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ι. n Zinin m in»; inizn;
Ά πδ της καθιερώσεως τοϋ Καταστατικού Χάρτου (1926) έχρημάτισαν 

έν Ά γ ίφ  ’Όρει 12, νομίζω, διοικηταί.Σπανίως δμως παρετηρήθη αρμονική' συν
εργασία αυτών μετά των τοπικών άρχών, έάν έξαιρέσωμεν τδν πρώτον, τδν μα
καρίτην Μπατιστάτον. ΕΙχε πολύ δίκαιον ό αύτοκράτωρ Ιωάννης Τσιμισκής, 
δ Αείμνηστος κτήτωρ τής Μεγίστης Λαύρας, προοιμιαζόμενος είς τδ Α \  Τυπι
κόν (970) ν’ άποκλείη τήν Ανάμιξιν ξένων προσώπιυν εις τά κοινά τοϋ ίεροϋ 
Τόπου: *μή,.. ύπδ κοσμικόν άγεσθαι κριτήριον μηδέ παρ3 Αρχοντικών πρόσω
πό)'; τά κατ’ αυτούς διεξετάζεσθαι... διά τδ τά τών μοναχών τοΐς κοσμικοί; μή 
διά βάθος δυνάμενα ίκέσθαι* άλλα γάρ τά τών μοναχών ήθη αί' τε διαφοραί καί 
έγκλήσεις καί at κατ’ αυτών Αποφάσεις». (!) Άνεμένομεν πάντες, καί πρώτος 
ο γράφοίν ταΰτα,Απδ τής έλληνικής κατοχής,ήνώςφυγαδεύτριαν τών έπΐτουρ
κοκρατίας κακών έχαιρετίσαμεν,βελτίωσιν καί Ανύψο>σιν τοϋ καθεστώτος, είς ήν 
περκυπήν Ανήγαγον αύτδ οί Αξιύμνητοι βυζαντινοί αύτοκράτορες. Βαυκαλιζόμε- 
νος ύπδ τής γλυκείας ταύτης έλπίδος προθύμως Ανέλαβον τφ 1914 νά ύποβο- 
ηθήσο) τήν κρατικήν χειρονομίαν καί παρακληθείς ύπέβαλον έκτενέστατον Α- 
νορθιυτικδν υπόμνημα, ής κατ’ Ακολουθίαν μοί Ανετίθετο ή έφαρμογή σπουδαί- 
ο>ν μεταρρυθμ(σεο>ν, ών ή Αρχή έγένετο Απδ τής προύτης τή τάξει Μεγ. Λαύ
ρας. ’Αλλά τά έπακόλουθα τραγικά γεγονότα καί ή έγκατάλειψίς μου ύπδ τοϋ 
κράτους, δνεκεν Ιξωτερικής πιέσειυς, μέ έπεισαν. δτι σπουδαία πράγματα δέν 
δπρεπε νά άναμείνωμεν έκ τής κρατικής Αναμίξεως. ΆνακληθεΙς τψ 1924 ύπδ 
τής Μετανοίας μου ήξιυύθην νά προσφωνήσω τδν πρώτον διοικητήν ώς Αντιπρό- 
σιυπος τής Μονής παρά τή Ί .  Κοινότητι. ΠρΙν φθάσω έξ ’Αθηνών εϊχον δημο
σιεύσει είς τδ «Εμπρός» έννέα άρθρα, δι* ών Ανέπτυξα έν Ικτάσει τά δέοντα 
γενέσθαι, άπερ είχεν έγκρίνει ή κυβέρνησις· διά τοϋτο είς τήν έφαρμογήν τοϋ 
καταστατικού χάρτου ούδέποτε ήλθεν ή Ί .  Κοινότης είς σύγκρουσιν πρδς τδν 
διοικητήν. Δέν ήτο μόνον τοϋτο. Οί πρώτοι διοικηταί μέχρι τοϋ κ. Πανουργιά, 
ήσαν πάντες συνφδά τφ Κατ. χάρτη τής καοιέρας ήτοι τοϋ ύπουργείου τών έ· 
ξωτερικών, πρφην πρόξενοι καί Ανώτεροι αύτοϋ υπάλληλοι, μεθ’ ών ήδύνατο δ

(>) Ούσπένσκη Χριστ. Ανατολή, Ά θω ς, τόμος III. Κίεβον 1877, σ. 265. Τών 
Τυπικών τοΟ άγιου  'Όρους αυθεντικόν κείμενον καί πλήρες δέν έχομεν είσέτι. 'Όλοι 
οί ΕύριυπαΖοι μεταχειρίζονται τό βιβλίον τοΟ Φιλίππου Μάγερ (1894) διότι περιέχει 
δλα τά Τυπικά καί άλλα σχετικά. Α λλά  τοϋτο προέρχεται έχ κωδικοί τοϋ ΙΙΤ. αίώ· 
νος ευρισκομένου είς τό άνωθεν τών Καρεών Λαυρ. κελλίον τη; Αγίας Τριάδος. Έ προ· 
μηθεύθην έκ Γερμανίας δύο Αντίτυπα, άλλβ ούδέτερον έχω ένταϋθα. Τό έ'ν άφιέρωσα 
είς τήν βιβλιοθήκην τής Μονής, καί τό έτερον έχω έν τή έκεΤ βιβλιοθήκη μου. Εύ:υ- 
χώς έχω τόν Ούσπένσκην.



τόπος νά συνεννοηθή εύκολώτερον— δέν ήσαν, όπως νϋν, άπλώς δικηγόροι— Ό 
μακ. Δ. Πετρακάκος, 6 είπερ τις καί άλλος ένδεδειγμένοςδιάτήν ύπηρεσίαν ταό- 
την, έστάθη Αδύνατον νά τήν έπιτύχη, καίτοι είχεν δλα τά μέσα, μόνον καί μό
νον Ιιότι δέν προήρχετο έκ τοϋ διπλωματικοί) κλάδου, παρ’ δλα δτι είχε χρη
ματίσει και νομάρχης, νομάρχαι δέ τότε διωρίζοντο διακεκριμένοι άνδρες. *0 
νϋν διοικητής κ. ΙΙαναγιωτάκος— καί είναι ό μόνος διοικητής, δν δέν |;χ ο ν  τήν 
τιμήν νά γνωρίσω— άπασχολεΐ τήν Ί .  Κοινότητα καί ταράσσει τήν ήσυχίαν 
τοϋ ίεροΰ Τόπου, ώς μανθάνω, μέ τήν άκαιρον άνακίνησιν δύο ζητημάτων, 
πλαισιουμένων ευ τε καί καλώς έν τφ αίωνοβίψ τοϋ Α γίου Όρους καθεστώτι. 
'Αγωνίζεται δηλ. νά έμποδίση τήν σύγκλησιν Διπλής συνάξεως καί τήν Απο
στολήν Αντιπροσωπείας είς Αθήνας. Περί τούτων έπιμόνως παρακληθείς έξ α
γίου "Ορους νά γράψω έδίστασα έπί πολύ νά πράξω τούτο, διότι ώς Αρχιερεϋς 
έχω παύσει ν’ Αναμιγνύωμαι είς τά τοϋ αγίου "Ορους, καίτοι ουδέ στιγμήν Αλη
σμόνησα, δτι είμαι 'Αγιορείτης, καί τώρα ένίκησε τδ τελευταιον καί έπί τοϋ 
παρόντος άπαντώ έπί τοϋ πρώτου ζητήματος. Οί Έ λληνες πολιτικοί δέν έξετί- 
μησαν δυστυχώς τδ άγιορειτικδν καθεστώς δεόντως, δπερ είναι σεβαστόν 
λείψανον τής ’Αθηναίων πολιτείας, ώς διετύπωσεν αυτήν ό κάλαμος 
τοϋ Μακεδόνος φιλοσόφου. Είς τήν «Θρησκευτ. καί χριστιανικήν Εγκυκλο
παίδειαν^ (1936) έγράψαμεν τδ άρθρον «"Αθως» είς 200 καί πλέον σελίδας 
διηρημένον είς δύο μέρη δλως πρωτότυπον,τδ περί γενέσεως τοϋ άγιορειτι- 
κοϋ μοναχικοΰ βίου καί τδ περί τοϋ άρχαϊκοϋ πολιτεύματος τοϋ "Αθω. Είς τδ 
τελευταιον άπεδείξαμεν, δτι ενταύθα σώζονται μέχρι σήμερον τά τρία 
μόρια τής άρχαίας εκείνης πολιτείας: «τδ βουλευόμενον», «τδ περί τάς 
Αρχάς» καί «τδ δικάζον» (ΙνΘ. άνωτ. σ. 5 9 4 -5 9 5 ). (ι) Έθαμβώθη δ κόσμος 
5λος, δταν άνεκαλύφθη τφ 1890 ύπδ τοϋ "Αγγλου K enyon ολόκληρον τδ κεί
μενον τής ’Αθηναίων πολιτείας είς τούς παπύρους τής Όξυρύγχου, καί οί Έ λ 
ληνες ούδεμίαν προσοχήν δίδουσιν είς τδ καθεστώς τοϋ "Αθω, έν φ δίεσώθη 
είς διηνεκή εφαρμογήν ή πολιτεία εκείνη. Ό πω ς έπί τοϋ Άραρ&τ έ- 
πέπλευσεν ή Κιδωτδς τοϋ Νώε, ούτως έπί τοϋ ύπεργείου "ΑΘωνος έσώθη τδ 
τιμαλφές κειμήλιον τής άρίστης πολιτείας. Ένταϋθα κατά τδν IT '. αιώνα 
έπεφοίτησεν ο "Αγγλος φιλόσοφος θωμάς Μώρος, ϊνα γράψη τήν «Ουτοπίαν» 
καί Ανεκάλυψεν όντως, έκεΐνο δπερ ούδαμοϋ ήδυνήθη νά συναντήση, δπως 6 
Πλάτων τήν ιδεώδη «Πολιτείαν» του είς τήν ύπερπόντιον Άτλαντίδα, ένθα κα- 

, τά παράδοξον σύμπτωσιν καί νϋν ζώσιν οί ευτυχείς θνητοί είς τήν άρίστην δη
μοκρατίαν. Προς Θεού μη θίγετε τό Αριστοτεχνικόν τούτο πολίτευ-

(’) Ό  κ. Παναγιωτάκος γράψας τήν «Όργάνωσιν τοϋ μοναχ. πολιτεύματος έν 
Ά γίψ  Ό ρει *ΆΘω» (ΆρχεΙον έκκλησ. καί κανον. δικαίου, έτ. Δ'. τεΟχ. 2. Άθήναι 
1949 ο. 79- 192) δέν έγνώριζε τήν Ιργασίαν ταύτην, οδτε άλλην έμήν έκ τών 2 - 3  δε
κάδων κυκλοφορουσών περί 'Αγίου Ό ρους. Μή γνωρίζων δέ τό ιστορικόν μέρος καί 
γράψας ώς άπό τρίποδος καί ώς δικανικός άνήρ, έποιήσατο ούκ όλίγην σύγχυσιν είς 
τήν διατύπωσιν τών γνωμών του* «καλώς άν τις έξετάσιιεν, εί άπ’ Αρχής γιγνόμενα 
θεωρήσειε τά πράγματα» είπεν ί  ’Αριστοτέλης.
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μα, δπερ οί αΙώνες καί αυτή ή Τουρκοκρατία έσεβάσθη. Άναλύ-
σαντες τό πολίτευμα τούτο έν πάση λεπτομερεία έγράφομεν: «έκ των έκτεθέν- 
των συνάγεται δτι αί τακτικαί καί αί έκτακτοι συνάξεις είναι άνεξάρτητα σώ
ματα» (σ. 578)* α>στε αί έκτακτοι συνάξεις ή ή διπλή σόναξις, ώς λέγεται νυν, 
ύπήρχον άνέκαθεν ώς θεσμός πανάρχαιος· διό καί διετηρήθη διά του 
χρόνου άλώβητος. Τό δτι δλα τά Τυπικά δεν προβλέπουσιν, δπως ούδ* δ Κα- 
ταστ. χάρτης, αυτό ούδέν σημαίνει* διότι οί θεσμοί έγκεχαραγμένοι είς τήν συν- 
είδησιν του λαού, είναι αί άγραφοι πλάκες του φυσικου δικαίου, είναι 
άπαύγασμα τής πανδήμου λαϊκής θελήσεως, καί κατισχύουσι του θετού δικαί
ου, δπερ οί νομοθέται χωρίς πολλάκις νά έρωτήσωσι τόν λαόν ψηφίζουσιν. Οί 
θεσμοί ούτως εις τάς άρίστας πολιτείας συμπίπτουσι μετά του 
θείου δικαίου, οθεν καί Θέμις ή θεά των νόμων παρ’ άρχαίοις έλέγετο. Μή
πως δ Καταστ. χάρτης περιλαμβάνει τό παν καί είναι τέλειον κατασκεύασμα; 
"Αν ήτο τοιοϋτος βεβαίως δέν θά ύπέκειτο είς άναθεώρησιν. Τδ έλληνικδν σύν
ταγμα άπδ του 1863 μέχρι σήμερον διήλθεν έκ των 4 Εθνοσυνελεύσεων, άλλά 
δέν δυνάμεθα νά θεο>ρήσο>μεν αύτδ τέλειον (*). «Είς τά δμματα των μεταγενε
στέρων δτι δέν είναι τετελειωμένον, έγραφεν δ Πλίνιος είς τάς έπιστολάς του, 
θεωρείται ώς μή έγκεχειρισμένον»(2). ’Αλλ’ώς παρετήρησεν δ μακ. Πετρακάκος 
σημειούμενος τάς Ελλείψεις τών Γεν. κανονισμών του Άγ.'Όρους: «έκείνο δμως, 
δπερ έξαιρετικώς πρέπει νά έξαρθή, υπάρχει τδ πνεύμα τδ κυριαρχούν πρός ά- 
ναλλοίωτον του καθεστώτος επί των σημαινόντων καί επίμαχων 
άλλοτε ζητημάτων τήν διατήρησιν» (Τδ μοναχικδν πολίτευμα τού 'Αγίου

(*) Είναι δέ γνωστόν τοϊς 'Αγιορείταις, δτι δ Καταστ. χάρτης δέν είναι ερ· 
γον σοβαράς μελέτης καί άναδιφήσεως των Τυπικών. Τό κείμενον, δπερ ύπε- 
δλήθη είς τήν Κυβέρνησιν τψ 1923, έπιγράφεται: «Σχέδιον Καταστατικού χάρτου τού 
Ά γ . "Ορους Ά θ ω  ψηφισθέν έν σπουδή μεγάλη υπό τής ίεράς έκτάκτου διπλής 
συνάξεως τών εϊκοσιν Ιερών Μονών» (πλήν τής τού Ρωσικού. Προσοχή είς τό άγ. Ό ρος, 
1926, σ. 39). Ή έν Άθήναις δμως έπιτροπή δέν ίσπευδεν. Έ πί ήμιόλιον έτους ά- 
νεθεώρησε μόνον τά πρώτα 11 άρθρα! *Ητο Μάϊος νομίζω τού 1924, δτε παρέ- 
στην είς τήν Διπλήν σύναξιν καί άνεγνώσθη έπιστολή τής έν Άθήναις άντιπροσωπείας 
τής συνεργαζομένης μετά τής έπιτροπής, ήτις έγραφε «νά κάμωμεν ένέσεις είς τά 
μέλη (έξαιρουμένου τού Εύταξίου) διότι λίαν νωχελώς έργάζονται» καί ώριζε καί τά 
ποσά! ώς πρώτος τή τάξει λαβών τόν λόγον έτορπίλλισα κυριολεκιικώς τήν τοιαύιην 
έπιτροπήν, δλως ά/αρμοδίαν νά άναθεωρήση τόν χάρτην. Άλλοίμονον δέ είπον, άν άν- 
τιληφθώσιν, δτι τά ταμεΐά μας είναι άνοικτά δι’ αύτούς, ούδέποτε θά άποκτήσωμεν 
χάρτην! έγράψαμεν είς τήν έπιτροπήν, δτι ούτε νά περιμένωμεν ούτε νά πληρώνωμεν 
είμεθα διατεθειμένοι, άλλ’ ούιε καί μεταβολάς ούσιώδεις θά έγκρίνωμεν. Έ χομεν τούς 
Γενικούς κανονισμούς* άπετάθημεν είς τά Πατριαρχεία, άπερ δέν είχον έρωτηθή, καί 
έντός όλίγου έληξεν ή ύπόθεσις (ένθ1 άνωτ. σ. δ \  ε \ )

(ν) Αί άτέλειαι λοιπόν τού Κατ. χάρτου συμπληροΰνται υπό τών κατ’ έθος δια- 
τηρουμένων άγράφων θεσμών* π. χ . περί τής έγκαθιδρυσεως ήγουμένου όρίζεται, δτι 
άμα τή υπό τής άδελφότητος έκλογή στέλλεται έγγραφον είς τήν Ί . Κοινότητα, «διά 
τήν κατά τά έθιμα έγκαθίδρυσιν» (ίρθρ. 114)."Εθος δέ είναι ή κάθοδος είς τήν Μονήν 
τής Κοινότητος, καί ή έγχείρισις τής ήγουμ. ράβδου υπό τού άντιπροσώπου τής Λαύρας.
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όθρους Ά θω , Άθήναι 1925, σ. 19). Τδ πνεύμα αυτό διακρίνω καί έγώ ώς 
πρδς τήν διατήρησιν του θεσμού τής Διπλής συνάξεως, δταν άναγινώσκω έν τφ 
κεφ. Γ \  του Ν. Δ. του κυροϋντος τδν Κατ. χάρτην: «Δικαιώματα Διπλής 
δίσβνίαυσίου συνάξεως» (sic), δπερ έπανελήφθη εις δλας τάς άνατυπώ- 
σεις, χωρίς να παρατηρηθώ έννοειται, δτι τδ περιεχόμενον ουδόλως άναφέρει 
τήν Διπλήν. Τί συμβαίνει λοιπόν; Διαστρέβλωσις, χωρίς να διορθωθή ή έπι- 
γραφή. (*) Ά ρ α ό  νομοθέτης έν τφ προσχεδίψ δέν ήδυνήθη να άποσιωπήση τδ 
πράγμα. Έβόα τδ παν καί αύτοί οί λίθοι. Άναγινώσκω είς τδ 1 άρθρ. του 
Ν. Δ. «Κυροϋται ό προσηρτημένος Καταστατικδς χάρτης τοϋ Αγίου*Όρους ’Ά 
θω... ψηφιστείς υπό τής εκτάκτου Διπλής συνάξεως, καί έγκριθείς 
δπδ του Οίκουμ. ΙΙατριαρχείου...» δηλ. έπανάληψις του σχεδίου. Άναγινώσκω 
έν τέλει του καταστατικού: «Ό  παρών Καταστατικός χάρτης ένεκρίθη όπδ τής 
ίεράς Διπλής συνάξεως των εϊκοσιν Τ. Μονών». Τδ προσχέδιον μάλιστα 
αύτου έγένετο υπό «Τριπλής συνάξεως... τής άπαρτιζομένης έξ ε
ξήκοντα Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών», τη βοήθεια του μετα- 
κληθέντος έξ Αθηνών νομικού συμβούλου Ν. Στεφανίδου τφ 1918, δπερ έκλή- 
θη «θεμελιώδης χάρτης» (Προσοχή σ. 37).

ΙΙροχωρώ περαιτέρω καί έρχομαι είς τήν έλληνικήν κατοχήν του 1912, 
ήτις άπέδωκε τήν έλευθερίαν είς τδν ιερόν τόπον, άλλ* όπως λέγει ό Σωκράτης 
τδ καλόν έχει τήν ίοίαν μέ τδ κακόν λαβήν. Αμέσως τότε ώς βόμβα έξερράγη 
υπό τής Ρωσσίας πρότασις περί διεθνοποιήσεως του αγίου "Ορους! Σύσσωμος ό 
τόπος έξηγέρθη καί έκήρυξε τδν 'Ιερόν άγώνα όπέρ διασώσεως του καθεστώτος 
καί έκαλοϋντο οί Άγιορείται «νά έτοιμασθώσι διά τδν άμαράντινον του μαρτυ
ρίου στέφανον». Καί πάλιν λοιπόν συ/έρχονται είς Διπλήν σύναξιν καί ύ- 
πογράφουσι τδ «'Ιερόν ψήφισμα» άφ" ένδς:«Οί καθηγούμενοι καί προ
ϊστάμενοι τών εϊκοσιν ιερών και εύαγών ημών Μονών, οί άποτε- 
λουντες τήν έκτακτον ίεράν σύναξιν», καί άφ* έτέρου; «Οί αντιπρό
σωποι καί προϊστάμενοι τών εϊκοσιν ιερών καί εύαγών Μονών 
ημών, οί άποτελοϋντες τήν τακτικήν ίεράν σύναξιν».

Τί άποδεικνύουσιν 5λα αυτά τά άξιοσημείωτα Ιστορικά γεγονότα; τί άλ
λο; ή δτι ή Διπλή σύναξις, ή έκτάκτως ε?ς σοβαράς καί κρίσιμους περιστάσεις 
καλουμένη, αποτελεί τό κύριον τής πολιτείας, είδος έθνοσυνελεύ- 
σεως; Πώς Θέλετε, κύριε διοικητά του αγίου "Ορους, νά καταργήσητε τοιοΰ- 
τον σώμα κυρίαρχον, είς δ οφείλεται κατά περιστάσεις ή σωτηρία τού 
τόπου; Ό  άείμνηστος Ιωάννης Ήλιάκης, όστις άρκούντως είχεν έμβαΘύνει 
είς τήν ίδιότυπον τοϋ "Ορους δργάνωσιν, λόγον ποιούμενος περί τής δισενιαυ- 
σίου άπεφαίνετο: «καί διά τούτο χρήσιμον είναι νά συνέρχηται δίς τοϋ έτους ή 
ί. δισενιαύσιος, άλλ* έφ* δσον δεν υπάρχουν έκκρεμή Θέματα τής άποκλειστικής 
άρμοδιότητός της, πρέπει νά συμπράτιη μετά τής ί. κοινότητος διά 
τον καταρτισμόν τής λεγομένης Διπλής, τής αναγραφόμενης έν

(ϊ) Βλ. Ήλιάκη, «ΆγιορειτικοΙ θεσμοί», Άθήναι 1938, σ. 17 σημ.
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τφ κανονίσμφ τής ι. κοινότητος, ή όποια παλαιόθεν έλειτούρ- 
γησεν επωφελώς διά τον άγιώνυμον τόπον. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει 
ή Διπλή αΰτη σύναξις θά ήδύνατο νά συζητήση καί νά άποφασίση έπί των θε
μάτων έκείνων, διά τά δποία τυχδν έδίσταζε κατά τδ διαρρεύσαν χρονικδν δι
άστημα ή Ί .  Κοινότης νά λάβη 0^τόφασιν»(«Οί Άγιορ.θεσμοί» Άθήναι 1938, 
σελ. 16). Τά έφεξής του Ήλιάκη είναι συγκεχυμένα καί έχει δίκαιον δ κ. Πα- 
ναγιωτάκος νά γράφη περί άντιφάσεως (ένθ. άνωτ. σελ. 132 σημ. 1). Δέν ένό- 
ησε καί εκείνος τήν θέσιν, ήν κατέχουσιν έν τή άγιορ. δημοκρατία αί έκτακτοι 
συνάξεις, άφοϋ άναγνωρίζει τδν θεσμόν ώς παλαιγενή. Είς τά κοινοβουλευτικά 
καθεστώτα οί έντεταλμένοι τήν φρούρησιν καί άδιατάρακτον αυτών λειτουργίαν 
δέον νά έπαγρυπνώσι καί προλαμβάνωσι τάς «παρεκβάσεις»· διά τούτο «τδ 
βουλευόμενον περί των κοινών» ήτοι ή έκκλησία του δήμου τδ πάλαι συνεδρί- 
αζεν άπαξ τής έβδομάδος. Ά λ λ ’ έν Ά θ φ  ενεκα τών άποστάσεων καί τών κιν
δύνων τής οδοιπορίας κατά τούς πρώτους χρόνους τής συστάσεως τής άγιορ. πο
λιτείας, ήτο άδύνατον νά συνέρχονται συχνά αί «καθολικαί συνάξεις», συνήρ- 
χοντο δέ κατ’ άρχάς μέν τρίς, είτα δίς καί άλλοτε άπαξ. Ό θεν άπ’ άρχής 
πρδς τήρησιν του πολιτεύματος καί διά τάς^παρεμπιπτούσας καιρικάς άνάγκας 
έπενοήθησαν αί έκτακτοι συνάξεις, ών αί άποφάσεις ουδόλως δύνανται νά θεω* 
ρηθώσι συμβουλευτικαί, ώς άποφαίνεται ό Ήλιάκης, διά τήν Ί .  Κοινότητα. 
Έ  »Διπλή» είναι τδ κύριον σώμα είςδ συμπτύσσεται καί έκείνη,έπομένως είναι 
υποχρεωτικά! κατ’άνάγκην αί άποφάσεις αυτής καί έπαφίενται είς τήν Κοινό
τητα πρδς έκτέλεσιν. Κατά τούς πρώτους χρόνους σπανίως αί τοιαϋται άποφά- 
σεις ύπεβάλλοντο είς τήν τακτικήν Σύναξιν (δπως π.χ. ή « ’Ασφάλεια» διά τδν 
ΙΙλατύν, δστις παρεχωρήθη είς τδν άγιον ’Αθανάσιον, βλ. Άθωϊτ. Στοά 7, 8. 
Actes cle Lavra, Paris 1837, 10, 13.) Ό  τύπος ήτο: «Ημών τών έγκρίτων 
πάντων ήγουμένων τε καί γερόντων τών σεβασμίων ιερών τε μεγάλων καί βα
σιλικών μονών του άγιωνύμου τούτου ’Όρους συναχθέντων είς τδ Πρωτάτον 
χρείας κατεπειγούσης ποιήσαι σύναξιν κατά τό σύνηθες» 1544. 
Λαύρα διά τδ Προφουρνι. Ά λλος τύπος: «Κατενώπιον του πνευματικού ήμών 
πατρδς κύρ ’Αθανασίου καί ήγουμένου τής Λαύρας καί τού κύρ ’Αθανα
σίου καί ήγουμένου τού Βατοπεδίου καί πάντων τών λοιπών ήγουμένων 
τού καθ’ ήμάς αγίου Όρους» 1030, A cta Russici 1, σ. 1. υπογράφον
ται 12 ήγούμενοι καί 3, σ. 18. ύπογρ. 33 ήγούμ. καί δ οικονόμος τής Μέ
σης. Ή  σύναξις ούτε μεγάλη λέγεται ούτε καθολική ώς αί τακτικαί, άλλ* ά- 
πλώς: «ένώπιον τών ήγουμένων...» Έμφαντικώτερος είναι δ έξής τύπος. Έ πΙ 
'Αλεξίου Κομνηνοϋ Α ' τφ 1083, δ πρώτος Παύλος μοναχδς καλέσας είς έκτα* 
κτον σύναξή «τούς απανταχού κατοικούντας» καί «μικρού δείν μείζω τής 
είωθυιας κατά τον Αύγουστον μήνα συνάξεως ή τούτων γέγονεν 
άθροΐσίς, έν οίς καί μεθ’ ήμών δ τφ &Yfq> ήμών βασιλεί οικείος κύρ Θεόδωρος 
δ Σεναχερείμ ήν συγκαθήμενος. Τής βασιλικής ούν προσταγής είς τδ μέσον ά- 
ναγνωσθείσης τών απάντων πεύσεων καί αυτών λοιπών άποκρίσεων αύτήκοος 
γέγονε...» (Actes de X enophon σ. 22). Καί ήδη έρωτώ τδν κ. διοικητήν τού
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* Αγίου ‘Όρους,δστις θέλει τήν κατάργησιν τής διπλής καί των έκτάκτών συνά
ξεων, τί θά έκαμνον οί Άγιορείται, άν ό βασιλεύς ή ή κυβέρνησις Ιστελλεν ά- 
πεσταλμένον καί άπήτει άμεσον συζήτησιν καί άπάντησιν; ένθυμοϋμαι, δταν 
κατά ‘Ιανουάριον τού 1915 ήλθεν ό μακ. Θ. Σοφούλης, γεν. διοικητής τότε τής 
Μακεδονίας εις Καρεάς, προσεκάλεσε τήν διπλήν καί ήλθον τήν έπομένην έν 
μέσψ ραγδαιοτάτης βροχής δλοι έκ των Μονών. Είχεν άνατραπή υπό τής Κοι- 
νότητος (ή μάλλον ύπδ τΟϋ μακ. Βαρλαάμ παρασύραντος 4-5 άνηπροσώπους) 
τδ xotv66iov τής Λαύρας καί έγώ είχον άποχωρήσει οίκειοθελώς εις Καυσοκα- 
λύδων. Προσεπάθει τότε ή κυβέρνησις νά άποκαταστήση τά πράγματα.

“Αλλο γεγονός, ή παρουσία του δασιλέως των Σέρβων Ουγκλεση είς τδ 
“Ορος 1366: «Επειδή προκαθημένου τού πανοσιωτάτου πρώτου του ‘Αγίου^Ό- 
ρους ίερομονάχου κυρ Δωροθέου, έτι τε τοϋ ίερωτάτου έπισκόπου Ίερισσοϋ καί 
άγίου “Ορους κυρ Δαβίδ, συνελεύσει καί των έκ πασών τών άγίων Μονών συν- 
δεδραμηκότο>ν ήγουμένων καί προηγουμένων καί λοιπών άγίων γερόντων έπε- 
χόντων τδν τόπον τών ίδίων προεστώτων, έτι τε παρακελεύσει καί δρισμψ καί 
το5 εύτυχεστάτου δεσπότου Ούγκλεοη» (Actes de Chil. 152, σ. 321). Ερωτώ 
τώρα, ήϊύναντο οΐ άγιοι έκεινοι άνθρωποι νά μή ύπακούωσιν είς τδν φοβερδν έ- 
κεινον δυνάστην, περί ού ως καί τοϋ Ούρόση λέγεται, δτι έκαμαν τόσα κακά είς 
τήν Μακεδονίαν καί Θράκην, δσα ούδ’ αύτοί οί Τούρκοι διέπραξαν; Νά έλεγον, 
περίμενε νά Ιλθη ή τακτική σύναξις, Γνα άκούση τάς προτάσεις σου; Τδού λοι- 
πδν διατί είναι άπαραίτητος θεσμδς ή Διπλή σύναξις, καί ό θέλων νά σταματή- 
ση τήν λειτουργίαν της άνατρέπει τδ καθεστώς;

Ή ριζον οί Χιλιανδαρινοί πρδς τούς Έσφιγμενίτας τφ 1562 περί όρια- 
κής διαφοράς, δτε μετέβη δ Πρώτος μετά τών έπιτελών του καί τών πλησιο- 
χώρων ήγουμένων διά νά συμβιβάση τά δύο στρατόπεδα, δστις μετ’αύτών άπε- 
τέλει τότε τήν Ί .  Κοινότητα, άλλ“ ούδέν ήνυσεν. «άλλ* ούκ έπιστώθησαν, 
γράφει ή άπόφασις τής έκτάκτου συνάξεως, καί δή σύναξιν συγκροτήσαντες 
τών λογάδων πάντων τών Μονών σύν τώ πανοσιωτάτψ Πρώτψ τοϋ καθ’ ήμάς 
‘Αγίου “Ορους Κυρίλλφ ίβρομονάχφ καί έπιστάντες τφ τόπφ καί ίδόντες ώς 
μηδέν Ιχοντες δίκαιον, έφ’ οίς άρπάζειν έπειρώντο οί Χιλιανδαρινοί έκ τής 
τοϋ Έσφιγμένου, έάσαμεν αύτά είς τούς Έσφιγμενίτας» (Actes d* E sphi- 
gmenou X X V II, σ. 5o, 4o). Προγενεστέρα πολύ καί λίαν έκτεταμένη μεγά
λης σπουδαιότητος άπόφασις έκτάκτου συνάξεως τοϋ 1279 είναι ή κατά Νοέμ
βριον έκδοθείσα (Actes de Chil. 9, σ. ι9  έ. συνήθως τοιαύτη έκαλειτο διά 
τήν πληρωμήν τών χαρατζίων ώς ή τοϋ 1581 αύτ. 164, σ. 349). Προχω- 
ροϋμεν 8τι παλαιότερον καί εύρίσκομεν άπόφασιν τοϋ 1071 έπίσης κατάΝοέμβρ. 
Ικδοθεΐσαν: «έγένετό τις διαφορά άναμέσον τών μοναχών τής Μονής τοϋ Ευ- 
λουργοΰ καί τών μοναχών τής Μονής τοϋ Σκορπίουπερί τόπου τινδς έπιμάχου... 
Έδεήθησαν τοίνυν τδν τοιοϋτον τόπον αύτοψεί θεωρηθήναι παρά τοϋ εύλαβε- 
στάτου μοναχοϋ κ&ρ Παύλου καί πρώτου καί τών λοιπών γερόντων καί ήγου
μένων» (Acta Russici 5, σ. 42). Ή  άρχαιοτέρα δριακή άπόφασις, έφ* δσον 
έγώ οίδα, είναι τοϋ 1000 *ή 1012 διά τά περί τδν Μυλοπόταμον μονόδρια τοϋ



Κικ. Κάσπακος καί του Συμ. ’Ατζιϊωάννου (γρ. Άρτζ.) «έκρίναμεν επί τδαύτδ 
συνελθειν δμοθυμαδόν έπί τφ έπιμάχφ xonq) καί προς όμόνοιαν καί άγάπην συ- 
νελάσαι τούς άδελφούς...οτεό κύρος Νικηφόρος ό πρώτος καί δ κυρδς Ραφαήλ δ 
του Ξηροποτάμου καί δ κυρ Θεοφύλακτος, δ τε κυρδς Ευθύμιος δ ’Ίβηρ μετά 
των λοιπών προκρίτων ήγουμένων του καθ’ ήμάς 'Αγίου’Όρους καί διεχωρίσαμεν 
τδν φιλονικούμενον τόπον...» Υπογράφονται περί τούς 20 (Actes de Lavra 1 5). 
Έτέρα δμοία άπόφασις διά τάς Μονάς τής Πτέρης (Φιλοθέου) καί του Μα
γουλά (άνωθεν τής τών Ίβήρων) έκδοθεισα τον Μάϊον του 1017,ένθα δρίζονται 
καί κυρώσεις (αύτ. 1 9). Μετά 4 έτη συνέρχεται πάλιν ή έκτακτος σύναξις νά 
διαχωρίση τάς εις τήν παραλίαν διαφοράς τών έν λόγψ Μονών (αύτ. 22). Αί 
συνάξεις αύται έκαλοϋντο, δσάκις δ Πρώτος μετά τών πλησιοχώρων ήγουμένων 
δεν ήδύνατο νά συμβιβάση έπί τόπου γενόμενος (βλ. Meyer σ. ι4 8 , ι6ο). 
’Αξιόλογος καί ή κατά Μάιον άπόφασις του 1316: «καί γίνεται δή ένταύθα 
(έκτακτος) σύνοδος ιερά καί αθροίζεται συν ήμίν δσον έγκριτον, οί' τε 
καθηγούμενοι, φημί, τών βασιλικών μεγάλων Μονών, οί προεστώτες τών υπό 
τδν πρώτον έτέρων μοναστηρίων, άνδρες ούκ όλίγοι πνευματικοί καί λοιπός ούκ 
εύαρίθμητοςτοϋ μοναχικού σχήματος σύλλογος»(ΑοΙβ5ά’ Esphigm euou, VIII, 
σ. ιό), πραγματική έθνοσυνέλευσις! μετά τών πολυαρίθμων συνέδρων, ύπο- 
γράφεται καί τδ προσιυπικόν τού Πρωτάτου, δ πνευματικός, δ μέγας οικονόμος, 
δ έκκλησιάρχης καί δ έπιτηρητής. Τφ 1057 ήρίθμει ή σύναξις 34 άντιπρο- 
σώπους τών Μονών, (1) άλλ’ έκτδς τούτο>ν υποσημειούνται δ οικονόμος τής 
Μέσης, τδ προσωπικόν αυτής, οι προεστοί τών ένδιαφερομένων Μονών καί άπλοι 
έτι μοναχοί (Acta Russici 4, σ. 3ο Μάιος). Τδ προτελευταίοι Τυπικόν, έβδο
μον τή τάξει, τδ καταρτισθέν έπί πατριάρχου Γαβριήλ Δ' τφ 1780 πρδς κατο- 
χύρωσιν τής έξουσίας τού Πρώτου, έν τφ Κ ' &ρθρφ διαλαμβάνει περί Διπλής 
συνάξεο>ς καί έμπεδοι τδ πατροπαράδοτον τούτο καθεστώς: «είς τάς συνελεύσεις 
αυτών άπδ κάθε μοναστήριον δύο μόνοι, οί δοκιμώτεροι, νά καθέζωνται καί νά 
συνομιλώσιν’ εί δέ τύχωσι πολλοί άπδ ένα καί τδ αυτό μδναστήριον οί άλλοι νά 
μή πηγαίνωσιν είς τήν συνέλευσιν» (παρά Σμυρνάκη σ. 313). Έ νεκα τού συρ- 
ρέοντος πλήθους τών μοναχών'ή σύναξις αδτη είχεν άποβή πράγματι έκκλησία 
τού δήμου, δπου έλευθέρως έξεδηλούτο ή κοινή γνώμη, κατά τρόπον ένίοτε 
δχλοκρατικόν, διό καί άπδ τού Α ' Τυπικού περιωρίσθη δ άριθμός.

Τφ 1795 συνέρχεται ή έκτακτος Διπλή σύναξις κατ’ έπιταγήν πατρι- 
αρχικήν, «Ααβόντες τήν κατά τδν παρελθόντα Σεπτέμβριον μήνα (2) σταλεΐ- 
σαν ήμϊν παναγίαν αυτής πατριαρχικήν καί προσκυνητήν ήμιν έπιστολήν συ- 
νήχθημεν άπαντες είς έν έν ταΐς Καρεαίς έν τψ παρ’ ήμΐν συνηθισμένοι τόπφ * (*)
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(‘) ‘Ηγούμενοι 34 υπογράφονται καί είς τήν έκτακτον συναΗιν τού 1108 διά 
τδ ΠροφοΟρνι (A ctes de Lavta 52).

(*) Έσημειώσαμεν τδν μήνα είς τάς καταλεχθείσας άποφάαιις, Γν’ άποδειχθή, 
δτι αί διπλαΐ 5έν συμπίπτουσι πρδς τάς τακτικάς συνάξεις.
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τής συνάξεως, έν φ καί άναπτύξαντες αυτήν εύλαβώς άνέγνοψενΛ..» (1). Είς τά 
Τυπικά τα συνταχθέντα επί ΙΙαϊσίου Ιΐατριάρχου Κων]πόλεως (1744) καί 
Γαβριήλ Δ' (1783) άνάγειαι ή σύστααις τής Επιστασίας του *Αγ."Ορους καί- 
τοι όπό τινων προιοθεϊται έτι προσωτέρω. (*) Ούδείς δμως των πραγματευσα- 
μένων περί αυτής διεμνημόνευσε τδ έπίσημον γεγονός, δτι ή πραγματική 
σύστασις καί καθιέρωσις αυτής είναι πράξις τής εκτάκτου 
Συνάξεως συνελθούσης έν μηνί Ίουλίω ιζ ' του 1778. Ά πδ 
τοϋδε αί άποφάσεις έκδίδονται είς τά λεγόμενα όλοσφράγΐστα, τιθεμένων 
πέριξ του έγγράφου των σφραγίδων των 20 ιερών Μονών. Τδ έγγραφον εότυ- 
χώς σώζεται έν τψ άρχείψ τής Λαύρας καί είναι αυτό τό πρωτότυπον, 
ου ή άρχή: «Διά τοϋ παρόντος ήμών δλοσφραγίστου άποδεικτικοΰ γράμματος 
γίνεται δήλον, δτι με κοινήν βουλήν καί γνώμην καί ψήφον απάντων ήμών 
τών προεστώτων των ιερών καί σεβασμίων μοναστηρίων του αγίου "Ορους κα· 
τεψηφίσαμεν (sic), ώς προεκρίθη εύλογον καί πρέπον καί έπωφελές...»

Τψ 1791 έν μηνί Ίανουαρίψ γ ' συνέρχεται έκτακτος Σύναξις 
προς διάλυσιν τής αγοράς τών Καρεών, διότι «τδ έκ τής θείας 
προνοίας άγιον τοϋτο "Ορος... έγένετο καί δρος έμπορίου» (παρά Σμυρνάκη 
σ. 158 - 160). Τέλος ή έκτακτος σύναξις Διπλή τε καί "Απλή έπρωτοστάτησεν 
είς τδ παρελθόν καί είς σύστασιν πολλών τοϋ "Αθω Μονών καί είς εύεργετικήν 
έπέμβασιν είς τάς κακώς διοικουμένας καί είς διάλυσιν προβαινούσας καί ώς 
παράδειγμα άναφέρω τήν Μονήν Σταυρονικήτα (βλ. αυτ. σ. 1 1 2 -1 3 2 .)  
Κατά ταϋτα ή τοιαύτη σύναξις σχεδόν παρηγκώνισε τάς «καθολικάς» ένιαυ- 
σίους ή δισενιαυσίους συνάξεις καί είναι ή διαρκώς ένεργούσα, δρα- 
στηρίως έπιλαμβανομένη καί πρωτοστατούσα προς άπαραχά- 
ρακτον διατήρησιν τού αιωνόβιου καθεστώτος καί συμπλήρω- 
σιν αυτού άναλόγως τών παρουσιαζομένων αναγκών, ώς μαρτυ- 
ροϋσιν αί πολυάριθμοι συντακτικαί τιράξεις, &ς αΰιη είσηγείτο καί άπετύπου. 
Καί έρωτώ έν τέλει τδν νομοδιδάσκαλον διοικητήν του αγίου "Ορους, έάν πρό- 
κηται νά άναθεωρηθή καί συμπληρωθή ο νυν έν ίσχύϊ Καταστατικός χάρτης, 
(5) τίς θά άποτελέση τήν συντακτικήν συνέλευσιν; Οδτε ή *1. Κοινότης, οδτε 
ή δισενιαύσιος έχει τοιαύτην δικαιοδοσίαν. Βεβαίως δ χάρτης δέν προβλέπει, 
διότι οί συντάξαντες αυτόν έφρόνουν, ώς φαίνεται, δτι έγραφον τόν θεόγραπτον 
νόμον, μή όποκείμενον είς άναθεώρησιν. Είς τοϋτο, δπως συντόμως άπεδείξα-

(*) Περί τοϋ ζητήματος τής Μονής του άγ. Παντελεήμονος, Κων]ττολις 6τιό Φ ι
λαλήθους 1874, σ. 138.

(') Βλ. τά παρ’ ήμών γραφέντα έν Θρησκ. χριστ. έγκυκλ. Α', σ. 598 έ. δπου 
έξελέγχονται τοιαϋται πλάναι,

(8) Τό τοιοΰτον πρέπει νά έπισπευθή,διότι τάς άτελείας άνωμολόγησε καί αυ
τός 0 Ευταξίας χαΐ δή «δύο κεφαλαιώδεις έλλείψεις... καθ’ άς ούτος συνετάχθη ά 
νευ συνεργασίας άντιπροσώπου τής πολιτείας, δέν υπεβλήθη δέ είς τήν έγκρι- 
σιν τοϋ οίχ. Ιΐατριαρχείου προηγουμένως» (Οροσοχή σ. 39). Τοϋτο τό τελευταΖον 
κατά πρότασίν μου έγραφε τψ 1924 ή Ί . Κοινότης είς τήν είς 'Αθήνας έπιτροπήν.
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μεν (δυστυχώς τδ άρχεΐον μου εύρίσκεται μετά της βιβλιοθήκης μου έίς τά 
κλειδωμένα δωμάτιά μου έν Λαύρα) ούδείς άλλος πολιτειακός παράγων 
είναι αρμόδιος πλήν τής Διπλής συνάξεως. Καί δρθώς άπήντα 
Ιωακείμ δ Γ\ πρδς τήν *1. Κοινότητα, «δτι ή Εκκλησία εγκρίνει 
τό, προτεινόμενον μέτρον τής συγκροτήσεως έκτακτου συνάξεως 
των καθηγουμένων και προϊσταμένων των ιερών Μονών προς 
έπίλυσιν τού (κελλιωτικοΰ) ζητήματος, τοσούτω μάλλον, όσψ 
και αυτή άλλοτε συνέστησε τήν συγκρότησιν τοιαύτης γενι- 
κωτέρας συνάξεως προκειμένου περί άλλων ζητημάτων γενι- 
κωτέρας φυσεως...» (βλ. Ιίετρακάκου, Το μοναχ. πολίτευμα σ. 60 σημ. 
44.) Οΰτιυ Θεσπίζουσα ή Μεγ. Εκκλησία άνεγνώριζεν έπισήμως τήν άναγ- 
καιότητα τής λειτουργίας τής Διπλής συνάξεως καί έρχεται δ νεαρός διοικη
τής του 'Αγίου ’Όρους κ. ΙΙαναγιωτάκος, χωρίς κάν να συμβουλευθή τδ Τ -  
πουργεϊον καί προτείνει τήν κατάργησιν αυτής καί έμποδίζει τήν Ί .  Κοινό
τητα να συγκαλέση αυτήν, όπως έπραττεν άπδ 25ετίας, υπάρχο',τος τού κα- 
τασ. χάρτου! Καί διερωτώμαι, τίνα λόγον είχεν ή άνακίνησις τοιούτου καθε
στωτικού ζητήματος έν ταϊς παρούσαις πονηραΐς ήμέραις; ίσως διά νά δοθή 
ΰλη είς τδν Βισύνσκη πρδς άνακίνησιν τής διεθνοποιήσεως του 'Α γίου’Όρους!

ΙΙρδς βεβαιοτέραν έμπέδωσιν των είρημένων άναφέρομαι εϊς τδν Γ. Λουδ. 
Μάουρερ, τδν Βαυαρόν δργανωτή/ τής ‘Εκκλησίας τής Ελλάδος μετά τήν έ- 
πανάστασιν τοϋ 1821. «Τά πατροπαράδοτα όμως έθιμα εύρίσκονται 
πάρα πολύ πλησίον προς τήν φύσιν τών ανθρώπων, ώστε νά μή δύ- 
ναται νά έμποδισθή έντελώς ή διαμόρφωσις ένδς ιδιαιτέρου έθιμικού δικαίου», 
δμολογεΐ δέ έπισήμως, δτι οι κατά τόπου; θεσμοί καί τχ έθιμα έσεβάσθησαν 
καί αυτοί οί ξένοι καί έιερόθρησκοι νομοθέιαι: «Καί άληθώς κατά τδ άτομι- 
στικδν σύστημα, δπερ ίσχυε κατά τδν μεσαίο)να καί τδ όποιον έν τή πράξει 
διατηρείται καί σήμερον ακόμη εις τήν Ελλάδα δέν διεμορφώθησαν 
ιδία έθιμικά δίκαια μόνον είς τάς διαφόρους έπαρχίας, περιοχάς καί νήσους, 
άλλά καί είς μεμονωμένας πόλεις καί χωρία, καί προστιθησι: «τδ έθιμικδν
τούτο έλληνικδν δίκαιον^ίσχυεν έν τούτοις δχι μόνον ένώπιον τών έλληνικών, 
άλλά θεωρητικώς τουλάχιστον καί ένώπιον τ ον τουρκικών δικαστηρίων»(καί άνα- 
φέρει τάς πολλάς πόλεις καί προνομιούχους περιοχάς έπί τουρκοκρατίας.(Ό £λ- 
ληνικδςλαδς είς τάς σχέσεις τ>ϋ δημοσίου,έκκλ. καί ίδιιυτ. δικαίου, μετάφρ. δπδ 
Χ.Πράτσικα καί Ε. Καραοτίθη,Άθήναι 1948, A . σ. 94-95) 0  Καποδίστριας, 
ϊνα δικαιολογήση τήν ύπδ του κράτους ά'α/νώρισιν τών θεσμών τών Μανιατών 
παραπέμπει είς τδν Ούλπιανδν 81: «Το άπό μακρού χρόνου υφιστάμε
νον έθιμον έχει ίσχύν νόμου καί τηρείται ώς τοιοΰτος, 42. Το 
μακροχρόνιον έθιμον ίοχύει άντί τού νόμου, όπου δέν υπάρχει 
γραπτός τοιούτος» (αύτ. 480). Τίς νόμος καθιέρωσε καί έπεκύρωσε τήν 
είσαγιυγήν τού Άρμενοπούλου ^ν Έλλάδι; τίς άλλος, εί μή ή έν τοΐς Πατρι- 
αρχείοις διηνεκής χρήσις καί συνήθεια, περί ής τά βασιλικά ρητώς διαγορεύ- 
ουσι; 2, 1, κεφ. νβ'. «Ή μακρά συνήθεια καί δοκιμασθεϊσα τάξιν ε-
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)(et νόμού». Τδ μβτοχκχκ&ν ζήτημα έλόθη διά τ&ν Διπλών συνάξεων {αχό· 
οντος τοϋ Κατ. χάρτου, τί θά έγίνετο, έάν άνεμένομεν τήν αυνέλευσιν τής δισ- 
ενιαυσίου. Συνάξεως;
Έν συνεχείς δημοσιεύεται καί «Κανονισμός τής τριπλής συνάξεως». (*)

t  *0 Μητροπολίτης Εορυτβίίς 
Ψυχικόν 24-3*30 ·' · ■ Εύλόγιος Κουρίλας

(') ‘Η ‘I. Κοινδτης έξίϊοτο τφ 1930 τόν τή; Διπλής συνάξεως Κανονισμόν.
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Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ
’Eni τών έργαβιών της εκτάκτου μεγάλης Τριπλής Συνά

ξεις τοΰ αγίου 'Όρους ’Άθω, της άπαρτιζομένης Ιξ 
εξήκοντα άντιπροοώπων των ιερών Μονών.

Α . Σ ϊ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Ι Σ

"Αρθρου Ιον
Ή  έκτακτος πρδς άναθεώρησιν τών κανονισμών τοϋ Α γίου "Ορους "Αθω 

Τριπλή Σύναξις, άπαρτίζβται έκ τών πρδς τοΟτο άποσιαλέντων ύπδ των είκοσι 
I. Μονών δύο άντιπροοώπων καί τοΰ τακτικού άντιπροσώπου μιας έκάστης 
Μονής.

Άρθρου 2ον
Ήμέραι συνεδριάσεως ορίζονται Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη καί Παρα

σκευή έκάστης έβδομάδος, ώρα δέ ένάρξεως ή 8 ’/<, πρωινή— τής 12ης Ευρω- 
παϊστί. Μεταξύ τών έργασίμων ώρών ορίζεται διάλειμμα */3 τής έυρας.

" Αρθρου 3ον
"Οπως θεωρηθή δτι εύρίσκεται έν άπαρτία, άπαιτεΐται να έκπροσωπών- 

χαι έν χή συνεδρίφ οΐ άντιπρόσωποι δεκατεσσάρων τοόλάχιστον Μονών.
'Άρθρον 4ον

ΟύδενΙ τών προϊσταμένων ή τών καθηγουμένων τών ί. Μονών έπιτρέπεται 
να παρακάθηται είς τήν ίεραρχικήν θέσιν τής άντιπροσωπείας έκάστης Μο
νής, έκτδς τών έξουσιοδοτηθένχων καί άναγνωρισθένχων πληρεξουσίων.

’Άρθρου δον
Έκάστη Μονή έκπροσωπεΐται άπαραιτήχως ύπδ τριών απεσταλμένων αυ

τής δφειλόντων νά διαμένώσιν είς Καρυάς καί έχόντων μίαν ψήφον θεωρουμέ- 
νην ώς ψήφον-τής Μονής. Μόνον έν έκτάκτφ άνάγκη δόναχαι νά άπουσιάση ό 
είς τών άντιπροοώπων* οδτω δέ προσωρινώς έκπροσωπεΐται άπδ δύο. ΊΓφ* ένδς 
άντιπροσώπου δέν δόναχαι νά άντιπροσωπευθή μία Μονή.

"Αρθρου 6ον
Έν διαφωνίφ τών έκπρόσωπούντων τήν Μονήν άντιπροοώπων,κατισχύει ή 

γνώμη πρδς ήν συντάσσονται τά δύο μέλη.
Β'. Δ ΙΕ ϊθΓ Ν Σ ΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩ Ν.

“Αρθρου 7ου
*0 πρόεδρος τής έκτάκτου Τριπλής Συνάξεως,έκλεγεΙς κατά πλειοψηφίαν 

προΐσταται καί διευθύνει τάς συνεδριάσεις τής Συνάξεως, δίδουν τδν λόγον είς
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χους ζητοϋντας αυτόν, χηρών τήν ίεραρχικήν τάξιν των Μονών.
Άρθρον 8ον

Τδν πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροί δ έν τη έκλογή πρώτος έ- 
πιλαχών. . * 5

*Αρθρον 9ον ·. - *
Χρέη γραμματέων έκτελοϋσιν οί έκλεγέντες κατά τήν" προκαταρκτικήν 

συνεδρίασιν τής 2ας Σεπτεμβρίου έ. I.
Άρθρον ΙΟον

Ό  πρόεδρος' έν συννενοήσει μετά τών γραμματέων ορίζει τα συζητητέα θέ
ματα δι* έκάστην συνεδρίαν.

"Αρθρο ν 11ον
Ό  πρόεδρος εύθυς άμα τή ένάρξει έκάστης συνεδριάσεως έξελέγχει μετά 

τών γραμματέων τήν υπάρξω άπαρτίας κατά τδ άρθρον 3ον. Έ ν περιπτώσει 
οίασδήποτε διαφωνίας διατάσσεται ή άνάγνωσις του έκ τών προτέρων καταρτι
σμένου καταλόγου.

"Αρθρον 12ον
ΟύδενΙ τών μελών τής έκτάκτου Τριπλής Συνάξεως έπιτρέπεται va άπου- 

σιάση δνευ έπαρκώς δικαιολογημένης αιτίας. Έν περιπτώσει άδικαιολογήτου 
άπουσίας παρατεινομένης υπέρ τάς τέσσαρας Συνεδριάσεις, ειδοποιείται περί 
τούτου ή οικεία Μονή. . «

"Αρθρον 13ον
Κατά τήν έ'ναρξιν έκάστης Συνεδριάσεως άναγιγνώσκονται τά πρακτικά 

τής προηγουμένης έν σχεδίψ, μετά τήν Ιγκρισιν τών δποίων ό Πρόεδρος καί 
δυο γραμματείς βεβαιοΰσιν δπευθύνως τήν άκρίβειαν αύτών μονογραφοί>ντες 
ταΰτα. Τά πρακτικά τών δποίων τδ σχέδιον ένεκρίθη κατά τήν προηγουμένην 
Συνεδρίασιν καθαρογράφονται καί όπογράφονται ύφ *δλων τών πληρεξουσίων 
Αντιπροσώπων. -

"Αρθρον 14ον
Κατά τάς συνεδριάσεις προηγείται πάντοτε ή συζήτησις'τών έξωδίκων 

Θεμάτων καί άκολουθεί ή νομοθετική.
"Αρθρον 15ον

Κατά κανόνα πάντα τά άναγόμενα είς τρεχούσας έργασίας τής Κοινότη- 
τος Θέματα παραπέμπονται δπδ του Προέδρου τής Συνάξεως εις τήν Τ. Κοι
νότητα. _

"Αρθρον 16ον
Τά νομοθετικά θέματα συζητοΟνται δίς, ήτοι άπαξ μέν κατ* άρχήν καί 

άκολούθως κατ* άρθρον. At τροπολογίαι τών διανενεμημένων σχεδίων κανο
νισμών γίνονται προφορικώς κατά τήν ήμέραν τής συζητήσεως τών άρθρων 
καί λύονται διά πλειοψηφίας’ έν περιπτώσει ριζικής διαφωνίας Ιπί»τινος άρ-
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θρου ή συζήτησις Αναβάλλεται διά τήν έπομένην*
Άρθρον 17ο ν

Οί έπιθυμοΰντες νά όμιλήσωσι δηλοΰσι τούτο είς τδν Πρόεδρον καί όμι- 
Xouot κατά τήν ίεραρχικήν σειράν τής Μονής των, τηροΰντες ώσαύτως τάς 
'Ιεραρχίας μεταξύ των "Αντιπροσώπων Ικάστης Μονής.

Άρθρον 18ον
Έάν άφ\ου όμιλήση 6 πρώτος καί οί δυο άλλοι δεν ζητήσωσι κατά σει

ράν τον λόγον, ή σειρά τής Μονής θεωρείται λήξασα. Μετά τδ πέρας 8λων 
των έχόντων νά δμιλήσωσιν, έπιτρέπεται ή δευτερολογία δηλούντων τούτο 
των έπιθυμούντων νά δευτερολογήσωσι καί ομιλούν καθ’ ήν σειράν έζήτησαν 
τδν λόγον πρδς τριτολογίαν δέον νά έρωτηθή ή Σύναξις.

Άρθρον 19ον '
Αί συζητήσεις διεξάγονται εν άπολύτψ μέν ελευθερία λόγου, έν πλήρει 

δέ κοσμιότητι καί εύπρεπεία καί Απαραγνωρίστιρ σεβασμψ προς τήν γνώμην 
του άλλου. Απαγορεύονται αί ύπ" άλλου διακοπαί καί ή μακρά διαλογική 
συζήτησις.

Άρθρον 20όν
Όσάκις "Αντιπρόσωπός τις παρεκτραπή κατά τήν συζήτησιν, γίνεται 

αύτψ ή δέουσα παρατήρησις υπό του Προέδρου,δστις παρακαλεϊ αύτδν νά έπα- 
νέλθη είς τήν ευπρέπειαν καί νά άνακαλέση τάς τυχόν προσβλητικάς φράσεις. 
Έάν ούτος έπιμένη Ανακαλείται είς τήν τάξιν έξακολουθοϋντος δ* αύτοϋ καί 
πάλιν νά φέρηται άπρεπώς, ό Πρόεδρος έρωτα παραχρήμα έάν ή Συναξις άπο- 
δοκιμάζη τήν συμπεριφοράν του παρεκτραπέντος συναδέλφου καί ή άπόφασις 
τής Συνάξεως καταχωρίζεται έν τοις πρακτικοίς. "Εάν καί μετά τήν άπόφασιν 
ταύτην έπιμένη θορύβων καί άνοικείως φερόμενος,παρακαλείται νά έγκαταλεί- 
πη τήν Συνεδρίαν, καί έν άρνήσει του διακόπτεται ή Συνεδρίασις καί διατάσ- 
σεται ή άπομάκρυνσίς του προς στιγμήν. Κατόπιν τούτου- έάν μεταμεληθείς ζη- 
τήση συγγνώμην, συγχωρειται καί καλείται νά καταλάβη τήν έν τή Συνάξει 
θέσιν του.

Γ .  Π Ε ΡΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Άρΰρον 21ον
Μετά τδ πέρας τής συζητήσεως δ πρόεδρος έφ* 8σον μέν πρόκειται περί 

θέματος καταφανώς παραδεκτού, έρωτα γενικώς τήν Σύναξιν έάν τδ άρθρον εί
ναι δεκτόν* έάν δμως έστω καί έν των μελών τής Συνάξεως έχει Αντιρρήσεις κα
τά τής τοιαύτης ψηφοφορίας, ζητεί τήν κατά Μονάς ψήφισιν, τότε δέ σημείου- 
μένης τής αίτήσεως είς τά πρακτικά ό πρόεδρος προβαίνει παραχρήμα είς τήν 
έρώτησιν τών άντιπροσο>πειών μιας έκάστης Μονής κατά τήν ίεραρχικήν τάξιν.

Άρθρον 22ον
Έ ν περιπτώσει ίσοψηφίας ή άπόφασις Αναβάλλεται διά τήν άμίσω; έπο -
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μένην συνεδρίασιν,καθ'ήν μή έπιτευχθβίσης πλειονοψηφίας κατισχύει ή γνώμη, 
πρδς ήν συνετάχθη δ πρόεδρος.

Άρθρον 23ον
"Απαξ ληφθείσης τής άποφάσεως τελειωτικές κατά τδ άμέσως κατωτέρω 

άρθρον πάσα Ιπάνοδος έπ* αύτής Απαγορεύεται.
Άρθρον 24ον

ΑΙ Αποφάσεις τής Συνάξεως λαμβάνονται διά πλειονοψηφίας τών Μονών.
"Αρθρον 25ον

At Αποφάσεις τής Συνάξεως ουτω νομίμως ληφθεΐσαι ίσχύουσιν Από τοΟ 
πέρατος τής ψηφοφορίας. Εις ούδεμίαν Αντιπροσωπείαν Ιπιτρέπεται έπΐ τφ λό- 
γφ  8τι έμειοψήφισε νά άρνηθή τήν υπογραφήν των πρακτικών, δικαιουμένης 
μόνον είς καταχώρησιν γνώμης.

"Αρθρον 26ον
ΑΙ νομίμως κατά τ ' Ανωτέρω ληφθεΐσαι Αποφάσεις πλειονοψηφίας ύ- 

ποχρεούσι πάσας τας Μονάς, άδιαφόρως έάν αύται έψήφασαν κατά ή ύπέρ 
αύτών.

"Αρθρον 27ον
Ά π α ξ  ψηφισθέντος του θεμελιώδους Κανονισμού καί τών συναφών νο- 

μοθετημάτων, 3πασαι αί Αντιπροσωπειαι τών Μονών είναι ύποχρεωμέναι νά 
δπογράφωσι καί διά τών τριών μελών αυτών, τηρουμένης έννοειται τής 'Ιε
ραρχικής τάξεως, έπ* ουδενί λόγφ Ιπιτρέπεται ή Αρνησις υπογραφής Αντιπρο
σωπειών έπί τφ 3τι έμειοψήφισαν.

"Αρθρον 28ον
Ό  νομικός Σύμβουλος είς xac συνεδριάσεις τής Τριπλής Συνάξεως πα

ρεδρεύει άνευ δικαιώματος ψήφου. Γνωμοδοτεΐ καί παρέχει έξηγήσεις έπί πάν
των τών άρθρων καί παντός ζητήματος νομικού καί δικαιούται νά ύποβάλλη 
έγγράφως περί τών διαφόρων ζητημάτων έκθέσεις είς τήν Τριπλήν Σύναξιν.

Άρθρον 29ον
Ήμέραι αργίας τής έκτάκτου Τριπλής Συνάξεως λογίζονται αί Αναφερό- 

μεναι έν τφ έορτολογίφ τής Ίεράς Κοινότητος.
Ή Επιτροπή.

