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Σΰμπας δ *Αγιορειτικός κόσμος έχαιρέτισε μετ’ 
άκρατήτου ενθουσιασμού τον "Ελληνα πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον. 
Ή  χαρά και ή συγκίνησις ήτο μεγάλη. Τούτο δε συνέβη ανεξαρ
τήτως πολιτικής άποχρώσεως, διότι και οί μονάχοι ως μέλη τής 
μεγάλης πατρίδος εχουσικαί αυτοί τάς πολιτικάς των αντιλήψεις. Έ ν  
τφ προσίόπφ του πρά>του "Ελληνος, ώς άνωτάτου ά'ρχοντος πα- 
τουντος την ίεράν αυτών γήν, ήνιόθησαν οί μοναχοί, ώς ένοΰνται 
πάντοτε εις την Ιδέαν τής γλυκυτάτης πατρίδος, και προς στιγμήν 
έλησμόνησαν έαυτους, έγεφΰρωσαν τό χάσμα, ΐνα συνδέσωσι 500 
ετών διάστημα, τό νέον 'Ελληνικόν κράτος μετά τής ένδοξου Βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας. *Υηεδέξαντο αύτόν, ώσεϊ Φά νπεδέχοντο 
xbv διάδοχον τών Βνζανιινών αύτον.ρατόρων. ‘Η δλη διακόσμη- 
σις, οί τάπητες, τά λάβαρα, τά ίερά #σματα, αί χρυσοποίκιλτοι Βυ
ζαντινά! στολαί τών προηγουμένιον ίερομονάχων και διακόνων, ών 
προίστατο ό άρχιερεύς φέρων βαρύτιμον χρυσήν στολήν, τό παν 
εϊς την μεγαλοπρεπή μονήν του Βατοπεδί/υ είχεν όψιν τελείαν 
Βυζαντινήν, ήν έξήγγελλον οί έστρωμένοι καί διεσκορπισμέτοι



δικέφαλοι αετοί. Λιά τούτο έν μέσο) της ίεράς καί μεγαλείο")δους 
εκείνης πομπής βαδίζω ν υπό δαφνοπλδκους αψίδας και πατών τά 
εΰώδη ψΰλλα του ιεροί) φυτού τού ’Απόλλωνός δ ευτυχής πρωΟυ- 
πουργός τής Ελλάδος έσυμβόλιζβ τήν ά&ανασ(αν τής *Ελλ. φυλής. 
Ένφ  δέ εις τον αιθέρα αντηχούν αί ήδύμολποι φο>ναί των ψαλ
τών καί ό αρμονικός ήχος των κω διάνων, ώδηγήθη κατ’ ιύδειαν εις 
τον αρχιερατικόν θρόνον, εις δν όμως ήρνήΟη νά άνέλΟη, όπου 
δηλ. άνήρχοντο οί Βασιλείς τού Βυζαντίου, ό δημοκράτης τής νέας 
'Ελλάδος. Καί ούτως έστέρησε τούς Άγιορείτας τής ευκαιρίας, ινα 
μνησθώσιν ημερών αρχαίων, παρφχημένης δόξης καί μεγαλείου 
εθνικού. Έγράφη υτι έν τή Μεγίστη Λαύρφ έσκόπουν οί πατέρες 
νά περιβάλωσιν αύτφ την αύτοκρατορικήν στολήν, (την Δαλματι- 
κήν) Νικηφόρου του Φωκά* Τούτο δεν είναι αληθές, διότι ό σάκ- 
κος ούτος ήδη χρησιμοποιείται ώς αρχιερατικός, άλλα πάντως διε- 
νοούμεθα νά θέσωμεν επί τής κεφαλής αυτού τό στέμμα τού εν
δόξου εκείνου έλευΟερωτού τής Κρήτης, καί πιστεύω ότι ό κ. 
πρόεδρος τής Κυβερνήσεως δεν θά άπεποιείτο τύν τιμήν ταύτην, 
καί δεν θά ήρνεΐτο εις ήμάς τήν τοιαύτην εύχαρίστησιν, οιτινες 
ϋ'εωροϋμεν τό νίον ‘Ελληνικόν κράτος ώς συνέχειαν τοϋ Β υ 
ζαντινόν* δεν άπεμπολούμεν τά πρωτοτόκια ούτε εις τούς παρόν
τος ούτε εις τούς μέλλοντας μνηστήρας τού περικλεούς θρόνου τής 
βασιλίδος τών πόλεων. 1

Τό γεγονός τής υπό τού κ. πρωθυπουργού έπισκέψεως τού 
*'Αθω δεν είναι δυνατόν, εί μή νά έκτιμηΟή υπό τών Αγιορειτών 
μεγάλως, θά άποτελέση δέ Ιστορικόν σταθμόν διά τά αγαθά απο
τελέσματα, ά'περ, (ύς πεποίδαμεν, θά έ'χη.

Έ π ί Τουρκοκρατίας οί 'Έλληνες πολιτικοί έπροφασίζοντο, 
τήν ξένην κυριαρχίαν φοβούμενοι μήπο)ς δημιουργήσωσι πράγματα

1 Ό  μέν G e lz e r  έν τελεί τής Βυζ. Ιστορίας τής περιληφθείσης έν τφ γνω· 
στφ έργ<ι> του Κ r u m b n c h c r  άπεφάνΟη δτι διαδόχοι τών Βυζ. αύτοκρατόρων εί
ναι οί τής Ρωσσίας, έτχατως δέ ό πολύς J o r g a  έξ αφορμής τής στέψεο>ς του 
Κορόλου τής Ρουμανίας ήθέλχισε τό τοιοΰτον ν* άναφέρη είς τούς Ρουμά* 
νους βασιλείς, ών αί φωτογραφίαι παρήλασαν διά του τύπου έν Βυζ. στολή.



εις βάρος τών 'Ελλήνων μοναχών, δπερ όμως δεν συνέβαινεν διά 
τάς των άλλων έθνικοτήτων. Και φέρω ώς παράδειγμα εν εκ 
των μικροτέριον τότε κρατών, την Σερβίαν, ής ό βασιλεύς Α λ έ 
ξανδρος κατά την τελευταίαν δεκαετηρίδα τού παρελθόντος αιώνος 
έπεσκέψατο τον ’Άθω, καί 6 μακ. ΙΙέτρος τφ 1910. Ά λ λ ’ από τής 
'Ελληνικής ήδη κατοχής εκπνέει εικοσαετία δλη, καθ’ ήν ή γωνία 
αύτη σχεδόν έλησμονήφη χελζίως, Καί οί πατέρες ειχον εν πικρόν 
παράπονον, δτι ή πολιτεία άδικε! ημάς, διότι δεν μάς γνωρίζει, 
καταδικάζεται ό τόπος οΰτος αναπολόγητος, καί ούτοο σβέννυται 
μία ένδοξος Ιστορία. Πρόδρομος και άγγελος αγαθός ΰπήρξεν εφέ
τος ή ενταύθα άφιξις τού εθνικού στόλου υπό τον γενναιον άρ- 
χηγόν κ. I .  Δβμέστιχαν μετά τού άξιοτίμου υπουργού των Ναυτι
κών κ. Λημ. Μπόχσαρη, δστις τοσούτον διά τών ώραίο̂ ν και σο
φών λόγιαν κατεγοήτευσε τούς άγιορείτας. ΎπεσχέΟη οτι θά πείση 
τον κ. Πρόεδρον νά μάς έπισκεφδή, και ό λόγος έγένετο έργον. 
ΤΙΙτο επιτακτική ανάγκη νά επικοινο^νήση ό 'Ιερός ήμών τόπος 
μετά τού κ. Βενιζέλου, δστις νύν διέπει τάς τΰχας τού έθνους, 
και ευτυχώς έπεκοινιύνησε μετά τής Έ λ λ . Κυβερνήσεως, διότι συ- 
νο>δευον αυτόν σχεδόν τό ήμισυ τού υπουργικού Συμβουλίου, ό άν- . 
τιπρόεδρος τής Βουλής, γραμματείς υπουργείων, βουλευταί και δε- 
κάς δημοσιογράφων, ώς καί άλλων επισημοτήτων. Τό άγιον ’Ό 
ρος από τής ελληνικής κατοχής διέρχεται sne Ĉodov μεταβατικήν 
παϊ άνασνντάξεως, ήτις έξεδηλό)δη διά τής είσαγοογής τού Κατα
στατικού χάρτου καί ου ή εφαρμογή δεν είναι πάντως εύκολος έν 
7.όίρφ, ένθα ή διοίκησις καί ή απονομή τής δικαιοσύνης έγίνετο ώς 
επί τό πλειστόν επ’ άγράφοις. Έντειδεν έδημιονργήδησαν ζητήμα
τα ου μόνον εσωτερικής, αλλά καί εξωτερικής φύσεως. Έ ξ  άλλου 
έν ταις σπουδαιοτέραις διατάξεσιν ό χάρτης μένει είσέτι ανεφάρ
μοστος, ούπω λυδέντος τού οικονομικού ζητήματος. Τό δέ σπου
δαιότερο ν από έπταετίας άρξάμενον μένει είπέτι άλυτο ν τό Μ επο
χιακόν ζήτημα, δπερ στοιχίζει αυτήν ταΰτην τήν ύπόστασιν τού 
αγίου ’Όρους, διότι άπαλλοτριωδέντο>ν τών μετοχίθ)ν διά τής ρευ- 
στοποιήσεως τής περιουσίας τών Μονών, φαινομενικώς ή καί προ-



θκαίρως εξασφαλίζονται αΰται, κατ’ ουσίαν tb τοιοϋιον ΰΊί έσή* 
μαΐνε τήν διάλνσιν αυτών, καί διά τούτο άνθιστάμεθα, πρωτοστα- 
τοΰσης τής ίεράς μου Μετάνοιας, κατά τής τοιαΰτης λΰσεως. Ευτυ
χώς ή προσωπική έπέμβαοις του σεβαστόν προέδρου χής Κνβ ιρ · 
νήσεως μ&ς Απαλλάσσει, ώς φαίνεται, τον κινδύνου τής άπαλ- 
λοτριώσεως, τιθέμενων των μετοχίων εις διηνεκή μίσθωσιν χάριν 
των προσφυγών εις περίοδον 99 ετών. ΙΙλήν τούτων άλλα ζητή
ματα θίγοντα αυτό το πολίτευμα του ’Άθω και το θρησκευτικόν κα
θεστώς είχον ανάγκην τής άμεσου άντιλήψεως του κ# πρωθυπουρ
γοί)* όσα και άν έλέγομεν, όσα καί άν έγράφομεν εΐς ’Αθήνας, ήτο 
αδύνατον νά συνεννοηθώμεν* είναι αδύνατον νά άντιληφθή τις τά 
του αγίου ’Όρους, εάν δεν εύρίσκεται ενταύθα in niedias res. 
Διά τούτο κατά θείαν όντως έμπνευσιν συνετελέσθη το μέγα οντο>ς 
γεγονός τής ελεΰσεως καί παρουσίας εν μέση) του περιβάλλοντος 
τοΰτου του 'Ελευθερίου Βενιξέλον, νά ένδιατρί.ψη έστω καί Ιπί 
μίαν ημέραν έν μέσφ του ξενοτρόπου τοΰτου κόσμου, νά άντιλη- 
φθή τον Ιδιόρυθμον αΰτοΰ οργανισμόν, την μοναδικήν αποστολήν, 
vet αισθανθή τον πόνον ημών, τους πόθους, νά είσδΰση είς τά ι
δανικά το* μοναχοί», νά καταμάθη ποί) έγκειται ή ακατάλυτος αυ
τοί) Ισχύς, δι’ ής επί χίλια έτη ή μοναχική αΰτη πολιτεία έσταδιο- 
δρόμησεν ουριοδρομούσα παρά τάς αντίξοους περιστάσεις. τΙΙτο α
νάγκη επομένως ώς επί κινηματογραφικής ταινίας ταΰτα πάντα 
νά διέλθίοσι εντός ολίγων ωρών τών όμμάτων του πανίσχυρου τής 
Ελλάδος πρωθυπουργοί), πσρ’ ώ άπόκειται μετά θεόν ή λΰσις τών 
καθ’ ήμάς σοβαρωτάτεον ζητημάτων, καί οστις μέλλει νά δώση 
χήν σ που δ αίαν ώ'θησιν εις χήν Αναγέννησιν καί χό μεγαλείο ν 
τον Ιερόν ήμών τόπου·

Τήν επιτακτικήν ταΰτην φωνήν τής συνειδήσεως ήσθάνθη 
ώς είκός πας αγιορείτης καί προ πάντων ή ίερά μονή τής Μετά· 
νοίας μου, ή τών άλλων πασών πρυτανεΰουσα καί προεξάρχουσα, 
καί εΐς ήν έλαχεν ή τιμή κατά τύ αρχικόν πρόγραμμα νά όρισθή 
ώς πρώτος σταθμός τής αυτοΰ έξοχότητος. Εΐς τήν Μεγίστην δε 

. Λαύραν άπέβλεψαν πάντες, καί διά τούτο έθεώρησα βαρειαν, όσον
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και τιμητικήν την άνατεθεϊσάν μοι ύπ’ αυτής εντολήν νά προσφω
νήσω πρώτος τον εκλεκτόν του λαού και επίσημον προσκυνητήν. 
Καίτοι δέ 6 χρόνος τής προπαρασκευής υπήρξε βραχύς, βραχύτα
τος, έν τοΰτοις κα'ι οΰτος ολόκληρος δεν μοι παρεχωρήθη, διότι, ε
νώ δεν ειχον παρέλθει ει μή δυο ώραι, τηλεγράφημα αναγγέλλει, 
ότι ένεκεν τρικυμίας τό άτμόπλοιον θά πρασήγγιζεν εις τήν μο
νήν του Βατοπεδίου μόνον. Ένετάλην τότε υπό τής μονής νά μετα
βώ εις Βατοπέδιον, ένθα άφικόμην μετά ΙΟωρον τραχειαν καί δυ- 
σπόριστον πορείαν περί τό μεσονύκτιον, προ τής πρωίας δηλ. καθ’
ήν ί)ά έξήρχετο ό πρωθυπουργός έκει.

