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'Η εϊκων αυτη ἐκ των πολυτίμων 'Αγιορειτικων κειμηλϊων διαστάσεων 28χ36 εκ. μ, ειναι ὰριστούργημα ὰγιογραφίας, ϊσως δὲ μοναδικὴ
εις τδ εϊδος της ως έντελὴς ύελογραφία. Αι άρισται αύτὴς γραιιμαὶ εῖναι
ἐν τω συνολω των μια προσπάθεια ὑπέρ άναβιιδσεως της κλασικὴς
τέχνης ὑπέρ της. δποίας εϊργάσβησαν οϊ βυξαντινοϊ κατὰ τδ δεύτερον
ῆμισυ της πριοτης χιλιετηρϊδος.
Εις τδ μέσον εϊκονίζεται δ Χριστδς ώς κριτής. Εις τὴν δευτέραν
σειρὰν ένμέσω χιλιάδων μικρων μαργαριτων, δεξιὰ καίἀριστερὰ ἡ Θεοτοκος
και δ "Αγ. Ἰωάννης ο Θεολογος, ὰνωθι δὲ οϊ άρχάγγελοι Μιχαὴλ και
Γαβριήλ. Εις δὲ τὴν τρίτην, ἐκ των 'Αποστολων εύρίσκονται μόνον οι
Θωμας, Φϊλιππος, Θαδέος, 'Ιὰκωβος καὶ Σίμων.
Καθ' δλην τὴν εἰκονα ειναι τοποθετημένοι 84 διάφοροι πολύτιμοι λίθοι.
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(Συνέχεια έζ τοϋ προηγουμένου)

Ἁντίγραφον τῆς εἰκόνος τῆς Πορταῖτίσσης ἐστάλη ἀκριβῶς
τῷ 1651 εἰς τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιον Μιχαήλοβιτς ἐκ τοῦ ἐξῆς
γεγονότος. .
Ἑ κόρη τοῦ αὐτοκράτορος προσβληθεῖσα ὑπὸ παραλυσίας
τῶν κάτω ἄκρων παρέμεινεν ἐπὶ πολὺ κλινήρης, τῆς ἐπιστήμὴς
μὴ δυνηθείσης νὰ παράσχῃ οὐδεμίαν βοήθειαν. Ἐν μέσῳ θλίψεως κᾳὶ ἀπελπισίας ἥτις κατεῖχεν γονεῖς καὶ πάσχουσαν, ἡ τελευταῖα εἶδε καθ' ὐπνον νύκτα τινὰ μίαν βασίλισσαν ἥτις δώσασα
θάρρος εἰς τὴν κόρην τῆς εἶπε νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τοὺς γονεῖς της
νὰ φέρουν τὴν εἰκόνα της Πορταἴτισσαν ἀπὸ τὴν Μονὴν τῶν
Ἰβήρων. Ἁμέσως τὴν ἑπομένην μετὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ ὁράματός της, διὰ τοῦ Πατριάρχου πάσης Ρωσσίας, παρακαλεῖται
ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωαννίκιος ἴνα ἐκπληρώσῃ
τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ αὐτοκράτορος καὶ σταλῇ εἰς Ἑωσσίαν ἡ εἰκὼν
τῆς Πορταῖτίσσης. Ὁ Πατριάρχης Ἰωαννίκιος διατάσσει πρὸς
τοῦτο τοὺς Ἰβηρίτας μοναχούς, οἴτινες μένοντες καϊάπληκτοι ἀπὸ
τὸ γεγονὸς ἀρνοῦνται καὶ μένουν ἀνένδοτοι, φοβούμένοι, ὅτι δὲν.
θὰ ἐπανέλθῃ ἐκ Ρωσσίας ἡ προστάτις των Πορταιτισσα, ἀλλ' αἱ
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συσκέψεις τῶν μοναχῶν ἐξακολουθοῦν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, διοτι
ἐκ παραλλήλου δὲν θέλουν νὰ λυπήσουν καὶ τὸν αὐτοκράτορα,
ὅστις εἶναι καὶ εὐεργέτης τῆς Μονῆς των. Ἐπέρχεται ὁ διχασμός,
διαπληκτίζονται καὶ ἕτοιμοι νὰ φθάσουν εἰς τὰ ἄκρα οἱ ἀντιτιθέμενοι εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς εἰκόνος, διὰ νὰ δώσῃ εἰς τὴν κρίσιμον στιγμὴν λύσιν εις ἁπλοῦς καὶ ἀγράμματος 'μοναχός, εἰσηγηθεὶς τὴν κατασκευὴν καὶ ἀποστολὴν ἀντιγράφου τῆς ἱ. εἰκόνος. Συμφωνήσαντες ὅλοι εἰς τὴν λύσιν ταύτην, ἀμέσως ἀναθέτουν εἰς ἐνάρετον τινὰ ἁγιογράφον ἱερομ. Ἰάμβλιχον τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀντιγράφου, ἀφοῦ προηγουμένως τελέσαντες ἁγιασμὸν ἔπλυναν δύ αὐτοῦ τὴν πρωτότυπον εἰκόνα καὶ κατόπιν τὰς
σανίδας ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἱστορεῖτο ἡ νέα τοιαύτη, συγχρόνως ἐκονιοποίησαν διάφορα λείψανα ἁγίων ἀναμίξαντες αὐτὰ μὲ
τὰ χρώματα. Καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῆς ἐργασίας ἐψάλλετο
καθημερινῶς ἡ παράκλησις τῆς Πορταῖτίσσης ἐνώπιον τῆς εἰκό
νος καὶ ἕκαστον Σάββαιον ἐτελεῖτο ὁλονύκτιος ἀγρυπνία, ὁ δὲ
ἁγιογράφος εἰργάζετο νῆστις ὁλόκληρον τὴν ἐβδομάδα, ἐσθίων,
κατὰ τὰ σωζόμενα γραπτά, κατὰ Σάββατον καὶ Κυριακήν.
Τὴν νέαν εἰκόνα συνώδευσαν εἰς Μόσχαν οἱ μοναχοὶ τῆς Μονῆς Ἰβήρων Παχώμιος, Δαμασκηνὸς καὶ Ἰγνάτιος καὶ προϋπήντησαν αὐτὴν εἰς τὴν πύλην τῆς Ἁναστάσεως (μιας τῶν μεγαλυτέρων τότε πυλῶν τῆς Μόσχας) ἄπας ὁ λαὸς τῆς πόλεως, μὲ ἐπὶ
κεφαλῆς τὸ αὐτοκρατορικὸν ζεῦγος καὶ τὸν Πατριάρχην. Τὴν
στιγμὴν αὐτὴν ἡ κλινήρης πριγκίπισσα πληροφορεῖται τὸ γεγονὸς καὶ χωρὶς νὰ σκεφθῇ τὴν κατάστασίν της λέγει: «Τί; ἔρχεται
ἡ Παναγία καὶ μὲ ἄφησαν;» Πηδᾶ ἀπὸ τὴν κλίνην, ἐνδύειαι
τάχιστα καὶ διαμαρτυρομένη ἐξέρχεται εἰς τοὺς δρόμους καὶ τρέχει εἰς τοὺς γονεῖς της αὐτοκράτορας διαμαρτυρομένη διότι δὲν
παρέλαβον καὶ αὐτὴν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τῆς Πορταῖτίσσης. Ἄπαντες ἐξέστησαν ἀπὸ τὸ γενόμενον θαῦμα καὶ δὲν ἠδύνατο κανεὶς
νὰ ἀρθρώσῃ λέξιν ἀπὸ τοὺς λιγμοὺς καὶ τὸν κλαθμόν. Λέγει ὁ
ἱστορήσας τὸ θαῦμα: «Ἑτο στιγμὴ ὑπερτάτης συγκινήσεως νὰ
βλέπουν οἱ παριστάμενοι, ἐντεῦθεν μὲν φθάνουσαν ἐπὶ τόπου τὴν
Κυρίαν Πορταὑτισσαν, ἐκεῖθεν δὲ ἐρχομένην ταυτοχρόνως τροχάδην τὴν παράλυιον, τελείως ἰαθεῖσαν».
Μετὰ τὴν μεγαλοπρεπῆ τελετὴν καὶ τὴν προσκύνησιν τῆς
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θαυματουργοῦ εἰκόνος ὑπὸ τοῦ λαοῦ, ὁ αὐτοκράτωρ παρακαλεῖ
ν' ἀφεθῇ ἡ εἰκὼν εἰς τὴν Ρωσσίαν καὶ ὑπόσχεται νὰ ἐκπληρώση
πᾶσαν ἐπιθυμίαν τῶν Μοναχῶν τῆς Ἰ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων
Οὑτοι, ἐφόσον ἄλλως τε ταύτην κατεσκεύασαν εἰδικῶς διὰ τὸν
σκοπὸν αὐτόν, ἀφοῦ τὴν προσέφεραν, ἐζήτησαν ὡς ἀντάλλαγμα
εν μετόχιον πρὸς βοήθειαν τῆς Μονῆς αὐτῶν Ὁ αὐτοκράτωρ
διατάσσει τὴν παραχο5ρησιν τῆς πλησίον τοῦ Κρεμλίνρυ μονῆς
τῆς καλουμένης «Νικόλαος μεγάλη κάρα», εἰς τὴν ὁποίαν ἐτοποθετήθη ἡ εἰκὼν καὶ ἔκτοτε ἡ μονὴ εὑρίσκετο ὑπὸ τὴν κυριότητα τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων ὑπὸ τὸ δνομα «Γρέτζη Μοναστήρ»,
ἐν τῇ ὁποία διετέθησαν ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος 7Ο ὑπηρέτες μισθοδοτούμενοι ἀπὸ τὸ ταμεῖον του, χορηγήσας ἐπὶ πλέον 2.5Ο.Ο
ρούβλια ἐτησίοις καὶ τὰ ἔξοδα μεταβάσεως καὶ ἐπιστροφῆς τῶν
ἑκάστοτε ἀπεσταλμένων τῆς Μονῆς.
Τὸ μονύδριον τοῦτο ἧτο εν ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων κτημάτων τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων καὶ τὸ σπουδαιώτατον κέντρον τῶν
ἐν Ρωσσίᾳ ὁμογενῶν μας κατὰ τοὺς παλαιοτέρους χρόνους, ὅτε
ἡ Ἑλληνικὴ παροικία ἀκμάζουσα, εἶχεν εἰς τοὺς κόλπους αὐτῆς
Ζωσιμάδας καὶ Καπλάνας καὶ δὲν ὑπῆρχον ἄλλα Ἑλληνὶκὰ κέντρα τῶν ἡμετέρων Πατριαρχείων. Μόνον κατὰ τὰ τέλη τοῦ
παρελθόντος αἰῶνος ἱδρύθησαν ὑπὸ τῶν τεσσάρων ἡμῶν ΙΙατριαρχείων ἰσάριθμα προσκυνήματα.
Τοῦτο ὑπῆρχε εἰς τὴν κυρ'.ότητα τῆς Μονῆς καὶ πολὺ πέ
ραν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1917 μέχρι τοῦ 1932, ὅτε ἐκδιωχθέντος ὑπὸ τῶν Κομμουνιστῶν τοῦ τελευταίου Ἰβηρίτου 'Αρχιμ.
Παϊσίου ἠρπάγη τοῦτο ὑπ' αὐτῶν
Ἑ εἰκὼν τῆς Πορταῖτίσσης ἐτέλεσε πολλὰ θαύματα εἰς
ὅσους μετὰ θερμῆς πίστεως προσέφυγον εἰς τὴν χάριν της καὶτὰ
ὁποῖα ἐλλείψει χώρου δὲν δυνάμεθα ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ σημειώσωμεν. Θ' ἀναφέρωμεν μόνον ἕν τοῦ ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν
τοῦ περιοδικοῦ μας καὶ ἐν Ἁθήναις διαμένοντος κ. ἸἸλ Μελισουργοῦ συνταξιούχου εἰσαγγελέως, ὅστις προσβληθεὶς πρὸ ἐτῶν
ὑπὸ γρυπώδους περιπνευμονίας σοβαρᾶς μορφῆς καὶ ἀπελπισθεὶς
ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, οἴτινες ἀνέμενον πλέον τὸν θάνατόν του, ἰάθη
ὑπὸ τῆς Πορταῖτίσσης. Τὸ γεγονὸς τῆς ἰάσεως ἀναφέρεται ὡς
ἑξῆς ἐν τῷ οἰκείῳ κώδικι: «...ἡ μήτηο αὐτοῦ (τοῦ κ. Μελισουρ-
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γοῦ) ἥτις τεταραγμένη πάντοτὲ ἐκ μητρικῆς στοργῆς καὶ τὴν μὴ
ὡφέλειαν τῶν ἰατρῶν κάὶ τὸν ἄφευκτον θάνατον τοῦ υἱοῦ της
γνωρίσασα, οὐκ ἀπηλπίσθη, ἀλλὰ καθὼς ἄπαντες οἱ χριστιανοί,
οἥτῳ καὶ αὕτη κατέφυγεν εἰς τὰ θεῖα. Προσπέσασα οὖν ἐν ὅλῃ
καρδίᾳ πρὸς τὴν.'Υπεραγίαν Θεοτόκον, παρεκάλει τὴν ἴασιν τοῦ
υἱοῦ της. "Ανωθεν τοῦ εἰκονοστασίου της εὑχεν ἀνηρτημένην τὴν
Πορταϊτισσαν τῶν Ἰβήρων, τὴν ὁποίαν ἱερεύς τις ἐξ Ἁγίου·
Ὄρους ἐδωρήσατο αὐτῇ. Ἑ ἀσθένεια ἐπεδεινοϋτο, ἡ οἰκογένεια
ἐν ἀπελπιστικῇ καταστάσει διετέλει, τὰ φάρμακα τῶν ἰατρῶν ἐν
ἀχρηστίᾳ ἀπέβαινον, ἡ ἀπελπισία ἐκορυφοῦτο. Λύπη καὶ κατήφεια εἰς δλα τῆς οἰκογενείας τὰ πρόσωπα ἐζωγραφεῖτο. Μόνον
ἡ μήτηρ ἄγρυπνος παρα τὴν κλίνην διηκόνει αὐτὸν καὶ διὰ λόγων παρηγόρει τὸν ἀσθενῆ. Ρῦγος καὶ ἀπελπισία κατέλαβεν
αὐτὴν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχικῇ αὐτῆς καταστάσει- πρὸ τοῦ εἰκονὸστασίου γονατίσασα καὶ μὲ δακρυβρέκτους ὀφθαλμοὺς προσηύχετο τῆς Πορταϊτίσσης, ὑπὲρ διασώάεως τοῦ κατακειμένου υἱοῦ
της... Τὴν ἐπαύριον λίαν πρωϊ, τῆς κλίνης ἐγερθεῖσα καὶ εἰς
· ἐπίσκεψι-ν τοῦ υἱοῦ της μεταβάσα, θεωρεῖ μετ' ἐκπλήξεως τὸν
υἱόν της καλὰ λίαν, ἐγηγερμένον τῆς κλίνης καὶ περιπατοῦντα
ἐν τῇ αἰθούσῃ. «'Η χαρά...» Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρει ὅτι. εἰς ἐκδήλωσιν τῆς εὐγνωμοάύνης ἀφιέρωσεν ἡ μήτηρ τοῦ κ. Μελισουργοῦ εἰς τὴν Πορταϊτισσαν χρυσοῦν βραχιόλιον, δύ ἐπιστολῆς δὲ
ἀνέφερεν ἐν λεπτομερείᾳ τὸ θαυμαστὸν γεγονός.
Τῷ Ἰ6Ο4 ἐκτίσθησαν τὰ κελλία «ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
τοῦ Νοσοκομείου ἕως τοὺς ἁγίους Ἁναργύρους τῶν τσαγκαράδων καὶ τοὺς ἁγίους · Πάντας» δαπάνῃ Κοσμᾶ Μητροπολίτου
Θεσσαλίας καὶ ἀλλων ἐξ Ἰβηρίας.
Τῷ 161Ο ἐγένετο νέον νοσοκομεῖον «ἐπάνωθεν τοῦ ἀρσανᾶ».
ἔνθα ἐγένετο καὶ παρεκκλἥσιον τοῦ Ἁγίου Μοδέστου.
Τῷ 1617 - 19 ἐγένετο τὸ ὑδραγωγεῖον δαπανηθέντων εἰς
ἡμερομίσθια 6.ΟΟΟ ἄσπρων ἐκ τῆς Ἰβηρίας.
Τῷ 1613 ὁ ἡγεὰὼν τῆς Βλαχίας Ράδρυλος ἐδώρησε εἰς τὴν
Μονὴν «χωρία καὶ κειμήλια καὶ ἄλλους τόπους εἰς μνημόσυνον
αὐτοῦ αἰώνιον, ἔκτισε δὲ διὰ Γόηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἐν Βλαχίᾳ Ἰβηριτικοῦ μοναστηρίου ἐπ' ὀνόματι τῆς 'Αγίας Τριάδος». Σιγγίλλιον δὲ τοϋ Πατριάρχου Κυρίλ-
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λου Α' ἢ Β' τοῦ ἔτους 1633 δεικνύει τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ ΤσαοὺςΜοναστὴρ ἀνῆκον εἰς τὴν Μονὴν Ἰβήρων.
Τῷ 1622 - 26 κατεσκεύασεν ἡ Μονὴ ἐν Ἁγίῳ "Ὄρει μέγα
πλοῖον ϊνα μὲ ἐλάχιστα ταξείδια μεταφέρουν τ' ἀναγκαιοῦντα
εἰς αὐτὴν διάφορα εἴδη, λόγω τῆς πειρατείας.
Μετὰ τὴν ἄλωσιν φαίνεται παρημελήθη ἡ Μονή, διὰ τοῦτο
καὶ περιῆλθεν εἰς βαρύτατον χρέος, ἀλλὰ κατὰ τὸν ΙΖ' αἰῶνα
βλέπομεν μίαν γενικὴν προσπάθειαν τῶν μοναχῶν αὐτῆς πρὸς
ἀναβίωσιν.
Τῷ 1673 φαίνεται κοινόβιος, καθὼς καὶ κατὰ τὰς ἀρχὰς
τοῦ ΙΗ' αἰῶνος.
Κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ἡ Μονὴ ἔπαθε σοβαρῶς,
ὅπως καὶ αἱ ἄλλαι Ἰ. Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους αϊτινες ἐπεχρεώθησαν νὰ διατηρήσουν Τουρκικὸν στρατὸν ἐκ 3 ΟΟΟ ἀνδρῶν
ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον δεκαετίαν (1821 - 183Ο). Περὶ τῆς Ἰ. Μονῆς
τῶν Ἰβήρων ὡς ἐξῆς ἔγραφον τῇ 18ῃ Ὁκτωβρίου 1829 οἱ Ἁγιοπαυλῖται μοναχοὶ πρὸς τὸν ἐν Ἰασίῳ τῆς Ρουμανίας διοικοῦντα
τὰ δύο μονύδρια τῆς ἡμετέρας Μονῆς Σωφρόνιον Μακρῆν «....
ἐγένετο μεγαλωτάτη δυσκολία εἰς τὸ ἱερὸν τοῦτο μοναστήριον
(Ἰβήρων) καὶ ἤδη εὑρίσκεται εἰς βάρος χρέους ἀμίθητον, ἀπολογούμενον δοσίματα μηνιαῖα ὐπέρογκα ὅλα ἐκ δανείων». Κατὰ
τὴν περίοδον ταύτην δλαι αἱ Μοναὶ ἐδανείζοντο πρὸς κάλυψιν
τῶν μεγάλων ἐξόδων τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ πρὸς 7,8 καὶ μέχρι
1Οο^ κατὰ μῆνα (1) καὶ ἧτο ἡ κρισιμωτέρα περίοδος διὰ τὰς
Μονάς, ἀλλὰ καὶ οὕτω πάσχουσα ἡ Ἰ. Μονὴ τῶν Ἰβήρων ἐβοήθη
πολλὰς μικροτέρας. 'Ως δὲ ἀναγιγνώσκομεν εἰς τὸ ἡμέτερον ἀρχεῖον,
οἱ τότε Ἁγιοπαυλῖται ἐκ τῆς πρὸς αὐτοὺς παρεχομένης βοηθείας
ὑπὸ τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων ἔγραφον «ἄν ἔλειπον οἱ Ἰβηρῖται
ἠθέλομεν φθάσει εἰς ἐσχάτην ἀπελπισίαν». Τὸ χρέος τῆς Ἰ.
Μονῆς Ἰβήρων ἐξηκολούθησε ἐπὶ πολύ, ἀλλ' ἀπὸ τῶν μέσων
τοῦ λήξαντος αἰῶνος ἤρξατο ἀναλαμβάνουσα.
Δυστυχῶς τὴν 12ην Ἁπριλίου 1865 ἡ μεγάλη αὕτη Μονὴ
κατεστράφη τελείως ἐκ πυρκαϊᾶς ὑποβοηθοῦντος τὸ ἔργον αὐτῆς
καὶ ὁ σφοδρότατος πνέων ἄνεμος. Εἶχον ὅμως τὸ εὐτύχημα νὰ
σώσουν σημαντικὴν ποσότητα χρημάτων ἐκ τοῦ Ταμείου τῆς
Μονῆς καὶ μετὰ 6 μήνας ἢρχισεν ἡ ἀνοικοδόμησις αὐτῆς ἐγερ-
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θεισῶν τότε τῆς δυτικῆς καὶ τὸ πλεἰστον τῆς βοῳείου

