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"Ιστβρικοϊ Χρονοι. 'Η πρώτη εμφανισις των 'Αδωϊτων
Μοναχων εϊς τον ϊβθμον τοϋ "Αδω'

Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Θ', αἰῶνος ἐγένοντο αἱ πρῶται ἀπόπειραι πρὸς ἐγκατάστασιν μοναχῶν ἐν 'Ἁθῳ. Εῖδικώτερον δὲ ἐπὶ
τῆς βασιλείας τῶν Αὐτοκρατόρων Μιχαὴλ Β'. τοῦ Τραυλοῦ καὶ
Θεοφίλου τοῦ εἰκονομάχου (82Ο—ο29-842) οἱ μοναχοί, κατὰ
τὰς σωζομένας ἱστορικὰς μαρτυρίας, θεῶνται πολυπληθέστεροι.
Μεταξὺ τῶν πρώτων οἰκιστῶν τοῦ Ἂθω εἶναι καὶ ὁ
Ὄσιος Εὐθύμιος ὁ νέος (ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ)! τὴν βιογραφίαν
τοῦ ὁποίου ἔγραψεν ὁ μαθητὴς αὐτοῦἍγιος Βασίλειος Ἁρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης,2 ὅστις ὡς πληροφορούμεθα ἀσκούμενος
πρότερον ἐν τῷ Ὄρει 'Ολύμπῳ τῆς Βιθυνίας, ἀφίχθη εἰς'Ἀθω
ὡς τόπον ἐπιτηδειότατον πρὸς κατοικίαν μοναχῶν. 'Ο βιογρά1 Τὴν μνήμην ιοϋ δσίου Εὺύυμϊου τοϋ ἐν Θεσσαλονϊκη γεραίρει
ή ὴμετέ.ρα 'Εκκλησια τὴν Ι5ην Ὅκτωβρϊου.
* Ὅ "Αγιος Βασίλειος ὴκμασε κατὰ εον Θ'. αϊωνα και δὴ ὲπϊ
Βασιλείου τοϋ Μακεδονος (86ῖ-886). Ὅ βιος δέ τοϋ Ὅσϊου Εύθυμίου
τον οποϊον εγραψεν δ “Αγιος Βασίλειος ϋπάρχει εις χειρογράφους κ.τδδικας των 'Ιερων Μονων Λαϋρας, Βατοπαιδίου, Ἀγϊου Παύλου καϊ 'Εσφιγμένου.
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φος του ὡς ἔτος γεννήσεως αὐτοῦ ὁρίζει τὸ ΣΤλβἍ6332 (824)
ἐνῷ τὸ ἔτος τοῦτο ἄλλοι ἀναφέρουν ὡς ἀφιχθέντα εἰς Ἄθω.
Γνωστοῦ ὅμως ὅτι τὸ 842 ἔληξεν ἡ εἰκονομαχία καθ' ἢν ἔλαβε
μέρος καὶ ὁ Ὄσιος Εὐθύμιος νέος τὴν ἡλικίαν, ὡς ἐπὶ λέξει
ἀναφέρει ὁ βιογράφος του. «Πρῶτον ἔτος Θεοδώρας καὶ Μιχαὴλ
« αὐτοκρατορικῶς ἀγόντων, ὅτε διὰ γυναικὸς ἀσθενοῦςκαὶ παι« δὸς ἀνηλίκου ἀτελῆ κεκτημένον τὴν ἡλικίαν, εἰς αἰσχύνην
« τῶν ἀφρονησαμένων πρεσβύτων Θεὸς τῇ Ἑκκλησίᾳ τὴν ἐν
« εἰκόσιν ἁγίαις ἀνατυπιώσεσι καὶ σχετικὴν διαμόρφωσιν ἀνα« νεοῦσθαι ἐχαρίσατο», ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ 824 εἶναι τὸ ἔτος
τῆς γεννήσεώς του.
Ὁ Εὐθύμιος εἰς τὸν Ἄθω εὗρε ἡσυχαστήν τινα 'Ιωσὴφ
ἡσυχάζοντα «ὅστις ἐκ πολλοῦ προϋπῆρχεν μεθ' οὖ ἐταιρησάμενος
« πρὸς τὴν ἀσκητικὴν αὐτοῦ παλαίστραν ἀποδύεται, ἐντὸς ἄν« τρου ἐπὶ τριετίαν». Ἑκ τῆς φήμης αὐτοῦ ἠθροίσθησαν κατὰ
τὸ διάστημα τοῦτο καὶ ἄλλοι ἀσκηταὶ οὐς ἀρετῇ οἰκοδομήσας
ἀνεχώρησεν αὖθις εἰς τὸν Ὄλυμπον ὅπως φέρῃ εἰς Ἄθω τὸν
γέροντα αὐτοῦ Θεόδωρον, ὅν μετὰ ταῦτα πάσχοντα συνώδευσεν
εἰς Θεσσαλονίκην καὶ θανόντα ἐκήδευσεν. Κατόπιν μετὰ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ καί τινος Συμεών ἀπέρχεται εἰς τὴν νησίδα
τῶν Νέων (νῦν Ἅγιος Εὐστράτιος) ἀλλ' ἐκεῖ πειραταὶ ἠχμαλώτευσαν αὐτοὺς καὶ μετὰ βασάνων λυτρωθέντες εἰς τὸν Ἄθω
μετοικίζονται. 'Επειδὴ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἔφοδος βαρβάρων ἐπλησίαζε καὶ ἤδη τινὲς τῶν ἐν Ἄθω μοναζόντων ἠχμαλωτίσθησαν,
φοβηθέντες ἔφυγον, ὁ μὲν Εὐθύμιος μετὰ τοῦ παλαιοῦ συνασκητοῦ αὐτοῦ 'Ιωσὴφ εἰς τοὺς «Βραστάμου τόπους» (ἔνθα τὸ
νῦν χωρίον τῆς Χαλκιδικῆς Βραστά), ὁ δὲ Ἰωάννης ὁ Κολοβὸς
εἰς τὰ Σιδηροκαύσια (περὶ τὰ νῦν ἐν Στρατονίκῃ μεταλλεῖα)
ϊδρύσας παρὰ τὴν Ἰερισσὸν τὴν ὁμώνυμον αὐτῷ μονὴν καὶ ὁ
Συμεὼν εἰς τὴν Ἐλλάδα.
Περὶ τοῦ τόπου τῆς ἀσκήσεως τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου, ὁ αὐτὸς βιογράφος του ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἀναφέρει ἐπὶ λέξει' «Εὐ« θύμιος δ' ὁ Πανάγιος, ποτὲ μὲν τοῖς ἀδελφοῖς ποτὲ δ' ἐν
« βαθυτάτω χειμάρρῳ *ἰδίαζε
πολλὰκις δὲ φιλησυχίας ἐκνικώ·
« μενος ἔρωτι καὶ τῷ Ἄθῳ μολῶν κατὰ μόνας ἐπ'ἐλπίδι κατω« κίζετο θεὸν ἀντιβολῶν καὶ μόνος μόνῳ προσομιλεῖν ἐφιεμέ-
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« νος». Καὶ ὀλίγον κατωτέρω περιγράφων τὴν ἀναχώρησίν του
-7,έγει. «τὰ τοῦ Ἄθωνος λιπὼν ἀκρωτήρια τοῖς τῶν ἀδελφῶνκλ».
Ἑκ τούτων ἐξάγεται ὅτι ὁ ὅσιος Εὐθύμιος ἡσύχαζεν εἰς
τὰ ἀκρωτήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους δηλαδὴ ἀπὸ τῆς Ἰερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου μέχρι τῆς Λαύρας καὶ εἰς βαθύτατον χείμαρρον ὅστις εἶναι ὁ μόνος χείμαρρος ὁ παραπλεύρως τῆς τοῦ
Ἁγίου Παύλου, ὁ κατερχόμενος ἐκ τῆς ἄνωθι αὐτοῦ καθέτου
καὶ βριχχώδους Νοτιοδυτικῆς πλευρᾶς τῆς κορυφῆς τοῦ 'Ἁθω,
ἥτις παρουσιάζει τὸ πλέον κατάλληλον μέρος πρὸς ἡσυχίαν ἣν
ἐπόθει ὁ ὅσιος. 'Εκ τοῦ χειμάρρου αὐτοῦ μέχρι πρὸ 8Οετίας
ὑπῆρχε ὁ πλησιέστερος δρόμος διὰ τὴν κορυφὴν τοῦ Ἄθω.
Καθ' δν χρόνον ὁ Κολοβὸς ἔκτιζε τὴν μονὴν αὐτοῦ, ὑπῆρχον ἐγκατεστημένοι εἰς 'Ἁθω πολλοὶ μοναχοὶ καί τινες μὲν
αὐτῶν ἴδρυσαν μικρὰς μονὰς περὶ τὸν ἰσθμὸν καὶ ἐντὸς τῆς
χερσονήσου, ἄλλοι δὲ ἐπιδεκτικοὶ σκληροτέρας ἀσκητικῆς ἀγωγῆς καὶ μονώσεως εἰσεχώρησαν ἐντὸς τῶν ὀρεινῶν καὶ παρθένων δασῶν καὶ ἀποκρύμνων τόπων τοῦ Ἄθω εἰς εὐτελεῖς καλύβας ἢ σπήλαια ἐγκαταστάντες. Καὶ ὁ Γενέσιος συγγραφεὺς τοῦ
Γ αἰῶνος (93Ο) ἀναφέρει ὅτι ἐπὶ τῆς αὐτοκρατείρας Θεοδώρας
κατὰ τὴν ἀναστήλωσιν τῶν ἁγίων εἰκόνων τῷ 842, «κατίασιν
« ἐκ τοῦ περιωνύμου Ὄρους Ὄλύμπου, ΑΘΩ τε καὶ τῆς
« 'Ἰδης, ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ κατὰ Κυμινᾶν συμπληριὑματος
« (θεοφόροι ἄνδρες) περιφανῶς τὴν ὀρθοδοξίαν κηρύττοντες,
« βασιλικαῖς τε διαμοιβαῖς καὶ σεβασμίαις αἰσίως ἱκαναιθέντες
« πρὸς τὰς ἰδίας μονὰς ὑπεχώρησαν.»!
'Η μεγάλη φήμη τῆς εὐτυχοῦς ἐγκαταστάσεως τῶν μοναχῶν
.εἰς 'Ἁθω ταχέως εἴλκυσεν ἐνταῦθα πολλοὺς οἴτινες συνέστησαν
καὶ κοινοτικὴν «καθέδραν γερόντω ν», εἶδος ὁμοσπόνδου συμβουλίου, κανονίζοντος τὰς χοινὰς αὐτῶν ὑποθέσεις.2
> "Εκδ. Βδννης, σελ. 82. Μῷηε Ραῖτο1. ΡΘ' σι. ΙΟ96 κατὰ Γεδεων δ «'Αθως» σελ. 77.
* Θεοδωρητος δ ^Εσφιγμενιτης φρονεϊ δτι η κοινοτικη των γερδν·
των καθεδρα εκειτο επι του πρωην ^Ιβηριτικου Μετοχιου «Πυργουδια»,
-συμπεραινων τοϋτ;ο εξ εριδος τινδς Λαυριωιων και ^Ιβηριτων αμφισβηγτησανιων παλαι ιην κυριδτητα αυιης^
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Ἑ κοινοτικὴ αὕτη καθέδρα συνέστη παρὰ τὸν ἰσθμόν, ἐν
μέσῳ τῶν πρώτων μικρῶν μονῶν, αἴτινες ἱδρύθησαν ὑπὸ τῶν
μοναχῶν ἐκεῖ, ὅπως ἐν ἀνάγκῃ ἔχωσι πλησίον τὸ κάστρον τῆς
Ἰερισσοῦ καὶ καταφεύγουν εἰς αὐτὸ καὶ συνάμα εὑρίσζονταϋ
πλησίον τῶν κοσμικῶν ἀγορῶν τῆς Ἰερισσοῦ καὶ ἄλλων συνοικισμῶν τῆς Χαλκιδικῆς καὶ πωλῶσι τὰ ἐργόχειρα αὐτῶν ποριζόμενοι τὰ πρὸς τὸ ζῆν.
Περὶ τὸ 88ο ὁ αὐτοκράτωρ Βασίλειος Α'. ὁ Μακεδὼν ἀπέλυσεν ὑπὲρ τῶν ἐν Ἄθω μοναχῶν τὸ κατωτέρω σιγγ1λλιονθ
«Τοὺς τὸν ἐρημικὸν βίον ἑλομένους καὶ τὰς καταμόνας καὶ
« διατριβὰς ἐν τῷ τοῦ Ἄθωνος $ λεγομένῳ δρει ιτοιησαμένους
« καὶ τὰς εὐτελεῖς σκηνὰς ἐκεῖ πηξαμένους παρὰ τῶν ἐπιχωρια« ζόντων καὶ τῷ ορει τούτῳ προσομορούντων ἐπηρεαζομένους
« καὶ μὴ συγχωρουμένους καθαρῶς καὶ ἀταράχως τὰ τοῦ οἰ« κείου λογισμοῦ ἐπιτελεῖν, ἡ θεοσυνέργητος ἡμῶν βασιλεία"
* "Εκ τοϋ λατινικοϋ 8ϊςάΠιιιη—ἐκτυπον, σήμαντρον, ποϊκιλμα κλ
Τὰ σιγγιλλια ὴσαν κηροβουλλα, μολυβδδβουλλα, ἀργυρδβουλλα και χρυσδβουλλα, ὰναλογως τὴς δια νημάτων σηρικων προσαρτωμένης υλης εις
το κάτω μέρος τοϋ σιγγιλλι'ου εφ' ὴς άπειυποϋτο ὴ σφραγϊς. "Επειδὴ,
κατὰ τὴν δευτέραν χιλιετηρϊδα τα σιγγιλλια έδϊδοντο κυρϊως χρυσοβουλα παρεμεινεν εν χρϋσει ή λεξις ανευ τοϋ ούσιαστικοϋ. Τὰ σιγγιλλια
πὰλαι μεν κηροβουλλα κατα δέ τους τελευταίους αιωνας μολυβδδβουλλα
παρέμεινον εν χρήοει εϊς τὴν Μεγάλην τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησϊαν ουτιινκα'ι νϋν καλοϋμενα.
Τδ σιγγϊλιον τοϋτο έδημοσίευσαν οϊ Ούνσπένσκης, Σωφρονιος 'Αγιοπαυλιτ·ης · Καλλιγας, Πϊστης και Γεδεών και ευρϊσκεται εις τὰ αρχεϊα τὴς 'Ιερας Κοινοτητος.
- Εις παντα τα χρυσδβουλα των Μονων τοϋ 'Αγϊου Ὅρους ΑΘΩΣ.
άττικως απαντα, και οϋχ'ι ιδς φρονοϋν πο7,λοι τριτοκλήτως. Πιθανως εϊςτα παραιι9έμενα τρία κατὰ σειραν χρυσοβουλλα παρειοέφρυσε λά·9·ος
εξ ὰιιεΛεϊας των άντιγραφέων.
2 Αι φράσεις ϋ·εοαυνεργητος βααιλεϊα, 3εοπρδβλητος βασιλεϊα,
·Ο·εια και βααιλικη φρην, αγιος ανΦεντης και βαοιλεϋς, δ εν τη ϋ-εϊα..
ληξει βαοιλεϋς και δσα συγγενεϊς τοϋτων άπαντωνται εϊς τα χρυσόβουλλα πλεισιακις, των βυζαντινων αύτοκραι6ρων οϋ μόνον ὰπηχοϋντων
τὴν ὰρχαιοτάτην εϊς τον κοσμον θεωρίαν περι τοϋ θειου δικαιου τῆς.
βασιλειας, αλλα και άντεχομένων τοϋ τίτλου τοϋ άκρου άρχιερέως (8ιιβι·
ηιιϊ5 ΡοιιΙϊὶεχ) δν εις έαυτδν περιποιήσατο Κωνσταντϊνος δ Μέγας
τουτου ενεκεν τα αὺτοκρατορικὰ εγγραφα έθεωροϋντο ιερα (σὰκραι) ϋ·εϊα
χρυσδβουλλα, ϋ·εϊα ετρδσταξις, ϋ·εϊος δρισμδς, αγϊα κελευσις, ϋ·εϊα
γραμματα καλοϋμενα.
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δίκαιον ἡγήσατο διὰ τοῦδε ἡμῶν τοῦ σιγγιλλίου τοῦ λοιποῦ
ἀθορύβους καὶ ἀταράχους διάγειν, εὔχεσθαί τε ὑπὲρ τῆς
