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Τιμαται φρ. 5. Σελ. 496

Χρυαοβτόμου Α. Παπαδοπούλου
’Αρχιμανδρίτου

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤ' ΑΙΩΝΟΣ

Σελ. 47. Τιμ. φρ. 2.

Χρυοοατόμου Α. Παπαδοπούλου
'Αρχιμανδρίτου

ΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Σελίδες Θ'—114. Τιμ. φρ. 3.

ΕΦΙΣΤΩΜΕΝ
τήν προσοχήν τών ήμετέρων άξιοτίμων συνεργατών καί 

συνδρομητών εις τά κατωτέρω άρθρα τοΰ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ «ΕΚΚΛ. ΦΑΡΟΥ»

— Πάσα α'ίτησις περί έγγραφης, μή συνοδευομένη ύφ’ όλο- 
κλήρου, ή, τούλάχιστόν, — διά τήν πρώτην έξαμηνίαν—ύπδ το&· 
ήμίσεως τής έτησίας συνδρομής, δεν λαμβάνεται υπ' δψιν.

— Ό μή λαβών τεϋχός τι τών περιοδικών παρακαλεΐται· 
νά είδοποιή τήν διεκπεραίωσιν έντδς δύο μηνών άπδ τής έκδό- 
σεώς του· άλλως όφείλει νά καταβάλη τδ άντίτιμον αύτοΰ, διά 
μέν τδν «Έκκλ. Φάρον» φρ. 2,50, διά δέ τον «Πάνταινον»0,25·- 

—Τά χειρόγραφα, δημοσιευόμενα ή μή, είς ούδένα- 
άπολύτωςέπ’ούδενί λόγιο έπιστρέφονται.

—Αί πρδς δημοσίευσιν άποστελλόμεναι πραγματεΐαι καί 
τά άρθρα δημοσιεύονται κατά σειράν προτεραιότητας καί κατά 
τήν όπδ τής Διευθύνσεως έγκρινομένην οικονομίαν.

—Μόνον τών είς δ ι π λ ο ΰ ν άποστελλομένων συγγραφών 
δημοσιεύεται κρίσις ειδική, καί τοΰτο τή ρητή αιτήσει τών συγ
γραφέων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
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ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΕΒΗΡΟΤ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Σεραφείμ Ιερομόναχος Κρής. — Σεβήρου φυλάκισις. — Κύπρου άρχιεπίσκοπος Νεό
φυτος (Οΰρσϊνος Δουκατάρης ;). —Έρανοι έν τή Δύαει υπέρ τών εν ’Ανατολή 'Εκ

κλησιών. — 'Ορθοδόξων Έκκλησίαι έν διασπορφ.

1. Κατά τάς τελευταίας τρεις δεκαετηρίδας τοΰ ic' αίώ- 
νος σφοδρώς έκλυδωνίσθη τό σκάφος τοϋ οικουμενικού πατρι
αρχείου· τα τότε συμβάντα οΰτε ακριβώς ούτε έπαρκώς ίστορή- 
θησαν έρευνώντες αυτά παρετηρήσαμεν άξια λόγου γεγονότα 
είς μίαν έπιστολήν τοΰ Γαβριήλ Σεβήρου, ό όποιος, μητροπο
λίτης τελών Φιλαδέλφειας προΐστατο άπδ τοϋ 1577 έ'ως του 
1614, δτε άπέθανε, τής εν Βενετία ιεράς έκκλησίας τοΰ άγ. 
Γεωργίου. Ή βιογραφία τοΰ λογίου τούτου κληρικοΰ έξέρχεται 
τών ορίων τής παρούσης διατριβής· έγραψαν τοιαύτην μεταξύ 
άλλων έκ τών ήμετέρων ό 'Ιωάννης Βελούδης1, ό Κωνστ. Σά- 
θας=, καί έκ τών ξένων ό Emile Legrand3- ημείς μόνον περί 
τίνος επεισοδίου προκληθέντος ύπδ σφοδρώς έχθαιρόντων αυτόν 
θέλομεν αναφέρει, χάριν συμπληρώσεως ή διορθώσεως τών τέως 
περί αύτοΰ ίστορουμένων. Πλήν τούτου δέ ή έν λόγω έπιστολή 
περιέχει ούκ ολίγας ειδήσεις περί τών τότε συμβαινόντων είς 
τούς έκκλησιαστικούς καί έθνικούς ημών κύκλους, καί ώς σπου- 
δαιοτέραν αύτών θεωροΰμεν τήν τής χείροτονίας αρχιεπισκόπου 
Κύπρου, γενομένης έν Κωνσταντινουπόλει ύπδ τοΰ Νικηφόρου, 
τοΰ Εεροδιακόνου έκείνου, δ όποιος, ώς έπίτροπος τοΰ δίς άπδ * *)

*) 'Ελλήνων όρθοδόξων αποικία έν Βενετίφ, 1893, ο. 68—75. 
’) Νεοελληνική Φιλολογία, έν 'Αθήν. 1868, ο. 218.
*) Bibliogr. Hellen., (s. XV—XVI) τ. II, σ. 142-151.
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6 Ξ. Α. Σιδερίδοο

τοΰ πατριαρχικού θρόνου παρανόμως καταχθέντος Τερεμίου B'r 
τοΰ και Τρανού επικαλούμενου, έκυβέρνα τα του θρόνου πράγ
ματα, μεθ’ όσης έμμονης τόσης καί πεισμονής, καί ίσης παρά
φορου ένεργείας καί δραστηριότητος, από τοΰ 1585 μέχιΛ τοΰ 
1590 έτους, ότε 6 Ιερεμίας, έκ Ρωσσίας έπανελθών, άνέλαβεν- 
όριστικώς πλέον τα πατριαρχικά αύτοΰ καθήκοντα. Την είόη- 
σιν ταύτην έθεωρήσαμεν ώς την σπουδαιοτέραν, διότι διέλαθεν 
αυτή τους ιστορικούς τής έκκλησίας τής Κύπρου* μή νομισθή, 
δέ ότι έκ τής σιωπής τούτων έλαττοΰται τής είδήσεως ή ακρί
βεια, όχι μόνον διότι άνεπίδεκτος άμφισβητήσεως εινε ή μαρ
τυρία, άλλα καί διότι ευρομεν καί άλλας τοιαύτας ύπέρ αυτής 
έν μικρψ κύκλο) τών ιστορικών πηγών καί βοηθημάτων, τά 
όποια συνεβουλεύθημεν επί τοΰ προκειμένου* ό,τι λοιπόν έγνω- 
ρίσαμεν, σχετικόν προς την εϊδησιν ταύτην καί τάς άλλας τάς 
άπαντώσας εις τήν μετά χεΐρας έπιστολήν, περιελάβομεν ένταΰ- 
θα, έπί τφ σκοπψ ίνα άλλοι, μάλιστα δέ οι έν Κύπρω διά τ’ 
άφορώντα αυτούς, άναδιφώντες άνεκδότους έκκλησιών κώδηκας 
καί πράξεις, άφορμηθώσιν είς έντελεστέραν διευκρίνησιν καί δι- 
ασάφησιν τών γεγονότων, χάριν ιστορικής ακρίβειας.

2. Ή έπιστολή τοΰ Γαβριήλ έδημοσιεύθη τώ 1744 έν 
Φλωρεντία υπό Ίωάννου Λαμίου μετ’ άλλων τοιούτων αύτοΰ 
καί ετέρων διαφόρων όμογενώνη ασχολίαστος, ανεπίγραφος,, 
άχρονολόγητος, άτελής καί, όπερ χείριστον, κεκολοβωμένη έν 
τισι μέρεσιν ούτως έχουσαν, πρόδηλα τυπογραφικά τινα λάθη, 
διορθώσαντες, παραθέτομεν ώδε, ύποσημειοΰντες εί τι έκρίναμεν 
χρήσιμον.

(σελ. 6G.) Τοΰ αύτοΰ [=Γαβριήλ Σεβήρου],
«Μετά τήν τοΰ δυστυχοΰς πατριαρχείου τραγψδίαν καί τον 4

4) ΑΙ δημοσιεύσεις τοΰ Λαμίου έγένοντο έν Φλωρεντία άπό τοΰ 1746 έως τοΰ 
1769 Οπό γενικόν τίτλον: Deliciae eruditorum seu veterum ΑΝΕΚΧΟΤΩΝ opus- 
colorum collectanea. Jo. Lamius collegit, illustravit, edidit, επί τής δευτέρας 
σελίδος φέρουσαι δεύτερον μερικώτερον τίιλον τό τεύχος, εν φ ή έπιστολή αΰτη, 
φέρει τίτλον: Gabrielis Severi et aliorun Graecorum recentiorum epistolae. 
[Florentiae, MDCCXLIV], Τά τεύχη είνε σχήματος 12ou.
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Γαβριήλ Σεβήρου Ιστορική επιστολή 7

τοϋ ναοϋ έκείνου, οϊμοι τψ άθλίω ! &ιαπόρθησιν καί την τών> 
Ιερών καί αγίων εικόνων, καί αΰθις οίμοι! έξωσίν τε καί έκ- 
βλησιν, ήν άδακρυτεί ού διήλθον, προς δέ καί την τοΰ Γένους 
ήμών κοινήν ύπερφρόνησιν, ιδιαίτατα δέ την των φίλων ξυμ- 
φοράν, ήν κοινήν, νή την άλήθειαν, ήγημαι καί ήγοϋμαι,—καί 
ταΰτα τής σής μεγαλοφυίας—(σελ. 67) τα κατ’ εμού5 ή καλή 
σου καί εύρυθμος περιεΐχεν έπιστολή- ών τα μέν ό έπί κακίαις 
διαβόητος καί όμώνυμος Σεραφείμ, τά δέ ό νόθος καί την φύ- 
σιν καί τήν κλήσιν Δουκατάρης, ό νέος Ούρσϊνος, παραλόγως 
άμα καί φθονερώς έξήμεσαν, πή μέν μισάνθρωπον, πή δέ κε
νόδοξον καί σοβαρόν άποκαλοΰντες καί προς Ιξουσίαν0. Τό 
πρώτον φημι, δτι τό μισεΐν τούς ανθρώπους διχώς νοείται1 ή 
κατά τήν φύσιν αυτού, ή κατά τάς πράξεις τάς περί αύτήν τήν 
φύσιν ώστε κατά μέν τό πρώτον7, τών άδυνάτων Ιστίν μισεΐν 
με8 τήν φύσιν, έξ ής αυτός ών τυγχάνω· θηριώδες γάρ· κατά 
τό δεύτερον, έ'πελθε έμπροσθεν έν τούτψ τό σήμερον: τό έλέγ- 
χειν με καί έλευθεροστομεΐν, τοΰτό μοι προσεπέθηκαν τοΰνομα, 
τή ήμών πόρρω, ξύν θεψ, όντα9 γνώμη τε καί θελήσει. Δο- 
κεΐ δέ σοι θέμις, πρός Θεού, Σεραφείμ Ιαν ν.άλλεϊ στίλβοντα'", 
περί ήμών δέ ξυστίδα τών λεπτοτάτων, ούκ οφθαλμόν, ού φρό
νημα, ουτ' ίχνος όλως φέροντα μοναχών, άλλά λόγω μέν μο
ναχικόν έπαγγελλόμενον έχειν βίον, έργω δέ άπασαν κακίας 
ιδέαν μετερχόμενον, άνά τήν τών Ενετών άναιδώς οότωσί πε- 
ριιόντα; καί ταΰτα ένταΰθα, ένθα

σκηπτούχοι βασιλήες- έπεσαεύοντο δέ λαοί’
ήΟτε έθνεαείσι μελισσάων άδινάων11, * *)

5) Οΰτως έτάξαμεν τάς παραλλαγείσας πάντως κατά τήν έκτύπιοσιν φράσεις
τοΰ κειμένου, Ιχοντος «.....ξυμφοράν καί ταΰτα τής σής μεγαλοφυίας, ήν κοινήν, νή
τήν αλήθειαν ήγημαι ή ήγοΰμαι, τά κατ’ εμοΰ» κτλ.

°) Νοητέον ίσως «τείνοντα, έχοντα» κτπ·
’) Τό κείμενον έχει «τά άν».
*) 'Αντί <'μισεΐν μέν».
°) Τοΰτέστι, τό κενόδοξον, σοβαρόν κτλ.
’°) "Ομηρος Ίλιάδ. Γ', 392: κάλεΐ τε στίλβων καί είμασιν.
*') 'Ομηρος Ίλιάδ. Β' 86-87..
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8 5. Α. Σιβερίδοό

|Xefrtetj..... ών χάριν δ μεν τήν έπί τάς Κυκλάδας, δ δέ τήν
ig ίΤ^προν ένεχειρίσθη δπό τού δαιμονώντος Νικηφόρου" πράγ
μα |ίΐίι τψόντι αύτω άνήκον ποιήσας, μεγάλην δέ ζημίαν (σελ. 
68J κάί σκάνδαλον καί άτίμίαν έπί τψ δυστυχεί πάντως προσ- 
ε#ιφέροθ Γένει. 'Αλλά τίς άν δυναιτ’ άκούειν ή φέρειν γεν- 
ίίάίώ? ρσα τε καί οποία οΐ των Κύπριων τά πρωτεία ένταυθί 
φίρονΐές, καί οι ως ημάς έκεΐθεν άεί καταίροντες, άθλα τε καί 
άγώνά?, οΟς δσημέραι τοίς έκεΐ έπιφέρουσιν δ τε ρηθείς Ονρ- 
<πνής, καί συν έκείνψ Λαυρέντιος δ φήμης1δ άνά πάσαν τήν 
έτΐέκεΐνα Γαδείρων διελθών καί Κρητών καί τήν των Ίβηρων, 
ίΐίδς τής θεοδώρας, δ παρά τον τής φυσεως νόμον καί τό δί
καιό* πόρους ηδονής έκ παντός πειρώμενος εύρίσκειν*3, δ σφρα- 

& ιδηρέας των άπάντων εχων πατριάρχων καί γράμματά 
άόβΐών άνά χεΐρας φέρων τήν δύσιν άπασαν περιιών [καί] σω
ροί)? χρημάτων συνάξας κακώς δ κακός ταϋτ’ έδαπάνησε; Μάρ-ί 
tug ΐούτων Φλωρεντία καί Παρ&ένιός τις Ιερομόναχος δ έκεί 
Ιφημέρεόων μάρτυς τούτων δ καλός κάγαθός Ούρσΐνος, [8ς 
παρών ήν ήνίκα τάς σφραγίδας καί τά γράμματα έν τοίς έκεί- 
ί/οΐί ήδραμεν κιβωτίοις· καί αν μή προσεχώς έπί τήν τοϋ Γε
ρούς είχον τιμήν, τοίς έν τή τριήρει συγκατεψηφισάμην τόν 
άλίτήριον άλλ’ δ δμότροπος Νικηφόρος, άρχιεπίσκοπον Κύπρου 
ΐτείρΟτονήσας, τοίς άθλίοις έκείνοις ως άλλην άκρίδα ή χάλά- 
ζαν; ή βέλτιον φάναι λοιμού άνάλωσιν βαρυτέραν έξέπεμψεν. 
ΤΑρά γε δοκεΐ σοι, θείά μοι κεφαλή, προς άνδρός έλευθέρως 
τ' αληθή λέγειν έθέλοντος, παρά κανόνας τούτο ποιεϊν;] ’Αλλά 
τού μέν, φημί1'· τού έκ Κυδωνιάς αγροίκου (σελ. 69) ταΰτα'

^^Πεφημισμένος έπί κακφ- ίσως δέ καί έπώνυμον Φημής ή Φήμη;- οικογε
νειακόν έπώνυμον Φουμής εν Κεφαλληνία τψ 180C: δ κόμης δόκτωρ Φουμής Λο- 
βΙρίος, μέλος ■ πρεσβείας Επτάνησου. Άμβρ. Φραντζής, Έπιτ. τής Ιστ. τής άναγεν. 
ίϊλλάδος, Άθήν. 1841 τ. Δ' σ. 226.

IS) Πιθανώς αίνίασεται τά περί θεοδώρας ιστορούμενα παρά τφ Προχοπίφ, 
Άνέκβ., κ. θ σ· 28, έκδ. Βόν., παραλειφβέντα έν τή έκδόσει τοΰ Άλεμάνου καί τή 
άνατυπώσει έν Παρισίοις καί Βενετίφ.

“) Μήτοι «τοΰ μέν Φημή τοΰ έκ Κ.»; ϊυγκεχύμένον τό χώρίον διό έντός πα
ρενθέσεων περιελάβομεν ο,τι έξελάβομεν τφ Οΰρσίνψ άναφέρόμενον.
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Γαβριήλ. Σίβήρου Ιστορική επιστολή 9

τά δέ περί τον Δουκατάρην τις άν έξαρκέσειε[ν] χρό[νος] έξει- 
πειν, δς «πάντων μέν κρατέειν έθέλει, πάντεσσι δ’ άνάσσειν....1Γ' 
[λείπει]....Ονρσΐνον καβαλιέρην, ιππότην, πρωτοψάλτην πατρι
αρχικόν άποκαλεΐν άέκοντα έκόντα έπαναγκάζων; τίς γοΰν, πρός 
θεοϋ, προστατεύων λαοΰ ταϋθ’ δραν τά καθάρματα και άκούειν 
άνέχεσθαι δύναται;...».

3. Έκ τοϋ περιεχομένου της, ώς είπομεν, κεκολοβωμέ- 
νης και άτελοΰς άπαντητικης ταύτης έπιστολής, ής τά διά
φορα μέρη έδιωρθώσαμεν, καί έκ των απλών τίτλων «ή σή 
μεγαλοφυΐα», «θείά μοι κεφαλή», τών άποδιδομένων εις τόν 
πρός δν αΟτη άπευθύνεται, συμπεραίνομεν δτι ούτος έν Κων- 
σταντινουπόλει διέμενε, και δτι άνήκεν εις τήν τάξιν τών κλη
ρικών άρχόντων, τών όφφικιαλίων δηλαδή τοϋ πατριαρχείου1 έκ 
δέ του μνημονευομένου γεγονότος τής άπαλλοτριώσεως τοΰ πα
τριαρχικού ναού καί οίκου, τής ίεράς μονής τής Παμμακάρι
στου, τό όποιον αί ήμέτεραι έρευναι δρίζουσιν είς τόν Μάϊον 
]ΐήνα τοϋ 1587 έτους, τάσσομεν χρονολογίαν τής μέν έκ Κων
σταντινουπόλεως πεμφθείσης τω Γαβριήλ έπιστολής, αν ουχί 
άμέσως, μικρόν ύστερον τής ύφ' ήμών όριζομένης έποχής τοΰ 
γεγονότος έκείνου" τής δ’ άπαντήσεως τοΰ Γαβριήλ περί τήν 
λήξιν τοΰ αύτοΰ έτους, πολύ προ τής έν Βενετία φυλακίσεως 
αύτοΰ, άφοΰ ούδεμία γίνεται ταύτης νύξις, περί ής έφεξής θέ- 
λομεν κάμει λόγον. Γνωρίζομεν δ’ έξ αυτής δτι οι έν Κων- 
σταντινουπόλει κακολογήσαντες τόν Γαβριήλ ήσαν δ έκ Κυ
δωνιάς τής Κρήτης μοναχός Σεραφείμ καί δ λεγόμενος Ούρ- 
σΐνος Δουκατάρης· καί περί μέν τούτου άλλη μνεία δέν άπαν
τα είς τάς περισωθείσας έπιστολάς τοΰ Γαβριήλ1 περί δέ τοΰ 
Σεραφείμ εύρίσκεται είς δύο τοιαύτας1 τήν παράθεσιν αυτών 
θεωροΰμεν άναγκαίαν διά τά παραιτέρω. Άμφότεραι στερούν
ται άτυχώς καί χρονολογίας καί έπιγραφής1 άλλ’ έκ τοΰ πε- 
ριεχομένου αυτών κρίνοντες δεχόμεθα τήν μέν πρώτην σταλεΐ- 
σαν τψ πρωτονοταρίψ τής Μεγάλης Εκκλησίας θεοδοσίψ τω

“) "Ομηρος Ίλιάί. Α, 288.
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10 Ξ. Α. Σιδερίδου

Ζυγομαλφ περί τά τέλη χοΰ 1588 έτους ή, άρχάς τοΰ 1589, 
μετά την άποφυλάκισιν τοΰ Γαβριήλ, την δ’ άλλην πεμφθεΐσαν 
τψ οίκουμενικω πατριάρχη 'Ιερεμία τφ άπδ Λαρίσσης, περί τά- 
τέλη τοΰ 1589 έτους, δτι ουτος κατήλθεν έξ Ούγγροβλαχίας 
εις την Ινωνσταντινούπολιν. Τδ κείμενον τής πρώτης έχει έν 
συνόλψ οΰτω : (σελ. 85 τοΰ αύτοΰ- τόμου).

«Ού μικρόν λελύπημαι, θεία μοι κεφαλή. Θεοδόσιε, ώς'° 
μηδοπωσοΰν όφλημα, ούτε φυσικόν, οΰτε ξενικόν, οΰθ’ εταιρικόν 
τής σής άπολαύσας” σεμνοπρεπείας· καί ταΰτα, έφ’ οίς έναγχος. 
[πέπονθα]1" υπό τοΰ άντιχρίστου Σεραφείμ, δν οί περί υμάς'9 
στεφανίτην άνά την δυστυχή20 άνηγόρευσαν πόλιν καί πνευμα
τικόν,φεΰ τής ζημίας! οϊ, τό ήθος επίβουλοι καί μηδέν ίχνος χρι
στιανών έπιφεροντες, «τοΐς πέποσι καί άχαΐδαις» σοι προΐεσαν2'. 
ΤΑρά γε, προς Θεοΰ, υμείς Ιστέ22 οί των πάλαι εκείνων άνδρών 
άπόγονοι; Καί πώς υπό ανδραπόδων τοιούτων καί καθαρμάτων 
κυριεύεσθαι καί διοικεΐσθαι άνέχετε; Πώς την τής εκκλησίας 
σεμνοπρέπειαν υπό άσημου καί έν κακοΐς τον βίον διανύσαντος 
φέροντες όραν διιθύνεσθαι άναισθητήτε”; Παντί σθένει, παντί 
τρόπφ απελάσατε τής μάνδρας τον λύκον, τον λυμεώνα τής 
ποίμνης, τον τοΰ άντιχρίστου πρόδρομον, τον δν ή Κύπρος 
έναγχος άσέμνως2'* βιοΰντα έγνω, Πατάβιον δε20 ήδη ούχ ήττον 
έκείνης προς τοΐς άλλης καί δαιμονώντα διέγνω. Τοίνυν, άν 
σοί που σπινθήρ φιλίας παραλέλειπται, δείξοις άν τοΰτό γε 
ήμΐν περί πλείστου ποιοΰσι, καί αυτοΰ έπιτυγχάνειν δαιμονίως 
έφιεμένοις». Ήκ δέ τής προς τον Πατριάρχην 'Ιερεμίαν έπι- 
στολής παραλαμβάνομεν τό σχετικόν προς τό θέμα ημών χω
ρίο ν (σελ. 88 αυτόθι):

«....Τάς μέν έσχάτως ημών20 όδύνας καί άφορήτους άλ-
γηδόνας, ή τών ιερών σου γραμμάτων παρουσία διέλυσε, ΙΙα-

"*) ’Αντί is. ,7) )ΆντΙ άποΧαύσεως. ,8) Ήμετέρα προαθήκη. ,e) Αντί
ημάς. ί0) ’Αντί δυστυχίαν.

”) Πρ6λ. Ίλιάδ. Β, 2.S5' ώ πέπονες κάκ’ έλεγχε’ άχαιΐδες.
*’) ’Αντί ης τε. ”) ’Αντί άναίο&ητε. ,4) ’Αντί’ ασμένως. ,5)’ Αντί δή.
ae) ’Δντέ υμών.
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Γαβριήλ Ιεβήρου Ιστορική επιστολή 11

ναγιώτατε δέσποτα· καί γάρ, ου μόνον ιαΐς άλήκτοις δδύναις, 
[ας] ό άμόναχος Σεραφείμ καί οί αυτού οπαδοί ήμίν προενη- 
νόχασι, κατεπιεζόμεθα57, άλλα καί ταΐς τής σής ίίαναγιόχητος, 
ώς μή δλως γνώντες δπως τα περί αυτήν έχει καί σί’ου τέλους 
τεύξεται......

4. Έκ των κειμένων τούτων έξάγομεν ότι ό έκ Κυδωνιάς 
άτάσθαλος μονάχος Σεραφείμ, άπδ τής Κύπρου, ένθα άσέμνως 
έζησε, μετέβη εις Πατάβιον άλλα καί ενταύθα μετελθών βίον 
άπάδοντα τή μοναχική πολιτεία, είς βαθμόν μάλιστα ώστε νά 
χαρακτηρισθή δαιμονών, τίς οΐδε τί διαπράξας, άπεπέμφθη καί 
πιθανώς κατήλθεν είς τήν Βενετίαν· ό Γαβριήλ, ώς προϊστά
μενος τής έν τή πόλει ταύτη δρθοδόξου κοινότητος, μή άνεχό- 
μενος τοιούτου μοναχού παρουσίαν έν τή ένορίοο αυτού, όχι 
μόνον ήλεγξεν αυτόν έλευθεροστομήσας, άλλ’ ένήργησε καί τήν 
αύτόθεν άποπομπήν αυτού- έπειτα ήλθεν ό Σεραφείμ είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, μελετών άναμφιβόλως έκδίκησιν κατά τού 
Γαβριήλ. Τον οικουμενικόν πατριαρχικόν θρόνον έκυβέρνα τότε 
έπιτροπικώς ό ίεροδιάκονος Νικηφόρος καί δεινόν διεξήγεν 
άμυντικόν άγώνα ένθεν μέν κατά τών όπαόών τού Παχωμίου 
Β', τού Μπατέστου έπωνυμουμένου, ένθεν δέ κατά τών συμπα- 
θούντων Θεόλα^τον τον άπό Φιλιππουπόλεως, άμφοτέρων έκ- 
βληθέντων άλληλοδιαδόχως τού πατριαρχικού άξιώματος καί 
θρόνου τή άκαμάτψ καί έπιμόνιρ ένεργεία αύτού- πλήν δέ τών 
κεκηρυγμένων τούτων μερίδων κατ’ αυτού, πολλοί έκ τών δια- 
κειμένων υπέρ τού Ίερεμίου, τού νομίμως κεκτημένου τό πα
τριαρχικόν" άξίωμα, καί υπέρ ού καί άνθ’ ού & Νικηφόρος είρ- 
γάζετο, δρθοφρονοΰντες κατέκρινον τάς πράξεις τού ίεροοιακό- 
νου τούτου καί άπεδοκίμαζον τάς έπακολουθούσας υπέρογκους 
δαπάνας καί σπατάλας· μεταξύ δέ τούτων, έν οίς έπρώτευεν 
Εσως ό Μονεμβασίας 'Ιερόθεος, συνηριθμεΐτο καί ό Γαβριήλ Σε- 
βήρος, ό όποιος κατ’ 'Απρίλιον τού 1586 γράφων πρός τον έν 27

27) Αντί καταπιεζόμεΰα.
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Γόδψ έξόριστον Ιερεμίαν, θεσπέσιον μέν τον Θεόληπτον, νόσον 
δέ λοιμωτάτην τους «Μπατεσταο-Νικηφορίτας» άπεκάλει™ καί 
άπαντών εϊς τήν έκ Κωνσταντινουπόλεως έπιστολήν λέγει, ως 
,είδομεν άνωτέρω, τον Νικηφόρον δαιμονώντα καί τοΰ φαύλου 
Σεραφείμ όμότροπον. Πειθόμεθα δθεν έκ τούτων δτι δυσμενείς 
ήσαν αί μεταξύ τοΰ ιεροδιακόνου Νικηφόρου καί τοΰ Φιλαδέλ
φειας Γαβριήλ σχέσεις· τήν δυσμένειαν δέ ταύτην γνούς έχρη- 
σιμοποίησεν 6 Σεραφείμ ύπέρ έαυτοΰ καί εις έκδίκησιν κατά 
τοΰ Γαβριήλ. Έλθών έν Κωνσταντινουπόλει καί προσκολλήσεις 
παρά τψ Νικηφόρω παρέστησεν, δπως συνέφερεν αύτω, τδ δε- 
δηλωμένον άλλως τε φρόνημα τοΰ Γαβριήλ, έλάλησε τάς κα
τηγορίας καί έξήμεσε τά κατ' αύτοΰ, δσα διελάμβανεν ή έκ 
Κωνσταντινουπόλεως εις Βενετίαν πεμφθεΐσα έπιστολή· διά τοΰ 
τρόπου τούτου ό Σεραφείμ έφείλκυσεν, εί μή καί πρότερον είχε, 
τήν εύνοιαν τοΰ Νικηφόρου καί καθ' ολοκληρίαν άφωσιώθη 
αύτφ· φαίνεται δέ δτι προς άμοιβήν τής τοιαύτης άφοσιώσεως, 
είτε διά λόγους υπηρεσιακούς, ένεχείρισεν αύτω ό Νικηφόρος 
τήν έν τή απαντήσει τοΰ Γαβριήλ άναφερομένην «έπί τάς Κυ- 
κλάδας αρχήν». Άγνοοΰμεν οποία τις ήτο ή αρχή αΰτη· γνω- 
ρίζομεν τάς κεχωρισμένας τής Δωδεκάνησου έπισκοπάς, ήτοι 
τής ’Άνδρου, Σίφνου, Παροναξίας κτλ., τον ως καί πρότερον59 
:καί κατά τήν έποχήν έκείνην τίτλον τοΰ Μητροπολίτου Γόδου 
«ύπερτίμου καί έξάρχου των Κυκλάδων νήσων», ου χρήσιν 
έποίει έπιστέλλων ό πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Μελέτιος ό 11η- 
γάς:ιμ, καί προσέτι τον τοΰ μητροπολίτου Σάμου καί ’Ικαρίας, 
ώς καί τοΰ μητροπολίτου Κώου, δχι δμως καί θρόνον έπισκο- 
πικόν «Κυκλάδων νήσων»· αναφέρει μέν ό Γέρλαχ μητροπολί
την Κυκλάδων νήσων παρευρεθέντα εις τον πατριαρχικόν ναόν 
συν τψ μητροπολίτη Γιζαίου τή 25 Μαρτίου 157G καί πρώ-

5β) Lamius, αΰτ. σελ. 87.
5β) Έπί τών πατριάρχων Καλλίστου καί Φιλόθεου μνημονεύεται «Μητροπολί

της Ροίου Κυκλάϊων νήσων Έξαρχος». Migne Ρ. Ο. 152, στ. 1352—55.
30) Έλλ. Φιλολ. ΣύΧλ., τ. 1Ζ', σ. 73, άρ. 37. — Regel, Anal. Byz.-Russica, σελ. 

.CXX1X, άριθ. 250 χειρ. Πάτμου.—σελ. CXLV1I, άρ. 46 χειρ. Σακκελίωνος.
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τον προσελθόντα καί άπό των χειρών τοϋ πατριάρχου άντίδω- 
ρον λαβόντα*1, άλλ’ ή άνακριβώς άντελήφθη η έλλιπώς έσημεί- 
ωσε τον τίτλον. Επειδή δέ εις μέν τούς έπισκοπικούς κατα
λόγους τής έποχής ταύτης έκτος τοϋ έπισκόπου Φαναριού καί 
Νεοχωρίου .τής Θεσσαλίας, τοϋ νέου ίερομάρτυρος (f 1612),. 
θεσσαλοΰ τήν πατρίδα**, ούδείς έτερος Σεραφείμ εύρίσκεται, 
είς δέ τήν έν τοΐς άνω παρατεθεΐσαν έπιστολήν τοϋ Γαβριήλ 
λέγεται ών πνευματικός τής Κωνσταντινουπόλεως ό περί ου 
ήμΐν ό λόγος Σεραφείμ 6 έκ Κυδωνιάς, είκάζομεν δτι ούχί 
έπισκόπου άρχήν άλλ’ έξάρχου πατριαρχικού άρχήν ένεχειρί- 
σθη υπό τοϋ Νικηφόρου έπιτρόπου όντος τοϋ πατριάρχου Ίε- 
ρεμίου Β'.

5. Έξετάσωμεν ήδη ποιους άλλους λόγους είχεν δ Γα
βριήλ ϊνα άποκαλή τον Σεραφείμ άντίχριστον, γεενης τροφήν, 
πρόδρομον τον αντίχριστου, χαρακτηρίζων αυτόν καί δι’ έπι- 
θέτων σφόδρα καθαπτομένων αύτοϋ. Έκ τών δημοσιεύσεων τάς 
όποιας έκαμεν δ κ. Β. Α. Μυστακίδης έκ τών έπιμελώς ύπ’ 
αύτοϋ έρευνηθέντων χειρογράφων τοϋ Μαρτίνου Κρουσίου, τών 
άποκειμένων είς τήν βιβλιοθήκην τής Τυβίγγης, γνωρίζομεν δτι 
δ Κύπριος ιερομόναχος Λεόντιος, παρουσιασθείς έν Τυβίγγη τή 
17 Μαρτίου 1590 είς τον Κρούσιον, ήτο κομιστής γράμματος 
συστατικού τοϋ έπισκόπου Κυθήρων Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου, 
χρονολογούμενου άπό Βενετίας 6 Σεπτεμβρίου 1589· έρωτηθείς 
ουτος περί τοϋ Φιλαδελφείας Γαβριήλ έν άλλοις, ήγγειλε τψ 
Κρουσίφ δτι οί Βενετοί κρατοΰσιν αύτόν είς τάς φυλακάς πέμ- 
πτον ήδη μήνα, διότι, θελήσας ϊνα τιμωρήση ραΰνμους τινάς 
Κρήτας ιερείς, κατηγγέλθη είς τον Δόγην καί υπό τούτου είς

") St. Gerlach, Tagebuch, σ. 168.—Ό Crusius, Turcogr. σ. 299 είς «άπο- 
λυτικόν γράμμα» τοϋ Ρόδου Καλλίστου, τοΰ 1578 έτους, αημειοί: «Rhodio [τών 
Κυκλάδων νήσων] Antistiti subsun I Episcopi Samius, Parius, et alii». Έν σελ. 
207 Αναφέρει τήν μέν Νάξον ώς έδραν μητροπολίτου, τήν δέ Hap ον καί Μήλον- 
έπισκόπων.

,J) Κ. Σάύας, Τουρχοχρ. Ελλάς, σ. 215—221 Βίος Σεραφείμ ίιπό Άναστ. 
Γορδίου. — Έ).λ. Φι).. Σύλλογο;, Μαυρογ. Βιβλ. Α, 121· δπογράφεται δ Σεραφείμ έν 
συνοδιχφ έγγράφψ τοΰ 1596 έτους.
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14 Ξ. A. ίιδερίδου

την Γερουσίαν, ώς παρασκευάζων δήθεν την υπό των Τούρκων 
κατάληψιν της Κρήτης· τούτου δ’ έ'νεκα κατεσχέθησαν καί 
πάντα τα παρ’ αύτω γράμματα καί χειρόγραφα™. Νύξιν τής 
είδήσεως ταύτης ύπδ τοϋ Κρουσίου δοθεΐσαν έν σ. 830 του Β' 
τόμου τοϋ ύπδ τον τίτλον Annales Suevici συγγράμματος αύ- 
τοΰ παρετήρησε μέν ό βιογραφήσας τον Γαβριήλ επιφανής γα- 
λάτης Emile Legrand, έπειδή δ' ήγνόει τα περί αύτής:,;, άπε- 
τάθη προς τον ιστορικόν τής έν Βενετία άποικίας των ’Ορθο
δόξων, τον Ίωάννην Βελούδην, τδν καί βιβλιοφύλακα τής Μαρ- 
κιανής Βιβλιοθήκης χρηματίσαντα, ζητών πληροφορίας καί δι
ασαφήσεις. Άποκριθείς δ Βελούδης έπέστειλεν έκείνιρ τδ εξής 
απόσπασμα ίδιων αύτοΰ φιλολογικών σημειωμάτων, ίταλιστί 
συντεταγμένων, περί τών λογίων νεοελλήνων άπδ τοϋ 1453 
έως τής πτώσεως τής Βενετικής δημοκρατίας. «18 ’Οκτωβρίου 
1588 έν τή Γερουσία. Τδ Συμβούλιον τών Δέκα, παρά τοϋ έν 
Κωνσταντινουπόλει βαϊούλου λαβόν, έκοινοποίησε σπουδαΐον αύ- 
τόγραφον γράμμα, γεγραμμένον έν Ήρακλείψ ύπδ ίερέως "Ελ- 
ληνος, άπευθυνθέν είς Πέραν πρός τινα Περόττον έν αύτώ έλέ- 
γετο δτι έν Ήρακλείψ κρατεί πείνα, δτι δ Βασιλεύς τής ’Ισπα
νίας ήτο είς ρήξιν πρδς τούς Βενετούς, έξησθενημένους ήδη 
κατά θάλασσαν συνιστάτο λοιπόν ή κάθοδος τοΰ Περόττου είς 
Ηράκλειον, ένθα δ βασιλεύς έκεΐνος ήθελε δώσει πάσαν βο
ήθειαν είς αύτδν καί είς τδν μητροπολίτην Φιλαδελφείας, ου- 
τινος άνεμένετο ή δφιξις· δτι εύκολος ήτο ή κατάληψις τοΰ 
Ηρακλείου· δτι, ταύτης γενομένης, τά μέν Χανία ήθελον δο-

33) Β. Α. Μνοταχίδης, Ό ιδρός κλήρος κατά τόν ιίΓον αιώνα, Άθήναις, 1892, 
σ. 21, 37.

3i) Ε. Legrand, Bibl. Hell. (XV—XVI s.) τ· II, σ. 149, σημ. 1. Ευχής ερ- 
γον ή δημοσίευσις τών αΰτογράφων σημειωμάτων τοΰ Λεοντίου τούτου τών έν φ. 
383—393 του Τυβιγγείου κώδ. Μ6, 10, τών όποιων προτάσσε'. ίδιοχείρως ό Κρον- 
σίος τά έπόμενα·· «19 Mart 1590. Όαιώτατε κύριε Λεόντιε, καΟάπερ έμοί προση- 
νώς εχθές παρά τό δεϊπνον έπηγγείλω: νυν έν τούτο) τώ χάρτη (παρακαλώ) κατα- 
γράψειας έστιν ας έλληνικάς τών νεωτέρων καί άξιομνημονεύτων ιστορίας». WH. 
Schmid, Verzeichniss der Oriechischen Handschrieften der H. Universtatisehen- 
bibliothek zu Tiibingen, Tiibingen, 1902, σ. 23.
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Γαβριήλ Σεβήρου Ιοτορική έ-ιατολή 15

θή εϊς αυτόν, τό δέ Ηράκλειον εις τόν μητροπολίτην τής Φι
λαδέλφειας- συνιστάτο δέ προσέτι άκρα έγεμυθία, διότι άλλως 
διέτρεχε κίνδυνον ή ζωή αύτοΰ, καί κατ’ ακολουθίαν ή τοΰ 
μητροπολίτου Φιλαδέλφειας.

«Ή Γερουσία άμφέβαλλεν έάν ταΰτα ήσαν συκοφαντία κατά 
τοΰ Σεβήρου, διότι ουτος κατά τούς παρελθόντας μήνας έζήτει 
νά μεταβή εις Ηράκλειον- άπεφάσισεν δθεν τήν σύλληψιν αύ
τοΰ. Διαταγή λοιπόν τής Γερουσίας τήν νύκτα τής 22αε 'Οκτω
βρίου τοΰ 1588 συνελήφθη ό ελλην μητροπολίτης Φιλαδέλ
φειας μετά των οικείων αύτοΰ, κατεσχέθησαν δέ καί πάντα τά 
έγγραφα αύτοΰ, λόγοι υποθέσεων τής έπικρατείας (ορα Crona- 
ca Veneta έν τή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, classe VII, Cod. 393). 
Έκ τής γενομένης έν τούτοις άνακρίσεως τή 25τ τοΰ αύτοΰ 
μηνός καί τή 3ϊ τοΰ έπιόντος Νοεμβρίου, έγνώσθη δτι τά πάν
τα ήσαν ψεύδη, τοΰ δέ Βαϊούλου αί έκθέσεις άπέδειξαν δτι τό 
γράμμα είχε γραφή έν Κωνσταντινουπόλει υπό τίνος ίερέως, 
έχθροΰ τοΰ Γαβριήλ Σεβήρου καί φαυλοβίου ανθρώπου. Καί τή 
1 Go Νοεμβρίου γενομένης άνακρίσεως έν Ήρακλείω άνεκαλύ- 
φθη δτι ό συκοφάντης ήτο Σεραφείμ τις, ιερομόναχος, έχθαί- 
ρων τόγ Φιλαδέλφειας. Ό Σεβήρος λοιπόν είχε · φυλακισθή, 
άθώος ών, συκοφαντηθείς ώς έπαναστάτης30». Συμπεραίνομεν 
δθεν έκ τούτων δτι καί τά έν τψ πατριαρχείψ λαληθέντα κατά 
•τοΰ Γαβριήλ ύπό τοΰ Σεραφείμ καί τοΰ Δουκατάρου εις ούδέν 
άποτέλεσμα κατέληξαν- έκδίκησιν έπιζητών ό πρώτος έξύφανε 
τήν τοιαύτην καταγγελίαν, ικανήν εις έκδοσιν άποφάσεως τοΰ 
αϋστηροτάτου έκείνου Συμβουλίου των Δέκα, καταδικαζούσης 
τόν Φιλαδέλφειας εις θανατικήν ποινήν, καί έφρόντισεν έπι- 
τηδείως καί σατανικώς ΐνα περιέλθη, ώς φαίνεται, τό γράμμα 
ε^ζ χεΐρας τοΰ Βαϊούλου, διαβιβάσαντος μέν αύτό άμέσως είς 
τούς έν Βενετία άρχοντας, διεξαγαγόντος δ’ άφ’ ετέρου έρεύνας 
καί άνακαλύψαντος τήν έν Κωνσταντινουπόλει χάλκευσιν αύ-

sc) Αυτόθι Additions, αελ. 422.
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16 Ξ. A. Σιδερίδου

τοΰ, ώς έν τφ σημειώματι τοΰ Βελούδου έκτίθεται. Κατά ταΰ-- 
τα λοιπόν δ Γαβριήλ διετέλεσεν έπί τρεις μόνον έβδομάδας έν 
φυλακή, ούχί δέ έπί πέντε μήνας, ώς ό Λεόντιος είπεν είς τόν 
Κρούσιον κατά πάσαν πιθανότητα έτυχε μεν αυτός ό Λεόντιος, 
είτε άλλος τις μεταδούς αύτψ τήν εί'δησιν, παρών έν Βενετίφ 
κατά τήν έν ώρα νυκτός γενομένην σύλληψιν τοΰ Γαβριήλ, άπήλ- 
θεν δμως προ τής άθωώσεως καί άπολύσεως αύτοΰ, καί επομέ
νως ήγνόει ταύτην τού δέ υπέρ αύτοΰ συστατικού γράμματος τοΰ 
έν Βενετία διαμένοντος Κυθήρων έπισκόπου Μαξίμου τοΰ Μαρ- 
γουνίου τήν έκδοσιν προύκάλεσεν ό Λεόντιος διατριβών άλλαχοΰ, 
ούχί έν Βενετία,άφοΰ μετά πάροδον ένδ?κα δλων μηνών φωράται 
άγνοών τήν έκβασιν τοΰ σπουδαίου καί σκανδαλώδους έκείνου 
γεγονότος· ταύτην τήν έξήγησιν κρίνομεν εύλογον έπί τής χρο
νολογικής διαφοράς μεταξύ τοΰ σημειώματος τοΰ Βελούδου καί 
τών πληροφοριών τοΰ Λεοντίου. Ό Γαβριήλ λοιπόν καί διά τήν 
έν γένει έπιλήψιμον διαγωγήν τοΰ ίερομονάχου Σεραφείμ, καί 
διά ταύτην τήν κατ’ αύτοΰ έξυφανθεϊσαν ’ συκοφαντίαν δικαίως 
έστηλίτευεν αύτόν καί τόν πάτρωνα αύτοΰ, τον ίεροδιάκονον Νι- 
κηφόρον, περί ών έν έπιστολή πρός τόν πατριάρχην Ιερεμίαν 
Bf έν έτει .1591, γράφει: «....μή έκεΐσε παραγενέσθαι δυνάμε- 
νος, τόν τε Σεραφείμ καί τόν Νικηφόρον, τή.ν τής γεένης ΐρο- 
φήν φημι, ούς τήν σήν παναγιότητα συν τή παρ’ αύτή συνό- 
δφ, ού ταΐς ψυχικαΐς, άλλά καί ταϊς τού [; σώματος] ποιναΐς 
καθυποβαλεΐν37 ήγούμην, δεδοικώς τήν συνοΰσαν αύτοΐς πονη- 
ράν φύσιν καί διαβολικήν θέλησιν38».

