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Β.' τυττικον - 'Ο Πρωτος - Πολυαριδμοι εν Ἄ8ω ΜοναὶἈκμὴ τοϋ μοναχικοϋ βίου - Σλοτϋοι.

Κατὰ τὸν Ι καὶ ΙΑ' αἰῶνα μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων μοναχῶν
τῶν συρρευσάντων εἰς Ἄθω ἀπὸ ὅλας τὰς·χώρας τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, οἴτινες ἐπεκράτουν ἀπολύτως ἐν τῇ ἱερἀ
ταύτῃ χερσονήσῳ, βλέπομεν καὶ 'Ἰβηρας καὶ Ἁμαλφηνοῦς
*
ἱδρύσαντας ἰδίας μονάς.
Ὁ βιογράφος τόῦ Ἁγίου Ἁθανασίου ἀναφερόμενος ὅτι
παρασυρόμενοι ἐκ τῆς φήμης τοῦ ἀνδρὸς ἔτρεχον πρὸς αὐτὸν
οὐχὶ μόνον Ἐλληνες, ἀλλὰ πέραν τούτων «ἀπό τε Ἑώμης αὐτῆς,
Ἰταλίας, Καλαβρίας, Ἁμάλφης, Ἰβηρίας, Ἁρμενίας καὶ τῶν ἔτι
τούτων ἐνδοτέρων», ἐξ ὅλων ὅμως τούτων μόνον οἱ 'Ἰβηρες καὶ
Ἁμαλφηνοὶ κατέλιπον ἴχνη τῆς διαβάσεώς των, οἱ μὲν πρῶτοι
συστήσαντες τὴν ἀκμάζουσαν καὶ σήμερον Μονὴν τῶν 'Ιβήρων,
* ΟΙ 'Αμαλφηνοι ήσαν κὰτοικοι τὴς πύλεως 'Αμάλφης, έπαρχίας
Σαλέρου Νοτ. 'Ιτα7,ὶας, Κωνσταντϊνος δ Πορφυρογέννητος εις τον κατάλογον των Βιιζαντινων έπαρχιων συμπεριλαμβάνει κα'ι τὴν 'Αμά7,φην
μεταξὺ των κυριωτέρων ἐν Ἰταλϊα Βυζαντινων πολεων, προσθέτων δτι
αυτη έλάμβανε τον Διοικητὴν αϋτὴς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως κα'ι δτι δ
Αύτοκράτωρ τοϋ Βυξανιίου έθεωρεϊτο κυρίαρχος.
Εις "Αμάλφην κατὰ τον Γ αϊωνα ὑπήρχε και 'Ελληνικὴ 'Εκκλησία επ' δνοματι τοϋ 'Αγίου Γεωργίου των'Ελλήνων.
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οἱ δὲ δεύτεροι τὴν ἐπὶ δύο περίπου αἰώνας βιώσασαν μονὴν τῶν
Ἀμαλφηνῶν.
Περὶ τῆς Μονῆς τῶν 'Ιβήρων σημειοῦμεν εἰς προσθήκην
τῶν λεχθέντων ὅτι κατὰ τὸν ΙΑ' αἰώνα κατέστη φωτοβόλος ἕστία
διὰ τοὺς 'Ἰβηρας ἢ «Νέαι Ἁθῆναι» ὡς ἀποκαλοῦν αὐτὴν τὰ
ἰβηρικὰ χρονικά. Ὁ θρησκευτικὸς βίος τῶν Βυζαντινῶν ἧτο ὁ
κατ' ἐξοχὴν φορεὺς τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ διὰ τὰ πέριξ ἀφώτιστα ἔθνη, ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ 'Ἰβηρ μετέφρασε τὴν Γραφὴν καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία εἰς ἰβηρικὴν γλῶσσαν, ἀπὸ
δὲ τοῦ ΙΑ' αἰῶνος συνέστη ὑπὸ τῶν 'Ιβήρων ἐν τῇ Μονῇ τῶν
Ἰβήρων ἱεροσπουδαστήριον εἰς δ ὁ βασιλεὺς τῆς Ἰβηρίας Δαυῖδ
ὁ Β' Βαγδατίων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ἔπεμπον νέους πρὸς ἐκμάθησιν τῆς βυζαντινῆς λειτουργίας καὶ τῆς ἄλλης Ἑλληνικῆς Ἑκκλησιαστικῆς παιδεύσεως καὶ γλώσσης. *
Ἑ διαλυθεῖσα μονὴ τῶν Ἁμαλφηνῶν εὑρίσκετο ἐπὶ τῆς
* Οί "Ιβηρες έξέλιπον προ διετίας. Ὅ τελευταϊος ἐκ τῆς φυλὴς
των Γεωργιανὶον άπεβίωσε τον Δεκέμβριον τοϋ Ι919 και έξεφωνήθη ὴ
ἐξῆς εν περιλήψει νεκρολογία ὑπδ τοϋ 'Αρχιμ. "Αθανασίου 'Ιβηριτου,
ώς έπισφράγισμα τὴς χιλιετοϋς ιστορϊας των 'Ιβήρων τοϋ 'Αγίου Ὅρους:
«ΑΙσθανομεθα ὅτι κηδεύομεν σήμερον εϊς τὴν Μονὴν των
Ἰβήρων τον τελευταϊον "Ιβηρα, απο παντας τους "Ιβηρας οϊ δποϊοι ἕζησαν εἰς τδ “Αγιον Ὅρος και απο παντας τοϋς "'Ιβηρας
δσοι έμδνασαν εις τὴν Μονὴν ταύτην κατὰ ενα χρονικδν διάστημα χι7,ίων ετων. Κηδεύομεν τον τελευταϊον μοναχῷν “Ιβηρα, ώς
τελευταϊον έκπρόσωπον τοϋ "Ιβηρικοϋ γένους ένταϋθα καϊ δὲν σε
διαχωρϊζομεν πάτερ άπδ τοϋς άδελφοὺς ὴμων, αλλα σοϋ δίδομεν
τον ϋστατον ὰσπασμδν εἰς αυτον τοϋτον τον Ναον τον δποϊον εστερέωσεν ενας απο τους πρώτους οικήτορας και κτήτορας ἐκ τῆς
φυλὴς σου, δ Γεωργιος "Ιβηρ δ Ἂγιος. 'Εκεϊνος εις τὴν άρχὴν
τῆς Ἰβηρικῆς ἐμφανίσεως έδω καὶ σὺ εϊς τδ τέλος αὑτὴς, αποτελεϊτε τοὺς δύο κρίκους ποὺ θὰ ενωσετε τωρα τὴν χρυσήν
αλυσον των Γεωργιανων τοϋ 'Αγ. “Ορους.
"Ηλθατε πάντες απο τὴν μακρινήν σας χωραν εις τον ιερδν
τοϋτον τδπον και εύαγγελικως έκ.τορευθέντες μετα πολιτείας θεαρέστου έκερδϊσατε τον πολύτιμον μαργαρίτην. 'Εδιύκσ,τε εις τὴν
ζωήν σας τδ ἀληθές νοημα αὐτῆς και δεν έκτίσατε έπϊ τής άμμου
διὰ ν' ἀπέλθετε μῖ κενὰς τὰς χεϊρας και γυμνοϊ εϊς τον Π7,άστην
σας. Διὰ τοϋτο κα'ι ὴμεϊς, οι τής αϋτὴς Μετανοίας ὰδελφοι μὲ
ύμα;, ὴμεϊς οι ὰποτελοϋντες τὴν άλλην 'Εθνδτητα τὴς Μονὴε
ταύτης. θαυμὰζομεν καϊ ὑποκλινομεθα προ των μακαρϊων ψυχων
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νϋν παραλιακῆς θέσεως Ἁμαλφηνοῦ (Μορφωνοῦ) μεταξὺ τῶν
Ἰ. Μονῶν Λαύρας καὶ Καρακάλλου.
Ἑὰν κρίνωμεν ἐκ τῶν ὀγκωδῶν ἐρειπίων τῶν τοίχιων αὐτῆς καὶ τοῦ ὡραίου καὶ μεγάλου ἀλλ' ἠρειπωμένου αὐτῆς πύργου
ἡ μονὴ τῶν Ἁμαλφηνῶν ἧτο ἐκ τῶν πρώτων καὶ μεγάλων.
'Η μονὴ τῶν Ἁμαλφηνῶν συνέστη καὶ διετηρεῖτο ὑπὸ τῆς
ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁμαλφινῆς παροικίας, διὰ τοῦτο διὰ τοῦ
Ε' ἄρθρου τοῦ Β' τυπικοῦ ἐτέθη δρος ὅπως διατηρῇ μέγα
πλοῖον ἴνα δά αὐτοῦ μεταβαίνουν οἱ μοναχοὶ αὐτῆς εἰς τὴν βασιλεύουσαν καὶ λαμβάνουν τὰς βοηθείας τῶν φιλοχρίστων, μάλλον τῶν ὁμοεθνῶν των.
Πότε ἀκριβῶς ἱδρύθη .εἰναι ἄγνωστον, ἡ κρατοῦσα ὅμως
γνώμη εἶναι ὅτι ἱδρύθη ὑπὸ μαθητῶν τοῦ Ἁγίου Ἁθανασίου
εἰς τὸ τέλος τοῦ Γ αἰῶνος καὶ συγχρόνως σχεδὸν μὲ τὴν Μονὴν
τῶν Ἰβήρων.
σας και 6μολογοϋμεν δμοφώνως, τδ πραον και ὴσϋχιον τοϋ χαρακτὴρος σας, τὴν ὰσκητικήν σας ἀρετήν, τδ καλοκάγαθον τὴς καρδίας σας και τδ ἀπονήρευτον τὴς ψυχὴς σας. Διακηρύττομεν τὴν
άπειρον εὺλάβειάν σας προς τὴν Θεϊαν Πορτωτισσαν και δὲν δίποκρύπτομεν, δτι “Ιβηρ ὴτο δ 6ίγιος ὅστις ὲξήγαγεν Αϋτὴν ἐκ της
θαλάσσης, καθως και Ἰβηρες ὴσαν οί πνιγέντες εϊς τὴν θάλασσαν διὰ τὴν πίστιν τοϋ Χριστοϋ. Φυλάττομεν κατὰ τδ δυνατδν
πολλὰς ὑμων παραδοσεις ώς καὶ αὑτο τδ ώρολογιον, ἀλλ' α λ λοϊμονον διεκδψαμεν τδν ήνθμδν τοϋ Κοινοβίου κα'ι εἴμεθα
διὰ τοϋτο ϋπολογοι απεναντϊ. σας. Σεις Σεβάσμιοι Πατέρες δεν
ὴτο δυνατδν νὰ φαντασθήτε Μοναστήριον ανευ Κοινοβίου καὶ
βοηθήσατέ μας με τὰς εϋχάς σας εϊς άνασϋστασιν αϋτοϋ προς
σωτηρϊαν ψυχῶν......... »

'Αλλ' ω ἀδελφο'ι 'Ιβηρίται, άφοϋ ἀναγνωρίζετε τοσον καλως τδ
σφάλμα σας προχωρήσατε άμέσως διὰ τὴν έπανορθωσιν αϋτοϋ, διότι
δὲν ειναι δυνατδν νὰ λέγετε δτι έφυλάξατε τδ ωρολδγιον δπερ εϊναι εις
μονον λίθος τοϋ οὶκοδομήματος σας καὶ κατεστρύψατε τδ Κοινοβιον τδ
θεμέλιον αϋτοϋ. Σας βεβαιοϋμεν δτι προς τοϋτο θὰ ἔχετε ούχϊ μόνον
τὰς εύχὰς των θανοντων χιλιάδωνἸβήρων μοναχων, ἀλλμ καϊ των ὴδη εν
ιή ξωὴ 'Αγιορειτων ως καὶ τὴς Μητρδς ὴμων Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ "Εκκλησίας. 'Η έπανορθωσις τοϋ ὰναγνωριξομένου αϋτοϋ σφάλματος θὰ φέρη
εις τὴν Μονήν σας τὴν εϋλογίαν τὴς Προστάτιδ6ς σας Πορταϊιίσσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
'Ως ἀνεγράψαμεν εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος, τὴν 13ην
Μαἶου ἀφίχθη εἰς τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον ἡ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Πολυκάρπου, Προικονήσου κ. Φιλοθέου καὶ Περγάμου
κ. Ἀδαμαντίου μὲ σκοπὸν τὴν συζήτησιν καὶ λῆψιν ἀποφάσεων
διὰ τὴν ἐν γένει ἀνασυγκρότησιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπερ συνεχίσαν τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπὶ ὁλόκληρον χιλιετηρίδα διὰ μέσου μεγάλων γεγονότων τῆς ἱστορίας, ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερον ἐθνικοθρησκευτικὸν κειμήλιον τῆς Πατρίδος μας.
'Η Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία ἀνῆλθεν αὐθημερὸν τὴν 9ην
ἑσπερινὴν Ἁγιορειτικὴν ὡραν εἰς τὴν πολίχνην τῶν Καρυῶν, ἐκ
τῆς Ἰ. Μονῆς Βατοπεδίου εἰς ἣν ἀπεβιβάσθη. Εἰς τὴν εἴσοδον
τῶν Καρυῶν ἀνέμενον τὴν Ἑξαρχίαν ὁ Πρωτεπιστάτης μετὰ
τῶν Ἐπιστατῶν, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἰ. Κοινότητος καὶ
τοῦ Ἁστυνόμου Καρυῶν, οἱ. δὲ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἰερῶν Μονῶν ἔλαβον θέσιν πρὸ τοῦ ἱστορικοῦ Ἰ. Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου
μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 'Υποδιοικήσεως ,Χωροφυλακῆς.
Κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ ἴσταντο οἱ αὐθορμήτως συρρεύσαντες μοναχοὶ τῶν ἐν Καρυαῖς καὶ πέριξ Κελλίων καὶ διάφοροι
κοσμικοὶ ὡς καὶ α'πασα ἡ ἐν Καρυαῖς δύναμις τῆς Β. Χωροφυλακῆς, οἴτινες μετὰ σεβασμοῦ καὶ χαρᾶς ἑπεκλύνοντο πρὸ τῶν
διερχομένων καὶ εὐλογούντων αὐτοὺς ἐκπροσώποτν τῆς Μεγάλης
ἡμῶν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τὰ μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, ὁ κ. Διοικητὴς καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτοὺς ὑπὸ τὸν συνεχῆ ἧχον τῶν κωδώνων προσέρχονται πρὸ τοῦ Ἰ. Ναοῦ τοῦ
Πρωτάτου καὶ συνιστῶνται αὐτοῖς οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἰ. Μονῶν καὶ εὐθὺς μετὰ τὴν ἐπένδυσιν τοῦ Ἀρχιερατικοῦ μανδύου
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καὶ τὴν ἐπίδοσιν τῆς Ἁρχιερατικῆς ράβδου εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς
Ἐξαρχίας Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Προύσης κ. Πολύκαρπον καὶ τὸν ἀσπασμὸν τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου, εἰσέρχονται ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ Ναῷ ψαλλομένου τοῦ ἀρχαγγελικοῦ ὕμνου «Ἄξιον
'Εστὶν» ἕνθα ἐπηκολούθησεν ἡ τελετή.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ πρῶτος τῇ τάξει παρὰ τῇ Ἰ. Κοινότητι ἀντιπρόσωπος τῆς Ἰ. Μ. ΜἊαύρας Προηγ. Πλάτων προσεφώνησεν ὡς ἐξῆς τὴν Πατριαρχικὴν Ἑξαρχίαν:
«Σεβαστὴ Ἑξαρχία τῆς Ἁγιωτάτης Μητρὸς ἡμῶν Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας. Μὲ μεγάλην συγκίνησιν καὶ
χαρὰν ἄπας ὁ Ἁγιορειτικὸς κόσμος ὑποδέχεται 'Υμᾶς ἐν
τῷ πανσέπτῳ τούτῳ καὶ ἱστορικῷ Ναῷ τοῦ Πρωτάτου καὶ
προσφωνοῦμεν 'Υμᾶς μετὰ τῆς ὁφειλομένης εὐλαβείας, τὸ
ὡς εὖ παρέστητε. Ὁ πόθος τὸν ὁποῖον τρέφομεν πάντοτε
τῆς τακτικῆς ἐπικοινωνίας μετὰ τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἑκκλη
σίας πληροῦται ἤδη διὰ τῆς ἐν μέσῳ ἡμῶν παρουσίας Σας
Σεβασμιώτατοι καὶ καθὼς πάντοτε ἀγαθὰ ὑπῆρξαν τ' ἀποτελέσματα τῆς ἐπικοινωνίας ταύτης καὶ νῦν πολλὰ τὰ καλὰ
διὰ τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον, τὴν καθόλου Ἑκκλησίαν καὶ τὸ
Κράτος προοιονίζονται τὰ τῆς συνεργασίας ἀποτελέσματα
εἰς τὸν πνευματικὸν τοῦτον φάρον τῆς'Ορθοδοξίας, τὸ ἱερὸν
τοῦτο τμῆμα τῆς Ἐλληνικῆς Ἐπικρατείας. Ὄτι ὁ Ἰ. ἡμῶν
Τόπος ἔχει ἀνάγκην ὑπὲρ ποτὲ ἄλλοτε νῦν τῆς συναντιλήψεως καὶ ἐπικουρίας τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἑκκλησίας καὶ τῆς
Πολιτείας, ούδεἰς φρονιμως σκεπτδμενος δήναται ν'
ἀντιλεξῃ. Διὰ μέσου τῆς μακραίωνος ἱστορίας τοῦ Ἁγίου
'Ὁρους ἔχομεν τὰ γνωρίσματα τῆς γονίμου βοηθείας. Συγκίνησιν ὅθεν καὶ χαρὰν ἄφατον αἰσθανόμεθα κατὰ. τὴν ἱ.
ταύτην στιγμὴν διὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ πιστεύομεν ὅτι θέλομεν τύχει τοῦ ποθουμένου, δηλονότι τῆς προαγωγῆς τοῦ
ἱ. τούτου παλλαδίου τῆς Φυλῆς ἡμῶν διὰ τῆς παρ' ὑμῶν
ἐνισχύσεως. Χάριτας ὁμολογοῦμεν καὶ μετὰ βαθέως σεβασμοῦ ὑποκλινόμεθα πρὸ τῆς Σεβαστῆς Πατριαρχικῆς 'Εξαρχίας, ἥτις ἀντιπροσωπεύει τὴν Ἁ. Θ. Π. τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Κον Ἁθηναγόραν καὶ τὴν περὶ Αὐτὸν
Ἁγίαν καὶ Ἰερὰν Σύνοδον. Ἁπεκδεχόμενοι εὐλαβῶς τὰς
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ἁγίας καὶ θεοπειθεῖς Ἀμῶν εὐχὰς ἀναφωνοῦμεν καὶ αὖθις
καλῶς ἤλθατε».
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης ἀνταπήντησεν
εἰπών:
«Εὐλαβέστατοι Πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐξοχώτατε Διοικητά. Συγκίνησις βαθεία καὶ χαρὰ ἀνεκλάλητος
κατακλύζει τὴν καρδίαν ἡμῶν κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην
στιγμήν. Ἁποφάσει τῆς Ἁγ. καὶ Ἰ. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἐγκρίσει τῆς Ἁ. Θ. Π. ὁρισθέντες δπως ἐξαρχικῶς ἔλθωμεν ἐνταῦθα οἱ ἐν μέσῳ ὑμῶν εὑρισκόμενοι νῦν τρεῖς ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, προφρόνως διεσχίσαμεν ἀέρα, θαλάσσας καὶ
βουνὰ καὶ αἰσίως κατεφθάσαμεν ἐνταῦθα, μετὰ πολλῆς τῆς
χαρᾶς χαιρετίζομεν ὑμᾶς καὶ καθηκόντως πρώτιστα μάλιστα
καταθέτομεν ὑμῖν τὰς σεπτὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν περὶ Αὐτὸν Ἁγίων ἀρχιερέων
συγκροτούντων τὴν Ἁγ. καὶ Ἰ. Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου. Ἑ ἀποστολὴ τῆς νῦν Ἐξαρχίας, ἀγαπητοί, εἶναι
ὑπὲρ ποτὲ βαρεία καὶ ὑψηλὴ σκοποῦσα τὴν ἀνύψωσιν καὶ
ἀναγέννησιν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους.
Θὰ μελετήσωμεν ὁμοῦ καὶ θὰ συνεχίσωμεν ὅσα ἠργάσθη ἡ Πατριαρχικὴ Ἑξαρχία τοῦ 1947, ἧς μέλος ἐτύγχανεν ὁ καὶ νῦν τὴν Πατριαρχικὴν Ἐξαρχίαν κοσμῶν ἀδελφὸς ἡμῶν Μητροπολίτης Περγάμου κ. 'Αδαμάντιος ὅστις
θαυμασίως γνωρίζει τ' ἀπασχολοῦντα ὑμᾶς ζητήματα. Ἐν
ἀγαστῇ συμπνοίᾳ καὶ συνεργασίᾳ θὰ μελετήσωμεν ὁμοῦ
τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ σχεδίου Μάρσαλ ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ Ἁγιωνύμου ὑμῶν Τόπου. Τὰς λεπτομερείας ἐπί τε τοῦ κεφαλαίου
τούτου, καὶ τῶν ἄλλων ζητημάτων θὰ καταθέσωμεν κατὰ
τὰς ἐπὶ τούτῳ Συνεδρίας ἡμῶν. Ἐν τέλει εὐχαριστοῦμεν
ὑμᾶς ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν θερμὴν ἡποδοχὴν ἧς ἐτύχομεν
ἀπὸ μέρους ἡμῶν καὶ τοῦ ἐντιμοτάτου Διοικητοῦ κ. Ν. Κουράση, ὅστις εἶχε τὴν καλωσύνην νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ μᾶς παραλάβῃ ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ πλούσιον ἐπικαλούμενοι τὸν ἄνωθεν φωτισμὸν ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ Ἁγιωνύ
μου τόπου, οἴτινες ἐστὲ οἱ αὐστηροὶ τηρηταὶ τῶν ἱερῶν πα-
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ραδόσεων καὶ οἱ ἄγρυπνοι φύλακες τῶν πολυτίμων κειμηλίων αὐτοῦ. Εἴη ἐφ' ὑμᾶς ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἀφνεία πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰώνας».
Μετὰ τὴν τελετὴν ἡ Πατριαρχικὴ Ἑξαρχία μετὰ τοῦ κ.
Διοικητοῦ, τῶν μελῶν τῆς Ἰ. Κοινότητος κλπ. ἀνῆλθον εἰς τὸ
παραπλεύρως κτίριον τῆς Ἰ. Κοινότητος δεξιωθέντες ὑπὸ τοῦ
Πρωτεπιστάτου, ἀναγνωσθέντος εὐθὺς ἀμέσως τοϋ Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος.
Ἑν συνεχείᾳ προσεφώνησε τὴν Πατριαρχικὴν Ἐξαρχιαν ὁ
κ. Διοικητὴς ἐκφράσας τὴν χαρὰν τῆς Διοικήσεως ἐπὶ τῇ ἐλεύσει
Αὐτῆς ὑποσχεθεὶς ἀμέριστον τὴν συνδρομὴν τῆς Διοικήσεως
Ἁγ. Ὄρους πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ δΓ δν Αὕτη ἀφίχθη
εἰς Ἄθω.
Ἁπὸ τῆς ἕπομένης ἢρξαντο κανονικῶς αἱ ἐργασίαι καὶ παραθέτομεν ἐν συντομίᾳ τὰ συνταχθέντα Πρακτικὰ ἐλλείψει ἐπαρκοῦς χώρου διὰ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου παράθεσιν αὐτῶν.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΔ' ΕΚΤΑΚΤΟΣ Ι4 - 5 - Ι95Ι Κυριακὴ έσπέρας

