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Τδ ερημητήριον τοϋ Μοναχοϋ Παχωμίου
εϊς τδ φρικαλέον Καροϋλι.
Ὅ έρημίτης Παχώμιος μοναχος εστησε τὴν άετοφωλεάν του έπι
μιας κοιλοτητος έπ'ι ὰποκρὴμνου και ϊλιγγιώδους βράχου. “Ανω δὲν
ὑπάρχει έπαφὴ μὲ τον κοσιιον διοτι ὑψοϋται κατακορϋφως δ βράχος.
Κάτω καταλήγει ἀποκρήμνως και εϊς βάθος περϊ τὰ Ι5Ο μέτρα εις άπϋθιιενον μελανὴν Οὰλασσαν. 'ΕΙ ιιονη επαφὴ με τον κοσμον εὶναι ἡ διὰ
σχοινϊου ἐκ τοϋ ἡσυχαστηρίου του ρίψις καλαθίου έντδς τοϋ δποίου οι διερχόμενοι δια λέμβων και πετρελαιοκινήτων άφίνουν δ,τι ἔκαστος ἔχει
εύχαρϊστησιν εις τροφιμα.
Ὅ μοναχος Παχιδμιος σπανίως έξέρχεται τοϋ ἡσυχαστηρίου του
δι' δπὴς τινος διὰ μέσου τοϋ βράχου, Εἰς τὴν περιοχὴν των Καρουλϊων
ευρίσκονται περι τα Ι5 τοιαϋτα ἡσυχαστήρια (ἀετοφωλεαί). Οι κατοικοϋντες εϊς αϋτὰ μοναχοϊ οϋδεμίαν παρηγορίαν ἔχουν, στεροϋμενοι των πάντων.
'Ως έσημειιδσαμεν και οίλλοτε, δ έπισκεπτομενος τδ "Αγιον Ὅρος,
ἐὰν δὲν διελθη διὰ θαλάσσης έκ τής περιοχής αϋτὴς δὲν δύναται νὰ
εϊπη δτι έπεσκέφθη τδ "Αγιον Ὅρος.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Μὴ κρίνετε, καὶ οϋ μὴ κριθῆτε' μὴ καταδικάζετε,
κα'ι οϋ μὴ καταδικασθὴτε· άπολϋετε, καϊ άπολυθήσεσθε'
δίδοτε, καὶ δοθήσεται ϋμϊν" μέτρον καλον, πεπιεσμένον
καϊ σεσαλευμένον και ϋπερεκχυνδμενον δώσο·υσιν εϊς τον
κολπον ϋμων" τῷ γὰρ αϋτφ μέτρω, φ μετρεϊτε, άντιμετρηθήσεται ϋμϊν».
(Λουκ. στ.' 37-39Ἰ.
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Ο ΗΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΗΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Τὸ ἐπίσημον Πατριαρχικὸν ὅργανον «Ἁπόστολος Ἁνδρέας»
ἀσχολούμενον μὲ τὴν δευτέραν ἐπέτειον τῆς ἐορτῆς τοῦ Ὁσίου
Νικοδήμου γράφει ἀναφορικῶς τὰ ἀκόλουθα : «Εἰς τὴν μακραίωνα ἁγιολογίαν τῆς 'Εκκλησίας κενὰ δὲν ὑπάρχουν. Κάθε ἐποχὴ
ἔχει καὶ τοὺς ἁγίους της. Καὶ ἡ πολύτιμος αὐτὴ παράδοσις
συνεχίζεται καὶ σήμερον. Πέρυσιν ἀκόμη ἡ Ἀγία καὶ Ἰερὰ
Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τὴν κοινὴν τῆς 'Ορθοδοξίας
πεποίθησιν ἀπηχοῦσα, ἐνέταξεν εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἁγίων τὸν
Ὄσιον Νικόδημον, τὸν Ἁγιορείτην. Ἑ εὐμενεστάτη ἀπήχησις
τῆς πράξεως ταύτης τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καθ' ὅλον τὸν
χριστιανικὸν κόσμον, μαρτυρεῖ πόσον δικαία καὶ ἐπιτυχὴς ὴτο».
Γράφουσα τὰ ἀνωτέρω ἡ Πατριαρχικὴ ἐφημερὶς δὲν ὑπερβάλλει, ἀλλ' ἁπλῶς πιστοποιεῖ εν γεγονὸς καὶ μίαν ἀλήθειαν.
Πράγματι, εὐάρεστος ὑπῆρξεν ἡ ἀπήχησις τῆς ἐπισήμου ἀνακηρύξεως τοῦ Μεγάλου Νικοδήμου εἰς Ἄγιον, καὶ ἐχαιρετίσθη αὕτη
παρ' ὅλου τοῦ Χριστιανικοῦ Ὁρθοδόξου κόσμου ὡς ἁγιοποίησις
Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου. Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον δὲν ἀνεμένετο
εἶναι τὸ ἐπιδειχθὲν ἠνδιαφέρον παρὰ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν
ὁμολογιῶν, μὲ ὅσα σχετικῶς ἐγράφησαν καλὰ καὶ εὔφημα, διὰ
τῶν ὁποίων ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐξαίρεται ὡς παγχριστιανικὴ ἡ προσωπικότης τοῦ θείου Πατρός, ἀφ' ετέρου δὲ ὁμολογεῖται παγκοσμίως
ὅτι «Τὸ Ἅγιον Ὄρος παραμένει καὶ σήμερον ὁ καθηγιασμένος
τόπος ὅπου ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ φθάσῃ εἰς τὴν ἁγιωσύνην».
Παρὰ τὰς ἐκδηλώσεις ὅμως ταύτας τῶν ἐτεροδόξων χριστιανῶν, ζηλο.τύπως θὰ κρατήσῃ δύ ἐαυτὴν τὸν Ὄσιον ἡ ἀγαπητή του
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Ὁρθοδοξία, τιμῶσα καὶ δοξάζουσα αὐτὸν εἰς τὸ εὐρύτατον πλαίσιον αὐτῆς, καθ' ὅ ὀφειλέτις καὶ εὐγνωμονοῦσα, ἀντὶ ὅσων καὶ
ἐκεῖνος ὑπὲρ αὐτῆς «ἐμόχθησε μέχρι θανάτου». Πρὸς ἐπίρρωσιν
δὲ τῆς θέσεως ταύτης θὰ παραθέσωμεν τὴν ληφθεῖσαν ἀπόφασιν
ὑπὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς εἰς τὴν μεγαλειτέραν ὀρθόδοξον
χώραν. Τὴν ἀπόφασιν ταύτην εὑρίσκομεν εἰς τὸ ἐπίσημον δελτίον
τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἐκκλησίαν» ἔχουσαν οὕτω.
«Ἑ Ἰερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσσικῆς Ὁρθοδόξου 'Εκκλησίας
εἰς τὴν συνεδρίαν της τῆς 7ης Φεβρουαρίου ἐ. ἔ. ἠσχολήθη μὲ
τὴν ἀπὸ τῆς 31ης Μαϊου 1955 Ἐγκύκλιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ. Ἀθηναγόρου περὶ ἁγιοποιήσειης Νικοδήμου τοῦ
Ἁγιορείτου καὶ ἀπεφάσισεν, ὅπως τὸ ἄγιον ὅνομά του καταχωρισθῇ εἰς τὸ Ρωσσικὸν Μηναῖον καὶ ἐορτάζηται ἡ μνήμη του εἰς
τὴν Ρωσσικὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν κατ'ἔτος τὴν 14ην 'Ιουλίου,
διὰ τῆς τελέσεως τῆς διὰ τοὺς ὁσίους προβλεπομένης ἀκολουθίας,
μέχρι τῆς συντάξεως ἰδίας ἀκολουθίας του ὑπὸ τῆς 'Εκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως».
Κατόπιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης τῆς Ρωσσικῆς Ἰερᾶς Συ
νόδου καὶ τῆς ἐκφρασθείσης ἐκεῖθεν ἐπιθυμίας, ὅπως ἀποσταλῇ
καὶ εἰς Ρωσσίαν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου, ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης διέταξεν ἀμέσως νὰ ἐκτυπωθῇ κατ' ἐξαίρεσιν εἰς τὸ
Πατριαρχικὸν περιοδικὸν «Ὁρθοδοξία» ἡ γλαφυρὰ καὶ ἔμμουσος
ἀκολουθία τοῦ ἀοιδίμου Διδασκάλου ἡ ποιηθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου
ὑμνογράφου, τοῦ μόνου, καὶ οὕτω διὰ τοῦ τρόπου τούτου νὰ
κυκλοφορήσῃ αὕτη, ὅχι μόνον εἰς Ρωσσίαν ὅπου ἐζητήθη πρὸς
μετάφρασιν καὶ χρῆσιν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ἄλλας ἀδελφὰς
Ὁρθοδόξους 'Εκκλησίας πρὸς πανηγυρικὸν ἐορτασμὸν τῆς ἱερᾶς
μνήμης αὐτοῦ, τόσον ὑπὸ τῶν ἐλληνοφώνων χριστιανῶν πανταχοῦ τῆς γῆς, ὅσον καὶ ὑπὸ τῶν ἀλλογλώσσοτν ὁμοδόξων εἰς
ἄλλας χώρας.
Εἰς τὰ Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὸ δεύτερον
παρὸν ἔτος ἡ ἐορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἑωρτάσθη μεγαλοπρεπῶς, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐν συρροῇ πολλοῦ πλήθους χριστιανῶν, προεξάρχοντος ἔν τε τῷ ἐσπερινῷ καὶ τῇ θείᾳ
λειτουργίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ἰακώβου.
ω.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΣ!

Σὲ ενα πετρώδη δρόμο, ποὺ ὁ καφτερὸς ἥλιος ἔδερνε μὲ
τὶς πύρινες ἀκτῖνες του τὸν τόπο, ενας ὁδοιπόρος, ποὺ ἤρχετο μὲ
μεγάλο πόθο στὸ Ἅγιον Ὄρος διὰ νὰ προσκυνήσῃ τὰ ὅσια καὶ
ἰερὰ τῆς πίστεώς μας, αἰσθάνετο πολὺ τὸν κόπο τῆς ὁδοιπορίας,
διότι ἧτο καὶ ὁδοιπόρος τῆς ζωῆς μὲ ἐξῆντα χρόνια εἰς τοὺς ὤμους
του καὶ μὲ πολλὰ βάσανα. Συχνά, ἐνῶ περιπατοϋσε στὸ ἡλιοπύρι
καὶ ὁ ἱδρώτας ἔβρεχε τὸ μέτωπό του, παρεπονεῖτο καὶ ἔλεγε μέσα
του" «Εἰναι πολὺ βαρὺς ὁ σταυρὸς ποὺ μοὺ ἔδωκες, Θεέ μου, μὲ
τὰ πολλὰ βάσανα ποὺ ἔχω! ''Ω τὸ γνωρίζο) ὅτι πρέπει καθένας
νὰ φέρῃ τὸν σταυρό του γιὰ νὰ μοιάσωμεν μὲ τὸν Χριστόν μας,
ποὺ ἐπῆγε στὸν τόπο τοῦ κρανίου «βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ».
Μὰ ὁ δικός μου σταυρὸς ποὺ φέρω τόσα χρόνια μὲ συντρίβει.
Δὲν θὰ μποροῦσες, πατέρα μου οὐράνιε, νὰ μοῦ μετριάσῃς τὶς
δοκιμασίες αὐτές, νὰ μοῦ κάμῃς τὸν σταυρὸ ἐλαφρότερο;» Μὲ
αὐτὲς τὶς σκέψεις, μὲ αὐτὴν τὴν θερμὴ ἱκεσία, τὴν νοερὰ προσευχή, ἔφθασε κατάκοπος σὲ ἕνα χάνι. Ὁ ἥλιος εἶχε ἐξαφανισθῇ
«εἶχε βασιλέψει» μέσα στὴ θάλασσα μὲ μεγαλοπρέπεια, διότι
ἐπλησίαζε ἡ ἡμέρα νὰ βραδυάσῃ Τὸ ἡλιοπύρι διεδέχθη μία
ὡραία δροσιὰ ποὺ ἤρχετο μἐ τὴν αὔρα τῆς θαλάσσης. Τὴν ἔστελλε
ὁ Κύριος, ποὺ ἔρχεται «ἐν αὔρᾳ λεπτῇ» ὡς δῶρον στὴν ἡλιοκαμένη γῆ νὰ τὴν δροσίσῃ.
Ὁ ὁδοιπόρος μας κατάκοπος ἔπεσε σὲ μιὰ γωνιὰ νὰ ξεκουραστῇ. Ἀφοῦ ἔφαγε λίγο ξερὸ ψωμὶ καὶ κρεμμύδι -ἧτο δεκαπενταύγουστος καὶ ἐνήστευε - ἔκαμε τὴν προσευχή του μὲ παράπονα πάλι, ἐξαπλώθη καὶ τὸν ἐπῆρε ἀμέσως ὁ ὕπνος, γλυκά,
γλυκὰ, ποὺ τὸν ἔστειλε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τὸν ἀνακουφίσῃ ἀπὸ τὸν
πολὺν κόπο τοῦ δρόμου.
Ἐνῶ ἐκοιμᾶτο, εἶδε ἕνα περίεργο ὅνειρο. Ἐνα φῶς ἐκτυφλωτικὸ τὸν περιετριγύρισε, ποὺ ἐφώτισε ὅλο τὸ χάνι, σὰν νὰ
ἧτο ἡμέρα. Ὁ Χριστὸς παρουσιάσθη μπροστά του καὶ μὲ γλυκειὰ
φωνὴ τοῦ λέγει: «Θέλεις, παιδί μου, ενα διαφορετικὸ σταυρὸ ἀπ'
αὐτὸν ποὺ σοῦ ἔχω δώσει;» «' Ω ναί, Χριστέ μου, ἀπήντησε ὁ
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ὁδοιπόρος. Αὐτὸς ποὺ ἔχω εἶναι πολὺ βαρύς. τὸν ἔχω πολλὰ
χρόνια, ἀπὸ παιδὶ πιά, ἐγήρασα τώρα. Πρῶτα τὸν ἔφερα εὐχάριστα, διότι ξέρῳ ὅτι αὐτὸς θὰ μὲ φέρῃ κοντά σου. Μὰ τώρα
ἐγήρασα καὶ δὲν μπορῶ. Μοῦ εἶναι πολὺ βαρύς. Καὶ ἐπειδὴ
μπορεῖ νὰ ζήσω ἀκόμη πολύ, θὰ ἤθελα ἕνα ἐλαφρότερο σταυρό.
Ἑσύ, Χριστέ μου, ποὺ εἶσαι ὅλος ἀγάπη, ξεκούρασέ με μὲ ἕνα
ἄλλο σταυρό. Σὲ παρακαλῶ κάμε μου αὐτὴ τὴν χάρι».
«'Ἐλα,' παιδί μου, μαζί μου, τοῦ εἶπε τότε ὁ Χριστός μας
μὲ τὴν γλυκειά καὶ ἐπιβλητικὴ φωνή του, γιὰ νὰ ἀλλάξῃς τὸν
σταυρό σου" καὶ ἐπῆγαν μαζὶ μπροστὰ σὲ μιὰ σπηλιά.
Ἐκεῖ τοῦ λέγει «Ἐδῶ μέσα εὑρίσκονται ὅλοι οἱ σταυροὶ
ποὺ ἔδωκα στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ τοὺς ἀνοίξουν τὰς πύλας τοῦ
παραδείσου. Ἄφησε ἔξω τὸν σταυρό σου, ἔμπα μέσα καὶ διάλεξε
ὅποιον σταυρὸ θέλεις καὶ θεωρεῖς κατάλληλο γιὰ τὸν ἐαυτό σου».
Ὁ γέρων ὁδοιπόρος χαρούμενος ἐμπῆκε μέσα καὶ τὶ νὰ ἰδῆ!
Βλέπει μὲ μεγάλη του ἔκπληξι ἀλλὰ καὶ φρίκη μυριάδες σταυροὺς
ποὺ ἔφεραν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου καὶ θὰ' φέρουν μέχρι τῆς συντελείας αὐτοῦ. "Ησαν διάφοροι στὸ μέγεθος,
στὸ βάρος, στὴ λάμψι! Ἐδῶ ἧτο ὁ σταυρὸς τῆς οἰκογενειακῆς
φιλονεικίας, τῆς ἀπειθαρχίας τῶν τέκνων, τῆς ἀγνωμοσύνης, τῆς
ἀνυπακοῆς τῶν ὑποτακτικῶν. Ἐκεῖ ὁ σταυρὸς τῶν ἀσθενειῶν, τῆς
ἰσόβιας παραλύσεως, τῆς ἀπώλειας τῶν ματιῶν - τὶ βαρὺς - πιὸ
πέρα ὁ σταυρὸς τῆς συκοφαντίας, τοῦ θανάτου τῶν ἀγαπημένων
μας, τῆς ὀρφάνιας, τοῦ χωρισμοῦ εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦμε καὶ συνδεόμαστε χριστιανικὰ - πόσον βαρὺς
καὶ αὐτός! 'Εκεῖ ἐπάνω ὁ σταυρὸς τῶν διωγμῶν διὰ τὴν πίστιν,
τῶν εἰρωνιῶν διὰ τὴν χριστιανικὴν ἥ μοναχικὴν ζωήν. Στὸ βάθος
ὁ σταυρὸς τῆς ἐξορίας διὰ τὸν Χριστόν! Ἐκεῖ βλέπει τὸν σταυρὸν
τοῦ Μεγ. Ἀθανασίου, τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ τὸν ἔφερε τρία
χρόνια στὴν Κουκουσὸ τῆς Ἁρμενίας. Πόσον ἔλαμπεν αὐτὸς ὁ
σταυρὸς τοῦ Χρυσοστόμου, διότι ἧτο ὁλόχρυσος. Βλέπει κοντὰ σ'
αὐτοὺς τὸν σταυρὸν τῶν ἐξορίστων Κυπρίων ἱεραρχῶν στὰς Σεϋχέλας τοῦ Ἰνδικοῦ καὶ τῶν ἐκατομμυρίων ρώσων στὴν Σιβηρία. Πιὸ
ἐπάνω ὁλόλαμπρον τὸν σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου διὰ τὸν Χριστόν!.
Ὁ ὁδοιπόρος μας ἐσάστισε καὶ δὲν ἢξευρε ποιὸν νὰ διαλέξῃ.
Ἐγύριζε ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, παρατηροῦσε, σὰν νὰ ἐζύγιζε αὐτούς, ἀλλὰ
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δὲν ἀπεφάσιζε. Ὄλοι τοῦ ἐφαίνοντο βαρεῖς καὶ στὸ ἀντίκρυσμα
καθενὸς ἔλεγε σιγά, «ὅχι αὐτόν, ὅχι αὐτόν, εἶναι πολὺ βαρὺς δὲν
θὰ μπορῶ νὰ τὸν σηκώσω». Τέλος ἐρωτἀ «Μὰ Κύριε εἶναι
ἀνάγκη νὰ διαλέξῳς Δὲν εὑρίσκω κατάλληλον. Ὁ Χριστὸς τοῦ
ἀπαντά. «Εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη, διότι χωρὶς σταυρὸν εἰς τὴν
γῆν δὲν ὑπάρχει στέφανος δόξης εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ ἐγὼ ἐδοξάσθηκα ἀπὸ τὸν Πατέρα μου καὶ ὡς ἄνθρωπος, διότι ἔγινα
ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.
Ὁ ὁδο ιπόρος ψάχνει ἀκόμη χωρὶς νὰ καταλήγῃ σὲ ἀποτέλεσμα. Ὄ Χριστός, διὰ νὰ τὸν διευκολύνῃ, τοῦ λέγει «γιὰ ἰδὲς
ἐκεῖ εἰς αὐτὴν τὴν γωνίαν». Παρατηρεῖ καὶ βλέπει ἕνα σταυρὸ
μικρὸ ἀλλὰ πολὺ λαμπρό, ποὺ τὸν γοητεύει. Λέγει ἀμέσως στὸ
Χριστὸ «Χριστέ μου αὐτὸν θέλω. Μοῦ φαίνεται ὁ καλύτερος καὶ
ἐλαφρότερος ὅλων. Οἱ ἄλλοι εὶναι βαρεῖς καὶ ἀποκρουστικοὶ καὶ
δὲν θὰ μπορέσω νὰ τοὺς φέρω. Αὐτὸν θέλω... αὐτόν... ». Ὁ
Χριστὸς τοῦ ἀπαντὰ: «μπορεῖς νὰ τὸν πάρῃς». Ὁ ὁδοιπόρος
χαρούμενος πλησιάζει, τὸν παίρνει στὰ χέρια καὶ τὶ βλέπει μὲ
ἔκπληξι! εἶναι ὁ ἰδικός του σταυρός, ποὺ ἔφερε ἐπὶ 6Ο ἔτη.. Ὁ
σταυρὸς ὁ κατάλληλος γιὰ αὐτὸν καίτοι τὸν ἐθεωροῦσε βαρύν.
Τὸν κατέἰ,αβε μεγάλη συγκίνησι καὶ ἐξύπνησε. Εἰδε ὅτι ἧτο εἰς
τὸ χάνι. Ἑσκέφθη πολὺ γιὰ τὸ ὅνειρο. Ἐγονάτισε καὶ μιὰ θερμὴ
προσευχή, ποὺ ἐμύριζε εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Χριστὸ ἐκίνησε
τὴν γλῶσσα του. Εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν Χριστὸν διὰ τὸν σταυρὸν ποὺ τοῦ εἰχε δώσει, τὸν τόσον ἐλαφρόν, τὸν ἀνάλογον μὲ τὰς
δυνάμεις του, τὸν σταυρὸν ποὺ θὰ τοῦ ἔδινε τὴν χαρὰ καὶ τὴν
δόξα τοῦ οὐρανοῦ!
Γεμᾶτος τώρα χαρά, ἐξακολούθησε τοὺς δύο δρόμους, τὸν
ἕνα πρὸς τὸ "Αγιον Ὄρος καὶ τὸν ἄλλον τῆς ζωῆς, φέρων στὸν
ὧμο τὸν σταυρὸν καὶ ἔφθασεν ὡς ὁ Χριστὸς εἰς τὴν δόξαν τοῦ
οὐρανοῦ!!
Ὄ σὺ πτωχή μου ψυχή, ποὺ πολλὲς φορὲς μεμψιμοιρεῖς,
ποὺ κλαῖς διὰ τὰς θλίψεις τίῆς ζωῆς, τὰς ἀσθενείας, τὰς ψυχικὰς
πτώσεις, τὸν χιορισμὸν ἀπὸ τοὺς ἀγαπητούς σου ἀδελφοὺς πνευματικοὺς ἤ σωματικούς, ποὺ σοῦ φαίνονται ὅλα μαῦρα καὶ κατασκότεινα. Μὴ ἀποθαρρύνεσαι καὶ τὰ χάνεις. "Ολα αὐτὰ. εἶναι ὁ
σταυρὸς σου, ὁ σταυρός ποὺ μπορεῖς νὰ φέρῃς, ποὺ εἶναι ὁ
κατάλληλος γιὰ σέ, ὁ ἐλαφρότερος ὅλων.
Σήκωσέ τον μὲ χαρὰ ὡς ὁ Παῦλος ποὺ ἔλεγε «χαίρω ἐν
τοῖς παθήμασί μου». Εὐχαρίστησε τὸν Χριστὸν ποὺ σοῦ ἔδωκεν
ὅ,τι μποροῦσες νὰ βαστάξῃς. Ἐξακολούθησε τὸν δρόμον τῆς ζωῆς
«βαστάζων τὸν σταυρόν σου» ἀνδρικὰ καὶ χριστιανικά. Δοξολόγησε τὸν Κύριον διότι σοῦ ἔδωκε τὸν σταυρὸν ποὺ θὰ σοῦ ἀνοίξῃ
τὰς πύλας τοῦ οὐρανοῦ, πτωχή μου καὶ ἁμαρτωλή ψυχή!

