
ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 

ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ

Α'.

'ΓΛ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΙ:

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 

ΚΑΙ Η ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΟΙ πρώτοι εν ’Άθω κωδικογράφοι και άρχειοφνλακες. — Ύπήρχον αρχεία προ 
200 ετών κατηρτισμένα. — Οι εθνικοί θησαυροί της Λαύρας εν κινδννω.— 
Τά τιμαλφή Βυζαντινά χρυσόβονλλα και ή αδιαφορία των προϊσταμένων 
τής Μονής —- Τό πολύτιμον άρχεΐον άπορριπτόμενον !

Πανθομολογούμενον τυγχάνει, δη οί μοναχοί δέον ν’ άνασυνδέσωσι τον 
βίον αυτών προς τά γράμματα καί τάς έπιστήμας, εάν θέλωσι να στοιχώσι 
πλήρως προς τον υψηλόν αυτών προορισμόν. Αυτό τουλάχιστον φρονεί ή κοι
νωνία, ήτις άλλως ή ως οί μοναχοί αντιλαμβάνεται τον τοιοϋτον αυτών προ
ορισμόν εντεύθεν σήμερον εύρίσκονται έν διωγμφ. Οί μετριοπαθέστεροι μόλις 
ανέχονται την ΰπαρξιν μοναστηρίων, διότι θεωροϋσι ταϋτα απλώς ως Βυζαν
τινά Μουσεία καί τούς μοναχούς ως θεματοφΰλακας τής εθνικής ταύτης κλη
ρονομιάς. Έάν καί εις τούτο δεν άνταποκρίνωνται, πρέπει νά ετοιμάσωσι τά 
εαυτών σάβανα, κατά την γνώμην τούτων.

Περί τής σπουδαιότητος καί φρουρήσεως τών θησαυρών τού 'Αγίου 
’Όρους έγράψαμεν άλλοτε τά δέοντα (βλ. Γρηγ. Παλαμών Θεσ/νίκης Τομ. ζ" 
1922 σ. 261 - 268 καί 1923, ’Εμπρός ’Αθηνών Ίουλ. 1-9 καί δή τό φύλλον 
τής 8η5). Έκτοτε τό άνώτατον τού ’Όρους Νομοθετικόν σώμα, επίσης καί ή 
'I. Κοινότης έπανειλημμένως, είσηγήσει καί τών εκάστοτε διοικητών καί αντι
προσώπων τού Κράτους, συνεζήτησαν τό σπουδαίον τούτο θέμα, άλλ’ ούδέν 
σωστικόν μέτρον δυστυχώς ελαβον ήρκέσθησαν νά συστήσωσιν εις τάς Μονάς 
νά τακτοποιήσωσι τά κειμήλια, τάς εικόνας καί τά επίσημα έγγραφα καί νά 
συντάξωσι σχετικούς καταλόγους. Εις πάσας τάς Συνάξεις άντετάχθην εις τούτο, 
καλώς γνωρίζων, δτι ούχί πάσαι αί Μοναί εύμοιρούσι λογίων (οΐτινες δυστυ
χώς μετροΰνται εις τά δάκτυλα έν ’Άθω) προς σύνταξιν τοιούτων καταλόγων
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άνταποκρινομένων καί προς τάς αξιώσεις τής επιστήμης· άλλως έπρεπε νά είναι 
και ομοιόμορφοι- διό είχον προτείνει την σΰστασιν επιτροπής προς τούτο" δυστυ
χώς, τινές ένόμισαν τό τοιοΰτον Θίγον την φιλοτιμίαν των ιερών Μονών και 
άπερρίφθη ή πρότασις- έκτοτε παρήλθον έ'τη εννέα, ως δ’ άπεδείχθη εσχάτως, αί 
πλεϊσται τών Μονών ουχ ίκάνωσαν, ΐνα καταρτίσωσι τοιοΰτους καταλόγους. 
Δέον νά έξαρθή ενταύθα, δτι, έφ’ οσον οΐδα, εκ τών ιερών Μονών έφιλοτιμή- 
θησαν εις τέλειον τού αρχείου καταρτισμόν αί τού Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου 
καί Γρηγορίου, αί καί καλόν κατάλογον έχουσαι· καί ή μέν πρώτη έδημοσίευσε 
σχεδόν πάντα τά επίσημα έγγραφα διά τού Regel καί τών προϊσταμένων αυτής 
μακαρίτου Άρκαδίου καί τού ’Αλεξάνδρου, ή δέ δευτέρα διά τού προηγ. Ευδό
κιμου τον κατάλογον καί τά σπουδαιότερα τών εγγράφων ώς καί ή τρίτη διά τού 
γέροντος Βαρλαάμ. Δέον νά γνωσθή δτι εις τάς πλείστας τών ιερών Μονών 
υπάρχει κατάταξίς τις καί κατάλογοι οπωσδήποτε πρόχειροι, αλλά μόνον διά τά 
έγγραφα τών μετοχίων, ών έκάστοτε οι μοναχοί έλάμβανον ανάγκην, προ παν
τός εις τά οριακά καί τούς δικαστικούς αγώνας. Γενομένης ήδη τής τών μετο
χίων ολοκληρωτικής σχεδόν άπαλλοτριώσεως καί επομένως εκλιπούσης τής τοι- 
αΰτης χάριν αυτών κατατάξεως τών εγγράφων, απαιτείται επιστημονική αυτών 
τακτοποίησις. Τόν άπλουστερον τρόπον έχει ό παρ’ημών δημοσιευθείς Κατά
λογος τού Πορφυρίου Ούσπένσκη ή δν ήδη έχουσι πάσαι αί ίεραί Μοναί, καί 
δστις δύναται νά χρησιμεύση ώς πρότυπον μεταρρυθμιζόμενος καί συμπληροΰ- 
μενος κατά τό εξής ειδολογικόν καί χρονολογικόν διάγραμμα: 1) Τυπικά καί 
διαθήκαι. 2) Χρυσόβουλλα, σιγίλλια, πιττάκια, προστάγματα καί διατάξεις τών 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων. 3) Χρυσόβουλλα κττ. 'Ρώσσων, Σέρβων, Βουλ
γάρων καί 'Ρουμάνων ηγεμόνων (χωρίς έκαστα). 4) Φιρμάνια καί διάφορα 
Τουρκικά έγγραφα. 5) Κρισιμόγραφα. 6) Σιγίλλια καί γράμματα πατριαρχών"
7) Γράμματα αρχιερέων. 8) ’Αποφάσεις καί γράμματα τής Συνάξεως τών 
Καρεών. 9) Γράμματα τών ιερών Μονών. 10) Γράμματα κοινοτήτων. 11) 
Γράμματα ιδιωτικά. 12) Κελλιωτικά. 13) Σκητιωτικά. 14) Κώδικες γραφείου. 
15) Γράμματα δοσοληψίας. 16) 'Ομόλογα κελλιωτικά καί σκητιωτικά. 17) 
'Ομόλογα αδελφών καί έν γένει 'Αγιορειτών. 18) Συμβόλαια καί ομόλογα 
λαϊκών. 19) Μετοχιακά. 20) ’Αλληλογραφία αδελφών πεμπομένων εις διαφό
ρους άποστολάς. 21) ’Αλληλογραφία αντιπροσώπου καί Μονής. 22) Διάφορα.

Προς τοότοις δέον νά σημειωθώσιν ή ύλη τού εγγράφου καί τό είδος 
τού χάρτου, αί διαστάσεις, νά προταθή δέ περίληψις τού περιεχομένου καί 
ό αύξων αριθμός ώς καί 6 τής κατηγορίας, εις ήν ανήκει, καί νά άφεθή στήλη 
παρατηρήσεων. Ταύτα διεξοδικώς ανέπτυξα έν τινι τών έν Καρεαΐς κοινών 
συνάξεων καί δι’ έγκυκλίου τής Ί. Κοινότητος διεβιβάσθησαν, ώς ένθυμού- 1

1 Τά άγιορειτικά αρχεία καί ό κατάλογος τοϋ Πορφυρίου Ούσπένσκη (Έπετηρ. 
Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Ζ’ σ. 180 - 222, Η' σ. 66 -111, 8°ν έτ. 1930 - 1 και ιδιαιτέρως).
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μαι, εις τάς Μονάς. "Ινα δέ αΰται Ι'χωσι καιρόν, έδόθη χρονικόν διάστημα 
δύο ετών. Ή προθεσμία έληξε, νομίζω, τώ 1930, και οί κατάλογοι δεν ύπε- 
βλήθησαν εϊς την Δισενιαύσιον, ήτις τότε κατανοήσασα την ανάγκην άνέθη- 
κεν εμοί την έκπόνησιν σχεδίου περιγραφής κειμηλίου, εγγράφου επισήμου 
καί την τοϋ είδους τής τακτοποιήσεως. Άλλ’ εγώ εκλήθην εν τφ μεταξύ ως 
καθηγητής εις την Ιερατικήν Άθωνιάδα Σχολήν, καί εκτοτε ουδέποτε εζη- 
τήθη ό έρανός μου.

Μεταξύ των ύστερησασών εις τήν σπουδαίαν ταύτην εργασίαν Μονών 
είναι καί ή Μεγίστη Λαύρα. ΙΙρίν ή διορισθώ εις τήν Σχολήν, βλέπων μετά 
οδύνης ψυχής τήν όσημέραι καταστροφήν τοϋ αρχείου τής Λαύρας, τήδε 
κάκεΐσε διεσκορπισμένου, επί τή προτάσει τής Συνάξεως κατά Μάρτιον τοϋ 
1931 ν’άναλάβω τό Γραφεΐον τής Μονής, εζήιησα νά μοί άνατεθή σχεδόν 
δωρεάν ή τακτοποίησις τοϋ αρχείου, καί ολόκληρος ή Σύναξις μετ’ εύχαρι- 
στήσεως έξεπλήρο)σε τον πόθον μου τούτον. Εις ά'λλην συνεδρίαν πρού'τεινα 
νά διασκευασθή τό ύπάρχον κενόν σχεδόν Μουσεΐον καί νά γένωνται θέσεις 
διά τήν τακτοποίησιν τών εγγράφων άνερχομένων εις πολλάς δεκάδας χιλιά
δων— επρόκειτο περί μηδαμινής δαπάνης 1000-2000 δραχ. — Έγένετο ή 
άντίρρησις δ'τι πρέπει νά μεταφέρω ταΰτα εις τά δωμάτιά μου- κατηγορημα- 
τικώς ήρνήθην τό τοιοΰτον διά τε τό άδιάβλητον καί διότι τό δωμάτιον είναι 
αεί ανοικτόν καί εισέρχονται διάφοροι άνθρωποι- ά'λλως τε, δεν επρόκειτο 
περί καταγραφής μόνον, αλλά καί περί ταξινομήσεως. Εις τρίτην συνεδρίαν, 
λόγου γενομένου καί αϋθις, ήκουσα δτι τά έγγραφα έπρεπε νά μένωσιν εις 
τάς σακκούλας καί τάς τρώγλας! Ούτως έναυάγησε καί τοϋτο τό ζήτημα, δπως 
καί τόσα ά'λλα. Είναι τόσον απίστευτα δσα μέλλω νά εϊπω περί τοϋ αρχείου 
τής Λαύρας, ώστε εκ προοιμίων διακηρύττω, επί Θεώ μάρτυρι, δτι ουδόλως 
υπερβάλλω τήν αλήθειαν, αλλά μετά πάσης ευσυνειδησίας εκτίθεμαι εις τό 
δημόσιον ωμήν τήν πραγματικότητα επί διορθώσει τών κακώς έχόντων.

Τό άρχεΐον τής Λαύρας, τής πρώτης τών Μονών τοϋ ’Άθω, άριθμούσης 
1000 ετών βίον, έπρεπε βεβαίως νά είναι τό πλουσιώτατον, μάλιστα, άφοϋ, 
Θεού συνεργήσαντος, ουδέποτε άπετεφρώθη ή Μονή. Κατά τά πρώτα έτη 
τής ίδρύσεως τής Άγιορειτικής πολιτείας ή Μεγίσιη Λαύρα ήν εν τών ελά
χιστων ώχυρωμένων μονών καί διά τοϋτο, προς ασφάλειαν, τά σπουδαιότερα 
πρωτότυπα έγγραφα τής κοινής Συνάξεως τοϋ Πρωτάτου άπεστέλλοντο εις 
αυτήν, δπως έπειτα καί εις τήν τοϋ Χιλανδαρίου- επειδή δέ αείποτε ή Λαύρα 
είχε λογίους εν τή Ί. Κοινότητι καί ελάμβανεν αντίγραφα τών σπουδαιότερων 
πράξεων, καί πατριάρχαι δέ καί αρχιερείς άφιέρωσαν εις αυτήν τήν αλλη
λογραφίαν αυτών καί άλλοι τοϋ γένους λογάδες, έθεώρουν τήν Μονήν ώς 
κοινόν καί ασφαλές θησαυροφυλάκιον. Περιδεώς δέ οι αείμνηστοι πατέρες 
έφύλαττον τά αΰτοκρατορικά χρυσόβουλλα καί τά πατριαρχικά σιγίλλια, τά 
κτηματόγραφα καί κρισιμόγραφα, τά Σουλτανικά φιρμάνια καί διάφορα
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άφιερωτήρια και τίτλους επισήμους άναφερομένους ε’ις τά προνόμια, τάς ελευ
θερίας και τάς κτήσεις τής Μονής. Οΰτος είναι ό χαρακτήρ και τό είδος των 
περισσοτέρων εγγράφων των Μονών δευτερεΰουσαν αξίαν έχουσι τά ιδιωτικά 
καί ή αλληλογραφία τής Μονής μετά των αδελφών τών έν τοις μετοχίοις καί 
διαφόρων άλλων προσώπων καί επισημοτήτων, ως τά δικαστικά έγγραφα.

Προ καιρού ό φίλος κ. Μ. Λάσκαρις, καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
Θ/νίκης, είχε την καλωσυνην νά μοί άποστείλη άρθρον τοΰ καθηγητοΰ κ. Ί. 
Παπαδοπουλου δημοσιευθέν έν τή «Μακεδονία» (Θ/νίκη 20 Μαρτίου 1930). 
Ένταϋθα καταγγέλλει οΰτος δτι ό Μιλλέ μετά τής συνοδείας αΰτοΰ κατά τό 
1916-7 έλεηλάτησε τά αρχεία τών ’Αθωνικών μονών, λαμβάνων τά έγγραφα 
εντός κανίστρων έν τώ συνοδικφ προς φωτογράφησιν, καί δη ώρισμένως τής 
Λαύρας τοϋ Κουτλουμουσίου, ένθα έφυλάττετο καί τό πολύτιμον άρχεϊον τοϋ 
Πρωτάτου1. Τί έπεστράφη, μετά τήν μελέτην τών εγγράφων υπό τών Γάλλων 
αγνοώ' τοϋτο μόνον γνωρίζω, δτι έπί πολύ ερευνήσας νά ευρώ επίσημα έγγραφα, 
άπερ έγνώριζον οτι προ τοΰ πολέμου ΰπήρχον, ουδόλως εΰρον αυτά. Και 
δμως οι παλαιότεροι ου μόνον καταλόγους τών επισήμων εγγράφων είχον, 
αλλά καί πολλαπλά αυτών αντίγραφα εις κώδικας, άπερ σώζονται μέχρι σήμε
ρον. Ή άταλαιπωρία αυτή καί αδιαφορία ώς φαίνεται είναι σύμπτωμα τοΰ 
αίώνος, εις δν ζώμεν. Ώς μέλος τής Ί. Κοινότητος έπί τριετίαν καί ώς άρχι- 
γραμματεύς αυτής, γνωρίζω καί διακηρύττω, δτι τό σεβαστόν έκεΐνο συνέ
δρων ούχί άπαξ συνέστησε ταΐς ίεραΐς μοναΐς καί υπέδειξε μάλιστα τήν έμπε- 
ριστατωμένην ανάγκην τής συντάξεως καταλόγων τών έπισήμων εγγράφων 
καί τών ιερών κειμηλίων. Καί ομολογώ δτι αί προσπάθειαι ημών έκεΐναι 
έστέφθησαν υπό έπιτυχίας, διότι έν ταΐς πλείσταις τών μονών, καί ένθα δεν 
ΰπήρχον, συνετάχθησαν τοιοΰτοι κατάλογοι, ατελείς μέν, άλλ’ άναπληροϋντες 
μέγα κενόν.

Έν πάσι σχεδόν τοΐς Μοναστηριακοΐς άρχείοις εις μίαν κατηγορίαν
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1 Τό δτι τό άρχεϊον τοϋ Πρωτάτου ολόκληρον έφυλάττετο έν Κουτλουμουσίψ δέν 
φρονώ δτι έπαληθεύει' τά σπουδαία δικαιώματα τοϋ ’Όρους ήσαν κατανεμημένα εις 
τάς διαφόρους (οΰχί εις μίαν) μονάς, και εις ταύτας δέον ν’ άναζητώμεν τά πρωτότυπα, 
δσα δέν ευρίσκονται εις τό ΙΙρωτάτον, ήτοι έν Λαύρα, Βατοπεδίφ, Ίβήρων, Χιλιανδαρίφ· 
Ό Ονοπένοκης αναφέρει κώδικα τής μονής Κουτλουμουσίου περιέχοντα: «Γράμ
ματα αρχαία οωζομένων τών πρωτοτύπων εν τφ Πρωτάτφ, άντιγραψέντα δι’ αίτήοεως τον 
Πανοοιολογιωτάτον αρχιμανδρίτου καί επιτρόπου της ιερας μονής Κουτλονμονοή κυρίου Γρη
γορών. .. * (Χριστ. ’Ανατολή III (Κίεβου 1877) σ. 314). Έκ τούτου τοϋ κώδικος αντέ
γραψε πολλά, δστις περιείχε καί μερικήν Ιστορικήν, ώς φαίνεται, άφήγησιν (πρβλ. II 
σ. 139). Ό Ο ναιτένσκης, έκτόςτοΰ κώδικος τούτου,αναφέρειτοιούτουςΙστορικούς κώδι
κας, έξ ών έδημοσίευσε τά πλεΐστα κείμενα, έν ταΐς μοναΐς Κωνσταμονίτου, Φιλοθέου, 
Έσφιγμένου καί Γρηγορίου υπάρχοντας. ’Ερευνήσας είς τάς μονός έπείσθην, δτι οί 
κώδικες ούτοι εουλήθηοαν νπό τοϋ Ονοπένοκη! ώς καί τό Φιλοθεϊτικόν χειρόγραφον 
(βλ. κατωτ.).
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εγγράφων, των χρυσοβούλλων, σιγιλλίων, φιρμανίων, κτηματογράφων, ασυ
δοσιών, δικαστικών αποφάσεων κττ. έχει γίνει πολλή εργασία, κολοσσιαία, ήτις 
κατά αιώνας κα'ι συχνότερου επαναλαμβάνεται, ήτοι κατάταξις αυτών κατά 
κατηγορίας καί μετόχια, άρίθμησις καί αντιγραφή εις ίδιους κώδικας μετά 
αναλυτικών πινάκων καί ευρετηρίων, μετάφρασις τών Τουρκικών εγγράφων 
καί έπεξήγησις τών διαφόρων δρων κττ. Έν Λαύρα π.χ., ήτις κατά τό παρελθόν 
ηΰμοίρησε νά έχη τους περισσοτέρους λογίους, είναι καταπληκτική ή τοιαΰτη 
εργασία, εις ήν πρωτηγωνίστησαν οί μακαρΐται ’Αλέξανδρος, Σέργιος καί 
Ματθαίος — αίωνία ή μνήμη αυτών! — Ούτως οί δυο εκείνοι αρχαίοι κώδι
κες ου μόνον άντεγράφησαν προστεθέντων καί ά'λλων εγγράφων ως καί τών 
Τουρκικών, άπερ έλειπον, αλλά καί άντικατεστάθησαν υπό δεκάδος άλλων ως 
π.χ. τών μετοχίων τής νήσου Λήμνου, τών μετοχίων τής Χαλκιδικής κττ. 
'Έτερος κώδιξ περιέχει τά διάφορα [έγγραφα τοϋ Μυλοποτάμου, άλλος τής 
Άμαλφηνοϋς, καί άλλος τών Βουλευτηρίων. Υπάρχει κώδιξ ομολόγων κελ- 
λιωτικών, Ιδιαίτερος τών έν Καρυαΐς, δυο κώδικες ιδιόχειροι τοϋ μακαρί
του ’Αλεξάνδρου περιέχοντες έν χρονολογική συνεχεία πάντα τά χρυσόβουλλα 
καί σιγίλλια.

Νϋν τά πρωτότυπα ευρίσκονται έν τφ Σκευοφυλακίψ τής μονής έν 25 
μεγάλοις έρμαρίοις μετά στοιχείων καί αριθμών παλαιών άναφερομένων εις 
τούς κώδικας· τά δέ Τουρκικά έχουσι περίκλειστου καί τήν μετάφρασιν, τινά 
δέ καί φωτογραφίαν. Άλλ’ έκτος τούτων τών έγγράφων, ών τήν κατάταξιν καί 
αντιγραφήν έπέβαλλον λόγοι πρακτικής ανάγκης, ως τίτλων Ιδιοκτησίας καί 
δικαιωμάτων, υπάρχει καί έτέρα κατηγορία, φυσεως διοικητικής, ήτοι έσωτε- 
ρικά έγγραφα, άπερ είναι καί πολυπληθέστερα. Τούτων δυστυχώς τά πλεϊστα 
δεν διέφυγον τήν καταστροφήν τοϋ πανδαμάτορος χρόνου. Συχνάκις συναν- 
τώμεν εις τούς κώδικας καί είς έγγραφα σημειώματα περί απώλειας καί κατα
στροφής έπισήμων έγγράφων έξ άμελείας τών μοναχών ή έξ έπιδρομών καί 
πυρκαϊών, ή καί διά τήν κακήν διατήρησιν αυτών. «Έπεί γοϋν διά τάς ήμε- 
τέρας αμαρτίας, διαλαμβάνει έγγραφον τής τοϋ Παντοκράτορος Μονής, τό 
προς τήν χρείαν τοΐς μοναχοΐς πϋρ άνάψαν, άλλα τε τών αναγκαίων αύτοΐς 
(τοΐς μοναχοΐς) κατέκαυσε καί ήφάνισε καί τά τών άγιορειτικών κτημάτων καί 
μετοχίων συναπώλεσαν δικαιώματα έγγραφα» (Actes de Pantokrator» XIII 
σ. 41,15, έτους 1398). Άποτεφρώσεως παράδειγμα φέρομεν τήν Μονήν τοϋ 
Έσφιγμένου. «’Έτους ,ζμβ' (=1534) έγινεν ή άλωσις τοϋ Έσφιγμένου υπό 
τών άθεων ’Αγαρηνών, έν μηνί Ίουνίφ κζ', καί λαφυραγωγήσαντες ταΰτης τής 
μονής άπαντα καί τήν έκκλησίαν άφανίσαντες καί τάς αγίας εικόνας είς 
λεπτά σχίσαντες κατέκαυσαν...» (κώδ. 4 έν Καταλόγω τών έν ταΐς βιβλιοθή- 
καις τοϋ 'Αγίου ’Όρους ελληνικών κωδίκων υπό Σ. Λάμπρου, Κανταβριγία 
1895, Τόμ. Α', σ. 171) καί αλλαχού: «...τρεις φοραΐς έκουρσευθη’£ή βασιλική 
μονή τοϋ Έσφιγμένου, ή πρώτη εις τούς ,ςτπα' (=873) χρόνους, ή δευτέρα
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εις τούς ,ςφνε' ( = 1047) και ή τρίτη ή τελεία έρήμωσις έγεινεν εις τούς 
ζμβ' (=1534) ύπό τών άθέων άγαρηνών* (αύτ. σ. 197). Κατά τούς εσχάτους 

καιρούς άπετεφρώθησαν αί μοναΐ Κουτλουμουσίου, Σίμωνος Πέτρας, Ίβή- 
ρων, Φιλοθέου και αγίου Παύλου, ών αί δύο πρώται άπώλεσαν τά αρχεία, 
ή δε τής Σίμωνος Πέτρας και τοϋ άγ. Παύλου καί πάντας τούς κώδικας. 
Λέγεται μάλιστα δτι έν τή τοΰ Κουτλουμουσίου κατεστράφησαν καί πάντα 
τά έγγραφα καί at πράξεις τοϋ Πρωτάτου προς μείζω ασφάλειαν φυλατ- 
τόμενα εκεί, ως άδετα ι.

