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©1 Καταλὰνοι - Καταστρβφὴ των Μονων τοϋ Ἅθω

(συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Φρειδερῖκος Β' ὁ ἀραγωνικὸς βασιλεὺς τῆς Σικελίας εἶχε
πόλεμον μακρὸν κατὰ τοῦ -Καρόλου Β' τοῦ Ἁνδρεγαυϊκοῦ βασιλέως τῆς μεσημβρινῆς Ἰταλίας παρὰ τοῦ ὁποίου ἀπέσπασε τὴν
νῆσον. Διαρκοῦντος τοῦ πολέμου ὁ σικελὸς πιεζόμενος ὑπὸ τοῦ
Ἰταλοῦ ἡγεμόνος προσεκάλεσε σύμμαχον τὸν διαβόητον μισθοφόρον τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ τολμηρότατον πειρατὴν Ἑογέρον
τὸν Ἁνθηρὸν (Κο^6ΓΪο ἀε Ρ1οτ).
Μετὰ τὴν ἧτταν τοῦ Καρόλου ὁ ἧδη ἀντιναύαρχος τῆς Σικελίας Ἑογέρος ζητῶν νέον στάδιον πρὸς ἐξακολούθησιν τῶν ἄθλων του ἧλθεν εἰς διαπραγματεύσεις μετὰ τῶν ὁπαδῶν του πρὸς
τὸν αὐτοκράτορα Ἁνδρόνικον Β' Παλαιολόγον προσφέρων τὰς
ὑπηρεσίας του. Οἱ Καταλάνοι ἀσμένως γενόμενοι δεκτοὶ μετέβησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν κατὰ Σεπτέμβριον 13Ο2, ἐντὸς 36
πλοίων εἰς ἔξ χιλιάδας συμποσούμενοι ἐκτὸς τῶν οἰκογενειῶν
αὐτῶν. Ἑπτὰ γαλέραι καὶ δύο χιλιάδες ἄνδρες μόνον ἐμισθώθησαν ὑπὸ τοῦ Ἑογέρου, ἀλλὰ καὶ οἱ λοιποὶ ἀρχηγοὶ τῶν
διαφόρων τμημάτων τῆς Καταλανικῆς ταύτης Ἑταιρείας ἀνεγνώ-
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ριζον τὴν τοῦ 'Ρογέρου ἡγεμονίαν. Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἧσαν Κα.ταλάνοι καὶ Ἁραγώνιοι ἐκ τῶν ὁμωνύμων χωρῶν τῆς Ἰταλίας καὶ
ἀλμογάβαροι Ἰσπανοὶ καὶ οὗτοι, διαβόητοι πάντες διὰ τὴν ἀγριότητα καὶ θηριωδίαν αὐτῶν, ἠσκημένοι δὲ πρὸς πᾶσαν ταλαιπωρίαν εἰς τοὺς κατὰ τῶν Μαύρων πολέμους ἐν Ἰσπανίᾳ. Μεταξὺ τούτων ἀριθμητέον καὶ ἑτέρους ἐκ τῆς μεσημβρινῆς Γαλλίας
καὶ γενικώτερον ὅτι ὑπῆρχε διακεκριμμένον ἐν ληστείᾳ καὶ πειρατείᾳ εἰς τὰς σημειωθεἶσας χώρας.
Ὁ γέρων Ἁνδρόνικος ἴνα προσεταιρισθῇ τὸν Ἑογέρον,
δν ἐνόμισε κεκρυμμένον θησαυρόν, προήγαγεν- αὐτὸν εἰς τὸ ἀξί
ωμα τοῦ μεγάλου δουκὸς (ἀρχιναυάρχου) δόσας εἰς αὐτὸν ὡς σύζυγον καὶ τὴν ἐγγονὴν αὐτοῦ Μαρίαν, ἀναλόγως δὲ περιεποιήθη
καὶ τοὺς λοιπούς, ὁρισθείσης καὶ τῆς μισθοδοσίας αὐτῶν.
Τὸ οἰκτρὸν τοῦ Ἀνδρονίκου διάβημα δὲν ἑβράδυνε νὰ φέρῃ τὰς ὀλεθρίας αὐτοῦ συνεπείας καὶ οἱ μισθωθέντες ἐταῖροι, εἰ
καὶ ἀνδρεῖοι, κατέστησαν ἀληθὴς καὶ τρομερὰ μάστυγξ τοῦ φθίνοντος κράτους καὶ ἀντὶ τῆς μικρᾶς συνδρομῆς τὴν ὁποίαν παρεῖχον ἠξίουν ν' ἀπομιζοῦν τὸ δημόσιον ταμεῖον λῃστεύοντες.καὶ
διαρπάζοντες συγχρόνως καὶ διὰ πυρὸς καὶ σιδήροϋ διελαύνοντες
τὰς χώρας ἔνθα ἐστρατοπέδευον.
Φρίττομεν ἀναγιγνώσκοντες τὰ κακουργήματα αὐτῶν τῶν
δαιμόνων τοὺς ὁποίους ἡ ἀδυναμία τοῦ Ἁνδρονίκου προήγαγεν
εἰς προστάτας, δικαίο^ς δὲ ἑβδελύσσετο ὁ υἱὸς τούτου καὶ συμβασιλεὺς Μιχαὴλ Θ.
Πρὸς ἐπίμετρον τῶν δεινῶν ,νέοι τυχοδιῶκται ἐλκυσθέντες ὑπὸ τῆς λείας προσετέθησαν εἰς αὐτούς. Ὁ Βερεγγάριος Ἑοκᾳφόρτε καὶ ὁ Βερεγγάριος Ἐτένζα κατέφθασαν μετὰ πεζῶν καὶ
ἱππέων καὶ ὁ τῆς Σικελίας βασιλεὺς Φρειδερῖκος ἔστειλε πρὸς τὸν
Ἑογέρον μετὰ πλοίων τὸν νόθον υἱὸύ αὐτοῦ Ἁλφόνσον θέλων
νὰ ὡφεληθῇ ἐκ τῶν ἐν Ἀνατολῇ ἐπιτυχιῶν τῶν ὁμοεθνῶν του.
Ἁφόρητοι καταστάντες δὲν ἠδύναντο ἢ νὰ περιέλθωσιν
εἰς ὁῆξιν πρὸς τὸν Ἀνδρόνικον ὅστις μετεκαλέσατο αὐτοὺς ἐξ
Ἁσίας εἰς Εὑρώπην καὶ ἐστρατοπέδευσαν εἰς Καλλίπολιν, Αἰγὸς
ποταμὸν καὶ Μάδυτον. Ὁ Ἁνδρόνικος μὴ δυνάμενος ν' ἀπαλλαγῇ αὐτῶν προάγει τὸν Ἑογέρον εἰς καίσαρα καὶ τὸ ἀξίωμα
τοῦ μεγάλου δουκὸς δίδει εἰς τὸν Ἑτένζαν.
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· Ὁ Ἑογέρος δολοφονεῖται εἰς Ἁνδριανούπολιν, οἱ δὲ Καταλάνοι σφάζουν τοὺς κατοίκους Καἰ,λιπόλεως καὶ Περίνθου ἀπὸ
τῶν ἐφήβων καὶ ἄνω, νικῶσι τὸν κατ' αὐτῶν στρατεύσαντα Μι
χαὴλ καὶ ἐπὶ δύο ἔτη (13Ο5—13Ο7) φοβερῶς ἐκακούργησαν ἐπὶ
τῆς Θράκης. «Αἱ πόλεις, λέγει ὁ Κ. Παπαρρηγόπουλος, ἀλληλοδιαδόχως κυριευόμεναι ἐλεηλατοῦντο καὶ κατηδαφίζοντο, ἐν μιἀ
μόνῃ ἐπιδρομῇ ἐσφάγησαν περὶ τοὺς 5.ΟΟΟ χωρικοὺς εἰς τὰ περίχωρα τῆς πρωτευούσης' αἱ γυναῖκες καὶ οἱ παῖδες ἐξηνδραποδίζοντο, ἡ δὲ Καλλίπολις μετεβλήθη εἰς μέγα ἐμπορεῖον δούλων
δπου ἤρχοντο καὶ ἠγόραζον αὐτούς...... ἐκ τῆς Ἁσίας». Ἁλλ'
οὐδὲ τοῦ πειρατικοῦ βίου παρημέλουν γενόμενοι ἀμφίβιοι καὶ
προσβάλλοντες τὰ πλοῖα μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ Εὐξείνου.
Τέλος μὴ δυνάάενοι νὰ παραμείνουν περισσότερον ἐντὸς
κράτους πολεμίων, μὴ ἔχοντες δὲ καὶ τὶ νὰ καταστρέψουν πλέον,
ἀπελπισθέντες περὶ εὑρυτέρου Λατινικοῦ κινήματος, ἔχοντες δὲ
καὶ τοὺς Γενουαίους πολεμίους, εἰσέβαλον εἰς Μακεδονίαν τὸ
φθινόπωρον τοῦ 13Ο7 ἀφοῦ κατέστρεψαν τὰ ὀχυρὰ αὐτῶν ὀρμητήρια.
Ὁ Μοντάνερος ἐφόρτωσεν ἐπὶ 36 πλοίων τὰς γυναίκας,
τοὺς παίδας, τοὺς γέροντας καὶ τοὺς ἀσθενεῖς, οἱ δὲ ἄνδρες ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς, ἀλλὰ καθ' ὁδὸν ἀλληλοκτονηθέντες καὶ μὴ
δυνάμενοι νὰ μεταβοῦν εἰς Χριστόπολιν (νῦν Καβάλλαν) τὴν ὁποίαν ὤρισαν ὡς σταθμόν, μετέβησαν εἰς Κασσάνδραν ἕνθα
στρατοπαιδεύσαντες παρέμεινον μέχρι τοῦ ἕαρος τοῦ 13Ο9. Ταῦτα ὁ ἐπιμελητὴς τοῦ Καταλανικοῦ στρατοῦ Ἑαϊμόνδος Μοντά
νερος ἀναιδῶς καλεῖ διασκεδάσεις θαυμάζων ὅτι μὴ σπείροντες
οὔτε θερίζοντες ἢ καλλιεργοῦντες εἶχον οἶνον καὶ σῖτον ὅσον ἤθελον, ὅντες πλούσιοι καὶ κατευχαριστημένοι,
Τότε ἐξετυλίχὅη καὶ ἡ φρικώδης τραγωδία τοῦ Ἁγίου
Ὄρους Ἐκαστος δύναται νὰ φαντασθῇ, αὐτοί, οἴτινες ὡς λέγει
Θεόδουλος ὁ Μάγιστρος,
«οὐδὲν ἐῶσιν ἀπείρατον..... ἐλαύνοντες πάντα κατακρας,....... οὐκ δρος, οὐ πεδίον, οὐ φάραγγας, οὐ κρημνούς,
οὐ ὁαχίαν, οὐ λεωφόρους, οὐχ ὑπορείας, οὐ νάπας, οὐ λόφους, οὐ χαράδρας, οὐκ ἄντρα, βὐ λειμῶνας, οὐκ ἀρούρας,
οὐκ ἄλση». Αὐτοὶ λέγομεν οἱ. διὰ φρικώδους σφαγῆς, νεκρῶν
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καὶ πτωμάτων τὴν ὁδὸν αὐτῶν πληροῦντες ὁποίας καταστροφῆς καὶ φόνους εἰς Ἄθω διέπραξαν!
Ὁ Θεόδουλος τοιουτοτρόπως θρηνολογεῖ τὰς συμφοράς:
«Παραπολέλαυκε δ' οἴμοι! καὶ Ἄθως τῆς συμφορᾶς καὶ
τῆς ἀτόπου ταυτησὶ τῶν κυμάτων ἐπιρροῆς, τὸ μόνον ὡς
ἀληθῶς ἁπάσης τῆς ἀρετῆς κοινὸν ἐργαστήριον, ὁ τῆς ἑκασταχοῦ τῆς οἰκουμένης (πῶς αν εἴποιμι;) ὁμολογουμένως ἐξειλεγμένος μάλιστα χῶρος..... πάντας ἐποίκους ὀλίγου δεῖν ἀπολωλεκὸς εἰς οὐρανὸν αἴρει τὸ πένθος, καὶ τοὺς τε ἰδόντας,
τοὺς τε ἀκηκοότας, Ἰού! Ἰού! βοὰν ἀναγκάζει, μεμνημένοις
τῶν τὰ θεῖα φιλοσοφούντων ἱερὰς συναυλίας, καὶ φροντιστήρια καὶ σηκοὺς καὶ νεὼς καὶ καλύβας καὶ σωτηρίους διαίτας χαρίτων ἔμπλεως, α καθ' ὑπερβολὴν πρόσθεν ἀνθοῦντα,
νῦν ἀθρόον ἀπέσθη καθάπαξ ρεύσαντα, τῶν ἐνικοούντων
δίκην ἱερείων ἀπανθρώπως ἀνῃρημένων καὶ ὡς οὐδ' αν εἶς
ἤλπισεν ἀνδρῶν ἐν γῇ μὲν δντων, ἐν οὐρανοῖς δὲ τὸ πολίτευμα κεκτημένων καὶ κατὰ τὸν ἐξ Αἰγύπτου Πλωτῖνον ὅτι
σωμάτων σφίσι προσῆκεν αἰσχυνομένων, τῶν μὲν νέων. των
δὲ πρεσβυτέρων, τῶν μὲν πολιἀ κοσμουμένων, τῶν δΓ οὔπω
ταύτης ἠξιωμένων, ἁπάντων εν βλεπόντων καὶ τοῦτον αὐτῶν
ἐνισταμένων ἀγῶνα, μετὰ Θεοῦ τετάχθαι περιφανῶς. "Ω χειρῶν, ἐκείνων, αἴ ξίφη τότε πρόσθεν ἐκίνησαν! ὤ τῶν μετ'
αὐτάς! ὤ τῶν ἔπειτα! πῶς οὐκ αν ἐνάρκησαν; πῶς δ'οὐ παρῆν
τὰ τοῦ συναφοῦς; ἐγὼ μὲν οὖν καὶ πρὸς μόνην ἐξέστην τὴν
ἀκοὴν καὶ εἰ παρῆν τὸ τῆς Νιόβης ἄν ἐπεπόνθειν.'Ὁ ξίφος
διὰ πάντων τούτων ὁμόσε κεχωρηκότος καὶ μὴ κεκωφημένου
πρὸς τὴν αἰδῶ! μᾶλλον δέ, ὤ στίφους ἐκείνου θεοφιλοῦς! ὤ
πανηγύρεως ἱερᾶς! ὤ συναγωγῆς ἐνθέου, ἢ τότε μὲν ἐπὶ τῷ
παραυτίκα συνέστη τῆς ἀκοῆς, διαλυθῆναι δ' ἐξοὺ οὐκ ἠνέσχετο, ἑλόμενοι μᾶλλον τοῦ ζῆν ἀνηλεῶς ἐστέρησθαι, ἢ δόξας δεδοικέναι τὸν θάνατον, κατακλείσαντες ἀρίστῳ τέλει τὰς
πράξεις καὶ τοῖς ἀγῶσι οὐκ ἀπορδὰ τὰ τελευταῖα προσθέντες».
Δυστυχῶς δὲν ἔχομεν λεπτομερεῖς εἰδήσεις περὶ τῶν ἐν
Μακεδονίᾳ καὶ ἰδίως ἐν Ἄθῳ γενομένων καταστροφῶν. Ἀλλ' ὁ
βουλόμενος νὰ περιγράψῃ αὐτὰς πόθεν ἠδύνατο ν' ἀρχίσῃ καὶ
ποῦ νὰ τελειώσῃ; 'Αρκεῖ ὁ Μοντάνερος αὐτόπτης μάρτυς δστις
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λέγει ὅτι εἰς κύκλον δέκα ἡμερῶν διαστήματος πᾶσα ἡ χῶρα ἧν
κατὰ ταῦτα τὰ ἔτη ἔρημος καὶ ἀκαλλιέργητος Ἁρκεῖ νὰ εἴπωμεν ὅτι ἐκ τῶν 3ΟΟ μεγάλων καὶ μικρῶν .μονῶν ἄς ἀναφέρει ὁ
Πάπας Ἰννοκέντιος Γ' ἐν ἀρχῇ τοῦ ΙΓ' αἰῶνος ὑπελείφθησαν
ἐλάχισται. 'Ἰσως 5Ο, ἴσως 3Ο, ἴσως 2Ο καὶ ὀλιγώτεραι. Κατὰ
τὸ τέλος τοῦ ΙΔ' αἰῶνος καἴτοι νέαι ἐδομήθησαν συμποσοῦνται
ὅλαι εἰς 25.