ΙΣΤΟΡΙΚΗΙ ΣΕΑΙΔΕΣ
Η ΕΙΣ ΕΠΙΜΟΝ ΜΙΑΗΤΟΥΠΟΛΕϋΣ ΚΕΙΡΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΑΟΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΟΝΙββΟΣ
'Υπὸ τοὺς γλυκυφθόγγους ἤχους τῶν κωδώνων τοῦ ἐν
Καρυαῖς καθολικοῦ ναοῦ τῆς Ρωσικῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου
Ἁνδρέου «Σεράγιον» καὶ ὑπὸ τὰς ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις τοῦ
συρρεύσαντος πλήθους πάσης τάξεως καὶ ἡλικίας ἔλαβε χώραν
τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων 772Ο Μαἶου ἐν μέσῳ μεγαλειώδους καὶ ἐπιβλητικοῦ περιβάλλοντος ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου εἰς Ἐπίσκοπον Μιλητουπόλεως τέκνου τῆς Ἁγιορειτικῆς
ἀδελφότητος καὶ πνευματικοῦ ἀναστήματος τῆς Ἰ. Μονῆς Μεγ.
Λαύρας Σχολάρχου δὲ τῆς ἐνταῦθα Ἁθωνιάδος Θεολογικῆς Σχολῆς ἀρχιμ. κ. Ναθαναήλ.
Κατὰ τὴν καθιερωμένην ἐκκλησιαστικὴν τάξιν, τῆς χειροτονίας προηγήθη τὴν προτεραίαν ἡ τελετὴ τοῦ Μεγάλου Μηνύματος, ὅπερ λόγῳ τῶν συνεχιζομένων εἰσέτι ἀναστηλωτικῶν ἐν
τῷ Πρωτάτῳ ἐργασιῶν ἐτελέσθη ἐν τῷ ναϊδρίῳ τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἰ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Παρὰ τὴν στενότητα τοῦ χώρου, τὰ ἀθρόως συρρεύσαντα πλήθη-ἀντιπρόσωποι τῶν Ἰ. Μονῶν
παρὰ τῇ Ἰ. Κοινότητι, καθηγηταὶ καὶ μαθηταὶ τῆς Ἁθωνιάδος,
μονασταὶ καὶ μιγάδες, κρατικαὶ ἀρχαὶ καὶ δημόσιαι ὑπηρεσίαι
κ. ἄ.- κατέκλυσαν ἀσφυκτικῶς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐξωτερικὸν τοῦ
ναϊδρίου διὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴν τελετὴν αὐτήν. Ἄμα τῷ
πέρατι τοῦ Μεγάλου Μηνύματος κατηυθύνθησαν ἄπαντες εἰς τὴν
ἐπίσημον αἴθουσαν τοῦ Ἰεροκοινοτικοῦ Μεγάρου ἔνθα προσεφέρθησαν ἀναψυκτικά, ὁ δὲ ἁγ. Σχολάρχης ἐδέχθη τὰς ἐπὶ τῇ
ἐκλογῇ του συγχαρητηρίους προσρήσεις.
Τὴν επομένην ἀνατέλλοντος τοῦ ἡλίου οἱ κώδωνες τοῦ ἱ.
ναοῦ τοῦ Πρωτάτου καὶ τοῦ «Σεραγίου» ἢχουν ἐν ρυθμῷ
χαρμοσύνως προαναγγέλλοντες τὸ εὐφρόσυνον καὶ ἐλπιδοφόρον
γεγονὸς τῆς προχειρίσεως Ἀρχιερέως. 'Η σεπτὴ Πατριαρχικὴ
Ἐξαρχία ἐκ τῶν Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτῶν Δέρκων, 'Ἰμβρου
καὶ Μαρωνείας κ. κ. Ἰακώβου, Μελίτωνος καὶ Τιμοθέου ἐκκινήσασα περὶ τὴν 7ην πρωῖνὴν ἐκ τοῦ ἐν Καρυαῖς Λαυριωτικοῦ
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κελλίου « Αγ. Ιωάννου τοῦ Θεολόγου», κατάλυμα τῆς ὁποίας
εχρησιμοποιηθη τοῦτο, κατηυθύνθη ἐν πομπῇ μετὰ τοῦ ἐψηφισμένου Επισκόπου πλαισιουμένη καὶ ὑπὸ ἀντιπροσώπων τῶν
Ι. Μονῶν κ. ἄ. εἰς τὸν μεγαλοπρεπῶς προηυτρεπισμένον καὶ
εὐρυχωρότατον ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου. Πρωϊας ἔτι οὔσης
κατεκλύσθη ὁμοίως καὶ οὗτος ἀσφυκτικῶς ἀπὸ μίαν ποικιλόχρωμον ἀνθρωποθάλασσαν, τῆς τάξεως καὶ ἱεροπρεπείας ὑποδειγματικῶς διατηρηθείσης ἐν τῷ ναῷ παρ' ὅλην τὴν συρροήν.
Προεξάρχων ἐν τῇ θ. λειτουργίᾳ ἧτο ὁ Πρόεδρος τῆς
Πατριαρχικῆς Ἑξαρχίας Σεβασμιώτατος Δέρκων κ. Ἰάκωβος
συλλειτουργούντων καὶ τῶν δύο ἐτέρων σεβασμίων Ἰεραρχῶν
“Ιμβρου καὶ Μαρωνείας, 4 ἀρχιμανδριτῶν ἡγουμένων τῶν Ἰ.
Μονῶν Διονυσίου, Καρακάλλου, Ἁγ. Παυλου καὶ Γρηγορίου,
12 ἱερομονάχων καὶ 6 ἱεροδιακόνων μετὰ τῶν ὁποίων καὶ ὁ
ὑποφαινόμενος.
Τὸ ἀπαστράπτον καὶ χρυσοποίκιλτον τέμπλον ρωσικῆς
τεχνοτροπίας, ἐξόχου αἰσθητικῆς ὡραιότητος, αἱ ἀδαμαντοποίκιλτοι
μίτραι καὶ πατερίτσαι, τὰ πάγχρυσα ἀρχιερατικά, ἱερατικὰ καὶ
διακονικὰ ἄμφια, αἱ τεράστιαι κανδῆλαι καὶ πολυέλαιοι, οἱ πολύχρωμοι ὑαλοπίνακες τῶν παρ.αθύρων καὶ τῆς στεφάνης τοῦ εὐμεγέθους θόλου καὶ τῶν ἡμιθολίων ἐπὶ τῶν ὁποίων αἱ χρυσίζουσαι
τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ἀντηνάκλων θαυμασίως καὶ τέλος ἡ καλλικέλαδος βυζαντινὴ χορῳδία ἐκ καλλιφώνων ἱεροψαλτῶν ἐκατέρωθεν, τῶν ὁποίων τὰ ὑπέροχα εἰς τέχνην, ρυθμὸν καὶ ὕφος μελῳδήματα κατηυθύνοντο πρὸς τὸν Ἂψιστον, ὅποις τὸ εὐῶδες ἁγιορειτικὸν μοσχοθυμίαμα, ὅπερ ἀφειδῶς κατηναλώθη κατὰ τὴν θ.
λειτουργίαν, προεκάλουν θάμβος καὶ ἔκστασιν εἰς τὸ πολυπληθὲς
ἐκκλησίασμα, εἰς δὲ τὸ χαρμόσυνον γεγονὸς προσέδιδον αὐστηρὰν
μεγαλοπρέπειαν καὶ ἐπιβλητικότητα. Ἑ ῳαντασία μας ἀνέτρεχεν
ἀναδρομικῶς εἰς τοὺς εὐκλεεῖς χρόνους τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἐν καιρῷ τῶν μυθώδους πολυτελείας τελετῶν τοῦ Μεγάλου Παλατίου.
Συγκινητικὴ ὑπῆρξεν ἡ προσφώνησις τοῦ χειροτονήσαντο;
ὡς καὶ τοῦ χειροτονηθέντος. Οὐρανομήκεις δὲ ἰαχαὶ τοῦ λαοῦ
« ἄξιος ἄξιος » συνεκλόνουν τὰ πάντα ἐν τῷ ναῷ, ὅστις ἐπὶ 56
ἔτη οὐδέποτε ἐγνώρισε τοιαύτην μεγαλειώδη καὶ ἱεροπρεπῆ
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λειτουργίαν, ὅτε τὸ πρῶτον ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης Ιωακεὶμ
ὁ Γ' ἐτέλεσεν αὐτὴν ἐν καιρῷ τῶν ἐγκαινίων.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. λειτουργίας ἐγένετο δεξίωσις ἐν τῷ
Ἰεροκοινοτικῷ Μεγάρῳ ἔνθα ὁ νεοχειροτονηθεὶς Ἰεράρχης προσεφωνήθη καταλλήλως ὑπὸ τοῦ προηγ. κ. Θεοφίλου Βατοπεδινοῦ
ἀντιπροσώπου παρὰ τῇ Ἰ. Κοινότητι καὶ τοῦ πληρεξουσίου τῆς
Δισενιαυσίου Ἰ. Συνάξεως ἀρχιμ. κ Γαβριὴλ Καθηγουμένου τῆς
Ἰ. Μονῆς Ἁγ. Διονυσίου. Χαρακτηριστικὴ ἧτο ἡ ὡραία ἀπάντησις
τοῦ χειροτονηθέντος, ὅστις ἐν μέσῳ ἐνθουσιιοδῶν ἐκδηλώσεων
ἐδέχθη τὰ συγχαρητήρια τῶν παρισταμένων. Τὴν σεμνὴν αὐτὴν
τελετὴν ἐπεσφράγισεν ὁ Πολυχρονισμὸς τοῦ Παναγιωτάτου
Πατριάρχου Κυρίου Ἁθηναγόρου καὶ τοῦ Εὐσεβεστάτου Βασιλέως.
Τὴν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Μιλητουπόλεως
ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Σχολῇ πρὸς τιμὴν τῆς Σεβαστῆς Πατριαρχικῆς Ἑξαρχίας καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. ΔΓ ἡμᾶς τοὺς σπουδαστὰς τῆς Σχολὴς τὸ χαρμόσυνον τοῦτο γεγονὸς τῆς χε'ιροτονίας
ὑπῆρξεν «ἑορτὴ ἐορτῶν καὶ πανήγυρις πανηγύρεων». Ἑγαλλιασάμεθα διότι ἡ ἐπαξία καὶ ἐπιτυχὴς προαγωγῆ τοῦ Σεβαστοῦ μας
Σχολάρχου εἰς τὸ ὕπατον τῆς ἀρχιερτοσύνης ἀξίωμα ἀποτελεῖ
ὁμολογουμένως δικαίαν ἐπιβράβευσιν τῶν πρὸς τὴν Ἑκκλησίαν
καὶ τὸ 'Ἐθνος προσφερθεισῶν ὑπηρεσιῶν του. Ηὐφράνθημεν
ἐπίσης λόγῳ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ὅπερ τὸ πρῶτον τελεσιουργεῖται εἰς τὴν μακραίωνα τοῦ 'Ἀθωνος ἱστορίαν καὶ μάλιστα ἀπὸ
τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, ἀλλὰ καὶ διότι
ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησία, ἐντολῇ καὶ ἀποφάσει τῆς ὁποίας
ἔλαβε χώραν ἡ χειροτονία, ἐκτιμῶσα τὴν δημιουργικὴν ἱκανότητα,
τὸ ἧθος καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ χειροτονηθέντος καὶ τῆς «νεότητός
του μὴ καταφρονοῦσα» καλὸν ἔργον εἰργάσατο.
Ἑ ἐπαξία αὕτη προχείρισις οὐχὶ μόνον τοὺς προχειρίσαντας αὐτὸν τιμἀ ἀλλὰ καὶ γενικωτέρου καλοῦ ἀποβαίνει αἰτία.
Ἑ πρᾶξις αὕτη τῆς. Μ. 'Εκκλησίας ἀποτελεῖ κυρίιος ἕν τῶν μέτρων
ἐκείνων, δύ ὧν ἔχει εὐθυγράμμως προγραμματίσει τὴν προοπτικὴν της ὑπὲρ τῆς ἐν γένει ἀναδημιουργικῆς προόδου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, τὸ ὁποῖον ἐξακολ,ουθεῖ νὰ εἶναι δΓ Αὐτὴν ἀντικείμενον
στοργῆς, ἐνδελεχοῦς μερίμνης καὶ ἐνδιαφέροντος. Ἑ προαγωγὴ
τοῦ Σεβαστοῦ μας Σχολάρχου εἰς τὴν Ἐπισκοπικὴν ἕδραν τῆς
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ποτὲ διαλαμψάσης Μιλητουπόλεως, εἰς διαδοχὴν δὲ τοῦ πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντος κυροῦ Ἰεροθέου, ἀποτελεῖ ἐπίσης ἀπαρχὴν
ἀκτινοβολίας διὰ τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον, ἀποβλέπει δὲ ἀπὸ μέρους
τῆς Μ. Ἐκκλησίας εἰς τὴν στενοτέραν σύσφιγξιν τῶν ἐκατέρωθεν
ὑφισταμένων ἐν ἀγαστῇ συμπνοίᾳ δεσμῶν. Ἁποσκοπεῖ ἐκ παραλλήλου ὅπως ὑπεκκαύσῃ τὸν ἔνθεον ζῆλον καὶ τὴν εὐγενῆ φιλοδοξίαν τῶν ἐν τῷ κόσμιῳ διαβιούντων Θεολόγων Ἁγιορειτῶν, ὤστε
νὰ ἐπανασυνδέσουν ἐαυτοὺς μὲ τὴν πνευματικὴν των πατρίδα καὶ
ὑπηρετήσουν αὐτὴν κατὰ τρόπον θετικῶς συμβάλλοντα καὶ εὐεργετικῶς διευρύνοντα τόσον τὴν ἀποστολὴν τῆς περιπύστου Σχολῆς, ὅσον καὶ τοῦ Ἁγιωνύμου τόπου.
Σημειωτέον ὅτι ὁ νεοχειροτονηθεὶς Ἰεράρχης εἶναι ὁ τρίτος
κατὰ σειράν, ὅστις μετὰ τοὺς πρώην Καρπάθου καὶ Κάσου Νεῖλον
καὶ Μοσχονησίων Φώτιον σχολαρχεῖ ἐν ἀρχιερατικῷ ἀξιώματι
εἰς τὴν ἀκαδημίαν τῆς Ἁθωνιάδος, ἀφ' ἧς ἐποχῆς ἱδρύθη αὕτη
τῷ 1743 πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου
τοῦ Ε' καὶ συνδρομῇ Μελετίου ἱερομονάχου Βατοπεδινοῦ. Τὸν
Ἄγιον Σχολάρχην μας, τὸν ὁποῖον συνοδεύει φήμη ἀγαθὴ καὶ
τοῦ ὁποίου τὴν ἀγωνιστικὴν διάθεσιν καὶ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας
πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξετιμήσαμεν εἰς τὴν μετ' αὐτοῦ ἀναστροφήν
μας ἐν τῷ εὐαγεῖ τούτῳ τῆς παιδείας τεμένει, πιστεύομεν ὅτι δὲν
θέλουν κλονίσει τὰ πολύμοχθα καὶ πλήρη εὐθυνῶν καὶ ὑποχρεώσεων νέα αὐτοῦ καθήκοντα. Χωρὶς νὰ θέλωμεν νὰ προσκρούσωμεν πρὸς τὴν περικοσμοῦσαν αὐτὸν ὑψοποιὸν μετριοφροσύνην,
συνομολογοῦμεν «ἐν ενὶ στόματι καὶ μιὰ καρδίᾳ» ὅτι ὡς φύσις
ἁδρὰ καὶ συμπαθής, ἀπέσπασεν εὐκόλως τὴν ἀγάπην καὶ τὸν
σεβασμὸν τῶν μαθητῶν του. Σεμνός, ἄτυφος, μὲ ἰσοζυγισμένην
καὶ εὐγενικήν του συναισθηματικότητα πρὸς τὴν σώφρονα καὶ
λελογισμένην κρίσιν καὶ ἱκανότητά του οὐδέποτε ἠθέλησεν ἤ ἠρέσκετο νὰ δημιουργήσῃ περὶ ἐαυτὸν ἐντυπώσεις μόνον, διὰ νὰ προβληθῇ ἐνωρίτερα εἰς τὸ προσκήνιον τῆς Ἑκκλησιαστικῆς Ἰεραρχίας.
Η φιλότιμος ἐργασία του καὶ ἡ συνετὴ καθοδήγησις τῶν
πάντων ἐν τῇ Σχολῇ συνεπληροῦτο μὲ τὸν πολυποίκιλον καθημερινὸν μόχθον, τὸν ὁποῖον. ἀόκνως κατέβαλλε καὶ καταβάλλει ὑπὲρ
τῆς καθόλου εὐπρεποῦς ἐμφανίσεως αὐτῆς, κατὰ τρόπον δικαιολογοῦντα τὰς προσδρκίας πάντων ἡμῶν, λαμπρύνοντα δὲ τὴν
ἀξιόζηλον ταύτην θέσιν, ἥν ἐλάμπρυναν καὶ ἐμεγάλυναν ἔξοχοι
φυσιογνωμίαι ἐν τῷ Ἁγιορειτικῷ στερεώματι.
Ἑ χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος ἐνυσχύοι καὶ κατευοδοῖ αὐτὸν εἰς ἔργα ἀγαθὰ καὶ σωτήρια, πρὸς
δόξαν τῆς 'Εκκλησίας καὶ εὔκλειαν τῆς ἐν ἧ προἴσταται Σχολῆς.

