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Γ' Τυπικον. Ἅνασκοπησις τοϋ ΙΔ' αίωνος.

Ὁ ΙΔ' αἰὼν ἀποτελῶν συνέχειαν τῶν δυσπραγειῶν τοῦ
προηγουμένου, ἤρξατο διὰ τῶν φρικωδῶν κακουργιῶν τῶν Καταλάνων καὶ τῆς ἐρημώσεως καὶ διήνυσε τὸ μεγαλύτερον αὐτοῦ
μέρος ἐν μέσῳ πολιτικῶν ἀνωμαλιῶν τὰς ὁποίας προεξένησεν ἡ
κατάκτησις τῶν Σέρβων, ἐνῶ συγχρόνως ἐταράσσετο διὰ τῶν
γνωστῶν ἢδη ἡμῖν ἐρίδων περὶ νοερᾶς προσευχῆς καὶ Θαβωρίου φωτός.
ἸἸ καταδίκη τοῦ Προχώρου καὶ ἡ ἀνακήρυξις τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ ὡς ἁγίου, συμπίπτει μὲ τὴν ἀνατολὴν νέας περιόδου ἀνασυντάξεως καὶ ἀνακαινίσεως ἥτις ἧτο καὶ τελευταία.
Τότε αἱ θρησκευτικαὶ ἔριδες ἐσίγησαν καὶ οἱ Σέρβοι διὰ τελευταίαν φορὰν ἐπελήφθησαν τῶν πολιτικῶν ὑποθέσεων τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους. Κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὑπῆρχε καὶ σχετική τις ἀσφάλεια εἰς τὸ Αἰγαῖον, διότι τὰ συντρίμματα τοῦ ὁλοὲν διαλυομένου
βυζαντινοῦ κράτους κατεῖχον διάφοροι, ἤτοι Τοῦρκοι, Σέρβοι,
Βούλγαροι, Ἁλβανοὶ καὶ Φράγκοι, Ἑνετοὶ δὲ καὶ Γενουαῖοι καὶ