Προηγ. Βενιαμίν Βατοπαιδινός. V
Προηγ. ’Αθανάσιος Ίβηρίτης *
Άρχιμ. Χρυσόστομος Διονυσιάτης·
Άρχιμ. Θεοδόσιος Φιλοθείτης.
Γέρων Στέφανος Γρηγοριάτης,
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Έπισημείωσις διά την Διπλήν Σύναξιν

Ό σ ο ι έν άγίφ  Ό ρ ε ι άνέγνωσαν ιό  αρθρον έμειναν πλήρως ικανο
ποιημένοι. Εις δέ έκ των τά πρώτα φερυντων γράφει μοι: «Τά έν τή «*Α- 
γιορειτική βιβλιοθήκη» έκτεθέντα παρά τής ύμετέρας Σεβασμιότητος γε
νικώς έπεκροτήθησαν ακόμη κχί από τον ηγέτην τής μειοψηφίας... μέ την 
παρατήρησιν τούτου,δτιό θεσμός ούτος τής διπλής προσβάλλεται έκ τής μη 
καχοχυρώσεώς του διά τού Κ .Χ . Ό λ ο ι δμως οί Ά γιορειται,δσοι δεν ειχον 
?ωγους (οί λόγοι είναι προσωπικοί, διότι κατεδικάσ9ησαν υπό τής ίεράς 
Κοινότητος) νά ταχθούν μέ την άποψιν τού Παναγιωτάκου, ήσθάνΰησαν 
έκ τού δημοσιεύματος Σας μεγόλ,ην χαράν και ίκανοποίησιν... καί εΐμεθα 
βέβαιοι δτι... δεν θά  παρα/.είψητε νά έπιδιώξηιε την δικαίωσιν τού αγίου 
Ό ρους διά των αυθεντικών Σας εισηγήσεων και ενεργειών δπου δει καί 
νά εΐσθε βέβαιοι, δτι αί ένέργειαί Σας αύται θά  έχουν εύμενεστάτην άπή- 
χησιν και παρά πάσι τοις Ά γιορείτα ις και παρά τοις φιλοις τού ά γ ίο υ Ό - 
ρου: έν τή Κοινωνία» (28 -5 -5 0 ) . Δεν πιστεύω δτι ό φίλτστός μοι Γέρων 
’Ιγνάτιος διισχυρίζεται ταΰτα. Έ γ ώ  έθεσα τό ζήτημα από περιωπής άπο- 
φαινόμενος και έάν δεν έπεκύρωσε τό περί Διπλής Συνάξεως αρθρον ή Κυ- 
βέρνησις, τούτο ισχύει οδς θεσμός θεμε?^ειώδης, και δμως έφ“ δσον ένέκρι- 
νενέντω  συνόλφ τον Κάταστ.Χάρτην βεβαίως έψήφισε και τό 36 αρθρον, 
δπερ διά τάς εισφοράς προς τό ταμεΐον τής Ί .  Κοινότητος λέγει, δτι ο
ρίζονται «έκάστοτε υπό τού Ά νω τάτου Νομοθετικού Σώματος τής έκτα
κτου είκοσαμελούς συνάξεως». Ή  σύναξι: αυτή μετά τής Κοινότητος α
ποτελεί την Διπλήν. Τό αρθρον τούτο αναφέρει καί τον διορισμόν «κοι
νού επιτρόπου έκτος τού αγίου Ό ρους» δν τοιοΰτον σφοδρώς κατεπολέ- 
μησεν, ώς όψόμεθα, ό ΙΙαναγιω ιάκο;.

Τό οΛον αρθρον έχει ούτως: Ή  καταβο?^ή τών προσόδων τού κοι
νού ταμείου τής Ί .  Κοινότητος διά την συντήρησιν τού Σκευοφυλακείου, 
Πρωτάτου, Σχολής, κοινού επιτρόπου έκτος τού άγιου Όρους, φυλάκων 
(σεϊμένιδων και σερδαρών)καί διά τά: τ/κτικάς καί εκτάκτους άνάγκας 
είναι υποχρεωτική διά τάς Τ. Μονάς και τά εξαρτήματα αυτών, σκήτας 
και κελλία κατ’ αναλογίαν, καθοριζομένην έκάστοτε υπό τού Νομοθετικού 
Σοδματο: τής εκτάκτου είκοσαμελούς συνάξεως, είσπράττονται δέ ύπό τής 
Τ. Επιστασίας κατά την άνέκαθεν κρατούσαν τάξιν.Εί; διακεκριμένον εν
ταύθα, άνώιερον δικαστικόν, έπισκεψάμενόν με άνεκοίνωσα τό ζήτημα καί 
τυπικώς καί ούτος μοί είπε τόαύτό,άλλ’δταν Ανέπτυξα τούς λόγους έκλονί- 
σθη καί μοΰέζήτησε τό αρθρον νά τό μελετήση,δέν ή'.θεν έκτοτε,καί άν έλ- 
θη,δέν πιστεύω νά μοί κάμη λόγον, διότι ο Παναγιωτάκος είναι συμπατρι
ώτης καί ευνοούμενος του.Λοιπόνπρός τον άξιύ?^ογον τούτον θεράποντα τής 
Θέμιδος έλεγον, δα  οί θεσμοί έν τή έκκλησιαστική μετά την άλω- 
σιν γλώσση λέγονται προνόμια, χάρις δέ εις αυτά έσώθη ή Έκ-
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κλησία καί το έθνος. Δεν έτυχε δε μόνον τό Πατριαρχείου χοιούιων 
προνομίων, άλλά έξ ίσου και το άγιον Ό ρ ο ς  καί πολλαί άλλαι Κοινότη
τες, ών προέ/ει ή Μοσ/όπολις. Τοιούτοι θεσμοί καί έπί βυζαντινών εί- 
χον αξίαν νόμου καί άποτελοΰσι μέχρι σήμερον έν Έ /Α αδι το εθιμι
κόν δίκαιον διότι ώ : γνωστόν μετά την άλωσιν οι Έ λληνες είχον τά ί- 
δικά των δικαστήρια έν τω  προσιόπιο των προεστών καί τής δημογερον
τία :. νΙσχυε δέ ού μόνον ενώπιον των ελληνικών, άλλ9 έν πολλοίς καί των 
τουρκικών δικαστηρίων. Ο ί  επίσκοποι όμιος προύτίμων καί έφήρμοζον τον 
Άρμενόπουλ,ον. Π ερί των θεσμών τούτων οί νομολόγοι δόγμα αζουσιν, 
ότι είναι ανώτεροι των νόμων, διότι προσαρμόζονται εύκο?ω>τερον 
προς την φύσιν των ανθρώπων, ών είναι απόρροια,ενώ ό νόμος πατέρα καί 
πηγήν έχει ένα άνθρωπον, τον νομοθέτην. Τούτου ένεκα άνευ άντιδρά- 
σεως έμορφώθη τό έθιμικόν δίκαιον, οδς άντίρροπον του άτομιστικοΰ συ
στήματος* διό καί μέχρι σήμερον διατηρείται έν Έ λλάδι καί τά κατά τό
που: (ιδία έν Μάνη) δικαστήρια ύποχωροΰσι καί σέβονται αυτό, καί μό
νον πού δεν συνεσ*ιήθησαν λαϊκά δικαστήρια. (*) Ό ρθώ ς έλέχθη, δτι τό 
δίκαιον τούτο, αποτελεί έν μέρει συνέχειαν τού δικαίου των Βυζαντινών, 
δπερ μάλιστα έκέκτητο δ προνομιούχος θρόνος των αύτοκρατόρων καί 
τών πατριάρχων (πρβλ. τό «ό βασιλεύς νόμοις ούχ ύπόκειται»!). Ε ίναι ό 
άγραφος νόμος* διό καί ό Ούλπιανός ώριζε τό αστικόν δίκαιον γρα
πτόν ή άγραφον (Βασ. βιβλ. II, καί νόμ. 6) δστις περαιτέρω (νόμ. 31) 
διαγορεύει: όταν περί τίνος δεν ύπάρχη νόμος, πρέπει νά τηρήσωμεν τά 
ήθη καί έθιμα* «τό από μακρού χρόνου υφιστάμενον έθιμον έχει ίσχύν νό
μου καί τηρεΐτφι οδς τοιούτος». Ό  κυβερνήτης Καποδίστριας έπέταττε 
τοΐς ταγοϊς τού δικαίου νά προσέ/ωσι τον νοΰν εις τούς κατά τόπους θε
σμούς καί υπενθύμιζε τον νόμον 44 τού Έρμογένους, δστις λέγει: «καί 
τό διά μακροχρονίου εθίμου δοκιμασθέν καί έπί πολλά έτη τη- 
ρηθέν δεν ισχύει όλιγώτερον τού γραπτού» καί αυτός πρώτος άνε- 
γνώρισε τούτο ώς πηγήν τού δικαίου έν Έλ.λάδι. Ταύτα βεβαίως διά 
πολλών άγιου, παραδειγμάτων ύποστηυιχθέντα έκλόνισαν τήν γνώμην 
τού δεινού νο[ΐομαθοΰς τής έλλ. δικαιοσύνης. Εις τούς αγαπητούς αδελ
φού: Ά γιορείτας έχω νά κάμω τήν εξής σύστασιν : ”Ας μή παρορώσι καί 
τον άγραφον νόμον, δθεν κατά τό πί^ειστον προήλθεν ό Κατ. Χάρτης, 
δστις μόνον μέρος τών άγραφων ηθών καί έθίμων περιέχει* διότι άν στη- 
ριχθώσι μόνον εις αυτόν, τότε θά πέσωσιν έξω καί δεν θά  δυνηθώαι νά ύ- 
ποστηρίξωσι τά κατ' έθος γινόμενα, όπως ή απουσία τών υπογραφών

(’) Δεν εννοούμεν βεβαίως τά αυθαίρετα τών κομμουνιστών δικαστήρια, ύφί- 
σταται μεγάλη διαιρορά* δ τ» διακρίνει τά έθιμα τών κοινών ατομικών συνηθειών 
τών άνθρώπο)ν, είναι δ δμαδικός αυτών χαρακτήρ, δεν είναι δηλ. συνήθειαι κανο- 
νίζουσαι τον τρόπον τής ένεργείας ιών άτόμίυν, άλλ’ άποτελοΰσι κανόνα διά τήν ε
νέργειαν και τήν διαγοίγήν κοινωνικών ομάδων, καί επιβάλλονται διά του ηθικού 
καταναγκασμού, και εις τούτο οφείλεται ή συ\εκτική τής κοινωνίας δύναμις.



των αντιπροσώπων εις τά υπό τής Ί .  Κοινότητος απολυόμενα έγγραφα.
Έπ'ι των ήμερων μου, ώς αντιπροσώπου, έλάβομενάπόφασιντοΰ είσαγ- 

γελέως Θ)νίκη: περί απαράδεκτου αυτών, καί ήγωνίσθημεν πολύ νά π α -  
ρακάμψωμεν τον σκόπελον τούτον. Πού στηρίζεται τούτο; επί τού άγρα
φου νόμου, επί τού εθίμου, «έτσι τό ηυραμε». "Ας σεβασΟώμεν τον πα- 
νάρχαιον τοΰιον θεσμόν, αφού καί ό πανδαμάτωρ χρόνο: τον έσεβάσθη, 
πανάρχαιος, διό η  υπενθυμίζει εις τούς Έ λληνας, δτι οί Ά γιορεϊτα ι έμι- 
μήθησαν, ώς εϊπομεν, τούς αρχαίους εις την συγκρότησιν τού πολιτεύμα- 
τος.Δύο αντιπροσώπους έστελλεν έκάστη πόλις τό πάλαι εις την «σύνοδον», 
(ώς έλέγετο τό άμφικτυονικόν συνέδρων), τον ίερομνήμονα καί τον 
πυλαγόραν «αγαθοί γάρ οί δύο υπέρ τον ένα». Διπλή βουλή λέγεται 
έν Γαλλία ή έθνοσυνέλευσις (άποτελουμένη εκ τής Βουλής καί Γερουσία:). 
"Ας διατηρήσωμεν τον πανσέβαστον τούιον θεσμόν. Διά διπλών καί 
εκτάκτων συνάξεων συνετάχθησαν άπαντα τά αρχαία τού "Ορους τυπικά.

Οί ένιστάμενοι εις τούτο σκοπόν έχουσι νά άκρωτηριάσωσι τό πάγ- 
καλον ήμών πολίτευμα, νά παρα?ωσωσι τό αίωνόβιον καθεστώς, νά όδη- 
γήσωσι τον τόπον εις την αναρχίαν καί πέραν τούτου εις τον επάρατον 
κομμουνισμόν. Δεν άφαιροΰσιν απλώς κίονα από ιό καλλιπρεπές αυτό ο ι
κοδόμημα, άλλ* αυτό τό κρηπίδωμα, την βάσιν αυτού* διότι «ή διπλή 
σύναξις» είναι τό «κύριον τής Πολιτείας», ώς άπεδείξαμεν. Μή συγ- 
κατατεθήτε ποτέ εις τό ανοσιούργημα τούτο, πατέρες άγιοι, διότι ύπουλος 
έχθρό: έπενόησε καί μικρόν δειν έφερεν εις πέρας,εάν μή ή'Ιερά Κοινότη<:, 
ό άγρυπνος φρουρός καί θεματοφύλαξ, προύλάμβανε τό κακόν, καταγγεί- 
λασα την άφρονα σκέψιν τού παυθέντος διοικητοΰ. Εις την ά^νησίν των 
νά ύπογράψωσι τον Κατ. Χάρτην οί αδελφοί Σλαύοι μας άντέτεινον, δ α  
είσήχθησαν νεωτερισμοί. Νομίζω δτι δεν είχον άδικον* άς άποδείξωμεν 
λοιπόν, δτι ώς προς τούς άποκαλυπτομένους νεωτερισμούς εϊμεθα δλοι 
σύμφωνοι καί ήνωμένοι προς άποσκορακισμόν αυτών καί άπαράτρεπτον 
διαιήρησιν τού καθεστώτος. Ή  δέ τού Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος 
εΐη μετά πάνιω ν ήμών ήνωμένων έν τή άγιορειτική πίστει.

Ό  Κορυτσάς 
t  Εύλόγιος Κουρίλας

ΤΑ ΜλΜΕΙΦΒΕΜΤΑ ΕΓΕΡΑΦΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗί I. ΚΟΙΗΟΤΗΤΟΙ ΤΟΝ ΚΑΡΥΟΝ 
Κ ΑΙΤΟ ΥΤΕΟ ! ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ Λ  ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΥ

ΓΙ Ρ  Ο Ο 1 Μ I Ο Ν
Προς άποσαφήνισιν των γραφόμενων δημοσιεύομεν την Αλληλο

γραφίαν τοΰ διοικητοΰ κ. Παναγιωτάκου και τή: Ί .  Κ ο ινό ιη ιο :, αφού 
μάλιστα οΰτος ήδη, ώς πλ,ηροφοροΰμαι, έπαύΟη κα'ι άποστέλλεται ό άντι-
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κατσστάτης. Ή  δημοσίευσις επιβάλλεται, ΐνα μάθη καί ό νέος διοικητής 
εως που εκτείνεται ή δικαιοδοσία του κ α ΐνά  προσπαθήση νά φέρη την 
αρμονίαν εις τον ιερόν Τόπον, εΐπερ ποτέ και άλλοτε άναγκαίαν επί του 
παρόντος. Ό  άποσιελλόμεν(κ είναι αρκούντως συνετός, ώριμος και γνώ
στης ού μόνον των άγιορειτικών, άλλα και πάντων των έκκλησ. ζητημά
των, άμα δε καί μύστης τής διεθνούς πολιτικής καί διπλωματίας. Ό  υπο
φαινόμενος χαίρω, διότι συνετέλεσα εις την τόιαύτην έξέλιξιν και τον τερ
ματισμόν τής διαφωνίας τής Τ. Κοινότητος προς τό ενταύθα κέντρον.

Έ ν Ψυχικφ τη 12 Μαρτίου 1950
+ Ό  Κορττσάς Εύλόγιος Κουρίλας

\

*

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Α Π Ο Τ Ο Ρ Ο Γ Σ -Α Θ Ω  «Εν Καρυαΐς ιή 31/5/1949

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΆριΘ. πρωί. 388

Π ρ ο ς
Την Τέραν Κοινότητα τού άγ· Όρους ’Άθω

Ε ν τ α ύ θ α
Σχετικά Ύμέτερα 132/Κ καί 135/Κ τής 15/28—5 — 1949 

Τήν Ύμετέραν Ιΐανοσιολογιότητα υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

f  Λαβόντες τά δ»ι’άριΟ. 132/Κ xal 135/Κ  
τ *  28 λήγ. γράμματα Αυτής μετά τής 
σδν αύτοίς συνημμένων άντιγράφων έκ 
πρακτικών τής άπό 2 8 /4 /1 1 /8 5 /1 9 4 9  συν
εδρίας τής αύτοκαλουμένης Εκτάκτου Δι
πλής Ίεράς Συνάξεως, ής άνέγνωμεν καί 
τήν άπόφασιν περί διορισμού μονίμου έν 
ΆΘήναις αντιπροσώπου τής Άθωΐτιδος 
Κοινότητος, δστις καί Βά καλήται « Έ π ί-  
τρόπος τοΟ αγίου ’Όρους» κατ’ έπίκλησιν 
τοΟ άρθρου 36 του Κατ. Χάρτου άγίου 
Ό ρους, ώς τοιουτου έκλεγέντος μάλιστα 
υπ’ αδτής του Πανοσ. Γέρ. Βασιλείου Κα· 
ρακαλλινοΟ, ούτινος άποδεχθέντος τόν διο
ρισμόν καί πρός άναχώρησιν έπειγομένου 
έκ τοΟ άγίου Τόπου παρεκλήθημεν υπό 
τής δμετέρας Πανοσιολογιότητος διά τήν 
έκδοσιν διαταγής ήμών πρός τά καθ’ ήμάς

όργανα τζς Β. Χωρ(κής διά τήν θεώρη- 
σιν τής άδείας αδτοΟ πρός άναχώρησιν.

Μετά πολλής τής σπουδής μελετήσαν- 
τες τό αίτημα τής δμετέρας Πανοσιολογι- 
όιητος καί δή καθ’ όσον άφορφ τήν έν- 
νομον σχέσιν αύτοϋ πρός τόν Κ. Χάρτην 
τοΟ άγίου Όρους.

Επειδή τόσον κατά τάς διατάξεις τοΟ 
Κ. Χάρτου αγίου Όρους δσον καί κατά 
τάς τοιαύτας του κυρώσαντος αυτόν Π. 
Δ(τος τής 10. 9. 1926 ποσώς δέν προβλέ- 
πεται ΰπαρξις μοναχικής άρχής υπό τό ό
νομα έκτακτος διπλή ί. Σύναξις μηδέ κα
θορίζονται έξουσίαι, δικαιώματα καί δπο- 
χρεώσεις τοιαύτης μοναχικής άρχής έν τή 
Άθωίτιδι Κοινότητι.

Ε πειδή  ώσαύτως τόσον κατά τόν Κ. 
Χάρτην άγίου "Ορους δσον καί τό άπό 10 
9)26 Π. Δ)μα τό κυρώσαν αύτόν, ποσώς 
δέν προβλέπεται καθιέρωσις προσώπου 6- 
πό τήν έπωνυμίαν «’Επίτροπος τοΟ άγίου 
"Ορους» έδρεύοντος έν ΆΘήναις καί δή έν
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άναγκαία προϋποθέσει έν τώ Νόμω μνείας 
περί των συνιστώντων τόν θεσμόν νομίμων 
προϋποθέσεων, ήτοι ίδιότητος διοριζόμε
νου (κληρικός, μοναχός ή λαϊκός) προσόν
των αύτοΟ, έδρας αύτοϋ, άμα δέ περί κα
θηκόντων καί αρμοδιοτήτων αύτοϋ, παρ’ 
έκτός τής έν άρθρψ 36 τοϋ Κ. X. άγ. ”0  
ρους, προβλέποντος περί τρόπον καταβο
λής προσόδων ίεροκοινοτικών τινων δπη- 
ρεσιών, είσχωρήσεως καί τής φράσεως 
«κοινού έπιτρόπου έκτός τοϋ άγ. ’Όρους» 
άορίστως καί άνευ άπαραιτήτου μνείας τών 
άνωτέρω έπισημειωθησών άναγκαίων νο
μίμων προϋποθέσεων περί τοιοότου θεσμοϋ 
ώς τών φράσεων «κοινού έπιτρόπου» ά- 
πλώς, μηδαμώς καθοριζουσών τά τής λει
τουργίας ένός τοιούτου θεσμοϋ καί τών έ- 
τέρων «έκτός τοϋ άγ. "Ορους» έτι άορί
στως παντάπασι μή προσδιοριζουσών ϋπαρ- 
ξιν θεσμοϋ «κοινοϋ έπιτρόπου έν Ά θή· 
ναις» καί δή έν τή έξουσία, ήν ήθέλησε νά 
δώση είς αύτόν τό, κατά τόν Κ. X. άγίου 
’Όρους, μή προβλεπόμενον μοναχικόν Σώ- 
μα υπό τήν έπωνυμίαν έκτακτος διπλή Ί . 
Σύναξις.

Επειδή αύστηράν, Ιννομον καί επιτα
κτικήν έχομεν δποχρέωσιν, δπως έποπτεύ- 
ωμεν H  τφ άγιωνυμφ τούτψ τόπψ διά τήν 
έπακριβή τήρησιν καί έφαρμογήν τοΰ πε
ρί αύτοϋ Κατ. Χάρτου, προαγόμεθα έφελ- 
κύσαι τήν προσοχήν τής "Γμετ.Πανοσιλ)τος 
έπί τε τής άκυρου συγκροτήσεως τοϋ ρη- 
θέντος μοναχικοϋ Σώματος δπό τήν έπω
νυμίαν έκτακτος Διπλή *1. Σύναξις^καί τής 
άκυρου καί παρά τόν Νόμον λήψεως δπό 
τούτου άποφάσεως τουτέστι παρά τόν Κ. 
X. άγ. ’Όρους, καί δπομιμνήσκοντες τάς 
έκ τής παραβιάσεως τοΰ Κ. X. βαρυτάτας 
αύτής εύθύνας, παρακαλέσα^ αύτήν δπως 
δσον οίόν τε τάχιον συνερχομένη καί με- 
λετώσα τά δφ’ ήμών ώδε παρατηρούμενα 
σπεύση καί άναθεωρήση τά πρός 'Ημάς 
έκπεμφθέντα δπ’ άριθ. 132 καί 135γράμ  
ματα αύτής χάριν άκριβείας καί νομιμότη- 
τοςκαί σεβασμού πρός τάδπό τοΰ Κ.Χάρ
του άγ. "Όρους συλλήβδην προβλεπόμενα.

Έρρωσθε έν Κυρίψ
Ό  Γενικός Δ ιοικητής * Α γίου ’Ό ρους 

Π αναγ. Π αναγιωτάκος

ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Π  ρΤήν ίεράν Σύναξιν τού 
Έ χομεν τήν τιμήν νά σάς γνωρίσωμεν 

δτι τό καθ’ ήμάς έθνικόν ί'δρυμα (Α ριστο
τέλης), δπερ στεγάζεται εις μέγα περί- 
λαμπρον κτίριον διά τήν άνέγερσιν τοϋ ό- 
ποίου ή ηθική καί οικονομική σας ένί- 
σχυσις δπήρξαν σημαντικώταται, είς έν- 
δειξιν δέ εύγνωμοσύνης διά τήν εύεργε- 
σίαν σας είς έντοιχισμένην πλάκα είς τό 
πρώτον διαμέρισμα τοϋ μεγαλοπρεπούς

Έ ν θεσ)νίκη τή 6)4)1949

ο ς
άγ ίουΌρους.—Καρυάς
τούτου οικοδομήματος χρυσοΐς γράμμασι 
άναγράφονται αί λέξεις «θάλαμος άγίου 
’Όρους», διενεργεί καθ’ άπασαν τήν Μα
κεδονίαν τήν 22)4)49 τόν διά Νόμου κα- 
θιερομένον έτήσιον έρανον πρός ένίσχυσιν 
τών πόρων του.

Στηριζόμενοι είς τά φιλάνθρωπα δμών 
αισθήματα καί είς τό έκδηλον δπέρ τοϋ 
ίδρύματός μας ένδιαφέρον σας πρός εύό-
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καταστατης. Ή  δήμοσίευσις επιβάλλεται, ΐνα μάθη και ό νέος διοικητής 
εως που εκτείνεται ή δικαιοδοσία του καί νά προσπαθήση νά φέρη την 
αρμονίαν εις τον ιερόν Τόπον, εΐπερ ποτεκα'ι άλλοτε άναγκαίαν επί του 
παρόντος, Ό  αποστελλόμενο;: είναι αρκούντως συνετός, ώριμος καί γνώ
στης ού μόνον των άγιορειτικών, άλλα και πάντων των έκκλησ. ζητημά
των, αμα δέ κα'ι μύστης τής διεθνούς πολιτικής καί διπλωματίας. Ό  υπο
φαινόμενος χαίρω, διότι συνετέλεσα εις την τόιαύτην έξέλιξιν και τον τερ
ματισμόν τής διαφωνίας τής Ί .  Κοινότητος προς τό ενταύθα κέντοον.

Έ ν Ψυχικφ τή 12 Μαρτίου 1950
+ Ό  Κοριτσάς Εύλόγιος Κουρίλας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Α Π Ο Γ Ο Ρ Ο ΓΣ^Α Θ Ω  Έ ν Καρυαις τή 31/5/1949

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΆριΘ. πρωτ. 388

Π ρ ο ς
Την Ίεράν Κοινότητα του άγ· Όρους "Αθω

Έ  ν τ α ΰ θ α
Σχετικά Ύμέτερα 132/Κ  καί 13ο/Κ  τής 15/28—5 —1949 

Τήν 'Υμετέραν ΙΙανοσιολογιότηχα δπερήδισχα προσαγορεύομεν.

/ Λ*βίντες χά δπ’άριΗ. 132/Κ xat 135/Κ  
τής 28 λήγ. γράμματα Auxfjc μετά τής 
συν αύτοίς συνημμένων άντιγράφων έκ 
πρακτικών τής άπό 2 8 /4 /1 1 /8 5 /1 9 4 9  συν
εδρίας χ^ς αύτοκαλουμένης Εκτάκτου Δι
πλής Ίεράς Συνάξεως, ής άνέγνωμεν καί 
τήν άπόφασιν περί διορισμού μονίμου έν 
ΆΘήναις αντιπροσώπου τής Άθωίτιδος 
Κοινότητος. δστις καί θά καλήται « Έ π ί-  
τρόπος τοΟ αγίου Ό ρους» κατ’ έπίκλησιν 
τοΟ άρθρου 36 του Κατ. Χάρτου άγίου 
Ό ρους, ώς τοιοότου έκλεγέντος μάλιστα 
δπ* αδτής του Πανοσ. Γέρ. Βασιλείου Κα- 
ρακαλλινου, οδτινος άποδεχθέντος τόν διο
ρισμόν καί πρός άναχώρησιν έπειγομένου 
έκ τοΟ άγίου Τόπου παρεκλήθημεν υπό 
τής δμετέρας Πανοσιολογιότητος διά τήν
έκδοσιν διαταγής ήμών πρός τά καθ’ ήμάς 

δργανα τί,ς Β. Χωρ(κής διά τήν θεώρη- 
σιν τής άδείας αδτοΟ πρός άναχώρησιν.

Μετά πολλής τής σπουδής μελετήσαν- 
τες τό αίτημα τής δμετέρας Πανοσιολογι- 
όιητος καί δή καθ' οσον άφορά τήν έν- 
νομον σχέσιν αυτοΟ πρός τόν Κ. Χάρτην 
τοΟ άγίου Ό ρους.

Ε πειδή τόσον κατά τάς διατάξεις τοΟ 
Κ. Χάρτου άγίου Όρους δσον καί κατά 
τάς τοιαύτας του κυρώσαντος αυτόν Π. 
Δ(τος τής 10. 9. 1926 ποσώς δέν προβλέ- 
πεται υπαρξις μοναχικής άρχήζ υπό τό ό
νομα έκτακτος διπλή ί. Συναξις μηδέ κα
θορίζονται έξουσίαι, δικαιώματα καί δπο- 
χρεώσεις τοιαύτης μοναχικής άρχής έν τή 
Ά θω ΐιιδι Κοινότητι.

’Επειδή ώσαύτως τόσον κατά τόν Κ. 
Χάρτην άγίου “Ορους δσον καί τό άπό 10 
9)26 Π. Δ)μα τό κυρώσαν αδτόν, ποσώς 
δέν προβλέπεται καθιέρωσις προσώπου δ- 
πό τήν έπωνυμίαν «Επίτροπος τοΟ άγίου 
Ό ρους» έδρεύοντος έν ΆΘήναις καί δή έν

«
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άναγκαία προϋποθέσει έν τώ Νόμω μνείας 
περί ιών συνιστώντων τόν θεσμόν νομίμων 
προϋποθέσεων, ήχοι ίδιότητος διοριζόμε
νου (κληρικός, μοναχός ή λαϊκός) προσόν
των αυτοϋ, Ιδρας αυτοϋ, άμα δέ περί κα
θηκόντων καί αρμοδιοτήτων αύτοϋ, παρ3 
έκτός της έν άρθρψ 36 του Κ. X. άγ. ’Ό 
ρους, προβλέποντος περί τρόπον καταβο
λής προσόδων ίεροκοινοπκών τινων υπη
ρεσιών, είσχωρήσεως καί τής φράσεως 
«κοινού έπιτρόπου έκτός τοϋ άγ. ’Όρους» 
άορίστως καί άνευ άπαραιτήτου μνείας των 
άνωτέρω έπισημειωθησών άναγκαίων νο
μίμων προϋποθέσεων περί τοιούτου θεσμού 
ως των φράσεων «κοινοϋ έπιτρόπου» ά- 
πλώς, μηδαμώς καθορ.ζουσών τά τής λει
τουργίας ένός τοιούτου θεσμοϋ καί τών έ- 
τέρων «έκτός τοϋ άγ. "Ορους» έτι άορί
στως παντάπασι μή προσδιοριζουσών ϋπαρ- 
ξιν θεσμοϋ «κοινοϋ έπιτρόπου έν Ά θή- 
να:ς» καί δή έν τή έξουσία, ήν ήθέλησε νά 
δώση είς αύτόν τό, κατά τόν Κ. X. άγίου 
"Ορους, μή προβλεπόμενον μοναχικόν Χώ
μα υπό τήν έπωνυμίαν έκτακτος διπλή *1 . 
Σύναξις.

’Επειδή αύστηράν, Ιννομον καί επιτα
κτικήν έχομεν ύποχρέωσιν, δπως έποπτεύ- 
ωμεν έν τψ άγιωνυμψ τούτφ τόπψ διά τήν 
έπακριβή τήρησιν καί έφαρμογήν τοϋ πε
ρί αυτοϋ Κατ. Χάρτου, προαγόμεθα έφελ- 
κύσαι τήν προσοχήν τής *Γμετ.Πανοσιλ)τος 
έπί τε τής άκυρου συγκροτήσεως τοϋ ρη- 
θέντος μοναχικοϋ Σώματος υπό τήν έπω
νυμίαν έκτακτος Διπλή Τ. Σύναξις*καί τής 
άκυρου καί παρά τόν Νόμον λήψεως υπό 
τούτου άποφάσεως τουτέστι παρά τόν Κ. 
X. άγ. ’Όρους, καί δπομιμνήσκοντες τάς 
έκ τής παραβιάσεως τοϋ Κ. X. βαρυτάτας 
αυτής εύθύνας, παρακαλέσαι αύτήν δπως 
δσον οϊόν τε τάχιον συνερχομένη καί με- 
λετώσα τά δφ’ ήμών ώδε παρατηρούμενα 
σπεύση καί άναθεωρήση τά πρός Ε μάς  
έκπεμφθέντα ύπ3 άριθ. 132 καί 135γράμ ν 
ματααύτής χάριν άκριβείας καί νομιμότη- 
τοςκαί σεβασμοϋ πρός τάυπό τοϋ Κ.Χάρ
του άγ. "Ορους συλλήβδην προβλεπόμενα.

Έρρωσθε έν Κυρίφ
Ό  Γενικός Δ ιοικητής * Ay ίου "Ορους 

flavay . Παναγιωτάκος

ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Π e
Τήν ίεράν Σύναξιν τού 

Έ χομεν τήν τιμήν νά σάς γνωρίσωμεν 
δτι τό καθ3 ήμάς έθνικόν ί'δρυμα (’Αριστο
τέλης), δπερ στεγάζεται είς μέγα περί- 
λαμπρον κτίριον διά τήν άνέγερσιν τοϋ ό
ποιου ή ήθική καί οικονομική σας ένί- 
σχυσις δπήρξαν σημαντικώταται, εις έν- 
δειξιν δέ ιύγνωμοσύνης διά τήν ευεργε
σίαν σας εις έντοιχισμένην πλάκα εις τό 
πρώτον διαμέρισμα τοϋ μεγαλοπρεπούς

Έ ν θεσ)ν(κη τή 6)4)1949

ό ς
άγίουΌ ρους.—Καρυάς 
τούτου οικοδομήματος χρυσοΐς γράμμασι 
άναγράφονται αί λέξεις «θάλαμος άγίου 
’Όρους», διενεργεί καθ* άπασαν τήν Μα
κεδονίαν τήν 22)4)49 τόν διά Νόμου κα· 
θιερομένον έτήσιον έρανον πρός ένίσχυσιν 
τών πόρων του.

Στηριζόμενοι είς τά φιλάνθρωπα υμών 
αισθήματα καί είς τό έκδηλον δπέρ τοϋ 
ίδρύματός μας ένδιαφέρον σας πρός εύό-
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δωσίν των σκοπών του, Σας παρακαλουμεν 
θερμώς, δπως ευαρεστούμενοι προέλθητε 
είς τήν άπόφασιν τής διενεργείας τοΟ έ- 
ράνου τούτου καί μεταξύ τών Ί . Μ. τού 
άγ. ’Όρους διά τών άποστελλομένων υμίν 
διά ταχυδρομικού δέματος 10 μπλόκ τών 
50 άποδείξεων ήριθμημένων.

Ά μ α  δέ τφ πέρατι τού έράνου σάς πα- 
ρακαλοΰμεν θερμώς δπως τό έΕ αύτοΰ προ
ϊόν άποστείλητε είς τό ένταύθα 6ποκ)μα 
Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος, πρός πίστω- 
σιν ιού παρ’ αύτή λ)σμοΰ μα;, τά δέ στε
λέχη τών διπλοτύπων άποδείξεων καί τά 
τυχόν μή χρησιμοποιηθησόμενα τοιαύτα, 
έπιστρέψητε εις ιήν Δ)σιν τού 'Ιδρύματος 
γνωρίζοντες καί ήμΐν τούτο.

Έ ν τή πεποιθήσει δτι θέλομεν τύχη 
καί αύθις τής άρωγής υμών καί ύποστηρί- 
ξεως καί θεωρούντες περιττόν νά ύπογραμ- 
μίσωμεν τήν ιερότητα τού έπιδιωκομένου 
σκοπού μέ βάσιν πάντοτε τήν προσήλω- 
σιν τών τροφίμων μας πρός τήν χριστια
νικήν θρησκείαν, τήν άνεξάντλητον ταύ· 
την πηγήν τής δυνάμεως τής ηθικής, τού 
δικαίου καί παντός άγαθοΰ.

Σάς παρακαλοΰμεν νά δεχθήτε τήν έκ- 
φρασιν τής εύγνωμοσύνης τών 860 περι- 
θαλπωμένων τροφίμων μας, ώς καί τήν 
έκφρασιν τής Ιξαιρέτου πρός ύμάς ύπο- 
λήψεως, μεθ’ ής διατελούμεν.
*© Πρόεδρος του Δ .Σ . *0 Δ ιευθυντής 
Η. Κολοτοϋρος (Τ .Σ.) Δ* Τριμερής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΓ. ΟΡΟΓΣ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

(α/ά. Ί . Κ. 7/25/5 49Η.Λ.) 

Έ ν Καρυαίς τή 2 /6 /1 9 4 9

Ά ριθ , πρωτ. 401

Π ρ ό ς
Τήν *1. Κοινότητα άγ. Όρους Ά θ ω .—Ενταύθα

Σχετικόν υμέτερον 141/19/5 /49  
Τήν 'Γμετέραν Πανοσιολογιότητα ύπερήδιστα προσαγορεύομεν.

ΈπιποΘούντες είς διατήρησιν έργψ καί 
λόγψ παρά τή 'Γμ. Ιΐανοσιολ. τής ής καί 
αί Κ' Ίεραί Μοναί τού άγιωνύμου Τόπου 
κεκράτηνται, ώς έκ τής μεθ’ ’Ημών άλ- 
ληλογραφίας Λύτών δείκνυται, ού μόνον 
έλπίδος άλλά καί πίστεως περί τής έν τφ 
προσώπψ 'Ημών εύρέσεως τού «καταλλή
λου δημοσίου λειτουργού καί γνώστου τών 
έκκλησιαστικών πραγμάτων καί συμπαρα
στάτου έπί τών πολλαπλών αύτοΰ άναγκών 
καί δή τού ένθέρμου ύπερασπιστοΰ τών 
έκπαλαι ίερών θεσμίων αύτοΰ» ύπηγορεύ- 
σαμεν τή 'Γμ. ΙΙονοσιολ. τό ύπ’ άριθ. 
388)49 έγγραφον 'Ημών εις άπάντησιν 
τού ύπ’ άριθ. 135)49 έγγράφου αύτής,

ούτινος τό περιεχόμενον σφόδρα λυπούμε- 
θα δρώμενοι, δτι παντελώς δέν έγένετο 
άντιληπτόν ύπό τής 'Γμ. ΙΙονοσιολ., π ι
θανώς, καί μόνον ούτω δεδικαιολογημέ- 
νως— λόγψ έλλε!ψεως νομοκανονικών γνώ
σεων τών παρ’ Ύμϊν αγίων ’Αντιπρο
σώπων.

Διότι έάν καί έφόσον ή 'Γμ. Ι1αν)της 
πριν ή σπεύση είς τήν πρός 'Ημάς άπο- 
στολήν τού άνωτέρψ ύπ’ άριθ. 141 έγ
γράφου αύτής προετίμα βάσει τού ήμετέ- 
ρου 388 νά έκζητήση τήν γνώμην τών 
Κ' Ί . Μονών καί δή τών έν αύταϊς πα- 
λαιοτέρων Πατέρων θά έπυνθάνετο, δτι 
τό ύπό τών γενικών κανονισμών —βάσει
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τού νομοκανονικού καθεστώτος των όποιων 
πρό τοΟ Κ. X. άγ. Όρους διωκειτο ή 
Άθωΐτις Κοινότης— προβλεπόμενον διοι
κητικόν Μοναχικόν Σώμα «’Έκτακτος 
διπλή ίερά Σύναξις» έλαβεν έν τη ιδιότη
τά του της γενικής Συνελεύσεως τών αγιο
ρειτών πατέρων τήν δστάτην νόμιμον έν 
τολήν δπως καταρτίση τό νέον του άγ. 
Όρους συνταγματικόν πολίτευμα, ήτοι 
τόν Κ. Χάρτην τής 10)5)1924 καί μετά 
ταυτα παύση έχον ίσχύν καί έξουσίαν ώς 
διοικητικόν Μοναχικόν Σώμα έν τη Ά θωΐ- 
τιδι Μοναχική Κοινότητι. Διά τόν λόγον 
δέ τούτον ούδαμοΟ έν τω ίσχύοντι Κ. X. 
άγλ Όρους εΰρητε διάταξις όρίζουσα περί 
τής λειτουργίας αρμοδιοτήτων καί δικαιω 
μάτων αδτοΰ καθόλου, ώς μόνων διοικη
τικών σωμάτων τής Άθωΐτιδος Κοινότη- 
τος θεσπισθέντων α) τής Ί . Κοινότητος 
(τό βουλευτικόν), β) τής *1. 'Επιστασίας 
(τό έκτελεστικόν) καί γ) τής 20μελοΟς 
Δισενιαυσίας Συνάξεω; έν τή περιωρισμέ- 
νη δικ. έξουσία αυτής (άρθ. 43 Κ. X., 
άρθ. G.9 τοΟ άπό 10)9)20 Π. Δ)τος) καί 
τή τοιαύτη τοΟ ψηφίζειν κανον. διατά
ξεις, μή άντικειμένας είς τόν Κ. X. άγ. 
Ό ρους. Έ κ  τούτων καταφαίνεται πόσον 
άστοχος είναι νομικώς ή έκ μέρους Υμών 
έπίκλησις ,τών άρθ. 1 του άπό 10)9)26 
Π. Δ)τος καί 188 του Κ, X., άτινα ευρην- 
ται τεθειμένα καθηκόντως υπό τοΟ νομο· 
θέτου πρός έξήγησιν τής ίστορίας, καί 
μόνον ταύτης, τής ψηφίσεως τοΟ Κ. X., 
έν τή έννοία αύτού ώς συνταγματικού 
χάρτου αυτοδιοικήτου κοινότητος, καθ’ 
δπαγόρευσιν άλλωστε τής έπί τούτου στα- 
θεράς διδασκαλίας τοΟ Συν)κοΟ Δικαίου. 
Καί αί έθνικαί συνελεύσεις τών έλευθέ 
ρων έθνών καί αί δίπλα! άναθεωρητικαί 
ΒουλαΙ κατήρτισαν Κ. Χάρτας Ιίολι- 
τειών, ώς καί παρ’ ήμίν τψ 1804 τψ

1911 κ. ά., καί έν τέλει τών υπ* αυτών

έκπονηθέντων Κ. Χαρτών σημειουται περί 
του άπό μέρους αυτών καταρτισμού καί 
τής ψηφίσεως αυτών χάριν τής συν)κής 
τών πολιτευμάτων ίστορίας, πλήν ευθύς 
μετά τήν έκπλήρωσιν τοΟ νομοθετικού 
αυτών έργου διελύθησαν, Γνα 'λειτουργή- 
σωσιν αί έξουσίαι, περί ών αύται έθεσμο- 
θέτησαν.

’Ακριβώς δέ διότι διερμηνεύομεν όρθώς 
τά περί τής νομικής έννοιας του Μοναχ. 
Σώματος «Έκτακτος διπλή ίερά Σύναξις», 
εις τά δπ5 άριθ. 1)20)9)48 καί 340)10)5)49 
ήμέτερα πρός Υμάς καί τήν 'Ιεράν ’Ε πι
στασίαν έπεζητήσαμεν τήν άναβολήν τών 
έργασιών ένταΟθα μτάς τοιαύτης ’Εκτά
κτου Διπλής, Γνα διά ζώσης έξηγήσωμεν 
περί τής μή ισχύος αύτής νόμψ ώς Μο
ναχικού Σώματος, άλλά τά γεγονότα 
προέλαβον Ε μ ά ς δυστυχώς. Τό δέ έπικα- 
λούμενον δπό τής Ύμ. Π)τος άπόσπασμα 
τής 55ης 1)10)48 Συνεδρίας Αύτής πάλιν 
έξηγει τήν γνώμην Έμών ταύτην διά τών 
λεχθέντων «θά έπεθύμουν έάν ήτο δυνατόν 
νά μοί γνωρίσητε τίνα θέματα θά άπα- 
σχολήσουν ταύτην».

Μία τοιαύτη ’Έκτακτος Διπλή δέν δύ· 
ναται άπό τής ψηφίσεως τού Κ. X. άγ. 
Όρους νά λειτουργή ένταύθα ώς Μονα
χικόν Σώμα. Μία όμως Διπλή *1. Κοινό- 
της άνεπισήμω; καί χάριν ένισχύσεως 
τής άττλή; *1. Κοινότητος, μόνης έπισήμου 
’Αρχής (παρεκτός τής *1. ’Επιστασίας 
καί τής 20μελούς Δισενιαυσίου Συνάξεως) 
τυχόν προκαλουμένη είς σύνοδον δΓ άνταλ- 
λαγήν σκέψεων χάριν τής προόδου καί 
τών συμφερόντων τού άγιωνύμου Τόπου, 
θά ήδύνατο νά συνέλθη πλήν άνεπισήμως 
καί άνευ ούδεμιάς υποχρεώσεως έκ τών 
συμβουλευτικήν καί μόνον ίσχύν δυναμέ- 
νων έχειν άποφάσεών της, ώς τοιαύτην 
δ’ έβλέπομεν τήν μέλλουσαν κληθήναι δπό 
τής Ύμ 11αν)τος κατά τήν ΜΕ' συνεδρίαν
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αυτής, προτείνοντες καί τήν ένώπιον ταυ* 
της συζήτησιν των υφ’ ήμών προταθέν- 
των μηδέποτε φανταζόμενοι δτι ή Τ μ . 
Παν)ότης— καί τότε καί νΟν— θά ήγνόει 
τσιαύτα στοιχειώδη περί τής μοναχικής 
δ)σεως έν ^Αγ. Ό ρ ει ζητήματα.

Καθόσον νυν άφορά τό ζήτημα τοϋ κοι- 
νοφανοΟς θεσμού «έπίτροπος του άγ. 
’Όρους» ματαίως έπιχειρε! δι’ δλως ά- 
σταθών έπιχειρημάτων να άντιμετωπίση 
τάς έν τώ υπ’ άριθ. 388/49  διατυπωθείσας 
νομικάς ήμών παρατηρήσει;. Ούτε μάλι
στα έπικαλουμένη τό πραχτικόν τής Ε'. 
Συνεδρίας Αυτής τής 1/15 — 10—48, έν
θα ώμιλήσαμεν περί άντιμετωπίσεως συ- 
ζητήσεως «άντιπροσώπου», ήγουν άπλοϋ 
νομικοΟ πληρεξουσίου, ώς ή άττό τής ίσχύ 
ος τοΟ Κ. Χάρτου άγ. ’Όρους πρακτική 
όμιλεϊ (ή περίπτωσις του άειμνήστου Η 
λιάκη) μηδέποτε δέ περί «έπιτρόπου μο 
νίμου έν Άθήναις».

Ταυτφ παρατηρουντες καί τήν διαστρέ- 
βλωσιν τής άληθείας μή συμβουλεύοντες 
ώς έκλογήν έπιχειρημάτων, έν άγ.ή καί 
ίερά τελούντες έπιθυμία τής πάση θυσία 
τηρήσεως των άγιορειτικών θεσμίων άλω- 
βήτων άπό πάσης αυτών προσβολής, έν τή 
έξουσία Έμών του ’Επόπτου έπί τής τη
ρήσεως τοΟ άγιορειτικοΟ Νόμου, τουτέστι 
του Κ. X ., συνιστώμεν καί αύθις τή 
Ύμετ. 11αν)τι τήν λεπτοτέραν μελέτην του 
υπ’ άριθ. 388)49 ήμετέρου έγγραφου καί 
τήν συμμόρφωσιν πρός τά αυτόθι παρατη
ρούμενα, πολλώ μάλλον καθόσον προερχό
μενοι πλέον είς διαφωνίαν μετ’ αύτής έπί 
τοΟ έν δψει ζητήματος ήχθημεν ήδη^είς 
τήν έφαρμογήν των υπό του νόμου βριζό
μενων (άρθ. 3 τοΟ άπό 10)9)26 IJ. Δ)τος.

’Έρρωσθε έν Κυρίφ 
Ό  Γενικός Διοικητής άγ. Όρους 

(Τ.Σ.) Π αναγ. Παναγιωτάκος

Π ρ ό ς
Τήν αυτού Εξοχότητα τον έπί των Εξωτερικών μόνιμον Υφυπουργόν 

κ. κ. Π. Πιπινέλην Ε ν τ α ύ θ α

Έξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν οί εύσεβάστως 
υποφαινόμενοι άντιπρόσωποι τής ίεράς 
Κοινότητος τοΟ άγ. ’Όρους, νά φέρωμεν 
εις γνώσιν Υμών δτι μεταξύ τής ί. Κοιν. 
καί του διοικητοΟ κ. Π. Ωαναγιωτάκου 
δέν ύφίσταται άρμονική συνεργασία υπέρ 
ποτέ καί άλλοτε σήμερον έπιβαλλομένη, 
καί τούτο διά τούς έξής λόγους:

Ό  κ. Διοικητής άναλαβών δπηρεσίαν 
άπό τοΟ π. μ. Σ)βρίου κατ’ άραιά δια
στήματα καί έπί ήμέρας μόνον παρέμει- 
νεν έν άγίψ ’Όρει, άπό τοΟ ’Απριλίου δέ 
μονίμως πλέον έγκατασταθείς, άντί νά 6- 
ποβοηθήση τήν I. Κ. είς τήν προσπά- 
θειάν της πρός άνασύνταξιν υλικήν καί

πνευματικήν τοΟ ί. Τόπου, κατατρίβεται 
είς τυπικάς διατάξεις, καί προσκολλάται 
είς τήν στενήν έρμηνείαν τοΟ γράμματος, 
ένώ ώς*γνωστόν ό Κ. Χάρτης τού άγ. Ό 
ρους, ώς ιδιότυπος καί νεοσύστατος νομο
θεσία, πολλά τά κενά έχει είς τε τό διοι
κητικόν καί δικαστικόν αυτού μέρος καί 
τήν έλλειψιν ταύτην άναπληροΟν έν πολ
λοί; ή παράδοσις καί αί πηγαί έξ ών ου* 
τος άπέρρευσεν. Εσχάτως καί παρά τήν 
ώς άνωτέρω γενικήν γραμμήν, έναντίον 
σαφών διατάξεων τού Κ. Χάρτου καί δε
δηλωμένης γνώμης τής ‘1. ’Επιστασίας 
καί τής Διοικήσεως Χωρ)κής, έπέτρεψε 

τήν παραμονήν έν τφ ί. Τόπψ είς πρόσω
πα άνεπιθύμητα καί έπεσκέφθη μετ’ αύ·
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των ένίας *1. Μονάς συνηγορών είς ένερ- 
γείας διασπαστικάς της ένότητος, καί 
άντικρυς άντιθέτους πρός τε τάς άπόψεις 
τοΟ θεοσώστου Κράτους μας καί τό συμ
φέρον του άγιωνύμου Τόπου.

ΙΙρός τούτοις άστόχως χειρισθείς τήν 
προκύψασαν άντιγνωμίαν μεταξύ αύτου 
καί της *1. Κοιν. έν τώ ζητήματι της άν- 
τιπροσωπεύσεώς μας έν Άθήναις, έδη· 
μιούργησεν ώς μή ώφειλε ζήτημα ψυχρό- 
τητος σχέσεων, καί εις τα καίρια θίγον 
όλόκληρον τόν άγιορειτικόν κόσμον.

Καί έπειδή τό ζήτημα τούτο είναι της 
άπολύτου άρμοδιότητος της Ύμετέρας 
Έξοχότητος, λαμβάνομεν τό θάρρος νά έ- 
πεκταθώμεν καί άποσαφηνίσωμεν αυτό 
χάριν της άληθείας καί του καλώς έν· 
νοουμένου έθνικοΰ συμφέροντος.

Γνωρίζει ή Ύμ. Έξοχότης δτι τό ά
γιον "Ορος είχεν άπό αιώνων έπιτρόπους 
Μοναχούς έν Κων)πόλει καί Θεσ)νίκη, 
καί μέχρις έσχάτων λαϊκούς τοιούτους έν 
Άθήναις κατ3 άρχήν καί είτα ένδημοΟν- 
τας άρχιερεΐς, έν Θεσ)νίκη δέ είσέτι τόν 
Μητροπολίτην κ. Γεννάδιον.

'Ωσαύτως γνωρίζει πόσα ζητήματα καί 
πόσαι άνάγκαι άπασχολούσι τόν ίερόν Τό
πον μας, ώς καί πόσαι αί δυσκολίαι περί 
τήν λύσιν τούτων λόγψ της κρατούσης εί
σέτι άνωμαλίας έν τή χώρα καί της άτε- 
λοΟς μέ τήν πρωτεύουσαν συγκοινωνίας 
καί έπικοινωνίας.

Ε πίσης είπερ τις άλλος καί γνωρίζει 
όποία ή κατάστασις τής πολιτικής διοι- 
κήσεως έν άγ. *Όρει άπό διετίας καί 
πλέον, αύτόχρημα τραγικής διά τε τό 
,Κράτος καί τήν χερσόνησον.

Διά τούς λόγους τούτους καί διότι ή δι’ 
έκτάκτων άπεσταλμένων διαχείρησις τών 
ζητημάτων καί άτελής άπέβαινε καί δα- 
πανηροτέρα, προήλθεν ό ί. ήμών Τόπος 
είς τήν άπόφασιν δπως άποστείλη είς Α 

θήνας μόνιμον άντιπρόσωπόν του, πρός 
διεκπεραίωσιν τών έκάστοτε ζητημάτων. 
Παραδόξως δμως καί παρά τήν αγνήν 
πρόθεσίν μας 6 κ. Διοικητής άπηγόρευσε 
τήν άναχώρησιν δΓ "Αθήνας του έκλεγέν- 
τος άντιπροσώπου μέ τήν έξήγησιν δτι ή 
διορίσασα αυτόν ί. διπλή Σύναξις δέν δ- 
φίσταται ώς είς σώμα άφ3 δτου έτέθη έν 
ίσχύϊ ό Κ. Χάρτης καί δτι ούτος δέν βρί
ζει σαφώς τά του θεσμού τής έπιτροπείας 
έξω τοΟ άγ. ’Όρους καί δραττόμενος τής 
ευκαιρίας ήλεγξε τήν ί. Κ. έπί άδαημο- 
σύνη καί έλείψει στοιχειωδών νομοκανο
νικών γνώσεων, ώς άποφαίνεται έν τοις 
πρός αύτήν έγγράφοις του.

Ταυτα καί έτεραι ένέργειαι καί έκφρά- 
σεις τοΟ κ. ΔιοικητοΟ, ύπονοοΟσαι έλλει- 
ψιν έμπιστοσύνης πρός τήν ί. Κ. καί θέ- 
τουσαι έν άμφιβόλψ τά έθνικά αισθήμα
τα τών έν αύτψ άντιπροσώπων, κατεθορή 
βησαν τόν ί. Τόπον καί άπεφασίσθη ή ά- 
ποστολή ήμών ένταΟθα, Γνα σύν τοις άλ- 
λοις διευκρινισθή έν τούτψ ή άποψις τοΟ 
Σου βίπουργείου, καθότι δύο τινα έν προ- 
κειμένψ υποθέτομεν, ή τήν ώς άνωτέρω 
έλλειψιν έμπιστοσύνης τοΟ κ. ΔιοικητοΟ, 
ή τήν έπιδίωξιν εύκαιρίας πρός έπίδειξιν 
τών νομοκανονικών του γνώσεων είς βά
ρος μας. Είς άμφότερα δμως νομίζομεν 
σφαλεράν τήν κατεύθυνσίν του, διότι ε ί
ναι τοις πάσι γνωστόν δτι τό άγ. ’Όρος 
ουδέποτε άπέστη τής έθνικής γραμμής, 
άλλα καί πάντοτε γνωρίζει ποϊα τά έκ 
τών διεθνών συνθηκών τοΟ Κ. Χάρτου 
καί του Συντάγματος δικαιώματα τών Ε λ 
λήνων πολιτών του. Ασχέτως δμως πρός 
ταΟτα, μία στοιχειώδης διοικητική φρό- 
νησις καί προοπτική έκ μέρους τοΟ Διοι- 
κητοΟ, μία απλή είσήγησίς του διά τό τυ
χόν άσύμφορον τής άνασυστάσεως τοΟ θε- 
σμοΟ, θά παρεμέριζεν άμέσως τό ζήτη
μα, άλλ* ό κ. Διοικητής άντί νά εύρίσκε-
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χαι έν άγ. *Όρει χατά τάς ημέρα; των Συ
νάξεων Δισενιαυσίου καί Διπλής, παρέ- 
μεινεν έν θεσ)νίκη xal άντί νά συστήση 
εις τήν ί. Κ. δταν ήλθε, μιχράν αναμονήν 
μέχρις άποσαφανίσεως χοΟ ζητήματος υπό 
του Υπουργείου, άνέμενε σκοπίμως σιω
πών τήν θεώρησιν του πιστοποιητικού 
άναχωρήσεως του έπιτρόπου μας,Γνα δρατ- 
τόμενος τής ευκαιρίας κολαφίση αύτήν 
χατά πρόσωπον, διά τής ρητής πρός τού- 
το άρνήσεώς του.

'Ομολογούμεν δει δέν έχομεν τάς νο- 
μοχανονικάς γνώσεις του χ. Ιΐαναγιωτά- 
χου, έξιστάμεθα δμως, πώς έπΐ 40ετίαν 
δλην, έλευθέρου βίου, ούδεμία Έ λληνιχή  
Κυβέρνησις ήμφισβήτησε τό διχαίωμα τής 
άντιπροσωπείας μας, καί πώς τόσοι Διοι- 
χηταί πρό αυτού δέν διέγνωσαν τήν άνυ- 
παρξίαν τής Ί . Διπλής Συνάξεως.

Εκείνο τό δποίον γνωρίζομεν καί τό ό
ποιον ένδιαφέρει καί τό Κράτος καί ήμάς

χαί επί τό οποίον νομίζομεν δτι δποχρε- 
ούμεθα νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τού 
Σου Υπουργείου μας, είναι ή θέσις τής 
μεταξύ Ί . Κ. καί Διοιχήσεως συνεργα
σίας, παν άλλο ή άρμονική σήμερον χαί 
τό καθήκον τής Ύ . Έξοχότητος δπως 
διευθετήση ταύτην πριν ή λάβη έντασιν 
μεγαλυτέραν, έπί ζημία προφανεί των 
έθνικών συμφερόντων έπί του άγιωνυμου 
"Ορους.

ΤαΟτα χαθυποβάλλοντες τή Τ . Έ ξο- 
χότηχι καί άναμένοντες τήν ώς έν παντί 
χαί πάντοτε ευμενή χρίσιν χαί έπίλυσιν 
χαί έπί τού ζωτικού τούτου διά τόν ί. Τό
πον μας ζητήματος, διατελούμεν μετά 
βαθύτατου σεβασμού, διάπυροι πρός θεόν  
εύχέται.

Οί ’Αντιπρόσωποι τής Ί . Κοινότητος 
τού *Αγ. "Ορους "Αθω 

Έ ν ’Αθήναις τή 24 ’Ιουνίου 1949

Π ρ ό ς
Τόν Έξοχώτατον Υπουργόν των Οικονομικών κ. Δ. Χέλμην

Ε ν τ α ύ θ α
Έξοχώτατε χ. Υπουργέ, 

β£ές άντιπρόσωποι τού άγ. "Ορους λαμ- 
βάνομεν χαί αύθις τήν τιμήν νά Σάς πα- 
ραχαλέσωμεν δπως ρυθμίσητε τό ζήτημα 
τής άναπροσαρμογής τών μετοχικών μ ι
σθωμάτων. Δύο μήνας περιμένομεν εδώ 
Κε Υπουργέ διά ζήτημα έξηκριβωμέ- 
νον άπό πάσης πλευράς.

’Από τού π. Μαρτίου ή ί. Kotv. δι? έ 
χτάχτου άποστολής ένημέρωσε τό ύπουρ- 
γεϊον τών έξωτεριχών διά τάς οίχονομι- 
χάς άνάγχας τού άγ. *Όρους.

Άπεστάλημεν χαί ήμείς ένταΟθα χαί 
δπεβάλλαμεν γραπτώς τά τής χαταστά- 
σεως. Τό ύπουργείον τών Έξωτεριχών 
βάσει τών πληροφοριών χαί τού διοιχη-

τού τού άγ. "Ορους, άλλά χαί τής βε- 
βαιώσεως χαί του χ. Μηχανικού τού δ- 
πουργείου Συντονισμού, είδιχώς εις άγ. 
"Ορος άποσταλέντο; πρό μηνός, είσηγήθη 
τήν δσον ένεστι διχαιοτέραν άναπροσαρ- 
μογήν Γνα αί ί. Μοναί δυνηθώσι χαί στη- 
ριξωσιν δχι μόνον τό έμψυχον δλικόν αυ
τών, δι’ άνθρωπινοτέρας διαβιώσεως άλ
λά έπιδιορθώσωσι καί τά οίχήματα αδ- 
τών, Γνα μή καταρρεύσωσι.

Πέρυσι, Κύριε Υπουργέ,μάς έδώσατε 1 
δισεχατομμύριον, δηλαδή 500.000 δραχ. 
κατ’ άτομον. Πώς θά διατηρηθή έν άτομον 
μέ τό ποσόν αότό; ή μία Μονή μέ 30—40  
έχατομμύρια; ένώ ό μέσος δρος έξόδων 
τών Μονών είναι 2 5 0 —300 έχατομμύρια.



Μόνον διά τό δπουργείον Εφοδιασμού, 
τό όποιον προχθές μάς παρεχώρησε τόν 
σίτον καί τά άλευρα, ώς καί μερικά έφό- 
δια του δελτίου θέλομεν 1 δισσεκατομμύ* 
ριον καί διά τάς κατά μήνα διανομάς έ- 
τέρων 10 μηνών έτερα 1500 έκατομμύ- 
ρια καί ταΟτα διά 100 δράμια ρύζι, 100 
καφέ, 200 ζακχάρεως καί λίγα φασόλια. 
Έρωτήσατε τόν κ. Άβέρωφ, κ. Υπουργέ, 
καί 0ά πληρρφορηθήτε μέ ποιαν πολυτέ
λειαν ζώμεν είς τό άγ· ’Όρος, άγοράζο- 
μεν τά σπασμένα φασόλια των 450 δραχ. 
κατ’ όκάν καί τά κτηνοτροφικά κουκιά 
διά νά έπαρκέσωμεν. Ένώ είς τά Μετό- 
χιά μας τά καταληφθέντα υπό τοΟ Κρά
τους ζοΟν 40.000 οίκογένειαι προσφύγων 
καί άκτημόνων.

Έάν, Κε Υπουργέ, τά έζητούσαμεν έ- 
λεημοσύνη, βεβαίως δεκτόν θά ήτο καί τό 
έλάχιστον ποσόν.

Τό άγ. ’Όρος έδωσεν δλην τήν περιου
σίαν του, ή όποια έκτιμηθεΐσα υπό τοΟ 
Κράτους βάσει τών τιμών μιας διετίας 
1925 -1 9 3 0  άπέδωσεν δποχρέωσιν έτη 
αίας είσφοράς του Κράτους πρός τό άγ. 
Ό ρος 15.000.000 δραχ. αί όποΐαι μέ μέ-

σην τιμήν λίρας κατά τήν ώς άνω δετίαν 
300 δραχ. ίσοδυνάμουν πρός 45.000 λί
ρας. Σήμερον ζητοΟμεν τόν τρίτον του 
ποσού τούτου, ί'να καί ήμεις ζήσωμεν καί 
τό Κράτος είς τάς δυσκόλους περιστάσεις 
ταύτας μή στενοχωρήσομεν.

Έάν πιστεύετε δτι δπάρχει τρόπος άλ
λος καλύψε,ως τών δαπανών μας, τών ά- 
πολύτως άναγκαίων, καί έάν νομίζετε δ- 
τι τό Κράτος δεν δπέχει δποχρέωσιν 
πρός τό άγ. Ό ρος ή καί δτι μάς θεωρεί 
περιττούς πλέον, άς μάς τό είπήτε νά ά- 
ναχωρήσωμεν έντεΟθεν τό ταχύτερον. Ή- 
άποστείλασα ήμάς ί. Κοιν. έχουσα λόγους 
νά πιστεύη δτι τό θεόσωστον ήμών Κρά
τος δέν εδρίσκεται σήμερον είς τήν θέσιν 
τοΟ 1 9 4 0 —1945, έλπίζει θετικώς δτι ή 
Σεβαστή Κυβέρνησις θά φανή στοργική 
καί δικαία καί θά θελήση νά κάλυψη μέ
ρος τουλάχιστον τών άναγκών μας τάς ό- 
ποίας τόσον άπαραιτήτους καί έπειγού- 
σας εδρήκε καί τό δπουργείον τών Ε ξω 
τερικών είς δ δπαγόμεθα.

Μετά τιμής καί σεβασμού 
Οί ΙΙληρεξούσιοι τοΟ αγίου Ό ρους

Ά θήναι 8 Αύγούστου 1949
ι τά  gyypaqpa)

!7— .

