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(Συνέχεια έζ τοϋ προηγουμένου)

Περαιτέρω εἰς ἀρκετὴν ἀπόάτασιν καὶ εἰς φοβερὰν κρημνώδη καῖωφέρειαν εὑρίσκεται ἡ σκήτη Καυσοκϋλυβίων (Καυσοκαλύβια κοινῶς) ὀνομασθεῖσα οὕτω ἐκ τοῦ ὁσίου Μαξίμου
ἀκμάσαντος περὶ τὸ 132Ο δστις ἔκᾳιεν ἑκάστοτε τὴν καλύβην
του διὰ νὰ οἶκοδομήσῃ ἄλλην. 'Η σκήτη αὕτη ἀριθμουσα περὶ
τὰς 3Ο καλύβας εὑρίσκεται ἐπὶ βραχώδους ·κᾳὶ κατακρήμνου μέρους τοῦ δρόυς Βράχοι ἐτοιμόρροποι κεῖνται ὑπεράνω αὐτῆς
καὶ ἡ φύσις πέριξ ἐμπνέει τρόμον ἐκ τῆς ἀγρίας γυμνότητός της.
'Η δψὶς τῆς κορυφῆς τοῦ "Αθω εἶναι ἐνταῦθα τὸ ἱερον βῆμα
οὕτως εἰπεῖν τῆς χερσονήσου. 'Η βλάστησις ὑπεράνω τῆς σκήτης. εἶναι διαγεγραμμένη καὶ κυριαρχεῖ ἀάολύτως ὁ Ἄθως μάρμάρινος ἀπὸ κορυφῆς μέχρι θαλάσσης Οἱ ἀσκουμενοι ἐνταῦθα
μετὰ δυσκολίας προμηθεύονται τὰ ἀναγκαῖα διότι ἡ ὁδὸς τῶν
Καρυῶν εἶναι μακρὰ καὶ ἐπίπονος ἡ δὲ συγκοινωνια τῆς θαλάσσης ἄπαξ τῆς ἑβδομάδος καὶ δυσχερής. Εἰς τὰς καλύβας των
. κατοικοῦν . ἀνὰ δύο ἢ τρεῖς, σπανιώτατα δὲ περισσότεροι.
Οἱ Καυσοκὰλυβῖται μοναχοὶ καταγίνοντάι εἰς τὰ ἀσκητικὰ
εγχόχειρα, ἄτινα μόλις πορίζουν εἰς αἠτοὺς ὁλιγαρκῆ τροφήν,
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εἶναι δὲ μοναδικοὶ εἰς τὴν λεπτὴν ξυλογλυπτικὴν τέχνην, ἐργατῶν οἱ ὁποῖοι ἀπέσπασαν τὸν θαυμασμὸν ἡμεδαπῶν καὶ ξένων,
ὡς ἀνεφέραμεν τελευταίως εἰς τὸ ἄρθρον μας «Τέχναι καὶ καλλιτεχνία ἐν Ἁγίῳ Ὄρει».

Ἄν καὶ ὁ Μάξιμος καὶ ἄλλοι ἠσκοῦντο ἀπὸ τοῦ ΙΔ' αἰῶνος, ἐν τούτοις ἔλαβε τὴν σύστασιν αὐτῆς κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ
τοῦ ΙΗ' αἰῶνος. Ὁ Κομνηνὸς περιελθὼν τὸ Ἄγιον Ὄρος κατὰ
τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΗ' αἰῶνος δὲν ἀναφέρει τίποτε περὶ αὐτῆς (ἔκδοσ. 1864). Κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΖ' καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΗ' αἰῶ
νος εὑρίσκομεν ἐνταῦθα τὸν ὅσιον Ἁκάκιον μετ' ἄλλων ἀσκητῶν τοὺς ὁποίους διαπαιδαγώγει τὴν ἐν Θεῷ φιλοσοφίαν καὶ
μερικοὺς ἐξ αὐτῶν προητοίμασε διὰ τὸ μαρτύριον. Σπουδαίαν
ἐπίδοσιν ἔλαβεν ἡ σκήτη ἀπὸ τοῦ ἔτους 172Ο μέχρι τοῦ 1745
('Ἀθως σ 16δ). Τῷ 178Ο ὁ Σάββας Λαυριώτης γράφει: «αὐξάνει δὲ (ἡ σκήτη) καθ' ἐκάστην τῇ τοῦ Θεοῦ βοηθείᾳ καὶ χάριτΓ ἔγιναν δὲ ἕως τώρα καλύβαι ἐπέκεινα τῶν τριάκοντα, αἱ
δώδεκα ἔχουν ἐκκλησίας' ἡ κάθε καλύβα ἔχει ἀπὸ ἕνα, ἄλλη ἀπὸ
δύο καὶ ἄλλη ἀπὸ τρεῖς ἀδελφοὺς ἢ καὶ τέσσαρες, ὅλοι ὅμως
περνοῦν κατὰ ἀλήθειαν κατὰ πολλὰ ἐνάρετον βίον καὶ μιμοῦνται ἐκείνους τοὺς παλαιοὺς ἀσκητάς».

Ὁ Καθολικὸς ναὸς ὁ λεγόμενος ὑπὸ τῶν ἀσκητῶν Κυριακόν, τιμώμενος ἐπ' ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τρ.ιάδος, ἱδρύθη περὶ τὰ
1745 τῇ συνδρομῇ τῶν ὀρθοδόξων καὶ μάλιστα τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν, μεγάλως συνεργήσαντος τοῦ εὐπαιδεύτου καὶ ἐναρέτου Παπᾶ Ἰωνᾶ τοῦ ἐξ Αἰτωλίας. Ὁ ναὸς οὗτος ἔχει κομψὸν
καὶ αρχαιοπρεπῆ πρόναον (λιτὴν) τὸν ὁποῖον ὁλόκληρον σχεδὸν
σκεπάζει μεγάλος Τροῦλος. Ὁ ρηθεὶς Σάββας γράφει τῷ 178Ο
δτι ἔξω τοῦ ναοῦ τούτου ὑπῆρχεν «σπῆτι μέγα μὲ ἀξιόλογα κελλία καὶ ξενῶνα διὰ τοὺς εὐλογημένους προσκυνητάς, ἐκεῖ εἶναι
τραπεζαρεῖον εὐρύχωρον καὶ τερπνόν, ὅπου εὐωχοῦνται ἐνίοτε οἱ
ἀδελφοὶ τῆς σκήτης καὶ ὅσοι ἄλλοι τύχουν ἀπὸ τὰ πέριξ. Ἀπὸ
τὸ ἄλλο μέρος εἶναι τὸ κοινὸν κοιμητήριον τῶν ἀσκητῶν, ἐκεῖ
σιμὰ βλέπεις καὶ τὸν μύλον καὶ τὴν στέρνανὅπου συνάζονταιἥδατα
θαυμαστὰ καὶ δυσεύρετα». Κατὰ τὸν Δαπόντε, ὁ Χῖος τραπεζίτης Δημήτριος Σκαναβῆς ἐχορήγει ἐτησίως τριακόσια γρόσια,
ἐπιστᾳσία δὲ Παϊσίου ἱερομονάχου τοῦ Λεσβίου δύο Κωνταντι-
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νουπολῖται Χρουμουζάκης καὶ Ἁντώνιος ἐχορήγησαν τὰ ἔξοδα
πρὸς κατασκευὴν τῶν ἀπὸ τῆς σκήτης ταύτης εἰς Λαύραν καὶ
Κερασιὰν δύο ὁδῶν,

Τῷ 18Ο4 συνδρομῇ τῶν ὀρθοδόξων ἀνηγέρθη ὁ νάρθηξ.
Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ κυρίως ναοῦ δὲν φέρουν χρονολογίαν. Ἑ
λιτὴ καὶ ὁ νάρθηξ ἐζωγραφήθησαν τῷ 182Ο ὑπὸ Μητροφάνους
καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ καὶ ἡ ἐργασία αὕτη εἰναι καλὴ ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς.
Εἰς τὴν σκήτην σώζεται ἡ καλύβη τοῦ ὁσίου Ἁκακίου ἐπ'
ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὴν ὁποίαν ἡσυχάζει
ἤδη ὁ μοναχὸς Ἰερόθεος. Ὁ ναἴσκος αὐτῆς εἶναι τοιχογραφημένος διὰ μετριωτάτης τέχνης. Σώζεται ἀκόμη ἀνέπαφον ὅπισθεν
τῆς καλύβης ταύτης τὸ τμῆμα εἰς τὸ ὁποῖον ἤσκησεν ὁ ὅσιος
Ἀκάκιος, μνημεῖον συγκινητικῆς ἁπλότητος, διὰ τοῦ ὁποίου
διδάσκεταί τις τὸν βίον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων οϊτινες πραγματικῶς
ἐγένοντο ὑπέρτεροι τῆς ὕλης.
Ὁ Ἁκάκιος ἧτο ἀγράμματος καὶ συγχρόνως καθηγητὴς
τοσούσων ἱερῶν ἀνδρῶν οϊτινες τὸν περιεστοίχιζον. Ὁ Ἁκάκιος
ἐκοιμήθη τῷ 173Ο καὶ ἡ κάρα του εὑρίσκεται εἰς τὸ Κυριακόν, ἡ
δὲ σιαγών του εἰς τὴν καλύβην του. Τὸν βίον τοῦ ὁσίου ἔγραψεν ὁ ὑποτακτικὸς αὐτοῦ Ἰωνᾶς ἱερομόναχος ὁ Αἰτωλός περὶ τὰ
μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος καὶ σώζεται εἰς τὴν ἀνωτέρω καλύβην.
Ἑκ τῶν ἀρχαιοτέρων καλυβῶν ἡ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου εἶναι ἀξία ἰδιαιτέρας μνείας. Αὕτη ἀνῆκεν ἄλλοτε εἰς
τὸν Παἴσιον Λέσβιον τὸν πνευματικὸν λεγόμενον, ὅστις διετήρει
1Ο μοναχοὺς ἐν αὐτῇ καὶ βραδύτερον ἐντολῇ τῆς Μεγάλης 'Εκκλησίας ἀνεσυνέστησεν εἰς κοινόβιον τὴν Μονὴν τοῦ Ξενοφῶντος. Ὁ Παῖσιος φαίνεται 2,άτρις τοῦ καλοῦ καὶ τῆς εὐπρεπείας τῶν ἱερῶν. Τὸν ναὸν οἰκοδόμησε τῷ 1766 καὶ τῷ
1776 ἔγραψε τὰς τοιχογραφίας αὐτοῦ ὁ μοναχὸς Μητροφάνης
Χῖος. Τὸν χαρίεντα τοῦτον ναὸν κοσμεῖ ὡραιότατον διὰ τὴν
ἐποχήν του Τέμπλον.
Εἰς τὴν καλύβην ταύτην ὑπάρχει μικρὸν ποτήριον συγκεκολλημένον τὸ ὁποῖον λέγεται ὅτι ἧτο πλῆρες οἴνου καὶ ἐθραύσθη αὐτομάτως εἰς δύο ἰσομεγέθη καὶ ἰσοβαρῆ τεμάχια τῷ 18ΟΟ
ἐνώπιον δύο ὁσίων ἀνδρῶν ἐριζόντων, ποῖος ἐκ τῶν δύο ἁγίων
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Ἑκ τῶν νεωτέρων καλυβῶν ἐπὶ μακ.ρὸν διέπρεπε ἡ μεγίστη παόῶν ἡ τῶν Ἰωσαφαίαιν ἁγιογράφων λαβοῦσα τὸ ὅνσμα
ἐκ τοῦ γέροντος τῆς καλύβης 'Ιωάσαφ. Οἱ Ἰωσαφαῖοι κατ' ἀρχας εἰς τὴν σκήτην τῆς 'Αγίας Ἄννης καὶ κατοπιν εἰς Κερασιάν,
μετώκησαν περὶ τῷ Γ88Ο εἰς τὴν σκήτην Και·σοκαλι·βίοιν καὶ
ἴὀὸυσαν πολυεΞόδως τὴν καλύβην ταύτην καὶ ναὸν περικαλέσταστατον επ' σνόματι τοῦ μεγαλομάρτυρος 'Αγίου Γεῶργίου. 'Η
ἁγιογραφικἠ τῶν 'Ιωσαφαίων κατὰ τὴν περίοδον αὐτῆν ἐτίμησε
τὸ Ἑλλη.νικὸν δνομὰ ἐν Ἁνατολῇ καὶ Ἑωσσίᾳ, παρῳιμιώδης δὲ
ἧτο ἡ φιὴοξενία αὐτῶν. Ὁ πατριάόχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ' συνδεόμενος μὲ τοὺς Ἰωσαφὰίους δΓ εὐνρίας καὶ ἀγάπης, συχνὰ μετέβαινε εἰς τὴν καλύβην των, ποικίλλων τὰς φοβερὰς. ὤρας τῆς
ἀνίας τὰς ὁποίας ἐγείρει ᾶυνήθως εἰς πολυάσχολον ἄνθρωπὸν ἡ
καθήλωσις αὐτοῦ ἐπὶ βράχου τινὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πρὸ εἴκοσαετίας ἀπεχώρ.ησαν οἱ ἡμίάεις ἐκ τῆς συνοδίας ταύὶης ἐγκαύαστάθέντες ἐν Καρϊ'αῖς ἱδρύσαντες συνώνυμον ἁγιογραφικὸν οΓ
κον, περιελθούσης βραδύτερον τῆς ἐν .Καυσοκάλυβίοις καλύβης
εἰς μαρασμόν.
. Χωρὶς νὰ θέλωμεν ἀναμιμνησκόμεθα ἐν τῇ σκήτη ταύτῃ.
τὸν. διδάσκαλον τοῦ γένους Νεόφὑτον.τὸν Κα·υσοκσλυβίτην ἀσκήσαντα ἐν αὐηῇ κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος. Οὗτος ἐγεννήθη
ἐν Πελοπονήσῳ ἐκ γονέων ἑβραίων ἐκχριστιανιοθέντῳν. Ἑμαθήτευσεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, Πάτμον καὶ Ἰωάννινα, ἐλθὼν
δὲ εἰς Ἄγιον Ὄρος ἐνεδύθη τὸ μοναχικὸν σχῆμα εἰς τὴν σκήτην
ταύτην ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβε καὶ τὸ δνομα. Ἑδίδαξε τῷ 1749 εἰς
τὴν Ἁθωνιάδα ἀκαδημίαν, κατόπιν εἰς Χίον καὶ τελευχαῖον
· ἐν ΒλαχίᾳΚαθ' δλην τὴν μεσημβρινοδυτικὴν ἔκτασιν τῆς Λαύρας
ὀιάφορα σπήλαια ἢ ἐρημητήρια μεμονωμένα ἀπαντῶνται ἄτινα
παρερχόμεθα πρὸς συντομίαν. Ἰστορικὴν σημασίαν ἔχουν τὰ
σπἧλαια τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἁθωνίτου; τοῦ πρώτου ἡσυχαστοῦ
τοϋ Ἁγίου Ὄρους, δστις Κωνσταντινοπολίτης τυγχάνων καὶ
ἀνώτερος ὰτρατιωτικὸς γενόμενος (σχολάριος) ἠχμαλωτίσθη ὑπὸ
τῶν ἀράβων ἐν Συρίᾳ καὶ ἐκεῖθεν ἠλευθερώθη κᾳὶ μετέβη εἰς
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'Ριὸιιην καὶ ζατόπιύ εἰς Ἄθω δύ ἀλλεπαλλήλιον θάυμάτων και .
τοῦ Ἁγίου . Νείλου τοῦ μυροβλύτου ἀσκήσαντος τῷ 12ΟΟ;
Ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν κοινὴν ὁδὸν ἐκ τῆς σκήτης τῶν
. Καυσοκαλυβιων, εὑρίσκ.ομεν οὐχὶ μακρὰν τὴν τοποθεσίαν Κερασιὰν εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάρχουν περὶ τὰ δέκά κελλία τῆς Λαύρας.; Μεταξὺ τούτῳν διακρίνεται τὸ Ἑωσσικὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίού τὸ ὁποῖον κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ τρεχ. αἰῶνος ὴὐξήθη διὰ
καταπληκτικῆς ταχύτητος ὡς καὶ ἁπαντα τὰ ,τότε Ρωσσικὰ ἱδρύ. μα.τα, διὰ νὰ ἐπανέλθουν κατὰ τὼ τελευταῖα ἔτη εἰς κατάστασιν
μαρασμόῦ. .
Ἀπὸ τὸῦ σημεί.ου τούτου ἄρχεται ἡ ὁδὸς ή ἄγοι·σα εἰς.
ϊὴν κορυφὴν τοῦ Ἄθω καὶ ὁ μὴ ἔχων ἀκμαίους τοὺς πόδας
πρέπει νὰ διανυκτερεύσῃ εἰς τὸ κελλίον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου διὰ
νὰ ἀνακτήσῃ δυνάμεις καὶ τὴν ἑπομένην νὰ ἐπὶχειρήσῇ τὴνἄνοδον
καὶ εὑρεθῇ εἰς τὴν κορ.υφὴν ὅταν.ὁ ἥλιος θὰ ὁίψῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἀκτίνας.
'Η ὁδὸς.πρὸς τὴν κορυφὴν του Ἄθω εἶναι εἰς ἄκρον
ἀνωφερὴς καὶ ἡ ἄνοδος .γίνεται συνήθως τὸ θέρός διότι μὲ τὴν
πνοὴν καὶ τοῦ μικροτέρου ἀνέμου ὁ 'Ἁθως καθίσταται ἀπρόσιτος.
'Ημίσειαύ ὤραν κάτωθεν τῆς κορυφῆς, ὁ ἀναβαίνων συναντἀ
νάἴσκον τῆς Θεοτόκου'τὸν ὁποῖον ἀνήγειρεν ὁ πατριάρχης Διονύσιος ὁ Βάρδαλης. Εἰς τὴν κορυφὴν ὑπῆρχε ναϊσκος εὐτελὴς.
ἐπ' ὀνόματι τῆς Μεὶαμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ κατὰ τὴν 6ην
Αὐγούστου οἱἊαυριῶται καὶ Ἁγιοπαυλῖται ἐναλλὰξ ἑώρταζον ἐκεῖ
κομίζοντες ὅλα τὰ χρειώδη. Γῷ 1893 4 ὁ πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ'
ἐπεσκεύασε τὴν ὁὀὸν καὶ κατέστησε βᾳτὴν τὴν κορυφὴνεἰςτοὺς ἡμιόνους, ἐνῶ προἥγουμένως ἔπρεπε ἕκαὰτος ἐκ τοῦ σταθμοῦ τῆς Πα-.
ναγίας νὰ βαδίσῃ πεζῇ ἕως ἐκεῖ καὶ ἔκτισε νέον εὑρύχωρον ναὸν
δια συνδρομῆς εὐσεβῶν τινῶν χριστιανῶν. Ἑ ἴδρυσις τοῦ ναοῦ
τούτου ἀνησύχησε τὴν Μονὴν Ἁγίου Παύλου ἥτις ἐφρόνει ὅτι
τοῦ ναοῦ τούτου κτιζομένου ἐπὶ τῶν ὁρίων ἀμφοτέρων τῶν Μο
νῶν ἔπρεπε. κατὰ τύπους τουλάχιστον νὰ προηγηθῇ ἀμοιβαία
συγκατάθεσις Ἑ δευ'τέρα. προσέφυγεν εἰς τἧν Ἰερὰν Κοινότητα
ἀλλ' ὁ χρόνος ἔφερε τὴν λήθην και ἔκτοτε μόνόν ἡ Λαύρα ὰεταβαίνει καὶ τελεῖ τὴν ἐτήσιον ἐορτήν.
Εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς Κερασιᾶς εἶναι τὸ λεγό-

7Ο
μενον Καρμήλιον μὲ βραχώδη ὀξείαν κορυφὴν ἐπὶ τῆς ὁποίας
ὑπάρχει ναιδριον τοῦ Προφήτου Ἑλιοῦ. Ο διερχόμενος τὸ σημεῖον τοϋτο μεταπηδᾳ ἀποτόμως πρὸς δυσμᾶς εἰς τὴν περιφέρειαν τῶν πολλῶν ἐρημιτῶν καὶ ἀσκητῶν καὶ ἐντεῦθεν ὁ 'Ἀθως
καἴτοι ἐξακολουθεῖ πετρώδης καὶ δύσβατος ἐν τούτοις τὸν χειμῶνα εἶναι ἥπιος διόει διὰ τοῦ δγκου του ἀφ' ἑνὸς μὲν ἀναστέλλει τὴν ὁρμὴν τῶν ψυχρῶν βορείων ἀνέμων, ἀφ' ἐτέρου δὲ
δέχεται ἀφθόνους τὰς ἡλιακὰς ἀκτίνας.
Πρῶτον εὑρίσκομεν ἐνταῦθα τὴν θέσιν Ἄγιος Βασίλειος
εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκονται περὶ τὰ 15 μικρὰ ἡσυχαστήρια μετὰ
κοινοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Βασιλείου. Εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην κατεβλήθη παλαιότερον προσπάθεια πρὸς σύμπηξιν σκήτης ἀλλὰ
διὰ τὸ σκληρὸν καὶ ἄνυδρον τοῦ χώρου καὶ τὰ ἐπελθόντα γεγονότα τοῦ 182Ι ἐματαιώθη.
Κατωτέρω εἶναι τὰ Κατουνάκια, ἄλλος ἐρημικὸς συνοικισμὸς ἰσαρρίθμων ἐρημητηρίων ἄνευ κοινοῦ ναοῦ.
Βορειοδυτικῶς καὶ ἐγγύτατα τῶν Κατουνακίων εἶναι τὸ
φρικαλέον Καρόῦλι τοῦ ὁποίου ἐδώσαμεν μίαν εἰκόνα εἰς τὸ
προηγούμενον τεῦχος. Ὁ βίος τῶν ἐνταῦθα ἀσκουμένων εἶναι
ὡς ὁ τῶν ἀρχαίων στυλιτῶν καὶ ἐγκλεάστων, ἀλλὰ καὶ πλέον δύσ
κολος, διότι οἱ ἀρχαῖοι οὗτοι βιοῦντες πλησίον τῶν πόλεων εἶχον παρηγορίαν τοὺς θαυμαστὰς αὐτῶν, ἀλλ' ἐδῶ ἡ φύσις εἶναι
ἀγριωτάτη, ἀποκλεισμένη ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ὁ ἐπιθυμῶν νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ Καροῦλι πρέπει νὰ ἀσφαλίσῃ τὸν ἐαυτὸν πρῶτον καὶ
νὰ λάβῃ τὰ τελευταῖα ἐφόδια τῆς θρησκείας. 'Ἁνωθεν κρημνοὶ
φοβεροὶ ἀποκλείοντες τὸ Καροῦλι ἐκ τοῦ ξῶντος κόσμου, κάτω
ἄβυσος καθέτως ἁπλουμένη καὶ λήγουσα εἰς ἀπύθμενον θάλασσαν. Ἑ συγκοινωνία ἐκτελεῖται ἄνωθεν διὰ 4—5 κρεμαστῶν
σχοινίων ἢ ἁλύσσεων. "Εκαστος ἄς φαντασθῇ κρημνοὺς ἰλιγγιώ·
δεις εἰς γραμμὰς καθέτους καὶ εἰς τὰ κοῖλα καὶ τὰς σχισμὰς αὐτῶν ἐρημητήρια κατὰ τὸ ἥμισυ χωσμένα ἐντὸς καὶ παρουσιάζοντα μίαν πλευρὰν μὲ παράθυρα ἢ ὀπὰς καὶ μεταξὺ τῶν ἐρημη
τηρίων τούτων ἐρημίτας ἱσταμένους ὡς ἀκροβάτας ἢ διολισθαίνοντας ὡς ὅφεις ἤ διερχομένους διατρύτους βράχους ὅπως κατέλθουν καὶ λάβουν ἄρτον ἤ ἄλλο τι ἁτινα οἱ διερχόμενοι διὰ τῶν
λέμβων των καὶ πετρελαιοκινήτων ὁίπτουν ἐντὸς διὰ σχοινίων
κρεμασμένων καλαθίων.
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Ἑπανερχομενοι εἰς τὴν ὁδὸν τὴν ὀποίαν ἀφήσαμεν ἴνα
ν.ατέλθωμεν εἰς Κατουνάκια προχωροῦμεν μικρὸν καὶ συναντῶμεν τὴν «μικρὰν Ἁγίαν 'Ἀνναν» συνοικισμὸν ἐκ δέκα περίπου
καλυβῶν. Αἱ καλῦβαι τῶν τεσσάρων συνοικισμῶν τῶν ὁποίων
ἐσημειώσαμεν προηγουμένως, ἔχουν ἀνὰ ἕνα ἢ δύο ἐρημίτας,
ζῶντας ἐξ εὐτελῶν ἐργοχείρων. Μεταξὺ αὐτῶν ὑπάρχουν καὶ
ἐξαιρέσεις. Εὑῳίσκονται δηλαδὴ καὶ καλῦβαι εὐμεγέθεις εἰς τὰς
ὁποίας καλλιεργοῦνται ἐπιτυχέστατα ἡ ζωγραφική, ἡ ξυλογλυπτικὴ καὶ ἡ ραπτική. Οἱ συνοικισμοὶ οὗτοι στεροῦνται κέντρου
ἐνεργείας καὶ ἐξαρτῶνται κατ' εὐθείαν καὶ ἀμέσως ἐκ τῆς Λαύρας, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρονται καὶ διὰ τὰς μικροτέρας αὐτῶν
ὑποθέσεις. Ἑ Μικρὰ Ἁγία 'Ἀννα εἶναι ὡς παράρτημα τῆς
σκήτης Ἁγίας Ἄννης καὶ οἱ ἐρημῖται αὐτῆς ἔχουν μὲν καθήκοντα τινὰ κοινὰ μὲ τὴν σκήτην, ἀλλ' ὡς ἐρημῖται ἀποκλείονται
τῆς συνάξεως τῶν ἀσκητῶν.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Ἑ ἱερὰ σκήτη Ἁγίας Ἄννης κεῖται ἐπὶ δυσβάτου μέρους
ἐν μέσῳ βράχων ἀλλ' ἀσυγκρίτως ὑπὸ καλυτέρους ὅρους πρὸς
τοὺς συνοικισμοὺς τῶν ἐρημιτῶν. 'Ἐχει περὶ τὰς 7Ο καλύβας ἐκ
τῶν ὁποίων μερικαὶ εἶναι ἀρκετὰ εὑρύχωροι καὶ μεγάλαι μετὰ ναϊσκων καὶ περιοχῶν. Εἰς τὰς καλύβας ταύτας ἀσκοῦνται ἀνὰ δύο,
τρεῖς ἢ καὶ τέσσαρες καὶ ζῶσι πάντες δύ ἐργοχείρων ἀσκητικῶν.
'Η σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης εἶναι ἀρχαιοτέρα ὅλων τῶν
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει σκητῶν καὶ κατὰ τὸ σχέδιον ταύτης συνεστήθησαν ὅλαι αἱ ἄλλαι.

'Ως ἐσημειώσαμεν ἐν ἀρχῇ, κατὰ τὸν Γ αἰῶνα καὶ εἰς τὰ
ὅρια τῶν κτήσεων τῶν Μονῶν Λαύρας καὶ Ἁγίου Παύλου ἤτοι
ἐπὶ τῆς παραλίας τῆς σκήτης ταύτης ὑπῆρχεν ἡ μονὴ Βουλευτηρίων (πιθανῶς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἑλευθερίου) ἥτις κατὰ
τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΑ' αἰῶνος συνεχωνεύθη μὲ τὴν Λαύραν κατὰ δὲ
τὸν ΙΑ' αἰῶνα κατεστράφη τελείως. Ἂνωθεν τοῦ χώρου τῆς
μονῆς ταύτης λέγεται ὅτι ὁ τελευταῖος μοναχὸς καὶ ἡγούμενος
τῆς διαλυθείσης ταύτης μονῆς Γερόντιος συνοίθροισε τοὺς πρώτους τῆς νῦν σκήτηξ οἰκιστάς. Περὶ δὲτῷ 168Ο μοναχός τις ἀφιέ-
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ρωσεν εἰς τὴν. σκήτην τὸν ἀριστερὸν πόδα τῆς θεομήτορος
Ἄννης καὶ τότε ὁ πατριάρχης Διο'νύσιος ὁ ἐξ Ἄνδρού, ὁ πσλλῶν μεριμνήσας ὑπὲρ τῆς Λαύρας καὶ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῆς,
ἀνήγειρε κυριακὸν ναὸν επ' ὀνόματι τῆς 'Αγίας 'Ἁννης ὡς
. βεβαιοῖ ὁ ποὴλὰ ἀνᾳδιφήσας ἐν Ἀγίῳ Ὄρει λόγιος Δ.εοδὧόητος
,.ἐξ' Ἰωᾳννίνων. Ὁ. πατριάρχης Ἁιονύσιος:ἴσως ἐγένεῖο αἰτία ἴνα
ἡ σκήτη τῷ 1687 (26 Σεπτεμβρῖου),γίν'ῃ ἀντικείμενού εκκλησιαστικῆς μερίμνης τοῦί πατριάρχου Λιονυσίου Δ' τρῦ Μουσελίμῃ
κανονίσαντος τὴν ἐν αὐτῇ τάξιν. Τῷ 1753 ὁ πατριάρχης Κύριλλος ὁ Ε' ἐπεκύρωσε τὴν τάξιν τῆς σκήτης καὶ τῷ 1757 παυθεὶς
άοῦ θρόνου καὶ ἐξορισθεὶς εἰς τὸ ὅρος Σινὰ επανῆλθε κατοπιν
εἰς Κωνστανιινούπολιν καὶ ἀνεχώρῆσεν εἰς Ἄγιον Ὄρος- ἐγκατασ.ταθεὶς εἰς τὴν σκήτην ταύτην ἔνθα καὶ νυν σώζετᾳι ἡ καλύβῃ
ἐν τῇ ὁποίᾳ κατώκησε καὶ α τάφος του.

Τελευταῖον τυπικὸν τῆς σκήτης ἐξέδωκεν' ἐν σιγγιλίῳ
κατ' Ἀπρίλιον τοῦ Ι 843 ὁ πατριάρχης Γερμανὸς Δί. .

Ἑ ἐκκλησία παρὰ τὰ θέσμια τοῦ Ἀγίου Ὄρους, ἐμερίμνησε περὶ τῆς σκήτης τὰύτης, διότι αἱ σκῆται λᾳμβάνουν τὴν
τηρητέαν τάξιν ἐκ τῶν Ἰερῶν Μονῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἐξαρξᾧῷ
τῶνται. .

Ὁ Κομνηνὸς ἐν ἀρχῇ τοῦ ΙΗ' αἰῶνος καὶ ὁ Σάββας. τῷ
178Ο γράφουν ἐκ συμφώνου ὅτι ἧ. σκήτη εἶχ·εν ὑπὲρ τὰς ἐξήκοντὰ
καλύβας. Τῷ 1752-55 ἐγένετο εὑρύχωροςίὁ κυρίάκὸς ναὸς καὶ
τῷ 1757 ἐζωγραφήθη. Λἴτιος τοῦ καλοῦ τούτου ὑπῆρξεν. ὁ ἐκ
Ναὺπλίου πνευματικὸς Φιλόθεος «ἀτρίτοις μόχθοις καὶ κόποις
τῷν πατέρων τῆς σκήτης καὶ δαπάναις τῶν χριστιανῶν». Ἑ
ϊδρυσις τοῦ Κῦριακοῦ τούτόυ ὑπῆρξεν ἀφορμἧ ὰῆς ἔριδος τῶν.
μνημοσύνων καὶ κρλλύβῳν ἥτις ἐπὶ μακρὸν κατετάραξε τὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ ἐ.σίγησε τελείως μόλις κατὰ τῷ 1821. Αἱ διδόμεναί
συνδρομαὶ ὑπὲρ τρῦ ναοῦ καὶ τὰ τελούμενα ὑπὲρ τῶν διδόντων
μνημόουνα διήρεάαν τοὺς μοναχοὺς εἰς δύο παρὰτάξεὶς ἰσχυριξομενων ἐπιμόνως τῶν. μὲν δτὶ μόνον ἐν Σαββάτῳ . δέον νὰ γί-.
νωνται ταϋτα, τῶν δὲ ἐν Κυριακῇ. Ὁ Μητρὸπολίτης Ἄρτης
Νεόφυτος Μαυῳομμάτης ὁ θανὼν ἐν τῇ Λαύρα ἴὀρυσε τῷ 1 725
τὸ κοιμητήριον τῶν πατέρων εἰς ὅνομα τῆς Θεοτ.όκ.ου καὶ

73
ἀκριβῶς εἰς τοῦτο τὸ ναϊδριον δέον νὰ 'ἀναζητήσῃ τις τὴν πρώτην ἀφορμὴν τῶν κολλυβικῶν ἐρίδων, τἐλουμέναιν ἐν τούτῳ τῶν
μνημοσύνων κὰτὰ τὴν ἀνοικοδόμησίν τοῦ Κυριακοῦ.
«Τῆς σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, γράφει ὁ Μ. Γεδεών,
ἀνεδείχθη προστάτης γωνιαῖος μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΗ' αἰῶνος ὁ
μεγάλος διὰ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πολιτικὴν ἰσχὺν Πετράκης ὁ
Ταραπχανετζῆς, χορηγῶν «.τὸ ἐτήσιον δόσιμον τῶν εἰς τὴν σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης πατέρων, γρόσια ἑπτακόσια κάθε χρόνον
(περὶ τὰς 8Ο λίρας Τουρκίας) ἔκαμε καὶ γράμμα νὰ τὰ δίδῃ
μετὰ τὸν θάνατόν του καὶ ὁ υἱός του».
'Ἑδη μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ τὴν ἐπικύρωσιν αὐιοῦ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας, ἄπασαι αἱ σκῆται ἔχουν τὰ αὐτὰ δικαιώματα κὰὶ
τὰς αὐτὰς ὑποχρεώσεις ἔναντι τῶν κυριάρχιον αὐτῶν Μονῶν.

