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ίΐι'ιμποις ό ‘Λγιορειτικυς κόσμος εχαιρετισε μρτ’ 
ακρατητου ενθουσιασμοί τον 'Έλληνα πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον. 
11 χαρά καί ή συγκίνησις ή to μεγάλη. Τοΰτο fie συνε(!η ανεξαρ
τήτως πολιτικής άποχρώσεως, διότι καί οί μοναχοί ως μέλη τής 
μεγάλης πατρίί>ος ε/ουσι καί αυτοί τάς πολιτικάς το>ν αντιλήψεις. Έ ν  
τω προσώπο» τοΐί πρώτου "Κλληνος, ως ανώτατου άρχοντας πα- 
τοΰντος την Ifquv αυτών γην, ήνώΟησαν οί μοναχοί, ως £ νοΓ'νται 
πάντοτε εις την ιδίαν τής γλυκυτάτης πατρίδος, καί προς στιγμήν 
Αλησμόνησαν εαυτούς, εγεφΰρωσαν το χάσμα, "να συνίΗ'σοισι ;">()() 
ΐ-.των διάστημα, τό νεον Ελληνικόν κράτος μετά τής ενδόξου Βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας. ‘Υηεδέξαντο αύτόν, ώθι.1 &ά ύηεύέχονιο  
τί>ν διάδοχον των Β νζανιινώ ν αύτοχραίόρων.  'I I  όλη ί\«ικόσμη- 
σις, οί τάπητες, τα λάβαρα, τα ιερά <’<ίσματα, αί χρυσοποίκιλτοι Ιίιι- 
ζαντιναί στο λ «i των προηγουμένων ίεοομονάχων καί διακόνων, ων 
ποοΐστατο ό αρχιερείις φνρων βαρύτιμον χρυσήν στολήν, τό παν 
εις την μεγαλοπρεπή μονήν τοϋ Βατοπεδί .υ είχεν οψιν τελείαν 
Βυζαντινήν, ήν εξήγγελλον οί ίστρωμίνοι και όιεσκορπισμεΛοι



δικέφαλοι αετοί. Δια τούτο εν μέσω της ίεράς καί μεγαλειώδους 
εκείνης πομπής βαδίζων ΐπ ό  δαφνοπλόκους αψίδας και πατών τά 
ευώδη φύλλα τοΰ ίεροΰ φυτοΰ τοϋ Απόλλωνος ό ευτυχής πρωθυ
πουργός τη-' 'Ελλάδος έαυμβόλιζε τήν d&avaaCav τής ‘Ελλ. φυλής. 
Έ νω  δε εις τον αιθέρα αντηχούν αί ήδΰμολποι φωναί των ψαλ
τών καί ό αομο ικός ήχος των κωδοίνων, ώδηγήίΐη κατ’ ιύίΐεΐαν εις 
τον αρχιερατικόν ίΐρόνον, η ς  ον όμως ήρνήΐΐη να Λνέλίίη, οπου 
δηλ. ανήρχοντο η Ηασιλεϊς τοϋ Βυζαντίου, ό δημοκράτης τής νέας 
Ή λλάδος. Καν ,'τως εστέρησε τους 'Λγιορείτας τής ευκαιρίας, ΐνα 
μνησί)ώ<κν ήμερων </.ρχαίο>ν, παρωχημένης δό'Εης καί μεγαλείου 
εθνικού. Ή γράφη o il εν τή Μεγίστη Λαύρα έσκόπουν οί πατέρες 
να περι|>άλο>σιν αυτω τήν αυτοκρατορικήν στολήν, (την Λαλματι- 
ν.ήν) Νικηφόρου τοϋ Φωκά. Τοντο δεν είναι αληθές, διότι ο σάκ- 
κος οΰτος ήδη χρησιμοποιείται ως αρχιερατικός, άλλα πάντως διε- 
νοοιίμρ.Μα να ίίέσωμεν ?.πι τής κρφαλης αυτόν το στέμμα τοϋ εν
δόξου εκείνου έλευί)ερο>τοΰ τής Κρήτης, καί πιστεύω οτι ο κ. 
πρόεδρος τής Κνβερνήσεο>ς δεν ftu απεποιείτο τήν τιμήν ταυτήν, 
καί δεν ί)α ήρνεΐτο εις ημάς τήν τοιαΰτην ευχαρίστησιν, οί'τινες 
ΰεω ροϋμεν  τό νέον 'Ελληνικόν  κράτος ώς αννέχειην τον Β υ 
ζαντινόν· δεν άπεμπολοΰμεν τα πρωτοτόκια ούτε εις τους παρόν- 
τας ο ΐιε  εις τους μέλλοντας μνηστήρας τοΰ περικλεούς θρόνον τής 
(ϊασιλίδος των πόλεων. 1

Το γεγονός τής υπό το3 κ. πρ<οίΐυπονργοΰ έπισκέψεως τον 
’ΆίΙ(ι) δεν είναι δυνατόν, εί μή να εκτιμη ί)ή υπό των ‘Αγιορειτών 
μεγάλω;, ί)α αποτελέση δε ίστορικόν σταθμόν δια τα αγαθά απο
τελέσματα, απερ, ώς πεποίΟαμεν, ί)α εχη.

Έ π ί Τουρκοκρατίας οί "Ελληνες πολιτικοί επροφασίζαντο, 
τήν ξένην κυριαρχίαν φοβούμενοι μήπως δημιουργήσωσι πράγματα

* Ό  μί.ν l ieU cr  ίν  τκλει τής l in t .  Ιστορίας τής πεςηλητιΟείσης έν τφ  γνυ>· 
απΐ> ίμ γφ  τοίί K vunibncher  «πεψάνΟη o t i  δ ιάδοχοι ιΛ ν Ηυζ utHoznuruijon' ε ί
ναι <ΰ τής Ι’ιοοοίης, έ.Ίχάτιος δε ό πολύ; J o ry a  έξ ΰΐ|>θ(ΐμϊ|ς της σιέψειος τοΰ 
Κορόλου τής Ρουμανίας ήΑέλΰαε τί> τοιοίιιον ν’ άνοιρέμη εις τοίις Ι'οιιμά· 
νους βασιλιϊς, Λν ni <(οτογ(>«φί«ι παοηλαοαν διά  τοΓι τύπου έν ίΐυζ. σιολ\\.



εις βάρος των Ελλήνω ν μοναχών, οπερ ομως δεν συνέβαινεν hui 
τάς των άλλων εθνικοτήτων. Καί φέρω ώς παράδειγμα εν εκ 
τ ώ ν  μικρότερων τότε κρατών, τήν ϋερβίαν, ή^ ο βασιλεύς Α λ έ 
ξανδρος κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα τοΰ παρελθόντος αϊώνος 
έπεσκέψατο τον ’Ά θω , και ό μακ. ΙΙέτρος τώ 1U10. ’Λλλ’ από τής 
'Ελληνικής ήδη κατοχής εκπνέει εικοσαετία (ίλη, καί)·’ ήν ή γο)νία 
αίίτη σχεδόν έλησμονή&η χελίίως. Καί οί πατέρες εΐχον εν πικρόν 
παράπονον, οτι ή πολιτεία αδικεί ή μας, διότι δεν μας γνο>ρίζει, 
καταδικάζεται δ τόπος ουτος αναπολόγητος, καί οΓ·τω σβέννυται 
μία ένδοξος ιστορία. ΙΙρόδρομος καί άγγελος «γαΐΚ>ς υπήρξεν εφέ
τος ή ενταΰίΐα άφιξις τοΰ είΐνικοϋ στόλου υπό τον γενναίον άρ- 
χηγόν κ. I .  Δεμέαχιχαν μετά τοΰ άξιοτίμου ύπουργοΰ τών Ναυτι
κών κ. Λημ. Μπόταααη,  οστις τοσοΰτον δια τών ώραίοιν καί σο
φών λόγων κατεγοητευσε τους άγιορείτας. ' ΥπεσχέΟη οτι ί)ά πείσιι 
τόν κ. ΙΙρόεδρον ν« μάς έπισκεφίΐή, καί ό λόγος έγένετο εργον. 
Μ Ιτο επιτακτική ανάγκη νά επικοινωνήση ό 'Ιερός ημών τόπος 
μετα τοΰ κ. Βενιζέλου,  οστις νΰν διέπει τάς τυχας τοΰ έθνους, 
καί ευτυχώς έπεκοινιΰνησε μετά τής Έ λλ. Κυβερνησεως, διότι σν- 
νώδευον αυτόν σχεδόν τό ήμισυ τοΰ ύπουργικοΓ' Συμβουλίου, ό αν
τιπρόεδρος τής Ηουλής, γραμματείς ΰπουργεί(ον, βουλευταΐ καί δε- 
κάς δημοσιογράφων, ώς καί άλλων έπιοημοτήτων. Τό άγιον ’'Ο 
ρος από τής ελληνικής κατοχής διέρχεται περίοδον μβταβατικήν  
xal άναανντάξεως, ήτις έξεδηλο'>ί)η διά τής εισαγο)γής τοΰ Κατα
στατικού χάρτου καί ου ή εφαρμογή δεν είναι πάντως εύκολος έν 
yjuQq., ενί)« ή διοίκησις καί ή απονομή τής δικαιοσύνης εγίνετο ως 
επί τό πλεΐστον επ’ άγράφοις. Εντεύθεν έδημιονργήϋησαν 'ζητήμα
τα ού μόνον εσωτερικής, αλλά καί εξωτερικής φΰσεως. Έ ξ άλλου 
έν ταΐς σπουδαιοτέραις διατάξεσιν ό χάρτης μένει εϊσέτι ά\τ<ράρ- 
μοστος, ουπω λυΟέντος τοΰ οικονομικοΰ ζητήματος. Τό δε σπου- 
δαιότερον από έπταετίας άρξάμενον μένει εϊπέτι άλυτον τό Μετο- 
χιακόν ζήτημα, οπερ στοιχίζει αυτήν ταυτην τήν ΰπόστασιν τοΰ 
αγίαν "Ορους, διότι άπαλλοτριωί)έντο>ν τών μετοχίων διΊ τής ρευ- 
στοποιήσεως τής περιουσίας τών Μονών, (ραίνομε νικώς ή καί ποο-



σκαίρως εξασφαλίζονται «uttti, κατ’ ουσίαν ιό τοιοΰιον &ά £ιή· 
μαινε την διάλυαιν ανιώ ν,  και διά τοΰτο ανίΗστάμεΟα, πρωτοστα- 
τοι'·(7ι|ς της ίερας μου Μετανοίας, κατά τής τοιαύτης λυσεως. Ευτυ
χ ε ί  ή ηροαωηικ,η έπέμβο,αις τοΰ αιβαστοΰ προέδρου τής Κυβιρ-  
νήσεως μ ά ; άπαλλάααει, ώ ; φαίνεται, τοΰ κίνδυνον της άπαλ- 
λοτριώσεως, τιίίεμένων των μετοχίων εις διηνεκή μίσθωσιν χάριν 
των προσφύγων εις περίοδον !Η) Ατών. ΙΙλήν τούτων άλλα ζητή
ματα (Κγοντα αΰτύ το πολίτευμα τοΰ ”A()co καί το θρησκευτικόν κα
θεστώς εΤχον ανάγκην τής «μέσου αντί λήψεοις τοΰ κ. πρωθυπουρ
γού· οσα καί αν έλέγομεν, οσα καί άν εγράφομεν εις Α θήνας, ήτο 
αδύνατον να συνεννοηίνώμεν· είναι αδύνατον να αντιληφΐ)ή τις τά 
τοΰ αγίου ’'Ορους, εάν δεν ειιρίσκεται ενταύθα in lilt'd ias res. 
Λιά τοΰτο κατά Οείαν όντως εμπνευσιν συνετελέσΟη το μέγα όντως 
γεγονός τής ελεόσεως καί παρουσίας εν μεσω τοΰ περιβάλλοντος 
τοΰτου τοΰ Έλευδ-ερίου Βενιζέλου, να ένδιατρίψη εστω καί επί 
μίαν ημέραν εν μέσω τοΰ ξενοτρόπου τούτου κόσμου, νά αντιλη- 
φί)ή τον ίδιόρυίΐμον αυτοΰ οργανισμόν, την μοναδικήν αποστολήν, 
νά αίσΟανΟή τον πόνον ημών, τους πόθους, νά είσδΰση εις τά ι 
δανικά το ' μοναχοΰ, νά καταμάϋη ποΰ εγκειται ή ακατάλυτος αί>- 
τοϋ ισχύς, δι’ ής επί χίλια ετη ή μοναχική αυτή πολιτεία ε.σταδιο- 
δρόμησεν ουριοδρομούσα παρά τάς «ντιξόους περιστάσεις. ΤΙΙτο α
νάγκη επομένως ως επί κινηματογραφικής ταινίας ταϋτα πάντα 
νά διέλίίωσι εντός ολίγων ωρών των όμματων τοΰ πανίσχυροι) τής 
Ελλάδος πρωθυπουργοί, παρ’ ω άπόκειται μετά ί)εον ή λύσις τών 
καθ’ ή μάς σοβαρωτάτων ίητημάτιον, καί ίίστις μέλλει νά δώσΐ] 
trfv αηονδαΐαν ώϋ·ησιν εΐζ την  άναγέννηπιν καί τό μεγαλΰον  
τοϋ Ιερού ήμό&ν τόπον.

