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Ι
Τοσαύτην ταχεῖαν ἀνάπτυξιν ἔλαβεν ὁ μοναχισμὸς ἐν
Ἄθῳ, ὤστε περὶ τὰ μέσα τοῦ ΙΑ' αἰῶνος ἑκατὸν ὁγδοήκοντα
μοναὶ ἠριθμοῦντο ἐν αὐτῷ, μέγισται (λαύραι) ὡς αἱ τοῦ Ἁγίου
Ἁθανασίου, τοῦ Βατοπεδίου καὶ τῶν Ἰβήρων, μεγάλαι ὡς τοῦ
Ζυγροῦ, τῶν Ἀμαλφηνῶν, Ἑσφιγμένου, Ἁγίου Νικηφόρου
(Ξηοοποτάμου), Ξηροποτάμου (Ἁγίου Παύλου), Δοχειαρίου,
μικραὶ ὡς τοῦ Φιλαδέλφου, Βερροιώτου, Σκορπίου, Καλλιάγρας,
καὶ ἄλλαι πολὺ μιζραί.
Ὁ κοινὸς βίος ἧτο τὸ πολίτευμα πασῶν γενικῶς τῶν μονῶν αὐτῶν καθότι ὁ ἰδιόρρυθμος ἧτο ἄγνωστος.
Τοιαύτη ἐκτάκτως θερμουργὸς καὶ δημιουργικὴ ἐποχὴ τοῦ
μοναχισμοῦ ἐν Ἄθῳ, καθ' ἢν εἰς διάστημα 7Ο-8Ο ἐτῶν ἱδρύθησαν τοσαῦται μοναὶ καὶ τοσαῦτα γεγονότα ἔλαβον χώραν, ἧτο δὲ
ἑπόμενον ὅϊι τὰ χορηγηθέντα χρυσόβουλλα καὶ τυπικὰ εἴτε κοινὰ
εἴτε ἰδιαίτερα ἧσαν ἀνεπαρκῆ. Πλὴν τούτου ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου
“Ορους κατέστη τοιαύτη ὤστε εἴλκυσεν ἐνταῦθα πλῆθος μοναχῶν
καὶ νέαι πολυειδεῖς ἀνάγκαι ἐδημιουργήθὴσαν καὶ ἡ χώρα ἐκαλ-
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λιεργήθη ὡστε τῶν περισσοτέρων προϊόντων ἐγένετο ἐκποίησις,
μάλιστα τινες λησμονοϋντες τοϋ προορισμοῦ αὐτῶν, προφάσει
ἀνεπαρκείας, ἀπέκτησαν μεγάλα πλοῖα μεταφέροντες εἰς διάφορα
,μέρη τὰ προῖόντα αὐτῶν, ἢ καὶ ἄλλα ἐκεῖθεν ἀγοράζοντες διὰ
τὰς ἀνάγκας δῆθεν τῶν μοναχῶν καὶ ἀθέμιτον οὕτω ἐμπόριον
διενεργοῦντες.
Καὶ αἱ περὶ ζώων καὶ ἀγενείων διατάξεις παρημελήθησαν
καὶ αἱ τῶν ἀπερχομένων ἡγουμένων διαθῆκαι παρεβιάσθησαν
καὶ ἡ εὐταξίτ εἰς τὰς καθολικὰς συνάξεις τῶν Καρυῶν ἐσαλεύθη.
Βεβαίως μεταξὺ τῶν εἰσερχομένων εἰς Ἄθω, ἐκ φλέγοντος
ἐνθουσιασμοῦ πρὸς τὴν ἰσάγγελον πολιτείαν, εἰσήρχοντο καὶ ἀνυπότακτοι μοναχοὶ ἐξ ἄλλων ὀρέων καὶ μονῶν οἴτιτες ἐκόμιζον
μεθ' ἐαυτῶν τὰς ἰδίας τάξεις καὶ συνηθείας ὅπερ ηὔξησε τὴν
σύγχυσιν.
Οἱ ἡγούμενοι καὶ λοιποὶ προῖστάμενοι μοναχοὶ μὴ δυνάμενοι νὰ ἀναχαιτίσουν τὸ κακὸν ἀπετάνθησαν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντίνον τὸν Μονομάχον ζητοῦντες παρ' αὐτοῦ τὴν
θεραπείαν τοῦ κακοῦ δΓ ἀποστολῆς ἱκανοῦ προσώπου εἰς Ἅγιον
Ὄρος ἔχοντος πεῖραν τοῦ μοναδικοῦ βίου, τῶν θείων θεσμῶν
καὶ διορθώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐπισυμβαινόντων.
Ὁ αὐτοκράτωρ εὐμενῶς ἐδέχθη τὴν αἴτησιν ταύτην τῶν
Ἁγιορειτῶν καὶ ἐξέλεγξε τὸν Κοσμᾶν Ἑγούμενον τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ Τζιντζιλούκη δώσας εἰς αὐτὸν τὴν ἐξῆς
γραπτὴν ἐντολὴν ὅπως μεταβαίνων εἰς Ἅγιον Ὄρος ἐπιφέρῃ
τὴν δέουσαν θεραπείαν.
«Οἱ μοναχοὶ τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρὸ καιροῦ τινὸς ἐλθόντες εἰς τὴν βασιλείαν μου ἐδεήθησαν, ὡς
παρὰ τὴν δύναμιν τοῦ τυπικοῦ αὐτῶν καὶ τῶν ἐναποκειμένων ἐν τῷ 'Ὁρει χρυσοβούλλων καθέλκονται εἰς τὰ κοσμικὰ
δικαστήρια καὶ τῇ δυνάμει τούτων προχειρίζονται καὶ ἠγούμενοι καὶ τἁλλα πάντα γίνονται, ἡ δὲ τῶν τυπικῶν δύναμις
καὶ αἱ τῶν χρυσοβούλλων διατάξεις ἐν γράμμασι μόνοις
κεῖνται' καὶ ἐπεῖ καὶ νῦν ἀνεφύησάν τινα ζητήματα ἀναμέσον αὐτῶν περί τε τῶν ἡγουμένων καὶ περί τινων ψυχικῶν
αἰτιαμάτων δεῖν ἔκρινεν ἡ βασιλεία μου τὴν τομὴν τῶν ὑποθέσεων ἐμπιστεῦσαι ἀνδρὶ κατὰ θεὸν βιοϋντι καὶ τῆς διορ-
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θώσεως τῶν ψυχικῶν παθῶν πεῖραν ἔχοντι, ἴνα μὴ τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ πρὸς ἄλληλα στασιάζον ἐπὶ πολὺ διαμένει. Κρείττων δὲ σοῦ οὐδεὶς ἕσται ὁ μεταχειριζόμενος τὰ
πράγματα. Διὰ ταῦτα κελεύει σοι, ἴνα κόπον ἔμμισθον ὑπομείνης καὶ ἀπέλθῃς ἐκεῖσε καὶ ζητήσῃς τὸ τυπικὸν καὶ τὴν
τῶν χρυσοβούλλων διάταξιν, ἔτι δὲ καὶ τὰ κινούμενα πάντα
παρ' αὐτῶν ἐρευνήσῃς καὶ τὴν θεραπεῖαν πρόσφορον εἰσενέγκης, ἐν μηδενὶ προῖσταμένης σοι τῆς τοῦ κριτοῦ πράξεως δηλώσῃς δὲ καταλεπτῶς τὰ παρὰ τῆς ὁσιότητός σου
διακριθέντα ἴνα καὶ ἡ βασιλεία μου διάγνωσιν ἔχουσα ἔκτοτε
τοὺς ἴσως ἀντιλέγειν ἐθέλοντας ἀποκρούηται οϋδεν γὰρ ἡ