«Καλαὶ ειναι δλαι αϊ άρεταί, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχουν κα'ι κεφαλὴν καὶ πδδας διοτι σῶμα χωρ'ις κεφαλὴν καὶ ποδας εϊναι άδϋνατον
νὰ εϋρεθὴ. Καὶ πδδες μεν των άρετῶν εϊναι ή ταπεινοφροσϋνη, κεφαλὴ δε ή άγάπη. Κάθε ἀλλη ᾶρετὴ που γίνεται χωρὶς ταπείνωσιν
και άγάπην εϊναι ὰνωφελὴς. κα'ι ματαία, διδτι δλαι αὶ αρετα'ι 6μοιάζουν με μίαν κολῶναν, τής'δποίας τδ θεμέλιον ειναι ή ταπεινοφροσϋνη καὶ ὴ κεφαλὴ ή αγάπη ῆτις εϊναι θρδνος τοϋ Θεοϋ. Κάτω τῆς
ὰγάπης ειναι η εϋσπλαχνία, ή συμπάθεια, ή ελεημοσϋνη, τδ μεταδοτικον, ή ανεξικακϊα, ή μακροθυμία, ὴ εϋποιϊα κα'ι ὴ. φιλανθρωπία
ῆτις κάμνει τον ανθρωπον Θεδν κατὰ χάριν. Γϋρω δε τὴς ταπεινο·
φροσϋνης εϋρίσκονται ή ϋπακοή, ὴ ϋπομονή, ή γνῶσις, ὴ σὑνεσις, ὴ
επιγνωσις τὴς άνθρωπϊνης ασθενεϊας καὶ τοϋ θειου ῦψους και ή εϋχαριστια προς τον Θεδν διὰ τὰς εϋεργεσίας που μας προξενεϊ με δοξαν καὶ άτιμίαν, με ϋγείαν και άσθένειαν, με πλοϋτον καὶ πτωχεϊαν κλπ.»

“Αγ. Συμεων Ν, Οεολογου

“ΠΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΕΙΔΟΝ ΠΕΡΑΣ'
ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ ΣΦΟΔΡΑ,,
(Ψλμ. ριη', 96)
Δίδοντας, σὲ προηγούμενα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ, μερικὰ
στιγμιότυπα τῆς καλογηρικῆς ζωῆς καὶ τοῦ χώρου ποὺ τὴν περιβάλλει, καθὼς καὶ λίγες σκέψεις γΓ αὐτήν, προσπαθήσαμε νὰ
καταστήσωμε προσιτὸ στὸν ἀναγνώστη τὸ βαθὺ μυστικιστικὸ
περιεχόμενό της, χάρις στὸ ὁποῖο ὁ μοναστὴς κατορθώνει νὰ
θεωρῇ καὶ νὰ πιστεύῃ ὡς σκύβαλα, ὅλα ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα
μάχονται νυχθημερὸν οἱ ἄλλοι μὴ στέργοντας ν' ἀνταλλάξῃ οὔτε,
μιὰ—μόνη ἡμέρα του, μὲ χιλιάδες ἡμερῶν τῆς ὁποιασδήποτε
κοινωνικῆς ζωῆς.

Μιὰ σύγκρισι ὅμως τῶν δύο αὐτῶν συστημάτων ζωῆς,
τῆς μοναστικῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς, οχι μόνο θὰ συμπλήρωνε
τὴν εἰκόνα ἀλλὰ —τὸ καὶ σπουδαιότερο— θὰ βοηθοῦσε ὤστε νὰ
βγοῦν στὸ τέλος σημαντικὰ λογικὰ καὶ πρακτικὰ συμπεράσματα
γιὰ τὴν ἀξία κάθε συστήματος χωριστά, καὶ νὰ καταδειχθῇ τελικὰ δτι ὁ ἄνθρωπος—Δαίδαλος τῆς φρικτῆς μοντέρνας κοινωνίας, μὲ τὸ ζοφερὸ καὶ ἀβέβαιο μέλλον, ἠμπορεῖ ἴσως νὰ βρῆ καὶ
ἔχει ἐμπάλι τὴν διέξοδο τοῦ Λαβυρίνθου μέσ' στὸν ὁποῖο
πλακῆ ἀκολουθῶντας τὸ νῆμα ποὺ τοῦ ἀπλώνει ἀδελφικὰ ὁ ταπεινὸς καλόγηρος.

'Ἐργο καὶ αὐτὸ τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ: νὰ κᾳταισχύνῃ πάντοτε τὴν ἐπηρμένη ἀνθρώπινη σοφία μὲ τὴν «μωρία» τῶν ταπεινῶν καὶ ἐξουθενημένων. Καὶ δεν εἶναι τυχαῖο θαῦμα τὸ ὅτι
μέσα στὴν ξεραιλα τῶν ὅγκων τοῦ ἀτσαλιοῦ καὶ τοῦ τσιμέντου
καὶ τοῦ σουρεαλισμοῦ, μὲ τὰ ὁποῖα οἰκοδομεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τὸν ἐξωφρενικὸ ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ πολιτισμό του,
βρίσκει τρόπο νὰ ἐπιζῇ καὶ νὰ διασώζεται, ἔστω καὶ ἐν μικρογραφίᾳ, ἕνα ἄλλο σύστημα ἁπλῆς καὶ ἀληθινῆς ζωῆς, ποὺ ἀγα-
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πήθηκε πολὺ ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ
τοῦ ὁποίου φορέας καὶ δάσκαλος —θεωρητικὸς καὶ πρακτικὸς —
ὑπῆρξε πάντοτε ὁ χριστιανὸς καλόγηρος.

* *
*
'Ἀς ἀζολοθήσωμε λοιπὸν καὶ πάλι τὴ σκιὰ τοῦ χριστιανοῦ
«Διογένη» μας, ποὺ σκυφτός, κρατῶντας ὅμως ψηλὰ τὸ κεφάλι
καὶ τὸ ἀχώριστο λαδοφάναρό του, ἀνασηκώνει πρὸς χάριν μας
τὴν αὐλαία τῆς σύγχρονης πρῶτα κοινωνικῆς ζωῆς καὶ μᾶς καλεῖ
νὰ πλησιάσωμε καὶ νὰ ἀτενίσιομε μὲ θάρρος, εἰλικρίνεια καὶ αὐτεπίγνωσι, μερικὰ «ταμπλώ» της.

Τό πρῶτο ταμπλὼ ποὺ μᾶς δείχνει τὸ ἐπιγράφει: «ἡ
δουλεία τοῦ 2Οου αἰῶνος» καὶ μᾶς τὸ ἐρμηνεύει μὲ τὰ παρακάτω λόγια, σὰν νὰ συνεχίζη προηγούμενες σκέψεις του: — Τούτη
ἡ σύνθεσι μᾶς δείχνει καθαρὰ δτι ἡ ἀπελευθέρωσι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τὴν «δουλεία» καὶ τὴν «ἀνάγκη», γιὰ τὴν ὁποία τόσο
καυχᾶσθε οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι δχι μόνο δὲν προχώρησε,
ἀλλ' ἀπεναντίας χειροτέρεψε σήμερα σἐ ἔκτασι καὶ μορφή, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ γίνῃ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τὸ τραγικώτερο εἶδος δούλου ποὺ εἶδαν ποτὲ οἱ αἰῶνες' δοῦλος χειρότερος ἀπὸ τὰ
ἀνδράποδα τῆς δικῆς μου εἰδωλολατρικῆς ἐποχῆς, γιατὶ ἐκεῖνα
ἠμποροῦσαν τότε νὰ ἀπελευθερωθοῦν μὲ τὰ λύτρα τῶν συγγενῶν
τους καί φίλων τους' δοῦλος τρισχειρότερος ἀπ' τὸ ἔμψυχο ἐμπόρευμα—τὰ Ϊιϊ51;πιτηεη1α νοοαϊϊπ—τῶν δουλεμπόρων τῆς Ρώμης καὶ
τῆς Ἁφρικῆς, γιατὶ ἐκεῖνα τουλάχιστον εἶχὰν τὴν προστασία τοῦ
θείου καὶ ἀνθρωπίνου νόμου καὶ ἠμποροῦσαν καταφεύγοντας
ἱκέτες στὸν βωμὸ τῶν θεῶν, νὰ ζητήσουν «πρᾶσιν» δηλαδὴ μεταπούλησι ἀπὸ τὸν σκληρόκαρδο ἀφέντη σὲ ἄλλον ποὺ ἠμπορεῖ
νὰ φαινόνταν πονόψυχος. 'Αλλὰ ποιὰ λύτρα, ποιὰ πρᾶσις ἠμποροῦν νὰ σώσουν σήμερα τὸν σκλάβο-ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ἀλύγιστο Αὐθέντη του; Ποιὸς θὰ ἐλεύθερώσῃ τὸν τραγικὸ καὶ ἐξουθενωμένο αὐτὸν δοῦλο τῶν δούλων του; Καὶ τὸ τελευταῖο αὐτὸ
δὲν εἶναι σχῆμα λόγου, ἀλλὰ ἡ σκληρὴ καὶ πικρὴ πραγματικότης, ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ πιὸ ὑπεύθυνα γιὰ τὶς τύχες τοῦ σημερινοῦ κόσμου πρόσωπα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν κοινὸ εἰλικρινῆ ἄνθρωπο πού, μέσα στὴν γενικὴ σύγχισι, δὲν ἔχασε ὁλότελα τὴν
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δύναμι νὰ προσανατολίζεται: ὅτι δηλαδὴ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος,
. βασισμένος ἀποκλειστικὰ εἰς τὸν ἑαυτό του καὶ εἰς τὴνἄθεη ἐπἰστήμη του κατάφερε νὰ γίνῃ δοῦλος τῆς ἄψυχης μηχανῆς, ποὺ ἐπινόησε
μὲ σκοπὸ νὰ. τὸν δουλέψη! Δοῦλος, δχι μόνο τῶν φρικτῶν παθῶν
του —στὰ ὁποῖα δουλεύει ἀναλλοίωτα διὰ μέσου τῶν αἰώνων—ἀλλὰ δοῦλος καὶ τοῦ αὐϊοκινήτου, τοῦ ἀεροπλάνου, τοῦ ραδιοφώνου, τοῦ ἠλεκτρικόῦ ψυγείου, τοῦ κινηματογράφου, τῆς τὴλεοράσεως, καὶ τόσον ἄλλων βασανιστηρίων τῆς ψυχικῆς γαλήνης
καὶ ἰσορροπίας του, τῆς πνευματικῆς τελειώσεώς του, καὶ τὰ
ὁποῖα καίτοι βασανιστήὸια, καίτοι' δεσμὰ τῆς προσωπικότητός
του ἐπινικελωμένα, τὰ θεωρεῖ καὶ τὰ ὀνομάζει «ἀνᾳκούφισιν»,
«πρόοδον», «ἀπελευθέρωσιν», «νίκην τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς φύσεως» καὶ τὰ ἐπιζητεῖ μὲ μανία μοχθῶντας νυχθημερὸν καὶ ἀδικῶν·τας πολὺ τὴν ψυχή του γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσῃ, χωρὶς τελικὰ νὰ
βρίσκῃ σἸαὐτὰ τὴν ἐπίγειο εὐτυχία του. 'Ἰδε ὁ ἄνθρωπος τοῦ
2Οου αἰῶνοςΓ 'Ἐνας' ἀξιολύπητος' Ἰξίων δεμένος .χειροπόδαρα
στὸν τοοχὸ τῆς μηχανῆς του, νὰ κυλινδοῦται μαζί της καὶ νὰ
φλογίζεται ἀκόπαστα στὶς φλόγες μιᾶς ἄσβεᾶτης πυρᾶς, .ἀπὸ ἀνικανοποίητες ὑλικὲς ἀνάγκες καὶ ἐπιθυμίες καὶ πάθη. Τὶ φαῦλος
' κῦκλος! Τὶ κατάντημα γιὰ τὸν βασιλέα τῆς φύσεως! Νὰ ζαρώνῃ,
δχι κάτω ἀπὸ .τὴν δύναμι τῶν ἀγρίων θηρίων τοῦ ζωῖκοῦ βασιλείου, νὰ ἱδρωκοπᾶ, ὅχι μέσα στὰ κάτεργα καὶ τὶς ὑγρὲς στοὲς
τῶν ὀρυχείων, κάτω ἀπὸ τὴν ἀπδιλὴ τοῦ μαστιγίου τῶν δουλεμ'πόρων συνανθρώπων του, ἀλλὰ νὰ ζαρώνη καὶ νὰ ἱδρωκοπᾶ
κάτω ἀπὸ τὴν «Δύναμι» καὶ τὴν ἐξουσία τῆς τυφλῆς καὶ ἀναίσθητης ὕλης...
Εἰναι λοιπὸν πλάνη, ἀγαπητοί μου, 'πλάνη ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν αὐταρέσκεια καὶ τὸν τυφλὸ ἐγωϊσμὸ τοῦ ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς, τὸ νὰ πιστεύετε οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι
ὅτι ἐσπάσατε δῆθεν ἢ ἐλαφρώσατε τὸ βάρος τῶν, δεσμῶν τῆς
δουλείας, δτι καταργήσατε τάχα, μὲ τὴν ἐξυπνάδα σας καὶ τὴν
πανουργία τῆς ἄθεης ἐπιστήμης σας, τὴν θεϊκὴ ἀρά, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ ἀνθρώπινο.γένος σὰν ἐφιάλτης, γιὰ τὴν ἀποστασία
του ἀπὸ τὴν ἀγκάλη τοῦ ἐπουρανίου Πατέρα...
—Ἁὲν βρίσκω σοφὲ Γέροντά μου εἶπα στὸν γηραλέο
φιλόσοφο, νὰ μὲ ἔπεισε ἀρκετὰ ἡ εἰκόνα καὶ ἐπεξήγησι ποὺ μᾶς
ἔδωκες. Ἁμφισβητῶ τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔπαψε τάχα νὰ ἔχῃ τὴν
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ἔλεγχο τῶν μηχανικῶν κατασκευῶν του καὶ δτι δὲν ἀνέβηκε στὴν
ἐποχή μας ἡ στάθμη τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐξ ἄλλου γιατὶ ἀποσιωπᾶς
τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ χάρισε μέχρι τώρα στὸν ἄνθρωὰο ἡ μηχανὴ καὶ ποὺ θὰ πολλαπλασιαστοῦν ἀσφαλῶς εἰς τὸ μέλλον; Γιατὶ
δὲν θέλεις νὰ ἰδῆς τὴν ἀπ'αλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τὶς μάστιγες τῶν φοβερῶν νόσων τῶν παλαιῶν ἐποχῶν, τὴν . παράτασι
τῆς ζωῆς, τὴν καλλιτέρευσι τῶν ὑλικῶν συνθηκῶν της καὶ τέλος —τὸ σπουδαιότερο ἴσως γιὰ ἕνα 'φιλόσοφο. σὰν κΓ ἐσένα—
τὴν ἀνακόύφισι ποὺ αἰσθάνεται. τὸ ἐρευνητικὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀποσπῶντας ἕνα-ἕνα τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα μυστικὰ
τῆς φύσεως;
'

— Εἶναι πλάνη οἰκτρά, μὲ τὴν ὁποῖαν ἀποπλανᾶ ὁ Σατανᾶς τὸν ·κόσμο, ἀπήντησε· ὁ καμπούρης φιλόσοφος · ὁδηγῶντας
μας παρὰ κάτω, τὸ δῆθεν ἐπιστημονικὸ δόγμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος
ἐλέγχεΓκαὶ κατευθύνει κατὰ βούλησ·ιν τὶς ἐπιστημονικὲς ἔρευνές
του καὶ τὰ θεωρητικὰ ἢ πρακτικὰ ἀποτελέσματά τους, καθὼς
ἐπίσης πλάὺη ἀποτελεῖ·τὸ νὰ πιστεύετε ὅτι ὁ τεχνικὸς πολιτισμὸς ἐβελτίωσε τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἅς μὴν αὐταπατώμεθα! Τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, παρ' ὅλες τὶς φαινομενικὲς μεταβολές τους, παραμένουν στὸ βάθος τους ἐξ ἴσου ἄθλια διὰ μέσου τῶν αἰώνων 'Ημπορέῖ νὰ ἀνέρχωνται πρὸς στίγμὴν ἁλματωδῶς, γιὰ νὰ παρασύρουν ὅμως σὲ λίγο στὴν πτῶσι. Τους,
ἀκόμη βαθύτερα, · τὸν ταλαίπωρο σκλάβο'τους' προχωροῦν ἴσως
γιὰ κάμποσο ἀκάθεκτα πρὸς τὰ πρόσῶ, γιὰ νὰ παλινδὸομήσουν
σὲ λίγο μὲ πολλαπλάσια ὁρμή' δείχνουν πρὸς στιγμὴ τὸν- ἄνθρωπο νὰ. κυριαρχῆ σὰν «ὑπερἁνθρωπος» πάνω στὰ πράγματα
τοῦ Κόσμου, καὶ ξαφνικὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ὑπεράνθρωπος αὐτὸς δὲν ἧταν, παρὰ ἕνας καμουφλαρισμένος «προϊστορικὸς» βάρβαρος... Ἅν θέλετε ἀποδε.ίξεις γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶπα, δὲν ἔχετε
παρὰ νὰ μὲ ἀκολουθήσετε παρὰ κάτω: Τὶ βλέπομε ἐδῶ, στὰ
«τελευταῖα πολεμικὰ πεπραγμένα;» Τὴν φρίκη δύο παγκοσμίων
πολέμων στοὺς ὁποίους ὡδη'γήθηκε ὁ ἄνθρωπος χωρὶς νὰ θέλη,
καὶ τοὺς ὁποίους προκάλεσε ὁ ἐπιστημονικὸς σϋναγωνισμὸς μετάξὺ τῶν λαῶν, ὁ ὁποῖος πάλι ὀφείλετᾶι στὸ ὅτι ὁ μοντέρνος
ἄνθρωπος, προσπαθῶντᾳς νὰ κατακτήσῃ τὴν εὐτυχία διὰ τῆς
ὕλης, ἔγινε δοῦλος τῆς ὕλης.
· · · '
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Καὶ εἶναι μὲν ἀλήθεια ὅτι αὐτὸ συνέβαινε πάντοτε στὴν
Ἰστορια, κάθε πολιτισμὸς τῆς ὁποίας ἔσβυνε, ἀκριβῶς λίγο μετὰ
τὴν ὑποδούλωσι τῶν κοινωνιῶν στὴν γοητεία τῆς ὐλης. Σήμερα
ὅμως δυστυχῶς τὰ πράγματα εῖναι διαφορετικώτερα ἀπὸ κάθε
ἄλλη ἱστορικὴ ἐποχή. Ἑ ὕλη ἔπαψε πια νὰ εἶναι, ὅπως τότε,
στατική. 'Ἐγινε τώρα δυναμικὴ καὶ ἀπειλεῖ νὰ καταστρέψη δχι
ἁπλῶς, ὅπως ἄλλοτε, ἕναν πολιτισμό, γιὰ νὰ παραχωρήση τὴν
θέσι του σ' ἕναν ἄλλον, ἀλλὰ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν φορέ.α τῶν
πολιτισμῶν, δηλαδὴ τὸ ἀνθρώπινο γένος.

Κυτάξετε ἀκόμη παρὰ κάτω τὶς «στατιστικὲς τῶν θανάτων» ἀπὸ τὶς καινούργιες λερναίες ὕδρες, τὸν καρκῖνο, τὶς ἰοβόλες ἰνφλουέντζες, τὴν πολυομυελίτιδα, τὶς καρδιακὲς παθήσεις,
τὶς ψυχονευρώσεις, ποὺ σὰν σύγχρονες πανοῦκλες ἀποδεκατίζουν
τὸ ἀνθρώπινο γένος' κΓ ἀκόμη τὶς συγκεκαλυμμένες ὁμολογίες
τῶν εἰδικῶν γιὰ τὶς περιωρισμένες καὶ παροδικὲς θεραπευτικὲς
πρὸς
δυνατότητες τῶν νέων φαρμάκων, ποὺ νομίστηκαν
στιγμὴν ὡς σύγχρονος πανάκεια'
ἀκοῦστε τὴν τελευταία
λέξι τῶν φυσιολόγοτν, ποὺ 0ρίσκουν νὰ ἑδρεύη μέσα στὰ μυστηριώδη κύτταρα τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοϋ, κάτι σὰν «φυσιολογικὸ ρολόϊ», κουρδισμένο ἀπὸ ἀόρατο χέρι, γιὰ νὰ σημάνη τὴν
ἀμετάθετη ὤρα τοῦ φυσιολογικοῦ θανάτου... Χίμαιρα λοιπὸν ἡ
μακροβιότης τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὸ μόνο ποὺ πέτυχε ὁ ἄνθρωπος στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι ὅτι, λόγῳ τῆς ἰλιγγιώδους ταχύτητος
μὲ τὴν ὁποία σήμερα ζῆ, κατορθώνει νὰ βιώνη μέσα στὰ χρονικὰ
ὅρια μιας φυσιολογικῆς ζωῆς, ἕναν πολλαπλάσιο ἀριθμὸ γεγονότων καὶ νὰ ἀποκομίζη ἔτσι, μαζὶ μὲ τὴν ψευδαίσθησι τῆς μακροβιότητος, τὸ ἄγχος καὶ τὶς καρδιακὲς παθήσεις, ποὺ τὸν σκοτώνουν ἢ τὸν αχρηστεύουν πρὶν τὴν ὤρα του... Κι' αν ἀκόμα
δεχθοῦμε θετικὴ τὴν αὔξησι τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν ἀποδώσωμε
στὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλη μερηὰ ὁ σύγχρονος πόλεμος, ἡ ἴδια δηλαδὴ ἐπιστήμη, καὶ ἀφαιρεῖ ἐν ριπῇ
τὸ πλεόνασμα. Περισσότεροι ἄνθρωποι; Μὰ καὶ περισσότεροι
βίαιοι θάνατοι. Κι' αὐτὸ τὸ ὀνομάζουν οἱ κατὰ κόσμον σοφοὶ
«ἰσορρόπησι» προσπαθῶντας νὰ μας, ἀποδείξουν τὸν πόλεμο ὡς
δῆθεν βιολογικὴ ἀνάγκη. Μὰ εἶναι φανερὸ πῶς τέτοιες θεωρίες,
ἄν ἄλλοτε εἶχαν κάποια πέρασι, σήμερα ὅπου μὲ τὰ σύγχρονα
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πολεμικὰ μέσα ἀπειλεῖται ὁλοκληρωτικὴ ἐξαφάνισις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, δὲν ἠμποροῦν νὰ σταθοῦν.
Καί ἔρχομαι τώρα νὰ μιλήσω γιὰ τὴν ἀνακούφισι, ποὺ
εἰπε κάποιος ἀπὸ σᾶς, πῶς βρίσκει δῆθεν τὸ ἐρευνητικὸ πνεῦμα
τοῦ ἀνθρώπου ἀποσπῶντας τὰ μυστικὰ τῆς Φύσεως. “Αν ὡς
τέτοια ἀνακούφισι ἐννοεῖτε τὴν ἱκανοποίησι τοῦ ἀνθρώπου γιὰ
τὰ ὑλικά, τὰ πρακτικὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐρεύνης του, τότε πρέπει νὰ τὸν συλλυπηθοῦμε γιὰ τὸ ειδος τῆς χαρᾶς ποῦ διάλεξε.
Γιατὶ πῶς ἠμπορεῖ νὰ χαίρη ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ ἱκανοποιεῖται
γιὰ ἐφευρέσεις ποὺ τὸν μετέβαλαν στὸ ἐλεεινότερο εἶδος δούλου
καὶ ποὺ ἀπεργάζονται τελικὰ τὸν δλεθρό του; Δὲν βλέπετε ὅτι ἡ
μηχανὴ —καὶ ὅταν ἀκόμη δὲν σκοτο5νει— ἔγινε γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἕνας προαγωγός, ἕνας «ἐξώλης καὶ προώλης» κηδεμόνας,
ποὺ τοῦ ρυθμίζει μέχρι τῶν τελευταίων λεπτομερειῶν τὴν ζωή
του, τὶς ἀνάγκες του, ποὺ τὸν φορτώνει μὲ ἕνα σωρὸ περιττὰ
καὶ ἀνόητα «μπεχλιμπίδια» καὶ φτειασίδια, εἰς ἀντάλλαγμα τῶν
ὁποίων τοῦ ἀφαιρεῖ, δχι μόνον σωματικὲς δυνάμεις —ἀπὸ μερικοὺς μάλιστα καθόλου— δχι μόνο τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν
οἰκονομικῶν του πόρων, μὰ τὸ σπουδαιότερο, τὴν δροσιὰ τῆς
ψυχῆς του; Καὶ τὸ χειρότερο δτι τὰ ἀναρίθμητα αὐτὰ καὶ χωρὶς
τέλος ἐπιστημονικὰ «ἀθύρματα" —μὲ τὰ ὁποῖα συνήθισε ὁ κόσμος νὰ μετρᾶ τὴν εὐτυχία καὶ τὴν δυστυχία του— μὴ μπορῶντας νὰ τὰ ἀποκτήσουν ὅλες οἱ κοινωνικὲς τάξεις, γίνονται
ἀφορμὴ νὰ ὑποδαυλίζωνται ἀνάμεσά τους, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, τὰ
ταξικὰ λεγόμενα μίση. Καὶ κάτι ἀκόμη τρισχειρότερο καὶ σκοτεινότεῳο : ὅτι ἡ μηχανὴ δὲν ἀρκέσθηκε στὴ ρύθμισι τῶν ὑλικῶν
μόνον ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ὑπεισῆλθε καὶ στὸν ψυχικὸ
τομέα του, ζητῶντας νὰ τοῦ ρυθμίση καὶ τὸν ψυχικό του κόσμο,
τὴν «ψυχαγωγία» του... Πῶς ἠμποροῦμε λοιπὸν σοβαρὰ νὰ
ὑποστηρίζωμε ὅτι ἕνας πολιτισμὸς ποὺ μὲ τὰ πρακτικὰ ἐπιτεύγματά του μετέβαλε τὸν ἄνθρωπο σὲ σκλάβο του ἀλευθέρωτο, καὶ ποὺ τελικὰ ἀπεργάζεται τὸ σωματικὸ καὶ πνευματικὸ θάνατό του, ὅτι ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς ἐβελτίωσε τοὺς
ὅρους τῆς ἀνθρωπίνης
διαβιώσεως καὶ ἱκανοποίησε τὸ
πνεῦμα τῆς ἐρεύνης ; 'Ἁν πάλι ὡς ἀνακούφισι ἐννοεῖται τὴν
ἱκανοποίησι τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὰ θεωρητικὰ ἐπιτεύγματα
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τῆς ἐρεύνης του, γιὰ τὴν ἐξήγησι τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων
τοῦ Κόσμου καὶ τὴγ εὕρεσι. τῆς ἀληθείας, πάλι πρέπει νὰ
τὸν συλλυπηθοῦμε, επειδη καὶ στὸν τομέα αὐτόν, ὅχι μόνον δὲν
προχώρησε βῆμα πέραν ἀπὸ .τὶς σκιώδεις προβολὲς τοῦ ἀρχαίου
φιλο.σόφου Πλάτωνός, ἀλλὰ καὶ συσκότισε πεῳισσότερο τὰ πράγματα. Σὲ ὅποιον ῖομέα τῆς 'Ἐπιστήμης κι'ἄν ρίξετε τό βλέμμα
σήμερα, θὰ ἰδῆτε- νὰ σείωνται καὶ νὰ κλονίζωνται τὰ θεωρητικὰ
βάθρα της: Οἱ ἐργασίες τῶν ῷυσιοκρατικῶν νὰ κλονίζουν τὰ θεμέλια τῆς φυσιολογίας καὶ μικροβιολογίας καὶ κλινικῆς διαγνωστικῆς' τῶν νεωτέρών φυσικοχημικῶν νὰ ἀνατρέπρυν τὸ κοσμοείδωλο τῆς Φυσικῆς' τῶν ἀστροφυσικῶν νὰ σείουν τὰ θ.εμέλια
τῆς οὐρανίου μηχᾶνικῆς τοῦ Κοπερνίκου, τοῦ Κεπλέρου καὶ τοῦ
Νεύτωνος καὶ νὰ τείνουν πάλι νὰ ἀποδείξουν τὴν γῆ ὡς κέντρο·'
τοῦ ὑλικοῦ Σύμπαντος' τῶν μαθηματικῶν νὰ ἀνατρέπουν τὶς
ἀρχὲς τῆς Εὐκλειδείου Γεωμετρίας· ἀφῆστε τοὺς οἰκονομολόγους
κάὶ κοινωνιολόγους, ποὺ ἔχουν κυριολεκτικὰ πελαγώσει.

Μήπως τουλώχιστο ἡ Ἑπιστήμη ἀνύψωσε τὴν ἠθική, τὴν
πνευματικὴ στάθμὴ τοῦ ἀνθρώπου ; Ὄ, ἐδῶ 'κΓ ἄν εἶναιΓἸδέτε
ἐκεῖ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ταμπλώ; «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου» τὸ
μοντέρνο κοινωνικὸ σύνθημα τῶν ἀθέων' «Θεὸς Μαμωνᾶς» τὸ
μοντέρνο κίνημα τῶν θεοφοβουμένων, ποὺ προσπαθοῦν νὰ συμβιβάσουν τὰ ἀσυμβίβαστα' «Σκάφος χωρὶς πλήριομα» ἡ' Ἑκκλησία τοῦ Χριστού, ποὺ κινδυνεύει δχι τόσο ἀπὸ τὸν σαλο τῶν
ἀθέων, ὅσο ἀπὸ τὴν δλὶγωρί,α τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος, ποὺ
βαυκαλιξόμενοι ὑποκριτικὰ ὅτι στὸ πηδάλιο στέκει ὁ Χριστός,
ἀφῆκαν κάθε μέριμνα καὶ κόπο γιὰ τὸ δεινῶς κλυδοτνιζόύιενο
σκάφος καὶ κατατρίβονται σὲ μάτατες συζητήσεις καὶ ἔριδες καὶ.
διχοστασίες: «ὁ ἀμφίστομος πέλεκυς τῆς Δικαιοσύνὴς»· μὲ τὴν
μιὰ κόψι πολὺ κοφτερὴ καὶ τὴν ἄλλη πολὺ στομωμένη; «ἡ τέχνη γιὰ τὴν τέχνη» ἡ πνευματικὴ διαστροφὴ ὑπὸ μορφὴ καλλι-τεχνικῆς ἐλευθερίας καὶ ἀσυδοσίας' «ἡ γονοκτονία.» ἀναρίθμητὰ
σπέρματα ζωῆς, ζωντανὲς μικροσκοπικὲς εἰκόνες τοῦ ἀνθρώπου,
πεταγμένες μέσα στοὐς βόθρους τῶν σπητιῶν καὶ στοὺς ὀχετοὺς
τῶν πόλεων ἐν ὀνόματι τῆς «σεξολογίαςν' «ἐνισχύσατε τὴν ἡμιμάθεια» τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, ποὺ . ἀντὶ νὰ στρέψη τὴν
νεολαία πρὸς τὴν τροφὸ γῆ, γιὰ νὰ ἀνακουφισθῆ ἡ φτώχεια
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τους καὶ

τὴν

πενία τῶν

πνευματικῶν προλεταρίων...

Σὲ τὶ λοιπὸν ὡφέλησε τὸν ἄνθρωπο ἡ ιἘπιστήμη ; Μήπως ἔγινε μ' αὐτὴν ὑλικὰ πιὸ αὐτάρκης; Τίποτε τὸ ψευδέστερο.
Μήπως ἔγινε σωματικὰ πιὸ εὔρωστος; Τίποτε τὸ πιὸ ἀνεπιβεβαίωτο. Μήπως ἔγινε πνευματικὰ πιὸ ὑγιής; Τίποτε τὸ ἀνακριβέστερο. Κά ἄν οὔτε αὐταρζέστερος, οὔτε ὑγιέστερος, οὔτε πνευματικώτερος ἔγινε, ἄρα οὔτε καὶ εὐτυχέστερος ἔγινε.

