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Κατὰ τὴν ἐκτύπωσιν τοϋ έξωφϋλλου τοϋ προηγουμένου τεϋχους, ἐξ
άβλεψίας έτέθη ὴ φωτογραφία τοϋ έρημίτου Μοναχοϋ Φιλαρέτου ῆτις
προωρϊξετο διὰ τδ παρδν τοιοϋτον.
Ὅ μοναχος Φιλάρετος (ελλην) ήπὴρξεν ὰδελφδς τὴς 'Ι. Μονὴς τοϋ
'Ρωσικοϋ. Δι" ὰνωτέραν πνευματικὴν ζωήν έγκατεστάθη ὰπδ πολλων ἐτων
εϊς τὰ Καροϋλια, άρχικως εις τδ έρημητήριον τοϋ Παχωμίου καϊ κατοπιν εϊς πλέον ὴσυχαστικὴν τοποθεσίαν ἐκ τὴς δποίας οὑδέ τὴν ©άλασσαν
δύναται τις νὰ ϊδη.
'Η χαρὰ τοϋ ἀγωνιστοϋ αϋτοϋ ὲρημίτου ειναι ἔκδηλος εις τδ προσωπδν του καϊ ειναι ἐκ των 2-3 έρημιτων οιτινες δὲν έδέχθησαν νὰ λάβουν οὑδεμϊαν βοήθειαν κατὰ τὴν μεταπολεμικὴν περίοδον ἐκ των διανομων τροφίμων κα'ι ιματιαμοϋ.
'Η δημοσιευομένη ῆδη φωτογραφία ειναι τδ έρημητήριον τοϋ ρώσου μοναχοϋ 'Ιωὴλ περι τοϋ 6ποϊου έσημειώσαμεν εϊς τδ προηγοϋμενον
τεϋχος.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
«'Εγένετο δε εν τφ πορεύεσθαι αϋτοὑς καὶ αϋτδς
ε'ισὴλθεν εις κιομην τινά. γυνή δε τις δνοματι Μάρθα ϋπε.
δέξατο αϋτον εϊς τον οικον αὑτὴς. καὶ τήδε ὴν άδελφὴ καλουμένη Μαρία, ῆ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὑς πδδας τοϋ
'Ιησοϋ ῆκουε τον λδγον αϋτοϋ, ή δἕ Μάρ9α περιεσπὰτο
περὶ πολλὴν διακονίαν" έπιστάσα δε εϊπε' Κϋριε, ον μέλει
σοι δτι ή ὰδελφή μου μονην με κατέλιπε διακονεϊν ; εϊπὑ
οὑν αὐτὴ ϊνα μοι συναντιλάβηται. άποκριθεις δε εϊπεν
αύτῆ δ Ἰησοϋς' Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς καὶ τυρβαξη
περι πολλὰ' ένδς δὲ έστι χρεία' Μαρία δε τὴν αγαθὴν
μερίδα έξελέξατο, ῆτις οϋκ άφαιρεθήσεται απ' αϋτής».
( Λουκ. Γ. 38 - 42 )
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΗΚΩΝ ΠΗΡΗΛΕΙΠΟΜΕΠΗ
Εἰς τὸ προηγούμενον ἄρθρον μας τοῦ παρόντος περιοδικοῦ, ἐξ ἀφορμῆς τῶν σχολίων ἐπὶ τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ
πανορθοδόξου Προσυνόδου, ὑπεμνήσαμεν τὴν ἐπιζήμιον ἀπουσίαν ἐκ τῶν θεμάτοτν, τοῦ ἐκκρεμοῦς ἡμερολογιακοῦ ζητήματος.
Ἑκτὸς τῶν λόγων, εἰς οὕς ἀνεφέρθημεν καὶ οϊτινες ἐπιβάλλουν
τὴν ταχυτέραν λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου, ὑφίστανται καὶ
ἄλλοι βασικῆς σημασίας διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὑποχρεοῦντες τὴν προσεκτικὴν μελέτην των ὑπὸ πάντων τῶν ἁρμοδίων.
Ἑ ἀντικανονικῶς πραγματοποιηθεῖσα μονομερὴς εἰσαγωγὴ τοῦ διωρθωμένου Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς
ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν, μεθ' ὅλων τῶν ἐπὶ τρεῖς καὶ πλέον δεκαετηρίδας θλιβερῶν συνεπειῶν, παρέσχεν εἰς αὐτὴν καὶ εν πολυτιμότατον δίδαγμα. Τὸ δίδαγμα τοῦ σεβασμοῦ εἰς τὰς Παραδόσεις
τῆς Ἐκκλησίας, διδασκόντων αὐτῶν τῶν μὴ μετακινηθέντων ἀπ'
αὐτὰς παλαιοημερολογιτῶν.
Ἀλλ' εἶναι παράδοσις τὸ ἡμερολόγιον; Καθ' ἑαυτό, βεβαίως δχι. Ναί, καθ' δσον συνδέεται μὲ τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας
δέκα ἕξ ὁλοκλήρους αἰῶνας καὶ ρυθμίξει λειτουργικῶς τὴν παγκόσμιον Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Αἱ παραδόσεις εἶναι κάτι περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι συνήθως νομίζεται. Δὲν εἰναι τύπος τοῦ ἀπωτάτου παρελθόντος τῆς Ἐκκλησίας, ἤδη δὲ ἀπεξηραμένου. Εἶναι ἡ
ἐν 'Αγίῳ Πνεύματι κτηθεῖσα πεῖρα καὶ ἡ συνεκτικὴ δύναμις τῆς
Ἐκκλησίας. Εἶναι Θεόσδοτος ὅρος, βεβαιῶν τὴν ὀρθὴν πορείαν
τῆς Ἐκκλησίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ὡς καὶ ἐγγύησις τῆς μέχρι
συντελείας τοῦ κόσμου τούτου εὐσταθείας της ἐν τῇ ἀληθείᾳ.
Ἁποτελεῖ πλάνην οἰκτρὰν καὶ κατά τινα τρόπον βλασφημίαν ἡ ἰδέα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐξελίσσεται ὅπως καὶ ὁ κόσμος, δν καὶ
ὀφείλομεν νὰ παρακολουθῶμεν. Ἐξέλιξις δὲν νοεῖται ἡ ἐξωτερικὴ
ἐναλλαγὴ μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς
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εἰς τὰ δεδομένα τοῦ κοσμικῶς ἐξελισσομένου. Οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουν νὰ καλλιεργοῦν καὶ ἁγιάζουν τὸ πνεῦμα των πρὸς παρακολούθησιν τῆς 'Εκκλησίας, καὶ ὅχι ἡ Ἑκκλησία νὰ μετασχηματίζεται κατὰ τὴν ἀφηνιῶσαν ἐπιθυμίαν των, συστελλομένη εἰς περιωρισμένα καὶ ἁμαρτωλὰ ἐγκόσμια σχήματα.
* *

Ἑ Ἑκκλησία δὲν εἶναι ἄθροισμα φιλελευθέρων διανοιῶν,
ἀλλὰ σῶμα πιστῶν, εἰς τὴν ἀποκαλυφθεῖσαν ἀλήθειαν ἀκλινῶς
πιστεῦον. Ἀλλ' ἐνταῦθα εἶναι ὁ κίνδυνος. Μόνον εἰς τὴν ἄποκαλυφθεῖσαν ἀλήθειαν πιστεύουν οἱ πιστοί; Ἄν ναί, τότε ἀφήνονται περιθώρια ἐλευθέρας καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν ἑρμηνείας τοῦ Ἁποκεκαλυμμένου Λόγου, καὶ κατὰ συνέπειαν ἀγόμεθα ἀσφαλῶς εἰς
τὸν Προτεσταντισμόν. Ἀλλὰ τὶ εἶναι ἡ Θεολογία τῆς Ἁνατολικῆς
'Εκκλησίας; Ἑ Παράδοσις τῶν Πατέρων. Τὴν Ἁγίαν Γραφὴν
ἡμεῖς δὲν πλησιάζομεν ἀπ' εὐθείας, ὡς οἱ Προτεστάνται, δὲν
ἐρευνῶμεν ἡμεῖς, δὲν ἀποφαινόμεθα ἡμεῖς, ἀλλ' οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Οἱ Πατέρες δὲν εἶναι φιλόσοφοι, δὲν σκέπτεται ἕκαστος ὡς
βούλεται. Εἶναι πνευματέμφορα τῆς 'Εκκλησίας τέκνα, ἐκ Θεοῦ
ἕλκοντα τὴν χάριν τῆς ἀπλαγοῦς ἑρμηνείας τοῦ θείου λόγου. Διὸ
καὶ ἡ Θεολογία μας δὲν εἶναύἐξελισσομένη, δὲν ἀποβάλλει παλαιὰς
ἰδέας, δὲν ἀλλάσσει οὐσιαστικὰς θέσεις, ἀλλ' οὔτε προσκτἀ νέαν
γνῶσιν, τέως ἄγνωστον. Εἶναι τελεία διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Δὲν ἀφέθη εἰς αὐτὴν χῶρος
προόδου. Πρόοδος τῆς Θεολογι'ας εἰναι αὐτὴ ἡ συνέχισις τῆς
ἀληθείας, ἡ ἀνανέωσις τῆς Παραδόσεως.
Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἐξέλιξιν ἐν τῇ σφαίρᾳ τῶν ὑλικῶν κατακτήσεων, εἰς τοὺς τρόπους σκέψεως καὶ ζωῆς, εἰς τὴν φιλοσοφικὴν περιέργειαν. Ἑ Ἑκκλησία ὅμως δὲν ἐξελίσσεται ἐν τῇ οὐσίᾳ της, δὲν μετακινεῖται ἀπὸ τῆς ἐδραίας θέσεώς της. Ποῦ νὰ
ὑπάγῃ καὶ τὶ νὰ εὕρῃ ἐφ' ὅσον κατέχει πλήρη τὴν ἀλήθειαν; Μίαν
κίνησιν μόνον ἔχει. Τὴν περὶ ἐαυτήν. Ὁ νοῦς τηε, καταλαμπόμενος ὑπὸ τῶν τηλαυγῶν ἀκτίνων τοῦ Παναγίου Πνεύματος, κινεῖται ἐντὸς τῶν ἀπείρων διαστάσεων τῆς ἀληθείας, τὰς ὁποίας
ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτήν, αὐτὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
'Η Ἑκκλησία τῶν Ἰ. Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων
ἔθηκε τελείαν, ὡς σχοῦσα τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, οὐχὶ ἐκ
προοδευτικῆς κατακτήσεως προερχομένης, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἐφ' ἄπαξ
καταβολῆς τῆς ἀποκαλύψ'εως τοῦ Παναγίου Πνεύματος Ἑ παρατηρηθεῖσα πρόοδος τῆς 'Εκκλησίας, κατ' οὐσίαν δὲν ἧτο πρόοδος αὐτῆς, ἀλλὰ προσπάθεια ἐξ ἀνθρώπων πρὸς ἐνάρθρωσιν
τῶν ἀληθειῶν της εἰς τὸν ἀνθρώπινον λόγον, ἥτις καὶ συνετελέσθη ὁριστικῶς ἐν τῇ Ἐβδόμῃ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ.
*
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Ἑ Ἑκκλησία, εἴτε ὡς δόγμα, εἴτε ὡς λειτουργικὴ παράδοσις, εἴτε ὡς ἰδιάζουσα πνευματικότης εἴτε ὡς γραπτὴ νομοθεσία, εἴτε ὡς ἄγραφος παράδοσις, ἀποτελεῖ ἀπὸ αἰώνων ἕν ὁλοκληρωμένον σύνολον, μὴ ὑποκείμενον εἰς οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ἐκ
τῆς ὑποψίας, τάχα, ὅτι δεῖται τελειιὴσεως. Εἶναι ἐν Ἁγίῳ ΙΙνεύματι πλήρης, κεκορεσμένη, ἀνενδεὴς ἐξ ἀνθρώπων. “Ηδη εἶναι
συντηρουμένη καὶ κατευθυνομένη ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐν
τῇ πνευματικῇ αὐτῆς στρατείᾳ πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ σκότους.
Τὸβἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας οὐδεμία σωτηρία ὑπάρχει», εχει τὴν
σημασίαν ὅτι, οἱ μὴ ὅντες ἐν αὐτῇ καὶ οἱ ἀπ' αὐτῆς ἐκκλίνοντεςί
πλανῶνται ἔξω τῶν ἱερῶν περιβόλιων αὐτῆς καὶ στεροῦνται τῆς σκέπης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπερ μόνον ἐν τῇ Ἑκκλησία ὑπάρχει,
καὶ ὅπερ χαρίζεται τὴν σωτηριαν.
Ὄσοι κατὰ τὸ παρελθόν, ἄτομα ἤ Ἐκκλησίαι, ἠθέλησαν
νὰ ἀφαιρέσουν ἤ νὰ προσθέσουν «ἰῶτα ἕν ἤ μίαν κεραίαν», εἰς
ὅσα καλῶς ἡ Ἐκκλησία ἐδογμάτισε καὶ ἔζησεν ὡς παράδοσιν,
κατωλίσθησαν εἰς αἱρέσεις. Τὸ ΡΙΕ,ΙΟζὶυἙ καὶ τὸ ὁμοιοούσιον,
ἀπὸ ἕνα «ἰῶτα» εἶναι. 'Εν τούτοις ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ὑπερφυὴς ἀκρίβεια ἀπέρριψε μετὰ πατάγου τὰς ἐξ ἀνθρωπίνων
λογισμῶν μεταβολάς.
'Η Παράδοσις, λοιπόν, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀποτελεῖ ἀναλλοίωτον πραγματικότητα, ὑπερλογικὴν ἔχουσαν τὴν προέλευσιν, καὶ
ὡς τοιαύτην ὀφείλομεν δχι μόνον νὰ τὴν τηρῶμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ
τὴν περιέπωμεν ἀσινῆ, νὰ τὴν ἀγαπῶμεν καὶ νὰ ἐνατενίζωμεν'
πρὸς αὐτήν, ὡς πρὸς τὸν μόνον καὶ μοναδικὸν κανόνα πίστεως
καὶ ζωῆς. Δὲν δυνάμεθα νὰ μακρυνθῶμεν ἀκινδύνως ἀπὸ αὐτήν,
διότι οὕτω νοθεύομεν τὸ περιεχόμενον τῆς Ἐκκλησίας. Ἑ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας εὑρίσκει ἔκφρασιν ἐν τῷ συνδυασμῷ τῶν
Ἰ. Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἑ διατυπωθεῖσα ἀλήθεια ἐν ταῖς Ἰ. Συνόδοις καὶ ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων,
συνιστοῦν τὴν Παράδοσιν, τὴν ἀλήθειαν τῆς Ὁρθοδοξίας.

**

Ὄσοι ὁμιλοῦν περὶ Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπ''
ὅψει τοὺς Πατέρας δὲν εἶναι Ὁρθόδοξοι. Ὄσοι διδάσκουν, βασιζόμενοι μόνον εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τὴν
ἑρμηνείαν αὐτῆς ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, προτεσταντίζουν.
Ὄσοι ὑπευθύνως ἐνεργοῦν, ἀνατρέποντες ὅσα ἄχρις ἡμῶν ἡ πολιὰ ἀρχαιότης διέσωσε, πλήττουν εἰς τὰ καίρια τὴν 'Εκκὶ,ησίαν.
Ὄσοι δὲν ἕπονται τῇ ποικίλῃ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων,
ἀντιπίπτουν τῷ Πνεύματι τῷ Ἀγίῳ. Ὄσοι ἀνατρέπουν τὰς Πα
ραδόσεις τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας, ὁμοιάζουν τῷ ρωμαίῳ
στρατιώτῃ, ραπίσαντι εἰς τὴν σιαγόνα τὸν Κύριον ἡμῶν 'Ιησοῦν
Χριστόν.
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Ἁντιθέτως, ὅσοι ὁμιλοῦν περὶ 'Εκκλησίας καὶ νοοῦν Πατέρας, αὐτοὶ εἶναι ὅντως Ὁρθόδοξοι. Ὄσοι διδάσκουν θεολογίαν
καὶ μὲ τὴν μὲν δεξιὰν κρατοῦν τὴν Ἁγίαν Γραφήν, εἰς δὲ τὴν
εὐώνυμον τὴν ἑρμηνείαν τῶν Πατέρων, οὗτοι εὑρίσκονται ἐντὸς
τῆς πνευματικότητος τῆς Ὁρθοδόξου 'Εκκλησίας. Ὄσοι ὑπευθύνως ἐνεργοῦν βάσει τῶν Πατερικῶν Παραδόσεων, οὗτοι δοξάζουν
ἀληθῶς τὸν Θεόν. Ὄσοι ἀποδέχονται τὴν Παράδοσιν τῆς Ἑκκλησίας ὡς ἰσόκυρον μὲ τὰς Ἁγίας Γραφὰς καὶ ἀγωνίζονται δἁ
αὐτήν, εἶναι μάρτυρες τῇ προαιρέσει. Διὰ τοῦτο φρονοῦμεν, ὅτι
οἱ καλούμενοι παλαιοημερολογῖται προσέφερον ἀνυπολόγιστον
ὑπηρεσίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τῆς ἐμμονῆς αὐτῶν εἰς τὸ παλαιὸν ἑορτολόγιον. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι τὸ ἡμερολόγιον δὲν
εἶναι παράδοσις, εἰμὴ μόνον ἐφ' ὅσον συνδέεται μὲ τὴν δημοσίαν λατρείαν ὁλοκλήρου τῆς Ὁρθοδοξίας, Εὶναι συνεκτικὸς κρῖκος
τῆς ἱστορίας της μέσον πρὸς ὁμοιόμορφον ἐκδήλωσιν τῆς λειτουργικῆς της ζωῆς, στοιχεῖον ἑνότητος μὲ τὰς ἐπὶ μέρους Ορθοδόξους 'Εκκλησίας.

