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ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΜΕΓΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΟΥΜΗΣ

Α'

Περί τοϋ εν Κρήτη αγίου Ίωάννου τοΰ Ξένου, τοϋ όποιου ή μνήμη 
τιμάται σήμερον διττώς, διχασθείσης τής περί αϋτοϋ παραδόσεως, έδημο- 
σίευσα ειδικήν μελέτην ’. Ειχον δ’ ύπ’ σψιν τάς τε έντυπους ακολουθίας τοϋ 
Ξένον καί τοϋ ’Ερημίτου - καί χειρόγραφον εν Κισάμφ διασωθεΐσαν3. ’Arp’ 
ικανών δ’ ήδη ετών παρετήρησα οτι εις τάς ακολουθίας αυτός λανθάνουν 
συγγραφείς κανόνων μη γνωστοί άλλως ως ύμνογράφοι. Είναι δέ γνωστόν 
δτι μέ τον άγιον ήσχολήθησαν ύμνογραφικώς 5Αντώνιος Γραδωνΐγος*, 
Βενέδικτος ό Τζανκαρόλος5 καί ό γνωστός ϋμνογράφος Μάξιμος μονάχος 1 2 * 4 * * * 8

1 Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό άγιος ’Ιωάννης ό Ξένος καί ή διαθήκη 
αύτοΰ, περ. «Κρητικά Χρονικά» Β', 1948, σσ. 47 - 72 (μετά δυο πινάκων)’ εκεί καί 
ή σχετική βιβλιογραφία. Κρίσιν τής μελέτης μου ό Fr. Halkin έν ΑΒ LXVI, 
1948, σ. 283. Τώ αΰτφ έτει 1948 άνετυπώθη έν Χανίοις υπό τοϋ άρχιμ. Τιμο
θέου Παπουτσάκη, «’Ακολουθία καί βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου 
τοΰ ’Ερημίτου» 8° σ. 30 (+2) (είς τάς σσ. 27-31 ήπλουστεύθη ό βίος).

2 Περί τών ακολουθιών Τωμαδάκης, "Ενθ’ άνωτ. σ. 48, σημ. 7 (δρα καί 
τήν προηγουμένην ένταΰθα σησείωσιν) καί σ. 50.

8 Τωμαδάκης, ”Ενθ’ άνωτ. σ. 51 - 52.
4 Οδτος έγραψε στάσιν γ' μακαρισταρίων ψαλλόμενων είς τήν κοίμησιν τοΰ

’Ερημίτου δπου ή άκροστοιχίς «’Αντώνιος ιερεΰς Γραδωνΐγος τωδ». Πρέπει να είναι
ό υπό Ίωάννου Βελούδου, Ελλήνων αποικία έν Βενετία, 1833, σ. 11 άνα-
φερόμενος διδάσκαλος τής κοινοτικής σχολής Ένετίας «ό Κρης ’Αντώνιος Γραδενϊγος 
(sic) Ιερεΰς (1650)*.

8 Τωμαδάκης, ”Ενθ’ άνωτ. σ. 48, σημ. 6 καί σ. 52. Είς τήν έκ Κισάμου 
χειρόγραφον «Ακολουθία τών άγιων κΰρ Ίωάννου τοΰ έν Κρήτη καί τοΰ αγίου 
μεγάλομάρτνρος Ευσταθίου συνεορταζόμενων τή 20ή Σεπτεμβρίου...» περιλαμβάνεται 
«ό κανών τον μάρτνρος, ον ή άκροοτιχίς .· αμαρτωλός ιερομόναχος Βενέδικτος <5 Τζαν
καρόλος*. Τοϋ δέ ’Ερημίτου έγραψεν ό Τζ. δύο στάσεις μακαρισταρίων μετ’ άκρο- 
στιχίδος άμφοτέρας «Βενέδικτος ιερομόναχος ό Τζανκαρόλος» (ή τρίτη στάσις κατ’ 
άλφάβητον). "Ο άγιορειτικός κοιδιξ 762, 60 ίεράς μονής Ξενοφώντος (ιη' αί. περί-
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Μαζαρας'. Κατά τό παρελθόν έτος, έπισκεφίίείς την t. μονήν τής Μεγίστης 
Λαύρας εν Άγίφ ’Όρει, δπου διασώζονται λείψανα κρητικά περί τοΰ αγίου, 
εΰρον καί έμελέτησα τό χειρόγραφον 572 - Ε1102 χαρτφον τοΰ ιζ' αίώνος εκ 
φφ. 37 περιέχον «Άκολουϋία(ν) πλήρη τον όσιον και ϋεοφόοου πατρός ημών 
’Ιωάνναν τον ερημίτου τον λάμψαντος έν τη νήσω Κρήτη...», έκράτησα δε καί 
εκτενείς σημειώσεις. ’Επί τή βάσει τοΰ κώδικος τούτου προβαίνω εις τύν 
διαχωρισμόν τριών Κανόνων, ών ό πρώτος είναι ανωνύμου ποιητοϋ κατ’ 
άλφάβητον3, δ δεύτερος συνίσταται εκ τών φδών α', γ', δ', ε', ς', ζ' η' καί θ' 
(λείπει ή συνήθως μη γραφόμενη β' ωδή) καί φέρει ακροστιχίδα «.αμαρτω
λός Ιερομόναχος Μάρκος Χαμετής». Τέλος δ τρίτος κανών είναι άπλοΰν 
τριώδιον (ζ' η' καί θ') παραδίδει δ’ ως ακροστιχίδα τό δνοματεπώνυμον γνω
στού προσώπου «Γαβριήλ δ Ροδίτης». Τάς άρχάς τών τροπαρίων τών ώς 
άνω κανόνων διατάξας εκδίδω περαιτέρω. Έπί τή εΰκαιρίρ δέ ταύτη εκδίδω 
ολόκληρον τον μέχρι τούδε ανέκδοτον κανόνα τοΰ Δημητρίου τοΰ Σουρούμη, 
κυδωνιέως ίερέως, περί ου κανόνος ήδη έχω ομιλήσει4, καί δ δποίος σπου
δαίος είναι καί κατά τοΰτο, ώς τον άγιον άναγνωρίζων εν Κυδιονία δρά- 
σαντα. Όμοίως εκδίδω καί τό συναξάριον τοΰ ’Ερημίτου έκ τοΰ αΰτοΰ άγιο- 
ρειτικοΰ χειρογράφου, τήν έκδοσιν τοΰ δποίου είχον προαναγγείλει5. Σημειω- 
τέον ΰτι τό συναξάριον τοΰτο είναι διάφορόν πως τών διά τών μεταγενε
στέρων εντύπων παραδεδομένων βίων τοΰ αγίου.

Νΰν ολίγα, δ'σα δύναμαι σήμερον, θά σημειαδσω περί τών τριών νέων 
ύμνογράφων τής έν Κρήτη φραγκοκρατίας, οι δποΐοι συνεχίζουν τήν λαμπράν 
βυζαντινήν παράδοσιν τών κανόνων, χοορίς όμως νά είναι οί ίδιοι καί 
μελφδοί. 1 * 3 4 5

λαμβάνει καί) «Μακαριστάρια ψαλλόμενα είς τον επιτάφιον τής άγιας δεσποίνης 
ημών Θεοτόκου Βενεδίκτου Τξαγκαρόλου». Πρβλ. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος Α', 
σ. 68 καί προσθήκην εις σ. 437. Έγράφη δ’ ό κώδιξ υπό Δημ. Σουρούμη. ‘Ομοίως 
ό κώδιξ 1189 (I 105) τής Μεγίστης Λαύρας, γραφείς τφ 1640 περιέχει έν φ. 16α 
έξ. «Μαρτύριον τοΰ άγιου Μάμαντος μεταφρασθέν είς τήν κοινήν γλώσσαν παρά τοΰ 
έν ίερομονάχοις Βενεδίκτου τοΰ Κρητός». Πρβλ. Σ. Εύστρατιάδου-Σπ. 
Λαυριώτου, Κατάλογος, Paris 1925, σ. 198.

