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'Η Α. Ο. Π. ο Οϊκουμενικδς Πατριαρχης απηυδυνε
-τδ εξῆς Πατριαρχικον γραμμα προς τὴν Ἰ. ήμων Μονήν

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝὶΠΟΑΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ἅριθ. 511.
Ὄσιώτατοι δ τε Ἑγοϋμενος ὰρχιμ. κ. Σεραψεὶμ καὶ
οί λοικρὶ πατέρες τῆς ἐν Ἅγίω 'Ὄρει Ἰερσς Β. Πατριαρχικὴς καὶ Σταυροττηγιακὴς Μονῆς τοΟ Ἅγίου Παϋλου,
τέκνα εν Κυρίω αγαπητὰ τῆς ὴμῶν Μετριοτητος χαρις εἴη
τῇ ϋμετέρα ὁσιοτητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεου.
'Ασμένως ελαβομεν καὶ εν συνεδρια τὴς περὶ ὴμ.ας
Ἁγϊας καὶ Ἰερδς Συνοδου ὰνέγνωμεν τδ απὸ η' τοϋ τταρελθοντος μηνός, αρ. 413, γρὰμμα τῆς Ομετέρας ὁσιολογιοτητος, γνωριζοϋσης ὴμῖν δτι ἡ Ἰερα Μονὴ ϋμων, αναγνωρϊζουσα τὴν αναγκηντὴς πνευματικής ανυψώσεως τοϋ
ὸιτερχιλιεττ) ίστορίαν ἔχοντος Ἅγιωνϋμου Τ6που, ἔγνω
ϊνα ὲκδῶ μηνιαῖον, Ἅγιορειτικδν Περιοδικον, ϊνα διὰ τοϋτου το Ἅγιον 'Ὄρος καὶ ὴ ίστορία αϋτου γνωσθῇ εἰς ὼς
οἶόν τε ευρυτερον κϋκλον. 'Επίσης έλαβομεν καὶ τδ ὰπο-σταλὲν προφρονως Α' τευχος του Περιοδικοϋ τοϋτου.
Ἐπαινέσαντες συνοδικῇ ὰποφασει, τὴν προθεσιν ϋμῶν
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ταϋτην, Δπ6τοκον οδσαν τῆς εὸσεβείας καὶ φιλογενείας;
ϋμών, ασμενοι προαγομεθα διὰ τὴς Πατριαρχικής ἡμῶν
τἢσδε εϋχετικἢς επιστολἢς έκψρασαι, συνοδικῇ ὰποψασει·.
ἔγκαρδια συγχαρητήρια και τὴν εϋαρέσκειαν της Μητρὸς.
Ἐκκλησίας καὶ ὴμών δια τον ϋπὸ του Περιοδικοϋ στοχαζδμενον θαυμασιον σκοπον, επεϋξασθαι δὲ ὁλοψϋχως.
δπως δ Πατὴρ των Φώτων εϋλογῇ καὶ ενισχυη τὴν Ομετέραν δσιολογιοτητα καὶ παντας τους εν τῇ Ἰερο: Μονῇ εἰς.
τὴν ἐπὶ τα κρείττω προαγωγὴν του Περιοδικοϋ.
Ἂπονεμοντες δλοθυμον τὴν Πατριαρχικὴν εϋλογίαν
ἡμῶν έπικαλουμεθα εψ' ϋμας τὴν χὰριν καὶ τὸ απειρον
ἔλεος τοΟ Κυρίου.
,α-7δν' Σεπτεμβρίου η'.
Ὄ Κωνσταντινουπολεως διαπυρος προς θεὸν εϋχετης
Ὄσαυτως τὸ Β. Ἀπουργεῖον τῶν Ἑξωτερικῶν (Διεϋθυνσις Ἐκκλησιών).
'Αριθ.

44174.
Πρὸς τὴν Ἰ. Μονὴν Ἅγίου Παϋλου
'Ἀγιον 'Ὄρος

Ε6χαρίστως έλαβομεν γνὤσιν, διὰ του ϋμετέρου έγγραψου ϋπ' ὰριθ. ΕΙ426ὶ9.8.5Ο, της αξίας συγχαρητηρίων
ϋμετέρας πρωτοβουλίας περὶ έκδόσεως περιοδικοϋ, ϋποτον τίτλον «Ἅγιος Παϋλος δ Ξηροποταμιτης». 'Εκ τῶν
διαβιβασθέντων ὴμῖν αντιτϋπων διεπιστὼσαμεν τὴν σρτίαν
6ργασίαν συνταξεως καὶ παρουσιὰσεως του περιοδικοΟ.
Ηομίζομεν δτι ὴ εργασ1α αϋτη εἶναι δυνατδν νὰ αποτελέσῃ τὴν απαρχὴν μιας συστηματικωτέρας δραστηριοτητος του Ἅγίου 'Ὄρους εἰς δλους τοϋς πνευματικοϋς τομεῖς,
καὶ θἁ εἶναι τουτο ὴ σοβαρωτέρα έγγϋησις δια μιαν καλλιτέραν αϋριον . . . .
'Ε ν τ ο λ ὴ

τοϋ 'Υπουργοϋ
'Ο Διευθυντῆς
θ. αλ. γριβας
Διευβ·υντὴς Β'.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΑΥΤΡΩΣΙΣ
«Ὄ Κϋριε, μδς ἔπλασας τοιουτοτροπως, ὤστε να μὴ
'δυναμεθα να εϋρωμεν ανὰπαυσιν εἰ μὴ ἐν τοῖς κολποις
Σου».
Τα ρήματα ταΟτα ἐξηρεϋξατο ἐν βαθεία κατανυξει 6
Ἰερ6ς Αϋγουστῖνος, πικρώς ιτειραθείς. Τὴν σλήθειαν αϋτῶν, επισψραγίζει ἡ προσωιτική μας πεῖρα καὶ ὴ αγωνιὼδης Εστορία τῶν λαων, ειτιβεβαιοΟν δὲ δσοι εἰς τας ψυχας
των ἠσθανθησαν τὴν θείαν ενέργειαν καὶ εν μιδ, ἔστω,
περιοδω του βίου των.
Ὄ ὰπαγοήτευσις καὶ ὁ ποθος πρὸς λυτρωσιν—ἐκ τοϋ
«γεηροϋ σκήνους»—αποτελουν τὸν μονιμον χαρακτἢρα
τὴς ανθρωποτητος.
Δι6 το ὲγκοσμιον ἰδεωδες τῆς ἐλευθερϊας, ἔρρευσαν
ποταμοὶ αἴματος, διοτι ὴ ὲλευθερία εἶναι σκιώδης ϋποτϋπωσις τὴς λυτρώσεως.
'Ὄ δταν θραισωμεν τα ὁρατα δεσμΔ τῆς δουλείας, ἢ
οταν περιπλεκδμεθα ανεπιγνὼστως εἰς αλλα ὰδιορατα,
εν τῇ έπιθυμία τὴς λυτρώσεως, έκ τοϋ ἰδ1ου πόθου ὁρμωμεν. Ὄ ἴδιος ποθος ϋπδ δυο αντιθέτους δψεις.
θεολογικώς, εἶναι γνωστον, δτι λογιζομεθα οἱ έν τὴ
γῇ ζώντες, ὼς έξοριστοι τῆς φυσικἢς Πατρίδος. Ἅπαντες
μὲν, ὲξαιρέτως δὲ ἡμεῖς οἰ εἰς Χριστὁν βαπτισθέντες, έντονωτέραν φέρομεν εἰς τὰς ψυχας μας τὴν ὰναμνησιν
τὴς κοινῆς Πατρίδος. 'Η αἴσθησις δτι εϋρισκομεθα μακρὰν
τοϋ καλλους καὶ τῆς τρυψἢς της καὶ δ νοστος δΓ αΟτήν,
συνθέτουν τὴν τραγωδίαν μας, «έν γῇ αλλοτρ1α», ΔΓ δ
·συνεχομεθα εἰς το αναλΟσαι. . . Ποθωμεν τὴν λϋτρωσιν.
Ἑ 'στορία τοϋ κοσμου ϋφαίνεται μέ δυο (στους. Τον
οϋρανιον καὶ επίγειον. Πραγματι. Ὄ ανθρωπος ἔχει θείαν
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πνοὴν εἰς τὴν ψυχήν του, καὶ ἡ σαρξ του εἶναι χοϊκή.
'Ε6ν ὁ ανθρωπος εζη εἰς τον Παρὰδεισον, θα ἧτο μ6νον
θειος. 'Ἑδη εϋρίσκεται εἰς τὴν γην. Κατἢλθεν εἰς τὴν γην
μὲ ἠμαυρωμένην τὴν αἴγλην τὴς θειοτητος του υφισταμενος το δραμα τῶν δυο υποστ6σεών του.
Καὶ εἶναι θαυμαστὸν το οραμα. 'Ὄτε μέν, τδ θειον
τὴς ψυχῆς ὰνυψοῖ ἕως ουρανοϋ τὸ γεωδερ τοϋ σὼματος,.
δτε δε, δ χους καταψέρει εἰς τὴν αβυσσον τὴν αϋλον θειοτητα τὴς ψυχῆς. Οϋτω πλαθεται ὴ Εστορία.
Οι ανθρωποι δμιλοϋν περὶ τρπγικοτητος. Οοδεμία
τραγικοτης ϋπσρχει επὶ τοϋ ψλοιοϋ τὴς γης, εἰμή μ6νον
αὰτὸς οδτος ὁ δνθρωπος.
'Ο ανθρωπος ἔχει ψυσικὴν εξαρτησιν απὸ τον οϋρανον. Προέρχεται ὰπδ τὸν θεὸν καὶ δια τουτο εἶναι βαθέως θρησκευτικος. Οϋδεμία διαστροφὴ μαχετσι τόσον
τὴν ὰνθρωπίνην ψυσιν, δσον ὴ αθρησκος ψυχή.
Ὄ πολυμορψος ανηθικοτης ὰποτελεί 6πλως έκτροπήν. “Η ποικίλη εἰδωλολατρεία, αποτελεῖ παραιτλανησιν. Τ6 μὴ θρησκευειν ομως, αποτελεῖ βίαιον ακρωτηριασμον, παραμορφωσιν τῆς ψυσικ6τητος. "Αθρησκος, σημαίνει τερατωδες δν. 'Ακοόσατε τὸν ίστορικον οὸδεμία
πολις εϋρίσκεται μη θρησκεόουσα. Παρατηρήσατε τὰς
αγρίας ψυλας. θρησκευουν. Ἑ λατρεία του πυρὸς καὶ
των ξοανων, βεβαιοῖ τὴν δπαρξιν θρησκευτικου συναισθήματος. Εἶναι λατρεία ἔχουσα μεταψυσικδν βαθος. Τδ
ψαινομενον του αΘρήσκου εἶναι τω δντι καταπλ,ηκτικον,
πλὴν θνησιγενές.
Ἑ παγκοσμιος μυθολογίο: τεκμηριοϊ τὴν παναθρωπἰνην θ^ησκευτικοτητα. Λέγουν οί σοψοί, δτι δ κεραυνδς
δγέννησεν εἰς τὸν ανθρωιτον τὸν φδβον του θεου. 'Ανακρίβεια. Ἂπλώς 6 κεραυνὸς έξυπνησεν τὴν ἔννοιαν τοΟ
θεου εν τῇ 6ργτ) Του.
Αί αναρίθμητοι, έπίσης θρησκεῖαι, απορροιαι του
θρησκευτικοϋ συναισθήματος δὲν εἶναι φιλοσοψικα συστήματα—ὼς διετυπὼθη—·ὰλλ' ἔχουν περίβλημα φιλοσοφικδν
ἢ ὰκριβέστερον, περιέχουν στοιχεῖα ψιλοσοφίας. 'Η πηγή
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των εἶναι τὸ συναἰσθημα καὶ δχι ὴ σκέψις. Τα δὲ ψιλοσοψικὰ συστήματα, εγεννἠθησαν δπὸ τῆς αναγκης έρμηνείας των φαινομένων καὶ περιέχουν σαψὤςίὶτασπέρματα
θρησκευτικῆς ὰνησυχίας.
"Ολαι αἱ θρησκεῖαι μὲτσς πλανας των εψιλοσοψησαν.
Κπὶ δλαι οά ψιλοσοψίαι μὲ τσς εκτροπας των ὲθρησκειολογησαν. Παντως ὰπο το ἴδιον αἴτιον ὼρμήθησαν, τδ
ὼθὴσαν τὴν ψυχὴν εἰς ὰναζήτησιν τὴς λυτρὼσεὼς της, διΔ
τὴς εἰς τὸ δπερκοσμιον ψυγῆς. Διότι θρησκεία σημαίνει
φυγήν. "Η αλλως επαφὴν μετα του ὰπείρου.
'Ο Χριστιανισμδς. 'Η ὰδυναμϊα του ανθρώπου να
γνωρίσῃ τον σληθινὁν Θεὸν ἔψερε τον θεδν ἐπὶ τῆς γὴς.
Ἑ Χριστιανικὴ θρησκεία, δὲν ὰποτελεῖ χαλκευμα του
θρησκευτικου συναισθήματος—ὼς οά λοιπαὶ θρησκεῖαι—
ὲκ των ὰτερμονων εξερευνήσεων του απείρου. Εἶναι ὰποκὰλυψις τοϋ ἰδϊου θεου. ἘντεΟθεν ὴ θρησκευτικοτης προσέλαβεν λογικοτητα, αποστολήν, ὰνθρωπίνην σκοπιμοτηταΠρο τῆς ενανθρωπήσεως του Σωτἢρος, το σκοτος
ἐφηπλοϋτο εἰς τὴν γἢν καὶ πυκνὴ αχλϋς κατεκαλυπτεν
τὰς καρδίας τῶν ανθρώπων. Οί κροταψοι των πλέον καθαρών φιλοσοψων ελευκαίνοντο ματην, να ιτροσδιορίσουν
τι περὶ τὴς ὰληθείας.
Ἀπὸ τὸ φώς, λοιπον, του Χριστου ὲξεταζομεναι δλαι
αί ὰνθρώιτιναι επίνοιαι, βαθμολογοϋνται καὶ χαρακτηρίζονται. Προ τῆς ὲπιψανείας τὴς ὰληθείας πὰντα τὰ ανθρώπινα ἔκειντο εἰς ὰπροσδιόριστον ὁμίχλην. 'Αιτεξεδέχοντο δὲ τὴν αποκαταστασίν των ἐν τω ψωτί. Τέως δλα
εἰργαζοντο ἴνα ιτροετοιμὰσουν τὴν 'Ανατολὴν του Φωτος.
"Ηδη τὸ εδαγγέλιον έψὼτισεν τὸν ανθρωττον, τω ἔδωκεν
προσωπικοτητα, σημεῖον ἔνατενίσεως. Το σπουδαιοτερον.
Τὴν βεβαίωσιν «εν χαριτι».
Ἑπομένως, απεδεἰχθη δτι, οά ποικίλαι θρησκευτικαι
μορφαὶ ἥσαν ἡ συνέπεια του πλημμελως λειτουργουντος
θρησκευτικου συναισθήματος, καὶ ἡ εναργὴς εκδήλωσις
τοϋ ποθου προς λϋτρωσιν.
'Ὁλαι αί θρησκεῖαι ὼς μεταψυσικαὶ ὰναζητήσεις,
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ενεψανισαν τὰσεις ὰπομονωτικὰς. 'Ἑσχον τὴν διαϊσθησιν
δτι διὰ τῆς πρὸς τα ἔσω στροφῆς, προτγματοποιεΤ.ται
ασψοιλῶς ὴ μετὰ: του θεοϋ ἔνωσις. 'Εντεϋθεν έγεννήθη τὸ
Μοναστικὸν ἰδεώδες καϊ 6 Μυστικισμος. Ἑκὰστη λοιπδν
θρησκεϊα ἔχει τὸν Μοναχισμον της, διοτι θρησκεία ανευ
Μοναχισμου δὲν νοεῖται, εψ
* δσον οδτος αποτελεῖψτὴν
αριστοκρατικὴν τὰξιν της, τους αψιερωμένους, τοϋς εκλεκτους της.
Ὄ Χριστιανικὸς Μοναχισμὁς οὸδεμϊαν σχέσιν ἔχει με
τοϋς διαψορους Μοναχισμοϋς. Οὸδεμία θρησκεία εἶναι
αληθὴς πλὴν τῆς Χριστιανικἢς καὶ οϋδεὶς Μοναχισμδς
αληθής, εκτδς τοϋ Χριστιανικου.
'Αλλ' ἡ ἐξέτασις τῆς οὸσίας καὶ του βαθους τῶν
θρησκευτικών τοότων ψαινομένων καὶ ὴ απ' ὰλλήλων
διαφορα, θα ὰποτελέσουν αντικείμενον ἕτέρας συναψους
μελέτης ἡμῶν.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΗΘΙΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
'Ο ηΟ·ικδς χαρακτηρ

