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ΕΝΩ ΕΚΠΝΕΕΙ ΤΟ Ι95Ο
Μὲ βαρυθυμἰαν καὶ μὲ αῖσθημα ακογοητεϋσεως, δ
·μελετητὴς τὴς ανθρωκίνης Εστορίοις, ΘΑ καθήση εἰς τδ
ὰπέριττον γραφεῖον του, θὰ προσαρμοση τὰς πρεσβυωπι* ένῷ έκπνέει
κὰς διόπτρας του εἰς τοϋς 6φθαλμοϋς του, κι
τδ 195Ο, θὰ εττιδοθη εἰς τὴν ὰγωνιὼδη ἔρευναν του παρελθοντος, δια τὴν σϋνταξιν του «ὲτησίου Ἂιτολογισμοϋ»
καὶ τὴν συναγωγὴν των αναγκαίων συμπερασματων.
Οί δεῖκται καὶ τα τοξα, εἰς τὴν ειτιφανειαν τοϋ ριγωτοϋ Χὰρτου, μὲ τΔς τεθλασμένας γραμμας, ΘΑ σημειὼσουν μὲ ὰμείλικτον ὰκρίβειαν, τὴν πορείαν τὴς δραστηριοτητος, εἰς τοϋς ανομοιογενεῖς τομεῖς του δημοσἰου καὶ
ίἰδιωτικοϋ βίου.
"Εν δραματικον ἔτος, πλῆρες πονου καΓ δακρυων,
4ιτὶ ιτλέον εἰς τὴν ἡλικίαν τὴς γηραιας καὶ ττολυπαθοϋς
σφαίρας μας. Ἑνδς ἔτους ττροσέτι ζωήν, αγὤνος καὶ ὰποδοτικοτητος, θα καταγραψη μὲ γοργοτητα ὴ σδέκαστος
ϊστορία τὴς Ἑλλαδος μας. Καὶ θα στιγματ1ση τὰς ὰσυγχωρήτους αβυσσαλέσς πτώσεις της, ποϋ τὴν σπιλὼνουν.
Καὶ θὰ έξὰρη καὶ θὰ ὁμνήση τὰ γνώριμα τὴς Φυλἢς μας,
·οὸρανομήκη μεγαλεῖόι της, ποϋ τὴν τιμοϋν. "Εν ὰκομη
ἔτος θὰ σημειωθη, ὼς ἔτος ὰποστασίας καὶ ϋψηλων αναπασεων......
Ἁμπὼτιδες καὶ ποιλϊρροιαι τῶν ενστίκτων καὶ τῆς
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ανθρωπίνης θυμοσοψίας, ασταθἢ πνευματικα ρεϋματοτ,,
που μὲ ασϋλληιττον ταχυτητα ιτεριδονοΟνται απειλητικως.
επανω απο τα καθιερωμένα ἰδανικὰ καὶ τσς χριστιανικὰς.
(ὰξίας, ποικιλὼνυμοι κοσμοθεωρίαι, ποϋ συνεταραξαν τοϋς
δυο τελευταίους αἰώνας, ο κομμουνιστικδς συρψετος, ποϋ·
δγκοΟται καὶ δ,τι χαμεριτὲς ὼς ἰδέα ϋπ6ρχει, εἶναι τδ
κυριαρχουν γνώρισμα τὴς έποχἢς...
'Η ϋλη, δ δυναμισμός, 6 ῖλιγγος τἰγς μηχανικὴς προσδου, ποϋ αφαιρεῖ καθε πιθανοτητα ἠρέμου διαβιώσεως, ἡ;
ηθικη διαστροψή, ὴ λατρεία τοϋ Ἐγώ, ὴ ὰνερμ6τιστος.
ιτίστις εἰς σϋγχρονα εἴδωλα, τέλος, ὴ πανδημος ροπὴ;
εἰς ταπεινὰς ὰπολαυσεις, δλος αϋτος δ ακατανομαστος,
δρμαθὁς τών παθῶν τοϋ κατωτέρου ανθρώπου, αποτελοϋν τὴν συνισταμένην του συγχρονου πολιτισμου, το ανθυγιεινον παγκοσμιον «κλῖμα», ποϋ δ σκυταλοδρομος
χρονος, θα παραδώση εἰς τὴν νέαν περίοδον του 1951.
Εἰς τὴν σόγχυσιν αὐτήν, ποϋ δημιοιργεϊ το αϋθαδιασαν ὰνθρώπινον πνεΟμα, δυσκολευεται κανείς, να παρακολουθήση τὴν ττορείαν τῶν διαφόρων πνευματικων τὰσεων, τὴν έξέλιξιν, εκ τὴς συγκροϋσεως τῶν ανταγωνιζομέ,νων θεωριών, τὴν πιθανὴν διαμορψωσιν του κοσμου..
Εἶς γιγαντιαῖος δργασμὸς ιτἁρατηρεῖται, συσσὼρευσις
ασυλλήπτου εντασεως δυναμεων, εΤς κυκεών τρομακτικός. Καὶ οϊ ανθρωποι ὰνϋποπτοι, δμοιαζουν με παιδία.
χειριζομενα έκκρηκτικας ϋλας. Φαινομενον αἰσθητον. 'Επικινδυνως δυσαναλογος Ολικὴ δϋναμις με τὴν ψρονησιν
χρήσεως. 'Αληθινον χασμα, μεταξϋ τοϋ εἰς ϋψιστον βαθμδν αναπτυχθέντος τεχνικοϋ πολιτισμοΟ καὶ τὴς εσωτερικἢς καλλιεργείας τοϋ ανθρώπου.
Δὲν αποτελεῖ, ἴσως, εκ προκαταλήψεως καλογηρικὴν
αντίληψιν τὸ δτι, 6 σημερινὸς πολιτισμος μας, παρἁ τὴν
έπιφανειακήν του στιλπνοτητα, δὲν διαψέρει καὶ ιτολϋτῆς πτρο πολλων αἰώνων ψυχικὴς καταστασεως, τὴν δποίαν, δ συγχρονος ανθρωπος, ψροντίζει νὰ ένδϋη έ.πιμελώς μὲ ὰμψίεσιν «ϋψηλἢς αἰσθητικἢς».
"Εν τῷ μεταξϋ, αί μεγαλαι λαϊκοά μαζαι, τταρὰ τὰς
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δεινὰ, ·τοϋ συνεσώρευσαν οἱ ττειραματισμοί, αβουλοι, έξακολουθοϋν νὰ παραμένουν εἰς τὸν παγετδν τὴς θρησκευτικὴς ὰδιαψορίας, «εν σκοτει καὶ σκια θανατου». Ἑ δὲ
ὰνωτέρα λεγομένη κοινωνικὴ τ6ξις—ἡ καὶ μείζονα. τὴν
εϋθϋνην ψέρουσα—μὴ δυνηθεῖσα ν' απαλλαγη εκ τὴς
ὰπανθρώπΟυ ὰριστοκρατικῆς ψυχολογίας, κλεϊεται εγωϊστικως εἰς ἔνοχον απομόνωσιν, ψορτϊζουσα τοῖς ὰδυνατοις «φορτία βαρέα καὶ δυσβὰστακτα». Καὶ ὴ ὴγεσία του
'Ἐθνους, ὰνίκανος νὰ διιδη τὰ αϊτια τὴς κακοδαιμονίας
μας, να ὰντιληφθη τὸ αἴτημα ἕνὸς ϋγιους πολιτισμοΟ,
ὰιτερροφήθη απὸ τας ϊατρικΑς συνταγας της, ενω τὸ μέγα
τραυμα τοϋ Λαοϋ, δσημέραι επιδεινουται ειτικινδ6νως.
'ἘΙδη, το πνευμα του ΚακοΟ, ιτλανδται επανω Κυβερῳήσεων καὶ Συνεδρίων, επανω 6λοκλήρων Λαῶν. Φαίνεται, δτι οϋδεμία θα κατορθὼση δόναμις, να ὰναχαιτίση
τὴν μοιραϊως ερχομένην καταστροψήν. Εἶναι αδϋνατον
να διακρϊνη κανείς, διὰ μέσου τῆς πυκνἢς αχλυος τῆς
παγκοσμίου ακαταστασίας, ττόσοι κοσμοι θα συγκρου·σθοϋν, ποιας νέας ψρικαλεοτητας θ' αναγραψη ὴ ἰστορία,
ποια χασματα θα διανοίξη δ νέος σεισμος.
Καὶ τουτο, μετα πορείαν τεσσαρακοντα καὶ πλέον
αίώνων Ιστορικου βίου. Μετὰ ϋπερανθρὼπους προσπαθείας διὰ τὴν εξημέρωσιν τῶν ἠθῶν, δια τὴν ὲάλέπτυνσιν
των συνειδήσεων. Καὶ τουτο, έν πλήρει εἰκοστῳ αἰὤνι,
πρδγμα, δπερ μαρτυρεῖ τὴν ὰποτυχίαν τῶν μεθοδων τοϋ
συγχρδνου πολιτισμοΟ—δά δν ὰναβρϋνεται ὴ μερὶς τῆς
κουψδνοος «διανοήσεως» —καὶ τὴν ὰναγκην ὰλλαγἢς κατευθϋνσεως, έπἰ ποινῇ δλοκληρωτικἢς καταστροψῆς. Τὴν
·ὰναγκην στροψῆς προς τὸν Χριστον καὶ τὸ Εϋαγγέλι6ν
Του....
*

'Ημεϊς οϋδὲν νέον θα εϊττωμεν. Ἂπλὤς, θα επαναλὰβωμεν τὴν αλήθειαν, τὴν μοναδικὴν καὶ ϋψίστην ὰλἠΘειαν ὲν τῷ κοσμω. Θα χειραγωγήσωμεν τὸν δδοιπορον,
τδν τραγικὸν δδοιπορον, ποϋ μὲ έσβεσμένην λυχνίαν
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πλανδται εἰς τὰ σκοτη. θα βοηθήσωμεν τον αδελψὸν νόσ
διακρίνη τὴν αβυσσον, που τον ὼδήγησεν ὴ παραιτλανηθεῖσα έττιστημονικὴ ἔρευνα, δ απρόσεκτος ἠθικὸς βίος,.
ἡ Λπομ6κρυνσις απδ τοϋ κέντρου τοΟ ψωτος. 'Απο τὸν
θεον, τὸν ὰποκαλυφθέντα ἐν ανθρώποις θεον, ἐν Χριστᾧ Ἰησου.
θα κόψωμεν μὲ 6γαπην εἰς τὸ οδς του. Καὶ θὰ του
εϊπωμεν: 'Αδελφέ, οϊ ανθρωποι, δὲν εἶναι μοιραῖα δντα
έπὶ τῆς γὴς. Δὲν εἶναι ὰκατανοητον συνονθυλευμα σκοτεινων δυναμεων. Δὲν εἶναι ὰποίμαντος Δγέλη περιέργων ζώων. Οϋτε εἶδος μικρδς αξίας.
Εἴμεθα πλασματα Θεου μὲ υϊοθεσίαν. Εἴμεθα λογικα ζώα μὲ ἠθικοτητα. 'Ερχδμεθα ὼς χιονες ὰπὸ τα ϋψηλα δρη τὴς θείας έττικρατείας. Καταβαίνομεν απὁ τὴν
αϋλον Βασιλείαν του θεου καὶ σαρκοϋμεθα εἰς τὴν γην.
Εἴμεθα αντικείμενον τὴς ὰγαπης Του, "Οστις αγρυπνεῖ
εψ' ὴμῶν καὶ Θ6λπει τὰς ψυχας μας, ποϋ εἶναι οϋσία
αϋλος.
Εἴμεθα τα απλοϋστερα λογικα δντα, εψ' δσον παραμένομεν εἰς τὴν ἠθικὴν τσξιν μας. *ΑποτελοΟμεν μίαν
θαυμασίαν πνευματικὴν αρμονίαν. «'Ως ὼραῖον χρήμα 6
ανθρωπος, δταν ανθρωπος ἥ». Μὲ λογικοτητα καὶ έλευθερίαν μας κατεκοσμησεν. «'Εποίησεν ὴμδς ϊερεῖς καὶ
βασιλ-εῖς». Μας ἠλαττωσεν «βραχϋ τι παρ' αγγέλους».
Μας προώρισεν εἰς δμοίωσίν του. 'Ἂρρητος ὴ τιμὴ. 'Απερίληπτος ὴ δοξα. 'Αλλιὰ βαρεῖα ὴ εὸθυνη.
Εἴμεθα δλεϋθεροι, αλλ' 6ψείλομεν ϋπακοήν. Ὄ ανθρωπος, προ παντος, εἶναι ηθικη προσωπικοτης. Κοάϋπδκειται εἰς ἠθικοϋς κανόνας. Καὶ πασα παρὰβασις συνεπαγεται «ἔνδικον μισθαποδοσίαν». Τ6 Δίκαιον τοϋτο
ἰσχϋει δΓ ατομα, δΓ δμαδας, δΓ δμοσπονδϊας, δΓ ἔθνη,
δΓ δλον τὸν κοσμον. 'Ὄπως ὰντιθέτως ακολουθῇ αμοιβὴ
εἰς τὴν ϋπακοήν. Ὄλοκληρος ὴ Δνθρωιτίνη ίστορία συνετέθη ὰπὁ τὴν τοιαϋτην ἢ τοιαϋτην χρῆσιν τὴς ἠθικἢς
δλευθερίας τοϋ ανθρώιτου. Ἑπομένως, τδ κακον ϋφ' οίανδήποτε μορφήν, ἔχει τα αἴτια ἠθικα. 'Εφ' δλης τὴς γἢς.
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εἶναι διακεχυμένη ἡ Δικαιοσϋνη μετα Λγαπης συγκερασμένη. Τουτο τεκμηριοῖ τὴν Πατροτητα καὶ Στοργὴν του θεου.
«Ὄ δ' αν ὴμέρα ψαγεσθε (παρακοϋσητε) θανατω
ὰποθανεῖσθε». Αϋτ6ματος ὴ λειτουργία του νομου. Τουτο
συνέβη εν Παραδείσω. Τδ ἴδιον, μὲ ακρίβειαν ψυσικοϋ
νομου, συνεχίζεται μέχρι σήμερον. Οί πδῖ εμοι, οί λιμοί,
λοιμοί, ακαταστασίαι, ιτλημμϋραι, σεισμοί, αττοτελουν
θεηλστους μαστιγας. Εἶναι μορψαί, ϋψ' έχς ὲμφανίζεται
ὁ Θεὸς εἰς τα πλ,ασματα του έλεγκτικώς καὶ παιδευτικῶς.
Ἀπὸ του έλαχίστου ττροσωπικοϋ μας συμβ6ντος μέχρι
του μεγαλυτέρου ΕστορικοΟ γεγονοτος ποϋ έπηρεαζει τὴν
ἰσορροπίαν τοϋ κοσμου, μετέχει ὴ θεία θέλησις. «Ἑμών
δὲ κα'ι αί τρίχες τῆς κεφαλἢς ἠριθμημέναι εἰσί». Εἴτε το
θέλομεν, εἴτε δχι, τας τυχας μας ρυθμίζει ὁ θεος. Μία
κλίσις πρὸς Αυτον καὶ σωζομεθα. Καὶ μία κλϊσις πρὸς
τὸν ἐχθρόν μας—ἔχομεν έχθροϋς, αδελφέ — 6ρκεῖ να μας
ὰπωλέση. Αί κλισεις μας πλ6ττουν τὴν ϊστορίαν μας.
Ὄ θεὸς μας ιταρακολουθεῖ δχι ὼς ψυχρὸς δικαστής.
Εἶναι Πατήρ. 'Η αγαπη Του δὲν μεταβαλλεται απὸ τὴν
ὰπειθειὰν μας. Πλήρης στοργὴς ὰναμένει τὴν επιστροφήν μας, τὴν Μετανοιαν. Τὸ αἴτημα τῶν καιρῶν μας
συνοψίζεται εἰς τὴν Μετα ν οι α ν.
Ὄ Χριστιανισμὸς, απλοποιεῖ καὶ 6μορψαίνει τα παντα. Δὲν ὰψήνει προβλήματα εἰς τὴν γἢν. 'Αγωνας κσλοϋς ναί. Σταματδ τὰ δακρυα. Ἐπιτρεπει μονον τσ δακρυα δσα αναβλϋζουν ὰπο 'Αγαπην καὶ Συγγνὼμην.
Εἶναι αδϋνατον να σωθῇ δ ανθρωιτος χωρὶς τὸν
Σταυρόν. Ἅνθρωπος χωρὶς Εϋαγγέλιον εἶναι νεκρος. Το
δυστϋχημα εἶναι δτι δὲν ψαϊνεται. Δια τουτο πλαναται.
"Ηκουσες, αδελφέ; Ὄ Σταυρὸς καὶ το αἶμα τοϋ Χριστοϋ ΛπαιτοΟν ὰπο ὴμδς, απαιτουν.....