Ό  καιρός όμως εύχαϊς των πατέρων έβελτκοθη καί όταν τό 
πλοιον περιέπλεε τον ’Άθω «ήν ευδία καί γαλήνη». Διό καί οί Λαυ- 
ριώται πυρετεδώς έκινοΰντο προς υποδοχήν. Μόλις ό «Κανάρης» 
ένεφανίσΟη παρακάμπτων τό Άκράθως, ή λέμβος τής μονής έρρίφθη 
εις τήν θάλασσαν φέρουσα πρεσβείαν άποτελουμένην εκ του προϊ
σταμένου Μελετίου του γέροντος Τρύφωνος καί του Κρηχός Κοσμά, 
ίνα παρακαλέσωσι τον κ. πρωθυπουργόν νά άγκυροβολήση. ’Ιδού 
τό Ελεύθερον Βήμα τής 6 Μαιου πώς αναφέρει τό γεγονός τούτο:

Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΗ Σ ΛΑΥΡΑΣ

Εις τήν μονήν Λαύρας τό πλοιον έστάΟμευσε καί παρέλαβε 
τό ήγουμενοσυμβοΰλιον, τό όποιον έχαιρίτισε τον Βενιξέλον καί 
καί τον παρεκάλεσε νά έπισκεφθή τήν μονήν συγκεντρούσαν ολό
κληρον τήν Βυζ. ιστορίαν. Ό  κ. Βενιζέλος έξέφρασε τήν λύπην του, 
διότι μετεβλήθη τό πρόγραμμα του, ύπεσχέί)η όμως, όπόταν δυνη- 
θή βραδύτερον, νά inioTtetpfrjj τήν Λαύραν καί νά σιαρημείνη εις τό 
άγιον *Όρος 3 - 4  έβδομάδας. Τήν ά'φιξιν τού Κανάρη εις Λαύ
ραν έχαιρετισαν οί μοναχοί διά πυροβολισμών καί κανονιοβολισμών 
(παλαιά τού 21 κανόνια), ύψωσαν μεγάλας σημαίας καί έκκροΰου- 
σι τά σήμαντρα καί τούς κο)δο>νας»,

Έ ν  τουτοις α άγιος θεός διά πρεσβειών τού πολιούχου τού 
’Άθωνος πατρός ήμών 9Αθανασίου, τού αεί εν τοιαύταις περιστά-
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σεσι θαυματουργούντος, έβοήθησεν και εύρέθη η τε κατάλληλος'ώρα 
και ό άρμόζων τόπος, και ό περιπετειιυδης λόγος μου έν τελεί 
έξεφωνήθη. Ύπείκων δε ήδη εις τάς επιμόνους παρακλήσεις των 
τήδε πατέρο)ν προβαίνω εις την έκδοσιν αυτού, καθόσον είς τάς 
εφημερίδας ήρνήΟην νά διοσω αυτόν προς δημοσίευσιν, αιτινες 
μνημονεΰουσιν απλώς αυτού ώς λόγον Ιστορικού, η και περικο- 
πάς η συντόμους περίληψή έσημείωσαν. Και τά μεν της μεγα- 
λειώδους εκείνης υποδοχής στερεότυπός διεβίβασαν τηλεγραφικώς 
ώς συντομό>τατα οί άνταποκριταί, και πάντες άνέγνωσαν εις τε των 
’Αθηνών και τής Θεσσαλονίκης τάς εφημερίδας. Ταχυδρομικήν αν- 
ταπόκρισιν ως οίόν τε έκτενεστέραν έδημοσίευσεν ή ’Αθηναϊκή 
Πρωία τής 8 Μαΐου, έξ ής παραλαμβάνω ενταύθα τά σπουδαιότε
ρα, ό)ς εισαγωγήν εις τον ύπ’ έμοΰ έκφωνηθέντα λόγον και ϊνα 
ΐδωσιν οί πατέρες πώς κρίνονται υπό του κόσμου τά καθ’ 
ήμάς. ’Οφείλω δέ νά παρατηρήσω, δτι οί ενταύθα αποδιδόμενοι 
τίτλοι καί τά αξιώματα δεν άνταποκρίνονται πάντοτε προς τήν 
αλήθειαν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΕΚ  ΤΗ Σ ΠΡΩΙΑΣ *

«Πριν είσπλεύσωμεν εις τον δρμον του Βατοπεδίου, επάνω είς 
τήν κορυφήν φαίνονται τά ερείπια τής Άθωνιάδος ’Ακαδημίας που 
δεν ανεπληρόϊθη πλέον ώς Σχολή Θεολογίας, [εύρισκόμε&α] είς 
τήν «Πύλην αύτήν του ούρανοϋ» ώς άττεκλή&η τό Άγιον ’Όρος. 
Καί ευθύς αμέσως το Βατοπέδι μάς υποδέχεται μέ όλα τά σήμαν
τρά του καί μέ τήν παράταξιν εις μακράν γραμμήν τών μαυ- 
ρο>ν ράσιον του είς δλην τήν παραλίαν. Πρώτος καί τελευταίος 
σταθμός τής πρωθυπουργικής έπισκέψεως εις τό άγιον ’Όρος το 
Βατοπέδι συγκεντρώνει αύτήν τήν στιγμήν δλην τήν Άγιορειτικήν 
έπίδειξιν καI η  οο ετοιμασίαν. Φαίνεται δτι έγινε τρανταχτή καλο
γερική συζήτησις είς τήν Ηεράν Σύνταξιν τών Καρυών περί τού 
προγράμματος τής δεξιώσεως τού πρωθυπουργού, ό όποιος είχεν 
αποφασίσει νά άρχίση τό προσκύνημά του από τής Λαύρας καί νά 
καταλήξη είς τό Βατοπέδι. Ή  κακοκαιρία, τήν οποίαν άπηυχήθη-
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σαν ασφαλώς εις τάς προσευχάς των οί Λανριώται μοναχοί, χω
ρίς να εισακουστούν, τους έστέοησε τής τιμής που έπερίμεναν, 
ά λ λ α  %i)v διεξεδίκησαν καί ζην άνέλαβον έ>τός ανιόν χοϋ Βατό · 
πεδίου, ολίγον αργότερα, χάρις εις τήν ρητορικότητα του προη
γουμένου των Εύλογίον, ό όποιος προσεφώνησε τόν πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως ώσάν νά τόν ϋπζδζχετο είς τ ην eΑγίαν Λαύραν. 
Ό  λόγος ουτος ήτο ϊσιος ό καλύτερον διηνθισμένος από όλους τούς 
άλλους Βυζαντινοειδείς διθυράμβους των αγίων ΙΙατέρων. Οί λό
γοι αυτοί ήρχισαν ευθύς από τήν αποβάθραν ιόραν 7,3.0 πρωινήν, 
καί έσυνεχίσΟησαν μέχρι τού γεύματος, δηλ. τήν δευτέραν μετα
μεσημβρινήν. Είναι περιττόν νά τούς έπαναλάβη τις, αφού όλοι 
περιεκλείσΟησαν αυστηρότατα μέσα ε?ς τό ίδιον πλαίσιον τής έκ- 
φοάσεο)ς των ευχών και των ενθουσιαστικών επιφωνημάτων Βε
βαίως τό γεγονός τής έπισκέψεως ένός πρωθυπουργού τής *Ελ
λάδος εις τό άγιον *Όρος διά πρώτην φοράν είναι οημαντικώ ■ 
τατον διά τόν Ά ϋ  ωνίιην κόομον τών μονάχων. Εϊδον είς τήν 
ίπίσκεψιν αύτήν τήν συμπάθζίαν τής Κνβ ιρνήσεως πρός τους 
φύλακας τών ιερών παραδόσεων κά.1 των πολυτιμότερων κειμη* 
λείων τής θρησκευτικής μας Ιστορίας Και έξεδήλωσαν τήν ίκα- 
νοποίησιν των μέ πολλούς λόγους.

Διά νά φΟάσχ) ό κ, πρωί!υπουργός ίάος εκεί (εις τόν ναόν) 
είχε στρο>ί)ή ένας τάπης 3 0 0  καί πλέον μέτρων, μονοκόμματη 
στενή λωρ'.ς ύφασμένη είς τήν ’Ιταλίαν καί φέρουσα εναλλάξ τόν 
δικέφαλον αετόν, τό αύτοκρατορικόν Βυζαντινόν στέμμα καί τά 
ψηφία I. Μ. Β ('Ιερά μονή Βατοπεδίου). Ό  τάπης ούιος '/arc 
α ευάσΰη διά τήν άλλοτε άναμενομένην έπίσκζψιν του άειμνή- 
στον βασιλέως Κωνσταντίνον. Σήμερον είναι ή πρώτη .φορά πού 
έχρησιμοποιήΟη. Είς όλον τό μήκος τής ανηφορικής διαδρομής, ε
πάνω είς τό λιΟόστριοτον εΐχον σπαρή άφθονα φύλλα χλιοράς δά
φνης, τά όποια μέ τό άρωμά τιον προσέδιδον περισσοτέραν μυστα- 
γο>γίαν, είς τήν πομπήν τής οποίας ηγούντο οί φούσταν ελλοφόροι 
σερδάρηδες τής Ί .  Κοινότητος. Προ τής μεγάλης Χάλκης 1 Ιόλης 
τής μονής άνέμενεν ό τέιος Μητροπολίτης Μοσχονησίων Φώτιος
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περιβεβλημμένος τά ιερά άμφιά του και την μίτρα)!, και περιστοι
χίζομε νος άπό τον κλήρον μέ τάς χρυσοποίκιλτους στολάς. Ό  κ. 
πρωθυπουργός ήσπάσθη τον σταυρόν και ή πομπή επροχο'ιρησε μέ
χρι του ναού. Έ κ ε ΐ του προσεφέρθη ό θρόνος . . . άλλα δεν εδέχθη. 
Η δοξολογία υπήρξε βραχύτατη, άλλα αί εύχαί και αι ψαλμωδίαι 
έν μέση) κειμηλίων, εις παρόμοιον περιβάλλον, άπό τόσον καλλι
κέλαδους ψάλτας, είχε κάτι τό αληθώς μυσταγωγικόν. Δυστυχώς 
όμως έτερματίσθη μέ βίαν διά να όμιλήση πάλιν άλλος αγιορείτης. 
ΕΙπεν ότι άπό τής αποφράδος ημέρας τής 2ί) Μαιου 145;) πρώτην 
φοράν ό’Άθως αισθάνεται τόσην ευτυχίαν. Και έξηκολοΰθησεν εις 
τον ίδιον πάντοτε τόνον. *0 κ πρωθυπουργός ευτυχώς δεν έδιδε 
συνέχειαν εις τάς ύπερβολικότητας αύτάς ταίν μοναχών, απαντούσε 
μέ όλίγας λέξεις και είπεν ότι θά προσπαθήση νά έπανέλθη, διά 
νά έπισκεφθή όλας τάς μονάς, όταν δέν θά είναι πλέον εις την 
εξουσίαν, και θά έχη όλον τον καιρόν του ελεύθερον ΟΙ μοναχοί 
δέν έφάνησαν έξ αιρετικά ένθεου σιασμένοι άπό χήν δήλωσιν, και 
είναι αμφίβολον άν επιφυλάσσουν εις τούς τέιος πριοθυπουργούς 
τούς ίδιους διθυράμβους μέ αυτούς, πού απαγγέλλουν κάθε δύο λε
πτά τής ώρας εις αυτήν την υποδοχήν.

