ πολιτικοὶ
προβαίνουν εἰς προσωρινὰς συμφωνίας δι' ὑλικοὺς λόγους, ἡμεῖς
οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐργαζώμεθα διὰ τὴν
πραγματοποίησιν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, αὕτη δὲ θὰ
λάβῃ σάρκα καὶ ὀστὰ ἄν εἴμεθα ἡνωμένοι, μὲ μίαν σκέψιν καὶ
μίαν καρδίαν.
Εἰμαι εὐτυχὴς διότι κατὰ τὸ ταξείδιον αὐτὸ συνήντησα ἀν
θρώπους οἱ ὁποῖοι σκέπτονται ὅπως ὁ κ. Διοικητὴς. Οὗτος δὲν
ἀσκεῖ μόνον ἕνα ἀστικὸν λειτούργημα. Ἀλλὰ ὑπηρετεῖ καὶ τὸν
Θεόν. Πιστεύω ὅτι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἰναι ἐπ' αὐτοῦ. Παρακαλῶ
τὸν Θεὸν ὅπως ἡ χάρι αὕτη ἐξακολουθῇ νὰ εὑρίσκεται ἐπ' αὐτοῦ
καὶ ἐκ βάθους καρδίας τὸν εὐχαριστοῦμεν ἄπαντες. Καὶ μὲ τὰς
εὐχαριστίας αὐτὰς πρὸς ὅλους τοὺς Ἁγιορείτας διὰ τὰς περιποιήσεις των καὶ τὰς θερμὰς ἐκδηλώσεις των σᾶς ἀποχαιρετοῦμεν εὐχόμενοι ἐκ Θεοῦ πᾶσαν εὐλογίαν.
Τὴν ἐπομένην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μετὰ τῆς ἀκολουθίας του ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Ἰ. Μονῆς Χελανδαρίου διὰ Θεσσαλονίκην καὶ ἐκεῖθεν εἰς Σερβίαν.
. Ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας Βικέντιος ὡς ἐκ τῆς πολυμαθείας, τῆς βαθείας πίστεως, τῆς ἀγαθότητος καὶ τῶν ὀρθοδοξοτάτων αὐτοῦ πρεσβεύσεων, ἀπέσπασε ὅλην τὴν ἐκτίμησιν καὶ σεβασμὸν τῶν Ἀγιορειτῶν καὶ ἐτόνωσε ἔτι περισσότερον τὸν ψυχικὸν
δεσμὸν μεταξὺ τῶν δύο ὁμοδόξων στοιχείοιν Σέρβων καὶ Ἑλλήνων.
'Η ἐπίσκεψις αὕτη δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς πρόδρομος μιᾶς
στενῆς συνεργασίας τῶν δύο Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Σερβίας καὶ
Ἐλλάδος μὲ ἀπότερον σκοπὸν τὴν Πανορθόδοξον ἐπαφὴν καὶ
συνεννόησιν μὲ ἐπίκεντρον τὸν γηραιὸν Ἄθω τὴν πηγὴν τῆς
'Ορθοδοξίας καὶ τὴν ζῶσαν ἱστορίαν τοῦ Βυζαντινοῦ μεγαλείου
εἰς τὸν ὁποῖον τόσον ἁρμονικῶς διαβιοῦν καὶ συνεργάξονται ὡς
μἰα ψυχὴ μέλη τῶν Ὁρθοδόξων λαῶν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΘΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ()*
Κα'ι πάλιν διὰ τρίτην ῆδη φορὰν γϊνεται κατὰ τὴν Ι4ην Σεπτεμβρίου ἡμέραν τὴς Παγκοσμίου "Υψώσεως τοϋ Τιμίου Σταυροϋ μετὰ τὴν
θείαν λειτουργίαν, λαμπρα τελετὴ εν τῆ μεγὰλη αϊθούση τοϋ μελετητηρϊου τὴς περικλϋτου κα'ι παλαιφάτου Ὅκκλησ. 'Αθωνιάδος Σχολὴς έπ!
τὴ ένάρξει των μαθημάτων αὑτὴς, μετὰ τον ὰγιασμόν, ἀνεγνωσθησαν
εύκρινως κα'ι μεγαλοφώνως υπδ Φιλολογου Καθηγητοϋ κ. Βασιλοπούλου, παρισταμένιον ὰπάντων των ἀντιπροσώπων τὴς 'Ι. Κοινοτητος, τοϋ
αγϊου Πρωτεπιστάτου μετὰ των συνεπιστατων του, δλων των ὰρχων κα'ι
ὑπαλλήλων τοϋ ιεροϋ ήμων τοπου κα'ι πλήθους μοναχων τε καϊ λαϊκων,
τα ἀποτελέσματα της γενικῆς βαθμολογίας των φερελπίδων μαθητων
τὴς Σχολὴς, βραβευθέντων δέ, υπδ τα δμματα των φιλοτίμως ζηλοτυπησάντων συμμαθητων τιον, οι άριστεύσαντες 6, δηλ. τδ Ἰ6 τοϋ συνολου των μαθητων, ἀριθμδς λίαν ικανοποιητικδς τοσον διὰ τὴν Σχολήν,
δσον και διὰ τὴν 'Ι. Κοινότητα. 'Η προοδος αῦτη των μαθητων, βεβαίως, δφείλεται εϊς τὴν ἀπαράμιλλον φροντϊδα των διδασκοντων καϊ ζηλοτυπον ἐπιμέλειαν των διδασκομένων, προς τοϋτο δὲ κατὰ μέγα μέρος
συμβάλλει καὶ ἡ ἀδιάκοπος φροντ'ις και μέριμνα τὴς 'Εφορίας της Σχολ·ης. Τὴν τελετὴν έπεσφράγισεν δ Πανηγυρικδς λογος τοϋ Σχολάρχου και
Δ1τοϋ αϋτῆς ἀρχιμ. Ναθαναὴλ Λαυριωτου, ἔχων ουτω :
«Πλήρης ἐλπιδων διὰ τδ μέλλον ἡ 'Αθωνιὰς εϊσέρχεται εις τδ τριτον αϋτὴς ἔτος απο τ·ὴς έπανιδρύσεώς της. Κατὰ τα δύο παρελθοντα
κατεβλήθη προσπάθεια νὰ τεθωσιν αἰ ἀσφαλεϊς βάσεις, έπι των δποίων
αυτη θὰ στηριχθῆ κα'ι Οα ἀναπτυχθῆ, διὰ να λάβη τὴν μορφὴν ένδς
δργανωμένου συγκροτήματος ίκανδν νὰ βαστάση τδ βάρος τὴς ἀποστολὴς του.
Διὰ τοϋτο ἀκριβως ὲπέδειξεν αϋστηρ6τητα — ύπερβολικὴν ϊσως εϊς