ἡμῶν γαληνότητος καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ τῶν χριστιανῶν
συστήματος, ὅθεν καὶ ἕξασφαλιζόμεθα πάντας ἀπό τε στρατηγῶν, βασιλικῶν ἀνθρώπων καὶ ἔως ἐσχάτουἀνθρώ που τὴν
δουλείαν καταπιστευομένου, ἔτι δὲ καὶ ἰδιώτας καὶ χωριάτας
καὶ ἕως τοῦ ἐν τῷ μύλωνι ἀλήθοντος, ἴνα μὴ ἐπηρεάσῃ τις
τοὺς αὐτοὺς μοναχούς, ἀλλὰ μηδὲ καθώς ἐστι τοῦ Ἑρισσοῦ
ἡ ἐνορία, ἔσω πρὸς τὸ τοῦ 'Ἁθωνος ὅρος εἰσέρχεσθαί τινας,
μήτε ποιμένας μετὰ τῶν ποιμνίων αὐτῶν, μήτε βουκόλους
μετὰ τῶν βουκολίων αὐτῶν».
Ἑκ τοῦ σιγγιλλίου τούτου συμπεραίνομεν ὅτι οἱ μοναχοὶ
τοῦ Ὄρους παρὰ τὸν ἰσθμὸν κατ' ἀρχὰς τὰ μονύδρια αὐτῶν
πηξάμενοι εἰσῆλθον εἰς τὰ ἔσω τῆς χερσονήσου, 'Ἰσως διετήρουν
τὸτε και τὰς ἐν τῷ ἰσθμῷ οἰκήσεις ἀλλὰ κέντρον τῆς δράσεως
αὐτῶν εἶχε καταστῆ οὐχὶ πλέον ὁ ἰσθμὸς ἀλλὰ τὰ ἔνδον τῆς
χερσονήσου. Οἱ πρῶτοι εἰσελθόντες καὶ ἀσκήσαντες εἰς τὸ ἐσω·τερικὸν τῆς χερσονήσου διεφήμιζον τὴν ἔξοχον φύσιντοῦἌθω,
τὰς καλλιρρόους πηγάς, τὴν αὐτοφυᾶ ἐκ καστάνων καὶ κομάρων
καὶ ἄλλων ὀπωρῶν καὶ ριζῶν τροφὴν καὶ εἰς τὴν ἐποχὴν ἐκεί·νην, τοῦτο ἤρκει ἴνα ἐλκύσῃ ταχέως πολυπληθεῖς μοναχοὺς ὧν
·εἶχε πάντοτε περίσσειαν τὸ κράτος, τόσῳ μᾶλλον ὅσῳ εἶχον καταστραφῇ ἢ τελείως παρακμάση ἀπὸ τοῦ Ζ' καὶ Η' αἰῶνος αἱ
·ἐν Αἰγύπτῳ Παλαιστίνῃ καὶ Συρίᾳ ἀρχαῖαι κοιτίδες τοῦ μοναστικοῦ βίου. Καὶ ἐνὸσῳ μὲν διήρκει ἡ εἰκονομαχία οὐδεὶς ἐσκέπτετο περὶ ἐξευρέσεως νέων μοναχικῶν κέντρων, γενομένης ὅμως
τῆς ἀναστηλώσεως τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ μοναχισμοῦ καταστάντος
πανισχύρου καὶ κυρίου τῆς καταστάσεως, μία τοιαύτη δὶαφή·μισις περὶ Ἁγίου Ὄρους φυσικῶς ἐπετέλεσε σπουδαίαν ἑλκυ·στικὴν ἐπήρειαν ἐπὶ τῶν πνευμάτων,
Φαίνεται ὅτι κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον τοῦ σιγγιλλίου οἱ
ιμοναχοὶ ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τῆς χερσονήσου ἐγένοντο πολυπληθεῖς,
διότι ἐὰν ὅλη ἡ δρᾶσις τῶν μοναχῶν περιωρίζετο, ὡς πρίν, ἐπὶ
τοῦ ἰσθμοϋ οὔτε ἀνάγκην, οὔτεδικαίωμα εἶχον νὰ προκαλέσωσι
τοιοῦτον ἔγγραφον ἰδιοποιούμενοι τόσον ἐκτενῆ χώραν καὶ ἐμποθίξοντες τὴν ἐπὶ τῆς χερσονήσου ἐπέμβασιν καὶ ἐπήρειαν παντὸς
·ἀνθρώπου βασιλικοϋ καὶ ἰδιώτου καθὼς καὶ τὴν ποιμνιοβοσκήν.
«
«
<'
«
«
«
«
«
«
«
«
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Κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην οἱ ἐν Ἄθω μοναχοὶ μετέφερον'
τὴν ἐν τῷ ἰσθμῷ «κα^ἁραν των γερ6ντων» ἥτοι τὸ κοινοτικὸν αὐτῶν κέντρον εἰς τὰς Καρυὰς τὴν σημερινὴν πολίχνην και
πρωτεύουσαν τοῦ Ἄθω ἥτις ἔλαβε τὴν κλῆσιν πολὺ βραδύτερον
ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπτυχθέντων καρυοδένδρων.
Οἱ μοναχοὶ τῆς παρὰ τὴν Ἰερισσὸν μεγάλης μονῆς τοῦ
Κολοβοῦ πλαστογραφήσαντες τὸ σιγγίλλιον τῆς μονῆς των τὸ
ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος, ἔγραψαν ἐν αὐτῷ»
οὐ μόνον τὴν ἐνορίαν τῆς Ἰερισσοῦ ἥτις παρεχωρήθη ἀρχῆθεν
αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ διάφορα χωρία καὶ τὰ σωζόμενα μονύδρια τῶν
ἀθωϊτῶν εἰς τὸν ἰσθμὸν καί τὴν «6ρχαϊαν των γερ6ντων
κα·Ο·6δραν» καὶ ὅλην τὴν χερσόνησον τοῦ 'Ἁθω! Με
τοῦτο τὸ πλαστόγραφον σιγγίλλιον παρουσιάσθησαν εἰς τὸν
υἱὸν τοῦ Βασιλείου Λέοντα τὸν σοφὸν ἐν ἀρχῇ τῆς βασιλείας.
αὐτοῦ δηλαδὴ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 886—89Ο, καὶ ἀπατήσαντες
αὐτὸν ἐπέτυχον νὰ λάβωσι ἐπικυρωτικὸν σιγγίλλιον αὐτοῦ δυνάμει τοῦ ὁποίου ἐπίεζον τοὺς ἁγιορείτας καὶ τὸν δλον 'Ἁθω ἰδιοποιούμενοι ἐδίωκον ὡς ἀπὸ ἰδίας κτήσεως αὐτοὺς καὶ τὰ κτήνη
τῶν πλησίον χωρῶν ἄτινα εἰσήγαγον οὗτοι ἄνευ φόβου ἐνταῦθα.
Ἑνεκα τῶν καταπιέσεων τούτων, αἴτινες διήρκεσαν ἐπὶ
δεκαετίαν περίπου ἠναγκάσθησαν οἱ μοναχοὶ νὰ ἀποστείλωσιν
εἰς τὸν βασιλέα ἐκ προσώπου αὐτῶν τὸν Πρῶτον τοῦ Ὄρους
Ἁνδρέαν μοναχόν, ἀπέστειλαν δὲ καὶ οἱ πιεζόμενοι χωρικοὶ
ἀντιπροσώπους αὐτῶν καταγγέλοντες τὴν διαγωγὴν τῶν μοναχῶν·
καὶ τῆς μονῆς τοῦ Κολοβοῦ πιθανῶς δὲ καὶ τὴν τολμηθεῖσαν
πλαστογραφίαν, Ὄθεν ἐρεύνης γενομένης καὶ ἀποκαλυφθείσης.
τῆς πλαστότητος τοῦ χρυσοβούλλου τοῦ Βασιλείου καὶ τῆς ἀπάτης, ὁ αὐτοκράτωρ Λέων ἠνώρθωσε τά δίκαια τῶν ἀδικηθέντων διὰ τοῦ ἐξῆς σιγγιλλίου αὐτοῦ,* ὅπερ περιεσώθη ἡμῖν
ἐφθαρμένον ὀλίγον καὶ εἰς τὴν ὰρχὴν καὶ εἰς τὸ τέλος.
* Και τοϋτο τδ χρυσοβουλλον έξεδοθη υπδ Οϋνσπένσκη, Σωφρονίου 'Αγιοπσυλϊτου-Καλλιγα, Πίσιη και Γεδεών. Τδ παρδν παραβληθέν
εῖνε πληρέστερον. Ὅ Εαηρ;ΙύΪ5 σημειοϊ ἔτος τοϋ χρυσοβούλλου τδ 9ΙΙ;
6 δὲ Σωφρδνιος Καλλιγας το 9ΟΟ. 'Η έπιτροπὴ δμως της 'Ιερας Κοινδτητος 'Αγϊου Ὅρους ή συσταθεϊσα εν ἔτει Ι92Ο εκ τιδν άντιπροσωπων
των 'Ιερων Μονων Βατοπαιδϊου Προηγ. Εὺλογίου, Δοχειαρώυ, Προηγ.
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τῆς βασιλείας ὑπερεύχοντο. Τοίνυν καὶ τῆς ἀσκη.
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« ταῖς απασι
πάλαι μὲν ὁ ἐν τῇ θείᾳ λήξει πα.
« τὴρ ἡμῶν καὶ βασιλεὺς σιγγίλλιον ἐξ αἰτήσεως Ἰωάννου τοῦ
« ἐπιλεγομένου Κολοβοῦ λαβεῖν ἐδικαίωσε τοῦ περιφυλάττεσθαι
« πάντας τοὺς ἐν τῷ Ἅθῳ δρει σχολάζοντας θείους ἄνδρας ἐν
« διαφόροις κατασκηνώσεσι καὶ πρὸς τούτοις καὶ τὴν παρ' αὐ« τοῦ τοῦ Ἰωάννου νεουργηθεῖσαν μονὴν τῆς τοιαύτης προνοίας
« καταπολεύειν καὶ κατέχειν τὴν ἐνορίαν τοῦ Ἐρισσοῦκαὶ μόνον.
« Καὶ τῆς τοιαύτης θείας κελεύσεως τοῦ ἐν Μακαρίᾳ τῇ λήξει
« πατρὸς ἡμῶν καὶ βασιλέως ἐπὶ χρόνους τινὰς κρατησάσης
« ὔστερον προσελθόντες οἱ τῆς μονῆς Κολοβοῦ ἐν ἀρχῇ τῆς ἡμέ< τέρας βασιλείας καὶ πλαγίως διδάξαντες ὡς ἐν τάξει ἐπικυρω« τικοῦ τοῦ ἐν τῇ θείᾳ λήξει πατρὸς ἡμῶν καὶ βασιλέως σιγ« γίλλιον ἐπεζήτησαν, ἐν ᾧ παραλόγως τῆς τοῦ σιγγιλλίου μετε« νεχθέντες τάξεως, χαριστικῆς τύπον, ὡς οὐκ ὤφειλε διεγρά« ψαντο καὶ περιορισμὸν ἐκθέμενοι σχεδὸν τὸν ὅλον εἰς δεσπο« τείαν καὶ κυριότητα κατακρατήσαντες 'Ἀθωνα καὶ πρὸς
« τούτοις καὶ χωρία" ἀπό τε τῶν λεγομένων Σιδηροκαυσίων
Δανιήλ. 'Αγϊου Παύλου Γέροντος 'Ιωὰσαφ, Σταυρονικητὰ Γέροντος Γαβριὴλ και Γρηγορϊου Γέροντος Στεφάνου, προς σύνταξιν καταλογου των
ἐν τφ αοχειω αϋτής ἀποκειμένων τυπικων τοϋ 'Αγϊου 'Ὅρους. Χρυσοβούλλων κλπ., σημειοϊ χρονο7,ογϊαν έκδύσεως τδ ετος 88ῖ. Μετσφέρομεν
δἑ ένταϋΟα τὴν περικοπὴν τῆς έκΟέσεως τῆς έπιτροπὴς ταύιης.
Στοιχ. Δ. Σιγγιλ7.ιον (μολυβδοβουλλον) μεμβρ. Λέονιος τοϋ Σοφοϋ (88ῖ) μήκους 9,57ΧΟ,35 πλ. Διαλαμβάνει περι τή; μεταξύ Μονὴς
τοϋ Κο7,οβοϋ και των ὴσυχαστων τοϋ "Αθω ϋφισταμένης διαφορας και
παρέχεται τοϊς ήσυχασταϊς έλευθερϊα και άνεξαρτησϊα υπο τῆς Μονὴς
τοϋ Κολοβοϋ. Εινε εϊλητδν γεγραμμένον ἀμφοτέρωθεν. 'Η έπικεφαλϊς
αϋτοϋ έφθαρμένη κα! δυσαιαγνωστος. Περι δὲ τὴν βάσιν ωέρει μο7,ϋβδινον σφράγισμα άνηρτημένον άπδ κλωστῆς οπάγγου- Τοϋτφ επεται χρυσοβουλλον τοϋ Αϋτοκρατορος Ρωμανοϋ Α'. τοϋ Λεκαπηνοϋ έπικυρωτικδν, ο5 ή ὰρχή. "Εν δνοματι του Πατρδς και τοϋ Υιοϋ και τοϋ 'Αγϊου
Πνεύματος, Ρωμανδς και Κιονσταντινος Πιστοι Βασιλεϊς Ρωμαϊων κλπ.
Τ6 γεγονδς ειναι δτι απεβαλε ἐν μέρει τδ χρωμα τήςχρονολογϊας του έκτης φ9ορᾶς και έκ τούτου να έπλανήβησανοϊ δυο πρωτοι ἀναφερόμενοι
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« καὶ τῶν Χλωμουτῷν * καὶ ἄλλων τινῶν, καὶ πρὸς τούτοιςκαὶ
« μοναστήρια ἀπό τε τοῦ Μουστάκωνος, τοῦ Καρδιογνώστου,
« τοῦ Ἁθανασίου καὶ τοῦ Λουκᾶ2 καὶ τὴν τῶν λεγομένων γε« ρόντων ἀρχαίαν καθέδραν. 'Επειδὴ δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ περιω« νύμου δρους Ἄθωνος Ἁνδρέας ὁ εὐλαβέστατος μοναχὸς καὶ
« πρῶτος ἡσυχαστὴς τοῦ αὐτοῦ Ὄρους 3 ἀπὸ προσώπου πάντων
« τῶν ἐκεῖσε σχολαζόντων θείων ἀνδρῶν τὴν βασιλεύουσαν
« καταλαβὼν ἐδεήθη τῆς ἡμετέρας βασιλείας ἀναδιδάξας, ὡς οἱ
« τῆς μονῆς τοῦ Κολοβοῦ τῆς τοιαύτης ἐπειλημμένοι προφά« σεως καὶ εἰς δικαίωμα τῆς ἀδίκως τηνικαῦτα γενομένης κατὰ
« πανουργίαν περιγραφῆς τόν αὐτὸν χάρτην προσκομύζοντες
« κατεκράτησαν τὸ ὅλον ὅρος τοῦ Ἅθωνος καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ
« σχολάζοντα ὡς ὑπὸ ἰδίαν παροικίαν πολλάκις διαπληκτιζό« μενοι ἀποφαίνονται καὶ ἀποδιώκειν ὡς ἀπὸ ἰδίεον κτημάτων
« ἰσχυρῶς διατείνονται καὶ πρὸς τούτοις νομαδικὸν προάστειον
« τὸν ὅλον διακρατοῦντες Ἄθωνα καὶ τῶν πλησιαζόντων χωρίων
« εἰσάγοντες τὰ βοσκήματα καὶ τὰ ὑπὲρ τῆς τούτων νομῆς κο« μιξόμενοι μικροῦ δεῖν ἀπελαύνειν αὐτοὺς ἐκεῖθεν παντελῶς
« ἐκβιάζονται' πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἐκ τοῦ μέρονς τῶν εἰρημέ« νων χωρῶν συνανελθόντες τῷ αὐτῷ εὐλαβεστάτῳ ἀνδρί,
« περὶ τῆς τοιαύτης πλεονεξίας καὶ παραλόγου κατασχέσεοις τῶν
« τῆς μονῆς Κολοβοῦ κατεβόησαν. περι ὧν δεξάμενος ὁ πρω« τοσπαθάριος * Νικηφόρος. . . ἀκριβῶς διερευνήσασθαι τὴν