βασιλεια μου νεὼτερον καινισθῆναι βοήλεται επι
τφ Ἁγίω τοήτω "Ορει, ὼλλὼ τοὺς παλαιοὺς θεσμοᾧς
καϊ τώπους φυλαχθῆναι και κατὰ τὰς διατόὶξεις των
μακαριστὼν βασιλεων τὰ πόὺντα γενεσθαΓ καὶ τὰ περὶ
ψυχικῶν δὲ απαντα αἰτιάματα σὺν ἀκριβείᾳ λυθῆναι τῇ σῇ
ἐπιστασίᾳ καὶ δοκιμασίᾳ' ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Πριοτου
κατὰ τὸν παλαιὸν τύπον γενέσθαι καὶ ἀποσταλῆναι εἰς τὴν
βασιλείαν μου».
Ὁ Κοσμᾶς ἐλθὼν εἰς 'Ἁθω προσεκάλεσεν εἰς τὴν Λαύραν
τῶν Καρυῶν, τοὺς καθηγουμένους τοῦ Ὄρους ἀριθμουμένους
εἰς ἐκατὸν ὀγδοήκοντα καὶ γενομένης συνάξεως, ἀπεδόθησαν
εἰς τὸν κοινὸν ἐχθρὸν αἱ δημιουργηθεῖσαι ἔριδες καὶ διχοστασίαι,
ἀλλ' ἠνοίχθησαν τὸ Α'. τυπικὸν καὶ τὰ χρυσόβουλλα τῶν βασιλέων καὶ ἀναγνωσθέντα εἰς ὑπήκοον πάντων ἠρωτήθησαν οἱ
Ἁγιορεῖται περὶ τῶν ἐχόντων ἀνάγκην θεραπείας, μεθ' δ προέβησαν τῷ 1Ο46 εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ νέου Β' τυπικοῦ, ἐκ δεκαπέντε ἄρθρων ἄτινα ἔχουν ἐν περιλήψει τὰ ἐξῆς.
Α') Ἐπαναφέρει τὸ παραβιασθὲν ΙΣΤ' ἄρθρον τοῦ Α'.
τυπικοῦ καὶ διατάσσει τὴν ἀπέλασιν ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους πάντων τῶν ἐπιχειρούντων πρὸς νέαν παράβασιν.
Β') Ἐπαναφέρει ἐν μέρει τὰ ἀσυστόλως παραβιασθέντα
περὶ ἐμπορίας ΙΕ' καὶ ΚΔ' ἄρθρα τοϋ αὐτοῦ Α' τυπικοῦ. Εὔποροι ἢ μεγάλοι μοναχοὶ καὶ μοναὶ κατεοκεύασαν μεγάλα πλοῖα
καὶ μετέφερον εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐτέρας πόλεις ξυλείαν,
δαδίον, ἡητίνην, οἶνον, καὶ ἄλλα εἴδη πρὸς ἐμπορίαν, οὐ μόνον
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ἐναντίον τοῦ Α' τυπικοῦ, ἀλλὰ καὶ τυπιζοῦ τινος ὅπερ ἐπὶ τούτῳ
ἐγένετο καὶ ἐκυρώθη ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου Β'
τοῦ Βουλγαροκτόνου. Ὁ Κοσμᾶς ἥθελε νὰ ἐπαναφέρῃ τὰς ἀρχαίας διατάξεις περὶ ἐντελοῦς ἀπαγορεύσεως, ἀλλ' ἐπειδὴ οἱ συνεδριάξοντες παρετήρησαν ὅτι ἐὰν ἐμποδισθοῦν καὶ τὰ μικρὰ
πλοῖα πρὸς πώλησιν τῶν ὀπωρῶν καὶ τοῦ περισσεύοντος εἰς μερικοὺς ο'ύνου δὲν δύνανται νὰ παραμείνουν εἰς τὸ ὅρος, ἀπεφασίσθη νὰ πωλήσουν τὰ μεγάλα πλοῖα, πλὴν τῶν μονῶν
τῶν ἐχουσῶν ταῦτα διὰ βασιλικῶν . χρυσοβούλλων, ὡς ἔκπαλαι ἡ τοῦ Βατοπεδίου, καὶ διατηροῦν μικρὰ πλοῖα ἴνα μεταβαίνουν μέχρις Αϊνου καὶ Θεσσαλονίκης καὶ τὰ περισσεύοντα
εἰς αὐτοὺς εἴδη νὰ πωλοῦν καὶ ν' ἀνταλάσσουν, χωρὶς νὰ τολμήσῃ τις ν' ἀγοράσῃ ἔξωθεν πράγματα καὶ νὰ πωλῇ ταῦτα εἰς
τοὺς μοναχούς, ὁ δὲ παραβάτης νὰ τιμωρῆται διὰ δημεύσεως
τοῦ πλοίου του εἰς ὅφελος τοῦ κοινοῦ ταμείου καὶ ἀπαγορεύσεως
τοῦ λοιποῦ νὰ ἔχῃ πλοῖον.
Γ') Ἑναντίον τοῦ Α' τυπικοῦ εἰσήγαγον οἱ μοναχοὶ εἰς τὸ
ὅρος πρόβατα καὶ αἶγας καὶ τινες βοῦς. Πάντες ἐδείχθησαν
πρόθυμοι διὰ τὴν ἔξωσιν αὐτῶν, ἀλλ' ὁ ἡγούμενος τῆς Λαύρας,
προβάλλων τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μονὴ αὐτοῦ κέκτηται ἀπὸ 5Οετίας
τοιαῦτα εἰς τροφὴν τῶν ἀδυνάτων γερόντων, ἐδέχθη μὲν τὴν
ἔξωσιν τῶν προβάτων κ.λ.π. παρεκάλει δὲ νὰ διατηρῇ ἀγέλην
βοῶν εἰς κατάλληλον μὴ κατωκοιμένον τόπον πρὸς παρηγορίαν
τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν γερόντων. Συνήγοροι τοῦ ἡγουμένου τῆς
Λαύρας ἧσαν αὐτὸς οὗτος ὁ Πρῶτος καὶ οἱ λοιποὶ ἡγούμενοι,
ὤστε ὁ Κοσμᾶς πεισθεὶς ὅτι εἰναι ἀδύνατον οἱ ὀκτακόσιοι μοναχοὶ τῆς Λαύρας νὰ τρέφωνται ἐκ μόνου ἰχθύος ἀπεφάσισεν
ἴνα αὕτη διατηρῇ ἀγελάδας εἰς ἀπόστασιν εἴκοσι μιλίων ἀπὸ
τῶν μονῶν. *
Δἣ Διὰ τοῦ Α' τυπικοῦ ἐχορηγήθη εἰς τὴν Λαύραν ἔν
ξεῦγος βοῶν διὰ τὴν ζύμην τοῦ ἄρτου, ἤδη δὲ διὰ τὸ πλῆθος
* Ν6ει τὴν χρὴσιν γάλακτος, τυροϋ καὶ βουτύρου, ἀλλ' οὑχ'ι κρέατος, δπερ ἀμφιβάὶ,λομεν ἐὰν έχορηγὴτο και εις αϋτοὺς τοϋς βαρέως
ἀσθενοϋντας, ὰφοϋ άπηγορεύετο τοϋτο ἀπολύτως εϊς τον τοτε μοναχισμδν. Ὅ "Αγιος 'Αθανάσιος εις τδ τυπικον αϋτοϋ γράφει' «περὶ δὲ
προβάτων ὴ α'ιγων περιττον φήθην σημαναι ώς πάντη, ἀνοίκιον μονα-
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τῶν ἐν αὐτῇ μοναχῶν ἐδόθῃ αὐτῇ ἄδεια νὰ ἔχῃ τέσσαρα ζεύγη
ἀντὶ ἑνός. * Ἑδόθη ὁμοίως καὶ εἰς τὴν τοῦ Βατοπεδίου ἔν
ζεῦγος «διὰ τὸ πολυάνἀρωπον καὶ αὐτὴν ὑπάρχειν».
Εἢ Δίδεται ἄδεια εἰς τὴν Ἰταλικὴν μονὴν τῶν Ἁμαλφηνῶν νὰ ἔχῃ πλοῖον δά οὗ οἱ μοναχοὶ αὐτῆς νὰ μεταβαίνουν εἰς
τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ προμηθεύονται τὰ χρειώδη τῇ συνδρομῇ τῶν εὐσεβῶν.
ΣΤ') Ἁπαγορεύεται ἡ μεταφορὰ καὶ πώλησις εἰς τὸν κόσμον ὑπὸ τῶν μοναχῶν ξυλείας, σανίδων, δαδίου καὶ πίσσης.
Ὁ παραβάτης ζημιωθήσεται και αὐτὸ τὸ πλοῖον.
Ζἣ Οὐδεὶς τῶν ἡγουμένων δικαιοῦται νὰ προσλαμβάνῃ
μοναχὸν ἀλλαχοῦ τὰς συνθήκας δόσαντα, ἐκτὸς αν ὁ ἡγούμενος
αὐτοῦ παραδώσῃ, τοῦτον οἰκείᾳ βουλῇ καὶ συνεναίσει τῆς ὑπ'
αὐτὸν ἀδελφότητος. **
Ηἢ Βέβαιοι καὶ ἀμετακίνητοι κηρύσσονται διὰ τὰς μονάς,
αἱ τῶν ἀπελθόντων ἡγουμένων διατάξεις καὶ τὴν περίληψιν τῶν
διαθηκῶν ἐκείνων πάντα πρέπει νὰ γίνωνται καὶ νὰ διεξάγωνται.
Τὸ ἐπιχειρούμενον ὑπὸ τοῦ παραβάτου θεωρεῖται ἄκυρον καὶ
οὗτος ὑπόκειται εἰς τὰ ἐπιτίμια.
Θἢ 'Επειδή τινες ἠγόραζον, ἢ ἀντίλασσον, ἢ ἐδώριζον ἀγροὺς καὶ μοναστήρια, εἴτα δὲ μεταμελούμενοι ἐζήτουν τὴν ἀνατροπὴν τῶν συμπεφωνημένων, ἀποφασίζεται ἴνα ὁ ἔνοχος ἐκπίπτει τῆς ἡγουμενείας ἀντικαθιστάμενος παρ' ἄλλου.
Ι') Τινὲς ἠμπόδιζον τοὺς ἄλλους νὰ κόπτουν ξύλα εἰς τὰ
δάση' ὅθεν ἀποφασίζεται ἴνα τοιαῦτα λαμβάνουν πάντες ὅθεν
βούλωνται, περὶ δὲ τῆς οἰκοδομησίμου ξυλείας νὰ λαμβάνουν
οἱ βουλόμενοι ἐκ τῶν κοινῶν δασῶν ἀλλ' οὐχὶ καὶ ἐκ τῶν ἰδιοχοϊς και μάλιστα τοὺς εν δρεσι καθεξομένοις τὴν τούτων κτήοιν ἡγούμενος». 'Εν τούτοις ούδεμία νομοθεσία δϋναται νὰ διεκδικήση αιώνιον
κϋρος. Αϋτδς δ "Αγιος ὴναγκάσύη ν* αϋξήση τον έπϊ Νικηφόρου δρι·
σθέντα ἀριθμδν των 8Ο μοναχων εις Ι2Ο, έντδς δὲ ολίγου ίδσϋ δτι
ὴριθμοϋντο εις οκτακοσίους.
* Πιθανως νὰ εϊχον τοτε μηχάνημά τι διὰ τὴτ ζύμην δπερ ἔστρεφον οι βοες.
** Ὅ Μ. Βασίλειος προς Ἰούδαν παραβάλλει τὴν ὰναχωροϋντα
της οικείας ἀδελφ6τητος ανευ τοϋ λογου τῆς αιρέσεως. Ὅρα Γ' κανονα
της ΑΒ' καὶ ΚΑ' τῆς Ζ' συνοδου.
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περιορίστων τόπων τῶν μονῶν ἄνευ'ἀδείας τοῦ ἡγουμένου καὶ
τῶν μοναχῶν ἑκάστης.
,
ΙΑἣ Ἐπειδὴ ἡ κατὰ καιροὺς ΙΪρῶτοι, χαριζόμενοι εις τινας
ἔδιδον εἰς αὐτοὺς τόπους, τῇ γνώμῃ ὀλίγων ἢ πλειόνων ἡγουμένων, καὶ ἐκ τούτου ἠλαττώθη ὁ κοινὸς τόπος καὶ ἐστενοχωροῦντο τὰ μοναστήρια καὶ κελλία, ἀπαγορεύεται τοῦτο τοῦ
λοιποῦ.
ΙΒ') Αἱ Καρυαὶ ἀντὶ Λαύρας ἐμπορεῖον ἐγένετο, διὸ ἀποφασίζεταΓ.ἡ εἰς τὸν ἀρχαῖον τύπον ἐπάνοδος καὶ ἡ ἀπέλασις
τῶν πωλούντοτν. *
ΙΓ ) Πάντες οἱ ἡγούμενοι παρετήρησαν ὅτι οἱ τῶν μεγίστων Λαυρῶν ἡγούμενοι καὶ μάλιστα ὁ τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου
Ἁθανασίου, προσέρχονται εἰς τὰς συνάξεις μετὰ πολλῶν ὑπουργῶν ἑκάστης καὶ ὅτι τοῦτο προεκάλει ἔριδας καὶ προστριβάς,
διότι οἱ ὑπουργοὶ ἀνεμιγνύοντο εἰς τὰς κρινομένας ὑποθέσεις.
Ὁ τῆς Λαύρας παρετήρησεν ὅτι ἀρκεῖται εἰς τὴν περὶ ὑπουργῶν
διάταξιν τοῦ Α' τυπικοῦ καθ' ἢν μόνον ὁ Πρῶτος προσήρχοντο
μετὰ τριῶν ὑπουργῶν καὶ οὺτος μετὰ δύο, ἀλλὰ δισχεραινούντεον
τῶν λοιπῶν ἐτυπώθη ἴνα ὁ Πρῶτος πρὸσέρχηται μετὰ τριῶν,
ὁ τῆς Λαύρας μετὰ ἕξ, ὁ τοῦ Βατοπεδίου καὶ τῶν 'Ιβήρων μετὰ
τεσσάρων ὑπουργῶν καὶ οἱ λοιποὶ μεθ' ενός, χωρὶς ν' ἀναμιγνύωνται καὶ νὰ μιλοῦν εἰς τὰς συνάξεις. **
ΙΔἣ Αἱ ἀξιόλογοι ὑποθέσεις δέον νὰ κρίνωνται εἰς τὰς
καθολικὰς συνάξεις, παρακαθημένων ἁπάντων τῶν ἡγουμένων
καὶ γερόντων, κρινόντων, «μετὰ φόβου Θεοϋ και ἀληθειας,

προσωποληψίας πἁσης εκτδς, ἢ δωροληψιας και μερικῆς
φιλἶας και. προσπαθειας και ἄλλου πἁθους παντος, ἥγουν ῳθονου, εριδος, μνησικακιας κ.λ.π.». Αἱ μικραὶ καὶ
* "Απδ τοϋ χρονου τούτου μέχρι σήμερον ὑφϊσταται αϊωνοβιον
τδ ζήτημα τὴς ἀγορας Καρυων. Κατὰ περιδδους γίνεται θεραπεϊα κα'ι
πάλιν χωρεϊ εἰς ύποτροπήν. Βεβαίως ὰπδ άσκητικής ἀποψειι'- κα'ι τ' απλούοτατα εϊδη καταδικαζονται, διο οϊ γράφοντες περ'ι έμπορϊας των
Καρυων ὑπερβολικως κρϊνσυν. Περισσότερον σήμερον πρέπει νὰ καταδικασΟὴ ή ὑπαρξις μικροκαταστημάτων προ των ε'ισοδων των ιδιορρύθμων Μονων, ἀτινα προξενοϋν κακὴν έντύπωσιν εϊς τοϋς έπισκεπτομένσυς αὺτάς.
** 'Η τάξις αυτη κατηργήθη ίχγνωστον ποτε.
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εὐτελεῖς ὑποθέσεις ἐδόθη ἴνα δικάζωνται καὶ διαλύωνται ἐπὶ τόπου ὑπὸ τοῦ Πρώτου παραλαμβάνοντος καί 5-1Ο ἡγουμένους,
ἀλλ' οὐχὶ πάντοτε τοὺς αὐτοὺς ἴνα μὴ ὑπόνοιαι καὶ σκάνδαλα
γίνονται.
ΙΕἣ Ὄ ἔδει προστεθῆναι, ἔσχατον ἐξεφώνησαν οἱ γέροντες ὡς λέγει ὁ νομοθέτης. Τινὲς ἡγούμενοι, εἴτε ἁπλότητι, εἴτε
κουφότητι, εἴτε κανόνων ἀπειρίᾳ ἁγόμενοι, παῖδας μὴ συνπληρώσαντας τὸ εἰκοστὸν ἔτος οὐ μόνον διακόνους ἐχειροτόνουν
ἀλλὰ καὶ πρεσβυτέρους. Τὴν ἄθεσμον καὶ παράἰ,ογον ταύτην
συνήθειαν λύμην καὶ φθορὰν καὶ ἀνατροπὴν τῶν ἱερῶν κανόνων,
ἀνασπωμένης ἐκ ρίζης ὁρίζεται, ἴνα μηδεὶς χειροτονεῖται διάκονος μὲν πρὸ τοῦ 25θυ πρεσβύτερος δὲ πρὸ τοῦ 3Οου ἔτους οὐδὲ
ἡγούμενος διὰ διαθήκης ὀνομάζεται νεώτερος τοῦ αὐτοῦ ἔτους.
Ἁξιοσημείωτος εἶναι καὶ ὁ ἐπίλογος τοῦ τυπικοῦ. *
«Οὖτοι μὲν οἱ ψυχοφελεῖς θεσμοὶ καὶ τύποι οϋκ ε-