Μετά την όλιγόλεπτον δοξολογίαν καί τούς λόγους πάλιν εις 
τό άρχονταλίκιον, την μεγάλην αίθουσαν τών υποδοχών, προσε- 
φέρθη λουκούμι και νερόν καί νέοι λόγοι. Έδίο έ'λαβί πλέον χην 
σειράν ό προηγούμενος τής Μεγίσχης Λαύρας, ό όποιος άν Γ|νέ- 
χθη την αλλαγήν τού πρωθυπουργικού δρομολογίου, δέν ήτο δυνα
τόν νά ύποκύψη εις τον άφανισμόν ενός λόγου είκοσασελίδου, τον 
οποίον είχε συντάξει. "Εκαμεν &να μικρόν πρόλογον εύ&νμόχαχον, 
περιέγραψε τάς περιπετείας του άπό Λαύρας εις Βατοπέδι καί τά- 
νάπαλιν, μέ/οις ότου έλήφθη επί τέλους οριστική άπόφασις περί 
τού πού θά άποβιβασθή ό πρωθυπουργός, καί έζήτησε τήν άδειαν 
νά άπαγγείλη τον λόγον του, γραφένχα κατά χό η μι συ βΐς χό κ ύ λ ί, 
κοΧ κατά τό bcbqov if μιαν εις τό σαμάρι. Αύτός είναι ό λόγος, πού 
άνέφερα καί προηγουμένως ό διην&Ισμένος μέ χαρτοκομμ ένα Α
ποσπάσματα.



<Φωτίζου, φωτίζον ή Νέα ‘ Ιερουσαλήμ» ειπεν ό άγιος Λαύ
ρας, και ήρχισε τον λόγον του ωσάν νά ύπεδέχετο, λέγει, τον 
πρωί)υπουργόν εις την Μεγίστην Λαύραν. Και τί δεν ειπεν ό 
παλαιός ούτος έν Άθήνσις γυμνασιάρχης, σημερινός ηγούμενος 
εις τό άγιον ’Όρος! 'Ωμίλησε περ'ι τού χρυσελεφάντινου Διός, 
τού οποίου δυο άδάμαντες έφώτιζον τούς προ τού ’Άθω ναυ- 
τιλλομένους, άνέφερε την Απελενθέρωοιν της Κρήτης υπό τον άγί- 
ου ’Αθανασίου, καί δτι Νικηφόρος ό Φωκάς διέταξε νά μεταφέ
ρουν πολλούς έκ των εκ Κρήτης θησαυρών διά την κατασκευήν 
τής Μεγίστης Λαύρας, απήγγειλε στίχους μέ ρίμες χρόνου καί θρό
νου, ειπεν ότι ή Συμπολιτεία των (Ηνωμένων Πολιτειών εχει 
έφαρμοσθή από 1 0 0 0  έτών είς το Αγιον ’ Ορος, ότι ή Κοινωνία 
των ’Εθνών έκει ηροϋπήρξε καί ύφίσταταί, κατά τον απόστο
λον «ούκ ενι ’Ιουδαίος, ούκ ενι “Έλλην ούκ ένι δούλος», άνέφερε 
λατινικούς ορισμούς διά τον ’Άθω (παλαίστραμ βιρόρουμ σανκτόρουμ), 
έξήγ)|σ8 τον κ. Σικελίανόν καί τάς Δελφικάς έορτάς, τονίσας δτι 
οί άγιορείται είναι δλοι προ πολλού Σικελιανοί, συνεχίζον τες χήν 
Ιεράν παράδοσιν χον Βυζαντίου είς Ιποχήν Ακράτου υλισμού 
καί παραδόξων Ιδεών. Καί μετά την τόσην άνάμικτον ευφράδειαν 
έζήτηοεν Από τόν πρωθυπουργόν •θετικά Ανταλλάγματα*. Νά ά- 
νασυσταθή ή ’Λθωνιάς Ακαδημία διά την πνευματικήν μόρφωσιν. Νά 
συσσωματωθή εις Σχολήν Καλών τεχνών ή εγκατεσπαρμένη διά- 
θεσις καί έπίδοσις τών μοναχών εις τήν ζωγραφικήν καί τήν ξυ 
λογλυπτικήν καί τήν χειροτεχνίαν. Νά ίδρυθή τυπογραφειον διά 
νά τυπόίνωνται αί μελέται τών χειρογράφων καί άλλα πολύτιμα 
βιβλία.

Καί ό πρωθυπουργός άπήντη σεν εις ανιόν τόν λόγον, όπως 
γνωρίζετε από τά τηλεγραφήματά μου. Ειπεν δτι ό * Ελληνισμός 
Αποβλέπει εις τό Αγιον *Όρος ώς είς τήν κιβωτόν τών θρησκευ
τικών καί έθνικών π α ρ α δ όσ εω νκαί άν υπήρξε μικρά ή έκδή- 
λωσις τής έκτιμήσειυς καθ’ δλον αυτό τό διάστημα, τούτο οφείλε
ται εις τήν προ μικρού μόλις άπελευθέρωσιν, εις τούς πολέμους, 
εμφυλίους σπαραγμούς καί καταστροφήν. Ύπεσχέθη εισόδημα ε-



•ύανχι χών Απαλλοτριώσεων, νηζαχέϋ'η την Άΰ'ωίτιάδα *Ακαδη· 
βίαν, τό Τυπογραφεΐον καί την Σχαλήν των Καλών τεχνών Ιδίως 
διά χήν άγιογραφίαν nal ξυλογλυπτικήν. Εί'μ°&α υποχρεωμένοι, 
είπε, νά διατηρήσωμεν είς τό άγιον Όρος τόν μοναχικόν βίον 
οϊος άπό αιώνων ύφίσταται. Και έδώ> ί)α έρχοη'ται όσοι θέλουν 
νά καλογερεύσουν, διότι αί άλλαι μοναί σιγά σιγά Οά έκλείψουν. 
Ό  κ. προ)θυπουργός έκαμε και όλίγην πολιτικήν, είπεν όσα (άλλο
τε) είπε περί εθνικιστικών μας βλέψεων προς την Τουρκίαν, και 
μετά μικράν διακοπήν παρετέθη μεγαλοπρεπές μοναστηριακόν γεύ
μα, όπου φευ! νέοι λόγοι έξεφιονήθησαν . . . Ό  κ. Βενιξκλος 
στενοχωρημένος άπήντησεν μόνον «ευχαριστώ» πολύ» και έσο'ίθημεν 
διαλυΟέντες, διά νά θαυμάσωμεν τά κειμήλια τής μονής Βατοπε - 
δίου.

Ν. Γιοκαρίνη .

(Έκ της Πρωίας τών ’Αθηνών της 8 Μαιου)

Οί ανοηέρο) άναφερόμενοι λόγοι έδημοσιευΟησαν, άτε συντο
μότατοι, διά τώ>ν εφημερίδων, καί είναι περιττόν νά έπαναλάβω 
ενταύθα, ί'να μή καταστώ» προσκορής τοίς άναγνιόσταις. eI I  *1. Κοι- 
νότης προσεφώνησε τόν κ. πρωθυπουργόν διά του ‘άντιπροσιόπου 
τής μεγίστης Λαύρας κ.. Γρηγορίου * Ιερό διακόνου f 1 ό'στις την 
του ιερού τόπου άνέκφραστον διαδηλών χαράν καί την ευγνωμο
σύνην προς τόν υψηλόν επισκέπτην είπε καί τάδε: «Είςτά βουνά 
τούς αΐγιαλοΰς, τούς κάμπους, τά δάση, τάς χαράδρας καί τά σπή- 

■ λαια τής ακονίας ταυτης στυλοβάτιβος τής άμωμήτου ήμών πίστε- 
' ως, καί τής δεδοξασμένης ήμών πατρίδος, θά αντηχούν άκατάπαυ- 

στοι καί ακαταπόνητοι δεήσεις καί ίκεσίαι προς τόν ουράνιον πα
τέρα, όπως έντείνη καί κατευοδοι . τά διαβήματα τής ύμετέρας 
εύσεβεστάτης έξοχότητος./.» Ή  δέ τού Βατοπεδίου διά τού έκ j 
τώ)ν προϊσταμένου ν κ, *Αναχολίον ζωηρότερον τά αυτά περίπου 
έπανέλαβεν, εις τάς προσφωνήσεις δέ ταύτας, τυπικάς άλλως, ό 
κ. Βενιζέλος άπήντησε. λακωνικώτατα.

—  12 —



Ιδού ό ύπ! εμού έκφόννηθεις λόγος Ιστορικός εν τφ μεγάλφ 
Συνοδικφ τής τού Βατοπεδίου μονής ένιοπιον των επισήμων και 
πολυπληθούς ακροατηρίου.

«Φωζίζον φωτίζου ή νέα * Ιερουσαλήμ, ή γάρ δόξα Κυρίον 
έηΐ αε άνέτειλε' χόρευε νυν καϊ άγάλλου Σιών, ον δέ άγνή 
τέρπου, Θετόκε, έν zfj έγέροει τοϋ τόκου σου».

Διά τού χαρμόσυνου τούτου κα'ι ύεσπεσίου ύμνου, σεβαστέ κ. 
Πρόεδρε τής έλλ. Κυβερνήσεως, υποδέχεται υμάς σΰμπασαή πρεσ· 
βυγεΊής Ααυριωτική άδελφότης καί έν ψαλμοΐς καί ωδαΐς πνευ- 
ματικαΐς ωδήγησεν υμάς υπό τούς -βόλους τού ιερού τούτου ναού, 
όστις είναι <5 πρώτο; άνεγερϋ'έίς έν "Aftcp δαπάναις τού μεγάλου 
αύτοκράτορος Νικηφόρου τον Φωκά, καί έν σμικρφ άναπαριστα 
τήν δόξαν καί τό μεγαλειον τής τού Θεού άγιας Σοφίας. Φωτίζον 
από τής παλαιάς ή νέα ‘Ελλάς τφ φωτί τής ελευθερίας λαμπρυ
νόμενη, καί δός δόξαν τφ ύεφ και τω μεγαλουργφ ελευθερωτή. 
Χόρευε νϋν καϊ άγάλλου ή νέα Σιών, ή Άΰ·ωιτις 9Ακτή, έν κόλποις 
κατέχουσα νύν καί ένΟρονιζόμενον επί τούδε τού ιερού καί έπηρ- 
μένου ύρόνου1 τον γεράσμιον τής Ελλάδος κυβερνήτην, έν φ πραγ- 
ματούνται οί πανελλήνιοι πού οι καί ελπίδες. Έ π ί 500 έτη άφύο- 
νος έκαίετο ό λιβανωτός καί πυκναί άνήρχοντο είς τά ύψη τολύ- 
παι τού θυμιάματος καί τό ευώδες άρωμα, οσμή ευωδίας πνευμα
τικής, τάς εκτενείς καί επιμόνους εύχάς καί δεήσεις των τήδε πα
τέρων συιοδεύον μέχρι τού θρόνου τής μεγαλοσύνης έν τοίς ΰψί- 
στοις. Καί ιδού ό τό θέλημα των φοβουμένων ποιων καί τάς ωδί
νας λύο)ν των πεπεδημένιον, έπεΐδεν ίλέορ όμματι έπί τήν δέησιν 
ημών τών ταπεινών, καί έξαπέστειλεν ήμΐν λύτρωσιν έξ αγίου κα- 
τοικητηρίου. Μετά μείζονος νύν ενθουσιασμού καί άγαλλιάσεως έ-

1 ΕίΟtotal εν ταΐς τοΟ “Άθω μοναίς, ίσιος από τών χρόνων τών Βυξ. αύτο* 
κρατόρων τούς μεγάλους πολιτικούς άνδρας νά τοποΟετώσιν έπί τοΟ αρχιερατι
κού θρόνου, δπερ καί είς τούς παοσαδες έγίνετο, ό κ. R ev ιζέλβς ίίμως έν τη 
Μονή του Βατοπεδίόυ άπεποιήύη νά καΟίση.