Την επιτακτικήν ταύτην φωνήν τής συνειδήσεοις ήσίίάνίΐη 
ως είκός πας αγιορείτης καί προ πάντοη» ή ιερά μονή τής Μετα- 
νοίας μου, ή τών άλλων πασών πρυτανεύουσα καί προεξάρχουσα, 
καί εις ήν ελαχεν ή τιμή κατά τό αρχικόν πρόγραμμα νά όρισίΐή 
ως πρώτος σταθμός τής αυτοΰ εξοχότητος. Εις την ΛΙεγίατί)ν δέ 
Λαύοαν άπέβλει|'αν πάντες, καί διά τοΓτο έΌτώρηαα [Ίαοεϊαν, οοον



καί τιμητικήν τήν ανατεΟεΐσάν μοι υπ’ (χυτής εντολήν νά προσφω
νήσω πρώτος τον εκλεκτόν τοΰ λαοΰ καί επίσημον προσκαινητήν. 
Καίτοι δε ό χρόνος τής προπαρασκευής υπήρξε βραχιίς, βραχυτα- 
τος, έν τουτοις και οΰτος ολόκληρος δεν μοι παρεχωοήΛη, διότι, ε 
νώ δεν είχον παρέλΟει εί μή δυο ώραι, τηλεγράφημα αναγγέλλει, 
οτι ενεκεν τρικυμίας τό ατμόπλοιον Οά πρασήγγι'ζεν εις τήν μο
νήν τοΰ Βατοπεδίου μόνον. Ένετάλην τότε υπό τής μονής νά μετα
βώ εις Βατοπέδιον, ένθα άφικόμην μετά ΙΟωρον τραχεΐαν καί δυ- 
σπόριατον πορείαν περί τό μεσονύκτιον, προ τής προοίας δηλ. καί)’ 
ήν ί)ά έξήρχετο ό προιίΗι.τοιργός έκεϊ.

’() καιρός ομο>ς εϋχαΐς τών πατέρων έβελτκόίΗ] καί οταν τό 
πλοϊον περιέπλεε τόν ’ΆίΚο «ήν ευδία καί γαλήνη». Λιό καί οί Λου
ριά» ται πυρετεδώς έκινοϋντο προς υποδοχήν. Μόλις ό «Ιναναρης» 
ένεφανίσί)η παρακάμπτων τό ΆκράίΗος, ή λέμβος τής μονής έρρίφΟη 
εις την -θάλασσαν φέρουσα πρεσβείαν αποτελούμενην έκ τοΰ προϊ
σταμένου Μελετίου τοϋ γέρονιος Τρύφωνος καί τοϋ Κρητός Κοβμ&, 
ΐνα παρακαλέσο)σι τόν κ. πρωθυπουργόν νά αγκυροβολήση. Ίδου 
τό ’Ελεύθερον Η ή μα τής <’> Μαΐου πώς αναφέρει τό γεγονός τοΰτο:

Ο  κ. Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Σ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Μ Ο Ν Η Ν  Τ Η Σ  Λ Α Υ Ρ Α Σ

Εις τήν μονήν Λαύρας τό πλοΐον έστάΟμευσε καί παρέλαβε
τό ήγουμενοσυμβοΰλιον, τό όποιον έχαιρίτισε τόν Βενιξέλον  καί
καί τόν παρεκάλεσε νά έπισκεφίΐή τήν μονήν συγκεντροΰσαν ολό
κληρον τήν Βυζ. Ιστορίαν. Γ() κ. Βενιζέλος  εξέφρασε τήν λύπην του, 
διότι μετεβλήίΗ) τό πρόγραμμα του, υπεσχέ,Οη ομίος, όπόταν δυνη- 
■ίΐΐίβραδιίτερον, νά Ιηίο'κβφδ'ΐ} την Λαύραν καί νά παραμείνη  βίς τό 
άγιον Όρος 3 - 4  Εβδομάδας. Γην ά'φιξιν τοΰ Κανάρη εις Λαύ
ραν έχαιρέτισαν οί μοναχοί διά πυροβολισμών και κανονιοβολισμών 
(παλαιά τοΰ 21 κανόνια), ύψωσαν μεγάλας σημαίας καί έκκρουου- 
σι τά σήμαντρα καί τους κώδωνας».

Έ ν  τουτοις ό άγιος ΐ)εός διά πρεσβειών τοϋ πολιούχου τοϋ
’'ΛίΙωνος πατρός ημών ’Α&αναοΙου, τοΰ αεί εν τοιαιιταις περιστά-



σεσι Οαυματουργούντος, εβοήί>ησεν καί εΰρέΐΐη η τε κατάλληλος Λίρα 
καί ό άρμόζιον τόπος, καί ο περιπετειώδης λόγος μου εν τέλει 
έξεφωνήθη. Ύπείκοιν δέ ήδη εις τάς επιμόνους παρακλήσεις τών 
τήδε πατέρων προβαίνοι εις τήν έ'κδοσιν αυτού, καί>όσον εις τάς 
εφημερίδας ήρνηθην νά δώσω αυτόν πρός δημοσίευσιν, αϊτινες 
μνημονεύουσιν απλώς αΰτοΰ ως λόγου laco ρίπον, ή καί περικο- 
πάς ή συντόμους περιλήψεις ε σημείωσαν. Καί τά μέν τής μεγα- 
λειο>δους εκείνης υποδοχής στερεοτύπιος διεβίβασαν τηλεγραφικώς 
« ς  συντομώτατα οί άνταποκριταί, καί πάντες (ϊνέγνο)σαν εις τε τών 
’Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης τάς εφημερίδας. Ταχυδρομικήν άν- 
ταπόκρισιν ώς οΐόν τε έκτενεστέραν έδημοσίευσεν ή Αθηναϊκή 
ΙΙοίοία τής 8 Μαΐου, εξ ής παραλαμβάνω ενταύθα τά σπουδαιότε
ρα, ώς είσαγον.'ήν εις τον ΰπ’ εμού έκφωνηΟέντα λόγον καί ΐνα 
ϊδωσιν οΐ πατέρες πώς κρίνονται υπό τοΰ κόσμου τά καί)·’ 
ή μας. Όφείλο) δέ νά παρατηρήσα), δτι οί ενταύθα αποδιδόμενοι 
τίτλοι καί τά άξκόματα δεν άνταποκρίνονται πάντοτε πρός τήν 
αλήθειαν.

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Ε Κ  Τ Η Σ  Π Ρ Ω Ι Α Σ

«ΙΙρίν είσπλεύσωμεν εις τον ορμον τοΰ Βατοπεδίου, επάνω εις 
τήν κορυφήν φαίνονται τά ερείπια τής Ά θω νιάδος Ακαδημίας πού 
δεν άνεπληρώί)η πλέον ώς Σχολή Θεολογίας. [ ενρπχόμ°ΰ·α]  είς 
τήν «Πύλην αύχήν τοϋ οΰρανοϋ» ώς άπεχλήϋ·η xb άγιον "Ορος. 
Καί ευθύς αμέσως τό Βατοπέδι μας υποδέχεται μέ ο λα τά σήμαν
τρά του καί μέ τήν παράταξιν εις μακράν γραμμήν τών μαύ- 
ροιν ράσοιν του είς ολην τήν παραλίαν. Πρώτος καί τελευταίος 
σταθμός τής πρωί*)υπουργικής έπισκέψείος είς τό άγιον “Ορος τό 
Βατοπέδι συγκεντρώνει, αντήν χήν σ τ ιγμήν  ολην την Ά γ ιο ρ ί ΐτ ικ ή ν  
έηίδει'ξιν χαΐ η ιοεχοιμασίαν.  Φαίνεται οτι εγινε τβανταχτή  καλο
γερική συζήτησις είς τήν Τεράν Σύνταξιν τών Καρυών περί τον 
προγράμματος τής δεξιώσεως τοΰ πρωθυπουργού, ο όποιος ειχεν 
άπο(ρασίσει νά άρχίση τό προσκύνημά του από τής Λαύρας καί νά 
καταλήξη είς τό Βατοπέδι. 'I I  κακοκαιρία, τήν οποίαν άπηυχήΟη-



οαν ασφαλώς ιΰς τας προαι υ/άς τον  οί Α αυριώ ια ι μοναχοί,  χο>- 
οίς νά κϊπακουσίΐοΰν, τους (•<m<n|'T1‘ τής τιμ ής π«Π Ρπ^ρίμ; ναν, 
αλλά x i j v  δκζεδ ίκησαν x ( i l  1 1/ν άνέλαβον ένιός a i ’ tow  tc i J  Βατο · 
ηεδίον,  ολίγον αργότερα, χάρις εις τήν ρητορικότητα τοΰ π ρ ο η 
γουμένου  των Εύλογίον,  ό οποίος jtootτεφώνησε  τό·' ποόεδρον 
της Κυβερνήσεως ώαάν vck τόν ύ π ζδ ίχ ε ιο  t-ίς τ ·)ν 'Α γ ία ν  Λαύραν. 
'Ο λόγος οότος ήτο ίσος  ό καλύτερον διην&ισμένος από όλους τοός 
ά’λλους Βυζαντινοειδεΐς δι!Η'οα'μ.|>ους τΛν άγιον 11ατίρων. Οί λό
γοι, αΐίΓοί ήρχισαν ευΟός από την άπο(!άί)ραν <υραν 7,'ίΟ πρωινήν, 
καί εσυνεχί<τί)ησαν μέχρι τοΰ γεύματος, <Υηλ. την όιυτέραν I<■> t <ϊ- 
μισημβρινήν. Ιιίναι περιττόν να τοίις 'επαναλα'(>11 τις, αφοΰ όλοι. 
πεοιεκλείαίίησαν αυστηρότατα μέσα ι-ίς τό ΤΛκιν πλαύτιον της έκ- 
φράσεο>ς τΛν εΰχ<ον καί τών κνίίοικικ/ιτπκΛν Απ.ιφ<ι>ν ημάτοιν. Ιίι - 
|!(χίο)ς τό γεγονός τής έπ ισχέψ εω ς ένός π(.ω&νπουαγοϋ τ-ής Ε λ
λάδος εις τό άγιον "Ορος διά πρώχην φοράν ιϊνα ι σημαντιχώ  
τανον διά τόν Ά&ωνίι-ην κόσμον τών μονάχων. Ε ϊδον είς την  
έπ ίσκεψ ιν  αϋχην την  ουμηά&ίΐαν της Κνβιρνήαεως πρός τούς 
φύλακας τών Ιε^ών παιαδόΰεων κ&Ι τ $ ν  πολυιιμοχέρων κειμη-  
λείων τής  #,ρηακζντικης μας ιστορίας Καί ίξείϊήλωσαν t ήν ικα- 
νοποίησιν τον  μέ πολλούς λόγοι);.

Λιά νά φΟάση ό κ. πα<οί)νποι>ργυς εο>ς ?.κη (ι-ΐς τόν ναόν) 
είχε (Trgo)f)f| ένας τάπης 3 0 0  «αΐ πλέον μ -'xg >, μονοκόμματη 
στενή λωρίς ίκρασμενη εις τήν ’Ιταλίαν καί φι'οοι'σα εναλλάξ τόν 
Λικεφαλον αετόν, τό αυτοκρατοοικόν Βυζαντινόν στέμ,μα κι/ι τα 
ψηφία 1. Μ. Β (Ιερά  μονή ΒατοπείΗου). *Ο τάπν$ οΰχος ν,αιε 
σ ευάσΦη διά την άλλοτε άναμενομένην έπίσκ&ψιν τοΰ άβιμνή- 
σ ιον  βασιλέοος Κωνσταντίνου . Σήμερον είναι. ή ποωτη φοοα αιοίί 
Αχρησιμ.οποιήίΙη. Κϊς ολον τό μήκος τής άνηφορικης όιαιΐοομή.·, ί-  
πάνω ΡΪς τό λι!)όστρ(οτον εΐχον σπαρή ά'φΟυνα φόλλα χλο>ηάς JW- 
φνης, τα όποια μέ τό άρωμά το>ν ποοσέδιδον avQiaaoTPQttv μυστα
γωγίαν, εις την πομπήν τής οποίας ήγοϋντο οί φούσταν ελλά φόροι 
σΒρδάρηδες τής Ί .  Κοινότητος. 11 ο<* τήί μεγάλης Χιχλν.ής IIόλης 
τής μονής άνέμενεν ό τέως Μητροπολίτης Μοσχονησίων Φώτιος
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περιβεβλημμένος τά ιερά άμφιά του καί τήν μίτραν, καί περιστοι- 
χιζόμενος από τον κλήρον μέ τάς χρυσοποίκιλτους στολάς. 'Ο  κ. 
προ>{Υπουργός ήσπάσΟη τον σταυρόν καί ή πομπή επροχ<όρη<τε μέ
χρι του ναοΰ. Έ κ ε ΐ τοΰ προσεφέρίΐη ό θρόνος . . . αλλά δεν έδέχΐΐη. 
I f  δοξολογία υπήρξε βραχύτατη, αλλά αί εύχαί καί αί ψαλμωδίαι 

έν μέσω κειμηλίίον, εις παρόμοιον περιβάλλον, από τόσον καλλι
κέλαδους ψάλτας, είχε κάτι τό αλ*ηί)ώς μυσταγωγικόν. Λι*στυχώς 
ομως έτερματίσί>η μέ. βίαν διά νά όμιλήση πάλιν άλλος αγιορείτης. 
Κίπεν οτι από τής αποφράδος ημέρας τής 2ί» Μαΐου 1-153 πρώτην 
φοράν (” 'Λί>(.>ς αισθάνεται τόσην ευτυχίαν. Και έξηκολοΰί)-ησεν εις 
τόν Υδιον πάντοτε τόνον. 'Ο  κ πρωθυπουργός ευτυχώς δεν έδιδε 
συνέχειαν είς τάς ύπερβολικότητας αύτάς τώ ν μοναχώ ν, απαντούσε 
μέ όλίγας λέξεις καί ε ίπεν οτι ί)ά προσπαίίήση νά έπανέλΟη, διά 
νά έπισκεφίΙ-ή ολας τάς μονάς, οταν δεν ί)ά είνα ι πλέον εις τήν 
εξουσίαν, καί ί)ά εχχ] ολον τόν καιρόν του ελεύθερον Οί μοναχοί  
δέν έφάνησαν iga tge t ixd  έν& ονοιασμίνο ι ά πό  τή ν  δήλωαιν,  καί 
είναι αμφίβολον άν επιφυλάσσουν εις τούς τέ<ος προ) ί) υπουργούς 
τούς ίδίους διΟνράμβους μέ αυτοΰς, ποΰ απαγγέλλουν κάθε δυο λε
πτά τής ώρας εις αυτήν τήν υποδοχήν.