πλευρἁς

τοῦ μεγάλου αὐτῆς τἐτραπλεύρου, συνεπλήρωσαν δὲ τὰς λοιπὰς
βραδύτερον οἱ 'Αρχιμ. Ἁθανάσιος Σπαθῆς ἐκ Σζάλὰς τῆς Κεφαλληνίας, Ἰλαρίων καὶ Κύριλλος ἀμφότεροι ἐξ 'Ηράκλείας, ἱδρύσαντες δ πρῶτος τὴν ἀνατολικὴν πλευράν, ὁ δύύτερος τὸ ὑπόλοιπον τῆς βορείου καὶ ὁ τρίτος μέρος τῆς μεσημβρινῆς. Αἱ νέαι
αὗται πλευραὶ ἔχουν τὸ εὐεργέτημα τῆς ἀπομονὧσεως διὰ σιδηρῶν θυρῶν καὶ τὸ σύστημα τοῦτο ἔσωσε τὴν Μονὴν ἐκ δευτέρας
πυρκαϊᾶς ὅτε κατεστράφη τὸ ἀρχονταρίκιον, τὸ ὁποῖον ὅμως
εὐθὺς ,ἀμέσως ἀνηγέρθη ἐκ νέου.

Ἑ εἰρήνη τῆς Μονῆς ἐταράχθη τῷ 188Ο λόγῳ ἀνταγωνισμοῦ περὶ τὸ πολίτευμα τῆς Μονῆς τῶν δύο ἀρχηγῶν Ἁρχιμανδριτῶν Ἰλαρίοννος τοῦ Θρακὸς καὶ Ἁθανασίου τοῦ Κεφαλλῆνος
Ὁ- πρῶτος ἧτο μεγαλοπρεπὴς καὶ ἀρχαιότερος, ὁ δεύτερος ἀσκητικός, ἀγαθός, ἐλεήμων καὶ ἐκ τούτου δημοτικώτερος καὶ πλέον
σύμπαθὴς μεταξὺ τῶν πατέρων. Πέριξ τοῦ δευτέρου συνεκεντρώθησαν ὅλοι οἱ καλοὶ μοναχοὶ καὶ ἐρασταὶ τῆς κοινοβιακῆς
ζωῆς, οἴτινες καὶ ἧσαν περισσότεροι. Ὁ ἀγὼν ὑπῆρξεν ὑπὲρ τὸ
.δέόν σκληρός, ἀλλ' ἐπεκράτησε τὸ κράτος τῆς βίας καὶ τυραννίας
καὶ οὕτω ὑπερίσχυσαν οἱ ὀλὶγοι, ἐπὶ τῶν πολλῶν ἡσύχων καὶ
πνευματικῶν πατέρων. Δὲν θέλομεν νὰ σημειώσωμεν τὰ δεινὰ
τῶν ταλαιπωρηθέντων φίλων τοῦ κοινοβίου, ἀλλ' ἤδη δτε ὅλοι
αὐτοὶ εὑρίσκονται εἰς τὴν αἰωνιότητα ἀσφαλῶς θὰ ἐδικαιώθησαν
διὰ τὸν ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ἀγῶνα των, διότι ὑπὸ τοϋ Θεοϋ βραβεύεται ὁ σκοπὸς καὶ ρὐχὶ τὸ ἀποτέλεσμα. Θανόντων ἀμ.φοτέρων
τούτων, 'ἔμεινε πάλιν σπινθὴρ τις εἰς τὴν διχὰσθεῖσαν ἀδελφότητα ἥτις ὐπὸ ἄλλα πρόσωπα καὶ καὶ ἄλλας πεὸιστάσεις ἐτάραξε
πάλιν τὴν εἰρήνην αὐτῆς, μὲ ἐξουδετέρωσιν καὶ ἐκ δευτέρου τῶν
ὑπὲρ τοῦ κοινοβίου φρονούντῳν.
(Συνεχίζεται)

ΟΙ ΙΒΗΡΙΤΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΟΝΤΕΣ
ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑὍΤΙΣΣΗΣ

«Μἐνε μεθ' ήμῶν τῶν δούλων σου, μενε αεὶ ω Πορταϊτισσα
ενδοξε, κα'ι μὴ χωρισθής, άπδ τῆς ποιμνης Σου πώποτε, τα
ὴμῶν παραβλἐπουσα πταισματα. Σέ γαρ φκδς και προστάτην,
ζωὴν κα'ι πνοὴν έπιγραφομεθα».
"Φσιος Νικοδημος © 'Αγιορεϊτης

«Ὅπως προσηυχήθημεν προ τῆς δντως Ιερας ἐκείνης εικονος
τὴς Πανάγνου Μαριάμ τὴς εϋρισκομἐνης εν τη μικρα παρὰ τὴν
θύραν τὴς Μονὴς τῶν 'Ιβηρων 'Εκκλησἰα, οϋδέποτε άλλ6τε
προσηυχήθημεν, οϋδέποτε κατελήφθημεν ϋπο Ιερωτέρου ένθουσιασμοϋ, δν ξωηρῶς ὴσθάνθημεν, ἀλλ' οστις δεν περιγράφεται».

'Ι. Μεσολωρας Καθηγητὴς Πανεπιστημιου
('Ανάπλασις 15 Αϋγ. 1893)

ΜΟΡΦΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟ
ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ
Γρηγοριος 6 Παλαμας (Ι29β—Ι359)

Τὸν (ἀσφαλέστατον τῆς εὐσεβείας πρόμαχον καὶ συναγωνιστὴν καὶ βοηθὸν ταύιης) προβάλλει ἡ ἁγία μας Ἑκκλησία καὶ
μᾶς καλεῖ νὰ τὸν μιμηθοῦμε.
Νὰ τὸν μιμηθοῦμε εἰς τὴν ἀκλόνητον πίστιν του πρὸς τὴν
ὀρθοδοξίαν, εἰς τὸ ἀγωνιστικόν του πνεῦμα διὰ τὴν ἐπικράτησιν
τῆς ἀληθείας, εἰς τὴν αὐταπάρνησιν καὶ ἀφοσίωσίν του εἰς τὰς
ἀρχὰς τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, εἰς τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸν
.μοναχισμόν, καθὼς καὶ εἰς κάθε ἄλλην ἐκδήλωσιν ἡ ὁποία θὰ
συνετέλει εἰς τὴν ἐσωτερικήν μας ἀναγέννησιν καὶ ἐξύψωσιν
πρὸς τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλὰ ἰδανικά.
Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀσφαλῶς εἰς ἕνα σύντομον σημείωμα νὰ
ἐξετασθῇ ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου. Ἑγράφησαν πολλὰ διὰ τὴν πολύπλευρον δρᾶσιν του. Τὸ θέμα ὅμως δὲν
ἐξηντλήθη. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ θελήσῃ νὰ μελετήσῃ ἐπισταμένως τἧν ζωήν του θὰ κατορθὤσῃ νὰ παρουσιάσῃ πολλὰς ἴσως
ἀγνώστους πτυχὰς ἀπὸ αὐτήν. Θὰ τὸν παρακολουθήσωμεν κυρίως
ὡς μοναχὸν καὶ θὰ προσπαθήσωμεν νὰ γνωρίσωμεν τὴν μοναχικήν του ζωήν.
Ὁ Γρηγόριος δὲν ἧτο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θαμβώνονται ἀπὸ τὰ ἀπατηλὰ μεγαλεῖα τοϋ κόσμου καὶ ἀλλάζουν πεποιθήσεις καὶ κατευθύνσεις εἰς τὴν ζωήν των. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον
πιστεύει τὸ θαυμάζει, τὸ ἀγαπᾶ καὶ ἐργάζεται διὰ νὰ τὸ κατακτήσῃ. Διὰ τοῦτο καὶ κατώρθωσε νὰ παρακάμψῃ ὅλα τὰ ἐμπόδια τὰ ὁποῖα παρουσιάσθησαν καὶ νὰ προχωρίσῃ "εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ σκοποῦ του.
Ἑγεννήθη ἀπὸ γονεῖς ἐπιφανεῖς, ἀνετράφη εἰς τὸ αὐτοκρατορικὸν περιβάλλον, ἐδοκίμασε δλας τὰς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς.
Καὶ ὅμως τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν κατώρθωσε νὰ κατακτήσῃ τὴν

73
ὑπέροχον ψυχήν τοῦ. Αὐτὴ εἶχε δοθεῖ εἰς μίαν ἄλλην ἰδέαν τὴν
μοναχικήν, ἡ ὁποία ἐνῶ δὲν τοῦ ὑπέσχετο οὔτε δόξαν οὔτε
τιμάς, οὔτε ὑλικὰ ἀγαθά, τὸν ἠλέκτριζε καὶ τὸν ἐσαγήνευε. Τὸν
εἶχεν ἐλκύσει ἡ ἁπλότης της, τὸν εἶχεν ἐμπνεύσει τὸ μεγαλεῖον
της, τὸν εἶχαν συγκινήσει οἱ ἀγῶνες της. Καὶ ἐγκαταλείψας (περιφάνειαν τοῦ βίου καὶ τὰς ἐκ βασιλέως τιμάς,) ἐνεδύθη τὸ ταπεινὸν μοναχικὸν ἔνδυμα καὶ κατετάγη εἰς τὰς τάξεις τοῦ μοναχιχισμοῦ. Καὶ ὡς μοναχὸς ὁ Γρηγόριος ἀνεδείχθη ὑπέροχος ἀγωνιστής. Τὸ ὅρος Παπίκιον κατ' ἀρχὰς καὶ ὁ 'Ἀθως ἀργότερον
χρησιμεύουν ὡς τόπος ἀσκήσεως διὰ τὸν Γρηγόριον. Εἰς τὸν
Ἄθω ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ ἐμπείρου περὶ τὸν μοναχισμὸν
καὶ δὴ τὸν μυστικισμὸν Νικηφόρον ἀγωνίζεται διὰ νὰ ἐπιτύχῃ
τὴν τελείωσιν. Ὁπαδὸς τῆς αὐτοσυγκεντρώσεως καὶ τῆς ἐσωτερικῆς περισυλλογῆς ἀναδεικνύεται ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους
μυστικοὺς τῆς ἐποχῆς του. Τὸ ἐρημικὸν ἀσκητήριόν του εὑρισκόμενον ἄνωθεν τῆς Ἰερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας καὶ τὸ
ὁποῖον μέχρι καὶ σήμερον φέρει τὸ ὅνομά του ἔγινε δι' αὐτὸν
πνευματικὴ κολυμβήθρα μέσα εἰς τὴν ὁποίαν ἀνεγεννήθη εἰς τὰ
νάματα τῆς μοναχικῆς ζωῆς. Ἁγωνιζόμενος εἰς τὴν ἄσκησιν
προσπαθεῖ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν μυστικὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ,
διότι κατὰ τὸν Γρηγόριον αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ κυρίως τοῦ μοναχοῦ. Ἑπίστευε δὲ ὅτι τοῦτο ειναι δυνατὸν νὰ κατορθωθῇ μόνον διὰ τῆς αὐστηρᾶς ἐσωτερικῆς περισυλλογῆς, τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς ἡσυχίας (τὸ γὰρ τοῦ καλῶς μονάζοντος κελλίον λιμὴν ἐστὶ σωῳροσύνης) λέγει ὁ Γρηγόριος.
Παρ' ὅλην τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸν Ἄθω δὲν κατόρθωσε
νὰ παραμείνῃ ἐκεῖ εἰς ὅλην του τὴν ζωήν, Μετὰ ὀκτὼ ἔτη παραμονὴν μετέβη εἰς Θεσσαλονίκην καὶ Βέρροιαν ὅπου ἴδρυσε τὴν περίφημον Σκήτην τὴν ὀνομαζομένην «φροντιστήριον» ἐντὸς τῆς
ὁποίας μαζὺ μὲ ἄλλους μοναχοὺς ἐπεδόθη εἰς τὴν μελέτην καὶ
τὴν αὐστηρὰν ἄσκησιν.
Ἑ ἀγάπη του ὅμως πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἐξέλειπε.
Ἐξηκολούθη νὰ θερμένῃ τὴν καρδίαν του καὶ νὰ ποθῇ τὴν ἡσυχίαν του. Καὶ ὅταν ἀργότερον συνεκλόνισε τὴν Ἰερὰν Χερσόνησον ἡ πολεμικὴ τοῦ ἐκ Καλαβρίας μοναχοῦ Βαρλαάμ, ἐναντιον
τῆς περὶ τοῦ (ἀκτίστου φωτὸς θεωρίας) τῶν ἡσυχαστῶν καὶ ἡ
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ὁποία ἐπέφερε τόσην ἀναταραχήν, καλεῖται ἀπὸ τοὺς ἡσυχαστὰς
ὁ Γρηγόριος.νὰ ἁντιμετωπίσῃ τὸν φοβερὸν ἀντίπαλον 'τῆς ἰδέας
-αὐτῆς. Καὶ εἰναι.δεῖγμα' τῆς ἀγάπης καῖ ἐκτιμ·ήσεως τῶν ἡσυχαστῶν· τοῦ Ἄθω. πρὸς τὸν κολοσσὸν τοῦ μυστυκισμο·ῦ.
Ὁ Γρηγόριος εἰς μάτην προσεπάθησε νὰ πείσῃ τὸν Βαρλαὰμ νὰ ἐγκὰταλείψῃ τὰς πεπλανημέν·ας ἰδέας του. Καὶ ὅταν
πλέον εἶὀε ὅτι δὲν ἧτο δυνατὸν νὰ ἐπιτύχῃ τίποτε διὰ τῶν λόγων,
ἀναλαμβάνεύ τὸν διὰ τοῦ καλάμου ἀγῶνα ἐναντί.ον του. Καὶ
γίνεται ὁ κύριος. συντάκτης τοῦ ἁγιορειτικοῦ τόμὸυ ὑπὲρ τῶν
ἡσυχαζόντων εἰς τὸν ὁποῖον τονίζει δτι (ὅστις τὸ ἐν Θαβωρίῳ
τοὺς μαθητὰς περιαστράψαν φῶς φάσμα λέγει καὶ σύμβολον
τοιοῦτο, οἶον γίνεσθαι καῖ ἀπογίνεσθαι; ἀλλ' οὐ· κυρίως εἰναι...
σαφῶς αντιφθέγγεται ταῖς τῶν ἁγίων δόξαις). Ἑ ἐν Κοτνσταντινουπόλει συνελθοῦσα τὸ 1341 Σύνοδος ἔθεσε- τέῳμα εἰς τὰς
περὶ ἀκτίστο'υ.φωτὸς ἔριδας. δικαιώσασα πλήρως τὸν Ἐρηγόριον
τοῦ Βαρλαὰμ αἰτήσαντος συγγνώμης.