— Τὶ ἔγινε λοιπὸν κατὰ τὴν γνώμη σου ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος; ἀποτόλμησα μιὰ ἀκόμη ἐρώτησι, γιὰ νὰ πάρω τὴν
ἀπάντησι;
— Παρομοίωσα ἤδη τὸν ἄνθρωπό σας μὲ τὸν κολασμένο
Ἰξίωνα τῆς δικῆς μου ἐποχῆς. Θὰ ἠμποροῦσα ὅμως ἀκόμη καλύτερα νὰ τὸν παρομοιάσω καὶ μὲ τὸν μεσαιωνικὸ ἥρωα, τὸν
οἰηματία Φάουστ. Ἐνας δόκτωρ Φάουστ εἶναι ὁ σημερινὸς ἄν
θρωπος, δ ὁποῖος ἀσθμαίνοντας προσπαθεῖ νὰ παρακολουθήση
τὸν ρυθμὸ τῶν διαβολικῶν μῃχανημάτων του, ποὺ ξέφρενα κΓ
ἀνυπάκουα στὶς προσταγές του, τρέχουν μαζί του στὸν κατήφορο ὁλοένα γρηγορώτερα. Πρὸς ποῦ; Μὰ πρὸς ποῦ ἀλλοῦ,
παρὰ πρὸς τόν ἐπονείδιστο θάνατό του; Γιατὶ τὰ ἡνία τοῦ
τεθρίππου του —ἢ γιὰ νὰ εἴμαστε λεκτικὰ συγχρονισμένοι— τὸ
βολὰν τῆς ἐπιστήμης του, φαίνεται ὅτι πέρασε ἀπὸ τὰ χέρια του,
στὰ τριχωτὰ χέρια τοῦ πάτρωνός του Μεφιστοφελῆ, στὰ χέρια
τοῦ βιβλικοῦ Ἐωσφόρου, μὲ τοῦ ὁποίου τὴν ματαία ἐπιστήμη
ἀντήλλαξε τὴν ἀθάνατη ψυχή του. Νὰ ἀλήθεια ἕνας θρῦλος ποὺ
ἐπέπρωτο μέσα σὲ 4ΟΟ χρόνια νὰ ἀποδειχθῆ προφητεία τοῦ
λαοῦ. Λίγο ἀκόμη καὶ τὸ ὅνειρο τοῦ ἀλχιμιστὴ Φάουστ, ἡ τεχνητὴ δηλαδὴ μετουσίωσι τῶν στοιχείων, μὲ τὴν διάσπασι τοῦ
ἀτόμου θὰ γίνη μιὰ πραγματικότης. Μιὰ πραγματικότης, ποὺ
θὰ ἀποδείξη ἕναν ἀκόμη θρῦλο, πιὸ παλαιότερο, ὡς δυνατὴ
προφητεία: τὸν θρῦλο γιὰ τὸν Μίδα, ποὺ μέσα στὰ ἀκόρεσταχέρια
του εἶδε νὰ μετατρέπωνται τὰ πάντα σὲ χρυσάφι, ἕνα χρυσάφι
ὅμως ποὺ δὲν ἠμποροῦσε νὰ κορέση τὴν πεῖνα του, ποὺ δὲν
ἠμποροῦσε νὰ σβύση τὴν δίψα του, καὶ τελικὰ τοῦ γίνηκε ἕνας
πρόωρος τάφος. Τὶ παράξενο πρᾶμα! Ὄλοι αὐτοὶ οἱ «μῦθοι»,
ὅλες αὐτὲς οἱ πανάρχαιες ἐνορατικὲς θεωρίες τῆς ἀνθρωπίνης
ψυχης, βγαίνουν στὶς ἡμέρες σας γοργὰ ἀπὸ τὰ παρασκήνια τοῦ
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ἀπίθανου καὶ μπαίνουν στὸ προσκήνιο τῆς ζωῆς σας, σὰν ἕνας
ἀσύλληπτος σατανικὸς ἐπιστημονικὸς διάκοσμος, ποὺ μεταβάλλει
τόσο γρήγορα τὰ σκηνικὰ τοῦ ἀνθρωπίνου δράματος, ὤστε νὰ
μὴ ἠμποροῦν αὐτοὶ ποὺ τὸ ζοϋν, νὰ προσαρμόσουν καὶ ἐναρμονίσουν τὸν ἀτομικὸ ρόλο τους. Ὄλα αὐτὰ τὰ συγκλονιστικά, γιὰ
κάθε σκεπτόμενο ἄνθρωπο, πράγματα εἶναι ἡ γυμνὴ ἀλήθεια
τῆς σήμερον, ποὺ μόνο ὅποιος ἠμπορεῖ καὶ στέκη ἔξω ἀπὸ τὴν
δίνη τους, τὴν βλέπει καθαρά. Οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί, παραδομένοι
στὸ περιδίνισμά τους, οὔτε κὰν τὴν ὑποπτεύονται.

ΓΓ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐποχὴ προφήτευσαν μὲ καταπληκτικὴ ἀκρίβεια πρὶν αἰῶνες πολλούς, διάφοροι ἄνθρωποι τοῦ
Θεοῦ. 'Η ἕκτη σφραγίδα τοῦ «βιβλίου τοῦ Ἁρνίου», γιὰ τὴν
ὁποία γράφει προφητικὰ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Ἀποκ. ς·')
φαίνεται ἤδη νὰ ἐλύθη καὶ τὰ κεκρυμμένα της νὰ ἄρχισαν στὶς
ἡμέρες σας πραγματοποιούμενα. Καὶ τὸ θηρίο ποὺ φέρνει τὸν
ἀριθμὸ ἀνθρώπου χξς·ὴ γιὰ τὸ ὁποῖο προφητεύει ὁ ἴδιος Ἰωάννης (Ἁποκ. ιγ') ὅτι στὸν ἔσχατο καιρὸ θὰ πλανήση καὶ θὰ καταδυναστεύση τὸν κόσμο ὁλόκληρο, δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἄνθρωπος «ὀγδοήτης», ἄνθρωπος μιᾶς ἐποχῆς ποὺ πλησιάζει, γιατὶ
πλησιάζει ἤδη τὸ προτελευταῖο τέταρτο τοῦ ὀγδόου ἀπὸ κτίσεως κόσμου βιβλικοῦ αἰῶνος... Εἶναι ὁ «ὀγδοήτης γ'»...
Σημεῖα καὶ τέρατα —·καθὼς ἡ μὲ-μιᾶς καταστροφὴ τοῦ
ἐνὸς τρίτου τῆς ἀνθρωπότητος, τῆς ἐναλίου ζωῆς καὶ τῶν
πλοίων τοῦ κόσμου, τῶν δένδρων καὶ φυτῶν τῆς γῆς" ἡ μεταβολὴ τῆς συστάσεως τοῦ ἐνὸς τρίτου τῶν ὑδάτων τῶν θαλασσῶν,
τῶν πηγῶν καὶ τῶν ποταμῶν καὶ τόσα ἄλλα ποὺ ἀναφέρει ἡ
Ἁποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου— ποὺ ἐθεωροῦντο ἄλλοτε ἀπὸ τοὺς
κατὰ κόσμο σοφοὺς ὡς ἀπίθανα καὶ ἀκατανόητα πράματα, σή
μερα μὲ τὸν κίνδυνο τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας ἐμφανίζονται «ὡς
τεχνικῶς πραγματοποιήσιμα»" πρᾶμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ἐποχὴ
τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀσεβείας καὶ ἀποστασίας ἔρχεται ὁλοταχῶς,
συναποκομίζοντας κατὰ παραχώρησι Θεοῦ καὶ τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου γιὰ τὴν πραγματοποίησι τῶν προφητειῶν αὐτῶν, ποὺ
δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ ἀρχὴ τῶν ὡδίνων .. Διαβάστε ἀκόμη, ἄν
θέλετε, τὰ περὶ «συντελείας» ἐνὸς ἄλλου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ,
τοῦ ἐνορατικοῦ ἀσκητοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, καὶ τότε
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ὅσοι ἀπὸ σᾶς ἠμπορεῖτε νὰ συλλάβετε τὰ τεχνικὰ ἐπιτεύγματα
τοῦ μηχανιστικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἔρχονται, θὰ ζαταλάβετε ὅτι
αὐτὰ ἀκριβῶς ἐνωραματίσθηκε καὶ ἡ προφητικὴ ψυχὴ τοῦ
Ὁσίου : «Χρυσὸς πολὺς καὶ ἄργυρος καὶ μεταξωτὰ ἱμάτια, ἀλλὰ δὲν θέλουν ὡφελήση εἰς τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων...
Ρίπτεται καὶ ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος εἰς τὰς πλατείας καὶ οὐδεὶς
ἐγγίζει αὐτά...»
* *

«

Εἴχαμε πάρει ἤδη μὲ τὸ σοφὸ Διογένη τὸν ὅρόμο τῆς
ἐπιστροφῆς. Ἑ νύχτα εἰχε προχωρήσει πολύ, καὶ μαζὶ μ' αὐτἧν
καὶ ἡ κίνησις μέσα στοὺς δρόμους τῆς μεγαλουπόλεως. Κύματα
ἀνθρώπων διάβαιναν βιαστικοὶ ὁλοένα, πάνω στὴν πυρακτωμένη
ἀπὸ τὸ πρωὶ ἄσφαλτο —ἄλλοι πεζοί, ἄλλοι μὲ λογιῶν - λογιῶν
ὀχήματα— γεμίζοντας τὴν ἀτμόσφαιρα σὲ μεγάλο ὕψρς μὲ ἕνα
φωτεινὸ βουερὸ σύννεφο ἀναθυμιάσεων καὶ σκόνης, μέσ' στὸ
ὁποῖο εἴδαμε ἀργότερα τὴν πόλι νὰ κολυμπᾶ, μόλις βγήκαμε
ἔξω ἀπ' τὰ ὅριά της Ὄλα αὐτὰ τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων, μετὰ
τὸν κάματο τῆς φλογερῆς καλοκαιριάτικης ἡμέρας, ἔχοντας οἱ
περισσότεροι συμπληρώσε'ι ἕνα ὀκτάωρο τυποποιημένης ἐργασίας, ζητοῦσαν κάπου νὰ βροῦν τὴν ἀνάπαυσι, τὴν ψυχαγωγία,
γιὰ νὰ πάρουν δυνάμεις γιὰ τὴν αὔριο, καὶ διάβαιναν συνοφρυωμένοι διάφορες πόρτες — ἄλλες μεγάλες, ἄλλες μικρές, ἄλλες κατάφωτες, ἄλλες σκοτεινὲς— γιὰ νὰ βγοῦν σὲ λίγο ἀπὸ τὶς
ἴδιες, πιὸ πολὺ συνοφρυωμένοι, πιὸ πολὺ κουρασμένοι καὶ
βαρυεστημένοι. Μὰ κΓ ὅσοι γελοῦσαν, γελοῦσαν ψεύτικα ἤ σπασμωδικά, προσπαθῶντας μέσα στὰ ἠχηρὰ κύματα τοῦ θεατρικοῦ τοιν γέλιου νὰ πνίξουν κάτι ποὺ πολὺ τοὺς ἐφόβιζε. Μ,άσκες
ἔμοιαζαν νὰ φοροῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Πολλοὺς ποὺ περιπατοῦσαν μόνοι τους, τοὺς βλέπαμε νὰ μονολογοῦν χειρονομῶντας.
Ἀπὸ τὰ κατάφωτα ἀνοιχτὰ παράθυρα τῶν σπητιῶν ἀκούγαμε'
τὶς στριγγλιἔς τῶν ραδιοφώνων, μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι τῶν
σπητιῶν αὐτῶν λὲς καὶ ζητοῦσαν νὰ καλύψουν κάποιον ἄλλο θόρυβο, ποὺ τοὺς ἀνατάραζε ἐσωτερικὰ τὰ στήθη, γιὰ νὰ μὴν
ἀκουστῆ.
Τὸ πρωῖνὸ μᾶς βρῆκε στρατοκόπους πολὺ ἔξω

ἀπὸ

τὴν
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πόλι, σ' ενα μακρὺ καὶ πλατὺ ἐξοχικὸ δρόμο. Πυκνὲς ὁμάδες
ἐξάλλων ἀνθρώπων μᾶς προσπερνοῦσαν τώρα σκούζοντας μέσα σὲ
μεγάλα Λεωφορεῖα ποὺ ἔτρεχανσὰν δαιμονισμένα πρὸς τὰ βουνά.
ἙΙταν οἱ «ἐκδρομεῖς τῆς Κυριακῆς», ποὺ ζητοῦσαν τὴν χαρὰ τοῦ
ὑπαίθρου στὰ βόυνὰκαὶ στ' ἀκρογιάλια' μὰ τὸ βραδυνὸ θέαμα τοῦ
γυρισμοῦ των, ὅταν τοὺς συναντήοαμε πάλι στὸν ἴδιο μακρυνὸ
δρόμο, μᾶς ἔπεισε ὅτι ὁ κόπος τους εἶχε πάει χαμένος .. Τὸ
πρωϊ δείχνοντάς μου ὁ Διογένης τὶς χιλιάδες αὐτὲς τῶν ἐκδρομέων μοῦ εἶχε πῆ:

—Αὐτὸ τὸ ἔξαλλο θέαμα χιλιάδων καὶ μυριάδων ἀνθρώπων, ποὺ ζητοῦν νὰ ζήσουν μιὰ ἡμέρα στὸ ὕπαιθρο, μαρτυρεῖ
πολὺ ἐκφραστικὰ πόσο λίγο ταιριάζει στὸν χαρακτῆρα καὶ στὴν
φύσι τοῦ ἀνθρώπου ὁ τεχνικὸς πολιτισμὸς τῶν πόλεών σας.
Τὸ δὲ βράδυ μοῦ εἶπε πάλι :
—Τοὺς βλέπεις; Δὲν ἠμπόρεσαν οἱ δυστυχεῖς νὰ βροῦνε
αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο μὲ τόση λαχτάρα ξεκίνησαν τὸ πρωϊ, δχι τόσο
γιατὶ δὲν ὑπάρχει στὶς γύρω ἐξοχές, ὅσο γιατὶ δὲν ἠξεύρουν νὰ
τὸ βροῦν. Θέλουν νὰ ἀγοράσουν τὴν χαρὰ τοῦ ὑπαίθρου ὅπως
ἀγοράζουν τὶς ἄλλες ψεύτικες χαρὲς τῶν πόλεων ΓΓ αὐτὸ δὲν
τὴν βρίσκουν...

Ὄδοιπορῶντας πότε ἡμέρες καὶ πότε νύχτες πολλές, διαβήκαμε ἀπὸ πλῆθος πολιτεῖες καὶ παντοῦ συναντούσαμε τὴν ἴδια
ζωή' ἀκόμα καὶ στὰ ἀπόμακρα χωριά, τὰ χτισμένα στοὺς ἀλαργινοὺς ἀτέρμονες κάμπους καὶ στὶς ἀπόκρημνες πλαγιὲς τῶν ψηλῶν βουνῶν, ἔχει προωθήσει τὴν στάθμη της ἡ «πλημμυρὶς»
τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ νὰ καταπιῆ σιγὰ-σιγὰ μεσ' στὰ θολὰ
νερά της, τοὺς ἁγνοὺς χωριάτικους τύπους, τὰ πανάρχαια γραφικὰ ἤθη τους, τὰ γραφικὰ κοστούμια τους, τοὺς σεμνοὺς χοροὺς
καὶ διασκεδάσεις τους, τὰ μαγευτικὰ τοπεῖα τους, καὶ πάνω ἀπὸ
ὅλα τὴν εὐλάβειά τους, τὴν βαθειὰ ἐκείνη εὐλάβεια τῶν ἀνθρώπων
τοῦ κάμπου τῶν βουνῶν καὶ τῶν νησιῶν, ὅπως τὴν ἀποθανάτισε, περίτεχνα, χαρακτηριστικά, ὁ ἐμπνευσμένος χρωστῆρας
ενὸς Θεοδώρου Ράλλη. Ὄλους αὐτοὺς τοὺς θησαυροὺς τῆς καρδιᾶς των, τὴν εὐωδιὰ τῆς ψυχῆς των, ὅ,τι ὡμορφαίνει καὶ γλυκαίνει καὶ δίνει περιεχόμενο στὴ ζωή, ἄρχισαν καὶ οἱ χωρικοὶ
δλου τοῦ κόσμου νὰ ἀνταλλάσσουν, μὲ τί; Μὲ τὴν «πρόοδο»,
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ὀηλαδὴ μὲ τὸ αὐτοκίνητο, τὸ τρακτέρ, τὴν σκόνη καὶ τὴν κάπνα
τῆς μηχανῆς. Γιατί; Γιὰ νὰ αὐξηθῆ λέει ἡ παραγωγή τους καὶ
ἡ ἀγοραστικὴ δύναμί τους, ὤστε νὰ ἠμποροῦν ν' ἀγοράζουν...
τὶς μηχανὲς καὶ νὰ συμμετέχουν στά... ἀγαθὰ τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, δηλαδὴ στὸ ραδιόφωνο καὶ στὸν κινηματογράφο. . Ἑν
τῷ μεταξὺ ἡ ἀνέχειά τους δὲν λιγόστεψε σὲ τίποτα, παρ' ὅλη τὴν
αὐξημένη παραγωγή. Τὶ φαῦλος κύκλος!... Σὰν νὰ ἔχη δίκηο,
ἔλεγα μέσα μου, ὁ γερο-Διογένης...
*
* *
Μὲ τέτοιους πικροὺς λογισμοὺς καὶ ἀποκαρδιωτικὲς σκέψεις γιὰ τὸν σύγχρονο κοινωνικὸ ἄνθρωπο καὶ τὸ ἄμεσο μέλλον
του, βαδίζαμε γιὰ τὴν χερσόνησο τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, ὅπου ὁ
χριστιανὸς Διογένης μας ἔχει στήσει, δχι πιὰ τὴν ἐξεζητημένη
βαρέλα του, ἀλλὰ τὴν σεμνὴ φτωχική του καλύβη. Ὄ,τι μοῦ
εἰχε δείξει καὶ ἑρμηνεύσει ὁ πολύπειρος αὐτὸς συνοδός μου, βάραινε στὴν ψυχή μου, μὰ πίεζε καὶ τὴν σκέψι μου καὶ ζητοῦσε
ἐπεξεργασία καὶ ταξινόμησι καὶ συμπέρασμα. ἸΙταν ὅμως τόσο
συγκλονιστικὰ αὐτὰ ποὺ εἰχα παρακο2,ουθήσει, ὡστε μοῦ ἧταν
.ἀδύνατο γιὰ τὴν ὤρα νὰ τὰ ἐπεξεργασθῶ. Εὐτυχῶς ὅτι ὁ ἀκούραστος ὁδηγός μας, μᾶς ἔδωκε, μὲ τὴν κρυστάλλινη σκέψι του,
ἐπιγραμματικὰ τὸ συμπέρασμά τους :
—Μποροῦμε νὰ κλείσωμε τὴν αὐλαία μὲ ἔνα μικρὸ ἐπίλογο : Ὁ μοντέρνος ἄνθρωπος στηριζόμενος στὴν γνῶσι καὶ στὸ
πείραμα καὶ ἀποθῶντας σὰν κάτι τὸ ἀχρείαστο τὴν πίστη καὶ
τὸ μυστήριο, ρίχτηκε μὲ μανία στὴν κατάκτησι τῆς εὐτυχίας διὰ
τῆς ὕλης τῆς ὕλης δχι μόνο στὴ στατικὴ μορφή της —ὅπως συνέβαινε παλαιότερα— ἀλλὰ κυρίως στὴ δυναμικὴ μορφή της,
ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν μηχανή. Ἁποτέλεσμα: νὰ ξεφύγη ὁλότελα ἀπὸ τὸν φυσικό, τὸν λιτὸ κανόνα ἀνθρωπίνης ζωῆς, καὶ νὰ
καταντήση δοῦλος τῆς ὕλης καὶ τῆς μηχανῆς, καὶ τῶν παθῶν
καὶ ἐπιθυμιῶν ποὺ τοῦ προξενοῦν οἱ τυρανικοὶ αὐτοὶ αὐθένται
του. Ζῶντας σήμερα ὁ ἄνθρωπος, οχι μόνο μὲ δύναμι, ἀλλὰ καὶ
μὲ ταχύτητα, τὴν διαφθορὰ καὶ ποικιλώνυμη ἁμαρτία, ἁμαρτάνει πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἄλλοτε. Τὸ μέλλον του εἶναι πολὺ σκοτεινό' σκοτεινὸ ὅπως τὸ μέλλον ἐνὸς μυωπικοῦ, ποὺ σπάζουν
ξάφνου τὰ γυαλιά Του σ' ἕναν ἀπότομο κατήφορο. Καὶ γυαλιὰ
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ἐπὶ τοῦ προκειμένου εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεως. Ὁ ἄνθρωπος, ὡς κοινωνικὸ μέλος, ἔχασε σήμερα τελείως τὴν ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς του' ἔγινε καὶ αὐτὸς μιὰ ἄψυχη μηχανὴ σὲ
ἁπόλυτη ἀλληλεξάρτησι ἀπὸ τὶς ἄλλες ἀτσάλινες μηχανές, ἡ ἀξία τῆς
ὁποίας ἐκτιμᾶται ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ ποσὸ τῆς ὑλὶκῆς ἐνεργείας,
ποὺ ἠμπορεῖ νὰ διαθέση. Καταφέρατε ὡστε ἡ ἀνθρωπίνη ἀξία νὰ
ἐκτιμᾶται σήμερα μὲ ϊππους, θερμίδες καὶ κιλοβάτ. Ἁλλὰ καὶ
σ' αὐτὸ ἀκόμα μειονεκτεῖ ἡ μηχανὴ—ἄνθρωπος ὡς πρὸς τὴν
ἀτσάλινη, γιατὶ ἡ ἀξία τῆς πρώτης δὲν κρίνεται πάντοτε ὅπως
καὶ τῆς δευτέρας, δηλαδὴ ἀνάλογα μὲ τὸ ὑλικό, ἔστω, ἔργο ποὺ
προσφέρει στὸ σύνολο.
Σ' αὐτὴν λοιπὸν τὴν φρικαλέα κοινωνία, τὸ πνεῦμα δὲν
βρίσκει θέσι ν' ἀναπαυθῆ. ΓΓ αὐτὸ καὶ ὅσοι δὲν ἔχασαν ἀκόμη
τὴν προσωπικότητά τους —τὴν φυσικὴ ἐννοῶ καὶ δχι τὴν ἐπίπλαστη μάσκα προσωπικότητος, ποὺ φοροῦν συχνά, τόσο δὲ γελοῖα, οἱ ἄνθρωποι— ὅσοι νοιώθουν ἀκόμη νὰ λειτουργῆ ἀπρόσκοπτα ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεώς των, ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ
μετροῦν τὸν κόσμο καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου μὲ τὰ
μέτρα τοῦ αἰωνίου καὶ τοῦ ἀπείρου, ἀφορίζονται καὶ ἐξέρχονται
ἀπὸ τὴν πονηρὴ αὐτὴ στροῦγκα, ποὺ λέγεται κοινωνία. Ποιοι·
εἶναι αὐτοί; Μὰ οἱ ἐκ κοιλίας μητρός των προωρισμένοι, ποὺ
ὔστερα ἀπὸ ἄσκοπες περιπλανήσεις, ξαναβρίσκουν τὸν χαμένο
δρόμο τους... Αὐτοὺς ἀκριβῶς σᾶς ὁδηγῶ τώρα νὰ γ'νωρίσετε
ἀπὸ κοντά ..

*

* *
...... 'Ἐνα γερό, πρυμνὸ μαϊστράλι γεμίζει μὲ ἀόρατη δύναμι τὰ τριγωνικὰ λευκὰ πανιὰ τῆς μεγάλης ψαρόβαρκας, ποὺ
σὰν δελφίνι σκαμπανεβάζει μέσ' στοὺς ἀφροὺς τῶν κυμάτων,
ὁδηγῶντας μας γοργὰ πρὸς μιὰ φιλόξενη ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τῆς
ἁγιορειτικῆς παραλίας. Τὸ πλήρωμά της εἶνε τρεῖς ψαράδες —
καλόγηροι, ποὺ κουβαλοῦν στὸ Μοναστῆρι τους, μὲ χαρὲς δοξολογίας, τοὺς ἀσημένιους θησαυροὺς τῆς θάλασσας, ποὺ τοὺς ἐχάρισε ὁ Κύριος σὰν καρπὸ τοῦ ὁλονύχτιου ἱεροῦ μόχθου των μὲ
φαγγριά, γοφάρια, τσιποῦρες καὶ λιθρίνια — «ἰχθύων μεγάλων
ἐκατὸν πεντήκοντα τριῶν»— ἀνέβασαν σήμερα πρωἶ-πρωἴ ἀπὸ
τὴν θάλασσα τὸ δίχτυ τους γεμᾶτο, καὶ τώρα ἕνας οὔριος ἄνε-
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μος βοηθᾶ τοὺς ἁπλοῖκοὺς αὐτοὺς μιμητὰς τῶν Ἁποστόλων,
γιὰ νὰ φέρουν ἔγκαιρα στὸ Μοναστῆρι «ὅτι ἔστειλε ὁ Κύριος»
γιὰ αὐριανὴ παρηγοριὰ τῶν πατέρων καὶ προσκυνητῶν, ποὺ θὰ
ὰγρυπνήσουν ἀπόψε γιὰ τὴν χάριΤου. Ξημερώνει βλέπετε μεγάλη
τῆς χριστιανοσύνης γιορτὴ καὶ ἡ Μονὴ πανηγ'υρίζει μὲ ὁλονύχτια ἀγρυπνία μέσα στὸν εὑρύχωρο ναό της.

'Ἑδη Ενας ἠχηρὸς χαρμόσυνος αἰθέριος χείμαρρος κυμάτων μᾶς ὑποδέχεται ὅπως φτάνωμε στὴν παραλία. Εἶναι τόνοι
μελωδικοί, ἁρμονικοί, βγαλμένοι ἀπ' τὰ πρασινωπὰ χάλκινα στόματα τῶν σημάντρων, ποὺ τοὺς παίρνει τὸ ἀγέρι ἀπὸ τὰ ψηλώματα τῆς Μονῆςκαὶ τοὺς κατρακυλᾶ μέσ'ἀπ'τὶς μυροβόλες φυλλωσιὲς τῶν φαραγγιῶν ἴσια-κάτω, γιὰ νὰ τοὺς ἀναμίξη μὲ τὸ δειλινὸ ροδογάλανο θαλάσσιο κῦμα, ποὺ ἀδύναμο τώρα ξεφτίξει
στὴν ἀκροθαλασσιά. Στιγμὲς δειλινοῦ, στιγμὲς ἀνατάσεως τῶν
πάντων! Ὄλα —ἔμψυχα καὶ ἄψυχα— μετὰ τὸν κάματο τῆς ἡμέρας, σπεύδουν νὰ ντυθοῦν τὴν ἀραχνουὐφαντη ἑσπερινὴ ἀλουργίδα καὶ νὰ ἑτοιμαστοῦν γιὰ τὴν συμφωνία τῆς ἀπογευματινῆς
ὑμνωδίας. Μιὰ μυστικὴ εὐλογία, σὰν ἀπὸ θεία ἐπισκοπή, ἔχει
τυλίξει τὰ πάντα ἐδῶ καὶ τὰ κάνει νὰ φαίνωνται «καλὰ λίαν»...

Παίρνομε, συντροφιὰ μὲ τοὺς ψαράδες, τὸν ἀνήφορο γιὰ
τὸ Μοναστῆρι. Τὸ πρῶτο ποὺ συναντοῦμε στὰ πρόθυρά του, μετὰ
τὸν ἀπαραίτητο σιδερένιο σταυρό, εἶνεοἱ πυκνόφυλλες κατάκαρπες
κληματαργιές, ποὺ ξεκινῶντας ἡ κάθε-μιὰ μὲ ἕνα τραχὺ καὶ στερεὸ σύνδεσμο ἀπ' τό, χοντρὸ καὶ ψηλὸ σὰν δένδρο, αἰωνόβιο καὶ
ἀκατάλυτο κορμὶ τῆς ἀμπέλου, ἠμποροῦν κΓ ἁπλώνονται καὶ
διακλαδίζονται σὲ ἀπίστευτα μάκρη, πάνω στὴν πέργκολα ποὺ
τὶς βαστάζεΓ βλέπομε κι' ἄλλες κληματόβεργες, κλαδεμένες αὐτὲς
ἀπ' τὸν ἀμπελουργὸ καὶ σωριασμένες σὲ μικροὺς σωροὺς πάνω
στὸ καλντερίμΓ εἶνε αὐτὲς ποὺ δὲν κάρπισαν, γιατὶ δὲν κατάφεραν νὰ προσκολληθοῦν μὲ δύναμι στὸ χυμῶδες κορμὶ τῆς
ἀμπέλου, καὶ ποὺ προορίζονται τώρα νὰ πεταχτοῦν στὴν φωτιά... Στὸ θέαμα τοῦτο ἄθελα ἡ σκέψι παραὀίδεται σὲ κάποια
λόγια τοῦ γλυκύστομου Ἰησοῦ: «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ
κλήματα. Ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.» Στὸ
προαύλιο τῆς Μονῆς ἕνα γραφικώτατο ξύλινο περίπτερο προσ-
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φέρει τοὺς πάγκους του στὸν λαχανιασμένο ἀπ' τὸν ἀνήφορο
ὁδοιπόρο. Ἁπὸ κεῖ, σὰν ἀπὸ παρατηρητήριο διακόσια μετρα
περίπου πάνω ἀπὸ τὴν θάλασσα, ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ ξαγναντέψη τὸ θαυμάσιο θέαμα ποὺ συνθέτουν ἡ χρυσογάλανη θάλασσα τοῦ ἁγιορείτικου κόλπου, τὰ ὁλοπράσινα σγουρὰ πουρνάρια, τὰ γυμνὰ πυρωμένα βράχια μὲ τὴν χρυσόξανθη πατίνα
τοῦ χρόνου, οἱ κατάσπαρτες μαρμαρόπετρες ποὺ κατακλύζουν
τὸ μεγάλο δέλτα τοῦ ρεύματος καὶ ποὺ τὸ κάτασπρο χρῶμα
τους ἐναρμονίζεται τόσο γλυκὰ μὲ τὸ σιένα τῆς φρεσκοσκαμένης γῆς τῶν μπαξέδων καὶ τῶν ἕνα-γύρω ἀμπελώνων' καὶ ὅλα
αὐτὰ πλαισιωμένα μὲ ἕνα φαντασμαγορικὸ φόντο δύσεως ἡλίου...
Μετὰ μικρὴ ἀνάπαυσι στὸν ξενῶνα τῆς Μονῆς, ἕνα ἄλλο
προσκλητήριο, ἀπὸ γοργὰ καὶ ξηρὰ κροταλίσματα ξυλίνου σημάντρου μᾶς καλεῖ στὴν κεντρική Ἑκκλησία γιὰ τὴν ἀγρυπνία.
'Ἐχει πιὰ σουρουπώσει, κά ὁ λαμπερὸς ἀποσπερίτης ἄπλωσε κἁ ὅλα
πάνω ἀπὸ τὴν ἥρεμη θάλασσα τὴν στενόμακρη, ἀπὸ τρεμάμενο
ἀχνὸ φῶς, γέφυρά του, ζητῶντας νὰ ἑνώση τὶς σιγηλὲς ἐρημικὲς ἀκτὲς τοῦ Ἄθω μὲ τὶς κοντινότερες κοσμοβριθεῖς ἀκτὲς τῆς
ἀντικρυνῆς χερσονήσου. Τὰ φωτεινὰ αὐτὰ μονοπάτια ποὺ σκαρώνει ἡ ἀνταύγεια, πότε ἡ χρυσοπόρφυρη τοῦ ἥλιου ποὺ πάει
δύση, καὶ πότε ἡ ἀσημένια τοῦ φεγγαριοῦ καὶ τῶν μεγάλων
ἄσ·τρων, ἀποτελοῦν καὶ σήμερα ἀκόμα γιὰ πολλοὺς μοναχοὺς
καὶ γιὰ ὅλο τὸ μάκρος τῆς ζωῆς των, τοὺς μόνους δρόμους ἐπικοινωνίας των μὲ τὸν ἔξω κόσμο... Γι' αὐτοὺς ἐπίσης τοὺς μοναχοὺς — ἀδιάφορο ἄν ζοῦν μεσ' τὴν καρδιὰ τῶν ἐρήμων τοῦ
Ἄθω ἢ μέσα σὲ πολυάνθρωπα μοναστήρια— τὰ μόνα σήματα
καὶ μυνήματα ποὺ δέχονται ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο εἶνε κάποιοι φωτεινοὶ παλμοὴ ποὺ ἀναδίδουν κατὰ τὶς ἀσέληνες ξάστερες νύχτες
τὰ ἠλεκτρικὰ λαμπιόνια «ἐξηλεκτρισμένων» μακρυνῶν χωριῶν,
ποὺ σὰν ἀναμμένα καρβουνάκια τρεμοσβύνουν ἀδύναμα, ἕτοιμα
λὲς ν' ἀναλυθοῦν σὲ σποδὸ καὶ ἀσβόλη...

Μπαίνομε μέσα στὴν εὐρύχωρη μαρμαρόκτιστη ἐκκλησία. Τὸ πρῶτο πρᾶμα ποὺ μαγνητίζει τὸ βλέμμα μας εϊναι ὁ
κεντρικὸς πολυέλεος μὲ τὸν ὀρειχάλκινο ἕνα-γύρω χορό' τὸ ταπεινὸ φῶς τῶν καντηλιῶν καὶ ἕνα-δυὸ κεριῶν ἀφίνει ἔξω ἀπὸ
τὴν ἀκτίνα του τὶς ἀλυσσίδες καὶ τὶς μπρούντζινες ταινίες, μὲ τὶς
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ὁποῖες κρέμονται ἀπ' τὸν τροῦλο χορὸς καὶ πολυέλεος, ἔτσι ποῦ
φωτισμένοι κύ αὐτοὶ ἄνισα, ἐκ τῶν κάτω, ἀπὸ τὸ λιγοστὸ τοῦτο
φῶς, μοιάζουν μ' ἕνα παράξενο, φωτεινό, ἄϋλο σύμπλεγμα, ποὺ
στέκει λὲς μετέωρο, ἀκρέμαστο, κρυσταλλωμένο —σὰν ἕξωτικὸς
ἥλιος τοῦ μεσονυκτίου— μέσ' στὸν θαμπόφωτο χῶρο τῆς 'Εκκλησίας. Μὲ κατανυκτικὴ σιωπὴ καὶ φῶς ταπεινωμένο ἀρχίζει ἡ
ἀγρυπνία: Ὁ Ἐκκλησιάρχης φορεμένος τὸν πτυχωτὸ ἀγγελικὸ
μανδύα του διασχίζει ἀργὰ —ἀπὸ τὴν ὡραία πύλη πρὸς τὴν
ἔξοδο τῆς Λιτῆς— τὴν. Ἐκκλησία, σχίζοντας συγχρόνως ἕνα-γύρω
μὲ τὸ φῶς τοῦ ἀνάμμένου εἰσοδικοῦ ποὺ κρατεῖ, τὴν σκιὰ τοῦ
σκότους καὶ σῦμβολίζοντας ἔτσι τὸ πρῶτο ἐκεῖνο στάδιο τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ «τοῦ εἰπόντος ἐκ σκότους φῶς λάμψαι.»
(Β' Κορ. δ, 6). Πίσω του ἀκολουθεῖ ὁ ἱερομόναχος, συμβολίζοντας μὲ τὰ ἠχηρὰ τοῦ θυμιατοῦ κουδουνίσματα, τὸ λάλο σκίρτημα τῆς ζωῆς, μὲ τὴν ὁποία ὁ Δημιουργὸς ηὐδόκησε νὰ κλείση
τὴν σοφὴ καὶ καλὴ λίαν δημιουργία Του καὶ θυμίζοντας συγχρόνως εἰς τοὺς μ'οναχοὺς μὲ τὴν ὀσμὴ τοῦ θυμιάματος «ὅτι
Χριστοῦ εὐωδία εἰσὶν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς
ἀπολλυμένοις, οἶς μὲν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, οἶς δὲ ὀσμὴ
ζωῆς εἰς ζωήν.» (Β' Κορ β, 15—16.) Τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὸν
καλεῖ τώρα ὁ παπᾶς, μέσα σὲ ἕνα ρῖγος συγκινήσεως, νὰ εὐλογήση ὁ ἴδιος Αὐτός, μὲ τὴν δική Του παρουσία, τὴν μυσταγωγία τῆς ἀγρυπνίας :

— Κύριε εὐλόγησον.... Μερικὲς στιγμὲς νεκρικῆς σιωπῆς
ἀκολουθοῦν, γιὰ νὰ ἀντιλαλήση πάλι τοῦ ἱερουργοῦ ἡ εὐχαριστήριος φωνὴ γιὰ τὴν χάρι τῆς βεβαίας εὐλογίας καὶ παρουσίας.
— Ἁόξᾳ τῇ Ἁγίᾳ καὶ ἀδιαιρέττρ καὶ ζωοποιῷ Τριάδι...