6. Τόν Γαβριήλ καί προηγουμένως κατά τό 1582—1583 
είχον συκοφαντήσει παρά τή Βενετική Δημοκρατία άνώνυμοι 
μέν, πιθανώς δμως ό Σεραφείμ ουτος καί ό Λαυρέντιος, ό έν 
τή τής πραγματείας ταύτης κυρία έπιστολή άναφερόμενος, περί 
ού έφεξής. Περί τής συκοφαντίας ταύτης ό Λάμιος γράφει δν· 
δ Γαβριήλ άπετάθη τω 1583 εις τόν πατριάρχην 'Ιερεμίαν έκ- 3

3') ’Αντί καϋ·' νποβαλαΐς· τό δέ σώματος ήμετέρα προαθήκη. 
") Lamius, αύτ. οελ. 116 πρβλ. καί 207.
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Γαβριήλ Σεβήροϋ ιστορική επιστολή 17

θετών ότι έλληνιστί συντεταγμένα γράμματα έξ δνόματος του 
πατριάρχου περί τοΰ Ημερολογίου, ατινα οι καλούμενοι «Σά- 
βιοι» παρέδωκαν τή Γαληνότατη Γερουσία, μετεφράσθησαν λα
τινιστί καί έξαπέστάλησαν είς Ρώμην, δ δέ Γαβριήλ έν τφ συν- 
αποσταλέντι γράμματι διεφημίζετο absurdorum operum ple- 
nus. Θεωρών αυτά ψευδώνυμα δ Γαβριήλ άπέστειλε τφ Ιερε
μία, έζήτει δέ άπάντησιν διαλύουσαν και καταδεικνύουσαν τήν 
κατ’ αύτοϋ έξυφανθεΐσαν σκευωρίαν39. Περί τούτου έ'γραψεν έξ 
Ένετιών τή 22 Φεβρουάριου 1583 «τφ σκευοφύλακι τής Με
γάλης Εκκλησίας» τα επόμενα: «....προς τούτοις δέ άντιβολοΰ- 
μεν σέ....ύπέρ ήμών φροντίσαι και συν τφ Μεγάλψ Λογοθέτη... 
ψεύδους γέμουσαν τήν καθ’ ήμών πεμφθεΐσαν εναγχος γραφήν 
άποδεΐξαι- και τούς ήμάς σκαιώς άτιμάσαντας και παρά τδ εί- 
κδς λοιδωρήσαντας, έναντίως άπασι τοΐς νόμοις βεβιωκότας και 
έπί τοΐς αίσχροΐς έρυθριάν ούκ έπισταμένους, τοΐς ενταύθα πά- 
σι φανερώς έκδηλώσαι....»' τή μεθεπομένη, 24 Φεβρουάριου, 
γράφων προς τον Μέγαν Λογοθέτην περί τών κατ’ αυτού «έχ- 
θρωδώς.... διακειμένων κα'ι δσημέραι πλημμύραν σκανδάλων .... 
κινεΐν ού διαλειπομένων» Ικτίθησι τά εξής: «οίδας ούς λέγω, 
τούς δυσγενεΐς, τούς συκοφάντας, τούς ψευδογράφους καί ψευ- 
δεξάρχους, τούς τήν άτιμον αυτών διαγωγήν διά γραμμάτων, 
φερόντων μέν πατριαρχικόν όνομα, ήκιστα δ’ όντων αληθών,— 
παρά γάρ τήν τού συνετωτάτου οικουμενικού έννοιαν καί άρί- 
στην αυτού θέλησιν ταΰτά γε πάντα γίγνεσθαι θαρρών ε?μί—, 
καλύπτειν ως οί'ονται, καταμηχανώνται· άλλ’ έλέγχονται άντι- 
κρυς οί παμμίαροι ύπ’ αυτής τής φύσεως καί τής φήμης, καί 
έκασταχοΰ υπό τού εαυτών βίου καταμαρτυρούνται καί ως τού 
ψέύδους γεννήτορες καί κακίας έφευρεταί, καί δόλου παντός 
καί φθόνου πίθοι μεμεστωμένόι αναφανδόν έκκηρύττονται, οίς ού 
δει πιστεύειν ή ραδίως καταπείθεσθαι, ώς κακούργους καί τού 
πονηρού κόμματος όντας, καί τής διαβολής.... θρέμματά τε καί 3

3®) Παρά Ααμίψ, έν τόμφ Max. Marg. κτλ. 1740, σ. 301.

" Έχκλ. Φάρος,, xcft, 7.Γ τεδ#. (Ίανονάριος) 1913 2
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18 Ξ. Α. Σιδερίδου

γεννήματα. Τοίνυν βοηθήσατε ήμΐν, μάλλον δέ τή αλήθεια....» ‘«,
7. Φέρομεν ήδη τον λόγον εις το έτερον πρόσωπον, τδ 

έν τή μετά χεΐρας επιστολή τοΰ Γαβριήλ άναφερόμενον, το 
όποιον ό ίεροδιάκονος Νικηφόρος, καθδ έπίτροπος τοΰ οικου
μενικού πατριάρχου άνέδειξεν αρχιεπίσκοπον τής Κύπρου. Ό 
Γαβριήλ έπώνυμον μόνον δίδει αύτώ, Δουκατάρην, παραλείπων 
τό κύριον όνομα, προσεπωνυμεΐ δέ «νέον Ούρσΐνον» καί είρω- 
νικώς, νομίζομεν, χαρακτηρίζει έν τή αυτή Ιπιστολή «ό καλός 
κάγαθός Ούρσϊνος»’ οΰδείς δεύτερος λόγος περί αύτοϋ άπαντα 
εις τάς περισωθείσας έπιστολάς τοΰ προϊσταμένου τής έν Βενε
τία ορθοδόξου έκκλησίας· άλλ’ άχρονολόγητος επιστολή τοΰ 
Διονυσίου Ινατηλιανοΰ, προσληφθέντος έν ετει 1588—1589 υπό 
τοΰ Γαβριήλ ώς έφημερίου τής είρημένης έκκλησίας Η, Απευ
θύνεται είς Γεώργιον Δουκατάρην, έν Κωνσταντινουπόλει ευρι
σκόμενον έχει δ’ ώς εξής :

«Δ'.ονυαίου Κατηλιανοΰ, 
τφ Γεωργίψ τφ Δουκατάρτρ

«Συγγνώμης σοί δέδωκα τής αμαρτίας, ήν ήμΐν εδειξας- 
καί γάρ διαφερόντως ήνιάθην, άκηκοώς τα καθ’ ήμών πλεΐστα 
των αίσχρώς καί παρά τήν άλήθειαν είρημενών σοι έν τώ ΣΓα- 
τριαργ/ίω' τήν δέ διατριβήν ήμών καί ήμάς αυτούς είδώς, οδκ 
έδει σε άνθρώποις βασκάνοις καί ψευδέσι καταπείθεσθαι, ους 
προς ήμάς έχθρωδώς διακειμένους εΰ οΐδας. Τοίνυν τρέψον 
σεαυτοΰ, καί γνώθι το πλημμεληθέν σοι· καί ορα μή δ’ αύθις 
κυριευθής ύπο τοιούτου, καί φρόντιζε καλώς τηρεΐν τούς πά
λαι τών φίλων καί κολλάσθαι νέοις»

Τήν μετά τοσαύτης παρρησίας καί έν χριστιανικά) όλως 
πνεύματι συντεταγμένην έπιστολήν ταύτην, φρονοΰμεν ότι άν 
ουχί έντολή, εξάπαντος όμως έν γνώσει τοΰ Γαβριή?,, έγραψεν 
ο Κατηλιανός, συγκατηγορηθείς καί αυτός έν τοΐς Πατριαρ-

’IJ) Lamias, Gabr. Sev. epistolae σ. 55, 59. — To κείμενον έχει αντί οίκον- 
ηεηκοΰ «οικονόμου» καί αντί α).Χ' ελέγχονται— «(U7.’ ί’γχονι'..

41) Ί. Βελούδης, ένθ' άν., σ. 70, 181, εκδ. 1893.
“) Lamias. Del erud. Max. Marg.. .. cpist. 1740, σ. 6S—69.

Α
.Π
.Θ
.



Γαβρ’.ή?. Σείήρου Ιστορική επιστολή 19

-χείοις, άφοΰ το περιεχόμενον αυτής καί τα κυριώτερα των ύπ’ 
.εκείνου λεγομένων αυμφωνοϋσιν οτι δέ ο Γεώργιος Δουκατάρης 
..έπωνυμεΐτο καί Ούρσϊνος, καί επομένως εν καί το αυτό πρόσω- 
:πον θεωρητέον, εϋρίσκομεν σαφή μαρτυρίαν παρά τφ κ. Κ. 
;Σάθφ, λέγοντι τα επόμενα: «Ό κ. Λάμπρος μοί έπέδειξεν έσχά- 
τως φυλλάδιόν τι τυπωθέν τψ 1588 έν Βενετία, καί περιέχον 
Ελληνιστί ίκετήριον λόγον Γεωργίου τοΰ Ούρσίνου, καί έτερον 
λατινιστί Νικολάου Ούρσίνου προς τον αύτοκράτορα Ροδόλφον 
καί τον συγγενή αυτών δοΰκα Γουλιέλμον Ούρσΐνον, έξορκιζο- 
■μένους ϊνα ένεργήσωσι προς άποκατάστασιν των άπό των σταυ- 
ροφορικών χρόνων μέχρι τής δθωμανικής εισβολής δεσποσάν- 
των έν Ήπείριρ Ουρσινών. Συγκείμενον τό τεύχος έκ σελ. 38 
άνευ άριθμήσεως έπιγράφεται «Γεωργίου Ούρσίνου τον Δου- 
καταρίου λόγος ίκετήριος είς τον θεόστεπτον καί πανσέβαστον 
βασιλέα, καί αύτοκράτορα άριστον καί μέγιστον Ροδοϋλφον 
δεύτερον, τον Καίσαρα1 έτυπώθή έν Βενετίαις παρά Φραγκίσκφ 
πών Ίουλιανών, αφπηλ— Παραλείπων τήν έν προοιμίψ προσ- 
φώνησιν παρατίθημι τά λοιπά τοΰ ίκετηρίου λόγου· Άνήρ Έλ- 
λην έγώ. άλλ’ έκ τής των Ούρσινών άρχαιοτάτης κατάγων τό 
-γένος σειράς, οϊ, προς τήν είς 'Ιεροσόλυμα στρατείαν μετά των 
κλεινών έκείνων ήρώων πάλαι παραγενόμενοι, κατά τήν Ελ
λάδα διά τινας αιτίας παρέμειναν ... » κτλ. «, 'Γπήρχον λοιπόν 
-τότε σύγχρονοι δύο Δουκατάριοι Ούρσΐναι. Νικόλαος καί Γε
ώργιος, αδελφοί μέν κατά τόνΣάθαν11, πατήρ δέ ό πρώτος τού 
δευτέρου κατά Ρωμανόν 1;'· "Οπως γνωρίσωμεν δέ αυτούς άκρι- 
€έστερον, δεν ένομίσαμεν περιττήν τήν έπομένην συνοπτικήν- 
άφήγησιν περί τής γενεαλογίας καί τών αξιώσεων αυτών. 43 44 45

43) Κ. Σάϋας, Έλλην. ’Ανέκδοτα, Άθήν. 1867, τ. Α ο. κδ', κέ. — Του αϋτοΰ, 
Ίουρκοκρ. 'Ελλάς, 'ΑΟ. 1867, α. 177—188, ένθα κλίνεται 6 Όροίνης, τοΰ ΟΟρσί- 
-vou— Τό φυλλάδιόν είδε καί ό Ίω. Ρωμανός, Γρατ'.ανός Ζώρζης, ’Αθήν. 1870 σ. 
.-284—285. Άτυχώς δεν σημειοΰται ό χρόνο; τής συντάξεως τών λόγων-

44) Τουρκ. Έλ., σ. 179.
45) Γρατ. Ζώρζης, σ. 2S1 εν σημ. 1.
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8. Κατά πρώτον παρατηροΰμεν, ώς καί άλλοτε εΓπομεν4",- 
ότι άπδ των χρόνων τών Κομνηνών όχι μόνον οί άνερχόμενοι 
είς τόν αύτοκρατορικόν θρόνον, άλλα καί τά μέλη τών δι’ Ιπι- 
γαμίας συγγενευουσών οικογενειών προσεκόλλων εϊς τά οϊκογε-- 
νειακά αύτών έπώνομα καί τά οπωσδήποτε σημαίνοντα συγγε-· 
νικά' κατά ταΰτα καί οί δεσπόσαντες τής Ηπείρου κατά τούς' 
τελευταίους χρόνους (1204—1358) τής Αιτωλίας, τής ’Ακαρ
νανίας, τών Νέων Πατρών, καί προσέτι Βασιλείς τινες τής Σερ
βίας έπί μακρόν κυριαρχήσαντες μέρους ή δλου τών χωρών 
τούτων, προσεπωνυμήθησαν ’Άγγελοι, Κομνηνοί, Δοϋκαι, Πα- 
λαιολόγοι, λόγο) συγγένειας πατρόθεν ή μητρόθεν μετά τών 
οικογενειών τούτων. Ό υιός τοΰ δεσπότου τής 'Ηπείρου Μι
χαήλ Β' Αγγέλου Δούκα Νικηφόρος Α' (1271 —1296) άπέ- 
κτησεν ένα υιόν, τον Θωμάν, διάδοχον δ’ αυτού γενόμενον, καί 
δύο θυγατέρας· νεωτέραν μέν τήν Θάμαρ, συζευχθεΐσαν Φίλιπ
πον, πρίγκηπα τοΰ Τάραντος, πρεσβυτέραν δε τήν Μαρίαν, συ
ζευχθεΐσαν τον Ίωάννην Α' Ούρσϊνον ή κατ’ άλλους Όρσίνην, 
κόμητα Παλατϊνον καί αύθέντην τής Κεφαλληνίας καί Ζακύν
θου, υιόν Ριχάρδου, διαδεξαμένου τον Ματθαίον Ούρσίνην, έλ- 
κοντα τό γένος έκ τής ιταλικής περιφανούς οικογένειας τών 
Ούρσινών (Ursinus) μέλος τής όποιας ήτο ό ύπό τό όνομα Νι
κόλαος Γ' χρηματίσάς άπό τού 1277 έως τού 1280 πάπας J. 
Gaeta Orsini.

Εϊς τον Δουκάγγιον, παρά τάς ενδελεχείς έρεύνας αυτού,· 
έμεινεν άγνωστον τό όνομα τών προγόνων τού Ίωάννου Α' Ουρ- 
σίνου καταγομένου έκ Γάλλου ευπατρίδου· άλλ’ εϊς τον Hopf, 
τον άκάματον έρευνητήν τών έπισήμων μεσαιωνικών άρχείων- 
τής Μεσημβρινής Ευρώπης, έγένετο γνωστή όλόκληρος ή γενε
αλογία τού στέμματος τής κομητείας τών δύο τούτων νήσων, 
άπό τού Βρεντησιώτου Μεγαρίτου ή Μαργαριτόνου, ναυάρχου 
τού στόλου τού έν έτει 1185 έκπλεύσαντος τής Σικελίας κατά 40

40) Έλλ. Φιλολ. Σύλλογος, Άρχ. ΙΙαρ. Κ'—Ιίθ' τόμου, σ. 23.
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-τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Α' τοΰ Κομνηνοΰ ύπέρ τοΰ ’Α
λεξίου Κομνηνοΰ, καί καταλαβόντος μετά τήν άλωσιν τοΰ Δυρ
ραχίου τάς έν λόγψ νήσους, έως τοΰ τελευταίου δεσπότου τής 
'Ηπείρου Νικηφόρου Β', έκμετρήσαντος τδ ζήν έν έτει 1358. 
*Τδν μνημονευθέντα Θωμάν «δεσπότην ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας», 
διάδοχον τοΰ Νικηφόρου Α', έδολοφόνησεν ’ό έκ τής άδελφής 
,-αύτοΰ Μαρίας άνεψιός Νικόλαος Ούρσϊνος, έν έτει 1318, συναι
ρέσει τοΰ πατρος αύτοΰ Ίωάννου Α' Ούρσίνου· έπειδή δέ καί ό 
•Θωμάς καί ή άδελφή αύτοΰ θάμαρ ή πριγκήπισσα τοΰ Τά· 
φαντός, τψ 1311 άποθανοΰσα, δέν άφήκαν διάδοχον, τδ δεσπο- 
τάτον τής ’Ηπείρου περιήλθεν εις τήν κυριότητα τοΰ οίκου 
τοΰ κόμητος Παλατίνου καί αυθέντου τής Κεφα\λήνιαζ καί Ζα
κύνθου, δηλαδή των Ούρσινών. Κατ’ άκολουθίαν ό Νικόλαος 
Θύρσΐνος, ό δολοφόνος, δχι μόνον κατέλαβε τάς κτήσεις τοΰ 
Θωμά, άλλά καί τήν χήραν αύτοΰ "Αννην, θυγατέρα τοΰ αύ- 
τοκράτορος Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγου (Δούκα, ’Αγγέλου, Κο
μνηνοΰ) ένυμφεύθη, τιτλοφορηθείς «δεσπότης τής Ρωμανίας»· 
έν τή ίδιότητι ταύτη έχάρισεν εις τήν Βενετικήν δημοκρατίαν, 
•ήτις όμως άπεποιήθη, κατά τδ 1320 έτος, τδν Βουθρωτόν, τοΰ 
-οποίου τά ιχθυοτροφεία παρεΐχον χιλίων πεντακοσίων λίτρων 
έτησίαν πρόσοδον17. Τψ 1323 έδολοφονήθη ό Νικόλαος ύπδ 
τοΰ νεωτέρου αύτοΰ άδελφοΰ Ίωάννου Β' Ούρσίνου, συζύγου 
"’Άννης, θυγατρδς τοΰ πρωτοβεστιαρίου ’Ανδρονίκου Παλαιολό- 
·γου· ό ’Ιωάννης ούτος σφετερισθείς καί τής θείας αύτοΰ Θά- 
jxap τής πριγκηπίσσης Τάραντος καί «δεσποίνης τής Ήπει
ρον» τάς προικψας κτήσεις, έτιτλοφορήθη «Κόμης Παλατΐνος 
Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου καί δεσπότης ’Ηπείρου»18, προσε- 
τιωνυμηθείς καί Δούκας καί Κομνηνός13, καί ως έ πατήρ αύ- * **)

*7) Ία>· Ρωμανός, περί Βουθρωτοϋ, εν Δελτ. τ. Ιστ. καί έθν. ίτ. τ.Έλλάίος, Γ”, 
.σ. 556.

4β) Τ. Νερονζαος, Χριστ. Άθήναι, εν τψ αΰτφ Δελτίψ κτλ. Δ', σ. 107, 108, 
147, 152—3, 165 —Ducange, Hist, de C- Pie, 6ι6λ. VII, § XX.

**) Κανταχουζηνός, 6ι6λ. Β', § 32.—Mikl. et Muller, A. P. C. I, 171·— Ία>. 
.Ρωμανός, Γρατ. Ζώρζης, σ. 231.
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τοΰ ’Ιωάννης Α' καί δ αδελφές αύτοΰ Νικηφόρος προσήλθε' 
καί οΰτος είς την ορθόδοξον εκκλησίαν,· ματαίως προσπαθή- 
σανχος του πάπα Ίωάννου ΚΒ' δπως έπαναγάγη αυτόν είς τόν 
καθολικισμόν5". Τον Ίωάννην υποπτευόμενη ή σύζυγος ’Άννα,· 
είτε εκ φιλαρχίας ώθουμένη, έδηλητηρίασε τφ 1335, καί κα- 
τέστη, διατάγματι τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει κρατοΰντος, κη·- 
δεμών τοΰ επταετούς, ή κατ’ άλλους ένδεκαετοΰς υίοΰ αύτής- 
Νικηφόρου Β’ Ούρσίνου, Δούκα προσέτι κα λουμένου υπό των 
ιστορικών52- ουτος, μετά βραχεΐαν καταναγκαστικήν διαμονήν 
παρά τφ πρίγκηπι τοΰ Τάραντος, ζητηθείς ήλθεν είς την Ά- 
καρνανίαν καί Αιτωλίαν''3, καί έπειτα ένυμφεύθη, έφηβος μό
λις, τήν θυγατέρα τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου Καντακουζηνοϋ» 
Μαρίαν· έπί δλίγον χρόνον διοικήσας τήν Θρφκην, άπεχώρησε 
καί άνέλαβε τό πατρικόν δεσποτάτον τής ’Ηπείρου, έκδιώξας: 
έκεΐθεν τον Συμεώνα, τον μετέπειτα βασιλέα τής Σερβίας· μα-- 
χόμενος δέ κατά των ’Αλβανών ήχμαλωτίσθη καί έθανατώθη 
έν Ιτει 1358 μάλλον ή 13 5 7 54 τριετίαν ή διετίαν μόλις δε- 
σπόσας τής κληρονομικής αύτοΰ χώρας' συνέβη δέ τοΰτο περί 
τόν ποταμόν Άχελφον, ένθα κατ' ’Οκτώβριον τοΰ 1304 έπί ένα- 
μήνα διατρίψας καί δ ’Ιωάννης Α', κόμης Κεφαλληνίας, πο-- 
λεμών τόν γυναικαδελφόν καί τήν πενθεράν αύτοΰ άπήλθεν' 
«ούδέν άλλο κομισάμενος είμή τήν αισχύνην τών κακώς πε
πραγμένων»’’5. θανατωθέντος τοΰ Νικηφόρου Β· Ούρσίνου, ή 
"Αρτα καί τά 'Ιωάννινα παρεδόθησαν τφ 1359 είς τόν αύθις 
έπιδραμόντα τήν ’Ήπειρον Συμεώνα, τίτλον λαβόντα, «έν Χρι- 
στφ τφ Θεφ πιστός βασιλεύς καί αύτοκράτωρ Ρωμαίων καί

50) Τήν παρ’ Άραβαντινφ Χρον. Ήπ. Α', 109 περί τοΰ Ίωάννου Α' εϊδηοιν 
άμάρτυρον λέγει 6 Ρωμανός (σελ. 222, οημ. 1), καί αναφέρει τάς άλλας έκ τοΰ· 
Χόπφ (σ. 225, 230—231).

5ί) Κανταχουζηνός, βιδλ. Β' § 31—33.—’Ηπειρωτικά, έκδ. Βόν., σ. 213.
Μ) Ducange, Ινθ. άν. VIII, § IV.
Μ) ’Ηπειρωτικά, έκδ. Βόν., σ. 281, 315.
”) Ί<°- Ρωμανός, Γρατ. Ζώρζης, ο. 195. Ό ουγγραφευς φαίνεται μή άντι-' 

ληφθείς τήν εν τή Κονγκέστα φράοιν a la contree de la Quello, ουσαν de 1Ά- 
φΐε11θ=’Αχελψου.
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Σερβών 6 ΙΙαλαιολόγος»καί νυμφευθέντα την Θωμαιδα, θυ
γατέρα τοΰ Ίωάννου Β' Ούρσίνου Δούκα και της ’Άννης, θυ- 
γατρός τοΰ ρηθέντος πρωτοβεστιαρίου Ανδρονίκου Παλαιολό- 
γου, άδελφήν δέ τοΰ τελευταίου δεσπότου της ’Ηπείρου Νικη
φόρου Β' Δούκα. Ή έκ τοΰ γάμου τούτου γεννηθεΐσα ’Αγγε
λική προσεπωνυμήθη Δούκαινα, ΙΙαλαιολογίνα Βασίλισσα· αυτή 
συνεζεύχθη τον Θωμάν, υιόν τού Πρελούμπου, υπό τοΰ πενθε- 
ροΰ αυτού Συμεώνος καταστάντα ηγεμόνα των Ηωαννίνων, ένθα 
τψ 1395 άπέθανεν'·7. Άλλ’ έν τψ μεταξύ τούτψ αί χώραι ’Η
πείρου, Θεσσαλίας, Αιτωλίας, ’Ακαρνανίας, συνεχώς ήλλασσον 
κυρίους κατά τμήματα· οΰτω δέ έκυριάρχησαν αυτών οΕ τοΰ 
Βυζαντίου αύτοκράτορες, οι δεσπόται Ηπείρου, οι δοΰκες Δυρ
ραχίου έκ τοΰ Άνδεγαυϊκοΰ οίκου Φιλίππου τοΰ Ταραντίνου- 
δστις έτιτλοφορεΐτο υιός τοΰ βασιλέως τής Σικελίας καί τοΰ 
Ίγχραντος, δεσπό:ης τής Ρωμανίας, αύθέντης τοΰ Δυρραχίου 
καί τοΰ Βασιλείου τής Αλβανίας·’'1—,οί ιθαγενείς άρχηγοί (Θώ 
-ή) Τόπιας, Μπούας, Γκίνης, οΕ τής Σερβίας βασιλείς καί έπί 
τέλους οί οθωμανοί έπί Σουλτάνου Βαγιαζήτ Α' τοΰ Γιλτιρίμ. 
Κατά ’Ιανουάριον δέ τοΰ έτους 1301=κτ. κ. 68G9, Ενδ. ιδ', ο 
Συμεών διά χρυσοβούλλου έπεκύρωσεν εις τον μέγαν κοντόσταυ- 
λον Ίωάννην Τούφαν Ούροΐνον Αονκαν άπεράντους κτήσεις 
έν Ήπείρφ, προκεκυρωμένας είς αυτόν διά χρυσοβούλλου «τοΰ 
αύθέντου καί βασιλέως κυροΰ Στεφάνου» (τοΰ έπιλεγομένου 
Δούσαν, 1331—1354) ως έκεΐνο διαλαμβάνει·’·". Ό Συμεών λέ
γει έν τψ είρημένφ χρυσοβούλλψ δτι πυρποληθέντων έν νΑρ- 
τη τών χαρτιών καί δικαιωμάτων (ίσως διαταγμάτων), δσα κα- * 5

50) ΙΙερί του τίτλου τούτου έγραψεν 4 Μονοιοξνδης, ώ: γράφει 4 Σ. Οικονό
μου έν σ. 490 τοΰ ΙΖ' τόμ. τής Πανδώρας (1S67), καί ό Άραβαντινό;, Χωρογρ- 
’Ηπείρου, ,τ· Α' σ. 132, αημ. 1.

5,1 Ηπειρωτικά, α. 214, 216, 235.
se) Ducange, αύτ. VI,§ 26.
5β) Έδημοσιεϋθη τό πρώτον έν έτει 1686. Άραβαντινό;, αΰτ· Β’ σ. 311—315. 

—Ρωμανός, ένθ. άν. σ. 282, αημ. 3, ένθα υποδεικνύει τούς πρό τοΰ Άραβαντινοΰ 
καί μετ’ αυτόν δημοαιεύσαντας τό χρυσόβουλλον καί 283.— Σεραφείμ, μητρ. 'Ap- 
της, Δοκίμιον κτλ. έν Άθήν. 1884, σ. 335—338.
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τεϊχεν Ανέκαθεν ο Ιωάννης Τσάφας Ούρσΐνος Δούκας «έξ αυ
τών τών άγιων βασιλέων00 και δεσποτών έκείνων και αύθεντών 
της βασιλείας μου» άνηνέχθη ούτος αύτψ, τοΰ όποιου ήτο σύν
τεκνος καί κοντόσταυλος. Έκ τής υπό τοΰ Καρόλου Χόπφ ά- 
νευρέσεως τών έγγραφων περί τών Ούρσινών, τών αύθεντών τής 
Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου καί τής περί αυτών σπουδαιότατης 
πραγματείας τοΰ Ίω. Ρωμανοΰ έν σελ. 116—286 τοΰ πονή
ματος αύτοΰ «Γρατιανός Ζώρζης» άναιροΰνται πάσαι, φρονοΰμεν, 
αί είκασίαι τοΰ Άραβαντινοΰ περί τοΰ Ούρσίνου Τσάφα Δούκα 
(αύτ. σ. 306, σημ. 1), καθώς καί ή γνώμη τοΰ Μηλιαράκη, 
καθ’ ήν οί Άρκουλ( = δ)άδες έκλήθησαν Ursini"', τό έμβλημα 
τών οποίων περιελάμβανεν άρκτους'’-.

9. Έκ τής γενεαλογικής καί ιστορικής ταύτης εκθέσεως 
έξάγομεν, δτι οί άπόγονοι τοΰ καταλαβόντος τώ 1185 την Κε
φαλληνίαν καί τήν Ζάκυνθον Γάλλου έκείνου ευπατρίδου, οί 
Ούρσΐναι, συνδεθέντες δι’ έπιγαμιών μετά τών οικογενειών Δού
κα, ’Αγγέλων Κομνηνών, τών δεσποτών τής ’Ηπείρου, Καντα-

β0) Ό Pigniatore, memorie storiche e critiche del’isola di Cefalonia, Cor
fu, 1888 (τ. 2), λέγει (τ. A' 74, 76) dellimperatori dei Oreci in Oriente, δηλα
δή τών έν Κ)πάλει ήσαν παρακεχωρημέναι αί κτήσεις τψ Δοΰχαρ Τοάφφ Όρσίνη, 
έπόμενος, φαίνεται, τψ Πετριτζοπονλω. ώς μυθοπλάστη έλεγχομένψ ΰπά τοΰ Ρωμα
νοΰ, έν σημ. 1 τής σ. 283 τοΰ Γρατ· Ζώρζου.

β1) Δελτίον τής ίστ. καί Έθνολ. Έτ. τής 'Ελλάδος, τ. Δ', a. 452.
Μ) Ουιλλιαμ Μί/./.εο, 'Ιατορ. τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, μεταφρ. Σπ. Λάμ- 

r.pou, έν Άθήναις, 1909—1910, τ. Α', σ. 358. — Εσχάτως (άρχομένου Σεπτεμβρίου 
1912) έγραφον αί έφημερίδες δτι εις τόν Υπουργόν τών Οικονομικών τής Ελλάδος 
έκοινοποιήθη διά δικαστικού κλητήρος άπόφαοις του Δικαστηρίου τής Νεαπόλεως 
καταδικάζουσα τό 'Ελληνικόν κράτος έρήμην εις τήν άπόδοσιν σχεδόν άπάσης τής 
Θεσσαλίας εις τόν πρίγκηπα Νικόλαον τής Καποϋης, εις τήν έντοκον καταβολήν 
από τοΰ 1831 έτησίως 100,000 δραχμών, δτε ή 'Ελλάς «κακώς καί άνευ οΰδενός δι
καιώματος κατέλαβε τήν εις αυτόν άνήκουσαν χώραν» καί εις τά έξοδα τής δίκης. 
Ό ένάγων διατείνεται δτι κατάγεται άπά τόν Νέμαγον Παλαιολόγον Όρβίνι'Άγγε
λον Κομνηνόν, καί δτι είναι απόγονος τών τελευταίων τής Κωνσταντινουπόλεως 
αύτοκρατόρων καί έπομένως τοΰ οίκου δστις ήγεμόνευεν έπί τε τοΰ Μωρέως (Πε- 
λοπονήσου) καί τής Μεγαλοβλαχίας (Θεσσαλίας), άντιποιοϋμενος δ’ ώς έκ τούτου 
δικαιώματα Ιδιοκτησίας έπί τής θεσααλικής γής, θεωρεί τό ‘Ελληνικόν Κράτος 6πό· 
χρεών ν’ άναγνωρίση ταΰτα, συμφώνως πρός τήν συνθήκην τής καταλήψεως τής 
Θεσσαλίας.
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κουζηνών καί Παλαιολόγων, βασιλέων τής Κωνσταντινουπό
λεως, και προσελθόντες είς τήν δρθόδοξον έκκλησίαν, έκυρι- 
άρχησαν καί τής Ηπείρου, μέρος αυτής σφετερισθέντες' ότι ό 
τελευταίος δεσπότης Νικηφόρος Β', πατρόθεν Ουρσΐνος, μητρό
θεν Δούκας, αίχμαλωτισθείς καί θανατωθείς τψ 1357, άπεβίω- 
σεν άτεκνος· καί δτι 6 πρώτος έξάδελφος03 αύτοΰ Ιωάννης 
Τσάφας Ουρσΐνος Δούκας κατέστη κύριος τής νήσου Λευκά- 

•δος καί πολλής χώρας τής ’Ηπείρου κατά τδ έν ετει 1361 έκ- 
δεδομένον χρυσόβουλλον. Μετά παρέλευσιν δύο αιώνων οι άπό- 
γονοι αύτοΰ Νικόλαος Ουρσΐνος Δουκατάρης καί Γεώργιος Ούρ- 
σΐνος Δουκατάρης, τήν πατρίδα Άμβρακιώται, άνηνέχθησαν είς 
τον αύτοκράτορα τής Γερμανίας Ροδόλφον Β' (1571 —1612) 
καί τδν συγγενή αυτών Γουλιέλμον Όρσίνην, δοΰκα τοΰ Ros- 
senberg καί Cremai, διά τοϋ μνημονευθέντος Εκετηρίου λόγου, 
έξαιτούμενοι τήν άποκατάστασιν είς αυτούς τών προγονικών 

■κτήσεων καί τοΰ τίτλου Παλατίνου Κόμητος· είς άπόδειξιν τής 
-καταγωγής ό Γεώργιος λέγει: «’Εγώ γάρ, ώ Καΐσαρ, ι'να μή 
τάχα λήρον τινα καί φένακά με είναι ύποτοπάσης, τάς καθολι
κές σοι τών γραφών προσεκόμισα, χρυσαΐς έγκεχαραγμένας 
σφραγΐσιν, έν αίς τοΐς έμοΐς δισπάπποις, άλλως τε ’Ιωάννη Ζάφψ 
τψ Ούρσίνψ, μεγάλψ τής τών Σέρβων αύλής κοντοσταύλψ, παρά 
τών τής Ελλάδος τε καί Σερβίας αρχόντων καί δεσποτών έκεί- 
νων τών τόπων, ή αρχή μετά καί τοΰ τίτλου τοΰ Δούκα, δέ- 
οοταί τε καί έπιβεβαιοΰται, ώςπερ- αύτών τών γραφών κατα
φανές έστί. ...» r,i. Διατί δμως ούτοι αντί Δούκα έπωνυμοΰνται 
Δουκατάριοι, Δουκατάραι; μήπως το έπώνυμον τοΰτο προήλθεν 
Ικ συνθέσεως τών έπωνύμων τών δύο οικογενειών Δούκα καί 
Ταραντος, τοΰ Δούκα δεσπότου τής ’Ηπείρου, καί τοΰ πρίγκη- 
πος τοΰ Ταραντος, τοΰ οποίου ή σύζυγος ή πριγκήπισσα θά- * **)

) Ιω. Ρωμανός, αυτ. σ. 283. Πρβλ. καί τόν εν τέλει τοΰ έργου έπισυνα- 
■ φθέντα γενεαλογικόν πίνακα τίΰν κομητών τής Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, τόν 
•δπό Χόπφ καταρτισθίντα.

**) Κ. Σά&ας, Τουρκ. Ελλάς, σ. 180.
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μαρ, ή θυγάτηρ τού δεσπότου Νικηφόρου Δούκα, είχε κτήρεις·' 
έν τη Ήπείρφ, διό και δέσποινα Ηπείρου έτιτλοφορεΐτο, καί· 
της όποιας οί απόγονοι κατέσχον καί μέρος αυτής; ή μήπως 
έχη σχέσιν προς τό πολίχνιον Δουκάται,· τό παρά την Αυλώνα 
κείμενον;'"'. Άγνοοΰμεν δέ έάν ούτοι έχωσί τι κοινόν προς τον 
ναύαρχον Orsini, οστις «περί τα τέλη του ις-’ αίώνος (1598) 
άγων στόλον τοϋ Μεγάλου Δουκός τής Τοσκάνης κατέλαβε μέν 
τήν νήσον Χίον, άλλ’ ένεκα λαίλαπος άναγκασθείς ϊν’ άπομα- 
κρυνθή, έγκατέλιπεν είς φρουράν τής νήσου πεντακοσίους στρα- 
τιώτας, τούς οποίους οί άμέσως έπειτα άνακτήσαντες αυτήν 
οθωμανοί έν στόματι μαχαίρας διεπέρασαν"°.- Είς τον Γεώργιον- 
τούτον, τον είς άδηλον χρόνον γράψαντα τον έν έτει 1588 τύ-- 
ποις έκδοθέντα ίκετήριον λόγον προς τον αύτοκράτορα Ροδόλ
φον, απευθύνεται πιθανώτατα ή έν τοΐς άνω παρατεθειμένη έπι- 
στολή τοϋ Διονυσίου Κατηλιανοΰ* συμπεραίνομεν δ’ έκ τών περί 
αυτού είρημένων, δτι ήτο κοσμικός μάλλον παρά κληρικός. 
Άλλ’ άρά γε δ έν τή έπιστολή τού Φιλαδέλφειας άνευ κυρίου 
ονόματος άναφερόμενος Ούρσϊνος Δουκατάρης, ό υπό τού ίερο- 
διακόνου Νικηφόρου χειροτονηθείς άρχιεπίσκοπος Κύπρου, δύ- 
ναται νά ήναι ό Νικόλαος, ό αδελφός ή πατήρ τού Γεωργίου, 
ό λατινιστί γράψας τον περί τού αυτού θέματος ίκετήριον λόγ.ον; 
φρονοΰμεν, δτι δύνανται νά ταυτισθώσι τά δύο ταΰτα πρόσωπα, 
λαμβάνοντες ύπ’ δψει δτι, δ Νικόλαος καταταχθείς είς τον κλήτ 
ρον έλαβε νέον όνομα, κατ’ έθιμον, άρχόμενον διά τού αυτού 
πρώτου γράμματος τού κατά κόσμον δνόματος αυτού, καί άφ: 
ετέρου δτι υπάρχει μνεία Νεοφύτου αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κατά τό 1587 έτος, μη σημειουμένου έν τοΐς καταλόγοις τών 
άρχιεπισκόπων, ούδ’ έν ταΐς ίστορίαις τής έκκλησίας Κύπρου 
άναφερομένου. Πριν δέ περί αυτού ομιλήσωμεν, είπωμεν πόθεν 
δ ίεροδιάκονος Νικηφόρος, μάλλον δ’ ή Εκκλησία Κωνσταντι
νουπόλεως είχε δικαίωμα χειροτονίας αρχιεπισκόπου Κύπρου.

2G Ξ. Α. Ζιδερίδου

°4) Άραβαντινός, Χωρογρ. ’Ηπείρου, τ. Β' σ. 45. 
eo) Κ. Σάΰας, ενΟ’ άν. σ. 184.
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Γαβριήλ Σεβήρου Ιστορική επιτολή 27

10. Ή όρθόδοξος εκκλησία τής Κύπρου άπώλεσε την ανε
ξαρτησίαν αυτής, δτε ή νήσος είχε πωληθή είς τον βασιλικόν 
οίκον των Λουσινιανών ύπό τού τάγματος των Templiers= 
Ναϊτών, καί ύπεδουλώθη αντί προνομίων τινών είς την εκκλη
σίαν τής Ρώμης, μέχρις ου, φθίνοντος τού έτους 1571, έκδιω- 
χθέντων των έν ετει 1474 κληρονομησάντων την νήσον Βένε
των, κατεκτήθη αυτή ύπο των ’Οθωμανών οι ορθόδοξοι τότε 
προσελθόντες παρά τφ μεγάλψ βεζύρη Μεχμέτ πασά έζήτησαν 
την άπονομήν των έπισκοπών τής νήσου είς έγχωρίους Ορθο
δόξους ιερείς καί την χειροτονίαν αυτών υπό τοΰ πατριάρχου 
τής Κωνσταντινουπόλεως· άμφότεραι αί αιτήσεις αΰται έγένοντο 
δεκταί, δύο δέ μοναχοί έπεζήτησαν ταυτοχρόνως τήν κατάλη- 
ψιν τοΰ άρχιεπισκοπικοΰ αξιώματος· δ μέν είς, άνευ μεσολα- 
βήσεως τοΰ πατριάρχου, ένεργήσας παρά τφ Σουλτάνψ, διάγοντι 
έν Άδριανουπόλει κατ’ δκτώβριον-νοέμβριον τοΰ 1571 111 έπέ- 
τυχεν ό δ’ έτερος φιλικώτατα πρός τόν πατριάρχην έχων καί 
δΓ αύτοΰ ένεργήσας, ύπερίσχυσε καί ήνάγκασε τόν άλλον είς 
παραίτησιν μέν από τοΰ άρχιεπισκοπικοΰ αξιώματος, παραδο
χήν δέ τοΰ τής έπισκοπής Πάφου- πρώτος λοιπόν μετά τήν 
δθωμανικήν τής νήσου κατάκτησιν αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήτοι- 
Κωνσταντίας νέας Ίουστινιανής έχειροτονήθη ό Κύπριος τήν 
πατρίδα Τιμόθεος ύπό τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Μητροφά- 
νους Γ' τοΰ άπό Καισαρείας, πραγματοποιηθείσης οΰτω τής 
περί τούτου αίτήσεως τών Κυπρίων έντεΰθεν δ’ άρχονται υφι
στάμενα τά τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δίκαια τοΰ 
χειροτονεΐν τόν Αρχιεπίσκοπον Κύπρου, άνομολογούμενα υπό τοΰ- 
νομοταγοΰς έκείνου Γαβριήλ Σεβήρου καί Αναγνωριζόμενα ύπ’ 
αύτοΰ έν τφ έπιτροπικφ άξιώματι τοΰ Νικηφόρου τοΰ ίεροδια- 
κόνου («πράγμα μέν τιρόντι αύτφ άνήκον», ώς έν τή άνω επι
στολή είδομεν λεγόμενον), έτι δέ καί ύπό τοΰ έπιτροπικώς τόν

β7) Κατά τόν Σελανιχή Μουοταφα 6 Σουλτάνος έξήλθε τής Κωνσταντινουπό
λεως μεταβαίνων εις Άδριανοϋπολιν μεσοΰντος Τζεματζι-ουλ-εβέλ τοΰ. 97U, (5 · 
Οκτωβρίου 1571)· ταρίχ, σ. 107 Ικί. Κ)πόλεως.
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οικουμενικόν θρόνον κυβερνήσαντος περικλεούς έκείνου πατρι- 
άρχου Αλεξάνδρειάς Μελετίου τού Πήγα. Ή χειροτονία τού 
Τιμοθέου έτελέσθη, κατά τον Ύψηλάντην έν έτει «Θεογονίας 
1571, χιτζρέ 979»· τό αραβικόν τούτο έτος έληγε τή 14ig 
Μαΐου 1572, ό δέ πατριάρχης Μητροφάνης παρητήθη τή 4η 
τού Μαΐου τού αυτού έτους "8* επομένως μεταξύ τού Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου 1571 έγένετο ή χειροτονία τού Τιμοθέουr,,J. 
Ό Τιμόθεος ώς αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπογράφεται έν συνο
δική πράξει πατριαρχική τού έτους 1575, χρονολογουμένη 
μηνί Τουλίω ίνδ. γ' 7ϋ· πότε άπέθανε, τίς έγένετο διάδοχος 
αυτού αγνοείται· υπάρχει μόνον γνωστόν έξ έπιστολών τού πα- 
τριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Μελετίου τού Πήγα δτι ό αρχιεπισκο
πικός θρόνος προ τού Μαΐου τού 1592 διετέλει έν χηρεία, θα- 
-νόντος τού άρχιεπισκόπου, ού δεν άναφέρεται τό όνομα. Καθ’ 
■ημάς ό θανών πρέπει να ήτο ό Νεόφυτος, ό Ούρσΐνος Δουκα- 
τάρης, ό έν έτει 1587 χειροτονηθείς, ώς δ πρώτος Τιμόθεος, 
έν Κωνσταντινουπόλει, δπό τού Εεροδιακόνου Νικηφόρου, έπι- 
τρόπου τότε όντος τού πατριάρχου Ίερεμίου Β' καί κυβερνών- 
τος έν όνόματι τούτου τό οικουμενικόν πατριαρχείον κατά τάς 
ήμετέρας έρεύνας δ Πατριάρχης Ιερεμίας ό Β' έφθασεν έκ 
Ρόδου είς τήν Κωνσταντινούπολή κατά τον Ιούνιον τού 1587, 
καί μετά δύο μήνας, τό πολύ, πρό τής λήξεως τού 7095 έτους 
από κοσμογονίας (1 7βρίου 1586 — 31 Αύγούστου 1587) ά- 
πήλθεν έκ Κωνσταντινουπόλεως είς Ρωσσίαν έπεται λοιπόν δτι 
ή χειροτονία τού Δουκατάρη έτελέσθη κατά τούς τελευταίους 
μήνας τού 1587. "Οτι δέ ό κατά τό έτος τούτο άρχιεπίσκοπος

ee) Crusins, Turcogr., σ. 176 — 177.
Μ) Lequien, Or. Chr., x. II αχ. 1054. — Μελέτιος, Έκκλ. Ίατ., 6κβ. 1754, τ. 