Διὰκβνβς ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΧ ΛΑΥΡΙΩΤΗ2
Τελειοφοιτος 'Αθωνιάδος Σχολῆς

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ
«Ἑπισκεφθῆτε τὸ Ἅγιον Ὄρος διὰ νὰ ταλαιπωρηθῆτε
καὶ νὰ μαρτυρήσητε » ἔγραφεν εἶς δημοσιογράφος, ὅστις κατὰ τὸν
παρελθόντα Ἰούλιον συνώδευσε τὸν εὐλαβῆ Ἐπουργὸν Βορείου
Ἑλλάδος κ. Β. Παπαρρηγόπουλον ἐπισκεφθέντα τὸ Ἅγιον Ὄρος.
«Ὄσῳ ἐπροχωροῦσε τὸ μοτοράκι, ἐσκεπτόμουν τοὺς μαχαραγιάδες τοῦ τουρισμοῦ οἱ ὁποῖοι ἐκδίδουν διαταγὰς καὶ προσκλήσεις
καὶ ρεζιλεύουν τὴν Ἑλλάδα», ἐσυνέχιζεν εὐθὺς ἀμέσως ὁ ἴδιος,
φυσικὰ ἀπὸ τὸ κατάντημα τῆς συγκοινωνιακῆς ἀρτηρίας τοῦ
τμήματος αὐτοῦ τοῦ Κράτους μας.
Τὴν παρατήρησιν αὐτὴν μᾶς ἔκαμε πρό τινος καὶ Ἑλληνοαμερικανός τις ἐπισκεφθεὶς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅστις διὰ νὰ φθάσῃ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκην ἐδῶ ἐχρειάσθη 3Ο ὁλοκλήρους ὤρας,
ἐνῶ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν μέχρις Ἁθηνῶν καὶ ἐκεῖθεν εἰς Θεσσα
λονίκην ἐχρησιμοποίησε πολὺ μικρότεραν διάστημα. Ἀλλὰ καὶ
παρὰ τῶν ἄλλων ξένων ἐπισκεπτῶν τὰ αὐτὰ ἀκούομεν.
Διὰ τὸ μέχρι πρό τινος χλιαρὸν ἐνδιαφέρον τοῦ Κράτους
διὰ τὴν περιοχὴν αὐτήν ἔκαμε μικρὰν μνείαν καὶ ὁ ἡμέτερος
Καθηγούμενος εἰς τὴν προσφώνησίν του πρὸς τὸν κ. 'Υπουργὸν
κατὰ τὴν ἐν τῇ Ἰ. ἡμῶν Μονῆ ἔλευσίν του, τονίσας ὅτι τὸ Ἅγιον
Ὄρος θὰ εὑρίσκετο εἰς πολὺ καλυτέραν κατάστασιν καὶ θὰ ἧτο
εἰς θέσιν νὰ προσφέρῃ ἀνυπολογίστους ὑπηρεσίας εἰς τὴν κοινωνίαν, ἐὰν εἶχε τὴν συμπαράστασιν τοῦ Κράτους, ἀλλ' ὅ,τι ἐπέτυχε,
τὸ ἐπέτυχε διὰ τῶν ἰδίων αὐτοῦ πενιχρῶν δυνάμεων.
Δὲν παρῆλθε δὲ πολὺς καιρὸς ὅτε ὁ ἴδιος εἰς ἄλλην προσφάινησίν του πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δέρκων κ.
Ἰάκωβον, Πρόεδρον τῆς ἐσχάτως ἀφιχθείσης ἐνταῦθα Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, ἐπανέλαβε τὰ ἴδια καὶ ἐζήτησεν ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος, κατερχόμενος εἰς Ἀθήνας κατὰ τὴν ἐκεῖθεν διέλευσίν
του ἐπιστρέφων εἰς Κωνσταντινούπολιν, τονίσῃ εἰς τοὺς ἐν Ἀθήναις ἁρμοδίους τὴν ὑποχρέωσίν των εἰδικῶς ἐπὶ τοῦ οἰκονομικοῦ,
δπως σεβασθοῦν τὸν λόγον καὶ τὴν ὑπογραφήν των.
Ὁ Καθηγούμενος ἡμῶν, ὅσον καὶ ὁ τῆς γείτονος Ἰ. Μονῆς
Ἁγίου Διονυσίου, ὅστις καὶ αὐτός, ὡς πληροφρρούμεθα, ἔκαμε
παρομοίους παρατηρήσεις πρὸς τὸν κ. 'Υπουργόν, δὲν ἀπέχουν
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τῆς πραγματικότητος, διότι ἀμφότεροι διατελέσαντες μέλη Ἁγιορειτικῶν ἐπιτροπῶν ἠναγκάζοντο νὰ μετέρχωνται τὸν ρόλον τοϋ
ἐπαίτου καὶ μὲ τὴν χρησιμοποίησιν διαφόρων μεσαζόντων φίλων
καὶ μή, νὰ περιέρχωνται ἐν Ἁθήναις ἐπὶ ὁλοκλήρους μῆνας τὰ
διάφορα ὑπουργικὰ κ. ἄ. γραφεῖα διὰ νὰ ἐπιτύχουν ὀλίγα ψυχία
τῶν δσων τὸ Ἅγιον Ὄρος δικαιοῦται.
Θέλετε καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἐνδιαφέροντος ; Τὸ παρὸν
περιοδικὸν ἐκδιδόμενον καὶ κυκλοφοροῦν δωρεὰν ἀπὸ τοῦ 195Ο
εἰς 2.ΟΟΟ ἀντίτυπα ἐστοίχιζεν ἀρχικῶς 1.5ΟΟ δρχ. δἁ ἐκάστην
ἔκδοσιν. ἸΙδη λόγῳ τῆς ὑψώσεως τῶν ὑλικῶν καὶ εργατικῶν
ἐτριπλασιάσθη τὸ κόστος καὶ διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐλαττώσωμεν
τοῦτο ἀπετάθημεν εἰς τὴν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν μὲ τὴν παράκλησιν νὰ μᾶς χορηγηθῇ, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδας, ἀτελὴς δημοσιογραφικὸς χάρτης. Γνωρίζετε ποία ἧτο ἡ
ἀπάντησις; Δὲν δικαιούμεθα δημοσιογραφικοῦ χάρτου, διότι τὸ
περιοδικόν μας κυκλοφοροῦμεν δωρεάν. ''Ωστε τὰ διάφορα
ἔντυπα τὰ ἀσχολούμενα μὲ τὴν ἀνηθικότητα, τὸν γυμνισμόν, τὴν
μασωνίαν, ἀθεὑαν καὶ μὲ κάθε ἄλλο ἀπεργαζόμενον τὴν κατάργησιν τῆς ἠθικῆς τάξεως τῆς κοινωνίας, δικαιοῦνται ὑποστηρίξεως
ἐκ μέρους τοῦ Κράτους, τὸ δὲ ἡμέτερον μοναδικὸν Ἁγιορειτικὸν
περιοδικὸν ὅχι.
Ἁλλ' ἄς ἐπανέλθωμεν εἰς τοὺς ἐπισκέπτας μας.
'Η πρώτη λοιπόν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἥτις ὑπεδέχθη τὸν κ. 'Υπουργόν, μὲ τοὺς συνοδεύοντας αὐτὸν κ. κ. Γαῖταντζὴν
Γεν. Γραμματέα, Γούλαν Νομάρχην Χαλκιδικῆς, Λεβίδην ΝομάρχηνἉλεξανδρουπόλεως, Πηλιαρὸν Λιμενάρχην Θεσσαλονίκης,
Πασχαλινόπουλον Δ^τὴν Γραφείου Τύπου, Τσούρκαν Δ^τὴν
ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων ΒἘ., Σαραφιανὸν Βουλευτὴν Χαλκιδικῆς,
Ἁθ. Γεροχρήστου Δικηγόρον, Ἁντ. Θεοδωρίδην Δ^τὴν Ἐφημερίδος «Ν,Ἁλήθεια» καὶ ἄλλων δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερς
κλπ., εἶναι ἡ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου. Εἰς τὴν παραλάαν. ὑπεδέχθησαν τοὺς ἐπισήμους οἱ προϊστάμενοι τῆς Μονῆς
μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κ Κωνσταντοπούλου.
Μετὰ σύντομον πορείαν ἔφθασαν εἰς τὴν Μονὴν ὅπου κατὰ τὴν
τάξιν τοὺς ἀνέμενον ὁ Καθηγούμενος μετὰ τοῦ ἱερατείου καὶ ὑπὸ
συνεχεῖς κωδωνοκρουσίας καὶ ψαλμωδίας εἰσῆλθον εἰς τὸν Ναὸν
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ἔνθα ἐψάλη δοξολογία. ἸΙκολούθησε προσφώνησις τοϋ Καθηγουμένου μὲ ἀπάντησιν τοῦ κ. 'Υπουργοῦ.
Μετὰ τὴν δοξολογίαν δεξίωσις εἰς τὸ ἡγουμενεῖον, παρακαθήσαντες ἐν συνεχείᾳ ἄπαντες μετὰ τῶν παρευρεθέντων ἐν αὐτῇ
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Κοζάνης, Ξάνθης καὶ Γρεβενῶν
ὡς καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως εἰς τὴν κοινὴν τράπεζαν.
Μετ' ὀλίγην ἀνάπαυσιν ἐπεσκέφθησαν τὴν ἡμετέραν Ἰ.
Μονήν. Εἰς τὴν εἴσοδον αὐτῆς καὶ ἐν μέσῳ γενικῶν κωδωνοκρουσιῶν ὑπεδἁχθησαν τὸν κ. Ἀπουργὸν καὶ τοὺς συνοδεύοντας
αὐτὸν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἰ. ἡμῶν Μονῆς μετὰ τοῦ ἱεῳατείου,
τῶν προϊσταμένων καὶ ἄλλων ἀδελφῶν. Κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν
τάξιν ὑποδοχῆς ἐπισήμων προσώπων, πάλιν ἡ αὐτὴ τελετὴ καὶ ἐδῶ.
Εἰς τὸν Ἰ. Ναὸν προσεφώνησε τὸν κ. Ἑπουργὸν ὁ ἡμέτερος Καθηγούμενος ἀναφερθεὶς εἰς τὸνἉγιορειτικὸν Μοναχισμὸν,
ἀπαντήσαντος τοῦ κ. 'Υπουργοῦ καὶ βεβαιώσαντος ὅτι ἡ παρουσία
του βεβαιοῖ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κράτους καὶ θὰ πράξῃ πᾶν τὸ
δυνατὸν διὰ τὴν πρόοδον καὶ ἐπίλυσιν τῶν ζητημάτων τοῦ
Ἁγίου Ὄρους.
Μετὰ τὴν δεξίωσιν ἐν τῷ ἡγουμενείῳ καὶ ἐπίσκεψιν τῆς
βιβλιοθήκης κ. ἄ. ἀνεχώρησαν διὰ τὴν Ἰερὰν Μονὴν Ἁγίου
Διονυσίου. Καὶ ἐκεῖ αἱ αὐταὶ τελεταί, ἐπανελθόντων τὴν αὐτὴν
ἡμέραν εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Ὁσίου Γρηγορίου εἰς τὴν ὁποίαν
διανυκτέρευσαν.
Τὰς ἑπομένας ἡμέρας ἐπεσκέφθησαν τὰς Ἰ. Μονὰς Ἁγίου
Παντελεήμονος (Ρωσικήν), Μεγίστην Λαύραν, Ἰβήρων καὶ Βατοπαιδίου.
Μετὰ τὴν Ἰ. Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, οἱ ἐπισκέπται μας ἀνῆλθον εἰς Καρυὰς (17 Ἰουλίου), ἔνθα τοὺς ὑπεδέχθησαν διὰ γενικῶν κωδωνοκρουσιῶν παρὰ τὴν εἴσοδον τῆς
Μοναχικῆς πολίχνης, ὁ Πρωτεπιστάτης τῆς Ἰ. Κοινότητος μετὰ
τῶν Ἐπιστατῶν καὶ πλήθους Μοναχῶν καὶ λαῖκῶν. Πρὸ τοῦ
Ἰεροκοινοτικοῦ Μεγάρου ὑπεδέχθησαν τὸν κ. Ἀπουργὸν κλπ. οἱ
ἀνιιπρόσοτποι τῶν 2Ο Ἰ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Ἰ. Κοινότητα. 'Ε.τηκολούθησε δοξολογία καὶ κατόπιν δεξίωσις εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν τοῦ
σώματας.