Προκαθημένων των Σεβ. Πατριαρχικων "Εξάρχων Μητροπολιτων
κλπ. συνὴλθεν ή καθ' ἡμας 'Ι. Κοινοτης εν δλομελεία. εν τῆ κοινὴ αἰθουση των Συνεδριων εις ἔκτακτον Συνεδρίαν, καθ' ῆν κληθεϊς παρέστη
κα'ι δ κ. Διοικητὴς.
'Εν ἀρχὴ ἐγένετο ἡ νενομισμένη προσευχή.
ΜεΟ" δ δ Σεβ. Πρόεδρος τὴς Πατριαρχικὴς 'Εξαρχϊας Μητροπολίτης Προύσης κ. Πολύκαρπος προσφωνων λέγει τ' ὰκολουθα:
.,.......... (Σημ. παραλείπομεν τὰς προσφιονήσεις των Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτων Προύσης και ΙΙεργάμου καθοσον ἡ Συνεδρίασις αύτὴ τὴς
'Ι. Κοινοτητος κατηναλώθη, διὰ τὴν έξεύρεσιν συμβιβαστικοϋ τροπου
λειτουργίας τὴς 'Εκτάκτου Διπλής Συνα'ξεως, ὴ υπαρξις τῆς δποίας ὴμφεσβετήθη ὑπδ τὴς Διοικήσεως 'Αγίου "Ορους)....... ,..
Εϊτα προκειμένου περϊ των τριων γενικων θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, θεμάτων πνευματικὴς καὶ οἰκονομικής φύσεως, ένεχοντων δλως ϊδιαιτέραν σπουδαιοτητα διὰ τδ "Αγιον Ὅρος τϊθεται ζήτημα
ϋ.τδ ποιου σώματος 0ὰ εδει ταϋτα τελεσφορώτερον νὰ μελετηθωσι καὶ
διαξάγεται άνταλλαγὴ γνωμων. 'Η Πατριαρχικὴ "Εξαρχία εὑρεθεϊσα ένωπιον τοϋ απο ἔτους καὶ πλέον δημιουργηθέντος και έκκρεμοϋς παραμένοντος ξητήματος, τοϋ ἀφορωντος τὴν “Εκτακτον Διπλὴν 'Ιερὰν Σύναξιν κα'ι λαβοϋσα γνωσιν τὴς ὑφισταμένης περϊ τδ ζήτημα τοϋτο διαφωνίας των 'Ι. Μονων ἐπιμονως έκδηὶ,ωθείσης και κατὰ τὴν παροϋσαν
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Συνεδρίαν παρὰ των ἀντιπροσώπων αϋτων, ἔχουσα δε ἐξ ὰλλου ὑπ' οψιν
τδ έκτάκτοτς έπεϊγον τὴς 1,ήψεως ὰποφάσεως, Ι3ϊως ως προς τὴν οικονομικὴν ένίσχυσιν τοϋ 'Αγ. Ὅρους εκ τοϋ Σχεδίου Μάρσαλ, άπευθύνει
θερμὴν ἔκκλησιν προς τους ὰντιπροσώπους και δύ αϋτων προς τὰς 'Ι.
Μονὰς, δπως συμφωνήσωσι πασαι εϊς λύσιν έξοικονομοϋσαν τὴν παροϋσαν έπεὶγουσαν άνάγκην. Λύσιν καθ" ῆν τὰ υπ' δψιν γενικὰ θέματα θὰ
ἔδει νὰ μελετηθωσιν ὑπδ μείζονος Σώματος άπαρτιζομένου εκ των Κ'
τακτικων και έτέρων Κ' έκτάκτων άντιπροσωπων των 'Ι. Μονων έχοντων
συμβουλευτικὴν χαρακτὴρα, των σχετικων άποφάσεων κωδικοποιουμένων
διὰ πράξεων τής Ἰ. Κοινοτητος.
Ὅ κ. Διοικητὴς λαβων τον λογον δηλοϊ δτι τὴν κατ' έξοικονομησιν έπιδεικνυομένην παρὰ τὴς Σεβαστής Πατριαρχικὴς 'Εξαρχὶας λϋσιν, ταύτην υίοθετεϊ έκθύμως εν τφ καθήκοντι αϋτοϋ ϊνα καθ' ῆν ἔχει
καὶ σχετικὴν έντολὴν τοϋ Β. 'Υπουργείου ἐπὶ των 'Εξωτερικων συμβάλτ)
πάσει δυνάμει και εν πνεύματι βαθυτάτου σεβασμοϋ καί στενής συνεργασίσς εϊς τδ ἔργον Αύτ·ὴς.
'Η καθ' ήμας 'Ι. Κοινοτης εν δψει των συντρεχουσων διὰ τὴν
κατ' ἀρχὴν ἀμέσως νϋν διευθέτησιν τοϋ περὶ τὴν "Εκτακων Διπλῆν 'Ι.
Σύναξιν ζητήματος δυσκολιων έ.γκρϊνει, δπως, διαβιβαζομένης δι' έξαιρετικως έπείγοντος γράμματος προς τὰς Κ' 'Ι. Μονὰς τὴς ως άνω εκκλήσεως τὴς Σεβαστής Πατριαρχικὴς 'Εξαρχίας, σιινεννώση και τὴν εαυ·
τὴς ϊδιαιτέραν προς ἀποδοχὴν τὴς έξευρεθείσης προσωρινής έξοικονομήσεως σύστασιν και δηλωση δτι άπεκδέχεται τὴν παρὰ των 'Ι. Μονων
ἐπειγοντως διενέργειαν των δεοντων, οτι τὰ διὰ τον 'Ι. ὴμων τοπον έκτάκτως σημαντικὰ ως οϊνω ζητήματα ούδεμίαν έπιδέχονται ἀναβολήν.
Τούτων ουτω γενομένων λύεται ἡ Συνεδρϊα.
Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΣΤ' ΕΚΤΑΚΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
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ΣυνελΟούσης........................................................................ ........................ ..
'Επακολουθεϊ διοίλειμμα διὰ τὴν προσκλησιν της Πατριαρχικὴς
'Εξαρχίας και τοϋ κ. Διοικητοϋ.
Μεθ' δ και προσελθοντων των Σεβασμιωτάτων Πατριαρχικων 'Εξάρχων και τοϋ κ. Διοικητοϋ συνεχϊζεται ή παροϋσα Συνεδρία. 'Ο 'Αρχιγραμματεϋς ὰναγιγνωσκει έντολῆ τοϋ Πρωτεπιστάτου έπ'ι λέξει τὴν ως
άνω περϊ "Εκτάκτου Συνάξεως τής 'Ι. Κοινοτητος ὰπδφασιν αύτὴς.
Ὅ Σεβασμιιδτατος Προεδρος τής Πατριαρχικὴς 'Εξαρχϊας απο
μέρους και των δύο έτέρων μελων Αὑτής, δηλοϊ 6τι ὴ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία ασμενωζ έπευλογεϊ τὴν ληφθεϊσαν ὰποφασιν καϊ συγχαϊρει δλοψύχως διὰ τὴν έπιμαρτυρηΟεϊσαν ὰπο μέρους των 'Ι. Μονων και των
ὰντιπροσώπων αντων κατανοησιν και δμοφροσύνην.
Ὅ κ. Διοικητὴς λαβων τον λογον έκφροίζει ;ιαι ουτος τὴν χαρὰν
αϋτοϋ και δηλοϊ δτι ή Διοϊκησις 'Αγ. "Ορους εν τὴ έπιθυμία και τφ
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χ.αθὴκοντι Αὐτῆς νὰ συντρεξη το ἔργον τῆς Πατριαρχικὴς 'Εξαρχίας και
νὰ διευκολυνη τὴν λύσιν των μεγάλων καϊ έπειγοντων προβλημάτων τοϋ
'Αγ. Ὅρους ϋιοθετεϊ και έπικροτεϊ τὴν ληφθεϊσαν ἀποφασιν.
'Επὶ τούϊω κληθέντες προσέρχονται και οι “Εκτακτοι 'Αντιπροσωποι των 'Ι. Μονων.
Ὅ "Αγιος Πρόεδρος καταθέτει κα'ι ἀναγιγνώσκονται:
α') Τδ κειμενον τοϋ προς τὴν'Α.Θ. Π. τδν ΟΙκουμενικδν Πατριάρχην Κον 'ΑΟηναγόοαν τηλεγραφήματος της Πατριαρχικὴς 'Εξαοχϊας
ἔχοντος οὑτω: «Αϊσίως άφιχθέντες χθες 'Αγιωνυμον Ὅρος έγενομεθα
δεκτοὶ έκδηλώσεοι βαθυτάτης εὑλαβεϊας Μητέρσ. 'Εκκλησιαν. Σήμερον
Κυριακὴν έτελέσαμεν λειτουργίαν ἰστορικδν Ναδν Προιτάτου ϋπέρ 'Αγιοριτων Πατέρων. "Αρχδμενοι ἔργου αῦριον έξαιτούμεθα ευχάς. Προύσης
Πολύκαρπος, Προικονήσου Φιλ6Οεος, Περγάμου "Αδαμάντιος.
κα! β') 'Απαντητικδν τὴς 'Α. Θ. Π. προς τὴν Π. Ε. ως έξῆς: «'Αφάτῳ χαρᾳ πληροφορηθένιες αϊσίαν άφιξιν, θερμὴν υποδοχήν, κατανυκτικὴν υπέρ 'Αγιορειτων Πατέρων Λειτουργίαν εύχώμεθα Κϋριος κατευ0ϋνη ὰρξαμένας έογασϊας 'άγα9φ 'Αγιωνυμον Ὅρους κα'ι "Εκκλησίας.
Πατριάρχης 'Αθηναγόρας.
"Εν συνεχεϊα δ “Αγιος Πρόεδρος λέγει εν προσαγορεύσει τὰ
ὰκολουΟα: .
. «Εύλαβέστατοι και Ὅσιιδτατοι “Αγιοι Πατέρες οι έκπροσωποϋντες
τὰς Κ' 'Ι. Μονὰς τοϋ 'Αγιωνϋμου Ὅρους και "Εξοχώτατε κ. Διοικητὰ
'Εκπρόσωπε τὴς 'Ελληνικῆς Πολιτεϊας. Μετὰ πολλὴς τὴς ,χαρας ἡ Ὅξαρχία τοϋ Οικουμενικοϊῖ Πατριαρχεϊου άκροασαμένη· τοϋ προτριτα εντολἡ τοϋ Πρωτεπιστάτου ἀνακοινωθέντος πορισματος τὴς συσκέψεως των
'Αγ. Πατέρων, δπως λογω των έξαιρετικων και μεγάλων ξητημάτων τα
δποϊα θὰ άπασχολήσωσι τὴν 'Ι. Κοινοτητα τοϋ 'Αγιωνϋμου "Ορους,
έκτάκτως -κα'ι 4ξαιρετικως μόνον διὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην έξετασθωσι
ταϋτα ἐν 'Εκτακτφ Συνάξει τῆς 'Ι. Κοινότητος μετεχόντων αδτης και
των ένταϋθα εϋρισκομένων Κ' 'Εκτάκτων άντιπροσιδπων των 'Ι. Μονων
μετὰ τοϋ δικαιώματος τὴς ύπογραφής ὰπάντων των άντιπροσώπων των
'Ι. Μονων ἐν τοϊς Πρακτικοϊς των άποφάσεων κωδικοποιουμένων εν τφ
Κοὶδικι των Πρακτικων τὴς 'Ι. Κοινότητος, ῆτις ως εϊκως εχει καὶ τδ
δικαίωμα και τὴν ὰρμοδιοτητα τὴς ἐκτελέσεως τούτων. 'Εφ" ω και εϋχαρϊστως ὴ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία χαιρετϊζει τὴν εν λδγω "Εκτακτον
Σύναξιν τῆς 'Ι. Κοινοτητος καὶ διαβιβάζει αϋτὴ πρότιστα και μάλιστα
τὰς εδχὰς καὶ ευλογϊας τὴς 'Α. Θ. Π. μετὰ τῆς περὶ Αδτὴν 'Αγ. καὶ 'Ι.
Συνδδου, εϊτα δβ καϊ τας έαυτής διὰ τὴν ὖπιτυχή διεξαγωγὴν των σοβαρων ζητημάτων ατινα θὰ άπασχολήσωσιν αϋτήν. Εϊναι γνωστον "Αγ.
Πατέρες δτι διὰ μέοου των αὶιονων ἡ εύγενὴς 'Ελ1,ηνικὴ Φυλὴ ποικιλαχως έδοκιμάσθη, ἀλλὰ τδ μαϋρο.ὸάσον ὴτο έκεϊνο τδ δποϊον ἔχον ὰείποτε παρα τδ πλευρὺν αϋτοϋ το ἔνδοξον 'Ελληνικον 'Εθνος γενναίως
ὰντεμετωπ·ισε παντα κ·ϊνδυνον και εν τέλει ύν θριὰμβω πολ7,φ ένδοξως
ὑψωσε τὴν σημαϊαν τὴς νίκης. Καὶ νϋν έντδς δλϊγων έτων, ώς γνωστύν-
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οι δυο μεγάλοι πόλεμοι άνυπολογίστους έπήνεγκον σιψφορα; τφ Γένει
κα'ι τη 'Εκκλησϊα ἡμων, παρὰ ταϋτα αἰ δυο μεγάλαι δυνάμεις Πολιτεϊα
καϊ 'Εκκλησϊα εν ἀρρήκτιο συμμαχϊα διστελοϋσαι ἀντεμετιοπισαν τὴν
ἀγρίαν λαιλαπα των συμφορων και εὑρϊσκονται νϋν εις τὴν εύχάριστον
περιπτωσιν μιας γενικὴς ὰνασυγκροτήσεως. “Εφ' φ καϊ ἔστρεψαν τα
δμματα καὶ εϊς τὴν ὰνασυγκρότησιν τοϋ 'Αγιωνύμου τούτου Τόπου, δστις
δντως ὰποτελεϊ καύχημα τοϋ Σεπτοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου, εις δ
πνευματικως ὑπάγεται και ἀντικείμενον ἀείποτε άμερίστου και ἀμειιδτου
ένδιαφέροντος τόσον τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου δσον κα'ι τὴς εντϊμου Ὅλληνικὴς Κυβερνήσεως. Εϊσερχομενος δέ εις τὴν προς μελέτην
ήμερησιαν Διάταξιν 6εμάτων καταθέτω τδ πρωτον τούτων, το περϊ οικονομικὴς άνασυγκροτήσεως τοϋ 'Ι. Τ6που διὰ τῆς βοηθεϊας τοϋ Σχεδίου Μάρσαλ. Δέον νὰ δμολογήσωμεν δτι μέγα έπειεύχθη κατορθωμα ή
ἔνταξις τοϋ 'Αγιωνύμου “Ορους εις τδ Σχέδιον Μάρσαλ τὴ ένταντικῆ
