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Ο ΧΡΙΣΤΙΗΝΙΚΟΣ ΜΟΠΒΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΝΒΤΟΛΗΣ
Τὴν τελευταῖαν πενταετίαν, εἶδον τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος
τέσσαρες μελέται, τοῦ διαπρεποῦς 'Υφηγητοϋ τοῦ ἐν Ἀθήναις
Πανεπιστημίου καὶ Διευθυντοῦ παρὰ τῷ Ἐπουργίῳ Παιδείας
κ. Ἁνδρ. Φυτράκη, μὲ κεντρικὸν θέμα τὸν Μονσχισμὸν τῆς καθ'
ἡμᾶς Ἁνατολικῆς Ὄρθοδόξου 'Εκκλησίας.
«Τὰ ἰδεώδη τοῦ Μοναχικοῦ βίου», Μαρτύριον καὶ Μοναχικὸς βίος», «Ταῖς τῶν δακρύων ροαῖς» καὶ «Οἱ Μοναχοὶ ὡς
κοινωνικοὶ ἐργάται καὶ διδάσκαλοι ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ».
Διὰ τῶν ἀνωτέρω μελετῶν ὁ κ. Φυτράκης παρέχει ἀνεκτίμητον ὑπηρεσίαν εἰς τὸν Μοναχισμόν, ἀνιστῶν ἐκ τῆς λήθης καὶ
ἀδιαφορίας ἔν ἰδεῶδες, ὅπερ συνεταύτισε τὴν ὕπαρξίν του μὲ
τὴν ζωὴν τῆς 'Εκκλησίας καὶ μὲ τὰς πολιτιστικὰς προσπαθείας
τοῦ "Εθνους ἀπὸ τῶν βυζαντινῶν εἰσέτι χρόνων.
Ὁ συγγραφεύς, ἀνατρέχων εἰς ἁγιολογικὰς πηγὰς τοῦ ὑπὸ
μελέτην θέμὰτος, ἀποδεικνύει ἐπιστημονικώτατα τὰ αἴτια τῆς γενέσεως τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους, διαλύων οὕτω τὰς διαφόρους
ἀστηρίκτους ὑποθέσεις καὶ θεωρίας ξένων καὶ ἡμετέρων θεολόγων καὶ συμβάλλει θετικῶς, διὰ τῶν μοναδικῶν εἰς τὸ εἶδος των
μονογραφιῶν, εἰς τὴν μᾶλλον ὀρθὴν τοποθέτησίν του.
Αἱ τρεῖς πρώται μελέται ἀποτελοῦν μεθοδικὴν συλλογὴν
ἀποφθεγμάτων, δύ ὧν, παρὰ τὴν σχετικὴν μονομέρειάν των,
ἐμφανίζετ,αι ἡ ἀντίληψις τῶν Μοναχῶν μέχρι τοῦ 1Οου αἰῶνος
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καὶ διατυποῦται, οἱονεί, δίάγραμμα ἐφ' οὗ ἐθεμελιοῦτο τὸ μοναστικὸν ἰδεῶδες.
Ἑ τετάρτη μελέτη, ἔκδοσις 195Ο, ἀποβαίνει τὸ ἐπιστέγασμα τῶν ἐν λόγῳ μελετῶν, δά ἧς πειρᾶται ὁ σ. νὰ συναρμώσῃ
τὰς ἐπὶ μέρους τῶν Μοναχῶν ἀντιλήψεις, εἰς ἔν ὁλοκληρωμένον
θεωρητικὸν σύστημα, εἰς ἕνα θεσμόν, καὶ καταστοχάζεται νὰ
ἀποκαλύψῃ τὰς παρανοηθείσας, τάχα, σήμερον πραγματικὰς αὐτοῦ κατευθύνσεις.
Ἑπὶ τῆς τετάρτης πραγματείας τοῦ κ. Φυτράκη θ' ἀσχοληθῶμεν.
Τὸν μελετητὴν τοῦ Μοναχισμσῦ, ποὺ ἀποβλέπει εἰς τὴν ἐν
τῷ συνόλῳ του σύλληψιν καὶ παρουσίασιν, δέον ὅπως, μὴ τὸν
ἀπασχολήσῃ μόνον ἡ σπερματικὴ κατάστασις, εἰς ἢν εὑοίσκετο
κατὰ τοὺς πρώτους αἰώνας τῆς διαμορφώσεώς του, οὔτε ἡ ὁευστὴ καὶ ἄμορφος ἐποχὴ τῆς ἐξελίξεώς του, ἀλλὰ κυρίως ἡ ὁριστικὴ ἀποκρυστάλλωσίς του.
Ἑφ' ὅσον κρίνωμεν ενα θεσμόν, κεκτημένον βαθυτάτην
χριστιανικὴν θεώρησιν, διανύοντα τὸν 17ον ἤδη αἰῶνα τῆς ὑπάρξεώς του, ἀπὸ ἔξ αἰώνων ὤριμον, μηδεμίαν ὑποστάντα μεταβολήν, θεμελιωμένον ἐπὶ τὴν πέτραν, ἢν ἐλάξευσεν ἡ ἁγιότης
καὶ τὸ κῦρος τῶν Πατέρων, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τόσον ἀπὸ πλευρᾶς ἱστορικῆς ἐξελίξεως, οὔτε οἱ σταθμοί, δύ ὧν διῆλθε, δύνανται νὰ ἐπηρεάσωσι τὰ συμπεράσματά μας ἐν τῇ κριτικῇ ἀναλύσει ἕνὸς- πλήρους θεωρητικοῦ συστήματος.
Ἐν τούτοις, ἐν τῇ ,σχολιαζομένη μελέτη τοῦ κ.-Φυτράκη,
καθίσταται λίαν αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία πηγῶν μεγίστου κύρους, ἡ
παράθεσις τῶν ὁποίων, θὰ καθίστα δυσχερεῖς τὰς «θέσεις» τοῦ
συγγραφέως. Ἐννοῶμεν τοὺς Νηπτικοὺς Πατέρας καὶ τοὺς περὶ
νήψεως λόγους αὐτῶν τούτων τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν «ἀποκλινόντων» ὑπὲρ τῆς κοινωφελοῦς δράσεως τῶν Μοναχῶν.
Οὐδεὶς δύναται ν' ἀμφισβητήσῃ, βέβαια, τὴν ἐμβρίθειαν
τοῦ κ. Φυτράκη περὶ τὸ προκείμενον θέμα, εἰς δ ἰδιαιτέραν ἔχει
ἐπίδοσιν, ἢ τὴν ἐπιστημονικήν του χρηστότητα, ἢ τὴν ἀγάπην
του πρὸς τὸν Μοναχισμόν. Ἁλλὰ μὴ ἱκανοποιούμενος, φαίνεται,
ἐκ τῆς σημερινῆς ἀποδόσεώς του—ὡς καὶ ἡμεῖς ἄλλωστε—ἐσχημάτισε τὴν ἀντίληψιν, ὅτι διὰ ν' ἀποβῇ ζωντανὸς χριστιανικὸς
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θεσμός, πρέπει νὰ τεθῇ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς ζοινωνίας, κατὰ
τὸν τύπον, δηλονότι, τῶν Μοναχικῶν ταγμάτων τῆς Δύσεως, αν
καί, ὡς γράφει δὲν συνιστᾶ τὴν μίμησιν ξένων προτύπων.
Καθίσταται προφανές, λοιπόν, ὅτι ὁ σ. ἀποδυόμενος εἰς
τὴν ἔρευνα τῶν κατ' ἐκλογὴν ἁγιολογικῶν κειμένων, ὑπὸ τὴν
ἄμεσον ἐπιβολὴν τῆς ἀνωτέρω προεσχηματισμένης ἰδέας, διεξέρχεται αὐτά, ἀνακαλύπτων πανταχοῦ νοῦν κοινωνικότητος καὶ
τάσεις ἐξωστρεφικάς.
Ἐπὸ τὸ ἴδιον πρῖσμα, βλέπων τὴν μετάπτωσιν, ἐν μεγάλῃ
κλίμακι, τοῦ Ἑρημιτικοῦ βίου εἰς Κοινοβιακὴν μορφὴν, ὑποστηρίζει την ἄποψιν, ὅτι τὸ Κοινόβιον ἐγεννήθη ἐκ τῆς ἀνάγκης τῆς
πρὸς τὸν πλησίον ἀγαθοεργίας, ἄνευ τῆς ὁποίας δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ σωτηρία καὶ ὅτι τοῦτο ἐξεχριστιάνισε τὸν Μοναχισμόν.
Ἑπίσης, παρασυρόμενος ἀπὸ μεμονωμένας περιπτώσεις
Μοναχῶν, ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑκκλησίᾳ, καθ' δν χρόνον δηλαδὴ δὲν
ὑπῆρχε κρατικὴ κοινωνικὴ πρόνοια καὶ ἡ μέριμνα τῆς 'Εκκλησίας ὑπὲρ τῶν πτωχῶν ἧτο εἰσέτι ὑποτυπώδης, οἴτινες, ἐξ ἰδιοσυγκρασίας μᾶλλον ἢ ἐκ συνεπείας πρὸς τὸ τότε ἐπικρατοῦν,
περὶ Μοναχισμοῦ, πνεῦμα, ἐνήργουν περιορισμένην ἢ εὐρυτέραν
φιλανθρωπίαν, ἀποφαίνεται, ὅτι ἡ ἀποστολὴ τοῦ Μοναχοῦ εἶναι
ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁλόκληρον σχεδὸν τὸ ὑπὸ κρίσιν βιβλίον, ἀναλίσκεται εἰς τὴν ἔκθεσιν τῆς κοινωφελοῦς δράσεως τῶν Μοναχῶν
καὶ εἰς ἀποσπάσματα ἐκ λόγων Πατέρων, ἁτινα ἀποκοπτώμενα
ἐκ τοῦ κειμένου καὶ μὴ ὀρθῶς ἐρμηνευόμενα, φαίνεται, ὅτι δικαιώνουν τὰς ἀπόψεις τοῦ συγγραφέως.
Ἐν τούτοις, πληθὺς ὅλη συγγραφῶν τῶν Ἀσκητικῶν Πα
τέρων, ὅχι μόνον δὲν ἀναγράφουν ὑπὲρ τῆς ἐν τῇ κοινωνία ἀγαθοεργίας, ἀλλὰ καὶ ἀποτρέπουν τοιαύτας τάσεις, ὡς τοῖς κοσμικοῖς ἁρμοζούσας. 'Επίσης, ὁ Κοινόβιος Μοναχικὸς τῦπος, ὑφ'
ὅλων τῶν Πατέρων, ἐθεωρήθη ὡς προηγμένον σύστημα βοηθοῦν εἰς τὴν ἐπίτευξιν «καθάρσεως», πρὸς ἐξοικονόμησιν τῆς
ἀνθρωπίνης ἀσθενείας καὶ πρόληψιν τῶν πλανῶν τοῦ ἸΙσυχαστικοῦ βίου, ὅστις ἐξαίρεται ὡς κατ' ἐξοχὴν μοναχικὴ μορφή.
Ἀλλὰ τόσον ἡ σύνθεσις τοῦ Κοινοβίου, ὅσον καὶ ἡ θεωρητική
του θεμελίωσις, μαρτυροῦν, ὅτι ἀποτελεῖ «γυμνάσιον νηπίων».
Ὁ σ. ἐκλαμβάνει τὰ κείμενα, ποὺ ἀναφέρονται εἰς ποικί-
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λας ὑπὲρ τοῦ πλησίον ἀγαθοεργίας, ὡς γραμμὰς καθ' αὐτὸ Μοναχικάς, καὶ μάλιστα ἀκολουθουμένας ἐν τῷ κόσμῳ, ἐνῷ εἰς τὴν
πραγματικότητα πρόκειται περὶ συστάσεων τῶν Καθηγητῶν τοῦ
Μοναχισμοῦ κατὰ συνθήκην καὶ οὐχὶ κατὰ συνέπειαν πρὸς τὸ
Ἁναχωρητικὸν πνεῦμα, ἐφαρμοζομένας ἐντὸς τοῦ αὐστηρῶς μοναστικοῦ περιβάλλοντος. Δηλαδή, οἱ Πατέρες ἔδωὺαν ἀναλόγους
κανόνας διὰ τὰς Μοναστικὰς ἀδελφότητας, ἴνα διὰ τοῦ πλησίον
οἰκοδομοῦνται, χωρὶς νὰ πιστεύουσιν, ὅτι ἄνευ τοῦ πλησίον ἡ
σωτηρία ἧτο ἐπισφαλής. Ἐνδιαφέροντο κυριως νὰ οἰκοδομήσωσιν τὴν ψυχὴν τοῦ εὐεργετοῦντος καὶ δχι διὰ τὴν ὡφέλειαν τοῦ
εὐεργετουμένου. Εἰς τὴν ἀντίληψιν αὐτήν, διαφαίνεται ὁ θρησκευτικὸς ἐγωκεντρισμός, ὅστις ἀπετέλει τὸ πνευματικὴν κλῖμα
τῶν πρὸς τὰ ἴδια πάθη ἀγωνιζομένων Ἁσκητῶν.
Τοῦτο, τὸ ὁποῖον προσβλέπωμεν σήμερον περιφρονητικῶς,
ὡς ἄκρον ἀντιχριστιανικὸν φαινόμενον, ὑπῆρξεν ἡ ἀκαταμάχητος λογικὴ βάσις ἐκείνων, οὖς ἡ Ἑκκλησία ἐτίμησεν ὡς Ἁγίους.
Μοναχός, ὅστις θὰ διενοεῖτο νὰ ὡφελήσῃ τὸν πλησίον, αὐτομάτως ἐξέπιπτε ἐκ τῶν περὶ μετανοίας ἀρχῶν, ἐφ' ὧν θεμελιοῦται
ὁ Μοναχισμός.
Προκαλεῖ ἀληθῆ παραποίησιν καὶ μείωσιν τῆς ἀξίας τοϋ
θεσμοῦ, ὅστις ἐχαρακτηρίσθη ὑπὸ τῶν Πατέρων, ὡς «τέχνη τῶν
τεχνῶν καὶ ὡς ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν», ἡ ἀλλοτρίωσις ἀπὸ
τοῦ θεωρητικοῦ βάθους του, τοῦ πρὸς «μετάνοιαν» πάθους καί,
ἀπὸ τῆς ἐφέσεως πρὸς τὴν ἐφικτὴν τελειότητα, ἥτις ἄνευ ἡσυχίας
ἀποβαίνει ἀδύνατος.
Τὸ χάσμα, ὅπερ διανοίγεται, μεταξὺ τῶν λίαν κοσμικῶν
ἀντιλήψεων τοῦ κ. Φυτράκη, περὶ τοῦ Μοναχικοῦ ἰὀεώδους, καὶ
ἡμῶν, ὀφείλεται ἀκριβῶς εἰς τὸ ὅτι, ἐκεῖνος μὲν στερεῖ τὸν Μοναχισμὸν τοῦ ὑψίστου παράγοντος, τοῦ θείου ἔρωτος, καὶ βλέπει
ἐν τῷ θεσμῷ ἠθικοκοινωνικὰ στοιχεῖα. Ἑμεῖς δέ, στοιχοῦντες
τῷ Πατερικῷ πνεύμᾳτι, καὶ βιοῦντες τὸ ὕψιστον τοῦτο ἰδεῶδες
μακρὰν τοῦ κόσμου, πιστεύομεν εἰς τὴν ἀμιγῶς πνευματικὴν ἀποστολήν του, διὰ πείρας πληροφορούμενοι.
'Ἀς μὴ ἀμφιβάλλωμεν, δτι διὰ ν' ἀναβῇ τις εἰς «φιλοσοφίας κορυφήν», προϋποθέτει φυγὴν ἐκ τοῦ κόσμου, «ἀναχώρησιν», διότι «ἄνευ ἡσυχίας ἀδύνατον καθαρθῆναι». Δὲν ὑποτιμᾶ
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ὁ Μοναχὸς τὴν ἀρετὴν τῆς ἐνεργοῦ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης,
ἀλλὰ προκρίνει τὴν τελειότητα, ἀναπληρῶν διὰ τῆς ἐκ διαθέσεως
ἀγάπης τὸν τόπον τῆς ἐντολῆς.
Ἑ ἀγάπη, ἡ τυποποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Κυρίου, διὰ τὸν Μοναχόν, δὲν διαφέρει ἐὰν ὑπάρχει ὡς ἀνεκδήλωτος φλὸξ εἰς τὴν
καρδίαν του, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀδελφούς, ἢ ἐφαπλοῦται
εὐεργετικῶς εἰς τὸν πλησίον. Τῆς ἀντιλήψεως ταύτης εἴχοντο
στερρῶς οἱ Μοναχοί, Πρακτικοὶ καὶ Θεωρητικοί. Ἁλλ' οἱ πρώτοι ἠναγκάζαντο, εἴτε ἐκ ψυχοσυνθέάεως εἴτε ἐξ ἀδυναμίας πρὸς
τὸν θεωρητικὸν βίον, ν' ἀκολουθήσωσιν ὁδὸν πρακτικωτέραν, αν
καὶ κατὰ βάθος ἐμέμφοντο ἐαυτοὺς διὰ τοῦτο. Ἐνῷ οἱ δεύτεροι,
ἀποδοκιμάζοντες τὰς ἐκκεντρικότητας καὶ τὰς πλάνας τῶν Εὐχιτῶν, «ἔδιδον τὰ πολλὰ τῇ θεωρίᾳ», ἀλλ' ἐργοχείρουν, «ἴνα μὴ
ἐσθίουσιν ἄρτον ἀργόν», καὶ διότι τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα δὲν
ἀντέχει, εἰς τὴν ἔντασιν τῆς ἀδιαλείπτου «θεωρίας».
Οἱ ἄνθρωποι, βέβαια, σώζονται ἀναλίσκοντες ἐαυτοὺς· εἰς
τὴν διακονίαν τῶν ἀδελφῶν ἐκ καθαρᾶς καρδίας. Ἁλλὰ τοῦτο
δὲν εἶναι Μοναχισμός. Διὸ καὶ τοὺς Μοναχοὺς τῆς ἀρχαία; 'Εκκλησίας, δὲν ἐνδιέφερεν ἡ ἔνδεια τῶν πτωχῶν ὅταν ἡλέουν. 'Ηγάπων τοὺς πτωχούς, ἀλλὰ ἐμερίμνων διὰ τὴν ἐαυτῶν ἐλευθερίαν ἐκ τῆς ὕλης, διότι βλέποντες εἰς τὸ πνεῦμα, δὲν ἐθεώρουν
ὡς κακὸν τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ τὴν «ἀμορφίαν τῆς ψυχῆς».
Ἑπιστεύετο δέ, ὅτι ὅχι ἡ τοῦ πλησίον ὡφέλεια συνίστα
λόγον σωτηρίας, ἀλλ' ἡ ἑκάστου ἐσωτερικὴ κάθαρσις. Τὰ μεμονωμένα, ἐν τούτοις παραδείγματα ἐξασκήσεως φιλανθρωπίας ὑπδ
μεγάλων Πατέρων, δὲν ἐκφράζουν τὸ Μοναχικὸν πνεῦμα, οὔτε
δύνανται ν' ἀποτελέσουν τύπον.
Μέχρι τῆς ἐμφανίσεως τῶν Νηπτικῶν Συγγραφέων, ὁ Μοναχισμὸς ἐστερεῖτο βαθυτέρας θεωρήσεως καὶ συστηματοποιήσεως, ἐνεργούμενος κατὰ βούλησιν, Οἱ 'Ἀγιοι Μᾶρκος ὁ Ἁσκητής, Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ὁ Μέγας Μυστικός, Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Διάδοχος,
Εὐάγριος κ ἄ. ὡς καὶ οἱ διδάσκαλοι τῆς νοερᾶς προσευχῆς Γρηγόριος ὁ Πσλαμᾶς, Νικηφόρος, Γρηγόριος ὁ Σιναἶτης καὶ
πλειὰς ὅλη, παρέσχον νέα στοιχεῖα, ἀποτελοῦντα τὴν ἔκφρασιν
τοῦ εὐγενεστέρου, τοῦ ὑψηλοῦ μοναστικοῦ πνεύματος, ἄτινα
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καλλιεργηθέντα, ἐπαγίωσαν ὁριστικῶς τὸ Μοναχικὸν ἐδεῶδες.
'Υφ' ὅλων τῶν σημειωθέντων Πατέρων διακηρύσσεται,
ὅτι Μοναχὸς καὶ κόσμος εἶναι ὅλως ἀσυμβίβαστα καὶ ἐξαίρεται
παρ' αὐτοῖς, ἡ πρὸς τελειότητα φέρουσα φυγὴ καὶ ἡσυχία. Παρὰ
τοῖς ἰδίοις πιστεύεται, δτι ὁ Μοναχισμός ἀποτελεῖ ἰδιαιτέραν
Ἐκκλησιαστικὴν τάξιν, μὲ αὐτοτέλειαν, αὐτονομίαν, μὴ ὑποκειμένην εἰς τὰς ἐκ τῆς κοινωνικότητος ἀπορρεούσας ἐπιταγάς.
Ἀλλὰ διὰ ν' ἀντιληφθῇ τις τὴν νοοτροπίαν τῶν ἀρχαίων
Μοναχῶν τῆς Ἀνατολῆς, ἀρκεῖ νὰ σημειωθῇ, ὅτι «ἡ θέα μόνη
τῆς γυναικὸς μολύνει τὴν καθαρότητα τοῦ Μοναχοῦ» καὶ ὅτι,
«ἡ μετὰ κοσμικῶν ὁμιλία βλάπτει τὴν ψυχήν του», ὡς παρ'
Ἀββᾳ 'Ισαὰκ διατυποῦται καὶ ὑπὸ ἄλλων Πατέρων.
Ἑ ἐργασία τῶν Μοναχῶν δὲν κρίνεται ἐν σχέσει μὲ τὴν
προσφοράν των ἐν τῇ κοινωνίᾳ, διότι ἀποτελοῦν καθαρῶς πνευματικὸν θεσμόν, ἄνευ τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία δὲν δύναται ν' ἀνυψωθῇ, οὔτε νὰ παράσχῃ ἀπόδειξιν τῆς ἐσωτερικῆς της δυνάμεως.
Τὸ ἰδεῶδες τοῦ Μοναχισμοῦ ἀποτελιῖ τὴν βαθυτέραν οὐσίαν τῶν
σκοπῶν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὁσάκις ἔδιδε στελέχη, ἡ ὡραῖα Νύμφη τοῦ Χριστοῦ ἠκτινοβόλει ἐξ ἀρετῆς καὶ ἀγάπης.
Περαίνοντες τὸν στοχασμὸν ἡμῶν, χωρὶς νὰ ἐξαντλεῖται
τὸ θέμα, πιστεύομεν, ὅτι ἐρμηνεύομεν τὸ γνήσιο.ν πνεῦμα τοῦ
Μοναχισμοῦ, ὅπως ἠννόησαν αὐτὸν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἴτινες
«εὗρον τὴν πράξιν εἰς θεωρίας ἐπίβασιν».
Ἑν πάσει περιπτώσει, ὁ κ. Φυτράκης, διὰ τοῦ ἐπιστημονικοῦ του κύρους, εἰσφέρει πολλὰ διὰ τὸ καλὸν τῆς Ἑκκλησίας.
Ἐὰν τὸ βιβλίον του, καθ' ἡμᾶς, παρουσιάξει μειονεκτήματα,
τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονός, ὅτι τὰ ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς
σκέψεως, δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ περιλάβουν ἕνα θέμα, ποὺ κατὰ
μείζονα λόγον, σχετίζεται μὲ τὸ εὐγενέστερον ὅργανον τοῦ ἀνθρώπου: τὴν καρδίαν.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Ι-2-1952