418
πανιοῖοι ἄλλοι Φράγκοι κατεῖχον τὰς νήσους. Αἱ κατὰ τμήματα
ἡγεμονίαι αὖται, καἴτοι βεβαίως οἱ πόλεμοι καὶ ἡ πειρατεία δὲν
ἔπαυσαν ὁλοτελῶς, εἶχόν μόνιμόν τινα χαρακτῆρα ἐγκαταστάσεως
καὶ αἱ βίαιαι καὶ μεγάλαι συρράξεις ἔπαυσαν τουλάχιστον ἐν τῷ
Αἰγαίῳ.
Βεβαίως παρῆλθον ἀνεπιστρεπτεὶ οἱ Ιὴ ΙΑ' καὶ ΙΒὴ αἰών'
αἱ μεγάλαι μορφαὶ τοῦ Φωκᾶ, τοῦ Τσιμισκῆ, τοῦ Βασιλείου Β'
καὶ τοῦ Ἀλεξίου τοῦ Α' καὶ ἡ ἀσφάλεια, εὐπορία καὶ δύναμις
τοῦ κράτους δἁ ὧν προήχθη καὶ ὁ ἐν Ἄθω μοναχισμός, ἀλλὰ
σχετικῶς πρὸς τὰ πρώην δεινὰ τὸ ἐφεξῆς διάστημα ἤτοι τὸ
μέχρι τέλους ΙΔ' αἰῶνος καὶ μέχρι τῆς εἰς τὸν σουλτάνον Μουρὰτ Β' ὑποταγῆς, εἶναι ἐποχὴ περισυλλογῆς, ἀνορθώσεως καὶ
διαρρυθμίσεως καθεστῶτος τὸ ὁποῖον διὰ τῆςχμεγαθυμίας τῶν
Ὁθωμανῶν ἡγεμόνων ἔλαβε τύπον διαρκῆ.
Αἱ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἀβλαβεῖς παραμείνασαι Μοναὶ καὶ ἐκεῖναι τῶν ὁποίων οἱ μοναχοὶ διέφυγον τὴν μάχαιραν
τῶν Καταλάνων, καθὼς καὶ ἐκεῖναι αἴτινες ἔτυχον ἀρωγῆς καὶ
βοηθείας πλείονος παρὰ τῶν Σέρβων μετὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΔ'
ὰἰῶνος ἠριθμοῦντο εἰς εἴκοσι ὡς πιστεύομεν, ἥτοι : Λαύρας,
Βατοπεδίου,'Ιβήρων, Χελανδαρίου, Ξηροποτάμου, Καρακάλλου,
Ἀλυπίου, Ξενοφῶντος, Ἑσφιγμένου, Ζωγράφου, Δοχειαρίου,
Βασιλείου, Φιλοθέου, Ἑώσσων, Κωνσταντίου, Χαρίτωνος, 'Ραβδούχου, Σαραβαρίου, Ἁγίου Σάββα καὶ Μακρῆ. Αἱ λοιπαὶ πολυπληθεῖς μοναὶ μεγάλαι, μεταξὺ τῶν ὁποίων αἱ βραδύτερον
ἀναβιώσασαι Ἁγίου Παύλου, Σταυρονικήτα καὶ Κωνσταμονίτου
καὶ μικραὶ καταστραφεῖσαι, συνεχωνεύθησαν εἰς ταύτας τὰς
εἴκοσιν.
Εἴδομεν ὅτι ὁ νόμος τῆς ἀφομοιώσεως τοῦ ἐλάσσονος ὑπὸ
τοῦ μείζονος ἥρξατο λειτουργῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Λαύρας
ἀκόμη, ἤτοι ἀπὸ τοῦ Γ αἰῶνος, ἀλλ' αἱ σπάνιαι ἐκεῖναι συγχωνεύσεις δὲν ἧτο δυνατὸν νὰ φέρουν τοιοῦτον ἀποτέλεσμα, ἐάν,
ἕνεκα τῶν δεινῶν τοῦ ΙΓ' καὶ ΙΔ' αἰῶνος καὶ ἰδίᾳ τῶν ἐπιδρομῶν
τῶν Καταλάνων, ὅτε ἡ χερσόνησος ἐγένετο σκυθικὴ ἔρημος, δὲν
ἐγένοντο ἀθρόαι συγχωνεύσεις. Πλῆθος μονῶν καὶ μονυδρίων
κατελήφθησαν ἔρημα, ἴνα λοιπὸν μὴ καταστραφοῦν τελείως τὰ
εὐαγῆ ταῦτα ἱδρύματα, εὑρεθέντα ἄνευ μοναχῶν, προσηρτῶντο
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εϊς τὰς διατηρηθείσας γειτονικὰς μονὰς διὰ κοινῆς ἀποφάσεως,
ἐνίοτε δὲ καὶ νόμῳ ἰσχύος.
Κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ ΙΔ' αἰῶνος νέαι Μοναὶ ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει ἱδρύθησαν ὑπὸ τῶν εὐσεβῶν.
Τῷ 1357 οἱ αὐτάδελφοι Ἁλέξιος στρατοπεδάρχης καὶ
'Ἰωάννης ποιμοκύριος συγγενεῖς τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου τοῦ
Παλαιολόγου κατέχοντες ὡς ἰδιοκτησίαν τὴν νῆσον Θάσον, ἔλαβον παρὰ τῆς Συνάξεως τὸ ἐρειπωθὲν μονύδριον τοῦ Ἑαβδούχου
ἴνα βελτιώσουν καὶ αὐξήσουν αὐτό. Οὗτοι δὲ ϊδρυσαν καὶ τὴν
Μονὴν τοῦ Παντοκράτορος εἰς τὸ ἀνατολικὸν μέρος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους.
Μικρὸν μετὰ ταῦτα καὶ εἰς τὸ δυτικὸν μέρος αὐτοῦ, ἀνεβίωσεν ἡ ἀρχαία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἱδρύθησαν νέαι
Μοναὶ πλησίον αὐτῆς αἱ νῦν ὁρώμεναι Σίμωνος Πέτρας, Διονυσίου καὶ Γρηγορίου ὡς ἐξῆς:
Ἑ Μονὴ τοῦ Ξηροποτάμου ἀρχαιοτέρα οὖσα καὶ αὐτῆς τῆς
Λαύρας, μικρὰ μὲν κατὰ τὸν Γ αἰῶνα, μεγάλη δὲ γενομένη κατὰ
τὸν ΙΑὴ ἔλαβεν εἰς τὴν ἐξουσίαν αὐτῆς ὅλον τὸν εὑρὺν καὶ
τραχὺν χῶρον ὅστις εὑρίσκεται ἀποταύτης μέχρι τῆς Σκήτης
Ἁγίας Ἄννης. Κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα παρακμάσασα καὶ αὐτή,
εἴτε ἐξ ἐπιδρομῆς τῶν Καταλάνων, εἴτε ἐξ ἄλλης αἰτίας, ἀπώλεσε
τὴν ἥν χαλαρῶς ἄλλως τε ἐτήρει κυριότητα τοῦ μέρους τούτου.
Ὁ τόπος ἐθεωρήθη ἐποίκοινος καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Ξηροποτάμου
διετήρησε μόνον τὴν εἰς τάξιν κελλίου περιελθοῦσαν Μονὴν Ἁγίου Παύλου. Τότε καὶ ὁ ἐπὶ 'Ανὸοονίκου ΙΓ μεγαλυνθειας Πρῶτος ἴδρυσεν εἰς τὰ ὑψηλὰ μέρη τοϋ εὑρέος τούτου χώρου κελλία
ἐξαρτώμενα παρ' αὐτοῦ.
Εἰς τὸν χῶρον τοῦτον ἕνεκα τῆς μεγάλης τραχύτητός του
δὲν ἱδρύθησαν τὸ πάλαι μοναί, ἤδη δὲ προετιμήθη ἀκριβῶς
ἕνεκα τοῦ πλεονεκτήματος τούτου ἀφοῦ ἐγένοντο τόσαι καταστροφαὶ ἐπὶ τῶν ὁμαλῶν μερῶν
Οὕττο περὶ τῷ 136Ο τὸ ἐπ' ὀνόματι τῆς Θεοτόκου κελλίον
τοῦ Ἁγίου Παύλου ἐπωλήθη ὑπὸ τῆς Ἰ. Μονῆς Ξηροποτάμου
εἰς δύο Σέρβους οἴτινες ἐπανέφερον αὐτὸ εἰς τάξιν Μονῆς.Ὁλίγον
μετὰ ταῦτα ἱδρύθησαν καὶ. αἱ Μοναὶ Σίμωνος Πέτρας ὑπὸ τοϋ
ὁσίου Σίμωνος χορηγίᾳ τοῦ βασιλέως τῆς Σερβίας Ἰωάννου
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Οὖγγλες, ἡ Διονυσίου ὑπὸ τοῦ ὁσίου Διονυσίου δαπάνῃ τοῦ βασιλέως τῆς Τραπεζοῦντος Ἁλεξίου τοῦ Γ' καὶ βραδύτερον ἡ
Γρηγορίου ὑπὸ τοῦ ὁσίου Γρηγορίου.
Τὸν χῶρον τῶν τριῶν τελευταίων παρεχώρησεν εἰς τοὺς
κτίτορας αὐτῶν ἡ Σύναξις, ὤστε ἡ Μονὴ Ξηροποτάμου καὶ
πρότερον ἀκόμη, τότε δὲ ὁριστικῶς καὶ διὰ πάντα ἀπώλεσε τὸν
εὑρὺν χῶρον εἰς τὸν ὁποῖον κεῖνται αἱ Μοναὶ αὖται.
Ἑ διαμορφωθεῖσα νέα κατάστασις ἐχρειάζετο νομοθεσίας
τινὸς διότι αἱ παλαιαὶ καὶ νέαι μοναὶ ἤριζον περὶ πρωτοκαθεδριῶν ἐν τῇ Συνάξει καὶ τινες ἔπεισαν τὸν Πατριάρχην παρὰ
τοῦ ὁποίου ἔλαβον γράμματα διὰ τῶν ὁποίων ἐσφετερίσθησαν
δίκαια τοῦ Πρώτου (πιθανῶς λαβόντες κελλία τούτου), στασιάσαντες συγχρόνως καὶ κατὰ τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ. Ταῦτα ἐθεραπεύθησαν κατὰ τὸ δυνατὸν διὰ τῆς συντάξεως τοῦ Γ' τυπικοῦ,
ἀλλὰ πρὶν ἐκθέσωμεν τὰ περὶ αὐτοῦ ἄς ὁίψωμεν εν ἀκόμη βλέμμα ἐπὶ τῶν δικαίων τοῦ ἐπισκόπου Ἰερισσοῦ καὶ τοῦ Πρώτου
τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους.
Ὁ Πρῶτος ἐνισχύθη ὡς γνωστὸν τῷ 1313 κατὰ τὴν ἐπέκτασιν καὶ ἐπιβολὴν τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ ἐξουσίας, ἀλλὰ μικρὸν
μετὰ ταῦτα ὁ Ἰερισσοῦ ἔλαβεν ἐπὶ τοῦ'Ὁρους ἐπισκοπικὰ δίκαια
ἄτινα ἐκύρωσεν ὁ Πατριάρχης Φιλόθεος τῷ 1368 λόγῳ ἀνάγκης.
Ὁμολογουμένως ὁ Ἰερισσοῦ δὲν ἀπέκτησε πραγματικὰ
ἐπισκοπικὰ δίκαια ἐπὶ τῶν μονῶν τοῦ 'Ὁρους, ἀλλ' ὁπωσδήποτε
αἱ χειροτονίαι τὰς ὁποίας ἐτέλει ἐκεῖ, παρεῖχον εἰς αὐτὸν δικαίωμα ἀναμίξεως εἰς τὰ τοῦ Ὄρους, τὸ δὲ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ
τὸ ὑπέρτερον τοῦτο πνευματικὸν ἀξίωμα κατέστησαν αὐτὸν
πνευματικὸν ἀρχηγὸν ἀνώτερον τοῦ Πρώτου.
'Η ἀνισόρροπος καὶ ἐτερογενὴς αὕτη δυαρχία ἐπόμενον
ὅτι προεκάλει ἀμοιβαίας ἔριδας τῶν ἀρχηγῶν, αἱ δὲ μοναὶ ὀχλοῦντο παρ' ἀμφοτέρων. Ἐκ δύο σιγγιλλίων τῶν Μονῶν Διονυσίου (1389) καὶ Παντοκράτορος (1392) πληροφορούμεθα ὅτι ὁ
Πατριάρχης ἀπήλλαξε τότε τὰς νεοδμήτους ταύτας Μονὰς ἐκ τῶν
ἐνοχλήσεων τοῦ τε Ἰερισσοῦ καὶ τοῦ Πρώτου. Οὕτω ὁ Πρῶτος
ἐξεμηδενίζετο ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὡς εἴδομεν, τινὲς ἔθεσαν χεῖρα
καὶ ἐπὶ τῶν κελλίων τοῦ «Πρωτάτου».
Τὴν ἔκρυθμον ταύτην κατάστασιν ἐθεράπευσεν ὁ Πατρι-
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άρχης Ἁντώνιος ἀπαλλάξας μὲν τὸ Ἅγιον Ὄρος τῷ 1392 διὰ
σιγγιλλίου αὐτοῦ ἐκ τῆς δικαιοδοσίας καὶ ἐπεμβάσεως τοῦ Ἰερισ
σοῦ, καθορίσας δὲ τὴν τάξιν καὶ τὰ δίκαια τῶν Μονῶν καὶ
μάλιστα τὰ δίκαια τοῦ Πρώτου, διὰ τοῦ Γ' τυπικοῦ τῷ 1394.
Διὰ τοῦ ἐν λόγῳ σιγγιλλίου ὁ Πατριάρχης Ἁντώνιος βεβαιοῖ καὶ στηρίζει «τὰ δίκαια καὶ προνόμια ἄπερ ἀρχῆθεν κέκτηται τὸ Ἅγιον Ὄρος διὰ διαφόρων δικαιωμάτῳν, σεπτῶν τε
χρυσοβούλλων καὶ πατριαρχικῶν σιγγιλλίων....................... καὶ τὸ
ἀρραγὲς καὶ ἄγιον ἔχειν παρακελεύεται κατὰ πάντα ὅσα διαλαμβάνουσιν». Ἀπαγορεύει τὸ δικαίωμα τοῦ Ἰερισσοῦ νὰ εἰσέρχηται εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἄνευ ἀδείας τοῦ Πρώτου, εἰς τοῦ ὁποίου τὴν ἐξουσίαν καὶ διάκρισιν καταλίπει τὴν πρόσκλησιν ἐπισκόπου διὰ. τὰς χειροτονίας, ὁμολογῶν συγχρόνως ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ
Πατριάρχου Φιλοθέου γενόμενα ἧσαν ἀνάγκης ἕνεκα τῆς τότε
ἐπικρατήσεως τῶν Σέρβων τοὺς ὁποίους ἡ Ἑκκλησία δὲν ἐδέχετο εἰς κοινωνίαν. Δίδει εἰς τὸν Πρῶτον τὴν ἐξουσίαν «λύειν καὶ
δεσμεῖν κανονικῶς τὰ δεσμοῦ ἤ λύσειος ἄξια» οὔτως ἀναγνωριζούσης ταῦτα καὶ τῆς Ἑκκλησίας. «'Ἑτι δίδωσιν αὐτῷ ἄδειαν
πνευματικοὺς πατέρας ἐγκαθιστᾶν ἐν ὅλῳ τῷ Ἁγίῳ Ὄρει δΓ
οἰκείων ἐνταλτηρίων ὁμοίως καὶ ἀναγνώστας σφραγίζειν». Τελευταῖον διατάσσει ἴνα ὁ Πρῶτος παύσῃ τοῦ νὰ δίδῃ κελλία
καὶ καθίσματα εἰς δύο καὶ τρία πρόσωπα «ἀλλ' εἰς εν μόνον
δίδοσθαι.................... ἕως ἄν ζῇ». Τὰς δὲ γενομένας συμφωνίας
περὶ περισσοτέρων προσώπων κηρύσσει καταλελυμένας.
Ἑφιστᾶται ἡ προσοχὴ τοῦ ἀναγιγνώσκοντος εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο μέρος. Τὰ κελλία καὶ καθίσματα τοῦ Πρώτου καὶ
τῶν μονῶν ἐδίδοντο ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου
εἰς ἕν καὶ μόνον «ἀξιόλογον καὶ εὐλαβὲς πρόσωπον» κατὰ τοὺς
χρόνους δὲ καθ' οὕς διατρίβομεν παρανόμως ἐδίδοντο εἰς δύο
καὶ τρία πρόσωπα. Ἐκ τούτου πολὺ βραδύτερον ἐδημιουργήθη
τὸ σημερινὸν καθεστὼς διδομένων τῶν κελλίων εἰς τρία πρόσωπα μετὰ συνεχοῦς διαδοχῆς, προστιθεμένου νέου προσώπου ὅταν
τελευτήσῃ ἕν ἐκ τῶν ἐν τῷ «ὁμολόγῳ» ἐγγεγραμμένων καὶ ανα·
γνωρισμένων.
'Ως πολλάκις εἴπομεν ἐνταῦθα ὁ θεσμὸς τοϋ Πρώτου
κατέστη παρασιτικὸς ἀφοῦ ἱδρύθησαν μεγάλαι μοναὶ ἐν Ἁγίῳ
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Ὄρει αἴτινες διέφευγονντὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ. Τὰ κράτη τῶν
μονῶν ἐντὸς τοῦ κράτους τοῦ Πρώτου παρέλυον τὴν ἐνιαίαν
πνευματικὴν ἐξουσίαν, τὴν πειθαρχίαν καὶ τὴν αὐστηρὰν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν χρυσοβούλλων σιγγιλλίων καὶ τυπικῶν. Ἑντεῦθεν τὸ σιγγίλλιον τοῦ Πατριάρχου Ἁντωνίου (1392)
ἀπήλλαξε μὲν τὸ Ἅγ. Ὄρος τοῦ ἐπισκόπου Ἰερισσοῦ ἐδείχθη
ὅμως ἀνίσχυρον εἰς τὸ νὰ ἐπιβάλῃ εἰς τοὺς Ἁγιορείτας σεβασμὸν
πρὸς τὰ δίκαια τοῦ Πρώτου. Ταῦτα καὶ ἄλλα αἴ'τια ἠνάγκασαν
τὸν Πρῶτον τοῦ Ὄρους Δομέτιον καὶ τὸν Ἑγούμενον τῆς Λαύρας Γρηγόριον νὰ μεταβοῦν εἰς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β'
τὸν Παλαιολόγον καὶ εἰς τὸν Πατριάρχην Ἁντώνιον τὸν Δ'
ζητοῦντες τὴν θεραπείαν τῶν δεινῶν. Τότε συνετάχθη τὸ Γ'
τυπικὸν εἰς τὸ ὁποῖον κύριον πρόσωπον παρουσιάζεται οὐχὶ ὁ
αὐτοκράτωρ, ὡς εἰς τὰ Α' καὶ Β' τυπικά, ἀλλ' ὁ Πατριάρχης
καὶ ἡ Σύνοδος ἀποτελουμένη ἀπὸ 27 Μητροπολίτας.
Ἑ σύνοδος αὕτη ἀπέστειλεν εἰς 'Ἁγιον Ὄρος τοὺς μητροπολίτας Θεσσαλονίκης Γαβριὴλ καὶ Βερροίας Δανιὴλ μετὰ τοῦ
Πρώτου καὶ τοῦἡγουμένου τῆς Λαύραςφέροντας τὰ γράμματα τῆς
Συνόδου καὶ τοῦ αὐτοκράτορος πρὸς τοὺς Ἀγιορείτας ὅπως
γενομύνης Συνάξεως δημιουργηθῇ ἀσφαλής τις κατάστασις.
Συναχθέντων εἰς τὸ Πρωτᾶτον «τῶν ἐγκρίτων λογάδων»
τοῦ Ὄρους συνετάχθη τὸ Γ' τυπικόν.
Διὰ τούτου καθορίσθη ἐν πρώτοις ἡ ἱεραρχικὴ τῶν μονῶν
τάξις. Αἱ παλαιαὶ μοναὶ ἐτήρησαν τὴν τάξιν τὴν ὁποίαν εἶχον
ληφθέντων ὑπ' ὅψιν τῶν ἀρχαιοτέρων τύπων, καθωρίσθη δὲ
καὶ ἡ θέσις τῶν νέων ὡς ἐξῆς :
«Καὶ ουτως ἐκελεύσαμεν καθέζεσθαι» (δηλαδὴ ἐν ταῖς
Συνάξεσιν οἱ τῶν μονῶν ἡγούμενοι) «ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Λαύρας
ἐπίσης διὰ τὴν χειροτονίαν τοῦ Πατριάρχου ἀμφότεροι, ἔχοντες καὶ
βακτηρίας ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ μόνοι ὡς ἀρχηγοί' ἕκατέρωθεν δὲ τούτων ὁ Βατοπεδίου καὶ ὁ Ἰβήρων, ὁ Χελανδαρίου καὶ
ὁ Ξηροποτάμου, ὁ Καρακάλλου καὶ ὁ Ἀλυπίου, ὁ Ξενοφωντος
καὶ ὁ Ἐσφιγμένου, ὁ Ζωγράφου καὶ ὁ Δοχειαρίου, ὁ Βασιλείου
μονῆς καὶ ὁ Φιλοθέου, ὁ Παντοκράτορος καὶ ὁ Ἑώσσων, δ
Κωνσταμονίτου μονῆς καὶ ὁ Χαρίτωνος, ὁ τοῦ Ἀγίου Παύλου
καὶ ὁ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, ὁ Ἑαβδούχου καὶ ὁ Σαραβαρίου,
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ὁ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καὶ ὁ τοῦ Ἁγίου Σίμωνος Πέτρας, ὁ
τοῦ Ἁγίου Σάββα καὶ ὁ τοῦ Μακρῆ.
Αἱ μοναὶ αὐταὶ δέον νὰ ἐκλέγωσι τὸν ἐγκριτώτερον καὶ
πνευματικώτερον ὡς Πρῶτον δν τελειοῖ ὁ Πατριάρχης. Ὁ Πρῶ
τος χειροτονεῖ πάντας τοὺς ἡγουμένους πλὴν τοῦ τῆς Λαύρας.
«Χρὴ δὲ σέβεσθαι καὶ τιμᾳν τὸν Πρῶτον ὡς αὐτὸν τὸν Οὐράνιον
Πατέρα», καὶ λαμβάνειν παρὰ μὲν τῶν μεγάλων μοναστηρίων
σίτου ἤ ἀλεύρου μουζούρια δύο καὶ κριθῆς ἕν κατὰ μῆνα, ὑπὸ
δὲ τῶν ἐλασσόνων δύο μ.ουζούρια ὅσπρια κατὰ μῆνα «καὶ ἄλλας
χρείας κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν». Προσέτι αἱ αὐταὶ μοναὶ
ὀφείλουσι διδόναι τῷ Πρωτάτῳ κατ' ἀρχαίαν τάξιν τὰ ἐξῆς : Ἑ
Λαύρα......................... (ἀκατάληπτον) καὶ ἕν νόμισμα μετὰ μανδηλίου. Ἑ τοϋ Βατοπεδίου οἶνον μέτρα 25 καὶ ἔλαιον λίτρας
25. 'Η τῶν Ἰβήρων οἶνον μ. 1Ο καὶ ἔλαιον λ. 1Ο. Ἑ τοῦ Χελανδαρίου οἶνον μ. 7 καὶ ἔλαιον λ. 7, καὶ ἕν νόμισμα μετὰ μανδηλίου. Ἑ τοῦ Ξηροποτάμου οἶνον μ, 7 καὶ ἔλαιον λ. 7. Ἑ τοῦ
Καρακάλλου ὁμοίως. Ἑ Ἀλυπίου οἶνον μ. 7 καὶ ἔλαιον λ. 5.
'Η τοῦ Ξενοφῶντος οἶνον μ. 5 καὶ ἔλαιον λ. 5 καὶ ἕν νόμισμα.
Ἑ τοῦ Ζωγράφου οἶνον μ. 6 καὶ ἔλαιον λ. 6. 'Η τοῦ Δοχειαρίου οἶνον μ. 4 καὶ ἔλαιον λ. 4 καὶ ἕν νόμισμα. Ἑ τῶν Ἑώσσων
οἶνον μ. 5 καὶ ἔλαιον λ. 5. Ἑ τοῦ Παντοκράτορος (δΓ ἐαυτὴν
καὶ διὰ τὰς ἐν αὐτῇ προσαρτηθείσας μονὰς Φαλακροῦ καὶ Ἁγίου
Αὐξεντίου) οἶνον μ. 17 καὶ λ. 17. 'Η τοῦ Κωνσταντίου οἶνον
μ. 5 καὶ ἔλαιον λ. 4. Ἑ τοῦ Βασιλείου οἶνον μ. 4 καὶ ἔλαιον
λ. 4. ἸΙ τοῦ Χαρίτωνος οἶνον μ. 12 καὶ ἔλαιον λ. 4. Ἑ τοϋ
Ἁγίου Παύλου ἕν νόμισμα. 'Η τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἕν νόμισμα καὶ (διὰ τὴν ἐν αὐτῇ προσάρτησιν τῆς τοῦ Ἁγ. Ὁνουφρίου)
οἶνον μ. 7. Ἑ τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου καὶ ἡ τοῦ Ἁγίου Σίμωνος
Πέτρας ἀνὰ ἕν νόμισμα. Ἑ τοῦ Σαραβαρίου οἶνον μ. 5 καὶ
ἔλαιον λ. 5. Ἑ τοῦ Κατζαρίου οἶνον μ. 7 καὶ ἔλαιον λ. 3. Ἑ
τοῦ Ἀναπατζίας ὁμοίως. Ἑ τοῦ Ἐαβδούχου οἶνον μ. 14 καὶ
ἔλαιον λ. 7. Ἑ τοῦ Ἁγίου Σάββα οἶνον μ. 12. 'Η τοῦ Μακρῆ
οἶνον μ. 13, ἔλαιον λ. 5 καὶ λεπτοκάρυα πινάκια τέσσαρα. Καὶ
διὰ τινα λειβάδια τοῦ Πρωτάτου αἱ Μοναὶ Χελανδαρίου καὶ
Ζωγράφου ἀνὰ ἕν νόμισμα.
Τὰ κελλία τὰ εὑρισκόμενα εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Καρυῶν
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καὶ τὰ πλησίον τῆς κοιμηθείσης μονῆς τοῦ Φακινοῦ ὀφείλουν νὰ
προσφέρουν εἰς τὸν Πρῶτον κατ' ἔτος πέντε «δουλείας» (ἀγγαρείας, παγκοινίας ὡς λέγουν νῦν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει) κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ τρυγητοῦ τῶν ἀμπέλων καὶ τῆς συλλογῆς τοῦ χόρτου
καὶ τῆς κοπῆς τῶν καυσοξύλων.
Τὰ κελλία τοῦ Φακινοῦ ὑποχρεοῦται νὰ περιποιῶνται τὸ
νεώριον καὶ τὸν ἐλαιῶνα τοῦ Πρωτάτου.
Ἄπαντα τὰ κελλία ὀφείλουν νὰ δίδουν εἰς τὸν Πρῶτον
οἶνον, ἔλαιον καὶ λεπτοκάρυα κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἕκαστον.
Τὰ κελλία τῆς Σκήτης τῶν Καρυῶν ὀφείλουν μόνον ἀνὰ 1ΟΟ
σανίδας νὰ δίδουν εἰς τὸν Πρῶτον ἐτησίως.
Ἀπαγορεύεται εἰς τοὺς κελλιώτας νὰ κόπτουν οἰκοδομήσιμον ξυλείαν ἐν Καρυαῖς ἐκτὸς μόνον καυσοξύλων. Ἰδιαιτέρως
κατὰ τοῦτο περιστέλλεται καὶ ὁ κατὰ τὰ ἄλλα ἀπειθὴς γέρων τοῦ
πύργου τοῦ Ἁγίου Σάββα.
Ὁρίζεται τὸ ὅριον τῶν Καρυῶν εἰς τὸ ὁποῖον ἐκτίνεται ἡ
ἄμεσος δικαιοδοσία τοῦ Προὸτου' ἀπὸ τοῦ Βασιλικοῦ ὕδατος μέχρι τοῦ μεγάλου ὁύακος τῆς τοῦ Ἀλυπίου, ἐκεῖθεν στρέφει πρὸς
βορρὰν μέχρι τοῦ Παντοκρατορινοῦ κελλίου τοῦ Ἀγίου Γεωργίου Φανερωμένου, εἰς τὸ Ἅδειν μέχρι τοῦ Λάκκου τὸν ὁποῖον
διέρχεται βαῖνον πρὸς τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ τῶν Καρυῶν.
Ἐκεῖθεν στρέφει πρὸς τὸν 'Ἀθω καὶ διέρχεται κατὰ μῆκος τὴν
κορυφὴν τοῦ βουνοῦ μέχρι τοῦ Ξηροποταμινοῦ σταυροῦ εἰς τὸ
σταυροδρόμιον καὶ τέλος ἐκεῖθεν κατέρχεται συναντώμενον αὖθις
εἰς τὸ βασιλικὸν ὕδωρ.
Διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου τὸ τυπικὸν
ὀρίζει ὅπως αἱ μοναὶ διατηροῦν δώδεκα «ἐκκλησιαστικοὺς» ἤτοι
δύο αἱ Μοναὶ Λαύρας καὶ Βατοπεδίου «τοῦ δεξιοῦ χοροῦ», δύο
αἱ τῶν Ἰβήρων κοὶ Χελανδαρίου «τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ» καὶ αἱ
λοιπαὶ τοὺς ὀκτώ' «Παρέχειν δὲ αὐτοῖς ἀνὰ εν μουζούριον ἄλευρον τὸν καθέκαστον μῆνα καὶ ἐπίδοσιν ἐλαίου, κηροῦ καὶ θυμιάματος τὸ ἀρκοῦν»
Τὰ ἐν τῷ τυπικῷ γενικωτέρας σημασίας εἶναι τὰ ἐξῆς :
Ὄσα σταυροπήγια μοναστήρια ὑπάρχουν ϊν Ἄθῳ ὀφεί
λουν νὰ μνημονεύουν τὸ δνομα τοῦ Πατριάρχου.
Οὔτε ὁ Πατριάρχης δύναται νὰ στείλῃ ἔξαρχον εἰς τὸ Ἅ-
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γιον Ὄρος, οὔτε ἄλλος τις νὰ ἐξασκήσῃ ἐξουσίαν τινὰ ἄνευ ἐρωτήσεως καὶ θελήσεως τοῦ Πρώτου.
Ὁ Πρῶτος ἐὰν παραιτηθῇ ἢ παυθῇ παρὰ τοῦ Πατριάρ
χου «ὡς οὐχ ἀρμόζων» νὰ λαμβάνῃ ἀπερχόμενος τὰ ἄμφια αὐτοῦ
καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶχεν ἀρχικῶς ἰδικόν του
Οὐδεμία μονὴ ἔχει σύνορον ἢ κελλίον ἐντὸς τῶν ὁρίων
τῶν Καρυῶν.
Φράσεις τινες δεικνύουν ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται ἐξέλεγον ἕνα
ἐπίσκοπον «κατὰ τρόπον (ἐκλόγῆς) τοῦ Πρώτου» καὶ εἰς αὐτὸν
ἐτέλουν τὰς χειροτονίας. Τοῦτο ἴσως διήρκεσε χρόνον μικρὸν
πρὸς ἐξουδετέρωσιν τοῦ ἐπισκόπου Ἰερισσοῦ.
Οἱ διάκονοι καὶ οἱ ἱερεῖς νὰ μὴ χειροτονῶνται πρὸ τοῦ 25
καὶ 3Οου ἔτους καὶ τοῦτο διὰ γράμματος τοῦ Πρώτου.
Ἀπαγορεύεται αὐστηρόταταἡ ἐν Ἄθω παρουσία ἀγενείων
,πα,ίδων καὶ διατάσσεται ἡ παντελὴς ἔξωσις τούτων.
Οἱ λαϊκοὶ ἐπιτρέπεται νὰ παραμείνουν τρία ἔτη εἰς τὸ
Ἄγιον Ὄρος καὶ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν αὐτῶν πρέπει νὰ κείρωνται μοναχοὶ ἤ ν' ἀποπέμπωνται.
Οὐδεὶς μοναχὸς ἐπιτρέπεται νὰ εἰσαγάγῃ θήλεα ζῶα ἐντὸς
τοῦ Ἁγ. Ὄρους, οἱ δὲ λαϊκοὶ ἀπαγορεύεται ἀπολύτως νὰ εἰσάγουν γενικῶς ζῶα πρὸς βοσκήν. Ὄριον τούτων τίθεται «ἡ μεγάγάλη βίγλα».
Κατὰ τῶν παραβατῶν ἐπισείονται διάφορα ἐπιτίμια, ἐν
τούτοις οὐδὲν ἠδύνατο νὰ περιφρουρήσῃ τὸν Πρῶτον καὶ τὰ
δίκαια αὐτοῦ διαρκῶς. Ὁπωσδήποτε τὸ ἀξίωμα τοῦ Πρώτου
ἐλειτούργησε χαλαρῶς ἐπὶ ἕνα ἔτι αἰῶνα, ματαίως προσπαθήσαντος τοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ τοῦ Α' τῷ 15Ο2 ν' ἀνορθώσῃ
αὐτό, ὡς περαιτέρω θὰ ἴδωμεν.
Ὁ ΙΔ' αἰὼν ὑπῆρξε ὁ τραγικώτερος, δραματικώτερος ἀλλὰ
καὶ παραδοξώτερος εἰς ἀντιθέσεις πάντων τῶν πρὸ καὶ μετ' αὐτὸν αἰώνων ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει, ἀνακεφαλαιοῦνται δὲ ἐν τοῖς
ἐξῆς :
Καταστροφὴ τῶν μονῶν ὑπὸ τῶν Καταλάνων τῷ 13Ο7-9,
ἐξ ὧν σχεδὸν εἴκοσι διασώζονται ἤ ἀνορθοῦνται.
Πολιτικὴ ἐπικράτησις τῶν Σέρβων ἐν τῷ Ὄρει ἀπὸ τοῦ
1345-1368. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο πολλοὶ Σέρβοι μοναχοὶ
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βιοῦσιν ἐν τῷ 'Ὁρει, ἀκοινώνητοι θεωρούμενοι ὑπὸ τῆς ἡμετέρας Ἑκκλησίας
Ἑκκλησιαστικαὶ ἔριδες Ἁγιορειτῶν κατὰ Βαρλααμιστῶν
καὶ μικροῦ δεῖν δογματικαὶ ταράξασαι ἄπαν τὸ ὀρθόδοξον πλήρωμα ἀπὸ τοῦ 1337-68
Καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῶν ἐρίδων παρατηρεῖται μεγάλη
πνευματικὴ κίνησις ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει τῆς ὁποίας ἔξοχοι ἀντιπρόσωποι δείκνυνται ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ οἱ Ἁγιώτατοι Πατριάρχαι Ἰσίδωρος, Κάλλιστος καὶ Φιλόθεος.
Κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα πέντε Ἁγιορεῖται γίνονται Πατριάρ
χαι οἱ Νήφων Αὴ Ἑσαῖας, Ἰσίδωρος, Κάλλιστος Α' καὶ Φιλόθεος. 'Ἰσως Ἁγιορεῖται ἧσαν καὶ οἱ Κάλλιστος Β' καὶ Ἁντώνιος
Δ'. Κατὰ τὸν αὐτὸν αἰῶνα μακρὸς κατάλογος Ἁγίων Ἁγιορειτῶν σχηματίζεται' ἐκ τούτων ἄλλους γεραίρει ἡ Ἑκκλησία καὶ
ἄλλους αἱ ἐν Ἄθω Μοναὶ κατ' ἰδίαν.
Ἀπὸ τῆς ἐπικρατήσεως τῶν Σέρβων μέχρι τοῦ 1392 τὸ
Ἅγιον Ὄρος τίθεται ὑπὸ τὴν ἐπιοκοπικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ
Ἰερισσοῦ, παρὰ τοϋ ὁποίου πάλιν ἀφαιρεῖταάδιαπαντός.
Ἀπὸ τοῦ 1357 μέχρι τοῦ αὐτοῦ αἰῶνος ἐπανεμφανίζεται
ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἱδρύονται αἱ νέαι Μοναὶ Παντοκράτορος Σίμωνος Πέτρας, Διονυσίου καὶ Γρηγορίου αἴτινες
ἄπασαι σώζονται μέχρις ἡμῶν.
Κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα γίνονται ἀθρόαι συγχωνεύσεις τῶν
καταστραφεισῶν μονῶν πρὸς τὰς διασωθείσας.
Τῷ 1313 ἐνισχύεται ὁ θεσμὸς τοῦ Πρώτου δστις καταπίπτει ταχέως διὰ τῆς εἰσόδου τῶν Σέρβων καὶ τῆς ὑπαγωγῆς τοῦ
Ἁγίου 'Ὁρους ὐπὸ τὸν ἐπίσκοπον Ἰερισσοῦ.
Τῷ 1392 καὶ 1394 ἐνισχύεται σθεναρῶς ὁ Πρῶτος καὶ
συντάσσεται τὸ Γ' τυπικόν. Αἱ πλούσιαι δωρεαὶ τῶν βυζαντινῶν
αὐτσκρατόρων πρὸς τὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους διακοπεῖσαι
κατὰ τὸν ΙΓ' αἰῶνα ἐπὶ τῆς Λατινοκρα.τίας καὶ τῶν περὶ ἕνώσεως ἀποπειρῶν τοῦ Μιχαὴλ Παλαιολογου καὶ ἐπαναληφθεῖσαι
ἐπὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἁνδρονίκου Β' τοῦ Παλαιολόγου διεκόπησαν αὖθις διὰ τῆς ἐπικρατήσεως τῶν Σέρβων.
Καθ' ὅλον τὸν ΙΔ' αἰῶνα γενναῖοι ἐπίκουροι τῶν Μονῶν
τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους ἐδείχθησαν οἱ κράλαι καὶ οἱ δεσπόται τῆς
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Σερβίας καὶ αἱ εὐεργεσίαι αὐτῶν παρετάθησαν μέχρι τῆς καταλύσεως τοῦ πολιτικοῦ βίου τῆς Σερβίας. Τοῦτ' αὐτὸ δύναται νὰ
λεχθῇ καὶ περὶ τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ ὅστις παρέτεινε τὰς συνδρομὰς αὐτοῦ πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος μέχρι τοῦ ΙΗ' αἰῶνος.

ΑΠΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΑΑΣΟ2 ΕΞ ΑΡΙΩΝ
3Ρατω·8'ϊ αντων φωτογοαφοϋμενος δ ημετερος Διαμονος (^·) Κοσμας
δστις κατελιπε την Χρονογραφικην και Τοστογραφικην
ιοτοριαν τον ΖΑγιον "Ορους,

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ἧ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
'Εν Χριστῷ τῷ Κυρίω ήμῶν Ἰησοῦ και Θεω διαβεβαιοϋμεθβ
καὶ κηρύσσομεν δτι έγκαρδιως τὴν ϊερδν τοϋτον τοπον φιλοϋντες
ποιοῦμεν τὴν εὺαγγελικὴν στάσιν καὶ εϋδαιμονίαν αϋτοϋ «αι τὴν αοινὴ
διατήρησιν τῶν προαιωνίων δικαίων καὶ προνρμίων αϋτοϋ.
ΚαρυαΙ τῇ ιϋ' Σεπτεμβρίου 1887
Ι '© Πατριάρχης πρ. Κωνσταντινουπβλεκς
'ϊΩΑΚΕΙΜ '

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΠ
Ἐν ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων πραγμάτων δπερ σώζεται εἰς
τοὺς Ἁγιορείτας μοναχοὺς ἀναντιρρήτως εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ
τάξις. Ὁ πανδαμάτωρ χρόνος παρέσυρεν ἔθνη, βασιλείας, χαρακτήρας, πολιτισμοὺς κλπ. εἰς τὴν ἱστορίαν δὲ ρίψας πάντα ταῦτα
παρουσιάξει ἤδη νέαν περίοδον βίου τῆς μεγάλης παγκοσμίου
οἰκογενείας διὰ τῶν καταπληκτικῶν συγκοινωνιῶν, τῶν εὐεργετημάτων τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τέχνης καὶ τῆς χειραφετήσεως
τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐργασίας, ἐὰν δὲ ἀπρόοπτα γεγονότα,
ἰδίως στηγεροὶ καὶ καταστρεπτικοὶ πόλεμοι, δὲν ἀνακόψουν τὸν
πολιτισμόν, ἡ ὅψις τοῦ κόσμου μόλις μετὰ πεντήκοντα ἔτη θὰ
εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ καὶ ἀσύλληπτος εἰς τὸν ἀνθρώπινον
νοῦν, ἀλλ' ἡ ἐν Ἁγίῳ 'Ὁροι Ἐκκλησιαστικὴ τάξις οὐδόλως
ἐπηρεάσθη κατὰ τὴν πάροδον τῶν αἰώνων καὶ τῶν διαφόρων
πολιτικῶν μεταβολῶν, ὁ δὲ ὑπέρτατος νόμος τοῦ μετασχηματισμοῦ καὶ τῆς προόδου ὁ διέπων καὶ ἀπάγων τὰ πάντα ἐν τῷ
σύμπαντι φαίνεται ὅτι ἔχει τὴν ἐξαίρεσίν του. Αἱ διάφοροι πολιτικαὶ τῳικυμίαι αἱ ἐνσκήψασαι εἰς τὴν Μακεδονίαν μας καὶ
ὁλόκληρον τὸ βυζαντινὸν κράτος δὲν ἴσχυσαν νὰ διαταράξουν τὴν
Ἐκκλησιαστικὴν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ νὰ ἐπηρεάσουν
τὸν αἰώνιον αὐτῆς τύπον.
Ἀληθῶς ἡ ἄκρα ἐμμονὴ καὶ σταθερότῃς τῆς ἡμετέρας
Ἐκκλησίας εἰς τὰ πατρῷα μέχρι καὶ τῶν ἐπουσιωδῶν αὐτῶν
λεπτομερειῶν εἶναι ἐνσαρκωμένη εἰς τὸ Ἄγιον Ὄρος, ἐντεῦθεν
δὲ φανερὸν καθίσταται πόσον οἱ ἀρχαιότεροι μοναχοὶ συνετέλεσαν ἀναμφισβητήτως εἰς τὴν Διάσωσιν τῶν πολυτιμωτάτων
ἡμῶν ἐθνικῶν βάσεων, αἴτινες κατεστρατηγοῦντο ἐπὶ αἰώνας
ὑπὸ τῶν ἀλαθήτων ( ! ) καὶ τοῦ πλήθους τῶν ὀπαδῶν αὐτῶν.
Ἑ ἐργασία αὐτὴ τῶν μοναχῶν συνετέλεσεν σπουδαίως εἰς τὴν
ἀπαλλαγὴν τοῦ ἔθνους ἀπὸ τοῦ θανάτου ἐκ τῆς Παπικῆς 'Ρώμης.
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'Η ἀρχαιοπρεπὴς ὀιαίρεσις τῶν ναῶν, ἡ βυζαντινὴ μουσική, οἱ μελανοφοροῦντες μοναχοί, οἱ μανδυοφόροι ἐφημέριοι,
οἱ Ἑκκλησιαστικοί, οἱ κανονάρχαι καὶ οἱ λοιποὶ τῆς Ἑκκλησίας
ἀξιωματικοὶ ἴστανται εἰς τὰς θέσεις των ὡς ἴσταντο πρὸ αἰώνων,
πρὸ χιλιετηρίδος ὁλοκλήρου. Παρακολουθῶν κανεὶς νυκτερινὴν
ἀκολουθίαν εἰς ἀρχαῖον ναὸν τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους νομίζει ὅτι
εἶναι θῦμα ὀνείρου ἀναπαριστῶντος βυζαντινοὺς αἰῶνας ἤ ὅτι
μετεβλήθησαν οἱ νόμοι τῆς φύσεως καὶ ἡ ἀνθρωπότης ἐπαλινδρόμησε κατὰ χίλια ἔτη.
Αἱ ἐντυπώσεις εἰναι περισσότεραι ἐὰν εἰσέλθῃ τις πρὸ τῆς
ἐνάρξεως τῆς ἀκολουθίας. Καὶ ὁ ἐστερημένος πίστεως καὶ ὁ ἀνεπίδεκτος ποιήσεως, θὰ αἰσθανθῇ κατ' ἀνάγκην πάνδημόν τινα
ἐντύπωσιν. Αἱ ἐκ τοῦ ἀμυδροῦ φωτὸς ἀόριστοι μορφαὶ πάντων
τῶν ἁγίων διεσπαρμέναι ἐπὶ παντὸς μέρους τοῦ ναοῦ, ἡ παγερὰ
σιωπή, ἡ ἀόριστος ὀσμὴ τοῦ κηροῦ καὶ τοῦ λιβανωτοῦ, ταῦτα
πάντα προξενοῦν μεγαλοπρεπῆ τινὰ τρόμον καὶ ὁ νοῦς βυθίζεται
εἰς μακρυνοὺς χρόνους καὶ εἰς τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἄνευ οὐδενὸς
κόπου.
Οἱ ναοὶ φωτίζονται τὴν νύκτα ἀσθενέστατα ὤστε τὰ ἐν
αὐτοῖς ἀντικείμενα γίνονται δισδιάκριτα. Κανδῆλαι μὲ ἀσθενέστατον φῶς δίδουν Οψεις φοβερὰς εἰς μεγάλας εἰκόνας. Μοναχοὶ
ὡς σ.κιαὶ διερχόμενοι σταυροκοποῦνται, καὶ τοποθετοῦνταιεἰς τὰς
οἰκείας αὐτῶν θέσεις. Ἑκ τινος σκιᾶς ἐξέρχεται μέλος ἱερόν,
ἀρχαιοπρεπὲς καὶ δὲν δύναταί τις νὰ προσδιορίσῃ ἐὰν ἡ φωνὴ
τῆς σκιᾶς ἀνήκει εἰς τοῦτον ἤ ἄλλον τινὰ κόσμον. Εἰς τοὺς ἱστορικοὺς τούτους ναοὺς συγκεντροῦται πᾶν ὅτι δύναται δΓ εἰκονικῶν παραστάσεων νὰ ὑψώσῃ τὰς διανοίας ἐκ τῆς θεωρίας τῆς
χριστιανικῆς φιλοσοφίας.