Ἑ ἐν Ἄθω παράδοσις παραδόξως οὐδὲν περὶ Καταλάνων
σώζει, ἀλλ' ἀποδίδουσα πάντα τὰ κατὰ τὸν μεσαίωνα ἐν 'Ανατολῇ δεινὰ εἰς τὸν Πάπαν, ἴσως περιλαμβάνει καὶ τὰς τῶν Καταλάνων κακοπραγίας. Μήπως ὁ Μοντάνερος ἐλέγχων τὸν Γενουαῖον Σπινόλαν ἐν Καλλιπόλει διὰ τὴν μετὰ τοῦ αὐτοκράτορος σύμπραξίν του δὲν ἔλεγεν ὅτι ἧλθεν εἰς τὴν Ἁνατολὴν «ἐκ
μέρους τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας καθολιζῆς πίστεως»;
Μὴ δὲν ἔχων ὑψωμένην ἐν τῇ αὐτῇ πόλει τὴν σημαίαν τοῦ ἁγί
ου Πέτρου ἠπείλει νὰ βαδίσῃ ἐν ὀνόματι τοῦ Πάπα κατὰ τοῦ
αὐτοκράτορος; Μὴ ὁ Πάπας δὲν ἀπέρριψε τὰς ὑπὲρ νέας σταυροφορίας προτάσεις τῶν Καταλάνων ἐκ μίσους πρὸς τὸν ἐν Σικελίᾳ Ἁραγωνικὸν οἶκον καὶ διότι ἔβλεπε τοὺς Φράγκους πάντοτε τελικῶς ἀποτυγχάνοντας ἐν Ἀνατολῃς Μὴ οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἅθω δὲν ἔβλεπον τοὺς φανατικωτάτους καὶ δεισιδαίμονας Καταλάνους προσευχομένους τακτικῶς καθ' δν χρόνον ἔχεον οὗτοι
τὸ αἶμα κρουνηδὸν καὶ τούτους ὑπελάμβανον ὡς ὅργανα τοϋ
Πάπα;
Τοιοῦτον σύστημα ἀμύνης ἀντέταξεν ὁ Ἁνδρόνικος Β.'
Ἁφῆκε τοὺς Καταλάνους νὰ ἐρημώσουν τὰς χώρας ὅπως ἀναγκασθοῦν νὰ φύγουν! Καὶ ὅντως ἀνεχώρησαν τὸ ἕαρ τοῦ 13Ο9
εἰς Θεσσαλίαν καὶ ἐκεῖθεν εἰς Βοιωτίαν, ἀπὸ τῆς ὁποίας βραδύτερον ὁρμηθέντες ἐγένοντο κύριοι τοῦ δουκάτου τῶν Ἀθηνῶν.
'Ἑδη λησμονοῦντες τὰ ἐκ τῶν Λατίνων δεινὰ καὶ εἰσερχόμενοι εἰς νέαν περίοδον ἀνατολικῶν γεγονότων παραθέττομεν
δικαίαν τινὰ περικοπὴν τοῦ Φαλμεράϋερ «ὅταν τις λάβει ὑπ' δψιν τὰ ἄπειρα δεινά, ὅσα ἐπὶ τρεῖς αἰώνας καὶ ἥμισυ, ἀπὸ
τῆς ἐξουσίας τῶν Λατίνων μέχρι τῆς ὑπὸ τοῦ Μωάμεθ τοῦ
Β' ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπῆλθον ἐφ' ἄπασαν
τὴν Ἑλλάδα, εὐκόλως ἐξηγεῖται ἡ καταστροφὴ τῶν μονα-

326
στηρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ναὶ ἡμεῖς οἱ δυτικοί, δὲν ακούομεν εὐχαρίστως δταν τις λαλεῖ περὶ τοῦ φανατισμοῦ, περὶ
τῆς βαρβάρου. ἀμαθείας περὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα,
καὶ τέλος περὶ τῆς μωρᾶς ἐνεργείας καὶ συμπεριφορᾶς τῶν
προγόνιον ἡμῶν ἐν τῇ Ἁνατολῇ. 'Ἀν ὅμως εἰσέτι ὑπῆρχον
ἐν τοῖς Ἰσπανικοῖς καὶ Σικελικοῖς ἀρχείοις, τὰ ὁλοσχερῆ
χρονικὰ καὶ ἡμερολόγια τῆς μεγάλης τῶν τυχοδιωκτῶν Καταλανικῆς Ἑταιρείας, ἥτις ὡς καλῶς ὀργανωμένη λῃστρικὴ
συμμορία μετὰ σφραγίδων καὶ ἀρχῶν κατ' ἀρχὰς μὲν περὶ
τὸν Ἑλλήσποντον, εἶτα ἐπὶ τῆς χερσονήσου Κασσάνδρας ἐγγὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁλόκληρα ἔτη τὰ αἴσχιστα διεπράξαντο, ἠδύνατό τις νὰ μάθῃ τὶς ἐνέπρησε τὸ Μοναστήριον
τοῦ Ξηροποτάμου καὶ τὶς διήρπασε καὶ κατηρήμιοσε τὴν ὁωμαντικὴν τοῦ Κουτλουμούση περιοχήν».
Οι

Χερβοι

Οἱ Σέρβοι ἀναφανέντες ἐν ἀρχῇ τοῦ Ζ' αἰῶνος, χριστιανίσαντες κατὰ τὸν Θ' καὶ διατελέσαντες φίλσι ἢ πσλέμιοι ἐλεύθεροι
ἢ ὑποτελεῖς εἰς τοὺς βυζαντινοὺς κατέστησαν συμπαγεῖς κατὰ τὰ
μέσα τοῦ ΙΒ' αἰῶνος διὰ τῆς δυναστείας Νεμάνια. “Εκτοτε ἡ
βαθμῆδὸν αὔξουσα πνευματικὴ αὐτῶν κατάστασις καὶ ἡ ἀσθένεια τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους ἐπέτρεψαν εἰς αὐτοὺς τὴν βαθμιαίαν αὐτῶν ἰσχυροποίησιν, τὴν ὁποίαν περισσότερον ἐξυπηρέτησαν καὶ αἱ πρὸς τοὺς Παλαιολόγους συμμαχίαι καὶ αἱ συγγενειαι τὰς ὁποίας συνῆψαν μετ' αὐτῶν.
Οἱ Σέρβοι τυχόντες τολμηροῦ καὶ μεγαλοπράγμονος ἡγεμόνος τοῦ Στεφάνου Δουσὰν (Ἰσχυροῦ) ἀπὸ τοῦ 1336 μέχρι τοῦ
1355 ἐπεξέτεινον τὸ κράτος αὐτῶν ἐπὶ μέρους τῆς Θράκης, τῆς
Μακεδονίᾶς, Θεσσαλίας, Ἁκαρνανίας, Ἑπείρου καὶ Ἁλβανίας.
Ὁ Στέφανος ἐκάλει ἐαυτὸν αὐτοκράτορα Σερβίας καὶ 'Ρωμανίας, δεσπότην Ἄρτης καὶ κόμητα Βλαχίας (Θεσσαλίας), ἀλλὰ
τὸ ἰσχυρὸν τοῦ Στεφάνου κράτος κολοβωθὲν περὶ τῷ 135Ο διὰ
τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ καὶ τῆς συναφθείσης συνθήκης, ἔμελλε νὰ καταρρεύσῃ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἰσχυροῦ δυνάστου. Ἑ ὑπὸ τοῦ Στεφάνου κᾳτάτμησις τοῦ κράτους τῷ 135Ο ὑπὸ διαφόρους ὑποτελεῖς' ἡγεμόνας οἴτινες μετὰ
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τὸν θάνατόν του κατέστησαν ἀνεςάρτητοι, αἱ ἀλληλομαχίαι αὐτῶν
καὶ ἡ ἐμφάνισις τῶν νικηφόρων Τουρκικῶν ὅπλων ἀνέκοψαν
τὸν περαιτέρω θρίαμβον τῶν Σέρβων.
Ὁ Στέφανος κατέστῃ τῷ 1345 κύριος τῆς Χαλκιδικῆς καὶ
τότε ἐπεσκέφθη μετὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ
μάλιστα τὴν Σερβικὴν Μονὴν τοῦ Χελανδαρίου.
Ὁ Στέφανος ἐποίησε σημαντικὰς δωρεὰς εἰς τὰς Ἰ. Μονὰς τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους, ἀνεγνώρισε τὰς κτήσεις αὐτῶν καὶ ἐξέδωκεν ὑπὲρ αὐτῶν χρυσόβουλλα Ἑλληνιστὶ γεγραμμένα, μέρος
τῶν ὁποίων σᾧζονται καὶ σήμερον.
Γενικῶς αἱ δωρεαὶ τῶν Σέρβων ἧγεμόνων πρὸς τὰ ἱερὰ
τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους σκηνοὸματα δὲν ἔπαυσαν μέχρι τῆς καταλύσεως τῆς ἐθνικῆς αὐτῶν ἀνεξαρτησίας. Οὕτω ἐν ἐγγράφῳ τοῦ
Πρώτου καὶ τῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους γραφὲν τῷ 1423
καὶ κειμένου ἐν τῇ Μονῇ ἡμῶν τοῦ Ἁγίου Παύλου ἀναγιγνώσκομεν:
«Πολλάκις οὗν διασκεψαμένη ἡ ἱερὰ Σύναξις ἐπινεῦσαι
δεῖν ἔκρινε τῇ αἰτήσει τοῦ εὐσεβοῦς δεσπότου, ἄτοπον κρίνασα καὶ πάσης ἀνθρωπίνης εὐγνωμοσύνης ἀνάξιον εἰ αὐτὸς
μὲν ὁ πανευτυχέστατος δεσπότης (Σερβίας Στέφανος)...........
ἀμφοτέραις δ δὴ λέγεται χερσὶ πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος απασαν τὴν αὐτοῦ οὐσίαν ἀντλῶν καὶ χορηγὸς καὶ κτήτωρ καὶ
προνοητὴς καὶ τροφεὺς τῶν ἱερῶν μοναστηρίων γενόμενος
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ καθ' ἕνα ἕκαστον σχεδὸν πάντας εὐεργετῶν καὶ παντοίως αὐτῶν κηδόμενος, αὐτοὶ δὲ κλπ.».
«Οἱ ἡγεμόνες τῆς Σερβίας ἐποίησαν ἀναριθμήτους δωρεὰς
καὶ εὐηργέτησαν πολυειδῶς καὶ τὴν ἡμετέραν Μονὴν τοῦ Ἁγίου
Παύλου μέχρι τοῦ ΙΕ' αἰῶνος.
Ὁ Γκιούρκας καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Λάζαρος Δεσπόται τῆς
Σερβίας ἐδωρήσαντο 8 χωρία καὶ 1 Ἐκκλησίαν ἐν Σερβίᾳ.
Ὁ Στέφανος καὶ ὁ Γεώργιος οἱ κράλαι τῆς Σερβίας ἐδω
ρήσαντο διαφόρους κτήσεις ἐν Σερβίᾳ, ἀλλὰ πραγματικὸς κτήτωρ
τῆς Μονῆς ὑπῆρξεν ὁ Γεώργιος Βράνκοβιτς (1428—1456) δστις
ἀνεκαίνισεν τὴν Μονὴν καὶ ναὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ 'Αγ. Γεωργίου ἔκτισεν.
'Η ἡγεμονὶς Μαρία ἢ Μάρω θυγάτηρ τοῦ δεσπότου Γε-
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ωργίου Βράνκοβιτς, μετέπειτα σύζυγος τοῦ Σουλτάνου Μουρὰτ
τοῦ Β.' ἀκολουθοῦσα τῷ παραδείγματι τῶν προγόνων αὐτῆς
πραγματικῶς εὐηργέτησε τὴν Μονὴν ἡμῶν.
Τῷ 1496 οἱ αὐθένται τῆς ὑποδούλου τότε Σερβίας Ἰωάννης καὶ Γεώργιος μετὰ τῆς Δόμνας Ἁγγελίνας διὰ πολυτίμου
αὐτῶν χρυσοβούλλου φέροντος εὐμεγέθη χρυσῆν σφραγίδα, ἐπὶ
τῆς ὁποίας εἰκονίζονται οὗτοι ἐπ' αὐτῆς, ἐχορήγησαν εἰς τὴν ἰδίαν ἡμῶν Μονὴν 5ΟΟ χρυσᾶ φλωρία ἐτησίως.
Οἱ Σέρβοι μοναχοὶ κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἡγεμόνος Στεφάνου εἰσῆλθον πολυπληθεῖς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὤστε καὶ Πρῶτον
Σέρβον ἀνέδειξαν, ἀλλ' ἡ ὁρμὴ αὐτῶν ὑπεχώρησε σύμᾧωνα μὲ
τὴν κατάπτωσιν τῆς πολιτικῆς αὐτῶν ἰσχύος, οὐχ' ἧττον εἰσεχώρησαν καὶ εἰς ἄλλας Μονὰς ἐκτὸς τοῦ Χελανδαρίου. Καὶ κατὰ
τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ ΙΕ' αἰῶνος θεῶνται εἰς τὰς Μονὰς Ξηροποτάμου καὶ Κωνσταμονίτου, βραδύτερον δὲ καὶ εἰς τὰς Μονὰς
Ζωγράφου, Φιλοθέου, Ἁγίου Παύλου, Ξενοφῶντος καὶ Ἑωσσικοῦ, βιοῦντες ἀναμὶξ μεθ' Ἑλλήνων ἢ καὶ μόνοι μέχρις οὗ
ἐξέλιπον κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα οὐχὶ μόνον ἐκ πασῶν τῶν Μονῶν
ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἰδίας αὐτῶν Μονῆς τοῦ Χελανδαρίου,
ἐκτὸς ἐλαχίστων, ἀντικατασταθέντες ὑπὸ σλαυοφώνων Μακεδόνων.
Τῷ 1896 οἱ Σέρβοι ἠθέλησαν νὰ ἀνασυνδέσουν τὰς σχέσεις αὐτῶν πρὸς τὴν Ἰ, ταύτην Μονὴν καὶ ἐπεσκέφθη αὐτὴν ὁ
Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος Ὁβρένοβιτς ὅστις ἔδωσε πρὸς αὐτὴν μεγάλας δωρεὰς καὶ διὰ τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Βελιγραδίου ἐξώφλησε πάντα τὰ χρέη τῆς Μονῆς, ἀναλαβόντες ἔκτοτε καὶ μέχρι
σήμερον τὴν διοίκησιν τῆς Μονῆς οἱ Σέρβοι μοναχοί, οἴτινες
ὀφείλομεν νὰ τονίσωμεν ὅτι ὑπῆρξαν πάντοτε εὐχαριστημένοι
ἀπὸ τὴν ἐν Ἁγ. Ὄρει κρατοῦσαν κατάστασιν, δώσαντες ἀρκετὰ
πρὸς τοῦτο δείγματα.
'Η προσευχὴ εϊναι λιμὴν εϊς τοὑς χειμαξομένους, ὰγκυρα ὰσφαλὴς εϊς τοὑς κυμαινομένους, εῷεισμα εϊς τοὑς κλονιζομἐνους, παρηγορια εις τοὑς πενθοϋντας, άσφάλεια εϊς τοὑς πλουσίους, ἴασις εϊς
τοὑς ὰσθενοϋντας, φϋλαξ εϊς τοϋς ύγιαϊνοντας· εν γἐνει δε οϋδὲν
ϋπάρχει τὴς προσευχῆς ϊσχυροτερον.
Μεγ. Βασιλείου