! Χωρία προς βορρὰν ιὴς Μονῆς τοϋ Κολοβοϋ.
2 Πιθανως νοοϋνται ένταϋθα τυ. παρὰ τον ϊσθῳδν μδνον πρωτα μοναστήρια των 'Αθωϊτων.
2 Ὅ θεσμδς τοϋ Πριοτου γνωστδς ἐν 'Ανατολῆ (Γεδειον, «Ὅ
Ἂθως», σελ. 85 μετεκληματισθη έξ ὰρχὴς τῆς έγκαταστάσεως των μοναχων εις “Αθω καϊ διετηρήΟη μέχρι τελους τοϋ ΙΣΤ' αιωνος. Περ'ι τοϋ
Πριοτου θα έπανέλθωμεν βραδϋτερον.
* Πρωτοσπαθάριοι και Σπαθὰριοι, ως και Σπαθαροκανδιδατοι και
Σπαθαροκουβικουλιϊριοι μετὰ των Κανδιδατων, Μαγγλαβιτων, Κουρσωρων, Τσακιδνων κλπ. κλπ. α πετέλουν τὴν ίδιαιτέραν φρουρὰν τοϋ
Παλατίου. φαινεται δμω; δτι το τοϋ Πρωτοσπα9·αρ (ου και Σπαθαρϊου στρατιωτικδν ἀξίωμα ὴτο ένταυτφ και τιμητικδς τίτλος διοτι βλέπομεν αϋτοϋς εις παντοϊα ἔμμισ9α δφφϊκια δπηρετοϋντας και μαλιστα
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« ἀλήθειαν οὕτως ἔχειν τῇ ἐμῇ βασιλείᾳ ἀνηνέγκατο. καὶ δεξά« μενοι παρὰ τῆς βασιλείας ἡμῶν, ἀμφότερα αὐτῶν τὰ μέρη
« τὴν βασιλεύουσαν καταλαβεῖν προσετάξατο. Καὶ δὴ ἐπὶ τῇ
« παρουσίᾳ τοῦ πρωτοσπαθαρίου Νικηφόρου, δοθέντων παρὰ
« τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Κολοβοῦ εἰς πρόσωπον τῆς
« οἰκείας μονῆς Παχωμίου καὶ Ἁθανασίου μοναχῶν, καὶ ἀμφο« τέρων τῶν μερῶν παραγενομένων καὶ ἐξετασθέντων, κελεύσει
« τῆς βασιλείας ἡμῶν, ἐπὶ Στεφάνου μαγίστρου * καὶ Κωνσταν« τίνου βασιλικοῦ πρωτοσπαθαρίου καὶ πρωτοσκαρίτου" καὶ
« Βασιλείου βασιλικοῦ πρωτοσπαθαρίου καὶ ἐπὶ τῶν δεήσεων
« ἐπί τοῦ περιωνύμου σεκρέτου τὼν ἀσκηριτίων, εὑρέΟησαν ταῖς
« ἀληθείαις προγραφέντα τὰ τοιαῦτα τόπια ἐν τῷ παραλόγως
« γενομένῳ χάρτῃ τῆς βασιλείας ἡμῶν, ὅπερ δὴ καὶ αὐτοὶ οἱ
« προειρημένοι μοναχοὶ τοῦ μέρους τοῦ Κολοβοῦ ἐπὶ τῇ πα« ρουσίᾳ πάντων συνομολογήσαντες κατέθεντο. Ταῦτα οὖν ἡ
« θεοπρόβλητος ἡμῶν βασιλεία παρ' αὐτῶν ἀναμαθοῦσα καὶ
« τὰς τῆς δικαιοσύνης ἀκοὰς εὐμενῶς ἐπικλίνασα ἐπέταξε τὸν
« τοιοῦτον τηνικαῦτα παραλόγως γενόμενον χάρτην διαρρηχθεῖ« ναι, διαιρυλάττεσθαι δέ, κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐν τῇ θείᾳ
« λήξει πατρὸς ἡμῶν καὶ βασιλέως πάντας τοὺς ἐν τῷ 'Ἁθωνι
« σχολάζοντας μοναχοὺς ἀπαρενοχλήτους ἀπὸ παντοίας ἐπηρείας
« καί τῆς ὡς εἰκὸς ἐγγινομένης παρενοχλήσεως. ὡσαύτως καὶ
« τὰ χωρία κατέχειν ἀκαινοτόμητα τὰ ἴδια δίκαια. τοὺς δὲ τῆς
« μονῆς τοῦ Κολοβοῦ ἀρκεῖσθαι, κατὰ τὸν χάρτην τοῦ ἐν τῇ

ως γραμμαιεϊς, έποπτας, δικαστας κλπ. Πρωτοσπαθάριοι και Σπαθάριοι ο,λλα και "Ασπαθὰριοι και Βασπαριοι 6ίπαντωνται και εις άλλα
εγγραφα (δικαιδγραφα) των Μονων.
1 Μαγιστροι έλέγυντο οι άρχηγο1 έκάστου στρατιωτικοϋ ἢ πολιτι.
κοϋ σιδματος, εξ ο5 έπλάσθη και τδ ὴμέτερον μα'Ι'στωρ. 'Ο Λουϊτπράνδος κατὰ τὴν έπϊ Νικηφδρου Φωκα διανομὴν τῆς ρδγας εν τφ Παλατίω
«1κοσιτέσσαρας Μαγιστρους ὰριθμεϊ προσελθδντας κατδπιν τοϋ Κουροπαλὰτου, τοϋ Δομεστικου των Σχολων και τοϋ Λεγοθετου των πλωἰιιων.
'Ο τοϋ Παλατιου Μάγιστρος ἐθεωρεϊτο άρχηγδς τῆς αὑτοκρατορικής
φρουρα: κα'ι ήιο ἀξιωμα μέγιστον σκιασθἑν περι τα. τέλη της αὑιοκρατορϊας νπδ τοϋ Μ. Δομεατικου. Περ'ι των άξιωμάτων τούτων βλέπε προχεϊρως εν Γ' τόιιφ της «Κωνσταντινουπολεως» τοϋ Σκαρλάτου.
2 Δημοσίου γραμματέως ὴ και ὰρχειοφύλακος.
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θείᾳ λήξει πατρὸς ἡμῶν καὶ βασιλέως εἰς τὴν τῆς ἐνορίας
Ἐρισσοῦ καὶ τὴν κατανομὴν μόνην τῶν Κσμένων, σὺν τοῖς
τόποις τῶν ἀμπελώνων καὶ κηπουρίων αὐτῶν καὶ μόνων. τὰ
δὲ λοιπὰ πάντα κλάσματα τῶν τε Καμένων * καὶ τῶν λοιπῶν,
κατὰ τὸν τύπον τῶν κλασματικῶν ἐλευθεριάζειν καὶ νέμεσθαι
τὰ τμήματα αὐτὰ πάντας τοὺς παρακειμένους.2 Διὸ καὶ πρὸς περισσοτέραν ἀσφάλειαν καὶ διηνεκῆ δικαίωσιν τοῦ τε μέρους τῶν ἐν
τῷ δρει τοῦ Ἂθωνος ἀσκητῶν καὶ τῶν χωρίων ἀπόλαυσιν καὶ
καταδίκην τοῦ μέρους τοῦ Κολοβοῦ τὸ παρὸν ἡμῶν εὐσεβὲς
σιγγιλλιῶδες ἐν μεμβράναις γράμμα ἐπικυρωτικὸν τοῦ ἐν τῇ
θείᾳ λήξει πατρὸς ἡμῶν καὶ βασιλέως ἐπιδοθῆναι τῷ μέρει
τῶν ἐν τῷ 'Ἀθωνι ἀσκητῶν ἐκελεύσαμεν γεγενημένον κατὰ
τὸν. . . μῆνα. . . Ἰνδικτ. . . ἐν ᾧ καὶ τὸ ἡμέτερον εὐσεβὲς
καὶ θεοπρόβλητον ὑπεσημήνατο κράτος».
'Εκ τοῦ ἐγγράφου τούτου πληφορούμεθα ἔτι τρία τινά.
Πρῶτον ὅτι ἡ ἐν τῷ ἰσθμῷ κοινοτικὴ τῶν μοναχῶν Καϋ'εδρα
ἐλέγετο τότε αρχαϊα ὅπερ σημαίνει δτι ἡ ὕπαρξίς της ἐχρονολογεῖτο ἀπὸ μακροῦ χρόνου.3 Δεύτερον παρατηροῦμεν ὅτι τότε
τὸ δρος Ἄθω ἧτο «περιωνυμον» κατὰ τὴν κυριολεξίαν τοῦ
σιγγιλίου ὅπερ δεικνύει ὅτι ὁ Ἅθως ἐν ἀρχῇ τοῦ Γ αἰῶνος
εἶχεν ἱκανοὺς μοναχοὺς καὶ φήμην μοναστικῆς κοιτίδος. Καὶ
τρίτον, πρώτην ἤδη φορὰν ἀναφέρεται ὁ θεσμὸς τοῦ Πρώτου
μεταφυτευθεὶς ἐν Ἄθῳ ἐκ τῶν ἐρήμων τῶν ἀρχαίων κοιτίδιον
τοῦ μοναχικοῦ βίου.
(Ἁκολουθεῖ)
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

* «Κειμένων» παρἀ Γεδεων. Καμένα ένταϋ9α νυοϋνιαι ὴ τα ἐγγύς
μεταλλουργικα ϊχνη, ῆ δάσος κεκαυμένον, ως και νυν συνηθίζεται.
2 Κλααματα νοεϊ έκεϊνα της γης τα ὰνήκοντα εις πάντας τους παρακειμένους καιοικους (έπικοινα). Κλασματικὴ γὴ ϋπὴρχε και μεταξϋ
"Ιερισσοϋ κα'ι "Αθω έπι τοϋ ισ9μοϋ ῆτις ἐγένετο ὰντικεϊμενον έρϊδων
έπϊ Κωνσταντινοϊι Ζ'. τοϋ Πορφυρογεννήτου. Ὅ Θεοδοἰρητος δ 'Εσφιγμενίτης, παριδών το σιγγϊλλιον τοϋτο, ένομισεν δτι ή μεταξϋ 'Ιερισσοϋ
και 'Αθω κλασματικὴ γή έκλήδη ουεω ως κεκλασμένη και κεχωρισμένη
εΙς τδ μέσον υπδ τοϋ ἔτι και νϋν διακρινομένοιι αῦλακος της τοϋ ΞέρΕου διιορυγος. Οϋνσπένσκης, ΙΙΙ σελ. 3Ι5.
2 Ὅ Οϋνσπένσκης λέγει δτι τδ, «ἀρχαία καθέδρα» διύ,οϊ δτι αϋτη
συνέστη πολϋ προ τοϋ Βασιλείου Α' καταλήγει δέ ϊσχυριξύμενος δτι
αυτη ὑπὴρχε και κατὰ τὴν δευτέραν περίοδον τῆς εϊκονομαχίας δτε Οι
'Αβωὶται έβάπτιζον τους Βλαχορρηχϊνους και Σαγουδάιους!