προνοϊα τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου και έντίμου 'Ελληνικὴς Κυβερνήσεως καϊ των 'Ι, ύμων Μονων. Σχέδιον Μάρσαλ, ως γνωστδν εῖναι
παροχὴ κεφα2,αϊων ανευ ἀξιωσεως ἐπιστροφὴς αιὶτων. ειναι κατὰ το δὴ
λεγομενον—δανεικὰ καϊ ὰγύριστα—ἀλλὰ ὑπδ τον ἀπαρὰβατον δρον, δπως
γἐνηται ἡ προσήκουσα χρήσις και έκμετάλλευσις τοϋ παρεχομένου κεφαλαϊου εις ὰποδοσιν ἐπ' ὰγαΟω τοϋ Τόπου ὑπὲρ ου τοϋτο' διατϊθεται. Δια
τοϋ σχεδϊου Μάρσαλ πρωτιστα κοϊ μάλιστα 0ὰ ὰνοίξωμεν τὰς πύλας τὴς
ώς μὴ ῶφελε κ.λεισθείσης 'Αθωνιάδος Σχολής.
'Εν τῆ Σχολῆ ταυτη, έκτδς τὴς "Εκκλησιαστικὴς και άλλης μορ·
φώσεαις θὰ ύπάρχωσι κα'ι πολλοί πρακτικο! κλάδοι, ζονγραφικής, χειροτεχνίας, ξυλογλυπτικὴς, Βυζαντινὴς Μουσικῆς καϊ ὰλλοι παρεμφερεις τοιοϋτοι. Δεύτερον θὰ έπιδιωχθῆ ἡ ιδρυσις Τυπογραφείου προς ἔκδοσιν
των έκκλησιαστικων βιβλϊων και πολιτίμων χειρογράφων. 'Ωσαϋτως θὰ
προωθηθὴ ή ἀμπελουργία, ή έλαιοκομία, ἡ έκμετάλλευσις παντδς δτι
παράγει τδ "Αγ. Ὅρος. Τὰς λεπτομερείας τοϋ ἔργου τὴς έφαρμογής τοϋ
σχεδϊου Μάρσαλ θὰ καθοριση επ'ι τούτω καΟορισθησομένη θΕπιτροπὴ
νπο τὴν Προεδρεϊαν τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου, εις ῆν κατ'εισήγηοιν ἡμων τδ "Αγ. Ὅρος θὰ έκπροσωπηθῆ ϋπο δυο ὰνιιπροσώπων αῦτοϋ».
Ὅ Σεβασμιώτατος Μητροπολϊτης Προικονήσου συμμερίζεται τα
ὑπδ τοϋ 'Αγ. Προέδρου λεχΟέντα και εῦχεται εϋοδωσιν τοϋ ἔργου επ'
ἀγαθω τοϋ 'Αγιωνύμου Ὅρους.
Ὅ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμον συμμεριζομενος ωσαύτως τὴν διαδηλωθεϊσαν χαρὰν και Ικανοποϊησιν τοϋ 'Αγϊου Προέδρου
έπϊ τὴ αϊσια ένάρξει των έργασιων τὴς “Εκά1κτου ταύτης Σννάξεως τὴς
'Ι. Κοινότητος καὶ τὰς έκφρασθεϊσας εύχᾶς έξαὶρει τὴν σημασίαν ῆν
ἔχει καθ' δλου διὰ τον ταλαιπωρ-ημένον Κόσμον ὴ ενεργετικὴ βοήθεια
τοϋ Σχεδϊου Μάρσαλ κα'ι ὰναλύει εϊδικωτερον τὰς μεγάλας δυνατοτητας
τὰς δποίας ἔχει ὴ επ' αϊσϊοις ἔνταξις τοϋ 'Αγιωνύμου Τόπου εις τδ σχέδιον τοϋτο νὰ παράσχη εις τον ιερδν Τ6πον διὰ τὴν τδσον άπαραὶτητον
και παρὰ πάντων ποὑουμένην ὰπδ πάσης πλευρας άνασυγκρδτησιν και
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ἐξύψωσιν αὑτοϋ. 'Υπογραμμίζει εν συνεχεία ἡ 'Α. Σ. δτι διὰ τοϋς έκπροσωπους τὴς πνευματικὴς ξωὴς βεβαίως προηγουνται τα πνευματικά,
ἀλλ' οϋδεϊς δύναται ν' ἀρνηθῆ δτι ἡ πλοκὴ των πραγμάτων τής ζωῆς
έπιβάλλει νὰ σκεπτώμεθα πολλάκις κατ' άνὰγκην διὰ τὴν προηγουμένην
έξασφάλησιν ώρισμένων ὑλικων προϋποθέσεων αι δποϊαι εν πολλοϊς
ὰντιπροσωπεύουσιν δρους ων ούκ ἄνευ και. τὴς πνευματικὴς ὲπιδοσεως.
Αϋτος εϊναι δ λογος διὰ τον δποϊον προτάσσεται τδ θέμα τὴς 6ικονομικὴς τοϋ 'Ι. Τόπου ἀνασυγκροτήσεως εν τῆ σημερινῆ ἐξετάσει δεδομένου
ὰφ' ενδς μὲν δτι τδ ζήτημα τοϋ σχεδίου έμφανϊξεται έκτάκτως έπεϊγον,
ἀφ' έτέρου δὲ δτι προβλέπει ἡ ἐξ αϋτοϋ ένϊσχυσις ου μδνον τὴν έπικουρίαν καθαρως ύλικὴς φύσεως παραγωγικων εργων ως ειναι ὴ δασονομία,
ἡ γεωργία. ὴ έλαιοκομία, τδ συγκοινωνιακδν καὶ τηλεφωνικδν δίκτϋον
τοϋ 'Αγ. Ὅρους, αι πρακτικα'ι εν αϋτω τέχναι και μοναχικαί ἐνασχολήσεις κα'ι ἄλλα, ἀλλὰ και τὴν έξυπηρέτησιν σκοπων πνευματικὴς παραγωγης, διὰ τὴς συστάσεως τής 'Αθωνιάδος Σχολὴς και δργανώσεως αύτης
εις τϋπον 'Ακαδημίας κατὰ τὰς διατάξεις τοϋ Καταστ. Χὰρτου μετὰ πρακτικων κλάδων ὰγιογραφικής, ξυλογλυπτικὴς, ιερας ὑφαντικής, ποικιλτικὴς και των τοιούτων, διὰ τὴς δργανώσεως καὶ ἐπιστημονικής χρησιμοποιήσεως διὰ τδ καλδν τῆς ἀνβρωπότητος των περιωνύμων εις
πλοϋτον και ἀξϊαν Βιβλιοθηκων και κειμ,ηλίων τοϋ 'Αγ. Ὅρους διὰ
τὴς συστάσεως τελείου τυ.τογραφείου τὴς 'Ι. Κοινοτητος, διὰ τής αναστηλώσεως των ἀρχαιολογικων “Εκκλησιαστικων μνημείων, διὰ τὴς δργανωσεως ὲπιστημονικὴς νοσηλευτικῆς καϊ ιατρικὴς προνοίας ῆς τὴν πρώτην
ἀρχὴν ὰξιεπαϊνως ἔθηκεν ὴ 'Ι. Κοινδτης δργανωσασα τδ ἐν τφ οϊκήματι
τὴς Αθωνιαδος Χχολὴς νοσηλευτήριον κα'ι ιατρεϊον τη πολυτὶμω συνδρομῆ τοϋ 'Ελληνικοϋ 'Ερυθροϋ Σταυροϋ, διὰ τὴς ένισχϋσεως καϊ τὴς προσκυνηματικῆς κινήσεως εν τω Ἰ. Τύπω ἐκ τὴς δποίας τοσα ἔχει ν' ὰποκομίση δ εϋλαβής έπιοκέπτης αϋτοϋ και διὰ τής κὰθολου συστηματοποιήσεως των μεγάλων πνευματικων δυνατοτήτων τοϋ 'Αγ. "Ορους, οῦτως
ωστε δ τηλαυγὴς οὑτος χριστιανικδς φάρος τοϋ δποίου φρουροϊ αγρυπνοι έτάχθησαν διὰ μέσου των α,ιώνων οἰ τετιμημένοι 'Αγιορεϊται Πατέρες ἀπροσκόπτως καὶ εις τδ μέλλον, μὺ τὴν άγρυπνον συμπαράστασιν
και καθοδηγϊαν τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ Ὅκκλησίας ὴ δποία καϊ
·0α ειχε δλην τὴν ὲποπτείαν προεδρεύουσα τὴς οἰκείας 'Επιτροπής, έςακολουθήσει ἐκπέμπον τὴν ἀκτινοβολϊαν αϋτοϋ προς τὰ περατα τὴς
οἰκουμένης».
Ὅ κ. Διοικητὴς λαβων τον λογον δηλοϊ δτι θεωρεϊ έαυτδν εύτυχὴ, ἀνακοινων δτι ὴ Β. Κυβέρνησις, τὴν δποίαν ἐκπροσωπεϊ ὰποδέχεται
ὅπως τεθὴ ή διαχειρισθησομένη τδ Σχέδιον Μάρσαλ 'Επιτροπὴ υπδ τὴν
Προεδρίαν ένδς 'Ιεράρχου τοϋ Ο1κουμενικοϋ Πατριαρχείου.
'Απδ μέρους τής 'Εκτάκτου Συνάξεως τὴς 'Ι. Κοινοτητος δμιλων
δ Καθηγούμενος τής 'Ι. Μ. 'Αγ. Διονυσίου ἀρχιμ. κ. Γαβριὴλ λέγει τα
ὰκολουθα: «Σεβασμιωτατοι "Αγιοι “Εξαρχοι. Μετὰ πολλὴς τὴς εὑλαβείας
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ὰποδεχομεθα τὰς εὐχὰς καὶ εύλογίας τὴς 'Α. Θ. Π. τοῦ Προσκυνητοβ
ὴμων Δεσπότου και Οϊκουμενικοϋ Πατριάρχου ως και τὴς 'Υμετέρας
Σεβασμιοτητος' καϊ μετὰ χαρ3ς βλέπομεν τὴν Σύναξϊν μας, τεθειιιένην
και αυΟις ϋπο τὴν Προεδρείαν τὴς Σεπτὴς Πατριαρχικὴς 'Εξαρχϊας. Αί
συγκαταβατικα'ι αῦται έπισκέψεις κα'ι μέχρις ὴμων τὴς Μητρδς'Εκκλῆοιας
πολλὴν τὴν ώφέλειαν ὰποφέρουσιν εἰς τδν Ἰ. ὴμων τοπον' και μεγάλως
ἀναζωπυροϋσι τα προς Αύτὴν αισθήματα Σεβασμοϋ · καὶ εϋγνωμοσύνης
και μας συγκινοϋν βαθύτατα. Δὲν θὰ λησμονήση τδ "Αγ. Ὅρος ποιας
υ'πηρεσίας προσέφερεν εις αϋτο ὴ τελευταία Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία διὰ
τὴς έπιλύσεως πολλων καὶ απο μακροϋ χρονιζοντων ζητημάτων και τὴς
άποκαταστάσ8ως τ·ὴς είρήνης μεταξὺ των διαφόρων τάξεων τὴς μοναχικὴς
πολιτεϊας μας. 'Ιδιαιτέρως δὲ ἡ Σϋναξϊς μας αϋτη κα'ι δσοι ηϋτύχησαν
νὰ παραστουν εις τὰς Συνεδρίας εκείνας θὰ ένθυμοϋνται πάντοτε και
μετὰ ιερας συγκινήσεως τὴν εϋταξίαν των Συνεδριων καϊ τὴν εϋστοχϊαν
των άποφάσεων, 1δίᾳ δέ τὰς πατρικὰς συμβουλὰς και παραινέσεις των
ὰγίων 'Εξάρχων τὰς πλήρεις ύψηλοϋ χριστιανικοϋ πνεϋματος και παρεμφερεϊς προς έκείνας τοϋ μακαρίου Παύλου, προς τους πρεσβυτέρους των
Ὅφεσϊων, δτε απο τὴς Μιλήτον μετεκαλέσατο αϋτούς. Ἰσως ἐνιαι των αποφάσεων ἐκείνων νὰ μὴ έτελεσφώρησαν πλήρως, πιθανδν «ἰ συμβουλαϊ
κα'ι ὑποΟήκαι νὰ μὴ έτελεσφωρησαν ώς ἔπρεπε, άλλ'δπως εϊς κάθε κανονα
ύπάρχει έξαίρεσις και εϊς κάθε εύθύνην τὸ έλαφρυντικσν, οϋτω καϊ έν
προκειμένι» δταν ληφθὴ ύπ' δψιν ὑπδ ποιας. τραγικας κα'ι ανευ προηγουμένου συνθήκας εζησεν' επι τριετϊαν δλη ή χώρα α.ῦτη και τὴς ὰποϊας
ὰμέτοχος δεν εμεινεν δ 'Ι. ουτσς Τσπος. Θὰ γνωρίζει καὶ ἡ 'Υμετέρα
Σεβασμιοτης δτι ἡ ξενοκίνητος εκείνη άνταρσία δεν έσεβάσβη ούδ' αϋτδν τδν Τοπον τῆς ήσυχϊας καὶ τὴς προσευχὴς καϊ ἔφθασε κακουργοϋσσ,
καϊ μέχρι τοϋ 'Ι. ""Αθω, ἀλλ' ὴδη δτε χάριτι Θεϊα δ ὴρωϊκδς Στρατος
μας κοὶ ἡ καρτερϊα τοϋ ὑπεροχο» 'Ελληνικοϊ λαοϋ έξήλειψαν ὰπδ προσώπου της 'Ελληνικης γης το ἀγος τοϋ συμμοριτισμοϋ, ὴδη δτε βσηθεία
τὴς Μεγάλης ,^ημοκρατίας των 'Ην. Πολιτειων της Αμερικής, ἡ Πατρις
μας ὰνασυγκροτεϊται ὑλικως και πνευματικως καιρδς πλέον ὴτο να
ϊδωμεν έν μέσω ὴμων καὶ τὴν Μητέρα “Εκκλησϊαν ἀφ' ενδς μεν παρήγορον, στοργικὴν έπϊ ταϊς θλϊψεσιν ταϊς ευροϋσαις ήμδς σφοδρα εν τοϊς
τελευταιοις καιροϊς και ὰφ' έτέρου συντονιστὴν των πνευματικων δυνάμεων τοϋ Τδπου μας προς μιαν καλλιτέραν ανριον, προς ὰνασυγκροτησιν αϋτοϋ πνευματικὴν κα'ι οϊκονομικὴν και διὰ τοϋτο χαὶρομεν πληροφοροϋμενοι ῦετικως δτι τδ σχέδιον Μάρσαλ συμπεριέλαβε καϊ τδ "Αγ,
Ὅρος και ἡ εύγνωμο.σννη μας θὰ ειναι αϊωνία προς τὴν Μεγάλη,ν Σύμμαχον 'Αμερικιὴν προς το Θεύσωστον Κράτος μας, προς τὴν Μη·τέρα
Μεγάλην τον Χριστοϋ 'Εκκλησίαν, ἥτις χάριν τοϋ εὑγενοϋς τούτου σκοποϋ κατέβαλε κάθε προσπάθειαν και ὴδη ῆψατο τὴς ὰδσϋ προς τον
Διοίκησιν 'Αγ. Ὅρους θερμὴν συνήγοτραχϋ "Αθω και προς τὴν
ρον των δικαὶων άποψεων μας. Εϋχόμεθα 6λοψύχως δπως Κύριος ο
©εός ὴμων διὰ των πρεσβειων τὴς- Προστὰτιδος Κυρίας Θεοτόκου κα·-..
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τευοδωσῃ τὸν σκοπὴν τὴς ὰποστολὴς Ἀμιύν
'Ον6ματ6ς Του, προς τιμὴν καὶ ἔπαινον τῆς
και προς τδ καλδν τοϋ Ἰ. τούτου Τ6ποϋ τοϋ
ξου 'Εκκλησϊας μας».
Μεθ' δ . . . . . . , . . .
. .
.

