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ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Ὅ έκκλησιάρχης μοναχδς Ν. δια τοϋ ξυλοσημάντρου και ἔξωθι
τοϋ Καθολικοϋ ϊεροϋ Ναοϋ της Ἰερας ήμτον Μονής καλεϊ τους
μοναχοὑς εις τον εσπερινον.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
« Ὅπερωτηθεις δἑ ϋπδ των Φαρισαίων πδτβ ερχεται
ή βασιλεία τοϋ Θεοϋ, άπεκριθη αύτοϊς και ειπεν οϋκ
ερχεται ή βασιλεία τοϋ Θεοϋ μετα παρατηρήσεως, οϋδε
έροϋσιν ϊ8οϋ ώδε ῆ ίδού έκεϊ' ϊδοὑ γαρ ή βασιλεία τοϋ
Θεοϋ έντδς ϋμων έστίν. Ειπε δε προς τους μαθητάς·
ελεϋσονται τιμἐραι δτε έπιθυμήσετε μιαν των ήιιερῶν τοϋ
υιοϋ τοϋ ανδρω-του ϊδεϊν, κα'ι ούκ δψεσθε. και εροϋσιν
ϋμϊν' ϊδοὑ ώδε, 1δοὑ έκεϊ' μὴ άπέλθητε μηδἑ διῶξητε.
ῶσπερ γύρ ή ασιραπὴ ιχστράπτουσα εκ της νπ' ούρανον
εις την ϋπ' οϋρανδν λάμπει, οϋτως ἔσται και δ νιος τοϋ
άνθρῶπου εν τη ὴμέρα αϋτοϋ. πρῶτον δέ δεϊ αϋτδν πολλὰ
παθεϊν και ὰποδοκιμασθήναι άπο της γενεας ταὑτης. και
καθῶς εγένετο εν ταϊς ὴμέραις Νῶε, οῦτως ἔσται και εν
ταϊς ὴμέ.ραις τοϋ υϊοϋ τοϋ άνθρώπου' ῆσθιον, επινον,
ύγάμουν, έξεγαμιζοντο, ὰχρι ὴς ήμέρας εϊσήλθε Νωε εις
την κιβωτον, καϊ ὴλ9εν 6 κατακλυσμδς και άπιολεσεν
απαντας 6μοιως και ῶς εγένετο εν ταϊς ήμἐραις Λωτ.
ὴσθιον, επινον, ήγοραξον, έπώλουν, έφύτευον, ωκοδομουν
ὴ δέ ήιιερα εξηλθε Λῶτ άπο Σοδομων, εβρεξε πϋρ και
θειον απ' οϋρανοϋ και απωλεσεν απαντας. κατα τα αϋτὰ
ἔσται ἠ ήιιἐρςι δ υ'ιδς τοϋ ὰνθρῶπου άποκαλύπτεται».
(Λουκ. ιζ.' 2Ο - 3Ο)
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΪ ΑΥΤΗΣ ΑΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΕΡΙ "ΕΛΛΗΜΟΧΡΙΣΤΙΗΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ;,
ΚΗΙ ΧΡΙΣΤΙΗΗΙΣΜΟΥ
Πέντε ἄρθρα τοῦ καλοῦ φίλου καὶ εὐσεβοῦς τέκνου τῆς
Ἑκκλησίας κ. Κωστῆ Μπαστιᾶ, δημοσιευθέντα τελευταίως εἰς
τὴν “Βραδυνὴν,, τῶν Ἁθηνῶν, παρέσχον ἀφορμὴν νὰ γραφῇ
τὸ παρὸν σημείωμα. Τὰ ἄρθρα ταῦτα ἀφοροῦν εἰς τὴν Παίδείαν
τοῦ Ἐ9νους καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ πορίσματα τῆς δεκαμελοῦς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑπουργείου Παιδείας.
Ἑμεῖς δὲν θὰ ἐνδιατρίψωμεν εἰς τὰ ἐπὶ μέρους θεματα
τῆς Παιδείας. Αὐτὰ ἐνδιαφέρουν τοὺς εἰδικούς. Τὰ θέματα ἐξειδικεύσεως εἶναι ἄλλο πρᾶγμα καὶ ἄλλο εἰναι τὸ κυρίως θέμα τῆς
Παιδείας καὶ ὁ σκοπός της... Ὁ σκοπὸς μᾶς ἐνδιαφέρει.
"Ο,τι ἰδιαιτέρως προκαλεῖ τὴν προσοχὴν ἡμῶν, ειναι τὸ
ἰδεῶδες, τὸ ἰδέολογικὸν σχῆμα, ὅπερ ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ ἐξέλεξε διὰ ν' ἀποτελέσῃ τὸν θεμελιο5δη παράγοντα, τὸ σημεῖον
προσανατολισμοῦ διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν θεμάτων τῆς Παιδείας. Εἰς αὐτὸ ἀσχολεῖται καὶ ὁ κ. Μπαστιᾶς, διότι θεωρεῖ οὐσιῶδες νὰ προσδιορισθῇ ἐκ τῶν προτέρων τὸ ἰδανικόν, πρὸς τὸ
ὁποῖον θὰ κατευθυνθῇ ἡ Παιδεία τοῦ 'Ἐθνους, καὶ ἐκ τοῦ
οποίου θ' ἀπορρεύσουν τὰ εἰδικὰ ζητήματα.
Τὸ ἰδιεολογικόν, λοιπόν, σχῆμα τῆς δεκαμελοῦς 'Επιτροπῆς, ἐντὸς τοῦ ὁποίου συνοψίζεται ἡ 'Εθνικὴ Παιδεία, ὑπῆρξεν
ὁ “'Ἑλληνοχριστιανικὸς Πολιτισμός,,. Αὐτὸ ἀναπτύσσει ὁ κ.
Μπαστιᾶς, ἀμφισβητῶν τὸ' δυνατὸν τῆς συνυπάρξεως πίστεως
καὶ γνώσεως, Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ, λόγου ἀνθρωπίνου
καὶ Ἀποκαλύψεως. Αὐτὸ ἀμφισβητοῦμεν καὶ ἡμεῖς, ἐξηγοῦμεν
διατὶ κατέκλυσε τὴν Ἑλλάδα ἡ ἀθεῖα, ἀλλὰ καὶ ἀποροῦμεν, πῶς
μὲ τοιαῦτα ἐκπαιδευτικὰ θεμέλια δὲν ἔγινεν ὅλη ἡ Ἑλλὰς κομμουνιστικὴ ἄχρι τοῦδε. Ὄχι, βεβαίως, διότι διδάσκεται ἡ κλασσικὴ παιδεία, ἀλλὰ διότι διδάσκεται ἀτόνως ὁ Χριστιανισμός,
ὅστις ἀπορροφᾶται σχεδὸν ἀπὸ τὰ κλασσικὰ κείμενα, ἀπὸ τὴν
Κίρκην αὐτὴν τῶν Οὑμανιστῶν διὅασκάλων.,
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Ὁ νεόπλαστος ὅρος ** Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμός'ὴ
ὑπὸ τὸν ὁποῖον ἄλλοι ἄλλα ὑπονοοῦν καὶ ἄλλοι διάφορα ἐπιζητοῦν, τείνει ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, καθ' οὔς ἐτέχθη, νὰ καταστῇ “σημεῖον ἀντιλεγόμενον,, παρὰ τοῖς φιλοσοφοῦσι, τοῖς θεολογοῦσι, τοῖς λογογραφοῦσι καὶ ὑπὸ πάντων ἐκείνων, ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲλόγουςκαὶὅρουςκαίἈσμούς,,καὶ μὲ''λύσειςαἰνιγμάτων,,.
Διὰ νὰ εἴμεθα εἰλικρινεῖς, ἐξ ὅσων ἀνεγνώσαμεν, τόσον
ὑπὸ τῶν ὑπεραμυνομένων τῆς λεκτικῆς ταύτης συνθέσεως, γραπτῶν, ὅσων καὶ ὑπὸ τῶν ἐναντιοφρονούντων, δὲν ἠδυνήθημεν
νὰ διακρίνωμεν ἐνιαίαν κατεύθυνσιν ἐν τοῖς πολυστρόφοις διαλογισμοῖς αὐτῶν, ὤστε νὰ δυνάμεθα νὰ μορφώσωμεν σαφῆ ἰδέαν
τῆς θέσεως καὶ ἀντιθέσεως τοῦ ζητήματος τοϋ πνευματικοῦ. Τοῦτο, ἴσως, ὀφείλεται εἰς τὴν ἀτέρμονα-ὅσοι εἶναι καὶ οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὸ θέμα ποικιλίαν ἀντιλήψεων, ἐζ ὧν ἐκδέχεται ἕκαστος
τὴν ἐυόδωσιν τοῦ ὅρου, ὡς συνθέσεως μορφῆς καὶ οὐσίας, ἢ
οὐσίας πρὸς οὐσίαν, ἄλλοι ἐπὶ ἴσοις, ἄλλοι ἀνομοιοβάθμως, ἕτερος, ὡς τοῦ πρώτου συνθετικοῦ ὡς ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος
μόνον, ἕτερος ὡς παιδαγωγικοῦ ἁπλῶς καὶ ἄλλος ἄλλως. Καὶ
ὅλοι ἔχουν δίκαιον Ἑ ἐκτροπὴ ἀπὸ τῆς ἁπλῆς ἀληθείας ὁδηγεῖ εἰς πολυμέρειαν, εἰς πραγματικὸν λαβύρινθον. Καὶ ὅταν βλέπωμεν λαβυρίνθους, πρέπει νὰ ὑποπτευώμεθα, ὅτι ὁ διάβολος
ἀνετάραξε μὲ τὴν οὐράν του τὰ διαφανέστατα ὕδατα τῆς ἐν
Χριστῷ ἀληθείας, τῆς ἁπλουστάτης ὡς ἡ πρὸ τῆς Πτώτεως ψυχή.
Εὑρισκόμεθα μήπως πρὸ φαινομένου ἐκφραστικοῦ τῆς
νοσταλγίας ἑνὸς νεο Οὑμανισμοϋ; Μιᾶς νέας τάσεως πρὸς ἐπανατοποθέτησιν τῶν Ἐλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν, τύπου ** Ἁναγεννήσεαις ", ἡ ὁποία ἐν τῇ οὐσίᾳ της δὲν ἧτο, εἰμὴ νέκρωσις τῆς
πίστεως, ἀνάζησις τοῦ διεφθαρμένου ἀνθρωπίνου λόγου, ὁ πρόδρομος τῆς βασιλείας τοῦ Ὁρθολογισμοῦ, κατίσχυσις τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ πνευματικοῦ, ἀκμὴ τοῦ * πεπτωκότος,,
ἀνθρώπου, πού, κατὰ τὸν ποιητήν, 'ἸΙν' ἡ ἀκμή μας παρακμή,,;
Πρόκειται περὶ ἀναβιώσεως ἑνὸς κρυπτονεοπελαγιανισμοῦ, ἑνὸς
φυσιοκρατικοῦ ἀνθρωπισμοῦ τοῦ 15ου αἰῶνος τῆς πνευματικῆς
καταπτώσεως, ἐκπροσωπουμένης ἀπὸ τὴν " Ἁναγέννησιν 'ὴ τὸν
Πλήθωνα, τὸν Ψελλό, τὸν Κυδώνη ;

Αὐτὴ ἡ σύνθεσις τοῦ ἐν εἴδει ἰδεώδους σχήματος τοῦ
** Ἐλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοϋ'ὴ εἰς τὴν ἀντίληψιν τῶν φορέων τοῦ νεολογισμοῦ τούτου, φέρεται περίπου, ὅτι ὁ ἐλληνικὸς
πολιτισμὸς παρουσιάζει στοιχεῖα βιώσιμα ὑπὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ὄτι ἠμπορεῖ ἄριστα νὰ ἐναρμονισθῇ τὸ πνεῦμα τῶν κλασσικῶν
Ἐλλήνων μὲ τὴν ἐν Χριστῷ Ἀποκάλυψιν. Ὄτι οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ἠγάπων τὴν κλασσικὴν παιδείαν, ἔγραψαν ὑπὲρ αὐτῆς
καὶ ἐπηρεάσθησαν βαθύιατα.' Φυσικὰ πρὸς ἀπόδειξιν τῶν ἰσχυρισμῶν προσάγονται καὶ ἐπιχειρήματα, φαινομενικῶς πειστικά.
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Εἶναι τοιαύτη ἡ ἀρχαιοπληξία τῶν θιασωτῶν τοῦ " Ελληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ “, ὤστε πανταχοῦ τῶν Πατε·ρικῶν
κειμένων νὰ ἀνακαλύπτουν τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος, τοῦ
Ἀριστοτέλους, τοῦ Λυσίου, τοῦ Ὁμήρου. Ἀλησμόνητος θὰ μείνῃ εἰς τὸν γράφοντα ἡ σκηνή, καθ' ἥν, πολυἴδμων καθηγητὴς
τοῦ Πανεπιστημἱου, ἐκ τῶν ἀρχαιοπλήκτων, ἐπεχείρει νὰ ἀποδείξῃ, ἐν στενῷ κύκλῳ, τὴν ἄμεσον σχέσιν μεταξὺ τοϋ “Φαίδρου,,
τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς Α' Ὁμιλίας, ἐκ τῶν Πεντήκοντα, τοῦ
Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου. Ὄτο τόσον βέβαιος, ὅτι τὸ
ἄρμα ἐν τῷ “Φαίδρῳ'ὴ-δΓ οὗ ἀναπτύσσεται ἡ τριχοτομηστικὴ
θεωρία τοῦ Πλάτωνος- εἶχεν ἀντιγραφῆ ἀπὸ τὸν 'Ἁγιον Μακάριον, ὤστε προέβη εἰς ἑτοιμασίαν σοβαρωτάτης (!) ἐργασίας ἐπ'
αὐτοῦ. Ὄταν δμως τῷ παρετηρήθῃ, ὅτι τὸ ἄρμα τοῦ Μεγάλου
Μακαρίου διαφέρει βασικῶς τοῦ ἄρματος τοῦ " Φαίδρου “, καὶ
δτι εἶναι εἰλημμένον ἀπὸ τὸν Προφήτην Ἰεζεκιήλ, ὁ κ. καθηγητὴς περιέπεσεν εἰς ἀμηχανίαν.
* *

*

Μεταξὺ τῶν ἄλλων μορφικῶς συγγενευόντων Πατερικῶν
λόγων μὲ κλασσικὰ κείμενα, προσάγουν καὶ τὴν πρὸς νέους ἐπιστολὴν τοῦ Μ. Βασιλείου “Ὄπως ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν ὼφελοῖντο
ΛόγωνἈ τὴν ὁποίαν ἀποτιμοῦν ὡς τὸ συντριπτικώτερον στοιχεῖον
τῆς ὀρθότητος τοῦ ἰσχυρισμοῦ των. Ἀλλ' ἡ σημασία τῆς ἐν λόγῳ
ἐπιστολῆς εἶναι τόσον διαφανής, ὤστε νὰ ἐκπληττώμεθα, διότι
τὴν ἐπικαλοῦνται ὡς ἐπιχείρημα. Ὁ κ. Μπαστιᾶς ὀρθότατα παρατηρεῖ, ὅτι “καὶ μόνος ὁ τίτλος αὐτῆς, ἐνθυμίζει τὰς φιάλας
τῶν φαρμακείων ποὺ περιέχουν δηλητήρια, & ποὺ αἱ ἐπιγραφαί
των συνιστοῦν ἰδιάζουσαν προσοχήν. . “Παλαιὸς δὲ σχολιαστὴς
τῆς ἐπιστολῆς ταύτης τῆς ἐπιμάχου, οὔτε κἄν διενοήθη, δ,τι οἱ
φιλοκλασσικοὶ μελετηταί. Παραδέχεται -ἐπειδὴ ἐγνώριζε βαθέως
τὸν Μ. Βασίλειον- ὅτι δύ αὐτῆς ἠθέλησε νὰ ἐπιδείξῃ τὴν ὰρχαιομάθειάν του, πείθων διὰ τούτου, ὅτι οἱ Χριστιανοί, παρ' ὅτι
εἶναι κάτοχοι τῆς Ἐλληνικῆς γραμματείας, ἐν τούτοις δὲν τὴν
ὑπολογίζουν.
Ἑν πάσῃ περιπτώσει, ἤ διὰ τὸν ἕνα σκοπὸν τὴν ἔγραψεν
ἥ διὰ τὸν ἄλλον, πάντως πόρρω ἀπέχει ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκφράζῃ τὴν
ψυχολογίαν τοῦ Οὐρανοφάντορος καὶ τὰ φρονήματά του. Ἐὰν
δὲν ἔχῃ οὕτω τὸ πρᾶγμα, πῶς ἔγραφε πρὸς τὸν Σεβαστείας
Εὐστάθιον : “. .ἐγὼ πολὺν χρόνον προσαναλώσας τῇ ματαιότητι,
καὶ πᾶσαν σχεδὸν τὴν ἐμαυτοῦ νεότητα ἐναφανίσας τῇ ματαιοπονίᾳ, ἥν εἶχον προσδιατρίβων τῇ ἀναλήψει τῶν μαθημάτων
τῆς παρὰ Θεοῦ μωρανθείσης σοφίας ἐπειδή ποτε ὤσπερ ἐξ ὕπνου
βαθέος διαναστάς, ἀπέβλεψα μὲν πρὸς τὸ θαυμαστὸν φῶς τῆς
ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου, κατεῖδον δὲ τὸ ἄχρηστον τῆς σοφίας
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων, πολλὰ
τὴν ἐλεεινήν μου ζωὴν ἀποκλαύσας, ηὐχόμην δοθῆναι μοι χει-
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ραγωγὸν πρὸς τὴν εἰσαγωγὴν τῶν δογμάτων τῆς εὐσεβείας..." ;
Ἑκτὸς τοῦ σαφεστάτου τούτου κειμένου, ὡς καὶ ἐξ ἄλλων
λόγων του μὲ καταφανῆ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ ἀμφιβαλλόμενον
πνεῦμα τῆς περιφήμου ἐπιστολῆς, ἔχομεν τὴν ὁμολογίαν τῆς
Ἑκκλησίας, ὅτι ὁ Μ. Βασίλειος ἧτο Θεοφόρος, σκεπτόμενος ἐν
Πνεύματι Ἀγίῳ καὶ διατελῶν ὑπὸ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἀκτίστων
ἐλλάμψεων. Ποίαν θέσιν δύνανται νὰ ἔχουν αἱ πυγολαμπίδες
τῆς κλασσικῆς φιλοσοφίας εἰς τὸ Θαβώριον φῶς, ἀπὸ τὸ ὁποῖον
ἐφωτίζετο ὁ Ἁρχιεπίσκοπος Καισαρείας; Ποίαν σχέσιν δύναται
νὰ ἔχῃ τὸ πνεῦμα τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὅπερ εἶναι θρίαμβος
τοῦ ἀκτίστου φωτός, μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπερ
ἐκφράζει τὴν λατρείαν τοῦ ὁυθμοῦ ; Τὸ ἕν προέρχεται ἐκ Θεοῦ,
τὸ ἄλλο ἀπὸ τὸν 'Ἀεπτωκότα" ἄνθρωπον. Πῶς ἠμπορεῖ νὰ
ἐναρμονισθῇ εἰς μίαν ψυχὴν ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ Μ. Βα
σίλειος, ** Ὁ μὲν γὰρ σαρκικὸς ἄνθρωπος, ἀγύμναστον ἔχων
τὸν νοῦν πρὸς θεωρίαν, μᾶλλον δὲ ὤσπερ ἐν βορβόρῳ τῷ φρονήματι τῆς σαρκὸς κατορωρυγμένον φέρων, ἀδυνατεῖ πρὸς τὸ
πνευματικὸν φῶς τῆς ἀληθείας ἀναβλέψαι ..“, μὲ ἐκεῖνο, ὅπερ
εἶπεν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος διὰ τὸν Μ. Βασίλειον, “Τίς δὲ
μᾶλλον ἐφωτίσθη φῶς γνώσεως, καὶ διέκυψεν εἰς τὰ βάθη τοῦ
Πνεύματος, καὶ μετὰ Θεὸν τὰ περὶ Θεοῦ διεσκέψατο; καὶ τὸ μὲν
ἐρευνᾶν καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, τῷ Πνεύματι μεμαρτύρηται, ὡς
οὐκ ἀγνοοῦντι, ἀλλ' ὡς ἐντρυφῶντι τῇ θεωρίᾳ' πάντα δὲ ἐκείνῳ
διηρεύνηται τὰ τοῦ Πνεύματος." (Ἐπιτάφ.)
* *
*