ΙΜ 9 Ι UIIMMI Ul IUPMMI
Άπάντησις είς τον κ. Άλ. Πώπ

’Αξιότιμε κ. Διευθυντά
Μετά πολλής άγανακτήσεως παρακολουθοϋμεν τά περί αγίου Όρους ει

ρωνικά καί βλάσφημα άρθρα, άπερ πρό διμήνου δημοσιεύονται είς τό φύλλον 
«Τά Νέα»δπό του κ .Ά λ. Πώπ.Ούδένα λόγον θά έκάμνομεν,έάν δέν έθεωροϋμεν 
τοιαϋτα δημοσιεύματα έπιζήμια διά τήν έθνικήν δπόθεσιν καί έάν δέν παρηνω- 
χλούμεθα παρά πολλών φίλων του Ιερού μας τόπου νά άπαντήσωμεν είς τόν άθυ· 
ρόστομον άρθρογράφον σας/Έλλην αυτός καί γόνος ήρώων καί λογίων προγόνων 
ένδόξου καί άθανάτου νήσου τών Ψαρών του 1821, περιέρχεται τελείως άδι- 
άφορος τά σεπτά του "Αθω σκηνώματα, άπερ καί άλλόθρησκοι Οαυμάζουσι καί

(
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σέβονται καί σόμπας 6 πεπολιτισμένος θεωρεί τό σέμνωμα της όρθοδόξου άνατ. 
Εκκλησίας. Έπεσκέψατο μόνον τον ναόν του Πρωτάτου καί Ιθαύμασε τόν 
περιώνυμον του Πανσέληνου Πρόδρομον, άλλα φευ! τό αίσθημα αυτό zb έγκα- 
ταλείπει μόλις έξηλθεν εις την άγοράν καί άντίκρυσε τον θεότρελλον καί 
γνωστόν ρασοφόρον Κώσταν. « ’Αργότερα,γράφει,σ'ένα μαγαζάκι του Πρωτάτου 
καθισμένος στήν καρέκλα άντίκρυσα καί πάλι, τήν φορά δμως αυτή όλοζώντα- 
νο τόν Ίωάννην τον Βαπτιστή στή μορφή ένός μισότρελλου γέροντα μονάχου 
μέ άνάκατη τήν βρωμερή του κόμη καί μέ σκισμένο τό ράσο του που μουρμού
ριζε άνοίκειες για τόνίερο χώρο βωμωλοχίες...»(1 Ιουνίου σ. 3).Τίποτε δ άσύ- 
νετος αυτός προσκυνητής δεν ευρε άξιον σεβασμού! Ό  άείμνηστος, Ζαχ. ΙΤα- 
παντωνίου (’) καί παλαιότερον ό Μωραϊτίδης, δταν είσήρχοντο είς τήν έκκλη- 
σίαν ή εις τήν τραπεζαρίαν, περιήρχοντο είς εκστασιν καί έκοπίαζον πολύ οί 
μοναχοί νά τους άποσπάσουν, αυτός ούτε έσκέφθη νά καθίση είς τήν λειτουρ
γίαν να προσευχηθή καί νά δοκιμάση τήν ψυχικήν άγαλλίασιν, ούτε είς τήν 
τραπεζαρίαν νά συμφάγη μετά των κοινοβιατών, δπου έ ευλαβής Μωραϊτίδης 
έσταμάτησε καί δταν ό τραπεζάρης τόν έβίαζε νά φάγη άπήντα* «έμόν βρω
μά έστι τό άκούειν τόν λόγον του Θεοΰ» καί έβλεπεν άτενώς πρός τόν μανδυο- 
φορεμένον μοναχόν, δστις άπό του άμβωνος άνεγίνωσκε τό συναξάριον του αγί
ου τής ήμέρας. (βλ. Τό ιερόν κοινόβιον του Διονυσίου, έν Παρνασσψ ΙΖ \ 1894 
σ. 17 — 32). Πταίουσιν οί άδελφοί Ξενοφωντινοί, δπου είς ήμέραν πανη- 
γύρεως τής Μονής δεν τόν έστειλαν είς τήν «κουζινιέραν» (ουΐως δνομάζει τό 
μαγειρειον), άλλά τόν ώδήγησαν είς το συνοδικόν νά συμφάγη μετά των έπι- 
σήμων διά νά γράψη πράγματα φανταστικά, χλευαστικά,«τό τρικούβερτο γλέν- 
τι πού μόνον καλόγεροι ξέρουν νά διοργανώσουν». Τ ί πρώτον τί δ’ΰστατον νά ά- 
παριθμήσωμεν έκ τής τερθρείας των λόγων του; έκεϊνο δμως, δπερ δεν θά ήδυνά- 
μεθα ν’ άποσιωπήσωμεν, είναι δτι ό κύριος αυτός είς τό γενικόν παράπονον των 
'Αγιορειτών, δτι δεν έρχονται νέοι νά μονάσουν καί κινδυνεύουν νά διαλυθώσιν, 
αί Μοναί, άφιερώνει ολόκληρον άρθρον. «Διατί δεν πηγαίνουν πιά μοναχοί 
στό άγιον "Ορος» (6 Ίουν. σ. 3) καί προσπαθεί, καί άν υπήρχε καί νέος τις 
κλίνων πρός τόν μοναχισμόν, νά τόν δηλητηριάση καί δταν άντίκρυσε τούς 
όλίγους νέους κάμνει τήν άποστροφήν. «Μά είναι δουλειά αυτή νά φεύγουν 
νέοι άνθρωποι άπό τόν άγώνα τής ζωής για νά πάνε νά κλειστούνε μέσα 
στά μουχλιασμένα ντουβάρια των μοναστηριών ; Νά φεύγουν σέ μιά έποχή, 
δπου τά πάντα είναι πάλη, πάλη ατελείωτη για τήν έπιβίωσι;... Πρωτά
κουστο είναι τό παράπονο σάν νά μούλεγε κάποιος πώς στις φυλακές δέν ό- 
πάρχει φυλακισμένος καί δι9 αυτό θά κλείσουνε τά δεσμωτήρια!» καί θέτει 
είς τό στόμα προϊσταμένου Μονής μεγάλης, δστις έπήγεν είς τό άγιον *Όρος 
άπό ήλικίας 17 έτών καί έζησεν έκεϊ έξήκοντα δλα έτη, λόγια τά όποϊα

(‘)Κατέβη τό μεσονύκτιον είς τήν άκολουθίαν—ήχο είς τήν Μονήν Βατοπεδίου— 
ήτο Αύγουστος μήν καί τά στασίδια σχεδόν ήσαν άδεια, διότι έκείνην τήν ώραν ένεκα 
των κυνικών καυμάτων δέν είχον κοιμηθή οί πατέρες, έν τούτοις έκεϊ ένεπνεύσθη καί 
έγραψε τω 1930 τόν «Βυζαντινόν δρθρον». Άθήναι 1936.
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είμαι βέβαιος δτι δεν έλέχθησαν ποτέ, δτι θεωρεί έγκλημα δτι έγινε καλόγε
ρος ένώ θα ήμποροϋσε νά γείνη «άγωνιστής μέσα στή ζωή» και προσθέτει 
«πώς λίγοι καλογέροι στάθηκαν σαν καί μένα στό ύψος τής πνευματικής 
τους άποστολής καί λίγοι μπορούν νά κλείσουν τά μάτια— πάλι σαν κ ι9 έμέ- 
να—μέ τη χαρά πώς δεν έρράκωσαν τήν πραγματική ύπόστασι τοϋ "Αθω πού 
πρέπει καί ήτανε άλλοτε, μά σήμερα δεν είναι πιά, τό άγιο βουνό των φιλοσό
φων καί των Ινατενιστών στα υπερκόσμια» καί έξαγγέλλει ταϋτα περί τής πα- 
ρούσης καί τής μελλούσης τοϋ "Ορους καταστάσεως : «άμάθεια φοβερή κρύ
βει μέσα στους σαρακωμένους χιτώνας της ή πολιτεία τοϋ "Αθω, άμάθεια μαζύ 
μέ κακότητα καί ταπεινά ένστικτα. Καί τό άγιον "Ορος σάν μία νέα γερμανι
κή Βαλχάλα (γρ. Βαλχάλλα, είναι τό μαγικόν καί φοβερόν κρυσφύγετον των 
ήττημένων άνθρωποφάγων ήρώων), θά γκρεμνιστή κάποιο σκοτεινιασμένο 
δειλινό μέσα στις φλόγες καί τήν πυρκαϊά καί τήν καταστροφή...» καί επ ι
φέρει ό άρρητογράφος δτι μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς «πώς ταυτόχρονα 
ευχή καί κατάρα θά έδινε σέ κάθε άνθροmo νά μή μιμηθή τό παράδειγμά του» 
6— 6— 50. Καί δι9 δλης τής άρθρογραφίας έξακολουθεί είς τόν ίδιον τόνον 
τό τραγοϋδί του διά νά άποδείξη, δτι σήμερον δέν υπάρχουσιν έρασταί τοϋ μο- 
ναχικοϋ βίου καί αν τις μεταβαίνη είς τό άγιον "Ορος, τοϋτο πράττει, ή 
δι9 έγκλημά τι, ή νά άποφύγη τό στρατιωτικόν ή τέλος καί έκ τής πείνης.

«"Ημουνα ό 7ος γυιός μιας φτωχής, φτωχοτάτης οίκογενείας πού ζοϋσε 
στό χο)ριό της πεθαίνοντας από τήν πείνα. Ζοϋσε άργοπεθαίνοντας... γιά νά 
σωθώ άπό τόν άφανισμό σκέφθηκα τό άγιον "Ορος* Ίουν. 6— 50,καί 8ταν ήρώ- 
τησε τόν γέροντα τοϋ νεαροϋ ύποτακτικοϋ (βεβαίως τυπογρ. λάθος είναι τό 
«υποστατικό»!) έλαβε τήν έξής άπάντησιν : «ψοφοϋσαν τής πείνας οί δικοί 
του στό χιυριό καί ό πατέρας του μέ παρεκάλεσε νά τόν πάρω στό άγιον 
"Ορος γιά νά λείψη ένα στόμα άπό τό καθημερινό δείπνο τής οίκογενείας», 
άλλ9 άντιφάσκει καί παραπαίει ό άρθρογράφος, δστις λησμονεί, δτι παρέβαλε 
τά μοναστήρια πρός δεσμοηήρια, καί έροπώ αυτόν* ποιος, δσον καί πεινασμένος 
άν είναι θά έκρουε τήν θύραν τών φυλακών ζητών νά καταδικάση έαυτόν εντός 
αύτών; Μέ αύτά θέλει ούτος νά εϊπη δτι ούδείς σήμερον άπό εύλάβειαν μετα
βαίνει είς τό άγιον "Ορος.

Ό  Ζαχ. Παπαντωνίου είς τόν «"Αθωνά» του (Άθήναι 1935), τό θαυμά- 
σιον τοϋτο μυστικοπαθές βιβλίον, οπού άναλύεται ή ίδεολογία καί ψυχοσύνθε- 
σις τοϋ μοναχοϋ, (*) έπιμένει πολύ είς τό αίτιον,τό όποιον Ιξιυθεί τούς νέους νά 
άφήσουν τόν κόσμον καί νά άπομακρυνθοϋν είς τόν έρημικόν "Αθο). Καί άνα- 
φέρει νέον, δστις κατελήφθη υπό θείου έρωτος καί μόλις έφθασεν είς ήλικίαν 
20 έτών άφήνει τήν τέχνην του— ήτο άριστος έπιπλοποιός, άφήνει περιουσίαν- 
διότι ο πατήρ του ήτο κτηματίας— καί κλείεται είς τό μονύδριον τοϋ αγίου 
Δημητρίου, άνήκον είς τήν μονήν τοϋ Φιλόθεου. Ό  δυστυχής γέρων πατήρ του,

‘) Πρός συμπλήραπιν τών γραφομένων τοϋ Παπαντωνίου θά παρέπεμπον τόν ά· 
ναγνώστην είς διατριβήν μου «*0 αγιορείτης, πώς πραγματοποιεί τό ιδεώδες αύτοϋ» 
δημοσιευθείοαν είς τήν « ‘Αγιορ. βιβλιοθήκην, έτ. ιγ' — ιε' 1948— 1950.
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αυτόν έχων τό στήριγμα τής οίκογενείας (είχε καί όκταετή υίόν, άλλα καί 
αυτός, με τήν αυτήν τραγικήν περιπέτειαν, 16ετής εύρε τόν αδελφόν του καί 
ήκολούθησεν αυτόν) έτρεξεν άμέσως να άποσπάση τόν υιόν του, άλλ’ οδτε οί 
λόγοι ούτε τά κλαύματά του έπεισαν τόν νεοφώτιστον.’Ηναγκάσθη νά καταφυ
γή εις τήν έξουσίαν, καί ό Καϊμακάμης του άγιου *Όρους έστειλε καί ώδήγη- 
σαν τόν λιποτάκτην τής πατρικής έστίας εις τό καραβάνι των ξενιτευμένων,δπερ 
έφευγε δια τήν Κορυτσάν.’Αλλ’αυτός νυκτός έδραπέτευσε καί εύρίσκεται έν τοις 
ζώσι μέχρι σήμερον καί είς τό ίδιον μονύδριον άγων τό 85 έτος τής ήλικίας. (*

’Αποτεινόμενοι πρός ύμάς, κ. Διευθυντά, καί πρός τό νοήμον έλλ. κοινόν, 
θεωροϋμεν περιττόν νά άπαντήσωμεν εις τάς τοιαύτας έρεσχελίας καί άνατρε- 
πτικάς ιδέας. Τόν παραδίδομεν εις τήν κοινήν περιφρόνησιν. Τούτο μόνον λέ- 
γομεν, 3τι καθ’ ον χρόνον τό άγιον *Όρος παραχωρήσαν δλα τά μετόχια πρός 
έγκατάστασιν των άδελφών προσφύγων έστερήθη των προσόδων, άγωνίζεται δε 
διά τήν έπιβίωσιν καί κατορθούνει έκ των ιδίων πόρων νά συντηρηθή καί νά 
διατηρήση τήν πατροπαράδοτον γνωστήν φιλοξενίαν καί τά ιερά σκηνώματα, 
τά κειμήλια καί τούς άλλους προγονικούς θησαυρούς καί πρό παντός τά αρχαία 
τυπικά καί τάς μεγαλοπρεπείς θρησκευτικάς τελετάς, φρονοϋμεν, δτι δ τά ά- 
νωτέρω γράφων όποσκάπτει τά θεμέλια του ιερού μας Τόπου, δπερ είναι τό προ- 
πύργιον του χριστιανισμού καί τό ιερόν παλλάδιον του έλληνικού Έθνους. Έ -  
χομεν τήν πληροφορίαν, δτι διατελοϋσιν έν άναβρασμψ σύμπαντες οί άγιορεί- 
ται διά τόν διασυρμόν καί τήν άγρίαν πολεμικήν.

Υπάρχει δέ φόβος νά κλείσουν τάς πύλας είς τοιούτους Έλληνας δημο
σιογράφους, οίτινες έκουσίως ή άκουσίως γίνονται κήρυκες των άντιχριστια- 
νικών σκοπών τού κομμουνισμού καί καταβάλλουσιπάοαν προσπάθειαν νά όποτ 
νομεύσωσιν έν καθεστώς αίωνόβιον, δπως είναι ή χιλιετής άγιορειτική πολιτεία. 
Δέν ϋέλομεν ποτέ νά πιστεύσωμεν, δτι τό σεπτόν τούτο ίδρυμα,δπερ έσεβάσθη έ 
πανδαμάτωρ χρόνος καί έπιδρομείς καί βάρβαροι, δπου τό Βυζάντιον ζή έν δλη 
τή μεγαλοπρεπείς,οί Έλληνες, ό περιούσιος λαός τού θεού,άπεφάσισαν άρδην 
ν’ άνατρέψωσι. Μή γένοιτο Χριστέ βασιλεύ!

Λυπούμαι, διότι τόσον άποκαρδιωακή παρουσιάζεται ή ’ νοοτροπία των 
Νεοελλήνων, οιτινες καί εις τούτο διίστανται των άρχαίω/ παρασίγγας. Ε 
κείνοι καίτοι δέν είχον έπίγνωσιν τής άληθείας, ήσαν θεοφοβούμενοι καί εις 
άκρον μυστικοπαθείς, δέν ήρκούντο είς τά Έλευσίνια καί τά άλλα έν Άθήναις 
μυστήρια, άλλ’ ένδιέτρτβον καί εις δρη, δπερ είχον άνακηρυχθή ιερά, ως δ Ά -  '  
θως, τό Γάνος, τό Λάτρον (ή Λάτρος), δπως καί ή Σαμοθράκη. Εις ώρισμένας 
έποχάς τού έτους έγκατέλειπον τόν κόσμον, καί, ϊνα μεταρσιωθώσι καί έπικοι- 
νωνήσωσι μετά τού θείου κατέφευγον εις τά δρη ταύτα καί τάς έρήμους, μα
κράν τής τύρβης καί όχλαγωγίας, εις τόν Ά θω  μάλιστα, εις ού τούς πρόπο- 
δας ύπήρχεν ή Ούρανόπολις. ’Ενταύθα έλατρεύετο ουχί ή πάνδημος,άλλ’ή κα
τά Πλάτωνα ουρανία ’Αφροδίτη, δπερ προεφοίβαζε τήν ουρανίαν Παρθένον

1) Δέν γνωρίζω ποίος έδιηγήθή τό γεγονός τούτο είς τόν συγγραφέα, άλλ* είναι 
πολλοί γέροντες δπου γνωρίζουν αύτό διότι έκαμεν ίσχυράν τψ καιρψ έκείνφ έντύπωσιν.
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Θεοτόκον, καί άνωθεν έπί της κορυφής του γιγαντώδους καί ύπεργείου δρους, 
ο άθφος Ζευς. Σήμερον έκεί άκριβώς άνυψούται ο ναός τής Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χρίστου. "Ηθελον καί τούτο νά προσθέσω διά τόν άμύητον νέον, 
oxt καί οί φιλόσοφοι κατέφευγον είςτό "Ορος διά νά λύσωσι σπουδαία προβλή
ματα «Ιχρφντο φροντιστηρίφ», κατά τόν Φιλόστρατον. Ό  πνευματικώς άστοι- 
χείωτος Πώπ ού μόνον των άρχαίων Ελλήνων δεν έχει τήν άρετήν, άλλ9 ού
τε των Βυζαντινών, οϊτινες κατέστησαν τό ’Όρος τόπον άγιότητος, δθεν καί 
τήν έπωνυμίαν άπέδωκαν αύτφ, καί «πόλιν ουράνιον» (Καντακουζηνός) ώνό- 
μασαν. Είπε δε καί ό αύτοκράτωρ Ανδρόνικος Β ' Παλαιολόγος: «Εί δέ παρά
δεισον έτερον ή κατάστερον ουρανόν ή καί άρετών πασών καταγώγιον τοϋτ9 άν 
τις καλέσειεν ούκ άν τις άμάρτοι του δέοντος».Γερμανός σοφός καθηγητής βυ- 
ζαντιολόγος, ό κ. Φραγκίσκος Dolg-er, έκ τών τελευταίως γραψάντων περί 
αγίου "Ορους είς πολυτελέστατον λεύκωμα «Monchsland Athos»,0lv ευρίσκει 
λόγους ικανούς νά έξάρη τήν δόξαν καί τό μεγαλεϊον αύτού. Ούτος πλέκει τόν 
έκπρεπέστατον ύμνον ε?ς τούς μοναχούς, διότι συνέδεσαν τήν άσκησιν μετά τής 
έπιστήμης τών γραμμάτων, καί τήν προσευχήν μετά τής καλλιτεχνίας, καί 
τήν ευσέβειαν έν γένει μετά τής φυσιολατρείας, πλουτίσαντες τήν χλωρίδα του 
"Αθω καί άναδείξαντες αύτήν διά συντόνου καλλιεργείας υπόδειγμα άριπρεπές 
είς τούς περί τήν γεωπονίαν άσχολουμένους. Περί τής χλωρίδος του "Αθω έξ- 
εδώκαμεν τψ 1935 τόμον σχεδόν τριακοσιοσέλιδον υπό τόν τίτλον «Δασονομία 
καί Γεωπονία πάλαι τε καί νυν, "Αθως, φώς έν σκότει κτλ.». Καί έρωτώ ήδη* 
είς τίνας όφείλεται τό θαύμα τούτο; τί θά ήτο ό"Αθως, cu οί κάτοικοι δεν ήσαν 
μοναχοί; δτι είναι τά άλλα βουνά τής Ελλάδος,κατσάβραχοι.Καί όμως οί ώς τόν 
Π ώπΈλληνες «βλέποντες, ού βλέπουσιν»,έτύφλωσεγάρή άμάθεια καί τό πάθος 
τήν διάνοιαν αυτών καί άφέντες τήν ευθείαν καί δεξιάν δδόν έστράφησαν πρός τήν 
σκολιάν καί άριστεράν. Τφ 1929 διέτριβον ε?ς Θεσ)νίκην πρός έκδοσιν τής 
•/.‘Ιστορίας του άσκητισμοϋ», δτε είδον είς τάς έφημερίδας, δτι Γαλλίς τις δπο- 
δυθείσα τόν άνδρα, ή Μαρία Σουαζύ, έπεφοίτησεν είς τήν πόλιν,διότι είχε στοι
χηματίσει δτι θά είσήρχετο ε?ς τό άγιον "Ορος,άλλά προδοθείσα κατ9οίκονο- 
μίαν τής κυρίας Θεοτόκου, τής έφόρου τού ιερού Τόπου, ήτις δεν θέλει άλλη 
γυνή νά πατήση εκεί, άνεχαιτίσθη υπό τών άρχών - έλαβον μέρος είς τήν έν- 
έρ^ειαν αύτήν-.Μετ* όλίγον έκυκλοφόρει λιβελλογραφία κατά τού αγίου "Ορους 
ευτελής καί βωμολοχική υπό τόν τίτλον: «M aryse Choisy,Un mois chez les 
hommes» Paris ι9 ^ 9  ΙΟον, σ. 1254. Εύλόγως άπεδόθη είς τόν εύλαβέστα- 
τον(;)έκείνον Έλληνα, οστις άνέλαβεν ό οίκτρός νά γείνη υπηρέτης τού θαύμα
τος καί νά δδηγήση τήν Γαλλίδα είς τά άδυτα τών ιερών Μονών, δπου δασχυ- 
ρίζεται,δτι δήθεν είσήλθεν/Ητο τόσον άλγετνή ή έντύπωσις δλων τών έν Ευρώπη 
θαυμαστών τού Τόπνυ καί τού χριστιανικού κόσμου,δστις τόν θεωρεί μετά τόν ά 
γιον Τάφον τό ίεροκατον προσκύνημα, ώστε ήναγκάσθη νά διαψεύση τόν συγ
γραφέα καί νά ομολογήση, δτι ουδέποτε έπάτησε τόν πόδα είς τό άπηγορευ- 
μένον ταίς γυναιξί έδαφος τού "Αθω, καί έξητήσατο μετά δακρύων συγγνώμην 
παρά τών αγίων Πατέρων καί συγχώρησιν παρά θεού, διότι έγένετο άφορμή
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σκανδάλου καί έπέρριψεν δλην τήν ευθύνην εις τούς σκανδαλοθήρας. "Ελληνας. 
Ούτως έγραψε πρός τήν Ί .  Κοινότητα καί ή έπιστολή διεβιβάσθη δια του προ
έδρου της Δημοκρατίας του άειμνήστου Παύλου Κουντουριώτου καί έδημοσι- 
εύθη εις τόν ήμερήσιον τύπον. Δυστυχώς ή σκανδαλοθηρία δεν έσταμάτησε, 
συνέχισεν ό άσεβέστατος καί βωμολόχος Κορνάρος,^ δστις Ιπύκνωσεν έπειτα 
τάς φάλαγγας των έλασιτών.Είναι λίαν γνωστόν τόκατάπτυστον τούτο ύβρεολό- 
γιον,ώστε δέν είναι άνάγκη ένταϋθα να μολύνωμεν τάς άκοάς των άναγνωστών. 
θά  άναφέρω μόνον ένα μαργαρίτην έκ των «ληστρικής φιλολογίας»τών Ε λ λ ή 
νων θαυμαστών τών άρχιληστών Νταβέλη, Μπαλούρδου, Γιαγκούλα, Ρετζαίων 
καί λοιπών συγχρόνων.

Τό βιβλίον έξεδόθη Ιν Άθήναις 1933 δαπάναις, (ώς έχω λόγους νάπι- 
στ-εύσω) του μεγάλου έφοπλιστοϋ Λεωνίδα Εμπειρικού (χωρίς άσφαλώς νά τό 
άναγνώση) καί φέρει εύφημον τίτλον «Ληστές» έγράφη δέ υπό Πέτρου Άφθο- 
νιάδου, γόνου ίσως τής οικογένειας τών έν Φαναρίφ’Αφθονιδών.Βασισθείς ούτος 
εις τό μωρόν λαϊκόν άπόφθεγμα «σκότωσε τον πατέρα σου καί γίνου καλόγηρος 
ν’ άγιάσης»! κατατάσσει καί τούς Άγιορείτας είς αυτήν τήν κατηγορίαν, δτι 
μόνον τό έγκλημα τούς ώδήγησεν εκεί. (*) Του κανόνος τούτου δέν έξήρεσεν ό 
αλιτήριος ούτε τόν ιδρυτήν τής Λαύρας καί εισηγητήν του κοινοβίου» _τόν με- 
γαλώνυμον άγιον ’Αθανάσιον τόν ’Αθωνίτην. ’Ιδού έπί λέξει τί φθέγγεται : «Ό  
’Αθανάσιος; αυτός θατανε ένας φοβιτσάρης, τό είχε σκάσει άπό τή ζωή. Είταν 
κατσάκης. άντάρτης ή ληστής» ! ! ! (σ. 12) παν σ/όλιον περιττεύει. Αύτά δι
δάσκονται οί νέοι άπό τούς διανοουμένους» πώς έπειτα νά υπάγουν νά μονά
σουν ; Καί όμως πρέπει νά ύπάγουν καί ή καλή έκείνη προπολεμική άρχή, νά 
όδηγήσουν τούς γυμνασιόπαιδας έκει οί γυμνασιάρχαι πρέπει νά συνεχισθή, 
δέν ύπάρχει άλλη σωτηρία. Ό  μακ. Παπαζαχαρίου πολιτευτής καί διευθυντής 
τού Διδασκαλ είου Δράμας μοί διηγείτο, δα έξέδραμε μέ τό διδασκαλεϊον καί 
εόλαβώς δλα τά παιδιά προσεκύνησαν τάς ίεράς Μονάς. Ύπήρχον τότε τό 1924 
δύο κομμουνισταί είς τό διδασκαλεϊον, αυτοί μετά τήν έπάνοδον έγιναν οί πλέον 
θρησκόληπτοι. Ό  άριστος έκεϊνος μοί έλεγεν, δχι ή μεγαληχέρα παιδούπολις 
πρέπει νά γείνη είς τό άγιον *Όρος. νΑς σύρωσι λοιπόν οί δημοσιογράφοι, έάν 
άγαπώσιν όντως τό έθνος καί τήν ’Εκκλησίαν αυτόν τόν χορόν, καί ούχί έκεϊ- 
νον δν έγκαινίασε διάσημος συνάδελφός των δ Ούράνης, δστις εύρε τόν *Αθω- 
να είς τήν πορείαν τού θανάτου, δέν ήθέλησε νά ταράξη τόν ύπνον τόν έπιθανά- 
τιον τών Μοναχών καί έψαλλε τόν έπικήδ*.ον. Ναί, άν ό Θεός έξ άμαρτιών 
μας παραχωρήση, ίσως διαλυθώσιν έκ λειψανδρίας, άλλά μόναι αί έλληνικαί 
Μοναί— ίς  τό σημειώσουν μέσ’ στήν καρδιά τους αυτό οί "Ελληνες, καί άς τό 
μελετήσουν κχλώςοί έξυπνοι δημοσιογράφοι. + Ό  Κορυτσά; Εύλόγ· Κουρίλας

(’) Πλανώνται οϊκτρώς οί ταύτα φρονούντες. Τό 1914 Ικόσμει τον θρόνον τού 
πρωτεπιστάτου ο μακ. Διονυσιάτης Νικόδημος Κρητικός, Μοναχός λίαν μεμορφω- 
μένος (τελειόφ >ιτο; τη; νομικής). Δέν γνωρίζω πώς ή άναπολίτευσις τής 'Ιεράζ Κοι- 
νότητος άνεκάλυψεν, ότι αυτός είναι ο φονεύ; τού Λιάμπεη (Κςητός οπλαρχηγού) καί 
μετά τήν απότισιν τή; ποινή; ήλθε και έμόνασε και πράγματι διέπρεψεν επ’ αρειή. 
Έ σιαθη  ά δύναον vu μείνη είς τήν θέσιν καί έπαυθη.
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Έργα και ήμέραι τής έν άγίψ ’Όρει "Αθω «Διορθοδόξου 
Επιτροπής» έν οψει τής μβλετωμένης νά συνέλθη-

έκεί προσυνόδου, '

Ε πειδή  ούδέν έγράφη περί χή: καχά χό 1930 συνελθούσης Διορ- 
θοδόξου Ε πιτροπής»  από άγιορειχικής άπόχ^εως, έθεώρησα επίκαιρον 
χώρα, όπου χόσον απασχολεί χήν ορθόδοξον έν γένει Εκκλησίαν χό ζήχη- 
μα χής έπ'ι δέκα και πλέον έχη άναβληθείσης «Προσυνόδου», να δημοσιεύ
σω έν συνάψει χά πεπραγμένα χής Ε π ιτρ ο π ή :, και χά ανέκδοτα κείμενα 
τά διαμειφθέντα μεταξύ του ίεροΰ Τόπου καί αότής καί νά έκθέ- 
σω την τηρηθείσαν υπό τε τής ίεράς Κοινότητος καί των Μονών 
καί μοναχών έν γένει στάσιν έναντι τής έπισήμου πασών(σχεδόν) 
τών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών αντιπροσωπείας.Πιστεύω,όχι είμαι ό 
καταλληλότερος προς τούχο, διότι ·ού μόνον διώκουν καί διηύθυνον χότε 
τά χής κοινότητος ώς πρωχεπιστατης, άλλα καί διότι συνδεόμενο: μετά
τών εγκρίτων τοΰ συνεδρίου εκείνου διά προσωπικής φιλίας ήόυνήθην νά

* *
διεισδύσω εις τάς βούλας καί τάς διαθέσεις αυτών ώ : προς το συνιελεσθέν 
τότε έργον, τάς συμφωνία: δηλ. τών συζητηθησομένων έν τη π ροσυνόδορ 
θεμάτων. Παρακολουθήσας δέέκτοτετην κίνησιν ταύεηνκαί τάς έκδηλω- 
θείσας έν έκαστη υρθοδόξορ Εκκλησία τάσεις και ένεργείας προς άποκρυ- 
στάλλωσιν τών θεμάτων,άπερ μέλλουσι ν ’άποσχολήσωσι τδ συνέδριον,και 
έλθών εις άμεσον έπικοινωνίαν μευά πολλών θεολόγων καί ιεραρχών τών 
άλλων ομοδόξων Εκκλησιών, μάλιστα είς τά έν Λονδίνο) κΛ  Ε δ ιμ β ο ύ ρ 
γο) συνέδρια τοΰ 1937, διά ταΰτα πάντα ευελπιστώ, ο cι θά κατορθώσω νά 
ρίψω φώς είς τάς κατευθύνσεις,προς άς τείνει έκάσιη τών Εκκλησιών καί 
περισσότερον η έλλαόικηΈκκλησία ώς οίκειοιέρω: πρόςαύιί|ν  έχων καί έ 
πί 12ετίανήδη διαμένων έν Ά θή να ις  καί περί τά κανονικά τηςΈκκλησίας 
θέματα ασχολούμενος ούκ ολίγον, ών καρπός καί ό κατ’ αύιάς κυκλοφο

ρών οΟΟσέλιδος ογκώδης τόμος. Μεγάλ,ω, διεφαηίσθην έκ της ά'.ληλογρα* 
φίας δι’ ης τιμά με ή Α. Μακαριό της ό γερ ωός Πάτριά >;/ης Ά λείανδρεί- 

αν κ. Χρισιοφό κκ, μ^Ο* ου από τριακονταετίας συνδέομαι καί δύναμαι

3
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νά διαπιστώσω την μεγάλην εΰσέβειαν καί δρθοφροσύνην περί τά τοιαΰ- 
τα ('). Ούτος μετέβη εις Μόσχαν και έφιλοξένησεν εις τά πατριαρχεία τον 
Π ατριάρχην ’Αλέξιον, διατηρεί όέ μετ’ αυτού τακτικήν αλληλογραφίαν. 

Πέρυσι 6* έκλήθη ενταύθα διά Λα αποφασίσουν την σύγκλησιν τής Ιίρο- 
συνόδου, περί ής καί αύτδ: επιμένει νά συγκληθή τδ ταχύτερον, αλλ' ούδέν 
ήνυσεν.Κ αιά πρώτον εγένετο σκέψις πού πρέπει νάσυνέλθη.περί δε του τύ
που ώ ; καταλληλότερος έχει προτιμηθή τό αγώ ν Ό ρος,όπερ πρέπει νά άνα- 
γνωρισθή παρά πάντων ώ : «πόλις ούρανία» ώ ; ώνόμαζον αύτδ οί βυζ. αύ- 
τοκράτορες καί κέντρον πανορθυξοδον καί μητρόπολις τής ’Ορθοδοξίας,ήν 
διά των αιώνων διετήρησεν άπαραχάρακτον, άλλ’ οί ενταύθα άπέκρουσαν 
δυστυχώς την όμόΟυμον πάντων των ορθοδόξων Εκκλησιών επιθυμίαν 

ταύτην, ήτις είναι καί επιθυμία παντός τού χριστιανικού κόσμου, ό δέ λό·* 
γος ποιος; διότι θέλουσι νά έξασφαλίσωσι την διατήρησιν τού νέου ήμερο- 
λ,ογίου, ήν άντικανονικώς είσήγαγον καί φοβούνται την επιρροήν των άγι- 
ορειτών’ ίσως φοβούνται τδ κράτος τής αλήθειας καί όρρωδοΰσι πρδ τής 
πραγματικότητας καί έπρύτειναν τδ Μένα σπήλαιον,ϊνα κλ,είσωσιν εκεί τούς 
ίεράρχας καί άποκλείσωσι πάσαν επαφήν καί επικοινωνίαν αυτών μετά τού 
λοιπού κόσμου, άλλ" ούδεις ένέκρινε τούτο καί αύθις τώρα συζητεΐταί εν
ταύθα επί παρουσίφ τών εκ Κ/πόλεως Απεσταλμένων συνοδικών. Έ π ί  τού 
προκειμένου δεν άντιποοσιοπεύω τήν επίσημον τού άγ. "Όρους γνώμην, 
εκφράζω τήν έμήν ταπεινήν σκέψιν, διότι ίσως δεν συγκατατεθώσιν οί ά- 
γιορεΐται εις τάς δυσχερείς ταύτας περιστάσεις νά φιλοξενήσωσι τήν προ- 
σύνοδον, ή στάσις δέ τών άγιορειτώγ κατά τά: συνεδριάσεις τής διορθο- 
δόξου επιτροπής, ώς θά άποδειχθή έκ τών κατωτέρω, ύπήρξεν άμεμπτος 
καί προύκάλεσε τον θαυμασμόν τής επιτροπή: καί τδ Οικουμενικόν Π α- 

τριαρ/ειον έξέφρασε τάς ευχαριστίας καί έπεδαψίλειίσεν άφθόνως τήν εύλο- 
γίαν. Ά λ λ ’ ίδωμεν τά επίσημα έγγραφα περί τούτου.

(*) Μετά του Οίκυυμενικ >ΰ Πατριάρχου κ. ’Αθηναγόρόυ, δσχις θις καί τρις 
μο'ι e/ραψε δέν έχομεν συζητήσει εισέχι χπ σπουδαΐον χούχο θέμα.



Πατριαρχικά πρός το άγ. "Ορος γράμματα 
διά τψ  έκεΐ προσύνοδον

Ιον) Πρός την Έ πιστάσίαν τής Ί . * 
Κοινότητος.

Ά ρ ιθ . πρωτ. 480

Όσιώτατοι έπιστάται και αντιπρόσωποι 
τής κοινότητος του άγί«>υ ’Όρους, τέκνα 
εν Κυρίφ αγαπητό τής ημών μετριότητας, 
χάρις εϊη τή υμών όσιότητι και ειρήνη 
παρά Θεοΰ.

Έ κ τής έγκλειομένης ώδε ήμετέρας Πα- 
τριαρχικής πρός την σεβ ισμίαν Μονήν του 
Βατοπεδίου επιστολής, ήν διαβιβάζομεν 
διά τής ύμετέρας αγαπητής όσιότητος, ή 
όσιότης υμών λαμβάνει γνώσιν τής άνα- 
κοινομένης προσεχούς συναθροίσεως έν τή 
είρημένη ιερά και σεβασμία Μονή επισή
μου γενικής Διορθοδόξου Ε πιτροπής ά· 
πηρτισμένης έξ άντιπροσο)πο)ν πασών τών 
αδελφών ’Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Έ κ -, 
κλησιών, σκοπόν και εργον έχουσης, ϊνα 
διά κοινής συσκέψεως καί έγκρίσεως όρί
ση τελειαηικώ; τά καθέκαστα το\3 καταρ
τισμού καί του προγράμματος τής μελλου 
σης, ϊνα συνέλθη ακολούθως γενικής,Ό ρ  
θοδόξου Προσυνόδου, εν ή μέλλουσιν, ινα 
έξειασθώσιν επείγοντα σύγχρονα εκκλη
σιαστικά ζητήματα.

Ούδεμίαν έχομεν αμφιβολίαν δτι διά 
την καλήν τών πάττων εύόδωσιν,δσον άφο· 
ρά είς τήν σπουδαίαν ταυτην τών αδελφών 
Εκκλησιών γενικήν συνάθροισιν, προί- 
την εν ταις έλπιζομέναις τακτικαις έφε
σής γενικαΐς Ό ρθοδόξοις συναντήσεσι καί 
συναθοοίσεσι καί ουαυς αισίως νυν έντφ  
ίερώ υμών τόπο; συνερχομένην, έπιδει- 
χθήσεται Ιδιαιτέρα αξιόχρεος καί παρά 
τής όσιότητος υμών πρόνοια, δπυ>ς ή τε 
δεξίωσις καί ή περιποίησις τής επιτρο
πή; ταυτη; ή άνετος καί ευχάριστος τόσον 
έν τή εν ή πρόκειται, ϊνα συνέλθη αυτή

Ίερ$ Μονή, δσον καί οπουδήποτε αλλα
χού εν τφ Ίερώ τόπο;.

’Επί τή πεποιθήσει καί προσδοκίςχ ταν- 
τη έκφράζομεν έκ τών προχέρων τάς ευ 
χαριστίας τής Εκκλησίας *καί ημών καί 
άπονέμοντες ύμιν τάς πατρικάς εύχάς καί 
ευλογίας, αιτοΰμεθα τά κράτιστα παρά 
του Θεού, ου ή χάρις καί τό άπειρον έ
λεος εϊη μετά τής όσιότητος υμών.

Ό  Κωνσταντινουπόλεως Φ ώτιος 
διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης.

1930 Μαΐου 12. *

2ον) Πρός τούς Ε π ιτρόπους και 
προϊσταμένους τής ΊΜ .Β ατοπεδίου.

Όσιώτατοι επίτροποι καί λοιποί προϊ
στάμενοι τής εν άγ. Ό ο ε ι Ίεράς Πατρι
αρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής του 
Βατοπεδίου, τέκνα έν Κυρίφ αγαπητά 
τής ημών μετριότητας, χάρις εϊη τή υμών 
όσιότητι καί ειρήνη παρά Θεόν.

Έ χοντες τήν ευμενή συγκατάδεσιν τής 
εντίμου ελληνικής Κυβερνήσεωςί1) ένεκρί- 
ναμεν καί ώρίσαμεν συνοδικώς, δπως τή 
8η προσεχούς μηνός Ιουνίου,Κ υριακή τής 
Πεντηκοστής, συνέλθη εν άγ. ’Όρει γε
νική Διορθόδοξος Ε πιτροπή, άποτε?νθυ- 
μένη έκ δυο ’Αρχιερέων αντιπροσώπων 
έξ έκάστης ’Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου ’Εκ
κλησίας, σκοπόν καί εργον έ/ουσα τον 
διά κοινής συσκέψεως καί έγκρίσετος τε
λικόν καθορισμόν του καταρτισμού καί 
του προγράμματος τής έπακολουθησάσης 
κατά τήν κοινήν έφεσιν καί έκπεφρασμέ- 
νην ήδη γνοόαην πασών τών αδελφών 
’Ορθοδόξων Εκκλησιών γενικής ’Ορθο
δόξου προσυνόδου, έν .ή μέλλουσιν, ινα

(1) "βχοντες—Κυβερνήσεως δέν υπάρχει είς 
τά δημοσιευθέντα Πρακτικά.Κ)πολις Ι930,σ.36
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εξετασθώσιν έπείγοντα σύγχρονα γενικά 
εκκλησιαστικά ζητήματα.

Ε πειδή  δέ προκειμένου περί τού καθο
ρισμού του επί μέρου; εν I *Αγ. Ό ρ ει τό
που διά την συνάθροισιν τής επιτροπής 
ιαύτης, λίαν πρόσ ρορον υπό πάσαν επο* 
ψιν, σκεψάμενοι μετά τής περί ή μάς άγί 
ας καί Ίεράζ Συνόδου, εΰρομεν την. ύμε- 
τέραν Ίεράν και σεβασμίαν Μονήν του 
Βατοπεδίου, ήτις προς ιώ εύρυχώρφ καί 
καιαλλήλψ τών οικημάτων ανιής εις φ ι
λοξενίαν των συναθροισθησομένων αντι
προσώπων και τη σεπτή αυτή; περιωπή 
εν τη τάξει τών αυτόθι ευαγών ιδρυμά
των άείποτε διεκρίθη και διά τήν φιλοτι
μίαν και τό πρόφρον τής διαθέσεως αυ
τής εις συνανιίληψιν υπέρ παντός γενικού 
τής* Εκκλησίας καλού,θαρρούντως καί α
σμένως διά τούς λόγους τούτους ώς μέρος 
τής συναθροίσει*); και συγχρονίσεως τής 
είρημένης σπουδαίας γενκής Διορθοδό- 
ξου Ε πιτροπή ; προετιμήσαμεν καί ώρί· 
σαμεν και έν ταΐς προς τάς ’Ορθοδόξους 
Αύιοκεφάλους Εκκλησίας παρ’ ήμών ά- 
πολυθείσαις ποοσκλήσεσιν εσημειώσαμεν 
τήν ίεράν ύμετέραν σεβασμίαν Βασιλικήν 
καί Πατριαρχικήν Μονήν.

"Οθεν άσμενοι άνακοινούαεθα τούτο 
διά τής παρούσης Ιΐατριαρχικής ήμών 
επιστολής, ουδόλως δ’ άμφι;*άλλομεν, οτι 
ή 'Ιερά Μονή μετά χαράς τε ενιοτισθήσε- 
ται τό άγγιλμα καί άποδέξεται τό άνατι- 
θέμενον αυτή βάρος, έλαφρυνθησόμενον 
άλλως τε διά τής παρά τής μητρός Ε κ 
κλησίας αν ιλήψεως πάντιον τών εξόδων 
τής συντηρήσειυς τής Ε πιτροπής κα$ά τον

χρόνον τής έν τή Μο\ή διατριβής αυτής, 
καί μετά πάσης τής εγνωσμένης πρόφρο- 
νος καί ευαγούς αυτής προθυμίας φρον
τίσει καί προνοήσει περί τής εγκαίρου καί 
άρτιας παρασκευής τών άναγκαιούντων 
καταλυμάτων καί τών ?ωιπών, προς ως 
υιόν τε καλήν καί άνετον* έγκατάστασιν 
καί φιλοξενίαν τών ελευσομένων επισή- 
μιον αντιπροσώπων.

Έπιδη?.ούντες δέ δτι ώς έκ τής ήμετέ- 
ραςΈκκλησίας αντιπρόσωπος εν τή Διορ- 
θοδόξω επιτρυπή διωρί^θησ αν οί {ερώτα- 
τοι Μητροπολιται Ή  ρακλείας κ. Φιλάρε 
τος, Θυατείρων κ. Γερμανός καί Τραπε- 
ζούνιος κ. Χρύσανθος τρεις δνιες αντί 
δύο, δσοι πρόκειται, Χνα ελθωσιν έξ έκα
στη; τών άλλων αδελφών Εκκλησιών (*) 
προτρεπόμενοι τήν υμών όσιότητα, δπως 
περί παντός σχετικού προς τήν δεξίωσιν 
καί φιλοξενίαν τής επιτροπής συνεννοηθή 
καί συνεννοήται μετά τής ήμετέρας αντι
προσωπείας καί δή μετά τού έ* τών με
λών αυτής ήμετέρου Άποκρισαρίου έν Ά -  
θήναις ίερωτάτου Μητροπολίτου Τραπε- 
ζούντος κ. Χρυσάνθου, έκφράζομεν Ικ 
τών προτέρων τήν τής Εκκλησίας καί 
ημών ευαρέσκειαν καί ευχαριστίαν προς 
τήν Ίεράν-ύμών Μονήν κ»»ί αιτούμε θα 
τά κράτιστα παρά Θε<>ύ, ού ή χάρις καί 
ιό άπειρον έλεος εϊη μετά τής αγαπητής 
όσιότητος υμών.

1930 Μαιου 12 
t  ο Κων)λεω; Φ ώτιος 

διάπυρος πρός θ ε ό ν  ευχέτης.

I ΙΤρβϊς-' Εκκλησιών δεν υπάρχει εις τά Πρα
κτικά σ. 37

Άναλ,αβών τά καθήκοντα μου ώ ; πρωτεπιστάτης του ά γ .Ό ρ ο υς κατά 
τό έτος εκείνο γενομένων τών άρχαιρεσιών άρχομένου του ’Ιουλίου μη- 
νός,έκ  τών πρώτων καθηκόντων τής Ίερας επιστασίας έκρινα τά ελθω- 
μεν εις επαφήν μετά τής ευρισκόμενη: καίσυνεδριαζούσης ήδηένΒ ατοπε- 
δίω Λιο ίθοδόξου επιτροπής,διό καί άπεσ τείλαμεν τόδε τό γράμμα, όπερ ώ:

*
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μόνον άγιορειτικόν μνημεΐον κατεχωρίσθη εις τά επίσημα «πρακίικά» 
ιώ ν εργασιών της επιτροπής (σ. 119-120), έχει δέ ώδε;

Ά ρ ιθ . πρωτ. 1
Έ ν  Καρεαΐς τη 2 Ιουν ίου  1930.

Προς τον Σεβασμιώτατον Πρόεδρον τής Διορθοδόξρυ Ε π ιτροπ ή ς 
άγιον Ήρακ?.είας κ. Φιλάρετον Βατρείδην.

Σεβασμιώτατε,
Ή  ιερά Ε πιστασ ία  του άγιου Ό ρ ο υ ς  "Αθω,άναλαβούσα την αρχήν, 

σπεύδει νά ύποβάλη ύμιν κα'ι δΓ υμών προς τά διαπρεπή μέλη τής Ε π ιτ ρ ο 
πής τον ευλαβή χαιρετισμόν και τά ταπεινά σέβη και διαδηλοΐ, δτι την έν 
τω ίερω ημών τόπω παρουσίαν των επισήμων αντιπροσώπων των όρθοδό- 
ξιον Εκκλησιών ύπο?^αμβάνει (δς ένδειξιν μεγίστης τιμής και εύνοιας, μεθ’ 
ής αι Έκκλησίαι πεοιβάλλουσι τούς άγιορείτας.Τό γεγονός τούτο θά είναι 
άξιοσημείωτον έν τή "Ιστορία. Τούτου ενεκεν ύψυΰμεν χείρας πρός τόν 
ύψιμέδονταΘεόν ίκέτιδας,ΐνα ένισχύση τα: ύμετέρας Σεβασμιότητας έν τή 
υψηλή ταύτη διακονίςι καί έμπνεύση αγαθά έν ταις ψυχαις υμών, δπως τό 
κυοφορούμενον έργον έξυψώση μεν τό ορθόδοξον πολίτευμα, κραταίωση 
δέ την ευαγγελικήν αλήθειαν, έφ ' ω και τάς θεοπειθεις υμών έπικαλούμε- 
νοι εύχάς διατελούμεν έσαε'ι ότρηροί θεράποντες.

Οί Έ πιστάται τής ίεράς Κοινότητος τού αγίου όρου;: Ά θ ω .
Ό  Πρωτεπιστάτης τής Μεγίστης Λαύρας Γέρων Εύλόγιος.
"Ο τής τού Δοχειαρίου Ε π ισ τάτης προηγούμενος Δανιήλ.

Ό  τής τού Ξενοφώντος Επιστάτη; Παρθένιος.
Ό  τής τού Έσψιγμένου Ε π ισ τά τη - Παΐσιος.

Ά ναγνωσθείσης τής έπιστο?^ή: έν έπισήμιο συνεδριάσει έγένετο ημών 
ή εξής άπάντησις:

Διορθόδοξος Επιτροπή Εκκλησιών.
Έ ν  τή Τ. κα'ι Σεβασμία Μεγίστη Μονή τού Βατοπεδίου τή 1S 'Ιο υ 

νίου 1930 ‘ '
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Ά ρ . πρωτ. 25
II  q ό ς

Τόν Πανοσιολογιώτατον Πρωτεπιστάτην τής Μεγίστης Λαύρας 
Γέροντα Εύλόγιον Ε ί ς Κ α ρ υ ά ς.

ΙΙανοσιολογιώιατε,
Ή  έν τή Τερφ ταύτη Μονή συνεδριάζουσα Σεβάσμιος Διορθόδοξος 

Έ πιτρρπή γηθοσύνως πάνυ έδέξατο τόν ύποβληθέντα αυτή ευλαβή χαιρετι
σμόν καί τά σέβη τής Τέρας Ε πιστασ ίας τού άγιου Ό ρ ο υ ς  'Ά θω .

Ή  υπό πασών των ορθοδόξων τού ΧριστούΈκκλησιώνέπικροτηθεΙσα 
άπόφασις τού σεπτού οικουμενικού Πατριαρχείου δπως ώς τόπος τής πρω

ί :
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της κοινής συσκέψεως Α ντιπροσώ πω ν αυτών, χρησιμεύση το άγκονυμον 
Ό ρ ο ς, αποτελεί όντως σταθμόν άξιό?νθγον έν τη 'Ιστορία αυτού.

Ή  Σεβάσμιος Διορθόδοξος Ε π ιτρο π ή  ευχαρίστως αποδέχεται τάς εύ- 
χάς υμών ί>πέρ αίσιας διεκπεραιώσεως του άναληφΟέντος ύπ* αυτής βαρέως 
έργου καί εύχεται, όπως ό Κύριος διαφυλάττη άσινή τον Ιερόν  τούτον 
Τόπον καί παρέχη δα\|η>είς τάς ευλογία; αύτοΰ επί πάντα: ‘Υμάς.

Ό  Πρόεδρος τής Διορθοδόξου Ε πιτροπής 
f  δ Ή ρακλείας Φιλάρετος

Έ μανθάνομεν παρά του αντιπροσώπου του Βατοπεδίου, ότι έτερμα- 
τίζοντο (ιιετά πολλής δυσκολίας) αί έργασίαι του συνεδρίου. Ό  σλαυϊκός 
συνασπισμός αντιπροσωπευόμενος υπό των Σέρβων καί Ρουμάνων δεν ήτο 
καθ’ όλα σύμφωνος προς τάς απόψεις των άλλων συνέδρων, ώς θά ίδωμεν. 
Η μ έρ α ν  τινά μέ καλεΐ δ Τραπεζούντος Χρύσανθος, δσ τιςκατ’ ουσίαν δι- 
ηύΟυνε τάς εργασίας, ήτο δ κήνσωρ του συνεδρίου, καί τηλεφωνικώς μέ 
πα ακαλεί νά έκδώστομεν μερικά «διαμονητήρια», διότι τινές τών αρχιε
ρέων κατά τον άπόπλουν έπιθυμοϋσι νά έπισκέψωνται μονάς τιναςπαρα- 
λιακώς κειμένας. Έ μ εινα  έκπληκτος, ότι άνεχιυρουν χωρίς νά παρασιασθώ- 
σιν εις τό Πρωτάτον, χωρίς νά χαίρετίσωσι την Ίεράν Κοινότητα, χωρίς 
>ά προσκυνήσωσι τήν πολιούχον τού Τόπου την Κυρίαν Θεοτόκον, την 
εικόνα, «άξιόν έστιν» έπιλεγομένην, ήτις κοσμεί τον ναόν τού Πρωτάτου. 
Αυτά άπήντησα εί: τον Χρύσανθόν, άλλ’ δ μακαρίτης, πείσμων καί ίσχυ- 
ρογνώμισν, έπέμενεν εις τήν πρότασίν του προψασιζόμενος, ότι ό Πρόε- 
8ρο: άγιος Ή ρακλείας ύπέργηρος ών δεν δύναται νά ίππεύση καί νά άνέλ- 
θη  δύο ωρών διάστημα έκ τού Πατοπεδίου εις Κάρυά:. ’Απαντώ ότι έν *Α- 
9ο) όλοι ίππεύομεν νέοι καί γέροντες καί χάρις εις τήν Παναγίαν ούδείς 
ποτεέταθεν. Ό  Πατριάρχης ’Ιωακείμ ο Γ ' άνήρχετο γέρων καί αυτός έ
φιππος μέχρι τής ύπευγειοτάτης κορυφής τού "Αθωνος! Καί πώς θέλετε, 
είπον, νά σέβοηται οι ξένοι τό καθεστώς αύτό, δ ι’ ούς ύμείς παραπονεΐσθε, 
ότι Πρέσβεις καί Πρόξενοι Σλαύοι πορεύονται άπ ευθείας εις τάς Μονάς 
χωρίς νά παρουσιάζονται εις τήν Κοινότητα; Ό τ α ν  0ά θελήσωμεν νά τούς 
παρατηρήσωμεν θά  φέρωσιν υμάς ώς παράδειγμα. Έ π ί τέλους έπείσθη 
καί ό Τραπεζούντος, αφού συγκατετέθη ό Πρόεδρος μαΟών τά διαμει- 
φθέντα, καί έκέρδισα μέν εγώ υπέρ τού καθεστώτος τό ζήτημα, άλλ’ έχα
σα τήν φιλίαν τού Χρυσάνθου, δστις έκτοτε έκηρύχθη έκ τού αφανούς 
έχ0ρός μου καί μέ έξεδικήθη έπειτα, διότι άπεσταλην εις ’Αλβανίαν ώς ε
πίσκοπος Κορυτσάς καί ούχί ο)ς μητροπολίτης Κορυτσάς καί αρχιεπίσκο
πο: Ά λ β ιν ία ς , ο)ς είχεν άποφασισθή παρά τού Πατριαρχείου (άλ?νά πε
ρί τούτου έχω γράψει αλλαχού).Ό  αντιπρόσωπος τής Εκκλησίας τ.ής Σερ
βίας σεβ. Νικόλαος Α χριδώ ν, ούτινος ή εύλάβεια προς τον τόπον καί τό 
φιλακόλ,ουθον,έκαμαν άρίστην έντύπωσιν εις τούς άγιορείτας,άκούσας τήν 
άπάφασιν, δ α  θά  άνεχώρουν διά θαλάσσης, προηγήθη μόνος του καί ένε-

\
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φανίσθη εις τό ΙΙρωυάτον. (’) Συνέπεσε καθ’ *ην ημέραν προσήλθεν ή 'Ιε
ραρχία ναπανηγυρίζχι to ΙΙρωτάτον την επέτειον της θαυματουργού είκό- 
νος«άξιόν έστιν» καί εϊχομεν καλέσει καί τον πρωτοψά?αην τού ’Όρους τον 
μακ. Συνέσιον ίεροδιάκονον Σταυρονικητινόν. Άλ,λ1 ένεκα τής άποστά- 
σεως οί επίσημοι ξένοι έφθασαν μετά την θείαν λειτουργίαν. Έγένετο με- 
γα?α>πρεπεσιάτη ή υποδοχή καί εις τον άρχαιότατον ναόν τού Πρωτάτου
έψάλη δοξολογία, μεθ’ ήν ήκολούΟηαε:

*
Προσφώνησι;

Τού Πρωτεπιστάτου τής Ίεράς Κοινότητος 'Αγίου 'Όρους *Αθω.
Εύλογίου Λαυριώτου.

\ Σεβασμιώτατε άγιε Πρόεδρε και τά λοιπά επίλεκτα μέλη τής διορ- 
θοδόξου Επιτροπής.

Διπλήν καί εύσημον εορτήν άγει σήμερον ό ιερός ημών Τόπος. Μετά 
τής σεπτής πανηγύρεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου εις άνάμνησιν τού έκτρω- 
νηθέντος ύπό θείου αγγέλου θεσπεσίου ύμνον, τού άξιύν έστιν. ενώπιον 
τής εϊκόνος ταύιης, συ|(πίπτει καί ή παρουσία των ύμετέρων Σεβασμιο
τήτων.

Προσέρχεσθε οδς ιεροί προσκυνηταί. ΐνα καταθέσητε τον εύ?αχβή χαι
ρετισμόν προ τής εφεστίου τού Τόπου ημών, τής βασιλίσσης των ουρανών. 
Τό έκτακτον τούτο θέαμα, ιερός σύλλ,ογυς αρχιερέων έκ πασών τ.ών ορθο
δόξων Εκκλησιών, συγκινεΐ ημάς βαθύτατα, καί άπορούμεν λόγων άξιων 
προς έκφρασιν των καιαπλημμυρούντων ημάς αισθημάτων. Χαίρετε ίε- 
ρόφάντορες τής Εκκλησίας. Χαίρετε οί όρΟοτομούντες τον λ,όγον τής 
αλήθειας. Χαίρετε οί έναρ^όνιοι τού θείου λόγου κήρυκες, οί μίαν καί 
ένιαίαν την ορθόδοξον Εκκλησίαν αποφαίνονχες. Ουτω προσαγορεύομεν 
υμάς, ημείς οί τον βίον παρακολουθήσαντες καί τάς πράξεις υμών έκτι-

(') Κατά περίεργον σύμπτωσιν μετά διετίαν 6 άρχιερεύς ούτος ήλ$εν είς τον 
”Αθο) xu'i έχων ώ; δεδόμενον τό προηγούμενόν καχηυθύνθη είς την σέρβικήν μονήν 
του Χελανταρίου από Περισσού, χωρίς νά βαδίση την μέχρι τού Πρωτάτου οδόν. 
Ε κ εί μάλιστα καττόρΰωσε νά πείση τούς πατέρας νά όμονοήσωσι καί άποκατέστησε 
τό κοινόβιον. Μαθών τούτο τό ΙΙατριαρχεΙον διέταξε τον έν Ά θή ναις άποκρισάριον 
Χρύσανθον, όστις μεταβά: επί τόπου κατήγγειλε τον ’Αχριδών προς τά πατριαρχεία 
τό όποιον παρεπονήθη προς τον Σερ(3ον πατριάρχην καί έζήτησε την τιμωρίαν τού 
περιφρονητού των ά/ιορ. εθίμων, ανάτρεψε δέ to κοινόβιον. Εις τό αυτό παράπτω
μα ένέπεσε το> 198(3 καί έγκριτος τής ε/λαδικής Εκκλησίας κανονολόγος καί έμός σε
βαστός φίλος ό Θεσσαλιώτιδος κ. ’Ιεζεκιήλ Βελαν ιδιώτης, έπισκεψάμενος τό άγιον 
’Ορος καί συνεχίσας από τής Δάφνης την περιοδείαν. Ή  ιερά Κοινότης ιόν έσταμά- 
τησεν εις Λαύραν καί τον ήνάγκασε νό ψύγη έξωργισμένος έκ τού ιερού τόπου, καί 
έπανελθών έπετέθη λάβρως κατά τής ίεράς Κοινότητ» ς διά τής «Φωνής τής Έκκλη- 
σίας»(10—9 —3(3).Ευρισκόμενος δέ είς’Λτθήνας ι’ιθέλησα νά τον κάμω νά συνέλθη γρά- 
ψΛς είς τον Έκκ\ησ. Τύπον: «Θλιβερά ιστορία είς "Αθωνα άποδημοϋντος εγκρίτου 
ιεράρχου τής Ελλάδος» 2 4 — 10 — 30 καί επειδή ήθέλησε νά δικαιολογηθώ ήναγκά- 
σθην να δευτερολογήσο), καί ν’ απαντήσω τό τρίτον.
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μώνιες καί έκ ιώ ν σοφών συγγραφών καρπούμενυι. Δεν άμφιβάλλυ- 
μι·ν δέ ποσώς, όχι καί ή νέα ημών αϋι»( καί υψηλή αποστολή, θά διατρα- 
νώση καί Οα άποκορυφώση την μέχρι τούδε ευσεβή δράσιν υμών, καί θά 
έπιστέψη πλήρους τάς προσδοκίας προς δόξαν τής Εκκλησία: ημών καί 
έξαρσιν του φρονήματος των ορθοδόξων.

Σύμπας 6 ορθόδοξος κόσμος είναι έστραμμένος πρός τον Ά θ ω  καί 
εναγώνιος αναμένει νά μα.Οτ) τά υπέρ τής ορθοδόξου πίσιεως σωτηυιοδδη 
ημών βουλεύματα. Τ Ι ανατολική Εκκλησία διεκρίθη διά τών αίουνων ό)ς 
πιστός θεματοφ ύ/.αξ τών ιερών δογμάτων καί τής άποστολικής παραδό- 
σεως, οός ταΰτα έξετέθησαν καί κατησφαλίσθησαν έν ταΐς 7 Οικουμενικά ις 
Συνόόοις. Ιδ ο ύ  το καύχημα ημών έν Κυρίορ! Τούτο έστί τό ουσιώδες τής 
πίστειυς ημών γντορισμα, όρος ασφαλής, καί βάσις άδαμανιίνη πρός πά
σαν συζήτησιν καί συνεννόησιν, Οι άγιορείται από χιλιετηρίδος καί π/.έον 
επί τών βράχων τούτων προσπεπατταλευμένοι άδια?νείπτως την ύποκάρ- 
διον έπαναλαμβάνουσι δέησιν ύπέρ τής ειρήνης τού συμπαντος κόσμου, · 
εύστ χθείας τών αγίων τοΰ Θεού Εκκλησιών καί τής τών πάντων έγώ- 
σεοκ. Διό ύπερβαλλόντχος έπαγα?νλόμει)α επί τήδε τή παρουσία υμών, καί 
εύφροούνω: χαιρετίζομεν τήν πρώτην ταύτην ενταύθα στνέλευσιν τών 
ορθοδόξων Εκκλησιώ ν εις κοινήν συνεννόησιν καί συΛεργασίαν. Τούτο 
υπενθυμίζει ήμίν τάς μετά, τήν ι/Λωσινσυνόδου: τής Κωνσταντινουπόλεως, 
τών "Ιεροσολύμων καί τού Τασιού. Τούτο άποτελ,εΐ τήν καλήν απαρχήν 
καί τό προμήνυμα αϊσιωτέρου μέλλοντος διά τό μεγαλεΐον τής Εκκλησίας. 
Λεν θεωρουμεν ώς απλήν σύμπτο)σιν τήν προτίμησιν πρός τούτο τού 
"Αθω, ένθ ’ απ’ αίοόνων διαβιούσι έν αγαστή αρμονία δίαυ?α)ν τής άσκή· 
σεως εύσθενώς διανύοντες, μοναχοί έκ πάντων τών ορθοδόξων Ε θ ν ώ ν  
καταγόμενοι, ηνωμένοι έν τή πίστει καί τή πρός Θεόν αγάπη* συνηδελφω- 
μένοι, οί άγιορείται τή αλήθεια διέρρηξαν τό μεσότοιχον τών εθνών 
καί έργορ απέδειξαν τό τού Παύλου: «Ούκ ενι Τουδαιος, ούκ ενι *Έλ- 
λ.ην...πάντες γαρ έν έσμέν έν Χριστώ».

Οί αντιπρόσωποι τών είκοσιν ιερών βασιλικών καί πατριαρχικών Μο
νών παριστάμενοι κατά ιήν έπίσημον ταύτην τελετήν καί δεξίωσιν αισθά
νονται ά?α]θή ύπερηφανίαν καί διατρανούσι τήν χαράν, ότι ό τόπος ημών 
προυτιμήθη διά τήν ουνάντησιν τών αντιπρόσωπόν τών όρθοδόξωνΈκκλη- 
σιών. Βεβαίιος ή εξαιρετική αύτη τιμή άντανακλρ.πρός αυτό τό άνώτατον 
εκκλησιαστικόν ημών κέντρον, τό οικουμενικόν ΙΙατριαρχεΐον, εις ου τήν 
δικαιοδοσίαν ό τόπος ημών υπάγεται. Τ Ι τοιαύτη έκτίμησις καί διατράνω- 
σις τού σεβασμού πρός τήν μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν από μέρους 
τών αδελφών Εκκλησιών ένδείκνυται, εϊπερ ποτέ καί άλλοτε, κατά τούς 
χρόνους τούτους τής πίκρας δοκιμασίας τής δυσποτμίας αυτή::, καί αποτε
λεί λίαν εύχάριστον καί παρήγορον γεγονός, όπερ έξει σπουδαίαν τήν έπί- 
δρασιν έν τή καθόλου έξε?>.είξει τών κ α θ ’ ημάς έκκλησιαστικών πραγμάτων. 
01 Ά γιορείτα ι, στρατιώται τοΰ Χριστού καί τής Εκκλησίας, τδν καλόν
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αγώνα ενταύθα άγωνιζόμενοι. ακλόνητοι καί αμετακίνητοι έν ιή τών δο
γμάτων της πίστευες όρθότητι, και αυστηροί τών ιερών παραδόσεων τηρη- 
ταί, ευρισκόμενα, έκει ακριβώς, ένθα ζητεί ημάς ή Εκκλησία, έτοιμοι άει 
ϊνατά πάντα Ουσιάσωμεν υπέρ τήςδόξης αυτής και του θριάμβου τής ορθο
δοξία:' την κα?:ήνδέ ταύτην ομολογίαν ποιούμενοι ενώπιον τών σεβαστών 
μελών τής Διορθοδόξου Επιτροπής παρακα?α)ύμεν, ΰπω: διαβιβάσητε, Σε- 
βασμιώτατε άγιε Πρόεδρε, προ: τον παναγιώτατον ημών Πατριάρχην τό 
άπειρον σέβας και τήν άκραν άφοσίωσιν ημών, πληροφορουντες αυτόν πε
ρί τών άναλλοιιυτων καί ευσεβών ημών προς τήν μεγάλην του Χριστού 
Εκκλησίαν αισθημάτων «δτι τη δε κείμεθα τοΐς κείνης ρήμασι πειθόμενοι».

