;οχ παυλο:
Ο ΕΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ2
1955

ΑΓΙΟΡΕΪΤΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

·* Τϋποις “ΦΟΙΝΙΚΟΣ,, Βενιζελου 6Ο - ΘεσΜκη

**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΞ

Χρονογραφικὴ και τοπογραφικὴ ιστορία 'Αγ. Ὅρους
'Η πρώτη έορτὴ τοϋ Ὅσίου Νικοδήμου

.

.

.

σελ.

97

»

ΙΟ2

»

ΙΙ4

»

ΙΙ5

.

Ὅ έορτασμὴς τοϋ Ὅσίου Νικοδήμου εϊς 'Αθήνας

"Η 'Εγκατάσιασις τῆς Ν. 'Ι. 'Επιστασίας

.

Σκέψεις

.

.

.

.

.

.

........................................................

Χρονικὰ Ἀγώυ Ὅρους

....................................................

»Ι2Ι
»

Ι25

«
Η

ΕΙΚδΝ

Ο Ο2ΙΟΣ

ΤΟΥ

ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο

ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Φιλοττ-χνηθεϊσα κατὰ τον βυζαντινὸν ρυΟ·μδν δπδ τοϋ ἀγιογράφου
ὑπδ τοϋ ἀγιογράφου καὶ λογοτέχνου κ. Φωτ. Κ6ντογλου καὶ εδρισκομένη εἰς τδ ἐν 'Αθήναις προσκύνημα τὴς "Αγ. Βαρβάρας (Πατησίων),
ἔνθα, 6ς αλλαγοϋ σῳιειοϋμεν, έωρτάσθη μεγαλοπρεπως τδ πρωτον
ἡ μνήμη τοϋ Ὅσίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ἐν έσχάταις ὴμέραις ένστήσονται καιροι χαλεποι
εσονταί γὰρ οϊ άνθρωποι φϊλαυτοι, φιλάργυροι, άλαζονες,
ὺπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεϋσιν, άπειθεϊς, άχάριστοι,
ὰνόσιοι, ὰστοργοι, ἀσπονδοι, διάβολοι, άκρατεϊς, άνήμεροι,
ὰφιλάργυροι, προδοται, προπετεϊς,τβτυφλωμένοι, φιλήδονοι
μᾶλλον ἢ φιλδθεοι, ἔχοντβς μδρφωσιν 8ὺσεβείας, τὴν δέ
δὑναμιν αϋτὴς ήρνημἐνοΓ και τοϋτους άποτρέπου, εκ
τοϋτων γὰρ εϊσιν οϊ ένδϋνοντες εϊς τὰς οικϊας και αϊχμαλωτϊζοντες γυναικάρια σεσωρευμἐνα άμαρτϊαις, άγομενα
έπιθυμϊαις ποικϊλαις, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε
εϊς έπίγνωσιν άλη θείας έλβεϊν δυνάμενα, δν τροπον δε
Ἰαννής καὶ Ἰαμβρῆς άντέστησαν τῶ Μωυσῆ, οϋτω και
οὑτοι άνθίστανται τὴ άληθείςι, αν9ρωποι κατεφθαρμένοι
τον νοϋν, άδοκιμοι περὶ τὴν πϊστιν, άλλ' οὑ προκδψουσιν
βπι πλεϊον.
(Τιμ. β' γ. 1 - 9)
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ΙΕΡΗ