'Αρχιμανδρϊτης “Ανθιμος 'Αγιοπαυλίτης - Κομνηνος

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΗΣ - ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΚΤΗΤΩΡ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ ἀοίδιμος οὗτος ἀ·νὴρ ἐγεννήθη τῷ 1762 εἰς 2'ηλύβριαν
πῆς Θράκης, τῷ 1787 ἐχειροτονήθη ἱερεὺς ἐν τῇ Ἰ. Μονῇ Ἁγίου
Παύλου καὶ τῷ 1Ἰ89 ἐξελέγη Ἑγούμενος αὐτῆς. Τῷ 1793
·ἀνεχώρησε διὰ τὴν Βλαχίαν τῆς Ρουμανίας ἔνθα ἀνέλαβεν ὡς
"'Ηγούμενος τὸ ἐν αὐτῇ μονύδριον τῆς Μονῆς ὀνόματι «Ζήτια».
“Εν Βλαχίᾳ διετέλεσεν ἔξαρχος τῶν μονυδρίων καὶ τῷ 1798
διωρίσθη ἐπίτροπος τῆς ἐπισκοπῆς Ριμνήκου καὶ ἔξαρχος τῶν
Ἂγιορειτικῶν κτημάτων.
Τὸ μονύδριον «Ζήτια» ἀνεκαίνισεν ἐκ βάθρων καὶ μέχρι
-χοῦ 1815 ὅτε ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Μονὴν ἀπέκτησε μεγίστην
περιουσίαν χάρις εἰς τὴν ἱκανότητα αὐτοῦ καὶ ἤρχισεν ἀμέσως
τὴν ἐκ βάθρων σχεδὸν ἀναμόρφωσ;ν καὶ ἀνακαίνισιν ιῆςΜονῆς.
Λὲν γνωρίζομεν δλλον Ἁγιορείτην παλαιὸν ἢ νέον νὰ ἐδαπάνησε τόσα ποσὰ ἐξ ἰδίων του διὰ τὴν μονὴν αὐτοῦ καὶ νὰ κατέιβαλε τόσους κόπους ὅσον ὁ ἄνθρωπος αὐτός. Τὰ δύο τρίτα τῶν
πρὸς κατοικίαν τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς, τοῦ παλαιοῦ κτιρίου,
ἧσαν ἔργα του, τινὰ μὲν ἐκ βάθρων ἀνακαινίσας, τινὰ δὲ εὑρύνας καὶ νέα προσθέσας. Κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ καλλιπρεποῦς μαρμαρίνου Ναοῦ δν σήμερον ἔχει ἡ
Μονή. Τῷ 1817 ἠγόρασε τὸ ἐν Κασσάνδρᾳ Χαλκιδικῆς τσιφλίκιον «Κρομμύδι» μετατρέψας αὐτὸ εἰς Μετόχιον. Καὶ τὴν ἰδίαν
;χρονολογίαν ἔκτισεν ἐκ βάθρων τὸ μέγα διὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην
κονάκιον τῆς Μονῆς ἐν Καρυαῖς, τὸ καὶ νῦν ἀντιπροσωπεῖον
·αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, δαπανήσας 31Ἰ76
γρόσια (6Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ περίπου σημερινὰς δραχμάς).
Εἰς τὸν ὑπὸ στοι,χ. Β'. κώδικα τῆς Μονῆς ἀναγράφεται
·ὁτι ὁ Ἁρχιμ. Ἅνθιμος ἀπὸ τοῦ Ἰουλίου τοῦ 18Ο4 μέχρι τῆς
28ης Σεπτεμβρίου τοῦ 182Ο ἐξωδευσεν εἰς ἀνακαινιστικὰς ἐργα·σίας τῆς Μονῆς 269.433 γρόσια (5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ.). Εἰς δὲ τὸν
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ὑπὸ στοιχ. ΓἸ ὅτι ἐμέτρησεν εἰς τὴν Μονὴν και· ἀφιερώθησαν
ὑπ' αὐτοῦ δύ αἰώνιον μνημόσυνόν του 194.778 γρόσια. (περί·
που 35Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρ.).
Ὁ 'Αρχιμ. Ἄνθιμος ἐπιστήθιος φίλος τυγχάνων τοῦ ἀοιδίμου
μεγάλου Ἐθνομάρτυρος, τοῦ ἀπαγχονισθέντος Πᾶτριάρχου τον
Ε'. ἀπέσπασεν ὅλην τὴν εὔνοιαν τούτου ὑπὲρ τῆς Μονῆς του.
Τῷ 1821 πρὸ τῆς κηρύξεως τῆς ἐπ·αναστάσεως ἀνεχώρησε διὰ
τὴν Βλαχίαν ἀναλαβὼν καὶ πάλιν τὸ μονύδριον τῆς «Ζήτιας»,
ἀλλὰ κυρίως ἴνα ὡς μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας ἐνεργήσῃ ἐκεῖ
ἐράνους πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἀγῷνος. Εἰς τὴν Φιλικὴν Ἑταιρίαν
ἐμυήθη ὁ 'Αρχιμ. Ἄνθιμος μετὰ τοῦ ἐπἰσης ἐν Ἄθῳ διαμένοντος Γρηγορίου τοῦ Ε'. καὶ τοῦ Μητροπολίτου Ἁρδαμερίου
'Ιγνατίου, τοῦ κατὰ τὴν ἐπανάστασιν διορισθέντος κυριάρχου
τῆς Χαλκιδικῆς, ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας
Ἰωάννου Φαρμάκη, βραδύτερον καρατομηθέντος ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Ἁπὸ ἐπιστολὴν τοῦ Πατριάρχου Ἀγαθαγγέλου 12ης Ἰουλίου 1828 ἐπληροφορεῖτο ἡ Μονὴ ὅτι ὁ· Ἁρχιμ Ἄνθιμος ἐτελεύτησε μικρὸν πρότερον ἐν Βουκουρεστίῳ καὶ δ,τι εὐρέθησαν
παρ' αὐτῷ 3Ο.ΟΟΟ γρόσια καὶ ἄλλοι θησαυροὶ καὶ κειμήλια,
ἄιινα κατ' ἐντολὴν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας παρέλαβεν ὁ Μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας, ἄγνωστον τὶ ἀπέγιναν
ταῦτα βραδύτερον μὴ εὑρισκομένου οὐδενὸς στοιχείου, καίτοι ἡ
Μονὴ ἀπέστειλεν ἐγκαίρως ἀδελφὸν αὐτῆς εἰς τὴν Ρουμανίαν.
'Αλλ' ἡ εὑρεθεῖσα εἰς τὸ ἐν τῇ τότε Βλαχίᾳ μονύδριον
«Ζήτια» αὐτόγραφος αὐτοῦ διαθήκη., διὰ τῆς ὁποίας κληροδοτεῖ τὴν ἐξ ὁμολογιῶν ἄπασαν αὐτοῦ περιουσίαν ἐκ 43Ο.675 γροσίων (περίπου 8ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ.) εἰς τὴν Ἰεράν του Μονὴν καὶ
διαφόρους φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, παρουσιάζει τὸν λαμπρὸν
χαρακτῆρα τοϋ μεγάλου καὶ ἐξόχου ἀοιδίμου αὐτοῦ ἀνδρός. Τὴν
διαθήκην θὰ δημοσιεύσωμεν βραδύτερον εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς
Μονῆς.

ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΠΩ ΟΡΕΙ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ
Οἰ εγκαθισταμενοι εἰς τὰ του Ἁγίου Ὄρους ίερὰ εν'^ιαιτήματα (μονας, κελλία, καλϋβας) ἴνα θεωρηθοϋν μέλη
των εν αδταῖς αδελψοτήτων δέον να λσβουν προηγουμένως τὴν κουρὰ,ν ' του μοναχικου σχήματος.
Τ6 μοναχικὸν σχἢμα διαιρεῖται, ὤς γνωστον, εν τῇ
ἡμετέροϊ 'Εκκλησία εἰς μικρὸν καὶ μέγα. Τὴν κουρὰν
τοϋ «μεγαλου 'Αγγελικοϋ σχηματος» καὶ ὲκλήθη 'Αγγελικδν ὼς αψομοιουν τους μοναχοϋς μὲ τοϋς Ἅγγέλους
κατα τὴν πολιτείαν, τὴν καθαροτητα, καὶ τας προς τὸ
θειον απαϋστσυς υμνωδίας, λαμβανουν εν Ἀγίω Ὄρει
οι κοινοβιαται καὶ ἐρημῖται, οί δὲ ἰδιορρυθμοι, οί κελλιῶται καὶ οί σκητιωται λαμβανουν τὴν τοϋ μικροϋ σχήματος
συνηθέστερον, δπερ καλεῖται «αρραβων» τοϋ μεγαλου,
διοτι καὶ μικροτέρας ϋποσχέσεις δϊδουν απὸ τοϋς λαμβανοντας τδ μέγα.
Οϊ ρασοφ6ροι, ἥτοι οί περιβληθέντες τα ρασα δΓ
απλῆς 'Εκκλησιαστικῆς εϋχἢς2 καὶ ο'ίτινες ὰτταντὤνται
συνήθως εἰς τας ἰδιορρυθμους Ἰερας Μονας, νομίζομεν
δτι δεν θα ἔπρεπε να παρατείνουν τὴν παραμονήν των
εἰς τὸν βαθμδν αϋτον, ὰλλὰ να έλαμβανον μετ' δλίγον
τδ μικρὸν καὶ κατοπιν τὸ μέγα, καίτοι τὁ πλέον δρθον
εΤναι κατ' εϋθείαν ἐκ τῆς ρασοευχῆς το μέγα Ἅγγελικον.
'Ανέκαθεν οί νομοθέται τοϋ μοναχισμου ῷρισαν χρονον τινα προ τῆς κουρδς προς δοκιμασίαν. Ὄ 'Ιουστινιανὸς καὶ ὴ ΑΒ συνοδος τριετἢ ὤρισαν τον χρονον τουτον, εκ του δποίου εξηρουντο οϊ ζήσαντες εν τω κοσμω
* Κουρἁ λέΥεται ὴ σταυροειδὴς κοπὴ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς ῆν ϋφίσταται δπο του 1ερέως δ προσχορῶν εις τὸν μονα;χικδν Βίον.
* Ἰδε εΟχολογιον σελ. Ι88-9.
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βίον μοναχοϋ καὶ οἰ καταλαμβανδμενοι κατὰ τον χρονον
τῆς δοκιμασίας ϋπδ βαρείας νοσου. Οἰ ἐν Ἅγίω "Ορεϊ
1Ηγοϋμενοι του Γ αἰώνος εἰς ἕν ἔτος ὤρισαν τον τῆς δοκιμασίας χρονον, διοτι το Γ' κεψαλαιον του Α' τυπικοϋ
λέγει δπως «μὴ ὰποκείρειν αϋτοϋς (τους προσερχομένους)
ἐκ τοϋ παραχρῆμα δὶχρυς ἐν τῷ 'Εκκλησιαστικω κανδνι
παραμείναντας ἐπὶ ἕνιαυτδν ἕνα τα μοναδικα παιδευθωσι, καὶ βέβαιον ὲπιδείξωνται τὸν λογισμὸν καὶ ασαλευτον.»
Ὄ δδκιμος εν Ἅγιω 'Ὄρει πὴριβΛλλεται τα μέλανα
ἐνδϋματα τῶν μοναχῶν, λογω ευπρεπεἰας, έαν δὲ κατα:
τὸν χρονον τῆς δοκιμασίας αϋτου μεταμεληθῇ δυναται
ν' αποβὰλη αὸτα καὶ ν' αναχωρήσρ οϋδεμίαν συναποφέρων εϋθυνην.
"Οριον ήλικίας δια τὴν εἰς τον μοναχισμὸν προσέλευσιν έθεωρήθη ἐν 'Αγϊω 'Ὄρει παντοτε τὸ γένειον του
προσώπου, κατα δὲ τον ἐν ἰσχϋει Καταστατικὸν Χαρτην
τοΟ '.Αγίου 'Ὄρους * δια να καρῇ τις μοναχὸς δέον να
ϋποστῆ δοκιμασίαν ἕνος μέχρι τριων ετών καὶ να ἔχη
συμπληρωμένον τὸ 18ον ἔτος τῆς ἡλικίας του.2
Εἰς τὸ 'Ἀγιον "Ορος γυνὴ δεν ἔθεσεν απο χιλιετηρίδος τὸν τϊ6δαύ Καίτοι ουδεμίαν ρητὴν απαγόρευσιν περὶ
! διρθρον 93.
2 Ὅ ουτω γενδμενος μοναχδς δεν όποκειται εις στρατιωτικὰς όποχρεῶσεις.
3 Ἐννοοϋμεν ἁνευ ὲκτὰκτου καὶ σπουδαιοτὰτης ὰνὰγκης,
διοτι συνέβη εις καιροός πολ,ιτικῶν ὰνωμαλιῶν νὰ καταφόγουν
ῶς ὲν ὰσϋλῳ πλῆθος οϊκογενειῶν.
Ἐπϊσης ὴ περίπτωσις τῆς κατ' Ὅκτώβριον Ι948 εϊσβολῆς
4ΟΟ συμμοριτῶν, τους δποϊους ὰκολοϋθησαν μέχρι Καρυῶν καὶ
γυναῖκες λαβοΟσαι μέρος εις τὴν μεγὰλην μὰχην κατὰ τῶν Κρατικῶν 'Αρχῶν.
Ἐρεμοϋντων των πραγμὰτων αϊ έξῆς γυνοάκες εῖναι γνωσταϊ ώς ὰποβασαι εις "Αγιον "Ορος ὰπο του Θ' αϊῶνος καϊ
έντευθεν.
'Η σόζυγος του βασιλέως τῶν Σέρβων Στεφὰνου Δουσἁν
του ίσχυρου ὲπισκεφθεῖσα μετ' αὁτοΟ τον “Αθω ὲν ἕτει Ι345.