Περὶ τὸ μεσονύκτιον, τὴν πρώτην ἤ τὴν δευτέραν ὤραν
(ἁγιορειτικὴν ἕκτην ἤ ἐβδόμην) - ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς
ἐπισημότητος τῆς ἡμέρας - ὁ ἐκκλησιάρχης πορεύεται εἰς τὸν
ἡγούμενον οὗτινος κτυπῶν τὴν θύραν τοῦ δωματίου φωνεῖ συγχρόνως «Δύ εὐχῶν τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Κύριε'Γησοῦ Χριστὲ
ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλέησον ἡμᾶς», καὶ ὁ ἡγούμενος ἔσωθεν ἀπαντἀ
«ἀμήν», μεθ' ὅ κατὰ τοῦτον ἀκριβῶς τὸν τύπον κτυπἀ διὰ τῆς
μεγάλης κλειδὸς τῆς Ἑκκλησίας ἢ μικρᾶς ξυλίνης σφύρας τὰς
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θύρας πάντων τῶν ἀδελφῶν φωνῶν τὴν αὐτὴν εὐχὴν καὶ ἀξιῶν
ὅπως ἀκούσῃ ἔσω τὴν ἀπάντησιν, τὸ «'Αμήν» Κατὰ τὴν διάοκειαν τῆς ὑπηρεσίας ταύτης ὁ ἕτερος τῶν ἐκκλησιαρχῶν ἀνάπτει
ἐν τῷ ναῷ τὰς πολυπληθεῖς κανδήλας, φροντίζων ἴνα πᾶσαι μὴ
δίδουν παρὰ ἐντελῶς ἐλάχιστον φῶς μόλις διακρινόμενον
Μετὰ παρέλευσιν μιᾶς ὤρας, ἥτις εἶναι προωρισμένη διὰ
τὸν κανόνα - ἰδιαιτέραν προσευχὴν - τοῦ μοναχοῦ, ὁ ἐκκλησιάρχης ἐπανέρχεται εἰς τὸν ἡγούμενον ποιῶν ἐνώπιον αὐτοῦ γονυκλησίαν καὶ ἀσπαζόμενος τὴν δεξιὰν χείρα αὐτοῦ, πορεύεται
κατόπιν εἰς τὸν ναὸν καὶ κτυπὰ τὸν εἰδικὸν κώδωνα, εὐθὺς δὲ
τὸ ξυλοσήμαντρον ἤ χειροσήμαντρον ὡς λέγουν αὐτὸ οἱ μοναχοὶ
καὶ ὅπερ συμβολικῶς εἰκονίζει τὸν Νῶε κτυπόντα ὡσαύτως ξύλον
ὅπως εἰσέλθουν ἐντὸς τῆς κιβωτοῦ καὶ ἄνθρωποι καὶ κτήνη. Τὸ
ξυλοσήμαντρον εἶναι σανὶς 1Ο ἑκατοστομέτρων πλάτους καὶ 1 */?
μ. μήκους, ἐκ φιλύρας, ὅπερ διὰ ξυλίνου σφύρας κτυπᾳ ἁρμονικῶς εἰς τρεῖς περιόδους ὁ ἐκκλησιάρχης βαδίξων βραδέως πέριξ
τοῦ ναοῦ.
Εἰς τὸν τελευταῖον κτύπον τῆς ξυλίνης σφύρας ὁ ἐφημέριος ἱερεύς, φέρων μανδύαν, ᾳρχετὰι τοῦ «εὐλογητὸς ὁ Θεός»,
ὁ δὲ ἀναγνώστης τοῦ «μεσονυκτίου», ἄρχεται αὐτοῦ, τοῦ ἡγουμένου ἱσταμένου εἰς τὸ ἀντίθετον τοῦ ἱερέως ἄκρον. Πάντες οἱ
μοναχοὶ δέον νὰ εἰσέρχωνται σημαινομένου τοῦ ξυλοσημάντρου,
φέροντες τὸ ἐπανεκαλύμμαυχον ἐπὶ κεφαλῆς, ὅπερ εἰκονίζει τὴν
ἀκακίαν καὶ τὴν νοητὴν περικεφαλαίαν τῆς σωτηρίου ἐλπίδος.
Περὶ τὸ τέλος τοῦ μεσονυκτίου ὁ ἐκκλησιάρχης ποιῶν γονυκλησίαν ὡς προείπομεν εἰς τὸν ἡγούμενον κτυπἀ τὸ σίδηρον,
ὅπερ εἶναι παχύ τι ἔλασμα σιδηροῦν κυρτὸν ἤ μάλλον στρεβλόν,
ἀρχαίαν μὲν ἔχον τὴν ἱστορίαν, τὸν δὲ ἧχον μονότονον ὡς τὸ
σχῆμα του. Τοῦτο δηλοῖ τὴν ἔναρξιν τοῦ ὅρθρου τῶν καθημερινῶν, τὰς δὲ ἑορτὰς καὶ Κυριακὰς μετ' αὐτὸ σημαίνονται οἱ κώδωνες, πολυάριθμοι ὅντες ἐν τοῖς κωδωνοστασίοις τῶν Μονῶν
διὰ τρόπου ἀρμονικωτάτου. Οἱ κώδωνες τοῦ Ἁγίου 'Ὁρους
οὐδέποτε καὶ κατὰ τὰς δεινὰς ἀκόμη ἡμέρας ἔπαυσαν ἠχοῦντες
καὶ διερμηνεύοντες τὰ εὐσεβῆ αἰσθήματα τῶν μοναχῶν, δἁ δ
οὐδεὶς δύναται νὰ μὴ συγκινηθῇ βυθιζόμενος εἰς τὸ παρελθόν. Πολλάκις δεκαπεντὰς κωδώνων σημαίνονται ὑφ' ἐνὸς μοναχοῦ διὰ χειρῶν καὶ ποδῶν αὐτοῦ.