ΜΟΝΗ

ΙΒΗΡΩΙΪ

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Ὁ ναὸς τῆς Ἰ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων τιμώμενος ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εὑρίσκεται εἰς τὸ μέσον εὐρυτάτης αὐλῆς. Ἰδρύθη τὸν ΙΑ' αἰῶνα, ἴσως εἶναι νεώτερος. Ὁ
νάρθηξ καὶ ὁ πύργος τοῦ ὡρολογίου καὶ πιθανῶς τὸ ἀριστερὸν
παρεκκλήσιον κατὰ τὸν ΙΖ' αἰῶνα, τὸ δὲ δεξιὸν τῷ 1725. Ἐχει
δύο σκοτεινοὺς προνάους καὶ περίστυλον ἐξωνάρθηκα, ἐκατέρωθεν δὲ τῶν προνάων δύο παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ
τῶν Ταξιαρχῶν. Τὸ τέμπλον κατεσκευάσθη ἐν ἔτει 1614.
Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ ναοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι τοῦ ΙΖ' αἰῶ
νος ἀντικαταστήσασαι, ὡς πανταχοῦ σχεδὸν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει,
ἄλλας ἀρχαιοτέρας καὶ φυσικὰ καλλιτέρας.
Κατὰ τῷ ἔτος 1795 ἐτοιχογραφήθη ὁ νάρθηξ ὑπὸ Νικηφόρου τινός. Αἱ συνθέσεις εἶναι παράδοξοι, ἀσυνήθεις καὶ ἐνίοτε
τρομακτικαὶ διότι εἶναι ἐκ τῆς ἀποκαλύψεως, τῶν ψαλμῶν καὶ
τῶν οἴκω.ν,
"Αλλος ναὸς μικρότερος εἶναι ὁ τοῦ Τιμίου Προδρόμου
ὅστις πιστεύεται ὑπὸ τῶν μοναχῶν ὡς ἀρχαῖον καθολικὸν τῆς
Μονῆς μιζροτέρας οὔσης ποτε. Ἰστορικὸν ὅμως παρεκκλήσιον
εἰναι τὸ προσημειωθὲν τῆς Πορταῖτίσσης.
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Μεταξὺ τῶν ἱερῶν λειψάνων ἐν τῇ Ἰερἀ ταύτῃ Μονῇ σημειοῦμεν τὰ ἐξῆς : Τίμιος Σταυρός, Κάλαμος, Χλαμίς, σπόγγος,
πέτρα ἐκ τοϋ Σταυροῦ εἰς τεμάχια μικρά. Αἶμα Ἁποστόλου Πέτρου, ὁ δεξιὸς ποῦς τῆς Σαμαρείτιδος, μικρὸν μέρος Ἁγ. Ἰγνατίου, μέρος χειρὸς Προκοπίου ἱερομάρτυρος, βραχίων Ἁγ. Μαρίνης, ἡ ἀριστερὰ χεὶρ ὁσίας Εὐπραξίας, ἀριστερὸς ποῦς Ἁγ.
Μιχαὴλ, Συνάδων, τεμάχια Γρηγορίου Νεοκαισαρείας καὶ ἱερομάρτυρος Νικήτα, αἱ κάραι τῶν Ἁγ. Θεοδώρου Παμφυλίας καὶ
Ἰεροθέου Ἰβηρίτου ἐκ Καλαμῶν, ἡ ἀριστερὰ Ἁγ. Βασιλείου
Ἁμασείας. Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ὑπῆρχε καὶ ἡ δεξιὰ ἥτις ἐν
ἔτει 1655 ἐδωρήθη εἰς τὸν Τσάρον Ἁλέξιον Μιχαήλοβιτς διὰ τοῦ
ἀρχιμ. αὐτῆς Διονυσίου διὰ τῆς ὁποίας τελουμένων ἐν Ρωσσ,ίᾳ
ἁγιασμῶν κατὰ τόπους ἠφανίζοντο τὰ καταστρεπτικὰ ἔντομα καὶ
ζωῖφια.
Ἑ φυάλη ἐγένετο τῷ 1614 ('Ἀθως σ. 176) ἐπιδιορθωθεῖσα
καὶ κοσμηθεῖσα δἁ ἀρίστων ζωγραφιῶν τῷ 1^63 ὑπὸ εὐλαβοῦς
τινὸς ὀνόματι Φιλίππου Νικολαἴδου.
Ὁ Κομνηνὸς ἀναφέρει ὅτι πρὸ τῆς μεγάλης πυρκαϊᾶς εἶχε
17 παρεκκλήσια ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Μονῆς διὰ ν' αὐξηθοῦν εἰς
τριάκοντα μετὰ τὴν πυρκαϊάν.
'Η βιβλιοθήκη τῶν χειρογράφων τῆς Ἰ. Μονῆς τῶν 'Ιβήρων εὑρίσκεται ἄνωθι τοῦ νάρθηκος τοῦ καθολικοῦ ναοῦ. 'Εντὸς αὐτῆς σώζεται καὶ μεσαιωνική τις ἱπποτικὴ στολὴ ἀποδιδομένη εἰς τὸν Τορνίκιον. Ταύτην ἀναφέρει καὶ ὁ Κομνηνὸς λέγων περὶ «τῶν θαυμαστῶν καὶ ἀχιλλείων ἁρμάτιον» τοῦ Τορνικίου, ἄτινα ὁ ἴδιος εἶδεν εἰς τὸ σκευαοφυλάκιον.
Ἑ βιβλιοθήκη αὕτη εἶναι μία ἀπὸ τὰς σπουδαιοτέρας τοῦ
Ἁγίου Ὄρους.
Ἑ βιβλιοθήκη τῶν ἐντύπων βιβλίων μέχρι πρὸ ὀλίγου εὑρίσκετο εἰς ἀκατάλληλον χῶρον, μετεφέρθη ὅμως τελευταίως μὲ
μεγάλας δαπάνας τῆς φιλοτίμου Μονῆς, εἰς καταλληλώτατον διαμέρισμα, συντελέσαντος πρὸς τοῦτο ἐκ τῶν πρώτων τοῦ ἐπιτρόπου τῆς Μονῆς Γέροντος Λεοντίου. Κατὰ τὴν γνώμην δὲ τοῦ
Διευθυντοῦ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἁθηνῶν κ. Κουρνούτου
ἡ βιβλιοθήκη τῶν ἐντύπων τῆς Ἰ. ταύτης Μονῆς εἶναι ἡ πλουσιωτέρα τῆς Ἑλλάδος, δεδομένου, ὅτι μεταξὺ τῶν 15.ΟΟΟ τόμων
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της εἰς Ἐλληνικά, Λατινικά, Σλαβονικά, Ρωσσικά, Γεωργιανικὰ
καὶ Γαλλικὰ περιέχει πλεῖστα ἀρχέτυπα, παλαιότυπα, πρώτας
ἐκδόσεις καὶ κυρίως πολυτίμους ἐκδόσεις Ἄ λ ν τ ο υ Μαούτ σ ι ο υ τοῦ γύωστοῦ φιλέλληνος.
Ὁ ἱερομ. Θεοδόσιος ὁ γράψας τὴν περὶ τῆς Μονῆς μνησθεῖσαν διήγησιν λέγει δτι τῷ 1511 εὑρὼν τὴν Μονὴν ἔχουσαν
ἔλλειψιν βιβλίων ἐφρόντισε περὶ τῆς εὑρέσεως τοιούτων καὶ πλεῖστα ἔκτοτε ἀφιερώθησαν (Ἄθως σ. 174-5).
'Επίσης ἐν ἔτει 1678 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Διονύσιος Δ' ὁ Μουσελίμης κατὰ τὴν δευτέραν αὐτοῦ πατριαρχείαν
ἀφιέρωσε τὴν βιβλιοθήκην αὐτοῦ εἰς τὴν Μονὴν ταύτην. Τὰς
βάσεις ὅμως, ουτως εἰπεῖν, τῆς βιβλιοθήκης ἔθεσεν ὁ Μητροπολίτης Ἄρτης καὶ Ναυπάκτου Νεόφυτος Μαυρομμάτης ἐκ Πάρου ὅστις ἐδώρησεν εἰς αὐτὴν ἄπαντα τὰ βιβλία του.
Οἱ ἀφιερωταὶ Πατριάρχης καὶ ἐπίσκοποι μεθ' ὁλοκλήρου
τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου, ἐν τῷ ἐπισ'ήμῳ ἀφιερωτικῷ
Γράμματι, διετύπωσαν φρικτοὺς ἀφορισμούς, ἀρὰς καὶ ἀναθέματα, ὅχι μόνον κατὰ τῶν κλεπτῶν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἀμελούντων τὴν καλὴν συντήρησιν τῶν βιβλίων, εἴτε χειρογράφων εἴτε
ἐντύπων φυλασσομένων ἐν τῇ Μονῇ.
. Οἱ χειρόγραφοι κώδικες, κατὰ τὸν Λάμπρου, ἧσαν πρὸ
5Οετίας 1381 χρονολογούμενοι ἀπὸ τοῦ Η'—ΙΘ' αἰῶνος. Σήμερον γνωρίζομεν ὅτιᾧπάρχουν ἐπὶ πλέον τριακόσιοι ἕτεροι παλαιοὶ ἐπίσημοι τοιοῦτοι. Ἑκτὸς δὲ τούτων ἔχει ἄπειρα χειρόγραφα παλαιὰ εἰς Ἰβηρικὴν γλῶσσαν.
'Επίσης εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν. τῶν Ἰβήρων σημειοῦμεν τὴν
ὕπαρξιν τῶν ἑξῆς χρυσοβούλλων: Κωνσταντίνου ΥΙ Πορφυρογεννήτου δύο τῶν ἐτῶν 946 καὶ 958, Ρωμανοῦ Π 96Ο, Βασιλείου Π Πορφυρογεννήτου 98Ο, Μιχαὴλ Παφλαγόνος 1Ο41,
Νικηφόρου Βοτανειάτου 1Ο78, Ἁνδρονίκου Π 1283, Μιχαὴλ
Κομνηνοῦ Παλαιολόγου 131Ο, Ἰωάννου Καντακουζηνοϋ 1351,
καὶ Ἰωάννου Παλαιολόγου 13δ7. 'Επίσης ἐξ πιττάκια Πατριαρχῶν καὶ βασιλέων τῶν ἐτῶν 1Ο81 —1118, γράμμα τοῦ τσάρου
Ἁλεξίου Μιχαήλοβιτς τοῦ 1669 καὶ ὀκάζιον τοῦ 1768.
'Η Ἰ. Μονὴ τῶν Ἰβήρων εἰχε πολλὰ μετόχια, ἤτοι εἰς
Πυργρύδια, Ἰερισσόν, Κασσάνδραν, Καλαμαριάν, Θάσον, Με-
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λένικον, Σέρρας, Καλύβια, 'Ηρακλείτσαν Θράκης, Σαμοθράκην,
Τένεδον, Κυδωνίας, Πασᾶ-Λιμάνι Πελοπόννησον, Γεωργίαν,
Βεσσαραβίαν κλπ. ἀλλὰ τὸ μέγιστον ὅμως τούτων ἧτο τὸ ἐν
Μόσχᾳ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὸ δωρηθὲν ὡς ἐσημειώσαμεν εἰς
τὴν Μονὴν τῷ 1651 ὑπὸ τοῦ τσάρου Ἁλεξίου Μιχαήλοβιτς καὶ
κατασχεθὲν ὑπὸ τῶν Σοβιέτ.
'Η πρὸς τὴν ἐν τῷ μετοχίῳ τούτῳ εἰκόνα, εὐλάβεια τοϋ
Ρωσσικοῦ λαοῦ δὲν εἶχεν δρια. Ἀπὸ τοϋ μεγαλυτέρου μέχρι
τοϋ μικροτέρου διηγωνίζοντο ποῖος πρῶτος νὰ χαιρετίσῃ τὴν
εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ δστις ἤθελε νὰ ψαλῇ ἁγιασμὸς ἔπρεπε
νὰ εἰδοποιήσῃ τουλάχιστον πρὸ μηνός. Ποία ἄλλη ἀπόδειξις
χρειάζεται; Τριάκοντα πέντε ἔτη συστηματικῆς θρησκευτικῆς καταπιέσεως, δὲν ἧσαν ἀρκετὰ διὰ νὰ σβύσουν τὴν φλόγα τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας τοῦ εὐγενοϋς Ρωσσικοῦ λαοῦ πρὸς τὴν
Πορταϊτισσαν. Ὄπως ἀνέγραψεν ὁ ἡμερήσιος τύπος τῆς 2ας
παρελθόντος Αὐγούστου, καθ' ἥν στιγμὴν ὁ πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Χριστόφορος, κατὰ τὴν εἰς Μόσχαν μετάβασίν του,
ἔψαλλε τὴν παράκλησιν πρὸ τῆς εἰκόνος τῆς Πορταῖτίσσης, πολλαὶ χιλιάδες Ρωσσικοῦ λαοῦ ἔκλαιον γονυκλινεῖς ἐντὸς καὶ. ἐκτὸς
τοῦ ναοῦ. Τὴν πίστιν αὐτὴν τῶν Ρώσσων Ὁρθοδόξων, μέλος
τῆς πατριαρχικῆς ἀκολουθίας παρέβαλε μὲ ἐκείνην τῶν εὐσεβῶν
Βυζαντινῶν.
Τὸ προσκύνημα τοῦτο ἐπέφερεν εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἰβή
ρων μεγάλα εἰσοδήματα, οἱ δὲ ἐκάστοτε ἀπεσταλμένοι ἀντιπρόσωποι τῆς Μονῆς εἰς τὸ τέλος τῆς ὑπηρεσίας των ἔφερον εἰςαὐτὴν καὶ διάφορα πολύτιμα σκεύη καὶ ἄμφια. Μεταξὺ αὐτῶν ἕν
μέγα εὐαγγέλιον ἀργυρόχρυσον διαστάσεων Ο.64χΟ.48 καὶ βάρους τεσσαράκοντα κιλῶν κατάφορτον μὲ διαφόρους πολυτίμους
λίθους, εἶναι δῶρον τοϋ μεγάλου Πέτρου, μία δὲ ὁλόχρυσος ἐπτάφωτος λυχνία δῶρον τῶν ὁμογενῶν μας τῆς Ρωσσίας, τῆς μεγάλης καὶ εὐλαβοῦς αὐτῆς χώρας, ἥτις ἐὰν πρὸς στιγμὴν καὶ ἐξ
ἀφορμῆς τοῦ χρεωκοπημένου ὑλισμοῦ εἰσῆλθεν εἰς ενα σάλον
διακοπείσης ἐκ τούτου τῆς κανονικῆς αὐτῆς ζωῆς, ἐν τούτοις
δὲν θὰ βραδύνῃ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς αὐτήν, ἐὰν ἡ παρατηρουμένη
ἢδη ἐν αὐτῇ ἐκστρατεία ὑπὲρ τῆς ἠθικῆς ζωῆς εἶναι εἰλικρινής.
Τοῦτο ὅμως μόνον διὰ τῆς ζωντανῆς χριστιανικῆς πίστεως εἶναι
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δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ, πρὸς τὴν ὁποίαν, οἱ σημερινοὶ
ἡγέται αὐτῆς, ο'χι μόνον θὰ πρέπῃ ν' ἀφίσουν ἐλευθέραν τὴν
ὁδὸν εἰς τὸν εὐσεβῆ Ρωσσικὸν λαόν, ἀλλὰ νὰ ἐπανέλθουν καὶ
αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, ὁιολογοῦντες τὸ μέγιστον σφάλμα τῆς ἐκ τοῦ
τοῦ Θεοῦ ἀπομακρύνσεώς των.
Πρὸ εἰκοσαετίας πρὸ τῆς καταρρεύσεως τοῦ τσαρικοῦ καθεστῶτος, προέβη εἰς τὴν ἀνακαίνισιν τοῦ ὡςἄνω Μετοχίου φέρον
τὸ ὅνομα «γραικικόν» καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ ἐκ Ζακύνθου ἀρχιμ.
Γερασίμου ἀνοικοδομήθη μεγαλοπρεπὲς οἰκοδόμημα πρὸς τιμὴν
τοῦ Ἑλληνικοῦ ὀνόματος καὶ τῆς Ἰ. Μονῆς 'Ιβήρων. 'Ἑδη
ἀπωλέσασα τὸ μονύδριον τοϋτο καὶ τὰς εἰς τὰς Ροτσσικὰς Τραπέζας καταθέσεις αὐτῆς, διέρχεται οἰκονομικὰς στενοχωρίας.
Ἑ φιλοξενία τῶν Ἰβηριτῶν ἧτο ἀσύγκρητος κατὰ τὰς βεβαιώσεις τῶν παλαιῶν. Ὄταν ἔβλεπον ἐπισκέπτας ἐξ ἀποστάσεως, ἐξήρχοντο οἱ πρὸς τοῦτο ἐντεταλμένοι καὶ τοὺς ὑπεδέχοντο
πολὺ ἔξω τῆς Μονῆς. Ὁμοίως ἡ φιλαδελφία ἔφθασε μέχρι σημείου νὰἱδρύσουν καὶ διατηρήσουν ἐπὶ μακρόν, εἰς εἰὀικὸν οἴκημα, λεπροκομεῖον εἰς τὸ ὁποῖον εὗρον ἄσυλον ἑκατοντάδες ἀσθενῶν. Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς δουλείας, περιέτρεχον μοναχοὶ τῆς
Μονῆς ὁλόκληρον τὴν ἐλευθέραν καὶ δούλην Ἑλλάδα καὶ περισυνέλλεγον τοὺς ἀπόρους πάσχοντας ἐκ τῆς ἀσθενείας ταύτης.
Τοῦτο ἐν ἔτει 1617 ὑπῆρχε ('Ἁθως σ. 176) Ἐπίσης τῷ 17Ο1 ὁ
Κομνηνὸς ἀναφέρει τὴν ὕπαρξίν του διὰ νὰ διατηρηθῇ μέχρι
τῶν τελευταίων προπολεμικῶν χρόνων δηλ. πρὸ 15τίας. Τοῦτο
καὶ μόνον δύναται νὰ κατατάξῃ τοὺς ἀγαπητοὺς Ἰβηρίτας εἰς τὴν
πλέον ἀνωτέραν βαθμίδα μεταξὺ τῆς Ἁγιορειτικῆς ὁλομελείας
καὶ τοῦ συγχρόνου μοναχισμοῦ.
Εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἰβήρων ὑπάγεται καὶ ἡ σκήτη τοῦ
Τιμίου Προδρόμου ἐν τῇ ὁποίᾳ ὑπάρχουν 12 καλῦβαι μετὰ 25
περίπου ἀσκητῶν ἀσχολουμένων εἰς διαφόρους ἐργασίας. Τὸ
κυριακὸν αὐτῆς φέρει χρονολογίαν 1799, ἡ δὲ ἴδρυσις αὐτῆς
χρονολογεῖται πρὸ τοῦ 173Ο.
Ἑ Μονὴ ἔχει σήμερον 19 κελλία (14 Ἐλληνικὰ καὶ 5 ρωσσικὰ) ἐντὸς καὶ πέριξ τῶν Καρυῶν. Ὁσαύτως μέγα ἀντιπροσωπεῖον ἐν Καρυαῖς μὲ ναϊσκον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Β ΠΡΟΤΗ ΕΟΡΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΜΗΗΜΗ ΤΟϊ ΟΠΟΥ ΗΙΚΟΙΗΜΟΥ
Τὴν 2αν Ἰουλίου ἡ Ἰερὰ Κοινότης ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν
προσκλήσεως τῶν Κ Ἰερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους καὶ δά
αὐτῶν ἁπάντων τῶν ἐξαρτημάτων εἰς πάνδημον παναγιορειτικὴν
ἐορτὴν καὶ πανήγυριν, ἐπὶ τῇ πρώτῃ μνήμῃ τοῦ ἐν τῇ χορείᾳ
τῶν Ἁγίων ἐνταχθέντος, ὑπὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου.
Ἑ τελετὴ ὡρίσθη διὰ τὴν 14ην Ἰουλίου προε^αρχούσης ἐν
αὐτῇ τῆς Πατριαρχικῆς ἀποστολῆς ἐκ τῶν σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Δέρκων κ. Ἰακώβου καὶ Ροδοπόλεως κ. Ἰερωνύμου,
τῶν ὁποίων ἡ ἔλευσις ἀνεκοινώθη διὰ τηλεγραφήματος πρὸς τὴν
Ἰ. Κοινότητα τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου.
Οὔτω ἀπὸ τῆς 12ης τοῦ αὐτοῦ μηνὸς κατέφθανον εἰς
Καρυὰς οἱ Καθηγούμενοι καὶ προϊστάμενοι τῶν Ἰ. Μονῶν καὶ
αἱ ἀντιπροσωπεῖαι τῶν σκητῶν, κελλίων καὶ τῆς ἐρήμου.
Τὴν πρωῖαν τῆς 13ῃς καὶ ὡραν 2αν πρωῖνὴν (βυζαντινὴν)
οἱ κώδωνξς τοῦ ἱστορικοὐ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου προαναγγέλουν
τὴν ἀπὸ τῆς κορυφογραμμῆς κάθοδον τῶν ἀναμενομένων
ἀρχιερέων.
Ἑ Ἰερὰ Ἐπιστασία ἐν σώματι, ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης π. Μηλιτουπόλεως κ. Ἰερόθεος, ὁ ἀναπληρῶν τον κ.
διοικητὴν Ἁγ. Ὄρους γραμμαι.εὺς τῆς Διοικήσεως, ὁ διοικητὴς
Χωρ5κῆς καὶ πλῆθος μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ὑποδέχονται τὴν
Πατριαρχικὴν ἀποστολὴν πρὸ τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἰ. Μ.
τῶν Ἰβήρων. Ἐκεῖθεν κατευθύνονται εἰς τὸ μέγαρον τῆς Ἰ.
Κοινότητος ἕνθα ἀναμένουν ἐν παρατάξει οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς
Ἰ. Κοινότητος καὶ οἱ ἔκτακτοι ἀπεσταλμένοι τῶν Ἰ, Μονῶν τοὺς
ὁποίους συνιστᾶ ὁ πρωτεπιστάτης. Εἰς τὴν κλίμακα τῆς Ἰ.
Κοινότητος περιβάλλεται ὁ σεβασμιώτατος Δέρκων ἀρχιερατικὸν
μανδύαν καὶ ἐν μέσω συνεχῶν κωδωνοκρουσιῶν καὶ ἥμνων τῶν
ἱεροψαλτῶν ἀνέρχονται εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν καὶ καταλαμβάνουν θέσεις ἐκατέρωθεν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιον Ἐστὶν» καὶ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ ὁσίου
Νικοδήμου.
Ἐπακολουθεῖ συναπτὴ καὶ ἡ εὐλογία τῶν παρισταμένων
ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου Δέρκων καὶ εὐθὺς ἀναγιγνώσκεται ὑπὸ
τοϋ ἀρχιγραμματέως τῆς Ἰ. Κοινότητος Γερ. Ἀλεξάνδρου
Λαυριώτου ἐν εὐλαβείᾳ καὶ συγκινήσει καὶ εἰς ορθίαν στᾶσιν
ἁπάντων ἱσταμένων τὸ ὑπ' ἀριθ. 1774) 19.7.1955 διαπιστευτήριον Γράμμα τοῦ Παναγιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Δεσπότου
Κυρίου Ἁθηναγόρου ἔχων οὔτω :
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«Ὁσιώτατοι Ἑπιστᾶιαι καὶ Ἁντιπρόσωποι τῆς Ἰ. Κοινότητος τοῦ 'Αγίου Ὄρους τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ τῆς ἡμῶν
Μετριότητος, χάρι εἴη τῇ ὑμῶν Ὁσιότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.
Ἁποφάσει τῆς ἁγίας καὶ Ἰ. Συνόδου ἔρχονται εἰς 'Ἁγιον
Ὄρος οἱ ἱερώτατοι Μητροπολῖται καὶ λίαν ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐν
Χριστῷ ἀδελφοὶ Δέρκων κ. Ἰάκωβος καὶ Ροδοπόλεως κ. Ἰερώνυμος, ἴνα παραστῶσι τῶν Ἰερῶν ἀκολουθιῶν, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ
τοῦ ἄρτι ὑπὸ τῆς 'Εκκλησίας τοῖς ἁγίοις συναριθμηθέντος Ὁσίου
Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, κομίζοντες τὴν σχετικὴν 1Ιατριαρχικὴν ἡμῶν καὶ Συνοδικὴν Πρᾶξιν καὶ τὴν ὑποβληθεῖσαν ἀσματικὴν ἀκολουθίαν, κεκυρωμένην, συσκεφθῶσι δὲ
μεθ' ὑμῶν καὶ ἐπὶ ἄλλων τινῶν προβλημάτων τοῦ Ἰεροῦ τόπου.
Χαίροντες ἐπὶ τούτοις χαρὰν μεγάλην, πεποίθαμεν ὅτι αἱ
ἱεραὶ ἀκολουθίαι διεξαχθήσονται μετὰ τῆς εἰθισμένης ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει κατανύξεως, ἀναπεμπομένων α'ένων πρὸς τὸν Πανάγαθον
Θεόν, δαψιλῶς καταπέμψαντα τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος Αὐτοῦ ἐπὶ
τὸν Ἰερὸν Τόπον τῇ ἀναδείξει τοῦ Ὁσίου καὶ ὅτι τοῖς διαληφθεῖσιν ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς γενήσεται μερίμνῃ πρόφρονι τῆς
'Υμετέοας ἀγαπητῆς ὁσιότητος ἡ προσήκουσα πανταχοῦ φιλόφρων ὑποδοχὴ καὶ δεξίωσις, καὶ παρασχεθήσεται ἄμα αὐτοῖς
πᾶσα περιποίησις κατὰ τὸ διάστημα τῆς αὐτόθι παραμονῆς αὐτῶν, καὶ τὰ κράτιστα αἰτούμεθα παρὰ Θεοῦ, Οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ
ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ τῆς Ἰσιότητος ὑμῶν Ὁ Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ».
Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος ἐπακολουθεῖ προσφώνησις τῆς Ἰ. Κοινότητος διὰ τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Ἰ. Μ. Μεγ. Λαύρας προηγ. Νικάνδρου ὅστις διαδηλοῖ
τὴν συγκίνησιν καὶ τὴν χαρὰν τῶν ἀντιπροσώσων τῆς Ἰ Κοινότητος καὶ πάντων τῶν παρισταμένων διὰ τὴν παρουσίαν τῆς
σεβαστῆς Πατριαρχικῆς Ἁποστολῆς ἥτις ἀποτελεῖ ἐκδήλωσιν τῆς
ἰδιαιτέρας στοργῆς καὶ ἀγάπης τῆς 'ΑὌ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κου Ἁθηναγόρου καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἁγίας
Ἰ. Συνόδου. Ὁμοίως τονάζει καὶ τὴν ἀφοσίωσιν τοῦ Ἰεροῦ
ἡμῶν τόπου πρὸς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν. συνεχιζομένην ἐπὶ δέκα ὁλοκλήρους αἰῶνας κατὰ τοὺς ὁποίους αὕτη
συνεμμερίσθη ἁπαντα τὰ δεινὰ αὐτοῦ καὶ τὰς στιγμὰς τῆς χαρᾶς. “Ηδη μεταδίδει εἰς ἡμᾶς τὴν χαρὰν διὰ τῆς εὐλογίας, τοῦ
κύρους καὶ τῆς σφραγίδος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίας
διὰ τοῦ Κανονικοῦ Αὐτῆς τῆς κατατάξεως μεταξὺ τῆς χορίας
τῶν Ὁσίων τοῦ μεγάλου διδασκάλου Νικοδήμου, πρᾶξιν ἥν ἐπεδοκίμασεν ὁλόκληρος ὁ ἡμερήσιοςκαὶ περιοδικὸς τύπος ἐσωτερικοῦ
καὶ ἐξωτερικοῦ, διότι ὅιιοιον μὲ τὸν Ὄσιον Νικόδημον δὲν ἔχει
νὰ ἐπιδείξῃ ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας ἡ ἱστορία τῆς 'Εκκλησίας.
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Ἁντιφωνῶν ὁ σεβασμιτοτατος Μητροπολίτης Δέρκων λέγει
τὰ ἀκόλουθα:
«Μὲ ἱερὰν συγκίνησιν ἀλλὰ καὶ μὲ ἰδιάζουσαν χαρὰν εὑρΗ