«αναλαμβάνει νυν ό γηραιός *'Λθως τά φαιδρά του ί9 ΐ2  επινίκια, 
δτε απ’ άκρου έ'ως άκρου συνεκλονίζετο εκ των Ιαχών των θριάμβων 
του νικηφόρου στρατόν, καί τών διθυράμβων τής χαράς* ννν «ή χαρά 
ήμών έστί πεπληρωμένη», διότι ήξιώθημεν νά υποδεχθώ μεν και πε- 
ριπτυχθώμεν τον πρώτον πολιτικόν άρχοντα του Οεοαώστου έλλ. 
Κράτους, τό πρώτον πατοΰντα το ιερόν τούτο έδαφος. Τύ β^ύ υ
μών βάδισμα κ. Πρόεδρε στερεοί και εμπεδοί τό παν, συσφίγγει 
άρρήκιως τήν 'Ελληνικήν ταύτην γήν έπϊ του συμπαγούς γρανί
του, οί'αν ΰ'εωροϋμεν την *Ελλ, κυριαρχίαν.

Έ ν  άνεκλαλήτφ χαρμ και συγκινήσει ό υπερήφανος "Αθως 
δεχόμενος τό ευλαβές υμών προσκύνημα, τό άκραιφνέστερον τη; 
*Ελλ . ψυχής γνώρισμα, ήρεμα κλίνει την κορυφήν και καταβιβά- 
ζει έφ’ υμάς την ευλογίαν του ουρανού. Προσμειδιά άκτινοβόλον 
ρίπτων βλέμμα προς τάς νΰμφας τού αιγαίου, και χαιρετίζει τάς 
Πιερίδας καί Έλικωνιάδας μούσας. Πρός τήν "Ελλην1 άνοίγει τάς 
άγκάλας καί έπϊ μεΐζον έκτείνει τάς χεϊρας πρός τόν *Ελλήσπον
τον, ϊνα περιλάβη τήν πόλιν τών όνείρων. *Ιδού που άπό 5 0 0  
έτών τείνονσιν αί συνεχείς καί άδιάκοποι τών πατέρων εύχαί!

eH θεία πρόνοια έστησε τόν "Αθωνα, ιός ουρανομήκη γίγαν
τα, έν μέσφ τών ελληνικών χωρών, ΐνα ούτος διά τού άστραπη- 
βόλου βλέμματος ήλεκτρίζων αύτάς συγκρατ$ άδιασπάστως προση
λωμένος καί ήνωμένας τή πίστει του άλη&ινοϋ Θεού καί έν τή 
εύ&ανασίςι τής *Ελλ. φυλής. Καί όπως κατά τήν παράδοσιν οΐ 
οφθαλμοί τού Ά&φου Διός, χρυσελεφάντινου αγάλματος ΐσταμένου 
επί τής κορυφής τού 9Άθω , δυο πελιόριοι άδάμαντες, έφά>τιζον 
τούς ναυτιλλομένους, ούτως επί τών βράχων τούτων ποοσπεπαττα- 
λευμένοι οι μοναχοί υπήρξαν διά τών αιώνων οί χειραγωγοί τού 
κόσμου πρός τήν αγάπην τού θεού καί τόν έρωτα τής πατρίδος. 
Δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι καί έν τούτφ οί άγιορειται συνέχισαν τάς

1 "Ουαν έγράφετο ό λόγος, τήν προτεραίαν τής άφίξεως τό τηλεγράφημά 
ελεγεν δτι ό κ. Β ενιζέλος Οά έπιβΰ του εόδρόμου 4*Έλλη», άλλ* επειδή δέν 
ήτο έτοιμον τοΰτο, έταξείδευσε διά τοΰ επιβατικού «Κανάρη»



παραδόσεις των μοναχών του Βυζαντίου. Εκείνοι ου μόνον εξε- 
χριστιάνισαν τά διάφορα έθνη και διέδωκαν μετά του ευαγγελι
κόν φωτός ιόν έλλ πολιτισμόν, άλλ’ · έκαλλιέργησαν λίαν εύδοκί- 
μως καί τάς έπιστήμας. Κατάπληξιν νυν εμποιεί ό πλούτος των 
γνώσειον και ή πνευματι ή παραγωγή των μελανειμονουντων του 
Βυζαντίου. Οί δορυφόροι οΰτοι δταν έπείσθησαν, δτι ό σπόρος 
του Εύαγγ. κηρύγματος δεν εύρισκε πρόσφορον έδαφος εις τάς 
αγόνους χιόρας τής Ανατολής, έστράφησαν προς Δυσμάς και Βορράν, 
καί στήσαντες τάς καλιάς αυτών ώς υπόπτεροι αετοί εις γο ύπεργειό- 
τατον τούτο σημείον κατελάμβανον διά τής πτήσεως τό παν. Τό 
ποτέ κατείδωλον καί Ιερόν των Πελασγών όρος,1 από πολλών 
εκατονταετηρίδων είχεν έγκαταλειφθή και ώς καταφύγιο ν τών

ι

αγρίων θηρίων, και ή φΰσις αυτή είχεν εξαγριωθή, καί ήτο όλως 
άβατον καί απρόσιτον τοις πολλοΐς, ΤΗτο δμα>ς τό κρησφύγετού 
τών πειρατών, οϊτινες από τής Κιλικίας όρμηθέντες ειχον έπεκτα- 
θή καθ’ δλην τήν Μεσόγειον καί καταλαβόντες καί αυτήν τήν 
Μεγαλόνησον ειχον καταστή ό τρόμος τών πλεόντων. Οί μονα
χοί έγκατασταθέντες διά συνεχών άγά>νων καί πολυετών επιχει- 
ρήσεων, καί έγκαΟιδρΰσαντες τήν λατρείαν του εσταυρωμένου επί 
του ’Άθω συνετέλεσαν, ιυστε ή παρουσία αυτών συν το) χρόνο.) 
νά επενέγκη τήν τελείαν τής πειρατείας διάλυσιν. Υπήρξαν κατά 
τούτο ευτυχέστεροι του Ρωμαίου υπάτου Πομηηίου .

Ί ί  'Ιερά ημών Μονή μεθ* υπερηφάνειας νυν υπενθυμίζει τή 
υμετέρφ έξοχότητι, δτι ή ήοωοτόκος πατρις αυτής, τήν έκ τών 
Άράβιον απαλλαγήν αυτής οφείλει κατά μέγα μέρος εις τόν πολι
ούχον τής ήμετέρας Μονής, τόν δσιον πατέρα 9Αθανάσιον. Ου- 
τος βιαζόμενος υπό του Νικηφόρου νά ίδρυση τήν Μονήν ταΰ- 
την, προέβαλλε διαρκώς τούς έκ τών πειρατών κίνδυνους. *0 γεν
ναίος στρατηγός άποφασίσας νά άναλάβη τήν εκστρατείαν, καί

! Ηλ. αρΟρον ημών: c‘H βαθύτερα θρησκευτική σημασία του άγιου "Ορους 
;ν τφ έλλ. έθνει» (ί/)νική Ζωή, ΆΟήναι 1916) σ. 11. έ. ένΟ* άναφέρομεν δτι καί 
:ν τή άρχαίρ έλλ. εποχή τό άγιον *Όρος έκαλειτο «Ιερόν "Ορος*.
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εχων ύπ' όψιν, on από 150 έτών επανειλημμένοι Επιχειρήσεις 
εΐχον άποτύχει, επέμενε και επεισε τον Αθανάσιον να συνοδεύση 
την εκστρατείαν. Καί παοίστάτο ο άγιος μετά του σταυροί» εις χεΐ- 
ρας ως άγγελος εκ θεού εμψυχώνων τους μαχομένους, και ή ίΐεία 
πρόνοια όντως έστεψε ν υπό πλήρους επιτυχίας τήν εκστρατείαν και 
ή Κρήτη ήλευΰ'ερώ&η άπό τοϋ 'Αραβικού ζυγόν, μέγα δε μέρος 
των λαφυροον δΐ3τέθη προς άνέγερσιν τής μονής Λαύρας. eJI 
παράδοσις φέρει ότι αί όρειχάλκιναι τής μεσαίας του ναοΰ εισόδου 
πάλαι προέρχονται έκ τών εν Κρήτη ανακτόρων των Αράβων 
βασιλέων. Και ιδού μετά πάροδον χελιετηρίδος όλης τό εύγενές 
τής Κρήτης τέκνον, οός Κυβερνήτης του νέου ελληνικού βασιλείου 
προσέρχεται, ίνα απότιση τον φόρον τής ευγνωμοσύνης εις τον 
άγιον Αθανάσιον!

*11 ποιητική και έκπαγλος τής ορύσεως μορφή καί τό υψηλόν τού 
’Άθωνος . μεγαλείον είχεν επισύρει καί των έλλήνοον φιλοσόφων 
τήν προσοχήν. *0 Φιλόστρατος αναφέρει, ότι εκείνοι «έχρώντο 
φροντιστήρίφ τω 9Άθφ>. Καί οί μοναχοί μετά των πρακτικών 
αρετών άνεδείχθησαν ικανοί νά καλλιεργήσωσι καί τάς έπιστήμας 
καί δή καί τήν θεολογίαν. *0 ’Ά&ως κατέστη σοφών ένδιαίτημσ, 
καί τό κέντρον των άγιων, πόλις άλη&ώς ούρανία ώς άποκαλεϊ 
αυτόν 'Ιωάννης 6 Καντακονζηνός’1 όθεν καί εκτοτε έλαβε τό τής 
άγιότητος έπώνυμον. Τό «μή ζωήν μετ’ άμουσίας» οί άγιορεΐται 
αεί εΐχον ύπ9 όψιν, διό κατέστησαν τύν ιερόν τούτον χώρον εστίαν 
τών Μουσών. Τά ελληνικά γράμμα*α καί ή θεολογία εύρον ενταύ
θα τούς ότρηρούς θεράποντας. Τό άγιον *Όρο; ύπήρξεν ή μεγάλη 
Άκαδήμεια. άΰ'εν έξήρχονιο καί διεσκορηίζοντο διδάσκαλοι, 
Ιεροκήρυκες, πνευματικοί καί άρχιερεϊς άνά τήν ύφήλιον. Τον 
ΙΑ ' αιώνα καθόλου τον θρόνον τής Κ)πόλεως έκόσμουν ‘Αγιορεΐται.

1 Καί πρόςνΑ0φ τφ ίερφ γενόμενοι υρει (ήλΟον μετά τοϋ Ίω&ννου Πχ- 
λαΐ ©λόγου Βλ περί της έπισκέψεως ταύτης ήμετέραν 'Ιστορίαν τού άσκητι· 
σμοΟ τομ. Λ' (1929) σ. 92-94 καί 121 κέ>, οπερ ούκ άν τις άμάρτοι πάλιν προ- 
σειπών ουράνιον... (Ίστορ. Καντακουζηνοϋ Τομ. Α ' σ. 330 έκδ. Παρισίων).



Εντεύθεν ώς από Κουρείου ίππου έξώρμησαν οί ιεροί εκείνοι 
ανδρες, οί τά φώτα τής εύσεβείας και παιδείας διασκορπίσαντες εις 
τά διάφερα έθνη: οί Ίβηρίται Άσιοι ’Ιωάννης, Εύ&ύμιος καί Γ ε 
ώργιος εις τούς ’Ίβηρας, ό Άγιος Σάββας εις τούς Σέρβους, δ όσιος 
9Αντώνιο; Πεζέρσκας εις τούς Ρο̂ σσους, και είτα ό Γραικός Μά- 
ξιμος, δ Άγιος Νήφων εις τούς Ρουμάνους, καί δ Άγιος Κοσμάς 
Μσωσε ιόν Χριστιανισμόν έν Ήπείρω καί 3Αλβανίφ, άνήγειρε 
πολλούς ναούς καί 3 0 0  Άλα ‘Ελλ* σχολεία. Τον κολοφώνα των 
προς τήν πατρίδα υπηρεσιών οί άγιορείται έπέΟεντο κατά τον ιερόν 
υπέρ τής ενεξαρτησίας αγώνα. 2000 μοναχοί έπϊ κεφαλής εχοντες 
τους ήγουμένους Λαύρας και Έιφιγμένου, έξήλθον καί έπολέ- 
μηααν έν Χαλκιδική κατά του "Αβουλαβούτ, άλλ’ έγκατελείφϋη- 
σαν έπε τα και δ τόπος επέστη τά πάνδεινα, επί Τετίαν κατέχομε- 
νος υπό τού Τουρκικού στρατού.