1 Περί ου ιδία Σ π υ ρ. Π. Λάμπρος, Mazaris und seine Werke BZ 5, 
18Ί6, σσ. 63 -73 καί C. Elmereau, Maximus ό Μάζαρις έν Echos d’Orieut 
23, 1924, on. 409- 410.

s Σωφρ. Εύστρατιάδου-Σπυρ. Λαύριο') του, Κατάλογος τών Κωδί- 
κοιν Μεγίστης Λαύρας, Paris 1925, σσ. 85-86.

3 Ελλείπει τό τροπάριον τό άρχόμενον έκ τοΰ Β.
4 «Κρητικά Χρονικά» Β', 1918, σ. 52.
5 Αυτόθι σ. 48, σημ. 8 (έν σ. 49).
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'Όπως ό γράψας την κατ’ άλφάβητον έχοντα ακροστιχίδα ύμνογράφος 
είναι άγνωστος, οϋτω καί δ άναγνωσθείς ύφ’ ημών Μάρκος ό Χαμετής, 
καθ’ δσον τουλάχιστον εγώ γνωρίζω καί ήδυνήθην να ερευνήσω, ούδαμόθεν 
άλλοθεν τυγχάνει γνωστός1, πιθανώς δ’ ήτο μοναχός τής έν Κυδωνιά τιμώ- 
σης τον άγιον Ίωάννην ί. μονής τοϋ Γδερνέττου,

ΓΙερί τοϋ δευτέρου Γαβριήλ τοϋ Ροδίτου σημειώ δτι ουτος είναι γνω
στός έκ τής αλληλογραφίας του προς Μάξιμον τον Μαργοΰνιον, καί προς 
Διονύσιον Κατηλιανόν (1614-1616)1 2 3 4 5 * 7 τούς Ιπισκόπους Κυθήρων. Τοϋ Μα- 
ξίμου μάλιστα υπήρξε καί μαθητής8, καθώς βέβαιοι ημάς ό Βενέδικτος 
Τζανκαρόλος, ό όποιος καί ένέγραψε τόν Γαβριήλ εις τον κώδικα τής ί. μονής 
Γωνιάς, μνημοσύνου χάριν *. Τήν προς τόν Γαβριήλ έκ πολλών κωδίκων γνω
στήν επιστολήν τοϋ Μαργουνίου 8 εκδίδω έν τελεί έκ κώδικος τής Εθνικής 
ημών Βιβλιοθήκης.

Δεν νομίζω δτι ό υπό τοϋ Μελετίου Πηγά καταγγελλόμενος προς τόν 
οικουμενικόν πατριάρχην ‘Ιερεμίαν Β' τώ 1582 «Διάκος τις Ροδίτης... καί 
ρόδου καί διακόνου πλείστον δσον άπέχων...» άφορισθεις υπό τής εκκλησίας 
τής ’Αλεξάνδρειάς ώς «άβάνης, τοκοθέτης καί τοκοπράκτωρ...» β, δεν νομίζω, 
λέγα), δτι έχει σχέσιν μέ τόν Γαβριήλ' διένεξις τοϋ διακόνου τούτου μέ τόν 
Μελέτιον τόν Πηγάν θά έπέφερε καί ψύχρανσιν τών τυχόν σχέσεων του προς 
τόν Μαργούνιον, άλλλωστε καί άλλοθεν είναι γνωσταί οικογένειαι Ροδίτου 
καί έκ Κυκλάδων’ ό δέ Γαβριήλ είναι άναμφιβόλως Κρής.

Περί τοϋ Δημητρίου Σουρούμη αί ειδήσεις είναι περισσότεροι, διότι 
διάφοροι κώδικες γραφέντες ύπ’ αύτοϋ έσώθησαν έν Κρήτη καί ‘Αγίφ ”Ορει.

1 Μετά τόν έν τελεί τής υπό W. Christ -Μ. Paranikas, Anthologia 
Grseca Carminum Christianorum, Λιψία 1871 παρατεθέντα πίνακα, πληρέστερος 
κατάλογος βυζαντινών καί μεταβυζαντινών ύμνογράφων έδημοσιεύθη υπό C. Eme- 
reau, Hymnographi Byzantini quorum nomina in litteris digessit notulisque 
adornavit —έν περ. «Echos dOrient», τόμοις XXI-XXV (1922-1926). Ό Erne- 
reau οΰτε τόν Βενέδικτον Τζανκαρόλον, ούτε τόν Δημήτριον Σουρούμην γνωρίζει. 
‘Ο πενιχρός κατάλογος τοΰ Egon Wellesz, A history of Byzantine Music 
and Hymnography, Oxford 1949, σσ. 342 - 344 σταματά εις τόν ιε' αιώνα, θά 
ήδύνατο δέ νά έχη πλουτισθή έκ τής συνήθως έν τελεί καταλόγων κωδίκων (πολυά
ριθμοι τών όποιων έξεδόθησαν κατά τόν μεσοΰντα αιώνα ημών) παρατιθέμενων 
πινάκων τών άπαντώντων μελφδών καί ύμνογράφων.

2 Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ, σ. 294.
3 Πρβλ. «Χριστιανική Κρήτη» Β', 1912, σ. 33.
4 Πρβλ. Ν. Α. Βέην, ΔΙΕΕ Θ', 1926, σ. 87 καί Ch. A s t r u c, «Κρητικά 

Χρονικά» Γ', 1949, σ. 233.
5 «Χριστιανική Κρήτη» Β', σ. 31.
“ Ί. Σακκελίωνος, Μ. Πηγά, Έπιστολαί ΔΙΕΕ 1, 1883, σ. 44.
7 Σ π. Λάμπρος, ΝΕ 7, 1910, σ. 77.
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«Δημήτριος ’ιερευς δ σουροΰμης από το χωρίον Άλυκιανον διά τήν δού- 
λεψιν όπου έκαμεν εις την αγίαν ταΰτην μόνην, ηγονν δπον έγραψε κάποια 
βιβλία και αφιέρωσε αυτά εις την μονήν Ιον ένα ψαλτή ριον ξηγητδν και 
άλλην φνλλάδα όπου έχει μέοα την άπόκαρσιν των μοναχών και την ΐίανήν 
αυτών καί την έλανην των ίερομονάχα)ν, των ιερέων καί αρχιερέων καί 
άλλας ερμηνείας δπον εχει μέσα. ’Ακόμη έγραφε καί τδ καπίτολον τον μονα
στηριού καί ανακαίνισε καί τον άπερασμένον κώδικα. Διά τούτο έγραψαν οι 
πατέρες εις τδ παρόν τδ δνομα αυτόν νά μνημονεύεται αιωνίως» \

Ό Δημήτριος Σουροΰμης «ανακαίνισε τδν άπερασμένον κώδικα» [1691 
περίπου] 8ν έιτα άνεκαίνισαν άλλοι μνημονευόμενοι εκεί1 2 3 4. Είναι επίσης ό 
Σουροΰμης γραφεΰς τοΰ 1ου (ιζ' αι.) κώδικος της αυτής μονής «Πράξεις τών 
άγιων ’Αποστόλων καί την μετάφρασιν τον εν ιερομονάχοις καί πνενματι- 
κοις πατράσι κυρίου Μαξίμον [Καλλιπολίτου]», δπου και εις την σ. 485 ή 
σημείωσις:

’Οκτωβρίου κς’ ,αχ\α [ 1691] 
τη χειρί ιερευς Δημήτριος 

σουροΰμης 8.

Έν τη βιβλιοθήκη τής ί. μονής τοΰ Ευαγγελισμού έν Σκιάθο.) άναφέρε- 
ται ό ύπ’ άριθ. 54 κώδιξ χαρτ. τοΰ ιζ' αί. γραφείς «υπό τον έκ Κρήτης τφ 
1681 φυγόντος ιερέως Δη μητριού Σον no ν μη τή ιγ’ ’Ιουνίου 1698» *. Ή 
φυγή αΰτη προφανώς είναι σχετική μέ την σχετικώς πρόσφατον κατάληι|πν 
τής Κρήτης υπό τών Τούρκων.

