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Χρυσοστόμου Παπαδοπούλαν, ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών και πάοης Ελλά
δος. Σνμβολα'ι εις την ιστορίαν τον μοναχικού βίου εν Έλλάδι; A’. 
‘Ο όσιος Λουκάς «υ νέος» (396-955), Β'.'Ο όσιος Μελέτιος «ό νέος» 
(1035-1195), Άθήναι, 1935.

Ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών ήρχισεν εσχάτως έκδίδων 
τον βίον καί πραγματευόμενος την δράσιν τών κυριωτέρων αναμορφωτών 
τοϋ μοναχισμού εν Έλλάδι, προσφέρων ούτως αληθώς πολύτιμον συμβολήν εις 
την ιστορίαν τού εν Έλλάδι μοναχικού βίου κατά τούς βυζαντινούς χρόνους.

Μέχρι τούδε έξέδωκε τούς βίους τών οσίων: Λουκά τού επικαλούμενου 
εκ τού τόπου τής άσκήσεως αυτού Στειριώτου, άκμάσαντος κατά τον 10ον 
αιώνα καί μονάσαντος παρά τό άρχαΐον Στείριον τής Φωκίδος, μεταξύ τών 
δρέων Έλικώνος καί Παρνασσού, δπου διασφζεται μέχρι σήμερον ή ομώνυ
μος Μονή περίφημος διά τε τήν αρχιτεκτονικήν καί τά κοσμούντα τό Καθο
λικόν αυτής μωσαϊκά, καί τού οσίου Μελετίου τού εν τώ δ'ρει τής Μυου- 
πόλεως άσκήσαντος, άκμάσαντος δέ κατά τον 11ον αιώνα καί ίδρυτοΰ τής 
ομωνύμου Μονής επί προβούνου τού Κιθαιρώνος παρά τό χωρίον Μάζι, τήν 
άρχαίαν Οίνόην. Τοϋ βίου τού οσίου Λουκά προτάσσεται σύντομον, αλλά 
περιεκτικώτατον κεφάλαιον περί τού μοναχικού βίου εν Έλλάδι προ τοϋ 
Λουκά, εις δέ τον βίον τοϋ οσίου Μελετίου επιτάσσονται εν πρωτοτύπφ καί 
αί αληθώς απρόσιτοι εις τούς πολλούς βιογραφίαι τού οσίου, αί συγγραφει- 
σαι παρά τοϋ Νικολάου, επισκόπου Μεθώνης, και τοϋ Θεοδώρου Προδρό
μου. Ευχής μάλιστα έ'ργον θά ήτο, αν καί ό εν πρωτοτύπφ βίος τοϋ οσίου 
Λουκά συνώδευε τό κείμενον τοϋ πρώτου τεύχους, ΐνα έχη τούτον πρόχειρον 
ό αναγνώστης.

Ή έκθεσις περί τών μοναχικών κέντρων κατά τήν παλαιοχιστιανικήν 
εποχήν έν Έλλάδι θά ήδύνατο νά συμπληρωθή διά τής Μονής Δαφνιού, ής 
σώζονται ακόμη τμήματα τοϋ οχυρού περιβόλου τοϋ 5ου αίώνος καί ελάχιστα 
θεμέλια τοϋ Καθολικού, δυτικώς τοϋ βυζαντινού ναού τής αυτής εποχής (βλ. 
Millet, Le monastere de Daplini, Paris, 1899, σ. 3-16), καί διά τών 
ασκητηρίων τών διεσπαρμένων πανταχοϋ τής Ελλάδος, πολλά τών οποίων 
— μεταξύ δέ αυτών καί ή σπηλιά τής Πεντέλης — διασφζουν ίχνη παλαιο
χριστιανικής εποχής (βλ. Ήμερολ. Μεγάλης Ελλάδος, 1927, σ. 52 κέ).