ΕΚΚΛΗΣΙΒ ΚΒΙ ΜΟΝΗΚΙΣΜΟΣ
Ἁνασκοποῦντες τὴν μακραίωνα ἱστορίαν τῆς 'Εκκλησίας
ἐπὶ δύο σχεδὸν χιλιετηρίδας, εὑρίσκομεν ὅτι οἱ ἡγέται της ἧσαν
λάτραι τοῦ Μοναχικοῦ ἰδεώδους, οὐχὶ ἐκ μισανθρωπίας ἢ ἐκ
δειλίας πρὸς τὸν κόσμον, ἀλλ' ἐξ ὑπερτάτης ἐνδομύχου θελήσεως,
θυσιάζοντες τὴν ἐν στενῷ οἰκογένειαν, χάριν τοῦ εὑρυτέρου κοινωνικοῦ συνόλου, ὑπὲρ οὗ τὰ πάντα ἐθυσίαζον, (μείζονα ταύτης
ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἴνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων
αὐτοῦ) 'Ιωάν. ΙΕ' 12.
Καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ ἐπίγειος βίος τοῦ Θεανθρώπου καἴπερ
ἀσύγκριτος πρὸς πᾶν ἀνθρώπινον (διότι φῶς.εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθεν) Ἰωάν. Γ' 19, ἄρχεται τῆς δημοσίας δράσεως μὲ τὸ (ἀναχθεὶς εἰς ἔρημον) Ματθ. Δ. 1 καὶ ἐπ' ὀλίγον δεικνὺς τὸ ἀνθρώπινον ἐξέρχεται νικητὴς ὁδεύων πρὸς τὸ ὡρισμένον. Ἑ αὐτοσυγκέντρωσις, ἡ πνευματικὴ περισὺλλογή, ἡ αὐτοεμβάθυνσις
εἰς τὸν ἐσώτερον κόσμον τοῦ πνεύματος, μόνον διὰ τῆς μονώσεως ἀπὸ τὸν κόσμον καὶ διὰ τῆς στροφῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἐπιτυγχάνεται ἐν ταῖς ἀποκέντροις Μοναῖς.
Διὸ καὶ οἱ ἀποστολικοὶ πατέρες καὶ οἱ μετέπειτα διάδοχοι
αὐτῶν, καἴτοι δὲν εἶχεν ἀναφανῆ ὁ συστηματικὸς Μοναχισμός,
ὁ διὰ τοῦ Παχωμίου, Μ. 'Αντο3νίου, Εὐσταθίου, Μ. Βασιλείου,
Ἁθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, ἀναχθεὶς εἰς ἀνωτέραν πνευματικὴν τέχνην καὶ λυτρωτικὴν ἐπιστήμην, ἔζων βίον ἀσκητικὸν ἀπέχοντες ἀπὸ πᾶσαν κοσμικὴν καὶ ἐφάμαρτον ἐκδήλωσιν (ἐρευνῶντες τὰς γραφάς....... διότι ἐκεῖναι εἰσὶν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ
τοῦ Χριστοῦ) Ἰωάν. Γ. 19. Ἑ αὐτοθυσία καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα
τῶν Ἰγνατίων καὶ Πολυκάρπων, ἀποτελέσματα αὐστηρᾶς ἀσκητικῆς ζωῆς, ἀπέδειξαν αὐτοὺς (Λύχνους Καιομένους καὶ Φαίνοντας) 'Ιωάν. Ε, 35.
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Ἀλλ' ἡ μονομερὴς καὶ κατ' ἰδίαν αὕτη μόνωσις, ἡ ἐνισχυομένη ἀπὸ τὴν νωπὴν ἤδη θυσίαν τοῦ ὑπερόχου λυτρωτοῦ, δὲν
εἶχεν ἴσως τὴν ἀνάγκην συστηματοποιήσεως τὸ πρῶτον. Οἱ μετὰ
ταῦτα ὅμως τρεῖς αἰῶνες τῆς Ἑκκλησίας, οἱ διωγμοὶ καὶ ὅλα
τὰ ἐμπόδια, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ θρίαμβος τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀπήτησαν μίαν συστηματικὴν γύμνασιν τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σο5ματος ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ ἐν ταῖς φάραγξιν, ἐν αἶς τὰ ἀθάνατα
σεμνεῖα τῶν Μοναχικῶν ἀδελφοτήτων τελειοῦσι κατ' ἀρετὴν ὅλους ἐκείνους τοὺς προμάχους τῆς πίστεως. Οὗτοι ἀγόμενοι ὑπὸ
τοῦ πνεύματος τοῦ Θεοῦ (Ἑωμ. Η. 14) καὶ φέροντες τὸν ὁπλισμὸν τῆς κατὰ κόσμον σοφίας, καθίσταντο ἐκεῖ πολῖται τῆς ἐρήμου καὶ ἐν σώματι Ἄγγελοι, χωροῦντες πρὸς ἀοράτους συμπλοκάς καὶ ἱκανοὶ νὰ πέτωνται πρὸς τοὺς αἰθερίους κόσμους
τοῦ ἐκπάγλου φωτὸς τῆς Θεότητος.
'Ἐκτοτε, τὸ Μοναχικὸν Ἰδεῶδες ἐμπνέει δλας τὰς μεγάλας
μορφὰς τῆς Ἑκκλησίας καὶ ἡ αὐστηρὰ καὶ ἠθικωτάτη ζωή, ἡ
καλλινομένη διὰ τῆς τελείας γνώσεως τῆς ἀρετῆς, τῆς αὐτοεπιγνώσεως, τῆς ταπεινώσεως τῆς ἀενάως ἀγωνιζομένης ὑπὲρ ἐξαλείψεως τῶν ἰδίων ἀνομημάτων ἀποτελεῖ τὸ ἀπαραίτητον ἐφόδιον τῶν ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρου κληρου ἐπιλέκτων προοριζομένων
διὰ τὸ τῆς ἱερωσύνης ὑπόύργημα.

Ἰ3 Ἑλληνικὴ Ὁρθόδοξος Ἑκκλησία, ἡ ἐκτεινομένη εἰς
τὰ παλαιὰ ὅρια τῆς πάλαι ποτὲ Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, διατηρεῖ ἐν τῇ αὐτοκεφάλῳ διακρίσει, ὅλας ἐκείνας τὰς ἐθνικοθρησκευτικὰς ἐπάλξεις μετὰ τῶν προκαθημένων της, διατηροῦσα οὕτω συμβολικῶς κἄτι ἀπὸ τὸ ἔνδοξον παρελθόν.
Τὸ δὲ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὰ ἄλλα τρία μὲ
τὴν Ἑκκλησίαν τῆς Κύπρου, τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν τοῦ Θεοβαδίστου 'Ὁρους Σινᾶ, ἀποτελοῦν ἐθνικοθρησκευτικὰ φρούρια ἐπὶ τῶν ὁποίων κυματίζει ἡ Ἑλληνικὴ σημαία χάρις εἰς τὴν αὐτοθυσίαν τῶν Ἑλλήνων Μοναχῶν.

Καὶ ὅμως, ὅλαι αὐταὶ αἱ Ἑλληνικαὶ Μοναστικαὶ ἀδελφότητες θὰ ἔδει Ἑκκλησιαστικῶς νὰ εὑρίσκωνται εἰς ἐπαφὴν στενωτέραν, ἐφ' ὅσον εἶναι μέλη τῆς αὐτῆς μεγάλης Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας. ἸἸ ἁπλὴ πνευματικὴ ἐπαφὴ δὲν
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ἀρκεῖ πρὸς ἰδανικώτερον συντονισμὸν διὰ τὴν μελλοντικὴν μοῖραν των.
Τὸ "Αγιον Ὄρος, τὸ ἐπίκεντρον τοῦτο πνευματικὸν τῆς
φυλῆς μας Κράτος, τὸ ἐγειρόμενον ἐπὶ τῶν Κυμάτων τοῦ Αἰγαίου καὶ ἀνεβαῖνον μέχρι τῶν Νεφελῶν τοῦ Οὐρανοῦ, ἐποπτεύει
κύκλῳ καὶ ἱκετεύει πρὸς ἀρρητοτέραν σύνδεσιν τὸν Παρθενῶνα,
τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, τὸν Γολγοθᾶν, τὸ Ἑπταπύργιον, τὸ Θεοβάὀιστον Ὄρος καὶ τὴν ἀλύτρωτον Κύπρον. 'Εκεῖ λοιπὸν δύνανται νὰ στηθῶσι τὰ λάβαρα τῶν πεπρωμένων τοῦ 'Ἐθνους,
μακρὰν τῶν βεβήλων ἐκείνων τοῦ 'Ἐθνους καὶ ἐκ τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους νὰ ἐνισχύωνται ὅλα ἐκεῖνα τὰ φθίνοντα τοῦ "Εθνους καὶ
τῆς Ἑκκλησίας Κέντρα.
Τὸ Κράτος διαλύον σχεδὸν τὰς Μονάς, καὶ ἀφαιροῦν ἀπὸ
αὐτὰς πασαν οἰκονομικὴν δυνατότητα ὑποσκάπτει τὰ θεμέλιά
του τὰ ὁποῖα ἡ ἐκκλησία συγκρατεῖ ἐπὶ δύο χιλιετηρίδας. Τὸ Μοναχικὸν Ἰδεῶδες ἔχει ζωτικὴν σημασίαν διὰ τὴν 'Εκκλησίαν,
διότι τὰ ἀνώτερα στελέχη ἐκ τοῦ μοναχισμοῦ προέρχονται.
Τὸ Κράτος δύναται πρὸς στιγμὴν νὰ ὁδεύῃ μηχανοκρατι-'
κῶς εἰς τὸ ἁρμα τοῦ ψευδοπολιτισμοῦ καὶ ἡ Ἑκκλησία διὰ τῶν
νεωτεριστικῶν τάσεων ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ Μοναχικὸν Ἰδεῶδες, δὲν θὰ ἔχῃ ὅμως τὰ ἐθνικὰ πρότυπα τῆς Ἁρετῆ·ς καὶ τὰς
Ἑθνικὰς ἑστίας τῆς Λαύρας, τοῦ Κουγκίου, τοῦ Ἀρκαδίου,
οὔτε τὰς·μορφὰς τῶν Γρηγορίων, Κοσμάδων, Γερμανῶν, Σαμουήλ, Χρυσοστόμων καὶ τοῦ Μακαρίου τῆς Κύπρου τοῦ πρωταγωνιστοῦ τῆς Ἑνώσεως σήμερον ταύτης, μὲ τὴν μητέρα Ἐλλάδα.
'Η Δύσις περισσότερον προηγμένη, στηρίζει τὴν αἴγλην
της εἰς τὰ μοναχικὰ τάγματα καὶ διατηρεῖ χιλιάδας Μονῶν καὶ
μυριάδας Μοναχῶν ἱεραποστόλων καὶ ὅμως αὕτη ἐξ ἡμῶν ἔλαβε τὸ δῶρον εἰσαγαγοῦσα τὸν Μοναχισμὸν ἐπὶ Μ. Ἁθανασίου
καὶ ἐκ τοῦ Μ. Βασιλείου ἐρανισθεῖσα τὴν μοναχικὴν Νομοθεσίαν
ἣν διαμορφωθεῖσαν εἰς τὰ ἰδικά της τάγματα διατηρεῖ ἔτι ἐν
Ἰσπανίᾳ ἴχνη τῶν Βασιλειανῶν Μοναχῶν.
Ἑμεῖς ἔχομεν ἐτοίμην Μοναχικὴν πόλιν μὲ παράδοσιν
Ἐλληνικήν, ἐν τῇ ὁποίᾳ μονά.ζουοι χιλιάδες μοναχοὶ ὅλων τῶν
ἐθνικοτήτων, τεράστια οἰκοδομικὰ συγκροτήματα, Βιβλιοθῆκαι '
ἐν αἶς ἐναπόκεινται πνευματικοὶ θησαυροὶ ἀνεκτιμήτου ἀξίας εἰς
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περγαμηνοὺς καὶ χαρτώους Κώδικας, ἱερὰ Κειμήλια κινοῦντα
εἰς εὐλάβειαν τὸν μετ' εὐλαβείας προσερχόμενον εἰς προσκύνησιν
ἐπισκέπτην.
Ἐπὶ τούτοις δε εἰς τὰ ὑπὲρ χίλια θυσιαστήρια τῶν Μονῶν,
Σκητῶν, Κελλίων, Καλυβῶν, Καθισμάτων, Ἁσκητηρίων λατρεύεται καὶ ὑμνεῖται τὸ ὅνομα τοῦ Μ. Θεοῦ διηνεκῶς ἐν μέσῳ φύσεως ὀργώσης καὶ ὑλομανοῦς, ἁλιβρέκτου καὶ φοβερᾶς, ὡραιοτάτης εἰς φυσικὰς καλλονὰς ἐναλλασσομένας ἀπο θάλασσαν καὶ
πράσινον. Οὐδεμία ἐν τούτοις μέχρι σήμερον ἐκ μέρους τοῦ Κράτους μελέτη πρὸς ἀξιοποίησιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. ἸἸ δὲ Ἑκζλησία ἔχουσα ἐν κόλποις τοιοῦτον θησαυρὸν ἀκολουθεῖ τὰ ἴχνη
τοῦ Κράτους. Εἶναι δὲ ζήτημα αν τὸ τρίτον τῆς Ἰεραχίας ἔχει ἐπισκεφθῇ τὸ Ἄγιον Ὄρος, ἀσχέτως αν τοῦτο ἔχει ἐξάρτησιν πνευματικὴν ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι παρήγορον
ὅτι μελετᾶται ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς φιλτάτης μου Ἁθωνιάδος
ὑπὸ διεύθυνσιν Ἐπισκόπου, ὡς εἶδον εἰς τὸ ἐπίσημον ὅργανον
τῶν Πατριαρχείων. Ἑ δὲ ἐξαγγελία τῆς δωρεᾶς Μετοχίου ἐν
Νοτίῳ Ἀμερικῇ τοῦ Ἁγίου Ὄρους διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἀνασυγκρότησιν καὶ πλήρωσιν τῶν ἱερῶν σκοπῶν του ὑπὸ τῆς Στῆς
Πατριαρχικὴς Ἐξαρχίας κατὰ τὴν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐπίσκεψίν
της, θὰ ἀπετέλη θείαν οἰκονομίαν ἡ πραγματοποίησίς του ἐν
τῷ ἐγγὺς μέλλοντι.
Πάντως διαβλέπομεν τὸν κίνδυνον σκηρᾶς δοκιμασίας τῆς
Ἑκκλησίας μας ἐκ μέρους τῶν κρατούντων, οἴτινες ἀδιαφόρως
πρὸς αὐτὴν ζῶντες δὲν παρακωλύουσι κακὰς εἰσηγήσεις τῶν μονίμων ἐκείνων συμβούλων των τῆς ἀνωτέρας οἰκονομικῆς ἱεραρχίας τῶν ἀποτελούντων τὸ ὑπὲρ Κράτος. Διὸ ἡρπάγησαν, ἐρευστοποιήθησαν καὶ ἐξεμηδενίσθησαν ἐκατομμύρια στρεμμάτων
ἐκτάσεις, οἰκόπεδα γύρω τῶν "Αθηνῶν λῃστευθέντα ἀνυπολογίστου ἀξίας καὶ νῦν ἀφαιροῦσι τὴν τελευταίαν οἰκονομικὴν ἰκμάδα, ινα κατόπιν λακτίσωσι ταύτην, διότι αὕτη ὁιφθεῖσα εἰς
τὸ πῦρ τῆς Ἐθνικῆς δοκιμασίας δέχεται ἀγνωμοσύνην.
ἸἸ Δυτικὴ Ἐκκλησία διατηροῦσα τεραστίας περιουσίας,
οἰκονομικοὺς ὀργανισμούς, Ἐταιρείας κινεῖται ἐλευθέρως διὰ
τῶν παντοίων μέσων καὶ οὐδἔ κἄν ἡ περιουσία της θίγεται.
Εἰς αὐτὸ τὸ Κράτος μας διατηρεῖ τεραστίαν περιουσίαν καὶ πο-
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λυάριθμα Σχολεῖα ἀπὸ Κοήτης μέχρι Β. Ἑλλάδος διὰ τῶν τεραστίων της οἰκονομικῶν πόρων. Ἑ 'Ορθόδοξος Ἑκκλησία
καταλιποῦσα τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν σύρεται δεσμία ὅπισθεν τῶν
φορῶν τῆς κοινῆς εἱμαρμένης τῶν κρατούντων μὴ δημιουργοῦσα τοὺς ἱκανοὺς ἐκείνους ἡγέτας ἐπὶ τῆς ἀδαμαντίνης βάσεως
τοῦ Μοναχικοῦ Ἰδεώδους. Ἑντεῦθεν καὶ ἡ ἀπαίτησις πολλῶν
ἐγγάμων Θεολόγων νὰ ἐπισκοποιηθῶσι, ἀφοῦ καὶ οἱ ἄγαμοι
δὲν παραλλάσωσι τῆς ζωῆς τούτων καὶ μὴ εἰδότες τὰ καθ' ἐαυτούς, ὡς οἱ Βασίλειοι, Γρηγόριοι καὶ οἱ Χρυσόστομοι, οϊτινες
μὴ ἀρκούμενοι εἰς τὴν κατὰ κόσμον μόρφωσιν ἐτελειοῦντο κατ'
ἀρετὴν ἐν ταῖς ἐρήμοις πλησίον τῶν ἀγραμμάτων μοναχῶν αλλα ἁγίων.
Σήμερον οἱ πλεῖστοι τῶν ἡγητόρων ἱκανοὶ κατὰ τὰς γνώσεις τοῦ Κόσμου, κοσμικῶς ἐνδυσάμενοι τὴν ἐπίπλαστον ἠθοποιϊαν ἀρέσκονται εἰς τὴν ἄμεπτον ὡς ἀπὸ θεάτρου ἀπαγγελίαν μὴ
ἐμπνέοντες ἁγιωσύνην διὰ τῆς μυστικοπαθοῦς καὶ κατανυκτικῆς
ἐμφανίσεως ἐπὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ Μ. δράματος τοῦ Σωτῆρος.
Καὶ τοῦτο διότι στεροῦνται τῆς Μοναχικῆς ζωῆς. Ὄθεν πιστεύομεν καὶ κηρύτομεν ὅτι μόνον μὲ ἴδρυσιν Μοναχικῶν Ταγματων καὶ μὲ ἡγήτορας λάτρας τοῦ Μοναχικοῦ Ἰδεώδους θὰ ἀνορθωθῇ ἡ Ἑκκλησία.
Ν. Ξ. ΚΑΡΑΠΑΣ
Θεολδγος Καθηγητὴς Γυμνασϊου Κύμης

