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Το Ἅγιον "Ορος, χωρα ατταραμιλλος εἰς ψυσικας
καλλονὰς, 6ργαστηριον χιλίων καὶ ττλέον ετων πνευματικἢς δρασεως, τόπος υπέρ παντα αλλον διασὼσας εἰς
τοϋς κολπους αϋτοϋ παντοειδὴ βυζαντινΔ κειμήλια, με
δργανισμον ἰδιορρυθμον, δια του δποίου ὰπδ χιλιετηρίδος δλης προεγραψη ἐκ τοΟ εδαψους αϋτοΟ το ἥμισυ
τοϋ ανθρωπίνου γένους, μὸ μεγαλοπρεπεῖς Μονὰς καὶ
πολυπληθἢ ἰερα ενδιαιτήματα τῆς 'Ορθοδ6ξου 'Εκκλησίας, μὲ χιλιαδας μοναχών, χώρα πλήρης ψυσικης καὶ
θρησκευτικὴς ποιἠσεως, εἰς ἥν ενεκαρτέρησαν τοσαι γενεαὶ Δγωνιζομεναι κατα τῆς ϋλης, καὶ δὴ καθ' δς εποχας, ὼς ὴ παρουσα, αυτη εκυρι6ρχει του πνεϋματος, δικαιουται εκτενους επιστημονικἢς έρεϋνης. Εἰς τοϋς χρονους τοϋτους, κατὰ τους 6ττοίους ὴ ίστορικὴ αλήθειοι
ὲξαιρετικὤς διερευνδται εἶνε καιρος δπως τὸ ΑΓΙΟΝ
ΟΡΟΣ εμψανϊζον προ του πεπολιτισμένου κοσμου τὴν
σθορυβον αλλ' ἔνδοξον καὶ μακραν αϋτοΟ δρασιν, καταλαβη τὴν εμπρέπουσαν θέσιν μεταξϋ τῶν μεγαλων
προμαχων τῆς ηθικης, τῆς δι^καιοσυνης καὶ τῆς αλη,
θοΟς ὲλευθερίας.
Ἑ Ἰερὰ ὴμων Μονή, δχκαιομένη ϋπο του ποθου
νὰ ἴδη τὴν δ;γίαν τα6την χώραν λαμπουσαν καὶ παλιν
εἰς τας σψαίρας του πνεϋματος καὶ Δρτϋουσαν δια: του

χ -'ζ

2

αλατος αυτἢς τον αρτον των 'Ορθοδοξων τέκνων, επιχειρεῖ τὴν ἔκδοσιν του παροντος περιοδικου, διτερ πιστεϋει δτι μεθ' δλας αϋτου τ6ς ελλείψεις, οδχὶ μικρδν
κενον θελει πληρὼση καὶ θέλει χρησιμε6ση ὼς αψετηρία
μιας μεγαλειτέρας διανοητικἢς προοδου εἰς τὴν Χερσδνησον ταϋτην δια κοινἢς προσπαθείας καὶ τῶν εἴκοσιν
Δν αϋτῇ Ἰερὤν Μονών.
Το παρδν περιοδικον θ' ασχοληθῇ με τὰ περὶ του
Ἅθω μοναχικου βίου ὰττο του Γ' μ. Χ. αἰώνος μέχρι
τῶν ὴμερών ἡμῶν, έρειδόμενα ἐπὶ τῆς παραδοσεως καὶ
επ'ι εγγραψων επισήμων μὲ το δίκαιον των 'Αθωϊτων
μοναχῶν, τὰ ἢθη, τὴν διοικητικὴν τόιξιν καὶ τας συνθήκας της ὲν Ἅγίω "Ορει εγκαταβιὼσεως αὸτων μέ τὴν
εξαίρετον του Ἅγίου 'Ὄρους Ἑκκλησιαστικὴν ταξιν, τὰς
ψυσικας καλλονας τῆς Χερσονήσου, καὶ μὲ τὴν κατσ
μέρος ίστορίαν τῶν Ἰερών Μονῶν ὼς έπίσης με παντὸς εἴδους πνευματικὴν εργασϊαν μοναδικὸν σκοπὸν
ἔχον τὴν ανϋψωσιν του ΧριστιανικοΟ αἰσθήματος, αλλα
καὶ δια: νὰ γνωρίση δ ἔξω κοσμος τὸ μεγαλείτερον
εθνικοθρησκευτικὁν κειμήλιον της Πατρίδος μας, τδ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
Ἑ καθ' ἡμδς του Ἅγίου ΠαΟλου Μονὴ μὴ ὰττοβλέπουσα τὸ παραπαν εἰς 6λικσ δφέλη, διανέμει τδ περιοδικὸν τουτο δλως δωρεαν ἔξω του Ἅγίου 'Ὄρους εἰς
ΟΟΟ
2.
ὰντίτυτϊα. Κολακευομένη δὲ να πιστεϋη δτι το
περιοδικον τουτο ὼς έκ τῆς υλης αυτοϋ παρ' οϋδενὁς
των ὰναγνωστων θα θεωρηθῇ ως τι εψήμερον αναγνωσμα, τολμδ να συστήση τῷ ὰναγνώστη, τῷ περὶ τὰ τοϋ
'Αγιωνϋμου 'Ὄρους ενδιαφερομένω, τὴν διοψϋλαξιν τῶν
τευχων, δπως, βιβλιοδετουμένων τουτων εν καιρφ, καταλαβωσι τὴν οϊκείαν θέσιν εν τῇ βιβλιοθήκη σϋτου.
Εἰς τὴν Ἰερ6ν Κοινοτητα του Ἅγίου 'Ὄρους Ἅθω,
τας εἴκοσιν Ἰερας Μονὰς καὶ τὰ λοιπὰ αϋτου Εερα
^νδιαιτήματα, εἰς τα δποῖα εδρεν αείποτε ἠχώ ἡ ψωνὴ
του καλοϋ καὶ ὼψελίμου, στηρίζομεν εϋλδγως τὸ πλεῖστον τῶν ἡμετέρων έλπίδων διὰ τῆς ϋποστηρίξεως τῆς
προσπαθείας ὴμων ταυτης.

Ὄ Καθηγοϋμενος
του ἸεροΟ Κοινοβίου του Ἅγίου ΠαΟλου
Τ Ἀρχιμανδρϊτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
'Υπδ τὸν ανωτέρω τϊτλον αρχίζομεν απδ του παρονπος ψϋλλου τὴν δημοσἰευσιν ἕνδς ανεκδοτου Ἂγιορειτικοϋ ἔργου δια τοϋ 6ποϊου αναπτϋσσονται τδ: κατωτέρω
ιΘέματα σψορώντα εἰς τον 1ερὸν ἧμων τοπον.
1) Παραδοσις.
2) Ἰστορικοὶ χρονοι. 'Η πρὼτη εμψανισις τῶν 'Αθωϊτών μοναχων εἰς τὸν ἰσθμον τοϋ Ἅθω,
3) Ὄ Ἅγιος 'Αθανασιος. Μεγαλαι ἐν 'Ἀθω Μοναί.
·Θεσμοί. Α' τυπικον. Ὄ Πρώτος. Κοινόβια καὶ διαψορα
αλλα μοναχικότ συστήμα.
4) Β' τυπικον. Πολυὰριθμοι εν 'Ἀθω Μοναί. 'Ακμὴ
του μοναχικου βίου. Σλαυοι.
5) Ὄ Οἰκουμενικὸς Πατριαρχης. Ὄ Αδτοκρατωρ 'Αλέξιος Α' Κομνην6ς. Ἑλευθερἰα Ἅγίου 'Ὄρους. 'Ανωμαλίαι.
6) Αϊ κατα τὸν ΙΒ' αἰὤνα ἰδρυθεῖσαι Μοναὶ τῶν
'Ρὼσων καὶ του Χελανδαρίου. Ἑὤσοι, Σέρβοι καὶ "Ιβηρες. 'Ο 'Ἁθως ψωτοβολος ἕστία.
7) Σταυροφοροι. Ἑνωτικοί. 'Ἑνθεος ὴρωϊσμὸς των
Ἅγιορειτῶν. Ἅπαίσιος δ ΙΙ αἰών.
8) Οι Καταλανοι. Καταστροφη τῶν εν "Αθω Μονὤν.
9) Οί Σέρβοι.
1Ο) Ὄ Πρώτος καὶ τα δικαιὼματα αυτοΟ. Ὄ 'Επί·σκοτιος Ἰερισσοϋ καὶ Ἅγίου 'Ὄρους.
11) Ἑ περὶ θείας έλλὰμψεως καὶ θαβωρίου ψωτὸς
ἔρις. Ὄ έκ Καλαβρίας Βαρλαόψ, οί δπαδοὶ αδτου καὶ
αϊ κατ' αϋτου συνοδοι. Ὄ “Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμδς καὶ οἱ συν αὸτῷ δπέρμαχοι των ἰερως ἡσυχαζοντων
(1337—1368).
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12) 'Ανορθωτικὴ ττερίοδος του ΙΔ' αἰὤνος. 'Ο Ἐπί'σκοπος ἸερισσοΟ. Ὄ Πρὤτος καὶ τα δίκαια αδτου. Γ'
τυπικον. Ἅνασκοπησις του ΙΔ' αἰωνος.
13) Αἰών ΙΕἸ Ὄ Α6τοκρατωρ Μανουὴλ Β' Παλαιολογος. Χρυσοβουλλον 14Ο6.
14) Μία 'Ηγεμονἰς εν Ἅθω. Δυο Ἰωανναι Παλαιολογοι. Δωρεαὶ αϋτων (14Ο4—1438).
15) Οί Ἅγιορεῖται κατα τὴν ἐν Φλωρεντία σϋνοδον
καὶ μετὰ ταυτα.
16) Αί Μοναἰ τοΟ Ἅγίου 'Ὄρους πτρο τῆς εἰς τους.
'Οσμανίδας ϋποταγῆς.
17) Τ6 " Αγιον 'Ὄρος 6πὸ τὴν σιγίδα των 'Οσμανιδῶν (143Ο—1912).
18) Ἂπελευθέρωσις του Ἅγίου 'Ὄρους ϋπὸ του Ἑλληνικοϋ ΣτρατοΟ. Τὸ ίστορικον ίερον ψήψισμα ενὼπιον της εἰκονος του «'Ἂξιον Ἐστὶν» καὶ νέος ὴρωΤσμὁς;
τών Ἅγιορειτων. Ὄ Καταστατικδς Χ6ρτης του Ἅγίου
'Ὄρους καὶ
19) 'Η κατὰ μέρος ἰστορία τῶν Κ' Μονων καὶ έξαρτημὰτων αϋτὤν.
θεωρουμεν περιττον να εξαρωμεν τὴν σημασίαν
του ἔργου το6του, το δποῖον πιστεϋομεν δτι θα καταλαβη μίαν έξέχουσαν θέσιν μεταξϋ τῶν διαφόρων συγγραμματων περὶ του Ἅγίου 'Ὄρους Ἅθω.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΠΩ ΟΡΕΙ ΑΘΩ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
Ἑ ἐμφάνισις τῶν μοναχῷν εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ 'Ἀθω
ίἥρξατο τὸ πρῶτον κατὰ τὸν Θ' αἰῶνα παρὰ τὸν Ἁκάνθιον
ίἰσθμὸν (Ξέρξου). Κατὰ τὸν Γ αἰῶνα οἱ μοναχοὶ θεῶνται πο.λυπληθεῖς ἐν Ἄθῳ ἔχοντες κέντρον τὰς Καρυὰς καὶ κατὰ τὸν
ΙΑ' αἰῶνα κατέστησαν πολυπληθέστατοι ἐκεῖ.
Τὰ γραπτὰ τοῦ ἐν Ἄθῳ μοναχισμοῦ μνημεῖα, ὡς ἑπόμενον, ἄρχονται ἀπὸ τοῦ Θ' αἰῶνος, οὐδενὸς ἑτέρου ἀρχαιοτέρου
γραπτοῦ ἐν λίθῳ ἢ ἐν μεμβράνῃ ἢ ἐν εἰκόνι ἢ ἐν σκεύει ἢ
παρ' ἀρχαιοτέρῳ συγγραφεῖ ἀπαντῶντος. Ἑ πραγματικὴ ἱστορία ἄρχεται ἐκ τῶν γραπτῶν μνηιιείων, διό, οὐδεὶς δύναται νὰ
ὁμιλῇ περὶ ἀοχαιοτέρων μοναχῷν ἐπὶ τοῦ 'Ἀθω, χωρὶς νὰ
κινδυνεύσῃ τὴν ὑπόληψίν του καὶ ἀδικήσῃ τὴν ἀλήθειαν, ἐκτὸς
ἐὰν νεώτεραι ἀνακαλύψεις φέρωσιν εἰς φῶς ἀγνώστους τέως
-ἁποδείξεις ὑπὲρ τοῦ ἐναντίου, ὅπερ ἀπίθανον.
'Απὸ τῆς ἐκλείψεως τοῦ ἱστορικοῦ βίου τῶν ἐν Ἄθῳ καὶ
τῇ λοιπῇ Χαλκιδικῇ ἀρχαίων πόλεων, μέχρι τῆς ἐμφανίσεως τῶν
·μοναχῶν ἐκεῖ, μεσολαβοῦντος πραγματικοῦ ἱστορικοῦ χάους, ἡ
μοναχικὴ παράδοσις λίαν πενιχρῶς καὶ ὀψιγενῶς ἀνεπλήρωσε
-τὸ κενόν, ἰσχυριζομένη :
Α' Ὄτι ἡ Θεοτόκος ἐπεσκέφθη τὸν Ἄθω μετὰ Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου ἀποβιβασθεῖσα εἰς τὸν λιμένα τοῦ Κλήμεντος
Χἔνθα νῦν ἡ Μονὴ τῶν 'Ιβήρων),! τότε δὲ διὰ σεισμοῦ καὶ φω* 'Ιστορικως εϊναι γνωστύν δτι τφ 98Ο Βασϊλειος δ Β' προσήρπησε δια χρυσοβούλλου αὑτοϋ μικρὰν μονὴν, τοϋ Κλήμεντος καλουμέ-

6

νῆς ἀοράτου εἰδοποιηθέντες οἱ κάτοικοι ἔσπευσαν εἰς προϋπάντησιν, ἐπίστευσαν, ἐβαπτίσθησαν, ἐχριστιάνισεν ὁ τόπος καὶ
ἔκτοτε ἡ Θεοτόκος ἔλαβεν ὡς κληρον Ι'διον ὑπὸ τὴν ἰδιαιτέραν αὐτῆς προστασίαν τὴν χερσόνησον τοῦ ἍθωἸ
Β' Ὄτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, πρὶν ἱδρύσῃ τὴν φερώ·
νυμον Κωνσταντινούπολιν, ἐσκέφθη νὰ ἱδρύσῃ τὴν νέαν πόλιν
τοῦ ἀνατολικοῦ κράτους ἐπὶ τοῦ Ἀκανθίου ἰσθμοῦ, διὰ τὸ
ἐπίκαιρον τῆς χώρας ταύτης, ἐνῶ δὲ ἐσχεδίαζε μετ' ἀρχιτεκτόνων τὴν μέλλουσαν πόλιν παρουσιάσθη αὐτῷ ὁ Ἄγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἁρεθουσίων2 καὶ ἐπληροφόρησεν αὐτὸν ὅτι ο