Έν άγιορειτικφ κώδικι 762. 60 τής ϊ. μ. Ξενοφώντος εΰρηνται: 4. Τοΰ 
πανοσιωτάτον καί λογιωτάτον έν ιερομονάχοις κυρ Γαβριήλ τον έκ Κυδω
νιάς. ’Ομιλία εις την κοίμησιν τής Θεοτόκου έν τή κατίωμιλημένη. Έν τελεί:

Κόρον ουκ έχω αείποτε τον γράφει ν 
άλλ’ αί αισθήσεις άδννατονσιν όμως

Ιούλιον κ’ ,αχ\δ' (= 1694) τλήμων ιερευς Δημήτριος Σουροΰμης. 7. Δημη- 
τρίου Σονροΰμη: Τροπάρια εγκωμιαστικά εις τδν τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν5.

Κώδιξ τής ί. μ. Μ. Λαύρας 1587 (λ47) περιέχει έν φ. 21 τό εξής

1 Σόλωνος Βογιατζάκη, Σημειώματα εκ τής ίεράς μονής Γωνίας, έν 
Χανίοις 1931, σ. 5. Το σημείωμα έκ τοΰ κώδ. 6 (ιη' αί.).

8 Βογιατζάκη, ”Ενθ·= άνωτ. σσ. 8-9.
3 Αυτόθι σ. 5.
4 Τρυφ. Εΰαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος, έν Άθήναις 1913, σ. 203.
4 Λάμπρος, Κατάλογος Α', σ. 437 προσθήκη εις σ. 68 τοΰ αυτοί τόμου.
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σημείωμα «Έν μην'ι Μαρτίφ κ.\)' ,αχξ (1660) ό εν ίερεϋσιν ελάχιστος Δη- 
μήτριος Σουρονμης» Τέλος δ κώδιξ τής ί. μ. Βατοπεδίου 1038, 14 γρά
φεις τφ 1768, έν φ. 141β περιέχει «Δημητρίου ίερέως Σουρουμή εκ Κυδω
νιάς τής Κρήτης εγκώμια εις την Θεοτόκον κατ’ άλψάβητον» 2. Τον άλφάβη- 
τον τοϋτον εκδίδω ενταύθα προς πληρεστέραν γνώσιν τοΰ ποιητικού έργου 
τού Σουρούμη. Σημειώ δέ δτι μόνον εκ τοΰ βατοπεδινοΰ κωδικός παραδίδε- 
ται τό έπώνυμον Σουρουμής άντ'ι Σουροιίμης, έσφαλμένον, αφού άλλωστε ό 
κώδιξ είναι μεταγενέστερος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ * *

1 Εύστρατιάδου-Σπ. Λαυριώτου, Κατάλογος, σ. 271.
* Εύστρατιάδου -Ά ρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος, σ. 186.
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ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ι
’Ανωνύμου Κανών κατ’ άλφάβητον.

'Ωδή ο' (υγρήν διοδεύσας άσει ξηρόν).

’Αγγέλων Ισότιμος γεγονώς 
Β (ελλείπει)

Γην την φίλειρομένην καταλιπών 
Δέμας έκδαμάσας, ΙΙάτερ, τό σ'ον

Θεοτοκίον

Έλνϋη της Ενας ή έν Άδάμ άρά
'Ωδή γ ’ (Συ ε' τό ατερέωμα)

Ζών νεκρός λελόγισαι τη αποτάξει τον σώματος 
"Ηστραψας τοΐς τέρασι, φωτοφανής δστις ήλιος 
Θησαυρόν ώς έντιμον ή τών Κρητων κληρουχία σε έχει, σοφέ,
'Ίνα την ουράνιόν κληρονομήσης άπόλαυσιν

Θεοτοκίον

Κλίμακά σε, Πάναγνε, ό Ιακώβ εϋεάσατο
’Ωδή δ' (Σύ μοι ισχύς, Κύριε)

Λαΐτμα σφοδρόν, πριν έρυϋραΐον έμέρισεν δ προφήτης Μωϋαής 
Μαϋητευτής τώ μεϋιστάναι διδάξαντι 
Ναίων ποτέ ’Ιωνάς ϋείω πνενμάτι 
Ξένον έν σοί, μάκαρ, ώράϋη τεράστιον

Θεοτοκίον
"Ο/.ην έν σοί νυν την έλπίδα μ ον τίϋημι

’Ωδή ε’ (Φώτισαν ημάς)

Πύλην την στενήν καί οδόν διελϋιον όσιε
Ρόδον ώς λαμπρόν ή Κρητών σε, Πάτερ όσιε, κληρουχία
Σώζεις τους έν γή
Τις έν συμφοραϊς, (λεωφόρε, έπεκαλέοατο

Θεοτοκίον

Ύετόν ήμϊν ή τεκονσα τον ουρανόν
’Ωδή s' (Ίλάοϋητί μοι, Σωτήρ)

Φαιδρύνεται τη λαμπρά καί παμφαεϊ πανηγύρει σου 
Χερσί ποιμένος σοφέ, ιληρίον ώσπερ τετόξευσαι
Ψεκάδας εις γην τον σου ρέονσαι αίματος, πάνσοφε, φονενς ιληρενοιν ό σό

Θεοτοκίον

Ώς μόνην τών Σεραφείμ.
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II

Κανών φέρων άκροστιχίδα 

«'Αμαρτωλός Ιερομόναχος Μάρκος Χσμειής»■

'Ωδή a ('Ανοίξω τό ατό μα μου)

Ακτίνα μ οι βράβενοον φωτοειδη ακατάληπτε,
Μονήν την αιώνιον 

Άνδρείως έπάλαισας
Θεοτοκίον

Ρϋσαι ημάς πάοης θλίψεως
'Ωδή γ' (Τους σονς νμνολόγονς, Θεοτόκε,)

Τά σά κατορθώματα, τρισμάκαρ,
Ώς μέγας φωστήρ, Ιωάννη,
Αύσιν τών άπειρων μου σφαλμάτων 

Θεοτοκίον

Ου κέκτημαι δάκρυα
'Ωδή δ' (Τήν άνεξιχνίαοιον)

Σε τον άντιλήπτορα και βοηθόν 
Ίατρεϊον άσυλον παντοδαπών νόσων 
"Ενδον εν τη καρδία σου, πάτερ σοφέ,

Θεοτοκίον

Ρϋσαι με, Πανυμνητε,
’Ωδή ε (Έξέπτη τα ούμκαντα)

Οι πόθοι, μακάριε, τό σόν καλούντες όνομα 
Μυρίζουσι πάντοτε τά λ,είψανά σου, άγιε,
Ό βίος σου ένθεος, τά έργα σου πανθανμαστα

Θεοτοκίον

Νϋν κράζοντα δέξαι με, βοώντα μη άπώση με 
’Ωδή ς·' (τήν ϋείαν ταντην και πάντιμον)

Άκουων, πάτερ σοφώτατε,
Χρίστου τψ έρωτι, άγιε,
Ονκ έχεις, Πάτερ, φιλόϋλον 

Θεοτοκίον

Σε μόνην φέρω. Πανάχραντε,
’Ωδή ξ' (Παΐδες ‘Εβραίων εν κάμινοι)

Μέρη σαρκός καταμαράνας
”Αλσεσι, πάτερ, διατριβών ώς φιλέρημος, τετόξευσαι ώς ζώον 
Ράως πληροίς τάς ικεσίας

Θεοτοκίον

Κλίνην, λυχνίαν και παστάδα, σε προέγραψε
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'Ωδή η' (Έπταπλαοίως κάμινον)

’Όρη βουνονς και φάραγγας διελΰών, Πάτερ, 
Σμήνος λιπών, μακάριε,
Χαριεστάτην σήμερον εορτήν οι ψιλέορτοι

Θεοτοκίον

Άπειρογάμως τέτοκας τον Δεσπότην και Κύριον
'Ωδή &' (Έξέοτη επι ΤΟ ντο ό ουρανός) 