•Γ' σ. 401.— Άϋ. Κ. Ύψηλάνζης, Τά μ. τ· άλωαιν, σ. 105. — Φίλιππος Γεωργίου, 
ΕϊΒ- Ιατ. π. χήί έκκλ. Κύπρου, ’Αθήν. 1875, σ. 70, δστις φαίνεται ίυσπιστιδν ή 
άμφιβάλλων έπΐ τής αίτήσεως των Κυπρίων περί τής χειροτονίας των επισκόπων 
τής νήσου δπό χοΰ πατριάρχου Κων)πόλεως- άλλα τά τότε καί χά έφεξής μέχρι 
τινός γενόμενα, περί ών καί αυτός αναφέρει έν βελ. 70 — 86, ίιαλύουσι πάσαν 
αμφιβολίαν.

,0) Τό Κανονικόν 8ίκαιον....Σινά...έν Κ)Πόλει 1868, σ. 9·
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Γαβριήλ Σίδηρου Ιατορική έπιατολή 29

Κύπρου ήτο Νεόφυτος εΰρομεν μαρτυρίαν είς τά Σουηδικά Χρο
νικά τοϋ Μαρτίνου Κρουσίου· λέγει ούτος οτι τή 31 ’Ιανουά
ριου 1589 είχε φθάσει είς Τυβίγγην "Ελλην τις Κύπριος έκ 
Φαμαγούστης, Στέφανος Αάσκαρης ονομαζόμενος, κομίζων συ
στατικά γράμματα εν μέν άπό 1ης ’Ιανουάριου 1588 τοϋ πα- 
τριάρχου 'Ιερεμίου71 άλλο δέ Νεοφύτου άρχιεπισκόπου Νικο- 
σίας72, ούτως ύπδ των Δυτικών καλούμενης τής Λευκωσίας^ 
έδρας τοΰ αρχιεπισκόπου Κύπρου. Έπί τής μαρτυρίας ταύτης 
στηριζόμενοι παραδεχόμεθα οτι λήγοντος τοΰ έτους 1587, άπόν- 
τος τοΰ οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Β' Ικ Κων
σταντινουπόλεως, ό έπίτροπος αύτοΰ Νικηφόρος έχειροτόνησεν 
άρχιεπίσκοπον Κύπρου, τον Νικόλαον Ούρσΐνον Δουκατάριον, 
ίερωθέντα καί μετονομασθέντα Νεόφυτον, «πράγμα μέν τώ δντι 
αύτώ άνήκον ποιήσας, μεγάλην δέ ζημίαν καί σκάνδαλον καί 
άτιμίαν έπί τώ δυστΰχεΐ πάντως προσεπιφέρον γένος...» καί 
«τοΐς άθλίοις έκείνοις (Κυπρίοις) ως άλλην ακρίδα ή χάλαζαν 
ή, βέλτιον φάναι, λοιμού άνάλωσιν βαρυτέραν έξέπεμψαν», ώς 
έν τή επιστολή ό Γαβριήλ λέγει. Έξ αυτής δέ καί τής άλλης 
τοΰ Διονυσίου Κατηλιανοΰ, τής ανωτέρω παρατεθείσης, γνωρί- 
ζομεν την έν Κωνσταντινουπόλει παρουσίαν τών άδελφών Δου- 
καταρίων καί την έν τφ πατριαρχείω καταλαλιάν αυτών κατ' 
άμφοτέρων, Γαβριήλ καί Διονυσίου. Το γεγονός τής χειροτο- 
νίας ταύτης άπαρατήρητον καί άμνημόνευτον έμεινεν είς τούς 
ιστορικούς τής έκκλησίας τής Κύπρου, είς τούς μέλλοντας δ’ 
άπόκειται ή έπιβεβαίωσις ή ή άκύρωσις τών υφ’ ημών έν τοΐς 
άνω έκτεθέντων.

10. Περί τοΰ έν τή μετά χεΐρας έπιστολή άναφερομένου 
Λαυρέντιου δέν εΰρομεν άλλαχοΰ μνείαν έξ ών ό Γαβριήλ περί 
αύτοΰ λέγει έξάγομεν οτι, έχων πλαστά πατριαρχικά γράμματα

7Ι) Μήτοι τοϋ έπιτρόπου αύτοΰ Νικηφόρου;
7!) Μ. Crnsius, Annales Suevici, Francforti MDXCVI, 1. XII, part. Ill, C. 

XXXVI; t. Ill, p. 821.—Καί παρά Σά&η μνημονεύεται έν τώ καταλόγω τών συγ" 
χρόνων ιεραρχών ( Νεόφυτος Λευκωοίας» έξ άίήλου ήμΐν πηγής (σελ. ήγ' τοΰ Βιο" 
γραφ. σχε5. περί....'Ιερεμίου Γ”, έν Άθήναις 1870).
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•και σφραγίδας, περιήλθε τήν Δυτικήν Ευρώπην συλλέγων ερά
νους υπέρ των εκκλησιών τής ’Ανατολής δήθεν, οτι συνέλεξε 
μέγα ποσόν, τδ όποιον καί έσπατάλησε, καί οτι κατήντησεν είς 
τήν Φλωρεντίαν, ένθα μεταβάς ό Γαβριήλ, ώς έπίτροπος βε
βαίως τοΰ -οικουμενικού πατριάρχου, κατέσχε τα πλαστά γράμ
ματα καί τάς σφραγίδας, επί παρουσία τοΰ εφημερίου Παρθε

νίου καί αυτοΰ τοΰ Ούρσίνου εύρεθέντος κατά τύχην έκεΐ, φι- 
λικώς προς εκείνον διακειμένου, άφοΰ βλέπομεν συνεργαζομένους 
έν Κύπριο έν κακίαις, ώς ό Γαβριήλ ισχυρίζεται, άμφοτέρους. 
Ένώ δε, έάν ό Γαβριήλ ήθελε καταγγείλη τον Λαυρέντιον είς τάς 
έπιτοπίους κυβερνητικάς άρχάς, άφεύκτως ήθελε καταδικασθή 

• ούτος ώς άπατεών καί πλαστογράφος, άπέσχεν έν τούτοις, φει- 
•δόμενος, ώς λέγει, τής τιμής τοΰ Γένους, θέλων δέ μάλλον, 
;καθ' ήμάς, νά προλάβη τήν ώς έκ τοΰ ακούσματος τοΰ γεγο
νότος ένδεχομένην χαλάρωσιν, εΐ μή τελείαν άπώλειαν, τής 
προς παροχήν έράνων υπέρ των έκκλησιών τής ’Ανατολής εύ- 
μενοΰς των εν τή Δύσει διαθέσεως. Γνωστόν δέ οτι άπό πολλοΰ 
χρόνου ένηργοΰντο τοιοΰτοι έρανοι· ή έπί τοΰ ορούς Σινά ιερά 
μονή τής αγίας Αικατερίνης εΐχεν ώρισμένην έτησίαν έπιχορή- 
γησιν τής ’Ισπανικής βασιλείας δΓ έπισήμων έγγράφων τοΰ ΙΔ' 
καί ΙΕ' αίώνος· προς είσπραξιν αυτής καί άλλων βοηθημάτων 
έν ’Ισπανία, Πορτογαλία, Σικελία, Αυστρία καί άλλαχοΰ:-ρ, άπέ- 
στελλεν ή είρημένη μονή Σιναΐτας πατέρας, έφοδιάζουσα αυ
τούς διά συστατικών προς τούς πάπας έπιστολών, οι όποιοι δχι 
μόνον τήν ατομικήν αυτών βοήθειαν παρεΐχον, αλλά συνίστων 

-προσέτι καί τούς είσπράκτορας μοναχούς προς διαφόρους βασι
λείς καί άρχοντας τής Δύσεως· ό δημοσιεύσας τά έγγραφα ταΰτα 
Π. Γρηγοριάδης έπιλέγει: «ή τών παπών αΰτη προς το Σινά 
σχέσις είνε μεν αληθώς περίεργον ή μάλλον είπεΐν παράδοξον

,aP) Έν ψ. (37 ταϋ 216 Κώδ. Barociaili σώζεται επιστολή Γρηγορίου ιερομό
ναχου, ήγουμενου τής έν τψ όρε’. Σινα μονής τοΰ άγιου Νικολάου, άπό 6 Σεπτεμ
βρίου 1513, πρός τόν Γουβερνάτορα Κρήτης, εζαιτουμένου ελεημοσύνην πρός άνε- 
γεραιν τής είρημένης μονής.—Coxa, Catal, κτλ. I pars, 378.
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καί δλως ιδιόρρυθμον συνάντημα- πλήν δμως δσον άλλόκοτον 
•Φαίνεται άφ’ ένδς τοσοΰτο άφ’ ετέρου είνε έργον καί αλήθεια 
■τό παράδοξον τούτο των παπικών σχέσεων φαινόμενον, διότι 
ταύτας άριδήλως μαρτυρεί...αυτή ή ιστορία τής μονής, αυτά τά.... 
περιλειπόμενα έγγραφα....»73. Εξηγείται, ίσως, ή σχέσις αυτή 
έκ τής συμπάθειας των παπών καί τών ύπ’ αυτούς επί τή θέα 
.μοναχών καί κληρικών ανατολικών βοήθειαν καί συστάσεις έκ- 
λιπαρούντων καί τά ποδς τδ ζήν καί φόρων πληρωμάς έξοικο- 
νομούντων διά τών παρεχομένων ύπ’ αυτών βοηθημάτων άνευ 
•δ' ύποστάσεως ιστορικής καί λογικής εύρίσκομεν τήν έπί τού- 
τφ γνώμην τοΰ Τ. Δ. Νερούτσου λέγοντος, δτι «υπό τό πρό- 
.ογριμα εύλαβοΰς άναγνωρίσεως τον πάπα ώς κεφαλής τής ά- 
,πανταχοϋ χριστιανωσύνης, συνωδά τή έπί Παλαιολόγων Βασι
λέων έπανειλημμένως συνομολογηθείση ενώσει τών εκκλησιών, 
-μετά τήν όφειλομένην προσκύνησιν, έξητοΰντο παρά τοΰ αγίου 
•πατρδς συστατικά γράμματα πρδς τούς βασιλείς καί ήγεμόνας 
■τής Δύσεως, καί άποδημοΰντες απανταχού τής Εσπερίας έπέ- 
στρεφον κατάφορτοι χρηματικών εισφορών, κομίζοντες μεθ’ εαυ
τών βασιλικά δωρητήρια έγγραφα καί ορισμούς πρδς έτησίας 
■χορηγήσεις υπέρ τής Μονής τοΰ Σινά'4». Καί ή ’Εκκλησία 
Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται συλλέγουσα έκάστοτε εράνους έν 
τή εσπερία- ό οικουμενικός πατριάρχης Μάξιμος γράφων μηνί 
Ίανουαρίω τοΰ 1480 έτους πρδς τδν Δόγην τής Ένετίας Ίω- 
άννην Μοσενΐγον έξητεΐτο έν τέλει «νά μή παρεμποδίζωνται οί 
είς τάς ένετικάς χώρας πρδς συλλογήν έλεών καί βοηθημάτων 

' ■ϋπέρ τής έκκλησίας άποστελλόμενοι»77- μετά ένα δ' άκριβώς 
αιώνα, πλήν τοΰ πλαστογράφου Λαυρέντιου περιήρχοντο σχε
δόν συγχρόνως καί έτεροι δύο απατεώνες, ο μοναχός Μακάριος 
καί 6 ιερομόναχος Γαβριήλ, συλλέγοντες βοηθήματα ύπέρ τών

73) Π. Γρηγοριάδης, ή I. μονή τοΰ Σ;νά, έν Ίεροσολύμο’.ς 1S70. σ. 98 — 104.
'*) Χριστιανικά; ’Αθήνα;, εν Αελτίφ τής Ίστ. καί Έθνολ. Έτ. τής 'Ελλάδος, 

τ. Δ' (1892), σ. 188.
7i) Κ. Παπαρηγόπουλος, Ίστ. Έλλ. Έθνους, έκδ. Β', τ. Ε’, σελ. 4S3.—Ή έπι- 

οτολή έξεοόΟη τό α' υπό Thomas τψ 1853.
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έκκλησιών δήθεν τούτους κατήγγειλεν δ πατριάρχης 'Ιερεμίας 
ό Β'. διά γράμματος πρδς τον Δόγην τής Βενετίας χρονολογού
μενου κατά Μάΐον μήνα τής θ' ίνδικτιώνος, ήτοι τοΰ 1581 
έτους, καί παρεκάλει όπως παίδευση αύτούς ώς δει ώς άπα- 
τεώνας καί κομίζοντας πλαστά γράμματα, έπιλέγων: «ημείς
γάρ ούδένα έπίτροπον ημών έ'χομεν αύΐοΰ, πάρεξ τοΰ ίερωτά- 
του καί σοφωτάτου άρχιερέως Φιλαδελφείας κυρίου Γαβριήλ76». 
Καί ταΰτα περί τοΰ Λαυρέντιου.

11. Περί δέ τοΰ Παρθενίου τοΰ έν Φλωρεντία έφημερεύ- 
οντος, ούδεμίαν ειδησιν εΰρομεν άλλαχοΰ, ουδέ περί τής ύπάρ- 
ξεως έν τή πόλει ταύτη όρθοδόξου έκκλησίας, καίτοι γνωρίζον- 
τες, δτι, άρχομένου τοΰ \.ς' αίώνος, δρθόδοξοι "Ελληνες, έκ 
Κρήτης καί Πελοπόννησου κυρίως όρμώμενοι, κατέφευγον καί 
εγκαθίσταντο είς διαφόρους πόλεις τής ’Ιταλίας καί είς κτήσεις 
Ένετικάς, ίδρύοντες κοινότητας καί άνεγείροντες έκκλησίας· ό 
Φιλαδέλφειας Γαβριήλ γράφων έν έτει 1580 προς τον Κρούσιον 
λέγει, δτι οί δρθόδοξοι είχον ναούς έν παντί τής έκλαμπρο- 
τάτης ημών αρχής τών Ενετών τόπω· ετι δέ καί έν Άγκώνι, 
καί Μεσσήνη τής Σικελίας, καί Μελίτη τή νήσψ, καθιεροΰντας 
καί τώ Σωτήρι Χριστώ κατά τά πάτρια λατρεύοντας άκωλύ- 
τως77». Άφοΰ δέ ό λόγος περί τών έν τή Δύσει λειτουργου- 
σών κατά την έποχήν τάύτην ελληνικών δρθοδόξων έκκλη- 
σιών, εύκαιρον νομίζομεν την ύπόδειξιν ένίων, είς γνώσιν ημών 
περιελθουσών, παραλείποντες τάς έ'τι καί νΰν ύφισταμένας έν 
Τεργέστη, Βενετία, Λιβόρνιρ καί άλλαχοΰ.

12. Έν ’Αγκώνι κατά τάς σημειώσεις τοΰ Κρουσίου 
ύπήρχον δύο έκκλησίαι έλληνικαί ύπαγόμεναι είς την δικαιο
δοσίαν τοΰ έν Βενετία έδρεύοντος τότε μητροπολίτου Φιλαδέλ
φειας Γαβριήλ7", ών μία έτιμάτο είς όνομα τής αγίας ’Άννης'

,β) Ίω. Ηελονδης, Χρυσοβ. καί γράμ. κτλ. εκ3· Β’ 1893, σ. 10—11, σημείων 
δτι οΰδέν εύρε περί τών απατεώνων τούτων.—Κ. Παπαοηγότιονλος, αύτ. α. 484— Γ),

”) Cruxius Turcograeciae ρ. 523.
7S) Πληροφορία·. Κραιλλίοο παρά Crusio Turcogr. σ. 523.
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αΰτη ουσα καθολική είς όνομα της Παναγίας έν τή πύλει Cy- 
priane (Sainte Marie de la porte Cypriane) παρεχωρήθη τοΐς 
όρθοδόξοις διά ^ρεβίου τοϋ πάπα Κλήμεντος Ζ', άπδ 21 Αύ
γουστου 1ό24 7;ι· κατά δε τάς δοθείσας είς τον Κρούσιον 
πληροφορίας υπό τοϋ Άνδρέου Δαρμαρίου έν έτει 1584 «ταύτη 
νΰν παπιστικώς οί "Ελληνες λειτουργεΐν αναγκάζονται», διότι, 
σημειοΐ ό Κρούσιος, υπό τον πάπαν ή πόλις διετέλει 80. Έν 
Καλαβρία «μοναί», άδηλον πόσαι81. Έν Μελίτγ] δύο- μία εις τό 
Βοΰργον, είς δνομα τής Θεοτόκου των Δαμασκηνών, ίδρυθεΐσα 
έν έτει 1522, καί μία είς την Βαλέταν, ή τοϋ αγίου Νικο
λάου, τώ 1530 κτισθεΐσα82. Έν Μεσσήντ] τής Σικελίας τρεις83' 
τούτων ή μία έτιμάτο κατά τάς πληροφορίας τοΰ Δαρμαρίου 
είς δνομα τής αγίας Αικατερίνης84 * *· διατάγματα καί έγγραφα 
περί τής έν τή πόλει ταύτη έλληνικής έκκλησίας έδημοσίευσε 
καί ό Γ. Α. Μαυροκορδάτος8:’· άνέκδοτος έπιστολή τοΰ Πατρι- 
άρχου ’Αλεξανδρείας Μελετίου τοΰ Πηγά (χειρογρ. Σακελ. άριθ. 
102, Πάτμου 21), χρονολογούμενη «Ίουλίιμ ιζ', αφ^β'» άπευ- 
θύνεται : «τοΐς κατά την λαμπροτάτην Μεσσήναν χριστιανοΐς
δρθοδόξοις ίερεΰσι τε καί λαϊκοΐς, συν γυναιξί καί τέκνοις, υίοΐς 
κατά πνεΰμα άγαπητοΐς τής ημών μετριότητος»· έν,δέκώδ. 2 
τοΰ Γυμνασίου Μιτυλήνης έν σελ. 615 όπάρχει Συνοδική πα
τριαρχική έπιστολή προς τούς έν Μεσσήνη τής Σικελίας κατοί
κους, χρονολογίαν έχουσα 5 Νοεμβρίου 1720, τοΰ πατριάρχου 
Ηερεμίου Γ' ftr'· ύπήρχε καί μονή έπ’ όνόματι τοΰ Σωτήρος είς 
προγενεστέρους χρόνους ως μαρτυρεί το έπόμενον σημείωμα 
τοΰ ΙΕ' αίώνος έν χειρογράφω IV τοΰ ερμαρίου IX τής Ααυ-

70) Caeca, Dilucidazione κτλ., Napoli 1840, σημ. έν σ. 12. — Ε. Legrand, 
Not. biogr. sur J. et Th. Zygnmalas, έν σημ. 4 τής σελ. 74 τοδ II τόμου τοϋ 
Recueil des textes κτλ. du congres dus ... lang. orient, vivantes,1 Paris 1889.— 
Crusius, Inn. Suevici, II, 790 καί Turcogr. σ. 206.

e°) Legrand, ένθ’ άν. σ. 254.
e‘) Crnsius, Turcogr. a. 525. Monasteria Qraecorum sunt.
8J) Caeca, |νθ' άν. — Crusius, αύτ., σ. 528.
83) Αΰr. αύτ., σ. 525.
Β1) Legrand, ίνθ’ άν. σ. 265.
95) Φαρμακίδου τά διπλά, Άθήν. 1854, σ. 221—3, 248.
“*) Έλλ. Φι).. Σνλλ., Μαυρογ. βιβλ. Α', σ. 132.

Γαβριήλ Σεβήρου ιστορική επιστολή

'ExxK. Φόβος n τόμ, ΙΛΦ τ*νχ. ξα (’Ιανουάριος) 1913 3
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ρεντιανής βιβλιοθήκης, περιλαμβάνοντι Ίωάννου τοΰ Χρυσοστό
μου Όμιλίας: Haec Homilia habetur etiam in codice MS 
Monasterii Graecorum Sancii Salvatoris in urbe Messana 
inter opera Sancti Ioannis Chrysostomi87. Έν Πάλα τής 
Ίστρίας μία τοϋ αγίου Νικολάου τψ 1583 “8, έν ή τψ 1591 
ιερουργεί ΜητροφάνηςΈν Μπαρλέττα μία, ή Κυρία των ’Αγ
γέλων''0. Έν Νεαπύλει ή είς όνομα τών αγίων ’Αποστόλων Πέ
τρου καί Παύλου, κτίσμα Θωμά Άσάνη Παλαιολόγου, έν τή 
ρεγεώνι dell’Incoronata, όρισθεϊσα διατάγματι τοΰ Βασιλέως 
Καρόλου Ε' υπέρ τών έκ Κορώνης προσφύγων, από 15 Σεπτεμ
βρίου 1516’ έν αύτή έτάφη τψ 1588 Μακάριος αρχιεπίσκο
πος Έπιόαύρου uf· ο Δαρμάριος παραλείψας αυτήν έσημείωσεν είς 
τον Κρούσιον δύο, τής τής αγίας Αικατερίνης καί την τοΰ αγίου 
Νικολάου η:. Ίον Παλέρμω ή τοϋ αγίου Νικολάου03. Περί εκ
κλησίας ελληνικής έν Φλωρεντία δεν εΰρομεν, ως είπομεν, μαρ
τυρίαν ίσως υπάρχει τοιαύτη έν τψ μή παρ’ ήμιν εύρεθέντι 
Υ τόμψ τοΰ συγγράμματος τοΰ Rodota «storia del rito greco 
in Italia».

Ταΰτα έξ αφορμής τής επιστολής τοΰ Γαβριήλ Σεβήρου 
συναρμολόγηθέντα όημοσιεύομεν, ήμέΐς μέν έχοντες έν νψ τό 
τοΰ Σοφοκλέους (Οίδ. Τύρ. 314—5) :

. . . άνδρα δ’ ώχελεΐν άφ* ών
εχο: τε καί δύναιτο, κάλλιστος πόνων,

ό δ’ άναγνώστης κρινάτω εάν ωφέλιμα ή μή.
Έν Κωναταντινουπόλει.

Ξ. Α. Σιδεριδιις * 90

β7) Ans. Bandinius, Catal. cod. Mss. biblioth. Medic. Laurent., Florentine 
1764, σ. 393.

BS) Ίω. Βε/.ούδης, ή έν Bsvexica: Έλλην. αποικία, Βενετίφ 1893, σ. 1S.
8n) I. Lamias, Max. Marg. ... epist σ· 76.
90) Γ. Α. Μανροκορδατος, ένθ άν·, σ. 239, 246—260.
°1) Αυτόθι, σ. 218 — 222, 226—235. — Caeca, Ινθ' άν. Σάϋας, Τουρκ. Έλ., 

σ. 110 (αημ. 1), 175—6 καί Χρον. Γαλαξ. σ. 153. Ούτος τό διάταγμα τοΰ Καρό
λου τάσσει τίμ 1532. Ή μαρτυρία τοΰ ΙΙαυροκορδάτου φαίνεται άκριβεστέρα.

°2) Legraud, ένθ’ άν. — Ό Σ. Λάμ.τρο; ήγγειλεν δτι θά δημοσίευση πραγμα
τείαν περί τής έν Νεαπόλει εκκλησίας (έν σημ. είς σελ. 250 τοΰ Β’ τόμ. τής Οπό 
Οΰΐλλιπμ Μίλλερ 'Ιστορίας τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι).

03) Γ. .1. Μζνοηχορδάτος, ένθ* άν. σ. 222—3.
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ΝΕΑΙ ΠΗΓΑΙ
ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΤ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ύ π 6

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α· ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ

11.
Περί μετατροπής τον Ζωγράφου είς Κοινόβιον.

f ”Α ν&ιμος έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κ)ως Νέας Ρώμης 
:παι Οικουμενικός Πατριάρχης.

ΕΙσί μέν καί άλλα πολλά τά την πατριαρχικήν διατρανοΰντα με
γαλειότητα, τούτων δέ προέχει καί τήν άνωτάτω χώραν κεκλήρωται 
ΐ'πέρ τής εΰσταδείας των ιερών καταγωγίων καί τής ευρΰΟμου αυ
τών κυβερνήσεως επιδεικνυμένη αδιάλειπτος μέριμνα καί φροντίς' 
έν αυτή γάρ οί τής άσκήσεως έκδιδάσκονται όροι, καί ό ιδεοφιλής 
καταρτίζεται βίος τών άποταξαμένων τής παροΰσης ζωής τήν μαται
ότητα, καί προς τό άνω Ιπειγομένων πολίτευμα. Διό καί ημείς τοΐς 
ελέω Θεοΰ τήν προστασίαν τούτων άνειληφόσι, καί τήν άνωτάτην τοϋ 
■Οίκουμενικοΰ Θρόνου κληρωθεΐσι περιωπήν μέλλει κατά χρέος καί 
πάσα εμμέριμνος σπουδή καταβάλλεται δπως τά συνημμένα τουτεο 
Ιερά καταγώγια τής επί τό κρεΐττον άπολαμβάνουσι βελτιώσεως, καί 
τά τοΰ βίου τών εν αύτώ μοναζόντων Ιξασκεΐται θεοφιλέστερου μετά 
κοινής σύμπνοιας καί όμονοίας, έφ’ φ καί εΰμενώς οίδεν επινευειν ή 
μετριότης ημών προς τάς υπέρ αυτών αιτήσεις καθά δή καί επί τοΰ 
παρόντος. Καί γάρ ενεφανίσδη ήδη τή ημών μετριότητι συνοδικώς 
προκαδημένη κοινή όλοσορράγιστός αναφορά τών κατά τό άγιον ό
ρος τοΰ "Αθωνος ιερών καί σεβασμίων ήμετέρων πατριαρχικών καί 
σταυροπηγιακών μοναστηρίων εΐκοσιν, δι1 ής γνωστοποιείται δτι οί 
ρσιώτατοι πατέρες τοΰ ενός εξ αυτών ίεροΰ Σλαβωνο-βουλγαρικού 
.μοναστηριού τοΰ Ζωγράφου, τοΰ επ’ δνόματι τοΰ αγίου καί ενδόξου
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μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου σεμνυνομένου, μεταρρυ-' 
θμίσαι τον ίδιον αυτών βίον εξ ιδιορρύθμου εις Κοινοβιακόν, ώς μάλ
λον συντείνοντα εις τό τής ψυχικής αυτών σωτηρίας, καί διαταττόμε- 
νον παρά τοΰ Ούρανοφάντορος Βασιλείου, κα'ι τών λοιπών θεοφόρων' 
πατέρων, καί διοικηθήναι τοΰ λοιποΰ κατά τους κοινοβιακοΰς ορούς 
και κανόνας, προστρέχουσι διά τής Κοινότητος προς την καθ’ ή μάς 
τοΰ Χριστοΰ Μ. ’Εκκλησίαν, κα'ι εξαιτοΰνται ένθέρμως έπικυρωιθήναι 
τήν κοινοβιακήν ταΰτην άποκατάστασιν δι’ ήμετέρου πατριαρχικοΰ' 
κα'ι συνοδικοΰ σιγγιλιώδους εν μεμβράναις γράμματος, κα'ι διοικηθή- 
ναι τουντεΰθεν κοινοβιακώς υπό κοινοβιάρχη καί ήγουμένφ κα'ι πνευ
ματικά» προστάτη τώ εν τή ιδία μονή τοΰ Ζωγράφου ενασκουμένφ κυρ 
Ίλαρίωνι ίερομ. Ζωγραφίτη, ώς άνδρ'ι κοσμίφ έν τε λόγοις και έργοις 
καί ήθεσι, καί ίκανώ καί άξίφ καί δυναμένω τή άνωθεν χειραγωγίφ 
ποδηγετήσαι αυτούς εις τά τής κοινοβιακής άσκήσεως. Τούτων τοί- 
νυν γνωστών γενομένων τή εκκλησία, ου μόνον διά τής ρηθείσης 
δλοσφραγίστου καί δι’’ ιδιαιτέρας τής αυτών δουλότητος έμφανισθεί- 
σης συγχρόνως τή εκκλησία ενσφραγίστου καί ενυπογράφου αναφο
ράς, αλλά καί δι' επίτηδες απεσταλμένων δύω συμμοναστηριακών πα
τέρων· ή μετριότης ήμών έφιεμένη καί προνοοΰσα τήν ευστάθειαν 
τών Ιερών σκηνωμάτων, καί υπέρ τούτων κατατιθεμένη τήν μέριμναν, 
άπεδέξατο εύμενώς τήν προσενεχθεΐσαν αΐτησιν τών Ζωγραφιτών πα
τέρων ώς ευ'λογον, Θεώ τε φίλην καί ανθρώποις επαινετήν. Καί δή 
γράφοντες συνοδικώς κ. τ. λ. όριζόμεθα καί άποφαινόμεθα ΐνα τό εί- 
ρημένον Ιερόν καί σεβάσμιον ήμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπη
γιακόν Σλαβωνο-βουλγαρικόν μοναστήριον τοΰ Ζωγράφου τοΰ επ’ όνό- 
ματι τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου 
τιμώμενον, καί κείμενον κατά τό άγιον ό'ρος τοΰ ’Άθωνος, ύπάρχΐ] 
καί λέγηται από τοΰ νΰν καί εις τον εξής άπαντα χρόνον, καί παρά 
πάντων γινώσκηται κοινόβιον, διοικούμενον ελευθέριος, ώς καί τά λοιπά 
αρχαία ιερά κοινόβια, διαμένον εις τό διηνεκές αμιγές καί καθαρόν 
πάσης ιδιορρυθμίας ίδιοβουλίας τε καί καταχρήσεως άλλης μοναδικής, 
πάντων τών εν αύτώ ήδη οντων, και τών εΐαέπειτα κατ' έρωτα θειον 
μοναδικού πολιτεύματος προσελευσομένων αδελφών, κατά τους μονα
δικούς κανόνας κοινώς έν'ι οικφ οϊκούντων, και κοινώς άπό τών αυ
τών τρεφόμενων, και κεκτημένων άπαντα κοινά, βρώματα, πόματα, 
διατροφάς σκεπάσματα, ίμάτια, υποδήματα, χρήματα κ. τ. λ. μηδενδς 
ϊδιόν τι εχοντος, μηδε δυναμένου παρακατέχειν ίδιον εντός ή εκτός 
τοΰ μοναστηριού κεκρυμμένον, ή άλως λέγειν ιδιόν τι εχειν μέχρι W
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ντοϋ ελάχιστου, αλλά αυνδιαιτάσ&αι κοινώς και τά αυτά φρονειν και 
,πράττειν κα'ι λέγειν απαντας τό προφητικόν έκπληρούντας λόγιον «ιδού 
„δή ti καλόν ή ιί τερπνόν άλλ’ ή τό κατοικεΐν αδελφούς επί τό αύτό» 
νητοι όμοιοτρόπους είνε όμοιοσχήμονας, καί όμοδιαίτους επί τό αύτό' 
.εκτός είμή δι’ ασθένειαν σωματικήν ή άλλην τινά απαραίτητον αιτίαν 
κωλύοιτό τις τή αυτή τοΐς άλλοις άδελφοίς διαίτη χρήσασθαι ώς ό 
.κατά καιρούς ηγούμενος διακρίνη καί δοκιμάση περί τούτου, αυτόν 
δέ τον κατά καιρούς ηγούμενον (καθά καί τον είρημ,ένον κύρ Τλαρί- 
.ωνα) β.ουλόμεθα έχειν την εξουσίαν καί προτρέπειν τούς πάντας επ’ 
.αρετήν, καί έξακριβοϋν τά τοΰ κοινοβιακοΰ πολιτεύματος κατά τά 
,άρχήθεν ώρισμένα τοΐς κοινόβιακώς ήρημένοις ζήν χρήο&αι δέ καί 
,ουμβονλοις και ουμπράκτοραι δυσ'ιν η τρια'ι εκ τών εμπειρότερων καί 
,δοκιμωτέρων αδελφών, οΰς αν ή αδελφότης έγκρίνη καθά καί οί εις 
,τό μετά ταΰτα ήγουμενεύσοντες διάδοχοι αυτού, καί μετά τούτων συ- 
σκέπτεσθαι, καί τά πρακτέα άσφαλέστερον διακρίνει, καί μη άπασχο- 

,.λεισθαι μόνον όντα τών πνευματικών αυτού χρεών, διά τής εις τάς 
παρεμπιπτούσας μοναστηριακός υποθέσεις ενασχολήσεως, αλλά διευθε- 
ιτεΐν ταύτας τούς συμπράκτορας, έκτος τών εκτάκτων καί έπισημοτέ- 
,ρων υποθέσεων τού κοινοβίου, εν αΐς δέον προσκαλεΐσθαι επί συνά- 
,ξεως πάντας τούς δοκιμωτέρους τών αδελφών, καί συσκέπτεσθαι περί 
•,τούτων καί κατά την κοινήν αυτών γνώμην τε καί άπόφασιν διευθε- 
τεΐσθαι καί διεξάγεσθαι τά τής ύποδέσεως «ότι σωτηρία υπάρχει έν 
.πολλή βουλή κατά τον είπόντα παροιμιαστήν»· έν περιπτώσει δέ άνι- 
.κανόιητος ή παραιτήσεως τού ηγουμένου ανάγκη διορίζεσθαι έ'τερον 
κατά κοινήν έκλογήν τών πατέρων καί τούτον ούχί έξ άλλων μονα- 
-σιηρίων ή σκήτεων, άλλ’ έξ αυτών τών τής μονής αδελφών, τον κο- 
,σμιώτερον καί ίκανώτερον, καί έγκρατή τής Σλαβωνικής διαλέκτου καί 
-,τών γραμμάτων. Τούς δέ συγκοινοβιάτας όριζόμεθα πάντας ύποτάσ- 
.σεσθαι τώ ήγουμένω, καί ύπείκειν, καί έγκρατεύεσθαι, ότι έγκράτειά 
Ιστιν αμαρτίας άναίρεσις, παθών άλλοτρίωσις, θελήματος έκκοπή, σώ
ματος νέκρωσις μέχρι καί αυτών τών φυσικών παθημάτων καί έπι- 
θυμιών καί ταΐς ύποθήκαις αυτού καί παραινέσεσι προσέχειν τόν 
νοΰν, καί μηδένα έναντιοΰσθαι μηδέ άντιλέγειν τό σύνολον, καί κατά 
-τάς διαταγάς αυτού διοικεΐσθαι τό ιερόν κοινόβιον καί τούς έν αύτω 
^ακουμένους όσιωτάτους πατέρας τούς τε ήδη όντας καί τούς εισέ- 
,πειτα συναχθησομένους, δφείλειν γνωρίζειν Κοινόβιον, μονάζοντας κοι· 
Αωβιακώς, καί διατηροΰντας τούς όρους τών κοινοβίων μοναστηρίων 
Λπαρατρέπτους, καί μνημονεύοντας καί τοΰ ήμετέρου πατριαρχικού
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δνόματος ώς νενόμισται, διάγοντάς τε εν όμονοία καί αγάπη πνευμα
τική κα'ι γνώμην φιλάδελφον έχοντας κατά Θεόν, ώς μία ψυχή εν 
πολλόΐς σώμασι, καί συντρέχοντας μετά προθυμίας καί χαράς καί επι
μελούμενους εις ωφέλειαν τοΰ ιερού κοινοβίου ώς τώ Κυρίφ καί ούκ 
άνθρώποις δουλεύοντας, καί μή ασθένειαν προφασιζομένους, άλλ’ έκα
στον αυτών εργαζόμενον δπερ αν έπιταχθείη παρά τού κατά καιρούς 
ηγουμένου. Ός δ’ αν γνώμης σκαιότητι καί κακοβουλία νικώμενος. 
τολμήση κατά καιρόν κρυφίως ή φανερώς αμέσως ή εμμέσως άνατρέ- 
ψαι το ιερόν τούτο κοινόβιον, καί άποκαταστήσαι αυτό καί αύθις εις 
την προτέραν τής ιδιορρυθμίας κατάστασιν, ό τοιούτος ώς άλαζών καί 
ιδιόρρυθμος, οποίας αν ή τάξεως καί βαθμού άφωρισμένος κτλ. "Οθεν 
εις έ'νδειξιν καί διηνεκή την ασφάλειαν έγένετο καί το παρόν ήμέτε- 
ρον Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν σιγγιλιώδες εν μεμβράναις γράμμα, 
καταστρωθέν καί τώ ίερώ Κώδηκι τής κσθ’ ημάς τού Χριστού με
γάλης ’Εκκλησίας καί έδόθη προς το ρηθέν ιερόν καί σεβάσμιον ήμέ- 
τερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν Σλαβωνο-βουλγαρικόν μονα- 
στήριον τού Ζωγράφου, το επ’ δνόματι τού αγίου ενδόξου μεγαλο
μάρτυρας Γεωργίου τού Τροπαιοφόρσυ τιμώμενον, καί κείμενον κατά 
τό άγιον ό'ρος τού ’Άθωνος.

1850 κατά μήνα Μάρτιον επί νεμήσεως ηης
Πατριάρχης Κ)ως άποφαίνεται.
Καααρείας Παΐσιος, 'Εφέσου Άν&ιμος, Ή ρακλείας Πανάρε

τος, Κυζίκου ’Ιωακείμ, Νικομήδειας Διονύσιος, Χαλκηδόνος 'Ιερό· 
ύ'εος, Δέρκων Νεόφντος, Πρόεδρος Διδυμοτείχου Μελέτιος, Κρήτης 
Χρνοαν&ος, Σερρών ’Ιάκωβος.