νην, εϊς τὴν Μονὴν 'Ιβήρων. Παντη ὰναποδεικτον εῖναι τδ διι κατὰ.
τον Γ αϊωνα ύπήρχε λιμὴν Κλήμεντος εν "Αθω. Περ'ι τούτου, δν διεκ'
δικοϋσιν αϊ Μοναϊ Βατοπεδίου και 'Ιβήρων κλπ. δρα Μανουὴλ Γεδεων «δ “Αθως» Κωνσταντινοϋπολ ις ΑΩ 7δΕ' σελ. ΪΠ Ι. Εϋγενϊου μονα.
χοϋ «Περιγραφὴ ἔμμετρος της εν "Αθφ ι. και σεβ. λαϋρα; τοϋ Βατοπεδίου», "Αθὴναι Ι89Ι σελ. 9.
2ημ. Αι μοναϊ αι σημειούμεναι έφεξής διὰ Μ. (Μονή), εϊνε αῖ
ἀπδ τῆς κυριαρχίας των Ὅσμανιδων μέχρι σήμερον περισωθεϊσαι εϊκοσιν, εϊς ας ἀνήκει απασα ή τοϋ 'Αγίου “Ορους χερσονησος, αι δε δια.
μ. (μονή), εϊναι ἐκ των προ τοϋ Ι43Ο κοιμηθεισων.
* Πλεϊονα δρα εις «,''Αθω» Γεδεῶν, σελ. 297 - 3ΟΙ, 3Ο8 - 3Ο9 και
3ΙΙ-3Ι2. 'Η περι μεταβασεως της Θεοτδκου εις "Αθω παράδοσις
ευρίσκεται εις τον ὑπ' αριθ. 94 χαρτφον χειρογραφον κωδικα της Μ.
τοϋ Ξηροποτάμου (αϊωνος ΙΣΤ' κα'ι εϊς τους υπ άριΟ. 2Ο4, 28Ι, 282 και
5ΟΙ χειρογράφους κοῖδικας της Μ. των Ὅώσων (αϊωνος ΙΘ'), άμφιβάλλομεν δὲ εαν ευρίσκηται παρ'άρχα ιοτέρφ τιν'ι κωδικι εϊς τὰς ὰγνιδ·
στους βιβλιο0ῶκας των Μονων Λαϋρας και Βατοπεδίου. Πιστεύομεν·
δτι εις τὴν γένεσιν της παραδδσεως ταύτης άφορμὴν εδωκεν ὴ βιογραφϊα τοϋ 'Αγῶϋ Πέτρου τοϋ 'Αθωιτου περι ῆς περαιτέρω.
2 'Αρέθουσα ή κατδπιν 'Ρενδίνα παρὰ τον κδλπον τοϋ Στρυμονοςέπισκοπὴ πάλαι ὑπδ τον Μητροπολϊτην Θεσσαλονικης. Θεοδτδρητος ο
Κύρον, εν 6ω κεφ. τοϋ Γ' βιβλίου της έκκλ. ιστορίας, λέγει οτι &
"Αγιος Μάρκος 'Επίσκοπος 'Αρεθουσϊων ῆκμασεν έπι τοϋ Αϋτοκράτορος,
Κωνσταντϊου υιοϋ τοϋ Μ. Κωνσταντίνου. Ὅρα περι τοϋ 'Αγίου Μὰρκου “Αρεθουσϊων ἐν ΚΘ' Μαριίου τοϋ «Συναξαριστοϋ», ἔνθα λέγεται
ἀκμάσας επϊ Μ. Κωνσταντίνου κα'ι 'Ιουλιανοϋ. Περ'ι κτϊσεως νεας πρω'
τευούσης εν άνατολῆ υπδ Μ, Κωνσταντίνου κλπ. πρβλ. Σωζομ. βιβλ. ΙΓ
σελ. 228, Παπαρρ. «Ἰσιορϊα 'Ελλ. "Εθνους» τομ. Β' σελ. 523, 58Ι και.
ε., Σκαρλάτου «'Η Κωνοταντινοϋπολις» τομ. Α' σελ. 52 και έ,
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Ἂθως ἧτο κληρος της Θεοτδκου δπδ της ττρωτης δρχης
τοϋ εϊιαγγελικοϋ κηρϋγματος κλπ. Τοῦτο ἀκούσας ὁ αὐτοκράτωρ παρῃτήθη τοῦ σκοποῦ εἰπὼν τοῖς παρευρεθεῖσιν' «Ου
ΦέΑω εγκαλεϊαΦαι παρδ της "Υπεραγϊας μου Θεοτδκου,
δια τον ϋ·εδϋ'εν εις αϋτ^ν δοϋ'εντα ηγιααμδνον κληρον,
*αλλ αιτοϋμαι την χαριν αϋτης καὶ ἀντίληψιν» καὶ τότε
διώρισεν ἀρχιτέκτονας καὶ ἐποίησεν ἐν "Αθῳ τρεῖς ναούς, ὧν
εἶς ὁ τοῦ Πρωτάτου (ἐν Καρυαῖς), οἱ δ' ἄλλοι, ἔνθα ἡ Θεοτόκος ἐπάτησε τοὺς πόδας κατὰ τὴν ἀπόβασιν καὶ ἀναχώρησιν
αὐτῆς. Τοὺς ναοὺς τούτους κατέστρεψεν ὁ Ἰουλιανόςθ
Γ' Ὄτι ὁ Μ. Κωνσταντῖνος ἐδίωξεν ἐκ τοῦ Ἄθω τοὺς
Τσάκωνας μετοικήσας αὐτοὺς εἰς Πελοπόννησον ἐγκατέστησε
δ' ἐκεῖ μοναχοὺς δωρησάμενος αὐτοῖς τὴν χερσόνησον.2
1 Τὰ τὴν παράδοσιν άναγράφοντα ? έγουσιν οτι οί ετεροι δυο
ναοι ίδρύθησαν εις τον λιμένα της Μ. των 'Ιβήρων (Κλήμεντος) ἔϊθα
άπεβιβασθη ή Θεοιοκος καὶ εις τον λιμένα τῆς Μ. τοϋ Βατοπεδὶου,
δθεν ἀπέπλευσεν, ῆ εϊς τον τῆς Δάφνης ! Ὅρα τους προιινησθέντας
χειρογριϊφους κιδδικας κα'ι πρβλ. τα εν σελ. 3ΟΙ και 3Ο9 - 311 τοϋ
Γεδεων ἐν «τψ “Α8ω». Οἰ εν “Α8ῳ μοναχο'ι ἀντιγράφοντες πιστως τον
εν Κωνσταντινουπδ2,ει Ορησκευτικδν βϊον, μετὰ τὴν αλωσιν, ως νομϊζομεν, μετέφερον και ολους τους θρϋλους περὶ Μ. Κωνσταντινου καϊ
κτϊσεως της Κωνσταντινουπολεως, έπ'ι τοϋ "Αθω. Ουετο. ως αδεται
δτι δ Μ. Κωνσταντϊνος άφιέρωσε τὴν Κωνσταντινούπολιν εϊς τὴν
Θεομήτορα, ῆν προστάτιν και πολιοϋχον αύτὴς έκάλεσεν, δμοϊιος και
οι μοναχοϊ ϊσχυριζονται, ϋπερβάλλοντες δέ, αύτὴν ταύτην τὴν Θεοτ6κον
καθαγιάσασαν τὴν χερσονησον αϋτων τολμηρως ϊσχυριζονται, δσον δὲ
περι των τριων ναων ους ἐποίησεν εν "Α0ῳ δ Κωνσταντϊνος καϊ τοϋτο
εϊναι μία έπηυξημένη ἔκδοσις τοϋ περι Κωνσταντινουπολεως θρϋλοιη
δτι εν αϋνῆ έποϊησε δ Κωνσταντϊνος τρεις ναοϋς έπευφημήσας αϋιούς
τὴ Θεία Δυνάμει, τὴ Θεία Σοφια κα'ι τη Θεία: Εϊρήνη. Πρβλ. Σκαρλατου «ή Κωνσταντινούπολις» τομ. Α' σελ. 6Ο και ϋιιοιιιη^6, Ὅοηὶ.
ΟτΪ3ὶ.» βιβλ. Ιν σελ. 162.
2 'Η εῖδησις αυτη στηρϊζεται εις εν χειρογραφον της Μονῆς τοϋ
Φιλοθέου, οπερ ἀναφέρουσιν δ ΡαΠπιοταγετ, δ Φρεαρϊτης και δ Οϋνσπένσκης, σήμερον δμως δεν ύπάρχει εϊς τὴν Μονὴν ταύτην. 'Ο ΚΜ1τηετ3Υετ προσέβαλε πολυειδως τὴν περι Τσακώνων ειδησιν τοϋ χειρογράφου, ὑποοτηρϊξας δτι εις τους χρδνους τοϋ Μ. Κωνσταντινου, ουτ^
μοναχοϊ, οὑτε μοναστήρια ὑπὴρχον εν “Αθφ, ῶστε οϋδεμία μετοϊκησις
ἔλαβε χώραν. (Ετα^ωβητεπ ι 3,ιϊ3 άεηι Οτὶεη1: ΙΙ), δ δὲ Φρεαρίτης
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Δ' Ὄτι ὁ Μέγας Θεοδόσιος ἴδρυσε τὴν Μονὴν τοῦ Βατοπαιδίου, κατὰ τὸν Δ' αἰῶνα, διὰ τὸ θαῦμα τῆς Θεοτόκου,
ἥτις ἔσωσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἁρκάδιον εκ τοῦ ἐκ θαλάσσης
πνιγμοῦ, εὑρεθέντα παρὰ βάτῳ τινὶ τῆς τοποθεσίας τῆς Μονῆς, ἐξ οὗ θαύματος καὶ τὴν προσωνυμίαν ἔλαβεν αὔτη, καὶ
ὅτι ἐρημωθεῖσα ὑπὸ βαρβάρων πειρατῶν ἀνεκτίσθη κατὰ
τὸν Ι' αἰῶναθ
Ε' Ὄτι ἡ Βασιλὶς Πουλχερία ἡ παρθένος, ἡθυγάτηρ τοῦαὐτοκράτορος 'Αρκαδίου καὶ ἀδελφὴ Θεοδοσίου Β' τοῦ νεωτέρου
(4Ο8 - 45Ο) ἴδρυσε τὰς Μονὰς Ξηροποτάμου καὶ Ἐσφιγμένου.2
προσεπὰθησε ν' ὰναιρέσχ) ως αϋθαίρετον τον ἰσχυρισμδν τοϋ πολλοϋ
Γερμανοϋ, Ισχυριζομενος δτι απ' ὰρχής τοϋ Χριστιανισμοϋ ὑπὴρχον
μοναχο'ι και οιι ή Νεοπλατωνικὴ φιλοσοφϊα κατοι τον Β' αϊωνα κα'ι ή
θρησκευτικὴ φιλοσοφϊα τοϋ 'Ωριγένου; κατὰ τον Γ' αϊωνα, ετι μαλλον
έστήριξαν κα'ι έξέτειναν τον μοναχικδν βίον μέμφεται δ' αϋτοϋ και έπϊ
ἀνακολοιιθία, διοτι ένω άποκροϋει τὴν εϊδησιν τοϋ χειρογράφου της
τοϋ Φιλοθέου, λέγει οιι τα περι τι'ιν Ὅσσαν και τὰς Θερμο.τύλας
μερη ἔβριθον μοναστων κατὰ τον Δ' αϊωνα. Ποϊα διαφορά, ὰνακράζε!
δ Φρεαριτης, μεταξϋ Ὅσσης και “Αθοτ, Θεσσαλϊας και Χαλκιδικὴς ;
(«Πανδωρα» τδμ. ΙΕ' σελ. Ι94). Παρὰ ταϋτα και αϋτος δ Φρεαριτης
τους ιστορικούς χρονους λαμβάνει ώς βὰσιν τὴς έρεϋνης περὶ της
πρωτης εις "Αθω των μοναχων εμφανῶεως.
Οϊ Τσάκωνες έφροϋρουν εν τφ Παλατι'ω. Κατὰ τον Παχυμέρην
έπϊ τὴς έξηκονταετοϋς Λατινοκρατίας ιοσον ὴρημωΟη ή Κωνσιαντινούπολις, 6τστε μετὰ τὴν άνάκτησιν αϋτὴς, Μιχαὴλ Θ' 6 Παλαιολογος
«μετῷκισεν εις αϋτήν, ἀμα γιιναιξι και τέκνοις έκ των Λακωνων, οῦς
και Τζὰκωνας παραφθεῷοντες ἔλεγον, εκ τε Μορέοιι και των δυτικων
μερων, αμα μὲν πολλοϋς αμα δε μαχϊμους». Σκαρλάτου, «Ὅ Κωνσταντινούπολις» τδμ. Α' σελ. 76 κα'ι Γ' σελ. 76 καϊ 4ΟΙ. Πρβλ. Παπαρρ.
«ιστορία 'Βλλ. “ΕΟνους» τομ. Δ' σελ. (,Ο.
' Ὅρα προμνησ9έντας κωδικας των Μ. Ξηροποτάμου και 'Ρωσ ,ν. Προς δὲ βιογραφίαν των δσι'ων Βαρνάβα και Σωφρυνιου των
εξ 'Αθηνων και Χριστοφόρου τοϊν εν τφ Ὅρει τοϋ Μελα άσκησάντων
κατὰ ιδν Ε' αϊωνα, ἐν ἀκολοι'θία των αϋτων φιλοπονηθεϊσης ϋπδ
Νεοφύιου Καυσοκαλι βϊτου. ("Εκδ. Π. Μειαξοπούλου, Λειψϊα Ι775).
Πρβλ. Γεδειδν, «δ “Αθως» σελ, 3Οϊ - 3Ο3 και 3Ι2-3Ι3. Ὅ Νεδφυτος νομϊζομεν δτι ούδέν προσέ9ηκεν εις τὰς γνώσεις ὴμων καιτοι
εϊχεν ὑπ' δψιν αϋτοϋ ὰρχαώυς συγγραφεϊς και μαλιστα 'Ακάκιον τον
Σαββαὶτην (68Ο).
2 Περϊ Μ. “Εσφιγμένου δρα Γεδεων «δ "Αθως» σελ. 3Ι2 - 3Ι7,
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ΣΤ' Ὄτι μετὰ τὴν ἐρήμωσιν τοῦ ὅοους 'Ἁθω, ὁ Ἄγιος
Πέτρος, ἀνώτερος στρατιωτικὸς ὤν καὶ ἀτυχήσας ἐν πολέμῳ,
ἠχμαλωτίσθη καὶ ἐτηρήθη ἐπὶ ἔτη πεφυλακισμένος ὑπὸ τῶν
ἐχθρῶν εἰς τὸ φρούριον τοῦ Σαμαρᾶ, λυτρωθεὶς δὲ διὰ θαύματος τοῦ 'Αγίου Νικολάου ὡδηγήθη εἰς 'Ρώμην καὶ εἶτα εἰς
"Αθω, ἔνθα ἐβίωσεν ἐν ὑπερανθρώποις ἀσκητικοῖς ἀγῶσιν
ἔτη 53, εἰς τὸ ἀκρωτήρισν τοῦ 'Ἁθω, ἐντὸς σπηλαίου, χωρὶς
οὐδένα ποτὲ ἄνθρωπον νὰ ἴδῃ, διότι ἧτο ὁ τόπος ἀκατοίκητος, εἰ μὴ μόνον περὶ τὸ τέλος τοῦ βίου αὐτοῦ, ὅτε κατὰ
τύχην ἐγνώσθη ὑφ' ἑνὸς κυνηγουθ
Ζ' Ὄτι Παῦλός τις υἱὸς τοῦ αὐτοκράτορος Μιχαὴλ τοῦ
Ἐαγκαβέ, παῖς ἔτι εὐνουχισθεὶς παρὰ τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος Ε' τοῦ Ἁρμενίου (813 - 82Ο), ὅπως ἀποκληρωθῇ τοῦ πατρικοῦ θρόνου, ἀνεχώρησεν εἰς 'Ἁθω, ἀφοῦ πρότερον δαψιλῶς
σοφίας μετείληφεν, ὡστε ὔπατος τῶν φιλοσόφων ἀνηγορεύθη.
Τοῦτον τὸν Παῦλον, (οὖ τὴν ἐτησίαν μνήμην γεραίρουσιν ἐν
Ἅθῳ τῇ 28ῃ Ἰουλίου) ὁ αὐτοκράτωρ Ἑωμανὸς Αὴ ὁ Λεκαπηνὸς ἐπιλεγόμενος (92Ο- 944) εὑρών, ἀνέθεσεν εἰς αὐτὸν τὴν
ἀνοικοδόμησιν της Μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου, ἥτις ἀνορθωθεῖσα
·οὕτω μεγαλοπρεπῶς καὶ συντελεσθεῖσα τῷ 924, ἐνεκαινίσθη
ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου2 Θεοφυλάκτου υἱοῦ τοῦ Ψωμανοϋ.
*
περί δὲ Μ. Ξηροποτάμου τὰ ϊδια αϋιής εγγραφα, περι ῶν κατωιέρω'
Τδ «Προσκυνητάριον τοϋ 'Αγίου "Ορους τοϋ “Αθωνος» 'Ιωαννου Κομνηνοϋ, ειναι προχειρος πηγὴ διὰ τας ειδήσεις τὴς ἐν "Αθω πα'
ραδοσεως.
1 ΠερΙ Πέτρου δρα περαιτέρω τδ σχετικδν κεφάλαιον.
2 Πατριάρχην έν τοϊς έφεξὴς νοει τον ΟΙκουμενικδν (Κωνσταν
τινουπολεως).
3 Περ1 Παύλου και Μ. Ξηροποτάμου δρα χρυσοβουλλον 'Ρωμα'
νοϋ Α' τοϋ Λεκαπηνοϋ, ετους 924 καϊ ίπερον 'Ανδρονι'κου Β' τοϋ
Παλαιολογοιι, ετους Ι3Ι2, ὰμφδτερα δημοσιευθέντα εν Βενετι'α το μέν
1ῖῖ6 ϋπδ Χριστοφόρου Ξηροποταμηνοϋ (έγχειρϊδιον περιέχον τον παρακλητικον κανονα και τοϋς ΚΔ' οϊκους κλπ.), τδ δὲ Ι778 ὑπδ
Καισαρϊου Δαποντε («Πνευματικὴ Τραπεξα»), Περ'ι τοϋτων κρίσεις
έδημοσίευσαν ΖαοΙιειτϊε, «ά ιϊ3 Οταεοοπιπι» ΙΙΙ, σελ. ΧΧΥΙΙ, Κ.
Φρεαρϊτης «Πανδῶρα» ΙΕ' σελ. Ι9ῖ. Μ. Γεδεων (τοϋ Θεοδωρήτου
'Εσφιγμενιτου) έφημ. «'Ανατολικδς 'Αστὴρ» Κ', σελ. 3Ο9-3ιΟ και δ
""Αθως, σελ. 833 · 33·7 και (1δίας) σελ. 85 - 87.
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Καὶ Η' 'Ὁτι ὁ ἄγιος Παῦλος οὗτος περὶ τὰ τέλη τοῦ βίουαὐτοῦ, τὸν θόρυβον φεύγων, μετέβη εἰς ἐρημικώτερον μέρος,.
εἰς τὴν θέσιν τῆς νῦν ὁρτομένης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου,
ἧς τὸν πρῶτον, ὡς εἰπεῖν, θεμέλιον ἔθηκεν, ἐν αὐτῇ ἀποβιώσαςΑ
Ἑ περὶ Θεοτόκου, Μ. Κωνσταντίνου, Ἰουλιανοῦ, Μ. Θεοδοσίου καὶ Πουλχερίας παράδοσις ἐν 'Ἀθῳ δὲν εἶναι ἀρχαιοτέρα τοῦ ΙΣΤ' αἰῶνος, διότι ἐν οὐδενὶ ἀρχαιοτέρῳ χειρογράφῳφαίνεται, οὐδὲ ἐν ἐπισήμῳ τινὶ ἐγγράφῳ ἀπαντἀ, ὅπερ δὲν
θὰ συνέβαινεν ἐὰν οἱ Αὐτοκράτορες, οἱ Πατριάρχαι κλπ., οξ
ἀπολύσαντες ἀνάριθμα ἔγγραφα ὑπὲρ τῷν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καὶ αὐτοὶ οὗτοι οἱ μοναχοὶ—καθ' ὑπαγόρευσιν τῶν
ὁποίων συνήθως ἐγράφοντο ταῦτα—ἐγνώριζον τότε ὅσα ὀψιγενὴς παράδοσις σώζει νῦν.
Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐπὶ παραδείχματι, νὰ γνωρίζωμεν
ἡμεῖς ταῦτα σήμερον, ν' ἀγνοῶσι δ' αὐτὰ οἱ συντάξαντες τὰς
ἐπὶ Βυζαντινῶν νομοθεσίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐν αὐταῖς ταῖς
Καρυαῖς ; Πῶς ἧτο δυνατὸν ἐν ταῖς νομοθεσίαις (τνπικα)
ταύταις νὰ παροραθῶσιν ἐν ταῖς πρωτοκαθεδρίαις (περὶ ὧν
πάντοτε γίνεται ἐν τοῖς ἐγγράφοις λόγος) αἱ πρεσβυγενεῖς Μοναὶ Βατοπαιδίου, Ξηροποτάμου καὶ Ἐσφιγμένου, εἰ τότε ἐγνώριζόν τι ἀρχαιότερον περὶ αὐτῶν ;
Τὰ περὶ Παύλου βασιλόποαιδος καὶ τὰ περὶ ἀνοικοδομήσεως τῆς τοῦ Ξηροποτάμου ὁράτω καὶ κρινάτω ὁ βουλόμενος
ἐν οἶς πρόσθεν παρεπέμψαμεν, λαβέτω δὲὑπ'ὅψει μόνον δτι δὲν
εἶνε δυνατὸν τῷ 924 ὁ Ἐωμανὸς νὰ ἀνεκαίνισε τὴν Μονὴν
ταύτην ποιήσας τείχη ὑψιπετῆ καὶ μεγαλοπρεπῆ τὴν θέαν, ξενῶνας ἐν αὐτοῖς, γηροκομεῖα, ναὸν καὶ παρεκκλήσια δώδεκα,
τούτων δὲ πάντων οὐδ' ἴχνος νὰ σώζηται μετὰ τεσσαράκοντα
ἔτη καὶ ὁ Ἄγιος Ἁθανάσιος ὁ κτίτωρ τῆς Λαύρας, οἱ συντάξαντες τὸ Α' Τυπικὸν καὶ ὁ Παῦλος ὁ Ξηροποταμίτης, ὁ·
σύγχρονος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ν' ἀγνοῶσι πάντα ταῦτα.
Ὁ θέλων νὰ βασανίσῃ τὴν παράδσσιν μάταιόν τι ἐπιχει1 'Η παράδοσις αϋιη προέκυψεν έκ τοϋ συλ7,ογισμοϋ δτι· ὰφοϋ'
δ βασιλδπαις Παϋλος ὰνωκοδδμησε τὴν Μ. Ξηροποτάμου, ἕπεται δτι
κατοπιν, αν μὴ πρότερον ϊδρυσε και τὴν φέρουσαν τδ ονομά του.
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ρεῖ καὶ παθαίνει πτῆσιν 'Ικάρου, ὡς ἔπαθον οἱ ἐν Εὐρώπῃ
σοφοὶ οἱ βασανίσαντες τὴν ἀρχέγονον Ἑλληνικὴν παράδοσιν,
διὸ καλῶς κείσθω αὕτη ἄχρις οὗ ποτε τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ
διαυγάσῃ. Καίτοι ὀψιγενής, σεβόμεθα αὐτήν, οὐδόλως δ' ἥμαρτον ὁ Λάνδος, ὁ Δσ.πόντες, ὁ Κομνηνός, ὁ Καλλιγᾶς, ὁ Πίστης καὶ εἴ τις ἕτερος, γράψαντες ὑπὸ τὸ κράτος αὐτῆς. Τὰ
ὀλίγα ταῦτα ἐγράψαμεν περὶ αὐτῆς ὅπως διακριθῇ ἡ ἀτέκμαρ'
τος ἱστορία, ἡ λεγομένη παράδοσις, τῆς θετικῆς καὶ βεβαίας.
καὶ ὅπως παρασκευάσωμεν τὸν ἀναγνώστην πρὸς κατανόησιν
ἑτέρων συγγραφέων καὶ μάλιστα τῶν γραψάντων μετὰ κριτικῆς.
ἐρεύνης περὶ τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους καὶ τῶν ἐν αὐτῷ Μονῶν ὧν
πρῶτος μὲν ἐν Εὐρώπῃ ὁ Ιο8βρ1ι Μ1ϊΙ1θγ, ᾧ ἠκολούθησαν οὐ
λοιποί, πρῶτος δὲ παρ' ἡμῖν ὁ Θεοδώρητος ἐξ Ἰωαννίνων μοναχὸς καὶ προηγούμενος τῆς ἐν Ἄθῳ Λαύρας καὶ εἶτα ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἀκμάσας κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΗ
αἰῶνος καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΘ', ἀνὴρ λόγιος, πολλὰ μελετήσας.
ἐν Αθῳ καὶ μετ' ἀσυνήθους παρρησίας κρίνας περὶ τῆς παραδόσεως πολεμήσας δ' αὐτὴν δι' ἀ.καταμαχήτων συλλογισμῶν
ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχαιοτέρων τοῦ 'Ὁρους ἐγγράφωνά Τοῦτον
ἠκολούθησεν ὁ Μανουὴἰ, Γεδεών, ὁ γνωστὸς μεσαιοδίφης.2
Καὶ δἁ ἄλλον τινὰ λόγον ἐγράψαμεν περὶ παραδόσεως. Ὁ
γνωστὸς διὰ τὴν πολύτροπον αὐτοῦ δρᾶσιν ἐν Ἁνατολῇ Ἑῶσος Ἁρχιμανδρίτης καὶ κατόπιν Ἐπίσκοπος Πορφύριος Οὐσπένσκης, ἐρευνήσας μετὰ μεγάλης ἐπιμονῆς τὸν Ἄθω κατὰ
τὰ ἔτη 1845, 1846, 1858, 1859 καὶ 1861* καὶ θελήσας νὰ
ἀναπληρώσῃ τὸ ἱστορικὸν κενόν, μὴ ἀρκεσθεὶς ὅμως εἰς τὴν
ὑπάρχουσαν παράδοσιν, ἔθεσεν αὐτὴν ὑπὸ βάσανον δά αὐθαιρέτων συλλογισμῶγ καὶ ἔπλασεν ἱστορίαν ἀνυπόστατον, πλήρη