Μεγίστας άντιδόσεις παρά Οεον,
Έξέστησαν άγγελο)ν αι στρατιαί,
Τις άρα ονκ έξέστη, ΓΙάτερ, βροτών 
Ηνλίσϋης προς τάς ανω, Πάτερ, σκηνάς 

Θεοτοκίον

Σωτήρα ή τεκονσα και λντρτοτήν

III
Τριφδιον ου ή άκροατιχίς 

«Γαβριήλ ό Ροδίτης»

‘Ωδή ξ'

Γέρας δόξαν τε τιμήν και πλούτον ρέοντα, πάτερ κατέλιπον, 
’ Αρροτστείας χειμαζονσης με τον άϋλιον 
Βασιλεία ή ουράνιος εδόίλη αοι

Θεοτοκίον

Ρνσαι, Δέσποτα, λιταΐς τής κνηαάσης σε
'Ωδή η'

"Ινα τον Χριστόν μόνον κερδήσης τον κτίστην 
'Ήράης, ’Ιωάννη, εις το ϋψος 
Λάμχρον ϋεαργία ταις καρδίαις

Θεοτοκίον

Οΐμοι, ώ ψνχή μον πανα&λία,
Ωδή

Ρώσιν τής ψυχής, Χρίστε και τον σώματος 
’Όρη και βουνοί, πεδία και ψάραγγες Κρήτης αίνέσατε 
Δεύτε οι πιστοί τή ίλεία τοΰ μάρτνρος σορφ 

"Ισχνσας Θεοϋ τον νουν σου 
Τις των γηγενών έξείπει τεράστια 
Ή ζωαρχική τριάς

Θεοτοκίον

Σώσόν με, αγνή, ίίεόν ή κνήσασα

ΕΠΕΐΉΡΙΐ ΕΓΛΙΡΕΙΑΧ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΠΟΥΑΩΝ, "Ires Κ- 21
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IV
Ό Κανών τον όσιον, ον ή άκροοτιχϊς 

«Δημητριός αμαρτωλός ίερεύς Σονρονμης».

’Ωδή α' (ήχ· Β' Αεντε λαοί αοωμεν)

Δεϋτε πιστοί, δεύτε φιλέορτοι σήμερον, δεύτε Κρητών δ Σύλλογος άνεν- 
φημήσωμεν τών οσίων τό κλέος, τον μέγαν ’Ιωάννην τον άξιάγαστον.

Ή τριφεγγής τής τρισηλίου θεότητος άκτίς, τον νουν μου φώτισον και 
την καρδίαν μου την ζοφώδη, ΐν’ όπως τον θειον Ίωάννην εγκωμιάσω σοι.

Μαρμαρυγαϊς τής υπερφώτου έλλάμιρεως κατανγασθείς, μακάριε, βίου 
τερπνότητα και την πρόοκαιρον δόξαν εκ βρέφους άπηρνήσω, Χριστώ 
προσέδραμες.

Θεοτοκίον

Ή τήν πηγήν, τής άπαϋείας κνήσασα, τρανματισθέντα πάθεσι, Κόρη 
θεράπευσον και πυράς αιωνίου, έξάρπασόν με, Κόρη θεοχαρίτωτε.

’Ωδή γ' ( Στερέωσον ημάς, Κύριε)

Τής Κρήτης τον καρπόν νυν τον άμάραντον, τό ρόδον τό ενοσμον τής 
έρημον, τής άγνείας τό λαμπάδιον, Ίωάννην τον ϋεϊον εύφημήσωμεν.

Ρωννύμενος τώ όπλο) τώ τής πίστεως τήν κάραν συνέτριφας του Βελίαρ, 
έν τή ράβδτμ τών άγώνατν σου και αύτοϋ τάς ένέδρας διεακέδασας.

"Ιν3 όπως σε γεραίρω ώς προστάτην μου και ρνστην έκ πάσης με κατα
δίκης και παντοίας περιστάσεως άπολντροτσον, μάκαρ, τους ϋμνονντάς σε.

Θεοτοκίον

'Ο Λόγος του Θεόν ό πριν αόρατος ώράθη, Παρθένε, δι’ ενσπλαγχνίαν 
έκ γαστρός σου σωματοΰμενος, διά τοντό σε πιστέι μακαρίζομεν.

’Ωδή δ' (’ Ελήλυθας εκ Παοδένου)

Στερέωσον κλονουμένην τήν ποίμνην σου, όσιε, υπό τών πικρών εχθρών 
νυν και δεινώς κινδννενονσαν, έκ χαλεπών κολάσεων παντοίων και θλί
ψεων καί πίκρας τυραννίδος καί μάστιγος.

Άθόλωτον τον νουν καί τήν καρδίαν έτήρησας του βίου συγχύσεως καί 
έξω κόσμον γενόμενος έκ βρέφους, μακάριε, δ ι’ ό ένοικον τήν τοϋ Πνεύμα
τος χάριν, πάτερ, εΐληφας.

Μεγάλως σε ό Χριστός, θεοφόρε, έδόξασε' τήν Κρήτην γάρ άπασαν 
ναών άγιων έπλήρωσας, όντως έκόσμησας, δι ’ ο σνμφώνως σε, πάτερ, έν 
αντοΐς τε νϋν σέ γεραίρομεν.

Θεοτοκίον

3Ανέτειλ.εν έκ γαστρός σου, Παρθένε, <5 άδυτος ήλιος καί ίίπασαν τήν 
οικουμένην έφώτισε καί τό σκύτος έλ,υοε, τήν άχλνν έδιωξε τών δαιμόνων 
καί ήφάνισε.
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'Ωδή ε' (Ό %ον φωτός χορηγός)

Ρϋσαι παντός πειρασμόν, πάαης κακίας και εχθρών στάσεως νόσων δει
νών ταΐς σαΐς ίκεσίαις και πάσης απειλής τους εν πόθω σε νϋν γεραίροντας.

Τον κόσμον, πάτερ, λιπών, καί τα τον κόσμου παριδών άπαντα, την δύ 
ξαν καί πλούτον καί πάσας τάς ματαίας ήδονάς τώ Χριστώ ον επόψεις, 
σοφέ, ήκολούθησας.

‘Ως νουνεχής αληθώς καί εμπειρότατος, σοφέ, έμπορος, πάσαν την ουσίαν 
άπέδωκας' αινήσω τον Χριστόν τον αυλόν πλούτον καί μαργαρίτην έντιμον.

Θεοτοκίον

Λνσον κακών με πολλών αμαρτιών καί πειρασμών, Δέσποινα, ταΐς σαϊς 
ίκεσίαις καί πάσης των εχθρών επιβουλής. Σέ γάρ έχω προστάτην καί βοη
θόν έν θλίψεσι.

'Ωδή ( Έν άβυσσοι πταισμάτων)

Όλοτρόπως θεώ εύηρέστησας, μάκαρ ’Ιωάννη, δι’ ο σε έδύξασε ταΐς. 
των θαυμάτων λάμψεσι έν τή Κρήτη καί πάσι τοΐς πέρασι.

Συν ταΐς άνω δυνάμεσιν, δσιε, νυν χοροβατών εις τά άνοτ βασίλεια 
υπέρ ημών ικέτευε, τών έν πίστει καί πόθω τιμώντων σε.

"Ιδού, πάτερ, τά τέκνα σου σήμερον έν τή σή μονή συνηγμένα γεραί- 
ρουσι, συν φιλεόρτοις τάξεσι, σου την θείαν καί πάνσεπτον κοίμησιν.

Θεοτοκίον

Έλεήμονα Λόγον ή τέξασα, τούτον καθικέτευε τον έλ,εήσαί με καί ρϋ- 
σαι τής κολάσεως καί ζωής κληρονόμον ποιήσαί με.

Ωδή ζ' (Άντί&εον πρόσταγμα)

Ρημάτων 6 φθόγγος σου καί τών θαυμάτων ή χάρις ή ένθεος την Κρή
την πάσαν έπλησε, πιστούς δέ έφώτισε καί κατελάμπρυνεν αίγλη τή τον 
πνεύματος, κύριε Ιωάννη, όσιων καύχημα.