12.
ΣιγγΙλιον περί της είς Κόινόβιον μεταρρν&μίσεως τοΰ Ιερόν 

ΜοναστηρΙου τοΰ Κοντλουμουαίου είς °Αγιον ”Ορος.
f Κύριλλος έλέω Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
ΕΙσί μεν καί άλλα πολλά τά την πατριαρχικήν διατρανούντα Με

τριότητα, τούτων δε πρόέχει καί τήν άνωτάτω χώραν κεκλήρωται ή 
υπέρ τής ευσταθείας των ίερών καταγωγίων, καί τής ευρύθμου αυτών 
κυβερνήσεως ενδεικνυμένη αδιάλειπτος μέριμνα καί φροντίς-, Έν αΰ- 
τοΐς γάρ οι τής άσκήσεως εκδιδάσκονται δροι καί ό θεοφιλής καταρ
τίζεται βίος τών άποταξαμένων τής παρούσης ζωής τήν ματαιότητα 
καί προς τό άνω έπειγομένων πολίτευμα. Διό καί ήμΐν τοΐς ελέω
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Θεοϋ την προστασίαν τούτων ανειληφόσι, καί την άνωτάτην τοΰ Οι
κουμενικού Θρόνου κληρωθεΐσι περιωπήν μέλλει κατά χρέος, καί πάσα 
έμμέριμνυς σπουδή καταβάλλεται, όπως τά συνημμένα τούτω ιερά κα
ταγώγια τής επί το κρεΐττον άπολαμβάνωσι βε?πιώσεως, καί τά τοΰ 
βίου τών έν αΰτοΐς μοναξόντων έξασκεΐται θεοφιλέστερων μετά κοινής 
σύμπνοιας καί όμονοίας. Έφ’ φ καί εύμενώς ο’ιδεν έπι.νεΰειν ή Με- 
τφιότης ημών προς τάς υπέρ αυτών αιτήσεις, καί)ά δή καί επί τοΰ 
παρόντος. Καί γάρ ένεφανίσΟη ήδη τή ήμετέρα Μετριότητι συνοδι- 
κώς προκαθημένη ενσφράγιστος αναφορά τών όσιωτάτων πατέρων 
τών έν τώ αγιωνύμω όρει τοΰ ’Άθωνος ιερού καί σεβασμίου ήμετέ- 
ρου πατριαρχικού και σταυροπηγιακού μοναστηριού τοΰ Κουτλοτηιου- 
σίου συνωδευομένη μετά αναφοράς τής Κοινότητας δι’ ών γνωστο
ποιείται ότι οί ρηθέντες όσιώτατοι πατέρες τοΰ διαληφθέντος ιερού 
Μοναστηριού τοΰ Κουτλουμουσίου, τοΰ επ’ όνόματι τής -θείας καί εν
δόξου Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού σεμνυνο- 
μένου, προθέμενοι, μεταρρυθμίσαι τον ίδιον αυτών βίον έξ ιδιορρύ
θμου εις Κοινοβιακόν, ώς μάλλον συντείνοντα εις τό τής ψυχικής αυ
τών σωτηρίας καί διαταττόμενον παρά τοΰ Ούρανοφάντορος Βασιλείου 
καί τών λοιπών Λ ευφόρων πατέρων, καί διοικηθήναι τοΰ λοιπού κατά 
τούς κοινοβιακούς όρους καί κανόνας, προστρέχουσι προς την καίΓ 
ημάς τοΰ Χριστοΰ Μ. Εκκλησίαν, καί έξαιτοΰνται ένθέρμως έπικυρω- 
θήναι την κοινοβιακήν αυτών άποκατάστασιν δι’ ήμετέρου πατριαρχι
κού καί σιγγιλιώδους έν μεμβράναις γράμματος καί διοικηθήναι τούν- 
τεΰθεν κοινοβιακώς υπό κοινοβιάρχη καί ήγουμένω τώ πνευματικά) 
προστάτη τώ έν τή ιδία Μονή τοΰ Κουτλουμουσίου ένασκουμένω κυρ 
Νικάνδρω Ίερομονάχω Κουτλουμουσιανώ, ώς άνδρί νομίμω έν τε 
λόγοις καί έργοις καί ήθεσι, καί ίκανώ καί άξίω καί δυναμένω τή 
άνωθεν χειραγωγία ποδηγετήσαι αυτούς εις τά τής κοινοβιακής άσκή- 
σεως. Τούτων τοίνυν γνωστών γενομένων τή Εκκλησία διά τών ανω
τέρω αναφορών ή Μετριότης ήμών έφιεμένη καί προνοοΰσα υπέρ 
τής εύσταθείας τών ιερών σκηνωμάτων, καί υπέρ τούτων κατατιθεμένη 
την μέριμναν, άπεδέξατο εύμενώς την προσενεχθεισαν αΐτησιν τών 
Κουτλόυμουσιανών πατέρων ώς εύλογον Θεώ τε φίλην, καί ανθρώ
πους επαινετήν. Καί δή γράφοντες συνοδικώς κτλ. όριζόμεθα καί άπο- 
φαινόμεθα ΐνα τό ιερόν καί σεβάσμιον ήμέτερον Πατριαρχικόν καί 
Σταυροπηγιακόν μοναστήριον τοΰ Κουτλουμουσίου, τό έπ’ όνόματι 
τής θείας καί ένδοξου Μεταφορφώσεως τοΰ Σωτήρος ήμών Ίησοΰ 
Χριστού τιμώμενον, καί κείμενον κατά τό άγιον όρος τοΰ ’Άθωνος
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νπάρχη και λέγηται από τοϋ νύν καί εις τον εξής άπαντα χρόνον καί 
παρά πάντων γινώσκηται Κοινόβιον, διοικούμενον έ?ιευθέρως ώς καί 
τά λοιπά αρχαία ιερά Κοινόβια, διαμένον εις τό διηνεκές αμιγές καί 
καθαρόν πάσης ιδιορρυθμίας ιδιοβουλίας τε καί καταχρήσεως άλλης 
Μοναδικής, πάντων τών έν αύτώ ήδη ό'ντων, καί των είσέπειτα κατ’ 
έρωτα θειον μοναδικού πολιτεύματος προσελευσομένων αδελφών, κατά 
τούς μοναδικούς κανόνας, κοινώς έν'ι οΐκω οίκοΰντων, και κοινώς από 
την αυτήν τρεφόμενων, καί κεκτημένων απαντα κοινά βρώματα, πό· 
μα τα, διατροφάς, σκεπάσματα, ίμάτια, υποδήματα, χρήματα, κτλ. μη- 
δενός ϊδιόν τι εχοντος, μηδε δυναμένου παρακατέχειν ίδιον είτε εντός 
είτε εκτός τοϋ Μοναστηριού κεκρυμμένον, ή δλως λέγειν ϊδιόν τι έχειν 
μέχρι κα'ι τοϋ ελάχιστου, άλλα αυνδιαιτάαϋαι κοινώς και τά αυτά φρο- 
νεϊν και πράττει, κα'ι λέγειν άπαντας, τό προφητικόν έκπληροΰντες λό- 
γιον «ιδού δη τί καλόν, ή τί τερπνόν, άλλ’ ή τό κατοικεΐν αδελφούς 
επί τό αυτό· εκτός είμή δι’ ασθένειαν, ή άλλην τινά απαραίτητον αι
τίαν κωλύοιτό τις, τή αυτή τοΐς άλλοις άδελφοΐς διαίτη χρήσασθαι, ώς 
ο κατά καιρούς ηγούμενος διακρίνη καί δοκιμάση περί τούτου. Αυ
τόν δέ τον κατά καιρούς ηγούμενον (καθά καί τόν είρημένον κύρ Νί- 
κανδρον) δει έχειν τήν εξουσίαν, καί προηγεΐσθαι πάντων τών αδελ
φών καί προτρέπειν τούς πάντας επ’ αρετήν, καί έξακριβοΰν τά τού 
κοινοβιακοΰ πολιτεύματος κατά τά ανέκαθεν ώρισμένα τοις κοτνοβια- 
κώς ήρημένοις ζήν ΐνα μή δέ απασχολείται τών πνευματικών αυτού 
χρεών, γρήαϋαι και αυμβοΰλοις και αυμπράκτορσι δυσ'ιν ή τρισ'ιν εκ 
τών εμπειρότερων κα'ι δοκιμωτέρων άδελ.φών προς διευθέτησιν τών 
συμπιπτουσών βιωτικοτέρων υποθέσεων, καθά καί οί είς τό μετά 
ταϋτα ήγουμενεύοντες διάδοχοι αυτού, καί μετά τών τοιούτων συσκέ- 
πτεσθαι καί τά πρακτέα άσφαλέστερον διακρίνειν, έκτος τών εκτά
κτων καί έπισημοτέρων υποθέσεων τού Κοινοβίου, έν αΐς δέον προσ- 
καλεΐσθαι έπί συνάξεως πάντας τούς δοκιμωτέρους τών αδελφών, καί 
συσκέπτεσθαι περί τούτων καί κατά τήν κοινήν αυτών γνώμην τε καί 
άπόφασιν διευθετείσθαι καί διεξάγεσθαι τά τής ύποθέσεως «οτι σω
τηρία υπάρχει έν πο?Λή βουλή» κατά τόν είπόντα παροιμιαστήν. Έν 
περιπτώσει δέ άνικανότητος ή παραιτήσεως τού ηγουμένου, ανάγκη 
έκλέγεσθαι τή γνώμη τών πατέρων τόν κοσμιώτερον καί ίκανώτερον, 
καί έγκρατή τών Κοινοβιακών δρων-καί τάξεων καί διορίζεσθαι παρά 
τής Εκκλησίας. Τούς δέ συγκοινοβιάτας δριζόμεθα πάντας τώ Ήγου- 
μένω ΰποτάσσεσθαι καί ύπείκειν, καί έγκρατεύεσθαι, δτι εγκράτειά έστιν 
αμαρτίας άναίρεσίς, παθών αλλοτρίωσις, θελήματος έκκοπή, σώματος
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,νεχρωσις, και ταΐς ύποθήκαις αυτού και παραινέσεσι προσέχειν τον 
, νούν, καί μηδένα έναντιούσθαι, μηδέ άντιλέγειν, τό σύνολον, και κατά 
τας διαταγάς αύτοϋ διοικεΐσθαι τό Ιερόν Κοινόβιον, καί τούς εν αύτώ 
ασκούμενους όσιωτάτους πατέρας, τούς τε ήδη όντας καί τους εισε- 

..πειτα συναχθησομένους όφείλειν γνωρίζειν Κοινόβιον, μονάζοντας κοι- 
νοβιακώς καί διατηροΰντας τούς όρους τών Κοινοβίων μοναστηρίων 

,απαρατρέπτους καί μνημονεύοντας τοΰ ήμετέρου πατριαρχικού όνομα- 
τος,ώς νενόμισται, διάγοντάς τε εν όμονοία καί αγάπη πνευματική, 

,-καί γνώμην φιλάδελφον κατά -θεόν έχοντας, ώς μία ψυχή έν πολλοΐς 
..σώμασι, καί συντρέχοντας μετά προθυμίας καί χαράς, καί επιμελουμέ- 
. νους, εις ωφέλειαν τοΰ ιερού Κοινοβίου, ώς τώ Κυρίψ, καί ούκ άν- 
,θρώποις δουλεύοντας, καί μη ασθένειαν προφασιζομένους, άλλ’ έκαστον 

, αυτών εργαζόμενον δπερ άν έπιταχθείη παρά τοΰ κατά καιρόν 'Η
γουμένου. Ταΰτα άπεφάνθη καί κεκύρωται Συνοδικώς- 8ς δ’ αν γνώ
μης σκαιότητι καί κακοβουλία νικώμενος τολμήση κατά καιρόν κρυ
φίως ή φανερώς, αμέσως ή εμμέσως άνατρέψαι τούς είρημένους όρους 
τοΰ, ιερού τούτου Κοινοβίου, καί άποκαταστήσαι αυτό καί αΰθις εις 
την προτέραν τής ιδιορρυθμίας καιάστασιν, ό τοιοΰτος ώς άλαζών καί 
Ιδιόρρυθμος οποίας αν ή τάξεως καί βαθμού, άφωρισμένος κτλ. αί 
■συνήθεις άραί.

Έν έτει σωτηρίω χιλιοστά) οκτακοσιοστά) πεντηκοστά) έκτω 
.κατά μήνα ’Οκτώβριον έπινεμήσεως ιεης.

.Κύριλλος ελ.έω Θεοΰ Άρχιεπ. Κ)ως Ν. Ρώμης και Οίκονμεν. 
.Πατριάρχης.

f 'Ο Έφέαου Παΐσιος, Ό Κυζίκου ’Ιωακείμ, cO Χαλκηδό
νας Γεράσιμος, °Ο Πρόεδρος Διδυμοτείχου Μελέτιος, 'Ο Πρόεδρος 
Σκόπιας Διονύσιος, 'Ο Μελενίκου Διονύσιος, 'Ο 'Ηράκλειας Πανά

ρετος, Ό Νικομήδειας Διονύσιος, ‘Ο Δέρκων Γεράσιμος, Ό Κρή
της Ίωανίχιος.

13.
,Τό ένθεον ύψος τής ύμετέρας θεοφρουρήτου, καί σεβασμιοτάτης 

,ημΐν Παναγιοτητος καί σύν τη περί αυτήν αγία τε καί ιερά συνόδω 
γονυπέτώς προσκυνοΰμεν πανευλσβώς κατασπαζόμενοι τά ίχνη τών 
παναγίων, καί σεβασμίων ήμίν αυτής ποδών.

Πρό πολλοΰ έγινε γνωστή εις τε την ύμετέραν 
,τής'Λαϊίας^εοΦ?οι'0ΙΤ1ϊο'ν Παναγιότητα, καί εις την περί αύτήνΣ'«αν1?τοϋ

e / *ex/ e * Βατοπεδίου
αγίαν τε και ιεραν σύνοδον, η Εξ αμαρτιών μας, καί
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■ζηοοποτιι·
μου

κατά θείαν συγχώρησιν θλιβερά καί αξιοδάκρυτος 
S<Piep^c“vV κατ”στασΐι= Τ0^ άγιιονύμου ορούς, καί έξ αυτής ή Χι?·ι“νδαδ' 

μεγάλη συμφορά, κα'ι παντελής άφανισμός τών εν 
αύτφ ένασκοΰντων δυστυχισμένων πατέρων, ώστε δεν 
συμποσούμεθα την σήμερον δλοι υγιείς και ασθενείς,

^ονυσίουδγ^ρ°ντες και Λ'έ°ί εκ πάντων τών μοναστηρίων σχε- 
δον οΰτε χίλιοι καλόγηροι, και αυτοί οϊ διασωθέντες 
εν μεγάλη δυστυχία καί απορία, τρεφόμενοι εκ τών 
ψυχίων τών πιπτόντων εκ ταγινίων τών στρατευμά
των, καί άλλοι εξ ημών μέ χόρτα μόνον, τούτων οΰ- 

Παντοκοά-Οτωζ έχόντων, εΐνε τό μόνον αδύνατον να πληρω- 
τ°ρ°ς η0ην Εντεύθεν καί διά χρεωστικής ημών όλοσφρα- 

γίστου ομολογίας εις τό κραταιόν δεβλέτ (ου τό κρά
τος εΐη άήττητον καί θριαμβεύον κατά τών εχθρών) 
χρεωστούμενα χίλια πουγγεΐα. ημείς παναγιώτατε 
αύθέντα καί δέσποτα, αγία τε καί ιερά Σύνοδος 
προβλέποντες την αδυναμίαν μας, έζητήσαμεν τό μέ- 

Σφ0αγ!ςτοθΥα ελεος τής κραταιάς βασιλείας, διά νά μάς γίνη Δοχεια0ίο„ 
Ζωγράφου μουσααδές μέ έ'να ταξίτ φερμάνι διορίας χρόνου ενός 

διά νά πληρωθούν εις δύο κίστια έξ ήμισείας τό ό
ποιον κατά νεΰσιν τού κραταιοΰ Δοβλετιού έγινε προ 
τεσσάρων μηνών διά δέκα μήνας. Τί τό όφελος ό
μως όπου τό ρηθέν φιρμάνι δέν μάς ήλθεν εν και- 
ρώ διά νά φροντίσωμεν, αλλά μόλις μάς έμφανίσθη 

Σφρογίςτοΰ6}? τά5 ιστ' τοί τρέχοντος ώστε μάς έμεινε μόνον Φιλο^έου 
Καραχάλου £νας μήνας διορία μέχρι τής πληρωμής- ποιαν λοι

πόν οικονομίαν ήμποροϋμεν νά κάμωμεν οΐ άθλιοι 
εις ένα τόσον στενόν διάστημα καιρού;, ούδεμίαν. Διό 
παρακαλούμεν άπαντες θερμώς τε καί γονυκλιτώς, 
την τε θειοτάτην καί παναγίαν αυτής κορυφήν, άμα 
τε την ίεράν καί αγίαν σύνοδον νά λάβη περί ημών 

^ Σφραγίς σπλάγχνα Ιλέους καί οίκτιρμών καί νά ζητήση από Σ1(,ων0? 
'Αγ.ιίαύλουτό κραταιόν δεβλέτι, έ'τερον φερμάνι πληρεξουσιότη- ntrQ“5 

τος διά νά στείλη είς την βλαχοπογδανίαν, διά τών 
αυτόθι ευρισκομένων συναδέλφων μας, οΐτινες άδεί- 
αις τής μητρός ημών μεγάλης τού Χριστού ’Εκκλη
σίας, καί δυνάμει τού ρηθέντος φερμανιού νά ήμπο- 
ρέσουν νά πωλήσουν, ή νά βάλουν ενέχυρα τά τής

Α
.Π
.Θ
.



Νέαι πήγα! ιών θεσμών του 'Αγίου νΟρους 43

κοινότητος μοναστήρια, ή κατά μέρος, και να έμβά- 
σουν εις το μηρί τά είρημένα χίλια πουγγεΐα' αλλέ
ως εινε αδύνατον νά οικονομήσουν εντεύθεν καί 

Σ^ραγίς μέλλομεν οι τάλανες νά άπολεσθώμεν απαντες και Pl0CCl,)v 
τό άγιώνυμον ορος νά άποκατασταθή έρειπιον, και 
παντέρημον. Διά τούτο πάλιν καί πολλάκις παρακα- 
λούμεν θερμότατα νά μάς γίνη αυτό τό έλεος, από 
την τροφόν ημών αγίαν τού Χριστού Εκκλησίαν, 
εις τό εναντίον δμως αν δεν σταθή δυνατόν νά 
σταλθούν αύτόθεν οί καλόγηροι εις βλαχοπογδανίαν,

Σ^θ''γ1·ς ™ϋδί’ αυτήν την ύπόθεσιν νά φροντίση περιπαθώς ή rQ'iv°e^« 
κήια άγια τού Χριστού μεγάλη εκκλησία, νά γίνουν δύο 

φερμάνια, τό εν ταξίτ φερμάνι διά ένα χρόνον διο
ρίαν, καί τό άλλο διά νά έχωμεν τό πληρεξούσιον 
νά πωλώμεν τά είς τό κάθε μέρος ευρισκόμενα κτή
ματα,· καί μούλκια τών ιερών ημών μοναστηρίων, 
τά όποια νά μάς σταλθούν ανυπερθέτως εδώ, καί με 
επίτηδες άνθρωπον διά νά μάς έλθουν έν καιρώ.
Τούτων δε ουτω γενομένων έλπίζομεν θεία βοήθεια 

Σ5ωνσταν^ν“ βασταΧ^ώμεν, καί πρώτον μεν νά πληρώσωμενΈο<Ριν!ΙΕνου 
μονίτον ε^ς μηρϊ χά τού άφεύκτου χρέους μας χίλια πουγ

γεΐα. επομένως δε τό τζέπ χουμαγιούν, καί χαράτζια 
μας φετινά, οπού ακόμη χρεωστούμεν, καί τής θείας 
δυνάμεως καί βοήθειας προηγουμένως νά μείνη ό 
άγιώνυμος τόπος αυτός αλώβητος καί μόνιμος, αλ
λέως δμως.. ως άνωθεν εΐμεθα δλοι καί τά ίερά- 
καταγώγια είς τελείαν, μη γένοιτο, φθοράν καί άφα- 
νισμόν, καί ταΰτα μεν προσκυνητώς τε καί δεινοπα- 
θώς. τά δέ πανάγια έτη αυτής καί τής ίεράς περί 
αυτήν όμηγύρεως ειεν θεόθεν μαθουσάλιά τε καί 
πανευδαιμονέστατα, καί αί πανάγιαι καί θεοπειθεΐς 
αυτής εύχαί μεθ’ ημών τών ταπεινών διά βίου, 

αωκγ' μαρτίου κζ'. Θεσσαλ.
Τής ήμετέρας θεόφρουρήτου, καί σεβασμιωτάτης ήμϊν καί εύερ^ 

γετικωτάτης Παναγιότητος.
δούλοι ταπεινοί καί ευπειθείς

απαντες οί τών είκοσι ιερών μοναστηρίων τού άγιωνύμου ορούς 
τοϋ άθωνος ευρισκόμενοι δυστυχείς καλόγηροι.
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14.
Άνθιμος έλέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.
-j- Όσιώτατοι προϊστάμενοι καί λοιποί πατέρες τών έν τώ άγιωνύ- 

μω δρει τοΰ ’Άθω ιερών και σεβασμίων είκοσι ήμετέρων πατριαρχι
κών καί σταυροπηγιακών μοναστηρίων, τέκνα ημών εν κυρίω αγα
πητά, χάρις εΐη ΰμΐν καί ειρήνη παρά Θεοϋ, παρ’ ημών δέ ευχή ευ
λογία καί συγχώρησις. καί προλαβόντως γράψαντες άπεκρίθημεν προς 
υμάς περί τών φθασάντων ενταύθα απεσταλμένων παρ’ υμών εις ένέ- 
χυρον οΰχί δέκα, άλλα εννέα αδελφών υμών άγιοριτών τοΰ ενός καθ' 
οδόν προς κύριον έκδημήσαντος καί ελπίζομεν δτι τα γράμματά μας 
εκείνα ά'χρι τοΰδε τά έλάβατε. καί ήδη δέ πέμποντες τό έγχειριζόμε- 
νον ύμϊν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν παραινετικόν γράμμα, 
δεν λείπομεν νά σάς εΰχηθώμεν αυθις πατρικώς έντελλόμενοι, καί πα- 
ραγγέλλοντες ΰμιν έκκλησιαστικώς, δπως άμα όπου έγχειρισθή προς 
υμάς, νά τό άναγνώσετε εις επήκοον τής κοινότητος υμών, καί νά 
επιστατήσετε νά άναγνωσθή εις δλα τά ιερά μοναστήρια καί μέρη τοΰ 
αγίου ορούς, καί φυλάττοντες μετά προσοχής τάς έν αΰτώ εκκλησια
στικός καί συνοδικάς παραινέσεις, νά διάγετε κατά τό μοναδικόν υμών 
επάγγελμα, καί την όφειλομένην εΰπείθειαν καί υποταγήν προς τό 
βασίλειον κράτος, και νά ζήτε έν ειρήνη καί όμονοία δεόμενοι τοΰ 
κυρίου ημών, υπέρ τών παραπτωμάτων υμών καί τής συντηρή- 
σεως τοΰ αγίου τοϋτου τόπου, καί μνημονεϋοντες τοΰ κανονικοΰ ημών 
ονόματος, δπερ δέν άμφιβάλλομεν δτι έξακολουθεΐτε, ως κανονικώς 
εΐθισται. καί ουτω φερόμενοι έ'ξετε κάθε ά'νεσιν καί περίθαλψην καί 
τήν παρά κυρίου θείαν αντίληψην, ής ή χάρις, καί τό άπειρον έλεος 
καί ή είιχί) καί ευλογία τής ημών μετριότητος εΐη πάσιν ΰμΐν. 

αωκγ', Οκτωβρίου ιε'
f κωναταντινουπόλεως καί έν Χριστώ ευχέτης

15.
’Αγαθάγγελος ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κων)ως Ν. Ρώμης και 

■ Οικουμενικός Πατριάρχης.
Όσιώτατοι έπιστάται καί ναζίρηδες τής κοινότητος τοΰ άγιωνΰ- 

. μου όρους, προηγούμενοι τε καί σκευοφύλακες, καί λοιποί πατέρες 
τών αυτόθι κειμένων ιερών καί σεβασμίων ήμετέρων πατριαρχικών 

. καί σταυροπηγιακών είκοσι μοναστηρίων τέκνα έν κυρίφ αγαπητά τής 
, ημών μετριότητος, χάρις εΐη κτλ. ’Απαραδειγμάτιστος εΐνε ό τρόπος
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τής αδιαφορίας σας και σκληρότητος περί των ενταύθα εϊς τού πο· 
σταντζίπασι ευρισκομένων συμμοναστηριακών σας, καθότι δύο ήδη 
χρόνοι άριθμοΰνται, καί ενώ άλλοι εξ άλλων μερών ομογενείς άντα- 
λάττονται κατ’ έτος, κατά χριστιανικήν συμπάθειαν τών ομοπάτριων 
αΐιτών, μόνοι υμείς οί τό φιλάδελφον επαγγελλόαενοι, έφάνητε σκλη
ροτράχηλοι, καί υποφέρετε νά θλίβωνται οι συνάδελφοί σας ούτοι 
περιωρισμένοι εις τό αυτό μέρος τόσον διάστημα καιρού, ό τρόπος 
σας ούτος δεν είνε ανεκτός μήτε προς την εκκλησίαν, ώς καί παρά 
Θεού, καί παρά άνθρώποις κατά κράτος, καί αθέμιτος, καί είνε και
ρός νά φανώσι καί άλλοι ευπειθείς καί υπήκοοι εις αυτόν τον ρυ
θμόν τού υψηλού δεβλετίου, ό όποιος πραγματεύεται την ασφάλειαν 
καί καλήν σας άποκατάστασιν, καί επί τούτφ γράφοντες διά τής πα- 
ρούσης πατριαρχικής ημών επιστολής, έντελλόμεθα, καί παραγγέλλομεν 
υμΐν άμεταθέτως, άμα τώ λαβεϊν αυτήν συνελθόντες, καί συσκεψάμε- 
νοι, νά άποφασίσητε τήν απαλλαγήν τών ρηθέντων Ινταΰθα συμμο- 
ναστηριακών σας, καί εγκρίναντες άλλους άντ’ αυτών, σπουδάσητε νά 
τούς εξαποστείλητε κατά πρώτον, διά νά άναλάβωσι προς καιρόν τό 
βάρος αυτό, καθώς καί περί εκείνων κατά τον αυτόν τρόπον, θέλει 
γίνη επομένως φροντίς, διά νά επιστρέψωσιν οί πρώτοι καί νά τύ- 
χωσιν άνέσεως. προσέχετε δέ καλώς μήποτε φανήτε αδιάφοροι καί 
άναβάλλοντες τον καιρόν εις αποστολήν ετέρων μοναστηριακών, καθ
ότι όχι μόνον επισύρετε έαυτοΐς κρίμα καί κατάκριμα ώς μισάδελφοι 
καί άτεγκτοι, αλλά καί κατ’ άλλον τρόπον προσκρούοντες μένετε ανα
πολόγητοι, ποιήσατε ουν ώς ύμϊν γράφοντες παρακελευόμεθα, ΐνα καί 
ή τού Θεού χάρις, καί τό άπειρον ελεος εΐη μεθ’ υμών.

αωκς·'. Οκτωβρίου ελ
f ‘Ο Κωνσταντινουπόλεως κα'ι εν Χριστώ ευχέτης

16.
’'Λν&ιμος ελέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 

Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
Όσιώτατοι επιστάται καί ναζίρηδες τής κοινότητος τοΰ άγιωνύ- 

μου όρους τού άθωνος τέκνα εν κυρίφ αγαπητά κτλ.
Άναλαβόντες εύδοκίφ Θεού καί ανακτορική εύμενείατούς πνευματ. οΐα- 

κας τοΰ πάγκοινου σκάφους τής εκκλησίας, τήν αξιόχρεων ένεδειξάμεθα 
πρόνοιαν καί υπέρ τοΰ ίεροΰ αυτόθι κοινοβίου μοναστηριού τοΰ αγίου 
παυλου, καί συνεβουλεύσαμεν τά δέοντα τοΐς Ιν αύτώ σννασκουμέ- 
νοις όσιωτάτοις πατράσιν άποστέλλοντες τή όσιότητί των πατριαρχικήν
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ημών επιστολήν περί τής διατηρήσεως τοϋ κοινοβιακοϋ πολιτεύματος 
των, ώς έπιθυμοΰντες τής διαμονής και εΰσταθείας τοϋ κοινοβίου είς 
τΐ]ν κοινοβιακήν τάξιν ατε δή διατεταγμένην παρά τών -θείων καί 
ιερών κανόνων τε καί νόμων. Γράφοντες δε καί τή όσιότητί σας διά 
τής παρούσης ημών πατριαρχικής επιστολής, έντελλόμεθα ΰμΐν εκκλη
σιαστικούς δπως πληροφορούμενοι την τοιαυτην εκκλησιαστικήν ημών 
πρόνοιαν υπέρ τής εΰσταθείας καί διαμονής τοΰ μνησθέντος κοινοβίου, 
δεικνύητε έκ τοϋ σύνεγγυς τον υπέρ αΰτοϋ όφειλόμενον ζήλον, καί 
προσέχΐ|τε καλώς ΐνα μή καθ’ οιονδήτινα τρόπον παρεισδΰσωσιν είς 
το κοινόβιον, οί κατ’ εκκλησιαστικήν επιταγήν άποβληθέντες τούτου, 
ώς ταραξίαι, καί πολέμιοι τοϋ κοινοβιακοϋ πολιτεύματος, μήτε έξω
θεν παρενοχλώσι τοίς εν αΰτώ κοινοβιάταις, μάλιστα δέ ό μακάριος, 
δστις έμάθομεν εΰρίσκεται εις τάς καρυάς, φροντίσατε είς τό νά εισ- 
αχθή είς κανέν άλλο κοινόβιον, ώς κοινοβιάτης καί νά έφησυχάζη ού
τως, ενεργών τά τοϋ κοινοβιακοϋ πολιτεύματος του- εάν δέ άλλοι ζη- 
λωταί τής κοινοβιακής τάξεως, έκτος τών άποβληθέντων, μοναστηρια
κοί ή ξένοι είς ζήτησιν τοΰ κοινοβιάρχου έγκριθώσιν είς τό νά είσα- 
χθώσιν εις τό κοινόβιον τοΰ αγίου παύλου, θέλετε συντελέσει είς τοϋτο 
καί ή όσιότης σας γνωρίζοντες μέντοι, δτι ή εκκλησία απαιτεί τήν εκ 
μέρους σας προσοχήν καί επαγρύπνησιν, είς τά τής κοινοβιακής δια
μονής τούτου, καί δτι λογίζεται άναγομένην προς υμάς τήν κατά θυ
μόν, ή τουναντίον κατάστασιν καί διοίκησιν αΰτοϋ. Διό καί οφείλετε 
νά εισΟε διά παντός προσεκτικοί καί άγρυπνοι ώς προς τήν διάρκειαν 
τής κοινοβιακής τούτου καταστάσεως, καί τήν διαφύλαξιν από παντός 
ενδεχομένου εν αΰτώ σκανδάλου, διά νά ήσθε ούτως εΰάρεστόι τή 
μητρί σας εκκλησία, καί αΰτώ τώ κυρίω καί Θεω ημών οΰ ή χά
ρις κτλ.

αωμβ' ’Ιουνίου κγ'.
δ Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ ευχέτης

περί τοΰ άβερκίου πληροφορούμεθα δτι εινε ζηλωτής τής κοινο- 
βιακής πολιτείας, καί αν ζητηθή παρά τοΰ κοινοβιάρχου τοΰ αγίου 
παύλου θέλετε συντελέσει εις τοϋτο.

17.

"Αν&ιμος ελίω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Όσιώτατοι επιστάται καί ναζίρηδες τής κοινότητος τοΰ άγιωνύ-
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.μου ορούς τοϋ Άδωνος καί λοιποί πατέρες τής ίεράς συνάξεως των 
είκοσι ιερών αυτόθι μοναστηρίων τέκνα εν κυρίω κτλ. Λαβοντες το 
.σταλέν ήμΐν υίϊκόν γράμμα σας εΐδομεν την αυτόθι προσωπικήν έλευ- 
σιν τοϋ έξοχωτάτου πρέσβεως τής ’Αγγλίας κυρίου Στράτφορδ Κάνιγγ 
μετά τής κυρίας συζύγου αϋτοϋ καί την εκ μέρους σας γενομένην 
προς τά επίσημα ταΰτα υποκείμενα δεξίωσιν καί υποδοχήν. "Οτι δε 
ή είσοδος τής διαληφθείσης κυρίας εν τοίς Ιεροΐς αΰτοΐς τόποις, έν 
οις απαγορεύεται γενικώς ή τών γυναικών έμφάνισις καί παρείσφρυ- 
σις, προέκυψεν εκ λάθους καί άγνοιας, τοΰτο γνωρίζοντες καί ημείς 
παρατρέχομεν επί τοϋ παρόντος πάσαν παρατήρησιν καί δικαίαν επί- 
πληξιν επί τή τών εσχάτων δρων καί καθεστώτων παραβάσει δικαιο- 
λογουμένη έξαιρετικώς επί ταυτης μόνον τής περιστάσεως, καί διά τό 
αίφνίδιον καί προηγνοημένον τής έλευσεως. Είς τό εξής δμως θέλετε 
προσέχει καλώς είς την άπαράτρεπτον φυλακήν τών ΰπ’ αυτών τών 
ιερών κανόνων ύπαγορευομένων θεσμών τούτων είδότες δτι μήτε παρά 
τής εκκλησίας ϋποχωρηΟήσεταί ποτέ τοϋ λοιποϋ ή Ιλαχίστη συγκατά- 
βασις.

αων' δεκεμβρίου ιηλ

18.
Περί τής καταπτώσεως τοϋ 'Αγ. νΟρους

'Ανθιμος ελέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως' Ν. 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Προς τούς έπιστάτας καί ναζίρηδες τής Κοινότητος τοϋ Άγιου 
'Όρους.

’Απείρους άποδίδομεν τάς ευχαριστίας εις τήν πανάγαθον τοΰ 
Ύψίστου πρόνοιαν, τή παντοδυνάμω συνάρσει τής οποία; ήξιώθημεν 
νά πραγματοποιήσωμεν τάς θερμοτέρας ημών εύχάς, καί νά προσκυ- 
νήσωμεν τά έν τώ άγιωνυμφ τοΰτω ό'ρει ιερά αύτοϋ σκηνώματα, εν 
οις διηνεκώς υμνείται καί δοξολογείται τό ύπερΰμνητον αύτοϋ ό'νομα. 
Αμετρος υπάρχει ή ψυχική ημών χαρά καί άγαλλίασις επί τή επιτεύ- 
ξει ταυτη καί μεγίστη ή εύχαρίστησις δέ δσας άπηλαυσαμεν περιποι
ήσεις καί φιλοφρονήσεις παρά τοίς έν τοϊς ίεροΐς τουτοις σκηνώμασιν 
ενασκουμένοις όσιωτάτοις πατράσι καί άδελφοΐς. Τήν χαράν δέ ταυ- 
την ουδείς ήθελεν άρη άφ’ ημών, αν λυπηρά τις παρατήρησις δεν με- 
τεβαλλεν αυιήν είς καιρίαν λύπην, καθότι ένώ ή καρδία ημών έπλη- 
ρώθη θυμηδίας έπί τή θέα τοσουτων άνεκτιμήτων θτ)σαυρών, καί ιε
ρών αναθημάτων, έξ ών πί.ουτεϊ ό ιερός ούτος τόπος, τουναντίον
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ήνιάθημεν είς άκρον ίδόντες την οποίαν ύποφέρουσι τά Ιερά ταΰχαί 
σκηνώματα λειψανδρίαν απέναντι τής άλλοτε άκμαζούσης ερημικής πο
λυτεκνίας έν ή διέπρεπον σοφοί καί νουνεχείς άνδρες, καί πνευματικοί 
κυβερνήτορες, ώς οδηγοί έτοιμοι αεί προς απολογίαν παντί τώ αί- 
τοϋνα υμάς λόγον περί τής εν ύμΐν έλπίδος. Ή δυσάρεστος καί λυ
πηρά αΰτη παρατήρησις ήνάγκασεν ημάς νά έξετάσωμεν καί άνεύρω- 
μεν την πηγήν τοϋ κακοϋ τοΰτου τοϋ οποίου ή πρόοδος προμηνίει 
λυπηρότερα αποτελέσματα, καί εκ τής βαθεΐας ταυτης καί έσκεμμένη: 
έρεύνης έβεβαιώθημεν μετ’ άθυμίας ου μικράς, δτι αυτά τά ιερά αν- 
τόθι μοναστήρια έφύλαττον τάξιν τινά ώς προς τήν διοίκησιν τών έν 
ταΐς Ήγεμονείαις Βλαχίας καί Μολδαβίας κτημάτων αυτών, καί προ· 
ήγον εξ ίσου άλληλοδιαδόχως είς τήν διαχείρισιν αυτών τούς -ικανό- 
τέρους καί έμπειροτέρους τών έν αύτοΐς αδελφών, έ'καστος έ'χων πρό 
οφθαλμών, δτι διά τής φρονήσεως ίκανότητος καί αμέμπτου διαγωγή: 
του ήδυνατο νά περιποίηση είς εαυτόν τήν αγάπην καί εύνοιαν τή: 
Κυριαρχίας του, καί συνεπεία ταυτης μικράν τινα ωφέλειαν συνάδον· 
σαν είς τήν ατομικήν του ευημερίαν, ήθελε προθυμως συγκαταριθμεί 
εαυτόν εις τοιαυτην αδελφότητα καί Κυριαρχίαν, κηδομένην καί προ- 
νοούσαν φιλοστόργως υπέρ δλων έν γένει τών τέκνων της. άλλ’έν ό 
δυστυχώς τούτο δεν συμβαίνει, άπ’ εναντίας αί μεγάλαι παραχωρή
σεις αί ισόβιοι ή πολυετείς ήγουμενεΐαι, αΐτινες εϊς τινας μόνον έ;ι· 
διασμένως δίδονται, αυτούς μεν άποκαθιστώσι πολυταλάντους καί 
έπιλήσμονας τών προς τάς Κυριαρχίας υποσχέσεων των, είς ούδένα 
δέ ευαίσθητον, ικανόν καί δόκιμον αδελφόν δεν ΐσχυουσι νά έμπνει'· 
σωσι τό αίσθημα τής υπομονής καί τελείας προς τήν Μετάνοιάν τον 
άφοσιώσεως, καθότι τίς τών ηγουμένων διανυσας διπλήν, τριπλήν, τε
τραπλήν, πολλοί δέ καί πενταπλήν εξαετίαν, δυναταί ποτέ ή τουλά
χιστον φρονεί νά έπανέλθη εις τήν Μετάνοιάν του καί νά άνταλλά:;; 
τάς Αυθεντικός τραπέζας, καί τούς πομπώδεις καί πολυτελείς δίφρον: 
μέ τό αυτάρκες, φιλήσυχον καί μονότονον τού έρημικού βίου; ή ιί: 
τών ικανών καί εύαισθήτων αδελφών ΰποχρεουμενος ώς έκ τής αργή; 
ταυτης νά ζή πολλάκις έν άνεχεία άνευ μέλλοντος, άνευ έλπίδος, θέλει! 
προθυμοποιηθη νά ύποφέρη άγογγυστως τήν αδικίαν ταυτην; ούδεί; 
βεβαίως. “Οτι δέ αί παρατηρήσεις ημών αύται στηρίζονται: επί αλί]·I 
θών βάσεων, φέρομεν ώς παράδειγμα τήν ίεράν τών Ίβήρων Μονή' 
ήτις ένεκα τού συστήματος τούτου εύμοιρεΐ αδελφών, ζώντων έν άνέ- λ 
σει καί εύμαρίφ. Ταύτα κατιδόντες, ήθέλαμεν αμέσως έπιφέρει τή· 
θεραπείαν τοϋ κακού τούτου, αν αί άσχολίαι μας ήδη τό έπέτρεπον
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Προλαμβάνομεν δμως να έπισχήσωμεν εΐς την προσοχήν τής Ιερός 
κοινότητος καί ιδιαιτέρως έκαστου Μοναστηριού τοΰ νά σκεφθή καί 
εγκρίνει μέτρον ικανόν νά ικανοποίηση καί εξασφάλιση τό μέλλον καί 
την άποκατάστασιν όλων των αδελφών, χωρίς διόλου νά προβή εις 
πάκτωσιν ούδενός έν ταΐς Ήγεμονείαις Μοναστηριού προς ηγούμενον 
διανύσαντα μίαν εξαετίαν κάδοιι αν λαβή χώραν τοιαΰτη πάκτωσις 
δεν -θέλει τυχει τής ήμετέρας επιδοκιμασίας καί έγκρίσεως. καί ταΰτα 
μεν ήδη κατά πατρικήν ημών αξιόχρεων μέριμναν.

αωνδ'. Ίανουαρίου κς·'.

19.
Διάταγμα Βεζυρικύν καταργοίιν τάς μεταρρυ&μίοεις τοΰ 

Xovavfj Πασά*.
( Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού)

Άρ. 208 έτος 1861
1. Οι αντιπρόσωποι τών είκοσι 1. Μονών συγκροτοΰντες τήν ‘I. 

Κοινότητα τοΰ αγίου Όρους όφείλουσι νά συνεδριάζωσιν έν Καρυαϊς 
ώς καί εις το παρελθόν.

2. Οι τέσσαρες Έπιστάται όφείλουσι νά συνεδριάζωσι μόνοι καί 
ό'χι προεδρεύοντος τοΰ Καϊμακάμη.

3. Οί διευθυνόμενοι ξένοι υπήκοοι εις άγιον ’Όρος είτε εις προ- 
οκύνησιν είτε διά νά μονάσωσιν όφείλουσι νά καθυποβάλλωνται εις 
τούς κανόνας τούς πάντοτε διατηρηθέντας προ τοΰ ταξειδίου τοΰ Χου- 
σνή Πασά εις άγιον ’Όρος.

4. Οί φύλακες χριστιανοί οί εις τήν υπηρεσίαν τοΰ αγίου “Όρους 
νά διατηρηθώσι- οί τοΰρκοι ζαπτιέδες δεν δύνανται νά τούς άντικα- 
ταστήσωσι.

5. Οί τέσσαρες κλητήρες χριστιανοί έν χρήσει πάντοτε μεταξύ τών 
λαϊκών εΐς τήν υπηρεσίαν τοΰ Ναζίρη** μέ αρχηγόν έπίσης λαϊκόν, 
δφείλουν νά διατηρηθώσιν ή άντικατάστασις αύτών υπό μοναχών δι-

*) Τό κείμενον τού Βεζυρικοΰ τούτου Διατάγματος άνεκοίνωσέ μοι ό λό
γιος αγιορείτης Χρυσόστομος ό Λαυριώτης, ό πρό δύο ετών δολοφονηθείς έν 
άγίφ Όρει. Πρός κατανόησιν ανάγκη νά λεχθή δτι ό Χουσνή πασάς άφίκετο 
εΐς τό άγιον "Ορος τφ 1860, νομάρχης διατελών Θεσσαλονίκης, δι’ έριδας καί 
φιλονικείας τής ΐεράς μονής Κουτλουμουσίου. Μετά τήν διευθέτησιν δμως τού
των προέβη εις διαφόρους καινοτομίας, άντικειμένας πρός τό άγιορειτικόν κα
θεστώς.

**) Πρωτεπιστάτου.

** yBjtwX. Φάρος ,, τόμ. ΙΛ' τενχ, ξα (’Ιανουάριος) 1913 4
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αταχθεισα υπό χοΰ Χουσνή Πασά δεν δΰναται νά λάβη χώραν.
6. At μέχρι τοΰδε εν χρήσει διατυπώσεις εν περιπτώσει διορι

σμού νέου Καϊμακάμου όφείλουσι νά έξακολουθήσωσι νά διατηρών- 
ται αΰστηρώς· δ διορισμός του οφείλει νά άναγγέλληται διά φερμα
νιού κατ' ευθείαν εις την Ί. Κοινότητα τοΰ Όρους και κοινοποιου- 
μένου εις τούς Επιτρόπους τής Κοινότητος εν Κων)πόλει.

7. Ό μισθός τοΰ Καϊμακάμου οφείλει νά άκολουθήση νά ήνε 
προσδιωρισμένος ώς κα'ι εις τό παρελθόν γρόσια 1450 κατά μήνα 
κατά τό περιεχόμενον τοΰ φερμανιού 22 Ζιλκαδέ 1257.

8. Ό τοΰ γραμματέως του δστις προσεκολλήθη τφ Καϊμακάμη 
νεωστ'ι δεν θέλει εισθαι είς βάρος των Μονών.

9. Δεν θά ύπάρχη ύγειονομεΐον άνεγνωρισμένον παρά εκείνο τό 
όποιον πάντοτε ήτο εν Δάφνη.

Έν εν'ι λόγφ τά πάντα νά λάβωσι την τάξιν, ήτις υπήρχε προ 
τοΰ ταξειδίου τοΰ Χουσνή Πασά εν άγίω Όρει κατά τον τελευταίον 
'Οκτώβριον.

Α
.Π
.Θ
.



10ΑΝΝΟΪ ΚΑΣΣΙΑΝΟΪ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ό ’Ιωάννης Κασσιανός (360—435 μ. X.) έγραψε λατινιστί δύο 
έργα άναφερόμενα εις τον μοναχικόν βίον 1) de institutis coeno- 
Jbiorum et de octo principali um vitiorum remediis libri 12 καί 
2) Collationes patrum libri 24 (Πρβλ. Migne λατιν. Πατρ. 49, 
477—1328).

To περιεχόμενον των δύο τούτων έργων καί ή «πλάτης καί γλα- 
φυρότης της έκθέσεως αυτών συνεΐργησεν εις την ταχεΐαν καί εΰρεΐαν 
διάδοσιν τούτων. Ήδη επί τής εποχής τοΰ Κασσιανοΰ ή άνάγνωσις 
τών δύο τούτων έργων ήτο προσφιλέστατη τοΐς μοναχοΐς, ό δε Εΰχέ- 
ριος (Ϋ 453 μ. X.), προς ον δ Κασσιανός ειχεν αφιερώσει τό δεύτε
ρον μέρος τών Collationes (11—17) είχε φιλοπονήσει επιτομήν λατι
νικήν τών δύο τούτων έργων' (Γεννάδιος de vir. ill. 69), ήτις δυσ
τυχώς άπωλέσθη. Καί ή ελληνική δέ μετάφρασις - εν επιτομή εγένετο 
πιθανώτατα ολίγον μετά τον -θάνατον τοΰ Κασσιανοΰ, ήν ό Φώτιος 
ειχεν άναγνώσει (Μυριοβιβλ. 197):ι. Τής ελληνικής ταύτης εν επιτομή 
μεταφράσεως έχει έκδοθή μόνον τό μέρος τό άναφερόμενον εις τό 
πρώτον έργον τοΰ Κασσιανοΰ εν τή ελληνική Πατρολογία τοΰ Migne 
υπό τήν επιγραφήν «τοΰ αΰτοΰ μεγάλου Αθανασίου προς Κάστορα

') Ή έν επιτομή σωζομένη λατινική έκδοσις (Πρβλ. λατ. Πατρ. Migne 
50, 867—894) δέν είνε ή τοΰ Εΰχερίου, αλλά μετάφρασις τής ελληνικής επι
τομής.

5) Ούδεμία αμφιβολία δύναται νά ύπάρχη ότι καί τά έργα τοΰ Κασσιανοΰ 
έγράφησαν άρχικώς λατινιστί καί τό σωζόμενον ελληνικόν αύτών κείμενον 
προέρχεται έκ μεταφράσεως. Απλή παραβολή τών δύο κειμένων πιστοποιεί 
τόΰτο.

’) Τήν ελληνικήν ταύτην μετάφρασιν φαίνεται δτι έγνώριζεν ήδη ό Ιωάν
νης τής Κλίμακος (Πρβλ. Migne Πατρ. Έλλ. 88, 717).
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τον μακαριώτατον περί τών κανονικών τών κοινοβίων διατυπώσεων*' 
(28, 849—906;1 καί έν μέρει υπό Κ. Wotke (Wien 1898), Ιν ω τό 
άναφερόμενον είς τό δεύτερον έ'ργον τοϋ Κασσιανοϋ, τάς Collationes- 
patrum εΐνε ανέκδοτον. Έν τώ ύπ’ άριθ. 573 (παλ. άριθ. 108) κώ- 
δικι τής μονής τοΰ Μετεώρου, τώ έπιγραφομένω «Κασσιανοϋ μονα
χού βιβλίον» “ από τοΰ φύλλου Ια—118β υπάρχει ή ελληνική αϋτη! 
μετάφρασις έν επιτομή τών έργων τοϋ Κασσιανοϋ ώς ακολούθως.