Ὁ Χριστιανισμὸς διαφέρει ἀπὸ τὸ Ἐλληνικὸν πνεῦμα, δχι
μόνον κατὰ τὸ ὅτι εἰναι ἐστερημμένον ἀπὸ τὰ δύο κυριώτερα
στοιχεῖα τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς ταπεινώσειος καὶ ἀγάπης,- ἐντελῶς ἄγνωστα εἰς τὴν κλασσικὴν ἀρχαιότητα ἀλλὰ καὶ διότι, ὁ
μὲν Χριστιανισμὸς θεωρεῖ τὸ ** σχῆμα ** τοῦ παρόντος κόσμου
ὡς παρερχόμενον, “παράγον ὴ ἐπειδὴ δὲν ἔχει “μένουσαν πόλιν'ὴ
ἀλλ' ἐπιζητεῖ τὴν “μέλουσαν''' ὁ δὲ Ἐλληνισμὸς σκοπεῖ τὴν
δημιουργίαν μονίμων σχημάτων ἐν τῷ κόσμῳ, μὴ ἔχων τι ἐπέκεινα τούτου. Ὁ εἰς ἐπείγεται πρὸς τὰ ἄνω, ὁ ἕτερος ἐπιθυμεῖ
δΓ ὅλων τῶν μέσων τὴν ἀπόλαυσιν τῶν κάτω.
Εἰναι γνωστόν, βεβαίως, ὅτι ἡ Ἑκκλησία ἐκδέχεται τὴν
κλασσικὴν φιλοσοφίαν, ὡς προπαρασκευαστικὴν τῶν ψυχῶν εἰς
τὴν ὑποδοχὴν τοῦ λόγου τῆς πίστεως, ὡς “παιδαγωγὸν εἰς Χριστόν'ὴ στηριζομένη εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἰουστίνου, φιλοσόφου
καὶ μάρτυρος, ὅτις εἶπεν, ὅτι “οἱ 'Ἐλληνες ἐλάλησαν διὰ τοῦ
σπερματικοῦ λόγου". Μέχρι τοῦ σημείου αὐτοῦ σταματὰ καὶ ὁ
ρόλος τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, διὰ τὸν ἁπὴούστατον λόγον,
ὅτι ἡ φιλοσοφία μὲ τὸν “σπερματικὸν λόγον" εἰναι καρπὸς τοῦ
“πεπτωκότος" ἀνθρώπου Ποῦ δύναται νὰ ὁδογήσῃ τὸ “γνῶθι
σαυτόν; ** Εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ διεφθαρμένου ἐκ τῆς Παραβά-
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σεως ἀνθρώπου, εἰς τὴν θέαν τῆς ἀχρειωθείσης " εἰκόνος “.
'Ἀνευ τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως εἰναι ἀδύνατος ἡ θεωρία
τοῦ Θεοῦ, ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας. Ὁ Χριστιανισμὸς δμως ἐπορίσθη τῶν μέσων διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ " ἀρχαῖον ἁπλοῦν “, εἰς
τὸ “κατ' εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν". Ὁ Ὁρθόδοξος Χριστιανισμός, ἐζπροσωπούμενος ὑπὸ τῶν Ἁνατολικῶν Πατέρων, οἴτινες ἔφθασαν εἰς τὸ κατ' εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσινἈ ο'σον ἐνδέχεται τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἀποτελεῖ συνισταμένην ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι ἀληθειῶν, ὑπερκειμένων τῆς νοήσεως τῶν φιλοσόφων
ἐκείνων, οἱ ὁποίοι ἔζησαν εἰς μιαν ἐποχήν, καθ' ἥν “οὔπω ἧν
Πνεῦμα 'Ἁγιον". Ἐάν, λοιπόν, θὰ ἠθέλαμεν νὰ συζεύξωμεν τὰ
δύο ταῦτα πνεύματα, τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅστις εἶναι ἀποκάλυψις,
καὶ τοῦ Ἐλληνισμοῦ, ὅστις εἰναι χοῖκός, μεθ' ὅλων τῶν ἐπὶ
πτερύγων τῆς φαντασίας πτήσεών του. δὲν θὰ εὑρισκόμεθα πρὸ ἀντιφάσεων, πρὸ παραδἁξου, πρὸ συγκρούσεων; Καὶ δὲν θὰ ἐβλέπαμεν τὸν Χριστιανισμὸν ἀχρειούμενον, νοθευόμενον ἀπὸ τὴν ἀφύσικον καὶ ἄλογον αὐτὴν μίξιν τοῦ φωτός μετὰ τῆς σκιᾶς, τῆς
ἀληθείας μετὰ τοῦ ψεύδους τοῦ ἀκαλλοῦς, μετὰ τοῦ ὡραίου,
“πιστοϋ μετὰ ἀπίστου, ναοῦ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων, Χριστοῦ μετὰ
Βελίαλ'ά “Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ 'Ἐλληνες
σοφίαν ζητοῦσιν, Ἑμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐοταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, 'Ἐλλησι δε μωρίαν...".
*
Τὰ ἀσύστατα ταῦτα θὰ παρηρχόμεθα μετ' ἀδιαφορίας, ἐὰν
δὲν διετυποῦντο ὑπὸ χριστιανῶν καὶ δὴ θεολόγων, εἰς τὸν νοῦν
τῶν ὁποίων λανθάνει μυστικός τις Οὑμανισμός, παρ' ὅτι θεωρητικῶς ἀντιτίθενται εἰς αὐτόν, Ἑ ἀντινομία αὐτὴ ὀφείλεται εἰς
τὴν ἔλλειψιν μυστικοῦ κατὰ Χριστὸν βιώματος, διὸ καὶ συνδυάζονται ἐγκόσμια εὐδαιμονιστικὰ σχήματα μετὰ στοιχείων εὐσεβείας, ἐν μιὰκαὶτῇ αὐτῇψυχῇ, στοιχείων ἀζώων, στείρων, ξηρῶν.
Ἑ πίστις, καθ' ὅν χρόνον τὴν οἰκειούμεθα, τελεῖται δι'
ὑπερλογικῆς λειτουργίας. Μετὰ τὴν οἰκείωσιν αὐτῆς εἰναι δυνατὴ
ἡ γνῶσις διὰ τῆς Γραφῆς καὶ τοῦ ἄνωθεν φωτισμοῦ, τῶν ἀφορώντων εἰς τοὺς λόγους τῶν προσόντων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δυνατὴ
ἡ συνύπαρξις πίστεως-καὶ λόγου, ἐφ' ὅσον ὁ λόγος ὑπηρετεῖ τὴν
πίστιν, τὴν ὑπὲρ λόγον. Ὁ λόγος ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ γνωρίσῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς πίστεως διὰ λογικῶν σχημάτων καὶ μεθοδε·ιῶν. Ἀποτελεῖ ἀντίφασιν ἡ σύνθεσις λόγου καὶ πίστεως. Ἑ
πίστις διὰ. τὰ ὑπὲρ λόγον, καὶ ὁ λόγος διὰ τὰ ἐντεῦθεν τῆς πίστεως. Δὲν ἀρνούμεθα εἰς τὸν λόγον τὸ δικαίωμα αὐτῆς ἐπὶ τῆς
ἱστορίας καὶ τῆς ἐπιστήμης. Ἀλλὰ δὲν ἀρκούμεθα εἰς ταῦτα.
'Ἐχομεν ἀνάγκην συζεύξεως καὶ τῆς πίστεως, ὡς μοναδικοῦ μέσου “γνώσεως", διὰ τὸν πέραν Ἰῆς παρούσης ζωῆς κόσμον.
"Ο,τι ἀφορᾳ εἰς ἐκεῖνον τὸν κόσμον, μόνον ἡ πίστις καὶ ἡ ἀγάπη, καὶ ὁ θαυμασμὸς τὸ ἀποκαλύπτουν.
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'Ὁταν ζῶμεν ἐν πίστει, δὲν περιοριζόμεθα εἰς αὐτήν, διότι
ζῶμεν καὶ εἰς τὸν αἰσθητὸν τοῦτον κόσμον καὶ διότι ἔχομεν
ὅργανα γνώσεως τούτου τοῦ κόσμου. Δὲν τὰ ἀπορρίπτομεν. Δέν
ματαιοῦμεν τὴν χρῆσιν των, “ἐπεὶ αρα ὀφείλομεν ἐκ τοῦ κόσμου
.ἐξελθεῖν
Κάμνομεν δμως κάτι ἄλλο. Περιορίζομεν τὴν ἐνέργειαν
**
τοῦ νοῦ εἰς τὰ οἰκεῖα ὅρια, οὕτω δὲ κάμνομεν καταμερισμὸν
ἁρμοδιοτήτων. Δίδομεν εἰς τὸν λόγον τὸ προβάδισμα διὰ τὸ
ἐπιστητόν, εἰς δὲ τὴν καρδίαν τὴν ἀποκλειστικότητα εἰς τὴν περιοχὴν τῶν θείων πραγμάτων. Πραγματοποιοῦμεν οὕτω ἀσύγχυτον ἕνωσιν. Καὶ 'προχωροῦμεν ἐπέκεινα τοῦ σχήματος τούτου,
εἰς ὑψηλοτέρας συνθέσεις. Τὰ ἐγκόσμια πράγματα, διὰ τὸν χριστιανόν, εὑρίσκονται εἰς δευτέραν μοῖραν. Δὲν μᾶς ἕλκουν. Τὰ
μανθάνομεν, διότι ζῶμεν ἐν αὐτοὶς. 'Ὁ,τι ἀποτελεῖ τὸν διαπρύσιον ἔρωτά μας εἶναι τὰ πέρα πάσης νοήσεως, τὰ κείμενα ἐν τῷ
χώρῳ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ζῶμεν εἰς τὴν γῆν,
“χρώμεθα τῷ κόσμῳ, ἀλλ' οὐ καταχρώμεθα'ὴ κατὰ τὴν τελειοτάτην διατύπωσιν τοῦ Μεγάλου Παύλου.
* *
Ἄν ὁ παρὼν κόσμος ἔχῃ ὅρια, εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ δρεξις τοϋ “*εἰδέναΓ ἔχει τέρμα. Ἀντιθέτως, ὁ ἄϋλος κόσμος εἶναι
ἄπειρος, διὸ καὶ ὁ πόθος τῆς γνώσεως καὶ ἀπολαύσεώς του εἶναι
ἀτέρμων. Ἑ πρώτη γνῶσις εἶναι πεπερασμένη, ἡ δευτέρα ἄπειρος. Ἑ πρώτη κατακτᾶται διὰ τῆς σκέψεως, ἡ ὁποία σταματἀ'
ἡ δευτέρα κινεῖται διὰ τοῦ ἔρωτος, ὅστις διαρκῶς ἀγρυπνεῖ. Ἑ
σκέψις ὑπόκειται εἰς κάματον, ἀλλ' ἡ ἀγάπη ἀντιθέτως, καθ' ὅσον
ἀπολαμβάνει κατὰ τοσοῦτον καὶ ἐνδυναμοῦται καὶ ἀνανεοῦται.
Ὁ τύπος, λοιπόν, τοῦ χριστιανοῦ, τὸν ὁποῖον δὲν ἀγνοοῦν
τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τοῦ Ἀπουργείου Παιδείας, εἶναι αὐτός,
ὅστις δὲν ἴσταται εἰς τὸ παρὸν ἐν ἀγαλλιάσει, ἀλλὰ ὀργὅί ψυχοπνευματικῶς πρὸς τὴν ἑτέραν “πόλιν". Δὲν καταλείπει μορφὰς
ζωῆς πρὸς ἀπόλαυσιν, ὡς ὁ Ἐλληνισμός, ἀλλ' ἀφίνει ἴχνη τῆς
ἀνησύχου διαβάσεώς του εἰς τοὺς ἐρχομένους. “...ἐπὶ μακρότερον
πρόϊμεν ταῖς ἐλπίσι καὶ πρὸς ἐτέρου βίου παρασκευὴν ἄπαντα
πράττομεν...'ὴ λέγει ὁ Μ. Βασίλειος.
Κατὰ ποῖον, ἐπομένως, τρόπον θὰ συμμετεῖχε πρὸς τὸ περιεχόμενον τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁ Ἐλληνισμός ; Τὸ εἴπομεν
ἀνωτέρω. Εἰς ὅ,τι ἀφορἀ εἰς γνῶσιν τῆς παροῦσης ζωῆς, εἰς τὸν
ἐπιστημονικὸν τομέα, χωρὶς ὅμως τὴν ἐρμηνείαν τῶν φαινομένων
ὑπὸ τῆς κλασσικῆς φιλοσοφίας. Ἑ ἑρμηνεία ἀφίεται εἰς τὸν
Χριστιανισμόν. Ἄς καλλιεργηθῇ ὁ νοῦς τῶν νέων διὰ τῶν ἐγκυκλίων μαθημάτων, ἄς μεταδίδωνται εἰδικαὶ γνώσεις δι' ἐπιστημονικὴν ἐξειδίκευσιν, ἄς διδαχθοῦν ὡς ἱστορία ὅλαι αἱ φιλοσοφίαι τοῦ κόσμου, καὶ ἡ κλασσική. 'Αλλὰ ὡς μοναδικὴ ἀλήθεια
ἐν τῷ κόσμῳ νὰ κηρύττεται ὁ Χριστιανισμός, ἡ 'Ορθοδοξία, οἱ
Πατέρες. Ὄλα νὰ συμπυκνοῦνται “ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ'ὴ ὅπως
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ὅλα εἰς τὸν κομμουνιστικὸν κόσμον ἀνακεφαλαιοῦνται εἰς τὴν
ἄρνησιν.
Λέγεται ὅτι τὰ Γερμανικὰ Πανεπιστήμια κάμνουν σοφούς,
τὰ Ἁγγλικὰ μορφώνουν τζέντλεμαν, ἀλλὰ τὰ Ἁμερικανικὰ δημιουργοῦν ἀνθρώπους. Ἁνθρώπους χρειαζόμεθα, καὶ ὕστερα
ἐπιστήμονας. Καὶ ἀνθρώπους ἀναπλάσσει μόνον ὁ Χριστιανισμὸς,
ἡ ἐξ Ἀποκαλύψεως ἀλήθεια.
* *
*
Ἁντιτιθέμεθα εἰς τὴν πρὸς ἐαυτὴν ἀντιφάσκουσαν σύνθεσιν τοῦ " Ἐλληνοχριστιανικοῦ ΠολιτισμοῦἈ ἐπειδὴ φοβούμεθα,
δχι τόσον τὸ παρῳχημένον σχῆμα τοῦ Ἐλληνισμοῦ, τὸν ἀβαθῆ
τὸν ἄχρουν καὶ ἄοσμον καὶ ἄγευστον Χριστιανισμόν. Αὐτοῦ τοϋ
Χριστιανισμοῦ, τοῦ “ἐπιστημονικοῦ" εἶναι ἄνθος ἡ σύνθεσις
αὐτή. Αὐτὸς ὁ Χριστιανισμὸς εἰναι χωρὶς Χριστόν, ἀλλὰ μὲ τὴν
διδασκαλίαν Του μόνον, καί, ὡς εἰκός, νοθευμένην καὶ αὐτήν,
καὶ οὕτω εἶναι λογικώτατον νὰ δημιουργῇ σημεῖα ἐπαφῆς οὐ
μόνον μὲ τὴν κλασσικὴν φιλοσοφίαν, ἀλλὰ καὶ μὲ πᾶν σύστημα,
ἀρκεῖ νὰ ἐξυπηρετῇ κοινωνικοὺς σκοπούς. Καὶ μὲ τὸν Μασσωνισμόν. Ἀρκεῖ νὰ ἀναγνώσῃ τις τὴν ἀπόφανσιν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν τοῦ 1937, διὰ τὸν ἐν
Ἑλλάδι Μασσωνισμόν, διὰ νὰ δικαιώσῃ τοὺς ἰσχυρισμούς μας.
Μὴ παραπονούμεθα ἐπειδὴ τὰ σχολεῖά μας παράγουν ἀθέους, ἐλευθερογνώμονας, ἱκανοὺς δι' ὅλας τὰς ἀπιθάνους συνθέσεις. Ἐὰν ἐπιμένωμεν εἰς τὸ αἴτημα, ὅπως διδάσκεται ὁ Χριστιανὶσμὸς μὲ ὅλον τὸ βάθος του εἰς ὅλην τὴν ἔκτασίν του καὶ ἐφ'
ὅλων τῶν συνεπειῶν του ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι διότι
δὲν βλέπομεν οὐδαμοῦ σωτηρίαν ἀτομικήν, κοινωνικὴν καὶ Ἐθνικήν, εἰμὴ μόνον διὰ τῆς ἀναπλάσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ.
Ἐὰν ἔχωμεν κάποιον καύχημα ὡς φυλὴ σήμερον, δὲν εἰναι
ἀπὸ τὸν κλασσικὴν κόσμον, ἀλλ' ἀπὸ τὴν Ὁρθοδοξίαν. Χωρὶς
τὴν συνεπῆ οἰκείωσιν τῆς Ὁρθοδοξίας, δὲν ἀντιλαμβανόμεθα
ἀπὸ ποῦ θὰ ἀντλήσωμεν πνευματικὰς δυνάμεις ὡς 'Ἐθνος. Ἀπὸ
τὰ μάρμαρα, τοὺς τίτλους καὶ τὰς ἐξηραμμένας δάφνας; Δὲν
βλέπομεν ὅτι μᾶς ἔπνιξεν ἡ ἁμαρτία, δἁ δν λόγον κατηντήσαμεν
τὸ σκύβαλον τοῦ κόσμου ; Καὶ ἀντὶ νὰ ζητῶμεν βοήθειαν ἀπὸ
τὸν Θεόν, ἡμεῖς “ἑτεροζυγοῦμεν ἀπίστοις" καὶ αἱρετικοῖς καὶ
πλάθομεν παράδοξα καὶ ὀθνεῖα τερατολογήματα πρὸς κάλυψιν
τῆς πνευματικῆς μας γυμνότητος. Διὰ τοῦτο, πρὸς συνετισμόν
ὅλων μας, μᾶς ἐδόθη σκόλοψ, διὰ νὰ μᾶς κολαφίζῃ νὰ συνέλθωμεν ἐκ τῆς ἠλιθίας νάρκης, ὁ σκόλοψ ἐκεῖνος ὅστις μᾶς μετέβαλεν εἰς ταλαίπωρον πιόνι εἰς τὸ ζατρίκιον τῆς παγκοσμίου ἀνυποληψίας. “Ὁ νοῶν νοείτω “.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
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ΙΕΡΗ

