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Οϊ Ἀγιοι Μάρτυρες Ἰάκωβος 6 Πέρσης, Εϋστάθιος, Μερκούριος
και Θεοδωρος δ Τϋρων.
Τοιχογραφία ἐκ των τοϋ ἀρχαίου Ἰ. Ναοϋ τοϋ Πρωτάτου. Αι τοιχογραφίαι αῦται κατὰ τὴν παράδοσιν εϊναι ἔργα Μανουὴλ τοϋ Πανσελήνου και ὴ μὴ ὰναγραφὴ τοϋ 6νδματος τοϋ ζωγράφου εϊς οϋδέν σημεϊον τοϋ Ναοϋ παρουσιάζει τὴν ὰκοαν ταπεινοφροσύνην αϋτοϋ, ἀλλὰ καὶ
άλλοι μεγάλοι παλαιοϊ ζωγράφοι θεωροϋντες έαυτοὑς ψυχῆ τε καϊ σώματι δργανα τοϋ Θεοϋ, ειργάζοντο μετὰ πολλοϋ ζήλου και χωρϊς ὑλικδν
κέρδος, άποφεύγοντες ἐκ τούτου οιανδήποτε έμφάνισιν.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Εϊ τις θέλει δπίσω μου ἔρχεσθαι, άπαρνησάσθω
έαυτδν καὶ άράτω τδν σταυρδν αϋτοϋ καθ' ήμύραν κα'ι
άκολουθείτω μοι, δς γὰρ αν θελη τὴν ψυχὴν αϋτοϋ σῶσαι,
απολἐσει αὺτήν" δς δ' αν απολεση τὴν ψυχὴν αϋτοϋ ενεκεν έμοϋ, οὑτος σῶσει αϋτήν. τι γὰρ ώφελεϊται άνθρωπος κερδήσας τον κδσμον δλον, εαυτον δε άπολέσας ῆ
ζημιωθβίς ;».
(Λουκ. θ.' 23-26.)
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Ἑ Ἰερὰ Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος κεῖται ἐπὶ τῆς ΒΑ
πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ ὑψηλῆς τοποθεσίας πολὺ πλησίον
τῆς θαλάσσης, ἔχει πανοραματικὴν θέαν καὶ πολὺ ἀναπεπταμένον
ὁρίζοντα. Τυγχάνει ἰδιόρρυθμος ἔχουσα σήμερον περὶ τοὺς 18
μοναχοὺς ἐνῷ πρὸ 5Οετίας εἶχεν 7Ο περίπου.
Ἑ Ἰερὰ αὕτη Μονὴ ἐκτίσθη κατὰ τὸν ΙΔ' αἰῶνα ὑπὸ
Ἀλεξίου στρατοπεδάρχου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου πριμικηρίου. Οὗτοι καθ' ὅν χρόνον ἐζήτησαν καὶ ἔλαβον, ἀδείᾳ τοϋ
Πρώτου Δωροθέου καὶ τῶν λοιπῶν ἡγουμένων, τὴν πρότερον
ὑπάρχουσαν ἐν ἐρειπίοις Μονήν, ὁ Ἰωάννης Α' ὁ Παλαιολόγος
ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνδρονίκου Γ' ἐξέδωκε τὸν Ἁπρίλιον τοῦ Ι357
χρυσόβουλλον ἐπικυρωτικὸν τῆς τοιαύτης παραχωρήσεως. Εἰς τὸ
χρυσόβουλλον τοῦτο ὁ Ἀλέξιος καλεῖται « συμπέθερος » τοῦ Βασιλέως Ἰωάννου φέρων καὶ τὸν τίτλον τοῦ μεγάλου «πριμικηρίου», ὁ δὲ Ἰωάννης ὀνομάζεται «γαμβρὸς» τοῦ βασιλέως, ἔχων
τὸ ἀξίωμα τοῦ « πρωτοσεβαστοῦ ». Ἐξ ἄλλου δὲ ἐγγράφου τῆς
διαθήκης τοῦ Ἰωάννου διὰ τῆς ὁποίας ἀφιεροῖ εἰς τὴν Μονὴν
κτήματα ἐν Θάσῳ τῷ 1384, ὁ Ἁλέξιος φαίνεται ὅτι ἧτο «στρατοπεδάρχης» ὁ δὲ Ἰωάννης «μέγας πριμικήριος» καὶ ὑπὸ τὴν
τελευταίαν αὐτῶν ἰδιότητα ἀναφέρομεν αὐτούς.

13Ο
Οὗτοι κατεῖχον τότε τὴν νῆσον Θάσον ἀπὸ τῆς ἁλώσεως
τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῷν Λατίνων. Γράμμα δὲ τοῦ
Πατριάρχου Νείλου ἐπικυρωτικὸν τῆς διαθήκης τοῦ Ἰωάννου,
χωρὶς νὰ γίνεται λόγος περὶ τοῦ Ἁλεξίου, διὰ τὰ ἐν τῇ Μονῇ
τοῦ Παντοκράτορος εἰς Θάσον ἀφιερούμενα κτήματα μαρτυρεῖ
ὅτι ὁ Ἰωάννης οὗτος ἠλευθέρωσε τὴν νῆσον «δεδουλωμένην ὑπὸ
τῶν ἐθνῶν» καὶ ὅτι εἰς διηνεκεῖς κόπους καὶ πολέμους καὶ μάχας
καὶ φόνους ἐξετέθη πρὸς τοῦτο τότε καὶ μετὰ ταῦτα εἰς τὸ διατηρῆσαι καὶ ἀνορθῶσαι αὐτήν.
Οἱ ἀνωτέρω ἐζήτησαν καὶ ἔλαβον βραδύτερον καὶ τὸ ἤδη
ὑφιστάμενον κελλίον τοῦ Ραβδούχου.
Κατὰ τὴν παράδοσιν κτίτωρ θεωρεῖται ὁ Πατριάρχης
Κάλλιστος Αὴ ὅστις λέγεται ὅτι παρέμενεν εἰς τὸ ἔξω τῆς Μονῆς
κελλίον τοῦ Ἀγίου Ὁνουφρίου «τῶν Ξανθοπούλων» ἔνθα
ἠσκοῦντο συγγενεῖς αὐτοῦ. Ὁ ὅσιος Νικόδημος λέγει εἰς τὸν
Συναξαριστὴν (22 Νοεμβρίου) ὅτι ἀνέγνωσε γράμμα τοῦ Πατριάρχου τούτου ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Παντοκράτορος ἐν τῷ ὁποϊῳ ὁ
ἴδιος ἀναφέρει δτι ἡσύχαζεν εἰς τὸ ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου
Ὁνουφρίου τοῦ ἔξω τῆς Μονῆς εὑρισκομένου καὶ ὅτι ἡ Μονὴ
αὕτη εἶναι ἰδική του.
Ἑ Μονὴ τοῦ Παντοκτάτορος ἐπὶ μικρὸν φανεῖσα ἐγένετο
παρανάλωμα τοῦ πυρὸς, κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΔ' αἰῶνος. Σχετικὸν
Συγγίλλιον τοῦ Πατριάρχου Ἀντωνίου ἐκδοθὲν διὰ τὴν Ἰ. ταύτην
Μονὴν τῷ 1392 βεβαιοῖ ὅτι αὕτη κατεστράφη ἐκ πυρκαϊᾶς ἀπολέσασα καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ Πατριάρχου Καλλίστου Α' ἐκδοθὲν
τυπικὸν αὐτῆς
Κατὰ τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1394 Μανουὴλ ὁ Παλαιολόγος
ἐξέδωκε χρυσόβουλλον κυροῦν τὰς κτήσεις τῆς Μονῆς καὶ ἐκ τοῦ
ὁποίου πληροφορούμεθα δτι «ἐπισυμβάντος ἐμπρησμοῦ εἰς τὴν
τοι.αύτην Μονὴν ἀπώλετο μετὰ τῶν ἄλλων δικαιωμάτων καὶ ἄπερ
ἐκέκτητο θεῖα καὶ σεπτὰ χρυσόβουλλα ». 'Εν τούτοις ἡ πυρκαϊὰ
δσον καὶ ἄν κατέστρεψε τὴν Μονὴν δὲν ἀποσυνέθεσεν ὅμως ταύτην καὶ εἰς τὸ ἐπὶ Μανουὴλ Παλαιολόγου τυπικὸν τοῦ 1394
φαίνεται αὕτη δεκάτη τετάρτη εἰς τὴν τάξιν τῶν Μονῶν. 'Ἐκτοτε
φαίνονται συγχωνευθεῖσαι εἰς αὐτὴν καὶ αἱ μοναὶ τοῦ Φαλακροῦ,
Φακινοῦ, Ἁγ Αὐξεντίου κ. ἄ.
'Ο Κομνηνὸς λέγει ὅτι «Τὸ ἐξώκαστρον (τῆς Μονῆς) μὲ τὸ
νὰ ἐγκρεμνίσθη εἰς πολλὰ μέρη διὰ τὴν παλαιότητα τὸ ἀνακαίνισεν ὁ μέγας Λογοθέτης ὁ Μπάμπουλος καὶ ὁ Γαβριὴλ ἀπὸ τὴν
Βλαχίαν, ἄρχοντες τϊμιοι καὶ θεοσεβεῖς»
Ὁ ναὸς τῆς Μονῆς φέρει τοιχογραφίας ΙΘ' αἰῶνος διὰ
χειρὸς Ματθαίου Ναουσαίου.
Ἐν αὐτῷ ὑπάρχουν δύο σταυροὶ μετὰ Τιμίου Ξύλου, ὁ
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μὲν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τραπέζῃ, ὁ δὲ ἐντὸς κιβωτίου φέροντος τὴν ἐπιγραφὴν «ἐκοσμήθη δαπάνῃ Κυρίλλου προηγουμένου τοῦ ἐκ
Μυριοφύτου, ἐστὶ δὲ ἀφιέρωμα Ἁνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου».
Ἰερὰ λείψανα ἔχει τὰ ἐξῆς. Κάλαμον τῆς χειρὸς τοῦ Ἁγ. Ἁποστόλου Ἁνδρέου, τὴν κάραν τοῦ Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου, κάλαμον ποδὸς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, μέρος τῆς κάρας
Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τῆς τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Ἁναργύρου.
Ὁσαύτως μέρη διάφορα τῶν Ἁγ. Μοδέστου, Παντελεήμονος,
Ἑρμολάου, Παρασκευῆς, Μερκουρίου, Φωκᾶ, Τρύφωνος, Ἑλευθερίου, Ἁναστασίας Φαρμακολυτρίας, 'Αντύπα, Προκοπίου,
Μαρίνης, Ἁθανασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ
Θεοφίλου τοῖ ὁσίου ἀσκήσαντος εἰς τὰ ὅρια αὐτῆς (Καψάλα).
Ὁμοῦ μετὰ τῶν ἁγίων λειψάνων εὑρίσκεται καὶ ἕν ἱ. εὐαγ·
γέλιον χειρόγραφον ἐκ περγαμενῆς (Ο 12ΧΟἸ7) τοῦ 'Αγίου 'Ιωάννου τοῦ Καλυβίτου μὲ λεπτοτάτους χαρακτῆρας. Τοῦτο κλαπὲν
ὑπό τινος δοκίμου τῆς Μονῆς κατὰ τὸν Νοέμβριον τοῦ 1898,
ἀνεκαλύφθη ἐν Ἀθήναις ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας καὶ μετὰ πολλὰς
περιπετείας κατασχεθὲν ἀπεδόθη εἰς τὴν Μονὴν διὰ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου ὅστις κατέβαλε μεγάλας προσπαθείας διὰ
τὴν εὕρεσίν του. Τὰς αὐτὰς προσπαθείας κατέβαλε καὶ ἡ Ἰ. Κοι
νότης μὴ φεισθεῖσα πρὸς τοῦτο ὑλικῶν θυσιῶν.
Εἰς τὸν ναὸν ἀξία λόγου ἀρχαία εἰκὼν εἰναι τῆς Θεοτόκου
ἡ «Γερόντισσα» ὁλόσωμος ὀρθία ἄνευ παιδίου ἀρχαιοτέρα ὑπάρχουσα τῆς Μονῆς.
Ἑ βιβλιοθήκη περιέχει ὑπὲρ τριακοσίους Ἑλληνικοὺς κώδικας χειρογράφους. Εἶχε μεγάλην βιβλιοθήκην, ἀλλὰ κατὰ τὸν
σάλον τοῦ 1821-18θΟ τῆς ἐνταῦθα παραμονῆς τοῦ 'Οθωμανικοῦ
στρατοῦ ὑπέστη φρικώδη καταστροφήν.
Εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰερᾶς ταύτης Μονῆς ὑπάρχουν περὶ τὰ
ἕνδεκα κελλία καὶ τεσσαρακοντα ἡσυχαστικαὶ καλύβαι ἐν τῇ περιοχῇ τῆς τοποθεσίάς Καψάλα ἔνθα ἤσκησεν ἐπ' ὀλίγον καὶ ὁ
Ἄγιος Γεράᾶιμος τῆς Κεφαλληνίας. ἐξ οὗ καὶ Καψάλης ἀποκαλεῖται ὑπὸ τῶν δαιμονιζομένοτν τῶν προσαγομένων πρὸς θεραπείαν εἰς τὴν ἐν Κεφαλληνίᾳ Μονήν του.
Μεταξὺ τῶν κελλίων αὐτῆς ἀριθμεῖται καὶ τὸ παρὰ τὸ Σεράγιον ἐν τῷ λάκκῳ «Ἅδἐιν» «τὸ 'Ἀξιον Ἐστίν^ κληθὲν ἐκ τῆς
ὁμωνύμου εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, ἐνώπιον τῆς ὁποίας τῷ 98Ο
διὰ θαύματος ἐψάλη ὑπ' ἀγγέλου ὁ ὔμνος τοῦ Ἅξιον ἐστιν ὡς
ἀληθῶς κλπ
Εἰς τὴν Ἰ. Μονὴν Παντοκράτορος ὑπάγεται καὶ ἡ Ρωσσικὴ Σκήτη τοῦ Προφήτου 'Ηλιού, ἀπέχουσα αὐτῆς ὀλίγα λεπτὰ
τῆς ὤρας. Ἐ μεγάλη αὕτη σκήτη εἰναι τὸ ἀρχαιότερρν σλαυϊκὸν
ἴδρυμα τοῦ ΙΘ' αἰῶνος ἐν Ἁγίῳ 'Ὁρει καὶ περὶ τῆς ὁποίας θὰ
σημειώσωμέν τινα εἰς τὸ ἑπόμενον.