προς δοξαν τοῦ Πανὰγϊου
'Υμετέρας Σεβασμιότητος
στολϊσματος τῆς Ὅρθοδο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΖ' ΕΚΤΑΚΤΟΣ Ι9-5·Ι95Ι
Κατ' άρχὰς άναγιγνωσκονται δυο τηλεγραφήματα:

α) "Αντίγραφον τὴς 'Ι. Κοινοτητος . προς τὴν Ἀ. Θ. Π. ἔχοντοξ
ουτω. Παναγιώτατον Οὶκουμενικδν . Πατριάρχην Κύριον Ἀθηναγοραν
Φανάριον Κωνὶπολιν. Βαθυτάτη ενλαβεϊα χαρᾳ ιερδς τδπος ύπεδέξατο
'Εξαρχίαν Σεπτὴς Μητρδς 'Εκκλησϊας. Συγκεκινηιιύνοι ὰδιάπτωτον στοργικδν ὲνδιαφέρον ὑπὲρ 'Αγιωνύμου Ὅρους ὑποβὰλλομεν εϋγνώμονας
εϋχαριστίας έπικαλούμενοι εύχάς. 'Ιερἀ Κοινότης 'Αγ. Ὅρους.

β') 'Η Πατριαρχικὴ ,ὰπάντησις: 'Ιερὰν Κοινοτητα Καρυὰς. "Εν
συγκινήσει. ιερᾳ συμμετέχοντες χαρας ὑμων . επ αϊσια ἀφίξει ήμετέρας
'Εξαρχίας εὐχομεθα άπδ καρδίας εὺτδδοσιν έργασιων 'Ιερας Δισενιαυσίου
Συνάξεως επ' άγαθω 'Αγιωνύμου Ὅρους οπερ ειναι δοξα καὶ καῦχημα
αιωνιον Μεγάλης "Εκκλησίας.. Πατριάρχης 1Αθηναγορας.
^Εν συνεχεϊα δλόκληρος ή Συνεδρία αὑτη κατηναλώβη εις συζητήσεις και διαφόρους έπεξηγήσεις 'έπ! τοϋ σχεδἰου Μάρσαλ, διαπιστωθύντος
δτι έπέστη πλέον ή στιγμὴ τὴς στενὴς συνεργασϊας 'Εκκλησίας, Κράτούς
καὶ 'Αγϊου "Ὅρους διὰ τὴν έν γένει ἀνασυγκροτησιν τοϋ τελευταίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΗ' ΕΚΤΑΚΤΟΣ 22-5-Ι95Ι

«Πνευματικὴ έξύψωσις Προωθησις άποφάσεων 1947
Α') 'Υπομιμνήσκεται ή περὶ τοϋ Κελλιωτικοϋ ξητήματος ψηφι«θεϊσα εν ἐτει Ι947 και ιεραρχικως έγκριθεϊσα και δημοσιευθεϊσα ἐν
τὴ 'Εφημερίδι τὴς Κυβερνήσεως σχετικὴ Κανονιστικὴ Διάταξις, καϊ διατυποϋται τδ ἐρωτημα αν ὴ Κανονιστικὴ Διάταξις κα'ι τα λοιπὰ τοτε σχετικως προς τδ Κελλιωτικδν ζήτημα ἀποφασισ11έντα έπέφερον τδ ποθούμενον άποτέλεσμα κα'ι τὴν γαλήνην ἐν τφ Τ6πφ.
Οι ἀντιπρόσωποι δηλουν δτι άπεκατεστάθησαν αι μεταξὑ των Ἰ.
Μονων κα'ι των ύξαρτημιχτων αὺτων εἰρηνικα'ι σχέσεις.

Β') 'Εξετάζονται οἰ λογοι δι" ους δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ έπαναλειτουργὶα τὴς "Αθωντὰδος Σχολῆς, παρὰ τδ γεγονος δτι έμεσολάβησε
μια 4ετὶα. Διαπιστοϋται δτι εϊς τοϋτο συνετέλεσαν ἀφ' ένδς αι και μετὰ
τδ Ι947 συνεχισθεϊσαι ὲσωτερικαι δοκιμασίαι, ων δυστυχως δὲν ἔμεινεν
αμέτοχος καὶ δ 'Ι. ἡμων Τ6πος, ϋποστὰς κατ' έπανάληψιν έπιδρομὴν
κα'ι δήωσιν των ἀναρχικων στοιχείων, ἀφ' έτέρου δὲ ή ἀδυναμία νὰ
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διακανονιοθωσιν εχτος ύλλων λεπτομεριων και οϊκονομικαϊ προϋ.ποθέσεις
τῆς λειτουργϊας τὴς Σχολὴς.
Οι ἀντιπροσωποι των 'Ι. Μονων ἐπὶ τούτῳ δμοφωνως διαδηλοϋσι
τον ποθον αϋτων νὰ ϊδωσιν απο 'τοϋ προσεχοϋς σχολικοϋ ἔτους ἀρχομένην τὴν λειτουργϊαν τής Σχολὴς, Οεωροϋντες ταύτην ὰπαραίτητον διὰ
τὴν άναγέννησιν τὴν πνευματικὴν τοϋ 'Αγ. Ὅρους, έπαναλαμβάνοντες
δὲ προς τὴν Μητέρα "Εκκλησίαν ϊδιαιτέραν παράκλησιν. δπως συν τῆ
δλη ὑπὲρ τὴς ἐπαναλειτουργίας τὴς Σχολὴς συναντιλήψη, δριση αϋτη
και τδ κατάλληλον προσωπον διὰ τὴν θέσιν τοϋ Διευ9υντοϋ τῆς Σχολὴς.
Μετὰ τα προκαταρκτικὰ ταῦτα κα'ι μετὰ τὴν δήλωσιν τὴς Σεβ.
Πατριαρχικὴς 'Εξαρχϊας δτι ἔχει νὰ καταθεση τας σκέψεις Αύτὴς περὶ
εὑρυτέρας δργανώσεως τής Σχολὴς, ληφΟείσης ὑπ' δψιν τὴς ίδιαιτέρας
σοβαροτητος τοϋ ζητήματος έγκρίνεται δπως τοϋτο συνολικως άποτελέση
άντικείμενον εξετάσεως ἐν έπϊ τούτφ Συνε8ρία.
Γ') 'Υπομιμνήσκεταί ή ἐν ἔτει Ι947 ψηφισθεϊσα κα'ι μετὰ τὴν
ἕγκρισιν απο μέρους τής 'Εκκλησίας και Πολιτεϊας και δημοσιευθεϊσα
έν τῆ "Εφημερϊδι τής Κυβερνήσεως Κανονιστικὴ Διάταξις περὶ κειμηλϊων, Βιβλιοθηκων καϊ 'Αρχεϊων του 'Αγ. Ὅρους καϊ διατυποϋται. τδ
έρώτημα αν έγένετο ή δέουσα έφαρμογὴ τὴς Διατάξεως ταύτης.
Σχετικως δηλοϋται ύπο των ἀντιπροσώπων των 'Ι. Μονων δτι καί
έπϊ τοϋ προκειμένου ἀτυχως δὲν επετρεψαν αι ἀντίξοαι περιστάσεις, ἔτι
δὲ κα'ι ώρισμέναι ὰνυπέρβληται οικονομικαϊ κα'ι τεχνικοὰ δυσκολίαι Τνα
έξασφαλισθῆ ή πλήρης έφαρμογὴ των ὑπδ τὴς εϊρημένης Κανονιστικὴς
Διατάξεως δριζομένων, ὑποβάλλεται δὲ παρὰκλησις προς τὴν Πατριαρχικὺν 'Εξαρχάαν ϊνα συντελεση ὰρμοδίως τὴν εν καιρφ ἀποστολὴν των
ζητηθέντων ὰρμοδίων, ουτοις ῶστε συν τὴ έξοικονομήσει εχ τοϋ Σχεδίου
Μάρσαλ των σχετικων ὑλικων ἀναγκων, προιοθηθῆ ή δλοκλήρωσις τοῦ
ἔργου τής ταξινομήσεως κα'ι έξασφαλίσεως τοϋ πολυτίμου Οησαυροϋ, δν
ιχντιπροσωπεύουσι τὰ 'Ι. κειμήλια καϊ αι βιβλιοθὴκαι τοϋ 'Ι. Τ6που.
'Η Πατριαρχικὴ 'Εξαρχϊα ὑπογραμμίζει τὴν ιδιαιτέραν σημασίαν
τὴν δποϊαν δέον αί 'Ι. Μοναι νὰ δώσωσιν εις τδ ζήτημα τοϋτο, δεδομένου δτι προκειται περ'ι μοναδικοϋ θησαυροϋ τοϋ δποίου αν εῖναι τιμὴ
διὰ τδ "Αγιον Ὅρος κα'ι τους διὰ μέσου των αϊώνων Πατέρας και αδελφοὺς αϋτοϋ ἡ διαφύλαξις, εῖναι και ὑποχρέωσις ιερὰ μὴ έπιδεχομένη
πλέον άναβολήν, ἡ έπιστημονικὴ διοργάνωσις και διασφάλησις. Τὴς ευκαιρίας ταύτης έπιλαμβανομένη ἡ Πατριαρχικὴ "Εξαρχϊα έπαινεϊ τὴν
τάξιν καϊ έπιστημονικνὴν έμφάνισιν ῆν ευρεν, έπισκεφθεϊσα χθες τδ
σκευοφυλάκειον και τδ τμήμα χειρογράφων τὴς 'Ι. Μονὴς 'Ιβήρων,.
έκφράζει δὲ και ένώπιον τὴς παρούσης Συνάξεως τὴν έπϊ τούτῳ εϋαρέσκειαν Αὑτὴς προς τον έπι τούτφ έντεταλμένον τὴς 'Ι. Μονὴς ταύτης
'Ιερομον. ^Αθανάσιον.
Δ') Ὅξετάξονται τδ ἔργον κα'ι τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσπαθεία:
τὴς εν ἔτει Ι947 καταρτισΟείσης διὰ τοϋς αὺτοκαλουμένους Ζηλωτὰς και
Καβιωτας ειδικὴς “Επιτροπὴς.

2Ο7
Οὶ ἐκ τῶν μελων τὴς Ἐπιτροπὴς ταύτης παρόντες εν τη παρούσγ)
Συνάξει Καθηγούμενοι 'Αγ. Διονυσίου, Καρακάλλου κα'ι 'Αγ. Παύλου
'Αρχιμ. Γαβριήλ, Παϋλος καὶ Σεραφείμ, παρέχουσι πληροφορίας περι
των απ' ὰρχὴς πεπραγμένων τὴς "Επιτροπῆς, περὶ ων κα'ι ὑπεβλήθησαν
ἐν καιρω αι σχετικαι έκθέσεις τῆ Μητρὶ "Εκκλησὶα. διὰ τὴς 'Ι. Κοινότη
τος, έξηγοϋσι δὲ περαιτέρω πως ἐδημιουργήθησαν ἀργότερον ώρισμέναι
παρεξηγήσεις καϊ δυσαρέσκειαι ἐκ τὴς δράσεως τῆς 'Επιτροπῆς, αἰ
δποϊαι καὶ ώδήγησαν αυτὴν τελικως εις ὑποβολὴν παραιτήσεως εις ῆν
εδρέθησαν τὰ μέλη τὴς "Επιτροπὴς ὑποχρεωμένα νὰ έμμένωσι, καίτοι δ
σεβασμδς αϋτων προς τὰς έντολας τὴς Μητρδς 'Εκκλησίας εϊναι ἀπερι6ριστος και βαθεϊα ή συναίσθησις τὴς σημασίας τοϋ ὰνατεθειμένου
αύτῆ ἔργον.
Διεςὰγεται ἐπ'ι τούτιρ μακρὰ συζήτησις καθ' ῆν διαπιστοϋται α')
Ὅτι ὴ ὑπαρξις και λειτουργία τὴς εϊδικῆς ταύτης 'Επιτροπῆς ἐπὶ της
διαφωτίσεως των Ζηλωτων καϊ τὴς περισυλλογής των Καβιωτων, ὑφισταμένης καϊ ὲνεργούσης πάντοτε συμφιονως τφ ὑπ' ἀριύ. 38712417ὶΙ947
Σεπτφ Πατριαρχικφ Γράμματι προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα και τηρούσης τὴν
νενομισμένην προς αϋτὴν ἀναφοράν, θεωρεϊται, κατ' δμοφωνον ὰντίληψιν πάντων των ἀντιπροσωπων των Ἰ. Μονων, χρησιμωτάτη και άπαραίτητος διὰ τδν 'Ι. ὴμων Τοπον, β) δτι ἡ μέχρι τοϋδε δράσις τὴς 'Επιτροπὴς ὑπ·ὴρξεν εϋεργετικὴ διὰ τε τοὺς περϊ ῶν προκειται πεπλανημένους Μοναχοὑς καὶ καθολου διὰ τδν 'Αγιωνυμον Τοπον, γ') δτι ἡ
παροχὴ ὰπδ μέρους τὴς Μεγάλης 'Εκκλησίας και αυΟις πιστώσεως χρόνου διὰ τὴν . δλοκλήρωσιν τοϋ ἔργου τὴς "Επιτροπής εϊνα. ἔργον έπιβεβλημένης προνοίας καϊ δεδικαιολογημένης οἰκονομίας και δ') Ὅτι ὰκρως
συντελεστικὴ διὰ τὴν έπιτυχϊαν τοϋ σκοποϋ, κριθέντος δὲ κατοπιν τούτων
ὰναγκ·αϊον ἴνα γένηται ἀνασύστασις τῆς περι ὴς προκειται 'Επιτροπής, οι
εκ των τέως μελων αϋτὴς παροντες εν τῆ παρούσει Συνάξει Καθηγοϋμενοι
των Ἰ. Μονων 'Αγ, Διονυσίου, Καρακάλλου και 'Αγ. Παύλου, κατοπιν
1διαιτέρας προς αϋτοὑς συστάσεως τὴς Πατριαρχικὴς "Εξαρχίας καὶ τὴς
ὲκδηλωθεὶσης δμοφοονου έπιθυμίας τὴς Ὅκτάκτου Συνάξεως τὴς 'Ι. Κοινοτητος, ὰποδέχονται νὰ συνεχίσωσι τὴν εν τὴ 'Επιτροπῆ συμμετοχὴν
αϋτων, έγκρϊνεται δέ, λογω τὴς μεσολαβησάσης τελευτὴς τοϋ ἀειμνήστου
Γερ. Βαρλαὰμ Γρηγοριάτου κα'ι τής σοβαρας ὰσθενείας τοϋ 'Αρχιμ. Ὅνουφριου Χελμνδαρινοϋ, νὰ συμπληρωθῆ ὴ ἐπιτροπὴ αύξανομένων των
μελων της εἰς εξ, διὰ των έξὴς έτέρων τριων προσωπων' ένδς Λαυριώτου ἀδελφοϋ, τοϋ Προηγ. Δοσιθέου Χελανδαρινοὑ κα'ι του Καθηγουμένου
τὴς 'Ι. Μονής 'Οσ. Γρηγορϊου 'Αρχιμ. Βησσα,ρίωνος.
'Η Πατριαρχικὴ 'Εξαρχάα ὲκφράζε, τὴν χαραν καϊ εϋαρέσκειαν
Αύτης διὰ τὴν άνασύστασιν τὴς "Επιτροπῆς συγχαίρει τα τε παλαϊ4ὶ και
τὰ νέα μέλη αὐτὴς και έκθύμως συνιστα εϊς μέν τὴν 'Επιτροπὴν σύντονον δρὰσιν εις δὲ τὴν 'Ι. Κοινοτητα κα'ι τάς 'Ι. Μονὰς ἀμέριστον τὴν
εϊς τδ ἔργον τὴς 'Επιτροπὴς συναντϊληψιν αϋτων, οϋτως ωσνε χρησίμοποιουμένης νεας πιστωσεως χρονου διὰ τὴς ζοινὴς προσπαὑείας κα'ι
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συνεργασϊας ἀπαλλαγὴ δ 'Ι. Τόπος τῆς τε παραφωνίας των ἐκ κακως
έννοουμένων Ζη7,ωτων και ἀσθενοϋς κρίσεως κα'ι περιωρισμένης πνευματικὴς καταστάσεως εις πεπλανημένας άντιλήψεις ἀχθέντων μοναχων
κοὰ του θλιβεροϋ φαινομένδυ τον πλάνητα κα'ι ὰθλιον εν 'Αγίω Ὅρει
βίον διαγόντων καὶ δέον νὰ συνεχισΟὴ καϊ έφεξὴς ὴ αύστηρα τακτικὴ
των 'Ι. Μονων δπως ἀποφεύγωσι ὅητως τὴν έγγραφὴν εν τοϊς Μοναχολογίοις προσωπων, έμφδρουμένων έκ των ουτω καλουμένων Ζηλωτικων
άρχων και επ' οὑδενϊ λόγφ έκχωρωσιν εις αϋτούς ϊερὰ Σκηνώματα ὴ
καθ' οιονδήποτε ϊροπον παρέχωσιν εϊς αντοϋς άσυλον και προστασίαν.