Εις δόξαν καί αινεσιν τοΰ ποίητου σου, την Κρήτην ένέπλησας ναών 
αγίων, πανόλβιε. 'Ημείς δέ σήμερον την θείαν μνήμην πιστώς έπιτελοϋντες 
κράζομεν : ”Αγιε, σώσον τους σέ γεραίροντας.

'Υπέρ τών τελούντων σου την θείαν μνήμην, μή παύση δεόμενος καί 
πάντων τοτν ϋμνούντων σε, ρυσθήναι κολάσεως καί πάσης κατακρίσεως πά
σης εχθρών στάσεως, κύριε ’Ιωάννη, Κρήτης τό καύχημα.

Θεοτοχίον

Σταγόνα μοι όμβρησον δακρύων, όπως, ΙΙαρθένε πανάμωμε, κλαύσω 
τάς αμαρτίας μου πικρώς καί ππράαχη μοι αυτών την άφεσιν καί λύσιν ό 
υιός σου, ό ιόν ευλογητός καί υπερένδοξος.

'Ωδή η' (Τή καμίνω πυρός)

Σέ τον τής Κρήτης βοηθόν, τών Κυδώνων τον φρουρόν καί τον προσ
τάτην, τών πιστών καί νοσούντοιν, τον έμπειρον ιατρόν, ύμνοις εγκωμίων 
γεραίρομεν καί άνευφημουμεν, κύριε ’Ιωάννη·
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Ουρανομήκης άληθόός και ακράδαντος φανείς στύλος, παμμάκαρ, και 
ασάλευτος πύργος τοΐς πειρασμούς των εχθρών αποκρούουν τά εν έδρα ταις 
σαΐς εναρέτοις πράξεσι, θεοφόρε.

'Υπέρ ημών τον λυτρωτήν θεόν πρέσβευε, παμμάκαρ ’Ιωάννη, τον ρυ- 
σθήναι κινδύνων και νοσημάτων πικρών και παντοίας περιστάσεως, τους 
τώ θείο) τούτο) ναώ σου προσφεύγοντας.

Θεοτοκίον

Ρώσίν μοι δίδου και ισχυν και ανδρείαν κατ’ εχθρών τών εκζητούν- 
των άπολέσαι με, δλως πεποιθότα εις σέ, πρεσβείαις δέ συ άφάνισον τού
τους, Παναγία, ελπίς άπηλπισμένων.

'Ωδή ϋ·' (Άναρχου Γεννήτορας)

Όσίως τον βίον σου, παμμάκαρ, επετέλεσας, τών όσιων ζηλώσας τά 
κατορθώματα, δι’ ο συ όσίοις χορεύεις εν ουρανούς και πάσιν άγίοις και 
πρεσβεύεις τώ κτίστη σου υπέρ πάντων τών τιμώντων σε.

'Υπέρ τής πατρίδος σου τής ταπεινής και τλήμονος, μη ελλείπης πρεσ
βεύει ν τον μονόν ευσπλαγχνον, μάκαρ ’Ιωάννη, ΐν’ δπως ταΐς σαΐς ευχαΐς 
συνεχούσης ρυσθή κακώσεως καί παντοίας εχθρών στάσεως.

Μονήν τήν αγίαν σου ταύτην, πάτερ πανόλβιε, καί τους εν αντω εκτε- 
λούντας τήν θείαν μνήμην σου καί δοξολογούντας καί ψάλλοντας εύλαβώς 
καί άπαν το πλήθος τής πανηγύρεως εκ παντοίας βλάβης λντρωσον.

Ή Κρήτη ευφραίνεται κηρύττονσα τά θαύματα, κύριε ’Ιωάννη, καί κα
τορθώματα καί δοξολογεί ευχαρίστως τον Λυτρωτήν, τον δι’ ευσπλαγχνίαν 
εαυτού παρασχόντα ταύτη τοιοϋτον φύλακα.

Θεοτοκίον
Σέ μόνην ό δούλάς σου επικαλούμαι, Δέσποινα, τήν ελπίδα μου πάσαν 

καί καταφύγιον, δπως ταις σαΐς ίκεσίαις καί δι’ ευχών τού Ιωάνναν ρυσθώ 
ό πανάθλιος τής μενούσης με κολάσεως.

V
Κώδιξ I, μ. Βατοπεδίου 1038 (Χαρτ. έ’τ. 1768),

(Άρκαδίον - Σιοφρ. Ενατρατιάδου : Κατάλογος ο. 186).

1416 Δημητρίου ίερέως Σουρούμη 1 τοϋ έχ Κυδωνιάς τής Κρήτης έγκώμια 
εις τήν Θ(εοτό)κον κατ’ άλφάβητον’ γ°ί.

’ Ανυμνήσωμεν ουμφώνως πάντες οί επί τής γης 
ουρανών τήν Πλατυτέραν, αϋτη κόσμου γάρ ελπίς.

1 Ό κώδιξ κακώς : Σουρουμή,
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1423

Βάτον τήν μη φλεγομένην, ήνπερ είδε Μωϋσής, 
περί ής βοα καί φάσκει καί τά θαύματα αυτής.
Γαβριήλ βοα το χαΐρε προς αυτήν καί τήν υμνεί, 
καί τήν σύλληψιν μηνύει τον νίοΰ καί προσφωνεί.
Δεύρο, λίγων, ώ Παρθένε, νποδέχου τον υιόν, 
τον άπάτορα εν τώ κόσμω υπό σοΰ δε γεννητόν.
Ελευσις τοΰ παναγίου Πνεύματος εν τή γαστρί 
είσελεύσεται, Παρθένε, καί ή μήτρα ον φθαρεί.
Ζώντων καί νεκρών υπάρχεις ποιητής καί λυτρωτής, 
προ αιώνων εγνωρίσθης καί τοΰ νόμον ποιητής.
Ή παοτάς τοΰ βασιλέως, χρνσοπόρφνρος χλαμύς, 
πόλις περιτειχισμένη μετά δόξης καί τιμής,
Θεόν λόγον σαρκωθέντα εξ αιμάτων σου αγνών 
τον πρεσβεύειν μή ελλείπης υπέρ τών χριστιανών ■

'Ίδομεν βροτοί, Παρθένε, καινόν θαϋμα καί φρικτόν, 
τον θεόν εκ σου τεχθέντα καί γενόμενον βροτόν.
Κλίμακα σε είδε πάλαι, ώ Παρθένε, ’Ιακώβ, 
τους βροτούς άναγαγοϋσαν από γής προς ουρανόν.
Λίθος (όφθη ό συντρίψας δύναμιν τήν τοΰ εχθρού, 
καί πατήσας καί όλέαας δλην τήν βουλήν αύτοϋ.
Μωϋσής σε προεώρα βάτον εχουσαν το πυρ 
ένδον καί μή κάιομένην εν τή καθαρά γαστρί.
Νόμου συ τον νομοδότην άπεκύηαας, σεμνή, 
καί τοΰ κόσμου τον τροφέα συ έθήλασας, αγνή.
Ξένον θαϋμα πώς παρθένος έ'τεκες υιόν, σεμνή, 
κι’ εμεινας πάλιν παρθένος ώς προ τόκου καί άγνή.
Οι προφήταί σε, Παρθένε, πάντες ΐδον νοερώς, 
ημείς δέ σε καί προστάτιν εχομεν θεοπρεπώς.
Πάσα φύαις τών αγγέλων εξεπλάγη θεωρών 
τον απρόσιτον σή μήτρα γενόμενον προσιτόν.
Ράβδος Άαρών, Παρθένε, προεμήνυσε σαφώς 
τον σόν τόκον άπειράνδρως, ον έγέννηαας φρικτώς.
Στύλος τοΰ πυράς, Παρθένε, προεμήνυσε σαφώς 
ημάς οδηγούσα άνω προς τοΰ ουρανού το φώς.
Τράπεζαν θείαν τοΰ λόγου άρτον φέρουσαν Χ(ριοτό)ν 
σε γινώσκομεν, Παρθένε, καί τροφέα τών πιστών.
’Υπό τήν σήν σκέπην, Κόρη, καταφεύγομεν ημείς, 
καί βοώμέν σοι εν φόβο), Δέσποινα, πάντων ελπίς, 
φύλαττε καί ακέπε πάντας τους προατρέχοντας έν σοί, 
καί βοώντας τοΰ αγγέλου τήν χαρμόαυνον φωνήν.
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Χαΐρε παναγία κόρη, παναμώμητε σκηνή, 
χαΐρε δέσποινα τον κόσμου, πανακήρατε, άγνή.
Ψάλλομέν σοι παναγία και ζωαρχική Τριάς 
και νμνούμέν σοι άπαύστως συν τη κόρη Μαριάμ.