ληρημάτων καὶ ψευδων ἐπιχειρημάτων πλανήσασαν τοὺς ἀδαεῖς
ἱστορικῶν γνώσεων, ἕνεκα μάλιστα τῆς χαλκεντέρου ὑπομονῆς.
μεθ' ἧς συνέρραψε ταύτην. Εἰς τὸ ἔργον τούτου θὰ ἐπανέλ-1 Ὅρα περιγραφὴν Θεοδωρήτου εν βιβλιογραφικφ τμήματι του
μετὰ χεϊρας ἔργου.
* «Ὅ "Αθως».
3Αὺτ6θι. Παρ' ἀγιορειτων ὴκοϋσαμεν δτι κα'ι ὰνασκαφάς εν τισι
σημεώις ένήργησε.
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θωμεν κατ' ἀνάγκην, ἀφοῦ πρότερον περιγράψωμεν τὰ κατὰ
τὸν Πέτρον Ἀθωϊιην.
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο ΑΘΩΓΤΗΣ
Τὸν "Αγιον Πέτρον τὸν Ἁθωῖτην ἐθέσαμεν μεταξὺ τῆς
παραδόσεως, διότι ἐκ τῶν ἀντιμαχομένων γνωμῶν περὶ τῆς
ώποχῆς καθ' ἣν ἤκμασεν, ἐκ τοῦ τρόπου καθ' δν ἐβιογραφήθη
τὸ πάλαι καὶ ἐκ τῆς ὑπερανθρώπου αὐτοῦ ἀσκήσεως, δύναται
ὀρθῶς νὰ ταχθῇ μεταξὺ τῆς παραδόσεως καὶ τῆς ἱστορίας,
πρῶτος ἀσκητὴς τοῦ Ὄρους, χανόμενος, ὡς ὁ Παῶλος ὁ Θηβαῖος ἐν τῇ ἀρχαιότητι τοῦ μοναχισμοῦ, εἰς τὴν πυκνὴν ὁμί,χλην ἐξ ἧς κατόπιν ἀνέθορεν ἡ εὐκρινὴς ἱστορία.1
Κατὰ τὸν βιογράφον τοῦ Ἁγίου Πέτροιύ ΝικόλαονΓ οὗτος
βυζάντιος τὴν πατρίὀα καὶ ἀνώτερος στρατιωτικὸς (σχολάριος)
1 Ὅρα περι Παύλου Θηβαίου και Μ. 'Αντωνίου τδ ἔργον τοϋ
τδτε υφηγητοϋ τοϋ 'Εκκλησιαστικυϋ δικαιου ἐν τφ 'Εθν. Πανεπιστημϊφ
Εϋαγγέλου Γ. Νικολαϊδου «Περ'ι της μοναχικής άκτημοσϋνης ἐν τφ
κοινφ και τω 'Ελληνικφ 'Εκκλησιαστικω δικαίφ» 'Αθὴναι, Ι9ΟΙ
σελ. Ι7 - Ι9.
* Τοϋ 'Αγίου Πέτρου τὴν μνήμην ή 'Εκκλησϊα γεραίρει τὴν 12ην
Ἰουνϊου μετα τὴς τοϋ δμοειδοϋς αϋτφ 'Αγίου Ὅνουφρϊου. 'Αμφότερο,.
-εϊκονϊζονται γυμνοϊ, ἐν προβεβηκεϊα ήλικϊα, δ μέν Ὅνούφριος μετὰ
παχείας γενειάδος ἀφικνουμένης μέχρι έδάφους, δ δὲ Πέτρος μεθ'
δμοϊας μέχρι των γονατων. Ὅρα σύντομα περι Πέτρον εν Συναξαριστῆ.
2 'ϊΓ ϋ.τδ ὰγνιδστου ὴμϊν Νικολάου πονηθεϊσα βιογραφία τοϋ
' Αγιου Πέτρου σιδζεται εν άρχαίφ κωδικι τὴς Λαϋρας, σωζεται και
ἐν τὴ τοϋ Βατοπεδίου κατὰ τὴν μαρτυρῶν τοϋ Οϋνσπένσκη και τοιαϋτη
δμοίως εϊς τὴν των 'Ρωσων κατὰ τον κατάλογον τοϋ Λάμπρου (ὰριθ.
279) τοιαύτην ἔγρα·ψε και δ "Αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας σωζομενην
εν τω τέλει πανηγυρικοϋ κωδικο; τὴς Λαϋρας, και εν κωδικι τὴς των
'Ιβήρων. Τὴς πρωτης άρχή' «Τ6 τους ὰγϊων βίους και τὴν αὑτων
©εοφιλὴ κλπ.», τὴς δέ δευτέρας' «Οϋ δϊκαιον έστιν, ως γέ μοι δοκων»·
Ὅρα και Ρπϊτο1. Μϊ^ηε ΡΝ' 989 - 996.
* «"Ετεροι 8έ στρατιωται, λέγει δ Προκοπιος, οϋχ ῆσσους ὴ πεντακύσιοι και τρισχϊλιοι, τα έξαρχὴς έπϊ φυλακῆ τδ Παλατῶυ κατέστησαν, ους περ σχολαρῶυς καλοϋσι και αϋτοϊς συντάξεις ὰνέκαθεν
πλεῶυς ἢ τοϊς άλλοις ᾶπασι τδ δημύσιον ἀεί χορηγεϊν εϊω9εν». Ὅρα
Σκαρλάτου Βυζαντίου, 'Η Κωνσταντινούπολις 'Αθὴναι Ι869 τδμ. Γ'
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ὑπεσχέθη εἰς τὸν Θεὸν νὰ γίνῃ μοναχός, ἀλλὰ τὴν ὑπόσχεσιναὑτοῦ ἀναβαλὼν ἔτυχε νὰ ἡτϊηθῇ ἐν πολέμῳ πρὸς τοὺς Ἅραβας καὶ αἰχμαλωτισθεὶς ἐνεκλείσθη εἰς τὸ φρούριον τοῦ Σαμαρᾶ.1 Ἐκεῖ μεταμεληθεὶς ἐπὶ τῇ ἀθετήσει τῆς ὑποσχέσεως:
αὑτοῦ καὶ νηστείαις καὶ δεήσεσι προσκαρτερῶν ἐπεφάνησαν
αὐτῷ ὁ Ἄγιος Νικόλαος καὶ Συμεὼν ὁ Θεοδόχος καὶ ἐλύτρωσαν τῶν δεσμῶν καὶ εἰς Ἑώμην ὡδήγησεν ὁ πρῶτος ἔνθα ὁ
τότε Πάπας, θείῳ βουλήματι, προγνοὺς τὰ κατὰ τὸν ἄνδρα,
ἔκειρεν αὐτὸν μοναχόν. Ἑκ τῆς Ἑώμης ὁ Πέτρος ἀναχωρήσας καὶ εἰς πλοῖον ἐμβὰς ἔλαβεν ἄγνωστον διεύθυνσιν, διαπλεύσας δὲ ἐφ' ἡμέρας εἰδεν ἐν ὁράματι τὸν Ἅγιον Νικόλαον
καὶ τὴν Θεοτόκον, ἥτις ταῦτα τὰ ὀήματα ἐλάλησε τῷ ἁγίῳἱκετεύοντι ὑπὲρ τοῦ Πέιρου :
« Ἑν τῷ τοῦ Ἅθῳ Ὄρει ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ,
« ὅπερ εἰς κληρονομίαν αἰτησαμένη εἴ'ληφα παρὰ τοῦ ἐμοῦ.
«. Υἱοῦ καὶ Θεοῦ, ὅπως οἱ τῶν κοσμικῶν ἀναχωροῦντες συγχύ« σεων καὶ τῶν πνευματικῶν ὅση δύναμις ἀντεχόμενοι καὶ τὸ·
« ἐμὸν ἀληθείᾳ καὶ πίστει καὶ διαθέσει ψυχῆς ἐπικαλούμενοι
« ὅνομα, τήν τε παροῦσαν ζωὴν ἀμέριμνοι διανύωσι καὶ τὴν
« μέλλουσαν δΓ ἔργων θεαρέστων κληρονομῶσΓ πάνυ γὰρ
« ἐπιτερπῶς τούτου ἔχτο καὶ λίαν μου τὸ πνεῦμα ἐπ' αὐτῷ·
« ἐπευφραίνεται καὶ γὰρ σαφῶς οἶδα, ὅτι ἔσται ποτὲ πλησθή« σεται τοῦ τάγματος τῷν μοναχῶν ἀπ' ἄκρων ἕως ἄκρων
« αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλεος τοῦ ἐμοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ, εἴ γε και·
« αὐτοὶ τῶν σωτηρίων ἐντολῶν ἀντέχονται, εἰς τὸν σύμπαντα.
« αἰῶνα ἐπ' αὐτῶν οὐ διασκεδασθήσεταΓ καὶ πλατυνῶ αὐτοὺς.
« ἐπὶ ,νότον καὶ βορρᾶν τοῦ εἰρημένου δρους καὶ κατακυριεύ« σουσιν αὐτοῦ ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ τὸ ὅνομα.
« αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ ὑφηλίῳ περιβόητον θήσω καὶ τῶν δια« καρτερούντων ἐν αὐτῷ ὑπερασπιῶ».
Τοῦ Πέτρου διῖπνυσθέντος ταὶ χαίροντος ἤγγισε τὸ πλοῖονσελ. 87 και 272 πρβλ. Α' σελ. Ι9ῖ. Ὅ βιογράφος Νικόλαος λέγει τον
Πέτρον δντα εν τὴ πεμπτη των σχολαρὶων σχολῆ (;)
1 «Κάστρον τοϋτδ έσιι τοϊς "Αραψιν δχυρώτατον τε κα'ι πολυάν-·
θρωπον» εν Συρίςι. 'Εκ της βιογραφϊας.
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-ἐπὶ τὸν Ἄθω καὶ ἔστη ἐκεῖ ἐν τῷ ἀκρωτηρίῳ ἀκίνητον,
αὐτὸς δὲ νοήσας τὴν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν ἀπεβιβάσθη καὶ περιελθὼν τὸν τόπον εὗρε σπήλαιον, «πάνυ μὲν σζοτεινόν, ὕλῃ
δὲ βαθείᾳ περιστοιχισμένων», εἰς δ ἐνεκατέστη.
Ὄ Πέτρος ἐπὶ πεντήκοντα καὶ τρεῖς ἐνιαυτοὺς ἤνυσε
·βίον ἄσαρκον, ἐν μέσῳ φοβερῶν, ἀνεφίκτων, ὑπερανθρώπων
··ἀσκητικῶν ἀγώνεον, χωρὶς κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο νὰ ἴδῃ
μορφὴν ἀνθρώπου (διότι ὡς ὑπονοεῖ ὁ βιογράφος ἧτο ἀκατοίκητον τὸ Ὄρος) δτε δ' ἐπέστη ὁ καιρὸς τῆς πρὸς Κύριον
ἐκδημίας αὐτοῦ, κυνηγός τις διώκων ἔλαφον μέχρι τοῦ σπηλαίου εὗρε τὸν Ἅγιον ὁλόγυμνον, πολιὸν καὶ τὴν γενειάδα
·μέχρι γαστρὸς *ἔχοντα.
Ὁ κυνηγὸς ἔντρομος ἀκούσας τὰ ὅσα διηγήθη περὶ ἑαυτοῦ ὁ ὅσιος ἠθέλησε νὰ μείνῃ παρ' αὐτῷ, ἀλλ' οὗτος ἀπέλυσεν
αὐτὸν εἰς τὰ ἴδια καὶ ὅταν οὗτος, μετά τινα χρόνον ὑπέστρεψεν εἰς τὸ σπήλαιον, κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Ἁγίου, μετὰ τοῦ
ἀδελφοῦ του καὶ δύο μοναχῶν, εὗρε τὸν μακάριον τεθνεῶτα.
'Ο κυνηγὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μετέβησαν διὰ θαλάσσης
ἐκεῖ, ὅθεν παραλαβόντες τὸ λείψανον τοῦ Πέτρου καὶ θέσαντες ἐν τῷ πλοίῳ παρέπλεον τὴν βορείαν τοῦ Ὄρο 'ς πλευράν,
ἀλλὰ ἐγγίσαντες πρὸς τὴν μονὴν τοῦ Κλήμεντος, τὸ πλοῖον
ἕστη ἐκεῖ καὶ οἱ κάτοχοι τοῦ λειψάνου τοῦ Πέτρου, ἑκόντες
ἄκοντες, ἀπεβίβασαν αὐτὸ εἰς τὴν μονὴν ταύτην, θέσαντες ἐν
τῷ ναῷ. 'Εκεῖ ἔμενε τὸ λείψανον τοῦ Πέτρου ἐκτεθειμένον
ἡμέρας ἑπτὰ εἰς προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τοῦ πλήθους τῶν
> «Κατ' ϊχνος δὲ βαίνοντες τοϋ θηρευτοϋ κα'ι περισκοποϋντος
ποιου τροπου περιγένηιαι τοϋ ζωου, φαίνεται αϋτφ, εν τοϊς δεξιοϊς
μέρεσιν άτενίσανϊι, ὰνὴρ βαΟὺς μὲν τὴν ύπήνην κα'ι τας τὴς κεφα2,ὴς
τριχας μέχρι τὴς μήτρας κα9ιεμένας ἔχων, τδ δὲ υπολοιπον σωμα
ὰπογεγυμνωμένον κα'ι παντδς έσιερημἐνος ἐνδύματος, δν ϊδων και τφ
παραδοξφ τοϋ δράματος ἔκπληκτο; γεγονως, έδειλιασε σφδδρα και τδ
8ήραμα καταλιπων, δπισ96ρμητος εϊη και φεύγειν δση δύναμις ῆρξατο'
έωρακώς 8έ τοϋτον δ μακάριος φυγὴ χρησοίμενος, φησ'ι προς αϋιον
μεγάλη τῆ φωνὴ' τι φοβὴ, τί ταραττη, τϊ δέ με φεύγεις άδελφέ ;
κὰγάι άν9ρωπος ειμϊ ως και σϋ και ου φάσμα δαιμονων, ως υπέλαβες·
δεϋρο προς με κα'ι ἔγγισον και ἀναγγελω σοι πανια τα κατ' εμε, εις
τοντο γαρ και ὰπέστειλέ σε δ Κύριος» (έκ τὴς βιογραφίας).
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μοναχῶν, οϊτινε'ς ἠθροίσθησαν ἐκ παντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἂθω, ὡς καὶ τῶν περιοίκων, μεθ' ὅ, ἀλόῃ καὶ σμύρνῃ καὶ
ώιαφόροις ἀρώμασιν ἐν σινδόνῃ εἱλίσαντες, κατέθεντο ἐν τῷ
·δεξιῷ μέρει τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου.
Μετὰ τὸν ἐνταφιασμὸν τοῦ Πέτρου ὁ θηρευτὴς μετὰ τοῦ
αδελφοῦ του ἀπῆλθον, οἱ δὲ δύο μοναχοὶ οἴτινες συνώδευσαν τούτους, καιροφυλακτήσαντες καὶ τυμβωρυχήσαντες ἔκλεψαν
τὸ ἁγιον Λείψανον καὶ μετέφερον εἰς Φώζαιαν τῆς Θράκης
ιἔνθα ἐπὶ ιιακρὸν ἐτηρεῖτο ἀπείρους ἰάσεις βλύζον τοῖς πιστοῖς.
Τοιαῦτα ἐν συνόψει τὰ περὶ Πέτρου, ἄπερ διὰ μακρῶν
περιγράφει ὁ Νικόλαος ὡς αὐτόπτης καὶ αὐτήκοος γεγονώς,
τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ Πέτρου θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου λέγει
παραλαβὼν ἐκ τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου Ἑπισκόπου Πατάρων
τῆς Λυκίας.
Ὁ βιογράφος Νικόλαος ἠθέλησε νὰ δώσῃ ἱστορικὴν χροιὰν
εἰς τὴν περὶ Πέτρου παράδοσιν συγγράψας τὴν βιογραφίαν
ταύτην καὶ ἴνα γίνῃ πιστευτὸς ἔγραψεν ἐαυτὸν αὐτόπτην καὶ
·αὐτήκοον τῶν γεγονότων προφανῶς δμως εἶναι πολὺ μεταγενέστερος, τόσῳ μᾶλλον ὅσορ διὰ τῆς συνήθους τοῖς τὰ τοιαῦτα
τὸ πάλαι παρεγγράψασι ἱστορικῆς ἀπειρίας περιέπεσεν εἰς
πολλὰς ἀ.νακριβείας καὶ ὰντιφάσεις, αἴτινες δριμέως ἐπεκρίθησαν πρὸ πολλοῦθ
' Ταϋτας ῆλεγξε προ πολλοϋ δ γράψας τδ χειρογραφον της
Μονὴς τοϋ Φιλο1ἰέου, οῦπερ ευρηνται τμήματα παρ' Ουνσπένσκη και
τδ δποϊον ϊσως εϊνε έκεϊνο δπερ περιεϊχε τὴν περὶ Τσακωνων εϊδησιν τοϋ Εα11αιεταγετ μὴ δπὰρχον νϋν εϊς τὴν Μονὴν ταύιην. Οῦτος
τον Με9δδιον Παταρων λέγει έκατδν ἔτη προγενεστερον τοϋ 'Αγίου
Νικολαου, ως μαρτυρήσαντα έπι Αϋρηλιανοϋ, πλανηβέντα δέ Ο·εωρεϊ
τον Νικοδημον 'Αγιορει'την, οσιις ϊδων δτι δ "Αγιος Με96διος ἔγρα·ψε καιοι 'Ωριγένους καί δτι ή Ε' σύνοδος ἀ'·αθεμοιτισε τους Ὅριγενιστας εν ετει 553 συνεπέρανεν δτι δ Μεθδδιος ῆκιιαζε τφ 55Ο. (Ὅρα
ϋποσημ. Συναξαριστοϋ εν τὴ Κ' 'Ιουνϊουύ δικαίως δέ παρατηρεϊ δτι,
εις “Αγιος οῖον παριστὰνει αυι;δν δ βιογραφος αὑτοϋ, δὲν εϊνε δυνα·
τον νὰ περιαυτολογήση εϊς ἔνα κυνηγον, έξ ὰλλου πως δ Πέτρος έβιωσε
. 53 ἔτη χωρ'ις νὰ ϊδη άνθρωπον, ὰκατοικήτου καί έρήμου ὅντος τοϋ
'Ἂθω, κατὰ δὲ τὴν κηδεϊαν αυτοϋ ευρέθησαν ὴ μονὴ τοϋ Κλήμεντος
«οσοϋτον έγγϋς και πλὴθος μοναχων ^ε·ϊς τὸν "Αθω. Ὅρα πλειονα εν
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Τὸν Πέτρον ἡ παράδοσις θέλει ἀκμάσαντα ἢ μᾶλλον ἀσκήσαντα ἐν Ἄθῳ ἐπὶ τῆς βασιλείας τῶν αὐτοκρατόρων Θεοφίλου, Μιχαὴλ τοῦ Γ' καὶ Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος, δηλαδὴ
μεταξὺ τῶν ἐτῶν 829 - 886. Καθ' ἡμᾶς ἡ ἐποχή, ἣν ὁρίζει ἡ.
παράδοσις, ὅτι ὁ Πέτρος ἤσκησεν ἐν Ἄθῳ, εἶνε προσφυεστάτη
πρὸς ἐξήγησιν τοῦ προσώπου αὐτοῦ, διότι τί ἁπλούστερον ἢ,
ὅτι ὁ Πέτρος πρῶτος διέσχισε τὴν ἐκ τῆς ἐρημώσεως παρθενωθεῖσαν αὖθις δασώδη ἔκτασιν τῆς χερσονήσου ἐγκατασταθεὶς εἰς τὸ ἄκρον τοῦ 'Ἁθω καὶ ὅτι οὐδένα εἶδεν, ἐρήμου'
οὔσης τῆς χώρας, ἢ μάλιστα ὅτι διὰ θαλάσσης μετέβη ἐκεῖ
καὶ ὅτι ἰσχυρᾶς θελήσεως ἀνὴρ ὤν, ἔμεινεν ἀπομεμονωμένος,.
οἰκείᾳ βουλῇ, ἐν τῷ σπηλαίῳ του, χωρὶς νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν μοναχῶν ἐκείνων, οἴτινες κατὰ τοῦτον περίπου
τὸν χρόνον πρῶτοι ἤρχισαν νὰ οἰκίζωσι τὸν 'Ἁθω, ἀρξάμενοι
ἐκ τοῦ ὁμαλωτέρου καὶ τῷ κάστρῳ τῆς Ἰερισσοῦ ἐγγυτάτου
ἄκρου, τοῦ Ἀκανθίου ἰσθμοῦ, ὅστις κεῖται εἰς τὸ ἀντίθετον
ἄκρον τῆς θέσεως ἣν ἐξέλεξεν ὁ τολμηρὸς καὶ ἔνθους Πέτρος.
Καὶ ἐκ τῶν θρυλουμένων περὶ μονῆς Κλήμεντος, ἣν ὁ
βιογρά.φος Νικόλαος καὶ ἄλλοι γράψαντες παρόμοια ἐν Ἀθῳ,
ὑπονοοῦσιν ὡς αὐτὴν ταύτην τὴν Μονὴν τῶν 'Ιβήρων, δύναται νὰ εὕρῃ τις ἱστορικόν τινα πυρῆνα. Μονὴν Κλήμεντος
εὑρίσκομεν ἐν τῷ Ὄρει Ἄθῳ κατὰ τοὺς πρώτους ἱστορικοὺς
χοόνους τοῦ ἐκεῖσε μοναχισμοῦ, ἥτις πσρακμάσασα προσηρτήθη εἰς τὴν Μονὴν τῶν 'Ιβήρων τῷ 98Ο ὑπὸ Βασιλείου τοῦ
Βουλγαροκτόνου. Βεβαίως ἡ παρακμάσασα μονὴ Κλήμεντος
ἠρίθμει ἀρκετὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τοῦτο οὐδόλως δύσκολον νὰ
ὑποθέσωμεν ὅτι, τὸν Πέτρον θανόντα ἐκήδευσαν εἰς τὴν μικρὰν μονὴν τοῦ Κλήμεντος οἱ μοναχοὶ αὐτῆς. Ἐὰν Θὕτως
ἔχῃ τὸ πράγμα, τότε ἡ μονὴ τοῦ Κλήμεντος ὑπῆρξε μία τῶν
ἀρχαιοτέρων μονῶν ἐξ ὧν ἴδρυσαν οἱ μοναχοὶ κατὰ τὸ τελευταῖον τέταρτον τοῦ Θ' αἰῶνός, ἢ καὶ μικρὸν πρότερον, ὅτε
ἐκ τοῦ 'Ακανθίου ἰσθμοῦ ἤρχισαν χωροῦντες εἰς τὰ ἔνδον τῆς,
χερσονήσου τοῦ Ἄθω.
«“Αθφ» Π. Οϋνσπένσκη, τομ. ΠΙ, σελ. 3Ο2 - 3Ο7. Ὅ έκσυρίξας ταϋια
εϊχεν υπ" δψιν χειρογραφον φέρον διαφορας γραφής και λεπτομερειων"
τινων τοϋ σωζομένου έν τῆ Λαύρα, δπερ δ γράψας ἔλαβεν ϋπ' δψιν.
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Τοιαύτας εἰκασίας μετ' ἐπιφυλάξεως δύναται νὰ ἐκῳέρῃ
ὁ προσπαθὼν ψηλαφητεὶ νὰ ἐρευνήσῃ τὰ ἀδιόριστα γεγονότα
χρόνων δι' οὐς τὸ κόσκινον τῆς κριτικῆς ἐρεύνης εἶνε ἄχρηστον. 'Ἑδη ἀνάγκη νὰ παλινδρομήσωμεν εἰς τὰ προεκτεθέντα
παρακολουθοῦντες τὸν Ἐῶσον Πορφύριον Οὐνσπένσκην, τὸν
ἀντικαταστήσαντα τὴν παράδοσιν δύ ἱστορίας συρραφείσης
ἁτ' αϋϋ·αϊ3ειων στοχασμων καὶ γελοϊων συμπερααμΑτων.
Θὰ ἧτο ἀνάξιον τῶν ἡμετέρων κόπων ἐὰν ὁ χαλκέντερος οὗτος
τῆς Χοιστιανικῆς ἀνατολῆς συγγραφεὺς ἧτο ἄγνωστός τις, ὅστις
ἐλαχίστης προσοχῆς ἠξιώθη καὶ τὰ ἔργα του κεῖνται ἐν κονιορτοβριθεῖ τινι ἄκρῳ ἐιταρχιακῆς βιβλιοθήκης' ἐπειδὴ ὅμως εἶνε
λίαν γνωστὸς ἐν τῇ Ἁνατολῇ, ἐπειδὴ ὅντως ὑπῆρξεν ἀκάματος
κ ιὶ γόνιμος συγγραφεὺς καὶ ἐπειδὴ ἠρεύνησεν ἐπὶ μακρὸν
τὸν 'Ἀθω, τὰς δὲ μυθοπλαστίας αὐτοῦ συνέδεσεν (ἐν τῷ
τριτόμῳ περὶ 'Ἀθω ἔργῳ αὐτοῦ) καὶ συνέφυρε μετὰ τῆς ἐρεύνης τῶν ἱστορικῶν χρόνων καὶ τῆς παραθέσεως πρωτοτύπων
ἐγγράφων, νομίζομεν δτι εἶνε ἀπαραίτητον νὰ παρακολουθήσωμεν αὐτὸν ἐφ' ὅσον τὰ στενὰ ὅρια τοῦ παρόντος ἔργου
ἐπιτρέπουσιν, τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι οὐ σπανίως εἰς τὰς σελίδας τοῦ Οὐνσπένσκη ἀνατρέχωσιν.
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΟΥΝΣΠΕΝΣΚΗΣ