Τό παράδειγμα τού Ισαποστόλου Κοσμά δεικνύει την δράσιν 
των αγιορειτών επί τής σκληράς δουλείας Έάν εΐπωμεν, ότι τό 
Άγιον *Όρος έπϊ Τουρκοκρατίας έ'σωσε τόν έθνισμόν, τά ‘Ελλη
νικά γράμματα καί τήν "Ορθοδοξίαν, ούδεμίαν υπερβολήν λέγομεν. 
Ού μόνον διετήρησεν άσβεστον τό ιερόν πύο τού εθνισμού καί 
τής φιλοπατρίας άλλα καί τόν ελληνισμόν εντός τα Χαλκιδικής 
χερσονήσου παρά τάς αντίξοους περιστάσεις, καί εκτός αυτής εις 
μεγίστην ακτίνα καί εις τάς έναντι νήσους, έ(ος εκεί δπου ύπήρ- 
χον τά άγιορειτικά Μετόχια* ταύτα λέγοντες άναπαριστώμεν γυμνήν 
τήν αλήθειαν.

Καί δεν ήτο μόνη ή περίφημος "Αθωνιάς Άκαδήμεια* τό 
τότε τέμενος τών Μουσών, ήτις όσο> βραχείαν 'είχε τήν ακμήν 
τόσο) ά'ληστον έπαφήκεν ήμΐν τήν μνήμην. *Εκαστη μονή είχε 
τούς * Ακαδημαϊκούς, ώς μαρτυρούσιν αί πλουσιώτατοι βιβλίο Οήκαι. 
Δεν ήδύνατο νά δεωρήταί τις λόγιος έν εκείνη τή εποχή έάν δεν 
έτελειοποιεΐτο έν τψ *Ά0φ. Ό  *Άί)ως ήτο ή Εύροιπη.

Καί δέν έκαλλιέργησεν απλώς δ *'Αί)ο)ς τά Ελληνικά γράμ
ματα αλλά καί έφήρμοσεν αυτά, ‘Η  ‘Ελληνική φιλοσοφία Άχει 
πολλήν αχέσιν ·πρός τήν Άσκησιν. ‘Ο  Πυθαγόρας ίδρυσε τό
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πρώτον κοινόβιον, 6 Σωκράτης διαγράφει έν τώ\ Φαίδωνι τήν 
άρίστην άσκητικήν διατύπωσιν, καί ot ΣτοϊκοΙ έφήρμοσαν πά
σας τάς πρακτικάς άρετάς ώς οΐ αύστηρότεροι των άσκητών.

Τάς περί Ισότητος καί κοινοκτημοσύνης άρχάς του Πλάγω~ 
νος διαρρυθμισθείσας διά τον Εύαγγελίου εύρίσκομεν έν πλήρεί 
εφαρμογή έν τω αύστηρω κοινοβίφ, κατά τόν τύπον τοϋ Ααν- 
ριώτου άγιου Αθανασίου, δστις ού μόνον έντός άλλά καί έκτός 
τοϋ 'Όρους έπεβλήθη. Τό κοινόβιον είναι ή τελεία έφαρμογή 
των εύαγγελικών άρχών.

Οΐ πρώτοι άσκηταί είχον συ στ ή aft περί τάς υπίορείας του νΛθο) 
τό κοινόν αυτών, υπέρ (ονόμασαν Βουλευτήρια, «τά ρυσά» του 
Άριστοφάνους «Βουλευτήρια* ειτα μετά την ΐδρυ^ιν των μονών 
συνεπήχθη ή λεγομένη Μέση ή τό Πρωτατον έν Καρυαις. Καί είς
τήν πολιτειακήν δργάνωσιν τοϋ άγιου ’Όρους εύρίσκομεν τά 
στοιχεία τής άρχαιότητος, τα τρία μόρια τη; Αριστοτελικής πο
λιτείας ; «τό περί τάς άρχάς», ήτοι τόν Πρώτον μετά των συμ
βουλών, «τό βουλευτικόν», ήτοι την τακτικήν Σΰναξιν, και «τό 
κύριον τής πολιτείας», ήτοι τας διπλάς Συνάξεις, ή εθνοσυνελεύ
σεις, εν θ’ άπέστέλλοντο δυο έξ έκάστης μονής ’αντιπρόσωποι, ώς 
καί νυν συμβαίνει, (ό ‘Ιερομνήμων και ό ΙΤυλαγόρας). Λί Μοναί 
καίτοι καθ’ έαυτάς ανεξάρτητοι και αυτοδιοίκητοι, συνδέονται είς 
κοινοπραγίαν υπέρ των γενικών τοΐ» τόπου συμφερόντων όμοσπον- 
διακώς κατά τόν τύπον τής Αχαϊκής καί Διπολικής συμπολιτείας.

Οϋτω αΐ φιλελεύθεροι καί υψηλοί τής *Ελληνικής άρχαιό
τητος πολιτειακοί άρχαί, αϊτινες εό πρώτον έτέθησαν εϊς έφαρ- 
γήν υπό τής Αμερικανικής συμπολιτείας, έν 'Ά θψ  ίσχύουσιν ήδη 
άπό χιλιετήρίδος καί πλέον ! καί έφηρμόζοντο τότε ακριβώς, οτε 
ώργίαζεν ή απολυταρχία. Άλλ* έκτοτε καί έτερος πολιτειακός θε
σμός έξοκολλάφθη καί έπραγματοποιήθη ενταύθα, δστις · μόλις 
εσχάτως έλαβε σάρκα καί όστέα έν Ευριόπη ώς κοινωνία τών εθνών.· 
Ενταύθα υπό τήν Ισχυράν τών εύαγγ. άρχών έπίδρασιν, οί 
άείμνηστοι έκεΐνοι διέρρηξαν τό μεσότοιχον τών έθνών. Διά τών 
αιώνων ένταϋθα "Ελληνες,, Ρώσσοι, Γεωργιανοί, Σέρβοι, Ρον-
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μάνοι, *Αλβανοί, Βούλγαροι ετι 6ε καί 'Ιταλοί προ τον σχίσμα
τος συνδέονται ώς άδελφοϊ προς άλλήλονς καί εζησαν ένάγαστη 
αρμονία ̂ το τον Παύλον <ούκενι 'Ιουδαίος, ονδε "Ελλην, ούκ 
ενι δούλος ονδε έλεύθερος έφαρμόσαντες». (Γαλ. Γ ' 28).

'Υπό τοιαΰτας χριστιανικός και φιλελευθέρους σρχάς εζησεν 6 
9Άί)ως επί μίαν χιλιετηρίδα και διεδραμάτισε σπουδαίον εν τφ 
κόσμο) πρόσο)πον. Ούδεμία βασιλεία καί πολιτεία διετηρήθη1 το- 
σούτον ένιαία καί άμετάβλητος δσον ή eΑγιορειτική .

Τα προνόμια καί δικαιώματα ήμών έγένοντο σεβαστά ύπό 
βασιλέων καί τυράννων. Αυτός ό ουρανός έπεδοκίμασε καί έπε- 
σφ ράγισε τό εργον των πατέρων ήμών δι’ άναδείξεως φαλαγγος 
σεβαστής Αγιορειτών οσίων, οίτινες πλέον αστέρων λάμπουσιν έν 
τφ νοητφ στερεοίματι. *0 σοφός Δεινοκράτης προύτεινεν εις τον 
μέγαν *Αλέξανδρον να μεταβάλη τον "Αθωνα εις πελόίριον καί 
ουρανομήκη γίγαντα κρατούντα δια τής μιας χειρύς πολυάνΟρωπον 
πόλιν, καί δια τής έτέρας έκχΰνοντα ποταμόν ύδάτων. ’Ιδού λοιπόν 
τό σχέδιον τού Μακεδόνος άρχιτέκτονος συνετελέσΟη καί παρίστα- 
ται ενώπιον ήμών δια τής μεγαλοφυΐας τού Τραπεζονντίον ’Αθα
νασίου τού Ααυριώτου, συνεργεία, καί άδραΐς δαπάναις τού N im 
κηφόρου καί τών λοιπών Βυζ. αύτοκρατόρων.

’Όντο>; ό ’ΆΟτος δια τών γενναιοδωριών καί τών π λ ου σίτον 
βασιλικών αφιερωμάτων ηύξησεν εντός ολίγου εις υπερβολήν. Πά
πας Ίννοκέντιος ό Γ ' άρχομένον τού Ι Γ '  αίώνος άναφέρει 3 0 0  
μονός, Τοσούτον δέ ήκμαζον εις αρετήν καί αγιότητα ιοστε δικαίως 
αποκαλει ταύτςα palaestram uiroriun sanclorum.T^c παραδειγματι
κής εύσεβείας καί γενναιοφροσύνης τών Βυζαντινών μιμηταί έγένοντο 
καί οΐ ηγεμόνες τών λοιπών όρθοδόξων κρατών καί δή της 
Βλαχίας καί €Ρωσσίας, όίστε ήδυνήΟη τό άγιον ’ Ορος καί μετά 
τήν άλιυσιν να συνέχιση τόν ιστορικόν αυτού βίον. Σήμερον όρ&ται 
πεπληρωμένον άπ9 άκρου νπδ πλέον τών δύο χιλιάδων Ιερών 
σκηνωμάτων, αφ’ ών ίΐεσπέσιος καί διηνεκής πρός τόν ουρανόν 
άναπέμπεται ύμνος καί εκτενής δέησις υπέρ τού μεγαλείου τού έί)νους 
καί σωτηρίας τού' σΰμπαντος κόσμου. *{δον ή πολυάνθρωπος πό·
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λις ζοϋ Δεινοκρότους έπϊ τής περιφέρειας ίκείνής , ίφ* $ς οί 
άρχαΐοι 'Έλληνες οίονεϊ τήν παροϋσαν κατάστασιν προφοιβά- 
ξονζες εϊχον Ανεγείρει την ούρανόπολιν εις τάς υπώρειας Ακρι
βώς τοϋ ’Άθωνος. Γ0  δέ ποταμός, είναι εκείνος περί ον ό Χριστός 
είπεν : «ό πιστεύων εις εμέ ποταμοί εκ τής κοιλίας αυτοί) ρεΰ- 
σουσιν υδατος ζώντος* είναι ή έκχυΟεΐσα χάρις του IIνεύματος, ο 
λόγος του Θεού, όστις εντεύθεν διεσαλπίσίΐη υπό μεγαλοκηρυκων, 
διδασκάλων και αγίων άνδρών άνά τό σΰμπαν : «εις πάσαν την 
γην έξήλίίεν ό φθόγγος αυτών και εις τά πέρατα τής οίκουμένης 
τά ρήματα αυτών* !

Τοιυτος υπήρξε ό *'Λί)(ος, έξοχιότατε, ή άκρόπόλις αϋτη τής 
’Ορθοδοξίας, και ώς τοιοΰτος παραδίδοται νυν ε?ς κληρονομιάν 
τώ ευλογημένη) Ελληνικό) κράτει. Χώρος Ιερός τή μητρί ζοϋ 
Θεοϋ Αφιερωμένος, άλλος έπίγειος παράδεισος,ι μοναδικός είς 
πλοϋζον καί ωραιότητα, φύσις έζαιρετική καί προνομιούχος. 
’ιδού οί περίκοσμοι ναοί, τρανά τής εύσεβείας τών προγόνων ημών 
δείγματα, τά ιερά και τιμαφλή κειμήλια αναρίθμητα, τά θησαυρό- 
φυλάκεια πλήρη Βυζαντινής τέχνης καί δόξης, αί βιβλιοΟήκαι 
υπερπλήρεις τής τών πατέριον σοφίας. 'Ο Ά θ ω ς  είναι ή πλον- 
σιωτέρα τον κόσμον Αποθήκη χειρογράφων κωδίκων, ανζοκρα- 
τορικών χρνσοβονλλων καί πατριαρχικών σιγιλίων, άπέραντον 
Βυζαντινόν μονσεΐον καί ή μεγαλντέρα έθνική πινακοθήκη τοι
χογραφιών καί φορητών εΙκόνων. Οί αείμνηστοι βασιλείς δεν 
ζώσιν ήδη* μόνον τά ονόματα αυτών ακούονται κατΓ έκάστην μνη
μονευόμενα έν ταίς ίεραίς τελεταίς, ζώσιν ώς μακαριστοί έν τοίς 
ουρανοίς. Ά λ λ ’ εχομεν τάς αυτοκρατορικάς στολάς, τά στέμματα, 
τά διάσημα καί εμβλήματα, εχομεν τά ιδιόγραφα ευαγγέλια, τά 
κανικλώματα, τα πολυτελή κύπελλα καί τάς παροψίδας. εχομεν παν 
ό,τι τιμαλφές καί πολύτιμον εϊχον έν τοις άνακτόροις, άπερ πάντα

* Εί δέ καί παράδεισον έτερον ή κατάατερον ουρανόν ή καί αρετών πασών 
καταγώγιον, τοΰτ* αν τις καλέσειεν, ούκ άν αμάρτοι του δέοντος. (Χρυσόβουλον 
Α ν δ ρ ο ν ίκ ο υ  του Παλαιολόγου (1313) υπέρ τών δικαίων του Πρώτου, 
παρά M e y e r  : Die Uaupturkunden der Athoskloeler σ. 101.