1Ο9
Μετὰ τὴν δοξολογίαν ἔλαβε τὸν λόγον ὁ εὐλαβέστατος καὶ
ἐξαίρετος Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κωνσταντόπουλος
ὅστις ἐκ τοῦ προχείρου εἶπε τὰ ἐξῆς περίπου κατὰ κρατηθείσας
σημειώσεις:
Πρῶτον ἐξῆρε τὴν χαρὰν τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κόσμου διὰ
τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ κ. Ἀπουογοῦ. Μᾶς εὑρίσκετε, εἶπε, μέσα εἰς
μίαν εὐδοκιμοῦσαν προσπάθειαν καταβαλλομένην ἀπὸ πάσης
πλευρᾶς, κρατικῆς καὶ ἁγιορειτικῆς, διὰ τὴν ἀνασυγκρότησιν καὶ
ἀξιοπῳίησιν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Προσκυνήματος τῆς Χώρας μας.
Τὸ ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον τῆς Πολιτείας διὰ τὸ Ὄρος τῶν Βυζαντινῶν τὸ Ἅγιον ἐκδηλοῦται ὁλονὲν καὶ ζωηρότερον. Ὄ,τι
εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ γίνεται. Οἱ πάντες εἶναι πεπεισμένοι περὶ
τῆς μεγάλης ἀποστολῆς τοῦ 'Αγίου Ὄρους, ἀποστολῆς τῆς ὁποίας
κατέχομεν χειροπιαστὰ πειστήρια διὰ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ ἀπο
στολῆς ἡ ὁποία δὲν ἠμπορεῖ νὰ διαμφισβητηθῇ καὶ διὰ τὸ μέλλον.
Ὁμίλησε περαιτέρω περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Γρηγορίου Σιναἶτου, ποὺ ἐωρτάσθη πρὸ δύο ἡμερῶν εἰς τὴν Ἰ. Μ. Γρηγορίου
(ὁπόθεν ἤρχοντο). Πρόκειται περὶ μιᾶς μεγάλης φυσιογνωμίας,
δυστυχῶς οὐχὶ γνωστῆς εἰς τὸ Πανελλήνιον. Εἰναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς
ἰδιαζούσης πνευματικῆς κινήσεοτς τῶν ἀρχῶν τοῦ 14ου αἰῶνος,
ποὺ ὀνομάζεται «Ἑσυχασμός». Εἰναι ὁ κύριος δημιουργὸς τῆς
πνευματικῆς ἀτμοσφαίρας, ποὺ ἐμφανίζεται κατὰ τὴν ἐποχὴν
ἐκείνην εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπάνω εἰς τὴν ὁποίαν ἐστηρίχθη
ὁ τελευταῖος τῶν μεγάλων στοχαστῶν τοῦ Γένους, Ὁ Γρηγόριος
Παλαμᾶς, διὰ ν' ἀντιμετωπίσῃ τὴν νοησιαρχικὴν καὶ μηχανοκρατικὴν ἐξέλιξιν ποὺ εἶχε πάρει ἡ Δύσις μὲ τὴν σχολαστικὴν
φιλοσοφίαν.
Ὁ «Ἑσυχασμὸς» ὑπῆρξε ζῶσα ἀντίδρασις εἰς τὸν Ἐλληνικὸν χῶρον κατὰ τῆς «δυτικῆς» φορᾶς τῶν πραγμάτων ὡς πρὸς
τὸν κόσμον τῶν ἰδεῶν καὶ ἀξιῶν, ἥτις φορὰ ἤγαγεν ἀπὸ πολλοῦ,
καὶ εἰς τὰς ἡμέρας μας εἰς τὸ μηδενιστικὸν ἀδιέξοδον. Κατὰ τὸν
14 αἰῶνα αἱ μεγάλαι μυστικαὶ γραμμαὶ τῆς φιλοσοφίας μας
ἀνταποκρίνονται κατὰ κἄποιον τρόπον πρὸς τὴν πλατωνικὴν παράώοσιν ἥτις διετηρήθη ζωντανὴ διὰ μέσου τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς 'Εκκλησίας. Τὴν βαθυτέραν ἐκδήλωσίν της εὗρεν ἡ πα
ράδοσις αὕτη καὶ γενικώτερον ἡ Ἀνατολικὴ παράδοσις εἰς τὸν
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«'Ησυχασμόν». Καὶ ναὶ μὲν ὑπεδουλώθη βραδύτερον τὸ Γένος
καὶ ἀνεκόπη ἡ εἰς τὸν φιλοσοφικὸν στοχασμὸν ἀνέλιξις, ἀλλὰ σήμερον ὅπου ὁ στοχασμὸς τῆς Δύσεως ἔφθασεν ἐκεῖ ὅπου ἔφθασεν,
ἡμεῖς, ἐκκινοῦντες ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἐκληρονόμησαν οἱ Πατέρες μας τοῦ Ἁγίου Βυζαντίου, θὰ ἠδυνάμεθα καὶ εἰς τὸν νοησιαρχικὸν στοχασμὸν τῆς Δύσεως ν' ἀντιδράσωμεν καὶ νὰ τὸν
συμπληρώσωμεν αἴροντες τὴν ὑπάρχουσαν διάστασιν ἀναμέσον
γνώσεως καὶ ἀγάπης, τὸ ὑφιστάμενον χάος ἀναμέσον γνώσεως
καὶ πίστεως.
Περαιτέρω ἐνεφάνισε μὲ ἁδρὰ σκίτσα τὴν διαφορὰν ἥτις
ὑφίσταται μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ ποὺ ξεκινάει ἀπο
τὸν Πλάτωνα καὶ τοὺς Προσαικρατικοὺς καὶ τῆς Λατινιτέ, ποὺ
ξεκινάει κυρίως ἀπὸ τὸν 'Αριστοτέλην (κύ ἐκεῖνον νοθευμένον).
καὶ τὴν σχολαστικὴν φιλοσοφίαν.
Μετὰ ταϋτα ἔθεσεν ὼμὰ τὸ ἐρώτημα: Ζῆ τὸ Ἄγιον Ὄρος;
'Ἐχει δικαίωμα ὑπάρξεως; 'Ἐχει νὰ προσφέρῃ τίποτα εἰς τὸν
κόσμον; 'Ἐχει νὰ εἴπῃ τίποτε εἰς τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον; Διότι,
προσέθεσε, κάθε ὀργανισμός, κάθε σύστημα, κάθε μόρφωμα κοινωνικὸν καὶ μάλιστα θρησκευτικόν, δὲν ἠμπορεῖ νὰ στηρίζῃ τὴν
ὐπαρξίν του μόνον ἐπάνω εἰς ἱστορικοὺς τίτλους καὶ εἰς τοὺς κειμηλιακούς του θησαυρούς. Ἁρνούμεθα, ἐτόνισε, νὰ δεχθῶμεν
ὅτι τὸ "Ορος εἶναι μόνον ὁ τόπος ὅπου καταφθάνουν διάφοροι
ἀρχαιολόγοι, ἱστορικοί, ἐπιστήμονες ἤ καὶ περίεργοι διὰ νὰ ἴδουν
τὰ κειμήλια του, τοὺς κώδικάς του, τὰ ἀρχεῖα του, τὰ κτίρια καὶ
τὰ ἐρείπιά του. Ὄχι! Τὸ Ἄγιον Ὄρος εἶναι κυρίως ἕνα μεγάλο
Προσκύνημα, τὸ μεγαλύτερο τῆς Ὁρθοδοξίας μετὰ τοὺς Ἁγίους
Τόπους. Εὶναι συγκροτημένος, ὡργανωμένος μοναχισμός. Εὶναι
τὸ τελευταῖον ἴσως σημαντικόν, συστηματικὸν συγκρότημα καλλιεργείας τῆς μοναχικῆς ἰδέας, ποὺ διαθέτει ἡ καθόλου 'Ορθοδοξία.
Χωρὶς δὲ μοναχισμὸν ἡ Ἐκκἰ,ησία οὔτε νὰ σταθῇ ἠμπορεῖ οὔτε
νὰ ἐπιδράσῃ ἐπικαίρῳς καὶ ἐνεργῶς ἐπάνω εἰς τὸν λαόν.
Τὸ Ἄγιον “Ορος ὅμως - αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαιότερον- ἔχει
νὰ εἴπῃ κἄτι πολὺ ζωτικὸν καὶ σωτήριονεἰς τὸν σύγχρονον κόσμον,
ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀπόψεως θεωρήσεως τοῦ παντὸς ἔχει φθάσει εἰς
μίαν φοβερὰν ἀπορίαν. Εὶναι τὸ ἀδιέξοδον τὸ ὁποῖον προεῖδον
ἤ διεπίστωσαν, πρῶτοι τρεῖς μεγάλαι φυσιογνωμίαι τῆς διανοή-
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σεως. Ὁ μὲν εἶς ὡμίλησε περὶ ἀνατροπῆς τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν
καὶ περὶ θανάτου τοῦ Θεοῦ -ἀλλὰ ἐπροχώρησε περισσότερον τοῦ
δέοντος ἐν τῇ ἀκατασχέτῳ ὁρμῇ του διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ τέλος
εἰς τὴν διάσεισιν τῶν ἰδίων φρενῶν. Ὁ δεύτερος ἐπανεστάτησεν
ἐναντίον τοῦ φαρισαϊσμοῦ, ἐναντίον τοῦ ψεύδους καὶ τῶν ὑποκαταστάτων μὲ τὰ ὁποῖα ἐφρόντιζε νὰ καλύπτῃ ὁ σύγχρονός του
ἄνθρωπος τὸ ἐν ἐαυτῷ ὑπάρχον κενόν. Εἶναι ὁ μεγάλος Κίρκεγκορτ, ὁ ὁποῖος ἐνεφάνισεν ἐντόνως τὸ βδελυρὸν θέαμα τῶν ἐν τῷ
κόσμῳ κολακειῶν καὶ τῆς τυπολατρείας χωρὶς καμμίαν ὑπερβατικὴν ἀνταπόκρισιν. Μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ φιλόσοφος αὐτὸς τὸν μεγαλύτερον ἴσως στοχαστὴν τοῦ Βυζαντίου, τὸν Γρηγόριον τὸν Νύσσης, ὅστις ἀνέβλεπε πάντοτε πρὸς τὸ ἀρχέτυπον, πρὸς τὸν Κύρι
ον Ἰησοῦν. Οἰκεῖον τῷ Θεῷ τὸ ἀνθρώπινον. Ὁ ἄνθρωπος φέρει
ἐν ἐαυτῷ τὰ μιμήματα τοῦ ἀρχετύπου. 'Ως ἐκ τούτου ἕλκεται ἡ
ψυχὴ πρὸς τὸν 'Υψηλὸν Συγγενῆ. Δι' αὐτὸ ἐὰν θέλῃς νὰ ἔχῃς
ὑπόστασιν καὶ δικαίωσιν ὑπάρξεως, ἐὰν θέλῃς δηλ. νὰ προσεγγίσης τὸν Θεόν, δέον νὰ γνωρἴσῃς τὸν ἐαυτόν σου. Πρὸς τοῦτο
ὅμως χρειάζεται, κατὰ τοὺς «Ἑσυχαστάς», ἡ καθαρὰ καρδία καὶ
τότε, ἐν καθαρὰ καρδίᾳ καὶ τῇ ὡραιότητί της βλέπει κανεὶς καθαρῶς τὴν εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἐκπληροῦται κατά τινα
τρόπον ὁ πόθος τῆς ψυχῆς: ὁ πόθος τῆς θεώσεως. Ὄπως ὁ
ὀφθαλμός, ἡλιοειδὴς ὤν κατὰ Πλωτίνον, ὁρὰ τὸν 'Ἑλιον, οὕττο
καὶ ἡ ψυχὴ διὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ πρέπει νὰ προσεγγίσῃ - ὡς συγγενὴς τῷ θείῳ- αὐτὸ τοῦτο τὸ θεῖον. Παραπλήσια πράγματα μὲ
ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐνεφάνισεν ὁ Κίρκεγκορτ, βασίσας ἐπάνω εἰς τὴν
ἐν Χριστῷ ζωὴν τὴν δικαίωσιν τῆς ὑπάρξεως. Ἀλλ' ὁ Κίρκεγκορτ
εἶδε τὸν μηδενισμὸν καὶ τὸν καθώρισε. Εἰδε τὴν ὑποκρισίαν, τὸ ψεῦδος, τὸν φαρισαϊσμόν, εἶδε τὸν ὀγκούμενον κίνδυνον καὶ τὸ ἐπονείδιστον τέλος καὶ ἐφρόντισε νὰ σηκώσῃ τὸν ἄνθριοπον, τὸν ὁποῖον ἐπίστευσεν ἄξιον ἐαυτοῦ μόνον ὡς μιμητὴν τοῦ θείου ἀρχετύπου.
Ὁ τρίτος προέρχεται ἀπὸ τὴν Ὁρθοδοξίαν. Εἶναι Δοστογιέφσκυ. Αὐτὸς ὁμιλεῖ περὶ ἀπομονώσεως τοῦ ἀτόμου. Περὶ ἐξόδου,
περὶ φυγῆς ἀπὸ τὴν κοινότητα, ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν, ἀπὸ τὴν κοινὴν
τράπεζαν, ἀπὸ τὴν ἐνότητα: τῆς πόλεως, τῆς πατρίδος, τοῦ συνόλου... Ὁμιλεῖ περὶ ἐλλείψεως πάσης ἐμπιστοσύνης. Περὶ ἐνὸς
κόσμου ὅπου οἱ πάντες ὑποβλέπουν τοὺς πάντας καὶ οὐδεὶς
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ἐμπιστεύεται οὐδένα. Περιγράφει εἰς τὰ βιβλία του κατὰ τρόπον
ἀριστοτεχνικὸν τὰς συνεπείας τοῦ μοντέρνου αὐτοῦ « ἀναχωρη,τισμοῦ». Ὁ Δοστογιέφσκυ προεῖδε τὸν ἀκράτως ἐπερχόμενον
μηδενισμόν, τὴν φυσικὴν συνέπειαν τῆν νοησιαρχικῆς ἐξελίξεως
εἰς τὴν Δύσιν, ὡς ἀδιέξοδον τὸ ὁποῖον ἧγεν εἰς τὸν ἀπελπισμὸν
καὶ τὸν πνευματικὴν θάνατον. 'Ἐτσι βλέπομεν αὐτὰ τὰ καθ' ἐαυτὰ
λίαν ἐξυπηρετικὰ διὰ τὸν ἄνθρωπον θαυμάσια πράγματα, ποὺ
λέγονται ἐπιστήμη καὶ τεχνικὴ πρόοδος νὰ χρησιμοποιῶνται ἀπὸ
τὸν παραπαίοντα ἄνθρωπον διὰ τὴν πλήρωσιν τοῦ -μετὰ τὴν ἀπώλειαν τῆς πίστεως δημιουργηθέντος- ἐν ἐαυτῷ κενοῦ. 'Ἐτσι ὁ
ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ ψεῦδος, τίτλους, χρῆμα, ἰσχὺν διὰ τὸν
ἴδιον σκοπόν. Θηρεύει ὅπισθεν ψευδῶν παραστάσεων ἤ ἱκανοποιεῖται μὲ ὑποκατάστατα Ὁ Δοστογιέφσκυ διέκρινε τὴν σωτη
ρίαν ἐπίδρασιν τῆς στερήσεως, τῆς θλίψεως, τοῦ πένθους τοῦ
π ό ν ο υ ἐπάνω εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων -ποῦ νοσταλγοῦν
νὰ εὔρουν ἔδαφος διὰ νὰ ὀρθοστατήσουν- πραγμάτων δηλ. πολὺ
οἰκείων εἰς τοὺς μοναχούς.
Αὐτὸς ὁ στοχασμὸς τῆς Δύσεως τοῦ ὁποίου τὰς ἀρχὰς ὀρθῶς
ἐτοποθέτησεν ὁ φιλόσοφος Τσάμπερλαιν εἰς τὸν Ι2 αἰῶνα, ἤχθη
ἐμπρὸς εἰς τὸ τίποτε, ἐμπρὸς εἰς τὸ κενόν. Καὶ δύ αὐτὸ ὁμιλοῦμεν περὶ μηδενισμοῦ. Καὶ περὶ τῆς ἐποχῆς ὅπου ζῶμεν, ὡς περὶ
μηδενιστικῆς ἐποχῆς. Βασίζεται ἐπάνω εἰς μίαν μονομελῆ ἐξέλύξιν
τῆς ὁποίας ἀφετηρία καὶ κορμὸς ὑπῆρξεν ἡ νοησιαρχία, ὁ
ὀρθολογισμός.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι πράγματι φορεὺς πολιτισμοῦ καὶ
ἔχει δντως νὰ προσφέρῃ κάτι εἰς τὸν σύγχρονον ἀγωνιῶντα
ἄνθρωπον. Εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον. Τὸ μήνυμά του πρὸς
αὐτὸν εἰναι: ὁ ὑγιὴς μυστικισμός. Φωτεινὸς ὁδοδείκτης
καὶπλατεῖα λεωφόρος, ἄγουσα πρὸς αὐτόν, εἰναι ὁ «Παλαμισμός»:
Ἑ μυστικὴ δηλονότι φιλοσοφία τοῦ μεγάλου Ἁγιορείτου, τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ ἐκπηγάζει κατὰ
κἄποιον τρόπον ἀπὸ τὰς ἀρχαίας πηγὰς τοῦ πλατωνισμοῦ ἐνισχυθείσας καὶ καλυφθείσας βραδύτερον ἀπὸ τὰ πλούσια ζῶντα
ὕδατα τῆς Νέας Διδαχῆς. Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει ἐν ἐαυτῷ, διατηρεῖ τὴν ζύμην διὰ μίαν καλλιτέραν πνευματικὴν ἀνάνηψιν, ὑπόλειμμα τῆς μεγάλης πολιτιστικῆς ἀναλαμπῆς τοῦ Γένους τοῦ 14ου
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αἰῶνος. Οἱ Πατέρες φυλάσσουν τὴν σοφίαν αὐτὴν ἀγρυπνοῦντες
ἀκοιμήτως καὶ ἐχόμενοι τῶν παραδόσεων, νοσταλγοῦντες δύ ἐπιτεύξεις τοιούτων βιωμάτων οἶα τὰ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων καὶ
ἀποβλέποντες εἰς τὴν ὑποδειγματικὴν ζωὴν καὶ κοσμοθεωρίαν
ἑνὸς Παλαμᾶ, ἀλλὰ καὶ τοῦ μεταγενεστέρου: τοῦ ὁσίου Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κρίκον ἄρρηκτον ποὺ συνδέει
τοὺς συγχρόνους ἁγιορείτας μὲ τοὺς μεγάλους 'Ησυχαστάς.
Νὰ ἡ ἀπάντησις ὡς πρὸς τὴν δικαίωσιν τῆς ὑπάρξεως τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Τὸ μεγάλο μήνυμά του, ἡ ζωή του ἡ ἰδία, ὁ
ὑγιὴς μυστικισμός του, τοῦ ὁποίου ἔχει ἀνάγκην ὁ σύγχρονος
στοχασμὸς διὰ νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδον εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται. Ὁ «Παλαμισμὸς» ἀντιμάχεται τὴν ἀποκλειστικήν, τὴν καθαρὰν νοησιαρχίαν, ἀντιδρἀ εἰς τὴν μονομερῆ ἐξέλιξίν της, ἀλλὰ καὶ
συμπἰ,ηρώνει κατὰ κἄποιον τρόπον τὸν σύγχρονον φιλοσοφικὸν
στοχασμὸν καὶ τὸν ὁλοκληρώνει δύ ἄρσεως τοῦ διαζυγίου τὸ
ὁποῖον ὑφίσταται ἀναμέσον πίστεως καὶ γνώσεως, ἀπὸ τὰς συνεπείας τοῦ ὁποίου πάσχει ὁ σημερινὸς κόσμος.
Εἰς τὸ τέλος ὁ κ. Διοικητὴς ὡμίλησε καὶ περὶ τῆς παλιγγενεσίας τοῦ κλασικισμοῦ, τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητος, ποὺ ἐνεθουσίασε καὶ ἐνθουσιάζει ἀκόμη Εὐρωπαίους καὶ Ἐλληνας Ἑ παλιγγενεσία αὐτή, εἶπε, δὲν εὑρίσκεται πλέον πλησίον εἰς τὴν καρδίαν μας Ἑμεῖς μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερον ἡ παλιγγενεσἴα
περὶ τῆς ὁποίας ὡμίλησεν ὁ Κύριος πρὸς Νικόδημον. Ὄχι! δὲν
εἶναι, ἐτόνισεν, ἡ Ἁκρόπολις τῶν Ἁθηνῶν καὶ ὁ Παρθενὼν τὸ
ἄγιον τῶν ἁγίων μας, ὁ μοναδικὸς τόπος, ὁ ἱερὸς τόπος τῶν
Ἑλλήνων, ὅπως θὰ ἡμποροῦσε νὰ σκεφθῇ κανεὶς. Διὰ τὸν σύγχρονον 'Ἐλληνα πολὺ σημαντικωτέρα πρέπει νὰ εἶναι ἡ πολιτιστικὴ καρποφορία τοῦ Ἁγίου Βυζαντίου. Διὰ τὸν Ἐζ,ληνα τὸ
ἄγιον τῶν ἁγίων εἶναι ἐκεῖνο τὸ πνεῦμα ποὺ συμβολίζει ἡ Ἁγιὰ
Σοφιά, διὰ τὴν ὁποίαν τόσον ἐθρηνήσαμεν καὶ ἐπενθήσαμεν. Τὸ
κέντρον τοῦ κόσμου τοϋ ἰδικοῦ μας εἶναι περισσότερον τὸ Ὄρος
τῶν Ἑλλήνων τὸ Ἄγιον, εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει ἡ νοσταλγία μας
καὶ τὸ ὁποῖον πρέπει ὅλοι, μὲ κάθε τρόπον, νὰ τὸ φέρωμεν ὅσον
τὸ δυνατὸν περισσότερον κοντὰ εἰς τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ μας,
καὶ νὰ τὸ ἐνισχύσωμεν, διὰ ν' ἀποδώσῃ τοὺς ἀγλαοὺς καρπούς,
τοὺς ὁποίους δεδικαιολογημένως ἀναμένομεν ἀπὸ αὐτό.
Ἑν κατακλεῖδι ὁ κ. Διοικητὴς ηὐχαρίστησε θερμῶς τὸν κ.
Ἐπουργὸν ἐκ μέρους τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κόσμου διότι ἧλθεν εἰς
τὸν δοξασμένον Ἄθω, διὰ νὰ ἴδῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸ τὶ γίνεται
εἰς αὐτόν, πῶς οἱ Πατέρες ἀντιμετωπίζουν τὰ ὑπάρχοντα προβλήματα, ποῖαι αἱ ἀνάγκαι τοῦ Ἰεροῦ Κοινοῦ κλπ.
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(Συνέχεια τὴς συγγραφικής του έργασίας έκ τοϋ προηγουμένοὼ