Πολλάκις κατά τάς έπιδρομάς καί τάς δεινάς περιστάσεις ή άνηρπάζοντο 
τά έγγραφα ύπό τών μοναχών ή έρρίπτοντο εις σκοτεινός κρύπτας, δθεν 
έξήγοντο συνήθως έν κακή καταστάσει ύπό τής ύγρασίας έπηρεαζόμενα, ως 
παρατηροΰμεν έν τοΐς χαρτφοις χρυσοβούλλοις τής Λαύρας, ιδίως τοϋ ’Αλε
ξίου Λ' Κομνηνοΰ, ών ήμαυρώθη σχεδόν τελείως ή γραφή. Άλλ’ οί πλέον 
έπικίνδυνοι έχθροί ύπήρξαν οι μετά την άλωσιν έξ Εσπερίας όρμώμενοι 
άρχαιοκάπηλοι καί οί ΤώσσοΓ καί τής αμαρτίας ταύτης πλήρως μετέσχεν 
ό πολύς Ούσπένσκης. Μικρόν προ αύτοϋ <5 ακάματος Κοραής λαμβάνων 
αφορμήν έκ τής συλήσεως τοϋ Πλάτωνος τής Πάτμου ύπό τοΰ Clarke 
έγραφεν: «Άσπλαγχνία μεγάλη ήθελεν είσθαι νά λυπήσω τούς ομογενείς 
διηγούμενος τοιαύτης αισχύνης άξιον κακόν χωρίς νά δείξω έντάμα καί την 
θεραπείαν τοΰ κακού» (Εις Ίσοκράτην, ’Ακολουθία τών αυτοσχεδίων στοχα
σμών, Άθήναι 1840, σ. κε')· καί συνέταξε τον έκ 13 άρθρων κανονισμόν 
τών χειρογράφων. Τό πλούσιον τής Λαύρας άρχεΐον καί από τοϋ ΙΗ' 
αίώνος έπέσυρε την προσοχήν δύο προηγουμένων λογίων αυτής Κυρίλλου 
τοΰ Πελοποννησίου καί τοϋ γνωστοϋ πρώτου ίστορικοϋ τοϋ ’Αθω, Θεοδω- 
ρήτου τοΰ Ίωαννίτου λ Ούτοι ου μόνον κατέταξαν τά έπίσημα έγγραφα εΐδο- 
λογικώς καί κατά χρονολογικήν σειράν έπισημειωσάμενοι καί ένί εκάστω 
αυτών τον αριθμόν, αλλά καί αντέγραψαν εις κώδικας τά σπουδαιότερα 
αυτών καί έπλούτισαν ποικίλαις σημειώσεσι' ό δεύτερος μάλιστα έφήρμοσε 
πρώτος έπ’ αυτών καί κριτικήν. Οί δύο ούτοι κώδικες έχρησίμευσαν προς 
αντιγραφήν εις τε τον ’Αλέξανδρον καί Σπυρίδωνα δι’ δσα τών έπισήμων 
έγγραφων Ικάστοτε έδημοσίευσαν. Τοϋ κώδικος τοϋ Θεοδωρήτου έχομεν 
έκδεδομένην πλήρη περιγραφήν ύπό τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρ. Εύστρα- 
τιάδου έν «Έλληνικοΐς» (τομ. Β' σ. 338-384), έξης σταχυολογοΰμεν ώδε τά 
κεφαλαιώδη, ϊνα λάβη τις έννοιαν τοΰ πλούτου τοΰ Λαυρ. αρχείου.

α') «Γράμματα αρχαία τής ίεράς καί περικλεούς ποτέ μονής τών Άμαλ- 
φινών αντιγραφέντα άπαραλλάκτως έκ τών πρωτοτύπων διφθερών καί 1

1 Περί τούτων βλ. Τά άγιορειτικά αρχεία καί ό κατάλογος τοΰ Πορφυρίου Οΰσπέν- 
σκη (εν Επετηρίδι τής Έταιρ. Βυζ. σπουδών Ζ', 1930, σ. 184 έ.), ένθα έχαρακτηρίσαμεν 
έπαρκώς τό έργον αύτοϋ,
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αρχαίων χαρτιών» φ. 1-12. Περί τάς δυο δεκάδας χρυσοβούλλων, ιερών 
σιγιλλίων, πράξεων τοΰ Πρώτου κτλ.

β') «’Αρχαία καί μεταγενέστερα γράμματα περί τε τοΰ Μυλοποτάμου 
καί τής περιοχής αΰτοΰ καί περί τοΰ Κραβάτου καί περιορισμού καί των 
έπισυμβάντων κατά καιρούς διενέξεων μεταξύ Λαυριωτών, Ίβηριτών καί 
Φιλοθεϊτών περί των τοπίων τούτων». Χρονολογούνται από τοΰ έτους 1000, 
φ. 13 -39“, εν δλφ 34.

γ') ’Έγγραφα περί των εν Καρεαΐς κελλίων καί κτημάτων ΙΙροφουρ- 
νίου, Κάλυκα, Κοιμητηρίου εν δλφ 9, φ. 39?-45“.

δ') Χρυσόβουλλα μετοχίων: 2 Ίω. Παλαιολόγου (1342 καί 1346) διά 
τά τής Χαλκιδικής χωρία Κραβατά καί Δρυμόσυρτα, Μιχ. Παλαιολόγου (1263) 
διά τάς ασυδοσίας, Μιχ. Παφλαγόνος (1057) δι’ έπιχορήγησιν 3 λιτρών χρυ
σίου ετησίως, Μιχ. Δούκα τού Παραπινάκη δι’ ασυδοσίας τής Λαύρας καί τής 
μονής Βράτζενας (1074), τοΰ Στεφάνου Δουσάν διά τά κτήματα τής Μονής, 
Ί. Παλαιολόγου διά τον Φακόν τής Λήμνου, έλευθέραν ιδιοκτησίαν τού μεγ. 
στρατοπεδάρχου Άστρα (1363), ’Αλεξίου Κομνηνού περί των εν Παλήνη 
(= Κασσάνδρα) κτημάτων (1084), Κων. Μονομάχου (1052), δι’ου διορίζει 
έφορον εν Λαύρα τον πραιπόσιτον Ίωάννην, ΐνα μη άδικώσιν οι αδελφοί 
καί ΐνα πείθωνται τφ προεστώτι, Νικηφόρου Φωκά, δι’ού δωρεΐται τή Μονή 
τάς κάρας τού άγ. Βασιλείου καί ’Αλεξάνδρου τού εν ΓΙύδνη (974), Βασιλείου 
καί Κωνσταντίνου τών Πορφυρογεννήτων, δι’ού δωρούνται ετησίως δέκα τά
λαντα αργυρίου, καί λείψανα τάς κάρας τών αγίων Μιχαήλ Συνάδων, Ευστρα
τίου καί τον βραχίονα τοΰ Χρυσοστόμου έν δέρματι (978), Μιχ. Παλαιολόγου 
(1259) διά διάφορα κτήματα τής Μονής (περίεργοι τής Χαλκιδικής τοπω- 
νυμίαι: Όζόλιμνος, Κάμινα, Σκωλοχωρινοί, Δρυάνη, Λωρωτός, Όπισσών, 
Σαραντατέρα, Παρθενοπηδήματα, Ζομπάτους, Ρουσάλια κττ.), Ίω. Παλαιολό- 
γου άναγνωρίζοντος την υπό τοΰ Νήφωνος αφιέρωσιν τοΰ Ξενώνος Κυλι- 
σταρεΐον κλπ. εν Κ/πόλει κτημάτων (1343), ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου διά 
τά δικαιώματα τής Μονής (1329' σπουδαΐον διά τάς τοπωνυμίας), Κωνστ. 
ΙΙορφυρογεννήτου, δι’ ου άφιεροΰται τό έν Θ/νίκη μετόχιον τοΰ άγ. Άνδρέου 
(1060, άξιόλογον διά τά ονόματα τών τιτουλαρίων καί τά είδη τών φόρων), 
Ίω. Παλαιολόγου διά τό παρά τάς Σέρρας χωρίον τοΰ Βερνάρου (1366) καί 
τον Κοντέα ή Παλαιοκάστελλον τής Λήμνου (1346), ’Ανδρονίκου Παλαιολό- 
γου διά τό Λινοβρόχειον τής Κασσάνδρας, τό Παλαιόκαστρον Βρύων, τον 
Διαβολόκαμπον καί ’Όξυνον (άχρονολ.).

ε') “Ετερα διάφορα γράμματα αρχαία άφιερωτικά τοΰ πατριάρχου Νικο
λάου καί τοΰ πρώτου Ίωάννου προς τον άγιον ’Αθανάσιον κλπ., διά τά 
περί τήν Ίερισσόν μετόχια (989- 1079), φ. 45Ρ 65 Ρ, έν δλφ 12.

ς') Πατριάρχου Ίερεμίου 4 σιγίλλια καί εν τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως. ’Αλε
ξίου Κομνηνού 3 χρυσόβουλλα (1090-1109) διά διάφορα δικαιώματα τής Μονής.
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Πρόσταγμα διά τό μετόχιον τής Αίνου άγιος Γεώργιος των Όμβρο- 
κλάδων. Χρυσσόβουλλον Ίωάννου καί Πέτρου Άλεξιαδών τής 'Ρωσσίας, 
Ίω. Παλαιολόγου διά την ΙΙαλήνην (1407), φ. 67 “ - 82 β· Πάντα τά ανω
τέρω ύπάρχουσιν άντιγεγραμμένα υπό τοϋ Θεοδώρητου, τά δέ εφεξής από 
φ. 83α, μόνον περιγράφει οΰτος, και περί ών παρέχει ήμΐν πλείστας και 
πολυτίμους πληροφορίας:

ζ') «Καταγραφή γενική πάντων των έν τή Μεγίστη Λαύρα σωζομένων 
χρυσοβοΰλλων τών τε προαναγραφένταιν έν τώ χαρτίνφ κώδικι παρά τοϋ 
έλλογίμου έν ϊερομονάχοις κυρίου Κυρίλλου Λαυριώτου τοϋ έκ Πελοπόννη
σου και έπισταμένως άντιβληθέντων και άντιγραφέντων παρ’ έμοΰ και τών 
μή άντιγραφέντων μέχρι τοΰδε οΰτε παρ’έμοΰ οϋτε παρά τοΰ προδιαληφθέν- 
τος» φ. 84-88. Προτάσσονται τρία, ά'περ ιδιαιτέρως περιγράφει, και εϊσιν 
έν δλφ χρυσόβουλλα τον αριθμόν 44.

η') Κηρόβουλλα τών ηγεμόνων τής Σερβίας έν δλφ 12.
θ') Κατάλογος πατριαρχικών σιγιλλίων έν δλφ 13, φ. 89-90“.
Γ) ’Αρχαία έγγραφα τοϋ Πρωτάτου περί διαφορών μεταξύ Λαυριωτών 

καί τών άλλων Μονών 3, ήτοι «περί τών κελλίων και τής καθέδρας είς Κομή- 
τζαν» (1086), «περί τοΰ Πίθου και τοΰ άλιευτικοΰ στασιδιού» (1582) και 
«περί τών άλιοτοπίων,.τής άγρας όρκυνίων» (1405). Τά μέρη ταΰτα κεΐνται 
πέραν τής μονής Έσφιγμένου εις τά μεθόρια, φ. 90 Ρ - 91Ρ.

ια') Γράμματα τών κριτών Θεσσαλονίκης περί διαφόρων υποθέσεων 6: 
Άσηκρήτου Σαμωνα (888), 2 Θωμά Κάσπακα (941). Διαχωρισμός τών ορίων 
τοΰ άγ. ’Όρους έπ'ιΓρηγορίου αρχιεπισκόπου Θ/νίκης (943) και Κατακαλώνος 
Κάσπακος. Συμεών πρωτοσπαθαρίου περί τών έν Τερισσφ 30 παροίκων τής 
Λαύρας. Άφιερωτήριον Κων. Λαγούδη (1081), φ. 92

ιβ') Γράμματα τοΰ Πρώτου τοΰ 'Αγίου ’Όρους και τών ηγουμένων περί 
διαφόρων υποθέσεων έν δλφ 10 από τοΰ έτους 992-1353, φ. 92^- 104Ρ.

ιγ') «Πρακτικόν τής σεβ. Λαύρας, έν φπεριέχονται άπαντα τά κτήματα 
τών τε δύο καστελλίων αύτοΰ, τοΰ Γομάτου καί τοΰ Κοντέα, καί οι πάροικοι 
τών τοιούτων καστελλίων καί δσα έχει εις τε τό Παλαιόκαστρον, τό Κότζινον 
καί τό Κάστρον. Έγένετο έπιμελεία τοΰ ίερομονάχου ’Ιωσήφ Κοντορεπάνη 
καί τοΰ μοναχοΰ Γρηγορίου γραφέν παρά τοΰ γεωμέτρου έξάρχου... Θεοφυ- 
λάκτου τοΰ βασιλικού, μην! Μαΐφ 1410», φ. 105“.

ιδ') «Καταγραφή γενική καί περιορισμός πάντων τών έν τοΐς δρίοις 
Θεσσαλονίκης ακινήτων κτημάτων τής ίεράς Λαύρας διά προσταγής...’Ανδρο
νίκου Παλαιολόγου...» 1300' τά σπουδαιότερα χωρία: Πινσών, Λωρωτός, 
Περσοΰρον, Κουμουτζούλου, Άβραμΐται, Καρβέας, Γέννα, Κανισκάς, Ελαία, 
Κρύα πηγάδια, Πετζοκοιλάς, Άποστολΐται, Βουλκαρέα, Καταδαίμονες, Γαυ
ριανή, Λουκίτζη, Τυμπανάρης, Καρβουλένης. δ άπογραφεύς «σεβαστός Δημή-
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τριος δ...» και εις το έτερον (1421) «Κωνσταντίνος ό ΙΙεργαμηνός και Γεώρ
γιος δ Φαρισσαϊος», φ. 10ο Ρ - 13613.

ιε') Διάφορα προστάγματα, πράξεις έξισωτών καί άφιερωτήρια, χρυσό- 
βουλλά τε καί σιγίλλια, έν δλφ 36, φ. 137 α-176α. Έν τελεί υπάρχει χάρτης 
τοπογραφικός τοϋ Μυλοποτάμου καί τών γειτνιαζόντων μερών.

Έν τώ κώδικι τοΰτφ τοΰ Θεοδώρητου, οΰ τό δ'νομα οΰτε δ ιατρός Σπυ
ρίδων οΰτε δ Λεοντοπόλεως κατάιρθωσαν ν’ άνακαλΰψωσιν, ΰπάρχουσιν αντί
γραφα μέν 103, περιγραφή δε 126 επισήμων εγγράφων. Έκ τούτου καταδεί- 
κνυται ή σπουδαιότης αυτοΰ. Ή άνακατάταξις τοϋ αρχείου θά απόδειξη πόσα 
τούτων έσώθησαν έν πρωτοτυπώ. Καί ταΰτα είναι τά επίσημα τής Μονής 
έγγραφα. Εις την δευτέραν κατηγορίαν υπάγονται τά ιδιωτικά καί ή αλληλο
γραφία- καί ταΰτα είναι αναρίθμητα δσα καί κακώς διατηρηθέντα.

Την κατά αιώνας ταξινόμησιν τής ποικίλης αλληλογραφίας τής Μονής 
ήρχισεν δ μακ. Χρυσόστομος, άλλ’ άποσπασθεις ώς αντιπρόσωπος τής μονής 
έν Καρυαΐς, δεν ήδυνήθη νά καταγράψη αυτήν. Είναι καί ά'λλα ποικίλα 
έγγραφα περί ών κατωτέρω, έφ’ ών ουδεμία έργασία έγένετο, καί ών πολλά 
σκορπιζόμενα εκάστοτε τήδε κάκεΐσε διατρέχουσι τον έσχατον κίνδυνον. Οί 
τελευταίοι τής Λαύρας γραμματείς δεν έμιμήθησαν δυστυχώς τούς μακαρι
στούς έκείνους προκατόχους αυτών, καί από 20ετίας ουδεμία, ού'τε ή παραμι
κρά, έγένετο έργασία, ού'τε εις πρόχειρος, ως εΐπομεν, κατάλογος τών έν εκάστφ 
έρμαρίφ περιεχομένων. Τον υποφαινόμενον άνακληθέντα τώ 1924 υπό τής 
Μετάνοιας αυτοΰ ως άρχιγραμματέα αί άνάγκαι τής Μονής μετά 9μηνον έφε- 
ρον ώς αντιπρόσωπον εις Καρεάς.

Ταΰτα έχουσα ύπ’ ό'ψιν ή Κυβέρνησις σκέπτεται εκάστοτε περί τής έπι- 
στημονικής καταρτίσεως τών ’Αθωνικών αρχείων. Προ 7ετίας ευρισκόμενος 
έν Άθήναις έκλήθην ημέραν τινά εις τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας καί εύρέ- 
θην ένώπιον ’Επιτροπής διορισθείσης υπό τής Κυβερνήσεως, ΐνα έλθη εις 
"Αγιον Όρος προς καταγραφήν τών τε έγγράφων καί τών κειμηλίων. Έπέ- 
μεινα πολύ καί έπεισα τότε τήν Κυβέρνησιν νά άναβάλη τήν τοιαύτην απο
στολήν, διότι ένόμιζον δτι προσεβάλλετο ή φιλοτιμία τών Αγιορειτών, άνθι- 
σταμένης μάλιστα σφόδρα καί τής Ί. Κοινότητος. Έπανελθών έπέτεινα τάς 
εμάς προσπάθειας, ας συνεμερίσθη καί συμπασα ή τότε Ί. Συναξις, καί 
ούτως έπετεΰχθη δ,τι ανωτέρω είπον.

Διά τοΰ καταρτισμού αρχείων τών έν "Αθφ μονών καί τής έπιστημονι- 
κής κατατάξεως τών πολυαρίθμων καί πολυποίκιλων έγγράφων, θά παράσχω- 
μεν τάς πρώτας καί ασφαλείς πηγάς διά τήν συγγραφήν τής τε καθ’ έκαστα 
καί τής γενικής ιστορίας τοΰ 'Αγίου Όρους. Τά μέχρι τοΰδε από τοΰ Ούσπέν- 
σκη μέχρις έσχάτων δημοσιευθέντα έγγραφα έκ τών ’Αθωνικών αρχείων ώς 
έπί τό πλεΐστον προέρχονται έξ αντιγράφων- καί αύτός π. χ. δ φιλολογικώτα- 
τος 'Ρώσσος αρχιμανδρίτης, δν τοοοΰτον ηύνόησεν ή τύχη καί εις δν οί

3Η
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Άγιορεΐται παρέσχον πλήρη την ελευθερίαν ου μόνον ν’ άντιγράψη, άλλα και 
νά άποκομίση διάφορα έγγραφα, τά πολλά (όσα μάλιστα έδημοσίευσεν Ιν τή 
Χριστιαν. ’Ανατολή ’Άθως (Κίεβον 1877 II) παρέλαβεν εκ τής έξαφανισθεί- 
σης πλέον 'Ιστορίας τοϋ Άθα>, τής έπί τή βάσει των επισήμων εγγράφων 
υπό τοϋ Θεοδωρήτου τοΰ προηγουμένου τής Λαύρας συναρμολογηθείσης. 
Έκ δέ τών υπολοίπων άπετέλεσεν ό ανεψιός αϋτοϋ ’Ιάκωβος ό Νεασκητιώτης 
την Άθωνιάδα, ής ΰπάρχουσι 5 κώδικες εις τάς βιβλιοθήκας τοϋ ’Άθω· 
Ωσαύτως ό 'Ρώσσος ιστοριοδίφης είχεν ΰπ’ όψιν δύο έτέρας συλλογάς ιστο
ρικών περί ’Άθω εγγράφων, ας επίσης έξηφάνισε, τό «Φιλοθεϊτικόν» καλού- 
μενον «χειρόγραφον» τοϋ ηγουμένου Άμφιλοχίου, έξοΰ άρύεται καί τά Τυπικά 
(βλ. ένθ’άνωτ. σ. 259-383) καί τον «'Ιστορικόν λόγον τής Μονής Κωσταμο- 
νίτου», δστις μάλιστα περιείχε καί επιστημονικήν διαίρεσιν τών Ιγγράφων. 
Οί δέ εφεξής άπαντες δημοσιεύσαντες κατά καιρούς Αθωνικά έγγραφα αντέ
γραψαν, ενίοτε μάλιστα κακώς, έκ τών κωδίκων καί νεωτάτων αντιγράφων χ.

Κατά τά τελευταία έτη, εκτός τοϋ Γάλλου Millet, δστις έφωτογράφησε 
τά χρυσόβουλλα τής Λαύρας, "Ελληνες ήσχολήθησαν ό μακ. Μ. Γούδας εις τό 
άρχεΐον τής τοϋ Βατοπεδίου, καί ο μακ. Άρκάδιος καί ό γέρων Αλέξανδρος, 
έν τή τών Ίβήρων 6 γέρων ’Ιωακείμ, έχων πάντων τών έπισήμων έγγράφων 
έκ τών πρωτοτύπων συλλογήν καί δ γέρων Γαβριήλ Σταυρονικητιανός, οΐτινες 
καί έδημοσίευσαν πολλά εις τούς πρώτους τόμους τοΰ «Γρηγ. Παλαμά». Έκ 
τών καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου Θ/νίκης συχνά έπισκέπτονται τά αρχεία 
οί κ. κ. Ί. Παπαδόπουλος, Μιχ. Αάσκαρις (διά τά Σλαβωνικά) καί δ Α. Σιγά- 
λας, χάριν τοΰ Fr. Dolger, δστις έν τοΐς Fascimiles byzantinischer Kai- 
serkunden, 67 Abbildungen auf 25 Lichtdrucktafeln.. .beschrieben ... 
Munchen 1931, έχρησιμοποίησε καί τά ’Αθωνικά αρχεία.

Οί διαληφθέντες τέσσαρες Άγιορεΐται είναι οί πρόδρομοι τών κριτικών 
ιστορικών περί τοϋ Άθω μελετών, οιτινες ως αληθείς έπιστήμονές μή ύπο- 
πτήσαντες άπεκήρυξαν τό κράτος τών παραδόσεων, καί έπί τή βάσει τών 
αυθεντικών τής ιστορίας πηγών, ήτοι τών έπισήμων έγγράφων, παρέσχον τήν 
συμβολήν εις συγγραφήν τής σοβαράς τοϋ Άθω ιστορίας, άντιπροσωπευο- 
μένης τέως διά τε τών λεγομένων Πατρίων καί τών Προσκυνηταρίων. Ή 
ιστορία αιωνίως θά άναφέρη μετ’ εύλαβείας τά ονόματα αυτών, διότι ένε- 
καινίασαν νέαν περίοδον έν ταΐς περί Άθω ίστορικαΐς μελέταις. ’Έκτοτε 
έστρεψαν πάντες τά βλέμματα προς τά αρχεία τών Μονών καί έξεδηλώθη 
άμέριστον τό ένδιαφέρον τών μέν Αγιορειτών προς τήν τακτοποίησιν αυτών, 
τοϋ δέ έπιστημονικοϋ κόσμου προς μελέτην καί έκδοσιν. Τά δεινά τής έλλ. 
έπαναστάσεως άνεχαίτισαν έπί δΟετίαν σχεδόν τό έργον, έως ου δ Ούσπέν- 1

1 Καί μέχρι τοΰ νΰν έν Άγίιρ Όρει δέν πιστεύω νά εύρίσκωνται μοναχοί δυνάμενοι 
νά άναγινώσκωσιν αρχαία έγγραφα.
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σκης, θεμελιώσας τό κολοσσιαιον αύτοΰ εργον επί των μελετών εκείνων, έπα- 
νέφερεν αυτούς εις τήν ζωήν.