Ὁ Γρηγόριος ἀναμφισβητήτως ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὰς μεγαλυτέρας- φυσιογνωμίας τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ·, εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ὁποίου ἀνεπτύχθη, ἔδρασε καὶ ἐμεγὰλούργησε.' Δικαίως
λοιπὸν σεμνύνεται οὗτος διότι εἰς τὰς τάξεις του ὑπῆρξαν τοιοῦτοι
ἀγωύισταί.
' Περισσότερον ὅμως σεμνύνεται ὁ ἁγιορειτικὸς . μοναχισμὸς
τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε μ'αθητὴς κατ' ἀρχὰς καὶ ἀρχ·ηγὸς ἔπειτα ,ὡς
Πρῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ χάριν τοῦ ὁποίου ἀπεδύθη εἰς
·
σκληροὺς ἀγῶνας.
. .
·
Ἄρὰγε θὰ ἀναφανοῦν καὶ πάλιν εἰς' τὰς τάξεις του τοιοῦτοι
'
..
.
ἀγωνισταἶ ;.
·
"

Ἀρχιμ. Να8αναὴλ Λβυριωτ'π5
.»

'

"

Σχολάρχης' 'Αθωνιὰδος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ὁ Ὄσιος πατὴρ ἡμῶν Μάρκρς, ὁ ἐπικαλούμενος Ἁσκητής,·
ἔζησε κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ 5ου αἰῶνος, διατελέσας μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰαιάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἁνήκει εἰς τὴν
χορείαν τῶν θεωρὴτικῶν Πατέρων τῆς Ἅνατολῆς, συγγραψάμενος πλείστας πνευμαάικὰς πρα,γματείας, ἐξ ὧν σώζονται 2ΟΟ
κεφάλαια «περὶ πνευματικοῦ νόμου», «περὶ τῶν ἐξ ἔργων οἰο-.
μένων δικαιοῆσθαι», ἡ «πρὸς Νικόλαον Μονάζοντα» μακρὰ ἐπι—
στολή·, καὶ ἕὰεροι λόγοι, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ ὁ κατῳτέρω, · δύ οὗ
ὁ δσιος πατὴρ ἀναλύει διεξοδικῶς τὰ αἴτια τῆς ποικίλης μορφῆς
πειρασμῶν, ὁμαδικῶν τε καὶ ἀτομικῶν.
Ἑ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τιμἀ τὴν μνήμην τοῦ Ὁσίου
Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ ῖὴν 5ην Μαρτίου «τοὺς ἀσκητικοὺς αὐτοῦ
ἀγῶνας, τὸ ἐν λόγοις σοφόν, καὶ τὴν ἄνωθεν αὐτῷ δοθεῖσαύ
χάριν τῶν θαυμάτων ανακηρύττ.ουσα» — ὡς σημειοῖ εἰς τὴν
«Φιλοκαλίαν» ὁ Ὄσιος' Πατὴρ ἡμῶν Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης·
Ἐὴν πραγματείαν ταύτην ἀντέγραψεν ἀδελφός τις ἕνεκεν τῆς
ἰδιαιτέρᾳς σημασίας, τὴν ὁποίαν ἀποκτᾶ ἐν τῇ παρούσῇ ἐπο- ·
χῇ, καθ' ἥν' ὑφισὶάμεθα ἀλεπαλλήλους Ἐθνικὰς συμφορὰς
κυρίως διὰ σεισμῶν, πρὸς διαφώτισιν τῶν πλανωμένων ἐκείνων
χριστιανῶν, οἴτινες θεωροῦν τὰς' ἐπερχομένας θλίψεις ὡς τυχαῖα ·
ἢ κατὰ συνθήκην συμβάντα, ἐπὶ τῶν ὁποίων τάχα ὁ ·Θεώς οὐδένα
·
.
ἀσκεῖ ἔλεγχον.
Ἑκτὸς τοῦ κύρους ὅπερ κέκτηται, διὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ
συγγραφέως, ἡ πραγματεία. αὕτη, καθίσταται ἐπὶ πλέον καὶ
τελείως ἀπρόσβλητος ὡς θεμελιουμένη ἐπὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς
καὶ ἐπὶ τοῦ πνεύματος τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, τὸ ὁποῖον'
ἀνακεφαλαιοῖ ἡ ἁγιωτάτη Ἑκκλησία μας εἰς τὰς ἱερὰς δέλτους
τοῦ Μ. Εὐχολογίου. '
Ἐπὶ δύο οὐσιῳδῶν θέσεων στηρίζεται ὁ πνευματικὸς νόμος
.τοῦ 'Αββὰ Μάρκου. Ἐπὶ τῆς' «ἐξ ἀγάπης ἀναδοχῆς», καὶ τῆς
«ἀπὸ κακίας ἀναδοχῆς» Ὄταν δηλαδὴ κάμνωμεν τὸ. ἀγαθὸν ἀκο-
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λουθεῖ, κατὰ θείαν Δικαιοσύνην, ἡ ἀνάλογος θλίψις, καθ' ὅν
τρόπον περιγράφεται εἰς τὴν πραγματείαν. Ὁσαύτως δὲ ὅταν
κάμνωμεν τὸ κακὸν ἐ.ιέρχονται ἡμῖν διάφορα δεινὰ πρὸς τὸ
συμφέρον ἡμῶν. Τὸ ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ κακὸν δὲν ἔγκειται μόνον
εἰς τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς διαλογισμούς, δυνάμει τῶν ὁποίων ἢ κολαζόμεθα ἢ ἀμοιβόμεθα ἐν τῇ
μελλούσῃ Κρίσει.
Δύο ἐκφραστικώτατα, εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς λειτουργίας
τοῦ πνευματικοῦ νόμου, χωρία εὑρίσκουν πλήρη τὴν ἐφαρμογήν
των. Τὸ Ἁποστολικόν, «εἰ ἡ ἡμῶν ἀδικία, Θεοῦ δικαιοσύνην
συνίστησι, τὶ ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν;» Και τὸ προφητικόν, «Υιέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου,
μηδὲ ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος ὅν γὰρ ἀγαπἀ Κύριος παιδεύεΓ μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὅν παραδέχεται».
Ὁ πνευματικὸς νόμος, ὡς ἀποδεικνύει ὁ «Ὄσιος πατήρ,
λειτουργεῖ μετὰ καταπληκτικῆς ἀκριβείας, λανθάνων τοῖς πολλοῖς διὰ τὴν ἐαυτοῦ λεπτότηὶα, διὰ τὴν ἥν πάσχομεν λήθην τῶν
οἰκείων κακιῶν, διὰ τὴν ἄγνοιαν ἡμῶν καὶ διὰ τὴν ἔλλειψιν
προσοχῆς ἐπὶ τῶν ἐκδηλώσεών του.
Ὁ εἰς ἀσύλληπτον, δά ἡμᾶς, βαθμὸν ἀγαπῶν τὴν ἡμετέραν φύσιν Πανάγαθος Θεός, διὰ τῶν θλίψεων τὰς ὁποίας στέλλει πραγματεύεται πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως τὴν σωτηοίαν μας.
Δυστυχῶς ὅμως δὲν τὸ ἐννοοῦμεν αὐτό, παρ' στιἡπαρουσία τῆς
*
Θείας Προνοίας ἐξαγγέλεται ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν καὶ αἱ θεόπνευ
στοι Γραφαὶ πιστοποιοῦν, δτι «δσα προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη». Διὸ καὶ ἀποροῦμεν...
Ἁλλ' ἄς ἀνοίξωμεν τὸ βιβλίον τοῦ δικαίου 'Ιὼβ διὰ νὰ
ἀκούσωμεν ἕνα μεγαλοπρεπῆ ὕμνον εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Θεόν. 'Ἁς ἀκούσωμεν τοῦ Κυρίου λέγοντος,
ὅτι «οὔτε φύλλον δένδρου δὲν πίπτει ἄνευ θελήματος αὐτοῦ»,
ὅτι «καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ἡμῶν ἠριθμημέναι εἰσιν», καὶ
προλέγοντος τὰ ἐπελθόντα καὶ ἐπερχόμενα δεινά, «σεισμοὺς κατὰ
τόπους, λιμοὺς καὶ λοιμούς...» «Ο,τι προλέγεται ὅτι ἀναποφεύκτως θὰ γίνῃ, σημαίνει ὅτι τοῦτο εὑρίσκεταιἐντὸς τῆς Θείας Προνοίας, ὡς γεγονὸς ὅπερ οἰκονομεῖ ἡ Θεία Πρόνοια, ὡς σημεῖον,
ὅπερ στέλλεται ἀπὸ τὸν οὐρανόν, ὡς κάτι, ἐν πάσῃ περιπτώσει,
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τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει οὐδεμίαν αἰτιώδη σχέσιν, οὔτε μὲ τὰ ἀνθρώπινα βουλεύματα, ἀλλ' οὔτε καὶ μὲ τὰς· ἀλόγους ἰδιοτροπίας τῆς
ἀλόγου φύσεως. Ἐμφανίζεται δὲ ἀπ' εὐθείας ὡς ἐκπορευτὸν τῆς
Θείας Βὸυλῆς, μὲ ἐπιβολὴν κυριαρχικήν, καὶ ἐλεγχόμενον παντοδυνάμως μέχρι λεπτόμερείας.
Ὁ Κύριος ἔθηκε εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ἀνθρώπου τὰ πάντα,
ἐγένετο ἄνθρωπος δύ αὐτόν, καὶ διὰ τὴν ψυχήν του «Χριστὸς
κατὰ καιρὸν ἀπέθανε». «Οὐκ ἐρὰ τόσον μανικὸς ἐρασὶὴς . τῆς
ἑαυτοῦ ἐρωμένης, ὅσον ὁ Θεὸς μετανοούσης ψυχῆς». 'Η Θεία
Πρόνοια εἶναι ἄρα ἀνθρωποκεντρική. Ὁ Θεὸς ε,καμε τὸ παν
ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ θὰ τὸν ἐγκαταλείψῃ ἕρμαιον εἰς τὰς
ἰδιοτροπίας μιᾶς ἀνυποτάκτου φύσεως; Τὰ πάντα δὲν «ὑπακούει τῷ προστάγματι αὐτοῦ;» Πόσον μακρὰν ἡμῶν εὑρίσκεται
ὁ πανταχοῦ παρὼν Θεός, ἐφ' δσον ἀκούει τοὺς μυχιους στεναγμούς μας καὶ τὰς ἱκεσίας μᾳς; «Ζητεῖν τὸνἘύριον, εἰ ὰρα γε
φιλαφήσειαν καὶ εὕροιεν, καὶ οὐ μακρὰν ἑνὸς ἑκάστου ὑπάρχοντα». «Ἑν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν, καὶ κινούμεθα, καὶ ἐσμέν». .
Πόση λοιπὸν λογικὴ ἁσυνέπεια ὑπάρχει εἰς τὴν ἄπιστον
ἀντίληψιν, ὅτι.οἱ σεισμοὶ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὸν Θεόν;
«Ὁ ·δημιοϋργῶν Θεὸς εἶναι ἄμα Θεὸς συντηρῶν». «Μετὰ τὸ
δ.όγμα τῆς δημιουργίας ἔπεται τὸ δόγμα τῆς Προνοίας. «'()
στέργων τὸ πεπρωμένον καὶ τὴν τύχὴν, δὲν πιστεύει ἀληθῶς: τὸν
Θεόν,» λέγει ἀπολογητής τις τοῦ χριστιανισμοῦ.
Καταστρέφει ὁ Ἐγκέλὰδος ὁλόκλήρους πόλεις, βυθίζει εἰς
πένθος ἑκατομμύρια πιστῶν ἐρήμην τοῦ "Θεοῦ!! Βαθεῖς γόοι
θερμαὶ προσευχαὶ καὶ δεήσεις ἀνέρχονται εἰς τὸν θρόνον τοῦ
Θεοῦ καὶ Αὐτὸς οὐδὲν δύναται νὰ προσφέρη! Αἱ «μετασεισμικαὶ
δονήσεις» συμπληροῦν τὸ ἔργον τῆς καταστροφῆς,' καὶ ὁ Θεὸς
ἀδυνὰτεῖ νὰ συγκρατήσῃ ' τὰς μετᾳθέσεις γεῳδῶν στρωμμάτων
εἰς τὰ ἔγκατα τῆς γῆς! Πόσον μωρὰεἶναι· ἡ άπιστία!. .
«Οἱ ταῖς τῆς Προνοίας ἡνίαις ἀπιστοῦντες, καὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς κόσμον ἡνιόχου δίχα μετὰ τοσαύτης ἁρμονίας καὶ
τάξεως φέρεσθαι λίαν ἀνοήτως. ἰσχυριζόμενοι, ἐοικέναι μοι δοκοῦσιν, ὡσπερ ἄντις. ἐν νη'ῖ καθήμενοςύ καὶ τὸ πέλαγος διαπεραιούμενος καὶ τὸν κυβερνήτην ὁρῶν τῶν οἰάκων ἐπειλημμένον·,
καὶ τὰ πηδάλια πρὸς χοείαν κινοῦντά καὶ νῦν μὲ τὸ δεξιὸν φέ-
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ροντα, νῦν δὲ τὸ εὐώνυμον μεταφέροντα, καὶ τὸ σκάφος πρὸς
οὕς ἄν ἐθέλῃ λιμένας ἰθύνοντα, ἀρνοῖτο προφανῶς οἥτω ψευ
*
δόμενος, καὶ ἄντικρυς τῇ ἀληθείᾳ μαχόμενος, καὶ μήτε κὺβερνήτην ἐπὶ πρύμνης ἐστᾶναι, μήτε πηδάλια τὸ σκάφος ἔχειν, μήτε
τῇ κινήσει τῶν οἰάκων ἰθύνεσθαι, ἀλλ' αὐτόματον φέρεσθαι,
καὶ τῆς τῶν κυμάτων περιγίνεσθαι ρύμης, καὶ τῇ τῶν πνευμάτων ἐμβολῇ διαμάχεσθαι, καὶ μήτε ναυτῶν ἐπικούρων δεῖσθαι,
μήτε κυβερνήτου, τὸ κοινῇ συμφέρον τοῖς ἐρέταις προστάττοντος, ἐναργῶς γὰρ οὗτοι, καὶ λίαν προφανῶς τῶν ἀπάντων δεσπότην ὁρῶντες ἥν ἐποίησε κτίσιν ἰθύνοντα, καὶ πάντα ἐν ρυθμῷ
καὶ τάξει ἄγοντά τε καὶ φέροντα, καὶ τὴν ἁρμονίαν ἐκάστῳ τῶν
γινομένων ἐμπρέπουσαν, κάλλος ὁμοῦ καὶ χρείαν ἐν ἁπάσῃ θεωροῦντες τῇ κτίσει, καὶ ἐν ἐκάστῳ δὲ μορίῳ ταύτης ἄμφω ταϋτα
διαλάμποντα, ἐκόντες τυφλώττουσι, μᾶλλον δὲ ὁρῶντες ἀναισχυντοῦσι, καὶ τὰ δῶρα τῆς προνοίας λαμβάνοντες, οἶς *
λαμβά
νουσι λοιδοροῦνται, καὶ δἁ ὧν ἀπολαύσουσι, τῷ κηδεμόνι
πολεμοῦσιν».
Ταϋτα διαζωγραφεῖ παραστατικώτατα εἰς τὸν β'. περὶ Προ
νοίας λόγον του ὁ σοφώτατος Ἑπίσκοπος Κύρου Θεοδώρητος,
Ἁλλὰ θὰ ὑποτάξωμεν τὴν πτωχὴν καὶ ἐπηρμένην γνῶσιν
μας εἰς τὴν αὐθεντίαν τῶν Ἁγίων Γραφῶν, εἰς τὸ κῦρος τῶν
Πατέρων, εἰς μίαν ἁπλήν, ἀλλ' εὐσεβῆ λογικήν; Θὰ δυνηθῶμεν
νὰ διὑδωμεν ὅπισθεν τῶν προσωπικῶν καὶ κοινωνικῶν πειρασμῶν,
τὸν δάκτυλον τῆς Θείας Προνοίας, διὰ νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ
τῆς πικρίας καὶ τὴν ἀγανάκτησιν κατ' ἀνει;θύνων ἀδελφῶν, οἴτινες τίθενται εἰς τὴν πορείαν τοῦ βίον μας ὡς ἀσννείδητα οργανα
τῆς θείας Ἀγάπης, ὡς καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἄλλωστε;
Ἰδίως οἱ ὑπὸ τῶν σεισμῶν δοκιμασθέντες, δΓ οὖς κυρίως
δημοσιεύεται ἡ πραγματεὶα τοῦ θεοφόρον Ἁββὰ Μάρκου τοῦ
Ἀσκητοῦ, θὰ αἰσθανθοῦν τὴν «ἐν ράβδῳ» ἐπίσκεψιν τοῦ «ἐπιβλέποντος ἐπὶ τὴν γῆν καὶ πσιο·ῦντος αὐτὴν τρέμειν»;
Τὸ δτι κατεστράφησαν ὁλόκληρσι πόλεις, τὶ σημασίαν δύναται νὰ ἔχῃ πρὸ τῆς ψυχικῆς ὼφελείας, ἡ ὁποία ἐξικνεῖται μέχρις
αὐτῆς τῆς αἰωνιότητος; Ὁ Ἄγιος Αὐγονστῖνσς, εἰς μίαν ἐπιδρομὴν βαρ·βαρικὴν εἰς τὴν Ἰππῶνα, ἧς ἧτο· Ἑπίσκοπος, καθ' ἥν
προεκλήθησαν μεγάλαι καταστροφαὶ καὶ δ'ηώσεις, ἔλεγεν ὅτι,
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«εἶναι ταπεινὸν νὰ πιστεύωμεν δτι ἡ κατακρήμνισις ξύλων καὶ
λίθων, καὶ ὁ θάνατος θνητῶν ἀνθρώπων ἀποτελεῖ μέγιστον
καζόν». Ἁπέβλεπεν ὁ Ἄγιος εἰς τὰς Ψυχάς. Ἐὰν οἱ σεισμοπαθεῖς ἀδελφοὶ οἰκειοῦντο τὸ πνεῦμα τοῦ ἱ. Αὐγουστίνου, ἕπεται
ὅτι ὅσα ἐν τῷ παρόντι γράφονται εἶναι περιττά, καὶ χαρὰ μεγάλη
γίνεται ἐν τῷ οὐρανῷ.
Ἁλλ' εἶδον εἰς τὴν «κατακρήμνισιν ξύλων καὶ λίθων» τὸ
θεῖον 'Ἐλεος, διὰ νὰ εἴπουν μὲ τὸν ποιητήν, «εὐχαριστῶ τὴν
καταστροφὴν ποὺ μὲ ὕψοισεν ὡς Ἑσένα' εὐλογημένες νἁναι οἱ
ἀποτυχίες ποὺ μ' ἔκαναν ν' ἀκούω τὸν ἐσπερινό; "Η θὰ γογγύσουν γινόμενοι καὶ ἀχάριστοι πρὸς τὴν εὐεργετικὴν ἐπίσκεψιν,
αὐξάνοντες τὴν εὐθύνην;
Διησθάνθησαν ἄραγε τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ μέσα
ἀπὸ τὰ ἐρείπια θὰ προσηυχήθησαν μὲ τὸν εὐσεβῆ μουσουργὸν
λέγοντες «Πλησιέστερά Σου Θεέ μου .. ; Τέλος, «τὸ χάσμα π'
ἄνοιξ' ὁ σεισμὸς ἐγέμισ' ἄνθια»;... Τὰ ἄνθια τῆς Μετανοίας καὶ
τῆς Ἁγάπης;...
'Αγιορειτης
ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΥ- ΒΙΒΛΙΟΝ Γ. ΥΠΟΘΕΣΪΣ λγ'.