Παρακλητικοι κανονες
Ἁγίου Νικήτα Νισυρίου.
Ἁγίου Γεωργίου Ἰωαννίνων.
Ἁγίων Ἰωάννου Θεολόγου, Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις καὶ
Ἁθανασίου τοϋ ἐν Ἅθῳ.
Ἁγίου Δημητρίου.
'Ἐτερος ἐπὶ ἐπιδρομῇ Ἰταλῶν. ('Εξεδόθη).
Ἁγίου Ἀντίπα.
Ἁγίων Πατέρων ἐν Ἅθῳ.
'Αγίου Ἑφραίμ Σύρου.
Ἁγίων Θεοδώρων Τήρωνος καὶ Στρατηλάτον.
Ἁγίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη.
Εἰς τὸν ἐν Σπηλαίῳ γεννηθέντα Κύριον.
Ἁγίου Ἐλευθερίου,
Ἁγίων Ταξιαρχῶν.
Παναγίας ἐπὶ πυρκαϊἀ δασῶν.
Ἁγίου Ἁθανασίου Ἄθω, ὅμοιος.
Ἁγίων Θεοδώρων ἕτερος.
Ἁγίου Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου.
Ἁγίου Διονυσίου Ρήτορος καὶ Μητροφάνους. ('Εξεδόθη).
Παναγίας « Ὁδηγητρίας ».
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
Ἁγίας Θεοφανοῦς.
Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. ('Εξεδόθη).
Ἁγίων Ἰωακείμ καὶ 'Ἀννης.
Ἁγίου Νεκταρίου. ('Εξεδόθη).
Ἁγίου Ἁποστόλου Θωμᾶ.
Παναγίας «Κουκουζελίσσης».
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Ἁγίας Γλυκερίας.
Ἁγίου Φανουρίου.
Ἁγίων Ἰβηροσκητιωτῶν.
Ἁγίου Νικολάου Μύρων.
Ἁγίων Μακαρίων 4.
Ἁγίου Εὐσταθίου Ἅθω. (Ἑξεδόθη).
Ἁγίου Εὐσταθίου.
Ἁγίων Πάντων.
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.
Παναγίας «Παραμυθἴας».
Ἁγίων Παντελεήμονος καὶ Γεροντίου,
Ἁγίας Θωμαῖδος.
Ἁγίων 99 ἐν Κρήτῃ.
Ἁγίας Συγκλητικῆς.
Ἁγίου Νικολάου Μύρων, ἕτερος.
Ἁγίας Ἐρμιόνης.
Ἁγίου Χαραλάμπους.
Ἁγίου Διονυσίου Ἁρεοπαγίτου,
Ἁγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας.
Ἁγίας Αἰκατερίνης, (Ἑξεδόθη).
Ἁγίου Στυλιανοϋ. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίου Μοδέστου. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίας Ἁναστασίας Φαρμακολυτρίας,
Ἁγίας Ἁναστασίας Ρωμαίας.
Ἁγίου Εὐθυμίου Μεγάλου.
Ἁγίων Τριῶν Ἰεραρχῶν.
Ἁγίου Παντελεήμονος.
Ἁγίας Βαρβάρας.
Ἁγίου Χαραλάμπους, ἕτερος.
Ἁγίου 'Αρτεμίου. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίας Μαζρίνης. (Ἐξεδόθη).
'Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου.
Ἁγίων Ἁναργύρων.
Ἁγίου Παρθενίου νέου.
Ἁγίου Λέοντος Μακέλλη.
Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου.
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Ἁναλήψεως Κυρίου.
Ἁγίων Πάντων, ἕτερος.
Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλσν.
Ἁγίου Βασιλείου Μεγάλου.
Ἁγίας Ξένη·ς.
Ὁσίων Πατέρων, πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει.
Ἁγίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου.
Παναγίας καὶ Ζωαρχικῆς Τριάδος.
Ἁγίας Εὐγενίας.
Παναγίας «Γαλακτοτροφούσης».
'Αγίας Παρασκευῆς.
Ἁγίου Ἁντωνίου Μεγάλου.
Ἁγίου Προδρόμου, Ἁνδρέου κλπ.
Ἁγίας Βαρβάρας, ἕτερος.
Ἁγίου Σάββα Ἑγιασμένου.
Ἁγίου Κυπριανοῦ.
Ἁγίου Μηνᾶ,
Ἀγίου Μακαρίου Κορίνθου.
Εἰς τὸν Σωτῆρα ἡμῶν.
Ἁγίου Προφήτου 'Ηλιού.
Ἀγίου Ἁκακίου Καυσοκαλυβίτου.
Τιμίου Προδρόμου.
Ἁγίου Δημητρίου, ἕτερος.
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου διὰ Μῆλον. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίων Ἁναργύρων, ἕτερος.
Παναγίας «Πορταϊτίσσης». (Ἑξεδόθη).
Ἁγίου Τριανταφύλλου. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ. (Ἐξεδόθη).
Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις.
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου διὰ Πρέβελην.
'Αγίας Θεοκτίστης Λεσβίας.
Ἁγίου Νίκωνος Μετανοεῖτε. (Ἐξεδόθη).
Παναγίας «Καστριανῆς». (Ἐξεδόθη).
Ἁγίου Γεωργίου Ἰωαννίνων, ἕτερος.
Ἁγίων Μαρτύρων Εὐστρατίου κλπ.
Ἁγίου Χαραλάμπους διὰ Κέαν.
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Ἁγίου Φιλοθέου Διονυσιάτου.
Παναγίας «Οἰκονομίσσης».
Ἁγίου Τιμοθέου Πεντέλης.

Οικοι 24
Παναγίας «Κουκουζελίσσης».
Ἁγίου Γερασίμου 'Ιορδανίτου.
Ἁγίων Διονυσἴου Ρήτορος & Μητροφάνους (Ἑξεδόθησαν).
Ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως.
Ἁγίου Κορνηλίου Ἐκατοντάρχου.
Ἁγίας Θεοφανοῦς.
Ἁγίων Διονυσιατῶν. Ι1.
Ἁγίου Νεκταρίου.
Ἁγίου Φανουρίου,
Ἁγίων Ἰβηροσκητιωτῶν Ὁσιομαρτύρων.
Ἁγίου Δημητρίου.
Ἁγίου Νικολάου τοϋ ἐν Βουνένοις.
Ἁγίων Μακαρίων 4.
Ἁγίου Σεραφεὶμ Φανουρίου. (Ἐξεδἁθησαν).
Ἁγίου Σάββα Ἑγιασμένου.
Ἁγίων Πατέρων ἐν Ἅθῳ.
Ἁγίων 4Ο Μαρτύρων.
Ἁγίου Ἁθανασίου ἐν Ἅθῳ
Ἁγίου Ἰγνατίου.
Ἁγίου Εὐσταθίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Ἁγίων Πάντων.
Ἁγίων Παντελεήμονος καὶ Γεροντίου.
Ἁγίου Νείλου Μυροβλήτου.
Ἁγίου Βασιλείου Μεγάλου.
'Αγίων 99 ἐν Κρήτῃ (Ἑξεδόθησαν).
Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. (Ἑξεδόθησαν).
Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἔν Ἅθῳ.
Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου.
Ἁγίου Ἁποστόλου νέου. (Ἑξεδόθησαν).
Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ἁγίας Παρασκευῆς.
Ἁγίου Κωνσταντίνου 'Υδραίου.
Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου.
Ἁγίας Ἁναστασίας Φαρμακολυτρίας. (Ἑξεδόθησαν)
Ἁγίας Μακρίνης.
Ἁγίου Ἐλευθερίου.
'Αγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὁλύμπῳ.
Ἁγίου Διονυσίου Ἁρεοπαγίτου.
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Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις καὶ
Ἁθανασιου τοῦ ἐν Ἄθῳ.
Ἁγίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη.
Ἁγίου Ἁθανασίου Μεγάλου.
Εἰς τὴν Γέννησιν τοϋ Σωτῆρος ἡμῶν.
Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις.
Ἁγίου Σπυρίδωνος θαυματουργοῦ.
'Αγίου Χαραλαμπους.
Ἁγίου Ρηγίνου.
Ἁγίων Θεοδώρων Τήρωνος καὶ Στρατηλάτου.
Εἰς τὴν Γέννησιν τῆς Θεοτόκου.
Ἁγίων Ἀγιαννανιτῶν Ὁσίων.
Ἁγίου Ἁκακίου Καυσοκαλυβίτου.
Ἁγίας Εὐγενίας.
Ὁσίων πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει.
Ἁγίου Ἁθανασίου Χριστιανουπόλεως.
Ἁγίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου.
Ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλη.
Ἁγίας Γλυκερίας.
Πασῶν τῶν Ἀθληφόραιν καὶ Μαρτύρων Ἁγ. Γυναικῶν.
Ἁγίων Νεομαρτύρων μετὰ τὴν ἁλωσιν.
Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου,
'Αγίου Ἀρτεμίου.
Πάντων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων.
Ἁγίων Μαξίμου, Νήφωνος καὶ Ἁκακίου.
Ἁγίου Ἑφραὶμ τοῦ Σύρου.
Ἁγίας Εὐφροσύνης.
Ἁγίων Τριῶν Ἰεραρχῶν.
Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ ἐν Κυθήροις.
Ἁγίου Προφήτου ἸἸραϊου.
Ἁγίου Χριστοφόρου.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
Ἁγίων τῶν ἐν Κρήτῃ.
Ἁγίου Μακαρίου Κορίνθου.
Ἁγίου Προφήτου Ἑλιού.
Ἁγίου Τριανταφύλλου Νεομάρτυρος.
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Ἁγίας Θεοκτίστης Λεσβίας.
Ἁγίου Κυπριανοῦ.
Ἁγίου Φιλοθέου Διονυσιάτου.
Ἁγίου Εὐθυμίου Μεγάλου
Ἁγίας καὶ Ζωαρχικῆς Τριάδος.
Ἁγίου Τιμοθέου Πεντέλης.
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Κανδνες
Κανὼν Ἁγίου Γερασίμου 'Ιορδανίτου.
» Ἁγίου Μελετίου Ἀντιοχείας.
» Ἁγίου Χριστοφόρου.
» Ἁγίου Γεωργίου Ἰωαννίνων διὰ λιτανείαν
»
Παναγίας.
» Ἁγίου Ἰσχυρίωνος.
» Ἁγίου Προφήτου 'ΗσαῖΟυ.
Κανόνες ὀκτώηχοι εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ.
εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ,
»
»
»
Ἁγίου Κυρίλλου Ἁλεξανδρείας.
»
»
εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου.
»
5 εἰς τὴν Θεοτόκον.
»
2 τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα.
»
Κανὼν Ἁγίου Σεραφεὶμ διὰ λιτανείαν.
Κανόνες ὀκτώηχοι Ἁποστόλου Θωμᾶ.
Κανὼν Ἁγίου Χρυσοστόμου.
Ἁγίου Ρωμανοῦ Μελωδοϋ.
»
» Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
» τῆς Θεοτόκου ἐκ μέρους τοῦ Ἄθω.
»
Ἁγίων Διονυσίου καὶ Μητροφάνους.
Κανόνες 2 τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Κανὼν τῆς Θεοτόκου,
Κανόνες 2τῆς ἕορτῆς'Ακαθίστου διὰ Δάφνην Πελοποννήσου.
Κανὼν Ἁγίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου.
Κανὼν τῆς Θεοτόκου «'Ἁξιο ν 'Εστὶ» διὰ Δάφνην Καλαβρύτω ν.
'Ἑτερος τῆς «Πορταϊτίσσης» διὰ τὴν αὐτὴν κωμόπολιν.
Κανόνες 2 Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου.
Κανὼν τῆς Θεοτόκου κατανυκτικός.
Κανόνες ὀκτώηχοι Ἁγίας Τριάδος.
»
Ἁγίας Εἰρήνης.
Χρυσοβαλάντου. (Ἑξεδόθησαν).
»
Κανὼν τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων.
Κανὼν Ζωοδόχου Πηγῆς διὰ Σίφνον. (Ἐξεδόθη).
Κανὼν Ἁγίας Βαρβάρας διὰ Κίμωλον.
Κανὼν Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου.