Τὸ ἰσχυρότερον ἐπιχείρημα τῶν παλαιοημερολογιτῶν εἶναι
αὐτὴ ἡ ἀντικανονικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ ἡμερολογίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἥτις διέσπασε τὴν ἐξωτερικὴν ἑνότητα, πρᾶξις ὑποκειμένη
κατὰ τοὺς Ἰ Κανόνας εἰς ποινήν, μήπω εἰσέτι λαβοῦσαν χώραν.
Διὰ τὸ «μήπω», λοιπόν. τοῦτο, ἡ Ἐκκλησία τῆς ,Ἐλλάδος οὐκ
ἐξέπεσε ἐκ τῆς στάσεως αὐτῆς ὡς ἀδελφῆς ὁμοτίμου καὶ ὀρθοτομούσης τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ταῖς λοιπαῖς Ὁρθοδόξοις Ἐκκλησίαις. Ναί, ἀλλ' ἐσκανδάλισε, καὶ ἡ ἀντικανονικότης παραμένει εἰσέτι ἀθεράπευτος, ἀντικανονικότης ἐξικνουμένη, ὑπό τινας
προϋποθέσεις, μέχρι σχίσματος.
Πολλάκις κατηγορήθησαν οἱ παλαιοημερολογῖται ὡς ἀπειθεῖς τῇ Ἐκκλησία Εἶναι ἄδικος ἡ κατηγορία, ἐφ' ὅσον πρόκειται
περὶ θέματος σχετιζομένου μὲ τὴν θρησκευτικήν των συνεάδηοιν,
ᾧκοδομημένην ἐν τῷ σεβασμῷ τῶν Ὁρθοδόξατν παραδόσεων.
Καὶ ἄν διὰ τὴν ἀπείθειάν των αὐτὴν θελήσωμεν νὰ τοῖς προσάψωμεν μομφήν, ἐξ ἴσου ὑποχρεούμεθα νὰ τιμήσωμεν αὐτούς, ὡς
θὰ γίνῃ ἀσφαλῶς κάποτε ὑπὸ τῆς ἱστορίας, διότι ἠρνήθησαν νὰ
ἀκολουθήσουν τὰς περιπετειώδεις ἀνθρωπίνους ἰδιοτροπίας.'Ενδέχεται, βεβαίως, νὰ μὴ καλύπτωνται ἀπολύτως ἐξ ἀπόψεως Κανονικῆς, ἐπειδὴ ἐν προκειμένῳ τὸ ζήτημα τελεῖ ἐν ὑποδικίᾳ, ἀλλ'
ἡ οὑσία του παραμένει τοιαύτη, ὤστε, καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἐλλάδος οὗσα ἀκάλυπτος Κανονικῶς, νὰ μὴ δικαιοῦται νὰ
ἀξιοῖ ὑπακοήν.
'Ἀς μὴ λησμονῶμεν ἄλλωστε ὅτι, ὅτε ἐτυρεύοντο τὰ περὶ
Ἰ4μερολογίου καὶ Πασχαλίου Κανόνος ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὡς
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καὶ ἄλλαι κινδυνώδεις καινοτομίαι, ὧν ὁ ἧχος κατεθρόει τὸ πλήρωμα τῆς Ὁρθοδόξου 'Εκκλησίας, Πατριάρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου ἧτο ὁ μοιραῖος Μελέτιος Μεταξάκης, ὅστις συνεκινεϊτο
περισσότερον ἀπὸ τὸν προοδευτικὸν Ἁγγλικανισμὸν ἤ τὰ «ἀπηρχαιωμένα» δόγματα τῆς Ὄρθοδοξίας. 'Η ἐποχὴ αὐτὴ ἧτο πλήρης
καχυποψιῶν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν τῷ νέῳ ἡμερολογίῳ διεῖδον τὴν
ἀπαρχὴν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τῆς 'Εκκλησίας καί, φυσικά,
ἀντέδρασαύ, ἀποξενωθέντων εὐλαβεστάτων όρθοδόξων ἀπὸ τὴν
ζωὴν τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἐγένετο καὶ μὲ τὴν Ρωσικήν Ἑκκλησίαν, ἕοις οὗ ὁ Μ. Πέτρος, βλέπων τὴν ἐκκοσμίκευσιν αὐτῆς κατήργησε τὸ Πατριαρχεῖον καὶ ἀνέλαβεν οὗτος τὴν
διοίκησιν τῆς 'Εκκλησίας.
« *
'Αλλ' ἐκεῖνο ὅμως, τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται νὰ προσέξωμεν
ἰδιαιτέρως, δὲν εἶναι μόνον ἡ σταθερὰ στάσις τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἔναντι τοῦ ἕορτολογικοῦ προβλήματος, ἀλλ' ἡ ἐκφραστικὴ
διάθεσις τῆς τοποθετήσεώς των ἔναντι τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων, ὧν ἐμφανίζονται αὐτοὶ ὡς πιστοὶ φύλακες καὶ ἀκαταίσχυντοι τηρηταί.
Ἑξηγήσαμεν ἀνωτέρω πόσην σημασίαν ἔχει διὰ τὴν 'Εκκλησίαν ὁ σεβασμὸς εἰς τὰς παραδόσεις καὶ τὶ εἰναι παράδοσις.
Κατὰ ταῦτα οἱ εὐλαβεῖς οὑτοι χριστιανοὶ κατέστησαν ἀξιομίμητον
ὑπόδειγμα εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς Ὁρθόδοξον Ἑλληνικὴν Εκκλησίαν,
μὴ στέρξαντες νὰ παρακολουθήσουν τὰς ἐξ ἠλαττωμένου σεβασμοϋ
πρὸς τοὺς Πατέρας καινοτόμους τάσεις μιᾶς συγκεχυμένης ἐποχῆς.
'Εὰν εἴχομεν ὀργῶσαν Ἐκκλησίαν καὶ συνεχομένην ἐκ τῆς
ἀγωνίας διὰ τὴν διαφύλαξιν καὶ προάσπισιν τῶν ἐριτίμων ὑποθηκῶν τῆς ἀμωμήτου Ὄρθοδοξίας μας, θὰ ἔπρεπε νὰ περιβάλλῃ
μὲ σεβασμόν, στοργὴν καὶ ἀγάπην, τοὺς ἁγνοὺς τούτους καὶ
ἐνθουσιώδεις πιστούς, ἰδίως εἰς τοὺς δυσχειμέρους καιρούς μας,
καθ' οὕς ἐν τῷ κλίματι αὐτῆς δεινὸς ἐγείρεται πόλεμος κατὰ τῆς
Ὄρθοδοξίας παρ' ὀρθοδόξων καὶ μή
Εἶναι λυπηρόν ὅτι ἀκόμη δὲν κατενοήθη εἰς ὅλην τὴν
ἔκτασίν της ἡ ὕπουλος διείσδυσις ἐν τῇ Ὁρθοδοξία τοῦ ὀρθολογιστικοῦ Προτεσταντισμοῦ, ὅστις ἠρέμα καὶ σταθερῶς λυμαίνεται
τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν μας. 'Ἑδη συμπτώματα ἀντορθοδόξου
σκέψεως καὶ φρονημάτων κατέστησαν πλέον ἐμφανῆ. Τρόποι
ζωῆς, ὁμοιάζοντες μὲ προτεσταντικὰ πρότυπα ἤρχισαν νὰ ἐπικρατοῦν. Μείωσις τοῦ θεσμοῦ τῆς 'Εκκλησίας, διὰ τοῦ σχηματισμοῦ χριστιανικῶν ἐκ λαϊκῶν ὁμάδων, ζωηρῶς παρατηρεῖται.
Τάσεις πρὸς εὐδαίμονα βίον ἐξαπλοῦνται μεταξὺ τῶν διαφόρων
χριστιανικῶν κινήσεων. Τὸ αὐστηρόν, τὸ ἀσκητικὸν τῆς 'Εκκλησίας πνεῦμα παραθεωρεῖται. Ἑ ὁδός, ἀπὸ τραχείας, καθίσταται
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λεία. Ἑ στενὴ καὶ τεθλιμμένη, διευρύνεται εἰς λεωφόρον. Ὁ
Ἑσταυρωμένος λησμονεῖται. Νόθος τις χαρά, ὡς ἐκ τοῦ Τάφου
τοῦ Ἁναστάντος Σωτῆρος ἐκπηδῶσα, αὐτὴ μόνον συγκινεῖ τὰς
καρδίας τῶν πολλῶν. Ξένα ἐντελῶς πρὸς τὴν Ἑκκλησιολογικὴν
τῶν Πατέρων θεολογίαν ὁεύματα πνέουν ἐν τῇ Ὄρθοδοξίᾳ Τὸ
ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου περιέπεσεν εἰς ἀνυποληψίαν. Ἐνας Κατηχητὴς ἐφελκύει περισσότερον σεβασμὸν καὶ ὑπακοὴν ἤ εἶς
Μητροπολίτης, παρ' ὅτι οἱ Ἰ. Κανόνες εἶναι σαφέστατοι περὶ
τοῦ κύρους αὐτῶν ἐν τῇ Ἑκκλησία, τόσον, ὡστε νὰ μὴ δύναται
νὰ νοηθῇ Ἑκκλησία ἄνευ Ἑπισκόπου Ἁνταγωνισμοὶ μεταξὺ
ἀνωτέρων κληρικῶν ἀνδρῶν καὶ λαϊκῶν ἡγετῶν κινήσεων, προσέλαβον πολλάκις θλιβερὰς διαστάῳεις.

'Εν δὲ τῷ πεδίῳ τῆς θεολογίας ὑπάρχει τοιαύτη σύγχυσις
καὶ ἄγνοια περὶ τῆς ὑπερτίμου τῆς Ὁρθοδοξίας μας πνευματικότητος, ὤστε Ἁνατολὴ καὶ Δύσις, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὁρθοδοξία νὰ ἐμφανίζουν κοινὴν διανοητικότητα καὶ κοινοὺς τρόπους
σκέψεως. Ὁ Μ. Βασίλειος γυμνὸῦται τελείως ἀπὸ τὸ ἀσκητικόν
του πνεῦμα καὶ παρουσιάζεται ὡς ἕνας κοινωνικὸς εὐεργέτης μὲ
τὴν «βασιλειάδα» του. Ὁ Χρυσόστομ^ς εἶναι γνωστὸς περισσό
τερον ἀπὸ τοὺς δεσμούς του μὲ τὴν αγίαν Ολυμπιάδα καὶ τὰς
Διακονίσσας, παρὰ ἀπὸ τοὺς ὕμνους του πρὸς τὸν μοναστικὸν
πνεῦμα καὶ τοὺς Μοναχούς. Ποῖος γνωρίζει σήμερον, ὅτι ἧτο
ὀλιγώτερον Πατριάρχης καὶ περισσότερον Μοναχός;
Ἑ ἀσκητικὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων ἀγνοεῖται εἰς τὴν
ἐποχήν μας, θειωρουμένη ἀπὸ τοὺς θεολόγους μας παρῳχημένον
εἶδος, κατάλληλον διὰ τοὺς Μοναχοὺς τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας
μόνον. Ἑ ὑποστατικὴ ἥπαρξις τοῦ Κακοῦ ἐν τῳ Διαβόλῳ ἀμφισβητεῖται, πιστευομένου ὅτι ἀποτελεῖ μορμολύκειον πρὸς ἐκφοβισμὸν τῶν νηπίων καὶ προκατειλημμένων τινῶν καλογήρων. Ἑ
ἀγωνία τοῦ Κυρίου δὲν ειναι διὰ τοὺς σημερινοὺς χριστιανοὺς
πραγματικότης ὑποχρεοῦσα τὴν οἰκείωσίν της. Τὸ « ἡμῖν τοῖς
ἀναξίοις ἐχαρίσθη, δχι μόνον τὸ εἰς Αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ
ὑπὲρ Αὐτοῦ πάσχειν.», κατέσιη ἀκανόητον διὰ τὴν σημερινὴν
νοοτροπίαν. Ἑ ὡραίαν καὶ καθαρὰν ἀπεργαζομένη τὴν ψυχὴν
νηστεία ποῦ ειναι σήμερον; Τὰ καθαίροντα ἐκ τῶν μυστικῶν
ρύπων τὴν καρδίαν δάκρυα, ὧν «καὶ ἕν μόνον στάξαν ἐκ συνοχῆς, ἰσοδυναμεῖ τῷ λουτρῷ», -κατὰ τὸ Γρηγόριον Νύσσης- τὶς
ἐπιμελεῖται; ἸΙ ταπείνωσις, ἡ ἐπιπόθησις τῆς οὐρανίου βασιλείας,
ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοϋ, ἡ τῆς αἰωνιότητος ἀδιάλειπτος νοσταλγία
καὶ συνοχή, εἰς ποῖον σύγχρονον κήρυγμα τονίζονταϊ δεόντως
καὶ διατί;
'Η νοερὰ προσευχή, ἥτις ἀποτελεῖ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι κα-
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τάκτησιν δέκα τεσσάρων αἰώνων ἀσκητικοῦ ὑπὸ τῶν Πατέρων
βίου, καὶ ἡ ὁποία εϊναι ἡ κρηπίς τῆς πνευματικῆς τῶν ὀρθοδόξων
ζωῆς, χαριζομένη εἰρήνην, κάθαρσιν καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς καὶ
σώματος, σήμερον καὶ ἀγνοεῖται καὶ διαβάλλεται ὑπὸ Ὁρθοδόξων θεολόγων. Ποῖος γνωρίζει τὴν ὑψηλὴν ὅσον καὶ ἁπλῆν ἀσκητικὴν καὶ μυστικὴν θεολογίαν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
περὶ οὗ τονίζεται ὅτι ὑπῆρξε μέγας φιλόσοφος, ὅχι ὅμως μέγας
ἀσκητὴς καὶ θεῖος θεολόγος τῆς μυστικῆς θεολογίας;
Τὶς ἀναγινώσκει τὸν Ἁββᾶ Ἰσαάκ, τὸν Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, τὸν Ἑφραὶμ τὸν Σύρον ἢ Νικόδημον τὸν ἁγιορείτ·ην, τὸν
συλλέξαντα απασαν τὴν γραμματείαν τῆς Ὁρθοδόξου πνευματικότητος, μίαν μορφὴν καταλαμφθεῖσαν ἀπὸ τὰς ὑπερουσίους
ἀκτῖνας τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν, αἴτινες τόσον χαρακτηρίζουν
τὴν καθ' ἡμᾶς θεολογίαν;
Ἑ ἀραίωσις τοῦ Μοναχικοῦ Βασιλειανοῦ τάγματος μέχρις
ἐπικινδύνου βαθμοῦ, μήπως δὲν εἶναι ἐκφραστικὴ τῆς κοσμικῆς
νοοτροπίας, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν πιστῶν, ἕνεκεν τῶν
ἀντορθοδόξων διδασκαλιῶν; Ποῖος θὰ καταδεχθῇ νὰ μονάσῃ ἐκ
τῶν κενοδόξων ἐκείνων νέων, οιτινες ἀπεδύθησαν εἰς τὴν ἄκοπον προσπάθειαν, πρόσθες ματαιοπονίαν, διὰ τὴν δημιουργίαν
τοῦ ξενηκούστου «Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ», μιας παραδόξου συνθέσεως, ὑποκαθιστώσης μοιραίως τὴν Ἐκκλησίαν ἐν
τῇ ἀποστολῇ αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ; 'Ἑ ποία οἰκογένεια ἐκ τῶν
τρεφομένων μὲ τὸ νηπιῶὅες γάλα τοῦ ἐκκοσμικευμένου χριστια
νισμοῦ εὐχαρίστως θὰ προσφέρῃ ἕν τέκνον της εἰς τὸν Μοναχισμόν, καὶ δΓ αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευμα
τικῆς ;
* *
'Ιδοὺ διατὶ τὸ διχάσαν τὴν Ἐκκλησίαν ἡμερολογιακὸν ζή
τημα δὲν πρέπει νὰ τὸ βλέπωμεν μόνον ἐν τοῖς στενοῖς ὁρίοις
τῶν δέκα καὶ τριῶν ἡμερῶν, ἀλλ' ἐν συσχετίσει μὲ τὴν καθολικὴν
ζωὴν τῆς 'Εκκλησίας, ἡ ὁποία, διὰ τῆς ἀντικανονικῆς ἐνεργείας
της, ἐστερήθη ἐνὸς ἐκατομμυρίου πιστῶν, γνησιωτάτων καὶ πιστοτάτοιν εἰς τὰς παραδόσεις καὶ βιούντων θαυμαστῶς τὸ ἰδιάζον ἡμῖν ὀρθόδοξον μοναστικὸν πνεῦμα.
'Ιδοὺ διατὶ κατὰ μείζονα λόγον ἡ Ἐκκλησία πρὸς διατήρησιν τῆς ὑπερουσίου πνευματικότητός της ἐπιβάλλεται νὰ οἰκειωθῇ αὐτὰ τὰ ἁπλᾶ ἐν Κυρίῳ καὶ ὡραῖα τέκνα της, ἄτινα μακρὰν
αὐτῆς ἐσθίουν τὸ οὐράνιον μάννα τῆς Πατερικῆς σοφίας, ζῶντα
ἀσκητικῶς ἐν τῷ κόσμῳ καὶ νηστεύοντα πολύ, καὶ προσευχόμενα
διὰ τῆς ,νοερᾶς προσευχῆς, καὶ συνεχίζοντα τὴν παράδοσιν τῆς
ἐν θλίψει καὶ πένθει Χριστοῦ διαπορευομένης ἀσκητικῆς Ὁρθο
δοξίας μας.
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Ἑ Ἑκκλησία ὀφείλει νὰ ἀντιληφθῇ τὴν προσγινομένην
ἀφανῶς βεβαίαν διάβρωσιν εἰς τὴν ὀρθόδοξον πνευματικότητα,
ἧς τυγχάνει ἐπίσημ,ος φορεὺς καὶ ὑπεύθυνος ἑρμηνεύς, καὶ νὰ
καταπολεμήσῃ τὰς προτεσταντιζούσας τάσεις ὑποκαταστάσεώς της
ὑπὸ λαϊκῶν στοιχείων, συγχεόντων τὸ κήρυγμα τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν μὲ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας. Νὰ ἀντιτάξῃ εἰς τὸν σημερινὸν εὐδαιμονισμὸν τῶν χλιαρῶν χριστιανῶν, τὸ θεοείκελον
πνεῦμα τῆς ἐκουσίου θλίψεοτς καὶ ταπεινώσεως τοῦ Χριστοῦ,
δπερ εἶναι «ἡ στολὴ τῆς θεότητος», ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἐβίωσαν
οἱ Πατέρας οἱ μακαριστοί. Νὰ προβάλῃ τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὸν
αὐστηρὸν βίον, ὅστις περιγράφεται εἰς τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς
'Εκκλησίας, εἰς τὰς σκανδαλώδεις διδασκαλίας, καθ' δς ἀθετεῖιαι
ὁ ἀσκητικὸς «ὑπωπιασμὸς» καὶ νὰ τονισθῇ ἡ ἔκτασις καὶ τὸ βάθος τῆς ἐκ τῆς ἐν Ἐδὲμ πτώσεως διαφθορᾶς τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως. Εἰς τὰς ἐκ Δύσεως γλυκαναλάτους χριστιανικὰς μυθιστορίας, μὲ τὰς σαρκικὰς συναισθηματικότητας καὶ τὰς πλανώσας
νοσηρὰς συγκινήσεις, νὰ ἀντιδράσῃ διὰ τὴς πλήρους κατανύξεως,
θείας ἀγάπης καὶ ἱερῶν προσευχῶν βίου τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Οὐδέποτε ἄλλοτε ἡ Ἑκκλησία μας εἶχε τόσην ἀνάγκην
ἐπιστροφῆς καὶ ἀναβαπτίσεως εἰς τὰς ζωογόνους πηγὰς τῆς ἀμωμήτου Ὄρθοδοξίας ὅσην σήμερον, ὅτε πολυώνυμα στοιχεῖα συνεκεράσθησαν μὲ τὴν διδασκαλίαν της, τόσον ὤστε νὰ μὴ γνωρίζῃ τις τί εἶναι γνήσιον καὶ τί νόθον, τί Ορθόδοξον καὶ τί Προτεσταντικόν, ποία ἡ Ἁνατολικὴ καὶ ποία ἡ Δυτικὴ θεολογία,
ποία ἡμετέρα πνεματικότης καὶ ποία ξένη.
Ἐὰν ἡ Ἑκκλησία ἀποφασίσῃ νὰ ἀνασυνδέσῃ τὸν διακοπέντα δεσμόν της μὲ τοὺς 'Αγίους Πατέρας, εἶναι ἀπαραίτητον
ὅπως ἐγκολποθῇ τοὺς ἀσκητικοὺς παλαιοημερολογίτας, οἴτινες
ἀποτελοῦν ζῶσαν πραγματικότα, ὡς ἐκείνη τῆς ἀρχαίας 'Εκκλη
σίας, ἀπό τε ἀπόψεως ὀρθοδόξων φρονημάτων, ἠθικοῦ βίου καὶ
ἰδιαξούσης πνευματικότητος.
Αἱ πέριξ τῆς Ἁττικῆς ἔρημοι ἐπληρώθησαν γυναικείων
μοναστηρίων καὶ ἀλλαχοῦ ἀνδρορων, ἀνηκόντων εἰς παλαιοημερο
λογίτας. Ὁλόκληροι αἱ οἰκογένειαί των ἐνδύονται τὸ ἄγιον καὶ
ἀγγελικὸν σχῆμα, ἐνθυμίζουσαι ἐναργῶς τὰς ἁγίας οἰκογενείας
τῶν μεγάλων Διδασκάλων τῆς 'Εκκλησίας, Μ. Βασιλείου, Γρη
γορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἄλλων. Καὶ εἶναι θαῦμα νὰ βλέπῃ τις
εἰς τὰς Μονάς τὴν ἀναβίωσιν τῆς εὐσεβείας ἐκείνης ἥτις ἐνεφα·
νίσθη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸν πρῶτον αἰῶνα, εἰς μίαν ὑλι
στικὴν ἐποχὴν καὶ ὀλιγόπιστον γενεάν, καὶ ἐν τῷ προσώπῳ μοναστῶν καὶ μοναζουσῶν νὰ διακρίνῃ ἐδῶ μὲν τὴν Μακρίνα, ἐκεῖ
δὲ τὸν Μ. Βασίλειον, τὴν Νόννα, τὸν Γρηγόριον τὸν Θεολόγον,
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τὸν Χρυσόστομον, τὴν Συγκλητικήν, τὸν Γρηγόριον Νύσσης, τὴν
Ἑμμέλειαν, τὸν Ναυκράτιον, τὸν Πέτρον, Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶ μὲ τοὺς ἀδελφούς του, τὴν μητέρα του καὶ τὴν ἀδελφήν του.
Ποῦ μὲν Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, ποϋ δὲ τὴν μητέρα του
Αγάθην, ὅλους περιβεβλημένους μοναστικῶς ἕν ἀπόκοσμον
καὶ θεῖον σχῆμα, οὗτινος ἡ οὐσία βεβαιοῦται ὡς ἀσκητικὴ καὶ
μοναστική, πνεῦμα, ὅπερ διἠκει δύ δλης τῆς ἱστορίας τῆς Ἁνατολικῆς 'Εκκλησίας, καὶ ἀποβαίνει τόσον ἐκφραστικὸν τῶν ἐπὶ
γὴς σκοπῶν της.
Ὄθεν καθίσταται πρόδηλος ἡ ἀναγκαιότης τῆς ἐπιλύσεω5
τῆς ἐκκρεμμότητος τοῦ ἡμερολογιακοῦ θέματος, ἡ παράτασις τῆς
ὁποίας θὰ διαιωνίζῃ τὴν σύγχυσιν ἐν τῇ Ἑκκλησία, θὰ φθείρῃ
Ἐκκλησιολογικῶς τὰς ὀρθοδόξους βάσεις της ἄνευ ἱκανότητός
τινος ἀμύνης, θὰ νοθεύῃ τὸ πνευματικών περιεχόμενόν της, θὰ
ματαιώνῃ τοὺς σκοπούς της, θὰ στερεῖται τῶν θετικῶν ὑπηρεσιῶν
τῶν εὐλαβεστάτων τέκνων τῆς παλαιοημερολογιτῶν, ὧν τὸ πνεῦμα καὶ ὁ βίος ἐγγυῶνται τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλληνικῆς Ὁρθοδόξου 'Εκκλησίας, «δύ ἥν Χριστὸς ἀπέθανε».
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Μοναχος ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
Ἂγιον “Ορος Ι6Ζ29. ϊν. Ι957

«Ὅ Θεδς δεν άφίνει έκείνους που προστρέχουν εϊς αϋτον να
καταπεσονν καθολου, ᾶλλα βλέποντας αϋτοὑς δτι ειναι αδϋνατοι,
συνεργεϊ καὶ τοὑς βοηθιϊ κα'ι τοὑς δϊδει άνωθεν χεϊρα βοηθειας, καὶ
τους άναβιβάζει εϊς τον έαυτόν του και τοϋς βοηθα κα'ι φανερὰ και
κρυφά, αγνιδστως χωρὶς νὰ το γνωρϊζουν, κα'ι γνωστῶς μέχρις δτου
άναβαίνοντας δλην τὴν σκάλαν νὰ πλησιάσουν εϊς αϋτον κα'ι να ενωθοϋν κα'ι μέ τὴν ψυχὴν και με τδ σῶμα με δλον τον Θεδν».