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΑΙ

ΤΟΓΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΗΙΚλΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΓΙΩι ΟΡΕΙ ΗΘΩι ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΝθΧΩΝ

(συνέχεια έζ τοϋ προηγουμένου)

Τὸ Ἑλληνὸν γένος μὴ στέργον τὴν ἕνωσιν ἐλάκτιζε τὸ ἔργον τοῦ Μιχαήλ, ἀλλ' οὗτος ἠναγκασμένος νὰ φέρῃ αὐτὸ εἰς
πέρας κατὰ τὰς ἀξιώσεις τοῦ Πάπα Γρηγορίου Γ καὶ Νικολάου
Γ' προέβη διὰ τῶν ὀργάνων του εἰς πολλὰς βιαιότητας κατὰ τῶν
ἀντιπραττόντων εἰς αὐτόν. Δημεύσεις, φυλακαί, ἐξορίαι, μάστιγες, ὀφθαλμῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ρινῶν καὶ χειρῶν ἀφαιρέσεις
καὶ ἐκτομαὶ πάντα ἐτέθησαν εἰς ἐνέργειαν, ἀλλὰ τὸ ἔργον τοῦ
Μιχαὴλ μὴ δν προϊὸν ἐθνικῆς βουλήσεως καὶ ἀνάγκης ἧτο ἐκ
τῶν προτέρων καταδεδικασμένον. Ὁ Μιχαὴλ ματαίως κατηναλώθη εἰς τὸν οἰκτρὸν τοῦτον ἀγῶνα καὶ ἔθανε κατὰ Δεκέμβριον
1282 ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Ἀνδρόνικος ὁ Β' ἑρμηνεύων τὴν κοινὴν
ἀγανάκτησιν κρυφίως ἐνεταφίασεν αὐτόν.
Αἱ κακώσεις τοῦ Μιχαὴλ καὶ τῶν ὀργάνων του ἑνωτικῶν
κατὰ τῶν ὀρθοδόξων, κυρίως συνέβησαν κατὰ τὴν ὀκταετῆ σχεδὸν πατριαρχίαν τοῦ Ἰωάννου Βέκκου.
Κατὰ τοὺς χρόνους τούτους ἐκακώθησαν δεινῶς οἱ Ἁγιορεῖται καὶ πολλοὶ τούτων ἐθανατώθησαν.
Ἑ εἴδησις αὕτη ἔχει δύο πηγάς: Τὴν ἐν Ἄθῳ ὁμόφωνον
παράδοσιν καὶ συναξάριον δημοσιευθὲν ὑπὸ Α. Δημητρακοπούλου καὶ Μ Γεδεοὸν.
' Ἑ παράδοσις ἰσχυρίζεται ὅτι αὐτὸς ὁ Μιχαὴλ μετὰ τῶν
λατινοφρόνων ἐλθόντες εἰς Ἄθω ἐκάκωσαν τοὺς Ἁγιορείτας καὶ
δὴ τὰς Μονὰς τὰς ὁποίας ἀναφέρει τὸ συναξάριον. Εἰς τὴν Μο-
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νὴν τοῦ Ζωγράφου τοιχογραφία τις ἐν τῇ λιτῇ τοῦ ναοῦ εἰκονίζει αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ πολιορκοῦντα καὶ καίοντα
τοὺς Ζωγραφίτας ἐντὸς τοῦ πύργου των.
Κατὰ τὸ συναξάριον ὁ Μιχαὴλ μεταβὰς εἰς Ἰταλίαν πρὸς
τοὺς λατίνους διὰ τὴν ἕνωσιν καὶ ἐπαναστρέφων εἰς τὰ ἴδια ἀπεβιβάσθη εἰς Ἄγιον Ὄρος «προθυμοώμενος και καραδο-

κων εἰς τοὺς εν αύτφ μοναχοὺς συνεπομενους εξει τῷ
εαυτοϋ φρονιματι, και τοὺς λοιποὺς παντας ελ,κᾧσει εἰς
τον τῆς ὰπωλείας κρημ,νδν». Ὁ αὐτοκράτωρ μετὰ τῆς
«σαθρόίς» αὐτοῦ δυνάμεως θαλασσοπορῶν ἀπεβιβάσθη εἰς τὴν
Λαύραν ἕνθα οἱ μοναχοὶ αὐτῆς μικροψυχήσαντες συνεκοινώνησαν μὲ τοὺς λατίνους. ἀπὸ ἐκεῖ ἐπορεύθη εἰς τὴν τῶν Ἰβήρων
καὶ τὸ Βατοπέδιον τῶν ὁποίων τοὺς μοναχοὺς ἡρωῖκῶς ἀντιστάντας ἐποίησεν ἔργον βασάνοτν καὶ φόνων. Ὄμοίως καὶ ἐν τῇ
τοῦ Ζωγράφου τῆς ὁποίας οἱ εἰκοσιὲξ μοναχοὶ εἰς τὸν πύργον
ἐγκλεισάμενοι καὶ ἐλέγχοντες ἐξ αὐτοῦ τὴν ἀπόνοιαν τοῦ Μιχαήλ,
ἐγένοντο παρ' αὐτοῦ ὀλοκαύτωμα πυρός. Εἰς Καρυὰς ὁ αὐτοκράτωρ μεταβὰς καὶ εὑρών τόν τε Πρῶτον καὶ τοὺς λοιποὺς γενναίως ἀνθισταμένους ἐθανάτωσε διὰ μαχαίρας, ἐκεῖθεν πορευθεὶς εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου ἔλαβε τὴν ὑπὲρ τῆς ἕνώσεως ὁμολογίαν τῶν λειποψυχησάντων Ξηροποταμινῶν.
Ὁ καθηγητὴς Διομήδης Κυριακὸς ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ
αὐτοῦ ἱστορίᾳ (Π,4Ο καὶ 154) βασισθεὶς εἰς τὸ συναξάριον τὰ
αὐτᾶ ἔγραψεν.
Ὁ Δοσίθεος Ἰεροσολύμων ἀναφέρων τόμον τῶν Ἁγιορειτῶν πρὸς Ἁνδρόνικον Β' Παλαιολόγον, ἐν τῷ ὁποίῳ οὗτοι ἀναιροῦν τὰς κακοδοξίας τῶν λατίντον πιστοποιεῖ «τὰ βἁσανα