εϊναι δνναμις

ισχνρα,

ϋψηλη αρετη

ανυψοϋσα τον ανϋρωπον μεχρις αϋτοϋ τον Θεοϋ, δστις εϊναι η
μδνη και υψϊστη πηγη παοης αρετης.
'Ο ηϋ·ικδς χαρακτηρ

ακονων την φωνην

ως φωνην τοϋ Θεοϋ εν τη εξαοκησει αϋτοϋ,

τοϋ

κα^ηκοντος

βιαζει ϊνα παρα-

στηση τδ σω.αα αυτον ως Ανοιαν ζωσαν, ευαρεστον τω Θεω.

'Ο ηϋτκδς χαρακτηρ τρεφει ϊϊερμην αγαπη, ερωτα διακαη

προς τδ αγα^δν, και δεικννει ϊκανδν Φαρρος και δϋναμιν ισχνραν προς πραγματοποιηαιν αυτον,
αποστρεφεται τδ ψενδος, ακολουϋ·εϊ

αγαπα την δικαιοσννην

καϊ

τας διαταξεις των ηβικων

αρχων και παρονσιαζεται αυστηρδς φϋλαξ

των ηΟικων εντολων.

'Ο ηβικδς χαρακτηρ εις παν βημα αντοϋ

αντιλαμβανεται

την παρουοϊαν ενδς ϊερον μαρτυρος, της συνειδηαεως,

προς

ην
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·δφεϊλει να δωση απολογϊαν, δι δ
τικα τδ κατ' αυτοϋ

και

βιαζει

υπερ

εαυτδν ινα

μϊσος των αλλων ανϋρωπων και υποτασσει

παντοτε τας εν αυτω κλϊσεις καϊ υλικας αυτοϋ τσ.σεις.
'Ο ηϋικδς χαρακτηρ αγαπα,
προσφιλες,

ἀλλὰ παν τδ

ἀλλ' ουχϊ

'Ο ηϋικδς χαρακτηρ δεν εΙναι
ουδε αδρανης

εξαιρετικη

σκεψις,

ϊδιοτης, ητις

δ,τι

ειναι εις αυτον

αληϊλες, τδ ηΟικως ωφελιμον, τδ δικαιον.

αδυνατον δουλικδν πνενμα,
ψυχης και

αλλ' ισχνρα δϋναμις της

διακρινει τοϋτον

μεταξυ

των

η

αλλων

ανϋρωπων.
'Ο ανϋρωπος δ εχων ηϋ·ικδν χαρακτηρα δνναται

ραγη αφϋονα προϊδντα ηϋικης

τοϋ ηϋικοϋ χαρακτηρος,

δν εν

ϋελησεως κατα

τδ

να

πα·

νποδειγμα

τη τελειδτητι αυτον εϋρϊσκομεν

εις τον Χριστον.

Ἰι'

ηϋικων

δε μ6νον γαρακτηρων,

εμφορουμενων τδ τοϋ

"Αποστδλου Παϋλου «τα παντα προς οϊκοδομην γενεσϋω» (Κορ.
ΙΔ' 26,) δνναται ν' ανυψωϋ·η η φυματιωσα σημερον κοινωνια.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΧΟΣ

Μοναχδς ειναι ὲκεῖνος δστις μὲ μεγὰλην ταπείνωσιν κρατεῖ πὰντοτε τον δφθαλμδν τῆς ψυχῆς του ὰτὰραχον ᾶπδ τὰ οόρὰνια καϊ ὰμετακίνητον ὰπδ τον θεον.
Μοναχδς ἁριστος ειναι ὲκεϊνος δστις ὰναγκὰζει τον διὰβολον χωρ'ις νὰ τδ θέλῃ να τον πολεμῆ.
θεὰρεστος μοναχδς εὶναι έκεϊνος δστις ὲκ τοΟ ὰναπτομένου ὲν τῇ καρδίᾳ αότου θειου ἕρωτος, δὲν ϊσταται εϊς τὴν ξγῆν,
ὰλλ" εις τον οόρανον, ένδιατρίβων μὲ τον Θε6ν κα'ι συγκατοικῶν
μὲ τους ὰγγέλους και δστις λυπεῖται εϊς δλην του τὴν ζωήν,
ὲπιθυμῶν κατὰ τον 'Αποστολον Παυλον ποτε νὰ ἔλθῃ ὴ μακαῳϊα στιγμὴ τῆς ὰναβὰσεως ὲκ του προσκαϊρου αότοΟ βϊου εϊς
τὴν ὰληθινὴν ζωὴν.
Τϊμιος μοναχδς ειναι ὲκεῖνος δστις δὲν ὰγανα.ιτεῖ οϋδέ λυπεῖται εϊς τας προσκαίρους ταλαιπωρίας κα'ι κακοπαθεϊας, αλλα χαϊρει εϊς αυτὰς.
Πλοϋσιος μοναχδς εῖνα: ὲκεϊνος δστις ειναι κεκοσμημένος
μὲ μεγὰλας ὰρετὰς και θείας χὰριτας, ώς δ ανθρωπος δ στολισμένος μὲ μεγὰλας δοξας κα'ι τιμὰς.
"Αξιος μοναχδς ειναι ὲκεῖνος εϊς του δποίου τὴν καρδίαν
ὰνὰπτει παντοτε τδ θειον φῶς κα'ι τον φωτίζει ὰκαταπαϋστως
μέ τας θείας ὰκτῖνας του.
"Αγιος μοναχδς ειναι έκεῖνος δστις κρημνίζει κα'ι πνϊγει
·ολα τὰ πὰθη και τὰς κακϊας εϊς τὴν βαθυτὰτην ἁβυσσον τῆς
"ὰγίας ταπεινώσεως.
Ἁγίου '1ωὰννου τῆς Κλϊμακος

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
Οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἄθω εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ἀναρρήσεως τουἙωμανοῦ Α' Λεκαπηνοῦ (919-92Ο) ἔσπευσαν καὶ ἔλαβον παοὰ
τούτου καὶ τῶν λοιπῶν συμβασιλέων χρυσόβουλλον ἐπικυρωτικὸντῶν ὑπὸ τοῦ Λέοντος ἐν τῷ προρρηθέντι συγγιλλίῳ διαταχθέντων, ὅπερ ἔχει ὡς ἑξῆς'
«Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, Ἑωμανὸς καὶ Κωνσταντῖνος, Στέφανος καὶ Κωνσταντῖνος.
πιστοὶ βασιλεῖς Ἑωμαίων'».
« Τὸ ταῖς ἀγαθαῖς πράξεσιν ἐπακολουθεῖν καὶ ταύτας ἐπικυ» ροῦν βασιλικῆς ἐστιν ἀληθῶς προνοίας καὶ ἀγχινοίας ὡς μόνι« μον ἧ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναλλοίωτον ἐς αεί. Διὰ τοῦτο τῶν πρὸ·
« ὴμῶν βεβασιλευκότων χρυσοβούλλιον ἐπιδεδωκότων τοῖς ἐν
« τῷ Ἄθωνι ἀσκηταῖς, τοῦτο καὶ ἡ ἡμετέρα ἐπισκεψαμένη
« καὶ ἀποδεξαμένη βασιλεία διὰ τοῦ παρόντος αὐτῆς εὐσεβοῦς ἐπι« κυροῖ χρυσοβουλλίου, τοῦ παραφυλάττεσθαι πάντας τοὺς εν
« τῷ αὐτῷ Ὄρει σχολάζοντας θείους ἄνδρας ἐν διαφόροις κα« τασκηνώσεσι, καὶ πρὸς τούτοις καὶ τὴν παρὰ τοῦ Κολοβοῦ
« Ἰωάννου νεουργηθεῖσαν μονὴν τῆς τοιαύτης προνοίας κα* Τοϋ Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφιιρογεννήτου υϊοϋ τοϋ Λέοντος
ΣΤ' δνιος ὰνηλικου και των μεγάλων στρατιωτικων οϊκογενειων έποφ·
Οαλμιουσων τον θρονον, διωρϊσ9η, κατα τδ ἔιος '9Ι9, δ ναϋαρχος 'Ρωμανδς 6 Λεκαπηνος, δ και άβαστακτος, προστάτης κα'ι συνάοχων τοϋ
Κωνσιαντινου τδ Ι4ον ἔτος διατρέχοντος, δστις ἔδωκε και τὴν Οιιγατέρατου 'Ελένην σύζυγον εις τον νεαρδν βασιλέα, παραβιάζων δμως τα συμφωνηθέντα ιϊνηγορευσεν έαυτδν καισαρα καϊ βασιλέα. Οῦτος δ 'Ρωμανδς.
ειναι δ πρωτος ἐν τω χρυσοβούλ7,ω ὰναφερομενος μεθ' ων έπειαι Κωνσιαντινος δ Ζ'. και ειτα οι δυο υιοι τοϋ Λεκαπηνοϋ ους έκήρυξεν συνάρχους δ πατήρ. Εϊς ὰλλα χρυσοβουλλα φέρεται και οίλλος υιὴς τοϋ 'Ρωμανοϋ δ Χρισιοφορος και έκεϊνος συνὰρχων ῶν !