Γ Ν Ω ΜΙΚΑ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
“Εκεϊνος δστις λέγει ἐν έαυτφ καθ' έκάστην ἡμέραν δτι σήμερον
μόνον θὰ παραμεϊνω εἰς τὴν κοσμον, οϋδέποτε θ' ὰμαρτήστι, δ δέ προσδοκων νὰ ζήση ἐπὶ μακρδν χρονον θὰ συνδεθῆ μὲ πολλὰς ὰμαρτϊας.
"
'Αββὰ 'Ησαἰου

Ὅστις έτοιμάζεται νὰ δώσῃ λογον εἰς τον Θεδν δι" δλα τὰ ἔργα
ατινα διέπραξε, δ Θεός θὰ φροντιση νὰ καθαρϊση δλοκληρον τὴν δδδν
ἰδὶου
αϋτοϋ απο τας ὰμαρτίας.
Καθ' έκάστην ἡμέραν πριν ὰποφασίσης νὰ ὲκτελέσης κὰτι, σκέψου
ποϋ ευρίσκεσαι καὶ ποϋ προκειται ν' απελθης μετὰ τον θάνατον δστις
ιδὶου
δπωσδήποτε θὰ έλΟη.

Πάντα τὰ ἔργα τὴς ματαιοτητος καταλήγουν εις τὴν ὰφάνειαν,
Ὅσ. 'Εφρούιμ τοϋ Σύρου
“Οπως τδ φως φωτιζει ἐν σκοτεινδν μέρος, ουτω καϊ δ φοβος τοϋ
Θεοϋ δταν ὲπισκεφθῆ τὴν καρδίαν τοϋ ἀνθρώπου, φωτιζει αϋτὴν και
τον διδάσκει δλας τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς έντολὰς τοϋ Θεοϋ.
'Αββα 'Ιακωβου
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Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ

'Το Ιδεωδες πρ6σωζτον της μοναχικης δργανωσεως υστδ κοινδν
τυπον, σταρισταμενος ενωατιον αγγελου δεικνυοντος αυτφ την αμφιεσιν
και τδ οχημα οοτερ εδει ν' ακολουΦησουν οϊ μοναχοι,

Τοιχογραφια της 'Ι. Κοινοβ. Μονης τοϋ 'Αγ. Παυλου εν
τω αρχἰχιω παρεχκλησιω αυτης τοϋ 'Αγ. Γεωργιου.

Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜ. Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
ἰσυνέχεια

εκ

τοϋ προηγουμένου)