λΠΗΣΤΗΛΩΣΙΣ Ι. ΝΗΟγ ΤΟγ ΠΡΩΤΑΤΟΥ
Εἰς τὴν ἱερὰν ἡμῶν χερσόνησον συνεπληοώθησιν κατὰ τὸ
λῆγον ἤδη ἔτος αἱ ἀναστηλωτικαὶ καὶ στερεωτικαὶ ἐργασίαι τοῦ
περικλεοῦς ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, τοῦ σεπτοτέρου, σπουὅαιοτέρου
καὶ ἀρχαιοτέρου μνημείου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς δόξης αὐτῆς
τοῦ βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σήμερον δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν
ἀνενδοιάστως ὅτι ὁ Ναὸς διεσώθη καὶ ἐξησφαλίσθη ὁριστικῶς
ἀπὸ τὸν ἐπαπειλήσαντα αὐτὸν κίνδυνον καταρρεύσεως. Ἑ ξυλἴνη
σεσηπυῖα στέγη του μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κεραμίδια ἀφῃρέθη καὶ
ἐπεσκευάσθη ριζικῶς κατὰ τὸν γνωστὸν τρόπον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἀποκατασταθείσης κατὰ τὸ
μᾶλλον ἤ ἧττον τῆς ἀρχαίας μετ' ἀετωμάτων μορφῆς του, ἥτις
εἶχεν ἀλλοιωθῆ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα μετὰ τὴν πυρπόλησιν
τοῦ κτιρίου ἐπὶ Μιχαὴλ Παλαιολόγου, ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀνακαίνισιν τοῦ 19Ο8. Τὰ δύο πλάγια κλίτη καὶ ὁ νάρθηξ ἐνισχύθησαν
μὲ σιδηρομπετόν Κατεσκευάσθησαν ἀντηρίδες ἐκ λιθοδομῆς
πρὸς τὴν βορείαν καὶ δυτικὴν πλευρὰν τοῦ κτιρίου. Τὸ ἐπὶ τουρκοκρατίας οἰκοδομηθὲν κακότεχνον καὶ ἀνααισθητικὸν κτίσμα
(προνάρθηξ) τῆς κατέναντι τοῦ Ἰεροκοινοτικοῦ μεγάρου πλευρᾶς,
δπου ὑπῆρχε καὶ τράπεζα, κατερρίφθη καὶ ἀντικατεστάθη δά
ὁλοφώτου, ἀνοικτοῦ προστώου μὲ ὡραίας ἀψῖδας βυζαντινοῦ
τύπου Παράθυρα ἀνεκαινίσθησαν καὶ ἐπιδιωρθώθησαν. Ἑ ἐκ
μπετὸν στέγη ἐκαλύφθη δι' εἰδικῶν μεγάλων κεράμων βυζαντινοῦ
τύπου.
Οὔτω, κατόπιν προσωπικῶν προσπαθειῶν καὶ κόπων τοϋ
Διοικητοϋ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κωνστ. Κωνσταντοπούλου, τοϋ
ἐξαιρέτου αὐτοῦ ἀνδρός, τοῦ ὁποίου τὰ ἴχνη ἐν τῷ ἱερῷ ἡμῶν τόπῳ
θὰ παραμείνουν ἀνεξάλειπτα, συνεπληρώθη τὸ σπουδαῖον ἔργον
τῆς ἀναστηλώσεως τῆς χιλιετοῦς Βασιλικὴς τοῦ Πρωτάτου, ἥτις
παρεδόθη, καθ' ὅλα στερεωμένη καὶ ἕτοιμος, λαμπρὰ ἔν τε τῇ
ἐξωτερικῇ καὶ ἐσωτερικῇ της ἐμφανίσει, εἰς τὸ Ἰερὸν Κοινὸν
πρὸς ἐκκλησιασμόν. Οὔτω διεσώθησαν, στερεωθεῖσαι καὶ καθα-
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ρισθεῖσαι ἀπὸ εἰδικὸν καλλιτέχνην καὶ αἱ περίφημοι νωπογραφίαι - ἔργα, ὡς κατὰ παράδοσιν γνωρίζομεν, τοῦ Μανουὴλ Πανσελήνου (τῶν ἀρχῶν τοῦ 14ου αἰῶνος) ὅστις ὑπερηκόντισε μὲ τὴν
θαυμαστὴν τέχνην του ὅλους τοὺς παλαιοὺς καὶ νέους ζωγράφους.
Αἱ τοιχογραφίαι αὗται ἐμφανίζονται νῦν (μολονότι πλεῖσται βεβλαμμέναι ἀπὸ τὸν χρόνον, τὴν ὑγρασίαν καὶ διαφόρους ἀστόχους ἐπιδράσεις ἐκ μέρους ἀνθρώπων) ἐν ὅλῃ τῇ λαμπρότητί
των εἰς τρόπον ὤστε ὁ ἐπισκεπτόμενος τὸν ναὸν νὰ μένῃ κυριολεκτικῶς κατάπληκτος καὶ νὰ μὴ γνωρίζῃ τὶ νὰ πρωτοθαυμάσῃ :
τὸν συνδυασμὸν τῶν χρωμάτων καὶ τὸν φωτεινὸν τόνον αὐτῶν,
τὸν ἐξιδανικευμένον ρεαλισμὸν τῶν ἐμφανιζομένων μορφῶν, τὴν
ἐπικὴν ἀπόδοσιν τῶν συνθέσεων, τὴν ἀπέραντον αὐτὴν πινακοθήκην, θὰ ἔλεγε κανείς, προσωπογραφιῶν, τὴν μυστικότητα τῆς
ἀτμοσφαίρας ἤ τὴν λεπτότητα τῆς ἐργασίας ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ζωγράφων ὅλων τῶν ἐποχῶν ;
Σήμερον δίδεται μεγαλυτέρα εὐκαιρία εἰς τὸν “Ελληνα καλλιτέχνην καὶ εἰς κάθε φιλόμουσον νὰ ἔρχεται ἐδῶ, εἰς αὐτὸ τὸ
προσκύνημα τοῦ ἔθνους, εἰς αὐτὸν τὸν βωμὸν τῆς τέχνης, διὰ
νὰ τέρπεται καὶ ἐμπνέεται ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν βυζαντινῶν προπατόρων μας οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται πολὺ πλησιέστερον πρὸς ἡμᾶς
ἀπὸ τοὺς μεγάλους τεχνίτας τῆς Δύσεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς
ἀκόμη τοὺς κλασσικοὺς προγόνους μας
'Η χαρὰ καὶ ἱκανοποίησις τῶν Ἁγειορειτῶν πατέρων διὰ
τὴν τερματισθεῖσαν ἐργασίαν τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ ἀρχαίου
Καθεδρικοῦ Ναοῦ των εἶναι μεγάλη Δὲν παραλείπουν οὖτοι, εἰς
πᾶσαν διδομένην εὐκαιρίαν, νὰ ἐκδηλώνουν τὰ συναισθήματά
των ἰδίως διὰ τὴν Πολιτείαν, ἡ ὁποία, παρ' ὅλας τὰς δυσκολίας
τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζει σήμερον, ἐπέδειξε τελευταίως τοιοῦτον
ἐμπρακτον ἐνδιαφέρον διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ γενικώτερον διὰ
τὰ δημιουργικὰ καλλιτεχνικὰ ἔργα τοῦ βυζαντινοῦ μας πολιτισμοῦ.
Τὴν διεύθυνσιν ἀναστηλώσεως εἶχεν ἀναλάβει ὁ διακεκριμένος καθηγητὴς κ. 'Ορλάνδος μετὰ τοῦ ρέκτου Γ.' Ἐπιθεωρητοῦ ἀναστηλώσεως τοῦ 'Υπουργείου Παιδείας κ. Στίκα.
'Η Ἰερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς ἐκδήλωσιν εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Διοικητὴν κ. Κιονστ. Κωνσταντόπουλον,
τὸν συντελεστὴν τῆς σπουδαιοτάτης ταύτης ἐργασίας, ἀπηύθυνεν
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αὐτῷ εὐχαριστήριον ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον χάριν τῆς ἱστορίας
παραθέτομεν ὡς ἔχει:
Ἀριθ. 284ΖΚ. τῇ 2Οῃ Σίβρίου 1956.
Ἐξοχώτατε κ. Διοικητά, Διὰ τοῦ παρόντος Ἰεροκοινοσφραγίστου γράμματος ἡμῶν ἡ καθ' ἡμᾶς Ἰερὰ Κοινότης προάγεται
ἐκφράσαι τῇ Ἐμετέρᾳ Ἑξοχότητι τὴν ἰδιαιτέραν εὐαρέσκειαν
αὐτῆς καθὼς καὶ τὰς θερμοτέρας τῶν εὐχαριστιῶν τοῦ Ἰεροῦ
ἡμῶν Κοινοῦ διὰ τὴν ἐξαίρετον συμβολὴν 'Υμῶν πρὸς στερέωσιν
τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου.
Τριάκοντα καὶ πλέον ἔτη παρῆλθον ἀφότου ἐπεσημάνθη
ὁ κίνδυνος καταρρεύσεως τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ διάστημα αὐτὸ θὰ
ἧτο ἴσως, ἔτι μεγαλύτερον, οὐδόλως δ' ἀπίθανον καὶ μοιραία ἡ
συνέπεια, ἄν δὲν ἐξεδηλοῦτο τοσοῦτον συντόνως καὶ ἐνεργῶς τὸ
πολυτιμότατον 'Υμῶν ἐνδιαφέρον, ὅπερ ὁμολογουμένως καὶ
ἀπετέλεσε τὴν συνισταμένην τῶν ὑπὸ τοῦ 'Υπουργείου Παιδείας
ἐπενεχθεισῶν ἀναστηλωτικῶν ἔργων.
Δικαίως ὅθεν ἀπευθύνομεν διὰ τῆς παρούσης τὰς θερμοτέρας τῶν εὐχαριστιῶν τοῦ Ἰεροῦ ἡμῶν Τόπου, μεθ' ὧν καὶ
διατελοῦμεν Εὐγνωμόνως. Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ Κοινῇ
Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν Κ' Ἰερῶν Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝ ΤΗΣ Ι. ΗΜΟΝ ΜΟΝΗΣ
Εἰς τοὺς μύστας καὶ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν τῆς θρησκείας παραδόσεων ὡς καὶ τῶν κειμηλίων τοῦ Βυζαντινοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους τούτου, δὲν δύναταί τις παρὰ νὰ ἐκφράσῃ νὸν θαυμασμὸν του καὶ νὰ κλίνῃ
εὐλαβικῶς πρὸ αὐτῶν τὸ γόνυ.

28.3Ἰ95Ι
Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
' Αντεισαγγελεὑς 'Εφετῶν

ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΕ.'
*
ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΣΙΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΟΛΥΜΠΙΗΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΗΚΟΝΟϊ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΥΠΟ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΕΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Τ9

ΜΙΚΡΡ

ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΩ

Ἰστῶμεν στίχους δ.' καὶ ψάλλομεν τὰ ἐξῆς Προσόμοια.

"Ηχος α.' Τῶν οι5ροτνιων ταγματων.
Ὄλυμπιάδος τὴν μνήμην πανηγυρίσωμεν" αὕτη γὰρ πτερωθεῖσα, τοῦ Χριστοῦ τῇ ἀγάπη, ὁσίως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς,
ἐπὶ γῆς πε'πολίτευται, καὶ διὰ τοῦτο ἐν οὐρανοῖς, ἱκετεύει τοῦ
σωθῆναι ἡμᾶς.

Τῷ ἱερῷ Χρυσοστόμῳ διακονοϋσα σεμνή, τῶν σῶν ὑπαρχόντων, οὐρανόφρονι γνώμη, Διάκονος ἀξία τῆς τοῦ Χριστοῦ,
'Εκκλησίας γεγένησαι, Ὁλυμπιὰς μακαρία σκεῦος ἁγνόν τῶν
ἀὐλων ἐπιλάμψεων.
Ἐκ τοῦ πανσόφου Ποιμένος ὤσπερ ἀμνὰς λογική, χειρι
βιαιοτάτῃ, χωρισθεῖσα Ὁσία, τῶν τούτου μελιρρύτων λόγων ἀεί,
ὧν σοφῶς σοι ἀπέστελλεν, Ὁλυμπιὰς ἐνετρύφας καὶ τὸ τραχύ,
τῆς ἀνίας κατεγλύκανες.
* 'Η 'Αγϊα Ὅ7,υμπιὰς έγεννήθη ἐν Κτονσταντινουπολει καϊ ὴτο
συγγενὴς του Μεγάλου Θεοδοσίου. Παραμείνασα δρφανὴ πατρος τε και
μητρος, μδλις εικοσαέτις, ένυμφεϋθη τον "Επαρχον Κωνσταντινουπόλεως
Νεβρίδιον. Μετὰ εϊκοσάμηνον συζυγϊαν χηρεϋσασα, άπέρριψε πασαν προτασιν γάμου καὶ άφωσιῶθη εϊς τὴν ύπηρεσϊαν τὴς 'Εκκλησίας. Διέθεσεν
άπασαν τὴν κολοσσιαίαν αύτὴς περιουσίαν ύπέρ τὴς 'Εκκλησίας καϊ φιλανΟρωπικων σκοπων κα! ῖδρυσε παρὰ τὴν 'Αγϊαν Σοφϊαν γυναικεϊαν
Μονήν. 'Υπδ τοϋ Πατριάρχου Νεκταρϊου έχειροτονήθη Διάκονος. Συνειργάσθη στενωτατα μετα τοϋ διαδοχου τοϋ Νεκταρίου, 'Ιωάννου τοϋ Χρυ·
σοστομου, δστις ειχεν αὐτὴν περὶ πολλοϋ.
Ὅξορισθεϊσα, μετὰ τὴν έξορϊαν τοϋ Χρυσοστόμου, άπέθανεν ἐν τὴ
ὲξορία, τδ δέ ἄγιον 7,είψανον αύτὴς έποίει πολλα. θαύματα.
Ὅ "Αγιος Ιωάννης δ Χρυσοστομος εγραψεν αϋτῆ ἐκ τὴς έξορίας
τὰς δεκαεπτὰ περιφήμους αϋτοϋ έπιστολάς.
Πλειονα περϊ τοϋ βίου αύτὴς, ως και τὰς Ι7 έπιστολά;, ευρίσκει
δ βουλομενος εις τδ προσφάτως ὲκδοθέν βιβλϊον «Παν. Στάμου 'Ιωάννου
τοϋ Χρυσοσιομου έπιστολαϊ προς τὴν Διακονισσαν Ὅλυμπιάδα».
Θεσσαλονίκη Ι955.
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Πεποικιλμένη τῷ κάλλει τῶν εὐαγῶν ἀρετῶν, καὶ τῶν τῆς
εὐσεβείας, ἀοιδίμων καμάτων, μετέστης εἰς νυμφῶνα τὸν νοητόν,
καὶ Χριστῷ τῷ νυμφίῳ σου, χαρμονικῶς συνευφραίνῃ Ὁλυμπιάς.
Ἀλλὰ πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Δ6ξα.