τ
ταπολαύειν καὶ κατέχειν τὴν ἐνορίαν τοῦ Ἐρι·σσοῦ καὶ μόνον,..
καὶ ἁπλῶς πᾶν εἴ τι ἕιερον ἐν τῷ αὐτῷ χρυσοβουλλίῳ ἀναγράφεται ἀπαραποίητον διαφυλάττεσθαι,. μήτε προσθήκης,
μήτε ἀφαιρέσεως τῆς οἱωσοῦν γινομένης' πλὴν τούτου διοριζόμεθα ἴνα ἡ ἐμφερομένη ἐν τῷ αὐτῷ χρυσοβουλλίῳ ἀρχαί»
τῶν γερόντων καθέδρα ἀπαρενόχλητος διατηρῆται ἀπὸ πάσης ἐπηρείας ἀγγαρείας καὶ ζημία·ς τῆς ὡς εἰκὸς ἐγγινομένης.
παρά τε ἐπισκόπων καὶ ἀρχόντων καὶ ἄλλου παντός, καθὼς
ἧν καὶ ἐξαρχῆς, ὡς βεβαίου καὶ ἀοφαλοῦς χρηματίζοντος τοῦ
παρόντος ἡμῶν εὐσεβοῦς χρυσοβουλίου, γεγενημένον κατὼ
τὸν Αὔγουστον μῆνα τῆς ἑβδόμης ἐπινεμήσεως ἐν ᾧ καὶ τὸ
ἡμέτερον εὐσεβὲς καὶ θεοπρόβλητον ὑπεσημήνατο κράτος.1
Τὸ χρυσόβουλλον τοῦτο εἶναι κυρωτικὸν τῶν συγγιλλίων
τοῦ Βασιλείου καὶ τοῦ Λέοντος, καὶ τὰ τρία δὲ ταῦτα ἔγγραφαἀποβλέπουσιν εἰς τὴν ἠθικὴν καὶ ὑλικὴ,ν ἐλευθερίαν τῶν μοναχῶν τοῦ 'Ἀθω, ἥτις ἔκτοτε ζηλοτύπως ἐτηρήθη καὶ ἐπέτρεψε
μετὰ ταῦτα τὴν ἐν Ἄθῳ μεγάλην ἀνάπτυξιν τοῦ μοναχικον
βίου, οὗ ἐπισημοτάτη κοιτὶς κᾳτέστη ἡ χερσόνησος αὕτη.
Διὰ τῶν ἐγγράφων τούτων οἱ μοναχοὶ ἀκτήμονες προηγουμένως δντες ἐν τῷ ἰσθμῷ, ἐγένοντο κύριοι καὶ ἰδιοκτῆται τοῦ
τε μέρους τῆς ἀρχαίας αὐτῶν καθέδρας καὶ τῆς ὡραίας καὶ εὐρείας χερσονήσου τοῦ 'Ἀθω. Τοιοῦτοι δὲ γεγονότες φυσικὰ θασυνεκρούοντο μὲ τοὺς γείτονας μέχρις ὁριστικοῦ καθορισμοῶ
τῶν ὁρίων αὐτῶν. Εἴδομεν ὅτι περιῆλθον εἰς ἔριδας πρὸς τοὺς
τῆς μονῆς τοῦ Κολοβοῦ μοναχοὺς καὶ ἔθεσε τέρμα εἰς αὐτὰς
Λέων ὁ σοφός, ἀλλ' ἥδη συνεκρούσθησαν καὶ πρὸς τοὺς οἰκή'
τορας τοῦ κάστρου τῆς Ἰερισσοῦ.
Λαμβάνοντες ὑπ' ὅψιν ὅτι τῷ 83Ο κατεναυμαχήθη περὶ τὴν
νῆσον Θάσσον ὁ τῶν Ἑωμαίων στόλος, ἐπιτρέπεται νὰ συμπεράνωμεν ὅτι καὶ ἡ ἔναντι κειμένη Ἰερισσὸς ἐλεηλατήθη ὑπὸ τῶννικητῶν. Ἐνισχύει μάλιστα τὴν σκέψιν ταύτην τὸ ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Κολοβὸς φυγὼν ἐκ φόβου τότε εἰς Σιδηροκαύσια (νῦν^
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* "Η έβδομη Ὅπιιέμησις ή 'Ιν3ικτιων τφ 9Ι9 (συνάρχοντος.
δντος τοϋ Ρωμανοϋ ἀλλὰ μὴ στεφθέντος βασιλέως), τφ 934, και»
τω 949.
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ὶΜαδεμοχ·ώρια'), κατῆλθεν εἶτα εἱς Ἰερισσόν, οἰκειοποιήθη τὴν
«ἐνορίαν» καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς καὶ ἔκτισε τὴν ὁμώνυμον
-αὐτοῦ μονήν.
Οἱ κάτοικο·ι τῆς Ἰεόισσοῦ ἔφυγον, ἐφονεύθησαν, ἢ ἠχμα,λωτίσθησαν, εἶναι ἄδηλον. Ὁπωσδήποτε ἐξέλιπον διότι ἐὰν ὑπῆρ,χον, ὁ Κολοβὸς δεν ἠδύνατο νὰ προσαρτήσῃ τὴν «ἐνορίαν» καὶ
τὰς κτήσεις αὐτῆς εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ μονήν.
Βραδύτερον, εϊτε λείψανα τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, εἴτε
·ἄλλοι ἐλθόντες, συνώκησαν τὴν Ἰερισσὸν! καὶ διὰ βασιλικῆς
προστάξειος ἡ μονὴ τοῦ Κολοβοῦ παρεχώρησε εἰς τοὺς χωρι·κοὺς γῆν μοδίων χιλ·ίω·ν.
Ἑπὶ Κωνσταντίνου Ζ'. τοῦ Πορφυρογεννήτου συνοικισθεί·σης πυκνότερον τῆς πόλεως, οἱ Ἰερισσῶται καὶ οἱ Ἀθωϊται
·ἢριζον περὶ τῆς κλασματικῆς γῆς τῆς κειμένης μεταξὺ τοῦ κάστρου αὐτῶν καὶ τῆς χερσονήσου καὶ ἀποτελουμένης ἐκ τῶν
·ὁμαλῶν μερῶν τῶν μετέπειτα μετοχίων καὶ τῶν ἰδιωτικῶν κτήσεων. Ταῦτα τῷ 957 ἴσως.
Τότε ἐστάλησαν βασιλικοὶ ἄνθρωποι καὶ καθώρισαν τὴν
τέως συγκεχυμένην καὶ ἀδιάγνωσιον ἐκάστου δεσποτείαν ἐπὶ τοῦ
ἀμφισβητουμένου χώρου, ἐδόθη δὲ ἄδεια εἰς τοὺς Ἰερισσώτας
νὰ εἰσάγωσι τὰ κτήνη αὐτῶν εἰς τὰ ἔνδον τῆς Ἀθωϊκῆς χερσο·νήσου «εἰς καιρὸν ἐθνικῆς ἐφόδου».
Εἰς τὸν καθορισμὸν τῶν ὁρίων ἑκατέρου μέρους ὡς βάσι5
;ἐχρησίμευσε συμβιβασμὸς δν ἐπραγματοποίησαν οἱ Ἁθωἴται
καὶ οἱ Ἰερισσῶται πρὸς ἀλλήλους ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐνώπιον τῶν
·ἁρμοδίων ὑπαλλήλων κα·ὶ τοῦ Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης2.
1 Ὅ Οὐνσπένσκης λεγρι δτι συνωκισθη αῦθις ὴ πολις έκ μεταναστων τὴς έν Μυτιλήντ] πολεως °Ερισσοϋ. 'ΕΙ ε'ικασϊα αυιη δεν φαινεται ὰιυχὴς καθδσον ή ἐν τφ νοιϊφ μέρει τὴς Μυτιλήνης 'Ερεσσος, 'Ερεσος και νϋν 'Ερισσος, ὴ πατρις τοϋ Θεοςράστου ϋπὴρξε πολις ὰξιὰλογος, έρημωθεϊσα δὲ εν τὴ παραλία σιϋζεται νϋν ως κωμοπολις, μιαν
«ῶραν μεσογεϊως. 'Υπέρ τοϋτου, συνηγορεϊ τδ δτι εϊς τα ἔργραφα τοϋ Ι,
και ΙΑ'. αϊωνος, ένὶοτε δὲ καὶ μετα ταϋτα'Ερισσος ὰπανταται, ως πὰντοτε
δ λαδς προφέρει και οϋχὶ 'Ιερισσδς ως άπδ μακροϋ χρονου γράφεται.
* 'Ως έξὴς περιγρὰφει ή έπιτροπή τὴς 'Ιερα; Κοινδτητος τοϋ Ι92Ο
το συμβιβαστικύν τοϋτο ἔγγραφον μεταξύ των 'Αγιορειτων και Ἰερισ-

ττ
'Εν τῇ σωζομένῃ δικαστικῇ ἁπ-οφάσετ ἡ ἀρχαία καθέδρατῶν γερόντων αὖθις ἀνεγνωρίσθη ὡς ἀνήκουσα εἰς τοὺς μοναχοὺς καὶ ἐκ τούτου συμπεραίνομεν ὅτι τὰ ὅρια τῶν Ἁθωῖτῶν
τοὐλάχιστον κατὰ τὸ ἀνατολικὸν μέρος ἐξετείνοντο μέχρι του
ἰσθιιοῦ εἰς δ σηιιεῖον εὑρίσκετο τὸ μετόχιον τῆς 'Ιερας Μονῆς
'Ιβήρων «Πυργούδια» ἐν τοῖς ὁρίοις τοῦ ὁποίου πιστεύεται ὅτι·
ἔκειτο ἡ καθέδρα τῶν γερόντων.
Τοσαῦτα μόνον εἰναι γνωστὰ περὶ τῆς πρώτης ἐμφανίσεως:
τῶν μοναχῶν ἐν Ἄθῳ, ἀπὸ τῶν ποώτων ἐτῶν τοῦ Θ' μέχρι·
τῶν μέσων σχεδὸν τοῦ Γ. αἰῶνος, ὅπερ διάστημα μεσολαβεῖ'
μεταξὺ τῆς παραδόσεως καὶ τῆς ἐμφανίσεως εἰς Ἄθω τοῦ Ἁγίου·
Ἁθανασίου τοῦ κτήτορος τῆς Λαύρας, ὅθεν ἄρχεται πλέον εὐκρινὴς ἡ ἱστορία τοῦ ἐν Ἄθῳ μοναχισ·μοῦ.
'Ο "Αγ. 'Αδαναβϊος. Μεναλαι εν “Α8μ Μοναί.
Φεσμοϊ. Α' τυπικον. 'Ο Πρωτος. Κοιν66ια καϊ διὰφορα
αλλα μοναχικα σϋστήματα.
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Ἐκ τοῦ συγγιλλίου τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ σοφουἐπληροφορήθημεν ὅτι εἰς τὸν ἰσθμὸν ὑπῆρχον μοναστήριαΜουστάκωνοτ, Καρδιογνώστου, Ἁθανασίου καὶ ἄλλα ἄτινα
ἀγνοοῦμεν, διότι τὸ ἔγγραφον τοῦτο δὲν μνημονεύει πάντων,
ἀλλὰ τὰ τέσσαρα ταῦτα ἀναφέρει ὡς ἀφετηρίαν τοῦ σφετερισμοῦ τῆς μονῆς τοῦ Κολοβοῦ.
Περὶ τούτων καὶ τῶν ἐν τῷ συμβιβαστικῷ τῶν Ἁθωῖτῶν
καὶ Ἰερισσωτῶν ἀναφερομένων ἡγουμένων τῶν μονῶν Ὄρθογοσωτων. Στοιχ. Η'. "Εγγραφον (μεμβρ.) ϋπομνημα (τεμ. 1) μήκους Ο,7ΟΧ
3Ο 1/2 πλάτους. «Ὅ εν ἀρχὴ α' στϊχος δυσανάγνωστος. 'Εν τφ β'. στϊχφ
αναγιγνωσκονται. «των βασᾶ.έων ὴμων έδεξὰμεθα, ἴνα αμα Γρηγοριφ»
'Εν τέλει αναγιγνωσκονται τα εξϊὴς. «Κατὰ τὴν δϋναμιν τοϋ Χρυσοβούλλου αύτων σφραγῶαντες δια μολύβδοιι τ.ὴ συνήθει σφραγίδι ὴμων μην!
Αϋγοϋσιω δευτέρα. Ἰνδικτιωνος Α'.» τδ ἔγγραφον τουτο διαλαμβανει
περι διαχωρισμοϋ των δρίων τοϋ "Αθω κα'ι των τὴς 'Ιερισσοϋ, δστις εγε ·
νετο έπι παρουσϊᾳ τοϋ τε Στρατηγοϋ τὴς Θεσσαλονίκης Κάοπακος τοϋ
Κατακαλων, τοϋ 'Αρχιεπισκοπου Θεσσαλονϊκης Γρηγορίου κα'ι πολλων
έτέρων δ α βασιλικὴς προσταγὴς Βασιλείου ιοϋ Α'. (882).
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μάτου, Ἁγίας Χρησιίνης, Σπηλαιωτου καὶ Ἁποκενταύρου, οὐδὲν
«σχεδὸν γνωρἶζομεν. Οὔτε τὴν τοποθεσίαν, οὔτε τὴν ἔκτασιν, οὔτε
τὸ μέγεθος, οὔτε τὸν χρόνον τῆς ἱδρύσεως καὶ παρακμῆς αὐ**
τῶν. Ἐπ·ιτρέπεται ὅμως νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι ἧσαν πολὺ μικραί, ὀλίγα δωμάτια μικρὰ καὶ εἶς ναἶσκος, ἰδοὺ τ' ἀποτείλοῦντα τὰς πρώτας ταύτας μονὰς τοῦ ἰσθμοῦ.
Ἑ ἐξάπλωσις τῶν μοναχῶν καθ' ὁλόκληρον τὴν χερσόνϊ]
·σον εἶχε χαρακτῆρα ἀναχωρητικὸν κατ' ἀρχὰς καὶ διὰ τοῦτο
-δὲν ἱδρύθησαν μοναὶ ἄξιαι λόγου, παρὰ μόνον μικοαὶ τοιαῦται.
Αὐτὸς ὁ θεσμὸς τοῦ Πρωτου Ἰ δστις εἰσήχθη ἐξ ἀρχῆς εἰς τὴν
χερσόνησον, δεικνύει ὅτι ὁ μοναχισμὸς τοῦ 'Ἀθω ἀνεπτύσσετο
κατὰ τὰ θέσμια τῶν ἀρχαίων μοναχικων ἐρήμων τῆς Αἰγύπτου
-καὶ τῆς Παλαιστίνης.
Τοῦτο εἶναι μία ἀπόδειξτς ὅτι ὁ μοναχισμὸς ἐν Ἅθῳ τότε
πὸ πρῶτον ἔλαβε τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, διότι ἐὰν ἤθελε κατοικηθῆ
ττρότερον ὁ 'Ἀθως ὑπὸ μοναχῶν καὶ ἤθελε πάθει ἐρημώσεις προσ-·καίρους, κατὰ τὴν φαντασίαν τοῦ Οὐνσπένσκῃ, δὲν ἧτο δυνατὸν
νὰ ἠγνόουν τοῦτο οἱ κατὰ τὸν Θ' καὶ Γ αἰῶνα εἰσδύσαντες μοναχοὶ καὶ νὰ τὸ γνωρίζωμεν ἡμεῖς μετὰ πάροδον χιλίων καὶ
πλέον ἐτῶν. Οὐδὲ ἧτο δυνατὸν νὰ εἰσαγάγουν τὸν ἐρημικὸν θεσμὸν τοῦ ΙΙρώιου ἔχοντες τὴν παράδοσιν περὶ μεγάλων ἐν
Ἄθῳ ἀδελφοτήτων καὶ βλέποντες πρὸ αὐτῶν ἐρείπια μέγιστα.
Μεγάλην ὀργανικὴν τροπὴν ἔλαβεν ὁ μοναχισμὸς ἐν Ἄθῳ,
"διὰ τῆς ἐν αὐτῷ ἐγκαταστάσεως τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου *
τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Λαύρας.
1 Πνευματικδς αρχηγδς τοϋ 'ΑΟω, ἀρχικως ὰπήλαυε μεγάλης
τιμῆς κα'ι σεβασμοϋ μειω9είσης τὴς ϊσχϋος αυτοϋ και περιωρισθείσης
εις τὰ κεὶ,λϊα των Καρυων, άιινα έξ ύλοκλήοου έξουσϊαζε, δια τὴς έμφανισεως των μεγάλων μονων και τὴς συνιάξεως τοϋ Α'. τυπικοϋ. Ὅ τρδ·
πος τὴς έκλογὴς αδιοϋ δὲν ὰναφέρεται εϊς οϋδέν τυπικδν ὴ οίλλην τινὰ
πηγήν, παντως κοινῆ ·ψήφιρ ιων ήγουμένων των πριδτων μονων κα'ι των
γερονιων. Κατὰ τδ ,συνγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Νήφωνος Ι3Ι3 (Μοναχικδν Πολιτευμα Πετρακακου σ. 34 δ,τοσ. Ι9α) έξελέγετο ϋφ' ὰπσντων
των μοναχων.
* Περι τοϋ βῶυ κα'ι τοϋ εργου τοϋ 'Αγϊου 'Αθανασϊοιι μετὰ των
-δποιων σχετὶζειαι και δ αδτοκραεωρ Νικηφδρος δ Φωκας θ' άσχοληΟωμεν ϊδιαιτέρως, εκ των έξὴς πρωιοιϋπων πηγων
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Ὁ "Αγιος Ἁθανάσιος ἠσκεῖτο πρότερον εἰς περίφημόν
πιναἐπ'ἀρετῇ ἄνδρα ὀνομαζόμενον Μιχαὴλ Μαλεϊνον εἰς τὸ
·δρος Κυμινᾶ τῆς Βιθυνίας, ἔνθα ὁ τότε στρατηγὸς καὶ μετὰ
ταῦτα αὐτοκράτωρ Νικηφόρος ὁ Φωκᾶς ἀνεψιὸς τοῦ Μαλεϊνου
μετέβαινε καὶ ἐλάμβανε τὰς εὐλογίας τοῦ θείου αὐτοῦ,
'Εκεῖ, μεταξὺ τῶν θεοειδῶν ἀνδρῶν τοὺς ὁποίους ἔτρεφε
τότε εἰς τοὺς κόλπους αὐτοῦ ὁ μοναχισμός, ὁ Ἅθανάσιος ἀνέβη
ὡς διὰ κλίμακος εἰς ὑψηλὰ.ς σφαίρας πνευματικῆς τελειώσεως.
Ἐκεῖ ἐδιδάχθη τὸ νὰ νικήσῃ τις ἑαυτὸν εἶναι ἡ πρώτη καὶ
ἀρίστη τῶν νικῶν καὶ ὅτι ἀρχὴ πάσης γνώσεως εἶναι νὰ γνωρίσῃ τις ἐαυτόν, ὅτε- λοιπὸν ἐπρότεινον εἰς αὐτὸν τὴν ποιμαντορίαν τῆς μονῆς τοῦ Μαλεἱνου ἀνεχώρησεν εἰς Ἄθω,
ἴσως πρὸ τοῦ 96Ο, λαβὼν μεθ' ἑαυτοῦ ἕνα Εὐαγγέλιον, ἕνα
ἀπόστολον, ἀμφότερα κόποι τοῦ ἰδίου διότι ἠσχολεῖτο μὲ
τὴν καλλιγραφίαν καὶ τὸ κουκούλιον τοῦ διδασκάλου του ὡς
ψυχοφελὲς φυλακτήριον.
Ὁ Ἁθανάσιος, Ἁβράμιος τότε λεγόμενος, ἀποβιβασθεὶς
εἰς 'Ἁθω εἰσῆλθεν εἰς τὴν μονὴν τοῦ Ζυγοῦ Ἰ 'εἰς ἥν τελειωθεὶς ἐν τῷ σχήματι ἀνεχώρησεν ὡς ἐρημίτης εἰς τὸ ἄκρον τοῦ
'Ἁθω εἰς τὴν τοπο9εσίαν Μελανά, ἔνθα ἡ Λαύρα.
Ὄ βιογράφος τοῦ Ἁθανασίου μεθ' ὑπερβολῆς τινός εἰκονίζει τὴν κατάστασιν τῶν τότε 'Αθωϊτῶν μοναχῶν λέγων'
α) 'Εκ τοϋ τυπικοϋ ὴ κανονικοϋ ὴ και διαθήκης αὑιοϋ.
β) 'Εκ τὴς Διαιυπῶσεως αϋτοϋ.
γ) 'Εκ τὴς ' Υποτυπτδσεως αϋτοϋ.
τὰς δποϊας πολυτϊμους πηγὰς περιέχει μικρδς μεμβράνινος κωδιξ αίκ6γραφος τοϋ 'Αγίου (μεγ. Ο, Ι4ΧΟ,Ι7).
δ) 'Εκ τὴς βιογραφϊας τοϋ 'Αγίου εϋρισκομένη; εις μεβρανινον κώδικα ΙΑ'. αϊωνος (μεγ. Ο,2ΙΧΟ,29) εϋρισκομένου μετα τοϋ προηγουμένου
έν τὴ 'Ιερα Μονὴ Λαϋρας και
ε) "Εκ τὴς βιογραφιας τῆς ευρισκομένης εϊς χαρτωον κώδικα (μεγ.
Ο,Ι4ΧΟ,2Ο). ευρισκομένου εις τδ εν ΚαρυαΙς Λαυριωτικδν κελλϊον «ή 'Αγ.
Τριὰς» τοϋ 'Ιερομ. Εϋγενιου, γραφεϊσα παρὰ Γενναδιου ιερομ. τφ Ι36Ο.
* Κατα τὴν βιογραφϊαν τοϋ 'Αγϊου, τον χελλϊου 'Αγ. Τριάδος, δ
'Αθανσσιος μετέβη εις τὴν μονὴν τοϋ Ζυγοϋ παρα τινι γέροντι ὰτ2,ουσιάτω. Μονὴν Ζυγοϋ άπαντωμεν μετὰ ιὴν 'Ιβήρων, ῆτοι πέμπιην ιη
·ταξει κατα τα μέσα τοϋ ΙΑ'. αιωνο; εις ιδ έ.τϊ Μονομάχου ιυπικδν δπερ
περαιτέρω 8' άναφέρωμεν.