Ἀφοῦ δὲ διὰ τῆς ὁμολογίας ἡμῶν ταύτης ὁ ἱερεὺς βεβαιωθῇ περὶ τῆς ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν πλήρους καὶ τελείας ἀφοσιώσεως, τότε τοὺς μὲν πιστοὺς παρακινεῖ, ἴνα ἀναπέμψωσι τὰς
δεούσας δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν,
λέγων. «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ»" αὐτὸς ἄρχεται εὐθὺς τῆς
ϊερουργίας τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας. Τότε ὁ χορὸς
τῶν ψαλτῶν, ψάλλει ὡς ἀπὸ προσώπου πάντων τῶν πιστῶν, τὸν
ὕμνον τοῦτον' «Ἄξιον κᾶὶ δίκαιον ἐστί, προσκυνεῖν Πατέρα,
Υἱὸν καὶ ἄγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον».
Τούτου δὲ τοῦ ὕμνου ψαλλομένου, ὁ ἱερεὺς δοξάζει τὴν
ἄπειρον τοῦ Θεοῦ μεγαλειότητα, ἀπαριθμῶν τὰ θαυμάσια αὐτοῦ
ἔργα καὶ εὐχαριστεῖ τὴν ἄπειρον αὐτοῦ ἀγαθότητα διὰ τὰς ἀπείρους καὶ ἀνεκδιηγήτους εὐεργεσίας, γνωστὰς καὶ ἀγνώστους, φανερὰς καὶ ἀφανεῖς, τὰς ὁποίας ἔδειξε καὶ εἰς τὴν δημιουργίαν
τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰς τὴν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας
καὶ ἀπολυτρώσεως ἡμῶν πρόνοιαν καὶ εἰς τὴν λειτουργίαν ταύτην, τὴν ὁποίαν εὐδοκεῖ καὶ καταξιοῖ νὰ δέχεται ἐκ τῶν χειρῶν
τῶν ἱερουῳγούντων, καἴτοι παρεστήκασιν αὐτῷ χιλιάδες Ἁρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέλων, τὰ ἑξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια καὶ πτερωτὰ Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ. 'Ἐπειτα δὲ μὴ δυνάμενος οὕτως εἰπεῖν, δἁ ἀπορίαν ἀνθρωπίνων λόγων ν' ἀποδώσῃ τὸ προσήκοντα εἰς τὸν Θεὸν αἶνον ἀπομιμεῖται καὶ αὐτὸς
τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἐκεῖνα τάγματα καὶ εἰς ἐπήκοον ὅλης τῆς
'Εκκλησίας ἐκφωνεῖ ταῦτα. «Τὸν ἐπινίκειον ὕμνον ὀίδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα». Αἱ λέξεις αὐταὶ οὐχὶ ἁπλὼς καὶ
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ὡς ἔτυχεν ὑπὸ τῆς Ἑκκλησίας ἐτέθησαν, ἀλλ' ἀνάγονται εἰς τὰ
τέσσαρα ἐκεῖνα ζῶα, τὰ ὁποῖα ἐν ὁράματι ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ
εἶδεν, ἐξεικονίζοντα συμβολικῶς τὸν ἄνθρωπον, τὸν λέοντα, τὸν
μόσχον καὶ τὸν ἀετόν, ὡς τύπους τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν.
Ἑκ τούτου λοιπὸν τὸ μὲν ὀίδοντα ἀνάγεται εἰς τὸν ἀετόν, τὸ δὲ
βοῶντα εἰς τὸν μόσχον, τὸ κεκραγότα εἰς τὸν λέοντα καὶ τὸ λέγοντα εἰς τὸν ἄνθρωπον,
Τούτων ἐκφωνουμένων τῶν λέξεων ὑπὸ τοῦ ἱερέως ὁ διάκονος ἐφάπτεται διὰ τοῦ ἀστερίσκου σταυροειδῶς τὰ τέσσαρα
μέρη τοῦ δισκαρίου. Τοῦτο δὲ σημαίνει δχι μόνον, ὅτι τὰ τέσσα
ρα συμβολικὰ ἐκεῖνα, ζῶα, κατὰ τὴν ἱερὰν τοῦ θεολόγου 'Ιωάννου ἀποκάλυψιν, δοξολογοῦσιν ἀδιαλείπτως τὸν Θεὸν προσἀδοντα τὸν ὕμνον τοῦτον. «Ἄγιος, ἄγιος, ἄγιος Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ
Παντοκράτωρ, ὁ ἧν καὶ ὤν καὶ ὁ ἐρχόμενος», ἀλλ' ὅτι καὶ εἰς
τὰ τετραπέρατα τῆς οἰκουμένης αἰνεῖται καὶ δοξάζεται ὁ ἐν Τριάδι ὁμοούσιος Θεὸς κηρυχθεὶς καὶ πιστωθεὶς πανταχοῦ τῆς γῆς
διὰ τῶν τεσσάρων ἱερῶν Εὐαγγελίων. 'Επειδὴ δὲ κατὰ τὴν τελετὴν τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας οἱ ἐν τῷ θείῳ ναῷ
προσευχόμενοι πιστοὶ ἐξεικονίζομεν μυστικῶς τὰ Σεραφίμ, ἄτινα
ἀσιγήτως δοξολογοῦσι τὸν Κύριον τῆς δόξης, διὰ τοῦτο μετὰ
τὴν ἐκφώνησιν ταύτην τοῦ ἱερέως ψάλλομεν καὶ ἡμεῖς διὰ τῶν
ψαλτῶν, ὡς ἐν οὐρανῷ, τὸν ἐπινίκιον ἐκεῖνον ὕμνον, τὸν ὁποῖον
ἤκουσεν ὁ προφήτης ἸἸσαϊας ὑπὸ τῶν Σεραφίμ. «Ἄγιος, ἁγιος, ἄγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς
δόξης σου». Ἐπισυνάπτοντες εἰς ταῦτα καὶ τὸν ὕμνον δν ἔψαλλον οἱ παῖδες τῶν. ἐβραίων, ὑποδεχόμενοι μετὰ βαἶων καὶ κλάδων
τὸν Ἰησοῦν, ἐρχόμενον ἐν θριάμβῳ πρὸ τῶν παθῶν εἰς Ἰερουσαλήμ, κράζοντες, «Ὁσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὡσαννὰ σ' ἐν τοῖς ὑψίστοις». 'Η
μὲν λέξις ὡσαννὰ σημαίνει ἐνταῦθα δοξολογίαν, αἶνον καὶ ὕμνον,
ἠ δὲ ἕνωσις τῶν δύο τούτων ὕμνιον, ἤτοι τοῦ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων
ἐν οὐρανοῖς προσᾳδομένου καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν παίδων ἐπὶ τῆς γῆς
ψαλλέντος, σημαίνει συμβολικῶς τὴν διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοϋ
γενομένην ἐν τῇ Ἑκκλησία ἕνωσιν τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρο5πων τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς.
Ψαλλομένου τοῦ ἐπινικίου ὔμνου ὑπὸ τῶν ψαλτῶν, ὁ ἱε-
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ρεὺς πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης δοξολογεῖ καὶ αὐτὸς μυστικῶς μετὰ
τῶν ἐπρυρανίων θείων δυνάμεων τὸν ἄγιον καὶ Πανάγιον ἐν
Τριάδι Θεὸν καὶ εὐχαριστεῖ αὐτὸν διὰ τὴν ἐπὶ γῆ; ἀποστολὴν
τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ, ινα πᾶς ὁ πιστεύιον εἰς αὐτὸν μὴ
ἀπόλλυται, ἀλλ' ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 'Ἐπειτα μνημονεύων τοῦ τελευταίου ἐκείνου δείπνου τὸ ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Κύριος μετὰ τῶν
Ἁποστόλων πρὸ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκφωνεῖ εἰς ἐπήκοο.ν παν-.
των, ἐκεῖνα τὰ ἴδια ἱερὰ λόγια, δΓ ὤν ὁ Κύριος προσέφερε τὸ
ἴδιον σῶμα καὶ αἶμα εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ . λέγων. «Λάβετε φάγετε, τοῦτό μου ἐστὶ τὸ Σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Καὶ κατόπιν εὐθὺς ἐπιφέρει. «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πά.ντες, τοῦτο ἐστὶ τὸ αἶμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ
ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Τοιουτοτρόπως
δὲ ἐκπληροῦται ἀκριβέστατα ἡ ἐντολὴ ἐκείνη, ἣν ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ Ἁποστόλους εἰπών. «Τοῦτο
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν». Εἰς ἀμφοτέρας δὲ ταύτας τὰς
ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέως, οἱ ψάλται ἀπαντῶσι μετὰ μέλους τὴν
λέξιν, «Ἀμὴν» δΓ ἧς ἐπιβεβειοῦσι καὶ ὁμολογοῦσιν ουτως εἰπεῖν
τὴν ἀναμφισβήτητον τῶν λόγων τοῦ Σωτῆρος ἀλήθειαν.
Οἱ ἐν τῷ ναῷ δὲ εὑρισκόμενοι πιστοί, ἀκούοντες τὰς δύο
ταύτας τοῦ ἱερέως ἐκφωνήσεις, πρῶτον μὲν ὀφείλουσι νὰ πιστεύωσιν ἀδιστάκτως ὅτι ὁ Κύριος, ὁ δοὺς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἰς
βρῶσιν καὶ πόσιν τὸ ἴδιον σῶμα καὶ αἶμα, αὐτὸς οὗτος καὶ νῦν
ἀοράτως ἐν τῇ ἁγίᾳ Τραπέζῃ ἐτοιμάζει καὶ προτείνει διὰ τοῦ λειτουργοῦ αὐτοῦ εἰς πάντας τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας τὸ ἴδιον
αὐτοῦ Σῶμα καὶ Αὶμα εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, δεύτερον
δὲ ὀφείλουσι, νὰ ἐξετάζωσιν ἐπιμελῶς ὅλην τὴν ζωὴν αὐτῶν καὶ
νὰ ἐρευνῶσι μετὰ μεγάλης προσοχῆς τὰ βάθη τοῦ νοὸς καὶ τῆς
καρδίας αὐτῶν, νὰ καθαρίσωσιν ἐαυτοὺς διὰ τῆς ἀληθοῦς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, ἴνα καταστήσωσιν οὕτως ἐαυτοὺς ἀξίους τοιαύτης προσκλήσεως καὶ μετόχους τῆς οὐρανίου καὶ σωτηριώδους ταύτης τροφῆς καὶ πόσεως.
Μετὰ ταῦτα ὁ ἱερεὺς εἰς ἔνδειξιν εὐχαριστίας πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, δύ ὅσα οὗτος ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου μέχρι τῆς παρούσης στιγμῆς πολλὰ καὶ ποικίλα ἀγαθὰ καὶ εὐεργετήματα, προσφέρει εἰς αὐτὸν ἐν εὐλ,αβείᾳ πολλῇ
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αὐτὰ τὰ τίμια καὶ ἄγια δῶρα, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος παρέδωκεν ἡμῖν
διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ μαθητῶν καὶ Ἁποστόλων, ἐκφωνῶν «Τὰ
σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα»,
παρακινῶν συνάμα διὰ τούτων τῶν λόγων καὶ πάντας τοὺς ἐν
τῷ ναῷ πιστούς, ἴνα δοξολογήσωσι τὴν ἄπειρον τοῦ Θεοῦ μεγαλειότητα, εὐχαριστήσωσιν αὐτὸν καὶ καθικετεύσωσιν αὐτὸν διὰ
πάντας καὶ διὰ πάντα. Διὰ τοῦτο μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ταύτην
ψάλλεται ὁ κατανυκτικώτατος οὗτος ὕμνος. «Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ
εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς
ἡμῶν». Διὰ τούτου τοῦ ὕμνου ἐκφράζεται ἀπὸ μέρους παντὸς
τοῦ περιεστῶτος Χριστιανικοῦ πληροὸματος ἐγκάὸδιος πρὸς τὸν
Θεὸν αἴνεσις καὶ δοξολογία καὶ εὐχαριστία. Ἐν ταυτῷ δέ, κλίνοντες τὰ γόνατα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ προσπίπτοντες
μετὰ φόβου πολλοῦ καὶ εὐλαβείας μεγάλης καὶ θερμῆς πίστεως
καὶ κατανύξεως ἐνώπιον τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν θυσιαζομένου, καθικετεύομεν αὐτόν, ὅπως γένηται πρὸς ἡμᾶς ἴλεως ἀναλἁγως τῆς
πίστεως, ἢν ἔχομεν πρὸς τὴν μεγίστην δύναμιν τῆς ἀναιμάκτου
ταύτης θυσίας. Ἐν ὅσῳ δὲ ὁ ὐμνος οὗτος ψάλλεται, ὁ ἱερεὺς
ἐνώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης ἱστάμενος ἀνυψώνων τὰς χείρας
πρὸς τὸν Θεὸν δέεται καὶ θερμῶς ἱκετεύει αὐτόν, ἴνα καταπέμψῃ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα τὸ πανάγιον
αὐτοῦ Πνεῦμα. Ἐπικαλούμενος δὲ τὴν πανσθενουργὸν τοῦ Θεοῦ
εὐλογίαν, εὐλογεῖ τρις σταυροειδῶς πρῶτον μὲ τὸν ἄγιον ἄρτον,
λέγων μετ' εὐλαβείας μεγάλης καὶ φόβου πολλοῦ «Καὶ
ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοϋτον τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου».
Εἴτα δὲ καὶ τὸ ἄγιον Ποτήριον ἐπιλέγων. «Τὸ δὲ ἐν τῷ Ποτηρίῳ τοῦτο τίμιον αιμα τοῦ Χριστοῦ σου», ἀμέσως δὲ εὐλογεῖ
ἀμφότερα τὰ ἄγια, λέγων. «Μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ
ἁγίῳ». 'Η παροῦσα στιγμὴ εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα καὶ ἁγιωτέρα
στιγμὴ τῆς θείας λειτουργίας, διότι ὁ μέχρι τοῦδε κείμενος αρτος
καὶ οἶνος ἁπλοῦς ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης μεταβάλλεται ἤδη κατ'
οὐσίαν διὰ τῆς ἀοράτου καὶ μυστηριώδους ἐπιφοιτήσεως τοῦ
παναγίου Πνεύματος εἰς ἀληθινὸν σῶμα καὶ αἶμα τοῦ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ'κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην γίνεται
ἡ μετουσίωσις τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου εἰς Σῶμα καὶ αἶμα
Χριστοῦ, ὁ ἱερεὺς ὑποκλίνων βαθέως τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ γόνατα
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αὐτοῦ λέγει τὸ «Μνήσθητί μου, ἄγιε Δέσποτα, τοῦ ἁμαρτωλοῦ».
Εὔχεται πρὸς τὸν Θεόν, ὅπως ἡ μετάληψις τῶν θείων τούτων
μυστηρίων γένηται τοῖς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν
ψυχῆς, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, εἰς βασιλείας Οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς
τὸν Θεὸν καὶ μὴ εἰς κρίμα ἢ εἰς κατάκριμα.
'Επειδὴ δὲ τὸ μέγα τῆς θείας εὐχαριστίας μυστήριον εἶναι
ἡ μόνη ἀληθὴς πρὸς τὸν Θεὸν θυσία ὑπὲρ πάντων τῶν ἀνθρώπων ζώντων τε καὶ τεθνεώτων ὑπὲρ πάσης τῆς ἐν οὐρανῷ θριαμβευούσης καὶ ἐπὶ γῆς ἀγωνιζομένης Ἑκκλησίας τῶν πιστῶν,
διὰ τοῦτο ἀφ' οὗ ὁ Ἰερεὺς ἐκτελέσῃ τὸ μέγα τε καὶ φοβερὸν
καὶ ἀκατάληπτον τοῦτο μυστήριον, καὶ τὴν κοσμοσωτήριον
ταύτην μεγάλην τε καὶ Ἁγίαν προσφέρει θυοῖαν, τότε ἐνώπιον
αὐτῆς μνημονεύει πάντων τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Ἁποστόλων, Κηρύκων. Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων. Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν καὶ πάντων τῶν ἐν πίστει τειελειωμένων δικαίων. Τὸ δὲ γλυκύτατον
δνομα τῆς Ἀειπαρθένου (θεοτόκου μνημονεύει μεγάλη τῇ φω
νῇ εἰς ἐπήκοον πάντων, λέγων «Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας».
Τὸ γλυκάτατον ὅνομα τῆς Κυρίας Θεοτόκου μνημονεύεται ἐκφώνως, ἴνα πάντες οἱ ἐν τῷ ναῷ προσευχόμενοι πιστοὶ
συνεναιθῶσι μετὰ τοῦ ἱερέως πρὸς ὕμνον καὶ δοξολογίαν αὐτῆς.
Διὰ τοῦτο καὶ οἱ ψάλται, εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ταύτην
τοῦ ἱερέως, ἀνυμνοῦσι καί δοξάζουσιν αὐτήν, ψάλλοντες ἀργῶς
καὶ μετὰ μέλους τὸ τροπάριον τοῦτο. «'Ἀξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς
κ.λ.π.» ἢ ἔτερόν τι παρόμοιον κατὰ τὰς διαφόρους ἐορτὰς καὶ
πανηγύρεις. Καθ' δν καιρὸν οἱ ψάλται τὸ «Ἅξιόν ἐστιν» ψάλλουσιν, ὁ ἱερεὺς κλίνας τὴν κεφαλὴν ἐπεύχεται μυστικῶς καὶ
μνημονεύει τῶν^ἁγίων τὰ ὀνόματα, οὐχὶ ὅτι οἱ ἄγιοι ἔχουσιν
ἀνάγκην τῶν εὐχῶν ἡμῶν καὶ δεήσεων, ἀλλ' ἴνα τὸν πολ,υέλεον
Θεὸν εὐχαριστήσῃ διὰ τὰ ἄπειρα ἐλέη καὶ τοὺς οἰκτιρμούς, οὕς
αὐτὸς ἐχαρίσατο αὐτοῖς, συνάμα δέ, ἴνα καθικετεύσῃ τὸν Θεὸν
διὰ τῶν πρεσβειῷν καὶ τῶν ἁγίων αὐτῶν εὐχῶν, νὰ ἐπισκεφθῇ
ἡμᾶς καὶ νὰ χύσῃ τὸ ἔλεος τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος καὶ εὐσπλα-
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χνίας εἰς πάντας ἡμᾶς, οἴτινες ἔχομεν μεγίστην καὶ ἀπαραίτητον
αὐτοῦ ἀνάγκην. Διὰ τοῦτο εὐθὺς μετὰ τὸ μνημόσυνον τῶν δεδοξασμένων τούτων τοῦ Θεοῦ ἁγίων, λέγει ὁ ἱερεὺς ταῦτα. «'Ων
ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς, ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι πάντων τῶν
κεκοιμημένων ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, καὶ ἀνάπαυσον αὐτοὺς δπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου». Μετὰ δὲ ταῦτα εὔχεται ὁ ἱερεὺς ὑπὲρ πάσης τῆς οἰκουμένης, ὑπὲρ
τῆς ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας,
καὶ πάντων τῶν ἱερῶν αὐτῆς λειτουργῶν, ὑπὲρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ
καὶ σεμνῇ πολιτείᾳ διαγόντων, καὶ ὑπὲρ τῶν φιλοχρίστων Βασιλέων, δεόμενος θερμῶς ὑπὲρ αὐτῶν μέν, εἰρηνικὸν τὸ Βασίλειον, ὑπὲρ ἡμῶν δέ, ἴνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι διέλθωμεν.
Μετὰ δὲ τὸ μνημόσυνον τοῦτο ὁ ἱερεὺς διὰ τῆς ἐκφωνήσεως
«ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε, τοῦ Ἁρχιεπισκόπου ἡμῶν» δέεται
καὶ παρακαλεῖ γεγονυϊᾳ τῇ φωνῇ εἰς ἐπήκοον πάντων, ὅπως ὁ
Θεὸς διαφυλάττῃ καὶ τὸν πνενματικὸν ἡμῶν ἀρχηγὸν ὑγιᾶ καὶ
μακρόβιον εἰς ἐκπλήρωσιν τῶν ἀνατεθειμένων αὐτῷ ἱερῶν καθηκόντων, εἰς ἀκριβῆ τήρησιν τῆς ἐμπεπιστευμένης αὐτῷ Χριστιανικῆς πίστεως, καὶ πρὸς καθοδήγησιν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ διὰ
τοῦ κηρύγματος τοῦ θείου λόγου εἰς νομὰς σωτηρίους. Ὁ ἱερεὺς
δὲ ἐξακολουθεῖ μνημονεύῶν τῆς πόλεως ἢ τῆς Μονῆς ἐν ἧ παροικοῦμεν πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν
αὐταῖς, τῶν πλεόντων,- νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων,
τῶν καλλιεργούντιον καὶ καρποφορούντων ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ
Χριστοῦ, Ἑκκλησίαις, καὶ πάντων τῶν προνοούντων περὶ τῶν
πτωχῶν καὶ εὔχεται ἐν θερμῇ κατανύξει καὶ πίστει πρὸς τὸν Κύριον ὑπὲρ τῆς σωτηρίας πάντων αὐτῶν, καὶ ὅπως ἐξαποστείλῃ
καὶ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τὰ ἐλέη αὐτοῦ. Μετὰ δὲ ταῦτα εὔχεται μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον πάντων πρὸς τὸν Θεόν, ἴνα καταξιώσῃ
πάντας ἡμᾶς ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιἀ καρδίᾳ δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὅνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Ἁφοῦ δὲ ὁ χορὸς τῶν ψαλτῶν ἐπιβεβαιώσῃ τὴν εὐχὴν
ταύτην διὰ τῆς ἐπιφωνήσεως, «Ἀμήν», τότε · πλέον ὁ Ἰερεύς,
στρεφόμενος πρὸς τὸν λαὸν εὐλογεῖ αὐτόν, ὡς ἀπὸ μέρους τοῦ
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ἀοράτως παρισταμένου Θεοῦ, καὶ εὔχεται αὐτὸν πλούσια τὰ ἐλέη
καὶ τὴν χάριν τοῦ Σωτῆρος καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγων. «Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντοιν ἡμῶν». Ὁ δὲ χορὸς τῶν ψαλτῶν,
ἀντεπευχόμενος ἐπίσης καὶ εἰς αὐτὸν τὸ αὐτὸ παρὰ Κυρίου καὶ
Θεοῦ ἔλεος, ἀ.παντίχ ἀμέσως. «Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου».