< 48

τουτου γνωρίζομεν πλὴν θαυματων τινων απερ ἡ παραδοσις σὼζει, οὁχ' ἥττον δεν ἥτο αν6γκη ἰδιαιτέρας ὰπαγορεϋσεως εψοσον εθεσπ1σθησαν τοσαΟτα κατα τών θηλέων ζὼων. Πλεῖστοι δὲ συνοδικοὶ κανονες καὶ ἡ 123
Ἰουστινιανειος νεαρα ὰπαγορεϋουν τὴν εἴσοδον γυναικων εἰς ὰνδρῶα μοναστήρια. Ἑ γυνὴ απεσυρθη της χερ
σονήσου τοΟ 'Ἂθω αψου μετεβλήθη αϋτη εἰς εν εϋρυτατον μοναστήριον ανδρῶν.
Ὄ αθετὤν νυν τὰς 6ποσχέσεις του μοναχός, δηλαδή
6 μετὰ τὸ μοναχικὸν σχὴμα ὁπωσδήποτε εἰς τας ταξεις
των κοσμικὤν έπαναστρέψας, παρα τους Ἑκκλησιαστικοϋς κανονας, αψιεται ατιμώρητος. 'Ο Πατριαρχης Νικηφορος δ δμολογητὴς λέγει1» τον αθετήσαντα τὸ Ἅγιον
'Η θυγὰτηρ τσϋ τελευταίου βασιλέως Γεωργίου Βρὰγκοβιτς
Μαρία ὴ μετέπειτα σϋζυγος του Μουρὰτ αποβασα εΙς τὴν παραλίαν τῆς 'Ιερας Μονῆς του 'Αγϊου Παϋλου.
'Η σϋζυγος του Αὁτοκρὰτορος 'Ιωὰννου Β' του Παλαιολὸγου ὲπισκεφθεϊσα τὴν 'Ι. Μονὺν Μεγ. Λαόρας.
κοά τελευταῖον αί θυγατέρες του εν Κωνσταντινουπδλει
πρέσβεως τὴς 'Αγγλϊο,ς Σερ Στρὰτψορδ Κανιγγ έπισκεφθεῖσα
ὰνελπίστως μετὰ τοϋ πατρος αδτῶν τῷ 185Ο τὴν 'Ι. Μονὴν τοϋ '
'Αγ. Παόλου και ὲκεῖθεν τὴν τῶν 'Ιβήρων.
Προ 25ετϊας δὲ ή Γαλλϊς Μαη 8ιτο3ύὶ ὲπεχείρησε δύ ὰνηθίκων ψευδολογιῶν να παρουσιασῃ ως εϊσελθουσα εἰς τὴν 'Αγιορειτικὴν μοναχικὴν πολιτείαν με ὰνδρῶαν περιβολήν, οά ψευδολογίαι τῆς δποίας εόρον θέσιν ώς ἕνα εϋχὰριστον ὰναγνωσμα
εις 'Ελληνικὴν ὲφημερίδα. Βραδύτερον δμως μετανοήσασα αυτη
δια: τὰς βρωμεροτητὰς της, δἀ ὲπιστολῆς της μὲ ὴμερομηνίοἰν
ῃουνϊου 1929 εγραφεν ε'ις τὴν '1ερὰν ''Επιστασϊαν Ἀγϊου Ὅρους
« 'Αγϊα 'Επιστασία Μὲ τὴν ὲλπϊδα οτι οί "Αγιοι Πατέρες μέσα
« στην μεγᾳλην των Χριστιανικὴν ὲπιείκειαν θἁ μέ συγχωρήσουν
« δτι κακῶς μὲ έπληροφόρησαν διὰ ώφελημένα μικρὰ πρὰγματα·
« 'Αλλ- Λφ
* δτου έγνώρισα τον Διδὰκτορα ντε Λοβέρδον δ δποϊος
« με ὲφῶτισε, λυπουμαι διὰ τὰς δριζομένας ὰνακριβεϊας, τὰς
« δποίας θὰ διορθώσῳ εις το προσεχές μου βιβλίον. 'Εξ ἁλλου
« α'ι ὰνακρϊβειοα αθται ὰφοροϋν μονον τους Ρώσσους μοναχοϋς.
« (ϋπογρ.) Ματι 8οπαῆ ... Τῆς 'Ιερας Κοινοτητος 'Αγϊου Ὅρους
περιφρονησὰσης αδτὴν ώς καϊ κατὰ τὴν δημοσίευσιν τῶν βρωμεροτήτων.
1 Κανών ΚΕ'
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σχῆμα, καὶ μὴ διορθοόμενον οϋ χρἢ στέγην αγειν, ἢ χαί*
ρειν λέγειν αϋτω.» Και
«εὰν μοναχος, κρεοφαγηση, καὶ
γυναῖκα λαβη δεῖ μη ὁποστρέψοντα τουτον ὰναθέμασι
καθυποβληθἢναι καὶ ακοντα τὰ μοναχικα ένδυθἢναι καὶ
μοναστηρίω έγκατακλεισθῆναι.»
Καϊ τδ αστικον τῶν βυζαντινων δίκαιο.ν έπομενον
των Ἐκκλησιαστικων πνεϋματι προέβαλλε κατα τὤν τοιοϋτων τὴν μαστίγωσιν, τὴν εξορίαν καϊ τὴν δήμευσιν. 'Ο
μεταμελοϋμενος καὶ ἐττιστρέφων εὶς τον μοναχικὸν βίον,
ὼς παλαι ουτω καὶ νυν ένδὸεται αδθις τδ μοναχικὸν ἔνδυμα, ανευ εϋχὴς τινος, έξαγνιζομενος κατ' ἰδίαν δια
νηστειών καὶ δακρϋων.
Ὄ μοναχος νυν θέλων ν' αναχωρήση ἐκ της ὰδελφότητος εἰς ἥν κατετ6χθη, συνήθως λαμβανει ἕν απολυτήριον καὶ ὰναχωρεῖ. Τουτο εἶναι εναντίον των 'Εκκλησιαστικών κανονων. 'Ἁλλοτε ὰπηγορεϋετο αϋστηρώς εἰς τους μοναχοϋς ν' ὰναχωροϋν τῆς οἰκείας ὰδελψοτητος ανευ βλαβης
ὲνδεδειγμένης. Συγκεκριμένως δὲ δυο περιστασεις ανεγνάψιζον οί 'Εκκλησιαστικοὶ κανονες δικαιολογοϋσας τὴν
ὰναχώρησιν τοϋ μοναχοϋ. Ἑαν ὁ Ἑ1γοϋμενος ἥτο αἰρετικος, καὶ έὰν εἰσήρχοντο γυναῖκες εἰς το μοναστήριον.
Ὄ Ζ' οἰκουμενικὴ σϋνοδος *23 6ρίζει δτι' «οϋ δεῖ μοναχον
ὴ μοναστριαν καταλιμπανειν τὴν οἰκείαν μονὴν καὶ εν
έτέρα; ὰπέρχεσθαι.» 'γ! ΑΒ' σϋνοδος * Δφορισμὸν ειτισείει
κατὰ των Ἑγουμενων των μὴ ὰναζητοϋντων τους ὰποαπογορεόει μα*
διδρασκοντας. 'Η ἐν Τροϋλω σϋνοδος
λιστα καὶ τὴν απλἢν ἔξοδον τοϋ μοναχοϋ εκ τοϋ μοναστηρίου ανευ αδείας του Ἑγουμενου. Ὄ Μεγας Βασίλειος
παραβαλλει ιτρὸς τὸν προδότην Ἰοϋδαν τον αναχωρουντα
ὲκ τὴς οἰκείας αδελφότητος, ανευ τοϋ λδγου τῆς αἰρέσεως.
Καὶ τὸ Βυζαντινὸν δίκαιον συμψωνεΤ. με τοϋς ίεροϋς
κσνόνας, Ὄ ΑΟ·τοκρὰτωρ Ἰουστινιανὸς λέγει περι τῶν
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μεταστασεων τῶν μοναχων εἰς ἕτέρας μονας «αλήτης
βίος καὶ μοναχικῇς καρτερίας οδδ
δλως εγγϋς, οδδὲ στα
*
θερας κα'ι μονίμου ψυχῆς, ὰλλὰ περιψερομένης τε καὶ
σλλοτε αλλα ξητοϋσης ὰποδειξιν ἔχων».
Ὄ ττροχειρος νομος του Αδτοκρατορος Βασιλείου
θεωρεῖ ἔκπτωτον τὸν μοναχδν τῶν ἰδίων πραγματων (τῶν
ττροσκυρωθέντων εἰς τὴν μονὴν) εαν μεταβαίνει απο μοναστηρίου εἰς μοναστήριον. Τα τυπικα του Ἅγίου 'Ὄρους ὁμοίως δὲν επιτρέπουν τας τοιαϋτας μεταστασεις
σνευ ενδεδειγμένης ψυχικἢς βλσβης, Τδ Α' τυπικον 1 ανδραποδισμὸν καλεῖ τὴν ὁττοδοχὴν μοναχου δφ' ἕτέρου
'Ηγουμένου ανευ εἰδοττοιήσεως του ἰδίου γέροντος, το
τοιουτον κελευει συμφώνως των διατὰξεων του
δὲ Β' *
Μεγαλου Βασιλείου, δπως μὴ δέχωνται οί Ἑγοϋμενοι
τους ὰναχωροϋντας αλλοθεν εἰ μὴ τουτον δ τὴς μονῆς
-προεστώς παραδὤ θελήσει οἰκεία καὶ συναινέσει τὴς ϋπαϋτον Δδελφ6τητος.»
Παρ' δλον δτι καὶ 6 νυν έν ίσχϋει Καταστατικὸς
Χ6ρτης του Ἅγίου 'Ὄρους,3 μονον εψοσον ϋπαρχουν
τὰποχρώντες λογοι 6πιτρέπει τὴν αποχώρησιν, εν τοϋτοις
πολλοϊ μοναχοὶ όπτοχωρουν ὼς εκ τῆς ὰκαταστασίας τοϋ
χαρακτἢρος αϋτών καϊ αί μοναὶ αδτών εκδίδουν ὰπολυτήρισ καὶ εὰν μὲν εγκατασταθῇ εἰς ἕτέραν μονὴν οὸδόλως μειοϋται ἡ ὴθικὴ αϋτοϋ αξία ὲαν δὲ συνεχώς ποιεῖ
τουτο, καὶ γίνει ἔρμαιον αστὰτων ψρενών, τότε οϋχι μονον χανει πδσαν αξίαν, ΔλλΔ περιβαλλεται καὶ δνομα
λίαν έξευτελιστικδν το του ψερεοίκου, ὼς Δρχαιοτερον
τὸ του περιὰκτου. Περίακτοι δὲ λέγονται οί περιὰγοντες
τα μοναστήρια καϊ κελλιὰ μοναχοί, καϊ ενθεν κακεῖθεν
περιπλανώμενοι, οϊτινες καὶ κυκλευταὶ καὶ ὰκὰθιστοι
6νομ6ζονται. Περὶ τουτων εἶπεν δ Ἁββδ 'Ηίσα'ιας «εὰν ὴ
τις κυκλευτὴς καϊ ἔχει τινας πρὸς σὲ πιστοϋς, μὴ εἰσενέγ' Κεφὰλαιον Ε'.
2 Κεφὰλαιον Ζ'.
3 "Αρθρον ΙΟ3.
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κεις αὸτδν ἐπανω αϋτών, αλλὰ ποίησον εἰς αὁτδν ἔλεος
ὲν αγαπη θεοϋ, καὶ εασον απελθεῖν.»
Καὶ δ Ἅγιος Νεῖλος. «μοναχος κυκλευτὴς ψρϋγανον
έρημίας, ὀλίγον ἡσυχασε καὶ παλιν φέρεται μὴ βουλομενος, φυτον μεταψυτευομενον οϋ καρποψορεῖ, καὶ μοναχδς κυκλευτὴς οϋ ποιήσει καρπον». Καὶ αλλος δὲ πατὴρ
εΤιτε' «κυκλευτὴς μοναχος ακηδίας αἰχμαλωτος, ψιλαυτίας
δοϋλος, ακρασίας μίσθιος, γαστριμαργίας δποσπονδος,
λαιμαργϊας ϋποχρεος, κοιλιοδουλίας 6ποτελής, πονηρίας
ϋπουργος, ραθυμϊας συνεργος. Κυκλευτὴς μοναχος ἕορτών έπιτηρητής μνημοσυνων παρατηρητής, τρττπεζὤν συντηρητής, ὴγουμένων γογγυσμος, συνοδίας χωρισμος, σκανδαλων πορισμος, των σεμνείων λὁμη, τῶν ποιμνίων
.κλπ
λϋκος *
Οί φερέοικοι μοναχοὶ επιλεγομενοι καὶ καβιωται ἐν
'Ἁθω δὲν εΤναι των χρόνων ἡμων. Παρσ τας απαγορεϋσεις ἐκκλησιαστικδς καί πολιτικας κατὰ τῶν, ἐκ μονῆς
εἰς μονὴν ἢ εἰς πολεις μεθισταμένων μονοχῶν, πότντοτε
εϋρίσκοντο οί πλανητες οϋτοι, κατ' δνομα μονον μοναχοὶ έν 'Αγίω 'Ὄρει.
Ὄ Καταστατικδς Χ6ρτης τοϋ Ἂγίου 'Ὄρους 2 καὶ ἡ
ἔκτακτος Διπλῆ Ἰερα Σϋναξις του Μαιου του 1947 οὁδὲν
αιτοτέλεσμα ἔψερον. Καθ' ὴμδς ἡ μονη λϋσις εἶναι ὴ συγκέντρωσις τῶν δλίγων τουτων ψερεοίκων καὶ καβιωτὤν
μοναχών, κατὰ τδ πλεῖστον προβεβηκοτων, εἰς ἐν οἴκημα
καὶ ἡ συντήρησις αϋτὤν δια κοινῆς γενικἢς Ἀγιορειτικἢς
είσψορδς. Τουτο πρέπει να ἰσχϋσῃ καὶ διὰ τοϋς ϋπὰρχοντας έλαχίστους νέους μοναχοϋς, διοτι διὰ του μέτρου
τὴς σπελασεως αὰτών ὲκτος του Ἁγίου “Ὄρους οδδὲν
αλλο προκϋιττει εἰ μὴ ἡ διευκολυνσις αὰτων ὲκτὸς αϋτων
δια νὰ ιτεριέρχωνται τὸν κοσμον σκανδαλίζοντες τὰς συνειδήσεις των Χριστιανών καὶ εν δλοκληρον συνολον τὴν

' 'Εκ τῶν του 'Αγίου Βαρσανουφρίου καὶ '1ωὰννου.
2 "Αρθρα 177 και 178.
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Εἰς τουτο ἐν μέγα:
Ἅγιορειτικὴν μοναχικὴν κοινωνίαν.
*
μερος τῆς ε6θϋνης εϋρἰσκομεν εἰς τὴν πολιτείαν ὰλλα
καὶ τὴν ^κκλησ1αν λδγω μὴ Οπ6ρξεως ενδς αϋστηροϋ
Ιλεγχου,2 δστις θα ἠδ6νατο να περιορίση εἰς το ελὰχι2 Μ6νον εϊς ὲλαχίστας περιφερε1ας γνωρϊζομεν όφιστὰμενον ἕλεγχθν.
στον τοός, οϋτω πῶς περιερχομενους τον κοσμον, διαψορους κατὰ τδ σχἡμα μ6νον μοναχοϋς.