και αικισμοὺς και τιμωριας και δσους πονηροᾧς θανἁτους εποιησαν οἱ λατινοφρονες τοϊς εἰς τδ Ἅγιον "Ορος
τοϋ 'Ἂθωνος πατρᾶσιν οόδεϊς εϊδωλολἁτρης ταϋτα εποιησε». Ταῦτα δὲ τῷ 1285!
Τόσον ὁ συλλέκτης τῶν πρακτικῶν τῆς κατὰ Βέκκον συνόδου (1283) ὅσον καὶ ὁ ἀείμνηστος Δοσίθεος ἐπλανήθησαν περὶ
τοῦ ἐγγράφου τούτου.
Ὁ τόμος ἢ ἡ ἐπιστολὴ αὕτη σωζομένη ἐν ἀντιγράφοις εἰς
'Ἀθω φέρει ὅντως ἔτος 1285 ἀλλὰ τοῦτο εἶναι προσθήκη τοῦ
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ἀντιγραφέως προσθέσαντος τινὰ εἰς τὸ τέλος τῆς ἀχρονολογήτρυ
ἐπιστολῆς ταύτης.
Τὸ μεγίστου λόγου ἄξιον ἔγγραφον τοῦτο δὲν ἀποτείνεται
εἰς Ἁνδρόνικον ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν τοῦτον τὸν Μιχαὴλ καὶ διὰ
τούτου ἐλέγχουν οἱ μοναχοὶ μετὰ σεβασμοῦ ἀλλὰ καὶ μετὰ δριμύτητος τὰς πλάνας τοῦ αὐτοκράτορος, οὐδαμ.ῶς δὲ ἐν τῷ ἐγγράφῳ τούτῳ γίνεται λόγος περὶ ἰδίων παθημάτων ἢ κακώσεων.
'Υπεραπολογοῦνταὶ τῶν πατρώων δογμάτων μετὰ πολλῆς δυνάμεως, ἐλέγχουσι τὸν Μιχαὴλ καὶ ἀναθεματίζουσι τοὺς λατίνους
οϊτινες κοινωνοῦσι μὲ τοὺς Ἰουδαίους, Ἁρμενίους, Ἰσκωβίτας,
Νεστοριανοὺς καὶ Μονοθελήτας ὡς διὰ μακρῶν ἀποδεικνύουν,
οὐδένα δὲ λόγον ποιοῦνται περὶ ἰδίων καταστροφῶν.
"Ας ὁίψωμεν ἔν ταχὺ βλέμμα ἐπὶ τὸ ἐκτενὲς τοῦτο ἔγγραφον, καθότι δημοσιευόμενον ὁλόκληρον δὲν θὰ ἧτο δυνατὸν νὰ
καταλάβῃ ὀλιγιώτερον χῶρον τοῦ ἡμίσεως τοῦ παρόντος περιοδικοῦ. Ἰδοὺ τὶ λέγουν ἐν ἀρχῇ, κατόπιν μακροῦ προοιμίου :
«Εὐχαριστοῦμεν τῇ ἁγίᾳ βασιλείᾳ σου καὶ ἐν τούτῳ, ὅτι
διὰ βασιλικοῦ αὐτῆς προστάγματος ἔδειξας καὶ διεσάφησας
ἡμῖν τὰ πολυειδῶς ἀκουόμενα καὶ ἀμφισβητούμενσ, νῦν δὲ
τρανῶς γνωρισθέντα. Οἰδεν ἡ κραταιὰ καὶ ἁγία βασιλεία σου
ὅτι πᾶσα ἡ τοῦ Χριστοῦ καὶ Ηεοῦ ἡμῶν ποίμνη ἔν σῶμά
εστιν, ὑπὸ μιᾶς κεφαλῆς διοικούμενον, δς εστιν 'Ιησοϋς

Χριστδς........ ».
Ἐκ τούτων φαναιροῦται ὅτι ὁ αὐτοκράτωρ ἔγραψε πρὸς
τοὺς ἁγιορείτας ἀπολογούμενος καὶ προσπαθῶν νὰ πείσῃ αὐτοὺς
καὶ παρασύρῃ εἰς τὴν παρ' αὐτοῦ χαλκευθεῖσαν οτκονομιαν,
οὗτοι δὲ συλλαβόντες αὐτὸν οὕτως ἐπισήμως ἐν ταῖς πλάναις διὰ
τοῦ ἐγγράφου ὅπερ ἔπεμψεν εἰς αὐτούς, ἀπαντητικῶς ἔγραψαν
εἰς αὐτὸν φυλάσσοντες μὲν τὸ ὀφειλόμενον σέβας πρὸς τὸν θρόνον, τολμηρότατα δὲ καυτηριάζοντες τὰς πλάνας καὶ τὴν ἀπόνοιαν αὐτοῦ, θῦμα μᾶλλον νομίζοντες αὐτόν.
«Οὐδὲ ἀκίνδυνον, γράφουν, ἡμῖν δοκεῖ παρὰ Θεῷ τὸ ἐφησυχάζειν τοῖς ἄρτι γενομένοις ἐπικινδύνως' πεποίθαμεν
γὰρ ὡς οὐδαμῶς καταδέξεται ταῦτα ἡ ἁγία σου ψυχή, ἄνωθεν οὖσα θεόφοβος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου δεδοικυῖα, ἀλλ' οἱ
ταράσσοντές σε (οϊτινες αν εἶεν) βαστάσουσι τὸ κρίμα....».
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Μεταξὺ πολλῶν παραινέσεων γράφουν εἰς τὸν *αὐτοκράτο
ρα καὶ τοὺς ἐξῆς πνευματοφόρους στροφάς.
«Διὰ ταῦτα καὶ ὁ μέγας φησὶ φωστὴρ καὶ διδάσκαλος τῆς
ἑκκλησίας καὶ τῆς τοῦ Παύλου Χάριτος, δς καὶ Παῦλον πνεύσας, ὡς ἐκεῖνος Χριστόν, ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου ταῦτα μετὰ πλειόνων ἄλλων λέγει: αϋτο μεν τοϋτο
τδ πἁντων αιτιον των κακων, τδ μἢ ϋπερ των μι-

κρὼν ἀγανακτεϊν δια τοϋτο και τὰ μειζονα των
(χμαρτημόὶτων επεισῆλθεν, δτι τὰ ελαττονα τῆς προ·
σηκοήσης οϋ τυγχόὺνει διορϋὼσεως" και καθἁπερ οι
εν τοῖς σὼμασι των τραυμἁτων καταφρονήσαντες
πυρετδν ετικτον και σηπεδονας και θανατον, ουτω
και επἰ τῶν ψυχων, οἰ των μικρων ϋπερορωντες τα
μείξονα εἰσἁγουσιν εἰ γαρ οι περ'ι τἢν ἀρχἢν ἀποπηδᾳν τῶν θειων θεσμὼν επιχειροϋντες και μικρον
παρακιζνεϊν, τῆς προσηκοήσης ήτήγχανον επιτιμ,ήσεως, οϋκ αν δ παρὼν ετε'χθη λοιμος, ούκ αν 6 τοσοϋτος χειμ,ὼν τἢν εκκλησίαν κατόλαβεν δ γἀρ τῆς
ϋγιοϋς πιστεως και το βραχὺ ἀνατρεπων τδ παν
λυμαινεται....».
Τὰς πλάνας τῶν ἀζύμων καὶ τοῦ Σαββάτου καὶ τοῦ πρωτείου μὲ γραφικὰς ἀποδείξεις ἀνατρέποντες καὶ τὴν ομοουσιότητα
τοῦ Υἱοῦ ἀποδεικνύοντες τὰ ἐξῆς, ἐξ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως, γράφουν πρὸς τὸν Μιχαήλ.
«Σὺ δὲ καὶ τῶν πατέρων καὶ τοῦ Μονογενοῦς αὐτοῦ,
πλέον τι ἰδεῖν καὶ μυηθῆναι ἐφρόνησας' ουτως ἐξ ἀπονοίας
καὶ τῷ μὴ πειθαρχεῖν τῷ Χριστῷ θεσπίζοντι ἄνω καὶ κάτω
τίθῃς τὰ ἱερὰ δόγματα' καὶ νῦν μὲν τὴν κάτω καὶ περὶ ἡμᾶς
δεσποτικὴν οἰκονομίαν, νῦν δὲ τὴν ἀνωτάτην καὶ θεαρχικὴν
θεολογίαν ταῖς μειώσεσί τε καὶ προσθήκης καταρρυπαίνων
τὴν πίστιν συγχέεις' μᾶλλον δέ τινα καινὴν πίστιν εἰσάγεις
καὶ ἕτερον εὐαγγγέλιον, δ οὐκ ἔστιν ἄλλο κατὰ τὸν μέγαν
ἀπόστολον εἰπεῖν, εἰ μὴ τι ὁ ταράσσων εἴη διὰ σοῦ τὴν
πίστιν διάβολος. Ἁρ' οὐχὶ προφανῶς τοῦτο τὸ δόγμα
σατανᾶ δυαρχίαν ἄθεον παρεισάγον καὶ τὸ πνεῦμα ὑπο-
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βιβάζον; μᾶλλον δὲ μηδὲ τοῦ μονογενοῦς φειδόμενον...... ».

Περὶ τοῦ μνημοσύνου καὶ τῆς δολιότητος τῆς λατινικῆς
ἑκκλησίας καὶ περὶ τοῦ ἀδυνάτου τῆς ἐνώσεως προσθέτουν:
«Πῶς οὗν θεμιτὸν καὶ θεάρεστον ἑνωθῆναι τοῖς τοιούτοις
ἡμᾶς, ὧν δικαίως καὶ κανονικῶς ἐξεκόπημεν, ἀμεταβλήτως
ἔχουσι τῶν αἰρέσεων ; Εἰ τοῦτο καταδεξόμεθα, τὸ ὀρθόδοξον
καὶ ἐν ἐνὶ τὸ πᾶν ἀνατρέπομεν...... Εν ὅσοις γοῦν οὗτοι ἐγκαλούμενοι ὑπὸ εὐθύνης εἰσί, τοῖς αὐτοῖς ἄπασι καὶ ἡμεῖς,
εἰ καταδεξοίμεθα, παρὰ τῶν θειων κανόνων τῶν ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι ἀποφαινομένων ὑπόδικοι γενόμεθα. Οϋκ εστι

τοϋτο θεμιτδν, οϋκ εστιν, ἀλλ' οόδε μνημονεήσομεν
καὶ τοῦτο πείρᾳ τοῦ πονηροῦ δς σκότος ὤν τὸ φῶς ὑποκρίνεται ὡς νῦν γε τὴν ἕνωσιν προβαλλόμενος τὴν μετ' αὐτῶν
ἀπώλειαν τοῦ παντὸς σώματος τῆς ἐκκλησίας δολιεύσεται καὶ
φανερῶς μὴ πείθειν ἔχων πρὸς τοῦτο ἀδήλως ἐπιχειρεῖ ἴνα
ἐν ἐνὶ τρόπῳ ἀνοίξῃ θύραν καὶ κορυφώσῃ κακίαν' εἰ γὰρ
λέγουσιν ἐθέλειν ἑνωθῆναι μεταβληθήτωσαν καὶ οὔτω ἐνούσθωσαν, εἰ δὲ μετὰ τῆς κακίας αὐτῶν τοῦτο βούλειται, οὐ
δυνήσονται καὶ εἰ μέχρι τῶν ψιλῶν ὀνομάτων καταλήγουσι.
Καὶ τὶ δὲ κοινὸν κοινωνίᾳ καὶ ὀνομάτων μνήμῃ καὶ πάνυ
μὲν οὗν, ὡς τοῦτο δείξομεν' ἀλλ' ὤ τοῦ κέρδους οὑ κακῶς
ἐπιτεύξονται, ἔξουσι γὰρ ἐντεῦθεν τὸ ἀδιόρθωτον, ὼς λαβόντες ο θέλουσιν Οὐ γὰρ περὶ εἠσεβείας αὐτοῖς αἱ λογομαχίαι
καὶ συζητήσεις ὡς φαίνεται, εἰ γὰρ αν ἤθελον τὶ ἧν τὸ
προσιστάμενον ; κοινοῦ ὅντος καὶ ἀμίσθου καὶ ἀμόχθου καὶ
ὁμοτίμου δούλοις δεσπόταις, πένησι πλουσίοις, εὐγενεστέροις ἀγενεστέροις, ὀ'φλουσιν οὐκ ὅφλουσιν, ὡς ἀέρος πνεῦσις καὶ φωτὸς χύσις καὶ ὡρῶν ἀλλὰ γε καὶ κτίσεως θέα
τοῦ μεγάλου καὶ κοινοῦ πᾶσιν ἡμῖν ἐντρυφήματος ;........
Ποῖος ᾳδης ἐξερεύσεται τὸ μνημόσυνον τοῦ παρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκκοπέντος ἀξίως, ὡς κατὰ Θεοῦ καὶ τῶν
θείων τραχηλιάσαντος ;...... εἰ γὰρ τὸ ἁπλῶς χαίρειν εἰπεῖν
κοινωνίαν δίδωσι τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, πόσον ἡ διάτορος
αὐτοῦ μνημοσύνη ;. καὶ ταῦτα αὐτῶν τῶν θείων μυστηρίων
φρικτῶς προκειμένων ; εἰ δὲ ὁ προκείμενος αὐτὸς ἐστὶν ἡ
αὐτοαλήθεια, πῶς αν τὸ μέγα τοῦτο ψεῦδος δέχηται...... .

3ΟΟ
τὸ συνάπτειν αὐτὸν ὡς ὀρθόδοξον Πατριάρχην μετὰ τῶν
λοιπῶν ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν ἐν καιρῷ φρικτῶν μυστηρίων ; Σκηνικῶς παίξομεν; Καὶ πῶς ταῦτα ἀνέξεται ὀρθοδόξου ψυχὴ καὶ οὐκ ἀποστήσεται τῆς κοινωνίας μνημονευσάντων αὐτίκα καὶ ὡς καπηλεύοντας τὰ θεῖα τούτοις ἡγήσεται; Ἄνωθεν γὰρ ἡ τοῦ Θεοῦ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν
ἐπὶ τῶν ἀδύτων ἀναφορὰν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀῳχιερέως
συγκοινωνίαν τελείαν ἐδέξατο τοῦτο ___ »,
Τώρα, κατόπιν τοῦ σταλέντος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Παλαιολόγον ἐγγράφου τούτου ἐὰν οὗτος διέταξε τὰ ὅργανά του νὰ πειθαναγκάσωσι τοὺς Ἁγιορείτας εἰς παραδοχὴν
τῆς ἐνώσεως, θετικῶς μὲν ἀγνοῶμεν, εὑρίσκομεν ὅμως τοῦτο
πιθανώτατον διότι ὁ Μιχαὴλ ὁ μέχρι τοῦ θανάτου του ἐκτυφλῶν καὶ γλωσσοκοπῶν καὶ μυρίας βασάνους ἐπιφέρων εἰς τοὺς
ὀρθοδόξους καὶ οὐδ' αὐτῶν τῶν συγγενῶν αὐτοῦ φεισθεὶς ὅπως
ἀγάγῃ εἰς πέρας τὸ σαθρὸν αὐτοῦ ἔργον, βεβαίως δὲν ἧτο δυνατὸν νὰ δειχθῇ ἐπιεικὴς εἰς τοὺς μετὰ μεγίστης ἐνθέου παρρησίας ἀντιπράττοντας καὶ ὶοιουτοτρόπως τολμηρῶς ἀπαντῶντας Ἁγιορείτας. Νομίζομεν ὅμως ὅτι ὁ Μιχαὴλ πολὺ δὲ περισσότερον ὁ Πάπας δὲν ἧλθον εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος, ἐὰν δὲ ἔλαβον χῶραν κακουργήματα ἐν αὐτῷ ὑπὸ τῶν ἐνωτικῶν, ὡς καὶ
ἡμεῖς πιοτεύομεν, ταῦτα ἐγένὸντο κατ' ἐντολὴν τοῦ Μιχαήλ, ὅτε
οὐδεμία ἀμφιβολία χωρεῖ ὅτι ἐκακώθησαν πάντες οἱ Ἁγιορεῖται καὶ αἱ 3ΟΟ μεγάλαι καὶ μικραὶ μοναὶ αὐτῶν καὶ οὐχὶ ὅτι
οἱ ἐνωτικοὶ ἀπετάνθησαν μόνον εἰς τὰς Μονὰς Λαύρας, Βατοπεδίου, 'Ιβήρων, Ζωγράφου καὶ Ξηροποτάμου καὶ εἰς τὴν λαύραν τῶν Καρυῶν. Κατ' ἐκείνην μάλιστα τὴν ἐποχὴν ἡ Μονὴ
τῶν Ἰβήρων διετέλει κατεστραμμένη ὑπὸ πειρατῶν, ἡ δὲ τοῦ
Ζωγράφου ἧτο ἀσήμαντος.
Ὁ υἱὸς τοῦ Μιχαὴλ Ἀνδρόνικος Β' Παλαιολόγος ἀνελθὼν τὸν θρόνον τῷ 1282 ἐξηφάνισεν ἐν μιἀ στιγμῇ τὸ ἔργον
τοῦ πατρός του, δν οὐδὲ ἐπισήμου ταφῆς, οὐδὲ μνημοσύνου .
ἠξίωσε! καὶ ταῦτα προκειμένου περὶ τοῦ ἡρωϊκοῦ παλινορθωτοῦ τῆς αὐτοκρατορίας. Τοσαύτη ἧτο ἡ ἀγανάκτησις τοῦ γένους
κατὰ τοῦ τολμήματος τοῦ Μιχαήλ.
Ὁ Ἀνδρόνικος γενναίως ἀντήμειψε τοὺς ὁμολογητὰς μο-
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ναχοὺς καὶ οὐδεὶς πιστεύομεν τῶν πρὸ αὐτοῦ ἢ μετ' αὐτὸν
παρέσχε δαψιλεστέρας χορηγίας εἰς τοὺς Ἁγιορείτας.
Τοιουτοτρόπως ὁ ΙΓ' αἰὼν ἀρξάμενος ὑπὸ ἀπαισίους οἰωνοὺς καὶ διανυθεὶς ἐν ταλαιπωρίαις καὶ ὀδύνῃ τὰς ὁποίας μιζρὸν καὶ ἐφημέρως ἐγλύκανεν ἡ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνάκτησις, ἐδείχθη κατὰ τὰ τέλη αὐτοῦ ἀγαθὸς εἰς τοὺς Ἁγιορείτας, ἀλλ' οὐχὶ δυστυχῶς καὶ εἰς τὸ κράτος, διότι ἐκ τοῦ ἀθλίου
συστήματος, τῆς θρησκοληψίας, τῆς μοιρολατρείας καὶ τῆς περὶ
τὰ στρατιτοτικὰ ἀντιλήψεως καὶ μερίμνης τοῦ Ἁνδρονίκου Β'
καὶ τῶν περὶ αὐτὸν λογιωτάτων ἀνδρῶν, οἶος ὁ ὑπουργὸς αὐτοῦ
Θεόδωρος ὁ Μετοχίτης, νέοι κίνδυνοι ἐξ ἀνατολῶν καὶ ἰδίᾳ ἐκ
δυσμῶν προέκυψαν, οἴτινες ἔμελλον νὰ ἐκραγοῦν ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς παραλίας τοῦ κράτους καὶ νὰ καταστρέψουν τὸ Ἄγιον
Ὄρος
(συνεχεια εις τδ επομενον)