Μετά τήν όλιγόλεπτον δοξολογίαν καί τούς λόγους πάλιν εις 
τό άρχονταλίκιον, τήν μεγάλην αίθουσαν των υποδοχών, προσε- 
φέρίΐη λουκούμι καί νερόν καί νέοι λόγοι. Έ δώ  έ'λαβ> π λέο ν  τήν  
σειράν ό προηγούμενος  τής Μ εγ ίσ τη ς  Λ αύ ρα ς ,  ό όποιος άν ήνέ- 
χί)η την^ αλλαγήν τοΰ προ>ί)υπουργικοΰ δρομολογίου, δέν ήτο δυνα
τόν νά ύποκυψη είς τόν άφανισμ,όν ενός λόγου είκοσασελίδου, τόν 
οποίον ειχε συντάξε.ι. ~Ε κα μεν  Ζνα μ ικρόν  π ρό λο γο ν  εΰβ-νμότατον, 
περιέγραψε τάς π ^ ιπ ετε ία ς  του άπό Λαύρας είς Ηατοπέδι καί τά- 
ναπαλιν, με/ρις οτο;» έλήφί)η έπί τέλους οριστική απόφασις περί 
του που ί)ά άποβιβ«σί>ϋ ό πρωΟυπουργό;, καί ί.ζήτησ?. τήν άδειαν
να απαγγειλη τόν λόγον του, γρα φ έντα  «ατά τό ή μ 1σν  ε ίς  τό πιλλί,  
«αί πατά τό e CaQOV η μ ^ υ  al„ τό Α ύτός  βίν<Μ ό

ανεφερα και προηγουμένως ό διηνϋ-Ισμένος μ ϊ  χαα το χο μμ ίνα  ά- 
ποσπάσΗ&τα.
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ιΦωχίζου, φω τίζου  ή Νέα ‘Ιερουσαλήμ*  είπεν ό άγιος Λαύ
ρας, και ηηχισε τόν λόγον του ωσάν νά ΐπεδέχετο, λέγει, τον 
πρωθυπουργόν εις τήν Μεγίστην Λαύραν. Καί τί δεν είπεν ό 
παλαιός ουτος έν ΆίΤήναις γυμνασιάρχης, σημερινός ηγούμενος 
εις τό άγιον ’Όρος! Ώμίλησε περί τοΰ χ ρ υα ελεφάντινου Διάς, 
τοϋ οποίου δυο άδάμαντες ε.φώτιζον τους προ τοΰ ”Λί)ο) ναυ- 
τιλλομένους, άνέφερε την Απελευ&έρωαιν τής Κρήτης ύπό τοϋ άγι
ου Ά& ανασίυυ,  καί οτι Νικηφόρος δ Φωκδς διέταξε νά μεταφέ
ρουν πολλούς εκ τών εκ Κρήτης θησαυρών διά τήν κατασκευήν 
τής Μεγίστης Λαύρας, απήγγειλε στίχους με ρίμες χρόνου καί θρό
νου, είπεν οτι ι) Σ υμπολιτε ία  ιώ ν  ‘.Ηνωμένων Πολιτειών έχει 
έφαρμοηθή άπό ΙΟ Ο Ο  έτών  ε£; τό άγιον "Ορος, οτι ή Κοινωνία  
των Εθνών έκεΐ ·προϋπηοξι καί ύφ ίστατα ΐί  κατά τόν απόστο
λον «ουκ ενι Ιουδαίος, ουκ ενι "Ιίλλην ουκ ενι δοΰλος», άνέφερε 
λατινικούς ορισμούς ίΐιά τόν ”Λί)ω (παλαίστραμ βιρόρουμ σανκτόρουμ), 
εξήγησε τόν κ· Σικελιανόν  και τάς Λελφικάς εορτάς, τονίσας οτι 
οί άγιορεΤται είναι ολοι πρό πολλοΰ ^ικελιανοί, αννε χΐζον ιβς τήν  
Ιεοάν παοάδοαιν τοΰ Βυζαντίου  είς έηο χή ν  Ακράτου νλιαμοϋ  
καί παραδόξων Ιδεών. Καί μετά τήν τόσην ανάμικτον ευφράδειαν 
έζ-ήτησεν Από τόν πρ ω θ υ π ο υ ρ γό ν  ύ'ετικά Ανταλλάγματα'. Νά α
νασύσταση ή ’ΛΟωνιάς ’Ακαδημία διά τήν πνευματικήν μόρφωσιν. Νά 
συσσωματ<οί)ή εις Σχολήν Καλών τεχνών ή εγκατεσπαρμένη διά- 
Ιΐεσις καί ε.πίδοσι; τών μοναχών εις την ζωγραφικήν και τήν ξυ 
λογλυπτικήν καί τήν χειροτεχνίαν. Νά ίδρυί>[ί τυπογραφεϊον διά 
νά τυπώνωνται αί μΐ’λέ.ται τών χειρογράφων καί αλλα πολύτιμα 
βιβλία.

Καί ό πρω θυπουργός Απήνιη jav είς αύιόν  ιόν λόγον, οπως 
γνωρίζετε από τά τηλεγραφήματα μου. Κΐπεν οτι 6 'Ελληνισμός  
άποβλέπει ε[ς τό Λγιον "Ορος ώς είς trjv κιβωτόν τών θρησκευ
τικών καί έθνικών παραδόσεων.' καί άν υπήρξε μικρά ή ϊί.κδή- 
λωσις τής εκτιμησευις καί>’ ίίλον αυτό τό διάστημα, τοΰτο οφείλε
ται είς την προ μικρού μόλις άπρλευί)έρ<οσιν, εις τους πολέμους, 
εμφυλίους σπαραγμούς καί καταστροφήν. Ύ π β α χ έθ η  εΐαόδημα  ε-

— II —



v a v t i  tiSv α π α λ λ ο τ ρ ιώ σ ε ω ν ,  ν π ε ο χ έ ϋ ' η  την "Αθω νιά δα  Ά χ α δ η -  
μ ία ν ,  χό Τ υ π ο γ ρ α ψ ζ ΐ ο ν  κ α ί  την Σ χ ν λ ή ν  τ ώ ν  Κ α λ ώ ν  τ ε χν ώ ν  ιδ ίως  
διά την ά γ ιο γ ο α φ ία ^  και  ξ υ λ ο γ λ υ π τ ι κ ή ν .  Ε ϊ μ : ϋ · α  υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ,  
ε ί π ε ,  νά δ ια τ η ρ ή α ω μ εν  ει;  τό ά γ ι ο ν  Όρ ο ς  τον μ ο ν α χ ι κ ό ν  β ί ο ν  
ο ϊος  ά η ό  α ι ώ ν ω ν  ύ φ ί σ τ α τ α ι .  Καί εδω ί)ά ερχω ντα ι  οσοι ί)ελοι>ν 
να  καλογΓρρΛτον»', δ ιό η  « ί άλλ α ι  μοναΐ σιγά σιγά {)« εκλε ίψ ουν  
Γί)  κ. π ρ ω θ υ π ο υ ρ γό ς  i’-'x.i/.;if καί « λ ίγη ν  πολ ιτ ικ ή ν ,  ε ίπ ε ν  <"<τα (ά'λλο·
τγ) π,πι·· περί η Ίν ικ κττ ικώ ν  μας (ϊλί\|>ρc»v πρός τή ν  Τ ουρκ ίαν ,  και
μ,ι τα μικράν δ ια κ ο πή ν  παρετέ!)η μ εγα λό π ρ επ ες  μοναστηριακόν γετ  
μα, όπου <ρεΰ! νεο ι  λόγοι ρξρ*ρ«·>ν-Γιί)ιι<τοιν . . . Ο κ. Β ε ν ι ζ ν λ c 
σ τενοχω ρη μ ένος  απη ντηστν μόνον «ρί-χαρισπο πολό» και  εσώί)·ημεν 
δ ιαλνίΐεντες ,  δ ιά  νά  Οαυμάσωμεν τά κειμ ή λ ια  της μονής Β α το π ε -  
δίο I’.

Ν .  Γ ιοκ αρ ίνη ς .

( Έ κ  τ π ξ  Π ρ ω ΐ α ξ  τ ώ ν  ’A S r n  ώ ν  τ η ς  S Μ α ΐ ο υ )

Ο ί ανωτέρίο α να φ ερόπ ενο ι  λόγοι ε δη μοσιε ι'1 ί)ησαν, ατε συνπ ι-
μώ τατο ι,  διά τώ ν  ε<ρημ:·-ρίδ<ον, καί ε ίνα ι περ ιττόν  ν ά  επαναλά[>ο> 
ενταΰΟα, ί'να μή καταστώ προσκορής τοΐς άναγνώ στα ις .  Ί I  ΓΙ. Κοι- 
νότης  ποοσεφώ νησε τον  κ. π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ν  διά τοΰ 'αντιπροσώπου 
τ ή ί  Μ.!;γί<7της Λαύρας κ. Γ ρ η γο ρ ίο υ  'Ιεροδιακόνην^  1 οστις την  
τοΰ ίερον τόπου άνεκφρασ τον  δ ια δ η λ ώ ν  χαράν καί την  ε ΰ γ ν ο μ ο -  
σ ύνην  ^τρι'ις το ν  υψ ηλόν  Επισκέπτη ν ε ίπ ε  καί τάδε: «Κίς τά β ουνιί 
τοΰς α ϊγ ιαλο -ic, τοί·ς κάμπον::, τά  δάση, τάς χαράδρας και τά  «τ3Γ·ί|- 
λαια  τής α ίω ν ίος  τούτης  στυλοβάτιβος τής ά μ ω μ ή του  ημών π ίστε-  
(oc, κ(/.ί τής δεδοςασ μενης  ημών πατρ ίδος,  \)ά α ντη χούν  ακατάπαυ-  
στοι καί α κ α τα π ό ν η το ι  δεήσεις και ίκεσίαι προς τον  ουράνιον π α 
τέρα, όπω ς εν τ ε ίν η  καί κ α τ ε υ ο δ ο ΐ . .  τά δ ιαβήμα τα  τής υμετέρας 
εύσεβεστάτης ε ϊο /ό τ η τ ο : : . . ' . » ’’i I δε τοΰ Β ατοπεδ ίου  διά τοΰ εκ 
τών π ρ ο ϊσ τά μ εν ω ν  κ. “Α ν αχο λΙ ον  ζωηρότερο ν τά αυτά  π ερ ίπ ο υ  
επ α νελ α β εν ,  είς τάς προση (υνήσεις δέ ταΰτας,  τυπ ικάς  α λ λ ο κ ,  ό 
κ. Βενιζελο; ά π η ντη σ ε  λακ<»·νικο>τατα.



’Ιδού ό υπ’ εμοϋ έκφο>νηθείς λόγος ίστορικας εν τώ μεγάλω
Συνοδικοί της τοΰ Ιίατοπεδίου μονής ενώπιον τών επίσημων καί 
πολυπληθούς ακροατηρίου.

«Φωτίζου φωτίζου ή νέα ‘Ιερουσαλήμ, ή γάρ δόξα Κυρίου  
επ ί  σε άνέτειλε' χόρευε νϋν xal άγάλλον Σιών, ού δέ αγνή 
τέρπου, Θετόκε, έν τί) έγέρσει τον τόκου σου».

Λιά τοΰ χαρμοσΰνου τοΰτου καί θεσπεσίου ύμνου, σεβαστέ κ. 
Πρόεδρε της ελλ. Κυβερνήσεως, υποδέχεται υμάς σύμπασα»} ττρεσ- 
βνγε'/ής Ααυριωτικί) άδελφότη; και έν ψαλμοΐς καί ωδαΐς πνευ- 
ματικαΐς ώδήγησεν υμάς υπό τους Πόλους τοΰ ίεροϋ τοΰτου ναοΰ, 
οστις είναι <5 πρώτο; άνεγερ&εΙς έν ’Ά & φ  δαπάναις τοΰ μεγάλου 
αΰτοκράτορος Ν ικηφόρου τον Φωκα, καί έν σμικρώ άναπαριοτα 
τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τής τοΰ Βεοΰ αγίας Σοφίας. Φωτίζου 
από τής παλαιάς ή νέα ‘Ελλάς τώ φοκί τής ελευθερίας λαμπρύ
νομε νΐ), καί δός δόξαν τ<7> θεώ καί τώ μεγαλουργώ ελευθερωτή. 
Χόρευε ννν καί άγάλλου ή νέα Σιοίνν, ή Ά&αίϊτις 'Ακτή ,  έν κόλποις 
κατέχουσα νΰν καί ένθρονιζόμενον επί τοΰδε τοΰ ίεροΰ καί έ.πηρ- 
μένου Κρόνου1 τόν γεράσμιον τής ‘Ελλάδος κυβερνήτην, έν <Γ> πραγ- 
ματοΰνται οί πανελλήνιοι πόθοι καί ελπίδες. ’Επί »00 ετη άφθο
νος έκαίετο ό λιβανωτός καί πυκναί ανηρχοντο είς τά ΰψη τολι'ι- 
παι τοΰ θυμιάματος καί τό ευώδες άρωμα, οσμή ευωδίας πνευμα
τικής, τάς εκτενείς καί, επιμόνους εύχάς καί δεήσεις τών τήδε πα
τέρων συ·νοδεΰον μέχρι τοΰ θρόνου τής μεγαλωσΰνης έν τοϊς ΰψί- 
στοις. Καί ιδού ό τό θέλημα τών φοβούμενων ποιών καί τάς ω δί
νας λυοιν τών πεπεδημένων, έπεΐδεν ίλέο) ό'μματι επί τήν δέησιν 
ήμών τών ταπεινών, καί έξαπέστειλεν ήμΤν λΰτρο>σιν εξ αγίου κα- 
τοικητηρίου. Μετά μείζονος νΰν ενθουσιασμοί καί άγαλλιάσεο>ς έ-

1 ΚΪΟκηιη έν τα ΐς  του ”Λ0<ο μοναΐς, ΐοως :ίπό τών χρόνων κ 'ιν  Ηυζ. «ίιιο- 
xi>ut(>l>wv τούς μεγάλους πολιτικούς ιϊνδρας νά ToreoOet<T),auf»s^^-*«iaiu^isy<<Ti- 
κοϋ ()()0vou, ΓΐΛεςι καί είς τούς ικισοάδες έγ ίνετ^  ,^,ί<ν*.ϊϊ£γιζί& '® $
Movfi roO 1!«τοπεδίου άπεποο’̂ Η) νά xuOiny. j  ι ί . V·* r« '



παναλαμβανει νΰν «ί γηραιός "Άθως τά φαιδρά τοΰ 1912 επινίκια, 
ότε απ’ ιϊκρου ε<»ς άκρου συνίκλονίζετο εκ τών ιαχών τών θριάμβων 
τοΰ νικηφόρου στρατόν, και τών διίΐυράμβον τής χαράς' ν ϊν  «ί) χαρά 
ημών έστί πεπληρωμένη», διότι ήξιώίίημεν νά ίποδεχΟώμεν καί πε- 
ριπτνχΟώμεν τον πρώτον πολιτικόν άρχοντα τοΰ ΟεοσίΛατου ίλλ. 
Κράτους, τό πρώτον πατοΰντα τό ιερόν τοΰτο έδαφος. Τό [! ιον υ
μών βάδισμα κ. Πρόεδρε στερεοί και εμπεδοΐ τό πάν, οναφ ίγγε ι  
άροήκίως τήν 'Ελληνικήν τα ύ ιην  γην  έπΐ τον συμπαγούς  γρανί
του, οϊαν ·&·εωροϋμεν τήν ‘Ελλ. κυριαρχίαν.