Πάντας δέ υμάς, Σεβασμιώτατοι, έκλιπαροΰμεν, όπως εύλογήσητε η
μάς καί μεταβιβάσηιε τά ακραιφνή αισθήματα τής αγάπης και εΰλαβείας 
προς τούς αρχηγού: τών Εκκλησιών, άς τοσούτον έπαξίως αντιπροσω
πεύετε, και περιβάλληιε δι’ αγάπης και στοργής τον ιερόν τούτον Τόπον, > 
όστις μετά-τοσαύτης εύλαβείας και ενθουσιασμού υποδέχεται υμάς. Τό χει
μαρρώδες τών νέων ιδεών ρεύμα συμπαρασύρει δυστυχώς πάν ό,τι διά τών 
αΙώνων έναπελείφθη υπέρ τού μοναχικού βίου εν ταις ψυχαΐς τών νεωτέ- 
ρων γενεών. Αί ύ|ΐέτεραι Σεβασμιότητες πιστεύομεν, ότι έπείσθησαν έκ 
τής έπισκέψεως ταύτης, ότι έσμέν άξιοι καλλιτέρας τύχη: και έκτιμήσεως 
υπό τής κοινωνίας, και την αλήθειαν ταύτην θά διακηρύξωσιν εις τον λαόν.

Έκφράζομεν έν τέλει απείρους τάς ει>χαριστίας ημών διά τήν έπίσκε- 
ι|ην ταύτην, ήτις έν ήμιν θά μείνη άλησμόνητος και αξιοσημείωτος εις τά 
χρονικά τού άγιου Όρους.

, Α π ά ν τ η σ ι ς
Τού άγιου Ή ρακλείας Φιλαρέτου, Προέδρου τής Διορθοδόξου Ε πιτροπής.

Έ ν πρώτοις έξέφρασε τάς ευχαριστίας διά τε τήν υποδοχήν και τήν 
προσφοόνησιν, ειτα ώμίλησε περί τού έργου τής Επιτροπής, ότι αυτή καθ' 
ώρισε τά ζητήματα, άπερ θά εϊσαχθώσιν εις τήν μέλλουσαν Προσύνοδον.

Λέν άπεφασίσαμεν, είπεν, άλλ’ έμείναμεν σύμφωνοι είς τά συζητητέα 
θέματα. Είπεν έπειτα πολλά τά καλά περί τού άγιου ’'Ορους ότι ή Εκκλη
σία θεωρεί αυτό (ός κοιτίδα τού μοναχικού βίου καί τήν Κιβωτόν τών ιε
ρών παραδόσεων. Συνεχάρη διά τούτο τούς Άγιορείτας, οτι διά τών αί- 
(όνιον ύπερήσπισαν μετά ηανατισμού τήν ορθοδοξίαν, και παρουσίασαν έν 
τή ιστορία πολλούς θεολόγους και διδασκάλου:, οΐτινε: ωφέλησαν μεγά- 
λως τήν Εκκλησίαν. Μετά τήν άλωσιν μάλιστα, προσέθηκεν, 6 ’Ά θ ο ς  ή
χο τό κέντρον τό πνευματικόν τής Εκκλησίας, ένθα μετά τής αρετής καί 
άγιότητος συνεδέετο πάντοτε και ή έπιστήμη και δή ή θεολογία. Ταΰτα τά 
δύο πολλοί, λέγει, πλανώμενοι θεωροΰσιν αντίθετα. Λέν έχουσιν όμως δί
καιον* διότι άκριβώς οί μεγαλύτεροι Πατέρες τής Έκκ?π]σίας ήσαν μονα
χοί. Καί τό άγιον Ό ρος παρήγαγε πολλούς θεολόγους, ώς μαρτυροΰσι τά 
ερείπια τής Άθιονιάδος Σχολής, ένθα έδίδαξεν ό μέγας Ευγένιος καί ό



Τζέρτζυυ/.ης καί άλλοι, καί έσπούδαζυν 200 μαΟηταίμοναχοί. ’Αλλά σή
μερον μετά λύπη: παρατηοοΰμεν, εϊπεν,ΰτι οί Άγιοοείται δεν εχουσι μίαν 
Σχολήν αξίαν λόγου, δεν εχουσι τυπογραφεΐον διά την έκόοσιντών χειρο
γράφων, δεν εχουσιν ώργανωμένην την μουσικήν, ζωγραφιάν καί γλυπτι
κήν. δηλαδή δεν παρουσιάζουσι την πρέπουσαν πνευματικήν κίνησιν. Εις 
τδ σημεΧον τούτο, ό άγιος Ήρακλ,είας έπέμενε πολύ καί παρέστησεν επι
τακτικήν τήν ανάγκην νά ιδρυθώσι χά εκπαιδευτικά ταύτα ιδρύματα τό 
ταχύτερον, ώστε τό άγιον Ό ρος νά κατασχή πράγματι τέλειον πνευματι
κόν κέντρον επ’ άγαθω τής Εκκλησίας. * .

Ό  ημερήσιος τύπος έγραψε ταύτα. άπέρ καί μόνα περιήλθον είς χεί- 
ράς μου.
Ή προσύσκεψις τού άγιου 'Όρους.—"Αφιξις όλων των Μητροπολιτών.—

Δηλώσεις τού άγιου Λεοντοπόλεως.

Τήν μεσημβρίαν κατέπλευσεν είς τον λιμένα μας τό εξ αγίου Όρους 
αναμενόμενον άτμόπλοιον «Γεώργιος Τόγιας», τού οποίου έπέβαινον οί 
λοιποί Μητροπολΐται, ήμέτεροι καί ξένοι, οί οποίοι, ώς γνωστόν, μετέσχον 
τής προσυσκέψεως τού αγίου Όρους, έκτος τής Α. Π. τού Μητροπολίτου 
θ)νίκης κ. Γενναδίου, οστις Οά παραμείνς είς άγιον Ό ρος επί 15 ημέρας 
εϊσέτι.

Ό  άφιχθείς χθες τήν πρωίαν Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως δεχθείς 
σήμερον συντάκτην-μας είς τό ξενοδοχείον «Μάζεστικ» εύηρεστήθη νά μάς 
έκθεση ώς εξής τάς εντυπώσεις του από τήν Προσύσκεψιν.

Αί εντυπώσεις του
«Διά πρώτην φοράν πού γίνεται ή συνάντησις αυτή όλων των Ε κ 

κλησιών επί τό αυτό εΐχομεν ιήν εύχάριστον έκπληξιν ότι εύρέθημεν ώ; 
αδελφοί. Είναι δηλαδή τό πρώτον εύχάριστον γεγονός, τό όποιον έσημει- 
ώθη. Τό δεύτερον γεγονός είναι ότι όλοι συνεφωνήσαμεν εις τό ότι ή συν- 
άντησις αΰτη ήχο απαραίτητος διά τήν διοίκησιν όλιον των Εκκλησιών 
καί όλοι ηύχήΟημεν όπως αί συναντήσεις αύται συνεχισθούν. *Άλλως τε 
κατά τον τρόπον αυτόν έκυβερνάτο ή αρχαία 9Exx?w^oia. Τό τρίτον γεγο
νός έσημειώθη ώ: προς τήν συζήτησιν καί τάς ληφθείσας αποφάσεις. Έ- 
πεκράτησε μία θαυμασία ομόνοια καί ήμπορούμεν νά βεβαιώσωμεν ότι ό· 
?πχι αί αποφάσεις έλήφθησα* δΓ απολύτου πλειοψηφίας.

Έσημειώθη επίσης καί μία συντηρητικότης εις όλας τάς} συσκέψεις 
καί αποφάσεις. Έχαρακτήριζε δηλαδή όλα: τάς συσκέψεις καί Αποφάσεις 
ή προσκό?Λησις είς τό αύστηρώς ορθόδοξον πνεύμα καί ήπρό τίνος σημει- 
ωθεΐσα τάσις προς μεταρρυθμίσεις έν τη Έκκλησίφ καλώς ή κακώς έννο- 
ούμεναι έσταμάτησεν όριστικώς.

Εϊμεθα έν γένει ευχαριστημένοι άπό τό έργον μας, νομίζομεν δέ ότι 
καί ή καθόλου Εκκλησία—διότι ημείς εϊμεθα Αντιπρόσωποι αυτής—Οά



μεινη ευχάριστημένη.
Ταύτοχρόνως εϊμεθα ικανοποιημένοι από ιήν φιλοξενίαν την όποιαν 

μάς έκαμεν ή Εκκλησία του Οικουμενικού ΙΙατριαρχείου. Ή το  όμολο- 
γουμένως ή φιλ,οξενία αΰτη ηγεμονική. Έμείναμεν επίσης ενθουσιασμένοι 
από την διάνοιαν τής Επιτροπής μας του Οικουμενικού Θρόνου, ήτις εί-, 
ναι ο *Αγιος Τραπεζούντος.

Εϊμεθα συγχρόνως ευχαριστημένοι από την πο?Λ φιλάδελφον ουμπε- 
ριφοράν απέναντι μας των Πατέρων τής Μονής Βατοπεδίου, οιτινες έθε
σαν την Μονήν και εαυτούς εις την διάθεσιν τής Διορθοδόξου Ε πιτρο
πής, καθώς επίσης και από την συμπεριφοράν απέναντι ημών τής Κοινό- 
τητος τού άγ. ’Όρους, ήτις μάς έκάλεσεν εις τάς Καρυάς καί μάς έκαμε 
λαμπράν υποδοχήν έκδηλώσασα ούτω τήν χαράν της διότι έτιμήθη τό *Ά- 
γιονΌρος άπό τάςΈκκλησίας με τάς εργασίας τής Διορθοδόξου επιτροπής.

Δεν δυνάμεθα επίσης νά μή έκφράσωμεν τάς ευχαριστίας μας καί 
προ: τον Διοικητήν τού "Αγ. ’Όρους κ. Χατζηβασιλείου, οστις μάς παρη- 
κολούθησε καί μάς παρέσχε κάθε ευκολίαν, ήτις έξηρτάτο άπ’ αυτόν».

Οί Μητροπολιται Λεοντοπόλεως (Αίγυπτου) καί Έπιφανείας (’Αντι
όχειας) αναχωρούν διά τάς θέσεις των τό Σάββατον ή τήν Κυριακήν.

(«Νέα ’Αλήθεια» 25 Ιουνίου 1930)

Γράμμα ευχαριστήριον τού οίκουμ. Πατριάρχου προς τάς άρχάς τού 
αγίου Όρους.

Ή  Προσύνοδοςτού αγίου ’Ό ρους.—'Ανακοινωθέν δ ιά τα ς εργασίας της.

Ή  έν άγιοι Ό ρει συνελθυύσα προκαταρκτική επιτροπή των ’Ορθο
δόξων Εκκλησιών έδημοσίευσε τό εξής ανακοινωθέν:

«Ή  υπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου έν τή ίερφ. μονή ίου Βα
τοπεδίου συγκληθεισα προκαταρκτική διορθόδοξος επιτροπή άπετελέσθη 
εκ των αντιπροσώπων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, τού Πατριαρχείου 
’Αλεξάνδρειάς, τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας, τού Πατριαρχείου ‘Ιερο
σολύμων, τού Πατριαρχείου Σερβίας, τού Πατριαρχείου Ρουμανίας, τής 
Εκκλησίας τής Κύπρου, τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής ’Εκκλη
σίας τής Κολωνίας, πλήν τής Εκκλησίας τής Ρωσσίας, διά τήν απου
σίαν τής οποίας όλαι αί άντιπροσο>πειαι έξέφρασαν τήν λύπην το;>ν. Συμ- 

. φοόνως πρός τό πρόσθεν εις αυτήν εργον, τουτέστι τον καταρτισμόν τού 
προγράμματος τής μελλούση; προσυνόδου, ή προκαταρκτική διορθύδο- 
ξος επιτροπή συνε?^θοΐσα επί ημέρας έν έπανειλημμέναις συνεδρίαις 
προέβη εις τήν κατόπιν συζητήσεως ονομασίαν καί καταγραφήν των θε
μάτων τούτων, ΐνα υποβαλλόμενα ταύτα διά τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου εις τάς κατά τύπους Εκκλησίας μελετηθούν προσήκοντος ύπ’ αυ
τών καί άποτελέσουν τό πρόγραμμα τής προσυνόδου, τού οποίου ή δη- 
μοσίευσις γενήσεται έν καιρφ υπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Α[ 
εργασίαι τής προκαταρκτικής διορθοδόξου έπιτροπής διεξήχθησαν έν
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πνεύματι αδελφικής αγάπης καί ομοφωνίας τονθ’ δπεο δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς εύοίίυνος απαρχή στενωτέρας συνεργασίας των κατά τόπους Ό ρ- 
θοδόξων Εκκλησιών έν ζητήμασιν, άφορώσι την δλην ’Ορθόδοξον Ε κ 
κλησίαν καί ένισχύσέως τών ύπαρχόντιον ήδη δεσμών τής προς άλλήλους 
αγάπης». («’Έ θνος» 25 ’Ιουνίου 1930) »

Γράμμα ευχαριστήριον του οίκουμ. Πατριάρχου προς τάς 
άρχάς τού άγιου ν "Ορους

Ά ρ ιθ . πρωτ. 1474 * *
·; /ϊ

Σεβαστοί Έπιστάτάι καί άντιπρόσιοποιτής Μ. Κοινόιήτος του αγίου
*Όρους, τέκνα έν Κυρίου Αγαπητά τής ημών Μετριότητας, χάρις εΐη τή υ
μών όσιότητι καί ειρήνη παρά Θεού

Περιχαρείς λίαν εκ τής αίσιας διεξαγωγής καί άποπερατώσεως τού 
έργου τής πρό τίνος έν ώραις άγαθαίς σιη^θούσης έν τω Ίερω αύτώ Το
πίο Γενική; Διορθοδόξου Επιτροπής, άποτελεσάσης εύοίωναν απαρχήν τής 
εφετής τακτικής γενικής συναφεία; καί συνεργασίας τών αδελφών όρθο- 
δόξωνΈκκλησιών έπ’ άγαθω κοινώ τής αγίας ημών Εκκλησίας, αίσθα- 
νόμεθα ένδόμυχον ύποχρέωσίν όπως επί τω αισίου τούτου άποτε?εσματι έκ- 
φράσωμεν Ιδιαιτέρως ένθερμους ευχαριστίας καί -προς τον Ιερόν Τόπον 
διά τήν πρόφρονα συναντήληψιν, ήν καίούτος υπέρ τής εύοδώσεωςτοΰ έρ
γου τής σπουδαίας ταύτης γενικής ίεράς συναθροίσεως παρέσχε διά τε τών 
προς τάς Αντιπροσωπείας τών Εκκλησιών φιλοφρόνων περιποιήσεων και 
διευκολύνσεων.

Βαθειαν άπονέμομεν ευχαριστίαν καί τήν ευαρέσκειαν τής μητρός’Εκ- 
κλησίας έξ Αποφάσεως συνοδικής έκφράζομεν ιδιαιτέρως προς τήν αγα
πητήν όσιότητα υμών διά τήν πολύτιμον συναντίληψιν ημών, περί ής Ιδι
αιτέρους εύφημος καί ευγνώμων γίνεται μνεία έν ταΐς προς υμάς έκθέσε- 
σιν επί τή λήξει τών έργασιών τής Επιτροπής. Επίσης εύχαριστούμεν 
hi υμών καί πάσι τοις αυτόθι ίεροίς σκηνώμασι διά τάς προς τά μέλη 
τών Μερών Άντιπροσωποιών κατά τάς επισκέψεις αύτών έπιδαψιλευθεί- 
σας περιποιήσεις.

Εύχόμεθα δπως ό Κύριος εύλογή πάντοτε τον ιερόν Τόπον, όπως 
συν τή όσία τών ιδίων ορροντίδουν διεξαγωγή όσίως καί έπαινετώς συν- 
τρέχη πάντοτε καί υπέρ τού γενικού αγαθού.

Ή  χάρις αυτού καί τό άπειρον έλεος εϊη μετά τής αγαπητής όσιό- 
τητος υμών.

α^λ '. ’Ιουλίου λα'.
, Ό  Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρόν Θεόν ευχέτης

Πατριάρχης Φώτιος
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Έ ξ δλων των μελών τής Διουθοδόξου επιτροπής, μόνος ό μητροπο
λίτης Άχρίδος κ. Νικόλαος μάς εύχαρίστησεν ώς εξής:

Προς
Τον Πρωτοεπιστάτην του άγιου 'Όρους όσιώτατον πατέρα Εύλό- 

γιον Λαυριώτην

Όσιώτατε πάτερ Εύλόγιε, χαίρετε έν Κυρίω.
Μεγάλην χάριν μοι έκάμετε μετά, τής ίεράς Κοινότητος, πού εΐχετε την 

καλοσύνην νά μοί στείλητε την μεγάλην φωτογραφίαν των ’Ορθοδόξων 
αρχιερέων μέ τά μέλη τής ί. Κοινότητος καί πολλούς άλλους άγιορείτας. 
Αΰτη Οά μοι είναι μία επί πλέον άνάμνησις διά το άγιον ’Όρος, δπερ εκ 
καρδίας ήγάπησα, άφ’ ής ημέρας μέ ήξίωσεν ό Κύριος νά πατήσα) πρώ- 
την φοράν μέ τούς αμαρτωλούς μου εϊς αυτό πόδας. Ή . φωτογραφία αΰ
τη θά μοί ύπενθυμίζη τήν μεγελοπρεπεστάτην εκείνην τελετήν εις τον τής 
θεομήτορος ναόν του Πρωτάτου, ήν υμείς πρός υποδοχήν εις τά μέλη τής 
Διορθοδόξου επιτροπής έκάμετε. Θά ύπενθυμίζη εις τήν καρδίαν μου τήν 
προσφώνησιν υμών, ήτιc ποούξένησε δάκρυα εις τούς παρόντας. Καί ακό
μη θά μοί ύπενθυμίζη τήν βυζαντινήν ψαλμορδίαν, ήνήκούσαμεν εκείνην 
τήν ημέραν, καί ήτις έ'φευεν είς τήν μνήμην ημών πάντων τήν χριστιανι
κήν ιστορίαν παρελΰόντων αϊοόνων, και έν τή αγάπη συνέδεσεν ημάς μετά 
τής χαράς εκείνων τών γεγονότων οόσεί ήσαν παρόντα. Διά τούτο πολ,ύ 
σάς εύχαριστοΰμεν διά τήν σταλεΐσαν φωτογραφίαν. Αμέσως μετά ταύ- 
τα έλαβον καί τό βιβλίον σας «Ό  κ. Βενιζέλος έν ''Αθω». Ή  αγάπη σας 
πρός τό άγιον Όρος, έκεΐ ένοόπιον προσώπου, τού γνωστού διπλωμάτου 
τής Ελλάδος λίαν έπιτυχώς είναι έκδεδηλωμένη. Καί άπήντησεν, δτι τό 
πολίτευμα τού άγιου ’Όρους θά γείνη παράδειγμα εις τήν Κοινωνίαν τών 
εθνών. Τούτο βεβαίως θά ήτο δυνατόν μόνον, εάν καί ή Κοινωνία τών 
εθνών ήτο φωτισμένη ύπό τού ίδίου ώς οι άγιορειται πνεύματος, δηλαδή 
υπό τού αγίου Πνεύματος, τού Πνεύματος τού Χριστού τού Θεού ημών. 
Σά: ευχαριστώ καί διά τό βιβλίον. Τό άγιον Ό ρος είναι μεγάλη βοήθεια 
είς τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Αί εύχαί τών αγιορειτών βοηθοΰσιν αο
ράτους πάσιν ήμΐν όλοιράνερα. Ό θεν καί παρακαλώ ύμάς, διατελεΐτε αδιά
λειπτους προσευχόμενοι. Ή  χάρις τού Κυρίου ειη μειά πάντων υμών είς 
τούς αιώνας. 10/2)} Σεπτεμβρίου 1990

f  Ό  Μητροπολίτης Άχρίδος Νικόλαος 
Κατά πιστήν έκ τού Σέρβικου μετάφρασιν γενομένην ύπό τού άντι- 

προσοδπου τής μονής Χελανταρίου προηγουμένου κ. Όνουφρίου

Λιά τάς λεπτομέρειας τής υποδοχής δημοσιεύω δύο εκθέσεις, άς άπέ- 
στειλα τότε πρός τήν μετάνοιαν μου, τήν μεγίστην Λαύραν.

Έ ν Καρεαΐ: τή 8 ’Ιουνίου 19)10
ΤοΙς άγιοις έπιτρόποις καί λοιποί: πουϊσταμένοις άγαπητοις έν Χρι-

φ
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στφ άδελφοϊς.
Ά πείρω ς εύχαριστώ έπ! συγχαρητήριοι: και εύχαϊς ύμειέρας Πανο- 

σιολογιότητος, και θέλω καταβάλει πάσαν προσπάθειαν όπως φανώ αν
τάξιος των προσδοκιών. Καθεκάστην λαμβάνω τοιαΰτα συγχαρητήρια α 
πό προϊσταμένων των διαφόρων Μονών, και δ ίαν τηλικαύταις περιφρου- 
ροΰμαι εύχαϊς, πλευσουμαι, Θεοΰ συμπλέοντος, πλησίστιος τον πλυύν του 
έπιστασιακού έτους. Έ π !  του σπουδαιότερου ζητήματος τής Συνόδου 
τών έν Βατοπεδιορ αρχιερέων, δι* δ και έπεφορτίσθην την διακονίαν ταύ- 
την έξαιρετικώς, θέλω τηρήσει υμάς ενήμερους. "Ινα μάλιστα ελθωμεν εις 
επικοινωνίαν μόλις άνελάβομεν την αρχήν απεστείλαμεν την ειρηνικήν η
μών επιστολήν (είσέτι δεν έλάβομεν άπάνιησιν). Εϊτα έζήτησα κα! έπεκοι- 
νωνήσαμεν τη?^εφωνικώς* τήν έπομένην μέ έκάλεσαν εις τό Βατοπεδινόν 
Κονάκιον. *Η τού  πρόεδρος τής Συνόδου άγιος Ή ρακλείας, ό Θεσσαλο
νίκης (όστις μέ συνεχάρη κα! δ ι’ επιστολή:) και ό Τραπεζουντος, δστις και 
έκαμνε τον διαγγελέα. ’Αφού άλληλοεχαιρετίσθημεν και συνεχάρημεν, έ- 
πέστησα τήν προσοχήν αυτών έπ! τής παρατυπίας τό νά μεταβώσιν άπ* 
ευθεία: εΐ: τό Βατοπαίδιον. "Οθεν ακολούθως άπεφασίσθη δπως έν σώ- 
ματι, δλη ή Σύνοδος κατά τήν άναχώρησιν διέλθη εντεύθεν, και έτοιμάζο- 
μεν μεγαλοπρεπή υποδοχήν. Πιστεύω, δτι θά συνεδριάσωμεν μετά τής Συ 
νόδου κα! θά  άνταλλάξωμεν πολλάς γνώμας. Προ ημερών διήλθον εντεύ
θεν απερχόμενοι οί αντιπρόσωποι τής Πολωνικής Εκκλησίας, δ,τε αρ
χιεπίσκοπος Διονύσιος κα! ό βοηθός αυτού επίσκοπος. Ύ πεδεξάμεθα αυ
τούς προσήκοντος έν τώ Πρωτάτο). Ό  αρχιεπίσκοπος έφόρει έπανωκαμή- 
λαυχον λευκόν έκ μετάξη; κατεοχόμενον μέχρι τών ποδών μετά σταυρού 
έπ! τής κεφαλής προσκεκολλημένου, χρυσού κα! διαλίθου, έν τή αΙθούση 
έγένοντο αί δέουσαι προσφωνήσεις. Ε ίναι έκ τών άγαν συντηρητικών κα! 
έθαυμάσαμεν τήν αρετήν τού άνδρός κα! τήν δραστηριότητα, μεταβαίνει 
εις Βαρσοβίαν, ένθα θά προστή Συνόδου 120 έπισκόπων, κα! έκειθεν εις 
τήν άγγλικανικήν Σύνοδον τού Λονδίνου, ή Λάμπεθ (είναι τό άρχαίον 
άρχιεπ. ανάκτορον), ό): συνήθως λέγεται. Είναι στόχος τής ’Ορθοδοξίας 
έν ταΐς ύπερβορείαις χώραις, μικρός τό δέμας, κα! ασκητική μορφή, αλλά 
μέγας την ψυχήν κα! τό σθένος αδαμάντινος. νΑλλον αρχιερέα έγνωρί- 
σαμεν τον προ 3 ημερών διελθόντα έντεύθεν αντιπρόσωπον τού Πατριαρ
χείου Άλ,εξανδρείας Έρμουπόλεως (Αίγύπτου) Νικόλαον (τέως Νουβίας, 
υποψήφιον διά τον Πατριαρχικόν θρόνον Αλεξάνδρειάς) μεγαλοπρεπής, 
ωραίος, ταπεινός κα! μελ,είχιος, ώμίλησεν έν τώ Πρωτάτο) ένθουσιωδώς 
υπέρ τών αγιορειτών. Συνεφάγομεν έν τή Κοινότητι, ώμιλήσαμεν έν έκτά- 
σει. Κατεδίκασε παρρησία τους Βζτοπεδινούς διά τήν μεταβολήν τού Ή -  
μερολογίου. (ήτο παρών κα! ό Βατοπεδινός). Επειδή , μάς είπε, μεταβαί
νω ε[ς τά Εύρο)παϊκά συνέδρια |ΐέ θεωρούσι νεωτεριστήν, άπατάται ό
κόσμος, είμαι συντηρητικός και συμφωνώ κατά πάντα μέ τούς άγιορείτας. 

.Ε ίνα ι αδύνατο: ή μετά τής άγγλ. Εκκλησίας ενωσις. κ.τ.τ. Ουτω μάς

Λί-
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ώμίλησε και έμείναμεν πάντες οι άκούσαντες ενθουσιασμένοι, έζήχησε κα'ι 
ίου έστεί?αχμεν σήμερον κα'ι διαμονή τήριον, δπερ σημαίνει ότι θά έπισκε- 
φθή Μονός τινας. Κατάγεται έξ Τωαννίνων. Την Τρίτην θά περάση ό 
άγιος Θεαχείρων έκ των έξοχωτέρων μελών τής Συνόδου μεταβαίνων εις 
τό Λάμπεθ, Σήμερον ήλθεν ό τέως συνάδελφος Γέρων Παίσιος Βατοπε- 
δινός, και μάς είπε πολλ,ά πράγματα και έξ άλλων δε πληροφοριών εκτί
θεται περί τΓ,ς Συνόδου τά έξης. Έ ν πρώτοις ή παρουσία αυτών των αρ
χιερέων έν τή Μονή, και ή συμπεριφορά έν γένει μαρτυρουσιν δτι ή Έ κ - 
κ?ιησία του Χριστού πλουτεν εις άνδρας ενάρετους κα'ι θεοσόφους. Ζώσιν 
ώς μονάχοι κατά πάντα'ώρισαν το έόεσμαμο?α5γιον εις δυο είδη φαγητών, 
το πρωί κρέας, χό εσπέρας ίχθύας, φιλάττουσιν ακριβώς τάς νηστείας τής 
Τετάρτης και Παρασκευής, ά φ 9 δ του ήρχισεν ή Τεσσαρακοστή νηστεύου- 
σιν, δπως κα'ι ημείς. Κα'ι έχουσι πάντοτε εις την Τράπεζαν τρεις έκ τών 
Βατοπεδινών προϊσταμένων. Τρώγουσι πρόγευμα, χό γεύμα εις τάς 7, εις 
τάς ί) άναγινιύσκουσι τον Ε σπερινόν, κα'ι εις τάς 3 τό δειπνον* εις ιόν 
Ορθρον (εις ιάς 8) έγείρονχαι δλοι. Έ ζήτησαν κα'ι παρεχωρήθη αύτοις ή 

αγία Ζώνη, ένθα άναγινοόσκουσι κα'ι ψόάΑουσι μόνοι τάς ακολουθίας. Λει- 
τουργούσιν έκ περιτροπής άνά 2 εις τό καθολικόν τάς Κυριάκός, δ δέ ’Α 
χρίδας Νικό?αχος (ή δ άλλος Σέρβος μητροπολίτης) λειτουργεί καθεκάσχην 
ανεξαιρέτως ημέραν έν χοΐς παρεκκλησίοις μεθ’ ενός ίεοέως και διακόνου. 
Τό εσπέρας έξέρχονται εις περίπατον μακρυνόν. Τά περ'ι αυστηρός φρου
ράς είναι μάλλον διαδόσεις. Βεβαίους εις την θύραν εύρίσκονται δ φρουρός 
και εις τό Συνοδικόν ό εισηγητής σύνηθη, δπου ύπάοχουσιν έπισημύτη- 
τες. Αί συζητήσεις ήρχισαν μετά τον Εσπερινόν τής Πεντηκοστής έν τω 
μεγάλο) Συνοδικό) τής Μονής. Έ κτος τής ελληνικής, ήν πάντες σχεδόν 
γνωρίζουσι, γίνεται χρήσις και τής γαλλικής και γερμανικής. Εκείνο δπερ 
ευχαρίστως μέ διεβεβαίωσεν δ άγιος Τυαπεζούντος, είναι δτι έπεκράτησεν 
εις δλα τά ζητήματα τελεία συμφωνία κα'ι δμογνοηιία έπϊ δλων τών ση
μείων. „Πρωτο(ρανές φαινόμενον, νά άγο)νται νπο τού αυτού πνεύματος 
πάσαι οί ορθόδοξοι Έκκλησίαι! ΙΙο?ώ εις τούτο συνετέλέσε τό όνομα τού 
ΓΙατριάρχου, όν πάντες χαρακτηρίζουσιν οίκ άγιον και μέγαν Πατριάρχην. 
Τώρα θά  μέέρο)τήσητε τι άπειράσισαν; Σάς απαντώ,ουδέν! Μόνον τό πρό
γραμμα κατήρτισαν τής Προσυνόδου και έμειναν πάντες σύμφτονοι έπί τών 
συζητηθησομένων θεμάτο)ν· σήμερον π. χ. είχον περ'ι διαζυγίου. Ληλ. ή 
Δωρθόδοξος Επιτροπή, είναι ή Κοινοβουλευτική Ε πιτροπή, ή Ποοσύνο- 
δος, ή Βουλή καί ή Οικουμενική Σύνοδος ή έθνοσυνέλευσις. Βλέπετε από 
πόσα στάδια κα'ι συνέδρια Οάδιέλθ η μία συζήτησις μέχρις ου αποκρυσταλ
λωθώ εις άπόηασιν; Φαίνεται έπικυατεί πνεύμα άγαν συντηρητικόν, κα'ι 
τά πάτρια ανάγονται εις περκοπήν. Τ) Πρόεδρος τή: Συνόδου άγιος Ή -  
ρακλείας φανερώς διακηρύττει, δτι ούδεμίαν επαφήν δυνάμεθα νά έχω μεν 
προς την άγγλ: Εκκλησίαν. Ή  ένωσις είναι ιδέα χιμαιρική. Τά λοιπά έν 
τή επομένη, διότι ή οηα είναι 4 τής νυκτός κχί είσέα δεν έδείπνησα και

ι
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αυριον Σάββατον έχομεν λειτουργίαν. Νά μάς στείλετε ολίγα μούσμουλα..
Μ ετ’ εγκαρδίου αδελφικής αγάπης 

' Γέρων Εΰλόγιος Λαυριώτης

Υ. Γ. Διά επιγραφήν έν τφ  Μ ετοχίω τής Θεσσαλονίκη: έσκέφθην, 
ΐνα  κρατώμεν άεΐ την παράδοσιν, νά συντάξω εν ήρωελεγεΐον, έξ εκείνων 
άπερ ΰαυμάζομεν είς τάς οικοδομάς των προκατόχων ημών. Έ άν τδ έγ -  
κρίνητε τό στέλλετε. *0 ίδιος

Έ ν  Καοεαίς τή 1δ ’Ιουνίου 1930
Τήν ύμετέραν Πανοσιολονιότητα αδελφικό): έν Κυρίφ κατασπάζομαι.
Βεβαιόίν προηγουμένην μου περί τοΰ ζητήματος τή: Συνόδου των Αρ

χιερέων συνεχίζω ήδη και τελειώνω.
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν έληξαν αί έργασίαικαί ύπεγράφησαν τό ε

σπέρας τά πρακτικά έν τφ  Συνοδικώ τής μονή; Βαιοπεδίου,μεθ’δ περί λύχ
νων άφάς κατήλθον απαντες είς τον ναόν, έγένοντο δεκτοί είς τον νάρθη
κα υπό των ίερέοον και διακόνων ένδεδυμένων. Ή  επιτυχία ημών του νά 
άνέλΟωσιν απαντες οί άρ/ιε.ρείς είς τάς Καρεάς άποδοτέα εις τάς ένερ- 
γείας τοΰ παραδελ,φοΰ μας "Αγίου Τραπε'οΰντος, μεθ’ ου ήλθομεν έπα- 
νειλημμέντος είς τηλεφτονικήν συνεννόησιν. Διότι κατ’ άυχάς είχον σκοπόν 
νά διαλυθώσιν έκ τού Βατοπεδίου. Τήν Κυριακήν εσπέρας είδοποιήθην, 
δτι άπεφασίσθη απαντες μηδενός εξαιρούμενου νά άλ^θω σιν, ήτοι 15 
άρχιερει; και εις διάνονος, αμέσως παρηγγείλαμεν είς διάφορα μέρη ίχθύας. 
Τήν έπομένην ή ιερό Κοινότης άπεφάσισε νά γένηται επίσημος υποδοχή 
και τράπεζα είς τό σχολ,εΐον· παρακαθημένων έκ των αντιπροσώπων και 
των κοσμικών αρχών τοΰ τόπου, συνέπεσεν ή άφιξις τών αρχιερέων μετά 
τής εορτής και πανηγύρεως τοΰ ’Ά ξιον έστίν.

Ή  έκφώνησις συντόμου λόγου άνετέθη είς τον πρωτεπιστάτην Λαυ- 
ριώτην. Συντόμρυ, διότχ ό άγιος Πρόεδίρο; ώς εκ τής ηλικίας τών 82 ε
τών και τή: ασθένειας, κεκοπιακώς έκ τής οδοιπορία: δέν θά ήδύνατο νά 
σταθή πολύ. "Η αγορά και πάντα τά αντιπροσωπεία καί κελλία έσημαιο- 
στολίσθησαν, αί οδοί έδαφνοστολίσθησαν καί έν γένει αί ΚαρεαΙ παρου- 
σίαζον οψιν έκτάκτως πανηγυρικήν. Πάντες μετ’ ανυπομονησίας άνέμε- 
νον τήν παρουσίαν τών επισήμων. "0 ενθουσιασμός και ή προς αυτούς 
εύλάβεια ηύξάνετο έπϊ πλέον διαδοθέντος άστραπιαίως, δτι είς τάς απο
φάσεις τή: Συνόδου έπεκ.ράτησαν οί συντηρητικοί! Τήν Τρίτην ήκουσαν 
τήν θεί αν λ,ειτουργίαν ε ΐ: τό Βατοπέδιον, και μετά τό κέρασμα έκίνησαν 
έν δλορ 30 έπίσημοι καί οί συνοδοί αυτών έφθασαν,είς Καρεάς είς τάς 2 ή 
ώρα, ένώ καί ημείς εί/ομεν κερασθή. Ό  κόσμος είχε κατακλύσει τάς ο
δούς. Ή  μέν Τ. Κοινότης άνέμενε κάτωθεν τοΰ κωδωνοστασίου, δπου 
καί οί ιερείς μέ τό εύαγγέλιον καί τά έξαπτέρυγα, καί δύο διάκονοι με τά 
κιβώτια θυμιάζοντες.
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Ή  επιστασία άνέμενεν έμπροσθεν του σχολείου, διότι οι επί- 
aijfiru θά  διήρχονιο α π ό 'τ ο υ  ζ\ιοικηιηρίου, ΐνα φορέσωοι ιά έπανω- 
καμήλαυχα καί ιά  εγκόλπια. Ή - συγκίνηοίς μας ήτο απερίγραπτος, 
όταν άντικρύσαμεν τάς σεπτάς μορφάς 15 διαπρεπών αρχιερέων, των άν- 
ιιπρυσώπων των ορθοδόξων Έκκλ,ησιών, οϊτινες διέσχιζον έν πάση σεμνό- 
τητι καί μεγαλοπρεπείς τί|γ οδόν Διοικΐ|τηρίου, ών ί)γειτο ύ πρύτανις τών 
καθ’ ημάς Οεο?νόγων, ή επιβλητική μορφή του προέδρου αγίου Ή ρ α - 
κ?χίας. λΛΛληλοησπάσθημεν, οί περισσότεροι τούτων μοί ήοαν γνωστοί 
καί φίλοι καί άλλοι συμφοιτηταί, ό άγιος Τραπεζοΰντος καί ό Κέρκυρας 
έπετοΰσαν από την χαράν, διότι ύπεδέχετο Λαυριώιης Ιίρω τεπιστάτης. 
Στιγμαί συγκινητικαί! Ό  σεβαστός Πρόεδρος προπορευό|ΐενος καί συγ- 
κρατούμενος ένθεν μεν υπό του ΙΙρω τεπιστάτου καί έτέρωθεν υπό του έ- 
ξοχωτάτου διοικητοΰ κ. Ζ. Χατζηβασιλείου, ηύλόγει διαρκώς τά πλ.ήθη, 
ενώ ήκολούθει ό σεπτός τών λοιπών αρχιερέων χορός.Λί Καρεαί ουδέποτε 
είδον ιοιοΰτον θέαμα, ού τό μεγαλεΐον ηΰξανε καί ή λαμπρά ήμερα. "Α- 
μα έφΟάσαμεν προ του Π ρωτάτου, ό Π ρωτεπιστάτης παρουσίασε τούς 
αγίου: άντιπροσυ>πους καί ό Τυπικάρης έφόρεσε τύν άγιον Ηϊοακλείας 
μεγαλοπρεπή μανδύαν, καί έν μέσο) επευφημιών καί ψαλμφδία: είσηγάγο* 
μεν τούς αγίους αρχιερείς εντός τού ναού, έτακτοποιήΟησαν ένθεν καί 
ένθεν οί αρχιερείς. "Ο δέ άγιος Ή ρακλείας επί του θρόνου, δ π ,ωτεπι- 
στάτης πλησίον αυτού. Μετά τά τροπάρια καί τά : δεήσεις ήρχισεν ή δ ο 
ξολογία υπό τον Συνέσιον Σταυρονικητινόν, όν εξεπίτηδες είχομεν κα- 
?^έσει κα ίόστι: έψαλλ,εκαί εϊς την λειτουργίαν, είχομεν δέ συγκεντρώσει καί 
ολους τοΐ)ςά?Αους ψάλτας τών Καρεών, ώστε οί δύο χοροί ήσαν πλήρεις. Οί 
άγιοι αρχιερείς μετά συγκινήσεως παρηκολούθουν την δοξολογίαν. Λεν 
περιγράφεταιΐό ναόςέπληροΰτο αγγελικής μελωδίας, ήχου φωνής έορταζόν- 
των! Μετά τό πέρας τής δοξολογίας ό Π ρω ιεπισ ιάτης κρατών την ράβδον 
έστη έν τω μέσω προ τού αγίου προέδρου, ΐνα προσφώνηση καί χαιρετίση 
τούς επισήμους. Ουδέποτε ήσθάνθην βαρυτέραν την ευθύνην τών 7όγων 
μου! έκαστη ?.έξις καί φράσις έπρεπε νά ζυγισθή μετ' άκριβείας.Ό μιλεΐ σύμ- 
παν τό άγιώνυμον ’Ό ρος προς τούς επίλεκτους άντιπροσοόπους τών 4 Πα- 
τριαρχείων καί λ,οιπών ορθοδόξων Εκκλησιών. Πρώτην φοράν μετά την 
έν Φλιορεντία Σύνοδον ακούεται ή φωνή τών αγιορειτών έπισήμως. Κατά 
τάς τ ηλεφ. συνεννοήσεις ό "Αγιος Τραπεί ου νιος μέ είχεν είπει νά μή θίξω 
κανέν έκ τών φλεγόντων ζητημάτων (δι* εΰνοήαηκ λόγους). Ί Ι  σύναξις 
έξ άλλου κατά την συζήτησιν έξέφρασε την γνυηιην, ότι πρέπει εΐ: τον λό
γον νά φανώμεν, ότι άγνοοΰμεν τελείως τον σκοπόν, δΓ όν συνήλθον έν 
Bc/τοπαιδίο), άφού ούδέν ήθέλησαν ν ' άνακοινώσιοσι προς ημάς. Λιά τούτο 
καί μετά την σύναξίν τινες (ό ποοκάτοχός μου) προτείνει εις τού; διαδρό
μους νά γραφή δ λόγος καί νά άναγνιοσθή εις την Σύναξιν!! Άκούσα: τού· 
τούτο είπον «τούτο γίνεται, "Αγιε Διονυσίου, μόνον όταν πρόκηται νά ό- 
μιλήση ή Π χνοσιολογιότης Σ α : >. Καί η πρότασις εκείνη άπερρίφθη πανη-
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γυρικώς. Λοιπόν τούτων ούτως έχόντων, ουδέποτε είχον εύρεθή είς τόσω 
δύσκολον Οέσιν. ΙΙροκειμένου νά όαιλήσω και νά ευχαριστήσω μέν τούς 
αρχιερείς, νά ευχαριστήσω την Τ. Κοινότητα και δλον τό άκροτήριον, άλ
λα συγχρόνως κατά την επίσημον ταύτην και ιστορικήν στιγμήν, νά δια
δηλώσω και τό φρόνημα των 'Αγιορειτών ήτοι την εμμονήν αυτών είς τά 
πάτρια και τήν αποτροπήν αύτών κατά παντός νεωτερισμού καί καινοτο
μίας έν τή Εκκλησία. Ώ ς Α γιορείτην έσκέφθην, ότι τούτο έπρεπε νά εί
ναι τό σπουδαιότερον σημειον τού λόγου μου καίτοι, ώς γνωρίζομεν, ή 
Έ κκ/ ησία δεν θέλει νά άκούση συμβουλας παρά τών μοναχών. Ό λ α  δέ 
τα ύ ια  έπρεπε νά λεχθώσιν,^ουτιος ώστε ούτε νά μή προσκρούσω εις τήν 
φιλοτομίαν τών αρχιερέων, ούτε δέ και νά απομακρυνθώ από τό πνεύμα 
τής Συνάξεοκ. Κατά πόσον έπέτυχον μέ τήν βοήθειαν τού Θεού και τής 
Θεοτόκου, έδειξεν ή άπάντησις τού αγίου προέδρου, όστις ενώ ώς έξηντλη- 
μένος δεν είχε σκοπόν, είμή δύο λέξεις νά εΐπη, παρεσύρθη εκ τών... λόγων 
μου. ώ : έλεγεν έπειτα ό άγιος Θεσσ Γονικής, καί δεν ήδύνατο νά τε?νειώ- 
ση. Ε ί: μίαν στιγμήν μάλιστα τού λόγου μου, γυρίζει και λέγει προς αυτόν. 
«Καί τί νά ειπο)-έγώ είς ό/.α ταύτα...! έδειξαν τά θερμά τών αρχιερέων συγ
χαρητήρια, έδειξαν, άν μοί έπιτρέπηται νά εϊπω, τά δάκρυα αύτών, ώς μοί 
έμαρτύρησεν ό άγιος Κερκύυας, έδειξε καί ή στάσις τού άγιου Διονυσίου 
όστις ήλθε καί παρρησίφ μέ συνέχαρη, διότι (ομίλησα <ος αγιορείτης! (φαί
νεται τινές δεν μέ θεωρού ην  αγιορείτην),καί αυτός πρώτος έπρότεινε νά δα
κτυλογραφηθεί ό λόγος καί νά τόνστείλουν όλοι είς τάς μονός.Έ ν άντίγρα- 
φον στέ?Αω καί προς υμάς,καί πιστεύω νά είναι επιεικής δΓέμέ ή κρίσις Σας, 
όστις παν ΰ.τι πράττω οός επί πτερύγων στηρίζομαι είς τάς εύχάς Σας. Με
τά ταύτα, προσεκύνησαν τήν Π αναγίαν όλοι οί άγιοι άρχιερει: ασκεπείς 
(όπερ έπραξαν καί κατά τήν άναχώρησιν). Μετά ταύτα έλάβομεν τά αναψυ
κτικά κ u  έπεσκεψάμεΟα τον Λιοικητήν.Είς τήν επίσημον Τράπεζαν έκαθή- 
σαμεν 50 άτομα, ό (/.γιος Πρόεδρος είχε δεξιά τόν Πρωτεπιστάτην καί αρι
στερά τον κ. Διοικητήν, φαγητά πλ,ούσια (έξ,είδη καί γλύκισμα 40ανόν μπα- 
κλαβάν, θαυ[ΐάσιον), Είς τό τέλος έψαλ?α>ν ωραίους καλλιφωνικούς ειρμούς 
ό Συνέσιος, καί ό άγιος Διονυσίου τών άγιων Π α ιέ  κον ό χορός (επιτυχία!) 
Τό εσπέρας προσεκλήθημεν είς τό Σεράγιον, ένθα όλοι οί μοναχοί ύπεδέ- 
ξαντο τούς αγίους αρχιερείς παρεταγμένοι προ xr\c εισόδου μετά φανών καί 
λ,αμπάδων,μέ μανδύαν κ.τ.λ., είς τόν ναόν ώμίλησεν ό άγιο: Πρόεδρος διερ- 
μηνεύοντο: τού άρχιμ. Καλλίστου τών Ίεροσο?,.ύμων. Επισυνάπτω  τόν λό- 
γον μου καί κατά σύντομον πεοίληι|ην τήν άπάντησιν ώδε: (βλέπε έπισυ- 
νημμένον φύλλον). Το εσπέρας πάλιν τράπεζα, μεθ’ ήν άπεσύρθησαν δι* 
άνάπαυσιν εις τά Κονάκια. Την επομένη ν προυπέμψαμεν τους αγίους αρχι
ερείς, οϊτινες κατήλθον "καί έτυχον ενθουσιώδους υποδοχής είς τού Ξηρο- 
ποτάμου, ένθεν προσεκλήθημεν υπό τού Βαρλαάμ, καί διά βενζινοπλοίου 
έφθασαν τό εσπέρας είς τού Γρηγορίου, όπου έγειναν θυσία τά πάντα καί 
τό μεσονύκτιον μετεφέρθησαν επί τού άτμοπλοίου. "Ισιος δέν θ ά έ /η  σπου-

*2., ;
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δαιότερον γεγονός νά γράψη ή ιστορία διά τον τόπον μας. Ν ά έβλέπετε 
εϊς τάς εύρείας αίθουσας τοΰΣχολείου ’Αρχιερείς έκ πασών τών Εκκλησιώ ν 
συνδιαλεγομένους είς διαφόρους γλώσσας! "Ολους δέ κατενθουσιασμένους, 
και όμολογοϋντας, δτι αυτό είναι τέλειον καλογερικόν κράτος'ήτο καταφα
νής ή έπίδρασις τοϋ περιβάλλοντος! τοϋτο ισχυσε καί ή χάρις τής Θεοτόκου, 

ώστε έν ταΐς άποφάσεσι νά ύπερισχύσουν οί συντηρητικοί καθ’ δλην τήν 

γραμμήν. Ό  άγιος Π ιολεμαΐδος μοί είπεν έμπιστευτικώς δτι έκερδίσα- 
μεν τό ζήτημα τοϋ 'Ημερολογίου, καί δτι τούς Σέρβους θελήσαντας 
νά είσαγάγωσι ζήτημα άγιορειτικόν καιετρόπωσαν οί ήμέτεροι. Τέλος 

άνεγνωρίσθη ή μεγάλη δύναμις τοϋ οίκ. Πατριαρχείου, καί πάντες ήκολού- 
θησαν τή συντηρητικότητι αύτοΰ. Διεκρίθησαν ό πρόεδρος διά τήν επιβο
λήν, ό Τυαπεζοΰντος διά τήν σύνεσιν καί διπλωματίαν καί οί Θυατείρων 
καί Κέρκυρας διά ευφυΐαν καί δραστηριότητα. Ή  ορθοδοξία έτι άπαξ έ- 
θριάμβευσεν.

Ό  ΓΙρωτεπιστάτης Εύλόγιος Λαυριώτης.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'

Τ ί  DPOKATAFKIIKA ΚΑΙ H J B W K  TDK TVZHTHiEON EH ΤΒ IVM0JEQ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ E li  10 ΕΠΙ ΙΑ Π Η Τ Ο ϊίΕ Μ Α  ΤΗ! ΠΡΟΕΤΝΟΟΒΤ '

Ώ ς προοίμιον τής παρούσης πραγματείας χίΟεμεν περικοπήν τής ά- 
άπαντήσεως του σοψού μητροπολίτου Καισαρείας Ευσταθίου Κλεοβού
λου προ; τον οικουμενικόν πατριάρχην ζητήσαντα την γνώμην αύτοϋ 
περί τής συγκλήσεως Συνόδου τώ 1872 προ; άποκήρυξιν των Βουλγάρων.

«...Τηλικοΰτον φέρε βλάβος ή κατάργησις τών κανόνων εκείνων, 
(V ών θεσπίζεται άπαξ τουλάχιστον του ενιαυτού συνέρχεσθαι εις ταυιό 
πάντα; τού; επισκόπους τής περιψερείας ή τής επικράτειας έπ'ι διευθετήσει 
και κατασιάσει τών κοινών και δυσ/ερεστάτων ζητημάτων! Οί γάρ δώδε-* 
κα μόνοι, οί περί τον' Πατριάρχην (λέγω δέ γνώμην έμήν) ούκ είσιν έν γε 
τοις γενικοΐς και καθόλου οί κατά τούς κανόνα; πάντες, ουδέποτε, πλήν 
εΐ μη έξ εντολή; ρητής ή εγγράφου ιών- έν ταις έπαρχίαις, καθώς δηλοΐ 
το σαηές τ«7>ν κανόνων γράμμα και πνεύμα, ού ούκ άν όλιγωρήσωμεν 
έπαγγελόμενοι εύσεβείν κατά τούς πατέρας, αί δ5 έκ πλειόνων έστιν 
ότε συνερχόμενοι καί διά τούτο μεγάλαι έπιλεγόμεναι κατά σύγκρισιν πρός 
την έν το ΐ; κάτω χρόνοι; καθορισθεΐσαν και τά πολλά δωδεκαμελή εΰδη- 
(ίον Σύνοδον, αύται ούκ είσίν ούτε οίκου|ΐ. ούτε τοπικαί, ούτε μην αί κατά 
τού; κανόνας ένιαύσιαι καί γενικαί έφ ’ όσον ούτε προσκαλείται ούτε προ- 
ερωταται. . ούτε γνώμην δίδωσιν αυτοπροσώπως ή κατ’ εντολήν παν πα- 
τριαρχεΐον καί πάσα μητρόπολις καί επισκοπή. Είρηται δέ μοι καί άλλοτε 
προφορικώς ιε  καί έγγράφως, ότι ό Κύριος ήμών καί τό πνεύμα αύ- 
του έτιφοιτφ ούκ όντως έν τοίς επί μέρους καί ύστερον πατριάρ- 
χαιςκαί άρχιερεύσιν, άλλ' όλφ> τω σώματι συνεδρεύοντι καί συ- 
σκεπτομένω καί συναποφαινομένω συνοδικώς έν τω όνόματι τού 
Κυρίου καί τή έπιπνοία τού Θείου Παρακλήτου, ει δέ μήγε, εϊχεν 
άν έκαστος τών επισκόπων τού κύρος οίκουμ. Συνόδου, οίδα δ5 έγωγε ό 
μικρός έν τοις άδε/προις, ότι ή τού Χριστού Εκκλησία ουδέποτε εύημέρη- 
σεν έξωτερικώς, όλιγω >ηθέντων ή έσθ’ όπως μεταποιηθέντων έν τή έφαρ-. 
μογή τών αρχαίων αυτής κανό vow καί τύπιον. Έ ά ν  ή ’Ορθοδοξία ημών ύ* 
πάρχιι αληθώς ή αρχαία... φανερόν ότι πάντες οί αρχαίοι τύποι αυτής τη- 
ρητέοι μέχρι κεραία;». (Έκκλ. έπιθεωρ. περ. Β". τεύχος I ' .  σ. 180-181).

ΙΙρίν ή έξιστορήσο) τά θέματα, άπερ συνεζητήθησαν έν Βαχοπεδίαρ 
καί τά; άποκουσταλ?ω)9είσας αποφάσεις, γράφω περί τής σημασίας, ήτις 
άπεδόθη εις την ύπο τής Μεγ. Εκκλησίας, εκλογήν ώς τόπου τής συνελεύ- 
σεως τό άγιώνυμον ’Ό ρος, ήτις έσχολιάσθη εύμενώς ύφ ’ όλον τό τύπου 
ημεδαπού τε καί αλλοδαπού, ώς καί υπό τών συνέδρων αυτών. «Όφεί- 
λομεν νά έργασθώμεν υπό την προστασίαν τής Παναγίας καί τών



άγιων, έφθέγγετο ό μητροπολίτης Άχρίδος. Επιθυμώ νά ύπο· 
γραμμίσω, δτι ή ιερά Σύνοδος ημών εδωκεν ιδιαιτέραν σημασίαν 
είς τό δτι ώς τόπος τής Συνελεύσεως ημών ώρίσθη το άγιον "Ο 
ρος, έδαφος πολλών αγώνων υπέρ τής ’Ορθοδοξίας καί μαρτυρί
ων. Διά τούτο ό νέος οικουμενικός Πατριάρχης άποδεικνυει, δτι τιμά ιόν  
άγιον Τόπον τής Θεοτόκου και πιστεύω δτι ό πατριάρχης Φώτιος ήθέλησε 
νά δηλώση, δτι ή Μήτηρ Εκκλησία κατά τάς κρίσιμους ταΰτας περιστάσεις 
δίδει ήμΐν την οδόν τής συντηρητικότητος· καί δικαίως, καθόσον ή Μήτηρ 
οφείλει νά είναι μάλλον συντηρητική ή αί θυγατέρες αυτής» (Πρακτικά 
σ. 49). Ύ πό τό αυτό πνεύμα ώμίλησε και ό αντιπρόσωπος τής ρουμ. εκ
κλησίας, ό επίσκοπος Ρωμάν Λουκιανός: «Τ4 παρά τού οικουμενικού Πα- 
τριάρχου σύγκλησις των αυτοκέφαλων ορθοδόξων Εκκλησιών είς... συνέ- 
?^ευσιν έν άγιο) ’Ό ρει παρήγαγεν έντύπωσιν βαθυτάτην επί τού ’Ορθοδόξου 
κλήρου καί λαού τής Ρουμανίας... Π ιστοί έντολοδόχοι ίεράς κληρονομιάς, 
κατατεθειμένης εν τα ΐ: άγίαις ΓραφαΙς καί παραδόσεσι καί τι ις ίεροις Κα- 
νόσι, δεν θά άποστραφώμεν τούς έπιθυμοΰντας εν καθαρώ συνειδότι νά 
προσεγγίσο)σι προ: την ήμετέραν Εκκλησίαν,αλλά καί δεν θά θυσιάσωμεν 
ούτε εν ιώτα έκ τε τής αγίας ημών διδασκαλίας καί τής σεπτής ημών πα- 
ραδόσεω;» (σ. 4ό*47). Ο ί αντιπρόσωποι τή: έλλην. Εκκλησίας, δ τε Σεβ. 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος καί ό Κέρκυρας Ά θηναγόρας (νΰν 
οίκ. Πατριάρχης), δεν ήδυνήθησαν νά έξαρθώσιν είς τό ύψος τών προλ,αλη- 
σάντων, ούτε περί συντηρητικότητος έλάλΐ)σαν ούτε περί αγίου ’Όρους, 
άλλ’ ήρκέσθησαν εις τούτο: «ένετά?α|μεν ύπό τού... αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών καί τής ίεράς ημών Συνόδου (νά έχωμεν κατά τάς συζητήσεις ό>ς γνα>- 
μονα) τά δόγματα, τάς παραδόσεις καί τό καθόλου πνεύμα τής άγιωτάτης 
ημών ’Ορθοδόξου Εκκλησίας» (σ. 48). Έκκλίναντες άπαξ ελαφρά τή γνώ 
μη τών πατροπαραδότων, σπεύσαντες ν ’άποβάλωσι τό πάτριον ήμερολόγι- 
ον,δένέγκρίνουσιν ήδη ό>ς τόπον συνελ,εύσεως τον ’ΆΘοηόπερ εμμένει άκλι- 
νώς είς τάς παραδόσεις τής Εκκλησίας, διό καί δεν έπεκρότηοαν την λαμ- 
πράν ταύτην γνώμην περί τού αγίου Ό ρ ο υς ώς θεόθεν προωρισμένου 
είς τάς παρούσα: περιστάσεις τόπου διά συνοδικός συνελεύσεις καί 
δυστυχώ: είς την πεπλανημένην ταύτην ιδέαν έμμένουσι μέχρι σήμερον. 
Λησμονοΰσιν οί ίεράρχαι τής έλλαδικής Εκκλησίας, ότι πάσαι αί οικουμε
νικοί καί τοπικοί σύνοδοι συνήλθαν είς τόπους τώ Θεώ καί)ιεριυ μ ένο υ: ,πλήν 
τής ς 'ή τ ις  καί ΙΙενθέκτη καλείται,αοιη συνεκροτήίΐη έετώσεκρέτω τού βα
σιλικού τρούλλου,ήτοι έν τή μεγάλη αιθούση τών ανακτόρων,κατα/ ηγούση 
εις τρούλλον κατά τον τύπον τών ιερών ναών. Σήμερον μόνον ό ’Ά θω ς 
είναι τόπος έν τή ιστορία καθηγιασμένο:, χώρο: κεχωρισμένο: τού πολυ- 
ταράχου κόσμου, έν ώ ώς ένθεοσοόστω κιβοηώ έσώθησαν απ* αιώνα) ν δλαι 
αί ίεραί παραδόσεις καί τά αρχαία τυπικά τών ιερών ακολουθιών* είναι 
τό πολυτελέστατον βυζαντινόν θησαυροφ.υλάκιον, και ϊνα εϊπω κάλλιον, 
είναι αυτό τό βυζάντιον, δπερ άναζή πάντοτε είς ακμήν καί καταπλήσ-
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νά δώσωμεν loji|V και νά διευκυλύνιυμεν την εφαρμογήν των ηθικών έ- 
κείνων κανόνων, οϊτινε: ενεκα τής αβελτηρίας του κόσμου φαίνονται ώς 
νεκρόν γράμμα και όπως ί)ά Γόΐ| ό αναγνώστης αυτό το πνεύμα έπεκρά- 
τησε κατά τάς ληφΟείσας αποφάσεις, εις ας ό ρυθμιστής καί ήγεμών νους 
ήτο ο άποκρισάριος Χρύσανθος, πολύ σκεπτύμενος καί ολίγα λέγων. Ό  
c/νήρ καί διαπρεπής ιεράρχης θά  ήτο πλέον επωφελής έν τή Έκκ?νησίςι εάν 
δεν ήτο πείσμων καί κρυψίνους είς ύπερβολήν καί τοΰτ* αυτό εγωιστής, 
παρασκηνιακώς μάλλον ή έμφανώς όρων καί ενεργών, υπέρ προέδιδεν 
ούχί αγαθήν βουλήν «ό όμιλ,ών παρρησίρ είρηνοποιεΐΝ>, αυτό είναι τό 
χριστιανικόν πνεύμα, τό άλλο είναι κοσμικόν, ή λεγομένη πολιτική κακο
τεχνία καί πλάνη.

Ταύτην την Ιδέαν έσχημάτισαν οί ξένοι σύνεδροι περί αύτοΰ, καί αυ
τό τό αρνητικόν αύτοΰ πνεύμα ήτο αίτια νά άποτύχη οίκτρώς είς ό?αις σχε
δόν τάς έμπιστευτικάς άποστο/*άς τήςΈκκλησίας καί δή οός αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών. Έ κτυτε ήρχισε νά καταρρέη τό καΰεστοός. Π ερί των ξένων αν
τιπροσώπων συμπληρών προσθέτω καί τά έξης: ΤίΙσαν πάντες ευλαβείς 
καί συντηρητικοί ίεράρχαι καί έβίωσαν επί ένα σχεδόν μήνα είς τό·Βατο- 
πέδιον ώς φανατικοί μοναχοί συμμορφούμενοι τελείως προς τό τυπικόν 

"τής μονής λειτουργυΰντες καθεκάστην, προσευχόμενοι καί νηστεύοντες 
καί έν γένει «άγιάξοντες καί άγιαζόμενοι». Βαθυτάτην ένεποίησεν έντύπω- 
σιν ή π ρ ό ςτή νΜ εγ . Εκκλησίανπροαήλ.ωσι: καί ό σεβασμός του ίερομάρ- 
τυρος (ήτο εγκάθειρκτος καί ώς ήκουσαάπέθανεν έν ταΐς φυλακαις των κομ
μουνιστών) Πολωνίας Διονυσίου. Τούτον έγνωρίσαμεν Ιδιαιτέρως παρου- 
σιασθέντα, κατά τήν πρόωρον άναχώρησιν, έν τή ‘I. Κοινότητι. Μικρός 
τό δέμας, μορφή γλυκεία, ασκητική, είς ήν προσέδιδεν.αϊγλην τό λευκό 
έπανωκαμήλαυχον. Ή  ήρεμος αύτοΰ όψις μετεβάλλετο καί έταράσσετσό- 
?>.ος οσάκις άνέφερε τούς κομμουνιστάς καί τούς ήγέτας τής σοβιετικής δη
μοκρατίας διά τον συστηματικόν καί έξοντικόν διωγμόν τοΰ χριστιανι
σμού. νΑλ?νθς μάοτυς καί ομολογητής ύπήοξεν ό Ά χρίδος, όστις φανατικός 
έθνικιστής *) έπαθεπολλά μετά τοΰ άποΟανύντος Πατριάρχου Γαβριήλ, φ>υ- 
λακισΟείς καί έξορισθείς κατά τον εύρωπ. πό?ιεμον ύπό τών Γερμανών 
(καίτοι γερμανομαθής). Έ ν  τή Συνόδο) ήτο ό ηγέτης τοΰ σλαβικοΰ συνασπι- 
σ[ΐοΰ. Δεν ήδυνήθη μέχρι τέ/,ους νά συγκάλυψη τον εθνικισμόν του, άφοΰ 
(hz πρώτον ζήτημα προΰβαλε τήν άρσιν τοΰ βουλγ. σχίσματος. Ο ί ήμέτε- 
ροι, προεξάρχοντος τοΰ Χρύσανθού, έν αρχή άντέτειναν καίήρνήσαντο νά

(’) Μοί έπροξένησεν αλγεινήν έντύπωσιν ή στάσις του απέναντι μου ώς μητρο
πολίτου Κοουτσας επειδή ή σερβ. Εκκλησία δεν άνεγνιόριζε τήν σιηοδον τής αυτοκέ
φαλου άλβ.Εκκλησίας,ζητήσασα να έχη καί αυτή σύνεδρον χθ)ρις νά ύπάρχιυσι Σέρβυι 
έν ΆλβανίΓ/ καί μή είσακουσί)εΐσα.Κατά τήν τριετή διαμονήν μου έν Κορυτσφ, καίτοι 
έγειτνιάζομεν, είς ούδεμίαν έποψήν ήθέλησε νά έλθη μετ’ εμού! Μηδέν άγαν, χά- 
μνω δέ γνωστόν ότι ότε ήτο είς το Ηατοπέδι καί)’ έκάστην Κυριακήν μετέβαινε καί 
δλειτούργει είς τήν σερβικήν μονήν τού Χιλιανδαρίου.

