
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΘΩΣ

ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

(7 ΜΑΡΤΙΟΥ 96 1 - 1 96 1)

'0 εφετινός εορτασμός τής χιλιετηρίδος από τής άλώσεως τοΰ 
Χάνδακος υπό τοΰ Νικηφόρου Φωκά στρέφει τον στοχασμόν καί τη»’ 
σκέψιν των 'Αγιορειτών Πατέρων προς τό Σεπτόν Κέντρον τής ’Ορ
θοδοξίας καί την λαμπράν Πόλιν, ένθα ήνδρώθη, κατηρτίσθη και διέ- 
πρεψεν έν φιλοσοφία κα'ι αρετή μία άφθιτος δόξα τής Εκκλησίας, ό 
"Αγιος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ, ό πρώτος 'Αγιορείτης 'I ε- 

ραπόστο λος καί ειτα οργανωτής τοΰ 'Αγιορειτικοϋ Μοναχισμού.
Τραπεζούντιος την καταγωγήν, άπορφανισθείς παιδιόθεν, άνετρά- 

φη και έξεπαιδεύθη εν Βυζαντίφ, «πρώτος τών σπουδαίων έργων &- 
ναδειχ&είς», κατά τάς πληροφορίας αΐτινες παρέχονται διά τών χρυσο- 
βούλλων τών Βασιλέων τής εποχής του, «φιλη&είς τε καί τιμηϋε'ις» 
παρ’ αυτών και τής ’Εκκλησίας δσον ούδείς εκ τών συγχρόνων του. 
’Εν τούτοις κυριαρχεί εις την ψυχήν αυτού 6 θείος έρως τής ησυχίας 
καί τοΰ μονήρους βίου, καί παραιτούμενος δλων τών εγκοσμίων τιμών, 
«άπσριησάμενος πάντα τά τερπνά και έπίκηρα», άποσύρεται είς τό 
ό'ρις τού Κύμινά παρά τφ 'Ηγουμένφ Μιχαήλ Μαλείνφ, παρά τού 
οποίου μετ’ ου πολύ έδέχθη και τό μοναχικόν σχήμα.

Ό Μιχαήλ Μαλεΐνος ήτο θείος τού Στρατηλάτου Νικηφόρου Φω
κά καί κατά τάς επισκέψεις τούτου προς ιόν θειον συνδέεται μέ τον 
"Αγιον ’Αθανάσιον μέ πνευματικήν φιλίαν, όμοίαν τής οποίας δεν 
έχει νά επίδειξη έτερος Μοναχός έν τή εκκλησιαστική ιστορία. Δεσμοί 
ισχυροί ακατάλυτοι σφυρηλατούνται συν τφ χρόνφ μεταξύ τών δύο άν- 
δρών και επειδή τό έλαιτον υπό τού κρείττονος εύλογείται, ό υπέροχο? 
Στρατάρχης γίνεται δχι μόνον θαυμαστής τών πνευματικών αγώνων, 
τών αρετών καί κατορθωμάτων τού 'Αγίου, αλλά καί συναθλητής καί 
«διάπυρος έραατής τον μονήρους βίου», ώς συνάγεται εκ τής διαθή
κης τού ’Αθανασίου : «Τή τών αρετών ίργασίρ καί φυλακή και τηρή
σει τοΰ νοός, ταΐς τε μακροτάταις νηστείαις καί διηνεκέαι χαμευνίαις 
τους εν δρεσι διαιτωμένους ΰπερηκόντιζε μοναχούς.,., δ πολύς την αν
δρείαν κα'ι την αρετήν (ό Νικηφόρος)».