ΓΝΩΜΙΚΑ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
"Οσον κα6 αν ϋ·ψω^η 6 ανθρωπος εν τη ϋπερηφανϊα της καρδϊας αϋτοϋ, γην πατει εκ της δποϊας εληφ'8·η και εις γην πορεϋεται.
'Αγ. 'Εφραιμ του Σϋρου

*
αλλ

Οϋχι οϊ ακροαται του Νδμου εϊναι δϊκαιοι απεναντι του Θεοϋ,
δικαιωΦωσιν.
οϊ εφαρμδξοντες τδν Νδμον, αϋτοι
'Αγ. Συμεων νεου Φεολογου

Μ-Ισησον την τιμην ινα *
τιμη'Ο'ης δ τρεχων οπιοΦεν της τιμης,
φεϋγει αϋτη εμπροσΦεν αϋτοϋ, και δ φεϋγων αϋτην, τδν καταδιωκει
αϋτη και γινεται κηρυξ εις δλους τοϋς ανϋρωστους της ταπεινοφροοϋνης αϋτοϋ.
'Αββα 'Ισαακ τοϋ Σϋρου
'Ο φδβος τοϋ ϋϊανατου λυπει τδν αν^ρωπον τδν κατηγοροϋμενον ϋπο της ουνειδηοεως αϋτοϋ, δ δε εχων πληροφορϊαν αγαΦην εν
εαυτω οϋτος αφϊεται εις τδν Φανατον ως εν ζωη.
'Αββα 'Ισαακ τοϋ Σϋρου

Δυο η τρεις ηλιακαι ακτινες παρηγοροϋν δι' δλδκληρον βροχεεβδομαδα τοϋτο εϊκονϊζει παντα τδν βϊον ημων μετα των χαρραν *
μοσϋνων στιγμων αϋτοϋ, αϊτινες επιφερουν τδσον ταχεϊαν λυΦην των
δεινων.
'Αββα Ηερρεϊβ

Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜ. ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΤΜΥΛΟΥ

(συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Διὰ δὲ τῆς ἕκτης αἰτήσεως παρακαλοῦμεν θερμῶς τὸν
Κύριον, δπως σχι μόνον τὴν ζῳήν, ἀλλὰ καὶ τὰ τέλη αὐτῆς χαρίσηται ἡμῖν ἀπηλλαγμένα πάσης ὀδύνῃς καὶ πόνου καὶ θλίψεως καὶ τρόμου καὶ αἰσχύνης, τὰ ὁποῖα δοκιμάζουσιν ἐν ὡρᾳ τοῦ
θανάτου πάντες οἱ μὴ καλῶς καὶ θεαρέστως ζήσαντες καὶ μιῆ
μετανοήσαντες ἁμαρτωλοί' διὰ τοῦτο ἐπισυνάπτομεν προσέτι εἰς
τὴν αἴτησιν ταύτην καὶ τὴν δέησιν, δπως ὁ Θεὸς καταξιώσῃ
ἡμᾶς νὰ δώσωμεν καλὴν ἀπολογίαν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ ἐκείνου βήματος, ἐφ' οὗ, καθήμενος ἐν δόξῃ ὁ νῦν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν σφαγιαζόμενος καὶ ἐνταφιαζόμενος Υἱός τοῦ Θεοῦ,
θέλει κρίνει ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ παρουσίᾳ πάντας ζῶντας καὶ
νεκρούς. 'Επειδὴ δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν διέταξεν, ϊνα πάντοτε πᾶσαν αἴτησιν ἡμῶν παρὰ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
ποιῶμεν, διὰ τοῦτο ἡ Ἑκκλησία διέταξεν ἴνα εὐθὺς μετὰ τὸ πέρας τῶν αἰτήσεων τούτων ὁ ἱερεὺς ἐκφωνῇ. «Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν
τοῦ Μονογενοῦς σου Υἱοῦ..... ». 'Ἐπειτα δὲ στρεφόμενος ὁ ἱερεὺς πρὐς τὸν λαόν, εὐλογεῖ καὶ εὔχεται αὐτῷ εἰρήνην, ἐπιφωνῶν
«Εἰρήνη πᾶσι». Ταύτην δὲ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἀμοιβαίαν ἀγάπην καὶ ὁμόνοιαν, συνιστῶν καὶ ὁ διάκονος εἰς πάντας τοὺς
παρισταμένους πιστούς, ἐκφωνεῖ ἀμέσως μετὰ τὸν ἱερέα ταῦτα"
«Ἁγαπήσωμεν ἀλλήλους ἴνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν». Συνιστᾶται δὲ εἰς τοὺς πιστοὺς ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ διακόνου εἰρήνη,
ἀγάπη καὶ ὁμόνοια, διότι αὐταὶ εἶναι αἱ βάσεις καὶ τὸ θεμέλιον
τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. 'Ἀνευ τῆς ἀγάπης οὐ μόνον πίστις
ἡμῶν καὶ ἡ προσευχὴ καὶ πᾶσα ἄλλη ἀρετὴ καὶ θυσία εἶναι νε-
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κρά, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἐκχυνόμενον ἤδη ὑπὲρ ἡμῶν πανάγιον
αἶμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν μένει ἐπίσης ἀνωφελὲς καὶ ἄχρηστον.
Ὄθεν, ἐπειδὴ πρόκειται νὰ ὁμολογήσωμεν παρρησίᾳ τὴν εἰς τὸν
Χριστὸν πίστιν ἡμῶν, διὰ τοῦτο ὀφείλομεν πρότερον νὰ ἔχωμεν
ἐπὶ τούτῳ ἐν ἡμῖν εἰρήνῃν καὶ ἀγάπην, αἱ ὁποῖαι εἶναι τὸ μόνον ἀληθὲς σημεῖον τοϋ ἀληθοῦς Χριστιανοῦ, ἄλλως οἱ λόγοι
τῆς ὁμολογίας ἡμῶν θέλουσιν ὁμοιάζει πρὸς χαλκὸν ἠχοῦντα καὶ
κύμβαλον ἀλαλάζον.
Διὰ τοῦτο εἰς τοὺς ἀρχαίους χρόνους, εὐθὺς μετὰ τὴν ρηθεῖσαν ἐκφώνησιν, οἱ ἐν τῷ ναῷ παρευρισκόμενοι πιστοί, πρὸς
βεβαίωσιν τῆς βασιλευούσης ἐν αὐτοῖς ἁμοιβαίας εἰρήνης, ἀγάπης καὶ ὁμονοίας, ἠσπάζοντο ἀλλήλους, ἀλλ' ἀφ' ὅτου ἡ πίστις
καὶ ὁ ζῆλος καὶ ἡ ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν ἐψυχράνθη καὶ ἥρξαντο σπανιώτερον νὰ προσέρχωνται εἰς τὴν θείαν καὶ ἱερὰν
Κοινωνίαν, ἔπαυσε καὶ ἡ ἁγία αὕτη συνήθεια καὶ περιωρίσθη
ὁ ἀσπασμὸς οὗτος μόνον μεταξὺ τῶν συλλειτουργούντων ἱερέων,
οἴτινες προσκυνήσαντες κατὰ τὴν τάξιν τὰ κεκαλιϊμμένα τίμια
δῶρα, ἀσπάζονται ἀλλήλων τὰς χεῖρας, τοῦ μέν, προσφωνοῦντος
Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν», τοῦ δέ, ἐπιφωνοῦντος, καὶ ἔστι
καὶ ἔσται.... ».
Μετὰ τὴν ἡηθεῖσαν ἐκφώνησιν ἀμέσως οἱ. ψάλται ὡς ἀπὸ
προσώπου πάντων τῶν πιστῶν, ὁμολογοῦσι μετὰ βαθυτάτης κατανύξεως τὴν ἐγκάῳδιον αὐτῶν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν πίστιν
καὶ ἀγάπην, ψάλλοντες «Πατέρα Υἱὸν καὶ ἄγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον». Τελουμένης δὲ τῆς θείας Λειτουργίας ὑπὸ πολλῶν ἱερέων καὶ ἐνῶ γίνεταιἐν τῷ ἱερῷ ὁ ἐν Χριστῷ ἀσπασμὸς μεταξὺ τῶν ἱερουργούντων, τότε οἱ ψάλται, ὡς
ἀπὸ μέρους πάντων, ὑπόσχονται τὴν ὀφειλομένην πρὸς τὸν Κύριον καὶ Σωτῆρα ἀγάπην, ψάλλοντες τὰ ἱερὰ ταῦτα λόγια. «Ἁγαπήσω σε, Κύριε ἡ ἰσχύς μου, Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ὁύστης μου». Ψαλλομένου τοῦ ἱεροῦ τούτου ὕμνου,
©ἱ ἐν τῇ θείᾳ Αειτουργίᾳ παρευρισκόμενοι χριστιανοί, μὴ δυνάμενοι πλέον δημοσίᾳ διὰ τοῦ ἐν Χριστῷ ἀσπασμοῦ νὰ δείξωμεν
καὶ ἐμπράκτως τὴν χριστιανικὴν ταύτην ἁγίαν ἀγάπην, ὀφείλομεν·ἐν τῇ ἱερὰ ταύτῃ στιγμῇ νὰ ἐφαρμόζωμεν ἐν ἐαυτοῖς τουλάχιστον τὸ θεῖον τοῦτο παράγγελμα, ἀποδιώκοντες ἔκαστος καὶ
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ἀπὸ τοῦ νοὸς καὶ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ πᾶν μίσος, πᾶσαν ἔχθραν καὶ πᾶσαν κακίαν πρὸς τὸν πλησίον ἡμῶν, ἴνα τοιουτοτρόπως δυνηθῶμεν ἀξίως καὶ ἀκατακρίτως νὰ ὁμολογήσωμεν ἀμέσως τὴν πίστιν ἡμῶν. Ἑ Ἑκκλησία δὲ θέλουσα νὰ καταστήσῃ ἔτι μᾶλλον συντονωτέραν τὴν προσοχὴν ἡμῶν εἰς τὴν ἀκρόασιν τῶν θείων καὶ ὑψηλῶν τῆς Χριστιανικῆς ἡμῶν πίστεως
ἀληθειῶν, ὤρισεν ἴνα ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὐμνου τούτου
ὁ διάκονος ἀναφωνῇ μεγάλῃ τῇ φωνῇ. «Τὰς θύρας, τὰς θύρας,
ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν». Αἱ λέξεις αὗται, τὰς θύρας τὰς θύρας,
οὕτως ἐπιτακτικῶς ἐπαναλαμβανόμεναι, ἀναφέρονται εἰς ἐκείνους.
οἱ ὁποῖοι εἰς τοὺς ἀρχαίους χρόνους ἧσαν διωρισμένοι διὰ νὰ
προσέχοισι καὶ ἐπιτηρῶσι τὰς θύρας τοῦ ναοῦ, μὴ ἐπιτρέποντες
πλέον εἰς οὐδένα δχι μόνον ζατηχούμενον, ἀλλ' οὐδὲ πιστόν, μήτε εἰσελθεῖν, μήτε ἐξελθεῖν τοῦ ναοῦ καθ' ὅλον τοῦτον τὸν καιρὸν κατὰ τὸν ὁποῖον οὕτω λαμπρῶς ὁμολογεῖται ἡ πίστις ἡμῶν
καὶ ἐπιτελεῖται τὸ μέγα μυστήριον τῆς θείας ἀναφορᾶς. Μετὰ δὲ
τὴν ἐπιτακτικὴν ταύτην τοῦ διακόνου ἐκφώνησιν, εὐθὺς ὁ ἱερεὺς
ἱστάμενος μετὰ φόβου πολλοῦ ἐνώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἐπισείων ἄνωθεν τῶν τιμίων δώρων τὸν ἀέρα καὶ λέγων μυστικῶς
τὸ σύμβολον τῆς πίστεως. Ὁ ἀὴρ δὲ ἐπισειόμενος ἄνωθεν τῶν
ἁγίων δώρων, ἀφ' ἑνὸς μὲν τὸν σεισμὸν τὸν κατὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστοῦ γενόμενον, καὶ τὸν φόβον ἐκεῖνον καὶ μέγαν τρόμον ἐξεικονίζει, ὅστις κατέλαβε τοὺς
φιλάσσοντας τὸν Ζωοδόχον τάφον τοῦ Σωτῆρος στρατιώτας,
ἀφ' ἐτέρου δὲ σημαίνει τὴν ἄνωθεν ἐπὶ τῶν προκειμένων τιμίων
δώρων καταβαίνουσαν ζωοποιὸν καὶ παντοδύναμον πνοὴν καὶ
χάρῖν τοῦ ζωαρχικοῦ παναγίου Πνεύματος, 'Ἐξω δὲ τοῦ ἁγίου
Βήματος ἐν τῷ ναῷ, προπαρασκευασθέντες ἁπαντες οἱ πιστ.οὶ διὰ
τοῦ συνδέσμου τῆς πρὸς ἀλλήλους εἰρήνης, ἀγάπης καὶ ὁμονοίας,
ἄρχεται ἀμέσως ὁ προϊστάμενος, ὡς ἀπὸ προσώπου πάντων τῶν
παρισταμένων, νὰ ἀναγιγνώσκῃ μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀργῶς καὶ εὐκρινῶς τὸ ἱερὸν Σύμβολον τῆς πίστεως, τὸ ὁποῖον, περιλαμβάνει
πάντα τὰ δόγματα τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἡμῶν ἁγίας πίστεως καὶ διακρίνει τοὺς ἀληθεῖς ὀρθοδόξους, ἀπὸ τῶν μελῶν
πάσης ἄλλης Χριστιανικῆς κοινότητος μἠ ὀρθοδόξου καὶ αἱρετικῆς ἢ σχισματικῆς θρησκείας.
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Τοῦ συμβόλου δὲ ἀναγιγνωσκομένου, πάντες οἱ ἐν τῷ ναῷ
παριστάμενοι Χριστιανοί, ὀφείλουσι νὰ παρακολουθῶσι νοερῶς
μετὰ φόβου, εὐλαβείας τε καὶ προσοχῆς μεγάλης τὸν ἀναγιγνώσκοντα, ἐπαναλαμβάνοντες ἄπαντες λέξιν πρὸς λέξιν καθ' ἑαυτοὺς
τὴν ἀληθῆ ἐκείνην ὁμολογίαν ἥτις ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιον τῆς ἡμετέρας ἀμώμου πίστεως. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν δὲ τοῦ συμβόλου
τῆς πίστεως ὁ διάκονος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐκφωνεῖ μετ' εὐλαβείας
τὰς λέξεις ταύτας. «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν».