Τις ἢ των πειρασμων αιτια, και τις ἢ εκ τοήτων
ὼφελεια και τις ἡ διαφορόὶ.

ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΜΑΡΚΟΥ
Ἀδελφοι, οὐδὲν τῶν συμ,βαινόντων πειρασμῶν ἐκάστῳ ἀδίκως ἐπέρχεταΓ ἀλλὰ πάντα κατὰ δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ' τῶν
μὲν ὑπἔρ τῶν ἰδίων κακῶν πασχόντων, τῶν δὲ ὑπὲρ τῶν τοῦ
πλησίον, λέγει ἡ Γραφή' εἰς κόλπον ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίκοις" παρὰ γὰρ Κυρίου πάντα τὰ δίκαια" καὶ πάλιν, πάντα τὰ
ἔργα Κυρίου μετὰ δικαιοσύνης' καὶ ὅ σπείρει ἕκαστος τοῦτο καὶ
θερίσει. Τοῦτο τὸ φρόνημα ἔχων καὶ ὁ Ἄγιος Δαβίδ, ὑπὸ τοῦ
Σεμεεὶ θλιβόμενος κελεύσει Θεοῦ, διὰ ἰδίαν αἰτίαν ὁμολόγει θλίβεσθαι, τοῦτο καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ φανεροποιῶν ἔλεγεν' «ἔγνων
Κύριε ὅτι δικαιοσύνη τὰ κρίματά σου καὶ ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς
με. Καὶ πάλιν, ὅνειδος ἄφρονι ἔδωκάς με, ἐκωφώθην καὶ οὐκ
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ἥνοιξα τὸ στόμα μου ὅτι σὺ ἐποίῃσας». Καὶ Ἑ σαἶας δὲ καὶ
Ἰερεμίας, Ἰεζεκιήλ τε καὶ Δανιὴλ καὶ οἱ λοιποὶ Προφῆται, τῷ
τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσι τὰ μέλλοντα θλιβερὰ κατὰ τὴν ἐκάστου
ἁμαρτίαν ἐπέρχεσθαι αὐτοῖς προεφήτευον, ἁμα καὶ τὰς αἰτίας
τῆς ἐπιφορᾶς δηλώσαντες. Φησὶ γάρ' ἀνθ' ὧν ἐλάλουν τάδε, καὶ
ἐποίουν τάδε, ἐπέλθη αὐτοῖς τάδε, καὶ τάδε' τελείου γὰρ ἀνδρὸς
ἐστὶν τὸ διακρίνειν καὶ κατανοεῖν τὰς ἐπερχομένας ζημίας καὶ
βλάβας ἐκ τῶν πειρασμῶν'' ἐὰν δὲ τὰ φανερὰ εἰσι δυσκολονόητα, πολλῷ μᾶλλον τὰ ἐνθυμήματα.
ἸἸμεῖς δέ, τὸ πλεῖστον τῆς ἐαυτῶνκακίας ἀγνοοῦντες, ταρασσόμεθα ἐν ταῖς ἐπιφοραῖς (αἰφνιδίως γενομέναις συμφοραῖς καὶ
πειρασμοῖς) γνωσόμεθα οὗν ὡς λογικοί, ὅτι πρὸς τὴν ἡμῶν
ὧφέλειαν ἐπιτρέπει ὁ Κύριος τὰς ἐρχομένας εἰς ἡμᾶς βλάβας
καὶ συμφοράς' καὶ πολλὰ καλὰ δΓ αὐτῶν ἐν ἡμῖν ἐργάζεται.
Πρῶτον, εὔρεσιν τῶν κρυπτῶς ἡμᾶς κατεχουσῶν φαύλων ἐννοιῶν'
μετὰ τὴν τούτων εὔρεσιν, κάὶ ταπεινοφροσύνην προστίθησινἀληθινήν, καὶ ἀσχημάιιστον' εἶτα τῆς ματαίᾳς οἰήσεως ἀποκάλυψιν
κατὰ τὸ γεγραμμένον' «διέκυ-ψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅπως ἄν ὀξολοθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.»
Ἑὰν οὗν τὰς ἐπιφοράς, μὴ μετὰ πίστεως καὶ εὐχαριστίας
ὑπομένωμεν, τὴν ἐγκεκρυμένην κακίαν ἕὑρεῖν οὐ δυνάμεθα' ταύτης δὲ μὴ εὑρεθείσης, οὔτε τοὺς ἐνυπάρχοντας φαύλους λογισμούς, ἀπορρίψαι δυνάμεθα, οὔτε τῶν προγεγενημένων ἱλασμὸν
ζητῆσαι, οὔτε περὶ τῶν μελλόντων ἀσφάλειαν δείξασθαι' πλὴν
πρέπει νὰ γνωρίζωμεν, ὅτι αἱ ἐπιφοραὶ καὶ οἱ ἔλεγχοι, τὰς
αἰτίας εἰς τὸ φανερὸν οὐκ ἐξομοιοῦνται' κατὰ δὲ τὸ πνευματικόν,
πᾶσαν ἀποσώζουσι δικαιοσύνην. Τοῦτο δὲ καὶ διὰ τῆς Ἁγίας
Γραφῆς γνῶνᾶι δυνάμεθα" νὴ γὰρ οἱ ὑπὸ τοῦ πύργου τοῦ Σιλωὰμ ἀποθανόντες, ἐιέροις πύργον ἐπικατέσεισαν; (κατεκρήμνι-·
σαν;) καὶ οἱ ἀπαχθέντες εἰς μετάνοιαν ἐν Βαβυλῶνι (οἱ αἰχμαλωτισθέντες)· ἐβδομήκοντα ἔτη, ἄλλους τινὰς αἰχμαλώτους ἔλαβον
μετάνοιαν;' οὐχ· οὕτως εἰσιν αἱ παιδευτικαὶ συμβάσεις, (τιμωρίαι)
ἀλλὰ ,καθὼς οἱ στρατιῶται, ὅταν φοραθῶσιν ἁμαρτήσαντες, τιμωροῦνται μέν, ἀλλ' οὐχὶ τὰ ὅμοια, ὅσα κακὰ διέπραξαν, οὕτω καὶ
πάντες παιδευόμεθα διὰ τῶν ἐπερχομένων, καταλλήλῳς μὲν καὶ
ἁρμοζόντως πρὸς μετάνοιαν, οὐχ ὁμοιοτρόπως δέ, οὐδὲ ἐν τῷ
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αὐτῷ καιρῷ (ἐν ᾧ ἀμαρτάνομεν) οὐδὲ διὰ τῶν αὐτῶν πραγμάτων. Καὶ τοῦτο ἐστιν ὅπερ φέρει (ἢ ὁδηγεῖ) τοὺς πολλοὺς εἰς
ἀπιστίαν τῆς τοῦ Θεοῦ δικαὶοσύνης, ἡ τοῦ καιροῦ μετάθεσις καὶ
ἡ τῶν ἐπιφορῶν ἀνομοιότης.
Ἑρὼττισις : Οὐκοῦν (λοιπὸν) ἐπειδὴ πολλὰ ἡμῖν ἐπέρχονται θλιβερὰ πράγματα, τοῦτο μὲν δἁ ἀνθρώπων,. φθονούντων,
καταλαλούντων, διαβαλλόντων, συκοφαντούντων, κολακευόντων,
πλανώντων, ἀποστερούντων, σκανδαλιζόντων, καταφρονούντων,
μισούντων, πολεμούντοτν, τυπτόντων, ἐπηρεαζόντων, διωκόντων,
καὶ ὅσα ἀνθρώποις παρὰ ἀνθρώπων ἐπέρχεται, ἢ καὶ παρὰ τοῦ
ἰδίου σώματος, σφριγῶντος, πολεμοῦντος, ἀνὰπαύσειςζητοῦντος,
ποικίλοις νοσήμασι περιπίπτοντος, ἢ καὶ τὰ ἐκτὸς τούτων συμβαίνοντα δήγματα κυνῶν, ἢ ἰοβόλων, ἢ σαρκοβόρὼν θηρίων.
Πρὸς τούτοις, λιμοί, λοιμοί, σεισμοί, παγετοί, καύσωνες, γῆρας,
πενία, μόνώσις καὶ ὅσα τοιαῦτα.
Τοῦτο δὲ διὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, πρὸς .ἄ τὴν
πάλην ἡμῶν ὁ Ἁπόστολος ἐφανέρωσε, τὰς πράξεις ἡμῶν καὶ
τοὺς λόγους ἐπιτηρούντων, δά ὧν ἀκολούθως καὶ τοὺς λογισμοὺς
οἴους εἶναι καταστοχάζονται. Ἑὰν λοιπὸν ὁ αὐτεξούσιος ἡμῶν
νοῦς, δὲν συγκατατεθῇ εἰς τὰς αἰῷνιδίως ἐπερχομένας δοκιμαστικὰς προσβολάς, καὶ δὲν κάμει λογισμοὺς ἀμφιρρόπους, ἀφίνων
τὴν πνευματικήν του πρὸς Θεὸν ἐλπίδα, τότε οὔτε λόγοι προφέρονται οὔτε πράξεις ἀνακινοῦνται. Φανέρωσον ἡμῖν τὰς αἰτίας,
ἴνα ὅντως πιστεύσωμεν ὅτι ὑπεύθυνοι τῶν ἐπιφορῶν ἐσμέν, καὶ
ὀφείλομεν ὑπομένειν τὰ ἐπερχόμενα θλιβερά, ἴνα μὴ ἐν τῇ Κρίσει,
οὐ μόνον ὡς ἁμαρτωλοί, ἀλλ' ὡς καὶ τὴν ἴασιν μὴ προσδεξάμενοι, βαρυτέραν ἔξομεν τὴν Κόλασιν.
Ἂπδκρισις: Πάσης συμβάσεως αἰτία ἐστιν ὁ ἐκάστου
λογισμός; Εἶχον δὲ εἰπεῖν ὅτι καὶ οἱ λόγοι καὶ αἱ πράξεις" ἐπεὶ
δὲ ταῦτα πρὸ ἐννοίας οὐ προέρχονται, τούτου χάριν τὸ πᾶν τοῖς
λογισμοῖς ἐπιγράψομαι. Τοῦ λογισμοῦ οὖν προηγουμένου, λοιπὸν
καὶ αἱ πράξεις παρέχουσιν ἡμῖν τὴν εἰς ἀλλήλους κοινωνίαν'
δύο δὲ εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς κοινωνίας' εἶς ἀπὸ ἀγάπης, καὶ εις
ἀπὸ κακίας, διὰ δὲ τῆς κοινωνίας ὡς οὐκ οἴδαμεν ἀλλήλους ἀναδεχόμεθα, ταῖς δὲ ἀναδοχαῖς αἱ ἐπιφοραὶ ἀκολουθοῦσι καθὼς
φησίν αἱ Γραφαί. Ὁ ἐγγυώμενος τὸν ἑαυτοῦ φίλον, ἐχθρῷ
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παραδίδῳσι τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα' οὕτως ἕκαστος οὐ μόνον ὑπὲρ
ἕαυτοῦ τὰ ἐπερχόμενα φέρει, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ πλησίον, ἐφ
οἶς αὐτόν ἀνεδέξατο.
Ἑρωτησις: Ἁξιοῦμεν μαθεῖν τὸν ἕνα τρόπον τῆς ἀναδοχῆς, (ἀναλήψεώς εὐθύνης) μάλιστα δὲ τὸν ἀπὸ κακίας γινόμενον.
'Απ6κρισις: Ἑ ἀπὸ κακίας ἀναδοχή, ἀκούσιός ἐστιν'
οὕτω δὲ συμβαίνει. Ἁναδέχεται τοὺς πειρασμοὺς ὡς οὐ θέλει,
ὁ ἀποστερῶν τοῦ ἀποστερουμένου' ὁμοίως ὁ συκοφαντῶν, τοῦ
συκοφαντουμένου' ὁ πλεονεκτῶν, τοῦ πλεονεκτουμένου' ὁ καταπονῶν, τοῦ καταπονουμένου' ὁ καταλαλῶν, τοῦ καταλαλουμένου, καὶ ϊνα μὴ καθ' ἕν λέγω, πᾶς ὁ ἀδικῶν, τοῦ ἀδικουμένου
ἁναδέχεται τοὺς πειρασμούς' τούτοις δὲ μαρτυρεῖ ἡ Γραφὴ λέγουσα' δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει, ἀντ' αὐτοῦ δὲ παραδίδοται
ἀσεβής. Καὶ πάλιν' ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον, ἐμπεσεῖται
αὐτόν καὶ ὁ κυλίων λίθον, ἐφἀ ἑαυτὸν κυλίεΓ εἰ οὖν ἡ ἡμῶν
εἰς *
ἀδικία, Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι κατὰ τὸν Ἀπόστολον, τὶ
ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργὴν τοῖς μὴ παιδευομένοις διὰ τῶν ἐπιφορῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ταύτας ἀγριαινομένοις; (ἐκθηριουμένοιςι) μὴ γένοιτο.
Ἑρὼτησις: Δόξα σοι ὁ Θεός, ταϋτα οὕτως ἔχειν πιστεύομεν δΓ ἀκολουθίας ἐπακούσαντες' (τὴν ἀλληλοσυνέχειαν ἀκούσαντες). Λοιπὸν εἰπὲ ἡμῖν καὶ τὴν ἐξ ἀγάπης ἀναδοχήν.
'Απ6κρισις: 'Εξ ἀγάπης ἀναδοχὴ ἐστίν, ἥν ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς παρέδοκεν ἡμῖν' πρῶτον ἰασάμενος ἡμῶν τὰς
ἀσθενείας τῆς ψυχῆς, εἶτα θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
μαλακίαν' αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ Κόσμου" τὴν φύσιν καθαρὰν ἀποκαθιστῶν (τῶν ἀνθρώπων) τοῖς βεβαίως αὐτῷ πιστεύουσιν' θανάτου λύτρωσιν παρεχόμενος' θεοσέβειαν παραδιδοὺς
εὐσέβειαν διδάσκων' ὑπὲρ ἀγάπης κακοπαθῶν ἕως θανάτου'
ὑποδεικνύων τὴν ἐν τούτοις ὑπομονήν, διὰ τῆς τοῦ πνεύματος
παρουσίας, χαρισάμενος ἡμῖν τὰ μέλλοντα ἀγαθά' «ἄ ὀφθαλμὸς
οὐκ εἶδε, καὶ οὗς οὐκ ἢκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ
ἀνέβη.» «Διὸ καὶ τοὺς ὑπέρ ἡμῶν πειρασμοὺς ἀναδέχεται' ὀνειδιζόμενος, μυκτηριζόμενος, συκοφαντούμενος, ὁαπιζόμενος, δεσμούμενος, παραδιδόμενος, κολαφιζόμεννος, δξος καὶ χολὴν ποζόμενος. Καὶ τὶ πλέον εἴ'πω; ἥλοις καταπειρώμενος (διατρυπού-
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μενος) καὶ σταυρούμενος, καὶ λόγχῃ νυσσόμενος (ζεντούμενος).
Οὕτως ἡμῖν διὰ σαρκὸς καὶ πνεύματος ἐπικοινωνήσας, καὶ τὰ
ὑπὲρ ἡμῶν πάθη δεξάμενος, πάλιν τοῖς ἰδίοις παραδέδωκε τὸν
νόμον τοῦτον. Ἁποστόλοις, Προφήταις, Πατράσι, Πατριάρχαις'
τοὺς μέν, προδιδάξας διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῖς δέ, ὑποδείξας διὰ τοῦ ἀχράντου σώματος' ταύτην τὴν ἀναδοχὴν ἐμφαίνων (φανερῶν) ἔλεγε' «μὴ φοβεῖσθε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν Κόσμον'
καὶ πάλιν" ἐγὼ ὑπὲρ αὐτῶν ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἴνα καὶ αὐτοὶ ὧσιν
ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ' καὶ πάλιν μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει' ἴνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ».
Ὄθεν καὶ ὁ Ἄγιος Παῦλος μιμούμενος τὸν Κύριον ἔλεγε' νῦν
χαίρω ἐν τοῖς παθήμασι μου ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ
σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ Ἐκκλησία, καὶ αὐτὸς τὴν ἐξ ἀγάπης
ἀναδοχὴν αἰνιττόμενος.
Βούλει σαφέστερον ἐπιγνῶναι, πῶς ἡμῖν πάντες οἱ Ἁπόστολοι δΓ ἐννοίας, καὶ λόγου, καὶ πράξεως ἐκοινώνησαν, καὶ
διὰ τῆς Κοινωνίας, τοὺς ἡμῶν ἀνεδέξαντο πειρασμούς; διὰ μὲν
ἐννοίας, τὰς γραφὰς ἡμῖν διανοίγοντες' τοὺς προφήτας παρατιθέμενοι' τῷ Χριστῷ πιστεύειν ὡς λυτρωτῇ πείθοντες, λατρεύειν
αὐτῷ, ὡς κατὰ φύσιν υἱῷ Θεοῦ πληροφοροῦντες ὑπὲρ ἡμῶν
προσευχόμενοι, δακρύοντες. ἀποθνήσκοντες, καὶ ὅσα τῆς πιστῆς
ἐστὶν ἐννοίας" διὰ δὲ λόγων παρακαλοῦντες, νουθετοῦντες, ἐπιτιμῶντες ἐλέγχοντες τὴν ὀλιγοπιστίαν ἡμῶν, ὀνειδίζοντες, τὴν ἀγνωσίαν ἡμῶν ἐπισκώπτοντες, τὴν εὐσέβειαν ἀνακηρύττοντες, τὸν
Χριστὸν ὁμολογοῦντες, τὴν κακοπιστίαν ἀνακόπτοντες ἐν παντὶ
καιρῷ, καὶ τόπῳ καὶ πράγματΓ τῷ ψεύδει μὴ συντιθέμενοι, τῷ
καυχωμένῳ κατὰ σάρκα μὴ συνομιλοῦντες, κενοδόξῳ μὴ συνδιατρίβοντες' ἀλαζόνα μηδόλως καταπτήσσοντες, πονηρευόμενον
ἐξουθενοῦντες, τοὺς ταπεὶνοὺς προσιέμενοι, τοὺς εὐλαβεῖς οἰκειούμενοι, καὶ ἡμᾶς τὰ αὐτὰ ποιεῖν διδάξαντες' διὰ δὲ πράξεως
διωκόμενοι, μυκτηριζόμενοι, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, φυλακιζόμενοι, ἀποκτενόμενοι, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἔπαθον
ὑπὲρ ἡμῶν, οὕτω δὴ οὖν διὰ τῆς Κοινωνίας, ἀνεδέξαντο ἡμῶν
πειρασμούς «εἴτε γάρ φησι θλιβόμεθα, εἴτε παρακαλούμεθα,
τοὺς *
ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας». Τὸν νόμον οὖν
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δεξάμενοι παρὰ Κυρίου, αὐτοὶ πάλιν παραδιδώκασιν ἡμῖν λέγοντες, «εἰ ὁ Κύριος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ ἡμῶν τέθεὶκεν, ὀφείλομεν καὶ ἡμεῖς τὰς ψυχὰς ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τιθέναι Καὶ
πάλιν" ἀλλήλῳν τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε
τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ».
Εἰ ,οὖν ἔγνωμεν τοὺς δύο τρόπους τῆς εἰς ἀλλήλους Κοινω
νίας, καὶ τὴν ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθοῦσαν ἀναδοχήν, καὶ τοὺς κατὰ
ἀναλογίαν συμβαίνοντας πειρασμοὺς, μὴ περιεργαζόμεθα πῶς, ἢ
πότε, ἢ διὰ τίνος ἐπέρχονται; τῷ γὰρ ἐκάστῳ προσφυές, καὶ τὴν ἀνυπέρθετον αὐτῶν ἔπειξιν, καὶ τὴν πάσης τῆς Κτίσεως εἰς τοῦτο
συνεργίαν, μόνον τοῦ Θεοῦ ἐστὶν εἰδέναι, ἡμεῖς δὲ οτρείλομεν
πιστεύειν τῇ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνῃ, καὶ γινώσκειν .ὅτι πᾶν τὸ
ἐπελθὸν ἡμῖν ἀκουσίως, ἢ δὶ' ἀγάπην, ἢ διὰ Κακίαν ἡμῖν ἐπῆλθε'
καὶ διὰ τοῦτο ὑπομένειν χρὴ καὶ μὴ ἀπωπεῖσθαι αὐτό, ϊνα μὴ
προσθῶμεν ἁμαρτίας ἐφ' ἁμαρτίαις ἡμῶν
Γνωστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι τρεῖς .τρόποι τῆς θεοσεβείας
εἰσὶ, δά ὧν ὁ ἄνθρωπος δύναται σωθῆναι' ὁ πρῶτος τὸ μὴ ἁμαρτάνειν, ὁ δεύτερος, τὸ τὸν ἁμαρτήσαντα ὑπομένειν τὰ λυπηρά,
ὁ δὲ τρίτος, τὸν μὴ ὑπομένοντα, πενθεῖν διὰ τὴν ἔλλειψιν τῆς
ὑπομονῆς. Καθότι ὧδε μὴ διορθωθέντα διὰ τῶν προσφυῶν συμβάσεων, ἐξ ἀνάγκης λοιπὸν εἰς τὴν ἐκεῖθεν Ἐρίσιν καθυπάγουσιν'
εἰ μὴ τι ἄν πενθοῦντας ἡμᾶς καὶ τεταπεινῳμένου.ς ἰδὼν ὁ Θεός,
ὡς εἶδε τῇ παντοδυνάμῳ αὐτοῦ χάριτι, ἐξαλείψει τὰς ἁμαρτίας
ἡμῶν ἡμεῖς δὲ εἰ καὶ τὸ πρῶτον ὡς ·δυσκατόρθωτον τελέσαι οὐ
δυνηθῶμεν, ἀλλὰ γε τοῦ δευτέρου μὴ ἀμελήσωμεν' εἰδὲ μὴ.
κἄν τοῦ τρίτου ἐπιμελησώμεθα, ϊνα μὴ τῆς σωτηρίας τελείως
ἐκπέσωμεν' πρὸ πάντων δὲ παροκαλῶ ὑμᾶς ἀδελφοί, ἀκριβῶς
προσέχειν τοῖς εἰρημένοις, ϊνα μὴ καὶ ἡμεῖς ἀνωφελεῖς τοὺς
περὶ τῶν λόγων πειρασμοὺς ὑπομένωμεν, καὶ ὑμεῖς διὰ ραθυμίας, τὰ εἰρημένα λήθη παραδῶτε'ἡ γὰρ λήθη, ὁαθυμίας θυγά-.
τηρ' ἀμφότερα δὲ ἀπιστίας ἔκγονα τυγχάνει' σύμβασις ὀδυνηρά,
μνήμην Θεοῦ παρέχει τῷ συνετῷ, θλίβουσα κατὰ ἀναλογίαν τὸν
ἐπιλανθανόμενον τοῦ Θεοῦ Πᾶςἀκούσιος πόνος, γινέσθω σοι μνήμης Θεοῦ διδάσκαλος, καὶ οὐκ ἐπιλήψει.σε ἀφορμὴ πρὸς μετάνοιαν.
Πᾶσα θλίψις κατὰ Θεόν, ἔργον ἐστὶν ἐνυπόστατον εὐσεβείας' ἡ γὰρ ἀληθινὴ ἀγάπη. δΓ ἐναντίων δοκιμάζεται' μὴ λέγε
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κεκτῆσθαι ἀρετὴν ἐκτὸς θλίψεως" ἀδόκιμος γὰρ ἐστι διὰ τὴν
ἄνεσιν πάσης ἀκουσίου θλίψεως, ἀναλαγίζου τὴν ἔκβασιν, καὶ
εὑρήσεις ἐν αὐτῇ ἁμαρτίας ἀναίρεσιν. Διὰ θλίψεως τὰ ἀγαθὰ
τοῖς ἀνθρώποις ἡτοίμασταΓ ὁμοίτος καὶ τὰ κακὰ διὰ Κενοδοξίας
καὶ ἡδονῆς. Εἴ τις προφανῶς ἁμαρτάνων, καὶ μὴ μετανοῶν,
οὐδὲν ἔπαθεν ἕως ἐξόδου, τούτου νόμιζε ἀνήλεων εἶναι τὴν
Κρίσιν ἐκεῖ' ὡσπερ τοὺς κακοσίτους, ἀψίνθιον ὡφελεῖ τὸ πικρότατον, οὕτω τοῖς κακοτρόποις, κακὰ πάσχειν συμφέρεΓ τοὺς μὲν
γὰρ εὐεκτεῖν (ὑγιαίνειν) τοὺς δὲ μέτανοεῖν, παρασκευάζει τὰ φάρμακα' ἐὰν μὴ θέλῃς κακοπαθεῖν, μηδὲ κακοποιεῖν θέλε' διότι
τοῦτο ἐκείνῳ ἀπαραβάτως ἀκολουθεῖ' «ὁ γὰρ σπείρει ἕκαστος,
τοῦτο καὶ θερίσει»· ἐκουσίως τὰ φαῦλα σπείροντες, καὶ ἀκουσίως θερίζοντες, τὴν δικαιοκρισίαν τοῦ Θεοῦ ὀφείλομεν θαυμάζειν" ὁ μὴ αἱρούμενος τοὺς ὑπὲρ ἀληθείας πόνους ἐκουσίως, ὑπὸ
τῶν ἀκουσίων χαλεπωτέρως παιδεύεται. Ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ καὶ μὴ ποιῶν αὐτὸ κατὰ δύναμιν, διὰ μικρῶν πόνων,
τοὺς μεγάλους ἐκφεύξεταΓ μὴ πᾶσαν θλίψιν ἐπέχεσθαι τοῖς ἀνθρώποις δΓ ἁμαρτίας νόμιζε' εἰοὶ γὰρ εὐαρεστοῦντες καὶ πειραζόμενοι' γέγραπται γάρ, ἀσεβεῖς καὶ'ἄνομοι ἐκδιωχθήσονται, ὁμοίως
δὲ καὶ οἱ ἐν Χριστῷ θέλοντες ζῇν εὐσεβῶς διωχθήσονται.
Ὁ τὸν Δεσπότην τιμῶν, ποιεῖ τὰ κελευόμενα' σφαλεὶς δὲ ἢ
παρακούσας, ὑπομένει ὡς ἴδια τὰ ἐπερχόμενα' φιλομαθὴς ὤν,
γίνου καὶ φιλόπονος' ἡ γὰρ ψιλὴ γνῶσις, φυσιοῖ τὸν ἄνθρωπον. Οἱ ἀπροσδοκήτως ἡμῖν συμβαίνοντες πειρασμοί, οἰκονομικῶς ἡμᾶς φιλοπόνους, διδάσκουσι καὶ μὴ βουλομένους εἰς μετάνοιαν ἕλκουσιν αἱ ἐπερχόμεναι θλίψεις τοῖς ἀνθρώποις, τῶν ἰδίων
κακῶν εἰσὶν ἔκγονα' ἐὰν δὲ αὐτὰς διὰ προσευχῆς ὑπομείνωμεν,
εὑρίσκομεν πάλιν ἀγαθῶν πραγμάτων ἐπιφοράν σημεῖον γνώσεως ἀληθοῦς, ἡ τῶν θλιβερῶν ὑπομονή' καὶ τὸ μὴ αἰτιᾶσθαι
τοὺς ἀνθρὼπους ἐπὶ τοῖς ἐαυτῶν συμφοραῖς. Ὁ τὰς ἔξωθεν ἐπιφορὰς δικαιοσύνη Θεοῦ παραγενομένας εὑρηκῶς, οὗτος ζητῶν
τὸν Κύριον, εὗρε γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης· ἐὰν νοήσῃς κατὰ τὴν
γραφήν, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα τοῦ Κυρίου, γενήσεταί
σοι πᾶσα σύμβασις θεοσεβείας διδάσκαλος' νοῦς ἐπιλαθόμενος
τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, ὑπὲρ τῶν ἐναντίων, ὡς συμφερόντων
τοῖς ἀνθρώποις διαμάχεται.
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Ὄτα·ν ἐφάμαρτος ψυχή, τὰς ἐπερχομένας θλίψεις οὐ καταδέξεται, τότε οἱ Ἄγγελοι περὶ. ᾳὐτοῖς ·λέγουὰιν, ἰατρεύσαμεν τὴν
Βαβυλῶνα, .καὶ οὐἐ ἰάθη' εἰς.τὰς ἀκουσίους ὀδύνας, τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ θαυμασίως ἐγκέκρυπται, τὸν ὑπομένοντα εἰς Ἀ6τάνοιαγ
ἕλκον, καὶ ἀπὰλλάττον τὴν αἰω·νίάὺ Κ.ολάάεως' εἰ οὐκ ,ἔστι ραδίως εὑρεῖν, τον χωρὶς πειρασμῷν εὐαρεστήσανταύ εὐχαρίστεῖν
δεῖ τὸν Θεὸν ἐπὶ τοῖς συμβαίνοὺσιν' εἰ μ'ὴ νυκτερινῆς ἄγρας
ἀπέτυχεν ὁ Πέτροςί οὐκ ἄν τῆς ἡμερινῆς ἐπέτυχεν εἰ μὴ·αἰσθητῶς ἐτυφὴώθη 'δ Παῦλος, οὐκ'ἄύ πνευματικῶς ἀνέβλεψε. Καὶ εἰ
μὴ ὡς βλάσφημος ἐσυκοφαντήθη ὁ Στέφανὸς,. οὐκ αν τῶν οὐρανῶν αὐτῷ ἀνοιχθέντων, τὸν Θεὸν ἐθὲάσατο.