8Ο
«Ὁς δ' οὗν ἐπέβη τοῦ 'Ὁρους (ὁ Ἁθανάσιος) περινοστεῖ"
« μὲν αὐτό, περισκοπεῖ δὲ καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ οὐ πολλοὺς Οντας
» τότε τοὺς ἀσκουμένους καὶ τούτων τὴν τραχυτάτην ζωὴν ἀνι« χνεύσας καὶ τὸν ἐρημικὸν καὶ ἀπράγμονα βίον, ἐθαύμαζέ τε
« καὶ ἥδετο τούτοις, καὶ ὡς ἀληθῶς δρεσιν ἐγγίζειν οὐρανίοις
« ἐπεάθετο (καὶ) Θεῷ πολλὴν ὡμολόγει τὴν χάριν, δς ἢγαγεν
« αὐτὸν εἰς δρο: α'γιον αὐτόῦ καὶ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ" οὐ« γὰρ γῆν ἤρουν, οὐκ αὔλακα ἔτεμνον, οὐ βοῦν εἶχον, οὐχ ὑπο« ζύγιον, οὐκ ἄλλο τι τῶν ἀχθοφόρων ζώων, οὐ κυνάριον, οὐ« κύνα' ἀλλὰ καλύβας ἐκ μικρῶν πηξάμενοι ξύλων καὶ ὀροφὴν
« αὐταῖς ἐκ χόρτων συμφορηθεῖσαν ἐπισχεδιάσαντες, οὔτως ἐν
« θέρει, οὔτως ἐν χειμῶνι διεκαρτέρουν τῶν ἐναντίων τοῦ ἀέρος
« ἀνεχόμενοι προσβολῶν. Εἰ δέ ποτε καὶ γένοιτό τις χρεία μετα« κομίσαι τι τῶν παρ' αὐτοῖς, αὐτοὶ δΓ ἐαυτῶν τὴν τῶν νωτο« φόρων ζώων χρείαν ἐπλήρουν' ἐπιστρώματα γάρ τινα, οία
« τὰ τῶν ἡμιόνων τοῖς ἐαυτοῖς ἐπιθέντες νώτοις, ταῦτα δὴ τὰ
« τοῦ Χριστοῦ ὑποζύγια οὔτως ἐν αὐτοῖς τὰ ἄχθη μετέφερον.
« Τροφὴ δὲ αὐτοῖς μετὰ τὴν πνευματικὴν ἡ σωματικὴ ἄσκησις
« πᾶσα καὶ ἀπέριττος καὶ τὸ ὅλον ὅρειος' εἰ χρὴ ταύτην σωμα« τικὴν τοῖς ἀσάρκοις μικροῦ δεῖν καὶ ἀναίμοσι σώμασι προσ*
« φερομένην ὀνομάζειν' τῶν γὰρ ἀγρίων δένδρων συλλέγοντες
« τοὺς καρποὺς αὐτοσχέδιον ἐαυτοῖς παρετίθουν τὴν τράπεζαν,.
« πλὴν εἰ μήπου πλοίου ποθὲν ἀποκλείναντος εὐχῆς χάριν πα« οέβαλόν τινες' τοῦτο γὰρ εἴθιστό τισιν ἐκ πολλοῦ, οις καὶ τῶν
« ἐξ ἔθους ἐπικομιζομένων μεταδίδοντες, οἶον σίτου, ἢ κέχρου,.
« εἰ τύχοι, ἢ εἴ τινος ἄλλου τῶν σπερμάτων τῶν παρ' ἐκείνοις
« ἀντελάμβανον ὀπωρῶν οὐκ ἐσαεὶ δὲ τοῦτο, οὐδ' ἀδεῶς ἐπράτ« τετο, ἀλλὰ σπανίως καὶ παρατετηρημένως καὶ σὺν φόβῳ, δια.·
« τὴν ἀπὸ τῶν ἀΟέων τὸ τηνικαῦτα....ἐπικειμένην καταδρομήν».
'Ο στρατηγὸς Νικηφόρος Φωκᾶς, ὅστις συνεδέετο μετὰ τοῦ·
Ἁθανασίου διὰ φιλίας ἀρρήκτου, δὲν ἠγνόει τὴν νέαν διαμονὴν τοῦ φίλου του ὁσίου καὶ ἐκστρατεύσας κατὰ τῆς Κρήτης.
ἔγραψεν ἐπανειλημμένως εἰς αὐτὸν νὰ μεταβῇ ἐκεῖ. Ὁ Ἁ9ανάσιος ἐπὶ τέλους μετέβη κατὰ τὸν χρόνον τῶν στρατιωτικῶν ἐργασιῶν τοῦ Χάνδακος καὶ ὁ Νικηφόρος ἐλπίζων εἰς τὴν εὐόδωσιν τοῦ ἐπιχειρήματός του, εὐχαῖς τοῦ ὁσίου, παρεκάλεσεν ἐπι.
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μόνω; αὐτὸν νὰ ἱδρύσῃ Λαύραν ** εἰς ἣν νὰ μονάσουν ὁμοῦ,
ἀλλ' ὁ 'Αθανάσιος κατ' οὐδένα λόγον ἐπείσθη, σκεπτόμενος
περισσότερον τὴν ἰδίαν αὐτοῦ σωτηρίαν.
Μετὰ τὸν πραγματοποιηθέντα θρίαμβον τοῦ Νικηφόρου ἐν

ΧΛΑΜΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 1ΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ
εϋρισκομένη εϊς τὴν 'Ι. Μονὴν τῶν θβὴρων.
Κρήτῃ, ἔπεμψεν εἰς Ἅθω πρὸς τὸν Ἁθανάσιον, μοναχὸν τινὰ
ὀνόματι Μεθόδιον, μετὰ ποσότητος ἔξ λιτρῶν χρυσοῦ, ἴνα χρησιμοποιήσῃ τοῦτον διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς οἰκοδομῆς2. Κατόπιν δὲ
' Λαϋραι έλέγονται αι πολυανθρωποι μοναϊ.
* Κατὰ τον κοοδικα τοϋ κελλίου 'Αγ. Τριιϊδος δ Νικηφόρος και
ἐν Κρήτη καϊ διὰ τοϋ μοναχοϋ Με9οδϊου παρεκαλεσε τον 'ΑΟανάσιον
να ιδρυση ήσυχαστήριον εν ω νὰ βιωσιν ὰμφοτεροι, περαιτέρω δε τὴν
λαύραν εις ῆν νὰ μεταβαὶνωσι κατα τὰς Κυριακὰς μεταλαμβάνοντες των
ὰγιασμάτων κα'ι ἐσθϊοντες μετὰ των πατέρων εν τῆ κοινῆ τραπέζτ), διότι
δ Νικηφορος ήννδη τὴν ϊδρυσιν Κοινοβιου. Ὅ 'Αθανάσιος ἐν τφ τυπι-
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προσταθειῶν τοῦ Μεθοδίου ἐπὶ ὁλόκληρον ἕξάμηνον, ἔπεισε τὸν
Αθανάσιον καὶ μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Πρώτου Στεφά
νου μοναχοῦ καὶ ἄλλων Ἁγιορειτῶν, παρεχωρήθη εἰς αὐτὸν
τόπος ἱκανὸς καὶ ἤρχισε την ἴδρυσιν τῆς Λαύρας τῷ 963.1
Πρὸ τῆς παρελεύσεως τετραμήνου ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν
ἐργασιῶν, ὁ Νικηφόρος ἀναγορεύεται κατὰ Ἰούλιον τοῦ αὐτοῦ
ἔτους αὐτοκράτωρ. Ὁ Ἁθανάσιος, σπεύδει εἰς τὴν Κωνσταντινούπουλιν καὶ χρησιμοποιήσας ὀνειδιστικοὺς λόγους ἢλεγξεν τὸν
αὐτοκράτορα, ὡς ἄλλα διαλογιζόμενον καὶ μελετώντα καὶ ἄλλα
διορίζοντα ὡς ἀπέδειξαν τὰ πράγματα, ὁ δὲ αὐτοκράτωρ προβάλλων τὴν ἀνάγκην τῶν περιστάσεων ἐβεβαίωσε δι' ὅρκου τὸν
"Αθανάσιον «αὐτῆς τῆς βασιλείας καταφρονῆσαι καὶ τοῦ δια« δήματος' ἄλλως τε δὲ καὶ τῆς γυναικὸς μηδεμίαν ἐπιστροφὴν
« ποιῆσαι καὶ καλοῦντος ἐπιτηδείου καιροῦ, διαδράναι πάντα,
« ἄ νῦν ἐμποδὼν νομί'ζεται καὶ πρὸς τὸ Ἄγιον Ὄρος φοιτῆ« σαι καὶ τὰς συνθήκας πληρῶσαι τὰς πρὸς τὸν Κύριον». Ὁ
Ἁθανάσιος ἐπείσθη εἰ: τοὺς λόγους τοῦ αὐιοκράτορος καὶ κατὰ
προτροπὴν αὐτοῦ ἀπῆλθε μετὰ σημαντικῶν χορηγιῶν εἰς 'Ἀθω
πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου.
Ὁ Νικηφόρος ἄκων σχεδὸν ἀναγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ στρατοῦ αὐτοκράτωρ, περιεπλέχθη περισσότερον ἢ ὅσον ἐνόμιζεν ὑπὸ
τῶν περιστάσεων ἀνελθὼν ἐπὶ τοῦ θρόνου. Ὁ χαρακτὴρ τῆς
αὐτοκρατείρας Θεοφανοῦς χήρας τοῦ Ἑωμανοῦ τοῦ Β'., ἥν κατ'
κω αϋιοϋ γράφει δτι ἴδρυσε κελλία δια τον Νικηφορον «μικρδν της
λαϋρας διεστηκ6τα».
> Και δ κωδιξ τοϋ κελζ.ϊου 'Αγ. Τριάδος και δ Θεοδωρητος κα'ι
πὰντες οι ποᾶ,αιοτεροι μέχρι Γεδεων, τδ 96Ι σημειοϋν ἔτος, αλλ' δ
'Αθανάσιος εν τω τυπικφ αὑτοϋ λεγει' «εϊχόμεθα τοϊνυν τοϋ εργου' ονπω
δε παρεληλυϋ·δτος τετραμηνου ακηκοαμεν ανηγορενοϋ·αι αυτον βααι·
παλατιου 'Εκ τούτου δε φαϊνεται δτι
λεα, εγκρατη γενεσϋ·τι τε τον *
δ Η Βτοο1-1ϊ3,η8 (ϋϊα Κμη5ῖϊη άοη ΑΜιοβ ΚΙοβΙετιι», Λειψία .Ι89Ι
σ. 6) κα'ι δ Μεχετ ϋιε Ηβαρϊατϊταηι1επ σ. 2Ι) καϊ Κοσμας Βλάχος
σ. 26, ἔύεσαν τδ ἔτος 963, γνωστοϋ δντος οτι δ αυτοκράτωρ Νικηφόρος
άνὴλδε τον ·θρονον κατὰ 'ΙοιΑιον τοϋ αϋτοϋ ἔτους. Τοϋτο σιψφωνεϊ με
τον 'Α9ανάσιον λέγοντα δτι κατέ7,ειψεν ὴμιτελὴ τὴν έκκλησϊαν και έναντιοϋι;αι εις ιδν βιογράφον αϋτοϋ άναφέροντα πρδτερον πολλας οϊκοδομας τοϋ δσϊου πατρος.
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·ἀνάγκην ἐνυμφεύθη ὁ νέος αὐτοκράτωρ, ἔμελλεν ἐνωρὶς ἢ ἀργὰ
'νὰ προξενήσῃ εἰς αὐτὸν κατασιροφήν. Καίτοι ὡρισμένα γεγο·
νότα ἢγειρον δεινὴν παρὰ τῷ λαῷ κατ' αὐτοῦ ἀντιπολίτευσιν,
-ἐν τούτοις, ὁ ἔξοχος οὗτος ἀνήρ, εὖρε καιρὸν ν' ἀναδείξῃ ἁπάσας τὰς δυνάμεις τοῦ Κράτους καὶ ἐξυψώσῃ τὸ στρατιωτικὸν
αὐτοῦ γόητρον, ὅσον ὀλίγιστοι τῶν πρὸ καὶ μετ' αὐτόν,
ἀλλ'ἐτὶ τέλους πίπτει θύμα τῆς ἐπιβολῆς τῆς Θεοφανοῦς καὶ
τοῦ ἀνεψιοῦ του Ἰωάννου τοῦ Τσιμισκῆ κατὰ Δεκέμβριον
ποῦ 969.
Ὁ αὐτοκράτωρ κατὰ τὸ διάστημα τῆς βασιλείας αὐτοῦ
ἐχορήγησεν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν οἰκοδομῶν τῆς Λαύρας σημαντικὰ ποσὰ καὶ πολυειδῶς εὐηργέτησε καὶ ἐπλούτισεν
αὐτὴν καὶ εἰς ὀγδοήκοντα τοὺς ἐν αὐτῇ μοναχοὺς διὰ χρυσοιβούλλου ὁρίσας.
'Η Λαύρα εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη Μονὴ ἥτις ἱδρύθη ἐν
Ἄθῳ. Αἱ ἀρεταὶ καὶ ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπῆρξαν
τὸ σύνθημα τῆς ἀθρόας αὐξήσεως τοῦ ἐν Ἄθῳ μοναχικοῦ πληθυσμοῦ.!
Ὁ Ἁθανάσιος εἶναι ὁ πρῶτος εἰοηγητὴς καὶ ὀργανωτὴς
-ἐν Ἄθῳ τῶν μεγάλων μοναχικῶν κοινοβ ι,ακων ἀδελφοτήτων,
τὸ ἔργον ὅμως αὐτοῦ δὲν φέρει τὸν μεταρρυθμιστικὸν χαρακτῆοα ἐν τῷ μοναχισμῷ, ὡς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν τῆ
ἀνατολῇ καὶ τὸ τοῦ Βενεδίκτου ἐν τῇ δύσει.
Οἱ προσερχόμενοι εἰς τὸν 'Αθανάσιον ἐδιδάσκοντο τὴν
-ἀρετήν, ἥτις μόνη καθιστἀ τὸν ἄνθρωπον ἀληθῶς ἐλεύθερον,
καὶ ἐμυοῦντο εἰς τὸ διοικητικὸν σύστημα μεγάλης ἀδελφότητος
κτίζοντες καὶ οὗτοι λαύρας καὶ μονὰς κατὰ τὸν ἀρχιτεκτονικὸν
τύπον καὶ τὸ τυπικὸν τῆς Λαύρας. Ὁ οἰκουμενικὸς χαρακτὴρ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας ἐδείχθη τότε καὶ εἰς τὸ
ἔργον τοῦ Ἀθανασίου, διότι ἐκτὸς τῶν διαφόρων μονῶν ἄς
' 'Επι αύιοκράτορος 'Ιωάννου Τσιμισκῆ ηϋξήθη δ ὰρι9μ6ς των
.μοναχων τὴς Λαύρας ὰλλ' εϊς τὴν Λαύραν οϋδέν σχετικδν ἔγγραφον
ϋπάρχει νϋν. Ὅ "Αγ. 'ζΧθανασιο; εν τῆ διατυπιδσει αύιοϋ λεγει δτι Βα«σιλειος δ Βουλγαροκτονος διὰ χρυσοβοϋλλων αύτοϋ εϋιιργέτησε τὴν Λαϋ·
ραν και «πολυάνθριοπον ὰπειργασατο-.'Επί Κωνσταντίνου τοϋ Μονομαχου
·τω ΙΟ46 οι μοναχοϊ τὴς Λαύρας ὴριΟμοϋντο εϊς 7ΟΟ. Ὅρα β' ινπικδν·
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ἴδρυσαν ὁμογενεῖς μαθηταὶ τοῦ 'Ἰβηρες' καὶ Ἁμαλφηνοὶ»
('Ιταλοί), κατὰ τὴν προτροπὴν καὶ γνώμην αὐτοῦ ἴδρυσαν τὰς.
μεγάλας αὐτῶν μονὰς Ἰβήρων καὶ Ἀμαλφηνοῦς.
Π
Κατὰ τὸν χρόνον καθ' ὅν ὁ 'Αθανάσιος ἔκτιξε τὴν μεγάλην
αὐτοῦ Λαύραν οἱ Ἁθωϊται ἢρχισαν νὰ διαμαρτύρωνται διότι·
τὰ πολυπράγμονα ταῦτα ἔργα, ἀντέκεινιο εἰς τὸν ἀπράγμονα
καὶ ἀσκητικὸν βίον. Κατηγόρουν τὸν Ἁθανάσιον ὅτι «οἰκοδομὰς ἀνήγειρε πολυτελεῖς καὶ περιβόλους καὶ ναοὺς καὶ καταγωγὰς ὑδάτων ἐπενόησε καὶ ζεύγη βοῶν καὶ ἡμιόνων ὡνήσατο».
Προσερχόμενοι δὲ εἰς τὸν Πρῶτον τοῦ Ὄρους ἠτιῶντο αὐτὸν
προσάπτοντες κατ' αὐτοῦ ὀλιγωρίαν.
Μεταβαίνουν λοιπὸν ὁ Πρῶτος τοῦ Ὄρους Ἁθανάσιος
καὶ ὁ Παῦλος ὁ Ξηροποταμίτης
ἐκ προσώπου πάντων
τῶν ταρασσομένων μοναχῶν καὶ καταγγέλλουν τὸν Ἁθανάσιον
εἰς τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννην τὸν Τσιμισκῆν θεραπεία παρ'
αὐτοῦ δεόμενοι. Ὁ αὐτοκράτωρ πρὸς κατάπαυσιν τῶν σκανδάλων καὶ ἀπονομὴν τοῦ δικαίου ἀποστέλλει εἰς 'Ἀθω τὸν ἐπίσημον
* Κάτοικοι τὴς άρχαι'ας "Ιβηρι'ας και άπδ τοϋ ΙΑ'. αϊωνος Γιωργίας.
(μεταξϋ Τουρκϊας και Ρωσσίας παρα τον Εῦξεινον Π6ντον).
2 Πρδκειται περι έτέρου Παυλου οϋχι τοϋ κτήτορος των 'δύονϋν Μονων 'Αγ. Παύλου και Ξηροποτάμου τε7.ευτήσαντος τφ 922, ὶὰ,λ'
έτερου φέροντος και τον βα9μδν τοϋ πρεσβυτέρου δστις ϋπογράφεται
και εις τδ Α'. τυπικον, τοϋτου τελευτήοαντος τφ ΙΟΙ7. Μεταξϋ των δυο
τούτων Μονων έπήλθε σϋγχισις των δνομάτων αϋτων κατὰ τους πρώτουςχρονους. 'Η πρωτη προ τὴς άνακηρύξεως τοϋ κτήτορος αδτής τοϋ πριδτου·
Παύλου εϊς "Αγιον, δνομάζετο τοϋ Ξηροποτάμου (ἔγγραφον τοϋ Πριδιου
993, Σμυρνάκη σ. 4Ο, ετερον τοϋ ΙΟ32 τοϋ ιδίου σ. 42, Β'. τυπικον
ϊδϊου σ. 43 δνομαζοντα Ξηροποτάμοι' ή 'Αγίου Παϋλοῳ, ὴ δὲ δευτέρα
ως Ξηροποτάμου ῆ Ξ,ιροποταμου τοϋ 'Αγίου Νικηφόρου ὴ ὰπ2.ως τοϋ·
Νικηφοροι, (ἔγγρ. Πρωτου ΙΟ32 ως ὰνω, Β'. τυπικον, πυνοριακον Εγγρα
φον Μ. Βατοπεδϊου ΙΟ46 Σμυρνάκη σ. 46, πραξις ΙΟ48 «ϊστορια 'Ι. Μ..
Ξηροποιαμου Ι926 σ, 23, ἀλλὰ και χρυσδβουλλον Νικηφύρου Χεβαστιανοϋ τοϋ Κομνηνοϋ Ι276 τὴς ϊδι'ας σ. 2Ι, ὰναφέρον τὴν νϋν Μονὴν Ξη·
ροποτάμου τοϋ Νικηφόρου.
'Επ'ι ὰμφοιέρων των δυο τούτων Παύλων θ' ὰσχο7.ηΟωμεν έκτενως
εις τὴν ιστορίαν τὴς Μονῆς 'Αγιοϋ Παϋ2,ου.
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ῳοναχὸν Εὐθύμιον ἡγούμενον τῆς περιωνύμου ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ Στουδίου1.
Κοινῆς Συνάξεως * τῶν ἡγουμένων τοῦ Ὄρους γενομένης
ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Εὐθυμίου ἠρευνήθησαν πρῶτον τὰ
κατὰ τοῦ Ἁθανασίου καταγγελθέντα τῶν μοναχῶν, ἀλλὰ ταῦτα,
«σατανικῆς ἐνεργείας συμβεβηκέναι διέγνωσται».
'Εκτὸς τούτων, τὸ 'Ὁρος εἶχεν ἀνάγκην μεγάλην διοικητικῆς ὀργανώσεως κανόνος τινὸς ἢ τυπικοῦ ἡυθμίζοντος κατὰ
κοινὸν τύπον καὶ συμφέρον τὸν βίον καὶ τὰς σχέσεις τῶν μο·νῶν καὶ μοναχῶν, διότι οὐχὶ μόνον ἡ Λαύρα ἱδρύθη μεγάλη,
ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ ἄλλαι μεγάλαι καὶ μικραὶ μοναὶ ἐκτίζοντο καὶ ἄλλαι μὲν ὑπερεμάχουν τοῦ νέου συστήματος τῶν μεγάλων ἀδελφοτήτων, ἄλλαι δὲ ἀντείχοντο τῶν ἀρχαιοτέρων
ἠθῶν. 'Εξ ἀφορμῆς τούτων ὁ Εὐθύμιος, καθ' ἥν εἶχεν ἐντο·
λήν, προέβη μετὰ τοῦ Πρώτου καὶ τῆς Συνάξεως εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ Α' τυπικοῦ" τοῦ Ὄρους, τυπικοῦ ὅπερ διασωθὲν
' Και Στουδίων καϊ Στουδιτων.
2 Σϋναξις λέγεται ἐν 'Αγιω 'Ὅρει 6ίπδ τοϋ Ι'. αϊωνος μέχρι σήμερον ὴ κοινὴ των ἡγουμένων ὴ αντιπροσιοπων ἢ προϊσταμένων τωγ
Μονων τοϋ Ὅρους συνάθροισις εν Καρυαϊς. Σύναξις καλεϊται και πασσ.
συνάθροισις ἐν ταϊς Μοναϊς γερ6ντων (προϊσταμένων) ἢ δλομελειων προς
σύσκεψιν.
2 Τυπικἀ λέγονται κυρϊως οι κιδδικες οϊ κα9ορ1ζοντες τὴν ταξιν των
έκκλησιαστικων άκολουθιων των μοναστηρίων, ἀλλὰ κα'ι πασα περι μοναστηρϊων και μοναχων διάτσξις ἀφορωσα τὴν πνευματικὴν αῦτων κατάστασιν, τὴν διοικητικὴν τάξιν κλπ. Τοιαϋτα τυπικἀ έκέκτηντο πασαι
αι μοναὶ πανταχοϋ, πρῶτη δὲ βὰσις τούτων ὴσαν αί διαϋήκαι τωνιδρυτων αϋτων, αϊτινες τυπικὰ και αυται έκαλοϋντο' δσάκις δε οί βασιλεϊς
ὴσαν κτήτορες, έδϊδετο παρ' αϋτων εϊς τὴν νεουργηθεϊσαν μονὴν χουσδ.
βουλλον τυπικον. Τοιοντον ειναι και τδ προκείμενον τοϋ 'Αγϊου Ὅρους
τυπικον, ως έἐαγεται έκ τοϋ περαιτέρφ Β'. τυπικοϋ. Τοϋτο άφοϋ συνετάχθη εν “ΑΟιρ, ὲγρὰφη κα'ι ὑπεγράφη παρά τοϋ Πριοτου και των ὴγου·μένων, ὑστερον έκυρωθη ὑπδ τοϋ αϋτοκράτορος 'Ιωάννου τοϋ Τσιμισκή·
Τδ τυπικον τοϋτο σῶζεται εϊς τδ άρχεϊον τὴς 'Ι. Κοινοτητος τοϋ 'Αγίου
“Ορους και δνομάζεται ·τραγος», ως ἐπϊ τραγεϊου δέρματος γεγραμμένον, άποτελεϊται δὲ ἐκ τεσσάρων συγκεκολλημένων μεμβρανων, έκτεινομενον οὑτω, εν σχήματι ειλητω, εϊς μὴκος τριων μέτρων και πλάτους
μ. Ο,Ι6. Τδ ἔγγραφον τοϋτο διὰ τὴν άρχαι6τητα, τὴν έπισημοτητα κα'ι
τὴν σπανιοτητα τοϋ εϊδους, εϊναι ἀνυπερβλήτου, ὰξίας. 'Εδημοσιεύθη ὑπδ

86

μέχρις ἡμῶν δεικνύει αὐτὸ ὀργανικὸν χάρτην τῆς πρώτης καὶ'
ἀρχαιοτάτης νομοθεσίας τοῦ 'Ὁρους καὶ μνημεῖον πολυτιμώτατον τοῦ μεσήλικος ἡμῶν βίου.
Τὸ τυπικὸν ἐγράφη τῷ 972. Ἑ Σύναξις δὲ ἀφοῦ διευθέτησε πάσας τὰς ἐκκρεμεῖς διαφορὰς πνευματικὰς καὶ οἰκονομικὰς τῶν μονῶν, προέβη εἰς τὸν περιορισ;ὸν τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ ἀντὶ τῶν πρότερον γενομένων ἐτησίως τριῶν συνάξεων
τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως, τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, ἀπεφασίσθη νὰ γίνηται εἰς τὸ ἐξῆς μόνον ἡ τετευταία, ὅτε θὰ διενέμετο καὶ ἡ ράρα'. Ἐπειδὴ δὲ ἕκαστος
προσερχόμενος πρότερον εἰς τὰς Συνάξεις ἔφερε μεθ' ἑαυτοῶ
«ϋπουρνους» * (μαθητὰς) καὶ ἐκτούτων «ἀταξίαι καὶ φιλονεικίαι ἐγένοντο», ἀπεφασίσθη ἴνα εἰς τὸ ἐξῆς ὁ Πρῶτος προσέρχηται εἰ; τὴν Σύναξιν μετὰ τριῶν «ὑπουργῶν», ὁ Ἁθα
νάσιος τῆς Λαύρας μετὰ δύο καὶ ὁ Παῦλος ὁ Ξηροποταμίτης:
μεθ' ἐνός, τῶν δὲ λοιπῶν ἄνευ οὐδενός.
('Ακολουθεῖ)