*
* *

Εἰς το παγκόσμιον ἔρεβος βλέπομεν ττολ6φωτον λυχνίαν. Τὴν παγκοσμιον 'Εκκλησίαν. Δὲν προκειται νὰ δμι-

8
λήσωμεν ενταυθα διὰ τὴν 'Ορθοδοξίαν τῆς Ἅγϊας 'Εκκλησίας μας, οϋτε διὰ τὰς Δογμ·ατικσς διαψορας των
αλλων χριστιανικων Ἐκκλησιὤν, αϊτινες «δὲν δρθοποδοϋσιν εν τῇ Πίσιει». ΤοΟτο θὰ τὸ ὰναθέσωμεν εἰς τον 'Αρχιιτοίμενα Χριστον, 'Ὄστις θὰ καμῃ εν καιρᾧ τδν κοσμον μίαν ποίμνην με ενα ποιμένα. Θσ σημειώσωμεν
μόνον τὴν μὲ ὰνυττολογίστους συνεπε1ας σπουδαίαν έργασίαν τῶν Δπανταχου τοΟ κόσμου Ἑκκλησιών, δια τῶν
Κατηχητικών καὶ τὴς 6ργανώσεως τῆς Χριστιανικἢς νεολαίας, τὴν δποίαν ψρονηματίζουν «εν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου».
Εἰς τὴν Ἑὴλαδα μας ἰδίως, δπου επλεδνασεν ὴ θλίψις, 6 κοπετὸς καὶ ἡ Δμαρτία, ὁμολογουμένως, «ϋπερπερίσσευσεν ἡ χαρις». Ἑ Ἅγία του Χριστοϋ Ἐκκλησϊα
ἥνοιξε μέτωπα. "Υψωσε τον Σταυρὸν καὶ μαχεται ϋπὲρ
της αληθείας. Ἁπείκουσα δὲ εἰς τας αναγκας τών τέκνων
της, αναπτϋσσει αξιδλογον δραστηριοτητα εἰς πολλοϋς
τομεῖς του κοινωνικοϋ βίου. Κατηχητικα σχολεῖα, Φροντιστήρια, ιτολϋπλευρος πρακτικὴ κοινωνικη μέριμνα, ὰποτελοΟν τὸ σϋνολον μπας σοβαρδς πνευματικὴς κινήσεως,
αναλογου των περιστασεων. 'Ε6ν τὸ ἔργον δλων τών
Ἑκκλησιών ὰποβαίνη ανασταλτικον του εν τω Κόσμω
ψθοροποιοϋ ρεϋματος, τουτο σημαϊνει, δτι δ6ναται καὶ
τον ροϋν τὴς ίστορίας να μεταβαλη, αλλα καϊ ὁ κδσμος
να σωθῇ απδ μιαν βεβαίαν καταστροψὴν.
θα ἥτο αδικία, εαν, εστω καὶ μία προχειρος ὰνα.
σκ6πησις, δὲν ανέψερε τας ὰξιειτοάνους πρωτοβουλίσς
διαψόρων πνευματικων Ἅδελψοτήτων, εν αις καλλιεργεῖται το χριστιανικδν πνευμα. 'Οψεϊλομεν ἰδιαιτέρως να
εξαρωμεν τὴν ἔξοχον εξωεκκλησιαστικὴν πνευματικὴν κίνησιν εν τῇ Πατρ;δι μας, ἥτις τελευταίως παρουσιαζει
συγκινητικὴν αμιλλαν. Τοιαυται δμαδικαὶ έξορμήσεις,
συμπληροϋσαι τδ αγιαστικὸν ἔργον τὴς Ἐκκλησίας, παρέχουν βασίμους έλττίδας, δύ ἕνοι σγιον καὶ εἰρηνικὸν
μέλλον.
Ὄς εκτακτως μεγαλης σποοδαιοτητος ἔργον, σημειώ-
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νομεν τὸ τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἑλλήνων 'Επιστημονων.
Διότι, ἐὰν τὰ Κατηχητικὰ των νέων, αποτελοϋν τὴν σπορὰν, ἡ Χριστιανικὴ "Ενωσις τῶν Ἑλλήνων 'Επιστημδνων, αποτελεῖ τὁ ανὼτερον τεχνικον προσωττικὸν εἰς τὴν
σοψὴν δργανωσιν τὴς Χριστιανικὴς κοινωνίας. Τοιαϋτης
δὲ σημασίας εἶναι ὴ ἐν λογω "Ἑνωσις, ωστε ανευ αδτῆς
δυναμεθα να εἴττωμεν δτι, ὴ ὲργασία των πρώτων, προκειμένου διὰ τὴν σϋγχρονον κοινωνίαν,. θα ἥτο, ἴσως,
ανευ σοβαροϋ ὰποτελέσματος. Ἑ Ἑλλας πρέττει να σεμνϋνηται διὰ τὸν ὼραῖον 'Αστερισμὁν τῶν 'Επιστημ6νων
της, τῶν ὁττοίων ὴ λαμψις ὲγένετο 6ρατὴ καὶ απὸ τας
πέντε 'Ηπείρους.
'Ὄδη έρρίφθησαν τὰ σπέρματα ἕνὸς νέου κοσμου...
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

"Οπως δὲν σώζεται κανεϊς ανευ ἕργων αγαθῶν ουτω δὲν
σῶζονται καὶ οϊ μοναχο'ι οῖτινες δὲν πρὰττουν ἔργα ᾶγια καὶ
θεὰρεστα. Διὰ τοϋτο πδς δ θέλων ν' ὰκολου3ήσῃ τον μοναχικον βίον δφεϊλει ν' ὰπαρνηθῇ παντελῶς και μὲ τὴν σκέψιν καϊ
μὲ τὴν πραξιν πὰντα τὰ κοσμικὰ κα'ι γήϊνα τοποθετῶν οϊϊτω τδ
θεμέλιον ὲπ'ι του δποίου θὰ δυνηθῆ νὰ ὰνεγΕΪρῃ τδ οϊκο56μημα
τῆς σωτηοϊας του.
'Αγίου 'Ιωὰννου τῆς Κλίμακος

ΗΘΙΚΑΙ

ΓΝΩΜΛΙ

Οόδαμοϋ τῆς γης όπὰρχει ὰσφὰλεια, ὰλλὰ πανταχου κίνδυνοι. Μόνον ὲκεῖνος δστις εϊλικρινῶς πιστεδει εϊς τον Χριστδν,
δὲν εχει νὰ φοβηθὴ τίποτε.
'Η Χριστιανικὴ ιτίστις εῖναι το τηλεσκοπιον, διὰ του δποίου
δ πιστδς βλέπει αϋτον τον θεον, καϊ τὴν δι' αϋτδν ϋπὰρχουσαν
εἰς τον Οϋραν6ν μεγὰλην κληρονομϊσν.
'Η προσευχή εϊναι θειον δῶοον καϊ χαρὰ ὰνεκλαλητος, διοτι δι' αότῆς πλησιὰζομεν καϊ ϊστὰμεθα μέχρις αότοϋ του θρδνου τοϋ Πλὰστου ὴμῶν, θέτοντες εϊς τοϋς ποδας αϋτοϋ τὰ αϊτήματα ήμωνκοά λαμβὰνοντες τὴν προς τουτο βοὴθειαν κατὰ τὰς
ὰνὰγκας ὴμῶν.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
Συγχρόνως εἰς 28 τύπους ἢ κεφάλαια ἐκανονίσθησαν τὰ
τῶν μονῶν καὶ μοναχῶν, όπινα ἐν περιλήψει ἔχουν ὡς ἀκολούθως:
Α' 1 Οὔτε ὁ Π ρῶτος ἄνευ τῶν ἡγουμένων, οὔτε οὺτοι
ἄνευ τοῦ Πρώτου δύνανται νὰ ἐξετάσωσι καὶ ἀποφασίσωσι
*
περὶ ὑποθέσεως κοινῆς ἢ ἰδιωτικῆς.
Β'. Οἱ ἔξωθεν μετὰ κουρᾶς εἰς 'Ἀθω μεταβαίνοντες δύνανται νὰ παραμένωσι χωρὶς νὰ δύνανται νὰ καταλαμβάνωσι
τόπους ἀδεσπότους ἄνευ ἀδείας.3
Γ'. Εἰς ἔν ἔτος ὁρίζεται ὁ χρόνος τῆς δοκιμασίας, ἀπαγορευομένης τῆς ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἀποκάρσεως.
Δ'. Ὄστις κατὰ τὸν χρόνον τῆς δοκιμασίας ἀπαρέσκεται εἰς τὸν ἡγούμενον αὐτοῦ καὶ θέλει νὰ ὑποταχθῇ εἰς ἄλλον νὰ
πράττῃ τοῦτο τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἡγουμένου αὐτοῦ.*
* Χιϊριν ευκολϊας ὴκολουθήσαμεν τὴν κατ' άρΟρον διαίρεσιν ως
ἔπραξαν και άλλοι τινές, ῆτις δμως δὲν άπανταται εϊς τδ πρωτοτυπον" 'Η τάξις αυτη ϊσχυοε μέχρι τὴς καταλύσεως τοϋ Πρωτου.
2 Τδ 6ίρβρον τοϋτο Οέτον τέρμα εις τὴν αύϋαι'ρετον υπδ των ιιοναχων κατανομὴν τὴς χερσονήσου, δεικνύει συγχρδνως δτι ἔκτοτε αί
Ιδρυομεναι μονα'ι και τα μονύδρια έκέκιηντο ϊδιοπεριορῳιους τους τοπους
αϋτων, έπιμαρτυρεϊ δέ και δ "Αγιος 'Αβανασιος δστις ἐν τφ τυπικφ
αὑτοϋ δρϊζει τα δρια τὴς παρ' αϋτοϋ Ιδρυ9εϊσης Λσύρσς «ὰπδ τοϋ άκρωτηρϊου των ἀποθηκων καϊ μέχρι τοϋ ὰντιαΟωνος», εκ τοϋ αϋτοϋ μάλιστα
πληροφοροϋμε9α δτι και πρδτερον τοϋτο έγένετο, διοτι τφ 963 δ Πρωτος
τοϋ “Ορους Στέφανος καϊ οί γέροντες παρεχωρησαν εις αυτον τον χωρον
προς ῖδρυσιν τὴς Λαϋρας, ϊαστε ἔσφαλεν ύ Θεοδωρητος (παρ' Οὺνσπένσκη ΙΙΙ, σελ. 286) εϊπών δτι έπ'ι τοϋ Πρωτου Θεοφυλάκτου, ῆτοι ὰπδ
των μέσων περίπου τοϋ ΙΑ'. αϊωνος, α'ι μοναί ὴρχισαν νὰ περιορίζουν
τους ιδϊους τδπους οῖτινες ἕως τοτε ὴσαν κοινοί.
Παράδοξος ή διάταξις προκειμένου περι λαϊκων. Φανταζόμεθα
νὰ έτέ9ν) ἐξ ἀφορμὴς ωρισμένων άννποτάκιων σπανϊως παρουσιαζομέ-
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Ε'. Ἐπιτρέπεται καὶ κατόπιν τῆς κουρᾶς ἕνεκα ψυχικῆς
βλάβης ἡ μειάστασις τοῦ μοναχοῦ εἰς μονὴν ἐιέραν, «τῇ γνώμῃ
τοῦ ἡγουμένου αὐτοῦ», ἴνα μὴ φωρᾶται ὁ προσλαμβάνων, ὡς
ἀνδραποδίζων τοῦτον
ΣΤ . Ἐπιτρέπεται εἰς ἕκαστον τῶν ἡγουμένων νὰ πωλήσῃ ἢ νὰ παραχωρήσῃ ·ἴδιον ἀγρὸν» εἰς ὅν τινα βούλεται.'
Ζ'. Ἐξηγεῖ τὸ ΣΤ'. Οὔτε εἰς τὴν Λαύραν οὔτε ἀλλαχοῦδύναταί τις νὰ δώσῃ τὸν τοιοῦτον ἀγρὸν ἀλλ' «εις αξιολογον καϊ
εϋλαβες πρδσωπον εϊγε φαϊνηται μη Ζχειεν αγρδν ετερον».
Η'. Ὄσοι ἀποστάντες τῶν ἰδίων ἡγουμένων περιφέρονται
εἰς τὸ Ὄρος θρασέως καὶ ἀπαιδεύτως, ἄπαξ καὶ δὶς παραινείσθωσαν καὶ εἶτα ἄς παραδίδωνται βίᾳ εἰς πνευματικοὺς:
πατέρας.2
νων, οῖτινες έπϊ σειρὰν έτων περιέρχονται απδ Μονὴς εϊς Μονὴν παραμένοντες οϋτω παντοτε εϊς τδ σιαδιον της δοκιμασίας χωρις να, λαμβανουν τδ μοναχικον σχὴμα.
1 'Αγρον νοεϊ ένταϋθα τδ τυπικον άγροικίας . ποραχωρι;υμέναςεις άξι6λογα προσωπα και εϋ1.αβή και μεταβολλομένων ὑπο των πρῶτων κτητδρων οϋτων. οἴτινες βαθμηδδν διεμορφοτντο εϊς μονάς. 'Εντεϋ
θεν τδ ἀπαντωμενον εις άρχαϊα ἔγγραφα τινων μονων «άγρδς τοϋ Ξηροκάστρνυ, άγρδς τοϋ Καλλιγράου κλπ.- ένω γνωσιδν δτι ηῦται ῆοαν
μοναϊ και οὺ'χ'ι ὰγροϊ ὰπλως.
« 'Η υπακοὴ ειναι 6εμελ'ιοδης δρος προ; Χρισιιανικὴν τελεϊωσιν. Ὅ Χριστιανισμύς έν άντιθέσει προς τδν αυιάρκη π7.ατωνικδν έγωϊσμδν διδάσκει δτι. 6 άν9ρωπος διαφβαρεις ·ζαι ἔνεκα τουιου χωρισ0εις τοϋ
Θεοϋ άδυνατεϊ ὰνεο τὴς ϋεϊας χαριτος και ἀροιγὴς νὰ σωΟὴ, ένιεϋύεν
γενναται ὴ Χριστιανικὴ ταπεινωοις άγνωσιος εϊς τον πρδτερον ὴϋικδν
κοσμον, τὴς δποϊας ἀποτελεομα ή ύπακοή, των κατααέρων δντων προς
τδ τελειοτερον, δπως δ ανθρωπος χειραγωγεϊ τὴν ιδίαν άδυναμίαν προς
γνωσιν και έπιτυχιαν της έν Χριστω τελειώσεως αυτον. Τοιαύτην ὰρχὴν
ἀπορρέουσαν εκ τοϋ βαθους τὴς Χριστιανικὴς πισιεως ἔχει και ὴ
ὴ παρὰ τω μοναχισμφ ύπακοή, ὴτις ὰνεπτϋχ0η ἐν τη μοναχικῆ διδασκαλίᾳ εις υψος τῆ ἀληθεϊα: ὰνταξιον τοϋ Χρισιιανισμοϋ και παρήγαγεν
παν δ,τι μέγα και ύπεράνΟρωπον κατὰ τοϋς ὴρωϊκοϋς τοϋ μοναχισμοϋ·
αϊωνας. Οι πατέρες τοϋ μοναχισμοϋ έΟεωρησαν σχεδύν ἀδύνατον τὴν
έπιιυχίαν τὴς σωτηρίας τοϋ μοναχοϋ ανευ τὴς υποταγὴς και διὰ ιοϋιοἔταξαν αὺτὴν υπεράνω και αὑιων των υπερανΟρωπων άσκητικων ὰγιονων
και αϋτὴς τῆς μεγάλης ἀρετὴς τὴς προς τδν πλησίον έλεημοσϋνης. 'Η
ϋ·ψηλὴ φιλοσοφια τῆς ὑπακοής εϋρίσκεται εις τὰ συγΥράμματα των πα-