σκόμεθα σήμερον ἐν μέσῳ ὑμῶν, κομισταὶ τῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν τῆς Μητρὸς ἡμῶν Μεγ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῶν
συγχαρητηρίων τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος καὶ τῆς περὶ
Αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἰ. Συνόδου πρὸς ὅλους ὑμᾶς τοὺς ἐκπροσώπους ἐνταῦθα τῶν ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους ἡμῶν, ἐπὶ τῇ ἐντάξει εἰς τὸ ἐορτολόγιον τοῦ ἐν Ὁσίοις
Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, τῶν εὐχῶν λέγομεν
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἰ. Συνόδου πρὸς τὴν ἱερὰν ταύτην Κιβωτὸν τῆς εὐσεβείας, τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς προγονικῆς ἡμῶν σοφίας, ἴνα ὡς κατὰ τὸ παρελθὸν
καὶ ἐφεξῆς ἀκτινοβολῇ ἀνὰ τὸν κόσμον εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου
ἡμῶν Θεοῦ. Παρατηρεῖται εἴπερ ποτε ἄλλοτε μία παγκόσμιος
μεταστροφὴ καὶ ἀνάγκη, μία δίψα δύ ἀναγέννησιν ἐν Χριστῷ
καὶ ἀνάπλασιν. Ἀπὸ τὰς ἱστορικὰς ἐπάλξεις δὲ ταύτας τῆς 'Ορθοδόξου κατ' Ἀνατολὰς ἡμῶν 'Εκκλησίας, ὅπου ἐν Χριστῷ πέ
νητες, ἀπὸ αἰώνων φιλοτίμως καὶ ἀξιοζήλως εἰς τελείωσιν ἑαυτῶν τῷ Θεῷ ἀφιέραισαν, ἀναμένομεν, ὡς κατὰ τὸ παρελθόν,
τοὺς άιμητὰς τῶν ὁσίων, μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν τῆς Πίστεως ἡμῶν, ἴνα μεταλαμπαδεύσωσι μὲ τὴν εὐσέβειαν καὶ ἀρετήν των, τὰς ἀληθείας τοῦ Ἰεροῦ Εὐαγγελίου, τὰ διδάγματα
τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς 'Εκκλησίας, τῆς κατὰ Ἀνατολὰς διὰ
τὴν ἐπικράτησιν ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀνθρώπων τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ.
Εἶθε ὁ Θεός, ἱκεσίαις τοῦ ἐν ἁγίοις Ὁσίου ἡμῶν Πατρὸς
Νικοδήμου τοῦ Ἀγιορείτου, ἐνισχύῃ καὶ φωτίζῃ πάντας ὑμᾶς
εἰς δόξαν τῆς Ἁγίας 'Εκκλησίας ἡμῶν».
Ἑ τελετὴ τῆς ὑποδοχῆς ἐπερατώθη τὴν 4ην πρωῖνήν. Τὴν
9ην δὲ ἀπογευματινὴν ἤρξατο ἡ κυρίιος τελετὴ τῆς μνήμης τοῦ
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου. 'Υπερπλήρης ἡ μεγάλη
αἴθουσα καὶ οἱ εὐρύτατοι διάδρομοι τοῦ κτιρίου πανηγυριστῶν.
Οἱ κώδωνες τοῦ Πρωτάτου ἁρμονικῶς παραγγέλουν τὴν ἐκκίνησιν τῆς μεγάλης λιτανείας, συμφώνως μὲ τὸ προκαθορισθὲν πρόγραμμα καὶ τὴν τάξιν. Θεσπέσιοι ὕμνοι μεγάλης χωρωδίας ἐκ
τῶν καλλιτέρων ἱεροψαλτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους πληροῦν μελωδίας τὴν πλατείαν πέριξ τοῦ Ἰ. Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου καὶ τὰς
Καρυάς, καθ' ἥν στιγμὴν μεταβαίνουν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον
τῆς Ἰ Μ. Βατοπεδίου ἔνθα ὑπάρχει πλέον εὐρύχωρος ναὸς τῶν
ἄλλων ἀντιπροσωπείων, καθόσον ὁ Ναὸς τοῦ Πρωτάτου ἀποστεγασθεὶς λόγῳ τῶν ἐν αὐτῷ ἐργασιῶν δὲν ἧτο δυνατὸν νὰ
χρησιμοποιηθῆ. Ὁ σεβάσμιος Γέοων Μητροπολίτης Δέρκων ἐνδε-
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δυμένος τὸν ἀοχιερατικὸν μανδύαν καὶ ἐν μέσῳ τῶν Μητροπολιτῶν Ροδοπόλεως καὶ Μηλιτουπόλεως, μὲ μεγάλην συγκίνησιν
εἰς τὴν πρώτην στάσιν ἔξωθι τοῦ Ἰ. Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου ἐκφωνεῖ «ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκάπου ἡμῶν Ἁθηναγόρου»....«ὑπὲρ τῶν
ἀειμνήστων βασιλέων ἡμῶν Νικηφόρου καὶ Ιωάννου...» ἐζφωνήσεις ἐπαναλαμβανόμεναι ἐπὶ μίαν χιλὶετηρίδα χωρὶς διακοπὴν
καὶ κατὰ τὴν μακρὰν περίοδον τῆς δουλείας. Βαθεία συγκίνησις
κατέχει τοὺς πάντας, τὰ δάκρυα δὲν δύνανται νὰ συγκρατηθοῦν
ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τῶν κτιτόρων τοῦ ἔμπροσθεν αὐτῶν Ναοῦ εἰς
τὸν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλῆθος ἁγίων πατέρων ἐν οἶς καὶ
ὁ ἐορταζόμενος Ὄσιος Νικόδημος ὅστις ἐκάρη καὶ μοναχὸς ἐντὸς
αὐτοῦ.
Ἑ λιτανεία φθάνει μέχρι τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Μονῆς,
εἰσέρχεται εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ ψάλλεται ὁ Μέγας Ἑσπερινός,
τὴν δὲ 8ην νυκτερινὴν ὁ 'Ὁρθρος κατὰ τὴν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
βυζαντινὴν τάξιν.
Κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ἐλάχιστοι ἱερεῖς ἔλαβον μέρος
λόγῳ στενότητος χώρου. Μετὰ δὲ τὸἱ. Εὐαγγέλιον ἀναγιγνώσκεται ὑπὸ τοῦ Πρωθιερέως βραδέως καὶ εὐκρινῶς ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Νικοδήμου εἰς Ὄσιον ἔχουσα οὔτω :
«Ἁθηναγόρας 'Ελέῳ Θεοῦ Ἁρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.
Τοὺς ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ κατορθώμασιν ἀρετῆς διαπρέψαντας, καὶ μετὰ τὴν ἀποβίωσιν εὐλαβεῖσθαι καὶ τιμᾶν, ἐτησίοις τε τελεταῖς καὶ ἐγκωμίων ὕμνοις γεραίρειν, ὅσιον καὶ τῷ
τῆς Ἐκκλησίας πληρώματι λυσιτελέστατον πέφυκεν ἐκεῖνο μέν,
ὅτι ὁ τοῖς κατ' ἀρετὴν βεβιοκῶσιν ἀπονεμόμενος ἔπαινος εἰς
αὐτὸν τὸν Θεὸν ἀναφέρεται, παρ' Οὗ πᾶσα ἀρετὴ εἰς ἀνθρώ
πους, ὤς ποὺ θεολογῶν ὁ τῆς Θεολογίας ἐπώνυμος ἀποφαίνεται
Γρηγόριος, τοῦτο δ' ἐπειδὴ ὁ περὶ τὰ καλὰ ἔπαινος, τοὺς μὲν
ραθύμους καὶ ὀκνηροὺς πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς κατόρθωσιν παραζηλοῖ καὶ προτρέπεται.
Ἑπειδὴ τοίνυν τοιούτοις ἐξόχοις ἀρετῆς κατορθώμασι διακέκριται καὶ ὁ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, κατ' ἀρχὰς μὲν ἐν τῇ Ἰερὰ
Βασ. Πατριαρχικῇ καὶ Σταυροπηγιακῇ Μ. τοῦ Διονυσίου, ἐν ἧ
καὶ τὸ ἱερὸν ἐδέξατο σχῆμα, ἀκολούθως δὲ ἐν τῇ Ἰ. Β. Πύχικῇ
καὶ Σταυροπηγιακῇ Μ. τῆς Μεγ. Λαύρας καὶ ἀλλαχοῦ, βιώσας
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁσιότητι μὲν καὶ ἁγὶότητι βίου τύπον
τοῦ κατὰ Χριστὸν πολιτεύματος καὶ ζῶσαν ἀρετῆς εἰκόνα ποικίλοις δ' ὀρθοδόξοις καὶ ψυχωφελέσι συγγράμμασι διδάσκαλον
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἑαυτὸν παραστήσας καὶ ἀναδείξας, ἡ Μετριότης ἡμῶν μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς
Ἰερωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
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ματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, πρὸς τὴνθεάρεστον πολιτείαν καὶ τὰς πράξεις καὶ τὰ κατορθώματα αὐτοῦ
ἐπιδόντες, καὶ τῆς κοινῆς τῶν πιστῶν ὧφελείας προνοούμενοι,
πρὸς δὲ λαβόντες ὑπ' ὅψιν καὶ ὅσα δύ ἀναφορᾶς αὐτοῦ πρὸς τὴν
Ἐκκλησίαν, ἐξ ὀνόματος καὶ πάντων τῶν ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει
ἐνασκουμένων Ὁσιωτάτων Μοναχῶν, ὑπέβαλεν ὁ τοῦ ἐν Καρυαῖς Κελλίου Λαυριώτης Γέρων Ἁνανίας, αἰτούμενος ὅπως, ἡ
ἐπέτειος τοῦ θανάτου αὐτοῦ καθιερωθῇ ἐν τιμῇ ἁγίου, ἔγνωμεν,
συνῳδᾶ τοῖς πρὸ ἡμῶν θείοις Ι1ατράσι τῷ κοινῷ τῆς 'Εκκλη
σίας ἔθει κατακολουθοῦντες, τὴν προσήκουσαν τοῖς θείοις ἀνδράσιν ἀπονεῖμαι αὐτῷ τιμήν.
Διὸ καὶ θεσπίζομεν συνοδικῶς καὶ διοριζόμεθα καὶ ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει διακελευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νυν καὶ εἰς τὸ
ἑξῆς εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἄπαντα Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης συναριθμῆται τοῖς ὁσίοις καὶ Ἀγίοις τῆς 'Εκκλησίας ἀνδράσιν, ἐτησίοις ἱεροτελεστίαις καὶ ἁγιαστείαις τιμώμενος καὶ ὔμνοις ἐγκωμίων γεραιρόμενος τῇ' ιδ Ἰουλίου, ἐν ἧ μακαρίως πρὸς τὸν
Κύριον ἐξεδήμησεν.
Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ ἡ παροῦσα
Πατριαρχικὴ ἡμῶν καὶ Συνοδικὴ Πρᾶξις, κατασιρωθεῖσα μὲν
καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ' ἡμᾳς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 'Εκκλησίας, ἐν ἴσῳ δὲ καὶ ἀπαραλλάκτῳ
ἀποσταλεῖσα τῇ Ἰερὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους Κοινότητι πρὸς κατάθεσιν ἐν τοῖς οἰκείοις Ἁρχείοις.
Ἐν ετει σωτηρίῳ 1955, κατὰ μῆνα Μάϊον (λά) Ἑπινεμήσεως Η'.
Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλειος ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ἀποφαίνεται.
Ὁ Δέρκων Ἰάκωβος
Ὁ Χαλκηδόνος Θωμᾶς
Ὄ Πριγκηπονήσου Δωρόθεος Ὄ Θεοδωρουπόλεως Λεόντιος
Ὁ Εἰρηνουπόλεως Κωνσταντῖνος
Ὁ Σάρδεων Μάξιμος
Ὁ Ἰκονίου Ἰάκωβος
Ὁ 'Ἰμβρου καὶ Τενέδου Μελίτων
Ὁ Φιλαδελφίας Ἰάκωβος
Ὁ Ροδοπόλεως Ἰερώνυμος
Μετὰ τὸ πέρας τῆς πρώτηςἸαύτης Θείας λειτουργίας ἐπὶ
τῇ καθιερώσει τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου, κατὰ σύμπτωσιν ἡμέραν
Τετάρτην καθ' ἥν ἡμέραν ἀνεπαύθη, οἱ σεβασμιώτατοι Δέρκων,
Ροδοπόλεως καὶ Μηλιτουπόλεως περιστοιχούμενοι ὑπὸ τῶν λοιπῶν
ἱερέων, τῶν ἀντιπροσώπων, καθηγουμένων καὶ ὁλοκλήρου τοῦ
ἐκκλησιάσματος ἐπανέφερον εἰς τὰ ἴδια τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς
Θεομήτορος καὶ τὴν Τιμίαν Κάραν τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου. Ἁκολουθεῖ δεξίωσις ἐκ μέρους τῆς Ἰ. Κοινότητος, καθ' ἥν ὁ σεβασμιώτατος Δέρκων ἀνέπτυξε διὰ μακρῶν τὴν σημασίαν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ὡς παγκοσμίου κιβωτοῦ ἠθικῶν ἀξιῶν, ὡς Μουσείου,
ὡς Διδᾳσκαλείου καὶ ὡς προσκηνύματος, ἐξάρας ἰδιαιτέρως τὴν
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πνευματικὴν δρᾶσιν σοφωτάτων μοναχῶν ἐν οἶς καὶ ὁ ἑορταζόμενος Ὄσιος Νικόδημος, μὲ τὰς 2Ο Ἰερὰς Μονὰς ὡς Κέντρα
ἀκτινοβολίας καὶ μεταλαμπαδεύσεως τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν
καὶ τοῦ Χριστιανικοῦ πνεύματος.
Ἐπήνεσε τὴν ἐπὶ αἰῶνας ὁμοσπονδιακὴν τοῦ “Αθω ὀργάνωσιν χριστιανικῆς Δημοκρατίας ὡς ὑπόδειγμα νέας ἐν τῷ κόσμῳ.
ὀργανώσεως, εἰς συναδέλφωσιν τῶν λαῶν τῆς γῆς, ἀνασκοπήσας
δὲ τὴν διὰ τῆς εὐσεβείας καὶ ἀρετῆς, ἐν νηστείαις καὶ προσευχαῖς, ἀπόκτησιν ὑπὸ τῶν Μοναχῶν διορατικοῦ χαρίσματος καὶ
τὴν λεπτότητα χειρισμοῦ Ἐθνικῶν εἰσέτι ζητημάτων ὑπὲρ τοῦ
σκληρῶς δοκιμασθέντος χριστιανικοῦ κόσμου (Μοναχοὶ Σινᾶ Γεννάδιος κλπ ), τονίσας ὅτι ἀποκλειστικῶς Μοναχοὶ ἧσαν ἐκεῖνοι οἴτινες πρῶτοι μετὰ τὴν κατάρρευσιν τοῦ βυζαντίου ἐπέτυχον
ἀπὸ τὸν κατακτητὴν ἀσυδοσίαν καὶ ἐλευθερίαν αὐτῶν, εὐεργετήματα ἄτινα καλλιεργηθ.έντα ἐν τῷ μεταξὺ ὑπ' αὐτῶν καὶ γενικῶς τῆς 'Εκκλησίας ἔφερον τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὸ "Εθνος ἡμῶν.
Κατέληξε δὲ μὲ τὴν εὐχὴν ὅπως τὸ Ἅγιον 'Ὁρος'ἡγηθῇ τῆς
μεγάλης ἰδέας, τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας, τῶν λαῶν τῆς γῆς,
ὅσοι δὲ τῶν Μοναχῶν δὲν θὰ καταστῶσι στρατὸς τῆς εἰρήνης,
ἐδῶ παραμένοντες διὰ τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιδράσεώς των καὶ διὰ
τῶν συγγραφῶν καὶ τῆς ἀρετῆς των, αἰχμαλωτίζοντες τοὺς εὐσεβεῖς ἐπισκέπτας, συντελέσωσι δΓ'αὐτῶν εἰς τὴν ἀναγέννησιν τῶν
Χωρῶν ἐξ ὧν προέρχονται. Οὕτως ὁ ἑορταζόμενος ἄγιος θὰ εὕρῃ
τοὺς μιμητάς του εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἡμῶν.
Τὴν ὅλην μνημειώδη καὶ ἱστορικὴν ταύτην τελετήν, κλείει
ὁ πανηγυρικὸς λόγος τοῦ εἰσηγητοῦ τῆς Ἰ. Κοινότητος καθηγουμένου τῆς Ἰ. Μ. Διονυσίου ἀρχιμ. Γαβριὴλ ἔχων ὡς ἐξῆς:
«Πόθος διακαὴς καὶ πολυχρόνιος τοῦ Ἰεροῦ ἡμῶν τόπου
πληροῦται σήμερον διὰ τῆς καθιερώσεως τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου
καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ
χαρὰ μεγάλη γίνεται εἰς τὸ Ὄρος τὸ Ἅγιον διὰ τὸ ἱστορικὴν
καὶ πανευφρόσυνον τοῦτο γεγονός, Ἑ εὐδοκία καὶ ἐπινεύσει τοῦ
Παναγάθου Θεοῦ, ληφθεῖσα ἀπόφασις παρὰ τῆς Μητρὸς 'Εκ
κλησίας, δὲν ἐπιβραβεύει μόνον ἄνδρα μεμαρτυρημένης ἀρετῆς
καὶ ὁσιότητος, δὲν ἐπαμείβει μόνον διδάσκαλον εὐσεβέστατον
καὶ συγγραφέα ὀρθοδοξότατον, ἀλλὰ. ἐπικυροῖ καὶ ἄπαξ ἔτι τὴν
ἱστορικὴν ἀλήθειαν ὅτι ἡ σεμνὴ παράταξις τοῦ κατὰ ἀνατολὰς
ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, δὲν ἔπαυσε νὰ προσφέρῃ τῷ Κυῳίῳ, ὡς
τὸ πάλαι οὕτω καὶ νῦν τέκνα πιστὰ καὶ ἀμώμητα, ψυχὰς ἀναλυθείσας εἰς τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον.
Πολλοὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν, ἀδημονοῦντες ὡς μὴ ὤφειλε, διὰ
τὴν κάπως χρονίσασαν λύσιν τοῦ ζητήματος παρὰ τῇ Μητρὶ
Ἐκκλησίᾳ, ποικιλοτρόπως ἐσχολίαζον τοῦτο, ἀγνοοῦντες, ὡς φαί-
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νεται ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὰ τοιαύτης φύσεως ζητήματα ἧτο ἀνέκαθεν καὶ εἶναι εἰσέτι, χάριτι Χριστοῦ, λίαν συντηρητική, λησμονοῦντες ἴσως, ὅτι εἰς τὸ πάνσεπτον ἐκεῖνο θρησκευτικόν μας Κέντρον, τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἁγιολογικὰ ζητήματα, ἐξετάζονται μετὰ μεγάλης προσοχῆς καὶ λεπτομεροῦς ἀναλύσειος καὶ ἀποφασίξονται μετὰ πολλῆς τῆς συνέσεως, καὶ περισκέψεως, Ἑ πάγκαλος ἐκείνη νύμφη προσέχει πάντοτε ἴνα παραστήσῃ ἐαυτὴν ἄμωμον τῷ Χριστῷ μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ρυτίδα
ἀντικανονικότητος καὶ ἀκατάκριτον ἐν ταυτῷ εἰς τὴν συνείδησιν
τοῦ χριστωνύμου Αὐτῆς πληρώματος καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ παγκοσμίου χριστιανισμοῦ.
Εἶναι πρὸς τιμὴν μεγάλην καὶ δόξαν ἄφδιτον τῆς Ἐκκλη
σίας μας,. ὅτι δὲν σπεύδει εἰς καθοσιώσεις καὶ ἁγιοποιήσεις ἀλλ'
ἀναθέτει μακροθύμως εἰς τὸν τὰ πάντα εὐδιάζοντα χρόνον, ἴνα
ἐκεῖνοςλύσῃ τὴνἀχλὴντῶν τυχὸν προκαταλήψεων, ἐκεῖνος αἰθριάσῃ
τὴν ἀτμόσφαιραν ἀπὸ προσωπικὰ συναισθήματα. Γνωρίζει ἡ ἁγία
ἡμῶν Ἑκκλησία νὰ ἀναμένῃ εὐαγγελικῶς τὸν πρέποντα χρόνον,
ϊνα ἐκ τοῦ καρποῦ τὸδένδρον γνωρίσῃ, καὶ προσέχει τὰς κρίσεις
τῆς κοινῆς γνώμης, ὡς ποτὲ ὁ Κύριος, ὅτε ἠρώτα τοὺς μαθητὰς
Αὐτοῦ τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι, αὐτὴ εἶναι ἡ τάξις
ἡ ἐπαινουμένη τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτὴ εἶναι ἡ στάθμη ἡ ἀκριβὴς καὶ ἀλάθητος εἰς τὰς κρίσεις της, αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς
κατὰ πάντα εὐλόγου καθυσιερήσεως, περὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν
τακτοποίησιν τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου, Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου.
Ἁλλαι Ἑκκλησίαι ἀποστάσαι τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ
φρονήματος, ἐναβρύνονται διὰ τὴν ἀθρόαν καὶ συχνὴν παραγωγὴν ἁγίων, καὶ ἕτεραι ἔτι περισσότερον μακρυνθεῖσαι τοῦ γνησίου Εὐαγγελικοῦ πνεύματος, περιορίζουν τὴν ἁγιότητα εἰς μόνον
τὸν Θεόν. Ἑμεῖς δὲ οἱ κρατοῦντες τὴν πραγματικὴν ἀλήθειαν,
οἱ κατέχοντε'ς τὴν πίστιν τιὴν ὀρθήν, καὶ ταύτην οὐκ ἐν πειθοῖς
ἀνθρωπίνης σοφίας, οὐδὲ ἐν δυνάμει λόγου, ἀλλ'ἐξ ἀποκαλύψεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν Θεῖον Παῦλον, ἡμεῖς καυχόμώθᾳ ἐν
Κυρίῳ, ὁμολογοῦμεν καὶ πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι ἡ κατὰ
Ἁνατολὰς Ὁρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ὀρθοτομεῖ καὶ ἐν τούτῳ
τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, δὲν βλέπει εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου,
ἀποδίδει τῷ τὴν τιμήν, τὴν τιμήν, καὶ τηρεῖ ἐν παντὶ καὶ παντοτε τὸ μέτρον, «χωρὶς γὰρ μέτρου, λέγει ὁ Ὄσιος Πατὴρ ἡμῶν
Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἶναι, εἰς βλάβην μεθίστανται.»
'Υπῆρξαν δυστυχῶς καὶ ἄλλοι τινές, εὐτυχῶς λίαν εὐάριθμοι,
οἴτινες νομίζοντες σοφίαν ἔχειν ἐν αὐτοῖς, ἢθελον τὴν ἁγιότητα
ἐπικυρουμένην μόνον δΓ αἴματος καὶ σημείων, ἀγνοοῦντες καὶ
οὗτοι τὸ φρόνημα τῆς Ἑκκλησίας μας, ἡ ὁποία παραδέχεται
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καὶ τὸ ἐκ προαιρέσεοτς μαρτύριον, ἡ ὁποία δὲν θεωρεῖ τὰ σημεῖα
ὡς μόνα καὶ ἀπόλυτα γνωρίσματα τῆς ἁγιότητος. «Μάρτυρες
γαρ εἰσίν, λέγει ὁ αὐτὸς πατὴρ 'Ισαάκ, οὐχὶ μόνον, οἱ διὰ τὴν
εἰς Χριστὸν πίστιν τὸ αἶμα αὐτῶν ἐκχέοντες, ἀλλὰ καὶ οἱ δά ἀγαθῶν πράξεων ἀγωνιζόμενοι καὶ ἐν ἐναρέτῳ πολιτείᾳ ἀποθνήσκοντες», ὁ δὲ Ηεῖος Χρυσόστομος εἰς τὴν πρὸς Φιλιππισίους,
τοῖς τὰ σημεῖα αἰτοῦσιν ἐπιλέγει. «Ἄγιοι εἰσίν, οἱ πίστιν ὀρθὴν
μετὰ βίου ἔχοντες, κἄν μὴ σημεῖα ἐργαζόμενοι, κἄν μὴ δαιμόνια
ἐκβάλωσι, ὡς γὰρ Ἰωάννης ὁ μείζων πάντων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, οὐδαμοῦ μεμαρτύρηται σημεῖύν τι πεποιηκώς», τὰ αὐτὰ καὶ
ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ἄλλοι Πατέρες τῆς 'Εκκλησίας μας.
Ἁλλ' ἡμεῖς ἀφέντες τούτους ὡς θλιβεράν τινα παραφωνίαν, ἐν
μέσῳ τῆς γενικῆς χαρᾶς, ἐπὶ τὸ εὔσημον τῆς ἡμέρας ἐπανέλθωμεν.
Εἰς ἡμᾶς σεβάσμιοι πατέρες καὶ ἀδελφοὶ τοὺς κατοικούντας
τὸν Ἁγιώνυμον τοῦτον τόπον, καὶ εἰς ἡμᾶς τοὺς ἐκλεξαμένους
τὴν μοναχικὴν ζωήν, ἁρμόζει ὑπὲρ πάντα ἄλλον τόπον καὶ ὑπὲρ
πᾶσαν ἄλλην ἀνθρώπων τάξιν, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον λέγει ἡ Γραφὴ
εἰς τὸ Δευτερονόμιον, «ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν γῆν καὶ πάντα τὰ
ἐν αὐτῇ, πλὴν τοὺς Πατέρας ὑμῶν προείλετο Κύριος ἀγαπᾶν
αὐτοὺς ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη». Ἰδοὺ λέγει εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ἐξεχώρησα τὸν ἱερὸν τοῦτον τόπον μὲ ὅλα τὰ πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ
ἀγαθά του, πρὸς κατοίκησίν σας, πρὸς ἐγκαταβίωσιν, πρὸς ἐνάσκησιν ἐναρέτου ζωῆς, πλὴν σὺν τοῖς ἄλλοις ἀπαιτῶ παρ' ὑμῶν,
ν' ἀγαπᾶτε, νὰ σέβεσθε καὶ εὐλαβεῖσθε τοὺς πνευματικοὺς ὑμῶν
Πατέρας καὶ διδασκάλους, ἰδίᾳ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι πρὸς τὴν
ὀρθὴν διδασκαλίαν, συνδιάζουν καὶ ἁγιότητα βίου, διότι οἱ τοιοῦτοι ὡς τὸ στόμα μου ειναι, καὶ μεγάλοι κληθήσονται ἐν τῇ
Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
Εἰς τὴν τάξιν αὐιὴν τῶν μακαρίων -Πατέρων καὶ διδασκάλων, σεβάσμιοι πατέρες καὶ ἀδελφοί, οἱ ὁτοῖοι εὐηργέτησαν τὴν
ἀνθρωπότητα ἔργω καὶ λόγῳ, διὰ τοῦ καλοῦ αὐτῶν παραδείγματος, διὰ τῆς ὀρθῆς διδασκαλίας των, καὶ διὰ τῶν ψυχωφελῶν
συγγραμμάτιον των ἀνήκει καὶ ὁ παρὰ τῆς 'Εκκλησίας καὶ ἡμῶν
σήμερον ἑορταζόμενος ὡς ὑμνολογούμενος ἄγιος Νικόδημος.
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ἐνάρετος μοναχὸς καὶ μέγας
διδάσκαλος, ὁ πένης ὁ ἀσκητὴς καὶ πλούσιος ἐν σοφίᾳ, ὁ αὐστηρὸς ἐν ἀσκήσει καὶ γλυκὺς ἐν διδαχῇ, ὁ μέγας φιλόσοφος τῆς
μοναχικῆς ἡμῶν πολιτείας, ὁ σοφὸς καθηγητὴς καὶ καθοδηγητὴς τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς, ὁ εἰδικῶς ἐγκύψας εἰς τὰ καθ' ἡμᾶς
καὶ πλέον πάντων εἰσδύσας ἐν διαγνώσει ἐν διοράσει, ἐν διακρίσει εἰς τὰ μύχια τῆς Ἁγιορειτικῆς ψυχῆς καὶ χάριτι Χριστοῦ
συστήσας τὰ εἰκότα πρὸς θεραπείαν τῶν νενοσηκότων ψυχικῶς,
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τὰ ἀρμόδια τοῖς ἀγωνύζομένοις εἰς τὸ στάδιον τῆς μοναχικῆς
ἀσκήσεως.
Νικόδημος ὁ βαθὺς θεωρητικὸς τῶν πνευματικῶν γυμνασμάτων τῆς πρὸς σάρκα, κόσμον καὶ διάβολον ἀμειλίκτου πάλης
τῶν στρατευθέντων τῷ Χριστῷ, ὁ μέγας ἐρμηνευτὴς καὶ συγγραφεύς, ὁ νέος Οἰκουμενικὸς Διδάσκαλος.
Ὄλων τῶν Πατέρων μας τὰ συγγράμματα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἔχουν τὴν ἐπίδρασιν εἰς τὴν ὡφέλειαν ἐπὶ τῆς χριστιανικῆς
κοινωνίας, τοῦ διδασκάλου ὅμως τούτου τὰ Πνευματικὰ Γυμνάσματα, ὁ Ἁόρατος Πόλεμος, ἡ Νέα Κλίμαξ, τὸ ἀμίμητον Συμβουλευτικὸν καὶ τόσα ἄλλα ψυχωφελῆ συγγράμματα, μὲ τὴν ἁπλότητά των, μὲ τὴν γλυκύτητά των, τὸ βαθυστόχαστον καὶ τὴν
λεπτομερῆ ἀνάλυσιν, καὶ ὡς σύγχρονα σχεδὸν καὶ ἐπίκαιρα, ὁμιλοῦν ἀμέσως καὶ κατ' εὐθείαν εἰς τὴν ψυχήν, τοῦ τόσον πνευματικῶς ταλαιπωρημένου σήμερον λαοῦ μας.
Τὶ δὲ εἴπω ἤ τὶ λαλήσω ἀπὸ μοναχικῆς καὶ Ἁγιορειτικῆς
ἀπόψεως ; Τὸ πλεῖστον τῶν Πατέρων τοῦ Ὄρους ἐκ τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν συνέλαβε τὴν πρώτην φιλομοναχικὴν ἰδέαν,
ἐξ αὐτῶν ἐποτίσθη τὰ πρῶτα νάματα τῆς φιλοθέου ἀδολεσχίας
καὶ τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῶν ἔσταξαν τὰ πρῶτα δάκρυα τῆς φιλοχρίστου ἀγάπης τῶν νεαρῶν ψυχῶν, καὶ αὐτὰ ἐχρησίμευσαν καὶ
ὁδηγοὶ καὶ συνοδοιπόροι διὰ τὴν ἄγουσαν πρὸς τὴν μοναχικὴν
πολιτείαν. Πόσους ἀξίους ἐξ ἀναξίων δὲν ἐξήγαγον οἱ κατανυκτικοὶ περὶ μετανοίας λόγοι του, πόσους ραθύμους ὡς ἐμὲ δὲν
συνήγειραν πρὸς ἐγρήγορσιν, εἰς σπουδήν, εἰς ἐπίγνωσιν τῶν
τῆς μοναχικῆς ἐπαγγελίας καθηκόντων, ἀλλὰ καὶ πόση παῳηγοριά, πόση γλυκύτης, πόση οὐρανία ἀγαλλίασις καὶ χαρὰ δὲν ἐκχύνεται ἀπὸ τὰ μελίρρητα χείλη τοῦ Οσιωτάτου ΙΙατρός ; Ἐπιλήψει με ὁ χρόνος ἐπεκτεινόμενον εἰς τὰς θεολογικάς, ἐκκλησιαστικάς, ἱστορικὰς καὶ ἁγιολογικὰς μελέτας τοῦ σοφωτάτου Διδασκάλου μας. Τόσα τὰ θέματα, τόσαι αἱ λύσεις, ἀλλαὶ καὶ τόσαι
αἱ ἐπιδράσεις, ὅσαι καὶ αἱ ἐγκύψασαι, πολὺ ἢ ὀλίγον εἰς αὐτὰ
θεοφιλεῖς ψυχαί. Ἑπιμαρτυροῦν μοι τῷ λόγῳ περὶ τούτου αἱ
ὁσιακαὶ μορφαὶ τῶν ἀγαπητῶν. μου ἀκροατῶν, αἰσθάνομαι καὶ
διαγιγνώσκω ἐν αὐτῇ πόση ἱερὰ κατάνυξις, ὁποία γλυκερὰ νοσταλγία, ὁπόση πνευμ.ατικὴ ἀνάτασις συντελεῖται εἰς τὰς φιλοθέους
ψυχάς των, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγιορείτου. Σάρξ ἐκ τῆς σαρκός
μας καὶ μέλος ἐκ μέρους μας, περιπολεύει ἐν ἡμῖν καὶ εὑρίσκεται
μεθ' ἡμῶν πνευματικῶς ὁ γλυκὺς διδάσκαλος διὰ τῶν θεσπεσίων
διδαγμάτων του.
Τὴν μνήμην τοῦ μεγάλου τούτου Πατρὸς τελοῦμεν σήμερον
ἀδελφοί, ἐν 6σιότιιτι ἐν αὐστηρἀ ἀσκήσει, ἐν κόποις καὶ μόχθοις
πνευματικοῖς καὶ ἐν διηνεκῇ μελέτῃ καὶ συγγραφῇ ἐκδαπανήσαν-
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τος τὸν βίον του εἰς τὸν ἱερὸν τοῦτον τόπον καὶ προώρως σχετικῶς ἐκ τῶν πολλῶν του κόπων ὡς ὁ Μ Βασίλειος, ἐν ἡλικίᾳ
ἐξήκοντα ἐτῶν, πρὸ 146 ἐτῶν εἰς χείρας Θεοῦ παραθεμένου τὴν
ψυχὴν καὶ ἤδη καὶ ἐπὶ γῆς ἀπολαμβάνοντα τῆς πρεπούσης τοῖς
ἁγίοις δόξης καὶ τιμῆς.
'Η Μήτηρ Ἐκκλησία στοργικῶς ἀμείβουσα τὴν ἁγνότητα,
τὴν πτωχείαν, τὴν ἄκραν ταπείνωσιν καὶ τὴν ἀπέραντον ἀγάπην
τοῦ εὐλαβεστάτου τέκνου της ἐπαξίως ἔθηκεν ἐπὶ τῆς σεπτῆς κορυφῆς του τὸν φωτοστέφανον τῆς ἁγιότητος, . προαμείβουσα ἐν
τούτῳ ἡ νοητὴ αὕτη ὀλκὰς τῆς 'Ορθοδοξίας μας καὶ τὸν ἀκάματον τεχνίτην τοῦ «Πηδαλίου» Της. Ὁ χορὸς τῶν ἁγίοτν χαίρει
καὶ συγχορεύει μετὰ τοῦ ὑμνομένου παρ' ἡμῶν καὶ συγκροτεῖ
σήμερον ἐν οὐρανοῖς τὴν σύναξιν ἐζείνου ὅστις ὑπὲρ πάντας ἐκοπίασεν εἰς τὸν καταρτισμὸν τοῦ «Συναξαριστοῦ» πάντων τῶν
ἁγίων. Ἐξαιρέτως δὲ οἱ Ἁγιορεῖται Ἰεράρχαι, Ὄσιοι καὶ Ὁσιομάρτυρες, ἐν μέσῳ ἔχοντες τὸν ὑμνητὴν αὐτῶν καὶ συνάδελφον
ἁγιορείτην, χαίρονται ,εἰς δόξαν τῷ Κυρίῳ καὶ τῇ Πανάγνῳ
Μητρὶ ἀναπέμπουσιν ὅτι νέον υἱὸν ἡγιασμένον ἐχαρίσαντο τῇ
καλλιτέκνῳ Μητρὶ 'Ορθοδόξῳ Ἑκκλησία καὶ κλέος ἄφθιτον εἰς
τὸ τῆς Ἁγιωσύνης ἐπώνυμον Ὄρος.
'Ἀς ἐορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοὶ οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὸν
εὐλογημένον αὐτὸν τόπον, ἄς δοξάσωμεν τὸν Πανάγαθον Θεὸν
ὅτι, ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Πατρὸς
ἡμῶν Νικοδήμου. 'Ἀς ὑπερυψώσωμεν τὸ πανέντιμον δνομα τῆς
Προστάτιδος ἡμῶν Κυρίας Θεοτόκου ὅτι στέχος νέον καὶ ἄνθος
εὐῶδες ἀνήχθη ἐκ τοῦ κήπου τῶν χαρίτων Αὐτῆς, καὶ κοινὸς
στολισμὸς προσετέθη εἰς τὸ περιβόλι Της τοῦτο.
Οἱ Μοναστηριακοὶ Πατέρες ἄς σεμνύνωνται ὅτι παρ' αὐτοῖς
ἔσχε τὴν πρώτην μετάνοιαν τὸ σκεῦος τῆς μοναχικῆς ἐκλογῆς
ἐκεῖσε τὰ πρωτόλια τῶν ἀγιὑνων του διήνυσε. Οἱ ἀσκηταὶ καὶ
ἐρημῖται ἄς καμαρώνουσι τὸν συνασκητὴν καὶ ἐρημίτην ὅσιον,
τὸν πτωχόν, τὸν ἄοικον, τὸν ρακενδύτην καὶ ταπεινόφρονα Οἱ
δὲ φιλόξενοι καὶ συμπαθεῖς κελλιῶται ἄς ἐγκαυχῶνται ἐν Κυρίῳ
ὅτι παρ' αὐτοῖς ἔτυχε ξενίας ἀδελφικῆς, παρ' αὐτοῖς εὗρεν ἀνάπαυσιν τῶν πολιῶν κροτάφοτν του, εἰς τὰς φιλαδέλφους ἀγκάλας
αὐτῶν παρέδωκε τὸ πνεῦμα, ὁ πολύτλας Διδάσκαλος.
Αὐτοὶ ἀνέπαυσαν τὸ ἱερόν του σκῆνος εἰς τὴν μητέρα γῆν,
αὐτοὶ ἐφρόντησαν διὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν ποιημάτων του, αὐτοὶ
διαφύλαξαν καὶ φυλάττουσιν εὐλαβῶς καὶ μέχρι σήμερον τὴν
πανσέβαστον Κάραν του. Αἱ ἱεραὶ καὶ μεγαλώνυμοι Μοναὶ τοῦ
Ἄθω αἴρουν εἰς οὐρανὸν τὴν καύχησιν αὐτῶν ἐν Κυρίῳ ὅτι
παρ' αὐτοῖς ξενύζόμενος ὁ πένης Διδάσκαλος ἀνεδίφα ὡς ἐργάτης
μελισσα τὰς ἱστορικὰς βιβλιοθήκας των, καὶ συνέλεγεν ἐκεῖσε τὸ
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νέκταρ τῶν μελισταγῶν συγγραμμάτων του. Ἑ Μοναχικὴ αὕτη
Πολίχνη ἡ πάλαι ποτε περίπυστος Σκήτη τῶν Καρυῶν, ἡ τὸν
πρῶτον ἐν Ἁγιορείταις ξενίσασα τὸν μέγαν λέγω ἐν Ὁσίοις Αθανάσιον ἄς ἐναβρύνεται πάνυ δικαίοις ὅτι ἐν αὐτῇ ἀνεπαύσατο
καὶ ὁ Βενιαμὶν τῆς ὁσιακῆς ἁγιορειτικῆς οἰκογενείας, ὁ Ὄσιος
Νικόδημος.
Καὶ ἡ Ἰερὰ αὕτη Κοινότης τὸ πάνσεπτον τοῦτο καὶ πανευκλεὲς Κέντρον τῆς Μοναστικῆς μας πολιτείας ἄς ἀγλαῖζηται ὑπὲρ
πάντας βλέπουσα προστιθέμενον σήμερον νέον ἀδάμαντα εἰς τὸν
στέφανον τῆς Ἁγιορειτικῆς δόξης.
Εὐλογημένον τὸ ὅνομα τοῦ Κυρίου δτι τοιούτου ἁγίου
Πατρὸς ἠξίωσεν ἡμᾶς, Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι
δέδιοκεν ἡμῖν τὴν ἡγιασίϊένην ταύτην γῆν εἰς κατοίκησιν.
'Ο ἱερὸς οὑτος τόπος, ὡς νέα Ἑδέμ ἡ κατὰ Ἁνατολάς, ὡς
ἄλλος ἐπίγειος Παράδεισος μᾶς παρέχει χάριτι Χριστοῦ ὅλα τὰ
ἐφόδια πρὸς πνευματικὴν καὶ σωματικὴν ἀνάπαυσιν. Εἰς ἡμᾶς
ἀπόκειται ἥδη νὰ ἀποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ τὰς εὐχάς μας, νὰ
δουλεύσωμεν Αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνη καὶ νὰ ἀγαπῶμεν, τιμῶμεν καὶ εὐλαβούμεθα ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας τοὺς
ἁγίους ἡμῶν Πατέρας καθὼς προείλετο Κύριος. 'Ἰνα εἰρηνικὸν
καὶ ἡσύχιον βίον ἐνταῦθα διάγοντες, δικαίως, ὁσίως καὶ εὐλαβῶς ζήσωμεν, ἐκεῖ δὲ εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν, εἰς τὰ σκηνώματα
Κυρίου τὰ ἀγαπητά, ὅπου ἤδη περιπολεύει ἡ μακαρία ψυχὴ τοῦ
Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου, τύχωμεν καὶ ἡμεῖς τῆς μερίδος τῶν
ἐκλεκτῶν ἐν Χριστῷ τῷ Σωτῆρι. Καὶ ἥδη κατακλείων τὸν λόγον
δὲν δύναμαι νὰ ἀντιπαρέλθω, ὡς χρέος ἱερὸν καὶ καθῆκον ἀπαραίτητον τὴν ἔκφρασιν τῆς ἀπείρου εὐγνωμοσύνης σύμπαντος
τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Κόσμου, πρὸς τὴν Μητέρα Μεγ. τοῦ Χριστοῦ
Ἑκκλησίαν, διὰ τὴν μεγάλην ἀγάπην ἥν δεικνύει πάντοτε πρὸς
τὸν ἱερὸν ἡμῶν τόπον καὶ ἥτις' εἰς τὴν παροῦσαν περίστασιν
ὑπερέβη τὰς προσδοκίας μας.
Μᾶς συγκινεῖ βαθύτατα ἡ αὐθόρμητος ἐνταῦθα ἀποστολὴ
δύο ἐπιλέκτων Ἰεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦ Γεραροϋ καὶ Σεβαστοῦ καὶ Ἁγιωτάτου Γέροντος ἁγίου Δέρκων Κου
Ἰακώβου καὶ τοῦ φερέλπιδος καὶ νέου στηρίγματος Αὐτοῦ τοῦ
νέου τὸ δέμας πολιοῦ δὲ τὴν φρένα ἁγίου Ροδοπόλεως Κου Ἰερωνύμου ὧν ἡ ἀγάπη πρὸς ἡμᾶς πασίγνωστος καὶ ὧν ὁ ἔπαινος
πολὺ ἐν τῇ Ἑκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, ἴνα συνεορτάσωσι μετὰ τῆς
ταπεινότητος ἡμῶν τὴν μνήμην τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου. Ἁπορία συνεχόμεθα διὰ τὸ δυσεξόφλητον αὐτὸ χρέος
μας καὶ μὴ ἕχοντες τὶ πρᾶξαι καταφεύγομεν πρὸς τὸν φιλόστοργον Πατέρα ἡμῶν Νικόδημον καὶ παρακαλοῦμεν καὶ λέγομεν :
Σὺ πανσέβαστε Πάτερ ἐν ταῖς πρὸς Θεὸν ἐντεύξεσιν ἱκέτευ-
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σον ἴνα διαφυλάττῃ τὴν ἁγίαν μας Ἑκκλησίαν ἀπὸ παντὸς ὀρατοῦ καὶ ἀοράτου ἐχθροῦ. Σύ, Οἰκουμενικὲ Διδάσκαλε, εὔχου τῷ
Δομήτορι Χριστῷ ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμ καὶ Πανευκλεοῦς ἐκείνου
Θρόνου τοῦ ἐπὶ αἰῶνας ἤδη αἴροντος τὸν σταυρὸν τοῦ Μαρτυρίου, ὅπως κουφίζῃ τὸ βάρος αὐτοῦ Σύ, Ἁγιώτατε Πάτερ, μεσίτευσον τῷ Παρακλήτῳ Πνεύματι, ἴνα φωτίζῃ, ἐνισχύει καὶ καθοδηγῇ τὸν Προκαθήμενον τῆς 'Εκκλησίας μας Παναγιώτατον
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ στοργικὸν Πατέρα ἡμῶν Ἁθηναγόραν καὶ τὴν περὶ Αὐὺὼν Ἁγίαν Σύνοδον τῶν Σεβασμιωτάτων ἀρχιερέων πασῶν τῶν Εκκλησιῶν καὶ τὴν ὀρθοτόμησιν
τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας Πρέσβευε ἄγιε καὶ ὑπὲρ τῆς ἐπιγείου
σου ταύτης πνευματικῆς Πατρίδος καὶ ἡμῶν τῶν συμμοναστῶν
καὶ τέκνων σου ὡς καὶ πάντων τῶν εὐλαβῶν ἐορταστῶν τῆς
μνήμης σου, ἴνα αὐτὴν μὲν διαφυλάττῃ ἀσινῆ εἰς αἶῶνα τὸν
ἄπαντα ἡμᾶς δὲ καταξιώσῃ τῆς οὐρανίας Βασιλείας Του. Ἁμήν »
Ἐν συνεχείᾳ ἀπεστάλησαν ἀμέσως δύο τηλεγραφήματα
πρὸς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν ὡς εξῆς: «Παναγιο5τατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Κον Ἀθηναγόραν Ἑλληνικὸν
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινούπολιν. Ἑπὶ μνήμῃ Ὁσίου Νικοδήμου συλλειτουργήσαντες μετὰ Μηλιτουπόλεως εἰς ναῖδριον Βατοπεδίου Καρυῶν προέστημεν σεμνῆς τελετῆς ἐν Συνοδικῷ Ἰ.
Κοινότητος, ὑποβάλλομεν εὐγνώμονα αἰσθήματα Ἰ. Κοινότητος
καὶ ἀντιπροσώπων Μονῶν Ἁγίου Ὄρους. Δέρκων Ἰάκωβος».
καὶ «Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κλπ. Αἰσίως ἀφιχθείσης Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας ἐπεφυλάχθη θερμὴ ὑποδοχή. Συγκεκινημένοι ἐδέχθημεν εὐλογίας. Διεξαγωγὴ τελετῶν Παναγιορειτικὴ ἐξαιρετική. Πανευλαβῶς ηὐχήθημεν Ὁσίῳ Νικοδήμῳ ὑπὲρ δόξης
μακαριότητος Θειοτάτης Σεπτῆς Κορυφῆς. Ἰερὰ Κοινότηςί»
Ἑ Πατριαρχικὴ ἀποστολὴ ἀφοῦ κατέθεσὴ σημείωμα εἰς
τὴν Ἰ. Ἑπιστασίαν τῶν διαφόρων ζητημάτων ἐπὶ τῶν ὁποίων
ἐπεθύμει νὰ συζητήσῃ μετὰ τῆς Ἰ. Κοινότητος περιῆλθεν ἁπάσας τὰς Ἰερᾶς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δέρκων Κου Ἰακώβου λειτουργήσαντος καὶ εἰς
τὴν Ἰ. Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων
Πατέρων καὶ ἀνεχώρησε διὰ Κωνσταντινούπολιν μέσῳ Θεσσα
λονίκης τὴν 21 ἰδ. μηνός.
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Δεν ὴσαν μονον οϊ Ἀγιορεϊται οἴτινες έπεθϋμουν νὰ ἴδουν τον
Οϊκουμενικον Διδάσκαλον Νικοδημον τον 'Αγιορείτην μεταξὑ τῶν
άγϊων τὴς 'Αγίας ήμῶν 'Εκκλησίας. Ὅταν έθημοσιεϋσαμεν τδ πρῶτον
σχετικδν άρθρον, πολλοὶ τῶν άναγνωστῶν μας διαφδρων μερῶν εσπενσαν νὰ μᾶς τονϊσουν δτι αύτοι έθειορουν προ πολλοϋ καὶ εώρταζον
μάλιστα τον σοφδν διδάσκαλον ως ἄγιον.
Οῦτω καϊ εν Ἀθήναις, δεν ἡσαν δλίγοι οϊ ποτισθέντες μέ τα
νάματα τὴς θείας σοφίας τοϋ ιεροϋ Νικοδήμου καὶ με τὴν πριοτην
εϊδησιν τὴς κατατάξειος του ϋπδ τὴς Μεγάλης τοϋ Χριστοῦ 'Εκκλησίας, μεταξὑ των δσίων Πατέρων, αμέσως εσπευσαν νὰ έκδηλώσουν
τὴν ἀγάπην καὶ τὴν λατρείαν των προς τον δσιον 5.ΟΟΟ εϋλαβεϊς
χριστιανοϊ.
Ὅ έκλεκτδς εργατης τοϋ Εϋαγγελίου ὰγιορείτης ὰρχιμ. Κοσμἀς
Καράμπελλας, κατέχων τὴν έφημεριακὴν θέσιν εν τωἸ. Ναῳ τὴς 'Αγίας
Βαρβάρας Πατησίων, μᾶς εξιστορεϊ ως έξής τον έορτασμδν τὴς πριοτης έπετείου τὴς μνήμης τοϋ 'Οοϊον :
«....Καϊ τώρα 6λϊγα διὰ τὴν έορτὴν τοϋ Ὅσίου Νικοδήμου τὴν
δποίαν μέ ὴξϊωσεν 6 Ὅσιος να εορτασω πρωτος εϊς δλην τὴν Ὅρθοδοξίαν.
'Αφ' ὴς ή εϊδησις τῆς κατατάξεως τοϋ Ὅσίου, ῆτις εγενετο ϋπδ
τὴς Ἐκκλησίας, έγνῶσθη, συνἐλαβον (καίτοι έγώ εϊχον τον "Οσιον
ηαϋως κα'ι αλλοι μετὰ των άγίων ηαταταξει προ τῆς επισήμου πραξεως
τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχεϊου), τὴν ιδέαν να έορτασθῆ εν 'Αθήναις
λαμπρῶς ὴ έορτὴ τοϋ Ὅσίου. Πράγματι συνεννοηϋε'ις μετὰ σοβαρῶν
και εύϋπολήπτων λογϊων (Καθηγητῶν τοϋ Πανεπιστημίου) ὰπεφασϊσαμεν και διοργανώσαμεν τὴν έορτήν. Πλήθη λαοϋ (περὶ τας 5.ΟΟΟ)
συνέρρευσαν εϊς τον Ἰ. Ναδν διὰ να προσκυνήσουν τὴν εϊκδνα τοϋ
Ὅσίου τὴν 6ποϊαν δ διδάσκαλος κ. Φ. Κ6ντογλου έφιλοτἐχνησεν. 'Η
συγκίνησις κατὰ τὴν ωραν τῆς λιτανείας τοϋ λαοϋ έκορυφώθη, Ὅ
Μακαριῶτατος άσθενῶν, παρὰ τὴν έπιθυμίαν του, δεν ὴλθε μεν, τον
ὰνεπλήρωσεν δμως 6 Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος Ρωγων κ. Διονϋσιος,
συμπαραστατοϋμενος ϋπδ τριακοντάδος κληρικῶν, 'Αγιορειτῶν καὶ μή,
λογϊων. 'Η σύγκλητος τοϋ Πανεπιστημϊου, αί Δημοτικα'ι άρχαί, Πολιτικοι καὶ πλήθος διανοουμἐνων έτίμησαν τὴν μνήμην τοϋ μεγάλου
διδασκάλου της 'Ορθοδοξίας 'Οσ. Νικοδήμου. 'Ιδιαιτέρως δέ τὰ Ναξιακα Σωματεϊα με επ'ι κεφαλὴς τον φϊλον Καθηγητὴν τοϋ Πανεπι
στημίου κ. Σ. Κορρεν εϊργάσ9ησαν διὰ τον έπιτυχή έορτασμον. Τ6σον
λαμπρῶς δέ οι ϊεροψάλται, με ἐπὶ κεφαλὴς τον διδάσκαλον - συνθέ-
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Κατὰ τα εϊωθδτα τῆ Ιη 'Ιουνϊου ε. ε. διεξήχθη εν πάση μεγαλοπρεπεία ὴ έγκαΟίδρυσις τὴς νέας 'Ιερας 'Επιστασίας.
'Απδ ένωρϊς, ὴρχισαν νὰ προσέρχωνται εϊς τδ μέγαρον τὴς 'Ιερας
Κοινοτητος έπίσημοι και μὴ. Περὶ τὴν δγδδην οί μαθηταὶ τὴς 'Αθωνιάδος υπδ τον έπιμελητὴν αύτων κατέλαβον κατάλληλον θέσιν εν τφ μεγὰρω,
ἴνα δυνηθωσι νὰ παρακολοι;θήσωσιν εκ τοϋ έγγϋς τὴν τελετήν.
Τὴν 8.3Ο' π. μ. άκριβως, ῶραν ένάρξεως της τελετὴς κατὰ τδ έπι
τοϋτω προγραμμα, δ διοικητὴς τοϋ "Αγ. “Ορους κ. Κωνσταντοπουλος,
συνοδευομενος ἀπδ τον σχολάρχην καϊ πάντας τους καθηγητὰς τὴς 'Αθω·
νιάδος και τὰς λοιπὰς 'Αρχάς, άνήρχετο τὴν ευρεϊαν καϊ ϋψηλὴν κλϊμακα τοϋ Μεγάρου ϊνα μετὰ των λοιπων εὶσέλθη εϊς τὴν μεγάλην καϊ
έπιβλητικὴν αϊθουσαν των ύποδοχων τὴς 'Ιερας Κοινοτητος, εν ω αϊ
παρ' αϋτὴν αϊθουσαι και δ εϋρϋς προθάλαμος ὴσαν κατάμεστοι τοσον
ὰπδ μοναχούς δσον και λαϊκούς.
'Πτο συγκινητικὴ ὴ στιγμή, καθ' ῆν δ τέως Πρωτεπιστάτης, δ εκ
τὴς Μονὴς Διονυσίου γέρων Γρηγοριος, παραδούς τὴν ὸάβδον τοϋ Πριϋτου και τα λοιπά σύμβολα τούτου ώς και τδ υπ' αῦτοϋ κατεχόμενον
τμὴμα τὴς Μ. σφραγίδος έγονυπέτησε μετὰ των συνεπιστατων του και
έξήτη συγχωρησιν ὰπδ τὴν 'Ιερὰν Κοινοτητα διὰ τὰς τυχδν παραλεὶψεις
αϋτοϋ τε και των συνεπιστατων του, κατὰ τὴν διαχείρισιν τὴς 'Επιστασϊας ύπ' αϋτων.
Μετὰ τὴν παράδοσιν των συμβολων τὴς έξουσίας άπδ τὴν ὰ.περχομένην έ,τιστασίαν ὰναγιγνωσκονται ὑπδ τοϋ ὰρχιγραμματέως τὴς 'Ιερας
Κοινοτητος τα ἔγγραφα τὴς 'Ιερας Μονὴς Μεγίστης Λαύρας, δθ ου 6ρίζεται ως πρωτεπιστάτης διὰ τὴν νεαν ένιαϋσιον περίοδον δ προηγούμενος Γρηγόριος, και των 'Ιερων Μονων Ξενοψωντος, Δοχειαρίου καϊ
'Εσφιγμένου, δι" τον διορίξονται οι αλλοι τρεις έπιστάται τὴς περιδδου
ταύτης γέροντες, 'Ιωακείμ, Χρυσόστομος και 'Αρτέμιος.