«
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συζητήσωσιν. Ό ρθώ ς ό Λεοντοπόλεως άντετάχθη και ύπεστήριξεν, υτι 
δεν έχουσι δικαίωμα ν ’ άποκρυύσωσι την πρύτασιν. Μετά διήμερον ανα
βολήν συνδιασκεψάμενυι κατ’ ίδιαν εφερον το θέμα επί τάπητος καί τότε 
άπεφάσισαν καί παρέπεμψαν αυτό προς τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων, ΐ- 
ναδιεξαγάγη τάς διαπραγματεύσεις μετά τής βουλγ.Εκκλησίας καί ούτως, 
ώς γνωστόν,επί Βενιαμίν ζώντος έτι, έπήλθε το ποθούμενον παρά πάντων 
των όρθώς καί χριστιανικώς σκεπιομένων, ή άρσις τού σχίσματος. Έ ν  
Εδιμβούργο) εις το χοιστιαν. συνέδριον είχον συζητήσει τφ  1937 κατ’ ι
δίαν τό θέμα μετά του τότε μητροπολίτου Σόφιας Στεφάνου καί έθαύμα- 
σα την εύλάβεισν αυτού προς τον οικουμενικόν πατριάρχην— έμεινα κα
τάπληκτος— ήν δύναται να διακρίνη τις εις πάσαν γραμμήν έν ταΐς έκφω· 
νήσεσι προς τον πατριάρχην, οτε εκείνος προσήλθεν εις τα πατριαρχεία 
ν* άσπασθή την δεξιάν αυτού καί να έξαιτήσηται συγγνώμην. Μάς έδωκέν 
έν λαμπρόν πρός μίμησιν παράδειγμα. Ό ς  προς τό την μεταβολήν τού η 
μερολογίου έπληροφορήϋησαν ήδη κατά πρώτην φοράν οί σύνεδροι, δτι 
ταύτην, πολύ προ τού πατριάρχου Με/νετίου, είχε προτείνει ό των Σέρβων 
Λημήτριος, (ίσιος διά τους άλλους, διότι αυτός τε καί οί μετά ταΰτα πα- 
τριάρχαι διετήρησαν καί διατηρούοι τό παλαιόν). ΙΙολλάκις έγένετο από
πειρα άνακινήσεως τού άγιορειτ. πρυβ?wήματo:, ήτοι τού άναδιοργανισμού 
τού καθεστώτος κατά τάς σλαβικάς άντιλή\|)εις, άλλ’ άπεκρούσθη.

Καί ήδη προβαίνω εις σταχυολογίαν των σπουδαιότερων μερών τών 
έν Κωνσταντινουπό?νει υπό τού οικ. Πατριαρχείου δημοσιευθέντων τώ 
1930 «Πρακτικών».

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ
τών θεμάτων τής μελλούσης Προσυνόδου,

Ιον  Τό ζήτημα τής ρωσσικής Έκκ?π|σίας. Ή  Προκαταρκτική Διορ- 
θόδοξος Ε πιτροπή , άναγράψασα τούτο πρώτον έν τώ Καταλόγοη παρακα- 
λεΐ την Α.Θ.ΓΙ. τον οικουμενικόν Πατριάρχην, όπως προ τής συγκλήσεως 
τής Προσυνόδου ένεογήση, ΐνα καταστή δυνατή ή παρουσία έν αυτή κατά 
τινα,τρόπον καί αντιπροσώπων τής ρωσσικής Εκκλησίας, προερχόμενων 
είτε έσωθεν είτε έξωθεν τής Ρωσσίας.

2ον Στενωτέρα σχέσις καί έπαφή τών ορθοδόξων Έκκλ,ησιών προ: 
άλλήλας καί τά πρός τούτο μέσα, έν οίς ή. ανταλλαγή σπουδαστών μεταξύ 
τών ορθοδόξων 'Εκκλησιών καί ή αμοιβαία έπίσκεψις διαφόρων άποστο- 
?ιών έκ κληρικών, καθηγητών τής θεολογίας καί ιεροκηρύκων, χάριν πλη- 
ρεστέρας επικοί νιονίας. Δραστηριωτέρα συνεργασία τών όρδοδόξιον Έ κ- 
κ?α]σιών έν ζητήμασι πνευματικοις, ηθ ικο ί: καί κοινωνικοίς έπ'άγαθώ τών 
ορθοδόξων λαών.

3ον Μύρφωσις τού Κλήρου (Θεολογική καί Ιερατική) καί ή άνάγ-
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κη τής όργανιοσεως αύιής υπό την «μέσον έπίβλεψιν τής Εκκλησίας, έ- 
ξυυδειερουμένης πάσης άντιθέιυυ  ιάσεως.

4ον Με?νέτη τής ένεστιοσης καταστάσεως τής έν Α μερική ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας και των μέσων τής θεραπείας και βε?ντιώσεως αυτής.

δον Έξεύρεσις των μέσων προς επαναφοράν του ορθοδόξου ανατολι
κού μοναχικού βίου εις το άρχαιον αύτοΰ κάλλος και την Α,αμπρότητα 
διά τε τής εμμονής εις τάς παραδόσεις κα'ι τού: μοναστικούς κανόνας και 
διά τής άνανεώσεως τής πά?.αι δράσεως αύτοΰ:Επιστημονικής, φιλανθρω- 
πικής, εκπολιτιστικής καί ιδία τής καλλιέργειας των ιερών τεχνών.

<>ον Έξεύρευσις τρόπου συνεργασίας τών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών 
προς άπόκρουσιν του αθεϊσμού κα'ι τών διαφόρων πεπλανημένων συστη
μάτων, οϊον: Μασονισμοΰ. Θεεσοφισμού, Πνευματισμού κ.τ.λ.

7ον Σχέσεις τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τάς έτεροδόξους Ε κ 
κλησίας έν τε τή Α νατολή και τή Δύσει, ήτοι:

α) Σχέσεις έν πνεύματι αγάπης, ήτις κατά τον Άπόστο?νθν «πάντα 
ελπίζει», μετά τών ετεροδόξων Εκκλησιών ('Αρμενίων, Κοπτών, Άβυσ- 
σηνών, Χαλδαίων, Ίακωβιτών, Παλαιοκαθολικών, ’Αγγλικανών), δσαιτεί- 
νουσι νά προσεγγίσωσι προς την ορθόδοξον Εκκλησίαν και δεν ένεργοΰ- 
σι προσηλυτισμόν μεταξύ τών ορθοδόξων.

β) Σχέσεις προφυλάξεως και άμύνης κατά τών ετεροδόξων, οΐτινες 
ένεργοΰσι προσηλυτισμόν καί προσπαθοΰσι καθ’οίονδήποτε τρόπον νάβ?αί- 
ψιοσι την 'Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν. Ρωμαιοκαθολικισμός— Ουνιτισμός, 
Π ροτεσταντισμός— Μεθοδισμός, Βαπτισταί, Χιλιασμός κ.τ.λ.

8ον Μελ,έτη του ζητήματος ποιοι τών αιρετικών καί τών σχισματι
κών θά γίνωνται δεκτοί εις τούς κόλπους τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας διά 
βαπτίσματος, ποίοι διά χρίσματος και ποιοι δι* άπλοΰ λιβέλλου πίστεως.

9ον Κωδικοποίησις τών ‘Ιερών Κανόνων και τών Κανονικών Διατά- 
ξειον, ϊνα τύχωσιν έν καιρω τής έγκρίσεως τής οίκουνενικής Συνόδου.

ΙΟον Μελέτη τής σημερινής πράξεως έν ταΐς κατά τόπους Έκκλησί- 
αις ώς προς τά κωλύματα του Γάμου, ώς προς τούς ?αίγους Διαζυγίου κα'ι 
ώς πρός την νόμιμον τούτων διαδικασίαν. Ω σαύτως μελέτη του τρόπου 
κ α θ’ δν θά έπιτευχθή, έφ’δσον τούτο είναι δυνατόν, ομοιόμορφος ώ ςπρός 
τά άνω θι πράξις έν τή καθόλου ’Ορθοδόξω Εκκλησία.

11 ον Λιοργάνωσις τών Πνευματικών Δικαστηρίου κατά τρόπον, εΐ 
δυνατόν, ομοιόμορφον έν τή καθόλου Ό ρθοδόξω  Έκκλησίρ και καταρτι
σμός έκκλ,ησιασπκής ποινικής Οικονομίας.

12ον Με?ιέτη τρόπου έκλογής τών Αρχιερέων κα'ι δή τών πρώτων 
τών Αυτοκέφαλων ’Ορθοδόξων Εκκλησιών, συμφωνοτέρου πρός τούς Ι 
ερούς Κανόνας.

Ιδον Μελέτη τού ζητήματος τόύ ‘Ημερολογίου έν Αναφορά πρός τήν 
περί Πασχαλίου Απόφασιν τής Α ' οικουμενικής Συνόδου και έξεύρεσις 
τού τρόπου πρός άποκατάστασιν τής συμφωνίας μεταξύ τών Εκκλησιών



εν τψ ζητήματι χουτιο.
1 Ιον Ε ν ια ία  κατά τό δυνατόν διάιαξις του τυπικοΰ, συμφώνως τή 

Εκκλησιαστική παραδύσει.
Ιοον Με?,έτη και έξεύρεσις των μέσων,διά των οποίων δέον νά ένισχυ- 

Ofj μεταξύ των Ό ρθοδόξον λαών ό ορθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός, 
ύφ’ όλας τάς έκδη/.ώσεις αυτού.

Ιόον Με/.έτη των μέσιον προς ύποστήριξιν και ένίσχυσιν τής κατά 
παράδοσιν Βυζαντινής τέχνης έν ταις διαφόροις αυτής έκφάνσεσιν, ήτοι 
εκκλησιαστική Μουσική, είκονογραφία, Α ρχιτεκτονική καί τή τέχνη των 
Μερών ’Αμφίων και Σκευών. Μ εθ’ δ άποφασίζεται δπως ή συζήτησις επί 
των ύπολ,ειφθέντων έκ του Καταλόγου θεμάτων συνεχισθή αύριον, καί 
προσευχής τε?*εσθείσης, ή Συνεδρία διαλ/ύεται. (σ. 143-14G).

Μετά τό επίσημον αύτό διάγραμμα ιών συζητηθησομένων κεφα
λαίων τΓ,ς προσυνόδου, ό αναγνώστης θά επιθυμεί νά μάθη καί την γνώ 
μην τών καθ’ έκαστον Έκκ?,ησιών, ήν κατ’ εντολήν αυτών άνεκοίνωσεν έ- 
κάστη αντιπροσωπεία και ούτως προϊδεαζόμεθα αρκούντως έκ τών δ ια 
πιστευτηρίων τούτων, την στάσιν αυτών έν τή με?λούση προσυνόδω.

Συνεδρία Α \
Ύ πό την προεδρείαν τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ‘Ηρακλ.είας 

κ. Φ λαρέτου καί παρόντο>ν απάντων τών σεβασμίων άντιπροσαδπων τών 
’Ορθοδόξων Εκκλησιών, συνή/,θε τό πρώτον ή Λιορθόδοξος Ε πιτροπή  εις 
Συνεδρίαν έν τή Μεγάλη Αιθούση τής ίεράς Μ ονή: τού Βατοπεδίου, σή
μερον, 8ην ’Ιουνίου τού Σοηηρίου έτους 1930, Κυριακήν τής Π εντηκο
στής καί ώραν'Γ)1/* μ.μ. .

Ό  Σεβασμκύτατος Πρόεδρος, κηρύττων τήν έναρξιν τής Συνεδρίας, 
προσφωνεί (ύς εξής: 4

Σεβάσμιοι Ά διλφοί!
"ΜΙ μεγάλη πατριαρχική Εκκλησία Κ(ονσταντινουπό?αχος,έκπληροΰσα 

πόθον καί ανάγκην, πολλαχόθεν πολ?ν.αχοΰ ύποδειχθεΐσαν, τής επί τό αυ
τό συνε?\.εύσεο)ς τών αντιπροσώπων τών ορθοδόξων "Εκκλησιών προς οτε- 

-νοηέραν αυτών επαφήν και σύσφιγξιν καί ένίσχυσιν τής ένότητος τής α 
γίας ημών όρθοδόξουΈκκλησία^ έκάλεσε τά ; κατά μέρος ορθοδόξους Ε κ 
κλησίας νά άποστεί?αοσιν άντιπροσο>που: εις τήν ίεράν ταύτην σταυροπη
γιακήν καί πατριαρχικήν Μονήν τού Βατοπεδίου τού αγίου ’Ό ρους Ά θ ω  
ΐνα έν μέσω τής ήρεμου καί γαληνίου αυτής ατμόσφαιρας, ήσύχιυς και ή
ρεμα, ύπό τύπον επιτροπής, μελετήσωμεν τά τυχόν ταράττοντα τήν Λρθό- 
δοξον Έκκ?/ησίαν μεγάλα ζητήματα καί καταρτίσοηιεν τό πρόγραμμα τής 
μελλούσης νά συνέ?Μη προσυνόδου.

At άδελφαι Έκκ?π]σίαι έκτιμήσασαι τήν σπουδαιότητα τού πράγμα
τος, όμοθύμως άπέστειλαν τούς σεβασμίους αυτών αντιπροσώπους. Λ  στε
ρεί μόνον ή προσφιλής αδελφή Εκκλησία τής Ρωσσίας, δεινώς κ?α>δωνιζο-
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μένη υπό εσωτερικών έριδων-καί διαιρέσεων. Εύχηθώμεν, όπως ό Κύριος, 
ό επίτιμων τους ανέμους καί τί|ν Οά/.ασσαν,άποδώστ] %την γαλήνην εις την 
αδελφήν Εκκλησίαν. Γηθόσυνοι χαιυετίζονιες από μέρους τής Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως την χορείαν των σεβασμίοον αντιπροσώπων των ορ
θοδόξων Εκκλησιών,εύχόμεΟα όπως ύ Κύριος στηρίξη έν τή αγάπη τό έρ- 
γον ημών καί κατευθύνη αυτό εις δόξαν Λύτου καί τής αγίας αυτού Έκ-*· 
κλησίας».

Τής προσφωνήσεως ταύτ)|ς μεταφρασθείσης αμέσως είς την ρωσσι- 
κήν καί την γαλλικήν, ό Σεβασμ. Μ)]τροπολίτης Λεοντοπόλε^ος κ. Χ ρι
στόφορος, λαβών τον λόγον αντιφωνεί ώς έξης: «Νομίζω, ότι δύναμαι 
νά έκφράσω έκ μέρους απάντων τών συνελθόντων ενταύθα αγίων αντι
προσώπων τών ορθοδόξων Εκκλησιών τάς θερμάς τούτων ευχαριστίας 
διά την προθυμίαν καί τον ζήλον, όν έπεδείξατο ή άγιωτάτη Εκκλησία 
Κωνσταντινουπό?νε(ος, καλοϋσα αύιάς #ίς σύσκεψιν επί σπουδαιοτάτων 
τής Εκκλησίας ζητημάτιυν. Έ  ούσκεψις αΰτη αποτελεί άναμφιβό?αος μέ- 
γαν ιστορικόν διά τήν αγίαν ημών ορθόδοξον Εκκλησίαν σταθμόν, καί 
δυνάμεθα νά έλπίζωμεν ότι Κύριος ο Θεός θέλει βοηθήση καί ενίσχυση 
ημάς νά φέρωμεν είς αίσιον πέρας τό έργον ημών εις δόξαν αυτού καί τής 
αγαπητής Έκκ?νησίας ημών.»

Ε ίτα  ώμίλησεν ό Σεβασμιώτατος επίσκοπος Ρωμάν Λουκιανός ώς 
άκο/^ούθως:

* Ή  παρά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου σύγκλησις τών Αύτοκε- 
φάλων Ό ρθοδόξω ν Έκκ?ν,ησιών είς προπαρασκευαστικήν συνέλευσιν έν 
άγίφ  *Όρει, παρήγαγεν έντύπωσιν βαθυτάτην επί τού ’Ορθοδόξου Κλή- 
ρου καί λαού τής Ρουμανίας.

Ό  μέγας πόλεμος, λόγο) των άναποφεύκτων αυτών διαταράξεων κα ί 
ανωμαλιών, άπό τε ηθικής καί κοινωνικής άπόψεως, ένεφάνισεν έν τή ζωή 
τών λαών προβ?π']ματα νέα, ών την έπίλυσιν ή Εκκλησία δεν δύναται νά 
αποφυγή.

Ούσα δε ή Εκκλησία τού Χριστού μία,όφεί?ςει καί έν τή επιλύσει τών 
διαφόρων αυτής προβλημάτων νά άκολουθήση μέθοδον ένίαίαν, ινα ιά  
άποτελέσματα αυτής ώσι βεβαιότερα καί ασφαλέστερα.

Τό πατριαρχεϊον τής ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρουμανίας, άπο- 
στέλ?*ον ημάς είς την προπαρασκευαστικήν ταύτην Συνέλ,ευσιν, καί ή Α. 
Μ ακαριστή; ό πατριάρχης Μύρων, πα?ναιός καί ατρόμητος εργάτης τής 
ιδέας νέας οικουμενικής Συνόδου, έδωκαν ήμίν, ώς άκολουθητέον σκοπόν, 
τήν ειρήνην έν Χριστώ έν τώ σύνδεσμο) τής άδελφικής αγάπης, τ. έ. τήν 
ειλικρινή προς άλλήλους αγάπην καί τήν συμπάθειαν προς τον πλησίον.

Π ιστοί έντολοδόχοι ίεράς κ?νηρονομίας, κατατεθειμένης έν ταΐς ά- 
γίαις Γραφαΐς, τή παραδόσει καί το ί: ιεροί; Κανόσι, δεν θά άποστραφώ- 
μεν τούς επιθυμούντο; έν καθαρφ συνειδότι νά προσεγγίσωσ.ι προς τήν 
ήμειέραν Εκκλησίαν, άλλα καί δέν θά θυσιάσωμεν ούτε εν Ιώτα έκ τ*



— 61—

της αγίας ημών διδασκαλίας και της σεπτής ημών παραδόσεως-
Συναθροισθέντες σήμερον, κατόπιν μεγά?π)υ δια/^ειμμαιος εις τ^ν 

προπαρασκευαστικήν ταύτην συνέλευσιν, κατά την Κυριακήν τής Π εντη
κοστής, άς δεηθώμεν του Π αντοδυνάμου Θεού, ινα και έψ# ημάς καταπέμ- 
Ψη to  Πανάγιον και ίωοπάροχον αυτού Πνεύμα προς φωτισμόν και ένί- 
σ /υσ ινή μ ώ νέν  τώ έργο) τής ήμετέρας σωτήριας». ·>

’Ακολούθως ό Μακαριιυτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και ’Α ρχιεπί
σκοπος Πολωνίας κ. Διονύσιος είπε ταΰτα:

«Έξ ονόματος τής πολωνικής Εκκλησίας προσαγόρευα) τήν Συνέλευ- 
σιν ταύτην, ο)ς ορατήν έκφρασιν τής εσωτερικής ένότητος των επί μέρους 
’Ορθοδόξων Εκκλησιών, συγκοοτηθεΐσαν τή χειραγωγία τής Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως, ήτις, ώς έκ τής άρχαιότητος κατέχει τό Ιδιάζον αυτή 
«πνεύμα.

Ή  πολωνική Εκκλησία, ώς νεαρά αισθάνεται ιδιαιτέρως τήν ανά
γκην τής επικοινωνίας μετά των λοιπών Εκκλησιών, ΐνα  λάβη πνευματι
κήν βοήθειαν και συμβουλχχς. Διδ καί έθεοδρησα καθήκον ιερόν νά έμφανι· 
σθώ αύτοπροσο)πως εις τήν παρούσαν Συνέλευσιν, όπως εξ αυτής αντλήσω 
τό πνεύμα τής οικουμενικής ορθοδοξίας. Νυν παρ’ ήμΐν προετοιμάζεται ή 
ήμετέρα τοπική Σύνοδος, εις ήν θά μετατρέπω τό πνεύμα τούτο τής Οικου
μενικής όοθοδοξίας, όπως ή περαιτέρω άνάπτυξις τή: ήμετέρας Ε κκλησ ί
ας στηρίζεται καθ’ ολοκληρίαν επί τών θεμελίων τής Οικουμενικής "Ορθο
δοξίας.

Ε ίθ ε  τό έργον ημών νά περατωθή έπιτυχώς διά τήν προσύνοδον, καί 
τή ευλογία τού Θεού, έπισκεφθή διά τής συγκλήσεως τής Οικουμενικής 
Συνόδου προς ένίσχυσιν καί ακμήν τής ορθοδόξου Εκκλησίας έν ολψ τώ 
κόσμω» %

Ό  Σεβασμιοότατος Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιο: λέγει τάδε:
«Καί ή Εκκλησία τής Ε λλάδος, ήν έχω τήν τιμήν νά αντιπροσω

πεύω μετά τού Σεβασμιοντάτου καί αγαπητού έν Χριστή Αδελφού άγ.Κερ- 
κύρας κ. Ά θηναγόρα ήοθάνθη Ιδιάζουσαν άνακούφισιν καί χαράν έκ τής 
συγκλήσεο)ς τής παοούαης Συνελ,εύσεως, τής όποιας τήν μεγάλην σπουδαιό- 
τητα ανέπτυξαν δ τε Σεβασ. πρόεδρος καί οί προλαλήσαντες οίγιοι αδελφοί. 
Ευχόμενοι ΐνα πλήριο; επιτυχή ή ιερά ήμωνάποστο?η διά τής χάριτος τού 
Παναγίου Πνεύματος, τήν οποίαν δαψιλώς σήμερον, ημέραν τής Π εντη
κοστής, έπεκαλ,έσθημεν, δηλοϋμεν, δτι πάσαν καί ημείς προ: τούτο θά  
καταβό^ωμεν προσπάθειαν, έχοντες ώς γνώμονα τών ήμετέρων σκέψεων 
καί συζητήσεοχν, ώς ρητώς ένετάλημεν υπό τού Μ ακαριοηάτου ’Α ρχιεπι
σκόπου Α θη νώ ν καί τής ιερά: ημών Συνόδου τά δόγματα, τάς παραδό
σεις και τό καθόλου πνεύμα τής άγιω τάτη: ημών ορθοδόξου Εκκλησίας.»

Λαβών μετά ταΰτα τον λόγον ό Σεβασμκδτατος επίσκοπος Ά χρίδος 
κ. Νικόλαος, έν προότοι: εκφράζει τήν επιθυμίαν νά μάθη η  ν έκλήθη εις τήν 
Συνέλευσιν ταύτην και ή ρωσσική Εκκλησία και επί τή καταφατική Λπαν-
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τήσει του Σεβασμιωτάτου προέδρου, συνεχίζει ούτως:
/ « Ό  Μακαριώτατος Π ατριάρχη: ημών κ. Βαρνάβας και ή ιερά Σύνο

δος άπέστειλαν τον Σεβ^σμιοπατον Επίσκοπον Τιμοκίου κ. Αίμιλιανόν 
και εμέ ώς Άντιπροσουπους εις την ίεράν ταύτην προπαρασκευαστικήν Σύ· 
σκεψιν. Ά λ λ ’ ό πατριάρχης αποστέλλει αμα καί τον αδελφικόν αύτοΰ α
σπασμόν προς τού: ένταΰθα 'Α γίου: Άντιπροσοόπους των Αύτοκεφά?νων 
ορθοδόξων Εκκλησιών, καί ιδία προς την κλασικήν Εκκλησίαν τής ’Ανα
τολής, τής οποίας, ή σημασία έγκειται έν τω άριθμω των Μαρτύρων καί 
των άνευ αριθμού θυσιών έν τη μακραίωνι αυτής οδοιπορία καί προς υ
μάς, Σεβασμιοότατοι αδελφοί, ώς ’Αντιπροσιυπους τή :Μ ητρό: Έκκ?νησίας.

Ή  ιερά Σύνοδος τή: Σερβία: ένετείλατο ήμΐν νά έργασθώμεν 
καί συνεργασθώμεν μεθ’ υμών μετά μεγάλης ειλικρίνεια: καί μετ’ 
ελπίδων ζωηρών, άνευ σιοβινισμού, άνευ φιλοδοξιών καί τούτο διά 
μίαν αύριον καλυτέραν τής ορθοδόξου Εκκλησία:. Ε ίμαι βέβαιος, δτι 
θά ποοξενήση άπογοήτευσιν εις τήν Σερβικήν Εκκλησίαν τό γεγονός, δτι 
ή μεγάλη ρωσσική Εκκλησία δεν αντιπροσωπεύεται ενταύθα. Πάντες 
ήμεΐς έκπροσωποΰμεν τό έν τέταρτον τής ορθοδοξία:, ενώ ή Ρωσσία α 
ποτελεί τά τρία τέταρτα αυτής. Τούτο βεβαίως μειοί τήν σημασίαν καί 
σπουδαιότητα τών συσκέψεων καί αποφάσεων ημών. Παρά ταΰτα υφείλο- 
μεν νά έργασθώμεν υπό τήν προστασίαν τής Παναγίας καί τών αγίων. Ε 
πιθυμώ νά υπογραμμίσω, δτι ώς τόπος τής Συνελεύσεω: ημών ώρίσθη τό 
άγιον ’Ό ρος, έδαφος πολλών αγώνων υπέρ τής .’Ορθοδοξίας καί μαρτυρί
ων. Διά τούτο ό νέος οικουμενικός Πατριάρχης άποδεικνύει, δτι τιμφ τον 
άγιον Τόπον τής Θεοτόκου καί πιστεύω, δτι ό Πατριάρχης Φώτιο: ήθέλη- 
σε νά δηλτόση, δτι ή Μήτηρ Εκκλησία κατά τάς κρίσιμους ταύτας περιστά
σεις δίδει ήμϊν τήν οδόν τής συντηρητικήτητος. Καί δικαίως καθ’ δσον ή 
Μήτηρ όφεί?».ει νά είναι μάλλον συντηρητική ή αί θυγατέρες αυτής. Εύχό- 
μεθα όπως ή Συνέλευσις αυτή εύλογηθή καί όδηγηθή ύπό τού Θεού εις έ-
π ιτυ /ίαν  τού έργου αυτής».

Ό  Σεβασμιώτατος Πτολεμαΐδος κ. Κελαδίων όμιλεΐ ούτως:
«Μετά τού Π ανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Καλ,λίστου κομίζο- 

μεν, ο>ς άντιπρόσωποι 'Ιεροσολύμων, τάς ευλογίας τής Μητρός τών Ε κ 
κλησιών καί τού προκαθημένου Αυτής πατρός ημών καί Πατριάρχου κ. 
Δαμιανού καί συνενοΰμεν τάς εύχάς ημών μετά τών Σεβασμιώτάτων ’Αρ
χιερέων, τών συγκεντρωθέντων έν τή ιερά ταύτη Μονή, δπως ύ Ύ ψ ισ το : 
φωτίση ημάς διά τής χάριτος αύτοΰ, ΐνα αισίως καί είρηνικώς έπιτελέσω· 
μεν τήν ίεράν ημών αποστολήν. Θά εϊμεθα όντως ευτυχείς, άν διά τής όμο- 
νοίας, ειλικρινούς σύμπνοιας καί άλληλοβοηθείας καιορθώσωμεν νά θέσω- 
μεν ιό ν  θεμέλιον λίθον τού μεγάλου οικοδομήματος, δπερ θά άνεγείρη ή 
μέλλουσα νά συγκ?ηθή πανορθόδοξος προσύνοδος, έπ’ άγαθώ καί εύκλεια 
τής όλη: ημών ’Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Ό  Σεβασμιοηατος πρόεδρος παρακαλών νά τφ  έπιτραπή παρατήρη-

j
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σι: επί των λεχθέντων παρά του Σεβσσμιωτάτου Ά χρίδος εν σχέσει προς 
την ρωσικήν Έκκλ,ησίαν, δηλοΐ, δτι έν εύκαιρο) χρόνο) θά δώση τάς άπαι- 
τουμένας εξηγήσεις ώς προς ιήν έν αυτή κατάστασιν, έπαναλαμβάνων καί 
αύθις νά έκφραση την λ,ύπην αυτού επί τη μή εμφανίσει έν τή Συνελεύσει 
ταΰτη ’Αντιπροσώπων τής μεγάλης Έκκλ)|σίας τής Ρωσσίας.

Ό  "Αγιος Ά χρίδος δευτερολογών, λέγει δτι οί λόγοι του σχετικώς 
προς την Ρωσσίαν, δεν ένεϊχον την σημασίαν διαμαρτυρίας, αλλά την έκ- 
φρασιν λύπης έπ'ι τη άπουσίφ ’Αντιπροσώπων τής ρωσσικής Εκκλησίας, έν 
βεβαιότητι, δτι τό αίσθημα τούτο συμμερίζονται πάντες οί παριστάμενοι 
’Αντιπρόσωποι των ’Ορθοδόξων Εκκλησιώ ν

Ή  δήλωσις αυτή γίνεται δεκτή παρ’ δλων.
Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 'Επιφάνειας (Χαμά) κ. Ίγνάντιος, 

λαβών τον λόγον, λέγει:
«Θεωρώ καθήκον μου νά αποτείνω και εγώ, ο)ς έπραξαν τούτο καί 

οί λοιποί ’Αντιπρόσωποι των αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών, θεομον προς την 
όμήγυριν ταύτην χαιρετισμόν έκ μέρους τής χηρευούσης αρχαίας Ε κκλη
σίας τή : ’Αντιόχειας καί έκ μέρους των άποτελ,ούντων την ίεράν αύτής 
Σύνοδον αγίων αδελφών.

Ή  Εκκλησία ’Αντιόχειας, ό)ς γινώσκει έκαστος υμών, διατελούσα 
από ενός καί ήμίσεος έτους έν πένθει βαρεΐ, επί τή σκληρά άπωλεία τού 
Μεγάλου αύτής Π αιριάρχου, τρισμακάριστου Γρηγορίου τού Λ', εύρίσκε- 
ται έν μεγάλαις δυσκολίαις ένεκα διαφόρων λόγων. ’Επί τή προσκλήσει ό
μως τής Μεγάλης Εκκλησίας άνεκουφίσθη αληθώς καί άνεζωογονήθη ύπό 
πολλών χρηστών ελπίδων, δτι τή χάριτι τού Θεού καί τή αρωγή καί ταΐς 
εύχαΐς τών άλλων αδελφών Αύτοκεφόλων Εκκλησιών θά έπιτΰχη νά έξέλ- 
θη τών δυσχερειών καί νά έκλέξη τον Α ρχηγόν Αύτής. Οί ’Αρχιερείς τού 
θρόνου ’Αντιόχειας, οΐτινες άπέστειλ,άν με ενταύθα ώς ’Αντιπρόσωπον αύ- 
τού, άποστέλλουσι τον αδελφικόν αυτών ασπασμόν προς τον Σεβασμιώτα- 
τον Πρόεδρον τής Συνελεύσεως καί τούς Σεβασμιωτάτους ’Αντιπροσώ
πους ιώ ν λοιπών Εκκλησιών. Εύχονται δ ’ έγκαρδίως υπέρ κατευοδώσεως 
τού έργου καί του σκοπού τή: Διορθοδόξου Ε πιτροπής, προς δόξαν τού 
ονόματος του Κυρίου ημών καί Σωτήρος ’Ιησού Χριστού καί έξύψωσιν 
τού γοήτρου τής "Αγίας ημών ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, τή χάριτι τού Πα
ναγίου Πνεύματος, ήν έπεκαλέσθημεν κατανυκτικώς σήμερον, ήμερον τής 
Πεντηκοστής», (σ. 45-51).

Ε ί: τό επόμενον τρίτον μέρος θά έξετάσυηιεν τά κεφαλαιωδέστερα έκ 
τών παραπεμπομένο>ν εις την ποοσύνοδον ζητημάτων, τινά μάλιστα από 
τού χρόνου έκείνου μέχρι κατά την διαροεύσασαν εικοσαετίαν έχουσι λυ- 
ϋή. Έ κ  τών προς συζήιησιν έναπολειφθέντων έπέσυραν την προσοχήν η
μών τό 5ον περί άναδιοργανοδσεως τού μοναχικού βίου. Τό 7ον σχέσεις 
τή : ορθοδόξου Εκκλησίας προς τούς ετεροδόξους. Τό 1.4ον μελέτη τού 
ζητήματος τού ημερολογίου έν αναφορά προς τήν περί Πασχαλίου άπό-
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φσσιν. Εις τούτο θέλομεν κατάδειξη δΓ άντιρρήτων αποδείξεων, δτι τδ ήχιερολόγιον 
to ήμέεερον δεν εϊχεν ανάγκην διορθώσεως, διορθωθέν υπό τών αστρονόμων τής 
’Αλεξάνδρειάς, εις ους πιιρέπκμψεν ιιΰιό ή Λ' Οϊκ. Συνοδοί προ; καταρτισμόν τοΰ 
«Αιωνίου ΙΙ«σχ<*λίου>\ ώπερ ακολουθεί μέχρι τοΰδε ό παλαιοημερολογιτισμός ήτοι 
τα 250 εκ. τών ορθοδόξων,κατ’οΰδέν δέ αί παρελθοΰσαι 1ά εκατονταετηρίδες μειέβα-, 
λον τά σημεία τών καιρών και ή ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει καί θά έορτάζη το 
Κυριώνυμσν ΙΙάοχα, όπως (όρισεν ή αγία εκείνη καί θεοκηρυκτος σύνοδος, έπομένως 
διορθώσεως έχει ανάγκην τίό παπικόν ημερολόγιον ήτοι το νέυν έν τη Έκκλησίρ τη 
παπική καί ταΐς τούτη» άκολουθουσαις να γένηται παλαιόν, «μή μέταιρε όρια αιώ
νια «ί οί πατέρες έθεντο»

Τελευταΐον θά άσχοληθώμεν εις τό προτιθέμενον εν πολλοΐς άρθροις ζήτημα 
τής στενωτέρας ένώσεως τών ορθοδόξων Εκκλησιών, ήν διετάραξαν δικ» τινά, δ ε
θνικισμός καί ό αύτοκεφαλισμοΓ, καί τείνουσι νά διαλυσωσιν αυτήν τελείως. Ε π ιθ υ 
μώ εις τά κεφάλαια ταΰτα άπερ από πολλυΰ τοΰ χρόνου άνακυκλώ εις την μνήμην, νά σν- 
νενέγκω τόν ταπεινόν μου έρανον, εάν ή θεία πρόνοια μοι χαρίση ημέρας καί ύγιείαν.

τ Ό  Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας

II ΑΙΑΜΕΙΦβΕΧΤλ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΗΙI. ΝΙΙΟΠΤΟ! Γ6Ν ΙΧΡΥδΝ A ΤΟΥ ΤΕΚΕ &IOIR. *1 ΠΑΝΚΙΟΤΑΙΟΥ

Γραπτή καταγγελία κατατεθείσα έν συνεδρίφ τής Ί. Κοινότητος 
άγ. "Ορους τής 4ης Αύγουστου 1949

Καταγγέλω τόν κ. 9Ι. Ηαναγιωτάχον δ- 
στις ώ; εκπρόσωπος τοΰ Κράτους δέν έσε- 
βάσθη καί κατεπάχησε τους νόμους αύτοΰ 
διά ιών. ένταΰθα άναγεγραμμένων μερι
κών άξιοποίνων αύτοΰ πράξεων :

1) ΙΙαρεκώλυσε τήν έκδοσιν άποφάσεως 
έν τη fI Μ. Παντοκράτορος έναντίον τοΰ 
προηγ. Νικολάου ποινικής πράξεως, έπεμ- 
βάς αυτοπροσώπως καί.κατά σκανδαλώδη 
τρόπον.

2) Επίσης έπενέβη είς τήν ύπόθεσιν 
τής *1. Μ. Σίμωνος ΙΙέτρας έπΐ τής υπο- 
θέσεως πυροβολισμοί) κατά τοΰ καθηγου
μένου αυτής άρχιμ. Χαραλάμπους (κα
ταγγελία αύτοΰ ένώπιον τής 'I. Κοινότη 
τος κλπ.) καί τής δικαστικής ύποθέσεως 
αυτής.

3) Έ πί τής ύποθέσεως τής *1. Μ. Ξη 
ροποτάμου διά πράξεις άναγομένας είς 
τήν ποινικήν δικαιοσύνην (καταγγελία τής 
Ί. Κοινότητος διαβιβαστική.

4) Έ πί τής ύποθέσεως τή; *1. Μ. Ξε- 
νοφώντος άναγομένης είς τήν ύπόθεσιν τής 
παραιτήσεω; του τέως ‘Ηγουμένου αυτής 
άρχιμ. Καισαρίου καί Γ. Δαμιανού καί 
Γ. Άβερχίου, καί

5) Τής έπαπειλής έναντίον τών άντι-

προσώπων τής ίεροχοινοτικής έπιτροπής 
άρχιμ. Γαβριήλ Διονυσίου καί Σεραφείμ 
άγ. Παύλου.

6) Τής τρομοκρατίας έναντίον -τών άν- 
τιπροσώπων Ίβήρων προηγ. Χρυσάνθου, 
Ξηροποχάμου Γ. 'Ησυχίου, Ξενοφώνχος 
ΤοποτηρητοΟ, Γ. ’Ιωακείμ, τής άπειλής 
κατά τών Κ' αντιπροσώπων τών Ί. Μο
νών διά τήν έλευθέραν έκφρασιν τής γνώ
μης αυτών έν τή Ί . Κοινδτητι.

Καταγγέλω τάς ολιγας άξιοποίνους ταύ- 
τας πράξεις, ώς καί δωροδοκίαν αύτοΰ 
παρά τοΰ τυροκόμου Κ. Μάτζου διά λο
γαριασμόν τών κχηνοχρόφων διά δρχ. 
3.000.000 καί μυρίων δσων άλλων άξιο
ποίνων πράξεων τάς όποιας θέλει φέρη 
είς φως διοικητική ή δικαστική άνάκρισις.

Καταγγελία πρός τόν πρωθυπουργόν κ. 
Λιομήδην πρός τόν υπουργόν έπί τών Ε 
ξωτερικών κ. Τσαλδάρην, πρός τό Υπουρ
γικόν Συμβούλιον, πρός τόν πρόεδρον τής 
Βουλής τών Ελλήνων καί πρός τό Συμ· 
βούλιον τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ’Α 
θηνών.

Έ ν ΚαρυαΤς Ά γ .  "Ορους 4 /8 /1949  
Ό  αντιπρόσωπος

τής Ίεράς Μονής Μεγίστη Λαύρας 
Προηγούμενος Πλάτων

V
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Ή συνταγματική κατοχύρωσις του θεσμού τής 
«Διπλής Συνάξεως».— Ό  κ. Βενιζέλος εν 'Άθω

Ό τ α ν  έγ jacpoiisν ιό έν τή «Ά γιορειτική Βιβλιοθήκη»,τυμ. ιε \  (άνατ. 
σ. 4 — 12) άρθρον ημών, όπερ έ5ημοσιεύσαμεν κατά παράκλησιν, τού έκ 
των άντιπροσοόπτον τής τότε έποχή: οριλου προηγουμένου κ Χρύσανθού 
Ίβηρίτου, δεν είχομεν ύπ5 όψιν τά : έν τφ  προς την ί. Κοινότητα ενστάσεις 

του τέως διοικητου του αγ. ’Ό ρους κ. II. Π αναγιω  τάκου, α ιπερ  και έτυ* 
πώσαμεν έπειτα (άνστ. σ. 2 0 —21) και αϊτινες έδωκαν αφορμήν εις την 
σύνταξιν τού κατωτέρω υπομνήματος. Έ ν  τοσούτορ τδ ύπουργεΐον άπε- 
δέξατο ασυζήτητε! τάς απόψεις ημών, ώς μέ διεβεβαιώσατο ό τότε διευΟύ- 
νων τό τμήμα των έκκλησιαστικών κ. Παππάς, δστι: και έδωκεν εντολήν 
εις τον διοικητήν νά μή κωλύση την συνέλευσιν τής συνάξεως. Εις την ί. 
Κοινότητα ένεποίησεν άοίστην έντύπωσιν και έπ! τή τεθείση παρ’ ημών 
βάσει προσεπάθει νά αρη τάς ενστάσεις του διοικητου, άντιπροσωπεύον- 
τος έν τούτο) την γνώμην τής μειοψηφία: τω ν πέντε αντιπροσώπων τής ί. 

Κοινότητος, ωθούμενων είς τούτο υπό τού δικηγόρου το)ν κ. Γεροχρήστου. 
Τή 30— 10— 50 έγραφεν : «.....  ή πχρατή ρησις 'Υμών .αυτή είναι αντί
θετος προς τάς επισήμους γραπτός τε και προφορικά: δηλώσεις τής Ύ με· 
τέρας Εξοχότητας περί τού Σώματος τής εκτάκτου Διπλής ιερά: Συνάξεως, 
το όποιον υπονοεί ή παρι/χήρησις 'Υμών, και επ ’ αυτών έρειόομένη ή 
καθ* ήμα: 'Ιερά Κοινότηςέν συνδυασμφ και προς τάς τοιαύτας τού Σεβα

στού Βασιλικού 'Υπουργείου ιώ ν Εξωτερικών προς τούςΉ μετέρους απε
σταλμένους Καθηγουμένους ιώ ν'Ιερώ ν Μονών Καρ χκάλλου και οσίου Γρη- 
γορίου άρχ. κ.κ. Παΰ?\,ον κα! Βησσαρίωνα άπεφάσισε την σύγκ?νησιν τού 
έν λόγορ Σώματος καί διά τό ζήτημα τής μονίμου στεγάσεως τής Διοική- 
σεοκ, δπερ θεωρούμεν σοβαροότατον και δΓ Αλλα παρόμοια ζητήματα,χυή- 
ζοντα εύρείας καί έμπεοιστατωμένης μελέτης διά τά όποια αρμόδιον Σ ώ 
μα είναι ή Διπ?υή υπό την ήν μέχρι σήμερον έλειτούργησε μορφήν, ώς έν ι- 
σχυμένη ιερά Κοινότης καί δΓ έκτάκτων πληρεξουσίων των ί. Μονών τής 
οποίας αί αποφάσεις είναι υποχρεωτικά! διά την ίεράν Κοινότητα.

Την νομιμότητα τούτου την έστηοίξαμεν έπ! τού εθιμικού δικαίου

5
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κα θ ' Ύ μετέραν έκφρασιν κ χ ίε ϊς  την πολυχρόνιον ΰπαρξιν καί λειτουργί
αν, καί διά του οποίου έλύθησαν κατά καιρούς σοβαρώτατα πάσης φύσεω; 
ζηιήματα, ο>ς ή σύνταξις τού Καταστατικού Χάρτου, τό Μετοχιακόν, διά 
της συμβάσείυς των ιερών Μονών μετά τού Κράτους περί άπαλ?α)τριώσε- 
ως των έν Χαλκιδική κτημάτων χάριν τής άποκαταστάσεω; τών αδελφών 

προσφύγων, τό περί άπαλλι~#τρΐώσεως τών περί τόν ιερόν Ναόν τού-Π ρω 
τάτου οικημάτων τών ιερών Μονών προς έξασφάλισιν τού αρχαίου τού
του έθνικοθρησκευτικοΰ μνημείου έκ τη; τρθοράς και τό τή : άνεγέρσεως 
ίεροκοινοτικού κτιρίου, τό τής συνεργασίας τής Πατριαρχικής Ε ξαρχίας 
διά την λύσιν πολλών ζητημάτων πνευματικής και διοικητική: μορφής, τό 
περί λειτουργίας τής Ά θω νιάδος Σχολής υπό τύπον ιερατική: τοιαύτης 
κτί ά'.λα. Έλειτούργησε δε κανονικώς από του έτους 1930 διά σχετικού 
κανονισμού. Α λλά  καί πρό τής χρονολογίας ταύτης συνεκαλειτο Διπ/^ή 
περιοδικώς όσάκι: παρουσιάζοντο σοβαρά ίητήματα ώς τό Κελλιωτικόν 
κ α ίκ α θ ’ύπόδειξιν καί ευλογίαν τή : Μεγάλης τού Χριστού Ε κκλησ ία : τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου καί έπεκοάτησεν εις τόν ιερόν ημών Τόπον 
καί εις την συνείδησιν παντός Α γιορείτου  ή χρησηιότης τού θεσμού τού
του τής εκτάκτου δηλονότι ίεράς Διπλή: Συνάξεως έν ζητήμασι σοβαροίς 
διοικητικοΐς, οίκονομικοϊς, καί έθνικοϊς. Εις την τελευταίαν κατηγορίαν 
υπάγεται τό 'Ιερόν ψήφισμα τό συνταχθέν την 3ην ’Οκτωβρίου 1913 ά- 
ποκρουστικόν τής διεθνοποιήσεω: τού αγίου Ό ρ ο υ ς  κατάτάς επιδιώξεις 
τής Ρωσίας γενόμενον καί«ύπογραφεν έν τφ  ίστορικφ ίερώ Χαώ τού Π ρω 
τάτου ένιύπιον τής Σεπτής καί άγιας είκόνος τού < ΑΞΙΟΝ Ε Σ Τ ΙΝ » χή;
άειπαρθένυυ Μαρίας τής ύπερμάχου Στρατηγού.................................. »άνα-
ναφερόμενόι δε καί άνατρέχοντες ακόμη καί είς τό άπώτερον πα- 
ιρελθόν πρό τού Καταστατικού Χάρτου καί μέχρι τών αρχών τής έπι- 
κρατήσεως τής μοναχικής έν "Α θω ζωής, επισυνάπτομεν δημοσίευμα τού 

Σεβτσμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσας κ. Εύλ-ογίου Κουρίλα είςάπάν- 
τησιν προς τόν κ.Παναγιωτάκον δημοσιευθέν έν τή «Ά γιορειτική  Βιβλιο
θήκη» άριθ. 168— 170 Αύγούστου— ’Οκτωβρίου 1950.

"Απαντες οι έν τή Συνάξει άντιπρόσωποι καί προϊστάμενοι τών 
είκοσιν ιερών καί ευαγών Μονών τού άγίου "Ορους "Αθω.
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Ή 'Ιερά Κοινότης εύηρεστήθη κατόπιν νά μας άπευθύνη τό έξης γράμμα: 

Ά ρ ιθ . πρωτ. 186/163
ΚαρυαΙ χη 20 Νοεμβρίου 1 £*50

Τφ Σεβ. Μητροπολίτη Κορυτσάςκ. κ. Εύλογίφ Λαυριώτη
Ή  ι. Κοινότης έν τούτοις παρ"όλην την άντίδρασιν τή ; άντιπολι- 

τεύσεως έκάλεσε Διπλήν Σύναξιν την 7 Νοεμβρίου, έξ ής όμως απουσία- 
σεν ή πεντάς, άλλ’ ««πικραίνεται έν άπολύτω ομοφωνία περί τής ύπάρ- 
ξεώς της, οτι θέλει εξακολουθήσει κχι μελλοντικώς ώ : ανέκαθεν χάς ερ
γασίας της έπ" άγαθω  του ιερού ημών Τόπου του έθνικοθρησκευτικου 
τούτου κειμηλίου του ευλογημένου ημών έθνους, προ: σύνταξιν τής σχε
τικής υπό τό ανωτέρω πνεύμα άπανιήσεως προ: την Διοίκησιν τού άγιου 
"Ορους, μέ κοινοποίησιν ύπουργεΐον Εξωτερικών, εξουσιοδοτείται ή αύιή 
ό): ανωτέρω επιτροπή,ήτις παρ«καλείται νά σύνταξη αυτήν επειγόντως.

Σεβασμιώτατε,
«Και* άπόφασιν τής έκτακτου Διπλής ιερά; Συνάξεω;, έκφράζομεν τή Ύμετέρχ* 

Σεβασμιότητι τάς θερμάς ευχαριστίας καί την ευγνωμοσύνην του ιερού ήμών^Ιόπου 
δια τάς ύ;ιέ> αυτού καταβ χλλομένας προσπάθειας, καί τό ενδιαφέρον Σας υπέρ παν
τός ζητήματος του.

Δεν παραλείπομεν να γνωρίσιομεν χή Ύμετέρςι Σεβασμιότητι, ότι δι’ έτέρας 
άποφάσεωζ τή; Ε Δ.Ι. Συνάξει»; διωρίσθη Νομικός Σύμβ ιυλος τής καί) ήμας ίεράς 
Κοινότητας δια κάθε παρουσιαζομένην ύπόθεσιν, ό αξιότιμος βουλευτής κ. Θ. Ισιο 
τσος μετά του οποίου πακχκαλ .ΰμεν, οπτυς συνεργάζεσθε, επ’ άγ <θώ τ >υ άγιωνυμου 
ημών Τόπου τής κοινή; ταύτης πνευματικής ημών πατοίδικ, άλλα καί προς δόξαν 
τής άγιας ημών Εκκλησίας καί τοΰ ευλογημένου ήμών έθνους.

’ Επί τούτο:ς κατασποζόμεθα την δεξιάν τής *Υμε τέρας άγαπι,τής καί σεβαστής 
ήμιν Σεβασμιότητας διατελοΰμεν,

"Απανιες οι εν τή κοινή Συνάξει «ντιπρόστοποι καί προϊστάμενοι ιών εικοσιν 
ιερών καί ευαγών Μονών τοΰ αγίου ’Όρους "Αθω » ')

!) Ό  διορισμός τοΰ κ. Θεμιστοκλέους Τσάτσου, έγκρ;χτεστ»χτου τοΰνομοκανονικοΰ 
δικ χίου έ τιστήιι >νος, εθεοηήθη παρά παντο) ν επιτυχία πρώτη; τ'χξεως. Θρησκευό
μενος έ'Ε οΐκογενειακής παρ ιδόσεως εδημ ισίευσε τφ 193.9 την πρωτότυπον έργασίαν: 
«Συμβολή είς την έρευν tv τής ϊε υχς οίκονομίας» ώς π »ός τ ί  Ιερά καί θρησκευτικά 
κέντρα τών αρχαίων 'Ελλήνιον, ή ας θειορεΐται ω ςδια ιχιον πρ οιης ταςειος επί θέ
ματος περί ού ελάχιστα σ τορ χδικώς έγνο)ρίζομεν, άφή«αο άλλα πονήματα τοΰ ακατα
πόνητου άνδρός καί έρχομαι είς την «εισήγησιν επί τών άρθ.ων 1 καί 2 τοΰ Σ υν
τάγματος, ήνπερ ώ; μέλος τής επιτροπής επί τή; άναθεωοήσεως τοΰ Συντάγματος 
υπέβαλε τφ 1946 εις την αναθεωρητικήν βουλήν (Ά θή να ι 1946, 8ον σ. 58) ενταύθα 
απέδειξε και ώς "Ελλην πατριώτης καί ώ: χέκνον γνήσιον τή; ’Ορθοδόξου Ε κκλη
σίας τον πλούτον τής χρηστότητος καί τά άφθονα επιστημονικά εφόδια ώ; καί τήν 
διαλεκτικήν δεινότητα αύτοΰ. Θ χ,ιμάσι χ είναι τά έν σελ. 18 περί ελευθερίας τή: 
θοησκ. συνειδήσεως είρημένα: «δη είς ούδεμίαν πράξιν ή παράλειψιν δύνα- 
ται νά έξανανκασθη τις άντιβαίνουσαν εις θρησκευτικήν αύτοΰ συνείδη- 
σιν» «δη ούδείς ύφίσταται περιορισμός είς τό συνεταιρίζεσθαι επί θρη
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Τήν πρός τον Διοικητήν απάντησιν έπισυνάπτομεν χάριν τής ιστορίας 
αμέσως και είς ενσ.μιείον έχομεν άντίρρησιν, έν φ  λέγεται, δτι καί κατά την 
έαμοκρατίαν τω 1944 «καίί’ήν συνεκλήθη Διπλή καί τριπλή καίέσώθη τό ά 
γιον Ό ρ ο :  έκ τής λαίλαπος ταύιης». Ο ί συντάκιαι βεβαίως ήθέλησαν νά 
μεταχειοισθώσιν ένταίΌα «σχήμα λιτότητος* καί πάντως κατ’εύφημισμόν 
έγραψαν ταύτα ,δ ιόα  πάντες οί «έν Ίεροσολύμοι: παροικοΰντες... οϊδαμεν 
τα γενόμενα» καί τά πρακτικά έ/οντες ύπ’ όψιν Θαυμά,ομεν των Ρωσων 
αντιπροσώπων την διορατικότητα, οΐτινες κατεψήφισαν τά άποφασισθέν- 
τα, κ ιίτο ι ικανοποιούν πλήρως τον προαιιυνιον aoccbv πόθον καί εβλεπον 
«την πρασδοκί ιν του*Ισραήλ!»άλ// ακριβώς επειδή ο ’Ισραήλδιάτής/.όγχης 
εισέβαλε, ταυια  άπεποιήθησαν... Τά ανωτέρω παρέλκουσιν, εάν οί συντά- 
κται έννοώσι την αποκατάστασιν του 1944. Τό έγγραφον φευον ήμερομ. 
7-11-50 καί άριΟ. πρωτ. 1 7ο/Τό() έχει ώδε: ’

Έ ξοχώ τατε κ. Διοικητά,
' Διά του παρόντος ή ’Έ κτακτο: Διπλή ιερά Σύναξις έχει την τιμήν ν’ 

άναφέρη Ύ μ ιν  τά κάτωθι:
Ό  ίεοό: ημών Τόπος, Έξοχώτατε, ώς γνωρίζετε, συνεπείρ μιας άπο- 

φάνσεως του π.ροκατόχου Υ μ ώ ν  κ. Παναγιωτάκου περί τής Ε κτάκτου 
Διπλής Ιε ρ ά : Συνάξετος, του παναρχαίου τούτου Σώματος του άγιωνύμου 
ημών Τόπου, τής οποία: τήν νομιμότητα διημφεσβήτησεν, άνεφέρθη ε 
πανειλημμένο: πρός τό σεβ ιστόν επί των εξωτερικών βασιλικόν Ύ πουρ- 
γειον (ΛιευΟυνσιν Εκκλησιών) δι" ίεροκοινοτικών επιτροπών μεΐαβασών 
είς Α θ ή ν α : όιά τό οικονομικόν καί άλλα ζητήματα Αυτού κατά τό πα
ρελθόν καί τό τρέχον ετο:-έξ ών ή έφετεινή ίεροκοινοτική επιτροπή άπε- 
τελέσθη έκ τών Καθηγουμένου ν τών ιερών Μονών Καρακάλλου καί 'Οσίου 
Γρηγο »ί()υ αρχιμανδριτών ΙΙαύλ,ου καί Βησσαρίοονο>ς-ώ: καί ή πρόσφα
το: αναφορά τής ίεράς Κ οινότητο: πρός τήν Ύ μετέραν Ε ξοχότητα ά- 
πανιητικώ ς τώ έγγραφη) Λυτής ύπ* άριθμ. 112 έ. έ. σχέσιν έχον πρός τήν 
Έ κτακτον  Διπλήν Ί ε juv Σύ^αξιν καί διαπνεόμενον υπό τού αυτού υΙόν 
καί τού προκατόχου της πνεύματος.

Είς ιάς διά τών-άπεσιαλμένων τής ιερά: Κοινότητας ένεργείας πρός 
τό σεβαστόν Β. ΓΥπυυργεΙον, είχαμεν τάς απόψεις αύτοΰ, έκτεθείσας προ- 
ηορικώ: π >ό: ιούτοις. κ α θ ’ α; δύναιαι νά συνέρ/ηιαι ή ’Έκτακτος Διπλή 
'Ιερά Σύναξις κατά τό έπικρατήσαν πανάρχαιον έθιμον. ’Αλλά καί διά τής 
Ύ μειέρας Εξοχότητας έλάβομεν γνώσιν τών απόψεων του σεβ. 'Υ πουρ
γείου, διά τών έν τοις πρακτικοΐς τής ιερά: Κοινότητα: καταχωρηθεισών

σκευτικοίς σκοποί;» «δτι πας τις δύναται νά προβαίνη μόνος ή άπό κοι* 
νοϋ μετά τών ομοθρήσκων αυτού κατ’ οίκον ή έν έκκλησίςι έλευθέρως 
είς τήν τέλεσιν τής θείας λατρείας». ΓΙώ; δεν έλαβε ταντα νπ* δψιν 6 ηύτοκα* 
οίγνητο: αυτού, o a tις μετά του καί)ηγ. Ράμου συνέταξε ελαφρφ τη διανοίςι τήν 
«Γνιυμοδόιησιν» προ ολίγων μηνών, δι9 ής άνατρέπονται άρδην οί ιεροί κανόνες.
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προφορικών τε καί γραπτών δηλώσεων Αυτής, χάς όποιας ήρμηνεύσαμεν 
ώ ; συμπιπτούσα: πρός τάς διά τών απεσταλμένων ημών μεταδοθείσας τή 
ίερα Κοινότητι τοιαύτας καί έδοξάσαμεν τον Π ανάγαθον Θεόν καί την προ- 
σχάχιδα και ’Έφορον του ιερού ημών Τόπου Κυρίαν Θεοτόκον, με την 
πεποίθησιν, ότι ήρθη τό επί του προκατό/ου 'Υμών κ. Π αναγιωτάκου 
δηγιουργηθέν ζήτημα περί τής Ε.Δ.Ι. Συνάξεως.

Κατόπιν όθεν τούτων συνελθοΰσα ί] Ε .Δ .Ι.Σ . προσκλήσει τής ίεράς 
Κοινύτητος, δ ι’ έπίλυσιν σοβαρωτάτων ζητημάτων του άγιωνύμου Τόπου 
καί επιθυμούσα ϊνα άρί)ή άπαξ διαπαντός πάσα παρεξήγηοις προξενηθεΐ- 
σα εκ του προκατόχου Σας κ. Παναγιωτάκου, έΟεώρησεν έπάναγκες ό 
πως άπευδύνη προς την Ύ μετέραν Ε ξοχότητα  τό παρόν υπόμνημα, προ- -  
σάπτουσσ καί τά αδρά Αυτής επιχειρήματα διά την διατήρησιν το ϋ π α 4 *  
ναρχαίου θεσμού ιης, πρός την οποίαν αί ίεραί Μοναί ατενίζουν μέ πίστιν 
καί εμπιστοσύνην οσάκις παρουσιάζονται σοβαρά διά ιόν ιερόν ημών 
Τόπον ζητήματα καί οσάκις υπό δεινών χειμάζεται περιστάσεων, όπως 
συνέβη εσχάτως καί εν έτει 1944 κατά την έαμοκρατίαν, καθ ' ήν συνε- 
κλήθη ζ\ιπ?νή καί Τριπλή καί έσώθη τό "Άγιον ’Ό ρος έκ τής λαίλαπος 
ταύτης. Π άντα ιαϋτα τά σοβαρά ζητήματα ή διαρκή: ιερά Κοινότης δεν 
είναι είς θέσιν ν’ άντιμετιοπίση μόνη της. "Τνα μή κουράσωμεν Υ μ ά ς , 
Έξοχο) τατε, μέ την άπαρίθμησιν τών ώφε/αμωτάτοον υπηρεσιών άς προσ- 
έφερεν ή Ε. Λ. I. Σύναξις είς τό άγιον ’Ό ρος, άναφέρομεν όλίγας τινάς 
περιπτοόσεις, τάς εξής:

1) Έ ταλαιπω ρειτο τό άγιον ’Ό ρος μέ κελλκοτικά ζητήματα καί προσ- 
έφυγεν ή ιερά Κοινότης πρός την Μητέρα ημών Μεγάλην του Χριστού 
Έκκ?νήσίαν τό 1906, ήτις άπήντησε διά τής εξής επιστολής επί ΙΙατριαρ- 
χείας Τωακείμ Γ* άοιθμ. 4 8 2 7 / 1 4 . 7 . 1 9 0 6  «.. . Σκέψις καί αύθις γενομε
ν ης Συνοδικής, πυοαγόμεθα διά τής π(/ρούσης εντείλασθαι τή υμών όσιό- 
ιητι, Συνοδική διαγνώμη, όπως συγκαλέση κατά τό άρ/α ιον εΟιμον έ 
κτακτον γενικήν συνέλευσιν τού τόπου, άποτελουμένην νηο τών αντιπρο
σώπων πάντων τών ηγουμένων τών ιερών Μονών καί ει τίνος ετέρου σο
βαρού προσώπου, άπολαύοντυς τής γενικής ίυτολήψεως, ή συνέλευσις δέ 
αυτή έπιλαμβανομένη ώ : προσήκει τής έξετάσεωςβ...»

2) Τό 1910 οπότε έκινδύνευόε τό άγιον ’Ό ρ ο : νά διεθνοποίησή διά 
τής εκτάκτου Διπλής ίεράς Συνάξεως, έν τώ ίστορικώ ί,ερο) Ναώ τού Π ρω 
τάτου, συνειάχθη τό Ιερ ό ν  ψήφισμα πρός τάς συμμάχους δυνάμεις καί έ- 
σο)8η τό άγιον ’Ό ρος έκ τής απειλή; ταύτης.

3) Λιά τή: Ε .Δ I. Συνάξεως έλύθη τό Μετοχιακόν ζήτημα εκχο>ρη- 
θέντων τών μετοχίιον τών ιερών Μονών είς τό Κράτος πρός αποκατά
στασή τών άδε?αρών προσφύγιον. ·

4) Ω σαύτω ς έν έτει 1 94 7, παρακαθημένης τής τριμελούς Π ατρ ιαρ
χική: Ε ξα ρ χ ία : καί τού τότε διοικητού, ή Ε.Δ.Ι. Σύναξις ήοχολήθη μέ 
τήνέπίλυσιν π?.είστων όσων σοβαρών ζητημάτων, άλλά καί έν γένει άπό
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τον Καταστατικόν Χάρτην και εντεύθεν ή Ε.Δ.Τ. Σύναξις έπέλυσε πλειστα 
οσα ζηιήματα ώς έν τοις Ιΐρακτικοΐς αυτής άναφέρονται.

Ό  Μ ητροπολίτης Κορυτσάς κ. Εύλόγιος Κουρίλας Λαυρκοτης έν 
τή «Ά γιορειτική  Βιβλιοθήκη* έν έκτόσει αναφέρει τάς υπηρεσίας, ας 
προσέφερεν ή έκτακτος Διπλή 'Ιερά Σύναξις είς το άπώτερον παρελθόν.

Έ π ί τούτοις και αύΟις έκφράζοντες τα ; θερμάς ημών ευχαριστίας 
δ ι’ όσας καλλιεπείς φράσεις άνεκοινώσατε έν Συνεδρίφ τής Έκτακτου Δ ι
πλής ίεράς Συνάξεως υπέρ τής διατηρήσεως Αυτής και έν γένει δ ι’ όλας 
τάς ανακοινώσεις Σας, έν αίς έμφαίνηται ιό άμέριστον ενδιαφέρον υμών 
υπέρ του ιερού ημών τύπου, διατελοΰμεν, μετ’έξαιρέτου τιμής και ευχών.

"Απαντες οι έν τή Έκτακτο) Διπλή 'Ιερά Συνάξει πληρεξούσιοι αντι
πρόσωποι τών εϊκοοιν 'Ιερών και Ευαγών Μονών του ’Αγίου Ό ρ ο υ ς  
"Αθω.