1) Κασσιανοϋ μοναχού ρωμαίου προς Κάστορα επίσκοπον περί' 
διατυπώσεων καί κανόνων, τών κατά την ’Ανατολήν καί Αίγυπτον 
κοινοβίων (φυλ. Ια—22α).

Άρχ. ’Επειδή μοι προσέταξας, μακαριώτατε πάτερ, Κάστορ, γνω- 
ρίσαι σοι τάς κανονικάς διατυπώσεις

Τέλ. τή δέ καθαρότητι τής κάρδίας ή άποστολική τελειότης παρα
γίνεται. Αμήν.

2) Κασσιανοϋ μοναχού περί τών Η λογισμών (φυλ. 22β—56“).- 
α) (φυλ. 22β—25α)ϋ.
Άρχ. Πρώην τον περί διατυπώσεως κοινοβίων συντάξαντες λό

γον πάλιν επί τοϋ παρόντος ταϊς ήμετέραις εύχαΐς -θαρρήσαντες
Τέλ. αλλά δι’ αγρυπνίας καί κόπου καί άναγνώσεως καί τοϋ συνά- 

γειν τήν διάνοιαν εις τον φόβον τής γεέννης καί είς τον πόθον τής: 
βασιλείας τών ουρανών.

β) Περί πορνείας (φυλ. 25α—29β).
Άρχ. Δεύτερος ήμίν αγών έστι κατά τοϋ πνεύματος τής πορνείας 
Τέλ. Ούτως ή νυκτερινή κατά Θεόν αγρυπνία τήν ήμερινήν τής 

•ψυχής προοδοποιεΐ καθαρότητα.
γ) Περί φιλαργυρίας (φυλ. 30“—37β).
Άρχ. Τρίτος ήμίν εστιν άγων κατά τοϋ πνευμ.ατος τής φιλαρ- 

γυρίας
Τέλ. Άφρον ταύτη τή νυκτί αΐτοϋσι τήν ψυχήν από σοϋ, α δέ 

ήτοίμασας τίνι έσται;
δ) Περί οργής (φυλ. 38“ —45α).

') Έν τή έκδόσει ναύτη ελλείπει τό τέλος τοΰ «περί λύπης» καί ή αρχή· 
τοϋ «περί ακηδίας», άτινα ύπάρχουσιν έν τφ ύπ' άριθ. 573 κώδικι τοΰ Με
τεώρου.

ή Περιγραφήν τοΰ κωδικός τούτου ευρίσκει τις έν τφ ύπ' έμοΰ καί Ν. 
Βέη έκδοθέντι έργφ τοΰ Ίππολύτου είς τάς ευλογίας τοΰ ’Ιακώβ (Text und 
Untersuch. 38, 1 σελ. 4—9). '

’) Ή επιγραφή περί γαστριμαργίας έχει παραλειφθή, οΰτω δέ έχει ένωθή. 
ή είσαγωγή μετά τοΰ περί γαστριμαργίας.
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Άρχ. Τέταρτος ήμΐν έστιν αγών κατά τοϋ πνεύματος τής οργής.
Τέλ. εί υπό οργής και μίσους κατεχόμενοι ένοχοι εύρεθώμεν τή 

>κρίσει.
ε') Περί λύπης (φυλ. 45β—48α).
Άρχ. Πέμπτος τοίνυν ήμΐν έστιν αγών κατά τοϋ πνεύματος τής 

.λύπης.
Τέλ. αυτή δέ θεραπεύεται διά προσευχής καί τής εις Θεόν έλπί- 

.δος και μελέτης τών θείων λόγων και τής μετ’ ανθρώπων ευλαβών 

.συνδιαγωγής.
στ') Περί ακηδίας ,(φυλ. 48α—51β).
Άρχ. “Εκτος ήμΐν έστω αγών κατά τοϋ πνεύματος τής ακηδίας.
Τέλ. δι’ υπομονής καί προσευχής καί τοϋ έργου τών χειρών τού- 

itcov καταπολεμήσαι σπουδάσεις.
ζ') Περί κενοδοξίας (φυλ. 52“—ο3β).
Άρχ. “Εβδομος ήμΐν αγών προς τό πνεϋμα τής κενοδοξίας
Τέλ. Ούτως γάρ δυνήσεται περιγενέσθαι τοϋ πνεύματος τής κε

νοδοξίας.
η') Περί υπερηφάνειας (φυλ. 54α—56“).
Άρχ. ’Όγδοος ήμΐν έστιν αγών κατά τοϋ πνεύματος τής ύπερη- 

,φανείας.
Τέλ. δι’ ών καί ή τελεία αγάπη κατορθοΰται χάριτι τοϋ Θεοϋ. 

Αμήν.
3) Τοϋ αύτοϋ προς Λεόντων ήγούμενον περί τών κατά την σκή

την αγίων πατέρων (φυλ. 56β—80α).
Άρχ. Τό χρέος, δπερ έπηγγειλάμην τώ μακαριωτάτω πάπα Κά-

,στορι
Τέλ. δοξάζειν τον Θεόν, την τοιαύτην σοφίαν παρέχοντα τοΐς φο- 

,βουμένοις αυτόν. Αμήν *.
4) Συνεισφορά τοϋ άββά Σερήνου πρώτη (φυλ. 80α—ΙΟΟβ).
Άρχ. Συνετύχομεν πάλιν τώ άββά Σερήνφ, άνδρί άγίω.
Τέλ. άναλύοντες μετά την σύναξιν ταϋτα, α 6 Κύριος δίδωσιν, 

.άναγγελοϋμεν ύμΐν, τώ δέ Θεώ ήμών δόξα εις τούς αιώνας. Αμήν.
5) Συνεισφορά τοϋ άββά Σερήνου περί τής παναρέτου (φυλ. 

101α—118β).
Άρχ. Πληρωθεισών τών ήμερών τής τεσσαρακοστής

*) Περιέχει έκτος τής εισαγωγής τοϋ πρώτου καί δευτέρου διάλεξιν μετά 
-,τοΰ ηγουμένου Μωσέως.
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Τελ. προσδοκώμεν κατατρυφήσαι ιοϋ αγίου γέροντος τής διδα-' 
σκαλίας, τώ δέ Θεώ ημών ή δόξα εις τούς αΙώνας. ’Αμήν.

Έκ τής αναγραφής τών εκ των έργων τοΰ Κασσιανοΰ περιεχο-- 
μένων έν τώ ύπ’ άριθ. 573 (παλ. άρ. 108) κώδικι τής μονής τοΰ Με' 
τεώρου γίνεται δήλον δτι εν τω κώδικι τούτω περιέχεται ή έλληνική εν 
επιτομή μετάφρασις δλου μέν τοΰ έργου de institutis coenobiorumf 
et de octo principalium vitiorum remediis, μέρους δέ τοΰ Colla- 
tiones καί δή ή εισαγωγή τοΰ πρώτου αυτής μέρους, ή πρώτη καί 
δευτέρα διάλεξις, ή μετά τοΰ ηγουμένου Μωσέως, καί ή έβδομη καί 
όγδοη, ή μετά τοΰ ηγουμένου Σερήνου.

Γεννάται τό ζήτημα- τό ήμέτερον χειρόγραφον περιέχει μέρος 
μόνον τής ελληνικής μεταφράσεως τοΰ έργου τοΰ Κασσιανοΰ «Colla-- 
tiones patrurm ή την δλην ελληνικήν μετάφρασιν περιλαμβάνουσαν 
μόνον τάς δυο πρώτας καί τήν έβδόμην καί όγδόην διάλεξιν; Πρός- 
λυσιν τοΰ ζητήματος τούτου πρέπει νά ληφθώσιν ύπ’ δ'ψει 1) ή εί'δη-- 
σις τοΰ Φωτίου περί τής Ιλληνικής μεταφράσεως τών έργων τοΰ Κασ- 
σιανοΰ καί 2) τά χειρόγραφα.

1) ’Ιδού τί παρατηρεί δ Φώτιος περί τής μεταφράσεως τών έρ-- 
γων τοΰ Κασσιανοΰ, τής ύπ’ αύτοΰ άναγνωσθείσης- «Άνεγνώσθη-, 
βιβλιάριον, έν ω Κασσιανοΰ μοναχοΰ, Ρώμην λαχόντος πατρίδα, περι- 
ήσαν λόγοι β', ών δ μέν Κάστορι έπισκόπφ άνεγέγραπτο, αύτώ πε- 
ποιημένω τήν τών γεγραμμένων αΐτησιν. Τύπους δέ οΰτος καί κανό-- 
νας απαγγέλλει, καθ’ ούς Ιβίουν τό έν Αίγύπτω κατά σύστημα μονα
δικόν- κοινόβια δέ αύτά ό έκ τής έτυμότητος ονομάζει λόγος. Καί δ* 
δεύτερος δέ τω αύτώ προσπεφωνημένος έστί, περί τών οκτώ- δέ λογι
σμών τήν έπιγραφήν φέρει, οΐς γαστριμαργίαν, πορνείαν, φιλαργυ' 
ρίαν, οργήν, λύπην καί ακηδίαν, κενοδοξίαν τε καί ύπερηφάνειαν 
εξάπτει.............

Καί τρίτον δ’ επί τούτοις λογίδιον συνανεγνώσθη, δ μετά τήν- 
τελευτήν Κάστορος τοΰ έπισκόπου τω διαδεξαμένορ τήν έπιμέ?ιειαν τής· 
μονής, δι’ ήν καί οΐ κανόνες έστάλησαν, προσπεφώνηται. ’Έστι μέν' 
συγγενές τοΐς προειρημένοις, διδάσκει δέ τί τέ έστι διάκρισις καί δτι' 
μείζων αυτή τών άλλων αρετών, καί δθεν τίκτεται καί ως τό πλέον 
τής άνανθέν έστι δωρεάς καί περί έξαγγελίας γραφικαΐς πίστεσιν, ώς 
δει ταύτην πράττειν, κατασκευάζει καί τίς ό σκοπός καί τί τό τέλος 
τών έν τοΐς άσκητικοΐς άγώσιν έξεταζομένων. Ταΰτα Μωσέα τινά θαυ
μαστόν ταΐς άρεταΐς εισάγει διδάσκοντα καί πράγμασιν αύτοΐς, μικροΰ 
κειμένοις ύπ' δψιν τά ρήματα βεβαιούμενον. Ειτα Σερήνον ού δεύτε'
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ρον τη πολιτεία καί τη όμοια χρώμενον διδασκαλία παριστάνει «ώς 
τό μεν μή παρενοχλεϊσθαι την διάνοιαν υπό τών δαιμόνων αδύνατον 
είναι, τό δέ συνωθεΐσθαι και άναγκάζεσθαι καταπίπτειν προς τά φαΰ- 
λα ούκέτι, άλλ’ ήμέτερον καί τό διωθεΐσθαι την όχλησιν καί τό πα- 
ραδέχεσθαι αυτήν καί ώς ου χωροϋντα διά τής ψυχής τά δαιμόνια 
τούς ανθρωπίνους οΐδε λογισμούς, άλλ' από τινων τεκμηρίων έξωθεν 
θηρα τούτους, μόνης γάρ είναι τής αγίας Τριάδος τό διά ψυχής καί 
τών ά'λλων απάντων χωρειν. Καί ώς διάφορα φΰλα δαιμόνων καί τά 
μεν αυτών άγρια καί κακητικά λίαν, α δ’ ήττον καί άλλα ευτράπελα, 
οίς καί ό τρίτος συμπληροΰται λόγος έπαγγειλαμένου διαλαβειν τοΰ 
Σερήνου έν καιρώ καί περί τοΰ ήρωτημένου, δπερ ήν «οΐι γάρ έστιν 
ήμΐν ή μάχη προς αιμα καί σάρκα» καί εξής. Λεόντιος δ’ ήν όνομα, 
ω τουτί τό τρίτον λόγιον προσεφωνήθη» (Μυριοβλ. 197).

Έκ τών ανωτέρω γίνεται δήλον ότι ή υπό τοΰ Φωτίου άναγνω- 
σθεΐσα ελληνική μετάφρασις τών έργων τοΰ Κασσιανοΰ ήτο ακριβώς 
όμοια τή περιεχομένη εν τώ ήμετέρω χειρογράφω, περιείχε δηλαδή τήν 
μετάφρασιν όλου μεν τοΰ έργου «de institutes», μέρους δέ καί τοΰ 
«Collationes» καί δή τήν πρώτην καί δευτέραν διάλεξιν τοΰ Μωσέως 
καί τήν έβδόμην καί δγδόην τοΰ Σερήνου.

2) Τά χειρόγραφα περιέχουσι συνήθως τήν μετάφρασιν τοΰ πρώ
του έργου, σπανιώτερον δέ καί τοΰ δευτέρου, αλλά μόνον τών δύο 
πρώτων διαλέξεων μετά τοΰ Μωσέως, ας συνήθως έπιγράφουσι Κασ- 
σιανοΰ περί διακρίσεως \ σπανιώτατα δέ τής έβδομης καί όγδοης 
μετά τοΰ άββά Σερήνου.

Έκ τε τής μαρτυρίας λοιπόν τοΰ Φωτίου καί έκ τών χειρογρά
φων δύναταί τις νά συμπεράνη ότι, εν ω τοΰ πρώτου έργου υπήρχε 
μετάφρασις περιλαμβάνουσα δλον τό έργον, τοΰ δευτέρου υπήρχε μετά- 
φρασις περιλαμβάνουσα μόνον τάς δύο πρώτας καί τήν έβδόμην καί 
δγδόην διάλεξιν, ήτοι τάς διαλέξεις μετά τοΰ Μωσέως καί τοΰ Σερή
νου καί έπομένως τό ήμέτερον χειρόγραφον περιλαμβάνει τήν δλην 
μετάφρασιν τοΰ δευτέρου μέρους, τήν μή έπεκτεινομένην έφ’ όλου 
τοΰ έργου, άλλ’ επί τών δύο διαλέξεων μετά τοΰ Μωσέως καί τών 
δύο μετά τοΰ Σερήνου.

') Έκ τών πέντε χειρογράφων τής εθνικής βιβλιοθ. τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών τά μέν ύπ’ άριθ. 525 (14 αιών) καί 543 (13 αιών) περιέχουσι μόνον 
τήν μετάφρασιν τοΰ πρώτου έργου, τά δέ ύπ’ άριθμ. 334 (16 αιών) 423 (14 
αιών) καί 510 (13 αιών) τάς δύο πρώτας διαλέξεις τάς μετά τοΰ άββά Μω- 
οέως.
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Τής μεταφράσεως ταυτης ή αρχική γλώσσα ήτο ή τοΰ ήμετέρου 
κωδικός, ώς δεικνυουσι καί πάντες σχεδόν οι κώδικες, οί περιέχοντες την 
μετάφραση» ταΰτην, καί ή έκδεδομένη μετάφρασις τοΰ πρώτου μέρους. 
Ή δέ γλώσσα τοΰ ΰπ’ άριθ. 510 κώδικος (13 αιών) τής εθνικής βι
βλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, εί καί άρχαιοπρεπεστέρα, 
φαίνεται έπιτετηδευμένη και προελθοΰσα οΰχ'ι εξ άπ’ ευθείας μεταφρά
σεως εκ τοΰ άρχικοΰ λατινικοΰ κειμένου, άλλ’ εκ τής ελληνικής μετα
φράσεως, ήτις πάντως εινε ταΰτης άρχαιοτέρα, ώς απλή παραβολή 
τών κειμένων δΰναται νά πείση.

Παραθέτομεν κατωτέρω μέρος τοΰ κειμένου τοΰ κώδικος τών 
Μετεώρων έν συγκρίσει προς τό κείμενον τοΰ κώδικος τών ’Αθηνών 
προς πίστωσιν τοΰ ανωτέρω συμπεράσματος.

Κωδ. 573 Μετεώρου Κωδ. 510 Έ&ν. Βιβλ. Ά&ην.
Υμείς δέ καταφρονήσαντες πα- Αΰτίκα γοΰν υμείς είπατε τί

τρίδος καί γένους καί δλου τοΰ 
κόσμου καί τήν ξενητείαν καταδε- 
ξάμενοι καί προς ΰμας ανθρώ
πους αγροίκους καί ίδιώτας προ- 
θΰμως παραγενόμενοι, εΐπατέ μοι 
ποιος εστιν ό ύμέτερος σκοπός καί 
εις ποιον τέλος άφορώντες τοΰτο 
πεποιήκατε. Άποκριθέντες δέ η
μείς ε’ίπαμεν διά τήν βασιλείαν 
τών ουρανών- προς δπερ ό άββάς 
Μωσής καλώς φησι περί τοΰ τέ
λους ειρήκατε, τίς δέ εστιν ό σκο
πός, προς δν άποβλέποντες τής 
δρθοΰ όδοΰ (μή έκκλίνοντες) δυ- 
νάμεθα τυχεΐν τής βασιλείας τών 
ουρανών οΰκ ειρήκατε. Καί δτε 
άγνοεΐν ώμολογήσαμεν ό γέρων 
άπεκρίνατο- τέλος μέν ουν τής ή- 
μετέρας επαγγελείας, ώς ε’ίρηται, 
ή βασιλεία έστί τοΰ Θεοΰ, σκο
πός δέ ή καθαρότης τής καρδίας, 
ής χωρίς αδύνατόν εστιν είς έκεΐ-

βουλόμενοι πατρίδα καί γένος καί 
κόσμον δλον έν ούδενί θέμενοι 
καί ξενιτείαν ελόμενοι προς αν
θρώπους αγροίκους ουτω καί α
μαθείς έληλυθατε, τίνα σκοπόν έ- 
χοντες καί εις ποιον άφορώντες 
τέλος; Ημών δ’ εϊπόντων- τί γάρ 
έτερον, άλλ’ ή τήν βασιλείαν τών 
ουρανών, εκείνος καλώς μέν περί 
τοΰ τέλους ε’ιρήκατε, τίς δέ ό σκο
πός, προς δν ύμίν άποβλέπουσι 
καί τής ευθείας όδοΰ μή έκκλί- 
νουσιν άνυστόν ύμΐν γένηται τής 
βασιλείας ταυτης έπιτυχεΐν, οΰπω 
έφητε. ’Αγνοεΐν τοίνυν ήμών ώμο- 
λογηκότων, τέλος μέν εισε τής ή- 
μετέρας επαγγελίας, καθάπερ εϊρη- 
ται, ή βασιλεία έστί τοΰ Θεοΰ, 
σκοπός δέ τής καρδίας ή καθαρό
της, ής χωρίς ου μενοΰν δυνατόν 
δλως έκείνου τοΰ τέλους έπιτυ
χεΐν.

νο τό τέλος έλθεΐν.

Τήν αξίαν τών έργων τοΰ Κασσιανοΰ έτόνισαν καί άλλοι τών
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αρχαίων καί ό Φώτιος, δστις άναγνοΰς την ελληνικήν κατ’ επιτομήν 
μετάφρασιν των έργων τοΰ Κασιανοϋ παρατηρεί «χρήσιμα, εΐ περ τι 

.άλλο, τα λόγια ταϋτα τής αίρουμένοις τον ασκητικόν άναδέχεσθαι ά- 
γώνα- καί επί τοσοϋτον τό δυνατόν καί θειον αύτοίς περίεστιν, ώστε 
καί μέχρι νϋν, εϊ τι κατά τύπους τουτουσί καί τά διατάγματα μοναχι
κόν σύστημα πολιτεύοιτο, ανθείτε τέως αληθώς καί των αρετών όράται 
έργαστήριον. δεσποτικής γάρ ταϋτα νομοθεσίας καί τής ευαγγελικής 
εστιν άνάπτυξίς τε καί έξάπλωσις πολιτείας. ’Έστι δ’ αύτώ οικεία τοίς 

. διανοήμασι καί τά ρήματα, τό τε σαφές άποστίλβοντα καί τό ραδίως 
καί άνεπαχθώς έγχαράσσεσθαι ταΐς ψυχαΐς τήν χάριν κληρωσάμενα»

. (Μυριοβλ. 197).
Τήν αξίαν ταύτην τών έργων τοϋ Κασσιανοϋ εχων ύπ’ όι|>ει 

. ένόμισα καλόν νά έκδώσω τήν ανέκδοτον ε'τι εν επιτομή μετάφρασιν 
τοϋ δευτέρου έργου τοϋ Κασσιανοϋ, τοϋ Collationes patrum, ευτυχή- 
-σας νά εΰρω αυτήν εν τφ μνημονευθέντι άρχαίω κώδικι (τοϋ ΙΟαίώνος) 
τής μονής τοΰ Μετεώρου.

f Τοϋ αύτοϋ [Κασσιανοϋ] πρός Αεόντιον ήγονμενον 
περί τών κατά τήν σκήτην1 άγιων πατέρων.

Τό χρέος, δπερ επηγγειλάμην τώ μακαριωτάτω πάπα Κάστορι ■ 
περί τής διηγήσεως τοϋ τε βίου τών αγίων πατέρων καί τής τούτων 
διδασκαλίας μερικώς άποδεδωκώς έν τοΐς παρ’ έμοί πάλαι πρός αυτόν 
γραφεΐσιν 3, άγιώτατε Λεόντιε’, περί τε διατυπώσεως κοινοβίωνΓι καί 
περί τών οκτώ λογισμών τής κακίας νϋν προεθέμην άποπληρώσαι. 

.επειδή δε μεμάθηκα δτι άπολιπών0 ημάς 6 προειρημένος άρχιερευς 
μετώκησε7 πρός Χριστόν, άναγκαϊον ήγησάμην σοί* *, τώ διαδεξαμένω 
τήν εκείνου αρετήν καί τήν τοΰ μοναστηριού συν Θεώ φροντίδα, τά 
λείποντα τώ διηγήματι άποπληρώσας άποστεΐλαι.

“Οτε τοίνυν έν τή ερήμω τής σκήτεως,9 [δπου τών μοναχών οί 
δοκιμώτατοι πατέρες, παρεγενόμεθα εγώ τε καί ό άγιος Γερμανός, ος 
εκ πρώτης ηλικίας φίλος μας πνευματικός έγεγόνει έν τε τοΐς παιδευ- 
τηρίοις καί έν τή στρατιά καί έν τώ μονήρει βίφ, έθεασάμεθα τον 
αββάν Μωσήν, άνδρα άγιον, ου μόνον πρακτικαΐς άρεταΐς, άλλα καί 
θεωρία διαλάμποντα. Τοΰτον τοίνυν παρεκαλοΰμεν μετά δακρύων 
ειπεΐν ήμΐν λόγον οικοδομής, δι’ ου δυνησόμεθα έπιβήναι τή τελειό- 
τητι. "Οστις πολλά παρακληθείς ήρξατο λέγων ούτως- τέκνα, πάσαι,

_ 'ί τοιίτην. 2) Κάστωρι. 3) γραφήσι. 4) Λεώντιε. 5) κοινωβίων.
·β) άπολειπών. ’) μετ' ώκησε. β) σύ. 9) σκίτεοις.
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φησίν, αί τέχναι και τά επιτηδεύματα σκοπόν τινα έχουσι, προς δνπερ- 
άφορώντες κα'ι εαυτούς ρυθμίζοντες τοϋ ποθουμένου τέλους έπιτυγ- 
χάνουσι1 κα'ι γάρ ό γεωργός ποτέ μέν τοϋ ήλιου την φλόγα, ποτέ δέ 
τοϋ ψύχους τό κρύος ύπομένων προθύμως την γην εργάζεται σκοπόν 
έχων καθαράν ταύτην άκανθων καί βότανών άποδεΐξαι, τέλος δέ την 
έκ των καρπών άπόλαυσιν κα'ι δ πραγματευόμενος ούτε τούς εκ θα
λάσσης ούτε τούς εκ γης κινδύνους ύφορώμενος προθύμως. εαυτόν έπι- 
δίδωσι τή πραγματεία σκοπόν έχων τό εξ αυτής κέρδος, τέλος δέ την 
έκ τοϋ κέρδους άπόλαυσιν* καί δ στρατευόμενος ούτε τούς έκ τών 
πολέμων κινδύνους ούτε τάς έκ τής ξενιτείας ταλαιπωρίας ύφοράται 
σκοπόν έχων την έκ τής άνδραγαθίας έν άξιώματι προκοπήν τέλος δέ 
τό έκ τοϋ άξιώματος κέρδος1 έχει τοίνυν καί ή ήμετέρα έπαγγελία 
σκοπόν καί τέλος ίδιον, υπέρ ου πάντα πόνον καί κάματον προθύ
μως ύπομένομεν διά γάρ τοϋτο ή τών νηστειών άσιτία ού κατα]1- 
πονεΐ 2 ή μάς 3 δ τών άγρυπνιών πόνος ή τέρπει3 ή άνάγνωσις καί 
ή μελέτη τών γραφών προθύμως γίνεται καί κάματος έργου καί ύπα- 
κοή " καί γύμνωσις πάντων τών γήινων πραγμάτων" καί ή έν ταύτη 
τή έρήμω διατριβή 8 ήδέως έπιτελοΰνται* ήμεΐς δέ καταφρονήσαντες 
πατρίδος καί γένους καί δλου τοϋ κόσμου καί την ξενιτείαν καταδε- 
ξάμενοι καί προς ήμάς άνθρώπους άγροίκους9 καί ίδιώτας προθύμως 
παραγενόμενοι, εΐπατέμοι ποιος έστιν δ ύμέτερος σκοπός καί εις ποι
ον τέλος άφορώντες τοϋτο πεποιήκατε1 άποκριθέντες δέ ήμεΐς ε’ίπαμεν* 
διά τήν βασιλείαν τών ουρανών* προς δπερ ό άββάς Μωσής καλώς 
φησιν1υ περί τοϋ τέλους είρήκατε, τίς δέ έστιν δ σκοπός προς ον1 
άποβλέποντες [καί μη έκκλίνοντες] τής ορθής δδοϋ || δυνάμεθα τυ- 
χεΐν τής βασιλείας τών ουρανών ούκ είρήκατε καί δτε άγνοεΐν'1 ώμο- 
λογήσαμεν ,5, δ γέρων άπεκρίνατο* τέλος μέν οΰν τής ήμετέρας έπαγ- 
γελίας '3, ώς εΐρηται, ή βασιλεία έστιν1' τοϋ Θεοϋ, σκοπός δέ ή καθα- 
ρότης 'Γ· τής καρδίας, ής χωρίς άδύνατόν έστιν είς έκεΐνο τό τέλος 
έλθεΐν1 έν τούτψ τοίνυν τώ σκοπώ πάντοτε10 δ ήμέτερος έστω νοϋς, 
καν ποτέ σνμβή προς ολίγον τήν καρδίαν τής ευθείας έκκλίναι17 δδοϋ, 
παραχρήμα18 ταύτην έπανάξομεν ώσπερ τεκτονικά) κανόνι19 τω σκοπώ 
άπευθύνοντες* τοϋτο καί ό μακάριος Παϋλος δ άπόστολος έπιστάμε-

‘) έλλείποντα προσετέδησαν έκ τοΰ κωδικός 423 τής έθν. βιβλιοδ.
*) πονή. 3) υμάς. 4) πόνος. 5) τέρπει. β) ύπακοή. 7) πραγμά
των. 8) διατριβή. °) άγρύκους. '°) φησίν. ") άγνωείν. 1S) όμο- 
λογήσαμεν. ,3| έπαγγελείας. Η) έστιν. “) καθαρώτης. 16) πάντωτε. 
Ι7) έκκλήναι. 1β) παραχρήμα. **) κανώνι.
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νός φησιν «τοϋ μέν όπισθεν έπιλανθανόμενος, τοΐς δέ έμπροσθεν 
επεκτεινόμενος1 κατά σκοπόν διώκων πρός τό βραβεΐον τής άνω κλή- 
σεως» (Φιλιπ. 3, 14)’ υπέρ τούτου τοίνυν || τοϋ σκοπού και ημείς πάντα 
διαπραττόμεθα, υπέρ τούτου πάντων καταψρονοϋμεν καί πατρίδα καί 
γένους καί χρημάτων καί όλου τοϋ κόσμου, ϊνα την καθαρότητα2 
τής καρδίας κτησώμεθα’ εί δέ τοϋ σκοπού τούτου λήθην·1 ποιησό- 
μεθα, έπάναγκές έστιν έν σκοτία 1 περιπατοϋντας καί έξω τής ευθείας 
βαδίζοντας πολλά προσκόπτειν καί πολλά πλανάσθαι- τούτο γάρ πολ- 
λοίς συνέβη· έν αρχή τής άποταγής καταφρονήσαντες πλούτου καί 
χρημάτων καί δλου τοϋ κόσμου, ύστερον υπέρ δικέλλης καί ραφΐδος 
καί καλάμου καίJβιβλίου συγκινοΰσιν τήν οργήν οϋκ αν τούτο παθόν- 
τες, εί έμνημόνευον τοϋ σκοπού, δι’ δν πάντων τών πραγμάτων κατε- 
φρόνησαν διά γάρ τήν πρός τον πλησίον αγάπην πλούτου καταφρο- 
νοϋμεν, ϊνα μή || υπέρ τούτου μαχόμενοι καί τήν τής οργής διάθεσιν 
αύξάνοντες εκπέσωμεν τής αγάπης· δταν ούν καί εν ταΐς μικραΐς6' 
ϋλαις τήν αυτήν τής οργής διάθεσιν πρός τον αδελφόν επιδεικνύ- 
μεθα, εκπεπτώκαμεν τοϋ σκοπού καί ό'φελος1'' ούδέν ήμΐν τής άποτα
γής· δπερ καί ό μακάριος απόστολος έπιστάμενος έλεγεν' «καν διαδώ 
τό 1 σώμά μου ", ινα καυθήσωμαι, αγάπην δέ μή έχω, ούδέν ωφε
λούμαι» (Α Κορ. 13, 3)· δθεν μανθάνομεν ,J τήν τελείωσιν ού παρα- 
χρήμα τή γυμνώσει καί τή άποταγή τών πραγμάτων έπισυμβαίνειν, 
αλλά μετά τήν τής αγάπης κατώρθωσιν, ής τίνος τά ιδιώματα ό αυτός 
απόστολος διαγράφει «ή αγάπη» λέγων «ού ζήλοι, ού φυσιοϋται, ούκ 
οργίζεται, ού φθονεί, ού περπερεύεται, ού λογίζεται τό κακόν (Α Κο- 
ρινθ. 13, 4 — 5)· ταΰτα δέ πάντα || καθαρότητα10 καρδίας συνίστησιν, 
διά ταύτην πάντα διαπράττειν [δει] καί χρημάτων καταφρονεΐν καί 
νηστείας καί αγρυπνίας ήδέως άνέχεσθαι καί άναγνώσμασιν καί ψαλ- 
μοϊς προσομιλειν ού μέντοι διά τά προειρημένα ταύτης άμελεΐν, εάν 
ποτέ συμβή κατά τινα άναγκαίαν κατά Θεόν ασχολίαν από τής συνή
θους νηστείας καί άναγνώσεως εμποδισθήναυ ού γάρ τοσοϋτόν έστιν 
κέρδος νηστείας, δσον'·’ οργής ζημία, ούτε τοσαύτη τής άναγνώσεως 
ωφέλεια, δσον βλάβη 12 έκ τοϋ περιφρονήσαι τού άδελφοϋ καί λυπή- 
σαι αύτόν καί γάρ αΐ νηστεΐαι καί αί άγρυπνίαι καί ή μελέτη τών 
γραφών καί ή γύμνωσις τοϋ πλούτου καί ή άποταγή δλον τοϋ κόσμου 
ούκ έστιν τελειότης, καθ’ α εΐρηται, άλλά τελειότητος εργαλεία, επειδή [|

') επ' έκτινόμενος. 2) καθαοώτητα. 3) λίΰην. 4) σκοτεία. Γ') μη-
κραΐς. °) άφυλος. 7) τώ. “) σώμα μου. °) μανΰάνωμεν. ι») κα-
θαρώτητα. “) δσων. ,2) βλάβει.
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ούκ έν τοΰτοις εύρίσκεται ή τελειότης1, άλλα διά τούτων προσγίνεται· 
είς μάτην τοίνυν έπί νηστεία και αγρυπνία καί ακτημοσύνη καί άνα- 
γνώσει γραφών έγκαυχώμεθα, δίαν μή την προς Θεόν καί τον πλη
σίον αγάπην κατορθώσωμεν2- ό γάρ κατορθώσας την αγάπην έν εαυ- 
τφ έχει τον Θεόν καί ό νοΰς αυτοΰ αεί μετά τοΰ Θεοϋ έστιν.

Προς ταΰτα ήρώτησεν ό Γερμανός' καί τίς δυναται τή σαρκί 
ταυτη ουνδεδεμένος έχειν τον νοϋν αεί μετά τοΰ Θεοΰ ώς μηδέν άλλο1 
ένθυμεΐσθαι, μή περί έπισκέψεως άσθενοΰντων, μή περί υποδο
χής ξένου, μή περί εργόχειρου ή τών λοιπών χρειών τοΰ σώματος α
ναγκαίων οΰσών; τό τελευταΐον4, πώς δυναται διάνοια1' ανθρώπου 
τον αόρατον καί άκατάσχετον καί άκατάληπτον° Θεόν αεί βλέπειν και 
αχώριστος αυτοΰ είναι; ό Μωϋσής ειπεν || όράν μέν αεί Θεόν καί άχώ- 
ριστον7 αυτοΰ είναι τώ τρόπω, φ νομίζεται8 αδύνατον άνθρώπω* 
σάρκα φοροΰντι καί άσθενεία συνεζευγμένω, ετέρφ δέ τρόπω δυνατόν 

■ όράν Θεόν- ή γάρ τοΰ Θεοΰ θεωρία10 πολλαχώς λαμβάνεταί' καί γάρ 
ό Θεός οΰκ εν μόνη τή έαυτοΰ μακαρία καί άκαταλήπτω ουσία γι- 
νώσκεται, τοΰτο γάρ έν τώ μέλλοντι αΐώνι τοΐς άγίοις μόνοις τετήρη- 
tui, αλλά καί έκ τής μεγαλειότητος11 καί καλλονής τών έαυτοΰ κτισμά· 
των12 καί έκ τής καθ’ ημέραν γενομένης διοικήσεως αυτοΰ καί πρό
νοιας γνωρίζεται καί έκτής δικαιοσύνης13 αυτοΰ καί έκ τών θαυμάσι
ων, ών καθ’ έκάστην γενεάν είς τούς αγίους αυτοΰ έπιδείκνυται- δταν γάρ 
έννοήσωμεν τό άμέτρητον 14 τής τοΰ Θεοΰ δυνάμεως καί τον ακοίμη- 
τον αυτοΰ οφθαλμόν, τον τά κρυπτά τών καρδιών έφορώντα10 και ον 
ούδέν || λαθεΐν δυναται ι0(φόβω καρδίας συσχεθέντες τοΰτον θαυμάζο- 
μέν τε καί προσκυνοΰμεν δταν17 έννοήσωμεν δτι άριθμηταί αυτού 
εϊσι σταγόνες ύετοΰ καί άμμος θαλάσσης καί αστέρες ούρανοΰ, έκ- 
πληττόμεθα έπί τή μεγαλειότητι18 τής σοφίας- δταν ,!ι έννοήσωμεν την 
άρρητον καί άνεκδιήγητον φιλανθρωπίαν καί τήν άκάματον μακρο- 
θυμίαν, βαστάζουσαν τά αναρίθμητα πλημμελήματα τών άμαρτανόν- 
των, δοξάζομεν τοΰτον δταν έννοήσωμεν τήν μεγάλην αυτοΰ είς ημάς 
αγάπην, δτι μηδέν ημών προεργασαμένων κατηξίωσεν άνθρωπος γε· 
νέσθαι θεός ών, ΐνα σώση 20 ημάς έκ τής πλάνης, διεγειρόμεθα προς 
τον πόθον αύτοΰ- δταν έννοήσωμεν δτι τον άντίδικον ημών διάβο-

*) τελειώτης. *) κατωρθώσωμεν. 3) άλλω. 4) τελευτέον. 5) διά·
ε

νοιαν. °) άκατά?.ιπτον. 7) άχώρι στος. β) οϋνομίζεται.. °) άν&ρό-
πω. ι°) Θεωρεία. Μ) μεγαλιώτητος. 12) κτησμάτων. 13) δικαιωσύνης. 
|4) άμέτρητον 14) ύφ όρώντα. 'ή δύνατε. 17) δτ’ αν. ,β) μεγαλιοι- 
τητι. 1β) δτ’ άν. 20) σώσει.
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λον αυτός εν ήμΐν νικών υπέρ μόνης τής προαιρέσεως || καί τής έπ'ι 
τό αγαθόν νεύσεως αίωνίαν ήμΐν δίδωσι ζωήν, προσκυνοΰμεν αυτόν· 
εστιν δε και άλλοι τρόποι τοιοϋτοι και αναρίθμητοι θεωρίαι, αΐτινες 
κατά την αναλογίαν τής εργασίας ημών καί κατά τό μέτρον τής κα- 
θάρσεως εν ήμΐν αναφύονται, δι’ ών' όραται1 θεός καί νοείται. Πά
λιν δέ ήρώτησεν ό Γερμανός' πόθεν ουν συμβαίνει τούτο δτι πολλά- 
κις καίτοι γε μή θελόντων ημών πολλαί ενθυμήσεις καί λογισμοί πο
νηροί παρενοχλοϋσιν καί σχεδόν άγνοούντων ημών κλεπτουσιν ημάς 
λανθανόντως καί λεπτώς ύπεισερχόμενοι ώς μή μόνον μή δύνασδαι 
κωλύειν αυτούςαλλά καί δυσχέρειαν πολλήν είναι έπιγινώσκειν τού
τους3, καί εί δυνατόν 4 έστιν τήν διάνοιαν παντελώς σχολάζειν από 
τούτων καί μηδαμώς || παρενοχλεΐσθαι3 άξιούμεν μαθεΐν· ό Μωσής εί- 
πεν διάνοιαν μεν μή παρενοχλεΐσθαι ταΐς ενθυμήσεσιν ταύταις αδύ
νατον, δέχεσθαι δέ ταύταςΓι καί έμμελετάν αύταΐς7 ή άπορρίπτειν 
παντί σπουδάζοντι δυνατόν ώσπερ γάρ τό έρχεσθαι αύτάς ούκ έστιν 
έν ήμΐν, ούτως ή άποδίωξις αύίών εν τή εξουσία ημών κεΐται- καί ή 
έπανόρθωσις δέ τής ήμετέρας διανοίας έν τή ημών έστιν προαιρέσει 
καί σπουδή' δταν γάρ συνεχώς μελετώμεν τον νόμον τού Θεού καί 
εις -ψαλμούς καί φδάς άδολεσχώμεν, νηστείαις τε καί άγρυπνίαις προσ- 
ασχολώμεθα καί μνημονεύωμεν συνεχώς τών μελλόντων τής τε βασι
λείας τών ουρανών καί τής γεέννης τού πυρός καί πάντων τών έργων 
τού Θεού, οί πονηροί λογισμοί έλαττοΰνταικαί τόπον ούχ εύρί || σκου- 
σιν δταν δέ κοσμικαΐς8 φροντίσι ° καί σαρκικοΐς πράγμασιν ένασχο- 
λώμεθα καί όμιλίαις άργαΐς καί ματαίαις εαυτούς έκδίδωμεν, πλεονά- 
ζουσιν έν ήμΐν οΐ φαύλοι λογισμοί' ώσπερ γάρ μύλον έξ ύδάτων κι- 
νούμενον'0 αδύνατον άργήσαι τής κινήσεως, έν έξουσία δέ έστιν τώ 
έφισταμένω τω μύλω σίτον άλέσαι ή ζιζάνιον ", ούτως ή διάνοια 
ημών αεικίνητος ούσα ου δύναται12 άργεΐν από λογισμών, έν ήμΐν 
δέ έστιν δούναι αυτή ή πνευματικήν μελέτην ή σαρκικήν έργασίαν. 
Προς ταΰτα θαυμάζοντας ή μάς βλέπων δ γέρων καί έκπληττομέ- 
νους και προς τούς λόγους αυτού άκορέστω πόθφ διακειμένους προς 
ολίγον σιωπήσας πάλιν ειπεν· έπειδή εις μήκος13 τοσοΰτον τον λόγον 
εξέτεινεν ό ΰμέτερος πόθος καί έτι πρόθυμοί έστε || ώς έκ τούτου στο- 
χάζεσθαί με διψάν υμάς έν άληθεία τής τελειότητος τήν διδαχήν, βού
λομαι υμΐν περί τού έξαιρέτου αγαθού τής διακρίσεως διαλεχθήναι,

') ώράται. 2) αυτός. 3) τούτος. *) ήδυνατόν. 5) παρ’ ένοχλεΐαθαι·
®) ταύ/ταύτας. 7) αύτάς. °) κοσμηκαΐς. 9) φροντήσι. *°) κεινούμενον.
“) ζηζάνιον. '*) δύνατε. ,a) μίκος.
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ήτις μεταξύ τών λοιπών' αρετών άκρόπολίς τις και βασιλίς2 τυγχάνει 
καί δεΐξαι την υπεροχήν αυτής καί το3 ΰψος και την ωφέλειαν ού μό
νον εκ τών ήμετέρων λόγων, άλλα καί άρχαίαις τών πατέρων γνώμαις 
τοΰ Κυρίου την χάριν κατά την αξίαν καί τον πόθον τών άκροωμέ- 
νων τοϊς έξηγουμένοις παρέχοντος- έστιν γάρ ου μικρά1 αρετή, ά?Λά 
καί τών επισημότατων 0 τοΰ αγίου Πνεύματος χαρισμάτων τυγχάνουσα, 
εν οίς φησιν ό απόστολος· «άλλω δίδοται11 διά τοΰ Πνεύματος λόγο; 
σοφίας, άλλω λόγος γνώσεως κατά τό αυτό Πνεΰμα, άλλω πίστις έν 
τφ αΰτώ πνευματι, άλλω χαρίσματα ιαμάτων, άλλω || διάκρισις7 πνευ 
μάτων» (Α Κορ. 12, 8—10)· ειτα συμπληρωθέντος τοΰ καταλόγου 
τών πνευματικών χαρισμάτων επιφέρει1 «πάντα δέ ταΰτα ενεργεί τό 
έν καί τό αυτό πνεΰμα» (Α Κορ. 12, 12)· όράτε τοίνυν οΰ γήϊνον 
ουδέ μικρόν είναι τής διακρίσεως τό δώρον, αλλά τής θείας χάριτο; 
μέγιστον έπαθλον, ήτινι εί μή “ ό μοναχός πάση δυνάμει καί σπουδή’ 
επακολουθήσει καί τών άνερχομένων εις εαυτόν πνευμάτων διάκρισιν1" 
βεβαίαι λογισμφ κτήσεται, έπάναγκές εστιν αυτόν ώ; Ιν νυκτί πλα- 
νώμενον *' οΰ μόνον τοΐς χαλεπωτάτοις τής κακίας βόθροις περιπίπτειν, 
αλλά καί αΰτοΐς όμαλοϊς καί δρθοΐς πρυσκόπτειν μέμνημαι τοίνυν 
ποτέ εν τοΐς ένιαυτοΐς τής νεότητάς μου 12 γενόμενος έν τοΐς μέρεσι 
τής Θηβαΐδος, δπου ό μακάριος ’Αντώνιος διέτριβεν, γέροντας συν- 

-χιχθέντας προς αυτόν καί ζήτησιν μετ’ αΰτοΰ ποιοΰντας περί τελειό
τατος 13 αρετής, ποία άρα πασών αν εΐη μείζων τών αρετών, ή δυ- 
ναμένη τον μοναχόν έκ τών δικτύων τοΰ διαβόλου καί τής απάτη; 
αΰτοΰ άβλαβή διαφυλάττειν έ'καστος τοίνυν κατά την κατάληψιν τής 
αΰτοΰ διανοίας Ιδίδου γνώμην- καί οί μέν έ'λεγον νηστείαν καί άγρυ- 