ξουσιαστικιδς, οἶηε μην αϋθεντικόὸς, ουτε ὰβουλεήτως ἢ ἀπερισκεπτως ἀλλὰ θελήσει και ἀρεσκεϊᾳ
ὰπἁντων τὼν τοϋ δρους εϋλαβεστὰτων μοναχὼν
και ἧγο·υμενων έτυπὼθησαν και επρἁχθησαν παρ'
ἐμοῦ Κοσμᾶ εὐτελοῦς μοναχοῦ.τοῦ Τζιντζιλούκη, κατὰ θείαν
καὶ βασιλικὴν προσταγὴν καὶ ὑπεγράφησαν παρὰ τῶν ἀξιολογωτέρων γερόντων τοῦ ὅρους 'Ἀθω καὶ τοῖς μοναχοῖς
ἐπεδόθησαν ἀντιλήψει τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως' οὐς τινας τύπους καὶ θεσμοὺς, ὡς ἐξ ἀποστολῆς βασιλικῆς παρ' ἡμῶν ἐκτεθέντας, ἀπαραθραύστως τηρεῖν ὀφείλουσιν ἄπαντες οἱ ἐν τῷ Ἀγίῳ τούτῳ Ὄρει μοναχοί,
ὁ δὲ παραβαίνων τούτους καὶ τῇ τῶν θείων κανόνων δίκῃ
ὑποπεσεῖται καὶ τῆς ἀνακτορικῆς ἀγανακτήσεως πειρασθή* Τοϋτο ϋπογράφουν 29 ἡγούμενοι των μεγαλυτέρων μονῶν ὴτοι
τοϋ Πρώτου, Λαύρας, Βατοπεδίου, Ἰβήρων, Ζυγοϋ, 'Εσφιγμένου, 'Αγ.
Νικηφορου (Ξηροποτάμου), Κάσπακος, Ξηροποτάμου ('Αγϊου Παύλου),
'Αθανασϊου. Δοχειαρίου, Θεοτοκον, Σισώη, Καλ7,ιάγρας, ...,................ ,
Φακινοϋ, Σωτὴρος, 'Αγ. Εὑστρατίου, Θεοτοκου, Βεροιωτου, Φαλακροϋ,
Καλέστου, "Αρχιστρατήγου, Φιλαδέλφ6υ, 'Αγ. 'Αναργύρων, 'Αγ. Νικυλάου, 'Αγ. Πέτρου. "Αντϊγραφον τούτου τοϋ ἔτους ΙΟ97 εϋρίσκεται εἰς
τδ ἀρχεϊον τὴς 'Ιερας Κοινδτητος, ως κα'ι τὴς 'Ι. Μονὴς 'Εσφιγμένου
μϊ: ὲπικύρωσιν τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονϊκης Θεοδούλου.
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σεται. Ὁφείλουσι δὲ καὶ τὸ παρὸν τυπικὸν καὶ τῷ κραταιῷ
ἄνακτι καὶ ἁγίῳ ἡμῶν βασιλεῖ ἀμφανίσαι, ἴνα διὰ τῆς αὐ
τοῦ φιλοχρίστου καὶ εὐσεβοῦς βασιλείας ἡ κυριότης τούτῳ
καὶ βεβαίωσις ἐπιβραβευθῇ, καθὰ δὴ καὶ ἐν τῷ ἐκτεθέντι
παρὰ τοῦ Εὐθυμίου τοῦ εὐλαβεστάτου μοναχοῦ καὶ καθηγουμένου τῆς τοῦ Στουδίου μονῆς, τοῦ ἐξ ἐπιταγῆς βασιλι·
κῆς, εἰς κατάστασιν τοῦ Ὄρους ἀποσταλέντος τυπικῷ γέγονεν, οὕς τινας τύπους καὶ ἡμεῖς βεβαιοῦμεν καὶ ἐπικυροῦμεν
καὶ ἀπαρασαλεύτους εἰς αἰῶνας συντηρεῖσθαι βουλόμεθα.»
Τὸ τυπικὸν τοῦτο ὅπερ ἐσφράγισε κυρώσας ὁ βασιλεὺς
Κωνσταντῖνος καὶ διὰ κινναβάρεως, ὡς λέγει, ἐσημείωσε τὰς συνάψεις ἐκάστης μεμβράνης αὐτοῦ, προσεπεκύρωσε τῷ αὐτῷ ἔτει
δἁ ἰδιαιτέρου χρυσοβούλλου.
Πρώτην φορὰν παρουσιάζεται τὸ ΟΡΟΣ ΑΘΩ ὀνομαζόμενον ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Ὁ Φρεαρίτης ὁ Λανζλοὰ καὶ ἐν συνεχείᾳ
ὁ Γεδεὼν ἔγραψαν, * ἀλλὰ ὁ Ρῶσσος Οὐνσπένσκης ἐπλανήθη
ὅτι ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Θ' ὁ Μονομάχος
**
σημειώσας,
πρῶτος ἐκάλεσε διὰ χρυσοβούλλου αὐτοῦ τὸν Ἄθω, “Αγιον
Ὄρος, ἐννοοῦντες τὰ δύο ἀνωτέρω ἔγγραφα, ἀλλὰ τοῦτο δὲν
ἔχει ἀληθείας. Ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος καὶ οἱ συντάξαντες
τὸ τυπικὸν ἔγγραψαν τὸν Ἄθω, Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶραν ὀνομαζομένην τότε κοινῶς οὕτω. Ὁ Ἅθως κατέστη ἀφ' ἐαυτοῦ
Ἅγιον Ὄρος ἀφ' ὅτου ὁλόκληρος ἡ χερσόνησος κατοικήθη ὑπὸ
μοναχῶν καὶ ἀπεκλείσθησαν ἐξ αὐτῆς πᾶσα ἐγκόσμιος ἐργασία
ἢ ὀσμὴ τοῦ κόσμου, τὸ θήλυ γένος κ.λ.π., ἡ δὲ καθιέρωσις τοῦ
ὀνόματος προέκυψε, σὺν τῷ χρόνῳ διὰ τοῦ στόματος τοῦ λαοῦ
πολὺ πρότερον τοῦ Μονομάχου, διότι καὶ ὁ Ἅγιος Ἁθανάσιος
γράφει τὸν Ἅθω Ἅγιον Ὄρος. *** Ἅλλωστε ἀμφότερα τὰ
ἔγγραφα τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου ἀναφέρουν τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην ὡς γνωστήν.
* «Πανδώρα» τομ. ΙΕ σελ. Ι97, «Τδ "Αγ. “Ορος» σελ. 6 καὶ 3Θ,
«δ Ἂθως» σελ. ΙΟ.
** «δ “Αθως» ΙΠ σελ. 328.
*** ΚαΙ δ γράψας τὴν βιογραφίαν τοϋ 'Αγ. 'Αβανασίου, μικρδν
μετὰ τον θὰνατον αυτοϋ, δστις κα! μαθητὴς τοδ 'Αγίου έχρημάτισεν,
" Α γ ι ο ν “Ορος καλεϊ τον “Αθω, δ δὲ συγχρονίσας τοϋτον και
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Πρώτην ἐπίσης φορὰν συναντῶμεν τὸ δνομα Καρυαϊ καὶ
ὅτι ἐλέγοντο καὶ Λαύρα, ἴσως λόγορ τῆς ὑπάρξεως διαφόρων
ἡσυχαστῶν ὑπὸ τὴν ποιμαντορίαν τοῦ Πρώτου. Παρατηρηταῖον
δτι ἐν Καρυαῖς ἡ ἀγορὰ βεβαίως εἶχε λόγον τὴν πώλησιν μοναχικῶν ἐργοχείρων, ἴνα λοιπὸν φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον ὤστε νὰ
μεταβληθῇ εἰς ἐμπορεῖον, ἀσφαλῶς θὰ παρῆλθε πολὺς καιρὸς
ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῶν Καρυῶν ὡς ἐν ἀρχῇ ἐξεθέσαμεν.
Τὸ ὅνομα Καρυαὶ πιθανώτατα προέκυψεν ἐκ τοῦ πλήθους
τῶν καρυοδένδρων ἢ λεπτοκαρυῶν τῶν εἰς τὴν τοποθεσίαν ταύτην ἀναπτυχθείσῶν. Εἰς τὸ Α' τυπικὸν (Κεφ. ΚΑἢ εἴδομεν ὅτι
αἱ Καρυαὶ ἐκαλοῦντο Μέση, ἴσως διότι εὐρίσκονται εἰς τὸ μέσον
περίπου τοῦ Ὄρους καὶ τῶν μονῶν. Μέση κυρίως ἐλέγετο τὸ
ἀμφικτυονικὸν κέντρον (Κοινότης), δηλαδὴ τὰ κοινὰ οἰκήματα
μετὰ τοῦ ναοῦ ἐξ ὧν ἀπηρτίσθη τὸ πρῶτον ἡ πολίχνη. Πάντως
καὶ ἐξ ἑτέρου ἐγγράφου τοῦ Πρώτου καὶ τῆς Συνάξεως τοῦ ἔτους
999 διὰ τοῦ ὁποίου ἐδόθη εἰς τὸν Ἄγιον Ἁθανάσιον ἡ ἔρημος
μονὴ τοῦ Μονοξυλίτου, * μεταξὺ ἐτέρων ὑπογραφῶν παρατηρεῖται καὶ ἡ ἐξῆς «Ἁρσένιος μοναχὸς καὶ Οἰκονόμος τῶν Καρυῶν»,
ἐξ οὗ βεβαίως δύναταί τις νὰ συμπεράνῃ ὅτι παρὰ τῷ λαῷ.ἐλέγετο ἡ πολίχνη Καρυαί.
Τὸ ὅνομα μέση καὶ Μεγάλη μέση διετηρήθη μέχρι τῶν
τελευταίων αἰώνων, ἀλλ' ἐν ᾧ κατ' ἀρχὰς ἐδήλου ἄπαν τὸ κοινοτικὸν κέντρον περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Πρώτου, περιωρίσθη
μετὰ τὸν ΙΑ'-ΙΒ' αἰῶνα εἰς τὴν- κοινότητα τῶν μονῶν, τοῦ
Πρώτου συμπήξαντος ἰδίαν παροικίαν πέριξ τοῦ κοινοτικοῦ κέντρου ἐκ κελλιωτῶν-ἡσυχαστῶν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἴσως τοῦ ΙΑ'
αἰῶνος αν μὴ καὶ πρότερον.
Π
Ὁς ἐλέχθη, ὁ κύριος προορισμὸς τοῦ Πρώτου ἧτο ἡ ποιμαντορία ἐρημιτῶν ἢ ἡσυχαστῶν ὅτε δὲ ἠγέρθησαν μεγάλαι μογρώψας έγκ.6μιον εϊς τδν "Αγιον 'Αθανάσιον λέγει εν αϋτω τὰ έξής:
«Καὶ δ ήμέτερος οῦτος "Αθως, τδ πάλαι μέν ζοφωδες κα'ι καπνωδες
ορος, ως αν τις φαίη νυν'ι δέ τίμιον καὶ "Αγιον πασὰ πασι κα'ι δν καϊ
καλούμενον».
* Σήμερον δλοκληρος ὴ π·εριοχὴ τὴς ὰρχαϊας ταύτης Μονῆς <!νήκει εϊς τὰς Μονὰς Χελανθαρίου, Διονυσώυ κα'ι 'Αγίου Παύλου.
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ναὶ αϋτοδεσποτοι ὁ Πρῶτος ἀπώλεσεν τὸν ἀληθῆ αὐτοῦ προορισμόν. Αἱ ἱδρυθεῖσαι πολυάριθμοι μοναὶ αἴτινες διέφευγον τὰ
ὅρια τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ συσφίγξασαι πάντοθεν τὴν πραγματικὴν αὐτοῦ ἐξουσίαν, περιώρισαν ἐν τέλει αὐτὴν ἐντὸς τῶν
Καρυῶν καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν ἀδεσπότων χώροτν κηρυχθέντων
ὑπὸ τῆς συνάξεως κοινῶν. 'Ο Πρῶτος τοῦ ὁποίου ὁ θεσμὸς ἐσώζετο μὲν κατὰ τοὺς τύπους καὶ τὰ προσχήματα πραγματικῶς
ἀπέβη ψιλὸν ἀξίωμα, συνώκησε τὰς Καρυὰς δά ἡσυχαστῶν-κελλιωτῶν ὅπως δώσῃ συγκεκριμμένην τινα μορφὴν εἰς τὸ ἀξίωμα
αὐτοῦ. Ἰδὼν τὴν χερσόνησον τοῦ Ἄθω διαφυγοῦσαν τὴν ἐξου
σίαν αὐτοῦ τὴν δὲ Σύναξιν τῶν ἡγουμένων βαθμηδὸν καθιστῶσαν τὰ δίκαια αὐτοῦ ἰδανικά, γινώσκων δὲ ὅτι ἐκ λεπτῆς κλωστῆς ἐξήρτητο τὸ ἀξίωμα αὐτοῦ ἐν τῷ μέλλοντι ἐπίστευσεν ὅτι
διὰ τοῦ συνοικισμοῦ τῶν Καρυῶν θὰ δυνηθῇ ν' ἀντιτάξῃ θετικήν τινα δύναμιν καὶ πραγματικήν τινα ἐξουσίαν εἰς τοὺς ἡγουμένους τῶν μονῶν καὶ τὴν Σύναξιν αὐτῶν. Καὶ ἐπέτυχε μὲν
κατά τινα βαθμὸν καὶ παρέτεινεν ἴσως ὑπὲρ τὸ δέον τὸν ἴδιον
τοῦ ἀξιώματος θεσμόν, οὐδέποτε ὅμως ἠδυνήθη ν' ἀνακτήσῃ
τὴν προτέραν ἰσχὺν καί ἐξουσίαν ἢν εἶχε πρὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς
Λαύρας, διότι διὰ τῆς συντελεσθείσης μεταβολῆς ἐν τῇ χερσονήσῳ τὸ ἀξίωμα τοῦ Πρώτου δὲν εἶχε πλέον λόγον' διὰ τοῦτο θὰ
ἴδωμεν ὅτι μέχρι τῆς καταλύσεως αὐτοῦ κατεβλήθησαν πολλαὶ
προσπάθειαι πρὸς διατήρησιν αὐτοῦ καἴτοι ὡς εἴπομεν ὡς ποιμὴν τῆς Λαύρας τῶν Καρυῶν εἶχε καὶ ἰδιαίτερον τινα καὶ οὑσιαστικὸν λόγον ὑπάρξεως.
Ὁ Πρῶτος διετήρησε τὴν προεδρίαν τῆς Συνάξεως καὶ τὸ
δικαίωμα τῆς ἐπιλύσεως μικρῶν διαφορῶν, ἐξήσκει δὲ καὶ γενικήν τινα ἑποπτείαν ἐπὶ τῆς χερσονήσου' βραδύτερον ἐχορηγήθησαν εἰς αὐτὸν καὶ πνευματικά τινα ἀξιώματα ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου πρὸς ἐνίσχυσιν, ἀλλ' ὅλα ταῦτα ἀντέκειντο πρὸς τὴν φορὰν
καὶ τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων, ἡ πραγματικὴ δὲ ἐξουσία τοῦ
Πρώτου περιωρίσθη εἰς τὰς Καρυὰς ἀφοϋ μάλιστα διὰ τοῦ θεσμοῦ τοῦ κοινοῦ οἰκονόμου ἀφηρέθη παρ' αὐτοῦ καὶ ἡ ὁλικὴ
διαχείρησις τῶν κοινῶν.
Ὁ θεσμὸς τοῦ Πρώτου μετὰ τὸν Γ αἰῶνα ἔβλαψεν μᾶλλον
ἢ ὡφέλησε τὴν Κοινοτικὴν ἀνάπτυξιν. Ὁ Πρῶτος μὴ ἔχων ἀ-
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νάλογον πραγματικὴν ἐξουσίαν, ἐπέβλεπε χαλαρῶς ἐπὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν τυπικῶν, ἡ δὲ Σύναξις δὲν ἠδύνατο νὰ τοῦ δοὸση
περισσοτέραν ἰσχὺν καὶ ἐξουσίαν, διότι αὕτη θὰ ἧτο ἀσυμβίβαστος καὶ ἐπιβλαβὴς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῶν μονῶν, ἀλλ' οὔτε εἰς
τὴν παντελῆ κατάλυσιν αὐτοῦ προέβη. Ἐκ τοῦ ἀτόπου τούτου
ὁ θαυμάσιος ἄλλως τε ὁμόσπονδος θεσμὸς δὲν ἠδύνατο νὰ λειτουργῇ ἐλεύθερος προσκομάτων, διότι ὁ Πρῶτος κατηνάλισκε
κοινὰς δυνάμεις πρὸς διατήρησιν ἢ καὶ ἀνάκτησιν μεγαλυτέρας
ἐξουσίας ἀγωνιζόμενος ματαίως, διότι ἄρχων καταστὰς τῶν Καρυῶν δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐπιβάλη εἰς τοὺς ἡσυχαστὰς-κελλιώτας
αὐτοῦ ὁμοιόρρυθμόν τινα τάξιν καὶ δίαιταν, ουτω δὲ συνετέλεσεν ὤστε ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦ Α' τυπικοῦ (972) μέχρι τοῦ Β'
(1Ο46), ἤτοι εἰς διάστημα 74 ἐτῶν, ἡ ἀρχαία Μέση νὰ γίνῃ
Λαύρα τῶν Καρυῶν ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀσυστόλως ἐνεργεῖτο ἐπιβλαβὲς
ἐμπόριον, καὶ τέλος διότι ὑπάρχοντος τοῦ Πρώτου ἡ Σύναξις
ἀνεπαρκεστάτη οὖσα, ἠρκεῖτο εἰς τὴν ἐπίβλεψιν αὐτοῦ, ἐνῷ αν
ἢθελε καταλύσει τοῦτον ἠδύνατο ἀποτελεσματικώτερον αὐτὴ
αὕτη διά τινων ἀντιπροσιὑπων ἐκ τῶν καλυτέρων νὰ ἐπιβλέπῃ
ἀμέσως καὶ αὐστηρῶς τὴν τήρησιν τῶν τυπικῶν καὶ τῶν λοιπῶν
θεσμῶν τοῦ 'Ὁρους.