ΜΟΠΗ

ΗΓΙΟΥ

ΠΒΥΛΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 136Ο-137Ο, ὅτε Πρῶτος τοῦ Ἀγίου
Ὄρους ἧτο ὁ Σέρβος Δωρόθεος Χελανδαρινός, ἡ Ἰερὰ ἡμῶν
Μονὴ εὑρεθεῖσα, ἄγνωστον ἀπὸ πόσου χρόνου, εἰς κατάστασιν
κελλίου (εἰς τὸ ἔγγραφον ἀναφέρεται μονύδριον) καὶ ὑπὸ τὴν δεσποτείαν τῆς Ἰ. Μονῆς Ξηροποτάμου, ἐπωλήθη ὑπ' αὐτῆς ἀντὶ τοῦ
ποσοῦ τῶν 24.ΟΟΟ ἄσπρων εἰς δύο Σέρβους ἐπιφανεῖς μοναχοὺς
τὸν Γεράσιμον Ραδώνιαν διατελέσαντα δεσπότην Συμένδρου καὶ
καὶ τὸν συνοδόν του Ἁντώνιον Παγάσην μὲ τὴν ὑποχρέωσιν ν'
ἀνακαινίσουν αὐτήν. Τοιουτοτρόπως τὸ κελλίον ελαβε 0αθμηδὸν
μορφὴν μονῆς καὶ ἐπειδὴ ἀμέσως ἤρχισαν νὰ προσέρχωνται καὶ
ἄλλοι, ἐθεωρήθη ἀναγκαῖον ἴνα τὸ μεταμορφωθὲν τοῦτο εἰς μονήν λάβῃ τὴν ἐλευθερίαν αὑτοῦ, δεδομένου ὅτι τὰ κελλία ἐξαρτῶνται ἐκ τῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς διαδοχῆς
εἰς τὸ διηνεκές, χειραφετούμενον ἐκ τῆς κυριότητος τῆς Ἰ.
Μονῆς Ξηροποτάμου.
Πρὸς τοῦτο οἱ ἀνωτέρω μοναχοὶ Γεράσιμος καὶ Ἁντώνιος
ἀπετάνθησαν εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου μετὰ τῆς ὁποίας
καὶ συνεφώνησαν ὅπως τὸ κελλίον διατελῇ “κατὰ πάντα ἐλεύθερον καὶ δεσπόζον" καὶ οὐδεμίαν καταδυναστείαν ἤ ἐνόχλησιν νὰ
ἔχῃ ἐκ τῆς Μονῆς, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως νὰ μὴ ἔχουν τὴν ἄδειαν
οἱ νέοι αὐτοῦ κύριοι νὰ παραχωρήσουν αὐτὸ οὔτε εἰς βασιλέα ἢ
ἄρχοντά τινά οὔτε εἰς ἐτέραν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὄταν
δὲ περιέλθουν εἰς τὴν ἀνάγκην, νὰ μὴ δύνανται νὰ διατηρήσουν
αὐτό, νὰ ἐπανέρχηται εἰς τὴν κυριότηται τῆς Μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου. Διὰ τὴν νέαν ταύτην συμφωνίαν ὁ Γεράσιμος καὶ ὁ
Ἁντώνιος ἐμέτρησαν εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου ἐκατὸν
οὐγγίας ἄργυρον.
Τὴν συμφωνίαν ταύτην ἐπεκύρωσεν ὁ Πρῶτος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους Δωρόθεος Χελανδαρινὸς καὶ ἡ Σύναξις, ἀλλὰ φαίνεται
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ὅτύδὲν ἐτηρήθη ἡ συμφωνία ἤ μᾶλλον οἱ Ξηρο·ποταμηνοὶ ὀλίγον
ἐσεβάσθησαν τὰ συμφωνηθέντα καὶ ἔλαβον χώραν πολλαὶ ἔριδες,
αἴτινες κατεὸιγάσθησαν ἐπὶ Νεοφύτου, διαδόχου τοῦ Δωροθέου,
καὶ τῆς Συνάξεως, πρὸς τὸν ὁποῖον ἀνεφέρθησαν οἱ Γεράσιμος
καὶ Ἀντώνιος. Οὕτως εἰρήνευσαν ἔκτοτε ἀμφότερα τὰ μέρη καὶ
πρὸς ἐπισημοτέραν κύρωσιν τῶν συμφωνιῶν ἐξέδωκεν ὁ Νεόφυτος γράμμα ἐν ἔτει 1392, διὰ τοῦ ὁποίου ἀνακεφαλαιῶν τὰ πρότερον γενόμενα ἐπικυροῖ καὶ ταῦτα, ὅπως ἀμφότερα τὰ Μονα
στήρια διατηροῦν τὴν κατὰ Θεὸν εἰρήνην καὶ ἀγάπην, εἰς ἕν λογιζόμενα καὶ οἱ ἀδελφοὶ τούτων νὰ τυγχάνουν ἀδελφικῆς δεξιώσεως, περιποιήσεως καὶ τιμῆς ὁσάκις μεταβαίνουν δύ ἀνάγκην ἤ
πρὸς ἐπίσκεψιν πρὸς τὸ ἕν ἥ τὸ ἄλλο μέρος.
Τοῦ ἐγγράφου τούτου τοῦ Πρώτου Νεοφύτου ἐλλείπει τὸ
τέ.λος, ἀλλ' ἀναφέρεται ἐν περιλήψει εἰς τὸ σιγγὶλλιον τοῦ ΙΙατριάρχου Ματθαίου τοῦ 14Ο4. Τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς:
« ᾧ Τῆς ἐν Χτῷ κεκρυμμένης ζωῆς οὐδὲν ἕτερον ἴδιον, ἤ
τὸ τῆς εἰρήνης καλόν. Αὐτὴ καὶ γὰρ... εἴρηται κεκρυμμένη ζωή,.
ἡ κατὰ Θεὸν ἀγάπη καὶ ὁμόνοια καὶ εἰρήνη πνευματική. Πῶς
γὰρ αν ζήσῃ πνευματικῶς ὁ μὴ κατὰ Θεὸν ἀγαπῶν; πῶς δὲ
ἀγαπήσῃ τὸ θεῖον ὁ μὴ τὴν ἀγάπην αὐτὴν ἔνοικον τὸν Χριστὸν
ἔχων: Εἰς ἣν καὶ θαρροῦντες οἱ χωρίσαντες ἐαυτοὺς ἔξὼι τῶν
κοσμικῶν, ταῖς ἐρήμοις προσφεύγομεν καὶ τοῖς ὅρεσι καὶ ζῆν
ἐθέλομεν ἐν εἰρήνῃ μηδὲν προτιμῶντες αὐτῆς. Ὄθεν καὶ οἱ κατὰ
κόσμον εὐγενέστατοι καὶ περιφανέστατοι ἄρχοντες, ἐν μοναχοῖς
τε ἀξιολογώτατοι καὶ τιμιώτατοι, ὅ τε Κύριος Γεράσιμος ὁ Ραδώνιας καὶ κύριος Ἁντώνιος ὁ Παγάσης, πρὸ πολλῶν ἤδη τῶν
χρόνων ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς ,ἁγίῳ δρει φοιτήσαντες, ψυχικῆς ἕνεκα
σωτηρίας, καὶ οἱ κατά τινος τῶν ἁπάντων σκοπῶν τὴν κοσμικὴν
ἀφέντες ἑκουσίως ἀρχήν τε καὶ ματαιότητα, βουλήν ἔθεντο παρ'
αὐτοῖς ὁμονοοῦσαν, συστῆσαί τι ἐξ οἰκείων ἐξόδων καὶ κόπων
ἱερὸν τῷ Θεῷ κτῆμα εἰς συναθροισμὸν μὲν ὧφέλειαν καὶ ψυχαγωγίαν πολλῶν καὶ ἄλλων ψυχῶν, εἰς ἰδίαν δὲ ἀνάπαυσιν καὶ
ἔᾧωτος πνευματικοῦ ἰδιότητα, οὐ μὴν δ' ἀλλὰ καὶ εἰς αἰωνίαν
καὶ διηνεκῆ μνήμην αὐτῶν τε καὶ τῶν κατὰ γένος προσηκόντιον
αὐτοῖς, ἥν τινα δῆ γνώμην καὶ τὰ κατὰ βούλησιν ἐπιβραβεύει
Θεός. Καὶ κελλίον εὑρίσκεται αὐτοῖς ὡφελιμώτατον ὁμοῦ τε καὶ
χρήσιμον τῇ αὐτῶν θεαρέστῳ ἐπιθυμίᾳ καὶ τῷ κατὰ Θεῷ Σωτῆρι
σκοπῷ συμβαίνει τὸ ὑπὸ τῆς σεβασμίας καθ' ἡμᾶς ἁγιορειτικῆς
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καὶ Βασιλικῆς θείας τοῦ Ξηροποτάμου μονῆς ἔκπαλαι δεσποζόμενον καὶ διαφέρον κελλίον, ἐπ' ὀνόματι τιμώμενον τοῦ Ἁγίου
Παύλου, ἐφ' ᾧ καὶ ἀρυσθέντες, σκηνὰς ἔθεντο ἐν αὐτῷ, καὶ τὰς
ἡνίας πάσας, τὰ τῆς ψυχῆς, καὶ οὐδὲν ἄλλο τούτοις περὶ πολλοῦ
ἐνομίσθη ἢ μόνον ὁ Ἄγιος Παῦλος καὶ ἡ σπουδὴ πᾶσα καὶ ὁ
ἀγὼν περὶ αὐτό. Βελτιώσεις τε καὶ οἰκοδομαὶ συχναὴ ὁ ἱερὸς καὶ
θεῖος Ναὸς ἔργον αὐτοῖς καὶ ὁ περὶ αὐτὸ πύργος. Τὰ εἰς κατὰ
μονὴν κελλία, ἀμπέλια τὰ νῦν ὁρώμενα κήπων ἐνέργεια καὶ ἄλλα
τινὰ, ἄπερ ἡ πολλῶν δέεται χρεία. Ἑπεὶ'δὲ τὰ τὸν Θεὸν ἐν εἰρήνῃ
βιαζόμενα γίνεσθαι ἔργα, χωρὶς καὶ τῆς τῶν συνεπομένων ἐνδόσεως, ἀνάρμοστα εἶναι δοκοῦσι καὶ οὐκ ἀγαπώμενα, τὸ κύριον
τῆς τελείας καὶ δεσποτείας καὶ εἰρήνης καὶ ἀνενοχλ,ησίας, ἔτι δὲ
τῶν γενομένων ἀσφαλείας, βιαζόμενοι ἔχειν εἰς αἰῶνα τὸν ἄπαντα
οἱ ρηθέντες ἐντιμότατοι κατὰ μοναχοὺς καὶ οἱ τούτων διάδοχοι,
καὶ παρὰ τῶν τῆς μονῆς ἐγκρίτων καὶ παντὸς τοῦ μέρους αὐτῆς,
τοῦ Ξηροποτάμου δῆλον ὅτι, ἐνδόσημον αἰτοῦσι γραφὴν ἐπιχορηγοῦσαν αὐτοῖς καὶ παντὶ τῷ μέρει αὐτῶν τὸ κατὰ πάντα ἐλεύθερον καὶ δεσπόζον. ὤστε κατέχειν τὸ ρηθὲν κελλίον μέχρις αν
ἐκεῖσε ἡ τούτων ἰσχύῃ καὶ διακρατῇ γενεά, καὶ δεσπόζειν καὶ
ἄρχειν, καὶ νέμεσθαι ὡς ἴδιον, ἀνοικοδομεῖν, βελτιοῦν, συνιστᾶν.
Καὶ τὰς τῶν πόνων ἀναπαύσεως μόνους ἄπολαμβάνειν.
Τὴν τυχοῦσαν καταδυναστείαν ἤ διενόχλησιν μὴ ἐχόντων
ποτὲ παρὰ τῶν τῆς μονῆς. Τούτου καὶ μόνου τηρουμένου παρὰ
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τὸ μὴ ἔχειν ἄδειαν αὐτοὺς ποτὲ παραπέμπει
τὸ κελλίον αὐτὸ εις τινα τῶν ἁπάντων, βασιλέα τυχόν, ἥ ἄρχοντα,
ἤ εἰς μονὴν ἑτέραν ἁγιορειτικήν, ἀλλ' ὅτε ἀπορήσυυσι ἐπὶ τοσοῦτον ὡς μὴ δύνασθαι ἐφορᾶν καὶ οἰκοκυρεύειν, ἑκουσίως τότε τῇ
τοῦ Ξηροποτάμου ὑποταγήσονται. Πλήν, ὡς βουληθῶσιν, οἱ τοῦ
Ἁγίου Παύλου τοῦ καιροῦ διερχομένου προσκαλέσασθαι ἐαυτοῖς
κτήτορα καὶ κυβερνήτην τινὰ τῶν εἰρημένων, βασιλέα ἤ ἄρχονια,
ἤ τῶν τὰ μεγάλα δυναμένων, ἄδειαν ἐχέτωσαν πᾶσαν τοῦτο
ποιεῖν. "Ητις καὶ προέβη κοινῷ συμβιβασμῷ ἐγγράφῳ τῶν δύο
μερῶν εἰς αὐτῶν προθύμως τῇ αἰτήσει τῶν διαληφθέντων πατέρων τῶν Ξηροποταμηνῶν, Τὸ δ' ἐξαίρετον τοῦ συμβιβασμοῦ τὰ,
.............. ὁμονοεῖν μοναστηρίου, τηρουμένων κατὰ πάντα τῆς
εἰρήνης καὶ τοῦ ἰσασμοῦ. Τὰ δὲ ἄλλα ἄτινα κατὰ μέρος ἐπεὶ ἔδοξε
γράψαι τοῖς τότε, παρέλκοντα ἔδοξε ὧδε γράφεσθαι ἤ τάττεσθαι.
Ἀνάρμοστα πάντη φαινόμενα, ἐπὰν ἔνδεια οὐδεμία ἐστί, τοῦ
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παραπέμψαι καὶ ἀποσπάσαι τὸ κελλίον εις τινα, ὡς κατὰ μέρος
ἄνω δεδήλωται. Χρόνοι τῷ ἁπ' ἐκείνου συχνοὶ καὶ χρείας γενομένης διά τινα ἀνάγκην, ζήτησιν ἐποιήσαντο οἱ τοῦ Ξηροποτάμου
....τῶν τοῦ Ἁγίου Παύλου ἐγκρίτων, τοῦ κυροῦ Γερασίμου καὶ
τοῦ κυροῦ Ἀντωνίου, δώματος τόσου, ὅσου εἰς βοήθειαν αὐτῶν.
Ὄπως ἥ τε πρὸς αὐτοὺς ἀγάπη φανῇ μάλιστα καὶ ϊνα καὶ τὴν
προγεγονυῖαν πρᾶξιν τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπιστερεώσωσι καὶ βεβαιοτέραν στήσωσινε ἶναι, εἰς ἥν τινα αἴτησιν καλογνώμως εἴξαντες
οἱ πολλάκις ρηθέντες ἐντιμότατοι γέροντες, δεδώκασι πρὸς τὴν
μονὴν τοῦ Ξηροποτάμου οὐγγίας ἀσῆμι ἑκατόν. 'Επ' ἐγγράφῳ
δικαιώματι τῷ παρὰ τοῦ πρὸ ἡμῶν ἐκείνου Πρώτου κυροῦ
Δωρο-θέου γεγονότι καὶ αχρι τοῦ νῦν τηρουμένῳ καὶ τὸ βέβαιον
ἔχοντι. 'Αλλὰ τὰ διὰ μέσῳ τῶν χρόνων ἐπιγενόμενα σκάνδαλα,
πολλά. Καὶ ἡ τῶν διαρρεόντων πραγμάτων στάσις ἔστιν ὅτε καὶ
παρατρέπεται ἀσυστρόφως πορευομένων ἡμῶν, οὐδὲ γὰρ πάντες
ἄνθρωποι τὰς γνώμας ἐξ ἴσου. Οὐδέ, εἰ καὶ κοινὴν ὤρισεν ὁ
Χριστὸς εἶναι τὴν εἰρήνην ἄπασιν, οὕτω δή καὶ τηρεῖται. Εἰ
γὰρ ἕμενεν οὕτως, οὐκ ἄν τὰ ἄνω γέγονε κάτω, ἀλλὰ τὸ παρὰ
τινων λέγεσθαι, ὡς ἐγὼ μὲν πράττων σοὶ λέγω ἐν ἄπασιν, οἶς
ἀρέσκομαι. Σὺ δὲ οὐχ οὔτως. Ἀλλὰ ἀδίκως ἔφθασε καὶ μέχρι
τῶν δύο μερῶν τούτων, τῆς μονῆς λέγω καὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου,
ἔθεντο καὶ κοινολογίαι ἐγένοντο μέσον αὐτῶν, εἰς δχλησιν ἀφορῶσαν καὶ τῆς εἰρήνης κατάλυσιν. Γέγονεν οὖν............... διὸ καὶ
παραγενόμενοι οἱ τιμιώτατοι γέροντες, ὁ κύρ Γεράσιμος καὶ ὁ
κύρ Ἁντώνιος ἐν τῇ τοῦ Ξηροποτάμου, κοινῇ τε διασκεψάμενοι
καὶ εἰρηνεύσαντες, μετὰ τῶν ἐν τῇ τοιαύτῃ δντων ἐγκρίτων καὶ
πάντων, ἔδοξε καλὸν κατ' ἄμφω τὰ μέρη παραγένεσθαι καὶ τὴν
ἡμετέραν ταπεινότητα, ὡς ἄν ἡ παρακολουθήσασα εἰρήνη καὶ ὁ
συμβιβασμὸς ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται καὶ μὴ ἐπιστασίας ἡμέρας καὶ
ἀκροάσεως, ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν προγεγονυιῶν κρίσεων, συμφωνιῶν
καὶ γραφῶν ἐπιβεβαιώοεως. Καὶ δὴ ἐπιβεβαιοῦσα ἡ ἡμετέρα ταπεινότης ἁ'περ ἀμφοτέρων ἢκουσε τῶν μερῶν, ἐπικυροῦσά τε καὶ
τὰ πρότερον καὶ νῦν ἐπιγινόμενα ταῖς δυσί μοναῖς, ἀποφαίνετᾳι
ουτως, Ὄτι ἀπὸ τῆς σήμερον ϊνα διατηρῆται ἡ πρώτη ζητηθεῖσα
καὶ γενομένη εἰρήνη καὶ τηρῶσιν εἰς ἄλληλα τὰ μοναστήρια τὴν
κατὰ Θεὸν εἰρήνην καὶ ἀγάπην εἰς τὸ διηνεκές. 'Η τοῦ Ξηροποτάμου πρὸς τοὺς ἐν τῇ μονῇ τοῦ Ἁγίου Παύλου ἀγάπη, ἀναδοχή,
εὐμένεια καὶ τιμή, ὅτε τυχὼν ἢ ὁ Πρῶτος αὐτῶν ἐν τῷ μοναστη-

76
ρίῳ καταλάβοι ἤ ὁ τυχὼν ἀδελφός, ἀναπαύσεως ἀξιούμενος
ἕκαστος κατὰ τὸν ἴδιον τύπον. Ὁμοίως καὶ ὁ τοῦ Ξηροποτάμου
ὅτε παραβάλλῃ εἰς τὸν 'Ἀγιον Παῦλον, ϊνα ἐπιτυγχάνῃ τιμῆς, ἧς
ἐστιν ἄξιος, ὡς πρῶτος ἀδελφός. Καὶ ἀγάπης, ἀναπαύσεως, ὁμοίως καὶ εἴτις ἄλλος ἀπὸ τοῦ Ξηροποτάμου ἐκεῖσε παραγένοιτο,
ἀπολαμβάνειν τὴν ἁρμόζουσαν αὐτῷ ἀνάπαυσιν. ΙΙς δεῖ γε, χρείας ἐχούσης, λαμβάνειν ἀπ' ἐκεῖσε, ἀκωλύτως, οἶον ρουδίου, δαδίου
καὶ σπαράγματος, καθ' ἄ καὶ πάντες οἱ Ἁγιορεῖται. Καὶ συνελόντι εἰπεῖν μίαν εἶναι τὰ δύο μοναστήρια μονὴν ἐν ἄπασι τοῖς
ἀπὸ πληροφορίας ζητήμασι, πάρεξ τοῖς μερισμοῖς τῶν οἰκείων
πραγμάτων καὶ διοικήσεων. Καὶ τὸ μὴ δύνασθαί ποτε τοὺς τοῦ
Ἁγίου Παύλου ἀποσπάσαι ἕαυτοὺς ἤ τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς σεβασμίας τοῦ Ξηροποτάμου μονῆς, καὶ εἰς χεῖρα ἑτέραν αὐθεντικὴν αὐτὸ προσηλῶσαι, ἤ τινὸς μονῆς ἁγιορειτικῆς. Ἁλλὰ
ζῆν καθ' ἕαυτοὺς ὡς ἐτάχθη ἐλευθέρως καὶ δεσποτικῶς. Ὄταν δὲ
πρὸς τοσαύτην ἔλθῃ ἀπορίαν,ώπερ ἀπευχόμεθα, καὶ πραγμάτων
καὶ ἀνθρώπων, ὤστε μὴ δύνασθαι ἐξαρκεῖν ἐαυτοῖς ἤ διακρατεῖν
τὸ κελλίον. Δύο ἤ τριῶν ἐκεῖσε περιλειφθέντων καὶ τούτων ἀδυνάτων καὶ παντάπασιν ἠπορημένων, ἐκουσίως καὶ ἀβιάστως
ὑποταγήσονται τότε τῇ μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου, ἀλλ' οὐ μετὰ
δυναστείας, ἤ βίας ἤ τινὸς ἐνοχλήσεως. Εἰ δὲ παραβαίνοντες
φανοῖεν ἐκάτεροι, οἴ τε Ἁγιοπαυλῖται τὸ ἀποσπάσαι ἕαυτοὺς
ἀπὸ τθῦ Ξηροποτάμρυ ἤ οἱ Ξηροποταμηνοὶ τὸ βία καὶ μετὰ
δυναστείας................ τοὺς ὑπολειφθέντας ὀλίγους ἀδελφοὺς ἐκείνους, ἐπι................................... ...........................................................
............................................................................................................ »
Τῷ 1385 ὁ αὐθέντης τῆς περὶ τὸ Ὄστροβον χώρας Νικόλαος Παγάσης Βαλδουῖνος παρακινηθεὶς ἐκ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἁρσενίου, ἡγουμένου τῆς Ἰ. ἡμῶν Μονῆς, τοῦ
Γερασίμου κοιμηθέντος ἐν τῷ μεταξύ, ἀφιέραισεν εἰς τὴν Μονὴν
ταύτην τὴν μονὴν τῆς Θεοτόκου, Μεσονησιωτίσσης καλουμένην,
τὴν ὁποίαν ἀνήγειρεν ὁ πενθερὸς αὐτοῦ Ραδοσλάβος ὁ Χλαπένος.
Ἑ μονὴ τῆς Μεσονησιωτίσσης εὑρίσκετο εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς Καστορίας, τὸ δὲ ἀφιερωτήριον ἔγγραφον εἶναι μὲν
ἐπὶ μεμβράνης, διαστάσεων 58Χ25 καὶ συγχρόνου γραφῆς, κατὰ
τοὺς εἰδικούς, δὲν φαίνεται ὅμως ἡ ὑπογραφή. Τοῦτο ἔχει ὡς
ἀκολούθως:
« ᾧ Ὄσπερ ὁ ζοινὸς δεσπότης καὶ ποιητὴς ἐκάστου τῶν κτι-