Ι2
Θ'. Ἀπομιμνήσκονται τὰ ἐπιτίμια τῶν πατέρων εἰς τοὺς
τυχὸν διαπομπεύοντας τὰς ἐξομολογήσεις.
Γ. "Οσοι εἰς τὰ Κοινόβια διὰ τῆς ἀσκήσεως ἔφθασαν εἰς
.βαθμὸν τελειότερον, ἐπιτρέπεται εἰς αὐτοὺς κατὰ μόνας νὰ ἡσυ,χάσουν καὶ κατὰ τὴν ἀρέσκειαν καὶ κρίσιν τῶν ἡγουμένων.Ἰ
ΙΑ'. Οἱ ἔξωθεν ἱερεῖς ἄνευ συστατικοῦ ἐπισκοπικοῦ γράμματος, ἢ βεβαίας μαρτυρίας, νὰ μὴ ἱεροπράττουν ἐν τῷ Ὄρει.
ΙΒ'. Νηστεία, προσευχὴ καὶ ἀπομόνωσις ἐξαιρετικὴ συνι-στᾶται κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοσιήν.
ΙΓ'. Ὄσοι ἐμπορεύονται τοὺς ἀγροὺς μεταπωλοῦντες
τέρων ως θεμελειωδης δρος προς σωτηριαν τοϋ μοναχοϋ. "Εάν ή ἀκτη·
μοσϋνη καϊ ή παρΟενϊα ειναι τἀ δλικά τοϋ μοναχισμοϋ Οεμέ7.ια, ὴ υπακοὴ εϊναι αύτὴ ὴ ὴθικὴ ούσια αύτοϋ και διὰ τοϋτο ή καλ7,ιέργεια ταϋ·
της εϊναι τδ βαρομετρον τὴς ὰνυψωσεως ὴ καταπτωσεως τοϋ μοναχικοϋ
βϊου. "Ενεκα τούτου οι κυκλευταί ὴ γυρευται μοναχοὶ τους δποῶυς νϋν
έν “Α9ω περπαταρηδες η καβιωτας δνομάζουν έ9εωρήβησαν ὰνέκα9εν
ὰναιρέται τοϋ μοναχικοϋ βϊου και δεινως καυτηοιάξῳνται ύπδ των πατέ
ρων «ω; τα της σαρκδς έκπληροϋντες 0ελήμαΕα, οϋδέν βέβαιον, οὑδὲ
ϊδρυμένον, οϋδἑ εῦτακτον, οϋδέ συνέσει κεκοσμηιιένον ἐν ταϊς ψυχαϊς
«χοντες, άλ7,6τριοι δὲ δια τοϋτο Οεοσεβ'οϋντων» (Μ. Βσσίλειος). Οϊ κν
κλεϋται μοναχοὶ ϋπὴρξεν ή μάστιγξ τοϋ μοναχισμοϋ κατα τοϋς χρδ
νους κατα τοϋ; δποϊους οτ5ιος ευρίσκετο εϊς τδ υψος τὴς άποστολής
αϋτοϋ, κατὰ δέ τὴν παρακμὴν αϋτοϋ ὴ ὰνυποταξϊα δέον να ζητηθὴ οϋχι
μονον εν αϋτῆ, ἀλλὰ καθ' δλην τὴν κλϊμακα τοϋ μοναχικοϋ βιου.
“· Οϊ ἐν “ΑΟω πατέρες έπδμενοι των κανδνων τοϋ μοναχισμοϋ,
καϊτοι ὴκολούϊ1ησαν τδ παράδειγμα τοϋ 'Αγ. 'Αθανασι'ου 4ποτε7,οϋντες
μεγαλας άδελφδτητας ἐκ των μικρων, έν τούτοις έξηκολοϋ9ησαν νὰ υμνοϋν
τὴν κατ' Εδιαν άσκησιν γενομένην δμως κατα τὴν ἀρέσκειαν κα'ι κοισιν
των ϊδι'ων αϋτων ήγουιιένων, διδτι αυτη ειναι κατὰ τδ πλεϊστον κινδυνωδης και συνδυαζεται μονον με ϊσχορδι πνεϋματα δεοντως προπονηθέντα εν υποταγῆ πρδτερον ὰποκλειστικως ἐν Κοινοβϊφ μονασιηρίφ. (Προβ,
ΜΑ'. κανονα τὴς ΣΤ'. συνοδου).. Τὰ συγγραμματα των πατέρων εϊναι
πλήρη παραδειγματων ὰνδρων ἀπολεσ,9έντων εν τῆ ερήμφ και δπδ των
πα9ων κυριευϊ1έντων, διὰ τοϋτο 6 'Αββας Μακαριος ποθὴσας τὴν ἔρημον έβι·.σάνιζε έαυτ6ν παλαίων ,ιέ τον ϊδιον αύτοϋ λογισμδν έπι πέντε
"6τη. Ὅ "Αγ. 'Ιωὰννης τῆς Κλϊμακος υμνων τον άναχωρητικ6ν βϊον εκφράζει τοϋς μεγὰλους κινδϋνους εϊς τους δποϊους οῦτος υποκειται (Κεφ.
«περι διαφορας και κοϊσεως των ὴσυχιων»). Τὰς ιδέας τοϋ 'Αγ. 'ΑΟα·
νασιου τὰς εν τφ τυπικω τούτφ περ'ι κελλιωτων-ἡσυχαστων 9ιϊ ϊδωμεν
περαιτέρ ω.
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αὐτοὺς ἕνεκα φιλαργυρίας ἀποπέμπονται ιοῦ 'Ὁρους μετὰ δευτέραν νουθεσίαν.
ΙΔ'. Ἀπαγορεύονται αἱ ἀδελφοποιήσεις μετὰ λαϊκῶν καὶ
τὰ μετ' αὐτῶν ἄριστα καὶ δεῖπνα εἰς τοὺς ὐξερχομένους, δή ἀνάγκην, τοῦ 'Ὁρους.
ΙΕ'. Ἁπαγορεύεται εἰς τοὺς μοναχοὺς ἡ μεταφορὰ τοῦ περισσεύοντος εἰς αὐτοὺς οἴνου καὶ ἡ πώλησις τούτου εἰς λαϊκοὺ4
ὅπως μὴ δίδηται εὐκαιρία συναναστροφῆς μετὰ κοσμικῶν.'
ΙΣΤ'. Οἱ νεώτεροι καὶ οἱ ἀγένειοι καὶ οἱ εὐνοῦχοι κηρύσ··
σονται ἀπαράδεκτοι.2
! 'Η μεταφορὰ οϊνου ύπδ των μοναχων προς πῶλησιν εἰς τας ἔξ»
π67.εις παράδοξος νϋν φαϊνεται ήμϊν, ἀφοϋ ιοϋτο οϋδέ εϊς τας ἡμέρας
ὴμων γινειαι. Πάντως ὴ τοιαύιη έμπορϊα δυστυχως η·υξησε κατὰ τον
ΙΑ'. αϊωνα έκτοΟεϊσα και εις αΖλο προϊοντα ως 0ὰ ϊδωμεν εις το Β*
τυπικον.
* Κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην καϊ μειαγενεστέρως άπηγορεϋετο ὴ.
εϊοδοχὴ παιδι'ων και πολλαι άποφασεις έ7,ήφδησαν κατὰ τον μακραϊωνα
'Αθωϊτικ6ν μοναχικδν βϊον άνευ άποτε7,έσματος και ώς δὲν έλύ0η κατὰ·
τδ παρελθδν ἐν 'Αγϊω Ὅρει ουτω άλυτον κατέστη κα'ι ἐν τφ καθολουμοναχισμω. Πολλοι των πατέρων εϊχον διαφορετικὴν γνωμην περ! των
νέων φρονοϋντες δτι «ὰγαΟδν άνδρϊ δταν άρη ζυγδν εκ νεύτητος αυτον»
(Ἰερεμ. Θρήνων Γ'. 27), διὰ τουτο συγχρονως βλέπομεν Δανιὴλ τον στ»λίτην προσελθοντα δωδεκαετὴ εϊς κοινοβιον, δ δέ 'Απολλως κατὰ τον
Σωξομενον «ήβαν άρχόμενος έφιλοσοφησεν», ὰλλως γνωστδν τυγχάνει δτι
δ Μέγας Παχωμιος έπαιδαγωγει εϊς τον μοναχισμον καϊ παϊδας. Ὅ Χριατιανισμδς προτιμᾳ τοϋς νεους εϊς τον μοναχισμον εϊσερχομένους, ως μὴ
φθαρεντας ἔτι, διοτι οι ένήλικες άναγκη εϊναι να κστατρϊβωσι τον καιρδν εις έπούλωσιν των ϊδϊων αϋτων πληγων. Ὅ Μ. Βασϊλειος παρ' δλας
τὰς άντιρρήσεις του έπιτρέπει τὴν εν τω μοναχιομφ εϊσοδον των παιδϊων
ϋπδ τον ορον «οι προοάγοντες κα'ι οι δεχομενοι νὰ ἔχωσιν πληροφορϊαν
δτι έϋνανιαι εν παιδειᾳ κα'ι νουΟεσία Κυρίου έκΟρέψαι τα προσαγοιιενα»
και αλλο9ι παραγγέλλει «έκτρέφεοθαι υύια εν πασῃ εϋαεβεία, ως κοινα
τέκνα τὴς ἀδελφοτητος, ἀφορι'ο6αι δὲ τους οϊκους καὶ δϊαιταν τοϊς τε
αρσεσι των παίδων και ταϊς Οηλεϊαις, ως μήτε παρρησϊαν, μήτε 9άρρος
οϊμετρον προς τοϋς πρεσβυτέρους αὺτοϊς έγγίνεοδαι».
Κατὰ τδ δικαιον των Νεαρων (νεαρων νομων έκδιδομένων ὑπδ των
αϋτοκρατορων προς συμπλήρωσιν ῆ τροποποιησιν των διατάξεων τοϋ
κω8ικος) έπετρέπετο έπι βυζαντινων δ μοναχισμὺς εἰς τους παϊδας, οιτι.
νες γενδμενοι ^νήλικες διετϊΟουν τα τὴς περιουσίας αϋτων, περί ὴς έλήφθη πρδνοια υπδ τοϋ αϋτοκρατορος Λέοντος και καθ' ὴν περιπτωσιν
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ΙΖ'. 'Ο ἀμαθὴς μὲν τῷ λόγῳ πνευματικὸς δὲ τῇ γνώσει,
ἐπιτρέπεται νὰ γίνῃ ἡγούμενος. Οἱ ἀκατάλληλοι τῶν ἡγουμένων
νὰ διορθωθοῦν διὰ πνευματικῶν πατερων.
ΙΗ'. Ἐάν τις μὲ τὴν γνώμην του ἡγουμένου οἰκοδομήσῃ
ἡσυχαστήριον καὶ ἀναχωρήσῃ θεληματικῶς, νὰ δικαιοῦται τὸ
ἥμισυ τῶν δαπανηθέντων, ἐὰν δὲ πιεζόμενος ὁλόκληρον τὸ ποσόν.
1Θ'. Οἱ ἐπὶ μισθῷ ἐργαζόμενοι μοναχοὶ νὰ λαμβάνουν
ἀνελλιπῶς τὸ δίκαιον τῆς ἐργασίας αὐτῶν.1
Κ'. Αἱ ἀγγαρεῖαι τῶν κελλιωτῶν (ἡσυχαστῶν) πρὸς τοὺς
ἡγουμένους ἀπαγορεύονται.2
ΚΑ'. Ὁ οἰκονόμος τῆς Μεαης * ὀφείλει ν' ἀπομακρύνῃ
ὰπέθνησκον οῦτοι ἀνήλικοι ἐν τφ μονασιηρὶφ κα'ι άνευ συγγενων. 'Η
πενθέκιη σϋνοδος δεκαειὴ ιδρισε τὴν ήλικϊαν τοϋ μονασοντος παιδδς
{Μ. κανῶν'. Παρὰ παν τα ταϋτα ή φιλοσοφϊα τοϋ μοναχισμοϋ ἀπαιτεϊ
πλήρη γνωσιν και έλευθέραν κρϊσιν και θέ7,ησιν. Κατὰ τδν Καταστατικδν
Χάρτην τοϋ “Αγϊου Ὅρους τδν εν ϊσχϋει διὰ να καρῆ τις μοναχδς πρέπει νὰ Λιάγη τδ Χ8ον ἔτος τὴς ἡλικϊας του.
' Τδ άρθρον τουτο ειναι άσυμβϊβαστον νομιζομεν προς τδ Η'
·δπερ έμποδιζει τους μὴ δντας ἐν ὑποταγῆ να περιφέρωνται εϊς τδ “Ορος
μισ9αρνοϋντες.
* Τυπικας ἀγγαρείας των κελλιωτων προς τδν Πρωτον δρα εϊς Γ'.
τυπικον, εις τδ δποϊον δουλεϊαι καλοϋνιαι. Τοιαϋτας δοαλειας νυν παγκοι·νιας καλουμένας ευρισκει τις ετι εϊς παλαιὰ κελλιωτικά δμολογα μονων
τινων, εις τὰ δποϊα οι κελλιωται και ὰσκηταϊ δφϊίλουν νὰ μετέχουν των
μοναστηριακων παγκοινιων έν τω τρύγω κλπ. “Ηδη κατηργήθησαν.
2 Μέση ἐλέγετο τδ κέντρον τοϋ 'Αγίου "Ορους, αι Καρυαϊ, βραδϋτερον δὲ και μεγάλη Μέση. Ο0ιως έκα7,εϊτο και έγράφετο μέχρι τοϋ
Ι821 περϊπου. 'Η τοιαύτη κλὴσις, κέντρον σημαϊνουσα, ἔλαβεν ως νομιζομεν τὴν ὰρχὴν προς διακρισιν των δικαϊων τοϋ ἐν Καρυαϊς ωσαύτως
«δρεϋοντος ΠριΑτου. Τδ δνομα τοϋτο πολλιϊκις ἀπεδιδετο και εϊς τὴν σύνοδον (σϋναξιν των ὴγουμένων), ῆτις και γερουσϊα άπανταται ἐν πιττακίφ 'Αλεςιου Α' τοϋ Κομνηνοϋ, νυν δμω; περιέπεσεν εϊς έντελὴ ὰχρηστι'αν, άφοτου ·1δίως ή σϋναξις των ιχντιπροσωπων κατέστη διαρκὴς
(Ι81Ο·Ι815) 'Ιερὰ Κοινοτης κληβεϊσα.
ΟΙκονομος τὴς Μέσης κα'ι μετιϊ τδν ΙΓ'. αϊωνα και μεγας ΟΙκονομος άπανταιαι εϊς τα ἔγγραφα. Ο5τος εϊχε τὴν οϊκονομικὴν διαχειρηαιν κα'ι ἀντιπροσωπευεν άποϋσαν τὴν σύναξιν παρὰ τω Πρώτφ (δρα ΚΣΤ'
κεφ.ὴ 'Εκτδς τοδ οῖκονομου τὴς Μονὴς, δστις και οϊκονδμος τοϋ 'Αγίου
"Ὅραιις απανταται, εὑρισκομεν εϊς τὰ μεεα τον ΙΓ'. αιωνα ἔγγραφα και
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ἐκ ταύτης τοὺς δημιουργοῦντας σκάνδαλα καὶ φιλονικείας, ἐὰν
δὲ ἔξω τῆς Μέσης συμβαίνῃ σκάνδαλον, ὀφείλει νὰ παραλαμβάνῃ τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡγουμένους ἐκ τῶν πλησίον ἐν ᾧ τὸ σκάνδαλον ἐγένετο καὶ δι' ἀκριβοῦς ἐρεύνης νὰ ποιῇ τὴν προσήκουσαν διόρθωσιν.
ΚΒ'. Τὰ κτήνη τῆς μεγάλης μονῆς τοῦ Κολοβοῦ 1 μόνον
ἕνεκα ἐπιδρομῆς ἐθνῶν ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχωνται εἰς 'Ἀθω
ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ, ἡ δὲ εἰσαγωγὴ τῶν συνήθων κτηνῶν * ἀφίεται
εἰς τὴν κρίσιν τῶν γερόντων.
ΚΓ'. Μόνον εἰς τὴν Λαύραν ἐπιτρέπεται ζεῦγος βοῶν διὰ
τὴν χρείαν τῆς ζύμης ἐπειδὴ εἶναι Μονὴ πολυάνθρωπος.
ΚΔ'. Αἱ ρητινιὸδεις πεῦκαι (δᾳδία) μόνον ἐντὸς τοῦ 'Ὁρους
πωλοῦνται ἔστω καὶ εἰς κοσμικούς.
ΚΕ'. θΑ παγορεύεται εἰς τοὺς εἰσερχομένους οἰκοδόμους νὰ
φέρουν μεθ' ἐαυτῶν παιδία ὡς βοηθούς.
ΚΣΤ'. Ὁ Οἰκονόμος τῆς Μέσης ἐκλέγεται κατὰ τὴν ἐορτὴν τῆς Κοιμήσεως, ὅτε καὶ δίδει λογοδοσίαν τῆς διαχειρίσεως
αὐτοῦ. Ἐὰν θέλουν ὁ Πρῶτος καὶ οἱ ἡγούμενοι ἐκλέγεται ἐκ
νέου ὁ ἴδιος.
επιτηρητην τοϋ 'Αγ. "Ορους τοϋ δποιου εϊναι αδηλα τὰ καθήκοντα. Ὅ
"Αγιος 'Α^ανασιος λἐγει εν τὴ ύποτυπωσει αϋτοϋ οτι εϊχε διωρισμένον
έν τη Λαύρα έπιτηρητὴν «δς τιϊ τε κελλια καϊ τὰς διακονίας κα'ι τοϋς
λοιποϋς τοπους τὴς Λαύρας νυκτδς κα'ι ὴμέρα: περινοστων τοϋς άκαϊρούς
περιπάτους και συντυχιας συνδυὰζοντας διαλϋει μετὰ τὴς προσηκοϋσης
στυφοτητος κα'ι τῆς δεούσης έπιτιμϊας». ΜεΥδτ σελ. Ι35' Τδ τελευταϊον ῆδη ὰπαντωμεν τὴν μονὴν τοϋ Κολοβοϋ. 'Απδ
τοϋ χρονου τοϋ τυπικοϋ τοϋιου (972) εἰσελθοϋσαν 6ϊγνωστον. διὰ τινας
λδγους, εϊς παρακμὴν τοιαϋτην ῶσιε οι 'ΑΟωἰται ικέτευσαν τον αὑτο·
κροιτορα 'Ιωἀννην τον Τσιμισκὴν καὶ εϊτα τον Βασιλειον βουλγαροκτδνον
νὰ προοαρτήση αυιὴν εις τδ "Ορος και δεν εὶσηκοϋσθησαν, έδδθη δμως
ϋπδ τοϋ Βασιλειου τφ 98Ο εϊς τὴν Μονὴν των “Ιβήρων αϊτήσει τοϋ έπιφανοϋς 'Ιωάννου τοϋ "Ιβηοος «Βυζαντινὰ χρονικὰ» 'Ακαδ. Πετρουπύλεως
Υ άρι». 3 (Ι898).
2 'Εκ τι,ῦτου δύναται τις νὰ ϋποθεση δτι έπετρέπονεο τὰ Οήλεα
ζωα ὰ,τερ ὰπηγορευσαν τὰ κατοπιν τυπικά, ὴ δὲ τοιαϋτη ύπαγ6ρευσι5
έκτεινομένη και έπϊ των κατοικιδίων ζωων και πτηνων ϊσχϋει ιϊκεραία
μέχρι σήμερον μέ έ.ξαιρέσεις ως προ; τὰ πτηνσ. καϊαύτοι σιωπηρως κατα
τὴν τελευιαιαν δεκαετϊαν.