'Αγ. Συμεων Ν. ©εολογου
'Ο φοβος τοϋ (·^εοϋ γεννἀ τροπους καϊ συνηθείας διὰ των δποίων
δημιουργοϋνται αϊ άρεταί· ή άφοβϊα γεννα ζηλοτυπίας ραδιουργιας
καὶ λοιπὰ δμοια πάθη.

'Αγιου 'Εφραὶμ
'Εὰν θἐλης τὴν θεραπείαν προσεξε τὴν συνήδεισιν κα'ι δσα σοϋ
ϋποδεικνϋει ποίησον κα'ι θὰ ευρης τὴν ιοφέλειαν.

'Αγϊου Μὰρκβυ
Ὅλα τα πραγματα νὰ σκέπτεσαι δτι ειναι φθαρτὰ καὶ μονον ὴ
ὰρετὴ ειναι ἀιρθαρτος' δι' αὐτὴν φροντιξε λοιπὸν ῆτις Θεδν διὰ
φιλοσοφίας τον ἄνθρωπον καθιστιϊ.
Ἂγίβυ

Νεϊλου

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΒΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΠΩι ΟΡΕΙ ΜΟΝΩΝ ΚΗΙ ΜΟΠΗΧΩΜ

ΙΕΡΜ

ΜΟΓἸΗ

ΞΙ-ΙΡΟΠΟΤΗΜΟΥ

'Η Ἰερὰ Μονὴ του Ξηροποτάμου εὸρίσκεται εἰς ὡραίᾳν ἐπίπεδον τοποθεσίαν ἐπὶ τῆς Νοτίου πλευρὰς τοΟ 'Αγίου Ὄρους
ἔχουσα ὲξαιρετικὴν θέαν. Ἐπὶ τὴς τοποθεσίας ταότης λέγεται
δτι ἔκειτο ἡ ὰρχαία πολις Κλεωναὶ διότι φαίνονται λείψανά
τινα μαρμάρων ὲντετειχισμένα εἰς τὸ κωδωνοστάσιον τὴς Μονἢς
καὶ δσωτερικῶς τοϋ πολωνος, ὰλλὰ καὶ ἡ 5παρξις ὲλαιοδένδρων,
ὡς τὸ πρῶτον τοιοϋτον εἰς τὸ ἄκρον τῆς όδοΟ μετὰ τὸν φανόν
τὴς Δάφνης δριστερα διὰ τὸν ὰνερχόμενον προς τὴν Μονήν,
ἡλικίας, κατὰ τους εἰδικοός, ᾶνω τῶν 2.ΟΟΟ ὲτῶν, μαρτυρεῖ τὸν
οἰκισμὸν τῆς περωχὴς ταότης κατὰ τὴν ὰρχαιότητα.
Αύτη ὰποτελεϊ ἕν ευρόχωρον τετράπλευρον οἰκοδόμημα
προβάλλον ἐν μεγαλοπρεπείᾳ δταν ὰνερχηταί τι; ἐκ Δάφνης διὰ
Καρυὰς καὶ δταν κατέρχηται τὴν αὸτὴν ὁδόν. Καὶ παρ' δλην
τὴν πλεονεκτικὴν ταϋττ;ς θέσιν, διδτι δΓ αὸτὴς διέρχονται δλοι
οί ἐπισκεπτόμενοι τδ Ἅγιον Ὄρος καὶ οί προς ·ζοινοβιασμὸν
τοιοϋτοι^ ἐν τοότοις συμπεριλαμβανεται μεταξὸ τῶν Ἰ. Μονῶν
ὲκείνων αἱππνες δοκιμάζουν μεγάλην λειψανδρίανὶ Σήμερον ἔχει
3Ο μόνον μ,οναχοός, ὲνῶ προ 5Οετίας εἱχεν 8Ο καὶ προπολεμικῶς
6Ο, διοικεϊται δὲ ἰδιορρόθμως.
'Η ὰρχῆ τὴς ἱδρόσεῶς αὐτῆς παρουσιάζει πολλὰς δυσχερείας καὶ διὰ νὰ ὲπιμείνϊβ κανεὶς νὰ καταλήξ·β εἰς ἕν θετικον
συμπέρασμα θὰ καταλήξη εἱς χάος. Πάντως κατὰ τὴν ἐν αὸτῇ
παράδοσιν ἡ ^ΡΧὴ αὐτῆς ὰνάγεται εἰς τὸν Ε' οάωνα ὡς κτισθεϊσα δπὸ τῆς θυγατρδς τοϋ αὺτοκρζτορος Ἀρκαδίου Πουλχερίας,
ἥτις ἐρημωθεϊσα ἐν τῷ μεταξὁ καὶ διαλυθεϊσα ὰνηγέρθη μεγαλοπρεπῶς ὑπὸ το5 δσίου Παόλου τοΟ Ξῆροποταμίτου δαπὰνη
του αὸτοκράτορος ΡωμανοΟ Α' τοΟ Αεκαπηνοϋ.
Εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Ξηροποτάμου σώζονται δυο παλαιὰ
χρυσόβουλλα, τὸ ἔν ΡωμανοΟ τοϋ ΑεκαπηνοΟ τοϋ ἔτους 924
(6432) καὶ τδ ἄλλο Ἀν5ρονίκου Β' τοΟ Παλαιολόγου τοϋ Ιτους
Ι3Ο2 (681Ο),
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Κατὰ τδ πρῶτον χρυσόβουλλον καὶ τὴν μακραίωνα ἰσχυρὰν περὶ αὐτοϋ παράδοσιν, κτίτωρ τὴς Μονῆς φέρεται δ ὰνωτέρω δσιος Παϋλος υίὰς τοϋ αὐτοκράτορος Μιχαὴλ Α' Ραγκαβὲ
καὶ τῆς Προκοπίας θυγατρδς του αὐτοκράτορος Νικηφόρου Α',
περὶ τοϋ ὁποίου 6σίου ὅστις τυγχάνει καὶ κτίτωρ τῆς ήμετέρας
Μονῆς θ' ὰναφέρωμεν πλείονα κατὰ τὴν ἐξιστόρησιν αὐτῆς, τδ
δὲ χρυσόβουλλον τοϋ Ἀν5ρονίκου χωρὶς νὰ ἔχη σχέσιν ὰκριβὴ
πρὸς τδ περιεχόμενον τοϋ ΡωμανοΟ δποβοηθεϊ αὐτὸ.

Ἁμφότερα τὰ δύο ταϋτα χρυσόβουλλα ἐτέθησαν ὑπὸ ὰμφισβήτησιν ὸπὸ τῶν Θεοδωρήτου, Φρεαρίτου καὶ τελευταϊον τοϋ
Γεδεών. Εἰς σημείωμα τοϋ ἡμετέρου ὰειμνήστου Κοσμὰ ίεροδ.
Βλάχου ἐκφράζετατ ἢ πεπρίθησις δτι οἱ ὰνωτέρω δὲν ὲπέτυχον
νὰ ῖδουν καὶ νὰ ἐξετάσουν τὰ προτότυπα τῶν ὲγγράφων τοϋτων
καὶ δ εϊς ὰντεγραψε τὸν ἔτερον. Ἐπίσης γράφει δτι καὶ αὸτὸς
6 ἴδιος παρ' δλας του τὰς προσπαθείας δὲν ὲπέτυχε νὰ ῖδη τὰ
πρωτότυπα.

Κατὰ τὰ ἔγγραφα ταϋτα ῆ Ἰ. Μονὴ Ξηροποτάμου ὑπῆρξε
σόγχρονος τὴς Λαύρας ῆ καὶ προγενεστέρα, μικρὰ δμως κατὰ
τὸν πρὸ τοϋ Ἁγίου Ἁθανασίου τύπον, ὰφοϋ δ μοναχὸς ΙΙαΟλος
ὰντέδρασεν εἰς τὰ σχέδια τοϋ Ἀγίου Ἀθανασίου. Τὸ πρῶτον
τυπικὸν τοϋ Ἀγίου Ὄρους (972) τὸν ΠαΟλον λέγει ἁπλῶς «εὸλαβέστατον μοναχδν» χωρὶς νὰ ὖπάρχ^ ἡ λέξις Ξηροποταμίτης,
ἥτις δμως ὑπάρχει εἰς ἔγγραφα τὴς Ἰ. Μονὴς Ἁγίου Παύλου
ΙΑ' αἰῶνος ὰναφέροντα ΠαΟλον Ξηροποταμίτην ὲρίζοντα πρὸς
τὸν Ἀθανάσιον διὰ τὰ δρια Ξηροποτάμου καὶ Λαύρας καὶ εἰς
τὴν ὰρχαιοτεραν βιογραφίαν τοϋ Ἁγίου Ἀθανασίου τοϋ ΙΑ'
αἰῶνος.
'Αλλ' ερχονται δλίγον βραδότερον ἔγγραφά τινα νὰ δώσουν περισσότερον φῶς εἰς τὴν ἰστορίαν τῶν δυο Ἰ. Μονῶν Ξηρο
ποτάμου καὶ Ἁγίου Παύλου. Οϋτω εἰς ἔγγραφον τοϋ 1Ο32 φέρονται 6πογραφαὶ «'Ηλίας Μονχχὸς καὶ ἡγούμενος Μονὴς Ξη
ροποτάμου», «Ἰλαρίων Μοναχδς Μονῆς τοϋ Ἁγίου Νικηφόρου».
Ὁσαότως εἰς τὸ τυπικὸν τοϋ 1Ο46 μεταξὸ τῶν 32 ἡγουμένων
7ος φέρεται δ ἡγοόμενος τῆς Μονῆς Νικηφόρου καὶ 9ος δ Ξηροποτάμου ῆ Ἁγίου Π α υ λ ο υ. Κατὰ ἔν ἐπίσης πρακτικὸν περὶ τῶν ἡσυχαστηρίων το5 Χάλδου σωζόμενον εἰς τὰς
Ἰ. Μονας Λαόρας καὶ Φιλ,οθέου ἀναφέρει καὶ αὐτὸ τὸν τίτλον
τοϋ ὸπογράφοντος «τοϋ · Ἁγίου Νικηφόρου τοΟ Ξηροποτάμου
ῆ ΞήροποταμηνοΟ». "Ωστε ἡ Μονὴ του Ξηροποτάμου ὲλέγετο
φαίνεται μέχρι τότε τοΟ Νικηφόρου καὶ ή τοϋ Ἁγίου Παύλου,
Ξηροποτάμου ἐκ τοϋ όμωνύμου παρ' αὸτ^ ξηροποτάμου κατερχομένου ἐκ τῆς κορυφῆς τοΟ κυρίως Ἁθω. 'Ἐκτοτε εἰσελθοΟσα ῆ
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οευτέρα εἰς ἀφάνειαν, ἔλαβε φαίνεται ή πρώτη τὴν μέχρι σήμερον ἐπωνυμίαν Ξηροποτάμου, ή δὲ δευτέρα. μετὰ τὴν ὲπανεμφάνισίν της μεταξὸ τῶν ὲτῶν 136Ο-Ι37Ο τὴν όριστικὴν πλέον
ἐπωνυμίαν Ἁγίου Παύλου. ΔΓ αὐτὸ ὰκριβῶς εἴπομεν προηγουμένως δτι ἐὰν θελήσγ] τις νὰ εϊσελθ^ καὶ νὰ φθάσῃ τὴν πραγματικὴν ἱστορίαν θὰ καταλήξη εἰς χάος, ὲφόσον τὰ ὰρχαϊα
πρωτότυπχ εγγραφα δὲν ἔρχονται εϊς φῶς.
Κατὰ τὴν περίοδον τῆς ὰφανείας τὴς Ἰ. Μονὴς Ἀγ. Παόλου φαίνεται δτι ή Ἰ. Μ. Ξηροποτάμου ὲξουσίαζεν 6λόκληρον
τὸν χῶρον μέχρι τὴς Σκήτης Ἁγ. Ἄννης, διότι μεταξὺ τῶν
ἐτῶν 136Ο-137Ο οί ΞηροσρταμηνοΙ ὲπώλησαν τὴν εϊς τάξιν
κελλίου περιελθοΟσαν Μονὴν Ἀγ. Παύλου «τὴν ἐν τφ χειμάρρῳ
τοϋ Ἄθω κειμένην» εἰς δυο ὲπισήμους Σέρβους Γεράσιμον Ροδώνιαν καὶ Ἁντώνιον Παγάσην. Μετὰ τοὺς χρονους αϋτοὸς ὰπώλεσε τὸν χῶρον αὐτόν, ὰφοϋ μετ' δλίγον ίδρόθησαν ὲπ' αὸτοϋ
αἱ Ἰ. Μοναὶ Διονυσίου, Σίμωνος ΙΙέτρας καὶ. Γρηγορίου.
Κατὰ τὰς ὰρχὰς τοϋ ΙΔ' αἰῶνος ῆρημώθη ὑπδ πειρατῶν,
ὰνακαινισθεῖσα δὲ ῆρημώθη καὶ πάλιν, κατόπιν δὲ 6 ἡγεμὼν
τῆς Βλαχίας Ἀλέξανδρος τῷ 16ϋΟ τελείως ὰνεκαίνισεν αὸτήν.
Λέγεται δτι 6 Σουλτὰν Σελὶμ 6 κατακτητὴς τὴς Αἱγόπτου
ἔδωσεν ἕν χάτι-Σερὶφ εἰς τὴν Μονὴν τοϋ Ξηροποτάμου καὶ δτι
ὰνοικοδόμησεν αὸτήν. Μεταξὸ τῶν ὰλλων ὸπ' αὸτοϋ χορηγηθέντων προνομίων ὲδόθη καὶ υψωσις τουρκικης σημαίας φεροόσης
εἰς τὸ μέσον Σταυρόν. Τὴν σημαίαν ταύτην ὰνόψωνον οί Ξηροποταμηνοὶ μέχρι τὴς ὰπελευθερώσεως τοϋ 1912 ἐν γνώσει τῶν
τουρκικῶν ὰρχῶν.
ἸΙ Ἰερὰ Μονὴ τοϋ Ξηροποτάμου ῆρχισε ν' αναλαμβαν^
ἀπὸ τῶν ὰρχων τοϋ ΙΗ' αἰῶνος, ἐνῶ ἀπὸ του 1671 παρεχωρήθη
εἰς αὐτὴν τὸ ὲν Ἰασίῳ μοναστήριον τὴς Ἀγ. Τριάδο; «Δάγκου».
Κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα ἐδωρήθη εἰς αὐτὴν καὶ τὸ ἐν Βλαχίᾳ
μοναστήριον Μπλουμποϊδα τοϋ Τιμίου Προδρόμου.
Ἑ ὰνοικοδόμησις αὐτῆς ἐγένετο κατὰ τὸ δεότερον ῇμισυ
τῆς ΙΗ' ἐκατονταετηρίδος, δ δὲ ἱερομ. Χριστοφόρος ὲδαπάνησε
σοβαρον ποσὸν διὰ τὰς τοιχογραφίας τοϋ ναοϋ.
Ὁ ἐκ Σκοπέλου Καισάριος Δαπόντες ἠγωνίσθη μεγάλως
πρὸς ἀνόρθωσιν αὐτῆς περιελθὼν τὴν Τουρκίαν καὶ 'Ηγεμονίας.
'Ο Καισάριος, κατὰ κόσμον Κωνσταντϊνος, ὲγεννήθη ὲν Σκοπέλφ τω 17Ο7 καὶ ὲξεπαιδευθη ὲκεϊ ὸπὸ Ἁγωρειτῶν. 'Ακολοόθως
μετέβη εἰς τὴν Κωνσταντινοόπολιν καὶ ἐκεϊθεν εἰς Βλαχίαν ἔνθα
4πε8όθη εἰς τὴν πολιτικήν, λαβὼν παρὰ τοϋ ἡγεμόνος τὴς Μολδαυἴας 'Ιωάν. Μαυροκορδάτου τὸ ὰξίωμα τσΟ Καμινάρη, ἀλλ'
6ποπεσὼν εἰς τὴν δυσμένειαν τῆς ΙἸ6λγ7ς ἀπέδρασεν εἰς Κριμαίαν
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ἔνθα ἐνεκλείσθη εἰς τὰς φυλακὰς ἐπ' ὰρκετὸν διάστημα. Λυτρωθεὶς εἰσὴλθεν εϊς τὴν Ἰ. Μονὴν Ξηροποτάμου πολλὰ κοπιάσας
ὸπὲρ αὐτῆς, ὰνεχώρησεν δμως καὶ ἐξ αὐτῆς θανὼν εἰς Σκόπελον
τὸν Δεζέμβριον του 1784.
Κατὰ τὸν παρελθόντα οάῶνα ἐμόχθησαν ὑπὲρ τῆς Μονὴς
δ Διονόσιος ὰρχιμ. ἐκ Πολυγόρου, ὰνὴρ ὲξόχων ὰρετῶν, θανὼν
τῶ 1874 καὶ τοϋ όποίου τδ ονομα ὰκόμη ὰναφέρεται, διότι
ὸπἢρξε χαρακτὴρ ὰξίας, αρετὴς καὶ ὰξιοπρεπείας. Ούτος ἐδηΜον^, οϋτως εἰπεϊν, τάξεως καὶ οἰκομιοϋργησε σχολὴν ἐν
κυρωσύνης, ὰναστήματα δὲ αότοϋ ὑπῆρξαν δλοι οἱ μετ' αϋτδν
προϊστάμενοι τὴς Μονῆς.
Μαθητὴς τοΟ Διονυσίου ῆτο καὶ δ ὰρχιμ. Εὐγένιος δ Δὰγκος εἰς τὸν 6ποϊον τφ 1854 ὰπενεμήθη ϋπὸ τὴς Ἐλληνικὴς
Κυβερνήσεως δ ὰργυροϋς Σταυρὸς τῶν Ἰπποτῶν τοϋ Σωτῆρος
5ιὰ τὰς κατὰ διαφόρους περιόδους ὸπηρεσίας του προς τὰ ὲκπαι5ευτικὰ τοϋ Ἐθνους Καταστήματα.
Αί κόριαι πρόσοδοι τὴς Μονῆς ειναι τὰ εἰσοδήματα ἐκ τοϋ
δάσους αὸτὴς καὶ τὰ ὲνοίκια τῶν οἰκημάτων Δάφνης ἄτινα ϊδρυσε προ 7Οετίας περίπου συμβληθεϊσα μετὰ τοϋ ὲν Κωνσταντινουπολει τοτε ναυτικοϋ Πράκτορος Σωτηρίου Παπαγιάννη 'Ηπειρώτου.
Ὁ ναὸς τῆς Μονῆς ὰνοιζοδομήθη τῶ 1763 καὶ ἐτοιχογραφήθη τῷ 1783. Ἐν αὸτφ ὑπὰρχουν εϊς δυο κιβωτίδια μεγάλα
τεμὰχια τιμίου ΣταυροΟ, τῶν 6ποίων τδ ἕν ὰναφέρουν οἱ μοναχοὶ εἰς τὴν Πουλχερίαν καὶ τδ ἄλλο εἰς τὸν Ρωμανόν. Τὸ μικρότερον τοότων τὸ τὴς Πουλχερίας ὰποστέλλεται, ἀπὸ 1ΟΟετίας
σχεδόν, ἐτησίως, μετὰ. δυο μοναχῶν εἰς διάφορα χωρία τὴς
Χαλκιδικὴς. Κατὰ τδ 1878 δμως ἥρπασαν αὸτδ λησταὶ εἰς τὰ
χωρία της Θεσσαλονίκης, ἀλλ' ὲνεργείαις του τότε Μητροπολίτου Θεσ^ίκης καὶ μετέπειτα Οἰκουμ.ενικοϋ Πατριάρχου Ἰωακείρ.
τοΟ Γ' ὰπε5όθη, διὰ τρίτου προσώπου, εἰς τους μοναχοϋς ἄνευ
δμως τῶν κοσμημάτων καὶ τοϋ ὰργυροϋ κυτίου.
Εἰς τον αὐτὸν ναδν δπάρχει καὶ μάζα τις λειψάνων τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τὰ λείψανα ταϋτα ὲκρὰπτοντο
εἰς οἰκημά τι «προ του τείχους της Κωνσταντινουπόλεως», ὡς
ίστορεῖ δ Σωζόμενος καὶ ἡ βασιλὶς Πουλχερία ὰνέσκαψε καὶ
εῦρεν αὐτὰ ἰδοϋσα ἐν δπτασϊᾳ τὸν μάρτυρα Θόρσον δστις «τοὺς
δπδ γῆν κρυπτομένους ὲμήνυσε». Ὁ συγχρονος αὐτῆς Σωζόμενος
παραστὰς εἰς τὴν τελετην της καταθεσεως τὴς σοροϋ εἰς τὸν
ναὸν τοϋ Ἁγίου Θόρσου ίστορεϊ λεπτομερῶς τα της εὑρέσεως.
Ἑπίσης ὸπάρχουν καὶ τεμάχια τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων
Προκοπίου, Αὸξεντίου, Ἰγνατίου τοϋ Θϊοφόρου, Γρηγορίου,
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Μερκουρίου, Ἁνδρεου Κρήτης, Στεφάνου τοϋ νέου, Τωάσαφ
Βασιλέως τῶν 'Ινδιῶν, Χαραλὰμπους, ΙΙαρασκευῆς, Παντελεήμονος, Ἁθανασίου, Φωτεινὴς, Νείλου τοϋ Μυροβλήτου, Χριστίνης, Ἰωάννου του ὲλεήμονος, Ἰωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, μύρον καὶ αῖμα Ἁγ. Δημητρίου κ. ά.
"Η βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς εδρισκομένη ἄνωθι τῆς Αιτῆς
ἔχει περὶ τοὺς 4.ΟΟΟ τόμους ὲκ τῶν 6ποίων 34Ο χειρόγραφοι
καὶ ἐξ αὐτῶν 2Ο περγαμηνοὶ Ι-ΙΔ' αἰῶνος. Ἐγγραφα δὲ ὰρχαϊα
ὲκτὸς τῶν προαναφερθέντων ἔχει α) Νικηφόρου Σεβαστοκράτορος ΚομνηνοΟ ἐκ μεμβρανης ὲκδοθὲν κατὰ τὰ τέλη τοϋ ΙΓ' αἰῶνος εἱς τὸ όποϊον ἡ Μονὴ Ξηροποτάμου δνομάζεται τοΟ Ἁγίου
Νικηφόρου, β) Μιχαὴλ Η' τοϋ Παλαιολόγου μὲ. χρονολογίαν
1272, γ) Στεφάνου βασιλέως τὴς Σερβίας 1292, δ) Ἰωάννου
ὰνεψιοϋ Ἀνδρονίκου τοΟ Γ' 14Ο7. 'Ωσαότως καὶ Πατριαρχικὸν
σιγίλλιον τοϋ 1611 διὰ του ὁποίου κανονίζεται συνοδικῶς ό
τρόπος τῆς τηρήσεως Κοινοβιακὴς τάξεως καὶ ἐκλογῆς του
ἢγουμένου.
Ἑ φιάλη τοϋ ἁγιασμο5 ειναι ὲξ αὰτοφυοΟς ἐρυθροϋ
μαρμάρου ἐκ Χίου τὴν ὁποίαν μετέφερεν δ Δαπόντες δστις καὶ
Ινέγραψε πέριξ αὐτῆς στίχους κατὰ τὴν εὸτράπελον συνήθειάν
του. Τὸ μαρμάρινον περιστόλιον τὴς φιάλης ἐγένετο τφ 1783
δαπάνῃ Σεραφεὶμ ίερομονάχου Κεφαλλῆνος.
Τὸ κω5ωνοστάσιον ὰνηγέρθη τῷ 1779. 'Ἐχετ ιιέγα δρολόγιον καὶ τὸν ὰπαραίτητον ὰράπην κτυπῶντα τὰς ῶρας.
Πρὸ 5ετίας πυρκαϊὰ κατέστρεψεν όλόκληρον τὴν νοτίαν
πλευρὰν τοϋ οἰκοδομήματος τῆς Μονὴς. Χάρις δμως εἰς τὰς
προσπαθείας τῶν εκὰστοτε διοικήσεων αὐτῆς καὶ της συμπαραστάσεως τοϋ Κράτοος ὰνηγέρ6η 6λόκληρον τὸ καταστραφὲν
τμῆμα.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ι. Μ. ΑΓ, ΠΑΥΛΟΥ
'Η