την Θεοφιλέστατον "Αγιον Ρωγῶν, εψαλλον ωστε οϊ παντες παρέμενον μέχρις άργοι τὴν νϋκτα, μὴ δυνάμενοι νὰ άπομακρυνθοϋν εκ τοϋ
'Ι. Ναοϋ. Τὴν δε πρωϊαν έτελέσθη διὰ πρωτην φορὰν ή άναίμακτος
ϋυσϊα, επὶ τὴ μνημη τοϋ Ὅσίου. Οι ρήτορες επλεξαν τδ έγκώμιον
τοϋ Ὅσίου και άχορτάστως ῆκουον οϊ λαοϊ εϋφραινομενοι.
Χαίρω καὶ συγχάρητέ μοι διοτι μέ, ήξίωσεν 6 Ὅσιος τοιαϋτης
μεγάλης τιμής νὰ τον έορτάσω εν 'Αθήναις καὶ να καταστήσω τδ δνομα
τοϋ αγϊου κα'ι εις τους αγνοοϋνιας γνωστον προς δοξαν τοϋ Δοί;άσαντος αϋτδν Τρισυποστάτου Θεοϋ ὴμῶν».
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Μετὰ τοϋτο, λήγοντος τοϋ πρώτου μέρους τὴς τελετὴς, μὲ ἐπὶ κεφαλὴς τον φέροντα τα σύμβολα τὴς 'Επιστασϊας Πρδεδρον τὴς 'Ιερας Κοινοτητος, ἀνὴλθον πάντες εις τὴν εϊς τον 6ίνω δροφον εύρισκομένην μεγὰλην αϊθουσαν των συνεδριάσεων τὴς 'Ιερας Κοινοτητος.
Τ6τε δ προεδρος των ὰντιπροσιοπων ἔχων προ αϋτοϋ τον νέον Πρωτεπιστάτην και τοὴς συνεπιστάτας αϋτοϋ, ισταμύνους' εϊς κατάλληλον
θέσιν προ τὴς μεγάλης ωοειδοϋς τραπέζης των συνεδριων, ὰπηύθυνε προς
αύτδν τὰὰκολουθα :
«Πανοσιολογιωτατε. Καιὰ κο.νὴν ἔγκρισιν κα'ι ἐκλογὴν τὴς 'Ιερας
σου Μετανοίας παραδοχὴν δέ των Κ' 'Ι. Μονων κα'ι των παρισταμένων
ἁγίων ἀντιπροσωπων αϋτων, διοριξομειος σήμερον καϊ έγκαθιδρυόμενος
ως Πρωτεπιστάτης τὴς καθ' ήμας 'Ι. Κοινότητος τοϋ 'Αγίου Ὅρους
"Αθω και ἀναλαμβάνων μετὰ των συμπαροντων συναδέλφων, συνεπιστατων καί συμπρακτορων σου τὰς διοικητικὰς ἡνίας, δφείλεις νὰ θεωρὴς
τα καθεστωτα τοϋ Τ6που ιερὰ καϊ ἀνα1,λοϊωτα καϊ νὰ διστηρὴς αὐτὰ
καθώς τὰ διαδέχεσαι, νὰ επαγρυπνῆς διὰ τὴν κοινὴν ὴσυχϊαν, εϋημερίαν
και ἀσφάλειαν τοϋ τόπου, ύπομιμνήσκης δέ και καθυποβάλ7.ης τὰς έμπιπτούσας κοινὰς κα'ι ϊδϊας ὑποθέσεις ὑπ' δ·ψιν των συγκροτούντων τὴν
κοινὴν Σύναξιν των ὰνιιπροσωπων κα'ι. νὰ έκτελὴς μετὰ ζήλου πίστεως
κα'ι εϊλικρινείας παν δτι έγκριθὴ εϊθ,ογον, συμφέρον και έκτελεστόν.
Νὰ φαὶνησαι ὰμερδληπτος ὑπερασπιστὴς τοϋ δικαϊου και τὴς 'Ιερας
ὰληθείας, ὰκροαζδμενος έπιεικως και ὰπαθως τὰ παράπονα των έμφανιζομένων διαδίκων.
Ὅφείλεις τελευταϊον νὰ φυλάξης τὰ καθήκοντά σου ὰνεπίληπτα και
μὲ τὴν ὰπαιτουμένην ὰξιοπρέπειαν μετὰ των ὰδιασπάστων συναπιστατων
καϊ συμπρακτορων σου, ύποταγὴν και ὰφοσίωσιν εϊς τὴν Καθεστωσαν Β.
Κυβέρνησιν, σέβας δέ κα'ι πίστιν, εϊς τὴν 'Ιερὰν ἡμων ταύτην Πατρὶδα,
ζσ,Ο6τι πασα παρὰβασις κα'ι παρεκτροπὴ και ϊδιόβουλος των πραγμάτων διαχείρισις αποκαθιστᾳ τα μέλη τὴς 'Επιστασϊας ὑπεϋθυνα καί ὑπολογα, ὰναγνωριζομένφ λοιπδν ως τοιοϋτω διὰ τὴς έΟιμοταξίας ταύτης
καϊ έμπιστευομένω τὴν κοινὴν ἡμων άφοσίωσιν, σο'ι έγχειρίζεται ὴ
Ράβδος αϋτη, ϊνα περιπατῆς έδραϊως κα'ι ὰπροσκοπτως κα'ι παιδεύης
εϋθυδίκως τοϋς ὰπειθεϊς.
“Επι πασι δέ τούτοις κατὰ τὴν ἰερὰν κα'ι πάντιμον ταύτην τελετὴν
αϊ Κ' 'Ι: Μοναι διά των παρισταμένων Αϋτων ἀντιπροσωπων, έμπιστεύονται
Σου τε κα'ι τοϊς συναδέλφοις Σου τδ ἰερδν τοϋτο κοινδν ἔμβλημα ως ιεοἀν
παρακαταθήκην, οϋτινος χρὴσιν μέλλετε ποιεϊν συμφιονως τοϊς έθίμοις
και καθεστωσιν τοϋ ίεροϋ ἡμων τόπου δσίαν και άδιάβλητον.
Διὰ πρεσβειων δέ τὴς 'Εφορου κα'ι Προστάτιδος ἡμων Κυρϊας Θεοτοκου και των ἀσκήσει λαμψάντων ἐν τω "Αγιονϋμφ τοϋτω Ὅρει Ὅσίων
καί θεοφόρων Πατέρων δωη ύμϊν Κύριος 6 Θεδς σύνεσιν και φωτισμδν
έν πασι, ενισχυϊ] ϋιιας, δπως διανύσητε δμογνωμο'νως, ὑγιως και εὺτυχως
τον ένιαύσιον τὴς 'Επιστασίας κύκλον, ὰναδεικνυδμενοι ὰξιοι τὴς ῆς
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έκλή9ητε κοινὴς θέσεως και ἀπὸ κοινοϋ έγκαρδίων ευχων, δι" ων ἀπαμείβονται οι τὴν 'Ιερὰν τοϋἸΑΟω κοινοτητα μετὰ πατριωτισμοϋ ἀδιαβλήτου και ἀξιεπαίνου συμπεριφοοας κα'ι διαγωγὴς ὑπηρετήσαντες άμήν».
Μετα ταϋτα παρέδωζεν εϊς αϋτδν τὴν ράβδον.
Τότε 6 προηγούμενος Γρηγοριος, παραλαβων μετὰ τὴς διακρινούσης αϋτδν αύτοπεποιθήσεως και ἀσφαλεϊας εις τὰς κινήσεις ἀπδ τὰς
6ποίας δεν ἔλειπεν και ὴ μεγαλοπρέπεια, τὴν ράβδον τοϋ Προίιτου, ἀνταπήντησε μὲ τὰ εξης:
'Εξοχώτατε κ. Διοικητά, 2εβαστὴ 'Ι. Κοινοτης! Λαμβάνοντες ἐκ
των χειρων ὑμων τὴν τε ράβδον κα'ι τὰ λοιπὰ σύμβο7,α τὴς ύπηρεσϊας
τοϋ 'Ιεροϋ ὴμων Τόπου και ἐπισήμως ὑφ' ϋμων ως 'Επιστάται κατὰ τὴν
ὰρχομένην ήδη ένιαύσιον περίοδον άναγνωριζομενοι, πρωτιστον και ὰπαραὶτητον καθὴκον ὴμων μετὰ των συνεπιστατων ήγούμεθα έκφράσαι άπδ
καρδϊας έπι τούιφ τὴν βαύυτάτην ὴμων εϋγνωμοσύνην καϊ θερμὰς εύχαριστίας.
"Αναλαμβάνοντες απο τοϋδε τὰς ἡνίας τὴς Ὅπιστασίας τὴς καθ'
ήμας Ι. Κοινότητος βεβαίως αυναισ0ανόμεθα δποϊα σοβαρὰ καθήκοντα
και ὑποχρεωσεις ὰπορρέουσιν ἐκ τούτου, και κατ" ὰκολ,ουθϊαν έπιβάλλονται ὴμϊν.
Καὶ βεβαίως ἐαν εϊς μονα; τας ἀσθενεϊς καϊ ὰνεπαρκεϊς ὴμων
δυνάμεις ἀπεβλέπομεν οϋδολοτς θὰ έτολμωμεν προς τοιοϋτον, τοσον ὑψηλὴν δσον και δυσχερὲς και λεπτεπϊλεπτον ϋπούργημα. "Εχοντες λοιπδν
ἀδϊστακτον πεποϊθησιν εϊς τὴν θεϊαν χάριν καϊ Πρόνοιαν, ῆτις τὰ μὲν
ὰσύενὴ θεραπεύει, τὰ δέ έζ,λείποντα ἀναπ7,ηροϊ, εις τὴν δραστικὴν ὰρωγὴν τὴς Κυρίας ὴμων Θεοτοκου τὴς κοινὴς ὴμων Προστάτιδος και φρουροϋ, εις τὰς Θεοστεςεϊς πρεσβεϊας των ὰσκήσει ένταϋθα διαλαμψάντων
κα'ι δθ Ιδρωτων κα'ι αιμάτων τον κατ' έξοχὴν ιερδν τοϋτον Τδπον καΟαγιασάντων Ὅσίων κα'ι Θεοφόρων Πατέρων ὴμων κα'ι εἰς τας πατρικὰς
εϋχὰς κα'ι εϋλογίας των έκλεξασων κα'ι ὰποσιειλασων ήμας 'Ιερων Μονων
ὴμων, έπι πασι δέ τούτοις εις τὴν ὰδελφικὴν και προθυμον σύμπραξιν
και συναντίληψιν τὴς ὑμετέρας ἀγάπης, θαροϋντες υπὺ τὴν ἀμφιλαφὴ
σκέπην και προστασϊαν τοσούτων ὰσφαλων έχεγγϋων, χωροϋμεν εις τὴν
άνὰληψιν των ιερων τούτων κα9ηκοντων. "Εν τὴ βαθεία δέ συναισθήσει
τοϋ έργωδους ὴμων υπουργήματος ὲπιτραπεϊτφ ὴμϊν, ϊνα απο θερμὴς
καρδϊας επικαλεσθωμεν προς τη θείσ. άρωγὴ καϊ ἀντιλήψει τας ὑμετέρας ἀδελφικὰς εϋχὰς, δπως, έργαζόμενοι κα'ι ὑπερ τὴς άξιοπρεπείας και
ευπρεπειας ἐν γένει τοϋ ιεροϋ ὴμων Τόπον και ϊδία τὴς περιφερεϊας των
Καρυων, ἔνθα καϊ τδ κυρίως κέντρον τὴς δρασεως ὴμων, άξιοχρέως
μεριμνωντες, δυνηθωμεν ϋγειεϊς και άπροσκοπτοι διανύσαι, τὴν προκειμένην ένιαύοιον περίοδον της 'Επιστασίας ὴμων και ἀναφανὴναι κατὰ τδ
μετρον των ἀοθενων καϊ ὰνεπαρκων ὴμων δυνάμεων άντάξιοι τὴς κλήσεως ὴμων και των προσδοκιων των τε ιερων ὴμων Μετανοιων καὶ τὴς
'Υμετέρας Πανοσιο1,ογι6τητος. 'Η 'Ι. 'Επιστασία ϊδιαιτέραν χαρὰν και