ΙΙΙ
Πρώτην φορὰν βλέπομεν εἰς τὸ τυπικὸν τοῦτο ἐκτὸς τῆς
Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου καὶ τῶν Καρυῶν καὶ ἄλλας
«Μεγιστας Λαήρας» τῶν ὁποίων οἱ ἡγούμενοι προσήρχοντο
μετὰ πολλῶν ὑπουργῶν (ἄρθ. ΙΓὴ, τοιαύτας δὲ βεβαίως νοεῖ
τὰς Μονὰς Βατοπεδίου, 'Ιβήρων, Ζυγοῦ κ.λ.π. Δυστυχῶς ἐπειδὴ καὶ εἰς τὸ Β' τοῦτο τυπικὸν δὲν ὑπέγραψαν πάντες οἱ ἡ
γούμενοι ἀλλ' οἱ ἐγκριτότεροι μόνον, θ' ἀγνοῶμεν ἴσως διὰ
παντὸς τὰ ὀνόματα πλείστων ἐκ τῶν τότε ἐκατὸν ὀγδοήκοντα
μεγάλων καὶ μικοῶν μονῶν τοῦ 'Ὁρους.
Ἀναφέρομεν ἐνταῦθα ὅσας μονὰς εὕρομεν ἀναφερομένας
εἰς διάφορα ὲ'γγραφα ἀπό τοῦ 885 μέχρι τῆς ἁλο5σεοτς, Δυστυχῶς δὲν γνωρίζομεν οὐδὲ τὸν αἰῶνα καθ' δν ἱδρύθησαν, ἐκτὸς
ἐλαχίστων, μὴ δυνάμεναι νὰ εὑρεθῶσι τοιαῦται πηγαὶ σήμερον.
Μόνη ἡ δημοσίευσις τῶν ἐγγράφων ἁπασῶν τῶν ἤδη Μονῶν
τοῦ 'Ἀθω, πλεῖστα τῶν ὁποίων γνωρίζομεν καλῶς δὲν εἶδον
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ἀκόμη τὸ φῶς, παρ' ὅλην τὴν προσπάθειαν τῶν διαφόρων ερευνητῶν, δύναται νὰ καταστήσῃ γνωστὴν τὴν ἡλικίαν πολλῶν
μονῶν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων σημαντικῶν γεγονότων.
Τὸ συγγίλλιον Λέοντος σοφοῦ, ἐκδοθὲν κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ
Γ αἰῶνος, ἀναφέρει ὡς προείπομεν μονὰς εἰς τὸν ἰσθμὸν Ἁγίας
Χρηστίνης, Μουστάκωνος, Καρδιογνὰὸστου, Ἁθανασίου καὶ
Λουκᾶ.
Εἰς τὸ συμβιβαστικὸν ἔγγραφον τῶν Ἁθωττῶν καὶ Ἰερισσιωτῶν τοῦ ἔτους 957 ἀναφέρονται πλὴν τῆς μονῆς τῆς Ἁγίας
Χρηστίνης καὶ αἱ μοναὶ Ὁρθογομάτου, Σπηλαιώτου, καὶ Ἁποκενταύρων ὡσαύτως εἰς τὸν ἰσθμὸν εὑρισκομένας.
Εἰς τὴν βιογραφίαν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀναφέρεται ἡ
μονὴ τοῦ Ζυγοῦ εἰς ἢν οὗτος εἰσῆλθεν τὸ πρῶτον.
Εἰς τὸ πρῶτον τυπικὸν (972) ἀναφέρονται ἡ Λαύρα τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου καὶ αἱ Μοναὶ Ξηροποτάμου (Ἀγίου Παύλου)
καὶ Ζωγράφου.
Μικρὸν ἀμέσιος ἱδρύθησαν αἱ Μοναὶ 'Ιβήρων, εἰς τὴν ὁποίαν συνεχωνεύθη ἡ τοῦ Κλήμεντος, Βατοπεδίου καὶ Δοχειαρίου, πιθανῶς δὲ καὶ ἡ τῶν Ἀμαλφηνῶν.
Ἐντὸς τοῦ Γ αἰῶνος τακτέον ἐπίσης τὰς μονὰς Ἀγίου
Νικηφόρου (Ξηροποτάμου), Φακιανοῦ, Ξηροκάστρου, Φιλοθέου,
Ἐσφιγμένου, Πλατέως, Μονοξυλίτου, Καλαφάτου, Βουλευτηρίων, καὶ Ἀτξηπάνου.
Μετὰ τὸν Γ αἰῶνα μέχρι τοῦ ΙΕ' εἰς τὰ διάφορα τυπικὰ
καὶ λοιπὰ μοναστηριακὰ ἔγγραφα ἀναφέρονται αἱ ἐξῆς μοναί,
αἴτινες κατὰ τὸ πλεῖστον ἱδρύθησαν κατὰ τὸν ΙΑ' αἰῶνα.
Ξενοφῶντος, Κωνσταμονίτου, Ξυλουργοῦ, Σταυρονικήτα,
Καρακάλλου, Κάσπακος, κυροῦ Ἀθανασίου, τῆς Θεοτόκου κυρ
Σισώη, Καλλιάρας ἤ Καλλιάγρας, Σωτῆρος, Ἁγίου Εὐστρατίου,
Ἐπεραγίας Θεοτόκου, Βερροιώτου, Φαλακροῦ, Καλέστρου, Ἀρχισιρατήγου, Φιλαδέλφου, Ἁγίων Ἁναργύρων, Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίου Πέτρου, Χοσμίτσης, Ἁψάδη, Ἰεροπάτορος, Χρωμοτιώσσης, Βανίσσης, Κομοτίσσης, Καλλινίκου, Ἰεροκάρη, Λειβαδογέννους, Νεακίτου, Κοχλυαρᾶ, Ἰάγαρη, Ξύστρη ἢ Ξέστρου,
Μηνίτζη, Ἁγίου Ἀπατίου, Χάρωνος, Μαυροκορμοῦ, Λειβαδίων, ΑΪονοδενδρίτου, Ποιμένος, Ὁνησιφόρου, Λουτρακίου, Ὁ-
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πτιζαρᾶ, Ἁγίων Ἁποστόλων, Ἁριστοβούλου, Ἀγίων Ἁποστόλων τῶν Γλωσσίων, 'Υπεραγίας Θεοτόκου τῶν καλῶν γερόντων,
Δερματᾶ, Ἁγίας Τριάδος, Κάτοτ Μονή, Χελανδαρίου ἢ Σέρβων,
Θαυμαστοῦ, Ἁγίου Σάββα, Συμεῶνος. Βορροσκόπου, Θεσσαλονικέως ἢ Ρώσσων, Κάλιτσα ἢ Κάλικα, Παπαρκικῆς, Βαρναβίτσης, Παναγίας Ἑοβάδων, Ἁγίου Νικολάου Ἐοβάδων, Ἁγίου Νικολάου, Ξηρορρυακίου, Χάλδου, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου
Ἁνδρέου, Ὁφειοδοφάγου, Ἁγίων Ὁμολογητῶν, Ἁποστόλου
Φιλίππου, Σωτηριώτου, Δομετίου Σκορόδων, Μακρογένη,
Σκυλοπόδαρη, Πλακᾶ, Ἁγίου Πέτρου τοῦ Ἁλωποῦ, Ἁγίου
Τρύφωνος, Ἁγίου Νίκωνος, Πολίτου, Ἁναπαυσίας ἢ Ἁναπαψίας, Ἁγίου Αὐξεντίου. προφήτου Δανιήλ, Χαλκέως, Τριπολίθου, Τροχαλᾶ, Καλέιζη, Ἁλυπίου, Βασιλείου, Χαρίτωνος,
Ραβδούχου, Σαραβαρίου, Μακρὺ ἢ Μακροῦ καὶ Κουτλουμουσίου.
Κατὰ δὲ τὸν ΙΔ' αἰῶνα ἱδρύθησαν αἱ σήμερον ὑπάρχουσαι Μοναὶ Διονυσίου, Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρας καὶ Παντοκράτορος.

Παρ' ὅλα τὰ τυπικά, παρ' ὅλους τοὺς κανόνας, ὁ νόμος
τῆς ἀφομοιώσεως τοῦ μικροτέρου ὑπὸ τοῦ μεγαλυτέρου ἐφηρμώσθη καὶ ἐν Ἄθω. Ἁπὸ τοῦ Ι' ἔτι αἰῶνος ἤρχισεν ἡ συγχώνευσις τῶν μικρῶν μονῶν εἰς τὰς μεγαλυτέρας. Πρώτη ἡ τοῦ
Κλήμεντος συνεχωνεύθη τότε εἰς τὴν τῶν Ἰβήρων (98Ο). 'Επὶ
τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου συνεχωνεύθησαν εἰς τὴν
Λαύραν αἱ μοναὶ Μονοξυλίτου καὶ Πλατέως, μικρὸν δὲ μετὰ
ταῦτα καὶ ἡ μονὴ τῶν Βουλευτηρίων.
Αἱ ἀθρόαι συγχωνεύσεις ἐγένοντο κατὰ τὸν ΙΓ' αἰῶνα
καὶ ἰδίως κατὰ τὸν ΙΔἥ ὅτε σμῆνος κακῶν ἐπέπεσεν ἐπὶ τῆς
Ἰερᾶς Χερσονήσου.

ΙΠΙ

Ὁ ΙΑ' αἰὼν ὑπῆρξε διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος χρυσοῦς ἀπό τε
πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς ἀπόψεως, ἐν γένει δὲ ἡ ἀκμὴ τοῦ ἐν
αὐτῷ μοναστικοῦ βίου ἤρχισεν ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγίου
Ἁθανασίου καὶ τῆς ἱδρύσεως τῆς Λαύρας (963) καὶ ἔληξε κατὰ
τὴν ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Λατινων (12Ο4)
διαρκέσασα ἐπὶ 241 ἔτη.
(Ἀκολουθεϊ)

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,
Εἰς τὴν ἡμερησίαν Ἑλληνικὴν ἐφημερίδα τῆς Νέας Ἀόρκης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» καὶ εἰς τὰ φύλλα 9, 1Ο καὶ 11 Ἁπριλίου, ἠσχολήθη ἐκτενέστατα ὁ Δημοσιογράφος καὶ εὐσεβὴς
χριστιανὸς κ. Κωστῆς Μπαστιᾶς μὲ τὸ περιοδικόν μας, ἰδίως
μὲ τὸν ἀπολογισμὸν τοῦ 195Ο τὸν δημοσιευθέντα εἰς τὸ ὑπ'
ἀριθ. 7-8 τεῦχος.
«Δὲν ἔχουν περάσει, γράφει ὁ κ. Μπαστιᾶς, δύο ἐβδομάδες ἀπὸ τότε, ποὺ ἐδημοσιεύθησαν δύο ἄρθρα μου γιὰ
τὴν «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη», καὶ αἰσθάνομαι μ ε γ ί σ τ η
χαρά, ποὺ μοὺ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ ὁδηγήσω πάλιν τὸν
ἀναγνώστην μου στὸ «Ἄγιον 'Ὁρος».
Σκοπός μου εἶναι νὰ κάμω γνωστὸν ἕνα ἄλλο τεκμήριον πνευματικῆς δραστηριότητος, μίαν ἄλλην ἀκόμη ἀπόδειξιν, ὅτι ὁ 'Ορθόδοξος μοναχισμὸς προσφέρει ἀσύγκριτα
πνευματικὰ πλεονάσματα».
Συνεχίζει περὶ τῆς ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ μας: «καὶ
ἡ ἔκδοσις αὐτὴ δὲν εἶναι μόνον μία νέα πρόσθετος ἀκτίδα
φωτὸς γιὰ κάθε θρησκευόμενον ἄνθρωπο, ἀλλὰ εἶναι μία
ἀποκάλυψις. Μόλις ὀκτὼ τεύχη ἔχουν ἐκδοθῆ καὶ τὸ τελευταῖον τοῦ Ἰανουαρίου δημοσιεύει τὸν καλύτερον ἀπὸ ὅλους
τοὺς ἀπολογισμοὺς τοῦ 195Ο ποὺ εἰδαν τὸ φῶς εἰς τὴν
Ἑλλάδα.
Νομίζω ὅτι θὰ ἐξασθενοῦσα τὴν ὁμορφιὰ αὐτοῦ τοῦ
στοχαστικοῦ, ὰν ἐμπιστευόμουν στὴ δική μου ἀδυναμία
νὰ δώσῃ συνεπτυγμένο τὸ κείμενον τῆς Ἁγιορειτικῆς μορφῆς, ποὺ τὸν συνέταξε καὶ ποὺ μετριοφρονέστατα ὑπογράφεται Ἁγιορείτης, χωρὶς καμμίαν ἄλλην προσωπικὴν
προβολὴν καὶ γιαυτὸ προτιμῶ νὰ δώσω αὐτούσιον τὸ κείμενον μὲ ἐλαχιστότατες περικοπές. Ἐκτὸς αὐτοῦ δὲν ἔχω τὸ

ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
Εἰς τὸ τεῦχος Ὁκτωβρίου-Νοεμβρίου τοῦ παρόντος περιοδικοῦ, προσεπαθήσαμεν νὰ ἀποδείξωμεν ὅτι τὸ θρησκευτικὸν
συναίσθημα ειναι ἔμφυτον εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅπερ θέτει ὁ Δημιουργός, ἴνα ἐξασφαλίσῃ ἐπαφὴν διαρκῆ μὲ τὸ πλάσμα του,
καὶ ἀποτελεῖ δεσπόζουσαν ἰδιότητα τῆς ψυχῆς, αἱ ἐκδηλώσεὶς τῆς
ὁποίας χαρακτηρ'ιζονται ὑπὸ μιας ποικιλίας μορφῶν. Ἁπὸ τῆς
λατρείας τουτέστιν ἀπιθάνων ξοάνων, στοιχείων φυσικῶν θεοποιηθέντων ἀνθρώπων, «τετραπόδων καὶ πετεινῶν καὶ ἐρπετῶν»,μέχρι τῆς ἀὐλου καὶ νοερᾶς «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» πεφωτισμένης προσευχῆς τῶν Χριστιανῶν.
Εσημειώσαμεν δέ, ὅτι ἐφόσον θρησκευτικότης σημαίνει
φυγὴν ἀπὸ τοῦ «Ἐνθάδε», ὁρμὴν ἐσωτερικὴν πρὸς τὴν πέραν
τοῦ αἰσθητοῦ ζωήν, ἀναζήτησιν τοῦ Ὄντος ποὺ διαισθανόμεθα,
ποὺ πιστεύωμεν, ποὺ ἀγαπῶμεν, κατ' ἀκολουθίαν θὰ μᾶς φλέγει
ὁ πόθος τῆς ἐφικτῆς προσεγγίσεως, ὁ ἔρως νὰ ἴδωμεν τὸν Θεόν
μας «ἐνώπιοι ἐνωπίῳ», νὰ συνομιλήσωμεν μετ' Αὐτοῦ, νὰ
δικαίωμα νὰ στερήσω τὸν ἀναγνώστην μου τῆς ὁσμῆς
εὐωδίας, πνευματικῆς, καὶ νὰ ἐμποδίσω τὴν ἄμεσον ἐπα
φὴν μὲ τὸ Ἁγιορειτικὸν αὐτὸ τεκμήριον τῆς θαυμαστῆς
πνευματικότητος τοῦ Ὄρους.»
Περιγράφων τὴν Ἰερὰν ἡμῶν Μονὴν ὁ κ. Μπαστιᾶς
συνἐχίζει. «Αὐτῆς τῆς Μονῆς ἔκδοσις εἶναι τὸ ὁμώνυμον
περιοδικόν, τοῦ ὁποίου ὁ ἀπολογισμὸς διὰ τὸ ἔτος 195Ο
ἀφίνει βαθυτάτην ἐντύπωσιν, διότι θ ί γ ε ι τὸ πρόβλημα
τῆς παγκοσμίου κρίσεως εἰς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ρίζαν του,
ἀποκαλύπτει τὴν πηγὴν τῆς κακοδαιμονίας τῶν καιρῶν μας.
Ἀλλὰ ας ἀφίσωμεν αὔριον νὰ ὁμιλήσουν τὰ κείμενα
μόνα των..... ...»
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εὐρωμεν τὴν τελείαν εἰρήνην ἐν τοῖς κόλποις Του.
Τοῦτο ἀποτελεῖ ἰδιάζουσαν πανανθρωπίνην πραγματικότητα, ἐμφανιζομένῃν μὲ ἀξιώσεις φυσικῆς ἀνάγκης, ἥτις ἀνεξιτήλως ὑπεσφράγισεν τὴν ἱστορίαν τῶν λαῶν.
Παρουσιάζεται δέ, πότε ὡς καρπὸς λογικῆς λειτουργίας
καὶ πότε, ὡς συναισθηματικὴ κατάστασις ποὺ ὁέπει εἰς τὴν μόνωσιν, χωρὶς πολλάκις ἐξήγησιν καὶ ἀπολογίαν, ἀλλ' ὡς ἀκατανίκητος ἔφεσις ώθεῖ. τὴν ψυχὴν εἰς μίαν μακρυνὴν ἀκτήν, εἰς
τὰς ἀμολύντους κορυφὰς τῶν ὀρέων, εἰς τὴν ἀπρόσιτον καὶ βαθέως σιωπηλὴν ἔρημον, εἰς τὸ θάμβος τοῦ ἀγνώστου.
Τὸ ἴδιον ἀκριβῶς συναίσθημα, μᾶς ἕλκει νὰ στραφῶμεν
εἰς τὸν ἐσώτερον κόσμον μας, νὰ συνομιλήσωμεν μὲ τὸν ἐαυτόν
μας, νὰ προσευχηθῶμεν εἰς τὸν Θεόν, νὰ ἀκούσωμεν ἐντός μας
τὴν ἄλαλον ἁρμονίαν τοῦ Σύμπαντος, νὰ λυτρωθῶμεν ἐκ τῆς
γῆς, νὰ εἰσπνεύσωμεν κάτι ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα.
Ἑντεῦθεν ἡ γέννησις τῶν μοναχισμῶν ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ἡ ἐξήγησις τῆς ταυτότητός των ἐξωτερικῶς, ἐν τῇ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῇ μονώσει, ἡ ὁμοιομορφίᾳ τῶν
ὁποίων, ἐπηρεάζει καὶ σκανδαλίζει τοὺς ἐπιπολαίως κρίνοντας καὶ
ἐκ τούτου συγχέοντας τὸν διακεκριμένον θεῖον χαρακτῆρα τοῦ
Χριστιανικοῦ Μοναχισμοῦ μετὰ τῶν διαφόρων τοιούτων.
Τίποτε πλέον ἀνθρώπινον, πλέον βαθύ, χαριτωμένον καὶ
ἐν ταυτῷ τραγικόν, ποὺ ἐκφράζει τὴν οὐράνιον καταγωγήν. τὴν
ἀθλιότητα καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ ἐξορίστου καὶ ἐκπτώτου βασιλέως τοῦ Πὰραδείσου, ἀπὸ τὸν ἐγκάρδιον πόθον της, διὰ τῆς
φυγῆς καὶ μονώσεως, παρηγορίας καὶ ἀναπαύσεως ἐν Θεῷ, ἀπὸ
τὴν θρησκευτικὴν ἀνησυχίαν.
Ἀληθῶς ἐμβλέπει τις, ἐν ταῖς πεπλανημέναις θρησκείαις
καὶ ταῖς διαφόροις φιλοσοφικαῖς Σχολαῖς, ἀφ ὧν δὲν ἀπουσίαζεν τὸ θρησκευτικὸν στοιχεῖον, μίαν συγκινητικὴν αὐτοθυσίαν
ἐν τῇ ἀπεγνωσμένῃ τῶν πιστῶν προσπαθείᾳ, ὅπως ἐγγίσουν τὸν
Θεόν, τὸν Πλάστην, καὶ ἱκανοποιήσουν τὸν μεταφυσικὸν πόθον
των, νὰ σβέσουν τὴν θρησκευτικὴν των δίψαν.
Ἑκεῖ, ὅπου τὸ πικνὸν σκότος τῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφικῆς πλάνης εἰσέτι ἐπικάθηται, ἀφώτιστα πλάσματα τοῦ Θεοῦ
λειτουργοῦν ἀμέμπτως τὴν πίστιν των καὶ τὴν ἰδέαν καὶ χάριν

ν
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αὐτῶν ὑποβάλλονται εἰς μυρίας κακοπαθείας καὶ στερήσεις, ἐφ'
ὅρου ζωῆς, ζῶντα μὲ αὐστηρὰν ἐγκράτειαν καὶ ἠθικότητα, ΜοναστΛχὶ καὶ Ἐρημῖται καὶ ὁπαδοὶ φιλοσοφικῶν Σχολῶν μὲ ἡσυχαστικὰς τάσεις κᾳὶ πού, διὰ τὴν μετ' αὐταπ·αρνήσεως καὶ ἡρωϊσμοῦ ἀναζήτησιν τῆς ἀληθείας, ἀναδεικνύονται ἀνώτεροι τῆς
χθαμαλότητος τῶν πεπλανημένων θεωριῶν των, κηρύττοντες
ἔῷγῳ, τῆς εἰς τὰς ψυχάς των καιούσης θρησκευτικῆς λαμπάδος.

* *
Ἁλλ' ἐνῶ ὑπάρχει κοινὴ τῶν Μοναχισμῶν μήτηρ, ὁ παροξυσμὸς τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος. κἄποια συνέπεια θεωρητική, πο.ιά τις ἀγαθὴ προσδοκία, ἐν τούτοις ὁ χριστιανικὸς
Μοναχισμός, εἶναι ὅλως τις κατάστασις διάφορος, ἐφ' ὅσον ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ζωηφόρον κρήνην τοῦ Χριστιανισμοϋ—ὅστις
δὲν ἀποτελεῖ ἀνθρώπινον χάλκευμα, ἀλλὰ Θείαν ἀποκάλυψιν —
καὶ εἶναι «ὁστοῦν ἐκ τῶν ὁστέων του καὶ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματός του».
Καὶ ἐὰν ὁ θεοσοφιστὴς πρίγκηψ Σιντάρτα, ὁ μετέπειτα
Βούδὀας, διαπιστώσας τὴν ἀθλιότητα τοῦ βίου, μόνον ἀπὸ πεσσιμισμὸν καὶ αἴσθημα ἀπαισιοδοξίας, ἀντήλλαξε τὴν πορφύραν
του διὰ τοῦ εὐτελοῦς κιτρίνου μανδύου, ἀναζητῶν ματαίως τὴν
λύτρώσιν, (τὴν Νιρβάνα), καὶ ἐὰν οἱ Ἑσσαίοι, ἀποτελοῦντες τὴν
φίλαγνον μερίδα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ἐν τῇ λατρείᾳ τοῦ «νεκροῦ
γράμματος», ἔφευγον τὰς πόλεις ἄνευ βαθυτέρας τινος δικαιολογίας, «καύχημα ἔχοντες ἐν τῇ σαρκὶ» μόνον καὶ «οὐχὶ εἰς τὸν
Θεόν», ἐὰν ὁ Πανθεϊστικὸς Στωϊκισμός, περιεβάλλετο φιλαρέσκως
τὸν λινὸν φιλοσοφικὸν τρίβωνα, ἐκπροσωπούμενος δὲ καὶ διδασκόμενος ἀπὸ τὰ εὐγενῆ,.ἔστω, πνεύματα, ὡς ὁ Ἐπίκτητος ἐκεῖνος καὶ ὁ Κλεάνθης, περιεγέλα τὴν ματαιόσχολον τύρβην τῶν
συγχρόνων του ὑπεροπτικῶς, μηδὲν ἐξ αὐτοῦ ὀφελούμενος, ὁ
χριστιανικὸς ὅμως Μοναχισμός, ἐτράπη εἰς τὰς ἀπεράντους ἐρήμους, ὅχι ἀπὸ ἀπαισιοδοξίαν, ὅχι ἐκ τοῦ πόθου τῆς «σκιιδδου.ς
Νομικῆς λατρείας», οὔτε ἀπὸ κενόδοξον φιλοσοφικὸν πνεῦμα,
ἀλλὰ ἀπὸ «νοῦν Χριστοῦ», ἀπὸ νέον τι αἴτιον, διότι «τὰ πάντα
γέγονε καινὰ ἐν Χριστῷ».
Ὄ Χριστιανικὸς λοιπὸν Μοναχισμός, ἧλθεν ὡς φῶς, ἐνῶ
αἱ ἁνω μοναχικαὶ μορφαὶ καί τινες ἄλλαι δευτερευούσης σημα-
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σίας, ἧσαν πυγολαμπίδες ἀναμένουσαι εἰς τὸ σκότος τὴν ἀνατολὴν τοῦ μεγίστου ἰδεώδους, ὅπερ βαπτισθὲν εἰς τὸ ζωοποιὸν
Πνεῦμα καὶ περιβἰ,ηθὲν τὴν ἀκτινοβολίαν τῆς Χάριτος καὶ τὴν
δύναμιν τῆς ἀληθείας, ἐξαστράπτει μὲ ὅλας τὰς χριστιανικὰς ἀρετὰς ἐπὶ δέκα καὶ ἐννέα ὅλους αἰώνας.
Οὐδεμία ἑπομένως, ἐσωτερικὴ σχέσις ὑφίσταται μεταξὺ τοῦ
Χριστιανικοῦ Μοναχισμοῦ καὶ τῶν χρονικῶς πρεσβυτέρων τοιούτων, οὔτε ὡς ἀρχικὸν δάνειον ἐλήφθη τι ἐξ αὐτῶν, ἢ ὡς ἀντιγραφὴ ἀνεπτύχθη εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἑκκλησίας, ὡς ἠθέλησεν
ὁ μακαρίτης Ζ. Παπαντωνίου στηρίξας ὅτι, ἐφήρμοσεν ἀσκητικὰς μεθόδους τῶν..... Βουδδιστῶν.
Τὸ μόνον ποὺ ἐδανείσθη ἐξ αὐτῶν ὁ καθ' ἡμᾶς ὑπερφυὴς
θεσμός, εἶναι ἡ,.... ἀνθρωπίνη φύσις, ἡ ἐπὶ κοιναῖς ἰδιότησι
διακρινομένη, πλὴν ἀναπλασθεῖσα ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐπὶ τῆς
ὁποίας ἀσκεῖται ἡ ἐν Χριστῷ βία, δἁ ἧς, συνεργούσης καὶ τῆς
χάριτος τοῦ Κυρίου, λαμπρύνεται, ἀποπνευματοῦται καὶ παρὰ
βραχὺ ἀγγελοποιεῖται.
Ἀλλ" ας μὴ ἐκτεινόμεθα πλέον. Ἑκαστος Μοναχισμὸς
προέρχεται ὡς ἐκ κυοφορίας ἐκ τῶν σπλάχνων τῆς μητρός του
θρησκείας, καὶ τόσην ἀλήθειαν κέκτηται, ὅσην ἀλήθειαν περιέχει ἡ μήτηρ του. Συνεπῶς οἱ Μοναχισμοὶ ειναι ὑπόθεσις τῶν
θρησκειῶν των. Οὐδεὶς δὲ δύναται νὰ ψέξῃ ἣ ν' ἀπορρίψῃ τὸν
Χριστιανικὸν Μοναχισμόν, χωρὶς νὰ πλήξῃ τὸν Χριστιανισμόν,
διότι τὰ δύο ταῦτα ἀποτελοῦν ἔν εἰς τὸ βἀθος καὶ τὴν οὐσίαν,
θὰ ἐλέγομεν ὁμοούσια, μεριζόμεθα ἁπλῶς ἐν τῇ ἐξωτερικῇ μορφῇ, καὶ ἐν τῇ Θεόθεν δοθείσῃ ἐκάστορ ἀποστολῇ.