Έ ν ανεκλαλήτφ χαρά καί συγκινησία ό ΐιπρρήφανος ’ΆΟίος 
δεχόμενος τό ευλαβές υμών προσκύνημα, τό άχραιφνέοτεραν τη; 
Έ λ λ .  ψ υ χ ή ς  γνώρισμα,  ήρεμα κλίνει τήν κορυφήν καί καταβιβά- 
ζει εφ ’ υμάς τι'ιν ευλογίαν τοΰ οΰρανοΰ. 1 Ιροσμκιδιά «κτινοβόλον 
ρίπτων βλέμμα πρός τας νΰμφας τοΰ αϊγαίου, καί χαιρετίζει τας 
ΙΙιερίδας καί Έλικωνιαδας μούσας. ΙΙρός τήν "Ελλην' άνοίγει τάς 
άγχάλας χαϊ έπ ΐ  με ιζον  ίχτε ίνε ι  τάς χειρας πρός ιόν Ε λ λ ή σ π ο ν 
τον, ϊνα περιλάβη τήν πόλ ιν  τών όνείρων. Ί δ ο ϋ  ποϋ  άπό 5 0 0  
έτών τείνουσιν  of συνεχείς καί άδιάχοποι τών πατέρων εύχα ί ί

'I I  ί)εία πρόνοια εστησε τόν ”Λί)ο)να, ό>ς ουρανομήκη γίγαν
τα, εν μέσο) τών ελληνικών χορών, "να οοτος δια τοΰ άστραπη- 
βόλου βλέμματος ήλεκτρίζθ)ν αυτάς ανγκρατ-rj άδιασπάστως προση
λωμένος χαϊ ήνωμένας τ·β σιίοτει του άλη&ινοϋ Θεόν χαϊ έν τ$  
εύ&ανααίφ τής ‘Ε λλ .  φυλής.  Και όπως κατά τήν παράδοσιν οί 
οφθαλμοί τοΰ Ά & φ ο υ  Διός, χρυσελεφάντινου αγάλματος ίσταμένου 
επί τής κορυφής τοΰ ’Ά θ ω , δυο πελώριοι αδάμαντες, r φώτι'ίον 
τους ναυτιλλομένους, ούτως επί τών βράχο»ν τούτον προσπειιαττα- 
λευμενοι οί μοναχοί ΰπήρξαν διά τών αιόνοίν οί χειραγοιγοί τοΰ 
κόσμου προς τήν αγάπην τοΰ ίίεοϋ καί. τόν ερίοτα τής πατοίδος. 
Δυνάμείΐα νά εϊπωμεν οτι καί έν τούτω οί αγιοοεΐται συνέχισαν τάς

1 "Ocav t’vyacpero 6 λόγος, τήν nnotcyoudv ιη ς  Λψί'ξαιης ιό  τηλιγοίίφΐ)!1"  
ιλι-ytx οτι <1 «. Ι Ι ε ν ίζ έ λ ο ς  ()<« ίπ ι /ifi toii «”Κλλ»|», ιϊλλ’ r :ΐιιι)ι| fttv
ί\το ί:τοιμι>ν tiiOto, έταξείδευσε ίΐιΰ  toft r;fij 1ι(rrxnfi » K u v tn >| »
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παραδόσεις τών μοναχών τοΰ Ηυζαντίου. Ε κείνοι ον μόνον εξε- 
χριστιάνισαν τά διάφορα εί)νη και διέδωκαν μετά τοΰ ευαγγελι
κοί' φοτος ιόν ελλ πολιτισμόν, άλλ’ έκαλλιέργησαν λίαν εύδοκί- 
μως και τάς έπιστήμας. Καταπληξιν νΰν εμποιεί ό πλούτος τών 
γνώσεων καί ή πνε.νματι ή παραγο>γή τών μελανειμονοΰντων τοΰ 
Ηυζαντίου. Οί δορυφόροι οντοι οταν έπείσίίησαν, οτι ο σπόρος 
τοΰ Ευαγγ. κηρύγματος δεν ευρισκε πρόσφορον έδαφος είς τάς 
αγόνους χώρας της ’Ανατολής, έστράφησαν πρός Αυσμάς και Βορράν, 
καί στήσαντες τάς καλιάς α ϊτώ ν ώς νπόπτεροι αετοί είς to ί'περγειό- 
τατον τοντο σημεΐον κατελάμβανον διά τής πτήσεως τό παν. Τό 
ποτέ κατείδωλον  «αί legbv των Πελασγών  όρος,1 από πολλών 
εκατονταετηρίδων είχεν εγκαταλειφίΐή καί ώς καταφυγιον τών 
αγρίοιν θηρίων, καί ή φΰσις αίίτη είχεν έξαγριωΟή, καί ήτο ίίλως 
άβατον καί απρόσιτον τοΐς πολλοΤς. Ί I τ ο  ομως τό κρησφΰγετον 
τών πειρατών, οΐτινες ά,το τής Κιλικίας όρμηΟέντες ειχον έπεκτα- 
ί)η καθ’ (Ίλην τήν Μεσόγειον καί καταλα^όντες καί αυτήν τήν 
Μεγαλόνησον εΐχον καταστή ό τρόμος τών πλεόντων. Οί μονα
χοί έγκατασταίΐέντες διά συνεχών αγιόνων καί πολυετών επιχει
ρήσεων, και εγκαίΚδρΰσαντες τήν λατρείαν τοΰ εσταυρωμένου επί 
τοΰ ’Ά ίΐω  συνετέλεσαν, ώστε ή παρουσία αυτών συν τώ χρόνω 
νά επενέγκη τήν τελείαν τής πειρατε'ας διάλυσιν. ‘Υπήρξαν κατά 
τοΰτο ευτυχέστεροι τοΰ Ι’ίομαίου υπάτου Π ομπή ίου.

ΤΙ Τερά ημών Μονή με0’ ΰπερηφανείας νΰν υπενθυμίζει τή 
υμετέρα ε.ξοχότητι, οτι ή ήοιοοτόκος πατρίς αυτής, τήν εκ τών 
Αράβων απαλλαγήν αυτής οφείλει κατά μέγα μέρος είς τόν πολι
ούχον τής ήμετέρας Μονής, τόν οοιον πατέρα ’Αθανάσιον.  Οίί- 
τος βιαζόμενος υπό τοΰ Νικηφόρου  νά ίδρυση τήν Μονήν ταύ- 
την, προέβαλλε διαρκώς τους έκ τών πειρατών κίνδυνους. Ό  γεν
ναίος στρατηγός άποφασίσας νά αναλάβη τήν εκστρατείαν, καί

‘ Βλ. ημών: «‘II |5αί)υιί\«( θρησκευτική οημασία τοΰ άγιου "Ορους
ι’ν τφ  έλλ. ίΟνει» (ίϋνική  Ζωή, ’ΛΟήναι 1!)1(>) σ. 11. ί .  κνΟ’ άναφέρυμα' o ti  καί 
tv  τβ <*ς>χ«ί<ί έλλ. έποχΐι το άγιον Ό ρ ο ς  εκαλείτο «ίερύν νΟ οος».
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l-;/(O V  f ' j r ’ ό ψ ΐ ν ,  ΟΤΙ ’iJ tO  1Γ>0 Γ’Τ<~> V ε . Τ α ν ε ί λ η μ μ ' . - 'ν α ΐ  Κ3ΤΓ/.Ρ11>Ι|(ΤΡΐς

η,χον iLtotiV/ju, Γ-πεμι· νε καί επί'ΐσι-· τον Αθανάσιον να συνο^ηπτη 
τίιν κκστρατείαν. Καί παρίστατο ό άγιος μρ.τιι τοϋ σταυροί-' π ς  χεΐ- 
ρας ώς ά'γγελος εκ ίίεοϋ εμ,ψυχώνονν τους μαχομένοος, καί ίι θεία 
πρόνοια όντως έστεψε, ν Γ'.τό πλήρους επιτυχίας τήν εκστρατείαν καί 
η Κρήτη ήλευθερώ θη  άττό τον ’Αραβικού ζυγόν,  μεγα δέ μέρος 
τών λα<(ηίρο)ν δΐ’·τίί)η προς ανέγί:ρσιν της μονής Λαύρας. II 
παράδοσις φέρει οτι αί όρειχάλκιναι τής μ··σαίας τοϋ ναοΰ εισοδου 
πΰλαΐ προέρχονται εκ τών εν Κρήτη ανακτόρων τών ’Λράβων 
|·Ιασιλέο>ν. Καί ϊ.δοίι μετά πάροδον χκ λιετηρίδος όλης το ευγε.νές 
της Κρήτης τέκνον, ως Κυβερνήτης τοΰ νέου ελληνικού βασιλείου 
προσέρχεται, "να αποτίση τόν φόρον της εΰγνυηιοσΰνης εις τον 
άγιον Αθανάσιον!

Ί Ι  ποιητικη και εκπαγλος της φιίσεως μορφή καί το υψηλόν τοΰ 
’ΆΟωνος μεγαλεϊον εΤ,χεν επισύρει και τών ελλήνων φιλοσόφων 
τήν προσοχήν. ‘Ο Φιλόστρατος αναφέρει, οτι εκείνοι «εχρωντο 
φοοντιστηοίω τ»7> ’Ά  !>(■> >. Και οί μοναχοί μετά τών πρακτικών 
αρετών άνεδείχΟησαν Ικανοί νά καλλιεργήσωσι και τάς ε.πιστημας 
καί δ η καί τήν θεολογίαν. Ό  'Άϋ·ω^ κατέστη σοφών ένδ ιαίτημο, 
•χαϊ τ& κέντρον τών άγιων, ηόλις Αληθώς ουρανία ώς Αηοκαλεΐ 
αΰιον ’Ιωάννης ό Κ αντακονζηνός '  ίίΟεν καί εκτοτε ελαβε τό τής 
αγιότητος επώνυμον. Τό «μή ζωην μετ’ άμουσίας» οί αγιορεϊται 
αεί εΤχον ΰπ’ όψιν, διό κατέστησαν τόν ίερόν τοΰτον χώρον εστίαν 
τών Μουσών. Τά ελληνικά γράμματα καί ή θεολογία ευρον ένταϋ- 
! ) ( Χ  τους ότρηρους ίΗράποντας. Τό άγιον "Ορο; ύπηρξεν  ή μεγάλη  
Άκοιδήμεια. δθεν  έξήρχοντο καί διεακορπίζοντο διδάσκαλοι, 
Ιεροκήρυκες, πνευματικοί καί Αρχιερείς άνά τήν νφήλιον.  Τόν 
Ι λ ' αιώνα καίίόλου τόν θρόνον τής Κ)πόλε(»ς εκόσμουν ‘Λγιορείται.