Ὄσπερ ἡ ζατὰ Ὄεὸν .ἐργασἶα ἀρετὴ λέγεται, ουτω καὶ ἡ
παρὰ πὸοσδοκίαν- θλίψις, πειρασμὸς ὀ7.οὰάζεταί. Ὁ Θεὸς τὸν
Ἀβραὰμ' ἐπείραζε' τουτέστιν πρὸς τὸ συμφέρον' ἔθλιβέν οὐχ·
ἴνα ,μάθῃ ποῖος ὶἐστίν, ἢδει γὰ'ρ αὐτὸν ὁ ,εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν
γενέσεῶς αὐτῶν, ἀλλ' ὅπως ἀφορμὰς αὐτῷ παράσχῃ- ·τελείάς
πίστεως. Πᾶσα θλίψις, ἐλέγχει τὴν ὁοπὴν τοῦ θελή·ματος. Εἴτε
δεξιὰ ρέπει, εἴτε ἀριστεόά' διὰ τοῦτο..ἡ συμβατικὴ θλίψις, πει
ρασμὸς λέγεται, τῶν μετόχων- πεῖραν τῶν κεκρυμμύνων θελὴάατων παρέχουσα.
·
· ·

·' Μαύάριος δ ὰγαπων τὴν μετάνοιαν τὴν σωζουσαν ὰμαρτωλοὴς και
δὲν έσκέφθ·η ·νὰ πράξη κακόν τι, ώς ὰγνώμωύένωπιον τοϋ Σωτὴρδς Θεοϋ.

-. Μακάριος δ· καθήμενος εν Κυρϊω ως γενναϊος οτρατιῶτης, φυλάσσων θησαυρδν βασιλέως, δηλαδὴ -τδ σωμα αϋτοϋ μαζϋ- μὲ τὴν ψυχὴν
άμ·εμπτα εν Κυρϊω,
. '

. · —Μακαρισς δ καθήσας εν δωματίω, ύ.γνούς ἔχων τους λογισμού'ς,
ως άγγελος εν οὺρανω, και διὰ τοϋ στοματος αὺτοϋ υμνων. τον ἔχάντα
ἐξουσίαν πάσης πνοὴ,ς.
— Μακάριος σσης ἐγένετο ώς Σεραφιμ και 'ΧερουβΙμ και δὲν ήμέ;
λησε ποτε προς εργασιαν πνευματικήν, συνεχως δοξολογων τον Κϋριον.

'Οσιου 'Εφραὶμ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΧ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΣΧΟΛΗΝ
'Υπδ τοϋ Καθηγητοϋ των Γεωπονικων τὴς "Αθωνιά:
δος "Εκκλησιαστικῆς Σχολὴς κ. Κων. 'Αντωνιάδου.