Ἑ ἐκφώνησις αὕτη σημαίνει ὅτι, ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
σφαγιάζεται καὶ προσφέρεται θυσία ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν
καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, διὰ τοῦτο, ἐὰν καὶ ἡμεῖς θέλωμεν νὰ λάβωμεν μέρος ,κοινωνὸν εἰς τὴν ἀναίμακτον ταύτην
θυσίαν, ὀφείλομεν ὅχι μόνον τὴν καρδίαν ἡμῶν ν' ἀπαλλάξωμεν
ἀπὸ πάσης ἔχθρας, μίσους καὶ φθόνου, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ σῶμα
ἡμῶν νὰ δώσοτμεν τὴν προσήκουσαν, εὐπρεπῆ καὶ εὐσχήμονα
στάσιν, ἱστάμενοι μετὰ πολλῆς τῆς εὐλαβείας καὶ τοῦ σεβασμοῦ,
μὴ διαταράσσοντες τὴν προσευχὴν καὶ τὴν τελετὴν τοῦ θείου μυστηρίου πηγαινοερχόμενοι ἢ συνομιλοῦντες πρὸς ἀλλήλους. Εὐθὺς δὲ μετὰ τὴν ὁηθεῖσαν ἐκφώνησιν ψάλλονται αἱ ἐξῆς λέξεις,
«ἔλεον εἰρήνης θυσίαν αἰνέσεως». Τοῦτο δὲ σημαίνει. ὅτι ἡμεῖς
εἰς τὴν πρόσκλησιν ταύτην, καθὼς καὶ εἰς ὅλας τὰς διατάξεις καὶ
προτροπὰς τῆς Ἑκκλησίας, ὀφείλομεν πάντοτε ν' ἀπαντῶμεν
ταῦτα Ναὶ Κύριε, ἡμεῖς ἔχομεν καὶ ἀγάπην καὶ εἰρήνην, ἡμεῖς
δεικνύομεν καὶ ἔλεος καὶ ἐπιείκειαν καὶ εὐσπλαχνίαν πρὸς ἀλλή
λους, ἰδοὺ ἡ μόνη θυσία αἰνέσεως καὶ εὐχαριστίας τὴν ὁποίαν
καὶ μόνην ἡμεῖς τολμῶμεν νὰ προσφέρωμεν αὐτὴν εἰς τὸν Σωτῆρα καὶ Θεὸν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἱερεὺς ἀκούων τὴν εὐσεβῆ ταύτην
τῶν πιστῶν προθυμίαν, στρέφεται εὐθὺς πρὸς τὸν λαὸν καὶ εὐλογεῖ αὐτοὺς διὰ τῶν Ἁποστολικῶν τούτων λόγων. «Ἑ χάρις
τοῦ Κυρίου ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ
Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων
ὑμῶν». Ἑμεῖς δὲ ἀντεπευχόμεθα τὰ αὐτὰ οὐράνια καὶ σωτήρια
ἀ,γαθὰ καὶ εἰς αὐτὸν διὰ τῶν ἐξῆς λέξεων. «Καὶ μετα τοῦ πνευματός σου». Ἑπειδὴ δὲ ὁ ἱερεὺς βλέπων πλησιάζουσαν τὴν
ἱερὰν καὶ μυστηριώδη ἐκείνην στιγμήν, καθ' ἥν. ἐπερχομένη

Η Π3ἰι ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΜΑΣ
Τὴν 2αν παρελθόντος Φεβρουαρίου ἐορτὴν τῆς 'Υπαπαντῆς
καθ' ἣν ἡ ἡμετέρα Ἰερὰ Μονὴ τελεῖ τὴν ἐτησίαν αὐτῆς πανήγυριν, συνεπληρώθησαν 113 ἔτη ἀπὸ τοῦ 1839 ἀφ' ὅτου πρωτοστατοῦντος τοῦ ἐκ τῶν προϊσταμένων τῆς Μονῆς Προαγ. Ἀβερκίου ἐκ Γρεβενῶν, ἡ πλειονότης τῆς τότε ἀδε.λφότητος αὐτῆς
ἀνεκήρυξε μετ' ἱκᾳνὴν ἀντίστασιν τὸ Ἐοινοβιακὸν πολίτευμα ἐκ
τοῦ πρότερον ἰδιορρύθμου ὑπάρχοντος.
Κατὰ τὴν μ.ετατροπὴν ταύτην καὶ ἐφαρμογὴν τοῦ θείου
τούτου Κοινοβιακοῦ συστήματος, οἱ ἀντιφρονοῦντες ἐκράτησαν
ἐπ' ἀρκετὸν εἰς μεγίστην ταραχὴν τὴν Μονὴν καὶ μέχρις ὅτου
ἐπενέβη καὶ πάλιν ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία
Κατὰ τὴν περίοδον τῶν πρώτων ἀνωμαλιῶν, ἀδελφός τις
τῆς Μονῆς εἶδεν ὁπτασίαν ἥτις ἐνίσχυσε σημαντικῶς τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Κοινοβιακοῦ βίου, τὴν ὁποίαν καὶ παραθέττομεν ἐπὶ
λέξει ὡς ταύτην περιγράφει εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 136 χειρόγραφον
κώδικα τῆς Μονῆς ὁ τότε εἰς τὴν περιφέρειαν αὐτῆς ἡσυχάζων
διδάσκαλος Ἰάκωβος καὶ ἥτις ἔχει ὡς ἀκολούθως :
«Ἀδελφός τις ἡσυχαστής, διστάζων ἧν ἐπὶ τῇ μεταρρυθμίσει τῆς τοῦ 'Αγίου Παύλου ἱερᾶς καὶ Βασιλικῆς Μονῆς