ωρισμένας περιπτώσεις — έπέδειξεν δμως αϋστηροτητα διοτι ὴθελε νὰ
προειδοποιήση ολους έκεϊνους οϊ δποϊοι θὰ άπεφάσιζον νὰ φοιτήσουν
εις αϋτήν, δτι εἰσερχοιιενοι θὰ ἔπρεπε νὰ άποβάλλωσι τον παλαιδν Αν
θρωπον, νὰ ἀνακαινισθωσι, νὰ ένστερνισθωσιν εις τὰς ψυχάς των τὰς
μοναχικὰς ἰδέας τὰς δποίας διδάσκει και νὰ άκολουθήσωσι μιαν ζωήν
πνευματικήν, ἀνωτέραν, τὴν ζωὴν τοϋ πραγματικοϋ μοναχοϋ. Διοτι αύτδς

(*) Εϊς τδ προηγοϋμενον τεϋχος, δπερ εϋρίσκετο εν έκτυπώσει,
έδημοσιεϋσαμεν εϊς τα Χρονικὰ 6λϊγα τινα περὶ τῆς τελετής τῆς ένάρξεως τῶν μαθημάτων τῆς 'Εκκλησιαστικής 'Αθωνιάδος Σχολὴς.
"Ηδη δημοσιεϋομεν τὴν εν τφ μεταξὑ ληφύεϊσαν άνταποκρισιν
τοϋ γραμματέως τὴς Ἰ. Κ. μοναχοϋ 'Α., εν τῆ 6ποια ϋπάρχει 6λδκληρος 6 λογος τοῦ σχολάρχου ὰρχιμ. Ναθαναὴλ άδελφοϋ τὴς Ἰ.
Μονὴς Μεγ. Λαύρας.
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εϊναι δ σκοπός της, αὑτὴ ὴ ἀποστολή της. Νὰ μυήση τοὴς νεαροὴς μα0ητάς της εἰς τὰ μοναχικὰ ϊδ.εωδη, νὰ παρουσιάση εις αϋτοϋς τὴν αι'γλην και τὴ μεγαλεϊον τοϋ δρ0οδόξου μοναχισμοϋ, νὰ τοϋς εϊσαγαγη εϊς
τὴν πνευματικὴν ζωήν του, νὰ τοϋς προετοιμάση διὰ να καταστωσιν
ικανοι να βαστάσωσι τδ βάρος τὴς κληρονομίας τὴν δποϊαν θὰ έπωμισθωσι. Δύσκολος ὴ ἀποστολὴ αϋτὴ τὴς Σχολὴς. Δύοκολος δχι μονον
διδιι ὴ έποχή μας ειναι έ.τοχὴ 6λης, δχι μονον διοτι ἔχει παραμεληθῆ
σήμερον δ μοναχικδς θεσμδς ἀλλὰ και λογω τὴς σοβαροτητος τὴς άποστολὴς του καϊ τὴς βαρύτητος των εύθυνων τὰς δποϊας έπωμϊζονται
δσοι άποφασίζουν νὰ καταταγωσιν εϊς τὰς τάξεις του. Δὲν ειναι ευκολον νὰ εϊναι κανε'ις μοναχδς. Ὅ μοναχισμος ἀπαιτεϊ θυσϊας, άπαιτεϊ
ἀγωνας. Χρειάζεται μεγάλη αϋταπάρνησις, μεγάλη ψυχικὴ δύναμις διὰ
νὰ κατορθιδση νὰ εγκαταλειψη κανεϊς τον κδσμον καϊ τὰ τοϋ κδσμου,
νὰ εγκαταλειψη κανεις τον έαυτον του και νὰ ακολουθηση τον τραχύν
και έπὶπονον δρομον τὴς μοναχικῆς ζωὴς.
Ὅ πραγματικδς μοναχδς πρέπει ὰπαραιτήτως νὰ μεταβληθῆ εϊς
γενναϊον ὰγωνιστήν. Νὰ γινη στρατιωτης μιας «στρατιας οϋρανίου» κα'ι
ως τοιοϋτος πρέπει να συμπεριφέρεται εϊς δλην του τὴν ζωήν. Δὲν θὰ
πρέπει πλέον νὰ ξὴ ζωὴν θρησκευτικὴς ὑαθυμϊας, ζωὴν ὰνέσεως και
ἀσφαλείας. Οϋδέποτε πρέπει νὰ φαντασθῆ δτι δύναται νὰ ξὴ ζωὴν άνετον και νὰ βαδϊζγι τὴν δδὺν προς τον οὑρανον. 'ΙΙ ζωή του πρέπει νὰ
ειναι τελείως διάφορος απο τὴν ζωὴν δχι μονον των ὰνθριδπων τοϋ κόσμου, αλλα και αϋτων των χριστιανων. Και διὰ νὰ τδ έπιτύχτ) πρέπει
νὰ ευρίσκεται ἐν συνεχῆ έγρηγδρσει καϊ νὰ μάχεται ἐναντίον των έχθρϊον
του. Ποιοι δμως εϊναι οι έχθροι τοϋ μοναχοϋ προς τοὴς δποώυς πρέπει
νὰ μάχεται συνεχως; Ὅχι βεβαίως οι συνάνθρωποϊ του οι λοιποι μοναχοί, «οϋδέν προάγει περισσοτερον τὰς προσπαθείας τοϋ διαβολου ἢ
τδ να έξαντλοϋνται οι μοναχοι εϊς διαμάχας μεταξϋ των και νὰ χάνουν
τον πολύτιμον καιρον των εις θλιβεροϋς διαπληκτισμούς». Ὅ ἀγων τδϋ
μοναχοϋ πρέπει νὰ στρέφεται έναντίον τοϋ κδσμου, έναντίον της σαρκος,
έναντίον τοϋ διαβολου.
"Εναντίον τοϋ κδσμον δ δποϊος μὲ τὰς ἀπατηλὰς ἀπολαύσεις του,
μὲ τὰς προσκαίρους άνέσεις του, μὲ τὰ θέλγητρά του, προσπαθεϊ νὰ ἀποσπασγι τον μοναχδν άπδ τον τοπον τὴς προσευχὴς του και νὰ τον μεταφερη έκεϊ δπου θὰ εϊναι εῦκολος λεία τοϋ διαβ67,ου. "Ας μὴ πλανωνται
δσοι ύποστηρίζουν δτι καϊ εις τον κοσμον δύναταϊ τις νὰ εϊναι μοναχδς
ἐὰν τδ έπιθυμεϊ, άφοϋ ὰλλως τε εις τὰς πολεις ένεφανίσθη τδ πρωτον δ
μοναχισμος.
Βεβαίως δ μοναχισμος ένεφανίσθη εϊς τὰς πολεις. Δὲν ανεπτύχθη δμως και δὲν έμεγαλούργησεν εις αυτας. 'ΕΙ ἔρημος τον ὰνέδειξεν, ή ἔρημος τον έξύψωσεν, ή ἔρημος τον μετέφερεν απο τα γήϊνα
εϊς τὰ ὑπερκόσμια. Εἰς τὴν ὰκμὴν τοϋ μοναχισμοϋ οι ἄνθρωποι ἔβλεπον
τους μοναχούς μόνον δσάκις τοϋς έπεσκέπτονιο διὰ νὰ ζητήσωσι τὴν