Ἀπὸ τοϋ παρελθοντος Φεβρουαρἰου 1954 -ῆρχισεν εἰς τὴν
Ἀθωνὶάδα Ἑκκλησιαστικῆν Σ,χολὴν τοϋ Ἁγίου Ὄρους ἢ διδασκαλία των Γεωπονικών μαθηματων, Σκοπὸς τὴς ὲ^παιδεό-'
σε·ως τὼν σπουδαστῶν τὴς Σχολῆς εἰς τὰ ἐν λόγῳ μαθήματα,
·εἱνὰι ἢ κατατ'όπισις· αὐτῶν ἐπῖ τῶν προόδων τὴς γεωπονικὴς
,ὲπιστήμης εἰς ,δλους τους γεωργικοὸς κλάδους αὸτὴς., ὲπ' ὼφελία
. αὐτῶν τοότων'κὰὶ τοϋ Ἁγίου "Ορους γενικώτερον. ' Πράγματι
μετὰ τὴν ὰποφοίτησίν. των ἐκ τὴς Σχολὴς, οί μαθηταὶ προβλέπεῖαι νὰ εἰναι ὲπαρκῶς. κατατοπισμένοι ἐπὶ ζη.τημάτων γεωργικὴς .φύσεως, κα8όσον. καὶ 6 χρόνος τὴς φοιτήσεώς των εῖναι
μακρὸς καὶ ἡ ὲπί5οσις καὶ ἡ ἀγάπη των πρὸς τὰ γεωπονικὰ.
,
'
.'
μαθήματα εἰναι ἔκδηλος. ·
'ΙΙ 7ρησιμοποίησις τῶν γεωργικῶν γνώσεων.ἐπὶ τὼν καλλτεργειῶν τοϋ Ἁγ. Ὄρους καῖ ἧ 6πσία θὰ γί·νη ὑπὸ τῶν αὸρια- ·
νῶν τελεωφοίτων τὴς Σχολῆς κατὰ τὴν δὰασποράν των καθ'
ἄπασαν.'τῆν χερσόνἧσον τοϋ Ἄθω, θὰ ·ἐπιφέργ] σῆμαντικὴν
.
πρόοδον καὶ αϋξησιν τὴς παραγωγὴς..
Σήμερον ἡ ἔλλειψις ὲπαρκῶν γνώσεων γεωργικῆς ' φ'υσεω.ς,
εϊναι τὸ κυριον αῖτιον τῶν ὲλαχίὰτων ὰποδόσεων, αί όποῖὰι λαμβάνονται .ὰπὸ τὰς καλλιεργείας τὰϋ'Ἀγ. Ὄρους, ·κυρίως τὰς
δενδρωδε-ις .(ἐλαίας, ὰμπελὸυςἥ καὶ ωποροφρρα δένδρα), '
Οϋτω αἱ καλλτεργη.τικαὶ φροντίδες, αί 6ποϊαι σήμε
ρον ,δἰδονται εἰς τὰς.πολυετεϊς'φυτείας εἰναι μηδαμιναί' ἔκτὸς
τούτου ἢ τελεία αγνοι'α ἐπὶ τῶν ὰσθενειῶνζαὶ ἐντόμων των καλ-'
λιεργοὸμένων; φυτων ὲπιφέρει σοβἀρὰν μείωσιν της παραγωγἢς,
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πολλάκις δὲ καὶ την πληρη δκμηδενιστν αὐτῆς. 'Η γεωργικῆ
ὲκπαίδευσις εἰς τὴν Σχολῆν γίνεται θεωρητικῶς καὶ πρακτικως.
ἸΙ πρακτικὴ κσχ·ησις τῶν μχθητων γίντται προσωρινῶ; εἰς τους
ὰμπελῶνας, ἐλ,αιῶνας καὶ δπωρώνας τὴς περιοχῆς εὸγενῶ; προσφερθέντας ὑπὸ τῶν ἁγιορειτῶν Μοναχῶν. Ἐπίσης ὸπάρχε'. καὶ
6 ὰγρδς πραχτικἧς ὰσκήσεως διὰ τὰ φυτὰ τὴς μεγάλης καλλιεργεἰας.
Ἐλπίζομεν αργδτερον νὰ αποητηση ἡ Σχολὴ ἱδικάς της
ὲκτάσεις, δπδτε θὰ ὲπέλθ^ πλήρης συγκρότησις καὶ ὸργάνωσις
της ὲν ὸπαίθρῳ ασκησεως τῶν μαθητῶν. 'Η ὲφορίχ της Σχολὴς,
ἐν τη προσπαθεία της νὰ βοη6ήσῃ τὸ εργον μας, παρεσχεν
εἰς την διάθεσίν. μας δλα ὲκεϊνα τὰ μέσα τὰ δποϊα δζητἢθησαν,
ἢτοι γεωργιχὰ δργαλεϊα, γεωργικὰ φάρμαχα σπόροος καὶ 7ύὌ-'
κὰ λιπάσματα.
Τδ καταρτισθὲν πρδγραμ,μ,α της δλης τῶν γεωπονικῶν μαθημάτων 5Γ ὅλας τὰς τάξεις της Σχολὴς ἔχει ὡς εξὴς:
Α.' ΤΑΞΙΣ. "2ραι διδασκαλίας 2 έβδομαοιαίως.
Α.'ἐςάμηνον. Τίτλος μαθήματος: Εϊσαγωγῆεἰςτὰ Γεωπονικά.
Β.'
»
Στοιχεῖα Μελισσοκομίας.
»
»
Διὰ τοϋ μαθήματος «εἰσαγωγῆ εἰς τὰ γεωπονικὰ» δίδομεν
εἰς τους μαθητὰς τὰς πρώτας ὲννο1ας καὶ όρισμοϋς καὶ τὰς
βάσεις διὰ νὰ δυνηθοϋν
παρακοζουθήσουν
πρώτας
νὰ
την σειρὰν τῶν μαθημάτων ὰπροσκοπτως καθ' δλην την
διάρκειαν της φοιτήσεώς των. Εἰς τὸ μάθημα της μελισσοκομίας δίδονται αί στοιχειώ5βις γνώσεις διὰ μίαν συστηματικὴν ὲκμετάλλευσιν τὴς μελίσσης, καθόσον ἡ πτριφέρεια τοΟ Ἁγ. Ὄρους καὶ της Χαλζ.ι5ικὴς γενικώτερον ξὸνοεϊ
τὰ μέγιστα την μελισσοκομίαν λογῷ τῶν πολλῶν ὰν'Ιοφοριῶν
ἐκ της αὸτοφυοϋς χλωρί5ος της πτριοχὴς καὶ τῶν μελισσωμὰτων δασικῶν δένδρων. Οί μαθηταὶ συμπληροϋν τὰ μαθήματά
των καὶ διὰ πρακτιζὴς ὰσκήσεως κατὰ τὴν διάρκειαν τοϋ β'.
ἐξαμήνοι).
Β'. ΤΑΞΙΣ. Ὄραι διδασκαλίας 2 ἐο5ομαδιαίως.
Τίτλος μαθήματος: Εἱδικῆ Γεωργία.
Εἰς τὸ μὰθημα αϋτὸ ὲξετάζομ,εν τὰ κυριώττρα των φυτῶν
τὴς μεγάλης καλλιεργείας καὶ δίδομεν 65ηγίας περϊ τοϋ ὲπι-
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στημονικοϋ τρόπου ἐκμεταλλεόσεως αὐτῶν. 'Επίσης ἐξετάζςμεν
τὰς κυριωτέρας ὰσθενείας χαὶ ἐχθροὸς τῶν φυτων μεγάλης
καλλιεργείας, ὡς καὶ τους τρόπους καταπολεμήσεως αὺτῶν. Οί
μαθητα! συμπληροΟν τὰ μαθήματά των εἰς ὰτομικοὑς ὰγροϋς
πρακτικῆς ἐξασκήσεως καθ' δλην τὴν διάρκειαν του ἔτους.
Γ'. ΤΑΞΙΣ. Ἰ2ρχι διδασκαλίας 2 ἐβδομαΒιαίως.
Α'. ἐξχμηνον. Τίτλος μαθήματος: Γενικῆ Δενδροκομία.
»
Β'.
»
Μαθήματα ^λαιοκομίας.
»
Οί μαθηταὶ ὰσκοϋνται καὶ πρακτικῶς καθ' δλην τὴν διάρκειαν τοϋ ετους. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοϋ α'. ἐξαμήνου παρέχονται εἰς αὸτοὸς αί ὰπαραίτητοι, ὲκεῖναι γνώσεις ὲκ τῆς γενικὴς δενδροκομίας διὰ νὰ 5υνηθοΟν νὰ παρακολουθήσουν τὴν
ὲλαιοκομίαν ὡς καὶ τὰ μαθήματα τῆς εἰδικῆς δενδροκομίας.
Κατὰ τδ β'. ἐξάμηνον ὰσχολοόμεθα ὰποκλειστικῶς μὲ τδ δενδρον τῆς ὲλαίας, καθοσον ῆ καλλιέργειά του κατέχει τὴν πρώτην θέσιν ἐν Ἁγίφ Ὄρει. Ο3τω,-ἐζτδς θεωρητικῆς κατατοπίσεως τῶς μαθη.τῶν εἰς τὰς αἰθοόσας τῆς Σχολὴς, δίδομεν δλας
ὲκείνας τὰς ὰναγκαίας περιποιήσεις εἰς τὰ 4λαιοδενδρα τοΟἐλαιῶνος (καλλιέργεια ὲδάφους, λιπάνσεως, κλαδεόματα, καταπολεμήσεις ἐντομων καὶ ὰσθενειων.) Οί μαθηταὶ κατατοπίζονται
πλήρωςὲπὶ τῆς καλλιεργείας της ἐλαίας διὰ νὰ γίνουν αϋριον οί
πρῶτοι φορεϊς τῶν νεων μεθοδων καλλιεργείας της πρὸς δφελος
6λοκλ·ήρου της περιφερείας τοΟ Ἁγίου 'Ορους.
Δ'. ΤΑΞΙΣ. Ὄραι διδασκαλίας 1 καθ' εβδομάδα.
Τίτλος μαθήματος : Εἰδικὴ δενδροκομία.
Εἰς τδ μάθημα αὸτδ ὲξετάζονται καθὲν χωριστὰ τὰ δπωροφόρα δένδρα εἰς δ,τι ὰφοροι τὰς καλλιεργητικὰς . φροντίδας,
καταπολεμήσεις τῶν ὲχθρῶν κλπ. Μεγαλυτέρα σημασία δίδεται
εἰς ἐκείνα; ἐκ τῶν δενδρωδῶν καλλιεργειῶν, αί όποϊαι περισσότερον εὸνοοϋνται ἐκ τοΟ κλίματος καὶ τῶν λοιπῶν συνθηκῶν
της περιοχῆς, ὡς εῖναι ἡ μηλέα. ὰμυγδαλὴ, λεπτοκαρυα, καρυα,
καστανέα κλπ.
Καὶ εἰς τδ μάθημα αὸτὸ οί μαθηταὶ ἀσκοΟνται πρακτικῶς.
Ε'. ΤΑΞΙΣ. Ὄραι διδασκαλίας 1 καθ' ἐδδομάδα.
Τίτλος μαθήματος: Ἁμπελουργία.
Ἑ καλλιέργεια της ὰμπέλου κατέχει τὴν δευτέραν θέσιν
ἐν Ἁγ. Ὄρει μετὰ τὴν ἐλ.αίαν. 'Ως ἐκ τούτου καὶ εΣς τδ μάθημ,α
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ὰμπελουργίας δίδεται ἡ δέουσιχ προσοχή. ' Τὰ περισσότερα τῶν
μαθημὰτων γίνονται πρακτικὡς εἰς τον ὰμπελῶνα, ἀφοΟ προηγουμένως οί μαθὴταὶ λάβουν στοιχεϊά τινα θεωρητικ·ὴς φύσεως.
"Εκαστος τῶν μαθητῶν λαμβάνει ὡρισμένον ὰριθμὸν πρέμνων
·ὰμπέλδυ καὶ ὰνὰλαμβάνει ὸπευθύνως τὴν καλλιέργἐιὰν των
— ὑπὸ ἐπιτήρησιν βεβαίως — Ἰφαρμόζων εἰς τὴν πραξιν.τὰ-δσφ
-θεωρητικῶς ὲ5ιδάχθη. Δίδονται, τδιουτοτρόπως,·. εἰς τὰ. ὸπὸ ἐπιτήρησιν πρέμνα ἄπασαι αί καλλιεργητικαϊ φροντίδες, ὡς ξελάκ-·
σκαφή,κλάδευμα, καταπολεμήσεις ὲχθρῶν κλπ.
κω.μα,
ΣΤ'. ΤΑΞΙΣ. Ὄρχι διδασκαλίας 1 καθ' ἐβ5ομα5α. .
Τίτλος μαθήματος : Ααχανοκομία.
Εις τὸ μάθημα αὐτὸ Βὰ Ιξετασ9οϋν αἱ καλλιέργειαι τῶν
κοριωτέρων λαχανοκομτκῶν φυτων. Δυστοχῶς ἡ λαχανοκαλλιέργέια ἐν Ἁγ. 'Ορεῖ, παρ' δλην τὴν ὰφθονίαν τῶν ὸδάτων δὲν
διενεργεϊται κατὰ τον ὲν5ε5τιγμενον τρόπον ὲλλείψει γνώσεων.
Ἐν τοότοις τὰ λαχανικὰ καὶ δσπριώ5η ὰποτελοϋν τὴν κυρίαν
τροφῆν τῶν Μοναχῶν τοϋ Ἁγ. Ὄρους.
Θὰ δοθὴ λοιπὸν καὶ εἰς τὸ μάθημ,ζ αὐτὸ ή 5έουσα προσοχῆ
καὶ ὰημασία πρὸς πλήρη κατάρτησιν τῶν τελειοφοίτων, τόσον.'
ἀπὸ θεωρητικἢς, δσον καὶ.ἀπὸ πρακτικἢς πλευραξ.
Μαθήματα ζωοτεχνικὰ δὲν ἔχομεν εἰσαγάγει εἰς τὸ πρόγραμμα της Σχολῆς. καὶ τοϋτο λόγῳ τὴς μὴ ὑπάρξεως ἐνταϋ6α
ζωϊκῶν ὲκμεταλλεϋσεων ἔνεκα παραδόσεῳς. Ἐπάρχουν ἐν τούτουτοις ὰγέλαι τινὲς βοων καὶ τράγων έκτρεφομένων ἐνταϋθα
κατὰ φυσικὸν τρόπον ἐκ της πλουσίας αὰτοφυοΟς. χλωρίδος τοΟ
Ἀγ. Ὄρους. Τὰ ζῶα ταϋτα εἰσάγονται κατ' ἔτος ἔξωθεν —ἐκ της
Μακε5ονίας— ἐκτρέφονται ὲν. Ἁγ. Ὄρει καὶ ὲκποιοϋνται. Γίνεται δηλ. μία πάχυνσις ὰρρένων ζώων (β'οῶν καὶ τράγων) πρὸς οϊκ·ονομικδν'δφελος τῶν Ἰ. Μὸνῶν, αἴτινες, τὰ ἐ'κτρέφουν 'Ἰσως
αργοτερον δώσωμ,εν εἰς τους τελειοφοίτους της Σχολῆς καὶ. γνώσεις'τινὰς περὶ ·ἐκτροφῆς τῶν εν λόγω ζώων,
Αὸταὶ ἐν ὰλίγοις εἰναι αἱ. πρσσπὰθειαι αί καταβαλλόμεναι
πρὸς κατάρτισιν τῶν μαθητῶν ἐπὶ τῶν γεωργικων θεμάτων. Βεβαίως, δπισθεν πχσης προσπαθείας μας ὲμφανίζομεν εἰς ϊοὸς μαθῆτὰς τον τὰ πχντχ κατασχευασαντα Δημιδυργδν καὶ στρέφομεν
τὴν διἀνοιαν αὐτῶν πρὸς τὸ πνευματικὸν αὐτὸ νόημα ,δλων τῶν
προσπαθειῶν μας. Τὸ πνευματικὸν αὸτὸ νοημα δὲν εἶναι ἄλλο,εἰμὴ τὰ ῆθικὰ διδάγματα τὰ όποϊα ἐςάγομεν ἐκ τῶν μαθημάτων
μας. Δυνὰμϊθα νὰ εῖπωμεν δτι το μαθημα τῶν γεωπονικῶν παρέχέι πληθϋν τοιουτων εὸκαιριῶν, 'δι'.ῷν νὰ δύναταί τις νὰ παρατηρη τὸν Οε5ν, νλ άνχγνωρίζϊ} Αὸτον ἐν τοϊς ἔργοις τῶν χειρῶν
Του καὶ νὰ ὲξάγη πολότιμα σϋμπεράσματα ἐφαρμόσιμ·α εϊς τὸν
καθ' ἡμέραν βίον.

ΕΝΟΙ

ΔΑΒΙΔ ΠΟΥ ΞΕΠΕΣΕ,.ι

ΚὑριεΙ... σοφὰ ειπες πῶς δ λογος Σου σε μας δεν εισχωρεϊ
κα'ι πῶς δεν Σ' άγαπήσαμε ποτε με τὴν καρδιά μας...
'Εσὑ εισαι φως άνἐσπερο, καὶ τάχα πως μπορεϊ
νὰ τ' άνεχθοϋμΕ, οϊ άσπάλακες, νὰ μπὴ μεσ' στὴν φωληά μας;...

'Εσύ «τὰ ἔργα τοϋ πἐμψαντος εως ήμἐρα έστι»
έργάζεσαι κα'ι άγαπᾶς, κι' έμεϊς τὰ ἔργα τοϋ σκότους'
«φθδνου και φονου κι' ἔριδος καὶ πονηρῖας μεστοί»
κυλοϋνε πάντα οϊ ὰνθρωποι στον δρδμο τον δικδ τους...
Κυλοϋμε" κι' εϊναι ὴ στράτα μας πλατειὰ καὶ σκοτεινὴ
μιὰ καὶ τδ φῶς Σου αλλαξαμε, με φῶς πυγολαμπϊδων'
κι' εϊναι τδ κϋλισμα γοργδ κι' ὴ άμαρτϊα φτηνή,
κι' άμἐτρητα τα δοκανα πλάνων Σεμιραμϊδων...
Μὰ αν ειναι, Κϋριε, τον οϊδοξο τοϋ Νίνου ξεπεσμδ
νὰ μᾶς φυλας γιὰ μερδικὴ στερνδ τοϋ ποτηριοϋ μας,
ηανε, άγαθέ, καλϋτερα, τον λάβρο εξιλασμδ
ένδς Δαβιδ που ξέπεσε, νὰ γϊνη τοϋ δικοϋ μας...

Π-ς μοναχδς

Ὄ μαθητὴς ὰντίλαμβάνεταὶ δτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προοδεόσ·β εἰς τὴν μοναχικῆν'ζωήν, ἐὰν προηγουμένως δὲν φροντϊση
νὰ καλλιεργήση συστηματικὡς τὸν ὰγρὸν τὴς ψυχἧξ του. Νὰ
τὸν καθὰρίση ὲπιμελῷς ἀπὸ τὰ ζιζάνια τῷν διαφόρων κακιῶν,
ᾶτινα εἰσχωροϋν πολλάκις εἰς τὰς ψυχὰς των ὰνϋρώπων. Νὰ τὸν
πότί7η μὲ τὸ «ϋδωρ τὸξῶν.·» τῶν ῆθικῶν διδαγμὰτων τὴς Ἁγίας
Γραφὴς καὶ τῶν 'Αγίων Πατέρων. Νὰ καταπὸλεμήρτι) τὰς ὰσθενείας τῆς ψυχῆ; καὶ νὰ ὰπαλ,λαγ'β ἀπὸ δλους τους ἐχθροϋς, οί'
όποϊοι προσκολλὼνται καὶ ὰπομυζοΟν κάύε ἰζμάδα τοϋ δένδρου
τὴς πίστεως.
Ούτω τὸ μάθημα τῶν γεωπονικδν, συγκλίνον πρὸς τὸν γενικὸν σκοὉν τῆς Σχολῆς, 6κτδς τὴς καθ έαυτὸ ἐπιστημονικὴς
του χροιας 6οῆῃεϊ τὸν μαθγ;τὴν νὰ γίν^ ἕνας πιστδς ἐργάτης
τοϋ πνευματικοϋ αμπελωνος τοϋ Κυρίου. ἐπὶ τοϋ πεδίου τοϋ Μοναχικοϋ 'Ιδεώ5ους,· δπου Ἐκεῖνος τὸν ἔταξεν.