ΚΖ'. Ὄσα ἔξοδα τῶν γερόντων περισσεύουν διὰ τῆς ἀποκοπῆς τῶν δύο ἐτέρων ἑνιαυσίων συνάξεων διανέμονται μετὰ
τῆς ὁόγας.
ΚΗ'. Περὶ τῆς προβολῆς τοῦ Πρώτου ἰσχύει βέβαιος καὶ
ἀμετακίνητος ὁ ἄνωθεν καὶ εξ ἀρχῆς παρακολουθήσας τύπος.
Ὄ ἀναγνώστης βλέπων ἐκ τοῦ ἀρχαίου τούτου Τυπικοῦ καὶ
τῶν ὑπολοίπων, ἄτινα θὰ συναντήσωμεν ἐν συνεχείᾳ, τὰς ἐν
αὐτοῖς ἀναφερομένας παραβάσεις τῶν μοναχῶν, ὀφείλει νὰ ·λάβῃ
ὑπ' ὅψιν αὐτοῦ ὅτι τοῦ μοναχισμοῦ, ὅντος παναρχαίου θεσμοῦ
καὶ διεπομένου ὑπὸ πληθύος κανόνων καὶ θεσμῶν, τὰ τυπικὰ
οὐδενὸς ἑτέρου σκοποῦ προβλέπουν ἢ τὸν περιορισμὸν καὶ κολασμὸν τῶν ἀναφερομένων παρεκτροπῶν, αἴτινες εἶναι συμφυεῖς
εἰς πᾶσαν κοινωνίαν ἀνθρώπων, μηδ'αὐτῆς τῆς δωδεκάδος ἥτις
ἔζησε μετὰ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοϋ, τοῦ ὁποίου παρηκολούθησε καὶ ἐγνώρισε τὴν ζωήν, τὰ θαύματα καὶ τὴνθείαν αὐτοῦ
ὑπόστασιν. Βεβαίως νοιιοἀετήματα τοιαῦτα, προβλέποντα περὶ
παραβάσεων τῶν ἱερῶν κανόνων εἴτε τῶν διδασκαλιῶν τῶν
Ἁγίων Πατέρων εἴτε τῶν καλῶς κρατούντων ἐθίμων τοῦ μοναχικοῦ βίου, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιέχουν κεφαλαιώδη ἄρθρα
πνευματικῆς φύσεως ἀντάξια τῆς «Εὐαγγελικῆς ζωῆς» καὶ τῆς
«ἰσαγγέλου πολιτείας». Ταῦτα λέγομεν καθόσον εἰς τὸ τυπικὸν
τοῦτο ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης λέγει ὅτι ἢκιστα οἱ κοσμικοὶ
εἶναι ἁρμόδιοι δπως κρίνουν περὶ τῶν μοναχῶν, δυστυχῶς ὅμως
ὡς καὶ εἰς τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, οὕτω καὶ νῦν,
ἔνιοι νομίζοντες ὅτι τὰ πάντα παρ' αὐτοῖς ἐπιιρέπονται καὶ
φιλοκατήγορον γλῶσσαν ἔχοντες δυνατὸν νὰ λάβουν ἀφορμὴν
πρὸς λοιδωρίας, τόσῳ μᾶλλον ὅσῳ ἀδαεῖς δντες φιλοσόφου καὶ
πνενματικοῦ πρὸ παντὸς βίου «οὖ τὴν γνώμην μετατεθεῖσθαι
τῶν μετατιθεμένων τὴν πολιτείαν ὑπολαμβάνουσι», ὡς λέγει ὁ
Μέγ. Βασίλειος, «ἀλλὰ τὴν φύσιν αὐτοῖς τὴν ἀνθρωπίνην μετασκευάσθαι, καὶ οὐ κρίνουσιν τοὺς ἀσκητὰς ὡς ἐν πάθεσι τοῖς
αὐτοῖς στρεφομένοις, δυνάμει δὲ ψυχῆς καὶ ἀλλοτριώσει τῇ πρὸς
τὰς ἡδονὰς ἐπικρατοῦντας αὐτῶν, ἀλλ' οἴονται ὅτι πάντῃ ἐκποδὼν τὰ πάθη τῆς τοῦ σώματος αὐτῶν φύσεως γεγόνει».
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Ὁ ἐμβριθὴς ἱστορικὸς καὶ ὁ φιλοσοφῶν ἐπὶ τὸν μεσαίωνα
ἡμῶν βίον πολλὰ ἔχει νὰ διδαχθῇ ἐκ τῶν ἐγγράφων ἁτινα καὶ
αὐτούσια θὰ παραθέσωμεν.
Ἐκ τῶν ὑπογραφῶν τοῦ τυπικοῦ τούτου διαπιστοῦται ὅτι
ὁ Πρῶτος καὶ 56 ἡγούμενοι ὑπέγραψαν αὐτὸ ὅπερ ἐκύρωσεν ὁ
αὐτοκράτωρ δΓ ἠθῶν καὶ νόμων ἀγράφων, ἡ σύνταξις δὲ αὐτοῦ
ἧτο ἀναγκαία, ἀπαραίτητος καὶ ἐπιβεβλημένη διὰ τὴν ἡιζικὴν
τῶν πραγμάτων μεταβολήν, ἥτις ἐπῆλθε διὰ τῆς ἱδρύσεως μεγάλων καὶ πολλῶν μονῶν καὶ τῆς ἀθρόας μεταβολῆς τοῦ ἀναχωρητικοῦ καὶ ἐρημικοῦ βίου εἰς κ ο ι ν ὸ ν κατὰ μεγάλας ὁμάδας.
Κατὰ τὸν χρόνον τῆς συντάξεως τοῦ τυπικοῦ γνωρίζομεν
ἐκ τῆς βιογραφίας τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου * τὴν μονὴν τοῦ
Ζυγοῦ, ἐκ δὲ τοῦ τυπικοῦ τὰς καὶ σήμερον ἀκμαζούσας Μονὰς
Ἁγίου Παύλου καὶ Ζωγράφου, διότι ὁ ἐν ἀρχῇ αὐτοῦ ἀναφερόμενος Παῦλος ἐπίσημος ἀνήρ, εἰς δν μετὰ τὸν Ἁθανάσιον
ἐδόθη ἡ ἄδεια νὰ προσέρχηται εἰς τὰς Συνάξεις μεθ' ἑνὸς
ὑπουργοῦ, εἶχε τὴν Μονήν του, ἡ δὲ ἐν τέλει ὑπογραφὴ «Γεώργιος ὁ Ζωγράφος» δύ ἀμφοτέρων τῶν ὀνομάτων τούιων ἐνισχύεϊ
τὴν γνώμην *ἡμῶν. Πιθανῶς κατὰ τὸν χρόνον καθ' δν ἐγράφη
τὸ τυπικὸν ὑπῆρχον καὶ αἱ μοναὶ Μονοξυλίτου καὶ ΙΙλατέως,
αἴτινες λήγοντος τοῦ Ι' αἰῶνος συνεχωνεύθησαν εἰς τὴν Λαύραν.
Ὁμοίως καὶ ἡ τοῦ Κλήμεντος, ἥτις τῷ 98Ο συνεχωνεύθη εἰς τὴν
νέαν Μονὴν τῶν Ἰβήρων. Τότε περίπου ἐκτίζοντο καὶ αἱ Μοναὶ Βατοπαιδίου καὶ Ἰβήρων, αἱ καὶ σήμερον ἀκμάζουσαι, ὡς
καὶ ἡ τῶν Ἁμαλφηνῶν ὑπὸ μαθητῶν τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου
κατὰ προτροπὴν αὐτοῦ. Ὁμοίως καὶ ἡ τοῦ Δοχειαρίου (τὸ πρῶτον ἐν Δάφνῃ) πιθανῶς δὲ καὶ ἡ τοῦ Φιλοθέου καὶ ἡ τοῦ
* Τοϋ Κωδικος τοϋ Λαυριωτικοϋ κελλίου 'Αγια Τριάς.
2 Κατὰ τδν Θεοδωρητον προηγ. Λαυριώιην—'Εσφιγμενϊτην, Γεδεων και Κοσμαν Βλάχον -' Αγιοπαυλᾳην, ως και τδν Οὑνσπένσκην, ή
'Ι. Μονὴ Ζωγράφου ἔλαβε ιὴν σϋστασιν ιφ Ι28Ο, κελλι'ον πρδτερον
ϋπάρχουσα, ένφ δ Σμυρνάκης συμφωνων με τδν Σωφρονιον Καλλιγαν—
Ἀγιοπαυλιτην άνάγουν ταύτην κατὰ την παράδοσιν εϊς τὴν έποχὴν τοϋ
αϋτοκράτορος Λέοντος τοϋ Σοφοϋ. 'Εκ τούτων δ Σμυρνάκης έπικαλεϊται εγγραφον τοϋ 98Ο τοϋ Πρωτου Θωμα άναφέροντος περι τὴς Μονῆς
ταϋτης.
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Ἑσφιγμένου μικρὸν μετὰ ταῦτα. Δυστυχῶς οἱ ὑπογράψαντες
δὲν ἐσημείωσαν κατὰ τὴν μετὰ ταῦτα συνήθειαν καὶ τὰ ὀνόματα
τῶν μονῶν καὶ ὰσκητηρίων αὐτῶν. Ἀπὸ τοῦ χρόνου τούτου ο
Ἄθως μετὰ καταπληκτικῆς ταχύτητος συνοικίζεται καὶ ἱδρύονται
πολυπληθεῖς μοναὶ καὶ μονύδρια.
Κατὰ τὸν Γ αἰῶνα ἐκ τῶν ξένων ἐθνικοτήτων μόνον οἱ
'Ἰβηρες καὶ Ἀμαλφηνοὶ φαίνονται ἐν Ἄθῳ περιορισθέντες οἱ
μὲν εἰς μόνην τὴν Μονὴν τῶν Ἰβήρων, οἱ δὲ εἰς μόνην τὴν
τῶν Ἀμαλφηνῶν.
Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου ἱδρύθη καὶ ὁ
ναὸς τοῦ Πρωτάτου ' ὑπὸ τοῦ μαγίστρου Λέοντος Φο,κᾶ ἀδελφοῦ τοῦ αὐτοκράτορος Νικηφόρου. Μεσιτείᾳ τοῦ Ἀθανασίου
ὁ αὐτοκράτωρ ἐχορήγει ἐτησίως τέσσαρας λίτρας χρυσοῦ, ἄς ὁ
Τσιμισκῆ: ἀνεβίβασεν εἰς ἑπτὰ πρὸς ἐπισημότερον πανηγυρισμὸν
τῆς ἐορτῆς τοῦ ναοῦ τούτου, δστις τιμᾶται ἔκτοτε ἐπ' ὀνόματι
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
1 Πρωτατον έλέγετο ὴ εδρα τοϋ ΓΙρωτου και των κοινων Συνάξεων. Πρωτατον έλέγετο και μονος δ ναδς ιος και σήμερον. Ὅ ναδς
οῦτος εχει παράδοξον τδ σχὴμα. Οῦτε χοροϋς ῶς των Μονων ἔχει, ουιε
στήλας^ ουεε τρούλους, φέριον τον ὅυθμδν τὴς Βασιλικὴς ὴ και δρομικον, ὰποτελούμενος εξ έπιμήκοιις δρθογωνίου κτιρίον μετα ξυλινης στέγης.
Τοϋ ναοϋ τδ κϋτος άπολήγει εϊς κογχην, εν ὴ δπάρχει τδ θυσιαστήριον' τοϋτου δὲ προτάσσεται δ κυρϊως Ναδς σταυροειδως, τοϋ δποίου
αι τρεις κεραϊαι σχηματϊζουσιν ϊσαριθμα δρθογιδνια, ἐκ των δποϊων εϊς
το δεξιδν κέρας ειναι δ δεξιδς χορδς κα'ι εϊς τδ ὰριστερδν δ άριστερ6ς.
Τοϋ κυρίως Ναοϋ προτασσεται ή Λιτὴ άνωθεν τὴς όποϊας ύπαρχουν τὰ
κατηχούμενα και δεέιὰ αϋτων το ἀρχαϊον παρεκκλήσιον τοϋ Τιμϊου Προ·
δρομου τοϋ δποίου αι εὶκδνες εϊναι 9αυμασίας τέχνης. Προς βορραν
ύπάρχει Νάρθηξ μετὰ δυο βυρων, ανωθεν του δποϊου ϋπάρχει εϊδος
Κατηχουμένων, ἔνθα παλαιοτερον ἀνεγιγνωσκετο ὴ έιησία ληψοδοσῶ
των Ὅπιστατων τὴς 'Ι. Κοινότητος, ὑφ' ων ύπεγραφονιο καϊ τα κατα"
στιχα. Τα Κατηχούμενα ταϋτα έχρησιμευον εϊς τον Καϊμακάμην (Ὅ9ω·
μανδν Διοικητὴν τοϋ 'Αγ. "Ορους) καϊ τοϋς βουλομένους Ὅϊἰωμανοὴς
ως το.τος, δΟεν ὴδυναντο να παρακολουθοϋν τὴν τελετὴν τὴς δευτέρας
'Αναστάσεως τοϋ Πάσχα, τὴν αγάπην κοινως λεγομένην.
Ὅ Ναδς τοϋ Πρωτατοιι λδγιρ των σπανϊων τοιχογραφιων αϋτοϋ,
εργα τοϋ Πανσελήνου, δικαϊως θεωρεϊται εν των σπου3αιοτέρων κειμηλίων.
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Τὰ τυπικὰ συνηθέστατα παρεβιάζοντο ἐν ταῖς λεπτομερείαις
αὐτῶν. Τὸ Ζ' ἄρθρον τοῦ Α' τυπικοῦ ἀπηγόρευε τὴν προσκύρωσιν τῶν ἀγρῶν καὶ τῶν ἐπ' αὐτῶν ἱδρυομένων νέων μονῶν
εἰς μονὴν ἑτέραν, ἀλλὰ μικρὸν μετὰ ταῦτα προσηρτήθησαν μοναὶ
εϊς τὴν Λαύραν καὶ τὴν 'Ιβήρων. Οὔτε ἡ περὶ ἀγενείων διάταξις οὔτε ἡ περὶ ἐμπορίας, οὔτε ἡ περὶ ζώων, οὔτε ἡ περὶ εἰσδοχῶν κλπ. διετηρήθησαν ἐπὶ πολύ. Τοῦτο ὅμως εἶχε καὶ κἄποιαν
αἰτιολογίαν" νέαι μοναὶ ἱδρύοντο, νέα πρόσωπα προέκυπτον εἰς
τὸ μέσον καὶ νέαι ἀνάγκαι, ὤστε ἡ νομοθεσία ἔχρηζε μεταρρυθμίσεων καὶ τούτων μὴ γενομένων ἐπήρχετο ἡ παράβασις,
συνεργούσης πρὸς τοῦτο σπουδαίως καὶ τῆς χαλαρᾶς ἐπιβλέψεως.
'Η χαλαρὰ ἐπίβλεψις προήρχετο ἐκ τούτου. Ἁνώτατος
πνευματικὸς ἀρχηγὸς καὶ ἐπόπτης τοῦ Ὄρ ;υς ἧτο ὁ Πρῶτος,
ἀλλ' οὗτος εὑρίσκετο εἰς τὸ στοιχεῖόν του καὶ ἤσκει πραγματικὴν καὶ ἀπόλυτον ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν μοναχῶν ἐνόσῳ ἄπαν τὸ
Ἅγιον Ὄρος εἶχε μορφὴν «ἐρήμου» ἀναχωρητῶν καὶ ἀσκητῶν,
ἐφ' ὅσον ὅμως ἱδρύθησαν μοναὶ ὡς ἡ Λαύρα καὶ ἄλλαι ἐν αἶς
ἐκηρύσσετο δά αὐτοκρατορικῶν χρυσοβούλλων ἡ ἐλευθερία
καὶ αὐτοδεσποτεία, βεβαίως ἡ σημασία καὶ ἡ βαρύτης
τοῦ Πρώτου ἠλλατοῦντο. Διὰ τοῦτο ὁ Πρῶτος ἀπώλεσε τὴν
ἀρχικὴν αὐτοῦ σημασίαν καὶ ἐγένετο μᾶλλον ἀρχηγὸς ἰδίας Λαύρας, τῆς τῶν Καρυῶν, ὡς περαιτέρω θὰ ἴδωμεν ἐπὶ ψιλῷ
,ὀνόματι διέπων τὰ τοῦ 'Ὁρους ἢ ὡς πραγματικὸς ποιμήν.
*