431
Μετὰ τὰς ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου δεήσεις τοῦ ἱερέως, ὁ
ἡγούμενος, ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ ἀναγνώστης εἰσέρχονται εἰς τὸ ἔνδον
τοῦ Ναοῦ ἕνθα ἀναγιγνώσκεται καὶ ψάλλεται ὁ ὅρθρος.
Ὄ πλήρης λαμπρῶν νοημάτων ἐξάψαλμος τοῦ Προφητάνακτος Δαυῖδ ἀπαγγελλόμενος ὑπὸ τοῦ ἡγουμένου ἀκούεται
παρὰ πάντων ἐν μεγίστη σιγῇ καὶ ἐντελεῖ ἀκινησίᾳ. Μετὰ τὴν
ἐκτενῇ τοῦ ἱερέως ἀναγιγνώσκεται ἕν κάθισμα ἐκ τοϋ ψαλτηρίου
καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὤραν προσέρχεται ὁ εἶς τῶν ἐκκλησιαρχῶν
ἐνώπιον τοῦ ἡγουμένου κρατῶν κηρίον ἀνημένον καὶ ποιεῖ τὸ
τῆς ὑποκλήσεως σχῆμα κάμπτον τὸ σῶμα καὶ κλίνων τὴν κεφαλήν. Ὁ ἡγούμενος ἀνταποκρίνεπαι δἁ ἐλαφρᾶς κλίσεως τῆς κεφαλῆς, αὐθωρεῖ δὲ ὁ ἡγούμενος διέρχεται μετὰ τοῦ φωτὸς
ἔμπροσθεν ἁπάντων τῶν στασιδίων τῶν μοναχῶν παρατηρῶν
ποῖοι τυχὸν ἀπουσιάζουν, μεθ' ὅ ἀπέρχεται εἰς τὰ δωμάτια τῶν
τελευταίων ἐγείρων καὶ σφοδρῶς ἐπιτιμῶν αὐτούς, ἥ ἀποστέλλει
τὸν ἐκκλησιάρχην καὶ καλεῖ νὰ παρουσιασθοῦν ἐνώπιόν του οἱ
ἀπουσιάζοντες τοὺς ὁποίους καὶ ἐπιτιμἀ.
Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ὡρισμένων ἐκ τοῦ ψαλτηρίου
καθισμάτων, ψάλλονται οἱ κανόνες διὰ φωνῆς σεμνῆς καὶ ἡρέμου κατὰ τὴν ἀρχαιοτάτην συνήθειαν τοῦ μοναχισμοῦ, ἀνανεουμένων δὶς ἢ καὶ τρὶς τῶν ψαλτῶν μοναχῶν. Κατὰ τὴν Η'
ᾧδὴν ὁ ἐκκλησιάρχης κτυπᾳ τὸ κιρτὸν σίδηρον ἴνα σημάνῃ τὴν
προσέγγισιν τῆς Θ' ᾧδῆς καὶ ἴνα ἐπανέλθουν εἰς τὸν ναὸν οἱ δΓ
ἀπολύτους ἀναγκαίας ἐργασίας ἐξελθόντες. Μετ' ὀλίγον ψάλλονται τὰ πασαπνοάρια καὶ ἡ στιχολογία αὐτῶν ὅπερ ἀναντιρήτως
εἶναι τὸ ὡραιότερον καὶ ἐνθουσιοδέστερον ἐμβατήριον τῆς ἱερᾶς
προσευχῆς. Οὐδὲν πράγμα δύναται νὰ συγκινήσῃ πλειότερον τῆς
πρὸς τὸ σύμπαν ἐκκλήσεως ταύτης τοῦ Προφητάνακτος ὅταν
ἐμμελῶς ψάλλεται.
Ὄταν ὁ τῆς ἡμέρας Ἄγιος δὲν ἔχει δοξολογίαν, ἡ στιχολογία αὕτη ἁπλῶς ἀναγιγνώσκεται, οὐχ ἧττον ἔπρεπε πάντοτε
νὰ ψάλληται μετὰ προσοχῆς καὶ τέχνης τὸ ἀριστούργημα τοῦτο
τοῦ Ὁμήρου τῆς 'Εκκλησίας, ὅπερ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ συγκινῇ
καὶ ὅταν ἀμαθῶς προφέρεται. Μετὰ τοὺς αἴνους ψάλλεται ἐμμελέστατα ἡ δοξολογία, τὸ ἀρχαιότερον πάντων τῶν τῆς 'Εκκλησίας
ἀσμάτων κατὰ τοὺς τρόπους καθ' οὗς οἱ κράτιστοι τῶν μουσικοδιδασκάλων ἐμελοποίησαν αὐτήν.
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Ἐν τέλει ἀναγιγνώσκεται ἡ ποώτη ὡρα, κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ὁποίας σβένυνται πάντα σχεδὸν τὰ φῶτα, τὸ δὲ σῶμα
ἐξηντλημένον ἐκ τῶν νυκτερινῶν τούτων ἀγωνισμάτων γίνεται
ὡς φόρτος βαρύς, μάλιστα εἰς τοὺς νέους, οἱ πόδες ἀδιακ9πως
κάμπτονται. ἡ καρδία περιπτύσσεται μετὰ τοῦ Μορφέως καὶ
ἀπωθεῖ αὐτὸν ἐναλλάξ. Ἄπασα ἡ ὕλη ἐξαντληθεῖσα διαμαρτύρεται καὶ ἀρνεῖται νὰ ὑπακούσῃ, ἀλλὰ τὸ ἐγώ, τὸ ἀιδιον ἐκεῖνο
ἐγώ, ἡ ἀληθὴς καὶ ἀδιάφθορος τοῦ ἀνθρώπου οὐσία, ἡ ψυχὴ
ἡ καθελκομένη ἐν τῇ γῇ ὑπὸ τῶν βαρῶν τοῦ σαρκίου, ἀλλ
ἀπαύστως ἀφιεμένη τοῦ ἀπείρου ἀνθίσταται καὶ ἐπιβάλλεται.
Ὁ ἐκκλησύάρχη·ς ταύτην τὴν ὤραν φέρων μανδύαν κτυπὰ
τὸ ξυλοσήμαντρον διὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ἥτις. τελεῖται καθ'
ἐκάστην εἰς τὰς Ἰ. Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ ἱερεὺς φέρων
ὡσαύτως μανδύαν καὶ ἐπανωκαλύμμαυχον «πέρνει καιρὸν» καὶ
ὁ ἀναγνώστης ἀναγιγνώσκει τὰς ὡρας τρίτην καὶ ἕκτην ὅτε ὁ
πρῶτος ποιεῖ τὴν πρόθεσιν.
Ἄρχεται ἡ λειτουργία καὶ ψάλλονται τὰ τυπικὰ πάντοτε
μετ' ἥφους ταπεινοῦ. Τὸ παράδοξον σίδηρον ἀγγέλει τὴν ἐπικειμένην ἀνάγνωσιν τοῦ ἀποστόλου καὶ τοῦ εὐαγγελίου, πρὸ τῶν
ὁποίων ψάλλεται ὁ τρισάγιος ὐμνος ζωηρἀ τῇ φωνῇ διὰ τρόπου
ἰδιορρύθμου καὶ μελωδικωτάτου.
Κατὰ τὴν ὤραν ταύτην ὁ εἶς τῶν ἐκκλησιαρχῶν θυμιἀ
ἄπαν τὸ ἐκκλησίασμα διὰ τρόπου παραδόξου φέρων τὸν ἀπαραίτητον μανδύαν κρατῶν ἐν τῇ δεξιἀ θυμιατήριον ἀργυροῦν
συγκείμενον ἐκ σφαιροειδοῦς ἤ κωνοειδοῦς πυροθήκης προσηρμοσμένης εἰς τὸ ἄκρον ἐπὶ ἐπιμήκόυς πλακὸς ἥτις εἰς τὸ ἕτερον
ἄκρον αὐτῆς φέρει κωδωνίσκους. Τὸ θυμιατήριον τοῦτο κρατῶν
ἐξ ὑποβάθρου τινὸς ὅπερ εὑρίσκεται κάτωθεν σείει ἔμπροσθεν
ἑκάστου, ὡστε οἱ μὲν κωδωνίσκοι νὰ κροτοῦν εἰς τὸν βραχίονα
αὐτοῦ, ἡ δὲ πυροθήκη νὰ ἐξάγῃ ἐλικοειδῶς τὸν καπνὸν τοῦ
μοσχοθυμιάματος. Ὁ ποιων τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην καλύπτει τὴν
δεξιὰν αὐτοῦ χείρα μέχρι τῆς ὡμοπλάτης διὰ μεγάλου λινοῦ ἤ
μεταξωτοῦ μανδυλίου.
Τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον ἀναγιγνώσκεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἐν τῇ
ὡραίᾳ Πύλῃ ἤ Βασιλικῇ, ἐν δὲ ταῖς Κυριακαῖς καὶ ἑορταῖς ὑπὸ
τοῦ ἱεροδιακόνου μεθ' ἁπλότητος μεταξὺ καὶ πρός δυσμὰς τῶν
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δύο χορῶν, ἐπὶ δικελοῦς κινητοῦ ἰζριώματος, διότι ἄμβωνες δὲν
ὑπάρχουν εἰς τοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τὸ χερουβικὸν ψάλλεται πάντοτε ἐκ βιβλίων ἐντύπων γνωστῶν καὶ ἐξαιρέτων μουσικοδιδασζάλων ὧν ἡ γενεὰ φαίνεται
ἐκλιποῦσα. Κατάχρησις θεωρεῖται τὸ ψάλλειν ἀπὸ χειρογράφου
τετραδίου τὰ ἀποκυήματα τῆς μούσης τοῦ τυχόντος, α'τινα ὁμολογουμένως συνέτειναν ἀλλαχοῦ εἰς τὴν ἐξαχρείωσιν τῆς ἡδείας
καὶ σεμνῆς ἡμῶν βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.
Τὴν τάξιν ταύτην παρακολουθεῖ ὁ τυπικάρης. Ὁ τυπικάρης ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὅστις διευθύνει τὰς ἀκολουθίας εἶναι ὁ
Κέρβερος τῶν ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων καὶ παρ' αὐτοῦ ἀναμένουν πάντες διαταγὰς καὶ ὁδηγίας. Εἰς τὰς ἰδιορρύθμους Μονὰς
ὁ τυπικάρης ἔχει μεγαλύτερον κῦρος, ἐνῶ εἰς τὰς κοινοβίους ἡ
ἰσχὺς τοῦ ἡγουμένου ἐξουδετερεῖ πολλάκις αὐτόν. Μὲ ἕνα λόγον
ὁ τυπικάρης εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς 'Εκκλησίας ἐν Ἁγ. Ὄρει. Ἐκεῖναι δὲ αἱ Μοναὶ αἴτινες δὲν ἔχουν ἀξίους τοιούτους ἥκιστα διακρίνονται διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτῶν τάξιν.
Αἱ ἀγρυπνίαι αἱ διαρκοῦσαι ὁλόκληρον τὴν νύκτα εἶναι
συχναὶ περὶ τὰς 35-4Ο ἐτησίως, μακραὶ καὶ κοπιαστικαί. Μονῶν
τινὼν αἱ ἀγρυπνίαι, κατὰ τὰς ἑορτὰς αὐτῶν παρατείνονται ἐπὶ
14-16 ὤρας. Κατ' αὐτὰς ψάλλονται τὰ ἀρχαιοπρεπέστατα ἐκεῖνα
μέλη ἄτινα πολυτογραφηθέντα ἀπ' αἰώνων ἐν 'Ἁθω ἔλαβον τύπον αἰώνιον' τοιαῦτα εἶναι τὰ ἀνοιξαντάρια Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Δαμασκηνοῦ, τὰ κεκραγάρια, τὰ δοξαστικὰ τοῦ Ἰακώβου, τὸ
μονόρυθμον Φῶς ἱλσῳόν, οἱ πλήρεις μέλλους καὶ ἁπλότητος πολυέλαιοι καὶ αἱ δοξολογίαι, καὶ τὰ Χερουβικὰ καὶ Κοινωνικὰ
διαφόρων ἀρχαίων μουσικοδιδασκάλων οἴτινες μόνοι ἐγνώρισαν
τὶ ἥρμοζεν εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν καὶ ἐποίησαν αὐτὸ μετὰ
θαυμαστῆς καὶ ἀμιμήτου ἐπιτυχίας.
Οἱ Μοναχοὶ τῶν κοινοβίων Μονῶν μικρὸν μετὰ τὴν θείαν
λειτουργίαν (περὶ τὴν 2αν ἤ 3ην ὡραν τῆς ἡμέρας) πορεύονται
εἰς τὴν τράπεζαν μετὰ τοῦ ἡγουμένου, φέροντες ἄπαντες ἐπανοκαλύμμαυχα καὶ τοποθετοῦνται εἰς τὰς οἰκείας αὐτῶν θέσεις,
μετὰ δὲ τὴν τῆς τραπέζης εὐχὴν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ ἡγουμένου
ἄρχονται πάντες ἐσθίοντες καὶ κάτω νεύοντες, ἐνῶ εἶς τεταγμένος ἀδελφὸς ἀναγιγνώσκει τὸν βίον τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας. Μετὰ
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τὴν τυπικὴν εὐχαριστίαν ἐξέρχονται κατὰ τάξιν προπορευομένου
τοῦ ἀναγνώσαντος εἶτα τοῦ ἡγουμένου καὶ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν.
Ἀπὸ τῆς θέσεώς του ὁ ἀναγνώστης ἕως ὅτου φθάσῃ εἰς τὴν
θύραν τῆς τραπέζης φωνεῖ τὸ «Δύ εὐχῶν τοῦ ἀγίου πατρὸς
ἡμῶν κλπ.» μεθ' ὅ βάζει μετάνοιᾳν πρὸς τοὺς ἐξερχομένους
ἀδελφούς, αἰτῶν δύ αὐτοῦ συγνώμην. 'Αντιστοίχως αὐτοῦ βάζουν μετάνοιαν ὁ μάγειρος καὶ ὁ τραπεζάρης αἰτοῦντες καὶ αὐτοὶ
συγνώμην, ὁ δὲ ἡγούμενος διαρκῶς εὐλογεῖ τοὺς ἐξερχομένους
οἴτινες ἀπέρχονται εἰς τὰ δωμάτια αὐτῶν ἥ εἰς τὰς ἐργασίας των
ἢ εἰς ἄλλην κοινὴν ἐργασίαν. Τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς μεγάλας
ἑορτὰς ἡ ἐν τῇ κοινῇ τραπέζῃ τῶν κοινοβίεον Μονῶν εἴσοδος
τοῦ ἡγουμένου γίνεται μεθ' ἱκανῆς πομπῆς σημαινουμένου προηγουμένως εἰδικοῦ κώδωύος, φέροντος τὸν ἡγουμενικὸν μανδύαν καὶ τὴν ποιμαντικὴν ράβδον καὶ δορυφορούμενος ὑπὸ τῶν
ἐκκλησιαρχῶν κρατούντων μεγάλα κηροπήγια (εἰσοδικά), προπορευομένου τοῦ ψάλτου ψάλλοντος τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας
εἰσέρχεται ἐν τῇ τραπέζῃ ἀκολουθούντων πάντων τῶν ἀδελφῶν,
τοῦ ἀναγνώστου ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος ἀρχομένου τῆς ἀναγνώσεως
κατόπιν τῆς πρὸς τοῦτο προσευχῆς
Μετὰ παρέλευσιν ὀλίγων λεπτῶν ὁ ἐφημέριος κτυπᾳ τὸ
ποτήριον νεύοντος τοῦ ἡγουμένου, ὅστις συγχρόνως ποιῶν τὸ
σημεῖον τοῦ σταυροῦ, μεταλαμβάνει τοῦ οἴνου, δίδων οὕτω τὴν
ἄδειαν εἰς τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς νὰ πίουν.
. Ὁ ἡγούμενος διατάσσει τὴν παῦσιν τῆς ἀναγνώσεως ἀφοῦ
πληροφορηθῇ ὅτι πάντες ἔφαγον, ἀναμένει δὲ μικρὸν ἔτι ἐν
σιωπῇ χάριν τῶν γερόντων, μεθ' ὅ προσερχόμενος ὁ ἀναγνώστης
λαμβάνει τὴν εὐλογίαν, ἁπλοῦν τεμάχιον ἄρτου.
Ἐὰν εἶναι ἐορτὴ προσάγονται τὰ κόλυβα ἄτινα εὐλογοῦνται καὶ διανέμονται, ειτα προσέρχεται ὁ τραπεζάρης καὶ λαμβάνει τὴν εὐλογίαν του τεμάχιον ἐπίσης ἄρτου. Ἀνίστανται δὲ
πάντες καὶ ἀναγιγνωσκομένης τῆς εὐχαριστίας ἐξέρχονται κατὰ
τὴν τάξιν.
Τὰς Κυριακὰς μετὰ τὸν ἀναγνώσαννα λαμβάνει τὴν εὐλογίαν ὁ τραπεζάρης καὶ ἐνῶ πάντες ἀνίστανται καὶ τοποθετοῦνται
ἐκτὸς τῶν τραπεζῶν ὁ ἡγούμενος εὐλογεῖ τὴν μερίδα τῆς Παναγίας λέγων.«Εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῆς ὑπερευλογημένης ἐνδόξου
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Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου κλπ.» καὶ λαμβάνει ψυχίον παρ'
αὐτῆς δεχόμενος καὶ εὐλογῶν τὸ θυμίαμα ὅπερ προσάγει ὁ
ἐκκλησιάρχης. Εἶτα πάντες ἀποσπῶσιν ἐκ τῆς προσαγομένης μεᾧίδος μικρὸν ψυχίον καὶ θυμιἀ αὐτοὺς ὁ ἐκκλησιάρχης, κατὰ δὲ
τὴν διάρκειαν τῆς πράξεως ταύτης εἶς τῶν ἀδελφῶν ψάλλει ἐμμελῶς τὸ «Ἄξιον Ἐστὶν» ὑπηχούντων τῶν λοιπῶν.
Κατόπιν τούτων ὁ ἀναγνώσας ἀπαγγέλει τὰς εὐχαριστηρίους εὐχὰς διὰ τρόπου μακροῦ, ὁ δὲ ἡγούμενος μνημονεύει πάντων ζώντων καὶ νεκρῶν οϊτινες εὐηργέτησαν τὴν Μονὴν καὶ τὴν
ἀδελφότητα.
'Η ἐκ τῆς τραπέζης ἔξοδος γίνεται ὡς ἐξῆς: Προπορεύεται
ὁ ἀναγνώσας μετ' αὐτὸν εἶς ψάλτης ψάλλων τὸ τροπάριον τοῦ
προστάτου ἁγίου τῆς Μονῆς" εἶτα ὁ ἡγούμενος προχωρεῖ πρῶτος
τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν ἀκολουθούντων κατὰ τάξιν καὶ ἴσταται
πρὸς τῆς ἐξόδου εὐλογῶν κλπ. ὡς προείπομεν. Μετὰ ταῦτα εἰσέρχεται ἐν τῷ ναῷ καὶ ἀποδύεται τὸν μανδύαν. Ἐὰν εἶναι
μεγάλη ἑορτὴ ἢ τῆς Μονῆς ἕορτή, τότε προχωρεῖ μέχρι τοῦ
πολυελαίου τοῦ καθολικοῦ, οὗτινος ἀνάπτονται τὰ φῶτα' γίνεται
δέησις ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ διακόνου, μεθ'ἥν ὁ χορὸς ψάλλει τὸν
πολυχρονισμὸν οἱ δὲ ἀὅελφοὶ ἀσπάζονται τὴν χείρα αὐτοῦ.
Τρεῖς ὤρας πρὸ τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου ἀναγιγνώσκεται ἡ
Θ' ὤρα ἐν τῇ λιτῇ τοϋ Ἰ. Ναοῦ, μεθ' ἥν ὁ ἑσπερινὸς καὶ μετ'
αὐτὸν ψάλλεται κανὼν τῆς Θεοτόκου ἥ ἁγίου τινός.
Εὐθὺς μετὰ τὸν ἐσπερινὸν ἀπέρχονται οἱ μοναχοὶ εἰς τὴν
τράπεζαν διὰ τὸ δεῖπνον κατὰ τὴν τάξιν τῶν ἁπλῶν ἡμερῶν.
Ἄμα τῇ δύσει τοῦ ἡλίου ἀναγιγνώσκεται τὸ ἀπόδειπνον
προστιθεμένων καὶ τῶν Οἴκων τῆς Θεοτόκου (χαιρετισμῶν), μεθ'
δ ἕκαστος δφείλει νὰ κλειθῇ εἰς τὸ δωμάτιον αὐτοῦ καὶ κατακληθῇ, ἴνα προθύμως ἀναστῇ κατὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ μεσονυκτίου.
Οἱ μοναχοὶ τῶν κοινοβίων Μονῶν ἑκάστην Δευτέραν,
Τετάρτην καὶ Παρασκευὴν ἀπέχουν οἴνου καὶ ἐλαίου, ἐκτὸς ἐὰν
ὑπάρχῃ κατάλυσις καὶ ἐσθίουν ἄπαξ τῆς ἡμέρας, τὰς λοιπὰς
ἡμέρας ἐσθίουν δίς, ἕξαιρουμένων τῶν Νηστειῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ὅτε ἄπαξ ἐσθίουν καθ' ἑκάστην ἄνευ οἴνου καὶ ἐλαίου
ἐξαιρουμένων τῶν Σαββάτων καὶ Κυριακῶν Ὁσαύτως καὶ τὸ
15θήμερον τῆς Θεοτόκου δὲν καταλύουν οἶνον καὶ ἔλαιον.
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Τὰ φαγητὰ αὐτῶν εἶναι ὅσπρια, ζυμαρικά, κηπουρικὰ ἐν
γένει, ἰχθεῖς νωποὶ καὶ ἀλίπαστοι καὶ τυρός. Σπανίως ἐσθίουν
ὡὰ καὶ βούτυρον, κρέας ὅμως οὐδέποτε, οὐδὲ καὶ κατὰ τὸ
Πάσχα. Εἰς τὰς ἰδιορρύθμους ὅμως Μονὰς καὶ τοὺς Κελλιώτας
ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις κρέατος κατὰ τὰς ἐλευθέρας ἡμέρας.
Ἀπαγορεύεταιαὐστηρῶς εἰς πάντα νὰ συτίζηται κρυφίωςκαὶ
ἰδιορρύθμως. Διὰ φοβερῶν ἀρῶν καὶ φρικωδῶν ἐπιτιμίων τῆς
Μεγάλης Τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας και Συνοδικῶν Σιγγιλλίων
ἀπαγορεύεται πᾶσα ἰδιόρρυθμος πρᾶξις δυναμένῃ νὰ σκανδαλίσῃ
τὰς αὐστηροτάτας περὶ ἰσότητος ἀρχὰς τῶν κοινοβίων Μονῶν.
Οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ μεταβῇ μακρὰν τῆς Μονῆς πλέον
τοῦ τετάρτου τῆς ὡρας χωρὶς νὰ λάβῃ τὴν ἄδειαν καὶ εὐλογίαν
τοῦ ἡγουμένου. μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν δέον αὖθις νὰ λάβῃ τὴν
ἡγουμενικὴν εὐλογίαν. Ἑ εὐλογία λαμβάνεται διὰ γονυκλησίας
μετὰ χειροφιλήματος. Τὸν τύπον τοῦτον δέον νὰ ἀκολουθοῦν
πάντες ἀπὸ τοῦ πρώτου μέχρι τοῦ ἐσχάτου, ὁσάκις ἀναλάβουν
οἱανδήποτε ἐργασίαν, ἤ θὰ σταλοῦν εἰς μακρὰν ἀποστολήν.
Αἱ κοιναὶ ἐργασίαι ὁρίζονται εἰς τὰς κοινοβίους Μονὰς
ὑπὸ τοῦ οἰκονόμου, εἰς δὲ τὰς ἰδιορρύθμους ὑπὸ τοῦ δικαίου
καὶ εἰς τὰς Σκήτας καὶ κελλία ὑπὸ τοῦ Γέροντος. Μέγα ξυλοσήμαντρον εἰς τὰς Μονὰς προσκαλεῖ πάντας ὅπως κατέλθουν εἰς τὸ
προαύλιον καὶ λάβουν διαταγάς. Ὁ οἰκονόμος, ἤ ὁ δικαῖος
λαμβάνουν διαταγὰς ἐκ τῶν προῖσταμένων, ἀλλ' ἐν τῇ ἐκτελέσει
τάσσουν οὗτοι ἑαυτοὺς πρώτους. Ὁ ἡγούμενος π χ. εἰς τὰς
κοινοβίους Μονὰς καὶ οἱ ἐπίτροποι εἰς τὰς ἰδιορρύθμους ὁφείλουν πρῶτοι νὰ πορευθοῦν εἰς τὴν κοινὴν ἐργασίαν, ἥτις ὀνομάζεται «παγγενία».
Διάφοροι τιμωρίαι εἶναι προορισμέναι διὰ τοὺς ἀ.πειθεῖς,
τοὺς φατριαστὰς καὶ τοὺς δΓ οἱονδήποτε τρόπον παρεκτρεπομένους. Αἱ πνευματικαὶ τιμωρίαι προηγοῦνται, ἐν ὑποτροπῇ δὲ
προστίθενται καὶ ὑλικαὶ ἄνευ βίας καθόσον ἄγνωσται εἶναι εἰς
τὸν καθ' ἡμᾶς μοναχισμὸν αἱ παντοειδεῖς τιμωρίαι τῶν μοναχικῶν ταγμάτων τῆς Δύσειος. Αἱ πνευματικαὶ συνίστανται εἰς
προσθήκην πνευματικῶν ἀγώνων ἤ νηστείας. Αἱ ὑλικαί, εἰς
ἐξορίαν εἰς παρακείμενον ἀμπελῶνα ἤ εἰς ἐτέραν Μονήν. Συνήθης τιμωρία εἰς τὰς κοινοβίους Μονὰς εἶναι τὸ κομβοσχοίνιον