1 “Εχομεν ϋπ' δψιν δόο γεγονότα, καθ' δ ὰποσχηματισθέντα δϋσ ἁτομα κα'ι ὰπελαθέντα του 'Αγίου Ὅρους, τοϋ ένος ϋπσ
τῆς '1ερας Λαυριωτικῆς Ἐπιστασίας τοϋ 1945-Ι946 καὶ του έτέρου ϋπο τῆς Χιλιανδαρινῆς τοιαϋτης του Ι948-Ι949, μολις ταυτα
εϋρὲθησπν εϊς τον κοσμον ένεδϋθησαν καϊ πὰλιν αϋτοβοόλως το
μοναχικδν σχῆμα κα'ι περιφερονται προς μεγίστην ὰπο πασης
ὰπόψεσις ζημϊαν.
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ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΟ ΑὌΟΝ ΕΣΤΙΝ
'ΙἸ θαυματουργδς καὶ ίστορικὴ αυτη εὶκών διαστασεων 95 Χ 68 δκατοστων του μέτρου μετ' έπιχρϋσου·
6πενδυματος εδρἰσκεται εἰς τὸ Ἅγιον Βἢμα του σρχαίου
Ἰερου Ναου τοϋ Πρωτατου εν Καρυαῖς εττὶ ἐπιχρὸσου·
ξυλογλυτττικοΟ συνθρονου στηριζομένου καὶ τούτου ἐπὶ
λιθοκτίστου β6θρου ϋψους 83 εκατοστων.
Ἑ εἰκών αυτη εϋρίσκετο εἰς το δμώνυμον κελλίον,.
κείμενον εἰς τον δπισθεν τἢςἙ Σκήτης του Ἂγ. 'Ανδρέου
λακκον «'Ἁδειν». Εἰς τδ κελ,λίον τουτο τω 98Ο δ 'Αρχβγγελος Γαβριὴλ φιλοξενηθεὶς ἐν σχήματι ξένου μοναχοϋ ἐδίδαξε τον ψιλοξενήσαντα αϋτδν μοναχον κατα τὴν
νυκτερινὴν Δκολουθίαν, ἐνώπιον τὴς Ἰ. ταυτης εἰκ6νος:
τον γνωστον υμνον εἰς τὴν θεοτοκον, αγνωστον μέχρι.
τοτε. «"Αξιον εστϊν ὼς Δληθως μακαρίζειν σε τὴν θεοτοκον τὴν αειμακ6ριστον καὶ παναμὼμητον καὶ μητέρα.
του θεου ἡμῶν». 'Εν συνεχεία δὲ αὁτοΟ προσήρμοσε τον
παλαιοτερον τοιουτον «τὴν τιμιωτέραν τὤν Χερουβεϊμ
καὶ ένδοξοτέραν 6συγκρίτως των Σεραφεὶμ τὴν Λδιαψθ6ρως θεδν λογον τεκοϋσαν, τὴν δντως θεοτοκον σε μεγαλ6νομεν.»
Τον υμνον τουτο εχ6ραξε διὰ τοΟ δακτυλου του καϊ
έπὶ μαρμαρίνης πλακος, γενομενος εϋθϋς αψαντος.
Μετα τδ θαυμα τοΟτο αμέσως παρελήφθη ὴ θαυματουργὸς αϋτη εἰκών εἰς τον Ἰ. Ναον του Πρωτατου εἰς
δν 6πδ 97Ο ^των εϋρίσκεται.
Τα προσωπα λογω τἢς παλαι6τητος εἶναι δυσδιακριτα, ἔμπροσθεν δὲ αὰτἢς καϊουσι πεντε Αργυραϊ κανδῇλαι. 'Η εἰκονιζομένη εἰκὼν εἶναι παλαιδν αντ1γροψον
αδτἢς καὶ εϋρίσκεται καϊ α6τὴ εἰς τον αΟτδν Ἰερδν Ναον-
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ΙΑΣΠΙΣ η ΑΣΠΙΣ
Πολυτιμωτατον κειμήλιον ὰρχαϊκὴς βυζαντινής τεχνης
τῆς Ἰερας Μονῆς τοϋ Βατοπεδϊου.

Εἶναι κατασκευασμενον εκ του 6ρυκτου δνομαζομενον Καλλαϊς καὶ εϋρισκομενον είς τὴν Περσίαν, με
προσμειξιν διαψορων πολυτίμων λίθων, χρυσου, αργυρου
κλπ. παρουσιὰζον μοναδικὰς ὰποχρὼσεις. Ἑ βασις αὸτου
καὶ οἰ ἐν σχήματι ὅφεων βραχίονες αϋτου εἶναι ἐκ χρυσοϋ.
'Ἑχει υψος 19 ἕκατοστων του μέτρου καὶ διαμέτρου
23. 'Εδωρήθη δὲ εἰς τὴν Ἰερὰν Μονὴν Βατοπεδϊου ϋπδ
τοΟ αϋτκρ6τορος Μανουὴλ Β' του Παλαιολδγου (13911425), δτε οδτος περιεβλήθη τδ μοναχικδν σχἢμα μετδ:
τὴν ἐκ του θρονου παραἰτησίν του.
Εἶναι μοναδικδν εἰς τον κοσμον. "(3μοιον δὲ αὁτοΟ,
ὰλλ' ϋποδεεστερον ϋπὰρχει εἰς το έν Βενετία θησαυροφυλακιον τοΟ Ἅγίου Μ6ρκου.
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ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Τὰ τϊμια δωρα (χρυβος, λϊβανος καὶ βμϋρνα) ατινα
προοεφερον οϊ Μαγοι Βααιλεϊς Περσων εϊς τον Χριστδν
κατα την γεννηβιν αϋτοϋ.

Τὰ τίμια ταῦτὰ δῶρα θεωροῦνται, πολὺ εὐλόγως, μεταξὺ
τῶν μεγαλειτέρων θησαυρῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἑ Ἰερὰ
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου ἀπέκτησε ταῦτα ἐκ δωρεᾶς ὑπὸ τῆς
σουλτάνας Μαρίας (Κυρᾶς Μάρως) θυγατρὸς τοῦ δεσπότου τῆς
Σερβίας Γεωργίου Βράγκοβιτς (1427-1456) τῆς μετέπειτα συζύ,-
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γου τοῦ σουλτάνου Μουρὰτ τοῦ Β'. (1429Ἰ449) καὶ μητρυιᾶς
τοῦ σουλτάνου Μωάμεθ Β'. τοῦ πορθητοῦ, ὅστις ἐξ ἐφόδου
ἐκυρίευσε τὴν 29 Μαιου 1453 τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ὁ Μωά·μεθ μετὰ τὴν δοθεῖσαν ὑπ' αὐτοῦ πλήρη θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν εἰς τὸν λαόν, ἔδεοσε καὶ εἰς τὴν μητρυιάν του τοιαύτην,
ἥτις ἐξηκολούθει παραμένουσα Χριστιανή, εἰσηγήσει μάλιστα
τῆς ὁποίας διωρίσθη Πατριάρχης ὁ ὑπ αὐτῆς προστατευόμενο:
Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως. Διονύσιος ὁ Α'. (1467-1472).
Η κυρὰ Μάρω ἐξ εὐλσβείας κινουμένη ἐζήτησε καὶ ἔλαβε
ἀπὸ τὸ σουλτανικὸν θησαυροφυἰάκιον τὰ πάντιμα ταῦτα δῶρα,
·ἄπερ καὶ ἐφύλασσεν εὐλαβῶς. "Αναμειχθεῖσα ὅμως εἰς τὰ τῆς
αὐλῆς, ἐξωρίσθη ὑπὸ τοῦ Μωάμεθ τοῦ Β'. εἰς τὸ παρὰ τὴν
Νιγρίτην τῶν Σερρῶν μέγα κτῆμα ὑπὸ τὸ παλαιὸν ὅνομα ἔζιοβα
νῦν Δάφνη τὸ ὁποῖον καὶ παρεχώρησεν εἰς αὐτὴν ἴνα ἐκ τῶν
εἰσοδημάτων του, συντηρεῖται.
Οὕτω ἡ κυρὰ Μάρω ἀνεχώρησε διὰ πλοίου ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ιιεθ' ὅλων τῶν θησαυρῶν αὐτῆς, μεταξὺ τῶν ὁποίων
καὶἊὰ προαν.ιφερθένια δῶρα καὶ ἧλθεν κατ' εὐθείαν εἰς Ἅγιον
Ὄρος εἰς τὴν Ἰερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου, τῆς ὁποίας
Μονῆς ὁ πατὴρ τῆς Μάρως βασιλεὺς τῆς Σερβίας Γεώργιος
Βράγκοβιτς ἧτο κτίτωρ καὶ προστάτης, ἀνοικοδομήσας κατὰ τὰ
πρῶτα ἔτη τῆς βασιλείας του, τὸν παλαιὸν καθολικὸν ναὸν αὐτῆς
εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος, δι'ἣν
·αἰτίαν εξακολουθεῖ ἡ Μονὴ νὰ τὸν μνημονεύῃ μεταξὺ τῶν κτι
τόρων αὐτῆς.
Κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς Μάρως ἀποβιβοσθεῖσα εἰς τὴν
παραλίαν ἀνήρχετο εἰς τὴν Μονὴν μετὰ τῆς συνοδίας αὐτῆς
μεταφέρουσα τὸν μέγαν τοῦτον θησαυρόν, ὅτε εἰς ἀπόστασιν 1Ο
λεπτῶν ἀπὸ τῆς παραλίας καὶ ἐκεῖ ὅπου σήμερον ὑπάρχει
τὸ προσκυνητάριον, ἠκούσθη ἀόρατος φωνὴ προσιάσσουσα
αὐτὴν νὰ μὴ προχωρήσῃ περισσότερον. Παραμείνασα δὲ μετὰ
τῆς συνοδίας της ἐκεῖ καὶ εἰδοποιηθέντες ἐν τῷ μεταξὺ οἱ μοναχοὶ τῆς Μονῆς τὸ γεγονός, κατῆλθον ἀπαντες ἐν σώματι μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ ἱερα εῖον καὶ παραλαβόντες τοὺς προσφερθέντας θησαυρούς, ιιετέφερον εἰς τὴν Μονὴν ἕνθα φυλάσσονται μέχρι
· σήμερον καὶ ἀποτελοῦν ἕν ἐκ τῶν μεγαλειτέρων προσκυνημάτων
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τῶν διαφόρων ἐπισκεπτῶν τοῦ Ἁγίου 'Ὄρους Ἑλλήνων καὶ ξένων'
Ἑ σουλτάνα Μαρία (κυρὰ Μάρω) ἐξηκολούθησε μέχρι
τέλους τῆς ζωῆς της τὴν αὐτὴν μεγάλην ἀγάπην καὶ συμπάθειαν
πρὸς τὴν Ἰερὰν Μονὴν τοῦ Ἀγίου Παύλου. Οὕιω ἐδώρησε διὰ
διαθήκης της εἰς τὴν Μονὴν ὁλόκληρον τὸ μέγα ὡςἄνωκτῆμα,
φέροντι,ς ἤδη τὸ ὅνομα Μσροβίτσα, ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτῆς.
Ὁσαύτως ἠγόρασε τῷ 1469 ἀπὸ τὴν Ἰερὰν Μονὴν Ἑσφιγμένου ἀντὶ ποσοῦ 3Ο.ΟΟΟ ἄσπρων τὸ Μετόχιον Πρόβλαξ (νῦν
Νέα Ρόδα) ὅπερ καὶ αὐτὸ ἀφιέρωσε εἰς τὴν Μονὴν μὲ τὴν ἑξῆς
ὑποσημείωσιν τοῦ πωλητηρίου ἐγγράφου.
«Μετὰ ταῦτα ἐγὼ ἡ Μάρω, ἡ κυρὰ ἀπὸ τὴν ἔξοβαν ἐπρο« σήλωσα αὐτὴν τὴν πρᾶσιν καὶ τὴν ἀγορὰν εἰς τὴν Μονὴν τὴν
« λεγομένην «Ἄγιος Παῦλος» ἐν Ἀγίῳ Ὄρει τοῦ 'Ἀθω, *
ἴνι
« ἔχωσιν ἕως τέλους ζωῆς αὐτῶν, εἰς, μνημόσυνον ἐμοί, καὶ
« τῶν γονέων ἐμοί, ἀπαραιτήτως, ἀνενοχλήτως.
Κάτωθεν φέρει ἐπικύρωσιν τῆς Τουρκικῆς Κυβ·ερνήσεως.

ΗΘΙΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
'Η ὲλπϊς εἰναι το ῆμισυ τὴς εότυχὶας.
Μὴ ζὴτει τὴν εότυχϊανέ κτδς σεαυτου, δὲν θέλεις εϋρει αϋτήν.
'Η εὁτυχία εχει τὴν φωλεὰν αότῆς μ6νον εϊς ὰληθῶς Χριστιανικὴν καρδίαν.
'Εὰν ἕκαστος έφροντιζε νὰ ε'ιρηνεόσῃ πρῶτον μετὰ τοϋ
ΘεοΟ, δεότερον μεθ' έαυτοϋ και τρϊτον μετὰ το·Ο πλησίον, ὴ ὲν
τῷ φυσικῷ κοσμῳ ὲπικρατοϋσα και θαυμαζομένη ὰρμονϊα ἡθελεν
ϋποχωρεῖ προ τῆς κοινωνικῆς ὰρμονϊας, ώς ὴ σελήνη;κοά οί ὰστέρες προ του ὴλίου, καὶ ὴ γῆ ῆθελεν ὰμ ιλλασθαι προς τον Οϋραν6ν.
'Εὰν έκὰστην πρωῖαν ὰνοίγῃς τδ παρὰθυρ·ον του δωματιου
δΓ ὰερισμὸν καϊ ϊνα δ ῆλιος σέ χαιρετίζῃ διὰ τῶν χ·ρυσῶν ὰκτίνων αϋτου θέλεις εισθαι ϋγιἐστατος. 'Εὰν δ·έ παρομοίως έκὰστην πρωἰαν ὰνοίγῃς τὴν καρδίαν σου διὰ τῆς προσευχῆς προ·
τοϋ Δημιουργου, και ὰφϊνῃς ῖνα διὰ τῆς μελέτης τῆς 'Αγϊας
Γραφῆς, εἰσέλθουν έν τῷ πνεϋματί σου αϊ ζωογονοι ὰκτϊνες τοϋ,
θειου Λδγου θέλεις εῖσθαι εϋτυχέστατος.
'Εκ τῶν παροιμιῶν Σολομδντος;