Μετὰ ταῦτα ὁ διάκονος, ἐξερχόμενος τοῦ ἁγίου βήματος,
ἀναπέμπει μεγαλοφώνως, ὡς ἀπὸ μέρους πάντων τῶν πιστῶν,
ἐκτενῶς πρὸς τὸν Κύριον δεήσεις καὶ ἱκεσίας ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ ἁγιασθέντων τιμίων δώρων. ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεός, ὁ προσδεξάμενος αὐτὰ εἰς τὸ ἁ'γιον καὶ ὑπερουράνιον
καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον, ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν θείαν
χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ διαφυλάξῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης καὶ ἐπιδα·ψιλεύσηται ἡμῖν πᾶν ὅ,τι ὡφέλιμον καὶ ἀναγκαῖον διά τε τὴν
παροῦσαν καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν ζωήν, ἐξαιρέτως δὲ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Καὶ
εἰς ἐκάστην μὲν τῶν δεήσεων τοῦ διακόνου ὁ χορὸς ἀπαντᾳ τὸ
«Κύριε ἐλέησον», εἰς ἐκάστην δὲ τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ ἐκφωνεῖ
τὸ «παράσχου Κύριε». Τοῦ διακόνου δεομένου, ὁ ἱερεὺς ἐνώπιον
τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου παρακαλεῖ καὶ δέεται καὶ καθικετεύει
τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν καὶ Δεσπότην ὑπὲρ πάντων ἡμῶν τῶν
Χριστιανῶν, ὅπως καταξιώσῃ ἡμᾶς νὰ κοινωνήσωμεν τῶν ἐπουρανίων καὶ φρικτῶν αὐτοῦ μυστηρίων τῆς προκειμένης ἱερᾶς
καὶ πνευματικὴς τραπέζης, μετὰ καθαροῦ συνειδότος, εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν. εἰς συγχώρησιν πλημμελημάτων, εἰς Πνεύματος ἁγίου
κοινωνίαν καὶ εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν. Ἑπειδὴ δὲ
εὐθὺς μετὰ τοῦτο πάντες οἱ ἐν τῷ ναῷ παριστάμενοι πιστοὶ ὀφείλουσι μια φωνῇ καὶ καρδίᾳ ὡς τέκνα ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ
Οὐρανίου Πατρὸς ν' ἀναπέμψωσι πρὸς τὸν Θεὸν τὴν οὐράνιον
ἐκείνην προσευχήν, τὴν ὁποίαν ἐδίδαξεν ἡμᾶς αὐτὸς ὁ Κύριος
ἡμῶν 'Ιησοῦς Χριστός, ὁ δὲ ἱερεὺς γνωρίζει ὅτι ἡμεῖς ὡς ἁμαρτωλοὶ εἴμεθα ἀνάξιοι νὰ ὀνομαζώμεθα ἀκατακρίτως οὐ μόνον
υἱοί, ἀλλ' οὐδὲ δοῦλοι τοῦ Οὐρανίου Πατρός, διὰ τοῦτο γεγων.υἴα, τῇ φωνῇ μετὰ τὸ πέρας τῶν αἰτήσεων τοῦ διακόνου, παρακαλεῖ καὶ καθικετεύει τὸν Θεὸν ἴνα μὴ κατακριθῶμεν διὰ τὴν
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τόλμην, δύ ἧς τολμῶμεν νὰ ὀνομάζωμεν αὐτὸν πατέρα, λέγων,
«καὶ καταξίωσον ἡμᾶς Δέσποτα μετὰ παρρησίας ἀκατακρίτως τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σὲ τὸν Ἐπουράνιον Θεὸν πατέρα καὶ λέγειν».
Μετὰ δὲ τὴν ἐ,κφώνησιν ταύτην τοῦ ἱερέως- ἀμέσως ὡς ἀπὸ μέρους ὅλων τῶν ἐν τῷ ναῷ πιστῶν, ὁ προϊστάμενος ἀναγινώσκει
μεγαλοφώνως, καθαρῶς, εὐκρινῶς καὶ μετὰ προσοχῆς πολλῆς
καὶ εὐλαβείας τὴν Κυριακὴν προσευχήν, ἤτοι τὸ Πάτερ ἡμῶν ὁ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἁναγιγνωσκομένης δὲ τῆς Κυριακῆς ταύτης
προσευχῆς ὀφείλομεν πάντες νὰ προσπίπτομεν νοερῶς, ἐνώπιον
τοῦ οὐρανίου Πατρός, καὶ μετ' εὐλαβοῦς προσοχῆς καὶ θερμῆς
κατανύξεως, ἁς ἀναφέρωμεν πρὸς αὐτὸν τὰ αἰτήματά μας, ὁπόταν δὲ πάλιν ἀκούσωμεν τὰς ἱερὰς ἀναφωνήσεις «πρόσχωμεν»,
καὶ «τὰ ἄγια τοῖς ἁγίοις», ας προσπέσωμεν νοερῶς ἐνώπιον τοῦ
Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος καὶ Θεοῦ ἡμῶν, ὡς αὐτῇ ἐκείνῃ τῇ ὡρᾳ
τοῦ ἁγίου πάθσιΤς αὐτοῦ, ἴνα ὁ μέγας Μεσίτης καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν ἁγιάσῃ καὶ ἡμᾶς τῷ Θείῳ καὶ Παναγίω αὐτοῦ αἴματι, καὶ
ποιήσῃ ἀξίους τῆς διαμονῆς ἐν τῇ κληρονομίᾳ τῶν ἁγίων. · Ἐν
δὲ τῷ καιρῷ τοῦ κοινωνικοῦ, τὸ ὁποῖον εἰκονίζει τὸ εὐλογημένον ἐκεῖνο Σάββατον, ἐν ᾧ ἀνεπαύσατο ὁ μέγας Κεκοιμημένος
ἐν τῷ τάφῳ, ας προσδάμωμεν καὶ ἡμεῖς ἐπτερωμένῃ τῇ διανοίᾳ
ἐπὶ τῇ πνευματικῇ, ἀγαλλιασώμεθα ἐπὶ τῇ λυτρώσει ἡμῶν ἀπὸ
τῶν αἰωνίων δεσμῶν, καὶ ας γονυπετήσωμεν εὐλαβῶς ἐνώπιον
τοῦ Οὐρανίου Θρόνου τοῦ παντάνακτος Σωτῆρος καὶ Θεοῦ ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοϋ, καὶ ριφθέντες εἰς τὸ ἔδαφος μὴ σταθῶμεν μετὰ
τῶν Ἁποστόλων, ὤστε λυπεῖσθαι μόνον καὶ κλαίειν, ἀλλὰ μετὰ
τῶν Μυροφόρων ας ἐτοιμάσωμεν μύρα, καὶ πορευθῶμεν ἐπὶ τῷ
μνημείῳ ἐπὶ τῇ προσδοκίᾳ ὅτι ὁ Ζωοδόχος τάφος ταχέως ἀπολύσει ἐκ τῶν νεκρῶν τὸν Μέγαν πρωτότοκον τῶν νεκρῶν, καὶ
ὁ ἀστραπόμορφος θεῖος Ἅγγελος ἀναγγελεῖ καινὴν ζωὴν ἐκ τοῦ
μνήματος τοῦ Ζωοδότου. Μετὰ δὲ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ κοινωνικοῦ, ἀνοίγεεαι εὐθὺς τὸ κεκλεισμένον ἁγιαστήριον, τότε δὲ
βλέπομεν αὐτὸ ἐκεῖνο ὅπερ ἐγένετο καὶ ἐν τῇ Ἁναστάσει τοῦ
Σωτῆρος, τὸ ἀφαιρούμενον καταπέτασμα τῶν ἁγίων θυρῶν εἰκονίζει τὸν σεισμὸν τῆς γῆς, καὶ τὸν λίθον τὸν ἀποκυλισθέντα
τῆς θύρας τοῦ μνημείου, αἱ ἀνοιγόμεναι ἄγιαι θύραι δεικνύουσι
τὴν διάνοιξιν τοῦ ἁγίου μνήματος καὶ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ θεανθρώπου Σωτῆρος.
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Ὁ δὲ διάκονος ὁ τὰς ἁγίας θύρας ἀ.νοίγων καὶ ἐπιφαινόμενος ἐν αὐταῖς, εἰκονίζει τὸν ἄγγελον τὸν ἐπὶ τοῦ μνήματος καθήμενον καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου εὐαγγελισάμενον. 'Αμέσως
δὲ μετὰ τὴν ἄνοιξιν τῶν ἁγίων θυρῶν, ὁ διάκονος ἐμφανίζεται
μετὰ τῶν τιμίων δώρων ἐκφωνῶν, «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως
καὶ ἀγάπης προσέλθετε». Ὄταν δὲ τὴν ἐμφάνισιν ταύτην τῶν
ἁγίιων δώρων ἴδωμεν, τότε ὀφείλομεν νὰ συγκεντρώσωμεν ὅλον
τὸ εὐλαβὲς ἡμῶν πνεῦμα, καὶ νὰ προσηλώσωμεν ὅλην τὴν ἱκετήριον ὅρασιν, καὶ μετὰ πίστεως θερμῆς καὶ καθαρᾶς καὶ μετὰ
συστολῆς καὶ φόβου Θεοῦ ας προσκυνήσωμεν τὴν μυστικὴν ταύτην ἐμφάνισιν, διότι αὕτη ἡ ἐμφάνισις, ἐστὶ ἐμφάνισις αὐτοῦ τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ Διὰ τοῦτο ἡ ἁγία Ἐκκλησία τῶν πιστῶν διὰ
μέσου τῶν ψαλτῶν προσαγορεύει ουτως, «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν».
Οὕτως ἡμεῖς ὑπαν.τῶμεν τῷ Χριστῷ τῷ ἀναστάντι ἐκ τοῦ μνή
ματος, καθ' ὁμοίωσιν τῶν παίδων τῶν ἐβραίων, ὡς μεγ.άλῳ
βασιλεῖ ἐξερχομένῳ τοῦ βασιλικοῦ θαλάμου. Ὁμολογοῦμεν αὐ
τοῦ τὴν Θεότητα καὶ τὸ νικητήριον κράτος ἐπὶ τοῦ θανάτὸύ,
κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ πιστεύσαντος Ἀποστόλου Θωμᾶ, τοῦ
εἰπόντος, «ὁ Κύριος μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰωάν. κ. 28).
Ἁκολούθως ἐπιφαίνεται ὁ ἱερουργών, καὶ εὐλογεῖ τοὺς
πιστοὺς λέγων «Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου» Οἱ παρεστῶτες ἀποκρίνονται αὐτῷ διὰ τοῦ
ὔμνου. «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες,
αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν» Ἑ πρὸ τῶν ἁγίων πυλῶν ἐπαναλαμβανομένη τῶν ἱερουργούντων ἐμφάνισις σημαίνει τὴν μετὰ τὴν
Ἀνάστασιν πολλαπλῆν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πρὸς τοὺς ἁγίους
Μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους ἐμφάνισιν. “Εν τῇ ἐκφερομένῃ ὑπὸ τοῦ
ἱερέως εὐλογίᾳ παρέχεται τοῖς πιστοῖς εἰρήνη, ἢν ὁ Κύριος τοῖς
Ἁποστόλοις μετέδωκε μετὰ τὴν κοσμοσωτήριον αὐτοῦ ἁγίαν
Ἁνάστασιν.
Ἐπὶ τέλους ἐκ δευτέρου καὶ οἱονεῖ τελευταῖον ἐμφανίζεται
τῷ λαῷ ὁ ἱερουργῶν μετὰ τῶν ἁγίων δώρων, εἰς σημεῖον τῆς
ἐπὶ τοῦ ὅρους τῶν ἐλαιῶν, τελευταίας τοῦ Ἁναστάντος Σωτῆρος
Χριστοῦ ἐμφανίσεως, καὶ εὐλογῶν τὸν λαόν, ἀπέρχεται, τοῦτο
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δὲ εἰκονίζει τὸν Χριστόν, χωριζόμενον ἀπὸ τῶν ἁγίων Ἁποστόλων, καὶ μετὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς εὐλογίαν ἀνερχόμενον εἰς
τοὺς οὐρανούς Τὰ γεγονότα δὲ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διαζωγραφεῖ ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ὡς ἐξῆς. «Καὶ ἐπάρας τὰς χείρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς' καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ' αὐτῶν, καὶ ἀναφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν». Ἑ δὲ ἐκφά)νησις τοῦ ἱερέως, «πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων», ὑπενθυμίζει εἰς τοὺς πιστοὺς περί τε τῆς μετ' αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς διενεκοῦς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐν χάριτι διαμονῆς καὶ περὶ τῆς αἰωνίου ἐν οὐρανοῖς ἐνδόξου
αὐτοῦ βασιλείας καὶ ἀντικαθιστἀ τὰ ὀήματα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν,
ἄτινα εἶπεν εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐν τῇ Ἀναλήψει αὐτοῦ,
«ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». (Ματθ. κη' 2Ο) Φανερὸν δὲ εἶναι, ὅτι οἱ
ἄγιοι Ἁπόστολοι μετὰ σκιρτώσης καρδίας και εὐχαριστηρίων
βλεμμάτων προέπεμπον τὸν Κύριον τῆς δόξης εἰς τὸν οὐρανόν
καὶ κατέλιπον τὸ δρος τῶν ἐλ,αιῶν «μετὰ χαρᾶς μεγάλης» ἐπιστρέψαντες εἰς Ἰερουσαλήμ, Καὶ ἡμεῖς δὲ οἱ πιστοὶ συμμεριζόμεθα τὴν χαρὰν καὶ τὰ ἱερὰ αἰσθήματα αὐτῶν, καθ' δν καιρὸν
ἀναπέμποντες τὴν τελευταίαν ἡμῶν λατρευτικὴν προσκύνησιν
πρὸς τὰ ἄγια δῶρα, ἀνοίγωμεν τὸ στόμα αἰνοῦντες καὶ εὐχαριστοῦντες τὸν Κύριον, λέγοντες, «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν
αἰνέσεώς σου Κύριε».

Ἰδοὺ ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐν συντόμῳ ἡ ἔννοια τῶν
ἱεροπραξιῶν τῆς θείας λειτουργίας ἐν αἶς ζωηρῶς καὶ καθαρῶς
ἐξεικονίζεται πᾶσα ἡ ἔνδοξος διαμονὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τῆς ἁγίας Γεννήσεως αὐτοῦ, ἕως τῆς
ἐνδόξου Ἁναλήψεως. Ὄθεν ἀποπερατώσαντες τὰς σκέψεις ἡμῶν
περὶ τῆς ἀναιμάκτου θείας θυσίας, ἐθεωρήσαμεν καλὸν νὰ ποιήσωμεν καὶ μίαν γενικὴν σύνοψιν τῆς μεγάλης ταύτης καὶ κοσμοσωτηρίου θυσίας.
Ἁγαπητοί, ἡ Ἰερὰ Λειτουργία εἶναι ἀληθῶς ὑψηλοτέρα
καὶ ἁγιωτέρα πασῶν τῶν Χριστιανικῶν ἰλαστηρίων. τελετῶν.
Ὁ πλοῦτος τῶν νοημάτων αὐτῆς εἶναι ἄπειρος καὶ ἀνεξιχνίαστος, τὸ ὔψος τῶν μυστηρίων της ἀκατάληπτον. οἱ δὲ πνευμα-
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τικοὶ αὐτῆς θησαυροὶ ἀμέτρητοι καὶ ἀνεξάντλητοι. Ἑ Ἰερὰ
Λειτουργία τὸν ἄν-ν οἰκον τοῦ Θεοῦ μεταβάλλει εἰς ἐπίγειον
οὐρανόν. ;ιαὶ τοὺς εὐσεβεῖς καὶ εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς ποιεῖ ἐπιγείους Ἁγγέλους. Ἑ ἱερὰ Λειτουργία ἱδρύει ἐν μέσῳ τῆς κοιλάδος τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, τὸν πανευφρόσυνον καὶ ἀνεκλάλητον ἐκεῖνον θεῖον παράδεισον, καὶ παρεχει τῷ εὐσεβεῖ Χριστιανῷ μέσα δό ὧν δύναται νὰ προαπογεύηται ἀπ' ἐντεῦθεν τὴν
γλυκύτητα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς οὐρανίου βασιλείας. Ἑ
θεία Λειτουργία πληροῖ οὐρανίου ζωῆς πᾶσαν τὴν οὐσίαν τοῦ
ἀνθρώπου, τελειοποιεῖ πάσας αὐτοῦ τὰς δυνάμεις καὶ πάσας τὰς
αἰσθήσεις. Φωτίζει τὸν νοῦν, καθαρίζει τὴν φαντασίαν, εὐθύνει
καὶ συντρίβει τὴν καρδίαν, ὀιότι διδάσκει τὴν προσευχὴν τὴν μετάνοιαν, τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην, καὶ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ἁγιάζει τέλος τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα τοῦ εἠσεβοῦς καὶ εὐλαβοῦς
Χριστιανοῦ, διότι καταξιοῖ αὐτὸν τῆς κοινωνίας τῶν θείων μυστηρίων, καὶ ποιεῖ αὐτὸν ζωοδόχον κατοικίαν αὐτοῦ τοῦ θεανθρώπου καὶ Παναγάθου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοϋ.
Ἀγαπητοί, ὁπόταν εἰσέλθωμεν εἰς τὸν ἄγιον ναόν, ας προσπέσωμεν μετ' εὐλαβοῦς προσκυνήσεως νοερῶς ἐνώπιον τοῦ ὑψίστου καὶ ἐν εὐχαριστηρίοις εὐχαῖς ας δοξάσωμεν τὴν σοφωτάτην καὶ ἄπειρον αὐτοῦ ἀγαθότητα, δύ ἢν οὐκ ἐγκατέλιπε τὸ ἐκπεσὸν ἀνθρώπινον γένος εἰς αἰώνιον ἀποὸλειαν, ἀλλ' ἐλυτρο5σατο
φιλανθρώπως αὐτό, τῷ τιμίῳ αἴματι τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ὡδήγησεν εἰς τὴν μεγάλην οἰκίαν τῆς θείας αὐτοῦ χάριτος καὶ δόξης. Ὁπόταν δὲ σταθῶμεν πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου,
ὡς κεχαριτωμένοι υἱοὶ τοῦ ὑψίστου ὡς τέκνα πιστὰ τῆς ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Ἑκκλησίας, ας ἐνθυμηθῶμεν πρῶτον, ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα
πρῶτον ἐθνικοί, ξένοι τῆς ἀληθοῦς θεοφανείας καὶ λατρείας, νῦν
δὲ χάριτι θείᾳ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἄγιον,
λαὸς εἰς περιποίησιν. Ἀλλ' ἐν τούτοις ας συλλογισθῶμεν καὶ
ταῦτα, ἀξίως ἀρα γε καὶ ὡς πρέπει εὑρισκόμεθα ἐν τῷ ἁγίῳ ναῷ
τοῦ Κυρίου; Δοξάζομεν διὰ τῶν ἀρετῶν ἡμῶν, τὸν ἐκ σκότους
ἡμᾶς καλέσαντα εἰς τὸ θαυμαστὸν καὶ ἀληθὲς αὐτοῦ φῶς; ἢ τοὐναντίον μόνον, «τὴν μόρφωσιν τῆς Χριστιανικῆς εὐσεβείας φέρομεν, ἀρνούμενοι τὴν ἐσιοτερικὴν αὐτῆς δύναμιν;» (Β' Τιμοθ. γ' 5).
(συνέχεια εἰς τδ έπόμενον)
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“ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ,,
*
Ἀπ
των αιώνων τὴ βαθειὰ σιγή, τοϋ Βαπτιστὴ
ὴ δυνατή, μεσ' τὴ ὑοὴ τοϋ χρονου ως τα τωρα,
ἐλεγκτική, σαν ὰοτοαπὴ πυρή, συρϊζει ή φωνὴ
μετανοεϊτε οϊ λαοὶ θείας 6ργὴς ήγγικ' ἡ ῶρα.
—ο—