ἀοράτως ἡ τοῦ παναγίου Πνεύματος χάρις, μεταβάλλει τὰ προκείμενα εἰς σῶμα καὶ αἶμα Χριστοῦ, κελεύει πάλιν τοὺς πιστούς, ἴνα ἀνυψώσωσι καὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν
ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ματαιότητος πρὸς τὸν Θεόν, τὸν ἐν
οὐρανῷ οἰκοῦντα, λέγων. «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας». Ἀμέσως
δὲ ὁ ψάλτης, ἀντὶ πάντων τῶν λοιπῶν πιστῶν, ἐπιφωνεῖ
μετὰ συντόμου προθυμίας. «'Ἐχομεν πρὸς τὸν Κύριον», δηλαδὴ λέγομεν καὶ βεβαιοῦμεν καὶ ἐπισήμως κηούττομεν, ὅτι
πάντες καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἔχομεν πρὸς
τὸν Κύριον καὶ οὐχὶ εἰς τὴν γῆν καὶ τὰς βιωτικὰς μερίμνας.
(συνέχεια εις τδ έπομενον)
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ἀπὸ ἰδιορρυθμίας εἰς Κοινόβιον. Ἑὰν δηλονότι εὐπρόσδεκτος ἧν πρὸς τὸν Θεὸν ἡ τοιαύτη ἀπροσδοκήτως ἀθρόα μεταβολή' ἐξαιρέτως δὲ θεωρῶν τοὺς μοναχοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ
μονῇ ἀσκουμένους διαδίδοντας ἔλευθέρως καὶ ἁφειδῶς εἰς
τοὺς δεομένους τὰ τοῦ σώματος ἀναγκαῖα, τῆς Μονῆς εὑρισκομένης εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν, καὶ χρέους ὑπερόγκου καταντλουμένης διὰ τὰς ἀλλεπαλλήλους διατρεχούσας ταραχὰς καὶ
ἐπιφοράς, διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ καὶ ἔκρινεν, ἴνα ἀπελθὼν ἀναγγείλῃ τῷ ἡγουμένῳ τὸν τοιοῦτον ἐνδιάθετον αὐτοῦ
λογισμόν.
Ἑ δὲ Πανύμνητος Δέσποινα ἀνακόψαι θέλουσα ἐξ αὐτοῦ
τὸν τοιοῦτον δισταγμὸν καὶ πληροφορῆσαι ὅτι αὐτὴ προνοεῖ
καὶ ἐξοικονομεῖ εἰς πάντα τὰ χρειώδη τῆς μονῆς, καὶ ἀναγκαῖα εἰς διατροφὴν τῶν ἀδελφῶν, καὶ ὅτι κατ' εὐδοκίαν Θεοῦ
καὶ βούλησιν ἐσυστήθη ἡ Κοινοβιακὴ διὰγωγή, καὶ ὁ ναὸς
ἐπ' ὀνόματι αὐτῆς ἐτιμήθη καθὼς ἀ.π' ἀρχῆς ὁ θεῖος Παῦλος
εἰς ὅνομα αὐτῆς ἐτίμησε καὶ ἐναπέθετο τὸν ὑπ' οὐτοῦ δομηθέντα ναόν. ἔδειξεν αὐτῷ τὴν ἑπομένην ὀπτασίαν, καὶ ἐπληροφόρησεν αὐτὸν βεβαίως, ὡς ὧδε σημειοῦται, εἰς ἀἴδιον
μνήμην, καὶ πλ,ὴροφορίαν αὐτοῦ τε καὶ τῶν περὶ τούτων δισταζόντων. 'Ἐχει δὲ οὕτως.
Ὁ ἀδελφὸς οὗτος νοσῶν καὶ κατάκοιτος εὑρισκόμενος ἐν
τῇ κέλλῃ αὐτοῦ ἐλθὼν εἰς ἔκστασιν εἶδε τὸν σατανᾶν μαινόνον, καὶ τρίζοντα τοὺς ὁδόντας αὐτοῦ κατὰ τῆς Μονῆς, διὰ
τὴν ἐξ ἰδιορρυθμίας εἰς κοινόβιον μετᾳρρύθμισιν αὐτῆς, καὶ
φθονῶν εἰς τὴν τῶν ἀδελφῶν ψυχικὴν σοττηρίαν ἡτοίμαζε
παγίδας καὶ βρόχους κατ' αὐτῶν καταστρέψαι θέλων αὐτούς,
καὶ διεγείρας σκάνδαλα καὶ ταραχὰς κατά τε τοῦ ἡγουμένου
καὶ τῶν ἀδελφῶν, ὤστε εἰ δυνατὸν ἧν αὐτῷ ἐξ ὁλοκλήρου
ἀφανῆσαι αὐτοὺς καὶ τὸ κοινόβιον καταστρέψαι. Ταῦτα ἰδὼν
ὁ ἀδελφός, ἤρχετο πολλάκις παρηγορῶν τὸν ἡγούμενον, καὶ
παραθαρρύνων αὐτὸν ἴνα ἔχῃ πρὸς τὸν Θεὸν τὰς ἐλπίδας
του, καὶ ἡ Παντάνασσα Δέσποινα Θεοτόκος, ἡ πρὸς τὸν
νἱὸν αὐτῆς τὰς εὐχὰς τῶν πιστῶν προσφέρουσα πάντοτε, θέλει νὰ ἐξοικονομίσει ὅλα καὶ νὰ διασκεδάσῃ τὰ σκάνδαλα,
καὶ καταπραὐνῃ τὰς ταραχὰς τῶν ἀντικειμένων, καὶ νὰ κυ-
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βερνήσῃ πηδαλιουχοῦσα τὸ ἱερὸν αὐτῆς καταφύγιον.
Ὄτε δὲ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς ἱερᾶς ταύτης Μονῆς
ἐτελοῦντο, ὁ ὁηθεὶς ἀδελφὸς εὑρίσκετο εἰς βαθυτάτην ἀσθένειαν κατακείμενος κλινήρης ἐν τῇ κέλλῃ αὐτοῦ, καὶ μὴ δυνάμενος ἐλθεῖν συνεορτάσαι καὶ αὐτὸς τὴν τῶν ἐγκαινίων
ἱερὰν πανήγυριν, ἔμενεν ἡσυχάζων μόνος του. Ἐτελοῦντο
δὲ τὰ ἐγκαίνια κατὰ τὴν τριακοστὴν πρώτην τοῦ Δεκεμβρίου
μηνός. Ὁ γοῦν κατακείμενος ἀδελφός, ἐθεώρει ἐν ἐκστάσει,
ὅτι εὑρίσκετο παρὼν εἰς τὰ ἐγκαίνια, καὶ ἐώρα Παρθένον
τινὰ σεμνοπρεπεστάτην καθιδρυμένην ἐν τῷ ἱερῷ συνθρόνῳ
τῷ ἔνδον τοῦ ἁγίου βήματος, κρατοῦσα εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτῆς καὶ βρέφος ἀκτινοβολοῦν ὡς ἀστέρα πολύφωτον, καὶ
ὑπὲρ τὸν ἠλιον ἀπαστράπτοντα' τὸ ὁποῖον βρέφος ἐκράιει
εἰς τὰς χείρας αὐτοῦ σκῆπτρον βασιλικὸν καὶ εἰς αὐτὴν τὴν
ὡραιοτάτην παρθένον καθιερώθη ὁ ναὸς καὶ αὕτη ἀποκατέστη Κυρία καὶ ἔφορος, προστάτις καὶ κηδεμὼν τοῦ τε ναοῦ
καὶ ὅλης τῆς Μονῆς ταύτης.
Κατὰ δὲ ὤρας τινὰς ἀφαίνετο ἐξερχομένη τοῦ βήματος
συνεργοῦσα εἰς τὴν ὑπουργίαν τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων" καὶ ἄλλοτε μὲν περιερχομένη ἴστατο εἰς τὸν δεξιὸν χορόν, ἄλλοτε
δὲ εἰς τὸν ἀριστερὸν ὀυθμίζουσα καὶ ψάλλοντας καὶ ὑμνωδοὺς τῶν ἱερῶν ἀσμάτων καὶ τοὺς διακονούντας ἐνισχύουσα'
ἄλλοτε δὲ πάλιν περιερχομένη τὸν θεῖον ναὸν ἐν ἱλέῳ ὅμματι
ἐθεώρει τοὺς στύλους καὶ κίονας καὶ βάσεις στερεοῦσα καὶ πηγνύουσα αὐτοὺς εἰς μόνιμον στάσιν, καὶ αὖθις εἰσερχομένη
εἰς τὸ βῆμα συνεργοῦσε τῷ Ἁρχιερεῖ καὶ τοῖς Ἰερεῦσιν εἰς
τὴν κατασκευὴν τοῦ μύρου καὶ μιγμάτων τῶν ἐγκαινίων,
καθυπουργοῦσα καὶ διορίζουσα μυστικῶς ὡς Κυρία τοῦ ἔργου καὶ τοῦ οἴκου αὐτῆς.
Ταῦτα μὲν ἐθεώρει τὸ δεύτερον εἰς τὴν τελετὴν τῶν ἱερῶν
ἐγκαινίων ὁ ρηθεὶς ἀδελφός.
Κατὰ δὲ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἑπαπαντῆς, ἐν ἧ ἐτελεῖτο κατὰ
πρῶτον ἡ πανήγυρις τοῦ νεοεγκαινιασθέντος Ναοῦ, καὶ ἡ
ἐορτὴ τῆς Μονῆς, ἀσθενὴς πάλιν ὁ αὐτὸς εὑρισκόμενος, καὶ
μὴ δυνάμενος οὐδὲ τότε ἐλθεῖν εἰς τὴν πανήγυριν τοῦ συνεορτᾶσαι, ὑπὸ τῆς ἀσθενείας ὀχλούμενος, καὶ καταβαρυνόμε-
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νος οὐκ ἠσθάνετο ποσῶς που εὑρίσκετο' καὶ ἐλθὼν εἰς ἔκστασιν ἐθεώρει ὅτι εὑρίσκετο παρὼν εἰς τὸν ναὸν νοερῶς εἰς
τὴν ἀγρυπνίαν' καὶ ἐθεώρει τὴν αὐτὴν Παρθένον καθεζομένην ἐπάνωθεν τοῦ ἱεροῦ συνθρόνου τοῦ ἔσωθεν τῆς κόγχης
τοῦ ἱεροῦ Βήματος μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς, δν ἐν χερσὶ κατέχουσα, εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτῆς ἔφερεν, ἐνδεδυμένη κρυσταλλοειδὲς ἔνδυμα ἔσωθεν, καὶ ἐπανωφόριον πορφυροῦν παρθενικὸν καὶ ἐστολισμένη καθὼς ἐν τῇ ἱερὰ αὐτῆς εἰκόνι
δείκνυται.
Ταύτην οὕτω βλέπων καὶ ἐκπληττόμενος, ἰδοὺ δρα, καὶ ἀποβαλλοῦσα τὸ λαμπρὸν αὐτῆς πορφυροῦν περιβόλαιον, ἀπέθετο αὐτὸ ἐπάνωθεν τοῦ ἱεροῦ συνθρόνου, καὶ τὰς χείρας
αὐτῆς ὡς πρὸς ὑπηρεσίαν εὐτρεπίσασα, ἐξῆλθε τοῦ βήματος
περιερχομένη καὶ συμπράττουσα εἰς τὴν ἀγρυπνίαν καθ' ὅλα,
τούς μὲν ἱερεῖς καὶ διακόνους εὐλογοῦσα ἔσωθεν τοῦ βήματος, τοὺς δὲ ψάλτας καὶ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ κανονάρχας
ὀυθμίζουσα, καὶ διατάττουσα, καὶ πάντα εὐσχημόνως τελεῖν
ἄχρι τέλους τῆς ἀγρυπνίας οὕτω διακελεύουσα. Εἶτα καὶ ἐν
τῇ λιτῇ συνακολουθοῦσα καὶ πὸοπορευομένη, τοῖς συμπορευοομένοις συνῇδετο καὶ συνέψαλλεν Ὁσαύτως καὶ εἰς
ὅλην τὴν λειτουργίαν τὰ αὐτὰ ἔσωθεν τοῦ Βήματος τοῖς ἱερεῦσι, καὶ τῷ Ἁρχιερεῖ συμπράττουσα μᾶλλον.
Μετὰ δὲ τὴν τελείωσιν τῆς ἱερᾶς Μυσταγωγίας συνεξῆλθε
τοῖς ἱερεῦσι καὶ τῷ ἡγουμένῳ, καὶ εἰσελθοῦσα εἰς τὴν κοινὴν
τράπεζαν, περιήρχετο διορίζουσα τοὺς ἐκεῖ ἕτοιμάζοντας διακονητὰς εἰς τὴν παράθεσιν "τῶν ἐδεσμάτων, καὶ συνυπηρετοῦσα σεμνοπρεπῶς μὲ τοὺς ὑπηρ'έτας ἕως οὗ πάντες οἱ συνελθόντες εἰς τὴν πανήγυριν ἔφαγον καὶ ηὐφράνθησαν, ἀδελφοὶ οἰκεῖοι τῆς Μονῆς καὶ ξένοι, εἰς ὅλους διακονοῦσα ἐπιμελῶς καὶ εὐλογοῦσα καὶ παρέχουσα αὐτοῖς χάριν καὶ εὐλογίαν
πνευματικὴν, ἐπισκεπτομένη αὐτοὺς μετὰ μεγάλης προθυμίας, ἐπιμελουμένη ἄπαντας τοὺς παρευρεθέντας.
Μετὰ δὲ τὸ ἐξελθεῖν τοὺς ἀδελφοὺς ἐκ τῆς τραπέζης, ἐξελθοῦσα ἡ αὐτὴ παρθένος καὶ Βασίλισσα πρὸς τὴν θύραν τὴν
ἔξωθεν τῆς Μονῆς, ἐπεσκέψατο τοὺς ἐκεῖσε εὑρισκομένους
καὶ ἀνακειμένους ἐνδεεῖς πτωχοὺς ζητούλους καὶ ἠλέησε καὶ
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αὐτοὺς καὶ παρομοίως ηὐλόγησε' καὶ ὡς Μήτηρ οὖσα τοϋ
πρᾳοτάτου 'Ιησοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ γνῳρίζουσα
τὰς ἐννοίας καὶ βουλὰς τῶν καρδιῶν ενος ἑκάστου αὐτῶν
πρὸς μὲν τοὺς ἐναρέτους καὶ ἀγαθούς τε καὶ ἱλαροὺς τῇ καρδίᾳ, ἱλαρὸν καὶ εὐμενὲς εἶδος ἐδείκνυε, πρὸς δὲ τοὺς ὁαθύμους καὶ ἀμελεῖς, σοβαρὸν καὶ πρὸς μετάνοιαν προτρεπτικὸν
σχῆμα διένευεν Τούτων οὗν οὕτω γενομένων, ἡ μὲν Κυρία
Θεοτόκος εἰς τὴν τράπεζαν ὑπέστρεψεν, ἕνθα οἱ διακονηταὶ
τῆς τραπέζης καὶ μάγειροι ἐκάθησαν τοῦ φαγεῖν, καὶ σὺν
αὐτοῖς καὶ ὁ ὁρῶν τὴν ὀπτασίαν συνεκάθησε' καὶ ἰδοὺ καὶ
ἡ Κυρία Θεοτόκος ἧλθεν ἴνα καὶ εἰς αὐτοὸς ὑπηρετήσῃ προσφιλῶς. Τότε θεία χάρις ἐνσκήψασα εἰς τὴν καρδίαν τοϋ
ὁρῶντος ταῦτα, ἐγνώρισε σαφέστατα ὅτι αὔτη ἧν ἡ Δέσποι
να τοῦ παντὸς Θεοτόκος, τὴν ὁποίαν ἕως τότε δὲν ἠννόησεν
ὅτι ἧτο ἡ Θεοτόκος καὶ ὅτι αὅτη ἧν ἡ ταῦτα -ὡς ὁραθέντα
δηλώσασα καὶ νοητοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο' ὅθεν παρευθὺς
ἐγερθεὶς ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἐκάθητο, πεσὼν αὐτὴν προσεκύνησε λέγων αὐτῇ. Κυρία μου καὶ Θεοτόκε Δέσποινα, μὴ γένοιτο διακονηθῆναι με παρὰ σοῦ, ἀλλ' ὡς χρεών μοι μᾶλλον
ἐγὼ ὁ ἀχρεῖος δοῦλος σου ὑπηρετήσω" καὶ παυσάμενος τοῦ
λαλεῖν, ἀπελθὼν ἔλαβεν ἀνὰ χείρας αὐτοῦ τριβλύον πολύτιμον, τὸ ὁποῖον ἴσως νεύσει τότε τῆς Θεοτόκου εὑρέθη ἐκεῖ
καὶ βαλὼν ἐν αὐτῷ ἰχθύας δύο ὀπτοὺς καὶ παρέθεσεν εἰς τὴν
τράπεζαν, προτρέπων καὶ ἱκετεύων τὴν Δέσποιναν ἴνα καθίσῃ μετ' αὐτοῦ τοῦ φαγεῖν" ἡ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἐγὼ οὐ τοιαύτην βρῶσιν ἐσθίω, ἀλλ' οὐδὲ ὁ-υἱός μου. Πλὴν προσκληθεῖσα εἰς τὴν πανήγυριν ταύτην, διὰ τὴν εἰς ἐμὲ καθιέρωσιν,
τοῦ ναοῦ μου τούτου τοῦ θείου, ἐνίσχυσα τοὺς κοπιάσαντας,
συμπράξασα μετ' αὐτῶν εἰς τὴν τῶν ξένων δεξίωσιν δτι μεμάθηκα παρὰ τοῦ ἐμοῦ υἱοῦ καὶ Θεοῦ, ὡς αὐτὸς μὲ ἐδίδαξεν, ἴνα τοὺς δοξάζοντάς με ἀντιδωξάζω καὶ τοὺς ἐμὲ τιμῶντας ἀντιτιμῶ, καὶ τοῖς εὐχομένοις εὐχὴν παρέχω καὶ πρὸς
τοὺς εἰς ἐμὲ δεομένους, εὐλογίαν καὶ χάριν ἐπιβραβεύω.
Ταῦτα ἡ -Δέσποινα εἰποῦσα νουθετοῦσα τὸν ἀδελφὸν ἐκεῖνον καὶ διδάσκουσα, ἐπάρασα τὰς ἁγίας αὐτῆς χεῖρας εἰς ὔψος, αἴτινες θείου φωτὸς πεπλησμέναι οὖσαι, ἐφεγγοβόλουν
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ὡς ἀστέρες πολύφωτοι ἐξαστράπτουσαι, καὶ οὕτως εὐχηθῆναι
τὴν Μονὴν καὶ τὸν ἡγούμενον καὶ τοὺς ἀδελφοὺς εὐλογήσασα, διεχύθη φῶς ἄϋλον ἐκ τῶν ἀχράντων αὐτῆς χειρῶν
καὶ περιέλαμψεν ἄπαντας, ὁ ὁποῖος φωτισμὸς καὶ λάψις εἰσελθὼν εἰς τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου,
ἐνέπλησεν αὐτὸν χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης πνευματικὴς καὶ
ἠνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἠλλοιώθη
θείαν ἀλλοίωσιν καὶ εὐθέως εἰς οὐρανοὺς ἀναπτᾶσα, ἀπῆλθεν
ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. Καὶ τότε ἐλθὼν εἰς ἑαυτὸν ὁ ἀδελφὸς ὁ
ταῦτα ἰδών, ἔγνωκεν ὅτι ὅρασις ἧν τὰ γενόμενα' καὶ τότε
μὲν ἐσιώπησεν καὶ οὐκ ἢθελε ἀναγγείλαι ταῦτα καὶ ἴνα μὴ
ὡς πλάνη καὶ φάσμα ἢθελε δόξῃ τοῖς ἀκούουσιν αὐτὰ καὶ
γελεοῖα κριθῶσι παρὰ τῶν δισταζόντων καὶ ἀμφίβολα. Ἁλλ'
ἐπειδὴ καὶ ἡ πίστις ἢν εἶχε πρὸς τὴν Θεοτόκον, κατέπεισεν
αὐτὸν ὅτι ἧσαν ἀληθῆ καὶ βέβαια, καὶ ἔσωθεν ἡ συνείδησις
ἐβίαζεν αὐτὸν τοῦ ἀναγγεῖλαι ταῦτα τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἐξαιρέτως ὁρῶν τὸν ἡγούμενον τῆς Μονῆς ἁθυμοῦντα καὶ εἰς
ἀπορίαν εὑρισκόμενον, διὰ τὰς συνεχεῖς θλίψεις καὶ στενοχωρίας τῶν παρεμπιπτόντων αὐτῷ πειρασμῶν τῶν ἐκ συνεργίας τοῦ πονηροῦ ἐπισυμβαινόντων αὐτῷ ἀπελθὼν ἀνήγγελεν εἰς αὐτὸν ἄπαντα τὰ εἰς αὐτὸν ὁραθέντα. Ὁ δὲ ἡγούμενος ἀκούσας αὐτὰ καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ φιλάρετοι καὶ
εὐλαβεῖς ἀδελφοί, ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ καὶ εὐχαριστίαν
πρὸς τὴν 'Υπερύμνητον Δέσποιναν τὴν προμήθειαν καὶ τροφὸν καὶ κυβερνήτιν τῆς Μονῆς ταύτης, ἀνέπεμψαν δὲ δόξαν
εἰς αὐτήν, ἥτις προνοουμένη τῆς οἰκείας ποίμνης, τοιαῦτα θαυμάστα καὶ ἀποκαλύψεις ὑπερφιεῖς ἔδειξε πρὸς στηριγμὸν καὶ πληροφορίαν τῶν κλονουμένων ὡς τὰ αἰτήματα
τῶν δούλων αὐτῆς πληροῦσα καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ πονηροῦ
ἐπινοίας πρὸς καταστροφὴν τῶν ἀδελφῶν τῆς ποίμνης ἐνεργουμένας σκεδαννύουσα, καὶ τοὺς ἐγειρομένους πειρασμοὺς
διαλύουσα καὶ τοὺς μετὰ πίστεως καὶ εὐλαβείας αὐτῇ δουλεύοντας καὶ τῷ Υἱῷ αὐτῆς εὐαρεστοῦντας . δΓ ἐναρέτου πολιτείας, πρὸς οὐράνιον τρίβον ὺθύνουσα, καὶ πρὸς ἄληκτον
εὐφροσύνην καὶ θυμηδίαν μετὰ πότμον κατασκηνοῦσαν».
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ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
«Νηστεία φυλάττει νήπια, σωφρονίζει τὸν νέον, σεμνὸν
ποιεῖται τὸν πρεσβύτην' αἰδεσιμωτέρα γὰρ πολιὰ νηστείᾳ κεκοσμημένη».
—«Μὴ μέντοι ^ἐν τῇ ἀποχῇ μόνῃ τῶν βρωμάτων τὸ ἐκ τῆς
νηστείας ἀγαθὸν ὁρίζου. Νηστείᾳ γὰρ ἀληθὴς ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις. Λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας' ἄφες τῷ πλησίον τὴν
λύπην' ἄφες αὐτῷ νὰ ὀφλήματα. Κρεῶν οὐκ ἐσθίεις, ἀλλ' ἐσθίεις τὸν ἀδελφόν. Οἴνου ἀπέχει, ἀλλ' ὕβρεων οὐ κρατεῖς. Τὴν
ἑσπέραν ἀναμένεις εἰς μετάληψιν, ἀλλὰ δαπανἀς τὴν ἡμέραν εἰς
δικαστήρια. Οὐαὶ οἱ μεθύοντες, οὐκ ἀπὸ οἴνου. Θυμὸς μέθη
ἐστὶ ψυχῆς, ἔκφρονα αὐτὴν ποιῶν ὡς ὁ οἶνος. Λύπη μέθη ἐστὶ καὶ αὐτή, καταβαπτίζουσα τὴν διάνοιαν. Φόβος ἐτέρα
μέθη.... Ἐννόησόν μοι τὸν ὀργιζόμενον ὅπως μεθύει τῷ πάθει.
Οὐκ ἔστιν ἐαυτοῦ κύριος, ἀγνοεῖ ἑαυτόν, ἀγνοεῖ τοὺς παρόντας' ὡσπερ ἐν νυκτομαχίᾳ πάντων α'πτεταΓ πᾶσι προσπταίει'
ἀταμίευτα φθέγγεται, δυσκάθεκτός ἐστι, λοιδορεῖται, τύπτει,
ἀπειλὰς διόμνυται, βοᾳ, διαρρήγνυται».