'Ο μοναχισμὸς ἐφάνη τὸ πρῶτον ἐντὸςτῆς χερσονήσου τοῦ
'Ἀθω, ὡς ἐλέχθη ὑπὸ μορφὴν ἐρημικήν, ἀλλὰ συντόμως ἤρχισε
νὰ διαμορφσῦται εἰς κ ο ι ν ο β ί ο υ ς ἀδελφότητας μὲ μικρὸν
,ὡς προεάπομεν ναὸν καὶ ὀλίγα μικρὰ δωμάτια. Καθ' δν δὲ
χρόνον ὁ Ἁθανάσιος ἔκτ.ιζε τὰς μεγάλας οἰκοδομὰς τῆς Λαύρας,
πεντήκοντα περίπου καὶ πλέον ἡγούμενοι, ὡς προεγράφη, ἠγέρ-θησαν κατ' αὐτοῦ. Βεβαίως τὰ ὑπερπεντήκοντα αὐτὰ μοναστήρια τῶν ὁποίων προῖσταντο οὗτοι ὡς ἡγούμενοι ὑπῆρχον, αν μὴ
πάντα, τουλάχιστον τὰ πλεῖστα πρὸ τῆς Λαύρας. “Ωστε ὁ κοινὸς βίος ἐν Ἄθῳ ἐτέθη εἰς ἐφαρμογὴν πρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἐπὶ δὲ τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ ἐσυστηματοποιήθη καὶ ἐπεκράτησεν ἀπολύτως ὑπὸ τὴν νέαν αὐτὴν μορφὴν.

2Ο
Εἰς τὰς σκέψεις τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου δυνάμεθα νὰ
εὕρωμεν τὸ διαπνέον τότε τὴν χερσόνησον πνεῦμα.
«Ἄπαντας ἐν ὑποταγῇ εἶναι καὶ ὑφ' ενὶ ποιμένι ποιμαίνε« σθαί τε καὶ προνοεῖσθαι διοριζόμεθα, τούτῳ γὰρ χρόνῳ
« πολλῷ καὶ κόπῳ καὶ δοκιμασίᾳ ἐπισκεψάμενοι καὶ πείρᾳ τὰ
« εὐθὲς καὶ ὡφέλιμον εὑρηκότες, ἄριστον εἶναι μᾶλλον κεκρί« καμεν καὶ ἀκινδινάιτερον. Φημὶ δὴ κοινῶς τοὺς ἄπαντας βιοῦν
« ἀδελφούς" κοινῇ βλέπειν πρὸς τὸν αὐτὸν τῆς σωτηρίας σκο« πόν' μίαν τε καρδίαν εἶναι ἐν τῷ κοινοβίῳ καὶ θέλημα εν
« καὶ μίαν ἐπιθυμίαν καὶ ἔν σῶμα ἐκ διαφόρων μελῶν συνηρ« μοσμένον πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς ἀδελφότητος καθὼς νομοθετεῖ
« ὁ Ἀπόστολος' ἀληθῆ τε καὶ τελείαν καὶ ἀνυπόκριτον πρὸς
« τὸν προεστῶτα τὴν ὑπακοὴν ἐνδείκνυσθαι' ἡ δὲ ἀληθὴς καὶ.
« ἄμωμος ὑποταγὴ τῶν ὑποτακτικῶν πρὸς τὸν καθηγούμενον« ἐν τούτῳ δείκνυναι, τῷ μὴ μόνον τῶν ἀτόπων, κατὰ τὴν
« συμβουλὴν τοῦ προεστῶτος, ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ μηδ' αὐτὰ τὰ»
« ἐπαινετὰ χωρὶς τῆς ἐκείνου γνώμης ποιεῖν καταδέχεσθαΓ τὸ·
« γὰρ ἐγκρατεύεσθαι καὶ σωματικῶς κακοπαθεῖν μὴ πρός τι χρη« σίμως ἔχειν οὐκ ἄν διετειναίμην, ἀλλ' εἴ τις τὸ ἀρεστὸν αὐτῷ·
« ποιῶν, μὴ πρότερον ἐρωτήσας, ταῖς ἰδίαις ὁρμαῖς κέχρηται,
« μεῖζον τοῦ κατορθώματος ἔξει τὸ πλημμελούμενον, ὁ δὲ τῆς.
« ὑπακοῆς μισθὸς μεῖζον τοῦ κατὰ τὴν ἐγκράτειάν ἐστι κατορ« θώματος. Κοινῶς ἐσθίειν παρεγγυώμεθα τοὺς οὕτως ἡνωμέ« νους, κοινῇ τὴν πᾶσαν ἀκολουθίαν ἐπιτελεῖν ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ
« ἁγίᾳ Ἑκκλησία, τήν τε νυκτερινὴν καὶ ἡμερινὴν καθὼς ἔργῳ.
« αὐτοῖς ὑπεδείξαμεν».
Καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
«Εὐπείθειαν δὲ καὶ ταπείνωσιν καὶ τὴν μέχρι θανάτου
« ὑπακοὴν πρὸς τὸν καθηγούμενον ἀνασώσατε, μὴ ἀντιλέγοντες;
« ἢ θλίβοντες ἔν τινι. Τὸ ἀγγελικὸν ὑμῶν ἐπάγγελμα ἀδιάψευ« στον τηρήσαιε' τὸν κόσμον μισήσαντες μὴ ἐπιστραφῆτε πρὸς;
« τὰ τοῦ κόσμου ἔργα' λυθέντες τῶν δεσμῶν τῆς προσπαθείας
« μὴ ἐνδεθῆτε αὖθις πρὸς σαρκικὰς σχέσεις' ἀπαρνησάμενοι
« πάντα τά τερπνὰ καὶ ἐπίκηρα τοῦ παρόντος βίου μὴ δύ ὀλι—
« γωρίαν ἀποπηδήσητε τῆς ἀθλητικῆς ὑμῶν ὑποταγῆς γενόμε« νοι ἐπίχαρμα δαιμόνων. Πρὸς τὸν δρόμον τῆς ὑποταγῆς.
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μέχρι τέλους ἐγκαρτερήσατε, ἴνα τὸν τῆς δικαιοσύνης ἀμαράντινον στέφανον κομίσησθε. Τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀγόμενοι
ἀρνηταὶ τοῦ οἰκείου θελήματος γένοισθε, πρὸς μόνα διατυπούμενοι τὰ παρὰ τοῦ καθηγουμένου ὑμῶν ἐγκρινόμενα κλπ».
Καὶ πρὸς τὸν προεστῶτα μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἐξῆς :
«Οὐ διαμερίσεις τὴν ψυχήν σου καὶ τὴν καρδίαν σου ἐν
σχέσει καὶ φροντίδι παρὰ τοὺς ὑπὸ Θεοῦ πεπιστευμένους σου
πνευματικοὺς υἱοὺς καὶ ἀδελφούς. . . Οὐ κτήσῃ δοῦλον. . .
τὸν κατ' εἰκόνα Θεοῦ γεγονότα ἄνθρωπον. . . Παραφυλάξεις
πάντως τὸ πάντα τὰ ἐν τῇ ἀδελφότητι κοινὰ εἶναι καὶ ἀμέριστα καὶ μηδὲν κατὰ μέρος τοῦ καθ' ἕκαστον εἰς ἐξανθέντησιν
μέχρι καὶ ὀαφίδος. . . Τὸ χρυσίον δὲ καὶ κατὰ χρείαν ἐγχειρίσεις τοῖς οἰκονόμοις, τοῖς κελλαρίταις καὶ ὡς ἐπιβάλλει καθ'
ἑκάστην διακονίαν τοῦ προδήλως πάντων τὴν ἐξουσίαν ἔχοντος
καὶ μεταφέροντος, ὡς αν βουλεύῃ μετὰ τῶν προεχόντων, ἐν
τῷ τυχόντι προσώπῳ ἀπολαμβάνων τὸν λόγον ἐκάστης διοικήσεως. . . Οὐ προτιμήσεις τοῦ συμφέροντος τῇ ἀδελφότητι
πρόσωπον παντὸς ἀνθρώπου ὑπερέχοντος καὶ ἐξουσιάζοντος
κατὰ τὸν παρόντα αἰῶνα, οὐδὲ ὑποσταλῇς μέχρις αἴματος
ἐπὶ φυλακῇ τῶν θείων νόμων καὶ ἐντολῶν προθεῖναι τὴν
ψυχήν σου».
Περὶ τῆς ἐκλογῆς ἡγουμένου διατάσσει :
«Ἑντελλόμεθσ. . . τῷ μέλλοντι μεθ' ἡμᾶς αἱρεθῆναι καθηγουμένῳ. . . ἴν' ὅταν μέλλῃ τῆς ἐπικήρου ταύτης ζωῆς. . .
μεθίστασθαι, καταλιμπάνῃ διάδοχον καὶ αὐτὸς μετ' αὐτὸν
εἰς τὴν τῆς ἡγουμενείας ἀρχήν, ἐκεῖνον, δν παρὰ τοῦ Θεοῦ
πληροφορηθείη καταλλήλως πρὸς τὸ πρᾶγμα καὶ προσφυῶς
ἔχοντα, δν καὶ τῶν ἰδίων ἀρετῶν τὸ φῶς διάδηλον διαδείκνυσι, εἰδήσει μέν τοι καὶ γνώμῃ τῶν προσκριτωτέρων ἀδελφῶν καὶ εὐλαβεστέρων. Καὶ γὰρ δὴ καὶ αὐτὸς ἐγὼ ὁ πάντων
ἔχων τὴν κυριότητα, καὶ οὖ τῷ λόγῳ ἀνθέστηκεν οὐδὲ εἶς, οὐ
τῆς τῶν ἀδελφῶν γνώμης χωρὶς τὸν ἐμὸν βούλομαι καταλελοιπέναι διάδοχον. . . Εἰ δέ γε συμβαίη, οἶα εἰκός, μὴ ἐν τῇ
Λαύρᾳ τὸν καθηγούμενον τελευτῆσαι, τότε δὴ συνελεύσει καὶ
διασκοπήσει καὶ ψήφῳ καὶ κρίσει τῶν εὐλαβεστέρων καὶ προεχόντων, ὡς εἴρηται, ἀδελφῶν (οὐδὲ γὰρ τοῖς πᾶσιν ἁπλῶς τὴν
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« τοιαύτην κρίσιν καὶ ἐξουσίαν ἀφίεμεν), ἐπισκήπτομεν καὶ διο« ριζόμεθα τὴν τοῦ καθηγουμένου γίνεσθαι ἐκλογήν».
Ὁ Ἁθανάσιος εὐλαβῶς ἐφέρετο καὶ πρὸς τὸν τέως ἐρημικὸν αὐτοῦ βίον ἐθεώρει δὲ τοῦτον κατάλληλον μόνον εἰς ἰσχυρὰ
καὶ κατηρτισμένα πνεύματα κατορθώσαντα πρόιερον πάσας τὰς.
ἐν Κοινοβίῳ ἀρετάς.
«Εἰ δὲ καὶ ποτέ τις βουληθείη, Θεοῦ ἀντιλήψει καὶ συνερ« γείᾳ, τὸν δΓ ὑπακοῆς σκυλμὸν ἡσυχίᾳ καὶ μονώσει καὶ καθέ« δρᾳ κελλίου ἀμείψασθαι, ἀπαγγελλέτω τῷ προεστῶτι τὸ πρᾶγμα,
« ὁ δὲ δοκιμαζέτω τὴν τούτου κατάστασιν ἀκριβῶς' καὶ εἰ μἐν
« μετέχῃ δυνάμεο5ς τε καὶ ἐργασίας τῶν ἐν κελλίοις καθεζομέ« νων, ὡς ἤδη προγυμνασθεὶς ἐν τῇ ὑποταγῇ καὶ μαθὼν τὸ
« μετὰ προσοχῆς καὶ τηρήσεως τοῦ νοὸς καθῆσθαι ἐν τῷ κελ« λίῳ εὔχεσθαί τε καὶ ἀγρυπνεῖν νηφόντως καὶ ἐγκρατεύεσθαι
« καὶ μελετᾶν καὶ τῆς τῶν Γραφῶν ἐρεύνης ἀντέχεσθαι μετὰ
« ταπεινώσεως καὶ ἐργοχείρου φροντίζειν προτρεπέσθω τοῦτο
« ποιῆσαΓ εἰ δέ τις τῆς τοιαύτης ἐργασίας ἀμύητος τυγχάνῃ.
« εἰργέσθω, διακονεῖν μᾶλλον καὶ σκύλλεσθαι προτρεπόμενος,
« ἴνα μὴ καὶ αὐτὸ δ ἔχειν δοκεῖ, διὰ τῆς ἀλόγου ἀπωλέσας ἀρ« γίας τῷ τῆς ἀκηδίας καὶ φιληδονίας πνεύματι παριπεύσῃ».
«'Εκ δὲ τῶν ἑκατὸν εἴκοσι μοναχῶν, πέντε μοναχοὺς κελ« λιώτας τῆς Λαύρας ἔξωθεν ἡσυχάζειν βουλόμεθα, ὀογεύεσθαί
« τε κατ' ἔτος ἀνὰ νομισμάτων τριῶν καὶ σίτου μοδίων πέντε,
« οὐς καὶ παρεγγυώμεθα ἀκτήμονας εἶναι καὶ ἐγκρατεῖς εὐλά'
« βειαν πᾶσαν καὶ ταπείνωσιν πρὸς τὸν καθηγούμενον ἀποσώ
*
« ζοντας».
Ἑπιτρέπων καὶ εἰς περισσοτέρους τῶν πέντε τὸν βίον τοῦτον ἐφόσον ὑπὸ τοῦ προεστῶτος κριθοῦν ἄξιοι, ἀπαγορεύων
ὅμως ἀπολύτως τοὺς ἀπὸ ἐτέρας μονῆς προσερχομένους καὶ ἀδοκιμάστως ζητοῦντας κελλία, ἐπιφέρει.
«Πιστεύω δὲ τῷ Θεῷ ὡς, εἴ γε πέντε εὑρεθεῖεν τοιοῦτοι,.
« δΓ αὐτῶν καὶ τὴν Λαύραν συνίστασθαι καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
« προκόψαι διὰ τάχους εὐχαῖς αὐτῶν καὶ συμβουλίαις καὶ νου« θεσίαις πνευματικαῖς».
(Ἁκολουθεῖ)