,πνίαν, ως διά τούτων τής διανοίας λεπτυνομένης εΰχερέστερον τώ 
Θεώ δΰνασθαι προσεγγίζειν, άλλοι δέ την ακτημοσύνην καί τό κατα- 
φρονήσαι πάντων τών γήινων πραγμάτων, ως έκ τοΰτου τής διανοίας 
έκλυτρουμένης 11 τών πολύπλοκων σχοινιών τής κοσμικής μερίμνης εΰ
χερέστερον τώ Θεώ προσεγγίζειν, άλλοι τής έλεημοσυνης την αρετήν 
προέκρινον, || ως τοΰ Κυρίου έν Εΰαγγελίοις λέγοντος- «δεΰτε οί εΰλο- 
γημένοι τοΰ πατρός μου κληρονομήσατε την ήτοιμασμένην ΰμΐν βασι
λείαν από καταβολής κόσμου- έπείνασα13 γάρ καί έδώκατέ μοι φα- 
γεΐν» (Ματθ. 25, 34—35) καί τά εξής- καί δτε κατά τοΰτον τον τρό
πον διαφόροις άρεταΐς έκαστος κατά την δοκοΰσαν αΰτφ γνώμην

') λυπών. 2) βασιλείς. 3) τώ. 4) μηκρά. 5) έπισημωτάτων. β) δίδωται·
7) διάκρησις. 8) ή τινι εί μη ό. “) σπουδή. 10) διάκρησιν. Μ) πλανώιιε-
νον. 1 *) νεώτητος. ,3) τελειώτητος. u) έκτουμένης. |5) έπήνασα.
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ελεγε Θεώ μάλλον δύνασθαι τον άνθρωπον προσεγγίζειν και παρελη- 
λύθει1 πολύ μέρος τής νυκτός τή ζητήσει ταύτη προσαναλωθέν, έσχα
τος πάντων ό μακάριος ’Αντώνιος άπεκρίνατο- πάντα μέν ταϋτα καί 
αναγκαία τυγχάνουσι κα'ι συμφέροντα τοΐς ζητοΰσι τον Θεόν και 
πρός αυτόν έλθεΐν επιθυμοΰσιν, άλλα ταύταις ταΐς άρεταΐς τά πρω
τεία παρασχεϊν ού συγχωρεΐ ήμΐν τό εύρηκέναι2 ή μας πολλούς και 
νηστείαις καί άγρυπνίαις κατατριβέντας καί εν έρημία εαυτούς άπο- 
χωρήσαντας || καί ακτημοσύνην εις άκρον άσκήσαντας ούτως ώς μηδέ 
την καθημερινήν τροφήν έαυτοίς καταλιμπάνειν καί τήν ελεημοσύνην 
•κατορθώσαντας επί τοσοΰτον ώς μή έπαρκεΐν αύτοϊς τά όντα πρός 
διάδοσιν3 καί μετά ταϋτα πάντα έλεινώς4 εκπεπτωκότας τής άρετής 
καί πρός κακίαν όλισθήσαντας. Τί τοίνυν εστί τό ποιήσαι άποσφα- 
λήνατ τής ευθείας όδοϋ; ούκ άλλο τι κατά τον έμόν όρον καί τήν 
έμήν γνώμην ή τό μή έσχηκέναι5 αυτούς τό τής διακρίσεως" χάρ ισμα- 
θύτη γάρ διδάσκει τον άνθρωπον καταλιμπάνοντα τήν έφ’ έκάτερα 
•μέρη υπερβολήν όδώ βασιλική βαδίζειν καί ού'τε δι’ εγκράτειας ά
μετρου συγχωρεΐ εκ τών δεξιών κλέπτεσθαι, ούτε πρός άδιαφορίαν καί 
χαύνωσιν εκ τών άριστερών κατασύρεσθαι· καί γάρ οφθαλμός τις || καί 
λύχνος τής ψυχής ή διάκρισις 7 υπάρχει κατ’ εκείνην τήν ευαγγελικήν 
φωνήν τήν λέγουσαν «ό λύχνος τοϋ σώματός εστιν δ οφθαλμός, εάν 
οΰν ό οφθαλμός σου απλούς 8 γένηται, δλον τό σώμά σου φωτεινόν'·' 
έσται, είδε ό οφθαλμός σου σκοτεινός γένηται, δλον τό σώμά σου10 
σκοτεινόν εστι» (Ματθ. 6, 22—23)· καί γάρ ούτως έχει- διότι πάσας 
τάς ενθυμήσεις καί τάς πράξεις τοϋ άνθρώπου ή διάκρισις11 διερευ- 
νώσα διαστέλλει καί διαχωρίζει παν φαΰλον καί άπαρέσκον 12 Θεώ 
πράγμα καί μακράν άπ’ αύτοΰ ποιεί πάσαν πλάνην καί τούτο μάθοι 
τις αν άπό τών εν ταΐς θείαις γραφαΐς ΐστορουμένων ό γάρ Σαούλ 
εκείνος ό πρώτος έμπιστευθείς τήν βασιλείαν τού ’Ισραήλ, επειδή τού
τον τής διακρίσεως13 τον δφθτχλμόν ούκ είχε σκοτισθείς 14 τήν διά
νοιαν ούκ έγνω διακρΐναι1:- || δτι μάλλον τοϋ προσενέγκαι θυσίας άρε- 
στόν ύπήρχεν Θεφ τό ύπακοϋσαι αύτόν τώ τοϋ προφήτου Σαμουήλ 
παραγγέλματι καί εξ ών ενόμιζεν ,0 θεραπεύειν Θεόν, εξ εκείνων προσ
κρούει Θεώ καί άπόβλητος γίνεται τής βασιλείας- ούκ αν τούτο πα
θών, είς τό φώς τής διακρίσεως έτυχεν έν έαυτώ κεκτημένος· ταύτην

') παρεληλυθη. 2) εύρικέναι. s) διαδωσιν. *) έλεηνώς. 5) έσχικέναι. 
°) διακρήσεως. ') διάκρησις. 9) άπλοΰς. ®) φωτινόν. ,fl) σώμασου. ") διά- 
κρησις. '*) άπαρέσκων. '") διακρήσεως. '*) σκοτοθείς. ,s) διακρήναι. 
,β) ένώμιζε.
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καί ό απόστολος ήλιον ονομάζει λέγων «ό ήλιος μή Ιπιδυέτω Ιπι 
των παροργισμών υμών» (Έφεσ. 4, 26)' αΰτη και τής ήμετέρας ζωής 
λέγεται κυβέρνησις κατά τό γεγραμμένον «οίς μή υπάρχει κυβέρνη- 
σις πίπτουσιν ώς φύλλα» (Παροιμ. 11, 14)· αΰτη βούλευμα τής γρα
φής λέγεται, ούτινος χωρ'ις οΰδέν πράττειν ύπό τής θείας γραφής έπι- 
τρεπόμεθα ούτως ώς μηδέ1 αυτόν τον πνευματικόν οίνον, δς ευφραί
νει καρδίαν ανθρώπου χωρίς αυτής συγχωρείσθαι πίνειν || κατά τό 
φάσκον2 λόγων «μετά βουλής οΐνοπότει»3 (Παρ. 31, 3)’ και πάλιν 
φησίν «ώσπερ πόλις κατεσκαμμένη καί ατείχιστος, ούτως έστίν άνθρω
πος, δς οΰ μετά βουλής πάντα πράττει» (Παροιμ. 25, 28). Έν ταύτη 
σοφία καί νόησις καί αΐσθησις συνίσταται '·, ών χωρίς ουδέ ό ενδό
τερος ημών οίκος δύναται κτισθήναι 5 ούτε πνευματικός πλούτος 
συναθροισθήναι0 κατά τό είρημένον «μετά σοφίας κτίζεται7 οίκος 
καί μετά φρονήσεως άνορθοϋται, μετά αίσθήσεως πληροϋται τά τα
μεία πλούτου» (Παροιμ. 24, 3—4)· αΰτη εΰρηται καί στερεά τροφή8 
κατά τό είρημένον «τελείων δέ έστιν ή στερεά τροφή τών διά τήν 
έ'ξιν 9 τά αισθητήρια γεγυμνασμένα έχόντων προς διάκρισιν 10 αγαθού 
τε καί κακού» (Έβρ. 5,14)· διά τούτων τοίνυν πάντων προφανώς 
άποδείκνυται μηδεμίαν άνευ τού χαρίσματος τής διακρίσεως αρετήν 
συνίστασθαι, ή11 βεβαίως διαμένει'2 έ'ως τέλους’ πασών γάρ τών αρε
τών γεννήτρια καί φύλαξ υπάρχει* οΰτος τοίνυν ό δρος καί ή γνώμη 
τού αγίου ’Αντωνίου, ών καί σύμψηφοι13 οι λοιποί14 πατέρες έγένοντο' 
ϊνα δέ καί από τών νεαρών παραδειγμάτων καί τών έν τοΐς χρόνοις 
ημών γενομένων βεβαιώσωμεν τον δρον τού αγίου 'Αντωνίου, άνα- 
μνήσθητε καί υμείς τού γέροντος Ήρωνος καί τού ελεεινού15 πτώμα
τος, οΰ ΰπέστη 19 προ ολίγων τούτων ήμερών επ’ ό'ψεσιν ημών, ποιο) 
τρόπω τή χλεύη 17 τού διαβόλου από τού ΰψους εκείνης τής πολιτείας 
είς τό βάθος τού θανάτου κατηνέχθη- τούτον γάρ μεμνήμεθα πεντή- 
κοντα έτη έν τή έρήμω18 διατρίψαντα μεγάλη σκληραγωγία καί συντόνω 
έγκρατεία κεχρημένον καί τήν άκροτάτην έρημον καί μόνωσιν υπέρ 
πάντας τούς ένταΰθα διατρίβοντας μετά [| διώξαντα, δς μετά τοσούτους 
πόνους καί αγώνας έμπαιχθείς1 9 υπό τού διαβόλου καί είς βαθύτατον 
πτώμα δλισθήσας πάντας τούς έν έρήμω20 πατέρας τε καί αδελφούς

0 μή δέ. 2) φάσκων. °) οίνοποτι. *)· συνήσταται. 5) κτησθήναι. °) συν- 
αθρυσθήναι. 7) κτήζεται. s) στερεά τροφή. 9) έ'ξην ’°) διάκρησιν ") ή. 
,2) διαμενην. ,3) συνψηφοι. Μ) λυποί. ,5) έλεηνοϋ. ,β) ΰπέατει. ") χλεύει. 
|9) τω χερήμω. 1β) έμπεχ&είς. 2“) αχερήμω.
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είς άπαραμύθητον πένθος ένέβαλεν ούκ αν τοϋτο παθών ’, εΐ £τυχεν 
ήσφαλισμένος xfj τής διακρίσεως2 αρετή, ήτις έδίδαξεν αν αϊιτόν μή τφ 
ΐδίφ λογισμφ, αλλά τή συμβούλια των πατέρων και αδελφών πεί- 
θεσθαι- επί τοσοΰτον γάρ τφ ΐδίφ λογισμφ ακολουθών τήν νηστείαν 
καί τό άπιδιάζειν :ι από τών ανθρώπων μετεδίωξεν, ως μηδέ κατά 
τήν εορτήν τοϋ αγίου Πάσχα παραγίνεσθαι εν τή εκκλησία, ΐνα μή 
συνερχόμενος τοις πατράσι καί άδελφοΐς καί συνεσθίων αΰτοΐς άναγ- 
κασθή μεταλαβεΐν οσπρίου ή ά'λλου τίνος τών προσφερομένων εν τή 
τραπέζη καί δόξη εκπεπτωκέναι τοϋ ιδίου σκοποϋ || καί δρου· ούτος 
τοίνυν [ως] επί πολύ τώ ΐδίφ θελήματι ήξεν άπατηθείς1 [καί] άγγε
λον τοϋ σατανά ΰποδεξάμενος καί τοϋτον ως άγγελον φωτός προσ- 
κυνήσας προστάσσεται ύπ’ αύτοΰ κατά τό μεσονύκτιον εις φρέαρ βα- 
θύτατον ρΐψαι εαυτόν, ώστε αυτόν γνώναι διά πείρας, ως ούδαμώς 
κινδύνφ λοιπόν τινι ύπόκειται διά τήν προσοϋσαν αύτώ μεγάλην αρε
τήν καί τούς κατά Θεόν καμάτους· ό δε μή διακρίνας5 τώ λογισμφ 
τον ταϋτα συμβουλεύοντα, αλλά σκοτισθείς τήν διάνοιαν ε'βαλεν εαυ
τόν κατά τό μεσονύκτιον εν τώ φρέατι· καί μετ’0 ου πολύ επιγνόν- 
τες 7 οΐ αδελφοί τό συμβάν 8 μόλις αυτόν μετά καμάτου πολλοϋ ήδυ- 
νήθησαν άνασπάσαι· μετά ούν τό άνασπασθήναι αυτόν επιζήσας δύο 
ημέρας τή τρίτη άπέθανε πένθος || καταλιπών “ τοΐς άδελφοΐς καί τφ 
πρεσβυτέρφ Παφνουτίφ, δστις φιλανθρωπία πολλή κινούμενος και 
μεμνημένος τών πολλών αύτοΰ καμάτων καί πολυαριθμήτων ετών, 
ών10 έν τή έρήμφ διεκαρτέρησεν, ούκ έχώρισεν1* αυτόν τής προσφο
ράς καί τής μνήμης τών άναπαυομένων, ΐνα μή συναριθμηθή τοΐς 
βιαιοθανάτοις *

Κ. I. Δυοβουνιωτης

β ') π“θών· *) διακρήσεως. 3) άφιδιάζειν. 4) έξαπατιθείς. s) διακρήνας. 
) μετά. ’) έπιγνώντες. β) συμβάν. 9) καταλειπών. “>) ών". “) έχώρησεν. 

'*) τοΐς βία/οθα/νάτοις.
* Έπεται αυνέχεια.
" ΈκμΧ. Φάρος „ Tru. ΙΑ' τεΰχ. ξα (Ιανουάριος) 1013 5
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ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Εις έκ των τά μάλιστα διακεκριμένων έπί ευρυτάτη έγ- 
κυκλοπαιδική μορφώσει άνδρών τής ιδ' εκατό νταετηρίδος ήν καί 
δ γνωστός βυζαντινός ιστοριογράφος Νικηφόρος Γρηγοράς (1295 
—1359;). Έκ μικράς 'Ασίας καταγόμενος καί μορφωθείς υπό τή 
χειραγωγία τοΰ Ίωάννου Γλυκέος, Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως, καί τοΰ Μεγάλου Λογοθέτου Θεοδώρου τοΰ Μετοχίτου, 
άπέκτησε, συν άλλοις, καί εύρυτάτας θεολογικάς γνώσεις, άνευ 
των οποίων δεν ένοεΐτο έν τοΐς χρόνοις έκείνη παιδεία. "Ενεκα 
τής παμμεροΰς αύτοΰ σοφίας ού μόνον έγένετο τό κέντρον τών 
συγχρόνων αύτω λογιών, ών πολλοί έθεώρουν έξαιρετικήν όι’ 
αυτούς τιμήν τάς σχέσεις αύτοΰ καί την συμπάθειαν, άλλα καί 
σφόδρα επιθυμητός ήν έν τοΐς αύλικοΐς κύκλοις, έξιδιασμένης 
παρά τοΰ αΰτοκράτορος τού Βυζαντίου ’Ανδρονίκου τοΰ πρε- 
σβυτέρου άπολαύων συμπάθειας, ής δεν έστερεΐτο καί έπί 'Αν
δρονίκου τοΰ νεωτέρου1.

Έπί τής έποχής τοΰ Γρήγορά μεγάλως έθορυβήθη τό 
Βυζάντιον έκ τοΰ πολυετούς ταράχου, τον όποιον προύκάλεσαν *)

*) Boivini, Vita Nicephori Qregorae (έκδ. Βόννης) πρβλ. Migtie, Ρ. Gr. 
τ. 148, 19 — 96. — Ehrhard. παρά Κρονμβάχερ, Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτε
χνίας μετάφρ. Γεωργ. Σωτηριάδου τ. Α', ο. 196. — Γρηγορίου Παπαμιχαή/., '0 
άγιος Γρηγόριος Παλαμάς 'Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Πετροΰπολις—Αλεξάν
δρεια 1911 σ. 115—119. — Θεμιστοχί,έους X" Σταύρου, At περί των ήσυχαστικών 
τής ιδ’ έκατονταετηρίδος καί τής διδασκαλίας αυτών έριδες [Λειψία] 1905, σελ. 35 
—37.—Άγνωστον κυρίως παραμένει τό έτος τοΰ θανάτου τοΰ Γρήγορά. Έαημειώ- 
σαμεν δέ τό 1359, διότι εις αυτό λήγει ή ιστορία αΰτοϋ (Θεμ. X"Στ. μνημ. συγγρ· 
σ. 179).

Α
.Π
.Θ
.



'Ομολογία Γρήγορά 67

<χί ύπδ τοΰ έπήλυδος μονάχου Βαρλαάμ ήσυχαστικαί έριδες. 
Έν ταΐς έρισι ταύταις τα κύρια δρώντα πρόσωπα ήσαν άφ’ ενός 
μεν ό διά συκοφαντίας των έν ”Αθψ μοναχών ύποκινήσας αύ- 
πάς Βαρλαάμ0-, άφ’ετέρου δ’ό προελθών ως υπερασπιστής των 
δυσφημούμενων μοναχών Γρηγόριος ό Παλαμάς2 3 * * 6. Ή έρις, τδ κατ’ 
άρχάς απλώς φιλολογική, μετετράπη ταχέως είς έκκλησιαστικήν, 
πρδς διαλεύκανσιν δ’ αύτής συνεκλήθησαν έπανειλημμένως σύν
οδοι έν Κ)λει πρώτον μέν κατά τοΰ Βαρλαάμ μόνου, ειτα 
■δέ καί κατά τών οπαδών αύτοΰ, τών Βαρλααμιτών ή Άκιν- 
δυνιανών—έκ τοΰ έμφανισθέντος ως ύπερασπιστοΰ τοΰ Βαρλαάμ 
Γρηγορίου Άκινδύνου—οίς συνηριθμήθη καί ό Γρηγοράς ι.

Ό Γρηγοράς, προ τής έμφανίσεως τών ησυχαστικών έρί- 
δων, ήν φίλος καί συνήθης τώ Παλαμά \ Ή φιλία δμως αΰτη 
έξ αφορμής τοΰ ησυχαστικού ζητήματος μετετράπη είς άσπον
δον μίσος, τοΰ Γρήγορά μετά λύσσης έν συνδυασμψ μετά τών 
λοιπών άντιπαλαμιτών άποδυθέντος είς τον κατά τοΰ Παλαμά 
άμείλικτον πόλεμον. Ό Γρηγοράς συγκατηγόρει τον Παλαμάν 
4πί αίρετικοΐς φρονήμασιν έν τοΐς δογματικοΐς ζητήμασι περί 
ουσίας καί ένεργείας τοΰ Θεού, άντικατηγορεΐτο δ’, έννοεΐται, 
ύπδ τοΰ Παλαμά έφ’ αίς δυσσεβείαις καί οί λοιποί Βαρλααμΐ- 
ται καί Άκινδυνισταί περί τοΰ αύτοΰ πάντοτε ζητήματος11.

2) Περί Βαρλαάμ ΐδε Giannantonio Mandalari, Fra Barlaamo Calabrese 
Maestro del Petrarca. Roma 1888. — A. Δημητρακοπούλου, ’Ορθόδοξος Ελλάς. 
Λειψία 1872, σελ. 71—75. — Leonis Allatii, De Ecclesia Occid. et Orient, 
perp. Cons. II, XVII, III (82δ έξ.)—Fabricii, Bibl. gr. II, Δ0Ά.—Mazzachelli, 
Gli scrittori d’ltalia, Brescia 1758, σ. 369.
— Ehrhard παρά Krumbacher, Ίστ. Βοζαντ. λογοτεχνίας τ. A' σ. 197. — Ε. 
Chastel, Histoire du Christianisme, Paris 1882, x. Ill, o. 60. - Θ. X'' Σταύ
ρου, μνημ. συγγρ. σ. 38—42. — Ίω. Καντακουζηνοϋ, I, II, 543. — ’Ιδιαζόντως 
δέ : Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, μνημ. συγγρ. σελ. 13—43, 63—68, 80—1C1.

3) Ή νεωτέρα περί Γρηγορίου τοΰ Παλαμά μονογραφία είνε ή πρόσθεν μνη- 
μονευθεΐσα ήμετέρα.

') "Ιδε Γρηγορίου Παπαμιχαήλ μνημ. συγγρ. σ. ,82—143.
s) Αυτόθι σ. 119.— Val. Parisot, Cantacuzene, homme d’etat et historien, 

Paris 1845 σ. 15,.
6) Γρηγ. Παπαμιχαήλ, μνημ. συγγ. 119—123, 133—143.
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(IS Γρηγορϊου Παπαμιχαήλ

Τελευταία των ησυχαστικών συνόδων ήτο ή έν Βλαχέρ- 
ναις τη 27 Μαΐ'ου τοϋ 1351 συγκληθεΐσα. Έν πέντε έπαλλή-· 
λαις συνεδρίαις διά μακρών συζητήσασα τά συναφή προς το ζή
τημα τής θείας ουσίας και Ινεργείας, τον μέν Γρηγόριον Πα- 
λαμάν έκήρυξεν έν ίδίιμ Τόμφ «άσφαλέστατον τής εύσεβείας 
πρόμαχον και συναγωνιστήν καί βοηθόν ταύτης», έκ δέ τών 
άντιφρονούντων, ως μη όρθώς διδασκόντων, τούς μέν ιερωμέ
νους (Μητροπολίτας Εφέσου καί Γάνου) άπεγύμνωσε τής ίε- 
ρωσύνης, τούς δέ λαϊκούς άπέπεμψε, «τινών συγγνώμην αιτούν- 
των» :.

Καίτοι ούδεμίαν έχομέν ποθεν ενδειξιν περί τοΰ τίνες ακρι
βώς έζήτησαν συγγνώμην καί πώς έζητήθη αυτή8, έν τούτοις 
έν τή κατωτέρω δημοσιευομένη «Όμολογία» τοΰ Γρήγορά νο- 
μίζομεν, δτι άποκτώμεν τεκμήριον τοΰ μεταμέλου, δν έπέδειξεν 
ούτος μετά την οριστικήν καί αύστηράν τής Συνόδου έκείνής 
άπόφασιν, "Οτι ό Γρηγοράς συνηριθμεΐτο τοϊς «άποπεμφθεΐσιν»,· 
ήτο εύνόητον, διότι αύτός κυρίως ήν ή ψυχή τής άντιπαλαμι- 
κής κινήσεως. Άλλ’ ή αίτησις συγγνώμης διά τής έν λόγφ 
«Όμολογίας» αύτοΰ άπεδείχθη ύπουλος, διότι τφ 1355 οί υπό 
τής συνόδου καταδικασθέντες, έπωφεληθέντες τών έπιαυμβασών 
έν τφ μεταξύ έσωτερικών πολιτικών άνωμαλιών, ήρξαντο πά
λιν άναταράσσοντες τήν Εκκλησίαν. "Ενεκα τής διαστάσεως, 
τής ύφισταμένης μεταξύ τοΰ Ίωάννου Παλαιολόγου καί τοΰ 
Ίωάννου Καντακουζηνοΰ, οί έχθροί τοΰ Παλαμά, νομίσαντες, 
φαίνεται, έξασθενουμενον τον ύπέρμαχον τούτου Καντακουζη-· 
νόν, ήλπισαν έπί έπιτυχίαν πραξικοπήματος °, ως συνέβη καί 
έπί τοΰ πατριάρχου Ίωάννου Καλέκα'°.

Δέν έπέτυχον δμως αί ύποκινήσεις αύτών. Ό Καντακου- 
ζηνός διά πανδήμου καί πανηγυρικής τελετής έν τφ ναφ τής * *)

’) Αυτόθι σ. 134-140.
e) Mansi, Sacrorum Concil. nova... collectio σ. 147—148.
*) Γρηγ. Παπαμιχαήλ, μνημ. συγγρ. σ. 142 — 3.
,0) Αυτόθι σ. 111-115.
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-τοΰ <θεοΰ Σοφίας έσπευσε νά κυρώση έπιδεικτικώτατα τον συν
οδικόν τόμον. Ή δ’ Εκκλησία τον και μετά τοϋτο ταραχο
ποιόν Γρηγοράν ένέκλεισεν ύπό περιορισμόν έν τη μονή τής 
Χώρας".

Έν τή έπικεφαλίδι τής «'Ομολογίας» άναφέρεται, δτι τού
την δ Γρηγοράς άπέστειλε τή αγία τοΰ Θεοΰ Εκκλησία 
jki ζών. Ή φράσις αυτή·, μη αναιρούσα κατηγορηματικής την 
ιανωθι έκφρασθεΐσαν ήμετέραν ύπόθεσιν, δτι έγραψε την «'Ομο
λογίαν» άμέσως ή χρόνον τινά μετά την σύγκλησιν τής έν 
Βλαχέρναις συνόδου, δυνατόν νά όποδεικνύη ώς χρόνον τής συγ
γραφής αυτής την περίοδον, καθ’ ήν διετέλει έγκλειστος και 
ύπό αύστηράν έπιτήρησιν έν τή μονή τής Χώρας. Υπέρ τούτου 
ίσως συνηγοροΰσιν αί λέξεις άπέστειλε και έτι ζώντος. Δι
ότι, πριν ή έγκλεισθή, ήδύνατο νά έπιδώση αυτήν αότοπροσώ- 
πως εις τήν έκκλησιαστικήν άρχήν, καί ούχί νά την άποστεί- 
λη· ή δέ φράσις έτι ζών φαίνεται ύποδεικνύουσα χρόνον μι
αρόν προ τοΰ θανάτου αύτοΰ. Έν τούτοις ύπέρ τής πρώτης 
ύποθέσεως φαίνεται συνηγόρων ό έν τή αυτή έπικεφαλίδι χα
ρακτηρισμός τής «'Ομολογίας» ώς συνεσκιασμένης καί έπι- 
κρύπτου καί ύφάλου, ώς τοιαύτη δ’ήδύνατο νά χαρακτη- 
ρ,ισθή έκ τής διαγωγής, ήν ό Γρηγοράς έπέδειξε μετά τήν σύν
οδον καί ένεκα τής όποιας ό Καντακουζηνός ήναγκάσθη νά 
κυρώση έπισήμως τον Τόμον. Έκτος έάν ό γράψας τήν έπΐ- 
αεφαλίδα προσέδωκε τον χαρακτηρισμόν από μόνου τοΰ περι
εχομένου τής «'Ομολογίας» όρμώμενος.

Ή «'Ομολογία» έλήφθη έκ τοΰ χειρογρ. κώδικος 428 τοΰ 
■,ιε' αίώνος (φ. 485) τοΰ άποκειμένου έν τή Βιβλιοθήκη τής κατά 
Πάτμον 'Ιεράς Μονής τής Άποκαλύψεως τοΰ αγίου Ίωάννου 
τοΰ Θεολόγου’2. Έχει δέ οΰτω:

*’) Αυτόθι ο. 143.
’*) "Αντεγράφη εΰγενως, καθ’ ήμετέραν παράκληαιν, 6πό τοΰ φίλου Ίερολογ. 

Διακόνου κ. Δημητρίου Καλλίμαχου κατά τήν έν Πάτμψ έν θέρει του 1912 παρα- 
Λιατριβήν αϋτοΰ, έφ’ φ καί δημοαίφ χάριτας όμολογοϋμεν.
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φ. 40β Τον Άκινδυνιακοΰ δνστνχοϋς Γρήγορά φιλοσόφου13 * αυν- 
εακιασμένη και επίκρυπτος και ύφαλος ομολογία, ήν άπέατειλε iff 
άγια τον Θεόν ’‘Εκκλησία ετι ζών 11 ώστε σνγχωρη'&ήναι τον άφορι-r 
σμον' ή δε τον εν ταντη15 νονν έξερεννήαααα^6' και ίδονσα17 ώς 
της πρώτης18 * * αν&ις αίρεσεως εχεται, τοΰτω111 δλως ου σννεχώρησε™.·

Δέχομαι και στέργω πάσαν άγίαν θεόπνευστον γραφήν, 

παλαιόν τε και νέαν και πάντα τά εν αύταϊς γεγραμμένα και' 

παραδεδομένα στέργω και προσκυνώ άναμφιβόλως και άνεξε- 

τάστως ώς τον άγιου Πνεύματος ένηχήματα' δέχομαι και στέρ

γω τάς άγιας επτά καί οικουμενικός συνόδους21 καί πάντα δσά 
έκύρωσαν οί άγιοι καί θεοφόροι πατέρες εκ τής τον άγιον 

πνεύματος χάριτος καί παρέδωκαν ταντα προς την τοΰ Θεού 

άγίαν ’Εκκλησίαν, δέχω καί στέργω καί προσκυνώ πάντα. "Οσα 

δε άπεσκοράκισαν καί άνεθεμάτισαν ώς ετερόδοξα καί τής ’Εκ

κλησίας άλλότρια αναθεματίζω καί αυτός πάντα. "Οσα δε πά

λιν έθεολόγησαν οί θεοφόροι Πατέρες, οί φωστήρες καί ποι

μένες καί διδάσκαλοι τής Οικουμένης περί θεότητος' καί τής 

άγιας καί όμοουσίου καί ζωοποιού καί παντοδυνάμου καί αδι
αιρέτου καί ζωαρχικής Τριάδος, δέχομαι πάντα καί προσκυνώ 

καί σέβομαι.

c Ομολογώ ούν μίαν θεότητα τρισνπόστατον παρέλαβον 

γάρ ον θεοτήτων τριάδα, άλΤ υποστάσεων ούδ'ε μονάδα (φ. 41“) 

προσώπων, αλλά θεότητος’ μίαν ενέργειαν, μίαν θέλησιν, μίαν 

θεότητα άκτιστόν, άναρχον, αόρατον, άκατάληπτον, άπερίγρα-

1S) Ό Γρηγοράς προσηγορεύετο κατ' εξοχήν «φιλόσοφος* διά την εύρεΐαν αύ- 
τοό εγκυκλοπαιδικήν μάθησιν υπό τε των οπαδών αύτου και θαυμαστών και (εί· 
ρωνικώς) υπό ιών πολεμίων αυτου, εν οΖς πρωτεύει ό Πατρ. ΚΙΙόλεως Φιλόθεος*· 
Λεπτομέρειας Ιδε παρά Γρηγορίρ) Παπαμιχαηλ έν μνημ. συγγρ. σ. 1170β.

Μ) Κώδ. ετι ζώντος.
15) Κώδ. ταντη.
lC) Κώδ. εξερανήοασα.
,7) Κώδ. ειδονσα.
ιβ) Κώδ. ττρώης.
10) Κώδ. τούτω.
,0) Κώδ. ονγχώρησε.—’Ή επιγραφή είνε γεγραμμένη διά κινναβάρεως.
*1) Κώδ. οννόδον.
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πτον, άνεξιχνίαστον καί οντε ύπέρ ταύτην καθ? οίονδήτινα τρό

πον έτέραν άκτιστον ϋ'εότητα ύπερκειμένην, οϋτε μετά ταύτην 
έτέραν άκτιστον θεότητα ύφειμένην, άλλα μίαν και την αυ

τήν την εν τη άγια Τριάδι τω Πατρ'ι καί τω Υίώ καί τώ 
άγίω Πνεύματι θεωρόν μένην καί προσκυνου μένην' οϋτω πι

στεύω κατά τον εντός άνθρωπον ούτως ομολογώ κατά τον εκ

τός' εν ταύτη δη μου τή ομολογία, έστιν ή ήμετέρα ζωή καί 
ό θάνατος' καί ούδ'εν χωρίσει με ταύτης κατά τον μέγαν Α
πόστολον Παύλον ού πϋρ, ον ξίφος, ού θλίψις, ον στενοχώ

ρια, ον λιμός, ού διωγμός, ού μάστιγες, ούκ εξορία·", ού φυ
λακή, άλλ’ έτοιμός είμι χάριτι τού φιλανθρώπου Σωτήρος Χρι

στού τού Θεού ημών ινα δέξωμαι ταύτα νπερ τής τοιαύτης 
ομολογίας, άντιλαμβανομένης καί βοηθούσης έμοί τής πανυ- 

περάγνου καί παναμώμου Θεοτόκου καί άγιας Μήτρας αύτού. 

Δέξαι οϋν ώ άγια καί καϋολική σύνοδος καί άποστολική ’Εκ
κλησία καί εμή μήτερ, εμή τροφέ, έμή παιδαγωγέ, καί διδά

σκαλε την παρακαταθήκην, ήν καί έδιδάχθην καί παρέλαβον 
άπδ σού, οώαν"\ τελείαν, άνελλιπή, έκτος πόσης προσθήκης, 

καί έλλείψεως. Οΐδε γάρ ή σή κεφαλή ή τά πάντα21

Ή 'Ομολογία αυτή τοΰ Γρήγορά, άπο τής ειδικής έπό- 
ψεως τής, δι’ ήν έγράφη, περιστάσεως θεωρούμενη, δεν ήχο 
έκείνη, ήτις άπητεϊτο ύπ’ αυτής τής φύσεως τής ησυχαστικής 
εριδος. ’Όντως δέ, ή ουσία ταύτης ένέκειτο κυρίως έν τω ζη- 
τήματι τής σχέσεως μεταξύ θείας ουσίας καί ένεργείας, εις δ 
είχε φυσικώς καταντήσει ή συζήτησις περί τής ουσίας τοΰ τον 
Κύριον περιλάμψαντος κατά την επί τοΰ Θαβώρ μεταμόρφωσιν 
αυτού φως. ’Ώφειλε λοιπον ό Γρηγοράς έν τή 'Ομολογία αύτοϋ 
να διατύπωση σαφώς τάς περί των ύπο συζήτησιν ζητημάτων 
τούτων ιδέας καί πεποιθήσεις του. Παρ’ αύτοϋ άπητεϊτο να

,!) Κώδ. ίξωρία.
,3) Κώδ. αώαν.

,4) Ή όμολογία διακόπτεται ενταύθα, άνεο συνεχείας, έν τψ τελεί ακριβώς 
τοΰ φ. 410.
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ορίση άν υπάρχη ή όχι διάκρισις μετάξι) θείας ουσίας καί 
ένεργείας· αν ή θεία ένέργεια ήνε άκτιστος ή κτιστή· άν ήνε 
νοητή έν τφ Θεφ σύνθεσις· άν μετέχηται ή ουσία τοΰ θεοΰ 
ή ή ένέργεια· άν τδ φως τής τοΰ Κυρίου μεταμορφώσεως ήνε 
άκτιστον ή κτιστόν, κ.τ.δ. Ταΰτα ήσαν τα έπι μέρους ζητή
ματα, περί ά ήσχολήθη αυτή ή έν Ηλαχέρναις συγκληθεΐσα 
σύνοδος τοΰ 1351, ταΰτα δ’ ήσαν τα σημεία, άτινα αυτοί οΰτοι 
οι βαρλααμΐται καί άκινδυνιανοί, καί συν αύτοϊς ό Γρηγοράς, έν 
τοϊς πρώτοις υπεβαλον είς τήν κρίσιν τής συνόδου, έγκαλοΰντες 
είς αυτήν τον Γρηγόριον Παλαμάν=5. ’Αντί πάντων τούτων, έν 
τή 'Ομολογία αύτοΰ όμιλεΐ περί δογματικών άληθειών γενι
κών, μή αμέσως διασαφηνιζουσών τάς έπί τών ειδικών περί θείας 
ουσίας καί ένεργείας καί Θαβωρείου φωτός συζητήσεις. Ούτως, 
ομολογεί δτι άποδέχεται τάς αγίας Γραφάς, τάς αγίας έπιά 
Οίκου μεν ικάς Συνόδους καί τήν διδασκαλίαν τών αγίων Πατέ
ρων τής Εκκλησίας περί θεότητος. Συναναθεματίζων δέ ούς 
καί ή 'Εκκλησία άναθεματιζει ετεροδόξους, ομολογεί τί πι
στεύει περί αγίας Τριάδος, καί δή άποδέχεται, λεπτομερέστε- 
ρον, έν τφ τριαδικφ Θεφ «μίαν ένέργειαν, μίαν θέλησιν, μίαν 
θεότητα άκτιστον.... καί ούτε υπέρ ταύτην καθ’ οίονδήτινα 
τρόπον έτέραν άκτιστον θεότητα ύφειμένην. . .».

Αί ουτω ύπδ γενικωτάτην μορφήν διατυπωθεΐσαι έν τή 
Όμολογία τοΰ Γρήγορά σκέψεις καί πεποιθήσεις εύνόητον, δτι, 
μή άνταποκρινόμεναι προς δ,τι άπήτει παρ’ αύτοΰ ή Εκκλη
σία, δεν ήδύναντο νά ίκανοποιήσωσιν αύτήν. Ήούνατο άρα εύ
λογος νά γεννηθή ύπόνοια, δτι δ Γρηγοράς ήθέλησε διά τής 
'Ομολογίας ταύτης, διαλανθάνων τήν προσοχήν τών αρμοδίων, 
ν’ άποφύγη έκεΐνο, είς τδ όποιον ώφειλε νά ένδιατρίψη, οΰτω 
δέ νά ύφαρπάση τήν άρσιν τής κατ' αύτοΰ καταδίκης.

Έκ τοΰ έν τή έπικεφαλίδι δμως τής 'Ομολογίας χαρα
κτηρισμού αύτής ως «συνεσκιασμένης, έπικρύπτου καί υφάλου»

,5) Πρβλ. Γρήγορων Παπαμιχαή). μνημ. αυγγρ. σ. 135—140.
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τάπο'δεικνύεται, ότι δεν έπέτυχε τοΰ σκοποΰ του. Ή Εκκλησία 
^ ώς λέγεται έν τη αυτή έπικεφαλίδι— τον νοΰν τής 'Ομο
λογίας έπιμελώς έξερευνήσασα καί «ίδοΰσα ώς τής πρώτης 
αΰθις αίρέσεως έχεται» ούχί έξ δσων έν αυτή όμολογεΐ, άλλ' 
iξ δσων παρέλιπε, δεν συνεχώρησεν αυτόν.

Πρόδηλον λοιπόν είνε, δτι άλλην ομολογίαν έπρεπε να 
-γράψη ό ,Γρηγοράς. Υπόδειγμα δέ τοιαύτης όμολογίας εύρίσκο- 
jiev έκτεθειμένην έν τφ αύτφ κώδικι, ευθύς άμέσως μετά την 
ανωτέρω παρατεθεΐσαν ομολογίαν τοΰ Γρήγορά. Τον τύπον τής 
Όμολογίας ταύτης φέρεται διατυπώσας 6 Θεσσαλονίκης Αρχι
επίσκοπος Νείλος δ Καβάσιλας «ώς έκ προσώπου τής ίεράς 
συνόδου» έν είδει άντιγράμματος «προς τον φιλόσοφον Γρηγο- 
ράν», ώς δήλον έκ τής ήν φέρει έπιγραφής. Τό υπόδειγμα 
-τοΰτο ό Νείλος Καβάσιλας έγραψε πάντως ούχί ώς έκπρό- 
,σ.ωπος τής έν Βλαχέρναις συνόδου, ή τής περί τον Πατριάρ
χην Κωνσταντινουπόλεως ένδημούσης εν Βυζαντίω, υπό την 
Ιδιότητα δήλα δη έπισήμου έντολοδόχου, διότι φέρεται συντάξας 
αυτήν ώς ήδη Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ώς έν τή έπι- 
γραφή τοΰ άντιγράμματος λέγεται, εις τήν ’Αρχιεπισκοπήν δέ 
ταύτην διεδέχθη τον Πάλαμάν τώ 13602li. Εντεύθεν ό μονολε
κτικός χαρακτηρισμός αυτοΰ «έκπρόσωπος», ώς έχει έν τή έπι- 
γραφή τοΰ άντιγράμματος, άποδοτέος εις τόν άντιγραφέα, δστις 
ήνωσε τάς δύο κεχωρισμένας λέξεις έκ καί προσώπου. ’Άλλως 
τε, τό προτασσόμενον άμφοτέρων τούτων των λέξεων ώς κατα
φανώς δηλο.ΐ τό : οίονεί, οΰτω: οίονεί άπό προσώπου τής ίε
ράς συνόδου. Τοιαύτην τινά, δήλα δη, όμολογίαν θά ήδύνατο 
ή σύνοδος ν' απαίτηση καί ν’ άποδεχθή παρά τοΰ Γρήγορά, άμέ
σως προς το θέμα των συζητήσεων προσαρμοζομένην, καί ούχί 
•οϊαν έκεΐνος παρουσίασεν,

Ή ομολογία δ’ αΰτη έχει ώς εξής:
φ. 4ΐΡ. γ Τοΰ Πανιερωτάτου Θεσσαλονίκης κνρον Νείλου τοΰ

”) Νείλου Καξάοιλα ϊίε Ehrhard. παρά Krumbacher μνημ. αυγγρ. τ. 
Α' α. 213—4.
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Καβάσιλα, ώς Εκπροσώπου τής ίερας συνόδου προς τον φιλόσοφον 
Γρηγοραν άντίγραμμα 51:

'Ομολογώ κατά την παράδοσιν τής άγιας τοϋ Χρίστου 
καθολικής ’Εκκλησίας έπ'ι τοϋ Θεοϋ ϋεοπρεπή διάκρισιν τής 
{λείας ουσίας και τής {λείας ένεργείας’ τοϋ, την μεν ουσίαν εί
ναι άναίτιον καί άμέχλεκτον, την δε {λείαν ενέργειαν εκ τής ου
σίας προϊέναι άδιαιρέτως καί μετέχεσϋαι ύπδ των κεκαλλαρμε
νών την διάνοιαν ταυ την την {λείαν ενέργειαν, ούτε ουσίαν οΐδα, 
άλλά φυσικόν ιδίωμα τής {λείας ουσίας καί άκτιστον αυτήν 
ομολογώ καί ουδέ σύν&εσις άπδ τούτου προς τον Θεόν.

Τδ έν Θαβωρίω λάμψαν απορρήτους φως ούτε ουσίαν 
{λείαν ομολογώ, ούτε κτίσμα καί φάντασμα καί ίνδαλμα οΐδα· 
άλλά δόξαν άπόρρητον τής {λείας φύσεως άκτιστον με{λ’ ής 
καί ελπίζω ήξειν -Η τον Κύριον κατά την δευτέραν καί φρι- 
κτήν αύτοϋΜ παρουσίαν, ώς παράδοσις έχει τών ύλεοπνεύστων 
Γραφών καί τών {λεολόγων, τών τάς {λείας ερμηνευσάντων 
Γραφάς.