Πβοσ6μοια Ἰδτ6μελα κλπ.
Ἁγίου Χρυσοστόμου ἐσπέρια.
»
Ἁγίου Κωνσταντίνου
Ἀγίου Δανιὴλ Στυλίτου ἀπόστιχα.
Ἁγίων Πάντων «Ἐκλογή».
Ἅρχαγγέλου Γαβριὴλ Καθίσματα,
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Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκον Τροπάρια.
Ἁγίου Βασιλείου Μικρὸν Ἑσπερινόν.
Ἁγίων Πάντων Δοξαστικόν αϊνων.
Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ Ιδιόμελα.
Εἱρμοὶ πρὸς τὸ «Ἑγρὰν διοδεύσας».
Ἁγίων Ἰβηροσκητιωτῶν δοξαστικά.
Ἰδιόμελα ἐπὶ ὑποδοχῇ Ἁγίων Λειψάνων.
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης προσόμοια.
Ἑορτῆς Χριστουγέννων «Ἑκλογή».
Τριῶν Ἰεραρχῶν «Ἑκλογή».
Ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως Λιτήν,
Ἁγίου Μηνᾶ δοξαστικά
Ἁγίας Ταβιθᾶς δοξαστικά, Προσόμοια.
Ἁγίου Γερμανοῦ Δοξαστικόν.
Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως,ἰδιόμελα,προσόμοια,
καθίσματα.
Ἁγίου Νικολάου τροπάρια προεόρτια.
Ἁγίου Ἐλευθερίου Μικρὸν Ἑσπερινόν.
Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ ἐν Δομπῷ ἀπόστιχα.
Ἁγίου Ἀρτεμίου προσόμοια.
ι
Ἁγίων 99 Μικρὸν ἑσπερινόν.
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου προσόμοια 8ης Μαϊου.
Πεντηκοστῆς Τροπάρια διάφορα.
Ἁγίου Μηνᾶ ἐσπέρια καὶ ἀπόστιχα.
Ἁγίου Προφήτου 'Ησαιου ἐσπέρια.
Εἰς τὴν ἐορτὴν τῆς Πεντηκοστῆς «Ἑκλογή».
Ἁγίου Ἰακώβου Πέρσου προσόμοια.
Ἁγίου Ὁρέστου δοξαστικά.
Τιμίου Προδρόμου «Ἑκλογή».
Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ὀκτώηχον δοξαστικόν.
Ἁγίου Χρυσοστόμου «Ἐκλογή».
Ἁγίων ΜαγδαληνῆςκαὶΜαρκέλλης δοξαστικά καὶ ἀπόστιχα.
Ἁγίων Ἁποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου προσόμοια.
Ἁγίου Σπυρίδωνος «Ἐκλογή».
Ἁγίου Ἁνδρέου Πρωτοκλήτου «Ἐκλογή».
Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου. «Ἐκλογή».
Ἁγίου Δημητρίου Μυροβλήτου «Ἐκλογή».
Ἁγίας Ἄννης «Ἐκλογή».
Ἁγίου Μοδέστου «Ἐκλογή».
Ἁγίου Τιμοθέου Πεντέλης «Ἐκλογή».
Ἁπολυτίκια, κοντάκια καὶ μεγαλυνάρια ἄνω τῶν χιλίων.

Ι 'Ο Ρ. Ι.

ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΛΙΨΕΙΣ
Δδξα σοι, δδξα σοι Χριστε τφ στώφοντι φαρμόὶκοις
'Υγειαν θειαν και ζωὴν κερἁσαντι πανσοφως.
Οϋκ εστιν δωρον όὶληθὼς ετερον τοϊς ἁνθρὼποις
Παρὰ Θεοϋ παμμόγιστον προξενον σωτηριας
Ως οϊ ποικιλοι πειρασμοἰ. τοϊς ἀκριβως νοοϋσιν.
Παν άγαθδν σήμπαν καλδν σήνεσις γνωσις πασα
Πᾶσα σοφια μόθοδος πασα φιλοσοφια
Ποικιλα τε χαρισματα και δὼρα παρακλήτου
Τοϊς ϋπομόνουσι καλὼς ενδον αϋτων φανεϊται.
Δι' δπερ και μακαρτος Ἰακωβος ως εφη
'Ὁς ἡπομενει πειρασμον μακἁριος δε πόὶλιν
"Ον αν παιδεήσῃ Κήριος ὼς δ Δαβιδ διδόἰσκει
Και λιαν τρισμακόὶριος, ως φασιν, οι πατερες
Ὁ τοὺς ποικιλους πειρασμοὺς γενναιως ϋποφερων
Δι' ων επαξιος Θεοϋ και των Θεοϋ φανεϊται,
Ὄς απασων των αρετων κατειληφὼς τδ τόρμα.
Και πἁλιν παναοἰδιμος όὸς ειπεν 6 Δεσπδτης
Ἑν τοϊς αότοϋ μακαρισμοϊς δ πἁσχων ἡπερ τοήτου
Ως γὰρ πολὼς όὸς ἄπειρος ἀπείρως ἀπειρἁκις
Εϊς ἀπερἁντους όὶληθὼς αιωνας παναλήκτους
Εἰς Βασιλειαν υπερ νοϋν εἰς δοξαν ϋπερ δοξαν
'Εσεϊται τοήτοις 6 μισθδς εκατονταπλασιως.Μελετιου 'Ομολογητοϋ
«Λευτερωθήκαμε ὰπδ τον ὰγαρηνδ κα'ι πρώτη μας πράξη στο δρομο
τὴς λευτεριας ῆτανε νὰ κλεϊσουμε τδ στομα τὴς άληθείας. Νὰ λησμονήσουμε πως τὰ μοναστήρια στὰ μαϋρα χρόνια τὴς σκλαβιας, ,φυλάξανε
καϊ τὴν πϊσιη και τὴν παιδεϊα, και πως δσοι μάθανε γράμματσ. στα
μοναστήρια τα μάθανε.. 'Εκεϊ πρωτοσυλλάβησε τδ χωριατοπουλο και
έκεϊ άκ.6νισε τδ νοϋ του δ γραμματισμενος».

'Απο τον «Παπουλακο» Κ. Μπαστια.

ΣΚΕΨΕΙΣ
« Δϊδβυ σοςρω ὰφορμῆν καὶ σοφωτερος εβται». (Παρ. θ.' 9.)
'Η προστἁτις ἧμὼν.
Ὅ Αψγουστος μὴν εϊναι ἀφιερωμένος ϋπδ τὴς Ὅρθοδοξου ήμων
"Εκκλησϊας προς τιμὴν τὴς προστὰτιδος των χριστιανων και ϊδιαιτέρως
ήμων των ὰγιορειτων, 'Υπεραγϊας Θεοτδκου. 'ΙΙ νηστεία, αι καθημερινα!
και ἐν τφ κοσμω Παρακλήσεις, ὴ ὰφθαστον λυρισμδν ἔχουσα ὑμνολογία
τὴς έορτὴς, ῆς ὴ απδδοσις τδ πὰλαι ἐγένετο τὴν 3Οην Αύγούστου, ως
κα'ι νϋν εν 'Αγϊω Ὅρει, πάντα ταϋτα δϊδουν θρησκευτικδν τονον καὶ
πνευματικὴν ἔξαρσιν εις δλον τον μήνα κα'ι συντελοϋν εις τδ νὰ πληροϋνται οι ιεροι ναοι ἐκ των πιστων, οιτινες μεταβαϊνουσι διὰ νὰ προσφέρουσιν ωδας πνευματικὰς εις τὴν τιμιωτέραν των Χερουβειμ και ένδοξοτέραν ἀσυγκρίτως των Σεραφεϊμ.
Π6σαι έκ των ϋμνητριων τής "Αειπαρθένου θὰ έπεθύμουν νὰ εϊχον
τὴν τιμητικὴν έκείνης θέσιν! Και δμως τοϋτο εϊναι ἀδύνατον δχι μδνον
εϊς τας 6μοφυλους τὴς άκηράτου κορης, αλλα και εϊς τους άνδρας και
τὰ παιδια, αν ἀκολουθήσωσι τὴν ὰνάντη τὴς ἀρετὴς δδον, ῆν ήκολούθησε και έκείνη. 'Ιδού τί λέγει εις δστις τὴν ὴκολούθησε' « δ ποιων τδ
θέλημα τοϋ Θεοϋ κα'ι ὰδελφδς και ὰδελφὴ και μήτηρ (τοϋ Χριστοϋ) έσιι.
Βαβαί τὴς τιμὴς! Βαβαι τὴς ὰρετὴς! ΕΙς δσην ὰνάγει κορυφὴν τον μετιοντα αύτήν. Π6σαι γυναϊκες έμακάρισαν τὴν ὰγὶαν Παρ9ένον ἐκείνην
και νηδϋν, και ηῦξαντο τοιαϋται γενέσθαι μητέρες, και πάντα προέσθαι.
Τι τοϊνυν τδ κωλϋον; θδοϋ γὰρ εὺρεϊαν ἔτεμεν ὴμϊν δδδν κα'ι ἔέεστιν οϋ
γυναιξι μδνον, ἀλλὰ και ὰνδράσιν έπί τὴς τοιαύτης γενέσθαι τάξεωτ,
μαλλον δὲ και ἔτι πολλω μείζονος. Τοϋτο γαρ πολλφ μαλλον μητέρα ποιει
ῆ αί ωδϊνες έκεϊναι' ῶστε ει μακαρισιὺν έκεϊνο, πολλφ μαλλον τοϋτο,
δσω και κυριώτερον» (Χρυσοστομος).

Τρεις Αγιορεϊται "Αγιοι.
Κατὰ τον Ἰοϋλιον έωρτάσθησαν ένταϋθα μετὰ πολλής λαμπρότητος
τριων μεγάλων 'Αγιορειτων 'Αγίων, τοϋ 'Αγίου 'Αθανασῶυ τοϋ "Αθωνίτου, κτίτορος τής Λαύρας και πρωτου ωργανωμένου οϊκιστοϋ τοϋ 'Αγ,
Ὅρους (5 "Ιουλίου), Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου (Ι6 Ἰουλϊύυ) και 'Αγίου
Παύλου τοϋ Ξηροποταμὶτου (28 'Ιουλϊου).
Ὅ "Αγιος 'Αθανάσιος (κατὰ κόσμον 'Αβράμιος καὶ εκ Τραπεζοϋντος
καταγομενος) άνήκει εἰς τὰς μεγάλας μορφὰς τοϋ Μοναχισμοϋ. Διὰ τὴς
μεγάλης του ὰρετὴς ήξιώθη νὰ βλέπῃ τὴν Θεοτόκον. "Εκτισε τὴν Λαϋραν
προς τιμὴν τὴς Παναγία:, ῆτις εϊναι και ὴ Οϊκονομος αϋτὴς. Διὰ τὴς
Λαύρας ὴθέλησε νὰ προάγτι τὴν πνευματικὴν ζωήν των κοινοβιακως
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ζωντων μοναχῶν και οϊκονομῆ εν Χριστφ αὑτοϋς καὶ τοϋς ἐπικοινωνοϋντας μετα τὴς Λαύρας κοσμικούς. Πολλὰ έγράφηοαν περὶ αϋτοϋ ϋπο ὴμετέρων και ξένων. Προ ἐτων ἔγραψε καὶ τδ δργανον καθολικων μοναχων
Ιγ6π11τοπ.
Εις των βιογράφων του σημειοϊ τὰ έξὴς: «Οὑδέ ὴρκέσθη δ δσιος
'Αθανάσιος μόνον εϊς τδ νὰ κτίση τδ λαμπροτατον μοναστήριον τής
Λαύρας. Ὅξεύρων καλως, δτι τα ὑλικὰ ϊδρϋματα, δσον ἀγιος κα'ι αν
ειναι δ χαρακτὴρ των, τοτε μονον ῶφελοϋν, δταν καὶ ὴ λειτουργία αύτων
κανονισΟῆ ανάλογος προς τδν σκοπον των, έφροντισεν ωστε μεταξύ των
άδελφων τὴς Μονὴς νὰ εϋνοηθῆ καλως δ σκοπδς τής μοναχικής ζωής,
χωρϊς τὰς στενας ὴ καϊ διεστραμμένας περϊ αϋτὴς ἀντιλήψεις. Καθ' ὴμέραν δέ έξιοδευε μαζί των ἀρκετὴν ῶραν, διὰ νὰ τοϋς συγκρατῆ εις τὴν
ταπεινοφροσϋνην, τὴν δμόνοιαν καϊ τὴν λιτδτητα, χωρϊς τας δποίας τδ
μοναστήριον ειναι μάταιος καὶ παχυλδς κοσμος μὲ τρίχινον ύ..τλως
προσωπεϊον ».
Ὅ δσιος πατὴρ ὴμων Νικόδημος καίπερ χιοριζόμενος τοϋ 'Αθανασϊου διὰ 9ΟΟ έτων, ὑπ·ὴρξε τοϋ αϋτοϋ μὲ ἐκεϊνον πνεύματος, διαπρεπὴς
μοναχδς, άσκητὴς σπουδαϊος και συγγραφεϋς δοκιμώτατος, άποβὰς διὰ
των σοφων συγγραφων του έθνικος διδάσκαλος και παιδαγωγδς ἐν Χριστω τοϋ ύποδούλου 'Ελληνισμοϋ. Τδ ἔργον του «ὰορατος πολεμος» ὑπὴρξεν ϋπερ τδν αιωνα (ὴ τελευταία ἔκδοσις ἐγένετο τω Ι922) δδηγδς ἐν
Χριστω μυριάδων ψυχων, τδ δέ Πηδάλιον αϋτοϋ δ σύμβουλος των έφημερίων προς ευορκον ἐπιτέλεσιν των ὑψηλων των καθηκόντων. Οϋδέτερον
6μως τούτων υπάρχει προς ἔλεγχον τὴς ἀδιαφορϊας των ἀρμοδίων.
Ὅ δέ "Αγιος Παϋλος δ Ξηροποταμίτης γονος βασιλικὴς οϊκογενεϊας
έγκαταλεί·ψας τὰς τιμάς, τδν πλοϋτον και τας ανεσεις μιας βασιλικὴς ζωής
έπροτῷησε τὴν ταπεινὴν τοϋ έρημίτου ζωὴν των παντοίων στερήσεων
κακουχιων καϊ πνευματικων άγιδνων. "Ιδρυσε τὰς δύο Μονὰς τοϋ Ξηροποτάμου καὶ τὴν δμιδνυμδν του ήμετέραν και ὑπήρξε μεταξύ των πριδτων
ιεροδιδασκοά,ων τὴς Σερβίας προς τὴν δποίαν προσέφερε μεγίστας
ὑπηρεσίας.

Τδ μονον μόσον.
Πολλαι κα'ι ποικίλαι εϊναι αι θλιψεις τοϋ ἀνθρώπου ἐπὶ τὴς γης,
αῖτινες θὰ καταρτϊσουν αντον χριστιανικως καϊ θὰ καταστήσουν ἀξιον
νὰ εισέλθη εϊς τὴν βασιλείαν τοϋ Θεοϋ. (Πράξ. ιδ.' 22).
Μὲ ποιον δμως μέσον θὰ αντιμετωπιση τις ταύτας;. Διὰ τὴς άδιαφορίας ἔλεγον οί ὰρχαϊοι Στωϊκοί, ῆτις εϊναι πρακτικως άνεφάρμοστος.
Διὰ τὴς πιστεως προς τδν Χριστδν άπαντα ή χριστιανικὴ κοσμοθεωρία.
Αυτὴ δέ εϊναι τ δ μόνον και ὰποτελεσματικδν μέσον. Προσφατον
παράδειγμα οι διωκομενοι ἐ,τ'ι 4Ο συνεχὴ ἔτη άδελφοί μας Ρωσοι χριστιανοϊ. Ὅ τέως έφημέριος τὴς Καθολικὴς κοινοτητος τὴς Μδσχας 'Ασομιγιονιστὴς π. Μπισονέτ έξέδωκεν εϊς Ν. 'Υδρκην βιβλϊον ύπδ τδν τὶτλον
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«Μ6σχα ὴ ένορία μου» ἐν ῷ περιγράφων τὴν θρησκευπκὴν κατάστασιν
των Ριοσων πιστων σημειοϊ προς τοϊς ὰλλοις τα έξὴς.
«ΟΙ χριστιανοι ἔχουν δημιουργήσει μίαν ψυχολογιαν δλως ϊδιαιτέραν. Νομιζουν δτι ή πϊστις ῆν ὑφίστανται ὰντιστοιχεϊ εις τὰς διώξεις
ποὺ ὑπέφερεν δ Χριστος έπι τὴς γὴς κα'ι ουτω δέχονται υπομονητικως
τὴν κατάστασιν ως δοκιμασίαν απο τὴν 6ποίαν 6·φεϊλουν νὰ διέλθουν».