* *
Τὴν δικαιολογίαν τῆς ὑπάρξεως τοῦ Χριστιανικοῦ Μοναχισμοῦ, τὸν τύπον καὶ τὴν ἀποστολήν του, μόνον εἰς τὸ πλαίσιον
τῆς στρατευομένης Ἑκκλησίας καὶ εἰς τὴν μέριμναν τῆς ἀτομικῆς
τοῦ πιστοῦ σωτηρίας, δύναταί τις νὰ ἐννοήσῃ.
Τοιουτοτρόπως, δχι μόνον θὰ κατανοηθῇ ἡ σημασία τοῦ
θεσμοῦ, ἀλλὰ καὶ θὰ καταστῇ σαφὴς ἡ ἀναγκαιότης του. Καὶ
ἐὰν οἱ μὴ Χριστιανικοὶ Μοναχισμοί, ἐκφράζουν τινα ἀνθρώπινον
συναισθηματισμόν, στερούμενοι ὑγιῶν ἐρισμάτων, ὁ χριστιανικὸς
ὅμως τοιοῦτος, θεμελιοῦται «ἐπὶ τὴν πέτραν» τοῦ χριστιανικοῦ
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πνεύματος, ὤστε νὰ μὴ δύναται νὰ νοηθῇ τὸ περὶ ἁγιότητος
δόγμα ἄνευ αὐτοῦ.
Ποῖα εἶναι ἡ ἀποστολή του ; Πολύπλευρος. Ἑφ' ὅσον ἀ-'
ποτελεῖται ἀπὸ διάφορα μέλη τῆς Ἑκκλησίας, μὲ ἰδιάζουσαν ἰδιοσυγκρασίαν; ψυχοσύνθεσιν, μὲ ποικιλίαν ἰδεῶν, συναισθημάτων, ἱκανοτήτων καὶ διαφόρου διακριτικότητος περὶ τῆς θέσεως
ἑκάστου, ἀναλόγως καὶ ἐν ἀναφορἀ πρὸς τὴν ἀντίληψιν εὐθύνης
ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, κατ' ἀκολουθίαν, ὁ Μοναχισμός, δὲν
δύναται νὰ ἔχει στερεότυπον ἀποστολήν, οὔτε καὶ περικλείεται
ἀναγκαίως εἰς ἀμετάθετα ὅρια.
Πρὶν ἢ ἀποτελεσθῇ ὁ Μοναχισμὸς εἰς θεσμὸν καὶ ἀποβῇ
εἰς ἰδεῶδες, προϋπῆρξεν ὡς ἀτομικὴ ψυχοπνευματικὴ ἀνάγκῃ,
ὅλως διάφορος τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοῦ ἄλλου, καταντῶσα τελικῶς εἰς
ἄφατον ἁρμονικὸν μελώδημα, χάρις εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπην,
ἐφ' ὅσον πάντες εἴμεθα ἀδελφοί, μέλη τοῦ αὐτοῦ σώματος,
χορδαὶ μιας Κιννύρας.
Ἁναχωροῦν τοῦ κόσμου, ὁ Μέγας Ἁντώνιος διὰ τελειότητα, Παῦλος ὁ ἁπλοῦς ἐξ ἀφορμῆς μοιχαλίδος συζύγου, Μαρία ἡ
Αἰγυπτία πρὸς μετάνοιαν, ἡ ποιήτρια Κασσιανὴ ἐξ ἀπαγοητεύσεως, οἱ «Τρεῖς Μέγιστοι φωστῆρες» διὰ τὸν «φιλόσοφον βίον»,
Νήφων ὁ Πατριάρχης, διὰ νὰ γίνῃ..... ἄγιος, Παρθένος τις—ἣν
διέσωσεν ὁ Παλλάδιος—ἐγκλείεται εἰς τάφον, διὰ «νὰ μὴ σκανδα
λίζει νέον τινα» τὸν κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἄνθρωπον. Καὶ τὶ ἔτι λέγω;
«ἐπιλεἰψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος, περὶ Αὐτοκρατόριον,' Βασιλογόνων, Συγκλιτικῶν, Βασιλισσῶν, Ἀρχόντων, Πατριαρχῶν, ἀσήμων, πτιυχῶν, ποιμένων, ληστῶν, πορνῶν», οἴ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο πρὸς τοὺς κοσάοκράτορας
τοῦ σκότους καὶ ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἐν Χριστῷ δν ἠγάπησαν.
Διάφορα τὰ κίνητρα, ποικίλαι αἱ ἀρχικῶς κρατοῦσσι διαθέσεις. Εἶς ὅμως ὁ σκοπός. Ἑ κάθαρσις, ἡ τελείωσις διὰ καταλλήλου ἀσκήσεως εἰς τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα. 'Εκεῖνο ὅπερ ἐξαίρεται καὶ προηγεῖται πάσης ἄλλης ὑποχρεώσεως ἐν τῷ Χριστιανισμῷ, εἶναι ἡ ἑκάστου ἁρτίωσις ἐν Χριστῷ, διὰ τῆς ἀποκτήσεως καθαρᾶς ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης καὶ ἁγνότητος. 'Ἀλλως τὰ
ἐξωτερικὰ ἔργα, ἐστερημμένα καθαρότητος, δὲν εἰναι εὐπρόσ-.·
δεκτα εἰς τὸν Θεόν. Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο αἱ μοναχικαὶ ἀντιλήψεις εἶναι ἀκαταγώνιστοι.

Δὲν εἶναι ἐπομένως ἐγωῖστικὴ ἡ ἐκ τοῦ κόσμου ἀναχώρησις, ἐφ' ὅσον γίνεται ἐν ἐπιγνώσει, ἀλλὰ ἡ ἐπιβαλλομένη, ὑπὸ
τῆς χριστιανικῆς λογικῆς, πορεἰα. Διότι εἰς οὐδένα διαφεύγει ὅτι,
«πάντες γνῶσιν ἔχομεν», ἀλλ' ἡ γνῶσις ψυσιοῖ ἄνευ τῆς οἰκοδομούσης ἀγάπης. Ἑ ποινὴ δὲ τῆς παραβλέψ'εως τῆς ἀνάγκης ἀσκητικῆς ἀγωγῆς, ἐμφανίζεται ὑπὸ τὸ ἀξιοθρήνητον θέαμα,
τῶν ἐχόντων τὴν «μόρφωτιν τῆς εὐσεβείας», τὴν δὲ δύναμιν
αὐτῆς ἀρνουμένων.
Τὶ κάμνουν οἱ Μοναχοί ; τὶ προσφέρουν εἰς τὸν κόσμον,
'Η ἀπάντῃσις ἠμποροῦσε νὰ συνοψισθῇ εἰς τὸ ἐξῆς. Τοὺς δυνατοὺς τοὺς στέλνουν εἰς τὰς «ἀνοικτὰς θαλάσσας» τῆς κοινωνίας,
οἱ δὲ ἀδύνατοι καὶ οἱ ἔχοντες εἰδικὴν ἐν τῷ Μοναχισμῷ ἀποστολήν, παραμένουν εἰς τὰς Μονάς των ι;αὶ τὰ ἀσκητήρια προσευχόμενοι δΓ ἐαυτοὺς καὶ δΓ ὅλον τὸν κόσμον καὶ ὑμνοῦντες ἀδιαλείπτως τὸν Θεόν, αν καὶ τὸ ζήτημα τοῦτο παρουσιάξεται πολυσύνθετον.
Βεβαίως, τὸ παρὸν ἄρθρον δὲν φιλοδοξεῖ νὰ ἐμφανισθῇ
μὲ ἀξιώσεις ἐπιστημονικῆς πραγματείας καὶ οὔτε ὁ γράφων ἐσκέφθη ὅτι δύ αὐτοῦ ἐλέχθη εἰς τὸ θέμα μας ἡ τελευταία λέξις.
Ἀλλ' ἐπειδὴ εἰς τὰς ἐσχάτας ἡμέρας μας ἀνεπτύχθη εἰς
βαθμὸν ἐπικίνδυνον ἡ, ἄλλως ἀναγκαῖα, κριτική, πολὺ ἐνθυμίζουσα τὴν ἐποχὴν τῆς «βασιλείας τῆς λογικῆς» τοῦ ἐπαναστατικοῦ καὶ ἀνησύχου 18ου αἰῶνος, ἀπειλοῦσα τὴν ὕπαρξιύ πάσης
ἠθικῆς ἀξίας ποὺ μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ αἰῶνες, εἴτε ὡς ἱ. παράδοᾶιν, εἴτε ὡς 'Εκκλησιαστικὸν θεσμόν, καὶ ποὺ ὁ ὁδοστρωτὴρ τοῦ χρόνου ἐδοκίμασε καὶ ἐστερέωσεγ, ἠθελήσαμεν ἐκ καθήκοντος νὰ καταχωρίσωμεν εἰς τὸν φιλόξενον «Ἄγιον Παῦλον»,
τινὰς-ἐ,κ προσωπικῆς πείρας σκέψεις μας διὰ τὸ σοβαρώτατον
θέμα τοῦ Μοναχισμοῦ, ὅπερ θεωρεῖται ὑπόθεσις τοῦ περιθωρίου, ἐνῶ περιλαμβάνει τὸν κόσμον ὁλόκληρον καὶ ἐκτείνεται
ἄχρις οὐοανοῦ.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΗΘΙΚΑΙ

ΓΝΩΜΑΙ

Τὰ καλὰ άναγνώσματα κα'ι ή καλὴ συναναστροφὴ συντελοϋν
εϊς τὴν ήϊ1ικὴν μύρφωσιν τοϋ άνθρώπου, δσον δ καὑαρος άὴρ διὰ
τὴν ϋγείαν τοϋ σώματος.

- Ἁ

ΑΝΑΣΤΑ ΤΩΣΙΣ

ΤΟΥ

Σ ΥΜΠΑΝΤΟΣ

'Η εικων αντη δεν
ειναι φαντασια συγχρονον
αλλα
τινδς
ζωγραψον,
τοιοντον τοϋ ΙΖ'' αϊ,ωνος
(Ι635) εμπνευσΦεντος εκ
τοϋ Ιερον βιβλιον της αποκαλυψεως τοϋ ^Αγ. 'Ιωαννον τοϋ Θεολδγον (κεφ.
οτ.' στιχ. Ι2-Ι7). Αντη
μετα δεκαδος ετερων ουναφων τοιχογραφιων μεγε'8'ους περιπον Ι.2Ο Χ
Ι μ. εϋρισκομενων εξωΦ'ϊ
της Τρασιεξης της 'Ι. 7Αονης 'Αγ. Διοννσιον εικονιξονν γεγονδτα ατινα εϋριοκονται ηδη εν τη στεριοδω της εξελιξεως.
Παρα τινων εξηγεϊται
η στερικο3Ζη αντη της αοτοκαλν-ψεως ως η ημερα
δ ζω*
της κριοεως, αλλ
γραφος μας διδει αοτολυτως σζιοτην εϊ,κδνα ενδς
βομβαρδισμον και καταστροφης μιας σζδλεως δια
μεοων
καταστρετζτικων
εςασζοστελλομενων εκ μακρας αατοσταοεως. 'Ωοαϋ-

τως τδν ηλιον οκοτισΦεντα και την σεληνην δμοιως εκ των δημιονργονμενων νεφων, τοϋς δε ανΦρωπονς αστδ τοϋ μεγαλντερον και τζλονοιωτερον μεχρι τοϋ ελαχιστον νπδ την γην (εις καταφϋγια) δια ν'
αποφνγουν την δργην τοϋ Κνριον.

Αι τοιχργραφιαι ανται ασζετελεοαν μακραν αζροαεκτικην μελετην
και εκ μερους τοϋ αειμνηοτον Βασιλεως Τεωργιον Β' κατα τδ Ι937
δτε 'εζτεσκεφ'Ο'η και παρεμεινεν ετζι τινας ημερας εις τδ ''Αγιον ''Ορος.
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Εις την ΕΙκονα της Παναγιας
«'Ρ66ον 'Αμαραντον»
Τριανταφυλλιὰ παρθενική, μονάχα ενα 'Ρ6δο
στὴν (1γκαλιά Σου μητρικὰ Σε βλέπω νὰ κρατης,
τὰ φϋλλα Σου συμπλἐκουσα με τον άνθο Σου μδνσ,
γλυκὰ τα ήοδοπέταλλα σαν μανα να φιλὴς.
***
'Ραβδ'ι άγνο, άνέγγιχτο μιας ήίζας Βασιληα,
δ 'Αββακοὑμ έκστατικδς, Σέ ειδε νὰ ανθὴς
τδ «'Ρδδο το 'Αμάραντο» Σεμνὴ Τριανταφυλλιά,
που χέρι θειου Γεωργοϋ Σὴ φύτεψε στη γης.
***
'Ρίζα Σου ή γήϊνη—Φυτο μου σ' ῖρωτω—
πες μου, πως έξωντάνεψε δίχως δροσοσταλϊδα ;
καὶ πως άνθδς ανέθαλλε, κλαδϊ Σου στο φτωχδ,
κι' εγεινε 'Ρ6δο 6 άνθδς, λευκδ χωρ'ις κηλίδα ;
***
Κι' ακομα, πες μου δλδχαρη γλυκεια Τριανταφυλλιά,
τδ 'Ρ6δο Σου τ' άχώρητο σε γή καὶ οϋρανο,
πῶ; βάστηξαν τα χέρια Σου—τ' αδϋνατα κλαδιά—,
που θεία ή Τέχνη ταπλεξε θρδνο Χερουβικδ;
—Χλωμέ διαβάτη, άρχισε να λἐει τδ Φυτδ—
στασου έδω εύλαβικά !!—και θροϊσαν τα φϋλλα—
χωρὶς νοτίδα ῆμουνα ενα ὴαβδι σεμνο,
κι' ἔννοιωσα ξάφνου στα κλαδιὰ θεία ὰνατριχϊλα.
***
Μια αϋρα απ' τον οϋρανο μέ κϋκλωσε γλυκειά,
κι' 'Αρχάγγελ-ου σαν ν' ακονσα φτεροϋγισμα γοργδ
καὶ μια ήχω έπέρασε μεσ' άπδ τα κλαδια
συρίξοντας μοϋ ελεγε, Χαϊρε 'Αγνδ Φυτο.
***
Κι' έγω, απο ταπεϊνωσι, κοκίνισα, βαθειά,
και τδ κλαδί μου εγειρα σαν ὑποτακτική,
και βρέθηκα πολϋχαρη, Σεμνὴ Τριανταφυλλιά,
μ' ενα μπουμπούκι χαρωπδ επανω στην κορφή.
***
Χλωμὑ διαβάτη, τ'ι ζητὰς ὰνέκφραστα να πω ;
με πίστη τδ μυστήριο σεβά σου το βαθειά,
προσκϋνα τδ «'Αμάραντο το 'Ρδδο» Μου Χριστο,
κι' ύμἐνα τὴ Μητέρα Του, τὴν Τριανταφυλλιά.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
23-5-Ι95Ι

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

'Εορταί. Αι έορται τοϋ Π·άσχα έωρτάσθησαν εἰς δλδκληρον τδ
,ΛΑγιον Ὅρος μὲ τὴν αὐτὴν συνήδη 'Αγιορειτικὴν τάξιν. Οί επισκεπται
ὴσαν ὰρκετο'ι εκ διαφορων μερων τὴς 'Ελλάδος.
— Τὴν Δευτέραν τοϋ Πάσχα έτελέσθη εν Καρυαϊς λιτανεία διὰ
τὴς περιφορας τὴς ἰἰαυματουργοϋ εϊκόνος τὴς Θεοτοκου τοϋ "Αξιον 'Εστ1ν τὴν δποϊαν παρηκολούθησαν . ὴ 'Ι. Ὅπιστασία καὶ πλὴθος μοναχων
καϊ κοσμικων.

— Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐτελέσθη ή καθιερωμένη και εις τὴν 'Ι. ὴιιων Μονὴν 7,ιτανεία διὰ τὴς περιφορας διαφορων 'Αγίων Λειψάνων
έντδς πολυτελωνθργυρων κυτίων άτινα καϊ έτέθησαν εις κοινδν προσκϋνημα. 'Ησαν δὲ ταϋτα, μέγα τεμ,άχιον Τιμίου Ξύλου, τὰ Τϊμια Δῳρα,
δ ποϋς τοϋ 'Αγϊου Γρηγορίου τοϋ Θεολογου, εικων τὴς Θεοτοκου εκ
των τοϋ εϊκονομάχου Θεοφίλου, τδ μέτωπον τοϋ 'Αγ. Παντελεήμονος,
χειρ τοϋ 'Αγ. Μαξίμου τοϋ Ὅμολογητοϋ, ὴ σιαγων τοϋ 'Αγώυ Χαραλάμπους, τμήμα χειρδς τὴς 'Αγ. Παρασκευής, αῖματα των 'Αγίων Νηπίων, τεμάχιον δακτύλου τοϋ Τιμίου Προδρόμου, δμοϊως τοϋ 'Αγ. Διονυσίου Ζακύνθου και δ ποϋς 'Αγ. Καλλινϊκου. Τὴν λιτανεϊαν παρακολοϋθησαν ὰντιπροσωπεία τὴς γείτονος 'Ι. Μονὴς 'Αγ. Διονυσὶου μὺ τον
Καύ·ηγούμενον αὐτῆς “Αρχιμ. κ. Γαβριὴλ και πολλο'ι μοναχοϊ των πληάϊων δύο Σκητων τὴς Νέας καί ',Αγ. "Αννης.