Μ. Βασιλείου
«Τιμὴ γὰρ νηστείας, οὐχὶ σιτίου ἀποχή, ἀλλ' ἁμαρτημάτων ἀναχώρησις, ὡς δ γε τῇ τῶν βρωμάτων μόνον ὁρίζων τὴν
νηστείαν, οὖτός ἐστι ὁ μάλιστα ἀτιμάζων αὐτήν. Νηστεύεις ;
δεῖξον μοι διὰ τῶν ἔργων αὐτήν. Ποίων ἔργων, φυσίν ; ἐὰν
ἴδῃς πένητα ἐλέησον' ἐὰν ἴδῃς ἐχθρὸν καταλλάγηθι' ἐὰν ἴδῃς
φίλον εὐδοκιμοῦντα, μὴ βασκάνῃς' ἐὰν ἴδῃς εὔμορφον, ὑπέρβηθι. Μὴ γὰρ δεῖ στόμα νηστευέτω μόνον, ἀλλὰ καὶ ὀφθαλμὸς καὶ ἀκοὴ καὶ πόδες καὶ χεῖρες καὶ πάντα τὰ τοῦ σώματος
ἡμῶν μέλη' νηστευέτωσαν πόδες, δρόμων τῶν ἐπὶ τὰ παράνομα θέατρα ἀφιστάμενοι' νηστευέτωσαν ὀφθαλμοί, παιδευόμενοι '
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μηδέποτε εὐμόρφους ἐπιπηδᾶν, μηδἐ ἀλλότρια περιεργάζεσθαι
κάλλη.... Νηστευέτω ἀκοή' νηστεία δὲ ἀκοῆς μὴ δέχεσθαι κα-'
τηγορίας. Νηστευέτω καὶ στόμα ἀπὸ ρημάτων αἰσχρῶν καὶ λοιδορίας. Τὶ γὰρ δφελος, ὅταν μὲν ὀρνίθων καὶ ἰχθύων ἀπελώμεθα, τοὺς δὲ ἀδελφοὺς δάκνωμεν καὶ κωτεσθίωμεν ; ὁ κατηγορῶν ἀδελφικὰ κρέα ἔφαγε, τὴν σάρκ,α τοῦ πλησίον ἔδακε».

-«ἸἸ νηστεία φιλοσοφίαν πολλὴν ἐντίθησι καὶ ἄγγελον
ἐξ ἀνθρώπου κατασκευάζει καὶ ταῖς ἀσωμάτοις δυνάμεσι πυκτώνει' ἀλλ' οὐ καθ' ἐαυτήν, ἀλλὰ δεῖ καὶ εὐχῆς καὶ πρώτης
εὐχῆς Ὄρα γοῦν ὅσα ἀγαθὰ ἐξ ἀμφοτέρων γίνεται. Ὁ γὰρ
εὐχόμενος, ὡς χρή, καὶ νηστεύων οὐ πολλῶν δεῖται, ὁ δὲ πολλῶν μὴ δεόμενος οὐκ αν γένοιτο φιλοχρήματος ὁ μὴ φιλοχρήματος καὶ πρὸς ἐλεημοσύνην ἐπιτηδειότερος' ὁ νηστεύων κοῦφός
ἐστι καὶ ἐπτερωμένος, καὶ μετὰ νήψεως εὔχεται καὶ τὰς ἐπιθυμίας σβέννυσι τὰς πονηρὰς καὶ ἐξιλεοῦται Θεὸν καὶ ταπεινοῖ
τὴν ψυχὴν ἐπαιρομένην. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἀπόστολοι ἀεὶ σχεδὸν
ἐνήστευον. Ὁ εὐχόμενος μετὰ νηστείας διπλᾶς ἔχει τὰς πτέρυγας».

—«Φιλῶμεν τὴν νηστείαν, ὅτι μήτηρ τῆς σωφροσύνη,ς
ἐστὶ καὶ πηγὴ φιλοσοφίας, νηστεία γὰρ ἐστι ἡ γαλήνη τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, ἡ τῶν γεγηρακότων εὐκοσμία, ἡ τῶν νέων παιδαγωγὸς καὶ τῶν σωφρονούντων διδάσκαλος, ἡ πᾶσαν ἡλικιαν
καὶ φύσιν κοσμοῦσα».

'Αγ. "Ιωαν. Χρυσοστομου
«Τὴν νηστείαν δὲ οὐκ αὐτὸς (ὁ Κύριος) χρήζων τετέλεκε,
πῶς γὰρ ὁ μόνος ὤν ἀναμάρτητος ; Ἀλλὰ δἁ ἡμᾶς νενήσκευκε.
Τοῦτο δὲ πεποίηκεν ἡμῖν παρέχων νηστείας ὑπογραμμὸν τὴν
τοῦ Ἀδὰμ ἀναιρῶν παράβασιν καὶ τὸν δΓ ἀκρασίας καὶ γαστριμαργίας πεσόντα διὰ νηστείας ἀνορθῶν».

Ἅγ. Εϊρηναιου

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τδ Τριφδιον.
Ἀπο τῆς 28ης Ἰανουαρϊου ὴ ποτνία ήμῶν μήτηρ Ὅρθδδοξος
'Εκκλησια είσήγαγεν ὴμάς εϊς τὴν περίοδον τοϋ Τριφδιου, καθ' ῆν
διὰ κατανυκτικωτάτων ῦμνων, οϊτινες ειναι τδ πλεϊστον προϊοντα
Μοναχῶν, διὰ συντδνων προσευχῶν καὶ μετὰ τρεις έβδομάδας διὰ
μακρας νηστείας, έπιθυμεϊ νὰ προπαρασκευαση τα τέκνα αὺτὴς, ϊνα
κεκαθαρμένα ψυχῆ τε καϊ σώματι έορτάσωσι τα πάνσεπτα τοϋ Κυρίου
πάθη. 'Επειδὴ δε ή προσκολλησις εις τδ γράμμα μονον τοϋ νδμου,
τδ δποϊον, κατὰ τον 'Αποστολον. άποκτέννει (Β' Κορ. Γ' 6) ούδδλως
δφελεϊ, ὑπενθυμιζει πῶς να προσευχιομεθα με τδ ϋπέροχον έκεϊνο
ϊδιομελον «μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς άδελφοϊ...... » καϊ ϋποδεικνϋει τὴν αληῦὴ εννοιαν τῆς νηστείας με τδ ώραϊον τροπάριον «νηστεϋσωμεν νηστείαν δεκτὴν εϋάρεστον τφ Κυρίφ. 'Αληθὴς νηστεία ὴ
των καηων ὰλλοτρϊωσις, έγκράτεια γλιοσσης, θυμοϋ άποχή, έπιθυμιων
χωρισμύς, καταλαλιας ψεϋδους καὶ έπιορκίας. 'Η τούτων ἔνδεια νηστεία έστιν ὰληθὴς και εὑπροσδεκτος».
Δυστυχῶς ὴ άγνοια συνετέλεσεν ῶστε αι ὴμέραι τοϋ Τριφδίου,
αῖτινες εΙναι ήμέραι πνευματικὴς αύτοσυγκεντρώσεως, να θεωρῶνται
ὴιιἐραι κραιπάλης, αι δἑ ὴμέραι τὴς νηστείας, δπου τηροϋνται, να περιορίξωνται εϊς άποχὴν μονον βρωμάτων καϊ οὑχὶ ὰμαρτημάτων, ῆτις
εϊναι κα'ι δ σκοπδς τὴς νηστείας. Π6σον μακρὰν ειναι οι τοιοϋτοι Χριστιανο'ι τοϋ άληθοϋς πνεϋματος τὴς 'Εκκλησίας ήμτον!

Θεσμδς Θειος.
'Η Ιερὰ νηστεία, εἰς τὴν δποίαν μετ' δλίγον μας εϊσάγει ὴ μήτηρ 'Εκκλησια ειναι θεσμος «δμδχρονος» μὲν κατὰ τον θεολογον
Γρηγοριον «ένηλικιῶτις» δε τοϋ ὰνθρώπου, κατὰ τον Μ. Βασίλειον,
κα'ι οϋχὶ ανθρωπινον επινοημα. Καί αϋτος δ Κύριος άναγνωρίζει ως
καλῶς ἔχοντα τον θεσμδν τοϋτον (Ματθ. στ' 16) και διδάσκει δτι δέον
νὰ γίνεται ανευ έπιδείξεως, ἔδωκε δῖ τδ παράδειγμα, νηστεϋσας κα'ι
6 'ϊδιος. Οί Ιεροὶ Κανδνες (ΞΘ "Αποστολ. ΚΘ' στ' Οϊκ. κλπ.) τιμωρωσιν αύστηρῶς τοϋς ανευ λογων άσθενείας καταπατοϋντας τὴν ϊερὰν
Νηστείαν. Μεγάλως δθεν άμαρτάνουσιν οι δυνάμενοι καὶ μὴ νηστεϋ-
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οντες, ϊσχυριξομενοι δῆθεν, δτι τδ φαγητον δὲν βλάπτει, ως σκανδαλίζοντες τους πιστοϋς καὶ παραβαϊνοντες ρητὰς διατάξεις τῆς Ἀγίας
Γραφῆς και (ερὰς παραδ6σεως. 'Αλλὰ και δταν ϋπάρχωσι λογοι, ή
κατάλυσις δεον νὰ γίνεται εν κρυπτῷ προς ὰποφυγὴν σκανδαλισμοϋ.
Μέγα ὴτο τδ σκάνδαλον και άλγεινὴ ή έντϋπωσις ῆν άπεκδμησαν ο!
ϊδδντερ κατα τὴν Νηστείαν τοϋ τεσσαρακονθημέρου και τελβυταίαν
Παρασκευὴν 'Αρχιερέα έν μεγάλῳ ξενοδοχείφ μετὰ τοϋ Πρωτοσυγκέλλου αϋτοϋ, καταλϋοντα ἐνώπιον πάντων!! Μὴ χεῳοτερα! "Ιλεως
γἐνοιτο ὴμϊν δ Κὐριος.

Μια επετετος.
Τὴ 29 - Ι - Ι952 συνεπΛηριοθησαν ἔνδεκα ἕτη, άφ' ὴς ήμέρας δ
5ντως εθνικδς Κυβερνήτης 'Ιωάννης ΜεταΙὰς, ζητήσας καὶ μεταλαβῶν
τῶν άχράντων μυστηρίων—πράγμα σπάνιον διὰ τους πολιτικοὑς τῶν
τελευταϊων ετων— είσήρχετο εις τὴν αϊωνιδτητα γεματος δοξης, οἴας
σπανϊως ὰπήλαυσεν ἕλλην πολιτικδς. Ὅ Ἰ. Μεταξᾶς έξησφάλιοεν
επίζηλον θέσιν εϊς τδ πάνθεον τῆς 'Ελλην. ϊστορϊας καὶ τὴν
καρδίαν καὶ τοϋ τελενταιου "Ελληνος. Διὰ τῆς τετραετοϋς διοικήθειος του έδημιοϋργησε κράτος δικαίου καὶ εὑνομιας· άνεστήλωσε τὰς
πεπτωκυιας ϊδέας τῆς ύρησκείας, πατρίδος και οϊκογενειας' παρεσκεύασε το ἔθνος ήθικῶς καϊ ϋλικῶς διὰ τὴν μεγάλην λαιλαπα κα'ι διὰ
τοϋ ΟΧΙ, τδ 6ποϊον αϋτδς μδνος άντέταξε τας πρωϊνὰς ῶρας τῆς
28ης Ὅκτωβρϊου Ι94Ο εις τον ϊταμδν εισβολέα, εσωσε την 'Ελλαδα
καϊ τον Εϋρωπαϊκον πολιτισμδν, 'Η κακία των συγχρονων άνθρώπων
διἐπραξε τὴν μεγάλην άδικίαν να έγκωμιάξτ] τδ επος τῆς 'Αλβανίας
καϊ αγνοὴ τον δημιουργδν αϋτὴς. Εϋθὑς ῶς κατασιγάσωσι τα πὰῦη
και 6 φθονος, θὰ διαλάμψη καὶ έπισήμως ὴ ἀλήθεια περὶ τοϋ 'Ι.
Μεταξα, ως ἔχει διαλάμψει καὶ τον λαδν «παρ' φ, ϊνα μεταχειρισθιΒμεν τους λογους τοϋ Περικλέους (έπιτάφ. § 43), αγραφος μνήμ,η ένδιαιταται». 'Απέβη δε τοιοϋτος δ Μεταἰ·ας, διδτι έκτδς των μεγάλων αϋτοϋ φυσικων προσδντων ειχε και το διακριτικδν γνώρισμα τῶν μεγάλων άνδρῶν, βαθεϊαν πιστιν, τὴν δποίαν έί-εδήλου πάντοτε και έξήτει
να έπιβάλλτμ Ἰδοὑ τ'ι εϊπεν εϊς συγκέντρωσιν 'Εκπαιδευτικῶν εν Θεσσαλονίκη. «Τδ αλλο πράγμα, τδ δποϊον εχω νὰ συστήσω εϊναι δτι
πρέπει να αναπτνζετε εις τα παιδιὰ τδ θρησκευτικδν αϊσθημα. Δεν
σας ξητω νὰ τα κάμητε θεσλογους, οντε με ένδιαφέρει να μάθουν
λεπτομερειας τῆς 'Εκκλησ. ϊστορϊας. "Εκεϊνο δμως που ύἐλω ειναι
να πιστενουν εις τὴν άνωτέραν δύναμιν τοϋ Θεοῦ και να νποτασβωνται εϊς αϋτην. ©έλω νὰ ξήσουν σαν "Ελληνες Χριστιανοί. Δεν ήμπορεϊται, ''Ελληνες εκπαιδευτικοι, ποὑ εργάζεσθε προ παντδς εϊς τα
σχολεϊα τὴς στοιχειιο8ους κα'ι μἐσης έκπαιδεύσεως να εισθε οὑδέτεροι
καὶ άδιάφοροι προς τὴν θρησκείαν καὶ να λετε δεν μας ενδιαφέρει ή
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θρησκεία γιατὶ τδ παιδί, δταν μεγαλτουῃ θὰ διαλεξη δποια θρησκεια
Οέλει. Αϋτο καβαρὰ ειναι μία προσπάβεια να κάμετε τα παιδιὰ αθεα,
για νὰ τους δώσετε για σημαία τδν άθεϊσμδν. 'Αλλ' ὴ ϊστορια διδάσκει δτι δεν ὴμποροϋν οι λαοι να αναπτνξονν μεγάλον μορφωτικδν
πολιτισμδν χωρὶς νὰ προηγηθῆ βα9ὑ θρησκευτικον αϊσθημα».
Μεγάλοι λδγοι, τους δποϊους εϊς μέγας άνήρ, ώς δ Ἰ. Μεταξας,
ήδϋνατο νὰ εϊπγι. Αϊωνία του ή μνήμη. Ὅ Κύριος ας άναδειξη καὶ
αλλους με τὴν αϋτὴν πίστιν εϊς τὴν πολιτικὴν σκηνήν, ἴνα 'ϊδη τδ
ἔθνος ὴμῶν καλὰς ἡμέρας,