Μὲ αὐτὴ τὴ χάρι, τῆς Δεσποτικῆς εὐλογίας καὶ ἐπισκοπῆς,
διάχυτη μέσα στὸ πλήρωμα τοῦ ναοῦ, κυλᾶ ἀργά, ὑπομονητικά,

κατανυκτικὰ ἡ δωδεκάωρη ἀκολουθία τῆς ἀγρυπνίας, μὲ μοναδικοὺς φρουροὺς καὶ ὑμνολόγους πάνω στὸ κοιμισμένο ἡμισφαίριο τῆς γῆς, μιὰ ὀλιγάριθμη συναγωγὴ μοναστῶν, ἐνῶ ψηλὰ
—στοῦ ξαφειρόχρωμου οὐρανοῦ τὸ ἀχανὲς ἡμισφαίριο— κυλᾶ
στὸν ἴδιο ἀργὸ ρυθμὸ μιὰ ἄλλη συναγωγὴ —ἀναρίθμητη αὐτὴ
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καὶ σιωπηλὴ— ἀπὸ λαμπερὰ ἀστέρια, ποὺ ξαγρυπνοὐν
τρόπο τους, ὑμνολογῶντας κι' αὐτὰ τὸν Θεό...

μὲ τὸν

Τὶ κύ ἄν τὰ πυρωμένα ἀπὸ τὸν φλογερὸ ἥλιο τῆς ἡμέρας
γύρω βράχια στέλνουν ὁλονυχτὶς μέσα εἰς τὴν ἐκκλησιὰ ὅλη τὴ
φλόγα τους, κάνοντας τοὺς ρασοφόρους αὐτοὺς πολεμιστὰς νὰ
μουσκεύουν στὸν ἱδρῶτα; Τὶ κι' ἄν ἡ δύναμι τοῦ ὕπνου, ποὺ
σφάλισε κάποτε τὰ βλέφαρα ἐπιλέκτων τοῦ Κυρίου μαθητῶν,
μεσ' στὸν ὁλόδροσο κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, ζητεῖ καὶ πάλι ἀπόψε
νὰ τυλίξη μὲ τὴν βελούδινη σαγήνη της τὰ ταλαιπωρημένα τους
κορμιά; Τὶ κἁ ἄν οἱ πήλινοι ἁρμοί τους, ἀπειλοῦν νὰ καταρρεύσουν ἀπ' τὴν ὁλονύχτιο ὀρθοστασία; Τὶ κι' ἄν ἀπ' τὴν μακρὰ
νηστεία, ζητοῦν τὰ γόνατα νὰ τρεμουλιάσουν; Κανένα καῦμα ἢ
ψῦχος, καμμία δύναμι νύστας ἢ δίψας ἢ πείνας, κανένα βάρος
κοπώσεως δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ τοὺς λυγίση στὸ ἀγγελικὸ αὐτὸ καθῆκον τους τῆς ἀγρυπνίας, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται δχι μιὰ καὶ
δυό, ἀλλὰ σαράντα καὶ πλέον φορὲς τὸ χρόνο, κατὰ τὶς μεγάλες Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς ἐορτὲς τῆς Ὁρθοδοξίας, χώρια
οἱ προαιρετικὲς ἀτομικὲς ἀγρυπνίες τοῦ κελλιοῦ καὶ οἱ καθημερινὲς νυχτερινὲς λειτουργίες. Μαχηταὶ ἀκλόνητοι καὶ πολύπειροι
πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ Διαβόλου, περιζωσμένοι σφιχτὰ τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, ἔχουν ἀποδυθῆ σὲ ἕναν ἀδιάκοπο καὶ ἀόρατο
πόλεμο, ὅπου ἀντίπαλος δὲν εἶναι μόνο «αἶμα καὶ σάρκα» ἀλλὰ
καὶ «τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», αὐτὸς ὁ
ἴδιος ὁ 'Ἀρχων τοῦ σκότους, μὲ τοὺς δύο μεγάλους ἐπὶ τῆς γῆς
ὑποχειρίους ὑπουργοὺς καὶ τοποτηρητάς του: τὴν «σάρκα» καὶ
τὸν «κόσμο». Χωρὶς τὴν κατατρόπωσι τῶν δύο τελευταίων, ξέρουν καλὰ οἱ μαχηταὶ αὐτοὶ ὅτι δὲν ἠμπορεῖ νὰ σταθῆ νίκη κατὰ
τοῦ Σατανᾶ' πρὶν κονταρομαχήση κανεὶς μὲ τὸν Ἄρχοντα τῶν
ὑπεναντίων, θὰ πρέπη νὰ λαβώση τοὺς πιστοὺς τῆς γύρω σωματοφυλακῆς του... Αὐτὸ τοὺς ἔχει διδάξει ἡ ἀτομική, καθημερινὴ
καὶ μακρὰ πεῖρα τους, καθὼς καὶ ἡ ἀνεκτίμητη πεῖρα τῆς νικηφόρου στρατιᾶς τῶν ὀρθοδόξων ἁγίων Πατέρων. Κάθε ἄλλη
μέθοδος ἀγῶνος, ποὺ υἱοθετεῖ συνθήματα συμβιβασμοῦ τοῦ χριστιανοῦ μαχητοῦ πρὸς τοὺς τρεῖς αὐτοὺς ἐχθροὺς τῆς σωτηρίας
τῆς ψυχῆς του, τὸν κόσμο, τὴν σάρκα καὶ τὸν διάβολο, εἶναι
ἐφεύρημα αὐτοῦ τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ καταπίνη εὐκολώτερα τὰ
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θύματά του. 'Η «φιλία» τοῦ κόσμου ἀπαραίτητη τάχα γιὰ νὰ
ἑλκύσιομε μὲ τὸ μέρος τοῦ Χριστοῦ τὸν κόσμο, ἡ «μέριμνα» τοῦ
σαρκίου γιὰ νὰ τὸ καταστήσωμε δῆθεν ἱκανὸ ν' ἀντεπεξέλθη στὶς
σύγχρονες ἀπαιτήσεις τοῦ ἀγῶνος, καὶ ἡ παλαιὰ τοῦ 'Ωριγένους
«βλασφημία» —ἀνανεωμένη πάλι ἐσχάτῳς καὶ βελτιωμένη—
περὶ τελιζῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων, καὶ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου
Ἑωσφόρου, ἀποτελοῦν γιὰ κάθε γνήσιο καὶ πιστὸ Ἁγιορείτη
μοναχὸ ἕνα νέο ἐφεύρημα καμουφλαρίσματος τοῦ Ἁρχεκάκου,
μιὰ καὶ τὸ παληὸ τεχνασμά του —νὰ πείθη δηλαδὴ τοὺς ἀνθρώπους ὅτι εἶναι τάχα ἀνύπαρκτος— δὲν ξεγελᾶ πιὰ σήμερα κανέναν. ΓΓ αὐτοὺς τοὺς πιστοὺς καὶ πολύπειρους μαχητὰς — ποὺ
ἀποβλέποντας ὁλόψυχα στὴν ἀνακαίνισι τοῦ «ἔσω» ἀνθριώπου,
δὲν φοβοῦνται ἄν ὁ «ἔξω» φθαρῆ— τὸ πεδίον τῆς μάχης κατὰ
τῶν τριῶν αὐτῶν ἐχθρῶν ἐξακολουθεῖ πάντοτε νὰ βρίσκεται μέσα
στὸν ἐαυτόν τους" ἐκεῖ μέσα δίδεται ἡ μάχη τελειωτικά, σὲ ἕναν
ἰδιότυπο «χῶρο» ἐνὸς βιβλικοῦ νοητοῦ Μεσσαρᾶ μὲ τὰ στενὰ τῆς
ἐρήμου Μαών' ὅποιος ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους προκαταλάβη τὰ
στρατηγικὰ αὐτὰ στενά, ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν νίκη...
(Συνεχίξεται)
Ἀκρα8ωΤτης

Καθως το μικρδν παιδίον τρομάζει απο τα φοβερὰ φαινδμενα
και τρέχον κρατεϊ τα ένδϋματα τῶν γονέων του καϊ παρακαλεϊ αϋτοϋς, τοιουτοτροπως και ὴ ψυχὴ τοϋ άνθρώπου, δταν στενοχωρῆται
καὶ θλιβεται απο τον φοβον τῶν πειρασμῶν, τρέχει καὶ παρακαλεϊ
τον Θεδν δι' ακαταπαϋστων δεήσεων καϊ δσον αϋξάνουν οι πειρασμοι επερχομενοι ὰλλεπαλλήλως, αύξάνει καὶ τὴν δέησιν και δταν ενρϊ)
άνάπαυσιν, πάλιν μετεωρίζεται καὶ άπομακρϋνεται απο τον Θεδν.
Χσιου Ἰσα3τκ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος καὶ κατοπιν αἰτήσεως τῆς Ἰερᾶς
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, παρεπέμφθη ὑπὸ τῆς Ἰ. Συνόδου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς ἐξ ἱεραρχῶν ἐπιτροπήν, ϊνα αὕτη
μελετήσῃ τὸ ζήτημα τῆς ἁγιοποιήσεῳς τοῦ ἱεροῦ Νικοδήμου καὶ
δΓ ἐκθέσεώς της φέρῃ τοῦτο ἐνώπιον αὐτῆς.

Ὁ Νικόδημος ὑπῆρξεν μέγιστον παράδειγμα φιλοπονίας,
αὐταπαρνήσεως, εὐσεβείας καὶ φιλογενείας, λαβὼν ἐπαξίιος τὴν
ἐπωνυμίαν «Ἁγιορείτης», ὁ τέταρτος μέγας ἁγιορείτης μετὰ
τὸν Πέτρον, Ἁθανάσιον καὶ Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν. Ἑγεννήθη ἐν Νάξῳ τῷ 1749 καὶ ἐμαθήτευσεν ἐν Σμύρνῃ. Τῷ 1775
εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἐνταῦθα Ἰερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου
εἰς τὴν ὁποίαν ἔλαβε τὸ μικρὸν σχῆμα καὶ ἀπὸ Νικόλαος μετωνομάσθη Νικόδημος. Πολὺ ἐνῳρὶς ἐπεδόθη εἰς τὴν μελέτην τῶν
ἰερῶν Γραφῶν καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς φιλολογίας καὶ κατέδειξε
τὸ φιλολογικὸν αὐτοῦ χάρισμα. "Ηοχισεν ἐκ τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς
Φιλοκαλίας ἐντσλῇ τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας Μακαρίου τοῦ
Εὐεργετινοῦ, τῆς Συνεχοῦς Μεταλείψεως καὶ τῆς Ἀλφαβηταλφαβήτου τοϋ Μελετίου. 'Ἰνα ἐπιδοθῇ ἀπερίσπαστος εἰς-τὸ ἔργον
του, μετώκοισεν εἰς τὰ ἡσυχαστήρια Ι1αντοκράτορος (Καψάλα)
ὑποταχθεὶς εἰς μοναχόν τινα Ἀρσένιον Πελοποννήσιον. Εἴτα
μεταβὰς εἰς τὴν νῆσον Σκυροποῦλα συνέγραψε τὸ πρὸς τὸν ἐξάδελφόν του ἐπίσκοπον Εὐρίπου Ἰερόθεον Συμβουλευτικόν.
Κατὰ τὸ ἔτος 1783 ἐπέστρεψεν εἰς Ἄγιον Ὄρος καὶ ἠγόρασεν ἐν τῇ αὐτῇ περιοχῇ τῆς Καψάλας μικρὰν καλύβην ἔνθα
ἐγένετο μεγαλόσχημος μοναχὸς ἐπιδοθεὶς ἐπὶ ἐξαετίαν εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων γραφῶν μεθ' δ ἐξηκολούθησε συγγράφων ἢ
ἀναθεωρῶν καὶ πλουτίζων ἐκκλησιαστικὰ βιβλία μέχρι τοῦ θανατου συμβάντος τὴν 14 Ἰουλίου 18Ο9.
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Ὁ Νικόδημος ἐκοιμήθη ἑξηκοντούτης ἐξαντληθεὶς προώρως ἐκ τῆς ὑπερμέτρου ἐργασίας. Τελευταῖον ἔργον αὐτοῦ ἔχομεν τὴν διασκευὴν καὶ τὸν πλουτισμὸν τοῦ Συναξαριστοῦ Μαξίμου Μαργουνίου τοῦ Κρητὸς παραβαλὼν τοῦτον πρὸς χειρογράφους συναξαριστὰς τοῦ Πρωτάτου καὶ τῶν Μονῶν, Διονυσίου, Παντοκράτορος καὶ Κουτλουμουσίου. Τὸ 'ἐπίπονον τοῦτο
ἔργον ἐπεχείρησε κατὰ τὸ 57ον ἔτος τῆς ἡλικίας του βεβαρημένος
ὑπὸ τῶν πολλῶν κόπων καὶ ἀσκητικῶν κακοπαθειῶν καὶ τῶν
πικριῶν τὰς ὁποίας ἐποτίσθη ὑπὸ τῶν φιλοκατηγόρων κατὰ τὰς
περὶ συνεχοῦς μεταλήψεως καὶ μνημοσύνων καὶ κολλύβων πεισματώδεις ἔριδας.
Κατὰ τὴν περίοδον ταύτην ἠγόρασεν ἐτέραν καλύβην χάριν μεγαλυτέρας ἡσυχίας, ἀλλ'ἐξαντληθεὶς περισσότερον καὶ κατατριχόμενος ὑπὸ πενίας προσελήφθη εἰς τὸ ἄνωθι τῶν Καρυῶν
Λαυριωτικὸν κελλίον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν ἁγιογράφων
ἀδελφῶν Στεφάνου καὶ Νεοφύτου τῶν Σκουρταίων, ἔνθα καὶ
ἀπεβίωσεν ἀφήσας εἰς αὐτοὺς ἐντολὴν νὰ φροντίσουν περὶ τῶν
ἀνεκδότων αὐτοῦ συγγραφῶν.
Ὁ ἀπεράντου μνήμης Νικόδημος «ἥν, κατὰ τὸν βιογράφον του Ὁνούφριον Ἰβηρίτην, τὸν τρόπον ἁπλοῦς καὶ ἀνεξίκακος, τὸ ἧθος γλυκὺς καὶ χαρίεις, ἀκτήμων καὶ λίαν ἀπερίσπαστος». Ὁ ἱερὸ·ς οὗτος ἀνὴρ συνέγραψε, παρέφρασε ἢ διώρθωσε
καὶ ἐπηύξησε τριάκοντα ἐπτὰ ἐν ὅλῳ συγγράμματα, ἐκτῶν ὁποίων
μόνον ὀκτὼ ἐξέδωκεν ὁ ἴδιος, τῶν λοιπῶν ἐκδοθέντων ὑπὸ τῶν
ἀδελφῶν Σκουρταίων μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ.

Τὸ κελλίον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἤδη εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν κατοχὴν τοῦ μοναχοῦ Ἁνανίου, ἐξακολουθεῖ νὰ εὑρίσκηται ἡ κάρα
τοῦ σοφοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τῆς ὁποίας κατ' ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἀνεγράφη
ἐκ τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως ἡ φρᾶσις «προσδοκῶ ἀνάστασιν
νεκρῶν»
Ἐκ τοῦ ἀνωτέρο) δθεν γεγονότος καὶ τῆς σημαντικῆς
πέριξ αὐτοῦ κινήσεως ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, τὸ ἡμέτερον περιοδικὸν,
ὑπῆκον εἰς ὑποδείξεις πολλῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀναγνωστῶν του,
ὅπως συμπεριλάβῃ εἰς τὰς σελίδας του, διδασκαλίας τινὰς τοῦ
ἱεροῦ Νικοδήμου, ἐθεώρησε καθῆκον ϊνα, πρὸς ὡφέλειαν αὐτῶν
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ἀλλὰ καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικο·
δήμου ἀρχίσῃ τὴν δημοσίευσιν τῶν «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ» ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως τοῦ 18ΟΟ, χωρὶς
ν' ἁλλοιώσῃ τὸ λεκτικόν, τὴν ἔννοιαν τῶν διδασκαλιῶν καὶ τὸ
ἄρωμα τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸ ὁποῖον ἀποπνέουν ὅλαι αἱ συγγραφαὶ τοῦ ἱεροῦ Νικοδήμου.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΩΤΗ

Τι εκαμεν δ Θεδς διὰ την σωτηρίαν τοϋ ἀνθρτοπου.
Τι επαθεν δ Ἰησοϋς Χρτστδς δι" αύτήν. Τι πρεπει
να κἁμ,ῃ καϊ να παθαινη ο ἄνθρωπος δι" αϋτήν.
Συλλογίσου, ἀγαπητὲ ἀδελφέ, πόσα ἔκαμεν ὁ Θεὸς διὰ
τὴν άἰώνιον σωτηρίαν σου. Ἐν πρώτοις ἀπεφάσισεν εἰς τὴν
θεαρχικὴν καὶ συναῖδιόν του ἰδέαν, πρὸ τῆς κτίσεως τοῦ κόσμου
καὶ πρὸ τοῦ αἰῶνος τούτου, νὰ σὲ σώσῃ καὶ σοῦ ἡτοίμασε τὴν βασιλείαν του δύ ἀμοιβὴν καὶ βραβεῖον σου, ἐὰν θελήσῃς νὰ ὑπακούσῃς εἰς τὸν νόμον του, ποὺ θέλει νὰ εἰπῇ, ὅτι ὅπως ὁ Θεὸς
ἔχει τὸ πᾶν καὶ τὴν δημιουργίαν του ἄναρχον, ἔτσι εἶχε εἰς τὸν ἑαυτόν του συνάναρχον καὶ τὴν πρόνοιαν τῆς ἰδικῆς σου σωτηρίας
πράγμα ποὺ εἶναι, ἡ μεγαλυτέρα σου τιμὴ ἄνθρωπε, ἐπειδὴ ὁ
Θεὸς καὶ Πατήρ, δὲν ηὐχαριστήθη μόνον εἰς τὸν ἐαυτόν του, εἰς
τὸν ἀγαπητόν του κατὰ φύσιν υἱὸν καὶ εἰς τὸ ἁγιον πνεῦμα του
ἀλλ' ἠθέλησεν ἀπὸ ἀγαθότητά του νὰ προνοήσῃ ἀκόμη καὶ δή
ἐσέ, διὰ νὰ σὲ κάμῃ υἱόν του θετὸν κατὰ χάριν καὶ νὰ σὲ ἀναδείξῃ μέτοχον τοϋ ἁγίου Πνεύματος. Ὄθεν ὅταν ἧλθεν ὁ διωρισμένος καὶ κατάλληλος καιρός, ἠκολούθησαν εἰς τὴν ἄναρχον
ταύτην δι' ἐσὲ πρόνοιαν καὶ τὰ ἔργα, διότι ὅλα τὰ ἀποτελέσματα
καὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς χάριτος τὰ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς διὰ τὴν
σωτηρίαν, τὴν ὡφέλειαν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τὴν ἰδικήν σου καὶ
ὅλων τῶν ἐκλεκτῶν, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος' «Τὰ γὰρ πᾶντα δύ
ἡμᾶς» (β'.Κοριν. δ'. 15). Διὰ τὴν ἰδικήν σου σωτηρίαν εἶναι διτορισμένα ὅλα τὰ νοερὰ καὶ ἄϋλα ποιήματα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκεῖνοι οἱ
ἄρχοντες τοῦ παραδείσου καὶ τοῦ οὐρανοῦ, οἱ θεῖοι λέγω Ἁρχάγγελοι καὶ ὅλοι οἱ Ἄγγελοι, ποὺ εἶναι τόσον δυνατοί, τόσον
ἄγιοι, τόσον μακάριοι καὶ αὐτοὶ εἶναι διωρισμένοι διὰ νὰ ὑπερασπίζωνται καὶ νὰ βοηθοῦν τὸν πλέον εὐτελέστερον ἄνθρωπον
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εϊς τὸ νὰ σωθῇ' «οὐχὶ πᾶντές εἶσι λειτονργικὰ πνεύματα, εἰς
διακονίαν ἀποστελλόμενα, διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;» (Ἐβρ. α'. 14). Διὰ τὴν ἰδικήν σου σωτηρίαν ἐδημιούργησεν ὁ Θεός, ἐκ τοῦ μὴ ὅντος εἰς τὸ εἶναι, ὅλον τοῦτον τὸν
αἰσθητὸν κόσμον καὶ σὲ κατέστησε βασιλέα ἐπά.νω εἰς ὅλα του
τὰ ποιήματα, διωρίζοντας αὐτὰ νὰ σὲ ὑπηρετοῦν διὰ νὰ τὸν ἐργάσεζαι καὶ σὺ εἰς αὐτὴν τὴν ζωήν, ἴνα τὸν ἀπολαύσῃς εἰς τὴν
ἄλλην, δηλαδὴ διὰ νὰ σωθῇς. «Οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεός εἰς ὀργήν, ἀλλ' εἰς περιποίησιν σωτηρίας» (α' Θεσσαλ. ε'. 9.). Διὰ τὴν
ἰδικήν σου σωτηρίαν ἔδωσε νόμον καὶ ἐντολὰς καὶ ἀπέστειλε
Προφήτας, οἴτινες δύ ἄλλο τι δὲν ἠργάσθησαν, παρὰ πῶς νὰ
σωθῇς σύ, καθὼς λέγει ὁ μακάριος Πέτρος' «περὶ ἧς σωτηρίας
ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν Προφῆται, οἱ περὶ τῆς εἰς ἡμᾶς χάριτος προφητεύσαντες. (α' ἐπιστ. α' 1Ο).
Καὶ τὶ ἄλλο περισσότερον; αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Θεός, μὲ ὅλας
τὰς θείας του τελειότητας, δίδεται δλος εἰς τὴν φροντίδα τοιούτου μεγάλου ἔργου, τῆς σωτηρίας δηλ. τῆς ἰδικῆς σου ὧ ἄνθρωπε, καὶ ὁ μὲν πατὴρ θέτει εἰς ἐνέργειαν τὴν παντοδυναμίαν
καὶ εὐδοκίαν του διὰ νὰ σηκώσῃ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μποροῦν νὰ ἐμποδίσουν τὴν σωτηρίαν σου. καὶ θέλει νὰ ὀνομάζεται εἰς χίλια
μέρη τῆς παλαιᾶς καὶ νέας γραφῆς, σωτὴρ καὶ Θεὸς σωτηρίων
καὶ Θεὸς σωτηρίας, μόνον διὰ νὰ δείξῃ πόσον τιμᾳ καὶ πόσον
ἀγαπἀ τὴν σωτηρίαν σου. «Ἁπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ»
(Δευτερ. λβἥ 1δ). Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου» (ψαλμ πζ'.
1). «Ὁ Θεὸς τῶν σωτηρίιον ἡμῶν» (ψαλμ. ξζ. 21). Ὁ δὲ υἱὸς
καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ θέτει εἰς πρᾶξιν τὴν σοφίαν καὶ τὸν ἐαυτόν
του χρησιμοποιῶν δλα τὰ ὅργανα καὶ ὅλα τὰ μέσα διὰ νὰ σὲ
σώσῃ καὶ τὸ ἔχει διὰ καὐχημά του νὰ ὀνομάζεται τὸ γλυκὺ καὶ
πράγμα καὶ ὀῷομα Ἰησοῦς, ἤτοι σωτήρ' καὶ αὐτὸ θέλει
νὰ τὸ κρατῇ πάντοτε ὡς κύριον ὅνομά του, τόσον εἰς τὴν
παροῦσαν ζωήν, ὅσον καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν, διὰ νὰ σὲ
κάμῃ νὰ καταλάβῃς ἔστω ἀπὸ τὸ ὅνομά του πόσον ποθεῖ
τὴν σωτηρίαν σου. «Καὶ καλέσεις τὸ ὅνομα αὐτοῦ 'Ιησοῦν' αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν
αὐτῶν» (Ματθ. α'. 21). Καὶ πάλιν' «ἐγὼ εἰμὶ Ἰησοῦς, ὅν σὺ
διώκεις» (Πράξ. 9. 5 ) Τὸ δὲ Ἄγιον Πνεῦμα θέτει εἰς πρᾶξιν
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τὴν ἄπειρόν του ἀγαθότητα καὶ συνεργᾶσίαν διὰ νὰ σὲ γεμίσῃ
ἀπό οὐράνια χαρίσματα καὶ ἐὰν τοῦ δώσῃς εἴσοδον εἰς τὴν καρδίαν σου, δχι μόνον σοῦ χαρίζει τὰ πλούτη του, ἀλλὰ σοῦ χαρίζει ἀκόμη καὶ τὸν ἐαυτόν του καὶ ἔρχεται καὶ κατοικεῖ μέσα
εἰς τὴν καρδίαν σου μὲ μίαν μερικὴν καὶ ἐξαίρετον παρουσίαν
του, διὰ νὰ σὲ κυβερνἀ, διὰ νὰ σὲ ἐξουσιάζῃ καὶ νὰ σὲ διευθύνῃ
εἰς τὸ τέλος τῆς σωτηρίας σου. Καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν θέλει
νὰ ὀνομάζηται καὶ αὐτὸ πνεῦμα σωτηρίας. «Διὰ τὸν φόβον σου
Κύριε ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν, καὶ ὧδινήσαμεν, καὶ ἐτέκομεν πνεῦμα
σωτηρίας σου» (Ἑσαἱας κσὴ 18). Ὄ παράδοξον ἄκουσμα! Ὄλη
ἡ Ἁγία Τριὰς τίθετε εἰς τὸ νὰ ἐπιτελέσῃ τὴν ἰδικήν σου σωτηρίαν ὧ ἄνθρωπε' διότι ὅσον μεγάλο εἶναι τὸ ἔργον τῆς δημιουργίας σου, τόσον μεγάλο καὶ οὐδαμῶς μικρότερον εἶναι καὶ τὸ
ἔργον τῆς σωτηρίας σου, ἐπειδὴ μιας καὶ τῆς αὐτῆς παντοδυναμίας εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ τὸ νὰ σὲ φέρῃ ἐκ τοῦ μὴ δντος εἰς τὸ
εἶναι καὶ τὸ νὰ σὲ φυλάξῃ ὁλόκληρον εἰς αὐτὸ τὸ εἶναι καὶ νὰ
σὲ σώσῃ. Καὶ διὰ νὰ εἴπωμεν γενικῶς, ὅλον τὸ τέλος καὶ τῆς
φύσεως καὶ τῆς χάριτος καὶ τῆς πίστεως, δὲν ἐστάθη ἄλλο, παρὰ
ἡ σωτηρία τῆς ἰδικῆς σου ψυχῆς, κατὰ τὸν κορυφαῖον Ἁπόστολον
«Κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ἡμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν»
(α' ἐπιστ. α'. 9).

Λοιπόν, ὧ πόσον τυφλὸς θέλεις εἶσαι ἀδελφέ, ἄν τυχὸν
δὲν βλέπης πόσον πολύτιμος εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς σου, διὰ
τὴν ὁποίαν ἔκαμε καὶ κάμνει τόσα ὁ Θεὸς διὰ νὰ τὴν σώσῃ!
Ὄθεν τώρα ποὺ τὸ ἐγνώρισες, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ βαρεθῇς,
εἰς τὸ νὰ χρησιμοποιῇς αὐτὰς τὰς'ὀλίγας ἡμέρᾳς ποὺ ἔμειναν τῆς
ζωῆς σου διὰνὰφέρῃς εἰς καλὴν κατάστασιν τέτοιαν ἀπειροτίμητον
ἐργασίαν, καθὼς εἶναι τῆς σωτηρίας σου; «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος' ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (β' Κορινθ. στ'. 2). Πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ συλλογισθῇς μὲ τὸν νοῦν σου καὶ νὰ μὴν
φροντίσῃς δΓ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Θεὸς ἐσκέφθη καὶ ἐφρόντισε προ
τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀμελήσῃς,
εἰς τὸ νὰ χρησιμοποιήσῃς, καθὼς πρέπει, τοῦτον τὸν καιρὸν καὶ
ταύτην τὴν ὀλίγην ἄδειαν ποὺ ἔχεις; ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νὰ εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ δραστικώτερα μέσα ποὺ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ σὲ
σώσῃ καὶ νὰ σὲ κάμῃ ἰδικόν του; Ἑλθὲ λοιπὸν εἰς τὸν ἐαυτόν
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σου ἀγαπητέ, ξύπνησε ὅλας σου τὰς ἐπιθυμίας καὶ χρησιμοποίησε αὐτὸν τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς σου διὰ νὰ θέσῃς εἰς ἀσφάλειαν τὴν ψυχήν σου καὶ ἄλλο τι νὰ μὴν ἐρωτἀς, μηδὲ ἄλλο νὰ
λέγῃς παρὰ μόνον ἐκεῖνο τὸ τοῦ νομικοῦ' «Τὶ ποιήσας ζωὴν
αἰώνιον κληρονομήσιο; (Λουκ. ά. 25). Τὶ νὰ κάμω διὰ νὰ σωθῶ;
ὅτι τοῦτο εἶναι τὸ ἀναγκαῖον εἰς ἐμέ, τοῦτο εἶναι τὸ ὡφέλιμον
εἰς ἐμὲ καὶ χωρὶς αὐτὸ ὅλα εἶναι μάιαια' ὅλα βλαβερά' ὅλα ἀνωφελῆ εἰς ἐμέ. Ὁαύμασαι εἰς τὴν ἀγνωσίαν εἰς τὴν ὁποίαν μέχρι
τώρα εὑρίσκεσο καὶ μεῖναι ἐκστατικός, πῶς μέχρι σήμερον ἐφρόντισες τόσον ὀλίγον δύ ἐκεῖνο διὰ τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ καταβάλῃς κἄθε ἐπιμέλειαν καὶ προθῦμίαν' φρῖξον διὰ τὸν κίνδυνον,
εἰς τὸν ὁποῖον ἔθεσες τόσες φορὲς τὴν σωτηρίαν σου. Εὐχαρίστησε τὸν Κύριον, ὅστις διὰ τὴν ἄκραν του ἀγαθότητα, σὲ ὑπέμεινε τόσον καιρόν, ἐν ἀμελείᾳ τῆς σωτηρίας σου διάγοντα καὶ
δὲν ἄφησε τὸν ἐαυτόν του νὰ νικηθῇ ἀπὸ τὴν πονηρίαν σου καὶ
νὰ διακόψῃ τὴν τοιαύτην μοχθηρἀν καὶ ἀμελῆ ζωήν σου. Καὶ
παρακάλεσέ τον νὰ θελήσῃ καὶ τελειώσῃ τὸν ἔργον ποὺ ἤρχισε
καὶ νὰ σὲ ὁδηγήσῃ μὲ τὴν δραστικὴν χάριν του εἰς τὸν δρόμον
τῆς ζωῆς ἐκείνης, .ἡ ὁπο.ία ἀσφαλῶς ὁδηγεῖ εἰς τὴν σωτηρίαν»"
κὰὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ σωτήρὶον Κυρίου (Θρῆν. Ἰερεμ. γἥ ·26).