τι

σμάτων μετὰ τοϋ χρησιμεύειν καὶ τὸ εὐπρεπὲς ἐχσῳίσατο, εἰς ἔνδειξιν τῆς οἰκείας δυνάμεως καὶ τῆς περὶ ἡμᾶς φιλοτομίας αὐτοῦ,
οὕτω καὶ παρ' ἡμῶν ἀντιφιλοτιμεῖσθαι βούλεται, εἰς ἔνδειξιν τῆς
ὁ οὐρανὸς γὰρ καὶ ἡ γῆ, ἥλιός
*
πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας καὶ πίστεως
τε καὶ θάλασσα συντελοῦσῖ μὲν εἰς τὴν διακόσμησιν τὰ μέγιστα
διὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου χρῆσιν καὶ σύστασιν, ἔχουσι δὲ καὶ τὸ
κάλλος ἐξαίρετον, ὁ μὲν ἀστράσιν πλ,είστοις πεποικιλμένος, ἡ δὲ
παντοίοις εἴδεσι κομῶσα φυτῶν. ἥλιος δὲ φωτὶ κατηγλαῖσμένος
..... ..καὶ ἐρπετῶν ἡ θάλασσα γέμουσα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
τὰ δὲ ἡμέτερα, κ' ἄν καὶ ὑπὲρ τὴν ἡμετέραν φιλοτιμηθεῖεν ἰσχύν,
τοῦτο μόνον ἔχουσι τὸ ἐξαίρετον, τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὐχαριστίαν
καὶ εὔνοιαν. Διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ Νικόλαος Παγάσης ὁ Βαλδουῖνος, μετὰ τὴν κοινὴν ταύτην φιλοτιμίαν, ἧς καὶ αὐτὸς συναπολαύω, τῇ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίᾳ καὶ χάριτι ἰδίως τῆς θείας πειραθεὶς συμπαθείας καὶ πολλῶν ἀξιωθεὶς παρὰ Θεοῦ δωρεῶν
φιλοτίμων, ἀντιφιλοτιμήσασθαί με ἐβουλόμην καὶ ἀποδοῦναι
ἀξίως τὰς ἀμοιβάς, ἐπεὶ δὲ ἀνθρώποις ἀδύνατον παρούσας ἀποδοῦναι τὰς χάριτας, ἁ'ς εὐηργετήθην παρὰ Θεοῦ, τὴν δυνατὴν
ἐξ ἀνάγκης ἀποδίδωμι, εἰς ἔνδειξιν μόνην τῆς πρὸς ἐκεῖνόν μου
εὐχαριστίας καὶ πίστεως. Καὶ ἥν κατὰ διαδοχὴν καὶ κληρονομίαν ἔλαβον ἀπὸ τοῦ πενθεροῦ μου ἐκείνου Ἑαδοσλάβου τοϋ
Χλαπέντου σεβασμίαν καὶ ἱερὰν μονὴν τὴν παρ' ἐκείνου ἀνεγερθεῖσαν ἐκ βάθρων αὐτῶν, τῇ ὑπερευλογημένῃ ἡμῶν Δεσποίνῃ
καὶ Θεομήτοτι, τὴν οὕτω πως καλουμένην Μεσονησιώτισσαν,
ἀνατίθημι καὶ ἀφιερῶ, καὶ ὅλῃ ψυχῇ καὶ προθυμίᾳ καὶ πίστει καὶ
καρδίᾳ καὶ γνώμῃ καὶ διαθέσει ἀπὸ τοῦ νῦν παραδίδωμι πρὸς
τὴν σεβασμίαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ξηροποταμίτου
τὴν ἀπὸ τοὺς πρόποδας μὲν καὶ πρὸς δύσιν τοῦ ἁγίου Ὄρους
τοῦ 'Ἁθω διακειμένην, ἀριστερὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς βλέποντι
τῶν......... τῶν Βουλευτηρίων................. Ἁνατίθημι δὲ αὐτὴν
ἐκεῖσεν καθὼς εἴρηται, μετὰ πάντων ὧν ἔχει δικαίων καὶ προνομίων κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων, ὧν τε ὁ εἰρημένος ἐκεῖνο; ἀφιέρωσε πενθερός μου, καὶ ὧν αὐτὸς ἐγὼ προσαφιέρωσα ὕστερον.
Καὶ ὅσα μὲν ἧσαν ἱερὰ παρ' ἐκείνου παραδεδομένα καὶ
βιβλία καὶ ἕτερα εἴδη τινὰ εἰς καλλωπισμὸν καὶ εὐπρέπειαν τῆς
ἀγίας ταύτης ἐκκλησίας καὶ τῆς μονῆς. ἄ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ἐκείνῳ
παραδοτηρίῳ ἐντέτακται, καὶ ὁ χρόνος ἔφθειρε, καὶ ἡ τῶν
ἀνθρώπων ἀμέλεια καὶ ἡ τῶν πραγμάτων μεταβολή.
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Ἑπεὶ καὶ ἡ τοιαύτη σεβασμία μονὴ πρὸς παντελῆ ἀπέβλεπεν ἥδη χαλασμὸν διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀπορίαν καὶ
ἔνδειαν, ἐπεὶ δὲ ὁ ὁσιώτατος ἐν μοναχοῖς αὐθέντης καὶ ἀδελφός
μου κύριος Ἁρσένιος θεόθεν κινηθεὶς πρὸς ἡμἀς ἐπεδήμησεν, ὡς
ἄν τὰ καθ' ἡμᾶς πνευματικῶς ἐπισκέψῃ καὶ ὅς καὶ τὴν εἰρημένην
Ἁθωνίτιδα κατέχει καὶ ἐφορεύει τοῦ Ἁγίου Παύλου μονήν, μεθ'
ὅτι πολλῆς τῆς ἀξίώσεως αὐτῷ παραδέδωκε ταύτην, ὡς ἄν ἐπισκέψηται καὶ ἐπιμελείας ἀξιώσῃ τῆς δυνατῆς διὰ τὴν τῶν μακαρίων ἐκείνων κτητόρων μνήμην καὶ ὡφέλειαν ψυχικήν, κἀμοῦ
τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ κατέχῃ ταῦτα εἰς τὸ ἑξῆς ἀνενοχλήτως ἡ κατ'
αὐτὸν πολλάκις δηλωθεῖσα τοῦ Ἁγίου Παύλου μονή, καὶ τὰ μὲν
εὑρισκόμενα τῶν ἱερῶν καὶ βιβλίων παρέλαβεν ὅσα καὶ οϊα. Συμπαρέδωκα δὲ αὐτῷ καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς ἀφιερωθέντα παρὰ τοῦ πενθεροῦ μου ἐκεῖνα χωρία, τὸ μὲν οὕτω λεγόμενον τοῦ Κώνστα,
ἔχον ἀνθρώπους ὅσους καὶ οἴους, δσοι τε ζῶσιν ἀπὸ τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῷ παραδοτηρίῳ ἐκείνου καὶ ὅσοι εὑρίσκονται
νῦν φυσικοί τε πάροικοι, ὑποταγᾶται, προσκαθήμενοι καὶ προσήλυτοι. τὸ δὲ ἕτερον, τὸ οὕτω λεγόμενον Νησίον, μετὰ τῶν
ἀνθρώπων καὶ προσηλύτων καὶ προσκαθημένων, καὶ τῆς λοιπῆς
νομῆς καὶ περιοχῆς αὐτοῦ, εἰς τὸ σύνορον τοῦ λεγομένου Μηρίου,
τὸ δὲ ἕτερον, οὕτω λεγόμενον τοῦ Μαύρου, μετὰ τῶν ἀνθρώπων
καὶ τῆς νομῆς καὶ δεσποτείας αὐτοῦ ἁπάσης. 'Ἐτερον χωρῖον τοῦ
Ρωμανοῦ, καὶ αὐτὸ μετὰ τῶν ἀνθρώπων ὅσων καὶ οἴων καὶ τῆς
λοιπῆς ἁπάσης......... ...καὶ δεσποτείας αὐτοῦ, ἕως τοῦ δρόμου
τοῦ βασιλικοῦ λεγομένου, καὶ ἕως τοῦ Τζουρουπάτου τὸ λιθάρι
καὶ ἕως τοῦ Γραδἴστι καὶ ἕως τοῦ Γραμματικοῦ τὸν λάκκον καὶ
τοῦ Βίντζου. Καὶ ταῦτα μὲν εἰσὶ τὰ ἐκτός. Τὰ δὲ ἐντός, ἄπερ ἔχω
καὶ διεδεξάμην, καὶ αὐτὰ ὡς οἰκεῖά μου καὶ παραδίδωμι καὶ αὐτὰ
εἰς τὴν εἰρημένην τοῦ Ἁγίου Παύλου μονήν, εἰσὶ δὲ ταῦτα.
Γεώργιος ὁ χαλκεύς, Κώνστας ὁ Τζουκαλᾶς, Γεώργιος ὁ Φαράτζης καὶ τὸ ἐψωνηθὲν ἀμπέλιον παρὰ τοῦ πενθεροῦ μου ἐκείνου,
ἀπὸ τοῦ Πεισσιὤτου, ὅσον καὶ οἶον, καὶ ἀπὸ τοῦ Ἁθανασίου
μοναχοῦ καὶ τὸ καταφυτευθὲν παρὰ τοῦ ἡγουμένου πλησίον τοῦ
Νησίου. Καὶ τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν τῆς Ἐλεούσης μετὰ τῶν ὀσπητίων ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας και ἐντὸς τοῦ κάστρου πλησίον τοῦ Δομεστίκου ὀσπήτιον ὑποκέραμον. καὶ τόπον ὅσον καὶ οἶον τὸν
διερχόμενον ἕως τοῦ Βέρβερι καὶ ἕως τῆς στράτας. καὶ ἕτερον
ὀσπήτιον πλησίον τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ Καστοριανοῦ.
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"Εκκλησία ἑτέρα ἐκτὸς τοῦ κάστρου ἡ λεγομένη ἄσπρη, μετὰ
ἀμπελίων μοδίων Κ' καὶ χωραφίων ὅσων καὶ οἴων, καὶ τὸ ἀφιερωθὲν ἀμπέλιον παρὰ τοῦ Στασινοῦ μοδίου ἐνός, καὶ τὸ λεγᾶτον
τοῦ Σαρακηνοῦ καὶ τοῦ Κανστροφύλακος ......... μοδίου ἐνὸς ὅπερ
ἀφῆκαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν μνήμης αὐτῶν ἕνεκεν καὶ ἐκτὸς πάλιν,
χωρίον τοῦ Μηρίου ἔχον νεροτριβεῖα ε' καὶ μύλωνα. ἕτερον χωρίον ὅπερ ἐκαθέζετο ὁ Ἁλέξιος. Ἐντὸς δὲ πάλιν τοϋ Κάστρου
ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, μετὰ πάντων, ὧν ἔχει δικαίων
καὶ προνομίων, ἀμπελίων δηλονότι, χωραφίων καὶ ὀσπητίων καὶ
τῶν λοιπῶν δικαίων αὐτοῦ. Ἑκτὸς δ' αὗθις τὸν Ἄγιον Δημήτριον, σὺν πᾶσι τοῖς αὐτοῦ δικαίοις καὶ προνομίοις αὐτοῦ
καὶ τὸ χωρίον τὸ οὕτω λεγόμενον ὁ ἄγιος 'Ηλίας καὶ τὸ παρὰ
τοῦ Μανασσῆ ἀφιερωθὲν ἀμπέλιον, εἰς τὴν ἄσπρην ἐκκλησίαν καὶ
τὸ παρ' αὐτοῦ πάλιν εἰς τὴν Ἁβοστρίτζαν μοδίων β' πλησίον
τοῦ Δραγονέου, καὶ τὸ παρὰ τοῦ ἱερομονάχου Λουκᾶ τοῦ Φλουτάκου ἀφιερωθὲν χωρίον, τὸ λεγόμενον Χοστενόν, μετὰ τῶν αὐτοῦ
δικαίων καὶ προνομίων. Καὶ ταῦτα μὲν εἰσὶ ὅσα παρὰ τοῦ μακαρίτου ἐκείνου πενθεροῦ μου τῇ εἰρημένῃ μονῇ προσεκυρώθησαν καὶ ἁ' παρέδωκα ἀρτίως μετὰ τῆς τοιαύτης μονῆς πρὸς τὴν
πολλάκις διαληφθεῖσαν Ἀθωνίτιδα τοῦ Ἁγίου Παύλου σεβασμίαν μονήν. Ἅ δὲ αὐτὸς ἐξ οἰκείου μου ἀρτίως προσαφιέρωσα, εἰσὶ
ταῦτα. Τὸ παλαιοχώριον, τὸ οὕτω λεγόμενον τοῦ Κούτρελλου. με
τὰ τῆς νομῆς ἁπάσης καὶ δεσποτείας αὐτοῦ. ἐν δὲ τῇ λίμνῃ τῇ
Ὄστρόβῳ τῷ καθ' ἡμᾶς ἁλιεῖς τρεῖς, Κῦρον τὸν τοῦ Προντανίτου
υἱόν, οὗ ἡ γυνὴ Μάρω, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Μποτζίκης, ἡ δὲ θυγάτηρ Θεοδώρα. ὁ δὲ ἕτερος Κώνστας τοῦ Λήου ὁ υἱός, οὗ ἡ γυνὴ
Εἰρήνη, ὁ δὲ τρίτος Μπολέσλαβος, ἡ γυνὴ αὐτοῦ Εἰρήνη, οἱ υἱοὶ
αὐτῶν Ἰωάννης καὶ Τρύφων, οἴτινες ὀφείλουσιν εἶναι ἀδιενόχλητοι ἀπὸ πάσης ἐπηρείας αὐθεντικῆς, ἀγκαρείας λέγω, μιτάτου,
ἁπλικουμάτου, ἤ τοῦ τυχόντος, νὰ εἶναι μόνοι εἰς ὑπηρεσίας τοῦ
μοναστηρίου ἀκαταζήτητοι. Ταῦτα τοίνυν ἄπαντα ὅσα τε ὁ μακαρίτης ἐκεῖνο; πενθερός μου ἀφιέρωσε τὰ ἐν τῷ παρ' ἐκείνου
ἐκτεθέντι παραδοτηρίῳ ἐγγράφῳ καὶ ὅσα ἐγὼ ἀρτίως ἐκδέδωκα,
εἴτε χωρία, εἴτε ἀνθρώπους, εἴτε παλαιοχώρια, εἴτε ἀμπέλια, εἴτε
ὀσπήτια, εἴτε μύλωνας, εἴτε ζῶα, εἴτε ναούς, εἴτε ἄλλο τι, προσκυρῶ, ἀνατίθημι, ἀφιερῶ, παραὼίδωμι ὅλῃ ψυχῇ, ὅλη προθυμίᾳ, ὅλῃ πίστει, εὐνοίᾳ καὶ διαθέσει, πρὸς τὴν εἰρημένην τοῦ
Ἁγίου Παύλου Ἁθωνίτιδα μονὴν μετὰ καὶ τῆς εἰρημένης μονῆς τῆς
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ὑπερευλογημένης μου Δεσποίνης καὶ Θεομήτορος, τῆς οὕτω λεγομένης Μεσονησιωτίσσης, μετὰ πάντων ὧν ἔχουσι δικαίων καὶ
προνομίων παλαιῶν τε καὶ νέων. ἀξιῶ δὲ καὶ τοὺς ὕστερον μετ'
ἐμὲ αὐθεντεύσοντας, εἴτε Ρωμαῖοι εἰσίν, εἴτε μουσουλμάνοι, εἴτε
σέρβοι, ὡς ἄν στέργωσι τὴν παροῦσάν μου προσκύρωσίν τε καὶ
ἀφιέρωσιν, καὶ διαφθεντεύωσι τοὺς καλογήρους ἀπὸ τοὺς βουλομένους ἀδικῆσαι ἥ διενοχλῆσαι ἤ τὸ τυχὸν διασεῖσαι αὐτούς. εἰ
δέ τις βουληθείη τῶν τοῦ μέρους μου, λόγον τὸν τυχόντα κινῆσαι ζληρονομίας, ἥ καὶ κατὰ τὸ διενοχλῆσαι τὴν εἰρημένην τοῦ
Ἁγίου Παύλου μονήν, πρὸς τὸ μὴ εἰσακούεσθαι, καὶ καταδεδικασμένον ἀπὸ παντὸς δικαστηρίου ἐξέρχεσθαι ἐπισπάσαι τε πρὸς
ἐαυτὸν καὶ τὰς τῶν ἀπ' αἰώνων ἀράς.
Ὁφείλουσι δὲ οἱ τῇ τοιαύτῃ σεβασμίᾳ μονῇ ἐνασκούμενοι,
πρῶτον μὲν εὔχεσθαι ἀδιαλείπτως ὑπὲρ τῶν μακαρίων ἐκείνων
κτητόρων τῆς ἐνταῦθα θεομητορικῆς μονῆς, ἔπειτα ὑπὲρ ἐμοϋ
καὶ τῶν γονέων μου, τοῦ καὶ τὴν τοιαύτην μονὴν καὶ τὰ εἰρημένα κτήματα προσκυρώσαντος. “Αν μέντοι βουληθείη τις τῶν
τοῦ Χριστιανικοῦ καταλόγου, καν ὁποίου γένους ἐστίν, ἀκυρῶσαι
ἤ παρασαλεῦσαι, ἤ τι τυχὸν ἀποσπάσαι τῶν ἐνταῦθα καὶ ἐν τῷ
τοῦ πενθεροῦ μου ἀφιερωτηρίῳ ἐκείνῳ ἐγγράφῳ ἀποσπάσαι, νὰ
ἔχῃ τὰς ἀρὰς τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ Θεοφόρων πατέρων
καὶ τὴν τοῦ Θεοϋ ἀγανάκτησιν, καὶ τὸ ἀπαρρησίαστον ἐν τῇ φοβερὰ
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. Διὰ τοῦτο γέγονε καὶ τὸ παρόν μου παραδοτήριον ἔγγραφον καὶ ἐπεδόθη τῇ διαληφθείσῃ πολλάκις σεβασμίᾳ
τοῦ ἁγίου Παύλου μονῇ δΓ ἀσφάλειαν. Μηνὶ Μαρτίῳ ἰνδικτιῶνος θ' τοῦ ,ςωζγ' ἔτους».
Τὴν μονὴν ταύτην τῇς Μεσονησιωτίσσης εἶναι ἄγνωστον
εἰς ἡμᾶς πότε ἀπώλεσεν ἡ ἡμετέρα Μονή, ἐκ τῆς ὁποίας ὅμως
σώζεται μία εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ΙΑ' αἰῶνος θαυμασίας τέχνης,
διαστάσεων 1.34 Χ Ο.84, φέρουσα τὸ θεῖον βρέφος εἰς τὰς ἀγκάλας Αὐτῆς καὶ τῆς ὁποίας εἰκ·όνες ἡ μὲν Μήτηρ παρουσιάξεται
ὡς νὰ ὁραματίζεται τὰ πάθη τοῦ Υἱοῦ, ὁ δὲ Υἱὸς πλησιάζει τὸ
πρόσωπόν Της ὡς νὰ θέλῃ νὰ τὴν παρηγορήσῃ. ἸΙ εἰκὼν αὔτη
εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ θυσιαστηρῖου τοῦ καθολικοῦ ναοῦ ἐνθρονισμένη εἰς τὸ σύνθρονον καὶ καλεῖτακιΠαναγία ἡ Μεσονησιώτισσα».
'Ἐκτοτε τὸ κελλίον ἤ μονύδριον τοῦ Ἁγίου Παύλου ἔλαβε
θέσιν μεγάλης Μονῆς. Ταύτην βλέπομεν κατέχουσαν θέσιν 18ην
εἰς τὴν σειρὰν τῶν 25 Ἰ. Μονῶν εἰς τὸ ἐπὶ Μανουὴλ τυπικὸν
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τοῦ Ὄρους καὶ πρὸ τῶν Ἰ. Μονῶν Διονυσίου, Σίμ. Πέτρας καὶ
Γρηγορίου, ἐξ οὗ ἀσφαλῶς δύναταί τις νὰ ὑποθέσῃ ὅτι προηγήθη κατά τι ἡ ἐπανεμφάνισίς της εἰς μεγάλην Μονήν.
Συγχρόνως μὲ τὴν ἀγορὰν τοῦ μονυδρίου ἥ καὶ μικρὸν μετὰ
ταῦτα, οἱ ὁηθέντες Σέρβοι μοναχοὶ Γεράσιμος καὶ Ἁντώνιος
ἠγόρασαν ἐκ τῆς ἰδίας Ἰ. Μονῆς Ξηροποτάμου καὶ τὸ Μετόχιον
Σάρτη παρὰ τὴν Σιθωνίαν, τοῦ ὁποίου τμῆμα, ἀξαιρεθὲν τῆς
ἀπαλλοτριώσεως, κατέχει μέχρι σήμερον ἡ Ἰ. ἡμῶν Μονή. Τότε
ἔφερε τὴν ὀνομασίαν «Μελισσουριά», ἀλλὰ βραδύτερον ἔλαβε τὴν
ὀνομασίαν «Σάρτη» ἐκ τῆς ἐκεῖσε ἀρχαίας ὁμωνύμου πόλεως.
Παρὰ τῆς ἰδίας Μονῆς ἠγόρασαν καὶ μέρος τοῦ σημερινοῦ
Μετοχίου «Κριαρίτσι» ἐπὶ τῆς αὐτῆς χερσονήσου, ἥτοι τὰ βόρεια
μέρη αὐτοῦ «Προσήλια» ὀνομαζόμενα. Βραδύτερον καὶ κατὰ τὸ
16Ο9 ἠγοράσθησαν τὰ μεσημβρινὰ μέρη «ἄσπρες πέτρες, σπαρτόβουνο καὶ μπιμπιλίτσα» παρὰ τῆς 'Ι. Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 5Ο.ΟΟΟ ἄσπρων καὶ οὐτως ἀπηρτίσθη
τὸ σημερινὸν μετόχιον ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπηλλοτριώθησαν 257
στρέμ., ἐναπομείναντος ὑπὲρ τῆς Ἰερᾶς ἡμῶν Μονῆς τοῦ δασώδους τμήματος αὐτοῦ.
Ὁλίγον πρὸ τοῦ 1375 ὁ ὅσιος Διονύσιος κτήτωρ τῆς γείτονος καὶ ὁμωνύμου αὐτοῦ Μονῆς, ἔλαβε χῶρον ἀπὸ τὸν Πρῶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς Συνάξεως καὶ ἔκτισε τὴν Μονήν
του χωρὶς νὰ φροντίσῃ διὰ τὴν ὁροθέτησιν τοῦ δοθέντος εἰς
αὐτὸν δασικοῦ τόπου, ὡς ἐκ τῆς μεγάλης ἀγάπης καὶ τοῦ συνδέσμου μεταξὺ τῶν δύο Μονῶν (Διονυσίου - Ἁγ. Παύλου) χάρις εἰς
τὴν πνευματικότητα τοῦ Διονυσίου καὶ τοῦ πνευματικοῦ του Δομετιου κατέχοντος τὸ κάθισμα τῆς «Παναγίας» ἀνήκοντος εἰς τὴν
δευτέραν, ὅστις καὶ συνετέλεσεν εἰς τὴν ἴδρυσιν τῆς Μονῆς ὑπὸ
τοῦ Διονυσίου.
Μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου, πραγματοποιηθεῖσαν ὀλίγον μετὰ τὴν ἴδρυσιν τῆς Μονῆς του, ἐδημιουργήθησαν σοβαραὶ προστριβαὶ μεταξὺ τῶν διαδόχων τοῦ ὁσίου και τῆς
ἡμετέρας Μονῆς ἐξ ἀφορμῆς ὁριακῶν διαφορῶν, τοῦ Πρώτο'υ
τοῦ Ἁγίου Ὄρους δώσαντος ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Συνάξεως ἔγγραφα
ὑπὲρ τῶν ἀπόψεων τῶν πατέρων τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσ. Διονυσίου.
Τῷ 14Ο1 λαβοῦσα γνῶσιν ἡ Σύναξις τῶν ἐγγράφων τούτων
ἐκήρυξε ταῦτα ἄκυρα καὶ μετέβη πρὸς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν καὶ λύσιν
τῆς διαφορᾶς. Πράγματι ἡ σύναξις ἐχώρισε τὸν ἀμφισβητούμε-
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νον χῶρον εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη ὡς ἤδη ταῦτα ὑφίστανται, ἤτοι
ἄρχονται ἀπὸ τῆς θαλάσσης παρὰ τὸν λάκκον τοῦ Καλαθᾶ, πέτρα
μεγάλη ριζημαία, πέτρα μεγίστη ὀρθία ὡς πύργος, μεγάλαι πέτραι,
τύμβη πετρώδης, Ἀββᾶ Θεοδώρου μνῆμα ἤ ἁλώνιον, ὡς λέγεται
σήμερον, μέχρι τῆς «σελλάδος» τοῦ βουνοῦ, ἐκ τῆς ὁποίας βλέπομεν τὴν Ἀμαλφηνοῦ (σιδηροῦν ἤδη σταυρόν).
'Η ἀπόφασις αυτη τοῦ Πρώτου καὶ τῆς Συνάξεως φέρουσα χρονολογίαν Ὁκτώβριον 69Ο9 (14Ο1) ἔχει ὡς ἀκολούθως :
« ᾧ Αἱ ἁπλότητες δὲ ἄρα καὶ αἱ ἑνώσεις πολλῶ καλλίους ἥ
κατὰ ποικιλίας καὶ διαστάσεις, αἱ μὲν γὰρ καὶ παρὰ Θεοῦ τὸν
ἔπαινον τυγχάνουσιν ἔχουσαι, αἱ δὲ τοῖς δαίμοσι μόνοις καὶ τοῖς
ὑπ' αὐτοῖς ἀπεκκληρωθεῖσιν καὶ ἡ μὲν ἁπλότης τοσαύτης τιμῆς
ἠξίωτο παρὰ Θεοῦ ὡς καὶ αὐτὸν δὴ ἠθέλησεν ἑαυτὸν τῇ τοιαύτη
προσηγορίᾳ καλεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν ἕνωσιν, οὐ μόνον οὐχ ὅτι
ἐγγύτατον τοῦτον καὶ περὶ αὐτόν, τοὺς θείους νόας φημὶ ἔχειν
βούλεται ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς εἰκόσι τετιμημένους τῇ θείᾳ ἀξιοῖ.
αἱ δὲ ποικιλάαι καὶ διαστάσεις ὑπεισῆλθον εἰς ἡμᾶς οὐκ ἀπὸ Θεοῦ
ἧ γὰρ ἄν ἄπαντες οὕτω διέκείντο. καὶ ὁ τῆς πρώτης τυχὼν
ἀξίας καὶ παρὰ Θεοϋ ὤν φῶς δεύτερον, οὐκ ἀρκεῖν οἰηθεὶς αὐτῷ
τὴν τοσαύτην ἀξίαν, ἄλλ' ἤδη καὶ ἰσοθεϊαν φαντασθείς, ἐξέπεσε.
τῆς ἀξίας ἐκείνης, καὶ διάστασιν ἀπὸ Θεοῦ προυξένησεν ἐαυτῷ.
Ἐντεῦθεν ποικίλως γίνεται την κακίαν, καὶ ὅπερ ἐκεῖνος ὑπέστη,
καὶ ἡμᾶς αὐτὸ τοῦτο παθεῖν πάσῃ μηχανῇ πεῖσαι πειρᾶται, ἐντεῦθεν ἡμῖν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μακρυσμόε, ἐντεῦθεν αἱ πρὸς ἀλλήλους
διχόνοιαι, ἐντεῦθεν οἱ φόνοι, ἐντεῦθεν ὁ τῶν κακῶν ἐσμός, ϊνα
μὴ τὰ πάντα λέγοντες διατρίβωμεν, ἀλλ' ἧν μὲν ταῦτα ἐπὶ πολύ,
ἀφοῦ δὲ ἡ χριστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ
Σωτῆρος ἡμῶν ἐπεφάνη, ταῦτα πάντα ῷχετο ἐκποδὼν καὶ ὡς
καπνὸς διελύθη καὶ τοῖς βουλομένοις πάλιν ἐπὶ τὴν πρώτην ἐπανελθεῖν ἀξίαν οὐδὲν τὸ κωλύον, ἥνωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰρηνοποιήσας τὰ πάντα καὶ ὑποδείξας ἡμῖν ὁδὸν ἐνώσεως καὶ ἀγάπης.
πρὸς οὐρανὸν φέρουσαν, ἥν βαδίζων ὁ μακαρίτης ἐκεῖνος καὶ τῶν
ἄνω ἐφιέμενος Διονύσιος, ἐδείματο μονὴν τῷ μεγάλῳ Προδρόμῳ
καὶ Βαπτιστῇ οὐκ ἠθέλησε δὲ ζητῆσαι ὁροθετηθῆναι τὸν χῶρον
τὸν περὶ τὴν μονήν, ὅν εἰκὸς νέμεσθαι καὶ κατέχειν τοὺςἐν τῇ μονῇ.
ἐγίγνωσκε γὰρ ἀκριβῶς διάστασιν εἶναι τοῦτο ἀπὸ τῶν γειτνιώντων, ὅπερ οὔτε πρᾶξαι οὔτε ἀκοῦσαι ὅλως ἐκεῖνος ἠνείχετο. 'Εντεϋθεν ἧν αὐτοῖς δὴ τοῖς ἐν τῇ μονῇ, ἥν ὁ ἱερὸς Διονύσιος ἐδομήσατο,
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χαϊ τοὶς γείτοσιν Ιν τῇ τοϋ Ἁγίου Παύλου, τὰ πάντα κοινὰ
διάστασις γὰρ ὰμφοτέραις ταϊς μοναϊς οδκ ῆν, ἕνωσις δὲ μὰλλον
μεθ' ἁπλότητος καθαράς καὶ ὰγάπης δεσμοὶ ἄρρηκτοι. Χρόνος
δὲ τὸ μετὰ ταϋτα βραχὺς καὶ δ μεν γέρων πρὸς 3ν ὲπόθει μεταβαίνει θεὸν τὰς ὲκεϊθεν ὰποληψόμενος τῶν ΙνταΟθα πόνων ἀμοιβάς. δ δὲ τοϊς ὰγαθοϊς ὰεὶ βασκαίνων ὲχθρός, βάσκανον ὲπιβα
*
λὼν αὸτοῖς ὰφθαλμόν, οϋκ ῆνεγκε τὴν κατὰ Θεὸν όμόνοιαν καὶ
εἰρήνην των ὰμφοτέρων μονῶν, ἀλλὰ διαστῆσαι τοότους ὰλλήλων ὲσκέψατο. Ἐντεϋθεν δρους τινὰς καὶ συστατικὰ γράμματα
Τιμίου ΙΙροδρόμου ζητεῖν ἔπεισεν, οῖ καὶ προσελθόντου ἐν
τες τῷ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τοϋ παντὸς δρους προϊσταμένφ γρὰμματα γενέσθαι αὸτοϊς ^τήσαντ2, γ^ωρισμὸν τινὰ καὶ δρους ἔχοντα
τῶν τόπων, οδς αὐτους ἔχειν εἰκός. Ὄδὲ μὴ συνιεὶς τὴν τοϋ διαβολου ὲπίνοιαν καὶ εἰ τὸ κακὸν προβήσεται, μόνος, γνώμης ἄνει»
τῶν ὲν τῷ δρει παντί, ειξε αὸτοϊς, καὶ γράμμα παρέσχεν, δπερ
οὸκ εἰς μικράν τινα ταραχὴν ἐνέβαλε τους Ἀγιοπαυλίτας, ὰναλογιζομένους την τε προτέραν ἔνωσιν, καὶ δτι παρὰ γνώμην
ἐγεγόνει τῶν το5 ὅρους παντός. καὶ εως μὲν ὲκεϊνος μόνον ῆν
οὸ τοσοϋτον εἰς ταραχὴν αὰτοὸς ἐκίνει, ἀφοϋ δὲ ἕτερον Ιγένετο
κυρωτικὸν τοΟ προτέρου καὶ πλείω χωρον παρελάμβανον, τέλεον
μὲν τὸ τῆς ἀγάπης καλὸν παρ' ἀμφοτέρων ὰπελήλατο τῶν μονῶν,
εἰς τοσαότας δὲ ταραχὰς καὶ μὰχας ἐχώρησαν οἱ ἐν αὸταῖς
μοναχοί, ὡς καὶ φόβον εῖναι πολυν, δπερ εἰδὼς 6 ἐν μοναχοῖς
6σιώτατος κυρ Ἀντώνως δ καὶ της Ἁγίου Παύλου μονῆς προϊστάμενος δτι τάχος εἰς τὴν καθ' ἡμἁς ἱερὰν ἀνατρέχει σόναξιν,
καὶ τὰ συμβάντα δηλοποιεϊ, ἄ δὴ πάντα ἡ ταπεινότης ἡμῶν
ὰκοόσασα συνδιασκεψαμένη ἄμα τοϊς περὶ αὸτὴν θείοις ὰνδράσιν, ῆγουμένοις οὐσι τῶν ἐν τῷ καθ' ἧμας Ἁγίῳ Ὄρει παντί,
δεϊν ἔκρινε τοπικ^ ὲκεϊσε παραγενέσθαι ῷστε τὸν τόπον ὑπὲρ οῦ
ῆ διένεξις, ἰδεϊν, ἐντεϋθεν τὰ δέοντα καὶ βουλεόσασθαι καὶ
χαταπραξαι. Καὶ δὴτα ἄνδρες ἔκλεγέντες οἱ τὰς τοιαότας κρίνειν
εἱδοτες, ἀπὸ μὲν τῆς Ἁγίας Λαόρας δ τιμιώτατος ἐν ίερομονάχοις καὶ ιτνευματικδς κόριος Σωφρόνιος, ἀπὸ δὲ του Βατο^ιεδίου
δ τιμιώτατος ὲν μοναχοϊς κόριος Μακάριος, ἀπὸ τοϋ Χελανδαρίου δ τιμιώτατος ἐν Μοναχοϊς κόριος Ἰωβάνης, ἀπὸ τῶν ρώσων
δ γέρων κόριος Νίκαν5ρος, κα! δ προηγοόμενος, απδ τοϋ καθίσματος τῶν Καρυῶν δ πνευματικὸς κόριος θεοδόσιος. ουτοι
ο5ν πάντες προκριθέντες, ῆλθον μεθ' ἡμῶν καὶ παραγενόμενοι
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ἐκεϊσε δικαίωμα παλαιγενὲς ἐζητοϋμεν προσφέρειν αὑτσϊς, ὡσὰν
5Γ αὸτου γνοίημεν τίνος 6 τόπος, 5Γ δν ή ταραχή. Οἱ δὲ δικαίωμα μὲν οὸκ ἔχειν εῖπον, διηγοόμενοι ἄμα καὶ τὴν προτέραν ἔνωσιν, μάρτυρας δὲ προεβάλοντο τον τε πνευματιχδν ζόριον Νικόδημον, καὶ τὸν α,πδ Σϋριανων κόριον Γρῆγόριον τὸν γέροντα,
ἄν5ρας ὰξίους πιστευθῆναι εἰς μαρτυρίαν καὶ. λόγῳ ἐρωτηθέντε;
ἁπλῶς, ήμεϊς δὲ διὰ τὸ μήποτε 6πονοὴσαί τινα, ὡς τάχαγε διὰ
φιλίαν η εχΟραν τὸ δίκαιον οὸκ ὰναφανεῖται καὶ βὰρος Αλ6τοι»
καὶ φρικώδους ὲφωνήσαμεν κατὰ του δι' ἔχθραν ῆ φιλίαν τὸ
ὰληθὲς 6ποκρ6ψαντος, δ καὶ ὰκουσας δ Κόριος Γρηγόριος ἐμαρτύρησεν ἐγγράφως λέγων ἔχειν ἐξ ὰκοἢς παλαιὰς, ὡς κελλία τοϋ
τε ΔρουβανιστοΟ, τοϋ Γαλακτίωνος, τῶν Φυλασσομένων, τὸ ὲπάνω κάθισμα δ Πρόδρομος, τὸ τοΟ Κυρίλλου καὶ δ Σπληθρος εἰσὶ
τοϋ Πρωτάτου, τὸ δὲ παραθαλάσσιον ἄπαν, ὰρχόμενον ὰπο τοδ
περωρισμοϋ τῶν Βουλευτηρίων, καὶ καταντῶν ἕως τοϋ αὸλακίοο
της τοϋ κυροϋ Σίμωνος ἔνι τοϋ Ξηροποτάμου, δ δὲ πνευματικὸς
εῖπεν, δττ ὲγὼ δτε ὸπετάγην τῳ ίερω Διονυσίω, τότε δέδωκε
πρδς αὸτδν δ Πρῶτος ὲκεϊνος κόριος Δωρόθεος δ Χιλανταρινδς,
περιοχήν τινα πολλήν, δ δὲ ουκ ἕφθασε λαβεῖν αὸτὴν διὰ γρα,μματος. Τζϋτα εἰπόντων ἐκείνων ὰκοόσαντες καὶ μὴ δυνηθέντες
γνῶναι τίνος ἄρα εῖη δ τδπος ὑπὲρ ου ἡ διένεξις, ὲπεὶ ουτε
γράμμα ἧν οὸτ' οἱ μάρτυρες ῖσασι ταϋτ' ὰκριβῶς, ἡμεϊς τὸ τῆς
εἰρήνης καλὸν πραγματευόμενοι ὰμφοτέραις ταϊς μ,οναϊς, κατὰ
τὸν τόπον ὲκεϊνον γενόμενοι καὶ μέσην χωρίσαντες, μήτε ταότης
μ,ήτ' ὲκείνης στενώσαντες, διεκρίνομεν καὶ ὰφινάμεθα καὶ έπήξαμεν δρους, οἴ καὶ εχουσιν οδτω. Ἀπὸ της θαλάσσης ἔστι λάκκος
μέγας, δς καλεῖται της ραγτης τοϋ Καλαθἁ, ἐν τῷ τοιοότω τοίνυν
Λάκκῳ πετρα ὲστὶ μεγάλη ριζημαία, ἐν η ὰνεχαράξαμεν τίμιον
σταυρόν, καὶ μικρὸν πρδς κατ' εὸθὸ τῆς πετρας ὲπήξαμεν σταροπήγιον, ειτα ὰνερχόμεθα κατ' ῖσον εἰς τὴν εἰς δξϋ λήγουσαν
μεγίστην πέτραν, ῆτις καὶ σχὴμα πύργου εχει, ῆν καὶ σχίζοντες
εἰς μεσον εἱσερχόμεθα μέχρι μεγάλων πετρῶν, ἐφ' αϊς δρυς,
ὲν η καὶ σταυρὸς κεχαραγμένος ἐστὶ παρ' ἡμῶν, ἔπειτα ὰφέντες
δεξιὰ καὶ πρδς δ,νατολας την ὰπιδέαν ὰνερχόμενοι εὸρίσκομεν
τύμβον πετρώδη, ὲφ' ου δρυς μεγίστη, ἐν η σταυρός, μικρὸν δὲ
πριν ετερος, δς ῆν μὲν παλαιὸς ὲν τη δρυϊ κεχαραγμένος, ὰνεκαινίσθη δὲ νυν ὸφ' ἡμῶν ὰνωτέρω δὲ τούτου τὸ τοϋ ὰββα
θεοδώρου μνῆμα η ἁλώνιον. δπερ ὰφέντες πρὸς ὰνατολὰς
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7,ατήλθομεν μικρὸν καὶ ὰνεχαράξαμεν ὲν δυσὶ δένδρεσι ὰντικρὸ ἱστάμενοι σταυροϊς δύο, καὶ ἱσότητα διαβαίνοντες ὲνεχαράξαμεν
σταυροὺς ἐν τριάκοντα δένδρεσιν, ἐν δὲ τῷ τέλει ἄντικρυ τῆς
σελλὰδος, ὰφ' ης 6ραται ἡ τῶν Ἀμαλφηνών, ἴσταται ὲλάτη
μεγάλη, ἐν ῇ τρεις σταυροὸς πεποιήκαμεν. Τοϋτων δὲ ουτως
όροθετηθέντων παρ' ἡμῶν, τον σόνδεσμον της μακαρίας ὰγάπης
λέγομεν καὶ ἀποφαινόμ,εθα, ὡσὰν τὰ μὲν πρὸς ὰνατολὰς πάντα
ἔχει τὸ μέρος τοϋ Ἁγίου 1Ιαόλου, τὰ δὲ δυτικὰ ἔχει τὸ μέρος
τοϋ κυροΟ Διονυσίου, μηδενὸς ὰπό γε τοϋ νϋν εξοντες ἄδειαν κινἡσαι ἢ διενοχλὴσαι ῆ τῷ μέρει της τοϋ Ἁγίου Παυλου μονῆς
ῆ τῆς τοϋ κυροϋ Διονυσίου, ὰλλ' εἰναι ὲν εἰρήνιο καὶ 6μονοίσ.
ὰμφοτερας τὰς μονας ὰρκουμένας τοϊς οἰκείοις δροις ὰποφαινομεθα. ὰλλ' οὸδὲ τὰ προλαβόντα γράμματα ἔξουσιν ὰπδ τοϋ παροντος τὸ βέβαιον, ἀλλ' ἄκυρα καὶ ὰβέβαια ἔσονται, καὶ γὰρ εῖ
καὶ αραϊς ὲνεπεδώθησαν, ἀλλ' ὡς ὲν παραβύστφ καὶ γωνία. γε»
γονότα καὶ μὴ εχοντά τι μόνιμον κατὰ γὰρ τὸν μέγαν Βασίλειον
οδ ῆ ὰρχῆ ὰδόκιμος καὶ τὸ παν ὰπόβλητον, δφείλουσι καταλυθἢναι ώς νόθα καὶ παρεγχάρακτα, τοϋ παρ' ἡμῶν γεγονότος
ἕχοντος τδ 6εδαιον καὶ ὰσφαλές, ὡς μετὰ γνώμης πάντων γενομένου τῶν ἁγωρειτῶν, ἄν δέ τις τυχὸν ῆ ἀπὸ τοϋ Ἁγίου Παύλου
ῆ ἀπὸ τοΟ κυροϋ Διονυσίου, οὐκ άρκοόμενος τοϊς παρ' ἡμῶν γενομένοις δροις, εἰς ανατροπὴν τοότων χωρὴσαι πειραθείη, τὸν
τοιοϋτον οῖος ἄρα καὶ εῖη ὡς παραβάτην καὶ χαιρέζακον ἔχομεν
ὰφωρισμένον ἀπὸ Γ1ατρός, Υίοϋ καὶ Ἁγίου Πνεόματας της μιας
καὶ ὰσυγχότου Θεότητος, ....... Καὶ εϊς ὰσφάλειαν καὶ βεβαίωσιν
το παρὸν ὲγεγόνει γράμμα καὶ υπογραφὲν παρ' ἡμῶν ὲπεδόθη
τοϊς τοϋ Ἁγ. Παύλου μοναχοϊς. Μηνὶ Ὁκτωβρίω ἰνδικτιῶνος θ'
ετει, ,ς··7οθ'. ἧ Ὁ 1Ιρῶτος τοϋ Ἁγίου Ὄρους Γεννάδιος ἱερομόναχος. ᾧ Ὁ ἀπὸ της Λαύρας Σωφρόνιος ίερομ. καὶ πνευματικός.
ἧ Μακάριος μοναχὸς Βατοπεδινός. ᾧ Μακάριος ἱερομ. καὶ πνευματικδς δ Ἰβηρ. ἧ Ἰωβάνης μοναχὸς κλπ. (Σερβιστὶ) καὶ Στέφανος μοναχὸς καὶ προηγοόμενος. ᾧ Ὁ ἐν ἱερομονάχοις Γεράστμος καὶ προηγοόμενο'ς τοϋ Ξηροποτάμου μαρτυρῶν καὶ βεβαιῶν
ὸπεγραψα. ᾧ Ὁ ἐλάχιστος ἐν ίερομονάχοις καὶ πνευματτκὰς Θεόδουλος' δ ἀπὸ τῶν Καρυῶν. Ὁ γραφεὸς Ἰωάσαφ εὸτελὴς διάκονος.»
Τὸ ἔγγραφον τοΟτο ἐκυρώθη Πατριαρχικῶς τῷ 14Ο4 καὶ ἐν
,τω 6ποίφ παρατηροϋμεν ν' ὰναφέρωνται ἡ ἡμετέρᾳ Ἰερα Μονὴ
ὡς Ἁγίου Παύλου, ἡ δὲ γείτων τοιαυτη τοϋ κυροϋ Διονυσίου.
(Συνέχεια εις τδ έπομενον)