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ
'Εξ ἀφορμῆς κρίσεων ἱστοοικῶν τινων, οἴτινες ἐθεώρησαν
ὡς μίαν μανίαν, οὕτως εἰπεῖν, τὴν ἄσκησιν τοῦ ἐρημίτου καὶ
ἀναχωρητοῦ τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τοιούτων
διαφόρων ἄλλων προσώπων, πᾶν ἄλλο ἢ συμπαθῶς διακειμένων πρὸς τὸν καθόλου μοναχισμὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ
καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκ μεμονωμένων τινῶν γεγονότων, θὰ πρέπει νὰ ἐξετασθῇ τί τὸ ὧθῆσαν τὸν Ἁντώνιον,
τὸν Παχώμιον, Παύλους ἁπλοῦν καὶ Θηβαῖον, Ἀρσένιον Μακάριον, Εὐθύμιον, Σάββαν καὶ ὁλόκληροντὴν μεγάλην χορείαν
τῶν παλαιῶν καὶ νεωτέρων ὁσίων ἀνδρῶν εἰς τὰς ἐρήμους.
Πράγματι ποῖος ἔδωσεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν τὰ ὅπλα ἐκεῖνα, διὰ τῶν ὁποίων ἐξέπληξαν ὁλόκληρον τὸν κόσμον ἐξιηΜώσαντες τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ μετὰ πάροδον τόσων αἰώνων
νὰ σταματᾳ ἡ σκέψις ἡμῶν ἀναμετρῶσα τὸ ἠθικὸν αὐτῶν ὕψος;
Οὐδεὶς ἄλλος παρὰ μόνον ἡ πρὸς τὸν Χριστὸν ἀγάπη
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι τινὲςἐκτῶν ἐξελθόντων τοῦ κόσμου, ἀποδυθέντες εἰς τὸν μέγαν αὐιὸν ἀγῶνα τῆς καταπολεμήσεως τῶν
παθῶν καὶ τῆς σαρκός, δὲν ἐπέτυχον ἐξ ἴσου ἢ καὶ ἀπέτυχον,
ἀλλὰ ποῖος δύναται νὰ κατηγορήσῃ τὸν στρατιώτην ὅστις κατὰ
τὴν στιγμὴν τῆς μάχης ἐκτεθεὶς εἰς τὸν κίνδυνον περισσότερον
τοῦ δέοντος, ἐξ ὑπερβολικοῦ ζήλου, ἐφονεύθη; "Η τὸν ναυτικὸν
ναυαγήσαντα εἰς τὸν ὧκεανὸν καὶ μὴ ἐπιτυχόντα τὸ αἴσιον πέρας τοῦ ταξειδίου του ὅπερ ἐπόθει οὗτος; 'Ασφαλῶς μόνον μερικοὶ φιλόσαρκοι, τῶν ὁποίων οὐδ' αὐτὴ ἡ σκέψις δύναται ν'
ἀποχωρισθῇ τῆς μαλακῆς αὐτῶν κλίνης καὶ λιποψυχοῦντες ἐπὶ
τῇ προόψει ἑνὸς μικροῦ καύσωνος καὶ τῆς θέας ὀλίγου τινὸς
ἱδρῶτος, κρίνουν καὶ θεωροῦν ἀκατανόητον τὴν ἀπόλυτον θυσίαν τοῦ ἀτόμου χάριν ἐνὸς ὑπερτάτου σκοποῦ, οἶος εἶναι ἡ
πρὸς τὸν Χριστὸν ἀγάπη.
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Ἑ καλυτέρα ὅμως ἔρευνα καὶ ἡ καλυτέρα ἀπόδειξις εἶναι
ἡ παράθεσις ἐν δυνατῇ συντομίᾳ αὐτῶν τούτων τῶν βιογραφιῶν καὶ τοῦ ἔργου τῶν μεγάλων ἀγωνιστῶν τοῦ μοναχισμοῦ,
ἐξ ὧν μεγίστη ὡφέλεια δύναται νὰ προκύψῃ εἰς πάντα προσεκτικὸν παρατηρητὴν καὶ εἰς πάντα ὑγιῶς σκεπτόμενον ἄνθρωπον' καὶ ἀρχόμεθα ἀπὸ τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ μοναχισμοῦ.
Ο

ΜΕΓΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ὁ Ἄγιος οὗτος Πατήρ, καὶ ἀρχηγὸς τοῦ μοναστικοῦ
βίου, ἐγεννήθη ἐν ἔτει 251 εἰς τὴν Ἄνω Αἴγυπτον ἐξ εὐγενῶν
καὶ πλουσίων γονέων. Δὲν ἐμορφώθη, τῶν γονέων αὐτοῦ φοβουμένων μὴ τυχὸν παρασυρθῇ ὑπὸ τῶν ἐθνικῶν καθότι ἧτο
πολὺ ἁπλοῦς, πλὴν ἀνετράφη εὐαγγελικῶς, οὐδένα ἄλλον οἶκον
γνωρίζων, παρὰ μόνον τὸν πατρικὸν αὐτοῦ καὶ τὸν τοῦ Θεοῦ,
εἰς τὸν ὁποῖον τακτικώτατα μετέβαινε καὶ ἠκροάζετο μετὰ προσοχῆς τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν αἰσθανόμενος ἐκ τούτου μεγάλην
ὧφέλειαν.
Εἰς ἡλικίαν 18 ἐτῶν ἔμεινεν ὀρφανὸς μὲ τὴν ἀδελφήν του
καὶ μίαν ἡμέραν ἀκούων εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὴν περικοπὴν τοῦ
'Ι. Εὐαγγελίου κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Χρισιὸς εἶπεν εἰς τὸν νεανίαν, ὅστις τὸν ἠρώτησε τί πρέπει νὰ κάμῃ διὰ νὰ σωθῇ, «εἰ
θέλεις τέλειος εἶναι ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς
πτωχοῖς» (Μαι9. ιθ' 21.), σπεύδει κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὸν
οἶκον του καὶ πωλεῖ ὁλόκληρον τὴν πατρικήν του περιουσίαν
κινητὴν καὶ ἀκίνητον καὶ τὸ μεγαλύτερον μέρος αὐτῆς τὸ διαμοιράζει εἰς τοὺς πτωχούς, κρατήσας ἔν μέρος διὰ τὴν ἀδελφήν του καὶ ἄφοσιώνεται ἐξ ὁλοκλήρου πλέον εἰς τὸν Θεὸν
καὶ μόνον. Μίαν ἄλλην ἡμέραν ἀκούει ἐτέραν περικοπὴν τοῦ
Εὐαγγελίου καθ' ἣν λέγει ὁ Κύριος, «μὴ οὖν μεριμνήσηιε εἰς
τὴν αὔοιον» (Ματθ. ζ' 34.), ὅθεν διαμοιράξει ἀμέσως καὶ τὰ
ὑπόλοιπα, ἐμπιστεύεται τὴν ἀδελφήν του εἰς παρθενῶνα καὶ
αὐτὸς καταφεύγει εἰς μέρος ἡσυχαστικὸν πλησίον τοῦ χωρίου του
μὴ ὑπαρχόντων τότε μοναστηρίων καὶ διῆγε ἡσυχαστικὴν ζωήν.
Πλησίον αὐτοῦ εὑρίσκετο εἶς γέρων ἀσκητὴς μεγάλης ἀρετῆς,
ὅστις ἀναλαμβάνει νὰ τὸν μορφώσῃ πνευματικῶς. Ὄταν ὁ Ἀν-
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τώνιος πληροφορῆται τὴν ὕπαρξιν ἐναρέτων ἀνδρῶν τρέχει διὰ
νὰ διδαχθῇ ἐκ τῶν ψυχωφελῶν αὐιῶν λόγων. 'Αλλ' ὁ ζῆλος
τοῦ Ἁντωνίου, παρ' ὅλην τὴν νεότητά του, ἧτο τόσον μέγας
καὶ ἰσχυρός, ὡστε δὲν παρῆλθε πολὺ διάστημα καὶ ἐγένετο εἶς
τῶν ὀνομαστῶν εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ σκληραγωγίαν συνάμα, διότι
ὑπερέβη πάντας εἰς τὰς ἀγρυπνίας, τὴν προσευχήν, τὴν νηστείαν καὶ γενικῶς εἰς πᾶσαν κακοπάθειαν, γενόμενος συγχρόνως
καὶ τύπος φιλανθρωπίας καὶ πρᾳότητος.
Ὁ διάβολος βλέπων τὴν ἐξαίρετον προὐυμίαν τοῦ Ἀντωνίου καὶ τὰς προόδους αὐτοῦ προσπαθιῖ διὰ παντὸς τρόπου νὰ
τὸν ἐμποδίσῃ ἀπὸ τὸν θεῖον ἔρωτα καὶ τὴν μεγάλην ἄσκησιν.
Τοῦ ὑπενθυμίζει τὰ πλούτη, τὴν καλήν του ζωήν, τὴν ἀδελφήν
του, ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ τὸν κόπον καὶ τραχύτητα τοῦ ἀγῶνος,
τὸν χρόνον, τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τὸ γῆρας κλπ. 'Αλλ'
ὁ ἰσχυρὸς Ἁντώνιος καταφεύγει εἰς τὴν προσευχὴν μὲ μεγαλειτέραν θερμότητα καὶ πίστιν καὶ ἀπομακρύνει τὸν διάβολον.
Ὁ δαίμων ἐπατέρχεται ἰσχυρότερος προσβάλλων τὸν Ἁνιώνιον
μὲ τὸν σκληρὸν πειρασμὸν τῆς σαρκὸς ἡμέρας τε καὶ νυκτός,
ἀλλὰ καὶ πάλιν κατὰ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου ἀποδιώκει καὶ
νικἀ τὸν διάβολον διὰ μεγαλειτέρων σκληραγωγιῶν, διερχόμενος πολλάκις ὁλόκληρον τὴν νύκτα προσευχόμενος καὶ ἐπὶ ἡμέρας στερούμενος καὶ αὐτοῦ τοῦ ἄρτου. Νικηθεὶς καὶ πάλιν ὁ
δαίμων καταφεύγει εἰς ἄλλον πόλεμον λίαν ἐπικίνδυνον διὰ τοῦ
·ὁποίου πολλοὺς ἀσκητὰς ἐπαγίδευσε, τὸν τῆς ὑπερηφανείας, καὶ
παρουσιασθεὶς εἰς τὸν Μέγαν Ἁντώνιον λέγει: «πολλοὺς ἐνίκησα καὶ κατέβαλον ἀλλ' ἐσὲ πολεμῶν δὲν δύναμαι νὰ σὲ κατα,βάλω» , ἀλλ' ὁ θεῖος Ἁντώνιος διὰ τοῦ Σταυροῦ τρέπει αὐτὸν
καὶ πάλιν εἰς φυγήν.
Ὁ πόλεμος αὐτὸς τοῦ πειρασμοῦ ἰσχυροποίησε καὶ ἐστερέωσεν ἔιι περισσότερον τὸν Ἁντώνιον καὶ μὲ χαρὰν ἐπροχώρει
πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ σκοποῦ, ἔχων ὑπ' ὅψιν του
τὸ τοῦ Ἁποστόλου Παύλου (Φιλ. γ' 12) «τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος», σκέπτεται νέον
εἰδος ἀγῷνος καὶ εἰσέρχεται εἰς μνῆμά τι τρώγων ἑκάστην δευτέραν ἢ τρίτην ἡμέραν ὀλίγον τι ὅσον διὰ νὰ μὴν ἀποθάνῃ. 'Ο
-διάβολος τὸν καταδιώκει καὶ ἐκεῖ διὰ τρομερῶν φαντασιῶν.
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Παρουσιάζεται εἰς τὸν Ἁντώνιον ὑπὸ μορφὴν ὅφεων, σκορπίων, λύκων, τίγρεων κἈ. θηοίων ποὺ τὸν δαγκάνουν, ἀλλ'
ἐμμένει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ἁντώνιος καὶ συνεχίζει τὸν ἀγῶνά
του λέγων' «εἰς μάτην ταράσσεσθε, δὲν θὰ μὲ νικήσητε».
Μετὰ τὸν πόλεμον αὐτὸν τὸν ὁποῖον ἐγνώρισαν οὐχὶ μόνον οἱ παλαιοὶ μεγάλοι ἀσκηταὶ ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν νεωτέοων καὶ
τῶν χρόνων ἡμῶν, ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ γαλήνη πλημμυρίζει καὶ χαρὰ οὐράνιος τὴν ψυχὴν τοῦ Ἁντωνίου, ὅστις
ἐρχόμενος εἰς ἔκστασιν θεωρεῖ τὸν Χριστὸν καὶ λέγει, «ποὺ ἤσουν γλυκύτατε 'Ιησοῦ μου καὶ δὲν ἐ.φάνης ἐξ ἀρχῆς διὰ νὰ
σταματήσῃς τοὺς πόνους τῆς ψυχῆς μου;» καὶ λαμβάνει τὴν ἀ.τάννησιν' «ἢιιουν κοντά σου, πολὺ κοντά σου καὶ σὲ ἔβλεπον μετὰ
χαρᾶς ἀγωνιζόμενον καὶ ἔχαιρον διὰ τὴν νίκην σου».
Ταῦτα ἀκούσας ὁ 'Ἀγιος Ἁντώνιος, ὅστις τότε ἧτο 35
ἐτῶν καὶ γενόμενος ἀκόμη προθυμότερος, ἀναχωρεῖ διὰ τὴν
ἔρημον καὶ εὑρίσκει ἐπὶ ἑνὸς ὅρους παλαιὸν φρούριον, παραμένει δὲ εἰς τὰ ἐρείπια αὐτοῦ συνεχίζων τὸν ἀγῶνά του ἐπὶ
2Ο ἔτη ἐν μέσῳ πολλῶν καὶ ποικίλων πειρασμῶν πρὸς τοὺς
ὁποίους μόνον εἶς μέγας Ἁντώνιος ἧτο δυνατὸν ν' ἀνταποκριθῃ.
ἀγωνιζόμενος Δὲν ἧτο ὅμως δυνατὸν νὰ παραμείνῃ ἄγνωστος
εἰς τοὺς ἀνθρώπους, οἴτινες πληροφορούμενοι τὴν ζωὴν τοῦ
Ἁγίου ἀνδρὸς προστρέχουν προς αὐτὸν χάριν ψυχικῆς ὡφελείας. Ὄ Μέγας Ἁθανάσιος, ἡ κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅστις
ἐπεσκέπτετο τὸν Ἄγιον Ἁντώνιον, ἐθαύμαζε τὴν ζωὴν αὐτοῦ,
λέγει εἰς τὸν βίον τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, τὸν ὁποῖον συνέγραψεν ὁ ἴδιος' «ποῖος ἀσθενὴς ἐπεσκέπτετο τὸν Ἁντώνιον καὶ
δὲν ἐθεραπεύετο; ποῖος θρηνῶν οἰκείους του νεκροὺς δὲν ἀπεμάκρυνε τὸ πένθος; ποῖος ὡργισμένος δὲν ἀνεχώρει εἰρηνικός;
ποῖος βασανισμένος καὶ δὲν ἐπανεύρισκε τὴν εἰρήνην καὶ τὴν
ψυχικὴν αὐτοῦ γαλήνην;» Νουθετεῖ, παρηγορεῖ, προτρέπει πρὸς
τὸ καλὸν τοὺς ἐπισκεπτομένους καὶ δύ ἐπιστολῶν παρέχει εἰς
πάντας τὰς συμβουλάς του, διδάσκων ν' ἀγαπῶσι περισσότερον
ὅλων τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου τὸν Χριστόν. Μὲ τὰς ψυχωφελεῖς ταύτας συμβουλὰς καὶ μὲ τὴν ἁγίαν ζωὴν τοῦ Ἀντωνίου, πολλοὶ μὴ θέλοντες ν' ἀναχωρήσουν παραμένουν παρ'
αὐτῷ γενόμενοι μοναχοί. Ἑπήκων δὲ εἰς τὰς παρακλήσει,.
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των ἱδρύει κατὰ τὸ ἔτος 3Ο5 εἰς διάφορα μέρη μοναστήρια.
'Ημέραν τινὰ συνήχθησαν πάντες οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἀντωνίου καὶ τὸν παρεκάλουν νὰ τοὺς ὁμιλήσῃ καὶ ὁ Μέγας 'Αντώνιος τοὺς λέγει «σας φθάνουν αἱ Γραφαὶ πρὸς διδασκαλίαν
σας τὰς ὁποίας ν' ἀναγιγνώσκητε πάντοτε' ἐγὼ δὲ μόνον θὰ σας
εἴ.τω μὴν ἀμελῆτε τὴν προσπάθειάν σας πρὸς ἀπόκτησιν τῆς ἀρετῆς διότι ἡ ζωή μας εἶναι πολὺ ὀλίγη, ἐξ ἧς θ' ἀναχωρήσωμεν
χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθῶμεν καὶ μόνον τὰ καλὰ ἔργα θὰ.μᾶς ἀκολουθήσουν». Ἐν συνεχείᾳ τοὺς συνέστησεν ἰδιαιτέρως νὰ φυλαχθῶσιν ἀπὸ τὸν πόλεμον τοῦ διαβόλου παρὰ τοῦ ὁποίου θὰ πολεμηθῶσι περισσότερον οἱϊκαλοὶ ἀγωνισταὶ τῆς μοναδικῆ; ζωῆς.
Ἐν ἔτει 312 πληροφορηθεὶς ὁ Μέγας Ἁντιἡνιος ὅτι ὁ
Αὐτοκράτωρ Μαξιμῖνος ἤοχισε νὰ καταδιώκῃ τοὺς Χριστιανοὺς
καὶ τὸ αἶμα τῶν μαοτύρων νὰ ὁέῃ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, τρέχει
εἰς βοήθειαν αὐτῶν μὲ ἀπόφασιν νὰ μαρτυρήσῃ καὶ ὁ ἴδιος.
διὰ τὸν Χριστόν, προσλαβὼν μεθ' ἐαυτοῦ καὶ μο'. αχρὺς τινάς.
Ὁ 'Αντώνιος εἰσερχόμενος εἰς τὰ δικαστήρια καὶ τὰς φυλακὰς
ἐστερέωνε τοὺς Χριστιανοὺς μὲ ὡφελίμους λόγους, ἀλλὰ καὶ
ἕτοιμος νὰ χύσῃ καὶ τὸ ἰδικόν του αὶμα. Σταματήσαντος τοῦ
διωγμοῦ ἐπιστρέφει εἰς τὴν ἀγαπητήν του ἔρημον καὶ ἐπιδίδεται εἰς τὴν μόρφωσιν τῶν μοναχῶν του μὲ νέον ζῆλον. Λαμβάνει ἐντολὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἴνα μεταβῇ πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ
Παύλου τοῦ Θηβσάου (ἑορταζομένου ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τὴν
15ην Ἰανουαρίου) ὅστις εὑρίσκετο εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς ἐρήμου καὶ ἀπέθνησκεν ἴνα τὸν ἐνταφιάσῃ, Π3ρϊ τῆς ἐντολῆς ταύτης
ἣν ἐκτελεῖ καὶ τῆς συναντήσεώς των θ' ἀναφέρωμεν κατὰ τὴν
ἐξιστόρησιν τοῦ Παύλου, ἀσκήσαντος εἰς τὴν ἔρημον ἐπὶ 92 ἔτηι
χωρὶς νὰ ἴδῃ οὐδένα.
Τὸ ἔργον τοῦ Μεγάλου Ἁντωνίου διεδόθη εἰς ὁλόκληρον
τὴν ἀνατολήν, ἀλλὰ καὶ τὴν δύσιν. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος καὶ οἱ υἱοί του τὸν συνεβουλεύοντο τακτικά. Ἐπίσκοποι
ὁμοίως, ἐπισκεπτόμενοι πολλοὶ αὐτὸν εἰς τὴν ἔρημον. Ὄ
Μέγας Ἁθανάσιος ζητεῖ πάντοτε τὴν βοήθειαν τοῦ φίλου
του Ἁντωνίου, ὅστις παρὰ τὴν μεγάλην του ἡλικίαν, ὁσάκις
βλέπει τὴν ἀνάγκην τρέχει εἰς βοήθειαν ἐπανερχόμενος εἰς τὰ
ἴδια λέγων' «ὅπως τὸ ψάρι δὲν δύναται νὰ παραμείνῃ πολὺν
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καιρὸν εἰς τὴν ξηρὰν διότι ἀποθνήσκει, οὕτω καὶ ὁ μοναχὸς
ἔξω τῆς μονῆς του».
Ὁ Μέγας Ἁντώνιος ὡς προείπομεν ἧτο ἀγράμματος, ἀλλ' ἐπέ·συρε τὸν θαυμασμὸν ὅλων διὰ τὰς φιλοσόφους σκέψεις καὶ γνώμας
αὐτοῦ. Τὸἰδ·ικόν μου βιβλίον ἔλεγε' «εἶναι ἡ φύσις καὶ ὅταν θέλω
-δύναμαι ν' ἀναγιγνώσκω εἰς αὐτὴν τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ».
Τὰ θαύματα τοῦ μεγάλου Ἁντωνίου ἧσαν ἄπειρα' εἶχε τὸ
χάρισμα ν' ἀποδιώκῃ τοὺς δαίμονας, νὰ θεραπεύῃ τοὺς ἀσθενεῖς, ν' ἀναγιγνώσκη τὰς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ προβλέπῃ τὰ μέλλοντα. Φθάσας εἰς τὸ τέλος τοῦ βίου του καὶ αἰσθα·
νόμενος ὅτι ἧλθεν ἡ στιγμὴ τῆς ἐγκαταλείψεω; τῆς προσκαίρου
ταύτης ζωῆς, περιέρχεται τὰ μοναστήριά του ἴνα ἀποχαιρετήσῃ
ποὺς μαθητάς του καὶ διὰ νουθεσιῶν νὰ στερεώσῃ αὐτοὺς εἰς
τὸν ἀγῶνά των. Τελευταῖον ζητεῖ ἴνα τὸ σῶμα του ἐνταφιάσουν
«ἰς μυστικὸν μέρος καὶ χωρις τὰς συνηθισμύνας πομπάς. Βλέπει
·δὲ τὴν τελευτα·ίαν στιγμὴν τοὺς φίλους του ἀγγέλους ἐλθόντας
παρ' αὐτῷ καὶ πλησθεὶς χαρᾶς λέγει πρὸς τοὺς μαθητάς του.
«Ὁ Ἁντώνιος δὲν εἶναι πλέον μαζύ μας, φεύγει καὶ μεταβαί
νει πρὸς τὸν Κύριον», παραδώσας συγχρόνως τὴν ἁγίαν του
ψυχὴν τὴν 17ην Ἰανουαρίου 356, ἡμέραν καθ' ἣν ἐορτάζεται
ὑπὸτ ῆς Ἑκκλησίας.
Τὸ ἔργον καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Μεγάλου Ἁντωνίου, ὡς εἴδομεν,
ὑπῆρξεν εις συνεχὴς ἀγὼν ἐναντίον τοῦ διαβόλου, δστις παρακολουθῶν συνεχῶς τοὺς ἀνθρώπους «ὡς λέων ὡρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α' Πέτρ. Ε' 8), δηλαδὴ νὰ παρα·σύρῃ αὐτοὺς εἰς τὴν ἁμαρτίαν, δὲν ἐπιδιώκει οὐδὲν ἄλλο παρὰ
νὰ τοὺς στερήσῃ τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ὄθεν ὁ Μέγας Ἁντώνιος
πρέπει διὰ κάθε ἄνθρωπον θέλοντα νὰ βαδίσῃ τὴν ὁδὸν τῆς
ἀρετῆς καὶ τοῦ Χριστοῦ, ν' ἀποτελέσῃ ζοιντανὸν παράδειγμα εἰς
πὸ ν' ἀποκρούῃ συνεχῶς τὰς μεθοδίας καὶ ἐπιθέσεις τοῦ μεγαλυτέρου αὐτοῦ ἐχθροῦ.
Εἰς τὸ Ἄγι·ον 'Ὁρος ὁ Μέγας Ἁντώνιος ἐορτάζεται, ὑπὸ
τῶν ἐν αὐτῷ Ἰερῶν Μονῶν, δΓ ὁλονυκτίων ἀγρυπνιῶν ὡς πατὴρ
τοῦ μοναχισμοϋ. Τοῦ Μεγ. Ἁντωνίου ὑπάρχουν 8Ο κανόνες πρὸς
τοὺς μοναχούς του μεταφρασθέντες ἐκ τοῦ ἀραβικοῦ καὶ λατινι·
κοῦ κειμένου αὐτῶν.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
'Εορταϊ. Τὴν 8ην Νοεμβρίου τῶν Ἁγ. 'Αρχαγγέλων έώρταοε
πανηγυρικως ὴ 'Ι. Μ. Δοχειαρίου, προεξὰρχοντος του θεοφιλεστὰτου 'Επισκοπου π. Μηλιτουπολεως κ. 'Ιεροθέου.
—Τὴν 2Ιην ϊδϊου των ΕΙσοδείων τῆς θεοτοκου ὴ 'Ι. Μ,
Χιλιανδαρίου, προεξὰρχοντος του Προηγ. Δοσιθέου. Τὴν τελετὴν
παρηκολοόθησε κα'ι δ Διοικητὴς 'Αγ. Ὅρους κ. Ν. Κουρὰσης.
Οϊ ὲπισκέπται ὰναχωρουντες μετέβησαν κα'ι ὰπεχαιρέτισαν τον
σοβαρῶς ὰσθενουντα "Αρχιμ. Ὅνοϋφριον ὲκ τῶν πσλαιῶν και καλῶν ὰγιορειτῶν.
—Τὴν 6ην Δεκεμβρίου αι ὲπ' δνοματι τοϋ Ἀγ. Νικσλὰου τιμώμεναι 'Ι. Μ. Σταυρονικήτα και Γρηγορϊου, τῆςδευτέρας προεξὰρχοντος του θεοφιλεστὰτου "Επισκοπου π. Μηλιτουπολεως.
Χειροτονϊαι. Τὴν 4ην Δεκεμβρίου έορτὴν τοϋ'Αγ. Σεραψεϊμ
Φαναρίου ὲχειροτονήθη ὲν τῇ Ἰ. ὴμῶν Μονὴ Ο·πδ του ϊδίου θεοφιλεστὰτου 'Εγ.ισκδπου εις τῶν ὰδελφῶν αότῆς εις ϊεροδιὰκονον.
Ε. Δ. Ι. 2. Τὴν 7ην Νοεμβρίου συνῆλθεν ὲν Καρυαῖς ὴ
"Εκτακτος Διπλῆ 'Ιερὰ Σόναξις, εις ῆν δὲν προσῆλθον αί 'Ι. Μ.
Βατοπαιδίου, Παντοκρὰτορος, Ξηροποτάμου, Δοχειαρίου καὶ
Σίμ. Πέτρας.
Επι τῶν συζητηθέντων θεμὰτων ὰπεφασίσθησαν τὰ έξῆς :
α') 'Εγκατὰστασις Διοικήσεως. ^Ενοικιὰσθη δλοκληρον το
κτϊριον τῆς 3. Μ. 'Ιβήρων, εἰς δ ὲστεγὰζετο τὰ όποκατὰστημα
τῆς 'Εθν. Τραπέζης, εν τῶν καλλιτέρων κτιρϊων τῶν Καρυων
ὰντϊ 5ΟΟ.ΟΟΟ δρχ. μηνιαϊως εις το διηνεκὲς και κατ" ὲπιθυμίαν
τῆς 'Ι. Κοινδτητος.
β') Ἐπὶ του 1Ο9 έγγρ6φΟυ κ. Διοικητοϋ. Ὅμοφώνως ὰπεφασϊσθη περι τῆς ϋπὰρξεως κα'ι λειτουργϊας τῆς Ε.Δ,1.Σ. και μελ,λοντικῶς, ἢτις μέχρι σήμερον προσέφερεν ϋψίστας ϋπηριεσ·ίας
οϋχ'ι μονον εις τδ "Αγ. Ὅρος ὰλλὰ κα'ι τδ “Εθνος.
γ') Αειτουργϊα σχολῆς. Ἐνεκρίθη ὴ λειτουργία προσωρινῶς
σχολῆς όπδ τον παλαιδν τϋπον, ὰνατεθεϊσης εϊς τὴν 'Ι. Κοινδ·.
τητα τῆς συντὰξεως του κανονισμοϋ αότῆς καϊ τῆς προσλὴψεως
του προσωπικοϋ διὰ τὴν ἕναρξιν.
5') Οϊκονομικὴ ὰνασυγκρ6τησις. 'Απεφασίσθη ὴ σϋγκλησις