1 Και προς νΛΟω τώ ϊερώ γενόμενοι, ιίρει (ήλνΙον μετα tofi Ί ϋ ά ν ν ο υ  II* - 
λ α ιο λ ό γ ο υ  Ηλ πευ'ι τής επισκέψεως χαόχης ήμετέμαν ' Ιστορίαν χοΰ ασκητι
σμοί χομ. Λ' (192()) σ. 1)2-ί)i  καί 121 κ ί) ,  οπές) ούκ αν τις αμάοχοι πόλιν προ
σευχών ουράνιον... ('loxoy. Καντακουζηνοϋ Τ ομ. Λ’ σ. 8!50 έκδ. ΙΙαρισίων).
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Ε ντεύθεν  ως από Οονρείου "ππον Αξώρμησαν οί ίεροί εκείνοι 
άνδρες, οί τά φώτα τή; i iuTf:[·}ι ι'<ις καί παιδείας διασκόρπισα ντες είς 
tu  διάφερα είΐνη: οί Ίβηοίται όσιοι ’Ιωάννη;, Ευθύμιος χαΐ Γε
ώργιος είς τορς ”1|·>ηρας, ό άγιος Σάββας είς τούς Σέρ|)ονς, ό όσιος 
’Α ντώ νιο - Πεζέρακας εις τοίις Ι’ώσσονς, καί εΐτα ό Γραικός Μά- 
ξιμος, ό άγιος Ν ήφω ν  είς τούς Ι’ονμάνονς, καί ό άγιος Κοσμάς 
έ'σωαε ιόν Χριστιανισμόν έν Ή π ε ίρ φ  «αί Άλβανίφ , Λνήγειρε 
πολλούς ναού; «αί 3 0 0  ολα ‘Ελλ. σχολεία.  Τόν κοληφώνα τών 
;ιρός τήν πατρίδα υπηρεσιών οί άγιορεΐται ΑπέίΤεννο κατά τόν ίιρόν 
Γ'πέρ τής Ανεξαρτησίας αγώνα. *000 μοναχοί i n I εφαλης εχοντες 
τούς ηγουμένους Λαύρας καί Έ ιφ ιγ μ έ ν ο ν ,  έξΓ/λϋ·ον καί έπολέ- 
μησαν έν Χ αλκιδική  κατά τοΰ Ά βουλα βού ι ,  άλλ’ ΑγκατελείφίΗ]- 
σαν επε τα καί ό τόπος ίπέστη τά πάνδεινα, επί Τετίαν κατεχόμε- 
νος {ι.τό τοΰ Τονρκικον στρατόν

Τό παράδειγμα τον ίααποστόλου Κοσμά  δεικνύει τήν δοάσιν 
τών αγιορειτών επί τής σκληράς δονλείας ’Καν ευπομεν, ότι τό 
άγιον "Ορος έπΐ Τουρκοκρατίας £σωοε τόν έ9·νισμόν, τά ‘Ε λλη 
νικά γράμματα καί τήν ’Ορθοδοξίαν, ονδεμίαν υπερβολήν λέγομε ν. 
Οι’ μόνον διατήρησαν ασβέστην τό ιερόν πυρ τοΰ εθνισμόν και 
τής φιλοπατρίας αλλά καί τόν ελληνισμόν εντός τα Χαλκιδικής 
χερσόνησοί) παρά τάς αντίξοους περιστάσεις, καί εκτός αι’ τής είς 
μεγίστην ακτίνα καί εις τάς έναντι νήσους; εως εκεί όπου ΐπήρ- 
χον τά άγιορειτικά Μετόχια- ταϋτα λέγοντες άναπαριστώμεν γυμνήν 
τήν αλήθειαν.

Καί δέν ήτο μόνη ή περίφημος Ά·&ωνιάς ‘Ακαδήμεια,  τό 
τότε. τέμενος τών Μονσών, ήτις όσ(|) βραχεί αν είχε τήν ακμήν 
τόσω άληστον Απ.πρήκεν ήμΐν τήν μνήμην. Έ κ ία τ η  μονή είχε  
τούς Ακαδημα ϊκούς ,  ώς μαρτυροΰσιν αί πλουσιώτατοι βιβλιοίΐήκαι. 
Λεν ήδυνατο νά ί)εο)ρήταί τις λόγιος Αν εκείνη τή εποχή εάν δέν 
Ατελειοποιεΐτο Αν τώ νΛί)ω. ‘0  ’Άι)ο); ήτο ή Ενρώπη.

Καί δέν Ακαλλιέργησεν απλώς ό ’Άί)<ος τά ‘Ελληνικά γράμ
ματα άλλά καί Αφήρμοσεν αυτά. Ή  Ε λ λ η ν ικ ή  φιλοσοφία εχει 
π ολλήν  σχέσιν πρός τήν άσκησιν. ‘0  Πν&αγόρας ίδρυσε τό

— 17 —



πρώτον κοινόβιον , ό Σωκράτης διαγράφει έν τφ  Φαίδωνι τήν 
άρίατην άσκητικήν διατύπωσιν, καί οί ΣνοϊκοΙ έφήρμοααν π ά 
σας τάς πρακτικάς άρετάς ώς οί αυστηρότεροι τών ασκητών.

Τάς περί Ισότητος και κοινοκτημοσύνης  άοχάς του Πλάτω.  
νος διαρρνϋ'μισϋ'είαας διά τον Ε ύαγγελ ίον  ενρίσκομεν έν πλήρει 
έφαρμογή έν τω ανατηρω χοινοβίφ , κατά τόν τύπον  τον Λαυ-  
ριώτον άγιου  'Αθανασίου, δατις ού μόνον έντός άλλα και έκτος 
τοΰ "Ορους έπεβλή&η. Τό κοινόβιον είναι ή τελεία εφαρμογή  
τών εύαγγελικών  αρχών.

Οί πρώτοι άσκηταί εΐχον συστήσει. περί τάς υπώρειας τοΰ ’Ά θω  
το κοινόν αυτών, όπερ ώνόμασαν Βουλεντήρια,  «τά ρυσα» τοΰ 
’Λριστοφάνους «Βουλευτήρια» εϊτα μετά την ϊδρυσιν τών μονών 
συνεπήχίΐη η λεγομένη Μ έση  η τό Πρωτατον εν Καρυαϊς. Καί είς 
τήν  πολιτε ιακήν όργάνωσιν τοΰ άγιον  ’Ό ρους  εύρίσκομεν τά 
στοιχεία τής άρχαιότητος,  τά τρία μόρια τής Αριστοτελικής πο
λιτείας ; «τό περί τάς άρχάς»,  ήτοι τόν ΙΙρώτον μετά τών συμ
βούλων, «τό βουλεντικόν»,  ήτοι την τακτικήν ϋύναξιν, καί «τό 
κύριον τής πολιτείας»,  ήτοι τάς διπλάς Συνάξεις, η εί)νοσυνελεύ- 
σεις, εν!)’ απίστέλλοντο δύο Ιξ εκάστης μονής ’αντιπρόσωποι, ώς 
και. νΰν συμβαίνει, (ό ‘Ιερομνήμων καί ό I Ιυλαγόρας). Λί Μοναΐ 
καίτοί καί)·’ εαυτάς ανεξάρτητοι καί αυτοδιοίκητοι, συνδέονται εις 
κοινοπραγίαν υπέρ τών γενικών τοΰ τόπου συμφερόντων όμοσπον- 
διακώς κατά τόν τύπον τής Α χαϊκής καί Διπολικής συμπολιτείας.

Οϋτω αί φ ιλελεύθεροι και ύψηλα'ι τής ‘Ε λλην ικής  άρχαιό
τητος πολιτειακαί άρχαί, αίτινες co πρώτον κτέΟησαν εις Ρφαρ- 
γην υπό τής ’Αμερικανικής συμπολιτείας, έν 'Α θ ω  Ισχνουσιν ήδη 
άπό χιλιειηρίδο; καί πλέον ! καί έφηομόζοντο τότε ακριβώς, ότ:: 
ώργίαζεν η απολυταρχία. Ά λ λ ’ εκτοτε καί ετερος πολιτειακός θε
σμός εξοκολλάψί) η καί επραγματοποιήίΐ η ενταύθα, όστις μόλις 
ίσχάτως ελαβε πάρκα καί όστέα έν Ευρώπη ώς κοινωνία τών εθνών. 
'Ε ντα ύθα  υπό  τήν Ιαχνράν τών εύαγγ. άρχών έπίδρασιν, οί 
άείμνηοτοι έκεινοι διέρρηξαν τό μεσότοιχον τών έθνών. Διά τών 
αιώνων έντανθα  "Ε λ λ η ν ε ς Ρ ώ σ σ ο ι ,  Γεωργιανοί, Σέρβοι, Ρου·
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μάνοι, ‘Αλβανοί, Βούλγαροι έ'τι δέ καί ’Ιταλοί προ τοΰ σχίσμα- 
τος συνδέονται ώς άδελφοί προς άλλήλους καί εζηααν ένάγααττ) 
άρμονία, τό τοϋ Π αύλου  < ούκ ενι Ιο υδα ίος ,  ούδε "Ελλην, ούκ 
ενι δοΰλος ούδε ελεύθερος έφαρμόσαντες -. ιΐ'αλ. Γ ' 2Η).

Ύ πό τοιαντας χριστιανικάς και ίριλελευ θέρους άρχάς ?"ζησεν ό 
”Λ{)(ι>ς επί μίαν χιλιετηρίδα καί διεδραμάτισε σπουδαΐον έν τ<7> 
κόσμοι πρόσοιπον. Ούδε μία βασιλεία καί πολιτεία διετηρή&η, το- 
οοϋτον ενιαία καί άμετάβλητος δοον ή * Αγιορειτική.

Τά  προνόμια καί δικαιώματα ημώ ν έγένοντο οεβαοτά ύπό  
βασιλέων καί τυράννων. Λυτός ο ουρανός έπεδοκίμασε καί έπε- 
σψράγισε το εργυν τών πατέρων ημών δι' άναδείξείος φάλαγγας 
σι (ίαστής 'Αγιορειτών όσίίον, οΐτινες πλέον «στερούν λάμπουσι ν έν 
τι;» νοητ<7, στερεο'ήιατι. () σοφός Δεινοκράτης προΐίτεινεν είς τον 
μέγαν ’Αλέξανδρον  να μεταβάλχι τόν ’Ά ίΐονα  είς πελώριον καί 
ουρανομήκη γίγαντα κρατούντα διά τής μιας χειρός πολυάνίίρωπον 
πόλιν, και δια τής ίτέρα.ς έκχυνοντα ποταμόν υδάτονν. Ίδου λοιπόν 
τό σχέδιον τοΰ Μακεδόνος αρχιτέκτονας πυνετελέ.σίΐη καί παρίστα- 
ται ενώπιον ημών δια τής μΐ'γαλοφιπας τοΰ Τραπεξουντίου ’Α θ α 
νασίου τοϋ Ααυριώτου,  συνεργεία καί άδραΐς δαπάναις τοΰ Ν ι·  
κηφόρου  καί τών λοιπών 1VC. αυτοκρατόρίον.

”()ντ<ο; ό ’Ά θω ς διά των γενναιοδωριών και τών πλουσάον 
βασιλικών αφιερωμάτων ΐ|ΰξηαρ.ν εντός ολίγου εις υπερβολήν. Π ά 
πας Ίννοκέντιος ό Γ '  άρχομένον τον Ι Γ '  αΐώνος άναφέρει 3 0 0  
μονός. Τοαοΰτον δέ ήκμαζον είς αρετήν καί αγιότητα ώστε δικαίως 
αποκαλεϊ ταΰτςα puhwstraiu virorum s<mclortiin.'l't\c παραδειγματι
κής ευσεβείας καί γενναιοφροαυνη.: τών Ιίυζανηνών μιμηταί έγένοντο 
καί οί ηγεμόνες τών λοιπών ορθοδόξων κρατών καί δη τής  
Βλαχίας καί ' Ρωααίας, ώστε ήδυνήί) ΐ| τό άγιον "Ορος καί μετά 
τήν αλοχτιν νά συνέχιση τόν ιστορικόν αυτου βίον. Σήμερον όραται 
πεπληρωμένον ά π  ’ άκρον ύ π ό  πλέον  τών δύο χιλιάδων ιερών 
σκηνωμάτων, άφ ’ ων (Ιεσπέσιος καί διηνεκής προς τόν ουρανόν 
αναπέμπεται ύμνος καί εκτενής δέησις ήπέρ τοΰ |ΐ.εγαλείου τοΰ έ’ίΐνους 
και σωτηρίας τοΰ συμπαντος κόσμου. Ί ίο ΰ  ή πολυάνθρω πος πό
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λις τον Δείνοχρότονς ί π ι  της περιφερείας έκεΐνης, iq>' ής οί 
άρχαΐοι Ελληνες οίονεΐ τήν  σιαροΰοαν κατάσναοιν προφοιβό.' 
ζοντες είχον άνεγείρει τη ν  ονρανόπολιν εις τάς ύπωρείας dxQi- 
βώς τοϋ  ’ Α&ωνο?. *Ό δέ ποταμός-, είναι Ακκϊνος πι ρι οί! ύ Χρίστος 
νιπεν : «ο πιστεΰ(»ι· εις Αμε ποταμοί Ακ τΓ|ς κοιλίας άρτον {>εν-
σονσιν ί’δατος £<~>ντος» είναι ί| ι-τί’/ν ί ) ί ϊ au γιίοις τον 11νεύματος, ύ 
λόγος τον Hr ον, οστις Αντενίΐεν διεσαλπίσί) η ϊπ ό  μιγαλοκιιούκοιν, 
διδασκάλων καί αγίιον άνίϊρΛν άνά τό σύμπαν : «είς πίϊπιιν τήν 
yijv <··ξ'Γ|λί)κν ο φί)όγγος αντοιν και είς τα πε’ρατα τής οϊκονμένης 
τα ρήματα αΐ'τών » !