— Τὴν έπομένην έτελέσθη λιτανεία ἐν τὴ 'Ι. Μονὴ 'Αγ. Διονυσῶυ διὰ τὴς περιφορας των βαυμασιων αυ.τὴς 'Αγ. Λειψάνων, τὴς δεξιας τοϋ Τιμίου Προδρόμου, τὴς δεξι.ας τοϋ "Αγ. Μοδέστου, τὴς κάρας
τοϋ 'Αγιου Γρηγορίου 'Ακραγαντϊνων, τής δεξιας τοϋ 'Αγ. 'Αποστ. καί
Εϋαγγελ. Λουκα, τὴς 'Αγ. Παρασκευής, τοϋ 'Αγ. Ἰωάννου τοϋ 'Ελεήμονος και τοϋ 'Αγ. 'Αντύπα, μέρος τὴς ἀλύσεως τοϋ 'Αποστ. Πέτρου,
τεμάχια Λειψάνων των 'Αγ. Χρυσοστομου, 'Αγ. Χριστοφορου, καὶ 'Αγ.
Παντελεήμονος τοϋ Ιαματικοϋ. Ταύτην παρηκολοϋθησεν ὰντιπροσωπεὶα
τὴς 'Ιερας ὴμων Μονὴς μὲ τον Καθηγούμενον αυτης 'Αρχιμ. κ. Σεραφειμ και ὰρκετοι μοναχοι των δυο ως ὰνω Σκητων ως καϊ διάφοροι
κοσμικοϊ. 'Αμφοτέρων των δύο τούτων λιτανειων προηγοϋντο διάφοροι
Βυξαντινώ εικδνες και παλαιοτατα 7,άβαρα.
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—- Κατὰ το διαρρεϋσαν διάστημα έιορτασαν τὰς έπετβϊους αύτων
πανηγύρεις.
— Τὴν 2δην Μαρτιου αι 'Ι. Μονα'ι Βατοπεδίου κα'ι Φιλοθέου τιμώμεναι επ' δνοματι τοϋ Εϋαγγελισμοϋ τὴς Θεοτοκου.

— Τὴν 23ην 'Απριλιου αἰ 'Ι Μ. Ζωγράφου καὶ Ξενοφωντος τιμιομεναι επ' δνοματι τοϋ 'Αγ. Γεωργίου. Τὴν έορτὴν ταύτην έώρτασε
πανηγυρικως κα'ι ή 'Ι. ὴμων Μονὴ ῆτις μέχρι προ ΙΙΟ περίπου έτων
έτιματο επ' δνοματι τοϋ Ιδϊου 'Αγϊου.
— Τὴν 25ην Μαϊου ἡ 'Ι. Μ. 'Εσφιγμένου τιμωμένη επ' δνοματι
τὴς Θεϊας 'Αναλήψεως.
Συνεδριαι. Τὴν Δευώραν των Μυροφόρων ήμέραν τακτήν, συνήλθεν ἐν Καρυαϊς ή Δισενιαϋσιος 'Ι. Σύναξις, τδ 'Ανωτατον Νομοθετικδν κα'ι Δικαστικὺν Σωμα τοϋ 'Αγ. Ὅρους. Ειθύς μὲ τὴν ἔναρξιν των
Συνεδριων αὺτὴς άνεγνωσθη τηλεγράφημα τὴς 'Α. Θ. Π. τοϋ Οϊκουμε ·
νικοϋ Πατριάρχου Κυρίου 'Αθηναγορου προς τὴν 'Ιερὰν Κοινοτητα περί
έπικειμένης άφϊξεως εις "Αγ. Ὅρος Πατριαρχικὴς 'Εξαρχίας ϊνα λάβη
αυτη μέρος εϊς τὰς Συνεδριάσεις τὴς Δισενιαυσίου Συνάξεως, ῆτις ἐκ.
τούτου ὰνέβαλε τὰς έργασίας αύτὴς ἐν άναμονὴ τὴς Πατριαρχικὴς
'Εξαρχίας.

Αὑτη άποτελουμένη εκ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτων Προύσης
κ. Πολυκάρπου, Προικοννήσου κ. Φιλοθέου κα'ι Περγάμου κ. "Αδαμαντίου, συνοδευομένη κα'ι υπο τοϋ ὑπογραμματέως τὴς 'Αγ. καὶ 'Ι Συνοδου
Διακονου Γεωργίου Ὅρφανϊδου ὰφϊχθη τὴν Ι3ην Μαϊου εις τὴν 'Ι. Μ.
Βατοπεδίου και ἀμέσως ὰνὴλθεν εις Καρυὰς γενομένη δεκτὴ μετὰ πάσης
έπισημ6τητος διὰ τελετὴς ἐν τω ιστορικφ Ναφ τοϋ Πρωτάτου. "Επικολούθησε δεξίωσις των Σεβασμιωτάτων 'Εξάρχων εν τῇ αιθοϋση των
Συνεδριων, ένΟα παροντος καϊ τοϋ Διοικητοϋ ὰνεγνωσθη τδ Σεπτδν Πατριαρχικὺν Γράμμα διὰ τοϋ δποϊου έγένετο γνωστδς δ σκοπος τὴς έλεύσεως τὴς 'Εξαρχίας δστις ὴτο ή έπικοινωνία μετὰ τοϋ "Αγίου "Ορους,
δπερ πνευματικως υπάγεται εϊς τὴν Μεγὰλην τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησίαν και
ἡ συνεργασὶα αϋτὴς μετὰ τὴς 'Ι. Κοινοτητος και τὴς Δισενιαυσίου, ϊνα έν
συνεχεὶα των ἀποφάσεων τοϋ Ι94ῖ μελετηθωσι τὰ προβλήματα και αι
άνάγκαι τοϋ τοπου, παρέχουσα κα'ι πάλιν τὴν ὰπδ μέρους τὴς Μητρδς
Ὅκκλησίας δλοθυμον συναντϊληψιν εἰς τὴν παρὰ πὰντων ποθουμένην
πνευματικήν, ὴ9ικὴν και οϊκονομικὴν έξϋψωσιν των 'Ι. σκηνωμάτων καὶ
των εν αύτοϊς ἀσκουμένων πατέρων.

"Αμέσως ή Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία ὴσχολήθη τοσον μ,ετὰ τῆς 'Ι.
Κοινοτητος δσον και τὴς Δισενιαυσίου και τὴς 'Εκτάκτου Συνάξεαις, έπι
πάντων των ζητημάτων των άφορώντων τδ "Αγ. Ὅρος, των δποϊων
λεπτομερείας θ' άναφέρωμεν εις τδ προσεχὲς τεϋχος.
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'Μετὰ τδ πέρας των έργασιων ἡ Πατριαρχικὴ "Εξαρχία έπεσκέφθη
τὰς 'Ι. Μονὰς Βατοπεδίου, Χελανδαρϊου,.'Εσφιγμένου, Καρακάλλου, Φιλοθέου, Λαύρας, 'Αγίου Παύλου, Διονυσίου, 'Ρωσσικοϋ, Ξενοφωντος, Δοχειαρίου, Κωνσταμονίτου και Ζωγράφου.

Τὴν ϊερὰν ὴμων Μονὴν ὴ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχάα έπεσκέφθη τὴν
πρωϊαν τὴς 6ης 'Ιουνϊου γενομένη δεκτὴ διὰ τῆς τελετὴς ἐν τφ ιερφ
αϋτὴς Καθολικφ Ναω. Μετὰ τδ πέρας ταύτης προσεφώνησε τὴν Πατριαρχικὴν 'Εξαρχϊαν δ ὴμέτερος Καθηγούμενος 'Αρχιμ. κ. Σεραφείμ, δστις
έξεδήλωσε τὴν μεγάλην χαραν τοϋ ιεροϋ ὴμων Κοινοβίου ὑποδεχομένου
τὴν 'Εξαρχίαν τὴς .Μητρδς ὴμων Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ "Εκκλησίας,
ἀλλὰ κα'ι τὴν μεγαλυτέραν αύτοϋ χαραν διότι βλέπει ταύτην ως Πνευματικὴν 'Αρχὴν τοϋ 'Ιεροϋ ὴμων τοπου νὰ ένδιαφέρηται, καθηκοντως
βεβαίως, διὰ τὴν πνευματικὴν άνύψωσιν τοϋ 'Αγίου “Ορους καὶ των ἐν
αύτω μοναξοντων, παρακαλέσας ῖνα αι έπισκύψεις αῦται τὴς Μεγάλης
'ΕκκΖ,ησϊας πραγματοποιοϋνται εις συντομότερα χρονικὰ διαστήματα, διοτι μδνον διὰ της συχνής αϋτὴς έπαφὴς Πατριαρχεϊου καϊ 'Αγ. Ὅρους
δύνανται νὰ ἐπιτευχθωσιν οι έπιδιωκδμενοἰ ἀγαθοι σκοποὶ. δεδομένου δτι
δ ἰερδς ὴμων τδπος ἔχει ὰνάγκην ὑπέρ ποτε άλλοτε τὴς συνδρομὴς τόσον
τὴς Ὅκκλησίας δσον κα'ι τὴς Πολιτείας διὰ ν' άπο'δωση τοϋς καρπούς
τοϋς δποϊους δφείλει ν' ὰποδωση.
'Ανταπήντησεν 6 Προεδρος τὴς Πατριαρχικὴς 'Εξαρχϊας Σεβασμιωτατος Μητροπολϊτης Προύσης δστις, με τὴν ἔκφρασιν των εύχαριστιων
δὶα τὴν θερμὴν ύποδοχὴν και τὰς θερμὰς έκδηλωσεις, ως και τὴν εὺαρέσκειαν τὴς 'Εξαρχϊας διὰ τδ συντελοϋμενον ἔργον έν τφ ιερφ ὴμων Κοινοβϊω καϊ τὰς έκφρασθεώας σκύψεις αύτοϋ, ύπεσχέθη δτι τὰ μέλη τὴς
'Εξαρχίας έμφοροϋμενα ύπδ των αϋτων διαθέσεων θὰ πράξουν παν τδ
5υνατδν διὰ τὴν ὲπιτυχίαν τοϋ παρα πάντων έπιδιωκομένου ὰγαθοϋ
αϋτοϋ σκοποϋ.

Τδ ἀπογευμα τῆς αῦτὴς ὴμέρας ἀνεχώρησεν αύτη διὰ τὴν 'Ι. Μ.
'Αγ. Διονυσίου καταχωρήσασα τὰ έξής εϊς τδ βιβλϊον έπισκεπτων τοϋ
'Ιεροϋ ὴμων Κοινοβίου.
«'Η Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία πόθον ιερον και διακαῆ έκπληροϋσα μετὰ τὴν εν Καρυαϊς έπιτυχὴ συμπλὴριοσιν τὴς ύψηλής
ὰποοτολὴς αύτὴς ηϋτύχησε νὰ έπισκεφ0ῆ σήμερον και τδ 'Ιερον
Κοινοβιον τοϋ 'Αγϊου Παύλου. "Ετυχεν ή Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία
θερμοτάτης δεξιῶσεως εν αϋτω. 'Επισκεψαμένη δέ τδ σκευοφυλάκιον, τὴν βιβλιοθήκην καὶ τὰ αλλα τμήματα τοϋ 'Ιεροϋ τούτου
σκηνώματος, διεπίστιοσεν εν αύτοϊς κρατοϋσαν π?,ήρη συστηματικὴν τάξιν, δφειλομένην δντως εις τδ κατ' έξοχὴν κοσμοϋν τδν
πεπνυμένον Καθηγούμενον δργανωτικδν πνεϋμ,α. 'Εφ' ίδ και θερμὰς έξέφρασεν αύτφ ὴ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία και τὴν εν παντὶ
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ὰῷεμπτον πολιτείαν των εν τφ ῖερω τούτῳ Κοινοβίῳ πιστως και
θεαρέστως ὰσκουμένων Πατέρων, λίαν δ' ευλόγως αυτη έξέφρασεν τὴν πλήρη ί-ζανοποίησιν αὑτής και τὴν εὺαρέσκειάν της τοϊς
πασι μὲν τοϊς ἐν τφ 'Ιερφ Κοινοβίφ τούτφ μονάζουσι ἰδιαίτατα
δὲ τφ Καθηγουμένφ αϋτοϋ, εἰς ου τὴν σϋνεσιν δφεϊλονται τὰ
πάντα. 'Εν τέλει ὴ Πατριαρχικὴ "Εξαρχία εϋλογοϋσα τοὺς 'Αγίους ΙΙατέρας τοϋ ιεροϋ τούτου σκηνιδματος ἀπεχαιρέτησεν αϋτοϋς
ἀποκομίζουσα τας ὰρίστας των έντϋπωσεων.
Πούνιος Ι9. 'Εν ετει σιοτηρίφ Ι95Ι

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

ἡ

'Ο Προύσης Πολϋκαρπος

ἡ

Ὅ Προικοννήσου Φιλδθεος

ἡ

Ὅ Περγάμου "Αδαμάντιος

Διάκονος Γεώργιος ύπογραμ. τὴς 'Αγ. και 'Ι. Συνοδου
Προηγ. Κωνσταντϊνος Βατοπεδινδς και ἰερομ. Εὑθϋμιος Κουτλουμουσιανδς άντιπροσωποι τὴς 'Ι. Κοινοτητος συνοδο! τὴς Πατρ.
'Εξαρχ.»

— "Επίσης τὴν 'Κ ὴμων Μονὴν έπεσκέφθησαν τδ Σάββατον τὴς
Διακαινησίμου 2Ο φοιτηται τής Γεωπονοδασολογικὴς Σχολὴς τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονϊκης μὲ ἐπὶ κεφαλής τον Καθηγητὴν κ. Κ. Γκανιάτσον. Παρηκολούθησαν τὴν ὰγρυπνίαν τὴς Κυριακὴς τοϋ Θωμα και τὴν
Θ. Λειτουργίαν, καθ' ῆν τον άποστολον ὰνέγνωσεν δ κ. Γκανιάνσας, οι
δὲ φοιτηται ἔψαλλον έπιτυχως.
— Τὴν 25ην Μαϊου μας έπεσκέφΟησαν οὶ κ. κ.
Ἰϋπιθεωρητὴς Ι περ., Δ. Φιλάρετος Γυμνασιάρχης,
Μ. Μιχαλοπουλος κα'ι 'Ι Παπαδημητρίου Καθηγηταϊ
τὴς Η' τάξεως τοϋ Γυμνασίου Σερρων. Τὴν έπομένην
38 μαθητων τοϋ Γυμνασίου Φλωρίνης.