Π3χος α.'

"Εξ εὐγενοῦς ἀναφανεῖσα ρίζης, τῆς ψυχικῆς εὐγενείας
τοὺς καρπούς, εἰς ἐκατὸν ἐγεώργησας, ὁσία Μῆτερ· ὡς γὰρ ἐλαἴα
κατάκαρπος, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἐβλάστησας, τῇ κατὰ Χριστὸν πολιτείᾳ, εὐσεβῶς διαπρέψασα. Ἀλλὰ πρέσβευε Ὁλυμπιὰς
μακαρι'α, τυχεῖν καὶ ἡμᾶς, τῆς οὐρανίου μακαριότητος.

Και νϋν. Θεοτοκιον.
Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδεχομένη.......
ΑΠΟΣΤΙΧΑ.

ἸΗχος β.' Οϊκος τοϋ 'Εφραθᾶ.
Βίον θεοπρεπῆ, πολιτευθεῖσα Μῆτερ, ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχῶν,
Χριστῷ τῷ Ζωοδότῃ. ἀμέμπτως ἠκολούθησας.
Στίχ. Ἀπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον....

Λόγῳ ζωοποιῷ, ἐκ χρυσολόγου γλώσσης, ἀρδευομένῃ μῆτερ, ἐξήνθησας πλουσίως τὰς αἰωνάους χάριτας.
Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου...

Στήλη σεμνῶν ἠθῶν, καὶ ἐναρέτου βίου, ὑπόδειγμα ἐδείχθης, Χριστοῦ τῇ Ἐκκλησία, Ὁλυμπιὰς θεόληπτε.

Δδξα, και νϋν. Θεοτοκιον.
Δέσποινα ἀγαθή, τὴν ἄναρχον Τριάδα, σὺν τῇ 'Ολυμπιάδι, ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει, τῶν πίστει προσιόντων σοι.
Νῦν ἀπολύεις, τὸ τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ καὶ
ἀπόλυσις.

ΕΝ

Τ9

ΜΕΓΑΛ9

ΕΣΠΕΡΙΝΠ.

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δἐ τὸ
Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ.' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς
Προσόμοια.
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"Ηχος δ·' 'Ως γενναϊον εν Μἁρτυσι.
'Εκ παιδὸς βίον κρείττονα, εὐσεβῶς ἀγαπήσασα, ἀγαθῶν
τὴν ὕπαρξιν τὴν ἐπίκηρον, καθάπερ δναρ λελόγισαι, καὶ μόνα
τὰ μένοντα, ἐκζητοῦσα νουνεχῶς, τοῦ Χριστοῦ τὰ προστάγματα,
ἐκπεπλήρωκας' διὰ τοῦτο ἀξίως ἐδοξάσθης, καὶ λαμπρῶς ἐμεγαλύνθης, 'Ολυμπιὰς παναοίδιμε.

Ἀρετῶν ὑποτύπεοσις, καὶ ἐλέους θησαύρισμα, γνώμῃ φιλοικτίρμονι ἐχρημάτισας, 'Ολυμπιὰς ἀεισέβαστε' πτωχοῖς γὰρ
ἐπήρκεσας, ἐν ἀγάπῃ ἀληθεῖ, καὶ πλουσίᾳ χρηστότητι, ἐβοήθησας τοῖς ποικίλως ἐν βίῳ τρυχομένοις, ἱερεῖς ξεναγωγοῦσα, καὶ
ἐν Χριστῷ θεραπεύουσα.
'Ως συνήθης καὶ γνώριμος, καὶ μαθήτρια ἔνθεος, τοῦ σοφοῦ ἐν ἄπασι Χρυσορρήμονος, τούτῳ πιστῶς διηκόνησας, ἐκ
τῶν ὑπαρχόντων σοι, καὶ τῶν θλίψεων αὐτῷ, ἐκοινώνησας χαίρουσα, ὑπερόριον, κακουχίαν ἀνδρείως ἐνεγκοῦσα, μεθ' οὗ νϋν
καὶ συναγάλλῃ, 'Ολυμπιὰς παμμακάριστε.

'Ἐτερα

Προσόμοια.

'Ηχος β.' 'Ὁτε εκ τοϋ ξϋλου.
Γένους περιφάνειαν σεμνή, πλοῦτον καὶ ἀκμὴν ἡλικίας,,
ἐμφρόνως ἔλιπες, καὶ κατηκολούθησας ἐνθέῳ ἔρωτι, τοῦ Σωτῆρος τοῖς ἴχνεσι, ζωῆς ἐναρέτου, θείαις ἐπιδόσεσιν, ἐνδιαπρέπουσα ὅθεν ὡς λαμπὰς διαυγάζεις, ἐν τῇ Βυζαντίδι Ὁσία,
αἴγλῃ τῶν λαμπρῶν κατορθωμάτων σου.
Οἰκον τῆς Τριάδος εὐαγῆ, διὰ καθαρᾶς πολιτείας, καὶ
οὐρανίων ἠθῶν, σεαυτὴν τελέσασα, 'Ολυμπιὰς νοητῶς, ἱερὸν
φροντιστήριον, καὶ μονὴν ἁγίαν, εὐσεβῶς ἀνήγειρας, πρὸς σωτηρίαν πολλῶν, ἔνθα ἀσκουσῶν αἱ χορεῖαι, τῷ σῷ ὑποδείγματι
Μῆτερ, τῷ Χριστῷ γηθόμεναι ἀνήχθησαν.

Ὄ τῆς μακαρίας σου ψυχῆς! τίς σου τὴν ἁγίαν ἀγάπην,
ἐξείπῃ πάνσεμνε, ἥν πρὸς τὸν ἰσάγγελον, ἔσχες Χρυσόστομον ;
σύν αὐτῷ γὰρ προήρησο, συμπάσχειν Ὁσία, καὶ σκληρῶς ἐξέωσαι, ἐκ τῆς πατρίδος τῆς σῆς' ὅθεν κοιμηθεῖσα ὁσίως, πρὸς τὰς
οὐρανίους σκηνώσεις, ἐν ἀγαλλιάσει μεταβέβηκας.

Δ6ξα. 'Ηχος πλ.' δ.'
Ἑ ἐξ εὐγενοῦς ριζουχίας, ἀειθαλὲς ἀναφανεῖσα βλάστημα,
καὶ Θεῷ εἰς ἐκατὸν καρποφορήσασα, 'Ολυμπιὰς ἡ ἔνδοξος, εἰς
εὐφημίαν πρόκειται' τὸ σκεῦος τῆς χάριτος, τὸ τῶν σεμνῶν γυναίων, ἔξοχον ἐγκαλλώπισμα' ἐκ γὰρ πρώτης ἡλικίας, ἐνατενίσασα Χριστῷ Εὐαγγελικῶς ἀκολουθῆσαι, αὐτῷ προέκρινεν'ἔνθεν
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τῆς ἐν καινότητι ζωῆς τὰς δυνάμεις ἐνέγκασα, δυνατὴ ἐν ἔργῳ
καὶ λόγῳ, ἐν ἀγαθοεργίαις πέφηνε. Καὶ νῦν πρεσβεύει Κυρίῳ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Και ννν.

'Ο αύτος.

Οἱ ἐξ ἀκάρπων λαγόνων...
Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας, καὶ
τὰ 'Αναγνώσματα τῆς Ἁγίας 'Ἀννης.
Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα.

'Ηχος α.'

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, τὴν ἀληθῆ εὐφροσύνην, ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος, γράφων σοι ἐπέστελλεν εἰ γὰρ καὶ θλῖψιν ἔχομεν,
ἐν τῷ παρόντι κόσμῳ, ἀλλ' ἀνδρισθῶμεν Ὁλυμπιὰς, ὁ γὰρ Χριστὸς πρὸς ὅν ἐλπίζομεν, τὸν κόσμον νενίκηκεν. Οὕτως οὖν ἱκανουμένη, καὶ θεοφρόνως ρυθμιζομένη, ρἀον ὑπέφερες, τῶν πειρασμῶν τοὺς πόνους Μῆτερ. Καὶ νῦν ἄπονον ἀπολαβοῦσα ζωήν,
τοὺς τῆς ζωῆς ἡμῶν πόνους κούφισον, καὶ τῶν πταισμάτιον
τὴν λύσιν αἴτησαι, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

"Ηχος β.'
Ἁγγελικῆς πολιτείας ἐρασθεῖσα, πάντων τῶν γεηρῶν ὑπερίπτασο, οὐρανόφρονι γνώμη, καὶ ἀνδρείῳ ὴογισμῷ, Ὁλυμπιὰς
ἀεισέβαστε' καὶ κατάλληλον τρόπον, ἐπιδεικνυμένη σοφῶς, τύπος
τῶν πιστῶν ἐγένου, ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ καὶ πίστει,
καὶ οἰκτιρμοῖς πενήτων' ὅθεν ἡ δικαιοσύνη σου εἰς τὸν αἰῶνα
μένει, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

"Ηχος γ.'
Τοῦ εὐκλεοῦς Χρυσορρήμονος, τοῖς χρυσέοις νάμασιν
ἀρδευομένη, χρύσεα ἢθη ἢνθησας, καὶ χρηστότητος καρπούς,
ὡς γλυκεῖς βότρυας ἐξήνεγκας ἐξ ὧν ἡ Ἐκκλησία, γευομένη
μυστικῶς, τῆς σωφροσύνης σου τὸν πλοῦτον, καὶ ὑπομονῆς τὴν
στερρότητα, καὶ τῶν λοιπῶν προτερημάτιον σου τὸν θησαυρόν,
μακαρίζει θεόληπτε' καὶ στηλογραφίαν σε ἔμπνουν, παντὸς καλοῦ προβάλλεται, τοῖς εὐσεβῶς ζῆν ἐθέλουσιν. Ἁλλ' ἐν πάσῃ
εὐσεβείᾳ, καὶ ἀγαθῇ ἀναστροφῇ, ἀξίωσον ἡμᾶς πολιτεύσθαι, ταῖς
πρὸς Χριστὸν πρεσβείαις σου, Ὁλυμπιὰς ἀοίδιμε.

'Ηχος δ.'
'Ως Διάκονος Χριστοῦ, θεοειδὴς καὶ θεόληπτος, τῆς κατὰ
ψυχὴν διακονίας, ἐπιστεύθης τὴν ἐπιμέλειαν' πράξει γὰρ τοῦ
κρείττονος, τὸν νοῦν λαμπρύνασα, τὴν τοῦ πνεύματος ἔλλαμψιν,
ὡς καθαρὰ τὴν ψυχὴν ἐπλούτισας Μῆτερ" ἐντεῦθεν Μοναστριῶν σεμνῶν, ὑποφῆτις σοφὴ ἐδείχθης, καὶ παιδαγωγὸς δόκιμος,
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πρὸς ἀρετῶν ἀναβάσεις' καὶ ἐν πειρασμοῖς, ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ δοκιμασθεῖσα, ἀξίως ἐδοξάσθης, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δ6ξα. "Ηχος πλ. α.'
Δεῦτε τῶν πιστῶν τὸ σύστημα, δεῦτε φιλεόρτων αἱ τάξεις,
δεῦτε καὶ ὕμνοις αἰνέσωμεν, τὴν πολλαχῶς τῷ κόσμῳ ἐμπρέψασαν, ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς, Ὁλυμπιάδα τὴν θεόσοφον' περιουσίᾳ γὰρ θείου ἔρωτος, τὸν προσόντα πλοῦτον, Εὐαγγελικῶς
διεσκόρπισε' καὶ τὴν πτωχείαν τοῦ Χριστοῦ ποθήσασα, ἐν πάσῃ
ἀρετῇ ἐξέλαμψε, καὶ ὑπὲρ δικαιοσύνης ἐδιώχθη. Πρὸς αὐτὴν οὗν
βοήσωμεν Ὁλυμπιὰς θεόληπτε, σύν τῷ σοφῷ ὑφηγητῇ Χρυσοστόμῳ, μὴ παύσῃ δυσωπεῖν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Και νϋν. Ὁ αϋτος.
Ὄ μακαρία δυάς ...
Εἰς τὸν Στίχον Στιχηρὰ Προσόμοια.

"Ηχος δ.' 'Ἑδωκας σημειωσιν.
Ἅμεμπτον ἐτήρησας, μετὰ θανὴν τοῦ συνεύνου σου, σεαυτὴν παναοίδιμε, Χριστῷ τῷ Παντάνακτι, ὅν καὶ ἐκζητοῦσα ὅλῃ
διανοίᾳ, αὐτῷ ἐβόας Γραφικῶς' Δεῖξόν μοι Σῶτερ τὴν θείαν
ὅψιν σου, φωνὴν δὲ σοῦ τὴν ἄχραντον, ἐν τοῖς ὡσί μου ἀκούτισον, δεῦρο λέγων μοι Κύριε, δεῦρο, δράμε πλησίον μου.

Στίχος

Ἐπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον....

Γράφων σοι ἐπέστελλεν, ἐπιστολὰς πλήρεις χάριτος, καὶ
σοφίας καὶ γνώσεως, ὁ θεῖος Χρυσόστομος, δύ ὧν μακαρία,
τὴν τῆς ἀθυμίας, διασκεδάζουσα ἀχλύν, τῶν ἐπελθόντων δεινῶν
τὸν τάραχον, ὐπέστης καρτερώτατα, καὶ πρὸς λιμένα οὐράνιον,
προσωρμίσθης γηθόσυνος, Ὁλυμπιὰς ἀεισέβαστε.
Στίχος. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου...