Σταθμος.
'Ως σταθμδς δύναται νὰ ῦεωρηΟὴ εϊς τὴν 1στορίαν τῆς 'Εκκλησϊας τῆς 'Ελλάδος ή άποκτησις ὑπδ τὴς 'Αποστ. Διακονϊας, μετὰ Ι3Ο
ἔτη έλευθἐρου βιου, ϊδιοκτήτου τυπογραφειου, χάρις εις τὰς άοκνους
ένεργεϊας τοϋ Κεφαλλῆνος καθηγητοϋ κ. 'Α. 'Αλιβιξάτου, δι' οὑ θὰ
δυνηθῆ εϋχερέστερον νὰ άνταποκριθὴ εϊς τὰ πολλαπλἀ αὐτῆς καθήκοντα προς χριστ. διαπαιδαγώγησιν τῶν πιστῶν. Εϊς έποχὴν καθ' ήν
6 αγῶν τὴς εκκλησίας ειναι πολϋπλευρος και διεξάγεται διὰ πνευματικων μἐσων καὶ τοϋ έντύπου, αϋτη ὰποκτα έπὶ τεΚονς το μἐσον,
δι' ον θὰ ϋπεραμϋνεται τῆς 'ιερᾶς αὑτῆς παρακαταθήκης και θὰ διαλϋη τὰς έπιθέσεις των πολλῶν αϋτὴς πολεμίων. 'Αλλὰ μονη ὴ κτὴσις
τοϋ τυπογραφεϊου, ανεν καταλλήλου χρήσεως αϋτοϋ, κατὰ τὴν ταπεινὴν ὴμῶν γνῶιιην, οϋδἐν δφελος θὰ προσφἐρη εϊς τους χριστιανούς.
Κατάλληλος δε αϋτοϋ χρῆσις, καθ' ήμας εϊναι ὴ εκδοσις βιβλίων ϊκανοποιοϋντων πραγματικὰς ανάγκας τῶν πιατων καὶ ούχὶ ή εκδοσις
περιοδικῶν. Δ6ξα τφ Θεφ, τὰ 'Εκκλησ. περιοδικὰ κα'ι δ 'Εκκλησ.
τϋπος άνέρχονται εϊς εῖκοσι τρία. Κατὰ τι θὰ ώφεληθῶσι οι πιστοὶ
αν εϊς τα πολλὰ ϋπάρχοντα 'Ξκκλησ. περιοδικἀ προστεθῶσιν δυο ὴ
τρϊα ὰκομη ; Λέγομεν τοϋτο, διδτι άνεγράφη εν τῆ 'Εκκλησιςι δτι ὴ
"Α. Δ. θὰ έκδτδση 3 Περιοδικὰ «'Εφημέριος», «Χαροϋμενο σπϊτι» καϊ
«Χαροϋμενα παιδιά». 'Η 'Αποστολ. Διακονία δἐον νὰ έκδώση μὴ το
κϋρος, οπερ, ἔχει, τὰ συγγράμματα των Μ. Πατέρων, Ειναι λϊαν λυπηρδν δι' ὴμας να στεροϋμεθα των Πατέρων καϊ νὰ έκδϊδωμεν περιοδικά, καθ' ον χρδνον οι ξενοι αν καὶ εχωσι πολλὰς έκδδσεις Πατέρων, διαρκῶς έκδιδουν και νεας. Εϊς τὴν Γαλλϊαν π. χ. ὴρχισαν
εσχάτως νὰ έκδὶδουν τους "Ελληνας Πατέρας με κείμενον καὶ μετάφρασιν, ϋπο τον τίτλον 8οαπ'.ύ8 οΗτεϋβηηε8, αν καὶ εχουν πολλὰς
αντων έκδδσεις. Εϊς ἀλλα Κράτη αϊ 'Ακαδημίαι έξέδωκαν αϋτοϋς. 'Η
'Απ. Διακονία θὰ προσφέρη μεγάλην ϋπηρεσίαν, αν εκδιοση τους Πατερας με κείμενον και μετάφρασιν, ῆ έν άνάγκη εις μδνον τδ κειμβνον. Ἀς ὰναλάβουν τδ ἔργον τὴς μεταφράσεως οι ὑπερεβδομήκοντα
Ἰεράρχαι μας, οϊ ἔχοντες καὶ χρονον καὶ μορφωσιν. Πῶς οϊ ξἐνοι Ἰ-
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εράρχαι μας παρουσιάζουν έκάστοτε καὶ ἔργα θεολογικά; Ἀλλα είργα,
άτινα δέον νὰ έκδοθοϋν, φρονοϋμεν δτι ειναι: τδ Πηδάλιον Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, διὰ νὰ μάθουν οϊ έφημέριοι τοὑς Ἰ. Κανδνας,
τδ Σϋνταγμα 'ῖερῶν Κανδνων 'Ράλλη —Ποτλῆ, ΑΙ φιλοσοφικαὶ μελέται τοϋ Αϋγ. Νικολάου καὶ ὴ Δογματικὴ—'Ηθικὴ—Συμβολικὴ Χ. Ἂνδροϋτσου. 'Επϊσης προέχει ὴ ἔκδοσις έγχειριδίων διὰ τὰ μαθήματα
τῶν Ἰερατικῶν Σχολῶν, διὰ τα δποία δυστυχῶς ούδέν ϋπάρχει, οι δέ
Ιεροσπουδαστα'ι κοπιάξουν ὰντιγράφοντες σημειώσεις καθηγητῶν, τας
δποίας οὑτοι τις οϊδε πῶς καὶ ποθεν ἔχουν. Μια δὲ ἔκδοσις των διηγημάτων τοϋ μεγάλου διηγηματογράφου και εύσεβοϋς χριστιανοϋ
Παπαδιαμάντη ποσον θὰ ῶφελοϋσε τὴν νεολαίαν καὶ ποσην άντίδρασιν θὰ έδημιοϋργει κατὰ τῆς έλαφρας και ήθοφθορου συγχρδνου φιλολογίας! Π6σοι σήμερον έρευνοϋν τα παλαιοπωλεϊα δια να εϋρουν
τοϋ Χρυσοστομου τα απαντα τοϋ Γαλανοϋ, ῆ ενα βιβλίον τοϋ Παπαδιαμάντη! 'Η ἔκδοσις των Πατέρων θὰ αποτελἐση τίτλον τιμὴς διὰ
τὴν 'Αποστ. Διακονίαν.

Διὰ τῆς προσευχῇς.
Αϊ 9 ὰδελφαι Ἰ. Μοναί, αἴτινες, παρὰ τα μοναχικὰ θέσμια,
τας σνστααεις φιλων τοϋ Ἀγίου Ὅρους καϊ τὴν επιθυμίαν τῆς Μεγ.
Ἐκκλησίας, άκολουθοϋν τδ ϊδιορρυθμον σϋστημα, εΙναι, φρονοϋμεν,
καιρδς να διορθῶσωσι τδ ατοπον τοϋτο με τὴν εῖσοδον εϊς τὴν Μεγ.
Νηστείαν, ϊνα μὴ εχη ὰφαρμογὴν εν ανταϊς το τοϋ Προφήτου «εν
ταϊς ὴμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν εύρίσκετε τα θελήματα ϋμῶν» ('Ησαϊου ΝΗ' 4). 'Η οϋχι εὑχάριστος -3εσις τῶν 'Ιερῶν αϋτων Μονῶν
δεν έμβάλλει αντας εϊς σοβαρὰς σκέψεις; Θὰ άνεχθωσιν έπι τῶν ήμερων των αϊωνοβιοι Μοναὶ να καταρρεϋσωσι; Κατάρρευσιν δε έπιφέρει
τδ ϊδιορρυθμον. 'Η προσευχὴ ειναι παντοδύναμος. "Ας τας βοηθήσωμεν
δλοι προσευχδμενοι προς τον Κϋριον να τὰς φωτιση κα'ι βοηθήση νὰ
επανελϋωσιν εις τὴν κανονικὴν Μοναχικὴν δδδν. Τῶρα τὴν Μεγ. Τεσσαρακοστὴν εϊς τὰς ϊδιας και κοινὰς προσευχάς μας ας προσευχώμε-3α
δλοι ὑπέρ των ϊδιορρυθμιτῶν ἀδελφῶν μας, ϊνα νικήσωσι τον πειρασμδν τοϋ ϊδιορρϋθμου καὶ γινη και εϊς αϋτας δτι λἐγει δ ϊερος Χρυσοστομος διὰ τοὑς άληθεϊς Μοναχοὑς «Μϊα τράπεξα πασι κα'ι τοϊς διακονουμένοις καὶ διακονοὑσι, τα αϋτα εϋεσματα, τα αϋτα ενδύματα,
τὰ αϋτὰ οϊκήματα, ή αϋτὴ διαιτα. Μέγας ἐστι δ τδ εϋτελές ἔργον ὰρπάξων. Οϋκ «εστι το» εμον καὶ τδ σον, ὰλλ" έξιορισται τοϋτο τδ ήήμα,
τδ μυρίων αἴτιον πολἐμων» (6μιλ. ΟΒ' Μάτθ. § ΓἸ.
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'Ιερὰ Κοινοτης. ΔΓ ἀποφάσεως τῆς διαλυθείσης περυσινῆς Ἰ.
Κοινοτητος ώρίσθη ως ἡμέρα συγκλήσεως τὴς νέας τοιαϋτης τοϋ ἀρξαμένου ἔτους ὴ Ι4τ] 'Ιανουαρίου. δτε καϊ συνεκροτήθη σ.ϋτη εϊς σωμα.
Μεταξϋ των πρώτων άποφάσεων αϋτὴς ὰπεφασίσθη δπως ένεργηΟὴ ερανος μεταξὑ των 2Ο "Ι. Μονων διὰ τὴν ἀγορὰν 2ΟΟ τετραγ. μέτρων ψάθης
έπιστρώσεως έκ φυσικοϋ χρώματος Κοκοφοίνικος και δωρηθῆ εις τον
'Ι. Ναδν τοϋ εν Λέρφ ἐΕθνικοϋ 'Ι8ρϋματος «Βασιλικαϊ Τεχνικαϊ Σχολαϊ»
εἰς τον δποϊον έκκλησιάξονται 1.3ΟΟ νέοι οϊτινες εν τω 'Ιδρϋματι τούτῳ
ἐκμανθάνουν άνὰ μίαν τέχνην τῆς έκλογὴς των.
©Ικονομικῆ ανασυγκ. Ἀγ. "©ρους. Τ6 Β. 'Υπουργεϊον 'Εξωτερικων έγνωστοποϊησεν εϊς τδ Σ. Οικουμενικον Πατριαρχεϊον δτι κατοπιν τῆς έπελθούσης σημαντικὴς περικοπής τὴς "Αμερικανικὴς βοηθείας
προς τὴν 'Ελλαδα εκ τοϋ Σχεδίου Μάρσαλ, δὲν πρόκειται νὰ λειτουργήση ή προβλεπομένη έπιτροπὴ δια τὴν άνασυγκροτησιν τοϋ “Αγ. Ὅρους.
"Εν συνεχεία γνωστοποιεϊ δτι καταβάλλεται προσπάθεια δπως διατε9ῆ
ποσδν τι παρὰ τῆς ὰρμοδίου ὑπηρεσίας έπϊ τω τέλει πραγματοποιήσεως
τουλάχιστον των π^εον έπειγουσων έπισκευων εϊς κινδυνεύοντα μνημεϊα
τοϋ 'Αγίου Ὅρους.

' Α φ ὶ ξ ε Ι ζ; Κατὰ τδ διαρρεϋσαν διάστημα ἐπεσκέφθησαν τὴν
Ἰερὰν ἡμων Μονὴν οὶ ἐξῆς έπισκέπται τοϋ 'Αγϊου Ὅρους. Οἰ κ. κ.
Τζων Τ6λα 'Ελληνομαθὴς “Αμερικανδς ὑπήκοος, Λεοπολδος Κοϋμπαλεκ
Αῦστριακ6ς φοιτητής, Λοθέρ Μπαρ Γερμανος φοιτητής, Κ. Μωριάτης
ξυλέμπορος εκ Ναυπλίου, 'Αλ. Παπαγιάννης ξυλέμπορος έξ "Αθηνων,
Γ. Λαμπριανίδης ἔμπορος, Κ. Γάρος τοπογράφος και Γ. Καρακοϋτας
μηχανικδς εκ Θεὼνίκης.

- Ὅπίοης κατὰ τὴν πανήγυριν τῆς "Ιερας ἡμων Μονῆς (2 Φεβρουαρ.) έπεσκέφθησαν αὐτὴν υπερεκατδν άτομα μοναχοι και κοσμικο'ι
διαμένοντες ἐν 'Αγὶφ Ὅρει.

32Ο
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Κ. Λαφαζάνον καϊ Καν Ε. Πάππα Λωελ Μασσαχουσέτης. 'Ελὰβομεν ανα ΙΟ δολλάρια κα'ι έξετελέσαμεν τὴν έπιθυμίαν σας. Σας ένεγρώψαμεν καϊ διὰ τὴν τακτικὴν ἀποστολὴν τοϋ περιοδικοϋ μας.
— Καν Λουκ. Τζανετὰτου Σάμην Κεφαλ. Ὅμοίως 25.ΟΟΟ. Δρχ.
— Γνωστοποιοϋμεν προς απαντας τους αϊτήσαντας τὴν έγγραφήν
των διὰ τὴν τακτικὴν ἀποστολὴν τοϋ περιοδικοϋ μας δτι ένεγράφησαν.

ΔΩΡΕ Α Ι
Κατὰ τδ τελευταϊον δίμηνον μας έστάλησαν αι έξής δωραιαι
προς ενϊσχυσιν τοϋ παροντος περιοδικοϋ:
ΟΙ κ. κ. Γ. Λάσκαρης Δικηγόρος εν 'Αργοστολϊφ (2α) κα'ι. Γ. Παπαδιαμαντὴς εν Θβσ1νικῃ ανα 5Ο.ΟΟΟ Δρ.. ίεροδ. 'Ανδρονικος Μαρίνος
Θεώνίκη 45.ΟΟΟ, Γ. Μπαλανίκας Καρυαὶ 4Ο,ΟΟΟ, 'Ι. Τσαμακος Δὶτὴς Ξεν.
''ΕρέχΟειον 'Αθὴναι, Ν. Πελεκούδας Βραχνεϊκα Πατρων, ιερομ. Χρυσδστομος και ιερομ. Στέφανος Κουτλουμ. Κελλιωται ανα 25.ΟΟΟ, Χαρ. Παπαναργύρου Συνὶρχης ε. α. Θεσὶνϊκη, ἀνώνυμος προϊστ. Λαϋρας καϊ μον.
Πέτρος Λαυριώτης ανα 2Ο.ΟΟΟ και Δ. Καραμπέτσος Ὅκτωνιὰ Ευβοϊας
1Ο.ΟΟΟ δρχ.
Προς απαντας τοϋς ὰνωτέρω έκφράζομεν τὰς εῦχαριστϊας τὴς
Ἰερας ὴμων Μονὴς.

Ὅταν θὰ θελήσῃς νὰ κάμης ὰρχὴν έναρέτου ζωής έτοϊμασον
πρωτον τδν έαυτόν σου νὰ υπομεϊνης τους πειρασμοϋς τοϋς έπερχομένους
έπι οε και μὴ διστάσης διολου. ΣυνήΟεια εϊναι εϊς τδν ὲχθρδν, δταν ιδη
άνθρωπον τινα ν' άρχίζη μετὰ θερμῆς πίστεως ἀγαθὴν ζωὴν, νὰ παρεμβάλη εϊς αϋτὴν διαφόρους κα'ι φοβεροὑς πειρασμοϋς ινα εκ τοϋ γεγονοτος τούτου κυριευθὴ ὑπδ φόβου και ψυχρανθῆ ὴ καλὴ αύτοϋ προαϊρεσις
εϊς τροπον ωστε νὰ μὴ δυνηθὴ και πλησιάση προς τὴν θεάρεστον ζωήν.
Οϋχϊ δέ οτι τοιαϋτην δύναμιν εχει, ἀλλὰ συγχωρεϊται ϋπο τοϋ Θεου ἡ
έπέμβασϊς του προς δοκιμασίαν, ως πληροφορούμεθα εκ τοϋ δικαίου
Ἰώβ. Σύ λοιπον, φροντισε νὰ έτοιμάσης τδν έαυτδν σου ινα ἀνδρείως
ὑποδεχθὴς τους πειρασμοϋς ποὺ ἀκολουθοϋν τὴν ένάρετον ζωὴν κα'ι
τοτε Οὰ κάμης ἀρχὴν αύτὴς. Διότι εαν δὲν έτοιμασθῆς διὰ τὴν ὑποδοχὴν
των πειρασμων θὰ μεϊνης μακρὰν τὴς ἐργασίας των ὰρετων.

'Αββα 'ΙοασΜ