181
βοήθειάν των καὶ μόνον δταν ὴ ἐκκλησία μαχομένη ἐναντίον των διαφόρων αιρέσεων ἐξήτει τὴν βοήθειάν των. "Εξων πάντοτε «έν τοϊς ορεσι,
τοϊς σπηλαϊοις και ταϊς δπαϊς τὴς γὴς», μονοι μονφ Θεφ προσευχδμενοι. Ὅ πραγματικὺς μοναχδς δὲν. πρέπει νὰ έχη ούδεμϊαν σχέσιν μὲ τον
κοσμον. Ὅ κόσμος διὰ τον μοναχδν και δ μοναχδς δια τον κοσμον,
πρέπει νὰ σταύρωθωσιν. Κα'ι δύναται 6 μοναχδς νὰ νικήστ) τον κοσμον
ἐὰν ὰναγεννηθή πνευματικως. «Διδτι παν τδ γεγεννημένον ἐκ τοϋ Θεου
νικα τον κοσμον». Πρέπει νὰ μάχεται έναντϊον τὴς σαρκος. Ὅ κάθε
χριστιανδς καϊ μετὰ τὴν μετάνοιαν κα'ι έπιστροφήν, έξακολουθεϊ νὰ
φερη εντος του μίαν φύσιν ὴ δποϊα κλίνει προς τδ κακον. 'Υπάρχει
λοιπδν έπιτακτικὴ ὴ ἀνάγκη ένδς καθημερινοϋ ὰγωνος, μιας καθημερινὴς ἀσκήσεως, μιας προσπαθεϊας νὰ δουλαγωγήση τδ σωμα και νὰ καταδαμάση τὴν σάρκα.

Τὴν σάρκα τδ φοβερδν θηρίον τδ δποϊον μάχεται νὰ συντρίψη
ύξουΟενῶση τας προσπαθείας τοϋ μοναχοϋ διὰ νὰ διατηρήση ἀγνὴν
ψυχήν του. Τὴν σάρκα τὴν 6ποϊαν έφοβήθη καϊ αύτδς δ κολοσσδς
ἀρετῆς δ Θειος Παϋλος, «Ταλαϊπωρος έγω άνθρωπος' τις μέ ρϋσετοϋ Οανάτου τούτου;».
Ὅ μοναχδς πρέπει νὰ θέση χαλινδν εἰς τὰς κακὰς έπιθυμίας τής
σαρκος, εις τὰς έπιθυμίας έκείνας αι δποϊαι μολύνουσι τὴν ψυχὴν και
τὴν φέρουν εϊς διάστασιν μέ τον Θεον. Και θὰ τδ έπιτϋχη εαν προσπαθήση, ἐὰν κατορθοτση χάριν τοϋ Χριστοϋ να σταυρωση τὴν σάρκα «συν
τοϊς παθήμασι και ταϊς επιθυμιαις». «Διδτι φς δμολογεϊ κα'ι δ 'Αποστολος Παϋλος ϋπάρχει κάποιος ιδιαϊτερος νομος 6 δποϊος άντιστρατεύεται
εις τὰς έπιθυμίας τὴς ψυχὴς και 6 δποϊος αἰχμαλωτίζει τον ὰνθρωπον.
Μὲ ὰγωνας σκληροὑς και υπερανθρώπους δὲν έπέτυχον και αι
χιλιάδες τῶν δσίων μοναχων νὰ νεκριδσουν τὴν σάρκα, νὰ χαλιναγωγήσουν τὰ πάθη καϊ απο τὴν στρατευομένην παράταξιν τὴς ἐκκλησίας τοϋ
Χριστοϋ νὰ μεταπηδήσουν εϊς τὴν θριαμβεύουσαν;
Πρέπει έπίσης νὰ μάχεται έναντϊον τοϋ διαβδλου. Ὅ μεγαλύτερος
έχθρὸς τοϋ ἀνθρώπου δ διάβολος, δὲν ἔχει άποθάνει οὔτε ἔχει έγκαταλείψει τὰς προσπαθείας του διὰ νὰ ὰπομακρύντ) τον άνθρωπον απο τον
Θεδν. "Απο τὴν ἡμέραν τὴς πτιὴσεως των πρωτοπλάστων «περιερχόμενος τὴν γην» προσ.τα0εϊ νὰ αϊχμα7,ωτίστι τὴν ψυχὴν τοϋ ἀνθρωπου, Οϋδέποτε ήσυχάζει «περιπατεϊ ύις λέων ώρυομενος ζητων τινα καταπίει».
Ὅ κακδς αϋτδς γείτων τής ζιοὴς τοϋ ἀνθρώπου τον παρακολουθεϊ συνεχως. Κα'ι τον παρακολουθεϊ εϊς δλα τὰ βήματα εις . δλας τὰς έκδηλιοσεις τὴς ζωής του. Και καταβάλλει προσπαθείας καϊ μετέρχεται μέσα
άπατηλὰ πολλάκις διὰ τον ὰνίσχιιρον ὰνθρωπον διδτι θέλει νὰ τον καταστρέψή να τον κατακρημνίσῃ εϊς τὴν αβιισσσν. 'Εὰν δμως διὰ τὴν
καταστροφὴν των λοιπων ὰνθραὶπων καταβάλη τοσας προσπαθείας καϊ
τοσας μεθοδεϊας, δὲν ιιετέρχεται άσυγκρϊτως μεγαλυτέρας διὰ νὰ συντρι·ψτ) τὴν προσπάθειαν τοϋ μοναχοϋ δ δποϊος εϊναι ή μεγαλύτερος
κα'ι
τὴν
τὴς
ται
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έχὺρος του; Διὰ τοϋτο ὰλλοτε τοϋ ὑπεν9υμίζει τὰ θέλγητρα κα'ι τὰς
ὰπολαύσεις τοϋ κόσμου, άλλοτε πληγιδνει τὴν ψυχήν του μὲ τὴν ένθύμησιν προσφιλων του προσωπων, ὰλλοτε τοϋ ϋπεν8υμίζει τα ἀγαθὰ τὰ
δποϊα τυχον ειχε καὶ έγκατέλειψε. Και εναντών δλων αϋτων πως θὰ
άντεπεςέλθη δ δυστυχὴς μοναχος; Ὅχι βεβαίως μόνον μὲ τὰς ιδικάς
του δυνάμεις. Διοτι δ ἐχθρδς εὶναι πανίσχυρος και Οὰ τον καταβάλ·η·
Πρέπει νὰ έπικαλεϊται τὴν ένϊσχυσιν τοϋ Θεοϋ. Πρέπει νὰ φερη δλοκληρον τὴν πανοπλὶαν «ένδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοϋ Θεοϋ προς τδ δύνασθαι
ὑμας στὴναι προς τὰς μεθοδεϊας τοϋ διαβολου», λέγει 6 θεορήμων Παϋλος. Πρέπει νὰ εχη πάντοτε κατὰ νοϋν τὴν αύστηρὰν έντολὴν τοϋ Κυρϊου 6 δποϊος λέγει δτι «ούδε'ις ἀγαπων τους γονεϊς του περισσοτερον
ὰπδ Αὑτ6ν Οά καταστῆ ἄγιος δπαδος του» καϊ λέγει δ Κύριος τοὑς γονεϊς διοτι οϋδέν ϋπάοχει προσφιλέστερον των γονέων. 'Η πύλη ὴ δποϊα
δδηγεϊ τους μοναχούς εϊς τὴν αϊιονιον ζωήν εὶναι στενὴ και δχι μόνον
στενὴ ἀλλὰ και τεθλιμμένη. Κα'ι τὴν πϋλην αυτὴν πρέπει νὰ τὴν διέλθη
δ μοναχος δχι έλεϋθερος ἀλλὰ φορτωμένος τον βαρύν σταυρδν έπάνω
εὶς τον δποϊον πρέπει νὰ σταυρωση δχι τὰ διάφορα πάθη του ἀλλὰ δλοκληρον τον έαυτδν του. "Αφ' ῆς στιγμὴς ἀπεφάσισε νὰ καταταγή εις τὰς
τάξεις τοϋ μοναχισμοϋ παύει πλέον νὰ ζῆ δια τον έαυτδν του. Θὰ ζὴ
μόνον διὰ τον Χριστόν. Εϊναι ωραϊον νὰ αισθάνεται δ μοναχος δτι βαδίζει τὴν 6δδν ὴ δποϊα δδηγεϊ προς τὴν αϊιονιον ζωήν. Πρέπει δμως νὰ
γνωρϊζη δτι τοϋ στεφάνου κού τὴς ἀναστάσεως προηγεϊται δ σταυρδς
καϊ δ τάφος. Ὅ Κύριος χαρϊξει τὴν αϊιονιον ζωήν μόνον εϊς τους νικηταζ. Ειναι ἀναγκαϊος δ άγων δι' δσους ύέλουν νὰ γίνουν μέτοχοι τὴς
αϊωνίου ζωῆς. Πρέπει δὲ νὰ αισθάνεται ιδιαιτέραν χαράν, διοτι άγωνίζὺνται προς δοξαν τσϋ δνοματος τοϋ Θεοϋ και προς ἀποκτησιν ὰγαΟΛν
αϊωνϊων. Καϊ δχι μόνον άναγκαϊος εϊναι ἀλλὰ καϊ ώραϊος.
Διεξάγεται μετὰ των καλλιτέρων ϋποσχέσεων. Δεν ειναι μόνος δ
άγωνιστὴς μοναχος. Ὅ Κύριος εὑρίσκεται πλησϊον του αν» πασαν στιγμὴν καθ' δλον τδ διάστημα τὴς πάλης του εϊς τὴν κοιλάδα αὐτὴν τὴς
ὰμαρτϊας καϊ τον ένισχύει.
Ὅ κλοιδς δ δποϊος σχηματϊξεται άπδ τὴν χάριν τοϋ Θεοϋ κα'ι δ
δποϊος τον περιβάλλει καὶ τον προστατεϋει εϊναι ὰδιαπέραστοε. Δεν
θραϋεται δσον ισχυραϊ και αν ειναι αϊ επιΟέσεις τοϋ έχθροϋ. Και παραμένει δ μοναχος ϊσχυρός, ἀήττητος, ικανδς διὰ μεγάλα κατορθωματα,
Και εαν δμως κατὰ τδ διάστημα τὴς πάλης μολωπισθὴ ὴ καί τραυματισθῆ θὰ θεραπευθῆ απδ τον μεγάλον 'Ιατρδν και θεραπευτὴν 'ΙησοΡν,
6ποϊος θὰ έ.τιΟέση έπϊ των πληγων τδ ἔλεος τὴς άγάπης καϊ τὴς εϋσπλαχνϊας.
Και θα τον θεραπευση δ Κύριος και θὰ τον προφυλάξῃ καϊ θὰ
τον παρουσιαση κατὰ τὴν ῶραν της κρῶεως και θὰ ειπη προς τον
πατέρα «ου; δέδωκάς μοι οὐκ άπώλεσα εξ αϋτων οϋδένα».
'Η σημερινὴ εποχὴ έπιβάλλει εϊς τους μοναχοϋς νὰ άγωνίζωνται
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δχι μόνον δια τὴν σωτηρϊαν τὴς ψυχὴς των, οχι μονον διὰ τὴν ὰπόκτησιν τὴς.ούρανώυ βασιλείας, ἀλλὰ κα'ι ἐναντίον των έχΟρων τοϋ ιεροϋ
θεσμοϋ τὴς μοναχικὴζ ὶδέας ἡ δποϊα βάλλεται συνεχως. Ποιος ἀμφισβητεϊ τδ γεγονδς δτι οι έχθροϊ τοϋ μοναχισμοϋ ἔχουν πολλαπλασιασθῆ;
Ποιος δὲν ὰκούει τοὺς χλευασμρϋς κα'ι τὰς λοιδωρϊας έναντίον των μοναχων καϊ ἀπδ ἐκεϊνους ἀκόμη οϊ. δποϊοι διεκδικοϋν θέσιν μεταξὺ των
πνευματικως ὰνεπτυγμένων ανθρωπων; Ποιος δὲν βλέπει τὰς Μοιὰς νὰ
έρημοϋνται καὶ νὰ διαρπάζωνται αι περιουσίαι των; Τὰς Μονὰς έντδς
των δποϊων έπϊ έκανοντάδας έτων ένεπέμποντο προσευχαι καὶ δεήσεις
ὑπὲρ τὴς είρήνης τοϋ σϋμπαντος κόσμου;