Μία τόσον ισχυρά φιλία, ευλογημένη από τον Θεόν, δεν ήτο δυνα
τόν παρά νά καρποφορήση, παρά τον χωρισμόν τών δύο συναθλητών 
αγίων. Οί Βασιλείς αναζητούν διαρκώς τον ’Αθανάσιον, πσιτεύοντεξ
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άκραδάντως, δα «ταΐς δσίαις αυτόν ευχαΐς το ϋτΐον έξιλάσκεται και 
το ενκταΐον άφ&όνως παρέχεται. Πολλάκις γάρ, δπερ ουκ έδυνή&η 
σπά&η, τόξον και δύναμις στρατί,οτικη διαπράξασ&αι, προσευχή μόνη 
ραδίως και λαμπρώς πεποίηκεν».

Άλλ’ ό Άγιος άποφεύγων τό πολυάσχολον «μεταφοιτα» από τοϋ 
Κύμινά εις τον Άθωνα. Έδώ μας περιγράφει ιδία χειρ! την ζωήν 
των Μοναχών, γενόμενος οΰτω θεμελιωτής τής Άγιορειτικής ίστορίαςι 
τήν οποίαν και παρατρέχομεν. Είναι έξαιρετικώς συγκινητικά! αί ανα
ζητήσεις εις τάς οποίας προβαίνει 6 Νι,.ηφόρος προς άνακάλυψιν τον 
φίλου του κα! τό επιτυγχάνει. 'Ο Άγιος έπειτα από δοκιμασίαν λαμ
βάνει τήν άδειαν τοΰ «Πρώτου» προς εκλογήν τοποθεσίας διά τήν 
κατά μάνας άσκησίν του και στήνει τήν κελλιάν του εις τά «Μελενά», 
τήν σημερινήν τοποθεσίαν τής Μεγίστης Λαύρας.

Έν τφ μεταξύ ό Βασιλεύς Ρωμανός άνέθεσεν εις τον Νικηφόρον 
τήν εκστρατείαν εναντίον τών ’Αράβων έν Κρήτη και φυσικφ τφ λόγιρ 
ενθυμείται τον φίλον του καί ζητεί έπιμόνως τήν συμπαράστασίν του, 
εις τό μεγάλο αυτό εγχείρημα, εις τό όποιον άπέτυχον διαδοχικώς δλοι 
οι προγενέστεροί του στρατηγοί. 'Ο φοβερός χειμών, αί δυσκολίαι ά· 
νεφοδιασμοϋ τών στρατευμάτων και τοϋ στόλου, ή παρατεινομένη πο
λιορκία τοΰ Χάνδακος δπου είχον δχυρωθή οί Άραβες, προς τού- 
τοις δμως και ή αγάπη τοΰ Στρατηλάτου προς τήν θρησκείαν του, 
ήτις είχε σχεδόν άποσβεσθή εις τήν μεγαλόνησον, ευρίσκουν ηνω
μένους καί συνδιαλεγομένους τούς δυο φίλους εν τφ στρατοπέδφ 
τής Κρήτης. Καθώς μάς αποκαλύπτει ό Άγιος Πατήρ κατ’ αρχήν έτα. 
λαντεύετο, «αρκετόν χάρ έλογιζόμην εΐ έμαντδν αώσαιμι, άλλους γάρ 
σώζειν ίσως ούκ άπαιτούμε&α», δμως έκάμφθη από τον δεσμόν τής 
πνευματικής φιλίας καί τής αγάπης του προς τον πλησίον, έπειτα από 
αλλεπάλληλα γράμματα τοΰ Νικηφόρου. Εχόμενος ονν (ό Νικηφό
ρος) τών αγώνων πλειστάκις έπέστειλεν ημιν εν τη τών Κρητών νήσω 
περαιωΰέντας ώς αυτόν άφικέο&αι4 ήμΐν δέ μη βουλευ&έντων εϊξαι, 
γράμμααι πυκνοτέροις έκέχρητο, μη ποιησάμενος ενδοαιν έως προς αυ
τόν την άφιξιν έποιηοάμεΰα» (Τυπικόν τοΰ Αγίου).