ἐπίσκεψίς μας

εἰς .Ἄγιον Ὄρος μας κατέπληξεν'

εὑρήζαμεν πολλὴ ἁγιότητα κρυμμένη. ἸΙ δὲ φιλοξενία καὶ η
ζγαπη τῶν πατέρων μὰς γεμίζει εὸγνωμοσόνην προς αὐτοός.
Δημήτρ. Γ. Σαμαρτξῆς - Χαράλ Δημητρακάκης

Φοιτηταὶ Θεολογίας Πανεπιστημιου Ἁθηνῶν.

ΕΝΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ

ΟΝΕΙΡΟ

ΕΙχε τελβιώσει 6 μήνας Δεκέμβριος καϊ τδ Σωτήριο ἔτος Ι956.
Στον περϊβολο μιας Μονῆς, στο "Αγιον Ὅρος, έμπρδς στὴν Βυξαντινὴ
'Εκκλησία, που φέρνει τδσες ψυχικἐς άνατάσεις καὶ μεγάλη μυστικοπάθεια, έκάβητο ἕνας άσπρομάλλης Μοναχος που κατήγετο άπδ τον
ὰλησμδνητο 'Ελληνικδ αλλοτε Π6ντο.
Εϊχε τελειώσει δ 'Εσπερινδς και τδ 'Απδδειπνο. Τὰ βαθειὰ
νοήματα, 'ιδίως των Ἂποστιχων που ὰναφέρονται εϊς τον Μἐγαν
Βασιλειον, τοϋ ειχον κάμει μεγάλην έντϋπωσιν. Τδ «πάντων τῶν
αγίων ὰπεμάϊω τὰς ὰρετάς, πατὴρ ήμῶν Βασίλειε, Μωϋσέως τδ πρι^ον,
'Ηλιοϋ τον ζήλον, Πέτρου τὴν 6μολογίαν, 'Ιωάννου τὴν θεολογιαν...»
καὶ τδ «οϋκ έπησχύνθη 6 πανάγαθος Θεδς...» τον ειχον κατασυγκινήσει. «Π6σες άρετες ειχεν 6 Μέγας Βασίλειος,» εϊπε! «ΤΙ ταπεϊνωσις
ὴτο αὺτὴ τοϋ Θεοϋ νὰ ϋποστῆ τής σαρκδς τὴν περιτομήν,» εσκέφθη !
«"Εχω έγῶ τδσες άρετες καϊ τοσην ταπείνωσιν;» έψιθϋρισε.
Μετὰ δ νοϋς του έπήγε εϊς τὰ παιδικά του χρδνια, εϊς τὴν
πατρίδα του. 'Εθυμήθη τὰς εϋνοϊκὰς περιστάσεις που τοϋ εφερεν δ
Θεος να γνωρίστι τδ ἄγιον βέλημά Του, νὰ γλυτῶσπ απδ τοὑς Τοϋρκους καὶ νὰ πάρη τον δρδμον διὰ τον αγιον αϋτον τοπον. 'Εθυμή·θη
κατοπιν τὴν αγίαν ἡμέραν κατα τὴν 6ποίαν εϊσήρχετο εις τον Μοναχικδν βίον, τὴν άγγελικὴν πολιτείαν και διὰ τὴν εϊσοδδν του ῖψαλλετο
εϊς τὴν 'Εκκλησϊαν τδ « 'Αγκάλας πατρικάς...».
"Ερριξεν δμως μιὰ ματιὰ εϊς τδ τὶ προσεφερεν εϊς τον Θεον
εναντι των μεγάλων αϋτοϋ τούτων δωρεῶν και τι να ϊδη! 'Ελάχιστα
ὴ σχεδδν τϊποτα! 'Απδ μικρδς δεν ὴτο πολὑ προσεκτικδς εϊς τὴν
ζωήν του. Πολλὑς φορες εϊχε λυπήσει τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον ('Εφ. δ'.
3Ο). ^Ητο πεισματάρης κα'ι εγωϊστής. 'Η ταπεϊνωσις ὴτο πολὑ μακριἀ
απ' αϋτον. Εϊς τὴν ' Αγίαν Μονὴν δταν ὴλθε εφερβ μαζϋ του και τον
έγωϊσμδν. 'Ενδμιξε δτι μδνον αντος ἔχει τὴν δρθὴν γνιομην. 'Ελυπεϊτο, δταν αλλοι τοϋ ελεγδν τι άντιθετο. Τδ διακδνημά του δεν τδ
εξετἐλει ώς ϋπηρεσίαν εϊς τον Θεδν, ως ἔργον άγάπης, μετὰ προθυμίας. αΚλα μετὰ άθυμίας ώς άγγαρειαν. Βραδὑς ὴτο κα'ι εϊς τὰς ϊεράς
'Ακολουθιας.
Καὶ τώρα πΚεον εϊς τας δνσμας τον βίου του εϋρισκομενος ὴτο
τδσον ελλιπὴς ὴθικως. Ὅ θάνατος τοϋ εδειξεν δτι γρήγορα θὰ τὴν
έπισκεφθὴ, διοτι τα πδδια του δὲν έβαστοϋσαν πλἐον -δι' αϋτο έκά·9ητο- τα μάτια ἔβλεπον βαμπά. τα αντια δὲν ὴκουον καλά. "Ετσι
που εϊμαι, εϊπε, πῶς θὰ παρουσιασθῶ εϊς τον Θεον; 'Αλλοίμονον.
Ὅπως, φαίνεται, δεν θὰ ιδω τδ τέλος τοϋ Ι957 κα'ι δὲν θὰ ακοϋσω
τον τοραϊον αϋτον 'Εσπερινδν. Ἀχ, εϊπε, να ῆμουν πάλιν νέος; Νὰ
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αρχιξα τιορα τὴν πνευματικὴν μου ζωήν! Θὰ έφρδντιζα νὰ εϊμαι συνεπὴς εϊς τὰς ϋποχρεώσεις μου, πρῶτος εϊς τὰ ἔργα τὴς άγάπης. Θὰ
ενέκρωνα τον έγωϊσμον.
Μὰ εΙναι άδϋνατον εϊς τον παντοδϋναμον Θεδν, ειπε, νὰ μἑ καμη πάλιν νἐον; "Ας τον παρακαλἐσω. "Επεσε στα γονατα κα'ι με
δάκρυα καϊ φωνὴν ϊκετευτικὴν καὶ ζώηρὰν ειπε: «Κϋριε, Σε παρακαλῶ. δος μου πάλιν τὰ νεανικά μου χρονια». Καὶ δ Κϋριος τοϋ τὰ
ἔδωκε. Εϋρέθη εϊς τδ κρεββάτι του. Τὶ εϊχε συμβῆ ; Ὅλα αϋτα ὴσαν
δνειρο. Ὅ μοναχδς μας δὲν ὴτο γέρων, αλλα νέος με μοναχικὴν ξωὴν
μόλις τδσσάρων ετων. Τδ μονον που ὴτο πραγματικδτης ὴσαν αι
ὴθικαϊ του ελλειψεις, έγωϊσμοϊ, ϊσχτιρογνωμοσϋνη, βραδὑς εϊς το καθήκον και τὴν 'Εκκλησίαν. "Ελλειψις τχγάπης. Τδ διακδνημα έβεῶρει
βάρος καὶ άγγαρεϊαν. κα'ι οὑχὶ καθήκον, οϋχ'ι πρακτικὴν έκδήλωσιν
τὴς άγάπης.
Συνεκινήθη πολυ. Δδξασοι δ Θεδς, εΙπε. Αϋτδ ειναι μήνυμα τοϋ
Θεοϋ διὰ τδ νἐον ετος έσκέφθη. "Επὴρε μια άποφασι. Θὰ γίνω νἐος
άνθρωπος στο Ι957. Σε λίγο σήμανε τδ χειροσήμαντρον. Σηκώθηκε
καὶ έπεσε στην προσευχή. Μετα τὴν τελευταϊαν στάσιν ετρεξε πρῶτος
εϊς τὴν 'Εκκλησϊαν. ΟΙ ὰδελφο! τὴς Μονής ήπδρησαν, διδτι τον ειδον
πρῶτον, ενω αλλοτε ῆρχετο τελευταϊος.
Μετα τδ πέρας τὴς 'Ακολουθϊας ῖπήγε εϊς τδ Κελλί του. 'Επῆρε
στα χέρια του τὴν Καινὴν Διαθήκην μετα συντομου έρμηνείας, ποϋ
ὴτο δωρον τοϋ Γἐροντδς του. "Ανοιξε τυχαίως κα'ι τα μάτια του επεσαν εϊς τὴν προς Ρωμαιους ΙΒ' ΙΟ. «Τή φιλαδελφίᾳ εϊς άλλήλους φιλοστοργοι, τῇ τιμῆ άλλήλους προηγοϋμενοι, τη σπουδῆ μὴ δκνηροί,
τω πνβϋματι ξἐοντες, τῷ Κυρίφ δουλεϋοντες». 'Εδιάβασε και τὴν
ερμηνεϊαν». Διὰ τὴς φιλαδελφϊας να γινεσθε φιλοστοργοι μεταξϋ σας.
Νὰ προλαμβανη 6 ηαϋενας τους ἀλλους εϊς τδ να τους άποδίδη τιμήν.
Εϊς τὴν προθυμίαν καϊ τον ξήλον ποὑ άπαιτεϊται διὰ κάθε εργον
θεάρεστον νὰ μὴ εισΟε δυσκϊνητοι καὶ 6κνηροι. ΑΙ εσωτερικαϊ σας
πνευματικαϊ δυνάμεις νὰ ειναι γεμάται απο θερμὴν άφοσϊωσιν καϊ
πάντοτε ζεστα! άπδ τὴν πνευματικὴν φλδγα τοϋ Πνεύματος. Δι' δλων
δε τοϋτων νὰ ϋπηρετὴτε τος άφωσιωμἐνοι δοϋλοι τον Κϋριον». Δεϋτερον μήνυμα αϋτδ, ειπε. "Ελαβεν ως σϋνθημα πνευματικδν δι' δλον
τδ ετος τδ «τὴ σπουδῆ μὴ 6κνηροϊ, τῷ πνεϋματι ξέοντες, τω Κυρίφ
δουλεϋοντες» κα'ι άκολουθεϊ τὴν 6δδν τὴς ταπεινοφροσϋνης και αγάπης, ή δποία θὰ 6δηγήση αϋτον εϊς τους ΟϋρανούςΙ.
Π6σοι, ὰγαπητοϊ μου άδελφοι, ε'ϊμεθα σαν τον ᾶγαπητδν μας
Μοναχον, ποὑ εϊδε τδ πρωτοχρονιάτικο ονειρο, έλλιπεϊς εϊς τα εργα
τῆς άγάπης, βραδεϊς εϊς τὰ καλἀ εργα, τῆ σπουδῆ 6κνηροϊ; "Ας
βάλωμεν και ήμεϊς κατὰ τδ ετος τοϋτο ιος σϋνθημά μας «τῆ σπουδῆ
μὴ 6κνηροϊ, τω πνεϋματι ζεοντες, τφ Κυρίφ δουλεύοντες». Τοτε τδ
Νέον Σωτήριον ετος θὰ μας φέρη έγγὑτερον προς τον Κϋριον καὶ θὰ
μας δωρίση τὴν Σωτηρϊαν! 'Αμήν.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΝ
(Συνέχεια ἐκ τοϋ προηγουμένου)
'Ο "Αγιος 'Αλέξιος, δ «δίνθρωπος τοϋ Θεοϋ, διὰ ποιων παρακαλω,
άρετων φκειοὶθη τοσοϋτον μὲ τον Θεδν και ἔφθασεν εϊς τοσαύτην υπερφυα 'Αγιοτητα;» Μήπως οδτος έδϊδαξέ τινα, ῆ έκήρυξεν, ὴ πολλας ψυχὰς
ἐκ τὴς ὰπωλείας και άσεβείας βυ9οϋ διέσωσεν, (εν ω δμολογουμένως, αι
τοιαϋται ὰρεταί, εϊσι λιαν ὶὶψηλαϊ και θεάρεστοι;) Διὰ ποιων 6ίρά γε
ἀρετων; Μήπως ὴρνήθη τοὺς γονεϊς του, διοτι ὴσαν ἀσεβεϊς και παράνομοι; άπαγε'. οϊ τοιοϋτοι ως ϊσμεν καλως, ὴσαν εὺσεβέστατοι, καϊ δοϋλοι
τοϋ Θεοϋ γνησιιδτατοι ; Μήπως ἡ σύζυγος αϋτοϋ διεκηρύττετο ως μὴ
κοσμία και ὰνήθικο:, και ὴναγκάσθη ϋπδ τὴς φιλοτιμίας κινούμενος, νὰ
έγκαταλεϊψη αϋτήν, αὐτὴν τὴν ήμέραν τοϋ γάμου, πριν ἔτι γνωριση
αϋτήν; Οὑχί ὅ Οὐδὲν των τοιούτων ὴ βιογραφϊα αϋτοϋ έξιστορεϊ. 'Ημεϊς
έκ τὴς βιογραφίας αύτοϋ βλέπομεν, δτι, μετὰ τὴν ἐκ τὴς πατρίδος αϋτοϋ
ἀναχώρησιν, επι δεκαεπταετίαν δλην ἔμεινεν ὰγνωστος εις Ναδν τινα τὴς
'Εδέσσης μηδενι μηδέν φθεγγδμενος, καϊ κατ' άκολουθίαν έπανακάμψας
εν τὴ οικία τοϋ πατρδς του, ως ξένος καϊ άπορος, κατεγϊνετο πάλιν έπϊ
δεκαεπταετίαν δλην εις δλονυκτϊους προσευχὰς και νηστείας, έμπαιζομενος κα! χλευαζόμενος ὑπδ των δούλων αϋτοϋ, ώς εϋήθης και άγνωστος,
καίτοι ὴδύνατο να λύση τὴν άφορητον λύπην των γονέων και θεοφιλοϋς
συζϋγου αϋτοϋ, διὰ τὴς γνωριμϊας του, καϊ φανῆ χρήσιμος δι' ὰλλων
θεοφιλων ἀρετων του. Διὰ ποιων αρα γε ἀρετων του ,Ικανοποίησε τοσοϋτον τον Θεδν, διὰ νὰ κηρϋξτ) αϋτδν άνθρωπον τοϋ Θεοϋ, και δια θείας
φωνὴς καὶ 'Αποκαλύψεως, να προστάξη τον τε “Αρχιεπὶσκοπον Ἰννοκέντιον καϊ Βασιλέα Ὅνώριον, δπως προφθάσωσιν ἔτι ζωντα τον "Αγιον
τοϋτον, κα'ι ποιήση ὑπὲρ τὴς πολεως δέησιν ; 'Επίσης δε, καϊ οί λοιποϊ
“Αγιοι, δσοι διὰ τοϋ μονήρους βίου έδοξάσθησαν και έχαριττδθησαν παρὰ
Θεοϋ, εις ποιον Πανεπιστήμιον και 'Ακαδημίαν έσπούδασαν, και διὰ τὴς
ἀγρύπνου αϋτων μελέτης, και τοϋ 'Ιεροϋ αϋτων κηρύγματος, κατιδρθωσαν
νὰ φθάσωσιν εις τὴν τελειοποιητικὴν κατάστασιν τὴς 'Αγιδτητος, ῶστε
νὰ ύποχρεωσωσι τον Πανάγαθον Θεον, διὰ νὰ αναδειξη εν τφ τὴς 'Εκκλησέας ορίζοντι αὑτούς, τοσοϋτον μεγάλους 'Αγίους; 'Εὰν μετ' έπιστασίας πολ7,ὴς διέλθωμεν τὰς βιογραφίας των εϊρημένων 'Αγίων, θὰ ϊδωμεν
εκ πριοτης ὰφετηρίας, δτι αϋτοϊ, δτε ὴράσθησαν νὰ άκολουθήσωσι τον
μονήρη βίον, δεν ἔλαβον ὑπ' δψιν δπως μονάσωσιν ϊνα προσεχως ὰναφανωσι διδάσκαλοι καί ἀλεϊπται των δ·λλων, ἀλλ' δπως καθαρϊσωσιν
έαυτούς απο πάσης ἡδυπαθειας, καϊ άναφανωσι νικητα'ι ἐναντίον των
τριων ήμων έχΟρων, τοϋ κόσμου, λἐγω, σαρκος, και δαίμονος. Ὅτι, δέ
οϋτως ἔχει ὴ ἀλήθεια, αϋτὰ τα πράγματα καταμαρτυροϋσιν.