«Σπουδαϊον κεντρον Βυζαντινῆς ἀκτινοβολιὰς».
Ὅ καϊ έξω τῆς 'Ελλάδος εύρέως γνωστδς καλλιτέχνης Π. Μαθιόπουλος έδημοσϊευσεν εις τδ περιοδικδν «Κοσμος τὴς 'Ελληνϊδος» (τεϋχος
3Ο 'Ιούνιος 56 σελ. 245) περισποϋδαστον ὰρθρον διὰ τον ιερδν ήμων
τοπον εις τον δποϊον προς τοϊς άλλοις γράφει τα. έξὴς: «Ὅ ἐπισκέπτης
μελετώντας τοὴς θησαυροϋς τοϋ 'Αγίου "Ορους φέρνει στὴ μνήιιη του
τοϋς ταπεινοὴς ἀλλὰ μεγάλους ὰνδρας ποϋ προσέφεραν τον έαυτδν τους
Ουσία στὴν λατρεία τοϋ Θεοϋ.
Σ' αυτα τα Μοναστήρια, σκέπτεται, δτι ειχαν μονάσει ανδρες ὰγιοι,
ένάρετοι, μακρυὰ απο κάθε έφήμερη χαρα τοϋ κοσμου.
Μέσα στις άετοφωλιές των άποκρήμνων βράχων τοϋ Καρμηλίου
και στὰ βαρειὰ οἰκοδομήμαια των Μοναστηριων κλεϊσθηκαν σοφοι συγγραφεϊς σαν τον Εύγένιο Βούλγαρη κα'ι τον Νικδδημο 'Αγιορεϊτη γιὰ νὰ
δοξολογήσουν τον Θεο, έξαίρετοι Μελφδοὶ σαν τον Κουκουζέλη γιὰ νὰ
τον ὑμνήσουν, συνούξαρισται και Ιστορικοϊ.
Τα Μοναστήρια αὑτα δὲν ὴοαν μονον τδποι λατρεϊας τοϋ Θεοϋ
ἀλλὰ, δπως τονισαμε, καϊ σπουδαιοτατον σκευοφυλάκιο των Ιερων ἔργω.ν
τέχνης, σκέψεως και έπισιήμης.
'ΙΙσαν άκομη ἐνα σπουδαϊον ταμεϊον 'Ελληνικὴς σοφϊας καὶ γραμμάτων, τδ δποϊον δχι λίγες φορες ένίσχυσε τις βάρβαρες χωρες των
σλαύων κα'ι το ϋποδουλον "Εθνος μας. 'Ανέδειξε δέ περίφηιιες Σχολές
οὰν τὴν "Αθωνιάδα.
Ὅ “Αθως μας διέσωσε μια λαμπρὴ κληρονομία ένδς χιλιοχρονοιι
πολιτισμοϋ μὲ οικουμενικὴ ὰκτινοβολία κα'ι πνευματικὺ βάθος, ποϋ τοσο
τον μελετοϋν σοφο'ι ανδρες σὰν τον ΜϊΙ1β1, τον Ι1οο1^βΓ, τον 11ϊεϊι1,
ν88ὶΠβν, τον 1θιησϊητειπ κ. α.
“Ας μὴ λησμονοϋμεν δτι καϊ μέχρι σήμερα το "Αγιον Ὅρος άποτελεϊ ενα σπουδαϊον κέντρο Βυζαντινὴς ὰκτινοβολίας».
'Η ἀγάπη τοϋ κ. Μαθιοπούλου προς τδ "Αγ. Ὅρος τον ίοθησε νὰ
έμφανὶστ] τον παρελθδντα 'Ιανουάριον εις τὴν α'ϊύουσαν τοϋ «Παρνασσοϋ»
καὶ σειραν ἔργων του μέ θέμα τδ "Αγιον Ὅρος. “Εςετέβησαν ὰντὶγραφα
απο των Ναδν τοϋ Πρωτάτου, ἔργα τὴς Μακεδονικὴς Σχολ,ὴς τοϋ Πανσελήνου, των διαφορων Μονων κ. α.
Λ
'Η ἔκθεσις πρωτοενεφανίοθη εϊς τδ Πανεπιστήμιον τὴς Β6ννης τὴς
Δ. Γερμανίας ὑπδ τὴν προστασίαν τὴς έκεϊ 'Ελληνικὴς Πρεσβείας. Εϊς
τα έγκαίνια τὴς έκθέσεως. τοϋ πανεπιστημὶου τὴς Β6ννης, παρευρέθησαν
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πολλοὶ ὰνθρωποι των γραμμάτων καὶ τῆς τέχνης, ὑπουργοί, ο Δήμαρχος
τὴς πολεως, τδ διπλωματικδν σωμα και χιλιάδες φοιτηταί. Ὅ Γερμανικδς
τύπος ὰφιέρωσε θερμὰ σχολια διὰ τὴν ἔκθεσιν ταύτην.

Συνεδριον τοϋ Ἑλληνοχριστιανικοϋ Πολιτισμοϋ.
'Υπδ τοϋ συΖ,λογου «Τ6 'Ελληνικδ Φως» πρωτοβουλϊα τοϋ προέδρου
αὑτοϋ ὰκαδημαϊκοϋ και Καῦηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου Μ. Γερουλάνου,
διωργανιδθη εν 'Αθήναις ὰπδ Ι3-Ι6 Μα'ϊου ε. ε. τδ Α'. συνέδριον τοϋ
Ε7,7,ηνοχριστιανικοϋ πο2,ιτισμοϋ. Κατ' αύτδ έδοθη ὴ εϋκαιρία εἰς διαπρεπεϊς έκπροσωπους των πνευματικων καθιδρυμ.άτων τοϋ ''Εθνους ήμων νὰ
τονισωσι τὴν άνάγκην τὴς εφαρμογης των χριστιανικων ἀρχων ε'ις τον
ὰτομικδν και κοινωνικδν βιον τὴς χῶρας, προς προαγωγὴν τοϋ 'Ελληνοχριστιανικου πολιτισμοϋ, δστις, ως έτδνισεν δ πρϋτανις τοϋ Πανεπιστημίου
Αϋηνων Π. Μπρατσιωτης, «εϊναι προϊδν τής περιφήμου συνθέσεως
'Ελληνισμοϋ καϊ Χριστιανισμοϋ ὴ·μαλλον τὴς συζυγίας τοϋ 'Ελληνικοϋ
και Χριστιανικοϋ πνεύματος» κα'ι τοϋ δποίου οὶκονομος ειναι ή Ὅρθδδοξος
'Εκκλησία και τδ 'Ελληνικδν "Εθνος. Τοιαϋτα συνέδρια γίνονται προξενα
πολλὴς ωφελεϊας ὰρκεϊ τὰ πορϊσματα αϋτων νὰ μὴ παραπεμφΟωσιν, ύπδ
των εις οὑς ἀπευθύνονται. εὶς τας “Ελληνικὰς καλένδας,, ἀλλὰ νὰ έφαρμοσθωσιν άπαρεγκλϊτως και πιστως. ῃδού δὲ τὰ σπουδαιότερα και έθνωφελέστατα πορίσματα εις α. κατέληξε: 1) Νὰ δημοσιευθοϋν τὰ Πρακτικὰ
τοϋ παροντος Συνεδρίου εϊς ενα τομον. 2) Γϊνεται δεκτὴ κατ' ὰρχὴν ή
προτασιε τοϋ Πρυτάνεως τὴς Παντείου Σχολὴς Πολιτικων 'Επιστημων
κ. Μ. Στασινοπούλου περι μονιμοποιήσεως τοϋ θεσμοϋ τοϋ Συνεδρίου
τοϋ 'Ελληνοχριστιανικοϋ Πολιτιομοϋ, παγιουμένης καϊ εύρυνομένης τὴς
διοργανωτικὴς έπιτροπείας, εὶς τὴν δποίαν έπαφὶεται ή φροντ'ις τὴς διοργανωσεως εν καιρφ τοϋ Βου τοιούτου Συνεδρίου, εν συνεννοήσει και συνεργασϊα μετὰ των λαβουσων τὴν πρωτοβουλὶαν τοϋ πρτδτου Συνεδρίου
Ὅργανώσεων. (-Χριαστιανικὴς Ὅνώσεως Ὅπιστημονων» και « Χριστιανικοϋ Κοινωνικοϋ Κῦκλου»). 3) Ὅκφραζεται ή εϋχὴ προς τε τὴν Κυβέρνησιν και προς τὴν 'Ι. Σύνοδον τὴς 'Εκκλησίας τὴς "Ελλάδος κα'ι τὰ
"Ανωτατα Πνευματικὰ τὴς Χωρας 'Ιδρύματα δπως καταβληθῆ μέριμνα
περι ούσιαστικὴς έφαρμογὴς τὴς σχετικ-ής προς τὰ ὶδανικὰ τοϋ 'Ελληνοχριστιανικοϋ Πολιτισμοϋ διατάξεως τοϋ 'Ελληνικοϋ Συντάγματος (ὰρθ. Ι6)
καϊ περι πληρεστέρου έμποτισμοϋ τὴς πνευματικὴς, πολιτικὴς, οϊκονομικὴς καϊ κοινωνικὴς ζωὴς τοϋ 'Ελληνικοϋ λαοϋ ϋπδ των ϊδανικων τούτων.
4) “Εκφράξεται ιδιαιτέρα εϋχὴ προς τὴν 'Ι. Σύνοδον της 'Εκκλησίας τὴς
'Ελλάδος, δπως έκδηλωβῆ ζωηροτερον τδ έγνωσμένον αύτὴς ένδιαφέρον
προς παρακολούθησιν των κοινωνικων προβλημάτων, συν τοϊς ὰλλοις κα'ι
διὰ τοϋ καταρτισμοϋ εϊδικης έπιτροπείας προς παρακολούθησιν κα'ι μελέτην των ζητημάτων τούτων ϋπδ τδ φως τὴς διδασκαλίας τὴς 'Αγίας
Γραφὴς καί των 'Ελλήνων "Εκκλησιαστικων Πατέρων, ως και τὴς συγχρονου έπιστὴμης. δ) 'Εκφράζεται ὴ εύχή, δπως έπανέλθη εις τὰ Σχολεϊα
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ἡ διδασκαλία έκλεκτων μερων εκ των ἕργων των 'Ελλήνων Πατέροιν καὶ
τὴς Βυξαντινὴς 'Υμνογραφίας. 6) 'Εκφράξεται ὴ εύχή, δπως ληφθῆ συστηματικὴ μέριμνα διὰ τὴν διάσωσιν, καλλιέργειαν κα'ι καλὴν έκτέλεσιν
τδσον τὴς πατρίοιι 'Εκκλησιαστικὴς Μουσικής καὶ 'Αγιογραφιας, ιδρυομένων ειδικων Σχολων και ειδικων υποτροφιων δι' εύρυτέρας σχετικὰς
σπουδάς. 7) Ὅκφράζεται ή εὑχὴ προς τὴν Κυβέρνησιν κιιὶ προς τα "Αντοτατα 'Εκπαιδευτικὰ 'Ιθρϋματα, δπως ληφθὴ μέριμνα περὶ καθορισμοϋ
εϊς τα ιδρϋματα ταϋτα μαθήματος εισαγωγικοϋ εϊς τδ νόημα τοϋ 'Ελληνοχριστιανικοϋ Πολιτισμοϋ. 8) ^Εκφράζεται ή διάπυρος συμπάβεια τοϋ
Αου Συνεδρώυ τοϋ 'Ελληνοχριστιανικοϋ Πολιτισμοϋ προς τὴν ὰγωνιζομένην ύπέρ τὴς έλευθερίας της Ισχυροτάτην ακροπολιν τοϋ Πολιτισμοϋ
τούτου ὴρωϊκὴν μεγαλόνησον Κϋπρον και ἰδιαιτέρως προς τον γενναϊον
'Ε9νάρχην 'Αρχιεπῶκοπον Μακάριον, συνάμα δέ ἀπευθύνεται ἔκκλησις
προς πάντας τους ανα τὴν οϊκουμένην έμπνεομένους ἀπδ τα ιδανικα τοϋ
'Ελληνοχριστιανικοϋ Πολιτισμοϋ, δπως έκδηλώσουν ξωηρότερον τδν διαφέρον των διὰ τὴν έλευθερίαν τοϋ λαοϋ τούτου.
Συγχαϊροντες θερμως τοὺς σχόντας τὴν πρωτοβουλίαν τὴς συγκλήσεως τοϋ συνεδριου τούτου, εὑχόμεθα τα πορὶσιιατα αὐτὰ νὰ ευρωσι ζωηρὰν άπήχησιν παρὰ τοϊς ὰρμοδίοις «προς πληρεστέραν συνειδητοποίησιν
καϊ ἀξιοποϊησιν τοϋ πολυτιμοτάτου έθνικοϋ θησαυροϋ, ποϋ μας έκληροδοτησαν οι πατέρες ὴμων, τοϋ 'Ελληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοϋ» ώς ετονισεν 6 πρύτανις Π. Μπρασιώτης.

Μοναχικἢ ἀπολογια.
ΟΙ ὰγαπητοί ὰδελφοι τὴς γείτονος Ἰερας Μονὴς τοϋ 'Αγίου Διονυ
σίου έκτδς των ὰλλων προσοντων αϋτων διακρίνονται και διὰ τὴν συγγραφικὴν αϋτων δρασιν. Ὅ προ έτων κοιμηθεϊς εν Κυρίῳ Χρυσόστομος
Διονυσιὰτης εύπαίδευτος καὶ γλωσσομαθὴς ων ειχε συγγοάψει βιβλϊον
ύπδ τδν τϊτλον «Χρυσόστομος κα'ι Δημοσθένης» μέ παραλληλισμδν των
χωρϊων αϋτων. Ὅ αϋτδς προ τὴς εϊσοδου του εις τδν μοναχικδν βίον,
εν ἔτει Ι9Ο7, μετέφρασε τδ σπουδαϊον ἔργον τοϋ γάλλου ϊατροϋ διϊΓθ1βά
«ἡ νεανικὴ ζωὴ» ένω απο ιατρικὴς ἀποψεως κατοχυροϋται ή άλήθεια δτι
ἡ έγκρὰτεια δὲν βλάπτει τοϋς νέους, πραγμα τδ δποϊον ἔπραξε μετὰ
εϊκοσιπενταετίαν δ Σερ. Παπακωστας διὰ τοϋ περιφήμου βιβλϊου του
«ὴθικὴ και ὑγεϊα». Ὅ ὰοὶδιμος Χρυσοστομος ὴτο διδάκτωρ τὴς φιλοσοφίας και Θεολογίας, μετέφρασε δέ « τὴν έπίκαιρον λίαν ταύτην βίβλον
τοϋ πολυμαθοϋς, σοφοϋ και περιγραφωτάτου χριστιανοϋ ϊατροϋ» ως σημειοϊ εν τφ προλύγω, εν τὴ 'Ελληνικὴ Βάρνη.
Ὅ νυν Καθηγούμενος ὰρχιμ. Γαβριὴλ έξέδωκε τρϊα λϊαν έποικοδομητικά βιβλϊα, ατινα ευμενέστατα έκρὶθησαν ἐν τω τύπῳ.
Τη παραδοσει ταυτη των Διονυσιατων στοιχων και δ εκ των νεωτέρων ἀδελφων αϋτὴς λογιος και συνεργάτης τοϋ περιοδικοϋ ὴμων
Θεοκλητος έξέδωκεν εναγχος βιβλὶον ύπδ τδν τϊτλον « μεταξϋ οϋρανοϋ
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καὶ γης» προλογιζόμενον ὑπδ τοϋ Καθηγουμένου Γαβριή7,.
Τδ βιβλίον τοϋτο τοϋ ἀγαπητοϋ ἀδελφοϋ Θεοκλήτου αποτελεϊ απο·
λογίαν τοϋ μοναχικοϋ βίου εϊς τὰς κατ' αύτοϋ αϊτιάσεις των εν τω κοσμφ
διαβιούντων, ἔχει λιαν καλαίσθητον ἐμφάνισιν, βαθύτητα σκύψεως καϊ
αποτελεϊ συμβολὴν οϋ τὴν τυχοϋσαν εις τὴν μοναχικὴν ήμων φιλολογϊαν.