Πατρίδος ἐξένωσαι, καὶ στερροτάτως ὑπέμεινας, ἐξορίαν
καὶ κάκωσιν, ἐν ἧ τὸ μακάριον, τέλος εὑραμένη, τὸ σεπτόν σου
σκῆνος, Ὁλυμπιὰς πανευκλεής, διὰ θαλάσσης δυνάμει κρείττονι,
πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὑπερφυῶς παραγέγονε, καὶ ὡς
δῶρον πολύτιμον, τοῖς ποθοῦσί σε δέδοται.

Δ6ξα. 'Ηχος πλ. δ.'
Τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἀμφιδέξιος ἐργάτις, Ὁλυμπιὰς
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θαυμαστή, ἀλῃθῶς ἐχρημάτισας' οὐ μόνον γὰρ τὸν προσόντα
σοι πλοῦτον, ἐνταῖς τῶν ἁγίων χρείαις διέθου, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ
τῆς ἀληθείας, διωγμοὺς καὶ θλίψεις ὑπήνεγκας. Καὶ νῦν τῶν
πραέων, κληρονομήσασα γῆν, μὴ παύσῃ μνημονεύουσα, τῶν
ἐτησίως μνημονευόντων σου.

Και νυν. Τῆς Ἁγιας "Αννης.
Δεῦτε πᾶσα ἡ κτίσις......

Νῦν ἀπολύεις, τὸ τρισάγιον, καὶ τὸ Ἁπολυτίκιον.

'Ηχος δ.' Ταχὺ προκατόὶλαβε.
Τὸν πλοῦτον σκορπίσασα, τὸν σὸν τελείῳ νοϊ, Χριστῷ
ἠκολούθησας δύ ἐναρέτου ζωῆς, Ὁσία πανεύφημε' σὺ γὰρ ἐφεπομένη, τῷ σοφῷ Χρυσοστόμῳ, χρύσεον ὤφθης σκεῦος, τῆς
Χριστοῦ Ἑκκλησίας διό σε 'Ολυμπιάς, ὁ Κύριος ἐδόξασε.

Και τδ της Ἁγιας "Αννης.
Ζωὴν τὴν κυήσασαν ἐκυοφόρησας......

Ἀπόλυσις.
ΕΙΣ

ΤΟΝ

ΟΡΘΡΟΝ.

Μετὰ τὴν α.' Στιχολογίαν, Κάθισμα.

Ὄχος α.' Τδν τἁφον σου Σωτήρ.
Τὸν βίον σου σεμνή, ἐλεήμονι γνοὸμῃ, διένειμας καλῶς,
θεολήπτῳ καρδίᾳ κουφίζουσα τοὺς πάσχοντας, καὶ πιστῶς θεραπεύουσα, καὶ ξενίζουσα, τοὺς ἱερεῖς τοῦ Κυρίου' δθεν εἴληφας,
'Ολυμπιὰς μακαρία, ζωὴν τὴν οὐράνιον.

Δ6ξα, και νϋν. Τῆς Ἁγιας 'Αννης.
Τὰς νόμου ἐντολάς....
Μετὰ τὴν β.' Στιχολογίαν, Κάθισμα.

"Ηχος γ.' Θείας πιστεως.
Θείοις ρήμασι, τοῦ Χρυσοστόμου, ὡσπερ ἥδασι, ζωοδωρήτοις, δαψιλῶς ἀρδευομένη ἐν Πνεύματι, 'Ολυμπιὰς ὡς ἐλαία
κατάκαρπος, τῆς ἀληθείας τοὺς καρποὺς ἐγεώργησας. Καὶ νῦν
πρέσβευε, δωρήσασθαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, ἐνθέων οἰκτιρμῶν
τὴν ἱλαρότητα.
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Δδξα, και νυν. Τῆς Ἁγιας "Αννης.
'Η εὐκλεέστατος...
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα.

^Ηχος πλ. δ.' Τὴν Σοφιαν και Λ6γον.
Ἑν τῷ βίῳ τελοῦσα περιφανής, ἐν ἀσκήσει ἐδείχθης θεοειδής' γένους γὰρ λαμπρότητι, καὶ ἐν πλούτῳ ἐμπρέπουσα, ὑπὲρ
πᾶσαν ἀξίαν Χριστὸν ἐπεπόθησας, καὶ ἐνυμφεύσω τούτῳ, ἠθῶν
καθαρότητι' ὅθεν ἐπαξίως, ἀρεταῖς κοσμηθεῖσα, Ἁγίων ἰσότιμος,
ἀνεδείχθης τοῖς τρόποις σου, Ὁλυμπιὰς ἀεισέβαστε' μεθ' ὧν ἀεὶ
δυσώπει Χριστόν, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἕορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Δ6ξα, και νϋν. Τῆς Ἁγιας "Αννης.
Μεταστᾶσα ἐν δόξῃ θεοφανεῖ, πρὸς μονὰς οὐρανίους καὶ
θεαυγεῖς, ὡς μήτηρ ὑπέρτιμος, τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ, τῆς ὑπὲρ
νοῦν ἀξίας, λαμπρῶς ἐκοινώνησας, καὶ τοῦ ἀδύτου φάους, τρυφἀς ταῖς φαιδρότησιν. Ὄθεν συνελθόντες, ἐπαξίως τιμῶμεν, τὴν
θείαν κοίάἢσιν, τὴν σεπτὴν καὶ σεβάσμιον, Ἄννα μάμμη τοῦ
Κτίσαντος. Πρέσβευε τῷ σῷ ἐγγόνῳ ἀεί, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν
δοτρήσασθαι, τοῖς ἕορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.
Τὸ α.' ἀντίφωνον τοῦ δ.' "Ηχου καὶ τὸ Προκείμενον.
Ἐπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι.
Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου...

Εϋαγγελιον κατὰ Λουκόῖν.
Ζήτει τῇ Τρίτῃ τῆς θ.' ἐβδομάδος τοῦ Λουκᾶ.
Ὁ Ν.' Δόξα. Ταῖς τῆς σῆς Ὁσίας.....

Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου......
Ἰδιόμελον

"Ηχος πλ. β.'

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός.........

Στομωθεῖσα ἀληθῶς, τῇ θεϊκῇ ἄγάπῃ ἐν τῇ κατὰ Χριστὸν
ζωῇ, ποικἴλως διέπρεψας, Ὄλυμπιὰς θεόφρον' ἐν ἐλέει γὰρ καὶ
οἰκτιρμοῖς Χριστὸν θεραπεύουσα, Μοναζουόῶν ὑποτύπωσις
ὤφθης, καὶ ἐναρέτων ἔργων, ἔξοχον παράδειγμα' καὶ ἐν πειρασμοῖς δόκιμος φανεῖσα, Δεσποτικοῦ μακαρισμοῦ ἠξίωσαι, καὶ
ἀγγελικῆς δόξης μετέσχηκας' μεθ' ὧν ἱκέτευε, δεόμεθα Μῆτερ,
τῷ ἐλεήμονι Λόγῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Εἶτα οἱ Κανόνες, τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐκ τοῦ Μηναίου, καὶ
τῆς Ὁσίας οἱ ἐφεξῆς δύο.
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Κοτνὼν πρῶτος της Ὁσιας ο'δ ἡ ἀκροστιχις.
«Ὁλυμπιάδος τὰς ἀριστείας ὕδω. Γερασίμου.»

"Ωδἧ α.' ^Ηχος δ.' Ἂνοιξω τδ στομα μου.
Ὁ φῶς ὤν ὑπέρφωτον, Πάτερ Υἱὲ Πνεῦμα Ἅγιον, Θεὲ
τρισυπόστατε, ταῖς τῆς Ὁσίας εὐχαῖς, τῆς σῆς χάριτος, παράσχου
μοι ἀκτῖνα, γεραίροντι Κύριε, ταύτης τὴν ἄθλησιν.
Λαμπρὰς ἀπὸ ρίζης μέν, Ὁλυμπιὰς ἀνεβλάστησας, ἠθῶν
κοσμιότητι, κεκοσμημένη σεμνῶς, τῷ Κυρίῳ δέ, καρποὺς δικαιοσύνης, ὡς δένδρον κατάκαρπον, ἐκαρποφόρησας.
Ἑψοῦσα πρὸς Κύριον, ὁλοσχερῶς σου τὴν ἔφεσιν, ἐτρώθης
τῷ ἔρωτι, τῶν ὑπὲρ νοῦν ἀγαθῶν, ὧν συμμέτοχος, Ὁλυμπιὰς
ἐγένου, λιποῦσα τὰ πρόσκαιρα, θείῳ φρονήματι.
Μεγίσταις ἐμπρέπουσα, εὐεργεσίαις θεόληπτε, ἐκ τῶν ὑπαρχόντων σου, τῇ Ἑκκλησία Θεοῦ διηκόνησας, πλουσιωτάτῃ γνώμῃ, τὸν πλοῦτον σκορπίζουσα, τοῖς χρείαν ἔχουσι.

Θεοτοκιον.
Πηγὴ ἁγιάσματος, τῇ οἰκουμένη πηγάζουσα, χρηστότητος
νάματα, καὶ οἰκτιρμῶν δωρεάς καθαγίασον, τὸν μολυνθέντα νοῦν
μου, καὶ σῶσόν με Δέσποινα, τῇ προστασίᾳ σου.

Κανὼν δευτερος ου ἡ ἀκροστιχις.
«Ὄλη λαμπρὰ Ὁλυμπιὰς πέλεις. Γερασίμου.».

^Ηχος πλ. δ.' Ἐγρὰν διοδεήσας.
Οὐράνιον δόξαν καὶ ἀληθῆ, ὡς ἠγωνισμένη θεοφόρε, θεοπρεπῶς, τρυγῶσα λαμπρῶς παρὰ Κυρίου, τοὺς ἐπὶ γῆς εὐφημοῦντάς σε δόξασον
Λαμπρότητα πᾶσαν ἐπισφαλῆ, λιποῦσα ἐμφρόνως, ᾧκειώθης τῷ Λυτρωτῇ, σεμνότητι βίου ἐναρέτου, Ὁλυμπιὰς καὶ στερροῖς ἀγωνίσμασι.
Ηὐγάσθης τῶν λόγων ταῖς ἀστραπαῖς, τῶν τοῦ Χρυσολόγου, Ποιμενάρχου Ὁλυμπιὰς, καὶ ὅλη λαμπρὰ καὶ φωτοφόρος,
ἐν Ἑκκλησία Ὁσίων ἐνδέδειξαι.

Θεοτοκιον.
Λυχνία φωσφόρος χρυσοφαής, ἐδείχθης τεκοῦσα, τὸ ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός" διὸ τῆς ψυχῆς μου τὴν σκοτίαν, τῇ φωταυγείᾳ σου Κόρη ἀπέλασον.

'Ωδἢ γ.' Ούκ εν σοφιᾳ.
Ἰλαρώτατη, διαθέσει καὶ γνώμῃ θεόφρσνι, διανέμουσα
πιστῶς, πλούτου τοῦ σοῦ τὴν ποσότητα, Ὁσία ἐπήρκεσας, πτωχοῖς καὶ πένησι.
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Ἁποσκοποῦσα, 'Ολυμπιὰς πρὸς μόνα τὰ μένοντα, καταλέλοιπας σπουδῇ, θεοπρεπεῖ τὰ φθειρόμενα, καὶ χαίρουσα ἔδραμες,
Χριστοῦ τοῖς ἴχνεσι.
Δάμαλις ὤσπερ, 'Ολυμπιὰς τιμία καὶ ἄμωμος, πειθαρχοῦσα ὁλικῶς, ποιμένι τῷ Χρυσορρήμονι, σύν τούτῳ ὑπέμεινας,
δεινῶν τὴν ἔφοδον.

Θεοτοκιον.
Ὁ τῶν αἰώνων, Ποιητὴς καὶ Δεσπότης τῆς κτίσεως, ἐξ
ἀχράντου σου γαστρός, σωματωθεὶς ὡς ηὐδόκησε, προστάτιν σε
ἔδειξε, κόσμου Πανάφθορε.

Δεήτερος. Σὺ ει τδ στερεωμα.
Ἄπαντα τὸν πλοῦτόν σου, θεοφιλῶς διανείμασα, πλοῦτον
πολύν, ἀρετῶν ποικίλων, θεοφόρε συνήθροισας.
Μέγιστον τὸ κλέος σου, 'Ολυμπιὰς ἀξιάγαστε' σὺ γὰρ λαμπάς, καλῶν ἔργων ὤφθης, ἐν τῇ πόλει τοῦ Βύζαντος.
Πᾶσάν σου τὴν ὕπαρξιν, Ὁλυμπιὰς παμμακάριστε, ταῖς
τοῦ Χριστοῦ, προσταγαῖς ἐνθέοις, θεοφρόνως ἐρρύθμισας.

Θεοτοκιον.
Ρείθροις τοῦ ἐλέους σου, Γ1αντελεῆμον Παντάνασσα, τοὺς
τῆς ἐμῆς, ψυχὴς πλῦνον ρύπους, καὶ τελείως ἀπάλειψον.
Κάθισμα.

"Ηχος πλ, α.' Τδν συναναρχον Λογον.

Ἁρετῶν ἐμμελείᾳ καὶ καθαρότητι, ὡραϊσθεῖσα ὁσίως
Ὁλυμπιὰς θαυμαστή, νύμφη ὤφθης ἐκλεκτὴ καὶ περιώνυμος,
τοῦ τῶν ὅλων Ποιητοῦ, καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ, ᾧ πρέσβευε θεοφόρε, πάσης ἀνάγκης ρυσθῆναι. τοὺς ἐορτάζοντας τὴν μνήμην σου.

Δδξα, και νϋν. 'Ὁμοιον.
Τὴν οὐράνιον πύλην κυοφορήσασα, πρὸς τὴν οὐράνιον
δόξαν ἐν ἀπορρήτῳ χαρἀ, καὶ φωνῇ Ἁγγελικῆς ἀγαλλιάσεως,
μετετέθης ἀπὸ γῆς, καὶ παρέστης τῷ Χριστῷ, ᾧ Ἄννα Θεοπρομῆτορ' ἀλλὰ δυσώπει ἀπαύστως, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.