5Ο
Και μολονοτι πολλοι ἐξ αϋτων καταγομενοι ἐξ εύγενοϋς καταγωγὴς,
ῆσαν έγκρατεϊς τὴς ἔξωθεν καί ίώω σοφὶας, και ὴδύναντο να χρησιμεύσωσιν εις τον κόσμον, ἐν τούτοις δμως, ὰπηρνοϋντο γονεϊς, περιουσίαν,
καὶ πάντα τὰ εν κοσμφ ὴδέα, καϊ ἀπερχομενοι εϊς τε τας 'Ι. Μονὰς καϊ
έρήμους, εν μέλημα ειχον, δπως εύαρεστήσωσι τφ Θεφ, διὰ τὴς ξενιτείας καϊ μακαρϊας ταπεινιοσεως, και ουτω ιιποτασσόμενοι εϊς δοκίμους
πρακτικοὴς Γεροντας, ψιάνΟανον τὴν Ούράνιον φιλοσοφϊαν, ῆτις δεν
άποκταται διὰ τὴς έξωτερικὴς ὴ πεποιημένης μδνης μορφιδσεως. ἀλλὰ
διὰ τής καταβολὴς των παθων, κα'ι τὴς έκκοπὴς τοϋ ιδίου αϋτων 8ελήματος κα'ι φρονήματος, και τοιουτοτροπως ἐγένοντο δοχεϊα τοϋ Παναγίου
Πνεύματος, κοὰ συνεπως, δσον οῦτοι έκρύβοντο, τοσοϋτον απ' έναντϊας
δ Πανάγαθος Θεδς τους έδόξαζε και ἐγένοντο κατ' άκολουθίαν χρήσιμοι
εις πολλούς, κα'ι διὰ των άθανάτων αϋτων συγγραμμάτιον γίνονται ὴδη
κα'ι εϊς ὴμας χρησιμιδτατοι. 'Εὰν λοιπδν διὰ των τοιούττον ἀσκήσεων κα'ι
διηνεκων ἀγώνων και παλαισμάτων, έναντίον των πονηρων πνευμάτων,
άτινα κατεπολέμησαν οι ὰοίδιμοι οὑτοι Πατέρες εν τε τὴ εν έρήμφ αύτων διαγωγῆ κα'ι ἀσκήσει, ἐχαρίτωσεν αυτούς δ Κύριος και έδοξασε, τις,
παρακαλω, δύναται νὰ ἀντεϊπη; αι νηστεϊαι, αι προσευχαϊ, και δσα διαγορεύει ὴ Μοναχικὴ διατϋπωοις, εϊσίν ἔργα έπουσιωδη και ὰσήμαντα, ού
μὴν δὲ κα'ι ύ.πλοϊ τϋποι, μὴ δυνάμενοι ἀναπτϋξαι ἐπι τδ ,πνευματικώτερον τοὺς ἀνθρωπους;
Προς ὰπόδειξιν δὲ τής καθτιρας ἀληθεϊας, ας παραβάλωμεν απαθως κα'ι ἀμερολήπτως τοὺς τε άρχαίους έκεϊνους Μοναχούς, "Αρχιερεϊς
τε κα'ι θεαρέσιως εν τφ κοσμφ πολιτευομένους, τόσον έγγραμμάτους,
δσον καϊ ἀγραμμάτους, μὲ τους καθ' ὴμας διδασκάλους και θεολδγους
και λοιποὑς Μοναχούς τε και λαϊκούς, 'τοϋς επ' ἀρετῆ κα'ι θεοσοφία
έναβρυνομένους κα'ι θὰ ῖδωμεν ποιοι άνεφὰνησαν ὰληθεϊς στρατιωται
τοϋ Χριστοϋ, κα'ι ἔστησαν τροπαιον κατὰ τοϋ ὰντιπάλου τὴς ψυχὴς ήμων
δαίμονος, και έκαρποφδρησαν, και ποιοι ὰνεφὰνησαν ανευ ὰποτελέσματος.
Παραβάλλοντες δθεν τοὑς άρχαϊους έκείνους Πατέρας μὲ τους σημερινοϋς, βλέπομεν παραδόξως, τὰ θαυμάσια κατορθιδματα, κα'ι ιὶγαθὰ
ἀποτελέσματα ἐκείνων των ἀειμνήστων Πατέρων καϊ τὴν ὰδυναμίαν και
ἀποτυχίαν τής σημερινής γενεας" διατϊ δρά γε τοϋτο ; διοτι οί παλαιο!
καϊ κατὰ τον καιρδν τοϋ μαθηματικοϋ αϋτων βίου και μετὰ τὴν άποφοίτησιν των σπουδων των, καθωπλϊζοντο πρωτον τοϊς δπλοις τοϋ πνεύματος, προς καθαίρεσιν παντδς λογιομοϋ σαρκδς τε καὶ πνεύματος, καϊ
ουτω διὰ των καλων αὺτων ἔργων, διέλαμπον εν μέσω τὴς κοινωνίας
και έκαρποφ6ρουν θαυμασίως' οι νεωτεροι δμως έξερχομενοι τὴς Σχολὴς
ανευ προηγουμένης ἀσκήσεως, ανευ δπλων, και έφοδϊων έπαρκων, πνευματικων τε και ὴθικων, έκτίθενται προς τὴν κοινιονικὴν πδίλην, κα'ι ἀντι
νὰ μεταδωσωσι τὰ τὴς μετανοίας σπέρματα, κα'ι καθοδηγήσωσι τοϋς
Χριστιανοὑς προς εξάσκησιν τής ὰρετής και διοδευσιν τὴς στενὴς καϊ
τεθλιμμένης ύδοϋ, ουτοι Θυστυχως ὰποπειρωνται οπως διευκολϋνωσι τὴν
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πλατεϊαν δδδν διὰ της άρσεως τῶν νηστειων, προβευχῶν, κα'ι λοιπων
"Ιερων τὴς "Εκκλησίας έθίμων και τδ δὴ χείριστον, δπως ένσπείρωσιν
εϊς τδ ακροατήριον μομφὴν και ψυχρότητα έναντϊον των τὴς 'Εκκλησίας
'Αγ. Πατέρων, οϊτινες εν τοϊς συγγράμμασιν αϋτων, συνιστωσιν ήμϊν το
διάγγελμα τὴς νηστείας και προσευχῆς, και έφόδια ὰπαραίτητα προς
άνάληψιν τὴς Χριστιανικής ὰκριβείας.
Εϊς ταϋτα πάντα πολὴ πιθανον, οί άντιφρονοϋντες ν" ὰποκαλέσωσιν
ἡμας φανατικοϋς και οιονε'ι ὰδαεϊς, διοτι θέλομεν σήμερον νὰ έπιβάλωμεν πραγματα δλως ασυμβιβαστα προς τὴν σημερινὴν κοινωνίαν, ὴτις
ἀνατρεφομένη μὲ τὴν τρυφὴν καὶ ὰνάπαυσιν, ἀδυνατεϊ νὰ έκπληρωση
τον τοιοϋτον Χριστιανικδν προορισμον. Ιας ένστάσεις δμως αϋτων ταύτας, και τὰς εϊρημένας δικαιολογὶας των τοτε δϋνανται νὰ τὰς έπικυριοσωσιν, δταν άποδείξωμεν ήμϊν, δτι απασαι αι περικοπα'ι τοϋ 'Ι. Εϋαγγελὶου, αϊ συνιστωσαι τὴν στενὴν και τεθλιμμένην δδδν, τὴν ἀπάγουσαν
εϊς τὴν Ζωήν, καὶ τὴν πλατεϊαν δδδν τὴν άπάγουσαν εἰς τὴν άπωλειαν,
και το, δστις ὐέλει 6πίσω μου έλϋεϊν ὰπαρνησάσθω έαυτόν, κα'ι το,
Γρηγορεϊτε κα'ι προσεύχεσθε, και δσα ἀναφορικως έκδιδασκομε9α παρ^
αύτοϋ τοϋ Σωτήρος ὴμων 'Ιησοϋ Χριστοϋ, περϊ τὴς ὑποδουλωσεως των
σαρκικων φρονημάτων έὅὸέθησαν ὰποκλειστικως διὰ τὴν ἀρχαίαν έκείνην γενεάν, κα'ι οϋχϊ διὰ τὴν σημερινήν, τοτε θὰ έπαινέσωμεν ἀξιοχρέως
αϋτούς, διοτι έπομενοι τῆ Εύαγγελικῆ διαγορεύσει, ἀποπειρωνται τὴν
ἀποπλάτυνσιν τὴς στενής και τεθλιμμένης δδοϋ. 'Επίσης πάλιν έὰν μας
παρουσιάσωσιν άπδ των 'Αποστολικων Χρονων άχρι των καθ' ήμας, τδσσν ἀπδ τὰ 'Ι. Συγγράμματα των 'Αγ. 'Αποστολων κα'ι λοιπων μεγάλων
τὴς 'Εκκλησίας Πατέρων, δσον και άπδ τα πρακτικὰ χωρϊα των Οϊκουμενικων Συνοδων ὰποδειξεις, δτι, ὴ σημερινὴ Χριστιανικὴ γενεά, οϋ δεϊται νηστείας κα'ι προσευχής, καϊ δτι τὰ πά9η τῆς σαρκδς κα'ι τὴς έφαμὰρτου ζωὴς τα υποδουλώνουσι σήμερον δι' ἀλλου τινδς τροπου, τότε
δφεϊλομεν έπαινέσαι αδτούς, ώς άνδρας πνευματικούς, και εϋδιακρίτους,
διακρινομένους επ' εύσεβεϊα, και άμέμπτφ διαγωγῆ.
'Αλλ" έπειδὴ περὶ πιστων δ λογος, και ή διάλεξις ὴμων γίνεται πε
ρϊ εὑσεβων Οεολογων, ὲπιβυμοϋντων διακαως τήν ωφέλειαν τοϋ πλησϊον,
διὰ τοϋτο προς ικανοποϊησιν τοϋ θειου θελήμαιος, κα'ι τὴς Εϋαγγελικής
άληθείας, καϊ προς άρσιν πάσης εϋσεβοϋς ὰποπ7,ανήσεως, φέρε δπως
έρωτήσωμεν αύτοϋς, ϊνα ήμϊν εϊπωσι, τδ 'Ι. κήρυγμα των 'Αγ. 'Αποστδ7,ων, κα'ι λοιπων τῆς 'Εκκλησίας Μεγάλων πατέρων, συνετέλεσε προς
διάδοσιν κα'ι ἀνάπτυξιν τὴς εϋσεβοϋς ὴμων πίστεως, ὴ ου; Εϊς ἀπάντησιν δὲν ὰμφιβάλλομεν, δτι Οἀ εϊπωσιν, δτι εις το τοιοϋτον δφείλομεν
άπαντες οϊ Χριστιανοι', και δτι, αί έπικαρπίαι τοϋ 'Ι. Κηρϋγματος έγένοντο, -ζατὰ τδ κατ' εύδοκίαν θέλημα τοϋ Παναγάθου Θεοϋ.
Οί "Αγιοι 'Αποστολοι δθεν, κα! οϊ λοιπο'ι 4ερρκήρυκες και ποιμένες τὴς 'Εκκλησίας βλέπομεν, δτι, διὰ τοϋ κηρϋγματος έπέστρεφον τὰ
“Εθνη εις θεογνωσϊαν, εκρήμνιξον τους βωμοὑς των ΕΙδοὶλων, και ἀνή-
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γειρον 'Εκκλησίας τοϋ Χριστοϋ, έστήριξον τοϋς πιστοϋς εϊς τὴν εὖσέβειαν, καϊ διεδίδετο θαυμασϊως ἡ Χριστιανικὴ ἀκρίβεια καί τελειοτης.
Οι έπιστρέφοντες δθεν, τότε εϊς τὴν δρθοδοξίαν, ποιοι ὴσαν; ὴσαν
ἄνθρωποι άσεβεϊς κα'ι εϊδωλολάτραι, ἀνβρωποι θεοστυγεϊς και αιμοβδροι, ἄνθρωποι άνθρωποθϋται κα'ι ἀσελγέστατοι, ἄνθρωποι θεοποιοϋντες
τὰς σαρκικὰς ήδονὰς και τὰ τὴς σαρκος, καὶ τοϋ πνεύματος πάθη.
"Ανθρωποι, τοϊς πάθεσιν ἀκατάσχετοι, και τη κακϊα δεδουλωμένοι. Πως
λοιπδν οι τοιοϋτοι σαγηνευθέντες προς τὴν εϋσέβειαν υπο των 'Αγίων
"Αποστολων κατεπάτησαν τὰ τοϋ σώματος κα! τὴς ψυχής πάθη και τὰς
κακὰς συνηθείας, και κατεγίνοντο εϊς προσευχὰς καὶ νηστείας, καὶ έγίνοντο γνήσισι ιχνηλάται των "Αποστολων ;
Τὰ τοιαϋτα άγαπητέ, τὰ κατορθοϊ κυρϊως ἡ χάρις τοϋ Παναγίου
Πνεύματος, ῆτις έπιδριϊ πάντοτε εις τὰς καρδίας των πιστων, οταν ουτοι
διδασκδμενοι ὑπδ εϋσεβων διδασκάλων και Ἰεροκηρύκων, δέχονται τὰ
σπέρματα τὴς εὑσεβείας, κα'ι κατανυγομενοι δποδουλοϋσι τὰ πάθη τὴς
σαρκος, διὰ μέσου τὴς έγκρατείας, νηστεϊας κα'ι προσευχής, και πάσης
άλλης κακοπαθείας.
Αϊίτη λοιπδν ἐστιν ὴ Ιδιότης τοϋ Εὑαγγελικοϋ δρθοϋ κηρύγματος,
νὰ φύρη τον ἄνθρωπον εις μεταμέλειαν και μετάνοιαν, κα'ι νὰ πεϊϋη τὴν
καρδίαν τοϋ Χριστιανοϋ, εις τδ νὰ ὰποστραφὴ παν τδ έπαιρομενον φρονημα τὴς σαρκος, καὶ νὰ βδελύττεται πασας τας χαμαιξήλους δρέξεις.
Αυτη ὴ ιδιότης, ὴνάγκασε τον Ζακχαϊον νὰ εκφωνήσῃ' « ιδού τα ήμίση
των ὑπαρχοντων μου, και δντινα έσυκοφάντησα ῶτοδίδωμι τετραπλοϋν».
Αυτη ὴ ιδιοτις ἔπεισε τὴν πορνην νὰ εγκαταλειψη τὴν ἀμαρτίαν καί νὰ
πλύνη τοὺς ποδας τοϋ γλυκυτάτου "Ιησοϋ δι' ὰπείρων δακρϋων. Αύτδ
τοϋτο τδ κήρυγμα ἔπεισε Βασιλεϊς και Σατράπας νὰ προτιμήσωσι τον
Μονήρη βίον καϊ νὰ ἀποδυθωσι προς άγωνας πνευματικοϋς. Αυτη ὴ
ιδιότης ἔπεισε τον θειον Χρυσοστομον, Μέγαν Βασίλειον, Γρηγοριον
Θεολογον, "Αμφιλοχιον Ἰκονιου, κα'ι πολλοϋς διασήμους τὴς 'Εκκλησίας
'Ιεράρχας νὰ προτιμήσωσιν άπδ μικρας ήλικϊας, τας νηστεϊας, έγκρατεϊας, κα'ι προσευχάς, οϊτινες και εν τφ καιρω τοϋ μαθηματικοϋ αϋτων βίου, και μετὰ τὴν άποφοϊτησὶν των, πάντοτε ειχον συναρωγοϋς τοϋς ἀγωνας καϊ ἀσκήσεις, ως γνωρίζομεν ῶταντες, και διὰ τοϋτο εϊλκυον τοὴς
Χριστιανοὺς προς τὴν Ευαγγελικὴν τελειοτητα. “Ινα δέ μὴ μηκϋνωμεν
τον λογον, αὑτὴ αυτη ὴ ϊδιδτης τοϋ κηρύγματος, ὰνέδειξε τον 'Ιερδν Νικηφδρον τον Θεοτδχη, Οϊκουμενικον, οῦτως ειπεϊν, διδάσκαὶ,ον, εν τὴ
καθ' ὴμας γενεα, και νέον Χρυσοστομον, κα'ι ϊδού διὰ των 'Ιερων Κυριακοδρομίων του εϋηργέτησε κα'ι εύεργετεϊ 6στιμέραι τὴν Χριστιανικὴν
κοινωνίαν, γενομενος άντικείμενον Σεβασμοϋ καὶ άκρας εϋλαβεϊας, πασι
τοϊς κατατρυφωσι τὰ εϊρημένα Συγγράμματα. Τὰς μεγάλας άρετάς, . κα'ι
τὴν εν τοϊς Συγγράμμασιν αϋτοϋ π7,ουτοποιδν χάριν τοϋ Παναγιοι Πνεϋματος; άναθεωρων ένθεασιικως δ διάσημος 'Ιερδς ὑήτωρ τὴς Ελλάδος
Κύριος Μιχαὴλ Γαλανος, καὶ προβλέπων τὴν εν τῆ σημερινῆ ψ·.ιχραιμφ
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γενεᾳ γενησομένην ῶφέλειαν, ἀπεφάσισε καὶ αυθις τὴν ἔκδοσιν τῶν εϊρημένων Κυριακοδρομίων, άποδεικνύων διὰ τὴς γλαφυρας γ7,ωσσης καὶ
άγγελϊας του, τὴν ὑψοποιδν κατάστασιν τοϋ ἀειμνήστου έκεϊνου ἀνδρος,
τον δποϊον αν μιμηθωσι κα'ι οί νεώτεροι σήμερον θεολόγοι, θέλουσι φανῆ χρησιμώτατοι, καὶ τὴς εϋσεβεϊας ἀπλανεϊς διδάσκαλοι. Και καθως δ
ειρημένος οῦτος διδὰσκαλος ἀπομιμούμενος τοὺς προγενεστέρους 'Αγϊους
Πατέρας, συνιστα τὴν νηστείαν, και προσευχήν, και έκήρυττε πάντοτε
επ' 'Εκκλησίας, δπως συντρέχωσιν άπαντες οι ΧριστιανοΙ εις τὴν 'Εκκλησιαστικὴν ὰκολουθίαν καϊ λειτουργίαν, τοιουτοτρόπως και οῦτοι, δφείλουσιν επ Ὅκκλησϊας κηρϋττειν, καὶ οϋχϊ κατὰ τδ σύστημα των διαμαρτυρουμένων, ἐν λέσχαις καὶ εϊδικαϊς συνεδριάσεσι, καϊ τδ χείριστον, τινές
ἐξ αύτων, συνερχόμενοι, ἀποπειρωνται τολμηρως, δπως ἀποδείξωσιν
έαυτούς μείζονας των 'Αγϊων Πατέρων, παρενεϊροντες γνώμας καινάς,
προς διορθωσιν δήθεν τὴς Ὅκκλησίας'Εὰν λοιπδν και δ 'Ι. Θεοτοκης ἔπραιτεν οϋτως, ἄς πράττωσι και ουτοι τδ αυτο. Τις, παρακαλω,
έλευθέρως σήμερον δμιλεϊ περι νηστείας καί προσευχὴς ; Τις, παρακαλω,
δμιλεϊ μὲ τοιοϋτον σθένος, περι θανάτου, περ'ι ·μελλούσης Κρώεως, περὶ
κολάσεως, περι Παραδεϊσου, περι μετανοίας, καθως δ διαληφθε'ις διδάσκαλος, Μηνιάτης και λοιποί, οιτινες ἔφερον τους πιστοϋς καὶ ὰμαρτωλοϋς εϊς τοιαύτην μετάνοιαν, ωστε έξερχομενοι τὴς 'Εκκλησίας ἔτρεχον
προς τὴν ἐξομολόγησιν, κα'ι ἔφευγον τον ὲφάμαρτον βίον ; 'Εν ω σήμερον ὰκοϋουσιν οι Χριστιανοὶ εν ξηρδν κήρυγμα, οιτινες τέρπονται μὲν
διὰ τδ λεκτικδν και έκθειάζουσι τον 'Ρήτορα, παρερχομένης δμως δλίγης
ωρας, τρέχουσι καϊ προς τδ θέατρον, ὴ καϊ εἰς άλλας μὴ χρησῷους συναναστροφάς, και τοϋτο διατὶ; ὲπειδὴ έκλείπει τδ καλδν παράδειγμα,
δὲν συναισθὰνεται δ ἀκροατής, τὴν τϋψιν τοϋ συνειδοτος, και τοϋ φδβου
τῆς ἁμαρτίας καί αιοινιου Κολάσεως. Και ἐὰν μὲν οι τοιοϋτοι έναβρύνωνται και καυχωνται δτι προξενουσιν ὴθικὴν ῶφέλειαν, τοϋτο εϊναι μϊα
ὲπίχρωσις έξωτερικὴ ὰναδϊδουσα φύ1,λα οϋχὶ δμως κα'ι καρπον.
"Οταν διέπρεπε κατ' ὰρχὰς δ σοφος Μακράκης, κατὰ τδ κήρυγμα,
καὶ ἐκρέμα, ουτως ειπεϊν, ὑπδ τὴν γλωσσαν αϋτοϋ χιλιάδας ὰνδρων και
γυναικων, μήπως ϋπδ ὴθικὴν ἀπο·ψιν, δεν έφάνη ζηλωτής τε και χρήσιμος;
Τις, παρακαλω, εϊς ἐκείνην τὴν έποχὴν ὴδύνατο νὰ έκστομϊση λογον, κα'ι
νὰ εϊπη δτι οῦτο: δ πολϋς και Μέγας διδὰσκαλος 'Απ. Μακράκης, μιαν
'ῆμέραν θὰ γεϊντ] Μέγας Αίρεσιάρχης, και θὰ βλάψη πολλοϋς διὰ τὴς
κακοδοξίας του ;
ΓΙ6θεν αρά γε, δ τοιοϋτος ὑπέπεσεν εϊς τοιαύτας παραλογους πλάνας και κακοδοξους καινοτομίας. Τοϋτο ειναι τοϊς πασι γνωστόν, διοτι
ὴθέλησεν αϋτοβούλως νὰ διδάξη καινά, κα'ι νὰ ὰποκαλέση τους 'Αγϊους
Πατέρας, προληπτικοὑς και ἀσυμβιβάστους, καϊ δτι, ουτοι κατειλημμένοι
δντες ύπο προλήψεων δεν ὴδυνήθησαν νὰ έννοήσωσι τὰ χωρία τὴς Γεννέσεως, τὰ δποϊα αϋτδς μονος, ώς έκήρυττεν, έγνώρισεν άκριβως, και
ουτω ῦπέπεσε λυγρως εἰς τὴν θνητοψυχίαν, κηρύξας εν τφ λογω «αϋτοϋ
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(υπ' άριθ. Ι47) δτι δ » άνθρωπος κατά τε τὴν ψυχὴν και τδ σωμα
έπλάσΟη ἐκ τοϋ χοος, καϊ « δλος κατ" ὰμφδτερα έπιστρέφει εϊς τὴν
γην ». Σαφηνϊζων δέ ἔτι πλατϋτερον τὴν δεινὴν ταϋτην κακοδοξίαν εν
τὴ άπολογϊα του σελ. 6Ο, λέγει « έπειδὴ η ψυχή τοϋ άνθρώπου, έγένετο
εκ τοϋ χοος, δι' δ καϊ αυτη έπιστρέφει εις τὴν χοϋν, καθως και ἡ των
κτηνων
"Ας ϊδωσι τοϊνυν ἀγαπητέ μοι κ. 'Ιωάννη τὰς κακὰς συνεπείας τοϋ
ειρημένου σοφωτάτου ἀνδρδς, και ας μὴ τολμωσι τοϋ λοιποϋ νὰ προσὰπτωσιν εύθύνην ὴ μομφήν τινα ένανάον των 'Αγ. Πατέρων, διατεινομενοι, δτι, αι γνωμαι αϋτοϋ εϊσιν έπωφελέστεραι, διοτι άκον καὶ μὴ, θὰ
πέσωσιν εις ἀδοκιμον νουν, καϊ ἀντ'ι ωφελείας, βλάβην θὰ προξενωσιν

Ταϋτα ικανὰ εϊσι προς λύσιν των ὰποριων σου, τὰ δποϊα δὲν ὴρανϊσθην απο τους συλλογισμοϋς τὴς έμὴς ὰδυναμίας, διὰ νὰ. φανω δὴθεν,
ως γνωστικιοτερος των έναντϊα φρονοϋντων, ὰλλἀ απο τὰς ὰποφάνσεις
των 'Αγ. Πατέρων, καϊ αϋτής τὴς τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησίας, ής πύλαι
“Λ6ου οϋ κατισχύσουσιν.
Ζητω δέ βαύεϊαν συγγνώμην, διὰ τὴν ἐλευθέραν μου ἀφήγησιν, ὴς
δ σκοπδς άποβλέπει δπως ἀποφύγωμεν τας ευσεβεις ὰποπλανήσεις, τὰς
δποίας δολὶως ὑποκρύπτει δ δόλιος τὴς φιλαυτϊας δαίμων, καϊ οϋχί δπως
φανωμεν άνεπιεικεϊς προς τοὺς ἐν Χριστω ὰδελφοὑς ὴμων.