ΙΕΡΜ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΠΟΣ ΠΕΤΡΒΣ
"Η Ἰερὰ Μονὴ Σιμωνος Πέτρας τυγχάνουσα κοινοβιος εἰναι το
πΚεον τολμηρὴν οϊκοδδμημα τοϋ 'Αγίου Ὅρους, κειμένη επϊ πανυψήλου βράχου επι τῆς ΝΔ πλευρας τῆς χερσονήσου, εκ τοϋ δποιου ἔλαβε καὶ τὴν δνομασίαν. Παρουσιάξει γραφικώτατον θέαμα με τὰς πολυαρϊθμους σειρὰς των εξωστων, εκ των 6ποϊων διερχδμενος δ επισκέπτης καταλαμβάνεται ϋπδ τρομου. Τῆς θαλάσσης απεχει ὴμισειαν
ῶραν και εϋρϊσκεται εις ϋψος 45Ο μ. απ' αϋτὴς.
Ἰδρυτὴς αϋτής φέρεται δ Ἂγιος Σιμων κατὰ τὰ μἐσα τοϋ ΙΔ'
αϊῶνος, δστις πρδτερον άσκοϋμενος έκεϊ πλησιον καὶ έπιθυμῶν να
ϊδρυση τὴν Μονὴν εϊδε άστέρα ανω τοϋ βράχου κατα τὴν ννκτα των
Χριστουγέννων καϊ έκλαβῶν τοϋτο ώς ενδειξιν τῆς θεϊας βουλήσεως
ῆρχισεν ὰμἐσως τὰς έργασϊας δαπανη εϋπδρων τινων γνωοτων τον.
Τῳ Ι363 άνηγέρθησαν μεγάλαι οϊκοδομαὶ δαπάναις τοϋ Ἰωάννου
Οὑγγλες βασιλέως Σερβιας κα'ι Ρουμανίας, δστις μετὰ εν ετος έχορήγησεν αύτὴ και χρυσδβουλλον. Κατὰ τὴν περιοδον αὑτὴν επλουτισθη
καϊ μέ διάφορα μετδχια εις Σιθωνίαν, Στρυμῶνα καὶ Λῆμνον. Ταυτοχρονως δε ὴγδρασε καϊ δϋο εν Καρυαϊς κελλία.
Σήμερον κατέχει τὴν Ι3ην ϊεραρχικὴν σειραν μεταξυ των Ἰ. Μονων τοϋ 'Αγϊου "Ορους κατα τὴν εν τή Ἰ.-Κοινοτητι παρεδρίαν. Εις τδ
τυπικδν δμως τοϋ Ι 394 βλέπομεν αϋτὴν 23ην μεταξϋ των τοτε 25 Μονῶν.
Τὴν ΙΙην Δεκεμβρϊου τοϋ Ι58Ο άπετεφρτοθη δλοσχερῶς εκ πυρκαϊας κατὰ τὴν δποίαν κατεστράφησαν απαντα τα εγγραφα αϋτῆς. Διεσώθη μονον το Ι'αμεϊον της Μονῆς, χάρις εις τδ δποϊον ὴλΟεν εις
συμφωνϊαν με τους πασχοντας οϊκονομικῶς μοναχοὑς τῆς Ἰ. Μονής
τοϋ Ξενοφῶντος, δπως πληρώση τδ εκ δρχ. 2Οῃ.ΟΟΟ άργυρίων χρέος
αϋτής, ἀλλὰ ν' ὰναλάβουν τὴν διοικησιν της Μονής τοϋ Ξενοφῶντος
πραγμα δπερ καϊ έγενετο διὰ συμφωνίας έπικυρωθεϊσης εν ετει Ι58Ι
ὑπδ τοϋ Πατριάρχου Ἰερεμίου, ἀλλ' ειναι άγνωστον μέχρι ποτε
διήρκεσεν ή συμφωνία α·ϋτη.
Ὅλίγον μετὰ ταϋτα ο ήγοὑμενος τῆς Μονῆς Νεδφυτος, μετέβη εϊς
Ρουμανιαν, ενθα συνέλεἰ·ε πολλα χρήματα καὶ άνεκαίνισε τὴν Μονήν,
εκ παραλλήλου δὑ έξησφάλισε καὶ εν Μονϋδριον εν Βουκουρεστϊῳ δι'
έγγραφου τοϋ Μιχαὴλ Βοεβδδα νπο χρονολογϊαν Ι599.
Τον Ἰοϋνιον Ι626 νεα πνρκαϊα έσημειώβη με μεγάλας ζημιας,
άνακαινισθεϊσης ταϋτης αμέσως.
Τῷ Ι644 έφέρετο με χρέος 7.ΟΟΟ γροσϊων εν Θεσσαλονϊκη και
Ἂγ. Ὅρει, κατὰ δε τὰ τελη τοϋ ΙΖ' αϊωνος περιὴλθεν εϊς τὴν
ϊδιορρυθμίαν.
'Εξ ϋπάρχοντος σημειώματος εν τη Μονὴ πληροφοροὑμεθα δτι
τὴν Ι5ην 'Απριλιου 1762 εισὴλθεν εν αύτή δ εϊς τον Προφήτην 'Ηλίαν
παρὰ τὴν Καψάλαν τοϋ Παντοκράτορος ήσυχάζων Σέρβος ϊερομ.
Παϊσιος πνευματικδς μετὰ 35 μοναχῶν διὰ ν' άναλάβη τὴν διακυβέρ-

87
νησιν τῆς Μονῆς, ἀλλὰ δεν ήδυνήθη καὶ άνεχτορησεν, δτε ταϋτης
κλεισθείσης περιήλβεν εις τὴν εξουσιαν τῆς Μεγάλης Μέσης. Μετα:
διετίαν άνέλαβε ταύτην δ έκ Μυτιλήνης ϊερομ. 'Ιωάσαφ, δστις έξηγορασεν απδ πειρατὰς τὴν άριστερὰν τῆς 'Αγϊας Μαγδαληνῆς άντϊ 52Ο
φλωρίων Βενετιας και επλήρωσε τὰ χρέη τῆς Μονῆς, διὰ τὰ δποϊα
έπληρώνετο τδκος 3Οθύο, έλευθερῶσας τα έπ'ι ενεχϋρῳ δοθύντα κτήματα τῆς Μονῆς.
Κατὰ τὴν περιοδον της έπαναστάσεως και απδ τοϋ Ι82Ι-Ι83Ο δτε
τουρκικδς στρατδς διέμενεν έντδς των Ἰ. Μονῶν τοϋ Ἁγίου "Ορους,
περιήλθεν εις οικτραν οικονομικὴν κατάστασιν, άναχωρησάντων και
καὶ των μοναχῶν αϋτὴς.
Τω Ι848 ανέλαβεν ὴγοϋμενος δ ῖξ 'Αλατσάτων ϊερομ. Σεραφείμ,
δστις βοηθοϋμενος καὶ ϋπδ σωφρδνων συμβοϋλων επέτυχε τὴν άνδρθωσιν αϋτὴς. 'Εν συνεχειι^ και 6 διάδοχος αϋτοϋ ϊερομ. Νεοφυτοε
έργασθεις συνετως έβελτίωσε ταύτην.
Τφ Ι868 έκοινοβϊασεν εις τὴν Μονὴν δ πριοην Δρυϊνουπολεως
Παντελεήμων έκ Μαδϋτου, δστις εκάρη μοναχδς μεγαλδσχημος, λαβων
τδ δνομα Σϊμων, θανων τφ Ι875 εντδς τοϋ πλησίον τῆς Μονῆς ήσυχαστηρίου τοϋ 'Αγ. Σιμωνος.
Τῷ Ι891 νεα πυρκαϊὰ κατέστρεψεν απασαν τὴν Μονὴν μετὰ τοϋ
ναοϋ και της βιβλιοθήκης. Κατεστράφησαν 25Ο χειρδγραφοι κιοδικες,
4Ο περγαμηνοὶ και 75Ο εντυποι, διασωθἐντων μονων των 'Αγ. Λειψάνων.
'Ο ὴγοϋμενος Νεδφυτος ένεργήσας ερανον εν Ρωσϊςι συνεκέντρωσεν ϊκανον χρηματικδν ποσδν έκτελῖσας πολλας εν αϋτῆ έργασϊας.
Μεταξὑ των ετων Ι9ΟΟ - Ι9Ο2 έπεξἐτεινε σημαντικῶς τὴν Μονήν, τῆς
δποίας δϋναται να θεωρηθὴ νἐος κτήτωρ.
'Ιερδν ναδν εχει μικρδν επ' 6νδματι τῆς Γεννήσεως τοϋ Σωτήρος,
παρεκκλήσια δε 4 έντδς της Μονῆς καὶ ϊσάριθμα εκτος αϋτὴς εις
διάφορα διακονήματα.
Μεταξῦ τῶν Ἀγίων Λειψάνων ὰναφέρεται τεμάχιον Τιμϊου Ξϋλου,
ὴ αριστερα χειρ της 'Αγ. Μαρϊας της Μαγ6αληνής, τῆς 'Αγ. Βαρβάρας, 'Αγ. Παντελεήμ,ονος, 'Αγ. Κηρϋκου, Τιμ. Ιϊροδρομου, Ἀγ. Τρϋφωνος, 'Αγ. 'Ελευθερϊου, 'Αγ. Παρασκευής, 'Αγ. Χαραλάμπους, 'Αγ.
Μοδἐστου, 'Αγ. Παύλου δμολογητοϋ, 'Αγ. Διονυσίου Ζακϋνϋου, 'Αγ.
Συμεῶν στυλιτου κ. α.
Εις τὴν Δάφνην, τον λιμῖνα τοϋ 'Αγιου Ὅρους, εχει ὰρκετὰ
κτϊρια με τον μοναδικδν εν αϋτῆ ναδν των 'Αγιων Πάντων πρδς εκκλησὰχσμδν των εν αϋτή ϋπαλλήλτον και ἀλλων κοσμικων.
'Ο άριθμδς των ῆδη εν τῆ Μονή Σϊμ. Πἐτρας μοναχῶν άνέρχεται εις 3Ο περίπου. Προπολεμικῶς εϊχε 45 και προ 6Οετίας 7Ο.
'Εν Καρυαϊς εχει τδ κτίριον εις τδ δποϊον στεγάξεται ὴ Διοϊκησις
τοϋ 'Αγϊου "Ορους, τδ αντιπροσωπεϊον αϋτής, δϋο κελλϊα και αρκετα
καταστήματα εν τή άγορά τῶν Καρυῶν. Πέριξ δε της Μονῆς τρία καθίσματα εις τα δποϊα ήσυχάζουν ανα εις μοναχδς.
"Εχει δάσος αξιολογον συνορευδμενον με τὰ δάση των Ἰ. Μονῶν
6σ. Γρηγορϊου, Φιλοθέου, 'Ιβήρων και Ξηροποτάμου. 'Επϊσης έλαιῶνα
εη των μεγαλυτέρων τοϋ 'Αγϊου "Ορους διατηροϋσα μηχανοκίνητον
ελαιοπιεστήριον.