Μετανοεϊτε οι θνητοϊ, και τὰς δδούς σας
ἱσιες χαράξτε στα Θεδ καὶ στους ἀ.νθρώπους,
δρθὰ τὰ μάτια σας νὰ βλέπουν, κα'ι δ νοϋς σας
στον ούρανδ τδ γαλανδ και στους ἀϋλους τοπους.
—ο—
Μετανοεϊτε" σας καλω σὲ ἔογα καρποφορα
νά, ή ὰξίνη προς τοϋ 8ένδρου σας τὴ ὅϊζα κεϊται
τ' οϊνθια, τὰ φύλλα. οϊ- καρποὶ να γίνουν φωτοβολα
γιατ' δ Χριστδς γιἀ σας πονεϊ, μωροϊ μετανοεϊτε.
—ο—

Ξυπνατε, "Ηλισς *μεσ τδν δρθρο σας προβάλ7,ει
κα'ι στα σκοτάδια τὴς άγνοίας σας, θεϊα Ἰϊώς,
ψυχές, έλατε οἰ δειλές Χριστοϋ στ' ἀ.για κάλλη
να βαφτισθὴτε και να λάμψετε μἑ πνεῦμα κα'ι μὲ φως.
—ο—Μετανοεϊτε" τδ ψωμϊ ποϋ τρωτε σεις τοϋ πονσυ,
ύποκριταί, (5.μαρτωλοι', "Ασωτοι και Τελωνες,
δσοι φονεϊς μ' αιμα χωρὶς, λησταϊ, πνέετε φσνου,
Καϊὰφες "Λννες, Βαραβάδες. οἰ Δημάδες καϊ οι πόρνες.
Τὰ κρϊματά σας τὰ βουβὰ ξεράστε και Οολὰ
καϊ των ματιων σας ἡ πηγὴ ὸϋπο νὰ μὴν ἀφίση
και δ Πατέρας στην δδο θέ νάρδτ), στοργικὰ
τ' ἀγνά σας χείλη—άμαρτωλοὶ—γλυκὰ νὰ σας φιλήσῃ.
—ο —

Και δαχτυλϊδι λαμπερδ στα χέρια πια τὰ καθαρὰ
θὰ σας φορέσῃ, καϊ στολὴ δλοφιοτη, χρυσὴ τὴν πριοτη,
—ὰμαρτωλοϊ—παιδιὰ ἀγνὰ Θεοϋ, ωραϊ' ἀγαπητὰ
σαν ὰετοϋ θὰ ἐξανθὴσ' ὴ γηρασμένη σας ψυχὴ κι' ἡ νειότη.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
6-2 - Ι952

ΣΚΕΨΕΙΣ
Χριστδς 'Ανεστη
Με χαρὰν μεγάλην καὶ λαμπρδτητα έξαιρετικὴν ή ποτνία ὴμῶν
μήτηρ Ὅρθδδοξος 'Εκκλησια έορτάζει καϊ πανηγυριζει τὴν «Λαμπρὴν»
ῶς λἐγει δ λαδα, «έορτὴν δε τῶν έορτῶν καϊ πανήγυριν τῶν πανηγϋρεων», ώς άποκαλεϊ τὴν λαμπροφορον τοϋ Κυρίου 'Ανάστασιν Ἰωάννης δ Δαμασκηνος, 6 μέγας οὑτος τῆς 'Εκκλησίας ὑμνογράφος καὶ
πατὴρ τὴς συστηματικής Θεολογίας. Δεδικαιολογημένη δε ὴ χαρὰ αῦτη· διοτι ὴ 'Ανάστασις τοϋ Κυρίου άποτελεϊ, ώς λἐγει 'Ιγνάτιος 6
Θεοφορος, τδ σύσσημον τὴς 'Εκκλησίας ήμῶν, τρανὴν ᾶπδδειξιν τὴς
Θεοτητος Αϋτοϋ, τῆς ϊδικὴς μας άναστάσεως καὶ τῆς δριστικής κατὰ
τοϋ θανάτου νίκης. Διὰ τὴς άναστάσεως έλάβομεν γνῶσιν, δτι έγἐνετο
δεκτὴ ὑπδ τοϋ Οϋρανίου Πατρδς ὴ ϋπερ των άμαρτιῶν ὴμῶν προσφερθεϊσα θυσία τοϋ Γολγοθᾶ καϊ δτι κατέστημεν απο τέκνα δργῆς «οϊκεϊοι τοϋ Θεοϋ» καὶ τέκνα αϋτοϋ άγαπητά.
Ἰδοϋ λοιπδν τὰ αἴτια τῆς χαρας διὰ τδ ὑπερφυες τοϋτο θαϋμα
τοϋ Κυρίου, δι' ού «πάντα πεπλήοωται φωτος οϋρανος τε καὶ γῆ καϊ
τὰ καταχθονια». «Ποια μἐρα εχει τὴ χάρι σου, ω ὴμερων καμάρι,
ποια έορτὴ τὴ δδξα σου, ποια τὴ δική σου χάρι;» λἐγει δ Βερίτης.
'Η 'Ανάστασις δμως τοϋ Σωτῆρος ήμῶν γεννα εϊς ὴμας τὴν
ϋποχρέωσιν «ϊνα έν καινδτητι ζωής περιπατήσωμεν» ως λἐγει δ Ἀποστ. Παϋλος. Πρέπει νὰ γινωμεν Χριστιανοὶ εν έπιγνώσει, παιδιὰ
τοϋ Χριστοῦ ὰληθὴ, νὰ μορφώσωμεν τον Χριστδν εν ὴμῖν, ὰφοϋ έορτάζομεν «ἀλλης βιοτῆς τής αιωνίου άπαρχὴν» ως ψάλλει ὴ 'Εκκλησία μας.

'Ἑργον τῆς πιστεως
'Η 25η Μαρτιου δεν ὰποτελεϊ μονον το κεφάλαιον τὴς σωτηριας ὴμῶν αλλὰ καὶ τδ θεμέλιον τῆς έθνικής ὴμῶν άνεξαρτησίας.
«Εῖναι ή έορτὴ τὴς πϊστης και τῆς λευτεριἀς» ώς λέγει δ άβὴινηστος
ήαψῳδὑς τῆς Χριστιανικής νεοτητος Βερίτης. Τδ μέγα δε τοϋτο ἔργον
εῖναι καρπδς τὴς Χριστιανικής πίστεως, διοτι πρῶτον «γιὰ τοϋ Χριστοϋ τὴν πίστη τὴν άγία» ήγωνίσθησαν οι πολεμισταὶ τῆς 'Επαναστάσεως καὶ ειτα διὰ τῆς πατρίδος τὴν έλευθερία. "Εχοντες δε ως
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μόνον έφοδιον τὴν προς τον Θεδν πίστιν κα'ι ααπλοι δντβς εις 6λικ;ὰ
μεαα, κατενίκησαν, μαχομενοι έπι δεκαετίαν κατα ϋπερτερων αντιπὰλων, κραταιὰν Αὑτοκρατορίαν, "Η μεγύλη αϋτων πϊστις κα'ι εϋσέβεια
άντικατωπτρίξετο εϊς τον βίον και τους λδγους αντων. Οῦτως δ Κα*
νάρης άναχωρῶν προς πυρπολησιν τὴς Τουρκ. ναυαρχίδος μεταλαμ
βάνει τῶν αχράντων μυστηρϊων' λιβανιζει δέ τδ πυρπολικον καϊ προτοϋ θέσει τδ πϋρ ὰναφωνεϊ, ποιων το σημεϊον τοϋ Σταυροϋ, τδ «έν
τούτῳ νικψ». Παρ6μοια πράττει δ Παπανικολής κλπ. Ὅ Κολοκοτριδνης εις διάγγελμσ. αϋτοϋ μετὰ τὴν μάχην τοϋ Βαλτετσίου λέγει: «Παιδιά μου, τοϋτες οι ὴμέρες 12 καὶ Ι3 τοϋ Μάη θὰ δοξαζωνται στους
α'ιῶνες, αν δσφ τδ γένος μας στύκει, γιατὶ ειναι ή λευτεργιὰ τὴς πατρίδος μας. Ειναι καὶ ή νίκη τοϋ Θεοϋ καὶ πρέπει νὰ τὶς νηστεϋοτψε
τοϋτες τις ὴμέρες». Εις τὴν μεγάλην αὐτὴν έθνικὴν έξἐγερσιν, ως ὴτο
έπομενον, δὲν ἔμεινεν άμἐτοχος καὶ 6 ιερος ὴμῶν τοπος, άφοϋ δ άγῶν ὴτο ϋπέρ Χριστοϋ. Οι ένταϋθβ θεαρέστως άσκοϋμενοι εις τδ αγγελικῶς ζήν, ϊδοντες άκτινοβολον Σταυρδν εν τῷ ούρανῷ, ῶς λέγει
δ Γερμανδς ϊστορικδς Μέντελσων, (ϊστορία τὴς 'Ελλάδος, μετάφρ.
"Αγγ. Βλάχου σελ. 282) ετάχθησαν ϋπδ τὴν σημαίαν τοϋ εν Χαλκιδικὴ
εέπαναστατήσαντος 'Εμμ.
Παπα και δισχίλιοι
Μοναχοὶ
πολέμησαν έναντίον των εν Χαλ1κῆ Τοτ·ρκικῶν στρατευμάτων τοϋ
Χασαν - 'Αγα καὶ Τσιρίμπαση' ποικιλοτροπως δέ ένίσχυσαν τον αγωνα
και, παρὰ τὰ θέσμια αϋτων, χρείας ο';σης, προς σωτηρίαν ψυχῶν,
έδέχθησαν εξ χιλιάδας γυναικοπαιδα μετὰ τὴν καταστροφὴν τὴς Κασσάνδρας εις τδ "Αγιον Ὅρος επὶ μαιῳον. ΕΙναι και τοῦτο μια τῶν
πολλων ύπηοεσιῶν προς τδ "Εθνος τῶν Μοναχῶν.
"Εργον τὴς πίστεως λοιπδν ὴ 'Ελληνικὴ 'Επανάστασις.

Ἁσεβεϊς περικοχαι
Πολλάκις εὑρεθέντες εξω τοϋ Ιεοού ήμῶν τόπου καὶ έκκλησιασθέντες εϊς Ιεροὑς Ναοὑς τοϋ εϋσεβοϋς ήμῶν Κράτους, μετὰ
πολλῆς τῆς λϋπη,ς παρετηρήσαμεν, δτι κατα τὴν τέλεσιν τὴς θείας
κα'ι ΪΒρὰς Λειτουργίας ϋπδ ενϊων Ιεροψαλτῶν και εϋλαβεστάτων ϊερέων
παραλειπονται πολλὰ εκ τὴς άκολουθίας τον Ὅρθρου ως δ ὰμωμος,
ή λιτή, καθίσματα ὴ άναγιγνῶσκονται τροχάδην, "Απδ δέ τῆς θείας
Λειτσυργίας παραλειπονται οίι μετὰ τὴν άνάγνωσιν τοϋ Ιεροϋ Εύαγγελίου αϊτήσεις κα'ι εϋχαὶ μέχρι της έκφ·ωνήσεως «δπως νπο τοϋ Κρά
τους Σου....» ώς καὶ αϊ πλεϊσται των μετὰ τὴν καθηγϊασιν- τῶν Τι
μίων Δώρων αίτήσεις.
Κατὰ τὴν τέλεσιν τὴς ὰκολουθϊας τοϋ 'Αγιασμοϋ, ἢν παρηκολουϋήσαμεν, παρελήφθη 6λοκληρος δ Κανῶν τῆς 'Υπεραγίας Θεοτδκου και πολλὰ αΚλα. Κατὰ τὴν τέλεσιν τοϋ έσπερινοϋ δεν ὰνεγνώσ·3-η
οῦτε ὴ ὲννάτη αῷα ουτε το κάθισμα τοϋ Ψαλτηρίου. ΑΙ ὰντικανονικαι
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καὶ σι'.ανδαλώδεις αὑται περικοπαϊ άποτελοϋσιν οϋ μδνον άσέβειαν
ἀλλὰ και παραποϊησιν, άλλοιωσιν τῶν Ιερῶν Ἀκολουθιῶν, ὰ·:,
οϊ Πνεύματι άγιφ άγὰμενοι θειοι Πατέρες, συντάςαντες έκληροδδΤηβαν ,ήαϊν. Ὅς έν τοῖς κειμενοις των κλασσικων τῆς αρχαιοτητος
σύγγραφέων ὰπαγορεϋεται πασα περικοπή, κατὰ μειξονα λδγον ὰπαγορεϋεται τδ τοιοϋτον εϊς τὰς Ιερὰς 'Ακολουθίας. ΟΙ ξἐνοι θαυμάξουσι τὴν κατανυκτικδτητα κα'ι τδ μεγαλεϊον τὴς λατρειας τὴς Ὅρθοδδξου 'Εκκλησίας και ενιοι ες ὴμῶν κατὰ τδ δοκοϋν αϋτοϊς, ῶς δϊλλοι
προτεστάνται, παραποιοϋσι ταύτην. Ὅ Μ. Βασϊλειος διὰ τὴς προς τον
Ιερέα περὶ τῆς θείας χάριτος επιστολῆς αὑτοϋ (Ιδε 'Α. 'Αλιβιξάτου
οϊ Ἰ. Κανδνες έκδ. 1924 σελ. 4Ο6) άπαγορεϋει τδ τοιοϋτον λἐγων:
«Μὴ διὰ θεραπείαν ὰνθρωπίνην έπισπεϋσῃς τὰς εϋχὰς ἢ συντάμης».