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Η διαρκἢς 'Ανόὶστασις.
Μετὰ πολλῆς της λαμπρότητος έωρτάσθη ὰπανταχοϋ τῆς Ὅρθοδοξου
'Εκκλησίας ἡ λαμπροφορος τοϋ Κυρίου ήμων 'Ανάστασις. 'Η έορτὴ αϋτη
των εορτων ἀσκεϊ ιδιαιτέραν και Ιδιότυπον ἔλξιν και συγκίνησιν εις τὴν
δρθόδοξον ἀνατολήν. Και οί πλέον ψυχροι καὶ ὰδιάφοροι θρησκευιικως,
ἔστω και προς στιγμήν, ζωσιν έντδς θρησκευτικὴς ἀτμοσφαϊρας. Ὅταν
δμως παρέ1,θη ή ήμέρα τοϋ Πάσχα και λειψη ὴ παοχάλιος εύτυχία, έπανέρχονται καϊ αῦθις εις τὴν συνήΟη αϋτοϊς πεζοτητα της ζωῆς και
μένουσιν ἄνευ χαρας κα'ι ἀγαλλιάσεως.
Εις τον πνευματικως δμως ὰναγεννηθέντα, ἀναστάντα ὴΟικως, «έν
καινοτητι ζωὴς περιπατοϋντα» και άγοντα «ὰλλην βιοτὴν» ὰνθρωπον, ή
άνάστασις δὲν διαρκεϊ δσον αι τοϋ Πάσχα ὴιιέραι, ἀλλὰ ειναι ἕνα διαρκές παρον, εύχάριστον και χαροποιον' διαρκεϊ δσον ή ζωὴ αϋτοϋ! Ὅ
άνθρωπος οῦτος ζὴ τὴν ἀνάστασιν, διοτι ἡνωβη μὲ τον ὰναστάντα Κύριον
διὰ τὴς καινὴς ζωὴς και της θείας Κοινωνίας και 6σάκις μεταλαμβάνει,
ως λέγει δ ιερδς Χρυσοστομος, ἔχει Πάσχα διοτι «Τδ Πάσχα ήμων ϋπέρ
ήμων έτύθη Χριστδς» (Α' Κορ. ε'. 7.) Δια τοϋτο καϊ ή 'Εκκλησία ήμων
καθιορισεν, ἴνα δ λειτουργων ίερεύς μετὰ τὴν θεϊαν Κοινωνίαν λέγη τδ
«'Ανάστασιν Χριστοϋ θεασάμενοι...»
Αϋτὴν τὴν διαρκὴ ἀνάστασιν, ῆτις χαροποιεϊ τὴν ζωήν, εὑχ6μεθα
εϊς τους ἀγαπητοὑς ήμων ὰναγνιδστας έπί ταϊς έορταϊς της 'Αναστάσεοις.

Εις τὰς οχθας τοϋ Ἰορδόὶνου...»
'Εἀν τις ἔλεγεν, δτι τδ διακριτικδν γνωρισμα των μεγάλων άνδρων
ειναι ὴ ταπεινοφροσύνη, δεν ύὰ ὰφϊστατο της ὰληθείας. "Ινα 'ιιὴ προσφϋγωμεν εϊς τον μέγαν ^Αποστολον Παϋλον και τους 'Αγῶυς Πατέρας,
οῖτινες εν τὴ ταπεινοφροσυνη περιέκλειον έαυτούς, άρκούμεθα εις πρδσφατον παράδειγμα, τον ἀρτι άποθανόντα μέγαν της ἀνθρωπδτητος εϋεργέτην, 'Αλέξανδρον Φλέμιγκ, δστις διὰ τὴς πενικιλλίνης, ῆν εφεϋρεν,
ὰπέβη δ σωτὴρ έκατομμυρίων ἀνθρώπων.
Καϊτοι έτιμήθη δι' ἀνωτάτων διακρϊσεων παγκοσμίως' καιὰοι ὴ
έφεύρεσϊς του, μετὰ τὴν διάσπασιν τοϋ άτόμου, ὰπετέλεσε τὴν σπουδαιοτέραν ἐφεύρεσιν τοϋ 2Οου αϊωνος, ούδεις ὰλλαζοιικδς τϋφος κατεϊχεν
αϋτον, ούδεμίανἔπαρσιν ὴσθάνθη διὰ τδ μέγα έπίτευγμὰ του. 'ΕΟεώρει τοϋτο
εν τῆ ταπεινοφροσϋντ] του ἀσήμαντον προ των πολλων άγνωστων καϊ
ἔλεγε : «σήμερα νομίζεις πω; βρϊσκεσαι στις δχ9ες τοϋ "Ιορδάνου και
αυριον βλέπεις νὰ ὰπλωνεται πάλιν ἡ ἔρημος δλογυρά σου»! Τὰ κινη-
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τρα τῶν πρὰξεών μας ἢ9ελε νὰ ειναι εὺγενή' καὶ του πλησίον έξυπηρειικά, ως έδίδαξεν δ Κύριος καὶ ἔλεγε: «'Ε1 φιλοδοξία πρέπει νὰ εχη
εύγενές κίνητρον... Αι φιλ,οδοξϊαι μας ἀξίζουν τον κδπον και μας ένθουσιαζουν, δταν δὲν ικανοποιοϋνται εις βάρος άλλων συνανθρώπων μας».
Ὅς ἔγραφε περι αϋτοϋ άρθρογράφος τις «ειχε μεγάλην πιστιν και
ίδεαλισμδν - ἀρετας ὰπαραιτὴτους διὰ νὰ γϊνη τις μεγάλος — ἔζη μὲ μεγὰλην λιτοτητα και αι έπιθυμίαι του ὴσαν πολὺ ὰπλαϊ. 'Αφ" δτου ὴ πενικιλλίνη τον ἔκαμε δι'άσημον ύπεδύθη μὲ μετριοφροσϋνην καὶ άξιοπρέπειαν τον ρδλον τοϋ μεγάλου άνδρός, δεχόμενος άναριθμήτους τιμητικὰς
διακρϊσεις κα'ι έκφωνων δμιλίας παρὰ τὴν ἔμφυιον ἀγάπην του προς
τὴν σιωπὴ ν».

'Η όὶπαρχἧ.
'Η “Εκκλησϊα τῆς 'Ελλάδος ικανοποιοϋσα ὲπιθυμίαν τοϋ χριστεπωνύμου ταύτης πληρωματος πολλαχόθεν διατυπωθεϊσαν ὴρξατο έκδϊδουσα διὰ τὴς "Αποστολικής Διακονϊας τα σοφὰ των Πατέρων συγγράμματα, άρχὴν ποιήσασα ἐκ των ἔργων τοϋ 'Αποστολικοϋ πατρος Κλήμεντος Ρώμης. Ὅ πρωτος έκδοϋεϊς τομος, λϊαν καλαίσθητος, περιέχει τὴν '
πριδτην αϋτοϋ προς Κορινθίους ἐπιστολήν, τὴν εϊς αὺτδν ὰποδιδομένην
δευτέραν ὲπιστολὴν και τα ψευδοκλημέντια.
Δοξάζομεν τον Κύριον διὰ τὴν καλὴν και εϋοϊωνον ταύτην ἀπαρχήν.
"Επειδὴ δμως τὰ συγγράμματα των Πατέρων ἐκδϊδονται διὰ τον έν
πολλοϊς δ7,ιγογράμματον λαδν μας, θὰ ιδσι δωρον άδωρον, αν παρὰ τδ
κεϊμενον δὲν Οὰ ὑπάρχη και άποδοσις αϋτοϋ εις τὴν νεοελληνικὴν γλωσσαν, ώς εϊχε πράξει δ Μ. Γαλανδς εις τα Απαντα τοϋ Χρυσοστομου.
"Ας προστεθὴ λοιπον και ἡ μετάφρασις, ϊνα εϊναι προσιτὰ τὰ ἔργα
ταϋτα εϊς τδ πνευματικον τοϋ λαοϋ έπὶπεδον. 'Η πληθϋς των θεολογων
κληρικων και λαϊκων, ώς και των εϋσεβων φιλολογων ας ἔλθη έπίκουρύς εις τδ μνημειωδες τοϋτο ἔργον, ῖνα ἔχωσι τὴν εν Κυρίφ καύχησιν,
δτι εἰργάσθησαν ως μέλη τῆς 'Εκκλησϊας εϊς τὰς έκδοσεις αὑτής και
διωχέτευσαν εις τὴν ψυχήν τοϋ λαοϋ μας τα Οεϊα των Μ. Πατέρων
·
νάματα.

'Η νεα δοκιμασια τῆς όὶγαπης.
Μετὰ τὰς δοκιμασίας. των Ἰονίων .νήσων, τῆς 'Ηλείας και τὴς Θεσ·
σαλίας, νεα θεήλατος πληγὴ ἔπληξε τδ “Εθνος ὴμων καϊ τὴν "Εκκλησϊαν διὰ των καταστρεπτικων σεισμων τὴς Μαγνησίας, ιδν άποτέλεσμα
υπήρξε νὰ μένωσιν ὑπδ σκηνάς, ώς οϊ 'Εβραϊοι ἐν τὴ έρήμφ, έκατὴν
χιλιάδες ὰδελφοί μας.
"Αν ή θλίψις αὑτη έδοθη προς σωφρονισμὴν κατὰ τδ «ὶδοϋ σεισμδς
παρὰ Κυρί6υ κα'ι δργὴ έκπορεύεται εϊς συσσεισμον, συστρεφομένη ἐπὶ
τους ὰσεβεϊς ῆξει» ('Ιερεμ. ΚΓ'. Ι9.) ὴ ϊνα δειχθὴ ὴ ὑπομονὴ των ἐκλεκτων κατὰ τδ «τδ δοκίμιον της πϊστεως κατεργάζεται ὑπομονήν» (Ἰάκ.
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α'. Ι3.) ούδεις γνωρϊζει, διοτι «τις έστιν δ έτάζων αύτοϋ τὰ ἔργα; (Ἰώβ
λστ'. 22.)» καϊ «σύμβου2,ος αϋτοϋ ἐγένετο;» ('Ησαἰας μ'. Ι3). Τδ βέβαιον
εΤναι δτι ἐγένετο κατὰ θείαν παραχῶρησιν καὶ ωφἐλεια έξ αὑτὴς θὰ
προέλθτ).
Οί εις μέγαρα ζήσαντες πολλοι κάτοικοι τοϋ Β6λου, ὴδη δὲ κατ'
άνάγκην ὰνταλλάξαντες ταϋτα με τὴν ο-κηνὴν, θὰ διδαχθωσι τὴν ματαιδτητα των έγκοσμϊων και Οἀ αϊσθανθωσι τὰς στερήσεις των πτωχων οι'τινες ζωσι επι πολλὰ ἔτη εις παράγκας και εϋτελεϊς οϊκὶσκους. Ουτω δὲ
θὰ προσεγγίσωσι τούτους ψυχικως. 'Αφ' έτέρου εϊς τους μὴ παθοντας,
αϋτη θὰ ειναι δοκιμασία ἀγάπης, διοτι θὰ δειχθὴ ή άλληλεγγύη και τδ
φιλάνθρωπον και φιλάδελφον δλων μας.
Ὅλοι δθεν ἔχομεν ιερδν καθὴκον νὰ διύσωμεν τδ παρον εἰς . τὰ
προσκλητήριον τοϋτο της ὰγάπης και βοηθήσωμεν τους ὰδελφούς μας
της Μαγνησίας, προσευχομενοι προς τον Κύρι.ον νὰ δϊδη αυτοϊς ὑπομονὴν και έγκαρτέρησιν και συγκεντροϋντες έκ τοϋ ύστερήματος ήμων
λογίαν ὑπὲρ αϋτων, ὰφου «έσμέν άλλήλων μέλη» ('Εφ. δ λ 25 )

Ταλαντον κεκρυμμενον.
Ὅ θάνατος δεν φείδεται οὑδέ των σοφων κεφαλων. Και δ μέγας
μαθηματικδς 'Αλβέρτος 'Αϊνσταϊν ύπέκυψεν ἔναγχος εις αϋτδν καϊ έγένετο γή καϊ σποδος. Δὲν ε'ϊμεθα ὰρμδδιοι νὰ έξάρωμεν τδ έπιστημονικδν αϋτοϋ έργον, δπερ παρ' έπαϊοντων έχαρακτηρίσίἰη ως γιγάντιον,
οϋδέ τὰς ὰπροσίτους τοϊς πολλοϊς θεωρίας αύτοϋ, τινές των δποϊων ως
δ ϊδιος εΤπεν, ειναι βραχύβιοι.
“Εν δμως ειναι μαθηματικως, δδς δ' εϊπεϊν, άποδεδειγμένον, δτι
ανευ τῆς προσεγγίσεως τὴς πηγὴς τοϋ φωτδς καϊ της ἀληθοϋς σοφὶας,
ανευ τὴς πνευματικὴς άνατάσεως καὶ ὴ μεγαλυτέρα ιδιοφυια ὰποβαίνει
ἀνωφελὴς και ὴ κατάμεστος άνθρωπίνης σοφὶας κεφαλὴ άφήνει εις τον
κάτοχον αύτὴς πολλὰ κενὰ καϊ προβὰλλει ένάχλητικά έρωτήματα.
Γούτου ενεκα και δ 'Αϊνσιάϊν μὴ θελήσας ιὰ προσπελάση τδ φως
τδ ὰληθινον, τον Χριστδν— ὴτο έβραϊος και πολέμιος αϋτοϋ - ἕμεινεν
ὰνικανοποϊητος ὰπδ τὴν δντως μεγάλην σοφὶαν του εϊπων δτι θὰ έπεθϋμει νὰ ὴτο οϋχι έπιστήμων ἀλ-λ' εις πλανοδιος μικροπωλητὴς ὴ ύδραυλικος! Δι" δ καί δ σϋλλογος ύδραυλικων Ν. 'Υ6ρκης ωνδμασεν αϋτδν
έπίτιμον μελος !
Διὰ τον λογον τοϋτον δ μέγας μαθηματικδς δὲν ἔγινε μεγάλη τὴς
ὰνθρωπ6τητος προσωπικοτης, ως ιϊλλος π. χ. δ ὰγιος τὴς έπιστήμης
(Ριι.-,ωι1) δ ΝβννΙοη, δ Ρ1ιιπσϊϊ κλπ. οϊτινες διὰ τὴς βαθείας αϋτων
πίστεως προς τον Χριστδν και τοϋ μεγάλου αϋτων κύρους συνέβαλον,
ιδστε και ὰλλοι νὰ πλησιάσωσι τον Χριστδν και ἀνέλθη ή πνευματικὴ
τοϋ κοσμου στάθμη.
Αι μέλλουσαι γενεαϊ Οα χαρακτηρϊσωσι τον “Αϊνστάϊν ἐκ. τα,ν ἔργων
του μέγαν μαθημαιικόν, ὰλλα οϊ'χϊ μέγαν ὰνδρα. 'Ως τά7,αντον μέγα,
ὰλλ' εις χοϋν κεκρυμμένον!