Συλλογίσου ἀδελφέ, πόσα ἔπαθεν ὁ Κύριος διὰ τὴν
ἰδικήν σου' σωτηρίαν' ὅστις δὲν εὐχαριστήθη εἰς μόνα τὰ ἔργα
του, ἀλλ' ἠθέλησεν ἀκόμη νὰ μεταχειρισθῇ καὶ τοὺς ἰδίους του
πόνους καὶ πάθη καὶ θάνατόν του διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ τὴν σωτηρίαν σου καὶ μὲ τὰ ἀγαθὰ μὲν ποὺ σου ἐχάρισε, διὰ νὰ
εὕρῃς τὴν σιοτηρίαν σου, ἔδειξε ὅτι προκρίνει τὴν σωτηρίαν
σου καλλίτερον ἀπὸ τὰ ἀγαθά του' μὲ τοὺς πόνους δὲ καὶ τὰ
πάθη καὶ τὸν θάνατόν ποὺ ὑπέμεινεν, ἔδειξεν ὅτι προκρίνει
σχεδὸν τὴν σωτηρίαν σου καλλίτερον ἀπὸ τὸν ἴδιον ἐαυτόν του.
Καὶ ἀντὶ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν τιμὴν καὶ ἀγάπην τῆς θεότητος
του καὶ νὰ τιμωρήσῃ ἐσένα τὸν ἀποστάτην ποὺ τόσον ἀναίσχυντα τὴν ὔβρισες μὲ τὰς ἁμαρτίας σου, αὐτὸς κατεφρόνησε
τὴν τιμὴν καὶ.ἀγάπην ἐκείνης καὶ ,ἀπέθανε διὰ τὴν τιμὴν καὶ
ἀγάπην, σοῦ τοῦ ἀποστάτου καὶ ὑβριστοῦ της. Καὶ τὶ λέγω μόνον, ὅτι ἐκαταφρόνησε διὰ σὲ τὴν τιμὴν τῆς θεότητός του; ἄν
ἧτο δυνατόν, ἐπεθύμει νὰ πάθῃ καὶ κατὰ- τὴν θεότητά του, μό-
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νον διὰ νὰ σὲ σώσῃ. Ἁλλ' ἐπειδὴ

τοῦτο εἶναι

πρᾶγμα κατὰ

φύσιν ἀδύνατον, διὰ τοῦτο μετεχειρίσθη ἐκεῖνο τὸ θαυμάσιον
ἐφεύρημα καὶ ἥνωσε μὲ τὸν ἑαυτόν του τὴν ἀνθρωπότητα, διὰ
νὰ ὑποφέρῃ εἰς αὐτὴν τόσα πάθη καὶ μὲ τόσην ὑπερβολήν,
ποὺ ἔγινε ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι ποδῶν ὅλος μία πληγὴ καὶ ἐδοκίμασε πόνους περισσοτέρους ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς λέγει περὶ αὐτοῦ ὁ προφήτης Ἑσαῖας «ἄνθρωπος ἐν πληγῇ
ὤν, καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν» (νγ'. 3). Αὐτὸς ἔπαθε κατὰ
τὰ ὑπάρχοντα διότι ἐγεννήθη πτωχικὰ μέσα εἰς ἕνα σπήλαιον
ἔζησε πτωχικὰ διότι δὲν εἶχε τὴν παραμικρὰν κατοικίαν διὰ νὰ
κλίνῃ τὴν κεφαλήν του' «αἱ ἀλώπεκες φωλεὰς ἔχουσι, καὶ
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. κ'. 2Ο) καὶ ἀπέθανεν εἰς ἐσχάτην πτωχείαν, διότι δὲν εἶχεν οὐδὲ ἕνα τρίπηχον
τόπον διὰ νὰ ἐνταφιασθῇ. 'Ἐπαθε κατὰ τὴν τιμὴν διότι ὑπέμεινε βαρυτάτας βλασφημίας καὶ πέρασε μίαν ζωὴν γεμάτην
ἀπὸ καταφρονήσεις καὶ τὴν τελείωσε μὲ ενα θάνατον τὸν πλέον
ἄτιμον ποὺ ἠμποροῦσε τότε νὰ δοθῇ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον'
«ὑπήκοος γενόμενος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ
(Φιλιπ. β'. 8). 'Ἐπαθε καὶ κατὰ τὸ σῶμα, διότι ὑπέφερε πόνους ποὺ δὲν ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ φαντασθῇ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα
τῶν θείων μελῶν του καὶ διὰ τὴν αὐστηρότητα τῶν βασά.νων
του καὶ διὰ τὴν σκληρότητα τῶν βασανιστῶν του, εἰς τρόπον
ποὺ ἔβγαλεν ἀπὸ ὅλας τὰς φλέβας του τόσον αἶμα ποὺ ἐβράχη
ἡ γῆ. 'Ἐπαθε κατὰ τὴν ψυχὴν διότι τόσην μεγάλην λύπην καὶ
ἀγωνίαν ἐδοκίμασε, ποὺ μόνη αὐτὴ ἧτο ἀρκετὴ νὰ τὸν θανατώσῃ' «Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου» (Ματθ.
κστ'. 38). καὶ διὰ νὰ εἴπω μὲ συντομίαν, αὐτὸς ἔγινε ενα πέλαγος βασάνων, ποὺ σὺ ἤναψες μὲ τὰς ἁμαρτίας σου καὶ οὕτω
νὰ σὲ ἀναβιβάσῃ σεσωσμένον εἰς τὸν οὐρανόν.

Τώρα σκέψου ἀδελφέ, ὅτι ἄν ὁ Κύριος ἡμῶν ἤθελεν
ἐξαγοράσῃ τὴν σωτηρίαν σου μὲ μίαν ζωὴν γεμάτην ἀπὸ τρυφάς, τοῦτο μόνον ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀρκετὸν διὰ νὰ σὲ κάμῃ νὰ γνωρίσῃς, πόσον μέγα, πόσον πολύτιμον καὶ πόσον πολυωφελὲς
εἶναι τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας σου. Ἁφοῦ δὲ αὐτὸς τὴν ἐξηγόρασε μὲ μίαν τόσον πολυπαθεστάτην ζωὴν καὶ μὲ ενα θάνατον
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γεμάτον ἀπὸ ταπείνωσιν, ἀπὸ ἀτιμίαν καὶ ἀπὸ πάθη τόσα πολλά,
ὅσα κανένας ἄλλος ποτὲ δὲν ἐδοκίμασεν εἰς τὸν κόσμον, σκέψου
λοιπὸν ἀγαπητέ, πόσον πολύτιμος εἶναι ἡ σωτηρία σου καὶ πόσον θέλεις μείνεις ἀναπολόγητος, ἄν καὶ σὺ δὲν τὸ γνωρίσῃς.
Καὶ πιστεύεις σὺ ποτὲ ἀδελφέ, πῶς ἡ αἰώνιος σοφία τοῦ Θεοῦ,
ἤθελε διαλέξῃ μέσα καὶ ὅργανα τόσον θαυμαστὰ καὶ παράδοξα,
διὰ νὰ σὲ σώσῃ, αν καὶ ἡ σωτηρία σου ἧτο ὀλίγης τιμῆς καὶ
ὀλίγης ὡφελείας; Καὶ τὶ ἠδύνατο νὰ κάμῃ ὁ Θεὸς περισσότερον, ἐὰν καθ' ὑπόθεσιν ἤθελε νὰ κερδίσῃ αὐτὴν τὴν ἰδίαν
θεότητα, παρὰ νὰ δώσῃ δΓ αὐτήν, τὴν πλέον τιμιωτέραν ἀπὸ
ὅλας τὰς ζωάς, ὁποίαν δηλαδὴ ἔδωσε καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν
τὴν ἰδικήν σου;

Τώρα λοιπὸν ἀδελφέ, τὶ ἄλλο ἤθελεν εἰναι τερατῶδες,
σὰν νὰ βλέπῃ κανείς, τὸν μὲν Ἰησοῦν Χριστὸν νὰ χίνῃ ὅλον του
τὸ..πανάγιον ,αἶμα διὰ τὴν ἰδικήν σου σωτηρίαν, ἐσὲ δέ, ποὺ εἶνε
ἡ σωτηρία ἰδική σου, νὰ μὴ θέλῃς νὰ μεταχειρισθῇς, εἰς αὐτὰς τὰς
ὀλίγας ἡμέρας ποὺ ἔμειναν τῆς ζωῆς σου, ὅλην σου τὴν ἐπιμελειαν καὶ προθυμίαν διὰ τὴν σωτηρίαν σου; Καθὼς σοῦ παραγγέλει ὁ Παῦλος «ἀρα οὖν, ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ
ἀγαθόν». (Γαλ. στ' 1Ο). Κατὰ ἀλήθειαν, ἄν καὶ σὺ τώρα δὲν
φρίξῃς δΓ αὐτὴν τὴν ἀμέλειάν σου, ἀσφαλῶς θέλεις φρίξει, ἐμπρὸς εἰς τὸ φοβερὸν κριτήριον τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἴδης τὰ πράγματα καθὼς εἶναι τῇ ἀληθείᾳ. Ὄθεν αἰσχύνθητι διὰ τὴν ἀσύνετον καὶ ἁμαρτωλὴν ζωὴν ποὺ ἔζησες ἐὰος τώρα Ἁποφάσισαι
νὰ νικήσῃς ὅλα τὰ πάθη καὶ τὰς κακὰς ἐπιθυμίας ποὺ σὲ πολεμοῦν εἰς τὸν ὀλίγον καιρὸν τῆς ζωῆς σου. Καὶ ἐὰν ἕως τώρα
ὑπελόγισες τὴν ὑπόθεσιν τῆς σωτηρίας σου, ὡς ἕνα μηδαμινὸν
καὶ ἀξιοκαταφρόνητον πράγμα, παρακάλεσαι θερμῶς τὸν Κύριον
νὰ σὲ φωτίσῃ ν' ἀρχίσῃς εἰς τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς σου, νὰ τὴν
μεταχειρίζεσαι μὲ μεγάλην ἐπιμέλειαν, ὡς μίαν ἀκροτάτην ἀπὸ
ὅλας τὰς ἄλλας σου ὑποθέσεις, διότι τῆς σωτηρίας σου ταύτης ἡ
μὲν ἀπώλεια εἶναι ἀδιόρθωτον πράγμα, ἡ δὲ ἀπόκτησις αὐτῆς
εἶναι τόσον δύσκολος καὶ ἀβέβαιος εἰς τρόπον ὡστε, ὅταν σὺ νομίζῃς πῶς τὴν ἀπέκτησες, αὐτὴ ἀκόμη εἶναι μακρὰν ἀπὸ σέ, ὡς
λέγει ὁ Ἑσαῖας' «οὐκ ἐστι σωτηρία, μακρὰν ἀφέστηκεν ἀφ'
ἡμῶν» (νθ'. 11).
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Συλλογίσου πόσα ἔκαμες σὺ καὶ πόσα ἔπαθες

διὰ

τὴν

σωτηρίαν σου' σὺ γνωρίζεις καλώτατα, πῶς μὲ τὴν φύλαξιν τῶν
ἐντολῶντοῦ Θεοῦ, ἔχεις νὰ κερδίσῃς τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ τὸν
παράδεισον, ὡς λέγει ὁ Κύριος' «εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν
ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολὰς (Ματθ. ιθ'.Ἰ2). Γνωρίζεις πῶς χωρὶς μεγάλην βίαν δὲν ἠμπορεῖ κανεὶς ν' ἀποκτήσῃ τὴν βασιλείαν
τῶν οὐρανῶν. «Ἑ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ
ἁρπάζουσιν αὐτήν». (Ματθ. ια'. 12). Καὶ λοὶπὸν πόσον ἠγωνίσθης σὺ μέχρι τώρα διὰ νὰ φυλάξῃς τὰς θείας ἐντολάς; Πόσα
ἔπαθες δὶὰ ν' ἀποκτήσῃς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; Ποίας
ἀναπαύσεις ἐστερήθης; Ποια σου πάθη ἐνίκησες; "Αχ ἀδελφέ!
ἐγὼ νομίζω, πῶς σὺ ἔκαμες καὶ ἔπαθες ἀσυγκρίτῳς περισσότερον διὰ νὰ κολάσῃς τὴν ψυχήν σου παρὰ διὰ νὰ τὴν σώσῃς, καὶ
πῶς σὺ εἶσαι ἕνας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονταη σχι διὰ νὰ κάμουν
τὸ καλόν, ἀλλὰ διὰ νὰ κάμονν τὸ κακόν καθὼς λέγει ὁ προφήτης Ἰερεμίας' «σοφοὶ εἰσὶ τοῦ κακοποιεῖσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν» (δἸ 22) καὶ ὁ Σολομὼν «ἐν τῇ κακίᾳ ἡμῶν
κὰτεδαπανήθημεν» (Σοφ. ε'. 13). Ἐγὼ νομίζω πώς σὺ μὲ τὸν
μισὸν μόνον κόπον ποὺ ἔκαμες διὰ τὰ ἀχαλίνωτα πάθη σου, ἠμποροῦσες νὰ φέρῃς εἰς καλὴν κατάστασιν τὴν ψυχήν σου. Λοιπὸν σὺ ποὺ ἐστάθης τόσον πρόθυμος καὶ ἀνδρεῖος, διὰ νὰ κο
λάσῃς τἠν ψυχήν σου, πῶς τώρα δὲν ἔχεις ἀναπνοὴν νὰ κάμῃς
κανένα ἔογον ἄξιον διὰ νὰ τὴν. σώσῃς;

Ἐξύπνησαι ἀγαπητέ, ἀπὸ ἕνα τόσον ὀλέθριον ύπνον καὶ
ἀπὸ μίαν τόσον ψυχόβλαβῆ ἀμέλειαν, καθὼς ὁ Παῦλος σοὶ παραγγέλει' «Καὶ τοῦτὸ, εἰδότες τὸν-καιρόν, ὅτι ὤρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ
ὕπνου ἐγερθεῖναι. (Ρωμ. ιγ'. 11). Ἐξύπνησε καὶ ἄρχησε νὰ ζῇς: ·
μ,ίᾳν ζωὴν ἀξίαν τῆς χριστιανικῆς σου πίστεως, ἔχοντας δλους
τοὺς ἄλλονς σον σκοποὺς ἕνα παιχνίδι ἐμπρὸς εἰς τὸν σκοπὸν τῆς
σωτηρίας σον, ὅιοτι αὐτὸς μόνον σοὺ χρειάζεται, καὶ αὐτὸς μόνσς σὲ σττμφέρει, ὡς λέγει ὁ Κύριος «Ἐνὸς δὲ ἐστι χρεία» (Λουκ.
ύ. 42). Ὄθεν διόρισαι μίαν ὡραν τὴν ἡ·μέραν ἤ τὸ πρωϊ, ἢ τὸ
βράδυ, διὰ νὰ θέσῃ,ς εἰς πρᾶξιν τοῦτο τὸ μέγα ἔργον τῆς σωτηρίας σου καὶ διὰ νὰ γυμνάζησαι πνευματι·κῶς, μελετῶντας μὲν
ἐκεῖνα ποὺ φέρουν εἰς τὴν καρδίαν σου φόβον, ἀποχὴν τοῦ κακοϋ,, κατάνυξιν, μετάνοιαν καὶ πόθον τῶν μελλόντων ἀ·γαθῶν,

ΙΟΙ
ἐξετάζοντας δὲ τὰς ἁμαρτίας ποὺ ἔκαμες καὶ τὰ πάθη ποὺ σὲ πο-

λεμοῦν, διὰ νὰ ζητήσῃς ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν συγχώρησίν τους καὶ διὰ
νὰ μάθῃς καὶ σὺ νὰ τὰ πολεμῇς. Καὶ τελευταῖον, διαβάζοντας
ἐκεῖνα τὰ βιβλία ποὺ σὲ διδάσκουν πῶς ν' ἀποκτήσῃς τὰς ἀρετὰς καὶ πῶς ν' ἀποφύγῃς τὰ ἐμπόδια ποὺ εὑρίσκεις εἰς τὴν ἀπόκτησίν τους. Τοῦτο δὲ ποὺ σοῦ λέγω, πρέπει νὰ τὸ κάμῃς μάλιστα εἰς τὰς τέσσαρας νηστείας τοῦ χρόνου καὶ ἐξαιρέτως εἰς τὴν
μεγάλην τεσσαρακοστήν, διὰ τὸ ἥσυχον τοῦ καιροῦ. Διότι σὲ
φθάνει ἀδελφέ, σὲ φθάνει ὁ καιρὸς ποὺ ἐξώδευσες εἰς τὸ νὰ κάμῃς τὰ θελήματά σου, καὶ τὰ ἔργα τῶν ἐθνικῶν, ὡς λέγει ὁ
θεῖος Πέτρος «ἀρκετὸς ὑμῖν παρεληλυθὸς χρόνος τοῦ βίου, τὸ
θέλημα τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι» (α'. ἐπιστ. δ'. 3). καὶ τώρα
χρησιμοποίησε τόν ὑπόλοιπον καιρὸν τῆς ζωῆς σου εἰς τὸ
ἔργον τῆς σωτηρίας σου. Μἠν εἴπης καὶ σὺ ἐκεῖνο ποὺ εἶπον
οἱ Ἰουδαῖοι «οὐχ ἧκεν ὁ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον
Κυρίου» (Ἁγγ. α'. 2ἢ, διότι ποῖος γνωρίζει, μήπως αὐτὴ ἡ
διωρισμένη ὤρα, καὶ αὐτὴ ἡ ὀλίγη ἡσυχία ποὺ λαμβάνεις,
ϊἰναι τὸ μέσον ἐκεῖνο ποὺ ἐδιάλεξεν ὁ Θεός, πρὸ τῆς
κτίσεως τοῦ κόσμόυ, διὰ νὰ ἐκτελέσῃ μὲ αὐτὸ τὴν σωτηρίαν σου;.Ποιὸς γνωρίζει, μήπως αὐτὴ ἡ ὀλίγη ὤρα, ἔχει
νὰ εἶναι ὁ καιρός ἐκεῖνος ὁ εὐσπρόσδεκτος, ποὺ ἔχει νὰ σοῦ
ἀκούσῃ ὁ Κύριος, καὶ νὰ σοῦ εἰπῇ. «Καιρῷ ,δεκτῷ ἐπήκουσά
σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι;» (ἸΙσ. μθ'. 8).
Διὰ νὰ σοῦ εὐκολύνωμεν δὲ τὸν τρόπον, διὰ νὰ κάμῃς, τὴν
πνευματικὴν αὐτὴν γύμνασιν, ἰδοὺ ποὺ διὰ χάριν σου, καταστρόνομεν ἐδῶ εἰς τὸ βιβλίον αὐτό, τὰς Μελέτας ταύτας καὶ
ἐξετάσεις καὶ Ἀναγνώσεις ἐν εἴδει πνευματικῶν γυμνασμάτων.

Ἀποφάσισαι λοιπὸν ἀδελφέ, νὰ γυμνάζεσε ἀπὸ τώρα
καὶ ὔστερα εἰς αὐτὰ καὶ μὲ κάθε σου προθυμίαν καὶ προσοχὴν μελέτα, ἐξέταζε καὶ ἀναγίγνωσκέ τα καὶ ὅσον δύνασαι
θέσε τα εἰς τὸ ἔργον, διότι ἐλπίζω πῶς θέλεις βγάλεις ἀπὸ
αὐτὰ καρπὸν πνευματικὸν καὶ θέλεις κερδίσεις τὸν σκοπὸν
ἐκεῖνον καὶ τὸ τέλος, διὰ τὸ ὁποῖον παρεκινήθημεν νὰ σοὺ
τὰ συνθέσωμεν. Τοῦτο δὲ εἶναι, ἡ τελεία μὲν ἀποχὴ τῶν
Ηακῶν, ἡ . τελεία δὲ ἀπόκτησις τῶν ἀρετῶν' τὸ μῖσος τῆς

ΙΟ2
ἐπιθυμία

παρούσης ζωῆς καὶ ἡ

τῆς

μελλούσης' ὁ

τῶν ἀπειλῶν καὶ ὁ πόθος τῶν ἐπαγγελιῶν
τούτων ἁπάντων γενομένη σωτηρία σου.

φόβος

καὶ τέλος ἡ ἐκ
Ὄθεν ἀπόβαλε

σὲ ἐμποδίζουν ἀπὸ αὐτὸ

δλους ἐκείνους τοὺς λογισμούς, ποὺ

τὸ ψυχοφελέστατον ἔργον καὶ φύλαττε ἀπαρασάλευτα μὲ κάθε

αὐστηρότητα τὴν ὤραν ἐκείνην καὶ τὴν ἡσυχίαν

ποὺ ἐδιώ-

ρισες εἰς τὸ νὰ γυμνάζεσαι, φανέρωσαι καθαρὰ

καὶ

σου τοὺς

ξαι ἁγίους ὑπερασπιστάς σου
τέλος πάντων, ἄν διὰ
ἁμαρτίαν

ὅλους

λογισμοὺς εἰς τὸν πνευματικόν σου πατέρα. 'Ἐκλεσου εὑρεθῆς μὲ

δυστυχίαν

φρόντισαι

θανάσιμον,

ἀφιερώσου εἰς αὐτοὺς καὶ

καὶ

καμμίαν

τὸ ὀγλιγωρότερον νὰ

ἐξομολογηθῇς καὶ νὰ τὴν ἐξαλείψῃς

μίαν ἀληθινὴν

μὲ

τὴν
με-

τάνοιαν, διὰ νὰ δυνηθῇς νὰ παραμερίσῃς ἀπὸ σὲ αὐτὸ τὸ
μεγαλύτερον ἀπὸ ὅλα τὰ

ἐμπόδια

διὰ νὰ λάβῃς τὴν θείαν χάριν.

μελείας

τισαι διὰ νὰ μὴ περνᾶς
ἡμέρας τῶν

ἡ

σου"

θεία χάρις προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεόν,

τὸς ἀγαθοῦ, ὅμως αὐτὸς ἔχει
τὸ μέτρον, καθὼς

τὸ

λέγει

ὁ Κύριος

τὰς ἐπι-

ματαίως αὐτὰς τὰς τόσον πολυτίμους

πνευματικῶν γυμνασμάτων

«Ἑπιστρέψατε πρός

νὰ γίνῃς ἄξιος

εἶναι καμμία περιττὴ καὶ φρόν-

δὲν

ποὺ σοὺ εἶπα,

καὶ οὔτω

Ἁπὸ ὅλας αὐτὰς

λέγει
με,

ἐπειδὴ ἄν καὶ

τὸν δωτῆρα παν-

συνήθειαν νὰ τὴν δίδῃ κατὰ

ὁ ἴδιος

διὰ

τοῦ

καὶ ἐπιστραφήσομαι

τῶν δυνάμεων.

(Ζαχ. α'. 3).

Προφήτου.

πρὸς

ὑμᾶς,

Ι Ε-ΙΦΗΙΙΙ! ΤΟΪ ΟΗΟηηϊ ΚϋΣΜΟΪ
κηϊ 8 ΗΦΙΒΙΪϋ ΤΟΪ ΚΙΙΟΠΙ ΜΙ κηιοι ΜΜΙ
Κατὰ τὸν ἐν ταῖς Γραφαῖς ἄψευστον καὶ ἀδιάψευστον
λόγον τοῦ Θεοῦ δύο γενικὰ καὶ παμμέγιστα γεγονότα μέλλουν
ἀφεύκτως νὰ γίνουν, τὰ ὁποῖα θὰ κρίνουν ὁριστικῶς τὴν θέσιν
παντὸς προσώπου καὶ πράγματος Τὸ ἕνα θὰ εἶναι φοβερὸν καὶ
ἀπαίσιον' τὸ ἄλλο θὰ εἶναι χαροποιὸν καὶ ἔνδοξον, καὶ ἀφορᾶ
τὸ μὲν πρῶτον τὴν τύχην τοῦ παρόντος ὁρατοῦ κόσμου, τὸ δὲ
δεύτερον ἀφορᾶ τὸν ἀόρατον κόσμον, καὶ ἀκούσωμεν πῶς:
«Καὶ εἶδον θρόνον λευκὸν μέγαν, καὶ τὸν καθήμενον
επ' αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ
τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς». ('Αποκ. κ'. 11).
Ἰδοὺ τὸ πρῶτον γεγονός : ἡ ἐκμηδένησις τοῦ Σύμπαντος
πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Δημιρυργοῦ του. Γεγονὸς τὸ ὁποῖον
προλέγει καὶ ὁ Ἑσαἶας. «Καὶ νῦν -λέγει- εἰσέλθατε εἰς τὰς πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου τοῦ
Κυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῆ
θραῦσαι τὴν γῆν» (Β'.), ὅπερ καὶ τριπλασιάζει πρὸς μείζονα ἔμφασιν καὶ ἔμπνευσιν φόβου. Μόνον δὲ τὴν γῆν θὰ θραύσῃ,
τὰ δἔ ἄλλα οὐράνια σώματα, τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην, τοὺς πλανήτας, τὸν Ἄρην (μὲ τοὺς φανταστικοὺς κατοίκους του,) καὶ
ὅλους τοὺς ἁπλανεῖς, οὕς ἡμεῖς βλεπομεν, καὶ οὕς δὲν βλέπομεν,
βλέπουσι δὲ οἱ ἀστρονόμοι, τοὺς ἑκατομμυρίους, ὡς λέγουν,
ἡλίους, τοὺς ἀπείρους γαλαξείας κ.λ.π., θὰ ἀφήσῃ ἀθραύστους;
Πῶς; Πῶς ἐκεῖνος ποὺ δύναται νὰ θραύσῃ τὴν γῆν, εὐκολότερον ἀπὸ ἡμᾶς ποὺ θραύομεν μίαν στάμναν, δὲν δύναται νὰ
θραύσῃ καὶ πάντα ὅσα συνδέονται ἀναποσπάστως μὲ τὴν γῆν;
Σαφέστερος δὲ πρὸς τοῦτο εἶναι ὁ Κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων
ὅταν λέγῃ' «"Ηξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ἧ
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οἱ οὐρανοὶ ροιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται» (Β'. γ'.)
Ποῖα ἔργα; Αἱ πόλεις, τὰ μέγαρα, οἱ πολυκατοικίαι, οἱ σιδηρόδρομοι, αἱ παντοειδεῖς μηχαναί, τὰ πλοῖα, τὰ ὑπερωκεάνεια, τὰ
ἐργοστάσια τὰ ἀεροπλάνα, τὰ αὐτοκίνητα, καὶ τὰ (καταραμένα)
ὁαδιόφωνα.... καὶ πάντα τὰ ἔργα τῆς κοσμικῆς ἐπιστήμης, (ἐφ'
δσον ἐξυπηρετοῦν τὴν ἁμαρτίαν).
Καὶ τώρα ἄς ἀκούσωμεν καὶ τὸ δεύτερον γεγονός.
«Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν' ὁ γὰρ
πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ παρῆλθε, καὶ ἡ θάλατσα οὐκ
ἔστιν ἔτι. Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης εἶδον τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλὴμ καινήν, καταβαίνουσαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
ἠτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς». (κα'.)
Ἰδοὺ δύο ἐξαίσια γεγονότα, τὸ ἀντίθετον τέλος τῶν ὁποίων, ἐπειδὴ ἀμέσως συνδέονται καὶ μὲ τὸ τέλος ἑκάστου ἀ,νθρώπου, ἀνάγκη πᾶσα νὰ μᾶς ἐμβάλλουν εἰς σκέψεις πολὺ σοβαρὰς ὤστε νὰ ἀποφύγωμεν ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐκ φόβου καὶ πάσῃ
θυσίᾳ τὴν ἀπώλειαν τῆς ἀθανάτου ψυχῆς μας, τὴν ὁποίαν θὰ
παρασύρῃ μεθ' ἐαυτοῦ ὁ ἀπολύμενος κόσμος καὶ ἀφ' ἕτέρου ἄν
θέλωμεν νὰ σωθῶμεν ν.ὰ ἀναλάβωμεν τὸν πόθον νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν ἐξ οὐρανοῦ καταβαίνουσαν ἔνδοξον Πόλιν, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Ἰδοὺ ἐν μεγάλῃ συντομία λέγομεν τοῦτο, . διότι τὸ θέμα
ὡς μέγιστον καὶ ἥψιστον εἶναι ἀνεξάντλητον, καὶ δὲν μᾶς ἀρκεῖ
οὔτε ὁ χῶρος οὔτε ὁ χρόνος νὰ εἴπωμεν πολλά, ὅσον ὡφέλιμα
καὶ ἄν εἶναι.
Μόνον ὅταν λάβῃ τις ὑπόψιν ὅτι «Τὰ βλεπόμενα -κατὰ
τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς- εἶναι πρόσκαιρα, τὰ. δὲ μὴ βλεπόμενα
αἰώνια», ὅτι ὁ παρὼν κόσμος ἔχει τέλος, ἀφοῦ εἶχε ἀρχήν, ἐκ
τοῦ μηδενὸς προελθὼν καὶ εἰς τὸ μηδὲν πάλιν ἀπερχόμενος, ὅτι
ὁ μέλλων, καὶ μὴ εἰσέϊι βλεπόμενος εἰμὴ μόνον νοούμενος, κό
σμος εἶναι αἰώνιος, καὶ ὅτι μὲ.τὴν ἀπώλειαν τοῦ παρόντος κόσμου θὰ ταχθοῦν οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλοί, οἱ παραβάται τοῦ
θείου Νόμου, μὲ τὸν μέλλοντα δὲ καὶ αἰώνιον κόσμον θὰ ταχθοῦν οἱ εὐσεβεῖς καὶ δίκαιοι καὶ τῆρηταὶ τοῦ θείου Νόμου, ὁ
τοιοῦτος, λέγω, εἶναι ποτὲ. δυνατὸν νὰ ἁμαρτήσῃ, νὰ μείνῃ ἐν
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τῇ ἀναισθησίᾳ τῆς ἀσεβείας καὶ ἁμαρτίας; Ἁδύνατον' ἄν ἡ αἰσθησίς του αὕτη εἶναι ὁμοία μὲ τὴν αἴσθησιν τοῦ Ἑφραὶμ τοῦ
Σύρου, ὅστις ὡς γνωστὸν ἔκλαιε διαρκῶς ἀναλογιζόμενος τὴν
μέλλουσαν Κρίσιν. Καθὼς δὲ λέγει ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης ὅτι
«Πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ' αὐτῷ-δηλαδή, πᾶς ὅστις ἐλπίζει ὅτι δταν θὰ φανερωθῇ ὁ Θεός, ὅμοιος Αὐτῷ θὰ γίνῃ, καθ'
ὅτι θὰ ἴδῃ Αὐτὸν καθὼς ἐστί-ἀγνίξει ἐαυτόν», οὕτω καὶ ἐνταῦθα Πᾶς ὅστις ἀναλογισθῆ, δχι ψιλῇ θεωρίᾳ, ἀλλὰ συναισθήσει
βαθείᾳ, ὅτι ὁ παρὼν κόσμος μὲ ὅλα του τὰ πλούτη καὶ τὰ ἀγαθὰ
θὰ ἐκλείψῃ ἐξάπαντος, καὶ ὅτι θὰ γίνῃ πολίτης ἔνδοξος, ἄφθαρτος, ἀθάνατος καὶ αἰώνιος τῆς ἐνδόξου καὶ αἰωνίου Πόλεως τοῦ
Θεοῦ, ὁ τοιοῦτος εἰναι ἀδύνατον νὰ ἁμαρτήσῃ.

Ἰδοὺ λοιπὸν πῶς ἐγένετο διπλὴ ἡ ἀσφάλεια τῆς ἀπαραιτήτου καὶ ἀναγκαιοτάτης ἀναμαρτησίας. Ἄν προσθέσωμεν δὲ
καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ Σιρὰχ «Ἑνθυμοῦ τὰ ἔσχατά σου, καὶ
εἰς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ ἁμαρτήσῃς» ἡ ἀσφάλ,εια τῆς ἀναμαρτησίας
ἐγένετο τριπλή, ἤτοι πλήρης καὶ τελεία, τὴν ὁποίαν εὐχόμεθα
ὁλοψύχως πρὸς πάντα ἀναγνώστην μοναχὸν καὶ κοσμικόν. Κυρίως κοσμικόν διότι οἱ μοναχοὶ-μακάριοι ὅντως καὶ τρισμακάριοι, ἀφιερώσαντες ἑαυτοὺς ἐκουσίως ψυχῇ τε καὶ σώματι εἰς
τὸν Κύριον, εἰναι ἐν πλήρῃ ἀσφαλείᾳ μετὰ τοῦ Ἁναμαρτήτου
Χριστοῦ. Ἑνῶ οἱ κοσμικοί, βουτυγμένοι μέχρι λαιμοῦ εἰς τὰς
ἡδονὰς καὶ τὰς βιωτικὰς μερίμνας κινδυνεύουν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ πνιγοῦν καὶ νὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὴν βαρύτητα τῆς ὕλης
τοῦ παρόντος κόσμου εἰς τὸ χάος, εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τοῦ
ἀσβέστου, ἄν δὲν προλάβουν νὰ μετανοήσουν, καὶ νὰ γραφοῦν
τὰ ὀνόματά των εἰς Βίβλον τῆς Ζωῆς.
Πῶς λοιπὸν νὰ μὴ μακαρίσωμεν καὶ πάλιν καὶ πάντοτε
τοὺς μοναχούς, καὶ νὰ μὴ ζηλεύσωμεν αὐτούς; οἴτινες πάντα τὰ
τοῦ ἐπικήρου κόσμου ὡς παρεργα θέσαντες, ἕν καὶ μόνον εργον ἔταξαν ὡς σκοπὸν τῆς ἐπιγείου ζωῆς των: τὴν ποίησιν τοῦ
θείου θελήματος, τοῦ ἀγαθοῦ ἐν ἰσχύει καὶ τελείου, ἐξ οὗ ἐξαρτᾶται τὸ δικαίωμα τῆς ἀκωλήτου εἰσόδου αὐτῶν εἰς τὴν Αἰωνίαν Πόλιν τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο ἐννοεῖ καὶ ὁ θεῖος Πέτρος δταν
λέγει" «....... ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ
ἐκλογὴν ποιεῖσθαι ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητε ποτε.
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©ϋτω γαρ πλουσιως επιχορηγηδησεται ϋμϊν η εϊσοδοξ
εἰς την αἰώνιον βασιλείαν τοϋ Κυρίου ημὼν και Σωτηρος 'Ιησοϋ Χριστοϋ». Τοῦτο ἐννοεῖ καὶ ὁ γλυκὺς καὶ ἀγαθὸς ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις, ἐν δὲ τῇ Ἁποκαλύψει, φοβερὸς καὶ
δίκαιος, Χριστός, ὅταν λέγῃ' «Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἴνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς,
και τοῖς πυλὼσιν εισελδουσιν εἰς την πολιν» ἐξουσία ζωῆς
καὶ ἀθανασίας, ἐξουσία εἰσόδου εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Θεοῦ, ἐξουσία, χωρὶς πάσης ἀντιλογίας, δέδοται πρὼτον τοῖς μοναχοῖς.
Τώρα ἐρωτῶμεν πάντα νοήμονα συνετὸν καὶ φρόνιμον
ἀναγνώστην. Τίνες ἐκ τῶν δύο τάξεων, ἢ μᾶλλον τῆς μιᾶς τάξεως (τῶν μοναχῶν) καὶ τῆς ἄλλης ἀταξίας (τῶν κοσμικῶν) εἶναι
ἐπαινετέοι καὶ τίνες οἱ μεμπτέοι; Τὶς εὗ φρονῶν δύναται νὰ
θεωρῇ τὸν ἐν ἀσφαλείᾳ διατελοῦντα, ἄξὶον κατακρίσεως ἀπὸ τὸν
κινδυνεύοντα; Ποῖος κινδυνεύει πρῶτος, ὁ κοσμικός, ἢ ὁ μοναχός; Καὶ ἀφοῦ ἡμῶν τῶν κοσμικῶν τὸ ἔδαφος διαρκῶς σαλεύει,
καὶ οὐδέποτε μένει σταθερὸν ἀπὸ τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας τῆς
εὐπεριστάτου ἁμαρτίας, πῶς εἶναι δυνατόν, ἀντὶ νὰ ζηλεύωμεν,
νὰ κατακρίνωμεν τὴν ἀκλόνητον θέσιν τῶν μοναχῶν; περὶ ὧν
ἄδει τερπνῶς ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία: «Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκασιν δρει τῷ ἁγίῳ, οἴ, οὐδαμῶς σαλεύονται προσβολαῖς τοῦ βελίαρ». Παυσάτωσαν λοιπὸν οἱ ἔχοντες τὴν δοκὸν ἐν
τῷ ὀφθαλμῷ των, νὰ κατακρίνωσι τὸν τὸ κάρφος ἔχοντα ἢ
κατὰ τὸν Αἰσώπειον μῦθον,,ββαλέτωσαν τὴν πλήρη ἰδίων ἁμαρτιῶν πήραν ἐμπρός των, τὴν δὲ τῶν μοναχῶν σχεδὸν κενὴν πήραν δπισθεν». Διότι ἡμεῖς οἱ γράφοντες ταῦτα, γιγνώσκομεν ἐκ
πικρᾶς-μὰ πολὺ πικρᾶς-πείρας τὶ ἐστὶ κοινωνία, καὶ δὴ σημερινή. Κοινωνία ἀκοινώνητος, μισητή, ἀξία νὰ ἀνάψῃς ἕνα σπίρτο
(πνευματικὸ) καὶ νὰ τὴν κάψῃς.... περὶ ἧς σιωπῶντες νῦν, θὰ
ἐπανέλθωμεν, ἄν εὐδοκήσῃ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῖν καὶ ποθητὸς
«Ἅγιος Παῦλος».