"Εγραφον εν Κατουνακίοις τη 2Ο 'Ιανουαρώυ Ι9Ο9.

Δανιὴλ μοναχος Ἂγιογρὰφος

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ Ι. ΗΜΩΝ ΜΟΝΗΣ
Εὐχαριστῶ τὸν Πανάγαθον Θεὸν ·^αὶ δοξά'ζω τὸ ὑπερύμνητον ὅνομά Του, διότι μὲ ἠξίωσε νὰ γίνω προσκυνητὴς καὶ
τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σεμνείου ὅπου διαλάμπει ἡ ἁγιότης, ἡ βαθεῖα
ταπείνωσις καὶ ἡ χριστιανικὴ φιλοξενία.
Ἁναχωρῶν ἀναβεβαπτισμένος καὶ ἐνισχυμένος διὰ τὴν περαιτέρω πνευματικὴν ζωήν μου ἐκφράζιο τὰς εὐχαριστίας μου...
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ΟΡΙΑΚΑ

ΑΓΙΟΥ

ΟΡΟΥΣ

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἐδημιουργήθη ὑπὸ τῆς Κοινότητος
Οὐρανουπόλεως, ζήτημα ὁρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἥτις καταστρέψασα τὸ κτιστὸν ὁρόσημον εἰσῆλθε καὶ κατέλαβε μικρὰν ἔκτασιν ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐγκαταστήσαα πλεῖστα ποί,μνια, ἐχρησιμοποίησε ταύτην ὡς ὁρμητήριον εἰσβολῆς τῶν ποιμνίων, ὡς ἀναφέρει ἡ Ἰεροκοινοτικὴ Ἑπιτροπή, ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Τὸ ζήτημα τῶν ὁρίων ἀπησχόλησε τὸ Ἄγιον Ὄρος καθ'
ὅλον τὸν μακραίωνα αὐτοῦ βίον, διασφαλισθέντων τούτων διὰ
χρυσοβούλλων καὶ ἄλλων ἐγγράφων τῶν ἐτῶν 882, 886, 1ΟΟ2,
ΙΟΙ8, 187Ο, 19ΟΟ, 19Ο3, καὶ 19Ο4.
Πρὸ 6Οετίας καὶ πάλιν ἐδημιουργήθη ζήτημα μεταξὺ κατοίκων Ἰερισσοῦ καὶ Ἁγἴου Ὄρους, ὅτε διαταχθεὶς ὑπὸ τοῦ Νομάρχου Θεσσαλονίκης ὁ καῖμακάμης Ἁγίου Ὄρους Σαχὶν Βέης
μετέβη ἐπὶ τόπου συμπαραλαβὼν τὸν τοῦρκον τελώνην, τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν Ἰ Μονῶν Ἰβήρων ἀρχιμ. Μελέτιον, Σταυρονικήτα ἀρχιμ. Θεόφιλον, Ζωγράφου Γέροντα Γεράσιμονκαὶ προῖσταμένους τινὰς τῆς Ἰ. Μονῆς Χελανδαρίου ἐπελήφθη τοῦ ζητήματος μετὰ τοῦ καϊμακάμου Πολυγύρου.
Κατὰ τὴν ἐπιτόπιον ἐξέτασιν ὁ καῖμακάμης τοῦ Ἁγ. Ὄρους
ἔθεσε τὰ ὅρια βάσει τοῦ κτηματολογικοῦ ἐγγράφου (χουτουτναμὲ)
τῆς Ἰ, Μ. Χελανδαρίου τὸ ὁποῖον ἐκδοθὲν τῷ 978 (καθ' ἡμᾶς
1547) καθορίζει ταῦτα.
Βραβύτερον ἐπειδὴ καὶ πάλιν ἐδημιουργοῦντο ζητήματα,
ἐνεργείᾳ τῆς Ἰ. Μ. Χελανδαρίου, διετάχθη ἡ ἀνέγερσις φυλακείου δι' ἐξόδων τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως διατεθείσης ἐν αὐτῷ
φρουρᾶς ἐκ τριῶν χωροφυλάκων (ζαπτιέδων), ἀναπετασθείσης
καὶ τῆς ὀθωμανικῆς σημαίας, μὲ σκοπὸν τὴν προάσπισιν τῶν
καταπατουμένων ἀρχαίων ἐθίμων τοῦ τόπου, καθ' ἄ ἀπαγορεύεται ἡ εἰς Ἅγ. Ὄρος εἴσοδος γυναικῶν καὶ θηλέων κτηνῶν.
Μετὰ τὴν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν κτημάτων τοῦ Ἀγίου Ὄρους,
νέαι προστριβαὶ ἐδημιουργήθησαν διὰ νὰ μεταβῇ ἐπὶ τόπου
Ἰεροκοινοτικὴ ἐπιτροπή, μετὰ τοῦ Διοικητοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
τοῦ προϊσταμένου τοῦ Τοπογραφικοϋ Συνεργείου τοῦ Ἀπουργείου Γεωργίας, τεθέντων καὶ ὁροσήμων μετὰ τὸν καθορισμὸν
τῶν ὁρίων.
Ὄδη ἐπανερχομένη ἐπ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Οὐρανουπόλεως
ἀφοῦ κατέστρεψεν ἕν ὁρόσημον κατέλαβε τὴν ἀνωτέρω ἔκτασιν,
ἰσχυρισθεῖσα ὅτι κακῶς ἐτοποθετήθησαν τὰ σύνορα καὶ ὅτι
ταῦτα ἄρχονται ἐξ ἄλλης τοποθεσίας.
Οὕτω κατόπιν διαταγῆς τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας πρὸς
τὴν Ἐπιτροπὴν Ἁπαλλοτριώσεων Χαλκιδικῆς, ὅπως αὕτη ὡς
ἁρμοδία ἐπιλύσῃ τελεσίδικως τὸ ζήτημα, ὤρισε τὴν δικάσιμον
ἡμέραν καθ' ἥν τὴ Ἰερὰν Κοινότητα Ἁγ. Ὄρους ἐξεπροσώπησε
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ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν προηγ. Δανιὴλ Δοχειαρίτου καὶ τοῦ δικηγόρου
Πολυγύρου κ. 'Αθαν. Γεροχρήστου, παρόντων καὶ ἀντιπροσώπων τῶν πλησίον καὶ ἐνδιαφερομένων Ἰ. Μονῶν Βατοπεδίου,
Χελανδαρίου καὶ Ρωσικοῦ.
Ἑ Ἑπιτροπὴ τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους, ἐν
συνεχείᾳ ὑπέβαλεν εἰς τὴν Ἑπιτροπὴν Ἁπαλλοτριώσεων Χαλ^ῆς
καὶ ὑπόμνημα,τὸ ὁποῖον χάριν τῆς Ἁγιορειτικῆς ἱστορίας καταχωροῦμεν ὡς ἔχει :
«Ἑ προκειμένη περὶ ἀμφισβητήσεως τῶν ὁρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκ μέρους τῆς Κοινότητος Οὐρανουπόλεως διαφορά,
εἰσαγομένη ἐνώπιον τῆς Ἀμετέρας Ἐπιτροπῆς κατόπιν τοῦ ὑπ'
ἀριθ. Τ. Β. 1Ο514,Ἰ9δ4, ἐγγράφου τοῦ Ἑπουργείου Γεωργίας,
ἴνα βάσει τοῦ ἄρθ. 55 τοῦ Ἁγροτικού Κώδικος, προβῆτε εἰς
ἐπίλυσίν της, ὡς καὶ προφορικῶς, κατὰ τὴν ἐπιτόπιον συξήτησιν
τῆς ἐν λόγῳ διαφορᾶς, ἀνεπτύξαμεν, στερεῖται παντελῶς βάσεως,
καὶ εἶναι ὀφιγενὲς ἁπλῶς δημιούργημα τῆς εἰρημένης Κοινότητος,
ϊνα δύνανται ἐλευθέρωςοἱ κτηνοτρόφοι δημόται αὐτῆς καὶ λυμαίνονται διὰ τῶν ποιμνίων των, τὴν ἐν λόγῳ περιοχὴν εἰσερχόμενοι
ἐντὸς τῆς χερσονήσου, κατὰ παράβασιν τῶν σχετικῶν διατάξεων.
Τὰ ὅρια τῆς αὐτοδιοικήτου χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
ἔχουσι τεθῇ καὶ προσδιορισθῇ κατὰ τὸν σαφέστερον τρόπον ἀπὸ
τῆς ἱδρύσεως τῆς Μοναχικῆς Πολιτειας ἐν ΑΘΩ, βάσει Αὐτοκρατορικῶν Χρυσοβούλλων καὶ παραμένουσιν ἔκτοτε σεβαστά καὶ
ἀμετάθετα μέχρι σήμερον. Οἱαδήποτε συνεπῶς ἀπόπειρα τῆς
ἀντιδίκου Κοινότητος δημιουργίας ζητήματος καθορισμοῦ νέας
ὁροθετικῆς γραμμῆς, μὲ τὴν ἀσύνετον δικαιολογίαν τῆς στενότητος χώρου, λόγῳ τῶν αὐξανομένων, ὡς ἰσχυρίζεται, κτηνοτροφικῶν ἀναγκῶν τῶν δημοτῶν της, εὶναι καταδικασμένη εἰς
ἀποτυχίαν.
Τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος ἐκ λόγων γενικωτέρου Πολιτικοῦ
συμφέροντος ἐκήρυξεν, ὡς γνωστόν, διὰ τοῦ ἄρθρου ἸΟ3 τοῦ ἐν
ἰσχύϊ Συντάγματος, τὴν χερσόνησον τοῦ ΑΘΩ, ἥτις ἀποτελεῖ
τὴν περιοχὴν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, αὐτοδιοίκητον τμῆμα αὐτοῦ,
κατὰ τὸ ἀρχαῖον αὐτῆς προνομιακὸν καθεστώς, διοικούμενον
κατὰ τὸ καθεστὼς αὐτοῦ, ὑπὸ τῶν εἴκοσιν Ἰερῶν Μονῶν, συμφώνως πρὸς ἴδιον αὐτῆς Καταστατικὸν Χάρτην ὅπερ συντάσσουσι
καὶ ψηφίζουσιν αἱ εἴκοσιν Ἰεραὶ Μοναί, ἐπικυρώνει δὲ τὸ Θἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ
ἔδαφος τῆς ὁποίας διατελεῖ ἀναπαλλοτρίωτον. Ὁ Καταστατικὸς
οὗτος χάρτης, ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς ἐκτάκτου Διπλῆς Συνάξεως
τῶν Ἁντιπροσώπων τῶν εἴκοσιν Ἰερῶν Μονῶν καὶ ἐγκριθεὶς
ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, φέρει χρονολογίαν 1Ο
Μαἶου 1924, κυρωθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ Ν. Δ^ος 1Ο Σἧ3ρίου 1926
ἀπορρέει ὡς ἄλλως τε ρητῶς ἐν ἄρθ. αὐτοῦ 188 ἀναφέρεται, ἐκ
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τῶν Αὐτοκρατορικῶν χρυσοβούλλων τε καὶ Τυπικῶν τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, (Μ. Ἑλευθεριάδου Μοναστηριακαὶ γαῖαι
σελ. 72). Ἁλλὰ καὶ δυνάμει τῆς ἀπὸ 1^13 Ἰουλίου 1878 Βερολινείου Συνθήκης, καὶ τῆς ἀπὸ 3Ο Ἰανουαρίου 1923 Συνθήκης
τῆς Λωζάνης, ἄπαντα τὰ δίκαια καὶ Προνόμια τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καὶ τὼν ἐν αὐτῷ Μοναχῶν, παραμένουσιν ἀπαρασάλευτα,
ὡς ταῦτα διὰ τῶν ἀρχαίων Τυπικῶν, ἀνεγνωρίσθησαν καὶ διετυπώθησαν. «Οἱ Μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξ οἱασδήποτε χώρας καὶ ἄν προέρχωνται θὰ διατηρηθῶσιν ἐν τοῖς πρόσθεν προνομίοις καὶ θὰ ἀπολαύσουσι ἄνευ ἐξαιρέσεων πλήρους ἰσότητος
δικαίων καὶ προνομίων» (ἄρ. 62 παρ.8η Συνθήκης τοῦ Βερολίνου).
Ἑ διάταξις αὕτη παραμένει εἰσέτι ἐν ἰσχύϊ, δυνάμει τοῦ 16ου
Πρωτοκόλλου τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, δπερ διατηρεῖ ἐν
ἰσχύϊ τὸ ἄρθρον 13 τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν, εἰς ὅ ἀναφέρεται τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρον. Τόσον συνεπῶς βάσει τῶν ὡς ἄνω ρητῶν συνταγματικῶν διατάξεων, ὅσον καὶ διεθνῶν συνθηκῶν
διασφαλίζεται ἡ ἐδαφικὴ ἀκεραιότης καὶ ἡ ἀπαρασάλευτος τήρησις καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀρχαίου προνομιακοῦ καθεστῶτος τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, δεσμευμένης καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς νομοθετικῆς
ἐξουσίας τοῦ Κράτους, ἐν τῇ ρυθμίσει τῆς αὐτοδιοικήσεως τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ὅπως τηρεῖται τὸ ἀρχαῖον Προνομιακὸν καθεστὼς
κατὰ τὸ ὁποῖον ὑποχρεωτικῶς δέον ὅπως διοικῆται τοῦτο οὐδεμιᾶς ἀπολύτως μεταβολῆς τοῦ διοικητικοϋ συστήματος ἐπιτρεπομένης ίὅρα ὑπ' ἀριθ. 1Ο93 τοϋ 1936 ἀποφ ὁλομελ. Συμβ.
Ἐπικρατείας θεμ. ΜΗ' σελ. 65).
Ἑξεταστέον δθεν τυγχάνει ποῖα εἶναι ἡ ἐδαφικὴ περιφέρεια τῆς αὐτοδιοικήτου χερσονήσου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐὰν
ἔχῃ αὕτη ἐπισήμως ὁροθετηθῇ καὶ ἀναγνωρισθῇ, εἰς τρόπον ὤστε
κατονομάζοντες Ἅγιον Ὄρος ἤ Χερσόνησον τοῦ ΑΘΩ νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὅψιν ἰδίαν ἐδαφικὴν περιφέρειαν. Πρὸς τούτοις ἀπαραίτητον τυγχάνει ὅπως δύ ὀλίγων ἐκθέσωμεν βάσει ἐπισήμων πηγῶν, τὴν ἱστορικὴν ἐξέλιξιν τῆς Πολιτείας τοῦ ΑΘΩ ὡς καὶ τὴν
καθιέρωσιν τῶν δικαίων καὶ προνομίων αὐτῆς, ὡς καὶ τῆς
ὁροθετάσεως ταύτης.
Ἁπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγ. Κωνσταντίνου καὶ Μεγ. Θεοδοσίου φέρεται κατὰ τὴν παράδοσ·ιν, ή ὕπαρξις ἐν τῷ “Ορει τοῦ
ΑΘΩ μοναστῶν καὶ αοναστηρίων' ὁ Μεγ. Κωνσταντῖνος λέγεται
ὁτι εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μετώκισε τοὺς κατοίκους τοϋ ΑΘΩ,
Τσάκωνας ὅντας, εἰς Πελοπόννησον καὶ ἀπέδωσε τὸ ὅρος εἰς τοὺς
Μοναχούς. Πάντως, ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένον εἶναι ὅτι ἐπὶ
Φλαβίου Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου, ὁ 'Ἀθως ἀπεδόθη εἰς
τοὺς Μοναχοὺς πρὸς κατοικίαν. Ἐν ἔτει μάλιστα 842 ἐπὶ Αὐτοκρατείρας Θεοδώρας εἰς τὴν συγκροτηθεῖσαν Τοπικὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδον, πρὸς ἀναστήλωσιν τῶν Ἁγίων εἰκόνων,
ρητῶς ἀναφέρεται παρὰ τῶν ἱστορικῶν ὅτι παρευρέθησαν ἐν αὐ-
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τῇ, «ἐξ Ἁγίου Ὄρους Θεοφόροι πατέρες ὑπερμαχοῦντες», πρᾶγμα ὅπερ ἐπιδηλοῖ ὅτι ὑπῆρχεν ὡργανωμένη Μοναχικὴ πολιτεία
ἐν ΑΘΩ ἔκτοτε.
Κατὰ τὸ 872 διὰ χρυσοβούλλου τοῦ Βασιλείου τοῦ Α,' τοῦ
Μακεδόνος, ἀπηγορεύθη ἐν Ἄθῳ, ἡ εἴσοδος λαϊκῶν ὡς καὶ τῶν
ποιμένων καὶ βουκόλων μετὰ τῶν ποιμνίων καὶ βουκολίων αὐτῶν,
ἐξησφαλίσθη δὲ ἀπὸ τε Στρατηγῶν, βασιλικῶν ἀνθρώπων καὶ
εως ἐσχάτου ἀνθρώπου ἡ ἐλευθερία τοῦ ΑΘΩ καὶ οἥτω ὁ ΑΘΩΣ
κατέστη «τόπος προσευχῆς καὶ μελέτης τῶν θείων λόγων καὶ
ἁγίας ζωῆς οἰκητήριον». Ἑν μηνί Αὐγούστῳ τοῦ ἔτους 639Ο-882
ἰνδικτιῶνος ΙΕ' ἔλαβε πλέον χώραν καὶ ὁ ἐπίσημος διαχωρισμὸς
τῆς περιοχῆς τοῦ ΑΘΩ μετὰ τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Ἰερισσοῦ,
παρόντος τοῦ τε στρατηλάτου Θεσ^ίκης Κασπάκου τοῦ Κατακαλῶν, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θεσ^ίκης Γρηγορίου καὶ πολλλῶν ἐτέρων, διὰ βασιλικῆς προσιαγῆς τοῦ Βασιλέως Βασιλείου τοῦ Α.'
Κατὰ τὸν ἐν λόγῳ ἐπίσημον διαχωρισμόν, γενόμενον ἐπὶ
τόπου συνετάχθησαν τρία ἔγγραφα, ὧν κεκυρωμένα ἀντίγραφα
ὑποβάλλομεν 'ὸ'μῖν. 1) Σύμφωνον μοναχῶν καὶ Ἰερισσιωτῶν. 2)
Διαχωρισμὸς Ἁγίου Ὄρους, καὶ 3) Ἐπόμνημα δοθὲν τοῖς Μοναχοῖς παρὰ τοῦ Κριτοῦ Θεσ^ίκης Κατακαλῶν, καὶ ἐξ ὧν πλέον
πλήρως ἀποδεικνύεται ἡ τεθεῖσα διαχωριστικὴ γραμμὴ ἀφ' ἧς
ἄρχεται ἡ αὐτόνομος περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Καὶ ἐπ'αὐτῶν
διεχωρίσαμεν τὴν γῆν ἀμφοτέροιν τῶν μερῶν, ἤτοι τῶν Ἀθωνιτῶν καὶ τῶν οἰκητόρων τῆς Ἰερισσοῦ, ποιήσαντες τὴν κατ' ἀρχὴν
ἀπὸ τὸ μέρος τῆς νοτίας θαλάσσης ἤγουν ἀπὸ τοῦ κόλπου τῆς
Ἀμμουλιανῆς... ἔνθα καὶ ἔστιν ὁ διαχωρισμὸς οὗτος. Ἁπάρχεται
μὲν ἀπὸ τὸν βαθὺν ρύακα, τὸν κατέναντι κείμενον τῶν λεγομένων παλαιῶν παλατίων τῆς Ἁμμουλιανῆς... τρέχει πρὸς τὰ χωράφια τῆς Ἁγίας Χριστίνης, ἔνθα καὶ λιθοσωρεία ἴσταται ἐκ πολλῶν λίθων συγκειμένη καὶ ὑποκάτω τῆς λιθοσωρείας ὡς πρὸς
τὴν ἀναστολὴν ἴστανται δρύες διάφοροι λαυρατωμέναι καὶ ἀποδίδει τῇ ἰσότητι μέχρι ἐτέρου ρύακος, καὶ ἀπὸ τὸν ρύακα ὑπερβαίνει τὸ ραχώνιον καὶ κατέρχεται εἰς τὴν Γλομποτζίσταν...
Ταῦτα ἀναφέρει λεπτομερῶς τὸ ὑπόμνημα τὸ δοθὲν τοῖς
Μοναχοῖς καὶ τοῦ ὁποίου ἐπίσημον, ὡς ἀνωτέρω ἀναφέρομεν,
ὑποβάλλομεν ἀντίγραφον, Τὰ αὐτὰ περίπου ἀναφέρουσι καὶ τὰ
δύο ἕτερα ἔγγραφα, ἤτοι τὸ προσύμφωνον καὶ τὸ ὁροθετήριον
ἔγγραφον. Μετὰ τὸν οὔτω πως ἐπίσημον πλέον διαχωρισμὸν καὶ
ἀκριβῆ προσδιορισμὸν τῆς τῶν ὁρίων τῆς χερσονήσου τοῦ ΑΘΩ,
ὁ Αὐτοκράτωρ Βασίλειος Α.' ὁ Μακεδὼν διὰ χρυσοβούλλου αὐτοῦ
ἐκδοθέντος κατὰ τὸ ἔτος 885 ἐξησφάλισε τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν καὶ πᾶσαν τὴν χερσόνησον τοὺ ΑΘΩ «κτῆσιν τῶν
ἐν αὐτῇ ἀσκουμένων μοναχῶν κῃρύξας» καὶ τοῦτο διότι πολὺ