ώς εις θεόσωστον κιβωτόν αφιέρωσαν και άπεταμίευσαν ενταύθα. 
Ή  ιερά και σεμνή ψαλμψδία, τά αύστηρώς τηρούμενα τυπικά και 
πάσα ή εκκλησιαστική τάξις καί ευπρέπεια ώς και ή μεγαλοπρέ
πεια των τελετών άναπολουσιν εις τήν ψυχήν ημών τά διαδραμα
τιζόμενα εν τή αγία Σοφία κατά τήν επίσκεψιν τής ‘Ρωσσικής 
αποστολής, περιηγουμένης προς εκλογήν θρησκείας κατά τον Θ' 
αΙώνα. Οί περίεργοι εκείνοι ‘Ρώσσοι εΐδωλολάτραι, δταν ήκουσαν 
τήν θείαν εκείνην μουσικήν συνεκινήθησαν εις ά'κρον καί εκ του 
έκπάγλου θαμβωθέντες μεγαλείου καί τής σεμνοπρεπείας τής ιερο
τελεστίας, έκθύμως έδωκαν τήν ψήφον υπέρ τής του Χρίστου θρη
σκείας, καί τότε σύσσωμος ό ‘Ρωσσικός λαός έβαπτίσθησαν εις τον 
Βόλγαν. Ό  9Άγγελος Σικελιανός άξιαιπαίνως προσπαθεί ν’ άναπα- 
ραστήση καί άναστηλοίση έν Δελφυις τήν άρχαίαν Ελληνικήν δόξαν, 
εργον κάλλισιον καί άξιομίμητον διότι διάτοιαυτης όντως έποπτείας 
γίνεται ή ιστορία καταληπτή —Αλλά δεν θά έπεθΰμει ό ελληνικός 
λαός τοιουτόν τι νά ϊδη καί διά τήν Βυζαντινήν περίοδον ν’ 
άτενίση προς στιγμήν τήν λαμπρότητα τής ‘Ελληνικής αυτοκρατο
ρίας, ήτις υπήρξεν ή μεγαλντέρα καί όιαρκεστέρα έν τω κόσμφ, 
ήτις έξεχριστιάνισε καί έξεπολίτισε σχεδόν τό ήμισυ του γνωστού 
κόσμου καί άννψωοε τό ‘Ελληνικόν όνομα μέχρι τρίτου ούρανοϋ: 
Διά τήν πραγματοποίησιν καί επιτυχίαν του σκοπού τούτου δεν 
απαιτείται πολλή προσπάθεια, ούτε τά εκατομμύρια τής Εϋας Σ ικ έ- 
λιανού. Οί άγιορεΐται είναι οί πολλοί Σικελιανοί. ’Εν το> προ- 
σο>πο) αυτών άνακαλΰπτομεν μίαν πραγματικήν όψιν του Βυ
ζαντίου, ήτις λαμβάνει μεγαλειώδη μορφήν έν ταΐς ίεροτελεστίαις 
καί πάσι τοις κρατούσιν ενταύθα συστήμασι, σΰμπληρουμένη υπό 
τού Βυζαντινού αρχαιολογικού πλούτου. Τό Βυζάντιον ζη πραγ
ματικούς ένταϋ'&α έν δλη zfj μεγαλοπρεπείς. Ό  φοιτητής1 καί πας 
Έλλην διδάσκεται είς μίαν καί μόνην επίσκεψιν ενταύθα, όσα δεν 
δύναται διά τής Λναγνώσεως καί διδασκαλίας έν γένει νά μάθη. *

* Ευτυχώς α/ιό διετίας εχομεν έκδρομά; έλλήνιον φοιτητών και μαθητών 
κατά τάς έορτάς του Πάσχα.
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Τον πολύτιμον τούτον θησαυρόν μή άφήσωμεν νά έκμεταλλεύων* 
ται διαρκώς οί ξένοι !

Οί ‘Λγιορεΐται, ώς 6 μυθολογούμενος ’Ανταίος, άναθρίόσκοντες 
έκ των βράχων τούτων, στρατιώται του Χρίστου και τής πατρίδος 
διά μυρίιον κίνδυνων και μετ’ απαραδειγμάτιστου αύταπαρνήσείος 
και αυτοθυσίας διεφύλαξαν πάντα ταΰτα ώς ίεράν παρακαταθήκην, 
Γνα κληροδοτήσωσι τή Ελληνική φυλή και τω Χριστιανικά) κοσμώ 
ώς την τιμαλφεστέραν κληρονομιάν. 'Ως γνήσια τέκνα τής μι&ς 
άγιος Καθολικής και άποστολικής Εκκλησίας διετηρήααμεν καί 
Φά διατηρήσω μεν άπαρατρώτους πάσας τάς άρχαίας τής ’Ε κ 
κλησίας ήμών παραδόσεις, οϊτινες τοσοϋτον ζωογονοϋοι καί 
συμπληροϋσι τά Ιερά τής πίστεως ήμών δόγματα καί άλωβήτονς 
καΌ'ώς παρελάβομεν. Δεν πιστεΰο) "Ελλην τις και ’Ορθόδοξος νά 
έπεθΰμη τουναντίον. Τό άγιώννμον *Ορος δέον νά μή συμμε· 
ταβάλληται ταΐς καιναΐς άπάταις καί κοσμικαϊς άνάγκαις καί 
σύΫαλλαγαΐς. ’Έχει την αξίαν νά μένη ώς οργανισμός αρτιμελής 
Αμετάβλητον συμπληρουμενον και επισκευάζομε.νον εις τάς υπό του 
χρόνου καί των αντίξοων περιστάσεεον έ.πιφερομένας βλάβας. Τή 
όδώ των πατέρων επόμενοι άπαρατρέπτως και άπαρεγκλίτα)ς, δια- 
βεβαιοΰμεν υμάς <δτι τήδε κείμε&α τοϊς κείνων ήήμασι πειϋ'ό- 
μενοι!» Εις τον αιώνα τούτον τής ακράτου ίιλοφροσΰνης καί των 
παρακεκινδυνευμένων νέων ιδεών, *μέγα τυγχάνει πλεονέκτημα 
διά τήν *Ελληνικήν φυλήν, ότι κέκτηται εν άγιον *Όρος, πλησίον

I

ακριβώς τής χιυρας εκείνης, ής ύπήρξεν αείποτε τό προπυργιον, 
καί έν ή διηνεκής διεξάγεται πάλη τών νέων τούτο) ν ιδεών καί 
τών μάλλον άντιιθέτων βλέψεων, καί ήτις υπήρξε διί πολλου του 
χρόνου τό μήλον τής έριδος. 'Όταν διά τής φυσιζόίου πνοής τής 
Ελληνικής ελευθερίας καί ευνομίας, λυομένου κατ’ ευχήν του με~ 
τοχιακου ζητήματος, εξασφαλισθή τελεάος ή υλική διατήρησις και 
τό μέλλον του ιερού τοΰτου τόπου ή Άίΐωνιάς Άκαδήμεια, ήτις 
κειται νυν έναντι ακριβώς ήμών εις σωρούς έρειπίιυν, καί περί ής 
διαπρεπής ιεράρχης έγραψε τό δίστιχον :

Φ
—  22 —

V



, ίΜέγάρον φιλοσοφίας σε κατέστρεψεν δ φ&όνος 
·. εϊ'&ε πάλιν ν* άναλάμψη ό περίδοξός σου θρόνος.' 

ύπερηφάνως θέλει άναπετάση τάς πύλας, και μέγα θέλει έγκα- 
τασταθή τυπογραφείου, ι και τότε οι έξερχόμενοι λευΐται και ιερό- 
μΰσται, ύπρ μάλης έχοντες αντί όπλοον τά έκτυποΰμενα βιβλία, θά 
αναπηδώσιν, οια επί Δευκαλίωνος καί Πύρρας μετά τον κατακλυ
σμόν τής βαρβαρότητος οί ά'λκυμοι νεανίαι, Γνα εις τά πέρατςι τής 
γής διασκορπίζωσι τους αδελφούς ημών εν τή πίστει τών πατέρο̂ ν 
καί τή έκπληρουσει των προς την πατρίδα ύποχρεοίσεων. 9Ιδον τά 
ιδανικά ήμών κ. Πρόεδρε, Ιδοϋ αί ενχάί με&9 ών ή γεραρά τής 
Μεγίστης Λαύρας μονή καί1 τό άγιον *Όρος σύμπαν εύφροσύ- 
νως χαιρετίζει τήν έπ9 αίσίοις οΐωνοις παρουσίαν ένταϋΰ'α τής 
*Υμετέρας έξοχότητος. Ταύτα παρ’ υμών καί μόνα άπαιτούσιν οι 
Άγιορεΐται ώς αντάλλαγμα τών προς τό έθνος υπηρεσιών, προς 
έκπλήρωσιν τού υψηλού ούτών προορισμού, Γνα τελεσφόρους συνε- 
χίσωσι τήν ένδοξον τού ’Άθω ιστορίαν. Ονδέν ύπέρ ήμών ζητοϋ- 
μεν, τά πάντα πρός δόξαν Θεόν καί υπέρ τής 9Εκκλησίας, ύπέρ 
τής προκοπής καί εύκλειας τού εύλογημένου eΕλληνικού Νάνους 
καί ύπέρ τής τών άν&ρώπων σωτηρίας: Μείζονα ταύτης αγάπην 
ούδείς έχει, Γνα θή τήν ψυχήν αυτού ύπέρ τών πλησίον.

Ή  ημέρα αυτή, κ Πρόεδρε, χρνσοΐς γράμμασι Φέλειχαρα* 
χϋ'ή έν τή Ιστορία τον άγιον 9Όρους, &ά άποτελέση έν τή στα
διοδρομία αύτοϋ νέον ένδοξον σταθμόν, καί διά τούτο θέλει πα- * 
νηγυρίζεσθαι μετά τού αυτού ενθουσιασμού καί τής μεγαλοπρεπείας 
μεθ’ ής καί ή ημέρα τής άπελευθεροκτεως.

‘Υποβάλλομεν όί)εν Οερμοτάτας τάς ευχαριστίας, καί διαπι- 
στούμεν αίωνίαν τήν ευγνωμοσύνην ήμών, διότι ου μόνον ώς ευ
λαβής προσκυνητής, αλλά καί ώς κυβερνήτης τού θεοσεβεστάτου 1 
‘Ελληνικού Κράτους ήλύ'ετε ν 9 άποκορνφώοητε τήν χαράν καί νά 
σνμπληρώσητε τό ϊργον τής τελείας κατοχνρώσεως καί άναδιορ- 
γανώσεως τοϋ ίεροϋ τούτου τόπου9 δπως χειραγώγησή εις· τήν

1 Οδτος είναι* ό Άμασείας νυν Βορείου Ευρώπης Γ ε ρ μ α ν ό ς  Καρα· 
βαγγέλη$.
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όδόν τών πατέρων· ' I I  παρουσία υμών, πλήν της Εξαιρετικής τιμ.ής, 
παρέχει ήμιν νέας δυνάμεις προς έξακολουθησιν ‘ του έργου της 
άσκήσεως, καί ευχόμεθα όλοψΰχως όπως Κύριος ό Θεός επιδαψί
λευση ύμΐν την ευλογίαν αύτοΰ εις μακρότητα ημερών, δπο)ς πραγ
ματοποιηθώ τό μεγαλώνυμον 'Υμών πρόγραμμα και υπό εύρυτέρους 
βόλους εορτάσωμεν την εθνικήν παλιγγενεσίαν, ’Λμήν.