“Απδ παντοϋ καταφθάνωσι θλιβερὰ μυνήματα ἀγγέλοντα τὴν διάλυσιν και έρήμωσιν των μοναχικων κέντρων. Δὲν ὑπὰρχουν πλέον εἰς
αὺτὰ μοναχοι διὰ νὰ ύμνοϋν τδ δνομα τοϋ Θεοϋ. Αι ψαλμωδιαι αι
6ποϊαι ἀνεπέμποντο νυχθημερον, ἔχουν άντικατασταθὴ ἀπδ τὰς κρωγμὰς
των νυκτοβίων τὰ δποϊα ἔχουν ἀντικαταστήσει τοὴς μοναχούς κα'ι αι
δποϊαι ένούμεναι μὲ τους θρήνους των περιφερομένων ψυχων των μοναχων ἀποτελοϋν ώσὰν ἕνα ειδος έπιθανατϊου ςίσματος. Ὅ πέπλος τὴς
έρημιδσεως ἔχει καλύψει τὰ πολυάνθρωπα άλλοτε μοναχικὰ συγκροτήματα.
'ΕΙ Αϊγυπτος δεν ἔχει πλέον τὰς Σκήτας οὔτε και τοὺς 'Αντωνϊους
και Παχωμίους. 'ΕΙ Συρία τους στυλιτας της, ὴ Παλαιστίνη τὰς Λαύρας
μὲ τοὴς Δαμασκηνοὺς και τοὴς Θεοδοσίους, ὴ Κωνσταντινοϋπουλις τοϋς
Στουδίτας και τοϋς Μαξϊμους, τδ “Ορος Σινα τοὺς δημιουργούς καϊ
άναβάτας τὴς πνευμαιικής κλϊμακος διὰ νὰ άγωνισθωοιν έναντϊον των
βεβηλούντων τὰ ιερὰ και τα δσια. Ὅ δρθόδοξος μοναχισμος έκπνέει,
έξαφανίζεται ... Μονον εἰς τὴν ίερὰν ταύτην Χερσδνησον διατηρεϊται
καὶ σήμερον μια άξιόλογος μοναχικὴ έστὶα τὴς δποίας δμως ή λάμψις
ἔχει ὲλαττωθή κα'ι αι ὰκτϊνες της δὲν δύνανται νὰ φωτίσουν και Οερμάνουν δλους έκεϊνους οι δποϊοι καταψύχονται ὰπδ τοὺς πάγους τὴς
θρησκευτικὴς ὰδιαφορϊας. Καϊ καλεϊται σήμερον δ ύγιορειτικδς μοναχισμδς μὲ τὴν λαμπρὰν χιλιετὴ ιστορϊαν του νὰ διαδραματιση τον ρολον
τοϋ "Ατλαντος καὶ νὰ έπωμισθῆ τδ βάρος τὴς ὰναγεννήσεως και άναπτύξεως τοϋ ορθοδόξου μοναχισμοϋ. Βαρυτάτη εϊναι ή κληρονομία τὴν
δποϊαν ἔχει κληροδοτήσει ἀπό τὴν ιστορίαν δ αγιορειτικδς μοναχισμος.
Δϋσκολος ή ἀποστολή του. Δυσβάστακτοι αι εϋθϋναι τὰς δποίας ἔχει
ὲπωμισθῆ. Πρέπει δμως νὰ αγωνισθὴ. Καϊ νὰ ὰγωνισΟὴ μὲ τὴν ἀποφασιν νὰ νικήση.
Εις μίαν τοιαϋτην δύσκολον καμπὴν τῆς Ιστορϊας τοϋ δρβοδοξου
μοναχισμοϋ έκλήθη ἡ 'Αθωνιὰς διὰ νὰ προσφερη τὰς ὑπηρεσίας της.
Κα'ι ὲδέχθη τὴν πρδοκλησιν έν πλήρει έπιγνώσει των εϋθυνων τὰς δποίας
έπωμίζεται, διότι δὲν ὴθελε μὲ τὴν ὰρνησίν της νὰ αμαυρωση τὴν λαμπρὰν κα! ἔνδοξον Ιστορίαν της. Καϊ έοάλπισε τδ μύνημα τοϋ κινδύνου
τον δποϊον διατρέχει δ 6ρθοδοξος μοναχισμος κα'ι ὴρχισε τὴν προσπάθειαν δια τὴν έπάνδρωσιν των ιχγϊορειτικων καθιδρυμὰτων καϊ ἕσπειρε
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τον σπορον τὴς αὑταπαρνήσεως καϊ τὸν έποτισε μὲ ίδρωτας καὶ δάκρυα
και ἐφύτρωσε καὶ άνεπτύχθη και ὴρχισε νὰ άποδίδτ) τους πρωτους
καρπούς. Οι τρεις πρωτοι μαθηται οι 6ποϊοι προσὴλύον ε'ις τας τάξεις
τοϋ μοναχισμοϋ ειναι οί καρποϊ μιας καλ·ὴς άπαρχὴς, μιας ἀπαρχὴς ή
δποϊα πρέπει νὰ ειναι πλουσϊα. Οι καιρο'ι ειναι χαλεποί. Τὰ τελευταϊα
θλιβερὰ γεγονότα, αϊ βεβηλώσεις των ιερων και των δσίων τὴς πίστεώς
μας, αί δηώσεις και καταστροφαι των ιερων μα; σκηνωμάτων πρέπει
νὰ μας ἀφυπνίσουν. 'Ως πιστὰ τέκνα τὴς κατὰ λΑνατολὰς Ὅρθοδοξου
"Εκκλησίας τὴς δοκιμασθεϊσης σκληρως απο τὴν άγριότητα των βαρβάρων, συμπάσχομεν καὶ ένώνομεν τα δάκρυα και τους στεναγμοϋς μας,
διδτι κα'ι αι ιδικαϊ μας καρδίαι έτρώθησαν απο τὴν βεβήλωσιν «τὴς
σκηνὴς τὴς διαθήκης». Αϋτδ δμως δὲν ειναι ὰρκετον. Τὰ γεγονοτα αυτα
πρέπει να άφυπνίσουν κα'ι δλους τοϋς δρθοδόξους χριστιανούς νὰ τους
κάμουν νὰ συναισθανθοϋν τὴν εϋθύνην ή δποϊα τοϋς βαρϋνει διδτι έγκατέλειψαν τὴν δρθοδοξον ἐκκλησίαν ἄνευ δργανωμένων συγκροτημάτων
μοναχικων, ἄνευ τὴς πνευματικὴς δυνάμεως ἐκείνης η δποϊα τὴν ένισχϋει εις τὰς δυσκολους περιστάσεις δταν τδ σκάφος της κλυδωνίζεται,
απο τα κύματα των συμφορων. 'Η Ὅρθοδοξος "Εκκλησία ἔχει ὰνάγκην
ἀγωνιστων γενναίων, ὰγωνιστων μὲ αϋταπάρνησιν, μὲ αϋτοθυσίαν. "Αγωνιστων άποφασισμένων νὰ προσφέρουν τὰ πάντα εις τὴν ὑποθεσιν διὰ
τὴν δποίαν άγωνίζονται. Τοιοϋτοι άγωνισταϊ πρέπει νὰ γϊνεται και έσεϊς
ὰγαπητο'ι μαθηταὶ.
'Απδ σας πρέπει νὰ ἀποτελεσθτ) ή στρατιὰ ἡ δποϊα θὰ θεση φραγμδν εϊς τὰς προσπαθείας των έχθρων τοϋ μοναχισμοϋ.
'Απδ σας πρέπει νὰ ὰποτελεσθοϋν οι πυρήνες γύρω ἀπδ τοὺς
δποίους θὰ συγκεντρωθοϋν δλοι έκεϊνοι οι 6ποϊοι θὰ άγρευθσϋν
ὰπο τὰ δίκτυα τής Πϊστεως και τὴς αϋτα;ταρνήσεώς σας, δλοι έκεϊνοι
οι 6ποϊοι θὰ προσέλθουν έθελοντα'ι διὰ νὰ ὰγωνισθοϋν διὰ τὴν διάσωσιν τὴς ιερας μοναχικής Ιδέας. 'Εσεϊς καθοδηγοϋμενοι απο δλους έκείνους οϊ δποιοι έλευκάνθησαν εις τους ἀγωνας διὰ τὴν διατήρησιν τφν
Ιερων σκηνωμάτων τὴς ιερας ταύτης χερσονήσου, θὰ ἀναλάβητε τδ πηδάλιον διὰ νὰ δδηγήσετε τδ πλοϊον τοϋ δρΟοδοξου μοναχισμοϋ δχι εϊς
λιμένα, ἀλλὰ ἀνὰ τοὺς ωκεανοὴς και τας θαλάσσας διὰ νὰ μεταφέρητε
τδ μύνημα τὴς ύπάρξεως ἀλλὰ και δυνάμεως τὴς Ὅρθοδοξου 'Εκκλησίας. 'Εμπρὰς λοιπον. Ὅσοι αϊσθάνονται τον έαυτον τους ὰξιον μΓας
τοιαύτης άποστολής ας δπλισθοϋν μέ τὰ δπλα τής Πίστεως, τὴς ἀγάπης,
της έλπίδος κα'ι τής αϋταπαρνήσεως και ας πυκνωσουν τας τάξεις
τοϋ μοναχισμοϋ. Ὅ άγων θὰ ειναι σκληρδς, ας μὴ φοβηθοϋν δμως. Θὰ
ευρίσκειαι πλησίον των δ Χριστδς διὰ νὰ τους ένισχύη και ένδυναμώνη
εἰς τδ ἔργον των, φέρων και τον άμαράντινον τὴς νίκης στέφανον διὰ
νΑ στεφανωση δλους έκεὶνους οι δποϊοι θὰ άγωνισθοϋν και βὰ νικήσουν·»
Περαιωθέντος τοϋ λογοιι, προσεφέρθησαν (1ναψυκτικα, ηϋχή9ημεν
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«........ Προ ὴμερῶν ὴ έφ. «Βὴμα» έδημοσίευσε τὴν εξης - χαρμδσυνον τοὑλὰχιστον δι' έμε— ειδησιν,Ἰάποκομμα σας αποστέλλω έσωκλειστως), ϊνα δχι μδνον απλως χαρὴτε διὰ τὴν άναφερομένην φράσιν
«μιαν 'Ελληνοβουλγαρικήν συνδιαλλαγήν» ως 6ρθοδοξος — τοςἱ ύχάρην
πρῶτος αϋτδς καὶ ὴσθάνθην ένεκφράστως σκιρτῶσαν τὴν καρδίαν μου—
ἀλλὰ και εργασθὴτε καθηκοντως — απδ καθαρας βέβαια θρησκευτικής άποψεως — μετὰ ζήλου καὶ πάντα λίθον κινοϋντες, ϊδίως πάντες
ϋμεϊς ένεξαιρἐτως οι έν τῷ Ἀγιωνϋμῳ Ὅρει δμοϋ, δπως συντελεσθῆ
καὶ γϊνῃ πραγματικοτης ὴ συνδιαλλαγὴ αῦτη και έκλείψη τελειως τδ
μεταξϋ των δύο δμοδδξων λαῶν άντιχριστιανικδν καὶ ·θεομϊσητον μϊσος, τδ δποϊον διήρεσε θανασϊμως αϋτοὑς προς θλιψιν μέν τοϋ 'Αρχηγοϋ τῆς 'Εκκλησίας Χριστοῦ, χαραν δε μεγάλην τοϋ απ' ὰρχὴς αν
θρωποκτονου διαβολου, καὶ πάντων των 6ργάνων αϋτοϋ, ϊδιως των
ασπδνδων τὴς ένώσεως των δρθοδδξων, έχθρῶν μασδνων.
Εϊπον δε «ϊδίως ϋμεϊς οϊ 'Αγιορεϊται», διοτι ἐδῶ εις τὰς πδλεις
κα'ι παντοϋ δλιγοι καὶ άνεπίσημοι εϊναι οϊ ποθοϋντες τδ τοιοϋτον'
και αν ποτε θελήσουν να έκδηλῶσουν τα φρονήματά των, δχι μδνον
δεν θὰ κατανοηθοϋν, ἀλλὰ κινδυνεϋουν να έκληφθοϋν ώς άνοητοι,
ζητοϋντες τα αδϋνατα, καὶ εν τεΚει... ως βοϋλγαροι, ως προδδται!
Τδσον ειναι τδ σατανικδν τοϋτο μϊσος, τδ άμαυροϋν κα'ι καταισχϋνον
τδ πανένδοξον δνομα τῆς Ὅρθοδοξϊας καὶ γενικῶς τοϋ Χριστιανισμοῦ.
Διὰ τοϋτο έλπίζω εϊς ὑμᾶς, οϊτινες εισθε καϋαροι απδ πλανας
καὶ πάθη κα'ι προλήψεις και προκαταλήψεις και συμφέροντα παρερχδμενα, καὶ ἔχετε τὴν ποιδτητα κα'ι τὴν ποσδτητα ανωτέραν ὴμῶν των
6λίγων εν ταϊς πδλεσιν δρθοδδξων, να άναλάβητε τδ μέγα κα'ι θεάρεστον τοϋτο ἔργον τὴς συνδιαλλαγής ττδρα μάλιστα 6ποτε ἔρχεται αϋτο-