Ταΰτα ήσαν τά σημεία, έπ'ι τών οποίων ώφειλεν 5 Γρη- 
γοράς νά ένδιατρίψη έν τη ομολογία του μετά της σαφούς δη- 
λώσεως, δτι συμφωνεί μέν έν αύτοΐς προς την τής Εκκλησίας 
παράδοσιν, αποσκορακίζει δέ τούς άντιθέτως περί αυτών φρο- 
νοΰντας. Λέγει δέ 6 Καβάσιλας «κατά τήν παράδοσιν τής Εκ
κλησίας», διότι προ τών ησυχαστικών έρίδων δεν είχε λάβει ή 
Εκκλησία άφορμήν ειδικήν δπως καθορίση τά κατά τήν θείαν 
ουσίαν καί ένέργειαν καί τήν φύσιν τοϋ Θαβωρίου φωτός:)0. 
Ταΰτα μετά μακροτάτας συζητήσεις διετυπώθησαν έν ταΐς κατά 
τήν διάρκειαν τής ησυχαστικής κινήσεως τοΰ ιδ' αϊώνος συγ- 
κληθείσαις συνόδοις, πρωτοστατοΰντος τοΰ Γρηγορίου τοΰ Πα- 
λαμά, είς δν καί μόνον οφείλεται ή τιμή τής τε παμμεροΰς έρ- 27 * * 30

27) Κώδ. άντίγραμμαν. Ή επιγραφή διά κινναβάρεως.
ΪΒ) Κώδ. ηξειν.
2Θ) Κώδ. αντον.
30) Γρηγορ. Παπαμιχαηλ μνημ. συγγρ.,σ. 97.
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μηνείας και άναπτύξεως τής σχετικής έκκλησιαστικής περί αύ- 
τών παραδόσεως, ώς καί τής άπδ μέρους τής Εκκλησίας έπί 
τή βάσει τών έργασιών τοΰ Παλαμά οριστικής περί αυτών άπο- 
φάσεως. Ή δ’ Εκκλησία τελεσιδίκως άπεφάνθη ώς προς τά 
ζητήματα ταΰτα καί έν ταΐς λοιπαΐς μέν ήσυχαστικαΐς συνόδοις 
(τής 11 ’Ιουλίου 1341, Αύγούστου 1341, Φεβρουάριου 1347), 
ιδία δ’ δμως έν τή τελευταία τών Βλαχερνών (27 Μαΐ'ου 1351), 
ής καί δ Τόμος έν πανδήμω έπισημότητι καθηγιάσθη έν τψ 
ναώ τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας31. Οί βαρλααμΐται καί άκινδυνιανοί 
άντιπαλαμικοί έταύτιζον την θείαν ουσίαν καί την θείαν ενέρ
γειαν, έθεώρουν, συνεπώς, άμέθεκτον καί την θείαν ουσίαν, τδ 
δ’ έν Θαβωρίψ περιλάμψαν τον Κύριον φώς έδογμάτιζον κτι
στόν, ώς όρώμενον τοΐς σωματικοΐς δφθαλμοΐς. Έπί τών άμ- 
φισβητουμένων τούτων σημείων ή σύνοδος, έπί τή βάσει διεξο
δικής· ύπδ τοΰ Παλαμά άναπτύξεως τής έκκλησιαστικής παρα
δόσεως, άπεφάνθη, δτι έστι διάκρισις μεταξύ θείας ουσίας κα^ 
ένεργείας, «διενηνόχασι δ' άλλήλων καί τψ την μέν θείαν Ενέρ
γειαν μετέχεσθαι καί μερίζεσθαι άμερίστως, καί δνομάζεσθαι 
καί νοεΐσθαι καί πώς, εί καί άμυδρώς, έκ τών αυτής αποτελε
σμάτων. Την γε μην ουσίαν άμέθεκτον είναι καί άμέριστον καί 
άνώνυμον είναι, ύπερώνυμον δηλονότι καί άπερινόητον παντε
λώς»· δτι άκτιστος έστιν ή θεία ένέργεια, δτι ουκ έστι σύνθεσίν 
τινα τοΰτο νομίζειν έπί Θεοΰ, δτι ή θεία καί άκτιστος ενέργεια 
θεότης παρά τών αγίων προσαγορεύεται, δτι τής θείας ένεργείας 
καί τών ούσιωδώς περί αυτήν θεωρουμένων ύπέρκειται κατ’ ου
σίαν Θεός, καί δτι τδ φώς τής τοΰ Κυρίου μεταμορφώσεως 
άκτιστδν έστί32.

Ταΰτα πάντα λεπτομερέστατα περιελήφθησαν έν τψ προ~ 
μνημονευθέντι συνοδικώ Τόμψ.

Γρηγόριος Παπαμιχαηλ

31) Αυτόθι σ. 143.
S!) ”Ιδε αυτόθι σελ. 138- 139.
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Η ΘΕΟΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ ΛΟΙΔΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΚΟΤΟΥΣ

Φωνή από τούς ζόφους τοΰ μελανός σκότους, τούς οποίους ή ρο- 
-δοδάκτυλος τής ’Αλήθειας ήώς είσέτι δεν ηύ'γασεν, όρχουμένη τον χο
ρόν των Σατύρων καί Κορυβάντων κα'ι όμοιάζουσα, ώς λέγει ό ποι
ητής1.

a quella inferma,
Che non puo trovar posa in sulle piume,
Ma con dar volta suo dolore scherma,

■φωνή φρίκης, φωνή απαίσια καί σατανική κρώζει καί όρύεται:
—Όρμητικωτέρους σήμερον ανοίξατε τούς κρουνούς τών δακρύων, 

καί δάκρυα πόνου καί άλγους δεινού φέρετε σπονδήν εις τήν ύμετέραν 
αθλιότητα καί κακοδαιμονίαν. Διότι, ώς πάλαι ποτέ τούς εν τή Με
γάλη Έλλάδι προγόνους υμών Ποσειδωνιάτας συνήνου επί τό αυτό 
ή άνάμνησις Πατρίδος δουλωθείσης, ούτω καί ύμας, ε’ίπερ ποτέ δύσ
θυμους καί περιαλγεΐς σήμερον, συναγείρει, ούχί τις άνάμνησις πλέον, 
'ή πληγαί γλυκανθεΐσαι, ή βάσανοι κατασιγασθεΐσαι, άλλ’ ή αδήριτος 
καί οδυνηρά τής άνθρωπότητος—υμών —επισκόπησις !

’Ηχούσατε ; Μαίνεται, ναί, μαίνεται καί φρυάττει τό πολυκέφα- 
λον τής ’Απιστίας τέρας καί, εν τώ σφαδασμώ αυτού καί τή μανία, 
προβαίνει θρασέως :

—Κλαίετε, λοιπΤόν, δειλοί, κλαίετε; Καί πώς; Ό εν τώ άτίμω σταυ
ρό» κρεμασθείς καθημαγμένος Ναζωραίος—πώς;—δέν επούλωσε τας 
πληγάς σας; δέν έθέρμανε, λοιπόν, τον χειμώνα τής καρδίας σας; καί 

■ δέν κατέπνιξε τον εντός σας σάρακα τής άγριότητος; δέν άπερράπισε, 
λοιπόν, τάς καθ’ υμών μαινομένας θυέλλας τής αδικίας; καί δέν άπε-

') Dante Allighieri: La divina commedia.—Purgatorio. Cant. VI, v. Hi) 
—151.
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λάκτισε τούς περί υμάς όρχου μένους καί κορυβαντιώντας λαίλαπας 
τής καταλαλιάς, των άκκισμών, τής συκοφαντίας, τοΰ φθόνου ; —’Ώ! 
Θρηνήσατε! Σάς ήπάτησεν !—Ύπεσχέθη νά άνατρέψη τούς θρόνους 
των Τραϊανών καί Κατώνων, καί επανίδρυσε τά βασίλεια τής κατα- 
δυναστεύσεως καί έδέσμευσεν υμάς διά τών πεδών τής άτιμοτέρας δου
λείας. Ύπό το πρόσχημα τής αύρας επετέλεσεν έ'ργον θυέλλης! .... 
Δικαίως, διά τούτο, και συνελήφθη, καί έμαστιγώθη, καί ένεπαίχθη, 
καί έρραπίσθη, καί ένεπτυσθη, καί τέλεον ένεπάγη επί τοΰ άτιμου 
σταυρού.

—Δεν ήτο λοιπόν, είπεν ή ’Απιστία, δεν ήτο 6 σταυρωθείς Ναζω
ραίος, Θεός" διότι θά ήδύνατο, τότε, νά απόσπαση από τών ονύχων 
τής αμαρτίας τον κόσμον καί νά όδηδήση αυτόν εις τον ομαλόν τής 
πίστεως, τής έλπίδος καί τής αγάπης δρόμον· εν φ τά περί υμάς 
πράγματα βοώσιν: Αί ΐδιαι, καί προ τής έν Γολγοθά θυσίας τοΰ
Χριστού, άνομίαι καί ματαιότητες δεσπόζουσα τά ίδια κακουργήματα 
καί τά παρόμοια πάθη άντιπαρέρχονται την σκηνήν ταύτην. Λύκος ό 
άνθρωπος προς τον όμοιόν του, σύρεται θριαμβευτικώς είς τό ά'ρμα 
τών πολέμων, τών μαχών, τών κατακτήσεων, τοΰ δόλου, τής κλοπής, 
τής ακολασίας, άνευ έλπίδος ανατολής αυγής τίνος άνεφέλου. Μετά 
εΐκοσιν από τής έμφανίσεως αύτοΰ αιώνας, ό κόσμος ανήκει είς την 
αδικίαν, καί τό άσμα τής καθολικής ειρήνης πνίγεται είς τήν κλαγγήν 
τών ξιφών καί τήν βροντήν τών τηλεβόλων....

Καί ή επωδός τοΰ θρήνου τούτου τής ’Απιστίας είναι: "Ανθρω
πος, τοσαΰτα ύποσχεθείς καί οΐκτρώς αδύνατος εις τήν κατώρθωσιν 
τούτων φωραθείς, ούδέν άλλο είναι, είμή, κατά τήν φράσιν τοΰ ποι- 
ητοΰ',

Nudo spirto, e poca terra,
καί απέχει πολύ από τοΰ νά φέρη τούς χαρακτήρας τής Θεότητος, δι’ 
ών περιέβαλεν αυτόν ή παγκόσμιος Εκκλησία.

Ταράσσεσθε καί αγανακτείτε; Μή τήν άγρίαν ταύτην τής απι
στίας έπέλασιν δεν προείδεν έν Πνεύματι άγίφ ό Πέτρος, καί δεν 
εσημείωσεν ήμΐν, ότι ταύτης τά τέκνα έσονται έμπαΐκται, κατά τάς 
ιδίας έπιθυμίας αυτών πορευόμενοι; «Έλεύσονται», λέγει®, «έλεύσον- 
ται επ’ έσχάτων τών ήμερων έμπαΐκται, κατά τάς ιδίας έπιθυμίας αυ
τών πορευόμενοι, καί λέγοντες,.... άφ’ ής.... οι πατέρες έκοιμήθησαν, 
παντα ούτω διαμένει άπ αρχής κτίσεως».

') Francesco Petrarca, Trionfo della morte. Cap. I, v. 2. *) 2 Πέτο
3,3.4.
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Μή θροεϊσθε, λοιπόν. Άλλ’, άναλαβόντες «την πανοπλίαν τού
Θεοΰ» και «περιζωσάμενοι την όσφύν.... εν άληθείμ, κα'ι ενδυσάμενοι
τον Θώρακα τής δικαιοσύνης..... επ'ι πάσιν άναλαβόντες τον -θυρεόν
τής πίστεως» καί κατοχυρωθέντες διά τής περικεφαλαίας τοΰ σωτηρίοιι 
και τής μαχαίρας «τοΰ Πνεύματος, δ έστι ρήμα Θεοΰ1», πατάξωμεν 
την θρασεΐαν τής ’Απιστίας κεφαλήν, και άποδείξωμεν αυτή, δτι τής 
Θεότητος τοΰ εν τώ Σταυρώ καθηλωθέντος Μάρτυρος τών αιώνων 
«και πύλαι “Αδου ου κατ ισχύ σου σι2», διότι «πάς ό πεσών έπ’ εκεί
νον τον λίθον (τον Χριστόν) συνθλασθήσεται3».

Ή αμαρτία! Ή αμαρτία! ’Ιδού τό έπιχείρημα, δι’ οΰ προσδο- 
κώσι τής ’Απιστίας οί ερασταί νά διασείσωσι τής θεότητος τοΰ Χρι
στού τά θεμέλια. Και έρωτώσι:

Α') Διατί άρά γε δεν έπεβλήθη ό Χριστός, ϊνα Ιξαφανίση από 
τής σκηνής ταυτης την αμαρτίαν, κατελθών εις τον κόσμον καί ιδρό- 
σας την ’Εκκλησίαν αυτού, Ιπιβαλλόμενος εις τάς συνειδήσεις καί κα
θυποτάσσουν πάντας, έκόντας ή ό'χι, εις τό θέλημα αύτοΰ, άφ’ ου έπηγ- 
γέλθη την έγκαθίδρυσιν τής καθολικής τοΰ κόσμου ε’ιρηνευσεως εις 
-τον θρόνον, έφ’ οΰ τέως εδέσποζεν ή αμαρτία καί ή άδικία;

Β') Έάν δε δεν ήθέλησε νά άπαλείψη άπό τής γηΐνης σφαίρας 
τής αμαρτίας τό βασίλειον, είτε διότι δεν ήδυνατο, είτε διότι δεν 
προέθετο τοιοΰτον σκοπόν, διατί τότε νά διασαλπισθή ως κατορθω
τής έργου τοιοΰτου, ώστε νά άξιοι σήμερον υπέρ εαυτού τον τίτλον 
-τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ κράτους τής Ειρήνης, τής ’Αγάπης, τής ’Αδελφότητος;

Γ') Καί, καθ’ ήν περίπτωσιν ούτε ήθέλησεν, ούτε ΰπεσχέθη την 
έκρίζωσιν τοΰ αμαρτωλού τούτου καί πλουσίου εις δα-ψίλειαν έργων 
άνομων δένδρου τής αμαρτίας, τί άρά γε έκίνησε την άκραν αυτοί 
συγκατάβασή, ώστε νά περιβληθή, Θεός αυτός, σάρκα άνθρωπίνην 
καί, καταβάς εκ τών πατρικών κόλπων, νά συναναστροφή ήμίν, νά 
ΰβρισθή, νά προπηλακισθή, νά έξευτελισθή καί νά ύποστή, τέλος, τόν 
επονείδιστον επί σταυρού θάνατον; καί τί, φανερωθείς, προσεπόρισεν 
ήμίν;

Α'.
«’Αληθώς ό άνθρωπος οΰτος Υιός ήν Θεοΰ».

(Μάρκ. 15, 39).

’Έπνεε σχεδόν τά λοίσθια τοΰ θανάτου ή άνθρωπότης, υπό την πί-

ή Έφεσ. 6, 13-17.
!) Ματθ.16, 18.
3) Λουκ. 20, 18.
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εσιν τής διεφθαρμένης καί παμμιάρου πολυθείας δουλεύουσα, καί, υπό 
την αιγίδα καί προστασίαν θεών ανθρωπόμορφων καί άνθρωποπαθών, 
ΰφαινε τον ιστόν τής ήδυπαθείας καί ακολασίας, υπό δέ την έλλειψιν 
τής συναισθήσεως πνευματικό τη τος και αΐωνιότητος, έπλεεν είς τον 
άτέρμονα τής αδικίας, τής άγριότητος, τοΰ αλληλοσπαραγμοί ωκεα
νόν. Ή αρετή, λέξις Ιστερημένη τότε πάσης έννοιας, είχεν από πολ
λοί Ιν τώ άρχαίω κόσμω φυγαδευθή, καί ή άγνότης τής παρθένου 
καί ή σωφροσύνη τής δεσποίνης, έθεωρεΐτο πρέπον νά προσάγωνται 
έκάστοτε σφάγια θύματα εις την λατρείαν του Άδώνιδος καί τής ’Α
φροδίτης. Ή έξάσκησις καί τής στοιχειωδεστέρας ελευθερίας έκολά- 
ζετο ως έγκλημα βαρύτατον, καί ή πυρά καί αι θηριομαχίαι ήσαν ό 
κλήρος των δούλων καί των ειλώτων. Είς τό πρόσωπον τοί πρώτου 
άίρχοντος, καί αυτοί τοί τελευταίου αστοί, ήτο ξένον τής αΐδοίς τό 
«ρύθημα, καί, δταν των εταιρών τό έργον έχειρδκροτεΐτο καί έπεδο- 
κιμάζετο, ή παιδεραστία ήτο αρεστή βδελυρία. Καί, εν ω άφ’ ενός, ή 
μεν δουλεία έθεωρεΐτο φυσικόν δικαίωμα, ή δέ ληστεία επάγγελμα 
καί ή κοινοκτημοσύνη τών γυναικών έδιδάσκετο, ή έκτρωσις άφ’ ετέ- 
.ρου έθεωρεΐτο προληπτικόν τών έκ τής πολυανθρωπίας κακών.

Άλλ’ εικόνα έναργή καί βαθυχάρακτον, έν ή συλλήβδην ή άν- 
θρωπότης διά ζοφερών παρελαύνει χρωμάτων, δίδει ήμΐν περί τής 
τότε καταστάσεως δ μέγας τών Εθνών απόστολος Παύλος, γράφων 
προς Ρωμαίους1: Είδωλολάτραι τής γής οί λαοί, παρεδόθησαν «είς 
πάθη ατιμίας- αϊ τε γάρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν 
χρήσιν είς την παρά φύσιν, ομοίως δέ καί οί άρσενες, αφέντες την 
φυσικήν χρήσιν τής θηλείας, έξεκαύθησαν έν τη δρέξει αυτών είς 
άλλήλους, ά'ρσενες έν άρσεσι τήν ασχήμιαν κατεργαζόμενοι καί τήν 
αντιμισθίαν, ήν έ'δει, τής πλάνης αυτών έν έαυτοΐς άπολαμβάνοντες. 
Καί, καθώς ουκ έδοκίμασαν τον Θεόν έχειν έν έπιγνώσει, πσρέδωκεν 
αυτούς ό Θεός εις άδόκιμον νουν, ποιεΐν τά μή καθήκοντα, πεπλη- 
ρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηριά, πλεονεξία, κακία, μεστούς 
φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, -ψιθυριστός, καταλάλους, 
θεοστυγεΐς, ύβριστάς, ύπερηφάνους, αλαζόνας, έφευρετάς κακών, γο- 
νείσιν απειθείς, άσυνέτους, άσυνθέτους, άστοργους, άσπονδους, άνελε- 
ήμονας». Κριτικώτατος δέ τών έσχάτων χρόνων ιστορικός, δ Παπαρ- 
ρηγόπουλος*, κατακλείει τήν προχρισπανικήν τής άνθρωπότητος περίο-

') 1, 26-31.
’) «Ιστορία τοΰ Ελληνικού Έθνους άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι 

τών νεωτέρων κ. λ.» (Τόμοι 5. Άθήναι, 1865 -1874). Τόμ. Β', σελ. 259.
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δον διά τοΰ εξής χαρακτηρισμού : «Θρησκεία, καί φιλοσοφία, και φι» 
λοπατρία, και οικιακή αρετή, καί πάσα οίαδήποτε χρηστότης κατήντη· 
σαν πράγματα ανύπαρκτα- οι άνθρωποι δεν έ'ζων, είμή διά νά γε- 
λώσι, νά παίζωσι, νά διασκεδάζωσι καί νά άκολασταίνωσιν». Συνε- 
λόντι δ’ είπεΐν, ή τότε άνθρωπότης παρίστα την οψιν σεσηπότος καί 
έτοιμορρόπου δένδρου, έφ1 οΰ από πολλοϋ είχεν έπικαθήση ή λύμη 
των σκωλήκων καί τής φθοράς, καί έδιδε την Ιδέαν τοΰ παραπαίον- 
τος καί ληροϋντος μέθυσου, πάντες δ’ οι λαοί τής γης, «γνόντες τον 
Θεόν», κατά Παύλον1, «ούχ ώς θεόν εδόξασαν», άλλ’ «ήλλαξαν την 
δόξαν τού άφθαρτου Θεού εν δμοιώματι εικόνος φθαρτού άνθρωπον, 
καί πετεινών, καί τετραπόδων, καί ερπετών».

"Εκλινεν αίφνης ό προαγγελθείς καί εναγωνίως αναμενόμενο: 
’Ιησούς, διαρρήξας τού ουρανού τό καταπέτασμα, έκλινεν άπό τού ύ
ψους τής θείας αυτού μακαριότητος την κεφαλήν, ΐνα μεθ’ ημών πίη· 
τό πικρόν τής αμαρτίας ποτήριον, καί έλκύση ημάς μεθ’ εαυτού etc 
τον τόπον τής άληκτου χαράς καί δόξης. Καί ήδη τό ερώτημα φν- 
σικόν εις τά χείλη προβάλλει: Προ τής αμαρτωλής ταύτης, προ τής 
στεναζουσης, εκ τής άφορήτου κακοδαιμονίας, άνθρωπότητος, ποιον 
έπρεπε νά ήναι τού Χριστού τό έργον; Δεν έπρεπε νά ήναι φιλαν
θρωπίας έργον; Καί ή μεγάλη τοΰ λυτρωτού Χριστού καρδία δεν 
έπρεπε την βεβορβορωμένην καί εις τό χείλος τής άβυσσου κρεμαμέ- 
νην άνθρωπότητα νά περιλάβη, καί ή προστατευτική αυτού άγκάλη 
νά περιπτυχθή ; Άναμφιβόλως- καί τοιοΰτο, φιλανθρωπίας καί αγά
πης, ήτο τού καταβάντος Χριστού τό έργον. Πράγματι· πάντα αυτόν 
τά έργα τί μαρτυρούσι; Τήν δυναμιν αυτού άφ’ ενός, ά?·λά καί την 
θέλησιν άφ’ ετέρου, ήν είχε προς άντίληψιν πάντων τών δεομένων: 
Οί υπό νόσων παντοίων δχλούμενοι τυγχάνουσι θεραπείας- τυφλοί 
άναβλέπουσι- λεπροί καθαρίζονται- παραλυτικοί άναλαμβάνουσι τήν 
προτέραν αυτών ρώμην καί τών μελών τού σώματος αυτών τήν ευε
ξίαν νεκροί έξανίστανται- καί έν τώ προσώπφ εκείνου δ δούλος ευοε 
τον προστάτην, ή χήρα τον άντιλήπτορα, τό ορφανόν τον πατέρα 
καί ή καταδυνάστευσή τον άμείλικτον διώκτην. Έπί πάσι δε τουτοις, 
•τών θαυμάτων αυτού τήν άπειρίαν συνώδευεν δ έξόχως άγαθοεργός 
’Ιησούς καί διά τής άφέσεως τών άμαρτιών.

’Αλλά φιλανθρωπίας δύναται νά λεχθή τοΰ Χριστού εν τφ κόσμω 
τό έργον, φιλανθρωπίας μόνον; καί ό'χι αύταπαρνήσεως άνεφίκτοο 
καί τηλικαύτης, ώστε χάριν τής πασχούσης άνθρωπότητος, τής ενόχου

■) Ρωμ. 1, 21-23.
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ενώπιον τοΰ δικαιοκρίτου Θεού, νά άνέλθη επί τού σταυρού καί νά 
ϋποστη τον φρικώδη και Ιπονείδιστον εκείνον θάνατον ; Άλλ’, εν ω 
αγάπης πρωτοτύπου καί πρωτάκουστου τοΰ Χριστού υπήρξε τό εργον, 
ήτο συγχρόνως καί εργον ελευθερίας. Τωόντι' ό διδάσκαλος εκείνος, 
ό όποιος εκάλεσεν οπίσω αυτού τούς θέλοντας νά άκολουθήσωσιν αυ
τόν 1ξ Ιδίας γνώμης καί προαιρέσεως- ό ήρως εκείνος, ό όποιος ήλθε 
νά δώση την ζωήν αυτού «λύτρον αντί πολλών», δεν ήτο δυνατόν 
νά βουλευθή την υπαγωγήν τών πάντων εις τό θέλημα αυτού, δεν 
ήτο δυνατόν νά διανοηθή νά ά'ρη από τού ανθρώπου τής ελευθερίας 
τό δώρον, καί νά καταστήση, απλούς τότε αυτός αγελάρχης, μαθητάς του 
καί αποστόλους διά την υψηλήν τού Ευαγγελίου τής ελευθερίας δια
κονίαν, ανθρώπους αβούλητους, άνελευθέρους καί άγέλας κτηνώδεις. 
«“Οστις θέλει», είπεν1, «οστις θέλει οπίσω μου άκολουθεΐν, άπαρνη- 
σάσθω εαυτόν καί άράτω τον σταυρόν αυτού, καί άκολουθήτω μοι».

Τής ελευθερίας καί λογικότητος τό δώρον, αν ώθή ποτέ εις κα
κίαν καί δυστυχίαν, είναι δμως καί ή μόνη πηγή πάσης αγαθοεργίας 
καί τελειότητας επιγείου καί ουρανίου· μάλλον δέ, ουδέ ύφίσταται 
δλως ευδαιμονία καί πρόοδος, χωρίς νού καί θελήσεως ελευθέρας· 
Τίς δ’ αγνοεί, έπειτα, δτι ό Θεός, ών αυτάρκης καί τέλειος, ούδεμίαν 
είχε, κατά τον Ψαλμωδόν2, τής δημιουργίας ανάγκην: Καί τίς δύ- 
ναται νά φθάση εις τοσούτον αφροσύνης καί άπονοίας, ώστε νά τολμά 
νά μη άνομολογή, δτι τού Παναγάθου Θεού ή αγάπη συνετέλεσε την 
δημιουργίαν ; ’Αλλά λέγουσιν, ό Θεός, ως παντογνώστης, εγίνωσκεν 
αναμφίβολος την εις την αμαρτίαν πτώσιν τοΰ ανθρώπου. Προς τί 
λοιπόν νά δημιουργήση αυτόν, προς τί νά φέρη αυτόν εις τήν ζωήν, 
άφ’ ού προεγίνωσκε τό οϊκτρόν αυτού ναυάγιον ; Προς τί λοιπόν, 
έρωτάτε, προς τί; Καί ποιον, λοιπόν, είναι τό κακόν εκείνο, δσον 
μεγα καί αν ΰποτεθή, τό όποιον δύναται νά νικήση τήν ύπερβάλλου- 
σαν καί απεριόριστον τοΰ Θεού αγαθότητα ; Έάν δέ ή εν τφ Θεφ 
πρόγνωσις τής εις τήν δουλείαν τής αμαρτίας πτώσεως τοΰ ανθρώ
που, ήτο λόγος νά μείνη άπραγματοποίητον τό έργον τής δημιουργίας, 
επρεπε, διά τούτο, νά άδρανήση καί νικηθή τού Θεού ή άγαθότης 
ΰπό τοΰ κακού τούτου τής ανθρώπινης παρακοής, δι’ ήν απ’ αίώνος 
ήτοίμαζε τήν φρικτήν καί ζωηφόρον τοΰ μονογενούς αυτού υιού σταύ- 
ρωσιν; Έάν δέ πλάσας ό Θεός ημάς λογικούς, εδέσμευεν ημών τήν 
Ιλευθερίαν, ΐνα μή άμάρτωμεν, ένεργοΰντες τότε κατ’ ανάγκην τυφλήν

*) Μάρκ. 8, 34.
*) Ψαλμ. 15. 2.
" ' Εκχλ. Φάόος ,t left. ΙΛ τενχ. ςα* * (Ιανουάριος) 1913 @
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καί μηχανικώς, δεν θά ήδυνάμεδα νά άξιώμεν αγάπη σιν παρά Θεοί 
καί βράβευσιν. Δύνανται τά άλογα ζώα καί τά άψυχα κτίσματα νά 
τείιειοποιήσωσιν εαυτά διά πράξεων ηθικών καί νά ευδαιμονήσω σιν; 
Ούχί, βεβαίως. Διατί; Διότι ούτε ελευθερίαν έχουσιν, οΰτε λόγον. 
Ελευθερία είναι υπεροχή καί ευγένεια, δπου δε δεν υπάρχει έλελθε- 
ρία, εκεί ουδέ μισθός, ουδέ έ'παθλον, ουδέ τιμωρία- «εί γάρ», ώς άπε- 
φάνθτ) έν Ίεροσολύμοις τις Σύνοδος, «εί γάρ ό άνθρωπος ούκ είχεν 
εξουσίαν, ήν αν δούλος, καί ή δυνατό έ'χειν πρόφασιν εις τό κακόν, 
δταν πράξη τούτο, δτι άκων αυτό κατεργάζεται». Σύ αυτός, ώ άν
θρωπε, είπέ μοι, πότε νομίζεις δτι σέ αγαπά δ υπηρέτης σου ; "Οταν 
διά μάστιγος έκτελή τής υπηρεσίας τά έργα, ή δταν οϊκοθεν καί 
προθΰμως; «Καί Θεώ τοίνυν», επιφέρει δ οΰρανοφάντωρ Βασίλειος, 
«οΰ τό ήναγκασμένον φίλον, αλλά τό εξ αρετής κατορθουμενον- αρετή 
δ' έκ προαιρέσεως καί ούκ εξ ανάγκης γίνεται».

“Οταν, λοιπόν, καί δ Χριστός, ώς σωτήρ κατελθών είς τον κό
σμον, δέν έπεβλήθη, ί'να τούς πάντας άπαλλάξη από τής αμαρτίας 
καί καταστήση τών εντολών αυτού έκτελεστάς, καθυποτάσσων εις τό 
θέλημα αυτού, τί, παρακαλούμεν, έπραξεν; 'Απλουστατα- άπέφυγε νά 
έλεγχθή δυνάστης καί εκβιαστής, καί έκύρωσε περιφανέστατα δ,τι αρ
χικούς έπραξεν ώς ΥΙός καί Λόγος τού Θεού, συνεργήσας είς τό νά 
έξέλθη τών χειρών τού Δημιουργού τό πλάσμα λογικόν καί ελεύθερον. 
Πράξας δ’ οΰτω έν τώ κόσμω καί άφήσας είς έκαστον ελευθερίαν, 
ινα άκολουθήση αυτόν ή δχι, δέν κατεδήλωσε σοφίαν καί σθένος, τά 
δποΐα μόνον Θεός ή δυνατό νά έχη ;

Ούτε ήδΰνατο νά έπαγγελθή την δεσποτείαν έν τώ κόσμω τής 
καθολικής εϊρηνεύσεοις καί άδελφώσεως- διότι καί πάλιν τότε, τοιοϋ- 
τοι άναπλασθέντες καί οΰτω τής άναμαρτησίας την δΰναμιν άποκτή- 
σαντες, δέν θά εΥμεθα υπεύθυνοι τών πράξεων ημών, καί)ό ετεροκί
νητα μόνον όργανα δυνάμεως έξωθεν έν ήμίν φυτευθείσης. Καί είναι 
ανάγκη νά έρωτήσωμεν ποιαν αξίαν θά ειχομεν τότε; Ό άμόλυντος 
καί παρθένος, δέν έμεινεν έξ εαυτού τοιούτος- δ πνευματικός ηρωι
σμός αυτού ούτος οφείλεται ούχί είς αυτόν, άλλ’ είς τού Χριστού την 
ίλαστικήν δύναμιν άποκλειστικώς. 'Η τιμιότης, ή αρετή, ή σωφροσύνη, 
ή'άγιότης, μακράν τού νά φέρωνται ώς έργα τής ιδίας ημών θελή- 
σεως, θά προήρχοντο έξ έτέρας κατ’ εύθεΐαν δυνάμεως καί ξένης προς 
ήμάς ένεργείας. Ούτε νά ύποσχεΟή άρα, ούτε νά έπιζητήση ήδύνατο 
δ Χριστός την βιαίαν άπορράπισιν, έκ τού κόσμου, τού κακού. Δέν 
ήτο δέ αδυναμία, ούτε αποτυχία τού έργου τού Χριστού, ώς ϊσχυρί-
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σατο ή ’Απιστία, ή δεσποτεία και ή επικράτησις ακόμη σήμερον τής 
•αμαρτίας· αλλά, διότι ή αμαρτία είνε αποκλειστικόν τής ήμετέρας ελευ
θερίας προϊόν, εκείνος, δστις, καίτοι είχε τήν δύναμιν να καταδαμάση 
βιαίως αυτήν, καίτοι είχε τήν εξουσίαν να άπαλείψη αυτήν από τοΰ 
κοινωνικού χάρτου, σεβασδε'ις δμως τήν άνθρωπίνην αξίαν καί ελευ
θερίαν, δεν έπεβλήθη, ουδέ κατέθλιψεν, άλλα παρεσκεύασε μάλλον και 
υπέδειξεν ήμίν τά μέσα τής από των ονυχών αυτής διαφυγής, και 
έτέθη άναμέσον ημών καί τής αμαρτίας,—εκείνος δεν δυναται νά ήναι 
άνθρωπος μόνον ψιλός. Είναι καί Θεός. Καί οΰτος είναι ό έκ των 
πατρικών κόλπων καταβάς, καί σάρκα άνθρωπίνην περιβληθείς, καί 
δι’ ημάς σταυρωθείς Χριστός. Υπάρχει, άρα, υπάρχει ό Χριστός καί 
Θεός.

Β\
«’Αληθώς ό άνθρωπος ουτος ΥΙός ήν Θεοΰ».

Δεν ήθέλησε, λοιπόν, δεν ήθέλησεν δ Χριστός, διότι δεν προσδι- 
.ωρίσθη τοιοϋτο τό έργον αυτού, βιαίως νά καταργήση τής αμαρτίας 
to κράτος. Άλλ’ ούτε καί εμεινεν ό ϊλαστήριος αυτού θάνατος άκαρ
πος καί τό άπό τοΰ Σταυρού έκχυθέν πανάγιον αυτού Αίμα, ως, συ
κοφαντούσα τήν θεότητα τού Χριστού, ισχυρίζεται ή ’Απιστία. Καί 
είς τήν άνασκευήν τοΰ ισχυρισμού τούτου τής ψευδολογούσης καί 
μαινομένης ’Απιστίας φέρει ημάς ήδη ό λόγος.

’Ανάγκη προ παντός ενός σχεδιαγράμματος τού έργου τού Χρι
στού. Αυτός ό Χριστός, κατά τήν επί γής διδασκαλίαν αυτού, έχώρι- 
σεν αυτό είς δύο περιόδους. Τούτων ή μεν πρώτη, άρχομένη άπό τής 
ΐδρύσεως τής χριστιανικής ’Εκκλησίας, διήκει μέχρις ημών καί περα- 
τωθήσεται είς τήν συντέλειαν τσΰ κόσμου, ήν θά κατακλείση ή καθο
λική κρίσις, έν ή οί άνθρωποι «άποδώσουσι λόγον1 »· ή δέ δευτέρα, 
άρχομένη άπό τής μισθαποδοσίας, διαρκέσει Ιν τή άπειρία τών αιώνων* *.

Καί ήδη, ερχόμενοι νά εξετάσωμεν τοΰ Χριστού τό εργον, είς 
ποιαν τών δύο τούτων περιόδων θά άποβλέ\[κϋμεν ; Ή δευτέρα περί
οδος τού έργου τοΰ Χριστού εκφεύγει, άναμφιβόλως, τής δικαιοδοσίας 
τής ήμετέρας κριτικής- είς τήν πρώτην άρα περίοδον άποβλέποντες, 
την έξελιασομένην καί έν τώ παρόντι κόσμω, δυνάμεθα νά έξενέγκω- 
μεν συμπεράσματα περί αυτού. Πειραθώμεν ήδη τής πρώτης ταύτης 
περιόδου τό εργον τού Χριστού νά θέοωμεν υπό τους εταστικούς τής

*) Ματθ. 12, 36.
*) Ματθ. 25, 46.
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ήμετέρας κριτικής οφθαλμούς. Θά δυνηθώμεν πλήρες τούτο, αρά γε,· 
καί άπηρτισμένον νά έχωμεν προ ημών ; ’Επειδή, ώς εΐπομεν, ή πε
ρίοδος αυτή ά'ρχεται από τής καθόδου τοΰ Χριστού εις τον κόσμον 
καί τής ύπ’ αυτού συγκροτήσεως τής Εκκλησίας, έχομεν, διά τούτο, 
παρελθόν, τό από τοΰ Χριστού, δήλα δη, μέχρις ημών χρονικόν διά
στημα. Επειδή δέ διήκει ή περίοδος αύτη μέχρις ημών, εχομεν, λοι
πόν, παρόν, τούς ενεστώτας χρόνους. ’Αλλά δεν εΐπομεν, δτι ή περίο
δος αύτη τελευτά κατά τού κόσμου την συντέλειαν, δτι δηλ., ώς ό 
Χριστός είπε1, θέλει «παρέλθη ή γενεά αύτη»; Πού λοιπόν τό μέλ
λον; Τί δέ; Ό χριστιανισμός, τό έργον δηλ. τοΰ Χριστού, είναι ίσως 
άγαλμά τι, όριστικώς άποχωρισθέν τής σμίλης τού τεχνίτου καί παρα- 
δοθέν εις την κρίσιν καί έκτίμησιν; Πρόκειται νά έκφέρωμεν την τε- 
λευταίαν λέξιν περί τού έργου τοΰ Χριστού, καί δεν πρέπει νά έχω- 
μεν, ειμή μικρόν χρονικώς παρελθόν, ελάχιστον παρόν, καί κανέν μέλ
λον; ’Αλλά ποία τότε εοεται ή κρίσις ημών ; θά ήναι πλήρης; Όχι, 
βεβαίως· θά ήναι ακριβής; Παντάπασιν! Ποσάκις, ώ άναγνώστα, τό 
μέλλον δεν προάγει, δεν βελτιοΐ, δεν συμπληροΐ, ούτως, ώστε καί εάν 
παρελθόν οργανισμού τίνος υπήρξε πλημμελές καί απελπιστικόν ακόμη, 
τό μέλλον αυτού νά άναδείξη αυτόν τέλειον, άμίμητον πολλάκις, οργα
νισμόν ύγιά καί εύδοκιμούντα; Θέλεις καί παραδείγματα; ’Ιδού ή γη- 
ραιά Ρώμη. Ύπήρξεν εποχή, καθ’ ήν έπτησσεν υπό την σπάθην τού' 
Βρέννου. Καί δμως άκουσον! τό μέλλον έχορήγησεν αυτή τά σκήπτρα 
τού κόσμου. ’Αλλά μη άπομακρυνώμεθα. Είναι γνωστόν τί ήτο ή 
Γερμανία κατά τούς χρόνους Ναπολέοντος τοΰ Α': χώρα κατατετμη
μένη, πραγματικόν έρείπιον, ώστε ή σύγχρονος αυτή κριτική νά μη 
δύναται περί αυτής νά διαθέση, ειμή θρήνους. Καί έν τούτοις- είς 
άπώτερον μέλλον, ύπό τά πέλματα τών πρωσσικών στρατιών, διασχι- 
ζουσών τοΰ Ναπολέοντος τήν χώραν, άνεδύετο κραταιοτάτη ή ηνω
μένη Γερμανία. Ούτω δέ συμβαίνει καί περί παντός έργου, έν δια
μορφώσει ευρισκομένου. ’Ιδού οικία, ής τά θεμέλια κατετέθησαν, καί 
ήτις βαθμηδόν κτίζεται καί άνυψοΰται. Θά εΐπητε- καί πού λοιπόν 
είναι ή στέγη ; Μή άνυπομονήτε. Πιθανώς αΰριον υμείς νά άποθάνητε, 
έν φ ή στέγη, καί μετά τήν έκλειψιν υμών, θά λουσθή εις τάς ήλια- 
κάς ακτίνας.

Έν ω, λοιπόν, περί οΐου δήποτε έργου προκειμένου, ή λογική 
ούτως όμιλεΐ, είναι ανάγκη νά Ιρωτήσωμεν εν δνόματι ποιας άρχής 
ή άπιστος κριτική, προκειμένου περί τοΰ έργου τοΰ Χριστού, τό όποιον

■) Ματθ. 24, 34.
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,εΰρίσκεχαι έ'τι έν όδφ καί πάλη, είπε χήν τελευχαίαν αύχής λέξιν;
Ό βίος χοΰ ήμεχέρου πλανήχου, καχά χάς βεβαιώσεις χής έπι- 

υχήμης, θά παραχαθή επί πολλούς ακόμη α’ιώνας· καί σύ λοιπόν, ώ 
Άπισχία, λαμβάνουσα χά έπιχειρήμαχα εκ χοϋ παρελθόντος —χό 
.όποιον κακώς έκχιμφς καί περί ού χά προσήκονχα θά εΐπωμεν —αν
τλούσα χά επιχειρήμαχα έκ χοΰ έλαχίσχου, σχεχικώς προς χόν βίον χής 
,άνθρωπόχηχός, παρελθόντος, εκλεισας την περί τοΰ έργου χοϋ Χρι
στού κρίσιν σου, καί καχεδίκασας οΰχως αύθαιρέχως οργανισμόν, εν 

-χώ σχαδίω'χής ,δράσεως αύχοΰ ευρισκόμενον καί έξακολουθοϋνχα χήν 
πάλην αύχοΰ καί χήν άποσχολήν, οργανισμόν, οίος ή υπό χοΰ Χρι- 
.σχοϋ συσχαθεισα Εκκλησία, καχαδίκασας, λοιπόν, είς σχασιμόχηχα καί 
.ακινησίαν!

Την εκκλησιν χαυχην εις χήν λογικήν, ήν προς χούς σώφρονας 
ποιοΰμεθα από χών σχηλών χούχων, θά έπεθυμοϋμεν νά άπευθύνω- 
μεν μεχά πικρού παραπόνου, προς χούς εξ έλλήνων μάλισχα οΰχω 

,σκεπχομένους ερασχάς χής Άπισχίας. Ή 'Ελλάς, ή καθολική ημών 
,ΙΊαχρίς, εύδοκίμως διανύσασα άπροσπέλασχον καί άνεφίκχου μεγαλείου 
παρελθόν, είχα χαπεινωθεϊσα καί «μεχά χεσσάρων αιώνων σκληράν 
δουλείαν μεχαβάσα ύπερφυώς», καχά χήν άρισχοχεχνικήν φράσιν αοι
δίμου ιστορικού·1, «έκ χοϋ θανάχου εις χήν ζωήν», καί διερχομένη 
.ήδη, καχά χό πλείσχον, από πολλοϋ χόν βαρύν χής σχαδιοδρομίας αύ
χής χειμώνα, κυπχουσα χόν αυχένα υπό χήν οπλήν βαρβάρου καχα- 
κχηχοΰ,—είναι δίκαιον, δεν είναι αύχόχρημα έγκλημα, νά άκούση χήν 
χελευχαίαν χής ιστορίας λέξιν παρ’ αυτών χών τέκνων της; Τό εγγύς 
αύχής παρελθόν χί ήχο; Παρελθόν δουλείας καί σκότους. Καί τό πα
ρόν αυτής; Μαύρης επίσης, έν πολλοΐς, δουλείας καί σφαγιασμοϋ χών 
ίερωχέρων. Ή Ελλάς, διά τοΰχο, προώρισχαι νά δουλεύη είς χόν τύ
ραννον; Έρρέχωσαν, τότε, καί όνειρα, καί έλπίδες, καί δέκα εκατομ
μυρίων δούλων αδελφών οί ιεροί παλμοί! ’Ένδοξον αύχής χέκνον 
άπηθανάχισεν αύχήν καί μακραίωνα προεφήχευσε τον εύεργεχικόν αύ
χής είς χήν ανθρωπότητα βίον ή Ελλάς, είπε, προώρισχαι νά ζήση— 
καί θά ζήση! Άποδεικνύεχαι έκ χών μέχρι τοΰδε ότι διεψεύσθη; Μό
νον νοσούσα κεφαλή, ή ανθελληνική μανία, 'Ηρόσχραχός τις, ή Έφι- 
■άλχης, ήδύνανχο νά διανοηθώσι κατά χόν αύθάδη τούτον καί δουλό- 
.φρονα τρόπον.