Ή  εκ του λόγου τουτου έντυπωσις ύπήρξεν ευτυχώς καλή Ό  
κ. πρωθυπουργός μετ’ ά'κρας συγκινήσεοος και συντόνου προσοχής 
παρακολουθήσας τά λεγόμενο, ήγέρθη από τής θέσεο)ς και συγχαί
ρουν μοι, είπεν ενθουσιών. λόγος οας ήτο ώραΐος καί έκεΐνος 
ποϋ έγράφη είς τό τραπέζι και έκεΐνος που έγράφη εις τό σα
μάρι!», Και απαντών έλεξε τάδε ώς αί εφημερίδες ανέγραψαν ί

ΑΙ ΕΠΙΣΗΜ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

«Δεν είναι ανάγκη νά σάς τονίσω πόσον μέ συνεκίνησεν ή 
άνάμνησις τών μακραιώνων δεσμών μεταξύ τής Μεγίστης Λαύ
ρας καί τής Κρήτης. 9Εάν ό Ιδρυτής τής μονής, Νικηφόρος 6 
Φωκάς, δϊν άπηλευθέρωνε τήν Κρήτην αυτή θά είχε παυσει 
έ'κτοτε νά άνήκη είς τήν *Ελληνικήν έθνότητα.

Τό πλείστον τής χουρας ειχεν έ'κτοτε εξισλαμισθή. Ευτυχώς δε 
άργότερον έσοόθη, έπιδειξαν εθνικήν αΰταπάρνησιν. Δεν εινα α
νάγκη νά σάς τονίσω, ότι τό * Ελληνικόν Κράτος καί συμπας ό 
Ελληνισμός άποβλέπει πρός τό άγιον ’Όρος ώς πρός κιβωτόν 
τών θρησκευτικών και εθνικών παραδόσεων.

Ενδεχόμενον νά νομίζητε/ ότι τό Κράτος δεν έξετίμησε ποο- 
σηκόντως τό άγιον ’Όρος. Τοΰτο δέον ν' άποδοθή είς τάς περι
στάσεις, αιτινες έπηκολοΰθησαν τήν άπελευθέρωσιν. 'Η  ανάγκη τής 
έγκαταστάσεως τών προσφυγών μάς ύπεχρέωσεν νά θέσωμεν χειρα
επί τών μοναστηριακών περιουσιών. Ή  σκέψις όμως τής Κυβερ- 
νήσεως από πολλου άποκρυσταλλωθεΐσα εις άπόφασιν είναι νά έξα- 
σφαλίσωμεν είς τάς μονάς τον άγιου Όρου;, ούχί τήν άξίαν τών 
καταληφθέντων χρημάτων, άλλά τό εισόδημα τό άνταποκρινό-

24



μενον προς τήν κα&αράν πρόσοδον, τήν οποίαν αί μοναι θά 
προσεπορίζοντο από των κτημάτων τούτων.1 Ούτω αι μοναι θά δυ- 
νηθούν νά συνεχίσουν τήν Αγαθοποιόν δράσίν των.

’Από τήν συνεργασίαν δέ των μονών καί τής Κυβερνήσεως 
θά έπανιδρυθή ή ‘Αθωνιάς ’Ακαδημία, θά εχητε τυπογραφεΐον, 
όπου μελετώντες τά αρχαία χειρόγραφα θά δύνασθε νά έκτυπαη'η- 
τε τά αποτελέσματα των ερευνάίν καί μελετών σας, συγχρόνως δέ 
θά δυνηθήτε νά διοργανο'ϊσητε συστηματικο>τερον εις καλλιτεχνικήν 
σχολήν Ζωγραφικής τήν διατηρουμένην ευτυχώς παράδοσιν τής 
αγιογραφίας. Βεβαίιος ή έξέλιξις του κόσμου δεν αποβλέπει προς 
τον μοναχικόν βίον δπο>ς προ αίώνο)ν, αλλά το δίγιον 9Όρος δχει 
έξαιρετικονς λόγονς καί διεθνώς εϊμεθα υποχρεωμένοι καί συμ~ 
φέρον δχομεν έθνικόν νά διατηρήσωμεν τον μοναχικόν βίον.

Ελπίζω νά συμφωνήσουν δλαι αί Μοναι εις το νά καταστή- 
σωμεν τό ά'γιον ’Όρος οχι μόνον τό κέντρον τον μοναχικού βίον, 
άλλα καί καλλιτεχνικόν τοιοΰτον, ιδίως εις δ,τι άφορφ τήν αγιο
γραφίαν καί ξυλογραφίαν, ώς καί πνευματικόν επίσης διά τήν 
μελέτην των χειρογράφιον τοη' υπαρχόντων εδώ καί διά τήν άνά~ 
πτυξιν γενικώς τής θεολογίας.

Ιδιαιτέρως έπιθνμώ νά έξάρω, ότι έδώ κατωρθώσατε νά 
λύσητε τδ ζήτημα τής κοινωνίας των Ιθνών διά τής Αγαστής 
συνεργασίας δλθ)ν των ’Ορθοδόξων, Είμαι βέβαιος δτι ή συνερ
γασία αυτή θά γίνη παράδειγμα εις ημάς τούς πολιτικούς, οί όποιοι 
δεν φέρομεν τό ράσον, νά δτυσωμεν τό χέρι οί μεν εις τούς δέ, 
καί νά τερματίσω μεν τούς πολέμους καί νά ωθήσω μεν τύν κόσμον 
εις τήν πραγματοποίησιν τοίν υψηλών διδαγμάτων τού χριστιανι
σμού. Διά τούτο αίσθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά Απαντήσω εις 
μερικούς υπαινιγμούς, είς τούς όποίους Αδυνατώ νά συμφωνήσω.

Ξεύρετε δτι έκαμα παν τό δυνατόν διά τήν πλήρη εθνικήν 
άποκατάστασιν. Ό  Θεός μάλιστα εβοήΟησε είς τήν πραγματοποίησιν 
ταύτην προς στιγμήν. "Υστερα δμως γυρίσαμε καί βγάλαμε τά

1 Ενταύθα προσέΟηκε, διότι καί δέν ήΟέλησεν ή Κυβέρνησις νά ύπαγάγη 
τά μετόχια του αγίου ‘'Ορους είς τόν αγροτικόν νόμον.
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ματιά μας μονοί μας, όχι όμως όλα ευτυχώς, διόΐτι πράγματι το 
Ελληνικόν κράτος μέχρι του "Εβρου είναι αρκετόν. Συγχενιοω· 
•Μέντες έντός αύτοϋ δννάμεΰ'α νά δημιουργήσωμεν Sv κράτος, ytb 
όποιον νά χατέχη τήν έντιμοτάτην ϋ'έαιν μέσα είς τήν κοινωνίαν 

,τών Ι&νών. Δέν μ&ς χρειάζονται πλέον οΐ πόλεμοι. Νομίζω ότι 
όπως έγραψα είς τον Ίσμέτ πασάν, όταν ήλίΐα είς τήν Κυβέρνη- 
σιν, αυτός ό νταβάς (δίκη), ον έχομεν προς τους Τούρκους επί 
τόσους αΙώνας, πρέπει νά παύση πλέον μέ τον τελευταιον πόλεμον 
και τήν συνθήκην έστω και τής Λωζάνης. Εις την Εύρώπην έκερ- 
δίσαμεν αυτόν τον νταβαν κατά τό πλεΐστον. Είς τήν Μίκράν 
’Ασίαν δυστυχώς εχάσαμεν έξ ολοκλήρου. Είναι καλλίτερον νά 
άποδεχθώμεν τά γενόμενα καί νά στρέψωμεν όλην τήν προσοχήν 
μας είς τον τόπον, τον όποιον*έχομεν, έγκαταλείποντες πλέον τον 
εθνικόν αγώνα.

ΤΙολλοι μάς λέγουν ότι τά όριά μας είναι μικρά, καί ότι ή 
/.ώρα μας δέν έπαρκεΐ διά νά τραφή ό πληθυσμός ό σημερινός'?ιαί 
ό πληθυσμός των μελλόντων χρόνων. Νομίζω ότι, άν έξασφαλι- 
σθή είς τον κόσμον πραγματική ειρήνη καί ήμεις άφοσιωθώμεν μέ 
όλην μας τήν ψυχήν είς τό νά άναπτΰξωμεν τούς πόρους τής χώ
ρας μας, θά μπορέσομε ν νά πολλαπλασιάσω μεν τήν γην διά τής 
καλλιέργειας* διότι ή άλήθεια είναι ότι από 130 χιλιάδες χιλιόμε
τρα τετραγωνικά μικρόν μόνον τμήμα καλλιεργείται. Λοιπόν έάν 
έκει στρέψωμεν τήν προσοχήν μας, θά έχωμεν παραγωγήν ικανήν 
νά ζήσωμεν τά 0 εκατομμύρια τού σημερινού καί τά 12 ή 15 τού 
μελλοντικού πληθυσμού.

Αυτό τό λέγω εΐλικρινώς καί τό πιστεύω, καί ούχί διά νά 
κάμω, πολιτικήν, όπως πιστεύουν πολλοί από τούς ξένους.καί από 
τούς ίδικούς μας.

Πιστεύω είς τάς Ιδέας αύτάς, αί όποΐαι είναι σύμφωνοι μέ 
τό εύαγγέλιον. Πιστεύω πραγματικός ότι πρέπει νά λήξουν αί διεκ
δικήσεις αί έθνικαί. Λιά τούτο έθεώρησα απαραίτητον νά άπαντήσω 
είς τούς υπαινιγμούς».



Εις την άναδημοσίευσιν ταύτην των δηλώσεων του κ. Βενι- 
ξέλου έλαβον ύπ’ δψιν τά έστενογραφημένα, απερ έδόθησαν προς 
δημοσιευσιν εις τούς παρακολουδούντας άνταποκριτάς των Α θ η 
ναϊκών εφημερίδων Ελεύθερον Βήμα, Εστία, Πατρίς, ΙΙρωϊα, "Ε- 
ύνος, Άκρόπολις και Ημερήσιος Τύπος, ώς των τής 'Θεσσαλονίκης 
Μακεδονικά Νέα και Μακεδονία. Αύται σχεδόν μετά μικρών δια
φορών εχουσι το αυτό κείμενον δημοσιευθέν την 6 Μαΐου. Μόνον 
τό ’Έθνος τής 5 Μαιου, δπερ μόνον τήν τελευταίαν περίοδον έχει, 
γράφει τήν προσθήκην τήν εν τελεί I Πιστεύω πραγματικώς—εις 
τούς υπαινιγμούς.

Λί δηλώσεις αύται, ήτο ή άρίστη τού λόγου επιτυχία, ώς έχα- 
ρακτήρισαν αυτόν συγχαρέντες μοι δλοι οι επίσημοι καί ο! αντα- 
ποκριταί τών εφημερίδων, οϊτινες καί παρεκάλεσάν με νά παρα
χωρήσω αυτόν προς δημοσιευσιν, δεν ήδυνήθην όμως νά εύχαρίτ 
στήσω αυτούς, διότι δέν είχον ολόκληρον καθαρογράψει. Ό  δέ, κ. 
Κωτάκη;, τού Κήρυκο; τής Νέας Ύόρκης, έχαρακτήρισε τάς δη- 
λάΐσεις ώς έπίσημον συμβόλαιον μεταξύ της ‘Ελληνικής Κυβερ-> 
νήσεως και του άγιου "Ορους, όπως και οι λοιποί δημοσιογράφοι 
καί σύμπαν τό εκλεκτόν άκροατήριον έχειροκρότησαν τύν θρίαμβον, 
όν ήραν οί άγιορειταί' προκαλέσαντες τόν κ. πρωθυπουργόν νά 
προβή εις τάς δηλόίσεις ταύτας. Ό  κ. Βενιζέλος συνησΟάνΟη όντως 
βαθύτατα τήν αποστολήν αυτού καί τάς ύποχρεοίσεις του Έ λ λ . 
Κράτους προς τό άγιον ’Όρος, καί ώμίλησε μετά τοσαύτης περινοίας 
καί εύλαβείας, ώσεί ήτο *Αλέξιος Κομνηνός ή 9Ανδρόνικος Πα- 
λα ιολόγος. Έξεδήλωσε πράγματι αισθήματα στοργής προς τους ‘Λ- 
γιορείτας, οία δέν είμεθα είΟισμένοι νά άκούωμεν από στόματος 
τών πολιτικών τής Ελλάδος. 'Ο κυβερνήτης τής ‘Ελλάδος άπεκά- 
λυψεν ήμιν καί δι* όσων έν τφ λυγορ είπεν καί δι’ εκείνων, άπερ 
είχον τήν τιμήν νά ακούσω παρ1 αυτού μετά τον λόγον ίδιαιτέρο>ς, 
τήν ακραιφνή ελληνικήν ψυχήν καί τον άπειρον προς τά θεία τού 
Έλληνός σεβασμόν καί τόν θαυμασμόν καί τήν βαίΙεΐαν έκτίμη- 
σιν προς τό αιώνιον καθεστώς τού αγίου "Ορους. «Θά ύηερμάχή- 
σω, οιπέ μοι, *άγρίω;, ϊνα τό άγιον "Ορος διατηρη#β άμετάβλη~