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΛ ΣΕ ΞΕΧΑΣΠ
'Ητο καλοκαίρι 1931. Τὸ ἐνθυμοῦμαικαλά. Εἴμεθα μαζὶ
μὲ τὸν ἀείμνηστον συνάδελφόν μου. Θεμ. Κ. Λιβᾶν εἰς τὸ ἀλησμόνητον καὶ Ἁγιώνυμον Ὄρος 'Ἁθω. Μᾶς φιλοξενοῦσε ἡ ἐπὶ
τοῦ βράχου κὰὶ τῆς «πέτρας» οἰκοδομημένη καὶ θαυμασία κατὰ
τὴν θέαν ἀπὸ τὸ Αἰγαῖογ Ἰερὰ Μονὴ τῆς Σιμωνόπετρας. Εἴμεθα ἀ.μφότεροι ὑποψήφιοι καθηγηταὶ διὰ τὴν περίφημον καὶ ἱστορικὴν νεωτέραν Ἁθωνιάδα Ἰερατικὴν Σχολήν. Καὶ μέχρις
ὅτου ἔλθῃ τοῦ Σταυροῦ, μέχρις ὅτου δηλαδὴ ἀνοίξῃ ἡ Σχολή,
ὁ ὑποφαινόμενος ἔκαμνε καὶ χρέη Γραμματέως εἰς τὴν ἀναφερθεῖσαν Ἰ. Μονήν. Ὄ! πόσον καλά, ἀλλὰ καὶ πόσον συγκινητικὰ
ἐν τῇ τραπέζῃ διὰ τοϋς ἐλαφρῶς πταίσαντας. Τὴν ὤραν καθ'ἥν
ἐσθίουν οἱ ἀδελφοί, ὁ πταίσας περιστρέφων τοὺς κόμβους τεραστίου κομβοσχοινίου λέγει τὴν εὐχὴν εἰς ἕκαστον κόμβον «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». Εἰς
τὸ τέλος δὲ τῆς τραπέζης καλεῖται ἐν τῷ μέσῳ τῆς τραπέζης καὶ
ὁμολ,ογεῖ τὸ σφάλμα αὐτοῦ ζητῶν τὴν συγχώρησιν τῶν ἀδελφῶν.
Ἑ διαπόμπευσις αὕτη ἥτις γίνεται καὶ ὑπὸ τὸν πολυέλαιον ἐν
τῷ καθολικῷ ναῷ ἐν ὤρᾳ προσευχῆς εἰναι ἀξιόλογος ὅσον καὶ
διδακτική.
Οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ὁ ἰδιόρρυθμος βίος οὐδὲν τούτων
ἔχει. Ὄταν εϊς τινα ἰδιόρρυθμον Μονὴν ὑπάρχῃ καλὴ διοίκησις
οἱ ἐπίτροποι αὐτῆς ἐλέγχουν ἰδιαιτέρως τοὺς περὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθίαν ἀμελεῖς μοναχούς.
Οἱ ἰδιόρρυθμοι μετὰ τὴν θ. λειτουργίαν ἀπέρχονται εἰς τὰ
δωμάτια αὐτῶν ἐσθίοντες κατὰ βούλησιν. Οἱ κελλιῶται καὶ ἀσ
κηταὶ ἀποτελοῦντες μικρὰ κοινόβια ἐσθίουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ ὑπὸ
τοῦ γέροντος διοριζόμενον ἀλλ' οὔτε εἰς τὴν προσευχὴν οὔτε εἰς
τὴν τράπεζαν καὶ τὴν ἐργασίαν ἔχουν πάντες τὴν αὐτὴν τάξιν.
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θὰ ἐνθυμοῦμαι τὰς ἡμέρας ποὺ πέρασα στὴ Σιμιονόπενρα. Μσνῆρες βέβαια καὶ καλογηρικὸν τὸ περιβάλλον Ἀλλ' ἐγὼ ὅχι
«μονήρης». Εἶχα συντροφιὰ τοὺς ἀγαθοὺς «γεροντάδες» τῆς
Μονῆς καὶ τὸν ἀλησμόνητον καὶ ἀδελφικόν μου φίλον. Γραφικὴ
ἐργασία ὀλίγη σχετικῶς. Μελέτη βιβλίων παρμένων ἀπὸ τὴν Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς πολλή. Καὶ θεολογία καὶ φιλοσοφία ἐπάνω
στὰ προβλήματα τῆς νεανικῆς μας ζωῆς καὶ τῆς ζωῆς τῆς κοινωνάας γενικὰ οὐκ ὀλίγη. Ἀλλὰ καὶ τὸ γράψιμο «σκέψεων» σὲ
ὧρες ἀναπαύσειος καὶ ὁεμβασμοῦ δὲν πήγαινε πίσω. Καλοκαιρινὸς καιρὸς τότε. Καὶ ἡ ζωὴ γιὰ μᾶς ἀνοιξιάτικη καὶ ἐλπιδοφόρος, παρὰ τὶς τόσες καὶ τόσες περιπέτειές της, παρὰ τὰ βάσανά
της Ὁ λαμπρὸς ἥλιος σὰν καλοκαιρινὸς ἔρριχνε ἀκτῖνες καυτερὲς ἀνάμεσα στὰ σκεπασμένα ἀλλοῦ καὶ ἀλλοῦ φαλακρὰ βράχια
τοῦ ἱεροῦ βουνοῦ. Μὰ τὸ Αἰγαῖον κάτω μὲ τὸ βαθυγάλαζο χρῶμα του φαινόνταν μιὰ χαρά. "Ησυχο, εἰρηνικό, ἔστελνε τὶς
«ποντιάδες» δροσερές του αὖρες μὲ τὸν χιλιοτραγουδισμένο του
φλοῖσβο στὴν δαντελωτὴ Ἁγιορείτικη παραλία ! Θέαμα θαυμάμάσιο ! Παιγνίδι Ἁγγελικό ! Ἁρμονία θεϊκή ! Ἐξαρσις καὶ ἔκστασις μυστηριακή ! Ἁλλὰ καὶ δύναμις καὶ ὁρμὴ καὶ κέφι γιὰ
τὴν ἀληθινὴ χαρὰ τῆς ζωῆς ! Κατερχόμεθα γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀπὸ
τὴ Σιμωνόπετρα καὶ τὸ βράχο της. Καὶ νὰ μας τώρα στὴ μαγικὴ ακρογιαλιά της. Ἁλησμόνητε «Ταρσανὰ» μὲ τὴν ἁπλωταριά
σου ἐπάνω στὸ ἥσυχο καὶ ὑπήνεμο λιμανάκι σου ! Ἀλησμόνητη
βρυσοῦλα τοῦ βουνοῦ μὲ τὸ πεντοκάθαρο καὶ χιονισμένο νεράκι
σου ! Ἀλησμόνητο πλούσιο ψάρευμα μὲ στρείδια καὶ καλάμια !
Ἁλησμόνητη περιποίησι τοῦ γέροντα τοῦ «ταρσανά». Μὰ νὰ ὁ
πατὴρ Αὐξέντιος, αν δὲν μὲ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου, μὲ τὴ βαρκοῦλα τοῦ μοναστηριοῦ. Παιδιά, μήπως θέλετε νὰ σᾶς κάμω μιὰ
βόλτα ; Μήπως θέλετε νὰ πᾶμε γιὰ νὰ δῆτε καὶ τὸ μοναστῆρι
τοῦ Ἀγίου Παύλου ποῦ ἔχει τοὺς Κεφαλλωνῆτες καλογήρους ;
"Ω ! μὰ εἶναι νὰ ὁωτἀς, πάτερ μου ; «Καὶ ἄμ' ἕπος ἄμ ἔργον».
Οἱ δύο νεαροὶ θεολόγοι στὴ βαρκοῦλα ! Καὶ ὁ ἀγαθὸς καλόγερος κωπηλάτης ! Λάδι ἡ θάλασσα ! Λάδι καὶ γιαλὶ καὶ ἰσοβάδιστη...! Μπάτης τὴν νανουρίζει. Καὶ τὰ κουπιὰ μετὰ ἀπὸ τὸν
σεβάσμιο γέροντα περιέρχονται στὰ νεανικὰ χέρια. Καὶ πλέομεν
ἐμπρός, ὁλοταχῶς μὲ τὴ χριστιανικὴ χαρὰ καὶ αἰσιοὅοξία ζω-
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γραφισμένη στὰ πρόσωπά μας. Μόνον τὸ «πλὰφ» «πλοὺφ» τῶν
κουπιῶν ἀκούεται. Ἁλλὰ σὲ λίγο ἡ χριστιανικὴ χαρά μας ξεχειλίζει καὶ ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας λαλεῖ τὸ στόμα
μας. Καὶ ἀρχίζει τὸ χριστιανικὸ τραγούδι. Ἀρχίζει ὁ σεβαστὸς
καλόγερος νὰ ψέλνῃ τὸ : «Ἑν τῇ Ἐρυθρἀ θαλάσσῃ τῆς Ἁπειρογάμου Νύμφης εἰκών διεγράφη ποτε...» ! Τοῦ βαστᾶμε σιγόντο
καὶ τὸν βοηθᾶμε. Θάλασσα τότε τοῦ θαύματος ! Θάλασσα καὶ
τώρα τῆς χαρᾶς! Ἑπακολουθοῦν ^αὶ ἄλλα τροπάρια; Δοξοστικά,
Ἑωθινά, ἐξαποστειλάρια, ἀπολυτίκια, κοντάκια. . . Δοξολογία
καὶ προσευχὴ ὁλόθερμη καὶ κατανυκτικὴ μέσα σὲ μιὰ βαρκοῦλα
ποὺ πλέει στὸ Αἰγαῖον ! "Ω ! τὶ ἀξέχὰστες ὧρες καὶ στιγμές ! Σὲ
λίγο τὸ προσκύνημά μας γίνεται καὶ στὴν Ἰερὰν Μονὴν τοῦ
Ἁγίου Παύλου καὶ αἱ ἐντυπώσεις μας, ἀπὸ ὅσα εἴδαμε καὶ αἰσθανθήκαμε ἀλησμόνητες, ἄριστες. Καὶ νὰ τώρα ποὺ γυρίζουμε
καὶ πάλιν μὲ τὴ βαρκοῦλα μας στὴ Σιμωνόπετρα! Καὶ ἡ θάλασσα πάλιν μᾶς νανουρίζει καὶ τὰ θεόπνευστα καὶ μελιστάλακτα
τροπάρια συνεχίζονται ἀπὸ τὴν καλή μας τριάδα. 'Η προσευχή
μας ἀνεβαίνει στὸν Πλάστη μας μαζὺ μὲ τὴν προσευχὴ ὅλων τῶν
καλογήρων καὶ ἀσκητῶν καὶ ἐρημιτῶν τοῦ 'Αγιωνύμου Ὄρους.
«Κρυσταλωμένε Ἄθωνα... » «Κῆπε καὶ περιβόλιον τῆς Παναγίας»! «Ἄγιον Ὄρος»! Σιμωνόπετρα ! Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου
Παύλου, τοῦ 'Αγίου Διονυσίου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου. . , ποτὲ
δὲν θὰ σᾶς ξεχάσω 'Αγιορείτικα μοναστήρια ! Ὁ μεγάλος Θεὸς
εἴθε νὰ σᾶς ἐνισχύῃ καὶ νὰ σᾶς πληθαίνῃ καὶ νὰ σᾶς ἀναμορφώνῃ καὶ νὰ σᾶς ἔχη για πάντα στόλισμα καὶ καύχυμα τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, τῆς Ὁρθοδοξίας μας, τῆς Ἐλλάδος μας !
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Καθηγιιτὴς Θεολογος

Διευθυντὴς "Εκκλησιαστικοϋ Φροντιστηρϊου Καλαμων

ΠΕΡΙ

ΑΓΑΓ7ΗΣ

ΘΕΙΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ιωάν. (13.35.) «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἴνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἴνα'καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους' ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστέ,
ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις»
» (15.12.) «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἴνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς' μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδὶς ἔχει. . . ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ
ἐντέλλομαι ὑμῖν»
'Ρωμ. (13.8.) «μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπἀν ἀλλήλους' ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε' τὸ
γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἐτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακαιφαλαιοῦνται, ἐν τῷ, ἀγαπἢσεις τον ατλησΙον σου
ὼς σεαυτον
ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεταΓ
*
πλήρωμα οὺν νόμου ἡ .ἀγάπη»
» (14Ἰ5.) εἰ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι
κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς»
ΚορινἉ. (8.2.) «ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ»
»
(13.1.) «Ἑὰν ταῖς γλῶσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ
τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἤ
κύμβαλον ἀλαλάζον' καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ
μυστήρια πάντα καὶ πασαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὤστε ὅρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲμὴἔχω,
οὐδὲν εἰμί. καὶ ἄν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ
ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμα μου ἴνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ
ἔχω, οὐδὲν ὡφελοῦμαι. 'Ηί ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυ-
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»

σιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικία,
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ' πάντα στέργει, πάντα πιστεύει,
πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένεΓ ἡἀγάπη οὑδέποτε ἐκπίπτει»
(13 13) «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία
ταῦτα μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη»

Κοριν Α. (14 1 ) «Διώκετε τὴν ἀγάπην»

»

(16.13ᾧ «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε,
κραταιοῦσθε' πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω»

Γαλάτ. (5Ἰ4 ) «διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις' ὁ γὰρ πας νόμος ἐν ἐνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τον πλησιον σου όὸς σεαυτον" εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε»
» (6 22.) «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστὶν ἀγάπη, χαρά,
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια, κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος»

Ἐφεσ (4 2 ) «μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ
μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἐνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ
τῆς εἰρήνης»
» (5.2.) «γίνεσθε οὗν μιμηταὶ τοῦ βεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά,
καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς»
Φιλιπ. (2.2ἢκτὴναὐτὴν ἀγάπηνἔχοντες,σύμψυχοι,τὸἕν φρονοῦντες
μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἤ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἐαυτῶν' μὴ τὰ εαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐτέρου ἕκαστος»
Κολασ. (3Ἰ2.) «ἐνδύσασθε οὗν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἄγιοι καὶ
ἠγαπημένοι, σπλάχνα οἰκτιρμῶν, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, μακροθυμίαν, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων
καὶ χαρύξόμενοι ἑαυτοῖς ἐὰν τις πρὸς τινα ἔχῃ μομφήν'
ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς
τελειότητος»

ΤιμοθἉΧ6Ἰ 1.) «δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην,
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ὑπομονήν, πρᾳότητα, ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς
πίστεως»

Φιλήμ. (9) «Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν
σοι τὸ ἀνῆκον, διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῷ»
ΠέτρἈ. (4.8.) «Πάντων δὲ τὸ τέλλος *ἤγγικε σωφρονήσατε οὖν
καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς' πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς
ἐαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει
πλῆθος ἁμαρτιῶν»
ἸωάνἉ. (4.7 ) «Ἁγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ
τοῦ Θεοῦ ἐστί, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γιγνώσκει τὸν Θεόν" ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν
Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν' ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἴνα ζήσωμεν δἁ
ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὔχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσα*
αὐτοῦ
μεν τὸν Θεόν, ἀλλ' ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.
Ἁγαπητοί, εἰ ουτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς
ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπἀν. Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαταΓ ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ
ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν»

»

(4Ἰ6 ) «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ
ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ»

»

(4Ἰ8.) «φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ' ἡ τελεία
ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει,
ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ»

»

(4.2Ο.) «Ἑὰν τις εἴπῃ δτι ἀγαπᾳ τὸν Θεόν, καὶ τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν. ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν
τὸν ἀδελφὸν ὅν ἐώρακε, τὸν Θεὸν ὅν οὐχ ἐώρακε πῶς
δύναται ἀγαπᾶν ; καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτοῦ, ἴνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπἀ καὶ τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ»

»

(5.3.) «αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἴνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν»

ΣΚΕΨΕΙΣ

Τδ τρισμακόὶριστον ξήλον
Ὅ Σταυρδς τοϋ Κυρίου, «τδ Τρισμακάριστον ξϋλον, έν φ έτάθη
Χριστδς» Οὑτινος τὴν τιμίαν "Υψωσιν τή Ι4τ] Σὶβρίου έπανηγϋρισεν
ὴ 'Αγ. ὴμων 'Εκκλησια, άποτελεϊ τδ ϊερώτερον καὶ άγιώτερον Αϋτῆς
σϋμβολον. 'Απο δργάνου 6ργῆς καὶ κατάρας, άφοϋ «έπικατάρατος πας
δ ἐπὶ ξύλου κρεμάμενος» δταν έτά0η επ' αϋτοϋ δ Κύριος τοϋ παντδς,
κατέστη δργανον εὺλογίας τιμιώτατον καὶ σϋμβολον Ιερον καὶ διδακτικώτατον. Εϊναι τδ σὑμβουλον τής ταπεινώσεως πρῶτον τοϋ επ' αϋ
τοϋ Σταυρωθέντος, δστις «έταπεϊνωσεν εαυτον γενδμενος ὑπήκοος
μέχρι θανάτου, θὰνάτου δε σταυροῦ» (Φιλιπ. β.' 8), ειτα δε τής άνευρούσης τον Τιμ. Σταυρδν 'Αγίας 'Ελένης, ῆτις, έπι τφ χαρμοσὑνῳ
γεγονδτι τὴς εϋρέσεως Αϋτοϋ, παραθέσασα γεϋμα εϊς τὰς χριστιανὰς
νεανίδας τής άγϊας Π6λεως τὴς Ἰερουσαλήμ, δεν παρέμεινβ, καίπερ
Αϋγοϋστα, μεταξὺ των συνδαιτυμδνων, ἀλλ', ώς 'ιστορεϊ δ 'Εκκλησ.
Ιστορικδς Θεοδώρητος ('Εκκλ. ϊστορ. Α.' ιη') ὴτο μεταςϋ των διακονονσων εϊς τὴν τράπεζαν «διακονοϋσα καὶ δψοι πραθεϊσα καὶ κϋλικας
6ρέγουσα κα'ι οίνοχοοϋσα καὶ προχουν επὶ λέβητος φἐρουσα καὶ ῦδωρ
ταϊς εκεινων χερσὶν επιχέουσα».
Συμβολϊζει ωσαϋτως δ τίμιος Σταυρδς τὴν αϋταπάρνησιν, τὴν
ϋπακοὴν εις το θειον θέλημα, τὴν ϋπἑρ τοϋ πλησίον θυσίαν καὶ γενικῶς, ώς λέγει νειοτερος 'Εκκλησ. συγγραφεὺς «εν τφ Σταυρφ εϋρίσκομεν συμπτυσσδμενον δλδκληρον τδ Εϋαγγέλιον».
Ὅ Σταυρδς επὶ πλέον ϋπενθυμϊζει ήμϊν και τδ βαρὑ τίμημα,
δπερ προσεφέρθη προς έξάλειψιν τής ὰμαρτίας, ὴν καθ'ὴμέραν, δυστυχῶς, διαπράττομεν, δηλαδὴ τδ «τίμιον αϊμα αμνοϋ αμωμου και
ὰσπίλου Χριστοϋ» (Α' Πἐτρ. α.' 19) και δτι άμαρτάνοντες «αναατανροϋμεν ἐαυτοῖς τον υϊδν τοϋ Θεοϋ καὶ παραδειγματίζομεν «(εβρ.στ.'6.)
Πδσα διδάσκει ήμας δ Τιμιος Σταυρος! «τοϋ Μονογενοϋς ή δδξα, τοϋ Πνεύματος το άγαλλίασμα, των άγγέλων δ στολισμδς, τὴς
'Εκκλησίας ὴ ὰσφάλεια, τδ καύχημα τοϋ Παϋλου, τῶν αγιων τδ τεϊχος, τδ φῶς τῆς οϊκουμένης δλης» ως λέγει δ θειος Χρυσοστομος.
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Εϋλαβες μνημδσυνο·ν
Τριετία διέρρευσεν απο τὴς 28.9Ἰ9 δτε δ ὰλλοϊε Ἐύνάρχης
τοϋ 'Ελληνικοὑ Π6ντου μέγας καὶ πολὑς 'Αρχιεπίσκοπος πρφην 'Αθηνων καϊ πάσης Ὅλλάδος Χρϋσανθος, εφησυχάζων έν Βουλιαγμενη,
παρέδιδεν εϊς χεϊρας τοϋ Πλάστου, τδν δποϊον μετ' αϋταπαρνήσεως
ύπι μακραν σειρὰν ετων διηκδνησε, τὴν άγϊαν αϋτοϋ ψυχήν.Ὅ 'Αθηνῶν Χρϋσανθος ὑπῆρξεν εις τον μεγαλυτέρων'Εκκλησιαστικιδν ὰνδρῶν
τῆς δλης Ὅρθοδοξου 'Εκκλησίας τοϋ αιωνος ὴμων καὶ προσήνεγκεν
ϋψίστας 'Εκκλησιαστικὰς και 'Εθνικὰς ϋπηρεσίας. 'Εκἐκτητο θεολογικὴν καὶ φιλοσοφικὴν μδρφωσιν μεγάλην, γλωσοομάθειαν ζηλευτὴν
(κατεϊχε καλως εξ γλῶσσας), διοικητικὴν ϊκανοτητα σπανίαν, διορατικδτητα μεγάλην, ϊκανοτητα επιλογῆς άρίστων συνεργατῶν, ύἐλησιν
ϊσχυράν, αϋτοθυσϊαν μνημειῶδη, ταπεινωσιν βαθεϊαν καὶ περιφρδνησιν μεγάλην εις τὰ τοϋ κόσμου πράγματα «τὴν έπιθυμιαν τὴς σαρκος,
τὴν έπιθυμιαν τῶν 6φθαλμῶν καὶ τὴν άλαζονείαν τοϋ βιου» (Α'
Ἰωάν. β.' Ι7)
Λ6γορ των μεγάλων αύτοϋ άρετῶν, προσοντων καὶ ϋπηρεσαδν
ε'ις τδ ποϊμνιον αϋτοϋ, ὴ εις αντον άφοσίωσις τῶν δμογενῶν, έτεροδδξων καὶ αλλοεύνων τοϋ Π6ντου ἔφθασε μέχρι Κατρειας, ή δέ λαϊκὴ
μοϋσα συνέθεσε καὶ δημώδη ᾳσματα περὶ αϋτοϋ, αποϋανατισασα οῦτω τὴν εις αὑτδν λαϊκὴν άφοσιωσιν. 'Η διετὴς άρχιερατεια εϊς 'Αθήνας ώς Προκαθημένου τῆς 'Εκκλησίας τὴς Ἐλλὰδος θεωρεϊται ῶς μία
των ένδοξοτέρων περιδδων τῆς ϊστορίας της 'Εκκλησίας τὴς 'Ελλάδος.
'Η σθεναρὰ αϋτοϋ στάσις εναντι των κατακτητῶν κατατασσει τοϋτον
εϊς τοϋς μεγάλους ανδρας τῆς 'Εθνικήαὴμῶν ϊστορίας, τα δέ παθήματα
και ὴ εκ τοϋ κοσμον τούτου ἔξοδος ανευ ούδεμιάς περιουσίας *(σπά
νιον δι' έκκλησ. άνδρας) εϊς τὰς μεγάλας ήθικὰς προσωπικοτητας.
Ὅ Ἂγιος Θεός, δστις ἔχει καταταξει τοϋτον εϊς τὴν χορείαν
των μεγάλων πατέρων, ας άναδείςτ] καὶ αὑθις εϊς τὴν "Αγίαν ὴμων
'Εκκλησίαν ποιμένας, οϊος δ ὰλήστου μνήμης και τοϋ άγίου ὴμῶν
τοπον θερμδς προστάτης 'Αθηνῶν καὶ πάσης 'Ελλάδοϊ Χρϋσανθος.

'Η ανευ Θεοϋ . ... πρδοδος ϊ
Μἑ στδμφον πολὑν κα'ι ϋπεροψϊαν μεγάλην οϊ έκπροσωποι τοῦ
ϋλισμοϋ τοϋ δεκάτου 6γδόου και δεκάτου έννάτου αιωνος διεκήρυσσον
εϋκαίρως άκαίρως, ϋπο το θάμβος της προοδου των φυσικῶν έπιστημῶν, δτι ή έπιστήμη καὶ ή ϋπ' αϋτής έπιτευχθεϊσα τεχνικὴ προοδος
θὰ φἐρη τὴν εὺτυχιαν δτι «θὰ λεϊψουν αϊ αϊτίαι των πολύμων.... θὰ
αύξηθή τδ διάστημα τῆς ζωῆς των Ανϋρωπων.... ὴ ὑγεία θὰ έξασφαλισθῆ...» Οὑδἐ λέξιν περι Θεοϋ ἔλεγον οι..... προφῆται τῆς μελλοντικῆς εϋτυχϊας, άφοϋ ὴσαν πολέμιοι τῆς περὶ θεοϋ ϊδἐας και Αντεκατε-
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βτησαν τον Οεδν διὰ του ἀνθρώπου καὶ τὴς ὲπιστήμης. Ἰδοὑ δμως
τὰ... φιλοδωρήματα! τῆς άπιστιας καὶ τοϋ ϋλισμοϋ εϊς τὴν άνθρωποτητα: Δύο άνευ προηγουμένου παγκδσμιοι πολεμοι, προπαρασκευὴ διὰ
τρίτον, έρείπια σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά, δυστυχια άγνωστος εϊς
τὴν Ιστορίαν, πτῶσις μέσου δρου τὴς ζωῆς, πολλαπλασιασμος ψυχοπαθῶν καὶ νευρασθενῶν. 'Η νευρασθένεια, ως παρατηρεϊ εϊδικδς καθηγητὴς τοϋ Πανεπιστημιου, θεωρεϊται ή ασθένεια τοϋ αϊῶνος μας,
άφοϋ εν 'Ελλάδι ὴ άναλογια τῶν νευρασθενιον ειναι τέσσαρες προς
ενα, ῆτοι έκ τῶν πέντε άσθενῶν οϊ τεσσαρες εΙναι νευρασθενεϊς ! ὴ
ως τους λύγουν νευρωσικαι! 'Η έπιοτήμη χωριζομένη τοϋ δοτὴρος
αϋτὴς Θεοϋ γίνεται αϊτια καταστροφή;. 'Η τεχνικὴ πρδοδος ανεν
ὴθικῆς τοϋ άτδμου τελοιοποιήσεως, ῆτις τελεϊτσ.ι εν τὴ 'Εκκλησὰϊ
γίνεται πρδξενος βλάβης. Ἀς διδαχθή ή δϋστηνος άνθρωποτης ὰπδ
τα παθήματα τὴς ὰποστασιας και άς προσέλθη προς τον μονον ὰρχηγδν τῆς εὑτυχϊας, χαράς και εϊρήνης τον Χριστον, 6ποτε «Αὑτδς 6
Κύριος τῆς εἰρήνης διοση τὴν εϊρήνην διὰ παντδς εν παντϊ τρδπῳ»
(β' Θεσσαλ. γ.' 16)

"Ξπιτακτικδν καθῆκον
Ὅ θειος Χρυσοστομος λέγει «τοϋτο ἐστιν δ τὴν οὶκουμύνην ὰνατρέπει πασαν δτι τῶν οὶκείων ὰμελοϋμεν παϊδων». Καὶ μὰλον διχαίως, διδτι ή περι των νεων φροντϊς άποτελεϊ έγγύησιν καλλιτέρας
αῦριον καὶ ὴ τυχδν παραμέλησις τοϋ ήβικοϋ τῆς νεύτητος φρονηματισμοϋ φἐρει κοινωνικὴν κακοδαιμονίαν καὶ άνατροπήν, ώς άτυχως
βκ προσφάτων γεγονδτων έδιδάχθημεν.
Τὴν διάπλασιν τοϋ χαρακτήρος θρησκευτικῶς Ηαὶ ὴθικῶς, ῆν
εν τὴ 6ῳχαιῳ 'Εκκλησϊα εῖχον άναλάβει οϊ Μοναχοί, τὰ πολϋτιμ.α
αϋτὰ τὴς 'Εκκλησϊας και κοινωνίας στελέχη, έπιτελοϋν σήμερον λϊαν
καρποφδρως τα Κατηχητικὰ Σχολεϊα, άτινα προ μικροϋ ῆρξανιο λειτουργοϋντα.
Προβάλλει δϊἰεν έπιτακτικδν τδ καθηκον τῶν γονέων νὰ άποστύλλωσι τακτικως τα τεχνα των εϊς τδ Κατηχητικδν καὶ ένισχϋωσι
ποικιλοτροπως ταϋτα, διδτι αλλως, ως λέγει δ Ἰ. Χρυσοστομος «οϋκ
άποικδτως τῶν παιδοκτδνων χειρους αν εϊποιμεν ειναι». 'Η τοιαύτη
βνεργεια αποτελεϊ τον καλλίτερον τροπον άνακαινίσεως τὴς νοσοϋσης
τϊὶΗκῶς κοινονϊας ήμῶν, τδ καλίτερον μἐσον να. άποκτήσωμεν χρηστὰ τὴς
κοινωνίας μέλη «συμπολίτας τῶν αγίων καὶ οϊκειους τοϋ Θεοϋ» και νὰ
ιδωμεν τὴν πατρίδα μας φωτοβολον λαμπάδα καὶ «στοϋ Χριστοϋ τδ
φῶς λουσμένη».