Χρηστος Κανοτιδη^

Ο Ε8ΠΙΚΟΣ Μ ΜΤ. ΚΑΠΑΡΗΣ ΕΙΪ ΤΑ ΑΠΟΡΕΙΤΙΚΑ Μ
(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τρεῖς εἰσέτι ἐπιστολὰς τοῦ Ναυάρχου Κ. Κανάρη, ἀπευθυνομένας ὡσαύτως πρὸς τὴν Ἰεράν Ἐπιστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐν συνεχείᾳ τῶν ἤδη δημοσιευθεισῶν πέντε τοιούτων. Ἑ πρώτη τῶν σημερινῶν ἐπιστολῶν ἀναγράφει, ἐκ παραδρομῆς προφανῶς, ὡς ἔτος χρονολογίας αὐτῆς
τὸ 1837 ἀντὶ τοῦ 1839.
'Αριίὶ. 4Ι7
'Εκ τοϋ Β. Κοττέρου δ Γλαϋκος
έν δρμφ Δάφνης "Αθω
τὴν Ι5ην Μαϊου 1837

Προς τους 6σιωτάτους ὲπιστὰτας τῆς Κοινδτητος
τοϋ 'Ιεροϋ δρους Ἂβω.

Εἶς Ναύτης Βασιλικὸς μὲ βαθμὸν παιδὸς Α' τάξεως
τοὔνομα Ἁνδρέας Δ. Μπαροῦ, ἐξ ὕδρας, ἐτῶν 16. Ἁνάστημα
Ι αὐξάνων, τρίχες Μαῦραι, πρόσωπον ὀωειδές, ὀφθαλμοὶ Μαϋροι,
Μύτη καὶ στόμα μέτρια, ὑπηρετῶν εἰς τὴν Β. Κανονοφόρον ὁ
Αποστόλης, ἐλειποτάκτησε χθὲς τὸ ἐσπέρας.
Παρακαλεῖσθε νὰ διατάξητε τοὺς προεστοὺς τῶν Μοναστηρίων διὰ νὰ τὸν ἀποδώσωσιν ἀφ' ὅπου ζατέφυγεν Μοναστήριον.

Ὁ 'Αρχ. τῆς κατὰ τὸ αἰγαῖον
Β. Ν. Μοίρας
(Ἐπογραφὴ)

(Τ. Σ.)

Ἀριθ. 427
Δ. 353

"Εκ τοϋ Β. Κοττέρου δ Γλαϋκος
'Εν δρμφ Δάφνης "Αθω
τὴν Ι6ην Μαϊου 1839

Κ. Κανόὶρης
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Προς τους δσιωτάτους 'Επιστάνας τῆς Κοινοτητος
τοϋ Ἰεροϋ Ὅρους Ἂθω.—

Ἁπαντῶντες εἰς τὸ ὑπὸ σημερινὴν ἡμερομηνίαν ἔγγραφόν Σας, διακοινόνομεν τὴν Εὐαρέστησίν Μας πρὸς ὑμᾶς διὰ
τὰ ἐν αὐτῷ, διότι ἀναλαμβάνομεν τὴν ἐξασθενησθεῖσαν ἐλπίδα
τῆς παρ' ὑμῶν συλλήψεως τῶν πειρατῶν φυγαδευομένων ἐπὶ τοῦ
ὅρους. χθες μέχρι ἡλίου δυσμῶν ἀπέπλευσαν 4 Β. πλοῖα ἐκ τῶν
ὑπὸ τὴν Μοίραν Μας πρὸς τὰς ἀκτὰς τοῦ Ἁνατολικοαρκτικοῦ
μέρους τοῦ Ὄρους πρὸς περίπολον, μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ἀφ'
ἐνὸς οἱ ὑμέτεροι ἔνοπλοι κατὰ ξηράν, καὶ ἀφ' ἐτέρου τα Β.
πλοῖα κατὰ θάλασσαν, θέλει ἐξάπαντος ἐπιταχυνθῆ ἡ προσδοκομένη σύλληψις. Ἁπὸ τὸν πρὸς ἡμᾶς Ἁποσταλλέντα Ναύτην
τρικεριότην ἕως τῆς στιγμῆς δὲν ἀνεκαλύψαμεν τὶ οὐσιῶδες, θέλομεν ἐπιμεληθῆ διὰ νὰ προοδεύσωμεν μὲ τὰς ἐξρμολογήσεις, καὶ
ἀνιχνεύσαντες τὰ ἐπουσιώδη θέλομεν ἐπισπεύσει νὰ Σᾶς τὰ διακοινόσωμεν πρὸς φωτισμόν.
Σήμερον πρὸς ἐσπέραν μεταβαίνομεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὸ
Ἁρκτικοἀνατολιζὸν τοῦ ὅρους παράλιον, ὅπου θέλετε Μᾶς διευθύνει τὰς πληροφορίας σας, ὁσάκις ἔχετε σπουδαῖον τι. ταὐτὸ
θέλομεν πράξει καὶ ἡμεῖς εἰς παρομοίαν περίπτωσιν.
Ἐπανασυστήνομεν πρὸς ὑμᾶς τὴν δραστήριον ἐνέργειάν
Σας ὡς πρὸς τὴν προσδοκομένην σύλληψιν.—

Ἐξαιτούμεθα τὰς θεοάεβεῖς εὐχάς Σας.
Ὁ Ἀρχ. τῆς κατὰ τὸ Αἰγαῖον
Β. Ν. Μοῖρας

(5 'Υπογῳαφὴ) Κ. Κανἁρης

(Τ. Σ )
'Αριθ. 429
Δ. 353
'Εκ τοῦ Β. Κοττέρου δ Γλαῦκος
'Εν δρμα) Δάφνης "Αθω.
τὴν 16ην Μ σ,ϊου 1839
Πρσς τους Ὅσιωτάτους επιβταταξ τῆς Κοινοτητος
τοϋ 'Ιεροϋ Ὅρους Ἀθω.
Μετὰ προσοχῆς ἐπομένως παρετηρήσαμεν τὴν ὑπὸ χθε-
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6ινὴν ἡμερομηνίαν εἰδοποιητικήν Σας περὶ τῆς μὲ ζῆλον καὶ
προθυμίαν συλλήψεοτς τοῦ δραπετεύσαντος Ναύτου τρικεριότου'
Ἰω. πατξά. μὲ πλήρη εὐχαρίστησιν Μας ἐξάγομεν, ὅτι ἡ σύλληψις αὕτη ἔγινεν ἀπὸ τοὺς ὑμετέρους ἐνόπλ,ους, ἄνευ τῆς συνδρο0ῆ; τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Χαήντα, περιπολοῦντος 'Ἰσως εἰς ἄλλα μέὴη, καὶ κατὰ τοῦτο εἴσασθαι ἀξιέπαινοι, διότι πραγματικῶς ἐξάγομεν τὴν μεγάλην ἐπιθυμίαν Σας ὡ; πρὸς τὴν δικαίαν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοπουμένου, συμμορφούμενοι μὲ τὸ Ἁποστολικὸν
ρητὸν «παιδεύεται τοὺς ἀτάκτους ἴνα μὴ ὑπεραίρονται.» ἐβραδύναμεν νὰ Σᾶς διακοινώσωμεν τὰς σπουδαίας ἀνακαλύψεις
Μας ὡς πρὸς τὸ ἀντικείμενον, διότι ἐπεριμένομεν νὰ ἀπαντήσωμεν διαθέσεις πραγματοποιημένας ἀφ' ἔνός, καὶ ἀφ' ἑτέρου
νὰ βεβαιωθῶμεν ὅσα ἔχουσιν ἀληθείας. ἥδη δὲ Σᾶς διακοινόνομεν μὲ ἐνδόμυχον λύπην Μας τὰ ἕπόμενα πρὸς φωτισμὸν καὶ
ὁδηγίαν Σας.

Περὶ τὰ τέλη τοῦ παρελθόντος Ἁπριλίου εὑρίσκοντο ὅλοι
οξ πειραταὶ μὲ τὰ δύο πειρατικὰ πλοιάριά των εἰς τὸ Νησίδιον
ὼϊέναντι τῶν Καυσοκαλυβίων, τὸ πρωἶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐκατέβη εἶς στρατιώτης τοῦ Χαήντα πρὸς τὸ παράλιον ἐκεῖνο ἔκαμε
λ Νὴῦμα, καὶ ἐπῆγε τὸ ἕν πειρατικὸν μὲ 3 πειρατὰς καὶ συνομίληάαν, ἀφοῦ ὁ στρατιώτης τοῖς ἐγχείρησε καὶ φιάλην ρακιοῦ, 'ἐπέστῷεψαν μὲ τοὺς πειρατὰς οἱ ἀπεσταλμένοι, καὶ πάραυτα εὐγῆκαν
Ἁλὸι οἱ πειραταὶ εἰς τὴν Ἄμμον, δπου ἐκατέβη ὁ Χάηνδας μὲ 1Ο
ἔως 12 στρατιώτας του, καὶ συγχρόνως ἐδιώρησαν οἱ πειραταὶ
Ηνἰχ ἐτοιμασθῆ Γεῦμα ἀπὸ αὐγά, ὀκτάποδα καὶ τηρὸν καὶ συνεφράνθησαν ἄπαντες πίνοντες καὶ ἀρκετὸν οἰνον, τὸν ὁποῖον εἶύ χαν ἁρπάξει οἱ πειραταὶ πρό τινων ἡμερῶν ἀπὸ ἕν Κυμιότικον
ὁομημένον ἐνταῦθα, τὸ δὲ δειλινὸν τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἀπεμαΗ κρύνθησαν ἀμφότεροι, καὶ ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια. Μετὰ δὲ παρέ^λευσιν 4 ἡμερῶν ἧλθον πρὸς ἑσπέραν 4 στρατιῶται τοῦ Χάηνδα
ἐσυνομίἰ,ησαν μὲ τοὺς πειρατὰς, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἧλθαν ἔνοιι Μοναχοὶ ἀπὸ τὸ ἐπάνω τοῦ Νησιδίου μέρος, καὶ ὁ Χάηνδα
) τὸ κάτω, ἔριψαν κάμποσα τουφεκία, ὡσαύτως καὶ οἱ πειραταί,, καὶ ἔπειτα ἀπεμακρύνθησαν οἱ ἔνοπλοι.
Ἑκ τούτων ἁπάντων ἐξάγεται, ὅτι μία τοιαύτη ἀποτρόπμι^ς συνεννόησις, ἀποματαιόνει τὰς εἰλικρινεῖς προσπαθείας σας
ῳς·πρὸς τὴν καταδίωξιν καὶ σύλληψιν τῶν πειρατῶν.'Ἀν ὁ Κύριος
Χάην δας δὲν ἤθελε προσπαθήσει νὰ δικαιώσῃ τὴν κατηγορίαν
'τὸὺ ταύτην με τὴν σύλληψιν τῶν πειρατῶν καὶ νὰ ἐξαιτήσῃ τὴν
άύνδρομὴν εἰλικρινῶς τῆς ὑ, κοινότητος ὡς πρὸς τοῦτο, νομίζοΙ μεν ὅλας τὰς ἄλλας προσπαθείας Μας ἐπὶ Ματαίῳ, καὶ θέλει μᾶς
φέρη εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν τοῦ νὰ ἀπομακρυνθῶμεν ἀπὸ τὰ
παράλια ταῦτα. Τοῦ ἐδόθη στάδιον νὰ δικαιωθῆ, ὅταν εἰλικρι-

Ι1Ο
νῶς ἐνεργήσῃ τὰ περὶ συλλήψεως τῶν πειρατων, φωτίσατέ τον
μὲ τὰς συνετὰς συμβουλάς Σας ὡς πρὸς τοῦτο, διὰ νὰ τρέξῃ εἰλικρινῶς εἰς τὸ χρέος του μὲ τὸ ὁποῖον τὸν ἐτίμῃσεν ἡ Ὁθωμανικὴ ἐξουσία, ἄς ἐξαφανίσῃ μὲ τὴν σύλλληψιν τῶν πειρατῶν
πᾶσαν κηλίδα, ἢτις δύναται νὰ ἐπιφέρῃ τὸν Ὄλεθρόν του. ἀνήκει ἤδη εἰς τὰς συνετὰς πρὸς αὐτὸν συμβουλάς σας νὰ ἐπανέλθῃ
εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ καθήκοντος.— μὲ εὐλαβῆ ἀφοσίωσιν.
Ὁ 'Αρχ. τῆς κατὰ τὸ αἰγ.

Β. Ν. Μοίρας

(Τ. Σ.)

('Υπογραφίι)

Κ. Κανἁρης

Σημεϊα άξια μνημονεϋσεως εις τὰς άνωτἐρω τρεις έπιστολὰς ειναι τὰ εξης :
Ι)
'Η δραπἐτευσις τοϋ νεαροϋ ναυτοπαιδος, δφειλομἐνη άσφαλῶς
εις τὴν άκατανίκητον ελξιν, τὴν 6ποίαν ῆσκησαν εϊς τὴν άπαλὴν καρδιαν τοϋ 'Υδραίου μούτσου, άφ' ενδς τδ μυστικιστικδν περιβάλλον τοϋ
'Αγίου Ὅρους καὶ τδ θέαμα των εν αύτφ έγκατεσπαρμἐνων καὶ έκ
τὴς θαλάσσης δρωμένων 'Ιερῶν Μονῶν, ἀφ' έτέρου δε τα δσα προφανῶς θὰ ὴκουσεν οὑτος, κατὰ τὰς προηγηθεισας ὴμἐρας νὰ συζητωνται μετὰ θαυμασμοϋ εϊς τὰ πλοϊα τοϋ στολισκου περϊ τὴς μοναστικής ζωῆς τοϋ 'Αγίου Ὅρους, ϋπδ τῶν ήρωϊκῶν και θρυλικῶν πληρωμάτων αντων, των ποτισμἐνων, ούχι μδνον ϋπδ τὴς θαλασσίου άλμϋρας, ἀλλὰ καὶ ϋπδ τοϋ άλατος τῆς εϋαγγελικής πίστεως, μεθ' οὺ
ὴρτυε τοτε άπαν τδ ϋποδουλον Γἐνος τον «αρτον των δακρϋων» αὑτοϋ, προφυλασσδμενον οῦτως απδ τὴς σήψεως καὶ τὴς διαλύσεως,
κατὰ τους μακροὑς καὶ πικροϋς χρδνους τὴς δουλειας.
2)
'Η ῦπουλος συνεργασία τοϋ 'Αρχηγοϋ τὴς τοπικὴς εν 'Αγίῳ Ὅρει
Χωροφυλακῆς, καπετὰν - Χαήντα, μετὰ των ληστοπειρατῶν, γενομένη
κατα πᾶσαν πιθανοτητα έξ Ιδιας αϋτοϋ πρωτοβουλιας καϊ οὺχὶ έξ
ὑποθάλψεως των προϊσταμένων αϋτοϋ 'Αρχῶν.
'Η γνωστὴ βαθεϊα εὑλάβεια τοϋ Ναυάρχου Κανάρη, προς τὴν
3)
χριστιανικὴν θρησκείαν καὶ τον 'Αγιώνυμον Τ6πον —τδ «Ἰερδν "Ορος» ώ; τον άποκαλεϊ—ή επισημανθεϊσα καὶ εϊς τὰς προηγουμένας επιστολάς του, μαρτυρουμένη ὴδη καὶ διὰ άγιογραφικοϋ ρητοϋ, δπερ οὑτος προσφυως έπικαλεϊται ϊνα ενθαρρυνη τους 'Αγιορείτας πατέρας
εϊς τὴν σϋλληψιν των κρυπτομένων πειρατῶν.
4)
'Η Χριστιανικὴ πραοτης κα'ι γλυκϋτης τοϋ χαρακτὴρος του, κατὰ
τὰ άλλα λίαν σκληροτραχήλου πολεμάρχου και άτρομήτου θαλασσολύκου Κανάρη, αϊτινες έκδηλοϋνται και δταν άκδμη άναγκάζεται ούτος να έπιτιμήση καὶ να ελεγξη τους φαϋλους, και δὴ ϋπδ συνθη'κας,
αϊτινες θὰ έξώργιξον πάντα αλλον εὑρισκομενον εϊς τὴν θεσιν του.
Δείγματα τῆς τοιαὑτης πραοτητος μᾶς παρέχουσι τδ τέλος τῆς πρώτης
παραγράφου τὴς 3ης έπιστολὴς —«ὴδη δέ Σας διακοινονομεν μῖ ε νδομυχον λύπην μα ς»— καθῶς και απασα ή τελευταϊα παράγραφος τῆς Ιδιας έπιστολής.
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ΔΙΗ ΤΟ7Σ ΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΜ ΣΟΥ
ΕΓΩ ΕΦΥΛΗΞΗ ΟΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΗΣ

. . . (Ψλμ- Ὄ 5)

Ξεμάκρυν' απ' τδ πονηρο, τδ πλάνο μονοπάτι,
·κι' ειπα : τον δρδμο ν' άκλουθήσω τον τραχϋ'
κι' δτι, δεσμὰ μοϋ χάλκεψε τοϋ κοσμου τοϋτου ή ὰπάτη
νὰ τα συντρίψω καὶ ν' άρχίσω άπ' τὴν άρχή.
*
Ψ *
'Αμαρτωλο, πικρδν ἀλλον ϊδρῶτα νὰ μὴ χϋσω,
σκλάβος τοϋ Κοσμου, τῆς Σαρκος, τοϋ Σατανα'
τὰ περασμένα δλα τῆς ζωῆς ν' άλησμονήσω,
κι' οῦτε νὰ στρέψω τὴ ματιὰ πϊσω ξανά.

* *
Γονεϊς, γυναϊκα, φίλοι, άδέλφια, βιος· χαρὑς ὴ λύπες
—δ, τι προς Σἐ, Κϋριέ μου, ὴταν φραγμδς—
ας τα σκεπάση δ λδγος Σου δ βαρὑς που εϊπες,
δλα, τὴς Λήθης ας τα πάρη 6 ποταμδς...
*
* *
Ὅλα!... κι' έγώ φτωχος, γυμνδς καὶ τετραχηλισμένος,
γονατιστὴς στὴν πϋλη Σου ας ξενυχτῶ'
μέ τὴν εὑχή, μὲ τον κλαυθμδ και τδ σταυρδ ωπλισμένος,
σὰν τδ «κυνάριο» απ' ἔξω ας άλυχτῶ...
*
Γιὰ τὴν χαμένη άγάπη Σου!... Νὰ τὴν ξανακερδήσω,
μοϋ εϊναι σ' ολα βολετδ ν' άγωνισττο :
μέσ' στις σπηλιες και στις δπές, τῆς γης, νὰ κατοικήσω"
στις φυλακἑς κατάδικος να κυλιστω...
*
* ψ:
Ὅ, τα αρχαϊα έλἐη Σου πῶς νὰ ξαναγνωρίσω ;
Πῶς πάλι νὰ χαρῶ τδ θειο Σου φῶς ;
Τὴν εὑωδιὰ τοϋ μϋρου Σου πως νὰ ξαναμυρισω ;
Πῶς νὰ γινῶ καὶ πάλι άγαπητδς Σου, πῶς ;

"...... -· ····.........................""".......................

"' ····' ··"...........

Νά, γιατι πῆρα τὴν τραχειά, τὴν ματωμένη στράτα
—δροσημά της τοϋ "ΑΟωνα οι βουνοί—
καϊ στήνω καρτέρι στις πηγές, στους ϊσκιους, στ' άγρια βάτα,
νὰ Σε άνταμώσω πάλι, ίδ ΡαβουνϊΙ...
Ἀ-5

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΤΗΝ
Κυμη τῆ ΙΟ - 7 - 1954
Προς τὴν αξιοτιμον Δ1σιν «Πανεβοϊκοϋ Βήματος
Χα λκίδ α
Ἁνέγνωσα μετὰ τῆς δεούσης προσοχῆς τὰ εἰς τὴν ἐφῃμερίδα σας δημοσιευθέντα ἄρθρα περὶ Ἁγίου Ὄρους τοῦ κ. Ζωϊοπούλου.
Καὶ ὡς πρός τὴν. περιγραφὴν τῶν ἐντυπώσεων οὐδὲν ἔχω
νὰ εἴπω, διότι αὗται τυπικαὶ μυριάκις διατυπωθεῖσαι ὑπὸ πολλῶν ἐπισκεπτῶν, δὲν παρέχουσι τι τὸ νέον. Ὁ δὲ φίλος τῶν περιπλανήσεων περὶ τὴν ρέμβην τῶν ἀπαραμίλλων φυσικῶν καλλονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μὲ τὰς φευγαλέας καὶ τετριμμένας
ἀφηγήσεις ἑνὸς δὲν δύναται νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν ἐσωτέραν τον
περὶ Ἁγίου Ὄρους ἔφεσιν, διότι ὑπάρχουσι τεσσαράκοντα πέντε
ἄρτια βιβλία Ἑλλήνων περὶ Ἁγίου Ὄρους, ἰσάριθμα καὶ πλέον
Εὐρωπαίων καὶ Ἁμερικανῶν, πεντήκοντα ἄλλα Ἑώσσων, ἐξ ὧν
προέχει τοῦ περιφήμου Πορφυρίου Οὐσπένσκη.
Ἑξ ὅλων τούτων τῶν 15Ο περὶ Ἁγίου Ὄρους βιβλίων, εν
διακρίνεται διὰ τὸ ἀντιαγιορειτικόν του πνεῦμα τοῦ περιφήμου
Κοδράτου, γραφὲν μὲ σατανικὴν τέχνην διὰ νὰ διαβάλῃ μἰαν
ἀκρόπολιν τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ ἡ κυκλοφορία του ἀπηγορεύθη.
'Ἑκτοτε οὐδεὶς ἐτόλμησε νὰ βάλῃ κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ἐκτὸς τῶν ὀλίγων αὐτῶν ἐλαφρῶν λογοτεχνῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν τῇ
ἀσυδοσίᾳ τῆς πνευματικῆς ἐλαφρότητος καὶ ἐν τῇ τελείᾳ ἀγνοίᾳ
τοῦ μοναχικοῦ Ἰδεώδους καὶ τῆς σημασίας του διὰ τὴν 'Εκκλησίαν καὶ τὸ 'Ἐθνος, καθίστανται ὑπὲρ συνοδικοὶ καὶ ὑπὲρ κράτος καταργοῦντες τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα μηδὲ αὐτοὺς τοὺς
ἱεροτέρους θεσμούς, δύ ὧν θεμελιοῦται τὸ μεγαλεῖον τῆς πατρίδος καὶ κρατύνεται ἡ πίστις,
ΔΓ δ καὶ ὁ γράφων εἰς τὴν ἔγκὸιτον ἐφημερίδα σας ἀρθρογράφος, ἤμαρτε θανασίμως δοκῶν, ὅτι ὁ Ἄθως «εἶναι ἕνα
λείψανο περασμένης ἐποχῆς ποὺ ἔδυσε ὁριστικὰ καὶ γιὰ πάντα»
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καὶ ὅτι τὰ «Μοναστήρια σὲ λαοὺς ποὺ ἔχουν ἀνδρικὴν ἡλικίαν
εἶναι ἀπαράδεκτα, ἔχουν καταδικασθῇ».
Ὁ 'Ἁθως δὲν εἶναι λείψανο, εἶναι μίσ. Ἁκρόπολις τῆς
'Ορθοδοξίας εἰς τὴν ὁποίαν συγκλίνουν αἱ ἀκτῖνες τῶν Πατριαρχείων μας καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον Βυζαντινὰ Ἰνστιτοῦτα καὶ οἱ διακόσιοι Βυζαντινολόγοι Ἐπιστήμονες ποὺ συνῆλθον τὸ παρελθὸν
ἔτος εἰς Θεσσαλονίκην, δταν ὡμίλησεν ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ὅρθιοι ἐχειροκρότησαν, διότϊ ὡμίλει μία ζωντανὴ παράδοσις χιλίων ἐτῶν, ἐνῶ ἀλλαχοῦ τὰ πάντα κατέρρευσαν.
Αὐτὸς ὁ συμπατριώτης μας ὑπουργὸς τῆς Παιδείας κ. Κ.
Καλλίας γράφων εἰς τὴν Ἐλληνικὴν δημιουργίαν τοῦ Ἁπριλίου,
χαρακτηρίζει τοῦτο ὡς — Μουσεῖον ὅπου ζῇ καὶ σήμερον καὶ
ἐνσαρκώνεται τὸ μοναχικὸν Ἰδεῶδες τῆς 'Ορθοδοξίας. Εἶναι ζων
τανὴ εἰκὼν τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἑλληνικοῦ βίου μὲ τὰ ἰδανικά του
καὶ τὰς συνηθείας του, εἶναι ἐπιτὶς Ἑθνικῶν παραδόσεων, εἰς
τὴν ὁποίαν διεσάιθη ἡ γνησία λατρεία τοῦ Βυζαντινοῦ λαοῦ
εἶναι πολύτιμον Ἐθνικὸν κειμήλιον.—
Ἐν μέσῳ τῶν ἐθνικῶν συμφορῶν καὶ καταιγίδων κατὰ τὸ
παρελθόν, τὸ Ἂγιον Ὄρος ἠρημώθη καὶ εἰχον κλείσει αἱ πολύανδροι μοναί, δὲν εἶχον παρὰ μόνον φύλακας καὶ ὅμως πάλιν
αἱ τεράστιαι οἰκοδομαὶ ἐπληρώθησαν ἀνδρῶν καὶ ἐσυνέχισαν τὴν
ζωὴν τῆς ἰδιορρύθμου Πολιτείας.
Καὶ σήμερον ἄν παρατηρεῖται κἄποια ἀραίωσις τῶν μοναχικῶν τάξεων, ὡστε ἀπὸ τὰς 5.ΟΟΟ τῶν ἄλλοτε Ἑλλήνων μοναχῶν, σήμερον νὰ εὑρίσκεται ἐκεῖ ὁ ἥμισις ἀριθμὸς λόγω τῶν
τρομερῶν δοκιμασιῶν, πάλιν θὰ ἀνατείλῃ ἡ δόξα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους διότι εἰς αὐτὸ περικλείονται ὅλα τὰ ἱερὰ τῆς φυλῆς μας
ἀπὸ αἰώνων. Χίλια καὶ πλέον θυσιαστήρια προσφέρουν τὸ εὔοσμον θυμίαμα τῆς λατρείας καὶ προσεύχονται διηνεκῶς πρὸ
τῶν βωμῶν τῆς πίστεως, ἄνθρωποι ἀρνηθέντες τὸν κόσμον καὶ,
τὰς ἐπιθυμίας του, ἀκηλίδωτοι ἀπὸ τὴν ἐγκόσμιον ὀυπαρότητα,
ὑψιπέται παρὰ τὸν οὐρανοβάμονα Ἄθω. Φύλακες μιᾶς ἐκλειπού-'
σης Βυζαντινῆς αἴγλης καὶ ὁραματισταὶ τῶν ὀνείρων τοῦ'Ἐθνους.
Μόνον ὅταν τις καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς περιῆλθε τὸ
Ἅγιον Ὄρος καὶ χασμόμενος ἀπὸ τὴν καρηβαρίαν τῶν κοσμι-

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
«Λαμβάνομεν καὶ λίαν εὐχαρίστως ἀναγιγνώσκομεν τὸ τό
σον καλὸν καὶ διδακτικὸν, περιοδικόν, τό, ἐπιμελείᾳ ὑμῶν, ὑπὸ τῆς
ὑφ'ὑμῶν ἡγουμενευομένης Ἰερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου κατὰ
διμηνίαν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἅγιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμίτης».
Εὐχαριστοῦντες ἐπὶ τῇ πρὸς ἡμᾶς ἀποστολῇ τῶν τευχῶν
τοῦ περιοδικοῦ, εὐλογοῦμεν τὸ παντὸς ἐπαίνου ἄξιον ὑμῶν ἔργον, τιμῶν τὴν Ἰερὰν ὑμῶν Μονὴν καὶ τὴν ὅλην ἐν Ἄθῳ Μοναχικὴν Πολιτείαν, καὶ θερμῶς συγχαίρομεν, ὅλῃ ἄμα ψυχῇ εὐχόμενοι ἀπρόσκοπτον αὐτῷ καὶ ἀεὶ κρείττω τὴν συνέχειαν, ἐπὶ
κοινῇ πνευματικῇ ὡφελείᾳ.
Ἑ δὲ τοῦ Κυρίου χάρις εἴη ἀεὶ μεθ' ὑμῶν καὶ τῆς Ἰερᾶς ὑμῶν Μονῆς, εἰς σκέπην καὶ ἀντίληψιν.
Εὐχέτης πρὸς Κύριον
'Εν Ἁρχιεπισκοπῇ Κύπρου
'© Κϋπρου Μακαριοξ
τῇ 6ῃ Ἰουλίου 1954

Τὸ Οἰκοτροφεῖον ὁ Ἁπόστολος Παῦλος ἐν Θεσσαλονίκῃ:
Πανοσιώτατε,
Μόλις ἐπανακάμψαντες ὑγιεῖς καὶ ἀγαλλόμενοι ἐκ τῆς ἀνὰ
τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος περιοδείας ἡμῶν σπεύδομεν νὰ ἐκφράσω-

κῶν ἀναθυμιάσεων παρηκολούθησε τὰς Ἁγιορειτικὰς ἀγρυπνίας
καὶ τὰς πρὸς Θεὸν ἐκδημίας, ὅπως ἀποκαλῇ ταύτας ὁ Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος, δύναται νὰ εἴπῃ ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔδυσε, ὅτι εἶναι λείψανο, ὅτι τὰ Μοναστήρια δὲν χρειάζονται σὲ προηγμένους
λαούς. Καὶ ὅμως πόσον ἀνίδεος εἶναι ὁ ἀρθρογράφος σας! Εἰς
τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀμερικὴν καὶ εἰς αὐτὰς τὰς πολυανθρώπους πόλεις μόνον ἕνα τάγμα ἐκ τῶν πολλῶν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, τὸ τῶν Βενεδικτίνων ἔχει (1.8ΟΟ) Μοναστήρια. Ποῖοι,
τότε εἶναι οἱ λαοὶ τοῦ ἀρθρογράφου σας ποὺ διάγουν τὴν ἀνδρικὴν ἡλικία;
Μετὰ πάσης τιμῆς

Ν. Ξ. Καραπας
Καθηγητὴς Γυμνασίου Κύμης
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μεν τὰς θερμὰς πάντων ἡμῶν εἰχαριτίας, ἐφ' οἶς εἴδομεν ἠκούσαμεν καὶ πλουσίως ἀπηλαύσαμεν
παρ' ὑμῖν.
Ἑθαυμάσαμεν ὅντως τοὺς ἐν ταῖς Ἰεραῖς
Μοναῖς ἀποκεκρυμμένους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ 'Ἐθνους ἡμῶν θησαυρούς, ὧν θείᾳ εὐδοκίᾳ φρουροὶ καὶ φύλακες ἐτάχθητε
ὑμεῖς. Προσεκυνήσαμεν εὐλαβῶς τὰ τίμια καὶ ἱερὰ λείψανα Πατέρων καὶ Μαρτύρων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως. Ἑλατρεύσαμεν ἐν ἐκτενεῖ δεήσει καὶ κατανυκτικαῖς θείαις λειτουργίαις τὸν
Θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Κύριον
καὶ Σωτῆρα ἡμῶν καὶ ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς ὑμνήσαμεν τὴν ἀγαθότητά Του, ὅτι ἠξίιοσεν ἡμᾶς τοσούτων δωρεῶν. Ἁπηλαύσαμεν
τόσης στοργῆς, ὅντως πατρικῆς, δαψιλῶν περιποιήσεων καὶ πλουσίας φιλοξενίας, δΓ ἥν ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς μεγαλύνεται τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος. Καὶ ἐδιδάχθημεν οὕτω ἐν τοῖς
πράγμασιν τὴν ἀγάπην καὶ ταπείνωσιν, τὴν ἄσκησιν καὶ ἐγκράτειαν, τὴν ὑπακοὴν καὶ ἀφοσίωσιν εἰς τὰ θεῖα' ἐδιδάχθη
μεν τὸ τοῦ Κυρίου «μακάριον ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν», τὸ τοῦ Ἀποστόλου' «τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε»
τὸ τοῦ ὑμνωδοῦ' «ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γὰρ ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς πράγματος ἀθανάτου». Καὶ λαβόντες τὴν
ἀπόφασιν ἴνα ἐπιμεληθῶμεν ἔτι μᾶλλον τῆς ἀθανάτου ψυχῆς
μας, «δά ἥν Χριστὸς ἀπέθανεν» ὡς τὸ κυριώτερον ὅφελος τῆς
εἰς τὸν ἱερὸν ὑμῶν τόπον ἐπισκέψεώς μας, ἐκφράζομεν καὶ αὗθις
τὴν βαθείαν μας εὐγνωμοσύνην διὰ τὰς τόσας δωρεάς, ὧν
ἠξίωσεν ἡμᾶς ἡ πατρικὴ ὑμῶν ἀγάπη καὶ στοργή. Δεόμεθα δὲ
τοῦ Κυρίου, ὅπως κρατύνῃ καὶ μεγαλύνῃ καὶ ἐπαναφέρῃ εἰς τὴν
παλαιάν του εὔκλειαν καὶ δόξαν τὸ Ἅγιον Ὄρος πρὸς δόξαν
τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ 'Εκκλησίας καὶ διασφάλισιν
ἀπὸ ποικίλων πειρασμῶν καὶ περιστάσεων τοῦ πολυάθλου
'Ἐθνους μας.
Ἁσπαζόμενος τὴν δεξιάν ὑμῶν καὶ ἐκ μέρους πάντων
τῶν κ κ. Ἐπιστημόνων καὶ φοιτητῶν, κληρικῶν τε καὶ λαϊκῶν,
οἴτινες σᾶς ἐπεσκέφθημεν διατελῶ μετά θαθυτάτου σεβασμοῦ.