'9δἢ δ.' 'Ο καθἢμενος ενδοξῃ.
Συνακόλουθος τελοῦσα, τοῦ σοφοῦ Χρυσορρήμονος, καὶ
τῶν τούτου λόγων, ἐπακροωμένη θερμότατα, χρύσεα ἤθη καὶ
τρόπον Χριστομίμητον, ἐγεώργησας, 'Ολυμπιὰς πόθορ κρείττονι.
Τὴν ψυχήν σου ναὸν ἔμπνουν, καὶ πανάγιον σκήνωμα,
δείξασα Κυρίῳ, Μῆτερ τῇ σεμνῇ πολιτείᾳ σου, πανευαγές ἀνεγείρεις φροντιστήριον, ὡς ἀχείμαστον, ψυχῶν λιμένα καὶ ἄκλυστον

144
Ἁρετῶν σε ὑποφῆτιν, καὶ ἀρχέτυπον ζάλλιστον, αἱ ἐν τῇ
Μονῇ σου ἱερῶς ἀσκοῦσαι Μονάστριαι, πεπλουτηκυῖαι θεόθεν
τῇ μιμήσει σου, ᾧκειώθησαν, βίῳ λαμπρῷ τῷ Παντάνακτι.
Συντονίᾳ θεαρέστῳ, καὶ ψυχῆς γενναιότητι, Μῆτερ συμφρονοῦσα, τῷ πανευκλεεῖ Χρυσορρήμονι, ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ σὺν
τούτῳ πόνους ἔφερες, ὑπερόριον, Ὁλυμπιὰς ποινὴν στέρξασα.

Θεοτοκιον.
Ἁνηρότως ἐκβλαστάνεις, ὤσπερ χώρα θεόβλαστος, ὑπὲρ
πάντα λόγον, Λόγον τοῦ Πατρὸς τὸν Ἀπέρθεον, τὴν ἐκ τοῦ
ξύλου κατάραν Κόρη λύοντα, καὶ παρέχοντα, τοῖς ἐξ Ἁδὰμ
ἀπολύτρωσιν.

Δεήτερος. Σν μου ισχής.
Ἀσκητικῆς, διαγωγῆς τὸ ἐπίπονον, ὑπὲρ πᾶσαν, τρυφὴν
τὴν ἐπίκηρον, ὑπεισελθοῦσα 'Ολυμπιάς, ἐγκρατείας πόνοις, καὶ
νηστειῶν ἐπιδόσεσι, νομίμως καθαρθεῖσα, ἐθεώθης ἀξίως, καὶ
τοῖς πᾶσι περίβλεπτος πέφηνας.
Ὄλῃ ψυχῇ, καὶ διανοίᾳ θεόληπτε, τὸν ποιμένα, τὸν καλὸν
καὶ ὅσιον, ἰχνηλατοῦσα θεοφιλῶς, ἤνεγκας σὺν τούτῳ ὑπερορίας
τὴν κάκωσιν, αὐτοῦ δὲ χωρισθεῖσα, χειρὶ βιαιοτάτῃ οὐδαμῶς
κατεκλάσθης τοῦ πόθου σου.
Λύτρον δεινῆς, ὀλιγωρίας καὶ θλίψεως, καὶ ἀνίας, καὶ πάσης σκαιότητος, ἐν ἐξορίᾳ τῇ χαλεπῇ, τὰς τοῦ Χρυσολόγου, πυκτίδας τὰς θεορρήμονας, θεόφρον εὑραμένη, ἐν χαρὰ ἀνεβόας'
τῇ δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε.

Θεοτοκιον.
Ἁδωρ ζωῆς, ζωαρχικὸν νᾶμα ἄϋλον, δρόσον θείαν, θείας
παρακλήσεως, καὶ οὐρανίου ἀναψυχῆς, ὅμβρησον Παρθένε, οἴα
νεφέλη ὁλόφωτος, τοῖς ἐπιβοωμένοις, τὴν ὰ'χραντόν σου κλῆσιν,
καὶ τὸ χαῖρε ἀπαύστως βοῶσί σοι.

'Ωδἢ ε.' 'Ασεβεῖς οϋκ δψονται.
Ρωμαλέως ἤνεγκας, στερρότητι φρενῶν, τὰς ποικίλας ἐπιβουλάς, καὶ δεινὰ τεχνάσματα τοῦ πολεμήτορος" τὸν Χριστὸν γὰρ
ἔσχηκας, θεοφόρε παραμύθιον.
Ἰησοῦ νενύμφευσαι, τῷ Λόγῳ τοῦ Πατρός, ἐν Πνεύματι
ἱερῷ, καὶ αὐτῷ προσήγαγες, ὡς προῖκα ἔντιμον, τὰ τῆς πολιτείας
σου, θεοφόρε ἀκροθίνια.
Σκεπομένη χάριτι, τῆς θείας ἀρωγῆς, θριαμβεύεις Ὁλυμπιάς, ἀσθενείᾳ φύσεως, τὰ πανουργεύμὰτα, τοῦ δολίου δράκοντος, κατὰ σοῦ δεινῶς σφαδάζοντος.
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Θεοτοκιον.
Τοῦ Πατρὸς τὸν σύνθρονον, καὶ Πνεύματος Ἁγνή, συνέλαβες ἐν γαστρί, καὶ ἀσπόρως ἔτεκες, Θεὸν καὶ ἄνθρωπον, τῶν
ἀνθρώπων παύοντα, Θεοτόκε τὸ κατάκριμα.

Δευτερος. "ϊνα τι με ἀπωσω;
Μακρυνθεῖσα βιαίως, ἐκ τοῦ Θεορρήμονος ποιμένος ἔνδοξε, καὶ ἐπὶ τῆς ξένης, ὑπεόριος Μῆτερ ὑπάρχουσα, τῷ πρώτῳ
Ποιμένι, ἀνενδοιάστως ἠκολούθεις, πρὸς τὴν ἄνω πατρίδα
βαδίζουσα.

Πεποιθήσει τελείᾳ, ὑπὲρ τοῦ πλησίον διέθου τὸν πλοῦτόν
σου, φιλαδέλφῳ γνώμῃ, αἰχμαλώτους σεμνὴ ἀπαλλάττουσα, καὶ
τὴν πενήτων, ἔνδειαν Μῆτερ ἰωμένη, τὸν Θεὸν ἀληθῶς ἐθεράπευσας.
Ἰερώτατον οἶκον, ψυχῶν παιδευτήριον θεοειδέστατον, ἐν
τῷ Βυζαντίῳ, ἐν Θεῷ ἱερῶς ᾧκοδόμησας, ἔνθα μακαρία, νυμφαγωγεῖται τῷ Κυρίῳ, θεοφρόνων παρθένιον ὁμήγυρις.

Θεοτοκιον.
Ἀπορρήτων πραγμάτων, καὶ ὑπερφυῶν μυστηρίων φανέρωσις, ὤφθης Παναγία, τὸν τῶν ὅλων Θεὸν σωματώσασα; τίς
σου ἀνυμνήσει, τὰς δυναστείας Θεοτόκε; Ἀλλὰ σῷσον ἡμᾶς
τοὺς αἰνοῦντάς σε.

'Ωδἢ στ.' Θήσω σοι.
, 'Ἐρωτι, τελειοτάτῳ σεμνὴ καὶ θεόφρονι, Χριστοῦ τὸ κάλ- λος ποθοῦσα, τὰ τοῦ σώμσ.τός σου κάλλη μαραίνεις, τὴν ψυχὴν
δέ, ὡραῖζεις ἠθῶν ὡραιότητι.

'Ἰαμα, τῇ ἀθυμούσῃ ψυχῇ σου γεγόνασι, τοῦ ἰεροῦ Χρυσολόγου, αἱ τὸ θεῖον νέκταρ τῆς ἀμβροσίας, μακαρία, ἐπιστολαὶ
σαφῶς ἀποστάζουσαι.

Ἀσκήσει, καὶ σωφροσύνῃ Ὁσία ἐκλάμψασα, δικαιοσύνης
τοῖς ἔργοις, ἀγαθοεργίαις καὶ εὐποιϊαις, τὸν τῆς δόξης, Ὁλυμπιὰς
ἐδόξασας Κύριον.

Θεοτοκιον.
Σῶσόν με, Θεοχαρίτωτε Κόρη Πανάμωμε, τὸν σὸν ἀχρεῖον ἱκέτην, τῷ ἐχθρῷ οἰκτρῶς γὰρ κατεδουλώθην, ἀλλὰ σύ με,
τῆς αὐτοῦ μανίας ἀπάλλαξον.

Δευτερος. Την δεησιν.
Συνόμιλος, καὶ σεμνὴ φοιτήτρια, τῷ Ὁσίῳ καὶ σοφῷ
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Χρυσοστόμῳ, διατελοῦσα τῶν τούτου χαρίτων, περιφανὲς ἐκμαγεῖον γεγένησαι' ρημάτων γὰρ τῶν ἑαυτοῦ, πληρωτὴς ἀκριβὴς
ἐχρημάτισας.
Πατρίδος σου, ξενωθεῖσα ἔνδοξε' οἶα πάροιζος καὶ ξένη ἐν
κόσμῳ, ἐπὶ τῆς ξένης διῆλθες τὸν βίον, τὸν δύ ἡμᾶς ξενωθέντα
θεόπνευστε, ἐκμιμουμένη εὐσεβῶς, καὶ ὑμνοῦσα αὐτοῦ τὴν χρηστότητα.
Ἑνέκρωσας, τῇ στερρἀ ἐνστάσει σου, τὸν ἀρχέκακον καὶ
δόλιον ὅφιν, τὸν τὰς πολλάς σοι ἐγείραντα θλίψεις, καὶ τῆς ἀγήρω ζωῆς κατηξίωσαι, 'Ολυμπιὰς πανευκλεής, σύν Ὁσίων τοῖς
δήμοις χορεύουσα.

Θεοτοκιον.
Λαμπρύνασα, τὴν ψυχήν μου Πάμφωτε, τῇ ἀὐλῳ καὶ
λαμπρἀ σου ἐλλάμψει, θεοειδῆ καὶ φωτὸς θείου πλήρη, τὸν
σκοτισθέντα μου νοῦν Κόρη ἔργασαι, ἴνα πορεύσωμαι πιστῶς,
τοῦ φωτὸς τὴν ὁδὸν τὴν σωτήριον.
Κοντάκιον.

^Ηχος δ.' “Επεφἁνης σήμερον.

Εὐσεβείᾳ λάμψασα καὶ ἐγκρατείᾳ, τὸν Θεὸν ἐδόξασας,
ἔργοις καὶ τρόποις ἱεροῖς, 'Ολυμπιὰς ἀεισέβαστε' διὸ τῆς δόξης
τῆς ἄνω ἠξίωσαι.

'Ο Οικος.
Τῆς ἁμαρτίας ἡ ἀχλύς, σκοτίσασα τὸν νοῦν μου, ἠμαύρωσέ'
μου τὴν ψυχήν, καὶ ἔσβεσε τὴν ἐκ Θεοῦ, δοθεῖσάν μοι χάριν,
θεαυγῆ καὶ ζωηφόρον Μῆτεὸ ἀλλὰ τῇ σελασφόρῳ σου ἐπισκοπῇ,
προστρέχω, ἴνα καὶ αὖθις τῷ φωτί, τῶν προσταγμάτων τοῦ
Χριστοῦ, οἰκειωθῶ εὐχαῖς σου Σὺ γὰρ ἐνδυσαμένη τὸν Χριστόν,
ἐβάδισας πρὸς τὴν λάμψιν ἀκλινῶς, τῆς ἁγίας αὐτοῦ δόξης,
πλοῦτον παρωσαμένη γεηρόν, γένος λαμπρόν, καὶ πᾶν ἄλλον
φθαρτόν διὸ τῆς δόξης τῆς ἄνω ἠξίωσαι.

Συναξἁριον.
Τῇ κε.' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν
Ὁλυμπιάδος τῆς Διακόνου.

Στίχ. 'Ολυμπιὰς πεσοῦσα πατρίδος φίλης.

Πρὸς τὴν ἄνω χαίρουσα βαίνει πατρίδα.
Εἰκάδι Ὁλυμπιὰς μεγάθυμος θάνε ἠδὲ πέμπτῃ.

Ταῖς αὐτῆς πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ
σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Ωδτι

'Ο διασὼσας εν πυρἰ.

'Υπὲρ χρυσίον καθαρόν, τῇ τῶν πειρασμῶν καταιγῖδι, δοκιμασθεῖσα πολλαχῶς, διαλάμπεις ψυχικῇ καθαρότητι. τῷ νυμφίῳ
σου κράζουσα' ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων εὐλογητός εἶ.

Δεδιωγμένη ἀπηνῶς, καὶ ἐξορισθεῖσα ἀδίκως, Ὁλυμπιὰς
περικλεής, ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἀοίδιμε, βασιλείας ἠξίωσαι, οὐρανίου ὡς ἡ θεία ἐπαγγελία.
'Ως καθαρὰ Ὁλυμπιὰς, νοῦν τε καὶ καρδίαν καὶ σῶμα,
διακονεῖν πανευπρεπῶς, τῇ ἁγίᾳ Ἑκκλησία προκέκρισαι, ἁγιάζουσα ἔνδοξε, τῇ σῇ χάριτι τοὺς πίστει σοι προσιόντας.

Θεοτοκιον.
Γέφυρα πέλεις νοητή, Κεχαριτωμένη Μαρία, ἀπὸ τῆς γῆς
πρὸς οὐρανόν, ποὺς πιστοὺς μεταβιβάζουσα ψάλλοντας' 'Υπεούμνητε Δέσποινα, χαῖρε σκέπη τῶν ἀνθρώπων καὶ σωτηρία.

Δεήτερος, Παϊδες Ἑβραιων.
'Ἑχουσα Μῆτερ ἐν καρδίᾳ τὴν οὐράνιον καὶ ζωηφόρον
φλόγα, τὸ τῶν θλίψεων πῦρ, ἐμάρανας εὐτόνως, Ὁλυμπιὰς
κραυγάζουσα' ὁ Θεὸς εὐλογητός εἶ.
'Ἰνα Χριστῷ εὐαρεστήσῃς, πᾶσαν ἔλιπες τερπνότητα τοῦ
βίου καὶ ἀγῶσι σαὐτήν, ἐκδέδωκας ἐνθέοις, Ὁλυμπιὰς κραυγάζουσα' ὁ Θεὸς εὐλογητός εἶ.
Σώματος πᾶσαν ἀγλαϊαν, ἀποσβέσασα συντόνῳ ἐγκρατείᾳ,
τὴν ψυχήν σου τερπνήν, παρέστησας Κυρίῳ τῆς ἀπαθείας χάριτι, διαλάμπουσαν Ὁσία.