τον έν ft&oiVf όπως υπάρχει σήμερον μό zb πολίτευμά τον καί 
τάς ίεράς παραδόσεις», Ταΰτα διεβεβακοσεν έπειτα και πρ*ς τήν 
Ί .  Κοινότητα κα'ι ότι θά σεβασθή τό > ράτος απολύτως τάς ελευ
θερίας και τά δικακόματα των 'Αγιορειτών. Ό  ενθουσιασμός το)ν 
ό)ς εΐκός υπήρξε μέγας, και αί ελπίδες αυτών περί αίσιοκέρου μέλ
λοντος άνεπτερώθησαν. Τά σχόλια έξακολουθοΰσιν είσέτι, και πάν- 
τες έχαρακτήρισαν ό)ς σπονδαΐον Ιστορικόν γεγονός τήν εις *'Λθο> 
άφιξιν του "Ελληνος προ^Ουπουργοΰ. Όλόκληρος ό Τύπος έπί μίαν 
ήδη εβδομάδα άσχολειται περί αγίου ’Όρους, γράφει ενθουσιώδη 
υπέρ αύτοΰ άρθρα, και σχολιάζει εύμενώς τους τε έκφωνηΟέντας 
λόγους και τάς δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, δημοσιεύει δε εικό
νας των μονών, των ιερών κειμηλίων και έν γένει απόψεις τής 
υποδοχής καί συμπλέγματα των ‘Αγιορειτών μετά των επισήμων 
επισκεπτών. Ταΰτα πάντα ώς ηλεκτρικός σπινΟήρ μεταδοθέντα 
διέθηκαν καί τήν κοινήν γνοήιην εΰμενώς υπέρ των ‘Αγιορει
τών. Ό  κ. Βένιζέλος είπεν έν τψ λόγφ αΰτοΰ καί τούτο, ότι 
αυτή δεν είναι βεβαίως ευ νους τοις μοναχοις, καί προς τούτο συ- 
νετέλεσαν τά έξω μοναστήρια, άπερ έχαρακτήρισεν ώς κέντρα 
διασκεδάσεων, καί διά τούτο ή άπάφασις του Κράτους περί συγ- 
χιονευσεως καί περιορισμού αυτών εις έλαχίστας.

Μόνον είς τό άγιον Όρος, είπε, δύναται νά λέγεται τις καί 
νά είναι καλόγηρος (καί άλλα, άπερ δεν έδημοσιεΰθησαν).

Ό  έν Άθήναις αντιπρόσωπος του αγίου ’Όρους κ. Ί .  ‘Ηλιά- 
κης γράφίον προς τήν Τ . Κοινότητα από 7 Μαίου λέγει τά εξής 
έν σχέσει προς τά ανωτέρω *. 'Όσα είπεν ό κ. Πρόεδρος αποτελούν 
υποσχέσεις τής Κυβερνήσεως προς τό άγιον Όρος. Ό λαι δε αί 
εφημερίδες έδημοσίευσαν τούς λόγους του, ώς καί τούς έκφωνη- 
θέντας έκ μέρους τών αγίων Πατέριον καί έγραψαν εύμενή σχό
λια ύπόρ τής Ιδιαιτέρας μερίμνης, τής όποιας πρέπει νά τυγχάνη 
ή κιβωτός αϋτη τών Ιωνικών καί θρησκευτικών παραδόσεων». 
Δυστυχώς δεν εχω ύπ* ό'ψιν ταΰτα γράφων άλλας εφημερίδας σχο- 
λιαζουσας τά ανωτέρω εί μή τήν Πρωίαν τής 7 Μαΐου, ήτις έδη- 
μοσίευσε τό εξής κύριον άρθρο ν.

—  28 —



t o  ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

*Υπό τού η. πρωθυπουργόν έδόθη προς τον *Άθω ή υπό- 
σχεσις δ'τι θά καχαβληθή προσπάθεια, ό'πως καταστή το άγιον 
“Όρος κέντρον πνευματικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως. CH ιδέα 
είναι εξαίρετος και πρέπει πράγματι νά τεθή εις εφαρμογήν, άν ή 
σχετική προσπάθεια περιορισθή έξ αρχής εις δ,τι είναι εφικτόν, εις
ο,τι δεν πρόκειται εν άλλαις λέξεσι νά φανή ΰπέρτερον των διατιθε- 
μένο>ν δυνάμεων. Διότι συνήθως έν Έλλάδι συλλαμβάνομεν μεγά
λα καί τεράστια σχέδια χοιρις ν’ άναμετρώμεν τάς ικανότητάς μας, 
και άποτυγχάνομεν, ενώ περισσοτέρα μετριοπάθεια και στοχαστι- 
κότης θά μάς έχάριζον απόλυτον επιτυχίαν.

Το άγιον ’Όρος σεπτή δημοκρατία άναχωρητών, έχομενη των 
σεβαστών παμπαλαίο)ν παραδόσεών της, θά ήδΰνατο νά γίνη κέν
τρον σπονδής τής Βυζαντινής έκκληοιαστικής μουσικής καί τής 
Βυζ. άγιογραφίας. Δυστυχώς άκριτον νειοτεριστικόν πνεύμα εϊσε- 
χοΟρησεν εις τον εκκλησιαστικόν χορόν τών ναών μας. Δεν έ’ίμεθα 
εναντίον τής προόδου. Ά λ λ ’ δ νεωτερισμός δίν εΐνε πάντοτε 
πρόοδος, και δεν πρέπει νά υπεισέρχεται έκει όπου είναι ανεπι
θύμητος, και όπου ανατρέπει αΙώνων ολοκλήρων παραδόσεις, αΐ'τι- 
νες, όπως ειδικώς εν τή εκκλησία, διατηρούν τήν μυστικοπάθειαν 
και τονοίνουν τό πνεύμα τής συντηρήσεως καί τής διάρκειας. Ή  
μελέτη τής Βυζ. μουσικής ήρχισεν εσχάτως ν’ άπασχολή ίδιαιτέρο)ς 
τούς μουσικούς. Ά λλ ’ ούδαμοΰ διατηρείται ή μουσική αύτη τόσον 
ανόθευτος, όσον εις τάς βυζαντινάς μονάς τού άγιου ’Όρους, όπου, 
εκτός της γνησιότητας της, υπάρχει και ή ατμόσφαιρα εκείνη, εντός 
τής οποίας έγεννήθη, άνεπτΰχθη και έδικαιώθη. *Η έκκλησία μας 
ϊχει Απόλυτον Ανάγκην άνανεώσεω; τον πνεύματος αυτού τής 
μουσικής παραδόσεως, τό όποϊον άκρίτως περιεφρόνηααν έσχάτως, 
καί μόνον είς τό άγιον "Ορος θά καταοτή δυνατόν ή διάαωαις 
καί ή καλλιέργειά τον.

Ά λ λ ’ ώσαύτο)ς ϊχει Ανάγκην ή έκκλησία μας κα) τού πνεύ 
ματος τής καθαράς άγιογραφικής παραδόσεως, ή οποία ύπεχάιρη-



δεν εντελώς προ τής ρεαλιστικής ζωγραφικής κατά τάς τελευταίας 
δεκαετίας είς βάρος της διακοσμήσεις των ορθοδόξων ναών. Το 
άγιον ’Όρος περισσότερον από κάθε μουσείον flu δάκτη το πνεύμα 
τής χριστιανικής αυτής ζωγραφικής, δεδομένου ότι εις τάς αρχαίας 
μονάς του σώζονται θαυμαστά κειμήλια Βυζ, τέχνης, τοιχογραφίαι 
του Πανσέληνου ή του Θεοφάνους Κρητος καί τόσιον άλλων έξο
χων Βυζ. καί μεταβυζαντινών ζωγράφων, τών οποίων ή μεγάλη 
αξία τώρα μόλις ήρχισε νά κατανοήται. Προς μελέτην τών ωραίων 
αυτών προτΰπιον τής Βυζ. τεχνοτροπίας καί ίδίφ προς σπουδήν τής 
τεχνικής καί τών ζιογραφικών μεθόδων των, απαιτείται συστημα- 

1 τική καί μακροχρόνιος παραμονή εις ένα τόπον, όπου καί άπειρα 
πρωτότυπα έργα σιυζονται ακόμη, καί όπου διατηρείται πάντοτε ή 
αρχαία Βυζ. ατμόσφαιρα. Δυστυχώς ελάχιστοι ζωγράφοι "Ελληνες,
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καί ακόμη όλιγοότεροι άγιογράφοι καί διακοσμηταί εκκλησιών γνω
ρίζουν κατά βάθος τήν τέχνην αυτήν, ή οποία ήρχισεν εν τοΰτοις 
νά κατακτρ. ήδη τήν Εύρά>πην καί ν’ αναγνωρίζεται ώς θαυμαστή 
έκφρασις μεγάλου αισθητικού πολιτισμού. Διά τής συστηματικής 
διδασκαλίας της είς το άγιον νΟρος, ένώπιον τών πολυτίμων 
προτύπων, Ό'ά δοϋ'ή ευκαιρία νά καλλιεργητή έν Έλλάδι καί 
νά ένΰρονισϋ'ή καί πάλιν είς τού; ναούς μας, όπόΰεν τήν έξώρι 
σε σήμερον ή ρεαλεστικη άκαλαισ'&ησία.

ΈρρίφΑη ή ιδέα, όπως ίόρυθή είς τήν χερσόνησον του "Αθω 
καί νέα Ιδεολογική σχολή. Φρονοΰμεν ότι τοιαΰται ακριβώς Ιδέαι 
είναι ανεφάρμοστοι. Μάλλον flu έπρεπε, κατά τήν άντίληψίν μας 
νά ίδ^υέδή έκει * Ιερό διδασκαλείο ν, Σεμινάριον αυστηρόν, παρα- 
σκευάζον μορφωμένους κληρικού;, είς τήν ψυχήν τών όποιων 
πρέπει νά ζή πάντοτε ή έκκλησιασζιηή παοάδοσις, όχι ώς σχο-* 
λαστική κληρονομιά άβάστακτος, άλλ’ ώς πνευματική αξία πραγμα
τική*

Τοιοΰτου ‘ Ιεροδιδασκαλείου έχομεν ανάγκην, διότι δυστυχώς ή 
*Ριζάρειος Σχολή δεν είναι δυνατόν ν’ άνανεωθή από τής άπό- 
ψεως ταΰτης. *Ο μέλλων κληρικός είναι Απαραίτητον νά δεχ&ή 

' ίσχυράς τάς έκ τής προαιώνιου παραδόσεω; συγκινήσεις εις τήν
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ψυχήν τον, καί τοϋτο είναι έφικτον μόνον είς τον τόπον έκεΐ· 
νον τής άναχωρήοεως, ό'πον ή θρησκεία είναι ή πρωτίστη μέ
ριμνα τον άνθρώπου. Θά ήδΰνατο ή Εκκλησία νά συνεργασθή 
μετά τη; Κυβερνήσεω; προς ϊδρυσιν του 'Ιεροδιδασκαλείου αυτου, 
διότι ή εκκλησία πρωτίστως συναισθάνεται, νομίζομεν, δτι ε'χει 
ανάγκην κληρικών άξιων του προορισμού των, ποτισμένων από 
την ιερότητα της άποστολής των, αρχιμανδριτών αφιερωμένων είς 
ττρ' θρησκευτικήν ιδέαν καί έννοοΰντων την ζωτικήν αξίαν τής 
έκκλ. παραδοσεοίς. 9Από τής άπόψεως αύτής το άγιον 'Όρος δύ· 
ναται πράγματι νά γίνη ή έστία θρησκευτικής άναγεννήσεως διά 
τήν *Ελλάδα είς εποχήν, καθ’ ήν ή πλήρης χρεωκοπία του ΰλισμου 
ζο>ογονει έκ νέου τό θρησκευτικόν αίσθημα τών ανθρώπων.
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