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

'Ι. Δισενιαόσιος Σύναξις. Τὴν Ι9ην 'Απριλϊου συνὴλθεν εν Καρυαϊς ὴ 'Ι Δ. Σ. εχ των καθηγουμένων καϊ προῖσταμένων των 'Ι. Μονων
ῆτις έπελήφθη έπ'ι δύο θεμάτων τεθέντων ύπδ τὴς Ἰ. Κοινοτητος, ὴτοι:
α') Περὶ μὴ άναγνωρϊσεως ἔξω τοϋ 'Αγ. "Ορους των ϋπδ των 'Ι.
Μονων χορηγουμένων άπολυτηρίων.
& β') Περὶ έφαρμογής μέτρων ὰπαγορεύσεως έξαγωγὴς ἐξ 'Αγ. “Ορους
ίερων ἀμφϊων κλπ. έκκλησιαστικων ειδων.
'Επϊ τοϋ α' θέματος ἀπεφάνθη δμοφωνως δτι οδδαμοϋ δϊδεται τδ
δικαίωμα εϊς τὰς 'Ι. Μονὰς δπως έκδίδουν αῦται άπολυτήρια, διότι κατὰ
τους έκκλησιαστικούς και μοναχικοὑς κανονας ἀπαγορεύεται, μετ' ἀναθέματος, οι μοναχοι νὰ έγκαταλείπουν τὰς 'Ι αϋτων Μετανοίας, ὲκτδς
μονον ἐκ λόγων αιρέσεως.
Ὅπϊ δέ τοϋ δευτέρου, ὰπεφασίσθη ὴ πιστὴ έφαρμογὴ τῆς ϋπ ἀριθ.
35668ὶ28ὶ8] 1917 Κανονιστικὴς Διατάξεως δημοσιευθεὶσης κα'ι εις τὴν
'Εφημερίδα τὴς Κυβερνήσεως ἰφύλ. Γ23 τεϋχ. β'). Προς τούτοις νὰ εϊδοποιηθοϋν αϊ 'Ι. Μοναὶ δπως ένεργήσουν γενικὴν καταγραφὴν των ειδων
τούτων σφραγίζοντες αύτά δια των σφραγὶδων αϋτων.
Μετὰ τδ πέρας των επϊ διήμερον έργασιων τὴς Ι.Δ.Σ. προσεκλήθη
δ διοικητὴς τοϋ 'Αγίου Ὅρους κ· Κ. Κωνσταντδπουλος προς τον δποϊον
αῖ5τη, διὰ τοϋ ὰντιπροσώπου τὴς 'Ι Μ. Διονυσίου ὰρχ. Γαβριήλ, ἀπηύθυνε τον χαιρετισμδν των 'Ι. Μονων και τὰς εύχαριστϊας αϋτων διὰ τας
μέχρι τοϋδε καταβληθεϊσας προσπαθεϊας του προς έξύψωσιν τοϋ ιεροϋ
ὴμων τδπου.
Ὅ κ. διοικητὴς ὰπαντων εύχαριστήσας παρεκοά,εσε τους ἀντιπροσωπους των 'Ι. Μονων νὰ. μεταδιδσουν εϊς τας διοικήσεις αύτων τὴν στερρὰν ὰποφασίν του καὶ τὴν ύποχρέωσιν να έξακολουΟήση έργαζομενος
ὰοκνως ὑπὲρ τοϋ 'Αγίου Ὅρους, ἔχων βαθείαν έπϊγνωσιν τὴς μεγάλης
άποστολης αϋτοϋ, ως ὲθνικο9ρησκευτικοϋ κέντρου και ιος του μεγίστου
προσκυνήματος τὴς χιδρας.
Ὅτονισεν δτι ή ὰκτινοβολϊα τοϋ ἀγιορειτικοϋ μορφωματος, ὑπὴρξε
τεραστία εϊς τδ παρελθδν κα'ι θὰ ὴδύνατο να παραβληθὴ, ως προς τὴν
σημασίαν και μὲ αϋτἀ τα κέντρα των Δελφων και τὴς Δωδωνης το. δποϊα
έπέδρασαν τὰ μέγιστα εϊς τὴν διάπλασιν τοϋ ὲνδοξου ὰρχαίου 'Ελληνικοϋ
πολιτισμοϋ. Δυστυχως σήμερον δὲν διαθέτει δ κοσμος τοιαϋτα άύεγνωρισμένα θρησκευτικα κέντρα, ,διοτι αν διεθετε θὰ υπεχωρουν άσφαλως αι
δ,εθνεϊς εριδες και διχονϊαι και θὰ έπεκράτει εις τον πλανήτην μας
πνεϋμα εἰρήνης. Διδτι τδ μήνυμα τοϋ 'Αγίου Ὅρους προς τον αλλον
κοσμον, ειναι μήνυμα τοϋ αϊωνϊου, των πνευματικων ἀξιων κα'ι τὴς 'Αναστάσεως.
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'Η πνευματικὴ άκτινοβολία τοϋ 'Αγ. Ὅρους δταν ὰναξωογονηθὴ
καὶ ένισχυθῆ, θὰ έξασκήση μεγίστην έπϊδρασιν ἐπάνω εις τὴν ζωὴν τοϋ
συνολου καὶ των ἀτομων. Χωρις τον Μοναχισμον δὲν δύναται ποτέ ὴ
έπϊδρασις τοϋ χριστιανισμοϋ ἐπάνω εϊς τὴν κοινωνίαν νὰ εϊναι οϊα πρέπει νὰ εϊναι.
Αι προσευχαι τὰς δποίας ήιιέρας και νυκτδς ὰπευθύνουν προς τον
Κύριον του παντος, ϋπέρ τὴς τοϋ κοσμου σωτηρίας, οἰ τόσοι πατέρες,
μονασταϊ, άσκηταϊ, μϋσται μετανοοϋντες, δὲν εϊναι δυνατδν παρὰ να
έκμαιεϋσουν τὴν εϋλογϊαν τοϋ Πατρδς των Φωτων, διὰ τὴν χαὶραν μας
και τον άλλον χριστιανικὺν κοσμον. "Εδω ειναι ή πηγὴ ὰπδ τὴν δ.τοίαν
Οά έκχυθῆ ή θρησκευτική πεϊρα κα! σοφία ίκανὴ να έπιδράση άποτελεσματικως εϊς δλας τὰς έκδηλώσεις τὴς ζωὴς μας.
'Υπδ .τδ ὰνωτέρω πνεϋμα προάγομαι νὰ έφελκύσφ τὴν προσοχήν
σας έπϊ τὴς 'ΑΦωνιὰδος Σχολης ἡ 6ποϊα ειναι πράγματι ὴ καλυτέρα εις
δλην τὴν χιδραν. Σας παρακαλω νὰ τὴν περιβάλλετε μὲ δσο.ν τδ δυνατδν
μεγαλυτέραν στοργὴν και νὰ τὴν σκέπτεσθε συνεχως. Ουτω θὰ έπιτυγχάνεται δσημέραι μεγαλϋτέρα' βελτϊωσϊς της. 'Ημεϊς πάντως δραματιζομεθα δτι αυτη θ' ἀποτελέση ὰφετηρϊαν μιας καινής ὴμἐρας. ὴ δποϊα
ἔρχεται διὰ τδ “Αγιον "Ορος..
'Επϊσης θα έπείἰϋμουν νὰ έπανέλθω έπ'ι παλαιας προτασεως μου
δπως ύμεϊς, οί ως ταγοί εϊς τδ βάθος κυρϊως ύπεϋθυνοι διὰ τδ μέλλον
τοϋ 'Αγ. "Ορους, ἔρχεσθε εις συχνοτέραν έπαφὴν και μετ' ὰλλήλων έπικοινωνίαν ϊνα ὰντιμετωπιζητε, ἀνεπισήμως βεβαϊως, ως ὰντ.ι7,αμβάνησθε
διαφορων ζητημάτων τὰ δποϊα ένίοτε ὰνακϋπτουν δφειλομενα εϊς τὴν
ἀνθρωπίνην ὰδυναμ·ίαν και ὰνεπάρκειαν, δύναται οϋχ ὴττον νὰ προξενήσουν κακδν εϊς τον ίερδν τοπον.

'Αγιορειτιζὴ ὰιτοστολῆ. Εἰς ἐκτέλεσιν εὑχὴς τοϋ σεπτοϋ Οϊκου
μενικοϋ Πατριαρχεϊου, ἀνεχώρησαν ὰποφάσει τὴς 'Ι. Κοινοτητος προς
έξομολογησιν των ἐν Κωνσιαντινουπολει 6ιιογενων κατὰ τὴν περίοδον
της Μ. Τεσσαρακοαιὴς 6 καθηγουμενος τὴς 'Ι. Μονής Καρακᾶλλου ὰρχιμαν. Παϋλος και δ ὰδελφδς τὴς ιδ. Μονης άρχιμ. Αιθέριος οἴτινες
μετὰ τδ πέρας τὴς ὰ,τοστολης των έπέστρεψαν εϊς τδ “Αγιον Ὅρος.
'Α8ωνιὰς 'Εκκλπσ. Χχολὴ. Κοινῆ ἀποφάσει σχολικὴς έφορϊας
και διευθύνσεως τὴς σχολῆς, ὲπεσκέφθησαν απάοας τὰς 'Ι. Μονὰς τα
μελη τὴς έφορειας έκ των προηγουμ. Νικάνδρου Λαυριώτου, Εϋμενίου
Βατοπεδινοϋ κα'ι Εϋθυμϊου Ἰβηρϊτου, δ σχολάρχης ὰρχιμ. Ναθαναὴλ
Λαυριώτης, οι καθηγητιι'ι Α. Σφουγγατάκης δοκ. μοναχος, Ε. Χρονακης,
Κ. Ἀντωνιάδης, Ε. Γαλανάκης, Κ. Καλογηρόπουλος, Μελ. Συκιώτης
μονοχός, Π. Μαθιόπουλος κα'ι Κ. Ξυνδπουλος, μετὰ 5Ο περίπου μαθητων δλων των τάξεων καϊ τοϋ έπιμελητοϋ ιεροδ. 'Ακακϊου.

Ερανοι. Κατ" ὰποφασιν τὴς Ι. Κοινοτητος διενεργήθη παναγιορειτικος ἔρανος ὑπὲρ τοϋ Ε.Ε.Σ. μὲ εϊσφορὰς των 'Γ. Μονων 'Αγίου
Παύλου και Ὅσ, Γρηγορϊου ανα. 2.ΟΟΟ δρχ., 'Ι. Μ. Βατοπεδίου Ι.ΟΟΟ,
“Ι. Μονὴ Ιβήρων 76Ο, 'Ι Μ. Διονυσϊου, Καρακάλλου καϊ Ξε.νοφωιτος
ανα δΟΟ, Κωνσταμονϊτου Ι5Ο, 'Εσφιγμένου ΙΟΟ; τὴς “Αθωνιάδρς Σχολῆς
Ι8Ο, των ἐν Καρυα'ις κελλίων καί καταστημὰτων Ι.Ι1Ο και ἐξαρτημάτων
Λαύρας και 'Αγ. Παύλου 575.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν Ἰ. ἡμῶν Μονὴν ἐπεσκέφθησαν κατὰ τδ διαρρεϋσαν διάστημα μεταξύ διαφδρων έπισκεπτων και οι κ. κ. Μβ1ϊΓΪ1 8.
και Ι. Δημδπουλος "Ελληνο - άμερικανοι καθηγ. Β. Χνϊ1ϊ3Γά ϋτιηΪ61, Β.
Υειπιτηρη καθηγ. Αμερικανοϊ, ὴ σχολικὴ Ὅφορεία τὴς 'Αθωνιάδος
'Εκκλησιαστικὴς Σχολὴς ἐκ των προηγ. Νικάνδρου Λαυριιδτου, Εὺμενίου
Βατοπεδινοϋ και Εϋθυμϊου Ἰβηρϊτου, ο 2χολάρχης τὴς αϋτὴς Σχολὴς
άρχιμ. Ναναθαὴλ Λαυριώτης, οϊ καθηγηται 'Ανδρ. Σφουγγαιάκης δδκιμος μοναχος, Κ. 'Αντωνιάδης, Κ. Καλογηρόπουλος, Ε. Γαλανάκης, Ε.
Χρονάκης, Κ. Ξυνοπουλος, Μελέτιος Συκιιδτης μοναχος, έπιιιελητὴς τὴς
σχολῆς ιεοοδ. "Αζάκιος Παχωμίου μετὰ 4δ μαθητων, 6 καθηγητὴς τοϋ
'Εκκλησιαστικοϋ φροντιστηριου Θεσσαλονικης Σάββας Νανακος μετὰ 28
μαθητων τοϋ αϋτοϋ φροντιστηριου, ΟΙ. ΒιιΗϊπιτ φοιτ. Γερμανος, Δ. Μαντας, Κ. Τσαούσης άρχαιολόγοι ἐκ Κωνὶπόλεως, Κάρ. Οϋέλλς ὰρχαιολ,
'Αμερικανος, Μ. 1οειτννβσ1τ. .Τ. Εβν σπουδ. Γερμανοί, "Εμ. Γαλυφιαννάκης, Π. Γαλανδς, “Α. Παπαδερδς σπουδ. ἐκ Θεσίνϊκης, Κ. Σάλτας
διζηγ. Π. Γκ.έρος ϊδ. ϋπάλ. Γ. Κριαρόπου1.ος μαθ. Μ. Κωνσταντινίδης,
έζτελ., Π. Μπόγιας μαΟ. ἐκ Θεὼνίκης, Ἰω. Κούσουλας, Π. Λογοθετης
πρωτοδ. Λὰρισα Γ. Παλαιστινος φοιτ., Ι, Σιμωνϊδης ὴλεκτρ. Π. Ταμπαζίδης λογιστής, Γ. Βέβας, Α. Τέγας φοιτ. ἐκ Καβάλλας, Ρ. Βηι11οά
φοιτ. 'Ελβετος, Μ. Λ1βΧ3ΠάβΓ φοιτ. Γερμανος, Κ. Δαβάρας, Χ. Ντούμας φοιτ. έξ 'Αθηνων, Ν. Πλασταρας δήμαρχος Κολυνδρου, Κ. Δοϋλιας
Προεδ. Δημ. Συμβ. Σ. Κομπατσιάρας ἔμπορος έκ Κολυνδρον, Θ. Σιούμης
δικηγόρος ἐκ Θεσὶνϊκης, Τ. ΕοΙΙτ3Γ φοιτ. Γερμανος, Γι. ΜαΙβνβΓβΠβ
φοιτ. Γάλλος, Ο. 81ιιηιιη6Γ1βϊη τροιτ. 'Αμερικανος, Κ. Σίγγελης προεδρ.
Κοινοτητος Σάρτης, Δ. Λουκάκης, Ἀν. Λουκάκης, Β. Καβαλιώτης, Λ.
Τζαβέλλας και Μ. Σιδηρας ἐκ Σάρτης.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. ΝὍΑ γ ο υρ ί δη ν Πάτρας. Σας ένεγράψαμεν και άπεστεϊλαμεν τα. αϊτηβέντα τεύχη, —Αϋγ. Π α ν α γ ι ω τ.
Π ὰ τ ρ α ς. Μας συνεκϊνησεν ὴ έπιστολή σας. 'Ασφαλως ὴ μετὰ πίστεως
προσευχὴ σας διεφύλαξεν. Δυστυχως δὲν ἔχομεν δλα τὰ τεύχη.— Κ.
Σάβ. 'Αθήνας. Εις τδ "Αγ. Ὅρος ύπάρχει πλοϋτος θεραπευτικων
και φαρμακευτικων βοτάνων, ἀλλὰ διὰ τὴν θεραπείαν τοϋ καρκίνου δὲν
υπάρχει. Σας συνιστωμεν τον χυμδν τοϋ λεμονίου, τδ «μαγικδν ποτον»
κατὰ τον "Αγγλον Μάλλετ, τδ δποϊον θεραπεύει τον ρεϋματισμόν, άρθριτισμδν, αἰμορροϊδας, εξογκωματα των ὰκρων, στομαχικὰς καὶ γαστρικας
διαταραχάς, πρηξϊματα των φλεβων, παθήσεις χολής καϊ ῆπατος νεφρικὰς παθήσεις, ἔλκη σπυριὰ και πληγάς, διάρροιαν δυσπεψϊαν κ. α. Ὅλα
τὰ ΙατρικΑ λεξικὰ ἀναγνωριξουν τὴν θεραπευτικὴν ϊδιοτητα τοϋ χυμοϋ
του λεμονίου, ἀλλὰ τὴν μεγίστην αὑτοϋ άξίαν θὰ διαπιστωσητε άπδ τδ
βιβλίον «ὴ δδδς τῆς φύσεως» μετὰ τοϋ δποϊου ειναι συνδεδεμένον και
τδ «6 Καρκίνος μία έλπϊς σοττηρϊας», τον δποϊον και αύτον άναφέρεται ·
δτι θεραπεύει δ χυμδς τοϋ λεμονίου. Μ ο ϊ ρ. 'Η λ. Θ ε ο φ ι λ. Καστο-

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ρ ι ά ν. Κα'ι ή τελευταία έπιστολή σας εϊναι μια εἰσέτι ἀποκάλυψις των
εὑγενων ὑμων αϊσθημάτων. Κα'ι ἡμεϊς και δλοι έδω, θὰ διατηρωμεν
πάντοτε τὰς ὰρίστας των άναμνήσεων ἐκ τὴς ένταϋθα ὑπηρεσίας σας.
Αι ταπειναϊ ὴμων εϋχα'ι θα σας συνοδεύουν πάντοτε. 'Α λ . Γ ε ρ ν.
Θεσσαλονίκην. Τὰ τεύχη άτινα σας ῦπεσχέθημεν εταχυδρομήσαμεν.
(1τεε1τ Εια1εοπ (ὶΓοιιρ, Το1τνο - 1αραη Σας ένεγραψαμεν διὰ τὴν τακτικὴν ἀποστολὴν τοϋ περιοδικοϋ μας. 'Εταχυδρομήσαμεν δ7,α τὰ ὑπάρχοντα
τεύχη. Π. "Α ρ γ ο σ τ 6 λ ι ο ν. “Ο,τι ἐξητήσατε άπεστείλαμεν εις Πειραια.
Σας άναμένομεν. Χ. Κ. “Αθήνας. 'Η συνεργασία σας έλλεϊψει χώρου θὰ
δημοσιευθῆ εϊς τδ προσεχές τεϋχος.

ΔΩΡΕΑΙ. Προσέφεραν προς ένίσχυοιν τοϋ παροντος δωρεὰν κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ, ή 'Ι. Μονὴ Σταυρονικήτα δρχ. ΙΟΟ και οϊ κ. κ.
Λάζ. Καναβοϋρας Θεώνίκη 5Ο, Κ. Θεοχάρης ὑποστρ. ε. η. 'Αθῆναι 2Ο,
Ἰ. Μεταξας συμβολ. Σάμη Κεφαλ. 5Ο, Ἰ. Σπαθάρης καθηγ. Βόλος 3Ο,
Γρ. Σακαλὴς συνὶρχης ε. α. 'Αθὴναι 3Ο, ϊερομ. Σάββας Λαυριώτης 4Ο,
Δ. Λουκάκης, Κ. Σϊγγελης και “Αν. Λουκάκης Σάρτη ἀνὰ ΙΟΟ, Ν. “Αγουρϊδης Πάτραι 5Ο, Δ. Καραμανλὴς Καψόχωρα Κασσάνδρας 5Ο. "Αντ. Βασιλειάδης Λήμνος 2Ο, ιεροδ. Νήφων βιβλιοδέτης, 25, ιερομ, 'Αρτέμιος
κελ. Μεταμ6ρφ·ωσις ΙΟ, ίερομ. Εὑθι5μιος κελ. "Εσταυρωμένος 2Ο, 'Αλ.
Σακαλάκης Β6λος 15, και 'Ι. Τσαιιακος Δ1τὴς Ξενοδοχείου «'Ερεχθεϊον»
'Αθήναι 3Ο.
Προς άπαντας έκφράζομεν τας εϋχαριστίας τὴς Ι. ὴμων Μονῆς,
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