118
εὑχαρίστησιν αἰσ9άνεται και λίαν εὑτυχὴς λογϊζεται βλέπονσα κατὰ τὴν
εῦσημον ταύτην στιγμὴν συμπαριστάμενον κώ δια τὴς έαυτοϋ παρουσϊας
ου τὴν τυχοϋσαν αϊγλην τη τελετὴ ταύτη προσδίδονια τον ὰντιπροσωπον τὴς "Α. Μεγαλειοτητος τοϋ τρισεβάστου, Γαληνοτάτου, εύεργετικωτάτου και λαοφιλοϋ; ήμων "Ανακτος Παύλου τοϋ Α'.

Καθηκόντως και δφειλομένως ουν, άπο ψνχής κα'ι καρδίας ὑπὲρ
τῆς Α. Α. Μεγαλειοτητος εύχομενοι κα'ι προ; τὴν Σεβαστὴν Αύτοϋ Κυβέρνησιν, εὶλικρινὴ πίστιν και άφοσϊωσιν ήμων διατρανοϋντες έκφράζομεν
Λ μα κα'ι τῆ Α. ἐξοχδτητι τὰς θερμὰς ὴμων εϋχαριστίαε εϋχόμενοι Αϋτὴ
ὑγεὶαν ὰμετάπτωτον κα'ι ταχεϊαν προαγωγὴν εϊς ἀνωτέρους βαθμοϋς και
ὰ'ξιώματα, γένοιτο.

Μετὰ τὴν ἀντιφώνησιν δ Πρωτεπιστὰτης προχωρεϊ εϊς τον θρόνον
του ἐγένετο ὴ σχετικὴ θρησκευτικὴ τελετὴ με πραγμαιικὴν κατάνυξιν,
τὴν δποίαν έδημιοϋργουν ή τοσον έπιμελως καλλιεργουμένή εις τδ "Αγιον
“Ορος βυζαντινὴ μουσική, δσον κα'ι τδ περιεχόμενον των ψαλλομένοτν
και οί ψάλλοντες αυτὰ ϊερεϊς τε και ψάλται.
Τέλος δ διοικητὴς τοϋ 'Αγ. Ὅρους, απευθυνοιιενος προς τε τὴν
ὰπε1,θοϋσαν Διονυσιακὴν 'Επιστασϊαν και προς τὴν άναλαμβάνουσαν
Λαυριωτικήν, εΤπε περίπου τὰ εξης:
Καὶ έφέτος παρέστημεν εις μιαν λαμπρὰν τελετήν, ὴ δποϊα άπδ
πολλων πεντηκονταετιων λαμβάνει χωραν χωρις να έπέρχειαι καμμία
ὰλλοίωσις εις τα παραδεδομένα. "Ενιαύσιος ὰλλαγὴ τὴς Φρσυρα;, τὴς 'Ι.
'Επιστασίας, τὴς “Εκτελεστικὴς δηλ. 'Αρχής των ὰ.τοφὰσεων τὴς 'Ιερας
Κοινοτητος.
'Ανέπτυξεν 6ποϊα σωφροσύνη κα'ι σοφία ένυπάρχει εϊς τδ σύατημα.
Δι' αϋτοϋ του τροπου ὰποφεύγονται έσωτερικαι συγκρούσεις κα'ι φατριασμοί, ὰπο8εικνύεται δὲ ἀκομη μιαν φορὰν ὴ βασικὴ ά7,ήθεια δτι δπου
πνέει τδ πνεϋμα και δπου ὑπάρχει πίστις προς μιαν υποθεσιν, έκεϊ ὑπάρχει καϊ ὰρμονία.

Αϋτδ ειναι τδ δημοκρατικδν και ὰνεκτικδν πνεϋμα ποὺ διέπει τον
Χριστιανισμον. Δημοκρατία δὲν 0ὰ πῆ εις τδ βάθος, άτέρμονες συζητήσεις και ὰντεκλήσεις κα'ι πληοψηφίαι. Δημοκρατία θὰ πῆ κυρϊως συνεϊδησις εύθύνης. Θὰ πῆ ὰνοχή, έπιείκεια καϊ ἀγάπη. Θέσις κα'ι ὰντίθεσις
ἐκκινοϋν ὰπδ τὴν προσήλωσιν προς μιαν μεγάλην 6ποθεσιν και άποστολήν. 'Η δὲ υποθεσις κα'ι ἀποστολὴ τοϋ 'Ιεροϋ Τ6που ειναι κάτι τδ έξαιρετικον. Μὲ ζωηρὰ χρωματα παρέστησε περαιτέρω τα τὴς ὰποστολὴς
τοϋ 'Αγίου Ὅρους, τοϋ ἀπεράντου περιβολιοϋ τὴς Παναγίας, τὴς 'Ιερας
Χερσονήσου τὴν δ,τοϊαν περιβάλλει δ ταραχωδης Π6ντο;, τοϋ Παραδεισίου "Αλσους τὴς 'Εκκλησίας μας μὲ τὰς 2Ο μεγαλοπρεπεϊς ὰκροπδλεις
του καὶ τὰς έκατοντάδας των ἀλλων σεμνείων του, ένος ιιορφιδματος
που ὰποτελεϊ κοσμον και καταφϋγιον, εϊς τδ δποϊον διαβιοϋν ὰνδρες
άφιερώνοντες έαυτοϋς εις τὴν ὑπηρεσϊαν τοϋ θειου, τοϋ μοναχικοϋ ιδεω-
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δους, εις τὴν ἐνἀσκησιν τὴς ἀρετῆς
κοτητος.

καὶ τὴν ζαλλιέργειαν τῆς μυστι-

'Ετ6ιι ;εν δτι το "Αγιον Ὅρος ειναι τὺ μεγαλύτερον προσκύνημα
τὴς Χώρας. Τδ δεύτερον μετὰ τοὴς 'Αγιους Τύπους προσκύνημα τὴς
Χριστιανοσύνης. Ὅ Τ6πος εις τον δποϊον ὴμέρας και νυκτος ἀναπέμπεται δοξα εις τον Κύριον. Τδ παντοδαπδν ὲργαστήριον ἀρετὴς εϊς τδ
δποϊον καταφεύγουν οι άποβλέποντες εϊς τὴν επίτευξιν άρτι6τητος. Εἰς
τδ "Αγιον “Ορος φυλάσσονται τὰ παλαιὰ τυπικα και διασώζονται τροποι
ζιοὴς τοϋ Βυζαντϊου. Τδ "Αγιον "Ορος ἀποτελεϊ πρὰγματι ἐνα ζωντανδν
Βυξαντινὺν μουσεϊον μὲ πολυιιμοτάτους κα2,λιιεχνικοϋς και πολιτιστικοὑς
θησαυρούς, τοὺς δποίοις φυλάσσουν ὰγρύπνως, χϊλια χρονια τώρα, οι
'Αγιορεϊται καλογεροι. Ὅ ρήτωρ προσέῦεσε : Ναϊ : Βυζαντινδν Μουσεϊον
ἀλλὰ κυρϊως τ6πος λατρείας και προσκύνημα εις τδ δποϊον ὰνήκει δλη
ὴ φροντϊς μας καί δ ποθος μας νὰ τδ φέρωμεν δσον ὴμπορεϊ πλησιέστερον προς τον δρβοδοξον λσ.6ν μας, δποθεν, προ παντος, ειναι δυνατδν ν' ὰντλήση τδ "Ορος δυνοίμεις. 'Αρνοϋμεθα εῖπεν ὲμφατικως, νἀνεχθωμεν τουριστικοποϊησιν τοϋ 'Αγίου “Ορους και νὶι θεωρήσωμεν τον
Ἰερδν αὑτδν Τοπον ω'ξ τουριστικήν, τροπον τινοί, περιοχήν, τὴν δποίαν
θὰ έπισκέπτονται οϊ διὰφοροι ξένοι μονον διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν τοὴς
τὰ έρείπ,ά
*α'ι
σας
καλλιτεχνικοϋς της θησαυρούς, τὰς ὰρχαιοτητιϊς κ
της. Αύτὴ ἡ ένστικτωδης άντϊδρασις, εϊναι ὴ μεγαλυτέρα δύναμις ποϋ
διαθέτει τδ "Αγιον Ὅρος διὰ τδ μέλλον. Διότι τδ "Ορος ειιαι κυρϊως
προσκύνημα ποϋ ἔχει νὰ προσφέρη πολλὰ εις τον κδσμον μὲ τδ μήνυμα
τοϋ Αἰωνίου.
Παρεκάλεσε τοὺς πατέρας ν' ἀναλογισύοϋν δλα αὺτά. 'Ιδίως οἰ
'Εκπροσωποι τοϋ 'Ιεροϋ Κοινοϋ, ως έκπροσωποι κα'ι κληρονομοι μιας
βαρείας κληρονομίας καϊ ένδς ένδόξου παρελθοντος.
"Επειτα εν οψει των Κασανδρων αϊτινες μεμψιμοιροϋν προσέθεσεν:
"Ας μὴ αύταπατωμεθα. Τδ περιεχόμενον πρέπει να μας απασχολη ολους
ϊδιαιτέρως. Διοτι απδ τδ περιεχόμενον έκπηγάζει ή ζωή. Και τδ περιεχόμενον τὴς ίστορίας τοϋ ἀνθρώπου, των λαων των συγκροτημάτων κοὰ
συστημάτων εϊναι ενα, δ ἀγών μεταξὺ πίστεως και ἀπιστίας. Απδ τὴν
έκάστοτε ἕκβασιν του ὰγωνος αϋτοϋ έξαρτωνται τα πάντα. 'Η ἔκβασις
αύτὴ καθορίζει εαν Οα ἔχωμεν ἀκμὴν ὴ παρακμήν.
Και έδω εϊς τδ “Αγιον Ὅρος λα·ιβάνει χωραν αύτὴ ὴ πάλη. Καϊ
ἀπδ αύτὴν θὰ έξαρτηθῆ τδ μέλλον. Διακρινει καθαρὰ καιτδλέγει γεμα·
τος χαρὰν δτι ὴ πίστις ύπερισχύει. Τδ αῦριον θὰ ειναι καλύτερον ὰπδ
τδ σήμερον. ΕΙς αυτδν τον καθηγιασμένον τοπον υπάρχουν έκατοντάδες
ταπεινων, καλων, πιστων, σιωπηρων μοναχων (ἀρετὴ κρϋπτεσθαι φιλεϊ)
οι δποϊοι μοχθοϋν εν πνεύματι Ὅρθοδοξίας κα! ὰσκοϋνται και δοξὰζουν
τον τοπον και θὰ γίνουν αιτία ἀνανὴψεως και ἀκμὴς, ως τοϋ ὰρμδζει.
'Ιϊ ἀξιοποϊησϊς των γινεται σιγὰ σιγὰ πραγματικοτης. Ὅ μαρασμύς
Λποχωρεϊ....
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Ὅλοι ἔχομεν ἐπίγνωσιν τῆς άτελείας και ὰνεπαρκείας μας. Ὅλοι
ζωιιεν τὴν ἀνεστιότητα, τον ἀπελπισμον κατὰ τους χαλεπούς μάλιστα
αυτοϋς καιροϋς τους δποίους διερχόμεθα. Ὅλοι βιωνομεν τδσυναίσθημα
τὴς ένοχής κα'ι τὴς στενοτητος. Απο αϋτα τα ϊδιωμαια έκπηγάζει ή
πίστις διὰ τὴς δποίας αϊρεται ὴ ὰνεπάρκεια, έξαφανίξειαι ὴ ἀνεοτι6της
και παρέχεται νοημα εϊς τὴν υπαρξιν. Μόνον μέσα εις τδ δυνατδν Χέρι
τοϋ Πατρδς των Φωιων, τοϋ ὰτοκαλυφ9έντος εις ήμας υπδ τοϋ Κυρϊου
Ἰησοϋ, έκεϊ ὑπάρχει γαλήνη καϊ άρμονία....
Αϋτδ ειναι τδ μήνυμα τοϋ 'Αγίου "Ορους. “'1Ι6ελεν, εϊπε, νὰ ὴμποροϋσε νὰ φωνάξη προς τὰ ἔξω, προς δλους τους άγωνιωντας και πονοϋντας καὶ πιεζομένου; απο τὴν μηδενιστικὴν άτμδσφαιραν τῆς ἐποχὴς μας,
νὰ έλθουν εις τὴν 'Ιερἀν Χερσόνησον διὰ νὰ καταλαβουν αυτα τὰ πράγματα, έκεϊ δπου ὴχοϋν οί κωδωνες και ἀκούονται, οϋχϊ σπανίως, ψάλλουοαι φωναι ἰσαγγέλων μοναχων.
"Επειτα ωμίλησε περϊ τοϋ ἔργου τὴς ἀπελΟούσης 'Επιστασίας και
περὶ των κατὰ τὴν περίοδον της έπιτευγμάτων. Ηϋχαρίστησε πάντας :
Πρωτεπιστάτην, Ὅπιστάτας, Γραμματεϊς και διακονητάς. 'Εξὴρε κυρίως
δύο γεγονοτα : 'Η νέα 'Αθωνιὰς συμπληριδνουσα ὴδη διετίαν, έργάζεται
μὲ τδ λαμπρδν καϋηγητικδν προσωπικον της καϊ μὲ τον ἐξαίρετον Σχολάρχῃν της ικανοποιητικως. "Ας τὴν παρακολουθωμεν πάντες μὲ δλην
τὴν στοργὴν μας. Θάποβῆ εις τδ προσεχές μέλλον κέντρον ἀπδ δπου ύὰ
έκπηγάστι σφρίγος πνευματικόν. 'Επίσης τδ ἀναπληρωτικδν ἔργον των
ἀγιορειτικων μνημεῖων καϊ δὴ του ναοϋ τοϋ Πρωτάτου έξηκολούθη'σε.
'Εστερεωθησαν κα'ι έκκαθαρϊσθησαν αί κινδυνεύουσαι περίφηιιοι νωπογραφίαι τοϋ Πανσελήνου που ὰποτελοϋν δόξαν διὰ τδ "Αγιον Ὅρος καϊ
διὰ τὴν Χώραν μας.
Μεθ' δ δ κ. Διοικητὴς έχαιρέτισε τὴν νέαν Λαυριωτικὴν "Επιστασίαν εϋχηθεϊς νὰ ῖδωμεν περισσότερα ἔργα κατὰ τὴν περίοδον αὐτῆς.
δλας τας οικον.ομικὰς αντιξοοτητας που άντιμετωπίξει
Το Κράτος παρ
*
έπιδεικνύει ζωηρωτατον, ἔμπρακτον ένδιαφέρον διὰ τον 'Ιερδν Τόπον.
"Ηδη προωθήθησαν καϊ προωϋοϋνται τὰ διάφορα ζητήμαιά του, ως το
οἰκονομικον, ἡ ὰνασυγκρ6τησις κ. α.
"Ανεμνήσθη έπϊσης τὴς Α.Θ.ΙΙ. τοϋ ΟὶκουμενικοΟ Πατριάρχου
“Α9ηναγ6ρα, τοϋ πάντοτε μεριμνωντος διὰ το "Αγιον Ὅρος ὰνωτάτου
πνευματικοϋ έποπτου και προστάτου του.
^Εν τέλει ϋπέμνησέν δσα ὑπεσχέθησαν οί Ὅπιστάται περ'ι τηρήσεως των θεσμίων κα'ι των παραδοσεων. 'Ετονισεν ϊδιαιτέρως παρακαλἐσας τοὺς δπευθύνους νὰ προσέχουν πάντοτε τὰ τοϋ Νόμου, τδ δποιον
μὲ άπεριοριστον σεβασμὺν δέον νὰ ὰκολουθωμεν και νὰ τηρωμεν. Και
ὴ 'Ι. 'Επιστασία, ὴ Σεβ. 'Ι. Κοινοτης και πας δημόσιος λειτουργος
καὶ υπάλληλος πρέπει νὰ προσέχη πάντοτε διὰ τὴν ἀπαρέγκλιτον τήρησιν τοϋ νομου. Παντοϋ και πάντοτε, δια πάντας και ὑπδ πάντων. 'Υπ"
αϋτδ τδ πνεϋμα ηϋχήθη δ κ. Διοικητὴς εϋοδωσιν τοϋ ἔργου τὴς νέας

ΣΚΕΨΕΙΣ
Βασιλεὺς Θεολογος.
'Η Α. Μ. δ θεοφροϋρητος βασιλεὑς τῶν 'Ελλήνων Παῦλος, δ
κριμασιν οις οϊδε Κύριος μονος εν δρθοδόξοι8 βασιλεϋς, ὰκολου'8ων
τδ παράδειγμα τῶν προκατδχων Αϋτοϋ βυξαντινῶν αϋτοκρατορων και
τὴν παράδοσιν τῆς βασιλικής Αϋτοϋ οϊκογενείας, διακρϊνεται διὰ τὴν
μεγάλην Αϋτοϋ εϋσέβειαν, ῆν παντοϋ καὶ πάντοτε έμφανίζει, τὴν τήρησιν τῶν Ιερῶν ήμῶν παραδοσεων, τὴν ένίσχυσιν τοϋ εϋσυνειδήτου
χριστιανικοϋ βίου των ϋπηκαων Αϋτοϋ καϊ τὴν προστασίαν τῶν ύεολογικῶν γραμμάτων.
Οί έμπνευσμἐνοι καὶ βαρυσήμαντοι λδγοι τῆς Α. Μ. εϊς το 'Αθήνησι Πανεπιστήμιον, εϊς τον Ο.Η.Ε., εϊς τα 'Αμερικανικὰ ανωτατα
πνευματικἀ Καϋιδρύματα, ο'ι τδ αρωμα τῆς Ὅρθοδοξου 'Ανατολής,
ἐξ ὴς παντοτε το φῶς, φέροντες, εϊσι μάρτυρες άψευδεϊς τῆς βασιλικής εὐσεβείας. 'Η Θεολογικὴ Σχολὴ τοϋ Πανεπιστημϊου τὴς Θεσσαλονίκης βραβεϋοτσα τὴν βασιλικὴν εύσέβειαν, άνεκήρυξε τὴ 28η Μαϊου
ε. ε. τὴν Α. Μ. έπιτιμον διδάκτορα τὴς ϋπάτης των έπιστημῶν. Κατὰ
τὴν τελετὴν τῆς ανακηρυξεως δ "Αναξ θεολογος δι' έμπνευσμένου
Αϋτοϋ λδγου έξήρε τὴν βασικὴν χριστιανικὴν ὰρετήν, τὴν άγάπην,
εϊπων προς τοϊς άλλοις: «“Εχω πλήρη έπϊγνωσιν δτι ὴ προς τον λαον
μου ϋπηρεσία Μου αποτελεϊ έπίσης μέρος της ϋπηρεσίας Μου προς
τον Θεδν».
Ο'ι εϋλαβεϊς ὑπήκοοι τοϋ έστεμμένου θεολογου, εν οις καὶ αϊ
παλαϊφατοι τοϋ Ἂθωνος βασιλικαι Μοναϊ εὑχονται εϊς τον οϋράνιον

"Επιστασίας δια τὴν βελιιωσιν των συνθηκων τοϋ 'Αγώυ Ὅρους κα'ι τδ
καλδν τοϋ βεσπεσϊου αϋτοϋ μορφιδματος τοϋ Βυζαντινοϋ μας πολιτισμοϋ,
διὰ τδ δποϊον αισθανονται πάντες ίερὰν καύχησιν - τδ Γένος και ὴ
'Εζκλησία.
Οϋιω ἔληξεν ὴ κατ' ἔτος έπαναλαμβανομένη τελετὴ τὴς έγκαθιδρϋσεως τὴς νέας 'Ιερας 'Επιστασιας.
'Απδ τὴν δλην δμως διεξαγωγὴν τῆς τελετὴς ταϋτης και ἀπδ τα
προσωπα τὰ δποϊα ἀναλαμβάνουσι τὴν 'Επιστασίαν καϊ δὴ τδ τοϋ Πρωτεπιστάτου κα'ι ἀπδ τους λογους δλων, δϋναταϊ τις νὰ προεικαση. δτι ή
νέα "Επιστασϊα θὰ ἀφήση έποχὴν εἰς τὰ χρονικὰ τὴς 'Αθωἰτιδος Πολιτεὶας.
'Ιωάννης Μαμαλακης
'Υφηγητὴς Πανεπιστημιου Θεσσαλονίκης
και Καθηγητὴς εν τὴ 'Αθωνιάδι Σχολὴ
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βασιλέα νὰ στοξη καὶ διαφυλάττη τον θεολογον βασιλέα ϋγια, μακροημερεϋοντα κα'ι δρθοτομοϋντα τον λογον της Αϋτοϋ άληθείας.