Ti2 παντάνασαα Ι1αρ§ένε, ή γεννήσασα Χ(ριστό)ν, 
αυτόν, Κόρη, έκδνσώπει υπέρ πάντων των πιστών.

VI
Ί. μ. Μεγίστης Λαύρας κώδιξ 572 Ε110 (ιζ' αΐ.).
(Ευοτρατιάδου - Στι. Λαυριώτου : Κατάλογος σσ. 85-86).

Συναξάριον cΑγίου Ίωάννου τοϋ ’Ερημίτου.

Ουτος δ όσιος πατήρ ημών ’Ιωάννης υπήρχε γέννημα και θρέμμα 
τής Αίγυπτου μετά και άλλων τριάκοντα εξ, οΐτινες άναχωρήσαντες δι’ αγά
πην Χρίστου από τήν πατρίδα των ήλβον εις τήν Κύπρον, και εκεί εις δλί- 

5 γας ημέρας έβγήκεν ή φήμη των εις όλην τήν νήσον, και συνέτρεχον πολλοί 
καί ούδείς αυτών έ’φευγεν χωρίς νά ώφεληβή ψυχικά καί σωματικά' πολ
λούς γάρ ασθενείς καί κακώς έχοντας έθεράπευον εις αυτήν λοιπόν τήν νή
σον τής Κύπρου εύρίσκοντο καί έτεροι τριάκοντα εννέα Πατέρες, εις διαφό
ρους τόπους ασκητικώς πολιτευόμενοι. ’Ακόυσαντες δέ καί αυτοί τήν αρετήν 

10 τών Όσιων ύπήγον καί ένταμώβησαν μετ’ αυτών καί έζων ζωήν ένάρετον 
καί ασκητικήν πάλιν δε φεύγοντες από τήν Κύπρον ήλβον εις τήν ’Αττά
λειαν καί εκεί εύρήκασιν άλλους είκοαιτέσσαρας Πατέρας, οι όποιοι ήνώβη- 
σαν μετ’ αυτών καί αυτοί, καί έγινεν (5 χορός τών Πατέρων ένενήκοντα 
εννέα. Καί μή βαυμάσητε ότι δεν ήσαν εκατόν σωστοί' διότι εΐχον τον Χρι- 

15 στον διά κεφαλήν, ώστε ήσαν πάλιν εκατόν. Διατρίψαντες δε ολίγον καιρόν 
εις ’Αττάλειαν, παρεκάλουν τον Θεόν νά τούς όδηγήση εις τόπον αρμόδιον, 
ώστε νά μή τούς βλέπωσιν οι άνβρωποι καί τούς δοξάζωσι· διότι πολλά 
τούς ενφη μούσαν οι άνβρωποι του τόπον εκείνον. Βλέπων δ Θεός τον πό- 
βον ον εΐχον νά ήσυχάσωσιν, ώδήγησεν αυτούς νά άναχωρήσωσιν από τήν 

20 ’Αττάλειαν καί νά έλθωσιν εις τήν Κρήτην, καί έμβάντες όλοι εις εν καρά- 
βιον ήλβον εις δλίγας ημέρας εις τήν ποθονμένην Κρήτην έτνχεν όμως 
ενάντιος άνεμος δτε έπλησίασαν καί δεν ήδυνήβησαν νά άράξουσιν, έκινδν- 
νενσε δε νά ανντριφβή καί το πλοΐον καί τούτο δλον γέγονεν, ΐδα δείξη δ 
Θεός τήν δύναμίν του εις τούς Κρήτας, ότι πλειότερον δύναται νά βοηθή 

25 τούς δούλους τον με έν κομμάτων ραβδίον καί ράσον, (καβώς βέλετε ακού
σει ότι έκαμεν εις τον "Αγιον Ίωάννην) παρ’ όσον δύναται σπαϋία καί κον
τάρια, τά όποια εκεί μεταχειρίζοντο. Καί επειδή λοιπόν δεν ήμπόρουν από
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τον πολύν άνεμον νά πιάσωσιν εις την Κρήτην, εόραμον είς το αντίπερα νη
σίδων δνομαζόμενον Γαύδος, το οποίον είναι μακράν άπδ τήν Κρήτην μί- 

30 λια τεσσαράκοντα, καί εκεί έμειναν ημέρας κδ'. ΕΙτα διά προσευχής των 
άγιων έγινε πάλιν μεγάλη γαλήνη, καί τότε οι άγιοι έμβάντες είς το πλοΐον 
ήλθον είς Κρήτην. Θέλων όμως 6 Θεός νά δοξάση τον άγιον Ίωάννην καί 
νά φανερώση είς τους άνθρώπους την αρετήν του, τον έακέπασεν εκεί οπού 
έκοιμάτο, καί δεν εϊδον αυτόν οί αδελφοί οτε έφευγον. ’Έμεινε λοιπόν εκεί 

35 είς την Γαύδον καί τοϋτο ήτον, ώς εΐπομεν, θέλημα Θεοϋ διά νά γενή τό 
παράδοξον καί φοβερόν θαύμα, δπερ θέλγετε ακούσει. Άφοϋ λοιπόν έβγή
καν οί ευλογημένοι Πατέρες είς την Κρήτην άνεζήτησαν τον Ίωάννην, καί 
τω τής αγάπης καί έλπίδος πόθω δν εΐχον είς τον Θεόν, έστάθησαν μετά 
πίστεως μεγάλης καί έφώναξαν από την Κρήτην έως είς την Γαύδον, «αδελφέ 

40 ’Ιωάννη, ελθέ προς ημάς άφύβως καί μη δειλιάσης». Καί δ άγιος έρχεται 
μέ μεγάλην πίατιν είς τον αίγιαλόν, καί κάμνων τό οημεϊον τοϋ τίμιου 
σταυρού, καί άπλώσας τό ράσο του είς τά ϋδατα τής θαλάσσης, καί θέσας 
την ράβδον αυτού ώς κατάρτιον καί τό ήμισυ τοϋ ράσου του ώς άρμενον, 
προσηύχετο μέ πίστιν νά τον δδηγήση ό Θεός νά περάση αβλαβής είς Κρή- 

45 την νά απόλαυση τους αδελφούς. ’Ομοίως καί οι άλλοι Πατέρες προσηύ- 
χοντο μετά πίστεως ινα τύχωσι τό ποθούμενον. Καί πάλιν ό ’Ιωάννης 
ποιων τό οημεϊον τοϋ τίμιου σταυροϋ, καί λέγων τον άγιον ούμβολον καί 
άλλα κατανυκτικά, ψαλμούς καί τροπάρια, καί σφραγίσας τον αίγιαλόν τω 
αημείφ τοϋ τίμιου σταυροϋ, άνέβη επάνω εις τον μανδύαν αντοϋ καί, ώ 

50 τοϋ θαύματος, ήρχισεν έν δνόματι τοϋ Κυρίου νά πλέη την θάλασσαν, καί 
οϋτω πλέων καί ψάλλων έτρεχεν άδιστάκτως προς τους αδελφούς. Καί φθά- 
αας δ άγιος είς την Κρήτην έδωκεν αντω δ πρώτος των αδελφών την δε
ξιάν, καί άσπασάμ ενός αυτόν άπαντες οί αδελφοί, έφαλλον' «Τφ συν δέσμιο 
τής αγάπης συνδεόμενοι οι ανάξιοι τω δεσπόζοντι των όλων εαυτούς Κρι