1 οιΰτος ιιπηοςε ό ’Ά  Οίος, έξοχο'ιτατε, ή άκρόπολις αϋτη τήζ 
Ορθοδοξίας, και ι»ς τοιοϋτος παραίΊίίΊοται ννν εις κληρονομιάν 

το» ι· ιιλογιιμκΛ'ο» 'Ελληνικό* κρατεί. Χ ώ ρος ίερός rfj μητρι τοϋ 
Θεον Αφιερωμένος, Άλλος έπ ίγε ιος  ηαράδεισος , 1 μοναδικός εΐζ 
πλοϋτον καί ωραιότητα, φύα ις  έξαιρετική καί προνομιούχος. 
ifioii οί περίκοσμοι ναοί, τρανα της εί>σί=β:·ίας το>ν προγόνων ήμων 

δείγματα, τα ιερα καί τιμαφλΓ) κειμήλια άναρίί)μ·|τα, τα ι)ησ«νρ°' 
φνλιίκεια πλήρη Ht ζαντινής τβχνης και δόξης, ai βιβλιηΟηχΜ 
νπερπληρεις τής τ<7>ν πατέρων' σοφίας. ' Ο "Αθω ς εϊναι ή πλον- 
ακοτερα τον κύαμον Αποθήκη χειρογράφω ν κωδίκων, αύτοκ$α' 
τορικών χουαοβονλλων καί πατρ ιαρχικώ ν οιγιλίων, άπέραντον 
Β νζαντινόν  μουοεΐον καί ή μεγαλντέρα εθν ικ ή  π ινακοθήκη τοι
χογραφιώ ν καί φορητών εΙκόνων. Οί αείμνηστοι βασιλείς δέν 
ίιοσιν ηδη" μόνον τα ονόματα αυτών ακούονται καίΓ ίκάστην μνη
μονευόμενα Αν ταΐς ίεραΐς τελεταϊς, ζώσιν ώς μακαρισταί εν τοΐ; 
ονοανοΐς. Ά λ λ ’ ί'χομεν τας αυτοκρατοοικας στολάς, τα στέμματα, 
τα διασημα καί εμβλήματα, εχομεν τα ιδιόγραφα Ευαγγέλια, τά 
κανικλώματα,  τα πολντελή κύπελλα καί τας παροψίδας. είχομεν Λΰν 
ο,τι τιμαλφές και πολύτιμον εΐχον Αν τοΐς άνακτόροις, iliceo πάντα

* Κί (St': και. naQUtic.taov kieqov η κ«ιάστ£(>ον oi’mmyov η  κα ι α^ετΛ ν π<χοών 
κ α ια γ ώ γ ιο ν , tou t*  αν  τ ις  καλέσεικν, ούκ  α ν  αμαξιτο ί τοΰ δ κ ο ν ιο ς . (Χ(»υΑ0|Ιουλον 
’Α ν δ ρ ο ν ί κ ο υ  τ©\> Π α λ ο α © λ ό γ © υ  (1313) ύπ£χ> το>ν δ ικ α ίω ν  τοΰ Ιίρώτον» 
ηας)ά Meyer : l>ie Il»uptu>kunden dor Aihosklo^lor σ. till.



ώς εις Αεόσωστον κιβωτόν αφιέρωσαν καί αποταμίευσαν ένταΰίΚχ. 
Ί ί  ιερά καί σεμνή ψαλμωδία, τά αύστηρώς τηρούμενα τυπικά καί 
πάσα ή εκκλησιαστική τάξις καί ευπρέπεια ώς καί ή μεγαλοπρέ
πεια τών τελετών άναπολοΰσιν εις τήν xJ'i’Xι'ιν ημών τά διαδραμα
τιζόμενα έν τη αγία Σοφία κατά την έπίσκεψιν τής ‘Βο>σσική; 
αποστολής, περιηγούμενης προς εκλογήν θρησκείας κατά τον (-)' 
αιώνα. Οί περίεργοι εκείνοι Ί ’ώσσοι είδωλολάτραι, όταν ήκουσαν 
τήν ίΙείαν εκείνην μουσικήν συνεκινι'|ί)ησαν εις άκρον καί εκ τοΰ 
εκπάγλου ΟαμβωίΙέντες μεγαλείου καί τής σεμνοπρεπείας τής ιερο
τελεστίας, έκΟνμ«)ς εδωκαν τήν ψήφον υπέρ τής τον Χρίστου θρη
σκείας, καί τότε σιίσσοηιος ό ‘Ι’ωσσικός λαός έβαπτίσίίησαν εις τον 
Βόλγαν. '0  ’Ά γγ ελο ς  Σικελιανός  άξιαιπαίνος προσπαθεί ν ’ άναπα- 
ραστηση καί αναστηλώση εν Λελφοΐς τήν άρχαίαν Ελληνικήν δόξαν, 
εργον καλλιστον καί άξιομίμητον διότι διά τοιαυτης όντως έποπτείας 
γίνεται ή ιστορία καταληπτή —Ά λλα δεν !)ά έπεΟΰμει ό ελληνικός 
λαός τοιοϋτόν τι νά Τδη καί διά τήν Βυζαντινήν περίοδον ; ν ’ 
άτενίση πρός στιγμήν τήν λαμπρότητα τής Ελληνικής αυτοκρατο
ρίας, ήτις ύπήρξεν ή μεγαλύτερα, καί ϊ)ΐαρκεατέρα έν τω κόομω, 
ήτις έξεχριστιάνισε καί έξεπολίτισε σχεδόν τό ήμισυ τοΰ γνο>στοΰ 
κόσμου καί άννψωαε τό cΕ λληνικόν όνομα μέχρι τρίτον ονQανον: 
Λ ιά  τήν πραγματοποίησιν καί επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τούτον δ ίν 
απαιτείται πολλή προσπάθεια, οΰτε τά εκατομμύρια τής Ιίϋας Σ ικε
λίαν ον. ΟΙ άγιορεϊται είναι οί πολλοί Σικελια,νοί. Ί ίν  τοι προ- 
σιόπί;) αυτών ανακαλύπτομεν μίαν πραγματικήν ό'ψιν τοΰ Βυ
ζαντίου, ήτίζ λαμβάνει μεγαλειώδη μορφήν έν ταϊς ίεροτελεστίαις 
καί πασι τοΐς κρατοΰσιν ενταύθα συσιήμασι, σϋμπληρουμένη υπό 
τοΰ Βυζαντινού αρχαιολογικού π λ ο ύ τ ο υ .  Τό Βνζάντιον ζί) πραγ-  
ματικώς έντα νθ α  έν ό'λβ xjj μεγαλοπρεπείς.  'Ο φοιτητής1 και πας 
Ί ίλ λ η ν  διδάσκεται εις μίαν καί μόνην έπίσκεψιν ένταΰίΐα, όσα δί ν 
δΰναται διά τής αναγνώσεως καί διδασκαλία: έν γίνει νά μάί!η.

1 ΚύτυχΛς «πό δα τ ία ς  ίχομκν ΐκ<\>ομΰ; ιίλλήνον φοιτητοιν κ«ΐ |<«>)ΐ|τ<ϊ>ν 
κατά τάς ίοςιιάς τοΰ ΙΙάσχα.
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Τον πολύτιμον τοντον θησαυρόν μη αφησωμεν να εκμεταλληιων- 
ται διαρκώς οί ξένοι !

Οί ‘Λγιορεΐται, <ος ό μνίίολογονμενος ’Ανταίο», αναΟρώσκοντκς 
κκ τών βράχων τούτονν, στρατιώται τοΰ Χρίστον και της πατρίδος 
ftu'i μυρίων κινδύνων και μετ’ «παρα^Ρίγμιχτίστον αί'ταπαρνήσείος 
και αντοίΐνσίας διεφνλαξαν πάντα ταΰτα ως ίπράν παρακαταθήκην, 
ι'να κληροδοτήσιοσι τή ‘Κλληνικϊί φνλή καί τώ Χριστιανικό) κόσμ(ι) 
ως τήν τιμαλφι-στέραν κληρονομιάν. Ώ ς  γνήαια τέκνα τής μιας 
άγιος Κ αθο λ ικής  και άηοατολικής 'Εκκλησίας διετηρήσαμεν και 
θ ά  διατηρήπωμεν άπαρατρώτονς πάοας τάς αρχαίας τής ‘Ε κ 
κλησίας ήμώ ν παραδόσεις, οϊιινες τοσοϋτον ζωογονοναι και 
ονμηληρονσι τά ιερά τής ηίστεως ημών δόγματα και άλωβήτους 
καθώς παρελάβομεν.  Λεν πιστεύω "Ηλλην τις και Όρίΐόδοξος να 
ίπ ι Ούμπ τουναντίον. Τό άγιώννμον  ”Ορος δέον νά μή  συμμε- 
ταβάλληται ταΐς καιναΐς άηάταις καί κοσμικάΐς άνάγκαις καί 
ουναλλαγαΐς. ’Έ χει τήν αξίαν νά μένη (Τις οργαιισμος αρτιμελής 
άμετάβλητον σνμπληρούμενον και επισκεναζόμενον εις τάς νπό τοΰ 
χρόνον και τών αντιξόοιν περιστάσειον επιφερομένας βλάβας. Τή 
όδ<7> τών πατέρων επόμενοι άπαρατρέπτως καί απαρεγκλίτως, δια- 
βεβαιοϋμεν νμας < ότι τϊ]δε κείμεθα  τοΐς κείνων ρήμασι ηειθύ-  
μενοι!· Κϊς τον αιώνα τοϋτον τής άκρατον νλοιρροσννης και τών 
παρακι-'κινδννενμ.ένων νέων TfSi-'ών, ι μέγα  τυγχάνει πλεονέκτημα  
διά τήν Έ λ λ η ν ικ η ν  φνλήν, ότι κέκτηται Εν Άγιον ’Όρος, πλησίον 
ακριβώς τής χώρας ?.κιάνης, ής νπήρξεν αείποτε το προπΰργιον, 
καί Αν η διηνεκής διεξάγεται πάλη τώΛ’ νέων τοντων ίδιώ ν και 
το>ν μάλλον αντίθετο)ν βλέψεω ν, και ήτις υπήρξε δι, < πολλον τοΰ 
χρόνον το ιιηλον της εριδος. "Οταν διά τής φνσιζώον πνοής τής 
Έ λληνικης ελευθερίας καί Γννομ.ίας, λ'ΐ'ομένον κατ’ ευχήν τον πε· 
τοχιακοϋ ζητήματος, εξασ<|>αλισί)ή τελείως ή υλική διατήρησις καί 
το μέλλον τοΰ ίεροϋ τούτον τόπον ή Άίίοινιάς Άκαδήμεια, ήτις 
κεΐται ννν έναντι ακριβώς ημών ιϊς σοιρονς ερειπίων, καί περί ης 
διαπρεπής ιεράρχης εγραψε τό δίστιχον :
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Μέγαρον φιλοσοφίας ah κατέαιρεψεν ό φθόνος  
εϊ·θε πά λ ιν  ν ’ άναλάμψη ό περίδοξός αου 'θρόνος.' 

υπερηφάνως ί)κλρι άναπετάση τάς παίλας, καί μέγα θέλει έγκα- 
τασταίΙή τυπογραφεΐον, καί τότε οί εξερχόμενοι λευΐται καί ίερο- 
μιίσται, νπο μάλης εχοντες αντί οπλοιν τά έ.κτυποΰμενα [ΐιβλία, ί)ά 
αναπηδώσιν, ο ία επί Λευκαλκονος και ΙΙΰρρας μετά τον κατακλυ
σμόν τής [ίαρβαρότητος οί ά'λκυμοι νεανίαι, ϊνα είς τά πέρατα τΓ|ς 
γης διασκορπίζο>σι τοι'ις άδελφοίις ήμών εν xfj πίστει τών πατέρων 
καί xfj έκπληρο'ισει τών πρός την πατρίδα υποχοεοκτεων. ’Ιδού τά 
Ιδανικά ήμών κ. Πρόεδρε, ίδον αί ενχαΐ μ ε θ ’ ών ή γεραρά τής  
Μ εγίστης Λαύρας μονή καί τό άγιον “Ορος αύμπαν εύφροσύ- 
νως χαιρετίζει τήν έ π ’ αίαίοις οΐωνοΐς παρουσίαν έντανθα  τής 
Ύ μ ετέρ α ς  έζοχότητος. Ταΰτα παρ’ υμών και μόνα άπαιτοΰσιν οί 
ΓΛγιορεΐτ«ι. ώς αντάλλαγμα τών προς το είΐνος υπηρεσιών, προς 
έκ.τλήρωσιν τοΰ υψηλοΰ ι.ίτώ ν προορισμού, ί'να τελεσφόρος συνε- 
χίσιοσι την ένδοξον τοΰ ”Λί)ο) ιστορίαν. Ούδίν ύπέρ  ήμών ζητοΰ- 
μεν, τά πάντα πρός δόξαν θ εο ΰ  καί ύπέρ τής ’Εκκλησίας, ύπέρ  
τής προκοπής καί εύκλειας τοϋ ευλογημένου ‘Ελληνικού εθνονς  
καί ύπέρ  τής τών άνθρώπω ν σωτηρίας: Μείζονα ταΰτης αγάπη ν 
ούδείς έχει, "να Ofj τήν ψυχήν αυτοΰ υπέρ τών πλησίον.

'II ήμερα αυτη, κ ΙΙρόεδρε, χρυσοϊς γράμμααι θέλει χαρα- 
χ θ ή  έν τη ιστορία τοϋ άγιου  ’Όρους, ·θά άποτελέαη έν τή στα
διοδρομία αΰτοϋ νέον ί'νδοξον σταθμόν, καί διά τούτο ίίέλει. πα- 
νηγυρίζεσί)·αι μετά τοϋ αύτοϋ ενι’ίουσιασμοΰ καί τής μεγαλοπρεπείας 
μεί)’ ής καί ή ήμερα τής (ϊπελευί)ερώσεως.

Ύποβάλλομίΐν οί)εν ίίερμοτάτας τάς ευχαριστίας, και διαπι- 
στοΰμεν αϊ,ωνίαν τήν ενγνωμοσιίνην ήμών, διότι ου μόνον ώς ευ- 
λα(1ης προσκυνητής, αλλά καί ώς κυβερνήτης τοϋ ίΐεοσεβεστάτου 
‘Ιίλληνικοϋ Κράτους ήλθ·ετε ν ’ άποκορυφώσητε τήν χαράν καί νά 
συμπληρώσητε τό £ργον τής τελείας κατοχυρώσεως καί άναδιορ- 
γανώσεως τοϋ Ιερού τούτου τόπου, ό'πως χειραγω γηθή είς τήν

1 Ο ίίιος είναι ύ ’Λμασείας νϋν Ηομείου Εύςχό,-της Γέρμ^νά; Καρα- 
PetvyeAns.
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όδόν των πατέρων. II παρουσία υμών, πλήν τής εξαιρετικής τιμής, 
jTfiOf-'‘/ft, ημΐν νεας δυνάμεις ττοι>ς εΗί/κοΛοΐ' O'fjiriv τον εογου τής 
ασκησεο>ς, καί ευχομεβα ολοψυχο>ς ί>πως Καίριος ό Θεός επιδαψί
λευσήί ΰμϊν τήν ευλογίαν αΰτοϋ εις μακρότητα ημερών, ίίπιος πραγ- 
ματοποιηΟϋ το μεγαλά>νυμ*>ν 'Υ μών πρόγραμμα και νπο ευρυτέρους 
•βόλους εορτάσωμεν τήν εθνικήν παλιγγενεσίαν, ’Αμήν.