'Επανδρθωσις σφἁλματος
Τὰ σφὰλματα οϋχὶ τὴς αληΟοϋς έπιστήμης, ῆτις ούδέποτε άπε. μακρύνθη τῆς άληθείας, ῆτοι τοϋ Θεοϋ, ἀλλὰ τῶν ψευδως έκπροσω-

ΧΡΟΝΪΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
©ἰκουμενικον Πατρικρχεϊον. 'Υπύ τοϋ ἀφιχθέντος εις "Αγιον Ὅρσς
Χεβασμιωτιχτου Μητροπολϊτου Προύσης κ. Πολυκάρπου, διεβιβάσθη η
εϋχὴ τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησίας δπως μεταβαίνοντες εις
Κωντσταντινούπολιν 5—6'ἀντιπρόσωποι τὴς 'Ι. Κοινοτητος ελθωσιν εις
έπικοινωνίαν μετ' αὐτῆς καϊ ἀντιληφθωσιν εκ τοϋ πλησίον τδ ένδιαφέρον τὴς Μεγ. 'Εκκλησίας ἐπὶ των ἐν γένει προβληιιάτων τοϋ ι. ὴμων
τ6που.
Σχετικδν ὲρώτημα διεβιβάσθη έγκυκλιωδως υπδ τής 'Ι. Κοινοτητος προς τας Κ' 'Ιερας Μονὰς. 'Η ὴμετέρα τοιαύτη λαβοϋσα υπ' δψιν
δτι έπϊ δλοκληρον έκατονταετίαν προ τής ἀπελευ9ερώσεως (Ι9Ι2), τδ
Ἂγιον Ὅρος διετήρη μονίμως εν Κωνσταντινουπολει δύο άντιροσιοπους
'Αγιορεϊτας, Τνα εὑρίσκηται εις συνεχὴ έπαφὴν μετὰ τὴς Μητρδς 'Εκκλη
σίας και κρίνασα δτι ὴδη ὑπὲρ ποτε άλλοτε καθίσταιαι ὰπο7,ύτως άναγκαία οώτη, εσπευσε δι' έπιστολῆς αϋτὴς προς τὴν 'Ι. Κοινότητα νὰ έπικροτήση τὴν ἀποστολὴν έπιτροπής ἀποτελουμένης εκ δύο άντιπροσώπων
τὴς Ι. Κ. και τριων έξωκοινοτικων.
'1. Δισενιαύσιβς Σύναξις Τὴν 2Οην Αὑγοϋστου συνὴλθεν εν Καρυαϊς
ἡ 'Ι. Δ. Σ. μὲ θέματα ἀτινα εϊς τδ προηγούμενον τεϋχος άνεγράψαμεν
κα'ι έπι των δποίων έλήφθησαν αί έξὴς άποφάσεις :

ποϋντων αϋτήν, έπανώρθωσαν οι σϋγχρονοι μεγάλοι έπιστήμονες, οϊτινες, διοτι εϊναι μεγάλοι, πλησιάζουν εϊς τον άσυγκρϊτως μέγαν τον Θεδν
καὶ διακρίνονται διὰ τὴν μεγάλην αϋτων θρησκευτικοτητα. Ἰδοϋ προσφατον παράδειγμα. Εϊς τὴν άτβμικὴν πδλιν "Ωκ Ρϊτς τῆς 'Αμερικῆς,
δπου κατασκευαξονται αι επανάστασιν προκαλἐσασαι εϊς τὴν έπιστήμην άτομικαι βομβαι, με τὰς 31 .ΟΟΟ κατοικους, ἐξ ών οϊ 2Ι .ΟΟΟ εῖναι
άτομικοι έπιστήμονες, ϋπάρχουν 25 ϊερο'ι Ναο'ι καϊ ὑπάρχουν αϊτήσεις
δι' ᾶνἐγερσινες αλλοτν. 'Ως δὲ παρατηρεϊ άνταποκριτὴς "Αθηκαϊκὴς
έφημερίδος, έπισκεψάιιενος τὴν πδλιν ταϋτην, τδ πνεῦμα καὶ ὴ συνισταμένη τῆς έκτδς τῆς έργασιας δράσεως τῶν κατοίκων τῆς πδλεως
ταύτης κεϊνται περϊ τὴν 'Εκκλησίαν και τδ σχολεϊον. Σημειοϊ δέ επι
λέξει : «Ὅλοι έδω οϊ ὰτομικοὶ έπιστήμονες εχουν ἔντονα άνεπτυγμένο
το θρησκευτικδ αῖσθημα. Δεν πηγαινουν άπλως στην 'Εκκλησια. Μετέχουν στη δρὰσι και τὴ ζωὴ τῆς 'Εκκλησίας. 'Εργάζονται γι' αύτή.
'Αρκεϊ να βας εϊπω δτι οϊ μεγαλύτεροι μας έπιστήμονες έδω διαβάξουν τϊς Κυριακὑς τον 'Αποστολο καὶ κάνουν χρέη έπιτροπου καὶ
νεωκδρου».
Δεν ὑπάρχει άμφιβολϊα δτι ή οτροφὴ αῦτη των συγχρδνων έπιστημδνων προς τὴν πηγὴν τὴς σοφιας, τοϋ Θεοϋ έπανορθοϊ τδ σφάλμα καὶ θὰ φέρη δχι έρείπια ώς ή ὰπιστία ἀλλὰ εϋημεριαν.
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κ') “Εψηφίσθη Κανονιστικὴ Διάταξις περ'ι ἀνασυστάσεως και λει
τουργίας τὴς “Αθωνιάδος “Εκκλησιαστικὴς Σχολης, ῆτις και ὑπεβλήθη
προς ἔγκρισιν εἰς τδ Β. 'Υπουργεϊον των “Εξωτερικων.β') "Ανετέθη εϊς τὴν 'Ι. Κοινοτητα ή εϊσπραξις τοϋ δικαιωματος
εϊσαγωγὴς καπνοϋ ὑπὲρ τῆς Σχολης, μέχρι συνταξεως τὴς σχετικὴς Κανονιστικὴς Διατάξεως.
γ') Περ'ι τοϋ παρουσιαζομένου έλλεϊμματος εϊς τδν προϋ.τολογισμον τῆς 'Ι. Κοινότητος, ἐπειδὴ τοϋτο εϊναι ὑποθετικδν άπεφασίσθη νὰ
τεθὴ ως θέμα εἰς τὴν 'Ι. Δ. Σ. τοϋ προσεχοϋς 'Απριλῶυ δτε θὰ ληφθὴ
ἀπόφασις βάσει τοϋ παρουσιασθησομένου πραγματικοϋ τοιοϋτον.
δ') "Ετροποποιήθη τδ Ι7ον άρθρον τὴς Κανονιοτικὴς Διατάξεως
τὴς «περ'ι προστασὶας, συντηρήσεως κα'ι ταξινομήσεως των ι. κειμηλϊων,
βιβλιοθηκων καὶ ὰρχεϊων τοϋ 'Αγίου Ὅρους Κανονιστικής Διατάξεως»
διὰ τοϋ δποίου ἀπαγορεύεται ὴ έξ 'Αγίου Ὅρους έξαγωγὴ βιβλίων ύπο
οὶουδήποτε, πλὴν των έκδοθέντων ϊν 'Αγίφ Ὅρει άπδ τοϋ Ι8ῖΟ κα'ι
ὲντεϋθεν κα'ι των υπδ τοϋ ιεροκοινοιικοϋ τυπογραιρεὶου ἐκδοθέντων και
έκδοθησομένων τοιοϋτων.
κα'ι ε') 'Εψηφίοθη Κανονιστικὴ Διάταξις περὶ συστηματικὴς εκμεταλλεύσεως κοὰ προστασϊας των δασων τοϋ 'Αγίου Ὅρους ῆτις έπικυρουμένη ὰρμοδίως θὰ τεθῆ συντομως εις έφαρμογήν.

Πυρχαϊαὶ δασων Κατὰ τὴν παρελθοϋσαν θερινὴν περιοδον ἐκινδϋνευσαν σοβαρως τὰ δάση των 'Ι. Μονων εκ πυρκαϊων α'ϊτινες εύτυχως
ένετοπίσθηοαν ἄνευ μεγάλων ζημιων. Οϋτω έξερράγησαν πυρκαϊσι εις
τὰ δάση των Ἰ. Μονων Μ. Λαύρας (δϊς), 'Αγ. Παύλου (δίς), Γρηγορίου,
Χελανδαρίου και Παντοκράτορος. 'Υπδ τὴς Ι. Κοινότητος, τὴς Διοικήσεως 'Αγίου “Ορους και τὴς 'Υποδψεως Χωροφυλακής έλήφθησαν ἔκτακτα μέτρα.
Καστανεωνες. Καϊ ετερος σοβαρδς κίνδυνος ἀπειλεϊ τοὺς ὰπερὰντους
καστανεώνας τοϋ 'Αγ.Ὅρους δστις εϊναι 6 μύκης Εηάο11τὶπ Ρ3Γ38ὶΙϊοιι.
Κατὰ τδν Καθηγητὴν τὴς Δασοπονίας κ. Χ. Μουλοπουλον («Δάσος»
τεϋχ. Ι σελ. 97) δ μύκης ουτος θεωρεϊται εν 'Αμερικῆ ώς καταστρεπτικτοτατος εξ δσων δ ανθρωπος έγνωρισε μέχρι τοϋδε εις τὰ δασικὰ δένδρα.
Μετεδοθη εκ τὴς 'Ασίας εϊς τὴν 'Αμερικὴν τδ πρωτον τδ 19Ο4 και έξαπλωθεϊς προσέβαλε δλα τὰ δάση τὴς 'Αμερικής έκατομμυρίων έκταρίων
ατινα καϊ κατεστρεψε παντελως.'Απδ πενταετϊας ευρίσκεται εν ὰναπτύξει
εις τοὺς καστανεωνας τὴς 'Ιταλίας (Νεαπολως, Γενούης καί Βενετίας).
Τελευταίως ένειρανίσθη εις τὴν Ν6τιον Σερβίαν ὲξαπλούμενος τὴ βοηθείᾳ τοϋ ὰνέμου, ϋδατος και των πτηνων, δεν ϋπάρχει άμφιβολία δτι
πολὺ συντομως 3ὰ μεταφερθὴ κα'ι εις τοϋς καστανεωνας τὴς 'Ελλάδος
έὰν δεν ἔχει μεταφερθῆ εκ τὴς ὰθροας εϊσαγωγὴς εξ 'Ιταλίας σταφανοβεργων και στρογγύλης ξυλείας καστανέας (στρογγυλίων) προς Γξαγωγὴν
δουγων.
'Η καταπολέμησις αϋτοϋ εϊναι ἀδύνατος καὶ τδ μόνον δπερ ένδεϊ-
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κνυται ειναι ὴ ἀντικατάστασις των χαστανεων διὰ ·ποικιλιων Κινεξικων
και "Ιαπωνικων ως πλέον ἀνθεκτικων κατὰ τοϋ μύκητος αϋτοϋ δια τὴς
προμηθεϊας καστάνων. Τοιαύτας καλλιεργεϊ ή εν Μαδρίτῃ τῆς 'Ισπανίας
8βι·νϊοϊο ΡοΓβ8ἰξιΕ

Α ΦΙΞ Ε 1 Σ
Κατὰ τδ διαρρεϋσαν δϊμηνσν χρσνῖκδν διάστημα ἐκ Ιων διαφορων
έπισκεπτων τοϋ 'Αγϊου Ὅρους έπεσκέφθησαν τήν 'Ιερὰν ἡμιον Μονήν :

“Ο ΣεβασμιΑτατος ΒϊητροιτολΙτης 'Αττικης και ΤΑεγα.ρϊσος
κ. 'Ιακωβος εις την 'Ι, ημων Μονην
Ὅ Σεβασμιωτατος Μητροπολϊτηξ "Αττικὴς και Μεγαρϊδος κ. 'Ιάκωβος και οί κ. κ. Ι). Μέ1ηΩβΜ “Αγγλος σπονδαστής, νρΙΓ^8Π^ ϋε
ΓγοοΙ Ὅλλανδδζ φοιτητής, Μππῃϊιεηθ Α1βΓ6ά - ΗβΓηι Γερμανος Καθηγη,ής, "Αρχιμ. ''Ανθιμος Μιχελ·ὴς Καρωπ! "Αττικὴς, "Αν, Βοσνιάκος
Δημοδιδάσκαλος μετὰ τοϋ υιοϋ του Παναγιώτου ὰποφοίτου Γυμνασίου
Θεσσαλονίκης, 1. ΒΓ3ννπ1 “Αγγλος κληρικος, Θ. Βλαγκοτσης, Γ. Λαλιο5της, Χ. Καραδιάκος Θεολύγοι Θεσσα7,ονϊκη, Σ. Καμαρινός, Σ. 'Αδάμσς
Δικηγ6ρος, 'Ηλ. Τσιουρὴς εμπορος.'Αθὴναι, Εγιο1ι ΗβΠβτ καϊ Οτα1τειΜ
81ΟΓβγ "Αγγλοι Καθηγηταὴ 8. 8βαζβ Ἰρλανδὺς Καθηγητής, Κο^βΓ
Βίϊοιϊ8οὶ και ΑπάΓβ νὶϊη Γάλλοι 'Επιστήμον'ες, Μ. Θεοχαρῖδης, Κ.
Κωστόπουλος ἔμπορσι Θεὼνίκη, λν1ε16'Λ'8ϊτϊ ΚπγΙ καϊ ΟΗο Ηβ1τηπΙ
Ετιάβκε Γερμανσι σπουδασταϊ, Σ. Τριανταφύλλου υπάλ. "Αποστολικὴξ
Διακονίας τὴ; 'Εκκλ. τὴς 'Ελλάδος, Χ. Τσαούσης, Γ, ἸΙερώνης καϊ 'Α
Μπαροτας Σέρραι.