ό 5 στω άνεθέμεθα, ευαγγελιζόμενοι πάσιν ειρήνην». "Ωρα τρίτη τής ημέρας 
ήρχισεν ό άγιος νά πλέη από τό νησίον τής Γαύδου καί είς την έκτην 
έφθασεν είς την Κρήτην άβλαβης καί ακύμαντος. Άφοϋ λοιπόν εύφράνθη- 
σαν οί άγιοι Πατέρες διά ιόν θαυμαστόν ερχομόν τοϋ αγίου Ίωάννου από 
την Γαύδον είς την Κρήτην άνέβησαν επάνω είς τά ορη καί βουνά προς τό 

60 νότιον μέρος τής Κρήτης διά νά ενρωσι κανέν σπήλαιον ονομάζεται δέ αυτό 
τής μεγάλης Πέτρας τοϋ Χάρακος, είς χωρίον λεγόμενον Άζωγυρέα. Καί 
εκεί έμειναν ήσυχάζοντες καί προσευχόμενοι. Ή τροφή των ήτο άπυ σκινό- 
καρπον καί κεράτια καί χόρτα τής γής. Άλλ’ επειδή τό σπήλαιον ήτο μι
κρόν καί δεν εχώρουν ολοι, έμοιράσθησαν είς δύο, καί οί μεν λς'. επέρα- 

65 σαν αντίπερα τοϋ ποταμού, είς εν σπήλαιον οί δέ λοιποί έμειναν είς τό 
πρώτον σπήλαιον έφ’ άρον ζωής αυτών είς τά όποια σπήλαια ενρίσκονται τά 
άγια αυτών λείψανα τιμώμενα υπό τών πιστών. Ό δέ άγιος ’Ιωάννης φι-
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λήσυχος ών καί τής μοναξίας εραστής, μόνος μόνω Θεώ προσευχόμενος επι
θυμεί την μοναξίαν. Αρχίζω ν δε νά φανερώνη εις τους αδελφούς την γνώ- 

70 μην του, έζήτει συγχώρησιν νά άναχωρήση' οί δε αδελφοί άκονοντες τούτο 
έλυποΰντο πολλά, αλλά, βλέποντες το αμετάθετο ν τής γνώμης αύτοΰ καί μή 
θέλοντες έδωκαν αύτώ άδειαν νά αναχώρηση. Καί ποιήσαντες παράκλησιν 
καί εκτενή δέησιν προσηύχοντο. «.Κύριε Ίησοΰ Χρίστε ό θεός ήμών, επειδή 
Ιωάννης 6 ήμέτερος άδελφός μέλλει νά αναχώρηση από ήμάς, οδήγησαν 

75 αυτόν νά πέραση την ζωήν του εν ειρήνη καί ησυχία, καί άξίωσον ήμάς, 
δέσποτα των απάντων, την ημέραν καθ’ ήν ή χάρις σου οικονομήσει νά 
πλήρωσή δ εις εξ ήμών τό τέλος της παρονσης ζωής τή αυτή ή μέρα νά δώ- 
σωμεν τό κοινόν χρέος τής μεταπτώσεως πάντες καί σνναξον ήμάς συν αύτώ 
εις την ουράνιόν σου βασιλείαν, αμήν. Καί μετά την ευχήν έ'βαλεν δ άγιος 

80 ’Ιωάννης μετάνοιαν καί άνεχώρησεν από τής αδελφότητος.
Καί τις δύναται νά διηγηθή τί κακοπάθειαν έπέρνα εις εκείνον τον 

τόπον; Ή δε τροφή τοϋ άγιου ήτον τον μεν χειμώνα από χόρτα τής γής τό 
δέ καλοκαίριον από σχινόκαρπον καί άγριοκεράτια, ζών ζωήν αγγελικήν, με 
δλοννκτους προσενχάς ύπέρ αύτοΰ καί των τοϋ λαοϋ άγνοημάτων. ’Από την 

85 τόσην δε σκληραγωγίαν καί κακοπάθειαν δεν ήδννατο νά στέκη πλέον ορθός 
άλλ’ επερπάτει κυρτός ώς κτήνος. Καί μία τών ήμερών, τή ς', τοϋ ’Οκτω
βρίου, δτε καί δ Θεός έμελλε νά τον δοξάση, έβγήκε νά εύρη την συνειθι- 
σμένην τροφήν, καί έπεριπάτει, ώς εΐπομεν, ώς ζώον τετράπουν. Άλλ’ εις 
ποιμήν προβάτων νέος επιτήδειος εις τό τόξον, πορευόμενος εις τον λόγγον 

90 ζητών νά εύρη τίποτε κννήγιον, καί ίδιον τον άγιον ένόμισεν δτι ήτο ζώον. 
"Οθεν διεύθυνε τό τόξον καί έτόξευσεν αυτόν εις την καρδίαν ευθύς δε δ 
άγιος γνωρίσας δτι τον έθανάτωσε τό βέλος έκαμε προσευχήν εις τον θεόν 
νά τον άξιώση νά φθάση ζωντανός εις τό σπήλαιον, δ δε ποιμήν δ τοξεύσας 
τον άγιον, έτρεξε νά εύρη εκείνο τό όποιον έτόξευσε. Βλέπω ν δμως σταλα- 

95 γματίας αίματος καί ακολουθών αντάς έρχεται εις τό σπήλαιον καί βλέπει τον 
άγιον έτι ζώντα, έχοντα τάς χεΐρας δεμένας στανροειδώς καί τό βέλος εις 
την καρδίαν καί ευθύς πίπτει κατά γής άσπαζόμενος τούς πόδας τοϋ άγιου, 
κλαίω ν καί δδυρόμενος έλεγεν «άλλοίμονον εις εμένα τον ταλαίπωρον, τί 
έπαθον σήμερον; φεΰ μοι τώ άθλίφ, πώς έτυφλώθην καί έγινα φονεύς εις 

100 άνδρα δίκαιον καί άγιον; τί νά γένω ; τί νά κάνω ; ουκ έχω που νά προ",- 
δράμω είμή εις σε άγιε δούλε τού Θεόν νά συγχώρησης τό σφάλμα μου καί 
νά παρακαλέσης τον Θεόν νά με όδηγήση εις μετάνοιαν».

Ταϋτα καί άλλα περισσότερα λέγοντος τον ποιμένος με δάκρυα, δ άγιος 
με ταπεινήν καί ήρεμον φωνήν λέγει προς αυτόν: «δ Θεός δ άγιος, τέκνον 

105 μου, δστις αγαπά τήν σωτηρίαν τών ανθρώπων, νά αοΰ δώση μετάνοιαν καί 
νά σοϋ σνγχωρέση τό άμάρτημα δπερ έκαμες σήμερον εις εμέ τον ανάξιον 
αύτοΰ δοΰλον καί νά αέ άξιώση τής αύτοΰ βασιλείας, αμήν». Καί βουλωμένος
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ό νέος νά αναχώρηση δεν ή δ ύ νατό άπδ την πολλήν ευωδίαν και ψαλμωδίαν 
των άγιων αγγέλων τάς οποίας ήκουεν άνωθεν τριγϋρο τον άγιου λειψάνου. 

110 ”Ομως μετά πόλην ώραν, οδηγούμενος με την ευχήν του άγιου έβγήκεν έξω 
τοΰ οπηλαίου διά νά κηρύξη εις δλην την περίχωρον των Χανιών, κηρύσσων 
δε τον άγιον έλεγεν φανερά και το σφάλμα του, και εις δλίγας ημέρας ακου
στόν το ονομα του άγιου έγένετο καθ’ δλην την Κρήτην, καί έπορεύοντο 
πλήθος λαοΰ καί έπροσεκύνουν αυτόν καί ονδείς ασθενής έπορεύετο με 

115 πίστιν χωρίς νά λάβη την ίατρείαν. "Οθεν βλέποντες οι χριστιανοί τά θαύ
ματα δσα έγένοντο καθ’ ημέραν έκαμον το απήλαιον εκείνο ’Εκκλησία καθ’ 
έκάστην ημέραν βρύουσα θαύματα καί ιάματα, καί ονδείς επικαλείται τον 
άγιον τούτον με πίστιν, ή εις γην ή εις θάλασσαν, καί νά μή λάβη εκείνο 
δπερ ζητεί, άνίσως καί το ζητούμενον είναι διά καλόν τής ψυχής του.