'Η εϋθήνη δλων.
Ὅ ·θεολδγος βασιλεὑς ϋπέδειξε διὰ τοϋ λδγου Αϋτοϋ τούτου τὴν
εϋθϋνην δλων μας εϊς τὴν δημιουργιαν μιας καλλιτέρας ζωὴς, πραγμα
το δποϊον ἔχομεν οι πάντες παραγνωρϊσει καὶ διὰ τοϋτο ξητοϋμεν εϋ·θϋνας μονον παρὰ τῶν ἀλλων, εϊπῶν τα έξής : «'Η εϋΟύνη τοϋ νὰ
κατασκευάσωμεν ενα καλλίτερον κδσμον, τοϋ νὰ φέρωμεν εϋτυχίαν
και άγάπην εις τους ὰλλους, ειναι καθαρῶς άτομική εϋθϋνη εκαστου
ήμῶν. 'Η έπίλυσις τῶν προβλημάτων τοϋ άνθρτοπου και ή Ικανοποϊησις τῆς έπιθτιμίας τοϋ να ζὴ εν εϊρήνη προς τους γείτονάς του,
δεν ειναι δυνατδν ούδέ λογικδν να άφιενται ώς εϋθϋνη μονον των
πολιτικων, των Ιερέων καὶ των βασιλἐων .. δ σταΟερος καὶ ϊσορροπημἐνος εσωτερικως άνθρωπος θὰ ειναι πρώτης τάξεως πολϊτης. Καὶ τδ
ἔθνος τοϋ 6ποϊου οί πολῖται θα εῦρουν τὴν πνευματικὴν καὶ ψυχικὴν
αϋτων ένδτητα θὰ συνεισφέρη περισσοτερα εις τον πολιτισμδν και
τὴν παγκοσμιον άρμονίαν παρὰ οϊοδήποτε ἀλλο ἔθνος, τδ δποϊον ερειδεται μονον ἐπὶ πολιτικων συνθημάτων, έπ'ι των ένοπλων αϋτοϋ δυνάμεων και των ατομικων βομβῶν. Πολλάκις μεμφομεθα τους 'ιερεῖς
μας, διδτι δεν μᾶς δίδουν τὴν λϋσιν των ψυχικῶν κα'ι ὴθικῶν προ·
βλημάτων ήμῶν. Ἀς μὴ λησμονῶμεν δτι άκδμη καϊ δ Κϋριος ήμων
'1ησοϋς Χριστδς δεν θὰ ὴτο δυνατδν νὰ ξήση τὴν ζωήν μας διὰ λογαριασμδν μας. Μας εδειξε τον δρδμον ἀλλ' εϊς ήμας τους ϊδϊους εναποκειται νὰ τον βαδίσωμεν. 'Ηλθεν 6 καιρδς δι' ήμάς τους "Ελληνας,
τον μονον σήμερον 6ρθδδοξον έλεϋθερον λαδν ε'ις τον κοομον νὰ παραστῶμεν τοϊς Ιερεϋσιν ήμων νὰ τους βοηθήσωμεν διὰ τῆς πίστεως ήμων
και δμοϋ να καταστήσωμεν τὴν 'Εκκλησϊαν ήμῶν λιμένα καταφυγής
καὶ εϊρήνης δι' δλους τους διψῶντας κατὰ τὴν καρδϊαν κα'ι τὴν ψυχήν.
'Η Ὅκκλησϊα ὴμῶν ϋπὴρξε μαχητική. "Εχω πεποίθησιν δτι εκαστος
"Ελλην θὰ καταστή καϊ πάλιν Θαραλέος μαχητὴς ϋπέρ τὴς 'Εκκλησίας.
"Ας πολεμήσωμεν γενναιως, δλοι 6μοϋ, διὰ να έγκαταστήσωμβν εϊς
τὰς καρδίας ήμῶν τὴν ένδτητα, ῆτις θὰ μας βοηθήση να φἐρωμενμίαν
ζωντανὴν καϊ κραταιὰν πϊστιν εντος των τειγων τῆς 'Εκκλησίας μας
κα'ι μέοῳ αϋτής να άκτινοβολήσωμεν τδ ὰληθες μήνυμα τοϋ Χριστοῦ
περαν των συνδρων τοϋ "Ελλην,κοϋ εθνους».

"Ενα δμδθυμον Γενοιτο προσθέτομεν ὴμεϊς εϊς τδ κήρυγμα τοϋτο
τοϋ θεολογου βασιλέως μας.

Ὁ όὶμητος.
'Η διανυομένη περϊοδος τοϋ θέρους εἰναι ή έποχὴ τοϋ άμητοϋ
καϊ τὴς συγκομιδής. Οϊ γεωργοί, ή πολυπληθεστέρα καὶ πολυπαθε-
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στέρα ταξις τοϋ λαοδ μας, θερίξει τοὺς καρποὑς τῶν κοπων της.
Ὅσον περισσοτερα ἔσπειρε, τδσον περισσοτερα '9εριζει. 'Εκοπίασε κατὰ τον χειμώνα καὶ εσπειρε πολλά; πλοϋσιον αμητον θὰ ἔχη.
"Εσπειρεν έν δάκρυσι κατὰ τον κρυμον τοϋ χειμῶνος ; θὰ θερϊσπ εν
άγαλλιάσει τώρα. 'Εφάνη ράθυμος καϊ 6κνηρδς καὶ οὑδεν εσπειρε;
οϋδεν θὰ θερϊστ] και θὰ λυπῆται βλέπων τας θημωνίας των δραγμάτων τῶν ἀλλων.

Θέρος εΙναι και τδ τέλος τῆς ζωῆς τοϋ ὰνθρώπου. Γεωργδς εϊναι
δ άνθρωπος, ὰγρδς «θεοϋ γεώργιον» (α' Κορ. γ . 9Ἰ δ βιος του. ΤΙ
θὰ θερίση ; Τὶ θὰ συγκεντριοση εϊς τὴν άλωνα; Τὴν άπάντησιν τὴν
δϊδει 6 'Αποστ. Παϋλος «δ εαν σπειρη ανθρωπος τοϋτο καϊ θερισει.
Ὅ σπείρων εις τὴν σάρκα εαυτοϋ εκ τὴς σαρκδς θερϊσει φθοράν, 6
δε σπείρων εις τδ πνεϋμα εκ τοϋ πνεύματος θερισει ζωὴν αίιονιον»
(Γαλ. στ'. 7-9). Ὅστις εϊργάσθη νὰ νεκριοση τὰ πάθη του καϊ νὰ δουλεϋση τφ πλησϊω εν αγάπη, θὰ θερίση ζωὴν αϊώνιον. Ὅστις δὲν
ειργάσθη, εξησε βίον έγωϊστικδν. εγεωσπδρησε τὴν άμαρτιαν, θὰ θερϊση
τους στάχυας τής άμελβϊας καὶ φθορὰν αιιονιον. "Ας σπείρωμεν λοιπδν
εν δσο δ φιλάνθρωπος Θεδς παρατεϊνει τὴν ζωήν μας ἕργα ἀγάπης,
διὰ νὰ εχωμεν πλοϋσιον αμητον. Ὅσοι δε έφάνημεν άμελεϊς, ειναι
καιρδς νὰ διορθωθῶμεν διὰ τὴς μετανοίας και νὰ εϊπωμεν προς τον
προαιώνιον γεωργὑν ὴμων Θεδν, ως 6 ασωτος κατὰ τον ὑμνωδον «τφ
ανέμω τής σῆς φιλεσπλαχνιας, άπολίκμησον τδ άχνρον των εργων μου
κα'ι σιτάρχησον τή ψυχῆ μου τὴν άφεσιν, εϊς τὴν οϋράνιδν σου συγκλείων με άποθήκην και αωσδν με».

'Η πρὼτη επετειος
Μετὰ πολλής τὴς έπισημοτητος εωρτάσθη έν Καρυαϊς ὑπδ τής
Ἰ. Κοινοτητος τοϋ 'Αγίου Ὅρους ή πρώτη έπέτειος τὴς μνήμης τοϋ
6σιου πατρδς ήμῶν Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου τὴ Ι4η παρελθδντος
'Ιουλίου, 'Εκτδς των πολλων περὶ αϋτοϋ γραφέντων ϋπδ τῶν ξἐνων
επ' εϋκαιρϊι; τής άγιοποιήσειος του, έσχάτως καϊ τδ άμερικανικονπεριοδικδν «Νιουσγοϋηκ» εκαμε έκτενὴ περὶ αϋτοϋ λογον, χαρακτηρίσαν
τοϋτον «ως τον μεγαλϋτερον ἴσως θεολδγον τὴς δρθοδοξιας κατὰ τους
εξ τελευταϊους αἰῶνας».

'Η πρώτη μνήμη τοϋ ὰγίου ϋπενβυμίζβι ὴμϊν τοὑς λδγους τοϋ
Ιεροϋ Χρυσοστδμου. «'Εν κουρείφ μἐν καθήμενος κα'ι τὴν κδμην αποκεϊρων, τδ κάτοπτρον λαβών, περισκοπεϊς μετ' άκριβείας τὴν τῶν τριχίον σϋνθεσιν.... τής δε ψυχὴς ὴμῶν οὑκ άμδρφου μδνον, ἀλλὰ καὶ
θηριομδρφου.... οϋδἔ μικρδν αϊσθανομεθα. Καϊτοιγε και ένταϋθα κατοπτρον εστι πνευματικδν καὶ πολλῶ βέλτιον έκείνου κα'ι χρησιμώτερον,
οὺδε γὰρ δείκνυσι τὴν άμορφίαν μονον ἀλλὰ και μετατνθησιν αϋτὴν

124
πρὸς κάλλος άμήχανον, αν θέλωμεν. Τοϋτο δὲ ἐστιν ή των ᾶγαθῶν
άνδρῶν μνήμη καϊ τῆς μσ,καρίας ζωῆς αϋτων 'ιστορϊα.... Καν βουληθὴς απα'ξ μδνον ϊδεϊν εις τὰς των άγϊων έκεϊνων εϊκονας καϊ τδ
δυσειδές δψει τῆς διανοίας τὴς σῆς....» (δμιλία Δ' εϊς Ματθαϊον § 4).
"Ας κατοπτρισθῶμεν λοιπδν εϊς τὴν μνήμην τοϋ 6σίου πατρδς ήμῶν
Νικοδήμου.

ΠεντηκονταετηριςὍ γεραρος προκαθήμενος τῆς 'Εκκλησίας τῆς 'Ελλάδος Μακαριώτατος 'Αρχιεπϊσκοπος 'Αθηνῶν Σπυρϊδων εϊσήλθεν εις τδ . πεντηκοστδν ετος της αρχιερατι·κὴς αϋτοϋ διακονϊας. "Ημισυς αϊῶν εϊς τὴν
ϋπηρεσιαν τοϋ 'Αρχιερέως Χριστοῦ και τοϋ "Εθνοτ·ς εϊς τὴν εϋανδρον
καὶ μαρτυρικὴν "Ηπειρον! Κατέστη άληθινδν έθνικδν καὶ θρησκευτικδν σύμβολον. Εϋχ6μεθα καὶ ὴμεϊς νὰ ωσι πολλὰ τα ετη Του καὶ νὰ
ϊδη έκπληροϋμενον τον μὑχιον πδθον Του, τὴν άπελευθέρωσιν τὴς
Β. 'Ηπεϊρου, 6στις εὶναι ποθος κάθε 'Ελληνικής ψυχής.

Ὁ Χριστδς εις τδ σπήλαιον επι 33 ετη.
Προσφυξ εκ Μ. 'Ασίας διαμένων εϊς 'Αθήνας έγνιδρισεν ήμϊν,
δτι κατὰ πληροφορίας τὴς «Ὅμοσπονδίας Παραγγοϋχων προσφϋγων
Ι922», ο'ι καθ' απασαν τὴν 'Ελλάδα εϊς παράγγας διαμένοντες προσφυγες άνέρχονται εϊς 25Ο.ΟΟΟ έξ ών τινές εϊς τους συνοικισμοῦς
Ταμπούρια, Παλ. Σφαγεϊα, Δραπετσῶνα διαμἐνουσιν εϊς σπήλαια.
'Εμείναμεν κατάπληκτοι, διοτι επϊ 33 ετη, μιαν γενεάν, άδελφοί μας
σιγοπεθαινουν «εν σπηλαίοις καὶ ταϊς δπαϊς τὴς γὴς». Λαμβανομἐνου
δἐ ϋπ' δψει δτι εν τφ προσώπῳ των «έλαχιστων άδελφῶν μας» ειναι
ο Χριστος, τον Κϋριον τοϋ παντος τον άφίνομεν έπὶ 33 ετη εις τα
ϋγρα σπήλαια κα'ι τ'ις παράγγες. Πιθανδν δ άριθμδς νὰ ειναι ϋπερβολικος. Αλλὰ και τδ 11ΙΟ αϋτοϋ νὰ εὶναι ὰληθἐς, τδ πράγμα ειναι
τρομακτικδν καὶ μειωτικον τοϋ πολιτισμοϋ μας.
Δεν ϋπάρχει εϊς ήμάς εις ΑΙΙε Ριεττε με τον σύλλογον των ρακοσυλλεκτῶν διὰ νὰ λϋση το Κοινωνικδν αϋτο πρδβλημα καὶ έξάγη ε»
τοϋ σπηλαίου τον Κϋριον; Τ6 "Αγιον Ὅρος διέΟεσεν δωρεὰν απασαν
τὴν κτηματικὴν αϋτοϋ περιουσιαν συμποσουμένην εις 6ΟΟ χιλ. στρέμματα καλλιεργησϊμου γης, 2ΟΟ χιλ. έλαιοδενδρα ΙΟΟ χιλ. Μωρεοδενδρα
κλπ. προς άποκατάστασιν των προσφϋγων άδελφῶν μας. ΟΙ αλλοι χριστιανοὶ ὰδελφοί μας δεν διαθέτουν μέρος τοϋλάχιστον τῆς περιουσίας
των διὰ να χαρίσουν στἐγην εϊς τδσους άδελφοϋς μας, άφοϋ πολλἀ
διαθέτουν εϊς περιττὰ ἔξοδα ; Καὶ έπιθυμοϋμεν νὰ ϊδωμεν καλὰς
ὴμέρας κα'ι ἔχομεν εϋλογίαν παρὰ τοϋ Κυρίου, τον δποϊον επι 33
ετη ἔχομεν έγκαλείψει εϊς τδ σπήλαιον ! τρομερδν. "Ας μὴ τὰ αναϋετωμεν δλα εϊς τδ Κράτος, "Ημεϊς εϊμεύα τδ Κράτος καὶ «άλλήλων
μέλη» ('Εφ. δ'. 25Ἰ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Δϊοικηβϊζ Ἅγ. "Ορους. Ἐξ αφορμης μὴ τηρήσεως του Κ.
Χ. του Ἁγ. Ὄρους ϋπδ ένίων Ἰ. Μονων εις το ζήτημα ὰποστολὴς
μαθητῶν εις τὴν Ἑ Ἁθωνιά5α Σχολήν, ή Διοίκησις Ἁγ· Ὄρους
δι' εγγράΦ2ιι προς τὴν Ἰ. Κ. υπενθυμίζει το Ι82ον ἄρθρον τοϋ Κ.
Χ. δυνάμει τοϋ 8ποίου αϊ Ἰ. Μοναὶ οφείλουν ὰπριφασίστως καὶ ϋποχρεωτικως ν' αποστείλουν εἰς τὴν Σχαλὴν ὰνὰ δυο μαθητάς. Ἐπίσης συνιστα ὶ'να οϊ κοσμικτὶ μαθηταί, οιτινες θεωρουνται ως 8δκψ.οι μ:ναχιί, κατὰ τὰς διακοιτὰς τὴς Σχολῆς παραμένουν ὲντ'ος των Ιερων
αϋτων Μονων.
— ΔΓ ἐνεργειων τῆς αϋτὴς Διοικήσεως ή Γεωπονικὴ καὶ Δασϊλογικὴ Σχδλὴ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὰπεφάσισε νὰ στέλλωνται εις τὰς Ι. Μονὰς οι τελειο^οιτοι, οί δποϊοι περιοδεύοντες τδ
Ἀγ. Ὄρος θὰ ετοιμάζουν ὲνταυθα τὰς ἐπὶ πτυχίω διατριβάς των δια
μελέτης των γεωργικῶν περιοχῶν αϋτοϋ.
— Ἐν συνεχεία ετέρων ἐνεργειων ὰπδ του παρελθοντος ἔτους
προς επέκτασιν τὴς 3εν3ροκαλλιεργείας έν Ἁγ. Ὄρει, ἡἸις πρι;βλέπεται λίαν ὰπι3οτικὴ λδγω των ἐξαιρετικων κλιματολογιχων συνδηκων, ὲζήτησε τὴν ὰποστολὴν γεωπονου διὰ τὴν δργάνωσιν καὶ σιιστηματικὴν παρακολοϋθησιν τὴς δενδροκαλλιεργίας. Ἐκ παραλλήλου
ὲγνωστοιτοιήΟη δτι κατὰ τδ θἐρος θὰ περιοδεύσουν τδ Ἀγ. Ὄρος οϊ
καθηγηταὶ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. κ. Θ. Ραπτοπουλος
τὴς δενδροκομίας καὶ Β. Λογοθέτης τὴς αμπελουργίας προς μ,ελέ-ην καὶ εὶσήγησιν ληπτέων μά-,οων ἐπὶ τὴς αϋτὴς προσπαθείας.