"ΤΟ ΡΜΔΓΟΦΩΝΟΙἸ,, ΚΗΙ "ΡΗΔΓΟΦΩΝΗ ΕΠ ΗΓΙΩ ΟΡΕἢ,
'Υπδ τοὺς τϊτλους αύτούς έσημειιύσαμεν εἰς προηγούμενα τεύχη τοϋ
περιοδικοϋ μας περὶ της κινήσεως προς κατάργησιν τοϋ κακως εισαχθέν·
τος ὅαδιοφτδνου εν 'Αγίφ “Ορει, διὰ τον δποϊον έγκυμονεϊ τοϋτο κινδϋνους οϋχὶ μικρούς. Δὲν μας κατέχει θρησκευτικός τις φανατισμός, οϋδὲ
ἀντιπάθεια κατὰ της έφευρέσεως ταύτης τοϋ ὰνθριοπου, τον 6ποϊον δ
Θεδς έπροίκισε μέ τδσην σοφίαν, ἀλλ' ὴθελήσαμεν νὰ έλέγξωμεν τὴν
κακὴν χρήσιν αύτοϋ,. ῆτις τελευταίως ύπερέβη παν ὰνεκτδν οριον : Τον
περιορισμοϋ τούτου μὴ έπιτευχθέντος, ὲγένοντο εϊσηγήσεις προς τελεϊαν
κατάργησϊν του, διοτι οι καρποι τους δποίους τδ ὸαδιδφωνον θὰ παρουσιάση μελλοντικως εϊς τὴν ιδιοτυπον ὴμων ξωήν, βὰ ειναι δλέθριοι.
Δεν δύναται ν' ὰμ.φισβητήστι κανεϊς δτι· τδ ὅαδιοφωνον διὰ τὴν
μεγαλυτέραν μερίδα τοϋ "Αγιου Ὅρους ἀποτελεϊ σκάνδαλον, ἀλλὰ και
διὰ τους εϋλαβεϊς έπισκέπτας καὶ κυρϊως τους προσερχομένους εϊς τὴν
Μοναχικὴν ζωὴν, οῖτινες μολις έξέλθουν εϊς τὴν ὰποβάθραν τοϋ 'Αγϊον
Ὅρους, εὑρίσκονται προ οικτροϋ θεάματος, τὴς καταχρήσεως δηλ. τοϋ
ὑαδιοφώνου.
Τὴν τραγικὴν αύτὴν κατάστασιν διεπιστωσαμεν διὰ πρώτην φορὰν
προ τριετίας οί ϊδιοι, εύρεθέντες ἐν Καρυαϊς, δπου εν μέση άγορα ὴκούσαμεν ἐξ άρκετὴς ὰποστάσεως ῆχους, μὲ σημαντικὴν ἔντασιν, μουσικὴς
κα'ι ὰσμάτων. 'Απευθυνθέντες ὰμέσως εϊς τὴν 'Ιερὰν "Επιστασίαν έλάβομεν τὴν ὰπάντησιν δτι προκειται περὶ τοϋ ὺαδιοφωνου τὴς άστυνομϊας
προς τὴν δποίαν οϋδε'ις τολμα νὰ κάμτ) τας παραιηρήσεις. Διελ96ντες
εκ Δάφνης, τὴν αὑτὴν καϊ χειροτέραν κατάστασιν εῦρομεν. των ὸαδιοφωνων ὰκουομένων μέχρι τὴς προβλὴτος.
'Απδ τὴν ταχεϊαν ταύτην καϊ ἀθρόαν έξάπλωσιν τοϋ ὅαδιοφτδνου
έσπεύσαμεν ν' ὰπαγορεύσωμεν τὴν χρήσιν αϋτοϋ εις πάντα τα έξαρτήματα
τὴς 'Ι. ὴμων Μονῆς κα'ι γενικως τὴν περιφέρειαν αύτὴς. 'Εκ παραλλήλου, εξ ύποχρεωσεως, ἀπηυθύνθημεν ἀμἐσως προς τὴν 'Ιερὰν Κοινότητα
τοϋ 'Αγ. "Ορους διὰ τοϋ υπ" ἀριθ. Α / Ι3 - 3 -1 - Ι956 έγγράφου ὴμων
ἔχοντος ως ὰκολούβως:
« Φέρομεν εις γνωσιν υμων δτι τδ ὅαδιοφωνον τῆς 'Υποδιοικήσεως
Χωρίκὴς λειτουργεϊ πολλάκις κατ' αυτδν τον τροπον, ωστε νὰ γϊνεται
ὰκουστδν και εις αὑτὴν τὴν ὰγορὰν των Καρυων. 'Επϊσης και τδ ὸαδιοφωνον τοϋ Τελωνείου εν Δάφνη ὴκοϋσθη εϊς 6λοκληρον τὴν εντασιν
αϋτοϋ και νὰ παρουσιάζη τον λιμένα τοϋ 'Αγίου Ὅρους ως έπαρχιακδν
κοσμικδν κέντρον διασκεδάσεως.
Νομίζομεν δτι κατὰ τὴν ἀποφασιν τοϋ Ι947 της 'Ι. Κοινοτητος,
δτε ὴγοράσθη τδ πρωτον ὸαδιόφωνον, μετὰ τὴν ὰπέλευθέρωσιν, έδικαιολογὴθη ή ὰγορά αϋτοϋ ιος συμφεροτέρα, ωστε χρησιμοποιουμένου τοϋτου μονον κατὰ τας ῶρας εϊδήσεων, τελετων, διαλέξεων κα'ι ὰλλων μορφωτικων έκπομπων, νὰ δύνανται νὰ παρακολουθοϋν ἀπαντες οί εν Καρυαϊς, παραμείναντος μάλιστα τούτου επϊ διετίαν περιορισμύνου διὰ
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χλειδός, τὴν δποϊαν κατεϊχε μέλος τῆς Ἰ. Κοινότητος, διὰ ν' ἀποφευχθῆ
έπέκτασις ή και μονη αϋτοϋ καταχρησις. Ὅλίγον δὲ βραδύτερον, λογω
της τότε κρισῖμου καταστάσεως, παρακλήσει τής άστυνομὶας, ὴγοράσθη
καὶ δι
* αϋτὴν ϋπο της 'Ι. "Επιστασϊας έκ τοϋ τοτε ταμεϊου ΜΑΔ μὲ τὴν
ϋποχρέωσιν δμως νὰ καταβληθὴ 6 δφειλόμενος σεβασμύς προς τον ίερδν
ὴμων τδπον, δηλ. νὰ μὴ γϊνεται ὰντιληπτδν ἔξω τοϋ οϊκήματος αϋτὴς,
καθύσον δ προορισμδς του τόπου εϊναι πολὑ διάφορος τής κοσμικὴς
αύτων ζωὴς.

"Επειδὴ δμως τδ κακδν ἐπεξετάθη ὑπὲρ τδ δέον κα'ι ὑπὲρ τδ σημεϊον τδ δποϊον συγκατετέθη δ Τόπος καὶ θεωρεϊται ῆδη ὐρθως ως σοβαρὰ πληγὴ ὴ έπέκτασις αϋτοϋ, μἑ κὶνδυνον νὰ· εϋρεθωμεν προ άνελπί'
στων ὲξελιξεων, ἔχομεν τὴν γνῶμην δπως ὴ 'Υμετέρα Πανοσιολογιότης,
ῆτις πολλάκις εἰς παρομοὶας περιστάσεις περιεφροϋρησε τὰς παραδοσεις
καϊ τὴν κανονικὴν ζωὴν τοϋ Τ6που, ὲπιληφθῆ τοϋ ζητήματος αϋτοϋ καϊ
λὰβη μετἁ τοϋ κ. Διοικητοϋ δλα τὰ μέτρα προς δλοκληρωτικὴν κατάργησιν των ὸαδιοφωνων, ατινα ὲνω απο το εν μέρος οϋδένα ὰπολύτως σκοπδν
ἐξυπηρετοϋν εν 'Αγ. Ὅρει, ὰπδ τδ αλλο κλονϊζουν αὑτὰ τὰ θεμέλια αὴτοϋ.
Γνωρίζομεν οτι μερικοι των ὰγιορειτων, και ειναι λυπηρδν δτι τδ
ὑαδιδφωνον κατέλαβε θέσιν ως εν των άρϊστων Πατερικων άναγνωσμάτων, κάῳνουν καλὴν χρὴσιν οώτοϋ, ἀλλὰ χάριν τοϋ γενικοϋ καλοϋ καϊ
συμφέροντος νὰ δεχθωσι τὴν θυσίαν, ὴ δὲ κατάργησις πρέπει νὰ ειναι
ό2.οκληρωτικὴ και έκριξωτική, διδτι ϋπδ τὴν παροϋσαν κατάστασιν δεν
βλέπομεν οτι εις νέος·εϋλαβὴς έρχδμενος ν' άκολουθήση τὴν Μοναχικὴν
ημων ζωὴν της ὴσυχάας και ψυχικής ὰνατάσεως, εϊναι δυνατδν νὰ παραμείντ] εστω και μιαν ήμέραν, ἐὰν μολις έξέλθτ) εις τὴν προὶτην ἀποβάθραν τοϋ 'Αγ. Ὅρους, τὴν Δάφνην, ένω Ο" άναμἐνη νὰ αἰσθανθῆ τδ
πρωτον ὰρωμα της ιδεωδους καὶ θείας ἠμ,α5ν ζω·ης, εὑρεθῆ εν μέσω των
δαιμονιωδων σειρηνικων φωνων, τὰς 6ποϊας μολις προ δλίγου έγκατέλειψε μαζὺ μέ τον κόσμον».
Τδ ἔγγραφον μας τοϋτο κοινοποιηθέν ύπδ της 'Ι. Κοινότητος εις
τον Διοικητὴν κ. Κωνσταντόπουλον, δστις, σημειοϋμεν καϊ πάλιν, ειναι δ
μονος δστις καϊ ἀπδ της πλευρας αϋτης έσεβάσθη τδ καθεστως τοϋ
'Αγιου Ὅρους ἀποφυγων νὰ προμηθευθῆ ραδιοφωνον καθ' δλον τδ
έπταετἑς περίπου διάστημα της ένταϋθα ὑπηρεσϊας του, έπροκάλεσε τὰς
προς τοϋτο διαταγὰς του διὰ νὰ έπανέλθωμεν βραδύτερον εις τὴν αὑτὴν
και χειροτέραν κατάστασιν.
Ὅλίγον βραδύτερον ή ἀδελφὴ 'Ιερὰ Μονὴ τοϋ Ὅσίον Γρηγορϊου
δι' έγγράφου αϋτὴς έπανὴλθεν έπϊ τοϋ ζητήματος αϋτοϋ προς τὴν 'Ι.
Κοινοτητα, ὑποδείξασα τον κὶνδυνον τοϋ 'Αγίου Ὅρους, μὲ τὴν παράκλησιν νὰ ληφθοϋν ἀποφάσεις προς περιορισμδν τοϋ κακοϋ. "Εγένοντο
ὰρκεταὶ συζητήσεις, ὴρωτήθησαν αι "Ιερα'ι Μοναί, έλήφθησαν μερικοὰ
ψυχραϊ ὰποφάσεις διὰ νὰ τεθοϋν και πάλιν εις τδ άρχεϊον.
"Ηδη κα'ι πάλιν ὴ αύτὴ "Ιερὰ Μονὴ Ὅσ. Γρηγορίου, προς τιμὴν
και ἔπαινον της διοικήσεως αϋτὴς, έπανέρχεται έπι τοϋ ζητήματος καϊ
μολις προ δλιγων ὴμερων κατέθεσε νέαν προτασιν διὰ τοϋ παρὰ τὴ 'Ι.

9Ο
Κοινότητι άντιπροσώπου αύτής ζατὰ μιαν τελευταίαν Συνεδρίασιν τοϋ
σιδματος τὴν έξὴς:
«'Εκ μέρους τῆς Μειανοίας μου δηλω τὴ Σεβαστῆ 'Ι. Κ., δτι πρέπει
αυτη νὰ λάβη υπδ σοβαρὰν ἔποψιν τδ ζήτημα ὑπάρξεως ἐν 'Αγ. Ὅρει
ὑαδιοφιονοϋ και έξετάση ποια ὴ άποστολὴ αϋτοϋ ένταϋθα.
Ὅπειδὴ προ πολλοϋ μέν, ἀλλὰ τελευιαϊως παρέγινε τδ κακον. Τόσον
αΙ,,Δημδσιαι 'Υπηρεσὶαι και τὰ εν Δάφντ) και Καρυαϊς καταστήματα,
δσον και κελλία τινα εν Καρυαϊς και άλλαχοϋ, παρεκτρέπονιαι εις κακὴν
χρὴσιν τούτων - διασκεδάσεις., τραγούδια κλπ.- και μάλιστα άνοὶγουν τα
ὅαδιοφωνα εις δλην των τὴν ἔντασιν ῶστε καθϊστανται ένοχλητικὰ τοϊς
πορρω και έγγϋς εϋρισκομένοις Μοναχοϊς, -μηδ' έξαιρουμένης προς τοϋτο
και αϋτ·ὴς εἰσέτι της 'Αστυνομικὴς 'Αρχὴς- εις κοινδν σκάνδαλον και
καλλιεργεϊται οῦτω ἡ ὴθικὴ κατάπτωσις, ὴτις ὲπιφέρει δλέθρια άποτελεσματα Λα! διὰ τὴν έπάνδρωσιν τοϋ 'Ιεροϋ ήμων Τ6που, καθοτι ἕκασιος
νέος δστις ἔρχεται νὰ μονάση και εν δλη τὴ προσπαθεϊα του διὰ νἀ γϊνη
-κατὰ τδ δυνατδν άποκοσμος- καλος μοναχδς, βλέπων δμως ένταϋθα, δια
τοϋ ὅαδιοφώνου, ἔντονα τα σημεϊα τής έν τφ κοσμφ ζωὴς, έπανέρχεται
και παλιν εις αϋτήν, κατὰ τὴν θεϊαν Γραφήν, έπί τον ϊδιον έμετον
'Ως έκ τοϋτου ὴ 'Ιερά μου μετάνοια, εϊσηγεϊιαι και παρακαλεϊ τὴν
'Ι. Κοινότητα, ϊνα εϋαρεσιηθῆ -ιος 'Ανωτάτη τοϋ '1εροϋ ήμων Ιοπου
'Αρχὴ - καϊ μεριμνήστ) διὰ τὴν πανιελὴ κατάργησιν εν 'Αγίφ Ὅρει των
ὅαδιοφώνων, ιος ύπονομευδντων καὶ έπιβουλευομἐνων αϋτὴν ταύτην τὴν
ὴθικὴν ύποστασιν και ϋπαρξίν του. Καὶ πρδς τοϋτο νὰ καιαργηθῆ, πρωτον τής Ιερας ήμων Κοινοτητος, ϊνα μὴ δικαιολογοϋνιαι και οϊ λοιποϊ
παραδειγματιζομενοι δήθεν απ' αύτήν». Τὴ Ι9 ) 9 ) Ι958 δ άντιπρ6σωπος
της 'Ι. Μονὴς Γρηγοριου.
Εύθϋς μετὰ ταϋτα _ ὴ 'Ιερὰ ήμων Μονή ('Αγ. Παύλου) προέβη εις
νεαν ένέργειαν ζητήσασα έγγρὰφως παρὰ τὴς 'Ι. Κοινοτητος δπως αυτη
θεσχ} ως θέμα εις τὴν πρωτην 'Ι. Δισενιαϋσιον Σϋναξιν τοϋ προσεχοϋς
“Απριλϊου τδ θέμα τοϋτο υπδ τὴν έξής διατϋπωσιν: « 'Επειδὴ ή 'Ι. Μονή
'Αγ. Παύλου θεωρεϊ τδ ὸαδιοφωνον μεταξὺ των δργάνων, των δποίων
ὰπαγορεύεται ὴ χρὴσις εν 'Αγϊω Ὅρει δυνάμει τοϋ 37ου ιχρθρου τοϋ
Καταστατικοϋ αϋτοϋ Χάρτου, εισηγεϊται νὰ ληφθοϋν νομοθετικὰ μέτρα
πρδς κατάργησιν αϋτοϋ». Οϋτω ὴ εϋθύνη πλἐον μεταβιβάζεται εις τδ
"Ανιοταιον Νομοθετικδν και Δικαστικδν τοϋτο Σωμα τοϋ 'Αγ. Ὅρους και
8έλομεν νὰ πιστεύωμεν δτι σταθμίζον τοϋτο τὴν κατάστασιν, θὰ έξαρθῆ
εις το υψος τὴς άποστολής του και διὰ μιας ιστορικὴς άποφάσεως θα
δωση τὴν συμφέρουσαν λύσιν εις τον 'Ιερδν ήμων Τόπον, άλλως τδ
"Αγιον Ὅρος θὰ λα9η τὴν πλέον έπικίνδυνον στροφὴν πρδς τὴν κοσμικοποίησιν αϋτοϋ και τὴν πνευματικὴν κατάπτωσιν.
'Επ' αϋτοϋ πολλοι μοναχοϊ και κοσμικο'ι μας ὰπηϋθυνον διαφορονς
έπιστολἀς ὰναφέροντες καταχρήσεις των κατοχων ὸαδιοφιήνων και γενικως έπι τὴς καταστροφικὴς αύτων έπιδράσεως. Μεταξὺ τούτων έξέχουσαν
θέσιν κατέχει έπιστολὴ εύλαβεστάτου φϊλου ὰναγνωστου μας εξ 'Αθηνων
ὰπευθυνομένη προς τους 'Αγιορείτας και τὴν δποϊαν εϊμεθα ὑποχρεωμέ-
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νοι νὰ δημοσιεύσωμεν μὲ περικοπάς τινας, ακριβως δΓ ν' ἀντιληφθοϋν
οι κάτοιχοι των ὑαδιοφωνων τὴν ζημὶαν, τὴν δποίαν προξενοϋν εις τδ
"Αγ. "Ορος καὶ τον χριστιανικὺν κοσμον. Αυτη ἔχει ως ἀκολοϋθως:

'Αγαπητο1

"Αγιορεϊται,

προφυλαχ8ητε ὰπο τον κίνδυνβν τοϋ ραδιοφωνου
(Σας ομιλεϊ ενας κοσμικος)
«'Ως γνωριζομεν πάντες ὰπδ τὰ συμβαϊνοντα εις τὴν ζωήν, διαν
ὲμφανισθῆ ενας λϋκος εἰς ενα χωρίον, σηκώνονται δλοι οι κάτοικοι και
μὲ κάθε μέσον, εν σπουδῆ και ὰγωνϊᾳ, καταδιωκουν αϋτδν μέχρι οῦ ῆ
φονεύσουν αϋτον ὴ θέσουν έκτδς δρίων' καὶ δὲν έπιστρέφουν αν δεν
βεβαιωθοϋν δτι εξέλιπεν δ κϊνδυνος.
"Εαν λοιπδν διὰ τον φαινδμενον λϋκον γίνεται τοσος θόρυβος καὶ
τοσαύτη καϊ τοιαύτη κϊνησις, δποση νομὶζετε, ἀγαπητοϊ μοναχοί, πρέπει
νὰ γίνεται διὰ τον νοητδν λύκον, δστις δεν ὰπειλεϊ τα άλογα πρδβατα,
ἀλλὰ τὰ λογικα, τας ·ψυχὰς των προβάτων τὴς ποϊμνης τοϋ Χριστοϋ καϊ
δὴ τας ψυχὰς τὰς ὑμετέρας, οϊτινες ὴρνήθητε τον κοσμον και τα εν τφ
κοσμιρ ; διοτι οας μισεϊ (δ διάβολος) πολϋ περισσοτερον απδ ὴμας (τοὺς
κοσμικούς), καϊ διὰ τοϋτο ενω εις ενα ἔκαστον απδ ὴμας διατίθεται ενας
(διάβολος), εϊς υμας δὲ ὰνὰ τρεις, διοτι τδ ιδικον σας ἔργον θεωρεϊ
-δπως και εϊναι - κατὰ πολϋ άνῶτερον απδ τδ ἔργον των κοσμικων, καϊ
ο'ταν κατορὐωση και νικήσῃ ενα μοναχον, στεφανοϋται κα'ι δοξάζειαι
απδ τδν άρχηγον του (τον 'Εωσφόρον) ως αλλος ῆρως. "Ενω ὴμας γνωρι'ζει δτι εϊμεθα χλιαροϊ εϊς τὴν ἀγάπην τοϋ Χριστοϋ καὶ άδύνατοι εἰς
τὴν έκτέλεσιν τοϋ θειου θτλήματος.
Διὰ τοϋτο πρέπει ὰμἐσως νὰ σηκωθὴτε δλοι μαζή χωρὶς νὰ λείψη
κανείς και νὰ κηρύξετε συναγερμδν, και νὰ καταβήτε εις τα δύο κέντρα
τοϋ τδπου τὴς ήσύχου κα'ι εϊρηνικὴς Πολιτειας σας, τὰς Καρυὰς και τὴν
Δάφνην (δπου ἔθεσε τὰς βάσεις του δ πανοϋργος, ϊνα ἐκεϊθεν διεξαγαγη
ὰσφαλως τδν έναντϊον σας ψυχοκτονον του πδλεμον), και νὰ έκδιιοξητε
αὑτδν έκεϊθεν.
Τὴν εϊδησιν δέ ταύτην -τὴν ἀνέλπιστον και άπροσδοκητον, και ὴ
δποία πρωτον ὲμένα τδν κοσμικδν έτάραξε κα'ι ἀνησύχησεν- ἐλάβομεν
απδ τδ λαμρδν περιοδικδν σας κα'ι ἀγαπητὴν ήμϊν «"Αγιον Παϋλον τδν
Ξηροποταμὶτην», δστις δχι μύνον άξιεπαὶνως ὰπεδοκϊμασε τδ γεγονός,
ἀλλὰ καϊ ἔλαβε τὰ έπιβεβλημένα μέτρα έναντϊον τὴς εϊσαγωγης και λειτουργίας τοϋ ὅαδιοφιονου εις τὴν περιφέρειαν του, «δστις ειναι τδπος
ήσυχϊας και ψυχικὴς ανατασεως καὶ ουχ'ι τοπος ὰναψυχής καϊ διασκεδάσειον ».
Καὶ τω δντι, έὰν ύπάρχη εις τδν κοσμον πραγμα άσυμβίβαστον,
άταίριαστον και ἀνάρμοστον, τοϋτο ειναι τδ 'Αγιον Ὅρος και τδ ὑαδιοφωνον, δπως ειναι σήμερον. Φωναί, δηλαδή. κα'ι θορυβος καϊ δχλαγωγϊαι, καϊ πολυλογϊαι, και ἀστει6τητες, και ματαιολογϊαι, κα'ι εύτραπελίαι,
κα'ι -τδ κυριωτερον καϊ τδ έπικραιοϋν και τδ πλεονάξον πάντων - τραγούδια, τραγούδια, τραγοϋδια άηδή καϊ άτελεϊωτα, τραγούδια έρωτικά,
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τραγούδια θεατρικὰ απδ ὐεατρίνας γυναϊκας καϊ έλαφρων ὴθων μὲ
έλαφρὰν μουσικήν, εις ενα τοπον τόσον ίερον, τδσον σοβαρόν, τοσον
ῆσυχον, ὴρεμον και γαλήνιον, οιον ειναι τδ περίφημον άνὰ τὴν σύμπασαν
"Αγιον Ὅρος. "Αν ειναι δυνατδν δχι νὰ συξι7τηθῆ, ἀλλ' ούδέ νὰ άκουσθῆ
πδρρωθεν ενα τοιοϋτον πραγμα.

Τις των μοναχων ὰγνοεϊ τον Μέγαν 'Αρσένιον με τον διακαὴ ποθον
του προς τὴν ήσυχϊαν ; Αϋτ6ς ποτε « παραβαλων προς τινας μοναχούς, ὶ5ν
πλησίον κάλαμοι ὴσαν, αϋραις ὴρέμα διασειόμενοι, εφη προς αϋτούς'
τις 6 σεισμδς οῦτος; τω γἀρ ὴσυχίας έρωντι προς ὰλήθειαν, οϋδε στρουθίου φωνὴ πάντως ιχνεκτή. πως ουν ὑμεϊς σεισμοϊς τοιούτοις κατακτυπούμενοι, καθαρως δυνήσεσδε ὴρεμεϊν;» 'Ακούετε; «σεισμδν» άπεκάλεσε
τδ ἀπλοϋν θρόϊσμα των κινουμένων καλάμων δ θαυμαστδς οῦτος Πατήρ,
ἀλλ' οϋδέ και ένδς σπουργίτου φωνὴν έθεωρησεν ὰνεκτὴν εΙς τὴν μοναχικὴν ζωὴν. Κα! ἐπειδὴ έμνήσθησαν τοϋ Εϋεργετινοϋ -τοϋ χρυσοϋ καϊ
αιωνίου τούτου Κώδικος τὴς Μοναχικής Πολιτεϊας- συνιστωμεν εις τους
ἀγαπητοϋς μοναχούς τοϋ 'Αγίου Ὅρους καὶ τοϋς μοναχούς δλου τοϋ
κοσμου, νὰ διέλθωσιν έπι τη εὑκαιρϊα: μὲ πολλὴν προσοχὴν τα άναφερύμενα εις δλόκληρον τδ Ε' Κεφάλ. απδ σελ. 4Ι5-423, (αν και άναμφιβολως τὰ γνωρϊζουν). Διδτι εις αϋτδ μὲ τὰ παραγγέλματα και τα παραδείγματά του διατυποϋνται πληρέστατα και λύεται τελειωτικὰ τδ ζήτημσ.
τὴς ὰπολύτου ὴσυχίας, ῆτις τδ ζωτικδν και άπαραίιητον στοιχεϊον
-δξυγόνον τὴς ζωὴς των μοναχων (εν πολλοϊς και των κοσμικων), οῦ
ανευ δεν ὴμπορεϊ νὰ ζήστ) οϋδεις μοναχος.
'Εὰν λοιπδν δθ 6λίγον θορυβον καλαμιων δ σοφδς 'Αρσένιος
ὴλεγξεν έκείνους τους μοναχούς, οι'τινες ὴνεϊχοντο αϋτον, τϊ θὰ ἔλεγε
καϊ τί Οὰ ἔκαμε αν ῆρχετο σήμερον και ἔβλεπε κα! ὴκουε τδ ραδιοφοτνον μὲ τας πολλὰς καϊ μεγάλας και κοικίλας φωνὰς των θεατρϊνων γυναικων, μὲ τὰ προκλητικὰ και ὰκρως σκανδαλώδη έρωτικὰ τραγοϋδια
και ἀλλα πολλὰ παρομοια, πλησίον των μοναχων; "Ασφα2.ως: ῆ Οὰ ὰπεκήρυττεν αϋτούς (τους μοναχούς) ὰμέσως ως έκπεσόντας τὴς ὑψηλῆς
αυτων θέσεως καϊ άποβαλοντας παν ϊχνος μοναχικοϋ γνωρίσματος -ὰγι6τητος, σεμνοτητος, αϊδοϋς, εύλαβεϊας σοβαροτητος, σωφροσύνης, πένθους,
μετανοίας, κατανύξεως, πνευματικδτητος και τὰ παρομοια, ῆ θὰ ὰπεχωρει
ὰμέσως ἔντρομος, κα! θὰ ἔφευγε, θὰ ἔφευγε μὲ τδ φυσικδν ιδίωμα που
ειχε νὰ φεϋγη τοϋς κοσμικοϋς θορύβους, μέ βὴμα ταχϋτατον, άπδ
τδ ενα άκρον τὴς γης εις τδ άλλο άκρον. Τοσον μακρυά !
Κα'ι τώρα ἀκούσατε οϊ ὰφελεϊς, αι ἀνίδεοι τοϋ μεταξϋ τοϋ Θεοϋ
και τοϋ διαβολου πο1,έμου, και άμϋητοι των δυο ακρων ὰντιθέτων μυστηρίων -τοϋ μυστηρϊου τὴς εϋσεβείας κα'ι τοϋ μυστηρϊου τὴς ὰμαρτιαςτδν ὰληθη και πραγματικδν δρισμδν τοϋ ραδιοφωνου, και κανονϊσατε
αναλογως τὴν ὰπέναντϊ αϋτοϋ στάσιν σας" διοτι ενας χρισιιανός, κα'ι δὴ
δ ανωτερος αϋτοϋ μοναχος, αν δὲν γνωρίζει ἀκριβως τὴν φύσιν
παντδς προσωπου ὴ πράγματος ἀφ' έαυτοϋ, ὴ παρ' άλλου, ὴ παρὰ Θεοϋ
(διὰ τὴς προσευχής), ειναι πολὴ δϋσκολον νὰ ἀποφύγη τὴν βλάβην του,
ῆν προξενεϊ εις οώιὺν κατ' δλϊγον και ὰνεπαισθήτως, έν τω σεμνω δνδ-
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μ·ατι τὴς επιστήμης, δ πανοϋργος έχθρος τοϋ Θεοϋ καὶ τοϋ ἀνθρωπου
διὰβολος.
Ραδιδφωνον έστι 7,ϋκος ῖπδ δορὰν προβάτου' δνος μὲ λεοντὴν' δηλητήριον έντδς μέλιτος' δέλεαρ των κέφπων (κούφων) ἀνθριδπων' συγκδλλησις των ἀσυγκολλήτων καὶ συμβιβασμύς των άσυμβιβάστων' ενωσις των
φύσει έχθρικων και πο1,εμϊων πρδς ἄλληλα' φιλία βιαία καὶ άναγκαστική' συγκοινωνία Χριστοϋ και διαβόλου' κρασις των ακράτων και μίξις
οξους μὲ νέκταρ' φϊλος φαινομενικος' έχθρδς κεκρυμμένος" φίλος των
φιλοκόσμων' έχθρδς των φιλοθῖων' τέρψις άκοής φιληδόνων -γερδντων,
έφήβων, νέων, νεανίδων, παίδων'- μολυσμδς καὶ Ο7.ϊ·ψις χριστιανων νέων
-α'ιδημονων, φιλάγνων, και φιλαρέτων'- χείμαρρος ὰκατάσχετος εῷωτος
σαρκικοϋ και βρωμεροϋ, καὶ ἀγάπη ἀνομος ἀδιακρϊτως γυναικος ύπάνδρου ὴ ὰνυπανδρου. Ραδιόφωνον έστί, ἀρχή, 'Εκκλησία, και τέλος, θέατρον' είσοδος (δὴθεν) παραδείσου, πράγματι δέ κολάσεως' φωνὴ σωτηρϊας κ.ο.'ι κρημνδς ἀπωλεϊας' προσωρινο'ι λογοι άρετὴς, καϊ διαρκή ἔργα
ὰμαοτιας. Ραδιόφωνον ὲστί, μικρδν και δλϊγον καϊ ὰδϋνατον καλδν μετὰ
μ.εγάλου και πολλοϋ καϊ πανισχύρου κακοϋ, -τοϋ τυφλοϋ καὶ ὰμαρτωλοϋ
σαρκικοϋ ἔρωτος-, δπερ (κακδν) καταβάλλει κα'ι κατεξουσιοίζει, καταβροχθϊζει καὶ έξαφανίζει και τδ δλιγον καλδν. Ραδιδφωνον ὲστί, ως λέγει
δ θειος 'Ιάκωβος «πηγή εχ τὴς αϋτὴς 6πὴς βρύουσα κα'ι γλυκϋ κα'ι
πικρόν», δπερ φύσει άδύνατον' διὰ τοϋτο και ἔθεσε τδ έρωτηματικ6ν'
αλλα και αν γϊντ; τερατωδες τοϋτο, τοτε τδ πικρδν θὰ άχρηστεύση τδ
γλυκϋ, καϊ θὰ καταστήση αϋτδ άνίκανον νὰ κορέση τὴν δὶψαν τοϋ πϊνοντος. Μ6νον τοϋτο; και αν εῖναι δηλητήριον; πως θὰ τδ ἀποφύγη; τδ
εϊπομεν άνωτέρω δτι εῖναι τέχνασμα πανοϋργον τοϋ παμπονήρου διαβολου, δστις, διὰ νὰ ἐπιτύχη τοϋ ψυχοφθορου καϊ ὰνθρωποκτόνου σκοποϋ
του, πάντοτε έπενδϋει «καμουφλάρει,ν τα προσωπα και τὰ πράγματα, ῆ
τὰ σκότεια ἔργα του, μὴ τὰ καλσ. δνδματα' π. χ. τὰ καρναβάλια μέ τδ
Τριωδιον, τας πορνομοιχεϊας μέ τὰ άνθη τοϋ Μαἰου, λαμβάνει τδ σχὴμα
τοϋ φωτεινοϋ ἀγγελου, ύποκρίνεται διὰ των 6ργάνων αϋτοϋ, των μασονων,
τον φιλάνθρωπον καϊ έλεήμονα χριστιανον, διὰ νὰ κρημνϊσχ] τον Χριστιανισμον. Δεν εϊδατε πως έξεμεταλλεύθη τὴν έπιπολαιοτητα των προγονων
μας εν τω ἀρχαϊφ παραδείσω; «θεοι ἔσεσῦε, γινωσκοντες καλδν κα'ι πονηρον», ειπεν εἰς αύτοϋς. Και τδ ὰποτέλεσμα; “Ω της συμφορας ! Αϋτδ
ποϋ γνωρϊζομεν δλοι, και έδοκιμάσαμεν δλοι εἰς τὴν ζωήν μας δπως δ
γενάρχης μας “Αδὰμ! Ὅξορία εκ τοϋ παραδείσου - θάνατος !!!. «Πέφυκε
γὰρ πως ή κακία τφ τοϋ καλοϋ προσχήματι ὺγκαλύπτεσθαι' και γὰρ τὰ
οικεϊα αϊσχη τὴ ὰρεττιέπιτριβεται·» λέγει και δ θειος εκ Δαμασκοϋ 'Ιωάννης.
"Ας φοβηθωμεν λοιπδν πολύ, πάρα πολύ, ὰγαπητοϊ 'Αγιορεϊται, τον
διάβολον, ως οί ὰρχαϊοι τους Δαναοϋς, και δωρον -ραδιδφωνον- φέροντα.
'Ιδού ώς γνωστδν, σεις ἔχετε το μοναδικδν προνομιον ως νδμον ύπερφυσικδν -ουτως εϊπεϊν- νὰ μὴ δέχεσθε εις τον τοπον σας γυναϊκα ώς σκανδαλοποιδν καϊ έπικϊνδυνον εις τὴν οϋρανοδροιιον πορεϊαν σας προσωπον.
Κα'ι πολύ δικα'ιως' Διοτι τδ "Αγιον Ὅρος θεωρεϊται ως ενα Μέγα και
ύπαίθριον Κοινδβιον εκ πολλων άνδρικων Κοινοβίων συνιστάμενον, εις
τδ δποϊον δεν πρέπει νὰ εϊσέλθη γυναϊκα, ἔστω, κα'ι μοναχή, ῆτις δέον
νὰ ιιείνη εις ιδϊαν Μονήν. 'Εὰν «φυλὴ Λευὶ καθ' έαυτήν, και αι γυναϊκες καθ' έαυτά;» κατὰ τὴν θεϊαν διάταξιν, διατϊ τοϋτο νὰ μὴ έφαρμοζεται κα'ι εις τδ “Αγιον “Ορος ως ὰσφαλέστατος δρος διὰ τὴν ὰγωνιστι(συνέχεια εις τδ έπομενον)
κὴν ζωὴν κα'ι των δυο φϋλων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ἰωάννου τοϋ Χρυσοστομου. Τδ Σωτήριον Φάρμακον. ('Εννέα δμιλίαι περὶ Μετανοίας). Νεοελληνικὴ άπόδοσις Παναγιιὴτου Στάμου. Σχὴμα
8ον (μέγα), σελ. Ι28 "Αθὴναι Ι958 τύποις Χ.Ε.Ε Ν.
'Η Μετάνοια ϋπὴρξε τδ κήρυγμα των προφητων, τοϋ Θεανθρώπου
Σωτὴρος ὴμων, των 'Αποστολων, των Πατέρων και γενικως τὴς 'Εκκληοι'αε, ῆτις συνεχίζει τοϋτο μέχρι σήμερον και έντοναὶτερον τδ έπαναλαμβάνει διὰ τε τὴς ὑμνολογίας και των άναγνωσμάτων κατὰ τὰς ήμέρας
τὴς νηστείας, ῆτις κατὰ τδν ιερδν Χρυσοστομον ειναι άδελφὴ τὴς Με
τανοίας και των αξϊιον τὴς ύψηλὴς αϋτων κλήσεως κηρύκων τοϋ θειου
λογου. Τοσον συγκινεϊ τδ κατανυκτικδν έκεϊνο «Τὴς Μετανοϊας άνοιξον
μοι πύλας Ζωοδοτα...»!
Μετανοίας κηρύγματα τοϋ μεγαλοφυοϋς κήρυκος τοϊ θειου λογου
θωάννου τοϋ Χρυσοστομου εϊναι και αι δίνιοτέρω έννέα δμιλίαι, αῖτινες
έξεφωνήθησαν εν "Αντιοχεία κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστήν, και τας 6ποὶας
ἀπέδωσεν εις τὴν Νεοελληνικὴν δ φίλος θεολογος κ. Παναγ. Στάμος.
"Εν ὰρχῆ προτάσσεται εισαγωγὴ ἐκ σελ. 5, εν ὴ τονίζεται ή μεγάλη
σηιιασὶα τὴς μετανοϊας δια τὴν εν Χριστφ ξωήν. “Επεται έλευθέρα
. μετὰφρασις εἰς ὰπλὴν καθαρεύουσαν, εν ὴ διαιρεϊται έκάστη δμιλϊα εις
ένότητας μὲ ζωηρὰς έπιγραφὰς καϊ διαφωτιστικὰς ϋποσημειιδσεις., "Εν
τέλει παρατϊθεται πϊναξ κυρίων δνομάτων καϊ θεμάτων.
Ὅ μεταφραστὴς έ'Οεσεν ως τϊτλον «τδ Σωτήριον φάρμακον » διοτι
οῦτω χαρακτηρίζει τὴν μετάνοιαν καὶ δ "Αγιος Χρυσοστομος, προέβη δε
εις τὴν ἐργασίαν ταύτην «ϊνα ὴ ἔκκλησις προς μετάνοιαν τοϋ μεγάλου
Πατρδς άκουσθῆ εύρϋτερον» και παρακαλεϊ τδν Θεδν νὰ εϋλογηση ταύτην «ϊνα φέρη καρπούς μετανοίαςπρος δοξαν τοϋ Παναγϊου Ὅνόματ6ς Του».
Αύτὴν τὴν εϋχὴν διατυποϋμεν και ήμεϊε καὶ θερμως συνιστωμεν τδ
εϊς τδ φάρμακον τὴς ψυχής ὰναφερόμενον βιβλϊον τοϋτο τοϋ μεγάλου
Πατρδς εὶε τους ἀγαπητοὴς ὴμων ὰναγνι6σιας, άφοϋ τοϋτο εϊναι ἀναγκαϊον εις πάντας και καΟημερινως δεον νὰ χρησιμοποιήται, διοτι ώς εϊπε
και δ Μ. Βασίλειος «ὰνθριδποιν ούδεις άναμάρτητος».
« Θέλεις νὰ μά9ης ποσον στολϊζει τους ὰνθριδπους ὴ νηστεϊα, ποσον
τους προφυλάσσει καϊ τους ὰσφαλίξει ἀπδ τδ κακόν,· Σκέ·ψου, οε παρακαλω, τδ μακάριον και θαυμαστον γένος των Μοναχων Ουτοι δηλαδὴ
τοὺς θορϋβους τοϋ κοσμου έγκαταλείψαντες και προς τας κορυφὰς των
βουνων ανατρεξαντεζ και τας καλϋβας των εις τὴν ήσυχιαν της έρήμοι»
ως εις γαλήνιον λιμένα στήσανιες, τὴν νηστείαν σύντροφον και συμμέτογον καθ' δλον τδν βίον των ἔ7,αβον. Διὰ τοϋτο λοιπδν και ὰγγέλους αϋιοϋς
απο ἀνθρώπους τους ἔκαμε, δχι μὲ μόνον έκείνους, ἀλλὰ και μεταξὺ των
ὰνῦρῶπων των πολεων, οσους ὴθελεν ευρει νὰ ἀκολουθοϋν αϋτήν, προς τδ
ιδιον τὴς φιλοσοφίας υψος ὰνυψώνει». ('Ιωάννου τοϋ Χρυσοστομου το
Σωτήριον Φάρμακον σελ. 5ῖ).

Γ. 'Αλεξάνδρου Λαυριιδτου, Ὅδηγδς 'Αγϊου Ὅρους "Αθω. 'Αθήναι Ι957
σχ. 8ον σελ. 2Ο5.
Σπουδαϊον κενδν έπλήρωσε τδ νέον τοϋτο ἔργον τοϋ Γέροντος "Αλεξάνδροιι, διοτι περιέχει παν δτι δέον νὰ γνωρίζη δ βουλομενος νὰέπισκεφθῆ
τδ "Αγιον Ὅρος προς εύοδωσιν τοϋ σκοποϋ του.
'Εν άρχὴ υπάρχει ὰρθρον λίαν διαφωτιστικδν περι τὴς παγχριστιανικὴς σημασίας τοϋ 'Αγ. Ὅρους, τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημιου κ. Ν.
Λοϋβαρι. "Επονται χοήσιμοι δδηγϊαι διὰ τους έπισκέπτας και σϋντομος
Ιστορϊα έκάστη; Μονὴς μετὰ φωτογραφιας, κα'ι άλλαι μέγα διαφέρον
προξενοϋσαι πληροφορίαι περὶ Σκητων, Καθισμάτων κλπ.. Ὅ ἔκδοσις
λίαν καλαισθητος, έπιμελημένη και έπϊ έκλεκτοϋ χὰρτου περιπ, ϊ τιμὴν
εις τδν συντάκτην του έκδοτην και τδ “Αγιον Ὅρος, τδ δποιον 6ι" αϋτὴς
καθισταται εϋρύτερον γνωστδν, ἔοτω και μετὰ χι'λια ἔτη. Και ὴτο πλέον
καιρδς νὰ γίνη γνωστον. Θερμως συγχαιρομεν τφ συγγραφεϊ.