Διδρϋ'ωαις δαφαλμδνων
Σελ. 26 υποσ. 1 «ή Μονὴ 'Αγϊου Παύλου ιδρϋθη τον Θ' αϊωνα, ἡ,
Ξηροποτάμου τον Γ, Διονυσιου και Σιμωνος Πέτρας κλπ. ως εχει».
Σελ. 39 υποσ. Διαστάσεις Συγγιλλιου Λέοντος Σοφοϋ μήκονς Ο,57
και οοχι 9,ο7.
Δια τα ἄλλα τυπογραφικὰ λάθη τὴς ἀφαιρέσεως ἢ προσθέσεω; λέ—
ξεων κλπ. ζητοϋμεν τὴν έπιεϊκειαν των ὰναγνωστων, έλπϊζοντες εις τον
περιαρισμδν των.
Σωφρονϊου Καλλιγα -'Αγιοπαυλίτου, Δ. Π1στη, 'Α. Μομφεράτου, ΡΗ.
Μβγετ, Οὐνσπένσκη και Σμυρνάκη. Κατὰ δὲ τὴν περ'οδον τὴς Γερμανικής κατοχὴς (Ι942) ή ἀρχαιολογικὴ γερμανικὴ άποστολὴ μὲ έπικεφαλὴς-.
τον Καθηγητὴν κ. Η. Οοϊ^ετ μεταξϋ των άλλων άγιορειτικων έγγράφων
ἐφωτογράφησε και τδ εγγραφον τουτο δλδκληρον.
1 Κο,ρο ή Ε^ο&ο=φιλ<>δωρϊα, μισ96ς. 'Ρ6γα τοϋ πα7,ατὶου ελεγετο παρὰ Βυζαντινοϊς ὴ εκ χρυσων νομισματων και ὑφασμάτων φιλοδωρϊα τὴν δποϊαν ἔδιδεν δ αϋτοκράτωρ εϊς τον στρατον, τὴν σϋγκλητον
και λοιποϋς δφφικιἀλους κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς Ὅρθοδοςϊας, ὴ των
Βαἰων ὴ κατὰ τὴν Μ. Πέμπτην, εν γένει δὲ ὸδγα δηλοϊ τὴν φιλοδωρϊαν
ἢ και τον μισ96ν. 'Ενταϋθα προκειται περ'ι ὁδγας ἤτοι χρηματικοϋ ποσοϋ
ά9ροιζομένου καθ' δλον τδ ἔτος εκ των 8ωρεων παντδς εϋσεβοϋς ὰπδ·
βασιλέως μέχρις έσχάτου άνθριδπου, οπερ διένειμον κατὰ τὰς συνάξεις.
αϋτων οι μοναχοϊ παντως, ἐξ ϊσου, ἢ κατ' ἀνσλογϊαν ἄγνωστον ήμϊν.
* 'Η τάξις αδτη κατηργήθη κατὰ τον ΙΒ'. αϊωνα συνερχομένωντων ὴγουμένων μδνων.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
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"Αγιον πρδς ψυχικην ανακονφισιν καϊ προς μελετην των αναγκων καϊ των ζητηματων αυτον.

Με9νσμενοι 9·εϊα μειλη εκ των απαραμιλλων φνσικων καλλονων τοϋ "Ορους καϊ εκ9αμποι εκ της απδ αιωνων φιλοχριστου
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Βουλειπὴς Θεσψίκης
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Κ. Γ. ΜΟΥΖΕΝιΔΗΣ

»

ῳεσσαλονϊκης

Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
Ὁ Χριστὸς τὴν ὡραίαν καὶ θείαν ταύτην πρᾶξιν τῆς ἐλεημοσύνης, κατέστησεν εὐκολωτάτην ἀρετὴν καὶ προσιτὴν εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους. Ἑλεεῖς μὲ πολλὰ ἑκατομμύρια ἡ πρᾶξις
εἶναι ἀρίστη. Ἑλεεῖς μὲ ἑκατὸν μόνον δραχμὰς καὶ αὐτὴ εἶναι
ἀρίστη, ἐφόσον ὅμως τόσον εἶχες τὴν ὅύναμιν νὰ δάισῃς. Ἑ
πρᾶξις ζυγίζεται οὐχὶ μὲ τὴν ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν αὐτῆς, ἀλλὰ
μὲ τὴν ἐσωτερικὴν διάθεσιν τῆς καρδίας, οὐχὶ κατὰ τὸ μέγεθος, ἀλλὰ κατὰ τὴν οἰκονομικὴν κατάσταιν ἐκάστου ἀνθρώπου
καὶ κατὰ τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ.
Ὁ Χριστὸς τὸ ἐδίδαξεν ὁ ἴδιος κατὰ τὸν πλέον θαυμάσιον
τρόπον διὰ τῆς ἀξίας, ἢν ἀπέδωκεν εἰς τὰ «δύο λεπτὰ τῆς χήρας ἕναντι τῶν πολλῶν ἁτινα ἔθεσαν εἰς τὸ γαζοφυλάκειον οἱ
πλούσιοι (Μάρκ. ΙΓ' 42.) καὶ εἰς τὸ προσφερόμενον ποτήριον
ὕδατος, ἄν μόνον αὐτὸ δύναταί τις, ὡς τὸ λέγει ὁ ἴδιος διὰ τὸν
δίδοντα' «οὐ μὴ ἀπωλέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ» (Μάρκ. Ι. 42).
Ἑ καλλιτέρα ἐλεημοσύνη καὶ ἡ ἀσύγκριτος πρὸς πᾶσαν
ἄλλην πρὸς τοὺς πτωχούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς πλουσίους, εἶναι ἡ
μετάδοσις τοῦ Θείου λόγου, κατὰ πραγματικὴν μίμησιν αὐτοῦ
τοῦ Χριστοῦ, ὅστις διὰ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ ἀνεγέννησεν τὸν ἄνθρωπον. Ὄσοι δὲν ἔχουν τὴν δύναμιν πρὸς τοῦτο, δύνανται
εὐχερῶς ν' ἀναπληρώσουν ταύτην, ἀγοράζοντες διάφορα ἠθικοθρησκευτικὰ βιβλία καὶ ν' ἀποστέλουν ταῦτα εἰς γνωστοὺς καὶ
ἀγνώστους.
Ὁ δίδων καὶ ὁ παντοιοτρόπως ἐργαζόμενος τὴν φιλανθρωπίαν προϋποθέτει ὅτι ἔχει τὴν ἀρετὴν τῆς συμπαθείας καὶ
τῆς ἀγάπης Ὄστις ὅμως ἀποφεύγει τὸ καθῆκον τοῦτο εἶναι
φιλάργυρος καὶ δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν κόσμον σκληοοτέρα καρδία
τῆς καρδίας τοῦ φιλαργύρου.

ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕιΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Οἱ γονεῖς δὲν πρέπει ν' ἀγνοῶσιν ὅτι τὰ τέκνα εἶναι ἱερὰ
παρακαταθήκη, τὴν ὁποίαν ἐνεπιστεύθη εἰς αὐτοὺς ὁ Θεὸς διὰ
τὴν παραμέλησιν τῆς ὁποίας μέλλει ποτὲ νὰ ζητήσῃ λόγον αὐστηρὸν παρ' αὐτῶν.
Πρῶτοι αὐτοὶ καὶ μόνοι ἀπόλυτον ἐπὶ τῶν τέκνων τὴν
ἐξουσίαν ἔχοντες καὶ διὰ παντὸς μετ' αὐτῶν συνοικοῦντες καὶ
ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίδρασιν αὐτῶν ταῦτα ἔχοντες, νὰ μὴ κατορθώσωσι νὰ ἐνσπείρωσιν εἰς τὴν παρθένον ἐκείνην γῆν τὰ πρῶτα
σπέρματα τῆς εὐσεβείας καὶ ἀρετῆς ; Τοῦτο οὐδὲν ἄλλο προδίδει, ἢ ὅτι παρημέλησαν τὴν ἀνατροφήν.
'Ἐνεκα τῆς σπουδαιότητος τῆς ἀνατροφῆς, ὁ Πάνσοφος
Θεός, ἐνεπιστεύθη αὐτὴν εἰς μόνους τοὺς γονεῖς ὡς μόνους δυναμένους νὰ κατορθώσωσιν αὐτήν, διότι εἰς μόνους τούτους
ἐνεφύτευσεν τὴν πρὸς τὰ τέκνα στοργήν, ἡ ὁποία βιάζει αὐτούς, ὡς κέντρον ὀξὺ νὰ φροντίζωσι περὶ τῆς εὐτυχίας αὐτῶν,
Ἐκεῖνα ἀγαπῶσιν ὡς μέλη αὐτῶν, ὡς ὀστᾶ ἐκ τῶν ὀστῶν των,
καὶ ὑπὲρ ἐκείνων πλεῖστα ὅσα πράττουσιν, καὶ πλεῖστα ὅσα πάσχουσιν, καὶ πολλάκις τὴν ἰδίαν αὐτῶν ζωὴν θυσιάζουσιν, ἴνα
ταῦτα παντὸς κινδύνου προφϋλάξωσιν, ἀλλ' ὑπὲρ πᾶν ἄλλο
ὀφείλουσι νὰ φροντίζωσι περὶ τῆς καλῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων τιον διότι δι' αὐτῆς καὶ μόνης θὰ καταστήσιοσιν αὐτὰ
εὐτυχῆ.
Αμα τὸ βρέφος γεννηθῇ ἀποβλέπουσι πρὸς τοὺς γονεῖς,
ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, ἡ πατρίς, ἡ ἐκκλησία καὶ αὐτὸς ὁ
οὐρανὸς ἀπαιτοῦντες παρ' αὐτῶν τοῦ γεννηθέντος τὴν ἀνατροφὴν ὡς τὰ μέγιστα ἐνδιαφερόμενοι δι' αὐτήν.
Ἑ οἰκογένεια ἀιαμένει ἐκ τῆς καλῆς ἀνατροφῆς τοῦ παιδὸς ν'ἀποδοθῇ εἰς αὐτὴν μέλος ἱκανὸν νὰ τὴν προστατεύσῃ,
ἀλλ' δχι καὶ νὰ τὴν καταστρέψῃ. Ἑ κοινωνία ἀπαιτεῖ ἴνα ἄνθρωπος καλός, ἀλλ' οὐχὶ καὶ μάστιγξ κακοποιὸς δοθῇ εἰς αὐτήν. Ἑ πατρὶς ἴνα ἀναφανῇ πολίτης χρηστός, οὐχὶ καὶ προδότη: αἰσχρός. Ἑ ἐκκλησία ἀναάένει ϊνα γεννηθῇ αὐτῇ τέκνον
πιστόν, ὅχι μέλος ἁμαρτωλόν. Ὁ οὐρανὸς τέλος οὗτος προσδοκἀ ἄνω, ὅπως τὸ γεννηθὲν καταστῇ ἱκανὸν νὰ εἰσέλθῃ εἰς
αὐτόν, καὶ ὅχι ν' ἀποκλεισθῇ τῶν αἰωνίων αὐτοῦ ἀγαθῶν.
Ὁποία ἡ σπουδαιότης τῆς ἀνατροφῆς!
Πολλοὶ ἐκ τῶν γονέων ἔχουσι τὴν παράλογον ἀντίληψιν,
νὰ ζητῶσι τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου τούτου ἀπὸ τὴν πολιτείαν.
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Ὄχι! Ἀπεδείχθη τοῦτο ἀδύνατον. Ἑ πολιτεία καὶ τὰ ὅργανα·
αὐτῆς μόνον ἁπλῶς δύνανται νὰ ὑποβοηθήσωσι τὸ ἔργον τῶν
γονέων. Μὴ πλανώμεθα! 'Η ἀνατροφὴ τῶν τέκνων εἶναι ἔργον
ἀποκλειστικῶς τῶν γονέων.
'Επειδὴ ἡ ἐξ ἐκπληοώσεως ἢ μὴ τοῦ καθήκοντος τούτου, ἢ τῆς
παραμελήσεως αὐτοῦ ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία ἢ ἡ ἀπώλεια, ἡ εὐτυχία ἢ ἡ δυστυχία, τῶν ἐμπιστευθέντων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τέκνων
αὐτοῖς. Διότι τίς θ' ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὰς κακίας τὰ μικρὰ διὰ
παραινέσεως ; τίς θὰ ἐμπνεύσῃ εἰς τὴν ἁ.ταλὴν αὐτῶν καρδίαν τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς αὐτόν: "Η τίς
θὰ εἰσαγάγῃ αὐτὰ εἰς τὴν πρὸς πάντας ἀγάπην ; οὐδεὶς ἄλλος.
ἢ οἱ γονεῖς αὐτῶν. Τὸ σχολεῖον καὶ ἡ ἐκκλησία μόνον ἐποικοδομοῦσι καὶ συνεισφέρουσιν εἰς τὴν καλὴν ἀνατροφὴν τὴν ὁποίαν
δίδουσι μόνον οἱ γονεῖς Χριστιανοί. Καὶ ὅμως πολλοὶ γονεῖςἐπαναπαύονται ὅτι τὰ τέκνα των καλῶς ἀνατρέφονται, διότι εἰς
τὰ σχολεῖα ταῦτα στέλλουσι, καὶ πρὸς ἐκπαίδευαιν αὐτῶν πάντατὰ μέσα παρέχουσιν.
Ἁλλ' οἱ γονεῖς οὗτοι βεβαίτος ἀγνοοῦσιν ὅτι ἄνευ τῆς κατ'
οἶκον ἀνατροφῆς πᾶσα ἠθικὴ διδασκαλία, γενομένη ἐν τῷ σχολείῳ, γελωτοπο,εῖται ὅταν αὕτη ἐν τῷ οἴκῳ ποδοπατῆται. Τὶ
νομίζετε ; Δὲν διακωμωδεῖται ἡ πρὸς εὐσέβειαν διδασκαλία, ἡ.
γενομένη ἐν τῷ σχολείῳ ὅταν ἐν τῆ οἰκίᾳ τὸ τέκνον ἀκούῃ τὸν
πατέρα αὐτοῦ ἀναιδῶς βλασφημοῦντα ; δὲν χλευάζεται ἡ περὶ
κλοπῆς διδασκαλία τοῦ διδασκάλου, ὅταν ὁ μαθητὴς κλέπτῃ ἐν
τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ ὅμως δὲν τιμωρῆται ὑπὸ τῶν γονέων του ;
Πρέπει πρῶτον οἱ γονεῖς νὰ εἶναι μορφωμένοι ἠθικῶςκαὶ
χριστιανικῶς, διότι αν ὁ βίος αὐτῶν εἶναι ἀσύμφωνος πρὸς τὴν
ἠθικὴν ειναι ἀδύνατον νὰ διδάξωσι τὰ τέκνα των τὴν ἀρετήν.
'Επειδὴ πῶς δύναται, πατὴρ ἄσωτος καὶ εἰς ἠδονὰς ἔκδοτος νὼ
ἀναθρέ ψῃ καὶ ἀναδείξῃ τὸν υἱόν του οἰκονόμον καὶ σώφρονα ; "Η πῶς μήτηρ θὰ συμβουλεύσῃ τὴν θυγατέρα της νὰἐνδύηται λιτῶς, ὅταν αὕτη στολίζηται πολυτελῶς καὶ φέρῃ ὑπερηφάνως ἐπὶ τοῦ σώματος αὐτῆς ὁλόκληρον τὴν περιουσίαν τοῦ
ἀτυχοῦς αὐτῆς ἀνδρός ; "Η ὅταν αὕτη στολίζηται ὡς ἔν Αἰγυπτιακὸν εϊδωλον, ἐνδυομένη μὲ τὴν σημερινὴν ἐνδυμασίαν τῆς
γυμνότητος τοῦ σώματος αὐτῆς, προκαλοῦσα καὶ μέσα εἰς τὸν
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ἱερὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ τὰ βλέμματα τῶν εὐλαβῶς ἐκκλησιαζομένων καὶ ὡθούσης αὐτοὺς εἰς ἁμαρτωλὰς σκέψεις, καὶ εἰς ἀκολασίαν, νὰ διδάξῃ τὴν θυγατέρα αὐτῆς, νὰ ἐνδύηται σεμνοπρεπῶς ; Ὄταν οἱ γονεῖς οὐδέποτε μεταλαμβάνουσι τῶν ἀχράντων
μυστηρίων, ἢ καὶ αν ποτὲ μεταλαμβάνουσι πράττουσι τοῦτο πρὸς.
ἀνθρωπαρέσκειαν, καὶ οὐχὶ διὰ τὴν ψυχικὴν αὐτῶν σωτηρίαν,.
εἶναι δυνατὸν νὰ διδάξωσι τὰ τέκνα των νὰ μεταλαμβάνωσι·.
συχνὰ καὶ προητοιμασμένα διὰ τῆς ἐξομολογήσεως ; Τοῦτο εἶναι
φύσει ἀδύνατον. Καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἀποτυγχάνουσι πολλοὶ.
γονεῖς εἰς τὴν ἀνατροφὴντῶν τέκνων αὐτῶν.'Ἁνευ καλοῦ παραδείγματος τῶν γονέων, ἡ ἀνατροφὴ τῶν τέκνων εἶναι διδασκαλία ἄκαρπος, εὐδιάλυτος ἀσύστατος, ματαία καὶ ἀτελεσφόρητος.
Ὄταν οἱ γονεῖς συνιστῶσιν εἰς τὰ τέκνα των τὴν ἀγάπην
καὶ τὴν ὁμόνοιαν, αὐτοὶ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐρίζουσι καὶ διχογνωμοῦσιν, ὅταν εἰς τὴν ἐργασίαν καὶ τὸ δίκαιον καταπατοῦσιν, ὅταν
εἰς τὰ τέκνα των συνιστῶσι τὰ εἶναι ἐγκρατῆ αὐτοὶ δὲ εἶναι
ἀκόλαστοι καὶ ἀκρατεῖ: ; ἡ τοιαύτη ἀνατροφὴ εἶναι οὐ μόνον
ἀνωφελὴς ἀλλὰ καὶ καταστρεπτική. Οἱ τοιοῦτοι γονεῖς, οὐ μόνον
εἶναι ἀνίκανοι νὰ ἀναθρέψαισι τὰ τέκνα των, ἀλλὰ καὶ βλάπτουσιν αὐτὰ σπουδαίως διὰ τῆς διαγωγῆς των. Διὰ τοῦτο σήμερον
ἀντὶ νὰ συμβουλεύωμεν πολλὰ τέκνα ν'ἀκολουθῶσι τὸ παράδειγμα τῶν γονέων των, παρέστη ἀνάγκη νὰ ἀποτρέπωμεν αὐιὰ
τῆς μιμήσεως τῶν ἔργων τῶν γονέων των.
Μακάρια καὶ εὐτυχῆ τὰ τέκνα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἔτυχον να
ἔχωσι γονεῖς ἀγαθοὺς καὶ εὐσεβεῖς. Τουναντίον δυστυχῆ πλάσματα ἐκεῖνα τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς παρημέλησαν τὴν ὰνατροφὴν αὐτῶν. Τὰ πλάσματα ταῦτα θὰ παραμείνουσιν εἰς ὅλην τὴν
ζωὴν δυστυχῆ !
"Αν σήμερον ἡ κακία ὑπερπλεονάζῃ καὶ ἡ κοινωνία ἠθικῶς,.
καὶ ὑλικῶς πάσχῃ, αἴτιον ἡ παράβλεψις τῆς χριστιανικῆς ἀνατροφῆς τῶν νέων. Οἱ νέοι ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι σήμερον πρὸς
τὴν θρησκείαν διατελοῦν, ἡ δὲ ὤριμος ἡλικία πρὸς τὴν ὐλην τελείως ἔχει παραδοθῆ. 'Εκ τούτου τὸ ἔγκλημα τὰς περισσοτέρας
τάξεις τῆς κοινωνίας λυμαίνεται καὶ θὰ εἴχομεν τελείαν καιαστροφήν, ἐὰν μὴ ἡ Σεβαστὴ Κυβέρνησις δὲν ἐλάμβανε μέτρα
πρὸς περιορισμὸν τοῦ κακοῦ. Ἐξ ὑμῶν δὲ ὧ γονεῖς ἐξαρτᾶτατ
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·νὰ θεραπεύσητε τὰ μεγάλα ταῦτα κακ-ά, τὰ μαστίζοντα σήμερον
πὴν παιρίδα, τὴν ἐκκλησίαν, τὸ ἔθνος, τὴν οἰκογένειαν καὶ τὴν
·κοινωνίαν. Εἰς χεῖρας ὑμῶν ἀπόκειται τὸ μεγαλεῖον, ἢ ἡ πτῶσις
πῆς Πατρίδος, ἡ εὐτυχία ἢ ἡ δ·υστυχία τῆς κοινωνίας. Διὰ τῆς
καλῆς ἀνατροφῆς τὴν ὁποίαν σήμερον δίδετε εἰς τὰ τέκνα ὑμῶν,
θὰ προσφέρηιε αὔριον ἥρωας εἰς τὴν πατρίδα, χρηστοὺς πολίτας εἰς τὴν κοινωνίαν, καὶ ἀληθεῖς Χ·ριστιανοὺς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
Ὄπως δυνηθῆτε ·ἀμφότεροι οἱ γονεῖς νὰ δώσητε εἰς τὰ
τέκνα ὑμῶν τὴν δέουσαν ἀνατροφ·ήν, ἀνάγκη νὰ προσεύχισθε
-εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστῶς νὰ ἐξασκήσητε τὴν ἀρετήν, ἐπικαλούμενοι τὴν ἐξ ·ὔψους βοήθειαν, ὁ δὲ Θεὸς τότε θὰ εἰσακούσῃ τὰς
προσευχὰς ὑμῶν καὶ θὰ φωτίζ.ῃ καὶ θὰ καθοδηγῇ ταῦτα πρὸς
πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Εἶναι δὲ γνωστὸν εἰς πάντας, πόσον αἱ εὐχαὶ
πῶν γονέων καὶ ἰδίως τῶν ἀγαθῶν εἶναι εὐπρόσδεκτοι πρὸς τὸν
Ὁεόν.
Ὄ πόσον ὡραία ἡ εἰκὼν τῆς μητρός, διδασκούσης τὸ τέκνον της εἰς εὐσέβειαν καὶ τὴν προσευχήν ! Πόσον εἶναι γλυκεῖα, πόσον εἶναι ἐπιβάλλουσα, πόσον συγκινητική, πόσον εὐτυ;χὴς ἡ μήτηρ ἐκείνη, ἥτις ὑπὲρ τῆς ἀγωγῆς τῶν τέκνων της χύνει δάκρυα καὶ ὑφίσταται θυσίας καὶ στενοχωρίας! ἸἸ μήτηρ
εἶναι ὁ πολικὸς ἀστὴρ ὅστις τὸ τέκνον ἐν. τῇ σταδιοδρομίᾳ
του ὁδηγεῖ. Εἶναι δντως ἔκτακτος δύναμις, ἢν ἡ μήτηρ ἐπὶ τοῦ
πέκνου αὐτῆς ἀσκεῖ.
Ἁλλὰ καὶ ὁ πατὴρ ὀφείλει διὰ τῆς ἀγάπης, γλυτύτητος καὶ
αὐστηρότητος νὰ γίνεται ὁδηγὸς τῶν τέκνων αὐτοῦ, πρὸς πᾶν
·ἀγαθὸν καὶ ἀντὶ νὰ διατρίβῃ τὰς ὤρας τῆς κινήσεώς του ἐν τοῖς
καφφενείοις νὰ διατρίβῃ μᾶλλον εἰς σχέσεις μετὰ τῶν τέκνων
αὐτοῦ, συνεχῶς συναναστρεφόμενος.
Ἑ δὲ πλήρης ἀμοιβὴ τῶν κόπ·ων, οὐς θὰ καταβάλητε διὰ
τὴν καλὴν ἀνατροφὴν τῶν τέκνων σας, ἀγαπητοὶ θὰ εἶναι ὁ
ἀμαράντινος τῆς δόξης στέφανος καὶ τὰ ἄρρητα ἀγαθὰ «ἄ ὀφθαλμὸς οὐκ εϊδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου
οὐκ ἀνέβη, ἄ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Γένοιτο.
Α ΡΧΙΜ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚαΟηγούμενος 'Ιερ. Μονὴς "Αγιου Παύλου