ἐντεῦθεν τῆς Μεγάλης Βίγλας καὶ ἔξωθεν τῆς αὐτονόμου χερσονήσου τοῦ ΑΘΩ ἐγγὺς τοῦ τειχῶν τοῦ χωρίου Ἰερισσοῦ, ὁ Ἰω-
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άννης ὁ Κολοβὸς ειχεν ἱδρύσει ἀπὸ τοῦ ἔτους 869 τὸ ὁμώνυμον
Μοναστήριόν του, οἱ Μοναχοὶ τοῦ ὁποίου παρεῖχον πράγματα
Εἰς τοὺς Ἀθωνίτας. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ ἔτος 9ΟΟ ὁ υἱὸς Αὐτοῦ
Λέων ὁ ΣΤ' διὰ χρυσοβούλλου αὐτοῦ ἐπεκύρωσε καὶ αὗθις τὴν
ἐλευθερίαν τοῦ Ὄρους ΑΘΩ καὶ τῶν ἐκεῖσε «σχολαζόντων θείων
ἀνδρῶν». 'Ως ἐπίσης καὶ ὁ Λέων σοφὸς διὰ χρυσοβούλλου αὐτοῦ,
ἐκδοθέντος κατὰ τὸ ἔτος 911 ἐκήρυξε «πάντας τοὺς ἐν τῷ ΑΘΩΝΙ
σχολάζοντας μοναχοὺς ἀπαρενοχλήτους ἀπὸ παντοίας ἐπηρείας
καὶ παρενοχλήσεως» (ὅρα σχετικὰ χρυσόβουλλα ἐν Γεδεών, ὁ
Ἄθως σελ. 81-88).
Ἐπίσης τὰς ἐλευθερίας τῶν Ἀθωνιτῶν Μοναχῶν τῶν οἰκούντων τὴν χερσόνησον, τοῦ Ἄθω ἐκύρωσε καὶ ὁ Αὐτοκράτωρ
Ρωμανὸς ὁ Α.' ὁ Λεκαπηνὸς καὶ οἱ συμβασιλεύσαντες αὐτῷ
Κωνσταντῖνος ὁ Ζ.' ὁ Πορφυρογέννητος, υἱὸς τοῦ Λέοντος καὶ
οἱ υἱοὶ τοῦ Ρωμανοῦ Στέφανος καὶ Κωνσταντῖνος διὰ χρυσοβούλλων αὐτῶν δύ ὧν ἐκήρυττον «παραφυλάττεσθαι πάντας τοὺς
ἐν τῷ Ὄρει σχολάζοντας θείους ἄνδρας.... πλὴν τούτου διοριζόμεθα ἴνα ἡ ἀναφερομένη ἐν τῷ χρυσοβούλλῳ» ἀρχαία τῶν γερόντων Καθέδρα» ἀπαρενόχλητος διατηρῆται ἀπὸ πάσης ἐπηρείας.... -Πρόκειται περὶ τοποθεσίας, ὀλίγον πέραν κειμένης τῆς
παρὰ τῆς ἀντιδίκου Κοινότητος Οὐρανουπόλεως, διεκδικουμένης
τοιαύτης.- Ἐπίσης καὶ διὰ τῶν Β' Δ' καὶ Ζ.' βασιλικῶν πιττακίων
τοῦ Ἁλεξίου Κομνηνοῦ ἀνεγνωρίσθη καὶ αὗθις ἡ αὐτονομία καὶ
ἀνεξαρτησία τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ὅρα σχετικὰ κείμενα ἐν Γεδεὼν
ὡς ἄνω σελ 1Ο2, 1Ο3 καὶ 1Ο6).
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω σαφῶς καὶ ἀνενδοιάστως προκύπτει ὅτι
ἡ χερσόνησος τοῦ ΑΘΩ, ὡς αὕτη λεπτομερῶς κατὰ τὸ 882 ὡς
ἀνωτέρω ὡροθετήθη, παρεχωρήθη κατὰ πλήρη κατοχὴν καὶ κυριότητα εἰς τοὺς Μοναχοὺς καὶ ἀπετέλεσεν ἔκτοτε αὐτοτελὲς ἐδαφικὸν καὶ διοικητικὸν τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ
τοιοῦτον προκύπτει πλὴν τῶν ἀνωτέρω καὶ ἐξ αὐτοῦ τούτου τοῦ
Τυπικοῦ τοῦ 972,τοῦ ἐπικαλουμένου καὶ «ΤράγοςΛ,τοῦ κυρωθέντος
διὰ χρυσοβούλλου τοῦ Αὐτοκόάτορος Τσιμισκῆ, δύ οὖ, ἐν τύπῳ
αὐτοῦ ΚΒ' λαμβάνεται πρόνοια διατηρήσεως ἀπαραβιάστων τῶν
ὁρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. «Πρό χρόνων τινῶν διὰ τῶν Ἐθνῶν
ἐπιδρομῆς εὑρέθησαν τὰ κτήνη τῆς Μεγάλης Μονῆς Κολοβοῦ εἰς τὸ
Ὄρος εἰσελθόντα εἰδήσει τῶν ἐν τῇ Μεγάλη Λαύρᾳ, προτρεπόμενα μηκέτι τοῦτο γίνεσθαι ἐκτὸς ἀνάγκης ἤ πάλιν ἐπιδρομῆς
Ἐθνῶν». Ἁλλὰ καὶ διὰ τοῦ κατὰ τὸ 1146 ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου κυρωθέντος διὰ χρυσοβούλλου,
Τυπικοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους διησφλίασθη καὶ ἡδραιώθη ἡ αὐτονομία τῆς χερσονήσου τοῦ ΑΘΩ, Ἐν τῷ Τυπικῷ τούτῳ καὶ ἐν
τύπῳ αὐτοῦ Γ.' ρητῶς ἀναφέρεται ὅτι ἀπαγορεύεται «χάριν νομῆς
τὸ ὅριον εἰσέρχεσθαι». Πρᾶγμα ὅπερ σημαίνει ὅτι ὑπῆρχον ἔκτο
τε σταθερὰ καὶ ἀνεγνωρισμένα δρια τῆς χερσονήσου.
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Μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπὸ τῶν Τούρκων, καίτοι πολλαὶ πολιτικαὶ καὶ κοινωνικαὶ μεταβολαὶ ἔλαβον
χώραν εἰς τὴν ὑπόλοιπον Ἑπικράτειαν, ἐν τούτοις αἱ ὡς ἄνω
προνομίαι τῆς αὐτονόμου καὶ αὐτοδιοικήτου Πολιτείας τοῦ Ἁγί
ου Ὄρους, αἱ ὑπό τῶν Ἑλλήνων Αὐτοκρατόρων χορηγηθεῖσαι,
καὶ ἐπὶ αἰῶνας ἰσχύσασαι, ὅχι μόνον δὲν κατελύθησαν ἤ περιωρίσθησαν ἀλλὰ διὰ πλείστων Σουλτανικῶν Βερατίανν ἀνεγνωρίσθησαν καὶ ἐπροστατεύθησαν εἰς τρόπον ὤστε ἐπὶ τῆς χερσο
νήσου ὁλοκλήρου νὰ ἰσχύουν ὁμοιομόρφως αἱ ἀτέλειαι καὶ αἰ
προνομίαι αὖται (ὅρα ὑπ' ἀριθ. ἀπόφασιν Καϊμακάμη Θεσ^ίκης
σχετικῶς μὲ ἀτέλειαν Δασικῶν προϊόντων ἐπιδίκου ἐκτάσεως).
Πλὴν δὲ τῶν ἀνωτέρω προσετέθη ἀργότερον καὶ ἡ διεθνὴς
ἀναγνώρισις τῶν Προνομίων τῆς χερσονήσου τοῦ ΑΘΩ (ἄρθ. 7
Συνθήκης Κιουτσοὺκ Καιναρτζῆ τοῦ 1784 ὡς καὶ λοιπαί). Μετὰ
τοὺς Βαλκανικοὺς πο2,έμους τὸ Ἄγιον Ὄρος, ἀπελευθερωθὲν
ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου τὴν 2αν Νὶβοίου 1912, ὑπήχθη
δικαίῳ πολέμου, εἰς τὴν Ἐλληνικὴν κυριαρχίαν, προσαρτηθὲν
εἰς Ἑλλάδα, δυνάμει τῆς Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου τοῦ 1913.
Τὴν τοιαύτην ὅμως κυριαρχίαν διημφεσβήτησεν τότε ἡ Ρωσσία,
ἀξιώσασα παρὰ τῆς ἐν ἔτει 1913 συνελθούσης Πρεσβευτικῆς
συνδιασκέψεως ὅπως ἀναγνωρίσῃ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος «αὐτονομίαν ἀνεξάρτητον καὶ οὐδετέρᾳν». Κατόπιν τούτου ὑπογράφεται
ἐν Λονδίνῳ Πρωτόκολλον. δι' οὗ τὸ Ἄγιον Ὄρος ἀνεκηρύσσειο
Πολιτεία ἀνεξάρτητος καὶ αὐτόνομος, ἐπιφυλαχθείσης βραδύτερον
τῆς Διασκέψεως νὰ κανονίσῃ τὸν τρόπον τῆς ἐνασκήσεως καὶ
προστασίας. Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος εἶχε προβῆ
εἰς τὴν ἐγκαθίδρυσιν ἐν Καρυαῖς Ἁστυνομίας χάριν τῆς τηρήσεως τῆς Δημοσίας τάξεως, ἀπέφυγε δἐ ἐπιμελῶς οἱανδήποτε ἐπέμβασιν εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τότε ἐγένοντο δύο
ἀπόπειραι Συντάξεως σχεδίου Κανονισμοῦ, μία κατὰ τὸ 19,8 ὑπὸ
τὸν τίτλον «θεμελιώδης Χάρτης» καὶ ἡ δευτέρα κατ' Αὔγουντον
1921. Τέλος διὰ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης ἀνεγνωρίσθη
ὁριστικῶς ἡ κυριαρχία τῆς Ἐλλάδος ἐπὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
ἀνέκυψε πλέον τὸ ζήτημα τοῦ καθορισμοῦ τῶν σχέσεων αὐτοῦ
μετὰ τῆς Ἐλληνικῆς Πολιτείας δεδομένου ὅτι κατὰ τὸ ἄρθ. 15.
τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, ἡ Ἐλλὰς ὑπεχρεοῦτο νὰ ἀναγνω
ρίσῃ καὶ διατηρήση τὰ ἐκ παραδόσεως δικαιώματα καὶ ἐλευθερίας, ὧν ἀπολαύουσιν αἱ μὴ Ἐλληνικαὶ Μοναστηριακαὶ Κοινότητες τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τούτου ἕνεκεν συνετάγη καὶ ἐψηφίσθη
ὁ ἐν ἀρχῇ τοῦ παρόντος μνημονευόμενος Κ. Χάρτης τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, δι' οὗ διηυκρινίζοντο καὶ καθωρίζοντο ἱστορικῶς καὶ
δογματικῶς τὰ δίκαια προνόμια τοῦ Ἁγίου Ὄρους χωρὶς ποσῶς
ἐν αὐτῷ νὰ γίνεται ἰδιαίτερος προσδιορισμὸς τῶν ὁρίων τῆς
χερσονήσου δεδομένου ὅτι αὕτη ἧτο ἀπὸ αἰώνων γνωστή. Οὗτος
ἐκυρώθη ὑπὸ τοῦ Ν. Δ^ος τῆς 1Οης Σ^3ρίου 1926, ἡ ἰσχὺς τοῦ
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ὁποίου ὡς ὡρίζετο ἐν αὐτῷ θὰ ἢρχιζεν ἀπὸ τῆς ἑπομένης τῆς
δημοσιεύσεως τοῦ παρασκευασθέντος ὑπὸ 3Ομελοῦς Ἐπιτροπῆς
τῆς 4ης ἐν Ἁθήναις Ἐθνοσυνελεύσεως Συντάγματος, ἤτοι
μετὰ τὴν 225θ526.
Τὸ πρῶτον, συνεπῶς, διὰ τοῦ ἐν λόγῳ Συντάγματος, ἀναγνωρίζεται ἡ αὐτονομία τοῦ ΑΘΩ συμφώνως μὲ τὸ ἀρχαῖον
προνομιακὸν αὐτοῦ καθεστὼς (ἄρθ. 1Ο6-1Ο9). Αἱ διατάξεις αὗται
μετὰ ταῦτα περιελήφθησαν αὐτολεξεὶ εἰς τὰ ἄρθρα 1Ο9-112 τοῦ
Συντάγματος τοῦ 1927, διατηρηθεῖσαι ἐν ἰσχύϊ μέχρι τῆς ἀναθεωρήσεώς του δυνάμει τῆς Ζ.' τοῦ 1935 Συνταγματικῆς πράξεως. Ἐν τῷ ἐν ἰσχύϊ Συντάγματι τοῦ 1952, αἱ ὡς ἄνω διατάξεις περὶ Ἁγίου Ὄρους, συνεπτύχθησαν εἰς ἕν μόνον ἄρθ. 1Ο3
ὅπερ ἀποδίδει ἐπὶ λέξει τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 1Ο9-112 τοῦ
Συντάγματος τοῦ 1927.
ἸΤ σύμπτυξις αὕτη ἐθεωρήθη σκόπιμος ὡς ἐν τῇ εἰσηγητικῇ ἐκθέσει ἀναφέρεται, καθ' ὅσον αἱ διατάξεις αὑται περιορίζονται αὐστηρῶς εἰς τὰ ἀφορῶντα τὸ αὐτοτελὲς θέμα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, Καὶ ἤδη ἐρωτᾶται ἀνεξαρτήτως τῆς δεσμεύσεως τῶν ὡς
ἄνω ἀναφερομένων διεθνῶν συνθηκῶν, ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης διὰ τῆς προσθήκης τῆς λέξεως «Μεγάλης Βίγλας καὶ ἑξῆς»
ἠθέλησε νὰ προβῇ εἰς νέον καθορισμὸν τῶν ὁρίων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, περιορίζων τὴν ἐδαφικὴν ἔκτασιν τῆς ἔκπαλαι γνωστῆς
χερσονήσου τοῦ ΑΘΩ ἤ ἁπλῶς τῆς διὰ τῆς προσθήκης τῆς ἐν
αὐτῷ ἀναφερομένης βουνοσειρᾶς τῆς «Μεγάλης Βίγλας» ἠθέλησε
νὰ δώσῃ γενικὴν καὶ ἐνδεικτικὴν ἁπλῶς ἕννοιαν ἐφ' ὅσον ἡ ἀκριβὴς ὁροθετικὴ γραμμὴ ἧτο ἀνέκαθεν καὶ ἐκ παραδόσεως γνωστή;
Ἁναμφισβητήτως ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης, ἀνεξαρτήτως τῆς
ἀπολύτου αὐτοῦ δεσμεύσεώς του ἐκ τῶν ὡς ἄνω διεθνῶν συνθηκῶν, οὐδεμίαν πρόθεσιν εἶχε μειώσεως τῆς ἐδαφικῆς περιοχῆς
τῆς αὐτονόμου χερσονήσου τοῦ ΑΘΩ καὶ καθορισμοῦ νέας
ὁροθετικῆς γραμμῆς Ἄλλως, ἐὰν τοιαύτη τις πρόθεσις ὑπῆρξε
παρ' αὐτῷ θὰ ἠξεδηλοῦτο σαφῶς καὶ ἐντόνως καὶ δὲν θὰ ἠκολούθη ἡ φράσις αὐτοῦ, ὅτι. ἡ χερσόνησος τοῦ ΑΘΩ... εἶναι κατὰ
τὸ προνομιακὸν αὐτῆς καθεστώς, αὐτοδιοίκητον τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἅλλως τε, καὶ ἐκ τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἑπιτροπῆς
ἥτις ἐπεξειργάσθη τὸν ὑπὸ κύρωσιν τεθέντα Καταστατικὸν Χάρτην
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὸ κυρωτικὸν αὐτοῦ νομοθετικὸν διάταγμα
τῆς 16ης Σὶβρίου 1926, τελοῦσα ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Α. Εὐταξία σαφῶς προκύπτει ὅτι ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης ἠθέλησε
καὶ ἐπεδίωξε τὴν κατοχύροτσιν καὶ παγίωσιν τῶν δικαίων προνομίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς ταῦτα ἐπ' αἰώνων ἧσαν γνωστὰ (ὅρα
εἰσηγητικὴν ἔκθεσιν σελ. 3). Συνεπῶς οὐδὲν ἀπολύτως ἔρεισμα
δύνανται νὰ ἔχωσι τὰ ὑπὸ τῆς ἀντιδίκου Κοινότητος ὑποστηριζόμενα σχετικῶς μὲ νέαν δῆθεν διαρρύθμισιν τῶν συνόρων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, διὰ τοῦ Συντάγματος. Κατὰ τὸ 1933 τὸ πρῶτον ὅτε
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ἐξεδικάζετο ἡ ὑπόθεσις τῆς ἀπαλλοτριώσεως τοῦ Μετοχίου Πύργος παρὰ τῆς Ἐμετέρας Ἐπιτροπῆς, ἡ ἐνδιαφερομένη Ἰ. Μ. Βατοπεδίου ἠναντιώθη ὡς πρὸς τὴν γενομένην ἀποτύπωσιν τῶν
ὁρίων τῆς χερσονήσου ὑπὸ τοῦ ἐνεργήσαντος ταύτην 5Οου Στρατιωτικοῦ Τοπογραφικοῦ Συνεργείου, ὅπερ χωρὶς ποσῶς νὰ καλέσῃ καὶ ἡμᾶς ἴνα ὁρίσωμεν ὁριοδείκτας, προέβη εἰς τὴν αὐθαίρετον
χάραξιν τῆς ὁριογραμμῆς ὅτε ἡ 'Υμετέρα Ἐπιτροπὴ ἠναγκάσθη
νὰ ἀπόσχῃ νὰ ἀποφασίσῃ μέχρις ὅτου εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ἤθελε
προβῇ εἰς τὸν καθορισμὸν τῶν ὁρίων, Ἑ Ἐπιτροπὴ αὕτη συσταθεῖσα κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 126656Ι33 Δ^ῆς τοῦ Ἐπουργείου
Γεωργίας καὶ μετὰ πρόχειρον ἐξέτασιν ὑπέβαλε τὴν ἐν ἐπισήμῳ
ἀντιγράφῳ προσκομιζομένην ἀπὸ 26ΙὶΙ34 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου αὐτῆς, πρὸς τὴν ΓἉἙἙ.ΜὌ. συντάξασα α'μα καὶ τὸ ἀπὸ
25 Αὐγούστου 1934 πρακτικόν της, βάσει τῶν ὁποίων πλέον ἐξεδόθη ἡ ὑπ' ἀριθ. 167] 1934 ἀπόφασις 'Υαῶν. Κατόπιν τούτων
καὶ δυνάμει τοῦ ἐν ἐπισήμῳ ἀντιγράφῳ προσκομιζομένου ἀπὸ
6ης Ν^ρίου 1937 Πρακτικοῦ ὑποδείξεως ὁροσήμων, ἠκολούθησαν ἡ ὁροσήμανσις ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ τοποθέτησις τῶν ἤδη
ὑπαρχόντων κτιστῶν ὁροσήμων, ὀύο τῶν ὁποίων τὴν ἀκριβῆ
τοποθέτησιν ἀμφισβητεῖ' μετὰ παρέλευσιν 2Οετίας περίπου, ἧ
ἀντίδικος Κοινότης Οὐρανοπόλεως, ἰσχυριζομένη ὅτι ταῦτα ἐτοποθετήθησαν δῆθἐν μονομερῶς καὶ αὐθαιρέτως παρ' ἡμῶν. Ἑ
προσαγωγὴ ὅμως τοῦ ὡς ἄνω Πρακτικοῦ ἐξ οὗ ἐμφαίνεται ὅτι
κατὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν ὡς ἄνω ὁροσήμων παρίστατο καὶ ὁ
τότε Διοικητὴς Ἁγίου Ὄρους μετ' εἰδικοῦ Συνεργείου, διαψεύδει
τελείως τοὺς ἰσχυρισμοὺς τούτους τῆς ἀντιδίκου, ἥτις καταληφθεῖσα ὑπὸ βουλιμίας ἐπιθυμεῖ ἤδη πλήρη ἐφαρμογὴν τοῦ Τοπο
γραφικοῦ διαγράμματος τοῦ 1931 χωρὶς ποσῶς νὰ λαμβάνῃ ὑπ'
ὅψιν τὴν κατὰ τὸ 1934 γενομένην τροποποίησιν τούτου, ἔστω
καὶ εἰς βάρος ἡμῶν γενομένην.
'Ἁλλως τε, καὶ ἐκ τῆς συνυποβαλλομένης ὡς ἄνω ἀναφορᾶς
τῆς εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, δεδομένου ὅτι τὸ ἀπὸ 2358Ι34 Πρακτικὸν αὐτῆς δεν ἀνευρέθη, σαφῶς προκύπτει ὅτι ἡ ἐν λόγῳ εἰδικὴ
Ἐπιτροπὴ ἐπρότεινε πρὸς λύσιν τῆς τότε ἐγερθείσης ἀμφισβητήσεως τὴν διχοτόμησιν τῆς ἀμφισβητουμένης περιοχῆς.
Παρακαλοῦμεν συνεπῶς ὅπως κατόπιν .τῶν ἀνωτέρω ἡ
Ἀμετέρα Ἐπιτροπὴ προβῆ εἰς πιστὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὡς ἀναιτέρω ὑποβαλλομένων Αὐτῇ ἐπισήμων ὁροθετηρίων ἐγγράφων
καὶ λύσῃ ὁριστικῶς τὸ πολυθρύλητον τοῦτο ζήτημα ὁπότε ἤθελε
καταδειχθῇ ὅτι τὰ ἐδαφικὰ ὅρια τῆς αὐτοδιοικήτου χερσονήσου
τοῦ ἉΘΩ ἐκτείνονται πολὺ ἐντεῦθεν τῶν ἥδη τοποθετημένων
ὁροσήμων, τῆς ἀντιδίκου Κοινότητος σφετεριζομένης μέγα τμῆμα
τῆς χερσονήσου.
Οἱ Πληρεξούσιοι τῆς Ἰερᾶς Κοινότητος Ἁθανάσιος Γεροχρῖστος - Πρ. Δανιὴλ Δοχειαρίτης.