Τά γενικά ταΰτα περί των αρχείων τοΰ ’Άθω περαίνοντες έφιστώμεν 
την προσοχήν τοΰ αναγνώστου εις τό πλήθος τών χρυσοβούλλωνή δι’ ών οί 
Βυζαντινοί αύτοκράτορες αείμνηστον καταλιπόντες καί γεραράν τήν μνήμην, 
γενναιοδώρως καί όντως βασιλικώς εύηργέτησαν τάς Άθωΐτιδας μονάς.Τά λιτά 
καί απέριττα ταΰτα έγγραφα, έν άντιθέσει προς τά περίκομψα Τουρκικά 
φιρμάνια, εΐσί ζώσαι μαρτυρίαι τοΰ πλούτου τής προς τον πλη
σίον αγάπης καί τής προς Θεόν αμίμητου εύλαβείας τών μακα
ριστών εκείνων βασιλέων. Διά τών διαφόρων ούτοι αφιερωμάτων, τών θείιον 
καί ιερών κειμηλίων κ. ά'. κατέστησαν τον Άθω, τήν Άκρόπολιν ταύτην τής 
ορθοδοξίας, τό σεβασμιώτατον διά τών αιώνων προσκύνημα καί 
τό άπέραντον θη σαυροφυλάκιον περικλεΐον δ,τι τιμαλφές καί άξιόλο- 
γον περιείχε τό Βυζάντιον καί δΤ ών έν έκάστη εποχή μεταφερόμεθα εις παρα)- 
χημένους χρόνους καί άποθαυμάζομεν τά ένδοξα καί θαυμαστά τής Βυζαντινής 
ακμής υποδείγματα. Τό άξιόζηλον τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων παράδειγμα 
έμιμήθησαν καί οί τών ά'λλων ορθοδόξων κρατών ηγεμόνες, ιδία οί τής Μολ
δοβλαχίας, καί ούτω τό Άγιον ’Όρος ήδυνήθη, παρά τάς αντίξοους περιστά
σεις, νά διανύση τον ύπερχιλιετή βίον. Άλλ’ είναι αξιοθαύμαστοι καί οί 
αείμνηστοι εκείνοι πατέρες, οΐτινες διά μυρίων κινδύνων καί θυσιών κατώρ- 
θωσαν νά περισώσωσι τά πολύτιμα ταΰτα έγγραφα. Βεβαίως πολλά άπω- 
λέσθησαν, άλλ’δμωςτά πλεΐστα καί τά πολυτιμότερα διεσώ
θησαν. Τά ανεπίσημα έγγραφα, ένεκα τών διαφόρων επιδρομών καί άλλων 
περιπετειών, άπωλέσθησαν τά πλεΐστα, ως εΐπομεν Ικ τών τής πρώτης κατη
γορίας ολίγα, ών δμως έσώθησαν αντίγραφα. Οί δύο επίσημοι Λαυριώται 
λόγιοι τοΰ ΙΗ' αίώνος είργάσθησαν διά τον καταρτισμόν τοΰ αρχείου, άντι- 
γράψαντες μάλιστα τά σπουδαιότερα τών εγγράφων άπετέλεσαν ιδιαιτέρους 
κώδικας μετά διαφόρων σχολίων1 2. Τά έγγραφα ταΰτα έφυλάττοντο εντός σακ
κουλών ή κιβωτίων ή έρμαρίων φέροντα καί τον οίκεΐον αριθμόν τοΰ κατα
λόγου. Μετά τον Ούσπένσκην ό καθηγ. τοΰ Πανεπιστημίου Κων. Φρεαρίτης 
άναδιφήσας τό Λαυριωτικόν άρχεΐον εποιήσατο θαυμασίαν περιγραφήν 53 
έπισήμαιν εγγράφων έν Πανδώρα, τόμ. ΙΑ' 1863, σ. 32 καί 49-51, εΐτα έγραψε 
καί περί τοΰ Πάπα καί Βέκου, δτι ουδέποτε ήλθον εις Άθω, σ. 51-56. Νεώ- 
τεροι κώδικες αντιγράφων έγένοντο μετά τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος υπό 
τών λογίων Λαυριωτών Αλεξάνδρου, Σέργιου καί Ματθαίου διά τά Μυλο-

1 Τών Παλαιολόγων μόνων άναφέρονιαι έν τφ καταλόγφ περί τά 60 χρυσόβουλλα. 
’Αλλά ταΰτα είναι μέρος μόνον. Σήμερον ό αριθμός οδχος δύναχαι νά ύπερδιπλασιασθή.

2 Βλ. περί χούχων: Τά άγιορειχικά αρχεία καί ό καχάλογος χοΰ Πορφυρίου Ούσπέν- 
οκη, σ. 184 έ.
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ποταμινά καί τά σχετιζόμενα προς τά 'Αγιοπαυλιτικά όρια, καί των χρυσο- 
βοΰλλων (άνευ κατατάξεως των τελευταίων). Ούδεμία πρόνοια όμως έκτοτε 
έλήφθη περί ταξινομήσεως των εγγράφων τούτων. Εσχάτως, τώ 1916- 1917, 
ετοποθετήθησαν αί σακκοΰλαι εις τά μεγάλα ερμάρια εντός τοΰ Σκευοφυλα
κίου— ή μόνη αξιέπαινος φροντίς. — Πολλά όμως εΰρίσκοντο εις τά δωμάτια, 
εις την αλληλογραφίαν των εκάστοτε άρχιγραμματέων τής Μονής, οΐτινες, λαμ- 
βάνοντες αυτά διά τάς εκάστοτε άναφυομένας υποθέσεις, ήμέλουν έπειτα νά 
έπιστρέψωσιν εις τό οίκεΐον μέρος. Εις τούτων, ό Κορνήλιος, χρηματίσας από 
τοΰ 1904- 1923 άρχιγραμματεύς, είχε μεταφέρει πληθύν εγγράφων επισήμων 
οΐκαδε, ότε δ’ άπέθανε μετεκομίσθη ολόκληρος ή αλληλογραφία (μετά καί τών 
μαθητικών αΰτοΰ τετραδίων) καί έρρίφθη είς τρώγλην τινά παρά τό Γρα
φείου τής Μονής. 'Ότε τφ 1924 διεδεξάμην αυτόν άνακληθείς υπό τής Μονής 
έξ Αθηνών, έπεχείρησα καί έκαθάρισα εν μέρος καί περισυλλέξας εις κιβώτιου 
τά επίσημα έγγραφα έτοποθέτησα προχείρως είς τό γραφείου1, άλλ’ εντός τοΰ 
έτους παρητήθην καί εκτοτε διευθύνει τό γραφείου ό Γ. Σπυρίδων. Τό υπό
λοιπον μέρος τής είρημένης συμμειγοϋς αλληλογραφίας μετά καί άλλων επι
σήμων εγγράφων καί κωδίκων εύρίσκετο μέχρι τοΰ 1929 είς τά δωμάτια τοΰ 
επί 30ετίαν ΰπηρετήσαντος ως ύπογραμματέως Νεοφύτου. Τότε οΰτος, ϊνα 
καθαρίση τό δωμάτων, διέταξε τούς έργάτας καί διά κοφίνων καί πτυαρίων 
επέταξαν ως άχρηστον ύλην καί παληοεφημερίδας ολόκληρον την αλληλογρα
φίαν εκείνην μετά πάντων τών λοιπών πολυτίμων χειρογράφων έξωθεν τοΰ 
κάστρου, ένθεν δ άγριος Βορράς διεσκόρπισε καί εξελίκμησεν αυτά τήδε κάκεΐσε. 
Έπί μήνα όλον οί αδελφοί περισυνέλεγον τά υπολείμματα τής εθνικής ταύτης 
περιουσίας. Πολλά τούτων έχουσιν νΰν έν τοίς δωματίοις αυτών, άλλα προσε- 
κόμισαν εμοί, σφοδρώς διαμαρτυρόμενοι, καί τά επισημότερα παρέδωκαν εις 
την βιβλιοθήκην, ως καί την διαθήκην τοΰ πατριάρχου Διονυσίου τοΰ Βάρ- 
δαλη, δευτέρου κτίτοροςτής Μονής, τοΰ μητροπολίτου Χρυσάνθου κ.ά. Έν τοΐς 
προσκομισδεΐσί μοι ύπάρχουσι σπαράγματα διάφορα καί φύλλον τής Διαθή
κης τοΰ αγίου Αθανασίου, κώδιξ περιέχων ομιλίας θρησκευτικός καί πολλάς 
ειδήσεις περί τών ελληνικών κοινοτήτων Αύστρο - Ουγγαρίας καί έ'τερος τοΰ 
διασήμου λογίου Κρητός Γερασίμου τοΰ Βλάχου κτλ. Ό άρχιγραμματεύς δ 
μόνος ύπέχων άκεραίαν την ευθύνην, κληθείς παρ’έμοΰ καί άκούσας τό γεγο
νός, καί θεασάμενος τά μαρτύρια τοΰ εγκλήματος έπεδείξατο τελείαν απάθειαν 
καί ασύγγνωστου αδιαφορίαν, ουδέ απλήν παρατήρησιν ποιησάμενος τφ Βαν- 
δάλφ ύφισταμένω αύτοΰ. ’Αλλά καί οί λοιποί προϊστάμενοι αγρόν ήγόρασαν 2.

1 Δέν θά λησμονήσω ποτέ ότι μεταξύ τοΰ συρφετού τούτου τοΰ προοριζομένου είς 
απώλειαν μετά τών άλλων σπουδαίων εύρον καί χαρτφον χρυσόβουλλον είς τοιαύτην 
αθλιαν κατάστασιν, ώστε μόλις συνεκρατεΐτο. Έν τούτοις παρετήρησα δτι εκτοτε ούδείς 
ένδιεφέρθη να. έπιδιορθώση αυτό.

! Καί όμως ό θαυμάσιος άρχιγραμματεύς έγραφε πρό ετών είς τόν Παλαμάν: *Θά
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Άλλ' έτιμωρήθησαν οί Λαυριώται προϊστάμενοι ούτως άσυνέτως πολιτευό
μενοι, διότι, μετά των άποσκυβαλισθέντανν, άπωλέσθησαν και τα επίσημα 
έγγραφα των μετοχίων Θάσου και Συκιάς, άπερ μή κατορθώσαντες νά παρου- 
σιάσωσιν εις το υπουργείου δεν δύνανται νά λάβωσι την άποζημίωσιν, ως 
έ'παθον καί διά τής ’Ίμβρου τά μετόχια. Καί εκεί μέν ή έ'κδοσις νέων τίτλων 
κατωρθώθη δΓ άδράς δαπάνης, διά των ενεργειών τής εν Άγκυρα ελληνικής 
πρεσβείας καί πλείστων κόπων καί θυσίας μέρους των μετοχίων, άλλ’ενταύθα 
το κακόν εστιν άνεπανόρθωτον.Τίς οίδε καί πόσων ά'λλων μετοχίων θά ύπήρ- 
χον εν τοΐς διασκορπισθεΐσιν έγγραφα! Οί Λαυριώται ταγοί τιμωρούνται 
δικαίως, διότι καταφέρονται κατά τοΰ Καταστατικού Χάρτου. Καί δμως ό Χάρ
της οΰτος επιτάσσει τάδε: «Έκάστη Μονή ή εξάρτημα οφείλει νά έχη ακριβή 
καί λεπτομερή κατάλογον τών χειρογράφων, βιβλίων καί ιερών αμφίων, ιερών 
λειψάνων, αρχαίων εικόνων ή μνημείων ή σκευών καθόλου, ή διαφύλαξις καί 
καλή συντήρησις τών οποίων είναι ανατεθειμένη ύπ’ εΰθΰνην τής έκάστοτε 
Μοναστηριακής αρχής (ά'ρθρ. 110) το δέ κυρωτικόν νομοθ. διάίαγμα προσέθετο 
«υπό τήν ά'μεσον εποπτείαν τής Ί. Κοινότητος καί τής Δισενιαυσίας Συνάξεως 
δφειλοΰσης νά έκδίδη κανονιστικός περί αυτών διατάξεις» (ά'ρθρ. 42). Ή μή 
εφαρμογή τής διατάξεως ταΰιης έστοίχισε τή Μονή καί ά'λλα μείζω δεινά. 
Οί προ ημών φιλόμουσοι καί φιλότιμοι γέροντες, είχον συγκεντρώσει εϊς 
ιδιαίτερον διαμέρισμα εν τώ πυργφ τοΰ Τσιμισκή τάς έλληνικάς αρχαιότητας, 
άγαλμάτια, έπιγραφάς κττ., δσα εΰρίσκοντο διεσκορπισμένα· εις το Μουσείου 
τοΰτο καθορώνται νϋν μόναι αί θέσεις κεναί! Ό μακ. Λουδοβίκος ΙΊετί, 
αρχιεπίσκοπος τών έν Άθήναις Καθολικών, ό πολλάκις έπισκεψάμενος τήν 
Μονήν καί πλεΐστα ανέκδοτα δημοσιεΰσας, αλλά καί πολλάς ακολουθίας άγο- 
ράσας παρά τοΰ τότε ίσχΰοντος Άλεξ. Λαυριώτου, άνεκοινώσατό μοι, δτι παρά 
τφ είρημένφ λογίφ προϊσταμένφ ειχεν ΐδει σπουδαίαν συλλογήν μολυβδο- 
βοόλλων καί άλλων σφραγίδων καί υπογραφών αυτοκρατορικών καί πατριαρ
χικών. Προ διετίας ό υποτακτικός αυτοΰ Διάκο - Γερμανός παρέδωκε εις τον 
βιβλιοθηκάριον τής Μονής κώδικα νεότευκτον, έν φ ύπάρχουσι έπικεκολλη- 
μένα ΰπογραφαί αρχιερέων πατριαρχών κττ. άποκοπεΐσαι έκ τών γραμμάτων 
τοΰ Λαυρ. αρχείου. Όποιος βανδαλισμός καί ιεροσυλία! Παρ’ αΰτφ επίσης 
έφυλάττοντο πολλά κειμήλια, ών ή τΰχη αγνοείται μετά τον θάνατον αυτοΰ 
(1905), τών δωματίων καί τής βιβλιοθήκης περιελθοΰσης είς τήν κυριό
τητα τοΰ τότε άρχιγραμματέως Κορνηλίου καί νΰν τοΰ Ήλιοδώρου. Ό έν τοΐς 
μακαριστοΐς τφ 1908 διά δολοφονίας ταχθείς προηγ. Χρυσόστομος, 6 πολλά

δημοσιεύσωμεν σειράν χρυσοβούλλων, ινα καταδειχθή πόσον δίκαιον είχον οί αείμνη
στοι εκείνοι δωρηταί νά έμπιστευθώσιν είς χεϊρας τών 'Αγιορειτών μοναχών τά κειμή 
λιά των (οΰχί δμως καί τών νΰν Λαυριωτών προϊσταμένων), οΐτινες τά διετήρησαν μέχρι 
της σήμερον αλώβητα» (Τομ. Θ' σ. 527, 1925). Λόγοι αΰτοάαυμασμοΰ ανάξιοι εϊς τό 
στόμα εκείνου, δστις πράττει τά άντίθετα τών γραφομένων.
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υπέρ τής Μονής πονήσας, ήρξατο έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις τακτοποιών την 
επίσημον αυτής αλληλογραφίαν, ώς όράται νΰν εν τφ διαμερίσματι τοϋ Γρα
φείου, εις μεγάλους κατά αιώνας φακέλλους (άνευ δμως καταλόγου). Κατά τό 
σύστημα έπειτα τοϋτο άπεχωρίσθη ϋπ’ Ιμοϋ ή κατ’ έτος αλληλογραφία μέχρι 
1932, άλλ’ άλλαι άσχολίαι τής Μονής άνέκοψαν τό έργον μου εκείνο. Τό 
υπόλοιπον μέρος τών διαφόρων εγγράφων εις δεκάδα κιβωτίων έφυλάττετο 
τέως εν τή καθυγρφ αποθήκη τροφίμων, τή παρακειμένη τφ Γραφείω. Τίς 
οίδε τίνες τών κατά καιρούς επιτρόπων έξετόπισαν έκεΐθεν τά κιβώτια εκείνα 
και έρριψαν εις τάς τρώγλας και τά υπόγεια τοΰ καταχρηστικώς όνομα- 
ζομένου σκευοφυλακίου, διότι μόνον ράκη κα'ι πάσα συμφόρησις άχρηστων 
πραγμάτων υπάρχει εν αυτώ. Έκεΐ εισέρχονται οί άεργοι τών αδελφών περι
εργάζονται κα'ι άνακινοϋσι τά τετριμμένα καί κατερρακωμένα αντικείμενα 
καί λαμβάνουσιν εΐτι έξ αυτών αίροΰνται, χωρίς νά είναι ανάγκη νά ζητή- 
σωσι παρ’ οϊουδήτινος την άδειαν. 'Η περιεργία τών ρακοσυλλεκτών έπεξε- 
τάθη φυσικώς καί εις τό περιεχόμενον τών κιβωτίων εκείνων, καί επί σειράν 
ετών τοϋτο άνεδιφάτο καί άπεδεκατίζετο. Καί έβλεπον μεν εις τά δωμάτια 
τών αδελφών διάφορα έγγραφα, ιδίως πατριαρχικά, άτινα προετιμώντο διά 
την περίεργον καί μεγαλειώδη έμφάνισιν, άλλ’ ουδέποτε έφανταζόμην, δτι 
ό θησαυρός τοϋ άρχείου ήν ούτως εκτεθειμένος, λεία Μυσών, καταντήσας καί 
εις τό δοχεϊον, τό όποιον οί άδελφοί εχρησιμοποίουν εις τάς σαρδέλλας καί εις 
άλλας κοινοτέρας χρείας. Καί ου μόνον οί εντός, άλλά καί οί έκτος τής Μονής 
άπκηταί διήρπαζον έλευθέρως. Εύρον ως έπένδυμα καμηλαυχίου προερχομέ- 
νου έξ άγ. ’Άννης έγγραφον τοΰ Γυμνοπελαγησίου (Κυρά Παναγιά), δπερ 
άνασυνδέσας κατέχω εις χεΐρας. Άναλαβών την διεΰθυνσιν τοϋ Γραφείου τό 
παρελθόν θέρος, έκ τών πρώτων μου καθηκόντων έκρινα νά άνακαλυψω 
πόθεν προήρχοντο ταϋτα, καί δταν in medias res εύρέθην, έμεινα ένεός. Τό 
πολύτιμον περιεχόμενον τών κιβωτίων έκείνων ήν χύδην διεσκορπισμένον 
άνά τάς εΰρείας τρώγλας καί άπεσφηνωμένον εις τάς διαφόρους γωνίας καί 
κοιλώματα· ποΰ καί ποΰ άπετέλει άλωνα, εις ήν μυες καί γαλαΐ έχόρευον τον 
τραγικόν πυρρίχιον. Ούτως άναμεμειγμένα καί μετ’ άλλων υλών, ρακών καί έπί 
τών έκκενωματων [παλαιών στρωμάτων, καταπεπατημένα καί γέμοντα πάσης 
άκαθαρσίας καί συγκεκολλημένα έν μέρει υπό τών άφοδευμάτων τών γαλών, 
έκειντο ήμιεφθαρμένα πολύτιμα τής ιστορίας τής Μονής καί τοΰ έθνους κει
μήλια, έλεεινόν καί άξιοδάκρυτον τοΐς όρώσι θέαμα! Φαντάζεσθε τήν άδη- 
μονίαν καί άγανάκτησίν μου έπί τή βεβηλώσει τών γραπτών μνημείων καί έπί 
τφ άβδηριτισμώ τών τής Λαύρας προβούλων. Τφ 1914, πριν ή έξορισθώ διά 
τήν άνακήρυξιν τοϋ κοινοβίου έν τή Μετανοία μου, ευρών εις τά σκουπίδια 
τοϋ γραφείου έγγραφον τοϋ 1821, έσπευσα νά διαμαρτυρηθώ προς τήν Κυ- 
βέρνησιν έπί τφ γεγονότι, δημοσιεΰων αυτό έν τή «Ελληνική Επιθεωρήσει». 
Νϋν προ τοΰ τραγικοϋ θεάματος έσίγησα, καλΰψας τό πρόσωπόν μου έξ
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αισχύνης. Άφοΰ έπί δυο εβδομάδας άνεκίνησα καί παρεμέρισα τά ράκη και 
τάς ακαθαρσίας βοηθούμενος και υπό τοΰ αδελφοί Προκοπίου κα'ι δύο εργα
τών, υποκλέπτουν ώρας εκ τής τοΰ γραφείου εργασίας, έτοποθέτησα τον αμη
τόν εΐς πέντε κιβώτια, έξασφαλίσας δε αυτά εις παρακείμενον δωμάτιον παρ- 
έδωκα τοΐς έπιτρόποις τήν κλείδα, άναμένων, ΐνα κατά τάς παύσεις άγγαρεύσω 
τους μαθητάς τής Άθωνιάδος διά τήν διευθέτησιν καί ταξινόμησιν. Άλλ’ 
6 άρχέκακος ό'φις έφθόνησεν εκείνοι, ών ήβουλήθην να ά'ρω τάς αμαρτίας, 
με ήνάγκασαν εις παραίτησιν, καί ούτως έπήλθε τό μοιραΐον.