'Αρχιμ. Σωφρ5νιος 'Αγιοπαυλίτης—Καλλιγδς
Καταγομενος ἐκ Καλλιγὰτων Κεφαλ7,ηνϊας προσὴ2.9·εν εϊς τὴν 'Β,
Μονὴν 'Αγ. Παύλου ώ; δοκιμος μοναχδς τω Ι832 φέρων τδ κοσμικον
δνομα Σταμάτιος. Τφ Ι834 εκάρη μοναχδς λαβων τδ δνομα Σωφρονιος.
Μετὰ 4ετϊαν έχειροτονήθη Ιερεϋς κα'ι τφ Ι8Ι3 έξελέγη ήγούμενο:, διατελέσας ώς.τοιοϋτος εἰς τρεις περιοδους μέχρι τοϋ Ι882 δτε έξεδήμησε
προς Κϋριον.
Ὅ Σωφρονιος 3 ἔτη μετὰ τὴν μετατροπὴν τὴς Μονῆς του εκ τοϋ
ϊδιορρϋφμου βίου εϊς τδν κατ' έξοχὴν μοναχτκδν τοιοϋτον τδν Κοινοβιακον, ὰναλαβων τὴν ἡγουμενειαν διεξὴγεν εῦθ·αρσως και νικηφορως πραγ
ματικδν ἀγωνα προς έμπέδοσιν τοϋ Κοινοβιακοϋ συστήματος, ζηλωτὴς:.
ὑπάρχων αυτοϋ, έναντϊον των πεισμονως ὰντιδοῶντων ιδιορρυῦῳιτων
πατερων, οϊτινες δλϊγον ἔλλειψε ν' ὰνατρέψουν τδ νεαρδν τοτε κοινοβιον,.
δι' δ και δικαϊως απεσπαοε τὴν εύγνωμοσϋνην των νεωτέρων του.
'Εργασύ·ε'ις δραστηρίως, έμ6χθησεν οϋκ δλϊγον διὰ τὴν τακτοποίησιν
των οικονομικων τὴς Μονῆς ευρισκομένης εϊς μέγα χρέος ως ἐκ τὴς ἀνεγέρσεως τοϋ νέου ιιεγὰλου ναοϋ αϋιὴς, έπιτυχ.ων τὴν πλήρη ὰνύρθ·ωσίν
της έπι των ήμερων τοϋ 6ποιου προσὴλϋον και έκοινοβϊασαν εϊς αϋτὴν
πολλο'ι Κεφαλλὴνες.
Ὅ Σωφρονιος Καλλιγας συνεγραψε κα'ι έξεδωκεν ἐν Σμυρτη εν
ἔτει Ι863 τὴν "Αψωνιάδσ., σϋνιομον περιγραφὴν τοϋ 'Αγ. Ὅρους. Ὅμοιως εν ἔτει Ι853 τὴν νοερἀν σύνοψιν, ῆτοι διδασκαλεϊον περι νν·πτικής έργασιας τὴς νοερας προσευχὴς, κα'ι τὴν παράκλησιν τῆς Παναγϊας:
τὴς Μυροβλητϊσσης ῆτις ψαλλεται έζώπη.ν Κυριακὴν εις τον έσπεβινδνέν τω Καὑ·ολικφ Ναω τὴς Μονῆς.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Εορταὺ Τὴν 15ηνὶ28ην Ὅκτωβρίου ὰποφὰσει τῆς 'Ι. Κοινοπητος 'Αγίου Ὅρους ὲτελέσθη εϊς τον 'ιστορικόν Ναόν τοϋ
Πρωτὰτου δοξολογϊα επι τῇ ὰρνὴσει ϋποταγῆς εϊς τον ὲχθρδν,
ϊῆν ένέπνευσεν ὴ θεία Προνοια εϊς τὰς σκέψεις τῶν ὲκλιποντων
Βασιλέως Γεωργϊου Β' και Ἰ Μεταξα. Τον πανηγυρικδν ὲξεφώνησεν δ κ. Διοικητὴς— Τὴν 29ην 'ιδίου έορτὰσθη πανηγυρικῶς δι
* δλονυκτϊου
ὰγρυπνίας ϋπο τῆς "Ι. ήμτ ν Μονῆς ὴ έορτῆ του Αγἰου Γερασί.μου του έν Κεφαλληνίᾳ, κατὰ τὴν δποίαν ὲχοροστὰτησεν δ
Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος π. Μηλιτουπολεως κ. 'Ιερδ0εος τελέσας κα'ι τὴν θ. Λειτουργίαν.
Τον "Αγιον Γερὰσιμον εν 'Αγϊῳ Ὅρει έορτὰζει κατ' ἔτος
μεγαλοπρεπῶς ή 'Ι. ὴμῶν Μονὴ, καθοτι τδ πλεῖστον τῶν ὰδελφῶν αότῆς εὶναι Κεφαλλὴνες. 'Εν αότῆ όπὰρχει και παρεκκλή··σιον επ' δνοματι τοϋ 'Αγίου. Ὅσαότως εν 'Αγ. Ὅρει ϋπὰρχουν
τρεις ετεροι ΝαοΙ επ' δνοματι του 'Αγίου Γερασϊμου εκ τῶν
δποίων δ εις εϊς τὴν 'Ι. Νέαν Σκήτην, δ δεϋτερος εϊς τὴν του
Κουτλουμουσίου καὶ δ τρϊτος εϊς τὴν βραχώδη καϊ ερῃ^ον περιοχὴν τῶν Κατουνακϊων.
— Τὴν 24ην ἰδίου, έορτὴν του 'Αγ. ^Αποστδλου '1ακῶβου
τοϋ ὰδελφοθέου, έτελεσθη εν τῇ 'Ι. ὴμῶν Μονὴ όπδ τοϋ Καθη·
γουμένου καϊ λοιποϋ 1ερατεϊου αότῆς ὴ ὰπδ ΙΞετίας καθιερωθεϊσα εν αότῆ και το πρῶτον εν 'Αγ. Ὅρει, εϊδικὴ κατανυκτικὴ
λειτουργία του 'Αγ. 'Ιακώβου διαρκέσασα επι τρίωρον.
Χε9ροτονϊαι. Τὴν 22αν ϊδίου εν τῇ Καλόβη τοϋ 'Αγ. "Απο·στδλου "Ανδρέου 'Ι. Νέας Σκήτης, ὲχειροτονῆθη ϋπδ τοΟ θεοφιλεστᾶτου ὲπισκοπου π. Μηλιτουπολεως δ έν Καρυαϊς Γρηγοριατης Κελλιῶτης Μοναχος 'Αβέρκιος εϊς ίεροδιακονον και τὴν
έπομένην εϊς πρεσβϋτερον.
'Επιοκεψεις. Τὴν 'Ι. ὴμῶν Μονὴν επεσκέφθησαν κατὰ τδ
διαρρεϋσαν^ϊμηνον δ Σεβασμιῶτατος Μητροπολιτης Νουβίας
(Πατριὰρχή^'Αλεξανδρείας) κ. " Ανθιμος, δστις τὴν Κυριακὴν
τῆς.4ης Σ'βρϊου ὲτέλεσε τὴν θ. Λειτουργίαν κηρόξας καὶ τον θ·
λδγον. Ὅσοωτως οϊ κ. κ. ΗοΛετι Βοοιιε κα'ι ΒϊοΙι3,γΛ λν. ΒϊιτΙ. ὲξ
"Αμερικῆς, ]. Κωνσταντινίδης, 'Α. Κοτσιφιδης καϊ Χ. Κυριὰκης ὲκ
θεσσαλονίκης,Κ. Καζατζῆς έξ 'Αθηνῶν, ,Τειιπ Μαιϊετϊ, Ιεαη Μογγϊ κα'ι
Αηιτε ά;ιιτοιι Γὰλλοι φοιτητοά, Β6ρις Μπομτιροόσκυ Ρῶσσος θεο"
λογος ὲκἸ1αρισϊων, ΕΙ^ι1ιοε Μοταϊοε &'/!>- ὰκολουθος τῆς 'Ισπανικῆς Πρεσβείας 'Αθηνῶν, Ἀρχιμανδρίτης 'Ιεροθεος ΠραμματὰΡῃς έξ Υδρας, Δ. Χατζηδημητρίου εκ Θεσσαλονϊκης, ίερεύς
Ασιέριος, Κ. Μελισσϊδης και Β. Βουρλαμῆς ἐκ Μεταμορφώσεως
. Χαλκιδικῆς.
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^ΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
'Εκτδς των ἐν αλλη σελιδι δημοσιευομένων Σεπτοϋ Πατριαρχικοϋ
γρὰμματο; τὴς Α.Θ.ΓΙ τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριάρχου Κυρϊου 'Α9ηναγ6ρα
και ἐγγοαφοιι τοϋ Β. 'Υπουργεϊο» 'Εξιοτερικων, ὲξακολουθοϋμεν να
λαμβάνωαεν θερμοττάτα; έπιστολὰς έπι τὴ έμφανϊσει τοϋ περιοδικοϋ
ὴμων, αϊτινες κατα τδ πλεϊστον άναφέρονται εις τὴν ανάγκην τὴς πνειιματικὴς άνασυγκροτὴσεως τοϋ 'Αγὶου Ὅρους. Δυστνχως δ μ·κρδς χωρος
δὲν μας έπιτρέπει νὰ παραθέσωιιεν ταήτας ἔστω και ἐν περιλή·ψει. Παντως έλπίξοιιεν αδιαι ν' ὰποτελέσουν θέμα διὰ μιαν εἰδικὴν έργασϊαν
λοΥῳ τὴς σπουδαιδτητος αϋτων. Σηιιειοϋμεν ῆδη τὰς εν τφ μεταξϋ ληφθείσας ἐπιστολοις αϊτινες εῖναι :
Των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτων 'Ιερισσοϋ, 'Αγιου Ὅρους καϊ
"Αρδαμερϊου κ. Διονυσϊου, Φιλϊππων καϊ Νεαπολεως κ. Χρυσοστομου
(ὰμφοιέρων περικοπὰς έδηιιοσιεϋσαμεν εις τδ προηγούμενον τεϋχος),
Δέρκων κ. 'Ιακωβου, 'Ικονιου και 'Αρχιγρ. τὴς "Αγίας κα'ι 'Ιερας Συνόδου τοϋ Οὶκουμενικοϋ Πατριαρχεῶυ κ. 'Ιακωβου, Μεσσηνίας κ. Χρυσο·στομου, των "Εκκλησιαστικων Κατηχητικων Σχολείων Θεσσαλονϊκης και
των κ. κ. Στ. Κυριακϊδου Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονϊκης,
“Αντ. Δασκαϊ,άκη 'Αθηνων, Κ. Γουλιμὴ Λικηγορου 'Αθηνων, Παν. ντάμου Καθηγητοϋ Πολυγϋρου, 'Αντ. Φωκα ιατροϋ 'Αθηνων, 'Α. Καφρι'τσα
Καθηγητοϋ Θεσσαλονίκης, Αϊδεσ. Τζ. Γουγουτα Μάνσφιλδ-Ὅχάϊο 'Αμερικης, 'Ιακ. Πολιτου έμπόρου Πειραιως, Χ. Θεοδωρίδου Ναυτ. Πρακτ.
Δαφνης 'Αγιου Ὅρους, 'Αοχ. Κοσμα Καράμπελλα, "Αν. Βαλαδιορου
'Αθηνων, Ὅλ. Βλατίμου Τριπδλεως,'Ι. Λαμποοποϋλου Δικηγ. Πολυγϋρου,
Τ. Παλμετάκη 'Αγ. Παρασ. Κρήτης, 'Ανδ. Κουρὴ 'Αγ. Θεοδ. Κερκύρας,
Β. Καρλή Ὅκτωνιας Εὑβοϊας, "Αθ. Ζαφειρϊου Σωτῆρος Θάσσου, Αϊδεσ.
Χρ. Μπαρμπαλη Γρικκάλοιν καϊ Κας Γ. Γαλιατσὰτου 'Αργοστηλίον.

'Αγιου "Ὅρους. 'Ι. Κοινοτητος, Γερ. 'Αλεέὰνδρου Βαιοτεδινοϋ,
'Ιερομ. Στεφάνοιι Χιλιανδαρινοϋ Κελλιιοτου, Πρωτεπιστάτου 'Ι. Κοινότητος Προηγ. Γρηγορίου Λαυριωτου και Γερ. Εϋ9υμϊου Διονυσιάτου.
Κατὰ τδ αδτδ χρονικδν διάσιηιια έλάβομεν τὰς έέὴς δωρεὰς προς
,^νισχυσιν τοϋ παρδντος δωρεύν διανεμομένου περιοδικοϋ μας :
κ. 'Ιωάν. Λαμπροπούλου Λικηγορου εκ Πολυγύρου
Δρχ. 5Ο.ΟΟΟ
κ. 'Αντ. Δασκαλάκη έξ 'Αθηνων
5Ο ΟΟΟ
»
κ. Παν. Στᾶμου Καθηγητοϋ Γυμν. εκ Πολυγϋρου
ἰο.οοο
»
2Ο.Ο3Ο
κ. Δ. Στεφανϊδου Δἰτοϋ Ξενοδ. «Καναδας» εκ Λουτρακιου »
κ. 'Ιακ. Πολιτου έμπδρον εκ Πειραιως
»
2Ο.ΟΟΟ
»
κ. Γ. Γιαννακοπούλου ἐξ 'Αθηνων
ΙΟ.ΟΟΟ
κ. 'Ολυμπ. Βρατιμοιι έαποροιι εκ Τμιπολεως
25.ΟΟΟ
»
»
κ. 'Ανδρ. Κοι,ρὴ έξ 'Αγ. Θεοδιδοων Κεοκϋρας
2Ο.ΟΟΟ
ΙΟ.ΟΟΟ
»
κ. Γεωρ. Λιαππη εκ Γο·ψενϊσσης Μακεδονϊας
κ Πέτρ. Νατση υλοτομοπ εκ Μεγ. Παναγϊας Χαλὶκὴς >
ΙΟ.ΟΟΟ
»
-κ. 'Αθαν. Ζαφειριου έκ 2ωτήρος Θὰσου
ΙΟ.ΟΟΟ
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κ. Κ. Μελισσιδη έκ Μεταμορφιοσεως Χαλκιδικῆς
2Ο.ΟΟΟ
»
»
κ. Β. Βουρλαμή »
2Ο.ΟΟΟ'
»
>
Αϊδ. κ. Τζάνου Γουγουτα εκ Μάνσφιλδ—Ὅχαϊο 'Αμερικής δολ. 2
'Αγιορειτικαι δ ω ρ ε α ϊ.
Δρχ. ΙΟΟ.ΟΟΟ'
'Ιερομ. Στεφάνυυ Κελλιωτου Χιλιανδαρινοϋ
»
5Ο.ΟΟΟ'
Παντελεήμονος "Αρχιγραμ. 'Ι. Κοινδτηνος
»
Γέροντος Εϋ9υμϊου Διονυσιάτου
ΙΟ.ΟΟΟ
»
»
ΙΟ.ΟΟΟ
Μοναχοϋ Καλλιστράτου Λυκούδη
Προς ιϊπαντας έκφραζομεν τας θερμὰς ἡμων εϋχαριστίσς.
Αϊδ. ιερ. Γερ. Γαρμπήν και Ι. Μαριατον Κεφαλληνϊα.ν, κ. Χ. Μανιαδάκην 'Αθήνας και Γ. Λιὰππην Γουμένισσαν έσημειωσαμεν διευθϋνσεις. Γ. ΠαΖ,μετάκην 'Αγ. Παρασκιές Κρήτης ἀποστείλαμεν και τδ Α'
τεϋχος..
'Αγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη. Εϋχαριστοϋμεν θερμως τδ ἐν
Β6λφ άδε7,φδν περιοδικον τοϋ λαμπροϋ Χριστιανοϋ και έργάτου τοϋ
άμπελωνος τοϋ Κυρϊου κ. Σωτ. Σχοινα «ή 'Αγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» διὰ
τας συγχαρητηρϊους εδχὰς αυτοϋ έπι τὴ έκδοσει τοϋ ἡμετέρου περιοδικοϋ. Μετ' αυτοϋ ένωνομεν και ὴμεϊς τας εϋχάς μας δπως και αϊ άλλαι
ἀδε1,φαϊ 'Ι. Μοναί τοϋ 'Αγϊου "Ορους μιμηθωσι τδ παράδειγμα τοϋτο
προς μιαν οιανδήποτε κϊνησιν γενικὴς πνευματικής έργασϊας, ῆτις δὲν
ειναι δυνατδν παρὰ ν' άποδωση τους καρποϋς αυτής. "Αλλως τε πρδκειται περι καθήκοντος οπερ ὰσφαλως θὰ έκδηλωθὴ εϊς τδ έγγϋς μέλλον
δεδομένου δτι τουτο εϋρίσκεται υπδ συξήτησιν καί παρὰ τῆ 'Ι. Κοινοτητ^
τοϋ 'Αγ. Ὅρους άπδ τοϋ παρελθόντος ἔιους.
'Εν τέλει γνωστοποιοϋμεν εις τους ὰναγνωοτας μαςᾧτι δεν κατέστη
δυνατδν νὰ συντομεϋσωμεν τδν χρονον τὴς εκδοσεως τοϋ παρδντος Περικοϋ, λογφ των άνυπερβλήτων δυσχερειων ως εκ τὴς έκτυπιοσειδς του ἐν
Θεσσαλονικη, παραλαμβάνοντες τουτο μετα παρέλευσιν 3Ο-4Ο ήμερων
απο τὴς άποστολής τὴς ϋλης.
ΣΗΜ. Κατὰ τὴν στιγμὴν τὴς ὰποστολής τὴς υλης (28 'Οκτ. —11
Νοεμ.) δια τὴν έκτϋπωσιν τοϋ παρδντος τεϋχους έλήφθη έγκϋκλιος τῆς
'Ι. Κοινδτητος Οπ' ὰριθ. Ι6Ιὶ25ἀΟ.5Ο καθ' ῆν συγκαλεϊται ἔκτακτος ἐκ
Καθηγουμἐνων και Προϊσταμένων Διπλὴ Ἰ. Σύναξις ἐν Καρυαϊς τὴν
31Ι5 Νοεμβρϊου προς συζήτησιν έπϊ των εξης ζητηῳάτων:
1) Ὅξευρέσεως κτιρϊου μονιμου έγκαταστασεως τὴς Διοικήσεως.
'Αγιου Ὅρους.
2) Πνευματικῆς ὰνασυγκροτήσεαις 'Αγίου Ὅρους.
3) Λε;τουργίας Σχολής ϋπδ τδν παλαιδν τυπον μέχρις δριστικὴς
ρυθμίσεως τοϋ ζητήματος :
4) "Απαντήσεως έπ! τοϋ ϋπ' ὰριθ. ΙΟ9ὶΙΙΙΙὶ5Ο έγγράφου τοϋ κ.
Διοικητοϋ.
5) ΟΙκονομικής ὰνασυγκροτήσεως και
6) Διορισμοϋ Νομικοϋ συμβοϋλου ἐν 'Α9ήναις.
'Επϊ των σοβαρων τοϋτων ζητημάτων Οα έπανέλθωμεν εἰς τδ τεϋχος
τοϋ μηνος Δεκεμβριου.

Η ΓΕΝΝΗΣ1Σ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τοιχογραφία τοϋ άρχαϊου παρεκκλησιου 'Αγίου Γεωργίου
τὴς Ἰ. Μονὴς 'Αγ. Παύλου, ὰντιγραφεϊσα ὑπδ τοϋ ζωγράφου
και λογοτέχνου κ. Φωτ. Κ6ντογλου.