'Α8ωνιὼς Σχολη. Τὴν Ι7ην Ἰουνίου εληςαν τὰ μαθήματα
τοϋ σχΑ. εττυς 1954 - 55. Το απογευμα τὴς ὶοίας ήμ.έρας ἀνεκοινώθηπζν τὰ ὰποτελέσματα εις τους μαθητὰς συγζεντρωθέντας εϊς τὴν
αἰθουσαν των τελετιον, ὰφοϋ προηγουμένως δ σχολάρχης αφχιμαν.
Ναθαναὴλ Λαυριώτης ωμίλησεν εις αϋτους τονίιας ὶδιαιτέρως τὴν
μεγίστην σημασίαν ήν θὰ ἔχη δι' αϋ-ούς καὶ διὰ τὴν πρϊοΒ6ν των ή
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παραμονὴ αϋτων κατὰ τὰς διακιπὰς εἰς τὰς Ι. Μονάς των. Το εσπέρας παρετέθη οεϊιτνον εὶς το οποϊον παρεκαθησαν καὶ οί εφιρ;ι.
Μετα τδ περας αϋτοϋ, ;ωμίλησε κχι πάλιν ο σχ;λάρχης εϋχαριστήσας εκ μέρους των ῳ.αθητῶν πάντας τ-ϋς κοπιάσαντας διὰ την
καλ,ὴν λειτοιφγίαν της σχολης.

Οί ὰριστεύσαντες μαθηταὶ ειναι οί μοναχ5ὶ Χρυσοστομος Κ;υτλουμουσιανος καὶ Σωφρονιος Ἁγι;παυλ'·της καὶ οί σϊζ.ψ.ιι Το. Φιλοθείτης, Γεώργ. Διινυσιάτης καὶ Ματθ. Βατοπεδινύς.
Κατὰ το ληξαν ἔτος εοιίτησαν εὶς την 'Αθωνιαοα 45 μ,αθηταὶ
ὰνήκοντες εὶς τὰς Ἰ. Μρνας Μ. Ααἠοας 5, Β^τοπεοψυ, Χελαν5αρίιυ, Διονυσίου καὶ 'Αγ. ΙΓαϋλου ανα 4, Κουτλτυμ.αυσίου, Δοχειαρίου, Καρακαλλου, ιϋενοφωντο4 καὶ Κωνσ-οψ.;νίτ-ύ ἀνὰ 3, Παντϊκράτορος, Ξηροπιταμου, Φιλτθέου καὶ Ἐστκγμάνου ἀνὰ 2 καὶ
Ἰβήρων 1.

'Ι. Ναβξ ΤΦῆ Πρωτατοϋ. Κατὰ τὰς ὰρχὰς του μηνος Ἰιϋλίου αφίχθη συνεργεϊον ϋπδ τὴν έπίβλεψιν εὶδιζων του 'Γπουργείτυ
Θρησκευμάτων καὶ Παώείας προς συνέχισιν των εργασιων εν τῷ
ίστορικῷ Ναῷ.του Πρωτάτου. 'Εγκρίσει τὴς Ἰ Κοινϊνητος ῆρχισεν
η ὰντικατάστασις τὴ'ς.στέγη; ἡτις Θὰ γινη ὲζ μ.πετϊν.

Διαρροῆ Ἂγιφρειτῶν. Ἐξ ὰφ;ρμ.τ;ς ἐγζαταστάστως ὰρζετων Ἁγι3ρειτῶν εὶς τον κδσμον, η Ἰ. Σύνοδοςτὴς Ἐζζλ. τὴς Ἐλ'Κοβος .εις διαβήματα τὴς Ι. Κοινοτητος, δι ἐγγράφου αϋτὴς ὲγνωστοποίησεν δτι, ως Βιεπίστωσεν, οϋτοι εὶναι εφοοιασμένοι διὰ κανονικων ὰπολυτηρίων ζαὶ συνιστα ἴνα γίνη σύστασις εὶς τὰς Ἰ. Μονὰς
ἴνα μὴ χορηγοϋν τοιαρτα εὶς το εξης καὶ ουτω φθίνουσιν αυται επϊ
Ορησκευτικῇ καὶ εθνικῆ ζημάα.
Ἐπὶ τοϋ εγγράφοϋ τούτου ή ήμετέρα Ἰ. Μονὴ ήνχγκάσθη ν'
αναοερη δι' εγγραφου χντης προς την Ἰ. Κ. καὶ την Δωίκησιν
Αγ. Οριυς, τρεις περιπτώσεις παραν5μου παραμονὴς Ἁγιορειτων.
εὶς Μητροπολεις, μεταξϋ των δποίων η μία προεκλήθη ύπ' αϋτοϋ
του προέδρου της Ι. Συνοδου καὶ προκαθημενου τὴς Ἐκκλησίας τὴς
Ἐλ),άδος ὰρχιεπισκέπου ζ. ΣιτυρίΒωνοε, οστ-ς κρατεϊ παρ' αὐτῷ
απο 7ετίας τον ἐξ Ἑπείρου νεον μοναχ';ν Χρυσο-τορ.ον Διονυσιά-
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την, ανβυ 2ίι5ενῖς ὰπ;λυτηρίςυ ε.γγράφου, χεφοτ5νήσας μάλιστα αϋτον κατὰ τὰ; πληρ;φιρίας μας και ίεροδιάκ;νιν.
Σχετικὴν διαμαρτυρίαν ἀπηυθυνε καὶ Ι. Μονὴ Αγ. Διονυ
σίου προς τὴν Ἰ Κιινξτητα καὶ τὴν Δυίκησιν Ἁγ. Ὄρους διὰ τὴς
οπτίας ε-ιμένει καὶ οώτη οτι οὸχὶ απαντες οί εις τον κοσμον εϋρισκομενοι κατεχουν ὼπολυτήρια, ως ὶσχυρίζεται ή Ι. Σύνοδος, 3ι6τι
ϋπάρχουν καὶ μὴ Ιφοδιασμάνοι δΓ απολυτηρίων κατέχοντες θέσεις
εφημεριαζάς. Ἀλλὰ 7.ζὶ αϊιττὶ ο! ὰπολυθέντες ὰπελύΟηταν διδτι εϊημ.ιιύργησαν καταστασιν αφ;ρη-;ν εις τὰς Ἰ. Μ. ὲςαναγζάταν-ες αϊιτὰς εις ακουσὶαν απδλυσιν. Ἑ ὰ^ορμὴ ὰποοίϊεται εις Μητροπολίτας τινὰς οἴτινες δχι μονον ὰνέχονται 7Ἁ οιατη,οοϋν εις τας επαρχίας
πλάνητας Ἁγιορείτας, ἀλλ' οϋχὶ σ-ανίως προκαλσυν οί ϊϊιοι τὴν
οιαρροὴν μὶ διαφιρους πρ';ς αϋτϊίις 6ποσχέσεις παραχωρήσεως θέσεων,
ζαλων οῳ.οιβῷν 7.Λπ.

Δωρεαι. Μερίμνη του καθηγητεϋ του ΙΙανεπιστημίου 'Αθηνων
κ. Ἀμ, Ἀλιβιζάτσυ ὰπεστάλησαν ϋπδ τὴς ἐν Αθήναις 'Επιτροπὴς
Ἀλληλιβιηθείας καὶ σχέσεων μετὰ των ξένων Ἐκκλησιων προς διαν;μὴν εϊς τους απορους Μοναχοὺς τοϋ Ἁγ. Ὄρους 64 χαρτοκιβώτια
βούτυρον, 63 κιβώτια τυρος, 99 κιβ. σπ.ορέλαιον, 1Ϋ7 ν.ιβ. φυτικον
·λίπο'ς, 9 βάρ. καὶ 93 ν.-.ο. γάλα.

Κοινοβιασμοι αλλοδαπὼν. Εις τὴν Ἰ. Κοινοβιακὴν Μονὴν
Ἁγ. Διονυσίου πρισὴλθεν ϊ Τοϋρκος Μ. Χουσειν δπως λ.αβγ; το
Ἅγιον Βάπτισμα. Κατηχηθεὶς κανονικῶς, ἐβαπτίσΟη κατὰ τὴν ήμάραν τὴς ὰποϊοσεως τοϋ Ἁγ. Πάσχα λαβὼν το ονομα Ἀναστάσιος
καὶ ὲ7.οτγοβίασεν εις τὴν Ι. ταύτην Μονὴν ως δοκψ.οζ μοναχ5ς.
— Ἐπίσης εις τὴν Ἰ. Κοινοβιακὴν Μονὴν τοϋ Κωνσταμονίτου
εκ5ϊνοβίασεν ως δδκψ·ος μοναχος δ Γερψ.ανὴς φαρμακοποιδς Κάρολος
Μπραϊτινέρτ, πρσσελθὼν εις τὴν ὌρΟ-5οξίαν προ τριετίας.

"Ερανοι. Κατ6πιν ἐγκυζλίου τὴς Ἰερσς Κοινονητσς προς
τὰς 2Ο Ἰερὰ; Μονὰς επετράπη εις τον Γερ. Εϋθύμιον Διονυσιάτην νὰ ὲνεργήση ἔρανον Βιὰ τὴν ϊδρυσιν τοϋ μεγάλου ξενωνος
τὴς ϊσ-οριζ·ῆς 'Ι. Μονὴς τὴς Γ1αναγίας το3 Σουμελα (Καστανιὰ
Βερροίας) ζαὶ προσέφερτν εις ξυλείαν α! Ι Μοναὶ Αγὼυ Πα6λου
ἀξίας 5.ΟΟΟ δρχ., Καρακάλλου, Φιλτθέου καὶΣίμ. ΙΙέτρας ἀνὰ Ι.2ΟΟ
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Διονυσίου Παντικράτορος καὶ Ρωσσιζο3 ανὰ 8ΟΟ, Γρηγςρίτυ 64Ο,
Ξηροποτάμου 6ΟΟ, Ξενιφωντος 4ΟΟ, ΚουτΛϊυμουσίου 2ΟΟ. Δοχειαρίου 15Ο καὶ μετρητὰ αί Ἰ. Μοναὶ Χελανδαρίου 5ΟΟ, Ἰβήρων 3ΟΟ,
Βατοιτ'εΒίου 2ΟΟ, Ζωγράφιυ, Σταυρονι·Λῆτα ἀνὰ Ι5Ο, 'Εσφιγμέντυ
καὶ Κωνσταμονίτου ὰνὰ 1ΟΟ.

Τηλεφωνικη ^γκαταστασις. Μὴ πραγματοποιηθείσης τὴς
τηλεφωνικὴς συνδϊσεως τῶν Ἰ. Μονων ρ-'ο τιυ ΟΤΕ, περὶ ἧς εσημειώθη εις το .υπ' ὰριθ. 32 - 33 τεϋχος του περιοδικοϋ μας, ὰνέλαβε καὶ ἐξετέλεσε τὴν εργασίαν ταύτην δ εκ θεσσαλονίκης Μῆχανικος
ἡλεκτρολ,5γος κ. Κωνσ. Ἀοάμ.ης οστις ὲγκαταστήσας καὶ δύο τηλεφωνικὰ κέντρα εν Καρυαϊς καὶ Δάφνη εξυπηρετεϊ αλδκληρον το Ἀγ.
Ὄρος κατὰ τρξπον ϋποδειγματικον ὰπτσπὰσας τὰ συγχαρητήρια τι3
Αγιορειτιζρ3 κοσμου.
Με το ζέντρον Δὰφνης συνεδέθησαν αϊ Ι. Μοναὶ Ἀγ. Παύλρυ, Διονυσίου, Γρηγορίου, Σ. Πέτρας, Ξηροποτάμου 7.αὶ Δοχειαρίου,.τδ Τελωνεϊον, δ Σταθμος ΧωρΙκὴς, δ ναυτ. πράκτωρ κ. Χ,
Θεοδωρίδης καὶ οϊ Ιμποροι κ. κ. Θ. ΕνΟιῳ.ίου, Ι. Χριστο3ούΧου κα'ι
Γ. Λαμπριανί5ης. Μἑ τδ των Καρυων δέ, αί Ἰ. Μοναὶ Βατοπεδίου,
Παντοκράτορτς, Σταυρονικήτα, Κουτλουμουσίου καὶ Καρακάλλου, ή
Ἰ. Κοινοτης Ἀγ. Ὄρους, ή Ἀθωνιὰς Σχολή, τδ ὶατρεϊον τὴς Ἰ.
Κ. καὶ οἱ εμπαροι χ.κ. Ἀδ. Σαμαρα, Θ. Ταλέας καὶ Ι. Ρασιας.
Συνεχίζεται καὶ ή σϋνδεσις τῶν ύ-ολιίπων Ι. Μονῶν. Τὰ δύο
ὰνωτέρω κέντρα συνεδἐθησαν μεταξύ των οια 3ύοκοινοχρήστων γραμμων.
Ὅστις ὰπολογεϊται ὑπὲρ τοϋ άδικουμένου, εύρίσκει τὴν Θεδν ύπερμαχοϋντα δ' αϋτον.
— Ὅστις βοηθεϊ τον πλησίον αϋτοϋ λαμβάνει τὴν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ.
Ὅστις κατηγορεϊ τον ἀδελφδν αϋτοϋ ὑπδ κακκϊας κινούμενος, εϋρίσκει τον Θεδν κατήγορον κατ' αϋτοϋ.

'0σίου 'Ισαὰκ
'Η ψυχὴ ποὺ μολυνθὴ μὲ τον μολυσμδν τὴς άμαρτίας δὲν δύναται

με άλλον τρόπον νὰ καθαρισθῆ καϊ νὰ λάβη τὴν πρώτην της ωραιοιητα,
ἐὰν δεν ὑπομεϊνη πολλοϋς πειρασμοὺς καϊ δεν εϊσέλθη μέσα ειςτδ χωνευτήριον των θλιψεων.

Ἅγ. Συμεων Ν. ©εολογου

ΔΩΡΕΑΙ· Προσέφεραν πρὸς ένϊσχυσιν τοϋ περιοδικοϋ ήμων οι κ. κ.
Δ. Κοϊδάκης συμ1φος, άρχ. Κ. 'Αοώνη; Κατερινη ἀνὰ 5Ο δρχ. άνωνυμος
"Αγιορεϊτης 2ΟΟ. Ὅλ. 'Υψηλάντης ὰγωγεὺς Δάφνης - Καρυων ΙΟΟ ὰνώνυμος ιιαθητὴς 'Αθωνιάδος, δΟ. Γ. Λάσκαρης δικηγόρος 'Αργοστολιον
ΙΟΟ, 'Αδ. Λαδένη Θεὼνίκη 9Ο, 'Ι. Μ. 'Αγ. Διονυσίου Ὅλύμπου5Ο, ἰερομ,
Ἰωάννης ήγούμ. 'Ι. Μ. 'Αγ. Διονυσίου 6ΟΟ, Ιερ. Β. Γερολολιος, ιερ. 'Ι.
Καλιακούδας, 'Αθ. Σιτζούκης, 'Ι. Κοϋκουλης Λιτοχωρον, ἀνὰ 5Ο, Ιερ.
'Ι. Μπιλιάγκας Σκοτϊνη Λιτοχώρου 5Ο, "Αν. Βοσνιακος δημίλος Θεσσαλονϊκη 3Ο, Σ. Βλαχόπουλος Θεσὶνϊκη 2Ο, Χρ. Κανοτϊδηο 'Αθὴναι 3Ο,
Κα "Η. Μ. 'Αθὴναι 2Ο, Τσιλικίδης & Σαραφίδης Θεσ1νίκη 2Ο, Θ. Παπαϊωάννου ὑλοτομος Γομάτιον 5ΟΟ, Χρυσδστομος Μουτάφης Καρυαι 3Ο,
ιερ. Βασίλειος κελ. «"Αξιον 'Εστὶν» 2Ο, πνευμ. Σωφρδνιος Καυσοκαλυβϊτης 2Ο. 'Αδελ. 'Αγιορεϊται Σωτηροϋλα - Καλαθα 'Ηλείας 2Ο, Σ. Φαϊταζϊδης, 'Ηλ. Χατζητδλιοσ, Κ. Ξυνοπουλος Θεσὶνίκη ἀνὰ ΙΟ, Γ. 'Αβραμίδης Ν. 'Ιωνία ΙΟ, Π. Βασιλειάδης Λήιινος 2Ο, Γεν. Τζεκάκης 'Ακτοϋντα
Ρεϋύμνου 25, Ἰ. Τραγέλλης, Εύστ. Καλυφδς Ἀγιάσος ΙΟ & Ι5.
Προς ῶταντας έκφράζομεν τὰς εϋχαριστίας τῆς Ἰ. ήμων Μονὴς.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Β· Καραβ. Πειραια, Α. Τρομπ. 'Αλφιλοχϊαν,
πνευμ. Σωφρ. Καυσ. μον. Παντελ. Καυσ., Καν Δήμ. Βαγαρ. Πειραια.
Σας ἐνεγράψαμεν. 'Αδ. “Αγιορ. 'Εφύραν, πνευμ. Χαράλ. Μουτ., Π.
Κεφαλ, Θεῳνϊκην, Κ. Σημ. Καλάμας. "Ενεγρά·ψαιιεν τους ὑποδειχθέντας.
Συνῷχην Γ. Λυο Κοξάνην, Κ. Κατσ. "Αθήνας, Γ. 'Αβρσμ. Ν. Ἰωνίαν.
'Εσημειώσαμεν τὰς νέας 8ιευθύνσεις. Εϋσ. Καλυφ. 'Αγιάσον. 'Απεστείλαμεν τὰ αϊτηΟέντα τεϋχη. Δ. Κομ. Οεάεϊ' Ε1ΙιϊορΪΗ. «Σας ἐγράψαμεν
άμέσως. Στερούμεθα εἰδήσεών σας. Δ. Εϋγεν. Κάϊοον. 'Η διακοπὴ 6φείλεται εϊς διαγραφήν σας μεταξὑ πολλων ύλλων παλαιων ἀναγνωστων
μας δια νὰ ικανοποιήσωμεν μερικοὴς έπιιιδνως ζητοϋντας τὴν ὰποστολὴν τοϋ περιοδικοϋ μας. 'Εφδσον σας ἐνδιαφέρει, οας επανεγραψαμεν.
Α. Γκαζ άντεισ. 'Εφ. 'Αθήνας. Μέχρι στιγμὴς δὲν ὴδυνήθημεν νὰ σας
εϋχαριστήσωμεν. Κρατοϋμεν ὑπδ οημείωσιν. Σ. Δεσποτ. Λαμίαν, 'Ι. Σερ.
Ζάζυν9ον. Τὰ α'ιτούμενα τεύχη έξηντλήΟησαν, Β. Θεσοσὰ,ονϊκην. Σας
εγράψαμεν και ϊδιαιτέρως δτι εϊσΟε δεκτοι καὶ δύνασθε νὰ ἔλΟητε.

Ὅ Πρωτεπιστάτης τὴς Ἰ. Κοινοτητος κα'ι οϊ άντιπροσωποι
τῶν Ἰ. Μονῶν μετὰ τοϋ σχολάρχου, τῶν καθηγητῶν καὶ
τῶν μαθητῶν της 'Εκκλ. 'Αθωνιάδος Σχολῆς
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