Γνωμοδότησις περί τής συνταγματικής θέσεως 
τής Διπλής Συνάξεως

Ε πειδή  ή άντιπολίτευσις διϊσχυρίζετο, ότι συνιαγματικώς, έφ’ όσον 
δεν περιλαμβάνεται έν τώ Κατ. Χάρτη, δεν εύσταδεί ή Διπλή Σύναξις, ή 
Ί .  Κοινότης προύκάλεσε την εξής γνωμοδότησιν, είς ήν έβοήθησε καί ή 
έμή ταπεινότης.

Ό  Διοικητής του αγίου "Ορους άπηύθυνε πρόςιήν ίεράν Κοινότητα 
τδ κάτωθι από 31 .5 .49  καί ύπ ’ άριθ. πραηοκόλλου 388 έγγραφον :

«Λαβόντες τά ύ π 'α ρ ίθ . 132/Κ  καί 1 3 5 /Κ τή: 28 λήγ. γράμματα Αύ- 
τής μετά τών συν αΰτοις συνημμέχων αντιγράφων έκ πρακτικών τής από 
28 /4 /11 /85 /1949  συνεδρίας τής αύτοκαλουμένης εκτάκτου Διπλής ίεράς 
Συνάξεως, ής άνέγνωμεν καί τήν άπόφασιν περί διορισμού μονίμου έν Ά -  
θήναις αντιπροσώπου τής Ά θ ω ΐιιδ ο ς  κοηότητος, όστις καί θά καλήται 
«Ε π ίτροπος του αγίου Ό ρους»  κατ’ έπίκλησιν του άρθ. 36 τού Κατ. 
Χάρτου άγ. Ό ρ ο υς, ό)ς τοιούτου έκλεγέντος μάλιστα ύπ’ αυτής του Παν. 
Γερ. Βασώείου Καρακαλλινοΰ, ούπνος άποδεχθέντος τον διορισμόν καί 
πρός άναχοόρησιν έπειγομένου έκ του αγίου τόπου παρεκ?^ήθημεν υπό τής 
ύμετέρας πανοσιολογιότηιος διά τήν έκδοσιν διαταγής ημών πρός τά καθ’ 
ημάς όργανα τής Β. Χτορ/κής διά τήν θεώρησιν τής άδειας αύτοΰ πρός 
άναχοδρησιν.

Μειά πολλής τής σπουδής μελετήσαντες τό αίτημα τή: ύμειέρας Πα- 
νοσιολογιότητος καί δή καθ’ όσον άφορφ τήν έννομον σ/έσιν αυτού πρός 
τον Κ. Χάρτην τού αγίου "Ορους.

Ε πειδή  τόσον κατά τάς διατάξεις τού Κ. Χάρτου αγίου "Ορους όσον 
καί κατά τάς τοιαύτας τού κυρώσαντος αυτόν Ν. Δ/τος τής 10.9.1926 
ποσώς δέν προβλέπεται ΰπαρξις μοναχικής αρχής υπό τό όνομα έκτακτος 
Διπλή ί. Σύναξις μηδέ καθορίζονται έξουσίαι, δικαιώματα και υποχρεώ
σεις τοιαύτης μοναχικής αρχής έν τή Ά θ ω ΐτ ιδ ι κοινότητι.

Επειδή  ώσαύτως τόσον κατά τον Κ. Χάρτην αγίου Ό ρους όσον καί
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τό από 10/9/26 Ν. Δ)γμα τό κύρωσαν αυτόν, ποσώς δεν προβλέπεται κα- 
θιέρωοις προσώπου υπό την επωνυμίαν «Ε π ίτροπος του αγίου "Όρους» 
έδρεύοντος εν Αθηναις καί δή εν αναγκαία προϋποθέσει εν τω νόμφ μνεί
ας περί των συνιστώντων τον θεσμόν νομίμων προϋποθέσεων, ήτοι ίδιό- 
τητος διοριζομένου (κληρικός, μοναχός ή λαϊκός) προσόντων αυτού, έ- 
δρας αύτοϋ, άμα δε περί καθηκόντων καί αρμοδιοτήτων αύτοϋ, π α ρ 'έ 
κτος τής εν άρθρφ 36 του Κ. X. 'Α γίου ’Ό ρους, προβλέποντος περί τρό
πον καταβο?ν/ής προσόδων ίεροκοινοτικών τινων υπηρεσιών, είσχωρήσεως 
καί τής φράσεως «κοινού επιτρόπου έκτος του άγ. Ό ρους» άορίστως καί 
ανευ άπαροατήτου μνείας των ανωτέρω έπισημειωθεισών αναγκαίων νομί- 
μων προϋποθέσεων περί τοιούτου θεσμού ό)ς των φράσεων «κοινού επ ι
τρόπου» απλώ:, μηδαμώς κοθοριζουσών τάτής λ,ειτουργιας ενός τοιούτου 
θεσμού καί ιώ ν ετέρων έκτος του άγ. ’Ό ρους, έ ιι άορίστως παντάπασι 
μή προσδιοριξουσών ΰπαρξιν θεσμού κοινού επιτρόπου εν Ά θή να ις  καί 
δή έν τή έξουσίρ, ήν ήθέληοε νά δοόση εις αύτόν, ιό  κατά τον Κ. X . άγιου 
’"Ορους, μή προβλεπόμενον [ίοναχικόν Σώμα υπό την επωνυμίαν έκτα
κτος Διπλή Τ. Σύναξις.

Ε π ε ιδ ή  αυστηρόν, έννομον καί επιτακτικήν έχομεν ύποχρέωσιν, ό 
πως έποπιεύωμεν έν τφ  άγιωνύμω τούτω Τ όπφ  διά την έπακριβή τήρησιν 
καί εφαρμογήν του περί αύτοϋ Κ αι, Χάρτου, ποοαγόμεθα έφελκύσαι την 
προσοχήν τής Ύ μετ. Ιίανασιολ)ιος έπί τε τής άκυρου συγκυοτήσεως του ’ 
ρηθέντος μοναχικού σόψαιος υπό την επωνυμίαν έκτακτος Λιπλή Ί .  Σύ- 
ναξις καί τής άκυρου καί παρά τον νόμον λήι|>εως υπό τούτου άποφάσεως 
τουτέσιι παρά ιόν Κ .Χ . αγίου Ό ρ ο υ ς , καί ύπομιμνήσκοντες χάς έκ τής 
παραβιάσεως τού Κ .Χ . βαρύτατα: αυτής εύΟύνας . παρακαλέσαι αυτήν 
όπως όσον οίόν τε τάχιστον συνερχόμενη καί μελετώσα τά ύφ ' ημών ώδε 
παρατηρούμενα σπεύση καί αναθεώρηση τά ποός Η μ ά ς  έκπεμφθέντα 
ύ π ’ άοιθ. 132 καί 135 γράμματα αύιής χάριν άκριβείαο κχΐ νομιμότιμος 
καί σεβασμού προς τά υπό τού Κ. Χάρτου άγ. Ό ρ ο υ ς συλλήβδην προ- 
βλεπόμενα». (τούχων ούτως έχόντων προβάλλονται δύο ερωτήματα).

Ε ρ ώ τ η μ α :  Ή  έκτακτο: Λιπ?νή Ιερ ά  Σύναξις ύφίσταται νο
μίμους; καί ποιαν έχειοημαοίανή μή καιο/ύ . ο>σις τού τοιοικου θεσμού διά 
τού Καταστατικού Χάρτου καί τού κυρώσαντο; αυτόν Ν .Δ .τής 10.9.26;

Ά π ά ν τ η σ ι ς :  ΤΙ  προσά,ρτησις (ένταξις) τού άγιου Ό ρ ο υ ς εις 
την έλ?*ηνικήν έπικράχειαν εύρεν, ίσχΰον έν αύτω καθεστώς προνομιακόν 
καί από μακυοτάτου χρόνου άναλλοίοπον. Τό καθεστώς τούτο ή ελληνική 
πολιτεία ήθέλησε νά διατηρήση αύτοπεριορίζουσα την Ιδίαν αυτής άρμο- 
διότητα.

Ό  τοιοϋτο: αύχοπεριορισμός προσέλαβε συνταγματικήν μορφήν τό 
πρώτον είς τό άπό 22 Σ)βρίου 192θ Σύνταγμα, τού οποίου αί διατάξεις 
έπανελήφθησαν άνευ οίασδήποτε μεταβολής εις τό άπό 3 Ιουν ίο υ  1927 
Σύνταγμα. Τέλος αί διατάξεις τού Συντάγματος τής 3 Ιουν ίου  1927
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διετηοήθησαν εν ίσχύϊ και μετά την επαναγοράν τού Συν)τος της 1ης 
’Ιουνίου 1911, δυνάμει της από 28 'Οκτωβρίου 1935 Ζ ' συντακτικής 
πράξεως.

Εις τάς ρηθείσας συνταγματικός διατάξει: καθορίζεται, δτι διατη
ρείται το άρχαΐον του αγίου ’Ό ρους καθεστώς. Τούτο μάλιστα επανα
λαμβάνεται τρις, ήτοι:

1) έν άρθρω 1()9. Ή  χερσόνησος του ’Ά θω ... αποτελούσα την πε
ριοχήν του αγίου Ό ρους είναι κατά τό άρχαίον τούτου καθεστώς 
αυτοδιοίκητον τμήμα του Έλ?/ηνικού Κράτους κ?^τ...»

2) έν άοθ. 110. Το ά γ ιο ν 'Ό ρ ο ς διοικεΐται κατά τό καθεστώς 
αυτού κλπ. καί

3) έν άρθ. 111. Ό  λεπτομερής καθορισμός των Άγιορειτικών 
καθεστώτων κλπ...

Συνεπώς τό άγιορειτικόν καθεστώς ύφίσταται σήμερον έκ τής συ- 
ναντήσεο)ς τής πολιτειακής επιταγής τή: προσδιδούσης την τυπικήν ίσχύν 
καί τό κύρος εί: τούς συνιστώνιας τό καθεστώς τούτο κανόνας προ: τα 
καθορίζοντα τό περιεχόμενον των τοιούτων κανόνων παλαιά προνόμια, 
ιυπικά, έθιμα καί παραδόσεις.

Έ ν  άρθ. δε 111 τού 1 927 τού Συντάγματος ορίζεται δτι:
« Ό  λεπτομερή; καθορισμός των άγιορειτικών καθεστώτων καί τού 

τρόπου τής λειτουργίας αυτών γίνεται διά καταστατικού χάρτου τού α
γίου Ό ρ ο υς, τον όποιον, συμπράττοντος τού αντιπροσώπου τού Κρά
τους, συντάσσουν μέν και ψηφίζουν αι είκοσιν ίεραί μοναί, έπικυρώ- 
νουν δε τό Οικουμενικόν Πατρίαρχείον και ή Βουλή των Ελλήνων >.

Προκύπτουσιν δθεν τα έξη; ζητήματα: Π ρώ ιον εάν ό διά τού άπό 
1 0 /1C Σεπτεμβρίου Ν.Δ. κυρωθείς Καταστατικός ΧάρτηΓ δύναται νά 
νοηθήάπό τή: άπόψε/ος τού άρθ. 111 του Συντάγματος ως υφιστάμενος 
καί δεύτερον εάν ό κατά την έννοιαν τού άρθρου τούτευ υφιστάμε
νος καταστατικός Χάρτη: είναι κατά τό περιεχόμενον αυτού δεσμευτικός.

Έ π ι των όκ άνω δύο έρωτημάτων ΰπεστηοίχθη και παρ' ημών κατά 
τό παρελθόν ή εξής γνώμη (Βλ. Θεμ. Τσάτσου καί Μιλτ. Βολονάκη. Ή  
απονομή τής Δικαιοσύνης έν άγ. Ό ρ ε ι, έν Ά ρχείω  Εκκλησιαστικού καί 
Κανονικού Δικαίου, Δ 3, σε/.. 213).

Έ π ι τού πρόττου μέν:
Τό ζήτημα γεννάται κυρίως, διότι τόσον δ Κ. Χάρτης δσον καί τό 

κυρωτικόν αυτού Ν. Λ/γμα είναι προγενέστερα τού Συν/τος τού 1927 
άλλα καί αυτού τού προσωρινώς ίσχύσαντος Σ υ ν /ιο ς  τής 22 Σεπτεμβρίου 
1926. Έ ν  τούτοις ούδέν πρωθύστερον δημιουργείιαι,έάν γίνη δεκτόν δτι 
ό περί ου ό λόγος Κ. Χάρτης καί τό κυρωτικόν αυτού Ν.Δ. καλύπτονται, 
ώς έάν είχον έκδοθή μετά τό Σύν/μα τού άρθ. 111. Τούτο συνάγεται ιό 
μένέκ τ ο ΰ δ ιι τό Σύνταγμα τού 1927 ώς καί τό τού 1926 έψηφίσθησαν 
έν όψει του περί ού πρόκειται Καταστατικού Χάρτου, τό δέ διότι έπλη-



ρώθησαν πάντως ώς προς αυτόν απαντες οί δροι του άρθ. 111 προκατα
βολικούς, όρισθέντες, προφανώς εν ούχί τυχαία ουμπτώσει, προς ό,τι έτη- 
ρήθη ώ ςπρός τον Καταστατικόν Χάρτην της 10 Μαΐου 1924. ’Ά λλως τε 
τό Ν.Δ. τής 10/16 Σεπτεμβρίου 1926, τό κυρωτικόν του Καταστατικού 
Χάρτου, έξεδόθη επικείμενης τής δημοσιεύσεως του προσωρινώς ίσχύσαν- 
τος Συν/τος τής 22 Σεπτεμβρίου του 1926 και βάσει των άρθρων αύτοΰ 
106 — 110, ών αί διατάξεις έπανελήφθησαν εις τά άρθρα 109— 112 του 
Συν/τος του 1927 καί διετηρήθησαν έν ίσχΰϊ νυν ώς ανωτέρω έλέχθη.

Και είναι μεν αληθές δτι ένάρθ. 111 ορίζεται σαφώς, δτι ένεργείται 
ή έπικύρωσις υπό τής Βουλής τών Ε λλήνω ν. Ά λ λ ’ έχει καθιερωθή 
δτι ή νομοθετική έπικύρωσις άναπληρούται. διά Νομοθετ. Διατάγματος.

Επί τού δευτέρου δέ:
Κατά τό άρθ. 111 τού Συν)τος τού 1927, διατηρηθέν έν ίσχύϊ διά 

τής άπό 2 8 ’Οκτωβρίου 1935 Ζ ' Συντακτ. Πράξεως όλεπτομερής καθορι
σμό; τών 'Α γιορειτικώ ν Καθεστώτων και τού τρόπου τής λειτουργίας 
αυτών γίνεται διά Καταστατικού Χάρτου, τον όποιον συμπράττοντος τού 
Α ντιπροσώπου τού Κράτους, συντάσσουν μέν καί ψηφίζουν αί Εϊκοσιν 
Ίεραί Μοναί, έπικυρούν δέ τό Οικουμενικόν Γίατριαρχειον καί ή Βουλή 
τών Ε λλήνω ν. Ε ίνα ι πρόδηλον δτι ό Συνταγματικός Νομοθέτης ήθέλησε 
τον καθορισμόν τού άγιορειτικού Καθεστώτος προς άρσιν οίασδήποτε 
άμφισβητήσεως καί έφ*όσον εις την τοιαύτην άρσιν ιώ ν οίονδήποτε αμ
φισβητήσεων έγκειται ό σκοπός τού συνταγματικού νομοθέτου προφα
νές είναι, δτι τον τοιούτον κ α θ ο ρ ισ μ ό ν  ήθέλησε δεσμευτικόν.

Εις δσα κατά τό παρελθόν έξειέθησαν όσον αφόρα τό πρώτον έρώ- 
τημα ούδέν έχομεν νά προσθέσωμεν, άλλ’ άναφερόμεθα εις τήν τότε έκτε- 
θεισαν γνώμην. "Οσον όμως άηορα τό δεύτερον ερώτημα δέον νά άπο* 
σαφηνισθή ποια ή έννοια τού δεσμευτικού καθορισμού τού άγιορειτικού 
Καθεστώτος διά τού Καταστατικού Χάρτου.

Ή  άντίληψι: ή διέπουσα το έγγραφον τού Διοικητοϋ, τό εις τό ι
στορικόν ιή :  παρούσης καταχωρούμενον, είναι δτι ή γενομένη τού, περί 
ου πρόκειται, καθεστώτος διατύπωσις είναι όχι μόνον δεσμευτική, άλλα 
καί πλήρης καί οριστική, τής πληοότητος καί όριστικυιητος άπορρε- 
ουσών, ούτιυς είπειν, έκ τής δεσμευτικής αυτού ισχύος.

Ά λ λ 9 ή δεσμευτική τού, περί ού πρόκειται, Καταστατικού Χάρτου 
ισχύς μηδέ κατ’ έννοιο?.ογικήν Ανάγκην συνεπάγεται μηδέ κατά νομοθετι
κήν έπιταγήν πυοσκταται τήν ιδιότητα τής πληρότητος καί τή όριστι- 
κότητος.

Δεσμευτικός είναι ό Καταστατικός Χάρτης, διότι πάσα άμφισβήτησις 
τεμνομένη έκ διατάξεως κείμενης έν τούιω ,δέον νά έ:ιιλυθή βάσει τής δια- 
τάξεω; ταύτης άνευ συνδρομής εις τά στοιχεία εκείνα, τά οποία έλήφθη- 
σαν ύπ* όψιν υπό τών συνταξάντων τον Καταστατικόν Χάρτην, έκιός ε 
άν ή τοιαύτη αναδρομή γίνεται προς ερμηνείαν τής κείμενης διαχάξεως.
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Δη?ναδή ό ισχυρισμός,ότι έν τφ  Κ αταστατικφ Χάρτη περιελήφθη διάταξις 
αντικκιμένη εις το άρχαιον καθεστώς του άγιου Ό ρους,είνα ι άπαράδεκτον,

Ά λ λ ’ εάν πρόκυψη ζήτημα δυνάμενον νά έπιλυθή κατά τά Ισχύοντα 
εΙς τό άρχαιον καθεστώς του αγίου Ό ρους, όχι δμως καί κατά τούς περι
λαμβανόμενους εις τον Καταστατικόν Χάρτην κανόνας, διότι έκ παραδρο
μής ή αβλεψίας ή καί εξ οίασδήποτε άλλης αιτίας δεν περιελήφθη εις τον 
Καταστ. Χάρτην επιταγή αντιστοιχούσα εις τά ίσχύοντα κατά τό Ά ρχα ΐ- 
ον Καθεστώς του αγίου Ό ρους, πώς δέον νά έπιλυθή τό ζήτημα τοΰτο;Έ- 
άν μέν κράτηση ή αρχή τής πληρότητος δέον νά έπιλυθή τό ζήτημα βάσει 
των έν τω Καταστατικφ Χάρτη διατάξεων καί μόνον, έφαρμοζομένων των 
πλησιεσιέρων αύιού διατάξεων εις τό γεννηθέν ζήτημα κατ’ αναλογίαν.

Ά λ λ ' ή αρχή τής πληρότητος δυναμένη νά τηρηθή προκειμένου περί 
καθεστώτος έδραζομένου επί εύρέων καί ποικίλων νομοθετικών κειμένων, 
είναι δυσχερές νά τηρηθή προκειμένου περί καθεστώτος έδραζομένου εις 
εν σχετικώ; σύντομον κείμενον νόμου. Διά τούτο διεσπάσθη ή αρχή τής 
π λ η ρ ό τ η τ ο ς  τού Καταστατικού Χάρτου καί ή γνώμη ή άπορρίπτουσα 
την πρόςσυμπ?^ήσωσιντού Κ .Χάρτου αναδρομήν είςαύτότοΰτο τόΆ ρχα ι- 
ον Καθεστώς τον αγίου Ό ρους,ήχθη  εις την αποδοχήν τής αρχής, καθ' ήν 
«έιρ' δσον δεν ύφίσταται ρητή διάταξις τού εξαιρετικού δικαίου, ρυθμίζου- 
σα είδικώς θέματα., θά Ισχύσωσι κατ' ανάγκην αί γενικαί διατάξεις τού 
κοινού εσωτερικού δικαίου τής χώρας καί ούχί τό παρελθόν δίκαιον τού 
αγίου Ό ρους» (βλ. Σ . Σολιώτη, Θ ., Μ Η ' σελ. 72 καί Π .Ι. Παναγιω- 
τάκου Ή  όργάνωσις τού Μοναχ. Πολιτεύματος έν άγίω Ό ρ ε ι, έν Ά ρχείω  
κλπ. σελ. 110 ύποσημ. 2).

Ά λ λ ’ ή άποψις αυτή ή στηριζομένη είς τήν όρθήν διαπίστωσιν, δτι 
ή αρχή τής π λ η ρ ό τ η τ ο ς  δεν δύναται >ά έχη εφαρμογήν προκειμένου περί 
τού Καταστατικού Χάρτου, άποκρούονσα τήν αναδρομήν είς τό «παρελ
θόν δίκαιον τού ά /ίου  Ό ρους»  άντιτίθεται κατά τούτο είς τόν θεμελιώδη 
κανόνα περί τηυήσεως τού Α ρχαίου Καθεστώτος τού αγίου Ό ρους, τόν 
τρις έπαναλαμβανόμενον είς τό Σύνταγμα. Ταύτα ώς προς τήν άρχήντής 
π λ η ρ ό τ η τ ο ς . Τ Ι αρχή τής ό ρ ισ τ ικ ό τ η το ς  καταπεσούσης τής αρχής τής 
π λ η ρ ό τ η τ ο ς  καταπίπτει acp’ έαυτής, διότι ό ρ ισ τ ικ ό τη ς  δυσχερής νοεί
ται άνευ π λ η ρ ό τ η τ ο ς . Προ παντός δμως ή αρχή τής ό ρ ισ τ ικ ό τη το ς  άν- 
τιτίθεται καί εί: αυτό τούτο τό γράμμα τού αρθρ. 111 τού Συντάγ|ΐατος. 
Κατά τό άρθρ. 111 <ό λεπτομερής καθορισμός τών άγιορειτικών καθε
στώτων καί τού τρόπου τής λειτουργίας αυτών γ ίν ε τ α ι  διά Καταστατι
κού Χάρτου τού αγίου "Ορου; τόν όποιον, συμπράττοντος τού αντιπρο
σώπου τού Κράτους, συντάσσουν μέν καί ψητρίζουν. αί εϊκοσιν ίεραί Μο· 
ναί, έπικυρώνουν δέ τό Οίκου[ΐ. ΙΙατριαρχειον καί ή Βουλή τών Ελλήνων».

Ούτε «σ υ ν έ τ α ξ α ν» ούτε « θ ά  σ υντά ξο υ ν»  ούτε «έγίνετο» 
ούτε « θά  γ ίν η » , «ορίζει τό Σύνταγμα, άλλ* ορίζει», γίνεται κ α ι «συν
τάσσουν» χρησιμοποιημένου χαρακτηριστικούς καί έπιμόνως τού ένεστώ-
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τος διάρκειας.
Κ ατ’ ακολουθίαν κα'ι σήμερον και αΰρίον κα'ι εψ’ δσον θά έξακολου- 

9ήση νά Ισχύη ή προμνησθείσα συνταγματική διάταξις δύναται νά γίνη 
«ό λεπτομερής καθορισμός των άγιορειτικών καθεστώτων» τηρούμενων 
των συνταγματικών ορισμών.

Ό  τοιουτος λεπτομερής καθορισμός δι»ναται νά είναι προ παντός 
συμπληρωματικός. αλλά και επανορθωτικός, οσάκις προκόψει μετά βεβαι- 
ότητος καί σαφώς ότι έγένειο προηγουμένως σφάλμα κατά τήν διατιυτω- 
σιν του ’Αρχαίου Καθεστώτος του αγίου ’Όρους.

Οΰτω καθορισθείσης τής νομικής θέσεως του έν αρχή τεθέντος νομ ι
κού ερωτήματος δύναται τούτο νά έπιλυθή ευχερέστερον.

Ή  ’Έ κτακτος Διπλή 'Ιερά Σύναξις είναι άγιορειτικός θεσμός, ή ΰ- 
πσρξις του οποίου δεν ήμφεσβητήθη προ του καταρτισμού του ΚαταστατΓ- 
κού Χάρτου. ’Η μφεσβηιήθη κατά πόσον ύφίσταται μόνον μετά τήν έπι- 
κΰρωσιν του Καταστατικού Χάρτου υπό τε τής Π ολιτείας καί τών Πα 
τριαρχεαον και τούτο επειδή δεν μνημονεύεται έν αύτώ. Έρευνητέον δθεν 
ποια ή έννοια τής μή έν τώ Καταστατικό) Χάρτη μνείας τού θεσμού του- 
του. Παραμεριζομένης τής συσχετίσεως τού Καταστατικού Χάρτου προς 
τό άρθρ. 111 τού Συντάγματος λογικώς έμφανίζονται δύοέκδοχαί* ή μνεία 
μόνον ως τίτλου κα'ι μηδέν πλέον έν τφ Καταστατικό) Χ άρτη τής Ε κ τ ά 
κτου Διπλής Ίεράς Συνάξεως ή σημαίνει, δτι 6 νομοθέτη: ή θέλησε ιήν 
κατάργησιν τού θεσ|ΐού ή σημαίνει, δ τ ιό  νομοθέτη; τον έλησμόνησε χω 
ρίς νά είναι δυνατόν νά τώ άποδοθή πρόθεσις καταργήσεως αυτού.

Εις τήν πρόκην περίπτωσιν ή θέλησις τού νομοθέτου προδήλχος συγ
κρούεται προς τήν έκ τού Συντάγματος έπιταγήν περί τηρήσεως τού ’Αρ
χαίου Καθεστώτος τού αγίου ’Ό ρους. Ί Ι  συσχέτισις δθεν τού αρνητικού 
τούτου δεδομένου έκ τού Καταστατικού Χάρτου προ, τήν συνταγματικήν 
έπιταγήν έμποδίζει τήν τοιαύτην εκδοχήν, διότι ό ερμηνευτής τού νόμου 
μεταξύ περισσοτέρων οφείλει κατ’ αρχήν νά προτιμήση τήν εκδοχήν, ή ο
ποία προσαρμόζει τόν ερμηνευόμενο ν κανόνα εις τό δλον σύστημα τού 
δικαίου, εκείνης ή οποία δεν προσαρμόζει τόν έρμηνευόμενον κανόνα 
είς τό δλον σύστημα τού δικαου. Τούτο δέ άποβτίνει απόλυτον οσάκις ή 
μία έκδοχή είναι συνταγματική και ή άλλη δεν είναι. Κατά συνέπειαν άπο- 
κλεισμένου νά ήθέλησεν ό νομοθέτης τήν κατάργησιν τής Ε κτάκτου  Δ ι
πλή; Ίεράς Συνάξεω: απομένει μόνον ή έκδοχή δτι ό νομοθέτης τυχαίως 
ήγνόησε τόν θεσμόν. Έρευνητέον δθεν ποιον είναι τό νομικόν αποτέλε
σμα τής τοιαύτη: άγνοιας. "Η δεν εμποδίζει ή τοιαύτη άγνοια τήν λει
τουργίαν τού θεσμού ή συντρέχει περίπτωσις συμπληρώσεως τού Κ ατα
στατικού Χάρτου, δοθέντος δτι καί κατά τό γράμμα τού Σ υντάγματος— 
ώς Ανωτέρω έξειέθη — ή συμπλήρωσις συγχτορείΐαι, τού Καταστατικού 
Χάρτου μή κεκτημένου όριστικότητα.

Ά λ λ ’— οδς έξετέθη ώσαύτως— ό Καταστατικός Χάρτης δεν ένέχει
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ουδέ πληρότητα. Τούτο δέ καταδεικνύεται προκειμένου άκριβώς περί του 
θεσμού τής Έ κτακτου Διπλής Τέρα; Συνάξεως έκ του ζητήματος του ό
ποιου θά προέκυπτε— καθ’ α τό Σ ύνιαγμα  συγχωρεΐ— εάν άπεφασίζετο ή 
συμπλήρωσις ή ή διόρθχοσις του Καταστατικού Χάρτου επί τφ τελεί τής 
τελειότερα; διατυπώσεως τού ’Αρχαίου Καθεστώτος του αγίου ’'Ορους.

Π οιον οργανον θά συνέτασσε τάς συμπληρωματικά; και διορθωτι- 
κάς του Καταστατικού Χάρτου διατάξει:; Ή  παραδοχή ώς αρμοδίου έιέ- 
ρου οργάνου πλήν εκείνου, όπερ συνέταξε τον Ισχύοντα Καταστατικόν 
Χάρτην και άπεδέχθη έξ ονόματος του αγίου Ό ρ ο υς τάς έπ* αυτού τρο
ποποιήσεις,προσκρούει εις την απαράβατου και συνταγματικό); κατωχυρω- 
μένην αρχήν ιής όιατηρήσεως αναλλοίωτου τού αρχαίου καθεστώτος 
τού αγίου Ό ρ ο υ ς .

r H  κατ’ ακολουθίαν θά γίνη δεκτόν, ότι ό θεσμός τής Ε κτάκτου Δι
πλής·' Ιερά: Συνάξεως δεν έπαυσεν υφιστάμενος ή γενομένου δεκτού,ότι ό 
θεσμός ούτος έταυσεν ύη ιπτάμενος θά κατασιή άδύ\ατος ή εφεξής εφαρ
μογή τού άρθρου 111 τού Συντάγματος. λΑλλά τούτο ήθελε καταστήσει 
τον κοινόν νομοθέτην, τον '/γνοήσαντχ τον θεσμόν τής Έκτακτου Διπ?».ής 
Τέρας Συνάξεως, ίκ χνόν να παρεμποδίση τήν εφαρμογήν θεμελκδδους κα- 
νόνος, το ύ θ ’ όπερ άπαράδεκτον. Δεν απομένει οθεν άλλη νομική λύσις 
πλήν τής παραδοχής ότι ό θεσμός τής Ε κτάκτου  Διπλής Τέρας Συναξεως 
ουδέποτε έπαυσεν υφιστάμενος.

Έ ν  Ά θή να ις τή 2 Μαρτίου 1951 
Ό  Γνοηιοδοτών Θ. Λ. Τ Σ Α Τ ΣΟ Σ

Τοιουτοτρόπως εξασφαλίζεται ό θεσμό: τής Διπλής εκτάκτου Σ υνά 
ξεω: κ xi αναγνωρίζεται τό κύρος και ή αξία τού εθιμικού δικχίου, περί 
ου δύναται να λεχθή τούτο, ότι μόνον τά πολιτικά συστήματα τά έπί 
τών ηθών καί εθίμων ένός λαού στηριζόμενα καί διά τής μακράς 
παοαδόσεω; καθιερωθέντα δύνανται νά καταστώσι μόνιμα.Τούτο 
διά πολλών ύπεσιηρίξαμεν έν τή όκχληφθείση διατριβή ήμών. Είναι άξιο- 
μνημόνευτον, ότι τόσον προσφιλή: ήτο ό θεσμός τής Διπλής έν *Άθφ, ώ
στε ενίοτε έγίνετο και τριπλή, καί έ/.έχθη, άλλα καί τετραπλή. Είς τά 
διασίοθέντα πρακτικά, τά έπί τή παρουσία τού Χουσνή πασά, διοικητοΰ 
Θεσσαλονίκης συνταχθέντα, άναφέρεται, ότι συνή/.θον ·5θ αντιπρόσωποι, 
άλλ* ό δαιμόνιος εκείνος εξωμότης Τουρκοκρή; έζήτησε νά γίνωσιν 80, 
καί ούτιος έχομεν μίαν άναβίωσιν τών μεγάλων εκείνων συνάξεων, καθ’ ας 
συνε.τάχθησσν τά Τυπικά τού άγιου Ό ρους. Είναι δέ ή εργασία αΰτη 
τού Χουσνή (i860 ) τό  πρωτόπλασμα τού Καταστατικού Χάρτου. 
Κ ατ’ αύτάς, κατά τήν πολυθρύλητον δίκην τών «καυσίμ<ον», έγένειο λό
γος περί εκτάκτων συνάξεων τής Βουλής έπί τή ένστάσει τών συνη- 
γόρχον τού ΧατζηπάνΛυ, o n  παρεγράφη τό αδίκημα, διότι δέν κατηγγέλθη 
είς τήν κανονικήν τή: Βουλής σύνοδον, καί ήδη είχον παρέλθει τρεις τοι- 
αύται, άλλ* ό κατήγορος βουλευτής Γ. Μαύρος (πρφην ύπουργός τής Δι
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καιοσύνης) κατά τά τρακτικά τή : δίκης «αμφισβητεί, ότι παρήλθον ήδη 
τρεις βουλευτικά! σύνοδοι, διότι ή μία σύνοδος ήτο έκτακτος συγκλη- 
θεΐσα λόγο) τής παραιτήσεως τής κυβερνήσε'ως Πλαστήρι* καί δεν δύναιαι 
καν νά θεωρηθή σύνοδος... είναι τρόπον τινά αυτόματος (γράφε έκτα
κτος)... όπως αυτόματος σύνοδος πρέπει νά θεωρήται, όταν κατά τό σύν
ταγμα καλείται ή Βουλή νά κύρωση διάταγμα διά τού όποιου τίθεται έν 
Ισχύϊ ό στρατιωτικός νόμος»(Καθημερΐνή Ι ο — 2 —51, σ. 4). Σαφέστερον 
διετύπωσε τούτο ή «Βραδυνή» 12— 2 —51 : «Λιά την περί παρελεύυεως 
τριών βουλευτικών συνόδων ένστασιν ο κ. Μαύρος λέγει, ότι ή βουλή ερ
γάζεται κατά τρεις τρόπους: είτε τακτικώς κατά to Σύνταγμα, είτε ε
κτάκτως καί τρίτον δυνάμει συνταγματικής διατάξεω: καλείται αμέσως, 
συνεπώς και αί τρεις αύται αίτίαι, έτόνισεν ό κ. Μαύρος,δεν έχουν 
προβλεφθή ύπό τού νομοθέτου. Ό  νομοθέτης προέβλεψε μόνον τάς 
τακτικός, συνεπώς δεν έχουν έκτοτε πραγματοποιηθή τρεις βουλευτικοί 
σύνοδοι. Ε π ίσ η ς έτόνισεν, ότι διαρκούσης μιας τών τριών βουλ,ευτικών 
συνόδων ή Βουλή ήσχολήθη μέ τήν ύπόθεσιν. Κατά ταύτα γίνονται έ
κτακτοι σύνοδοι και συνέρχεται ή Βουλή κατ’ έθιμον καθιερω 
θέν διά τού χρόνου χωρίς νά θεωρήται τοΰτ«> αντισυνταγματικόν, ό
πως έγραψεν ό τέως διοικητής τού αγίου "Ορους φίλος κ. Π. Π αναγιω - 
τάκος πευιορισθείς βεβαίως είς τό γράμμα κα ίο ύχ ίε ίς  τό πνεύμα τού Κα
ταστατικού διά τήν Διπλήν Σύναξιν.

Ό  κ. Βενιζέλος έν "Αθιμ.—Θαλασσινή περιπέτεια
Δια νά στερεώσωμεν τον θεσμόν τούτον ένηογήσαμεν καταλλήλως και έπεισα· 

μεν τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Σοψοκλήν Βειιζέλαν, όπως άωήση πάσαν 
άλλην εργασίαν και άποψασίση νά κάμη, καίτοι έν μέσο) χειμώνι, έπίσκεψιν εις ιό 
άγιον ’Όρος. 'Όταν έλσβομεν τήν συγκατάθεσιν διεμηνυσαμεν νά συγκροτηθή 
Διπλή ΣυνπΕις διά νά προβάλη τα αιτήματα καί σνζητήση μετ’ αυτού καί τών άκο 
λονθουντων αυτώ υπουργών τών σπουδαιότερων υπουργείων τά δέοντα γενέσθαι, 
έ<ρ’ όσον μάλιστα έπρόχειτο νά διάθεση ή Κι^έρνησις τήν υπό τής αρμοδίου επ ι
τροπής άποψασισθεΐσαν βοήθειαν τού Μάρσαλ έξ 20 OOO.OUO.OOO δραχμών έν ανα
μονή τής έγντρίσεως καί ι·πό τού Αμερικανού άντιπροσώπου. Τούτο δεν είναι δυσ.κο- 
λον, έφ’ όσον τό ποσόν έΕιρκονι.μήθη εκ τών ελληνικών κονδυλίων χάριν τού αγίου 
"Όρους. Δεν ήτο έκ τών «συνήθων ή συγκλησις εκτάκτου ΣυνάΕεως δε<δ ιμενον, ότε 
ή Ί .  Κοινότης ει/ε δ.αλυθή ήδη πι;ό τών εορτών τών Χριστουγέννων. Τή) 1915 
και’ αυτήν ακριβώς τήν εποχήν ήτοι τον ’Ιανουάριον, άνηγγέλθη, ότι ό Γεν. διοικη
τής τής Μακεδ αίας Θεμ. Σοφούλης έπρόκειτο νά έλθη είς ’Ά θ ω  διά τήν διευθετη* 
σιν ιών συμβαινόντων έν Λαόρρ, όπου είγε.ν άνακηρυχθή ύπό τών πατέρων τό Κοι- 
νόβιον καί συνε.κλήθη επειγόντως ή Συναξις καί ε’φθασαν έν μέοψ ραγδαιοτάτων 
βροχών δυο αντιπρόσωποι έξ έκάσιης μονής, άλλα τότ« διετάχθησαν αυτοί καί προ- 
σήλθον* άπεδείχθη δέ ότι ευκολοότεοον υπακούουσιν οί μοναχοί ή έΕ Ιδίας προαιρέ- 
σεως κάμνουσι τό καθήκον. Αυτό δεν έλήφθη υπ’ όψιν ύπό τού κυβερνήτην, καί ή 
Διπλή σύναςις δεν κατηρτίσθη. Έ ν  τούιοις οι πλείονες τών μονών είχαν στείλει αν
τιπροσώπους, άλλα καί αίται ούχί πάσαι διπλούς. Είναι περίεργον, ότι αί πλησιέ* 
στεραι ελαμψ τν διά τή; απουσίας ως ή τού Έσφιγμένου, Κουτλ·»υμονσίου, ΙΙαντο 
κράτορος, Σταυρονικήτα, ή δέ τού αγίου II «πίλου διεμήνυσεν, on  περιμένει τον κ.
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Βενιζέλον να ύπάγη εκεί, ώσεί σκοπό; ιή; έλεύσεοός του ή το νά έπισκέπτηται τάς 
μονάς και δη την του αγίου ΓΙ ιΰ\ου, ητι; κειται ακριβώς εί; τό αντίθετον άκρον του 
υψηλού κ όνου δηλ, εις τό άπογειότατον σημεΐον.

'X) κ,Β·,’ΐζελος άνεχώρησε δια Θεσ)νίκην προτήτερακαί εις τάς 12 5Ιαν. εκλήθημεν 
έχ Θ)νίκη; νά εϊιεθα  εκεί είς τάς 13, ώκιν Οην μετά ίου χ Θ. Τσάτσου, διά νά εκκινή
σω μεν διά την ιοί Η αοπεΑίου.Έφθάj ιμεν αεροπορικώς και εΰρομεν ιό αύιοκίνητον 
ιού κ. προέδρου νχ μάς άναμένη είς τό άεροδρόμιον. Είς τό Κυβερνειον ειχον συγκεν- 
τριοδη περί κύών πάντε; οι φίλοι του καί μόλις άνήλθομεν είς την αίθουσαν έδόθη τό 
σύνθημα καί μετ’όλίγον έπιβάντες 2-3 δεκαδίον αυτοκινήτων εύρέθημεν έξωθεν τής πόλε 
ως καιευθυνόμενοι προς τον Στρυμωνικόν κόλπον. Ό  καιρός fjro μέν συννεφώδης,άλλά 
δέ\' έβρεχε καί 6 ορίζω / ή γο καθαρός. Έξετείνετο τό βλέμμα είς τάς ευφόρους εκείνας πε
διάδα; διαχοπτομένας, όιέ μεν υπό λιμνών καί ποταμίσκων, ότέ δέ υπό λοφίσκων καί 
χαμηλών βουνών,πέραν δε διεκρίνομεν τά Κερδύλλια,τήν Κερκίνην και ιά  
όρη ιών Σερρών. Δεξιόθεν, άψού αφήσαμεν τον Χορτιατην, άνεμένομεν 
νά ρίψωμεν τά βλέμμαχ χ προς τάς υψηλός όροστοιχίας ιού Σταυρού, τής 
Ραοβάρας καί του Ν.·;οχωρίου, αϊτινες καταλήγουσιν εί: την ’Ολυμπιάδα, 
καί μετά τήν μειαλλοφόρυν Σιρατονίκην εθαυμάσαμεν καί τά δασώδη 
δρη του Κακκάβου. Ί Ι  δημοσία οδός ακολουθεί ακριβώς την Έ γνατίαν 
οδόν, ή τις διά των Μακεδονικών τεμπών (είς κολλά σημεία διερχόμενοι 
την επιμήκη καί στενήν ταύτην δίοδον διακρίνομεν φρουριακά ερείπια καί 
κατά διέξοδον προ: την θάλασσαν τον ένετικόν πύργον καλώς σωζόμενον) 
καταλήγει είς-την θάλασσαν οπού ό Σ τα υ ρ ό ς, όν πολλοί νομίζουσ'ν, δτι 
είναι τά Σ τ ά γ ε ιρ α , ή πατρίς του Μεγ. ’Αλεξάνδρου. Τούτο δεν δύναμαι 
νά επιβεβαιώσω, άλλ’ εν είναι βέβαιον, δτι ή ονομασία είναι προχριστιανι- 
κή ,σ ταύαρα  μέχρι σήμερον έν Χαλκιδική λέγονται οί έκ δρυός φραγμΐται, 
πάσσ α?αη,έπχισμένοι είς δόγας,ά?Λ*ό πάσσαλος είναι τό παλούκι καί την σταύ* 
ρωσιν λέγει δ λαός παλούκοϊμα,καί τοιούτος ήτο τό πρώτον ό σταυρικός θά
νατος.1) Ευτυχώς οπού μας έδίωξεν ή βροχή έκ τού Σταυρού, άλ?αος αί έκ των 
χωρίων συγκεντρωθεΐσαι έκεί έπιτροπαΐ δεν ξεκολλούσαν εύκολα άπό τον 
κ. πρόεδρον, δστις έν τή άγαθότητί του ήθελε νά άκούση όλων τά 
παράπονα.

Έπεβιβάσθημεν έν τάχει είς τάς λέμβους καί μόλις άνήλθομεν είς τό 
πολεμικόν πλοΐον (ναρκαλιευτικόν) ή βροχή έπίασε γιά κα?νά. Ό  πρόεδρος 
με πλησιάζει κ η  μοί συγχαίρει διότι είς τον βουλευτήν Ίερισσού άντετά- 
χθην θέλοντα νά πείση αυτόν νά γυρίσωμεν είς τούς εκλογείς του. Είναι 
άξιοσημείωτον τό έπιχείρημα, δπερ προέβαλον διά νά άναχαιτήσω τον 
κ. Βενιζέλον τής έπισκέψεως είς Μερισσόν, δπερ εάν έγίνετο ήτό Α
δύνατον νά φΟάσωμεν είς τό Βατοπέδιον. Έ γώ , δστις παιδιόθεν 
έγνοόρισα την Μερισσόν πο?Λ περισσότερον άπό πάντα άλλον αγιορείτην, 
ύπεστήριζον είς την δημαρ/ίαν τού Σταυρού, δτι κείται εί: τόν άλλον

‘) Ό  κλεινός της Θ)'*ίκης αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος έν *Ιλιάδ. II καί Ω γράφει, 
δα τά κατά παραφθοράν σταύαρα λεγάμενα,«οις δσα καί έρκίη) τοίχου αυλή φράττε- 
ται εΐεν άν ot σταυροί καί οί σκόλοπες η χάρακες» καί ρήαα σι:αυαράνειν(σταυρόνειν),



κόλπον, τον Σ ιγηηκόν , κατεξανέσιη! ό δυστυχής βουλευτής, ά?ν.λ’ ό πρόε* 
δρος προσεΐχεν εμέ* όταν εννόησα την σύγχυσιν ή άπόφζσι: είχε ληφθή. 
Ή τ ο  ένδεδειγμένη ή παράκρουσις, διότι άλλοίμονον εις εμέ από τούς 
εν Βατοπεδίω συγκεντρωθέντας επισήμους άγιορείτας. "Αλλος άπέδωκε 
τούτο είς «κόλπο» τού Βενιζέλου, είσηγηθένιος μοι ταϋτα διά νά αποφυ
γή τιΊ ν προσέγγισιν είς Ίερισσόν,όπερ δεν είναι αληθές, ιιάλλον ή ιο  οικο
νομία Θεού διά νά φθάσωμεν είς τό Βατοπέδιον την όρισΟεΙσαν ώραν. 
Πλέομεν παραλιακά):, διότι ό Νότος μαίνεται* διακρίνομεν την ’Ολυμπιά
δα (επ’ όνόματι τής ηρωικής συζύγου βασιλίσσης ύπό τού Φιλίππου κτι- 
σθεΐσαν, χωρίον όνομαζόμενον κοινώ: Αυμτζάζδα), λιμήν καί σταθμός 
ξυλείας ^ .Έ π ε ιτα  την μεταλλοτρόρον Στρατονίκην (κ. Στρατόνι),τό όρος 
Κάκκαβον,έκ τής κακκάβης, δένδρου κοκκοφόρου ιαματικού καθ’ Ίπ π ο - 
κράτην. Κάτωθεν τό πάλαι έπεξετείνετο ά/λαδόκαμπος κχί οί Χ ιλιανδα- 
ρινοί μύλοι καί προσωτέρω ό άσφα?π]ς λιμήν των «‘Αγίων Θεοδώρων», 
σταθμός ξυλανθράκων.Προς τό Μ μέρος του Κακκάβου είναι τό Γομάτι, 
χωρίον κείμενον επί των ερειπίων αρχαίας Μονής άνηκούσης είς την Λ αύ
ραν, όΟεν έπειτα οόνομάσθη καί τό εν Λήμνο) μετόχων αυτής. ’Έσχατος 
κοσμικός τόπος εγγύς ιού αγίου ’Ό ρ ο υ : είναι ή Ίερ ισ σ ό ς,ή τις  «δίδει καί 
παίρνει» έν τοίς έγγράτροις του "Αθω, κειμένη επί τής θέσεως τής αρχαί
ας ’Α κάνθου καί παρά τον ’Ισθμόν τού Ξέρξου. Στάζονται είσέτι ίχνη 
τού αύλακος, <υς γράφει ό Γερμανός Vesihpek τώ 1928, τα δέ Α θ ω ν ικ ά  
έγγραφα συχνώς παρενείρουσι την τοπωνυμίαν Προαύλαξ, καί ό λαός 
ύπό τον τύπον Πρόβλακας διέσωσε μέχρις ημών την ονομασίαν διά νά 
την αντικαταστήσουν οί νεοέλληνες όνοματοθέται είς Νέα Ρόδα, άπερ 
ματαίως ζητεί τις ν ’ άνακαλύψη εκεί παραπεισθέντες υπό τού Vasmer, ό- 
στις θέλει σλαβικήν την καταγωγήν τήςλέξεως!* Από τού Σταυρού μέχρι 
τού Πρόβλακος, δλα τά προαναφερθέντα ονόματα είναι αρχαία 
έλληνικά· Ρ ίπτω  έν βλέμμα προς τον στρυμονικόν κόλ,πον (τής Κοντέσσης 
ή τοϋΌ ρφ άνι παλαιότευον καί τουρκ.Τζάγεζι) καί πέραν προς τόχρυσοιρό- 
ρον ΙΙαγγα ϊυν , αναπολώ την Βυζαντινήν ιστορίαν των τόπων αυτών με
τά τής λοιπής Χαλκιδικής καί πληροφορούμαι, μάλλον έξ ανεκδότων π η 
γών, δ τι μετά την ύπό των έπιδοαμόντων βαρβάρων διάλυσιν των μονα
στικών'κέντρο)ν τής Α ϊγύπτου καί Π αλαιστίνην οί μοναχοί πρόσφυγες 
κατέλαβον τάς γονίμους εκτάσεις τής Χαλκιδικής μέ/ρι τοϋ Στρυμόνος ά φ ’ 
ενός καί άφ" ετέρου μέχρι ιών πρόθυρων χή; Θ/νίκης. Έ ν  τοΐς έγγράφοις 
των ’Αθωνικών Μονών πολλών δεκάδων τά ονόματα ευρίσκω είς τά μέρη 
ταΰτα καί δή πέριξ τού ύψηλοΰ Χολο|ΐώντος (J loly Mount —  άγιον "Ο
ρος). Ο ί μοναχοί μετά την ύπό Βασιλείου τού ΜακεδόνοςέκκαΟάρισιν τού 
Αιγαίου από των πειρατών προυχώρησαν καί έγκαχεστάθησαν είς τον "Α· 
θω να καί τότε τά μοναστήρια τής Χαλκιδικής έγένοντο μετόχια τού αγίου

') Ή  ξυλεία ενιαυί) x καταβιβάζετ u κυρίως άπο τής -υψηλής οροακι j«; τής Βαρβά
ρας καί του Νεοχωρίου.
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’Ό ρους καί νυν περιή?».θον ε ί: τούς Θράκας και Μικρασιάτας πρόσφυγας.
*0 πολιτισμός, διέσπειραν ενταύθα οί α/ιορειται επεξηγειται έκτης διατηρήσεω; τής 
Ιλλην. γλώσσης καί τών έλλην τοπωνυμιών, ενώ δέ/ συμβαίνει to αυτό πέραν των Σερ
ρών και της Θεοτικής. ΚΙ ναι ζήτημα όαο)ς, όπεο δέον να απασχόληση τούς "Ελληνας 
πολιτικούς, καν εις τάς δυστεκμάρτους τύχας τής Μακεδονίας, τάς οποίας μόνον ή ο 
ξυδέρκεια τού Έλευθ. Βενιζέλου έμάντενσεν, ώ; αλλαχού έγραψα μεν, θα διαιηρηθή 
ή γλώσσα άνευ τών εθναποστόλων μοναχών.

Σςεδόν παρεκάμπτομεν την Περισσόν, ότε πλησιάζων με ό κ. Τσάτσος μοί λέγει: 
« τάρε τώρα ιδιαίτερο); τόν κ. πρόεδρον να τψ όμιλήσης δια τά έθνικά ζητήματα» καί 
είχον ύτ’ όψιν εν φλέγ >ν, δια τό ότοΐον δεν είχε την άνεσιν έν Ά θήναις νά μέ Ακου
ρη. Ά λλα  μόλις ήρχίσαμεν έρχεται έντ ;ομος ό νεοφώτιστος φιλελεύθερος βουλευτής 
Ρύβ ηας κ. Κακαράς, ιατρός δε τό επάγγελμα ό Ανήρ. «Κύριε πρόεδρε, δεν πάμε καλά, 
ό καιοός αγριεύει, τό βσρόμετρον κατεβαίνει, πρέπει νά στρέψωμεν διά την Περισ
σόν»! Λεύτερα απόπειρα, ίσιος καθ’ υποβολήν τού βουλευτού Χαλκιδικής. Ό  
ιατρός «πήγαινι; ήοχονταν» εκνευρισμένος μεταδίδων τόν τρόμον εις τούς επι
σήμους συνόδους. Ά λ λ ’ ό πρόεδρος τόν εστ ιμάτησεν είποόν, «εγώ θά Ακούσω 
τόν Σεβασμιώτατον, και κανένα άλλον». Ό  Θεός εβοήθησε κσι έκόπασεν 
ό σφοδρός Νότος έπαυσε δε και ή βροχή, έξήλθον πάντες επί τού κατα- 
στρώιιατος καί Ιθαύμαζαν τάς β ιθυπρασίνου; τού Ό ρ ο υ ς  ακρώρειας. Έ δώ  δλη ή 
ορεινή διά τλασι; έχει τάς καλλιτεχνικός γραμμάς καί τέρπει την δρασιν. Ίό  Αντίθε
τον συμβ ιίνει, όταν μετά τό Βατοπέδιον αντικρύζη τις τόν γιγαντιοΐον τού Ά θιονος  
κώνον. Έ κεΐ τό φυσικόν μεγαλειον είναι τραγικόν, σύν τώ θαυμασμφ εμποιεί καί 
τινα Φρίκην, ότε μάλιστα καλύπτεται υπό συστρεφομένων και μετά ίλιγνιώδους τα- 
χύτητος κινουιιένων,συσπειρίομένων και διασπωμέν ον νεφών,όπως συνέβη δτε τήν έ* 
πομένην έκινήσαμεν διά τήν Λαύραν. Τέλος έπρόβαλεν ή μεγαλοπρεπής καί θεα
ματική μονή τού Βατοπεδίου, ^θαυμασμός και έκστασις καταλαμβάνει τούς 
κατά πρώτον αντικρνζ ·ντας αυτήν. Ό  πλαγιασμός τού έδάφους ον μόνον παρέ
χει τελείαν τήν κάτοψην, αλλά καί κάτι επί πλέο··, τών διαστημάτων τής αυλής εξα
φανιζόμενων καί ένουμ.ένων εις έν αδιάσπαστον σύμπλεγμα όλων τών κτιρίων, ίσως 
μόνη εκ τών λοιπών μονών ή τού αγίου II ιντελεήιιονος έχει ππρομοιον θέαμα. 
«Αυτό είναι τό Βατοπέδι; αναφωνεί έκπληκτος ό κ. Βενιζέλος, μά αυτό είναι πολύ 
ώραΐ ι μοναστήρι, Απέραντο, μεγαλοπρεπέστατο»! κ·*ί ίστατο προσηλτυμένος καί εκ
στατικός, έως ον έφθασεν ή λέμβος ιής μονής μέ τόν προϊστάμενον αυτής γέροντκ 
’Ιγνάτιον καί τον επιστάτην τής ί. Κοινότητας ΙΙορφύριον Δοχειαρίτην. Τά περαιτέ- 
ρο> δεν είναΓ ανάγκη νά τά έπανολάβω, Αφού έξετέθησαν διά τών εφημερίδων, πϊιι- 
νες είχον στείλει 5 —β άνταποκριτάς. Ενρον τήν εύκαιρίαν νά σχολιάσουν ευρύτατα 
καί μέ πολύ χάοιν τήν ανατροπήν τής λέμβου, όπου ετέβαινεν ό στρατηγός καί υ
πουργό; τών δημοσίων έογτον κ. Ναπ. Ζέρβ ις καί ό πρεσβευτή; καί διευθυντής τού 
υπουργείου ιών εξωτερικών κ. Ζαμαρίατ.

Εις τινα εφημερίδα είδον έν συνόψει εκτιθέμενα τά συζητηθέντα θέματα, Αλλ’ 
ε.γό) δεν ήδυνήθην νά λάβω αντίγραφα, καί τοιαύτα νομίζω δεν έκρατήθησαν, Ιφ* 
όσον ό) γραμματεύς δεν παρίστατο. Έντύπωσιν έκαμεν ή παράλειψις τού Γραφείου 
τού Τύπου νά διόση επίσημον ανακοινωθέν. Ό  δε πριοτεπιστάτης ήοκέσθη νά δημο- 
σιεύση τόν λόγον του μόνον. Δεν γνωρίζω τάς βουλάς τού Ύψίστόυ, Αλλ’ ό κ. Πρό
εδρος εί/εν άιιειάθετον Απόφασιν νά συνεχίσωμεν.Έν τούτοι; αντετάχθη 0 καιρός καί 
σφοδρός βορράς έξηγέοθη, ότε έκινήσαμεν έκ τη; τού Βατοτεδίου προς τήν Λαύραν. 
Είχεν άνειλημμένην ό κ Βενιζέλος ύποχρέωσιν νά έκπληροδση τό τάξιμον τον μακαρίτου 
πατρός του, μη δυνηθέντος τφ 1930,ένεκα καί τότε ιοικυμίας ν' αποβιβασθή είς Λαύ
ραν καί απότιση if όρον ευγνωμοσύνης προς τόν Αγ. Αθανάσιον .δστις μετά τού Νικη
φόρου Φωκά στρατηγούντος ήλευθέρωσαν Από τού Αραβ. ζυγού τήν πολύπαθη Κρήτην 
Τούτο έπεισε περισσότερον τόν πατροόζοντα υίόν διά τό ταξίδιον καί παρενεβλήθη έ
πειτα καί τό ζήτημα τής διαθέσεως τής μαρσαλλικής βοηθείας.

ί
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Σ υ ν ά ξ ε ω ς .— Ο ι  σύνεδροι ή ρ θ η σ α ν  εις π εριω πή ν κ α ι 
ά νε δε ίχθ η σα ν ά ξιο ι τ ή ς  ίεράς α π ο σ τ ο λ ή ς , α υ σ τη ρ ο ί 

θεματοφ ύλακες τω ν ά γ ιο ρ ε ιτικ ώ ν κ α θ ε σ τώ τω ν .-  
Τ ί  π ρ ο η ν ή θ η ; — Τ ά  π α ρ α λ ε ιπ ό μ ε να .

Θεωρώ έμαυτόν ώς αγιορείτης λίαν* ευτυχή, διότι ήξιώθην νά ΐδω  
εστεμμένους υπό πλήρους επιτυχίας τούς επί τριετίαν δλην διεξαγόμενους 
υπέρ διατηρήσεως τής Διπλής Συνάξεως άγώνας, οΰς δ^ιεξήγαγε μετά σθέ
νους ή ιερά Κοινότης καί έπ'εκύρωσεν ή μετά τό Πάσχα συνελθοΰσα Δι- 
σενιαύσιος. Εις τούς άγώνας, έπεστρατεύθη και ή έμή ταπεινότης κα ίή - 
γωνίσθην άνενδότως ενταύθα παρά τή Κυβερνήσει, έπεσκε\[)άμην δε προς 
τον αυτόν σκοπόν δίς τον ιερόν Τόπον διά καλλιτέραν συνεννόησιν, μή 
φεισθείς δαπάνης και κόπου, ίδια τό τελευτάιον ταξίδιον δι* εμέ ήτο τολ- 
μηρά άπόφασις, καθότι κατ' αύστηράν τού θεράποντος με διαταγήν έπρε
πε νά άπόσχω τελείως πάσης σωματικής ιε  καί πνευματικής εργασίας. 
’Τ σω ςθά  ειχον ήδη έξυγιανθή, εάν ήκουον τον Ιατρόν. Δεν άποκατεστά- 
Οην εις ιήν υγείαν μου ακόμη τελείως. Π α ρ ' δλα ταΰτα κάμνω άλλην πα- 
ράβασιν διά νά γράψω τον επίλογον τούτον καί νά θέσω τον κολοφώνα 
εις τόέπιτευχθέν μέγα κατόρθωμα, άποδιδούς τον δίκαιον έπαινον εις τούς 
πρωτεργάτας. ΤΙλπίξομεν δλοι, ότι ό αντικαταστάτης τού κ. ΙΙαναγιω τά- 
κου θά ήκολούθει τάς οδηγίας τού κέντρου, καί θά  άτρήση τούς Πατέρας 
νά κάμουν δ τι βούλονται εις τό ζήτημα τής Λιπ?ής. *Αλλ* ό κ. Κουράσης 
ήτο αλλοπρόσαλλος, άλλα έλεγε καί ύπέσχετο καί άλλα έπραττε συνεργα- 
ζόμενος πάντοτε μετά τής μειονότητος των αντιπροσώπων καί αύιό  έγέ- 
νετο αίτια ν ’ άνακληδή, καί νά ληφθή ή άπόφασις νά μή στέλλωνταί 
πλ,έον έξω τής καρριέρας, αλλά συμφώνως τφ  Κατ. Χάρτη έκ των τού υ
πουργείου των Έξίοτερικών υπαλλήλων δ ιο ικητα ί/Ό ταν δέ ούτος ετόλμη- 
αε καί νά γράψη έπισήμως προς την Τ . Κοινότητα ότι αί «άποιράσεις 
σωμάτων (ένν. ή Διπλή), άτινα καί συμφώνως τφ  Καταστ. Χάρτη καί τφ  
Νομ. διατάγματι, τφ  κυρώσαντι τούτον, ούδέν νόμιμον έρεισμα, πευίβλη- 
μα ή κύρος έχουν», αΰτη κατεξανέστη καί γράφει αύτω τά υπό ήμερομ, 
30— 10— 50 (βλ, σ. 65). Ε ίναι άληθέ; δτι έν αρχή ό τόπος εύρέθη δυ
στυχώς διηθημένος εις τό σοβαρόν τούτο ζήτημα. Ε ί: τούτο συνετέλεσαν 
ξένα στοιχεία, άπερ έξεμεταλλεύοντο ώ : δικηγόροι τον τόπον διηρημένον, 
άλλο, κυράος βάσιν είχεν ή άντιπολίτευσι; τής πεντάδος τά γραφόμενα 
τού κ. ΙΤαναγιωτάκου, τότε διοικητοΰ ιού άγ. ν()ρους, ού τό κύρος δεν 
ήτο σμικρόν. Έ π ί κεφα?ά]ς τής υγιούς πλειονοψηφίας ήσαν <λΓ δύο μοναί. 
Λαύρας καί Ίβήοω ν διά των γενναίων άντιπροσώπων Πλάτωνος καί Χρυ-
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σάνθου των προηγουμένων. Του δευτέρου, δστις είναι όΜαικήνας τής Ί .  
Κ οινότηιος είς τό ζήτημα τούτο, δημοσιεύω χάοιν τής ιστορίας δύο επι
στολής:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ 1ΒΗΡΩΝ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΙ ’Εν {ερΓ7 Μονή ιώ ν ’Ιβήρων τή 22/2/195Θ

ΑΘΩΣ

Τφ
Σεβασμιωτάτφ Μητροπολίτη Κορυτσάς και καθηγητή 

τού Πανεπιστημίου Κυρίω Κυρίω Εύλογίψ
Πολνσέβαστέ μοι,

Μέ τό θάρρος πού μ* εμπνέει ή προς με 
τον ταπεινόν αγιορείτην καλωαύνη Σας 
και ή άνάμνησις ώρισμένων περιπτώ
σεων και δυσκολιών της ζωής μου εις 
τάς οποίας μέ ένεθαρρΰνατε και μέ ε\ ισχύ* 
σατε ηθικώς, και μ5 επροστατεΰσατε άδι- 
κηθέντα παρά τού άγ. Θεσσαλιοπιδος εν 
τη έκτελέσει ιού καθήκοντός μου ώς 
άρ/ιγραμματέως τής ίεράς Κοινότητος 
1933— 1937, μέ τό θάρρος λέγω αυτό 
προσφεύγο) προς Ύ μας πρώτον, δπως  ύ* 
ποβάλω τά αισθήματα μου βαθύτατου 
σεβασμού και εύγνο>μοσύνης προς την 
Ύ μετέραν Σεβασμιότητα, και δεύτερον 
δπο)ς έπικαλεσθώ τό ενδιαφέρον Σας επί 
σοβαροπάτων άγιορειτικών ζητημάτων 
τών άπασχολούντων την ίεράν Κοινότη
τα μελλόντων δέ ν’ απασχολήσουν καί 
την έκτακτον Διπλήν Τ Σύναξιν.

Είμαι βέβαιος δτι έχετε παρακολουθή
σει μίαν διάστασιν μεταξύ ίερας Κοινό- 
τητος καί τού διοικητού άγιου "Ορους κ. 
Παναγιωτάκου, εξ ής έδημιουργήθησαν 
τά ώς άνω σοβαρά ζητήματα, τών όποίιον 
την λύσιν προσδοκώμεν από τό Σόν ύ· 
πουργεϊον τών Εξωτερικών (Νομική ύ 
πηρεσία). ’Ιδού ταύτα:

1) Ό  κ. ΓΙαναγιωτάκος καί είς τό ύ- 
πουργειον καί διά τών εκδόσεοόν του 
«Ά ρχεΐον ’Εκκλησιαστικού καί Κανονι
κού Δικαίου» τεύχος 2ον μέ τον τίτλον 
« Ή  δργάνωσις τού Μοναχικού πολιτεύ
ματος κ.λ.π.» αμφισβητεί τό δικαίωμα 
τού άγιου 'Όρους νά διορίζη ’Επίτροπον 
αυτού έν τή πρωτευούση, ώ; διετήρει 
τοιούιον έν Κ(ον)λει μέ μίαν άνακριβεστά- 
την πληροφορίαν δτι η τοιούτος ήτο συ 
νηθέστατα λαϊκός ή άρχιερεύς, μηδέποτε

δμως αγιορείτης!!! καί ήμπόδισε την ά- 
ποστολι'ιν τού διορισθέντος ώς επιτρόπου 
Βασιλείου τού Καρακαλλινού.