Ὁ Οὐνσπένσκης μετὰ τὰς κοπιώδεις αὐτοῦ ἐρεύνας ἠσχύνετο νὰ διατελῇ ἐν τῷ σκότει μυθώδους παραδόσεως ἐλάχιστα
διαφωτιζούσης τὸ ἀπὸ τοῦ Δ'—Θ' αἰῶνος διάστημα' ἔσχε λοιπὸν τὴν ἀγαθὴν διάθεσιν νὰ ἐξαγάγῃ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης συμπαρασύρων καὶ πάντας τοὺς αὐτῷ πιστεύοντας. Οὕτω βουληθεὶς ἐπὶ αἴθρην νὰ βαδίσῃ δὲν ἐβράδυνε νὰ ἐξεύρῃ στηρίγματα
δύ ὧν θαρραλέως νὰ προχωρήσῃ, ἐνῶ πᾶς ἕτερος οὐδὲ ὅρθιος
θὰ συνεκρατεῖτο.
Δύο τινὰ ὑπῆρξαν αἱ πρῶται καὶ κύριαι αὐτοῦ βάσεις. Ἑ περὶ
Τσακώνων εἴδησις ἡ περιεχομένη ἐν τῷ ἐξαφανισθέντι χειρογράφῳ τῆς Μονῆς Φιλοθέου καὶ εἶς «ἱστορικὸς λόγος» περιεχόμενος ἐν χειρογράφῳ κώδικι τῆς Μονῆς τοῦ Κωνσταμονίτου,
καθ' ὅν εἰς τὸν καιρὸν τῆς πρώτης περιόδου τῆς εἰκονομαχίας
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οἱ ἐν Ἅθῳ μοναχοὶ ἐβάπτιζον τοὺς ἐκεῖ καταφυγόντας ἐκ
βορρᾶ βαρβάρους.
Τὸ χειρόγραφον τῆς τοϋ Φιλοθέου ἴσως ἔγραφεν ὅτι ὁ
«Φλάβιος Κωνσταντῖνος» μετᾧκησε τοὺς Τσάκωνας εἰς Πελοπόννησον παραχωρήσας τὸν 'Ἀθω τοῖς μοναχοῖς, ἐπειδὴ δὲ καὶ
ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ Δ' ὁ ἐπικληθεὶς Πωγωνᾶτος
(668 - 685) ἐκαλεῖτο καὶ ἐκεῖνος Φλάβιος, ἡ ἀνακάλυψις τοῦ
Οὐνσπένσκη ὑπῆρξε πλήρης. 'Ὁθεν ὁ Πωγωνᾶτος μετᾧκησε
τοὺς Τσάκωνας καὶ οὗτος ἔδωκε τὴν χώραν τοῖς μοναχοῖς·
τόσῳ μᾶλλον, ὅσῳ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἕνεκα τῶν ἐπιδρο·
μῶν τῶν βαρβάρων εἰς τὸ Βυζαντινὸν κράτος, κληρικοὶ καὶ
μοναχοὶ φεύγοντες ἀνέστιοι τὰς κατακτηθείσας χώρας κατέφυγον εἰς Κωνσταντινούπολιν και τὰς ἄλλας ὀχυρωμένας πόλεις
εἰς βάρος τῆς 'Εκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας. Πρὸς κύρωσιν
τῶν λόγων του φέρει τὸν ΙΗ' κανόνα τῆς Πενθέκτης συνόδου,
ὅστις κελεύει ὅπως οἱ κληρικοὶ ἐπανέλθωσιν εἰς τὰς οἰκείας
ἐκκλησίας ὅταν παύσωνται αἱ βαρβαρικαὶ ἐπιδρομαὶ ἕνεκα τῶν
ὁποίων ἀπεμακρύνθησαν αὐτῶγ1 καὶ τὸν ΜΒ' κανόνα τῆς
αὐτῆς κελεύοντα ὅπως οἱ λεγόμενοι ἐρημῖται, οἴτινες μελανειμονοῦντες καὶ κομῶντες περιέρχονται τὰς πόλεις καὶ ἀδεῶς
συναναστρεφόμενοι καθυβρίζουσι τὸ οἰκεῖον ἐπάγγελμα, ἢ νὰ
κείρωνται τὰς κόμας καὶ τὸ τῶν λοιπῶν μοναχῶν ἀναδεχόμενοι
σχῆμα νὰ ἐγκαθίστανται εἰς μοναστήριον, ἢ ν' ἀπελαύνωνται
ἐκ τῶν πόλεων ώθούμενοι εἰς τὰς ἐρήμους, ἐξ ὧν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἐαυτοῖς ἀνεπλάσαντο.2 Περιττὸν εἰπεῖν κατὰ πόσον συ* «Τους προφάσει βαρβαρικὴς ἐπιδρομής, ὴ άλλως πως εκ περισ·τάσεως μειανάστας γενομένους, Κληρικούς, ήνικα αν δ τοοπος αυτοϊς
άποπαϋσηιαι, ὴ αι -ων βαρβάρων ἐπιδρομαί, δι' ας τὴν άναχωρησιν
έποιὴσαντο, αῦϊ1ις εν ταϊ; οϊκεϊαις εκχλητϊαις ποτστάσσομεν άπανέρχεσθ·αι, και μὴ έ,τί πολύ ταύτας ὰπροφασιστω; καταλιμπανειν. Εὶ δέ τις
κλπ.». Κανων ΙΗ' τὴς Πενθεκτης οϊκ. συνοδου.
2 «Τους λεγομένους έρημϊτας, οϊτινες μελανειμονοϋντες κα'ι τας
κεφαλάς κομωντες περιαγουσι τὰς πολεις, μεταξϋ άνδρων λαϊκων και
γυναικων ἀναοτρεφδμενοι, και τδ οϊκεϊον ἐπάγγελμα καθυβρι'ξοντες.
6ρϊζομεν, ει μεν αιροϋνται τὰ; κομας ὰποκειράμενοι, τδ των 2,οιπων
μοναχων ὰναδέξασθαι σχὴμα, τούτους ἐν μοναστηριφ έγκαθϊστασθαι
και τοϊς ἀδελφοϊς έγκαταλέγεσθαι. Εϊ δέ μὴ τουτο προέλοιντο παντά-
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-νηγοροῦσιν ὑπὲρ τοῦ Οὐνσπένσκη οἱ δύο οὗτοι κανόνες, διότι
καὶ τοῖς ἄκοῳ δακτύλῳ ἁψαμένοις τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων φανεροῦτατ ἡ ἔννοια αὐτῶν καὶ εἰς τίνα; κληρικοὺς καὶ
μοναχοὺς ἀφεώρων. Τὸ κωμικὸν εἶνε ὅτι ὁ Οὐνσπένσκης ἐκ
τοῦ ἐνθουσιασμοῦ πρὸς τὴν ἀνακάλυψίν του ἐλησμόνησεν ὅτι
οἱ κανόνες οὗτοι ἀνήκουσιν εἰς τὴτ Πενθέκτην καὶ ἀποδίδει
αὐτοὺς εἰς τὴν ΣΤ' σύνοδον, ἐνῶ αὕτη δὲν ἐθέσπισε κανόνας
ἀλλ' ἐδογμάτισε περὶ τῶν δύο φύσεων καὶ θελήσεων τοῦ Κυρίου. Τί ὅμως τούτῳ ; Ἑ Πενθέκτη, ἡ ἐν Τρούλλῳ σύνοδος,
ἐγένετο ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ Β' υἱοῦ ιοῦ Πωγωνάτου τῷ 691, ὁ
δὲ περίεργος οὗτος ἱστορικός, ἐζήτει τοὺς ἄνω κανόνας ν' ἀγάγῃ μέχρι Πωγωνάτου καὶ πρὸς τοῦτο εὗρε πρόχειρον καὶ συμφέρουσαν τὴν ἐποχὴν τῆς ΣΤ' οἰκουμενικῆς, συνόδου, ἥτις ἐγένετο τῷ 68Ο ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος τούτου !
Ὁ «ἱστορικὸς λόγος» τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου, περὶ οὗ
-,τοσοῦτον θόρυβον ἤγειρεν ὁ Οὐνσπένσκης, ἔχει ὡς ἐξῆς :
« Κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν εἰκονομάχων αὐτῶν βασιλέων, τὰ
« ἔθνη ἀπὸ τὰ παραδουνάβια μέρη εὑρόντα καιρὸν ἀναρχάας,
« διότι οἱ βασιλεῖς τῶν ὁωμαίων εἶχον πόλεμον κατὰ τῶν ἁ« γίων εἰκόνων οἱ ἀσεβεῖς, τότε δὴ τότε οἱ λεγόμενοι Ἑηχίνοι
« καὶ ἁπλούστερον Βλαχορηχίνοι καὶ Σαγουδάτεοι, ἐξουσιάσαν« τες τὴν Βουλγαρίαν καὶ ἁπλώσαντες ἀπὸ ὀλίγον κατ' ὀλίγον
« εἰς διάφορα μέρη ἐκυρίευσαν καὶ τὴν Μακεδονίαν, τέλος ἧλ« θον καὶ εἰς τὸ 'Ἁγιον Ὄρος μὲ ὅλα τους τὰ γυναικόπαιδα,
« διότι ὡς ἄνωθεν εἴπομεν, δὲν ἧτον τινὰς νὰ τοὺς ἀντισταθῇ
« καὶ νὰ τοὺς πολεμήσῃ' οϊτινες μὲ τὸν καιρὸν ἐπειδὴ ἐκατη« χήΟησαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρας ἐπίστευσαν καὶ ἔγιναν τέ« λειοι χριστιανοί' ὅμως ὁ καρκῖνος δὲν συνειθίζει νὰ περιπα« τῇ ὀρθά, ἀλλὰ πλαγίως εἰς ἕνα καὶ ἄλλο μέρος περιτριγυρί« ζει, οὕτω καὶ αὐτοὶ οἱ δόλιοι ἐπίστευσαν, ἐβαπτίσθησαν, καὶ
«. μετὰ ταῦτα ὑπετάχθησαν εἰς τοὺς Βασιλεῖς τῆς Κωνσταντι« νουπόλεως καὶ διὰ τοῦτο ἐπροχώρησαν ἐδῶ εἰς τὸ Ἁγιώνυπασιν αϋιοϋς των πολεων ἀπελαύνεσθαι κα'ι τας έρήμους οικεϊν, έξ
ων και τὴν έπωνυμίαν έαυτοϊς ὰνεπλάσαντο». Κανων ΜΒ' τὴς αϋτης
«συνόδου.
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μον 'Ὁρος τοῦ 'Ἁθωνος τάχα νὰ κατηχηθώῦν καλλίτερον
μὲ τὸν καιρόν... ἀλλ' εἶχον οἱ πατέρες τοῦ καιροῦ ἐκείνουπειρασαοὺς πολλοὺς ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους λέγω καὶ αἱρετικούς, καὶ ἀπὸ ἄλλα ἔθνη βάρβαρα, ἄθεα, ἄπιστα καὶ
ἀσεβῆ».
*
'Η περικοπὴ αὕτη ἐχρησίμευσεν ὡς δευτέρα βάσις τῷ Οὐνσπένσκῃ. Πληθυντικῶς ἀναφέρουσα Βασιλεῖς Ἐωμαίων ἐννοεῖ"
βεβαίως τὴν πρώτην πεῳίοδον τῆς εἰκονομαχίας, (ἐπὶ Λέοντος.
Γ' τοῦ Ἰσαύρου, Κωνσταντίνου Ε' τοῦ Κοπρωνύμου καὶ Λέον
τος Δ' τοῦ Χαζάρου), ἤτοι τὰ ἔτη 726-78Ο Διὰ τούτου &
Οὐνσπένσκης ἐκέρδισε δύο τινά' εὗρε μοναχισμὸν ἐν Ἄθῳ
κατὰ τὸν Η' αἰῶνα, ἡ δὲ ἐποχὴ αὕτη δὲν ἀπέχει πολὺ τοῦ Ζ'
αἰῶνος καὶ τῆς ποθητῆς χρονολογίας καθ' ἢν ἢκμασεν ὁ Πωγωνᾶιος. Ἰδοὺ λοιπὸν ἐτέθησαν οἱ θεμέλιοι, ἐφ' ὧν ὁ Οὐνσπένσκης ἤγειρε τὸ οἰκοδόμημα αὐτοῦ ὅπερ θὰ ἴδωιιεν ἐν
τοῖς περαιτέρω !
Νομίξομεν ὅτι ἀρκούντως ὑπεδείχβη τὸ σάθρον τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ πολλοῦ τούτου ἱστορικοῦ, ὅσον ἀφορἀ εἰς τὴναὐτογνώμονα αὐτοῦ ἀνακάλυψιν οτι ὁ Πωγιονᾶτος μετᾧκησε'
τοὺς Τσάκωνας καὶ ἔδωκε τὸν 'Ἀθω τοῖς μοναχοῖς. Τώρα θέλετε νὰ καταρρίψωμεν διὰ μείζονος εὐκολίας τὸν ἕτερτντῶν θεμελίων τοῦ Οὐνσπένσκη, τοὐτέστι τὸν περίφημον «ἱστορικὸν
λόγον» τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου ; 'Ιδού ! Ὁ κώδιξ ὁ περιῷ
χων τοῦτον ἐγράφη ὡς εἶδεν ἀδελφὸς τῆς Ἰερᾶς ἡμῶν Μονῆς,.
παρὰ Δοσιθέου τινὸς μοναχοῦ τῷ ἔτει 1844, ἔν ἔιος τάχα προ
τῆς μεταβάσεως τοῦ Οὐνσπένσκη εἰς 'Ἀθω!!!
Θέλετε νὰ προχωρήσωμεν ; Ἀρκοῦσι ταῦτα θὰ εἴπῃ τις, ἐξ:
ὅνυχος τὸν λέοντα κρίνων ἡμεῖς ὅμως δὲν συμφωνοῦμεν διότϊ
«
«
«
«
«