ΣΚΕΨΕΙΣ
«Διδβυ σοφω ὰφορμὴν και σοφώτερος εβται». (Παρ. Δ.' 9)
"Η βασιλεια τοϋ Θεοϋ.
'ΗΪ μοναχικὴ πολιτεία τὴν δποϊαν πολλοὶ σήμερον, κληρικοί τε κα'ι
λαϊκοί, ὑποτιμωσι, διασύρουσι και συκοφαντοϋσι, διὰ τοϋς νουνεχεϊς και
έπαἰοντας, εϊναι πλήρης ὰξίας -κα'ι αϋτοχρημα άγγελικὴ πολιτεία. ΕΙς ἐκ
των έπαϊοντων, διακρινόμενος ἐπὶ μεγάλη σοφία καϊ ὰρετῆ ού μικρα δ
Πατὴρ τὴς 'Εκκλησίας "Ισϊδωρος δ Πηλουσιώτης, πλέκει τδ έγκωμιον
αϋτὴς εις τὴν ΡΚΘ' προς Παχώμιον μοναχδν ὲπιστολὴν αύτοϋ, γράφων
τα έξὴς.
« 'ΙΙ τοϋ Θεοϋ βασιλεια ἡ μοναχικὴ έστι πολιτεία, οὺδενί μὲν ύποκύπτουσα πάθει, μετεωρα δὲ φρονοϋσα και ύπερουράνια κατορθοϋσα.
Ταύτης έχομενος, πρόσεχε μή τι οέ δοϋλον ὰνδραποδίση παράπτωμα και
των ὰνακτορων των βασιλικων ὑποσύρη. Δυσχερὴς γὰρ τοϊς έκπίπτουσιν
ή προς έκεινην ἀνάκλησις». 'Ιδοὑ τϊ λέγει κατ' έλευθέραν μετάφρασιν.
«'Η μοναχικὴ πολιτεία άποτελεϊ τὴν Βασιλεϊαν τοϋ Θεοϋ, διοτι, δπως
αύτή, δεν ϋποδουλώνεται ὰπύ κανένα πάθος, ἔχει ϋψη7,ὰ και εύγενὴ φρονήματα κα'ι κατορθώνει ἔργα οϋράνια καϊ έξαίρετα. 'Αφοϋ λοιπδν εύρισκεσαι εις αὐτὴν τὴν θείαν πολιτείαν καὶ ούράνιον βασιλείαν, πρόσεχε μή
πως κανένα πὰθος, σὲ υποδουλτοση και ἔτσι ξεπέσης απο τα βασι7,ικὰ
αὐτὰ ἀνάκτορα, διδτι εϊναι δύσκολον νὰ έπανέλθωσι πάλιν έκεϊ οσοι θὰ
ὰπομακρυνθοϋν δι' έφάμαρτον βίον».

Ποσον πτωχὴ θὰ εϊναι!
'Η 'Ελληνικὴ ὶστορία, ή άρξαμένη εκ τοϋ λυκαυγοϋς τὴς προϊστορίας, προ τριων και έπέκεινα αϊώνων, ειναι πλήρης ὴρωϊκων εργων, 6λοκαυτωμάτων καϊ αύτούυσιων, άτινα πάντα οπανίζουσιν εις τὰς ιστορίας
των ὰλλων 'Εθνων. Τοϋτο παρατηρήσας ξένος τις εϊπεν δτι οί μέν ὰλλοι
λαο! γνωρϊξουσι νὰ ζωσιν, οι δέ “Ελληνες νὰ ἀποθνήσκωσι.
ΟΙ δημιουργοϊ δμως των θρύλων τούτων τὴς ιστορίας προέρχονται εκ
των μοναχων ὴ εϊναι βαθέως έπηρεασμένοι εκ τοϋ χριστιανικοϋ πνεύματος,
δπερ δαψιλως έν ταϊς "Ι. Μοναϊς καλλιεργεϊται. "Αν αφαιρεση τις τοὺς
Μοναχούς και τὴν δρασιν αύτων εν πολέμω ὴ εἰρήνη, εις εργα πολιτισμοϋ,
ὴ 'Ελληνικὴ Ιστορϊα παύει να ειναι θρϋλος, παλμδς τοϋ πνεύματος, ὰνάτασις
της ψυχὴς, λειμων μυριπνοων ὰνθέων ὰνδρείας και ὰρετὴς, παύει νὰ εϊναι
'Ελληνικὴ, καθισταμένη πολὺ πτωχὴ, ύπλὴ ἀλλαγὴ γεγονότων. Θέλετε νὰ
πεισθὴτε περϊ τούτου; ὰφαιρέσατε εκ τὴς προσφάτου μονον, ϊνα μή ελλει·ψει χῶρου ὲπεκταθωμεν καί εις τὴν Βυζαντινήν, τον μοναχδν Σαμουήλ,
τον Γρηγοριον τον Ε', τον Κϋπρου Κυπριανδν, τον Κωνσταντινουπδλεως
Κύριλλον ΣΤ', τον Δέρκων Γρηγοριον, τον Παλ. Πατρων Γερμανον, τον
'Αθανάσιυν Διάκον, τον Παπαφλέσσαν, τον Κυδωνιων Νικηφορον καϊ
Γρηγοριον, τον Ζήλων Εύθύμιον, τον Γαβριὴλ ἡγοϋμενον 'Αρκαδϊου, τοϋς
6ΟΟΟ κληρικοὑς τοϋς φονευθέντας εϊς τὴν 'Ελληνικὴν 'Επανάστασιν, τοϋς
453 ειν τον συμμοριοτοπόλεμον κα'ι οὐδὲν ὰξι61,ογον θ' ὰπομεινη, ούδεμία
ακτώ δο'ξης θα λάμψτ). Εις τον έν Κύπρφ ὰγωνα τὴς έλευθερϊας πύσα
συνεισφέρει τδ ράσον εν τφ προσωπιο τοϋ θρυλικοϋ Μακαρίου !
'Εὰν παραλειφθωσι τά ἔργα των Μοναχων, θὰ ὰναφωνήσητε, ποσον πτωχή εϊναι ὴ 'Ελληνικὴ ιστορία!
Τοιαύτην, φαίνεται, έπιθυμοϋσι νὰ ϊδωσι τὴν ιστορίαν τοϋ μέ2,λοντος
οί ὰρμοδιοι κληρικοι και λαϊκοί, οι συστηματικως διώκοντες και διαλύον-
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τες τδν μοναχικύν βίον, δστις παρασκευάξει τοϋς ῆρωας εν πολέμῳ καϊ
τοϋς σκαπανεϊς εϊς τον Ὅλληνοχριστιανικδν πολιτισμδν ἐν εϊρήντ].

Τὰ ούσιωδη και επουσιὼδη.
Πολλάκις δ άνθρωπος μοχθεϊ ν' άποκτήση έγκόσμια άγαθά, άτινα
ειναι έφήμερα, εαν θὰ τὰ ὰποκτήση, και παραμελῆ τα πνευματικά, τδν πλοϋτον τὴς ἀρετὴς, δστιςειναι άναφαϊρετος καιθὰ τδν εχτ) καίπέραν τοϋ τάφου.
Π6ση μωρία να μοχθή διὰ τὰ ανευ ἀξίας και νὰ άπέρχεται τοϋ κοσμου τούτου γυμνδς άρετὴς, μὲ τδν κδπον διὰ τὰ μηδαμινά! Κα'ι ὴ ὰνοησϊσ.
αυτη προέρχεται ἐκ τοϋ δτι δὲν ἔχει μαθητευθὴ τδ πνεϋμα το χριστιανικόν, δεν ἔχει τὴν άληθή σοφίαν, ὰλλὰ τὴν ψευδὴ, τὴν κοσμικήν. Τοϋτο λέγει κα'ι δ πατὴρ τὴς 'Εκκλησίας 'Ισϊδωρος δ Πηλουσιώτης. «των μεν φροντιδος άξιων δλιγωροϋμεν, των δὲ δντως 6λιγωρίας ἀξϊων έκθϋμως περιεχδμεθα». Δηλαδή, φροντίζομεν πάρα πολϋ δι
* έκεϊνα που δὲν ὰξιζουν καθολου καὶ παραμελοϋμεν νὰ φροντισωμεν δι' δσα ἔχουν άξίαν.

Μια πενταετια.
Πέντε δλοκληρα ἔτη συνεπληριοθησαν προ τινος ὰφ' ὴς ὴμέρας ὰνέλαβε τὴν έκπροσιοπησιν τοϋ'Ιεροϋ ήμωντόπου δ εϋγενέστατος και εϋσεβέστατος κ. Κωνσ. Κωνσταντοπουλος. Δεν ἀποτελεϊ ὑπερβολήν, έὰν ειπωμεν,
δτι δ διορισμδς αϋτοϋ ως Γεν. Διοικητοϋ ὰπετέλεσεν έξαιρετικὴν εϋλογίαν
τὴς 'Υπεραγίας Θεοτδκου, ὴ δὲ πενταετὴς ϋπηρεσία του σταθμύν εις τὴν
νεωτέραν ιστορίαν τὴς 'Αγιορειιικὴς Πολιτεϊας.
Ὅ κ. Κωνσταντοπουλος με τὴν μεγάλην του μορφωσιν, με τὴν μεγάλην του σύνεσιν και εύσέβειαν, μὲ τὴν μεγάλην του ἀγαπην προς τδ "Αγιον
“Ορος συνετέλεσε νὰ τακτοποιηθοϋν κατα τδν κάϊ.λιστον τροπον πολλὰ ζητήματα απο ετων έκκρεμή, νὰ έξυπηρετηθοϋν καλλϊτερον αι άνάγκαι ὴμων
κα'ι γενικως νὰ γϊνη παν τδ συντελοϋν εϊς τὴν προαγωγήν των παρ' ήμϊν
πραγμάτων. ΕΙναι 6 κατάῖ,ληλος ὰνθρωπος εϊς τὴν κατάλλη7,ον θἐσιν. 'Απέβη δέ τοιοϋτος διοτι τδν διακρίνει βαθεϊα εϋσέβεια, διοτι θεωρεϊ τδ αξϊωμά του οϋχ! μέσον εϋμαρείας και πάροχον υλικὴς ωφελεϊας, αλλα μεσον
προς έξυπηρέτησιν τοϋ πλησίον, άφορμὴν κοπου και θυσϊας, μὲ μιαν λέξιν
καθὴκον. Τούτου ενεκα ὑποβάλλεται εϊς θυσϊας χὰριν ὴμων και συνέδεσεν
άρρήκτως τδ δνομά του μετα τοϋ 'Αγϊου "Ορους. Π6σον θὰ προήγοντο τἀ
ζητήματα της διοικήσεως τῆς Πολιτείας γενικως, αν οί ὰρχοντες ὴγοντο
απο τδ χριστιανικδν πνεϋμα, ως δ κ. Κιονσταντοπουλος, δστις ειναι κα'ι
έπίλεκτον μέλος τὴς Χριστιανικὴς 'Ενιοσεως 'Επιστημδνων τὴς Ὅλλάδος!
'Απτὴ ειναι ὴ κλεις δλων των ζητημάτων. Εϋχ6μεϋα νὰ ἔχωμεν πλησίον μας
ἐπὶ πολλας πενταετϊας τδν έξαϊρετον αϋτδν Χριστιανδν Γεν. Διοικητήν.

Τδ Ραδιδφωνον.
Τοϋτο ειναι έφεύρεσις τοϋ ἀνθρώπου, καταδεικνύουσα τὴν σοφίαν,δι'
ῆς δ Θεὑς έπροίκησε τδν άνθρωπον καϊ διὰ τὴς δποίας έδημιοϋργησε τδ
σύμπαν. "Εχει καλὰ πολλοί, έὰν γϊνη αϋτοϋ καλὴ χρὴσις, ῆτις, δυστυχως,
σπανίως ῆ ἀραιὰ γίνεται. Φέρει τδν κόσμον πλησίον μας. Τινα λοιπδν θέσιν δυναται νὰ ἔχη παρ' ήμϊν, οϊτινες ὰπηρνήθησαν τὰ έγκοσμια; 'Εάν θελήσωμεν νὰ συγχρονϊσωμεν τδν αγιον τοπον μας, άλ.λοϊμονον, Οσ. τδν ύποβιβὰσωμεν. “Εχει ἀξϊαν, διοτι διατηρεϊ ζηλοτύπως δτι ειχεν ὴ παλιὰ ἀρχαιοτης· έὰν θελήσχι νὰ εισαγάγη καινὰ δαιμονια, και τοιοϋτον ειναι το
Ραδιδφωνον, άλλοιωνει τδν χαρακτὴρα του κα'ι γίνεται προξενος ζημϊας.
«Ούδε'ις έπϊβλημα ιματίου καινοϋ έπιβάλλει έπϊ Ιμάτιον παλαιδν» (Λουκ.
ε'. 36) εῖπεν δ Κύριος. Μακράν λοιπδν αι κενοσπουδοι τάσεις, ϊνα παραδώσωμεν άσινές δ,τι παρελάβομεν και ϊνα μὴ τιμοτρηθωμεν υπο τοϋ Κυρίου. 'Ραδιοφωνον καὶ "Αγιον Ὅρος εῖναι σχήμα δξύμωρον.

Προσέφεραν προς ένίσχυσιν του παροντος δωρεὰν
ΔΩΡΕΑΙ.
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ήμων ή Ἰερὰ Μονὴ Καρακὰλλου δραχ. 2ΟΟ
κα'ι οι κ. κ. προηγ. Παγκράτιος Βατοπεδινὸς δρ. ΙΟΟ, "Αθ. Γκαζέτας
εισαγγελεὺς Ὅφετων 'Αθηνων 5Ο, Γ. "Αμβροσιος Λαυριωτης 3Ο, ἀρχιμ.
'Αρκάδιος Φιλιογλου (Λαυριωτης) 'Αθὴναι ΙΟΟ, Γερ. Μεταξας συμβολαιογράφος Σάμη-Κεφαλληνίας δΟ, Ιεροδ. Νήφων βιβλιοδέτης 2Ο, Στ. Σταματέκος Καβάλσ. ΙΟΟ, Χρ. Κανοτίδης 1Αθὴναι 2Ο, "Εμμ. Σκούρας συνταγματάρχης 'Αθὴναι ΙΟΟ,, Δϊς “Αννα Τρύφων Θεσὶνίκη 5Ο, “Αλεξ. Μακρῆς
Σκανδάλη Λήμνου 4Ο, “Ιωάν. Τραγέλης καϊ Εϋστρ. Καλυφδς ὲξ 'Αγιάσου
Λέσβου ἀνὰ 2Ο, μον. 1Αρσένιος Καψαλιιδτης 3Ο, μον. Δανιὴλ Καυσοκαλυβίτης 1Ο.
'Επίσης ἐλάβομεν καϊ τδ νεοεκδοθέν βιβλίον τοϋ ἀρχιμ. 'Αλεξ.
Καντώνη προϊστ. 'Ι. Ν. 'Αγ. Δημητρϊου Θεὼνίκης «'Αξίως προσέλθετε».

Προς ὰπαντας ἐκφράξομεν τας εϋχαριστϊας τής 'Ι. ήμων Μονὴς.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ. Τὴν 'Ι. ήμων Μονὴν έπεσκέφθησαν μεταξὴ των
ἀλλων καὶ οἰ κ. κ. Σεβασιιιιοτατος Μητροπολϊτης Κίτρους Βαρνάβας,
Σ. 'Αγουρίδης καθηγητὴς Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης, Ιεροδ. Νεκτάριος
Κοτξιας Δὶτὴς 'Εκκλ. Φροντιστηριου Κατερίνης μετὰ 26 σπουδαστῶν
αϋτοϋ, Ε. Σκορδας κα9ηγητὴς θεολογος, άρχιμ. Ἰωάννης Καστιμιγας
ὴγούιιενος 'Ι. Μονὴς 'Αγ. Διονυσίου Ὅλϋμπου, 'Αρ. Μπεζας ἐκ Θεσὶνϊκης,
Ἰωάν. Βαμβακας, Παντ. Βαμβακας ἐξ 'Αγ. Παρασκευής Κασσάνδρας,
"Αγγ. Καλλέργης προϊστ. Ταχ. Γραφείου Συκιας, Γ. Παπακωνσταντϊνου
Προεδρος Κοινότητος Συκιὰς,, Χρ. ΣταΟουλοπουλος Δὶτὴς ἀγροφυλακὴς
Αθηνων, Ν. Κουτούπης άρχιφύλαξ ἀγροφυλακὴς 'Ιερισσοϋ, Γ. Εὑαγγελοπουλος δημοσιογρ., Γ. Παϊτάρης ἔμπορος ἐκ Χαλκίδος, Γ. Παϊτάρης ἐκ Νέων Ρόδων, Κ. Παπαστυλιανδς εξ 'Ιερισσοϋ. Διον. Μαγουλὴς
ἐκ Παϊ,ιουρίου Κασσάνδρας, Παν. Καρτσοϋνης ἐκ Κοντια Λήμνου,
'Αθ. Μουρμουρής τελὶκὺς εκ Θεσ1νίκης, Β. Καλογερας καθηγητὴς
Πειραματικοϋ Σχολείου Πανεπιστημ. Θεσ1νίκης μετὰ 24 μαθητων
τοϋ ϊδίου Σχολείου, Τϊπιρ1β Τ1ι., Ηαιϊ8 ΡεπΗη3Πά, ΚοΙΙϊ1τβ Η., (1βοτη.
ΜιιγΙϊπ, Ηβϊηζ ΚΓ3ι86ρννειΓ, Κ1ιιΚεη Μ. ΓερμανοΙ φοιτηταί, 8ϊβ1 ΚιϊΓ1:
ζωγράφος, ΚαΓ1 ΒΪΙ1ι ὰρχιτέκτων, Ρ1. ΒτβνοΓ ὰγιογράφος Γερμανδς
(1βοιγξ. Ι1εηϊβϊ, Ο1. Καηθο1τ1ι, Ργ. Κϊ'3Ο1ι1 Γάλλοι φοιτηταί, Ηαιϊ8
Ηβτ 'Ελβετδς διδάσκαλος, Ρ. λνϊ1Ϊ3ϊη καθηγ. Πανεπιστ. Ὅλλανδίας,
ΙΙιιιικ λνϊ1ϊαηι φοιτ. Ὅλλανδος, Η. Κϊι·1τϊηβη φοιτ. Φιλλανδος, Ηπιϊ8
Ογγο φοιτ. Γερμανός, Εγ. 8ϊβἰηεΓ ζωγράφος Γερμανδς, .Ιο1ιη 8εΗηεἰΙβΓ,
Ι. ΤοΜπ 'Αμερικανοϊ φοιτηταί.

ΑΝΩ :

'Η 'Ιερὰ Μονὴ Ξηροποτάμου.

ΚΑΤΩ :

'Ρῶσοι μοναχοὶ έργαζδμενοι μετὰ τεχνιτῶν διὰ τὴν άνέγερσιν
τοϋ μεγάλου πενταωροφου Ρωσικοϋ κελλίου «ή 'Αγϊα Τριὰς»
έν Καρυαῖς (19Ι2). Σήμερον εν αϋτφ απεμειναν δϋο μονον
ὑπέργηροι 'Ρῶσοι μοναχοι ζῶντες με τὴν ελπίδα δτι καὶ τὴν
τελευταιαν στιγμὴν θὰ εϋδοκήση δ Κύριος ν' άντικατασταθοῦν
διὰ νέων μοναχῶν τὴς μεγάλης αντων χώρας.