Ε') 'Εν σχέσει προς τδ ζήτημα τοδ περιορισμοϋ τῆς ἐξό3ου των
Μοναχων ἐξ 'Αγ. Ὅρους και των ὴδη ἐξ αϋτων μακρὰν αύτοϋ εὑρισκομένων 'Αγιορειτων Μοναχων, υπρμιμνήσκονται τα εν ετει 1947 ἀποφασιοθέντα, παρατηρηθέντος δὲ δτι τδ ζήτημα τοϋτο ἔχει αμεσον σχέσιν
προς τδ περϊ έπανδρώσεως των 'Ι. Σκὴνωμάτων έκ των ϋπο μελέτην
γενικων θεμάτων, δρϊζεται ϊνα ἡ επ' αϋτον σηζήτησις γένηται κατὰ τὴν
έξέτασιν τοϋ θέματος τῆς έπανθρτδσεως.
ΣΤ') 'Εξετάξεται αν τηροϋνται πιστως _ τα εν ετει 1947 καθορισθέντα ἐν σχέσει ἀφ' ενος μὲν προς τὰς παρ' ὴλικϊαν τελουμένας χειροτονίας, ἀφ' έτέρου δέ τὴς έπιβεβλημένης άποφυγης προσλήψεως άγενεϊων έφήβων.
Οι ἀντιπρόσωποι δηλοῦσιν δτι πιστως τηροϋνται αῖ σχετικαι διατάξεις και ή έντολὴ τὴς 'Εκκληοίας.

Ζ') Μελεταται τδ σοβαρως άπασχολήσαν εν ετει 1947 τὰ ὰρμ6δια
τοϋ 'Ι. ἡμων Τόπου Σώματα ύπὴ τὴν Προεδρείαν .τῆς Πατριαρχικὴς 'Εέαρχίας ζήτημα τῆς χαλαρώσεως ϋφ' ενος μέρους των μοναχων των
μοναχικων αϋτων ὑποχρειδσεων καὶ τὴς ἀποφασισθείσης έκκαθαρήσεως
κα'ι διατυποϋται υπο τὴς Πατριαρχικὴς Ὅξαρχίας τδ ἐρώτημα τι ενήργησαν επ' αντων αί 'Ι. Μοναι.

'Ε-' αϋτοϋ Ὅ Καθηγούμενσς τῆς 'Ι. Μ. Ἀγ. Διονιισίου 'Αρχιμ,
Γαβριὴλ αναπτυσοει εν 6λιγοις ϋπενθυιιῖσας τὰς περισιάσεις αιτινεςκατὰ τδ διαρρεϋσαν διάστημα έτάραξ'αν τον κοσμον ζιιτήσας μικρὰν
πϊστωσιν χρονου διαβεβαιώσας δτι το ζήτημα τοϋτο κατεστη πλέον
συνείδησις δλων των 'Αγιορειτων, γεγονδς δπερ έβεβαιιδΟη και παρὰ
των άντιπροσώπων των ἄλλων 'Ι. Μονων.
"Η Πατριαρχικὴ 'Εξαρχία τσνίζουσα τὴν ἐν προκειμένφ εύθύνην'
των Ἰ. Μονδν καϊ τὴς Ἰ. Κοινοτητος ως έποπτεϋοντος στδματος ἐφιστι3
τὴν προσοχὴν αϋτων ἐπὶ τὴς ὰνάγκης ταντης, εὑχομένη δπως δ ΠανάγαΟος Θεδς εὑλσγήση τὰς ἐν προκειμένφ καταβαλλσμένας προσπαθεϊας.
Η') “Ενταϋ9α έγένετο συζήτησις περ'ι τοϋ εν. μέρους τοῦ Κράτους
κατσβαλλομένου ποσοϋ ἔναντι τὴς αξιας των ὰπαλλοτριωθέντων Μετοχίων.

Θ') 'Αναλύονται σιατιστικὰ στοιχεϊα των ἐν Ἀγίῳ Ὅρει καθόλου
Μοναστικων Σκηνωμάτων κα'ι τοϋ συνολου των 'Αγιορειτιδν Μοναχων,
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ἐξ ων διατιστοϋται ὴ δλονεν αῦξουσα
εις ωρισμένα; 'Ι. Μονὰς.

ἀραίωσις

των

στελεχων

ϊδίως

Τοϋ ζητήματος τὴς έπιβαλλομένης πικνοτσεως των στελεχων ἀναβαλλομένου ἴνα συζητηβῆ εν συνδιασμω προς τδ περὶ έπανδρώσεως των
'Ι. Μονων άναγραφομένου έν τῆ ήιιερησία διαταξει ύέματος, έγκρίνεται
κατοπιν σχετικής ύποδείξεως τῆς Πατριαρχικὴς Ὅξαρχίας, ϊνα εξαχθωσι
καϊ παραδοθωσιν Αϋτὴ προς κατάθεσιν εἰς τδ Οῖκουμενικδν Πατριαρ,χεϊον Στατιστικοϊ πίνακες των 'Εξαρτημάτων έκάστης των Κ' 'Ιερων
Μονων μετ' ὰντιγράφου τοϋ Μοναχολογίου αϋτων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΘ' ΕΚΤΑΚΤΟΣ 24 - 5 - 195Ι

Μεθ' δ δ Σεβασμιιδτατος "Αγιος Πρόεδρσς, απο μέρους τῆς Πα^
τριαρχικὴς "Εξαρχιας, κατατϊθησι πὶνακα, ὰναγράφοντσ. τὰ έκ τοϋ σχεδιου Μάρσαλ ένισχυτέα κεφάλαια τής πνευματικὴς καϊ οικονομικής ξωὴς
τοϋ 'Αγ. "Ορους, δστις πίναξ ἀναγνωσθεις καϊ μετὰ σχετικὴν επ' αώι;οϋ
συξήτησιν καϊ προταθείσης κώι δεκτὴς γενομένης προσθήκης τινος
λαμβάνεϊ τὴν ακολουθον μορφὴν, δμοίρώνως παρὰ πάντων δεκτής
γενομένης.

1) Συντήρησις καϊ ἀναστήλωσις Βυζαντινων μνημείων καὶ κτιρίων
'Ι. Μονων. Προστασϊα κειμηλίων και Βιβλιοθηκων κα'ι παρο·μοια ἔργα
2) 'Αθωνιας Σχολὴ μετὰ πρακτικων τμημάτων 'Αγιορειτικής χειροτεχνίας ('Αγιογραφία, Ξυλογλυπτικὴ, ιεροϋφαντική, ποικιλτική, Βυζαντινὴ Μ6υσική, Βιβλιοδεσία και παρομοια).
3) Σϋστασις 'Αγιορειτικοϋ Τυπογραφείου.
φων. "Εκδοσις 'Αγιορειτικοϋ περιοδικοϋ.

'Εκτϋπωσις χειρογρά-

4) Προσκυνηματικὴ κϊνησις. Ξενωνες. "Εξωραϊσιικὰ ἔργα. Διαρκὴς
ἔκθεσις εν Καρυαϊς 'Αγιορειτικής χειροτεχνϊας.

5) Ὅργάνωσις 'Αγιορειτικής περιθὰλ·ψεως και Γηροκομικὴς
νοίας (εν Καρυαϊς,καὶ εν ταϊς 'Ι. Μοναϊς).

προ-

6) Συγκοινωνία. Βελτϊωσις δδικοϋ δικτϋου. Τηλεφωνικδν δίκτυον.
Κατασκευὴ λιμανίσκων.
ῖ) "Εργα ύδρεύσεως.

8) Γεωργία. Δενδροκομία, 'Αμπελουργϊα. 'Ελαιοκομία καϊ λοιπα!
καλλιέργειαι. 'Εγκατάστασις 'Ελὴιουργεϊων.

9) Δάση. 'Αξοιοποίησις Δασων. Αῦξησις παραγιογὴς ξυλείας, καυσοξϋλων και- ξυλανθράκων. 'Εγκατάστασις πριστηρίων. Δίκτυον δασικων
δδων και ζωναι ὰσφαλεώς.
ΙΟ) 'Αλιεία. Συμπλήρωσις
λευσϊς, θαλασίου πλούιου.

'Αγιορειτικοϋ “Εξοπλισμοϋ. 'Εκμετάλ-
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Ι1) 'Αντεμπριστικα ἔργα.

"Ακολούθως τὶθεται τδ εν τῆ ήμερησία διατάξει των ἐργασιῶν τὴς
Συνάξεως ως τρίτον Ούιια ὰναγραφομενον τὴς έπανδρώσεως των 'Ι. Μονων, εισηγουμένη τοϋτο ή Πατριαρχικὴ "Εξαρχία ὑπογραμμίζει δτι
πρύκειται περι σοβαροϋ προβλήματος, δεδομένου δτι τδ ἔμψυχον ύλικον,
ϊδίως των 'Ι. Μονων, έμφανίζει αυξουσαν κατα τὰς τελευταϊας δεκαετηρίδας μεϊωσιν ὴ δποία δι' ώρισμένας Μονὰς ἔχει λάβει μορφὴν λίαν
ὰνησυχαστικὴν δι' αύτὴν πλέον τὴν ὑποστασιν αϋτων. Τονίζει ὴ Πατρι
αρχικὴ Ὅξαρχϊα δτι τδ σοβαρδν τοϋτο ξήτημα, παραλλήλως προς τὰς
'Ι. Μονὰς, ἀποτελεϊ ὰντικείμενον έπισταμένης μελέτης καϊ θέμα πολλὴς
ὰνησυχίας και τὴς Μητρδς 'Εκκλησίας, ἐν τη ὑπερτάτη πνευματικῆ ὲποπτεία ῆν ἔχει Αυτη έπι τυϋ 'Αγιωνύμου "Ορους κα'ι τη υπερ αϋτοϋ ἀμεταπτώτφ στοργῆ Αύτὴς, θεωρεϊ δτι τδ ζήτημα οϋδεμὶαν έπιδέχεται
πλέον ὰναβο2,ὴν κοὰ δέον ν' ἀντιμετωπισθῆ δι' δλων των δυνατων μέσων,
φρονεϊ δὲ δτι αι εκ τοϋ Σχεδίου Μάρσαλ παρεχώμεναι εὑεργετικαὶ δυνατότητες, ἡ ὰποφασις τὴς πνευματικὴς έξυψώσεως των Μοναστικων
Σκηνωμάτων και ὴ παρατηρουμύνη σήμερον ανα τδν κόσμον εύτυχως,
στροφὴ προς τήν θρησκευτικότητα και τὴν πνευματικὴν ζωὴν εϊναι
πολύτιμοι παρὰγοντες διὰ τὴν έπάνδρωσιν των 'Ι. Μονων καὶ λοιπων
Σκηνωμάτων τοϋ 'Αγιωνύμου "Ὅρους.
"Επακολουθεϊ μακρὰ συζήτησις και ὑπομιμνήσκονται δσα και εν
ἔτει Ι94ῖ ὑπδ τὴν Προεδρείαν τὴς .τδτε Πατριαρχικὴς 'Εξαρχίας απεφασίσθησαν ως προς τε τδν περιορισμὺν της έξδδου των "Αγιορειτων
Μοναχων εϊς τδν κοσμον καϊ ως προς τὴν έπαναφδρὰν εϊς τδν ιερον
ὴμων τοπον των ἔξω διαβιούντιον ἀδελφων, διαπιστοϋται δὲ δτι τὰ
τότε ἀποφασισθέντα ἀτυχως δὲν έπραγματοποιήθησαν, διότι πλεϊσιαι
'Ι. Μοναϊ έςακολουθοϋσι' νὰ δέχωνται κώ ανευ ὰπολυτηρίου ετι 'Αγιορείτας Μοναχοϋς κα'ι νὰ έπιτρέπὶοσιν αϋτοϊς άκωλύτως τδ ίερουργεϊν,
τοϋθ' δπερ ένθαρρύνει τὴν εϊς τδν κοσμον διαρροὴν πολλων Μοναχων,
έξ ἀλλου δέ παρα τδ γεγονδς δτι μερϊιινει τὴς τδτε Πατριαρχικὴς 'Εξαρχϊας ελήφθησαν εκ των 'Ι. Μονων κα'ι κατετέὶἰησαν παρα τοϊς ὰρμοδίοις πλήρεις κατάλογοι των ἐν τφ κ.6σμφ ἔξω διαμενοντων 'Αγιορειτων άδελφων, ων 0ὰ εδει νὰ έπιδιωχβῆ ἡ έπιστροφὴ εϊς τὰς οϊκείας
Μονὰς, προσέκρουσεν ὰτυχως εϊς τὴν κωλυσιέργειαν διαφορων παραγδντων, ἐν οϊς κα'ι ωρισμένων 'Ι. Μητροπολεων και ἔμεινεν ὰτελεσφορητος
ή γενομένη ένέργεια.

Τονίζεται εν συνεχεϊςι ἀπδ μέρους των 'Ι. Μονων ως παρακωλϋον
τὴν κοινοβίασιν νἐων προσωπων εν αύταϊς και το ζ.ήρυγμα ωρισμένων
θρησκευτικων Σωματείων τὴς 'Ελλάδος, ιον τα ιιέλη ὰνεξαρτήτως τοϋ
αλλου κοινωνικως χρησϊμου θρησκευτικοϋ ἔργου αϋτων, ὰπροκαλϋπτως
ως προς τὴν μοναχικὴν ζωὴν διδάσκουσιν δτι ή άποστολὴ τοϋ χριστιανοϋ ειναι νὰ δράση εν τη κοινωνία και οϋχ'ι νὰ κλεισθῆ κατὰ μονας
έν ταϊς 'Ι. Μοναϊς,' ἀχρηστεϋων έαυτον, ως φρονοϋσι, ειναι δε γεγδνύς
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δτι τδ τοιοϋτον κήρυγμα έπηρεάξει μεγάλως πλεώτους δσους νέ.ους τὴς
ὴπαϊθρου, οί δποϊοι ἔχουσι κλίσιν προς τδ μοναχικδν ιδεωδες.
'Αντιπαρατηρηθύντος εϊς τοϋτο δτι ἡ δργάνωσις τής πνευματικὴς
ζωὴς και δράσεως εν Ἀγίφ Ὅρει, συντελουμένη συν Θεφ 'Αγίω θ' ἀποτελέση τὴν καλλιτέραν ἀποστομωσιν των παρομοϊων κηρυγμάτων,
κρ.ινο.μένη έπομένως καὶ ὰπδ τῆς ἀποψεως τὴς έπανδρωσεως των 'Ι·
Μονων ώς τα μαλα συντελεστική, ἀναλύεται συναφως δτι ὴ αύτὴ πνευματική έξύψωσις. των 'Ι. Μονων δέον νὰ συντελέση άναμφιβόλως εϊς τδ
νὰ δημιουργήση τοιαύτην καθολου άτμοσφαίραν εν ταϊς 'Ι. Μοναϊς, ὤστε
νὰ παύσωσιν ωρισμέναι έξ αϋτων να έμφανϊζωσι τὴν θλιβερύν εϊκύνα
ὰντιθέσεων ιιεταξϋ των ἀδελφων αϋτων συνεπεία: των 6ποίων νὰ έξαναγκάζονται πολλάκις καλοϊ καί χρήσιμοι πατέρες καϊ ἀδελφοι, καταπιεζομενοι,έκ τοϋ περιβάλλοντος καϊ καταλαμβανομενοι ὑπδ ἀπογοητεύσεως ν' ἀπέρχονται ἐκ των Μετανοιων αύτων, ὑπογραμμϊζεται δἑ δτι
ὑπδ τοιούτους δρους και τα δραστικώτερα μέτρα διὰ τὴν έπάνδρωσιν
των 'Ι. Μονων ειναι καταδεδικασμένα νὰ μεϊνωσι ὰτελεσφόρητα, δεδομένου δτι δ ὰντϊκτυπος προς τὰ ἔξω των παρομ.οϊων καταστάσειην
εῖναι μέγιστος.
Μετ' ὰνταλλαγὴν και οίλλων συναφων σκέψεων, ὴ "Εκτακτος Σύ
ναξις τὴς 'ῖ. Κοινοτητος, δμοφώνως κρίνουσα οίκρως έπείγουσαν τὴν
ὰνὰγκην λήψεως συντονων μέτρων διὰ τὴν έπὰνδρωσιν των 'Ιερων
Μονων κα'ι λοιπων τοϋ Μοναχικοϋ τόπου Σκηνωμάτων, καταλήγει εις
τας ακολοϋθους ὰποφάσεις.
α') Ὅγκρϊνει ἴνα κυρωθωσιν ἐφε'ξὴς αύστηρως τα κατὰ καιροὺς
καὶ ἐν ἔτει Ι947 δριοθέντα ως προς τὴν ἔξοδον των Μοναχων έξ 'Αγ.
Ὅρους, συνιστωμένου ὅητως ταϊς 'Ι. Μοναϊς δπως πάση δυνάμει
ὰποφεύγωσι τϋν ἔκδοσιν ὰπολυτηρϊων εις τοὺς έγγεγραμμένους αδελφοϋς αὑτων,