δὲ πάντες άπδ μέσης καρδϊας ὑπὲρ εϋοδωσεως τοϋ ἔργου τὴς Σχολὴς,
εὶτα κατελθόντες ἐκ τοϋ ϋπερώου δπου ή αϊθουσα τοϋ μελετητηρϊου,
κατηυθήνθημεν και παρεκαβήσαμεν εὶς τὴν κοινην τραπεξαν μετὰ τοϋ
ἀγίου Σχολάρχου, κ. κ. Καθηγητων, μαθητων κλπ. προσωπικοϋ τὴς
Σχολὴς, δποταν κατενθουσιασμένοι ἀπεχωρήσαμεν, εϋχομενοι προς τον
"Υψιστον Θεδν ϊνα εὑλογτ) τὴν Σχολὴν καϊ χαριζη περισσοτέραν προοδον
εϊς τοὑς μαθητὰς Αϋτὴς.

Α. Μ. Γραμματεϋς 'Ι. Κοινοτητος 'Αγ. "Ορους
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θι δ Σέρβος Πατριάρχης, μετὰ τοϋ 6ποιου δϋνασθε πολλὰ να εἴπητε
περϊ τῆς πασιποθήτου ένώσεως τῶν ως μὴ ῶφειλε διϊσταμἐνων 6ρθοδοξων έκκλησιῶν.
Τοϋτο βέβαια δὲν εϊναι εϋκολον σήμερον δτι ἔχει ριζιοσει αρκετὰ
τδ κακδν τοϋ μισους εϊς τὰς καρδϊας τῶν άρχοντων και ὰρχομένων καὶ έπικρατοϋν πολλαϊ προκαταλήψεις μεταξὶ) τοϋ λαοϋ άμφοτέρων. 'Αλλ' οταν έγερθοϋν (χνδρες μεγάλης άρετὴς κα'ι σοφίας, ανδρες δυνατοϊ εν ἔργοις καὶ λογοις, ανδρες ων οι λογοι εχουσι κϋρος
μέγα παρὰ τῷ λαω κα'ι έκληφθωσιν ως ἀλλοι νδμοι παρ' αϋτῷ αϋτο'ι θὰ
δύνανται άσφαλῶς νὰ πείσωσι τον πολὑν κα'ι δλον τον λαδν περὶ τὴς
απολϋτου άνάγκης τὴς 'Ενωσεως τὴς Ὅρθοδοξϊας, περὶ ής θερμδτατα,
ῶς γνωστον, ηϋχήθη εϊς τον Οϋράνιον Αϋτοϋ Πατέρα κατὰ τὰς παραμονὰς τοϋ Πάθους Του δ 'Ιδρυτὴς και 'Αρχηγδς τὴς 'Εκκλησίας Του,
δ Κύριος ήμῶν 'Ιησοϋς Χριστδς, Ὅστις κα'ι τδ Τιμιον Αϋτοϋ Αιμα
εχυσεν ἐπὶ τοϋ Σταυροϋ ϋπερ αϋτής. "Αλλως — θὰ άποφανθῶσι κατηγορηματικῶς ματαία ὴ καύχησις εϊς τδ δνομα μονον τῆς Ὅρθοδοξϊας—
ῆτις δεν ώφελεϊ, αλλὰ μάλλον βλάπτει χωρϊς τὴς 6ρθοπραξίας: Θὰ
έξακολουθῆ δέ πάντοτε έπικινδϋνως αϋτδς μὲν δ Κύριος ὴμῶν να
διατελῆ εν λϋπη κα'ι πικρίςι, ήμεϊς δέ ως αλλοι «κϋνες» θὰ δακνιομεθα
καϊ θὰ καταναλισκῶμεθα ϋπ' άλλήλων, κατὰ τδ λεγειν τοϋ Παϋλου,
απδ τδ έπάρατον πνεϋμα της διαιρέσεως, ῆτις πληρέστατα έξυπηρετεϊ τον άνθρωποκτδνον σκοπδν τοϋ διαβολου.
ΕΙμαι δέ βέβαιος Πάτερ μου δτι προ τὴς τοιαϋτης συνεχοϋς καὶ
άσιγήτου φωνής των νέων κηοϋκων τῆς 'Ενωσεως, συνυπουργοϋσης
και τὴς θειας δυνάμεως, θὰ πεισιἰὴ 6 πάντοτε εϊς τοϋς καλοὑς και
έκλεκτοὑς άρχοντάς τους εϋπειθὴς λαδς, καὶ θὰ πληροφορηΟῆ και θὰ
βεβαιωθὴ περϊ τοϋ εξαισιου ὰποτελεσματος της ένῶσεως των Ὅρθοδδξων 'Εκκλησιῶν. Αϊ δε έναντιαι φωναί, ὰπδ 6θεν δήποτε κα'ι δν
άκουσθῶσιν, εϊς οϋδὲν θὰ ϊσχϋσωσι παρ' αϋτῷ' διδτι κατὰ τὴν παροιμίαν, «Φωνὴ λαοϋ, φωνὴ Θεοϋ».
Ποιον δἑ θὰ ειναι αύτδ τδ έϊ·αισιον άποτέλεσμα, ῆ μαλλον το
μἐγα καϊ ὰληθινδν θαϋμα της έποχής μας ; Ἰδοὑ αϋτδ :
«'Ρωσσικδς λαδς, πρῶτον (άπδ άποψεως άριθμητικής)· 'Ελληνικδς λαδς επειτα, (απο άποψεως σοφϊας καϊ καταπληκτικής ήθικής
δυνάμεως)" επειτα Σερβικδς λαος, επειτα Βουλγαρικος λαος, λαδς
'Ρουμανικδς κα'ι λαδς Πολωνικδς κα'ι δλον τδ ὑπδ τον οϋρανδν Ὅρθοδοξον Γένος, οταν - δ ῶκεανος οὑτος δ άνθρώπινος - άποτελἐση (τὰ
άδϋνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεφ). Μιαν Νέαν Ἀγιαν
Καθολικὴν κα'ι "Ανατολικὴν 'Αποστολικὴν 'Εκκλησιαν - Κοινοπολιτεὰχν
Θεϊαν, Βασίλειον ιεράτευμα, "Ε11νος έ'ξ έθνῶν αγιον, με νοητὴν Σημαϊαν
τδ Σύμβολον τὴς Πιστεως, ποιαν - ερωτω, σημασίαν θὰ εχουν απἐναντι τῆς τεραστίας κα'ι άκαταμαχήτου 'Η1θικής Δυνάμεως ταύτης τοϋ
Θβοφυλάκτου καὶ Θεοφρουρήτου τούτου ΚΡΑΤΟΥΣ τὰ διάφορα γνω-

ΣΚΕΨΕΙΣ
Εόλογημόνος δ ερχδμενος εν δνδματι Κυριου.
'Η χαιρετιστήριος αϋτη προσφώνησις άντήχησεν εϊς τον ὶερδν
ὴμων τοπον συνοδευομένη κα'ι ϋπδ α'ισθηματων άκράτου ένθουσιασμοϋ
κατὰ τὴν έπϊσκεψιν τὴς “Α Μ. τοϋ 'Αρχιεπισκοπου “Ιπεκίου και Παιριαρχου των Σέρβων Βικεντίου κατὰ τὰ τέλη παρελθοντος Ὅκτωβρίου ένταϋθα.
Οἰ ὰγιορεϊται ὰδιακρι'τως φυλετικὴς προελεϋσεως απαντες δμοθυμαδδν
ύπεδέχθησαν τδν προκαθήμενον τὴς Σερβικής 'Εκκλησϊας μετ' έξαιρετικων τιμων και βυζαντινὴς μεγαλοπρεπεϊας τελετων, ως σημειοϋται εις
έτέραν σελίδα τοϋ παροντος τεύχους. Εϋεξήγητος δέ δ ένθουσιασμδς καὶ
ή χαρά, διδτι ἐν τφ προσοδπφ αϋτοϋ ειδομεν τὴν προσφιλὴ θυγατέρα
τὴς Μεγά7,ης 'Εζκλησὶας Σερβικὴν 'Εκκλησίαν, ῆτις πάντοτε μετὰ υ'ιϊκὴς
ἀφοσιωσεως ἀποβλέπει προς τδν Οὶκουμενικδν θρονον καὶ τὴν τελευταίαν δεκαετϊαν διήλθε διὰ πολλων δοκιμασιων και θλιψεων. 'ϊϊ 'Ιερὰ
ὴμων Μονὴ ἔχει ιδιαιτέρους λογους νὰ χαιρη ιδιαζοντως δια τὴν πατριαρχικὴν έπϊσκεψιν, ῆτις εϊρήσθω εν παρόδφ εϊναι ή πρωτη ἐπίσκεψις
Σέρβου Πατριάρχου, διοτι μεταξϋ των εύεργετων αϋτὴς συγκαταλέγονται
καϊ Σέρβοι. Ὅ Μακαριωτατος, ως ειπεν, ὴλθεν νὰ προσκυνήση τὰ ϊερα
τὴς 'Ορθοδοξίας εϊς τὴν βυζαντινὴν αϋτὴν περιοχὴν ἔνθα άπδ χιλιετη·

στα ψευδῆ καὶ σαθρὰ άνθριοπινα συστήματα;

Προφανῶς οϋδεμϊαν.
Οϋτε δ περιβδητος κομμουνισμδς θὰ εχη θέσιν, οῦτε 6 ϋπεράγαν έθνικισμδς, οϋτε αί πολυποίκιλοι αϊρέσεις τὴς Δϋσεως, οϋτε 6 Μωαμεθανισμδς και Τουρκισμδς τής 'Ασϊας, ούτε δ πεϊσμων καὶ Χριστοκτδνος
'Ιουδαϊσμος, οϋτε αι ψευδοθρησκεϊαι των διαφορων εθνίον, ουτε,
τέλος, αϋτδζ δ νομιζδμενος πανίσχυρος καϊ κοσμοκράτωρ 'Ελευθεροτεκτονισμδς ή Ροταριανισμος, 6 έπίβουλος πάντων τῶν θρησκευμάτων
καὶ ϊδιαίτατα τοϋ Χριστιανικοϋ. Ταϋτα πάντα καὶ τους πάντας αντικειμἐνους ή ΗΝΩΜΕΝΗ ὴδη Ὅρθδδοξος 'Εκκλησια τοϋ αει νικῶντος
Χριστοϋ, ώς αλλος Μἐγας καὶ Βαρϋτατος Ὅδοστρωτήρ, θὰ σαριοση
ῶς α,λΚα «χαλικια», καϊ θὰ συντριψη αϋτά, δχι προς θάνατον, αλλὰ προς
ζωήν, αν μετανοήσουν. Ὅσοιδὑ έκτος τὴς Ὅρθοδοἰ;ϊας αλλἀ φϊλοιτής
Ὅρθοδοξιας εκ τε τῶν παπιστῶν και αντιπαπιστων, δσοι λαοϊ, φυλα'ι
καὶ γλῶσσαι, καλὴς διαθἐσεως καὶ προαιρέσεως, βλέποντες τδ ὰνέλπιστον
τοϋτο Γεγονδς τετελεσμένον ῶς αλλο ΘΑΥΜΑ τῶν θαυμάτων, το άληθινδν ήθικδν θαῦμα, τδ άναμφισβήτητον καὶ ᾶδιὰψευστον, θὰ ζητήσωσιν
έσπευσμένως νὰ εϊσέλθωσιν εϊς τὴννεοπαγῆ έπιγειον ταύτην Βασιλείαν
τοϋ Χριστοϋ, ή τὴν σωτήριον Μάνδραν τοϋ Καλοϋ Ποιμένος καὶ 'Αρχιποίμενος τῶν λογικῶν προβάτων, ώς προεϊπε περϊ τούτων Αϋτος 6
ϊδιος, δτι: «Και ἀλλα πρδβατα εχω, α οὐκ εστιν εκ τῆς αϋλῆς ταύτης·
κακεϊνα με δεϊ άγαγεϊν, καὶ τής φωνὴς μου άκοϋσουσι· ΚΑΙ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΙΜΝΗ, ΕΙΣ ΠΟΙΜΗΝ». (Ἰωάν. Ι. Ι6) Γενοιτο !
Γένοιτο !
'Αθῆναι 1. 11. 1955
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ρϊδος διατηρεϊται ὰ7,ώβητος ὴ βυζαντινὴ παράδοσις και ἐύιμοτυπία, καϊ
εϊς τδ πνευματικδν κέντρον των Σέρβιον τὴν 'Ιερὰν Μονὴν Χελανδαρίου
και ένισχυθῆ.
"Εξ δσων εῖδε καί ῆκουσε έτονωθη ὴθικως υπδ τὴς προστάτιδος
ήμων Θεομήτορος, ἀΛλὰ έτόνωσε καί ὴμας μεθ' ῶν συμπροσηυχήθη.
'Ελπιζομεν δτι ή πατριαρχικὴ αυτη έπϊσκεψις θὰ ἀποβῆ επ' αγαθω
τὴς 'Ιερας Μονὴς Χελανδαρίου καί εύχομεθα νὰ έπανϊδη αυτη ὴμέρας
άρχαίας δοξης.
Διὰ πάντα ταϋτα ἀγαλλόμεθα εν Κυρίω διὰ τὴν ὑψηλὴν έπίσκεψιν,
εϋχδμεθα νὰ ίδσι πολλὰ τὰ ἔτη τὴς 'Α. Μακαριότητος, επ' ἀγαθφ τὴς
Σερβικὴς 'Εκκλησίας και τὴς Ὅρθοδοξϊας γενικως κα'ι νὰ ὰξιωση ὴμας
ή Υπεραγϊα Θεοτόκος νὰ τὴν ϊδωμεν και αδθις εν μεσφ ήμων εύλογοϋσαν και ὰγιάζουσαν ἡμᾶς.