'Α8. Φραγκοπουλος
Θεολόγος—Ἰεροκῆρυξ

ΣΚΕΨΕΙΣ
'Η εκθεσις τῆς Ἀποεπιτροπῆς :
Μεστὴ δρθων ἰστορικων διαπιατωσεων και κριτικοϋ πνεύματος,
ἀποστάζουσα δὲ τδ αρωμα τὴς ίδιαιτέρας ἐκείνης εὑλαβειας προς τὰ δσια
και ἰερὰ τοϋ "Εθνους, ῆτις έστ6λιζεν 6ίλλοτε τὰς φιλογενεϊς προσωπικδ··
τητας τοϋ ϊστορικοϋ ὴμων Γένους, ειδε τδ φως τὴς δημοσιοτητος εἰς τὰς
σελίδας τοϋ προηγουμένου τεύχους τοϋ ἀνὰ χεϊρας ταπεινοϋ περιοδικοϋ,
ἡ ἔκθεσις τὴς 'Υποεπιτροπὴς τοϋ 'Υπουργείου 'Εξωτερικων «περ! διατηρήσεως τοϋ πνευματικοϋ και βυζαντινοϋ χαρακτηρος τοϋ 'Αγίου Ὅρους».
2πανίως 'Επιτροπὴ κρατικων λειτουργων ἐστω καὶ ὰνωτάτων, τον
ἡ ζωή, ἐν τὴ έκπληρωσει των προς τδ Κράτος ὑπευθύνων αύτων καθηκδντων έκδαπαναται συνήθως έντδς τοϋ πεζοϋ «κλίματος» των δημοσίων
γραφείων, ήδυνήθη νὰ συλλάβη μὲ τοιαύτην και τοσαύτην φυσικοτητα
καϊ ένάργειαν ἐν έξαιρετικως ἰδιοτυπον και λϊαν εὺαισθήτου ὑφῆς θέμα,
ως τδ ὑπ' αύτὴς πραγματευθέν.
'Ιδιαιτέραν ἐντύπωσιν προυξένησαν ὴμϊν τὰ ἐν τὴ έκθέσει προσαγομενα ὰκαταμάχητα έκεϊνα έπιχειρήματα, δθ ων ἀναιρειται ἡ «τουριστικὴ» σκέψις μερικων, ὰρμοδίων καϊ μή, περ'ι έκτελέσεως «τεχνικων
ἔργων», δι' ων νὰ καταστὴ τδ “Αγιον Ὅρος τοπος περιηγητικοϋ διαφέροντος. «Τοιοϋτον τι θὰ ἀπετέλει, λέγει ὴ ἔκὑεσις, κατάλυσιν αϋτὴς
ταύτης τὴς θρησκευτικὴς ύποστάσεως αὑτοϋ, ώς τδπου ιεροϋ ὰρχὴθεν
προορισθέντος ἀποκλειστικως εις αϋστηρὰν μοναχικὴν άσκησιν, μακρὰν
τοϋ κοσμου, ύπύ ωρισμένους κανονας επὶ δέκα αϊωνας εύλσβως τηρηθέντας.»
Κοὰ ποάγματι, ως στερεοτϋπως 7,έγεται και γράφεται ὑπδ των
πλέον ὰρμοδίων εν προκειμένω, ὴγουν-υπο των ήμεδαπων καὶ ὰλ2,οδαπων, των περιηγουμένων, μεταξὑ δλων των ὰξιοΟεάτων τὴς ὑδρογείου,
και τον Ἀγιιονυμον ήμων Τ6πον, εχεϊνο δπερ αιχμαλωτίξει κυριολεκτικως τὰς ψυχάς των εϊναι ἡ ἀναλλοίωτος διὰ μέσσυ των αἰωνων διατήρησις τοϋ Ιδιοτϋπου, τοϋ "Κιιι 8θηβΓΪ5» έκείνου χαρακτηρος τοϋ Ἀγιορειτικοϋ μοναστικοϋ μορφωματος, ϊδιοτυπία ῆτις ὴθελεν εϋβϋς εκλείψει,
τις περιπτωσιν ὰλζ.οιιδσεως τοϋ πνευματικοϋ χαρακτηρος τοϋ τδπου. Μέσα
εις τον κατακλυσμδν τοϋ συγχρονου μηχανιστικοϋ πολιτισμοϋ, τδ Ἀγιον
Ὅρος δμοιάζει προς κιβωτδν τοϋ Νωε, διασώζουσαν έσαε'ι «πάντα οσα
ἔχει πνοὴν ζωὴς». (Γεν. Ζ', 22) Ὅμοιάζει άκδμη προς νησϊδα, εν
τῆ δποϊα δ έπισκέπτης δύναται και πάλιν νὰ ἀνεύρη τον έαυτον του,
τον λησμονημένον εσωτερον έαυτον του.
"Ωστε ἐκτδς τῆς ἀννπολογίστου πνευματικής ζημϊας, τὴν δποίαν
δύναναι νὰ προκαλἐση πσσα ὰλλοϊωσις τοϋ βυζαντινοϋ χαρακτηρος τοϋ
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Ἀγϊου “Ορους, καὶ αϋτδ τοϋτο τδ περιηγητικδν διαφέρον του ῆθελεν
αυτη έντδς δλίγου ὰπονεκρωσει, διοτι Μονα'ι έντδς τὴς ἀγρίας και ώραϊας
φύσεως, προσιταϊ δὺ εν παση ἀνέσει εις τους περιηγητάς, ὑπάρχουσι παντοϋ τοϋ κοσμου, μὴ προκαλοϋσαι ομως εις αϋτοϋς οϋδἑν ἰδιαϊτερον ενδιαφέρον. Προς αλλα λοιπδν ἀξιοθέατα μέρη τὴς Πατρίδος ήμων, δι' α
ένδεϊκνυται και έπιβάλλεται μάλιστα ὴ τουριστικὴ αυτων ὰξιοποίησις
—και υπάρχουσι πλεϊστα εγκαταλελλειμένα τοιαϋτα— ας στραφῆ ἡ μέριμνα των ένδιαφερομένων κα'ι «άςάφίσωσιν εϊς τὴν ὴσυχίαν των τους ἀπαρνησαμένους τον κοσμον μοναχοϋς τοϋ 'Αγίου Ὅρους», ώς προσφυως παρατηρεϊ ὴ εϊρημένη ἔκθεσις τῆς ϋπδ τὴν φιλαγιορείτην κ. Παν. Πουλϊτσαν "Επ,τροπὴς.

«Φυσιολατρεία»:
Πεντήκοντα χιλιάδες οϊτομα, άνήκοντα εϊς τα διάφορα επίσημα
έκδρομικὰ σωματεϊα της 'Ελλάδος, έξώρμησαν εις χιλίας πεντακοσίας έκδρομάς των ὰνιὶ τὴν έλληνικὴν δπαιθρον κατὰ τδ παρελθδν ἔτος Ι953.
ΟΙ ἀριθμοὶ έλήφθησαν ἐκ δημοσιευθεισω.ν στατιστικων τοϋ Συνὶσμου των.
Μὲ άλλας λέξεις χίλιοι "Ελληνες, μέλη άνεγνωρισμένων ύκδρομικων δμίλων, έξέρχονται κατὰ μέσον δρον καθ' έκάστην Κυριακὴν ἀπδ
τὰ μακρα και πολλαπλα ἐκ σιμέντου κα'ι σιδήρου τείχη των συγχρονων
έλληνικων μεγαλουπολεων, διὰ νὰ έκχυθωσι προς τὰ βουνὰ και κάμπους
καϊ αϊγιαλούς τὴς ϋπαϊθρου. Εινε οι λεγόμενοι «φυσιολάτραι», οι συνειδητοϊ δηλαδὴ φίλοι και δπαδοϊ τὴς ὑπαιθριου ζωής, οϊ μϋσται και τεχνοκρίται των μυστηρίων καὶ θελγήτρων τὴς φύσεως, οι δποϊοι ὰπδ «φυσιολατρικὴς» έποψεως ουδὲν εχουσι, ύποτϊθεται, τδ κοινὸν μέ τὰς έκατοντάδας χιλιάδων των άλλων έκεϊνων μικρο-ἐκδρομέων, οϊτινες χάριν
«ἀναψυχὴς» έξέρχονται έπισης των πδλεων κατὰ τὰς Κυριακὰς και έορτάς, κατακλϋζοντες δι' δλϊγας ιδρας τα γύρω προάστεια καϊ έξοχάς. Οι
πρωτοι, κα'ι μακρὰν ὸδδν πορεύονται, και εις ἔξοδα ὑποβάλλονται, και
—τδ σπουδαιοτερον δθ ἕνα σύγχρονον κοσμοπολίτην— τας κοινωνικὰς
συναναστροφὰς και κοσμοπολιτικὰς τέρψεις καταφρονοϋσι, το δὲ έπιζημιωτατον πάντων, τὴν μοναδικὴν εὑκαιριαν συμμετοχὴς των εἰς τὴν
θείαν λειτουργών των Κυριακων και έορτων ὑυσιάζουσι, καὶ πάντα
ταϋτα διὰ τὴν «χαρὰν» και μονον τοϋ υπαϊθρου. Π6σοι λοιπδν άραγε
ὰπδ τους ἀνωτέρω έκδρομεϊς κατορθώνουσι, κατὰ τας έπιπονους ταϋτας και πλήρεις θυσιων έξορμήσεις των, νὰ ἔρχωνται πράγματι εις έπαφὴν μετὰ «κρυπτά» τὴς φύσεως διὰ νὰ ἀντλήσωσι τὴν πολυτίμητον
ταύτην χαράν; Και λέγομεν κρυπτὰ διοτι, δπως εν ἔργον τέχνης διὰ νὰ
κατανοηθὴ εϊναι ὰνάγκη δπως δ θεατὴς συνδεθὴ μυστικως. και άοράτως
μέ τὴν ψυχὴν τοϋ φιλοτεχνήσαντος καλλιτέχνου, οῦτω κα'ι ή φύσις, τοτε
μονον δύναται δρθως νὰ κατανοὴται, δτε ἡ ψυχὴ τοϋ θεατοϋ, άπολαμβάνουσα πτέρυγας, ἀνατείνηται προς συνάντησιν τοϋ πνεϋματος τοϋ Δημιουργοϋ της. Τ6τε μόνον δ άνθρωπος κοώισταται δέκτης εϋαίσθητος
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δλων των μυστικων λαλημάτων τὴς Δηιιισυργίας, άποκτᾳ τὴν γνωσιν τῆς
γλιδσσης των διαφορων δημιουργημάτων και ὴμπορεϊ νὰ άκούτ] τον μυστηριώδη έκεϊνον ἀναστεναγμόν, τον άναδιδομενον ὑπδ της φθαρτὴς
κτίσεως προς τον άκτιστον Κτϊστην, εν εἱδει υμνου καὶ προσευχής καϊ
ἐπικλήσεως διὰ λύτρωσιν, ἐκ τῆς δουλεϊας της φθορας, εις ῆν ὑπετάγη
κα'ι αυτη έξ εϋσπλαγχνϊας τοϋ Θεοϋ προς τον έκπεσοντα ανθρωπον.
Χωρις τὴν μυστικὴν αὐτὴν έπαφὴν της ψυχῆς των έκδρομέων μὲ
τδ διάχυτον εν τὴ φϋσει πνεϋμα τοϋ Κυρίου, δι" ου τα πάντα έγένετο,
έξομοιοϋνται οῦτοι μὲ τοὺς «τὴν ἀλήθειαν εν ἀδικϊα κατέχοντας», περ!
ίον δμιλεϊ δ 'Απόστολος Παϋλος (Ρωμ. α'. Ι8—25), «οϊτινες μετή1,λαξαν
τὴν ἀλήθειαν τοϋ Θεοϋ, εν τω ψεύδει' κα'ι έσεβάσθησαν, κα'ι έλάτρευσαν
τ ὴ κτίσει παρὰ τον Κτίσαντα». Μὲ ἄλλας λέξεις ιιεταπίπτει τοτε ὴ έκδρομὴ εις εϊδωλολατρείαν, ἢ εις κούφην ματαιοδοξίαν,
ὴ εϊς ευτελὴ, ὑποκτηνώδη —διὰ νὰ μὴ ἀδικωμεν και τὰ κτήνη— κοιλιοδουλεϊαν καϊ σαρκολατρείαν.
Π6σοι λοιπδν ἐκ των «φυσιολατρων» έπιτυγχάνουσι τὴν έσωτέραν
αδτὴν μετὰ της φύσεως έπαφήν; 'Εἀν δὲν δυνάμεθα νὰ καθορίσιομεν τδ
ποσοστδν του των, δὲν δυσκολευόμεθα δμως να έννοήσωμεν δτι μονον
μεταξϋ των πιστων και συνειδητων χριστιανων δέον οι έκλεκτο'ι ουτοι νὰ
ἀναζητηθωσι. “Αλλὰ. και οῦτοι τοτε μονον δύνανται νὰ γεύωνται τους
πνευματικοὑς αϋτοϋς καρποϋς των έπιμοχθων έξορμήσειδν των, δταν
γνωρὶζωσι νὰ χαϊρωνται τὴν φύσιν κατὰ μονας, χωρις τον θόρυβον καϊ
τὴν δχληρὰν παρουσίαν έτεροκλϊτων συνοδοιπόρων.

'Η στροφἢ
'Η ἀνθρωποτης ἀπαγοητευθεϊσα ἀπδ των αϋτοκαλουμένων σωτήρων και πικρόν μάθημα λαβοϋσα ἐκ της έγκαταλειψεως τοϋ μ 6 ν ο υ
Σ ω τ ὴ ρ ο ς και των τραγικων ὰποτε1,εσμάτων των δύο βροτολοιγων πολέμων, ὴρξατο ὰπο τινος νὰ στρέφηται προς τον ἀρχηγδν τὴς σωτηρίας
και άρχοντα τὴς εἰρήνης.
Οϋτως έξηγεϊται ή εν ταϊς ἡμέραις ήμων παρατηρουμένη μεγάλη
ζήτησις τοϋ χριστιανικοϋ έντύπου, ὴ μεγάλη διάδοσις τὴς 'Αγϊας Γραφής, ώς κα'ι ὴ πληθὴς των ἐκδοσεων βιβλίων, άναφερομένων εἰς τοϋς
πρώτους τοϋ χριστιανισμοϋ αἰωνας, τους Μεγάλους Πατέρας τὴς "Εκκλησίας και τον στύλον αϋτὴς τον Μοναχισμον.

Συγγραφαϊ δίξιολογοι ξένων σοφων, ἀναφερομεναι εις τον μοναχισμδν και τους μοναχοὴς τὴς 'Ανατολής, έκδϊδονται σχεδδν καθημερινως, συγγράμματα δὲ των νεωτέρων μεγάλων παραγόντων τὴς ὰγγελικής
πολιτείας, ύις Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου μεταφράξονται εϊς τὰς εϋρωπαϊκὰς γ7,ιοσοας μὲ λίαν εϋμενὴ σχδλια. Ξένος λογιος εις ἔργον αϋτοϋ
διὰ τον Μ. 'Αντωνιον, τὴν πατέρα των άναχωρητων, ἀναγράφει δτι «τδ
παράδειγμα τοϋ Μ. 'Αντωνϊου εϊναι ή φωνὴ των α'ιιδνων».
Ὅ διευύυντὴς τοϋ τμήματος σλαυϊκων. σ,τουδων εις τδ Καθολικὴν
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Ἰνστιτοῦτον των Παρισὶων ὲξύδωκεν ὲμβριθὴ μελέτην
τον τίτλον Μοναχισμδς και 'Ρωσικα'ι Μοναί.

εκ 2Ι8 σελ. ὑπδ

Δυστυχως ὴμεϊς οἰ "Ελληνες λαϊκοὶ καὶ μοναχοι στερούμεθα τοιτοϋτων ἔργων, ατινα έγράφησαν εις τὴν 'Ελληνικὴν και ϋπδ 'Ελλήνων
Πατέρων, διδτι οϋδεις των ἀρμοδίων έμερίμνησε διὰ τὴν ἔκδοσιν αῦτων!
Οϋδέν μέτρον οϋδαμοθεν λαμβάνειαι προς ένϊσχυσιν και προαγοτγὴν τοϋ
Μοναχισμοϋ ἐν 'Ελλάδι. "Ιλεως γένοιτο ὴμϊν δ Κύριος.
'Επι τὴ εϋκαιρία δίκαιον θεωροϋμεν νὰ έξάρωμεν τδ εἰς τον
"Αγιον ὴμων τοπον άφιερωμένον τεϋχος τοϋ περιοδικοϋ «Δημιουργία»,
μολονοτι τινὰ των εν αυτφ ωφέλιμον θὰ ὴτο αν παρελείποντο και τὴν
ά ρ ι σ τ η ν μελέτην έξ 25 σελίδων περι τοϋ Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, ὴντινα έδημοσὶευσε τδ δργανον τὴς Χριστιανικὴς 'Ενωσεως 'Επιστημονων «'Ακτϊνες» εις τα υπ' άριθ. Ι42, Ι43, Ι44, Ι45, τεύχη αϋτοϋ.
'Η μελέτη αυτη τοϋ καθηγητοϋ Ι. Κολιτσάρα ἀποτελεϊ δτι άριστον έγράφη καὶ δικαιον και ἔπαινον τὴς ὴγνοημένης υπο των συγχρονων μεγάλης ταύτης "Εκκλησιαστικὴς προσωπικοτητος.

Μεγἀλη δήναμις.
'Ως πολλάκις έτονίσθη, μεγάλη δύνα'μις, σχεδδν μοναδική, τὴς
'Εκκλησίας ειναι δ μοναχισμος. Τοϋτο διαλαλεϊ ὴ Ιστορία καὶ ή σύγχρονος πραγματικοτης.

"Εν των γνωρισμάτων καϊ καθηκοντων τὴς 'Εκκλησίας εϊναι ἡ
'Ιεραποστολὴ τδ «μαθητεϋσατε πάντα τὰ ἔθνη» ὴ έξωτερική, δι" ῆς γϊνονται μέλη τὴς 'Εκκλησϊας οι εκτος αύτὴς εύρισκομενοι καὶ ἡ έσωτερική τοιαύτη, δι" ὴς γινονται συνειδητὰ μέλη αὑτὴς, χριστιανοὶ εν έπιγνωσει, οϊ εξωτερικως και τυπικως μετ' αὺτὴς συνδεδεμένοι,
Ποιος ομως θὰ επιτελεση τὰ μεγάλα καὶ υψηλὰ ταϋτα λ,ειτουργήματα; Οι Μοναχοι απαντα ὴ Βυζαντινὴ ἐποχὴ και ὴ μεταγενεστέρα τοιαύτη των 'Ιεραποστολων τὴς 'Ρωσικής 'Εκκλησιας εν 'Ασὶιχ, Κορέςζ και
Ἰαπωνία. Οι Μοναχοι απαντ^. και ὴ Δυτικὴ "Εκκλησία μὲ τα πολυπληθὴ
Αὑτής Μοναχικὰ τάγματα. Κατ" έπίσημον αϋτὴς ἀνακοίνωσιν έργάξονται
εις τὰς 'Ιεραποστολδις 62.ΟΟΟ μοναχοι, 83.ΟΟΟ κατηχηται, 92.ΟΟΟ λαϊκοὶ
διδὰσκαλοι. Πδσοι μοναχοι ἐργάζονται εις τὰ εργα ταϋτα παρ' ὴμϊν.

'Η πηγη τῆς δυστυχιας.
"Οταν δ άνθρωπος εϊτε ώς ἀτομον εϊτε ὡς δμὰς — κοινωνία ἢ
κρὰτος— δεν ὑυθμιξει τὰς σκέψεις καὶ πράξεις αϋτοϋ μὲ γνώμονα τδ
θειον θύλημα, εϊναι έπόμενον νὰ αποτυγχανη εΙς τὰς έπιδιώξεις του
και ένφ εύρὶσκεται εἰς τον αϊωνα τον παράγοντα αφθονα τα μέσα τὴς
συντηρήσεως νὰ ξῆ εν δυστυχία. 'Η ὰμαρτϊα ωθεϊ τοϋτον «ποιεϊν τὰ μὴ
καθήκοντα» (Ρωμ. α' 29) και βυθίζει εἰς αφατον δυστυχϊαν ἐν μέση εάτυχία! Τὴν ἀλήθειαν ταύτην μαρτυρεϊ ἡ σύγχρνος παγματικοτης.

Ι2Ο
'Ο πρόεδρος τοϋ οϊκονομικσϋ

κοά

κοινωνικοϋ

συμβουλίου

τοϋ

Ο. Η. Ε. ἀνεκοίνωσεν έπισήμως δτι τα 59,5 ώο τοϋ συνολου τοϋ πληθυσμρυ τῆς γης ύποσιτϊζονται, ένω δαπανωνται ιλιγγιώδη ποσὰ εις έξοπλισμούς, δι' ων θὰ ὴτο δυνατὺν νὰ τραφωσι πλουσίιος οι λιμόττοντες.
'Ω: άνεκοίνωσεν ἐξ άλλου δ Πρόεδρος 'Αϊζενχάουερ εν βομβαρδιστικδν
ἀεροπλάνον. στοιχίζει δσον 8Ο σχολεϊα ἢ δύο ὲργοστάσια παραγωγής
ὴλεκτρικοϋ ρεύματος διὰ πολιν 6Ο χιλ. κατοίκων ὴ δύο νοσοκομεϊα ὴ
δσον ὴ κατασκευὴ δδοϋ 8Ο χιλιομέτρων εν μπετον!!! "Ενα ἀντιτορπιλλικδν στοιχίζει δσον ἡ ἀξία οικιων διὰ 8ΟΟΟ άτομα. Μὲ τὴν άξϊαν 2Ο αν
τιτορπιλλικων θὰ ὴτο δυνατδν νὰ άποκτήσουν τας οἰκϊας των οἰ σεισμοπαθεις χαϊ άστεγοι ὰδελφοί μας έπτανήσιοι κα'ι Οεσσαλοι !.
Δὲν ειναι δὲ μονον τὰ ἔξοδα των έξοπλισμων των Κρατων ή τροφδς
της άνθρωπίνης δυστυχίας, ἀλλὰ καϊ τα πολλὰ ἔξοδα τοϋ έξοπλισμοϋ τὴς
ἀνθρωπϊνης ματαιοδοξίας, ως π.
ἡ δαπάνη Ι5.ΟΟΟ λιρων εἰς μεσαιωνικοϋ τϋπου δεϊπνον τοϋ Ντε Κονέβα, ῆτις έχαρακτηρίσθη ϋπδ τοϋ έπισήμου δργάνου τὴς Δυτικὴς'Εκκλησϊας «ως μία έπίδειξις ματαιοδοξίας
και καταπτιδσεως ὴθων, μία κατάχρησις άγαδων ὰγιωστον πως άποκτηθέντων» κα'ι πολλα άλλα, ατινα καϊ οι πενέσἰατοι πράττουσιν έξοδεύοντες εϊς τον βωμδν των παθων. Οὑτως εν Γαλλία ἐκ των ΙΟΟ φράγκων
ατινα ἔκαστον άτομον δαπανα, τα. ΙΟ διατϊθενται εϊς τον ἀλκοολισμον,
αι έτήσιαι δὲ δαπάναι ἀνέρχοτται εϊς 661 δισεκατομμϋρια!! Ὅν 'Αγγλϊα
κατὰ τον ϊατρδν Σέλπορυ ΙΟΟ χιλ. άτομα πάσχουν εκ χρονίου ἀλκολισμοϋ
κα'ι 4ΟΟ χιλ. εϊναι τρομερο! πόται! Ἰδοὺ ή πηγὴ τὴς δυστυχίας! Κα'ι μερικο'ι εἰρωνεύονται τὴν νηστείαν κα'ι έγκράτειαν ἡ δποία ειναι μήτηρ καϊ
πηγὴ τὴς εὑτυχϊας και ὑγείας

Κάθε ὰνθρωπος που βαδίξει εϊς τὴν παροϋσαν ζωὴν με σωφροσϋνην καὶ δικαιοσϋνην κα'ι γνωστικδτητα κα'ι ϋποφερει ὰνδρείως
καϊ με ϋπομονὴν τὴς ψυχῆς του δλους τους κοπονς και λύπας των
πειρασμῶν κα'ι θλϊψεων ποϋ τοϋ άκολουθοϋν άπδ τους δρατοὑς και
άοράτους έχθροϋς, δ άνθρωπος αϋτδς βαδϊζει φρονίμως και έργάξεται εναντίον των πονηρῶν ήμερῶν τῆς παρούσης ζωῆς.
Ὅκεϊνος που γνωρίζει να εργασΟὴ καλῶς τὴν παροϋσαν ζωὴν
οταν τοϋ άκολουθοϋν θλίψεις καϊ δνυδισμοϊ καὶ ατιμϊαι, γνωρίζων ποσην ώφἐλειαν προκειται να τοϋ προξενήσουν κα'ι σκεπτομενος τδ κέρδος αύτῶν, τα άρπάξει ἀμέσως τα σηκτδνει εις τους ώμους του καϊ
τρέχει χαίρων διοτι άντ'ι να δῶση χρήματα προς άγοράν των, τ' άγοράζει μονον με τὴν ὑπομονήν. Τοιουτοτροπως κερδϊζει τον καιρδν εϊς
μίαν μονον στιγμήν, τὴν δποίαν πολλοὶ δεν δϋνανται να τὴν εῦρουν
οὑτε νὰ τὴν άποκτήσουν, παρ' δλον που νηστεύουν, ὰγρυπνοϋν, σκληραγωγοϋνται καὶ ϋποκεινται εϊς πολλοὑς αλλους άγῶνας ἐπὶ πολλα
ἔτη. "Ωστε έκεϊνος που δεν γνωρίζει να έργασύή τοιουτοτροπως,
χάνει τον καιρδν τῆς σωτηρίας του.
'Αγ. Συμτων Ν. ©εολδγου

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'ϊερβκοινοτικὴ 'ΕπιτρΦϊττι εϊς Ἀθὴνας. Κατόπιν τὴς ὰποφάσεως τὴς 'Ι, Δισενιαυσίου Συνάξεως τοϋ παρελθοντος 'Απριλίου 'Ιεροκοινοτικὴ “Επιτροπή, άποτελουμένη εκ των Καθηγουμένων των 'Ι. Μονων 'Αγ. Διονυσϊου καϊ 'Αγϊου Παύλου Πανοσιολογιωτάτων 'Αρχιιι.
Γαβριὴλ και Σεραφεϊμ, μετέβη περὶ τα τέλη τοϋ παρελθοντος Μα'ίου εις
'Αθὴνας, ϊνα συνεργαζομένη μετὰ των ὰρμοδίων έκπροσιοπιον του Κράτους, προωύήση προς τὴν λύσιν των διάφορα. 'Αγιορειτικὰ ζητήματα,
πραγμα δια το δποϊον και εὶργάσθη αυτη ἐπιτυχως, συναντήσασα προς
τοϋτο και πλήρη κρατικὴν κατανδησιν.
'Αδωνιὰς 'Εκκλησ. Σχολὴ. 'ΕπΙ τὴ λήξει τοϋ σχολικοϋ ἔτους
Ι953—54 υπεβλήθη ύπδ τὴς διευθύνσεω; τὴς Σχολὴς εϊς τὴν 'Ι. Κοινοτητα τοϋ 'Αγ. Ὅρους λεπτομερὴς και σαφεστάτη ἔκθεσις περὶ τοϋ πνευματικοϋ ἔργου αϋτὴς, τὴν δποϊαν κρίνομεν σκοπιμον νὰ παραθέσωμεν
δλοκληρον :
Εύδοκία μὲν κα'ι χάριτι τοϋ Παναγάθου Θεοϋ καὶ Πατρος, εϋλογία δέ καϊ έγκρίσει τοϋ σεπτοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου, έγένετο
πραγματικοτης δ διακαὴς ποθος τοϋ ὰγιορειτικοϋ κοσμου περ'ι ὰνασυστάσεως καϊ έπαναλειτουργϊας τὴς καθ' ήμας γεραρας 'Αθωνιάδος Σχολὴς.
Ουτω διὰ τὴς ύπ' ὰριθ' 594Ι3ὶΙ8-6·53 κοινὴς ὰποφάσεως των ' Υπουργων 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα'ι 'Εξωτερικων, δημοσιευθείσης εν τω ύπ' άριθ. Ι82ὶ2Ο-7-Ι953 Τ. Αύ4 Φ. Ε. Κ. κυρωσάσης τὴν
ύπδ τὴς 'Ι. Δισενιαυσίου Συνα'ξεως τὴς 2ϊὰ9152 ·ψηφισΟεισαν καϊ ϋπδ τοϋ
Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου έγκριθεϊσαν (2Ι-9-52) κανονιστικήν διὰταξιν περι τὴς 'Αθωνιὰδος 'Εκκλησιαστικῆς Σχολὴς, ἀνασυσταθεϊσα ή
Σχολὴ ὴρξατο ὲπαναλειτουργοϋσα ἀπδ των ὰρχων τοϋ λήξαντος σχολικοϋ ἔτους (Ι953 —1954)

Μετὰ τὴν προσέλευσιν των μαθητων καϊ τὴν κατὰ τὰ νομιμα
(1953-ο4) έπιτυχὴ ἐξέτασιν αυτων, κατετὰγησαν εϊς μὲν τὴν Α' τάξιν κατοπιν εξετάσεων 22, εϊς τὴν Β' 8 και εις τὴν Δ' 4, τούτων έγγραφέντων
έπϊ τη βάσει των υπ' αυτων κατεχομένων τϊτλιον σπουδων.

"Εξ αυτων τρεις ὴσαν διάκρνοι, έννέα Μοναχοϊ κα'ι εϊκοσι και δύο
δοκιμοι των 'Ι. Μονων. 'Εκ τούτων κατὰ τὴν διὰρκειαν τοϋ σχολικοϋ
ετους διέκοψαν τὰς σπουδάς των εξ, έλαττωύέντος ουτω τοϋ ὰριθμοϋ των
μαίἰητων εις εϊκοσι δκτιδ.
Κατοπιν κοινὴς ἀποφάσεως τοϋ καθηγητικοϋ Συμβουλίου και τὴς
'Εφορείας τὴς Σχολὴς έγένετο τὴν 5ϊΙ8-ΙΟ·ο3 ὴ έναρκτήριος τελετὴ διὰ
πανηγυρικής λειτουργϊας καϊ αγιασμοϋ. Τῆ προσκλήσει τὴς Σχολὴς,
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παρευρέθησαν ἡ Ἰ 'Επιστασία, ἡ Ἰ. Κοινότης, δ Γενικδς Διοικητὴς
'Αγϊου Ὅρους, απασαι αϊ ἐν 'Αγίω Ὅρει πολιτικαι και ὰστυνομικα'ι 'Αρχαϊ, δ Καθηγητὴς τὴς Θεολογικὴς Σχολὴς τοϋ Πανεπιστημίου "Αθηνων
κ. Ν. Λούβαρις ώς κα'ι ή ἐν Καρυαϊς παρεπιδημοϋντες ξένοι.

"Εκ μέρους τὴς 'Ι. Κοινοτητος ωμίλησεν δ 'Αντιπροσωπος τὴς Ἰ.
Μ. Μεγϊστης Λαϋρας έκφρὰσας τὴν χαρὰν τοϋ Σωματος έπϊ τῆ έπαναλειτουργϊα τὴς Σχολὴς. "Ακολούθως δ Γεν. Διοικητὴς ὑπογραμμίσας τὴν
σπουδαιότητα τοϋ Μοναχισμοϋ και τὴν άξίαν αϋτοϋ ως πνευματικοϋ παράγοντος εν τε τη 'Εκκλησία καϊ τω “Εθνει και τέλος δ Σχο1,άρχης,
εξαρας τδ ἔργον δπερ εχει να έπιτελέση ὴ Σχολή, δ έορτιος πανηγυρισμδς έπεσφραγίσθη διὰ των εϋχων των παρισταμένων προς εύοδωσιν τοϋ
ἔργοι,' της Σχολὴς.
“Εκ τοϋ προβλεπομένου εκ τον Κανονισμοϋ τὴς Σχολὴς διδακτικοϋ
προσωπικοϋ κατὰ τδ μεν Α' έξάμηνον ἡ Σχολὴ ἔσχεν εκτος τοϋ Σχολὰρχου 1 Θεολόγον, 1 Φιλολογον, 1 Μαθηματικδν ἀποσπασθέντων τοϋ μὲν
Θεολογου εκ τὴς 'Εκκλησιαστικής Σχολὴς ιχγ. 'Αναστασϊας των 'δἑ δύο
ιϊλλων εκ Γυμνασίων τὴς Θεσψϊκης. 'Η 'Ι. Κοινοτητος διώρισεν έπίσης
και 1 καθηγητὴν τὴς Μουσικὴς, δστις έδίδαξε και τὴν ἀγιογραφίαν.