3Ο
Ε.Δ.Ι.Σ. κατὰ τὴν ἁφιξιν τῶν ὰναμενομένων 'Αμερικανῶν κα
εϊδικων Κρατικῶν όπαλλήλων.
ε') κομικὸς Σόμβουλος εν 'Αθήναις. Διωρϊσθη δ δικηγορος
κ. θεμιστ. Τσὰτσος.
στ') Πνευματικὴ ὰνο;συγκρ6τησις. Λδγῳ μὴ προσελεόσεως
τῶν ὰνωτέρω 5 'Ι. Μ. κα'ι τῆς σοβαροτητος του ζητήματος ὰνεβλήθη ὴ συζήτησις εϊς έτέραν Ε.Δ.Ι.Σ. ϊνα ουτω δοθῆ περισσδτερος χρόνος προς μελέτην του σοβαρωτὰτου τούτου" θέματος,
προκειμὲνου να ληφθουν αί ὲνδεικνυομεναι ὰποφὰσεις, αϊτινες
θὰ ὲπιδρὰσουν και ὲπι τῆς μελλοντικῆς πνευματικῆς ζωῆς του
'Αγ. Ὅρους.
'Εν συνεχείᾳ ὰπεφασίσθη ν' ὰπευθυνθῆ ἕκκλησις προς τὰς
ώς ανω 5 'Ι. Μ. οπως εϊς μελλοντιι,ὴν σϋγκλησιν τῆς Ε.Δ.1Σ. μὴ
παραλείψουν τδ καθῆκον ὰποστολῆς τῶν πληρεξουσίων αότων
ὰντιπροσῶπων.
Εϊς τὴν Ε.Δ.Ι.Σ. ὲκλὴθη καὶ δ Διοικητὴς κ. Ν. Κουρὰσης, τὸν
δποῖον αυτη χαιρετίσασα, παρεκοτλεσε συγχρονως δπως παρὰσχῃ τὴν ένίσχυσιν αότοΟ εἰς τὰς προσπαθεϊας και ὰποφὰσεις
αϋτῆς. Ὅ κ. Διοικητὴς έτονισε καϊ πὰλιν τδ συνεχὲς καϊ ὰδιὰ·
πτωτον ένδιαφέρον τοϋ Κρατους ὴμῶν προς τδ "Αγ. “Ορος, όποσχεθείς, δπως καϊ εϊς το παρελθδν ουτω καϊ εϊς τδ μέλλον, νὰ
έν;σχϋσῃ κἁθε προσπὰθειαν τείνουσαν εϊς ὰνόψωσιν του 'Αγ.
"Ορους.

ΙΚ ΤΟΥ ΒΙΒΑὶΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ

'Α9ως εϊναι ϊσχνρα πηγη ϋρησκευτικοτητος και 'Ε3νι-

κισμον δια τον

'Ελληνισμδν.

'Η παραδοσις καϊ η

πραξις της

Βυζαντινης Αυτοκρατορϊας ζη εν τη ζωη και τη π,ραξει ϋπδ των

πιστων καϊ ϋαρραλεων μοναχων των 'Ιερων 'Ελληνικων Μονων,

εν αϊς και η σεβαομϊα καϊ φιλδξενος μονη τοϋ 'Αγϊου

"Οἱ

Παϋλου.

μεγαλαϊνυμοτ αγωνες των, οϊτινες διεσωσαν την εϋνικοϋρη-

σκευτικην φυσιογνωμϊαν και σημασιαν τοϋ

'Αγϊου

"Ορους, ·θ·α

ιοδηγησωστ και .εϊς τον τελικδν ϋ'ρϊαμβον.
Ι8 'Οκτωβρϊου Ι9Ι3.

ΧΑΤΖΗ'ΓΩΑΝΝΟγ Βουλευιὴς Κύπρου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦιΑ
'Ε7,άβομεν συγχαρητηριους κα'ι εϋχετικας έπιστολὰς έκ μέρους των
Αϊδ. Ιερ. Κεφαλληνίας κ. κ. Πολυδ. Στελλὰτου και Παν. Κοκκόλ.η, των
Δικηγορων Θεσσαλον. κ. κ. Στεφὰν. Α. Κοτσάνου κα'ι Σταύρ. Δ. Τρυποποϋλου, τοϋ 'Αρχιμ. κ. 'Αρκαδίου Μανωλίδου 'Εφημερίου "Αμμουλιανὴς,
Γέροντος Λεοντίου Χατζὴ Κυριακου εκ Ν. 'Αφησσιας, κ. Κ. Χαλβατζάκη
φοιτητοϋ εκ Θεσσαλονίκης, κ. Π. "Αλιπράντη εκ Λακϋ·θ·ρας Κεφαλληνίας
καϊ στρατ. Βαρδακῶστα Π.
"Εξ 'Αγ. Ὅρους 'Ιεροιι. Δανιὴλ Δανιηλὶδου πνευμ. εκ Κατουνακϊων
κα'ι Γερ. Γερασϊμου ύμνογράφου εκ Μικ. 'Αγ. "Αννης.
"Απαντας τοὺς ἀνω-έρω εῦχαριστοϋμεν Οερμως. 'Ωσαύτιος κα'ι τους
κατωτέρω διὰ τας ἔναντι αϋτων δωρεὰς ὑπέρ τοϋ παροντος δωρεὰν διανεμομένου περιοδικοϋ τὴς 'Ι. ἡμων Μονῆς.
Σεβασμ. Μητροπολϊτην Κοζάνης κ. Κωνσταντϊνον
Δρχ 3Ο.ΟΟΟ
'Ιερέα κ. Πολύδ. Στελλάτον εκ Χαράκτι Κεφαλληνίας
Ι5.ΟΟΟ
5Ο.ΟΟΟ
κ. κ. Δημήτριον Φασιανδν ἐξ 'ΑΟηνων
ΙΟ.ΟΟΟ
Γ. Παλμετάκην έξ 'Αγ. Παρασκευὴς Κρήτης
»
Πέτρον 'Αστυφιδην 'Αρχιμ. ἐξ 'Αβ·ηνων
2Ο.ΟΟΟ
Ι5.ΟΟΟ
"Αρκάδιον Μανωλϊδην 'Αρχημ. έφημ. 'Αμμουλιανὴς
2Ο.ΟΟΟ
Δημ. Ματσίγγον ύλοτομον, ἐξ 'Αρναϊας
Μοναχδν Λεοντ. Χατζὴ Κυριάκον εκ Ν. "Αφησσιας Χαλὶκῆς 8Ο.ΟΟΟ
'Αγϊου "Ορους.
»
3Ο.ΟΟΟ
Γερ. 'Αλέξανδρον Λαυριωτην
'Ιερομ. Δανιὴλ Δανιηλϊδην Κατουνακϊων
»
2Ο.ΟΟΟ
»
4Ο.ΟΟΟ
Γερ. Γεράσιμον Κελλιωτην 'Αγιοπαυλίτην
Γερ. Χρυσδστομον Κελλλιωτην Παντοκρατορινὴν Μουτὰφιιν 3Ο.ΟΟΟ
Γέροντα "Αλέξ. Λαυρ. Μουρνιὲς Κρήτης, κ. Κ. Χαλβατζάκην Θεσσαλονϊκη, κ. Β. Καρλὴν Ὅκτωνίαν κα'ι στρατ. Βαρδακώσταν Π. ὰπεστείλαμεν τα αἰτηθ·εντα προηγούμενα τεύχη.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Τδ τέταρτον βιβλϊον τοϋ Αὶδ. ιερέως Τζάνου Γοιιγουτα εν "Αμερικῆ
«'Η χαρα των 'Αγγελων
μὲ πρδλογον τοϋ 'Αρχιεπισκδπου "Αμερικής
*
Μιχαήλ.
Περιέχει Θρησκευτικὴν Φιλοσοφίαν, ξωὴν εκ τὴς'Αρχαίας 'Εκκλησίας τοϋ Χριστοϋ, "Αγιολογικιϊ και Θρησκευτικοκοινωνικὰ θέματα. Ὅ
Πατὴρ Γουγουτας μας ειναι γνωστδς κα'ι απο τα άλλα του βιβλία. Ποϋ
πηγαϊνουμε; Γυναϊκες απο τὴν 'Αγίαν Γραφή, και τα Λουλούδια τοϋ'
Παραδείσου, τδ δποϊον ἔχει ἀφιεριδσει εϊς τους 'Αγιορείτας,
Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας. Νικδλ. Σχοιναν Κοραὴ 47, Β6λος.

Κ Α Ρ Υ Α Ι

Τδ ὰμφικτιονικδν κέντρον του 'Αγίου “Ορους, εδρισκομενον
ὲν μέσῳ δασῶν καστανεῶν κα'ι λεπτοκαρεῶν.
ΕΙς τὴν πολίχνην τῶν Καρυῶν 4δρεόουν ὴ Πολιτικὴ Διοίκησις ὲξαρτωμένη 4κ τοΟ Β· 'Υποοργεϊου τῶν Ἐξωτερικῶν, ὴ '1ερὰ
Κοινδτης, τδ ὰνώτατον μοναχικον διοικητικδν σῶμα του 'Αγίου
Ὅρους, ὰπαρτιζομένη ὲξ ένδς 6ντιπροσώπου έξ έκὰστης των
2Ο 'Ιερῶν Μονῶν, ὴ 'Υποδιοίκησις Χωροφυλακῆς κα'ι τὸ Γραφεῖον
Τ.Τ.Τ. "Εν Καρυαῖς ϋπὰρχουν καϊ διὰφορα καταστήματα καϊ ^ργαστήρια. Προπολεμκῶς δὲ ϋπῆρχε καϊ 'Υποκατὰστημα τῆς
'Εθνικῆς Τραπέζης, μὴ ϋπὰρχον ἡδη.
Αϊ 19 'Ι, Μοναί, ὲκτος τῆς του Κουτλουμουσίου, ἕχουν έν
Καρυαῖς ὰνὰ εν οϊκημα διὰ τὴν παραμονὴν τῶν ὰντιπροσῶπων
αδτῶν. "Επι πλέον ϋπὰρχουν κα'ι 82 ετερα οϊκήματα ὲντδς κα'ι
πέριξ τῶν Καρυῶν, κελλϊα καλοϋμενα, ὰνὴκοντα κυριαρχικῶς
εϊς Ι3 'Ι. Μονὰς ὲκ τῶν δποίων κα'ι πνευματικως έξαρτῶνται καϊ
μόνον οϊκονομικῶς ειναι ὰνεξὰρτητα. 'Εκ τούτων εϊς 66 διαβιοον
'Ελληνες μοναχοὶ, εϊς 8 'Ρῶσσοι, εϊς 5 Βοόλγαροι, εϊς 3 "Ρουμὰνοι καὶ εϊς ἰ εἰς Σέρβος.
Μεσημβρινῶς τῶν Καρυῶν και εϊς ὰποστπσιν 5 λεπτῶν εόρίσκεται ὴ 'Ι- Μονὴ του Κουτλουμουσίου κα'ι βορεϊως ὴ μεγὰλη
'Ρωσσικὴ Σκήτη του 'Αγ. 'Ανδρέου (Σερὰγιον). Αϊ Καρυα1 εϋρίσκονται εἰς τδ κέντρον κα'ι ὲτά τῆς βορειοανατολικῆς πλευρας
του 'Αγίου Ὅρους εϊς ϋψος 65Ο μέτρων περίπου ὰπδ τὴς θαλασσης καὶ εϊς ὰποστασιν 2 Ἐ ῶρῶν ὴμιονικῶς ὰπό τῆς Δὰφνης,,
ἰ δὲ ὰπδ τῆς 'Ι. Μ. 'Ιβήρων.