Στενὴ συνεργασια.
"Η ἐπϊσκεψις τὴς "Α. Μακαριοτητος γεννα εν ὴμϊν ωρισμένας σκέψεις, τὰς έςὴς : Πδσον ῶφέλιμο; και ὴθικως τοναιτικὴ ειιαι ή έπαφὴ
καϊ στενὴ συνεργασία των αϋτοκεφάλων 'Εκκ7,ησιων τὴς Ὅρθοδδξου
'Εκκλησίας! Π6σα ζητήματα γενικοϋ ένδιαφέροντος θὰ έτακτοποιοϋντο
και πδσον θὰ προήγοντο ἐν Χριστφ οί Ὅρθοδοξοι Χριστιανοί! 'Ε1 δημοκρατικδν χαρακτὴρα ἔχουσα 'Εκκλησϊα ήμων περιλαμβάνει πολλὰς φυλύς
και γλώσσας τοϋτο δμως οϋδολως κωλύει τὴν συνεργασίαν, ἀφοϋ έν Χριοτω «οδκ ἔνι "Ιουδαϊος ούδἑ "Ελλην» ( Γαλ. γ'. 28 ) ὰλλοι οί πάντες εις
εσμεν εν Χριστω 'Ιησοϋ. 'Υπεράνω παντδς φυλετικοϋ δεσμοϋ υπάρχει δ
Χριστος. 'Αποδειξις τούτου ὴ ὰρμονικὴ συνεργασία των εν 'Αγϊω Ὅρει
διαβιούντων μοναχων, έν οῖς ὑπάρχουσι πάσης φυλετικὴς άποχρωσεως
πρδσωπα. 'ΙΙ στενὴ αυτη συνεργασία καϊ έπαφὴ των Ὅρθοδόξων 'Εκκλησιων, ῆν έτόνισεν ή 'Α. Μακαριοτης, εϊπέρ ποτε έπιβάλλεται σήμερον,
διοτι αι δυνάμεις τοϋ σκοτους ωργανωμέναι βάλλουσι κατὰ «τοϋ ὰγϊου
ήμων δογματος» ϊνα κατὰ Χρυσοστομον εϊπωμεν. 'Ε1 ένοτης θὰ έ'ξουδετερωση τας έφόδους. Καί ἀφοϋ έμνήσθημεν τοϋ μεγάλου τούτου Πατρδς,
θὰ άναφέρωμεν κα'ι έπϊ τοϋ προκειμένου λδγους αϋτοϋ : «Τότε γάρ μάλιστα έπιτιθεται δ διάβολος, δταν 'ϊδη μεμονωμένους και καθ" έαυτούς
δνιας. Ουτω κα'ι τὴ γυναικι παρὰ τὴν ὰρχὴν έπέθετο μονην αϋτὴν α.τολαβων κα'ι τοϋ ἀνδρδς χωρις οῦοαν ευρων. "Οταν μέν γαρ μεθ' έτέρων
δντας ϊδη συγκεκροτημένους, οϋχ δμοίως ῦαρρεϊ, ούδ' ἔπεισι. Διδ χρὴ
μάλιστα και δια τοϋτο μετ' ἀλλήλων αγελάζεσθαι συνεχως, ωστε μὴ
εύχειριοτους ειναι τφ διαβολφ» (δμιλ. ιγ' Ματθ. § α). Και ἀλλαχοϋ
περ'ι τὴς έπαφὴς των ἐν Χριστω συνδεδεμένων λέγει: «ψυχὴ γὰρ γυμνὴ
καθ' έαυτήν, έτέρα ψυχῆ συγγενομένη οῦτε εϊπεϊν τι οῦτε ὰκοϋσαιδυνήσεται, σωματικως δὲ αν ἀπολαϋσω παρουσὶας καί έρω τι κα'ι ἀκούσομαι,
παρὰ των άγαπωμένων. Διὰ τοϋτο τδ πρδσωπον ὑμων έπιθυμω ϊδεϊν.
ενθα και γλωσσά έστι φωνὴν άφιεϊσα...» (έπιστολὴ β'. εϊς Ὅλυμπιάδα § Γ2)

'Η περιφημος ἀλληλογραφια.
Πολλάκις ἐκ των στηλων τούτων έτονίσθη ἡ μεγάλη ἀνάγκη τὴς
μεταφράσεως των ἔργων των Πατέρων τὴ; 'Εκκλησϊας εϊς τὴν νεοελληνικὴν γλωσσαν, άφοϋ οϊ χριστιανο! ήμων κατὰ π7,ειον6τητα ειναι 6λίγων
γραμμὰτων κάτοχοι. Π6σον θὰ ωκοδομοϋντο ἐν Χριστω οἰ ὰδελφοϊ μας
Χριστιανο! έκ των πνευματικων των Πατέρων θησαυρων! Ποιον μύσον
ἀποτελεσματικον ὰνακαιιὶσεως τὴς κοινωνίας παραμελεϊιαι!
Αϋταϊ αί σκύψεις ῆλΟον εϊς τὴν διὰνοιαν ήμων, δταν κατ' αϋιὰς
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περιὴλθεν εις χεϊρας ἡμῶν βιβλίον ἐκδοθὲν ὑπδ του ἐν τφ Γυμνασϊφ
Πολυγύρου Θεολογου Καθηγητοϋ κ. Παναγιώτου Στάμου φέρον τον
π ρ δ ς
τίτλον "Ιωάννου Χρυσοστόμου ε π ι σ τ ο λ α 'ι
Διακονισσαν Ὅλυμπιάδα εϊς
ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ὴ ν
α π 6 δ ο σ ι ν.
Τδ βιβλίον τοϋτο περιλαμβάνει τὴν εκ Ι7 έπιστολων περϊφημον
ἀλληλογραφίαν τοϋ Χρυσοστόμου προς τὴν μεγάλην κοινωνικὴν έργάτιν
Διακονισσαν Ὅλυμπιάδα καϊ άποτελεϊται εξ Ι3Ο σελϊδων σχ. 8ου μὲ
εϊσαγωγήν, μετάφρασιν καϊ σχολια. Αι έπιστολαϊ αυται μεγάλως εξετιμήθησαν ϋπδ τὴς πολιας ἀρχαιοτητος Ὅ Χρυσόστομος τὰς έχαρακτή'ρισεν ως «φάρμακον σωτήριον παντϊ ἀθυμοϋντι» νεωιεροι δέ ως «άριστουργήματα σοφϊας και στοργὴς κα'ι χάριτος και καρτερϊας» ως «ιϊκτινοβολϊαν ύ·ψηλοϋ μαθήματος», ως «το συγκινητικοτερον ἔργον τὴς άρχαι6ιητος». Τάς έμελετήσαμεν, ένετρυφήσαμεν εν αύταϊς και πολλά εδιδσίχ0ημεν.
Μεγάλως θὰ ὰδικήση έαυτον, δστις δὲν θὰ μελετήση τὴ άριστούργημα τοϋτο τοϋ Μεγάλου Πατρός. Εϋχδμεθα νὰ ιδωσι τδ φως παρομοιαι
ύργασιαι προς δόξαν Χριστοϋ κα'ι πνευματικὴν ωφέλειαν των Χριστιανων μας.

"Ηθικη ἄμβλυνσις.
Αι "Εκκλησίαι τοϋ Χριστοϋ εν τὴ 'Ανατολὴ συνεχῶς δοκιμάζονται.
Διοδεκα εὑρϊσκονται υπδ έκτάκτως δυσμενεϊς συνθήκας, αι δέ τὴς Κωνσταντινουπολεως, Σμύρνης καί Κύπρου έσχάτως ὑπέστησαν νέους φρικτοϋς διωγμοϋς. Καϊ δμως οι Χριστιανικο'ι (;) λαοι τὴς Εϋριοπης δὲν ἐγένοντο «κοινωνο'ι των οὑτως άναστρεφομένων» (εβ. ϊ. 32) δπερ θὰ ἔφερεν
αϋτοϊς μεγάλην παραμυθίαν. Εϊς τδ προσκλητήριον τοϋτο τὴς ἀγάπης
κα'ι συμπαθείας άπουσϊασε και ή «πρσκαβημένη τὴς ἀγάπης» κατὰ τον
Οεοφορον 'Ιγνάτιον 'Εκκλησία τὴς Ρτομης, ῆτις δεν συνεκινήθη διὰ τὰς
δοκιμασίας τὴς νέας Ρώμης.
Πάντα ταϋτα φανερωνουν δτι εϊς τδ χριστιανικδν πλήρωμα, ἀνεξαρτήτως έκκλησιαστικής 6μολογίας, ὑπάρχει ὰμβλυνσις ὴθικὴ και νοσηρότης πνευματική. Και ἔχομεν τὴν άξίωσιν νὰ δνομαζιδμεθα πολιτισμένοι
και θιασωται τοϋ 'Ελληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ και τοποτηρηται τοϋ
Χριστοϋ. "Ιλεως γένοιτο ήμϊν δ Κϋριος!

'Ο πιστδς στρατιὼτης.
Εὑρισκομένου τοϋ περιοδικοϋ ἡμων ὑπδ τὰ πιεστήρια, δὲν ὴδυνήθημεν νὰ ἀποτίσωμεν τον δφειλομενον φορον τιμής εϊς τὴν μνήμην τοϋ
ὰποιχομένου στρατάρχου τῆς παροικι'ας ήμων, δντινα ὴ θει'α Προνοια
συνέδεσε μὲ τὴν ένδοξοτέραν περίοδον τὴς νεωτέρας ήμων ιστορίας κα'ι
ἐστεφάνωσε διὰ τοϋ άμαράντου δύο νικων στεφάνου. Πολλο'ι ήμεδαποι
κα'ι ὰλὶ,οδαποί έξήρον τὰ πολλὰ αύτοϋ προσοντα και έθνικὰς υπηρεσϊας.
'Ημεϊς θὰ τονίσωμεν εν, τδ κυριωτερον, δπερ άποτελεϊ τὴν γενεσιουργὺν
των μεγάλων αϋτοϋ έπιτευγμάτων αϊτίαν, και τοϋτο ὴτο ὴ βαθεϊα αϋτοϋ
πίστις. Ὅ άληστος Στρατάρχης ὰκολουθων τὴν παράδοσιν των στρατηλατων τοϋ Βϋζαντίου ὴτο πιστδς Χριστιανδς «ὴλπιζεν έπι Κύριον», ή
πι'στις δέ αυτη έφοδίαξεν αὐτδν μὲ άκρατον αϊσιοδοξίαν, αϋτοπεποϊθησιν,
ὑπομονὴν κα'ι έπιβολήν. Αι ήμερήσιοι διαταγα! αϋτοϋ ὴρχιζον μὲ τὴν
προσφωνησιν «στρατιωται τοϋ Χριστοϋ καϊ τὴς πατρίδος» και κατέληγον
μὲ τὴν έπφδδν «με τὴν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ θὰ νικήσωμεν». Και ένικὴσαμεν. Ὅ Χριστδς, δ αϊωνιος νικητήσ, έκάλεσε παρ' έαυτω τον πιστδν
αϋτοϋ νικητὴν στραταδτην, ϊνα άναπαϋσϊ) εκ των κύπων πεντηκονταετοϋς
ὑπηρεσὶας προς τδ "Εθνος. ΑΙωνία του ὴ μνήμη!