Μασονικὰ εργα.
'Η συμμετοχὴ ἡμῶν εις τὰ παθήματα των θλιβομένων ὰδελφων μας
χριστιανων (έβρ. ιγ' 3) αποτελεϊ καθὴκον, ἀφοϋ δλοι δμου ἀποτελοϋμεν
τδ πνευματικδν σωμα τοϋ Κυρίου κα'ι εϊιιεθα «μἐλη ἐκ μέρους» (Α' Κορ.
ιβ'. 27). 'Η τυχοϋσα ἀδιαφορια ήμων δι' δσα συμβαϊνουσιν εϊς τοὴς
ὰδελφούς μας τους ἐγγύς καὶ τοὺς μακρὰν αποτελεϊ ἔλλειψιν ἀγάπης και
συνεπως θανάσιμον ὰμάρτημα. Τούτου ενεκα δέον νὰ έφελκύσωσιν ἀμέριστον τὴν προσοχήν μας τά παθήματα των ἀγαπητων μας ἀδελφων των
Κυπ.ρίων και σπεϋσωμεν εϊς βοήθειαν αὑτων διὰ των προσευχων μας,
των ἐκτενων κα'ι συνεχων, ἀφοϋ ὰλλως δὲν δυνάμεθα νὰ πράξωμεν. Εϊναι
δὲ πρωτοφανὴ εϊς έγκληματικ6τητα τὰ δσα ὑφἰστανται παρὰ των έκεϊ
κρατούντων χριστιανων (;) άγγλων. Αι δμαδικα'ι τιμωριαι, αι μαστιγωσεις,
αὶ ἐκτελέσεις δά ὰπαγχονισμοϋ, αι βεβηλιδσεις Ναων καί Μονων, αἰ έξορίαι χριστιανων καϊ 'Ιεραρχων διαδέχονται ὴ μια τὴν ὰλλην και ύπενθυμϊζουν σκοιεινοὺς τοϋ μεσαϊωνος χρονους. Και διερωταται δ ἀκοϋων τα
ἔργα των ...πολιτισμένων βαρβάρων τοϋ εϊκοστοϋ αϊωνος, ειναι χριστιανοϊ
οι ταϋτα διαπράττοντες; Κατὰ τοϋς λογους τοϋ Κυρίου τὰ ἔργα των
άνθρωπων φανερώνουν τδ ποιον αϋτων (Ματθ. ζ'. Ι7). Κα'ι τα Εῷγα των
Ἀγγλων εν Κϋπρω δηλοϋν δτι ουτοι, έκτδς τοϋ δνόματος, οὐδὲν τδ
χριστιανικδν ἔχουσι. Ζητοϋν να ἀφαιρέσωσι, και εχουν ἀφαιρέσει έπι 8Ο
ἔτη, τὴν ἐλευθερίαν, ῆν δ θεδς έδωρήοατο, απο λαδν ον ὴγορασαν! καϊ
εϊς τον δποϊον ἔχουν λόγους νὰ εῖναι εϋγνώμονες. Οὑτω εϊναι θεομάχοι
και ιϊχάριστοι. Ειναι δὲ εύνοητον τοϋτο, άφοϋ ειναι δπαδο'ι οϋχϊ τοϋ
Χὼστιανισμοϋ ἀλλὰ τοϋ Μασονισμοϋ, οῦτινος δ ῦπατος άρχων ειναι δ
έκάστοτε 0ασιλεύς τὴς 'Αγγ7,ϊας. 'Ως γνωστδν δέ δ Μασονισμδς ἔχει
ὰποκηρυχθὴ ὑπδ πασων των χριστιανικων "Εκκλησιων ιος ἀντιχριστιανικδν σύστημα, διότι αποτελεϊ ἰδϊαν θρησκείαν συνεχίζουσαν τδ εργον των
ἀρχαίων μυστηριακων θρησκειων. 'Η ἐν τῆ 'Ι. Μονῇ Βατοπεδίου συνελθοϋσα εν ἔτει Ι93Ο διορθοδοξος 'Επιτροπὴ εν ὴ συμμετέσχον ἀντιπρδσω.τοι πασων των ὍρΟοδόξων 'Εκκλησιων έχαρακτήρισε τοϋτον «σύστημα
αντιχριστιανικδν καί πεπλανημένον». 'Η ἰεραρχία τής 'Εκκλησίας τὴς
'Ελλάδος έν τὴ Συνεδρία αὺτὴς τὴς Ι2 Ὅκτωβρϊου Ι933 έ'ξέδωκε καὶ
σχετικὴν έγκύκλιον προς τον λαον. ^Εσχάτως έζητήθη νὰ εϊσαχθη
έπισὴμως και εν 'Ελλάδι, διδτι ἀνεπισήμως ἔχει εϊσδύσει παντοϋ.
'Λλλά κα'ι ή λεγομένη Εκκλησία τὴς "Αγγλϊας παραβαϊνει ρητούς
έκκλησιαστικοὴς Κανόνας. Κατ" αύιὰς αποφάσει τὴς συνελεύσεως των στελεχων τὴς πρεσβυτεριανὴς έκκλησίας ὴ Δ1ς Γκόρτον εχ Σκωτίας ϋὰ
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χειροτονηύῆ ίέρειαϋ 'Επιστροφή λοιπδν κα'ι εϊς τὰς ιερείσ.ς τής εϊδω2,ολατρείας. 'Ιδοὴ τὰ ἔργα των χριστιανων (;) άγγλων, μὲ τοὑς δποίους
τινὲε θέλουν νὰ ένωθωμεν κα'ι "Εκκλησιαστικως! 'Ιδοὴ ἔργα μασόνων
κα'ι βανδάλων καϊ δουὶ,εμπδρων. Ὅ Κύριος νὰ τους φωτϊση νὰ έπιστρέ·ψουν εϊς Χριστδν και χαριση εἰς τους ὰδελφοϋς μας Κυπρϊους τὴν έλευθερίαν, ῆν έδωρήσατο διὰ τοϋ τιμϊου τοϋ Χριστοϋ Τοϋ αϊματος εὶς τον
κόσμον και τὴν δποϊαν ὰφαιροϋν οι μασονοι.

Ἑξηγήσεις.
Εις τὰς στήλας ταύτας ἀπδ έτων έκτϊΟενται σκύψεις επι των γεγονότων, ἀτινα σχολιάζονται καὶ παρατηροϋνται ϋπδ τδ χριστιανικδν φως.
Τοϋ Κυρίου δὲ έπευλογοϋντος και συνεργοϋντος τοϋτο θὰ συνεχισθῆ
κα'ι μελλοντικως. ΑΙ σκύψεις αὐται ὰπηχουσαι τας σκέψεις τὴς 'Ιερας
ἡμων ἀδελφδτητος, δὲν ἔχουν ώς σκοπδν τὴν ἐπίδειξιν ύφ' ήμων, ὰπλων
μοναχων δντων, ὰνυπὰρκτου σοφὶας ὴ άνάληψιν καΟηκοντων διδασκαλίας, αλλα τὴν έπιτέλεσιν καθήκοντος. 'Ως μέλη τὴς Ὅκκλησίας τοϋ
Χριστοϋ δφείλομεν να μεριμνωμεν περι των ὰδελφων μας των ένταϋθα
και μακράν, οιτινες ειναι πολυπληθέστεροι, καὶ οϊκοδομωμεν ἐν Χριστω
κατὰ τα τὴς Γραφὴς. « οϊκοδομεϊτε εϊς τον ἕνα » (Α.' ©εσ. ε.' ΙΙ) και
«μηδενι μηδέν δφείλειε ειμὴ τδ ἀγαπαν ἀλλήλους δ γὰρ αγαπων τον
ἕτερον νομον πεπλήρωκε» (Ρωμ. ιγ.' 8.). Τούτου ενεπα γράφονται αι Σκέψεις, ϊνα οἰ μελετωντες αυτας, λαμβάνοντες έξ αϋτων ὰφορμήν, γένωνται
σοφιδτεροι ἐν Χριστιϋ κα'ι εύαρεστωτεροι, κατὰ τδ γραφικ.6ν «δϊδου σοφφ
άφορμὴν και σοφιδτερος ἔσται» (Παρ. θ.' 9). δπερ άπδ τοϋδε θά γράφηται εϊς τὴν ὰρχήν.
Εὑχ6μεθα δέ οϊ ἀγαπητοϊ ἀναγνωσται διὰ τὴς μελέτης αϋτων νὰ
άποβωσι σοφώτεροι εν Χριστφ και « ὰρτιοι προς παν ἀγαθδν ἔργον
έςηρτισμένοι » (β. Τιμ. γ.' Ι7). Τὴν αϋτὴν δέ εϋχὴν ἀπεκδεχδμεθα και
ὴμεϊς παρ
αϋτων.
*
Σ. Σ. Λ6γω ἀπασχολήσεως τοϋ προσωπικοϋ ήμων κατα τους θερινοϋς μὴνας εις ὰλλας έργασϊας, τδ τεϋχος 'Ιουλ-Αύγ. δὲν κατέστη δυνα
τδν νὰ έκδοθὴ. 'Επίσης ὴ ιστορία 'Αγ. Ὅρους κ. α. έλλείψει χιδρου θὰ
συνεχισθοϋν εις τδ έπομενον.

« 'Αναγκαϊον κα'ι χρειαζόμενον εϊναι, νὰ πέση κάθε χριστιανδς εὶς
πειρασμούς και θλίψεις, και στενοχωρίας καί λύπας, διὰ νὰ γνωριση τὴν
δύναμιν τοϋ Θεοϋ καϊ νὰ τον εϋχαριστῆ έξ δλης του τὴς ψυχὴς καί ἐξ.
δλης του τὴς διανοίας και έξ δλης του τὴς δυνάμεως».

'Αγ. Συμεων Νέβυ ©εολόγου
« "Οταν ή ψυχή εχη τον φοβον τοϋ Θεοϋ, δὲν φοβεϊται ὰπδ κανένα
πρὰγμα, το δποϊον νὰ βλάπτη τδ σωμα ».

Ὅσίου 'Ιβαὰκ
«'Ανωφελὴς ή πολυμάθεια των γραμμάτων, δ φόβος Κυρίου τδ παν».

'Εχ τοϋ Εὺεργετινοϋ

ΔΩΡΕΑΙ. Προσέφεραν πρὸς ἐνϊσχυσιν τοϋ παρόντος δωρεὰν
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ὴμων δ Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Ξάνθης
κ. 'Αντώνιος δρ. 25Ο. ὴ 'Ι Μονὴ Φιλοθεου 5Ο καϊ οι κ. κ. Πέτρ. Δενδρινδς
δικηγορος Θεώνίκη ΙΟΟ, Γεωργ. Λάσκαρης'ΑργοστόλιονΙΟΟ,Δ, Μπατιστατος καθηγητὴς "Αθὴναι 2Ο, Γ. "Αλέξ. Λαυριώτης άρχιγρ. 'Ι. Κ. 5Ο, "Αγγ.
Πάχτας 'Αρναία ΙΟΟ, Ἰ. Τσαμακος δ1τὴς Ξενοδοχείου "Ερέχθειον "Αθὴναι
3Ο, “Αν. Βοσνιακος δημοδ. Θεσὶνίκη 3Ο, Πανταξακος και Χατζηπανταζής
Θεσ1νϊκη 5Ο, Ε. Παπανικολάου Ν.Μουδανιὰ 5Ο, ϊ,εροδ. 'Ελευθέριος Λαυριώτης 3Ο, Γέρ. Εύθύμιος καλύβη "Αγ. Ἰωάν. Θεολδγος Σκ. 'Αγ. "Αννης 6Ο,
Γ. Κουρακος άνἰὴστὴς Χωρ1κής Ν.Μουδανιὰ 2Ο, Π. Δαλακέλης Ν.Μουδανιὰ 2Ο, ιερομ. Ἰωάννης 'Ι. Μ. 'Αγ. Διονυσίου Ὅλύμπου 5ΟΟ, Δ. Κοϊδάκης
συμὶφος Κατερϊνη 5Ο, ιερ. Β. Γερολιολιος,ἰερ. Ι. Καλιακούδας, "Αθ. Σιτξούκης, Κ. Κοϋκουλης Λιτοχωρον ἀνὰ 5Ο, ἀρχιμ. Κ. 'Αρώνης Κατερϊνη δΟ,
Ιερ. Ι. Μπιλιάγκας Σκοτίνη Λιτοχιδρου δΟ, Δ. Μπάστας Ὅκτωνιὰ 6Ο, Σάβ.
Παπαδωροθέου Ὅφύρα “1ϊλεὶας 5Ο, Χ. Κανοτίδης 'Αθὴναι 2Ο, ιερομ.
Γρηγδριος, Ν. Φλωκος, Κ. Λιολιος, Δ. Καραμπέτσος Ὅκτωνιὰ ἀνὰ ΙΟ,
Δ. Καραμανλῆς Καψόχωρα Καοσάνδρας 5Ο, Ιερ. 'Αντ. Δρακονταειδὴς
Ληςοϋριον 5Ο, Χρ. Δ. Μπάστας Ὅκτωνιὰ 6Ο, 'Ηλ. Εϋθυμϊου '1ερισσδς 3Ο,
Κ. Μητροπουλος "Αθήναι 2Ο.
Προς ᾶπαντας έκφράζομεν τὰς εὑχαριστϊας τὴς 'Ι. ὴμων Μονῆς.

ΕΠΪΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ι. ὴμων Μονὴν ἐπεσκέφθησαν μεταξύ των
πολλων ἀλλων οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολϊται Κοζάνης κ. Κωνσταντϊνος,
Ξάνθης κ. "Αντώνιος καϊ Μιλητουπὶά,εως κ. Ναθαναὴλ και οι κ. κ. Β.
Παπαρρηγόπουλος ὑπουργδς Β. Ε., Κ. Κωνσταντοπουλος διοικητὴς "Αγ.
Ὅρους, Γούλας νομάρχης Χαλκιδικὴς, Λεβίδης νομάρχης 'Αλεξανδρουπὤ,εως, Πη7,ιαρδς λιμενάρχης Θεσ1νὶκης, Τσούρκας και Πασχαλινδπουλος
δ1ταϊ Β. Ε., Σαραφιανδς βουλευτὴς Χαλκιδικὴς, ὰρχιμ. 'Αθαν. Σφουγγατάκης καθηγ. 'Αθωνιάδος Σχολὴς, μον. Λεόντιος 'Ι. Μονὴς Λογγοβάρδας,
οι φοιτητα'ι Θεολ. Πανεπιστ. 'Αθηνων Δημ. Σαμαρτζῆς εξ 'Αταλάντης,
Χ. Δημητρακάκης εκ Κρήτης, Γ. "Αποστολάκης εκ Κρήτης, Θ. Ναγιάμα
εξ Ὅκγάντας 'Αφρικής, καὶ Κεφέλεβ Ζελεκέ ἐξ Αιθιοπϊας, Γ. Λαμπροπουλος "Εμπὰκής 'Ενιδσεως Θεσὶνϊκης, 'Αλ. Σιπητάνος δικηγ. μετὰ τοϋ
υἰοϋ του εκ Θεσὶνίκης, ἰερομ. Θ. Σαμοὺτ εκ Αϋοτραλίας, Γ. Χατζαντωνὰκ.ης, 'Ι. Χατζηπανος, Γ. 'Αντωνιάδης, Σ. Τσιγκογλου, Ἰ. Εϋπραξιάδης
δρειβάται εκ Θεσ1νὶκης, 8. Εορεζ Ιατρδς 'Αργεντ., Αγ. Μ81Ιϊο1Ϊ ζωγράφος Ἰταλ., Β. Κο1ϊη ὰρχιτέκ. 'Αμερικ. Ὅμ. Σκοϋρας συνὶρχης ε. α., Ν.
Μητσοϋλας πρωτοδίκης, Α. Πολϊτης ἀνωτ. άξ1κδς πεζ., Π. Παπασπυροπου1,ος άνωτ. ἀξἰκ6ς Χωρὶκῆς ε. α., Ι. Ζαμάνης Ιατρος, Ν. Καραλας
Τραπεζ. υπάλ. ές 'Αθηνων, Δ. Χατξημηνάογλου, Ι. Τασογλου, Α. 'Ιγνατιάδης, Δ. Ραφαὴλ εκ Θεσὶνϊκης, Ο. ϋΓίβύβ έπιστήμων Γερμανος, Ν. Παπαδοπουλος καθηγ., Β. 'Ιτοαννίδης φοιτ., Γ. Ζωγράφος φοιτ., Κ. Κιοσπικιδλης φοιτ., Κ. Χατζηδημούλας δικηγ., Γ. Τσουμῆς δασολόγος εκ Θεσσαλονίκης, Μ. Τσακοσι ὑποδὶτὴς Γραφ. Πληροφοριων Η. Π., Μ. Πάρκερ
Ταγματάρχης 'Αμερικ. Στρατοϋ, Ὅρ. Ραγιάλα λοχ. 'Αμερ. Στρατοϋ, Ο.
Σμολγούντ καθηγητὴς Κολλεγίου «'Ανατολια» εκ Θεσὶνϊκης, ὰρχιμ. 'Αλέξ.
Χασάπης εκ Κύπρου, Σ. Σουρίας εκ Π. Φαλήρου, Π. Βονιτοπουλος, Π.
Κατηφδρης, Π. Ματορίκας τραπζ. ὑπάλ. εξ 'Αθηνων, Ἀχ. 'Αχά,λέως φοιτ.
εκ Κύπρου, ἰερομ. Σ. Καργιοπουλος, Π. Λαμπίρης φοιτ., Γ. Γιαννακόπουλος τμημ. Δήμου. Σ. Χατ'ζηανδρέας δικηγ. εκ Θεσἰνίκης, Κ. Εϋρυγέννης
καθηγ. εκ Φλωρινης, Σ. Σταματέκος ξυλέμπορος εκ Καβάλας, ιερ. Γεράσιμος Γραμ. 'Ι. Μητροπολεως Κὶτρους. Δ. Δαμάκης φοιτ. εκ Θεώνίκης, 8.
Μ8ϊϊβ, Ο. Κιιϊετϊ, Απ. ΜαΙϊβ & Ε. Μϊσ1ιε1 Γάλ. φοιτ., ίεροδ. Παϋλος
Μενιβάσογλου φοιτ. Χάλκης, Β. Ρϊειτε Γάλ. φοιτ., 6. Ανει11σιϊ6Γ & Ηογ.
8εϊπνιιιτ1ϊ Αϋστριακοϊ φοιτητα'ι κ. οί.

Ὅ έρημίτης μοναχδς αντ'ι άνθοδοχείων και άνθἐων, εϊς τδ
μικρδν καὶ καταξηρον προαϋλιον του, ἔχει σειρὰν νεκροκεφαλῶν τῶν προαπελθδντων άδελφῶν του κα'ι βλύπων αντας ἔχει
συνεχῶς τὴν μεγαλυτἐραν φιλδσοφον σκέψιν, τὴν έντδς 6λϊγου
άναχιορησίν του δι' εκεϊ δπου κα'ι αϋτοὶ αναπαϋονται.
ΚΑΤΩ: Τ6 δεξιον τμήμα τῆς Ἰ. Μονής 'Αγϊου Παύλου. "Ανωθεν
δεξιὰ ὑψοϋται ϋπερηφάνως ή νοτία βραχῶδης κορυφὴ τοϋ
κυρίως "Αθω εϊς ϋψος Ι.85Ο μ. απδ τὴς Μονῆς.

ΑΝΩ :