Έπί δεκαετίαν δ πρωτονοτάριος τής Λαύρας δεν έφιλοτιμήθη, ΐνα πρό
χειρον κατάλογον ποιήσηται τών χρυσοβούλλων καν τής Μονής. Εις μάτην 
αϊ προτροπαί καί επικλήσεις τών έν Καρεαΐς τοπικών καί κρατικών αρχών, 
εις μάτην αί υποδείξεις τών επισήμων επισκεπτών καί επιστημόνων περί 
καλυτέρας διατηρήσεως καί τής αναγραφής αυτών τά πάντα εις ώτα μη 
άκουόντων. Ημέραν τινά, προ τών δμμάτων αυτού διερευνών τά ερμάρια 
ένέτυχον τιμαλφεστάτω διά τήν άγιορειτικήν πολιτείαν έγγράφφ, τώ Α'Τυπικώ 
τοΰ Τσιμισκή1. Ήν τόσον περί τά ά'κρα έφθαρμένον, ώστε εκινδύνευον νά άπο- 
ποσπασθώσι ταϋτα. Συνέστησα αύτφ τε καί τώ σκευοφύλακι τήν έπικόλλησιν 
έκ τών ό'πισθεν πανίου προς εξασφάλισιν. Πέρυσι μετά δύο έτη εύρον αυτό 
εις τήν ιδίαν καί χείρω κατάστασιν! Εις τον δικηγόρον Καλούσην, πληρεξού
σιον ήδη τής Μονής έν Άθήναις, τό πρώτον προ εξαετίας παρουσιαζόμενον 
εις τήν Μονήν, παρεχώρησαν δλα τά φιρμάνια καί τούς Ιπισήμους τίτλους 
καί τά άφιερωτήρια τών έν Τουρκία κτημάτων ά'νευ καταλόγου, άνευ άπο- 
δείξεως καί έγγυήσεως. Καί τά έπίσημα έκεΐνα έγγραφα αμφιβάλλω, άν θά 
έπιστραφώσιν εις τήν Μονήν. Ζητήσας τώ 1930 γνιοστόν χρυσόβουλλον διά 
τον Μυλοπόταμον ’Ανδρονίκου τού Παλαιολόγου καί άναδιφήσας ολόκληρον 
τό άρχεϊον δεν εύρον. Ό περίεργος αναγνώστης θά έπιθυμή νά μάθη τίς 
ή τύχη τών χρυσοβούλλων τής Λαύρας; Άκουσάτω. Επειδή ό φωτογραφήσας 
αυτά κ. Millet ούδεμίαν ειδικότητα έχει περί τοιαύτας έκδόσεις παρεχώρησε 
ταϋτα προς τήν Βυξαντινολόγον κόμησσαν Germaine Rouillard, ήτις καί 
έξέδοτο τά προυτόλεια έν τφ «Βυζαντίω» (Τόμ. III σ. 238-246. Bruxelles 
1926). Ιδού πού κατήντησαν οί θησαυροί τοΰ Λαυρ. αρχείου! Εις Γαλάτιδα 
γυναίκα, ώσεί έλειπον άνδρες έξ Ελλάδος ! Καί όμως, ΐν’ αποδείξω αύτφ, 
δτι υπάρχει «αρχών έν ’Ισραήλ» έδημοσίευσα κατά καιρούς τινα τών έπισή- 
μων έγγράφων, ών είχον αντίγραφα λάβει, ώς δοκίμια έκδόσεως έπισήμων 
Άθωϊτικών έγγράφων1 2. ’Αλλά καί κριτικήν περί τών έγγράφων έν γένει τοΰ

1 ’Επειδή τοΰ έν τώ Πρωτάτω άποκειμένου διημφισβητήδη υπό τοΰ φίλου καβηγη- 
τοΰ κ. Ί. Παπαδοπούλου ή γνησιότης, ίσιος τοΰτο είναι τό πρωτότυπον.

2 Βλ. 'Ιστορίαν τοΰ άσκητισμοΰ τόμ. Α' Θ/νίκη 1929 σελ. 138 - 242 έν δλφ 55 έκ τοΰ 
αρχείου τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων Γρηγ. Παλαμάν έτ. ΙΔ’. σ. 323-331 Θ/νίκη 
1930, τρία πατριαρχικά σιγίλ?,ια. ’Εναίσιμα έπί τή 35 έπετηρίδι τής έπισήμου δρασεως
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’Άθω έγραψα καί έν «Τοΐς Άγιορειτικοΐς άρχείοις» και ιδία έν τψ «Γρ. 
Παλαμά» "Ετος ΙΕ', 1931 σ. 19-23, 65-73, 120-130. Έν τψ Ζ' τόμ. των 
Θρακικών (1935) σκιαγραφήσας την ιστορίαν τοΰ μονυδρίου τοΰ άγ. Στεφά
νου έν Άδριανουπόλει, παρέλαβον έν τελεί καί τά σιγίλλια και πατριαρχικά 
γράμματα. Ό συνάδελφος·κ. Σπυρίδων Καμπανάος πολλούς κώδικας νεωτέρας 
φιλολογίας και δή αλληλογραφίας λογίων τοϋ ΙΖ' καί ΙΗ' αίώνος άνδρών 
κρατεί κατακλείστους έν τοΐς κιβωτίοις τοΰ δωματίου αυτού, ΐνα μη άλλος τις 
Έλλην θηρεΰση δόξαν, έ'ως αυτός εύρη τούς κόμητας καί τάς κομήσσας. ’Ιδού 
έν συντόμψ ή ασύγγνωστος αδιαφορία των τής Λαύρας Άλεξανδριδών, ήτις 
άφήκεν άμύθητον ιστορικόν και αρχαιολογικόν πλούτον αυτής νά άπορριφθή 
είς τά σκουπίδια. Δέν θέλω νά φέρω ώς παράδειγμα τήν έν πάσι μεγαλειώδη 
τοΰ Βατοπεδίου Μονήν, ήτις, όπως κατά άλλα, προέχει οΰτω και διά τήν 
υποδειγματικήν τοΰ αρχείου αυτής ταξινόμησιν, όφειλομένην κυρίως είς τον 
πεπνυμένον έκεΐνον καί μεγαλεπήβολον άνδρα, τον άληστου μνήμης ’Άνθιμον, 
εις δν κατά μέγα μέρος οφείλεται ή νΰν ευημερία και ευδοξία τής Μονής. Καί 
έξ αυτού μάλιστα έχουσι δημοσιευθή τά πλεΐστα υπό τοϋ Regel, τοΰ Μ. Γούδα 
καί των προϊσταμένων αυτής μακ. Άρκαδίου καί τοΰ άρίστου άρχειοφύλακος 
’Αλεξάνδρου εις τούς πρώτους τόμους τοϋ Γρηγ, Παλαμα. Δέν μνημονεύω τήν 
γεραράν τοΰ Εηροποτάμου Μονήν, ήτις συγκαταλέγει έν τοΐς προΐσταμένοις 
αυτής τον φερωνύμως προηγ. Εύδόκιμον, δστις μετά τής ιστορίας τής Μονής 
(Ή έν Άγίψ ’Όρει ’Άθω... Μονή τοΰ Ξηροποτάμου, Θ/νίκη 1925) έξέδοτο 
πλεΐστα έγγραφα καί κατάλογον αυτών, έχει δέ καί προς έκδοσιν καί διεξοδικόν 
τοιοΰτον. Περιορίζομαι είς τάς μικροτέρας τών Μονών, τήν τοϋ Κωσταμονίτου, 
ήτις έχει τον άκαταπόνητον καί αεικίνητον πατέρα Συμεών καί τον γηραιόν 
παπά Μόδεστον. Ούτος μέν ιδιάζει περί τά βιβλία καί τά χειρόγραφα, δ δέ 
διαρκώς άσχολεΐται είς τον καταρτισμόν τοΰ αρχείου 1 άναπληροΰντος αυτούς 
έν πάσι τοΰ καλοκάγάθου καθηγουμένου Συμεών. Καί κατά σειράν οδεύω 
είς τήν τοΰ Δοχειαρίου, ήτις, εί καί ιδιόρρυθμος, προδίδωσιν αμέσως ύφ’ δλας 
σχεδόν τάς απόψεις τον τύπον καλής καί εύνομουμένης Μονής. Τήν ιστορίαν 
τής Μονής έξέδοτο ό έμός σεβαστός Σχολάρχης αρχιμανδρίτης Χριστόφορος 
Κτενάς *. Άλλ’ ό καταρτισμός τοΰ αρχείου οφείλεται είς τον έκ τών προϊστα
μένων αυτής εύπαίδευτον γέροντα Ιερόθεον, δστις καί άρίστην μονογραφίαν 
έξέδοτο (από δικαστικής άπόψεως): Τό μονύδριον τοΰ Καλλιγράφου (Άθήναι, 1 2

Τά κειμηλαρχεΐα καί ή βιβλιοθήκη τής Μ. Μεγίστης Λαύρας εν κινδύνφ. 321

τοΰ μακαριωτ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου αρχιεπισκόπου ’Αθηνών σ. 105 - 123, Άθή- 
ναι 1931, ανέκδοτον σιγίλιον τοΰ ’Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου κττ.

1 Βλ. 'Ιστορικήν 'Αλήθειαν κτλ., Άθήναι 1932, ένθεν έκ τοΰ πλήθους καί κατά τάξιν 
δημοσιευόμενων εγγράφων, εικάζει τις περί τής φιλοκαλίας τών σεβ. γερόντων.

2 Ή έν άγίφ Όρει τοΰ Άθω.. . Μονή τοΰ Δοχειαρίου, Άθήναι 1921, μετά καταλό
γου τών έπισήμων έγγράφων, ών τά σπουδαιότερα έδωκεν είς τόν τύπον έν τή Έπετηρ. 
τής Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. Δ', σ. 285 - 311 καί Ε', σ. 100 - 129.

Επεγηρις Εταιρείας Βυζλντ. Επουδον, ίτος ΙΑ'. 21
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1929). Σπεύδω προς την τοϋ Ξενοφώντος, to σεμνόν τοΰτο κοινόβιον, συ τό 
άρχεΐον πρώτος έδημοσίευσεν ό Λουδ. Πετί εν Actes de l'Athos, είτα και 
ό Ε. Kurtz (1903 και 1913). Οι σεβ. Γέροντες Δαμασκηνός καί ’Αβέρκιος 
εργάζονται δραστήριος περί την ταξινόμησιν καί καλήν των εγγράφων δια- 
τήρησιν, ώς μαρτυροΰσι δυο έργα δημοσιευθέντα εσχάτως επί τή βάσει οργα
νωμένου αρχείου μετά πολλών ανεκδότων κειμένων ζ Καί παραγίγνομαι εις 
την τοΰ άγ. Παντελεήμονος Μονήν τοϋ ‘Ρωσσικοΰ, ήτις πρώτη πασών διά 
τών Acta praesertim graeca (Κίεβον 1873) έδωκε τό καλόν παράδειγμα 
εις τήν συστασιν αρχείων καί τήν έκδοσιν εγγράφων 1 2 3. Είναι περιττόν νά 
επιμείνω ενταύθα, διότι πάντες ϊσασιν, δτι ή γεραρά αυτή Μονή υπό πάσαν 
έποψιν τυγχάνει πρότυπον όργανώσεως καί μοναδικής ακρίβειας. Καί ούτως 
οδήγησα τον αναγνώστην εις τήν μικράν μέν αλλά καλλιτεχνικήν Μονήν τοΰ 
αγίου Γρηγορίου. Αϋτη παρίσταται ώς τηλαυγές παράδειγμα, τί δύναται 
ό άνθρωπος, ου «δεινότερον ούδέν πέλει» καί επί ξηροϋ βράχου έτι ίστάμενος. 
Τά καλά καί θεάρεστα τής Μονής ταύτης, ήης ηύτύχησε νά έχη οργανωτήν 
τον μακ. Συμεών καί εύλαβεστάτους καί φιλοπροόδους πατέρας, εξιστόρησα 
άλλοτε διά πολλών κρίνων τήν Ιστορίαν τής Μονής (Θ/νίκη 1921), εν τφ 
Γρηγ. Παλαμά·1. Νϋν έπιπροστίθημι, δτι ό κ. Βαρλαάμ συμπληρών τό άξιέ- 
παινον έργον έ'δωκεν εις φώς τά τής Μονής «Έγγραφα» (Θ/νίκη 1929). Οϋτω 
πάσαι αί ίεραί Μοναί γνωρίζουσι κατά τάς άνάγκας νά χρησιμοποιώσι τά 
αρχεία αυτών καί μόνη ή Μεγίστη Λαύρα δεν είναι είς θέσιν νά ύπερασπίζη 
τά έαυτής συμφέροντα- π.χ. εσχάτως άναφυείσης διαφοράς οριακής μετά τής 
τοϋ άγ. Παύλου, ούδείς έγνώριζεν δτι υπάρχει ολόκληρος κώδιξ τών τίτλων 
καί δικαστικών εγγράφων! "Ινα μή δε καταστώ προσκορής, άφίνω τάς λοιπάς 
Μονάς, αΐτινες πάσαι φιλοτίμως εργάζονται προς τήν δσον ένεστι καλήν δια- 
τήρησιν καί δημοσίευσιν τών εγγράφων αυτών, καί καταλήγω, δθεν έδει, ΐνα 
ποιήσωμαι τήν αρχήν, εις τήν Ί. Κοινότητα, ήτις ου παύεται διαρκώς συν
ιστώσα καί προτρέπουσα τάς ίεράς Μονάς εις πάν καλόν καί θεάρεστον, ιδοϋσα 
δ" αϋτη τό καλόν παράδειγμα προ 12ετίας διώρισεν επιτροπήν εκ τών επιλέ- 
κτων αυτής μελών καί συνέταξε τον «Κατάλογον τών εν τφ άρχείφ τής Τερ. 
Κοινότητος άποκειμένων Τυπικών τοΰ 'Αγ. Όρους, χρυσοβούλλων κ.τ.λ». 
(Άθήναι 1921)4. ’Ιδού ζώντα παραδείγματα προς άπομίμησιν.

1 Τό Υπόμνημα κτλ. Θ/νίκη 1929, καί Υπόμνημα., καί επίσημοι τίτλοι καί έγγραφα 
κτλ. Άθήναι 1930.

2 Ώς συμπλήρωμα τών Acta θεωρητέον τό τοΰ Φιλαλήθους, Περί τοΰ ζητήματος τής 
έν "Αθω ίεράς Μονής τοΰ άγ. Παντελεήμονος, Κ/πολις 1874.

3 Τόμφ Τ'. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής έν "Αθω ί. μ. τοΰ άγ. Γρηγορίου, σ. 261- 
277, 510 - 517 καί 571 - 577 (μήπω περατωθεΐσα).

4 Επειδή έν τφ προχείρφ τοΰτω καταλόγφ άναφέρονται «σακκοΰλαι» ανάγκη νά 
καταγραφή καί ταξινομηθή καί ένταΰθα τό περιεχόμενον αυτών.
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Β'.
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ,

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, Ο ΕΝΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ,

Η ΑΘΛΙΛ ΚΑΤΛΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ.

Ό κίνδυνος των χειρογράφων — Διαρπαγή διαφόρων κωδίκων — Κατάλογοι 
ελλιπείς—Ό νεοτνπωτος κατάλογος—Πλημμελής ή διατήρηοις — ΑΙ 
έντυποι βιβλιοθήκαι—‘Ή. λαφυραγωγία καί η άπεμπόληοις—’Ανάγκη 
αυγκεντρώοεως των χειρογράφων καί λεπτομερούς καταλόγου.

Τό "Αγιον ’Όρος εν ταϊς βιβλιοθήκαις αύτοΰ περικλείει μέγα μέρος τής 
πνευματικής περιουσίας τών Βυζαντινών και έ'τι μεγαλΰτερον τών Μεταβυ
ζαντινών, άποτελοΰμενον εκ περγαμηνών και χαρτώων κωδίκων. Έκ τών 
μέχρι τοΰδε έκτυπωθέντων καταλόγων τών χειρογράφων αναβιβάζεται ό αρι
θμός αυτών εις 10.000 περίπου. Τούτων τό Χ/3 είναι τής βιβλιοθήκης τής 
Λαύρας (μετά τών ύπ’ έμοΰ περιγραφέντων τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων 
και τής ‘Αγίας ’Άννης). Και δεν είναι μόνον οί πλείονες κώδικες τής Λαύρας, 
άλλα και οί σπουδαιότεροι, ιδίως τής Κ. Διαθήκης, τά ά'ριστα αντίγραφα, 
κεκοσμημένα διά μοναδικών καί έκπάγλου τέχνης μικρογραφιών καί δια- 
ποικιλμάτων (καί φύλλα τοΰ ς' αίώνος)' τών Ελλήνων ιατρών, τοΰ εικονο
γραφημένου Διοσκορίδου καί τών πατέρων τής Εκκλησίας, αλλά δη καί τής 
νεωτέρας φιλολογίας σπουδαιότατα ύπάρχουσι μνημεία. Δικαίως Κύριλλος 
ό τής Λαύρας κλεινός προηγούμενος, ό πολλά μοχθήσας διά τε τό άρχεΐον 
καί τον πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης άφιεροΰται τούτη τούς δε τούς στίχους:

’Ένθα δι’ άρμονίης ιερής μελιηδέες βίβλοι, 
εστία τών μουσών, κήπος ευφροσύνης, 
κρήνη βρνονσα νέκταρα ψνχοτρόφα.

Καί δεν ήσαν ταϋτα μόνα τά τής Λαύρας χειρόγραφα, δσα εκ τών διαφό
ρων επιδρομών καί έκ τοΰ πανδαμάτορος χρόνου (πολλάκις έν τρώγλαις καί 
κρύπταις διατηρούμενα) διεσώθησαν. Οί μεγαλύτεροι εχθροί αυτών υπήρξαν 
οί αρπαγές έπισκέπται τών πεπολιτισμένων λαών, οΐτινες δυστυχώς προς την 
ιεροσυλίαν ταύτην έχρώντο αύτοΐς τοΐς Έλλησιν μισθάρνοις. Ώς καί άλλοτε 
έγράψαμεν (βλ. Γρ. Παλαμάν, έτ. ς' σ. 264-266), Ίανός ό Λάσκαρις άπεκό- 
μισε χάριν τοΰ Λαυρέντιου τών Μεδίκων 50 κώδικας, μόνον έκ τής Λαύρας, 
Ελλήνων κλασσικών συγγραφέων καί 53 δ ’Αρσένιος Σουχάνωφ, απεσταλ
μένος τοΰ Τσάρου ’Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Έτι περισσοτέρους έσύλησεν δ 
έξωμότης ’Αθανάσιος ό Κύπριος προς πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατι- 
κανοΰ καί τελευταΐον δ Μηνάς Μηνιωΐδης διά τήν τών Παρισίων. ’Αλλά 
μόνον αυτοί είναι οί άποδεκατίσαντες τάς Άθωίτιδας βιβλιοθήκας; Συχνότατα
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ό φυλλομετρών τούς καταλόγους των Ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών σταματά και 
μετ’ άλγους άναγινώσκει τά σημειώματα τής τών κωδίκων προελεύσεως. Αί 
μοναί τοϋ ’Άθω άπαντώνται σχεδόν κατά παν βήμα.

Πρώτος επέστησε την προσοχήν διά την περιφροΰρησιν τοΰ θησαυρού 
τών χειρογράφων 6 μέγας τών 'Ιεροσολύμων Πατριάρχης, Χρύσανθος ό Νοτα- 
ράς, άρχομένου τοΰ ΙΗ' αιώνος έπισκεψάμενος τον Άθω \ Ούτος είς τον 
δημοσιευθέντα κατάλογον έσταχυολόγησε τά σπουδαιότερα τών χειρογράφων 
τών Μονών, ών έν Λαύρα νϋν δύο ζητηθέντα παρ’ εμού δεν εύρέθησαν1 2. 
Μάτην καί δ αοίδιμος Κοραής είς τά είς Ίσοκράτην Προλεγόμενα κρούει 
τον κώδωνα τοΰ κινδύνου καί προτρέπει τά Πατριαρχεία καί τάς Μονάς να 
προβώσιν είς την τακτοποίησιν καί αναγραφήν τών χειρογράφων έκτιθείς 
μάλιστα καί σχεδιάγραμμα. Άνεμένετο δ μακ. Λάμπρος, δστις τώ 1880, απο
στολείς υπό τής Έλλ. Κυβερνήσεως κατέγραψεν εις δύο μεγάλους τόμους τά 
χειρόγραφα τών Μονών (πλήν Λαύρας καί Βατοπεδίου). Ούτος έν τή προς 
τήν Βουλήν Εκθέσει αύτοΰ (Άθήνησι 1880) διεκτραγωδεί τήν άθλίαν κατά- 
στασιν, είς ήν εύρε πολλάς των βιβλιοθηκών καί τήν κλασσικήν τών μονα
χών αδιαφορίαν, έφ’ φ καί έπέσυρεν ό ζηλωτής καθηγητής τήν μήνιν τών 
Αγιορειτών. Έν τή Λαύρα δεν είργάσθη δ Λάμπρος, διότι ήδη δ μακαρ. 
προηγ. Χρυσόστομος συνεχίζων εργασίαν τοΰ ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου κατήρ- 
τιζεν έκτεταμένον κατάλογον, δν μετά ΙΟετίαν δλην έ'φερεν εις πέρας, μνημειώ
δες έ'ργον, είς τρεις παμμεγέθεις τόμους. Τούτον πολλοί τών Ευρωπαίων έξετί- 
μησαν καί επί τή βάσει αύτοΰ έμελέτων πάντοτε τούς Λαυρ. κώδικας’ ήν δέ 
παγκοίνως γνωστός εκ μερικής τών έπισκεπτομένων αντιγραφής. Πάντες δέ οι 
Βυζαντινολόγοι άνυπομόνως έκαραδόκουν τήν είς τον τύπον εμφάνισιν αύτοΰ.

Κατά τό 1924, αποδοθείς είς τήν διακονίαν τής Μονής, εκ τών πρώτων 
μου μελημάτων έθεώρησα τήν τοΰ καταλόγου τούτου έκτύπωσιν άλλ’ άπη- 
τεΐτο τεραστία δαπάνη, ενός εκατομμυρίου δραχμών! Άλλ’ ούδέν αδυνατεί 
τώ θέλοντί’ «φιλεΐ γάρ Θεός συγκάμνειν τώ κάμνοντι», καί ώ τοΰ θαύματος! 
Τί οΐκονομεΐ ή θεία πρόνοια; Κατά μήνα’Ιούλιον τοΰ αύτοΰ έτους επισκέ
πτεται τήν Μονήν δ έν Θεσσαλονίκη Άγγλος γενικός Πρόξενος. Ή εύκαι- 
ρία ήτο λαμπρά, δταν έν τή βιβλιοθήκη έζήτησε τον κατάλογον τών χειρο
γράφων καί μετ’ άπορίας ήκουσεν δτι έν τοΐς- έκδοθεΐσι δαπάναις τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας3, δεν περιέχονται οί πολύτιμοι κώδικες τής

1 Βλ. Ίστορ. ’Ασκητισμού Α', σ. 19-80, καί Μεσ. Βιβλιοθ. ΣάθαΑ', σ. 273-284.
2 Περί τών Λαυριωτικών κωδίκων άπεμποληθέντων καί ευρισκομένων ήδη έν τοΐς 

Μουσείοις τής Ευρώπης βλέπε Μιχαήλ ό Γλύκας, έκδ. Σωφρ. Εΰστρατιάδου, Άθήναι 
1905, Προλεγ. σ. ριε', έν οίς καί οί άριστοι τοΰ διάσημου συγγραφέα)?, Omont είς τόν Β' 
τόμον τής περιγραφής τών έξ ’Ανατολής χειρογράφων (150 τής Λαύρας) έν τή ’Εθν. 
βιβλ. τών Παρισίων.

! Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, edited for the Syndics of 
the University Press, by Spyr. P. Lambros, Cambridge Vol. I - II 1895 -1900 4°v 
a. VIII, 438, VII, 597.
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Λαύρας. Ή παράκλησίς μου ήκοΰσθη μετ’ εΰμενείας και ό εΰγενής ’Άγγλος 
ΰπισχνεΐτό μοι, δτι θά ένεργήση, ΐνα ή Κυβέρνησις αΰτοϋ συμπληρώση τό 
άγιορειτικον τρόπαιον1. Ό κ. Πρόξενος, τηρήσας ως ’Άγγλος την ΰπόσχεσιν, 
ένήργησε δραστήριος και ή Βρεττανική Κυβέρνησις τό επόμενον έτος άπέ- 
στειλεν επιστήμονα, ΐνα παραλαβή τά χειρόγραφα τοϋ καταλόγου τοΰ προηγ· 
Χρυσοστόμου προς εκτυπωσιν. Προς δυστυχίαν ό συνάδελφος κ. Καμπανάος, 
δστις εύρίσκετο αντικαταστάτης μου εν τφ γραφεία) τής Μονής, άκοΰσας την 
άπροσδόκητον πρότασιν, έταράχθη, άφ’ οΰ εκ τοΰ καταλόγου τοΰτου ως έξ αστεί
ρευτου πηγής παρουσιάζεται ως δεινός άνεκδοτολόγος' ήρνήθη λοιπόν μετά 
τών επιτρόπων την παράδοσιν τοϋ χειρογράφου. Άπίστευτον πράγμα! ήρνή- 
θησαν την προσφοράν χάριν τής επιστήμης ενός Ικατομμυρίου έπ’ δνόματι 
τής πενομένης Λαύρας. Δεν αρκεί τοϋτο, καλοΰσί με ΐνα μοι άπαγγείλωσι κατη
γορίαν και τιμωρήσωσί με μάλιστα, δτι άντιγράψας τον κατάλογον εδωκα 
προς εκτυπωσιν! Έν προκειμένω δμως συνέβη καί έ'τερον έγκλημα εις τήν 
επιστήμην. Ό καλός ιατρός συναπαρτίζει, χειραγωγούμενος βεβαίως υπό τοΰ 
εΐρημένου καταλόγου, πρόχειρον αναγραφήν τών κωδίκων, κακόν συνονθύ
λευμα, αυτός ό καί τά στοιχεία άγνοών τής Παλαιογραφίας, καί έπικοινωνή- 
σας μετά τοΰ έν Παρισίοις φιλομουσου άνδρός, τοΰ πρώην Λεοντοπόλεως 
Σωφρ. Εΰστρατιάδου, άναφέρεται προς τό έν Μασσαχουσέττη τής ’Αμερικής 
τής Κανταβριγίας Πανεπιστήμιον, δπερ πιστεΰσαν, δτι πρόκειται περί έκτυ- 
πώσεως τοΰ γνωστοΰ καταλόγου τής Λαύρας προθόμως έπεκουρησε διά 
300.000 χρυσ. φράγκων. Καί είδε τό φώς άτυχώς τοΰ τόπου ό κίβδηλος 
κατάλογος τής βιβλιοθήκης τής Λαύρας1 2, καί ό έπιστημονικός κόσμος έμεινεν 
έμβρόντητος προ τής κακουργίας, δταν άντελήφθη, δτι αί μέν χεΐρες, χεΐρες 
Ήσαΰ, ή δε φωνή ’Ιακώβ!

“Ινα δε μή μ’ έκλάβη τις ως άρρητολόγον, έπιθυμώ νά παρουσιάσω 
δείγματά τινα έκ τών μαργαριτών τοΰ σοφοΰ καταλόγου 3. Έν πρώτοις δέον 
νά γνωρίζωσι πάντες, δτι ή κατάταξις τών χειρογράφων καθ’ ύλην καί εις 
θέσεις κατά τά στοιχεία τοΰ ελλην. αλφαβήτου είναι παλαιά. Ό νέος δμως 
κωδικογράφος κατώρθωσεν έν πολλοϊς νά συγχίση τήν τάξιν ταυτην καί

1 Λυπούμαι διότι δέν έμεσίτευσα παρά τφ ρέκτη καί φιλομούσιρ άνδρί διά τήν έκτύ- 
πωσιν τοϋ έμοΰ καταλόγου τών χειρογράφων τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων, Άγιας 
Άννης, κτλ. ον εν δυσί τόμοις έχιον προετοιμάσας από τοΰ 1913 άνέμενον τόν γενναΐον 
χορηγόν.

2 Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας (τής έν άγίω δρει) συνταχθείς υπό 
Σπυρίδωνος μονάχου Λαυριώτου ίατροϋ, έπεξεργασθείς δέ καί διασκευασθείς υπό Σωφρο
νίου Εύστρατιάδου μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως κτλ. Paris 1925, 4ον, σ. δ' 513. 
(Κώδικες 1 - 2046 τής Μονής λίαν άτελώς περιγραφόμενοι).

3 Έπεχείρησα τό πρώτον τοϋτο έν τή διατριβή μου Τό μωρόν άλας. Ό άνεκδοτολόγος 
ιατρός Σπυρίδων Καμπανάος, Λαυριώτης έλεγχόμενος ως λογοκλόπος καί πλαστογράφος, 
Θεσσαλονίκης 1933, σ. 14 -17.
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ν5 άναγράψη διαφόρως είς δυο θέσεις τον αυτόν κώδικα. Διά τάς πολυπληθείς 
των κωδίκων σημειώσεις άρκεΐται νά παραπέμψη είς τον «Γρηγόριον Παλα- 
μάν», ωσεί ό κατάλογος ήν παράρτημα τοΰ περιοδικού εκείνου, δσας δε 
σημειώσεις άνέγραψέν είσι πάσαι εσφαλμέναι1.

π. χ. Δ 70, φ. 7α Κατάλογος. Ό Κώδιξ έχει ουτω.

Μη τεμνέτω τις τά^φύλλα 
βιβλίων γράμμασιν αί 
τώ καν σιγά μου τό στό
μα τοΐς δοκοϋσιν ευ
τελή τα χαρτία ΰπάρ- 
χειν, αλλά τό κρίμα 
έστί μέγα.

Μή τεμνέτω τις τά φύλλα τών βιβλίων, 
γράμμασι αιτώ, καν σιγά μου τό στόμα, 
τί; σοί δοκοϋσιν ευτελή τά χαρτία; 
αλλά τό κρίμα τοΰ τέμνειν εστί μέγα, 

Θεόδουλος.
δηλ. άριστα από πάσης άπόψεως.

Ούτως έχομεν τετράστιχον είς δωδεκασυλλάβους χωλιάμβους, οΰς δ εκδό
της κατέστρεψε, παραλείψας καί τό: τοΰ τέμνειν. Ό κώδιξ περιέχει τοΰ 
Άγιοπολίτου Ερμηνείαν τοΰ Ψαλτήρος καί εγράφη χειρί Ίωάννου μαθητου 
τοΰ αγίου ’Αθανασίου τοΰ κτίτορος τής Μονής· επομένως είναι αρχαιότατος, 
τοΰ 984. Ό Θεόδουλος επίτιμα τους ψαλιδιστάς καί διαφθορείς τοΰ κώδικος.

Β 62. ’Ασκητικά, γράφ. ’Απόστολος.
Β 63. γράφ. ακέφαλος καί κολοβός.
Θ 186. ’Αγαπίου ρήτορος ίστορίαι Περσών, γράφ. Άγαθίου ρήτορος, 

τό δ’ έτος γρ. ιδ' αίώνος καί οΰχί ιε'.
Μ 36. Ίατροσόφιον μέγα (τόσον μόνον).
Πάς τις παρ’ ίατροΰ άνδρός θά ανέμενε κάτι πλέον διά τό ίατροσόφιον 

τοΰτο, δπερ μάλιστα είναι τό περίφημον τοΰ Άχμέτ, προέρχεται δε Ικ τών 
τοΰ Γερμανού καθισματαρίου Λαυριώτου μετερχομένου τον Ιατρόν, καί είναι 
τοΰ ιζ' αίώνος. ’Ίσως εποιήσατό τις αυτφ τοιαύτην παρατήρησιν, δι’δ έλαβε 
τον κώδικα αυδις ό ιατρός άνά χεΐρας καί ορίζει αΐιτοΰ νέαν θέσιν Θ 221, 
ένθα δίδει μερικήν περιγραφήν, χωρίς νά κάμη καί πάλιν διάγνωσιν καί νά 
παραβάλη αυτόν προς έ'τερον άρχαΐον καί σπουδαϊον κώδικα τοΰ Άχμέτ εν 
τή Λαυρ. Βιβλιοθήκη.

Γ 129 Ίωάννου Χρυσοστόμου ‘Υπόμνημα είς τό κατά Ίωάν. εύαγγέλιον. 
Δεν παρετήρησεν δμως δτι εν τέλει τοΰ κώδικος μόνον δυο φύλλα είναι τοΰ 
κατά Ίωάννην, τό δ’ δλον 44 όμιλίαι είς τό κατά Ματθαίον.

Δ 77. Χρυσοστόμου ιδ'.
Εννοείται Λόγοι, καί περιγράφεται ό κώδιξ μέχρι φ. 345 Ρ, τά δ’ εφεξής

Βλέπε τινά δείγματα Ινθ’ ανώι.
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παραλείπονται, είναι δέ 7 λόγοι: Προς τάς συνάξεις, προς τούς έν έορταΐς καί 
οί πέντε κατά ’Ιουδαίων φ. 346 “-399. Ό τελευταίος κολοβός.

Δ 84. φ. 132, γράφ. 456.
Θ 217. φ. 898, γράφ. 449.
Λ 117. φ. 398“ Ίωάννου Χρυσοστόμου, γράφ. Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης.
Γ 44. Κακώς αναγράφεται ώς παλίμψηστος.
Γ 60. Διήγησις ... επισκόπου' παραλείπεται τό: Παλλαδίου όνόματι, 

ήτοι όνομα τοϋ συγγραφέως.
Ε 110. Μονής Γδερνέτου, γράφ. Γκουβερνέτου, ή παρά τά Χανία γνω

στή εν Κρήτη.
Κ 112,5. Μ 10, 13. Ω 34, 1. Ω 54, 6. Γαυρίου μύθοι, γράφ. Γαβρίου 

ή Βαβρίου κάλλιον.
Μ 68,22. Ευστρατίου σοφιστοΰ, γράφ. Ευσταθίου (τού Μακρεμβολίτου).
Κ 131. 'Ρητορική Ταμοδοϋ, γράφ. Δαμωδοΰ, ή παγκοίνως γνωστή.
Ω 111 κακώς αποδίδεται τό α' μέρος είς τον Λαυριώτην Κύριλλον, όπερ 

και δι’ άλλης χειρός και παλαιότερον είναι, περιέχει δέ ερμηνείαν είς τήν 
Γένεσιν ούδαμοϋ δέ οΰτος άναφέρεται ως ερμηνευτής- ωρμήθη δέ ό κωδικο- 
γράφος έκ τοϋ β' μέρους περιέχοντος κανόνας τοϋ Κυρίλλου.

Ω 29. Κακώς αποδίδεται τό χρονικόν εις τον Κύριλλον, διότι, ώς επι
γραφή δηλοΐ, τούτο έγράφη τώ 1738, οΰτος δέ τότε δέν είχε γεννηθή.

Θ 125 έν τέλει. Κυρίλλου Λαυριώτου, γράφε κυρίου Λαυρέντιου, καί 
πρόσθες: έν έ'τει αψπα' διά χειρός ευτελούς προηγουμένου Κυρίλλου.

Ώς προς τήν χρονολογίαν τών κωδίκων έγένετο τελεία θαλασσοποίησις. 
Αΰται έτέθησαν μετά τήν άποπεράτωσιν τοϋ έργου καί τήν αποστολήν αυτού 
είς Παρισίους προς έκτύπωσιν (βλ. Πρόλ. έν τέλει) κατ’ άξίωσιν τοϋ έκδοτου. 
Καί ή σπουδαία διά πάντα άλλον, σπουδαιοτάτη μάλιστα διά τον έπιστημο- 
νικόν κόσμον, αυτή έργασία τής χρονολογήσεως κωδίκων έγένετο ταχυδακτυ
λουργικούς ή δι’ ενός απλού βλέμματος, καί τούτου άνεπιστήμονος, ή έκ τών έν 
αρχή καί τφ τέλει κεχρονολογημένων σημειωμάτων, άπερ συνηθέστατα είναι 
κατά πολλούς αιώνας μεταγενέστερα τοϋ κωδικός- καί έχομεν κατά ταΰτα 
τούς κώδικας αύθαιρέτως κεχρονολογημένους- π. χ.

A 78 ΙΑ', αϊώνος αντί ΙΓ'.
I 119 ΙΗ'. » » ΙΖ'.
Κ 53 ΙΗ'. » άλλ’ ή έν τέλει σημείωσις, ήτις καί έξετυπώθη, έχει 

έτος ,ξξε'= 1557.
Λ 136 ΙΖ'. αίώνος αντί Ιζ"'.
Έτερος κώδιξ, όν δέν έσημείωσα, είναι έπί μεμβράνης τού ΙΔ' αίώνος. 

άλλ’ ό κωδικογράφος ιδών τήν έν τέλει νέαν σημείωσιν, έχρονολόγησεν αυτόν 
τού ΙΗ' αίώνος!
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Θ 67 ΙΕ' αίώνος, αντί 1C'.
Δεν έγράφη δέ υπό τοΰ Γρηγορίου, ονόματος σημειουμένου παιδιάς ένε- 

κεν πολλάκις επί τών έξωφυλλων, άλλ’ υπό τοΰ Διονυσίου ώς άναγινώσκομεν 
εν τελεί τοΰ κώδικος:

Θεόν το δώρον και Διονυσίου πόνος.

Κ 34 τοΰ 1571 αντί 1711.
Κακώς ούτως έχρονολογήθη ό κώδιξ εκ τοΰ εν τελεί παιγνιώδους σημειώ

ματος, εν ω πασιν έξόφθαλμόν έστιν ό'τι δεν είναι παλαιότερος τοΰ ΙΗ' αίώ- 
νος, όντως δέ φυλλομέτρησα; αυτόν εΰρον έν φ. 30β τό έτος 1711.

A 71 Εΰαγγέλιον ιβ' αιώνος 1200, γράφ. ιγ' αιώνος 1240.
βλέπ. φ. 158 Ρ , ςψμη '.
A 113, ΙΔ' αιώνος, αντί τοΰ ΙΒ'.
Ειδεν ό συντάκτης τό εν τελεί μεταγενέστερον σημείωμα ,ςωοβ' = 1367, 

δεν παρετήρησε δέ τό έν τώ έσωτερικώ τοΰ έν τελεί έξωφυλλου, ένθα σημειοΰ- 
ται τοΰ ΙΒ' αιώνος ό κώδιξ.

Β 35 ιη' αιώνος 1698 (sic), ώρολόγιον.
Β 87. Προφητολόγιον 17" αιώνος 1579, αντί ΙΓ'.
Ό κώδιξ είναι μεμβράΐνος καί δεν είναι δυνατόν νά είναι τοΰ 1C' αίώ- 

νος· άρα έχρονολογήθη έκ μεταγενεστέρου σημειώματος. Ή αληθής χρονολο
γία κείται έν φ. 202 β τό έτος 1299 καί έγράφη υπό Δημητρίου μοναχοΰ.

Γ 112 ΙΒ' αιώνος αντί I'. Παλαιά διαθήκη.
Έν φ. 307 τό έτος ίςφ' = 992.
Δ 48 Πανηγυρικόν τοΰ ΙΑ' αίώνος, γράφ. ΙΓ'.
Ε 38, ΙΘ' αίώνος, γράφ. ΙΖ' (βλ. φ. 215 έτ. 1637).
Ε 121 ΙΕ' αίώνος, γράφ. 1392 ώς έν φ. 47“(C<^'. Εΰχολόγιον.
Ε 117 ΙΖ' αίώνος, γράφ. ΙΔ'. Εΰαγγέλιον.
Τό έτος σημειοΰται έν τέλει ,ςωλβ ' = 1324.
Ε 134 Στιχηρά τοΰ ΙΗ'αίώνος, γρ. ΙΔ' = 1331, φ. 337^. ·
Ε 152 Μηναΐον τοΰ ΙΖ' αίώνος, γρ. ΙΔ '= 1386, φ. 367.
Ε 166 Βίος καί λόγοι μεγ. Αθανασίου ΙΖ' αίώνος, γράφ. ΙΔ'.
Τό έτος υπάρχει έν 304° ,ςωνε'= 1347.
Ε 179 Εΰαγγέλιον 1C' αίώνος, γράφ. ΙΔ', 1325.
Η 2 τοΰ ΙΖ' αίώνος, αντί ΙΕ'. 
Σημείωμά τι έν φΰλ. 207 β λέγει, ότι 

έγράφη προ τοΰ 1503 π. X.

'αφγ' μηνί μαρτίφ κθ' έν τη 
τζάρα έγενίθη παιδί άρσενικώ 
ημέρα τετράδη εις τάς κγ', δρα 

τοΰ μεγάλου κανόνος.
Η 29 τοΰ ΙΔ', αντί ΙΖ'.
Έν φ. 158 θ έγράφη χειρί 'Ραφαήλ ίερομονάχου ετει ,ζρλθ ( = 1631) 

μηνί φεβρουαρίου.
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Η 104 Νομοκάνων τοΰ ΙΖ' αιώνος, αντί 1C', εν φ. 93? to έτος 1562.
Η 115 Μουσικόν τοΰ ΙΖ' αιώνος, αντί 1C'. τό έτος έν τελεί 1559.
Η 143 Διάφορα τοΰ ΙΕ' αιώνος, άντί ΙΖ'.
Έν φ. 159Ρ έγράφη έν 'Ιερουσαλήμ /αχλς' = 1636.
Θ 48 Παρακλητική τοΰ ΙΖ' αιώνος, αντί Ιζ"', 1595.
Θ 147 Ώρολόγιον ΙΔ' αιώνος, αντί Ιζ"', έν φ. 137“ έτος ,ζιε' = 1507.
Θ 220 Νομοκάνων ΙΑ' αιώνος, αντί ΙΔ', έν φ. 159, 'ςωςή' = 1388.
I 40 Έβδομαδάριον ΙΖ' αιώνος, αντί 1C' έν φ. 236Ρ, ,ζρε' = 1597.
I 47 Άκολουθίαι ΙΖ' αιώνος, αντί 1C'.
Έν φ. 484 ? Χριστόφορος μοναχός ό γραφεΰς, έτ. 1591.
Κ 53 'Ρητορική ΙΗ' αιώνος, αντί 1C'.
Έν τελεί: Τό παρόν βιβλίον άφιέρωται παρ’ έμοΰ Διονυσίου ίερομονά- 

χου εις τό μοναστήριον τής αγίας Τριάδος τό ό'ν έν τώ Όλυμπο) τής Θεττα- 
λίας έν έτει ,ζξη'=1560.

Κ 108 Διάφορα ΙΖ' αιώνος, αντί ΙΗ'. Έν φ. 243? έτ. 1795.
Λ 2 Γραμματική ΙΖ' αιώνος 1692, αντί 1C'. Τό έτος έν τελεί 1572.
Λ 8 Γεροντικόν ΙΖ' αιώνος, αντί ΙΗ' έν φ. 49? έτ. 1723.
Λ 81 Θεοδώρητος 1C' αιώνος 1563, αντί ΙΕ', 1463.
Λ 135 Κουβαράς ΙΕ' αιώνος, αντί ΙΔ' 1367.
Κ 127, 1742 (γρ. 1747) έκ τοΰ έν τελεί σημειώματος- άλλ’ ή αληθής 

χρονολογία εΰρηται έν αρχή φ. 1“: έτει από Χριστοΰ ,αψπα' 1781.
Κ 54 Χρονικόν Μανασσή τοΰ ΙΕ' αιώνος, αντί ΙΔ'.
Ό κώδιξ έκ χάρτου βομβυκίνου, μόνον έν έν τελεί φΰλλον χαρτώον έχει 

τοΰ ΙΕ' αιώνος.
Β 32 Είρμολόγιον, δπερ έξεδόθη έν Παρισίοις τώ 1932 υπό τοΰ πρ. 

Λεοντοπόλεως Σωφρονίου ως τοΰ ΙΓ' αιώνος, έν τοΰτοις ό κώδιξ, 8ν έν 
έκτάσει περιγράφομεν έν τή «Θεολογία» Κριτική έκκλ. λειτουργικών βιβλίων 
(ιδιαίτερον) σ. 9, Άθήναι 1935. Είναι τοΰ ΙΑ' αιώνος ασφαλώς.

Ρ 66 ώρολόγιον τοΰ I' αιώνος, αντί ΙΓ'.
Πώς είναι δυνατόν νά είναι τό I', άφοΰ έν τελεί έχει τον παρακλητικόν 

κανόνα Θεοδώρου Λασκάρεως τοΰ βασιλέως; δθεν ανήκει εις τό τέλος τοΰ 
ΙΓ' αιώνος.

Ω 39 Νομοκάνων ΙΗ'αιών. αντί ΙΖ'. τό έτος έν τελεί 1651. κτλ. κτλ. *. 
Κατά ταΰτα εις τούς πλείστους τών κωδίκων δεν παρετηρήθη ή ύπάρχουσα 
χρονολογία, άλλ’έτέθη αύθαιρέτως δ αιών- (πρβλ. Λ 169, φ. 302“ έτ. 1303), 
καί έν άλλοις έλήφθη αυτή έκ τίνος μεταγενεστέρου σημειώματος. Έντεΰθεν

' Εις τόν έλεγχον τούτον τοΰ έντυπου καταλόγου έφιλοτιμήθη νά άσχοληθή καί 
ό λαμπρός βιβλιοθηκάριος τής Μονής πατήρ Παντελεήμιον ό Κύπριος, παρ’ ου καί 
έλαβόν τινα οημειούμενα έν τφ έντυπο) κατάλογοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:03 EEST - 34.211.113.242



330 Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου

οί πλεΐστοι τών κωδίκων χρονολογούνται νεώτεροι. Προς τούτοις και άλλη τις 
παρατηρεΐται πλημμέλεια είς την μεταβολήν τής από κοσμογονίας είς χριστια
νικήν χρονολογίας, συνήθως κατά αιώνα, εξ άγνοιας τής άριθμ. αξίας τοΰ 
έλλην. αλφαβήτου (πρβλ. Λ 41 έ'τ. 1540. Έν φ έν φ. 395 /ζρζ'=1599' συνή
θως δέ γίνεται ή άφαίρεσις από 5500 αντί 5508 βλ. Ω 15 τό ζροα'=1670). 
Πλήν τούτου αγνοεί ό αγαπητός συνάδελφος τήν λεπτομέρειαν, δτι έπί τών 
μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου άφαιροϋμεν 5509 και ούχί 5508 (βλ. I 140, 
ένθα άντ! 1566 έχει 1567 κ. ά.).

ΕΙς τον κώδικα Κ 58 εις τό έν αρχή παράφυλλον υπάρχει τό εξής ερω
τικόν άσμα κρυπτογραφικούς γεγραμμένον, οΰτινος ούτε καν απλήν μνείαν 
ποιείται ό νεοτυπωτος κατάλογος, είναι δέ γεγραμμένον καταλογάδην.

Τήν εφμορχίαν (sic) τό κάλος τήν έ'χης, κόρη εσύ, 
θαρό στον κόσμον άλλη δεν τής εχει τιαύτες· 
αυτές τής νοστημάδες με σφάζουν και φλοΐζουν με 
βλέποντας εν τη καρδία άφον σε ΐδα ό ταλέπορος.

Τοιοΰτος έν κεφαλαίω ό έπί τοσαύταις χρησταΐς έλπίσι έκτυπωθείς κατά
λογος τών χειρογράφων τής γεραρας βιβλιοθήκης τής Μεγίστης Λαύρας. Και 
έφ’ δσον εις αυτά τά στοιχειωδέστερα παρουσιάζει τοιαΰτα σοβαρά μειονε
κτήματα, δεν πρέπει βεβαίως νά έ’χη άλλας άξιώσεις δ φιλόβιβλος. Αί πρόοδοι 
τής κωδικογραφίας εισι πάντη άγνωστοι είς τον ήμέτερον κωδικογράφον, δστις 
δεν κατώρθωσε καν ν’ άκολουθήση παρά πόδας τό σχέδιον τών καταλόγων 
τοΰ μακ. Σπ. Λάμπρου.

Έν τούτοις, άφοϋ είς τά άδυτα τής παλαιογραφίας δεν ήδυνήθη ό φιλό
πονος συνάδελφος ν’ άτενίση, ούδέν ήμπόδιζεν αυτόν νά φροντίση νά περι- 
λάβή τουλάχιστον πάντας τούς κώδικας τής Μονής. Δεν τό έπραξε καί τούτο 
και καθ’ έκάστην άνακαλύπτομεν νέους κώδικας έκτος τού καταλόγου. ’Ιδού 
προς άπόδειξιν 2 - 3 έξ αυτών, οΰς λεπτομερώς περιγράφομεν ένταϋθα.

Κ 122. Μεμβρ. Κώδ. Λαυρ. μή περιεχόμενος έν τώ τετυπωμένφ Κατα- 
λόγφ· 0,25x0,18 φ. 201 τοΰ XI αϊώνος. (υπάρχει έν τώ τοΰ Χρυσοστόμου).