β') Παρακαλεϊ τὴν Πατριαρχικὴν 'Εξαρχίαν, δπως εν ἐπικοινωνία
μετὰ των ὰρμοδϊων παραγοντων παρ' οῖς ἐν ἔτει Ι947 κατετέθησαν οι
πϊνακες των εν τφ κοσμω διαμενοντων μοναχων 'Αγιορειτων, έπιδειχΟὴ
πάση δυνάμει ὴ ἐπαναφορὰ αϋτων εις τὰς οικεϊας Μονάσ, γενομένης,
ὰποφάσει τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχεϊου, ἐν τούτφ ένεργείαις προς τὰς
'Ι. Μητροπολεις, δπως ἀφὶ ενος μὲν ὑποβοηθήσωσιν αυται τὸ ζήτημα
τὴς έπιστροφής των ἐν τὴ περιφερείᾳ ἢ τῆ ὑπηρεσϊα αυτων διατελούντων 'Αγιορειτων εις. τδ ύΑγιωνυμον Ὅρος, αφ' έτέρου δὲ αϋστηρως
ὰπαγορεύσωσι τδ 'ιερουργεϊν ὴ και τὴν ὰπλήν διαμονὴν εν ταϊς 'Επαρχϊαις. αϋτων εις τοϋς ὰδεσπύτους ὲμφανιζομένους εν αϋταϊς 'Αγιορεϊτας.

γ') 'Απευθύνει ιδιαιτέραν σύστασιν προς τὰς 'Ι. Μονὰς δπως ἐν
πνεύματι Χριστοϋ και μετὰ χριστιανικής φιλαδελφϊας έκάστοτε ἐξομαλύνονται τὰ εν ταϊς ὰδελφδτησιν αὺτων έμπίπτοντα ζητήμανα, οὔτως ωστε
ν' ἀποφεύγωνται αι συντελοϋσαι πολλάκις εις διαρροὴν των ὰδελφων
οξϋτητες, πρυτανεϋη δ' εν τοϊς 'Ι. Σκηνιδμασι καθολου τοιαύτη πνευμα-
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τικὴ άτμοσφαϊρα, ὡστε τδ ιρως αὑτων ν' ἀποτελὴ δύναμιν οικοδομοϋσαν
τους εσω και προσελκϋουσαν τοὺς ἔξω.

δ') Θεωρεϊ τα μαλα εδεργετικὴν διὰ τὴν έπάνδρωσιν των 'Ι. Μονων τὴν ὰνασϋστασιν τὴς 'Αθωνιάδος Σχολὴς μετὰ των πρακτικων έξαρτημάτων αὑτής κα'ι συνιστιϊ ταϊς 'Ι. Μοναϊς δπως τοϋτεντεϋθεν λάβωσι
πρδνοιαν και έξεύρωσι τοὺς εν τῆ Σχολῆ εῖσαχθησομένους ὑποτρόφους
αϋτων, καθολου δὲ τοσον αι Ἰ. Μοναὶ δσον κα'ι έπ'ι μέρους ἕκαστος των
Πατέρων αϋτων ὲνεργδτερον έπιδείξωσιν ένδιαφέρον διὰ τὴν προσέλευσιν
και κοινοβιασμδν έναρέτων νέων εν τοϊς Μοναστικοϊς Σκηνώμασι κα'ι
ε') 'Υποβάλλει θερμὴν παράκλησιν προς τὴν Στην Πατριαρχικὴν
Ἐξαρχίαν καϊ 6ι' Αϋτὴς προς τὴν Μητέρα 'Εκκλησίαν, δπως εϊ δυνατδν έγκριθῆ καϊ δι' έγκυκλώυ Σεπτοϋ Πατριαρχικοϋ Γράμματος, δοθὴ
εντολὴ τοϊς Σεβασμιωτάτοις Μητροπολίταις τοϋ Οϊκουμενικοϋ Θρονου,
δπως εν έκιιμήσει τὴς σοβαρότητος τοϋ ζητήματοτ, Οετικως συμμετὰσχωσιν εϊς τὴν προο.τάβειαν τὴς ἐπανδρωσεως του 'Αγ. Ὅρους άναλαμβάνοντες κίνησιν διαφωτϊσεως καϊ προσελκύσεως εὑσεβων νέων τὴς
'Επαρχϊας αϋτῶν προς τδ "Αγ. “Ορος, γενικοδς δὲ μελετηθὴ ϋπο τὴς
Μητρδς "Εκκλησϊας και τεθῆ εις έφαρμογὴν και οιονδήποτε αλλο μέτρον συντελεστικδν τὴς επανδρωσεως τοϋ 'Ι. ἡμων τδπου.
Ειτα ὴ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχϊα άναλϋει τεθέν ὴδη ενώπιον τὴς
'Ιερας Συνοδου τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου εϋεργετικιδτατον διὰ τον
'Ι. ἡμων Τ6πον σχέδιον τὴς Α. Θ. Π. τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριάρχου
κ. 'Αθηναγορου περϊ συστάσεως καϊ δργανιοσεως μεγὰλου 'Αγιορειτικοϋ
Μετοχϊου εν τινι των Πολιτειιδν τὴς Νοτίου Ἀμερικῆς, ένδεχομένως δὲ
και εν Αϋστραλια. Πληροφορεϊ ἡ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχϊα δτι ή Α. Θ. Π.
έπωφελουμένη των προς Αὐτὴν αϊσθημάτων σεβασμοϋ των οϊκεϊων εν
Νοτίω 'Αμερικὴ Κυβερνητων και τὴς εϋεργετικὴς προσφορὰς αϋτων,
ευρώκεται ὴδη εϊς έπικοινωνίαν ϊνα ἐκχιορηθὴ ὴ ὰναγκαιοϋοα ἔκτασις
γης εϊς τδ Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον, ή δποία 9ὰ δργανωθὴ εϊς 'Αγιορειτικον Μετοχιον τεθειμένον ὑπδ τὴν έποπτείαν και τὴν ὑπεύθυνον διαχείρισιν καταλλήλου 'Αγισρεϊτου ὰδελφοϋ μεΟ" ωρισμένων συνεργατων
και τοϋ καταλλή7,ου προσωπικοϋ και δυνάμενον συν τψ χρδνφ νὰ έξασφαλιση εν μέρει μέρος των εϊς σιτηρά, κονιοποιημένον γάλα, δέρματα
κλπ, άναγκων τοϋ 'Αγ. Ὅρους καϊ καθολου ἀποτελέστ) πηγὴν πολυτϊμου
ένισχύσεως αϋτοϋ.
Οι ἀντιπροσωποι των 'Ι. Μονων μετὰ χαρας λαμβάνουσι γνωσιν
τῆς ἀνακοινιύσεως ταύτης τὴς Πατριαρχικής 'Εξαρχιας καϊ ὑποβύά,λουσι
τὴν βαθεϊαν εϋγνωμοσύνην αϋτων διὰ το συγκινητ,κδν τῆς Α. Θ. Π. καϊ
τῆς Μητρδς "Εκκλησίας ένδιαφέροντος τδ οποϊον ἔρχεται νὰ προικίσῃ
τον 'Ιερδν Τ6πον δια μιας νέας πλουτοπαραγωγοϋ πηγὴς άντϊ των
Μετοχίων τα δποϊα εϊχε τδ “Αγ. Ὅρος α7.λοτε άλλαχοϋ και των δποίων
ὰπεστερήθη, έπιφυλὰσσονται δε οι άντιπροσωπδι νὰ καταστήσωσιν ένημέρους τὰς 'Ι. αϋτων Μονὰς διὰ τα περαιτέρω.
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'Η Πατριαρχικὴ 'Εέαρχία ἀναλύει ώσαύτιος δπόσην -χρησιμοτητα
θὰ εϊχε, προς τῆ τακτικῆ ὰπ6 μέρους τῆς Μητρδς Μεγ. τοϋ Χριστοϋ
'Εκκλησίας διὰ των 'Εξάρχων Αῦτής έπισκέψει τοϋ 'Ιεροϋ Τόπου και ἡ
ἀπδ καιροϋ' εϊς καιρδν ἔλευσις εις τδ ιερον Κέντρον των 'Ηγουμένων
και Προϊσταμένων των 'Ι. Μονων ὴ και ιϊλλων 'Αγιορειτων ἀδελφων,
συνιστᾳ δὲ θερμως απο μέρους τὴς Μητρδς 'Εκκλησίας δπως δργανωΟὴ ὴ τοιαύτη προς τδ 'Ι. Κέντρον τῆς Ὅρθοδοξϊας επικοι.νωνϊα
προς προσωπικὴν έπαφὴν τονωσιν των πνευματικων δυνὰμεων και
ζατεύθυνσιν έπιτοπϊως ἐκεϊ των 'Αγιορειτικων· προβλημάτων.

Οί ὰντιπροσωποι των 'Ι. Μονων εϋχαρίστως άποδέχονται τὴν σύοτασιν ταύτην τὴς Πατριαρχικὴς 'Εξαρχίας και ἀναλαμβάνουοι νὰ κοινο.τοιήσωσι ταύτην εϊς τὰς 'Ι. αϋτων Μονὰς προς έπιδίωξιν πραγματοποιήσεως τὴς χρησιμοτάτης ταύτης σκώψεως τὴς Μητρδς 'Εκκλησίας.
'Η Πατριαρχικὴ 'Εξαρχϊα ὑμομιμνήσκουσα τὴν έν ἔτει Ι947 μελετηθεϊσαν σκεψιν περ'ι έορτασμοϋ τῆς δσονούπω συμπληρουμένης. χιλιετηρϊδος τοϋ δργανομένου Μοναστικοϋ βίου εν 'Αγίφ Ὅρει, πληροφορεϊ
δτι τδ ζήτημα τοϋτο ἔχει ἐπ! τάπητος το Οϊκουμενικον Πατριαρχεϊον,
δέον δὲ νὰ ὰρξηται τὴς μελέτης αϋτοϋ και τδ “Αγιον Ὅρος, ώς και οί
λοιποϊ ὰρμοδιοι παράγοντες ουτως ωστε εν εϋθέτω χρονω νὰ γένηται
δ μεγαλοπρεπὴς και άντάξιος έορτασμὸς τοϋ μεγαλου και ιστορικοϋ
τούτου σταθμοϋ.
'Η Πατριαρχικὴ Ὅξαρχϊα συναφ;ως τονϊξει δτι διὰ τδν έορταομδν
εϊναι άνάγκη ὰπαραϊτητος νὰ προηγηθῆ ὴ έκτέλεσις ωρισμένων εν τφ
'Ι. Τόπφ προϋποθέσεων, οἰαι εῖναι ὰφ' ένδς μέν ἡ συντέλεσις τὴς πνευματικὴς και αλλης συγκροτήσεως και έξνψώσεως αϋτοϋ, άφ' έτέρου δὲ
ὴ έπαναφορὰ τοϋ άρχικοϋ Κοινοβιακοϋ συστήματος, δπερ ά.τοτελεϊ
ἀναμφισβητήτως τὴν τελειοτέραν ἔκφρασιν τὴς Μοναχικὴς ζιϋής, τοϋ
παραδειγματος διδομένου ὰώ) τὴς 'Ι. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, προς ῆν
ὰμεσιδτερον συνδέεται τοσον τδ πρόσωπον τοϋ Ὅσϊου Πατρδς ὴμων
'Αθανασὶου τοϋ 'Αθωνίτου δσον καὶ ή έορταζομένη χιλιετηρίς, ουτως
ωστε δ έορτασμὰς αύτὴς νὰ έμφανϊση τδ "Αήιοχ. Ὅρος εν δλη τὴ αϊγλη
τὴς λαμπροτητος αϋτοϋ και γεννήσϊ) εις · τὴν καρδίαν των προσελευσομένων εϋλαβων προοκυνητων μιαν πραγματικὴν πνευματικὴν ὰτμοσιραιραν χριστιανικής διαδρομὴς καὶ "Εθνικ.·ὴς καυχήσεως, προς δοξαν Θεου
κα'ι τιιμὴν κα'ι ἔπαινον τοϋ Αγιορειτικοϋ κόσμου.
'Η ἔκτακτος Σϋναξις τὴς 'Ι. Κοινότητος ῆκουσε μει
*
·εϋλαβείας
τὴν άνακοϊνωσιν καὶ τας προτροπὰς ταύτας τὴς Πατριαρχικης "Εξαρχία; και ἀποφασϊζει δπως γένηται ἐν και ρω κα'ι ἀπὺ μέρους τοϋ 'Ιεροϋ
Τοπον ή προσήκουσα μελειη τοϋ ζητήματος τοϋ έορτασμοϋ έπϊ τῆ βάσει
των υπδ τὴς Μητρδς 'Εκκλησίας διδομένων κατευθϋνσεων......................

Αϊ Συνεδρίαι Λ' & ΛΑ' κατηναλ,ώθησαν ἐξ δλοκλὴρου εϊς διαφορους συζητήσεις και έπεξηγήσεις περὶ τὴν έφαρμογὴν τοϋ σχεδίου
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Μάρσαλ καϊ τὴν άνάγκην τὴς ταχυτέρας λειτουργίας τῆς 'Αθωνιάδος
Σχολὴς, παρακὶ,ηθείσης τὴς Π. Ε. δπως δια των ένεργειων Αϋτὴς
πραγματοποιηθῆ ἡ λειτουργϊα ἀπδ τοϋ προσεχοϋς σχολικοϋ ἔτους εστω
και μὲ μικράν καθιστέρησιν.