Γ. Γκανούλης Γεν.
Γ. Παπαλάμπρου,
μετὰ 67 μαθητων
2 Καθηγηται μετὰ

Κα'ι αἰ τρεις αυται δμάδες τὴς σπουδαζούσης 'Ελ2,ηνικὴς νεοτητος μας άφισαν τὰς καλλιτέρας των έντυπωσεων. Θὰ ὴτο εϋχής ἔργον
ἐὰν και ἄλλα Γυμνάσια κλπ. έκπαιδευτικά ιδρύματα έπεχείρουν μιαν
παρομίαν έκδρομὴν ἀπδ τὴν δποϊαν κὰτι θ' ἀπελάμβανον. 'Ιδοϋ τι μας
γράφει τδ Γυιινάσιον Φλωρίνης τδ διοικούμενον φαὶνεται ῦπδ Καθηγητων άξίων της ἀποστολὴς των.
«....... “Εκ των δσων απαντες ἐβεβαίωσαν ἡμας δτι πολλἀ
τὰ καλλὰ ὲδιδάχθησαν καϊ έπέστρεψαν εις τὴν κοινωνίαν μὲ τὴν
πίστιν των ένισχυμένην και τον σεβασμον των βαθϋτερον τοσον
προς τα ιερὰ ὴμων δσον και προς τδ "Αγιον Ὅρος τδ δποϊον πάντες ἀνεγνωρισαν ως Θεματοφύλακα τής ϊερας μοίκραιωνος ὴμων
παραδδσεως..... ,...»
Λέγομεν δὲ ταϋτα διοτι μερικὰ Γυμνάσια, εὑτυχως έλάχιστα, μας
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ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ
Λέγουν μερικοὶ τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἡ ἐπιείκεα εἶναι ἰδιαίτερον γνώρισμα τῶν μικρῶν καὶ ἀσθενῶν ψυχῶν. Ἁπε,ναντίας.
'Η ἐπιείκεια εἶναι μία λαμπρὰ ἀρετὴ τῶν μεγάλων καὶ εὐγενῶν
ψυχῶν. 'Η ἐπιείκεια παραβλέπουσα, συμπαθοῦσα, συγχωροῦσα
προϋποθέτει δύναμιν τῆς ψυχῆς ἐπὶ τῶν διαφόρων αὐτῆς ὁρμῶν
καὶ τῶν παθῶν, αὐταπάρνησιν καὶ πραγματικὴν αὐτοθυσίαν,
ὡς τοιαύτη δὲ δὲν παρουσιάζει ἀσθένειαν ἀλλὰ δύναμιν καὶ μεγαλεῖον, Διὰ νὰ εἰναι ὅμως τοιαύτη, πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ
συνοδεύηται μὲ . ζωηρὸν ἐνδιαφέρον καὶ ζῶσαν προσπάθειαν,
πρὸς διόρθωσιν τῶν διαφόρων σφαλμάτων. 'Ἀλλως τε αὐτὸς
ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, μᾶς ἐδίδαξε' τὴν ἐπιείκειαν κατὰ ενα θαυμάσιον τρόπον, εἰπὼν διὰ τὴν ἐπ' αὐτοφώρῳ καταληφθεῖσαν μοιχευομένην' «ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ'
αὐτὴν» καὶ μὴ κατακρίνοντος αὐτὴν οὐδενὸς τῶν παρευρεθέντων
ἀνθρώπων, διότι ὅλων αἱ συνειδήσεις ἐβαρύνοντο διὰ διαῷόρων φανερῷν ἢ κρυπτῶν ἁμαρτημάτων, συνεχίζει ὁ Κύριος μὲ
τὴν αὐτὴν ἐπιβλητικότητα «οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω». ,Δὲν σταματᾶ ὅμως ἐδῶ, ἀλλ' εὐθὺς ἀμέσως προτρέπει καὶ συμβουλεύει
τὴν ἁμαρτήσασαν διὰ τὴν διόρθωσιν αὐτῆς «πορεύου ' καὶ ἀπὸ
τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» ('Ιωάν. κ' 7-11).
Διὰ τῆς μιμήσεως ὅθεν τοῦ παραδείγματος αὐτοῦ τοῦ Κυρίου, δυνάμεθα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ν' ἀνέλθωμεν εἰς τὸ ὑψηλὸν ἐκεῖνο ἠθικὸν ἐπίπεδον εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς.
έπέστρεψαν τδ. περιοδικον μας ώς ὰπαράδεκτον.

Μεταξϋ των ὰλλων ἐπισκεπτων τῆς 'Ι. ήμων Μονὴς σημειοϋμεν
τους κ. κ. Ν. Κουράσην Διοικητὴν 'Αγ. "Ορους, Γ. Καπετανακην “Αντεισαγγελέα 'Εφετων Θεσ1νίκης, Ἰ. Βαλογιάννην Ταχὶκδν ὑπὰλληλον, Χ.
Βαφειάδην Δικαστικδν Γραμματέα, Γ, Σταύρου ϊαιρδν Ε. Ε. 5. Ἀγ.
Ὅρους, Ἀνθήρχον "Αλλοδαπων Κοντούρην, τους Σουηδοϋς ΕγΪο ζβ^εϊΒβητ, Τοἰβ ΡπΓόβΓ^ Θεολογους καὶ Ε. Ηβ118Ϊηα συγγραφέα, Π. Ζησάκην έξ 'ίΗπείρου, Ρ. (ιΠ^ϊβ Γάλλον Φοιτητήν, Ε. Οοάβ8 "Αγγλον Καθηγητήν, Η. Αιιὰ-Γειι 'Αμερικανὴν Καθὴγητήν, Κ. Κανισοπουλον Πολ. Μηχανικδν καὶ Ν. Δαμίαν έξ'Αθηνων, 'Ανδ. Κουρὴν Κερκϋρας, Α Δανιηλίδην Δημὶσκαλον κα'ι Δ. Καραμανλὴν έκ Κασσάνδρας καὶ Α. Τροφσκδφσκυ Ρωσσον Ζωγράφον.

19Ο

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ Ι. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
Ἁκρόπολις τῆς πίστεως, μὲ Πύργους τὰς' Μονάς σου,
καὶ τηλεβόλα ἀμοἶμητα τὰς θείας προσευχάς σου,
Ὄ! Χαῖρε, Ἂθως, πέτρινε φρουρὲ τῶν κειμηλίων
, τοῦ 'Ἑθνους, δπου τ' Ἄγια ὑπάρχουν τῶν Ἀγίων.
·

*

* *

,

Ὄ Σεϊμένη ἀθάνατε, μὲ τοὺς χρυσοὺς Σταυρούς σου,
μὲ τ' ἀργυρὰ ἐγκόλπια καὶ μὲ τοὺς θυρεούς σου,
βαρύτιμ' ἀναθέματα ἀρχαίων βασιλέων,
φρούρει πιστῶς τὴν Πίστιν μας τὸ 'Ἐθνος μας τὸ νέον.

Καρυαὶ 1 Αὐγούστου 1888
'Αλεξ. Δ. Μωραῖτίδης
ΣΗΜ. — Ὅ 'Α. Μ. ύπὴρξεν εϊς των μεγαλυτέρων διηγηματογράφων τιμηθεις διὰ τοϋ ἀριστείου των Γραμμάτων. Κατὰ τέλ·η τοϋ Ι929
ὴσπάσθη τον μοναχικδν βιον μονάσας έν Σκιάθφ, ὰπελθων μετ' 6λϊγον
τοϋ προσκαίρου τούτου βιου.

Η Θ Ι Κ ΑΙ

Γ Ν Ο Μ Α Ι

— Τδ παράδειγμα εῖναι δ ωφελιμώτατος συγχρονως δμως κα'ι σ
βλαπτικιοτατος διδάσκαλος.
— "Εὰν δλοι οι οϊνθρωποι έπϊστευον εἰς τὴν δπαρξιν τοϋ Θεοϋ
κα'ι δτι αὑτύς εϊναι δίκσιος ῖιμωρων πασαν ἀδικίαν κα'ι ἀγαθδς ἀνταμεϊβων πασαν θυσίαν ὑπὲρ του πλησίον, δτι ὴ ζωὴ τοϋ ὰνθριδπου δὲν
παύει μὲ τον ιϊάνσ,τον ὰὶ,λ' έξακολοιιθεϊ και πέραν τοϋ τάφου, ὑποχρἐου
τούτου ν' ὰπολογηθὴ διὰ τὴν έπϊ τὴς γης διαγωγήν του, τότε ούχι
μδνον δεν θὰ ϋπήρχον άδικοϊ, ἀλλὰ πάντες ύἀ έπροΟυμοποιοϋμεθα νὰ
γϊνωμεν ὰγαθο'ι καὶ καλοί,

Ι9Ι

ΑΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γενικὴν Διοίκησιν Θράκης (Γραφ. Τύπου), Πανεπιστήμιον Σικάγου, κ. κ. Κ. 6εοχάρην ὑποστράτηγον έ.
'Αρχιμ. Δωροθεον
Βενάρδον Ἂθήνας, 'Αρχιμ. Χρυσογονον Λαυριώτην Κλέβελαντ Ὅχάϊο,
Δ. Κοντογιάννην, Ν. Τελατινιδην, Δ. Ἂσημοπουλον Θεσὶνίκην, 'Α.
'Αναγνώστου Καρδίτσαν, Κ. Μανδραλὴν Τϋρναβον. 'Εστάλησαν αϊτηύἐντα τεϋχη καὶ έσημειώσαμεν διὰ τὴν τακτικὴν άποστολὴν τοϋ
περιοδικοϋ.
— κ. κ. Σοφ. Α. Χουδαβερδογλους Παλ. Φάληρον, Τ. Δάντσον
Μένσφιλδ Αϋστραλιας, 'Επιστολοὰ έλήφθησαν καὶ σας εϋχαριστοϋμεν
διὰ τδ ένδιαφέρον σας.
— κ. 'Ιωάν. Καβαρνδν Φοιτ. Πανεπιστηὴίου Νέας 'Υερσέης.
Θὰ σας άναμἐνωμεν εϋχαρίστως, προθυμοι πάντοτε νὰ σας έξυπηρετήσωμεν.

ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
κ. Κ. Χατζηεμμανουηλίδης Δ1τὴς Ξενοδ. Μινέρβα
ΙΟΟ.ΟΟΟ
Ζ
Θεσσαλονϊκη
1Ο.ΟΟΟ
» 'Αντ. Σιγάλας Καθηγητὴς Θεσσαλονικη
ΙΟΟ.ΟΟΟ
» Σπϋρος Κουτσοϋκος Λοχαγδς ΠτὉκοϋ Ξάνθη
Ι5.ΟΟΟ
» Ζ. Παπαξαχαριου Νἐα Ἂφησιὰ
1Ο.ΟΟΟ
» Γεώρ. Κακαροϋμπας Πάτραι
» Πανοϋσης - Παπαγιάννης - Βρέττας ξυλεμ5Ο.ΟΟΟ
ποροι 'Αθῆναι
2Ο.ΟΟΟ
» Γ. Καοϋρης 'Αθῆναι
» Θεοδ. Σταμπουλὴς Βάλτα Κασσάνδρας
4Ο.ΟΟΟ
2Ο.ΟΟΟ
» Π. Σησάκης Κδνιτσα 'Ηπείρου
4Ο.ΟΟΟ
» 'Εμμ. Λουκιδης ξυλέμπορος Δάφνη
5Ο.ΟΟΟ
» Γερων Κορνήλιος Λαυριώτης Σκϋρος
5Ο.ΟΟΟ
Κα Δάφνη Κοτοάνη Θεσσαλονικη
2Ο.ΟΟΟ
κ. Γεώρ. Πριακονας Νέα 'Ρδδα
2Ο.ΟΟΟ
» 'Αριστ. Μπογρης »
»
Ιερομ. Θεοδδσιος 'Αγιαννανίτης
4Ο.ΟΟΟ
Ι5.ΟΟΟ
»
Βασίλειος Κελλϊον "Αςιον 'Εστὶν
Β. Καρλὴς, Κ. Λιοϋλιος, Ν. Φλῶκος διὰ Γ.Ὅκτανία άνὰ 1Ο.ΟΟΟ εκαστος
Προς απζνζας τους άνωτἐρω έκφράζομεν τὰς εύχαριστίας τῆς
Ἰερας ὴμῶν Μονῆς.
— κ. Δημ. Τζανετατον Τζανετάτα Κεφαλληνιας. 'Ελάβομεν
5Ο.ΟΟΟ δρχ. καὶ έξετελέσαμεν τὴν επιθυμῖαν σας.
— Παρακαλεϊται δ άποστολεὑς τῶν 5Ο.ΟΟΟ δρχ. έξ "Αργους δπως
μας γνωριση τὴν διεϋθυνσίν του και τδν σκοπον τὴς άποστολῆς τοϋ
ποσοϋ αύτοϋ.

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΝ
Ἀνεγνώσαμεν εἰς ἐφημερίδα τῶν Καλαμῶν, ὅτι τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τῆς πόλεως Καρδίτσης ἀπεφάσισε τὴν ἀνάρτησιν τῆς εἰκόνος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Κου Ἰεζεκιὴλ εἰς τὴν αἴθουσαν τῶν συνεδριάσειον αὐτοῦ
καὶ μετωνόμασε μίαν τῶν ὁδὸν αὐτῆς εἰς ὁδὸν Μητροπολίτου
Ἰεζεκιήλ, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης διὰ τὰς πολιτίμους καὶ
πολλαπλὰς ὑπηρεσίας, ἰδίᾳ διὰ τὴν μεγάλην φιλανθρωπικὴν
δράσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τὴν πόλιν τῆς Καρδίτσης κατὰ
τὸ μακρὸν διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖον διετέλεσε πνευ.ματικὸς
ἡγέτης αὐτῆς.
Συμμετέχομεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὰς ἐκδηλώσεις ταύτας, διότι
ὁ σεβαστὸς ἱεράρχης ὑπῆρξε ἐν ταυτῷ καὶ λαμπρὸς φίλος τοῦ
Ἁγίου ὅρους, πρὸς τὸ ὁποῖον κατὰ τὴν περίοδον τῆς κατοχῆς
προσέφερεν ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας, ἐξ οὖ ἡ Ἰ. Κοινότης ἔλαβε πρὸ πολλοῦ τὴν ἀπόφασιν συνεχοῦς μνημονεὼσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ σεβαστοῦ Ἰεράρχου εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τοῦ
Πρωτάτου, ἐφόσον εὑρίσκεται ἐν τῇ ζωῇ καὶ μετὰ ταῦτα, μεταξὺ τῶν μεγάλων εὐεργετῶν αὐτοῦ.