1. φ. 5 “. Βίος κα'ι άγώνες καί μερική θαυμάτων διήγησις τοΰ οσίου 
πατρός ημών ’Αθανασίου τοΰ έν τώ ’Άθφ.

άρχ. Οί τών άριστων άνδρών άνάγραπτοι βίοι.
Έδημοσιεύθη έκ νεωτέρων κωδίκων ύπό L. Petit, Vie de saint 

Athanase l’Atlionite, Extrait des Analecta Bollandiana, tom. XXV, 
Bruxelles, 1906.

2. φ. 83 α. Βίος καί πολιτεία καί άσκησις τοΰ οσίου πατρός ημών.
άρχ. Ούκ έ'ργοις χρή μόνον θαυμάζειν τήν άρετήν καί λοιποΐς προτερή- 

μασιν, άλλά καί λόγοις ώς οΐόν τε γεραίρειν.
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Έδημοοιεύθη εκ νεωτέρων κωδίκων υπό L. Petit, Vie et office de 
Michel le Maleinote suivis du traite de Basile le Maleinote, Paris 1903. 
(Bibl. Hagiographique editee par Leon Glunget).

3. φ. 106“ Υπόμνημα εις τον άγιον καί εν προφήταις μέγαν Ήλιου 
και εις τον οπαδόν αυτού και φοιτητήν Έλισσαιέ τόν προφήτην και μερική 
διήγησις τών τερατουργών αυτών και θαυμάτων.

άρχ. Τό μεν εν λόγοις εγκωμίων και συγγραφαϊς επαίνων τήν παρούσαν 
τού μεγίστου εν προφήταις Ήλιού φαιδρύναι πανήγυριν.

Τέλ. Καί τέλος άξιον φιλανθρωπίας Θεού έν τώ μέλλοντι δέ τήν Ικ 
δεξιών Χριστού παράστασιν άνεπαίσχυντον και κλήρον έν τοΐς ήγιασμένοις 
και μέρος εις δόξαν.

4. φ. 131 “ Κωνσταντίνου τού άγιωτάτου έπισκόπου Τίου, Λόγος είς τήν 
εύρεσιν τού λειψάνου τής αγίας και πανευφήμου μάρτυρος Ευφημίας προ- 
τραπέντος παρά Γεωργίου τού άγιωτάτου έπισκόπου Άλάκτρης.

άρχ. Ήκω τό έπίταγμα φέρων, ώ παναγιώτατε πάτερ.
(Acta Sanctorum tom. Sept. V. σ. 274 - 83).

5. φ. 145 “ Βίος καί πολιτεία τής όσιας Ευφροσύνης.
άρχ. Έγένετο έν τή Άλεξανδρέων μεγαλοπόλει άνήρ ένδοξος δνόματι 

Παφνούτιος.
A. Bouclierie, Vita S. Euphrosynae, Anal. Boll. II, σ. 196-205.
6. φ. 156“. Διήγησις Άμμωνίου μοναχού περί τών άναιρεθέντων υπό 

τών βαρβάρων αγίων πατέρων έν τώ ό'ρει τού Σινά καί έν τή Ήαϊθού.
Άρχ. Έγένετό μοι ποτέ καθεζομένου έν τώ ταπεινώ μου κελλίψ πλη

σίον ’Αλεξάνδρειάς είς τόπον καλούμενον Κανωβόν.
F. Combefis, Illustrium Christi martyrum lecti triumphi, Parisiis 

1660, 80- 132.
7. φ. 174. Διήγησις διαλαμβάνουσα περί τών^ άγιων καί σεπτών εικό

νων καί δΡ ήν αιτίαν, όπως παρέλαβε τήν ορθοδοξίαν έτησίως τελειν τή 
πρώτη Κυριακή τών άγιων νηστειών ή άγια τού Θεού καθολική καί άπο- 
στολική έκκλησία.

Άρχ. Ό βασιλεύς Θεόφιλος συγχωρήσει Θεού κατ’ έκεϊνο καιρού τήν 
αύτοκρατορικήν διέπων αρχήν.

Τέλ. ήτις καί μέχρι τής δεύρο ευδοκία καί Γχάριτι τού αγαθού Θεού 
ημών εορτάζεται είς δόξαν καί αίνον τού τών όλων Θεού καί κυρίου ημών Ι.Χ.

8. φ. 183“, Περί τού γενομένου θαύματος έν τώ άγίω φρέατι παρά τής 
σεβάσμιας είκόνος τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής έπί στήθους βασταζούσης τόν 
αληθινόν Χριστόν τόν Θεόν ημών καί περί τού Πατρικίου καί τού νοταρίου.

Άρχ. Ούδέν ούτως εύφραίνειν οίδεν άνδρός φιλοθέου ψυχήν ώς έργον 
Θεού.
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Τέλ. ών γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν τών αυτών άκηράτων αγαθών 
άξίοις γενέσθαι έπεκτεινομένους καί εύδρομοϋντας εν παντί έ'ργω άγαθφ 
έν Χριστώ...

9. φ. 192?. Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών ’Αθανασίου αρχιεπισκόπου ’Αλε
ξάνδρειάς, Λόγος περ'ι τής είκόνος τοϋ κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού τού 
γενομένου θαύματος έν Βηρυτφ.

Άρχ. ’Άρατε τούς οφθαλμούς τής διανοίας υμών και ΐδετε τό καινόν 
θέαμα.

Τέλ. ότι τής αυτού πίστεως ημάς κατηξίωσεν έν Χριστώ...
Σημειώματα.
φ. 1“ f Τρισκαιδεκάτη βίβλος έν τρίτη θέσει.
Την Λαύραν έσχε φυλακής καλής χάριν (τά αυτά καί φ. 4α).
Θαύμαζε και τον βίον τοϋ παμμεγίστου πατρός Άθασίου.
φ. 4? ή είκών τού αγίου.
φ. 200?. Μνήσθητι, κύριε, την ψυχήν τού δούλου σου Θεοφύλακτου τοϋ 

ευτελούς μοναχού καί χοροστάτον τού δωρησαμένου την βίβλον ταύτην εις 
την αγίαν μονήν τού αγίου ’Αθανασίου τής μεγίστης Λαύρας καί άξίωσον 
αυτόν εις τήν βασιλείαν σου. ’Αμήν.

Σύν αύτφ δε μνησθήτω καί ή ψυχή τοϋ ταλαι[πώρου] καί αθλίου καί 
πανευτελοΰς μοναχού ’Ιγνατίου.

Εις τά λοιπά έν αρχή καί τώ τέλει παράφυλλα διάφορα τροπάρια μελο
ποιημένα έκ μηναίου.

Ή μεμβράνη λίαν παχεΐα καί τά γράμματα καθαρά καί τυπικά.
Στάχωσις περικεκαλυμμένη διά παχειών σανίδων καί βύρσης έφθαρμένης. 

Έτερος πολύτιμος κώδιξ μεμβράΐνος εις 4ον υπάρχει έν τφ Σκευοφυλά
κιο» τής Μονής. Ούτος έχει άρίστην καλλιγραφίαν καί ορθογραφίαν, έπίτιτλα 
ωραία διά πτηνών κεκοσμημένα καί έν αρχή τήν εικόνα τού αγίου ’Αθανα
σίου τού τής Λαύρας δομήτορος. Περιέχει έν αρχή τον βίον τοϋ άγιου ’Αθα
νασίου ειτα τήν Διαθήκην (Κανονικόν καί Διατύπωσις) ως καί «Ύποτύπωσιν 
καταστάσεως τής Λαύρας» (Έκκλησ. Τυπικόν) καί έν τέλει τό Τυπικόν τοϋ 
άγ. ’Όρους τό έκδοθέν έπί Ίωάννου Τσιμισκή’(ό λεγόμενος Τράγος). Ό μέν 
βίος έξεδόθη υπό Louis Petit (Extrait des Analecta Bollandiana, τόμ. 
XXV, Bruxelles 1906), τά δε Τυπικά υπό Ph. Meyer έν Die Haupturkun- 
den fur die Gescliichte der Athoskloster, Leipzig 1894, σ. 102-51. Προς 
δε καί στίχους Ιαμβικούς καί ετέρους πολιτικούς ε’ις τον άγιον ’Αθανάσιον. 
Συνεπάγη ό κώδιξ ούτος, δστις θεωρείται ώς τιμαλφές κειμήλιον τής Μονής, 
υπό τοϋ μαθητοΰ τού αγίου καί διαδόχου ’Αντωνίου άρχομένου τοϋ ΙΑ' 
αίώνος (βλ. τήν περιγραφήν τού βιβλιοθηκάριου πατρός Παντελεήμονος έν 
Έλλην. Επιθεωρήσει 1934, σ. 169- 170, Άθήναι).
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Κώδ. Λαυρ. Γ 137. Χαρτ. 0,23 X 0,17. ΙΗ' αιώνας, φ. 103, 116.
(δέν υπάρχει ούτε εν τώ χοϋ Χρυσοστόμου)

Α'.

φ. 1 “ Κωνσταντίνου Δαπόντε, τοϋ μετονομασθέντος Καισαρίου 
Βίβλος βασιλειών, βιβλίον πρώτον, βασιλεία Βυζαντίου.

Αρχή παντός έστί Θεός, άρχόμένος δοξάζω
Τον Θεόν τοίνυν και αρχήν αυτόν ποιων κραυγάζω.

’Αρχή: Συ Ίησοϋ μου προηγον ταύτης τής ιστορίας 
ενεκεν αλήθειας τε και χάριν σωτηρίας

Τέλος: Δείχνοντες τούτον, ώς καθώς γράφομεν κορυφαίου
φ. 103 Ρ των βασιλέων όλονών καί παλαιών καί νέων.

Β'. Ερμηνεία εις τον ’Ιεζεκιήλ.

φ. 1 α «Ή αρχή τοΰ λόγου, παλαιού δ'ντος, όντας χαλασμένη, άρχισ’ άπ’ 
εδώ εις τον ’Ιεζεκιήλ».

Άρχ. Ένδεκάτφ έ'τει τής τούτου βασιλείας, όγδόφ δέ τής οικείας ήγε- 
μονείας πάλιν επιστρατεύει τοΐς Τεροσολύμοις καί τον μέν ’Ιωακείμ αναιρεί 
καί άπορριφήναι κελεύει.

Τέλος, άποδέξασθαι δ’ όμως την προθυμίαν καί τούς πόνους προσευχαΐς 
άμείψασθαι.

φ. 116Ρ άφεσιν ήμΐν αμαρτημάτων παρά τοΰ σωτήρος τών όλων αίτοΰν- 
τας, μεθ’ οΰ τώ πατρί...

Κώδ. Λανρ. Γ. 138. Χαρτ. 0,18X0,13, ΙΗ' αιώνας, φ. 584.

Κωνσταντίνου Δαπόντε (κτλ. ώς άνω). Τόμος δεύτερος.
φ. 1“ Άρχ. Βασιλεία Κωνσταντίνου καί Ειρήνης, Βασιλειών βιβλίον 

τέταρτον (μέχρι τέλους τοϋ Ζ' βιβλίου).

cp. 584Ρ τέλ. 'Ως βασίλισσαν τοϋ κόσμον καί μητέρα τοϋ Θεόν 
ώ τιμή δόξα καί κράτος εκ παντός πρέπει λαόν.

Τέλος, τώ δέ Θεώ ατελεύτητος δόξα.
Οί κώδικες αύτόγραφοι τοΰ Δαπόντε, εΐσί δεδεμένοι στερεώς βυρσίνη στα- 

χώσει καί καλώς διατηρούμενοι. Έκτενεστέραν περιγραφήν τής βίβλου ταύτης 
τών βασιλειών βλέπει τις παρά Σπ. Λάμπρω έν κώδ. Ξηροποτάμου 254-5, 
ήν δυστυχώς δέν έμιμήθη καί ό έν τοΐς άλλοις έκτενέστερον τούς κώδικας 
τής μονής αύτοΰ περιγράψας Ευδόκιμος ό Ξηροποταμηνός προηγούμενος 
(Κατάλογος αναλυτικός τών χειρογράφων κωδίκων, κτλ. Θεσσαλονίκη 1932).
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Και τό μέν νεότευκτου τού νόθου καταλόγου πλάσμα δικαίως άπεκηρύχθη 
υπό πάντων ώς επιστημονικόν στίγμα 1, τό δέ οΰτω διαβουκοληθέν Πανεπι- 
στήμιον άπήτησε τον γνήσιον κατάλογον, ου καί άπεστάλη άντίγραφον, άλλ’ ή 
κρίσις εν Αμερική συνετέλεσεν είς τό ναυάγιον τής εκτυπώσεως. Ιδού διατί 
ειπον ότι έλυπήθην διότι δεν παρεδωκα τον εμόν κατάλογον προς εκδοσιν, 
προτιμήσας τον τής Μονής. Άποφασίσας, ΐνα μή φέρω κάνέν πρόσκομμα 
είς τον ό'ψιμον τοΰ φίλολογοΰντος ιατρού ζήλον, άφήκα ελεύθερον τό στάδιον 
τής δράσεως αυτού εν τή βιβλιοθήκη καί τφ άρχείφ τής Μονής, ΐνα μή 
μ’εκλάβη, οτι επιβουλεύομαι τούς επισεσημασμένους αύτώ ανεκδότους θησαυ
ρούς, καί ετράπην επί την άπόκροτον καί άγονον έρημον, είς τάς σκήτας καί 
τά άναχωρητήρια, κακουχούμενος καί διακινδυνεύουν εις παν διάβημά μου 
άνά τάς έπικρεμαμένας καί απροσίτους καλύβας καί τάς εύρωτιώσας τρώγλας. 
Ύπέλαβον καί ώς απαραίτητον καθήκον τό τοιούτον από γάρ τών άκρων 
τούτων διαρρέει ό κρυπτόμενος θησαυρός εύκολώτερον. Ή αμάθεια καί αί 
άνάγκαι τών ασκητών καί άφ’ ετέρου ή βουλιμία τών 'Ρώσσων αδελφών 
μοναχών ήν τό αίτιον. Καί ούτως εντός ΙΟετίας έπλουτίσθη ή βιβλιοθήκη τοΰ 
άγ. Παντελεήμονος διά 300 νέων κωδίκων! Καί ό άγιος Θεός ηύλόγησε τούς 
κόπους μου· άνεκάλυψα καί είς τάς δύο περιωνύμους Σκήτας τοΰ ’Άθωνος 
περί τούς 500 νέους κώδικας διεσκορπισμένους τήδε κάκεΐσε, οΰς καί συνε- 
κέντρωσα, δσον ήν δυνατόν, επί τό αυτό, έταξινόμησα καί περιέγραψα κατά 
τούς ακριβείς κανόνας τής κωδικογραφίας 1 2 3. Έδημοσιευθη δέ έκ ταύτης τής 
εργασίας μου μόνον ό Α' τόμος8 εν τή Άγιορ. Βιβλιοθήκη, προνοία τού 
εϊρημένου φιλαθωνίτου ιεράρχου 4 * * *. ’Αλλά καί διά τά αρχεία τών πρωτευου
σών τούτων Σκητών τοΰ "Αθω ελήφθη ή δέουσα φροντίς καί συνεκέντρωσα 
περί τά 200 έγγραφα επίσημα, θεμελιώδη διά τήν ιστορίαν αυτών, ών

1 Ό φίλος καθηγητής τής ιστορίας καί παλαιογραφίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
καί επιμελητής τών χειρογράφων τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης κ. Σωκρ. Κουγέας έν ίερρ 
αγανακτήσει διά τόν αβδηριτισμόν τοϋ κωδικογράφου έπληροφόρησέ με, ότι συντάξας 
έχει έτοιμον πρός εκδοσιν δριμΰ κατηγορητήριον καί άποκηρύττει ώς άχρηστον τόν κατά
λογον τούτον.

’ Σημειωτέοι’ ότι δ κατάλογος τοΰ Λάμπρου μόλις περί τούς 150 έχει έκ τούτων.
3 Κατάλογος τών κωδίκων τής ίεράς Σκήτης Καυσοκαλυβίων καί τών καλυβών αυτής,

κτλ. Paris 1930 είς 4°ν.
1 Καί τοι τό έργον τοΰτο ουνεγράφη έν τή έρήμφ τούτη αί κρίσεις τών τε ήμετέρων 

καί τών ξένων υπήρξαν λίαν ευμενείς. (Βλ. Analecta Bollandiana, τόμ. 49, 1931, σ. 442
-444, βιβλιοκρισίαν ύπό Fr. Halkin καθηγητοΰ έν Louvain, ένθα ό έπιεικής διάσημος
βυζαντιολόγος καταλήγει ώδε: «Le catalogue du Ρ. Kourilas est sans doute le plus 
complet et le plus precis de tous les catalogues de l’Athos publies jusqu’ a ce jour.
La description de cliaque manuscrit ne se borne pas a une liste de titres sommaires; 
les en - tetes sont reproduits integralement, les incipit permettent de reconnaitre les 
textes, des reuvois a la Patrologie de Migne ou a d’autres editions achevent l’iden- 
tification des pieces κτλ.».
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δ πρώτος τόμος είδε τό φώς. (Οί υπόλοιποι επίσης εΐσίν έτοιμοι, ώς προ- 
ανηγγέλθη).

Χάριν επιστημονικής ανάγκης επιβάλλεται ή έκδοσις τοΰ Καταλόγου τοΰ 
Χρυσοστόμου μεταρρυθμιζόμενου προς τάς νέας απόψεις τής κωδικογραφίας 
και συμπληρουμένου καταλλήλως. Άλλα κα'ι οΰτος δεν περιλαμβάνει πάντα 
τής Λαύρας τά χειρόγραφα' παρελείφθησαν δηλ. οί κώδικες τοΰ γραφείου 
τής Μονής καί τά πολύτιμα τά φυλαττόμενα εν τφ Σκευοφυλακίφ, έν οΐς καί 
τό λεγόμενον ιδιόχειρον Εΰαγγέλιον τοΰ Νικηφόρου Φωκά, τοΰ κτίτορος τής 
Μονής, ανεκτίμητου αξίας καί διά την βαρύτιμον καί πολυτελή Ιπένδυσιν μετά 
πλήθους πρώτου μεγέθους άδαμάντων καί άλλων πολυτίμων λίθων. Οΰδείς 
μέχρι τοΰδε παρετήρησεν δτι τά εν τή αρχή καί τφ τέλει αΰτοΰ παράφυλλα 
είναι τοΰ Ε' αίώνος, δμοια προς τον Σιναϊτικόν κώδικα. Επίσης καί τά εις 
τά ανώτατα ράφια τής βιβλιοθήκης ώς καί τά Ιν τοΐς δωματίοις των αδελφών.

Έμνημόνευσα ανωτέρω δτι εν τφ λεγομένφ (Παλαιώ) Σκευοφυλακίφ 
εις δωμάτων τι είχον συγκεντρωθή υπό τοΰ Χρυσοστόμου διάφορα χαρτώα 
χειρόγραφα, ών έ'λειπεν ή αρχή ή τό τέλος ή ακέφαλα καί κολοβά" επίσης καί 
δσα τιλφόβρωτα ή Ικ νοτίδος ή άλλως βεβλαμμένα. Ό επιστήμων τοΰ αίώνος 
ημών κωδικογράφος οΰδέν θεωρεί άπορριπτέον, αλλά καί αυτά τά μεμονω
μένα καί αυτά τά Ιπι τών πινακίδων συγκεκολλημένα φύλλα άποσπών συγ- 
κεντροΐ επί τό αυτό καί περιγράφει υπό τό όνομα «σπαράγματα κωδίκων». 
ΙΤρό δΟετίας δεν εΐχεν είσέτι κατανοηθή ή αξία αυτών καί παρερρίπτοντο ώς 
άχρηστα. Έκεΐθεν τά καλλίτερα Ιλάμβανον οί αδελφοί καί δσοι δεν έ'φυγον 
έκ τής Μονής έχουσιν αυτά άλλα μετεχειρίζοντο ώς περικαλύμματα καί άλλα 
είς κοινάς χρείας. Κατά τό 1914 έσώζετο σωρός είσέτι τοιούτων χειρογρά
φων νΰν παρετήρησα τήδε κάκεϊσε λείψανα μυόβρωτα καί σκωληκόβρωτα!.. 
Μέχρι προ διετίας, δτε ή βιβλιοθήκη έκτήσατο λαμπρόν νέον βιβλιοθηκάριον) 
ή υπηρεσία αυτή ήν τελείως παρημελημένη- ήσαν επί 10- 15 έτη άτίνακτοι 
οί κώδικες, ών πολλοί, άδετοι δντες, κατεβρώθησαν υπό τών τιλφών καί διαρ- 
ρέουσιν οΰδείς έφρόντισε περί σταχώματος τών πολυτίμων τούτων Ιν Λαύρα 
κωδίκων *. Καί δμως σχεδόν πάσαι αί λοιπαί έχουσι δέσει ανεξαιρέτως δλους 
τους κώδικας (Ίβήρων, Διονυσίου, Βατοπεδίου κλπ.)1 2. Διατρέχουσι δέ μέγαν 
κίνδυνον οί κώδικες ΰπ’ αυτών τών προϊσταμένων Λαυριωτών, οΐτινες (προ 
πάντων οί λόγιοι) λαμβάνοντες Ικ τής βιβλιοθήκης θεωροΰσιν αυτούς ώς

1 Ό νέος βιβλιοθηκάριος τφ 1930 7 Ίουν. μοί έγραφεν είς Καρεάς: «Τή τοΰ Θεοΰ 
βοηθείςι έτελείωσα τό ξεσκόνισμα τών χειρογράφων. Σάς παραθέτω κατωτέρω τήν εξής 
σχετικήν πληροφορίαν: Χειρόγραφα άδετα 321, ήμίδετα 79, ήμιεφθαρμένα 103, μή 
εχοντα αριθμόν 169» ήτοι 603 κώδικές είσιν άδετοι καί 159 άκαταζήτητοι!