Τελευταϊον οι ὰντιπροσωποι τὴς 'Ι. Μ. Μ. Λαύρας κατέθεσαν
γραπτως τα εξης «'Η Μετάνοιά μας συμφωνεϊ μὲ τὴν ιιποβληθεϊσαν
ἔκ9εσιν ύπδ τοϋ Καθηγουμένου 'Οσ. Γρηγορϊου διὰ τὴν πνευματικὴν
καϊ ὴθικὴν έξύψωσιν τοϋ 'Ι. ἡμων Τ6που πλὴν τὴς άλλαγής τοϋ συστήματος τῶν Μονων......... »
*
“Εν συνεχείρ: δ άντιπροσωπος Δοχειαρίου έδήλωσεν δτι δεν συμφωνεϊ μὲ δσα ὰνέφερεν ἐν προηγουμένη Συνεδρία δ Καθηγοϋμενος τὴς
'Ι. Μ. Διονυβώυ περϊ πνευματικής ὰνασυγκροτήσεως τοϋ 'Αγ. Ὅρους,
θεωρων δτι τοϋτο ευρίσκεται εις τδ ὑ·ψος του. Μὲ τον ὰντιπρόσωπον
τὴς 'Ι. Μ. Δοχειαρίου συνεφιδνησε και δ τὴς τοϋ Βατοπεδίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΒ' ΕΚΤΑΚΤΟΣ 29-5-Ϊ95Ι

Μετὰ ταϋτα δ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος Μητροπολίτης Προύσης
κ. Πολύκαρπος κηρύτων τὴν λὴξιν των έργασιων τὴς 'Εκτάκτου Συνάξεως τὴς 'Ι. Κοινότητος λέγει τ' ἀκολουθα: «Δδξαν κα'ι αϊνον άναπέμπει
ἡ Πατριαρχικὴ 'Εξαρχϊα τφ Παναγάθω Θεω διοτι ὴξιῶθη αυτη, εϊς
ῆν ἔλαχεν δ βαοϋς κλὴρος τὴς τοσον σοβαρας ἀποστολὴς αϋτὴς εϊς τδ
'Αγιώνυμον "Ορος, ἴνα σήμερον τερματϊοη επ' αϊσϊοις τὰς έργασίας
αϋτὴς, μετὰ τὴς 'Εκτάκτου Συνάξεως τὴς 'Ι. Κοινοτητος. Μετὰ τὴν έν
τω 'Ι. Ναφ τοϋ Πρωτάτου πανηγυρικὴν λειτοϋργϊαν ὴρξάμεθα ως γνωΜαιου
των έργασιων ἡμων, κα'ι τδ μέρος αϋτων, τδ
στδν ὰ.τδ τὴς 27 **
μετὰ τὴς 'Εκτάκτου Συνάξεως τὴς 'Ι. Κοινοτητος λήγει σήμερον, ατῷιον
*
Λαυρα δννοεϊ τδ σϋστημα της ζωης των 9 ^Ιδιορρϋ·θμων "Ι. Μονων
μεταξυ των δποιων συμπερνλαμβανεται και αϋτη. Τοϋτο ειναι εσωτερικη αϋτων
·υπ6'Ο·εσις, δλλ* η Λαυρα Ιδιαι,τερως "2χει Ι. ϋποχρεωσιν να δπα·νελΦτ] εϊς τον Κοιλ·οβιακδν ρυ^μον, α·6-τδν τον δπΟϊον καϊΗερωσεν 3·ρχικως και τδσας υποΦηκας ^Φεσεν
δ Ιδρυτης αϋτης "Αγ. Ἅ'9ανασιὍς δ ^ΑΦωνιτης, δ κατα συγκνριαν δορταζομενος
σημερον (5 “Ιουλ.) καΦ* ην χαρασσονται αϊ γραμμ,αι αυτα6. ^ΑλλΛ και τδ Πατριαρχικδν ΣιγγΙλλιον τδ δημοσιευΟεν εϊς τδ προηγουμενον τευχος (υποσημειωσις σελ,
Ι33 - Ι36) παρουσιαζει τας βαρυτατας ευΦϋνας δς ·δπεχουν και οΙ ηδη Λαυριωται ον
δίποκρουοντες την δπανδρθωσιζν του γενομενου κατα το ·παρελΟδν σφαλματος της
καταργησεω^ της Κοινοβιακης ζωης και καΦιερωσεως της ΙδιὍρρυΟμο·υ.
Τδ περιοδικον μας δεν Φελει να Φεωρηση βς λεχ·3·εντα τ* 6νωτερω και
καταχωρηΦεντα εϊς τα Πρακτικα δκ μερονς της πρῖδτης τη ταξεν 'Ι. Μονης Μεγ.
Αβἰυρας, 6πεναντΙας. ΥνωρΙζο·ν καλως τον δ'·νθεον. ποΟον και τας προσπα·Ο·εϊ,ας κατα
τα τελευταια 2τη δνδς μερους των 6δε2νφων αυτης δια την ΑναβΙωσνν τοϋ Κοϊνοβιακοϋ συστηματος, εΟχεται δια την καταπεμψι-ν τοϋ Θειου φωτισμοϋ προς δπικρα
τησνν τοϋ ΛγαΦου.
Με τδ -Γρηγοριανδν ημερολδγιον τδ Ισχυον εν 'Αγ. ''Ορει Ι4. Μαϊου.
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δὲ θὰ ὶ,ήξουν συν Θεφ 'Αγϊω αι καθολου ἐργασϊαι ὴμων μετὰ τῆς 'Ι.
Κοινοτητος. Γνωρίζομεν δλοι μετὰ πόσον ζήλου κα'ι πονου διεξήλθομεν
τὴν ἐν ἀλλεπαλλήλαις Συνεδρίαις μελέτην των ζητημάτων, αν δὲ εγάνοντο και ζωηραὶ τινές συζητήσεις, αῦται έγένοντο εν τφ ζήλω
πάντων ὑπὲρ
των τιμαλφων συμφεροντων τοϋ 'Αγ. "Ορους. "Οταν
τὰ ξητήματα εῖναι σοβαρὰ και πολυπληθὲς τδ συζητδν αύτά
σωιια, εινμι φυσικον νὰ ϋπάρξη και ζωηροτης ἐν τὴ συζητήοει
Πλὴν δ Πανάγαθος Θεδς τὰ πάντα κατευθύνει σοφως κα'ι καιὰ βάθος
ϋπὴρξε πλήὸης κατανοησις πάντων των μελων κα'ι κατελήξαμ.εν εϊς αϊσια
ὰποτελέσματα. Εῖναι γνωστδν δπόσον μέγα. εῖναι τδ ένδιαφέρον καί ἡ
στοργὴ τοϋ Σεπτοϋ Κέντρου ὴμων, τοϋ Παλλαδίου τούτου τὴς Ὅρθοδοξίας προς τδ 'Αγιωνυμον Ὅρος δπερ τϋχη ἀγαθὴ πνευματικως ὑπάγεται ἡμϊν. “Εχον τδ Σεπτδν ·ήιιων Κέντρον βοηθδν τὴν Εύσεβὴ 'Ελληνικὴν Κυβέρνησιν, ῆτις ώσαύτως ὰμέριστον ἔχει τδ ένδιαφέρον ὑπὲρ
τοϋ Ἀγίου Ὅρους, κατώρθωσε νὰ έντάξη τοϋτο εϊς τδ Σχέδιον Μάρσαλ
οῦτινος τὴν έφαρμογὴν και τα δφέλη ὑπὲρ τοϋ 'Αγ. Ὅρους λεπτομερως
ἀνεπτύξαμεν. Ὅφ' ω και καθῆκον ὴμων ιερδν θεωροϋμεν,. δπως πριύτιστα και μάλιστα θερμὰς νὰ έκφράσωμεν εὑχαριστίας τη ένιϊμω 'Ελληνικῆ Κυβερνήσει διὰ τον ὑπὲρ τῆς προαγωγῆς τοϋ 'Αγιωνυμον τούτου
Τ6που ὰιιέριστον συναντίληψιν Αϋτῆς καὶ τω εν μέσφ ὴμων έκπροσώπω
Αύτης Διοικητὴ τοϋ 'Αγ. Ὅρους άγαπητφ. κ. Ν. Κουράση, δστις απ'
ὰρχὴς μεγίστην ἐπεδεϊξατο εϋλάβειαν καϊ προσοχὴν προς τὴν Πατριαρχικὴν "Εξαρχίαν έλθων και παραλαβων Αϋτὴν εκ Θεσσαλονϊκης, παρακαθήμενος δὲ εν ταϊς Συνεδρίαις πολύτιμον προσέφερε τὴν συνεργασίαν
αϋτοϋ προς τὴν αισϊαν εκβασιν των ζητημάτων,
Τι δὲ νὰ εϊπωιιεν δθ 'Υμας “Αγιοι Πατέρες και ὰντιπρόσωποι
ὰπασων των 'Ι. Μονων ; Σεις εισθε οι γενναϊοι ένταϋ9α ῆρωες, οϊ δποϊοι δια μέσου των αιωνων συνεχίζετε τὴν άθάνατον ιστορίαν των
ένδδξων προγονων ὴμων κα'ι γενναϊοι ὑπδ τδ τετιμημένον ρασον, ως δ
φαεινδς λύχνος έπϊ τὴς λυχνϊας τὴς σκοπιας ταύτης φαϊνοντι παντϊ τφ
κδσμφ. Εϋχαριστοϋμεν υμας βαθύτατα διὰ τὴν έπιδειχθεϊσαν στοργὴν
και τον Σεβασμδν προς τὴν Πατριαρχικὴν 'Εξαρχάαν και τὴν πλήρη
κατανοησιν των ζητημάτων. Θερμως ωσαύτως εϋχαριστοϋμεν τον άοκνον
κα'ι πολύτιμον Γρσμματέα ὑμων ἰερομ. Παντελεήμονα δστις μετὰ τοσου
ζήλου καὶ ακριβείας έξεπλήρωσε τδ καθὴκον αϋτοϋ. "Εν τέλει εϋλογοϋντες παντας Πατρικως έπικαλούμεθα ἐφ' υμας πλούσιον εσαε'ι τον ὰνωθεν
φωτισμδν επ' ὰγαθω τοϋ 'Αγιωνϋμου Τ6που, εις χαρὰν τοϋ Σεπτοϋ
Κέντρου ὴμων και εις δδξαν τοϋ ὺνοματος τοϋ Κυρῶυ, ου ή χάρις εϊη
ύφθονος ἐφ' ὑμας».

Ὅ παρων Διοικητὴς 'Αγ. Ὅρους λαβων τον λογον λέγει τ' άκολουθα: «Διαβεβαιω ὰμέσως "Αγιε Ιῖρόεδρε τὴν ὰψευδὴ διαπίστωσιν τὴς
2εβαστὴς Πατριαρχικὴς "Εξαρχίας διὰ τδ ἔμπρακτον ένδιαφέρον τὴς Β.
Κυβερνήσεως ύπερ τοϋ 'Αγ. Ὅρους. Συγχαίρω εϋλαβως καὶ εύχαριστω
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τὴν Πατριαρχικὴν. 'Εξαρχίαν διὰ τδ έπίπσνον .ἔργον δπερ άνέλαβε ἐλθοϋσα έπίκουρος τὴς Κυβερνητικὴς προαπα9είας. Εϋχαριστω τὰς Κ'
'Ι. Μονὰς διὰ τὴν προθυμον συνδρομήν των. Εύχαριστω τδν "Αγ. Πρόεδρον διὰ τους φιλοφρονας προς τὴν Διοίκησιν λδγους. Συγχαίρω
ίδιαιτέρως τδν 'Αρχιγραμ, Παντελεήμονα κα'ι εν γένει τδ Γραφεϊον διὰ
τὴν καταβληθεϊσαν έπὶπονον προσπάθειαν, ινα ύποβοηθήστ) πλήρως
· καὶ έπακριβως τδ ὰναφερθέν ἔργον».

'Απαντων εκ μέρους τὴς Ὅκτάκτου Συνάξεως δ Καθηγούμενος
'Ι. Μ. Διονυσίου “Αρχιμ. Γαβριὴλ 7,έγει τα εξης : «Σεβασμιώτατοι “Αγιοι
"Εξαρχοι. 'Υποχρέωσίς μας, δπως καὶ κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην τὴς
λήξεως των έργασιων τοϋ Σώματ6ς μας εύχαριστὴσωμεν τὴν Σεπτὴν
Πατριαρχικὴν 'Εξαρχίαν διὰ τὴν αϊσίαν διεκπεραίωσιν των ζητημάτων
και τὴν ὰγὰπην μεθ' ὴς περιεβαλε πάντας καϊ ἐξ ϊσου τους ὰντιπροσώπους των 'Ι. Μονων. 'Αφ' ὴς στιγμὴς ὰνηγγέλὺη διὰ Σεπτοϋ Τηλεγραφήματος ἡ ὰφιξις τὴς Πατριαρχικὴς "Εξαρχίας ένταϋΟα, τδ "Αγ.
Ὅρος διηρωτατο ως ποτε ή Μήτηρ τοϋ Τιμϊου Προδρομου «Πόθεν μοι
τοϋτο ϊνα ελθη ή Μήτηρ μου 'Εκκλησϊα κα'ι αῦθις προς με, καϊ ὴρέσκετο εἰς τδ εϋάρεστον συμπέρασμα δτι πάντως πορεύεται προς τὴν
δρεινὴν ταύτην χερσονησον τοϋ "Αθω ινα στηρίξη και παρηγορήστι τὰ
εν ,αϋτῆ πιστὰ τέκνα Της». Καϊ ὴδη δτε βλέπει τὰς προβλύψεις κα'ι τας
έλπίδας του έκπλὴρουμένας, ὴδη δτε τὰ ὰποτελέσμαια τὴς Μητρικὴς
ταύτης επισκέψεως ὑπερέβησαν καϊ τας προσδοκίας του, χαϊρει καϊ
σκιρτα κα'ι ἀγάλ2,εται και έλπιζει μετὰ θετικοτητος πλέον δτι τα εως
χθες δνειρα θὰ γίνουν έντος δλϊγου πραγματικοτης. Εϊς τὴν αίσίαν
ταύτην ἔκβασιν, εις τὴν έπιτυχὴ λήξιν των έργασιων τὴς Συνάξεως μας
πλειον πάντων έκοπίασεν ή 'Υμ. Σεβασμιοτης ιδς και ὶι.τέρ πάντας εταλαιπωρήθη διὰ τας εν μέσφ ὴμων ὰντιγνωμϊας αϊτινες δσον και αν εϊναι καθ' έαυτὰς λυπηραϊ ειναι δμως ὰναποφευκτοι εἰς τα κοινοβοϋλισ.
και ένίοτε χρήσιμοι εις τὴν έξεϋρεσιν τοϋ δικαϊου, τοϋ ὰληθοϋς, τοϋ
ώφελιμου. 'Εκ μέρους μας, εκ μϊρους δηλονοτι δλων των ὰντιπροσώη;ων
6μολογοϋμεν δτι ούδεμία καί υφ' οὺδενδς ὑπὴρχέ ποτε πρδθεσις παρακωλύσεως εις τδ ἔργον τὴς Συνάξεως μας. Ὅλοι εκ τοϋ αύτοϋ άγαθοϋ
συνειδότος κι.νούμενοι, ἀσχέτως των ἀπ6ψειον μας προς τδν αϋτδν σκοπδν ὰποβλέπομεν εις τὴν ώφέλειαν τοϋ 'Ι. ὴμων Τ6που κα'ι πιστεύομεν
δτι ὴ Σγὴ Πατριαρχικὴ “Εξαρχϊα να διέγνωσε τοϋτο πλήρως. 'Επίσης
δηλοϋμεν δτι τὰς προς ήμας εϊς ύψη7,δτερον ένϊοτε τδνον γενοιιένσς
πατρικὰς συστὰσεις και παρατηρήσεις ούδέποτε έξηγήσαμεν ὰλλως ειμὴ
ώς εκ τελείας αγάπης προερχομένας, τὴς άγάπης έκεϊνης περι ῆς δ
γλυκϋς "Ιωάννης δ Θεολογος λέγει δτι εξω βάίλχ,ει τδν φοβον τὴς
παρεξηγήσεως.

Σεβασμιωτατοι "Αγιοι 'Αρχιερεϊς ὴ κατα τας δλίγας ταύτας ημερας παρουσία σας εν μέσω ὴμων κα'ι συνεργασϊα θὰ μας μεὶνη διὰ
βίου ὰλησμονητος. Τδ ἔργον τὴς Συνάξεως μιας ουιινος τα θεμέλια ως
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σοφδς οικοδομος τεθήκατε, θὰ μεϊνη μνηιιειώδης ὰταρχὴ πολλων ὰγαθων δια τα ι. ὴμων Ιδρϋματα κα'ι γενικως τοϋ 'Αγ. Ὅρους, έξαιρέτως
δέ ὴ ὰνασύστασις τὴς 'Αθωνιάδος Σχολὴς κα'ι ἐν συνεχεϊα ὴ διασφύά,ισις
τὴς μὴ διαρροής των τροφϊμων της ως καϊ παντδς 'Αγιορεὶτου προς τα
έγκοσμια αν ἐπιτευχθῆ, θὰ έπισύρη αιώνιον τὴν εϋγνωμοσϋνην των 'Αγιορειτων προς τε τὴν Μητέρα 'Εκκλησίαν, το Θεοσωστον ὴμων Κράτος
κα'ι τοϋς ὰμέσως εϊς τοϋτο συντελέσαντας.
'Ελπίζομεν δτι έκ τοϋ σύνεγγυς διαγνιοταντες και πληροφορηθἐντες τὰς άνάγκας ὴμων, τας έλλείψεις ώς καϊ τὰ διαιροϋντα ὴμας, ώς μὴ
ωφειλε ζητήματα, θύλετε είσηγηθὴ καταλλήλω; τὴν θεραπείαν αύτων
καὶ έπί7.υσιν. Παρακαλοϋμεν προς τοϋτο, δπως εξ 'Αθηνων διερχομενοι
διαβιβάσητε τὴν εύγνωιιοσϋνην ὴμων προς τὴν Στην Κυβέρνησιν καϊ
ϊδιαιτέρως εϊς τα 'Υπουργεϊα 'Εξωτερικων καϊ Συντονισμοϋ διὰ τὴν
δρθὴν κατεϋθυνσιν, ὴν έπ'ι τέλους ἔδωσαν εἰς τδ ξήτημα τὴς άνασυγκροτήσεως κα'ι τοϋ 'Αγ. "Ορους, δμοίως προς τὴν Μητέρα 'Εκκλησίαν
τοϋ Χριστοϋ, τὴν 'Α. Θ. Π. τον προσκηνυτδν ὴμων Δεσπδτην και τὴν
'Αγ. καϊ 'Ι. Σύνοδον μεταβιβάσητε τὴν αἰωνίαν ὴμων εϋγνωμοσϋνην διὰ
τδ άδιὰπτωτον Αϋτων ένδιαφέρον ὑπὲρ τοϋ 'Ι. ὴμων Τ6που και συνάμα
ὰναγγεϊλητε δτι τοϊς έκεϊνων ὅήμασι πειθομενοι μένομεν άγρυπνοι
φρουροὶ έπι τὴς σκοπιας ταύτης τοϋ ίεροϋ "Αύω των θεσμίιον καϊ παραδδσεων τής Ὅρθοδόξου "Εκκλησίας. "Εν τέλει Σεβασμιτοτατοι τὴν
'Εκκλησίαν κα'ι Πολιτείαν δτι δ Ιερδς ὴμων “Αθως μένει σταθερδς καὶ
ὰκλονιτος μεταξϋ 'Αγίας Σοφιας κα'ι Παρθενωνος αιώνιον σύμβοζ,ον τοϋ
'Ελληνοχριστιανικοϋ Βυξαντινοϋ πολιτισμοϋ, φορεὑς των ὑψη7,οτέρων
Ιδανικων της θρησκείας καὶ τοϋ “Εθνους, δέκτης καὶ πομπδς των ἰερο ·
τέρων συγκινήσεων κα'ι πα.λμων τοϋ Γέ''ους.