Καινοτομιαι
Σημεϊα των καιρῶν καὶ τὴς θρησκευτικῆς άδιαφορίας, ῆν διερχομεθα, ειναι, κατὰ τὴν ταπεινὴν ὴμῶν γνώμην, καϊ αϊ πσ,ρατηροϋμεναι
εις τινας, εϋτυχῶς ολιγαρίθμους κληρικοὑς καινοτομια, συνιστάμεναι
εϊς τδ νὰ φέρωσι πολὑχρωμα ζωστικὰ (άντεριὰ) καὶ τὴν κοπὴν τὴς
κομης καὶ τοϋ πώγωνος αϋτων. ΑΙ καινοτομιαι αὺται, αϊ μαρτνροϋσαι
κοσμικδν φρδνημα καὶ καλλωπιστικὰς τάσεις, ας άποδοκιμάζει άκδμη
καὶ δ Ἰσοκράτης γράφων προς Δημόνικον κα'ι άπαγορεύει δ 96ος Κανῶν τὴς Πενθεκτης Οϊκ. Συνοδου, ὰντικεινται εις μακραϊον της 'Εκκλησίας ἔθος, τα δέ ἔϊ1η εχουσι ῶς γνωστόν, τὴν αϋτὴν προς τους
Κανδτας ϊσχύν, Τδ μέλαν τοϋ των κληρικῶν ένδϋματος, ώς κα'ι τδ
τρἐφειν πώγωνα μαρτυρεϊται τοϋλάχιστον άπδ τοϋ Δ' μ. χ. αϊῶνος,
πολὺ δε βραὰύτερον, εϊ καὶ ένωρίτερον δεν έλλειπουσι παραδεϊγματα,
άναφαίνεται ὴ κομη των κληρικῶν. Δεν ειναι δογματικα τὰ τοιαϋτα
λέγουσιν οϊ καλλωπισμοϊς εναβρυνομενοι κληρικοϊ. Εϊναι δμως κανονικὰ και ὴῦικα καὶ πρᾶξις τὴς 'Εκκλησίας πολιά, ῆτις μὴ τηρουμένη,
λίαν σκανδαλιζει τους πιστοϋς. Ὅ σκανδαλισμδς οὑτος ήνάγκασε τὴν
εϊς τοιαϋτα προς στιγμὴν ενδωαασα 'Ρωσσικὴν 'Εκκλησίαν ν' απολϋστ] κατ' Ὅκτωβριον τοϋ 1925 εγκϋκλιον λέγουσαν, δτι «και εις ζητήματσ. μὴ εχοντα σημασϊαν δογματικήν, ως δ πωγων ή κομη.... πρεπει
ν' ὰκολουθῶμεν συμπεριφορὰν μὴ σκανδαλϊζουσαν τδν λαον. Πρέπει
δ Κλὴρος ν' αναλαμβάντ] ·θυσίας κα'ι επὶ μὴ άναγκαϊων, δταν αὑται
άποτελοϋν δρον έμπιστοσϋνης τοϋ λαοϋ». 'Αλλὰ και ὴ Ἰ. Σύνοδος τὴς
'Εκκλησίας τῆς 'Ελλάδος τδν Ἰούλιον τοϋ Ι9Ι8 άπεφάνθη δτι ὴ κοπὴ κομης καὶ πώγωνος «ειναι ὰντίθετος προς τὰς παραδδσεις τῆς
"Ελληνικής Χριστιατικής 'Εκκλησίας».
«Εϊ άνθρώποις ὴρεσκον Χριστοῦ δοϋλος οϋκ αν ὴμην» (Γαλ. Α.
10) λέγει δ 'Αποστ. Παϋλος. Καλλωπισμδς των Χριστιανων και δὴ
τῶν Μοναχῶν καὶ Κληρικῶν εϊναι, ῶς λέγει δ θειος Χρυσύστομος,
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«δ τῆς ὰρετής Κδσμος» και οϋχι τα σκανδαλιδδη πολϋχρωμα άντεριὰ
και ὴ κοπὴ κδμης καὶ πώγωνος' «τον ενδον, ῆ τον ἔξω άνθρωπον
μιϊλλον κοσμεϊν άρεταϊς καὶ χρηστοϊς καὶ άμωιιοις τοϊς ῆθεσι». (96ος
Κανῶν Πενύἐκτης).

Φωνἧ Λαοϋ
Δὲν δυνάμεθα νὰ μὴ επανέλὶὶωμεν και αὑθις εϊς τδ ιδιορρυθμον
σϋστημά τῶν Ἰερῶν Μονῶν, εκ Χριστιανικής προς αϋτας καϊ τον Ιερδν ήμων τοπον άγάπης κινοϋμενοι. Περὶ τῆς άντικανονικότητος καὶ
φθοροποιοϋ δυνάμεως τοϋ συστήματος τούτου άρκετὰ έγράφησαν εϊς
προηγοϋμενα τεϋχη.
Καλδν ομως θὰ ὴτο να εγντοριζον οι Ιδιορρυθμϊται άδελφοί, τὶ
φρονοϋν περὶ αϋτων οϊ εξω τοϋ ϊεροϋ ήμῶν τ6που εϋσεβεϊς Χριστιανοί. Ἰδοὑ δϋο μαρτυρίαι.
Εις εϋσεβὴς Χριστιανδς εϊς μέλλοντα νὰ έπισκεφθῆ τὰς Ἰερας
Μονὰς τφ ἔλεγε: «Σοϋ συνιστῶ τώρα που θὰ πας στο Ἂγιον Ὅρος
να μὴ πας στα ίδιδρρυθμα Μοναστήρια, διοτι εκεϊ οϊ Μοναχοι ξοϋν
σαν καὶ έμας τοὑς κοσμικοϋς. “Εχει. καθένας τδ φαγητο του χωριστά,
τὴν κουξινα του, τὴν περιουσϊα του κλπ. ἀλλὰ νὰ πας στα Κοινοβια.
'Εκεϊνα ειναι πραγματικὰ Μοναστήρια».
Εϊς 'Αθηναϊκὴν 'Εφημεριδα το ϊδιδρρυθμον εδωκε λαβεϊν να
άναγραφῶσιν ϋπδ ὰπεσταλμένου αϋτῆς εϊς Ἂγιον Ὅρος ὰσϋστατα
πράγματα διὰ τον ϊερδν ὴμων τοπον καὶ τον Μοναχισμον καύδλου,
προς σκανδαλισμδν των πιστῶν Χριστιανῶν καὶ δυσφήμησιν τοϋ Ἀγίου Ὅρους.
Παν σχδλιον περιττδν εκ τής φωνής ταύτης τοϋ λαοϋ. Πρέπει
νὰ έξακολουθήση ὴ ηαταστασις αϋτὴ προς σκανδαλισμδν τῶν προς
πνευματικὴν ώφέλειαν ένταϋθα έρχομένων πιστῶν;
"Ας μὴ θορυβούμεθα, μηδέ νὰ στεναχωρούμεθα δταν μας ἔρχωνται πειρασμοϊ. Διοτι εαν δ χρυσοχοος γνωρίξη ποσον διάστημα πρέπει
ν' ἀφίσγ) τον χρυσδν εις τὴν φωτιὰν και ποτε πρέπει νὰ τον ἀποσύρ·ῃ
ϊνα μὴ έκ τὴς περαιτέρω παραμονής ἐν αϋτὴ φθαρῆ καϊ καταστραφῆ,
πολὺ περισσοτερον δ Θεδς γνωρὶζει τοϋτο και δταν ιδη δτι έγείναμεν
καθαρώτεροι ἐκ των πειρασμων τότε μας απα7.λασσει απο τοϋς διαφορους πειρασμοὑς ωσηε νὰ μὴ παρασυρθωμεν απο τδ πλήθος των κακων
και καταπέσωμεν εις αὐτὰ. "Ας μὴν ἀδυμονωμεν λοιπον, μηδὲ νὰ μικροψυχωμεν, δσάκις μας συμβῆ τι κακδν ὰπροᾶδ6κητον' ἀλλ' ας ὰναθέτω- ,
μεν εις τον γνωρίζοντα ταϋτα μετ' ἀκριβείας δστις διὰ των δοκιμασιων
καθαρίζει ως διὰ πυρος, τὴν ψυχήν μας, καθοτι προς τδ συμφέρον μας
τοϋτο πράττει καὶ προς ωφέλειαν.
'Αγϊου Ἰωάν. Χρυσοστομου

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Διβίκησις Ἀγ. 'Ὅρους. Λι' έγγράφου αὐτῆς πρὸς τδ Β. 'Υπουῳγε·ϊον 'Εξωτερικων παρεκλήθη τοϋτο δπως ζητήση παρὰ τοϋ τοιούτου τῆς Γεωργίας ϊνα σταλὴ εἰς "Αγιον Ὅρος μεταβατικδν γεωργικδν
συνεργεϊον μἑ ενα γεωπονον καὶ διδάξη τους μοναχοὑς συγχρονισμένας
ἐπιστημονικὰς' μεθοδους κλαδεύματος καϊ έμβολισμοϋ των έλαιοδένδρων
και διαφόρων ὰλλων καρποφορω.ν δένδρων, ως και τον τροπον τὴς καταπολεμήσεως των έπιβλαβων έντομων και άσθενειων, ἐξ άφορμής των
6ποίων έπέρχονται σημαντικώ ζημίαι εϊς τὴν παραγωγήν,
— Δι' έτέρου έγγράφου πρὸς τὴν 'Ι. Κοτνότητα έξητήθη ινα εὶδοποιηθωσιν αι 'Ι. Μοναὶ κα'ι ἀποστείλωσιν εἰς αὐτὴν άντὶγραφα των
έσωτερικων αϋτων Κανονισμων καϊ καταστάσεις των εν αυταϊς μοναζοντων μοναχων καὶ δοκϊμων.

'Ιερὰ Κοινότης. Δι' ἀποφάσειος ένεκρίΟη ἡ ένέργεια παναγιορειτικοϋ έρὰνου μετῳξὺ των 'Ι. Μονων και των έξαρτημάτων αὑτων ὑπὲρ
τοϋ Ταμείου "Αρωγὴς 'Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
— Δι' έτέρας ὰποφάσεως καθ' ῆν παρέστησαν δ Διοικητὴς 'Αγ.
Ὅρους κ. Κωνσταντοπουλος κα'ι δ "Ανωτ. Διοικητὴς Χωρὶκής Κβντρ.
Μανεδονίας Συνὶρχης κ. Μ. Τσαπακης, συνεστήθη εις τὰς 'Ι. Μονάς,
ϊνα αυται ένεργήσωσιν ὑδραυ7.ικὰς έγκαταστάσεις κοὰ προμηθευθωσιν
ὰντλίας κα'ι ὰλλα σχετικὰ ὑδραυλικὰ έργαλείὰ προς προληψιν πυρκαϊων
έν αὺταϊς, ἀφορμῆς δοθεϊσης έκ των δυο τελευταίων μεγάλων πυρκαϊων
των 'Ι. Μ. Παντοκράτορος καϊ Ξηροποτάμου.

'Ι. Μ. Εηρβποταμου. Τὴν έσπέραν τὴς 4ης Μαρτίου έξερράγη
πυρκαϊὰ εἰς τδ δωμάτιον ενος ὰδελφοϋ αϋτὴς ἐκ τὴς θερμάστρας, ῆτις
και μετεδοθη ὰστραπιαίως κατακαύσασα έντδς 24 ώρων τὴν ΒΑ πλευρὰν
τοϋ οϊκοδομικοϋ συγκροτήματος τὴς Μονῆς έξ Ι5Ο περίπου δωματὶων,
προξενήσασα ἀνεπανορΟώιους ζημίας. “Εκ τὴς πυρκαϊας κατεστράφησαν
καϊ δυο ήγιογραφημένα παρεκκλήσια τοϋ 'Αγ. Δημητρῶυ κσ.ϊ των 'Αγ.
"Αποστολων.
"Επϊ τόπου μετέβησαν τδ μεσονύκτιον τὴς ὶδϊας ὴμέρας 6 Διοι
κητὴς 'Αγ. "Ορους κ. Κ. Κωνσταντοπουλος, δ Διοικητὴς 'Υποδψεως
Χωρὶκής 'Υπομ. κ. 'Ηλ. Θεοφιλοπουλος και δ 'Αστυνομος Δάφνης
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'Ανθίστὴς κ. Δ. Τολίκας μετ' άστυνομικής δυνάμεως, οϊτινες βοηθούμενοι και ϋπδ διαφορων μοναχων έπέτυχον τδν έντοπισμδν τοϋ πυρος.
'Επίσης ἀφϊχθη εις τὴν 'Ι. Μ. Ξηροποτὰμου εϊδοποι.;Ὄς τηλεγραφικως
καὶ δ 'Ανωτεςος Διοικητὴς Χωρὶκὴς Κεντρ. Μακεδονίας Συνὶρχης κ. Μ.
Τσαπάκης.
"Η Ἰ. Μονὴ Ξηροποτάμου ὰριθμοϋσα βϊον χιλίων κα'ι πλέον έτων
ἀνεκαινίσθη ἐκ βὰθρων τον ΙΗ' αϊωνα, ή μεγαλοπρεπὴς δὲ ΒΑ πλευρὰ
ῆτις κα'ι κατεστράφη ὴτο βυζαντινοϋ ὅυθμοϋ.

Μνημοσυνα. Τὴν πρώτην Κυριακὴν των Νηστειων τὴς Ὅρθοδοξίας έτελέσθη ύπδ τὴς ιερας ὴμων Μονὴς μνημοσυνον ύπὲρ ἀναπαύσεως τὴς ψυχῆς τοϋ ὰειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλονϊκης Γενναδίου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
κ. Κ. Παπαδοπουλσν 1Αθήνας. Σας ένεγρώψαμεν άποστείλαντες
και τὰ αιτηθέντα τεύχη.
— κ. κ. Φ. Ποϋλον, Κ. Δεδοπουλον Πλάτανον Ναυπακτίας, Καλ.
'Ασκαρϊδου, Β. Μπαλτατζὴ καὶ Κ. Τριανταφϋλλου Θεσσαλονίκην. Σας
ένεγράψαμεν.
— Στρατ. Χαρακίδαν Χαρ. εσιφειωσαμεν τὴν νέαν σας διεύ9υνσιν.

ΔΩΡΕ ΑἸ
Κατὰ τδ τελευταϊον θίμηνσν έλήφ9ησαν αϊ έξὴς δωρεαϊ προς ενῖσχυσιν τοϋ παροντος ἡμετέρου περιοδικοϋ:
"Ιερομ. Νικολαος Ξηροποταμινδς Ι8Ο.ΟΟΟ Δρχ., 'Ι. Μοναί Φίλοθέου κα! Κωνσταμονίτου καϊ μοναχος Νικήτας δδοντίατρος ανα ΙΟΟ.ΟΟΟ,
Κ. Γκανιάτσας Καθηγ. Πανεπιστημίον Θεσσαλονίκης, Γραφεϊον 'Η9ικὴς
1Αγωγῆς Ιης Μεραρχίας, Προηγ. Εϋσέβιος Ξηροποταμινδς καί Σωτήρ.
Μαλεσιώτης έξ 'Αμμουλιανὴς ανα 5Ο.ΟΟΟ, ίερεὺς Σ. Συνοδης ἐκ Νέων
'Ρ6δων καϊ Ἰ. Χριστοδούλου έ'ξ Ἀμμουλιανὴς ανα 3Ο.ΟΟΟ, Κ. Θεοχάρης
ύποστράτηγος ε. α. εξ 'Αθηνων (δευτέρα συνδρομή), Γέρ. "Ανανϊας άντιπροσωπος 'Ι." Μ. Καρακάλλου παρὰ τὴ 'Ι. Κοινδτητι καϊ ιερομ. Ὅνησιφορος Κεκάκης εξ λΑθηνων ανα 2Ο.ΟΟΟ καϊ Παν. Γαρμπὴς εκ Πειραιως
Ι5.ΟΟΟ δρχ.
'Ωσαύτως ὰνιονυμος εκ Ν. Σμύρνης Ἀθηνῶν 25.ΟΟΟ κα'ι ιερεύς τις
εκ Μυτιλήνης 2Ο.ΟΟΟ
Προς απαντας τοϋς ἀνωτέρω έκφράζομεν τὰς εϋχαριστϊας τής
'Ιερας ὴμων Μονὴς.