1 «Χριστιανικὴ 'Ανατολὴ -"Αθως» Π. Οὐνσπένσκη, ΙΙΙ σελ. 3ΙΓ..
Κωδιξ Μ. Κωνσταμονίτου σελ. Ι43-144. Τδ σχετικδν ισιορικδν τμὴμα·.
έπιγραφεται. «Λ6γος ιστορικδς τῆς παροϋσης Μονὴς μέ παραλλαγήν τινὰ
συνοπτικωτέραν τὴς προτέρας πυλαιας ιστοριας και διηγήσεως». Παρ'"
Οϋ'.·σπένσζη δ κωδιξ φέρει ἀριθμον 1, άγνιοστον δμως νϋν τὶνα ὰριθμδν
φέρει, και οι τοϋ Λαμπρου άρι9μο'ι προχει'ρως τεθέντες δὲν διετηρήθησαν ἐν τοϊς κωδιξιν. Πρβλ. Παπαρρηγοποώ,ου ιστοριαν 'ΕΖ,ληνικοϋ'ΕΟνου; τομ. Γ' σελ. 2Ο6 και 3ϊϊ.
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πρέπει νὰ γνωσθῇ τί ἐστὶ τόλμη ἱστορικοῦ καὶ θράσος Πορφυ-ρίου Οὐνσπένσκη.
Ὁ Πορφύριος προβαίνει καὶ εἰς τὴν ἔρευναν τῶν πρώτων
τοῦ ἐν Ἄθῳ μοναχισμοῦ ἐπισήμων ἐγγράφων πρὸς ἐνίσχυσιν
πῶν ἰδίων αὐτοῦ ἀνακαλύψεων, ἀλλὰ τὴν σαθρότητα τῆς ἐργα·σίας του ταύιης μέλλει νὰ καταδείξωμεν ἐν ὑποσημειώσεσι
κατὰ τὴν περαιτέρω παράθεσιν τῶν αὐτῶν ἱστορικῶν ἐγγράφων,
ἄπερ ἐπικαλεῖται.
Τὴν κενότητα ἣν παρουσιάζει τὸ ἀπὸ Κωνσταντίνου τοῦ
Πωγωνάτου μέχρι Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος διάστημα δὲν δι·στάζει ὁ Οὐνσπένσκης νὰ συμπληρώσῃ, ἀτρέμα προχωρῶν
·ὅθεν ἐφευρίσκει τρεις ἐρημώσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἢ Ἄθω,
λαβούσας χώραν κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο, τοιαύτας ὅμως ὡστε
νὰ μὴ διακόπτηται ἡ παράδοσις παρὰ τοῖς μοναχοῖς. Αἱ ἐρηιμώσεις, αἴτινες στερεοτύπως κατ' σὐτόν ἐπαναλαμβάνοντο ὑπὸ
πῶν Ἀράβων, ἀνήκουσιν εἰς τὰ έξῆς χρονικὰ δισστήματα :
Α' ἐρήμωσις........................... 67Ο- 676.
»
........................... 83Ο - 847.
Β'