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Ο κ. Διοικητὴς. Τὴν 23ην 'Ιουλίο·υ (6 Α·ὁγ.) ὰφίχθη εϊς Καρυὰς και ὰνέλαβεν ϋπηρεσίαν δ νέος Διοικητὴς τοϋ 'Αγίου·
Ὅρους κ. Νικ. Π. Κουρὰσης Δικηγορος 'Αθὴνων πρώην Νομὰρχης. Εϊς τὸν κ. Διοικητὴν ὲγένετο όπὰ τῆς Ἰ. Κοινότητος ὴ·
δέουσα όποδοχὴ εϊς τον ϊστορικδν Ναδν τοϋ Πρωτὰτου, τον
δποῖον ὲκ μέρους τῆς Ι. Κοινδτητος προσεφώνησεν δ ὰντιπρδσωπος τῆς Μονῆς 'Αγϊας Λαϋρας, ὰνταπαντὴσαντος του κ. Διοικητοϋ διὰ μακρῶν καὶ βεβαιώσαντος περὶ του ὲνδιαφέροντος τῆς.
Κυβερνὴσεως προς τον 'Ιερον ήμῶν τοπον. Αϋθημερδν δ κ. Διοικητὴς ὰπηϋθυνεὲγκόκλιον προς τὰς 2Ο 6ερας Μονὰς, διἊς παρεκὰλεσε απαντας τοϋς 'Αγιορεϊτας δπως ὰπδ κοινου εν δικαιοσόνῃ,
ὰρετῆ και ὰγὰπη καϊ έν πλὴρει κατανοὴσει του όψηλοϋ ϊδεώδους δπερ ὰπο αϊώνων διακονουσι, ὲργασθῶσιν ώς φρουροὶ καὶ
θεματοφόλ.ακες τῆς Χριστιανικῆς καὶ Ἐθνικῆς ὴμῶν πίστεως καϊ
παραδδσεως.
'Αφίξεις. 'Αφίχθησαν εϊς τον 'Ιερον ὴμῶν τοπον πρὸς ὲπίσκεψιν τῶν 'Ιερῶν Μονῶν και τῶν ὲν αϋταῖς ὰποκειμένων διαφορων κειμηλίων ο Σεβ. Μητροπολϊται Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Κιλκισίου κ. 'Ιωακεϊμ, Νουβίας κ. " Ανθιμος καϊ Πηλουσίου κ. Παρθένιος.
Ὅσαϋτως δ ψϊλος του 'Αγίου “Ορους Ἅγγλος κ. Σϊδνευ·
Λὸκ προς τὸν αὁτδν σκοπόν, δστις και προτίθετσι να ὲγκατασταθῇ ο'ικογενειακῶς εϊς Οϋρανοϋπολιν Χαλκιδικῆς ἔνθα θ' ὰσχοληθῆ δπως καϊ προπολεμικῶς εϊς τὴν ταπητουργίαν.
Τὴν 2Ξην Αϋγοϋστου (7 Σβρ.) ὰφίχθη και δ ὲν “Αθήναις ὲπιτετραμμένος τῆς "Αμερικῆς κ. Χὰρλοδ Μὰϊνορ δά "Αμερικανικουὰντιτορπιλλικοο συνοδευδμενος όφ' έτέρου τοιοϋτου ὲπισκεφθεὶς.
τὰς 'Ι. Μονὰς Σ. Πέτρας, Λαϋρας και Βατοπεδίου. Τον όψηλδν
ὲπισκέπτην όπεδέχθη εἰς τὴν 'Ι. Μ.Σ. Πέτρας πενταμελὴς ὲπιτροπὴ τῆς 'Ι. Κοινότητος, δ Διοικητὴς κ. Ν. Κουρὰσης και δΔιοικητὴς τῆς Χωρὶκῆς 'Υπομ. κ. Πορϊκος Π. Ὅ έπιτετραμμένος
ὰνεχ ·-ρησε τοϋ 'Αγίου Ὅρους τὴν επομένην.
'Εορται. Τὴν 28ην 'Ιουλϊου έορτὰσθη μεναλοπρεπῶς ὴ πανήγυρις τῆς 'Ιερας ήμῶν Μονῆς εϊς τιμὴν του ϊδρυτου κα'ι δομήτορος αὸτῆς 'Αγίου Παϋλου, καθ ῆν ὲχοροστὰτησε κατὰ τὴν
ὰγρυπνίαν καϊ ὲτέλεσε τὴν θ. λειτουργϊαν δ ὲν 'Αγίῳ Ὅρει
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ησυχὰζων θεοφ. 'Επϊστοπος π. Μηλιτουπολεως κ. 'Ιεροθεος. Τὴν
θ. Λειτουργϊαν παρηκολοό ησαν και παρεκὰθησαν εϊς τὴν κοινὴν
τρὰπεζαν περὶ τὰ 1ΟΟ ατομα ὲπισκέπται μοναχοὶ και κοσμικοϊ.
Τὴν 6ην Αϋγοόστου έορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως του Σωτῆρος εδρτασαν πανηγυρικῶς αϊ 1. Μοναϊ Κουτλουμουσίου καϊ
Παντοκρὰτορος, τῆς πρώτ ς χοοοστατὴσαντος και τελέσαντος
τὴν θ. Λειτουργϊαν τοϋ θεοφ. 'Επισκδπου π. Μηλιτουπολεως, ως
τδ μνημοσυνον ιῶν χτιτδρων αϋτῆς.
Τὴν ἰ5ην ϊδίου έορτασθη εν Κοφυαῖς μεγαλοπρεπῶς ή Πανήγυρις τοϋ 1στορικοΟ ΝαοΟ του Πρωτατου. τιμωμένου επ' δνομα ι τῆς Κοιμήσεως τὴς θεοτδκου, χοροστατὴσαντος κατὰ τὴν
ὰγρυπνίο;ν και τελέσαντος τὴν θ. Λειτουργϊαν του Σεβ. Μ''τροιτολίτου Μεσσηνίας κα'ι κηρϋξαντος τον θ. λογον του Σεβ. Μητ οπολίτου Νουβίας. Εϊς τον έσπερινδν τῶν κτιτορων ὲχοροστὰ·
τησεν 6 θεοφ. "Επίσκοπος π. Μηλ ουπολεως τελέσας και το καθιερωμένον μνημοσυνον τῶν κτιτορων, του ὰρχαίου αϋτοϋ ΝαοΟ,
λπ.
0ασιλέων, Αϋτοκρατδρων, Πατριαρχ
Τὴν αότὴν ήμέραν έῶρτασε παν^γυρικῶς καὶ ή 'Ι. Μ. 'Ιβιρων, χοροστατὴσαντος εν αϋτῆ του Σεβ. Μητροπολίτου Κιλκι·
σϊου. Μετὰ τον έσπερινόν τῶν κτιτδρω ·· αϋτῆς ὲχοροστὰτησεν
δ Σεβ. Μητροπολ'της Μεσσηνίας δστις έτέλεσεν τὴν έπομένην
κα τὴν θ. Λειτ υργϊαν.
Τὴν 2Ιην ϊδίου , ηνδς ὲτέλεσε τὴν θ. Λειτουργίαν εϊς τον
'Ιερδν Ναον τοϋ Πρωτατου εν Καρυαῖς καϊ ὲκύρυξε καϊ τον θ.
λογον δ Σεβ. Μητροπολίτης Νουβίας.
Τὴν 28ην του αότου μηνδς έχοροσ ὰ ησε αϊ ὲτέλεσε τὴν
θ. λειτουργϊαν εϊς τὴν 'Ιερὰν ἡμῶν Μονὴν δ θεοφ. 'Επϊσκοπος
π. Μηλιτουπολεως χε ροτονήσας καϊ ενα τῶν ίεροδιακονων τῆς
Μονῆς εϊς ϊερέα. Τ" έσπέρας δὲ εϊς τον μέγαν έσπερινδν και τὴν
ὰγρυπνϊαν ου Τιμίου Προδρομου ὲχοροστὰτησε καὶ πὰλιν δ
Θεοφιλέστατος τελέσας καϊ τὴν θ. λειτουργϊαν, μετὰ το πέρας
τῆς δποίας, έτέλεσε α'ι μνημοσυνον όπὲρ τῶν προαναπαυσαμένων ὰδελφῶν τῆς Μονῆς 'Αρχιερέων, 1ερέων, 1εροδιακονων
-κα'ι μοναχῶν.
'Ι. Δισενιαϋσιος Σϋναξις. Τὴν 2Οην Αόγοϋστου σομφῶμως
μὲ τον Καταστατικδν Χὰρτην του 'Αγ. “Ορους, συνῆλθεν ὲν Καρυοάς καϊ εϊς τὴν Αϊθουσαν Συνεδριῶν τῆς Ἰ Κοινοτητος, ὴ 'Ι.
Δισενιαϋσιος Σόναξις ῶς ὰνώτατον νομοθετικὸν καϊ δικαστικδν
σῶμα, προς συζὴτησιν κα'ι λῆψιν ὰποφὰσεων ὲπ'ι τῶν εξῆς θεμὰτων.
α) Ψήφισις δργανισμου ταμεϊου ὲλαϊας.
β) Διευκρϊνισις περὶ τῶν ὲκτδς τοϋ 'Αγ. Ὅρους ὲξαγομένων βιβλϊων.
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γ) 'Εξεόρεσις μονίμων πόρων προς διατήρησιν τοϋ νοσηλεοτηρίου του Ε.Ε.Σ.
'Επ' αότῶν ὲλὴφθησαν αϊ έξῆς ὰποφὰσ ις.
α) “Ενεκρίθη κανονιστικὴ διὰταξις 1δρόσεως ταμείου ελαϊας
ὲν 'Αγίῳ "Ορει.
β) Ἐπὶ τῶν βιβλίων ὰπεφὰνθη δτι ὴ σχετι,ὴ διὰταξις εϊναι
όητὴ κα'ι δὲν δόναται νὰ γϊνῃ οόδε ία οοζὴτησις προ τῆς παρε.-.
λιόσεως πενταετϊας ὰπδ τῆς ψηφ σεω αϋτῆς κα'ι
γ) 'Ενεκρίθη ὴ καταβολὴ τῶν ὲξοδων διὰ τὴν διατήρησιν..
του νοσηλευτηρϊου καϊ ϊατρείου -κ του ταμιίουτος "Ι Κοινδτητος.
“Εν συνεχειοι ὴ 'Ι Δισενιαϋσιος ἔθεσεν ώς συζητητέα θεματα
κατὰ τὴν τοιαϋτην τοϋ προσεχοΟς Μαῖου Ι95Ι τὰ έξῆς δϋο.
α) Τδ τῆς πνευματικῆς ὰνασυγκροτὴσεω του Ἁγίου
Ὅρους κα'ι
β) Τῆς ὲπαναλειτουργϊας τῆς σχολῆς όπο τϋπον δμως 'Αγιορειτικῆς τοιαότης ῆτις λειτουργήσασα παλαιοτέρον πολλὰ ὰπέδωκε, ὲν ὰντιθέσει μὲ τὴν οόδέ α καρπον ὰποδώσασαν κα'ι μαλ,λον ζημιώσασαν τδ “Αγιον “Ορος προπολεμικὴν 'Αθωνιὰδα.
Τελευταῖον δὲ ὲλὴφθη ὰπόφασι ινα ὲκφρασθῶσι τὰ συγχαρητὴρια τῆς Δισε,·ιαυσϊου Συνὰξεως τῆ 'Ι. ήμῶν Μονῆ διὰ τὴν
όπ" οὁτῆς ἕκδοσι, του παροντος 'Αγιορειτικου περιοδικοΟ, του
πρακτικου αϋτῆς ἔχοντος ώς ὰκολοϋθως:
'Η '1. ὴμῶν Μονὴ μετὰ τὴν ἔκφρασιν τῶν θερμῶν αϋτῆς εὸχαριστ;ῶν προς τὴν Ι. Δισενιαόσιον, ὰπευθϋνει θερμδτατον
ἕπαινο - κα'ι μετ' αϋτῆς ολος δ Χριστιανικδς κοσμος, προς τοὺς
'Αγιορεϊτας, τους συγκροτήσαντες ταότη ·, οϊτινες ὲξαρθέντες
εϊς τδ ϋψος τῆς ὰποστολῆς των ἕλαβον, θείᾳ έμπνεόσει, τὴν
μεγαλην ταύτην ὰπδφασιν τῆς πνευματικῆς ὰνασυγκροτήσεως.
Δ6ξαν ὰναπέμπομεν τῷ Κυρϊω, εϋγνωμονοϋμεν ἁμᾳ κα'ι τῆ θεομήτορι τῆ Μεγὰλῃ ἡμῶν χὰριτι, δεομενοι ὲν συνεχεϊςχ σϋντομον.
καϊ πλουσίαν καρποφοσϊαν επ' ώφελείο; τοΟ '1. ὴμῶν τοπου, τῆς
Ἐκκλησίας καϊ του “Εθνους ὴμῶν.
'Ιπϊ6κεψεις. Τὴν 'Ιερὰν ὴμῶν Μονὴν 4πεσκέφθησαν κατὰ.
τδ τελευναϊον δίμηνον οι,
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνϊας κ. Χρυσοστομος, 'Αρχιμ. κ.
Τιμοθεος Ματθαιὰκης Δὶτὴς του θ. κηρϋγματος τῆς 'Αποστολικής Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 'Ελλὰδος, κ. Δ. Σαμαρας
Γραμματεϋς Χριιστιανικου δμίλου “Αθηνῶν, κ. "Αγγ' Συνοδινός
φοιτητὴς θεολογίας ὲκ Κεφαλληνίας, κ. Β. Σουρμελϊδης Καθηγητής, Ἅγγ. Νικ. Καλογεροπουλτς φοιτητὴς ὶατρικῆς, Διὰκονος
κ. Ἀλεξ. θεοδωρακδπουλος, κ. Π. Κὰτσαρης όποστρὰτηγος ὲ.ὰ.
μετὰ τοϋ υϊου του Κωνσταντινου, κ. Γρ. 'Αναγνωστόπουλος
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1Γραμματεός Τελωνείου Μεταψορας, κ. Ι. Λαμπροπουλος Καθηγητής, κ. Γ. 'Αμπελωμος, κ.κ. "Α. και Π. Ρηγδπουλοι, κ. Σ. Σαργολογος Καθηγητὴς καὶ 17 μαθητα'ι τοϋ Ἀμερικανκου Κολλ,ε-γιου Απ3,ιοϊϊ8. ᾶπαντες 'κ θεσσαλονϊκης, κ. 'Αντ. Λὰκς Ἅγγλος,
κ. Π. Μπαρμαλιδς Γραμμσ.τεϋς Β'. 'Υπουργείου 'Εξωτερικῶν,
ὍΓ3.Ιι3.ηι Ροννεϊϊ “Αγγλος Καθηγητὴς, κ. Μ. Τομαδὰκης Καθηγητὴς
Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν μετὰ τῶν φοιτητῶν κ.κ. 'Α. Κομίνη και
ΤΙ. Β 6χου, Ι. Παπασπηλιωτοπουλος φοιτητὴς Πολυτεχνείου, κ
ιΚ. Σκαπέτης Καθηγητὴς και κ. Δ. Καραμῖχος Δημοδιδὰσκαλος
εξ "Αρναϊας, κ. Κ,ηηιϊ4ι·ποορτ
Ὅλανδος, κ. Παναγ. Στὰ·μος Καθηγητὴς θεολογος ΠολόΥυρος, κ. Ι. Κόλλιας Καθηγητὴς
θεοΧδγος και οϊ κ.κ. Κ. 'Ανδριακδπουλος, Κ. 'Αλφατζῆς, Μ. Ξενὰκης. Ε. Παλγεμέτης και Ν. Βρανῖκος τῆς ένώσεως δ^ειβατ · ν
ψυσιολατρῶν 'Αθηνῶν, κ. Χ. Θεοδωρ δης -κ Δὰφνης κα! οί ὲμπο·ροι 'Αλ. Παπαγιὰννης, Ἀ. Πανοόσης ὲξ 'Αθηνῶν, δ κ. Ἅρέττας
εκ Δὰφνης.
Ἐπίσης ὰφίχθη-αν εϊς τὴν 'Ι. ὴμῶν Μονὴν · αϊ παρέμειναν
ἔπὶ 5θήμερον δ ὲν Λος Ἅτζελες τῆς Καλιφορνίας δμογενὴς κ.
Διονόσιος Εϋανγελατος Κεφαλλήν μετὰ του εν "Αργοστολίῳ
ὰδερφοΟ του κ. Γρηγ. Εϋαγγελὰτου προς έπϊσκεψ'.ν του υίοΟ τοϋ
.δευτέρου, ὰδελφου τῆς Μονῆς ὴμῶν.