Άφ’ ετέρου ό ναός τής Θεοτόκου μετά τών παρεκκλησίων εις τιμήν τών 
’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου έν Όρχομενφ τής Βοιωτίας (εις τό σημερι
νόν χωρίον Σκριποϋ) νομίζομεν δτι δέν ιδρύθη ως μοναστηριακός ναός, 
άλλ’ ώς ναός τού βυζαντινού Όρχομενοϋ, ως τούτο καί αί διασωθεΐσαι Ιπι- 
γραφαί μαρτυροϋσιν. Είς μεταγενεστέρους χρόνους εχρησιμοποιήθη ό ναός,
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ως Καθολικόν τής Μονής τής Κοιμήσεως, όπως καί ή ηλικία των σφζομένων 
κελλίων άποδεικνΰει. Τέλος εις τάς ελληνικός Μονάς τοΰ 10ου αίώνος εΐνε, 
νομίζομεν έπάναγκες, νά προστεθή και ή σφζομένη περίφημος παλαιό Μονή 
τοΰ Φιλοσόφου παρά την Δημητσάναν τής Γορτυνίας, ή ίδρυθεισα υπό 
Ίωάννου Λαμπαρδοπούλου πρωτασεκρήχη τοΰ Νικηφόρου Φωκά (963-969) 
τιμηθέντος διά τοΰ ονόματος τοΰ Φιλοσόφου, έξ οΰ έλαβε τό δνομα καί 
ή αρχαιότερα αΰτη βυζαντινή Μονή ήτις ήτις ήτο έ'ν των κυριωτέρων κέν
τρων τής ελληνικής παιδείας κατά τους χρόνους μάλιστα τής τουρκοκρατίας.

Τον γνωστόν — εκ τοΰ έργου τοΰ Κρέμου καί άλλων — βίον τοΰ Όσίου 
Λουκά εξετάζει ό σ. από τής άπόψεως τής έξοχου προσωπικόχητος καί τής 
μεγάλης φυσιογνωμίας τοΰ Λουκά, αΐτινες υπήρξαν, ως όρθώς παρατηρεί — 
«αί ήθικαί βάσεις τής άναμορφώσεως τοΰ μοναχικοΰ βίου εν Έλλάδι, τό δε 
επιτελεσθέν ΰπ’ αΰτοΰ έργον, παρά τό βραχύ χρονικόν διάστημα, εις δ έξε- 
τάθη, εστήριξε τάς βάσεις ταΰτας καί καθώρισε τήν πορείαν τής περαιτέρω 
άναπτΰξεως τοΰ μοναχικοΰ βίου, δστις ΰπήρξεν ό σπουδαιότερος παράγων 
τής διασώσεως τής θρησκείας καί τής εθνικής συνειδήσεως τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ, εν μέσφ τών μεγάλων εκ των επιδρομών των βαρβάρων αναστατώσεων 
τής Ελλάδος καί τής έπικειμένης μετά ένα καί ήμισυ αιώνα ξενοκρατίας 
καί ΰποδουλώσεως».

Αί παρεχόμενοι υπό τοΰ ανώνυμου βιογράφου πλ/ηροφορίαι περί τής 
καταστάσεως τής Ελλάδος κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 10ου αίώνος, περί τών 
επιδρομών τών Βουλγάρων κατά τής Στερεάς Ελλάδος καί τής Πελοπον- 
νήσου, αί σχέσεις τοΰ όσίου Λουκά μετά τών στρατηγών τής Ελλάδος Πόθου 
Άργυροΰ κσί Κρινήτου Άροτρά, αί προρρήσεις τοΰ Όσίου διά τάς βαρβα- 
ρικάς επιδρομάς, τήν άπελευθέρωσιν τής Κρήτης υπό τών ’Αράβων, αί τοπο- 
γραφικαί ειδήσεις καί άλλα, άτινα καθιστώσι τον βίον τοΰτον αληθή ιστορι
κήν πηγήν διά τήν κατάστασιν τών κυρίως ελληνικών χωρών κατά τον 
10ον καί 11ον αιώνα, χρήσιμον θά ήτο αν συνεκεντροΰντο εις ιδιαίτερον κεφά- 
λαιον μετά ιστορικής άνασκοπήσεως τής εποχής.

Ή περιγραφή τής Μονής καί χοΰ Καθολικοΰ αυτής συνοδεύεται μέ τάς 
περί τής κτίσεως αυτών παραδόσεις. Εις τήν περί τής τέχνης τής Μονής 
βιβλιογραφίαν ας προστεθώσι καί τό έργον τοΰ Ο. Wulff, Das Katho- 
likon von Hosios Lukas (lv Baukunst II Serie II Heft) καί ή υπό τοΰ 
γράφοντος περί τοΰ υπό τό Καθολικόν τής Μονής ναοΰ τής άγ. Βαρβάρας 
καί τών τοιχογραφιών αΰτοΰ (έν Actes du IIIe Congres d’etudes Byzanti
nes, Atlienes, 1932 σ. 389 κέ.).