»
........................... 866-87Ο.
Γ'
Μετὰ τὴν πρώτην ἐρήμωσιν ὁ Πωγωνᾶτος ἔδωκε τῷ 676
τὴν χώραν τοῖς μοναχοῖς, οἴτινες ἔζων ἐκεῖ μέχρι τοῦ 83Ο, ὅτε
ἐγένετο ἡ Β' ἐρήμωσις, ἕνεκα τοῦ φόβου ἐκ τῶν Ἁράβων,
διαρκέσασα 17 ἔτη ἢ ὀλιγώτερον. 'Ἐπειτα ἀπὸ τοῦ 847 - 866
ἤρχισαν νὰ ζῶσιν εἰς τὰ ὑψηλὰ μέρη τοῦ ἐρημωμένου 'Ἁθω
οἱ ἀσκηταὶ Ἰωσήφ, Εὐθύμιος, Ἰωάννης ὁ Κολοβός, Συμεών,
Ὄνούφριος καὶ ἄλλοι καὶ ἔκτισαν μικρὰς οἰκίας διεσκορπισμένας καὶ ἐν αὐτοῖς μικρὰς ἐκκλησίας δύ ἱεροπραξίας. Τῷ 866
ἀνεχώρησαν ὅλοι οἱ ἀσκηταὶ φοβούμενοι τοὺς Ἁραβας καὶ τότε
ἠρημώθη ὁ Ἄθως κατὰ τὴν τρίτην φορὰν καὶ ἤρχισαν πάλιν
νὰ κατοικῶσι μετὰ τὸ ἔτος 87Ο. Ἄξιος ὁ μισθός σου, ὧ Οὐνσπένσκη, διὰ τὴν θαυμαστὴν λεπτομέρειαν.
Τὴν Α' ἐρήμωσιν ἐφευρίσκει ὅπως δώσῃ τὴν εὐκαιρίαν
Κωνσταντίνῳ τῷ Πωγωνάτῳ νὰ ἐγκαταστήσῃ τοὺς μοναχοὺς ἐν
Ἄθῳ. Κατ' αὐτὴν δὲ λέγει ἐρημωθεῖσαν τὴν Μονὴν τοῦ Βατο
πεδίου, ἢν ἴδρυσαν ὁ Μ. Θεοδόσιος καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 'Ονώριος (θαυμάσια) τῷ 383 ἔτει, τρέχων ὅμως ἐλησμόνησε νὰ ση-
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μειώσῃ ὅτι ἠρημώθη καὶ ἡ τοῦ Ἑσφιγμένου, ἢν λέγει δτι ἔκτισεν ἡ Βασιλὶς Πουλχερία «ἐγγὺς τοῦ μικροῦ φρουρίου Ἁθωσαμαρίου» !
Ἑ μετὰ τὴν παραχώρησιν τοῦ Πωγωνάτου μέχρι τοῦ 83Ο
περίοδος τῶν 154 ἐτῶν εἶναι τῷ Οὐνσπένσκῃ ἀναγκαία ὅπως.
στηρίξῃ τὸν «ἱστορικὸν λόγον» τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου.
Τὴν ἐρήμωσιν τοῦ 83Ο εὗρεν εὐκόλως ἀναγνοὺς ἐν τῇ·
ἱστορίᾳ ὅτι κατὰ Ὁκτώβριον τοῦ 83Ο κατεναυμαχήθη ὑπὸ τῶν
'Αράβων ὁ τῶν Ἑωμαίων στόλος περὶ τὴν νῆσον Θάσον, καὶ
ἀφοῦ τὸ γεγονὸς ἔλαβε χώραν δεκάδας τινὰς μιλλίων ἐγγὺς τοῦ
'Ἀθω, διατί αὐτὸ νὰ ἐξαιρεθῇ ; Τοῦτο δὲν στερεῖται λογικῆς
βάσεως, ἀλλὰ τίς εἶπε τῷ Οὐνσπένσκῃ ὅτι ὁ Ἄθως εἴλκυσε
τοὺς Ἄραβας, οἴτινες ἠρήμωσαν τὸν τόπον καὶ ὅχι τοὐναντίον,
ὅτι ἧτο καὶ πρὶν ἔρημος ; "Ἰ γενικὴ ὅμως ἐρήαωσις αὕτη τοῦ
Ὄρους τῷ ἧτο ἀναγκαία ὅπως ἐξαφανίση τὰς πολυαρίθμους
μονάς, ας ἐφεῦρε καὶ ἄς θὰ παραθέσωμεν κατωτέρω.
Τῷ 862 (1Ο Αὐγούστου), λέγει, οἱ 'Ἀραβες λεηλατήσαντες
τὴν νῆσον Μιτυλήνην προσήγγισαν εἰς τὸν Ἅθω, ἠχμαλώτισαν
τοὺς μοναχοὺς τῆς Μ. Βατοπεδίου, ἔθεσαν πῦρ εἰς τὸν καθολικὸν ναὸν καὶ ἀνεχώρησαν εἰς Κρήτην. Οὕτω ἔμεινε τὸ Βατοπέδιον ἔρημον 7Ο ἔτη πάλιν. Εἰς τοῦτο ἤρκεσε τῷ Οὐνσπένσκῃ
τὸ συναξάριον τῆς Μονῆς ἀναφέρον τοιαύτην ἐρήμωσιν, θαυμαστὸν δὲ ὅτι τῷ διέφυγον τόσον εὐχερῶς τὰ ἔτη καὶ ἀντὶ νὰ
θέσῃ τὸ 866 ὅπερ ὁρίζει ὡς χρόνον Γ' ἐρημώσεως, ὡρισε τὸ
862. Τὸ Βατοπέδιον φέρει ἐρημωθὲν ἐπὶ 7Ο ἔτη, ἀλλὰ καν τὸ
γεγονὸς ὅπερ ἀναφέρει ἔλαβε χώραν, τότε διετέλεσεν ἔρημον
11Ο ἔτη, διότι γνωστὸν ὅτι ἱδρύθη μετὰ τὸ 972, προτροπῇ τοῦ
Ἅγίου Ἀθανασίου τοῦ κτίτορος τῆς Λαύρας.
Τὴν Γ' ἐρήμωσιν τοῦ 'Ἀθω ἠναγκάσθη νὰ ἐφεύρῃ διότι
ἐνόμισεν ὅτι τῷ 866 ἔφυγον οἱ ἀρτίως ἐκεῖ ἐγκατασταθέντες
ἀσκηταί, οὐς ὡνομάσαμεν καὶ οἴτινες ὰναφέρονται ἐν τῷ βίῳ
τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ νέου. Οὗτοι μετὰ τὴν μεοικὴν ἐρήρωσιν ἤτοι τὴν τοῦ Βατοπεδίου, (ὅπερ οἱ ἐν τῷ Ὄρει διατρίβοντες τῷ 862 ἀσκηταὶ οὗτοι δὲν εἶδον ἀλλ' ἔζων ἡμιαγρίως εἰς
τὰ ὑψηλὰ μέρη !) τῷ ἧτο ἀναγκαία ἡ Γ' αὕτη ἐρήμωσις ϊνα
ἐξαλειφθῇ πᾶν ἴχνος τῶν μονῶν ἄς αὐτὸς ἔπλασεν.
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Ὁ Οὐνσπένσκης τῷ συστήματι αὑτοῦ ἐπόμενος οὐδὲ τὸν
α'γιον Πέτρον ἄφησεν ἠρεμοῦντα. Αἱ φράσεις τοῦ βιογράφου
τοῦ Πέτρου Νικολάου ὅτι οὗτος ἧτο ὰνώτερος στρατιωτικὸς καὶ
ἠχμαλωτίσθη πολεμῶν πρὸς Ἄραβας, ὅτι μετέβη εἰς Ἑώμην,
ὅτι ἐκάρη μοναχὸς ἐκεῖ καὶ ὅτι μετέβη εἰτα εἰς Ἄθω, ἀρκοῦσιν αὐτῷ, διὸ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Πέτρος ἠλευθερώθη ἐκ τοῦ
φρουρίου Σαμάρου δυνάμει τῆς συνθήκης, ἢν ἐποίησε τῷ 676
μετὰ τοῦ Καλίφου τῶν Ἁράβων Κωνσταντῖνος ὁ Πωγωνᾶτος,
ἀφοῦ διετέλεσεν αἰχμάλωτος ἀπὸ τοῦ 667 μέχρι τῆς ἐλευθερίας
του, ὅτι κατέφυγεν εἰς Ἑώμην διότι ἐκ προγόνιον κατήγετο ἐκ
τῆς πόλεως ταύτης,1 εὑρίσκει μάλιστα καὶ τὸν κείραντα αὐτὸν
Πάπαν, δν ὀνομάζει Ἁγάθωνα, ἴσως λαβὼν τὸ ὅνομα ἐκ τῆς
ΣΤ' οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ ὅτι ὁ Πέτρος μετέβη εἰς 'Ἀθω
τῶ 681 παρακινηθεὶς ἐκ τοῦ ὁράματος ὅπερ προανεφέρομεν,
τόσῳ μᾶλλον, ὅσῳ ἀρτίως εἶχε δοθῇ τὸ 'Ὁρος 'Ἀθω ὑπὸ τοῦ
Πωγωνάτου εἰς τοὺς μοναχούς, (ὤ, βέβαια !) πνευματικῶς δὲ
ὑπήγετο εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πάπα μέσον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ βικαρίου καὶ ἀρχιεπισκόπαυ αὐτοῦ.*
' Ας ἀφήσωμεν πλέον αὐτὸν τὸν ἴδιον νὰ γνωρίσῃ ἡμῖν τὰς
πόλεις καὶ τὰς μονὰς ας ἐπὶ τοῦ 'Ἀθω ἐδημιούργησεν.
« Ἀπὸ τὸ 676 ἔτος οἱ μοναχοὶ ἤρχισαν νὰ κατοικῶσιν ἐπὶ
« τοῦ 'Ὁρους τούτου καὶ καθ' ὅλην τὴν διώρυγα αὐτοῦ κατὰ
« τὸ θέλημα τοῦ Βασιλέως Φλαβίου Κωνσταντίνου. Ἑκεῖνοι ἐξ
' 'Ενω δ ὰτυχὴς βιογράφος λέγει δτι δ Πέτρος οῦτε εϊς τον ιοπον
του, οῦτε εις τον οϊκον του μετέβη, οὑτε έφανερῶθη εϊς τινα των οἰκεϊων «ωσάν μὴ ὑπ' αῦτων τῆς σπουδης ἀναχαιτισθῆ (άλλα) ταχον ως
ειχε προς 'Ρωμην ὴπειγετο», περαιτέρω δὲ λεγει δτι δ Πέτρος ὴγνοει
τὴν 'Ρωμην. 'Εκ τούτων οϊκοθεν νοεϊται δτι δ Πέτρος μετέβη εϊς Ρωμην ως εἰς τδπον αγνωστον αϋτφ, ϊνα έκεϊ πληρωση τὰς προς Θεδν
συνθήκας παρ' ούδενδς των οἰκείων έμποδιζομενος.
2 Τὴν εϊδησιν της έξαρτήσεως τὴς Θεσσαλονϊκης και τοϋ 'Ιλλυρικοϋ υπδ τοϋ Πάπα μέχρι Λέοντος τοϋ 'ϊσαύρου, ήν πολλοί πάλαι και
νϋν ϋπεστήριξαν, προσέβαλε μετὰ πολλής εύστοχιας δια μακρας σημειω·
σεώς του ἐν τοϊς «* Αμφιλοχϊοις» Φωιίου (σελ. κγ') δ Σοφοκλὴς Οἰκονδμος. Πρβλ. Παπαρρηγοποϋλου, «'ιστορϊα. 'Ελληνικοϋ "Εθνους» ἔκδ. β'
τομ.) σελ. 396 και 411 και ^ιομήδους Κυριακοϋ, «'Εκκλησιαστικὴ Ιστορία» ἔκδ. β' τομ. Α' σελ. 334 και 434. *
Οϋνσπένσκη "Αθως» ΙΙΙ σελ. 7.
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« αὐτῶν οἱὰινες ἠγάπων κοινόβιον, κατᾧκουν ἐκεῖ, πλησίον ἐκ« κλησιῶν, τῶν ἐρημωθεισῶν πόλεων. οἱ δὲ ἐρημῖται προτιμή« σαντες τὸν ἐρημικὸν βίον, κατᾧκουν εἰς τὰ ἐκεῖ σπήλαια καὶ
« δάση. Τολμῶ νὰ νομίζω ὅτι τότε εἰς 'Ἁθω ὑπέστρεψαν καὶ
« τοπικοὶ κληρικοί, οἴτινες ἧσαν ἄγαμοι καὶ ἔζων ἐν ταῖς οὕτω
« ὀνομαζομέναις κληρικαῖς μοναῖς Χιλιανδαρίου, Βατοπεδίου,
« Καρυῶν, Φτέρης, Στρατονίκης καὶ Ὄλοφύξου. Τοῦτο εἶναι
« φυσικόν' εἰς τὴν πατρίδα ἐπιστρέφουν πολλοὶ μετὰ τὴν παρέλευσιν τοῦ κινδύνου αὐτῆς...»!
« Εἰς τὸ δυτικὸν μέρος πλησίον τοῦ νῦν λιμένος τῆς Μο« νῆς τοῦ Ζωγράφου ὑπῆρξε Σκῶλος2 ἐκεῖ ἐν τῇ κληρικῇ μονῇ,
» Οϊ ϊστορικο'ι τοϋ μεσαϊωνος θὰ σκιρτήσωσιν εν τοϊς τάφοις αϋτων ἐπ'ι τὴ δημιουργικὴ δυνάμει τοϋ διαδοχου αϋτων. 'Εν οϋδενί γραπτφ μνημείψ άπανιωσι Μονὴ Χελανδαρῶυ προ τοϋ ιέλους τοϋ ΙΒ'
αιωνος, Μονὴ Βατοπεδίου προ τοϋ 972, τδ ονομα «Καρυαί» δπερ εδ6Οη
τῆ κεντρικὴ τοϋ Ὅρους Λαύρα, ὴ Σκήτη και εϊτα Πολι'χνη, προ τοϋ ΙΑ'
αϊωνο^. Παντελως ιϊγνωστοι τφ ιστορικφ κοσμω εϊσι «ζληριζα'ι μοναι
«Στρατονίκης» και «Ὅλοφύξου». Ταϋτα εϊσ'ιν διδματα ὰρχαϊων πολεων
ίδν ὴ μέν πρωτη ούδέποτε δπήρξεν έπι τοϋ "Αθω, ή δε δευτέρα εκειτο
μεταξύ τὴς θέσεως των Μονων Χελαν3αρῶυ και 'Εσφιγμένου, ῆν οϋδέ
Πλϊνιος σημειοϊ, διοτι προ αϋτοϋ κατεστράφη.
2 Αὺτδθι. Και δ, ἢ ή Σκωλος πλασμα τοϋ Οϋνσπένσκη. Ταύτην
ως ὰρχαίαν πολιν δ Ιερομοναχος Γερασιμος Σμυρνάκης Ὅσφιγμενίτης,
άβασανι'στως πιστεύσας τφ Οὐνσπένσκη, έθεσεν ως μιαν των εν "Αθω
ὰρχαὶων πολεων, κατὰ τὴν θέσιν ῆν 6ρίζει 6 δδηγδς αύτοϋ, εϊς τον μεγαλον τοϋ 'Αγίου Ὅρους “Αθω γεωγραφικδν χάρτην, δν έφιλοτέχνησεν
έν 'Αθήναις τφ Ι9Ο'2, προσαρμδσας αϋτδν εις τδ περι «"Α9ω και Χα7.κιδικής» μικρδν πδνημα αϋτοϋ, δπερ έξέδωκεν ὴ έταιρεία «'Ε1,ληνισμ6ς».
Χάρις τφ Οδνσπένσκυ δ χάρτης ο5τος τοϋ ὸηθέντος ιερομοναχου έκτδ:
τὴς γεωγραχικὴς αϋτοϋ ένδειας, ειναι ιχτυχέστατος ύπδ εποψιν ὰρχαιογιζὴν 8ιοτι εν αὶπφ σημβιοϋνται ὺλιγισται των 'Αβωἰτιδων άρχαϊοτν πο.
λεων και δὴ εν θέσεσιν εν αῖς οϋδέποτε ύπὴρξαν. Ουτω σημειοϊ Θϋσσον
έγγὴς τὴς Μ. Παντοκράτορος έπι τὴς βορείας τοϋ Ὅρους πλευρας, ένω
αυιη ἔκειτο έπι τοϋ νοτιου μέροιις προς νοτον τῆς Μ. τοϋ Ζωγράφου,
Κλεωνας μειαξύ των Μ. 'Ιβήρων και Μυλοποτάμου έπι τοϋ βορείου μέρους, ένω αυται εκεινο ἐπὶ τὴς Μ. Ξηροποταμου, εϊς τὴν νοτϊαν τοϋ
Ὅρους πλευράν, Χαραδρϊας εϊς τὴν 9έσιν Μ. Ξηροποτάμου, ένω ἔκειντο
κατὰ πασαν πι9ανδτητα έπι τὴς θέσεως τὴς Μ. Βατοπεδίου, εις τδ βο·
ρειον μέρος. Ὅ ιερομοναχος Σμυρνακης προκειμένου περι των ὰρχαίων
πολεων ἔπρεπε ν' ἀκο7,οιιθήστ) 'Ηροδοτον, Θουκιδίδην, Στράβωνα, Σκϋλακα και Πλίνιον, οϋδέποτε δμως Οϋνσπένσκην !
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« ἐξ ἀρχῆς ἀφιερωμένῃ εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἀρχιδιακόνου Στε« φάνου κατᾧκησε μοναχὸς τοὔνομα Κασταμονίτης, πιθανὸν
« κατὰ τὸ ὅνομα τῆςἐν τῇ 'Ασίᾳ μικρᾶς πόλεως Κασταμανῆς καὶ
« ἔδωκεν εἰς αὐτὴν (τὴν Μονὴν δηλ.) τὸ ἰδικόν του ὅνομα ὅπερ
« λέγεται καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἡμῶν. Ὄτι δὲ αὕτη ἡ Μονὴ
« τὸ πρῶτον ἔγεινε κατὰ τὴν πρώτην ἐποχὴν τοῦ ἐν Ἁγίῳ
« 'Ὁρει μοναχικοῦ βίου καὶ δχι κατόπιν τοῦτο ἀποδεικνύεται
« ὅτι ἐν αὐτῇ μέχρι τοῦδε διετηρήθη γραπτὴ παράδοσις περὶ
« τῆς βαπτίσεως Βλάχων, Ἑηχίνων καί Σαγουδάτων εἰς τὸν
« καιρὸν τῆς πρώτης εἰκονομαχίας (726 - 787). Οἱ μοναχοὶ τῆς
« τοῦ Κωνσταμονίτου εἶδον τὴν βάπτισιν αὐτῶν καὶ ἔγραψαν
« τοῦτο τὸ γεγονός».
*
« Εἰς τὸ δυτικὸν τοῦτο μέρος τοῦ Ἄθω, ἔνθα κεῖνται
« ἐρείπια τοῦ παλαιοῦ Ἑωσσικοῦ Μονασιηρίου, ἐκτίσθη ὑπὸ
» τῶν Θεσσαλονικέων Μοναστήριον ἐπ' ὀνόματι τοῦ “Αγίου Με« γαλομάρτυρος Παντελεήμονος, δι' ἐκείνους τοὺς μοναχούς, οἴ« τινες ἐκρύπτοντο παρ' αὐτοῖς (εἰς Θεσσαλονίκην δηλ.) ἀπὸ τὴν
« μάχαιραν τῶν...................... καὶ τοὺς ὁποίους Κωνσταντῖνος ὁ
« Πωγωνᾶτος, διέταξε ν' ἀποστείλωσιν εἰς τὰ μοναστήρια καὶ
« εἰς τὰς ἐρήμους». *
« Πλησίον τοῦ λιμένος τῆς ἐρημωθείσης πόλεως Στρατο« νίκης ὀνομαζομένην Δάφνην, πρὸ τοῦ 738 ἔτους ὑπῆρχε μο« ναχικὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἥτις εἶχε τότε δύο ὀνο« μασίας, Δάφνη καὶ Δοχειάρη... Τὰ ἐρείπια τούτου τοῦ Δα« φνοδοχειαρικοῦ (!) μοναστηρίου εἶδον, εἰς τὸ 1845 ἔτος, εἰς
« τὸ ἀνωφερὲς τῆς Δάφνης κλ.Ἀ
' Ὅποϊα θρασεϊα διασιροφὴ γνωστων ιστορικων γεγονοτων!!
Ὅρα 1διαιτέραν Ιστοριαν τὴς Μονῆς Κωνσταμονίτου (ούχι Κασταμονίτου).
2 Αύτδθι σελ. 8 ϊνα ὰποφϋγωμεν τὴν ὰηδίαν τοϋ ὰναιρεϊν παρομοια, πρβλ. ταϋτα προς τὴν ίστοριαν τὴς Μ. των 'Ρωσων.
3 "Αλλ' Οδνσπένσκη, κούφη εϊη ὴ γὴ σου, ταχα τοσαϋτα έρευνήσας ἐν 'Αθω, δεν έπληροφορήθης έκεϊνο δπερ και οϊ λεμβοϋχοι τοϋ λιμένος τὴς Δάφνης γιγνοὶσκουσιν ; δτι δηλαδὴ εϊς τους χρύνους τοϋ
'Αγίου 'Αθανασωυ, ή μικρὴν μετδι ταϋτα, ίδρϋθη εν Διχτρντῃ, τδ κατ' άρχὰς μικρά, ὴ Μονὴ τοϋ Δοχειαρϊου ϋπδ Εϋθυμιου τινδς, μαθητου τοϋ
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« Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, καθ'δν ἐξετάζομεν ἡμεῖς τὸ νο« τιοδυτικὸν μέρος τοῦ 'Ὁρους, ἐκτὸς τοῦ Κασταμονίτου, Θεσ ·
« σαλονικέως καὶ Δαφνοδοχειαρίου, ὑπῆρχον καὶ ἄλλα μοναστή« ρια' ἤτοι Σίμωνος Πέτρας, Ἁεροποτάμου, Προδρόμου (νῦν
« Διονυσίυυ), Ξηροποτάμου καί Ἐπαπαντῆς (νῦν Ἁγίου Παύλου),
« τοῦτο δὲν δύναμαι οὔτε νὰ ὑποστηρίξω, οὔτε νὰ ἀναιρέσω,.
« στερούμενος σταθερῶν ἀποδείξεων περὶ τῆς ὑπάρξειος αὐτῶν
« εἰς τὴν πρώτην ἐποχὴν τοῦ Ἀθωϊκοῦ μοναχικοῦ 0ίου. Δὲν
« τολμῶ νὰ ἀναφέρω εἰς ταύτην τὴν ἐποχὴν καὶ ἄλλας παλαιὰς
« μονὰς αἴτινες ὑπῆρξαν εἰς τὸ νοτιοδυτικὸν μέρος πλησίον τῆς
« διώρυγος, ἤτοι Ξηροκάστρου, Βάνιτσα, Χέοοβον, Προσφόριον
« καὶ ἄλλας, διότι δέν δύναμαι νὰ ἀποδείξω τὴν βαθυτάτην
« παλαιότητά των. 'Ἰσως αὐταὶ αἱ Μοναὶ ἐφάνησαν κατὰ τὴν
« δευτέραν κατοίκησιν τοῦ Ἄθοι ὑπὸ μοναχῶν κατὰ τὸ·
« ἔτος 87Ο.ά!)!
« Εἰς τὸ βορειοανατολικὸν μέρος........... εἰς ἕνα λόφον,.
« ἔνθα κεῖται νῦν ἡ 'ιβηριτικὴ σκήτη τοῦ Προδρόμου, δεικνύω« μοναστήριον "'ΑΦω............ κτισθὲν ὑπὸ τῶν Γεωργιανῶν
« ὀλίγον μετὰ τὸ 78Ο ἔτος ἐπ' ὀνόματιι τοῦ Τιμίου Προ« δρόμου». Εὖγε!
« Εἰς τὸν ποταμίσκον τοῦ Μυλοποτάμου, εἰς τὸ μέρος τῆς
« πόλεως Κλεωναί, μετονομασθείσης εἰς Φτέρην τῷ 558 (!) καὶ
« νῦν Μονὴ Φιλοθέου, ἐγὼ δεικνύω μοναστήριον Φιέρη (1) κτι'Αγϊου 'Αθανασίου, δστις δοχειαρης ῶν ἐν τὴ Λαύρςι, ίώωκεν ἢ μαλλον
οί μεναγενἐσιεροι ἔδωκαν τὴν έπωνυ,ιιίαν ταύτην εϊς τὴν Μονὴν αὺτοϋ >
καί δτι αυιη ταχέως έρημωθεϊσα ὑπδ πειρατων ιδρϋθη τδ δεύτερον
ἔνθα νϋν δραται ;
* Αϋτ6θι σελ. 8 - 9. Οϋδέποτε ἡ ιστορία έστρεβλωΟη φαυλδτερον!
Κατὰ τα ἐν "Αθφ σωζδμενα πρωτύτυπα Ιστορικι1 ἔγγραφα, άτινα δεν
ήγνοει 6 'Ρωσσος Οὺνσπένσκης, ή Μονὴ Ξηροποτάμου 1δρύθη κατὰ τον
Γ αϊωνα, αι δέ Μοναι 'Αγϊου Παύλου έπι τω δνόμαιι τοϋ 'Αγϊου Γεωργὶου και ὰπδ τοϋ Ι8ϊα έπϊ τὴ έορτῆ τὴς 'Υπαπανιής, Διονυσίου επ' δνδματι τοϋ Τιμίου Προδρομου και Σ1μωνος Πέτρας 1δρϋ0ησαν κατὰ τον
ΙΔ' αϊωνα. "Η 'Αεροποιάμου ειναι κϋημα τοϋ Οϋνσπένσκη τοϋ κα'ι εϊς τους
ἀέρας ικανοϋ να γεννήοη ! Μονὴ Ξηροκαστρου ὑπῆρξε κατὰ τον ΙΑ'
αϊωνα, τὰ δὲ Βάνιτσα, Χέροβον και Προσφόριον εϊσιν ως πάλαι.
μετοχια.
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σθὲν ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Φιλοθέου καὶ διὰ τοῦτο εἶχε δύο ὀνομασίας, Φτέρη καὶ Φιλοθέου, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη ἀποδεικνύει τὴν ἐμφάνισιν τούτου τοῦ μοναστηρίου κατ' ἐκεῖνον
τὸν καιρὸν ὁπότε ἔτι ἧτο ζωηρὰ ἡ ἀνάμνησις περὶ τῆς πρὸ
τοῦ 676 ἐρημωθείσης Φτέρηςθ
« Τὸ μοναστήριον τοῦ Κλήμεντος κτισθὲν ὑπὸ Κλήμεντός
« τινος εἰς τὸν λιμένα τῆς ὑπαρξάσης πόλεως Κλεωναί, περιέ« χον εἰς τὸ κοιμητήριόν του τοῦ πρώτου ἐρημίτου Πέτρου
« τὰ λείψανα τῷ 734».,.
« Τὸ μοναστήριον τοῦ Χιλιανδαρίου κεῖται ἐπὶ τῆς ἐρη« μωθείσης πολίχνης χιλιανδῆρι, κτισθὲν ὑπὸ Χιλιανδηρίου
« τινὸς καὶ τῶν συνασκητῶν αὐτοῦ, πλησίον τῆς ἐκκλησίας
« τῶν Εἰσοδίων τῆς πολίχνης ταύτης, τὸ ὁποῖον κατὰ τὸ 1198
« ἐκτήσατο ὁ Ἄγιος Σάββας τῆς Σερβίας»^
Χωρὶς ν' ἀκολουθήσωμεν ἐπὶ πλέον τὰς φαντασιοπληξίας
τοῦ Οὐνσπένσκῃ νομίζομεν ὅτι ἀρκοῦσι τὰ λεχθέντα πρὸς
κατανόησιν τοῦ τρόπου δύ οὗ συνέρραφε περὶ τῆς καθ' ἡμᾶς
Ἁνατολῆς ὁ ἀκάματος οὗτος συγγραφεύς, οὗ τὰ ἱστορικὰ πο-