Ἀνὴρ δξόθυμος ὲνεργΕΪ μὲ ὰπερισκεψϊαν, ὰνὴρ δἐ φρονι
·μος πολλὰ ϋποφέρει.
Εινε καλλίτερον να ἕχῃ τις δλίγα φοβοόμενος τον Κόριον,
ῆ νὰ ἕχῃ θησαυροϋς μεγὰλους κα'ι νὰ μὴ φοβῆται αΟτον.
'Ανὴρ θυμώδης φέρει μὰχας, μακροθυμος δὲ καϊ τὴν μέλλουσαν προλαμβὰνει.
"Ανὴρ μακροθυμος ειναι καλλίτερος ὰπὸ ἁνδρα ϊσχυρον, δ
δὲ κρατῶν τὴν δργήν του εϊναι καλλίτερος σπδ τον κυριεϋοντα
πδλιν.
“Οστις ὰποδϊδει κακὰ ὰντ'ι καλῶν θὰ ἕχῃ παντοτε τδ κακδ
εις τον οῖκον αότοϋ.
Μὴ εῖπῃς «θα τον μεταχειρισθῷ δπως μὲ μετεχειρισθη, θὰ
τον τιμωρήρῳ δὲ δι' δσα μὲ ὴδίκησε».
Ἐὰν πεινᾳ δ ὲχ8ρδς σου, ψώμιζε αϋτον, ὲὰν διψᾳ ποτιζε
αὁτδν.
Μὴ καυχασαι διὰ τὴν αδριον, διδτι δὲν γνωρίζεις τὶ θὰ
γεννήσῃ αϋτη.
"Οστις φυλὰττει τδ στδμα του φυλὰττει τὴν ψυχήν του.
Ὅ ὲλεῶν πτωχὸν δανείζει θεόν, κατὰ δὲ το δδμα αότου
ιθ' ἁνταποδώσῃ εϊς αϋτον.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Αι θερμαϊ ὲκδηλτδσεις διὰ τὴν ἔκδοσιν τοϋ παροντος περιοδικοϋ
δὲν μας ένισχύουν ὰπλως εἰς τας περαιτέρω προσπαθεϊας μας, ἀλλὰ μας
έπιτάσσουν. Δι' ο κα'ι ένισχυομενοι παρὰ Κυρίου θὰ καταβάλωμεν πασαν προσπάθειαν διὰ τὴν έπιτυχίαν τοϋ άγαθοϋ.
'1δοϋ πως χαρακτηρίζεται ἡ μικρὰ αυτη προσπάθεια.
'Εξ Ἀιστολὴς Σεβασμίου 'Ιεράρχου. «δοξαν ὰναπέμψαντες τω 'ϊψίστω κα'ι εϋγνωμοσύνην ἀποτίσαντες τὴ Θεοτδκφ, τὴ Πανάγνω ταυτη
προστατρϊα τοϋ 'Αγιωνύμου 'Ημων τδπου, ἐπὶ τὴ χρηστὴ εὑδοκίᾳ, ωστε
και ἐκ τοϋ 'Αγϊου Ὅρους νὰ ἀρχίση νὰ διαχέηται και πάλιν φως Χριστοϋ εις τὴν ὰνθ·ρωπδτητα και παιδαγωγὴ εἰς τὴν δδον και τὴν ὰλήθ-ειαν και τὴν ζωήν». Δι' δ πάμπολλα και εἰλικρινή τὰ συγχαρητήρια
ὰπονέμομεν κα'ι τὰς 'Αρχιερατικἀς 'Ημων εὑχὰς παρεχ6μεΟ·α προς έπιτυχίυ,ν τοϋ οῦ ἀνελάβατε μεγάλου κα'ι ιστορικοϋ αϋτοϋ εσγου, δπερ εὶναι
ὴ ἔκδοσις 'Αγιορειτικοϋ περιοδικοϋ.
Χαϊρομεν διοτι βλέπομεν πραγματοποιοψιενον τδ δπερ, προσφωνοϋντες υμας κατὰ τὴν ἔναγχος αϋτδθι 'Ημων έπὶσκεψιν, εϊπομεν «Ὅραματιξομεθα τὴν εϋλογημένην έκείνην στιγμὴν καϊ ὰκραδάντως τὴν
πιστεϋομεν. Θὰ ελθη και πάλιν στιγμὴ καθ' ὴν τδ "Αγιον Ὅρος ὑπδ
τδ φως νέων ιδεων και νέων σκέψεων θὰ έςέλῦτι τοϋ παχυλοϋ σκοτους
εϊς τδ δποϊον εὶναι βεβυθισμένον και θὰ διαλαμψη εϊς τον κοσμον μὲ
τὰ πνευματικὰ του φωτα». Κα'ι νὰ ὴ ἀπαρχή. Εύχ6μεθ·α έπιτυχές καϊ
βέβαιον και σταθερον τδ μέλλον.
'Εξ έπιστολὴς έτέρου 'Ιεράργου: «έδοξασα τον Θεδν διὰ τὴν άπαρχὴν πνευματικὴς άξιολογου κινήσεως εν τω 'Αγιωνύμφ Ὅρει. Συγχαίρω
ϋμας έγκαρδϊως κα'ι εῦχομαι δλοψύχως, δπως Κύριος δ Θεδς ήμων ενισχύη ὴμας εν τω πνευματικφ τοϋτω ὰγωνι προς δοξαν Αϋτοϋ .και ώφέλειαν τὴς καθ' ὴμας 'Αγιωτὰτης 'Εκκλησιας.»
"Ενδιαφέρον διὰ τδ περιοδικον μας έπέδειξαν οι κ. κ. Δημ. Παππας π7,ηρεξούσιος 'Υπουργδς παρὰ τω Β. 'Υπουργείω των "Εξωτερικων
καί Νικολαος Π. Κουρὰσης Διοικητὴς τοϋ 'Αγϊου “Ορους.
Συγχαρητηρίους έπιστολὰς έ7,άβομεν καϊ παρὰ των έξὴς:
Κου 'Ιωαν. Ν. Καρμίρη Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημϊου 'Αύ·ηνων
και Βασιλικοϋ "Επιτρόπου παρὰ τὴ 'Ι. Συνοδφ τῆς 'Εκκλησιας τὴς
'Ελλὰδος' κ. Γερασίμου Κονιδάρη Καθ·ηγητοϋ τῆς θεολογιας τοϋ Πανε.
πιστημίου Θεσσαλονικης· κ. Γεωρ. Π. Βαφεϊδη Γυμνασιὰρχου εν Θεσσαλονικη, κ. Εϋρ. Μπουκουβὰλα Δικηγορου εν Σέρραις, κ. Γερασίμου
Μενάγια Μηχανικοϋ εν “Α·θ·ήναις κ. "Αθ·αν. Φλωρου Μοιράρχου πσρὰ
τω 'Υπουργείφ Δημοσίας Τάξεως. 'Αρχιμ. κ. 'Ανθἧιιου Χαρϊση ἐν 'Αύ·ήναις ιερέως κ. Διονυσϊου Αϋγερινοϋ ἐν Μαυράτοις Κεφαλληνϊας, κ. Νικ.
Φλωκου εν Ὅκτωνια Εϋβοϊας, κ. Γερασ. Ρασσια εν 'Αγ. ΕΙρήνη Κεφαλληνϊας, κ. 'Ι. Λουκάκη ἐν Ν. 'Αφησιᾳ, κ. Κ. Δέλλιου εν 'Αθήναις.
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'Αγϊου Ὅρους. 'Ι Κοινοβιακὴς Μονὴς τοϋ Κωνσταμονίτου, Προηγ.
Δανιὴλ Δοχειαρϊτου, Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου, Γέροντος Βασιλείου Καρακαλλινοϋ, 'Ιερομονάχου Παντελεήμονος, Παχωμίου Ἀρχιγραμματέως τὴς 'Ι. Κοινοτητος, Γέροντος Γερασ. Καλλινίκου Μενάγια,.
“Αρχιμ. ,ΑΟανασίου 'Ιβηριτου καϊ 'Ιερομ. "Ιγνατϊου Βελλιώτου Προβατιανοϋ.
'Επίσης έλήφθ·ησαν αϊ έξής προαιρετικαι συνδρομα'ι διὰ τὴν ένϊσχυσιν τοϋ περιοδικοϋ ἡμων.
Τοϋ Σεβασμιωτάτου 'Αγ. Ἰερισσοϋ κ. Διονυσίου
2Ο.ΟΟΟ
Δρχ
κ. Διονυσίου Εϋαγγελάτου εκ Λος “Ατζελες Καλιφορνϊας »
2Ο.ΟΟΟ
κ. Εϋρ. Μπουκουβάλα Δικηγορου έν Σέρραις
»
25.ΟΟΟ'
»
κ. 'Αλεξ Παπαγιάννη ξυλεμπορου εν 'Αθ·ήναις
5Ο.ΟΟΟ
3Ο.ΟΟΟ
κ Θεοδ. Μουμτζὴ έμπορου καφφέδων εν Θεσσαλονϊκῃ »
ΙΟ.ΟΟΟ'
»
κ. Γεωρ. Βαφείδη Γυμνασιάρχου ἐν Θεσσαλονικη
ΙΟ.ΟΟΟ
»
κ. Νικ. Φλιδρου εν Ὅκτωνιᾳ—Εὑβοίας
»
κ. Κωνστ. Δ. Μπάστα
ΙΟ.ΟΟΟ
»
»
»
κ. "Ιωάν Λουκάκη εν Ν. 'Αφησια
ΙΟ.ΟΟΟ
ΙΟ.ΟΟΟ
«
κ. Μηνα "Ηλιάδου εν 'Αμαλφηνοϋ
'Εκφράζοντες τὰς θερμὰς ἡμων εϋχαριστίας προς απαντας.
Καν Εὑθ. Εὑαγ. Θεσσαλονίκην. "Ελήφ·9ησαν ΙΟΟ.ΟΟΟ δραχμαϊ..
'Ετελέσαμεν τας λετουργίας καϊ μνημονεύομεν ῆδη εις τας ἀκολουθϊας.
κα'ι λειτουργϊας τὴς Μονῆς τα δνοματα ιϊτινα έστείλατε.

ΔΗΛΩΣ Ι Σ
'Επειδὴ πολλοι των ὰναγνωστων μας έπανέρχονται κα'ι μας έρωτοϋν περι τοϋ ποσοϋ τὴς συνδρομής τοϋ περιοδικοϋ τούτου και μὴ δυνάμενοι ν' ὰπαντήσωμεν εις ενα εκαστον, δηλοϋμεν δ,τι έτονϊσαμεν και εις:
τδ Ιον τεϋχος, ὴ 'Ιερἀ ἡμων Μονὴ θα κυκλοφορήστ] τουτο δωρεὰν εις
2.ΟΟΟ τεϋχη.
"Αναγνωριξοντες δμως, κατὰ τας ὑποδείξεις διαφύρων ἀναγνωστων
μας, τὴν ῶφελιμοτητα τὴς εϊκονογραφήσεως αϋτοϋ δια φωτογραφιων
των πολυτϊμων καϊ ὰνεκτιμήτων διαφορων πνευματικων ·θησαυρων τοϋ
'Αγίου Ὅρους, χρονολογουμένων ὰπδ των πρωτιον αιώνων τοϋ Χριστιανισμοϋ και αγναιστων εις τον περισσότερον κοσμον, διὰ τουτο εϋχαρῶτως
θα δεχθωμεν οϊανδήποτε προαιρετικὴν συνδρομὴν ἔστω και τὴν έλαχιστην,.
εκ των έπιθυμούντων τὴν πραγματοποίησιν τοϋ σκοποϋ αϋτοϋ ως και τὴν
αῦξησιν των τευχων.
'Ιδιαιτέρως παρακαλοϋμεν τους 6μογενεϊς 'Αμερικὴς Καναδα, 'Αργεντινὴς. Αὑστραλὶας. Βελγικοϋ Κογκο, Νοτιοαφρικανικής 'Ενωσεως και
οΑιγύπτου, προς τοὺς δποϊους ἀπεστεϊλαμεν τδ Ιον τεϋχος και ύὰ ε
λουθήσωμεν τὴν ὰποστολὴν και εις τδ μέλλον, δπως ·Οελήσωσι να θέσωσιν αϋτδ ὑπ' οψὶν καϊ αλλων ήμογενων διὰ νὰ γνωρϊσωμεν τδ μεγαλείτερον “Εθνικο·θ·ρησκευτικδν κειμήλιον τὴς Πατρίδος μας. Εῖμεθα δὲ
προὺ·υμοι ν' ὰποστεϊλωμεν τουτο εις παντα έπιθυμουντα ν' άποκτήστ]
δλοκληρον τὴν σειρὰν αὺτοϋ.

ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΣΟΝΗΣ1ΩΤ1ΣΣΗΣ
ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΗ Ι. ΜΟΝΗ ΑΠΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΙΑ' αιωνος διαστάσεων μ. Ι,34 Χ Ο,84 μετεφέρθη ἐν ἔτει Ι385 εκ
τὴς 'Ι. Μονής Θεοτδκου "'τής Μεσονησιωτϊσσης τὴν δποϊαν μονὴν έδώρησεν δ Νικολαος Παγάσης Βαλδου'ίνος εις τὴν 'Ι. ἡμων Μονὴν, 'ως
και δλοκληρον περιφέρειαν τὴς Καστοριας κατὰ τδ ὑπάρχον σχετικδν
εγγραφον.
'Η άνωτέρω εϊκων εϊναι παλαιδν άντϊγραφον τῆς πρωτοτϋπου.