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Διοίκησις 'Αγίου Ὅρους. "Επέστρεψεν ἐξ Ἀθηνων ἔνθα μετέβη
διὰ διαφορους ὰγιορειτικὰς ύποθέσεις δ Διοικητὴς τοϋ 'Αγίου Ὅρους κ.
Κ. Κωνσταντοπουλος.
"Εν ^Αθήναις εύρισκ6μενος ὰτηϋθυνε τδ έξὴς τηλεγράφημα διαβιβασθέν ·διὰ τοϋ Β. 'Υπουργείου 'Εξωτερικων προς τὴν 'Ι. Κοινδτητα διὰ
τὴν έορτὴν τοϋ Ὅσίου Νικοδήμου, διὰ τὴν ὰγιοποίησιν τοϋ δποιου συγκαταλέγεται και δ κ Διοικητὴς μεταξϋ των πρωτεργατων: 'Υπουργεϊον
'Εξωτ.ερικων ἀριθ. πρωτ. 3Ο δ64. 'Ι Κοινδτητα 'Αγίου Ὅρους. Διαβιβάζομεν κατωτέρω τηλεγράφημα κ. Δὶοικητοϋ 'Αγ. Ὅρους. «'Επι αύριανῆ έορτῆ συγχαϊρω 'Ηιιετἰραν Πανοσιολογιοτητα και 'Ιερδν Κοινον
έγκαρδϊως. Πρωτοβουλία 'Αγϊου Ὅρους αναγνωρισθῆ ϋπδ Μεγάλης Χρι
στοϋ 'Εκκλησϊας Νικόδημος ως ἄγιος τεκμήριον πνέοντος αύτόθι ζωντανοϋ πνεύματος. 'Υπέροχος μορφή μεγάλου Διδασκάλου ένσαρκωνει πόθον
διὰ διατήρησιν παραδοσεων και συνδέει νεωτἐραν ἐποχὴν ἀρρήκτως με
εποχὴν μεγάλων 'ΙΙσυχαστων. Λυπούμενος διότι άδυνατω διὰ λόγους υπηρεσίας παραστω ἀπευθύνω θερμὰς προσρήσεις πάντας Κωνσταντοπουπουλος.» Στεφανόπουλος.
— 'Υπδ τοϋ κ. Διοικητοϋ άνεκοινιδθη εἰς τὴν 'Ι. Κοινοτητα 'Αγ,
Ὅρους άποφασις τοϋ 'Υπουργείου ΟΙκονομικων διὰ τῆς 6ποίας. ὰπδ Ιης
,προσεχοϋς “Ιανουαρϊου θὰ παυσουν οί τελωνειακοϊ υπάλληλοι εϊσπράττοντες τδν φορον εισαγωγὴς κα'ι έξαγωγὴς' τοϋ 'Αγίου Ὅρους και δέον
έγ·καίρως ὴ 'Ι. Κοινότης νὰ φροντϊση προς - έξεύρεσιν καταλλήλων
ἰδικων της προσώπων καϊ ἀνάθεσιν εϊς αὐτὰ τὴς ὑπηρεσίας ταύτης.
Ερανοι. Κατοπιν αποφάσεως τής 'Ι. Κοινοτητος ενηργηθη παναγιορειτικδς ἔρανος ὑπὲρ τοϋ αγωνος των ὰδελφων Κυπρίων διὰ τὴν απελευθέρωσιν αϋτων απο τοϋ έπαχθοϋς Βρεττανικοϋ ζυγοϋ. 'Εκ των. πρώτων ἔσπευσαν νὰ καταθέσουν μέχρι τής στιγμὴς ταύτης αί 'Ι. Μοναι Βατοπεδίου δρχ. 5.ΟΟΟ, Μεγ. Λαύρας κα'ι 'Αγ. Παϋλου ανα 3.ΟΟΟ, Καρακάλλου κα'ι Γρηγορίου ανα 2.ΟΟΟ, 'Αγ. Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Ξηροποτάμου και Ξενοφωντος ἀνὰ Ι.ΟΟΟ, έξαρτήματα Λαύρας 2.8Ο2, Βατοπεδίου
375, 'Ι, Νέα Σκήτη 395, 'Ι. Σκήτη Ξενοφωντος 25Ο, ὴ πολίχνη των Καρυων ΙἸ35. Ὅ ἔρανος συνεχίξεται.
'Αγιβρειτικὰ κτῆματα εν Ρουμανϊᾳ. "Εξ άφορμής των εὶδήσψον
τοϋ καθημερινοϋ τϋπου, καθ'" ας έπίκεινται συζητήσεις μεταξϋ των Κυβερνήσεων 'Ελλάδος και Ρουμανίας προς ρύθμισιν των μεταξϋ αῖψων
διαφορων, ὴ ἡμετέρα Ἰερὰ Μονὴ ὰπηύθυνε έπιστολὴν προς τὴν Διοϊκησιν 'Αγίου Ὅρους μὲ τὴν παρακλησιν δπως αϋτη ενημερωση τδ Β.
'Υπουργεϊον των 'Εξωτερικων, δτι και ή Μονὴ ὴμων ἔχει σοβαρὰν άπαϊτησιν εκ μερους τοϋ Ρουμανικοϋ κράτους διὰ τας εν Ρουμανϊα δύο μεγάλας Μονὰς αϋτὴς, έπι των δικαιωμάτων των 6ποιων δεν προτὶθεται ν'
ἀπομακρυνθῆ.
Τὴν έπιστολὴν ταύτην έκοινοποίησε καϊ προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα
'Αγ. Ὅρου, ϊνα λάβουν γνωσιν καϊ,δσαι άλλαι 'Αγιορειτικαϊ Μοναι εχφυν
κτήματα εν Ρουμανϊα
Τηλεφωνικη ὺπηρεσίοτ 'Αγ. 'Ὅρους. Εϊς το τηλεφωνικδν δϊκτηον
“Αγ. Ὅρους συνεδέθησαν τελευταϊως και αϊ 'Ι. Μοναι ίΧελανδαρι6υ, Φιλοθέου, Ξενοφωντος καϊ Κωνσταμονίτου. 'Εκ των εξαρτη'ματικων οι ὰγιογράφοι “ΑδελφοΙ Κάρτσωνα εν τῆ'Ι. ϊκ·ήττ) 'Αγ. "Αννης και εκ των λαϊΧων
οι ξυλέμποροι κ. κ. 'Αλέξ. Παπαγιά'·νης κα'ι "Εμμ. Λουκὶδης.

ΕΪΡΕΤΗΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΠΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι955
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Γνωμικὰ Ὅσίων Πατέρων σελ. 6, Ι2, Ι4, 4Ι, 44, 86.
Γεωργικὴ έκπαιδευσις εις τὴν 'Αθωνιάδα Σχολὴν
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'Εκ τοϋ βιβλϊου έπισκεπτῶν Ἰ. Μονὴς Ἀγ. Παϋλου
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.
.
"Ενας Δαβιδ ποϋ ξἐπεσε (ποίημα)
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'Εκκησιαστικὴ 'Αθωνιὰς Σχολὴ
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Η
'Η συμβολὴ τῆς Ἂθωνιάδος Σχολὴς διὰ τὴν έπάνδρωσιν τοϋ Ἀγ. Ὅρους
'Η πρώτη εορτὴ έπ'ι τὴ μνήμτ] τοϋ Ὅσίου Νικοδήμου
τοϋ ' Αγιορείτου
'Η έγκατάστασις τῆς νέας Ἰ. 'Επιστασίας

σελ.
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ΙΟ2
ΙΙ5

Ἰστορϊα 'Αγ. Ὅρους (Ἰ. Μονὴ Ἰβήρων) σελ. 7, 33, 65, 99
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,
('Ι. Μονὴ χελανδαρ'ιου]

Ι29

Ι

Μ
Μορφαι απο το πάνθεο τοϋ Ὅρθοδοξου Μοναχισμοϋ.
"Αγ. Ἰωάννης τὴς Κλιμακος
»
Γρηγδριος δ Παλαμάς
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.
Ὅσιος Νικδδημος δ 'Αγιορείτης
Χρυσοστομος περϊ φιλοπτωχεϊας
προς τον Χριστδν ερως 'Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ
έορτασμδς τοϋ Ὅσίου Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου
εν 'Αθήναις
Ὅ Μοναχισμδς στο Ἂγιον "Ορος
Ὅ Πατριάρχης Σερβίας Βικέντιος εϊς τδ Ἀγ. Ὅρος
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Π
πέρας πλατεϊα ὴ ύντολή σου
«Πασης συντελείας ειδον *
σφδδρα σελ. 22, 5Ο, Ι46
ΣΚΕΨΕΙΣ. (σϋντομα σημειώματα τῶν κάτωθι θεμάτων)
Ὅ "Αθως καὶ 6 Βγ Κ;ιγΙ ΕΠετ :
Εἰ 31ΙβΓ8 ρηΓ8 :
Δικαϊα αναγνώρισις
Ὅ Ὅσιος πατὴρ ήμων Νικδδημος 6 Ἀγιορειτης
Φωνὴ βοῶντος εκ τὴς έρήμου
'Ιϊ συντήρησις τῶν κωδίκων

σελ.
»
»
»
»