2) Ά πεφ άνθη περί τού σώματος τής 
εκτάκτου Διπλής Τ. Συνάξεω; δτι τούτο 
δέν έχει νομικόν λόγον ύπάρξεως μετά 
την σύνταξιν τού Κ. X. συνελθόν ώς 
Ιθνοσυνέλευσις προς τον σκοπόν τούτον

„ καί μόνον αύτόν καί έπρεπε νά παύση 
υφιστάμενον.

3) Δι3 εγγράφου του προς τάς ιερός 
Μονάς καί την ιερόν Κοινότητα δηλοΐ 
δτι κατόπιν τών αποτυχιών τών δύο απο
στολών τής Ιευάς Κοινότητος εις ‘Αθήνας 
διά την λύσιν τών οικονομικών της καί 
άλλων ζητημάτων (επιτνχέσταται ήσαν αι 
ενέργειαι δι3 αυτών, ικανοποιήσασαι πλή
ρως τάς προβλέψεις καί ελπίδας ήμών) 
δέν θά επιτρέψη τούντεύθεν την αποστο
λήν τοιούτων αλλά αυτός θά χειρίζεται τά 
πάσης φύσεως ζητήματα μας.

Έ χομεν ήδη συγκαλέσει έκτακτον 
Διπλήν Τ.Σύναξιν ήτις μέλλει ν3 άσχολη- 
θή μέ τά ζηιήματα αυτά, αλλά φοβού
μαι μήπως άποδειχθώμεν ανεπαρκείς καί 
αδύνατοι νά αναζητήσω μεν καί προτά- 
ξωμεν δλα τά επιχειρήματα δσα μας δί
δουν οι προ τού Κ. X. κανονισμοί καί 
άλλα ιστορικά έγγραφα. Άγιορειται οί 
δυνάμενοι νά συντρέξουν τήν Ί . Κοινότη
τα προς άντιμετιόπισιν τών ζητημάτων 
τούτων είναι: ’Ιγνάτιος, Αλέξανδρος, Τ- 
λαρίων, Βατοπαιδινο^ υί ηγούμενοι τών 
Τ. Μονών αγίου Παυλου καί Διονυσίου, 
οί ζηλωιαί τής διατηρήσεως τών θεσμίων 
καί ούδείς άλλο; κατ’ εμέ. Ό  ήμέτερος 
αρχιμανδρίτης Μισαήλ είναι από Ιιονς 
κλινήρη; εξ ημιπληγίας.

*Όθεν έσκέφθην δτι ή Ύ μειέρα Σε-
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λών άλλα δΓ αύτού.
Δεν ήθελον δέ «ί άντιδράσασαι διά τής 

αποχής των *1. Μονυι την συζήτησιν 
αυτών, ινα φανούν ευάρεστοι εις τον κ. 
Παναγιωτάκον, α) ως ενθαρρυνοντα αύ 
τάς ε?ς την χίοριστικήν των ενέργειαν διά 
τό ζήτημα τής άνασιγκροτήσεως διά τή; 
επικοινωνίας του μετά των δικηγόροι 
αυτών Γέρο— Χρήστου κα'ι Μαγιάκου, 
καί διά τάς εύνοϊκάς αποφάνσεις τού %. · 
Παναγιωτάκου επί ζητημάτων των Ί .  
Μοτών Β ιτοπαιδίου, Κουτλουμουσίου, 
Ξηροποτάμου και Σίμωνος ΙΙέτρας κατά 
των άποφάσειον τής Πέρας Κοινότητος.

Ό χ ι  μόνον την Διπλήν έματαίωσαν, 
ώς πηοανέφερα, αλλά συνεχίζουν μίαν 
προμελετημένην άντίδρασιν καί έν τφ 
σώματι τής Ηεράς Κοινότητος, άποφαι- - 
νόμενοι περί τής εκτάκτου Διπλής υπό τό 
πνεύμα τού Παναγιωτάκου καί καταδι- 
κάζοντες αυτήν, ενώ τού τελευταίου ή 
άπόφανσις μένει ώς τοιαυτη^ μέχρι νής 
άπανιήσεως τού υπουργείου * των Ε ξ ω 
τερικών (Νομική υπηρεσία) εις την Πέ
ραν Κοινότητα, προς τό όποιον ή τελευ
ταία άπιτάνθη δι' εγγράφου των απε
σταλμένων της ηγουμένων Μονών Δ ιο
νυσίου καί αγίου Παύλου κατά τό π. 
έτος καί δΓ Ιδιου της προς τον υπουρ
γόν των Εξωτερικών. Επισυνάπτω αντί- 
Υραφον τού εγγράφου των απεσταλμέ
νων* δΓ αυτού άντικρούονται αί απόψεις 
τού κ. Παναγιωτάκου καί επί τών άλλων 
ζητημάτων τού κοινού Επιτρόπου καί 
ά'λλων.

Ή  προσπάθεια τών επτά στρέφεται 
περί τό ζήτημα τούτο, πώς νά άτονίση ή 
άμυνα τής Πέρας Κοινότητος κατά τών 
αυθαιρεσιών καί σκευωριών τού κ. IIα- 
ναγιωτάκου. ‘Η Ηεοά Κοινότης μειά την 
ματαίωσιν τής Διπλής Ιδοκίμασε νά ζη-

τήση Ιγγράφως τάς γνώμας τών Μονών 
Ιπί τών θεμάτων ιής Διπλής καί νά δοθή 
εντολή νά προωθήση τά ζητήματα 
ταύτα ζητούσα άπάνιησιν ιού υπουρ
γείου τών Εξωτερικών επ3 αυτών. Οΐ 
επτά αγρίως άντέδρασαν μή ανεχόμε
νοι ούτε ύπόμνησις νά γίνη εις τό ύ- 
πουργεϊον, φρονούντες δα  πρέπει ν3 ά: 
ναμένωμεν.

Διά πάντας τούς ανωτέρω λόγους καί 
επειδή δεν βλέπω τον τρόπον πώς νά 
περάση έν τή U. Κοινότητι πρότασις 
περί άναθέσεως εις 'Υμάς ιήν ύπεράσπι- 
σιν τών απόψεο'ίν της, φρονώ δτι Θά 
προσφέρετε μίαν έτι μετά πολλών άλλων 
εις τό παρελθόν πολύτιμον υπηρεσίαν εις 
τό άγιον "Ορος, προβαίνοντες είς άπό- 
κρουσιν τών απόψεων τού Παναγιωτά- 
κου υπό τύπον κριτικής τού τελευταίου 
έργου του τής ερμηνείας τού Κ. X. Τό 
έργον τούιο τό συνέρραψεν εν πάση σπουδή 
μόνον καί μόνον διά νά δικαιωθή απέ
ναντι τού υπουργείου διά τάς κατ3 αυτού 
κατηγορίας τής Η. Κοινότητος.

Φρονώ δτι μία ενέργεια τής Ύμετέρας 
Σεβασμιότητος μέ τήν αυθεντίαν καί τό 
κύρος Σας επί τών άγιορειτικών ζητη
μάτων θά άναγκάση τό ύπουργειον τών 
3Εξωτερικών νά καίίορίση τή ν' θέσιν του 
επί τόδν περί ού ό λόγος καθεστωτικών 
ζητημάτων καί θά κόψη τήν δρεξιν τού 
Παναγκο τάκου νά επανέλθη είς ιό άγιον 
Ό ρ ο ς  καί θά άπαλλαγώμεν από ενα αυ
θαίρετον Διοικητήν.

^Αποστέλλω Ύ μ ιν  καί πάντα τά σχε
τικά προς τήν διάστασιν μεταξύ Η. Κ. 
καί Διοικητον. 1)

Καί εξαιτοΰμενος τάς εύχάς καί ευλο
γίας Σας κατασφάζομαι τήν δεξιάν Σας 
μετά βαδυτάτου σεβασμού.

ilpony. Χρύσανθος Ίβηρίτης

Μέχρι τέλους του έτους η κατάστασις εξακολουθεί ή ιδία καί ή διαί- 
ρεσις οργιάζει είς βάρος ανυπολογίστων του Ό ρους συμφερόντων. Ό  διο
ρισμός του Κουράση έπεδείνω^ε τά πράγματα, «κατ' ουσίαν συντρέξαν- 
τος μέ διαφόρους τήν παράταξιν ταύτν]ν (τής Πεντάδος), κατά δέ τύπου; 
παρουσιαζομένου ως έκτελοΰντος έντο?α|ν του ύπουργείου ν* άνεχθή I)

I) Έ ν τούτοις δέν έλαβον κανέν έκ τών Κοινότητος έπαροπών κ. ά. πολλά, ή έλλει- 
υπομνημάτων τών διορισθεισών παρά τής ψ«ς τών οποίων άφίνει κενά είς τήν άφήγησιν.



— 8 5 —

Διπλήν με συμβουλευτικόν χαρακτήρα.» ι) Κ ατά στρεβλήν άνιίληψιν 
των ενταύθα εύκολώτερον θά ήδύνατο ό διοικητής νά συνεργασθή 
μετά τής Τ. Κοινότητος, συσης αυτοτελούς σώματος καί άνεξε?εγ- 
κτου. Ο ί έκτακτοι έρχονται είς τάς Καρεάς και αποφασίζουν καί 
φεύγουν καί ούτε νά χαιρετήσπ αυτούς ό διοικητής προλαμβάνει, επομέ
νως συναλλαγή δεν δύναται νά λάβη χώραν εις διάστημα 2 — 3 ήμερων. 
Είς τον διοικητήν ένπάση περιπτώσει συνέφερεν ή διάστασις καί επρότει- 
νε διά τήν νομιμοποίησιν, ήν έπεζήτουν καί αι 5 μοναί, νά διορισθή δι- 
μελής επιτροπή, ήτις υπό τάς οδηγίας τον θά έπετΰγχανε τήν άναγνώρισιν 
τής Διπλής. Ό  άνθρω πος ήθελε διά τοιούτων μέσων νά στερεώση τήν θέ- 
σιν του κλονιζομένην. Τδού τί έγραφεν έν ’Αθήναις έγκριτος έφημερίς.

'Α ντί άπαντήσεως.
«Έ/,άβομεν επιστολήν άναγνο;>στου μας, διαμαρτυρομένου, διότι ένα σχόλιον 

τή; «Ε στίας»  διά ιήν δρχικήν ύπόδειξιν ώς Γενικού Διοικητού τού Ά γ ιο υ  ‘Όρους 
ενός υποψηφίου, τον οποίον εβάρυναν ώρισμεναι κατηγορίαι, συνειέλεσεν ίσως εις τό 
νά διορισθή άντ’ αυτού άλλος, ό όποιος βαρύνεται από πολύ σοβαρωτέρας ήθικάς 
και έθνικάς κατηγορίας. Και προσθέτει ό επιστολογράφος μας, δη , ενφ ό πρώτος 
υπο\|;ήφΐος θά ήμπορούσε νά απόδειξη, οτι αί εναντίον του κατηγορίαι, αί άναγρα* 

•φεΐσαι δνηος εις τό ποινικόν του μηιοφον άνεφέροντο μόνον εις ένα οικογενειακόν 
του ατύχημα, δεν ήμπορεΐ νά λεχθή τό ’ίδιον διά τον διάδοχόν του.

Έ χομ εν νά άπαντήσωμεν σχετικώς, δτι είς τό άπλούν εκείνο ερώτημα τής 
«Ε στίας»  ουδέποτε εδόθη οίαδήποτε επίσημος άπάντησις. Ασφαλώς όμως δεν ήμ- 
πορει νά βαρύνη τήν διατυπώσασαν τό εροότημα αύιό εφημερίδα ή ευθύνη διά τήν 
απόλυτον ανικανότητα μιας φαύλου Κνβερνήσεως, δπως αντιληφθή ποιαν σημα
σίαν έ/ει ή θέσις τού Γενικού Διοικητού τού Α γ ίο υ  ’Ό ρους». («Ε στία» 1— 8 — 50)

‘Αλλ1 ήκουσεν δτι ό Τόπος έχει καταλλήλους αντιπροσώπους νά έ- 
νεργήσουν παρά τή Κυβερνήσει, τον άγιον Κορυισάς καί τον νομικόν 
σύμβου?ιον κ. Θεμ. Τσατσον. Ά λ λ ' ή κατά Νοέμβριον συνε?ιθούσα Διπ?νή, 
έν ή άντεπροσωπεύοντο 15 μοναί, ινα μή ψανή δτι δεν δέχεται τήν ύπε- 
σχημένην συνδρομήν ένεχείρισεν είς αυτόν τό αίτηθέν υπόμνημα προς 
ύποστήριξιν τής Διπλής, ήν θά  ύπέβαλ?ιε προς τό ύπουργείον* «άλλ’ άντε- 
?ιήφΟημεν, δτι είχε λόγους καί χιπολογισμούς ν ’ αναστείλη ιήν  προώθ»]σίν 
του δικαιολογών τήν στάσιν του μέ μίαν πρόχειρον δικαιολογίαν, κ α θ ’ ήν 
αναμένει τάς άπαντήσεις των μονών, αϊτινες δεν απήντησαν είς τά έρωτή- 
ματά του περί τής Διπλής, ενώ άπηυθύναμεν αύτφ έγγραφον τού σοηια- 
τος |ΐέ τάς άπόψεις τών 15 μονών έπί των ερωτημάτων του.» Τον έγνω- 
ρίζομεν, αλλά δεν κατωρθώσαμεν νά έξουδετερώσωμεν τον διορισ[ΐόν

ή Τά εντός εισαγωγικών προέρχονται εξ ίδκυτικών προς εμέ Επιστολών μελών 
τής Ί . Κοινότητος. Ε ντα ύθα  οφείλω νά σημειώσω, διι επί τών συνεννοήσεων μετά 
τού διοικητού καί ιής Κυβερνήσεως σπουδαία ύπήρξεν ή δράσις τών έκ τών εκτάκτιον 
της Συνάξεως μελών, τής έκλεκιής ξυνιυρίδος τών καθηγουμένου τής τε τού Καρα* 
κάλλου κ. Παύλου καί τού Γρηγορίου κ. Βησσαρίωνος, καί κατά δεύτερον λόγον 
τών τής τού άγιου Παύλου και τού Διονυσίου.

‘ί
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ιου διαΟέιοντες αυτόν τον πρωθυπουργόν κ. Πλαοχήραν, δν είχεν εξυ
πηρετήσει άλλοτε. Πνέων λοιπόν τα μένεα, αφού μέ έπλησίασε και δεν ή- 
δυνήΟη νά με προσεταιπισίΐή, έστράψη προς τινα δυσηρεσχημένον εναν
τίον μου προς στιγμήν αντιπρόσωπον, άλλ* άπέτυχεν οϊκτρώς εις τδ σα- 
τανικδν τούτο έργον. Τότε ή Τ. Κοινότης μο'ι απέστεώε τδν έν σ. 67 δη- 
μοσιευθέντα διορισμόν ποοσεπικυρών την προς εμέ άκραν εμπιστοσύνην 
έκτελοΰσα τής Τέρας Λιπλής Συνάξεως απόφασιν. 9Αλλ9 όποια ή στάσις 
των πέντε τής μειονοψηφίας αντιπροσώπων έν ταΐς άποφάσεσι τής Διπλής 
έφ* δσον άπεΐχον των συνεδριάσεων' *αί ο μοναΐ οσάκις τίθεται ζήτημα 
έκτελέσεως των ειλημμένων αποφάσεων τής Διπλής, τάς οποίας έκτελεΐ ή 
Τ. Κοινότης, καταχωρούν έπιφυλακτικας γνώμας, καθ ' ας, εφόσον τδ 
σώμα τούτο δεν άναφέρεται έν τω Κ. X., δεν τδ αναγνωρίζουν», κα'ιέν τή 
πράξει συνεφωνει πρδς αύτάς και ο Κούρασης* διά τούτο προκειμένου 
περί τής ύποφασισθείσης ύπδ τή: διπλής μισθο.Όεως του Ίβηρ. μεγάρου 
πρδς έγκατάστασιν αύτοΰ, δι" ήν έπΐ έτο^ σχεδδν ήγωνίζετο, δεν ήθελεν 
έν τω πρδς αύτδν έγγραφο) ν ’ άναφέρη τούτο'ή Τ. Κοινότης ώς απόφασιν 
τής Διπλής! δπερ καί έγένετο κ&ί ούτως αύτη ύπέκυψεν είς τήν γνώ
μην τής μειονοψηφίας, ήν έξεδήλου ό διοικητής. Κρατών ούτω ό 
Κουράσης διηρημένην τήν Κοινότητα ειργάζετο έξ άλλου πρδς αΰξησιν 
τών δικαιωμάτων του συχνά και οπότε του κάπνιζε νά έμφανίζηται έν 
ταΐς συνεδριάσεσι τής Τ. Κοινότητος, δπως καί είς τάς έκτάκτους μάλι
στα επί τή παρουσία τής πατριαρχικής εξαρχίας, λαμβάνων τδν λόγον καί 
γνωμοδοτών καί ούτο) καταντήσας άλλος βασιλικός επίτροπος, (οστε νά μή 
δύναται ή Κοινότης νά λαμβάνη άνευ τής παροι»σίας του σοβαράς απο
φάσεις. Καί τίμιο: έπί των ημερών, καί)’ άς εϊδομεν καί συνειργάσθημεν 
μετά δεκάδος διοικητών, σπανίως ουτοι έθεώντο έν τή συνάξει, γνωρίζω 
δέ καί τινας, οΐτινες οχκδέποτε έπάτησαν τδ κατώφλιον. Κατάπληξιν μοί 
έκαμεν έσχάτιος, ότε λαβών τδ πληρεξούσιον παρά τής Κοινότητας διά τδ 
μετοχ. ζήτημα, έγραφον ν’ άποστείλη άντίγραφον καί πρδς τά ένδιαφερό- 
μενα υπουργεία, έλάμβςινον τήν άπάντησιν ότι ή Κοινότης δεν αλληλο
γραφεί, είμή διά του διοικητου. Μοί έγραφον, <ότι επιδιώκει ν ’ ά- 
ποκτήση δικαιώ[ΐατα πλέον των διαγραφομένων έν τώ Κ. X. *) Προυκά- 
λεσεν έγγραφον τού υπουργείου των Εξωτερικών πρδς τήν Τ. Κοινότητα 
εντελλόμενον, ϊνα παν έγγραφον αυτής καί των ιερών μονών πρδς πάσαν 
αρχήν διαβιβάζεται διά τής διοικήσεως. Έγένετο άπάντησις καθ’ ήν ή Τ. 
Κοινότης καί αί μοναί θν<λλη?νθγραφούν ώς μέχρι τοΰδε»’ καί επιφέρει 
δ έπιστιώογράφος: «Έ χομ εν  τήν έντύπιοσιν, ότι πολλά έγγραφά του πρδς

V Καί όμως πταίει αυτή ή Τερά Κοινότης καλούσα αυτόν επισήμως, ϊνα κη- 
ρυσση τήν έναρΗιν των εργασιών αυτής (βλ. τό Α' πρακτ. της 27— 1— 51, ένθα επο  
σφοανίζων ούτος τον όντως επίκαιρον λόγον αυτού είπεν: «*Υπό τάς ευλογίας τού 
Παναγάθου Θεού... κηρύσσω τήν έναοξιν των συνεδριών τής Τ. Κοινότητος καί 
τής παρουσης συνόδου»).
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την ‘I. Κοινότητα, έν οίς αναφέρει, δτι κοινοποιούνται και προς τό ύπουρ- 
γεΐον των Εξω τερικώ ν, δεν κοινοποιούνται, ούτε δυναμεΰα νά έλέγξωμεν 
τί γράφει. Έ νας?ιόγο: σοβαρός διά τον ιερόν μας Τόπον νά έχηέν Ά θή να ις  
εκπρόσωπόν του υπό οιανδήποτε μορφήν διά νά παρακολουθή τά ζητήμα
τα του καί νά δύναται νά παρακολουθη τάς ένεργείας καί εισηγήσεις τής 
διοικήσεως επί των ζητημάτων του».

Είς τάς 7 Νοεμβρίου 1950 ή Τ . Κοινότης έκάλεσε δΓ επείγοντα ζη 
τήματα την Διπλήν καί μετά κόπου πολλοΰ κατώρθωσε νά σχηματίση την 
νόμιμον απαρτίαν (14 τακτικοί καί 15 έκτακτοι). To Α ' θέμα ήτο ή έ- 
ξεύρεσις κτιρίου διά την έγκατάστασιντής διοικήσεοος του άγ. Ό ρ ο υ ς . Τό 
Β ' ή άπάντησις του διοικητοϋ περί τής νομιμότητος τής Διπλής συνάξεως, 
έχουσα φδε:

«Π ανοσιολογιότατοι,
Ώ ς  διεπίστοοσιι εσχάτως αλλά καί παρά πάντων υμών όμολογείται, 

αι έργασίαι τής Τ. Κοινότητος χωλαίνουν, επί άνυπο?α)γίστω βλ,άβη των 
συμφερόντων του άγιωνύμου ύμών Τόπου καί των πολλαπλών εκκρεμών 
θεμάτων έξ αφορμής θέματος καί πάλιν τής «Διπλής» καί επειδή ή Δ ιο ί
κησες καί πάλιν ποοθύμως επιθυμεί νά συμβάλη είς τήν νόμιμον πρόοδον 
των εργασιών τής Τέρας Κοινότητας, έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέοω- 
μεν, δπως γνωρίσητε ημίν εγγράφους τό ταχύτερον δυνατόν 1) Π οΙαι έκ 
τών Τ. Μονών θέλουν νά επιβάλουν Διπλήν μέ αύΟύπαρκτον καί νόμ ι
μον ύπόστασιν. 2) Π οΙα ι έκ τών Τ. Μονών επιθυμούν Διπλήν εχουσαν 
μόνον συμβουλευτικόν χαρακτήρα καί 3) Ιίοΐαι έκ τών Τ. Μονών έχουν 
τήν γνώμην δτι δεν ύφίσταται πλέον Διπλή υπό οιανδήποτε μορφήν;,

Ό  Γενικός Διοικητής *Ά8ω (Τ. Σ.) Ν. Κούρασης»
(Τό έροηημα είναι σχήμα προλήψεως, είναι παγίς υπέρ τών απόψεων 

αύτοϋ).
Έπ* αύτοΰ ή έκτακτος Διπ/,ή Τερά Σύναξις άποφαίνεται έν από

λυτη) όμοφωνίφ περί τής ύπάρξκώς της, δτι θέλει εξακολουθήσει καί μελ- 
?ωντικώς, ώ ς α ν έ κ α θ ε ν , τάς εργασίας της επ’ άγαθφ  του Τεροΰ ημών 
Τόπου του έθνικοθρησκευτικου τούτου κειμηλίου τού ευλογημένου ημών 
Έ θ νο υ ς . Πρός σύνταξιν τής σχετικής υπό ιό  ανωτέρω πνεύμα άπανιή- 
σεω: πρός τήν Λιοίκησιν Α γ ίο υ  "Ορους, μέ κοινοποίησιν Υ πουργείο  ν 
Εξω τερικώ ν, εξουσιοδοτείται ή αυτή ώς άνο)τέρω Ε π ιτρο π ή , ήτις παρα- 
κα?ιεΐται νά συντάξη ταΰτα επειγόντως.

Ό  άγιος Πρωτεπιστάτης Προηγ. κ. Γρηγόριος Λαυριώτης άναφε- 
ρό[ΐενος είς τήν στάσιν τών άπουσιαζόντων έκ τής παρούσης Διπ?α)ς Τ. 
Συνάξεως Τερών Μονών, επικαλείται τήν προσοχήν τής Ε κτάκτου Δ ι
πλής Τέρας Συνάξεως επί τού φαινομένου τούτου, δπερ είναι αντίθετον, 
?ιέγει, τών Εκπαλαι καλώς, κρατούντων έν τω άγιω νύμφ ή[ΐών Τ όπφ  ιερών 
Οεσμίων καί παραδόσειον. Έ π ί τής συστάσεως ταύτης ή Ε .Δ .Ι.Σ . έπεφυ- 
λάχθη νά λάβϊΐ άπόφασιν μετά τό πέρας τών εργασιών αυτής.»

til
i
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Ε ϊτα  κληθείς έπισήμως έν τή συνεδριάσει ό Διοικητής και προσφω- 
νηΟεις υπό του έκτακτου άντιπροσοδπου τής Μονής Γρηγορίου, άπήντη- 
σεν ώς εξής περί τής Διπ?ης :

«Ε πιλαμβάνομαι ήδη του τρίτου θέματος. Ή  Διοίκησις επί των η
μερών μου ούδέν ζήτημα δυνάμενον νά διαιάράξη την συνεργασίαν έδη- 
μιούργΐ|σεν. Ή  άμφισβήτησις Διπλής Συνάξεα>ς έιέΟη παρά προκαιόχου 
ημών. Σ άς διαβεβαιώ, ότι δέον να πεισθήτε, δτι ί) Διοίκησις εμφορείται 
καί προσωπικώς καί λυγφ έκτιμήσεως τής καταστάσεως από τάς καλλιτέ- 
ρας διαθέσεις καί επ ιθυμεί, όπως άρθή έκ του μέσου τό θέμα τούτο. Καί 
σάς διαβεβαιώ, όπως είμαι ύποχρεωμένος καί έκ συνειδήσεως χού καθή
κοντος νά τηρήσω τον όρκον μου προς τήρησιν καί έποπτείαν των νομί
μων κατά τον ίσον καί ίδιον τρόπον, είμαι ύποχρεωμένος νά διαβιβάσω 
είς την προϊσταμένην μου Υ πηρεσίαν την άπόφασίν σας περί διατηρή- 
σεως τής Διπλής Συνάξεως. Ε ί ν α ι  αληθές ό τι β ια σ θ ή κ α τε . Τ ό  ' Υ 
πουργείου είπε νά  σύνελθετε συμβουλευ τικώ ς. 'Υ μ ε ίς  διά τή ς 
σημερινής σας π α ρ ο υ σ ία ς δηλώ νετε κ α ί διά  τω ν απαντήσεω ν τω ν 
Ί .  Μ ο νώ ν ό τι ε π ιθ υ μ ε ίτε  ή Δ ιπ λ ή  νά  έχη τ η ν  π α λ α ιά ν  μορφ ήν. 
Λέν μένει παρά νά βοηθήσω, καί εγώ καί σείς, νά νομιμοπυιήσωμεν την 
επιθυμίαν καί πίστιν σας, ώστε νά μί| παρουσιάζεται τό φαινόμενον καί 
τής μεταξύ τών Τ. Μονών διαιρέσεως. Τό Κράτος μετά συμπάθειας καί 
στοργής αποβλέπει είς την σύμπνοιάν σας καί είς την επ’ άγαθω καί προ- 
όδφ συνεργασίαν σας. Προς τούτοιςπαρακαλώ όπως συστήσητε Ε π ιτρ ο 
πήν, ήτις νά συνεργασθή μαζί μου διά τό ώς άνω θέμα».

Ώ ς ς '  θέμα τής Έ κτακτου ήτο «ό διορισμός Νομικού, μονίμου Συμ
βούλου έν Ά θήνα ις* . Ε ντα ύ θ α  ώς μή ώφειλεν έκ περισσής, δεν αποκρύ
πτω, έκτιμήσεως άνεμίχθη καί τό όνομά μου καί έγένετο πρότασις νά 
συμψηφισΟώ ώς σύμβουλος καί συνεργάτης του Νομικού Συμβούλου. Τό 
πράγμα παρΛ δλην την καλήν θέλησιν του αγίου αντιπροσώπου τής τών 
Ίβήρω ν ήτο βεβιασμένον καί παράτυπόν, διότι δεν προειδοποιήθησαν 
περί τούτου κατά την τάξιν αί Μοναί καί όρθώς οί πληρεξούσιοι Κου- 
τλουμουσίου καί Γρηγορίου έχαρακτήρισαν την πρόιασιν «ώς έκτος θ έ
ματος». Έ ν  τούτοις αύτη ύπερεψηφίσθη (βλ. τό γράμμα ανωτέρω έν σ. 
θΤ) καί ευχαρίστως άπεδεξάμην ιόν διορισμόν, μόνον καί μόνον, ΐνα έ- 
ξυπηρετήσω τά συ|ΐφέροντα του τόπου. Εις έν πράγμα δεν είχε δίκαιον 
ό αγαπητός μοι καθηγούμενος τού Γρηγορίου, ότι δεν έπρόκειτο περί έ- 
πιτρόπου ΐνα ζητηθή ή έγκρισις του υπουργείου, ότι δέ χωρίς νά είμαι 
νομικός γνωρίζω κάλλιστα νά υπερασπίζομαι τά ζητήματα, είναι τοίς πά- 
σι γνοοστόν. Π αρά ταΰτα αί μοναί συνήνεσαν καί έδικαιώθη ό κ. Χρύ
σανθος. 'Ιδού ή άπόιρασις. «Κατόπιν έμπεριστατιομένης καί έπί τού ζη
τήματος τούτου συζητήσεως καί αποφάνσεων τών πληρεξουσίων, διορίζε
ται ώς Νομικός Σύμβουλος τής *1. Κοινότητος Ά γιο υ  "Ορους διά κάθε 
παρουσιαζομένην ύπόθεσιν, δΓ ήν καί θά άμείβεται ό δικηγόρος κ. Θεμι
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στοκλής Τσάτσος βουλευτής καί πρφην 'Υπουργός. Οί Λαύρας καί Κκλ'· 
σταμονίτου θέλουν ώς Νομικόν Σύμβουλον τον δικηγόρον κ. Μ. Βολω- 
νάκην. Ο ί δέ Κουτλουμουσίου και Έ σφιγμένου έχουν την γνώμην νά διο- 
ρισθή ό κ Βσ,μβέτσος. Προτάσει τοΰ πληρεξουσίου τής Ί. Μ. Ίβή- 
ρων έγπρίνεται, δπως εΰαρεστηθή δι’ ε π ί  τούτφ γράμματος ή- 
μών ό Σεβ. Μητροπολίτης Κορυτσάς κ. Εύλόγιος Κουρίλας Λαυ- 
ριώτης, διά τάς υπέρ τοΰ ‘Ιεροΰ ημών Τόπου καταβαλλομένας 
προσπάθειας του και νά παρακληθή δι' έτέρας επιστολής ήμών, 
δπως συνέχιση τό ενδιαφέρον του υπέρ τών ζητημάτων αύτοΰ, 
έν συνεργασία μετά τοΰ άρτι διορισθέντος νομικοΰ ήμών Συμβού
λου κ. Θ. Τσάτσου. Ο ί πληρεξούσιοι τής Τ. Μ. Κουτλουμουσίου θεω 
ρούν την πρότασιν ταύτην οϊς ούσαν έκτος θέματος. Οί δέ οσίου Γρηγο- 
ρίου επί τοΰ παρόντος νά στολή μόνον ευχαριστήριος προς τον «άγιον 
Κορυτσάς». (βλ. σ. 67).

Ό  ηγέτης τή : μείζονος αντιπρόσωπος τής Λαύρας μοί άπέστειλε 
«διά την ιστορίαν» την ακόλουθον προς την Κοινότητα διαμαρτυρίαν, ήν 
καταχωρίζω ενταύθα εις συμπλήοωσιν τών κατά, την έπίσκεψιν τοΰ κ. Βε- 
νιζέλου ανωτέρω σ. 77 είρημένων. Δεν ήμπορώ νά. καταλάβω έν τούτοις 
διατί την άνεκάλεαε.

Π ρ ο ς
Την Σ)τήν Ί. Κοινότητα

Εύσεβάστως ΰποβάλ/co την παρούσαν 
μου διαμαρτυρίαν παρακαλων νά γνω- 
σδώσι τά αίτια όπως μη γίνη ώς έπρε- 
πεν ή υποδοχή του Πρωθυπουργοί κ. Σ. 
Βενιζέλου και τών άλλων 'Υπουργών έν 
τη Ί . Μ. Βατοπαιδίον, οίτινες φιλοτι
μίας ήλίίον ευλαβείς προσκυνηταί. του 
'Ιερού ημών τόπον και διαπιστώσουν 
και θεραπεύσουν κατά τδ δυνατόν τάς 
ανάγκας το υ ."

‘‘Ιδιαιτέρως οδυνηρήν έντύπωσιν επρο* 
Εένηαεν εις όλους τούς άγ. ’Αντιπροσώ
πους ή προσπάθεια τού αντιπροσώπου 
και επιστάτου Γ. ΙΙορφυριου Δοχειαρί- 
του, αποδιώκοντος τυύς Άντιπροσιυπους 
Παντοκράτορας, Σίμωνος Πέτρας κ.λ.π. 
όπως μή προσέλθουν και γίνη.απαρτία  
και ληφθυΰν αποφάσεις δια την υποδο
χήν τής Κυβερνήσεις έν τή *Ιερ$ Μ ο\ή  
Βατοπαιδίου και διά τάς τϊνάγκας του 
ιερού ήμών τόπου αν και ό *Γ. ήμών 
τόπος έπραττε τδ καθήκον του.

'() άντιπρόσοτπος τής *Ι· Μ. Κων) 
νίτου μεταβάς εύρε τον Αντιπρόσωπον 
τής *1. Μ. Σίμωνος Πέτρας έν τφ άντι-

προσωπείψ τής *1. Μ. Αοχειαρίου ανα- 
μένοντα οδηγίας του δικηγόρου Γεροχρή- 
στου. Τδν δικηγόρον δέ Γεροχρήστον ώ- 
ρισε καί ή 'Ιερά Επιστασία όπως αντί* 
προσιυπεύση αυτήν και τδ "Αγ. *Όρος 
εις τήν Κυβέρνησιν, έν τή Ίερφ Μονή 
Βατοπαιδίον. Αί πέντε Μοναί Αντιδρώ- 
σαι εις την ενότητα τού 'Ιερού ήμών τό
που, Βατοπαιδίον, Ξηροποτάμου, Παντο- 
κράτορος Δοχειαρίου καί Σίμωνος Π έ
τρας, αιτινες ύπόκεινται εις τήν έπιρ-1 
ροήν καί τάς οδηγίας τού δικηγόρου κ. 
Ά θ .  Γεροχρήστου, έφεραν τδν χωρισμόν 
τούτον.

Τδ ίδιον συνέβη και έν τή 'Ιεροί Μο
νή Βατοπαιδίου όπου καλέοαντες τδν Γ. 
"Ιγνάτιον όπιος από κοινού συσκεφΰώ- 
μεν διά τάς αναγκας τού 'Ι.ήμών τόπου, 
συνηντήσαμεν τήν τελείαν αυτού άρνη- 
σιν ότι ή Ί . Κοινότης διελύΟη καί 
ούδέν άντιπροσοίπεύει ότι δέ αί Μοναί 
άποστείλασαι τούς διπλούς μάλιστα αντι
προσώπους των, ούδέν εσήμαινε διά τδν 
Γ. Ιγνάτιον. Τδ γεγονός είναι οτι ευρι
σκόμενα υπό τήν επήρειαν τού δικηγόρον 
κ. Γεροχρήστου. Καί είναι γεγονδς ότι 
τός τελευταίας ταύτας ήμέρας τάς πονη-
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ράς, ή ένπροσώπησις του 'Ιερού ημών 
τόπου είναι οια αναφαίνονται τά έργα 
ημών. Ε πίσης φανερόν είναι δτι και τύ 
Κράτος τό έποπτεύον επί τη; εφαρμογής 
των νόμων του, δεν εχει άντίληψιν των 
δικαιοψάτων και υποχρεώσεων του διά 
την 'Ιεράν ταΰτην παρακαταθήκην τής 
Έ λλ. φυλής. Ά πόδειξις ή αποστολή των 
εκπροσώπων αυτού. Ό  υφυπουργός κ. 
Πιπινέλης καί f| Κυβέρνησις Τσαλδάρη, 
Διομήδους καί Σοφούλη μάς έστειλε τον 
Ρ. Πύργον και Π.Παναγκοτάκον,ό δέ 'Υ 
φυπουργός κ. Πολίτης καί ή Κυβέρνησις 
Πλαστήοα— Βενιζέλου μάς έστειλαν τον 
κ.Κούρασην δστις έν τή *1. Μ. Βατοπαι- 
δίου κατά την έλευσιν τής Κνβερνήσεως 
ύπεδυθη τον υπάλληλον τραπέζης. "Αλλά 
πρέπει (5 τόπο: ουτος νά εύρη τον ποοο 
ρισμόν τον. "Ολοι οί ξένοι ίστανται μέ 
δέος θαυμάζοντες τό κόσμηιια τούτο τής 
Έ λλ. Επικράτειας καί τής Έλλ. ’Ορθο
δοξίας καί μόνον ήμεΐς δεν έχομεν έπί- 
γνωσιν του θησαυροί» τοΰτου τον όποιον 
ό Θεό: μάς ενεπιστευθη διά νά μάς δο- 
Εάση καί δι9 ημών γνωσταί γίνονται αί 
θειαι αυτοί) άλήθειαι* θέλομεν δέ δο'ισει 
λόγον τής τοιαύτης μας καταπτώσεως καί 
αμελεί ας.

’Ανάγκη νά συσκεφθώμεν καί άξιο* 
ποιήσωμεν όσα δι’ ολίγων συνεζητήοα- 
μεν μετά του κ Πρωθυπουργού καί τών 
μετ’ αυτού 'Υπουργών τών αναγκών τού 
*1. ήμών Τόπου, τών μισθωμάτων, τού 
άγιορ. γραμματοσήμου, τού σχεδίου 
Μάρσαλ, τών ύπαρχόνro)v εφοδαον τής 
άξιοποιήσεως τών δασών καί τών έξ αύ 
τών προϊόντίον αντιπυρικών λωρίδων, δα
σικών οδών κλπ. καί δι9 υπομνήματος μας 
διά τού Νομικού ήμών Συμβούλου καί τού

Μητροπολίτου Κορυτσάς φέρομεν ύπ* 
όψει τής Κυβερνήσεως δοθέντος, ότι αυ
τή έχει όλην την καλήν διάθεσιν προς 
έπίλυσιν τούτων, διότι είναι φοβερόν ό 
Νομικός Σύμβουλος κ. Γεροχοήστος καί 
οί μετ’ αυτού νά κατευθύνουν τον Ιερόν  
τούτον Τόπον. Γράφει ουτος εις τήν 
'Ιεράν Μονήν Ξενοφώντος ότι κατόρθω
σε νά άποδώση λευκόν τον αδελφόν 
αυτής Δαμιανόν καί νά εκτιμήσουν τήν 
προσπάθειάν του ταύτην (καί βεβαίως) 
είναι δέ ό Δαμιανός ό ύ.τ* άριθ. 1 σεση
μασμένος υπό τής ειδικής ασφαλείας καί 
μέ σωρείαν καταδικών εις τήν πλάτην 
του. Τον τοιούτον όμως ό κ. Γεροχρή- 
στος διετήρει μέ τά: προσπάθειας του 
προϊστάμενον τής Μονής καί τού *Αγ. 
"Ορους και τοιουτοτρόπως επιπλέει καί 
αυτός καί οί μετ' αυτού

Λ ίαν φιλαδέλφως
Ό  Μεγίστης Λαύρας Προηγούμενος 

Πλάτων
Τή παρακλήσει τής *1. Κ. όπως άπο- 

σύρω ταύτην καί έπιληφθώμεν τής συν
τάξεως υπομνήματος προς τύ\ Πρωθυ
πουργόν άπέσυρα ταύτην.

Μή δυνηθέντες έκ τής άντιγνωμίας νά 
συμφωνήσωμεν συνεπείς τών 5 καί τών 
συνακολουθούντων τον Γεροχρήστον, ε* 
καλέσαμεν τήν Διπλήν, ερήμην τών 5 
Μονών. Τούτα διά τήν 'Ιστορίαν καί 
διά τήν συστηματικήν άντίδρασιν, διά τε 
τά χριστιανικά καί εθνικά μας ιδεώδη. 
Έπηχολούθησεν ή Π α τρ .’Εξαρχία καί τό 
έργον της, τό όποιον έδυσκόλευσεν ό Γ. 
’Ιγνάτιο; καί ό Διοικητής όσον ήδυνή- 
θησαν άλλ’ όλα ήλθαν καλά καί άς ελπί- 
σομεν έτι καλλίτερα.

Προηγ. Πλάτων

Μ ετά παρέ?νευσιν σχεδόν τριμήνου ή Έ  Κοινότης τή 20— 3 — 51 
μας απευθύνει τυδε τό γράμμα, δπερ μοί ένεποίησεν αληθώς κατάπληξιν, 
διότι αΰτη άπορρίψασα μετά τών εκτάκτων αντιπροσώπων (δεν μοί εστά
λη τό πρακτικόν) τό τε ιστορικόν υπόμνημά μου καί την γνωμάτευσιν, 
δΓ ην τοσοΰτον έμοχθήσαμεν μετά του κ. Θ. Τσάτσου, «έχάραξεν Ιδίαν 
ολως άντικειμένην» γραμμήν, έκφέρουσα καινοφανή καί πρωτάκουστα 
διδάγματα έκτος του κύκλου τής ιστορική: παραδόσεως καί αυθαιρετώ; 
άποφαινομένη, δτι είναι Ανύπαρκτος ή Διπλή ώς τρίτον σώμα έν τφ 
καθεστώτι τού Όρους I Δυστυχώς τό ζήτημα έτάφη κατ* αυτόν τον
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τρόπον, καί ούτε έγένετυ λ,όγος πλέον περί Διπλής ούτε καί άπάντησις έ- 
δόΰη. Μετά χοΰτο καταχωρίζομεν καί ιό  προς τον Βενιζέλ,ον γράμμα πε
ρί της Διπλής, το έτερον είναι περί των οικονομικών ίο υ  τόπου. Καί τού
το γίνεται επί τής Λαυρκοτικής αντιπροσωπείας του προηγουμένου Π λά
τωνος, όστις, αφού δεν ήδυνήθη νά προσεταιρισθή τήνάντιπολιτευομένην 
Πεντάδα των αντιπροσώπων, κατειργάσθη χείρονα αυτής εις βάρος τών 
καθεστώτων.

Π Ρ Ο Σ
Την Αύτοϋ Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτην Κοουτσάς 

Κύριον Κύριον ΕΥΑΟΓΙΟΝ
Σεβασμιώτατε Δέσποτα,

Κ ατ3 αυτά: ειχομεν Διπλήν Σύναξιν επί δύο κυρίως ζητημάτων, 1) 
τής γνωματεύσεως τού κ. Τσάτσου καί 2) τών οίκονομικών αναγκών τού 
'Ιερού ημών Τόπου.

Έ π  αυτών αί απόψεις μας άπεκουστα?λώθησαν είς δύο υπομνήματα, 
τά όποια άπεστόλησαν τω κ. Τσάτσορ καί αντίγραφα έσωκλείομεν τή πα- 
οούση καί δ ι3 Ύ μας, μέ την παράκλησιν δπως συνδράμητε τον κ. 
Τσάτσον έφ’δσον παραστή προς τούτο ανάγκη άναπτύσσοντες καί 
προφορικώς τάς έν αύτοϊς απόψεις μας ή καί δ τι άλλο νομίζετε 
συντελεστικόν προς επιτυχίαν τών αιτημάτων μας.

Είς τό ζήτημα τής Διπλής, ως θά ϊδητε, αντί τής επιστημονικής 
γραμμής, ήν ήκο/ωύθησεν ό κ. Τσάτσος έν τή γνωματεύσει του, ής έχετε 
γνώσιν, ή 'Ιερά Διπλή Σύναξις έχάραξεν ίδιαν δλως άντικειμένην 
τοιαύτην, καί εκθέτει έν τω ύπομνήματι δσα έξ ίδιας αντλήψ εω ς καί 
τής Ιστορίας γνιορίζει καί πιστεύει.

Έλπίζομεν νά συμφωνήτε καί 'Υ μείς μέ τάς απόψεις μας, καί πι- 
στεύομεν ότι έπί τής απλής π?ήν σαφούς καί άναντιροήτου ταύτης τοπο- 
θετήσεως τού ζητήματος θίλομεν εΰρει την δικαίαν του λύσιν. Έ χοντες 
όμως πείραν, ότι οί έν τω  Ύ πουργείω  έν τή ?ιεπτολογ(μ των, «φοβούνται 
τρόβον ού ούκ ήν φόβος» καί χάριν τής «τιμ ής τών οπλών» θά θελήσουν 
κάποιαν συμβατικήν λύσιν δεχθήτε, ώς γραφομεν καί είς τον κ. Τσάτσον, 
νά τιτλοφορείται τού λ,οιποΰ αντί «Διπ?π) Έ κτακτος Ιερ ά  Σύναξις τού 
'Λ γ. ’Ό ρ ο υ : "Αθω» «Διπλή Σύναξις τή : Ίεράς Κοινότητος τού 'Α γίου 
’Ό ρους "Αθω» καί ούτως άρθή καί ή ελάχιστη υπόνοια, ότι 
«Δειλήν» (δς αυθύπαρκτον σώμα καί τρίτην καιάστασιν.

Ώ σαύτοκ καί έπί του ετέρου πολλαπλού υπομνήματος λάβετε τον κό
πον καί ένεργήσητε ιήν προώθησιν τών έν αύτφ έστω καί μέ άργότερον 
ρυθμόν, προς ίκανοποιητικάς λύσεις.

Έ π ί τούτοις έξαιτούμενοι τάς θεοπειθεις εύχάς τής Ύ μετέρας Σ ε 
βασμιότητας διατελούμεν [ΐετά φιλαδελφίας.

"Απαντες οι έν τή κοινή Συνάξει αντιπρόσωποι καί προϊστάμενοι 
τών εϊκοοιν ιερών καί ευαγών Μονών τού 'Α γίου Ό ρ ο υ ς  "Αθω.

θέλομεν την
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Καρυαί 18— 3— 51

Την Αύτοΰ Ε ξοχότητα τον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 
καί 'Υπουργόν των ’Εξωτερικών κ.κ. Σοφ. Βενιζέλον -

Έ ξοχώ τατε Κύριε Πρόεδρε,
Τον Ιερ ό ν  ημών Τόπον άπασχολεΐ άπό διετίας, τό ζήτημα τής έγκυ- 

ρότητος ή μή τής παρ’ ήμΐν λεγομένης Έ κτακτου Διπλής Ίερας Συνάξε- 
ως. Ί ό  ζήτημα τούτο άνέκυψεν έκ τού ύπ’ άριθ. 388)49 εγγράφου τού 
τέως Διοικητοΰ κ. ΙΙαναγιω τάκου προς την Ίερά ν  Κοινότητα, δ ι’ ού τή 
έδηλοΰτο δτι αί ένέργειαι καί αποφάσεις τής Διπ/νής Συνάξεως είναι ά 
κυροι καί άνενέργητοι ώς προερχόμενοι έκ σώματος μή άναφερομένου· έν 
τφ  Κ αταστατικφ Χάρτη καί συνεπώς ανυπάρκτου.

Ή  κ α θ ’ ή μ ά ςΊ. Κοινότης θοουβηθεΐσα έκτης απροόπτου καί δλως πρω
τάκουστου ταύτης άποφάνσεως τού κ. Διοικητοΰ, έσπευσε νά δηλώοη καί 
έςηγήση αιιτφ γραπτώς καί προφορικώς δτι ή Ιε ρ ά  Διπλή ,Σύναξις, υ φ ι
στάμενη από αρχαίοτάτων χρόνιον, άποτελ,εΐ αναμφισβήτητοι' μέρος τού 
αρχαίου καθεστώτος έν Ά γ ίφ  ’Όρει, καί ύφ ’ ούδενός προσεβλήθη τό κύ
ρος αυτής επί αιώνας ολοκλήρους, ώς καί μετά την εφαρμογήν τού Κ. 
Χάρτου. Τουναντίον μάλιστα οσάκις παρουσιάζοντο δύσλυτα καί σπου
δαία ζητήματα, τή προτροπή καί τής πολιτικής Διοικήσεως, εκαλείτο Δ ι
πλή Σύναξις προς έγκυρωτέραν έπίλυσιν αυτών παρεκάλει δέ έν τέλει ό
πως συμφώνως τφ  3 άρθρο,) τού Ν. Δ)τος παραπέμψη τό ζήτημα εις ιό  
Σ όν έπί τών Εξω τερικώ ν Βασιλικόν Ύ πουργεΐον προς νομικήν άπόφαν- 
σιν έπί τής διαφωνίας.

Ε π ’ αυτών ό κ. ΙΙαναγιωτάκος, ώς είκάζομεν, ούδέν ένήργησεν ουδέ 
άπήντησεν είς τήν Ί .  Κοινότητα, καί οΰτω λόγω τής έμμονής εις τό ά- 
λάθητον τών απόψεών του, καί τής κρατούσης τότε ανωμαλίας έν τή χώ- 
ρφ παρέμεινεν έκκρεμές τό ζήτημα καί παραμένει είσέτι, δημιουργήσαν ώς 
(ΐή ιόφειλε σχίσμα έν τή ένύιητι τών 'Ιερών Μονών; τών μέν 15 έξ αυ
τών θεωροόντων έγκυρον τήν Διπλήν Σύναξιν καί πρυσερχομένων οσά
κις προσκαλούνται υπό τής Ίεράς Κοινότητος, τών δέ ετέρων 5 άπεχόν- 
των εως δτου, ώς λέγουσιν, άποφανθή νομικώς τό Σόν Ύ πουργεΐον.

Ή  κατάστασις αυτή κ. Πρόεδρε, δεν δύναται καί δεν συμφέρει άπό 
πάσης άπόψειος νά παραταθή περισσότερον καί διά τούτο άναφερόμεθα 
πρός τήν Ύ μετέραν Ε ξοχότητα  καί παρακαλοΰμεν δπως δώοη όσον τά- 
χιον τήν έμπρέπουσαν λύσιν εις τό ζήτημα τούτο. Λαμβάνομεν δέ τήν τι
μήν ΐνα  έκθέσωμε ν έπ’ αύτοΰ καί τάς ήμετέρας άπόψεις.

Ή  Διπλή Σύναξις, κ. Πρόεδρε, δέν είναι αύθύπαρκτον καίαύτοτελές 
σώμα ώς τό έννύησεν ό κ. Παναγιωτάκος, ώστε νά δεΐται είδικής άναγρα
φής έν τφ  Κατ. Χάρτη, άλλ’ είναι αυτή αύτη ή ‘Ιερά Κοινότης, έπηυξη- 
μένη καί ένιαχυμένη δ ι’ ίσαρίθ(ΐων μελών δσάκις σοβαρά ζητήματα καί 
έξαιρετικάί περιστάσεις άπασχολοΰν Αυτήν. Ά πόδειξις δέ τούτου, δτι δέν



δΰναται νά συνέλθτ) αυτοδικαίως ώς ή Τακτική καί ή Δισενιαύσιος, δέν 
έχει ιδίαν σφαγίδα ώ ςα ύτα ι, αλλά συνέρχεται μόνον βου?^ήσει καίπρυσ- 
κλήσει ιής Ί .  Κοινότητος, συνεδριάζει μετ’ αυτής καί υπό την Π ροε
δρίαν του <'Προ)τεπιστάτου» αποφασίζει μόνον διά είκοσι ψήφων και 
σφραγίζει τά έγγραφά της διά τής αυτής Σφραγίδος τήςΤ .Κ οινόχητος. *) 

Ε π ίσ η ς ό ισχυρισμός του τέως Διοικητοΰ δτι ή μή αναγραφή τής 
Συνάξεως ταύτης εις τον ϊσχΰοντα Νόμον συνεπιφέρει ακυρότητα, όχι μό
νον δεν εύστσ/θεΐ, κατά την γνώμην μας, καί διά τον προεκτεθέντα λ,όγον, 
άλλ ήθε?α>ν οδηγήσει κατ’ άναπότρεπτον συνέπειαν εις τον ατοπον 
συλλογισμόν δτι και αυτός οΰτος ό Καταστατικός Χάρτης είναι άκυρος, 
έφ’ δσον συνετάγη υπό χής Διπλής Συνάξεως, ούδαμοΰ έν τοΐς προ αυ
τού ίσχύουσιν «Γενικοΐς Κανονισμοίς» αναγραφόμενης^

Θέλομεν χήν Διπλήν Σύναξιν, Σύναξιν τή : Ί .  Κ οινότητος,'διότι ε ί
ναι κατοχυρωμένη υπό των περί ‘Αγίου Ό ρ ο υ ς  άρθρων τού Συντάγμα
τος, ά)ς καθαρώς άρχαΐον δσον καί ή ζο)ή του άγιορειτικοΰ Μοναχισμού, 
καθεστοδς. Θέλομεν αυτήν διά λ,όγους ύ\[πσχης ιστορικής καί εθνικής 
σημασίας διότι αύτη συνέταξε τούς «Γενικούς Κανονισμούς» αυτή συνή- 
γειρεν ό)ς μίαν ψυχήν τον άγιορειτικόν κόσμον υπέρ τής άδισσπάστου έ- 
νόχητος μετά τής Μητρός Ε λλάδος, αύτη συνέταξε τό μνημειώδες προς 
τούτο ψήφισμα έν όνόματι τής ‘Αγίας Τριάδος, και αύτη διά των εκτά
κτως συνελθόνχων γηραιών καί Σεβασμιωτάτίυν Καθηγουμένων και 
Ποοϊσχαμένων των Τερών Μονών, οόρκίσθη έν τώ  Τστορικώ Τερώ Ν αφ 
τού Προστάτου καί ενώπιον τής Ε φ εστίου  καί θαυματουργού Είκόνος 
τής Ύ περαγίας Θεοτόκου δτι τό "Αγιον Ό ρ ο ς  υπό τό άναλλ,οίωτον αυ
τού άρχαιον καθεστοδς, θέλει [ΐείνει αιωνίως ήνωμένον καί άναπόσπα- 
στον τμήμα τής Μητρός Π ατρίδος. Θέλομεν αυτήν διότι αύτη συνέταξε 
τον Καταστατικόν Χάρτην τού ‘Α γίου Ό ρ ο υ ς , αύτη διεχειρίσθη τό Με- 
τοχιακόν ζήτημα καί μετ’ άνοοτέριον υπαλλήλων τού Κράτους συνέταξε 
τον 7ΐρός τούτο ειδικόν Νόμον, αύτη επέλυσε καί έρούθμισε πλεΐστα δσα 
ζητήματα προ καί μετά τήν έφαρμογήν τού Κ. Χάοτου καί τελευταίως 
τόσον καρποφόρους συνειργάσθη μετά τής Σεπτής ΙΙατριαρχικής Ε ξ α ρ 
χίας καί τού έκπροσοδπου τού Κράτους διά τήν είρήνευσιν τού ‘Ιερού η
μών Τόπου καίέπίλυσιν από μακροΰ χρονιζόντοον ζητημάτων του. Θέλο- 
μεν τέλος αυτήν ΐνα δύνανται καί παοακάθηνται είς τό σώμα τής Ί .  Κοι- 
νότητος οί Καθηγούμενοι καί άνόντεοοι Προηγούμενοι των Τερών Μο
νών όσάκι: ΠατριαρχικαΙ Έ ξαοχία ι, ’Ανώτατοι ’Αρχηγοί τού Κράτους 
μ,ας ή Ύ ψ η /ά  ξένα πρόσωπα έρχονται είς τον ‘Ιερόν ημών Τόπον, καθ’ 
δτι ώς έκ τήα θέσεώς το3ν δεν δύνανται νά είναι τακτικά μέλη αυτής.

Πρέπει προς αυτό τούτο τό συμφέρον καί τού ‘Αγίου "'Ορους καί

ή Αύιά κίναι ποίοτάκουστα καί άποοώ τις εχΰρος καί επίβουλος του καθεστώτος ύ- 
πεβ·<λκ σκοπίμως* ταΐίτα ακριβώς άνατοίπουσι τήν γραμμήν, ήν μέχρι' τούδε ηκο-
λοΰύηοκν ή Τ. Κ.
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τής φιλτάχης Π ατρίδος νά ύφίσταται ή ιστορική Διπ?*ή Σύναξις, ινα καί 
πάλιν εις έκτακτους περιστάσεις, αΐτινες δεν απολείπουν εις τον δημόσιον 
βίον των αιωνόβιων 'Οργανισμών νά συνεγείρη (sic) τάς ηθικά:, θρησκευ- 
τικάς και έΌνικάς δυνάμεις του άγιορειτικοΰ κόσμου και συνεχίζη τούς 
υπέρ πίστεως καί πατρίδος αγώνας των αοιδίμων προκατόχων μας.

Πιστεύομεν άκραδάντως ότι κατ' ούδέν προσκρούει εις τον ίσχύον- 
τα Κ. Χάρτην ή Διπλή αυιη Έ κ τα κ το ς  Σύναξις τής Ί . Κσινότητος, και 
έλπίζομεν θ ε α κ ώ ςδ τ ι τάς απόψεις καί πεποιθήσεις μας ταύτας συμμεοι- 
ζόμενον τύ Σεβαστόν ' Υπουργείο ν μα: θέλει άποορανθή υπέρ του κύρους 
αυτής, του μηδέποτε μέχρι σήμερον προσβληθέντος καί θέ?„ει συντόμως 
άπαντήση ήμίν περί τούτου προς δόξαν τού μεγάλου ημών Θεού καί τής 
Π ροστάτιδος Ύ περα γία : Θεοτόκου, προς τιμήν τού θεοσώστου ελληνι
κού Κράτους μας, τού έλθόντος < ούχ ϊνα  καταλύση, άλλ* ΐνα πλήρωσήν 
τό προνομιακόν καθεστώς του ιερού ’Ά θω νος, καί προς άποκατάστασιν 
τής γαλήνης και ένότητος έν ήιιΐν εϊπέο -ποτέ ή άλλοτε αναγκαίας εις τάς 
σημερινός περιστάσεις.

Έ π Ι τή έώπίδι καί πεποιθήσει ταύτη διατελοΰμεν. τής ‘Υμετέρας Έ :  
ξοχότητος διάπυροι προς Θεόν εύχεται.

"Α π α ντεςο ίέν  τή κοινή Συνάξει αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι 
των εϊκοσιν ιερών και ευαγών Μονών τού 'Α γίου ’Ό ρους "Αθω.

Π ού όφεί?\.εται ή ύπαναχώρησις αυτή τού αντιπροσώπου Λαύρας, ό- 
στις μετά τοσαύτης δραστηριότητος ήγωνίσθη κατά τό α ' στάδιον τών 
συζητήσεων υπέρ τής Διπλής, είναι άγνωστον. Έ λθώ ν  μετά τό Πάσχα τού 
1951 εις τον οΐκόν μου εί; παρατήρησιν περί παλινφδίας μοϊ άπήντησε: 
«τι νά έκαμνον, άφού καί αυτή ή Π ατρ. Ε ξα ρχία  μάς έπολέμησεν. Είχε 
τοιαύτας οδηγίας από τό κέντρον! » Έ γρ α ψ α  αμέσως προς τον Π ατριάρ
χην τήν 8 - 1 0 - 5 1  τό εξής: « Ή  διαίρεσις τών ιερών μονών είς τό ζήτημα 
τής Διπλής Συνάξεω:, περί ου πολλά, έπράξαμεν κα'ι έδημοσιεύσαμεν εσχά
τως είς τήν «Ά γιορ . Βιβλιοθήκην», εγκυμονεί νέον κίνδυνον περί διεθνο- 
ποιήσεως τού άγ. "Ορους Κ αί ή αγία Πατριαρχ. Εξαρχία έταχθη προς 
τήν μειονοψηφίαν, δηλοΰσα. ότι τοιαύτην εντολήν έλαβεν από τό ύπουρ* 
γεΐον τών Εξω τερικώ ν. Ε ντα ύ θ α  μέ διεπίστωσαν τ ’ αντίθετα, απεο κα'ι 
είς τον διοικητήν έχουσι συστήσει από πέρυσι νά μείνη τό καθεστώς». 
Τούτο, ιό  προς τόν Π αναγιώ τατον γράμμα, άνέγνων εί: τήν Διεύθυνσιν 
τών Εκκλησιών τού υπουργείου τών Εξωτερικών, ής ό αξιότιμο: διευθυν
τής κ. Γρίβας μέ διεβεβαίωσεν, ότι ούδέν τοιοΰτον έλέχθη προς τήν Ε ξ α ρ 
χίαν, και προς άσφάλειαν άνέλαβε και έστειλε τό γράμμα μου μέ τόν φά- 
κελλον τού υπουργείου. Π άλιν έπεφοίτησεν ο Πλάτων και ήτοιμάζετο να 
μεταβή είς τά Πατριαρχεία. Συνεζητήσαμεν τό ζήτημα κα! άνέγνων αύτώ 
έν αντίγραφα) (ένθυ(ΐούμαι καί τό μέρος, είς τήν αυλήν μου κάτωθεν τής 
κληματαριάς) τό γράμμα προ: τόν οΙκουμενικόν’ ούδέν άντέλεξεν είς τό 
σημειον τούτο. Καί όμως είς τά πρακτικά βλέπω, ότι ή Εξαρχία  ού μόνον
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δέν έπολέμησεν, αλλά καί συνηγόρησεν υπέρ της Διπλής και κατώρθωσε 
μά/αστα νά λάβη μέρος και ή άντιπολίχευσις και άνέλαβε νά ένεργήση 
προ: αίσίαν του ζητήματος λύσιν. ’Ιδού τό σχετικόν μέρο: τη : συνεδρίας 
3 0 - 5 - 5 1 .

« ’Αναλύεται το δλον ιστορικόν του από διετίας δημιουργηθέντος ζητήματος., του 
Σώματος τής παλαιόθεν.. υφιστάμενης Έκτακτου Διπλής ί. συνάξεως, τονίζεται, οτι 
τό ζήτημα τούτο λόγω του διχασμού., των ιερών μονών και τής., έκκρεμότητος αν-' 
του, εςρ’ δσον τό σεβ. βασ. ύπουργειον επί των Εξωτερικών, ενώπιον του όποιου 
εθεσεν ή διοίκησις τού άγ. ’Όρους τό θέμα, δεν Ιξέδωκε την οριστικήν απόφασιν 
αυτού, εγέννησενέν τη ζωή του ιερού Τόπου ταλαιπιυρίιχν καί δυσχέρειαν, ήν εκ τής 
εγγύς επικοινωνίας είχε την ευκαιρίαν να διαπιστώση και ή σεβ. πατρ. Ε ξα ρχία ... 
υποβάλλεται προς αυτήν θερμή παράκλησις, δπως ενημεροΰσα ποοσηκόντως περί τού 
ζητήματος τούτου καί τήν σεπτήν μητέραΈκκλησίαν,συγχρόνως προέλθη εις.,Ινεργείας.. 
παρά τφ.. ύπουργείω, δπως τό έν λόγιο ζήτημα εύρη άνευ περαιτέρω αναβολής τήν 
έπιβαλλομένην..νομικήν διευθέτησιν καί λύσιν». ή Κατά τήν τελευταίαν συνάντησιν 
περί τά τέλη Νοεμβρίου ,άναχωρών άψήκέ μοι καί άτακτα τινα πρακτικά τής έν λό
γω εκτάκτου Συνάξεως. Δεν θέλω νά έπεκταδώ εις κρίσεις περί τούτου, αφήνω έκα
στον νά κρίνη χά ασυμβίβαστα ταύτα. Δεν αμφιβάλλω οτι θά μέ οικτίρη, πας έχέ- 
ιρρων, διότι περιεπλάκην εις τοιούτον δίχαριν αγώνα καί έρχομαι εις σύγκρουσίν καί 
προς τούς διαρρηγνυόμενους υπέρ τού καλού τού Τόπου εκείνου, παο3 ών δμως ά- 
νέμενον είλικρινεστέραν διαγωγήν προς συνάδελφον Ιν Μετανοίςι καί γηραιόν ιεράρ
χην. Χάριν τής ιστορικής αλληλουχίας ήναγκάσθην νά παρενείρω τό προσωπικόν 
τούτο επεισόδιον, ϊνα ό άναγνώστης έννοήση πώς κατέληξεν ούτος εις δεινόν 
ολίσθημα καί άνακύλουθον εις τό ζήτημα τής Διπλής πράξιν.