«
«
«
«
«

* 'Η Μονὴ τοϋ Φιλοθέου 'ιδρυθη τω 992 υπδ των μοναχων 'Αρσενίου, Φιλοθέου και Διονυοίου. 'Η Φτέρη εϊνε δημιούργημα τοϋ Ούνσπένσκη.
2 Νϋν δ συγγραφεϋς τὴν γεωγραφικὴν σειράν άκολουθων, μέμνηται των Μονων Βατοπεδίου και Ἐσφιγμένου μετὰ τὴς αύτής φαντασϊας, ἀλλὰ περΙ τοϋτων εϊπομεν, εν συντομω, προ δλιγου τὰ δέοντα.
2 Χιλιανδῆρι πολίχνη ! Τὶ ὰναιδὴ ψεύδη ! Χωρ'ις ν' ἀναφέρωμεν 'Ηροδοτους και Θουκιδίδας, ἀποτεινομεθα εϊς τὴν σκιὰν Στεφὰνυυ
τοϋ Βιζαντίου και έρωτωμεν αϋτήν, εαν, εις τα ἰστορικογεωγραφικά
θαλασσωματα, απερ έποιησεν 6 κύριος της, ῆκουσέ ποτε τὴν λέξιν
Χά,ιανδήρι ! Σκιά τοϋ Ούνσπένσκη άκουσον ! ".Η Μονὴ λέγεται εν
τοϊς άρχαϊοις έγγράφοις Χε1,ανδαρϊου και δχι Χιλιανδαριου, ειναι δέ
λέξις 'Ελληνοβυξαντινὴ παραχθεϊσα έκ τοϋ Χελάνδιον, τὴς γνωοτὴς
ϊππαγωγοϋ νηδς των Βυζαντινων, έκλήθη δὲ ουτω, διότι ϊδρυθεϊσα
ειχε πιθανως τδ σχὴμα νηδς τοιαϋτης. 'Η Μονὴ Χελανδαρίου ἰδρύθη
ὑφ' 'Ελλήνων μεταξὴ τοϋ ΙΑ'—ΙΒ' αϊωνος, ταύτην δέ μικρὰν οῦσαν
ἔλαβε, περι τἀ τέλη τοϋ ΙΒ' αιωνος, δ "Αγιος Σάββας, δια χρυσοβούλ"
λου των Κομνηνων 'Αγγέλων, δπως ιϊναι ταύτην τοϊς Σϊρβοις
«δωρον αιωνιον». Οι σλαϋοι δεν ὴδϋναντο νὰ προφέρωσι Χελάνώιονι·
ἔλεγον δέ Χηλαντάρ, έξ οδ έπλάσαμεν οι νεοέλληνες τδ Χιλιανδάριον-