· "Εν τέλει...........................
Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Α Λ Η Θ Ε Ι ΑΔὲν ὑπάρχει εἰς τὸν κόσμον οὐδὲν πράγμα ἰσχυρότερον
καὶ ὅυνατώτερον ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν. Δὲν προβάλλει συνηγόρους,
δὲν φέρει ὅπλα καὶ ἐν τούτοις πάντοτε νικἀ' μολονότι γυμνή,
μολονότι ἁπλοϋστάτη, ἀλλ' ὅμως πάντοτε θριαμβεύει κατὰ τοῦ
πολυσχιδοϋς καὶ πολυπλόκου ψεύδους. Τὸ ψεῦδος ἐνδεδυμένον
τὴν πολύμορφον πανοπλίαν τοῦ σατανᾶ, καταβάλλει πάσας τὰς
δυνάμεις ἴνα τὴν ὑποσκελίσῃ, ἀλλ' οὐδὲν δύναται νὰ κατορθώσῃ
καὶ δχι μόνον δὲν κατορθώνει νὰ προξενήσῃ εἰς αὐτὴν τὴν παραμικρὰν βλάβην, ἀλλ' ἀπεναντίας παρασκευάζει αὐτὸ τὴν ἐλεεινὴν καὶ ἐξαίσιον πτῶσιν αὐτοῦ τοῦ ἰδίσυ. Τὸ ψεῦδος πολλάκις
δύναται μὲ τὰ παχιλὰ νέφη τῆς πλάνης νὰ συσκοτήσῃ πρὸς
στιγμὴν τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ' ἐπὶ τέλους ἡ ἀλήθεια ἀποθεῖ πάντα
ταῦτα. τὰ διαλύει καὶ ἀναλάμπει ὡς ἥλιος παμφαής. «Οὐδεμιᾶς
δεῖται βοηθείας ἡ τῆς ἀληθείας ἰσχύς, λέγει ὁ μέγας διδάσκαλος
τῆς ἀληθείας ὁ θεορήμων Χρυσόστομος, ἀλλὰ καν μνρίους ἔχει
τοὺς σβεννύντας αὐτήν, οὐ μόνον οὐκ ἀφανίζεται, ἀλλὰ καὶ δΓ
αὐτῶν τῶν ἐπηρεαζόντων ἐπιχειρούντων, φαιδροτέρα καὶ ὑψηλοτέρα δν εἴη, τῶν εἰκῇ κοπτόντων ἐαντοὺς καταγελῶσα».

"Η ἀλήθεια πηγάζει ἐκ τοϋ Θεοῦ, ἢ μάλλον ὁ Θεὸς εἶναι
ἡ αὐτοαλήθεια' «ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
λέγει ὁ Κύριος. Ἑπομένως ἡ ἀλήθεια ἔχει προστάτην αὐτὸν τὸν
Θεὸν καὶ ὅστις πολεμεῖ τὴν ἀλήθειαν πολεμεῖ τὸν Θεόν, δή σ
καὶ εἶναι καταδεδικασμένος εἰς συντριβήν.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤ' ΑΙΩΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΚΑΘΟΛΙΚΩ Ι. ΝΑΩ
ΤΗΣ Ε ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
"Ο Κϋριος μετα των μαΦητων Αϋτοϋ, τδ μεγα παραδειγμα του
κοινοϋ βιου τον δσζοιον διεσωσαν μεχρι σημερον οι μοναχοι δια των
ΙΙοινοβιων Μονων,

'Η καΦιερωσις τοϋ ιδεαζδους αϋτοϋ βιου και εϊς τας νστολοΓντους ϋστεροϋσας 'Ε Μονας τοϋ *Αγιου ^Ορους, Φα ηδϋνατο ν' ανζοην μεγαλη ντροσαζατελεση στα'8μδν κατα την περιοδον ταυτην κα^
*
Φεια καταβαλλεται διδ την πνευματικην αναδημιουργιαν αϋτοϋ, Τοϋτο
δεν εϊναι εϋχη μδνον των εκπροσωπων τοϋ Οϊκουμενικοϋ ΗατριαρχειΟρους
ου, αλλα και νταντδς *Αγιορειτου και φιλου τοϋ 'Αγ Ιου **

ΓΝΩΜΙΚΑ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
'Εάν τις ύποπεση εϊς οιονδήποτε ἀμάρτημα και δὲν λυπηθὴ ἀναλογως με τδ μέγεθος αύτοϋ, εύχερως καϊ πάλιν περιπίπτει εις τδ αὑτο.
'Αββας Μαρκος
Ὅπως δ λϋχνος φωτιζει τδ σκοτεινδν μέρος, ουτω και δ φοβος
τοϋ Θεοϋ δταν έπισκεφθῆ τὴν καρδίαν τοϋ ὰνθριδπου φωτιζει αυτον καὶ
τον διδάσκει δλας τὰς άρετὰς και τὰς έντολὰς τοϋ Θεοϋ.

'Αββας 'Ιάκωβος

Μὴ γίνεσαι μαθητὴς τοϋ έπαινοϋντος έαυτον, ῖνα μὴ ὰντϊ ταπεινοφροσύνης μάθης ὑπερηφανείαν.
'Αββας Μαρκος
^ὰν εις οιανδήποτε ῶραν περιπἐση δ άνθρωπος εις ἀμάρτημά τι
καϊ εἱπτ) ῆμαρτον, ἀμέσως ὴσυχάζει ο λογισμος του.
'Αββας Ποιμὴν

'Απδφευγε ν' ακούης ξένα σφάλματα' δστις θέλει ν' ακουση, βὰ
εγγραψη εις τὴν ψυχήν του τοϋς χαρακτήρας των πονηρων.
Ἀββᾶς Μάρκος
Φεϋγε απο τοϋς φιλο;ιτήμονας, ὰπομάκρυνον τον έαυτον σου απο
τὴς σπατάλης. Φεϋγε ὰπὺ τους ἀτάκτους κα'ι τὴν ἀσωτίαν. Προσέγγισον
εϊς τους δικαίους και δι' αϋτων, τον Θεδν θὰ πλησιασης.

'Αββας 'Ισαὰκ δ Σϋρος

"Εὰν ακουοης λογους κακούς, κατὰ τοϋ έαυτοϋ σου δργίζου καὶ
οὑχὶ κατὰ τοϋ δμιλἠσαντδς, διότι πονηρας άκοὴς πονηρδς κα'ι δ δμιλήσας.
'Αββάς Μάρκος

Συναναστρέφου τους εχοντας ϊαπείνωσιν καϊ Ού ωφεληθὴς έξ
αϋτων' εὰν ἡ θεωρϊα αϋτων και μδνον εϊναι ωφέλιμος ποσο μδλλον
ὴ διδαοκαλια τοϋ στοματος αὺτων ;
Ἀββάς Ἰσαὰκ 6 Σϋρος

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τὴν ΙΙην Ἰουνίου εϊς άνάμνησιν τοῦ θαύματσς

"Εορτα1:

τοϋ γνωστοϋ 'Αρχαγγελικοϋ ῦμνου «"Αξιον έστίν», έωρτάσθη καὶ ετελἐσίἰη ϋπο τῆς Ἰ. 'Επιστασίας ή κατ' ετος καβιερωμένη άγρυπνια εν
τφ ϊστορικω 'Ι. Ναφ τοϋ Πρωτάτου προεξάρχοντος τοϋ Θεοφιλβστά-

του 'Επισκοπου π. Μηλιτουπολεως κ. Ἰεροθέου. Εϊς τὴν λειτουργίαν,

τδν άνωτέρω ϋμνον, ε'ψαλλον άμφοτεροι οϊ χοροϊ τῶν ψαλτῶν ένιοπιον τὴς θαυματουργοϋ

εϊκδνος,

τεθείσης εϊς κοινὴν προσκϋνησιν,

εκατέρωθεν τὴς δποιας ὴτο παρατεταγμἐνη

ενοπλος δύναμις τῆς Β.

Χωροφυλακής άποδίδουσα τιμάς.
— Τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν των Ἀγ. Πάντων έωρτάσθη ωσαύτως νπο τὴς

τος τοϋ αϋτοϋ

Ἰ.

'Επιστασίας δι' 6λονυκτιου άγρυπνίας προβξάρχον-

Θβοφιλεστάτου 'Επισκδπου ὴ έορτὴ τῶν Ὅσιων καϊ

Θεοφδρων Πατἐρων των διαλαμψάντων έν 'Αγίφ Ὅρει.
— Τὴν 24ην Ἰουνιου εορτὴν τοῦ Τιμ. Προδρδμου ετελεσε τὴν

πανήγυριν αϋτής ὴ Ἰ. Μονὴ Ἀγ. Διονυσίου.
— Τὴν 29ην ίδίου των Ἀγ. 'Αποστολων

Πἐτρου καϊ Παύλου

ή Ἰ. Μονὴ Καρακάλλου.
— Τὴν 5ην Ἰουλϊου τοϋ Ἀγ. 'Αθανασιου τοϋ εν Ἀθφ ὴ Ἰ,
Μονὴ Μεγ. Λαϋρας.

— Τὴν 27ην ιδιου τοϋ

Ἀγ.

Παντελεήμονος ὴ δμώνυμος, 'Ι.

Μονὴ τοϋ 'Ρωσσικοϋ.

— Τὴν 28ην τοϋ αϋτοϋ ή Ἰ. ὴμῶν Μονὴ εωρτασε πανηγυρικῶ5
τὴν έπἐτειον τοϋ δομήτορος αϋτὴς Ἀγ. Παύλου τοϋ
Εϊς δλας τὰς έορτὰς ταϋτας

εκτος τῆς

σεν δ Θεοφιλέστατος Μηλιτουπολεως.

Ξηροποταμιτου.

τοϋ 'Ρωσσικοϋ έχ6ραστάτη-
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'Αφιξεις:

'Επεσκἐφθη τον Τ. ὴμῶν Τδπον δ ©εοφιλέστα-

τος "Επϊσκοπος Χαρὰρ

'Αβοϋνα κ. Θε5φιλος,

ως άπεσταλμένος τὴς

"Α. Μ. τοϋ Βασιλέως των Βασιλἐων τῆς Αϊθιοπϊας

έπισκεφθε'ις τὰς περισσοτέρας Ἰ.

Χαϊλε Σελασιέ,

Μονας γενομενος δεκτδς μετὰ πά-

βης φιλοφῷοσϋνης εκ μέρους απαντων των 'Αγιορειτῶν. Ὅ Θεοφιλέ-

οτατος παρἐδωσεν εϊς τὴν Ἰ.

Κοινδτητα

'Αγ. Ὅρους σταυρδν εκ

καθαροϋ χρυσοϋ βάοους 2.25Ο χιλιογράμμων ῶς άναμνηστικον δῶρον

'Ο Θεοφιλ6στατος 'ΕπΙσκοπος Χαρ6ρ ^Αβουνα κ. Θεοφιλος φωτογραφοϋ*
μ,ενος δν τ·^ 'Ι» Μονη 'Αγ. ΔιονυσιὍυ δν μεσφ του Θεοφιλ. ^πισκδπου π*
ΜηλιΧο'ϋπ6λδως κ. 'Ιερο·θεο'υ, των ΚαΦηγ. των 'Ι. Μονων 'Αγ. Παυλου
^Αρχιμ. Λ. ΣερβφεΙμ, ^Αγ. Διονυσιου “Αρχιμ. κ. Γαβρνηλ» τοδ διερμηνεωξ
Ϊ,ερο3πουδαστου κ» Σαμο·ϋηλ «αι δλλων πατερων κ»! επι,σκεπτων.

τοϋ Αὺτοκράτορος. εις ἔνδειξιν φιλικῶν αισθημάτων τῆς 'Α. Μ. προς
τὴν Μοναχικὴν ὴμῶν Πολιτείαν. 'Η Ἰ. Κοινοτης άπηύθυνεν εϋχαρι-

στήριον γράμμα

έσφραγισμένον διὰ

των μεγάλων σφραγιδων των 2Ο

Ἰ. Μονῶν πρὸς τὴν 'Α. Μ. τον Αϋτοκράτορα τῆς Α1θιοπίας Χαϊλέ

Σελασιέ,

προς τον

ὰπαῖον ὰπέστειλε

διάφορα ὰναμνηστικοι δῶρα

Ἀγιορειτινῷς τέχνης.

- Ὅσαύτως άφίχθησαν διὰ πολεμικῶν πλοιων οι Πρεσβευταὶ των
Ἐνωμένων Πολιτειῶν τὴς 'Αμερικής κ. Τξων Πιοτῳιφ6ϋ και 'Αγγλιας κ. Ν6ρτον. 'Αμφοτεροι έπεσκέφθησαν μετὰ των άκολουθιων των
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τας 'Ι. Μονὰς Βατοπεδίου, Λαύρας
μετὰ τῆς αϋτῆς φιλοφροσϋνης και

και Γρηγορίου γενομενοι δεκτοὶ

πρὸς τοϋς δποιους

έπροξένησεν

έντϋπωσιν δ ίστορικδς καὶ θρησκευτικδς πλοϋτος τοϋ 'Αγϊου "Ορους.
— Τὴν 'Ι. ήμῶν Μονὴν επΒσκέφδηαιιν κατὰ τδ διαρρεϋρ·αν δι-

άστημα ο'ι κ. κ. ΟοΓάοη ΕΓΓΪαοἰοη “Αγγλος ϋπήκοος, 'Αρχιμ. 8ϊ'β8·
Β8ὶηΙόΓΪά3β τής εν Βελγίφ Μονὴς τῶν Βενεδικτίνων, 'Αρχιμ.

σιος Μαυρίας Οϊκονομος τής εν Μπροϋκλιν

'Αρχιεπισκοπής
Ντιτροϊτ

'Αμερικής,

Οϊκονομος

Διονϋ-

Θεολογικής Σχολὴς τῆς

'Αλἐξ.

Παπαστεφάνου

έκ

'Αμερικής, Λ. Οϊκονομιδης γεωπονος τὴς Γεν. 'Επιθεωρή-

σεως Μακεδονίας—Θράκης,

'Ι. Τσαμᾶκος

Δὶτὴς Ξενοδοχείου 'Ερεχ-

θειον καὶ Τ. Διομίτσας έξ 'Αθηνων, 'Α. Τσιουκαρης άντιπρ. Ξενοδοχειακοϋ 'Επιμελητηρί6υ 'Ελλάδος, Δ. Κοντογιάννης Δὶτὴς Ξενοδ. Μεγ.

Βρεττάνια και Πανελλήνιον, Δ.

Εὑρυγἐνης Δικηγορος,

Π. Μπεξας,

Α. Ταχιάος Φοιτ. Θεολογίας, 'Ι. Μάντακας Φοιτ. Νομικῆς και Μουσικὴς εκ Θεσσαλονίκης, Ιερεῦς Γ.

'Αρβανιτίδης έκ Πειραιως, Ν. Κα-

ραμανλῆς Δημῖλος εκ Πρωσοτσάνης Δράμας,
χώρας,

Χ. 'Ρηγάκης εκ

Καψο-

Δ. Κωνσταντάκης εκ Σκοπέλου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ὅλάβομεν τὰς έξὴς δωρεὰς εύχαριστοϋντες τους ἀποστολεϊς αϋτων.
κ. κ. “Αρ. Δημητριάδης Δικηγ. Πειραιεύς, μον. 'Αλέξ. Παπακυρίλλου Ν. Σκήτη ὰνα 6Ο.ΟΟΟ Δρ., 1. Μονὴ Ζωγράφου 5Ο.ΟΟΟ, 'Αθ. Παπαθωμας Ζούξουλη - Κοζάνης, Δ. Ματσίγγος "Αρναία ἀνὰ 4Ο.ΟΟΟ, Μ.
Μανούσακας "Αθὴναι, 'Αρχιμ. Γρηγόριος Μονὴς Βενεδικτίνων Βέλγιον,
ιερομ. Σάβ. Λαυριιδτης, 'Α. Βασιλειάδης Λὴμνος, Χ. Μανιδάκης 'Αθήναι, μον. 'Αβέρκιος κελ. Προφ. 'Ηλίας, μον. Νήφων ζβιβ7,ιοδέτης Καρυαι ὰνὰ 2Ο.ΟΟΟ, “Αρχιμ. Πανάρετος 'Ι. Μονὴ 'Αγ. Γερασίμου Κεφαλληνίας Ι5.ΟΟΟ, Γέρ. Διομ. Λαυριώτης, ιερομ. Εὐθύμιος κελ. “Εσταυρωμένος και Γ. Κονιδὰρης Λευκὰς ἀνὰ ΙΟ.ΟΟΟ.
— 'Η εϊς τδ προηγούμενον τεϋχος δωρεὰ τὴς 'Εταιρ. Πανούση—Παπαγιάννη—Βρέττα ειναι 25Ο.ΟΟΟ καϊ οϋχὶ 5Ο.ΟΟΟ ως έσημειώθη.
«
— 'Ωσαύτως εϋχαριστοϋμεν καί τον εν Νέα 'Υ6ρκη δημοσιογρ.
κ. Κωστ·ὴν Μπαστιαν διὰ τὴν ὰποστολὴν προς τον αϋτὺν σκοπδν ΙΟ
δολλαριων.