Τον βίον τοΰ όσίου Μελετίου αναλύει ό συγγραφεΰς μετά τής αυτής επι
στημονικής γνώσεως καί μετά πλειοχέρας αγάπης ίσης προς τήν έπιδειχθεΐσαν 
ΰπ’ αΰτοΰ στοργήν προς τήν βυζαντινήν ένδοξον Μονήν, ήτις οφείλει τήν
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άναβίωσιν αυτής εις τάς ένεργείας καί διατυπώσεις τοϋ ίδιου. Εις πολλά 
σημεία τοϋ βίου τοϋ οσίου Μελετίου έξαίρει 6 σ. τον ιστορικόν χαρακτήρα 
τών διηγήσεων τών βιογράφων τοϋ οσίου: Νικολάου Μεθώνης καί Θεοδώ
ρου Προδρόμου τών σχετικών προς την κατά τής Κρήτης εκστρατείαν τοϋ 
Ίωάννου Δοΰκα, την Μονήν Δαφνιού, την άποδιδομένην εις τον διοικητήν 
τών ’Αθηνών προσωνυμίαν τοϋ «Άθηνάρχου» κλπ. Τήν ιστορικήν άλλως τε 
αξίαν τοϋ βίου τούτου άναδεικνΰει ομοίως ή μνεία διοικητών τής Ελλάδος 
καί τής Πελοποννήσου (Βάρδα τοϋ ίκανάτου, Έπιφανίου Καματεροΰ — ή 
οικογένεια τοϋ οποίου, ως έχω άλλαχοϋ υποδείξει, συνδέεται καί προς τήν 
Νταοϋ Πεντέλην, —Λέοντος Νικερίτου, τοϋ άρχοντας Ίωάννου Ξηροϋ κ.λ.π.), 
έξ ών άλλοι εινε καί άλλοθεν γνωστοί, άλλοι δέ εν τφ βίω τούτω τό πρώτον 
μνημονεύονται.

Ώς προς τήν κατάστασιν τοϋ τότε μοναχικοϋ βίου, φαίνεται, δ'τι οΰτος 
κατά τά τέλη τοϋ 11ου αίώνος είχεν έν Έλλάδι έκτραπή τοϋ προορισμοϋ 
αύτοϋ. Ό Μελέτιος έπεδίωξε τήν άναμόρφωσιν τοϋ μοναχισμοΰ «διά τών 
αυστηρών διατάξεων περί ακτημοσύνης, προσευχής, εργασίας καί διά τών 
ασκήσεων προς ηθικήν τελείωσιν τών μοναχών». Ό σ. αποκρούει τήν γνώ
μην τοϋ Σάθα καί άλλων, καθ’ ήν καί οί υπό τον δσιον Μελέτιον μοναχοί 
(ως καί οί τοϋ οσίου Χριστοδούλου τοϋ Πατμίου) ήσαν εκ τών πολεμιστών 
μοναχών, ους είχεν ύπ’ ό'ψιν ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. Βεβαίως ή γνώμη 
τοϋ Σάθα, ώς διετυπώθη ύπ’ αύτοϋ έν τώ προλόγφ τοϋ 7ου τόμου τής 
Μεσαιωνικής του Βιβλιοθήκης, δεν δύναται νά γίνη άσπαστή. Ό γράφων 
επιφυλάσσεται εις ιδίαν μελέτην νά έκφέρη γνώμην επί τοϋ ζητήματος τούτου.

Ή υπό τοϋ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών — δστις έχει πλου
τίσει τήν εκκλησιαστικήν ημών φιλογίαν διά σειράς πολυτίμων καί σοφών 
έργων — συνέχισις τής έκδόσεως τοϋ βίου τών οσίων Νίκωνος τοϋ Μετα
νοείτε καί Χριστοδούλου τοϋ Πατμίου, ήν άναμένομεν, θά συμπληρώση τήν 
άρξαμένην άξιόλογον σειράν τών αντιπροσώπων τοϋ έν Έλλάδι βυζαντινοΰ 
μοναχισμοΰ.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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