Θεοτοκιον.
Γένονας κλίμαξ ἀφθαρσίας, τὸν μὲν "Υψιστον εἰς γῆν καταγαγοῦσα, τοὺς ἐκ γῆς δὲ Ἁγνή, ὑψώσασα πρὸς ὐψος, Παρθένε τὸ οὐράνιον, ἀνυμνοῦντάς σου τὴν δόξαν.

'Ωδη η.' Παϊδας εϋαγεϊς.
Ἑργοις διαλάμπουσαν ὁσίως, ὁρῶν σε Ὁλυμπιὰς ἐχθρὸς
ὁ βάσκανος, πλείστους σοι ἐξήγειρε, πειρασμοὺς ὁ δείλαιος, ἀλλ'
ἥττηται τῇ στάσει σου καὶ καταβέβληται' σὺ γὰρ ἀγαλλομένη
ἐβόας' ὑπερευλογῶ σε, Χριστέ μου ἀθλοθέτα.

Ρήμασι πανσόφοις γλυκυτάτοις, Ὁσία Ὁλυμπιὰς τοῦ Χρυσορρήμονος, τὸ πικρὸν τῶν θλίψεων, γλυκερῶς ὑπέφερες, καὶ
τὸν τῆς ἀθυμίας σου ἰὸν ψυχόλεθρον, διέλυες στερρἀ διανοίᾳ,
τὴν ὑπερορίαν. ἀνύουσα εὐθύμως.
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Ἄπαντα τὸν βίον σου Ὁσία, ἐν πράξεσι θεαρέστοις διετέλεσας, ἐπὶ τέλει στέφος δέ, Ἀθλητῶν ἀπείλαφας, ὡς διωχθεῖσα
ἔνδοξε. καὶ στενωθεῖσα πικρῶς, ὑπὲρ τῆς ἀληθείας νομίμως'
ὅθεν κληρουχίας, τῆς ἄνω ἠξιώθης.

Θεοτοκιον.
Σοῦ τῇ εὐωδίᾳ τῇ ἀχράντορ, καὶ τῇ ἀρωματιζούσῃ θείᾳ
δόξῃ σου, Ἄχραντε Πανάμωμε, ὅπισθεν βαδίζουσα, Ὁλυμπιὰς
ἡ πάνσεμνος νύμφη περίδοξος, ἐδείχθη τοῦ τῶν δλων Δεσπότου,
τοῦ ἐκ τῆς γαστρός σου, ἀρρήκτως γεννηθέντος.

Δεήτερος. Οι θεορρἥμονες.
Εἰς τὸν νυμφῶνα τὸν μέγαν καὶ φωτοφόρον, τῆς τοῦ Χριστοῦ θείας δόξης, Ὁλυμπιὰς κατεσκήνωσας, σὺν ταῖς Ὁσίαις
Μητράσιν, ἐνδόξως χορεύουσα.

Ρερυπωμένον ὁ τάλας ἀνύων βίον, οὐ διαλείπω ὁσῶραι,
Ὁλυμπιὰς προστιθέμενος, κακὰ ἐν τοῖς κακοῖς μου' σὺ οὖν με
Μῆτερ βελτίωσον.
Αἱμάτων ζώντων σταγόνας ἀναπηγάζον, μετὰ ταφήν σου
τὸ σῶμα, Ὁλυμπιὰς ὑπὲρ ἔννοιαν, τὴν σὴν ἔνθεον χάριν, τοῖς
πᾶσιν ἐδήλωσε.

Θεοτοκιον.
Σάρκα μολύνων τοῖς ἔργοις τῆς ἀνομίας, δοῦλος κατέστην
ὁ τλήμων, δουλοπρεπείας τῆς χείρονος' σὺ οὖν ρῦσαί με Κόρη,
παθῶν ἀτιμώσεως.

'9δἢ θύ' Εϊἱα μεν.
Ἰσχύῖ, τῇ θεϊκῇ δρόμον τὸν ἔνθεον, νευρουμένη διεπέρασας, καὶ πρὸς τὴν ἄνω βασιλείαν, Ὁσία Ὁλυμπιὰς προσεχώρησας, ὁρῶσα τοῦ σοῦ νυμφίου τὴν ἔλλαμψιν, καὶ θεουμένη κατὰ
μέθεξιν.

Μετέστης, πρὸς τὰ οὐράνια σκηνώματα, ἔνθα πέλει φῶς
τὸ ἄδυτον, καὶ ποταμὸς ὕδατος ζῶντος, φρικτῶς δὲ σοῦ τὸ ἄγιον
λείψανον, πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔφθασε, διὰ θαλάσσης
θείιο Πνεύματι.

Ὁλόφωτον, ἀληθῶς νυμφῶνα ἄφθαρτον, ἐκληρώσω παμμακάριστε, Ὁλυμπιὰς ἠγλαῖσμένη' διὸ ἐκ τῶν ἀνάγνων χειλέων
μου, τὸν ὔμνον τὸν μικρὸν τοῦτον πρόσδεξαι, καὶ τῶν παθῶν
λῦσον τὸν ζόφον μου.
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Θεοτοκιον.
"Υψιστον, τοῖς ἐπὶ γῆς κυοφορήσασα, τὸν ὑψώσαντα τὸν
ἄνθρωπον, Εὐλογημένη Θεοτόκε, πεσοῦσαν τὴν ψυχήν μου πρὸς
βάραθρα. ἁπάσης ἁμαρτίας ἀνύψωσον, πρὸς μετανοὶας καθαρότητα.

Δευτερος. "Εφριξε πασα ἀκοη.
Ἰερουργὸς ὁ ἱερός περιστείλας εὐσχημόνανς τὸ σῶμά σου
ἐν θήκῃ ἔθετο, τοῦτο Ὁσία ἀξιοθαύμαστε, ὅπερ δυνάμει θεῖκῇ,
πρὸς πόλιν τοῦ Βύζαντος, θαλασσόπόρος καινός, παρεγένετο
ἐμφαῖνον τὴν χάριν σου.

Μετ' εὐλαβείας ἱερᾶς, τῶν λειψάνων σου Ὁσία προσψαύοντες, πάντες ἐξέστησαν, οἱ συνελθόντες ὡς ἐθεάσαντο, αἴματα
ζῶντα ἐξ αὐτῶν, φρικτῶς προεῳχόμενα, καθαγιάζοντα, καὶ καρδί
ας καὶ ψυχάς τε καὶ σώματα.
Οὐρανοδρόμον ἐπὶ γῆς, διανύουσα πορείαν κατήντησας,
πρὸς τὰ οὐράνια , καὶ πλήρη δόξης Θεοῦ σκηνώματα, Ὁλυμπιὰς
θεοειδής, ἐν οῖς ἡμῶν μέμνησο, τῶν μεμνημένων σου, καὶ τελούντων τὴν ἐτήσιον μνήμην σου.

Θεοτοκιον.
'Υπεοφαὴς καὶ θεαυγής, ἡ τῆς σῆς μεγαλειότητος ἔλλαμψις, Θεοχαρίτωτε, τοὺς τῶν Ἀγγέλων χοροὺς εὐφραίνουσα, καὶ
τῶν Ὁσίων τὴν πληθύν, ὁσίως ἐκλάμπουσα, ἧς κἀμὲ Ἅρχαντε,
θεωρὸν καὶ παραστάτην ἀνάδειξον.

Ἑξαποστειλόὶριον. Τοϊς Μαθηταῖς συνελΦωμεν.
Τῶν ἀπαθούντοτν ἔλιπες, τὴν χαμαίζηλον σχέσιν, θελχθεῖσα
ταῖς φαιδρότητι, τῆς ἐνθέου ἀγάπης, Ὁλυμπιὰς θεοφόρε, καὶ
ἰσάγγελον βίον, ἐν σώματι διήνυσας' διὰ τοῦτο μετέσχες ἐν οὐρανοἰς, τῆς τῶν Ἁσωμάτων λαμπρᾶς εὐκλείας, μεθ' ὧν ἀεὶ ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων.

Καὶ τὸ τῆς Ἁγίας Ἄννης. Χρεωστικῶς ὑμνήσωμεν.

ΕΙΣ

ΤΟΥΣ

ΑΙΝΟΥΣ,

'Ηχος πλ, δ.' "Ω τοϋ παραδοξου Φαϋματος.
Ὁλυμπιὰς παναοίδιμε, διακονοῦσα πιστῶς τῷ σοφῷ Χρυσορρήμονι, εὐκλεὴς διάκονος, ἀληθῶς ἐχρημάτισας, τῆς Ἑκκλη-.
σίας Χριστοῦ πανεύφημε, καλῶν ἰδέαις περιαστράπτουσα' ὤ! τίς
ἐξείπῃ σου, σπλάγχνα τὰ οἰκτίρμονα! δΓ ὧν πτωχοῖς, ξένοις
αἰχμαλώτοις τε φαιδρῶς ἐπήρκεσας.
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Ὁλυμπιὰς παμμακάριστε, ὑπερορίας δεινῆς, ἐνεγκοῦσα τὸ
ἔμπονον, ἐν χαρὰ ἀνέδραμες, πρὸς νυμφῶνα οὐράνιον, τὸ δὲ
σεπτόν σου καὶ θεῖον λείψανον, θαλασσοπόρον τῇ ἐμφανείᾳ σου,
πρὸς πόλιν ἄνασσαν, θαυμασὶῶς κατέπλευσε, καὶ χαρμονῆς,
ἀληθοῦς ἐνέπλησε, τὰς φοιτητρίας σου.
Ολυμπιὰς θεοδόξαστε δεδοξασμένης ζωῆς, ἐν Θεῷ κοινωνήσασα, δόξης θείας ἔπλησαςάκαὶ τὸ ἔνδοξον σκῆνός σου' μετὰ
ταφὴν γὰρ καὶ ἀνακόμισιν, αἱμάτων ζώντων κρουνοὺς ἀνέβλησε,
καὶ καθηγίασε, τοὺς καθυπουργοῦντάς σοΓ σὲ γὰρ Χριστός,
θαυμαστῶς ἐδόξασεν, ὁ Ἀπερένδοξος.

Δδξα. Ηχος β.'
Δεῦτε εὐσεβείας οἱ τρόφιμοι, τῇ θεοφόρω Ὁλυμπιάδι ᾳσωμεν, τὰς τοῦ 'θ^σματος φωνάς, πρὸς αὐτὴν βοῶντες' Ὄλη καλὴ
ὧ Μῆτερ, ὅλη καλὴ καὶ ἄμωμος, τῷ ἀθανάτῳ νυμφίῳ ἐγνωρίσθης. καθαρότητι γὰρ διέπρεψας, καὶ ἀρετῶν διαυγείᾳ. Ἁλλ'
ὡς τῆς ἄνω δόξης ἀπολαύουσα, μὴ παύσῃ δυσωποῦσα ἐκτενῶς,
ὑπὲρ τῶν πόθῳ τιμώντων, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Και ννν. Τῆς Ἁγιας Ἅννης.
Δεῦτε φιλοπάρθενοι. πάντες.......
Δοξολογία μεγάλη καὶ ἀπόλυσις.

ΕΙΣ

ΤΗΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ.

Τὰ συνήθῆ, Ἁπόστολον τῆς ιοτ.' Κυριακῆς. Εὐαγγέλιον
τῶν Δέκα Παρθένων ὅπερ ζήτει τῷ ιζ.' Σαββάτῳ τοῦ Ματθαίου,

Κοινωνικόν. Ἁγαλλιᾶσθε δίκαιοι......

Μεγαλυνἁριον.
Χαίᾳοις' ἡ Ὁσία Ὄλυμπιάς, ἐναρέτων ἔργων, ὑποτύπωσις
ἀληθής' χαῖροις ἡ τῶν ἄθλων, καὶ τῆς ἁγίας δόξης, τῷ θείῳ
Χρυσοστόμῳ συγκοινωνήσασα.

Διστιχον.
'Ολυμπιὰς αἴνεσιν θείαν σοι ς^έρει
Γεράσιμος μέλψας σου τὰς ἀριστείας.
----------- Γ-^,

--------

ΣΚΕΨΕΙΣ
«Διδου οοφω ὰφορμὴν καὶ οοφωτερος εσται». (Παρ. θ.'9)
"Η

Υπακοή.

Βασικὴ ἀρετὴ διὰ τον μοναχδν εϊναι ή ὑπακοὴ εϊς τὰς καθεστηκυίας μοναχικὰς ἀρχὰς και τοὺς πνευματικοὑς αϋτοϋ Πατέρας (Γέροντας).
"Ανευ αϋτὴς δὲν ειναι δυνατδν νὰ ειναί τις ἀληθὴς μοναχδς. Διδτι ὴ
ἔλλειψις αὑτής σημαίνει ἔλλειψιν πολλων άρετων, των δποίων συνισταμένη εϊναι ὴ ὑπακοὴ, ώς τὴς ταπεινοφροσύνης, τὴς ἀγάπης, τοϋ σεβασμοϋ, τὴς έλπίδος καί πϊστεως προς τον Θεόν. ΤΙ δέ ειναι ὑπακοὴ τδ
εϊπεν άριστα ή 'Αγϊα Μελανία: «υπακοὴ δὲ τοϋτο ἐστιν, ϊνα ποιήσης δ
μὴ θέλης, διὰ τὴν τοϋ έπιτάσσοντος σοι ἀνάπαυσιν». Δηλαδὴ ὑπακοὴ
ειναι ή ὰποβολὴ τοϋ ιδϊου θελήματος και τοϋ έγωϊσμοϋ.
Τὴν σημασίαν τὴς ύποκοής διὰ τον μοναχδν τονίζει και δ δοκιμωτατος μοναχδς καὶ πολϋς έν σοφϊο. και ὰγι6τητι Πατὴρ τὴς 'Εκκλησίας
Ἰσϊδωρος δ Πηλουσιώτης γράφων προς τον Μοναχδν Λουκαν (έπιστολὴ
ΣΞ) τὰ έξὴς: «Εϊ δόκιμος βούλει γενέσθαι μοναχδς, μὴ αϋτοβουλον καϊ
μονδτροπον άρέσκειαν μετέρχου, ἀλλὰ κλϊνον τὴν γνώμην τοϊς βίφ καϊ
χρόνφ καϊ πόνφ ὴδη τον θειον σκάψασιν και σκαπανεύσασιν ἀμπελωνα». Εϊθε δ Κύριος νὰ μας βοηθήστ) νὰ εϊμεθα Ισοβἰως «τέκνα ὑπακοὴς» (α' Πέτρ. α., Ι4) ϊνα εϊμεὶὶα δδκιμοι Μοναχοὶ.