νήματα, προὐκάλεσαν ἀποτελέσματα πάντῃ δυσανάλογα. πρὸς
τὴν ἀξίαν αὐτῶν. Ὁ δαπανηθησόμενος χρόνος πρὸς ἀνάγνωσιν τῶν σελίδων τούτων δὲν θ' ἀποβῇ εἰς μάτην καθόσον
δύνανται νὰ χρησιμεύωσιν ὡς μία προπόνησις, ὡς εἰπεῖν, διὰ
τὰ περαιτέρω.
Οὕτω λοιπόν, ἡ ἐν Ἄθῳ παράδοσις, παοαμένει οἴα ἧτο
καὶ πρὸ τοῦ Οὐνσπένσκη, εἰσερχόμενοι δὲ νῦν εἰς τὴν περι·
γραφὴν τῶν γεγονότων τῶν ἱστορικῶν χρόνων τοῦ ἐν Ἅθφ
μοναχισμοῦ ἐπιφέρομεν τὰς ἐξῆς ἐπικαίρους γραμμὰς ἀνδρός,
ὅστις εὐστοχώτερον και κριτικώτερον παντὸς ἐτέςου περὶ 'Αγίου
Ὄοους ἔγραψεν ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις.
« Διότι τὸ Ἅγιον Ὄρος προβάλλει ἐν τῇ ἱστορίᾳ λίαν
-« ὀψέ. Δύνανται νὰ φρονῶσιν οἱ τὰ νῦν ἐκδιδόμενα χαρτία
« γράψαντες, δύνανται νὰ γράφωσιν ὁ Λάνδος, ὁ Κομνηνός,
« ὁ Δαπόντες ὅτι ἀπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος Καρακάλ,λα, ἀπὸ τοῦ
« Μεγαλου Κωνσταντίνου, ἀπὸ τοῦ Θεοδοσίου καὶ τῆς Πουλ« χερίας εἶχεν ὁ Ἄθως μονὰς μεγάλας, αὐτοκρατορικῆς εὐσε-« βείας καὶ μεγαλοδωρίας ὑπομνήματα λαμπρά. Δύνανται δ' οἱ
« μᾶλλον ὰκρίτως οἱανδήποτε παράδοσιν ἐπὶ δέκα ὅλους
« αἰῶνας μὴ ἐμπεδουμένην ἀποδεχόμενοι νὰ πιστεύσωσιν ὅτι
« αὐτὴ αὕτη ἡ Θεομήτωρ ἐπισκεψαμένη τὸν 'Ἁθω καθηγίασε
« τὸν ἱερὸν τόπον. Αὐτοῖς ἡ δόξα καταλείπεται ν' ἀποδείξωσιν
« αν ἧ πιστὸς ὁ λέγων ὅτι μονὰς καὶ πύργους καὶ σκήτας
« εἶχεν ὁ Ἄθως εἰς χρόνους ἀφεγγεῖς. Χρόνους τοιούτυυς
« ἕκαστον ἔθνος, ἕκαστον σύστημα ἔχει ἐν τῇ ἕαυτοῦ ἱστορίᾳ,
« ἀλλ' οὐδενί ποτ' ἐπιτρέπεται νὰ συμπληρώσῃ τὰ κενὰ ἐκ
« παραδόσεως, ἐκ μύθων ἀπιστεύτων βεβαίως. Ἁπλῆ σκέψις
« ἤθελεν ἀναγκάσει τὸν τὰς σελίδας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστο« ρίας ἀναγιγνώσκοντα νὰ σχηματίσῃ τὴν πεποίθησιν ὅτι,
« μόλις ἐν ταῖς εἰκονομαχικαῖς ταραχαῖς, μόλις ἀπὸ τῶν ἀρχῶν
« τοῦ Θ' αἰῶνος δυνάμεθα νὰ χρονολογήσωμεν τοὺς ἐν Ἁγίῳ
-« Ὄρει μοναχικοὺς συνοικισμούς».

(ἀκολουθεῖ)

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ & Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
'Ο θεὸς λέγουν οί σοφοί, έγέμισε τὴν γην ὰπὸ διαφορα μέταλλα ὰλλ' ἴδιος δὲν ἔκαμε ποτὲ μίαν βελονην.
Εἰς παν δ,τι δὲν αφορα σμεσως εἰς τὸν ανθρωπον προνοεῖ δΓ δλα καὶ δια τα ἐλαχιστα ακόμη, διοτι δΓ εκεϊνον δὲν ϋπαρχουν μικρα ἢ μεγαλα .'Ἑνα καρψὶ ἔχει καὶ
αὸτὁ τα μεγαλεῖα του, αψου περιδονοϋνται ιτέριξ αὁτου
4Ο δισεκατομμϋρια ἧλεκτρ6νια μὲ ταχυτητα αψάνταστον
καὶ οϋδέποτε γίνεται συγκρουσις, διοτι έττοπτεόει τὸ παντέψορον 'Ὄμμα, δπως καὶ εἰς τους γαλαξίας. Διὰ τὴν
διακυβέρνησιν δμως των ἠθικῶν καὶ ϋλικων πραγμ6των
τοΟ ὰνθρώιτου τοϋ «σοφοϋ καὶ βασιλείου πλασματος» τι
περίεργον! ζητεῖ εξ ανθρὼπων συνεργὰτας, ἴνα ϋπδ τσς
έμπνεόσεις καὶ τον φωτισμον Του κατασκευασουν αὁτοὶ
τὴν βελονην. Α6τ6 λέ·γει δ 'Αποστολος Παυλος δταν
γρὰψει, «θεοϋ ἐσμὲν συνεργοί»· αϋτδ παρατηρουμεν καὶ
εἰς τὰς κοινοβίους Μονας.
Ὄ μοναχισμὸς εἶνε μεγαλη 6π6θεσις δια τὸν
θεον. Εἶνε μυροβολος ὰνθών αϋτοϋ ακαταλυτος μέχρι
συντελείας τοϋ κοσμου, ὰπδ του δποίου θα δρέπη τα
εὸοσμώτερα ανθη του Παραδείσου καὶ δια τοΟτο ἔπρεπε
νὰ δργανωθῇ κατὰ τὴν βουλήν του εις κοινοβια «ἴνα
πλείονα καριτὸν φέρη». 'Ο συνεργὰτης; Εϋρέθη ἐν τω
προσώπω τοϋ ἐκ Καισσρείας Ουρανοψὰντορος Μεγαλου
Βασιλείου. Ὄ θεῖος οδτος Πατὴρ μὲ τὰ θαυμσσια αϋτοϋ
ὰσκητικα συγγραματα ἔθεσε τὸ Κοινοβιον ἐπὶ τῆς Εὁαγ.
γελικἢς αϋτοϋ βὰσεως, τῷ ἔδωπε βαθυτατην φιλοσοφικήν θεωρίαν καὶ ὰνεγραψεν ὼς ἔμβλημα αιὸτοϋ «γίνεσθε
'Ἄγιοι».
Καίτοι τὰ κοινοβια δὲν ἥσαν αγνωστα ἐν Αἰγ6πτω^
Παλαιστ1νη καὶ Συρία κατὰ τὸν 4ον αἰῶνα, εν τουτοις;
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α6τδς αναγνωρίζεται μέχρι σήμερον ὼς Εδρυτὴς τοϋ μοναχισμοΟ τῆς 'Ανατολἢς, ουτως ὤστε ἐν τῇ Δυσει να
μὴ εἴμεθα γνωστοὶ εἰμὴ ὼς ταγμα του Ἅγίου Βασιλείου
ἢ Βασιλειανοί. 'Αλλ' ὁ έπιστρέψας εἰςὶ Καππαδοκίαν εξ
'Αθηνων ὼς δψίνους θεολογος, ὼς ἔξοχος δικηγορος καὶ
ὼς θαυμὰσιος ὶατρὸς, πῶς προσελπίσθη να δπηρετήση
τὴν κατὰ κοσμον ταπεινὴν ταϋτην ἰδέαν; "Οπως εζεϋχθη
εἰς τὸν ζυγὸν τοΟ Ευαγγελίου «6 αγριος θὴρ» Σαυλος
μέσω του ΔπλοΟ Ἁνανίου, δπως μετεβλήθη εἰς στροψικὴν
·αηδδνα δ Αδγουστῖνος ὰπὸ τὴν μητέρα του Μ6νικαν,
οϋτω ΘΑ κατέλθη αττὸ τὰ αἰθέρια δψη τῆς κοσμικἢς δόξης
καὶ 6 ἡμέτερος Πατὴρ μέσω τὴς αδελφης του δσίας Μακρίνης διὰ νὰ γίνη το δργανον του θεου ὼς πρὸς τα
κοινοβια. ''Ας θαυμαζουν αλλοι τὴν 'Ασπασίαν αιτὸ τὴν
δποίαν δ Περικλἢς ενεττνε6σθη τὸ καλλϊστευμα του Παρθενώνος' ὴμεῖς οἰ Μοναχοὶ ας θαυμὰζωμεν την ανταξϊαν
κδρην τῆς 'Εμμελίας, ἥτις δχι μονον ὼς μεγαλειτέρα ανεθρεψε τους δόο ψωστῆρας τὴς Ἐκκλησίας αδελψοϋς της
Βασίλειον καὶ Γρηγοριον Νὸσσης, αλλα καὶ τους έμϋησεν, ἐπιστήμονας πλέον, εἰς τὸ βαθϋτερον μυστήριον
τοΟ Χριστιανισμου τὴν ϋψοποιὸν καὶ τὴν αγίαν ταπεινοψροσϋνην. Ὄς δεῖγμα τὴς έπελθουσης μεταβολἢς εἰς τας
ἰδέας τοϋ πρώτου, αρκοϋν οσα γρὰψει 6 ἴδιος. «'Επειδή,
λέγει, ὤσπερ εξ ϋπνου βαθέος ὰξαναστας σπέβλεψα μὲν
προς τὸ θαιψαστὸν φῶς τοϋ Ευαγγελίου, κατεῖδον δὲ τ 6
αχρηστον τὴς σοψίας των ὰρχ6ντων του
αὶωνος τουτο υ, πολλὰ τὴν έλεεινήν μου ζωὴν ὰποκλαυσας ηϋχομην δοθεῖναί μοι χειραγωγὁν πρὸς τὴν εἰσαγωγὴν τῶν δογματων τῆς εὁσεβείας».
Τὰ κοινοβια κατ' αρχΔς καὶ μέχρι του 1Οου αἰὤνος
εἶχον τους επικριτὰς των μ,εχρις ὰντιδρὰσεως. Ὄ 'Ἁγιος
'Αθανὰσιος Λα6ρας του 'Ἀθω εχαρακτηρίσθη ὼς ανατροπεϋς τῆς μοναδικὴς ττολιτείας ἐν Ἂγίω 'Ὄρει καὶ δλοι
εσκανδαλίζοντο βλέποντες νὰ κτίζη μεγαλοπρεπεϊς μοναστηριακας πτέρυγας. Οί ὰντιτιθέμενοι πρὸς τὸν ὰγελαῖον κατὰ ιτολυανθρώπους μονὰς βίον (παλαιοϊ καὶ
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νέοι) ἰσχυρίζοντο δτι κατ' αὸτον τον τροπον αναιρεῖται
αὁτὴ αυτη ἡ προσηγορ1α τοϋ μοναχοΟ, δστις δφείλει
ν' ασκῆται μονος μονω τω θεῷ ιαλεγομενος. Τὴν αντίλη·ψιν ταυτην ὴκψρ6ζει καὶ 6 ὰρχαϊος δπιγραμματοποιδς,
δστις ἐπὶ τῇ θέα των κοινοβιατὤν μοναχὤν τῆς ^ποχἢς
του λέγει' «εἰ μοναχοὶ τί τοσοίδε; καὶ εἰ τοσοι πως μοναχοί; "ΩΙ ιτληθϋς μοναχὤν ψευσαμένη μοναδα». Πλὴν
εἰς αὁτα οἱ Λπολογηταὶ τοΟ κοινοβίου εἶναι ὰκαταγὼνιστοι. Χωρὶς να έμποδϊζουν τὴν κατα μονας αναχωρητικὴν ζωὴν του μοναχοϋ λέγουν «6 δυναμενος χωρεῖν χωρείτω, αλλὰ καὶ βλεπέτω μὴ πεση» ένω «ὰδελφὸς *ϋπ
ὰδελφου βοηθοϋμενος γέγονεν ὼς πδλις δχυρὰ». Το κοινοβι.ον μοναστήριον ὲξ αλλου δὲν εἶνε τι το αϋθαίρετον μιμεῖται δὶριστα τὴν εκλογαδα δωδεκ6δα τοϋ Χρι·στου, μὲ Μν γλωσσοκομον, ϋπδ ἕνα καθηγητὴν ἢ Ἅββαν
η Ἅρχιμανδριτην ἢ Ἑγουμενον, δστις αγρυπνεῖ Οπὲρ
τῶν ψυχών δλων τῶν ὰδελφών καὶ δστις ἔχει ϋπ' δψιν
του πώς κατορθοϋται ὴ αρετή. Γνωρίζει δτι αϋτη δὲν
ἔχει τίποτε εξωτερικως τὸ θελτικον, εἶνε βλοσυρα
μαλλον καὶ ὰποκρουστικὴ διὰ τὸν ὰρχσριον καὶ μονον
δταν εἰσέλθη τις εἰς τὸν περίβολον της μένει ἔκθαμβος
ὰπὁ το κὰλλος της. Γνωρίζει δτι δλα τα πραγματα τοΟ
κόσμου πρέπει να τα: γνωρίσωμεν δια να Αγαπήσωμεν,
ένω τὰ θεῖα πρ6γματα δχι' πρέπει πρώτον νὰ τα ὰγαπήσωμεν και ἔπειτα νὰ τὰ ευρωμεν συμψὼνως πρὸν τὸν
νομον τῆς ιτίστεως. Αὸτὁς εἶνε 6 δρομος τῆς ὰρετὴς.
Γνωρίζει δτι τὸ δηλητήριον τῆς 'Εδὲμ ἐκ τοϋ δφεως ρέει
εἰς τὰς φλέβας ὴμὤν δλων ὼς κενοδοξία, ὰφοϋ καὶ τὸ
νήπιον έπαινοϋμενον ὰγαλλεται καὶ μονον με τυφλὴν
ϋπακοὴν εἰς τοϋς προεστὤτας καὶ με κοπὴν παντὸς θελήματος έπέρχεται ὴ θεραπεία
Που ψονεϋται ασφαλέστερον τὸ θηρίον τῆς κενοδοξίας; Εἰς το Κοινοβιον καὶ δχι κατα μονας δπου γιγαν·τουται. Εἰς τδ Κοινοβιον μὲ πλήρη συντριβὴν τοϋ εγὼ, μὲ
πλήρη εξουθένωσιν τῆς ὰνθρωπἰνης δντ6τητος «ϊνα Χρι·στὸς ἐνοικίση ἐν ἡμῖν». Εἶνε γνωστὸν τὶ εἶπεν δ νομο-
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θέτης των Κοινοβίων Μοναστηρίων Ἅγιος Βασίλειος εἰς
τον Συγκλητικον, δστις ὰποψασίσας νὰ γίντ] μοναχος
καὶ έγκαταβιὼσας εἰς τὴν μονήν, ἔφερε μεθ' εαυτου μέρος χρηματων ὰπὸ τὴν πωληθεῖσαν καὶ διανεμηθεῖσαν εἰς
τους πτωχοϋς περιουσίαν του, πρὸς ἰδιαιτέραν παρηγορίαν κατσ τὴν ασκησϊν του. «'Απώλεσας καὶ τον Συγκλητικὁν καὶ τὸν μοναχον».
"Εν καλον κοινοβιον δὲν ἔχει ανθρωιτον ἙγοΟμεαλλ αὸτδν τὸν Χριστον, διοτι τὸ εἶπε αλλως τε
*
νον *
«δπου εἰσὶ δυο ἢ τρεις συνηγμένοι εἰς τδ ἐμον δνομοφ
ἐκεῖ εἰμὶ εν μέσω οαὸτων».
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