Ισχυρίζεσαι λοιπόν, ώ Άπισχία, όχι διεψεύσθησαν χοϋ Χριστού

J) Σπυρίδωνος Τρικοϋπη·. Ίατορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως (Τόμοι 4. 
'Έν Λονδίνφ, ςμονγ'—η;ωνζ'). Τόμ. Δ', σελ. 382.
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αί έπαγγελίαι περί τής Ιπι τής γης απολύτου πραγματοποιήσεως τής 
βασιλείας τοΰ Θεοϋ καί τής άδιαταράκτου επικρατήσεως τής παγκο
σμίου ειρήνης καί αγάπης; Σοί ένεφράξαμεν τό στόμα καί σέ έδιδά- 
ξαμεν ανωτέρω, ότι τοιοϋτον εξαναγκασμόν εις τάς συνειδήσεις των 
ανθρώπων δεν ήδύνατο ό έξοχος τής ελευθερίας τής συνειδήσεως ψάλ. 
της Χριστός νά μετέλθη. Άλλα, καί καθ’ ήν περίπτωσιν την ύπό- 
σχεσιν είχε δώκη καί ο,τι συ, ώ ’Απιστία, υποθέτεις επηγγέλθη, εν 
είχες δικαίωμα- νά έξετάσης τό έ'ργον αυτού κατά την μέχρι τοϋδε πε
ρίοδόν του καί νά κρίνης κατά πόσον έδωκε τούς καρπούς αυτοΰ τό 
εργον, εις τρόπον, ώστε νά υπόσχεται μέλλον προαγωγής, επικρατή- 
σεως καί επεκτάσεως. Ή κρίσις εκ τοΰ έργου του! Αλλά τό έ'ργον 
τούτο διασαλπίζει, διά τών μέχρι σήμερον κατορθωμάτων αυτοΰ, ότι 
ή δύναμις τοΰ Χριστοΰ είναι εγγύησις αρκετή τής επί τοΰ μέλλοντος 
έπιδράσεως.

Είναι, ίσως, ανάγκη νά παρελάση καί αύθις εντεύθεν ή ειδε
χθής εκείνη εικών τής καταστάσεως τοΰ αχρείου καί ακολάστου αρ
χαίου κόσμου; Καί τίς δεν καταπλήσσεται επί τή προφανεΐ καί άναμ- 
φηρίστω μεταβολή τής επί Νέρωνος καί Μεσσαλίνας καταστάσεως 
τοΰ κόσμου, ότε ειχεν εκλίπη πάσα ύπόστασις τιμής, ήθικότητος καί 
ήμερώσεως;

Τοΰ Χριστού τό έ'ργον υπήρξε—κατά την Απιστίαν πάντοτε— 
άκαρπον καί, ναυαγήσαν, συμπαρέσυρε καί τοΰ εργάτου αυτοΰ την θε
ότητα! "Ας δείξη λοιπόν ήμΐν αυτή, εάν δύναται, τάς παρθένους κατά 
χιλιάδας καί σήμερον έκπορνευομένας είς τάς θρησκευτικάς λατρείας 
καί έαυτάς άναισχύντως έπιδεικνυουσας ως μοιχούς· ας δείξη ήμΐν 
εάν τολμά, τούς καί σήμερον ανηλεώς σφάζοντας ανθρώπων εκατό μ- 
βας, ΐνα άπολαυσωσι τοΰ άσπαίρόντος υπό τό φάσγανον ανθρωπί
νου σαρκίου- ας άναζητήση, έ'να καν, καί σήμερον άπεκδυόμενον είς 
έρωτας μυθιστορικούς προς νεανίσκους καί άνερυθριάστως τελοϋντα 
δημοσία τούς γάμους αυτοΰ μετά νεανίου! θά τολμήση νά παρουσί
αση άντίγραφον, έστω καί ατελές, σήμερον τής προ Χριστού δια
φθοράς, τής ακολασίας, τής άγριότητος, τής άπανθρωπίας!; ’Όχι, βε-^ 
βαίως.

Την γυναίκα ό Χριστιανισμός εξύψωσε καί άνέδειξε πρότυπον 
αρετής, φιλοστοργίας, τιμιότητας καί άγνότητος τηλικαύτης, ώστε καί 
αυτοί οί Εθνικοί μετά θαυμασμού νά άναφωνώσιν, ως ό Λιβάνιος1 
περί τής μητρός τοΰ Χρυσοστόμου, «Βαβαί! οιαι παρά Χριστιανοΐς

’) Χρυσόστομο; : Είς νεωτέςαν χηρεΰουσαν. Miglie Patr. Gr. 1, 601.
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γυναίκες είσιν». Τήν δουλείαν, ό Χριστιανισμός κατήργησε και άντι. 
κατέστησε διά τής ελευθερίας, τής ίσότητος, τής αδελφότητος, τών 
τριών τούτων κλάδων, κατά τήν έκφρασιν έξοχου κοινωνιολόγου, τοΰ 
ευαγγελικού δένδρου. Τήν υλιστικήν φιλοζωίαν, καί τήν κτηνωδίαν, 
καί τήξ σαρκός τήν λατρείαν, τοΰ Χριστού τό ίδρυμα έστιγμάτισε καί 
απέδειξε σκιώδη καί ανύπαρκτα φαντάσματα, ταράσσοντα τής ’Απι
στίας μόνον τον ύπνον άντ’ αυτών δ’ έγκαθίδρυσε τήν σωφροσύνην) 
τήν εγκράτειαν, τήν αύταπαρνησίαν, καί συνεπύκνωσεν αρκούντως 
τών μαρτύρων τάς φάλαγγας. Τήν άσπλαγχνίαν, τού Χριστού ή 'Εκ
κλησία, καί τήν αγριότητα, καί τήν σκληροκαρδίαν, από τών καρδιών 
ημών έφυγάδευσεν, ούχί μεθ’ απλής δέ μετριοφροσύνης δύναται νά 
έπιδεικνύη, τό άπαράμιλλον τούτο τού Χριστού μνημεϊον, ό Χριστια
νισμός, τά πολλά σήμερον γηροκομεία, τά ιδρυμένα πτωχοτροφεϊα, τά 
παντοια νοσοκομεία καί τά ευαγή ορφανοτροφεία, έν οις αί πικρίαι 
τού γήρατος καί τής άσθενείας, καί τής πενίας αί πληγαί γλυκαίνον
ται, καί ή δρφανία παρηγορείται. Τεταπεινωμένη δέ καί μετά σεβα
σμού πρέπει νά άποκαλύπτηται σήμερον ή Απιστία προ τών φιλαν
θρωπικών οργανώσεων τών μαρτύρων τής αγάπης, οϊαι αί τής ύτ^η- 
λόφρονος μάρτυρος Άγάθης καί τοσούτων παρ’ ήμΐν έξόχως φιλάν - 
θρώπων κυριών, καί τής Βασιλειάδος εκείνης, τής αληθούς ίατρουπό- 
λεως, τών μόχθων καί αγώνων τού Μεγάλου Βασιλείου. Επιμένει 
ακόμη ή ’Απιστία; Ούδέν άλλο υπολείπεται αυτή, ή νά ρίψη βλέμμα 
εταστικόν εις τά σήμερον ευνομούμενα συνταγματικά Κράτη καί νά 
συγκρίνη αυτά προς προχριστιανικάς απολυταρχίας, καί δεσποτείας, καί 
τυραννίδας· καί, Ιάν τολμά, άς άρνηθή τά από τοΰ Σταυρού καί διά 
τού Χριστού έκχυθέντα εις τήν ανθρωπότητα ευεργετήματα καί ας 
θέση έν άμφιβόλω τήν μοναδικήν καί ύπεράνθρωπον αυτού ίσχύν!

Ήτο, λοιπόν, αδυναμία εις τον Χριστόν ή μή παντελής έξάλει- 
ψις τοΰ κράτους τής αμαρτίας έκ τού κόσμου τούτου; ’Όχι, ως εϊ- 
δομεν. Τουναντίον μάλιστα· ήτο ανοχή τής ελευθερίας τής συνειδή- 
σεως. Καί τό άλλο δέ, τό υπό τής ’Απιστίας ως σπουδαΐον προβαλ- 
λόμενον κατά τής θεότητος τοΰ Χριστού επιχείρημα, ή ακαρπία τοΰ 
έργου τοΰ Σωτήρος, εξελέγχεται, ως βλέπομεν, σαθρόν καί ασύστα
τον διότι, δ,τι μέχρι τοΰδε συνετελέσθη τόσον ευρέως έκ τών έπαγ- 
γελιών τού Χριστού, είναι πλήρης έγγύησις τού δτι έν τώ μέλλοντι θά 
πραγματοποιηθώσι καί αί ύπολειπόμεναι, καί δτι τό έργον τούτο θά 
έπιδρά ές αεί έπί τε τον κοινωνικόν τών ανθρώπων βίον καί επί τον 
πολιτικόν κατά πάσας αυτών τάς σχέσεις. «Ή χριστιανική δίδασκα-
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λία», λέγει τις των κρατίστων των ήμετέρων χρόνων θεολόγων, σεβα
στός δέ ημών διδάσκαλος', «ή χριστιανική διδασκαλία καί ή χριστια
νική ’Εκκλησία διεσκέδασαν τό θρησκευτικόν σκότος, δημοσιεύσασαι 
προς πάντα τον κόσμον τήν αληθή θρησκευτικήν γνώσιν, διέλυσαν 
προλήψεις, έξερρίζωσαν δεισιδαιμονίας, μετέβαλον ανθρώπων κάι λαών 
κραταιάς έξεις, έθεράπευσαν νοσήματα κοινωνικά συζώντα και άπε- 
σκιρρωμένα ήθεσι κα'ι βίοις παναρχαίοις, ενεκαίνισαν δέ καί ήμπέδω- 
σαν κατάστασιν πραγμάτων, άγγελον αίσιον τής χρυσής ελπίδος τής 
άτελευτήτου ευδαιμονίας τοΰ μέλλοντος. Έβελτίωσαν άπειρον δσον, οΰ 
μόνον τήν κατάστασιν τοΰ ανθρώπου κατά τό φΰλον εκάτερον εν τή 
οικογένεια καί τή πολιτεία, εν ταϊς άμοιβαίαις τών πολιτικών σχέ- 
σεσιν, αλλά καί τάς ήθικάς άρχάς, καί τήν επιστήμην, καί δλον τον 
πνευματικόν βίον ανθρώπων καί λαών. Νΰν δέ ρυθμίζουσιν ετι καί 
αυτόν τον οικονομικόν βίον, καταστήσασαι καί καθίστασαι μάλλον 
πράγμα, δπερ οΰδ’ ως ό'νειρον ύπήρξέ ποτέ είς τάς προσδοκίας τών 
μεγαλοφυεστάτων καί χρηστοτάτων έξω τοΰ χριστιανισμού ανθρώπων, 
τήν ηθικήν αλληλεγγύην ανθρώπων καί λαών, καθ’ ήν, τ') αμοιβαία 
ήθικότης καί ή άλλήλων κηδεμονία, ή αγάπη άλλήλων, είναι δ άρι- 
στος καί ύπέρ πάσαν άνθρωπίνην δικαιοσύνην καί πολιτικήν αρχήν 
φύλαξ καί προβιβαστής τών κοινών συμφερόντων τών ανθρώπων, 
ηθικών καί υλικών».

Καί ό ψάλτης εκείνος τής ελευθερίας τής συνειδήσεως, δστις, 
έλθών είς τον κόσμον, ΐνα σώση καί από τών ονύχων τής αμαρτίας 
άπαλλάξη αυτόν, δέν έζήτησε νά επιβληθή είς τάς συνειδήσεις αύθαι- 
ρέτω;· καί ό ήρως εκείνος, δστις έποίησε τήν παγκόσμιον επί τό 
αγαθόν ροπήν, γενόμενος εργάτης καί αρχηγός έργου θαυμάσιου καί 
καταπληκτικού, δέν είναι δυνατόν νά υπήρξεν άνθρωπος μόνον. Τό 
έργον αυτού, έξ δσων μέχρι τούδε έπετέλεσεν, απονέμει είς τον κα
τορθωτήν καί μύστην αυτού τον τίτλον τού ύπερανθρώπου. Καί τοι- 
οΰτος ύπήρξεν, όντως δ Χριστός: άνθρωπος καί Θεός.

Γ'.

«Αληθώς ό άνθρωπος οίτος Υιός ήν Θεοϋ».

Ναί· είναι καί Θεός δ Χριστός. Ή δμολογία αύτη έξήλθε τών 
χειλεων τέως άπιστου καί αιμοδιψούς εκατοντάρχου καί άλλων σκλη-

') Εμμανουήλ I. Ζολώτα: Υπόμνημα είς τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον. 
(ΆΘήναι, 1907). Τόμ. Α', σελ. 5. 6.
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ροτραχήλων τοΰ άκάκου Ναζωραίου σταυρωτών. «'Αληθώς ό άνθρω
πος ουτος Υίός ήν Θεοΰ».

Καί ή σημερινή ’Απιστία; Κακουργούσα έξ ίσου προς την θεό
τητα τού Χριστού, κακουργεί άμα και προς την συνείδησιν αυτής, κα'ι 
προς την αλήθειαν, καί προς την ανθρωπότητα. Άφ’ ου δ’ ημείς 
έσχομεν τον ηρωισμόν νά παρακολουθήσωμεν τοιαύτην μαινάδα, άνερ- 
χομένην τα Ίμαλάϊα τής αφροσύνης, ΐνα καταρρίψωμεν αυτήν έπειτα 
εις τον Καιάδαν τής έκμηδενίσεως, είναι εύκολον ήδη νά εκδράμω- 
μεν όπισθεν αυτής μέχρι τοΰ Καπιτωλίου, ΐνα εκεΐθεν δρομαίοι έπα- 
ναστρέψωμεν αυτήν είς τήν Ταρπηΐαν.

Έρωτφ, λοιπόν, ημάς ή κακόνους αύτη ’Απιστία: Δεν ήθέλησεν, 
—έστω αληθές—ούτε ΰπεσχέθη ό Χριστός τήν βιαίαν εκρίζωσιν τοΰ 
αμαρτωλού τής ανομίας δένδρου, δι’ οΰς είχε—σπουδαίους— λόγους. 
Έχει καλώς. ’Αλλά, καί κατά τήν περίπτωσιν ταύτην, τί άρά γε έκί- 
νησε τήν τόσην αυτού συγκατάβασιν, ώστε νά ένδυθή, Θεός αυτός, 
άνθρωπίνην σάρκα καί, άποσπασθείς τών πατρικών κόλπων, νά συν
αναστροφή ήμΐν νά πάθη καί νά σταυρωθή; καί τί, φανερωθείς, 
προσεπόρισεν ήμΐν;

Είς τό ερώτημα τούτο τήν άπάντησιν θέλει εφεξής δώκη ό λόγος.
Καί αί παρηγορίαι καί αί καλαί συμβουλαί, όπως καί αΐ συν- 

δρομαί καί ή γενναιότης, έν δεινή τινί περιστάσει, είναι έξ ίσου ώφέ- 
. λιμοί καί σωτήριοι. Καί ή μέν χρηματική βοήθεια έν τινι, οίκονομικψ, 
φερ’ είπείν, άτυχή μάτι, είναι ό άμεσος βοηθός καί άνακουφιοτής, ή 
δε συμβουλευτική καί παραμυθιτική συνδρομή είναι, καί αύτη, εμμέ
σως, ούχί ευκαταφρόνητος, εν τώ άτυχήματι τούτφ, γενναιοδωρία καί 
ίση προ; τήν πρώτην άνακούφισις. Τί θά έλέγομεν, χάριν λόγου, περί 
τού ανθρώπου εκείνου, ό όποιος, κατά τήν ένακηψιν έν τινι χώρα 
λοιμικής νόσου, δεν ήδύνατο μέν ίδίαις δυνάμεσι νά άπαλλάξη αυτός 
τήν χώραν ταύτην τής μάστιγος τής νόσου, ή δέν ήθέλησε δι' αντί
τιμου υπέρογκου καί διά μέσων άνελευθέρων νά πράξη τούτο, ύπε- 
δείκνυε δ’ όμως τά κατάλληλα Ιατρικά καί τά πρόσφορα μέσα προς 
απόκρουσιν καί.άποδίωξιν τής νόσου; "Η πώς θά ήδυνάμεθα καλλί- 
τερον νά χαρακτηρίσωμεν τήν πφάξιν τοΰ ανθρώπου εκείνου, ό όποιος, 
οτε ή πόλις αυτού έμαστίζετο υπό δεινής πενίας καί πείνης, μή έξαρ- 
κων αυτός, ή μή θέλων, διά τοΰ πλούτου αυτού, νά εκθρέψη καί χόρ
ταση τούς συμπολίτας αυτού, ΰπεδείκνυεν αύτοΐς χρυσοφόρον πηγήν; 
©ά ήτο ή πράξις αυτού εκείνη έργον ευεργεσίας; Ναέ αλλά δέν άρ- 
κεΐ τούτο μόνον. Θά ήτο έργον ευσπλαχνίας; Πολύ περισσότερον. Θά
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ήτο εργον σωτήριον, ηρωικόν καί εξόχως φίλαλλυν καί αγαθοεργόν.
Καί ό χριστιανισμός, λοιπόν, επειδή δεν ήθέλησεν ό ιδρυτής αύ- 

τοΰ νά πράξη άλλως ή ως έ'πραξε νά Ικριζώση δηλ. αύθαιρέτως καί 
βιαίως αυτός από τοϋ κόσμου τούτου το δένδρον τής αμαρτίας καί νά 
στήση, καταθλίβων καί επιβαλλόμενος, τροπαιοϋχον τήν παγκόσμιον 
εΙρήνην καί άδελφοπόίησιν, αλλά, τουναντίον, υπέδειξε τα φάρμακα, 
δι’ ών θά άπηλλάσσετο μέν ή άνθρωπότης τής αμαρτίας, θά ήδύ- 
ναντο δέ ή θέλοντες νά άκολουθήσωσι τώ Χριστώ, νά άκαθαρθώσι 
καί άναγεννηθώσιν εις ζωήν νέαν, —ό χριστιανισμός, λοιπόν, το έργον 
τοϋτο τοΰ Χρίστου, δεν ομοιάζει προς το εργον τοΰ δεξιού εκείνου 
πλοιάρχου, ό όποιος, προς αποτροπήν ενδεχομένου ναυαγίου, προμη
θεύει εις το σκάφος αΰτοϋ έρμα καί προφυλάττει το σκάφος από των 
υφάλων καί τών βράχων, αγρυπνών παρά το πηδάλιον, καί κατά τον 
κίνδυνον, ρίπτει εις τήν θάλασσαν τάς λέμβους καί τά σωσίβια; Ή 
άπάντησις είναι προφανής, καί πρέπει νά έχη απόσειση τις πάντα δι
ανοητικόν χαλινόν, ΐνα άπαντήση άρνητικώς. Σεβασθείς δ Χριστός 
τήν άνθρωπίνην ελευθερίαν, ήλθεν ουχί ΐνα άρη αυτήν, έπιβάλλων 
τάς θελήσεις καί τάς έντολάς του, άλλ’ ΐνα άποκαταστήση αυτήν. Καί 
ή αμαρτία είναι εν γένει προϊόν αποκλειστικόν τής ανθρώπινης ελευ
θερίας. Σωτήρ αυτός, δέν προέθετο σκοπόν τήν διαιώνισιν εν τφ άν- 
θρώπφ τής δεσποτείας τής αμαρτίας καί διά τοΰτο, εν συνδυασμώ 
προς τήν άνθρωπίνην ελευθερίαν, ενεργεί διά τής θείας αΰτοΰ δυ- 
νάμεως, παραχωρών καί ύποδεικνύων τά μέσα εις τούς θέλοντας τά 
ελέη του, εις τούς ποθοϋντας τάς ευεργεσίας του, εις τούς επιζητοϋν- 
τας τήν αγάπην του, εις τούς θέλοντας υποδεικνυων τά μέσα τής σω
τηρίας αυτών, τής ειρήνης, τής άναγεννήσεως, τοΰ αγιασμού, τής 
πραγματοποιήσεως τών εντολών αυτού. Τά μέσα ταΰτα τοΰ Χριστού 
εΐδομεν ανωτέρω πόσον είναι συντελεστικά εις τήν άποδίωξιν τής 
αμαρτίας καί τήν κατόρθωσιν έργων αρετής, αγάπης, ελεημοσύνης, 
ειρήνης. Τά μέσα ταΰτα εποίησαν τούς αποστόλους καί κήρυκας τού 
Ευαγγελίου τοΰ Χριστοΰ νά άνασυρθώσιν έκ τοΰ βορβόρου τής άμα- 
θίας καί αγροικίας, καί νά κοσμηθώσι διά τής άγιωτέρας άγνότητος, 
και νά στολισθώσι διά τών κοσμητικωτέρων τίτλων, είτα δέ νά άπο- 
δειχθώσιν οι άναπλάσται καί διδάσκαλοι τής άνθρωπότητος ολοκλή
ρου, αυτοί οί πρώην άλιεΐς καί άξεστοι επαγγελματίαι. Καί καθ’ όν 
χρόνον είναι βέβαιον, ότι, ως καί αύτός ό Βολταΐρος δμολογεί, ούδείς 
τών αρχαίων σοφός ήδυνήθη νά βελτιώση τά ήθη τών ανθρώπων 
τής συνοικίας αύτοΰ καν, ποΰ δύναταί τις, ποΰ νά άποδώκη τήν παγ
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κόσμιον άνάπλασιν, ήν έπήνεγκε των αμαθών άλιέων και τελωνών τό 
κήρυγμα, εΐμή είς τά μέσα, τά από τοϋ παναγίου Σταυρού άφθόνοος 
έκχυθέντα, δε’ ών οι θέλοντες νά έπωφεληθώσιν αυτών, καί τον ήδύν 
τής αρετής πορεύονται δρόμον καί εν τή έξασκήσει αυτής ήρωες άπο- 
δεικνύονται;

Ή έπιπολάζουσα σήμερον αδικία καί τό πανταχοϋ, σχεδόν, διακε- 
χυμένον κακόν, δεν είνε αδυναμία, ούτε, κατά μείζονα λόγον, έργα 
τού Χριστού' διότι τίς θά είχε τήν άξίωσιν νά μέμφηται τό φώς επί 
φωτιστική αδυναμία, επί τώ λόγω, δτι δεν φωτίζει τούς θέλοντας νά 
κλείωσι τούς οφθαλμούς προς αυτό; ή ποιος θά κατήγγελλε τό ύδωρ, 
ως ανίκανον νά κατασβέση τήν δίψαν, διότι μέθυσοι καί οΐνοπόται 
προτιμώσιν άντ’ αυτού τά οινοπνεύματα; θά θελήσωμέν ποτέ καί 
ημείς νά έπωφεληθώμεν τών μέσων τούτων,.τά όποια διά τού θανά
του αυτού καί τής άναστάσεως, άφθόνως έδωκεν ήμΐν ό Χριστός; 
Καθόλου δύσκολον, τότε, καί έν ήμΐν νά συμβή ή ύπερθαύμαστος τού 
Παύλου μεταστροφή καί τής αμαρτωλής πόρνης ή Ιξάγνισις. Τούναν^ 
τίον θά συμβή έν ήμΐν, αν άποκρούσωμεν τά μέσα ταύτα καί άφε- 
θώμεν είς τού λογικού ημών τήν διακυβέρνησιν. ’Έρημοι, τότε, καθο- 
δηγοΰ καί έγκεντριστού, θά μείνωμεν. δούλοι είς τήν αμαρτίαν καί 
άθραυστον θά περιφέρωμεν τών παθών ημών τον ζυγόν.

Άρνεΐταί τις τών μέσων τούτων τήν δύναμιν; Δεν έχει ή νά 
άποβλέψϊ) είς τούς επωφεληθέντας αυτών. Τί παρ’ ημών ό Χριστός 
ήξίωσε ; Πίατιν καί μόνον πίστιν. Άποβλέψατε ήδη προς τά κατορ
θώματα τής πίστεως, καί, αν τολμάτε άρνήθητε αυτής τήν δύναμιν. 
Κατορθώματα αυτής πλεΐστα δίδει ήμΐν ό θεόπνευστος τής προς Ε
βραίους ’Επιστολής συγγραφεύς. Ή Σάρρα, στείρα καί παρήλιξ, πι- 
οτεύσασα—δμως— εις τον επηγγειλάμενον αυτής τήν εγκυμοσύνην, έ- 
τεκεν υιόν'. «Πίστει Μωϋσής, μέγας γενόμενος, ήρνήσατο λέγεσθαι 
υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος συγκακουχείσθαι τώ λαώ τού 
Θεού, ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας άπόλαυσιν, μείζονα πλούτον ήγη- 
σάμενος τών Αίγύπτου θησαυρών τον όνειδισμόν τού Χριστού» Διά 
πίστεως διέβησαν οί Ίσραηλίται τήν Έρυθράν θάλασσαν ώς διά ξη- 
ράς°. Καί τί δεν κατωρθώθη διά τής πίστεως ! Έπιλείψει με ό 
χρόνος διηγούμενον «περί Γεδεών, Βαράκ τε καί Σαμψών καί Ίεφθάε, 
Δαυίδ τε καί Σαμουήλ καί τών προφητών, οι διά πίστεως κατηγωνί-

’) Έβρ. 11, 11.
2) Αύτ. 11, 24-26. Πρβλ. Έξοδ. 2, 3-13. Πράξ. 7, 21-28.
3) Έβρ. 11, 29. Πρβλ. Έ|οδ. 14, 21-30. 1 ΚορίΛ*. 10. 12.
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,σαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην,... έφραξαν στόματα λεόν
των, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώ- 
θησαν από άσθενείας, έγεννήθησαν ισχυροί εν πολεμώ... άλλοι δέ 
ετυμπανίσθησαν-... έτεροι δέ εμπαιγμών και μαστίγων πείραν έ'λα- 
βον, έ'τι δέ δεσμών καί φυλακής- ελιθάσθησαν, έπρίσθησαν, έπειρά- 
σθησαν, εν φόνω μαχαίρας άπέθανον, περιήλθον εν μηλωταΐς, εν 
αίγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,... εν έρη- 
μίαις πλανώμενοι, και ό'ρεσι και σπηλαίους, καί ταΐς όπαϊς τής γής» *. 
Ή πίατις υπήρξε πάντοτε τών βασιλέων το στήριγμα, ή πίοτις τών 
μαχητών τό άκαταγώνιστον δπλον, τών θλιβομένων ή παρηγοριά, τών 
διωκόμενων ή άνάπαυσις.

Ό άνθρωπος δέ εκείνος, ό όποιος, χωρίς καταθλίψεων καί επι
βολής, ήλευθέρωσεν ημάς έκ τής δουλείας τών παθών καί τών πεδών 
τής αμαρτίας, καί κατέστησε τον κόσμον τούτον πεδίον ειρηνικόν, διά 
τής χάριτος αυτού- ό άνθρωπος εκείνος δέν είναι δυνατόν νά υπήρξε 
ψιλός άνθρωπος- ύπήρξεν, άναμφιβόλως, καί Θεός. Ή θεότης αυτού 
είναι καταφανής ως ή ύπαρξις ήμών καί υπάρχει ψηλαφητή ως τά 
περί ημάς αντικείμενα. «Αληθώς», λοιπόν, «αληθώς Θεού Υιός ήν 
οΰτός» -.

Ήμεΐς δ’ εφ’ εξής, εν τή βεβαιότητι ταύτη, ρίπτωμεν έκάστοτε 
βλέμμα συμπάθειας προς τον εσταυρωμένον Ναζωραίον καί, κάμπτον- 
τες τής καρδίας ήμών τά γόνατα, άς ριπτώμεθα προ τών ποδών τού 
Μάρτυρος εκείνου τών Αίώνων. Τών πράξεων ήμών τά αίσχη διά 
τών δακρύων ας άποπλύνωμεν καί, εν τή παρρησίφ εκείνη, ήν χο
ρηγεί τό μετάμελον καί ή συντριβή εφ’ οις επράξαμεν, άς λέγωμεν 
εις τον άναστάντα Μύστην : Γλυκύτατε ’Ιησού- ή μνήμη σου έθεμε-
λιώθη έν ταΐς καρδίαις ήμών, τήν αγάπην ήμών κατέκτησας διά τής 
απείρου Θυσίας σου, τήν ευγνωμοσύνην ήμών διά τού παναγίου σου 
Αίματος, τών αγίων Παθών σου ή άνάμνησις θέλει αποσπά τά ιερά 
ήμών δάκρυα καί θέλει σύρη συντετριμμένους προ τών ποδών σου 
ή ευγνωμοσύνη προς τάς ευεργεσίας σου. Τό μαρτύρων σου έκ τών 
ήλων έ'σεται καί ίδιον ήμών μαρτύρων, τάς δέ παρειάς ήμών καιού- 
σας θά αίσθανώμεθα εκ τών ραπισμάτων τού προσώπου σου, καί ό 
Σταυρός σου έσεται τό προσκυνητόν ήμών σύμβολον κατά πάσης έξω- * 3

·) Έβρ. 11, 32-38. Ι[ρβλ. Κριτ. 4, 15. 16. 7, 7. 22. 11, 1—33. 1 Βασ. 7, 
3—15. 2 Βασ. 5, 17—25. 12,26—30. 3 Βασ. 19, 1 κ.έ. 4 Βασ. 6 11—20. 1 Μακ. 
2, 59—60. 2 Μακ. 5, 27. 6,11. Ρωμ. 11, 2. 3. κ. π. ά.

3) Ματϋ. 27, 54.
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τερικης επιβουλής καί των Ιφόδων τής αμαρτίας. Προ τοΰ μαρτυρίου 
σου πάσαι ημών αί αισθήσεις άργοΰσι, και προ των φρικτών τον 
παναγίου σου Σώματος άλγηδόνων τό σώμα ημών φρικιαστικόν περι
τρέχει ρίγος.

Έν τοΐς παθήμασιν ημών, δι’ αυτόν, ώς ό ήγαπημένος αυτού 
Παύλος,‘ας χαίρωμεν1, καί έν αύτώ, τώ ενδυναμούντι ημάς, πάντων 
ας ίσχυω μεν

Τής διδασκαλίας αυτού την σημαίαν πανταχού άλκίφρονες ας 
περιφέρωμεν ενώπιον βασιλέων καί μεγιστάνων έν τώ Όνόματι αυ
τού ας παρρησιάζωμεν καί χάριν τής προς αυτόν πίστεοίς ημών,, 
«ώς πρόβατα σφαγής» 3 προς τον θάνατον ας βαδίζωμεν.

Ό βίος ημών άς μη ήναι άλλο, παρά ζωή δι’ αυτόν \ καί δι’ 
αυτόν ας ζώμεν, καί έν αύτώ ας κινώμεθα* 4 5. Διότι, δταν αυτός ή' 
σωτήρ καί υπερασπιστής ημών, προ ούδενός δειλιάσομεν καί άπ’ ού- 
δενός φοβησόμεθα °.

Προς τούς Γολιάθ τής αδικίας εν τώ Όνόματι αυτού ας πορευ- 
ώμεθακαί, νεάζοντες έν τή δυνάμει καί τή φλογί τής πίστεως τοΰ 
Βασιλείου του, αλλά καί στοιχοΰντες τή πραότητι καί ηρεμία αυτούς 
τούς διαλογισμούς τής ’Απιστίας ας διασπώμεν, την οργήν αυτής ας. 
καταστέλλωμεν καί τούς φοβερισμούς αυτής ας περιφρονώμεν, εκά- 
στοτε πρόθυμοι προς αυτήν, ώς ό Βασίλειος πρύς τον Μόδεστον, άνα- 
φωνούντες: «Πϋρ, καί ξίφος, και ΰήρες, και οί τάς σάρκας τέμνον- 
πς όνυχες, τρυφή μάλλον ημΐν εΐοίν, ί} κατάπληξις /».

Κέρκυρα.
Γεώργιος Σ. Γροπετης

’) Κολ. 1, 24.
>) Φιλιπ. 4, 13. 
ή Ρωμ. 8, 36.
4) Γαλ. 2, 20.
5) Πράξ. 17, 28. 
*) Ψαλμ. 26, 1.
’) 1 Βασ. 17, 45.
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"Επιστολή τον Δρνϊνουπόλεως Στεφάνου προς τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην Παΐοιον τον Β'.

Παναγιώτατε, λογιώτατε και σεβασμιώτατε Οικουμενικέ 
Πατριάρχα κύριε κύριε Παΐσιε, ήμέτερε αύϋέντα και δέσποτα 
και πάτερ φιλοστοργώτατε.

Το ένύλεον ύψος της ύμετέρας παναγιότητος με-d'’ δσης 
μου τής συστολής και εύλαβείας προσκυνώ, άμα και την περί 
αυτήν πανίερον σύνοδον, άσπαζόμενος εύλαβώς τά πανάγια 
των ίματίων αυτής κράσπεδα. ’Έπρεπε προ πολλοϋ νά προσ
φέρω εις το μεγαλεΐον της, παναγιώτατέ μου αύϋ'έντα κα'ι δέ
σποτα, και αμέσως την δουλικήν μου προσκύνησιν δι ευτε
λούς μου γράμματος, άλλ’ ου γε το ευτελές προς τοιοϋτον δε
σπότην την χεϊρα μου τού γράφειν άνεχαίτιζε και ναρκώσαν 
παρά γνώμην μου έφανέρωνεν επειδή δμως το πατρικόν της 
φιλόστοργον κα'ι εύέντευκτον άξιώσαν με τριών αυτής παναγίων 
επιστολών, δι ών έντέλλεταί μοι νά επιστατήσω εις τήν ύπύάεσιν 
τού γέροντός μου άγιου Ίωαννίνων ώς ύμέτερος έξαρχος κα'ι 
νά παραλάβω το ζητομήριον τού Β ελλάς κυρ Γερμανού και 
Χειμάρρας κυρ Νικηφόρου, προτρέπεται εξ άνάγκης νά κάμω 
τήν άπόκρισιν, έλαβον ήδη ύλάρρος μικρόν και προσέργομαί 
σου τή μεγαλειότητι διά τού παρόντος μου δηλοποιών, ώς 
ενϋνς οπού έλαβον τήν πατριαρχικήν συνοδικήν επιστολήν, 
τήν προστάζουσάν με νά επιστατήσω νά πάρω τον λογαριασμόν
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τον γέροντας μου άγιον Ίωαννίνων και δσα εύρεθώσιν επάνω 
τον απλέ] ρωτά, εξ δτου την ύπόσχεσιν έκαμε νά δίδη τδ κατ' 
£ΐος 1000 γρ. νά τά ζητήσω παρά τής αυτόν πανιερότητος 
και νά τά δώσω εις τούς τρεις αργώντας νά δοθώσι δι εκείνων 
εις κεφάλαια των χρεών του, έπειτα δε νά φροντίσω έπιμελώς 
νά γίνη τελεία διαλλαγή μεταξύ τοΰ γέροντός μου και των άρ- 
χόντων. Έπεμελήθην τύ κατά δύναμιν και καϋ1’ ημέραν ήγω- 
νίσθην έφέ έκάτερα τά μέρη δλαις προθέσεσι τής ψυχής διά 
την άπόδοσιν των χρεών και την τελείαν διαλλαγήν, άτινα κατά 
την δεσποτικήν καί πατρικήν προσταγήν υμών ήδη έτελείωσαν 
έν Χριστώ. Έθεώρησα λοιπόν τον λογαριασμόν έξότου ό παν- 
ιερώτατος άγιος Ααρίσσης έκαμε τον συμβιβασμόν αχρι τοΰ 
νϋν και εύρέθησαν άπλήρωτα γρόσια 2,000 καί 500, καθώς 
προ τοΰ λογαριασμού οι άρχοντες έζήτουν καί ό γέρωντάς μου 
τό ώμολόγει, αλλά προβάλλων τήν ένδειαν καί άπορίαν παρε- 
κάλει νά γίνη έξισασμός τις εις τό νά τά δώση με διορίας, τά 
μεν 1500 γρόσια τώρα, τά δε λοιπά χίλια εις τό επόμενον έτος· 
οι δε άρχοντες προϋβαλον τήν προσταγήν υμών καί ώς άδυ- 
νατονσι νά έκκλίνωσι τής πατριαρχικής καί συνοδικής προσ
ταγής' μάλιστα δτι ανήκει τό τοιοΰτον προηγούμενον τή ύμε- 
τέρα παν αγιότητα "Οθεν καί ή πανιερότης του μή ήμποροΰσα 
νά άποφύγη τήν ύμετέραν προσταγήν έμέτρησεν ήδη επί χέϊ- 
ρας τοϊς τρισίν άρχουσι γρόσια δύω χιλιάδων, ών τά μεν χί
λια ήδη στέλλονται εις τά αυτόθι με πόλιτζαν τοΰ κύρ Νικο- 
λον Μπέρκου καί κύρ Άθανάση Μοσπινιώτου, τά δε λοιπά 
χίλια τά έδωσεν εις χεϊρας τοΰ κύρ Άθανάση Μαρούτζη γρο
θιών επτακοσίων πεντήκοντα, καί εκατόν έννενήκοντά εις τον 
άνθρωπον τοΰ κύρ Χρήστου Μπίτζινου, δι άλλα τόσα δποΰ ή 
τιμιότης του είχε πληρώσει αυτόν, καί τά λοιπά ομοίως εις 
κεφαλαιώδες του χρέος· διά δε τά έναπολειφθέντα γρ. 500— 
από τών δύο χιλιάδων πεντακοσίων γροσίων έδωκεν ή πανιε- 
ρότης του ομολογίαν χρεωστικήν νά τά δώση είς διορίαν μη
νών δύο από τό εισόδημα δποΰ συνάζει ήδη ό πρωτοσύγγε-
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λος, ειτουν εις την any τον αμέσως έλευσομένου νοεμβρίου. 
Διά δε τά όπωςδήποτε άναφνέντα σκάνδαλα και τάς ψνχρο- 
λογίας έμεσολάβησα το κατά δνναμιν προβάλλων ισχυρόν και 
πρώτον επιχείρημα την πατριαρχικήν και συνοδικήν νουθεσίαν 
καί γνώμην καί άλλα τοιαϋτα παραπλήσια, οίς οί άρχοντες χρι- 
στιανικώς ύπετάχησαν και έγεινε τελεία διαλλαγή εν κα&αρώ 
συνειδόιι τη in τον παρόντος μηνός σεπτεμβρίον καί πάντες 
εις την μητρόπολιν συνελάυντες έψίλησαν χεΐυα καί ώμίλησαν 
δλως τά προς ειρήνην τε καί ομόνοιαν, καί ούτως είρηνικώς 
τά πάντα συνεπεράνάη κατά την πατριαρχικήν καί συνοδικήν 
υμών προσταγήν καί νουθεσίαν καί ήδη είρηνεύουσιν ευχαρί
στως έκάτερα τά μέρη έν όμονοία καί ησυχία χάριτας όμολο- 
γοΰντες τή νμετέρα παναγιότητι καί τη άγια συνόδω καί δεό
μενοι μετ έμοϋ τοϋ εντελούς δούλου της τού παντοδυνάμου 
Θεού ινα περιφρονρή καί περισκέπη αυτήν με τούς περί αυ
τήν άνωτέραν παντός άνιαρον σνναντήματος εις σύστασιν καί 
καταρτισμόν πασών τών κατά μέρος άγιων εκκλησιών. Taxha 
μεν diet τον παρόντος προσκυνητώς, αί δε πανάγιαι αυτής καί 
ΰεοπειύεΐς ενχαί εΐησαν μετ έμοϋ.

ο ι/) χ ι) ’ οεπτεμβρίον ιδ'.

Τής ύμετέρας ενπρεπεστάτης παναγιότητος δούλος ευτελής 
'Ο Δ ρυϊνουπόλεως Στέφανος.

Έν Τεργέστη,

Μαργαρίτης Κωνςταντινιδης·Α
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ΕΞΕΔϋΘΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τό μυστηριώδες.—Τά πειράματα.—'Ιστορία τοϋ Πνευματισμού.— 
'Ερμηνεία τών φαινομένων.—Φιλοσοφία τού Πνευματισμού.— Βάσανος 
της φιλοσοφίας.—Χριστιανικές έλεγχος.—Συμπεράσματα.— «Νέος Πνευ
ματισμός».

Σελίδες 172 Τιμάται φρ. 3,50

«ΕΙΚΟΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». Τό μοναδικόν τούτο είς τό ειδός 
του Ελληνικόν Έβδομαδιαϊον Περιοδικόν, έκδιδόμενον εν Άθήναις 
περιέχει πάντοτε ποικίλην, τερπνήν, διδακτικήν και λίαν Ινδιαφέρου- 
σαν ύλην, συνοδευομένην υπό ωραίων καλλιτεχνικών εικόνων. «Ό 
«ΕΙΚΟΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», δστις συνιστάται καί παρ’ ημών, είναι 
τό μόνον περιοδικόν, τό όποιον πρέπει παρ’ όλων να άναγινώσκηται. 
ΔιευΑυνσις : Όδός Αιόλου 128, Άθηναι.

ΕΞΕΔΟΟΗ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Άρχιμ. Αιευ&νντοϋ τής Ριζαρείον ΈκχΧ. Σχολής

ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 1912

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Είσαγωγή. Α'.—Καθορισμός τής Εερωσύνης.—’Αρχή τής Εερωσύ- 
νης.—Μυστηριακή βάσις τής Εερωσύνης.—Ή έκκλησιαστική ιεραρχία. 
— Σπουδαιότης τής Εερωσύνης.— Δυσχέρειαι τής ίερωσύνης.— Ή άνα- 
δοχή τής Εερωσύνης ώς καθήκον. —"Οροι αναδοχής τής ίερωσύνης.— 
Προπαρασκευή τού ίερέως. Β'. Έπιτέλεσις τής Εερωσύνης.— ’Απαρχή 
τής ποιμαντικής δράσεως τού ίερέως.— Ό Εερεύς έν τή διακονία τοΰ 
λόγου.—Ό Εερεύς έν τψ άγιάστικψ αυτού έργψ.—Ό Εερεύς έν τψ ποι- 
μαντορικψ αύτοΰ έργψ.—Ό Εερεύς έν τψ βίψ αύτοΰ.—Συμπέρασμα.

Τιμάται δραχμών τριών.
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“ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ,,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΤΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

Ι/1ΡΥΘ1Ι ΤΩ 1908

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
------ 1----- -

θεολογία, Εκκλησία, Αιγυπτιολογία, Ιστορία, Παιδαγω
γική, Φιλοσοφία.

Πρωτότυποι πραγματεΐαι—Μεταφράσεις, μόνον κατ’ άρί- 
στην έπιλογήν.

Κριτική έπιστημονική τών σπουδαιοτέρων συγγραφών.
Βιβλιογραφικόν Δελτίον κατά τριμηνίαν: άνασκοπή τής 

εύρωπαϊκής έπιστημονικής κινήσεως.
Έκαστον τεύχος σύγκειται έξ 6 τυπογρ. φύλλων.
Κατ’ έτος έκδίδονται δύο τόμοι, ών έκαστος σύγκειται 

έκ 576 σελίδων.
Συνδρομή έτησία φρ. χρ. 25
Διά τούς σπουδαστάς τής Θεολογίας φρ. 12,50

Είς τούς συνδρομητάς τοΰ «’Εκκλησιαστικού Φάρου» άπο- 
στέλλεται δωρεάν ό

“ΠΑΝΤ ΑΙΝΟΣ,,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “ΕΚΚΛΗΣ. ΦΑΡΟΤ,,

ιαρΥΟΗ τα 1909
έν φ δημοσιεύονται:
Άρθρα πρακτικά: έκκλησιαστικά, ήθικά, παιδαγωγικά,

έποικοδομητικά, έπί τών έπικαίρων ζητημάτων.
Άνασκοπή τής τε έν ταΐς Όρθοδόξοις καί τής έν ταΐς 

Έτεροδόξοίς Έκκλησίαις έκκλησιαστικής καί έκπαιδευτικής κι- 
νήσεως.

Έκαστον φύλλον τοΰ «Πανταίνου» άποτελεϊται έκ 16 
σελίδων, ό έτήσιος δέ τόμος αυτού άπαρτίζεται έκ σελίδων 
900 περίπου.

ΈπιστολαΙ τ ή Διευθύνσει κ α I Συντάξει: A la Di
rection dn «Phare Ecclesiastique» Alexandrie (Egypte) Rue Oessi 
Pacha 10.

Εμβάσματα συνδρομών: Πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ Πατρι- 
αρχοκοΰ Γραφείου διά τον «Εκκλησιαστικόν Φάρον». Alexandrie 
{Egypte), Patriarcat Grec.

ΈπιστολαΙ τή Διεκπεραιώσει: A la Direction du 
* Phare Ecclesiastique» διά τήν Διεκπεραίωσιν. Alexandrie {Egypte) 
Rue Gessi Pacha 10.
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