Κατ’ αυτόν τύν τρόπον έχομεν έξ αυθεντικών πηγών τήν πρώτην 
Ιεραποστολήν τοΰ Αγίου ’Όρους με τά υπέροχα άποτελέσματά της 
καί τό έμπρακτον παράδειγμα, τό όποιον μεταγενεστέρως κατά έποχάς 
είχε τούς μιμητάς του. «ΕΙ πατέρα καλεΐν με θέλετε, μιμεΐα&έ μου τάς 
πράξεις καί τά έργα».

Αποτέλεσμα τής περιφανούς εκείνης νίκης καί στηρίξεως τής ’Ορ
θοδοξίας ήσαν καί τά γενέθλια, ούτως εϊπεΐν, τής όργανώσεως τής 
Μοναστικής Πολιτείας τοΰ Αγίου ’Όρους υπό τοΰ Αγίου, διότι, ως
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6 ίδιος μας πληροφορεί, κατά την δια'ρκειαν τών αγώνων ό Νixr.tfό· 
ρος έπανέλαβε παλαιόν του ύπόσχεσιν, «βιωναί τε βίον, δν άνέκαάεν 
ήρετήσατο, συντελεσϋησομένης τής έγχειριαίλείπης αύτω λειτουργίας τοϋ 
Βασιλικόν προστάγματος, μετά το την βαρβαρικήν άλώναι πόλιν, γενε- 
σϋαι αυτόν ίν τφ ’Όρει τον ” Αίλωνος κλπ.». Έν Κρήτη συνελήφθη τό 
σχέδιον ίδρύσεως τής Μεγίοτης Λαύρας καί συνετελέσθη βραδύτερον, 
ως μνημεΐον καί τρόπαιον τής νίκης εκείνης, αλλά καί ως πρότυπον 
τό όποιον έμιμήθησαν αμέσως καί μας έδωσαν τον Άγιώνυμον Τόπον 
υπό την σημερινήν του μορφήν μέ τάς μεγάλος Μονάς καί μέ την 
σφραγίδα τής αθανασίας, τών δέκα αιώνιον.

Έν Κρήτη συνειργάσθη ό "Αγιος Πατήρ μέ τον ύπ’ αΰτοΰ ύπο· 
δειχθέντα υπό δέ τοΰ Νικηφόρου μετακληθέντα "Αγιον Νίκωνα, τον 
έπικαλούμενον «Μετανοείτε», καθώς επίσης μέ τον "Αγιον Ίωάννην 
τον ερημίτην, εφησυχάσαντα κατά τά μέρη τοΰ ’Ακρωτηρίου «Γκου- 
βερνέτου», διά τήν στερέωσιν τής ’Ορθοδοξίας, μετ’ αυτών δέ μετέστρε
ψαν ά'παντα σχεδόν τον πληθυσμόν εις τήν χριστιανικήν πίστιν. ’Έπειτα 
χωρίζουν οί φίλοι σωματικώς μόνον, διότι ψυχικώς ήσαν ηνωμένοι 
διαρκώς: «είχε μεν ή ΚωνIπόλις έκεΐνον μετά τών τοσούτων τροπαίων 
και νικητήριων, ημείς δε προς τό κελλίον αρίγμε&α».

Τό κελλίον αυτό, παρά τήν Μεγίσιην Λαύραν, διατηρούν έως σή
μερον τήν επωνυμίαν τοϋ Νικηφόρου, προωρίζετο ως κοινόν ήσυχα- 
στήριον τών δύο φίλων καί πνευματικών αδελφών, μεταβιβαζομένης 
τής ηγουμενίας τής Λαύρας εις μαθητήν τοΰ ’Οσίου. Έν τούτοις 
«άλλαι μεν βουλα'ι ανθρώπων, άλλα δέ Θεός κελεύει». Ό Νικηφόρος, 
γενόμενος Βασιλεύς μετά τήν εις Χαλέπιον εκστρατείαν του, δεν πα- 
ρητήθη μέν τής θεοφιλούς εκείνης προθέσεώς του, καίτοι νυμφευθείς, 
παρά τάς αντιρρήσεις τοΰ Πατριάρχου Πολυεύκτου, τήν Θεοφανώ, 
δμως δεν ήξιώθη τοϋ ποθουμένου, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, τελευ- 
τήσας μέ βίαιον θάνατον, μέ τον ιερόν ψαλτήρα άνά χεΐρας, χαμαικοι- 
τών εν τφ δωματίφ του επί λεοντής καί προσευχόμενος, μοναχός πάν
τοτε τή προαιρέσει καί τοίς πνευματικοΐς έργοις, έστω καί άν δέν 
έπρόφθασε νά ένδυθή τό ταπεινόν ράσον.