2 Κατά τήν στάχωσιν δέον νά μείνωσιν ανέπαφα τά φύλλα καί νά μή κόπτωνται 
δήθεν πρός έξωραϊσμόν, ώς έπραξε δυστυχώς ό βιβλιοδέτης τής Βατοπεδινής Βιβλιοθή
κης, άποκόψας καί τάς παρασελιδίους σημειώσεις.
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ίδιους, αλλά καί οι φεύγοντες υποτακτικοί συναποκομίζουσιν αυτούς, άλλοι, 
άποθνησκόντων των γερόντων, συναπόλλυνται. Δυο πολύτιμοι κώδικες, περιέ- 
χοντες τήν υπό Νεοψΰτου τοϋ Καυσοκαλυβίτου γραφεΐσαν ιστορίαν τοΰ 
’Άθω, άπωλέσθησαν εκ των δωματίων τοϋ ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου, ή ΰπό 
τοϋ Κορνηλίου άπεμπολήθησαν μετά 4 άλλων κωδίκων. Μάτην δ αλησμόνη
τος τότε βιβλιοθηκάριος Γαβριήλ Κυδωνιεϋς έζήτει αυτούς επί πολύν χρόνον 
και διεμαρτΰρετο προς ημάς τούς μικρούς άφοϋ προς τούς μεγάλους άπηγο- 
ρεύετο. Δεν γνωρίζω αν ό νέος βιβλιοθηκάριος έκαμεν ακριβή άπαρίθμη- 
σιν, βάσει τοΰ εντύπου καταλόγου. Γνωρίζω δε τοϋτο δτι: τό δωμάτιον 
τοΰ Σπυρίδωνος ίατροϋ, δστις κατά δεκάδας καί εκατοντάδας μετέφερε 
καί μεταφέρει εις αυτό κώδικας, ούδεμίαν έχει ασφάλειαν, πρώτον διότι ουδέ
ποτε κατώρθωσε νά έχη μόνιμον υποτακτικόν, αλλά είσδέχεται προς υπηρε
σίαν τον τυχόντα καί μετ’ ολίγον τον αποπέμπει καί δεύτερον διότι εν αύτώ 
συχνάζουσι πάντες αδιακρίτως. Ουδόλως υπερθεματίζω λέγων ταΰτα. Γνωρίζει, 
καί όμολογησάτω ό ούτωσί δημοσία ελεγχόμενος, δτι συνέβη ποτέ νά ζητήσω 
κώδικα, καί μοί άπήντησεν αυτός ό μόνος υπεύθυνος, δτι δεν γνωρίζει τί 
άπέγινεν. Scripta nianent. Καί εις πίστωσιν τών είρημένων άναφέρομαι 
εις γεγονός προ εξαμήνου συμβάν. Είχον έπισκεφθή τήν Μονήν δύο’Αθηναίοι, 
ό κ. Τσίτας μετά τοΰ γαμβροΰ αύτοΰ Βλαδιμήρου, μεθ’ ών συνάψας αμέσως 
φιλίαν δ άνθρωπος τών δωματίων τοϋ κ. ίατροΰ, ό Διάκονος Σπυρίδων) 
παρέδωκε κατά τήν άναχώρησιν δύο βιβλία έν αρχέτυπον Μαξίμου τοΰ Μαρ- 
γουνίου καί έ'τερον σπουδαΐον χειρόγραφον, Χρονογραφίαν τοΰ Μαλαξοΰ εις 
δημώδη γλώσσαν τοΰ ΙΕ' αίώνος. Οί ξένοι άνεχώρησαν μετά τοΰ άξιολόγου 
εμπορεύματος αρκούντως ικανοποιημένοι έκ τοΰ προσκυνήματος. Ευτυχώς 
ό βιβλιοθηκάριος ένεθυμήθη τήν επαύριον νά ζητήση τά βιβλία καί τό άπη- 
γορευμένον εμπόρευμα κατεσχέθη καί δ δράστης έτιμωρήθη παρά τής Μονής 
καί παρεπέμφθη καί εις τον εισαγγελέα. 'Υπήρχε καί έν τή ιερά ημών Μονή, 
δπως καί έν ταΐς λοιπαΐς, ή καλή τάξις, ό ξένος νά μελετά καί άντιγράφη έντός 
τής βιβλιοθήκης ή έν τφ ξενώνι υπό τήν έποπτείαν τοΰ βιβλιοθηκάριου, νά 
σημειώται δέ έκαστος έν ίδιαιτέρφ βιβλίφ τήν γενομένην έργασίαν. Άλλ’ έν 
Λαύρα έπί τών ημερών ημών μετά τών άλλων καλών άπέπτη καί τούτο' καί 
εις βιβλιοθήκην μετεβλήθησαν τά δωμάτια τοΰ κ. Ιατροΰ χάριν τών ξενιζομένων. 
Οί έπαΐοντες οΐδασι πώς δ περίφημος Tischendorf έσύλησε τον Σιναϊτικόν 
κώδικα, δταν κατώρθωσε ν’ άποσπάση αύτόν τής βιβλιοθήκης. Είς τον πρ. 
Λεοντοπόλεως Σωφρ. Εύστρατιάδην έστάλη τφ 1930 ό Λαυρ. κώδιξ I 41, 
δθεν έδημοσίδυσε τάς γνωσιάς έξ αντιγραφής ήμετέρας καί τοΰ μακ. Ν. Πολί
του Παροιμίας τοΰ Παρθενίου Κατζιούλη. Άλλ’ ό κώδιξ έπεστράφη ήκρω- 
τηριασμένος, ήτοι άπεκόπησαν τά φύλλα 67 “-122 Ρ, ένθα ύπήρχεν, ως ένθυ- 
μοΰμαι πλήρης συλλογή Βυζαν. αινιγμάτων καί ή χρονολογία τοΰ κώδικος. 
Επίσης από τοΰ κώδικος I 42 άφηρέθησαν τά φ. 39-46 ένθα κατά τον τοΰ
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Χρυσοστόμου κατάλογον υπήρχε «Χρονογραφία από Άδάμ μέχρι Αλεξίου 
Μουρτζούφλου»1. Διά τοΰτο πάσαι αί Μονα'ι λαμβάνουσι νΰν εξαιρετικά 
μέτρα προς προστασίαν τών χειρογράφων καί αναλυτικούς επανεκδιδόασι 
καταλόγους. Τοιοΰτον μετ’ εύχαριστήσεως λαμβάνω ήδη τον τής Μονής Ξηρο- 
ποτάμου παρά τοΰ φίλου προηγ. Εύδοκίμου λίαν φιλοκάλως καί ίδίαις δαπά- 
ναις εκδοθέντα (Θεσσαλονίκη 1932, 4ον σελ. 209), έφ’φ καί θερμώς συγ
χαίρω αύτφ.

Μετά τοΰ τμήματος τών χειρογράφων έν τή Λαύρα συνδέονται καί τά 
έντυπα, τόμοι περί τούς 3500, (έν οις ούκ ολίγα τά πολλαπλά). Όνομαστή 
ή βιβλιοθήκη διά τάς έκδόσεις τοΰ Junda καί τοΰ Μινουκίου "Αλδου, τό 
Corpus historicorum Byz. graecorum (έκδ. Παρισίων), τά Πρακτικά 
τών Συνόδων τοΰ Labbeus (ή τοΰ Βατοπεδίου κέκτηται τοΰ Mansi), τά 
ά'παντα τών πατέρων τής Εκκλησίας (ή τοΰ άγ. Παντελεήμονος έχει ολό
κληρον την Πατρολογίαν τοΰ Migne καί ή τοΰ Έσφιγμένου την α' σειράν 
τόμ. 104 καί ή τής Σιμωνόπετρας πολλούς τόμους) κτλ. Τής νεωτέρας φιλολο
γίας καί τών έπιστημών περιέχει έλάχιστα ή Λαυρ. βιβλιοθήκη ή ούδέν. Διά 
τοΰτο σκοπόν τοΰ βίου μου έθέμην από τών πρώτων μαθητικών εδωλίων 
τον καταρτισμόν ιδίας βιβλιοθήκης τό μέν διά τάς έπιστημονικάς μου μελε
τάς, άφ’ ου έσκόπουν ως μοναχός νά έγκαταβιώσω έν τή Μετανοία μου, τό 
δέ καί όπως πλουτίσω καί συμπληρώσω την βιβλιοθήκην αυτής διά τούς 
μεθ’ ημάς λογίους Λαυριώτας· διότι ανέκαθεν παρετήρησα, δτι έάν οί “Ελλη
νες λόγιοι δεν έπιδίδωνται πολύ είς συγγραφάς, αίτιον ή έλλειψις βιβλίων, 
ανευ δέ τούτων ούδέν έστι γενέσθαι τών δεόντων. Ή βιβλιογραφία ή μάλλον 
ή μελέτη τών πηγών καί βοηθημάτων, όπως έλεγεν ό 'μακ. Νικ. Πολίτης, 
είναι τό ήμισυ πάσης έπιστημονικής έργασίας. Καί ή βιβλιοθήκη τής Μονής 
βεβαίως θά ήτο πλουσιωτέρα, έάν έλαμβάνετο ή δέουσα μέριμνα περί εύρύν- 
σεως τοΰ χώρου. ’Από 30ετίας, έπειδή τό διατεθειμένου μοναδικόν διά τά

Τά κειμηλαρχεΐα καί ή βιβλιοθήκη τής Μ. Μεγίστης Λαύρας έν κινδύνφ. 337

1 Τά αύιά καί χείρω συμβαίνουσι καί είς τήν έκτεταμένην περιφέρειαν τής Μονής. 
Έν τή Σκήτη τής αγίας ’Άννης κατηγγέλθη πέρυσιν ύπό τοΰ ζηλωτοΰ τών πατρίων ιερο
μόναχου Χαραλάμπους, δτι άφηρέΟη μεμβράϊνος κώδιξ τοΰ ΙΒ' αίώνος τοΰ Ίωάννου τής 
Κλίμακος, καί δτι έπωλήθησαν ιερά άμφια είς ’Αρμενίους άρχαιοκαπήλους· άπεστάλην 
ύπό τής Συνάξεως μετά δύο συναδέλφων καί έκ τών ανακρίσεων έβεβαιώθη, δτι τά 
καταγγελθέντα είσίν αληθή καί βέβαια καί δτι τόν κώδικα τούτον τφ 1922 περιέγραψα 
έγώ αυτός ευρισκόμενον είς τήν οίκείαν θέσιν. Είς τήν εκθεσιν ημών ύπεδεικνύομεν, ϊνα 
οί δράσται καταγγελθώσιν είς τά ποινικά δικαστήρια. Είς τήν κελλιωτικήν Προβάταν 
πρό δετίας ό γέροντας τοΰ κελλίου άγιος Άνδρέας έπώλησεν είς Εβραίον τιμαλφές έπι- 
τραχήλιον, δπερ κατεσχέθη εύτυχώς ύπό τής αστυνομίας έν Θεσσαλονίκη καί κατεδικά- 
σθη ό δράστης ’Ιωσήφ ιερομόναχος, άλλ' ή Μονή τί έπραξε πρός ασφάλειαν τών κινδυ- 
νευόντων κειμηλίων; ούδέν. Ταΰτα έχων ύπ’ όψιν επί 2 μήνας περιελθών δλα τά κελλία 
τής Προβάτας καί Άμαλφηνοΰς συνέταξα κατάλογον καί τών χειρογράφων καί τών κει
μηλίων, ΐνα έκδώσω αύτόν μετά τής ιστορίας τών κελλίων, δταν δ Θεός εύδοκήση.

Επετηρις Εταιρείας Bvzant. Σπουδών, 6ιος ΙΑ'. 22
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έντυπα δωμάτων δεν χωρεΐ άλλα, αί ιδιωτικά! βιβλιοθήκαι των απερχομένων 
εις τάς αιωνίους μονάς λογίων προϊσταμένων εΐθισται νά παραμένωσιν 
έσφραγισμέναι εν τοϊς δωματίοις υπό τήν επίβλεπ}»ιν των διαδεχόμενων αυτά 
προϊσταμένων. Άλλ’ ή έπίβλεψις αΰτη είναι λίαν άμφισβητήσιμος. ’Ιδού το 
παράδειγμα. Ή μεγάλη βιβλιοθήκη τού ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου, πλήν ελά
χιστων περιοδικών παραπεμφθέντων εις την κοινήν, έμεινεν εις χεϊρας τοΰ 
Κορνηλίου, κα'ι έπειτα εις τοΰ Ήλιοδώρου, δστις καί κατέχει αυτήν σήμερον. 
Άλλ’ ένφ έν αρχή ήν υπερπλήρης και πολλά βιβλία ήσαν έσφηνωμένα, νΰν 
έκ τής πολλής άραιώσεως έκλιναν, όπως οί κομώντες στάχεις έν τω άγρφ. Καί 
ναι μέν έλήφθη φροντίς τφ* 1924 νά συνταχθή κατάλογος υπό τοΰ τότε 
βιβλιοθηκάριου Χριστόφορου, άλλ’ άντ! ούτος νά καταιεθή εις την βιβλιο
θήκην έδόθη είς χεϊρας τοΰ ευτυχούς κληρονόμου. Ό Έπιφάνιος λαβών τά 
δωμάτια τοΰ μακ. Ησυχίου, παρεκάλεσε νά άφήσωσιν αύτφ και τήν ωραίαν 
βιβλιοθήκην μετά των επίπλων- καί ήν μέν κατ’ άρχάς καί αυτή έσφραγι- 
σμένη, από πολλοΰ δμως χάριν τών υποτακτικών άπεσφραγίσθη, καί δή λεη- 
λατηθεΐσα μετεφέρθη εις τά νέα αυτού δωμάτια. Μεταξύ άλλων εΐχεν ή βιβλιο
θήκη καί ολόκληρον τήν σειράν τής Άτλαντίδος καί τινα χειρόγραφα, έν οις 
καί σπουδαίαν φυλλάδα τής Λειτουργίας. Κατά τήν προ έτους σύνταξιν κατα
λόγου τών έντυπων υπό τοΰ φιλοπόνου νέου βιβλιοθηκάριου Παντελεήμο- 
νος, δεν ήθέλησαν νά περιληφθώσι καί τά βιβλία ταΰτα- καί πας τις προ
βλέπει τήν τύχην καί τών έναπολειφθέντων λ Καί νΰν διερωτώμαι τί έγένετο 
ή πολύτιμος βιβλιοθήκη τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ'; Καί αφού οί 
προϊστάμενοι Λαυριώται κατήγγειλάν με, δτι άφήρεσα τήν αλληλογραφίαν 
αύτοΰ, ήτις εύρίσκεται από τοΰ 1924 ύπ’ έμοΰ έξασφαλισθεΐσα έν κιβωτίφ 
εντός τοΰ Μουσείου, γράφω και διακηρύττω δτι ή βιβλιοθήκη έλεηλατήθη 
υπό τών έκάστοτε έπιτρόπων τοποθετημένη οΰσα έν κιβωτίοις εν τή απο
θήκη τροφίμων. Τά πολλά βεβαίως διήρπασεν ό αιώνιος ύπογραμματεύς 
Νεόφυτος, καί διεσκόρπισε τήδε κακεΐσε- έν δέ έδώρησε καί έμοί πέρυσιν έξ 
ου μύες εΐχον άφαιρέσει τό χρυσοΰν στάχωμα. Τά έναπολειφθέντα, τό πλει- 
στον εύρωτιώντα καί έφθαρμένα, μετηνέχθησαν τφ 1925 εις τό Μουσεΐον- καί 
έντύπωσιν ένεποίησέ μοι, δτε εφέτος παρετήρησα δτι ούδέν έξ αυτών υπάρχει 
(ταΰτα γάρ ήσαν χρυσόδετα, τά δέ λοιπά άδετα, καί ή άνακάλυψις ευχερής). 
Επίσης έκ τοΰ Τυπικαρείου άφηρέθη πολύτιμον άρχαΐον βιβλίον, καί ούδείς 
δ ενδιαφερόμενος καί περί τούτου- Ούτως άταλαιπώρως έχουσιν οί Λαυριώται 
προύχοντες καί περί τήν βιβλιοθήκην, ήν οί πατέρες ώνόμασαν «ΊατρεΤον 
■ψυχής». Καί δμως αί καλώς διοικούμεναι καί φιλόκαλοι τοΰ 'Αγίου "Ορους 1

1 Άκατάγραπτα μένουσι καί τά Λατινικά καί ’Ιταλικά κλπ. ώς καί τά Σλαβικά, έξ 
ών αντί πινακίου φακής έπωλήθησαν προπέρυσι δύο φορτία είς 'Ρώσσον κελλιώτην, 
δστις μετέφερεν αυτά είς Σερβίαν.
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Μοναί, από πολλοΰ έπιμελώς έτοποθέτησαν έν ύαλοφράκτοις θήκαις τά βιβλία 
έπικολλήσασαι και τον αριθμόν καί κατήρτισαν καταλόγους λεπτομερείς καί 
καλλιγεγραμμένους (Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου, Γρηγορίου κ. ά), ένφ ή Λαιίρα 
εκτήσατο τοιοΰτον πρόχειρον μόλις προ έτους μετά τάς τόσας πιέσεις των 
αρχών. Έν τουτοις ό μακ. Χρυσόστομος, ό τον θαυμάσιον συντάξας κατάλο
γον έντυπων τε καί χειρογράφων τοΰ Πρωτάτου, είχε συντάξει καί τής Μονής, 
άλλ’ ουκ οίδα διατί οί διάδοχοι αυτού κατέστρεψαν αυτόν. Καί δεν ήτο δυνα
τόν ό φιλόπονος έκεινος προηγούμενος νά αμελήση τοιοΰτου υπέρ τής Μονής 
καθήκοντος, άφοΰ καί υπέρ άλλων αφιλοκερδώς ειργάζετο'.

Γ ·
ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ.

Τό αξιόλογοι’ Μουσεΐον άνευ καταλόγου, αν ευ κατατάξεως, 
διατρέχει μέγαν κίνδυνον.

Καί ήδη έρχόμεθα εις τον σπουδαιότερον τής Λαύρας θησαυρόν, τά 
ιερά κειμήλια. Είναι τόσον πλούσιον τό Λαυρ. Θησαυροφυλάκιον, ώστε εντεύ
θεν έσχηματίσθη ό ανυπόστατος θρύλος, δτι προσετέθησαν έπί Λατινοκρα
τίας τά τών άλλων Μονών υπό τού Πάπα Νικολάου τοϊς Λαυριώταις, ως 
δήθεν συμφρονήσασιν αύτώ. Γράφει δέ περί τούτου ό τά Σύμμικτα έκπονή- 
σας έν Βιέννη τφ 1809 σ. 136.

Καί τις έστίν ανόητος τοιαυτα νά πιστεύση 
δτι ό Πάπας ήθελε ποτέ συγκατάνευση;
Ό Πάπας κλέπτης, πειρατής, λ,ήσταρχος καί Λατίνος 
καί τών Γραικών δε άσπονδος εχθρός τε ών εκείνος, 
καί νά χαρίση πράγματα, χάιαδών πουγγείων, 
καί κειμηλίων αργυρών, πολυειδών παντοίων;

Καί είναι αξιομακάριστοι οί γενναίοι έκεϊνοι πατέρες, οΐτινες προτάξαν- 
τες τά στήθη διεφύλαξαν τούς θησαυρούς τούτους, δι’ ών κλεΐζεται νύν τό 
έθνος1 2. Μετά την τοΰ Γένους άπελευθέρωσιν, καί δή μετά την τών Παρι- 
σίων συνθήκην, άνεθάρρησαν οί μοναχοί καί έξεκένωσαν τάς κρύπτας· ή δέ 
Λαύρα άνήγειρεν έπί τοΰ αειμνήστου άρχιμ. Βενιαμίν καί ίδιον κτίριον χάριν 
τών κειμηλίων καί τών βιβλίων έν τφ μέσω τής αυλής, λίαν καλλιπρεπές3.

1 Ουιος συνέταξε καί τής βιβλιοθήκης τών Ίιοασαφαίων τον κατάλογον.
a Άκούσας έχω παρά τοΰ μακ. γέροντός μου Γαβριήλ τοΰ Ίμβρίου, δτι τον γέροντα 

αύτοΰ έβασάνισαν πολυειδώς οί Τούρκοι τφ 1821, οΐτινες εΐχον καταλάβει τό Όρος καί 
διέμειναν εντός τών Μονών μέχρι τοΰ 1828' έχυσαν εις τά στήθη αύτοΰ ζέον έλαιον 
άπλώσαντες αυτόν εκτάδην, ΐνα όμολογήση τάς κρύπτας τών κειμηλίων άλλ’ούδέν ήνυσαν.

3 Αί λοιπαί Μοναί διατηροΰσιν αυτά συνήθως έν τοΐς κατηχουμένοις καί ένιαχοΰ έν 
τοις Πύργοις.
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Τότε κατεσκευάσθησαν και αί ύάλινοι προθήκαι και έτοποθετήθησαν 
άναμίξ τα διάφορα αντικείμενα, τα δέ Ιερά άμφια εις σωρούς άναδεδιπλω- 
μένα. Διά τον λεγόμενον σάκκον (dalmatica) τοΰ Νικηφόρου Φωκά, το 
τιμαλφέστατον κειμήλιον τοΰ 'Αγ. Όρους, ευτυχώς έλήφθη ιδιαιτέρα μέριμνα. 
Ούιος εύρίσκεται εν τφ μέσω ήπλωμένος μετά των πολυτιμοτέρων επιτραχη
λίων και οραρίων, εντός ύαλοφράκτου θήκης. Χρυσοποίκιλτα ευαγγέλια και 
άδαμαντοκόλλητα διαφόρου μεγέθους, σταυροί εσμαλτωμένοι καί χρυσόπλε
κτοι διά θαυμασίας λεπτεπιλέπτου χρυσοχοϊκής τέχνης, άπαστράπτοντες έκ των 
πολυτίμων λίθων, εγκόλπια αρχιερατικά πολυτελέστατα, έν οϊς ή λάμψις τών 
σμάλτων προστίθεται εις την πολυτέλειαν τής ύλης. Έν έτέρω τμήματι χρυσό- 
τευκτα καί άργυρότευκτα άγια ποτήρια μετά τών εξαρτημάτων αυτών, ων 
άναμίξ μυροδοχεία καί ά'λλα αντικείμενα τοΰ ίεροΰ βήματος, πέριξ δέ εικόνες 
μεγάλης αξίας διά τον βαρύτιμον κόσμον καί την βυζαντινήν καλλιτεχνίαν αλλα
χού δάσος θυμιατηρίων αργυρών καί επίχρυσων εξαιρετικής τέχνης, καί πλήθος 
ράβδων αρχιερατικών εκ πολυτίμων εσμαλτωμένων μετάλλων καί εκ μαργά- 
ρων' αυτού που βλέπομεν καί φαρέτρας πλήρεις λογχών διαφόρου μεγέθους 
καί κατασκευής μετ’ αραβικών γραμμάτων, ως καί δύο αλυσιδωτούς χιτώνας 
ή θώρακας, λάφυρα ναυμαχίας προ τής Μονής γενομένης κατά τά μέσα τοΰ 
ΙΔ' αίώνος. Επίσης άποστίλβει τό τμήμα τών δεσποτικών μιτρών, τών αρτο
φορίων, ένθα δύναταί τις νά διδαχθή εντός ωρών πάσαν τεχνοτροπίαν Βυζαν
τινήν. Δεν εισέρχομαι είς τον πλούτον καί την άσύλληπτον χρυσοϋφαντικήν 
καί μεταξουργίαν τών ιερών αμφίων ή περιγραφή τούτων μέλλουσα ν’ άπο- 
τελέση τόμον ολόκληρον, αναμένει τον Ικανόν βυζαντινολόγον. Δεν πρέπει δμως 
νά παραλείψω διαφόρους παροψίδας, επιτραπέζια σκεύη ποικίλης τέχνης καί 
κατασκευής, ά'περ, ως λέγουσιν, προέρχονται εκ τής τραπέζης τών Βυζ. αύτο- 
κρατόρων ώς καί τά εκλεκτά fayences τής 'Ρόδου καί Δαμασκού.