Ί Ι  εκ τοΰ λόγοι· τούτου κντΰποχπς υπήρξεν ευτυχώς καλή Ό  
κ. πρωθυπουργός μετ ακρας συγκινησε<ος και συντόνου προσοχής 
παρακολουι)ΐ|σας τα λεγόμενό, ηγερί)η απυ τής Οέσείος και συγχαί- 
ρων μοι, ειπεν ένιίουσιών, *Ό  λόγος σας ήτο ώραϊος καί εκείνος 
π ο ΰ  έγράφη είς τό τραπέζι και έκεΐνος π οΰ  έγράφη είς τό σα
μάρι!», Καί απαντών ελεξε τάδε Λς «ί εφημερίδες ανέγοαψαν :

ΑΙ Ε Π ΙΣ Η Μ Ο Ι Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  ΤΟ Υ  κ. Β ΕΝ ΙΖ Ε Λ Ο Υ

«Λεν είναι ανάγκη ν« σάς τονίσο) πόσον με συνεκίνησεν ή 
άνάμνησις τών μακραιώνων δεσμών μεταξύ τής Μ εγίστης  Λαύ
ρας καί τής Κρήτης. Ε άν  ό Ιδρντής τής μονής, Νικηφόρος ο 
Φωκάς, δέν άπηλεν&έρωνε τή ν  Κ ρήτην  αϋτη θ ά  ε ϊχε  παυσει  
έ’κτοτε νά άνήκη είς τήν  Ε λ λ η ν ικ ή ν  εθνότητα.

Τό πλεΐστον τής χώρας εΐχεν ίίκτοτε έξισλαμισΟη. Ευτυχώς δέ 
άργότερον έσ(όί)η, επιδεϊξαν εθνικήν αΰταπάρνησιν. Λεν εινα α- 
ναγκη να σας tovwito, οτι το Ε λληνικόν  Κράτος και ΰύμπας ό 
’Ελληνισμός ά π ο β λέπ ε ι  πρός  τό άγιον ’Ό ρος ώς πρός κιβωτόν 
τών θρ ησκεντικώ ν καI έθ ν ιχ ώ ν  παραδόσεων.

Ενδεχόμενον να νομίζητε οτι το Κράτος δεν εξετίμησε προ
σήκοντος τό άγιον ’Όρος. Τοΰτο δέον ν ’ αποδοΟή είς τα· περι
στάσεις, αιτινες έπηκολοΰθησαν τήν απελευ,Ίέροισιν. 'I I  ανάγκη τής 
εγκαταστάσεως τών πρόσφυγα™ μάς ΰπεχρίοισεν να Οέσωμεν χεΐρα 
επί τών μοναστηριακών περιουσιών. 'I I  σκέψις ομως τής Κνβερ- 
■\ησεως απο πολλοΰ αποκρυ<τταλλο)(}εΐσα είς άπόφασιν εΪΛ'αι νά έ£α~ 
σφαλίοωμεν είς τάς μονάς τον  άγίου ’Όρους, ονχΐ τή ν  αξίαν τών 
κα ταληφ θέντω ν χρημάτων, άλλά τό εισόδημα τό άνταποκρινό-
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μενον πρός τήν  καθαράν πρόσοδον, τήν οποίαν αί μοναί Οά 
προτεποοίζοντο από τών κτημάτιον τούτων.1 Οί'τω αί μοναί ί)ά δυ- 
νηίΐοΰν νά συνεχίσουν τήν Αγαθοποιόν δραα',ν των.

Ά πό τήν σννΓργ«σί«ν δε τών μονών καί τή; 1\ ι' (! ν y ν ί ι ο ί ·■ r»ς 
θ ά  έπανιδρυθή ή Ά θ ω ν ιά ;  Α κα δη μ ία ,  θά  εχητε τνπογραφεΐον,  
οποί' μελετώντες τά αρχαία χι ιοόγραφα Du δύνιισίΐε να έκτυπώνη- 
τ/· τα ύποτκλέσματα τών ερευνών και μελετών σας, συγχρόνως δε 
ί)ά δυνηίΐήτε νά διοργανώσητε συστηματικώτερον εις καλλιτεχνικήν 
σχολήν Ζω γραφικής  την διατηρούμενην ει’ τυχώς παράδοσιν τής 
αγιογραφίας. Βεβαΰος ή έξέλιξις τοΰ κόσμου δέν αποβλέπει πρός 
τόν μοναχικόν βίον όπο>ς προ αιώνων, αλλά to άγιον "Ορος εχει 
έξαιρετικούς λόγους χαϊ διεθνώς ε ϊμεθα  υποχρεωμένοι καί συμ" 
φέρον Μχομεν έθνιχόν  vd διατηρήσωμιν τόν μοναχικόν βίον.

Ε λπίζω  νά συμφωνήσουν ολαι «ί Μοναί εις τό νά καταστή- 
(Τθ)μεν τό άγιον ’Όρος όχι μόνον τό κέντρον τον μοναχικού β ίου , 
«ίΑΛά καί καλλιτεχνικόν  τ ο ι ο ΰ τ ο ν ,  ιδίως εις <3,τι «φορά τήν αγιο
γραφίαν καί ξυλογραφίαν, ώς καί- πνευματικόν επίσης διά τήν 
μελέτην τών χειρογράφοη· τών υπαρχόντων εδώ καί διά τήν άνά- 
πτυξ ιν  γενικώς της θεολογίας.

'Ιδιαιτέρως έ π ι θ ν μ β  νά έξάρω, οτι έδώ κατωρθώσατε νά 
λύσητε τό ζήτημα  τής κοινωνίας τών ίθνώ ν  διά τής Αγαστής 
συνεργασίας όλων τών ’Ορθοδόξων. Κϊμαι βέβαιος ότι ή συνερ
γασία αίίτη ίίά γίνη παράδειγμα εις ημάς τους πολίτικους, οί όποιοι 
δέν φέρομεν τό ράσον, νά δώσωμεν τό χέρι οί μέν εις τους δέ, 
καί νά τεοματίσωμεν τους πολέμους καί νά ώΟήσωμεν τόν κόσμον 
εις τήν πραγματοποίησιν τών υψηλών διδαγμάτων τοΰ χριστιανι
σμού. Λιά τοΰτο αίαθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά άηαντήσω είς 
μερικούς ύπαινιγμονς, είς τούς όποιους άδννατώ  νά συμφωνήσω.

Ξευρετε ότι έκαμα παν τό δυνατόν διά τήν πλήρη εθνικήν 
αποκατάστασήν. 'Ο Θεός μάλιστα έβοήιίησε εις τήν πραγματοποίησιν 
ταΰτην πρός στιγμήν. "Υστερα όμοις γυρίσαμε καί βγάλαμε τά

1 Έ νιαϋΟ α προσέΟιικε, δ ιότι καί δ ίν  ί|0έλησκν ή Κ υβίρν'ίοις νά ί'ϊΐιχγάγu 
τά μετόχια  τοίι αγίου "Ορους Ιίίς τόν αγροτικόν νόμον.



μάτιά μας μόνοι πας, οχι οίκος ο λα ευτυχώς, διότι πράγματι το 
‘Ελληνικόν κοίτης μ.κχοι τοϋ 'Έ|'ΐρου είναι αρκετόν. Συγκενιρω-  
■&έντες έντός αύτον δννάμεϋ-α νά δημιονργήβωμεν  £»· κράτος, τό 
όποιον νά ηατέχΐ] την έντιμοτάτην θέα ιν  μέσα είς την κοινωνίαν 
τών ί&νών. Δέν μας χρειάζονται πλέον οί πόλεμοι. Νομίζο) οτι 
οπως έγραψα εϊ; τον Ίσμέτ πασάν, όταν ήλίΐα f i ;  τήν Κυβέρνη- 
σιν, αυτός ό νταβάς (δί,κη\ ον εχομεν πρός τους Τούρκους επί 
τόσους αιώνας, πρέπει νά παυοη πλέον με τον τελευτοΤον πόλεμον 
καί τήν συνθήκην εστο> καί τής Λωζάνης. Είς τήν Ευρο’>πην έκερ- 
δίσαμεν αυτόν τον νταβάν κατά το πλεΐστον. Είς τήν Μικραν 
Άαι'αν δυστυχώς εχάσαμεν εξ ολοκλήρου. Ε ίναι καλλίτερον να 
αποδεχίΙώμεν τα γενόμενα καί να στρέψοηιεν ολην τήν προσοχήν 
μας είς τον τόπον, τον οποίον εχομεν, εγκαταλείποντες πλέον τον 
ίίΐνικον αγώνα.

ΙΙολλοί μας λέγουν οτι τά όριά μας είναι μικρά, καί οτι ή 
χώρα μας δεν επαρκεΐ διά νά τρα(({ί ό πληθυσμός ό σημερινός καί 
ό πληθυσμός τών μελλόντων χρόνων. Νομίζω οτι, αν έξασφαλι- 
σΟ-η εις τόν κόσμον πραγματικη ειρήνη καί ήμεΐς ά<(·οσιωί)ώμεν μέ 
ολην μας την ψυχήν εις τό νά άναπτύξωμεν τους πόρους τής χώ
ρας μας, ))ά μπορέσωμεν νά πολλαπλασίασα)μεν τήν γην διά τής 
καλλιεργείας· διότι ή αλήθεια είναι οτι από 130 χιλιάδες χιλιόμε
τρα τετραγωνικά μικρόν μόνον τμήμα καλλιεργείται. Λοιπόν εάν 
εκεί στρέψωμεν τήν προσοχήν μας, ί)ά εχοηιεν παραγωγήν ικανήν 
νά ζήαωμεν τά (ι εκατομμύρια τοϋ σημερινού καί τά 12 ή 15 τοϋ 
μελλοντικού πληΟυσμοϋ.

Λυτό τό λέγο) είλικρινώς ;:αί τό πιστεύω, καί ούχί διά νά 
κάμω πολιτικήν, οπως πιστεΰουν πολλοί από τους ξένους καί «πο 
τους ί δικούς μας.

Π ιστεύω  είς τάς Ιδέας αϋτά·;, at όποΐαι είναι σύμφωνοι μ ί  
τό εύαγγέλιον.  I Ιιστεϋω πραγματικώς οτι πρέπει νά λήξουν αί διεκ
δικήσεις αί έίΐνικαί. Λιά τοϋτο έίΐεώρησα απαραίτητον νά άπαντήσο) 
είς τούς υπαινιγμούς».
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Κίς τήν άναδημυσίε-υσιν ταιίτην τών δηλίόσειον τοΰ κ. Βενι- 
ξελοιι ελαβον ί'π’ ό'ψιν τά εστενογραφημένα, άπερ έδόίίησαν προς 
διμιοσίευσιν εϊ; τοί·ς παρακο λουί)οΰντας άνταποκριτας τών Α θ η 
ναϊκών εφημερίδων Ήλε,ύΟερον Βήμα, Εστία, ΙΙατρίς, IΙρωία, ’Έ - 
ί)νιι", Άκρόπολις καί Μ Ιμεοήσιος Τύπος, Ας τών τής Θεσσαλονίκης 
Μακεδονικά Νέ(χ καί Μακεδονία. Λυται σχεδόν μετά μικρών δια
φορών εχοιισι τό αυτό κείμενον δΐ|μυσιει>ί)έν τί|ν <> Μαΐου. Μογον 
το ’Έ θνος τής Γ» Μαΐου, οπερ μιίνον τήν τελευταίαν περίοδον εχει, 
γράφει τί|ν προσί)ήκην τήν εν τ ίλ ιι  ; ΙΙιστεύο) πραγματικώς—ιϊς 
τους υπαινιγμούς.