Κατὰ τδ Β'. έξὰμηνον τδ προσωπικον τῆς Σχολὴς συνεπληρώθη
σχεδδν ἐξ δλοκλήρου διὰ τοϋ διορισμοϋ ως μονίμων Καθηγητων τὴς
Σχολὴς 2 Θεολογων, 1 Φιλολογου καϊ 1 Γεωπόνου. Τὰ μαθήματα τὴς
'Αγγλικὴς και Δασολογίας ως κα'ι τὰ πρακτικης φϋσεως τοιαϋτα ξυλογλυπτικὴ; κλπ. δεν έδιδὰχθησαν, μὴ έξευρεθέντων των καταλλήλων
καθηγητων.
'Η έορτή των Τριων Ἰεραρχων έωρτάσθη μεγαλσπρεπῶς εν τῆ
2χολῆ διὰ τελέσεως πανηγυρικής λειτονργίας εν τφ ναϊδρίῳ τῆς Σχο
λὴς, μετὰ τδ πέρας τὴς δποι'ας ἐγένετο εϊδικὴ τελετὴ εις τὴν ὑποίαν οι
μαθητα! τὴς Σχολὴς ύψαλλον θιὰφορα ασματα καὶ απήγγειλαν ποιήματα
θρησκευτικοϋ κα'ι έθνικοϋ περιεχομένου.
Τον πανηγυρικον τὴς ἡμέρας έξεφώνησε δ καθηγητὴς τῆς Θεολογίας κύριος 'Αντωνιος Τσιβίκης.
Κατὰ τὴν έορτὴν παρέστησαν ἡ Ἰ. Κοινότης, ἡ 'Ι 'Επιστασία ως
καϊ αι πολιτικαι άρχαϊ καϊ λοιπούι 'Υπηρεσϊαι τοϋ 'Αγ. Ὅρους. Εις εκτακτον Συνεδρίαν τδ καθηγητικδν συμβούλιον άπεφάσισεν δπως προτεϊνη
τὴν μεταβο2,ὴν τοϋ ῆδη εν τη Σχολή ισχϋοντος προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων, ως ὰπρόσφορον εις τους μαθητάς, ίδϊως των κατωτέρων τάξεων, προέβη δὲ εις τον καταρτισμδν νέου τοιοϋτου, το
ὑποῖον και υπέβαλε τῆ 'Ι. Κοινότητι και τφ Γενικω Διοικητῆ διὰ τα
περαιτέρω.

Εις ἐπανειλημμένας τακτικὰς και εχτακτους Συνεδρίας κατὰ τὴν
διάρκειαν τοϋ σχολικοϋ ἔτους, δ τε Σχολάρχης καὶ οι ΚαΟηγηταϊ, διεπι-
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στωσαν μετ' ϊδιαιτέρας εὑχαριστήσεως τὴν διαρκή πρδοδον των μαϋητων
εις τὰ μαθηματα αυτων. Και ειναι εὑχάριστον δτι παρὰ τὰς δυσκολίας,
τὰς δποίας οδτοι συνήντησαν καϊ ἐξ άλλων λογων και κυρίως ἐκ των
άνεπαρκων προϋποθέσεων, δι' ων ὴσαν έφωδιασμένοι, κατωρθωσαν νὰ
ὑπερπηδήσωσι παν έμποδιον καὶ νὰ ἀνέλθωσιν εϊς ὰξιοζήλευτον έπίδοσιν.
Τοϋτο δφειλεται και εϊς τον ζὴλον καὶ τον ενθουσιασμον τοϋ διδακτικοϋ προσωπικοϋ, δπερ οϋδενδς κοπου έφείσθη προκειμένου νὰ μεταδωστ,
τὰς ὰναγκαιούσας γνιδσεις εἰς τους μαύητάς. Αι γραπταὶ δοκιμασίαι τοϋ
Α' και κυρϊως τοϋ Β' έξαμήνου ἀπέδειξαν κατὰ τροπον ικανοποιητικώτατον τὴν έμπέδωσιν τοϋ διδακτικοϋ ἔργου τὴς Σχολὴς εν ταϊς διακονίαις των μαθημάτων.

'Ωσαϋτως διεπιστώθη δτι τδ ὴθος των μαθητων ὑπὴρξεν έξαϊρετον. 'Εκτδς ένίων παρεκτροπων, αϊτινες δμολογουιιένως ειναι ὰναποφευκτοι διὰ μαθητὰς ἐκ τοϋ κοσμου τδ πρωτον έρχομένους εϊς έκκλησιαστικὴν Σχολὴν και μάλιστα ἐν τω αύστηρω περιβάλλοντι τοϋ 'Αγ. Ὅρους
καὶ αι δποϊαι δὲν ἀνδίγονται εις βασικὰ ζητήματα ῆθους καὶ τὰ δποϊα
με τὴν βοὴθειαν τοϋ Θεοϋ διευθετήθησαν κατὰ τον δμαλοτερον τροπον,
οϋδέν τδ άξιοσημείωτον παρετηρήθη.
"Οπως δε ἐν τοϊς μαθήμασι ουτω καϊ εν τφ ὴ9ει οι μαθηταὶ
—έκτδς έλαχίστων εύτυχως έξαιρέσεων— βαδϊσαντες ὰπδ προοδου εἰς
πρδοδον, άνοίχθησαν ἐπὶ τα βελτϊω κα'ι τα κρείττω προς πλήρωσιν χαρας και ἀγαλλιάσεως των καρδιων έκείνων, αϊτινες νυκτϊ τε καὶ ἡμέρα
κοπιάζουσι και μοχθοϋσιν ὑπὲρ αυτων.
'Εν ϊδιαιτέραις συγκεντρωσεσι, εν τοϊς μα11ήμασι κσ,Ι εν . πάση
άλλη διδομέντ) εὑκαιρϊα κατεβλήθη Ιδιαιτέρα φροντὶς και προσπάθεια
ἐκ μέρους των καθηγητων προ; καλλιέργειαν τοϋ φρονήματος των
μαθητων.
Καϊ πρωτον κατεβλήθη ιδιαιτέρα φροντὶς "να ἐμπεδωθῆ ως βὶωμα
ἡ θρησκεία καὶ ἡ ὴθικὴ εν ταϊς καρδίαις,των μαθητων. Ὅσαύτιος κατεβλήθη προσπάθεια διὰ τὴν μετάδοσιν εις τας ψυχὰς των μαθητων
τοϋ ῦγιοϋς δρθοδοξου ὲκκλησιαστικοϋ φρονήματος, τὴς προσηλοοσεως
εις τὰς ιερας παραδδσεις τὴς Ὅρθοδοξὶας, ίδιαιτέρως δέ εἰς τδ Μοναχικδν 'Ιδεωδες καὶ μάλιστα τδ ὰγιορειτικόν.

'Εκαλλιεργήθη ἐπίσης τδ πατριτοτικδν φρόνημα των μαθητων
και ετονίσθη δεοντως εϊς αύτούς 6ποίαν κεφαλαιωδη σημασίαν ἔχει ἡ
προς τὴν Πατρίδα ἀγάπη, δποϊον ὑψηλὸν παράδειγμα παρέχουσιν ἡμϊν
Οικουμενικοι Πατριάρχαι, 'Αρχιερεϊς, 'Ιερεϊς καὶ εν γένει κληρικοι καὶ
Μοναχοὶ και δὴ κα'ι ὰγιορεϊται τοιοϋτοι. Πλὴν τούτων έτονίσθη εις
τους μα9ητὰς ὴ σημασϊα τοϋ Οἰκουμενικοϋ Πατριαρχεὶου δι' 6λοκληρον τὴν Ὅρθοδοξϊαν, πολϋ δὲ περισσοτερον διὰ τδ έλληλικδν “Εθνος
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Τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσπαθείας ταύτης ὑπὴρξαν καταφανῆ
και άνάλογα προς έκεϊνα τὴς προοδου εν τοϊς μαθήμασι κα'ι τφ ῆθει
των μαθητων.

Καθ' απαν τδ σχολικδν ἔτος διεξήχθησαν κανονικως κα'ι ὰνελλιπως αι ιεροὰ ἀκολουθὶαι εν τφ ιερφ ναϊδρίορ τὴς Σχολὴς, εϊς τὰς δποίας
προσήρχοντο και οι καθηγηταί, δϊδοντες πάντοτε τδ παράδειγιια προς
μιμησιν. Κατὰ πάσας τὰς Κυριακὰς και έορτἁς κατὰ θείαν λειτουργίαν
οι καθηγηται τὴς Θεολογϊας έκήρυττον ἐκ περιτροπὴς τον λόγον τοϋ
Θεοϋ ἐν τφ πλαισϊφ τοϋ Μοναχικοϋ 'Ιδειδδους προς καταρτισμον των
μαθητων ἐν αϋτω.

'Η κατὰ τὴν θείαν λατρείαν τηρηθεϊσα τάξις ὑπὴρξεν ἐκεϊνη,
ὴτις τηρεϊται εν τὴ κατὰ Χάλκην 'Ι. Θεολογικῆ Σχολὴ. Οϊ μαθητα'ι συμπροσηύχοντο μετὰ των ΚαΟηγητων των έν πάστ) ἱερᾳ ὰκολουθία, ως
μέλη Μοναστικὴς άδελφ6τητος μετὰ τῆς προσηκούσης προσοχής κα'ι εύλαβείας, ἀναγινωσκοντες και συμψά1,λοντες εχ περιτροπὴς, έπεμελοϋντο
τὴς διατηρήσεως τὴς ἐν τφ ι. ναφ τάξεως και καθαριότητος, προσφέροντες τὰς ἀναγκαιούσας πάντοτε ὑπηρεσίας δια τὴν ἀρτίαν διεξαγωγὴν τὴς
βείας λατρεϊας. 'Εν τη Σχολὴ έτηρήθησαν αϋστηρως απασαι αϊ ύπδ τὴς
Ὅρθοδοξου 'Εκκλησίας δριζδμεναι νηστειαι παρὰ πάντων ἀνεξαιρέτως,
έξομοὶ,ογοϋντο δέ κα'ι έκοινιονουν των 'Αχράντων Μυστηρίων Καθηγη·
ταί και μαύηταϊ τακτικως.
Κατὰ, τὰς Κυριακὰς καϊ τὰς ήμέαας άργίσς, κατοπιν τῆς σχετικὴς
ἀδείας, οι μαθητώ έπεσκέπτοντο τὰ ὰντιπροσωπεϊα των 'Ι. Μονων των,
ἀπεμακρύνθησαν δέ τὴς Σχολὴς μονον κατὰ τὰς διακοπας των Χριστουγέννων και τοϋ Πάσχα. Πλὴν τοϋ κα9' ήμέραν περιπάτου τοϋ γινομένου
πάντοτε τῆ έπιβλύψει τοϋ έπιμελητοϋ, 8έν έπετράπη εϊς τοὺς μαθητὰς ὴ
ἀσκοπος περιφορά των εις τὰς Καρυὰς.

'Η εν τὴ Σχολῆ συνεστϊασις καθ' απαν τδ ετος εβχε τὴν μορφὴν
τὴς κοινοβιακὴς τραπέξης, εις ἡν παρεκύθηντο απαντες ἀνεξαιρέτως. Τδ
συσσϊτιον ὰπδ πὰσης πλευρας και εν τοϊς ύρϊοις τοϋ δυνατοϋ, ύπήρξε
λίαν έπιμελημένον καϊ τοϋτο χάρις εις. τὰς πρσσπαθείας τὴς 'Εφορίας
τὴς Σχολὴς καϊ τοϋ Οϊκονδμου, οῖτινες δὲν έφεϊσθησαν κοπων καὶ μοχθων διὰ τὴν έξεϋρεσιν καὶ προμήθειαν των ὰπαιτουμένων. Κατὰ τὴν
ωραν τοϋ φαγητοϋ ἐγίνετο ὑπδ των μαθητων έποικοδομητικὴ ὰνάγνωσις,
έπεκράτει δὲ ἡ έμπρέπουσα τάξις, εὑσχημοσύνη, ἡσυχία και εύπρέπεια.
Καθ' δζ,ην γενικως τὴν εκτασιν της έσωτερικὴς ζωὴς τὴς Σχολῆς, έκυριάρχει εν παντϊ ὴ ϊεροπρέπεια, ὴ κοσμιοτης, δ σεβασμος, ἡ αιδώς, ὴ
προσήνεια καϊ ὴ δσημέραι αύξανομἐνη έκουσία ὑπακοὴ εις τον ἐσωτερικδν κανονισμδν τὴς Σχολὴς. 'Επίσης δὲ καϊ εϊς τὰς αιθούσας των παραδόοεων κατὰ τήν διδασκαλίαν παρετηρήθη δτι, οι μαθηταϊ παρηκολούθουν τα μαθήματα μετὰ τὴς δεούσης προσοχῆς, μὴ δϊδοντες ἀφορμας διὰ τιμωρίας και παρατηρήσεις.
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Μερικὰ ἀρνητικὰ παραδεϊγματα δὲν ἀποτελοϋσι ειμὴ ὲξαίρεσιν τοϋ
ὺπικρατήσαντος κανόνος. Κα'ι οι παρεκτραπέντες δμως μαθηταϊ ὴναγκάσθησαν νὰ συμμορφωθωσι προς τδ πνεϋμα τὴς Σχολῆς ἢ νὰ ἀποχωρήσουν ἐξ αϋτὴς.
Εϊς τὴν πρδοδον των μαθητων μεγάλως συνετέλεσαν αϊ ϊδιαίτεραι
συγζεντρωσεις αυτων, αϊτινες κατὰ τδ Β' κυρίως εξάμηνον ὰπέβησαν
περισσδτερον ὰποτελεσματικαϊ και ὴ. ἐν αϋταϊς πνευματικὴ έργασϊα
ὰπέβη ὰρτιωιέρα.
Εϊς τὰς ϊδιαιτέρας αύτας συγκεντριδσεις, αἰ δποϊαι έλάμβανον χώραν τδ ὰπογευμα τοϋ Σαββάτου, καιεβλήθη προσπάθεια τὴς καλ7,ιεργεϊας τοϋ χαρακτὴρος ώς χριστιανικων προσωπικοτή.των. Εϊς τὰς συγκεντρώσεις δὲ τὴς Κυριακὴς, υπδ μορφὴν διαλέξεως ὲδϊδοντο αι δέουσαι
άπαντήσεις εις ὰπορὶας μαθητων, τὰ δποίας ουτοι ἔθετον κατὰ τὴν διάρκειαν τὴς προηγουμένης έβδομάδος εϊς εϊδικὺν κυτϊον.

'Εν τὴ Σχολὴ έγένοντο ἐπίσης διαλέξεις εκ μερους των Καθηγητων τὴς Θεολογικὴς Σχολὴς τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνων κ. Ν. Λούβαρι
και τοϋ Διοικητοϋ τοϋ 'Αγίου Ὅρους άφορωσων τὴν Ορησκευτικὴν και
ὴθικὴν ὰγωγήν, τδ “Εθνος, τὴν Ὅρθοδοξϊαν και τδ Μοναχικδν Ἰδεωδες. Τας διαλέξεις αῦτὰς έκτος των μαθητων τὴς Σχολὴς τὰς παρηκολούθησαν ή 'Ιερὰ Κοινοτης, αί Ἀρχαϊ τοϋ Τ6που ιϊις και πλήθος
Μοναχων.
Κατὰ τὴν Διακαινήσιμον έβδομάδα έπεσκέφθησαν τὴν Σχολήν,
προς δημιουργίαν πνευματικων δεσμων μετ' αϋτὴς α) ἡ "Εκκλησιαστικὴ
Σχολὴ 'Αγίας "Αναστασίας, β) το 'Ανιδτερον καὶ κατωτερον 'Εκκλησιαστικδν Φροντιστήριον Θεσσαλονίκης γ) διάφοροι ξένοι εκ τὴς ἡμεδαπὴς
και ὰλλοδαπὴς ως καϊ ὰνώτεροι 'Υπάλληλοι τοϋ Κράτους.

Κατὰ τδ πρωτον έξάμηνον ἡ Σχολὴ μὲ έπ! κεφαλὴς τον Γενικδν
Διοικητὴν 'Αγίου Ὅρους καϊ τοὺς “Εφδρους τὴς Σχολὴς έξέδραμεν εϊς
τὴν έγγυτέραν πρύς'τὰς Καρυὰς 'Ιερὰν Μονὴν τοϋ Κουτλουμουσίου,
κατα δε τδ δεϋτερον έξάμηνσν εἰς τὰς 'Ι. Μονὰς Βατοπεδίου, Ἰβήρων,
Παντοκράτορος.
Τὰ εκ των έκδρομῶν τούτων αγαΟὰ ἀποτελέσματα ὑπὴρξαν πλού.
σια κα'ι ἐπικοδομητικά. 'Η συμπροσευχὴ έντδς των αϊωνοβϊων 'Ιερων
Ναων, ή ευλαβὴς προσκύνησις των ιερων λειψανων, αι έντυπώσεις εκ
των ίερων κειμηλίων καὶ χειρογράφων, τα. κηρύγματα καϊ αι προσφωνήσεις, αι παντοϊαι ἐπιδαψιλεύσεις και έκδηλωσεις, τής άγάπης των ὰγίων
Πατέρων των 'Ι. Μονων προς τὴν Σχολὴν ὑπὴρξαν, οϋ μόνον ἀπδ πάσης ἀποψεως εύχάριστοι κα'ι ωφέλιμοι, ἀλλὰ κυρίως συνετέλεσαν εις τὴν
ϊιροαγωγὴν τοϋ πνεύματος τὴς προσηλώσεως προς τὰς ιερας παραδοσεις
τὴς 'Ορθοδοξίας καὶ τδ Μοναχικδν Ἰδεῶδες.
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'Εξ άλλου δμως παρουσιάσβη προ αϋτων δλοκληρος ἡ αῖγλη τῆς
Βυζαντινής Αϋτοκρατορϊας και έδημιουργήθησαν εις τὰς ψυχάς των
ἰερὰ συναισθήματα, τὰ 6ποϊα άσφοΛως δϋνανται νὰ δημισυργήσωσιν
άγαθὰ ὰποτελέσματα διὰ τους ὑπδ τὴς Σχολὴς έπιδιωκομένους σκοποϋς.
Τοιαιὶτη τις ὑπῆρξεν ἐν γενικαϊς γραμμαϊς, ἡ πορεία τοϋ πνευματικοϋ ἔργου της Σχολὴς κατὰ τδ σχολικδν ετος Ι9Θ3—54 καϊ πιστεύομεν δτι διὰ τὴς παντο8υνάμου θείας χάριτος και των πρεσβειων τὴς
'Υπεραγίας ὴμων Θεοτοκου και των δσίων Πατέρων των εν 'Αγϊω Ὅρει
ἐν ὰσκήσει διαλαμψὰντων, έπετεύχθη —αν μὴ τι ἄλλο— τοὺλάχιστον
σταθερὰ πορεία προς τον βασικδν σκοπδν δθ δν έπανεσυνεστήθη ή Σχολή,

Εις άλλους άσφαλως άπδκειται ή κρίσις περ'ι των έπιτευγμάτιον
των προσπαθειων τὴς Σχολής κατὰ τδ διαρρεϋσαν σχολικδν ἔτος, εις
ἡμας δἑ νὰ έκφράσωμεν ἀφ' ένδς μέν τὴν εϋχὴν δπως, Κϋριος δ Θεος,
δ δοτὴρ των άγαθων, δωρήση προκοπὴν τῆ Σχολῆ, ἀφ' έτέρου δὲ τὰς
θερμας ὴμων εϋχαριστὶας προς τε τον Γεν. Διοικητὴν 'Αγίου Ὅρους,
τὴν "Εφορϊαν τὴς Σχολὴς και δά αὐτῆς προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα διὰ
τὴν συναντίληψιν καὶ βοήθειαν, τὴν δποίαν μας παρέσχον, ώς κα'ι τὴν
κατανοησιν τὴν δποίαν εϋρομεν διὰ τὴν έπίλυσιν των ζητημάτων τής
Σχολὴς.

“Εν Καρυαϊς τῆ 3Ο - 6 - Ι954

'Επίσης υπδ τῆς αὐτῆς διευθύνσεως ὑπεβλήθησαν κα'ι διάφοροι
προτάσεις διὰ τὴν ευρυθμοτέραν λειτουργίαν τὴς Σχολὴς κα'ι επϊτευξιν
τοϋ έπιδιωκομένου σκοποϋ, ῆτοι:
1) Κατὰ τὰς έκάστοτε διακοπὰς των μαθημάτων οι μαθηταϊ νὰ
παραμένουν έντδς των Μονων κα'ι νὰ μὴν έξέρχονται τοϋ 'Αγίου Ὅρους
μεταβαίνοντες εις τον τόπον τὴς καταγωγὴς των ἢ εις οιονδήποτε ἄλλο
μέρος.

2) Νὰ καταβληθῆ προσπάθεια δπως οι προσλαμβανομενοι μαθηταϊ νὰ μὴ περιορίζωνται μόνον ιιεταξύ των πλησίον τοϋ 'Αγίου Ὅρους
μερων ἀλλ' ἐξ δλης τὴς 'Ελλάδος.
3) Ν' ἀποφευχθῆ ἡ μεταγραφὴ μαθητων έξ άλλων 'Εκκλησιαστικων Σχολων.

4) Νὰ έξευρεθὴ κατάλληλος πνευματικός.

δ) Ν' αύξηθῆνὴ πϊστωσις προς πλουτισμδν τῆς
5ΟΟ εἰς Ι.5ΟΟ δρχ.

βιβλιοθήκης απο
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καὶ 6) Οι αυτοβούλως καὶ ανευ λδγου ἀποχωροϋντες μαθηται νὰ μὴ γίνωνται πλέον δεκτοϊ εϊς τὴν Σχολήν.

'Αφιξεις χρατικων κλιμακίων : Κατοπιν σχετικὴς εντολῆς τοϋ
'Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας ἀφϊχθησαν ἐν 'Αγίφ Ὅρει τὰ πρωτα
μελη των κρατικωι' κλιμακίων κ. κ. 'Εμμ. Χατξηδάκης ἔφορος Βυζαντινων 'Αρχαιοτήτων, Γειδργιος Τσϊμας, 'Υπάλληλος τοϋ “Εθνικοϋ ὶΑρχαιολογικοϋ Μουσείου “Αθηνων, 'Αλέξιος Δημαρας φιλολογος καϊ Γεωργιος
Κουρνοϋτος, Δ1νιὴς χειρογράφων Ὅθνικὴς Βιβλιοθήκης. Τὰ ἐν λόγφ,
δϋο τον ὰριθμον, κλιμάκια θὰ τεθωσιν εἰς τὴν διάθεσιν των 'Ι. Μονων,
προκειμένου νὰ προσφέρουσι εϊς Αὐτὰς τὰς έπιστημονικὰς ὑπηρεσίας
των, διὰ τὴν ταξινομησιν και διασφάλισιν των κειμηλίων, κυρϊως χειρογράφων και Βιβλιοθηκων.
'Επίσης ὑπδ τοϋ αύτοϋ 'Υπουργείου (Δὶσις 'Αναστηλώσεων) ἀπε·στάλη ένταϋύα κλιμάκιον εκ των κ. κ. Εϋσταθίου Στίκα ἀρχιτέκτονος
“Επιθεωρητοϋ 'Αναστηλώσεως καϊ Γεωργίου Σολομωνίδη Πολιτικοϋ Μηχανικοϋ, προς μελέτην έπι τωνἀναγκαιούντων νὰ έκτελεσθ·ωσιν ἔργων στερεωσεως τοϋ εν Καρυαϊς 'Ι. Ναοϋ τοϋ Πρωτάτου καὶ διασφαλίσεως των
έντδς αϋτοϋ ύπεροχων κα'ι μοναδικὴς τέχνης νωπογραφιων τοϋ 'Εμμανουὴλ Πανσελήνου. "Εν τφ κλιμακίω συνεργάζεται και δ Καθηγητής τοϋ
Πανεπιστημίου Θεσ1νίκης κ. Ξυγγοπουλος.

Δενδροφυτεύσεις: 'Η 'Ι. ἡμων Μονή, ὑποδείξει τοϋ κ. Π. Κασσανδρέα 'Επιθτωρητοϋ ΑΤΕ, ὑπέβαλεν προς τὴν ἐν Θεσὶνϊκτ] 'Υπηρεσίαν
Παραγωγικων έργιον Μακεδονϊας (Υ.Γ1.Ε.Μ.) αϊτησιν χορηγήσεως ΙΟΟΟ
καναδικων λευκων κα'ι ὰναλογου ὰριθμοϋ κυπαρίσσων, ινα δενδροφυτεϋσι) δθ αυτων διαφορους καταλλήλους Αὑτὴς περιοχὰς και δημιουργηση
ουτω λευκωνας, λίαν ἀποδοτικοϋς εϊς έμπορεύσιμον ξυλείαν 'ΙΙ χορήγησις
των δένδρων τούτων ένεκρϊθη ωστε τον προσεχὴ Σεπτέμβριον θὰ ὰρχϊστ)
ή δενδροφύτευσις.
'Επισκέψεις: Τὴν Ἰ. ἡμων Μονὴν έπεσκέφθησαν κατὰ τδ διαρρεϋσαν διάστημα οϊ κ. κ. ΡιεΓΓβ ϋαρτεΥ Γάλλος 'Ιερεὴς και Καθηγητὴς εν 'Ιεροσολϋμοις, (Ἰ3ιιτ1β Ο3111ϊι1 α' Γραμματεύς τὴς "Ελβετικὴς
Πρεσβείας "Αθηνων, 1. Μ. Ω. Υϊνϊτιη β' Γραμματεύς τὴς Βρεττανικὴς
Πρεοβείας 'Αθηνων, 1εαπ Ρβφιιϊ^ηοὶ “Ακολουθος τοϋ εν Θεσὶνϊκτ) Γαλλικοϋ Προξενείου, ΚοθττΙ Τοιϊ583Ϊηϊ Γάλλος Καθηγ. τῆς Παλαιοβιβλιογραφίας, Α1ῖΓ6ά ΙθιτιεΓ, Α16Χ3ΠάβΓ 8σθπεε, 1αιπεε Κ1ιιάι και
ΑΙΙβη Ρ. λνϊιὰο πάντες 'Αμερικανοί, 8ϊεβΓηβά Ατη136ϊγτ δδοντϊατρος,
Βεη Βτιϊ8ο1ιινεϊ16Γ, ΒβΓΠ3Γά Νισοά δικηγοροι απαντες "Ελβετοϊ, Νϊ1ε
Ο1οιι ΑΚβ. -ννϊϊ8οη ΑΙθετΙ 1ο1ιειη Καθηγηταὶ Σουηδοϊ, λνϊ11ϊ 8τπϊΙ1τ
8ϊοάά3Γι;ῖατρ6ς, 8εάη5ϊΪ3π Ετο1ά, .Ιοϊιιι 8Ιαη1βΥ ΡηνοΓ σποτδασταϊ
Ἀγγλοι, 8τβρ1τβη 1ηηιε8 πάστωρ 'Αμερικανός, .Ιβιτιοκ δρεπ^βΓ Καλλιτέχνης Καναδός, ΗαΓϊπιπΙ1ι ΜβΙζ^βΓ, Η3·Π83ΟΓ8 Εβο1τ1ετ, σπουδασταϊ
Θεολογίας, λνοΙΪΓ3ϊτϊ Αισ1τε1β ζωγράφος, απαντες Γερμρνοί, Ιῖ8Γ1 ΒΓβἰ-
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ΙβηεάβΓ Φαρμακοποιδς Αύστριακ6ς, ΑΙηϊπ ΒΪ5σ1τιτιηππ φοιτ. φυσικων
ἐπιστημων Γοίλλος, Ο3ΓΖοη νῖιϊά68 φοιτ. 'Αργεντινιὶς, Νικ. Κράλλης
δημοσιογρ. Γεωργ. Κράλλης, Π. Κασσανδρέας ψτιθεοιρητὴς Δασολογος
ΑΤΕ, Διον. 'Ανδρεωλας Δίτὴς ΑΤΕ 'Αρναίας, Γ. Χρηστϊδης Γεωργ.
Συνεταιρισμων Μακεδονίας, "Ηλ. Χαόλαύτης δικηγ. Στ. Σαβούρης, Βασ.
'Ασημομύτης, Λεων. Λογοθέτης, Μιλτ. Χρηστϊδης, φοιτητοὰ Κυρ. Βάβουλης ιδ. ϋπάλ., Δημ. Βασαλδς ἔμπορος, Νικ. Παπαδδπουλος Θεολογος,
Εύτ. "Αργυρὺς ὰπαντες έ'ξ 'Αθηνων, Σπ. Κρητικδς λιθογράφος ἐκ Πειραιως, 'Ιω. "Ιωαννίδης, Ἰω. Μαριανδς δημοσιογράφοι έφημερ. «Μακεδονία», "Αθ. Γερομιχαλδς Καθηγ. Δψὴς "Αν "Εκκλ. Φροντ. Θεσὶνϊκης,
Χρ. Παναγιιδτου Καθηγ. Πανεπ. μετὰ 29 μαΟητων τοϋ Φροντιστηρίου,
'ΓΙλ. Λουτράδης, Δημ. Μαλαμπίδης, Ἰω. Δελὴγιοτργάκης, Σωκρ. Φαϊτατζὶδης, 'Εμμ. Μελας μαθητής, 'Αθ. Σταυρίδης, Δημ. ''Ιωάννου, Δημ. Βοσκάδης, Χρ. Ρωμούδης φοιτηταί, 'Ιω. Στεφανίδης, Θωμ. Τέρπας ύποδ.,
ῷρασ. 'Αναστασιάδης πλασιέ, Τιονης 'Αναγνωστοπουλος μαθητής, "Αντ.
Φραγκαναστάσης, Γεωργ. Παπουτσὴς, Κωνστ. Χαριλάου, Χαρ. Μαξαρίκης ἀπαντες έκ Θεὼνίκης, Εϋθ. Μακρὴς δημοδ1λος, Νικ. Παπαλεοντῶυ,
Βασ. 'Αγιοκὰτσικας έκ Μυτᾶ,ήνης, Θεοφ. Κρικὴς ιερομοναχος εκ Πάτμου, 'Αναστ. Πέτερ ιεροκὴρυς ἀμερικανδς ύπήκ., Διον. 'Ανδρεω2,ας ϊερ.
Νικ. Σιδηροκαστρίτης, εκ Ζακύνθου, Χρ. Χριστοφδρου έλληνοαμερικανδς, Δημ. Γερμενλὴς ιερ., Κων. Βάϊος, Παν. Παπαναρέτου, "Αγ. "Ατλάσης, 'Ιω. Γιατίδης ἐκ Σιδηροκάστρου, Κων. Βλαχοτάσος, 'Αλέξ. Σακαλάκης, τρα.τ. ϋπάλ., Στ. ^Αλεξίου έμποροϋπάλ. εκ Βόλου, 'Αριστ. "Ανδρεάδης καρεκλοποιδς εκ Κατερίνης, "Αντων. Γεωργιάδης, Φειδ. Καρυδλαιμος φοιτ. Θεολογικής Σχολὴς Χάλκης εκ Κύπρου, Σωτ. Πἐτρου ἐξ
'Ηπείρου, “Αθαν. 'Αθανασουλης, Δημ. Κ6λλιας εκ Λεονταρίου Θηβων.
Δωρεαί: Προσέφεραν προς ένίσχυσιν τοϋ παροντος δωρεαν κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ οι: 'Ι. Μονὴ Ξηροποτάμου δρχ. 5ΟΟ, προηγου-

μενος "Τγνάτιος Δοχειαρίτης δρχ. 2ΟΟ, Πανοσζύτος "Αρχιμ. Χρυσοστομος
Θέμελης ὶΑρχιγραμ. 'Ιερ. Συνόδου, οι κ. κ. Ν. Νικολαἰδης ὶατρδς έν
Καρυαϊς, Εύάγ. Σταμάτίου, Παν. Κασσανδρέας 'Επιθ. ΑΤΕ, Γερ. Τουλιατος μηχανικύς, Δέλα Χρ. Χαλδούπη ἐξ 'Αθηνων, ἀνὰ δρχ. δΟ, Λ. 'Ιασωνίδης τ. ὑπουργος, Κων. Κολοτοϋρος φαρμακοποιδς, 'Ιω. Καλογήρου
Κα9ηγ. Πανεπιστημίου, Στσ,μ. Κοϋκης Δίντὴς ΟΤΕ, εκ Θεσὶνίκης, ἀνὰ
δρχ. 5Ο, ^Αντιπρ. παρὰ τῆ 'Ι. Κ. 'Ιερ. Μονὴς Ζωγράφου δρχ. 5Ο, Κων.
Καρβανδς Καθηγ. Πανεπ. Νοτίου Καρολίνας Η.Π.Α. δολ 5, Νικ. 'Αδαμϊδης ἐξ "Ιεριοσοϋ δρχ. 5Ο, Γερ. Τσιλιοίνης εξ 'Αθηνων δρχ. 4Ο, Γερ.
"Αλυσανδρατος εκ Κεφαλ. δρχ. 25, 'Αν. 'Αστειοπουλος εκ Πολυγύρου,
ιερ. ^Αθανὰσιος έξ 'Ιερισσοϋ, Χαρ. Παπαναργύρου εκ Θεσὶνίκης, μοναχ.
"Ιωακειμ Καυσοκαλυβὶτης, Ὅλ. Παπαδδπουλο; Ταχ. Δίντὴς έξ "Αθηνων ἀνὰ δρχ. 2Ο, ιερομ. Με66διος “Ιβηρίτης, Σωκρ. Φαϊτατξϊδης, Θρασ.
'Αναστασιάδης εκ Θεσὶνίκης ανα δρχ. ΙΟ.
Προς ὰπαντας τους ὰνωτέρω έκφραξομεν τὰς εϋχαριστίας της
'Ιερας ὴμων Μονὴς.

Οι ἄνδρες των Μοναστηριων

εκρἁτουν

τὰ νἠματα τῆς 'Εκκλησιαστικῆς ζωῆς, αϋτοι
ἐξετόλουν δλην την επιστημονικἧν εργασιαν

τὼν διαῳδρων ζητημἁτων τόὸν Οϊκουμενικων
Συνοδων, αύτοἶ εδιδαν τὰς πρεποήσας κατευ-

θήνσεις καϊ αϋτοι διὰ τῆς μεγόὶλης επιρροῇς
την 6ποιαν ἥσκουν πἁντοτε, εσωζον την κατἁστασνν τῆς Ἐκκλησἶας και ἁπἧλασσον δυσχε-

ρειὼν 6λοκλἧρους Οἰκουμενικὰς Συνοδους.