Μεταξύ τών πολυτιμοτέρων τοΰ Νικηφόρου αφιερωμάτων είναι καί 
ή γλώσσα άσπίδος, συνδεδεμένη διά μεταλλικών ελασμάτων είς σχήμα κεφα
λής τού θηρίου- είναι δραστικόν καί θαυματουργόν άντίδοτον κατά παντός 
ιοβόλου δήγματος βαπτιζομένη εντός ύδατος. Καί δεν είναι ταύτα τά μόνα 
τής Λαύρας εγκαλλωπίσματα. Είσι καί άλλα είς κοινοτέραν θέαν καί προσ- 
κύνησιν ευλαβή ΙκτεΘειμένα καί φυλασσόμενα έν τφ ίερώ τοΰ καθολικού 
ναού βήματι. Ό εισερχόμενος έν αύιφ θαμβούται έκ τών χρυσοτεύκτων καί 
άργυροτεύκτων μετά πολυτίμων λίθων πλαισιουμένων ιερών εικόνων, έν αίς 
παρελαύνουσιν οι διασημότεροι 5- 10 αιώνων καλλιτέχναι καί ζωγράφοι. Είς 
τήν αγίαν Τράπεζαν κείται έξαιρέτου τέχνης καί πάμμεγα έπίχρυσον άρτο- 
φόριον καί άνωθεν ό σταυρός τοΰ Τσιμισκή, αργυρούς, είς ύψος μέτρου καί 
λίθοις τιμίοις διάστικτος, παρ’ οίς διελαύνει ή έπιγραφή: «Έν σοί τούς 
εχθρούς ημών κερατιοΰμεν καί έν τφ δνόματί σου έξουθενώσομεν τούς έπα- 
νισταμένους ήμΐν». Πόσα δεν υπενθυμίζει τό τριφεγγές τούτο έπίσημον τών
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Βυζαντινών λάβαρον! Ποσάκις άνεστήλωσε τήν εθνικήν δόξαν, δορυφοροΰν- 
τος τοϋ γενναίου αύτοκράτορος, δστις γεραίρεται ώς δεύτερος κτίτωρ τής 
Μονής, κατά βαρβάρων Περσών και Βουλγάρων! Εΰρισκόμεθα εις τά άγια 
τών αγίων πας βέβηλος δέον ν’ άποκαλυφθή κα'ι τρέμων νά πατή τό ιερόν 
έδαφος. Ό σεβάσμιος βηματάρης ανοίγει τά πεποικιλμένα και έκ κορμών 
ελαίας τετορνευμένα ερμάρια και αμέσως πλήττει τήν δ'σφρησιν οσμή ευωδίας 
πνευματική, τό ανεξάντλητου τής άγιότητος άρωμα, δπερ ό Κύριος ως ουράνιον 
δώρον, εις επίσημον μαρτυρίαν, άπένειμε τοΐς έκλεκτοίς τοΐς εύαρεστήσασιν 
αύτώ επί τής γής. ΙΙρός τήν θείαν ευοσμίαν άμιλλάται ό χρυσός καί ό άργυ
ρος, τό πολύχρωμον σμάλτον καί οί μάργαροι, οί πολύτιμοι λίθοι καί τά αρα
βουργήματα, έν οίς περικλείονται τά άγια λείψανα. Έν μέσω τούτων κατα
πλήττει τήν δρασιν ό απερίγραπτος περίκοσμος καί οί πολύχρωμοι λίθοι, καί 
στίλβοντες πρώτου μεγέθους μαργαρΐται, άλλ’έξιστά τον νοϋν τό περιεχόμενον, 
ό τίμιος Σταυρός τοΰ Σωτήρος, τό θειότατον καί τιμαλφέστατον κειμήλιου, 
βασιλικόν όντως δώρον τοϋ Νικηφόρου. Τό κιβώτιον τοΰτο, σεβαστών δια
στάσεων, θεωρείται ως τό καλλιπρεπέστατον προϊόν τής Βυζ. τέχνης, θαύμα 
όντως ίδέσθαι. Είτα ακολουθεί ατελείωτος σειρά θηκών πολυτελεστάτων, περιε- 
χουσών λείψανα τίμια δλων σχεδόν τών αγίων τοΰ εορτολογίου. Μεταξύ τού
των τό μάλλον άξιοθέατον τυγχάνει μικρά τις είκών παριστώσα έν ψηφΐσι 
δυσδιακρίτοις τον ευαγγελιστήν Ίωάννην καί πέριξ δλους τούς ομωνύμους 
αύτώ άγιους. Ή τέχνη τής είκόνος θεωρείται αμίμητος, υπό πάντων δέ τών 
Βυζαντινολόγων θαυμάζεται ως τό ωραιότατου ψηφιδωτόν τοΰ κόσμου. Καί 
δλος ό ανεκτίμητος ούτος θησαυρός, ό μυριόλεκτος Βυζαντινός πλοΰτος, ή δόξα 
τής Εκκλησίας καί τοΰ ’Έθνους, δυστυχώς, χάρις εις τήν άσύγγνωστον αδια
φορίαν καί τήν ακατανόητου έπιμονήν τών τής Λαύρας αρχόντων, υπάρχει 
ούτως άνευ καταλόγου, άνευ άπαριθμήσεως, άνευ τινός, έ'στω καί απλής περι
γραφής! Ούδεις γνωρίζει τί έχομεν καί δεν έ'χομεν, ού'τε πόσα εΐχομεν, άπερ 
δεν κατέχομεν. Πόσα άπόλλυνται νΰν, πόσα άπωλέσθησαν κατά τό παρελθόν, 
βεβαίως θά έγνωρίζομεν, έάν εΐχομεν κατάλογον. Ό έμός αείμνηστος Γέροντας 
διηγείτο μοι, ότι, άνατραπείσης τής στέγης τοΰ προσφορείου, άνευρέθη έντός 
ρακών περιτετυλιγμένον τό έπίχρυσον κιβώτιον, δπερ φέρει έπ’ ώμων κατά τό 
έθος τών άθωϊτίδων Μονών θυμιών ό Διάκονος, καί δπερ είναι αξιοθαύμαστου 
μνημεΐον τέχνης σμαλτικής. “Εκαστος τών Βυζαντιολόγων, τών έπισκεπτομένων 
τήν Λαύραν, θεωρεί ύποχρέωσιν νά άντιγράψη καί ζωγραφίση αυτό άπαραλ- 
λάκτως. ’Άλλοτε άφηρέθη τό φλωρίον έκ τής σεβάσμιας είκόνος τής Θεοτόκου 
τής Πορταιτίσσης, δπερ ή ευσεβής παράδοσις άνήγεν εις τήν έποχήν τοΰ Κου- 
κουζέλη κτλ. ’Επί τών ημερών ημών έσυλήθη είκών πολύτιμος τοΰ Θεολόγου 
καί έπιτραχήλιον Βυζαντινόν, άπερ ευτυχώς άνεκαλύψαμεν. ΙΙρό διετίας έχάθη 
έκ τοΰ ναοΰ τοΰ άγ. Μιχαήλ Συνάδων θαυμασία Βτ'ζ. ξυλογραφία έξεικονί- 
ζουσα τάς δεσποτικάς έορτάς, σταυρός μέγας έκ τών ολίγων ούς δύναται νά
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παρουσιάση ή Μονή από ετών κείμενος επί τής άγ. Τραπέζης. Καί ούδείς 
έφρόντισε διά τήν απώλειαν! Τον μεγαλύτερον κίνδυνον διατρέχουσιν αί φορη- 
ταί εικόνες αί διεσκορπισμέναι’εΐς τά 25 παρεκκλήσια τής Μονής. Ύπό τοιού- 
των αρχαίων εικόνων κοσμούνται τά εικονοστάσια τών αδελφών, ο'ίτινες μετα- 
βαίνοντες εις τά Μετόχια ή άναχωροϋντες εκ τής Μονής συναποκομίζουσιν 
αύτάς. Ό νΰν επιτροπεύουν ’Ιγνάτιος, κατορθώσας ίεροΐς άναλώμασι ν’ άνε- 
γείρη καλλιπρεπές ιδιόκτητον εν Λήμνφ (Κάστρον) μέγαρον, έχει δωμάτιον 
πλήρες τοιοότων εικόνων1. Είναι νοοτροπία καλογερική νά νομίζωσιν δτι μόνον 
αί παλαιαι εικόνες έ'χουσιν ανεξάντλητου τήν θείαν χάριν. ’Αλλά καί πόσαι 
τούτων δεν άποξενοΰνται διά διαφόρων οδών! Εις τήν Σκήτην τοϋ άγ. Άν- 
δρέου, τό λεγόμενον Σεράγιον έν Καρεαΐς, οί φιλάρχαιοι 'Ρώσσοι, ό'λον τό κάτω 
διαμέρισμα τοϋ πελωρίου ναοΰ μετέβαλον εις άπέραντον Βυζ. Μουσεϊον, νοσφι- 
σάμενοι άντί*ρουβλίων τάς εικόνας παρ’ Ελλήνων άπεμπολητών μοναχών. Ή 
δέ κατάταξις αυτών,πληρούσα τούς ορούς τής ασφαλείας καί επιστήμης, έστω 
τοΐς πάσιν υπόδειγμα. Ό μακ. Ησύχιος, εκ τών φιλυκάλων τής Μονής προϊ
σταμένων, κατά τό 1917 διεσκεύασεν εις Μουσεϊον τό παρακείμενον τή Τραπέζη 
διαμέρισμα, ένθα κατά τό 1925 ήνοιξα χάριν τών νεαρών καί δοκίμων σχο- 
λεΐον, δπερ ή αποστολή μου εις Καρεάς έκλεισε διαπαντός. Μετεφέρθησαν 
εκεί ελάχιστοι εικόνες καί άλλα αντικείμενα, ως καί πάντα τά άδετα καί εις 
ξένας γλώσσας βιβλία. Τά πάντα φύρδην μίγδην, άνευ τάξεως καί συστημα
τικού καταλόγου. Άποφασίσαντες πέρυσι νά άναδιοργανώσωμεν τήν Μονήν 
ύφ’ δλας τάς επόψεις, διωρίσαμεν από τών πρώτων ημερών επιτροπήν διά 
τήν σύνταξιν καταλόγου τών κειμηλίων κατά τάς ήμετέρας υποδείξεις, ως καί 
διά τήν συγκέντρωσιν τών εικόνων καί καταγραφήν αυτών. Ή επιτροπή αύτη 
μέχρι τού Νοεμβρίου ούδέν ενεργήσασα άντικατεστάθη δι’ άλλης εκ τών 
προϊσταμένων αΰθις τής Μονής, ήτις έναρξαμένη κατελήφθη ύπό τού χειμώ- 
νος καί ούτως έσταμάτησε τό έργον. Κατά τάς συζητήσεις περί τών ιερών 
κειμηλίων έλέχθη, δτι δέον νά συγκεντρωθώσι πάντα Ιπί τό αυτό. ’Ήκουσα 
μάλιστα νά γίνηται λόγος, δτι εντός τού ταμείου τής Μονής υπάρχει κιβώ
τιου πλήρες τιμαλφών καί άνεκτιμήτων κειμηλίων. Τού κιβωτίου τούτου 
υπάρχει τό εξής ιστορικόν: Κατά τό 1916 ό Millet, καταμετρήσας τον Καθο
λικόν τής Μονής ναόν, άνεκάλυψε κατά τό αριστερόν παρεκκλήσιον κενόν 
χώρον, δνπερ ούδείς εφαντάζετο- ήν αρχαία κρύπτη, ής ή ε’ίσοδος έν τώ σκο- 
τεινοτέρω σημείω άπεφράζετο διά μεγάλης είκόνος επιπροσθούντος καί στα
σιδιού. Έκρύπτοντο άλλα τε καί τό έν λόγφ κιβώτιου, δπερ νυκτός άναρπά- 
σαντες οί προϊστάμενοι ήσφαλίσαντο διά τών εαυτών σφραγίδων. Τήν κλείδα

1 ’Ακριβώς κατ’ αϋτάς άνηρπάγη έτέρα έκ τοΰ Τυπικαρείου αρχαία είκών, δπερ καί 
πασι τοΐς άδελφοϊς ένεποίησεν αΐσθησιν, καί μόνον οί προϊστάμενοι δέν έταράχθησαν 
έκ φιλοφροσύνης πρός τινα τών συναδέλφων, δστις δά είναι ό δράστης.
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τοΰτου κατεΐχεν ό πρόεδρος τής Συνάξεως, δστις άποθνήσκων τφ 1928 παρέ- 
δωκεν είς τον τότε επίτροπον Ηλιόδωρον. Ημέραν τινά τοΰ παρελθόντος 
Δεκεμβρίου ή εϊρημένη επιτροπή, άποτελουμένη έκ τών ’Ισαάκ, Γρηγορίου 
και Χριστοφόρου, είσήλθεν εις τό ταμεΐον, ένθα ανέκαθεν μόνοι οι κατά 
καιρούς επίτροποι εισέρχονται’ αίφνης ακούω σφοδράς διαμαρτυρίας’ καλού
μαι και ένωτίζομαι ότι τό κιβώτιον ήν άπεσφραγισμένον και τό περιεχόμενον 
είς ελεεινήν κατάστασιν, άνω κάτω· σταυροί ήμιτεθραυσμένοι καί διαρροή τών 
πολιτίμων λίθων κττ. Δεν ήθέλησα να πλησιάσω, καίτοι βιασθείς, είς τόπον 
άπηγορευμένον. Τέλος ουιως έ'χον τό κιβώτιον μετεφέρθη είς τό Σκευοφυ- 
λάκιον, καί τό εσπέρας έδεξάμην τήν έπίσκεψιν τοΰ Σκευοφύλακος ’Ισαάκ 
παρακαλέσαντός με, ΐνα μή γένηται θόρυβος, διότι δέν είναι υπαίτιος μόνος 
δ υποδειχθείς τοΰ προπαρελθόντος έτους επίτροπος Μάξιμος, αλλά καί οί προ 
αυτού. Καθ’ δν χρόνον κατεγράφετο τό πολύτιμον τοΰ κιβωτίου περιεχόμενον 
έκλήθην παρά τής επιτροπής, ΐνα δώσω οδηγίας. Τή άληθεία έμεινα εκστα
τικός προ τοΰ πλούτου τών θαυμάσιων αντικειμένων: ώχριώσι προ αυτών 
τά γνωστά τής Λαύρας κειμήλια. Έντυπωσιν ένεποίησάν μοι τά θαυμασίως 
κατειργασμένα σμάλτα, καί δύο αντικείμενα, κιβωτίδιον (διαστ. 0,8 χ 15) 
μονόλιθον έξ ϊάσπιδος μετά χρυσών ελασμάτων έν ταΐς γωνίαις. Παρόμοιον 
είναι τό τής Μονής Βατοπεδίου ποτήριον, δι’ ου μετελάμβανεν δ Μανουήλ 
Παλαιολόγος, ου ή υπογραφή εΰρηται διά μονογραμμάτων κεχαραγμένη επί 
τής χρυσής βάσεως1. Ή φιάλη αύτη (τοιοΰτον γάρ τό σχήμα) μεταβάλλει τό 
ύδωρ εις γαλάκτωμα καί χρησιμεύει ως άντιφάρμακον κατά τών ιοβόλων 
δφεων (δθεν καί αί λαβαί εκατέρωθεν οφιοειδείς). Φρονώ δτι τό Λαυρ. κιβω- 
τίδιον, δν κατ’ άρχάς κτήμα αύτοκράτορος, έδωρήθη είς τήν Μονήν καί 
έχρησίμευεν ως άρτοφόριον επί τής 'Αγίας Τραπέζης. Τό δεύτερον είναι άγιον 
ποτήριον άλαβάστρινον έπενδεδυμένον έσωθεν δι’ έσφυρηλατημένου χρυσού. 
Ό άλάβαστρος (λίθος δνυξ) ήν χρήσιμος διά τήν κατασκευήν μυροθηκών, 
καί έχομεν έν Λαύρα πολλάς τοιαύτας φιάλας. Δέν έχω ΐδει αλλαχού άγιον 
ποτήριον έξ αλαβάστρου- ίσως καί τούτο ανακτορικόν δώρον. Ταΰτα πάντα 
καθιστώσι τό Λαυρ. μουσείον τό πρωτεύον τοΰ 'Αγίου ’Όρους· ένώ δέ οί τών 
άλλων μονών προϊστάμενοι ου μόνον καταλόγους καί περιγραφάς λεπτομε
ρείς έξεπόνησαν (καί έθαύμασα τον Ξηροποταμηνόν Εύδόκιμον εις τούτο), 
αλλά καί φωτογραφίας1 2 τών κειμηλίων έξέδοντο, τούτου ούδείς υπάρχει 
κατάλογος, ούδεμία κατάταξις καί ασφάλεια.

1 Βλ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον “Ορος σ. 439-440.
2 Βλ. τάς ωραίας τής Μονής Γρηγορίου έν τή ίστορίςι. 'Υπόδειγμα πρός μίμησιν 

διά τούς άπλο'ίκωτέρους καί όρρωδοΰντας εϊς περιγραφήν κειμηλίου έστω ή τοΰ άρχ.
Χριστ. Κτένα: «Τά κειμηλιαρχεΐα τής-----Μονής Δοχειαρίου»’ έν Έπετηρίδι τής
Έταιρ. Βυζ. Σπουδών έτ. Ζ'. 1930 σ. 104-132).
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Καθ’ ήν παρά των αειμνήστων γερόντων παρελάβομεν τάξιν, ουδέποτε 
ό διακονητής εισέρχεται μόνος εις τό Σκευοφυλάκιον, είμή μετά τοΰ Ιτέρου 
των επιτρόπων και δταν ώσι πολλοί οί έπισκέπται καλεΐ καί ένα εκ των 
άδελφών, πράγμα δπερ ό νΰν προηγούμενος ’Ισαάκ κατήργησεν, δπως καί 
άλλας πολλάς καλάς συνήθειας εν τώ βήματι, δπως τό παρουσια'ζειν εις 
προσκΰνησιν τά άγια λείψανα άποκεκαλυμμένη τη κεφαλή καί μετά επιτρα
χηλίου κττ. "Οπως έχουσι νΰν τά ιερά κειμήλια προβαλλόμενα τω τυχόντι 
έλευθέρως καί άνευ τής ελάχιστης προφυλάξεως, περιφερόμενα ως κοινά αντι
κείμενα διατρέχουσι τον μέγιστον κίνδυνον τίς δΰναται ουτω νά βεβαίωση 
δτι τό εΐρημένον τιμαλφές κιβωτίδιον δεν θά πέση ημέραν τινά έκ των χειρών 
τίνος περιέργου επισκέπτου εις τό έδαφος καί δεν θά κατασυντριβή ό πολύτι
μος οΰτος ίασπις ώς κέλυφος φοΰ, ή δεν θά είσέλθη εις τό θυλάκιον επιτη
δείου αρχαιομανούς; Καί από ταΰτης τής άπόψεως εμφανίζεται εγκληματική 
ή αδιαφορία τών Λαυριωτών προϊσταμένων. Καί, επειδή «οΰδέν αμάρτυρου 
άείδω», αναφέρω τό έξης γεγονός. Έν Λαύρα τεδησαυρισμένα είσί τρία μέρη 
τοΰ παντίμου Σταυρού εντός πολυτελών θηκών εν τούτοις εις λειτουργικήν 
χρήσιν υπάρχει τό μεγαλύτερου, ως μή ώφειλε, τμήμα, τό φυλαττόμενον εντός 
τής άνεκτιμήτου θήκης, ούτως ώστε οι ευλαβείς προσκυνηταί αναγκάζονται 
νά μή άποθαυμάζωσι τόσον τό τίμιον ξύλον, όσον τον άπαστράπτοντα εξ 
άπέφθου χρυσού, πολυτίμων καί παμμεγέθων λίθων καί πολυδαιδάλων 
σμάλτων κόσμον. Καί τηρείται τό σπουδαιότατου Βυζ. κειμήλιον τοΰ κόσμου 
άνευ ούδεμιάς ασφαλείας εντός τού ιερού βήματος καί καθεκάστην ώς κοινόν 
άθυρμα προτίθεται εις κοινήν περιεργίαν καί μετακινείται διαρκώς διά τών 
άτασθάλων χειρών τού έκνενευρισμένου βηματαρίου, ενώ οί προ ημών προ
νοητικοί πατέρες διετήρουν ως κόρην οφθαλμού πάντη κεκρυμμένον τον 
πολύτιμον θησαυρόν, ώς μαρτυρεί καί ή συνύπαρξις τών δύο άλλων θηκών. 
Καί τέως μέν ή προβολή τοΰ τιμίου Σταυρού περιωρίζετο εντός τού ιερού 
ναού, πέρυσιν δμως, χάριν τής περιεργίας τοΰ ’Αμερικανικού φιλομηρικού 
ομίλου μικρού δεΐν νά ΰποστή καί ή βαρύτιμος θήκη ’Οδύσσειαν. Ήτο Ίου- 
λιανή μεσημβρία, καθ’ ήν οί πατέρες εφησυχάζουσιν. Ό τετραπέρατος δμως 
Δίκαιος ’Ιγνάτιος ούκ έδίδου ύπνον τοΐς δφθαλμοΐς χάριν τών περιηγητών. 
Ειχον διαθέσει 2-3 ώρας, ϊνα δείξω αύτοϊς τά μάλλον τής Μονής αξιοθέατα· 
μετά δε τάς άλλας περιποιήσεις άπεχαιρέτισα αυτούς έτοιμαζομένους προς 
άναχώρησιν. Καί δμως δεν άνεχώρησαν άλλ’ άναμένοντες νά κοιμηθώσιν 
οί πατέρες, εζήτησαν παρά τών επιτρόπων νά έξαγάγωσι τήν είρημένην 
θήκην προς φωτογράφησιν εις τήν αυλήν, πράγμα, δπερ ήδύνατο κάλλιστα, 
ϊνα γένηται καί εντός τοΰ πάμφωτου ναού, ήλιολούστου ούσης τής ημέρας. 
Οί επίτροποι καί δ γεγηρακώς έν τή διακονία βηματάριος έλησμόνησαν, δτι 
φωτογραφίαι τών Βυζαντ. κειμηλίων εις ούδένα επιτρέπονται άνευ ειδικής 
άδειας, δτι ό τίμιος Σταυρός δεν είναι κοινόν αντικείμενου τής περιεργίας
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τοϋ τυχόντος καί ότι μόνον εντός τοϋ ναοΰ παρουσιάζεται άνημμένων λαμ
πάδων καί μετά τής λοιπής ίεροπρεπείας. Έλησμόνησαν τά πάντα χάριν 
τής έλπιζομένης αμοιβής. Κατ’ ευτυχίαν κατήλθον εις τήν αυλήν καί τί νά 
ϊδω; τον τίμιον Σταυρόν εις τήν αυλήν υποκάτω τής κυπαρίσσου περιαγό- 
μενον υπό τών ’Αμερικανών θαυμαζόντων οΰχί τήν τιμιότητα αύτοϋ, αλλά 
τήν εκπαγλον τέχνην καί τό πλήθος τών λίθων. Ζωηρότατα κατεξανέστην 
θεωρήσας ως βέβηλον τό πράγμα, καί διότι ήδυνατο νά πέση τό ιερόν κει- 
μήλιον εις τό λιθόστρωτον καί νά μεταβληθή εις σύντριμμα- καί έρρηξα 
φωνήν. Άλλ’ ήδυνατο νά συμβή καί χειρότερόν τι” νά άντικατασταθή διά 
πανομοιότυπου πλάστου, ως συνέβη εις πολλά Μουσεία τής Ευρώπης, ως 
έπληροφόρησεν ημάς ό τότε παρευρισκόμενος κ. Α. Φιλαδελφεΰς, ό έξοχος 
οΰιος αρχαιολόγος καί καλλιτέχνης. Εις πάντα τοϋ κόσμου τά Μουσεία τά 
αντικείμενα ευρίσκονται εξησφαλισμένα εντός ύαλοφράκτων προθηκών, ώστε 
νά περιεργάζηται μέν καί θαυμάζη αυτά ό επισκέπτης, χωρίς όμως νά άπτη- 
ται, έν οΰδεμιά δέ περιπτώσει μετακινούνται εκ τής θέσεως! Τό αντίθετον τοϋ 
έν Λαύρα φαινομένου συμβαίνει εις ά'λλας μονάς, ένθα είναι όλως αθέατα 
τά κειμήλια διά τούς ειρημένους κινδύνους, ως έν τή Μονή π. χ. τοϋ Βατο
πεδίου, όπου έχουσι προς κοινήν θέαν έλάχιστά τινα μετά τών αγίων λει
ψάνων. ’Αλλά «πηγής έσφραγισμένης καί κήπου κεκλεισμένου τί τό όφελος;» 
Διά τούτο δέον νά έφαρμοσθώσι καί ένταΰθα κανονισμοί ίσχύοντες παντα- 
χοΰ μετά τήν ταξινόμησιν καί τον καταρτισμόν τών Μουσείων.

Τά κειμηλαρχεΐα καί ή βιβλιοθήκη τής Μ. Μεγίστης Λαύρας έν κινδύνφ. 345
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