120 ΟΙ δε λοιποί άσκηταί τοΰ άγιου οι άγιοι Πατέρες, ευρισκόμενοι εις τά 
άνω εϊρημένα σπήλαια τοΰ χωρίου Άζωγυρέα καθώς έζήτησαν τον Θεόν (ώς 
προείπομεν) δτι νά άναπανθώσιν δλοι μίαν ημέραν ούτω καί έγένετο. ζΙιότι 
την ημέραν την Ιδίαν δτε ό βοσκός έφόνενσε τον άγιον Ίωάννην εις το 5Ακρω
τήριου, κατ’ εκείνην την ημέραν άνεπαύθησαν καί αυτοί οι άγιοι Πατέρες 

125 εις τά προειρημένα σπήλαια εις τό χωρίον Άζωγυρέα, έκοιμήθησαν δέ από 
την τρίτην ώραν τής ημέρας έως εις την έβδόμην καί καθώς είναι κατά 
παράδοσιν, ώς έλεγον τινές εντόπιοι άλλοι ήσαν άκκομβισμένοι επάνω εις τά 
ραβδία των, έιεροι έκλιναν τάς κεφαλάς εις τους ώμους των, άλλοι προσευ
χόμενοι, καί έτεροι γονατιστοί καί άλλοι άλλως, καί παρέδιδον τάς μακαρίας 

130 αυτών ψνχάς τώ Κυρία), ίκετεύοντες υπέρ ημών αεί προς τον Κύριον, έξαι- 
ρέτως μέντοι υπέρ των επιτελούντων την άγίαν μνήμην αυτών. ’Έζησαν δέ 
εις τούτον τον κόσμον χρόνους πθ'. καί έκοιμήθησαν ώς εΐρηται τή ς·'. τοΰ 
’Οκτωβρίου μηνός καθ’ ήν ημέραν εορτάζομεν καί την μνήμην αυτών έτος 
άπυ Χρίστου αχλβ'. Μετά τοΰτο δέ έπειδή είναι ή μνήμη τοΰ άγιου ένδύ- 

135 ξου, καί πανευφήμου αποστόλου Θωμά τή αυτή ημέρα, μετετέθη εις την 
έβδόμην τοΰ αύτοϋ μηνός μετά συνοδικής καί πατριαρχικής άποφάσεως τοΰ 
έν μακαρία τή λήξει πατριάρχου Κων/λεως Κυρίλλου πρώην ’Αλεξάνδρειάς, 
Λούκαρι λεγομένου τοΰ Κρητός1, πέμποντες αενάως υγείαν καί πάντα τά προς 
σωτηρίαν αιτήματα εις εκείνους δαοι μετά πίατεως καί εύλαβείας έπικα- 

110 λυϋνται αυτούς έν γή έν θαλάσση καί παντί τύπω εύχαριστονντες Θεώ φ 
πρέπει δόξα εις τούς αιώνας ’Αμήν.

‘Υμνογραφείά καί 'Αγιολογικά Ίωάννου τοΰ Ξένου 329

1 Έκ τής περικοπής ταύτης φαίνεται οτι τό Συναξάριον έγράφη πάντως μετά 
τον κατά τό 1G38 κατ’ ’Ιούλιον μαρτυρικόν θάνατον τοΰ Λουκάρεως. Ό παρών δέ 
χειρόγραφος βίος είναι ή πηγή των μεταγενεστέρων έντυπων, δι' ιόν έχωρίσθ-η ή 
παράδοσις Ξένου - Ερημίτου.
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VII
‘Επιστολή Μαξίμου Μαργουνίου προς Γαβριήλ Ροδίτην.

(Κώδιξ 2963 ΕΒΕ, ιη αί.).

199α Γαβριήλω τφ ροδίτη όσιωτάτφ καί παμφιλτάτω εν Χριστώ υίφ, Μάξιμος 
ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων σωτηρίαν παρά θεόν.

1996 Ονκ εφερον άλως την κακήν, φευ, τυραννίδα τνραννονμενος υπό τής
συκοφάντιδος γλώττης έτος ήδη τοντ'ι έβδομον άλλ’ εφερον μεν ύπονλως 

δ ταντην καί κρυφά γιγνομένην, καί ώσπερ εν. παραβνστω' καί γάρ έτιθέμην 
το πράγμα οικονομίαν τινά, ινα μή τάχα ύπεραίρωμαι, άλλ’ ώς οίόν τε 
έμαντόν ταπεινόν παριστώ' επεί δε εις άπαν άπερνθριάσαοα, ή δύστηνος των 
κακομηχάνων δέσποινα, καί εις τουμφανές έξερράγη, καί τά άτοπα ή μαινάς 
έξεβάκχευαε, καί κοινωνική τις γενέσθαι, ή παράφρων διέγνωκε, καί των 

10 κατ’ αξίαν λοιπόν έτυχε, καί ακόυσα είναι καί σνσταλήναι κατηνάγκασται, 
καί κατακλαίειν έαυτήν τά ολέθρια' φείδεται γάρ ώς έοικεν, ημών ό Θεός 
έξαμαρτανόντων, τω μακροθυμώ την εις τό βέλτιον μεταβολήν έκδεχόμενος' 
επειδή δε ΐδη ημάς δλως τής ευθείας εξολισθαίνοντας, καί μηδέν έπιστρεφο- 

14 μένους του διορθονν εαυτούς, ώς την ακαρπον εκείνην, ινα μή καί τον τόπον 
200α καταργώ μεν, \ άποκόπτει συκήν καί δΓ ών αυτός αντούργει καί οις δ ι’άλλων 

εργάζεται' καί εκ μέν τον παραχωρεΐν έν ήμίν έσθ’ δτε τάς επήρειας τό 
ταπεινόφρον ήμίν προξενεί, εκ δέ του μή εις τέλος άφεΐναι προχωρεΐν τήν 
επήρειαν, τότε επί τοϊς κακοίς μακρόθνμον έπιδείκνυσι, καί τήν επί τοΐς 
έπηρεαζομένοις πρόνοιαν, καί δη καί τό πάντοτε τω εκ του κακοϋ δύνασθαί 

20 τι αγαθόν άπεργάζεσθαι' τ αυτά μοι περί τούτων, ώς έν παρέργω, καί ή δυνά- 
μεως εχω, τεθεολογείσθω τά νυν' τίνα δ’ αν έ'χοιεν τον σκοπόν, ακριβώς εΐση 
τώ πατριαρχικώ τουτωϊ καί σννοδικώ γράμματι έν τυχών' άλλα γάρ μή αναί
τιος εΐης παρά Θειο, εί μή παρρησία έπιδεικνύοις αυτό, καί τοΐς βονλομένοις 
έκδιδοίης αντίγραφα' γιγνόμενον γάρ τον πονηρού δήγματος προσεναπομεϊναί 

25 τι ταΐς των άκεραιοτέρων ιρυχαΐς' όπως ούν ίαθώσι τφ τού αρχίατρου 
2006 παρ’ ήμίν τοιούτω θεραπεντικφ έπιπλά σματι καί προνοήσεις φιλανθρώπως, 

καί εκτελέσεις αύτφ τε πειθαρχών καί σαντφ τά προσήκοντα πράττων, 
προσθήαω δ‘ δτι καί πατρικόν έκ των χειρων καταθύμιον, ούδέν γάρ ψυχής 
λογικής αντάξιον.

30 ‘Ερρωμένον σε διαφυλάττοι ό κύριος ψυχή τε καί σώματι, υιέ έν 
Χριατφ παμψίλτατε.

‘Ενετηίθεν πναναιψιώνος η' έπί ι' κατά τό αφ\°ν έτος τό σωτήριον.
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