Περισσδτεροι Χριστιανοι!
'Η Χριστιανικὴ θρησκεϊα, ἡ διὰ τοϋ Τιμίου αῖματος τοϋ Σωτὴρος
ἡμων Χριστοϋ Ιδρυθεϊσα, ως δ ίδρυτὴς αύτὴς προεϊπε (Ματ Ο. ιγ.' 33),
ὰθορύβως και άφανως διαδιδομένη, ζυμοϊ τδ φύραμα τῆς άνθρωποτητος.
Εϊς παν μέρος τῆς ύδρογείου, εν τφ μέσω τοϋ ωκεανοϋ τὴς εϊδωλολατρεϊας εν τη 'Ασϊα, ὑπάρχουσιν, ώς δάσεις πνευματικαϊ κα'ι θρησκευτικαϊ, αι Χριστιανικα'ι Κοινοτητες, τα μέλη των δποίων ειναι περισσοτερα
των μελων των έκεϊ ὰθέων κομμουνιστων. Ὅ πρωθυπουργδς τὴς Κϊνας
Τσοϋ "Εν Λάϊ διεβεβαίωσε τον ἀγγλικανδν έπὶσκοπον Ρ6ναλδ Χιύλλ, δτι
εν Κϊνα ειναι περισσοτεροι Χριστιανοϊ παρὰ κομμουνισταϊ, κα'ι δτι δ
ἀριβμδς των χριστιανων των διαφόρων Χριστιανικων 'Εκκλησιων ανερχεται εἰς τέσσαρα έκατομμύρια, εις τον δποϊον άριθμδν δὲν φθάνουν τά
ιιελη τοϋ κομμουνιοτικοϋ κόμματος. Αϋξάνεται λοιπδν το θειον τοϋ
χριστιανισμοϋ φυτδν και ἀνυψοϋται εις αϊθερϊους σφαϊρας.
"Ενα μονον έρώτημα έπιβάλλεται εϊς ὴμας τοϋς άπδ των ἀποστολικων χρονων ἔχοντας το εϋτύχημα νὰ εϊμεθα μέλη τὴς Χριστιανικὴς
'Εκκλησίας, μήπω; συνδεόμεθα μετ' αύτὴς τυπικως καϊ τὴν χριστιανικὴν
ἀλήθειαν «κατέχομεν ἐν άδικία» (Ρωμ. α.' Ι8), δπότε καθ' ἡμων θὰ
ὰποκαλυφθὴ «οργὴ Θεοϋ απ' οϋρανοϋ» ;

156
'Ο αἰὼν τοϋ δυστυχισμενου παιδιοϋ.
'Η οϋσία τὴς χριστιανικὴς θρησκεϊας ειναι ὴ ἀγάπη προς τον
Θεόν, ἡ έκδηλουμένη διὰ τῆς ἀγάπης προς τδν πλησίον. Ὅπου ὑπάρχει
δ δίληθὴς χριστιανισμος, ή ἀγάπη, έκλείπει ὴ δυστυχία και δπου ὑπάρχει
δ τυπικος χριστιανισμος, οι δνοματι χριστιανοι, ἡ δυστυχία έμφανὶζεται
παντοϋ. 'Η υπάρχουσα σήμερον άφορητος κακοδαιμονία μαριυρεϊ τὴν
ἔλλειψιν ἀληθων χριστιανων. 4δού μερικὰ παραδεϊματα.
Ὅ γερμανδς Φερδινάρδος Ὅλλ πρόεδρος τής δμοσπονδίας 6ρφανων θυμάτων πολέμου τὴς Εύρώπης έδήλωσεν δτι εν Εϋρώπη υπάρχουν
3ΟΟ-4ΟΟ χιλιάδες 6ρφανά, ιον πλείονα τοϋ ήμίσεος ζοϋν εϊς Γερμανίαν.
Κατ' ἀνακοϊνωσιν τὴς ἐν Β6νη έδρευούσης Διεθνοϋς 'Ενωσεως διὰ
τὴν βελτίωσιν τὴς θέσεως τοϋ παιδιοϋ, εκ των ένακοσϊων έκατομμυρϊων
παιδίων τοϋ κόσμου τὰ έξακόσια έκατομμύρια ὑποσιτίζονται, ειναι πτωχικως ένδεδυμένα, κακως έστεγασμένα κα'ι προστατεύονται ἀνεπαρκως
απο τὰς διαφορους ἀσθενειας.
Ὅ εικοστδς αιων ἀπεκλήθη αιων τοϋ παιδιοϋ. 'Η ὰμαρτϊα δμως
τδν μετωνομασεν ἔργφ εις αϊωνα τοϋ δυστυχισμένου παιδιοϋ ! !

"Αλλη δψις τῆς δυστυχιας.
'Αφοϋ ὰνωτέρω έσημειιδθη μία δψις τὴς δυστυχιας, ῆν φέρει ὴ
ἀμαρτὶα, σημειοϋμεν και ετεραν δψιν αϋτὴς, τὴς δποϊας πικρὰν πεϊραν
ἔχομεν απαντες οι ἔλληνες χριστιανοι, τὴν τὴς προσφυγιας.
Κατὰ τδν διεθνὴ Ὅργανισμδν Οϋνέσκο, εϊς δλδκληρον τον κοσμον
ύπάρχουσι 3Ο-4Ο έκατομμϋρια προσφυγες. "Ενδεκα έκατομμύρια εϊναι εις
τὴν Δυτ. Γερμανίαν. 67Ο.ΟΟΟ εις τὴν Κίναν. Δύο έκατομμύρια εϊς τὴν
Φορμοζαν. Διδδεκα έκατομμύρια εις τας 'Ινδϊας. "Εν έκατομμϋριον εἰς
τδ Ν6τιον Βιεντνάμ. Πέντε έκατομμύρια εἰναι οϊστεγοι εις τὴν Κορέαν“Εν έκατομμύριον άστεγοι εις τὴν Εϋρώπην.
Εϊς τοϋς ὰνωτέρω, φυσικά, δὲν περιλαμβὰνονται καϊ οι άστεγοι εκ
τὴς ἀγγλικής κατὰ τὴς Κύπρου εχστρατεϊας καϊ θηριωδίας, εν μεσω
εικοστφ αϊωνι. Αϋτά ειναι τά άποτελέσματα, δηλαδὴ ἀφόρητος δυστυχία·
δταν τὰς σχέσεις των Κρατων, δπως κα'ι των άτομων, δὲν διέπη δ εὺαγγελικδς νόμος τής ἀγάπης, ἀλλὰ τδ ἀτομικδν συμφέρον, ὴιοι δ έγωϊσμος.

Ἑπιστολαι χριστιανικῆς ἀγάπης.
Ὅ ἐν τφ Γυμνασϊῳ τοϋ Πολυγύρου (Χαλκιδικὴς) Καθηγητὴς των
Ἰερων μαθημάτων κ. Παναγιώτης Στάμος ὰπέστειλεν ὴμϊν τδ νέον αὑτοϋ
πονημα «Ἰωάννου τοϋ Χρυσοστόμου τεσσαράκοντα έπιστολαϊ χριστιανικὴς ἀγάπης».
"Αποτελεϊται εκ 4Ο σελίδων μεγάλου σχήματος και περιλαμβάνει
εἰσαγωγὴν (4σελὶδας) μετάφρασιν και διαφωτιστικὰ σχολια εϊς 4Ο έπιστολὰς τοϋ μεγύά,ου τὴς 'Εκκλησίας Παιρος 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστομου,
τὰς δποϊας ἐκ τὴς έξορίας αϋτοϋ άπέστειλε προς Ιῖ χριστιανὰς γυναϊκας
κα'ι συνεργάτιδας αϋτοϋ εις τδ χριστιανικδν κα'ι κοινωνικδν αϋτοϋ ἔργον.
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< 'Εν ταϊς ἐπιστολαϊς ταύταις, ὡς ἀναγράφει δ σ. ῶν τὰ γράμματα,
ῖνα μεταχειρισθωμεν χρυσοστδμειον ἔκφρασιν «ἀνακέχρωσται γνησϊας
καϊ θερμής ὰγὰπης», 6 μέγας έξοριστος κα'ι τδ θϋμα τοϋ φθόνου ένίων
των ὑπ' αϋτον έπισκοπων, ἐκχέει ὴρέμα καϊ κατὰ μικρδν τον αφβονον
πλοϋτον τὴς ἀγάπης αὑτοϋ, ὅστις μεταβάλλεται εις βάλσαμον παρηγορϊας
εϊς τὰς τεθλιμμένας ψυχὰς των τέκνων του, ένισχύει αὐτὰ εϊς τους διωγμοϋς, ους χάριν τῆς ἀληθειας ύφίστανται, ζητεϊ έπιμονως περι τὴς ὑγεϊας αὑτων πληροφορίας καὶ πατρικως νουθετεϊ».
Λίαν εϋχάριστον τυγχάνει τδ γεγονδς τής έκδοσεως έσχάτως καϊ
παρ" ὴμϊν ἔστω και εις περιωρισμένην κλϊμακα, λογων των Μεγά1,ων
Πατέρων και δὴ τοϋ 'Αγὶου Χρυσοστομου, δν δ μέγας Φωτιος έχαρακτήρισεν ως «τδ χρυσοϋν τὴς οϊκουμένης στόμα, τδ τὴς σοφὶας πέλαγος,
τον ως ὰληθως Χρυσοστομον».
'Η μελέτη των ἔργων τοϋτων άνυψοϊ τον ἄνθρωπον ἐκ τὴς πεζοτητος και άκηδίας τὴς συγχρονου ζωὴς εἰς τας ὑ·ψηλὰς τοϋ πνεύματος
μεταρσιιδσεις, εις τὴν πνευματικὴν, φιλοσοφικὴν και χριστιανικὴν ἐκείνην
άκρωρειαν, δπου μετεωρίζεται «ὴ μεγάλη φιλδσοφος ψυχὴ» κατὰ τον
θειον Χρυσοστομον.
Συνιστωμεν έκθύμως τὴν ἀνάγνωσιν τοϋ ως εϊρηται βιβλϊου εϊς
τους άναγνωσιας ήμων προς πνευματικὴν αϋτων ῶφέλειαν.

Εϋχαι.
"Επ' εϋκαιρϊα των έπικειμένων μεγάλων 'Εορτων τῆς 'Ενανθρωπήσεως τοϋ Θεοϋ Λ6γου, τής Θείας Αϋτοϋ έν 'Ιορδάντ) "Επιφανεϊας καϊ
τοϋ Νέου Σωτηρίου “Ετους, οῦτινος πολλοι δὲν θὰ ϊδωμεν τὴν δύσιν,
εϋχομεθα εις τους άγαπητοϋς ήμων άναγνώστας πλουσίαν τὴν παρὰ τοϋ
Κυρίου χάριν και εὑλογϊαν προς προαγωγὴν εν τὴ αρετῆ και δδξαν
Αϋτοϋ.

Τον πολύλογον κα'ι έπιδεικτικδν ποὺ άγαπα τὴν ἐπίδειξιν, τδν θεωροϋν οἰ άνθρωποι ως διδακτικον και πνευματικδν κα'ι ἐκεϊνον ποϋ άγαπα
τὴν σιωπὴν και φυλάσσεται άπδ τὴν ἀργολογίαν τον χαρακτηρίζονν
ὰγροικον, ὰπαϊδευτον και άφωνον.

Ἀγ. Συμεων Νεου ©εολογου
Τδ σημεϊον τὴς συμπαθεϊας εῖναι ὴ συγχιορησις τοϋ σφὶά,ματος
παντδς ἀνθρώπου, τδ δὲ σημεϊον τὴς κακῆς προαιρέσεως ειναι ὴ ὰντιλογϊα προς τον πταϊσαντα.
— Ὅπως ἡ δϋναμις τοϋ οϊνου δταν εισέλθη εις τὰ μέλη τοϋ σωματος, δ νους λησμονεϊ τὴν άκρίβειαν δλων των πραγμάτων, ουτω και ἡ
ένθύμησις τοϋ Θεοϋ δταν κυριαρχηση τὴς ψυχής, έξαφανίξει πασαν
ματαϊαν ένβϋμησιν ἐκ τής καρδίας.

"©σίου 'Ισαὰκ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Πνευματικαι ἀποστολαι.
Κατοπιν πρύσκλήσεως τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρ6δου κ.
Σπυρϊδωνος, μετέβη εϊς Ρόδον κατὰ τὴν περίοδον των νησϊειων τοϋ
4Οθημέρου δ ἡμέτερος Καθηγούμενος ἀρχιμ. κ ΣεραφεΙμ προς έξομολογησιν των χριστιανων.
— 'Ωσαύτως παρακλήσει τοϋ Βασιλικοϋ “Εθνικοϋ 'Ιδρύματος ετέθη
εἰς τὴν διάθεσιν αϋτοϋ δ ὰρχιμ. κ. Αιθέριος τὴς 'Ι. Μ. Καρακάλοϋ ϊνα
άναλάβη τδ εργον τὴς ὴθικοθρησκευτικὴς διαπαιδαγωγήσεως των μαθητων τὴς σχολὴς τοϋ ιδρύματος εν Κω.

Ραδιδφωνα εν Ἁγίῳ "Ορει.
'Εά τὴς ζημίας τὴν δποίαν προκαλεϊ τδ ραδιοφωνον εν τφ 'Ι.
ήμων τοπω κα'ι ὴ 'Ι. Κοινοβιακὴ Μονὴ τοϋ Ὅσ. Γρηγορίου, άνεφέρθη
δι" έπίστολής αὺιὴς προς τὴν 'Ι. Κοινοτητα ὑποδεϊξασα τὴν λὴψιν αποφάσεως προς περιορισμδν τοϋ κακοϋ. 'ΙΙ 'Ι. Κ. παρέπεμψε το ζήτημα
εἰς τὰς 'Ι. Μονὰς.