3Ο
3Ι
6Ο
6Ο
6Ο
6Ι

Ι92
Γεωργικὴ Σχολὴ εν Ἰερὰ Μονῇ
ὰβλ.
'Η Διαρκὴς 'Ανάστασις
»
»
ΕΙς τὰς δχβας τοϋ 'Ιορδάνου
_
'Η άπαρχὴ (περὶ τὴς εκδοσεως σοφῶν συγγρ. τῶν Πατέρων) »
»
'ΙΙ νέα δοκιμασία τὴς ἀγάπης (σεισμοι Β6λου)
»
Τάλαντον κυκρυμμένον ('Αλβέρτος Αινσταϊν)
Βασιλεὺς Θεολδγος (Ὅ Βασιλεὑς τῶν 'Ελλήνων Παϋλος)
»
»
'Ι1 εϋθύνη δλων (διὰ τὴν δημιουργϊαν καλλιτερας ζωὴς)
Ὅ άμυτδς (τὴς ζωὴς)
»
'Η πρώτη έπέτειος (Ὅσίου Νικοδήμου τοϋ Ἀγιορειτου)
»
Πεντηκονταετηρϊς (Μακαριωτάτου άρχιεπ. Σπυριδωνος
»
Ὅ Χριστος εϊς τδ σπήλαιον επΙ 33 ετη. (περὶ προσφ. Ι922) »
Μὴ πεποϊθατε επ' άρχοντας (Προς διατήρηοιν τῆς εϊρήνης) »
»
Τδ ψαλτήριον ('Ερμηνεϊα ὑπδ καθ. κ. Π. Τρεμπέλα)
Οϊ νἐοι διωγμο'ι (Τὴς 'Εκκλησίας ϋπδ των Τοϋρκων)
»
Ὅ άδέκαστος κατήγορος (ὴ συνεϊδησις)
»
Ἀπορια (περι έλλεϊψεως ένδιαφ. ϋπδ των άρχιερέων
διὰ τον Μοναχισμδν
»
'Επιτυχὴς εμπνευσις (πνευματικδν μνημδσυνον Μητρ.
»
Κασσανδρείας Εϊρηναίου
»
Εϋλογημένος δέρχδμενος εν 6νοματι Κυρίου
Στενη συνεργασϊα (των Ὅρθοδοξων 'Εκκλησιῶν)
»
'Η περίφημος άλληλογραφία (Ἀγ. 'Ιωαν. Χρυσοστομου
προς Διακδνισσαν Ὅλυμπιάδα
»
»
'Ηθικὴ άμβλυνσις ('Εκκλ. Ριομης καὶ Εϋρωπ. λαῶν
'Ο πιστδς στρατιώτης (δ έκλιπων στρατάρχης Παπάγος)
»
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Ι87
Ι88
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Φ
Φωτογραφια Ὅσιου Νικοδήμου τοϋ Ἀγιορειτου σελ.Ι καϊ α'έϊωφ.53τεϋχ.
ὑελογραφϊα ΙΑ' αϊιϋνας Ἰ. Μ. 'Αγ. Παύλου σ. α' έξ. 52 »
»
»
σελ. δ' έξωφ. 52 »
'Ι. Μονῆς 'Αγισυ Παϋλου
σελ.
7Ι
»
λιτανεϋσεως εϊκονοζ Πορταῖτίσσης
»
Ὅσίου Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορειτου σ. α' έξωφ. 53 τεϋχους
'Ιερας Κοινοτητος καϊ 'Αθωνιάδος Σχολῆς σ. γ' έξ. 53 τεϋχ.
»
Ἰ. Μονής Ἰβήρων σ. δ' έξωφ. 53 τεϋχ.
»
»
'Αρχαγ. Μιχαὴλ μωσαϊκδν Ἰ. Μ. Βατοπεδίου σ. α' 54 τεϋχ.
»
άδελφ. Ἰ. Μ. 'Αγ. Παϋλου έπιδ. τὰ δίγια Λεϊψανα σ. δ'
έξωφ. 54 τεϋχ.
»
Ἰ. Μονῆς Χελανδαρίου σ. δ' εξωφ. 54 τεϋχ.
Παρθένου Μαριας μωσαϊκοϋ 'Ι. Μ. Βατοπεδίου σ. α' εξ. 55 »
»
»
Χελανδαρινής έπιστασιας Ι953—54 σ. δ' έξωφ. 55 τεϋχ.
»
'Ι. Ρωσσικὴς Σι4ήτης 'Αγ. 'Ανδρέου (Σεράγιον) σ. δ' έξ. 55 »

Χ
Χρονικὰ Ἀγίου Ὅρους σελ. 6. 63, 95, Ι25, Ι6Ο
Χριστος Ἀνεστϊϊ (ποῖημα) σβλ. 59.

ΔΩΡΕΑΙ. Προσέφεραν προς ένίσχυσιν τοϋ περιοδικοϋ ὴμων ή 'Ι.
Μονὴ Καρακάλλου δρχ. ΙΟΟ, κα'ι οί κ. κ. άρχιμ. Ναθαναήὶ, Λαυριώτης
σχολάρχης 'Αβων. Σχολὴς δρχ. 2ΟΟ, 'Ιωάν. Κορωναϊος καθηγ. Πανεπιστημϊου Θεσσαλονίκης ΙΟΟ, Κ. Δεμερούκης 'Αθὴναι 4Ο, ἰερομ. Κύριλλος
κελ. "Αγ. 'Αρχάγγελοι 'Αμαλ,φηνοϋς 2Ο, μον. Γεράσιμος κελ. 'Υπαπαντὴ
Καρυων 85, Γ. Μητρογιώργης Μέγαρα 4Ο, Χρ. Κανοτίδης "Αθὴναι 2Ο,
μον. Γενάδιος Βαδέλας Μειέωρα 5Ο, ἰερομ. Μεβ·δδιος κελ. "Αγ. Θεόδωροι Καρυων 6Ο, Ιερ. Εύάγ. Πράπας Τσοτύλιον 15, μον, Νεοφυτος
Μαρκάκης Πλατανές Κρήτης ΙΟ.
Προς ᾶπαντας έκφράζομεν τας εὺχαριστίας τὴς 'Ι. ὴμων Μονῆς.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ι. ὴμων Μονὴν έπεσκέφθησαν κατὰ το διαρρεϋσαν διάστημα μεταξὺ των ἀλλων και οι κ. κ. Μ. 'Αμπέμπα Αιθώψ
φοιτ., Ρ. ΜαΙϊΓ, Ηβη Οιιεϊαν, Κ. ΗογΙ1ι, Υ. Βγ3ιιπ, Ο. 8εϊάειητηαη,
Κ. ΒΪ8ϊν8ιιΙι, Ο. Νιμηο Γερμανοϊ σπουδ., 'Ηλ. Σαχπελϊδης σπουδ., “Αγγ.
Καλέργης ταχυδρομικος, 'Αθ. Γουμελάκης καθηγ, ἐκ Θεσὶνίκης, 'Αθ.
Γκέλης μαθ, έκ Πυλαίας, Χ. Μπουλιάσης διάκ. έκ Θεσὶνίκης, Γ. Παπακτδστας, Ξ. Χριστοπουλος ἐκ Σερρων, Κ. καϊ Γ. Παναγιιοτίδου άνταποκρ.
«Σκλαβωμένης 'Ηπείρου», Μ. Χατξηκωνσταντὶνου, Γ. Γαλιατσάλιος, Ι.
Παπαϊωάννου, Ν. Μεγάλος μηχανολογος, Διον. Μπατιστατος Θεολογος,
Γ. Κοτροονης φοιτ. ἐξ 'Αθηνων, Σ. Γαλάνης "Ελλην Προξενος εν Ν.
Ζηλανδϊα, λΫεΓνεΓ 811ιιι1ε, 1τιπ Ρωνε, ΙΙαπε Ηβηπϊη^ Γερμανοϊ φοιτ.
Μ. Ρπ11οΙΪ6Γ, δϊ. Αιι^ιϊ8ἰ Γάλλοι φοιτ., 'Απ. ^Αθανασιάδης, 'Ηλ. Καλαϊτξὴς, Ε. Παντελίδης Ιδ. ὑπάλ. εκ Θεσὶνίκης, Χ. Χατξηβασιλείου εκ
Μυτιλήνης, Ρίπ Ιπα1 Σουηδδς δημοσιογρ. Ι. Α1ογ8Ϊιϊ5 Ὅλλανδὸς φοιτ.
Α. 6ιωεΓ1ιουι'Ιι ὰρχιτ. Οτν, Εε1ητ1η^ ραδιοεκφων. εκ Ν. Ζηλανδίας, Κ.
8οι1ο1ητ31βΓ Αύστριακδς ϊατρος, Κ. Λαικερίδης ὑφαντουργος, Ν. Μητρούδης
ὑπάλ. ΣΕΚ,Δ. Κυρδς δημ. υπάλ.Ἅχιλ. Σαγανίδης άντεισαγγελεὑς,Δ.Χρυσος,
Μ. Χαριτοπουλος, Ν, Δήιιου φοιτ. ἐκ Θεσψίκης, Κ. ΕάιιοΓά, Α1. Οππιατ1ι
φοιτ. & Ο. δραϊΤετ δικηγορος Γάλλος, Γρ. Σάλιμπυ διάκονος ἐκ Λιβάνου, λν. Νϊε1εθΠ Δανδς σπουδ. Κ. Σάλτας δικηγ. και ζωγράφος εκ. Θεσσαλονίκης, Σ. Ζαχαροπουλος ὑπάλ. 'Εθνικής Τραπεζης, Ἰ. Σταμο,τϊου
ϊατρδς καϊ Ι. Παπαγεωργίου προϊστ. Ταχ. Γραφ. “Αρναίας.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. 'Εθν. Βιβλιοθήκην 'Ελλάδ. "Εσημειιοσαμεν διὰ τὴν
ἀποστο7,ὴν και 2ου τεύχ. Ν. Νευράκην 'ΑΟήνας κα'ι Ν. Τσουμίτην Πολύγυρον. Σας ενεγράψαμεν. Χ. Καλατζὴν ιατρδν 'Αθήνας. 'Εσημειιοσαμεν
νέαν διεύθυνσιν. Γ. Μητρογεώργην Μέγαρα, Δ. Φασιανον 'Αθήνας και
μον. Νεοφ. Μαρκάκην Κρήτην. 'Ενεγρά·ψαμεν τοϋς ύποδειχθέντας. 'Α.
Προκοπίου Ν. Μεσημβρϊαν. Συγχαίρομεν καϊ σας κα'ι τοϋς συμμαΟητάς
σας διὰ τὰς σκέψεις σας. Εϊσθε παιδιὰ εϋτυχῆ διδτι 6 Θεδς σας εχαρισε διδάσκαλον οίξιον τὴς ὰποστολὴς του. 'Αργ. Γερούκην μαθ. 'Εκκλ.
Σχ. 'Αγ. 'Αναστασίας. Τδ περιοδικδν σας ὰποστέλλομεν τακτικως και
ὰποροϋιιεν διὰ τὴν καθυστέρησιν. Ἀρχ. Ἀναν. Σιαμίδην Κοχλικο. Σας
έστείλαμεν τὰ ϋπάρχοντα τεύχη. Τδ περιοδικδν μας κυκλοφορεϊ δτορεάν.
Ἰ. Παπαϊωάννου. Ὅνεγρώψαμεν 'Ι. Μ. Κερνίτσης. 'Επιθιψϊα σας έξετελέση.

Σημ. Εϊδικδς τεχνϊτης διὰ τὴν συγκολλησιν και καθαρισμὴν παλαιων
έγγράφων, χαρτων, χειρογράφων, σιγγιλλίων, περγαμηνων κλπ. ἀναλαμβάνει ευσυνειδήτως οϊ,ανδήποτε έργασίαν. 'Αποτανθὴτε κ. Β. Καραβίαν
δδ. Θεσσαλονίκης 66 Πειραια (Τηλ. 463 - 329).

ΑΝΩ :

'Η Ἰ. 'Επιστασία 'Αγ. Ὅρους (1953 - 54) με Πρωτεπιστάτην
τὸν Προηγ. Δοσϊθεον (Χελανδαρίου) και 'Επιστάτας τοὑς
Γἐροντας Δωροθεον (Ξηροποτάμου), 'Αρσύνιον (Ἀγ. Παϋλου)
και 'Υπάτιον (Ὅσ. Γρηγοριου) μετὰ τῶν Γραμματέων τὴς
'Ι. Κοινοτητος.

ΚΑΤΩ : 'Η μεγάλη Ἐωσσικὴ Σκήτη τοϋ 'Αγ. "Ανδρἐου (Σεράγιον).