Ή  διαγο3γή του διοικητου Κούραση και τά διατυμπανιζόμενα σκάν
δαλα ήνάγκασαν τό ύπουργειον ν’ άποστείλη δι° ανακρίσεις επί τόπου τον 
διευθυντήν Πέτρον Δασκα/α5πουλον καί μετά τήν εκθεσιν τούτου ό Κού
ρασης άνεκλήθη. Έπρόκειτο λοιπόν ν" άντικατασταΟή. Δωδεκάς ύποψη- 
ορίων παρήλαυνε δια των ύπουργ. προθάλαμων. Ή τ ο  καιρός πλέον ό νέος 
διοικητής νά λάβη καί τήν προκριματικήν λύσιν περί τής Διπλής. Ε υτυ 
χώς τήν διεύθυνσιν των Έκκ?:ησιών έν τω των Έ ξω τ.Ύ πουργείφ  διηύΟυ- 
νεν 6 αξιότιμο; κ. Γρίβας, άνήρ εύγενέστατος, ευσεβέστατος καί τιμ ιώ - 
τατος, εχων οδς βοηθόν τον νυν διοικητήν του άγ. Ό ρ ο υ ς  κ. Κωνσταντό- 
πουλον με χάς Ιδίας πεπροικισμένον άρετάς. Τότε εμαθον, δ τι δεν είχον 
γνώσιν ούτε τού ιστορικού υπομνήματος, ούτε δε καί τη: γνωμοδοιήσεως 
— εις τούτο ύπό/.ογος είνα ιή  Ί .Κ ο ινότης υπό Πλάτοονος ρυμουλκομένη— .

1) Εις έρώτησιν τού Δανιήλ προηγ. Δοχβιαρίτου, «ποιαν θέσιν άπό άπόψεως καταστ. 
χάρτου., έχει ή παρούσα σύναξις; '() κ. διοικητής ποιείται τήν ακόλουθον δήλώσιν: «Είναι
γνωστόν πώς έδημιουργήθη ζήτημα νομιμότητος τής Έκτακτου Διπλής I. συνάξεως ώς μη 
προβλεπομένης έν τφ Κ. X. Τό.. ύπουργειον, ένώπιον τού οποίου ή διοίκησις έθυσε τάς 
σχετικός απόψεις, άπεφήνατο, οτι νόμψ Διπλή σύναξις δέν ύφίσταται, καίτοι ή έπι τούτιρ έγγρα
φος άπάντηοις τού ύπουργείυυ δέν έχει είσετι φθάσβι εις τήν διοίκησιν. Ή  παρουσία τής 
σεβ. πατρ. Εξαρχίας καί ή ανάγκη, Ινα μελετηθώσι τά επείγοντα σήμερον θέματα τού ί. 
Τόπου., έπέβαλρν τήν έξοικονόμη’σιν, ΐνα κατά vou. παραχώρησιν μετάσχωσι.. καί έκτακτοι 
τών Ιερών μονών αντιπρόσωποι...». Ό  οεβααμ. άγ. πρόεδρος ευχα ρ ισ τεί καί αύθις τόν 
δ ιοικητήν διά  την δήλω σιν ταύτην α να φ ορ ικ ός δέ ιτρος τό  έκκρεμοϋν ζήτημά τής 
νομιμότητος τής Ε.Λ.Ε. Συνάξεως δηλοί ότι ή πατρ. Ε ξα ρχία  Θά ένεργηθξί οπού δει 
διά τόν αίσιον τβρματισμόν τού ζητήματος», Σ υ ν ιδρ . 1 2 - 5 - 5 1 .



"Οταν έλαβον ταΰτα καί έμελέτησαν, έπείσθησαν τζλεί(ος δλοι οί αρμόδιοι 
έν τφ ΰπουργείψ , 6 ιι τά τής Διπλής Συνάξεως πρέπει νά μείνωσιν άπαρπχά- 
ρακτα. Ή τ ο  ευτύχημα διά ιόν Τόπον ημών, ότι έψηφίσθη διοικητής ό κ. 
Κωνσταντόπουλος τεθέντος έν Ισχύει πλέον ιοΰ σχετ.αρθρου του Κ.Χ. όσχις 
τον διοικητήν ορίζει έκ των του υπουργείου των Εξωτερικών. Ύ πό πολ
λών παοεκλήθην καί εντεύθεν και Ικεΐθεν νά μεταβώ είς τον *Αθω, ίσως 
ή παρουσία μου έπ'ι 13 έτη άπουσιάσαντος συντε?^έστ| εις καλόν τι υπέρ 
τού Τόπου. Ούτε το επισφαλές τής υγείας μου ούτε τής οδοιπορία: τον 
μόχθον ΰπο?π>γίσας έφθασα αισίως. Μετά τάς έορτάς τού Πάσχα εθεώρη- 
σα καθήκον νά έπισκεφθώ τινάς τών Μονών, όσας δέν είδον ερχόμενος 
κ α θ ’ οδόν διά νά προσυνεννοηθώ μετά τών προεστώττον. Ε ίτα  επικείμε
νης τής Σ υνάξιω ; μόνος έφθασα είς Καρεάς διανύσας επί υποζυγίου τό 
επτάωρον τή: αποστάσεως, οδόν τραχεΐαν καί κινδυνώδη. Έ ν  τή  μονή 
εύρισκόμενος δ έν  εϊχον λάβει γνώ σιν π ο ιο ν τό  θέμα τ ή ς  Δισε- 
ν ια υ σ ίο υ . Ό  Προηγ. Π λάτων, πρώτος επίτροπος, παρά τά συμπεφοη'η- 
μένα άφ* εσπέρας νά συνοδοιπορήσωμεν, έφυγε λίαν πρωί χωρίς νά μέ 
ειδοποίηση. Ή  συνάντησις μετά τών αγίων αντιπροσώπων έν τφ  μεγάριο 
τής Ί .  Κ οινότηιος [ιοί έδωκε την ευκαιρίαν νά αναπτύξω τό θέμα. Ή -  
ξευρον βεβαίως, ότι δέν ώμίλουν ώς Λαυριώτης, άλλ’ ώς σύμβουλος αυτής 
έν Ά θή να ις , άλλως θά  μέ ωκτιρον. Ή  πρότασις τής Λαύρας, φευ! ήτο 
προς ανατροπήν τής Διπλής. Τό έιιαθον, όταν έπέστρεψα είς την μονήν 
από τά πρακτικά. Ή  Δισενιαύσιος εκαλείτο προς σύνταξιν κανονιστικών 
διατάξεων, προς διευθέτησιν τών δικαιοδοσιών τής Διπλής, ήτις έθεωρεί- 
το  κ α τη ρ γ η μ έ νη  ύ π ό  το ύ  σ υ ν τά ξα ν το ς τ η ν  π ρ ό τ α σ ι ν  αυτή είναι ή 
θεμελιοδδης έννοια τής κανονιστικής διατάξεω:, έρχεται νά πλήρωσή έλ- 
?χιι(ην ή κενόν τι έν τφ  όργανισμφ τού πολιτεύ[ΐατος. Τήν σηιιασίαν 
ταύτην άντελήφθη πλήρως ό άγχίνους καθηγούμενος τής Μονής τού οσίου 
Γρηγορίου κυρ Βησσαρίων, όστις υπήρξε καί ό γραμματεύς τή: Δισενιαυ- 
σίου καί έθεσε τά πάντα είς τήν θέσιν. Ο ύιος συναντήσας τον Πλάτωνα 
έποιήσατο αύτφ δριμυτάτας παρατηρήσεις διά τήν άμελέτητον αυτήν πρό- 
τασιν τής Λαύρας καί συνέστησεν αύτώ ν’ άνακαλέση πάραυτα, διότι θά 
άπορριφθή παμψηφεί. Αυτό θά τφ  έλεγε κάθε νουνεχής, εάν συνεβου- 
?».εύετο. εάν δέν είχε τό αυταρχικόν πνεύμα καί τήν εγωπάθειαν. Έ γώ  * 
κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην είς όλην αυτήν τήν ύπόθεσιν, διαβλέπω 
ότι ό προηγούμενος Πλάτιον δέν ήτο εκείνος, δστις έπί δύο έτη έρρωμέ- \ 
νως καί ανένδοτος είργάσθη υπέρ άναστηλώσεοος τής Διπλής, ήν τελευ- \ 
ταίον, τίς οίδε πόθεν παραγόμενο: ή τίνας σκοπούς υπηρετών, έζήτησε - 
ν* ανατρέψω). Νά υποθέσω, ότι ήτο στρατήγημα διά νά παγιδεύση τούς | 
άντιδρώντας; δέν τό πιστεύω, διότι δέν εξηγούνται τά ποοη/ούγενα— |
«ίνάι σειρά άλληλενδέτοον πράξεων προς διαβουκόλ,ησιν τών άλλων καί 
Λπομάκρυνσιν άπό τής πρώτης ΛρΟής βάσκο:— .Τέ/π>: το  τρόπ α ιου  ά- 
νήκει είς το ν κ ο ινο β ιά ρ χ η ν Γρ η γ ο ρ ιά τη ν  — καί ή Λαύρα όφείλει τήν

ί



— 97—

τιμήν εις α υ τό ν— οστις πρώ το: έσπευσε νά συμβουλεύει) χόν Π λάτωνα ν* 
άποσύρη τήν πρότασιν. Έ ν  Λαύρα εντούτοις έπανηγύριζον τά έπινίκεια, 
διότι διά της προτάαεώς τη ; έσωσε τί|ν Διπλήν, ά/.λά θά χήν έσωζεν ή 
Λ ιύρ χ εάν be ν άνεκά ;ει, άρα χήν έσωσαν εκείνοι, ο ΐανες την ήναγκασαν 
ν* ανακαλέση. Ό οθώ ς ποιων ό οξυδερκής Προηγ. Γρηγοριος δρψ ύς έπε- 
ιέθη  κατά τού Πλάτωνος, δ ιατί ν ' ανακαλέση, έψ’ όσον, ώς ΰπεσχνιΐϋο 
συντάξας τήν πρότασιν, δ α  αύιή ψηφιζομένη Οά έσωζε τον θεσμόν και 
ένομιζεν άφελέσςατα δ α  θά υιοθετεί.ή Δισενιαόσιος εκείνα τά εξωφρενι
κά ά:ιερ, ώ : ειδομεν, έγρ;ψονχο ποός τον Πρόεδρον κ. βενιζέλον. Κα
λώς πηιών ό καλοκάγαθας Προηγούμενος κυρ Χρύσανθος Ηβη άτης, δ ία ς  
μεν α τίνος ύπήοξεν ό Μ αικήνα: τού Λ ιυριώτου ηγέτου έν χή Ηευά j Ο - 
νότητι, έγκατέλειπεν αυτόν, δταν έβλεπε λοξοδρόμησανια καί άπεδοκίμα- 
ζε τήν εριστικήν αυτού χάσιν. Ή  άντιπολίτευσις έθεσεν απ ' αρχής τήν 
βίσ ιν, αφού δεν υπάρχει έν ιός του Κ. X. ή Διπλή, πρέπει· εξάπαντος νά 
πεισωμεν τήν Κυβέρνησιν, ότι τηρουντες τον θεσμόν, ώς ανέκαθεν, δεν 
παρανοιιοΰμεν, δεν άντιστοαιευόμεθα προς τό Σύνταγμα* επομένως δέν 
κατεπολέμει κατ' ούσίαν τον θεσμόν, άλλ* ήθελε τήν διασςάλισιν 
αύτοΰ. Εί; τούτο ούδεί ή ύνατο νά χ|άξη αύιήν. "Οταν εΐόεν, δτι ή Κυ· 
βέρνησις συγκατένευε νά ύιατηρηθή ώς είχεν ανέκαθεν δ θεσμός, κατεξα- 
νέστη κατά τής προιάσεως τής Λ α νρ xc, ήτις οκοπόν είχε •'.ά μείωση τδ 
κύ >oc αυτής, νά κολοβώση αυτήν και νά τήν κάμη συμβουλευτικόν σώμα 
τής Κ οινότατο:. Άποδεικ-χύεται λοιπόν δτι ή μέν μείζθ)ν ένήρξατο του 
άγώνος, ή δέ έλάσσων άπεπεράτωσεν αυτόν; ήα; διά τή: επιμονής 
τη. έπεισε ιήν Κυβέρνησιν. ή δέ δόξα ανήκει εις τους αντιπροσώ
πους ολους έν τη  Δισενιαυσίφ τής 2 4  —  4  —  5 2 .  Ηδού ιό κείμενον.

ΜειΓ δ ή Ηερά Διπ. Σύναξις έπιλαμβανεται του ενός καί μότον θ έ 
ματος αύιής ήτοι «Περί ψηφ·ίσεοκ κανονισ ιΐ/ής όιατάξεως προς κατοχύ- 
ρωσιν τον θεσμού τής Ε κτά κτου  Διπλής ‘Ιερά: Συνόξεως» προιάσει. τής 
Ηερας Μονής Μεγ. Λαύρα:. Ο ί πληρεξούσιοι άντιπρόπωποι χών 'Ιερών 
Μονών Μεγίστης Λαύρα:, Ηβη ·ων κ xi Δο/εια >ίου διά μακρών εκθέτουν 
τά τής ίσιορίας τής Ε κτάκτου Διπλής Ηεοας ΣυνάΕεως, οτου από τού έ
τους 9 7 2 ,  πού συνετάγη το πρώτον Τυπικόν τού Ά γιου  Ό λ η »:,  καί εν
τεύθεν, οσάκις παρουσιάξοντο σοβαοά καί υψισια διά ιόν -Ιερόν ημών 
Τόπον ζητήματα, συ ηθροίζοντο οί 'Η γούμενοι καί Προϊστάμενοι των 
'Ιερών Μονών καί μετά τή Κεντρική . Αρχή* τού Ά γ ιο ν  "Ορους καί τών 
έξαραον του Οΐκουαενικοχ» Πατριαρχείου, συνεσκέπτοντο καί επέλυαν τά 
ζητήμττ ι t χυτά. Ό α .  εάν έστη άχθη τό “Ά γιον  "Ορος επί τόσους αιώνας 
μέχρι σήμερον, έη η ο ίχ θ η  μόνον και μόνον εί: τήν ΰπα,ιξιν τού 'Ιερού 
τούτου Σώ ματο:, καί ότι πολλά τά ώφέλη κατά καιρούς έπέφερε τούτο 
εις τον 'Ιερόν ημών Τόπον.

"Οτι άπό τής ψμρίσεως τού Καταστατικού Χάρτου καί εντεύθεν έ- 
λειτούογησε κανονικώς τό Σώμα τούτο, έπιλΰσαν πάεΐστα όσα σπουδαία
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ζητήματα τού'Ιερού ημών Τόπου, διά ταύτα κατέστη π?νέον συνείδησις 
είς όλους ημάς τούς ‘Αγιορείχας ότι ή 'Έκτακτος Διπλή Ί. Σύναξις 
όφίσταται και θά ύφίσταται, θείφ συνάρσει, άνά τους αΙώνας, 
έπομένως ούδεμία κανονιστική διάταξις δύναται νά ψηφισθή
άπό την Ί . Δισ. Σύναξιν διά to Σώμα τούτο και έν κοντο/α)γίςι όιά πολ 
λών άλλων λεχθέντων υπό των προρρηθέντων πληρεξουσίων Άντιπρο 
σομπών, διχτρανούται ή πίστις τού 'Ιερού ημών Τύπου προς τό Χώμα 
τούτο.

Έ ν  συνεχείς καί οί άλλοι πληρεξούσιοι 'Αντιπρόσωποι, τών ύπολοί 
πων 'Ιερών Μονών, συμφωνούντε<:, διετράνωσαν την πίστιν αυτών 
προς τό Σώμα τής Έκτακτου Διπλής Ί. Συνάξεως, ώς μόνης άρ 
μοδίας και ικανής προς έπίλυσιν ύψίστων διαφόρων ζητημάτων 
τού 'Ιερού ημών Τόπου, οσάκις νατά καιρούς παρουσιάζονται 
τοιαύτα. Κατόπιν τούτου ήρ/ισαν ν' άποφαί\ωνται οί πληρεξούσιοι άν- 
τιπρόσωποι τών Ιερών Μονών ό>ς κάτωθι.

Ό  Μεγίστης Λαύρας, ότι έφ' όσον μετ' εύχαριστήσεω: βλέπει την 
σύμπνοιαν καί συμφωνίαν άπασών τών Ιερών Μονών περί διατηρήσεως 
τού ιερού Σώματος τής Έκτακτου Διπλής Τ. Συνάξεως, ή Ιερά αυ
τού Μετάνοια αποσύρει την πρότασιν αυτής περί ψηφίσεως κανονιστική. 
διατάξεως, συνεχιζομένης τής ύπάρξεως καί λειτουργίας Αυτής ώς μέχρι 
σήμερον καί έφ* έξής άνά τού: αιώνας. Ό  άγιος Βατοπαιόίυυ καταθέτει 
την έξής γραπτήν γνώμην. « Ή  Ιερά  Μονή τού Βζτοπαιδίου επιφυλάσ
σεται καί δηλοΐ, ότι μόνον ει; εκτάκτους περιστάσεις καί έπί σοβαρωτάτων 
ζητημάτων δέχεται νά καλή ή Ί . Κοινότης έκτακτους πληρεξουσίους τών 
Μονών υπό τύπον Έθνοσυνελεύσεω: πρός άντα?,λαγήν σκέψεων καί λή- 
ψιν σχετικών έπ'αυτών αποφάσεων καί τούτων εξαγγελλόμενων υπό τής 
ΤερΑς Κοινότητος». Οί Ίβήκον, Χιλιανδαρίου, Διονυσίου, Κουιλουμου- 
σίοι», Παντοκράτορος, Ξη ωποτάμου, Δοχειαρίου,Καυακάλ/*ου, Φιλοθέου, 
Σίμωνος Πέτρας, 'Αγίου Παύλου, Ξενοφώντος, Γρηγορίου, Έσφιγμέ- 
νου, Ρωσσικοΰ, καί Κωνσταμονίτου, ότι ζήτημα 'Εκτάκτου Διπ/ής Ί . 
Συνάξεως δεν ύφίσταται, έπομένως νά εξακολούθηση αύτη υφιστάμενη, 
καθ' όν τρόπον ύφίστατο μέχρι σήμερον κ.τ.λ.

Συγχαίρων κάγώ ό ταπεινός δπαντας τούς αγιορείτες ηγουμένους, 
προϊσταμένους ιε καί γέροντας επί τή λαμπρή ταύτη νίκη εύχομαι άπό 
ψυχής, δπω: ό άγιο; Θεός πρεσβείαις τής εφόρου του Ιερού Τόπου κυ
ρίας Θεοτόκου έπιδαψιλεύη ύμϊν πάντοτε τοιαύτας νίκας έπί οωτηρί<? 
αυτού.
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Η ΕΠΙ ΣΗΜΟΣ ΛΙ ΤΑΝΕΙ Α  
Τής Παναγίας «” Αξιόν έστιν» έν Καρεαΐς κατά την 

δευτέραν ήμέραν τοΰ Πάσχα.
'Ιστορικόν υπόμνημα ανέκδοτον.

«Σύ Χριστέ, τοΙς έμοΐς ποθεινοτάτοις τέκνοις, ούς αδελφούς 
καλέσαι’ ηύδόκησας, τής έμής έκΛημίας γενού παραμύθιον».

("Ιωάννου Δαμασκηνού λόγος δεύτερος είς την Κοίμησιν)

Έν Ά θ φ  πέρυσιν ευρισκόμενος ήκουσα τά επεισόδια, άπερ συνέβη- 
σαν το Πάσχα κατά την περιφοράν τη: εΐκόνος τής ΙΙαναγίας, διότι τι- 
νές έπρότειναν νά διέλθη καί διά τής Σκήτης του αγίου Άνδρέου—ρωσι
κός κολοσσός κυρίαρχων τής πρωτευούσης τής άγιορ. πολιτείας, τό λεγό
μενον Σεράγιον — ό άρχιερεύς ύ εύρεθείς έπι κεφαλής τής ίερας πομπής, 
δταν Εφθασαν είς τό Κιόσκι, ήναγκάσθη νά ξεφορέση διά νά μή καινοτο- 
μήση. Προ ετών, δεν ένθυμοΰμαι πού, εΐχον άναγνώσει περιγραφήν τής 
λιτανείας ταύτης, γενομένην υπό τοΰ γνωστού . βυζαντιολόγου Γαβριήλ 
Millet και διηπόρουν τότε τίνα σχέσιν έχει τό θέμα τούτο μέ την βυζαντ. 
τέχνην, ήν θεραπεύει ο Γαλάτης ούτος. Άφότου ό κ. Millet συνέλαβε τήν. 
Ιδέαν ν' άποδείξη όιι ή άναγέννησις τής βυζαντ. τέχνης έν "Αθ(ρ ανήκει 
είς τούς Σέρβους συνειργάζετο στενώς καί μετά των Ρώσων, βλ. observa
tion de l· auteur (Mission Millet-Boskovic ι934) έν Athos pi. 95. 'Α 
σφαλώς κόρα πείθομαι, ότι ήτο επιστρατευμένο: νά έξυπηρετήση ξένου: 
άνομολογήτους σκοπούς. Έκ τούτου λαμβάνω τούνδόσημον νά δημοσιεύ
σω τόν έπίσημον κώδικα τοΰ Πρωτάτου, έν φ έκτίθειαι έν πάση λε
πτομερείς ή διαδρομή τής λιτανείας. Καί έτερος λόγος με ώθησεν εί: τού
το. Και* αΰτήν είς τού: διαφόρους σταθμούς γίνονται έκφωνήσεις ποικί
λοι και ει'χαΐ διάφοροι προς αποτροπήν νόσων καί έπιδημιών έπιπολαζου- 
σών εις τε τούς Ανθρώπου; καί τήν καλλιεργουμένην φύσιν <υς καί είς τά 
ζώα. ’Επειδή δέ αί λιτανεΐαι έν τή έλ?αχδική Έκκλησίς από τινων ετών έ- 
πληθύνθησαν καί θεωρούνται απαραίτητοι είς κάθε πανηγυρίζοντα ναόν, 
δύνανται νά ύποδειγματίζωνται έκ τής έκθέσεοις ταύτης λαμβάνοντες οί 
αρμόδιοι εύχάς καί τροπάρια καί ούτω νά ποικίλωσι τήν μονοτονίαν, ή τι: 
παρατηρεΐται etg τάς λιτανείας ταύτας έπι μίαν καί πλέον ώραν, καθ' ήν 
ή διέρχονται έν σιωπή ώς είς κηδείαν ή έπαναλαμβάνωσι τό τυοπάριον τοΰ 
έορταζομένου άγιου.

*Έγραφον έν Η 'υχικφ  τΛ 9 τού ’Ιανουάριου 1953 
t  ό Κορυτσάς Ευλόγιος Κουρίλας

Κώδ. έν τψ άρχείφ τής ‘I. Κοινότητος άγιου ΌρουςΙ'ΑΟω 
t άποκείμενος χαρτ. 0,22X0,16, φ. 74

(φ. 3α) Ταξις γινόμενη τοΰ Πρωτάτου τών Καρεών τή νέςι δεύτερη 
είς τήν λιτήν.

'Ακολουθία τής λαμπρδς τής νέας δευτέρας· γίνεται δ ε  λίαν ταχύτε-

. 7
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ρον ή λειτουργία διά ιήν  λιτήν. Κ αί μετά τό δούναι τό άντίδωρον, κρού- 
σαντες των σημαντήοων (sic) έξερχόμεθα έν τφ  νάυθηκι μετά τής εΐκόνος 
τής θεομήτουος καί των αλλιον αγίων εικόνων, > α ΐ του άγιου καί σεπτού 
Ευαγγελίου, και των τίμιων ξύλων του σταυροί. Πποευτ^επισθέντος του 
σκήπτρου ώς του θρόνου τή- άγιος εικόνος και οί ίερεΐ: καί διάκονοι φο
ρεμένοι, ποιεί δ  πρώτος ίερεύς ευλογητόν. (φ. 3β) Μετά τον ευλογητόν τό 
Χριστός άνέστη μετά των στίχων και τής συναπτής* καί ούτως άρχόμεθα 
τόν κανόνα τής λαμπρας καί τής Θεοτόκου μετά των ιδιομέλων καί Ε υαγ
γελίων, ψαλλομένων εις την λιτήν του Π ρω τάτου κατά τάξιν του καθ’ 
ένός αγίου. Ό  κανών τής άναστάσεως εϊς ς ',  καί ιής Θεοτόκου εις η', καί 
έξερχόμενοι πάντες εϊς την λιτήν μετά σημαντηρών καί του σκήπτρου άρ- 
χεται ό κανών του Πάσχα, φ δ ή α ' ήχος α 'ό  ειρμός ’Αναστάσεωςημέρα κτλ. 

(φ. 4α) Ό κανών τής Θ εοτόκου: Ά ναστάντα κατιδονσα κτλ.
(φ. 4β) *Α περχόμενοι δε είς τό ίβηοιτικόν κονάκιον καί έκεΓ εϊσελ- 

Οόντες εϊς τόν ναόν ψάλλουσι τό Δοξαστικόν: Εύφραίνου έν Κ υρίφ πόλις 
Θεσσαλονίκη. Κ αι νυν, Ά ναστάσεως ημέρα, Εύαγγέλιον τό εϊς τόν δρ- 
θρον του άγίου, είτα μνημονεύει συνήθω: ό διάκονος. Είτσ έκειθενάπέρ- 
χονται εϊς τόν -πύργον του Μάκρη *), καί εισελθοντες έν τφ  ναφ ψάλλομεν 
τό Ιδιόμελον του άγίου. Ή χ ο :  πλ. β' (φ. δα) Ιεραρχώ ν τήν καλλονήν κτλ.

(φ. 5β) Καί νυν, Ά ναστάσεως ημέρα. Εύαγγέλιον, έκ του κατά Λου- 
καν: Τ φ  καιρφ έκείνφ έσιη δ Ίη σ ο ίς  έπί τόπου πεδινοί.

(φ. 6β) Ό δ ιάκονος: Έλέησον ή μα; ό Θεός. Χριστός ανίατη έκ τρί
του (φ. 7α) καί άπό?Λ)σις.

Καί έξερχόμενοι του να ο ί πάντες δίδεται υπό του οίκοκύρου πασι 
τοίς άδελφοϊ: άνά κλάσματος άρτου καί εξ ένός ποτηρίου οίνου, και 
ούτως απερχόμενοι ψάλλομεν, ωδή γ ' 5 ειρμός: Δ είτε πόμα πίωμεν
καινόν κτλ.

(φ. 7β) Τής Θ εοτόκου: Έ π ί  ιή ν  άκήρατον ζωήν κτλ.
(φ. 8α) Καί ούτως άπερχόμεθα έν τή του Κουτλουμοΰσίου Μονή. 

Καί αυτοί πάλιν οί ιερείς καί διάκονοι φορεμένοι εξέρχονται εξω τής πύ
λης του κάστρου καί συναπαντώνται άλλήλοις μετά θυμιαμάτων καί λαμ
πάδων καί άσπάζονταΓ καί είσερχύμενοι πάντες έν τή έκκλησίρ, κρουόν- 
των πάνιω ν των σημαντήοων μετά καί άλλης παρασκευής και των ιερέων 
ψαλλόντων, εϊσέρχονται έν τφ  ναφ καί άρχονται ψάλλειν τό ϊδιόμε?^ν τής 
Μεταμορφώσεως. Δόξα ήχος πλ. β' Π ρότυπών τιήν άνάστασιν.

Καί νυν, Ά ναστάσεως ημέρα. ΕΙτα τό Εύαγγέλιον, έκ του κατά Μ ατ
θ α ίο ν : Τφ καιρφ εκείνο παραλαμβάνει ό Ίη σ ο ίς  τόν Πέτρον καί Ιά κ ω 
βον καί Ίω άννην.

(φ. 9β) Ε ίτα  μνημονεύουν τόν ηγούμενον συν τή άδελφότητι. Ό μ ο ί-  
ως καί (φ. 10α) αυτοί μνημονεύουν τόν Π ρώτον των Ιναρεών, καί ουτω

*) Α περχόμενο ι εϊς τό ϊβηρ ιτικόν-του  Μάκρη επί τής φας.

3
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γίνεται άπόλυσις. Και έξελθοντε: της εκκλησίας καθίζοντα ι πάντες, καί 
δίδουσιν ') οί τής Μονής αδελφοί καθ’ ενός άνά κλ,άσματος άρτου καί εν 
ποτήριον οίνου πασι τοις των Καρεών άδελφοΐς, καί ουτω εξέρχονται τής 
Μονής μετά κρότων καί ύμνων καί απέρχονται έν τφ  του Ραβδούχου πύρ
γο) ψάλλοντες. 'Ωδή δ 'ό  ειρμό:. Έ π ί  τής θείας φυλακής.

(φ. 11α) Τής Θ εοτόκου: Ό  διαπλάσας τον Ά δ ά μ .
(φ. 11β)Κ αί έρ/ύμενοι έν τω του Ραβδούχου πύργφ, καί βίαβλΟ'όν- 

τες έν τω ναφ ψάλλ,ουσι *) τό Τδιόμελον τής Θεοτόκου. *Ηχος πλ. 5λ 
Μετά τό τεχθήναί σε θεόνυμφε Δέσποινα.

Καί νυν. Άναστάσεως ήμερα. Εύαγγέλιον, έκ τού κατά Λουκαν: Τω  
καιρφ έκείνφ είσήλθεν ό 'Ιησούς εις κώμην τινά.

(φ. 12β) Καί μνημονεύει ώς σύνηθες, καί άπό?α>σις.
Καί άπερχομεθα εις τήν Μονήν τού Ά λυπίου , ήγουν εις των αγίω ν 

’Αποστόλων, ψάλλοντες: *£ίδή ε' ό ειρμός.
(φ. 13α) Ό ρθρίσω μεν δρθοου βαθέο:.
Τής Θεοτόκου: Φ ωτίζεται θεία ις άκτισιν.
(φ. 13β) Καί έλθόντε: εις τήν Μονήν τού Ά λυπίου. Δόξα, ήχος δ \  
Τφ  τριττφ  τής έρωτήσεως. Κ αί ν ΰ ν : Ά ναστάσεως ημέρα.
(φ. 14α) Εύαγγέλιον, έκ τού καπά Μ ατθαίον : Τ φ  καιρφ εκείνα) Ιδών 

ό ’Ιησούς τούς όχλους.
(φ. 15α) Κ αί μνημονεύει ό διάκονος ώς έθος καί άπόλ,υσις.
Καί άπερχομεθα είς τον σταυρόν τού Χρυσοστόμου, ψάλλοντες τήν 

αυτήν φδήν, ήγουν τήν πέμπτην.
(φ. 17α) Ώ δή ε' ό ειρμός: Ό ρθρίσω μεν δρθρου βαθέος.
Τής Θεοτόκου: Φωτίζεται θεία ις άκτίσιν.
(φ. 17β) Καί έλθόντες εις τον σταυρόν τού Χρυσοστόμου. Δόξα πλ. β ' 

Ό σ ιε  τρισμάκαρ, άγιώτατε πάτερ. ό ποιμήν ό καλό:.
(φ. 18α) Κ αί νυν, Ά ναστάσεως ήμερα. Εύαγγέλιον, έκ τού κατά Ίω - 

άννην: ΕΙπεν ό Κ ύριο:, έγο> είμι ή θύρα.
(φ. 19α) Καί μνημονεύει ώς έθος. ΕΙτα τού Κυρίου δεηθώμεν καί 

τήν ευχήν.

Εύχαί λεγόμεναι έν λιταν[ε]ίαις
[Ευχή α'] Είς πληγήν θανατικού

Π οίημα τού αγιωτάτου καί σοφο)τάτου κυρ Φιλοθέου καί οικουμε
νικού ΙΙατριάρχου : Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ή των οίκτιρμών Ανε
ξάντλητος πηγή.

(φ. 22α) Ε ίτα  λαβών r*) ό ίερευς τον σταυρόν εύλ,ογεϊ σταυροειδώς 
κατά άνατολάς καί δύσιν, άρκτον τε καί μεσημβρίαν 4), λέγων έκ τρίτου. 
Σώσον δ Θεός τον λαόν σου καί εύλόγησον τήν κληρονομιάν σου.

*) Κώδ. δίδωσιν. *) Ψιίλλωσι. *) λαβόν. 4) δύσεως, άρκτου τέ και μεσημβρίας.
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Κ αί ούτως άπερχόμεθα είς ιόν  του άγιου Στεφάνου σταυρόν, ψάλ- 
λοντες φδή ς '  ό ειρμός. Κατήλθες έν τοίς κατοηάτοις τής γης.

(φ. 22β) Τής Θ εοτόκου: Ά νή κ τα ι το πά?*αι κρατούμενον *).
(φ. 23α) Δόξα, ήχος πλ. βλ Πρώτος έν μάρτυσιν έδείχθης καί έν διά

κο νοις.
(φ. 23β) Κ αί νυν: Ά ναστάσεως ήμερα. Εΰαγγέλιον έκ του κατά Μ ατ

θαίον : ΕΙπεν ό Κύριος τήν παραβολτήν ταύτην* άνθρωπός τις ήν οικοδε
σπότης

(φ. 24β) Ευχή β' τού αυτού
Ή μ  άρτομεν, ήνομήσαμεν,ήδικήσαμεν ένώπιόν σου πανάγαθε Δέσποτα, 
(φ. 28α) Καί ευλογεί ο ίερεύς κατά ανατο?*άς μέ τον τίμιον σταυρόν, 

&ζ προέφημεν, καί ούτως άπερχόμεθα είς τον σταυρόν άνωθεν τού πνευ
ματικού παπα κυρ Σάββα, ψάλλοντες* φδή ζ ' ό ειρμός. Ό  παΧδας έκ κα
μίνου ρυσάμενος.

(φ. 29α) Τής Θ εοτόκου: Νεκρώσα; ό υιός σου τον θάνατον.
(φ. 29β) Καί ο ΰ ιω : άπερχόμενοι etc τον σταυρόν άνωθεν τού πνευ

ματικού παπα κυρ Σάββα, ψάλλομεν. Δόξα, ήχος βλ
Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ τή κεχαριττομένη σήμερον.
(φ. 30α) Καί νυν, Άναστάσεοος ημέρα. Εΰαγγέλιον, έκ του κατά 

Λουκαν: Τ φ  καιρώ έκείνορ συνέλαβεν Ελισάβετ.
(φ. 31β) Καί μνημονεύει δ διάκονος.

Εύχαί έτεραΐΈίς ανομβρίαν, τού αυτού Πατριάρχου κυρ Φιλοθβου

Ό  διάκονος: Τού Κυρίου δεηθώμεν. Ό  ίερεύς την γ ' ευχήν. Δέσπο
τα Κύριε δ Θεός ημών, ό τω ζώντι καί ένυποστάτφ σου Λ όγφ.

(q\ 34β) Κ αί ευλογεί ως προείπομεν σταυροειδώς μετά τού τίμιου 
σταυρού καί πάλιν άπερχόμεθα είς τον τού Καπρούλι σταυρόν, ψάλλ,οντες: 
Ώ δή  η" δ ειρμός: Αύτη ή κλητή καί αγία ημέρα.

(φ. 35α) Τής Θ εοτόκου: ΤΗ λθε διά σοΰ είς ιόν κόσμον δ Κύριος, 
(φ. 35β) Καί πάλιν έρχόμενοι είς τον τού Καπρούλι σταυρόν, ψάλ- 

λομεν: Δόξα, ήχο; πλ. β './Ά ν θ ρ ω π ε  τού Θεού καί πιστέ θεράπων, λει
τουργέ Κυρίου, άνερ έπιθυμιών, σκεύος εκλογής, στύλε καί έδραίωμα 
τής Εκκλησίας.

(φ. 36α) Καί νυν: Άναστάσεως ημέρα. ΕΙτα το Εΰαγγέλιον έκ τού 
κατά Τωάννην: ΕΙπεν ό Κύριος προς τούς έληλυθότας . . . . ό μή εισερχό
μενος διά τής θύρας.

(φ. 37α) Ό  διάκονος: Έλέησον ήμας ό Θεός . . . .  "Εχι δεόμεθα υ
πέρ έλέους . . . .  Τού Κυρίου δεηθώμεν. Κ αί ό ίερεύς [λέγει] τήν δε τήν 
ευχήν τού αυτού (Φιλοθέου) ή παρ’ άλ?νόις τού Καλλίστου : [Ευχή δ '.]

*) Καί out ως απερχόμενοι βίς τον τού άγιου Στεφάνου σταυρόν ψάλλομεν (επα* 
νάληψις).
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Κύριε, Κύριε, ό διά τοΰ σοΰ προφήτου Ή λ ιο υ  λύσας τον αύχμόν. 
(φ. 40β) Ε ίτα  εύ/.ογεί ώς σύνηθες μετά τοΰ τιμίου σταυροΰ σταυρο

ε ιδ ές  καί άπερχόμεθα είς τον τοΰ μεγάλου ’Α ντωνίου σταυρόν ψάλλοντες 
(επαναλαμβάνεται ή η' φδή).

(φ. 42α) Και άπερχόμενοι είς τον τοΰ μεγάλου ’Αντωνίου σταυρόν 
ψάλλομεν τό Ίδιόμελον, ΤΗχος πλ. δ '. Των μοναστών τα πλήθη. Κ αί νΰν: 
Άναστάσεως ήμερα, (φ. 42β) Εΰαγγέλιον εκ τοΰ κατά Λόυκαν.

Τ φ  καιρφ εκείνη) εστη ό Ίησοΰς έπί τόπου πεδινοΰ.
(φ. 43α) Καί μνημονεύει ώς σύνηθες.
(φ. 43β) Κ αί την ε' ευχήν τοΰ αύτοΰ (Φιλόθεου) ή παρ’ άλλοις τοΰ 

Καλλίστου. Κύριε 6 Θεός ό σωτήρ ημών, οιδαμεν, δ ι ι  ανάξιοι τυγχάνομεν.
I

(φ». 46β) Εύχή τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρας Τρύφωνος 
Έ ν  όνόματι τοΰ ΓΙατρός . . . έμοΰ τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ Τρύφωνος. 
(φ. 50α) Δέησι; είς τόν άγιον Τρύφωνα. ’Η μείς δε οί ανάξιοι δοΰλ,οι 

σου. ( φ. 50β) Εΰαγγέλιον έκ τοΰ κατά Λουκσ.ν : ΕΙπεν ό Κύριος τοΐς έαυ- 
τοΰ μαθηταΐς, ιδού δίδωμι ύμίν την εξουσίαν τοΰ πατεΐν επάνω δφεων. 

Καί μνημονεύει ώς σύνηθες, καί ευλογεί ώς έθος σταυροειδώς.
(φ. 51α) ’Ενταύθα γίνεται όλίγη ανάπαυσις των άδελφών. υπό δέ 

των οίκούντων έν τή τοΰ μεγάλου ’Α ντωνίου μονή, άνά κλάσματος άρ
του καί ενός ποτηριού οίνου έπιδίδοται πασι τοΐς άδελφοΐς *)

(φ. 51β) Κ αί ούτως άπερχόμεθα είς τόν σταυρόν τόν Ζωγραφίτικον 
ψάλλοντες. ’Ωδή θ ' Μ εγαλυνάριον . . . .  φωτίξου, φωτίζου. κτλ.

(φ. 52β)Καί τής Θεοτόκου: Συμφώ νω ς Π αρθένε, σέ μακαρίζομεν π ι
στοί. (φ. 53α) Καί άπερχόμενοι είς τόν σταυρόν τόν Ζωγραφίτικον, •ψάλ
λομεν: Δόξα, ήχος πλ. α '. Δεύτε άναβώμεν είς τό όρος Κυρίου. Κ αί νΰν: 
Άναστάσεως ήμερα. Εΰαγγέλιον έκ τοΰ κατά' Λουκάν: (φ. 53β) Τ φ  καιρφ 
έκείνφ παραλαμβάνει ό Ίησοΰς τόν Πέτρον.

(φ. 54β) Εύχή επί απειλή *) βροντών καί αστραπώ ν [εύχή ς']. Π άλιν 
σοΰ, Κύριε, τοΰ φιλσνθρυόπου Δεσπότου μνήμη παιδείας. (q>. 56α) Έ κφ ώ - 
νησις: Ό τ ι  Θεός ελέους καί οίκτιρμών. "Οτι έλ.εήμων... καί άπόλ,υσις. Καί 
ούτως άπερχόμεσθεν έν τη τοΰ αγίου Σάββα μονή είς τόν πύργον ψάλλον- 
τες πάλιν την θ ' ορδήν. Κ αί άπερχόμενοι έν τή τοΰ αγίου Σάββα μονή 
ψάλλομεν: Δόξα, ήχος πλ. δ'. To)y μοναστών τά πλήθη.

(cp. 566). Καί νΰν: Άναστάσεως ήμέρα. Εΰαγγέλιον έκ τοΰ κατά Μ ατ
θαίον: Ε ίπεν ό Κύριος τοΐς έαυτοΰ μαέίηταΐς, πάντα μοι παρεδόθη.

(φ. 57α) Έλέησον ήμά; ό Θεός . . . .  Ό τ ι  έλεήμων . . . καί άπόλυσις. 
Κ αί πάλιν μέ την θ 'φ δ ή ν  ψάλλοντες κατερχόμεθα είς τό Ξηροποταμινόν 
κονάκι, (φ. 57β) καί φθάνοντες είς τό Ξηρ. κονάκι ψάλλομεν. Ίδιόμελον 
τοΰ αγίου Δημητρίου, Δόξα ήχος α'. Εύιρραίνου έν Κυρίω. (φ. 58α) Καί ά- 
πό τό Ξηροποταμινόν κονάκι κατερχόμεσθεν έν τή μεγάλη Έκκλησίρ τοΰ

’) πάντων τών άδβλφών *) άπβιλής
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Π ρ απατού, ψάλλ,οντες !) τά Στιχηρά, ήχος π?., α .  Ά ναστήτω  ό Θεός . . . . 
Π άσχα ιερόν ήμΐν σήμερον, κτλ.

(φ. 59α). Δόξα ήχος πλ. β'. Τή άθανάτο) σου κοιμήσει.
(φ. 59β). Καί νΰν:*Ανάστάσεως ήμερα. Εύαγγέλιον έκ του κατά Λου- 

καν: (φ. 60α). Έ ν  ταΐς ήμέραις έκείναις άναστασα Μαριάμ.
(φ. 61α). Ό  διάκονος 2) μνημονεύει τού πρώτου και των άλλων άδε?ν 

φών, οίς 3) καί την ευλογίαν του οίνου παρέχουσιν, ή &λλλο τι κατά την 
συνήθειαν, καί ούτω γίνεται άπόλυσις.

Είς δέ την τράπεζαν γίνεται μεγάλη παράκλησι: τοΙςάδελφοις.(φ.61β) 
Ούτος ό ?.όγο: έν τή τραπέζη άναγινώσκεται.
Διήγησις περί τής λιτής τής γενομένης τή νέςτ δεύτερη έν ταΐς Κα? 

ραΐς 4) τού Π ρωτάτου, καί τό έν αυτή έξσίσιον θαύμα. Εύλόγησον. .
Ευλογητό: ό Θεός ό ποιων θαυμάσια έν πάση γενε$ καί γενεφ τοΐς 

άγίοις αυτού, ώς έπηγγείλατο έως τής συντέλειας τού αίώνος, ούτως δ) καί 
έν ταΐς ήμέραις ημών έδειξε σημεία καί τέρατα είς λυσιτελή (sic) καί (Ωφέ
λειαν πάντων ημών, ό): αΰτόπται γενομενοι επί τοιούτου (φ. 62α) τελεσι- 
ουργου θαύμοιος, όπως ϊδίοσι καί ή έσχάτη γενεά καί δοξάσωσι τον Θεόν, 
καί των θείω ν πατέρων την παράδοσιν φυλάξωσιν, ότι ό μή διαμένων είς 
τά δοια των πατέρων έπικατάρατος, δήλον.έν τφ  άγίω Ό ρ ε ι τού *Άθο) έ- 
στί παρά των πάλαι θείων πατέρων καί παράδοσις.

Μετά τήναΰριον τής λαμπρά: Κυριακής τή δευτέρφ καί τή τρίτ|] 
λιτή γίνεται εκτός των μοναστηρίων μετά σκήπτροον καί θείων εικόνων 
λαμπροφορουμένοπ ιερέων καί διακόνων μετά μανουαλίων (φ. 62β) καί με
τά τής τού σύμπαντος μοναχικού όμηγύρεως ψαλλύντων τής λαμπρά: τά 
με?„λίρρυτ« 6) άσματα, καί ευτυχίαν παρακλήσεως έν είθισμένοις τόποις 
ποιούμενων 7), ώς καί τφ Π ροπάτω δηλονότι. Τό δέ έν τή μεγάλη έκκλη- 
σίφ τού άγίου Ό ρ ο υς, ήτοι τφ  Πρωτάτο) ούτως έκτελειται. Τή δευτέρζΐ 
προ)ϊ συνάζονται άπασα ή σκήτη των Καρεών καί λειτουργία γίνεται τα- 
χύτευον. Ε ίθ 'ο υ τω  μετά τόν άγιασμόν κρούονται άπαντα τά σήμαντρα, 
καί απέρχονται απόντες μετά χαράς καί ύμνψδίας είς τόν πύργον τού Μα- 
κρή 8), $6ουσι καί ευαγγελίζονται τά συνήθη. Ε ίτα  ποιούσι παράκλησιν 
πάσι τοΐς άδελφοΐς’ αύθις άπέρχονται είς τήν ίεράν καί μεγάλην μονήν τού 
Κουτ?ωυμουσίου, καί έκεΐ ομοίως ύμνους καί ευωχίαν άπο?*,αμβάνουσιν

*) ψάλλομεν. ’) διάκων. β) ών. 4) εις ταις Καραις. *) ούτος. Β) μελήρρυτα. 7) εις 
ήθισμένοις...ποιούμενοι. Η) Μακρω, ελέγετο και Μακρού «πλησίον Κουτλουμούσι νυν 
κελλίον τού αγίου Νικολάου (Φιλοθ, χειρογρ. παρ’ Ούσπένσκη III 323' και εν πα- 
λαιοτέροις έγγράςροις άναφερονται ηγούμενοι (A ctes d* E sp higm enou  V II 2 ^ y22 
τψ 1316 actes de Chilandar ι, 59 σ. 3) πρβλ. και Πατρ·α εν Νέφ Έλληνομν. Θ' 
221 : «Κελλίον καλοΰαενον παλαιός πύργος τιμώμενον είς τήν κοίμησιν τής Θεοτό
κου υπό τήν δεσποτείαν τής Λαύρας κατά τόν δρόμον τής μονής Κουτλουμουσίου 
άνωθεν τού πλησιάζοντος υδατος*, ήτοι τό νύν τού Κουκουζέλη έπιλεγόμενον. *Αλλ* 
άνωτ. εΐδομεν δτι έψάλλετο τού άγίου Νικολάου τροπάριον.



είτα καί αυτοί ιό  σκήπτρον και τάς σέπιας εικόνας άπολαμβάνουσι μετά 
ίερέοον καί θυμιαμάτων καί λαμπάδων απέρχονται είς του Ραβδδ τον πύρ
γ ο ν  ειτα είς την μονήν τού ’Αλ,υπίου, αύθις εις τον σταυρόν του Χρυσο
στόμου (φ. 03β) ειτα είς τον σταυρόν του αγίου Στεφάνου τού πρω- 
τομάοτυρος. Έ κ ε ϊ καί σημεΐον έδειξεν ό Θεός έξαίσιον χοΰ τότε τρέχοντος 
έτο(υ]ς ,ζ ις '(1508). Τότε τό κελλίον εκείνο τού άγιου Στεφάνου οί έκ τής 
μονής τού Διονυσίου έκρατοΰσαν είς πρόσωπα τέσσαρα (ϊσως: τρία) ώς έ
θος παρά τώ ΙΙρώ τω  είλήφασιν καί οί έν αύτώ οίκοϋντες μοναχοί έκλει
σαν τό κελλίον καί έκρύβησαν, καί κατά την συνήθειαν ου προσήνεγκαν τά 
πρέποντα.Ο ί δέ μετά τής λιτής άπαντες ένόμισαν, [δτι] είς τό μοναστήριον 
λ[ε]ίπουσιν* ύμνήσαντες ούν ώς είκός, άπήλθον εις τόνσταυρόν(φ. (54α) τού 
άγίου Τρύφωνος* καί ώς έθος ύμνήσαντες καί ευωχίαν άπέλαβον. Ε ίτα 
είς τον σταυρόν τού Καπροΰλι καί τού Ψαρά ομοίως* αύθις είς τον σταυ
ρόν τού άγίου ’Αντωνίου καί τού άγίου Βασιλείου τά δμοια είλήφασιν* ει- 
τα είς τον πύργον τού άγίου Σάββα ύμνήσαντες καί παράκλ,ησιν δαψιλώς 
άπέλαβον. Είθ* ούτως άπή?ιθον είς τό καθολικόν τού μεγάλου Π ρωτάτου 
(την εκκλησίαν)* καί καταφωτίσαντες έν λ,αμπασι, τά σήμαντρα *) καί τά 
σίδηρα κρούσαντες ύμνους καί ψαλμφδιας τω Θ εφ άνέπεμτ^αν. (φ. 64β) 
Ε ίτα είς τήν τράπεζαν τής Μέσης ευωχίαν μεγάλην άπέλαυσαν δαψιλώς, 
καί των βασιλέων [ζ]ή[ν] φήμη[ν| μετά τού Πριότου καί των απάντων έξε- 
φώνησανώ : είκός. Ε ίτα  άναστάντες ώς θέμις, ο Π ρώτος τούς πάνταςέπρό- 
πεμψε μετ’ ευλογίας καί άγαλλιάσεως. Ούτως 2) άπήλθον άπαντες μετά 
χαρας είς τά ίδια. Ό θ ε ν  είς τό έπιόν[τα] έτος αύθις ώς είκός άπήλθον εις 
τον σταυρόν τού άγίου Στεφάνου, καίεύρόντες τούς γέροντας έκ τής τού 
Διονυσίου μονής ποτνιοΰντας, (φ. (55α) καί τήν λιτήν μετά κηρών καί θ υ 
μιαμάτων εΰλαβώς προϋπήντησαν, [καί] μετά τήν είθισμένην [ευλογίαν] 
ύμνορδίαν καθίσαντες άπαντες' οί δέ γέροντες καί οί αδελφοί έκ τής προ- 
λεχθείσης μονής του Διονυσίου εξέβαλαν τά εαυτών καμηλαύχια 9) καί πε- 
σόντες έπί τής γής καί αίτούντες λύσιν καί συγχώρησιν έκ πάντων, εξομο
λογούμενοι τάς αμαρτία; αυτών λέγοντες: κατά τον πέρυσι καιρόν έκρυ- 
βη[θη[μεν έκ τής λιταν[ε]ίας, καί υμάς έκρίναμεν καί έμυκτηρίζαμεν φά- 
γους καί οίνοπότας έκαλοΰμεν, καί τήν τάξιν αυτήν άνομον έλέγαμεν, (φ. 
ί)5β) καί εσπέρας έδειπνοϋμεν χαίροντες καί άγαλΛόμενοι* έςαίφνης όμ
βρος άθρόιος καί χάλαζα ή ύπέπεσε, καίήμεΐς τό Κύριε έλέησον έπειπόντες, 
καί άναστάντες τής τραπέζης άπήλθομεν άναπα[υθ]ήναι. Τό δέ πρωί έπι- 
φωσκούσης ημέρας έξήλθομεν ίδεΐν τήν γενομένην συμφοράν* καί δρώμεν 
άπαντα ήφανισμένα, αμπελώνας, δπώρας καί κήπους* καί καιασκοπεύσαν- 
τες τά πέριξ 5) κύκλιο των γειτονευόντων ημών, καί ήσαν σώα καί ευθαλή, 
καί ούόόλ,ως τό οίονούν κακώς έχοντα, ουδέ τίνος άνιαροΰ πράγματος 
(sic), μόνον τά ήμέτερα άπαντα ήφανισμένα καί άπωλεσμένα παντε?αος*

‘) σήμανδρα. ’) ώς. ·) των . . . χαμιλαυχίων. *) χαλιίζη. ‘) περί.
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(cp. 66α) και τότε έπέγνωμεν την αμαρτίαν ημών [καί) την θεήλατον παί- 
δευσιν την είς ημάς γινομένην, και άπήλθομεν εις τό μοναστήριον ημών 
ίου  Διονυσίου, και τά συμβεβηκότα άπαντα ανηγγείλαμεν. Τότε του και
ρού εκείνου παρήν καί ό κυρ Νψρων, ό παναγιό)τατος καί οικουμενικός 
πατριάρχης, και τούτο ώς ήκουσεν ήγανάκτησε λίαν την ανομίαν ταύτην 
ποιήσαντες (sic), και βαρύν κανόνα τοίς μοναχοί: έκείνοις δέδωκεν, είπών 
προ: αυτού:: (φ. 66β) *οί μυκτηρήσαντες μοναχοί του αγίου Θεοδοσίου του 
κοινοβιάρχου την παράδοσιν, δλον τον σίτον του μοναστηριού άπώλεσαν, 
και παραβάταί γεγόνασι του πατρός ανιών* πόσο) μάλλον υμείς των το- 
σούτων αγίων πατέρων νενομοθετημένα καί παραδεδομένα κατεκρίνατε 
και άπώ σατε,δι'δ1) καί την απασαν κυβέρνησιν του κελλίου άπωλέσατε, καί 
την άράν των πατέρων, ών κατεκρίνατε, άπο?ιάβετε. Ούκουν είς τό ερχό
μενον έτος (cp. 67α) λάβετε απασαν διακονίαν εκ του μοναστηριού, καί ώς 
είκός εύωχήσατε αυτούς, καί αναπαύσατε καί έκ πάντων λάβετε συγχώρη- 
σιν, καί μηκέτι οΰτω πράσ[σ]ετε πονηρόν ποτέ», δ καί πεποιήκασι καί συγ- 
χώρησιν έκ πάντων έλαβον* καί ταϋτα μέν περί τούτου.

Έ ν  ύστέροις δέ καιροίς καί οί μοναχοί τής μονής του Κουτλουμου- 
σίου άπώσαντο την τών αγίων πατέρων ταύτην συνήθειαν, λέγοντες δτι 
ημείς μοναστήριον μέγιστον έσμέν, καί όφείλομεν Ιδίως λιτανεύειν, ώς καί 
τά άλλα μοναστήρια *), καί την άρχαίαν ταύτην παράδοσιν τών πατέρων 
ού ποιοΰμεν. Τοίνυν καί άπεχώρ)|σαν έκ του Πρωτάτου καί έκ τών κελλί- 
ων καί εύθυς ή οργή του Θεού άνέβη επ’ αυτούς* έξάπινα γάρ τής θαλάσ
σης καί τής ηπείρου ot Αλλόφυλοι [έ|ε?νθόντες] πυρίκαυστον τό καράβι αυ
τών σνν τώ καραβοδοχίο) καί τά άλλα πάντα παρέδωκαν, καί άλλαι πολ- 
λαί πληγαί έπισυνέβησαν *) τή μονή, καί όρατώ: καί άοράτως έδαπανατο 4) 
καί έθλίβοντο οί μοναχοί [από] ταΐς κακώσεσιν. (φ, 68α) Καί τότε[ς] έν 
τα ΐ; πολλαΐς θλίψεσιν έμνήσθησαν τον Θεόν καί έταπεινώθησαν καί έπέ- 
στρεψαν 5) είς την άρχαίαν τάξιν τών αγίων πατέρων, καί τό έξή: *) λιτα- 
νεύσαντες όμοΰ, καί οί ιερείς αυτών ώς πρφην συν αύτοίς ένώθησαν (sic.) 
καί έπορεύΟησαν. Ά λ λ 'ο ίν  πάλιν έγεν(ν]ήθησαν ώς τόξον στρεβλόν κατά 
τόν προφήτην, καί ήκολούθησαν ταϊς πριόταις παραβάσεσι* τότε τοιγα- 
ροΰν χείρονα τής πρώτης παιδείας άπέλαβον, καί ή πρόσφατος δόμησις 7) 
τής τραπέζης συν τοίς έτέροις κτίσμασι τής μονής έκτος (φ. 68β) καί εντός 
κατέπεσον άθρόως ώς τά Ίεριχούντια  τείχη* μάλλον *) καί διπλώς τάς 

.παιδεύσεις άπέ?*αβον διό σαφ(7)ς καί άριδήλως εγνωσαν την δυστυχίαν 
καί τήν παίδευσιν την πρώτην καί την έσχάτην, ύφ* ού καί έπεστράφησαν 
καί είπον: «Κύριε έμνήσθημέν σου έν ταίς θλίψεσι», καί έμετενόησαν καί 
είπον, δτι Κύριε άπό τού νύν καί έτι μή γένοιτο έξ ημών καί μεθ* ημάς

*) δι* ού. *) ώ; καί τών άλλων μοναστηρίων. *) άλλαις πολλαις πληγαίς επcm- 
βησαν. 4) Ιδαπανάιω. ·) ύπίστρεψαν. ·) τών εξής. Τ) χαί την πρόσφατον δόμησιν. ·) 
μάλα.
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γενέσ θα ι*) τοιουτον ουδέ παρά 2) τών μεταγενεστέρων ήμ ον αδελφών τοι- 
ούτο τολμήση τις 5) αύθις ποιήσαι, ημείς αναίτιοι, καί αυτοί (φ. 69α) 6- 
ψονχαι καί πα ν;υθήσονται ώ . α ίτιο ι του κακού.

Ούκοϋν, πατέρες καί αδελφοί, δεύτε πάντες ούνή μ ΐν  είπατε: «Ευλο
γητό; Κύριος ό Θεός των πατέρων ημών καί αίνετόν καί δεδοξασμένον το 
όνομά σου εις τού; αιώνας. ’Αμήν. "Οτι δίκαιος ει επί πάσιν, οίς έποίη- 
σαςήμΐν. Καί πάντα τα έργ χ'σου αληθινά καί ευθεί α αί οδοί σου* καί 
πάσαι αί κρίσεις σου Αληθείς, καί κρίματα ά?π)θείας έποίησας κατά πάντα, 
ά έπήγαγες. Καί επί τήν πόλιν την αγίαν την των πατέρων (φ. 69β) ημών 
Κουτλουμουσίου, ότι εν αληθείς καί κρίσει έπήγχγες ταυτα πάντα έφ ’ η
μάς διά χάς αμαρτίας ημώ ν δτι ήμάρτομεν καί ήνομήσαμεν άποστήναι Α
πό σου, καί έξημάρτομεν έν πασι, καί των εντολών σου ούκ ήκούσαμεν, 
ούδέ σννειηρήσαμεν, ουδέ έποιήσαμεν, καθώς ένετείλχντο οί πατέρες η 
μών, ΐνα εύ ήμίν γένηται, Αλλ* έν ψυχή συντετριμμένη καί πνεύματι τα- 
πεινώσεως προσόεχθείημεν από του νυν καί εμπρός», (φ. 70α) Η μ ε ίς  
δέ, Αδελφοί καί πατέρες τά είκότα έορτάσωμεν καί πανηγυρίσωμεν μετά 
πάση: ειρήνης καί ευταξίας, ότι ούτω προστάζει ό Θεός διά του προφήτου 
Ή σ α ΐου  ?^έγων: «Γίνεσθε άγιοι, δτι Αγιος εγώ είμι»* καί επειδή αυτό: εί
ναι Αγιος, οός καθαρός, πρέπον είναι νά γενώμεν καί ημείς Αγιοι καί καθα
ροί διά νά τον Αρέοωμεν, διά νά τον εύφραίνωμεν καί διά νά τόν εύαρε- 
στοΰμεν δ η  Αν καί μεγάλα καί θαυμαστά κατο.ρθώσωμεν, καί ιόν Θεόν 
δεν Αρέσουν, τίποτε δεν ώφελούμεσθεν από εκείνα, διότι κΑ/.λια είναι ό- 
λίγη (φ. 70β) όόσις μετά ίλαρότητος καί χαράς, καθώς ?νέγει ό Σολομών, 
παρά πολλή 4) δόσις μετά γογγυσμού, ήγουν κάλλια είναι όλίγαις Αρεταΐς 
μέ συντετριμμένη ν καί τεταπεινωμένην καροίαν, καθώ : λέγει ό προφήτης 
Δαβίδ, να Αρέσουν τόν Θεόν, πασά πολλαίς Λρεχαΐ: μέ υπερηφάνειαν καί 
κενοδοξίαν νά αή ταις δέχεται ό Θεός. ’Αλλά Αμποτε; δ Θεός μάς έκαχα- 
ξίωσε καί έφθάσαμεν εί; χή ν σημερινήν λαμπράν αγίαν ημέραν, αυτός νά 
μάς άξιοόση νά φθάσιομεν καί τού έπερχομένου καιρού (φ. 71α) λαμπρο- 
φορεμένοι μέ τό Χ ρίσ ιό ; Ανέστη, μέ ύγιείαν, μέ σωτηρίαν, μέ ψυχικήν καί 
σωματικήν είρή^ην, Από μέν εχθρούς ψυχικούς, άταράχου: καί άνεπηρεά- 
στους ημάς διαφύλαξη καί έλευθεροόση, Από δέ τούς σωματικούς νά μάς 
έξελυτρώση Από των διαβουλιών α υτώ ν  εδώ μέν νά περάσοηιεν είρηνεμέ- 
νοι καί τετιμημένοι έκ Θεού καί Ανθρώπων ψυχικώς καί σιοματικώς, έκει 
δέ νά Αξκυθώμεν τής στάσεως των αγίων, τής ?πχμπρότητος τών άΥγέλων, 
τής μερίδας τών δικαίων τής τρυφής τών εκλεκτών, (φ. 7ΐβ)  τής τιμής ιών 
Απ’ αΐώνοα ευαυεστησάντων Χοιστφ Αγίων, καί τής αυτού 6) βασιλεία: τών 
ουρανών, ής γένοιιο  πάντα; ήμά; έπιτυχείν, χάριτι καί οίκτιρμοΐς καί φι- 
?πχνθρωπίςτ τού Κυρίου ημών ‘Ιησού Χριστού, τού τριημέρου έκ νεκρών 
Λναστάντος Θεού ημών, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις

') υε*ν ημών γενέσθίο. *) μετά. β) ιολμήσΓυσιν. 4) πολύ. ‘) αυτής.
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τούς Απέραντου: αιώνας των άιελευτήτων αιώνων. 'Α μήν.
’Ακολουθεί μονόγραμμα δυσξ\»μβλητον: «Έ λαβε τέλος (;) είχα: 

ξχνθυλω 5310017001 τό παρόν-. -j
Έ ν  Αρχή έπι των παραφύλ?νων δι* άλ?>ης χειρός: \
«+ Ά νεκαινίσθι εί παρούσα φυλάδα τής μεγάλις έκλισίας του προτά- 

του, 1769 απριλήου 15 δηασίνδρομής καί εξόδου Κοσμά ιερομονάχου τα 
γήν όνομαζόμεχος θασ ίιης καί έστω εις ένδηξην». Τό αυτό έπαναλαμβάνε- 
ται δι* έχέρας χειρός καί είς τό έπόμεχον φύλλον: Έ ν  τελεί φ. 72β. Τό έ
ξης είς τόν άγιον Σάββαν (τον Σέρβον). Δοξαστικόν εις ήχον πλ. β \

Τόν επί γης άγγελον καί έν ούρανοΐς άνθρωπον Θεού, τού κόσμου 
τήν εύκοσμίαν, τήν τρυφήν των αγαθώ ν καί των αρετών, τών Ασκητών 
τό καύχημα, Σάββαν τιμήσω μεν πεφυιευμένο; γάρ έν τφ  οικφ τού Θεού 
έξηνθησε δικαίως, καί ώσει κέδρος έν έρήμω έπλήθυνε τό ποίμνιον -Χ ρι
στού τών λογικών προβάτων, έν όσιόχητι καί δικαιοσύνη. *)

Φύλλα άγραφα άνά τρία έν αρχή καί τφ  τέ?ιει,_έν οίς μόχον αί είρη- 
μέναι σημειώσεις κεΧνται. Έ ν τ φ  μέσφ δέ φ. 15β 16.

Στάχω σις βυρσίνη μετ' έκτυπωμάτων.
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