'Ενισχυσις όὶπορων μοναχόϊν.
'Υπδ τοϋ εν 'Αθήναις Γραφείου τὴς 'Επιτροπής 'Αλληλ·οβοηθεϊας
κα'ι Σχέσεων μετὰ των Ξένων "Εκκλησιων, έστάλησαν εν συνεχεία προηγουμένης ἀποὰτολής εἰς παραλαβὴν τὴς 'Ι. Κ. διὰ τοϋς ἀπορους μοναχούς
2Ο Σ). ζάκχαρις, 3Ο Κ). σαπων καϊ 6 δέματα Ιματισμδς.
— Εις 4Ο έρημὶτας άπδρους μοναχούς των Καρουλϊων, Κατουνακίων, 'Αγ Βασιλείου και Μ. 'Αγ. “Αννης ὰπεστάλησαν και ὑπδ τὴς ἡμε·
τέρας 'Ι. Μονὴς επ' εϋκαιρία των έορτων διάφορα τρόφιμα μὲ άναλογὶαν
κατ' ατομον 2Ο δκ. ιθ,ευρον, 1 οχ. βακαλάον, 3 δκ. δσπρια και 4 ρέγγες.

'Ἑρανοι εν Ἁγιτο 'Ὁρει.
Παρακλήσει τὴς 'Ι. Μητροπόλεως Κίτρους και ἀδεὶτι τὴς 'Ι. Κοινοτητος ένηργήΟη ἔρανος προς ἀνέγερσιν δρφανοτρο,φεϊου έν Κατερίνη
καϊ προσέφεραν αὶ 'Ι. Μοναϊ 'Αγ. Παύλοιι 5 κυβ. ξυλεϊαν ἀγριοπεϋκης,
Καρακάλλου και Φιλοθέου ἀνὰ 5Ο κολωνας καστανέας, Βατοπεδιου Ι5Ο
σανὶδια κυπαρ., Ξενοφωντος 2Ο κολ. και 8 τηλ. στϋλους, Γρηγορίου 25
κολ., Λαύρας 2Ο κολ., Διονυσίου ΙΙ κολ., Σϊμωνος Πἐτρας ΙΟ στϋλους,
Ξηροποτάμου ΙΟ στύλοιις και 'Ιβήρων 4 κολωνας.
— Ὅμοίως υπέρ τὴς Φανέλλας τοϋ Στρατιιύτου προσέφεραν αι 'Ι.
Μοναϊ Μεγ. Λαύρας (μετὰ έξαρτημάτων) κα'ι Βοτοπεδίου ὰνὰ 3.ΟΟΟ, Φιλοθέου Παντοκράτορος και Γρηγορίου ἀνὰ 2.ΟΟΟ, Ἰβήρων (μετὰ των
έξαρτημάτων) Ι.5ΟΟ, Χελανδαρίου, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Ξηροπο
τάμου, Καρακάλλου, Σϊμωνος Πέτρας και 'Αγ. Παύλου ανα Ι.ΟΟΟ, Δοχειαρίου, Ξενοφωντος, ὶΕσφιγμενου, Ρωσσικοϋ καϊ Κωνσταμονϊτου ανα 5ΟΟ,
Ζωγράφου 3ΟΟ, κελ7,ϊα Καρυων και καταστήματα Ι.9ΟΟ, Νέα.Σκήτη Ι9Ο
και Σκ Λάκκου ΙΙ5.

ΕΥΡΕΤΗΡ8ΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΡΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι956

Α
Ἀθωνιὰς Σχολή. ΟΙ πρωτοι καρπο'ι
'Εορτὴ 3 'Ιεραρχῶν
.
'Απο δσα μᾶς γράφουν
.
.

.
.

.
.

.
.

σελ.
»

2Ι
56
83

Γ
Γνωμικὰ Ὅσίων Πατέρων σελ. 23, 47, 51,59, 72, Ι2Ι,Ι28 Ι57,

Ε
σελ.
'Επείγοντα ζητήματα. Ὅ μοναχ. βίος εϊς τὴν 'Εκκλησ.
»
Εϋχαὶ 'Αγϊων Πατέρων (Μεγ. Βασιλείου)
Ι
Ι
»
'Ιστορϊα 'Αγιου Ὅρους. Ἰ. Μονὴ 'Αγ. Διονυσίου ,
»
Κουτλουμουσϊου
» »
»
» »
Παντοκράτορος
Ἰστορικαὶ σελίδες. Χειροτονία επισκδπου Μιλητουπολεως
»
τοϋ "Αρχιμ, Ναθαναὴλ Λαυριῶτου
/'

έϊἈᾧ»-ΖΪ7

66
94

1
33
Ι29
1Ο2

μ

Μορφές τοϋ 'Αγίοὺ "Ορους. Γεράσιμος Μικραγιαννανϊτης

σ.

73, 114

Ο
Ὅσίου Νικοδήμου. 'Εκ των Πνευμ. Γυμνασμάτων
Οι μοναχο'ι, οι κοσμικοὶ καὶ τα «Κοϋλουμα»
.
Ὅ 'Επίσκοπος Μιλητουπολεως "Ιεροθεος .
"Οσιομαρτνς Παχτομιος. Κανων παρακλητικδς
Ὅ Ἂγιος Νικδδημος δ 'Αγιορεϊτης
.
,
.
.
Ὅ Σταυρος μας
.......
Ὅ ϋπουργδς Β. 'Ελλάδος εϊς τδ "Αγιον Ὅρος
.....
Ὅσϊα Ὅλυμπιάς. 'Ακολουθϊα

σελ.

»
»
»
»
»
»

15
24
52
84
97
99
ΙΟ6
Ι35

Π
σελ.
Περ'ι ιερας εξομολογήσεως καὶ μετανοίας
»
.
.
Πάσχα εϊς τδ ''Αγιον Ὅρος
.
»
Περὶ ϋπομονὴς εϊς τας θλιψεις .....
Σὶ
ΣΚΕΨΕΙΣ (σϋντομα σημειώματα τῶν κάτωθι θεμὰτων).
σελ.
.......
Παρθενϊα καὶ γάμος
'Αντίφασις
........
»
.......
'Ανωτἐρα πασων
»
Αι θλίψεις .........
»
.
.
.
.
ΑΙ νέαι δοκιμασίαι
.
»
ἡ Ὅ Μιλητουπολεως 'Ιερδθεος .....
»
Ὅ άσκητισμδς
........

48
79
Ι2Ι

28
28
29
29
3Ο
3Ο
6Ο

Ι6Ο
Παρὰλειψις .....
Ἂξιομίμητον παράδειγμα
«Ποιεϊν τὰ μὴ καθήκοντα» .
'Η διπλὴ καὶ μεγάλη νϊκη
Και βραβεϊον παρ' άλλοθρήσκων .
«'Υπέρ χιδνα λευκανθήσομαι»
Ταπεινοφροσύνη καὶ ταπεινολογία
Μία έπἐτειος
*
.
,
.
Βσρεϊα κληρονομια
'Η άποτισις τῆς 6φειλής
.
,
.
.
'Η Ἂθωνιὰς
·
"Η προστάτις ήμῶν
Τρεις Ἀγιορεϊται ''Αγιοι
Τδ μονον μἐσον .
.
.
.
«Σπουδαϊον κέντρον Βυζαντινὴς άκτινοβολίας»
Συνέδριον 'Ελληνοχριστιανικοϋ Πολιτισμοϋ
Μοναχικὴ άπολογία
Μασονικά ἔργα
'Εξηγήοβις
.
.
.
.
.
.
'Η ὑπακοὴ
.
.
Περισσδτεροι Χριστιανοϊ
'Ο αϊῶν τοϋ δυστυχισμένου παιδιοϋ
Ἂλλη δψις τὴς δυστυχίας
'Επιστολαι χριστιανικῆς άγάπης
.....
Εὺχαὶ

.9 9

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

6!
6Ι
62
62
63
63
9Ο
9Ι
92
93
93
Ι22
Ι22
Ι23
124
125
Ι26
Ι27
Ι28
Ι55
Ι55
Ι56
Ι56
156
Ι57

Φ
Φωτογραφια
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

ξυλογλυπτικοϋ άριστουργήματος
έξώφ. 56ου τεϋχους
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Ἰ. Μονὴς Ἀγίου Παυλου
»
τοιχογραφιας 'Ι. Ναοϋ τοϋ Πρωτάτου έί·ώφ. 6Οου τεϋχους
εϊκονιζοϋσης τοὑς 'Αγ. Μάρτυρας 'Ιακωβον τον Πέρσην, Εϋστάθιον, Μερκοϋριον και Θεδδωρον τον Τϋρωνα
»
»
Ἰ. Ναοϋ τοϋ Πρωτάτου
»

Χ
Χρονικὰ Ἀγίου Ὅρους σελ, 3ϊ, 95 και Ι58.

Προσέφεραν προς ἐνίσχυσιν τοϋ παροντος δωρεὰν
ΔΩΡΕΑΙ.
κυκλοφοροϋντος περιοδικοϋ ἡμων οι κ. κ. Κ. Θεοχάρης ὑποστράτηγος
ε. ὰ. "Αθήναι δραχ. 5Ο, Γεο5ρ. Μ. 'Αντωνατος εμπορος 'Αθήναι Ι5Ο'
Δημ. Σαματζὴς 'Αταλάντη και Χ. Δημητρακάκης Κρήτη φοιτ. Θεολογίας 5Ο, "Ηλ. Μελισουργδς συν. εϊσαγγελεϋς 'Αθὴναι ΙΟΟ, Σπ. Παπαζαφείρης ὰντὶρχης Χωρ1κὴς Λαμία 3Ο, Ιερεὑς Σπ. Λιναρδατος Καλατα Κεφαλληνίας 5Ο, Ἰ. Παπαϊωάννου Θεολογος Τρϊπολις 2Ο, 'Ι. Μονὴ Κερνϊτσης Βυτϊνα 25, "Αναστ. Κοσμϊδης Κωνσταντινούπολις 5Ο, Λάζ. Καναβοϋρας έκτελωνιστὴς Θεσσαλονίκη 5Ο, 'Αρχιμ. 'Αρκάδιος Μανωλϊδης
"Αμουλιανὴ 2Ο, ιεροδ. Γεράσιμος Περδικάρης Πάτραι 5Ο, Εϋάγ. Περδικάρης δημοδιδάσκαλος Κύμη 5Ο, Γ. Παπαδιαμάντης έκτελωνιστὴς Θεσσαλονϊκη Ι3Ο, Κα Σοφία Ἰ. Βελέζη 'Ιερισσδς 3Ο. Γ. Σάββας Μολυβδωκκλησιώτης Καρυαϊ 2Ο, Γ. Γαβριὴλ κελ. Ἀγ. Τριὰς 'Αμαλφηνοϋς 3Ο, μον.
Γαβριὴλ 'Ι. Μονὴ Πανορμίτου Σύμη 5Ο, 'Εμμ. Λουκίδης ξυλέμπορος 5Ο,
Γ. Μητρογιώργης Μέγαρα 5Ο, Γ. Διονύσιος Σκοπελὶτης Προβάτα 3Ο
ἀνωνυμος μοναχδς Νεασκητιωτης 5Ο, και Χρ. Ζεγκος φωτογράφος
Καρυαι ΙΟΟ.
Προς απαντας έκφράζομεν τὰς εϋχαριστϊας τῆς Ἰ. ήμων Μονής.

ΠΡΟἸὍΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΞΥΑΟΥ

Διατίθενται συνεχως εν τη ὴμετέρᾳ παραλίᾳ δπου τδ πριονιστήριον τὴς Ἰ. ὴμῶν Μονὴς :

Σανίδια ελατης μήκους 1.5Ο-4 μ. και πάχους ΙΟ, Ι5, και 25 χιλιοστ.
Σανϊδια άγριοπεϋκης (μοσχοελάτης) μήκους Ο.5Ο - 4 μ., πάχοτ·ς ΙΟ,
Ι5, 2Ο, 25, και 3Ο χιλ. καὶ πλάτους απδ 6 μέχρι 4Ο έκατοοτῶν τοϋ μ.

Ξυλεία

ὰγριοπεύκης ναυπηγικὴ εϊς πλάκες (στραβοἰ·υλεϊα).

Σανιδια καστανέας πάχους 2Ο, 25, 3Ο, 35, 4Ο καὶ 6Ο χιλιοστων.
Καδρδνια άγριοπεϋκηξ.

Ρεντίνες καστανέας μήκους 2, 2 Ο2 κα'ι 3 μ.
Καστανἐα διὰ πλαισιώματα (κάσσες) θυρῶν καϊ παραθϋρων τετραγωνισμἐνη εϊς τας κανονικὰς διαστάσεις μήκους πάχους καὶ πλάτους.
Δοϋγες καστανἐα; διὰ βαρελοποιίαν.
Σανιδάκια

καστανέας

Σανιδάκια

έλάτης καὶ άγριοπεϋκης 5 χιλ. πάχους.

Πῆχες διὰ χωρίσματα

καὶ άγριοπεύκης ΙΟ χιλ. πάχους.

(μπαγδατὶ) και ταβάνια.

Κάγκελα καστανέας ετοιμα προς περίφραξιν κτημάτων.

Καπάκια

καστανέας

καὶ άγριοπεϋκης.

Λ6γω συνεχοϋς έργασιας τοϋ πριονιστηρίου έκτελοϋνται άμέσως
πάσης φύσεως παραγγελίαι ύξ έτοίμου άκατεργάστου στεγνής ξυλείας.

Ο ΑΡΧΑΙΟΧ Ι. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ ΕΝ ΚΑΡΥΑΙΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΩ :

'Η Ν6τιος πλευρὰ μετὰ τμήματος τὴς άνατολικῆς.

ΚΑΤΩ: 'Η Βδρειος ἔνθα ϋπήρχεν 6 προνάρθηξ κα'ι ἀνωθεν αϋτοϋ ή
τράπεξα έξ ἡς παρηκολοϋθη τὴν τελετὴν τῆς 'Αναστάσεως
δ τοϋρκος καϊμακάμης (διοικητὴς) τοϋ 'Αγίου Ὅρους.