Λί δηλώσεις αΓται, ήπ> Μ άρίστη τοΰ λόγο» επιτυχία, Ας εχα- 
οακτήρισαν αυτόν ουγχαρεντες μοι όλοι οί επίσημοι καί οί άντα- 
ποκριταί τών εφημερίδ(ι>ν, οΐτινες και. παρεκάλεσάν με νά παρα- 
χ<ορ»'|(Τ(ο αΐηον προς δημοσίε υσι ν, δεν ήδυνήίΙην ίίμιος νά ! υχαρι- 
(f t Γ|<πιι αυτούς, διότι δεν ε ΐ/ο ν  ολόκληρον καθαρογράψει. ‘Ο δέ κ. 
Κωτάκη :, τοΰ |\ ήρυκος τής Νεας ‘\'όρ/.ΐ|ς, εχαρακτήρισε τάς δη
λώσεις Ας έηίσημαν ουμβάλαιον μεταξύ τής ‘Ελληνικής Κνβερ-  
νήοεα>ί «αί τοϋ άγίου Όοονς,  όπως και οί λοιποί δημοσιογράφοι 
■/.at, (Τύμπαν τό εκλεκτόν άκροατήριον εχειροκρότησαν τόν ίΙρίαμβον, 
όν ήραν οί άγιορεΐται προκαλεσαντες τόν κ πρωί)υπουργόν νά 
:coo(![j εις τάς δηλώσεις ταύτας. 'Ο κ. Βενιζέλος σννιισίΐανίΐη όντως 
βαθύτατα τήν αποστολήν αυτοΰ καί τάς υποχρεώσεις τοΰ Ί',λλ. 
Κράτους ποός τό άγιον ’Όρος, καί (ομίλησε μετά τοσαύτης πεοινοίας 
καί ευλαβείας, Ασε! ήτ<> ’Αλέξιος Κομνηνός i) ’Ανδρόνικο; Πα·  
λαιολόγος. Έξεδήλωσε πράγματι αισθήματα στοργής πρός το ΰ ς‘A- 
γιορείτας, οία δέν ρ.’ίμι·ίία ε?.ί)κτμίνοι νά άκούωμεν άπό στόματος 
τών πολιτικών τής “Ελλάδος. Ό  κυβερνήτης τής ΊΊλλάδος άπεκά- 
λυψεν ήμΐν καί δι’ όσων εν τώ λόγο) εΤπεν και (V εκείνων, ά'περ 
είχον τήν τιμήν νά ακούσω παρ’ αΰτοϋ μετά τόν λόγον ιδιαιτέρως, 
τήν ακραιφνή ελληνικήν ψυχήν καί τόν ά',τειρον πρός τά θεία τοΰ 
"Κλληνος σεβασμόν καί τόν θαυμασμόν καί τ>|\' βαίΐεΐαν εκτίμη- 
σιν πρός τό αί(ί>νιον καθεστώς τοΰ άγιον ’Όρους. «Θά ύ π ερ μ ίχή  
aco, εΐπέ μοι, άγρίως, ίΊ'α τό άγιον 'Όρος διατηρη&ή άμειάβλη'



τον έν ηασιν , οπως ϋπάρχει  σήμερον μέ  τό πολίτευμά  του καί 
τάς ίεράς παραδόσεις». Ταΰτα διεβεβαίωσεν έπειτα καί π ο 'ς  τήν 
Ί .  Κοινότητα καί οτι ί)ά σεβασ·>ϋ τό >ράτος απολύτως τάς ελευ- 
ΰερΐας και τά δικακόματα τών Αγιορειτών. '() ενθουσιασμός τ<ον 
ο>ς εικος ιίπήρςε μεγας, και αί ελπίδάς αΰιων περί αίσιοιϋέρο;ι μέλ
λοντος άνεπτερώΟησαν. Τά σχόλια εςαχολονί)οΓ·σιν εϊσέτι, καί πάν- 
τες εχαρακτήρισαν ώς απον&αιον Ιστορικόν γεγονός την είς.”Λί>ο> 
αιριξιν τοΰ "Κλληνος πρωθυπουργοί. 'Ολόκληρος ό Τύπος επί μίαν 
ήδη εβδομάδα ασχολεΐται περί άγιον ’Όρους, γράφει ενΟουσιοΛη 
υπέρ αυτοΰ άρθρα, καί σχολιάζει εΰμενώς τους τε εκφιονηίΐέντας 
λόγους και τας δηλώσεις τοϋ κ. Β εν ιζέλου . δημοσιεύει δε εικό
νας των μονιυν, των ίερ<υν κειμηλίων καί εν γ ίν ε ι απόψεις της 
υποδοχής καί σιιμπλέγματα των ‘Αγιορειτών μετά των επίσημων 
επισκεπτών. Ίαΰτα πάντα ώς ηλεκτρικός σπινΟήρ μεταδοί>έντα 
διέιληκαν καί τήν κοινήν γνοήιην εΰμενώς ιιπέρ τών ‘Αγιορει
τών. Ο κ Βενιζέλος  είπεν έν τ<7> λύγ<>» αΰτοϋ καί τοΰτο, οτι 
αυτη δεν είναι βεβαίως εΰνους τοϊς μονα/.οϊς, καί πρύς τοΰτο συ- 
νετέλκσαν τά εξω μοναστήρια, άπερ εχαρακτήρισεν ώς κέντρα 
διασκεδάσεων, καί διά τοΰτο ή άπόφασις τοϋ Κράτους περί συγ- 
χωνεΰσεως καί. περιορισμού αυτών εις ελαχίστας.

Μόνον είς τό Άγιον "Ορος, fTπε, δύναιαι νά λέγητα ί  τις καί 
νά είναι καλόγηρος (καί άλλα, απερ δεν εδημοσιεΰΟησαν).

"Ο εν ΆίΙήναις αντιπρόσωπος τοΰ άγιου "Ορους κ. 'I. Ή λ ιά -  
κη;  γράφω ν πρός τήν Ί .  Κοινότητα από 7 Μαΐου λέγει τά εξής 
έν σχίσει, πρός τά Λνωτέρω : "Οσα ειπεν ό κ. Πρόεδρος αποτελούν 
υποσχέσεις τής Κνβερνήσεως πρός τό άγιον "Όρος. "Ολαι δέ αί 
εφημερίδες εδν οσίευσαν τους λόγους τον, ώς καί τούς έκφωνη- 
ιΙεντας εκ μεο· · Τών όγΰον Πατέρων καί έ ρ α ψ α ν  εύμενή σχό
λια vnkf) τής t ηαιζέρας μερίμνης, τής οποίας πρέτιει  νά τυγχάνr) 
ή κιβωτός αν τη των έϋ·νΐ7ίβ>ν καί θρησκευτικώ ν παραδόσεων». 
Δυστυχώς δεν εχω fur’ οψιν ταΰτα γράφων ά'λλας εφημερίδας σχο
λίαζα όσας τά άνωτέοιη εϊ μή Τήν ΙΙρωΐαν τής 7 Μαίου, ητις εδη- 
μοσίευσε τό έςής κύριον ά'ρίίρον.
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Τ Ο  Α Γ Ι Ο Ν  Ο Ρ Ο Σ

‘Υπό τοΰ κ. πρω ί^υπουργού έδόθη πρός ιόν "Αθω ή ν π ά ·  
αχεσις δ ι ι  θ ά  χα ια βλ ηθφ  προοπάθεια , δηως καταστβ  τό άγιον  
"Ορος κέντρον πνευματικής >ιαΙ καλλιτεχνικής κινηαεως. 'I I  Ιδέα 
είναι εξαίρετος καί πρέπει πράγματι νά τεί)ή εις εφαρμογήν, αν ή 
σχετική προσπάθεια περιοριστή έξ αρχής εις ο,τι είναι εφικτόν, εις 
ο,τι δέν πρόκειται έν άλλαις λέξεσι νά φανή υπέρτερον τών διατιΟε- 
μένο>ν δυνάμεων. Λιότι συνήθως έν Έ λλάδι συλλαμβάνομεν μεγά
λα και τεράστια σχέδια χωρίς ν’ άναμετρώμεν τας ικανότητάς μας, 
καί αποτυγχάνομεν, «ν<7» περισσότερα μετριοπάθεια καί στοχαστι- 
κότης i)u μάς έχάριζον απόλυτον επιτυχίαν.

Το άγιον ’Όρος σεπτή δημοκρατία άναχω ρηιών,  εχομένη τών 
σεβαστών παμπαλαίιον παραδόσεών της, Οά η δυνατό νά γίνη κ έ ν  
τρον σπουδής τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής καί τής 
Βυζ. άγιογραφίας.  Δυστυχώς άκριτον νεωτεριστικόν πνεΰμα είσε- 
χ<ί)ρησεν εις τόν εκκλησιαστικόν χορόν τών ναών μας. Δέν εΐμεΟα 
εναντίον τής προόδου. ’Λλλ’ ό νεωτεριαμός δεν εΐνε πάντοτε  
πρόοδος, καί δέν πρέπει νά υπεισέρχεται έκεΐ ΰπου είναι ανεπι
θύμητος, καί οπου ανατρέπει αιώνων ολοκλήρων παραδόσεις, α ΐτι- 
νες, οποις είδικώς έν τή εκκλησία, διατηρούν τήν μυστικοπάΟειαν 
καί τονοίνουν τό πνεύμα τής συντηρήσεως καί της διαρκείας. ° ί I 
μελέτη τής Ηυζ. μουσικής ήρχισεν εσχάτως ν ’ άπασχολή ίδιαιτέρο>ς 
τούς μουσικούς. Ά λ λ ’ ούδαμοΰ διατηρείται ή μουσική αίίτη τόσον 
ανόθευτος, οσον εις τάς βυζαντινάς μονάς τού αγίου ’Όρους, όπου, 
έκτος τής γνησιότητάς τ»)ς, υπάρχει καί ή ατμόσφαιρα εκείνη, έντος 
τής οποίας έγεννήΟη, άνεπτυχΐ))) καί έδικαιώΟη. ‘Η  έκκληοία μας 
εχει  άπόλν ιον  άνάγκην άνανεώσεω; τοΰ πνεύματος αύιοϋ τής 
μοναικής παραδόοεως, τό όποιον άκρίτως περιεφρόνηοαν έοχάχως, 
καί μόνον εις τό Άγιον "Ορος θά  καταστβ δυνατόν ή διάσωοις  
«αI ή καλλιέργειά του.

Ά λ λ ’ ώσαύτ(ϋς ΐχ ε ι  άνάγκνν ή έκκληοί  α μας καί τοΰ πνεν  
ματος τής καθαρας άγιογραφικής παραδόοεως, ή οποία ύπεχώρη-
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cTf.v εντελώς πρό της ρεαλιστικής ζωγραφικής κατά τας τελευταίας 
δεκαετίας εις βάρος τη; διακοσμήσεως τών ορΟοδόξοιν ναών. Τό 
άγιον ’Όρος περισσότερον από κάθε μουσεΐον i) i δώση τό πνεύμα 
της χριστιανικής αυτής ζοιγραφικής, δεδομένοι ότι εις τάς αρχαίας 
μ,ονάς του σώζονται θαυμαστά κειμήλια Βυζ. τέχνης, τοιχογραφίαι 
τοΰ Πανσέληνου η τοΰ Ηεοφάνους Κρητός και τ<)σ(»ν άλλ(ι)ν έξο
χων Βυζ. και μεταβυζαντινών ζωγράφονν, τών οποίων η μεγάλη 
αξία τώρα μόλις ήρχισε νά κατανοήται. 1 Ιρός μ,ελετην τών ωραίων 
αυτών προτύπων τής Βυζ. τεχνοτροπίας και ιδία πρός σπουδήν τής 
τεχνικής καί τών ζωγραφικών μ,είΐόδοη' των, απαιτείται συστημα
τική καί μακροχρόνιος παραμονή εϊς ενα τόπον, όπου και άπειρα 
πρωτότυπα ?ργ« σίόζονται ακόμη, και οπου διατηρείται πάντοτε ή 
αρχαία Βυζ. ατμόσφαιρα. Λυστυχώς Ελάχιστοι ζωγράφοι 'Έλληνες, 
καί ακόμη όλιγώτεροι άγιογράφοι καί διακοσμηταί εκκλησιών γνω 
ρίζουν κατά βάθος τήν τέχνην αυτήν, ή οποία ήρχισεν εν τοΰτοις 
νά κατακτά ήδη τήν Κυρώπην καί ν’ αναγνωρίζεται ώς θαυμαστή 
ί’κφρασις μεγάλου αισθητικοί) πολιτισμού. Διά τής συστηματικής  
διδασκαλίας της εις τό Άγιον “Ορο;, έ ν ί π ι ο ν  τών πολυτίμων  
προτύπων, θ ά  δοθί) ευκαιρία νά καλλιεργηθώ έν 'Ελλάδι καί 
νά ένθρονιοθή  καί πάλιν  είς τού; ναούς μας, όιιάθεν τήν έξώρι 
σε σήμερον  ι) ρεαλεστική άχαλαισθησία.

’ΚρρίφΟη ή ιδέα, οπο>ς ίδρυίΐή εις τήν χερσόνησον τοΰ νΛ })<ι> 
καί νέα θεολογική σχολή. Φρονοΰμεν tin τοκιΰται ακριβώς ιδι'αι. 
είναι άνειράρμοστοΐ. Μάλλον ί! i ί'πρεπε, κατά τήν αντίληψίν μας 
νά Ιδ ^νθ ή  έκεϊ  Ίεροδιδασκαλεϊον,  Σεμινάριον αυστηρόν, παρα- 
σκενάζον μορφωμένους κληρικού;, εις τήν ψ υ χ ή ν  τών όποιων  
π ρέπ ε ι  νά ζή  πάντοτε ή έκκλησιαστιπή παράδοσις, ό'χι ώς σχο
λαστική κληρονομιά αβάσταχτο;, αλλ’ ώς πνευματική αξία πραγμα
τική.

Τοιοαίτου ‘Ιεροδιδασκαλείου ί'χομε.ν ανάγκην, διότι δυστυχώς ή 
Τιζάρειος Σχολή δέν είναι δυνατόν ν ’ άνανεωίΐή από τής άπό- 
ψεως ταΰτης. ' 0  μέλλων }<λΐ)ρικός είναι άπαραίτητον νά δ εχ θ ^  
ίσχυράς τάς έκ τής προαιώνιου παραδόοεως συγκινήσεις είς την
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ψ υχή ν  του, xal τοΰτο εϊναι έφ ιπ ιον  μόνον είς τον τόπον έ κ ε ΐ■ 
νον τής άναχωρήαεως, οηον ή θρησκεία είναι ή πρω ιίοτη  μ έ 
ριμνα τοΰ ανθρώπου.  Hu ήδιίνατο Γ| Εκκλησία νΰ συνεργασίΐή 
μετά τΓ|; Κυβερνησε»); πρός ΐδοικτιν τοϋ ΓΙ ι·ρο διδασκαλείου αυτού, 
διότι Γ| Εκκλησία πρωτίστοις συναισθάνεται, νομίζομεν, οτι εχει 
ανάγκην κληρικών αξί<ον τοϋ προορισμού των, ποτισμένο)ν από 
τήν ιερότητα τής αποστολής το>ν, αρχιμανδριτών αφιερωμένων εις 
τήν θρησκευτικήν ιδέαν και έννοοιίντο)ν τήν ζίοτικήν αξίαν τής 
εκκλ. παραδόσειος. ‘A nd  τής άπόψεως αυτής τό άγιον Ό ρος  δύ 
ναται πράγμαιι νά γ ίν /j ή εατία ·θρηακευτιπής άναγεννήοεως διά 
τήν 'Ελλάδα  εις εποχήν, καί)’ ήν ή πλήρης χρεοκοπία τον νλισμοΰ 
ζιοογονεΐ εκ νέου τό θρησκευτικόν αίσθημα τών ανθρώπων.
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