Οί δύο φίλοι εξακολουθούν καί σήμερον νά είναι ηνωμένοι έν 
Ούρανφ καί επί γής, είς τό περίλαμπρον τέμενος, τήν γεραράν Μονήν 
των μέ άφθονα τά ιστορικά μαρτύρια. Παρά τήν αϋτόγραφον Δια
θήκην τοϋ ’Αγίου Πατρός, θά ιδη ό προσκυνητής τό ιδιόχειρον Εύαγ- 
γέλιον τοΰ Νικηφόρου, «τά θεία καί υπερκόσμια δωρήματα» κειμή
λια: Τον Τίμιον Σταυρόν έγκοσμυμένον μέ άπεφθον σφυρήλατον χρυ
σόν καί πολυτίμους λίθους, τήν αγίαν Κάραν τοϋ Μεγάλου Βασιλεί
ου, τήν τοϋ ‘Αγίου ’Αλεξάνδρου τοϋ εν Πύδνη καί άλλα μαρτυρού*
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μένα υπό τού τρίτου χρυσοβουλλου. Θα τους ϊδη ακόμη ηνωμένου; 
εις την αγίαν εικόνα τής Οίκονομίσσης, εκατέρωθεν τής Θεοτόκου, εις 
την Λιτήν τοϋ Καθολικού. Θα τούς εύρη καί είς την μεγάλην αψίδα 
τού δεξιού χορού τού Καθολικού, έζωγραφισμένους διά χειρός τού πε
ρίφημου Θεοφάνους Λαυριώτου, τού Κρητός, άμφοτέρους μέ τον φω
τοστέφανον τής ουρανίου δόξης, μακαριότυτος καί αθανασίας.

Ή ιεραποστολή τού Αγίου Πατρός είναι μήνυμα δμού καί προσ
δοκία προς τούς άξιους συνεχιστάς: «εχει στεφάνια ή νίκη ακόμα στ6 
δένδρο της το Ιερό».

Τυπικόν ήτοι κανονικόν 
τον οσίου και ϋεοφόρον πατρός ημών 

Ά&ανασίου τοϋ εν τ ώ ’Άύλ ω'

...Τούτου δη τοϋ μονήρους βίου ζηλωτής διάπυρος καί εραστής γε- 
γονώς Νικηφόρος 6 αοίδιμος καί μέγας εν βασιλεΰσιν, ό πολύς τήν 
άνδρείαν καί τήν αρετήν, ω γέρας αξιον ό αριστοτέχνης Θεός τάς βαρ· 
βαρικάς πόλεις τών ύπεναντίων χειρώοασ&αι παρέοχετο, δεξιώ πέρατι 
τήν αΰτοϋ φιλό&εον πρό&εαιν έπεσφράγισεν αν, εϊ μή παρά τών κατά 
καιρούς τα τής βασιλείας Ρωμαίων σκήπτρα διι&υνόντων διεκωλύετο.. 
Έντεϋ&εν εϊ καί τό μοναχικόν σχήμα δι' ήν ειπομεν ούκ ήαπέσχετο 
περιπέτειαν, άλλά τή τών αρετών εργασία καί φυλακή καί τηρήσει τοϋ 
νοός, ταΐς τε μακροτάταις νηατείαις καί ταΐς έντόνοις άγρυπνίαις καί 
διηνεκέσι χαμευνίαις τούς εν δρεαι διαιτωμένους νπερκόντιζε Μονα
χούς, άγωνιζόμενός τε καί σωφρονών, δσον <5 ήμέτερος παρασιήααι λό
γος ού δύνατat.... Έοχηκώς ουν τοιαύιην προς ήμας διάϋεοιν άπεκά- 
λυπτε καί τον λογισμόν ανιοϋ, δπως τε προηρειτο τον μονήρη βίον ε- 
λέο&αι καί δπως παρά τών βασιλέων διεκωλύετο, χρόνον δέ τίνος έν 
τώ μεταξύ παρωχηκότος, έμοϋ τε άπό τοϋ Κύμινα μεταναστεύσαντος 
όρους καί προς τό τοϋ ’Ά&ωνος μεταφοιτήααντος, εκείνου δέ μετ’ ού 
πολύ παρά Ρωμανού τοϋ μακαριωτάτου βασιλέω; κατά τών ά&έων 
Κρητών έκστρατεϋααι διορισ&έντος, έν τή νήαω κατεστρατοπέδενσεν.