ΣΚΕΨΕΙΣ
«Διδου σοφω ὰφβρμὴν καὶ σοφωτερος εσται». (Παρ. Δ.' 9)
“Η χιλιετηρις.
Ὅφὴμερος ειναι δ ὰνθρωπος κα'ι τα ἔργα αυτοϋ. «Σκιας δναρ ὰνθρωπος» ως εϊπεν δ Πινδαρος. Μόνον δ Θεδς ειναι αϊιδνιος, άναλλοϊωτος και άχρονος. Ὅ ἀσθενὴς δμως (ϊνθρωπος, δ εῦθραυστος αϋτδς κάλαμος, κατὰ τον Πασκάλ, δταν ἐλθη εις έπαφὴν και ένωσιν μὲ τον Θεδν
τον παντοδϋναμον, δταν συνδεθῆ μετ' αϋτοϋ δια τὴς εις Αϋτδν ὑποταγὴς,
νικα τον χρονον και τὴν φθορὰν' και ἀποδειξις τούτου τδ "Αγιον ήμων
Ὅρο;. Μετα τριετϊαν συμπληροϋνται χϊλια ἔτη, ἀφ' ῆς αι ιϊγιαι χεϊρες
τοϋ 'Αθανασίου τοϋ 'Αθωνϊτου μὲ ΟΙκονδμον τὴν 'Υπεραγϊαν Θεοτοκον
ἔκτιζον τὴν Λαϋραν κα'ι ἔθετον τὰς βάσεις τοϋ κοινοβιακοϋ Μοναχισμοϋ
έν τφ “Αθω. Π6σαι μεταβολα'ι ἔκτοτε ὲγένοντο εἰς τον κόσμον! "Εθνη
και αύτοκρατορίαι ἰδρϋθησαν και ὲξηφανϊσθησαν. Πολιτικα συστήματα
ὲξέλιπον καὶ ύπδ έτέρων ὰντικατεστάθησαν. "Εν μένει ὰναλλοϊωτον ως
ὴτο άρχήθεν, οἰ μοναχικοι θεσμο'ι τοϋ 'Αγϊου "Ορους κα'ι τα εϋαγὴ αϋτοϋ
Σκηνώματα, ἐν οΤς ἀνθρωποι τὰ τοϋ κοσμου ἀπαρνηθέντες εξ ὲφέσεως
προς τὴν ὴθικὴν τελειότητα προσεϋχονται έξ ἀγάπης ϋπερ έκεϊνων, οϊτινες παραμελοϋσι τδ Ιερδν τοϋτο καθὴκον. Χϊλια χρονια! Μεγάλη ἡ εϋλογϊα τοϋ Θεοϋ 'Υποχρέωσις κα'ι ήμων να δοξολογήσωμεν και εύχαριστήσωμεν τον Θεδν διὰ τοϋτο. Εϋλογος δθεν καὶ πλήρως δεδικαιολογημένη
ὴ ὰπόφασις νὰ πανηγυρισθῆ ή χιλιετηρις τοϋ 'Αγίου “Ορους" νὰ πανηγυρισθῆ δμως βυζαντινως.. καϊ μοναχοπρεπως προς 86ξαν Θεοϋ.

ΑΙ ϋπηρεσιαι του.
Διὰ τοϋ πανηγυρισμοϋ δμως τούτου θα δοθὴ ὴ εὑκαιρία νὰ τονισθοϋν αι ύπηρεσίαι τοϋ 'Αγίου Ὅρους προς τον Χριστιανισμον, τον
'Ελληνοχριστιανικον πολιτισμδν και τὰ δρθδδοξα Χριστιανικὰ Κράτη,
αϊτινες ῆ άγνοοϋνται ὴ παραβλέπονται. Τδ "Αγιον “Ορος κατὰ τὴν Βυζαντινὴν έποχὴν ύπὴρξεν δ ὰκοϊμητος φρουρδς τὴς Ὅρθοδδξου Πίστεως,
κατὰ δέ τους ζοφεροϋς χρονους τὴς δουλεϊας δ παρήγορος και φύλαξ
άγγελος κα'ι φαιτοδοτης των ραγιάδων χριστιανων. 'Ο Μάξιμος δ Γραικδς ποϋ έφιοτισε τους Ριδσους, δ Κοσμας 6 Αϊιωλδς που άπεσόβησε τον
έκμουσουλμανισμδν τὴς 'Ηπεϊρου και πλειὰς ὰλλη ιεραποστολων χριστιανικωτατα δρασαντων εις Βουλγαρίαν και Ρουμανίαν, τδ "Αγιον “Ορος
εϊχον ώς δρμητήριον. Ταϋτα ειναι ἀλήθειαι λησμονηθεϊσαι, αϊτινες θὰ
ὰναδυθωσιν ἐκ τὴς λήθης κατὰ τον έορτασμδν τὴς χιλιετηρίδος.

'Η εξήγησις.
Πολλάκις δ άνθρωπος διερωταται διατϊ δ πανάγαθος Θεδς νὰ έπιτρεπη οϊ πιστοι δοϋλοι του νὰ θλίβωνται και κακοποιοϋνται ὑπδ των
έργατων τὴς άνομίας' διατϊ 'Εκκλησὶαι δλοκληροι έπϊ μακρδν νὰ σαλεύωνται ύπδ διωγμων. 'Επϊ τρεις αιωνας έδιωκετο ή Χριστιανικὴ 'Εκκλησία. 'Επ'ι τεσσαράκοντα συνεχὴ ἔτη διώκεται ή μεγάλη 'Εκκλησία τὴς
Ρωσϊας. Τὴν ἀπάντησιν τὴν δίδει εις εκ των Πατέρων της "Εκκλησίας
«ϊνα τὴς πίστεως τὴν ἰσχύν γνωρϊσης πολεμουμένης, και διὰ των κωλυ6ντων αύξανομένης» δηλαδὴ διὰ νὰ μάθης τὴν δϋναμιν τὴς πϊστεως, ή
δποία πολεμεϊται και διὰ των έμποδίων αϋξάνει. Τὴν δίδει και ή σύγχρονος πραγματικοτης. Ὅ άμερικανδς δημοσιογράφος Τυων Γκάνθερ έπισκεφΟε'ις τὴν Ρωσίαν γράφει «'Εκεϊνο ποϋ μας εκαμε τὴν μεγαλυτέραν
έντύπωσιν ὴτο οτι αί έκκλησϊαι ὴσαν κατάμεστοι πιστων.... Εῖναι φανερδν οτι κὰτι που δμοιὰζει προς θρησκευτικὴν ὰναγέννησιν συντελεϊται εις
τὴν Σοβιετικὴν ''Ενωσιν παρ' δλα τα έμποδια». 'Ιδοὴ ή εξήγησις. '1Ι
προς τον Θεδν σιροφὴ διὰ των θλιψεων, ἀφοϋ δὲν θέλομεν νὰ στραφωμεν προς αϋτδν δια των ἀνέσεων.

9β

Εἰς τα δρη »!
Ὅταν ὰνέλθη τις εις τὴν κσρυφὴν τσϋ σύρανογεΛονσς "Αθω, κα»
ειναι πολλο'ι οϊ άνερχδμενοι ίδία κατὰ τὴν έορτὴν τὴς Μεταμορφιοσεως,
καϊ κατοπτευση τα κάτω, παρατηρεϊ δτι τὰ μὲν ἕχοντα δγκον μέγαν
σμικροϋνται, τὰ μικρὰ καθὶστανται τελειως ιχ9έατα και γενικως ούδεμίαν
αϊσθησιν προξενοϋν εϊς τον ὰφ' ὑψηλοϋ παρατηροϋντα, διδτι οῦτος
©έλγεται ὰπδ τὰ κάλλη των αὶθερίων στρωμὰτων.
Τδ αϋτά ϊσχύει και εϊς τὴν πνευματικὴν ζωήν. Ὅσον δ ὰνθρωπος
προάγεται πνευματικως καὶ εις ϋψηλοτέρας σφαὶρας ὴθικὴς τελειοτητος
ἀνέρχεται, τόσον περιφρονεϊ τὰ έγκδσμια πράγματα, πλοϋτον, δοξαν, τιμάς,
ἀπολαύοεις. Τὰ θεωρεϊ ως μὴ ἔχοντα ἀξϊαν, σκύβαλα, ώς τὰ έθειὴρει δ
ύψιπέτης Παϋλος (Φιλ. γ' 8) Ὅσον δὲ χαμηλἀ ευρϊσκεται, τόσον τα προσῖχει καϊ προσκολλαται εϊς αὐτὰ. 'Υψηλὰ λοιπδν ας ἀνέλθωμεν διὰ νὰ.
έλευ9ερωθιομεν ὰπδ τὰ έγκδσμια, τροπικως δχι τοπικως «εϊς τὰ δρη
·ψυχῆ ὰρθωμεν, δθεν βοήθεια ῆξει » Εϊς τα δρη των πνευματικων ἀνατάσεων, δπου μετεωρϊζεται ὴ θεοφιλὴς ψυχή, κατὰ τους Πατέρας τὴς
'Εκκλησϊας, και πρδς τδ θειον εξομοιοϋται. 'Εκει ούδῖν θέλγει αϋτὴν των
τοϋ βϊου τερπνων πρδς χαμαιζηλϊαν.

Ὁ Ἁμερικῆς Μιχαήλ.
,Αιφνιδίως κα'ι προώρως, ατε ἀναλωσας έαυιδν λδγω έντατικὴς καὶ
συνεχοϋς έργασϊας ὑπὲρ τὴς λαχούσης αυτφ 'Αρχιεπισκοπὴς και τὴς καθδλου Ὅρθοδδξου 'Εκκλησϊας, ὰπεδήμησε προς Κύριον 6 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου κα'ι Νοτίου 'Αμερικ·ης κυρδς Μιχαήλ,
Ὅ ὰποιχομενος Πρωθιεραρχης ὑπὴρξεν ὰναντιλέκτως εχ των μεγάλων μορφων τὴς καθολου Ὅρθοδοξου 'Εκκλησϊας. Μέ πολ2,ὰς χριστιανικὰς αρετας και τὴν βασικὴν πασων, τὴν ταπεινοφροσύνην, ῶν κεκοσμημένος' εὑρείας ὰντιλήψεως και Οιασοιτης παντὸς προς 86ξαν Χριστοϋ
έργαζομενος άρχιερεύς' ἔχων βαθεϊαν θεολογικὴν και ,φιλο.σοφικὴν μορφωοιν, προσόντα φυσικὰ.καϊ έπίκτητα πολλα, συγγραφικὴν δρασιν ὰξιολογον, εύρεϊαν γνωσσομάθειαν, .δργανωτικύις ϊκανοτητας, άποστροφὴν
προς νεωτερισιιούς καϊ φιλοχρηματίας, ζηλον δπερ τὴς δδξης τὴς Ὅρθοδοξου 'Εκκλησὶας και φοβον Θεοϋ, εἰργάσΟη ὰποδοτικωτατα, δπου ἐτάχθη
υπδ τὴς 'Εκκλησϊας ('Αρχιερ. 'Επϊτροπος 'Ι. Μητροπολεως Μαοωνεϊας,
Πρωτοσϋγκελλος "Αρχιεπισκοπὴς 'Αθηνων, Προϊστάμενος Ἰ. Ναοϋ 'Αγ.
Σοφίας Λονδϊνου, Μητροπολϊτης Κορινθίας, 'Αρχιεπϊσκοπος 'Α.μερικὴς)
καὶ ὰφὴκε φωτεινὰ ιχνη βιαβάσεως. "Εχων ὑπ' δψιν του τδ τοϋ Χρυσοστδμοο δτι «τον τής ἐκκλησίας προεστωτα ουχ έκείνης μδνης κήδεσΟαι
δει τὴς παρὰ τοϋ Πνεϋματος έγχειρισύείσης αὑτφ, ὰλλα καὶ πάσης τὴς
κατὰ τὴν οϊκουμένην κειμένης», έμερϊμνα στοργικως περί τὴς καθολου
Ὅρθοδδξου 'Εκκλησϊας και δὴ περ'ι των διωκομένων τμημάτων αύιὴς.
Ὅναυλοι εισἐτι παραμένουσιν αϊ εἰς παγχριστιανικὰ συνέδρια σοφαι αύτοϋ
εισηγὴσεις περι της Ὅρθοδδξου Ὅκκλησϊας και αί απδ ραδιοφιδνου
σιηλιτεύσεις τοϋ άντιχριστιανικοϋ ὰθέου κομμουνισμοϋ.
Δυσαναπλήρωτον κενδν δημιουργεϊ εϊς τὴν "Εκκλησίαν ή πρδς
Κύριον άποδημὶα του.

Τδ περιοδικδν ήμων τδ δποϊον άπήλαυε τὴς έκτιμήσεώς του και ὴ
'Ιερὰ ήμων 'Αδε2,φ6της συμμερίζονται τὴν Ολϊ-ψιν τὴς Μ. "Εκκλὴσίας,
διοτι έστερήθη ένδς ἀριστέως τὴς 'Ιεραρχϊας τοϋ Οἰκουμενικοϋ Θρονου
καϊ εῦχονται εϊς τον Κύριον νὰ ταξῃ τὴν ὰγϊαν αϋτοϋ ψυχὴν εν τή χορεϊα των Πατέριον τὴς 'Εκκλησϊας εν τὴ Οριαμβευουση 'Εκκλησία, νὰ
άναδεϊξη δέ άνιάξιον διάδοχον αύτοϋ εϊς τὴν 'Αρχιεπισκοπὴν 'Αμερικὴς
και ὴ μνήμη αϋτοϋ νὰ ὴ αἰωνία.

Προσέφεραν πρδς ένϊσχϋσιν τοϋ παροντος δωρεὰν
ΔΩΡΕΑΙ.
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ὴμων οι κ. κ. Γειοργ. Λάσκαρης δικηγορος
"Αργοστόλιον δρχ. ΙΟΟ, "Αμφιλ. Εύγενϊδης φαρμακοποιδς Θεσὶνϊκη 2ΟΟ,
Ἰωάν. Μεταξας συμὶφος Σάμη Κεφαλληνὶας 5Ο, Δημ. Γεροχρὴστος δικηγορος Θεσὶνίκη ΙΟΟ, Γεωρ. Σταυρίδης ταξϊρχος Χωρὶκὴς ε. &. 5Ο, Σπ.
Παπαξαφείρης ὰνψρχης Χωρὶκής Λαμϊα 3Ο, Ἰ. Πα2.αμϊδης δικηγορος
Πολύγυρος 5Ο, 'Ιωάν. Παπαϊωάννου συνὶχος Γυμνασιάρχης 1Αθὴναι 3Ο,
'Ι. Μονὴ Κερνϊτσης Τρίπολις 2Ο, "Αρχιμ. 'Ιωάν. Κατσιμὶγας Λιτοχωρον
5ΟΟ, 'Ι. Μονὴ 'Αγ. Διονυσίου Ὅλύμπου, ἀρχιμ. Κ. 'Αριδνης Κατερινη,
ϊερ. Β. Γερολιολιος, ίερ. Ἰωάν. Καλιακούδας, 'Αθαν. Σιτξούκης, 'Ιωάν.
Κούκουληο, Γ. Τσούκας Λιτοχωρον ὰνὰ 5Ο, Κυρ. Θεοδωράκογλοιι Ν.
Φωκαια ΙΟΟ, Θωμ. Μακρὴς Γλωσσσ. Σκοπέλου 5Ο, “Ι. Ρουσοχατζάκης
ξυλέμπορος 'Ηράκλειον Κρήτης 5Ο, ιεροιι. Εϋθύμιος κελ. 'Εσταυρωμένος
Καρυα'ι 3Ο, Γέρ. 'ῖσίδωρος Παντελόπουλος 'Ι. Σκ. Καυσοκαλυβίων 2Ο,
Σ. Φαϊτατζίδης, Κ. Ξυνοπουλος, Θ. Μολυβας Θεσὶνίκη ὰνὰ ΙΟ, Γειοργ.
Πριακονας Ν. Ρδδα Χαλὶκὴς ΙΟΟ, ιερ. Παναγ. Παπανικολὰου Καστέλλι
Γραβιας 5Ο.
Ὅσαύτως ελάβομεν τα βιβλϊα «Τδ σωτήριον φοίρμακον» 9 δμιλι'αι
'Αγ. 'Ιιοάν. Χρυσοστ6μου Νεοελ. ὰποδοσις κ. Π. Στάμου κα'ι « Οϊκογένεια - 'Εκκλησια - Σχολειον» κ. Διον. Λοίτα.
Προς απαντας έκφραξομεν τἀς εϋχαριστϊας της 'Ι. ὴμων Μονὴς.

Την 'Ιερὰν ἡμων Μονὴν ἐπεσκέ.φθησαν μεταξϋ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ.
των αλλων και οϊ κ. κ. 'Αλέξ. Τσὰν δρθοδοξος Κορεὰτης, Γ. Σταυρὶδης
ταξὶχος Χωρ'κϊψ ε. «. Γ. 'Α·ψης καθηγητής, Κ. Κράνιας τραπεζιτικος,
Κ. Σάλτας δικηγορος, Π. Δημητρακ.6πουλος δικηγορος,. Στρ. Καραϊσας
θεολόγος, Δ. Καραϊσας φοιτ. "Αν. Παγκιδης, Β. Βασματζίδης, 'Ι. 'Λντιβαλίδης, Λ. Παπαθεοχάρης, 'Αμφ. Εὑγενϊδης φαρμακοποιος, Στ. ΠαιΑίδης, λΑλέξ. Χατζηδήιιος Ιατρος, Β. Σταυρίδης, Μ. Στρατίδη'ς, Γ.' Χαραμὴς φοιτ., Σ. Πεταλωτὴς φοιτ., Χ. Τζιογας Οεολογος, Γ. Σταγιδγλοϋ
θεολ., Σ. Σάκης θεολ., Ι. Μιχαὴλ ὐεολ., Δ. Τσιφτδπουλος Οεολ,, ιεροδ.
Θεδφιλος Ζι;σοπουλοτ. Β. Παπουτσοπουλος φοιτ., 'Αν. Δεληγιάννης φοιτ.,
Κλ. Γαβριηλι8ης, Σ. 'Αναγνωσιου φοιτ., Δ. Τσάμης μαθ , Δ. Κουρουκαψοπου2,ος φοιτ., απαντες εκ Θεσ1νίκης, 'Ιω'αν. ΙΙαπαϊωάννου συντ. Γυμνασιάοχη- εκ Τριπολεως, "Αν. Μλιουγουρας εξ 'Αμερικὴς, Περ. Πα,ταχατζηδάκης καλλιτέχνης φωτογράφϋς έξ 'Αθηνων, Γ. Τσολακίδης και Γ.
Χιώτης φοιτηταϊ εκ Δράμας, Χ. Τσουλπαρας δημὶλος, Π. Παπαχριστοφοροτ, 'Ι. Γεωργιάδητ μ,ετα ΙΟ έτέρων εξ 'Ορμϋλιας Χαλὶκῆς, οἰ μαόηταϊ
της 'Ανωτέρας Σχολὴς Πολέμου Σ. 'Ιωάννου άντὶρχης, Γ. Μαραγκάκὴς
ὰντὶρχητ, Σ. 'Αναδρανιστάκης ἀντὶρχης, Κ. Λεωνίδας ὰντϊρχης, Μ. Κριεκοϋκης ἀντ1ρχης, Π. Τξανέτος ταγίρχης, Μ. Κοϋμαριανος ταγμ. Γ. 2χινας
ταγμ., Δ. Βροντδς ταγμ., Δ. Τσούσης ταγμ., Δ. Τσαντὴς ταγμ. Θ. Γιοβώννης λοχαγ., Σ Πολίτης λοχ., και Κ. 'Αγγελοπουλος ταγμ., “Ι. 'Αποστολϊδης δήμαρχος Ν. Μουδανιων, 'Ιωάν. Γκονης φοιτ. εκ Μεσσηνϊας,
“Αναστ. Πολϊτης ἀνωτ. ὰξὶκδς έ. ὰ., Ὅμμ. 'Ανάσης γεωπονος εξ 'Αθηνων,
Χ. Μουχτάρης προτστ. Ταχ. Δίσεοις Χαλὶκὴς, Ν. Πατερίδης Τμημ. Ταχ.
επιθεωρ. Θεσὶνϊκης, 'Ε. 'Εμμανουὴλ ΟΤΕ Θεσ1νίκης. Ν. Παπαζαρίας
προϊστ Ταχὶμεϊου 'Ιερισσοϋ, Στ. Λὰσκος προϊστ. Στρατωνίοι), Χρ. Κουτσδς
προϊστ. Δάφνης, Στ. Σιββας προϊστ. Καρυων, Σπ. Κουταβας έξ Λμερικὴς,
Π. Παπαγγέλου πρόεδρος θεολ. φοιτ. Συλλογου Θεσὶνικης, μετἀ 19 φοιτητων τοϋ Πανεπιστημίου Θεσὶνίκης, ΜωρΙς Τ6δρος ήγούμ. Ἰ. Μονὴς
'Αγ. 1Αντωνώυ Αϊγύπτου, Εύάγ. Παφϊλης, Κ. Γιάντσος, Κ. Καραδήμος
εκ Κοζάνης, Β Μαυρύπουλος φοιτ. δδ.οντ., Θ. Βαλέττας σχεδιαστὴς
"Αλ. Κ6κκαλης, Γ. ΜποβοΖ,έτης έξ "Αθηνων, Γ. Λαμπρύπουλος ὑφασματέμπορος εκ Θεσ1νίκης, ὰρχιμ. 'Ιεζεκιὴλ Δρακατος εκ Κεφαλληνὶας, Β.
'Ιωσηφῖδης, Στ. Κούκης φοιτ. 'έξ 'Αθηνων, Ἰ. Παλαμίδης εκ Πολυγϋρου,
Κλ. Γρηγοριάδης εκ Θεσ1νίκης, “Ιερ. 'Αστ. Βλαχοπουλςς Οεολ. έξ “Ιερισσοϋ, Κυρ. θεοδωρακογλου εκ Ν. Φωκαϊας, και 5 "Αμερ.ικανοΙ εκ των
6ποίων εις δικαστὴς και εϊς ύπάλ. Ο.Η.Ε., 5 Βέλγοι, Ι 'Ιταλος, 8 "Αγγλοι,
4 Ὅλλανδοϊ, Ι Αϋστριακ6ς, Ι 'Ισπανος, Ι "Ελβετὰς, Ι Δανος, 5 Γάλλοι
και ϋπερ έκατδν ΓερμανοΙ φοιτηταὶ μετὰ των τριων υϊων τοϋ Γερμαιοϋ
Προξένου έν Θεσσαλονικη.

ΑΝΩ:

'Η Ἰερὰ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας.

ΚΑΤΩ:

Τοιχογραφία τῆς Ἰερας Μονῆς Βατοπεδίου παριστωσα τον
αϋτοκράτορα Θεοδοσιον τον μέγαν Ιδρυτὴν της Μονῆς, μετὰ
τῶν υϊῶν του 'Αρκαδίου και Ὅνωρϊου καϊ τον αὺτοκράτορα
Ἰωάννην Κατακουζηνδν (Ι4ου αϊτδνος), δστις έχάρισε πολυτίμους Οησαυροϋς εις τδ Βατοπέδιον, ενθα και διὴλθε τδ
τἐλος τῆς ζωής του ώς μοναχος.