Έχόμενος ουν τών αγώνων πλειατάκι; έπέατειλεν ήμιν εν τή τών 
βαρβάρων νήαω περαιω&έντας ώς αυτόν άφικέσΰαι, ημών δε μή βου- 
λευ&έντων εϊξαι, γράμμασι πυκνοτέροις εκέχρητο, μή ποιησάμενος έν- 
δοσιν εως προς αυτόν τήν αφιξιν έποιησάμε&α. Έν τοίνυν τή τών βαρ
βάρων τφ βασιλεΐ σννδιατριβόντων ήαών νήαω, ούκ ένέλιπεν παρακα- 
λών καί προτρεπόμενος ώστε πεΐσαι τήν ημών μετριότητα παραδέξα-

') ’Απόσπασμα έκ τοΰ αύιογράφου τυπικού τού 'Αγίου ’Αθανασίου πρβλ. 
Φιλίππου Μάγερ, Λειψία 1894, σελίς 102 - 104, στίχος 14 εως 39.
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σϋαι δομηΰήναι λαύραν εν τφ κελλίω τής ημών ταπεινώσεως, προς τό 
συντελεσΰησομένης δηλονότι τής έγχειρισϋείοης αΰτφ λειτουργίας τοΰ 
βασιλικόν προστάγματος, μετά τό την βαρβαρικήν άλώναι πόλιν, γενέ- 
σϋαι αυτόν εν τφ δρει τοΰ "Αφωνος, εϊγε κατενοδωϋείη και άποτάξα- 
σ&αι, βιώναί τε βίον, δν άνέκαϋεν ηρετίσατο. Έμοΰ δέ προς τό πρά
γμα δυσπευ&ώς εχοντος, διά τό έλευϋερίως καί μεμονωμένως βιοΰν, 
εΐ&ιαμένως εχειν τε τι τής δχλήαεως άχ&ος καί τό τών περισπασμών 
φενγειν πολυάσχολοι’, αγαπητόν γάρ ίλογιζόμην εΐ έμαυτόν σώσαιμι _ 
άλλους γάρ σώζειν ίσως ονκ άπαιτούμε&α, ετι δλ διισχυριζομένον ώς 
αυτώ τον τφ τοΰ Κύμινά όρους ύπαναχωρήσαι καί μηκέτι φίλων προσ- 
ανεχειν άπαντήοεσι δύιασϋαι, δ αυτός ήν Ιπί τής αυτής προάυμίος 
καί τής προς ήμάς εΐχετο παρακλήσεως, παραινών κατα&έσ&αι προς 
τό τελεοϋήναι τον σκοπόν αντοΰ.

Είχε μόν ονν ή Κωνσταντινονπολις εκείνον μετά τοαοντων τροπαίων 
καί νικητήριων, ημείς δλ προς τό ήμέτερυν κελλίον άφίγμεϋ·a.

ΙΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
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